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: قال اهللا تعالى  

َ��ِ�ُ�ْم َ� َ�ْ�َُ�وَن َ�ْ�ً��   ُ أَْ�َرَ�ُ�ْم ِ�ْن ُ�ُطوِن أُ�� ��ْ�َ! َواْ�َْ�َ��َر  ﴿ َو َوَ�َ�َل #َُ�ُم ا#"�

  �ن "ورة ا#,+ل  78َواْ�َْ*ِ�َدَة #ََ��ُ�ْم َ�ْ�ُ�ُروَن ﴾ ا&�% 

ا#�دا�% ,+�د � رب ا#��#��ن وأ*1ل ا#�0ة وأ�م ا#�"�م /. "�د,� �+�د  *-

  .ا#���وث ر+�% #��#��ن و/. أ�+��3 أ����ن

�� �,��% � ,*�#��ر ا�ول وا���ر 8 ا#���ن �ذ#ل ا#���ب و*��7 ا��واب ا#ذي �,� /

  .�زول أ� وھ- ا#�م *��3 ,ورا �,�ر در�,�

�3 إ#�,� وھم أ"��ذ�,� و,��ر �ن "�رھم � #��و,وا ا���دي ا#�- �+�ل ھذا ا#,ور #�و

 ا#�رام ا#ذ�ن را*>و,� ط�% ��وار,� ا#درا"-

 ا#+�د 8 ا#ذي ��ل ا#�م ,ور طر�>,� #�وغ أ/. ا#�را�ب،و,��ر � /ز و�ل

.إ,��*3 #,� ر@م إ"�ء�,�  

�ر ���ل��: ��� أ�و�3 ��ز�ل ا#��ر وا#�>د�ر إ#. ا�"��ذ ا#��رف  

ول وط�Bم ا#����% ا#�����% وا�"��ذ  ��� ,�>دم ��#��ر وا#�>د�ر إ#.� -���+ا�"��ذ �

،و���% ����% /�د ا#+��د �ن ��د�س ا#"�دة ا�"��ذة و ا#د���رة *-  ���و �+�د و

.إ#. ���! ا#ط�% وا#����ن �3  

.وا#. �ل �ن "�ھم *- ا,��ز ھذا ا#�+ث �ن ���د أو �ن Bر�ب  

.���ر ,>ول #�ؤ�ء �زا�م � ��راو*- ا  

 

 

  

 
 



  

  

  

  

  

� ا����ء ، إ� ا���� ا����� ������ض ، إ� ����� ، أد�� و ���� ، �  إ� ر!  ا��� و ��

  "وا��� ا�
	��� و ا������......."،إ� +��*ع ا�)�' و ا����ؤل و ا$!#

 ,!   ، إ� !, أ��# ا8�9 ��# ا3��7ر ، أر6* !, هللا أن +�4 �3 ���2 ا��01ء دون ا.�-�رإ�

  "وا�ي ا�����"..... �2'ه ��'ى =��را >4 ��ن >�0;� �41 ط*ل ا.�-�ر 

� أ�6# ا$و>�ت ، ;1! A�B!أ ,!   إ� E# اFH*ة و ا$F*ات ، إ� E# ا�C�D�1 ، إ�

  .إ� E# ا$�4>�ء

  ، إ� ���6 ا�'��3ء �3      ا���B >4!� ا�K+, >��9*.� آ!��� و آL!� إ� ا�1IJ ,+K*.� إ�

            C<ا�)�د C!����Lو ا C��0ا� C���ا� �  . ا���*ار ا�4را�9 ا��� 1�6��� 1!;

            ���< ��A ذE'ه �1��3� أ.8 ا$>'ب إ�. ,!   . إ�

  

  

  

  

  *  *���ـــــ

  

  

    

  

  

  

 إھــــــــ�اء     



  

  

  

  

  

  أهدي ثمرة هذا العمل إلى روح  أمي الطاهرة رحمها اهللا وأسكنها فسيح جنانه

  و إلى والدي حفظه اهللا، وإلى كل عائلة بوجلطية

  إلى جميع األصدقـاء سواء من بعيد أو قريب وإلى  قسم فـلسفة اإلتصال والترجمة

  باإلقـامة الجامعية بن يحي بلقـاسم ء العمل  كل زمالوإلى  
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 ا����ث ا�ول:��ھ	� ا��ر���:

 ا��ط�ب ا�ول: ا���ر	ف ���م ا��ر���:

  .ا��
م ا�ذي درس ��
� ا��ر��� �����رف ��ظم ا���ظرن وا����ب ا���ر��ن �
م ا��ر��� 

 ���� أ� �أي ", ����$ ا�
#وي ا�"رف ����
� ا��ر��� " ��روداروف" ! م ا���ظرا��و

� �#� أ,رى �*ول د)ق �ن �#�ن، أو�� إ*دى ا�
#�ت إ�$ �ص �  1. "�*ول �ص 

ن       � ا�درا�� ا���0ر�� ��ظ��ن �#و��ت ��
� , إن � �� �
م ا��ر��� ��
,ص �

ط� �و*دات إ*دى ا�
#�ت  �و*دات �#� أ,رى �� 2  .ا��ر��� ��د


#�،  ا�5"�لن ��
� ا��ر��� ��زء ,�ص �ن أ�زاء إ        � �ا�6�0م �
$ ا8��*دام ا�6��7

9( � � :���� �� دو�� �;�ط ��2� إ���� �
م ا��!س و�
م وظ�6ف ا>��9� �ء و�
م �


م ا�
#� ا�ذي ر��ط ا� ��9( $
�0 ��
م ���ط� را����8ع وا��
وم ا>,رى، �2وة �و7

  2ا��ر���

�  وھ� ;رح و�!�ر �� �0� أو ا�����:، 
0و�� و������ اA,ر �ن �#� أ,رى إ�$ �#� ا���

ره �9ن �#� أ,رى، و�س �
�  أن !�ش D ن )�ل� �D�"� رة��
��ر�م �!�ر � �������

� أي ���ن �ل �ل ���
#� أ,رّى، و����رة أ,رى�ر�ب �
� أن  �ن ھذه ا�!�رة � � 
0�  

  

 
                                                           

.06، ص1975ا���� وا��ر���، �و��و، ،��ر�و داروف  1
  

.43، ص1989، د�)ق،دار ط&س،1$�م ا��ر��� ا�#ظري،ط ،أ��د �ظ�ر ا�د	ن ��	م  2
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� ا��ر��� ���!�رة ��5�ود إ�$ ا���ر�م �ل إ�$ �;رع ا��ص، و� ذا ��ن ا�0ول ��ن ا��2م 

� آن وا*د�1�ود ��!س ا�و)ت إ�$ ا��ؤ�ف وإ�$ ا���ر�م    

 �
� ا���وات ا>,رة ���5ت �;�ط ا��ر���، �*ث ��ن ا���
م �ن �دء �ر*�و�0د ازدادت 

� ���ل ا��ر���، ���ذ  �وظ رت  ا�دو�� ازدادت ا�8"�5تا�0رن ا��;رن  أوا�ط�ددة 

� و�
$ ,رط� ا����م دول )و�� �ددة، ��� ازداد ا��;�ط ا�د�
و���� و����ت ا��2)�ت ا��07

 �*�ن ا�;�وب وا����ت ا���  �
ط���� ���ھر� وط
ق ��ض ا���ر��ن �
$ ھذه ا��ر*

 �  2. ا��ر���$*ر ا�م " إد�ون ��ري " ا��ددة و�� م ا����ب ا���ر�م ا�!ر��

 �ن وا��ؤر,ن ��ھ�ن وا��
��ء ا��!���زداد ا�;�ور و�� ��د وم �دى ا>د��ء وا�
#و

  .�ن ا>دب ا�0و�� أا��ر���، و)د أ"�J ا��دد �ن ا��ؤ�!�ت ا>د�� ا���ر��� �زءا 5��ز

و�$ )د و�در ��� أن �2*ظ �ف أن ا��
��ء �ن ا�ط��0 ا>:" ���م ا�+ط	ب و0ول ا�د��ور 

ا�;�راء ا�!*ول ��
وا �ن أ�!� م و�ط�ء �ن �#� وأ,رى  أن�ر�وا أ�!� م �
�ر���، و�ف 

� ا>دب ا��8
زي  "دار	دان و �وبو�	�م �ورس، ادون أر#و�د، )����ن، " �7ل�وط, 

� ا>دب ا��ر�� ��	ن، وأ��د ��ن ا�ز	�ت�.3   

  

  

                                                           

.109ا���د ا����ب ا��رب،ص " ��ر	+4�،�طورھ�"ا��ر��� 1/ +د�� ا�23��1 ا����ھ	ر	�ّ ،���م ا��	�/  1
  

117،ص 1962إد�ون ��ري د	و�	ن، #�و #ظر 	� ���ر���،  
2
  

.22$�م ا��ر��� ا�#ظري، �ر�5 ���ق،ص ،أ��د �ظ�ر ا�د	ن ��	م   3
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� و�وا6ق ��;�6 �ن ا>�واع ا>د�� وا��0
د�  �"طدم ا��ر��� أ*��� ��وا6ق�� و�ر���07

#� ��� �#� ا���طق، ا�ط2)� ��� �ر�م � �!
�ر�م  � ا��"در إ�$ا������ ا��,� �ا�
#� ا��

�   1إ�


ف �ن �,� �إ�$  )�رئان ا����رف ا��� �در� � ��د ا�0راء ��ون إ�� وا��� وإ�� ط!!� وھ

9� إ����0ء ظ�ھر ا�0ول ����آ,ر و�ذ�ك �Lن ��
� ا!7
� دو�� $�ر�� �ن ��� N6���  

� )��م ا�*�ج أ*�دو��� 0ول 
�  ��أن ا��ر��� ھ� �0ل ا��2م �ن �#� إ�$ �#� أ,رى و��ء 

�ر�م ا��2م، أي ��ره �
��ن آ,ر و�ر�م ��� أي اوJ9 أ�ره وا��ر��� ھ� :" ا��#�د

��ر��� ��ن 5! م 5��ط: أن ! م وإذا �م ا��!�ر � م �دا >�� أ��س اا��!�ر، و���$ 

0
� إ�$ �#� أ,رى، وإذا �0
� �دون � م �
ن ��ط: أن � �� �#
! م ا���ر�م ا��2م  ا����وب �

( � �  2"ر6 ����ف ��وف ��N أ�#�زا *��ر 

� ا��ر��� � �0ول �ن ��د ا���� ":  ��� ا��"وص و��0
 � �ن �07�إ�$ ھ� ا��� ��!P ا�*�ة 

� ا�و)ت ذا���ر )��ل �
�ر��� Dر��� و�
� إ5 >�� )��ل �*  أ,رى، وا��ص 5 

��رض �� ا��ص �
�0ة �
$ ا���ر�م و*ده، �ل إن ا� �#� ��*�ل 
و��ت ��ؤو�� ا��*ول ا��

����ر�م إ� � ا��ص � � ط0و� � و;روط � ا�,�"�، �*ث أ� � 
ا�0�ط ا>و�ر �� �،  �  #� ا��

  

                                                           

�ورج �و#� ن، ا����#	�ت وا��ر���، �ر��� ��	ن �ن رزوق، د	وان ا��ط�و$�ت ا�����	�، ا����� ا��ر�ز	� �ن $�#ون، ا��زا6ر،  
.66ص 1

  
.14،ص2011أ*ول ا��ر���، دار ا9$*�ر ا����/،ط،: $�/ 8��م ا���ج أ��د.د  2
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� ا��، وإ�0*م 

� ا>"�; ��ا �����ر�م �رDم �
$ �0ل ذ��ص ���6ل و)�9� ��5ون واردة 

�
0� �� ��Dون را�5��"1  


� �0ل ���$  نوھ�ذا ���د أ�� �ا��ر��� ��ت ��
� �0ل أ�!�ظ إ�$ أ�!�ظ  �#� أ,رى إ� � ھ


�� 2��� �#� أ,رى و�ن ھ�� ��دوا ا��ر��� �� �*��ج إ�$ �! وم إ�$ �!س ا����$ ا��! وم 

  . �2 د و�"رة ���ذة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                           

.7، ص12001/ ا��ر���، دار ا�ط�	�� ��ط��$� وا�#)ر، �	روت، ،$�د ا��&م �ن $�د ا����/  1
  

.31، ص 11ن ا��ر��� ا9$&�	:� 1/ و��6ل ا�9*�ل ا����ھ	ري، دار ا���ر ا��ر�/، ط ،$�د ا���	د )�ري  2
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  :أ#واع ا��ر��� :ا��ط�ب ا�3�#/

�0 �
;�ل ا�ذي ���ن أن �و�د أ� �#� �واءا �;�ل �2م ;!وي أو �;�ل �2م  �*رري وو

 ���#� ��ز ا>�واع  ،ا>"ل وا��ر������,دم ���
�ر���  ا>����:  

  : ا��ر��� ا�)�و	� -1

 �5زال ا���س ��ر�ون ھذا و���ت ا��ر��� )�ل ا,�راع ا������ )�"رة �
$ ا��ر��� ا�;!و

ن أDرا9 م و*���� م��� ��� ��ظم �2)�� م ��را� م و�  ا��وع �ن ا��ر��� 

� �ط�ق ھذا ا��وع �ن ا��ر��و�د ��A�� ن وھ����ر� ��:  


�ت ا���� ):ا��زا�#	�(ا��ر��� ا��ور	�  - 1/1���  ��Aذ ا�  بھ� ا���!��� �
ا��ص ا>"


�ر��� � �  1وا�"��D ا�;!و

9�0� �;�ط�� �� ����وز ا���0ر�� �ن ا> ا��ر��� ا�!ور ��ظ�� ا�
#و� ذھ�� Dزرا و��0دا، 


  2#� ��ط�ل آ�� ��ل ا�

� �Q,رن � م و)د ظ رت �: ظ ور ا�8��ن وا�"�� و��رف �ذ�ك ��� � أ)دم "ور ا��ر���

  .�� م�ر�وزھم و�

� �0ل أ)وال و���رات "�درة �ن ;,ص إ�$  ;,ص ا,رأو ا;,�ض ��� �وا��ر*�� ا�!ور

)وال ;,ص ا�$ �#� ;,ص آ,رن 5�ر�ون �#� أو ر�وز �#� ا�6�0ل ��*ن ھ�� �0وم ��0ل أ

دا، وھ� ����D �#�� ا�,�"� و)د ا���رت ھذه ا���
� ��ذ و�ود ا�5��ن �وق � � �ا,ر 5�ر

  3ھذه ا5رض ا�$ و��� ھذا 

  

  

                                                           

.70ص $�م ا��ر��� ا�#ظري، �ر�5 ���ق: أ��د �ظ�ر ا�د	ن ��	م   1
  

 1�	زة ا�2��م، ا��#ظ�� ا��ر�	� ���ر��� �د$	م �ن .ا��<و	ل ��	& إ�= ا��ر���، �ر��� د: ��ر	�ن �ودود	ر، دا#	�� �	�	��و1	�ش 
.�229ؤ��� ���د �ن را)د ال ���وم ، ص  2

  
.10، �ر�5 ���ق، ص 1ن ا��ر��� ا9$&�	:� 1/ و��6ل ا�9*�ل ا����ھ	ري ،$�د ا���	د )�ري   3
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�دأ  ا���ر�م ��ر��� � وھ�  :)ا�������8(ا��ر��� ا��������: 1/2 $�* �وھ� �� إن ��� 

� ا�و)ت �!�� ا�ذي  أنه �!�رض )ر�� �ن �! وم  ا��ر��� ا�!ور�، و��ن ھذ���طق �ر���� 

� ا���*دث�1  

 �
�ص ��د ����� و�ن ا����ن  أ�9وھ� ��م �;�ل �����: ��د ���ع �� أنا��ر��� ا�;!و

  ا��ص �
� �"رف ا��ظر �ن طو��

� ;روط ��0دة ������� ���ل ا��ر��� ا���ري �ا����ب : ا���ر�م ا��0
�   أ� زة������� 

�ا��ص 
�"ورة ���� د��� وا*دة و ا��بء ا���ر وا�0ود ا�ز��� ������� ��0��2ل �ن  ا>"


�ر��� ا���ر� �رة وا*دة  أ,رى إ�$�#� � �  .ا�;!و

ذ ��
� ا��ر��� �"ورة ������� و����)�� �5"ورة !�� �إن �
�ر��� ا�������� �ز� وا*دة وھ

 ��ور �  �2زا��

� ھذا : ��ر	ر	� ا��ر��� ا���ر	ر	� ا� -2�
�ص ا��*رري ���,دم � �او ا��ر��� ا��*رر

ن �#� �#
  .و�#� ا��ر��� �;�ل �*رري  ا>"لا��وع �
�� ا�


$ ا7ر  ا>�واع أ�7ران ھذا ا��وع � �� ا��ر��� *ث ظ رت ا��ر��� ا��*رر�ا��,دا�� 

��#

ك ;روط� ���62 ��� �ا���ر�م  >� زة�������  ا,�راع ا������ ��ذ آ5ف ا���ن، وھ

ث ��و�ب ا���ر�م �ص  ا>داءا��0
� �ن *ث * �!�"ر� دون )ود ز��� ،  ا>"لا�وظ

ان ��,دم  أ,رى�ن ا�ل ا��*ول �ن �#�  مارھ�ق و��ط: ا���ر� ��ي�5;�ر ا�ذا�رة 

��ط: ا�0وا�س وا��را�: ا����و�� و�2وة �
$ ذ�ك  ���� �رة وا*دة  �ن�;�ط� ا��ر إ���ج
3  

  

                                                           

.181، �ر�5 ���ق، ص"��ر	+4�،�طورھ�"ا��ر��� 1/ +د�� ا�23��1 ا����ھ	ر	�ّ ،ا��	�/���م   1
  

.79$�م ا��ر��� ا�#ظري، �ر�5 ���ق ص  ،أ��د �ظ�ر ا�د	ن ��	م   2
  

67ا��ر�5 #��,، ص  
3
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  :�*�د ا��ر��� ا��*رر� ا�$ �727 ا�واع �ن و�
$ ا�;�ل ا����� �وض��� 0�م �*�د 

�ري �ل وم �*�م ا���ل * أ �*
ا��ر��� �و"! � ��2 و�� او �;�ط دوا�� او �"ط

م ��
 � ان ��"ل � �" ��و��
0$  أ����و��
0$ ر��6ل �
#�ت  أ����ت �6� ��ك د,ل 

#
� ا���ل ا�" ا�;�ء��ر�م ��ر��  و�ذ�ك �!س  أنو�5د � �  أ�����ت ��*�!.  

���ول ا�ر��6ل * ب � وأ�راءذوي ,طر �ن �
وك  أ;,�صا�,طرة �ن ا�� ا�طراز ا���7

� ا�*0�0 �ن ....ورؤ��ء وز���ء� ����� و)��� ھذا � 2
�ظ�ھر  أ)دموھذا ا�طراز  وان ��ن )

 �  ا��ر��� ا��*رر

� و ا�ذي �"ل *ج �
$ �دى  ���0ر ��7ت ���را�� ا�طراز ا���7ث �ن ا��ر��� ا��*رر�

� ا���زه ا��7ر �ن ا����� وا����� 5ن ا��ر��� ھ�� ����ول ��ض ا�75ر و� ا>�م�ذ�ك �ط
ب 


ك � ، �
� ��ل �ل �ن ا���س ���فا���  ا�7Aرا��0�   ��1 � ا��راث ا��07

3- �	�A(  ا��ر��� ا�	رو#���Aھذه : ) ا ��7را �ن ا���ر��ن )د �ر�وا أدوات  أن��د  ا>�م�

�� Nن ا*د �را�ق ا��
��ت ا���ر�م ا��0
د� وھ� ا�ورق وا�0
م ا�ر"�ص ��ر��وا ���,د��

��7 ���ن ا�و"ول إ� � �ن ,2ل �ر����N: )��ون ا���رو� �#
ق ا��
��ت  6� أو أ*�دي ا����

2و�ر�ن طرق ا����  

�وا��ر��� �Aا � �*ر "*D �5زال� ��ن �#�ت �ن أ"ول وا*دة، و��ن  �ا����66 � $�*

  .ھذا �م ��: ا��;�رھ� �
$ �ط�ق وا�: 

�إن ا��ر���  �Aرأي ا�;�6: 5 أداة ا

�،  وھ� ,2 ف ��� ��� دور ا���ر�م �ل ����ده #


 �����ن و�: ذ�ك �Lن ا��A �0دم �ر��� ) � �D�ا���ر�م �را��� � و�*�� � وإ��دة "

�3 ا5��ر��عر �� )��و�� آ�� � ل و�و
 

 

                                                           

15، ص11969ن ا��ر���، ����� ا�دول ا��ر�	� ، ��4د ا���وث وا�درا��ت ا��ر�	�  ،���د $وض ���د 
1
  

. 22،ص 1،2011$�/ ا���م ا���ج، أ*ول ا��ر���، دارا9$*�ر ا����/ ��#)ر وا��وز	5،ط . 2
  

.185.186، �ر�5 ���ق، ص ص "��ر	+4�،�طورھ�"ا��ر��� 1/ +د�� ا�23��1 ا����ھ	ر	�ّ ،���م ا��	�/   3
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  :أھ�	� ا��ر��� و�)���4�: ا��ط�ب ا�3��ث


� ا�ز�ن ا�راھن ��
ف ا��7ن �,� ا��
م  5$� �أھ�� ا��ر��� و����� � ا��7رة ���وم ا��;ر

� أ*�ن �7رة أداة �ن  وا5)�"�د� �ا��2م وا��!�ھم وا����ون �ن �,�
ف  تأدواوا>دب �ل ھ

 ��  .ا�;�وب �0رب و� �ت ا��ظر و��;ر ا>دب وا���ر

 ���*�ب، وإ���  �� ا�
#� ا��ر�� أو ا��8
ز�إ� � 9رورة �ن 9رور�ت ا��"ر و�س 

: ا�
#�ت��  

 �د و)د أدرك ا��رب ���� ��*9رة و��ھ�9 أھ�� ا��ر���، ��دأو ��0ل أھم ����د ا�و��ن وا�

 ��ت ا�*��� ا�ذي ��: � �;���و��رس إ�$ ا�
#� ا��ر�� وا��!ت ا�,
!� ا����ون إ�$ ذ�ك 

�  .أ� �ت ا���ب ا>���

� ��0ل  �روا6: ا>دب و�
�ر��� �6�9ل �7رة، إذ ���و�ت ���ب ا�,ر وا��
م وا>دب، 

وا��
وم ا�!�ون ا�8���� ا������ و� ذا ���: آ��ق ا���ر�� و����رع أ���ب وو��6ر ا��طور 

� ا�*�ة *��� :�� ��  1وا��0دم ا��;ري 

 � ,�ة ا��
دان ا>,رى و��ر* $

�;ر�، و�� ��� ا��طور ا��07� ��
�ب ا��ر��� دورا �ظ�

�د� ��  .ن ا��
وم ا��,�
!�و*�9ر� � و�07�� � و���زا� � 

����ول ا��ر��� دا6رة وا��� �ن ���5ت ا��;�ط ا�8���� �9ن �#� إ�$ أ,رى ��ر�م ا>;��ر 

  .ا����5��وا���ب ا>د�� ا�!��، وا��ؤ�!�ت 

ن ��0ل �راث ن، و5��� ز�ن ا������رف ا��رب )د�� ا��ر��� ���و � � ��ذ ز�ن ا>�و

   2ا�و��ن وا�!رس وا� �د

  

  

                                                           

.��9،10	�ك إ�= 1ن ا��ر���،دار و����� ا�4&ل،ص  ،$�د ا��ر	م ا���وري  1
  

.21.22 ،ص$�م ا��ر��� ا�#ظري، �ر�5 ���ق ص ،ا�د	ن ��	مأ��د �ظ�ر    2
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� ا��ر���، و)د )د�ت إ�9��ت ����رة �
�"ط
J ����ظر إ�$ ا��م �و��دوا ھذه ا�� ود را6دة 

� ا�و��6ل ��5!� ���8ز ���م إ���زه �� و)ت ���ت � ،�0
ت إ�$ ا��ر�� �ا� �6ل �ن ا���ب ا��

�ر�ون ا��ر��  �: ذ�ك �2*ظ �دم �,"ص ��ض ا���ر��ن وإ���د ا��ر��� إ�$ أ�راد 5

� ا�����ل �: ا��"ط
J وا�
#� و��)�راح �"ط
*�ت ,م د)� ا��ر��� وظ ور أو�د�ط�ء 

  �51*��ج إ�$ ��رب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

،.92درا�� 1/ إ)���	� �ر��� ا��*ط�D ا�#2دي ا��د	د، ا، ا�دار ا��ر�	� ����وم #�)رون،ص:ا��ر��� وا��*ط�D ،��	د �وط��	ن 1
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  :��ر	E ا��ر��� :ا����ث ا�3�#/1

  : ا��ر��� 1/ ا��*ور ا�2د	�� :ا��ط�ب ا�ول

� ا�0دم، ���ر *�ر ن ��رP ا��ر��إ�نر;د، ا�� �وDل 7و�د�� ، �ل ا����ر�� أ�واح ا�*

�وى �ن أ; ر أ���ل ا��ر��� ا��� و"
ت إ��� �ن ا����م ا�0دم�.  

� ا���7� �ن ; ر ��وز ��م : ��ر ا�ر)	د* 1�ش  1798� ��زل إ�$ ا>را9� ا��"ر

0�دة� �
ون �و���رت �ر�����  ��;�* �������، و��ن أھم ���7ر �
� ا��
��ء  175و��ن 

 � 
���و��  "�ط�	�وس ا�+��س" �0وش ���دا �
!ر�ون��
� �ن ا���ز�ت ا>�ود �

  �0
Dرو ��� "�0� �"ر وا�د�وط�وھ� ا������ ا�;���6 " أول ����� ا��,د�ت 

�� ا�� �� ���0ر�� ا������ ا��"ر�0�، وھ�ذا ���$ 
�� ����ص اD8ر واD8ر� ��
� �0

 ن دو�وه���ر�� ��أراد ا��"رون أ

� ا���رP ���م �
�� )رب ا�ر;د �
$ � ر ا��ل �0د �رف ( ��و��� أن *�ر ا�ر;د �7ر 

  1*�ر ا�ر;د 

� ��م :أ�واح ا��	3		ن* 2�
د *��ة ��ور� *�را � 1812 � �� #ط$5*ظ أ*د ا�����رن 

�������  ����2ت وأ;��ل "#رة!
Dرو� �!س ا��
دة ھ�و��د ,��ن ��� �7ر �
$ ، و


ب، ��� * ��� �دار ���د �أ*��ر ��0وش �
 � ���2ت ���7
� 7م ;وھد *�ر آ,ر ���7ل 

��7ر �
$ أ�زاء �ن ھذه ا������ !
Dرو�  ا� �� " إ!رز" �
$ ",رة 9,�� ��0و;� �

� آ�� " �ر�� اAن" ���ل طوروس ��>��9ول �رھ� �ن ا>���ن D �� .و


� ا��
زي د�$ ���ت�0د * �  :و�ؤدى ھذا ا�*ل" ��س" ا������ �#زا ,!

� و)ت ��  إن ا>*��ر�ن ا�ذن �5د  أ� م أ)��وا 7� أن ����ب ���� إ�$ ا�*#��ا���0و;� 

� ��ظم آ�� ا�"#رى�� ا���9� ا���د، �.  

  

                                                           

.199، �ر�5 ���ق، ص "��ر	+4�،�طورھ�"ا��ر��� 1/ +د�� ا�23��1 ا����ھ	ر	�ّ ،���م ا��	�/   1
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 ��)وة �;ف ا���0ب �ن �دى ا���ع و 1906��م " ي�و�Dز �و"و��د إ���م *!ر�ت �د

�ن �"ورة ���
�  إ��راطور7�ن  10000، �0د �0ب �
��ء ا�7Aر ا>���ن �ن *وا�� ا�*

� ��ظم  ھذه ا>�واح ����
ا>�واح ا���0و;� و���ت ا������   �7وھ� ا������ ا�����ر� " #� ا�*

  " .ا���;�0

� �#� ���ل ا��� ���ت �! و�� ��ن ا��
��ء �ن ��ك إن و�ود ا��
��ت وا���ل  ��أن �دؤوا 

 ��ا��� " ي�و�Dز �و"ر�وز ا>�واح و�;�ل "ورة �*�9رة �ظ�� ��ن �ر�زھ� *ول �د

7ون ��و� �   1" *�و��س"��ن ا�*

 : أ�واح �د	#� #	#وى*3

� �"ر، �0� وا�رو���� �ل *�$ )�ل ���ء ا>ھرام ن اD8ر���ذ � د طول )�ل ا��8راطور

$ � ري د�
� وا�!رات، و�0د ; دت أرض ���ن ا�� رن �� �ر�زت �
)��ت *�9رة �ظ

�� �ن ا��07�� ��ن ��0ر�� �����ء ���ل �)"ورا و�دا6ن را��6، و�����ت 9,�� و)�ط� ر

�   "�#��		ب"�,ذ �
ك آ;ور ا��ظم وآ;ور،  ا ةا����ر� ��
�وى ��"��  ��� ���ن �د

 ��
ن �� ���  .)�ل ا��2د  681و 705إ��ن )وة آ;ور 

د أن � �� ا�*�9رة اA;ور�� ھذه ا��د�� أ�دع ��ون ا����رة وا��0وش �ا��;ف �
��ء ا�7Aر 

 ��
�0د �7ر �
$ " �#��ر	ب"*!د " آ)ور ��#	��لّ "أھم �;ف ��ق ھذه ���� ��ن ا������ ا��


وھ� ���� ا������ ا�����ر�، و�;ط  ا��
��ءوا5�طوا��تا5Aف �ن أ�واح ا�"
"�ل �� ، 

� ��م �� ا���8ن �1857
��ل �
$ إ��د �!��ح ھذه ا������، و*��! م ا����ح � J�"و�ذ�ك أ ،

�  .2)راءة ا������ ا����
� واA;ور

  

  

  

                                                           

.26 $�م ا��ر��� ا�#ظري، �ر�5 ���ق ص ،أ��د �ظ�ر ا�د	ن ��	م   1
  

.27،28ا��ر�5 #��,، ص ص،  2
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  : ���ل 1/ $4د ��و را�/* 4

� � د �
م   2100*�ورا�� *وا�� ���ت ���ل �� ��أھ
 � �#�ت ���ددة ��� )�ل ا��2د، �د

إ���ز ا��7ر �ن ا>;#�ل ا�ر��� ا�,�"� ����8راطور� أ�را ����� و�ود را�ط�  و��� ��ل

�ن ا����,ن ا�ذن �ر��ون ا��را�م ا�"�درة إ�$ �,�
ف ا�
#�ت، و�ن ا�واJ9 أن )�ط� 

 ��� ��: و�"�ف )وا6م �ن ا��
��ت ��� �ن ��ل ھؤ5ء ا���ر��ن ا�0د��ء ��ن ��


ف ا��وا): ��ض  �,�
ف ا�
#�ت، إذ أن�,� �� �� ����ر�ھذه ا�����م *!ظ �
$ ر): ط

�!
�,� �,  .ا�7Aر� ا��� ���ب إ�$ ��رات ��ر

��� ��ن ا�و���ون ���رون أ�!� م ا�;�ب ا>�7ر �*9را وا�ذي *�ل : ا�	و#�ن وا�رو��ن* 5


;�وب ا>,رى، ��L م �م �ر��وا إ5� ��� ا��*ر ا>�ض )
2، >ن �#� م ���ت ���;رة  �07�

 ��� ،�

�  أنا���و�ط �  ا�رو���ون ا>وا6ل �م ��;�روا ا�*��� إ�$ ا��ر��� >ن ا�
#� ا���

 �ن ا�� ذ�ن، ��د ذ�ك ��7ر و���ت ا�و����
: ا���س ا������ � �
��ھ� ا�
#� ا��� ��ن 

� �!� � �و"! � �� ا�0رن ��د�� �#
�ت رو�� �
$ ا�و��ن، �ر9ت ا�
#� ا��2� ����� �#�

ا�و���� ��ر��� �، ��� أ��ل  ��;�را" ;�;رون" ا���ع ا�,طب ا��"0:ا>ول )�ل ا��2د 

ر ان ا���ر�م ا>�7رD ،ر����
� �� ا����دىء ا��ظر�� ھو  ا��ظر �
ق ����2���� ��; رة 

� ��م  "ما�2د	س �	رو"�ل ��R� ر  �384!9ل �ر�������ر6س ا���ر��ن، ، وا�*�ل أ�� 

 ��� ا��ر��� 1946و�ري 5ر�و ����� ا��ظري ��� sous l'invocation de saint"��ون 

Jérôme "1  

  

  

  

  

   

                                                           

.08، ص 2010، ا��زا6ر، 	�	��ن�و#	ل رIوان، �و�و$� ا��ر���، �ر��� ���د   1
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  :ا��ر��� $#د ا��رب :  ا��ط�ب ا�3�#/

� ��ھ
� م ���ز�ن �ن ا����م �0د ا�"
وا ��ن  :ا��ر��� �8ل ا�9&م* 1��م �ن ا��رب 

  .*و� م ��د� وأد�� �ن طرق �دة أھ� � ا����رة

 ��
ون ��ن ا����ر ,ر�ون ����ر� م )وا�ل �ظ���� � ا���ر��ون ا�ذن �ر�ون �#� �ن �

ن طر0 م أ,ذ ب، و�����ون �ن ا����ر ا��رب وا>����� م، ��ن ھؤ5ء ا���ر��ون وا�ط� ا

�� ��ھ
� م �
��ت �7رة ��ر�� ورو���� و�"ر� و*�;�  .ا��رب 

ن " �رب ا��زة" ا��+�	ون��ن  *� �
ا�!رس و�رب ا��زرة، و��ن �� م �ن �0ن  ھم ا�"

� ��رP ا�ن ,
دون �: "أ�روز"أن �دي �ن زد ��ن �ن �را��� " ا�
#� ا�!�ر��، و�0د ورد 

  .ط�� و)�ر�6 ���ب ا��رب وا�!رس,وأن أ��ه ��ن ;��را 


$ ا�"�ل ����07�� ا�و���� وا�رو���� ، و���وا ھن ا�"
� " �رب ا�;�م" ��#	ون�ا�و��ن * �

�ن ا�و��ن وا��رب، و)د �ر��وا �7را �ن ا���ب �ن ا�و����.  

  )&م1/ $4د ا�#�/ $�	, ا�*&ة وا��: ( ا��ر��� 1/  ا�9&م * 2

�
م ا�
#�ت ا>����� $

� ا�"2ة وا��2م ��ض أ"*��� �� ��ة  �0د *ث ا���* ��

���0: " �ن زد �ن ��7ت )�ل ا�"*���،  ��
� و�
م �0د�� ا��د� S $
" �:  واأ�$ �� ا���

 $
�ر�ول S ھذا 2Dم �ن ��� ا����ر، و)د )رأ ��� أ�زل �
ك ��: �;رة �ورة، �0رأت �

������ ذ�ك ، ��0ل  S ول�ر "����� $
� وS �� آ�ن  ود ��L�
م �� ���ب  ود، ��"  ،

$9 �� �"ف ; ر *�$ � ��� ،���
���
� و�
م � S $
" S ول�ذ)��، و��ت أ��ب �ر*

  .ب إ� م وأ)رأ ���� م إذا ���وا إ��إذا ��

� *دث آ,ر �� :" ع زد �ن ��7ت )�ل: و���� � �L� ���)�ل �� ر�ول S ، أ�*�ن ا��ر

0
ت 5، )�ل " ��ب؟ �� ���� �;ر و��"� � ��
��� ،� �
���"  
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ن �ن ا5ھ���م ����ر��� رDم ا�;#�� م ���!�و*�ت و�وطد أر��ن ا�د �م #!لو��، و�: ا>�و

ذ�ك �0د ,طت ا��ر��� ,2ل *�� م ا�,طوات ا>و�$ �0د ا�"ر�ت إ�$ ا�طب  وا�!
ك 

 �
ز��ت ا�*روب وا�!�و*�ت  ا�وا�دة ا����� ��
� �� � �ء و�ن ا����رة �
*��� إ��وا��

 +��د �ن 	ز	د �ن ���و	���ط
� � ا�!�و*�ت أ�� ا�ذي د�� إ�$ �ر��� ھذه ا���ب ا>�ر ا>�وي 

�ذي أ�ر ��ر��� ا��دد �ن ا���ب �ن ا�
#� ا�و���� وا��0ط� إ�$ ا��ر�� و���ت ھذه أول وا

� ا8�2م �ن �#� إ�$ �#��  .�ر��� 

� ز�ن  ا�2ط�/وذ�ر ����ش �0ل أول ���ب ط�� إ�$ ا��ر��  �ن )�ل �روان �ن ا���م ا�� 

727ن ����0 �0 $

 � اھرن �ن ا�ن ، و)د ا*�وى �  "�ا�ط�ب ا��"ري �ن " ���ر�و

 �� إ�$ ا��ر���  .ا��ر

ن و��ن ���0در ا�0
ل وذ�ر � ز�ن ا�,
!�ء ا>�و�أن  ا��د �ن أ�	نا���ر ا��0ل وا��ر��� 

� ا��"ر ا>�وي��ر�م ا��7ر �ن ��ب  ا�ذي	�2وب ا�رھ�وي ��ن  �ن ا; ر ا���ر��ن 

و���� إ�$ ا��ر��ا  ا�8 �ت�.  

� ز�ن ا�دو�� ا>�و� )د �0
ت �ن ا�و���� إ�$ ا��ر�� أ�م ا�,
!� ��د أ�� ��ب ا��دواون 

د  نا����ك � $
� �� ا��راق �ن ا�!�ر�� إ�$ ا��ر��� �ور� و���د  إ�$ ا����ج�روان 

  .ا��
ك

� ا��راق �ن ا�!�ر�� إ�$ ا��ر��  ا�ن ا�#د	مو)د روى �ن �� ز�ن ��� أ�� �0ل ا�دوان �ا�� 

م *��D �ن $�د ا�ر��نوا���ر�م ھو  ا����ج���ر �ن �� �  .�1و�$ ��

  

  

 

 

                                                           

� ,د�� ا��07�� ا����ھر�، ا��ر�: ا����ق، ص   �20���م ا�����، ا��ر��� 
1
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 2-1* ا��ر��� 1/ $4د ا�����		ن : 

� � د ا������ ازدھ�را �ظ��، ازدھرت ا��ر���� � د � �ن ���ت *ر�� ا��ر��� *

�ر� و,�"� �ن ا�و���� وا�!�ر�� إ�$ ا��ر�� وروى أن ا�*ر��ت ا�! أ�;ط ا����ون


ك ا�روم �را�2ت و)د ا��
���� ا8ذن ظا����ون ��ن ��� و�ن � � ر �
� ا����ون ���ب إ�

� ا���0ء �� ,��ر �ن ا��
وم  ا�0د�� ا��,زو�� ا��د,رة ��
د ا�روم�����ب إ�$ ذ�ك ������ع  ،

�� ��� م ا�*��ج �ن �طر وا�ن ا��طرق و�
�� "�*ب �ت ا�*�ذ�ك �����  ��,رج ا����ون

��0لو �

وه إ�� أ�رھم ��0�* ��
�رھم ��,ذوا ��� و�دوا �� ا,��روا D.  

 ����� �ا��� و9: �وا� �  "+زا#� ا�����" أو  "دار ا����� " ���ت أول ����� ���� ھ

��ھ� ا����ون و)واھ� وأ�دھ� �����ب وا��"�!�ت ا��,�
!� *�$ أ"�*ت �ن ھ�رون ا�ر;د 7م �

� ا��"ر ا������ و�0د �*و�ت ھذه ا������ �� ا��ر ,زا6ن ا���ب �� د ا����ون إ�$ ا��ر���  

را�� ��
 �#	ن �نو�0د ا�*ق � � �ر"ده ا��; ور و� د �Lدار� � إ�$  ،وا�$ �� ;�� �� دا �

  . إ���ق

R�داد ��در�� ,�"� ��   �#	ن �ن إ���قا��در�� ا���رة ا���ر��� ا�;� ���ب ھذه �و

��0م �727 م   ��	ش �ن ا���ن ا�$*موا�ن أ,��  ا�ن إ���ق��2ذ� �  نو��ن �" ا���ر��ن 

:��� �� 7م 0وم  .���ل ����������0ل إ�$ ا��ر�� ��	ش إذ �ر�م *�ن �ن ا�و���� إ�$ ا��ر

  .�1ن ا�و���� إ�$ ا��ر�� رأ�� ورا�: �
� أ�وهأو �ر�م إ�*�ق 

 ��ون �د)� ا��ر��� و� ذا ظ رت �دة �ر���ت ��ص وا*د   �� ا��"ر ا��������ن ا��رب 
ل ا���7ل  �� $
�� �7م �ر��) 322،384(  ���ب ا�;�ر >ر�طو"  أ�و �;ر ��$ �ن و�س"

 ���ر��� ا ���رار"  	�/ �ن $دي"�رة ��7 $
   .ا�*رص �
$ د)� �دل �

� ا��"ر ا������ �ن ا�
#� ا��ر�� إ�$ ا�
#�ت ا>���� ،  و�0د أ;�ر ��دأت  ا��ر��� 
� ھذه ا�!�رة ��� ا;�ر ��ض ا5د��ء ا����;ر)ون � �� ا�*�9رة ا>ورو��إ�$  دور ا��رب 

                                                           

. ��33	م، $�م ا��ر��� ا�#ظري، ا��ر�5 ا����ق،ص ا��د �ظ�ر ا�د	ن   1
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ن ا�$ �9ل �
وم ا��رب- 1749(��ا>دب ا>����� Dو :ذ�ر �ن ھؤ5ء��
$ ا�#رب  ا�#ر�
1832(1  

  

  ) :�در�� ط�	ط��: (1/ ا�#د�س ا��ر��� *2-2

� ا�0رن ‘ ط
ط
�’)��ت �در�� �م، و)د �9ت �ن ����� � 7
� �ن �12
�ر��� ��>�د�س 

ن ا��ظ��ء ھذا �� ذ�ره إذ أ;�ر إ�$ أ� � أول �در�� ‘ �ورج �و��ن’ا���ر��ن ا>ورو�


�ر���� �0)رون  7م وا��0روا � � زھ�ء  711ا�8ر� ��� *ل ا��رب �;�� ا��زرة . *0

و)د ‘ �
وك ا�طوا6ف’و,2ل ھذه ا�!�رة �0
�ت أ*وال وأو�9ع ا>�د�س ����ت ا,رھ� ��رة *�م 

� و0ول ��  :وا"!� *��� ا�وھن �
ك‘ ا�����د �ن ���د’�ر�ت ا>�د�س ا�*ط�ط� �

 � و����د�� أرض أ�د�س أ���ء ���9د � �زھد� ��� 

� ا��!�,� "و�� ا>�د أ��0ب�*ر �و�9 � ��� ر D �� ��
�� 

 :����
�0د ظل ا8;��ع ا>د�� وا�!�ري � ،���إ5 أ�� ورDم ھذا ا��دھور �
$ ا����وى ا��

 Uرا و�;�� >ن اھ���م ا>�راء وا��
وك ����
��ء وا��!�رن ظل )���6 وذ�ك �� ���� �ا>�د��

 .ووا�ر ا��ط�ء � م و�ذا *�زة ا��,طوط�ت �� ما�ظروف ا����62 �
�*ث و�ذل �زل 

 ���ون �ن ا� ود وا�����ر�ن وھم ا������ ا�� ���د ر*ل ا��رب أ"�J ا�����: ا>�د��

 �� و)د ��N �ن ھذا ا���دد وا���وع ا�����*��ر�ت إ�$ *د �� و��� � �0ت �
$ د� � ا���

��ن �ر�ب ا�
#�ت ا���6دة  ��� ،�9���دد �#وي أ
�’: ا�ذاك ��� #
#� ;!و� 5 ‘ ا>��ز�

� وا��� ���ت ا�#� ا����� و� � ا��واد �ظ
ت �0رون ��داو�� ��ر�م � � وا�
#� ا��ر�� ا��2�

����� و)راءة 7م ���� ا�رو���� ا�
 �� ا>ھ
� وا��� ����7ق �� � ا8����� ا�0;����، و)د ��ن 

  . ود�*د7 � ر��ل ا�دن و�
��ء ا�

� *ر�� ا��ر��� �ـ �ھ��ك �
ط� ا����� ′ ا>�د�س’�ن �ن ا��وا�ل ا�ر6�� وا��ؤ7رة 

� ا��
ط� �7
 � ا����� وا�0��وس و��دھ� ھ��ك �
ط� ا�دو�� و���7ل � �و�ؤ���� � وا��

م إ�$ ���و��ن ا����و�� 12ا��8راطور�، و)د ا�0��ت �� رة ا���ر��ن ,2ل ا�0رن 

ن’�ر��ن ا>و�$ و�9م ا���و)د *�
وا ھذا ا8�م >ن �#� ا�و"ول �د م ���ت ‘ ا��2

                                                           

. 18، ص  �2009#دي �ر	�/ ، �د+ل ا�= درا��ت ا��ر���،#ظر	�ت و�ط�	2�ت، �ر��� ھ)�م $�/ �واد،  ط   1
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 �#
دون ا��
� م �ن �
��ء ا� ود، وا�ذن ���وا Dز ا�ذاك، وأ����� ��� وھ� �#� ا����ا��2

 . ا��ر�� وا�!
�!� وا��
وم ا�8���� ا>,رى

��� ھؤ5: و)د ��ن �ن ��زات ھذه ا�ط��0 ا��2���D ھذه �ون ��ء ا���ر��ن ا�ذن ;�ر�وا 

ا�*ر�� 5 ���ون إ�$ ;�� ا��زرة ا8�ر�، �ل )د�وا إ� � �ن أرا9� أ���� و,�"� �ن 

� م ���وا ���ون إ�$ ا����� وھم �,�� �07!� )�درة �
Dأن أ ��� �إط��� وا��زر ا��رط��

ن او أ�7�#� $
 . ر�
$ ا������ وا�0راءة ��� أ� � ��و�ر �

أ�!و��و ‘و)د ��وا �ذ�ك 5ر���ط م ب‘ ا>�!و��ون’7م ھ��ك ���و�� ا���7� و�9م ا���ر��ن 

� ‘ا���;ر",; �
و )د ��ن �
$ � ده �;روع �ر��� 9,م )�م ���� ر �
� و������� و��و

�ب ا�����م ا��زدو�� وا�0وا�س ا��,�"� إ5 أن ��ر��� ذ�ك .  2,13ل ا�0رن D مDور


� ��واا�� د �ون �ن أ�ل �د ھذا ا�!راغ إ�$ ا����7ف وا�����ل �ن ,2ل ا5����د �
$ ؤ

ا���ل ا������ ا���7ر �ن أ"*�ب ��: ا��,""�ت وا5,�"�"�ت ����ت ا����N6 �� رة 

� ا��ر���ت ا����زة وا��� ���ت �
$ )در ��ر �ن �� إ�$ *د ��ر، و)د ��
$ ذ�ك ���وإ

� وا��ود�
  .1ة ا��ر���ا>���� ا��

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 
48،ص 2013،) �	�� ا��<�ون إ�= �در�� ط�	ط	��ن $4د ا�+(ا��ر��� $#د ا��رب ،�ؤ#س ����ح

1
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   : $�م ا��ر��� 1/ ا��*ر ا��د	ث* 3

  :ا��ر��� 1/ $*ر ���د $�/ 3-1

ر ا�دن، وأ�ر ��L;�ء D 5ت أ,رى���  ��; دت ھذه ا��ر*
� ا���8ه إ�$ �ر��� ���رف 

� �"ر وو9: �
$ رأ� � ا�;P ر���� ا�ط ط�وي، و�ر�م ,2ل ھذه ��در�� ا>��ن 

  .ا���ب  ا>���� و,�"� ا�!ر��� و;�
ت �وا9� � ا��دد �ن ا����5تا�!�رة ا��دد �ن 

  :ر1�$� ا�ط4ط�وي و�در�� ا���ن

رة ا��طور ا�ذي ���ت ���� ��� �� �"ر، و��� ��
� �ر�P د��6م �� �
ر��D �ن �*�د �

� ذ�ك ا�و)ت، �0د ط
ب �ن أ��9ء ا����7ت ا��� أر�
 � إ�$ أرو�� أن �0
وا ��;� ارو�� �

  اAداب وا��
وم ا��� ا9ط
�وا �
 � و�ر��وھ�، ��ن ظ ر أن ���9 �ن أو�6ك ا�����7ن 5

��)�رح �
� ر���� ا�ط ط�وي إ�;�ء �در�� ا>��ن ���ون ���ون  ،� ��دون ا��ر��� و�

� ��م �م، و���ت ���$ �1835,�"� ���
م ا��ر��� وإ�داد ا���ر��ّن، ���;�ت ا��در�� 

��ر���،  7م �ر�ت 5*�0 ��در�� ا>��ن، و��ن ا�ط��ب درس ا�
#� ا��ر�� �در�� ا

 ،�9�9�ت وا�ر�� وا�ر��98�� إ�$ ا���رP وا��#را�� �وا��ر��، وا��8
ز� وا�!ر��

� ھذه ا�!�رة���رP، و�دا� : و���ت �دة ا�درا�� ,�س ��وات، و�ن ا���ب ا��� �ر��ت 

�  ا�0د��ء وھدا� ا�*���ء،�و)رة ا��!وس وا��ون، ��ر ���و�ط �ن ا�0رون، و�ظم ا��Y$ء 

� �ن *�م �ر��� �ن ا��
وك �  1ا��
وك 

� ا�;رق ا>و�ط ��، و� ل  ��د ذ�ك �وا"ل � د ا��ر��� ;�: ر��ل أ��7ل �ورج طرا�

  إدرس ��ر�م ��ر�ر

 �� ��
� ����ن و9: �ل �ن ا�د��ور ا�!ر�� وا�د��ور ���ر�"�!�ت ���  ا��ر���

  

                                                           
              .37،38،ص،ص ��ر	E ا��ر��� ا��ر�	� ،���م ا�د	ن �*ط�= 1
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 $�ن �ر�م *�!� �ن �* �� �رة �"ر"( �""( �� ا��زا6ر �ر�م ��د S ��زو��

�ن إ�$ ا�!ر����� �ر�م ��ر�ل �وا ���ب �زا6ر� �  .�و�ود �ر�ون إ�$ ا��ر�

�ة ا�ر�ول إ�$ *�ل ��ض ا��
��ء إ�$ �ر��� ا�0رآن *� �� ا�0رن ا����: �;ر،أدت ا�����


ك ا�!�رة ����� �درا�� ا����ب ا��0دس ا��رم ,�"� إ�$ � �� �  ا>�����، ���ت أ����

� ا�0رن ا��;رن �ر�م ا��دد �ن ا��
��ء ا�0رآن ا��رم �ن �� م ر�;�رد �

س �2;ر ) 1937/1939(�ل�  .�!ر���) 1947/1951(ور

�
   1.و�;�ل �ر�� ھ�� �ن �
م ا��ر��� وھ�ذا �5زال �ر��� ا��"وص ا��0د�� ��وا"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

.18،20،21،ص ص�2010و�و$� ا��ر���،�ر��� ���د 	�	��	ن،�#)ورات �+�ر ا����ر��ت ا���و	�، ا��زا6ر،  ،�و6	ل رIوان  1
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  : ا��ر��� وا��<و	ل :ا����ث ا�3��ث

  :  ا��<و	ل: ا��ط�ب ا�ول

��* � ���ن ا��رب  �� )و��  �Aن �#ظورا���ول ھو ا�د��5 ا���ا���ول ا��ر�: وا��"ر، " 

  1" ل ؤول إ�$ �ذا أي "�ر إ�� آ�ن  ذ��,و

� ا���5ھ�ت   "وط	2� 	#ا�4ر�" و�ط
ق " � �!
���0 � ��ض ا�!2�!� وا��!�رن ا��� ا��,�

� ار��ط ا���ول  ا���ول" م ا�! "ا�ذن �طون اھ����� ,�ص ��;�2ت  ,أو ا��!�ر و��ر

� ا>��طر     �HERMES!ظ ا�و���� وھو ا�
!ظ ا��;�ق �ن ��� � �Aول ا�ھر�س وھو ر

� ,�طر ھذه ا������6ت ا�,��دة 7م �ر�م ا�و���� ا�ذي ��ن �0ن �#� ا�A � و! م �� �ول 

0
 � إ�$ أھل ا�!��ء �ن ا��;ر �  �0�2"دھم و

� ا�و)ت�ر ;إ�$ ��
� ا��2م و��
� ا��!�ر ذا��  و�ذ�ك ��ن ا�
!ظ ا�و���� ا�����د ��� 

وان ���ت  رن�Y, � � ا�;,ص أ���ره" !�ر"� أن ا��2م ھو ا�طرق  ����� )د 

� وا>!�
� ا5�����ل ا�!� ���� �0ر ا��"وص ا� ر��وط�!� ��  .��د

� )راءة �"وص ا�2ھو�� وا��"وص ا��0د�� �ن �واز���;L� ن   ن7م ار��طتأو �واز�� �

ن � وھو ا�� د ا�0دم وا����� ا�رو*� وھو ا�� د ا��دد: ����و)د ���وز ھذه .ا����� ا�*ر

7� ا�6��7� إ�$ 27���: ر����، وھ�أو ا����$ ا>,2)�  أن ا��ص *�وي �
$ ا����$ ا�*ر

 ��0� وا�#
� ا�,
� وا���7�   3أو �
$ أر��� وھ� ا����$ ا�*ر

0� �ر��ط �;رح أوا�ر ا��8� �ذ�ك �0$ ا����$ ا�0دم ا� ر��وط�ا���   ذو ط��: �0د

���رھ� ا��ؤ��ون و*� أو  "S ��
�ن ا���ول "  8/ ا�ز	ن)ووذھب " � �#إ�$ �وظف "

ث 0ول * " ��
�ن ا���ول ��ر��� � �#" �   ��HERMENEUTIQUEدر ا8;�رة أ��� ���#

زا � � �ن ��ول ����$ ��INTERPRETATION   4  

                                                           

. 32، ص  ��11�ن ا��رب، دار *�در �	روت، ا��*در اAول، ج  ،ا�ن �#ظور  1
  
 2003 1#ظر	�  ا��<و	ل �ن أ1&طون إ�= J�دا�	ر، دار ا��I4# ا��&#	� �	روت ��#�ن ط: 41م ا��4م، �د+ل إ�= ھر	�#	وط	2�  ،$�دل �*ط�= 

17ص
2
  

. 90،91ص   ���1990د ����ح،��4ول ا��	�ن، ا���رب   3
  

.29ص ���1،2002د )و8/ ا�ز	ن، �<و	&ت و���	��ت، ا��ر�ز ا�23�1/ ا��ر�/، ا�دار ا��	I�ء،ا���رب، ط  4
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�*�ب، �ل �ود أ�9 إ�$ �07�� ا��رب  ���ن ا�0ول ��ن ا���ول �س �ن ;�ن ا��07�� ا�#ر�

ن ��
و� م ��ر�وا ھذا ا���ل ا�!�ري و�ق ���*�ت �ددة �ن ا��"وص ا���رو�� وا���

 �*ول �� ��ن � م إ�� *��ج إ�$ �7ل ھذا ا��وع �ن  �""وھ��د م وذ�ك �!9ل ا�0راءات ا��

� ا�0ول" ���د $	�د" ا�درا�� وا��ط�ق وا��"�ف وھذا �� و��9 �
م ا���ول: "�"  

ّ "أي أن �
م ا���ول ھو  �0� ا�0راءة " ا� ر�و�ط�  1ھو �
م �ظم إ��را�

� ����� ّ " *��ء $�د ا��&م"��� ذھب �ر "ط�0و�ھر�"�!� ��، أن ھ��ك �727 ا���ھ�ت 

J
�0�وا� ر�" ���$ �"ط� ا5��,دام ا�و���� وأ�9 ا�*دث، وھذه ا���5ھ�ت ھ� " ط�

�
 ���:  

 .أو ا����ر �ن ,2ل �
��ت  :to sayا�0ول  -1

2-  J� �و9J �و)ف �� :to explainا��و9� ���. 

� ا��ر���  to transite: ا��ر��� -3��2#� أ����  �ن أوال��� 
 

0ول �"ط!� ا��*�ل -4 ": �أ��ت � �� ا���ول �0وم �
$ ا5)�راب �ن ھذه ا� و� ا�د�5

ن و*د�ن ھ��
ا��!�ر�9 وذ�ك ��5����د ��
  : $ و�

�ق �دد و��د ا��ر��� ������$ ا�وا�: � ��
� �زع ھذا ا����$ �ن ��)� وو��9 ��

�
�3
�"ط
J �����7 ��وذج � ذه ا���  

� ��رف ا���ول �� ����� ا���ر!�ت � �� ھذا ا��دد 0ول ا��ر����
$ أ�� "رف  ;ر��و�


� إذا ��ن ا��*��ل ا�ذي راه ��*�0 �
���ب وا���� �
!ظ �ن ����ه ا�ظ�ھر إ�$ ���$ �  �4وا

  

                                                           

.89، ص 1998، 10، ���� ا������ت، ��#�س، ا���رب، ع )�د+ل إ�= ا�#ظري( ���د �ن $	�د،��2/   1
  

ھر�#	وط	2�، ا�*ل 1/ ا���ل ا��#/ درا�� اA#طو�و�	� ا����*رة، دار ا����رف، ا��9#در	� �#�  ،*��ء $�د ا��&م $�/ ���ر 
. 20ص  2000 2

  
.133ص  �11999را	ر  16ا��&�J وا�)�ر	� ا�4ر�#	وط	2�،�ر��� �*ط�= ا�#��ل،���� �1ر و#2د ا���رب، ا��دد  ،ر	�ور �ول  3

  
�*ط���ت ا������ ������ ا��ر�	� واA#��	ز	� وا��ر#�	�، دار ا��*ر	� ا�����	� ��#)ر  ،أ�و ا��&ء $�	ف وز�/ #�	ب ���ود  

.314،ص1964 4
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$ ظ�ھر و��طن، و�5د �ن إ,راج ا��ص  � �
0ول ��9 م �;�� ��� ��و�ذ�ك إذا ���ت ا�;ر

  .�ن ا�د��5 ا�ظ�ھر� إ�$ ا�د��5 ا���ط�� �طرق ا���ول

� ��"ط
J �� �0و���� �
$ أدي �و� �� �ن �ن أ�ر �0د د,ل ا���ول إ�$ ا��ص ا�د

� ا��;�#
ن ����"وص �� ��رP ا�!�ر ا�8���� �"!� ���� و� ��، وا���ول �� أھ��ا�د

�"�, �!"� ��  .��رP ا�!�ر ا�د

� ھذا ا�"دد، 0ول ��!ن ا���ول ��زا  herméneutiqueإ��� �ر��ت �
�� "  J�دا�	رو

�;�herméneutique   �0، و,"و"� أن �
�� �l’interpretation � �ن ا���ول ����$ 

 �0ل إ�$ ا�!نTechnet،ا������9 �ن �
��  �hermineutikeن ا��
�� اD8ر*� �  1، ا��

 ���� �
�ن ا���ول وا��!�ر و�ر��� ا��"وص و,�"� ا��"وص    herméneutiqueو�

 �
ا��0د�� وا������ت ا�2ھو��، و��$ إذن �ن ا���ول إ�$ ا�ر�وع إ�$ ا��"�در ا>"

  .�$ وا��دا�ت ا>و

� )و�� دا1	د ����ر��� وJ9 ذ�ك �ط�0 إذا ����!�ر و,�"� ����ر��� ��و���
ق ا� ر:" 

ر ا��"وص ا��0د���!�� �(2�2",�"� �� ��   

�ن��وو��� ��ن أن �0ول أن ا� ر  � ��� �0أي �ن *ل ا��"وص و�!�� � " ا�0راءة" ط

0ون، ھو أ� م ��
وا �ون ا� ر�وا��;ف �ن  ���� �، وا�ذي أ�9�� ا��!�رون ا��*د7وط

أو " ا��ص" �
$ �د ��رة ا��ص إ�$ ���5ت ا�و�ود ا�8���� وا����ر ا�*�ة �!� � �و�� �ن 

�ء ;�� ا��ص; $
�.  

 �9� �ر���� ��ص  "ّ�*ط�= ا�#��ل"��� ذھب أ�ا���D2 ا�;�ر� " �ول ر	�ور"

ث 0ول�وا� ر�* �0�ن ���ول �و���ر ا� ر� �وف أ�ط
ق �ن ا���رف ا�ذي:" ط �0ط

  3ا��"وص 

  
                                                           

.39ص  2ط 2006ا��<و	ل،�ر��� ���د )و8/ ا�ز	ن، ا�دار ا��ر�	� ����وم،�	روت  ��1�� ،ھ�#ز �ورج J�دا�	ر  1
  

.21ص  �2007ر��� و�	, 8�#*و،�#)ورات اA+�&ف، ا��زا6ر .�2د�� 1/ ا�4ر�#	وط	2� ،د دا1	د ����ر 2
  

.86ص 2008، 1ا�4ر�#	وط	2� وا������، �#)ورات ا+�&ف ا��زا6ر، ط ،$�د ا��#/ ��رة  3
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 �!�
� ا����م ا�!�ھو �رادف ا5��0راء " ��	�ر" 0ول أن ا���ول ��د ���	ل *�	��و)د ��ء 

 �� ا�2ھو�� " S"وھو ا��*ث �ن �
ل ا>;�ء �2ر��0ء �� � إ�$ ا��
� ا>و�$ وھ��و�� 

ن ��ر�� �واطن ا>;�ء�   ��1و2 وا�#رض �ن ا�طر

 J�"
$ ا�8��ن ھ�� أ5 !�ل �ل �!�ل، أ5 !�ر �ل ! م ا�;�ء ا�ذي ا��0ر �ن �!�� و5 �


� " ھر���"ا�8��ن��� ���� J���"�*ق أي *��2 �ر���� ��، أ�� أو5 و)�ل �ل ;�ء 
" ا���

�  .  ا�8��ن ھو *��ل ا�ر���� ا��� أ�0$ � � إ�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.87ص �ر�5 ���ق،،ا�4ر�#	وط	2� وا������ ،ا��#/ ��رة$�د    1
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 ا��ط�ب ا�3�#/:���	ن ا��<و	ل وا��ر���:

�ن ,2ل ا����ر ا��ر��� �;�2 �ن أ;��ل ا���ول ����L ���ط: رؤ� ا����م و�� دور *و��� 


� �وا"ل �ن ا�������ت و*�ب �� � و� � �����ر���  ھ� ا���0ل �ن �#� أ,رى و������

ول ��"�J �ا�� �ر أن ھذا ا�!�ل ا�
#وي �� �727 أ���د ��د ا�! م و��د ا�!�ر و��داأ;�ر �Dد

  .ا��ر���

  و�
�ب ا��ر��� �!�ل �#وي دور ا�و�ط �ن ا>��ن و�ذب ا�!وارق �ن ا�;�وب إذ رى

���ون ا��ر���   ،��ن �ل �ص ��ن ������ ���7ر �ن �#� ROLAND Barthes"  رو5ن ��رت"  


�ص أو 0وم ,ط�ب �وق ,ط�ب ���ول ا��ص و�ق ھذا ا���ط� �س *�ذاك ����� ��7� �

����ه إ�ط�ء ���$ �� �0در �� ھو إ��دة ������ �!�ل ا������ وا�0راءة �"و"� ���ددة � و أي 

�   .ا��ص  �!رد �"#� ا���: �ذا ��ل �ص ���ر ����$ ����ر��� ��ول ����� ��7

� إ���ج ا�*وار �ن ا�;�وب ��L � �� م � �0� ا���دا�ت ا��ر��� �,
ق *وارا �#ووط�ر� 

���! م ھ��  ر��ط �! م ا��ص  دوره �
ق ا��!�ھم �ن ا��ص ا���ر�م وا��ص ا���ر�م إ�,

� ذھن ا��ؤول و� �
�ؤول وا>���ر ا��� �� ا��ص ���98�� إ�$ ا>�ق ا�ذا��ذ�ك ��ث ا����$ 


ق �����ول ھ�� �س ��رارا �
�ص ا��*ول �ل ھو , �
���وز ا��ر��� ��و� � ���  �دد �
! م، 

ط ��، �0ل *�ن �#� إ�$ �#� أ,رى >ن ا�8��ن ��ن دو��  دف إ�$ � م ا����م و�ل �� 


� �ن �#� إ�$ �#� أ,رى��"�J ا��ر��� ھ�� �ط��0 � ذا ا�! م و�*و.  

� إ5 إذا ��ن )��ل *� ا��"وص و��0
 � �ن �ن ا��07��ت، ����ص 5 *� �����ر��� ھ� ا��


�ر��� ��*ول ا��ص 5 ���د ���#

$ ا�� �9
$ ا���ر�م �*د ذا�� �0ط �ل ���د أ.  

إ�� إن " ھ�	دJر" إن ا��ر��� ���
� �*ول ��7ل *ق دا,ل ا�
#� ا�وا*دة �!� �، �ذا ؤ�د

�Lن ذ�ك 5 ;�ل  �� �� *وار ��ن �#�ن و���
 �� �د,2ن ��� ����ت ��
� ا��ر��� �2)

� أن �!"ا���"ر ا��وھري �
�ر������ *��� إ�$ ��ول ، وذ�ك �س ا��2م إذا �طق �� 

و������� ��ون ا��ر��� أ�را 9رور� وا�د�ل �
$ ذ�ك و�ود ا�0وا�س و5 ���0ل �#� إ�$ 
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أ,رى إ��� ��ر�م ا�
#� ذا� �، وھذا ھو �وھر ا��ر���، ��وھر ا��ر��� و�وھر ا���ول �!�� 

   1"أي أن ا��ر��� وا���ول �وھرھ�� وا*دّ 


� ا�! م، �Lن ��2)� ا��ر���� �
�� �����ول ��2)� ا�
#� ����2م �Lن ��ن ا���ول �� "


��ول � �ا��ر��� ���ل ا��ص ��0ل �ن ا�! م إ�$ ���و�ت ا8� �م، ��� أن ا����ل ا��و9و�

وا��ر��� ��دد ا�ط2)� �ن ا>���د ا�
#و�، 5;ك أن �2)� ا���ول ����ر��� ��ط
ق �ن ا>�ق 

0�، >ن ھذه ا��2)� �0: ���ن �ظر� ا��ظري، � ا����ر�� ا��ط�� �� �� Nم ا�د��)�ل أن 

 �  .ا���ول و�ظر� ا��ر��� ا��� ����د �!�ھ� �� و���ھ� �� �ن ا��ظر�ت ا�
#و

إن ا���ول ا�ذي ���ر�� دا,ل �#� ��، 5 ��ن أن *دث �!س ا>7ر ��د�� �0وم �����دال �ظ�م 

 �
��ظ�م آ,ر، ��� ھو ا�*�ل ������� �
�ر��� � ��ك �2)� وطدة �ر�ط �ن ا�
#� ا�
��ن ا>"

ر ا�;�وب �!� ��  .وا�;�وب >ن ا�
#� � � دور ��ر وأ7ر *��م 

��و�� ا��ر��� ���رف أن �ن ا����ن �*0ق *د و*دود ا��وا"ل �ن ,2ل ا�0��5ل �ن �#� 

* :
� �ن ا�
#� ا>م إ�$ ا�
#� ا�����0
� وأن إ�$ �#� أ,رى، � ��ك ���96 د�5� 5 ���ط�

�ظ �
$ ,"�6"�، أو ا�,"�6ص �*ا���ول ا�ذي ��رس دا,ل �#� �� 5 ���� دا��6 أن 

� �!�.  

� أن ا���ول 5 ��ن أن �ون ,���9 �0وا�د ����7، �ن ��ط
ق أن �ل ا�
#�ت 5  ��ھذا 


 � ا�
#�ت ا>,رى �ن ,2ل ��
� ���ط: أن ����ب ا>7رات ا����;رة ا��� ���رس �

  .ا��ر���

� ا�#��ب إ�$ ��0ر�� : و��� ��ن ا�0ول� $��� ���L�أ�� �واء ��
ق ا>�ر ����ر��� أو ا���ول 


ف �,�� ��� �وا�� � ا���7
� أ����� و��ت ��� )���� را�,� ����� ��
ك ا�0درة ا����ا��"وص 

� ����.2
 

 

                                                           

. �19،29<�	ف ���$/، ا��<و	ل وا��ر���، �2�ر��ت ��L	�ت ا��4م وا����	ر، إ)راف ا��د، ا�دار ا��ر�	� ����وم #�)رون  ص   1
  

11.12.13ا��ر�5 #��,،   ص .
2
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�*&+:  


� ا>ھم ��*0ق ا��وا"ل �ن ا�;�وب و��رف ��9 � �0د ���ت ا��ر���  و�� �زال ا�و�

� ���9ر ا��طور، و�ذ . �����ض اA,ر� ���ذ �رف ا�8��ن ا>��د� �*�00ً �ذ�ك )!زة �و�

 � 
�دأ ��ب ���ر�� ودون ��ر,� وأ���ره، ���ت ا��ر��� ا�ردف ا����;ر �ذ�ك ا��طور ��0

0دم أ���ر ھذه ا>�� وإ�دا��� � إ�$ �
ك، ,���0 �ذ�ك ا��را�م ���رف ھذا ا�;�ب إ�$ ذاك و�

 �#

� ا�*
�0ت را�ط� � ا�"�� �
�

� �ن ا��;ر ���� ،�ر ا��و�ا���� ا�ذي "�: ا��#

   .و)وام �
ك ا�
#� ا��ر���

 


�!� اD8رق و5 آداب ��رس وا� �د، و������0ل �و5 ا��ر��� �
و5 ا��ر��� �م �رف ا��رب �

�ء وا� �د�� �� ا�طب وا���� �"ر ا�ظ
��، ���زات ا��رب � ��م ��رف أور��، وھ

9�ت و5 �ر�ت ا�ن ر;د وا�ن ا� 7م�   .إ�P... وا�ر

� �و���وي �� ا��"ر ا�*دث ��� �ر��� ا>دب ا�رو�� ���داً �و�و5 ا��ر��� 

� و5 �ر��� روا6: ;���ر أو �;�ر�ز د��ز، ھوDو أو ���!رودو��وإن دور . ا�P.. و�

ا��ر��� �رز أ�7ر �� �رز *ن ��ون ا��
دان �����دة ��9 � �ن ا���ض اA,ر و5 ��ور 

� ا��ر��� ��;�ل ا���ر ا>ھم ور��� ا�و*د �ذ�ك ا��وا"ل، وھ�ذا �ن ,2ل ���� � ��وا"ل �

�، ا�� وا>ر���نا��ر��� ���� ��رف ا��7ر �ن أدب ا����ن وا�"ن، ا��را�� وإ�دو�
;��.  

� ا��ر*
� ا�راھ�� �ن �طور ������� ��ن ھ�� ����� أن �درك ا�9رورة ا����#� �
�ر��� 

 ��
د ا���8ز ا���" $

�� �ن ا�*�9رة وا���، ,"و"�ً �"!� ���� وة ا�� �ا��ر�

� وا����ء ا�!�ري��، ا���ون ا��07�  . وا���ر

� و������ � ��
� ا�و)ت ا�ذي ���ت )ود ا5�����ر �����0د )ط: ا����م ;وط�ً طو2ً إ�$ ا>��م 

� ���ت ا�� ل وا��,
ف، � ذا �� ا����ن أو ا�ر�وع إ�$ ا�وراء �Dر)ن �إ5 �ن ا��راو*� 

ر�ن �
�� أن �*رق ا��را*ل وأن �"�: ا����*ل �
*�ق �ر�ب ا�*�9رة ا�ذي �� ا�!ك ��   

0ن ��� 
ن ��� ��N، ا����
�,ط� ����ر�� و��ً ��د وم، ��ظل دا��6ً ا�2ھ7ن ,
!�، ا���� 

ر�ل، و��� ���ر ھذه ا� وة ���� و�ن ا�ر�ب ا�*�9ري �5د ��� �ن إ�ط�ء ا��ر��� دورھ� 
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���R� ا��ر��� أن ��0ل $
� �0ل ا����رف وا��
وم، اAداب وا�8داع، وإذا ��ن ��ن ا>ھم 

� أن �ون ھ��ك �,طط #�� ��L� �
�0دم ا�*�9ري ا������ �
ا��ر�� ا�وم ا�"ورة ا�;��

�دن � ��
�ر��� �
$ ���وى ا�وطن ا��ر�� وأن ر�ز ھذا ا��,طط �
$ ا>ھم ���� م �

ن�   .ا���ر�� وا��07�� ا�����


�وا"ل إن ا�دور ا� �م �
�ر��� ��ل �زا��ً �
�� أن �;�� � 8)��� ھذا ا� �0���ر ا�*0

��ر ����
� و��� �ن أ�2��� ا�0دوة . ا��07, �
��ل �زا��ً �
�� أن �;�: ا���ر�م و���� ���

 �!� �� ��9�ن �ن ا�*ق ������ب ا���ر�م �* ���
!� ا������ ا����ون ��ن ,���وا���7ل، 

� ا��!� ا>,رى ذھ��ً إ�$ أن �ر�J �!� ا�ذھب، �� :9!�0د ��ر���� ا�وم أد�$ ا��زان و ���

� ھذا ا�*0ل �ز�ون ��� �در��ت ا��;�: ��د�ً و���و�ً، ا>�ر ا�ذي ��ل ��ظم ا����
ن 

 ��إ�$ أ���ل أ,رى أ�7ر �زاء، ��!0د ���� ذ�ك ��"راً أ����ً �ن ���"ر ��ون ا���� ا��07

   .وا�!�ر� �8����� ا��ر�� ا��دد

� ���ل �8*"�6�ت �ؤ�د أن ���� �� "در ���
#� ا��ر�� �ن إ��� �0"رون ��ا��ر���، 

 ،���ب ��ر��� 5 �زد �
$ ,��� �����6 �ن ���ل �� ��;ره ا�دور ا�,�"� وا�� �ت ا�ر��

� ا����م؟� ��ن �*ن �ن �وا��� ا�*ر�� ا�!�ر� وا��07��
$ ���ج ا����م . � :
ف �را�� �ط�

� ا��
م وا>دب وا�راً � ذا �ن ا�9روري أن �� ض و���زا�� "0� $�2�� ��07��؟ و���

ر ا��ش . ����ر����وذ�ك ��*�ن و9: ا���ر�م ����ً إ�$ ��ب �: ا����ب �ن ,2ل �و

ا��رم �ـ�، إ�ط��6 *�0 �ن ا���رم ا����وي، إ��د �وادر �دة �ن ا���ر��ن وإ�دادھم 

� ��ض �وا�� � ا8�داد ا�2زم، ����ر���، ��� �!ق �
� ا����
� إ�داع ��7� 5 �0ل �� ،:

   .أھ�� �ن ��
� ا�8داع ا>و�$

ر أ�9ل ا����,�ت �
����ل �: ا�����و�ن �� � �
$ �و� �ا�ط2)�ً �ن ھذا ���ل اAداب ا�����

� اAن � � ر� � إ�$ ا>��م ���*� ذرا��� :�� د���� �د�و �ل ��ر�م ����ن ��د �R� �م 

ل ��ر���� ا��رب ا�ذن ��ن أن 0د�وا � � ا���دة ا�#�� ا��ددة، ا��!دة، �
 � �;�ل �!�� ��

��� و�ن ا�;�وب وا>�م� ��    .أ*د ��ّو��ت ھذا ا���ر ا�ذي �;ده �
�وا"ل ا��07



 ا��
	 ا������                                                                                          
 

  أ
 

 :��د��


 وأ��د ھذا ��
 ���زة �� ا�����
 وأ���ت �و��� ����طب ا�� ��� 
��د ا���ت ا��ر��


�  ا��و�& ��% ���$ت #د�دة ���"ر

إن �"ل ا��ر��
 ھو ا����م ��.���ر ��ن #دة ا��را-�ت ، ���% أن �ل *�ء )��ل 

  .ا��ر��
$ ��ون � ��ب ���د�ث #ن ���ر��
 و ا�����ر، ��ن ��دث أ��� � أن 

إن ا4ھم �ن .ل و-3 ا��ورة ا� ���2
 ���ر��
 ھو ا���ث #ن أ)ل �� ���ن �ن  

 
" ا�ر	�� �و	ودة إن"ا����#د #ن ا� ص ا���4 ذ�ك 4ن ا��ر��
 ھ� دو�� ��ر���

   .أي ��د�ر ذا��

ول إ�9 ��ن ا�-روري ا����ب و#� �8وي ���ن �ن ���وز ا���و�ل ا�وا#� ��و�

إ�9 ا���ط � ��ت  ، ����;�رون �د�"�م ا�� طق ا��8وي ا�وا#�#�
 ا��"��
ا����ر 
 ا�وا

ا����م �درا�
 ���ر 
 ����8ن #ن .رى ، و ��ذا ��ون �ن ا�-روري ���8م 9�# �8
 أ

�" د��  �ول ���8ن ��ذا �" � � ط��ن و رؤ���ن ��"��م ، و �" � ذ�ك أ�-� أن  ، 
ا��ر��

9 "��� 
و ھذا �د#و إ�9 ا��ول أ & ��س ھ �ك �ر��
 �ن دون  ا� �و ھو ا<��
 ا�����

  .���ر�
 وا-�
 �� �و ، ��س ��ط ��#���ره .زا � �@*��ل

 
(# ��إن #�ل ا���ر�م و ��ط�ت �ر���& و طرا���2 و و�����2 $ ���ن ادرا��� إ$ 

 
����-��ت ھذا ا�� طق ا��زدوج و ھذه ا�رؤ�
 ا��زدو�
 ��"��م، ��ن ا��ر��
 �ن ��

�������د ���ر��
 $ �" � � �ول ھذا ا��ؤ�ف أو ذ�ك  ،ا��*�ف و ��8�رة *.��
 أ.رى

8� &����ن ، ذ�ك 4ن ا�*روع �� ا��ر��
 ھو أن ���*ف ذ�ك � ��ك ، �� ظر ���� �.��ف 



 ا��
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  ب

 

 

 ھو أن ��ف #�9 أن �ل �ر�����# 

 و ھذا $ �" � أن ا��ر����. 
ھ� ���

��"ل  

 ا���ر�م ���ر ��رم �ؤ�ف �ن  �ط -رور�����
 �*�ل د)�ق �ط�ق ��.*

ھ�� أ#ط�� " ر�و إ��وأ��"و " �ول ر��ور"ر�م إ�9 آ.ر ف ا��ر��
 �.��ف �ن ���  

���$ وا�"� �"�م ا��ر��
 ، و #�م ا��ر��
 �.��ف �ن ��ر�م إ�9 آ.ر و �ن ھ �  طرح 

���� �ل �ن ��ھ� ا��� ا��ر�� و ا���را��	�� و ا���	�� : اH*��ل ا����� �� ��ا

�ر�و إ��و  � ���ر����� ��ل ا�ر	�� ؟ �ول ر��ور و أ�  


 ا#��د � ����*Hھذه ا 
���"�� 

 �ول #�م ا��ر������� 
#�9 درا�
 ���ر 
 و ���ر�

�3 ا��ر��ز #�9 ��ھ�
 �ل ����وف و أھم   "�ر�و إ��وأ�"و  "�ول ر��ور"# د �ل �ن 

  .�� )�م �&

إ�9 #�م   "�ر�و إ��وأ�"و  "�ول ر��ور"��ف �رى  إ�-�ح��و� � �� �ذ�ر� � ھذه 


 إ�9 ��د�
  إ#ط�ءا��ر��
 و ���� 
��� � 

 و �دود ا��Iو�ل، -�ن ھ�������� 
���ر�

  .و أر�3 ��ول و .���
 و )�2�
 ��ث ا����در و ا��را�3

�� ھذا ا���ث �� ت .ط� � �������: ،
و�ف ا��ط#� ����وى ا��ذ�رة ��&  ��د�

  .�"ر�ف ���و-وع و � ���
 ا���ث و �را��& 

��ر��
 ،�طر) � ��& إ�9 ��ھ�
 ا��ر��
 و �را���� #�ر ���ل # وان #�م ا :ا���ل ا4ول

  .ا���ب ا���ر�
 و �ذا ا��ر��
 و ا��Iو�ل 


	ة ��ل ر���رإ#ط�ء  9��د �طر) � ا�ا�� ا���ل ا�;� � � ���ف � ظر إ�9 و ���ة 


 إ�9 �ر��
ا��  .# ده ا����ر�
 ا��Iو���
 إ-�



 ا��
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  ت

 

  .و �دود ا��Iو�ل" ر�و إ��و��أ"ا��ر��
 # د أ�� ���� �.ص ا���ل ا�;��ث ��د �طر) � ا�9 

و " �ول ر��ور"� �ل إ�9 ا���ل ا�را�3 و ا���م �� �و-و# � و ھو �I;�رات �ل �ن  

ا��ر��
 و�"�
 إ ��ج ا��" 9 ��ن ��ث �طر) � إ�9  #�م ا��ر��
 #�9 "�ر�و إ��و�أ"

ا��" 9 # د �ل �ن  ا��8
 ��#���رھ� أداة ���ر��
 وا���ر ا�وا�ل إ�9و�ذا  ر��ور وإ��و

.ر��و وإ��و  

� .��م ��; � ھذا �.���
 �� ت ��;��
 ��3 �*��ت �� �م �����& �� ھذه ا��راءة �ن    

 

 ����ث �ن ��
 أ.رى و �ذا ��رس ا����در و <��
 ، و �������( 
��ق �������

��رس ا����و��ت.  

  :دوا $ ا#��ر ا�و"وع 

ا��� )�د� �  ا$#���رات��ن أ�د� � �ر�3 إ�9 ���و#
 �ن  ا�ذي����و-وع  ا$ھ���مإن 

  :إ�9 ا.���ره و ھ� 

،

، �و-و#����#  
  ذا��

  : ادوا $ ا�و"و%�� -1

�ر��ط أ���� �Iھ��
 ا��و-وع ���ب ا���ع  ط�ق ا��ر��
 و �ذا �دود ا��Iو�ل # د �ل 

��� ت ا4��2
 ا��طرو�
  "�ر�و إ��و�أ"و " �ول ر��ور"�ن   ،������� :  

���ر��
 ؟ و " �ول ر��ور"��ھ�
 ا��ر��
 و �� ھ� �رو#�� ؟ �� ��ر�.��؟ و��ف �رى 

�ر�و أ�"و " �ول ر��ور"و �� ھ� �I;�رات �ل �ن   ��� ؟ "�ر�و إ��وأ�"��ھ�  ظرة  



 ا��
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  ث

 

#�9 #�م ا��ر��
 ؟ ھذه ا4��2
 ھ� ا����س ا�ذي �د�" � إ�9 ا���ث و ا�����  "إ��و


 #�9 �"-�� و��ن إ��� ��� �و ��ب ���و� � )در ا����ط�ع ���H�� ا���ر�
 ا���دودة 


 �Iي ��ث ��ن ����ج إ�9 ���ود أ�;ر و و)ت أطول ��9 �(�  
���9 ھذه ا����و�

   �ل إ�9 ا����وى ا��ط�وب 

  : $ ا�&��� ادوا -2


 و طب ا�����
 و ��# 
� ��ول �ن .ل ھذه ا�درا�
 إ;راء ا�����
 ا��زا2ر�


 #�9 ا4)ل ��ر�3 ���ھم �� إ��دة ا�ط��
 و ا����;�ن ��و-���ت أ�;ر ��. 
ا��ر��

  .ا��و-وع#ن 

  :ادوا $ اذا���   -3

 
��د و)3 ا.���ر � ��ذا ا��و-وع و ھذا $ھ������ � و �� � #�9 ا$طع #�9 ا�����

و " �ول ر��ور"ا�8ر��
، و �ذا  ظرة و ����
 ا��ر��
 و �دودھ� ���ن �*روع �ل �ن  

  .ن  ���م ھذا ا����ل ���ن ��I� "�ر�و إ��وأ�"

��ث - 4  :*�و��ت ا


 # د ا�����وف أ��ر�و إ��و)�
 ا����در وا��را�3 ا�.��
 �"�م * ��. ،
  .ا��ر��

  .-�ق ا�و)ت * 

  .إ "دام ا�درا��ت  ا�����
 �ول ا��و-وع* 



 ا��
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  ج

 

م وا���Hل#Hس #�وم ا ���� 
  .�و-وع ا����ر�
 ا������
 ��دي ���ر .��
 ا  � ط��

  :ا�*ط&��ت ا���ھ�م و ��د�د  -5

�ن ا��8
 " ا���در"���وب ���9 أ�-� ا� �ل و ھ� #���
 ���ول  ص أ��� : ا�ر	�� 

�� ا��8
 ا��دف ��"د ا��ر��
  �ل ا��-�رة "  ص ا��دف"ا���در إ�9 ا� ص ا����وب 


 و ا���ر � . 1و ا�;��

 
�� ا4��س ��رد  �ل �ل ��� 
�� ا��8
 ا��دف و ��ن  �ل و $ ��ون ا��ر�� ������� ���

 
ا�ذا��
 و  �ل ���ر ا����ب و ;����& و ��وا#د ا��8
 ا��� �و�ل ا��"�و�
 و  �ل ���"�و�

  .أ��و�& أ�-�

 �ذا�& ��ث �"��د #�9 ا�Hداع ا������� � � 
ا��8وي و ا��درة #�9  ��"��ر ا��ر��

��ر�ب ا�;����ت و ھو ���ن ���3 ا��*ر�
 �ن ا��وا�ل و ا$����دة �ن .�رات �"-�م 

�ن )د�م )دم ا4دب ا����وب، ��د �م �ر��
 أ ��� 	&	��ش�زاء �ن ����
 ا��"ض 


 إ�9 #دة ��8ت  ا�و�ر�����و�
 � ذ ا�4��
 ا�;� �
 آ، �ن أ)دم ا4#��ل ا4د��
 ا��"رو

  .2�ن ا���د 

�ـ)د ��"ب ا�و)وف أو اH���ك ������وم ا����3 و ا�*��ل : ا�.و�ل ��� 
����� 

 Anagogique(sens) :ا�ر����

 Anagogicintérétation:ا�0	&�ز�� 

                                                           

  

.  �18ظر��ت و�ط����ت، �ر	�� ھ�6م %&� 	واد،أ�و ظ��، ص : �د#ل إ3 درا��ت ا�ر	�� ��دي 	ر���،  1
  

.ا	��ظ�ظر�� ا�ر	�� %�د   2
  



 ا��
	 ا������                                                                                          
 

  ح

 

ا��Iو�ل ا��ر�3 و : "�� )و�&  � ظورا��Iو�ل ھو ا�د$�
 ا��� �� ��� ���ن ا�"رب $�ن 

  .1ا����ر ، �I.وذ �ن أن �ؤول إ�9 �ذا أي ��ر إ��&

 

 و  ا�ر���وط���و �ط�ق �����#�9 ا$���ھ�ت ا��.���
 ا��� �"� ��� �"ض ا��

  و�ل ��Iا����ر�ن ا�ذ�ن �"طون اھ����� .��� ��*�ت ا���م و ا

ھر�س و ھو  Hermésو ��ر�.�� ار��ط ا��Iو�ل �����ظ ا��و � � و ھو ا���ظ ا��*�ق �ن 

�� ا4��ط�ر ا��و � �
 ا�ذي ��ن ���ن �8
 ا<��
 و ھو �� ��ول �� .�طر  
ر�ول ا<��

  2ھذه ا���2 �ت ا�.��دة ;م ��ر�م ����دھم و � ���� إ�9 أھل ا�� �ء �ن ا��*ر

  :ا�ر���وط���

  :#رف �"� � و �ر���ت �;�رة و �"ل �ن أھ���  �د  ا��ر�� وط���إن ��ط�% 


 �ن  ا��ر�� وط���أن ��*� 

 �و � ����l’herméneutique  
 techné، و ا���-� 

ت �8و�
 � ط��
 ر�ز�
 )�د ا��*ف #ن أو اH��"��ل ا��� � <���" ا��ن"ا��� �دل 9�# 

 �� 
����3.  

�� أ�د �ؤ����& ب  "أر�طو"و ھذا �� #�ر # & Hermeniaperi  
و ا��9 �" � د$�

��� ����" 9 ا4)وى # د ا�� ط�� ، ا����
 ا�����
 ���دق أو ا��ذب ، 
  . 4ا����

 
�� ا����و�و��� ا��و � �
 ا��� �دل #�9 ا�و��ط ��ن  �Hermés��  �د �ذر آ.ر ����

ا<��
 و ا��*ر ، أي ر�ول ا<��
 اMHر���
 ، و ��ذا ��ن #��& أن ���م و �ؤول �� �ر�د 

ھ� #�م ا��Iو�ل ، و ھذا   ��ر���وط���ا�����
 �و���& إ�9 #��م ا���4ء � � ا��*ر، 

                                                           

32، ص11ا�ن ��ظور، ��ن ا�رب، دار *�در، �*در أول، ا	زء  
1
  
 �م ا��م ، �د#ل  إ3 ا�ر���وط��� ، �ظر�� ا�.و�ل �ن أ :طون إ3 �9دا��ر ، دار ا��"� ا�ر��� ، : %�دل �*ط�3  

���ن ، ط 2 17:،ص 2003، 1��روت ، 
  

3 75.،ص  16از�ن ���د 6و;� ، ا���وو	�� ،  ن ا�.و�ل ، �	&�  �ر و ��د ، ا�دد  
  

&�&وم ��6رون ،   ���%��رة ��*ر، ا&>� و ا�.و�ل ، ���ر��ت  � ا�ر���وط��� ا>ر��� و ا�.و�ل ا�ر�� ا�0:�� ، ادار ا�ر
4 68: ،ص 2007
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  خ

 

��م ا�"�ل ا��Iو��� � ��� �� ��"�ق ���م ا� ص ا�د� � و �و�ط ا��ذر ���ن أن ���ھم 

 
  1ا�ر�وز ا�د� �

���&�
 �ن ا���ظ ا��و � �� :ا��*� 
�� '�������و ' 
�
 ا����
 أو ط�ب ا��"ر���9  "��

أو ا���ث #ن ا�����
 ، و #�9 ا�رMم �ن ھذا ا��" 9 ا���4 �O & ���9 �ن ا��"ب 

9  *�ط إ �� � )د�م �دا ��"�ق ��د�د �د�ول ا�����
 �د)
، �� �� �*�ل #�م �*�ر إ�

����ر�
  ظر�
 أو #���
 #ر�ت �*�ل أو آ.ر �� �.��ف ا�����"�ت و ا�;����ت 

ا��*ر�
 � ذ أ)دم ا�"�ور ، و ��9 ا��ؤال #ن ��ھ�
 ا�����
 ،�� ا�����
؟ �"د �ؤا$ 

������ )��ل � ��ش طو�ل .  


 #ن ا4��2
 ا4����Hا 
ا��� �طر��� ا�و�ود و  ���
�و�ف ا�����
 �I �� ���و�

  .ا��ون

��ھ� أ��س  ظري ���ون �ن ���و#
 �ن ا����دئ �I�س #���� ا��را�Q أو : ���ر

  .�� �ول ��� ا�دارس او ا����ث ا��و-وعا�� �ھQ و � & ������ر�
 ھ� ا�طر��
 ا��� 

   

                                                           

1 68:��س ا�ر	$ ، ص  
  



  ا������ ��� ��ل ر��ر                                          :                           ا�
	� ا����� 
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�� ا�ول��"ة �!  ��ة ��ل ر��ر :ا���:  


	 ط���� ���� ��
��� ا������� ا�ي إ��� ������%� �"ل ر�#"ر  � ��� أھ� ا����� ا

 �	، ا�/م �	 ط"ال  
��-	 ,+���ذ و)�'
"ف

1�2�( ���3�� 3
VALENCE    ��� 4و����+38ى  2005، -")4 ��� 1913��6�"ب ا

%�ر�1  ���"�6  ا9"ا48 ا

 :� ����� 	
�B�< ��C +D'� ��و-
������  �A)@� و?3 -"< -����	 ;3ه  �� �%�ه >�3 � و;3 ��

	�3  .و)�ة وا

 �F4 در��
�� ا'��� ��� و?3 اھ��H�'��6 �� أ�3ر ر�#"ر  �� ��8-	 ا�'��� اJو<  �� 3�3Iا 


��"ن �P����ل  �ر��O، أب " )4 ھ�ه اNJ��ء ��ر ����: اA'��ت ا�#��� ا�4 ,�ن ���3ھ� ا

����� واط': >'< ,����ت )�����F " ا";"د��Jا �Q',O ;��� ، )4 ھ�ه اNJ��ء أ��9 �3ا -�'� ا

���
'�
��-	 ا  4( R�%� ا�NJ اF  .ا��� ,�ن 

�3ة أر�: ��"ات ,�ن �C�� )4 ا82 �1939��  ��Jو?3 و?: )4 ا S%����ط، ا�4 >'�	 ا

����� و-�;�� Jا ��
'���ن، وھ��ك راح �OQD و?�	 ���اء-	 اJ3ى اا< " ھ"���ل" 

� ,��ب ;�- V�8 3ا�; �����J,�ن ���� ا 	م ا�"'�  ��
���ھ"���ل و,�ن ھ�ا أول " أ)#�ر" ا

� ���F�< >'W ط"ال ��8-	 �"اءا >�O )#�ي ��"م �	 ا�Dب �"ل ر�#"ر وھ 4�" -�;�� ا

 ��'�Jا �F�Q�����  %��Iة )4 Jا ��
'�'
��� أو  � ��ل ?�اءا-	   O��,.  

���ة ?��Xة  ��"��Yو��3 ا���Fء �8ب >'< �"ل ر�#"ر إ< ا��Aة ا����3 وأ�%Z أ���ذا )4 ا

"��� 	" ,�ل ���%�ز و D#'� ا";"د" ان ?%O أن �36 	  �X%� ;� ���، و?�D� 3 أول ,��ب 

 ����H
���A 2 >'< ا�
�� ا";"د��، و#� >'< ا����H ا'�و,�ن وا�AC ا�	  �+�Nا ��

 �B3�< 3مHد��، و ا��A
�� ا";"د و,�ن ��ا>� � ھ���%� و�$�ر#ا\'� ]'�W� ���F "F ا


��� >���� و ��Yا'(.1  

                                  

راءات ا��رب ص  1 �� ��02/07/2007وم .  �09
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ذا �
	�ر�ون   أ�د�د�ل �� �زاع �� ا	��و��  ����1956 ا	��
	� ��د�
 أ��� أ�

�� �ق ا	$زا#ر   OASوا	��ظ�� ا	!��ر � ا	�ر �  � �

�ت *وم �)��
ل إرھ� �ا	

 ��
   1وا	$زا#ر  ن �$�� ا	1 $
�ب �-� ا	- ��وف � زة ا	�-
�ل ا,��

1 و�ل � � !�
ر�� �ول ر �ور �� ا	��
�ب ا	$ 
���!�
را ا	1 �ر�� �� د $��
و�
ش  �


م � 
33
، و 4ورا�
و *
ل �
ن  ا	ط��� اھ
�وه �و�!وا � س  1968ا	4ورة ا	ط�6 � ��ل ھ $


 �!د� �  .�ن ا	ز�
	� ��1 را�� وھذه ا	�
د�4 ا4رت �� � �4 را 

�ظ
 او  � � 
 ��1 طر *
�3
 	�ط
	�3م و	م  �ن ��-� �!ض �*ول ذ	ك ��1 ا	ر:م �ن ا�� �
ن �


ر ا	 �
ري و	�ن .ا	�در�  ن ا,�ر ن و��1 ا	!�س �
ن  ��� ا	1 ا	�زب ا,<را�� وا	


ب ھذا ا	!�ل ا	�? ض، و�!د#د :
در ا	�رو��ور �
@� �!ض ا	ط6ب ادت �3م ا	1 ار��

رة �ن ا	ز�ن @�ل ان  3
$ر ا	1 ا	و, 
ت �
 � ث ا��1 � $�� ��
ن  �ر �ور ا	1 $
�!� 	و


:و 	�دة ا	��دة ا,�� > �!�
$ ��
، اي �1 �دا �  30ر � �، وھ�
ك درس ا	-��-� �
�

 

�د و !ود ا	1 �ر��*
ت وذ	ك @ ل ان  � !�   2ا	


ت �ن ا	*رن ا	�
�� �رس �
��ر � ��-وف ر:م �زا��� ا	�� 
و  ن وا	� � 
#  ن  � �
�� ا	�4

�*د او�ت ا�6@� ا	-��- � 	�وز ر ا,ول ا�ذاك  "
�ل ��ف �
	 دو� 
 ا	$د دة، " ر � <
ل رو�

 � �@ �� ���� @� � " ا	دم ا	��وث " ورا 

ن ا �
 و� ط� 
ا	�
�ل 	- روس ا	� دا، ��

 ،��
  .LES SANS PAPIERSا	�3
$ر ن ا	ذ ن 	م  �وزوا ��1 و4
#ق ا,@

�

�ت 	� د�6ت �
#�� و�� �� �� ا	�!3د ا	!
	�  	�درا�
ت �ول ا	*
�ون وا�6@ � 
��3  

  

  

  

                                  
���ن ��ري،���ورات: �ول ر��ور  ���ر،��  1 .7ص  ،، ا�زا'ر1،2008ا"��!ف،ط �ن ا��ر

راءات ا��رب، �ر+ �*�ق  2 ��   2 09ص . �
  3  8ص �ن ا��ر��، �ر+ �*�ق ،: �ول ر��ور 
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   :ا��.رة ��د ا�����ن - 1

	*د �
ل �ول �ول ر �ور �
 ,  *ل �ن 464 ن <3
دة د�وراه ��ر � �ن ���ف 

 B�� ر �!د ان�(
ق، و	�ن ا<3ر �<�ل ��
ت ا	!
	م �!د ان ا<3ر و��?ت <3ر� ا,!�
$


�ت ���ف �ن @�ل ��6-� ا	�� و � � ��
 ���ود 	 -� �روس، � <
ل" ا	��! ن، ,ن ا	�


ر وا�ر ن �و�و،$ ل د �وز،$
ك در دا،	و س ا	و� را و $
ن �را��وا 	 و "  

 ��
� ��و	�ن �!د زوال ا	�و$� ا	�� و � ظ3رت اھ� � �ول ر �ور وا��
�4 ا	را#دة 


ل ا	-��-� ا	ظ
ھرا �  ا	و$ود �  و�� ل ا	��وص ا	د � � ، و�
ن $� ��ا	�$
,ت، و@د ا�دع 


� � وا,�$� ز � وا	 و�
� � �ول ر �ور وا�� ا,ط6ع ا�	,
	1 در$� �� -�، �*د �
ن  *رأ �

ا	*د ��، ��د#د �رف ا	�
س @ �� و��ق -� ره، وھذا  !�� ا�� اط�� ��1 ا	-�6-� ا,	�
ن 

B، ھ ?ل، ھ د:ر، ھو� رل، " ا	��
ر ��?3م ا,�� � و�ذ�ر �ن � �3م �� �> ،�� �
�ط، �

3
 "�د د ن�
رل  
��رز،:
دا� ر،وا�ر  ن 
 اط�� ��1 ا	-��-� ا,�$�و�
��و� � ��?�� ،

 � �

ت ا�ر �
،واط�� ��1 ا	-��-� ا	 و�!�
$ ��
ن  �
�ر �
,�$� ز � � ��, 
ا,�� � ا �

3
 ا,�� �?�� 
�*ط @را ��و��3 ،
3
 ا,�� � ا �
 اي ���-� ا�6طون و�واھ�?��.  


ء �د دة �
	-��-� ا	ظ
ھرا � و��م ان ھذا ا	- ��وف ا	-ر��� ا	�� ر $دد �ن  >, 
��3�


و ل او -� ر ا	��وص ا	�*د�� و�ذ	ك درا�� ا,�
ط ر وا, د و	و$ 
ت، وا	وا@� ا�� �
ن ا	

�-�را �� �
 ,  �*� ا	�6م ��1 �واھ�� ��
  -!ل ا	�4 رون �ن ا	�3وو� ن �
	<3رة أو 


ر E ا� 
�  1	-��-� وأ�د ��
ر ا	�ط�! ن �� ��
	�را�
ت ا	دار$� و�
ن �ول ر �ور ��

 �� 1��� ا	�و
��وا�� �د �� �
ر س  �2005
ي  20ر�ل �ول ر �ور وا	�ق �*

�� وا	-�ر �92ن ��ر �د د و��ب  �
ھز 
      ���2 �ر�3
 	�د�� ا	4*

  

  

                                  

راءات ا��رب،   1  ��� +   .12 �*�ق، ص�ر
   .11، ص 2014،  �1ول ر��ور وا�1��1�، ���0ف ��و�� �ن ا��*�/�ن، ط  2 
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  .�رو�و�و�* �ؤ�1*ت و��ب �ول ر��ور -2

���-� ا,رادة  -1)1950( 

 )1960(ا,��
ن ا	�ط
ء ر�ز � ا	<ر  -2


و ل، �*
,ت �ول �رو د  -3 )1965(�ن ا	


و 6ت  -4 )1969(�راع ا	


رة ا	� �  -5! )1975(ا,�

 )1984،1985، 1983(ا	ز�ن وا	�رد  -6

 )1986(�ن ا	�ص ا	1 ا	-!ل  -7


�ر  -8� 
 )1990(ا	ذات � �3

 )1995(ا	!
دل  -9

10 -  
1997(��
�رات �� ا, د و	و$ 
 وا	 وو� ( 


ر E وا	�� 
ن  - 11 )200(ا	ذا�رة وا	

 )2004(ا	ر$�� �ن  - 12
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��د �ول ر��ور :ا����ث ا�/*�3 ���*�� ا��ر� :إ��*��� أو ا�


ر ا	�>
ن �ر�� ا	ر$�� ��ذ ا	!�ور ا	*د �� �واءا �ن �6ل ا���F*د �رف ا	ت 
?


ن  �!ب ��Fرى أن ا�وا�دة، و�ن $وا�ب أ � ��� �*!� $?را 
3> 
!3
 أو �ن �6ل �!>و


ت اH�رى دون ا	�$وء إ	1 ا	ر$�� وا	د	 ل أن �دة ��
رات �� � ا	!رف ��1 ا	4�
*

 �@63
 أن �ون دون ا	ر$�� 	��� ھذه اH� رة �ر�ز 	
ازدھرت �-!ل ا	ر$�� و�


ت وا	��
رات � ث *�� ا	�

�د � ن ا	�?
ت را	4*� 1$�� ��1 ا	

ا	�!
رف وا	!�وم وطر *
 	�*ل  �ت ا	ر$�� و��*1 ��*� ا	و�ل � ن ا	��
راتظ	*د 

  .وا	راث � ن ا�Hم وا	<!وب

1 - ��دل ا�!��رم وا�7*�ل ���ر:  


وز ذ	ك ا,�راض ا	�ظري وا	$دل ا	!* م $�� ا	�دا � ,�د �ن ا	*ول أن ر �ور  

 �
م ر$�� �* * � �*ل ا	�ص �ن 	? @ � �

دت ز��
 طو 6 �ول إ��� �وا	!* دات ا	�! *� ا	


ن و�و�و�� �ط�*� و�
 را�ق ذا	ك ا	$دل �ن �وا@ف ا��H � إ	1 ا	�?�(� ���*� ا	��


ر ��
#� 	�*ل أ�
ر�� �ول � 
�� ا	�ر$م و�دم إ���6 وو�و�*
�ده �د@�، و�ن ا	�ؤ	ف �

دون اF�6ل ���واھ
 و�
  �$م �ن ذ	ك �ن �وء ا	-3م وا�راب ا	�ص و�
 إ	1 ذ	ك �ن 


	� �ن اFر�
ك، ا	�<�6ت ا	زا#-� ا	� ار�طت ��ك ا	� ��زج �
	��وص  ��ورات ا	


س 
و�� دا#رة ا	6@�H
ر$��، و�)ن ا	*� � ���و�� و��3 � ��ذ ا	�دا �  ر$� ذا	ك ��	 � ��

 
�� � ��

د ��ون ا	ر$�� �$رد و�ط � ن اH	�ن، وورطت ا	ر$�� �� <راك ا	� *إ	1 ا,�


�د ا	�ؤ	ف وأ,م*� � � �*�رك ���� @و �  ا	�ص ا	�ر$م  �ا	�ر$م وو@!
ت ا	*
رئ ا	

  .��1 ا	�ص، ,ن �ر$م ا	�ص أو @
ر#� 	 س <��
 :ر �
 ��� أو �$رد �
�ر �� ل

ا	ر$�� �و$ودة  ن��
 أ"  �ط�ق ر �ور �ن ��رة أ� ��، �و�و� � و��� � وھ� 

�!6  $ب إذن أن �ون �����"2 

                                  
 ��33ص ،�ر+ �*�ق، �ول ر��ور ، �ن ا��ر 1  
 +36، ص �8�1 ا��ر 2  
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�دي - 2� ��  :ا��ر

*د ر �ور أن �!ل ا	ر$! 

 : ��  �طوي ��1 �!د ن ر# �  ن ھ� �
أو, رھ
ن ا	�دي، و4


ن ر �ور ,  *�ل �ن �!و�
ت ا	ر$�� ��رورة ر�� ھذا ا	�دي و���ب ا	�!د اHول، 

����	
� 
3!�  �3
 وا	��
 1و�<

�د ��3
 ا	�ص ا���H �<رو� � ا	�*
و�� وا	�رد، و	�ن ���ب �  �وھ� ا	�!و�
ت ا	

 ��

ن ر �ور ,  $!ل ا	ر$�� ��� �� ، و�� روا �  $ب ��1 ا	�ر$م أن  ��ث ا	�!د ا	4�

3
 ، �د, �ن ا	��وث ��د ��

وز �<$
ط� �� ا	��وص و!�ذ وا	طرق ا	�� �� 	�
�ن ا	��


 ,  ��ن ر�!� ، �ل �
	!�س ��ن �!�
ه ا	�<
�ل �
�دود ا	$دل ا	!* م ا	ذي  �ور ا	ر$�� رھ

 

وزھ$
ن ,  <!ر �
	�ذة إ, �ن �6ل اH	م، و�ن 4م و�Fرار ��1 ��Fدة ، وا
و	د ا	�!

�دي وا	�!
دة ��دأ ن �6ھ�
 ا�ل 	L�ر و<رط �روري 	�	
�.  

�ت � ف �ت � ف ا	���
ت  
3
 و � 
إن ا	�ر$م ا	ذي  ! ش @در ا	ر$�� و�د 

��1 ا	�ص ��  وا	�روف وا	�!
�� و <�ك �� ا	�ص ، , �د أن  ��ب ا	رھ
ن و ��ر


ره و� ط
 � ن ا	�ص وا	*
رئ    ��
" ا	�3
 �،  �ف ر �ور و�! � ا	�ر$م �? ر ا	�ر �� �


��� �ن 	?� إ	1 � �	
� ن ا,�4 ن  �
ول ا	�ر$م ا	ذي  *وم �Mر�
ل ا	�ط
ب ، �ر ر ا	ر�

 2أ�رى إذن دا�ل ھذه ا	و�! � : ر ا	�ر �� 	�و� ط ��ن �<��� ا	����

ا	�ؤ<رات ��1 �ك ا	و�! � : ر ا	�ر ��، ھو إن ا	�ص ا	�ر$م  ��ل و�ن ا	د,#ل و

 
ر$�� 

دف ���� 
3
 ا	�ر$م وھو  �
رع ا	�ص � ث أ��>
� ��ل ا	ورات واN,م ا	

 ��� �
ة ا	�ر$م ھ� ا	�

��� �ن أ,م ا	ر$�� و�دا�3
 و	�ن �!ر$�� �� ��إ, و@د ا<

3
 إ	1 � #
ت $د دة �-�ل  ا	�ص إ��
� � ا	� 
ة �ن $د د ،و�م ھ� ا	��وص ھ
$رت �ن � #

  .ا	ر$�� 	*د �
ن ر �ور �! دا ��ل )� د


ل ا	!ظ �� وا	��وص ��Hت ا�

ر E  <3د ��1 ��� ھذه ا	-�رة ، ��*د �إن ا	


ر E، ا	� أ�د�3
 ا	-�ر ا	�<ري �
�ت ��ل إ��
ر وإ�$
ب �ن ا	�<3ورة ا	*
د�� �ن @�ب ا	

                                  
16ص  �ر+ �*�ق،،  ،�ن ا��ر���ول ر��ور  1  
 ،8�1� +16ص  ا��ر 2  
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ل $Hرات وظ�ت  @�ل ا

س وا	���$Hف ا��ت �� 3
 ا	�ر$�ون �ن ��
3ا	��6*� و


ن � 
*ل ��ر ا	�?
ت � ث ا��ر �-وذھ
 إ	1 ا	!�ور ا	�6*� �ن �6ل أ��
ل ا	ر$��، و��

 ��
ر إ, ���
�دة ا	را$�� ، �� ا�رام ا	�ص >�ر �� ا	و$ود وا,���ك  ا	��وص أن 	

� ا��H �، أي �را��
� � � ن ا	��وص، إذ 4*
�� ا	4*
�-E ا	� 
ة " 
ة ا	�� �ا	ر$�� ھ� ا	


�ل 	�ر$�� و: ر @
�ل @ ��H ,ص ,  ��  إ�	رى ، وا�1 أ	إ ��
3
 �ن 4*�*��� ا	��وص و

�ر$�� �� ا	و@ت ذا�	1 

��*د ا�*�ت �64 ��وص أ�6طون و��6-� ا	 و�
ن إ	1 ا	���� ن، ��
 ا�*�ت ��وص 

� � أن : و��6-� ا6�Fم إ	1 ا,�4 ن �-�ل $3ود ا	ر$�� و��� �*ول ا�ن ر<د  B	
أ�ر ��

� ا��H � ,  ���� أن  -��3؟?	 ��*ول �64 أن �ن  *را أر�طو   

 �
ط ا	��Fت �ن ا,
ھذا ا	�وع �ن ا	�-ظ
ت ا	�  �د 3
 ا	�!ض ,  �!ث إ, ��1 �

را�م �<
�ل ا	ر$�� وز د �ن � رة ا	�ر$م  �	
�� ��أ�
م ا	���
ت و�� ذ	ك  ��ن ا	*ول 

ر$�� ا	��وص �ن 	?� أ�� � إ	1 	?� أ�رى ��*�� � ، ا��  *ل ھ�
ك ھ
�ش  -�ت �ن ا	�*ل 


 ز وھ� ��� ا	ر$�� �*در �
  �4ل �
	-!ل ���6 ا,�6ف وا	 
أو ا	�و ل، وھو 	 س � �

3
 را#�� ا	�?� اH�رى ، ر �ا#�� اH$��� ، را#�� ا	?را�� ، را#�� �
دة ا	��وص ا	� �<م 

 2ا	? ر � ، را#�� اH�ر را#�� ا,�6ف

  

  

  

  

  

  
                                  

.27، ص1ا��د إ�راھ�م ، �ر ا��ر�� وھ*س ا��0و�ل، :3 ا��0و�ل وا��ر�� ، ���ورات ا�9�!ف ،ط  1  
  +8�1�34، ص ا��ر 2  
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  :ا��ص وإ��*��� ا�.رة  - 3


 و@د ذھب ر �ور �
إن ط
ھرة !دد ا	�?
ت ظ
ھرة ��!م �3
 � ن و�*
�1 �ن أ4
رھ
 أ� 


د �
ن !دد ا	�?
ت ، وا	�وع ا	�?وي ا	3�6
#� ھو ا�و$ب ا	ر$��,ن ا	�<ر " � إ	1 ا,�

���ون 	?
ت ���-� 	3ذا و$دت ا	ر$�� 1 


	��ث �ن ا�Hل اHول 	�?� أو ا	!�ل � �*�! *-ر ر �ور �ك ا	�$6ت ا	�د�رة ا	�

 
��ن �ن �و�!� إ<�
	 � ا	ر$�� �� إط
رھ  14
	 � ، وذ	ك �� � �
��1 إ�<
ء 	?� ا�ط�


	� ب �
" ا	!��� ���د, $دل إ��
� � وا��Hا��
و	!ل ذ	ك  !ود إ	1 ا	�4ل " �� �*
�ل ا	� 

إن ا	ر$�� �
�رأة إذا �
�ت $� �� ��3 	 �ت : " ا, ط
	� ا	�!روف �ن ا	ر$�� ا	�  *ول

��3 	 �ت $� �� � �  "و� � وان �
�ت و


ت ��د � ن إن ا	�?� !�س �6
ن ا,��
ت $وھر � �و � � ��د ا	-رد، و	ذ	ك �6ا�

3
 	 �ت �H ت
-� ر ا	�? ��
ت �6�ل ��1 ا�> 

ل � ن ا	�
س ، و	��3��$رد و� �� ا


ض �3�3م 	�!
	م ا	ذي  ! <ون � � ، و *ول ��د ا	$� ل �ر ��إن ا	�?�  ��د " ا	���� ن و


 �4ل ا	-�ون أو ا	!�وم و@
ل �
� � �
��F!*� � ا	س ا

ل وھ� ا�!��ھ��و	 ت أ�4ر �ن أداة ا

إن ا	�?� ھ� ا	!� ر �ن ا	<�ل ا	ذي ��و$��  رى ا	-رد ): و	 تأي ھ��( �3ذا ا	��وص 

  2ا	!
	م 4م  ���� إ	1 دا�ل �-�� 

�*ط  
 �*ر$�� �� �ظره 	 �ت ��6 ��ر 
 أو 	
� 
 ��ن ر �ور ا	ر$�� �!دا أ�6@ 

 
�ل ��دى @درة ا	�ر$م ��1 �د�� ا	�ص وا	*
رئ وإ��
� � ا	ر� ق � ��3 

ن " وإ���	ذا 

�� ��*� أ�
��ا	� 

	��ؤو	 � أ�6@ � و <!ر �
ن �� � د �� 
3ر$م  �س ھ�  

  

  

  
                                  

31 ص �ر+ �*�ق، �ن ا��ر��،،�ول ر��ور  1  
�و9ت ا�د�دة ���*��*ت ا��*ر���� ،دار ھو�� ���  ،��د ا���ل �ر�*ض �109ص 2002ا� 2  
30ص  ا��د إ�راھ�م، �ر+ �*�ق  3  
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  :ا��ر�� ذر��� ا��0و�ل - 4

ھل  $ب ر$�� ا	�!�� أم ر$�� ا	���
ت أ�3
 : "  ! د ر �ور طرح ا	�ؤال ا�Hدي ا	��ل 

  1" � رة ا	ر$�� ؟ 

 ��
ر$�� ��و ا	)و ل ا	ذي  �ل �� �<رو�� ا	-��-� ��	
و�ن ھذا ا	�ؤال  �!طف ر �ور �


� �ن �4ل �

#ض ا	�!��"  "�راع ا	)و 6ت" �� رة، <3د ��1 ذ	ك ��" وا	)و ل و


ءات ا	)و 6ت ا	�-و�� �� ��ؤ�د ��1 أن ا	�ص ��$رد � 6ده  ��رط  � #

	�ظر � ا	� � �

طر�� ا	ر$�� ��1 ا	��وى ا	*�� �ن �ذاب 	��ر$م و�ن �!و�
ت , ، و�
	ر:م � 
�


م و ط�ق �را�3
 �ن @ ود �H1 ا	إ 
ر$�� أ<واط	
3
 ، إ, أن ر �ور  *دم �	
 ��ن إ:-


ھم -3
 ��ن إط
ر ا	)و ل إذ ا	ر$�� وا	�?� ��
 ھ� أداة 	�وا�ل وا	!� 	 ��*ا	$
�ب ا	

��3 �ذ	ك و� �� 	�وا�ل  

	�ص ���
ھم وا	�-� و�
#ر أ<�
ل ا	?�وض اH�رى، -و�وء ا	


	ز�ن  د�ر ا	�!�� �
�� إذا �
دم و�رور ا	ز�ن *
 ���ب ا	��
 رى <6 ر�
�ر  � ر :

ا�� ا	-
رق ا	ز��� و���  ��� ا	�ص @ر ب ��� ا	1 �وء ا	-3م ��� إ	1 ا	-3م، و�
ن ھم 


وز ا$ ��
� 
	3 ر� �وط *
ت ا	$3و � ، وإذا �
ن ا	)و ل  �دأ <6 �
�ر )� س ھ ر� �وط *

3
م " ��1 �رب" -
رس ا	��
�� وا	�راو:� و رك ��-� ��
طق ا	ظل و��6
ت ا,�� 

�!ب �ن  �
ت ا	�?و � ا	�و�
	-!ل ھ�
ك �وا�ل �4 رة �4ل ا	�ذب وا	زو ر و�
#ر ا,��را

ز د !* د ��� � ا	ر$��  �	
	
ط
 ر � ن ا	�
س �
	-را<
ت ا	� ان ا" ��� � ا	-3م و�	$�ل 

 
  2,  ��ن ا	*�ض �� 3

إن ا	��ث �ن ا	ر$�� �4
	 � ھو �رب �ن ا	-<ل ا	���ق و	�ن ھذا ,  !�� أ��
 �$!ل 


وز ا	�!
ب $ ��ر$م ھو ا	ذي  �$� �	
� ، � � 
!وض " �ن ��ل ا	�ر$م �
	� درا�

	 ���� ا	�?و � إذن ��
 ھ� 	ذة ا	وطن 
� ا	�
ص ����� ا	�  � ��
ل �*�,
?� اH�ر �

 ���$H3ا  

                                  
51ص  �ن ا��ر��،�ر+ �*�ق�ول ر��ور   1  
  +8�1�60 ص ا��ر 2  
  +8�1�24 ص ا��ر 3  
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رب * ��4ل روح ا	�ص وا	�6!�ر ���، ا	��ن �ن أن  �, <ك أن ا	ر$�� ا	

 
3
 وأ��3
 و�*ق ا�$
زھ
 وأھدا 	
!�3
 و�� ا	ر$�� أھ� � 
3
، و�ن ھ���ن �* ق أھدا

�و 
3�M�3
 ا	�ظ ا	�! د -	

دة ا	ر$�� ا	� 	م  ��F ر$� ن $ددظر ��ن ر$�� �ؤ$�� 

*�ل دا#�
 @راءا $دد ، و�*� أرو@� ا	ر$�� ز�ر �
	�4 ر �
	��وص �3
 �ن $د د  �ا	�ظر 

3
م-  .�ن ��6
ت ا,�


س ��Fا 

 ا	ر$�� أ ����� 
�� �@6
رف وا	!�� ا	 
 < د ر �ور �-�ل ا	ر$�� ودورھ


ت ا,�6ف  	
ا	م ��ن دون ھذه ا	���� �3دد ن �
,�-6ق دا�ل �رودة "  *ول ر �ور .�$�

�� ا	�?و � 

؟ �ل ا	<رف إذ 	�� ��  ��1و	وج ��!ز	 ن �� �

�� ا	��*�� � ھذا  إن ا	ر$�� ��� ا	��وص أ��
را $د دة

ت $د دة وھو �
  !�� ا	4*# � ��

 
3� � أ$�� � ,  ��م 	?

	و�ول إ	1 أ��
ل 4*� �	 ���  ��H رئ
  2ا	$3د �ط�#ن 	�*

و$ب �� �
 أن �* م " وھ�
  �ل ر �ور �!د �� ل �و�و�� ا	ر$�� إ	1 @�
�� �ؤداھ
 ا��  

��� "ا	�داد ��1 

 

 

  

  

  

  

  

  
                                  

52ص �ر+ �*�ق،  �ن ا��ر��،�ول ر��ور،  1  
  +64ص  ،�8�1ا��ر 2  
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  :���*ر�� ا��0و���� ��د �ول ر��ورا: ا����ث ا�/*�ث

�Mن ر �ور  �4ل ا	-� ر �4
	وث ا	و$ود  ،
إذا �
ن �
�ظ  �4ل �ر��� ا	-� ر �
	و$ود وا	ز�
ن �!

وا	ز�
ن وا	�رد �!
، و	!ل �رد 6@� ھذه ا	!�
�ر ا	�464 أن �<رو��  *وم ��1 أ�6ب 

3
ءا �3
 د:ر ا	و� ق � ن � زات ا�Fطو	و$ 
 �دءا �ن أر�طو و�رورا 
	*د س أو:�ط ن وا��

�� ل ا	�?� 1�� ��#
�� أو33$
 ا	�د �4 @ 
  .و� راث ا	)و � � ,� �


	-��-� �ن �6ل �ظ3ر ن اHول � 
3@6� ��ا	�?� �ن : و ��ن ا	*ول أن ر �ور  �ظر 	�?� 

 ��

ر وھذا  ظ3ر �ن �6ل ���Hھ م وا
-��	 
3:
ا	�?�  
��وا	4" �طوة ا"���*رة"� ث � 


ل!�
��  �ن � ث أ
	�  ��ن ا	*ول ا	�?� " ا�ز�*ن وا��رد"وھذا �
 ظ3ر �ن �6ل �	
و�

�� ا	ز�
ن و	ذ	ك  �دث �ن ا	�ط
ب ا	<!ري �!�

ل �!�  �1و�-3
 أ

 

	 � �ن ا	ز�ن أ�!وھ�ذا  ��ن ا	*ول �)�� �� ا	�
	� اHو	1 ��ن أ�
م ا	�رد �-رد � و

 � �
 ن  3م �� ا	�
	� ا	4	

	ز�� �، و	�ن �� �6 ا	�� �	
�� وا �
�$
��ون أ�
م ا	�رد �

  .�!6@� ا	�?� وا	-��-�

�3و  
 -�����!�1 ا	� �و�� -� ر ���طر 	إن ر �ور ھو ا	- ��وف ��!�1 ا	و$ود 

ا	� ھ� و�دة د,	 � ذات �!
�� إ��
د � �!ددة ر�ط � ن ا	�و�وع "  �ون"وھ�ذا  

 �3��� ���ول 	�و�وع أو ��1 وا	�$�ول 
أ �
  ��ن أن دل ��1 ا	ز�ن أو ��1 إ�

�راد وا	$�� أو : ر ذ	ك �ن ا	�!
�� ا	��و �Fز � ن ا �  ا	

  

   

  

  

  

                                  
.12، ص1999، 1، ���د ا��*��3 ، ا��ر�ز ا�/7*:3 ا��ر�3، ��روت، طدا�وود وا�ز�ن وا��ر: �ول ر��ور  1  
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 ��

ھل ا	�!$	�ن ا	- ��وف ��Mراره ��1 �!�1 ا	و$ود  �ر، �-� ا	و@ت �-�� ��1 


ھل ھو ا	�* *� ر ب 	��!
�� ا	$راك ا	�-ظ� اH�رى إ�را�
، و	�ن ھذا ا	>Fا 
�  د�رھ

 ��  ". و$د"

 ��راك  ؤدي ا	�-ظ�  ؤدي �
	�رورة >F��4 "  و$د"وھذا ا
راك  !�د ��1 ا	��>Fھو ا

 $� إ	1 @-ر �ن ا	��ث ��1 ا	��وى ا	�?وي إ	1 ا	��ث ��1 ا	��وى �	
ؤدي � �ا	

  1ا	-��-�

�� ا	�!
�� ا	�!د ��4
دة 	�و$ود ر:م أن ھذا ا	�ؤال  �دوا  !د أر�طو أول �ن �*ق و�دة ا	��

و�ل إ	1 $واب @
ط� 	��� ا	ظ
ھرة ّإ, أن ا	�<ر � 	م  
  �� ط

ا	را�ط (	*د و$د أر�طو �!
�� �4 رة � ط ��-3وم ا	و$ود أو �!�
رة أدق ��-3وم �!ل ا	� �و�� 

  ")ھو"� ن ا	�و�وع وا	���ول ا	ذي �
ز	�
 �*د�� �� ا	�?� ا	!ر� � ب

�� ذا�رة "  �ون"و�
 " ا	و$ود" -�ر ا	?ر�� ��د ا	 و�
ن �Mن �ل @ول �ن ���ذ �دا � ا	 1*� 

! ن 	�و$ود  ر�ط �� ا	-�روھو ! ن ا	و$ود �)�� ا	��ور، 	�ن ا	و$ود �و�-� ��ورا 

�� ا	-�ر ا	ذي  �-ظ �ذ�رى ا	��ور ا	�
#ن ا	��رر  ���*
ن �� �  �� ا�Fزواء,�� 
��

  .ا	 و�
ن 

��*�ل � 

م ا	�
�*� إذا �
ن  !�ق �
	�و$ود ا	� �ور 	�
،  وإ����Hرر �ن ا��ل )�ل �� ط �

 ��  2"ھ
ھ�
"و	�ن  ا	-�ر ا	?ر�� �� �دا � ا@�ر ��1 ا	-� ر �� ا	و$ود، ا	-� ر 

  

  

  

  

                                  
15..ص ا��*�ق،ا��ر+ ، دا�وود وا�ز�ن وا��ر: �ول ر��ور  1  
120��د ا�ر��ن �دوي، درا�*ت :3 ا�1��1� ا�وود�� ، ا��ؤ��� ا�درا�*ت  وا���ر، ��روت، ص  . 2  
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 طور ر �ور �-3وم ا	ز�
ن � ث  ؤ	ف � � � ن م أ��ت �ن أو:�ط ن وأر�طو ا	�ص �ن 


ط� �
�Hد � �و�-3
 ا	�
�ر �$�3، � ث  ��د ا	ز�
ن @ �� ��د اHول �ن �
� � ار


ط� ��ر�� �� �ن ار� @ ��
�د ا	ز�
ن ��د ا	4�  ،� 
ھ� 	ط� !� ا	ذا�ا	دا#م، �ر:م ا�

�ن �3$ 4
� �، و� ث " �ن ا	<!ر" �3$ ر ب ا�Hداث ا	�رد � ��  اH$رام ا	��
و � �ن

رو�و	و$ 
 ا	)و � � ��د ھ د:ر�Fظ وا�

	 � ��د �!  .  و�ق أ �
 � ن ا	ذا � ا	�


ة ا	�  *ر3#
 �-3م ا	وظ -� ا	و�ط � : و�ن ھ�
  ! د 	��  $!�� ��1 64ث �را�ل ھ��
ا	��



ه ا	�464 وھ� ا	���� ��و@!
ت وا	�!
  ر وا	ر�ز �	�-!ل �	 ��
$�F-!ل ھو 1# �، وا	أن ا 


�ل وا	ز�� � ��!�1 أن  !�ر أي �!ل �ردي �ن  <��� �-3و� �>  ��
�د إ	1 إط
ر ا	4*�

��رة �
�ر ا	�
�ر، و�ن �
� � أ�رى ھ�
ك :  


ة�
�ون ��3
 ا	*�� و� ن ا	*�� �-�3
، و<  ا	�� �ر ا	� ھ� و�
ط� � ن ا�Hداث ا	


ط� �
	م ا	�ص و�
	م ا	*
رئ أو ا	�
��، أي ا�زاج ا	�ر$� ا	�
ر$� 	�*
ة إ	1 �
  .ا	��


وي � ن ا	-3م Hو:�ط ن 	� �	
وھ�
  ! د ر �ور ا	�ظر �� ا	)�ل ا	?ر�� �
	ز�ن ا	ذي ا�*�م �


	�وت � 

�Hد � وا	-3م 	3 د:ر 	� @ر �� 
    2@ر �


ت �) 	�ز�
ن �-�� �دا � �� 	ذ	ك �!�ن ا	)�ل أو:�ط ن �دا � ا	���ق  -�� �� إ	1 ا�را


 	�ل ���وق �

ء ا	���و@�، 	ذ	ك ,�د أن  �ون ھذا ا	ز�ن ز� >Hا.  

  

  

  

  

                                  
�دة، ��روت ، ط2ج) ا��?و�ر :3 ا��رد ا�7??3(�ول ر��ور، ا�ز�*ن وا��رد  1�، 1، :!ح ر��م، دار ا���*ب ا�د�د ا��

   .22، ص 2006
   22ا��ر+ �8�1 ص  2
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 أن ا	ز�
ن 	 س ��ر���
� 
�* 
ج إ	1 �-س  ،و�ن �
� � أ�رى �
ن أر�طو�وأ��  �

� ز � � 	��ط
ب و	 
� ا	�ذھب 	م  �ط� أن ��ب ا	-وا�ل، 	�ن ھذا ا	�� ن 	��-س �� ھذا

!�ق �
	*�ل وا	�!د"  �رز �� ا	!ر ف ا	�
	ص 	�ز�
ن �و�-�   
� ��< � أن " �*دار ا	�ر�� 

� � ھذا ا	دور إ, ا	�ر��،و�!�
رة  1 ر-� ا	ز�
ن إ	1 �ر�� ا	��
دىء ا	�3
# � 	�ط� !�, �ا	

	-3م  �-� �ا	<روط ا	 و$ زة �Mن ا	!ر ف ا	ط� !� 	�ز�
ن  �� ذا� : ر @
در ��1 -� ر

  ا	ز�
ن

 ��
� ��
ن  رى  ان ا	ز�
ن ھو أ�ق ا�N � أو " ا	و$ود وا	ز�
ن"  $!ل ر �ور �


�� ا	�� ر إ	1 ا�H � ھ� ا	-3م ، وھذا ا	-3م  $� ��و � ��
�� و@د ذھب ��Fو$ود ا	ا

��

�� أ�
ت ا	� �
��M� ك
��Fل � ث  ر د ا�*  2ا	��


�� 	�ز�
ن وا	ز�� � ازوا	ز�� � ,�ون �ل �Hه ا
$�ن ا�داءا �ن ا	��*�ل �و�-� ,


ء �-	

ھ� Hن ھذا ا	��*�ل ���وم �� � ��ز�ن ا�داءا �ن ��*�ل ا	� 
3�H � ھ
�� � ��Hا


  .إذ ا	�وت 	� �
	�ر�
د، و	�ن � ف $!ل ا	ز�� � ا	!
	م ����

�

 ھو ��4# > 
3 �
 �ن � ث ان ���� ��!$ 
ا	ز�� �  ھ� وھو و�دة �
ر$ � � أ�ق ا�3

د و�� ط ��1 "  إ	1"وا�ط6@
ت " ��و"ا�Fط6@
ت �
رج �وھذه اH� رة دل ا�ط6@� ا	

��" ھ #� أ�ق ��
  $!ل  "،
����3  

ح ��1 ا	!
	م ��-�Fذات �ن ا	ن ا�� �وا	ز�� � ھ� ا	


ح ��1 ا	ذات��ن �ن ا�-.  

         

  

  

                                  
�دة، ��روت، ط)ا����� وا��رد ا��*ر��3( ا�ز�*ن وا��رد ا�وود و�ول ر��ور ، �، 1:!ح ر��م، دار ا���*ب ا�د�د ا��

58، ص 2006 1   
  ،8�1� +.27ص ا��ر 2  
.121درا�*ت :3 ا�1��1� ا�وود��، ا��ؤ��� ا�درا�*ت وا���ر، ��روت، ص : ��د ا�ر��ن �دوي  3  
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-ق ر �ور ��  Nد:ر �ول ھو � ا 
�*ق ھ 
� � و رى أن ا	3و � 	 �ت < #
 �ل ھ� أ�6 �

�  ا	ز�
ن �ن ا	�دد وا	�!4ر 3
ظ �- �
	ز�
ن، أي ھو � ا	دوام ا	

 � ��  

 	$� � ا	-�6-�  !*د ر �ور ���أي �ورة ا	ذات ا	��ر�� " ا	3و � ا	�رد �"و�6

�Hأن ا ��  
�*ق إ, �
	�رد، ھ�, ��ف ��3
 ��د ھ
 د:ر وطا	�	و$ 
 	دى ر �ور 

�د ��1 <!ر � !, 

�Hطو	و$ 
 ا	�  �!1 ر �ور إ	1 �و �3��د�ول ���ر ا	�رد، 


ط!� �� اN�ر ن *3
 ھ� <��� � � 
  1ا	���ن �*ط، �ل أن ا	ذات �-�3

وا�N � �و�-3
 و$ودا �� ا	!
	م ھ� و$ودا �� اN�ر ن و�$ 3#
 ھو �$�ء اN�ر ن ، 



ل  ا	3
م وا�N � وا	? ر 	�3� 
� ز $وھر   � �N3ذا �$�ء ا	رك و>� "�� "2  

 ��ل ا	�رد 	دى ر �ور  ��ز	� أ�طو	و$ 
، و �ول إ	1 ��در أو	� �ن ��
در ا	�!ر� 


	م وا	�ص ا	�ردي ��3
  �ن ا	�وع ا	ذي  ��رط � � �واءا أ�
ن أ�طورة أو @�� !	

	ذات و��


دة  �طوي ��1 أ�* نأو روا � أو روا � ��:  

ر����و ر � �! ��، �*ل :  أ:ق ا� �:
وھو أ�ق  $� ��و ا	�
�� و,�د أن  ��ب � 

��!�
�� ا�Hداث إ	1 �ظ
م ر�زي   .و

+
وھو أ�ق ا	��*��� ا	ذي  3رب �� ا	�ص ا	�ردي ��*�1 ا	�وع �-�� أ���6  :أ:ق ا��و

 
  .و�ورا�، ا	ذي  و�ل 	���*� أو ا	*
رئء ���3 )و �3

 

ت �رد � و33$ �
	� , �*ل ا	�ص ا	وا@� ا	-!�� ��
<رة، �ل أ��  �*�� ���ب �*	
و�

  3أ�راف ا	�وع

1  �! ��� �ل �و ل 	$ر�� و	��� �ن �
� � أ�رى 	 س �
	�?�ق ��1 ذا�!�	
	�و$ود �� ا	!
	م �

  .ا	�ذ�ور

                                  
  28.ر��ور، ا�وود وا�ز�*ن وا��رد، �ر+ �*�ق، ص  �ول  1
  
   122ص  �ر+ �*�ق،ا�درا�*ت :3 ا�1��1� ا�وود��، : ��د ا�ر��ن ا��دوي  2  
   �31ول ر��ور، ا�وود وا�ز�*ن وا��رد، ض   3
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ا	�ص إّن  *ول ا	وا@� ا	�
�� و	�ن  طر ق �ر �� �!
	م آ�ر , ��ل ا	�ص إ, �و$ود 

�� ا	*
رئء د�!� : ا	*
رىء ا	��*� ا	ذي  ��ل أ�ق ا	$ر�� �)�ق ا	و@�،  *ول �ول ر �ور � 


ل وإ	1 �!�� ا	وا@!�وا�دة إ	1 أ�ق $ر�� ا	!�ل �� ا	 �.  

�رار أ�دھ�
 اN�ر و ��3ران ��!ض، و�3ذه ا	�ظرة  �دث �
إن أ�ق ا	$ر��  و3$
ن �


دا� ر  �ن: Fر ا
�!ل �3م ا	�ص�� ��
ق ا	$وھري �H1ا  


ت  

ول ا	���
ج إ	1 إ�4
ت ��د �  ��M�
ت ا	3و � ا	-رد �،  
إذ �� ھذا ا	-3م ��1 ��


� � ا	��رى، �$F-ردي، ا	ر ا ��	ن ا
 �!�ق ���3 ا	�رد �
ت ا	3و � ا	-رد �  
�� �-�


 	دا#رة ا	ذا � ا	�?�*� 	د �  �و� �#ذ  ظل ا	�<روع ا	�ردي ا	*
#م ��1 ا	�ور ا	3 د:ري و


ل  �ون �ن ا	-رد إ	1 ا	-رد،  رى ر �ور �)ن ھذا ا�F?6ق ��1 ا	ذات �1 دا�ل *�Fن اH

�د ��1 ��
در $�
� � ا	�رد ا	-ردي 	 س �رور!
 ,ن طرق ��
ء ا	�رد و-! �� و)و ��  

  2أ�6


ر  � � �ؤا,  *� دا�ل �وم ا	و$ود ا	-ردي *د ر �ور أن ھ د:ر  �ط�ء � ن  �ور ا	! 

و	���  ��1 أن ھذا ا	�ؤال �-�� ھو �� �� ��دة �ن و$ود ا	ذات و�!دھ
، ,ن ا	-رد � ن 

ن ا!  �� !-راث و *وم �	 �	 � 
و�ذا )و ��  �ون �� ھذه ا	�
	� @د $!ل �ن ا	راث :

?رق أ$ 
, و �د إ	1 �
وراء ا	� 
ة ا	�<
ر� ن �� ذ	ك � 

ر أن ا	راث  -3م ��1 أ�� ���M�

  ا	راث � 6دھم و�و3م

  

  

  

                                  
32ص �ر+ �*�ق،ا�وود وا�ز�*ن وا��رد، : �ول ر��ور  1  
32 ص ،�8�1 + ا��ر  2  
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و ��� ر �ور ا	طر ق إ	ذي  م �ن �6	� -! ل ا	راث �
�م ا	�رار ا	�ردي ا	ذي  �-� �)�� 


ن @د د<ن �ن @�ل" � 
�!ل )� س $د د و�دىء $د د 	� "1  


ر � �  �� ا	و@ت �-�� ھ�
  � ز ر �ور � ن 64ث �*و,ت �ن ا	ذا�رة ا	  

زام �
 ا	ر�بھ� ا	را4 � وھ� ا	$دل ا	�� � ن : ا	�*و	� اHو	1	Fداع أي � ن ا�Fوا� ن،  وا*	
�

زام �
	*وا� ن وا	*وا�د وا	�روج 	Fھ� أي � ن ا � �
3
 �Fداع @وا� ن $د دة، أ�
 ا	�*و	� ا	4 ��


	 د"*�راد"  ا	Hو$ودة @�ل ا�	ت ا

�� � ا	��وص وا	�?�  وھ� 

� �

	 د" ھ� : أ�
 ا	�*و	� ا	4*�راد" ا	Hو$ودة @�ل ا�	ت ا

�� � ا	��وص وا	�?�  .وھ� 

 

ر �  
!ر ف ا	ذي , �4ل ��	
را��
 و,ھو � وا�دة أ�
 ا	�*و	� ا	4
	�4 ھ� ا	راث �


,ت واH ز�
ت وا	*دم وا	را$��Fت وا
�
2.����� �ل ھ� ����� �ن ا�F*ط   


ج إ	1 �)و � �  ��
�Mن �� @�ب ا	راث �-�� �
 د�و�
 	��)ي ��� @� 6، ورك �� �	
	
و�

  .�*د و�را$!�

 �� أن  �ظر 	�ز�
ن �ن  *وم ر �ور��را$!� �-3وم ا	*د س أو:�ط ن �ن ا	ز�
ن، ا	ذي �
ول 

 ��  �6 ا�Hد � و	��� و$د �-��  ��
ق �� ا	��ث �ن ا	ز�ن إ	1 ا	��ث �ن ا	ز�ن إ	1 ا	��ث 


�ر ا	�
�� و�
�ر ا	�
�ر و�
�ر ا	��*�ل�� � �� 

دى وھو �!�H�464 ا.  

 ��
� ���ن ا	<!ر"و�� ا	�*
�ل �ظ ر أر�طو 	�ز�
ن  " ��ا	ذي  ��ن �� @راره، 

3
 وھذا �
 <�ل @وام رأي 	 

ل ا	�رد � و�ظ �!�S	 
!�
ر �ور �-3وم �ن ا	ز�
ن �و�-� 

  �-3وم ا	ز�
ن ��د ر �ور


ب   "ا	ط� ! 
ت" : ر أن أر �طو �ر�
ن �
 أھ�ل ھذا ا	���ث، وأ$ل ��ث ا	ز�
ن إ	1 �

ر ب ا�Hداث ا	�رد � إ	1 �وع  �� � �
��Fا � �
ا	�ر�� � ث إ�*ل �دار ا	��ث �ن ا	�

  .ا	ط� ! � �� إط
رھ
 ا	�و�� ا	�وز�و	و$�

                                  
.32ص �ر+ �*�ق:ا�وود وا�ز�*ن وا��رد:  �ول ر��ور   1  
8�1�33 ص �ر+ ا�  2  
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ة  *دم ر �ور �را$!� �*د � �-3و�� �
�ط وھ د:ر �ن ا	ز�
ن � ث �
أ�
 �ن 4
	وث ا	��


 دأب ��1 ذ	ك ا	راث ا	ذي  �د �ن  أر�طو �� ،
 �ظر �
�ط إ	 � �و�-� �و$ودا $ر �� 


ز ا	!*�� ا	�$رد، ��6د و$ود �1 � ون، �ل �و�-� ��طط
 Fدراك ا	�ورات �� ا	3$

��
��F!*ل ا	ا ��
ل !  .	�ز�
ن �� ا	�
رج �ل ھو �-3وم �


ر E وا	*�ص، 	�� ل : �� درا�� وا�د �ن ر��� ا	�رد ا	�ظري �3 د ا	أ��ل طرح ا	

 
*وم �� 3 �
رھ
 ا��رار 	�Sظو	و$ 
 ا	��M� � � ر

�� ا	*وم �� 3
 ا	� �
	 � ا	�>Fا

��

ر � � �ن أ�
	وة ا	�رد ا	�و�و��  ا	�
�� ا	
	ر:م �
د� � ا	�� 
ا	�رد � ��و�

  .ا	�
دق


ر E وا	�*د اHد�� وا	-��-� ا	ظ
ھر �  �ور ر �ور أطرو�
� ا�ط6@
 �ن �وار 4ري � ن ا	


ل � ن ھؤ,ء ا	<ر�
ء ا	�-ر@ ن �
و	� 	-� @�وات ا�� ��  

 � �
ول ر �ور ��*ده ا	$ذور ا	�!ر�3
 	دى �در�� ا	�و	 
ت  
ر � � �� ط� !
�� ا	��	

  .ا	-ر�� �، و	دى ا	و�! � ا	��ط* � ا�F$� ز �

 � �
�و	و$ � ا	4��F1 وا	وH3$ �  ا��	ء � ن ا

ء ��*
ول ر �ور �* ق ا	�   


و,ت ���	 

ر �  ن 	�د ا	�-
ءة $ *دم ر �ور �ر�
 �*د �و�� ھ
�� �ن ا	��ظر ن ا	


ر �� �ؤ��
 ا	�رد � إ	1
�!�  ا	�ط
ب ا	� � ��

ر E و@��ر ذ	ك 	-3م $د د 	���� � �� ا	

 .ا	*�ص ودور ا	-!ل ا	�وري


ة �

ر � و� ز ر �ور �� ��ط�� ا	���!�Fر$! � ا�	ا ���>� �� ��
طرح وظ -� ا	��

  :64ث �!�� 

  .إ�
	� إ	1 ا	وراء  *

  .د�ول إ	1 ����� ا	)	 ف ا	<!ري* 

  . د ��ر إ�
دة ا	�ور ا	<!ري�و ر $د* 
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ر � و� ���!�Fر$! � ا�	1 ا	ة إ
�
�ن �6ل ھذا ا	�!�1 اH� ر �ظم وظ -� ا	���� �� ا	��


 	��ن  �ن �	
$!ل ا	!
	م � �
ر � �� � دان ا	* م ا	$�
	 � ا	�!�Fو�ف ا	دة ا
�ود إ�


دة �و ر ا	$ر�� 	����� �� ا	وظ -�  ا	�ر$! � 	����� �� ا	*درة 	�)	 ف ا	<!ري ��1 إ�

ا	*درة 	�)	 ف ا	<!ري ��1 إ�
دة �و ر ا	$ر�� ا	ز�� � و�
 ��<ف إذن ھو �$
ل <!ري 


ري ا	�ط
ب وا	�ردي�!�Fطوق ا��	و�ب ا� 1  

و � ز ر �ور � ن ا	�ط
ب ا	)�ل وا	�ط
ب ا	<!ري �Mذا �
ن اHول  �
ول دا#�
 أن  �د �ط
ق 

� �ن ا	�!�1 إ	1 ��
�� ا	�*ل � ن ا	!6@
ت ا	�?و � ا	دا�� �   ��
�
	� أي �$
ل �Fا

�  دا�ل ا	!6@
ت ا	�?و � 	

	�!�1 و�ده ، � ث �ون إ�� �-�  � �
وا	�
ر$ � �Mن ا	4


رة !�Fوھو ��ل ا ��
   2ا	�

 
3�
3
 ور��
�
زة 	��-
ظ ��� ��ق ا	�?� وا
 أن ا	<!ر �
	���� إ	1 ر �ور و� �� �����

3
 ��1 ا	وا�ل، أي �$رد -#
��ن �� @�ر ا	�?� �� أد�1 �ن وظ � 	
�� ا	�
وأز�� ا	4*


$� إ	1 	?� � ����� ا	�?� أدا �، و	ذ	ك ���ن  

ص وھ��>Hء وا
 >Hن ا !و� �� 	

دا���� 

ر E ��� أ$�
س ��*��، 	�ن �� $وھرھ  .<!ر � ، إن ا	�6:� وا	�6م وا	<!ر وا	

���3ا	�� � وا	و 
ط
�*� ، إ��� 
�م ��� � �ظ
#ف , !�� أ�3  
�روق $!ل �ل ��3 
��
3   

 
3
ل ا	<!ر � � ل إ	1 ا	!
	م �طر *��H
�
	� �� رة، �F<!ر � ��1 ا	?� ا�	*درة 	إن ا

�دث أ �
 �ن 
ر �، ��
  !�� أن ا	��وص ا	<!ر � �!�Fا �	
�Fھ� ا �ا	�
�� ا	

  .ا	!
	م


	� إن: ر �>Fا 
3!�
�� ط � 

ر ا	���� ، أي ا	����F
  4ا	<!ر � -وق ا	�6:� �

ا	<!ر � و�ن �6ل ا	���� ! د و�ف ا	�دث ا	�
�� �ن $د د وإن �
ن ا	�!ض  -رق � ن 

 �
ن ، أ�
 ا	<!ر � 
�دث ��  E ر
�� �ون ا	 ،E ر
  1دث ��
 � �ون�ا	<!ر وا	
                                  

.79، ص2014ا�.ر����وط�7* ��د �ول ر��ور،�ذ�رة ��رج ���ل �.*دة �*��ر،  1  
 ��� 3��*B،: د ا� �0و����.14 13ص ص  �ر+ �*�ق،ا�1��1� ا� 2  

��د �1�*ح، ا���37 وا��0و�ل �)C�7�� �ء، ��روت، ط)�7*ر�*Dص  ، ص2001، 2، ا��ر�ز ا�/7*:3 ا��ر�3، ا�دار ا���
223،223. 3 

 2007، 1ر�3، ��روت، ���*ن،ط:?ول :3 ا��1ر ا�Bر�3 ا���*?ر، ا��ر�ز ا�/7*:3 ا���0و�!ت و����1*ت،: ���د �و
3 ا�ز�ن
.84،85ص ص، 4 
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�Mن ا	�!ض اN�ر  رى أ�� إذا ���4
 ھو ا	�
ل �� أر�طو و �ون �� ،
*�
� 

 رأ �


ر E ھو ����� ا	��وك وا	�6ط ن ، �Mن ا	 �*	

ر E اH	�3 وا�Hط
ل وا	!�
�ت ا	�����، ا	�


ر E <�6 و���و�
 ھو و	 د ا	<!ر ا	����� وا	��ر��	
� 
  2وإن ا	�)�
ة ھ� ا	وا�ط� � �3

 

                                                                                                           
.77ص  �ر+ �*�ق،ا�ز�ن وا��رد، ا�وودو: �ول ر��ور 1 

.48ا"�د�و�و�* ا��ر��� ا���*?رة، ص : ��د H ا��روي  2 
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 ا�
	�ث ا�ول: �	ــذة �ن ا
	ر�ـو ا�ـ�ــو

�  ا����ذ	�����رب �ن �	��و ���ل ��   Alessandria) (���	���در	�  1932و�د ��� �

 ��� �����'و	�� ، %م �#رھ� ��ول ا� ���	� ��د �و�� ا ��طرو��� ���� �ور	�و  1954ا�

  .'و	�� ����وان ا������ ا� ���	� ��د ا��د	س �و�� ا ���1956 

� ا��را�* ا�%���	� إ�ى ا���#ر دو��د ذ�ك �  )  ( RAIوا����زة ا-	ط��	� �,ذا��#�+ل 

� (Bombiani)  �و��	��

                                                        (Matrcatré,quindici)   '�ن �ن �	ن �ؤ��� ا��د	د �ن ا�دور	�ت

�����  �4ن  ����   ��� ا���ف  ا-	ط��	�   (Gruppo 63)و#�رك ����رف ����-�6 

 ��  ر	د��وا��� %م �#رھ� ��د ذ�ك � ���  (La republica,l’expresso) و����8وص 

� '��ب �(cette anni di desiderio)  )1983(.  

� ا��	�	�:	� � ���� �و�و�	� و	د	ر ا�دور	� ا�����	� أ���ذوھو ���	�  �  

� ا��	�	�:	�ا� ���8���.  

� درا���6 إو;د اھ�م �� ا��رون ا�و�ط و����ن وأ���%6	'و � �	��� ���  

  �ط�:�� و��ظ�ھر ا�%���� ا��و <� �� ��ھ	ر '�� ا�'ب ��  �	�=� �ظر	�ا

� ا��	�	�:	�� �'�����.  
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 أھــم 
ـؤ����ـــ�:

 

ا�'���� ا��رد	�  آ�	�ت  

  1980ا�م ا�وردة 

��ول ا�#�ء ���6 ��ر	��  أن  

روا:� ��#A ا��را��ت  

 ا%ر ا����وح

�ن ا��	�	�:	�ت وا���'	'	�  ا���و	ل  

ا���رط  وا���و	ل ا���و	ل  

�� ا��+���� ا��	�	�:	� و

 ا�����

� ا��'�	�� ا���رئ 

)روا	�(  2002��ودو�	�و   

� ا�م ا�وردة ����ت�  

  ز	رة ا�	وم ا����ق

ا��<م إ��ءة�'�	�ت �ن   

 ��  ا��8قدروس 

 ���= ��ا��رد�ت �زھ�ت   

 '	ف ��د ر���� د'�وراه

�	� ا���ر �F ���ون	' 

1994) روا	�( ز	رة ا�	وم ا����ق   

  1988) روا	�(��دول �و'و 

2004#��� ا���'� �و�� ا�+���4   
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  :	���� إ��� وا������أ:ا����� ا�����


ا�� و���ر�� ��  إ���

 وا����� وا�
وا�� ا������ أ�����
 ا����ا�ا$#" !� ���ل ��

 �����" وا���ر�' %� ���& %(
�ا�3ي » أن .(ل ا��0ء .��� �(
���ً «ا��,�+* وا��(� وا�

�" و�#(+�ا��7 وأ$��+��7، وا�3ي �5رت (
��: ا�#�ان، 9ل ����8 ا�ّ<� ��ر، %=���

�� ا�#
�+"، أ�+
اً، ?< �(
�»"�(
�<� "+�
�" ا�#@��
وت (» ا�+� - 2012  ( ���+A أ9��

BC�! � D�. "#(ا
�#� و�Eا�. 

 F9�5 ،G<���»ردةل ا����ب اJر�#" ?0
 »ا$D ا�E! �7+<? ���� "�+ر� "+C
! >� ،

 =. BL0� ���" ھ� ?�>+"  500ا�9M("، وا�(
��B !� أن ا���� "+C
�5="، وھ3ه ا��


)D أن ����وض �R A��Q� :* ھ !� أF<P ا9J+�ن ���T<? D ا�=�
ة، إذ ������وض ��

�< �>�V ا���Eر +7�د، و�A ا�=8ر ا�(� 
+P)B5Jال )ا&� W ��رة ا�Eا� Aو� ،

 D7! >? X+ھ�. ،
Rا��� A� وض���
)D ��، وأ9+�.�ً، ?>+�، أن ��
 �=�دة �>(�رئ ا�3ي �+P

9ارات ذھ�+"  F.�( Tإ� ،Vر�]� وا�ط�ر ا�=�8ري ا�3ي أو)� ا����
)D �>�+�ق ا���ا�

(
���7C ا�[� "8+���� ��A� D ا��(�!" ا��� أ.��[ ا��V اB5J وA� X�3% ا��(�!" ا�

D(
��
ح ��7�� ".$+3ھF إ�+�7 ا��V ا�E. �� أن D<#. أن D7در)�ت ا�� T<?و�#�� أن أ

 >� D��� م7�� D7ا�+(+�� وا�� D<#<� ادف
� T�#��� وھ �37ا ا��7! ��% Wن إ��< ان ���W

Jرت روا��ل، و%�ن �#�� ا� G��� لM� ل او��ع �< أ.اع ا��. >� "�
!��ر ا��@


+���  1"ا�

                                                           

� !$�د 	ن �راد، ا�
ر�ز ا�'&�%# ا�$ر	#، 	�روت،  ،�"و�ل 	�ن ا�!�
�� ��ت وا��������أ
	ر�و إ��و، ا� 
43  ، ص�2000ر* 1
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�#�د اJو)� واJط
اف، ھ ا�3ي �(د، !� ا����7"، إ�T �=��� �+�رات �ھ3ا ا����وض؛ ا�


)D �< .�9+" ا��,و�B وا�=3ف وا��C!" وا��#��B و.(B ظMل ا��>��ت، و9
ارة ��ا�

5+�ت E[� "<�ّ=� "�(
��>+" ا�#! ،B5Jرات !� ا��ا�# W ،�7�� B#�� "+���د�W+" و)

 B� ،B). د
�"، » �=�و�" إ��ا?+"«��(
�أ�
ى �از�" �>�V اT<? ،B5J ا?���ر أن ا�

ل إ��)� ���+<، و?>T «: و%?$�+<، أو �!�)f >+� B� ،>+�L� >+� ًورا
� ،g)! ،��#� W

�" ا��=�"، �B وأ��8ً L<ا?� ا����ر !(g ا�(?W3 !� ا�,� W أن D(
��5
 f(�!+"،  ا���?

�#�T اJو$A �>#��رة���«.  

?>T ا�
DP �< (....) �� �< و)د �#�T<? G<L�� B ا�طMق " ?��رة و�
ى M� >� X�3%ل 

 >� "+7��� 
+P "<�<$ >? 
�J9(+(" ا �! 
��ل، إW ا.� �#����ت ا�%E� B�أ.� �=

  1"ا�(
اءات


��
 ا�+0� ��% ،>7��" �#� �< أ��م ا�(
�7د و�A أن ا�? Tد إ�#� �7! ،����)� �! D(


ة ��3 أن ��P» D7�� �9أ �#� D<! ،ت�L<ا� Bََ�<َْو� B��� ج

ور ا�.��ن !�7م �L� ب
F8P ا�


�kا �����9" ا�7+�"؛ ا�#��
ة»�� �(���3 ذ�X ا���ر�l ا��#+� . ، إW أ.T<? "+E? B@� �7 ا�

�"، و�=>+(
�
ة $#[ إ�D7! T ظ�ھ
ة ا�+�B أ�#�دھ� وأ$
ارھ� ا�]�+"، �+� ظ7
ت درا$�ت %

 B% A� د���� m�<� W ً�%�R رت�fأ.�7 أ m+=� "<n$J9[ �&��اً �< ا
أن %B درا$" ط


 ا��0ك �< )��� 9ل . درا$" )���ة+�� ��وھ3ا �� ����T<? G درا$" إ�� ھ3ه ا�

�" )���ة��� "<n$ح أ
�"، و��(
�
). ا��
ى !� ا�� "+��. "�)� "�f ].�% وإذا "�

                                                           

� �	د ا�ر�
ن 	و�/#، دار ا��وار �/�0ر، ا�/ذ.��، !ور��، طا,'ر : أ
	ر�و إ��و 
.17،ص 2001، 2ا�
��و�1، �ر*  
1
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)D �ـ »�+�.�«���"، »ا�]��<«، و�E* ا�)�، !�ن إ�� �3ھF إ�T أ�#� �< ����0" ھ3ه ا�

�� ��?D رأ��ً ھ��، وط
�9ً ھ��ك? ً��9�� "�5�#
ة وا�(���
 !� ?��D ا��(�!�ت ا�=�+�.  

 ،F9�5 نq! ،A�����»%
ى، ھ��، أن »���ول !� �"، وھ)�ا�]+�." «، �%ّ3
 �37ه ا�


، ، أي »ا�@�ھ
ة�Jھ�، !� .��7" ا ،"+!
�" ا�=(
���� �+)��"، »و!�ء �>�V«?�م ا�(
���! ،

ل ا�(��' )+
وم، )� ��%»>+�(
��
 ?< ا��>�" «، و!G و5* إ��، »A+�R ا�+�#��+�[ ا�

T�#�� T�#���< و��5 �ـ . »��>�"، �B ?< ا�� �� ��? *��� W ، !�� »ا����7+�ت«��< إ��

�5ً أE� ،
+��� ا���#( ���. �[ أ?���D7 إ��L� Tت ?�ة، وھ(
.� �#� أ�9 ا����ب ا��3< �

�� ا�����+" %���ً ?�ة، �#B أ�
زھ� %��ب L� Tإ� B).»��<+$ «ل�!
+��.  


ات،  إن %��ب إ$D ا�ردة C�=� "<�<$ D8� 7! ،�E)��7 $�ات �< ا��=m وا�( ھ

 F9�5 ،�7� م�� "�(
� »��" ا��,و�Bا��+�+��+" و!>«و9>(�ت درا$+" ?< ا��رو.� �! ،

 "+��+�
ة، وھ !� ا.7��%� �(���8 ا��++�Jات ا.+� !� ا����وأو%��رد و)��#" �

 ،"�(
�وا�>��.+�ت واJدب ا��(�رن و!>��" ا�>L" و)� أن ��دة �ا!
ت ���� 9ل ����8 ا�

 T<? �+! r!�=� ب ا�3ي��، »�� ا��0�"ا���
ة ا�=ار�" ���ا�M«!,ود?�7 �+< د!�� ھ3ا ا��

 D?&� ل �8+" �� �< دون أنض 9�Lس وا�����W5+< !� %0* ا
�� ا�<$,� ً�?�0�

 �L�� �.,�»"�(
��]EE+< !� ھ3ا »إ?�اد .@
�" ?��" !� ا��، أو أن �>(< درو$�ً �>

  1.ا����ل

  

                                                           

1980دار أو	��� �/�0ر  أ
	ر�و إ��و، إ!م ا�وردة، 
1
  



 ا���� ا����� :                                                               ا������ �� أ	���� إ���

66 

 

 ���
�� Tد إ�#� �� ً��AC ا����ل، وھ دا�� ،"�

 �< ا�����B ا��@+�
 إ�� ا��+��

 ،ً�5E. D(
ا�T<#! ،"+E[0 ��ى $�ات %�F إ�� ا��V ا���ا?� وا��V ا��(�ي و�

�5 إ��L� Tت أ�
ىE. ]�(
ُ� ��<�� . ���� �% "�<5 "+Cت �� أر
ھ3ه ا�]�
ات و!

���$�ت وا��70دات �Wوا "<��Jا >� Bء ھ����+���70اً ����� "�(
�ه !� ���ل ا����» ��ا�


 ��� �7���B )���ة����« . ]�(
ص �E. >+� "8+��ا.T ?< ?(� �(�ر.�ت ���� W وھ

 "+.���Jوا�.�>+&�" وا "+�.
�� ا�����+"، ا��L� >? ًM8! ،>)�� 7! ،"L� >� 
�إ�T أ%

 Df ،ت�L<ھ3ه ا� B�� ب���5ً �+�ر)�7 !� ��< ا��E. '��وا�$��.+"، و�< ھ�� .��ه �(


 ط����)� AC�v رأ��ً W �� أن ��ن ����� "�
�����#" وا���� ا$��� إ�T إرث ط�B �< ا�


د �]�>* و)�7ت ا��@
، ��ر%�ً $ �! B$
�7 W ��&م �(�ر �� ��! Xذ� Aو� ،"+<�ا�#

�" ھ�د�" �(ده إ�T ھ3ا ا���.F أو ذاك%�=�� ًW��� رئ�)<�.  

 ء �� �(�م، !qن �+&ة %��ب إ��C T<?) �+����q� .�ر����د !� أ����<) 1932ا��� ،  �!

 7! ،"+E[R "�
�� >� "#��. "<��,� "�?��?" �< ا����ھ��ت ا��@
�" ا���� D8� �.%

 D7#� �7، و�=�ور�)�� ���5ً !� ا�>�Lت ا�E�و ،�+�(
�� A� ارات9 �! B�د ������

9+��� أراد  "<f��ن ��7، %�� أ)
ى 9ارات �C
#�� ���" وا�W��Rت ا��M�9ل ا�=>ل ا�

�B �� إ�? "�(
��: ا����ب �5" ا��&ج �+< ا���.F ا��@
ي . T ا�����+"�� Xذ� B%

 D(
��% ���
 وا�
وا�� �A ا���m9 وا����� �+�0* �ّ@����ر$" ا�#�>+"، إذ �>�(� ا��وا�

�+�(
�� >� ���� X�3%ب، و��
ه �< ا��+L�.  

"+!
5+�ت د�W+" و)���+" و�#E� ذات "+<�
د .(B� B ھ� ?�� ]�+� "�(
�  --- ا�

 �<5Jھ� ا
ھ( �7@�=� T�#� Tل إ�5ل--- ا�)� ��  .إ�T ا���اع —ا��#�T ا�=(+(� %
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» ً���
�" ھ3ا ا�(�ر » أن .(ل ا��0ء .��� �((
��� �8+" ا�� ��ھ �< ا���F ا�(>+>" ا�


ة، و!� +�
ا)A ا�����Bf �< ا���7 ا�3ي ���>f �! T�[ ا����م وا�(�ر ا��ا�ا$A �< اWھ


ح ا���E>=�ت،R  T<? ور���� ً�+�<? ًM�و!� ا��(�ر.�ت ا�#�+(" ا��� ��#B �< ا����ب ?

"���. �5=��� ا�>�Lت وا��@
��ت اJد�+" و����B ا����ص، و�>G ا���اع، وا��+�+�ء ا��#(�ة �>�

�B ر9>" �#
!+" وا$#" �7، !� اkن ذا��، �! ،ً�#��و�(�ر �� �B�0 ا����ب $
داً أد�+�ً �

�� ?>T ھ3ا ا��+* ����?� �< ا=� �7( A� ءمM�� ��� �.,�
 �< ا�=�E!" وا�+��(�رئ ا��

 "!�Cب �#� إ��ى �< ا���" وا����7+" ا�#>�+"، و?>+�، !qن �< ا���!B ا�(ل إن ا�����ا�

�" و����8ھ�(
���� >+��7�J ً�5و�Xn ا�E�و ،"+�
��" ا�#��?+" إ�T ا�.1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ا��0ر
ر�ز درا!�ت ا�و�دة ا�$ر	�� دار: أ�
د ا�4
$# ��،أن �&ول ا�0#ء ��!� �&ريأ
	ر�و إ��و،  1
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  :ا��"و�! � �� أ	���� إ���� ا����ر� :���ا����� ا��

Bـ,و����5 �<  إن ا�=��m ?< �9ود ا�ـ�  إ���
��#>�� .=+T<? B ا����� ا������ أ��

 ���+�0
و?� ا��+� >�C "+<و�,���ر$" ا��  ا���9�+< ا��3< أو�ا أھ�+" ا�


ه �< أ?Mم ا��,و�� B�m= ?< إ���د إ)�
اءات �#DE ا��Qول وا�#�>+" ا��,و�>+"+L%  وھ

 ACو Tا�3ي د!#� إ� �5ف ا����رب وھ *<�[�� �9
�� Vا�� B#�� اط ا�3ي
�< ا�!

 ،"nأو ا�]�ظ "�$���
 ا�+Lوا� "�$����++& ا��,و�Mت ا�� >� m9��ا� >��� "+?C� '+��)�

ص، و����(��ML.�� B)� D� Bق ا��V أو Eل ا����#�%B ذ�X د!�?� ?< ا��,و��C B ا$

,�8
ورة ار���ط !#B ا�� ،�E. T)�� �9��� �E. ن,� �)�#� B� ،Vا�� F9�5 �5�)�� Bو�

 A���� D� ذاq! ،"����7+"، ھ3ا �W#�� أ.� ��+& أ�" �
اءة ��� 
+P ء�R اءات
� B��[� وھ

 �(� M! "ط<L��>T<? X اB�J أن .=�د ا��,و�Mت ا�. ��.q! V�<� Bو�,� B8!د أ(ا�(ل �

<L� V. >� 
 ا.���9 �9�F إ����9 ��ن .�+�" ���درة ��ر)+"، أو أ%��
 أن أ.�+P G

 ،�7� ���[�ن ���درة ��ر)+" ��ن ���� ")�
��ل ا��W Vط#�9
ى ��ن ط
�(" !� ا$J��

 �7��� ��
 ا��V .�0ط� ��ى �
اءة ا��(�>+< ?>+�، !��#��رة ا�+�
ي"!��7 �+��! :" T�#� �(�W

 >+#� V�� �)+)9 " >+اء�

اه  :���: ا����ل أ�� �. ��� �E. B�#������ ان .�+! Tو�Jأ�� ا

 "+.��
اد.� ، ا�� ا��� �))=� : >� TE=� أو �#�W�� G<�. �7 أن�M� >� ��� ��,� ��!�7 ا�

�� V�� تMو�,�  1ا�

 

                                                           

ا�:ر
��وط�&� وا��/!�� ��و 
0روع �&/# �"و�/# ، 
�0ورات ا�7�8ف، ا�دار ا�$ر	�� �/$/وم ��0رون، ص  �	د ا��5# 	�رة، 
370. 1
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F3ھ� ��+! ]!Mا� �� ھ%  T<? ض

ف ����,و�B ا�����7 ا�3ي ��#� ��إ�+� إ��، ھ P+�ب �

"�ل ا���+)� ��<�ن ا��Qول ��
د ��ريء $>�� ���ر �< :" ا���Qول و��
 إ�+� ��� m+9

 F+���+! Vق ا����ل أ.M�" B+=�W ،���. T<? G<L� "�
ف ا���+? �! Vن ا��J وھ3ا ،

Wا�� v��" !+� و��
ز أ.��ط�، و�+' �< G9 ا�(�رئء أن إT<? W .@��� ا��ا�>� ا�3ي ��

 ��+��� >��� Bو����,و�B ا��G<L"�8+* أي �Rء �< ?��ه، وھ3ا ا��ع �< ا���� " وھ

 v#� D��? 
ار، !7�����د ��$� ���>" ا��=��,و�Mت ا�<� W��� Vا�� T)�و� ،
وق ����W��

 v(�� �Qول أن �>v إ�T ھ3ا ا�#��D وھ<� :+�� Bا���� ،Vا)� ا��� �7� ���>* اJدوات ا�[��

�D ���وزه �#� 9+<+$ Bد �,و�
  .وھ �#>D �(+�� �,ن ���=((� !� ا���W "��7#�وا ان ��ن ��

$+A ��ار%� �G+)=� �!  B ذا�� � �! "�
��  .���� أي ا��Qول ��رك ��ى .��?" ھ3ه ا�

��� x<�� T�9 Bو�,�
�" ا��� 
�? B#رس ھ3ا ا�����=�ث ��(T دو�� �� �7ھ�، %�ن أن إ�� وھ

 D��? B�0� ��
ار�+�+" ا��ص �#�(� ��ن ا��V إ.�� ھ �>X ا�$E�<� 
��ل ا�]#�?< ا�$

"+?
R >�� D� ،و?"، إ
0�  ��و���M ا�


ار �$+D��? A ا�]��ب � A� G!ا�9
ا � W��#���ل ا��V ا$#�$�� 

ار آ�� B�! B�Jا "<?

�ص ا�Eأن ا�� B��)��"9�T) !� ا����ص ا�Eل �< ا����#�$z� M�=� 
� L1>(" أ%


%+& إ�� �< �Mل ھ نإ� �=+���� G!و Bو�,��>+" ا�#� ���Cو  Vا�� D��? T<? راءk3ه ا

 "�
�� B�ول داQ��" ا��
وض ا����(" !� ���ء !D7 ا�+� TR�=�ا��V �< إ���.�ت ام ��#>� �

< !� �B+�0 ا�(�رئء ?�
 ���?>� �A أن و)�ھ" ا��
ح ���:" ا��,و�B، و�A ذ�X �8+* إ��

                                                           

371
ر*> !�	ق، ص  ،ا�:ر
��وط�&� وا��/!�� ��و 
0روع �&/# �"و�/# �	د ا��5# 	�رة، . 1
  



 ا���� ا����� :                                                               ا������ �� أ	���� إ���

70 

 

 
+L� *<�[� *�Q� T<? ر�+�ذ)� إذ ا.� %>�� و�A ا���. *�Q� د
C+" و)! ،Vأ��+" ا��

�#�دة� ��#� Vض وا�]3 ا��
����g ا��#B ا�>��.� ا�..  

إن إ5
ار إ�� �< )T<? ،"7 ا.���ح ا��V و�#�د �#�.+� وW.��7+" إ���.�ت �,و�>�، ��� أ.� 


ض =� Bو�,�<� gا�C ACورة و
C T<?9(+(� �� ، و T�#� �(�W �.J ،�7+<? اءه
�

 "nت ا�]�طM+و�,�  .�#DE ا��,و�B �< ا��TC وا�


ى إ�� ان ���: ا�=
�" ا����>" �>�Qول !� ان ���B إ�T ا��V �< أي زاو�" ��0ء، ���" �

B�! ،
���BC �+< �,و�B وآ�<� �(� M! �+<?و�(��5ه، و �Cا
P,�  ،وى���ا��,و�Mت �

 Bإ$�ءة  �,و� Bو�,� B% �7 وا�]�ط}ء �� إن�� F$��� 1ا�

V. Bل �,ن �,و�)�  إن ا�(�W �.ع �� وأC�W Bو�,����ھ+�، �W#�� أن ا��W ن�� �� ��

 ��? *��ا�#" أو ���R )Vء ���< أن �� 
�Jا G<#� اءا$ ( M� نوا�(ل أ��8 �� ��

 
ح إ����>+" �,و�>+" ���<  ان ��ن ��7 .��7" $#+�ة و�37ا ا���F ا�? B% أن ��#�W ، "��7.

 ����% �! "Bو�,�#5�" 5=" " ���0�� �#+�ر إ���.+" ا��&�+*  "�9ود ا� >� DP
!#>T ا�

 Bو�����< دا��� ا��,%+� ان ھ3ا ا���,و�B ��، أو أي ا��,و�>+" أ!B8 !� �(�ر�" .V ��، �< ا�

 �� "�+�W B�Jا T<? ء أوTو�� ��ط,�   2أو ذاك ھ


5�#
ة ھ� ��اءة ��طn"، إن ا�(
اءة ا�9 �� V�� "=+=E�F �#| ا��@
��ت ا��(��" ا�


ھ�، و��< $>�>" +���� ����< أن �)� �< �Mل $>�>" ردود اJ!#�ل ا��W Vوإن ا��

�+�ت +9 T<? "�ع ا��,و�Mت ا�(������ھ+" �>�V، و�+' ���W تW��#��B ا$�ا�
دود ھ��� �

 "��)�.  

                                                           

.372ا�
ر*> ا�!�	ق، ص  ،ا�:ر
��وط�&� وا��/!�� ��و 
0روع �&/# �"و�/# �	د ا��5# 	�ررة ،  1
  

� !$�د 	��راد، ا�
ر�ز ا�'&�%# ا�$ر	#، ط: أ
	ر�و إ��و 
.51، ا�دار ا�	�?�ء، ا�
5رب، ص 1إ��را%�ت روا # ��0=ء، �ر* 2
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������ M% ره���?�� Vا�� T<? �7)+��� �! >��� X�3� 9+�ة �>(+�م  .إن ا��
�" ا�

AC �9ود �>�,و�B وظا��� ��#B ا�#�>+" ا��,و�>+" أ�#� ?< ا�3ا�+" � D$ر �9ول إ��

 
ا ?>T ا��J�! V$��ب ا��� ��!#�� 9�F إ���� B�0� �� ��
ط" ا�����م :" ا��إن ا�ھ

 "�
.+�+(� أو .@�
�=�ود ا��,و�B أq! ، "7��� ]=Cذا %�.[ ���درة ا�(
اءة !� .��ق ا�7

����� A)� دبWة �#| ا��0ء ��< ���>" �>�!�ع  ا
)�!� و)7" ا�3ات ا��Qو�"، �� ���و ��


ف #�د.� إ�T ا�)� ��ص ھ3ه ا��+
ورة ا�E[� Xز!" �,%+� ذ���� 
�?�q! ،�7.� ���و أ%

م ?>T ط
�(X إ�T ا��+[ !�� ��B ھ3ه � B% ف
#�?>V[R T أو ذات !� ا�&�< ، أو إ�T ا�

9+� �
)A إ�T ا��Qول ا�=�Wت ��ن ا��,%+� ?>T ا�(
ار 1"ا�

 ا�.���م �<  و?+>�=. 
+�� "+�Wأ.�7 و�9ة د ��� ��+<% �! Vا�� ��م �� ھ��� ���ر ا�ھ!

5
 ا��V ھ ا�3ي ��? >+� D9M��Mل ���=�ث �+< ا�5��#
 ا��ا�>+" �< �X��0، ھ3 ا�

�� ا�]�5" إ�T ان �@7
ه�Wد B�=� 
E�? B% أن 8�< و���9 ا���W+"، و��  ����ا��

��7ه �� Tإ� 
�Jھ3ا ا 
++�� �! 
�B �#+�ا ?< ���� ا�5��#���W "+ا��� ���  .و�+

Vا�� "��E)� ه��$ ��� Bو�,��>+" ا�?  .ر�g إ��

�����#� �! 
ى !� ا��,و�G<���  B إ��� ،G�ر ���x ا��5J" وا�#E� >� Bو�,��(���8 ا�

رات ا��,و�>+" E�P>" !� ا�(�م و���B ا�� "+!
وأP�+5 ����R" )���ة �(���8 !>��+" و�#

رھ� ا�.��ن و?��7R و�5غ E� ���#�7 �< ا�=(+(" %�� Wإ 
���W ھ3ا ��.
� �7!
? ��ا�

ا?� ���(� B�R T<? �.�+��9ودھ� أB�Rوأ D?أ �� ھ+! ��7� 
+��� m=�2+" �5ر�"، وا� 

 
                                                           

387
ر*> !�	ق، ص  ،ا�:ر
��وط�&� وا��/!�� ��و 
0روع �&/# �"و�/#�	د ا��5# 	�رة ،  . 1
  

� و�&د�م !$�د 	��راد، ا�
ر�ز ا�'&�%# ا�$ر	#، ص: أ
	ر�و إ��و 
.10ا��"و�ل وا�!�
�� ��ت وا�������� ، �ر* 2
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>? >? m=�ا�  ������% D@#� �! ��? ا��!�ع �9ود �#DE ا�#�>+" ا��,و�>+" %�� �=�ول إ��

5
اع 
ا.�، و�� رأ��� �< ��B  أن 5
اع ا��,و�Mت إ.�� ھ�. >���W وع
0� 
Wت   أ�)�

���" ا��V إ�T اW$�س ا�����7  أو ا�
ؤ�" ا��(��" ا��� ���< ��7، و�9ود ��#m9�� B% T ا$�

 "��P G+)[� ل دون=� Gا�? "�����E�: ا�=�ود �! "L����
 إ�T در9" ا��Jا BE� �� >��

ع !� �
از �< ا����ر$" ا��,و�>+" ، وا�9�ا��,و�B، أي ا��(�ء ?>T )��+" ا����ء�" !� ا�

���" ا�0�: ا�3ي ���رد ا�� �#� ��?+" ا�C�.+�+(� $�< ا��
�� وا�7�م ا�.��.+" ?<#�

 B�� ولQ�د ، �>�,إ�+� ا�+� ACو T<? �0د� 
 ا�3ي )#B إ���Jا ?>T و)� أ�V وھ


وف ��ى ا�#��"، ���5 ا��#�T اJول إذ #��� أو ا��#�ص ، ذ�X ا��#�T ا�Eة ا��
R���

�#3ر !� .@
ه !D7 ر$��" �#+�ا ?< �#��ھ� ا�@�ھ
ي أوW و��ن ��ءا � "<����! "��< ا��>


ھ� !� ا��Qول !37ا !� F�� "+وط أو�
0� G<#�� 
�Wا�#�م ، إذا %�ن ا T�#�و5W إ�T ا�

�Xn ا��3< ���
ون و)د ا����ز أو ,أ�
 ����7 أن إ�� أ�
ب إ�T أ.�Eر ا��3ھF ا�@�ھ
ي ،أ

"L<ا� �! &�

ة ا�>L" ا�#�د�" ا��� ���[ ?>T:" ا��! >? �#���W ��q� �.,%و  "+�<$Jا


�" ?�� �Rرل ���� +�#�ع ) 1947- 1865(ا�(
غ ا��#�T ھ ا�<� �� B5Jى ان ا
ا�3ي �

�>" !� ا�]��ب ا�#�دي �E� "L� �7.Wر ?< ?��"، أ�� ا�>L" اJد�+" #���
!T�z ا�>L" ا��

��  و)دھ� �< ا�>L" ا���ر�"��+& �B ا.�7 ���
 ��E" ا��5J" وا�)��� "1 

 ��
دد !� أن ان ا5
ار %�� D� �.q! ، �.دو X<7� �9دي وانJا T�#���� X���إ�� ?>T ا�

 �7�57م �
ا�F ا�#�>+" ا���و�>+" و�)�77، و���% Bو���
!(� !� .��7" وC#� �=�ود ا��

Bاو ��و� D7! B% �7�� G<��� دة�?. 

                                                           

.92،ص 79، ص �1988 %# �7زم ا��راث وا��دا'�،ا�دار ا��و�!�� �/�0ر،�و�س،ا�و*� وا�&�: �
�دى 4
ود  1
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��ر$" ا��,و�>+" ��5" ا.D7 أ!
اد � إن ��* ا�]�
اء����" ا��
ار �(+�" ا��� D7دون و����#�

 "%
�0� "�+�. T<? ن#��
ون و����� ": ��?+" ا�C�ھ�� �]>g �+< ا���q� �.,%و


 وراء ���� ��)+" ا��
!| %B أ��Rل ا��9Jم ا���ھ&ة و�+< �#| ا��&ا?�ت ا�����

 "+����
 ا��#>�" وھ� !�
ة �9و�[ ا���+�" ا�+Lار د?�واھ� ا�
�� "+?C�ا�#>�+" وا�

 �7�?�Rرج أو �#| ��ر$" )�+*إ�[��� B�ج ا��ا&��#�7 �+< ا��&?�+< " !� �=�و�" �( �!

 �+! �<.��$ ���
�Jأو آراء ا����� ا ،"+?C�  ا�3ا�+" وا�

%' �< آراء 9ل  1��5" �(�" ا����?" ا��Qو�" <+� >�+�أو ���9ول �(���� ا����� $


ك !+�7 ا��Qول �A اJ?�8ء�0� ���(�ات ا�#�ل وا�+��A وX�3% !�  ا����
�< !� ا��kا

Bو�,����" �(��+� ا�%"2  

 "���ھ" ا��>�� �! ���(+�س �,و�B<)� B �< ا�!
اط �]% �* ا�3ي �����ه إ���إن ھ3ا ا�

�� إ�+�7 ا��Qول �=@" ��� ��ا��� �=�ول �0
و?� ���+3ھ�، إذ أن ھ3ه ا����" أو ا����?" ا�

��+[ إ)
اءا��7 ا��,و�>+"، ا�3ي �
اء�� �W#�وا ان ��ن ��
د رؤ�" إ��� Tإ� T#�� "+(��

 ��7م ا����?"، ھ3ا �< )7" %��� ]#�)� ��7� ����ن !� ا�F��L اD?J ذات ��=T ذا�� ���

 T<? A���>X أن ����W ى
أن ھ3ه ا����?" �< )7" أ�
ى %�� أن ھ3ه ا����?" �< )7" ا�

!
ن إ�T أ5ل �#��+" وا�9ة، ھ3ا إن و)�ت ھ3ه ا����?" رأي وا�9 و� %�ن أ?�8ؤھ� ��

 >�� D�! ،�7�8
ورة 9M5+" ا�#�>+" ا��,و�>+" و5=��� ��#�W ع وا����ق���(��! ،B#����

 AC� �#[ اkراء ?>T �#�دت !�
ه ھ�3ا ا.]>V إ�T ا�(ل ��ن �=�وWت إ���
 إ)���

د �(��E" �9ود �>�,و�B ا���5[ ��ر ا��V ا���+A ا�3ي �
!| %B و��5"، !��((ل �
                                                           

� وا,دب، ا��و�ت، ) ���ك 
ن ا�	��و�� إ�B ا��( ا�
را�� ا�
�د	�: �	د ا�$ز�ز �
ودة  %�&'/� B/�,ا #/*
� ���م ا�
$ر%� ، ا�/!/!
328،ص 1998

1
  

.322، ص ��!� ا�
ر*>  2
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�� ��Eدر 5ت % D��#���ر$" ا��,و�>+" �=�ودة ا���>+" ا��,و�B ا��B#�� D7 ا�? G��� V�<�

 �(
[� >� 
@��� Vا�� D+�5 �! >��% 
ا��V �37ا ا�)
اء ، إذ Wو)د �=(+(" او )ھ

.�
�� رأ��� !� ا�=>(" ا��,و�>+" ��B�0 دا�B ا�=>(" ا�7% Vع ا��C�د، !(+�+(" إ�T ا�

 ���#�W ة �#+��7 ھ3ا�+E)���ر$�ت ا��,و�>+" وWو)د ��.���7، و�< Df !��7ك �(��5 �#�د ا�

7د ��8?�" ( Tج إ���=� ����ر$" ا��,و�>+" �+' أ�
ا �0
و?�، وإ.�
 !� C�g ا�+���أن ا�

��ر$" %�#��+" �,و�>+"، �#�B دو�� ?>T ��: ا��G9 V ا��!�ع ?< ذا���� >�Q� "��). وآراء ��

 V���< ا�=���R >? mء ا�� g)! "�f ،�)<��د ���(�B ?< ا�3ا، ذات ا����ع أو ذات ا�(%

�7 ��� ھ� ���,�T �>3ات 9+�3اك أن �#
ف �+� ��% ،"+7��� 
+P "+<و�,�ا��M=�ود وإ���.��� ا�

، ����" �>=(+(( ذات ا�=ارC�" ا���ل، ا����?B، ا����ول 3�Wات ��#��+"?�ر!" �3ا��7 و���

"L<د و�(  1.و�>

�+: �>3ات إ���.+" إدراك و)دھ�  � "+)+�+.�

�" ا�7����ر$" ا��,و�>+" �< ��@ر ا��إن ا�

 Tإ� Bو�,��,و�B وا�% D7ل ا��=�+! ،"�
���B�0 ���(+[ دا�B ھ3ه ا�� T)�� "+ھ���%3ات �

Tار إ�9ار ، وا�= Tر$" إ�������ھq% Dط+(�  ���ر$"، أي !D7 ا��D7 أو �,و�B ا��,و�B وا�

>� B)����� ا��,و�>+" !.ا$���7 ا�.��ن %+�� G)=� "+.د إ�T أ.� أ�,ول " %(" إ�T " أ.� �

د(  "أذا أ.� �
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ر*> !�	ق، ص  ا�:ر
��وط�&� وا��/!�� ��و 
0روع �&/# �"و�/#، �	د ا���5# 	�رة، . 1
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:ا
�ر�	� و
��� إ���ج ا
	��� ��ن ر��ور وإ��و: ا
	��ث ا�ول    

ذا ا�و�ف راح ر��ور ����م �ن ا��ر��� ���� �
� و�� 1"أن ��م ��
	 أن ��ر�مّ " � ،

�ن أو�* ا��ر�و
�ط�)�، !����� ا��ر��� ���ل ��& ا%�$ �ر ��م ا#"ر !	 ا�� �ء 

" إ��و"��& طر�)� " ا����وض"��$�م ��& ھذا ا/"�ر ��ب دور  ا��,وي ����ر�م، ��

��و�ول إ�& ��
& ا�
ص !	 �,�* و%��3* ا/��	 ���4 �* �$و��* !	 3وا�ب وأ%���ب 

�
	 أ!م وأ��ر د��6 "����ر�� إ�& ا��,� ا��راد �ر���* إ��

& ا��7و�ل وا��م، ھو ا�� ،

�ر ا��ر��� إ$دى ا�
��ذج وا�)وا�د ا����  ا�
ص $%ب أ3وا�	 و����را�	 ا�"���8، �ذا���


�ء �!	 ا��7و�ل، 6ن ا��ر��� �ر<�
� ��س !)ط ��& إ���د ا���ظ ا��
�%ب وإ
�� أ� � إ��دة 

  �2د�د �����و�?��ل ا���
& ا�$)�)	 ��
ص دا"ل أ!)	 �,وي 

�ل إن <��� ا���ر�م ھو �$و�ل ا�
ص �ن �,� إ�& �,� أ"رى، وھذا �ن ���7& إ6 �ن "

ذا 
�وذ�� ���م وا��7و�ل، ��$ط� ا"رى %��)� ھ	 !م ا�
ص ا��راد �ر���*، !���ر��� 


& ا�$�ري �
)ل ر%��� ?�و�� �ن �,� ���
� إ�& �,� أ"رى، وإ�� �����	 إ�� أ"ذ ا���ظ !

 ��

& ا�وا%@ ��رادف ��7و�ل �ل ���و�� دا�� دا"ل 
�س ا������ ا��%������3
7"ذه   

��ر�م ھو 
)ل ا�
ص �ن ! �ء �,وي إ�& ! �ء �,وي آ"ر و!ق ا%�را����� إن <��� ا� 


�� أو6 �Dص أو6 $�& ���ح �* �$و��* إ�& ا��,� ا�
  ھ�ر�و
�ط�)�� ���4 ����ر�م !م ا�


)ل ر%��� �ن �,� إ�& �,� أ"رى  �!ر��ور ��� إ��و �رون !	 ا��ر��� ����� ��م �ن "��


&، أو 3ول 
�س ا�?	ء ��ن �طر�)� أو ��,� أ"رى، أي �ن دون �����دون ا��%�س 
                                                           

.31،ص 2008، 1، 	�$ورات ا#��"ف، ا
�زا�ر، ط�	ري ���ن: �ول ر��ور، �ن ا
�ر�	�، ت  1
  

$و14 ا
د�ن 	�	د، ا
	ر�ز ا
�23(1 ا
�ر�1، ا
دار : ىء، ا�ھداف، تا�.ول، ا
	��د: -�دا	�ر ھ�س �ورج، ()�'� ا
�&و�ل  
.131، ص 2006، 2
)�)وم، طا
�ر���  2

  
�ط��1 
.1،2006(1 ا
�ر�	� وا
')�'� ا
������ وا��"4��، 	�$ورات ��
م ا
�ر���، ا
دار ا
���8ء، ا
	7رب، ط: �ز ا
د�ن ا 3
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�* إ��* ھ�د<ر �
�� ا"�راق ��
ص، وھو ��ا�D��ا��%�س ��وھر ا���
& !����� ا��م ھ
� ھ	 

�ذ��ء، $�
�� ا���ر  ��%
���
ف، 6ن ا���Dل وا��7و�ل  �� 	������ا��م ��%���ء و�����ك و

و�"�ص ا��ر��� �ن .... إ�& ھ�د<ر �?�ل ������ ��,� ھ�و��� �و$دة و رور�� 


�كFك إ�& $د ا�  1"�,� إ�& أ"رى، !Hن �Dل ھذه اF%�را����� ھ	 ���رة �ن <زو وا%�

ذا أ��م �%�Iل �D�رھ� ا��ر�ا��م و%وء، : ا��	 ���Dل ��و�� !	�و
�ط�)� ��دة، و!���ر��� 

��#خ، أ"�ق ا�$وار وا��وا�ل، �� ���ل �ن  �
!���3 ا��م أو �د�*، ���3 ا�ذات وا/

ا�
ص !�ض ���
	 ا
ط��3 �ن ����� ا��م واF"��ف، !�ل �3رئء �* !�* ا�"�ص ا
ط��3 


%& �ن اF"��ف ا��,وي وا�)�!	 وا�و ���ت و$�& ا�
���وت ا���ري وا���ر!	 دون أن 

ا�%��ق ا���ر�"	 ��
ص 
�%*، ھذا �����ل �ن ����� ا�)راءة وا��م ����� ��,�رة ���ددة 

��%��رار.  


ت ���رة�� �
��& ا�ر<م �ن (....) �� �ن و�ود ���ل �
,�ق ��& اFط�ق " إ��و" �ن ھ

�ر !	 $)�)� ا/��� *
�� �ن أ
* �$�ل ����ت ا����Fل، إ6 ا�
ر �ن %�%�� <�ر �

2"ا�)راءات
 


�د ا��ر��� ھ	 �

H! ذا�� �ن D)�!� إ�& أ"رى " �(
ا��	 �
�M ا�$��ة !	 ھذه ا�
�وص و�

�3�ل ���ر���، و<�ر �3�ل !	 ا�و3ت ذا�*، !Hذا ��ن !	 ا���Fن  *
وا�
ص 6 �$�ر إ6 /

��
* ��وت �
ص و���H! ��I�
3"�ر��� 
ص �� �ر��� 
 

                                                           

�ط��1، ا
�ر�	� وا
�&و�ل، 8	ن 	�)� ا
�ر��� وا
�ر�	�، ا
	�ظ	� ا
�ر��� 
)�ر�	�، ��روت، ا
�دد 
،ص 04،2010:�ز ا
د�ن ا
105. 1

  
.17،ص 2001، 2ا�3ر ا
	'�و�>، �ر�	� ��د ا
ر�	ن �و�)1، دار ا
�وار 
)�$ر، ا
)ذ4��، �ور��، ط: أ	�ر�و إ��و  2

  
.27ص،1ا�راھ�م أ�	د، �ر ا
�ر�	� وھ��س ا
�&و�ل، (1 ا
�&و�ل وا
�ر�	�، 	�$ورات ا#��"ف، ا
�زا�ر، ط  3
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 ��	، وھ	 ��,�ر ��,�ر ا�%��ق وا�)�رئء ���!���
�6 &
.ا���  

ذا �%�!� ��ن ا�)�رئء وا�,ر�ب �ذا "ر��ور"��� �%��*  �	ا/�
�7"ذ ا���ر�م �، !����ر�م 


��، إذ ھو ا�
�3ل �ر%��� " ���ا�وا%ط� 
إ�& �,� ا�)�رئء، وھو �)وم �ذ�ك ���ر *  	ا/�

ا�,ر��� أو �ن �� ا��,� ا��	 %��ر�م !�� ر%��� ءا �ن �� ا��,� وا�?��ل ا��ر��� %

  1"ا��,� ا�,ر���، ھذا ! � ��& �دى إ"��*  ھو او "��
�* ��دى �دق ا��ر���

إ�� أن �)رب ا��ؤ�ف �ن ا�)�رئ، ھ
� �)وم ������ " !����ر�م !	 ���* ھذا أ�� م رؤ���ن

�ؤ�ف، !���د إ�& �,ر��*، "�و���*، أو �)رب ا�)�رئء �ن ا�....... إ�$�ق ود�O ����ل 


�ده و!	 أ�Dر �ن �و @ �ن " ?����"ر" وھ	 ا���رة ا��	 أ�Dرھ� *D$�"  

�ر�م إذا ��أراد !م ا�"ط�ب ا��راد �ر���*، إ�� أن ��)�ص ��ر�� ا��ؤ�ف وأن أي ان ا��

����ش ھذه ا���ر�� و�7
� ��ر��* ا�"���، و!	 ھذه ا�$��� !Hن ا���ر�م �دف إ�& إ��دة 

�
�ء �)��د ا��ؤ�ف، �ر��� �ط��ق ��ن !�ر ھذا ا/"�ر و!�ر ا���ر�م، وھذا �� 
�ط�4 

 �(�وإ�� �ر��� �
ط�ق �ن ��ر�� 3راI��   ا�$ر!�� ا�$ر!��( ��& �%���* ����ر��� ا��ط�

 ���%
� ) اFر��ء وا��,��رة( ر�I���"���� !���ن أن Iل ا��ر��� و�ن ورا�! �و�
درج !�


��� ا�%��ق وا���
&، وھذا �� ���ن �%���* ����ر��� ا��م وا��7و�ل   ���ن د�6�� �%�م 

.ا����ر�3  

                                                           

.242،243، ص 1
زھر �2��1، �د
�� ا
'=م وا
�'��ر (1 ()�'� �ول ر��ور، 	�$ورات ا#��"ف، ا
�زا�ر، ط   1
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�� �ر��ور %
���
��� ا��ط�ف " ھذا �����ل �ن ����� ا��ر���  	! �
H! ،��

ت �)�� ���

  2"�ن ھ
� �,دو �ل ��ر�م �ؤو6" ا���%�ر !���7و�ل  1"���راة �ن �7و�ل

ھذا ���د!�
� إ�& ا�)ول ��& أن ��ل ا���ر�م ��س %ط$	 أو ?��	، �ل ھو أ��م �%ؤو��� 


�I* ا�$���	 وا��
ط)	، Dم إ��دة ���<� ھذا 6!م !	 �إ���ل ��
& ا�
ص !	 �,�* و

 �,����)�)�� �%��زم دو�� ا��م ، !���ر��� ا�$" ا��$��� ����ر�مّ ��3ب �,وي و$��	 "�ص 

�ب ا�ذي 
%�& إ�& ��%%H�.�ره و�و �"*، وھو ا�ر �م �
�3ش   

إن ا��ر��� �%�$�ل دون !م د3�ق و�$�D� 4ل ا��م ا�ذي 
%���ن �* !	 إدراك "ط�ب !	 


ذIذ > �

م ا�
ص �����

� ا6م و���* 
ظ�م ا/?��ء ھو ��& ا�
)�ض �ن ذ�ك، �
د�� �,�

�

� ا�?روع !	 ا��ر��� دون ان 
���6 *
م �%�)� $ول ��ذا �دور ���?رة ا��ر��� /

3" �و وع ا�
ص  

 *
وا�ذي ?رح !�* " ��� ا���ر�م" �$D* ا��و%وم ب !	 "!���ر�ن ����ن"ھذا ا�دور ���م �

 ��
& ا��,� ا����D�� وا��,� ا���!��، وآ!�ق ا���ل ا���ل ا��ر��	 !��� !����ر�م أ��م ���

�� ���3 ��: $�ث �)ول !	 ھذا��دد وا����Dر د��و�� ا�
ص و��د�ده !	 �ل �رة، و���* "�

ھ	 أن �4�% ��
ص ��ن ��)& و�دوم، و!	 ھذا ا��)�ء ا�ذي 6�%�$ق ھذا " ��� ا��ر���" 


�و و����Dر� *
4"اF%م إن �م ��ن �$و6 و�$ددا، ��$ول ا�
ص ا/��	 أي ا  

                                                           

.11، ص�ول ر��ور، �ن ا
�ر�	�،  1
  

 	
�11'�?، ص  ر�<ا
2
  

.131-�دا	�ر ھ��س �ورج، ()�'� ا
�&و�ل، 	ر�< ���ق، ص   3
  

 1
��
.44، ص2011، 1ا
')�'� أداة 
)�وار، دار �و��2ل 
)�$ر، ا
دار ا
���8ء، ط: ��د ا
�"م �ن ��د ا 4
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�4 ا��ر��� �
د �ل �ن�� &
ذا ا����� " إ��و"و" ر��ور" �! 	
��رغ �
ط)� ��ور �����

 �$��! ،�ا�
�وص د��6� و$�و��� ا�������، و!�� أ� � ���)	 ا��,�ت Fزا�� <�و 

��ث �ن �د�د
 آ!��3 �د�دة ��
ص $�& �$�ن و�

��%ت ا��ر��� إذن ا
�)�6 �ن �$�وى د�6	 �3ر 
$و ?�ل �ن ا�����ر ا��"��ف، وإ
�� ھ	 " 

���ل �,� ��?ف �� ل �����  &
ا��"��ف ا���ط
�� �ن إ���
��ت �د�دة، 
�و و�"��ب ���

�%�& ا���ر�م إ�& ��Tء !را<*، ...... !���دا أن ��ون ا��ر��� ���ول <��ب !م ��
���ن


� إ�داع �7"ذ 
)ط�H! دد وا"��ف�ر!* ا��,�ت �ن ��� �� 	ط��3 !
1"ا
  


%M روا�� أو?�را�، !����ر�م إن ��ل ا���ر�م ھ
� 6�)ل أھ��� �ن أي ���ب أو أد�ب �3م 

 ، ��ف ذ�ك؟ إ
* ��زم !	 
ظره ���وز ا��ر��� ا�$ر!�� 
$و �ر���"��د��: !	 
ظر إ��و

أ�Dر $ر!�� وا�زا
� �را�	 ا��روق ا�D)�!�� وا��,و�� وا��و%و��� ��ن ا��
)ول �
* إ�& 

�� إ�& ا���ط�4 (ا��
)ول إ��*، وھذا �ن ���7& !	 
ظره إ�& �ن "�ل ��دع ��	ء ا�,ر�ب%


�$��� �$�ظ �ذا ا�,ر�ب �وھر ��
�ه و$��* $�� � إ�داع 
ص لو�$� 
* �ن "�) ر�با�,


� 6:" ا�D)�!�� ا��"����H! داع�Fرات ا�D رة �ن�D ت

��ل �ن ا��7و�ل،  !���ر��� إذا ���


���� �ن 3راءة ا���ر�م ��
ص ا/��	، و���V ھذه  ��
�O "ط��� �د�دا أي "ط�� �
/

�ھ� �

د�� ��$ول إ�& �7و�ل، أي 
ص أو 3ول أو "ط�ب ����ك و3و���* ا�"��� ا�)راءة ��

*

�� �د�دا ا��داءا �  O�
2"�����، وھذا ��
	 أن �و%@ أي �3رئء أن �  

                                                           

.46ا
	ر�< �'�?، ص    1
  

.99،ص1،2009إ$��
�� ا
�ر�	� (1 اا�دب ا
	�2رن، دار .'��ت 
)درا�� وا
�$ر، د	$ق، �ور��، ط: ��دوج ���	�ن  2
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ذ  أ��4 ا��و3ف �ن ا��ر��� �و��3 !�%��� �ون ا��ر��� ���ل ��%�Iل !�%��� ���,� �


��وا���
&، و$�& ا��ؤ�ف وا�)�رئء ��� و�����3 ��.ا��	   

�ذ�ك 
�د ان ا��ر��� 
�?ط� !	 �ل ا�D)�!�ت ا��
د!�� !	 إ$��ء �,�� و�و%�@ آ!�ق " 


�ك  !�رھ�، و�دى و�ودھ�، !�#"ر ا��"��فا���ول وا�,��ض ا��"�ف، وا��ر��� ھو ا�

"1ھ	 �دا�� ����ك �%$ره ووھ�* �7ن ����* �)روءا و��و�� و��%را  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.09،ص 2007، ��41.و، 	�$ورات ا#��"ف، ا
�زا�ر، ط: دا(�د ����ر، 	2د	� (1 ا
=�ر	��ط��2، ت  1
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:1��3
 ا
	��ث ا

:ا
)�7 ������رھ� أداة 
)�ر�	� وا
��ر ا
وا.ل إ
� ا
	��� ��د �ل 	ن ر��و وإ��و   

�رى �ل �ن ر��ور وإ��و ان ا�
ص �$�!ظ �
د ا
�)��* �ن �,� إ�& �,� ا"رى ��& أ���� 

 ��
�Dا� 	رة ! �$ �
��ل %�ط�� و�ر����� و�����رھ� و
ظ�م " ��
& ا��,� ا/و�&، إ

� و�$���، ��%ت���
ا��%��7 ��ر "�@ ا�
ص ا��د�د �Dوب �,وي %��ق وار�داء Dوب  إ

��%و�� �,و�� �,وي آ"ر 	�
�ل ھ	 ����� ا��$�م و�?��ك �ل و�راع ��ن �,��ن أو أ�Dر � ،

 4��$�ث �� ،��
�Dا��,� ا� 	! *
��ن �� ��ر �
* !	 ا��,� ا/و�&، و�� ���ن ان ���ر�

�ر ! �ء�
�ن، ! �ء �,� ا�
ص ا/ول، و! �ء �,� ا�?�ل ا��د�د ��
ص ���رة �ن ا

��
��ل أ$��ل وأD)�ل ا�� �I�ن ا�D)�!�� وا�����F�� وا�%�طو�� �ل وا�د� ��
�D1"ا��ر��� ا�
 

 �
�)ل �ن "�ل ا��ر��� �ن اF"��ف إ�& ا���ؤم ��ن ا��,� ا/���� وا��,� ا���ر�م إ���.  

���)	 �"��ف !	 ا�D)�!� وا�%��ق إن ا�,��� ھ
� ھو إ���ل ر%��� ذات �,زى ���� إ�& 

وا�و ��� ا���ر�"�� وا�����F�� وا���ر!��، وھذا ��
�ده ��& %��ل ا���Dل !	 ا������ت 


�� ر<م أن " ا�د�و�� وا���?�ر�� ��ل ا�د��
�ت �

��ل، ��ب ��,� �وFا 	د ا��د�د !���!

Fر�� أو ا#را���، وا��%�$�ون �)رؤون ا�����
��ل ��ل �,�ت ا����م، ا��%�4 ��ن 
�ط)� 

م �,��م �2"و���)دون أن ا��%�4 أو W �"�ط  

 ����ل ا��,� أي �,� ��
ت دور ا�و%�ط ��ن D)�!��ن �"�����ن أو ��ن D)�!� وا$دة $�م ���

� ��� $دث �@ ا�,رب $�ن !ر ت ا/رDودو�%��ت Dن �ورو� 	ن ا��"���� 	ق ��ر�"��%
                                                           

.08	2د	� (1 ا
=ر	��وط��2، 	ر�< ���ق، ص : دا(�د ����ر  1
  

.07ا
	ر�< �'�?، ص   2
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ت ا��,� اه، !	 �)��ل ا$� �ن ا��رب �ذ�ك ا��وروث، ���6 !�ر�� أ$�د�� وأ�,ت ���د��!

 	
�
�� إ�& ا��راث ا��و%
����ذ�ك !Hن �ل ا�$����ت ا/%طور�� ا���رى، " ا��ر��� ا�وا%ط� 

 �D� دة���F�� ��$داءا �ن �3ص ا/ط��ل ا�"����� إ�& ا�����
ت $� رة �?�ل " ا��

�$�ث ���)د <�ر ا�����ق  �!�(D ر�ز�� � وي دا"ل �ل ����$ �
/�و�� ا/و�& أ

*� ����رب �$��� "��� 

��ن �,��ن، �ل ��ن D)�!��ن     �
��� �رى إ��و، -��)& ا���ر�م إذن أ��م $���� ا��واز


� ��ب أن ��ون $%ب إ��و $ر�� وا��� �� ،&
!����ر�م ھ
� ا�$ر�� !	 ا%�)��ء ا���

���ر أ���دا �D�رة أھ���Fن ا���.، ا��,�، ا�D)�!�ا��ؤ�ف: �7"ذ   

��ن اF"��ف ا��,وي وا�D)�!	 وا�و�ول  �
�داع، !Hذا ���ن ا���ر�م ا��وازFن ا��� �
وھ

 4��� *�!�(D"�و��� ا��ؤ�ف و�,�* و 	را�� 	��3ب �,وي �$� 	ص !
إ�& ���<� 

إن �ل أDر �)��دي وإن ��ن ����� ��د��، �?�رط �ن " �ذ�ك ���* ��� !�* ���� إ�دا���

    * �وا�� ?"��� وإ�دا���، !و 6�%�ط�@ !�* دون أن ���د ا��?�!* ������ون �@ �ؤو�

  1"ا��ؤ�ف

���ل ا��ر��
وط�)�، !Hذا ��ن ��ل ا/"�رة ا��$ث �ن  إن ��ل ا��ر��� �
�3 ��� *��?

ا���
& ا��%%�ر وا�"�	 وإظ�ره !	 3وا�ب �,و�� !Hن ا��ر��� ھ	 �?ف ا��6�
& ا��%��ر 

��ل 
�ده !	 �وا @ !	 �,� �"���� وإظ�ره وا%���I* إ�& �,� �$���، !ذا ا�وا�"�	 

.�د�دة �"����   

                                                           

.17، ص 2،2001، دار ا
�وار 
)�$روا
�وز�<، ا
"ذ4��، �ور��، ط"��د ا
ر�	ن �و�)1: ت: ا�3ر ا
	'�وح: أ	�ر�و إ��و  1
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�طر�)� ظر��
وط�)� ھ	 ا��ر��� ��� ، �%�
"رى أ�ھرة ������ �)وم ��& 3ول ا�ر%��� 

�	، و!	 ا��)��ل ھو �%�)�ل !	 
و!	 ا��ر��� ، �
�)ل ا�����م إ�& ا����م ا��,وي �
ص أ�

1"�,وي ��م ا#"ر، و���ن ا%�"دام ظ�ھرة ا� ��!� ا��,و�� ھذه �
�وذج ��ل !م! �ءه ا�  

ا��%�$���، و3د ��ون �ظ��� و"دا��، �زو�را وا"�را��،  ا/�ور3د ��ون ا��ر��� �ن " 

 4�� �ن �,� إ�& أ"رى، ���(
�� �ء، إ6 أن �ن �?�رك !	 $ر�� ا/%�وب و� ��أ�ذو


�%*، ��ن أ�Dر ر!�ھ�� !	 أ$�%�%*، وأ�Dر أذ�& ���$ول إ�& �3رئء أ! ل�، أ3ل ا��دادا 

2"%��دة
 

!���ر��� �ذ�ك �ز�د �ن ��D!� ا����
	 و�و��دھ�، !	 �و%�@ ا�)وا��س و��)�دھ�، !	 ا���ر�ف 

�، �ل ھذا �ن طر�ق !م �,� �� وا%�$ �ر ��
�ھ� !	 �,� أ"رى، ��� IراDت و إ�!�(D���


%�ن 
�%*�ز�د �ن !رص !م ا����م وا�و�Fود وا.  

(�	� ���ور ا
=ر	��وط��2 ا
ذات و��
م وا
و�ود �'�ل ا
�ر�	� �'س ا
'�ل إ�=� �=ذا ����1 


�7 أ�رى، وھذا  �
�	ل ا
=�ر	��وط��2 (1 ا
�$ف ا
	��	ر �ن ا
	��� ا
	���ر 	ن 
�7 إ


=� إ
� ا
�$رCن ا	 �
.ا
�$��? أ$�? ��
ر�ول ھر	س ا
ذي ��	ل �)� �2ل ا
ر��  


و��D وص�
، �����ل �ن �إ6 أن ��ل ا���ر�م ��)& دا��I �$و�ل ا�
�وص ا/���� إ�& 

���* ��� داIم ا��$ث �ن ا���
&، !�,� ا�
ص ا�دف أو ا���ر�م �6 �ھ	 �,� ا�
ص 

وأ�Dر ا�
)ص !	 " ا/ول و��6?ف �ن $)�)� أ"رى /ن ا�$)�)� وا$دة و<�ر ���ددة 

                                                           

 

���م ا
د�ن درو�ش، ا
�ر�	� �و.'=� أ�	وذ�� إر$�د�� 
)=ر	��وط��2 8	ن 	�)� ا
�'�ھم  1
  

.14،ص 	ر�< ���قا
�2��2 وا
	�=>، : -�دا	�ر �ورج ھ��ز  2
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�� ���ل �ن !رص �)�ء ا�
ص ا/��	 ��و!رة  1"ا��ر���ا��ر��� ��7	 �ن ا��ر��� �ن 

� �"���� وا�
ص ا��راد �ر���* �* �	 /ن ا��,� ا��راد !�
��& ا�دوام، !��ل ا���ر�م 6�


	 ��� ���ددا ��%��رار �ن "�ل ���س �Dص ا�
�ؤ�ف وD)�!� �"����، �� ���ل �ن ا�

ق /ن �ر$ل و���ر !	 �,�* !�?�� �?�M !��� �و أن  ا�
ص" �د�د، 
)�د �ذ�ك �,� �د�دة 


وع �ن و���ب �ن �د�د، و� ��س �,� أ"رى، و�� �و أن �ل �,� ���ب !	 �ز����%

" در�دا"ا� �ور، و�ل  ���� �?�و�� ا�$ر�� ��و��3 �ن ا�
�و�� ل ا��ر���، ���ب

 ، وھ	�$وزھ� �� ل ھذا ا�����ل ا��,وي ا�ذي �زود �ن طر�)* �,� ا/"رى ��� ا��ن


�%)� !Hن �ن ?�ن ھذا �� ������ *��ن ?7ن ھذا ا���3	 ��ن ا��,�ت أن  ا��6)�ء�زودھ� 

2"� �ن 
�و ا��,�ت و�زا�دھ�
 


�د �� �ن أ�� 
�ت و�طورت  �

H! ��
�%
Fا���ر�� وا ���و ���7
� ��ر�M ا�?�وب و���ر

���، و��Dل ��ر�� وا�D)�!�ت ا���� ����رب ا#"ر�ن ا6$���كوھ��
ت �,�� إ6 �ن "�ل 

� ��& " أ��م ا���7ون" ��ن ا�$����
"�ر ?�ھد ��& �طور ا��,� ا��ر��� وازدھ�رھ� وھ��


	 و��ردات ا�)��وس ا���%�	 ���� 	�ا�%�ط� ا���ر�� وا�������، ا�ن ا��
& ا�)��وس ا��ر

��
	 و�ذا D)�!�ت ا���م و�,��م ا��"���� ?ر�3 و<ر�
.ا��و  

ذا 
�د أن ا��ر��� ������ �7و���� �%�& إ�& !م ��ط& آ"ر �"��ف و�د�د ���ل ��& 

��
�D �,و� ،	
�D ص
 	! *(�Dو� ":���<م ��� �طر$* ا��ر��� ��& ا��%�وى ا��)
	 �ن ر!

ك إ<����، إ/ أن �ول ر��ور ��)دم ����ر��� أ?واط� ��ذاب ����ر�م، و�ن ��و��ت ��6

                                                           

�44وھر ا
�ر�	�، دار ا
7رب 
)�$ر وا
�وز�<، ا
�زا�ر، ص : �	ري���ن  
1
  

 1
��
.51ا
')�'� أداة 
)�وار، 	ر�< ���ق، ص: ��د ا
�"م �ن ��د ا 2
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�  �ن إ3�ود ا���
ب و�ط�ق �را$� �ن  إ�& ا/��م� �� 	
ط�ر ا��7و�ل إذ ا��ر��� ا��)

 	! ��

ت �)�� ��1"�وھرھ� �%��7 �7و���� ���H��ز!	  !	 رأ�* �  

�دأت $���� ا��ر��� �@ �ول ر��ور �ن "�ل �ر���* /!��ر اد�و
د ھ%رل ��زداد $�ث 
  *$���

��ل و"��� اX� ����"@ اھ������* ا���زا�دة $ول ا��ر���ت ا��� ��و%� &��

    �"��ف ا���%��ت ا�����رة

�ول ر��ور 
�وذ�� ���م وا��7و�ل� ��%
���أن ��م ��
	 أن  وذ�ك �ن "�ل 3و�* ا��ر��� 

2"��ر�م
 


& ا�$�ري �
)ل ر%��� ?�و�� �ن �,� ���
� إ�& �,� أ"رى،  "، !	 إ�� أ"ذ ا���ظ �����


& ا�وا%@ ��رادف ��7و�ل �ل ���و�� دا������" � دا"ل 
�س ا������ ا��%�
��وإ�� 
7"ذه 

3 "  

ا��م ا�3Fراب  �ن ��
& ا�
ص $�& �%ل ���<�* ��,� أ"رى  ��&  

�* إ��*  -�
�� إ"�راق ��
ص، وھو ���D���ذ��ء $�
�� ا���ر " ھ��د<ر "����� ا��م ھ	 

�� إ�& ا��ر��� %
���
ف، /ن ا���Dل وا��7و�ل �� 	�������H%���ء و����Hك و

ھ�د<ر، �?�ل ������ ��,� ھ�و��� �و$دة و رور�� ، و�"�وص ا��ر��� �ن 

!Hن �Dل ھذه اF%�را������ ھ	 ���رة �ن <زو وا%��ك إ�& $د "�,� إ�& أ"رى، 

                                                           

200 ، ص�1،2014ول ر��ور وا
')�'�، 	�$ورات ا#��"ف، ا
�زا�ر، ط: ���1 �و�)1 
1
  

31 �ن ا
�ر�	�، 	ر�< ���ق، ص: �ول ر��ور 
2
  

�ط��1 3
،ص 1،2004(1 ا
�ر�	� وا
')�'� ا
������ وا��"4��، 	�$ورات ��
م ا
�ر���، ا
دار ا
���8ء، ا
	7رب، ط: �ز ا
د�ن ا
  ،ص 1،2004، 	�$ورات ��
م ا
�ر���، ا
دار ا
���8ء، ا
	7رب، ط
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�ك�
F1"ا  	وص وھ�
�ر، �زاوج، �دا"ل ��ن ا��
و���ب  �وا%ط� ا��,������ ا


د �ل �ن ر��ور وإ��و� &
  .دور ا�و%�ط وا��%ر ا�وا�ل ��ن ا���

� �ن D)�!� إ�& �(

�د أن ا��ر��� ھ	 ا��	 �
�M ا�$��ة !	 ھذه ا�
�وص و� �

H! ذا�و

�3�ل ���ر���، و<�ر �3�ل ���ر��� !	 ا�و3ت ذا�* *
، !Hذا أ"رى، وا�
ص 6 �$	 إ6 /


* ��وت �
ص و�������ن !	 ا���Fن H! ،��I�
"�ر��� 
ص �� �ر���   

 *��%� ��� 	�
�ول ر��ور"�7"ذ ا���ر�م �%�!� ��ن ا�)�رئء وا�,ر�ب او ا/�" ،

ذا��	 إ�& �,� ا�)�رئء، وھو �)وم : !����ر�م 

��، إذ ھو ا�
�3ل �ر%��� ا/���ا�وا%ط� 

��� أو �ن �� ا��,� ا��	 �ذ�ك ���ر * �?��ل ا��ر��� %واءا �
��� ا��,� ا�,ر

� ر%��� ا��,� ا�,ر���، ھذا ! � �ن �دى إ"��* ھو او "��
�* ��دى �%��ر�م 

 �دق ا��ر���

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

�ط��1، ا
�ر�	� وا
�&و�ل�ز ا 
.105، ص 
د�ن ا 1
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�، أن ھذه ا��راءة �م ��ن �� ا�وا�� وى ��
و�� �ن ا�ل  �� 

ع ا��ول �ن �ل ���


رھ
 ا��
ر"*� ا�ذي !)'ت �"%، و�د �#"ن �!
 و!�ن !�
ول ر,د و�)�"ل ا��+
ھ"م ��ن �

�+�ص �,ط23 ا��ر��� و�دى ار�#
ط% #',ول �0ر�"� أ*رى، و�دى إھ��
م ا�+.+� #-ذه 

ھ�
 �و�وع #�7!
 �#ر�و إ"�و و�ذا ا�+ر!� #ول ر"�ور ا�3ذان ا6*"رة و*
,� ا5"ط
�� أ


#ل ��3�3"ل وا���
ر!�� �  .ھذا، وا�3ذان أ9ط"
 �30م ا��ر��� !ط
ق وا


ن ھ!
ك �ن إ*�.ف #"ن ا5"ط
�� وا�+ر!� إ: أن �-�
 أو�% )#% � 
وھذا �
ر�ز!
 و�-�


  39"% �� �ذ�ر�!

ور"�ور ��3*ص �� �و!-�
 "رون �� ا��ر���  و�0ل اھم أو�% ا��)
#% #"ن �ل �ن إ"�و

�، أو �ول !+س !0��

س #
�� �ن �?� إ�� �?� أ*رى دون ا��3�9"� ��م �ن *.�-
 !�ل ر

 

س #�وھر ا��0!� �3�0"� ا�+-م ھ!ا�)�ء ��ن #طر"�� أو #3?� أ*رى، أي �ن دون ا��

3"� ��م �ن *.�-
 !�ل �ر"�ور ��
 إ"�و "رون �� ا��ر��� �9ھ� 7�#
#� ا*�راق �3!ص، 

�، أو �ول !+س ا�)�ء ��ن #طر"�� أو !0��

س #
�� �ن �?� إ�� �?� أ*رى دون ا��ر


س #�وھر ا��0!� �3�0"� ا�+-م ھ!
 ھ� 7�#
#� ا*�راق �3!ص #3?� أ*رى، أي �ن دون ا��

 ى �-� #ذ�ك ا��ر��� ھ� ا��� �!+@ ا��"
ة �� ھذه ا�!,وص و�!�3-
 �ن �7
�� إ�� أ*ر

، وا��ر��� �03ب دور ا�و"ط وا��ر ا�وا,ل #"ن ا��0!� 9!د !�وذ�
 �3+-م وا��'و"ل

3"-�
، وا��ر��� ھ� ا��� �!+@ ا��"
ة �� ا�!,وص و�!�3-
 �ن �7
�� إ�� أ*رى، وا�!ص �


 إ: أ!% �
#ل ��3ر���  أو C"ر �
#ل ��3ر��� �� ا�و�ت ذا�%، وھ� !�وذج �3+-م "�":
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 �ن �"ود ا��
!ب ا���!� �"�0-
 ��ن إط
ر ا��'و"ل، �"ث �-�
 وا��'و"ل و"ط3ق ,را-�


ز"��
'�� �'و"3"� #� 

!ت ا��ر��� ��!"�، �-� �� �وھرھ� 

�#�9
رھ
 أداة ��3ر��� وا��ر ا�وا,ل إ�� ا��0!
  "�0#ران ا�3?� #

!E� م ا�و�ود، �ذا �+0ل ا��ر��� !+س ا�+0ل�

ور ا�ذات و9�� 

 #-ذا و#�
 أن ا�-ر�"!وط"�-


�� �9ل ا�-ر�"!وط"�
  �� ا��)ف ا����ر 9ن ا��0!� ا����ر �ن �?� إ�� �?� أ*رى��  


�� �ن ا�F-� إ�� ا�#)ر  وھذا أ)#% #
�رول ھر�س ا�ذي "�0ل 39� !�ل ا�ر

% ا�طور 39� و�� ا6*"ر �Eن 9
�م ر"�ور وإ"�و أو� #�7"ر �ن ھذه ا�طور إ: أن ھ

#

 ��و"� ��ر ھذ"ن ا�ر�3"ن، و39"% :!د�9 #3وغ ھذا ا��0ل ا���
ل ��3-
 "��ن ان �+�2 #


 �راءة �'و"3"� �د ��,
رع �� �'و".ت �Hل دا�+! 
�� %"�3+� ر"�ور وإ"�و، #ل !� ��

 
!
 !ذرت أ!+� �� ���
� 
-#�! 

 �� ذ�ك أ!!!Hھو ا�+-م، و9زا 
أ*رى ا�!�,ر �"-

�0 ���#. ��0ق و�7� واHري ھذه ا��راءة��راءات ور 
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11ا�ن ��ظور، ���ن ا��رب، دار �در، �در أول، ا��زء  -1  

��ف وز�� ���ب ���ود  -2��� ���! � ا��ر���: أ�و ا���ء �!�ط!��ت ا��  

ا��د إ�راھ�م ، �ر ا�%ر��� وھ��س ا�%&و�ل، '� ا�%&و�ل وا�%ر��� ، ��$ورات  - -3

.1ا-,%�ف ،ط  

�1962!%ر���، إد�ون ��ري د�و��ن، ��و �ظر ��  - -4  

1989، د�$ق،دار ط�س،1أ��د �ظ�ر ا�د�ن ���م، �!م ا�%ر��� ا��ظري،ط -5  

16ا�ز�ن ���د $و�1 ، ا����و�و��� ، 'ن ا�%&و�ل ، ��!� '�ر و �0د ، ا��دد  -6  

.ا���0م، ا���ظ�� ا��ر��� �!%ر��� %د��م �ن  �ؤ��� ���د �ن را$د ال ��%وم -7  

و�6، %ر��� ��د ا�ر��ن �و�!�، دار ا��وار �!�$ر، ا�!ذ�1�، ا34ر ا���%: أ��ر%و إ��و - 8

،�2ور��، ط  

 

1980أ��ر%و إ��و، إ�م ا�وردة، - -9  

إ�%را'�ت روا�9 ��$8ء، %ر��� ���د ���راد، ا��ر�ز ا��03'� ا��ر��، : أ��ر%و إ��و -10

، ا�دار ا���:�ء، ا�� رب1ط  

11 - ��، %ر��� ���د �ن �راد ا��ر�ز ا��03'� ����أ��ر%و إ��و، ا�%&و�ل ��ن ا��������9ت وا�%

  . ا��ر��، ��روت

أن %0ول ا�$�ء ���; %0ر���أ��ر%و إ��و،  - 12  

 
ا�%&و�ل وا��������9ت وا�%������ ، %ر��� و%0د�م ���د ���راد، ا��ر�ز : أ��ر%و إ��و - 13

.ا��03'� ا��ر��  

��1975ر�و داروف، ا�! � وا�%ر���، �و��و،    - 14   

ا���<� وا�$�ر�� ا�=ر���وط��0،%ر��� �ط�> ا����ل،��!� '�ر و�0د : ر��ور �ول
.1999'�را�ر  16ا�� رب، ا��دد  1

  

1،2008�ن ا�%ر���،%ر��� ���ن ,�ري،��$ورات ا?,%�ف،ط: �ول ر��ور - 15 ،

. ا��زا9ر   



 ا����در وا���ا��                                                                                  ���� 
 

93 

 

��، %&��ف ���و�� �ن ا�����3ن، ط  - 16�!�2014،  �1ول ر��ور وا�  

ا�و�ود وا�ز�ن وا��رد، ���د ا� ���� ، ا��ر�ز ا��03'� ا��ر��، ��روت،  �ول ر��ور، - 17

1999، 1ط  

�(�ول ر��ور، ا�ز��ن وا��رد  - 18�ح ر��م، دار 2ج) ا�%و�ر '� ا��رد ا�0' ،

. 2006، 1ا��%�ب ا��د�د ا��%�دة، ��روت ، ط  

�ح ر��م، دار ')ا����� وا��رد ا�%�ر�,�( �ول ر��ور ،ا�و�ود و ا�ز��ن وا��رد - 19

2006، 1ا��%�ب ا��د�د ا��%�دة، ��روت، ط  

، ���1ن ,�ري، ��$ورات ا?,%�ف، ا��زا9ر، ط: �ول ر��ور، �ن ا�%ر���، ت - 20

2008.   

%&��ف �����، ا�%&و�ل وا�%ر���، ��0ر��ت ����Bت ا��=م وا�%���ر، إ$راف ا��د،  - 21

.ا�دار ا��ر��� �!�!وم ��$رون  

ا�!�����ت وا�%ر���، %ر��� ���ن �ن رزوق، د�وان ا��ط�و��ت  �ورج �و�� ن، - 22

 .ا�������، ا����� ا��ر�ز�� �ن ���ون، ا��زا9ر
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�=� أ��وذ�� إر$�د�� �!=ر���وط��0 :�ن ��!�   - 25���م ا�د�ن درو�ش، ا�%ر��� �و
-ا�%��ھم

   
  

26 - <�  %�ر�D ا�%ر��� ا��ر��� : ���م ا�د�ن �ط
  �وھر ا�%ر���، دار ا� رب �!�$ر وا�%وز�E، ا��زا9ر، : ���ن ,�ري - 27
�زم ا�%راث وا��د: ���دى �ود - 28% �' ��ا3�،ا�دار ا�%و���� ا�و�; وا�0

 .�1988!�$ر،%و�س،

ا%��د ا��%�ب " %�ر�,=�،%طورھ�"���م ا�����،ا�%ر��� '� ,د�� ا��03'� ا����ھ�ر��ّ  - 29

 .ا��رب
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31 - - ���ء ��د ا���ر�� �!�ھر���وط��0، ا4ل '� ا���ل ا���� درا�� : م 

. 2000ا-�طو�و��� ا����رة، دار ا����رف، ا?���در�� ���   
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'� ا�%ر���، دار ا�ط!��� �!ط���� وا��$ر، : ��د ا���م �ن ��د ا�����-  34 

.،��2001روت،   

��د ا����د $�ري - 35  :�' �J����و��9ل ا?%�ل ا����ھ�ري، دار  'ن ا�%ر��� ا?
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�� ا�و�ود�� ، ا��ؤ��� ا�درا��ت  وا��$ر،  - 40�!���د ا�ر��ن �دوي، درا��ت '� ا�

 ��روت
���م ا���ر'� ، ) �ن ا����و�� إ�> ا�%���ك ( ا��را�� ا���د��: ��د ا��ز�ز ��ودة  - 41 �!�!�

   ��1998!� ا4�!> �!�03'� وا4دب، ا��و�ت، ا�
�� أداة �!�وار، دار %و��0ل �!�$ر، ا�دار ا���:�ء، ط: ��د ا���م �ن ��د ا����� - 42�!�، 1ا�

2011  
�� ا������� وا4,��1�، ��$ورات ���م : �ز ا�د�ن ا�,ط���   - 43�!�'� ا�%ر��� وا�

  1،2006ا�%ر���، ا�دار ا���:�ء، ا�� رب، ط
�ز ا�د�ن ا�,ط���، ا�%ر��� وا�%&و�ل، :�ن ��!� ا��ر��� وا�%ر���، ا���ظ�� ا��ر���  - 44
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