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 بؼؾم د. مازن ادبارك

 

احلؿدد ،  واًمصدالة واًمًدالم قمدغم رؾمدقل ا،  ورطمدؿ ا، قمؾامءكدو اًمعدومؾلم  

 وضمزى ظمػمًا اًمذيـ يٌعثقن ذيمراهؿ وُُيققن آصمورهؿ.

ودعف وسمعد  ومفذا يمتوب ضمديد مدـ ؾمؾًدؾي اعمجؿعقدلم اًمدراطمؾلم وأقمامودؿ  و

إؾمددتوذ اًمددديمتقر حمؿددقد اًمًددقد قمددـ اعمجؿعددل اًمراطمددؾ اًمددديمتقر طمؽؿددي هوؿمددؿ 

 م( رمحف ا،.4871 -4842)

وًمـ أحتددث ذم هدذه اًمصدػحوت قمدـ اًمؽتدوب كػًدف  وًمؽـدل ؾمدلحتدث قمدـ 

إؾمتوذ اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ مـ ظمالل يمتوب اًمديمتقر اًمًّقد  ومـ ظمالل معرومتدل 

اًمعددوزم ًمؾؿعؾؿددلم )يمؾقددي اًمؽمسمقددي(  صمددؿ رئقًددًو  سموًمددديمتقر هوؿمددؿ9 أؾمددتوذًا زم ذم اعمعفددد

جلومعي دمشؼ أيوم يمـدً مدّرؾمدًو ومقفدو  صمدؿ يموشمٌدًو ادا يمتوسموشمدف اًمصدحػ واعمجدالت  

ػًو شمـتنم يمتٌف ذم اعمؽتٌوت.  وممًمِّ

وًمـ أحتّدث قمـ كشلة اًمديمتقر هوؿمدؿ ودراؾمدتف  وٓ قمدـ اعمـوصدى وإقمدامل 

ؾ اًمؽتوب سمؽؾ  ذًمؽ  وًمؽـ يًعدين أن أًمؼل اًمضقء قمغم اًمتل ُأؾمـدت إًمقف9 ومؼد شمؽػَّ

يمتوب اًمديمتقر اًمًّقد قمـ أؾمتوذي اًمدديمتقر هوؿمدؿ  اًمدذي يمدون ىمومدي قمؾؿقدي وصمؼوومقدي 

ؿموخمي ذم قمٍمه  واًمذي رطمؾ سمعقدًا ذم صؿً وهدوء  يمام مهد يمثدػمون همدػمه مدـ 

و  ومعًدك أن إن مل يذيمركو اًمـدوس ومل يتحدّدصمقا قمـّد»اًمعؾامء  ىموئؾلم سمصدق وإظمالص: 

وآصمددور اًمددديمتقر هوؿمددؿ طمددريو سمطالسمددف وإطمقددوء مددـ زمالئددف  ش ث قمـددو آصموركددو!شمتحدددّ 
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ػلم مـ أسمـوء جمتؿعف  أن ُُيققهو  ٕهندو سمـدً قمصد ره  قمرسمّقدي همرسمّقدي  دوسموًمؽّتوب واعمثؼَّ

ر  وٓ هجقـدي دمنمىمقي مغرسمّقدي  وٕهندو ًمقًدً مـٌتَّدي اًمـًدى  وٓ همريٌدي قمدـ اًمعصد

و  وٓ ومؾًػي مثوًمقي  سمدؾ هدل ؾُمدٌؾ اًمؾغي  سمؾ هل أصقؾي معوسة  وًمقً ً قمؾاًم كظريًّ

ة !  موهدة  وأكقار هوديي  وطموضموت مطؾقسمي مؼصقدة  وآمول َمرضمقَّ

اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ قمومل أـمّؾ مـ دمشدؼ سمعؾؿدف وومؽدره وظمؼمشمدف  ويموكدً ًمدف 

آراؤه ذم يمثددػم مددـ اعمشددؽالت اًمقـمـقددي واًمتعؾقؿقددي وآضمتامقمقددي واًمؾغقّيددي واًمديـقددي 

  ويمون مـ أيمثر قمؾامئـو ذم قمٍمه حتّؼًؼدو ذم اًمعؾدؿ  وشمقؾّمدًعو ذم اًمثؼوومدي  ومدـ واًمػؾًػقي

قمدي ضمومعدي ًمؾثؼدوومتلم اًمعرسمقدي اإلؾمدالمقي   أيمثر اًمـوس كضًجو وقمطوء9 يموكً صمؼوومتدف مـقَّ

واًمغرسمقي إورسمّقي9 ومؾؼد طمًٌتْف احلرب اًمعوعمّقي اًمثوكقي ذم ومركًي  ومؿؽٌ ومقفو يعدّى مدـ 

ًٌّو   درس اًمؾغي وإدب وآضمتامع واًمػؾًدػي  ودّرس ذم يمؾقدي اًمؾغدوت صمؼوومي اًمغرب قم

اًمنمىمّقي  وقمود سمثؼوومي واؾمعي ًمؽـفو متقازكي9 مل جيرومف اًمغرب سمتّقدوره مدع مدـ ضمدر  مدـ 

أسمـوئـو  ومل شمـًف همرسمقَّتُف قمروسمتَف وٓ ًمغتَف  يمون يعطل يمؾَّ ـمدرٍ  طمّؼدف  حمتػًظدو سمدوًمتقازن 

يمثػم اًمـُّضدٍ   -يمام رأيتف وؾمؿعتف –ّجي اًمؼقّيي. ًمؼد يمون واحلَْقدة واعمـطؼ اعمًتؼقؿ واحل

يمثػم احلؽؿي  يمثػم اًمعطوء  ؾمديد اًمرأي  شمغؾى قمؾقف احلؽؿي وإكوة واحلؾؿ. وموزًمدً 

  -ومؼدد شمعدوسا ذم أّيدوم شمدريًدـو -أذيمر مو يمـً أؾمؿعف قمـف مـ أؾمتوذي ؿمػقؼ ضمؼمي

ًٌّدو ًمدف   مجدع سمقدـفام اعمجؿدع واجلومعددي ومؾؼدد يمدون صدديؼًو ًمؾدديمتقر هوؿمدؿ معجٌدًو سمدف  حم

واًمعؿؾ اعمشؽمك  ويموكً صداىمي أوصمؼ مـ ذًمؽ ؾمٌؼً سمقـفام  ومؽدون إذا ذيمدر اًمدديمتقر 

هوؿمؿ أصمـك قمؾقف وقمغم قمؾؿف وكشوـمف وطمًدـ إدارشمدف  وىمدد أّيدد إؾمدتوذ ضمدؼمي ذًمدؽ 

سمشفودشمف اًمتل ؾمؿعـوهو يقم اؾمتؼٌؾ اًمدديمتقر هوؿمدؿ قمضدًقا قمدوماًل ذم اعمجؿدع اًمعؾؿدل 

ًْ ومقددَؽ ىمّقشمددون: ىمددّقة ذىمقددي  وىمددّقة همرسمّقددي9 »ومؽددون  ددو ىموًمددف ًمددف:  اًمعددريب   ًمؼددد اضمتؿعدد
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ًٌّدو مجًّدو مدا ؿمدعقرك  هدذه اًمؾغدي اًمتدل  أظمذَت قمـ اًمعرب هدذه اًمؾغدي اًمتدل أطمٌٌتفدو طم

اؿمتؿؾً قمغم حلؿ وـمـؽ ودمف وروطمف  وأظمذَت قمـ اًمغرب هذه اًمـظرة اًمصدودىمي إمم 

ًُ ذم هدذا احلقوة  وهذا اًمتػؽدػم اًمؼدقّي  ومدنذا شمقًمَّ  قد ًُ شمؼدديؿؽ هدذا اعمًدوء  ومدام شمقظمَّ قد

ٌِّؽ ٕيمؼم مظفٍر مـ مظدوهر شمراصمـدو   َّٓ اًمتـقيف سمـزقمتَؽ اًمعرسمّقي اًمتل دمّؾً ذم طم اًمتؼديؿ إ

ّٓ اإلقمالن سمػفؿ س  وإ  .(*)شؽ ًمؾحقوة  وإيامكؽ سمؼّقة اًمتػؽػموهق سمقوكـو اعمؼدَّ

رق اًمدقـمـ دقًّدو ذم مشدًمؼد قمدر  اًمدقـمـ اًمعدريّب اًمدديمتقر هوؿمدؿ أؾمدتوذًا ضمومع

ومغرسمددف  وقمرومتددف اًمدددول اًمغرسمّقددي أؾمددتوذًا حمددوضًا ذم ضمومعو ددو ومعوهدددهو  وقمرومتددف 

ر واًمؽقيدً  وذم داعممارات اًمعرسمقي واًمدوًمقي اًمتل مثَّؾ ؾمدقريي ومقفدو  ذم ًمٌـدون ومصد

 أمريؽو وومركًو وسمؾجقؽو وأعموكقو وأمريؽو.

ادًا ذم اًمدرأي  وًمعدّؾ أفمفدر مدو وٓ أيمتؿ أّكف يمون مـ أيمثر أؾموشمذشمـو طمؽؿي وؾمد

 يدّل قمغم طمؽؿي اًمديمتقر طمؽؿي أمران:

 إول أكف كّقع وؾموئؾ قمطوئف وإكتوضمف.

 ومجعؾ اًمصحػ اًمققمقي طمومؾًي مو يتصؾ سملومؽوره وآرائف سمحقوة اًمـوس وشمؼوًمقدهؿ.

 وضمعؾ اعمجاّلت طمووـًي حتؿؾ ًمؾؽّتوب واعمعّؾؿلم واعمثّؼػلم آراءه اًمؽمسمقيي.

 تقَدع أومؽوره ومـوىمشوشمف ٔراء اعمرسّملم واًمػالؾمػي واًمعؾامء.وضمعؾ اًمؽتى مً

وإمر اًمثوين اًمداّل قمغم طمؽؿتف  أكف يمون يؽتى اؾمتجوسمي حلوضمدٍي مدـ طموضمدوت 

جمتؿعـو ذم قمٍمه  ورهمًٌي ومقام حتتوج إًمقف طمقوشمـو مـ شمرمقؿ أو إصالح9 يّدل قمغم ذًمدؽ 

 ي دًمقاًل قمغم مقوققمو و:إؾمامُء اًمتل ووعفو قمغم يمتٌف اعممًمَّػي أو اعمؽممَج 

                                                 

 .348ص  43جمؾي اعمجؿع اًمعؾؿل  اعمجؾد  (*)
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ذم يمتدوب )اعمجتؿدع اًمعدريب( ش واىمع اًمٌقدً اًمعدريب ومشدؽالشمف»ًمؼد يمتى قمـ  

 وكحـ ذم طموضمي إمم مـ يعوًمٍ مشؽالت إهة اعمتجّددة !. 4842اًمصودر ؾمـي 

وكحـ ذم أؿمّد احلوضمي إذ ذاك  ومو كزال  إمم اإليدامن ش صمؼوومي اخلُُؾؼ»ويمتى قمـ 

ؽر وطمده ! وأن اكحرا  اخلُؾؼ ٓ يؼؾُّ ؾمقءًا وٓ ظمطدرًا قمدـ سملن اًمثؼوومي ًمقًً ذم اًمػ

 اكحرا  اًمػؽر.

زِّ ذم دويمتى قمـ أصمر اًمػؾًػي اًمعرسمقي ذم رضمول اًمغدرب  سمقوكدًو ًمػضدؾ أمتدف اعمَـد

ّٓ إطمقدوًء ًمعصد ر داحلضورة  ومو يمتى قمـ أصمدر اًمػؽدر اًمعدريّب ذم احلضدورة اإلكًدوكقي  إ

 طمضورّي معوس. اكٌعوٍث قمريبٍّ ضمديد  وإيؼوفمًو ًمققمل

ّٓ ًمؾدوموع قمـ اًمعرب  وًمٌقون أن يمثػمًا مـ أطمؽوم ش اركًً ركون»ومو رّد قمغم  إ

 اًمعؾددامء مل شمؽددـ صددودرة قمددـ اًمعؾددؿ سمؼدددر مددو يموكددً صددودرًة قمددـ ؿمددطحوٍت قِمرىمّقددٍي 

ػي !. ًِّ  وقمصٌّقٍي متع

ويمتى داقمقًو إمم )أيدًمقضمقي( قمرسمقدي9 ٕكدف أطمدّس سموحلوضمدي إمم قمروسمدٍي ضمومعدٍي  

 شمعّددت )اًمعروسموت( وشمقّزع )اًمعرب( !.  سمعد أن

ودقمو إمم )اًمتعٌئي اًمػؽريي( اًمتل شمنمح ىمضويو جمتؿعـو ًمـنمد اًمدققمل  دو داظمدؾ 

 اعمجتؿع وظمورضمف  وهل ىمضويو اضمتامقمقي ووـمـقي وىمقمّقي.

ق شمريمزّيي إكو»ويمتى قمـ    وكحـ كئـ حتً وـملة هذا اعمدرض اًمؼٌدقا اعمؿدزِّ

ك سمد )إكو(.  اعمًؿَّ

  وىمددد أطمددّس طموضمددي اعمجتؿددع وطموضمددي اجلومعددوت شإقمددداد اعمددريبِّ »وشمددرضمؿ 

واعمدارس إمم اعمرسّملم إيمػقوء  ذم اًمقىمً اًمذي يمـو كـشد  ومقدف دور اعمعؾؿدلم ويمؾّقدوت 

 اًمؽمسمقي  صمؿ ازدادت شمؾؽ احلوضمي أيوم اًمقطمدة.
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 ًمؼددد يمتددى د. هوؿمددؿ ذم آضمددتامع واًمؽمسمقددي واًمػؾًددػي  وذم اًمؾغددي وإدب  

ددو  سمددؾ يموكددً إطمدددى قمقـقددف قمددغم جمتؿعددف  وًمؽـددف مل يؽددـ خيددقض ذم يمددؾ ذًمددؽ كظريًّ

وطموضموشمف  قمغم طملم يموكً قمقـف اًمثوكقي قمغم اًمعؾؿ ومو اّده سمف ومـقكف وضوسمف اعمختؾػدي 

 مـ آراء شمـقيريي وإصالطمّقي.

ل9 دوًمؼد يمون اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ يمصديؼف احلؿقؿ اًمدديمتقر أجمدد اًمطراسمؾًد

ٌّدف ًمؾعدرب وطمضدور ؿ وًمغدتفؿ  ومؾدام أومدؾ كجدؿ أّول صودىًمو ذم قموـمػتف اًمؼقمقي  وطم

شمٌوؿمددػم اًمقطمدددة اًمعرسمقددي ذم شمددوريخ اًمعددرب احلددديٌ  وددوىمً سمددف احلقددوة يمددام وددوىمً 

ي واحلنة !  سمصديؼف  وموكتؼال مـ منمق اًمقـمـ إمم مغرسمف  طمومؾلم اًمُغصَّ

ومـ اجلدير سموًمذيمر اإلؿمورة إمم شمؾؽ اًمصدحٌي اًمتدل اظمتّطفدو اًمؼدَدر ٕؾمدتوذّي 

د.طمؽؿي هوؿمدؿ9 ومؾؼدد رسمدط سمقدـفام اًمؼدَدر  عّقلم اعمجؿعقَّلم د.أجمد اًمطراسمؾز  واجلوم

 سمرسموٍط مـ اعمعرومي وموًمزموًمي وموًمصداىمي ومؿراطمؾ احلقوة مٌدًأ وُمـتفك.

ًمؼد درس وشمعّؾؿ ذم دمشؼ  طمقدٌ يموكدً اًمٌدايدي  صمدؿ مجعدً سمقدـفام اًمدراؾمدي 

ؾً  دام اعمـوصدى اجلومعقدي اًمعؾقو ذم ومركًو  صمؿ قمودا ومعّؾام ذم ضمومعي دمشدؼ  وشمًؾًد

طمتك يمون أطمدمهو مديرًا ًمؾجومعي  وأظمر وزيرًا ًمؾتعؾدقؿ  صمدؿ ودوىمً  دام أو ودوىمو 

سموحلقوة سمعد اكػصوم اًمقطمدة  ومغودرا إمم اًمرسموط  طمقٌ راسمطدو ومقفدو ؾمدـقاٍت ُيعّؾدامن ذم 

ضمومعتفو  وعمدو اكتفدك قمؿؾفدام ومقفدو  قمدودا إمم ومركًدو ومجؿعدً سمقدـفام سمدوريس  طمقدٌ 

ً ومدقفام طمقدو ام  وموؾمدتؼّرا متجدووريـ ذم مؼؼم دو طمقدٌ يموكدً اًمـفويدي  وإمم ا، اكتف

 اعمرضمع واعمآب.

 رمحفام ا،  وأصمو ام يمػوء مو ىمّدمو مـ قمؾؿ.
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واًمشؽر ًماؾمتوذ اًمديمتقر حمؿقد اًمًّقد  ًمؼوء مو ومّصدؾ مدـ طمقدو ام وسمدذل مدـ 

اعمجدالت  واًمؽتدى ضمفد ذم شمتٌع آصمورمهو  وىمد أصٌحً قمزيزة اعمـدول ذم اًمصدحػ و

 اعممًمَّػي واًمؽممجوت  سموقمد سمقـفو اًمزمون واظمتؾػ ومقفو اعمؽون.

واًمشؽر ًمؾجـي أقمامل اعمجؿعّقلم  وعمجؿدع اًمؾغدي اًمعرسمقدي سمدمشدؼ مدو يؼدقم سمدف 

 ًمدذيمرى أوًمئدؽ اًمرضمدول إقمدالم مدـ سمـدوة اًمدقـمـ  ورقمدوة اًمؾغدي  
ٍ
يمالمهو مـ إطمقوء

 ورّواد اًمػؽر.
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 ريدتـصْ
 

ـّ  ًُ ُي اًمتل دقمو إًمقفو جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي ذم اًمؽتوسمي قمـ أقمضوء جمؿدع مجقؾي هل اًم

اًمؾغددي اًمعرسمقددي اًمددراطمؾلم سمغقددي شمعريددػ إضمقددول اجلديدددة سمًددػمهؿ اًمعطددرة وآصمددورهؿ 

 اخلوًمدة يمل يؽقكقا ىمدوة ومثوًٓ أمومفو قمؾاًم وظمؾؼًو ووـمـقي واكتامًء.

تًٌ قمـ قمؾؿلم مـ قمؾدامء اعمجؿدع اًمدراطمؾلم وًمؼد وومَّؼـل ا، مـ ىمٌُؾ قمـدمو يم

   طمقمددقر قمٌدد اًمقهدوب دوذ اًمديمتددل  وإؾمتددقر أجمد اًمطراسمؾًدوذ اًمديمتدو إؾمتدمه

 رمحفام ا،.

هوؿمؿ رمحف ا، مدـ اًمعؾدامء اعمجؿعقدلم  وىمدد وعمو يمون إؾمتوذ اًمديمتقر طمؽؿي 

أؾمدّؾط إودقاء قمدغم طمقوشمدف أؾمفؿ أيام إؾمفوم ذم إهمـوء احلقوة اًمثؼوومقي يمون طمريًو يب أن 

سموحلًٌون أكف يمون قمؿقدًا ًمؽؾقي اًمؽمسمقي ذم مخًقـقوت اًمؼرن  اً ؾمػمة ودراؾمي وقمؿاًل آظمذ

ًُ قمامد دو أيضدًو  اعمويض ىمٌؾ أن يؽقن رئقًًو جلومعي دمشؼ  وهل اًمؽؾقي اًمتدل شمًدؾؿ

 ذم اًمـصػ اًمثوين مـ صمامكقـقوت اًمؼرن اعمويض واًمـصدػ إول مدـ شمًدعقـقوشمف  وـموعمدو

ًُ حموضات ذم اعمدرج اجلومعل اًمذي ُيؿؾ اؾمؿ اعمرطمقم طمؽؿي هوؿمؿ.  أًمؼق

واًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ مـ اًمعؾامء اجلومعقلم واعمجؿعقدلم اعمحؽممدلم  مدورس 

إقمامل اإلداريي واًمعؾؿقي سمؽؾ يمػويي وضمدارة  وأؾمفؿ أيدام إؾمدفوم ذم هنضدي جمتؿعدف 

مغر و ذم اًمرسموط  يمام أؾمفؿ إؾمدفومًو  اًمعريب إن ذم منمق إمي اًمعرسمقي ذم اًمشوم أو ذم
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ر ذم دوًمدي اجلؿفقريدي ديمٌػمًا ذم شمطقير اًمتعؾقؿ اجلومعل إسمون اًمقطمدة سملم ؾمقريي ومص

اًمعرسمقي اعمتحدة  وأؾمفؿ أيضًو ذم معوجلي مشؽؾي إمقدي إسمدون قمؿؾدف مًتشدورًا ومـقدًو ذم 

طوق منمدوع عمحدق اعمـظؿي اًمدوًمقي ًمؾؽمسمقي واًمعؾقم واًمثؼوومي )اًمققكًؽق(  وذًمؽ ذم ك

إمقي ذم اجلزائر ذم اًمـصػ اًمثدوين مدـ ؾمدتقـقوت اًمؼدرن اعمدويض  وذم كطدوق منمدوع 

اعمًددوقمدة اًمػـقددي ًمدددى اعمدرؾمددي اًمعؾقددو ًماؾمددوشمذة ذم ـمددراسمؾس سمؾقٌقددو طمقددٌ أصددٌا 

مًتشورًا ومـقًو رئقًًو وذا اعمنموع ذم مطؾع ؾمٌعقـقوت اًمؼرن اعمويض  ومـ صمّؿ عمنمدوع 

 ضمومعي ًمقٌقو.يمؾقي اًمؽمسمقي ذم 

يمون رمحف ا، همزير اإلكتوج  ومؾؼد أًمؼك جمؿققمي مـ اعمحوضات اجلومعقدي قمدـ 

كنمدد قمنمددات اعمؼددوٓت وقمددـ اًمؽمسمقددي اعمؼوركددي  يمددام شمددوريخ اًمؽمسمقددي ذم اًمددٌالد اًمعرسمقددي 

ذم جمؾدي اعمعؾدؿ اًمعدريب اًمصدودرة قمدـ وزارة اًمؽمسمقدي ذم ؾمدقريي ذم مخًدقـقوت اًمؽمسمقيي 

ًمف سموع ـمقيؾ ذم شمعريى قمددد مدـ اعممًمػدوت اًمؽمسمقيدي واًمػؾًدػقي اًمؼرن اعمويض  ويمون 

واًمـػًددقي ًمعؾددامء ومركًددقلم )قمرومددون اًمددذات ومريمزيددي إكددو جلددون سمقرضمددود  اعمددذاهى 

اًمػؾًػقي ًمؾديمتقر أكدره يمريًقن  اعمدظمؾ إمم قمؾؿ اًمدـػس اجلامقمدل ًمؾدديمتقر ؿمدورل 

 ػؾًػي اًمعومي وكزقمو و.سمؾق كدل  إقمداد اعمريب ًمروضمف يمقزكقف(9 وأًّمػ يمتوسمًو قمـ اًم

ومل يؼتٍم كتوضمف اًمػؽري قمغم يمتوسمي اعمؼدوٓت اًمؽمسمقيدي وشمرمجدي سمعدض اعممًمػدوت 

ر ذم قمددة أضمدزاء مدـ جمؾددات جمؿدع اًمؾغدي اًمعرسمقدي دمـ اًمػركًقي إمم اًمعرسمقي  وإكدام كشد

طمقل كؼد اًمغزازم عمذهى اعمشوئلم وإومالـمقكقي احلديثي  يمام أًمؼك حمدوضات  شمدىمقؼوت

 ش.اًمػؽر اًمػؾًػل واًمؾغي اًمعرسمقي»وش اًمؾذة اًمػووؾي» ؾمقريي واعمغرب مـفو قمومي ذم

ويضو  إمم ذًمؽ يمؾف مو كنمه مـ مؼوٓت ذم ضمريدة اًمـؼدود  وىمدد شمـدوول ومقفدو 

 مقوققموت صمؼوومقي ذم مًوئؾ متـققمي.
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وًمؼد اؿمتؿؾ هدذا اًمؽتدوب قمدغم مخًدي ومصدقل  شمـدوول أوودو اًمدديمتقر طمؽؿدي 

وكتوضمدًو ومؽريدًو  وقمدرض صموكقفدو حلؽؿدي هوؿمدؿ مرسمقدًو   هوؿمؿ كشدلة ودراؾمدي وأقمدامًٓ 

 شمدىمقؼوشمددفذم طمددلم أن اًمػصددؾ اًمراسمددع شمـددوول   ووىمددػ اًمػصددؾ اًمثوًمددٌ قمددغم شمرمجوشمددف

وحموضاشمف  وضموء اًمػصؾ اخلومس وإظمػم ًمقًؾط إوقاء قمغم قمدد مدـ اعمؼدوٓت 

 اًمتل كنمهو ذم ضمريدة اًمـؼود إؾمٌققمقي.

 اجلزيددؾ إمم اًمعددومل اجلؾقددؾ إؾمددتوذ اًمددديمتقر  وٓ سمددّد زم مددـ أن أشمؼدددم سموًمشددؽر

وآمؾ أن أيمقن ىمد أقمطقً صدقرة قمدـ قمغم شمؼديؿف   -مّد ا، ذم قمؿره -موزن اعمٌورك

مل اًمذي ظمدم أمتف سمؽّؾ إظمالص  وأهمـك طمقو و اًمثؼوومقدي سمؽدّؾ وسمعض ضمقاكى هذا اًمع

 مو هق مػقد.

 رمحف ا، اًمرمحي اًمقاؾمعي  وضمزاه قمـ أمتف ظمػم اجلزاء.

 ا، اعمقومؼ.و

ؤ    44/44/1444دمشؼ ذم   لفْالم
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 الدكتور حؽؿة هاشم كشلة ودراسة وطؿاًل وكتاجًا فؽرياً 

 

كحوول ذم هذا اًمػصؾ أن كتعر  سمعضًو مـ طمقوة اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ مـ 

أو ذم جمؿع   إن ذم اًمقؾمط اجلومعل  وإقمامل اًمتل ىموم  و  راؾمتفود  طمقٌ كشلشمف

 اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ.

 كشلته ودراسته -أولً 

 24 اعمقاومددؼ ه4221صددػر  1وًمددد طمؽؿددي حمؿددقد هوؿمددؿ ذم مديـددي دمشددؼ ذم 

م  4841م  وذم اًمٌطوىمددي اًمشخصددقي ذيمددر أكددف وًمددد ؾمددـي 4842يمددوكقن إول قمددوم 

 ي احلًى وطمًـ اًمًػمة ذم اًمقؾمط اًمتجوري  يمدام قمدر ويـتًى إمم أهة قمرومً سمعراىم

اًمؽثػم مـ أسمـوئفو سموًمتػؼف ذم اًمديـ واًمتٌحر ذم اًمؾغي  وىمد هنؾ اًمطػؾ طمؽؿي ىمدرًا مدـ 

 اًمثؼوومي ذم صغره ذم حمقطف إهي.

اًمتحؼ سمؿدارس دمشؼ  وكول اًمؼًؿ إول مـ اًمشفودة اًمثوكقيي )اًمٌؽوًمقريدو( 

  وطموز اًمؼًؿ اًمثوين مـ ومرع اًمػؾًػي ؾمـي صمالصملم ؾمـي شمًع وقمنميـ وشمًعؿئي وأًمػ

 وشمًددعؿئي وأًمددػ  صمددؿ اكتًددى إمم معفددد احلؼددقق وإمم مدرؾمددي أداب اًمعؾقددو ذم 

 اجلومعي اًمًقريي.

اؾمتؽؿؾ دراؾمتف ذم مدرؾمي أداب اًمعؾقو ومـول ؿمفود و ؾمـي أرسمع وصمالصملم 

قق ؾمـي مخس وطموز ؿمفودة احلؼ  وشمًعؿئي وأًمػ  وشموسمع دراؾمتف ذم معفد احلؼقق

 وصمالصملم وشمًعؿئي وأًمػ.
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أوومدشمف وزارة اعمعور  اًمًقريي ذم سمعثي إمم ومركًو ًمدراؾمي اًمػؾًػي واًمؽمسمقي  

وموًمتحؼ سمؽؾقي أداب ذم ضمومعي سموريس  وكول مـفو ؿمفودة اإلضموزة )اًمؾقًوكس( ذم 

أداب ذم دورة طمزيران ؾمـي أرسمعلم وشمًعؿئي وأًمػ  ويمون ىمد كول مـ ىمٌُؾ ؿمفودة 

طمزيران ؾمـي صمامن وصمالصملم وشمًعؿئي وأًمػ  وطمصؾ أيضًو  11اًمؾغي اًمعرسمقي ذم ومؼف 

 قمغم ؿمفودات اًمدراؾموت اًمعؾقو أشمقي:

 اقز ؾمـي أرسمعلم وشمًعؿئي وأًمػ. 14دراؾموت شمطٌقؼقي قمرسمقي ذم  -

 اقز ؾمـي أرسمعلم وشمًعؿئي وأًمػ. 14إظمالق وقمؾؿ آضمتامع ذم  -

 أرسمعلم وشمًعؿئي وأًمػ.ؿمٌوط ؾمـي إطمدى و 15قمؾؿ اًمـػس ذم  -

 يموكقن إول ؾمـي أرسمع وأرسمعلم وشمًعؿئي وأًمػ. 14شموريخ ومؾًػي اًمعؾقم ذم  -

 اًمػؾًػي اًمعومي واعمـطؼ ذم اًمعوذ مـ طمزيران ؾمـي أرسمع وأرسمعلم وشمًعؿئي وأًمػ. -

صمؿ طمصؾ قمغم ؿمفودة ديمتقراه اًمدوًمي ذم اًمػؾًػي مـ ضمومعي سموريس سمؿرشمٌي 

ًمثومـ قمنم مـ اقز ؾمـي ؾمً وأرسمعلم وشمًعؿئي منم  ضمدًا  ويمون ذًمؽ ذم ا

ومالـمقكقي احلديثي قمـد كؼد مذهى اعمشوئلم وإ»وأًمػ  ويمون قمـقان اًمرؾموًمي 

 ش.اًمغزازم

La Critique du péripatétisme et du Néo – platonisme ehez 

A lgazel (these principale).  

ب ذي كزقمي كػًوكقي يمام طمصؾ قمغم ديمتقراه متؿؿي  وهل دراؾمي حتؾقؾقي ًمؽتو

ذم اًمعنميـ مـ اقز ؾمـي ؾمً ش مقزان اًمعؿؾ»وصقومقي ذم إظمالق ًمؾغزازم قمـقاكف 

 وأرسمعلم وشمًعؿئي وأًمػ  وىمّدم وذه اًمدراؾمي اعمًتنمق اًمػركز موؾمقـققن.
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 األطامل التي مارسفا -ثاكقاً 

قملّم طمؽؿي هوؿمؿ معؾاًم سمعد كقؾف اًمشفودة اًمثوكقيي ذم طمؾٌقن مـ احلودي 

اًمثالصملم مـ ؿمفر يموكقن اًمثوين ؾمـي إطمدى وصمالصملم وشمًعؿئي وأًمػ طمتك اًمًوسمع و

لم وصمالصملم وشمًعؿئي وأًمػ  يمام قملّم ذم مـلم سمريػ تواًمعنميـ مـ ؿمفر ؿمٌوط ؾمـي اصمـ

دمشؼ مـ أول آذار ؾمـي اصمـتلم وصمالصملم وشمًعؿئي وأًمػ طمتك اًمًوسمع واًمعنميـ مـ 

  وكؼؾ سمعدهو إمم مديـي دمشؼ طمقٌ ؿمفر ؿمٌوط ؾمـي صمالث وصمالصملم وشمًعؿئي وأًمػ

مورس اًمتعؾقؿ ذم مدارؾمفو اقمتٌورًا مـ أول آذار ؾمـي صمالث وصمالصملم وشمًعؿئي وأًمػ 

 طمتك اًمثالصملم مـ ؿمفر شمنميـ اًمثوين ؾمـي ؾمٌع وصمالصملم وشمًعؿئي وأًمػ.

سمعد قمقدشمف مـ اإليػود وطمصقًمف قمغم ؿمفودة اًمديمتقراه ؾمّقي ووعف  إذ اقمتؼم 

  و ـقطمًو إضموزة 24/6/4835طمتك  4/44/4834اع مـ حموًٓ قمغم آؾمتقد

 .15/41/4836طمتك  4/7/4835دراؾمقي دون راشمى اقمتٌورًا مـ 

قملّم أؾمتوذًا مًوقمدًا ذم يمؾقي أداب سموجلومعي اًمًقريي   16/41/4836وذم 

 .4836/4837ذم اًمعوم اًمدراد ودّرس ومقفو اًمػؾًػي واًمػؾًػي اإلؾمالمقي 

  عمعفد اًمعوزم ًمؾؿعؾؿلم ذم اجلومعي اًمًقرييإمم ا 15/1/4838كؼؾ ذم 

  وسموذ قمؿؾف مديرًا مـ 16/1/4838واكتدب مديرًا ًمؾؿعفد اًمعوزم ذم 

 .4844طمتك ؿمٌوط  1/2/4838

ورومع إمم وفمقػي أؾمتوذ سمال يمرد ذم اعمعفد اًمعوزم ًمؾؿعؾؿلم ذم إول مـ 

ثومـ مـ اقز ذم اًمًـي   صمؿ اكتخٌف اعمجؾس كوئًٌو عمدير اعمعفد ذم اًم4844طمزيران ؾمـي 

 كػًفو  ويمون اعمدير آكذاك إؾمتوذ اعمرطمقم اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو.
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 ذم جمؾددس اجلومعددي اًمًددقريي وىمددّرر جمؾددس يمؾقددي اًمؽمسمقددي شمًددؿقتف  ددثاًل ًمؾؽؾقددي 

  صمددؿ قمددلّم أؾمددتوذًا ذا يمددرد ذم اًمثالصمددلم مددـ 4843ذم إول مددـ يمددوكقن اًمثددوين ؾمددـي 

ي وأًمدػ  وضمدّدد اكتخوسمدف كوئٌدًو ًمؾعؿقدد سمتدوريخ طمزيران ؾمدـي أرسمدع ومخًدلم وشمًدعؿئ

15/44/4846. 

يمّؾػ اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ اًمؼقوم سملقمامل قمامدة يمؾقي اًمؽمسمقي ـمقال مدة ىمقوم 

  صمؿ قملّم 18/3/4847اعمرطمقم اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو سمرئوؾمي اجلومعي اقمتٌورًا مـ 

وذ قمؿؾف صٌوح   وسم4847رئقًًو جلومعي دمشؼ ذم اًمثالصملم مـ شمنميـ إول ؾمـي 

 يقم اًمًًٌ ذم إول مـ شمنميـ اًمثوين مـ اًمًـي كػًفو.

ر صددر اعمرؾمدقم اجلؿفدقري ذو اًمدرىمؿ دوذم قمفد آكػصول سملم ؾمقريي ومصد

اًمؼويض سمتنُيف مدـ قمؿؾدف  وموكػصدؾ قمـدف سمتدوريخ  44/4/4851واًمتوريخ  /53/

قمقددي  رُيف ذم قمفددد آكػصددول إٓ سمًددٌى مقاىمػددف اًمؼدومل يؽددـ شمًدد .45/4/4851

وطمرصف قمغم اًمقطمدة سملم ؾمقريي ومٍم  واؾمتامشمتف ذم اًمدوموع قمـفو  وهدذا مدو مل يدرق 

 حلؽوم آكػصول  ومعؿؾقا قمغم شمنُيف.

دقمتف يمؾقي أداب ذم ضمومعي حمؿد اخلومس ذم اًمرسموط ًمتدريس اًمػؾًػي ومقفو  

وط   وشمقضمف إمم اًمرسم4851ومام يمون مـف إٓ أن همودر دمشؼ ذم ؿمفر شمنميـ إول ؾمـي 

 ًمقامرس قمؿؾف أؾمتوذًا ذم ضمومعتفو طمقٌ سمؼل يدّرس أرسمع ؾمـقات ذم اجلومعي اعمغرسمقي.

شمعوىمد مع اعمـظؿي اًمدوًمقي ًمؾؽمسمقي واًمعؾقم واًمثؼوومي )اًمققكًؽق( ًمقعؿؾ ومقفو 

  وقملّم مًتشورًا ومـقًو ذم مـظؿي اًمققكًؽق ذم كطوق 4855ومغودر اعمغرب ذم اقز ؾمـي 

اقز  46ئر اًمعوصؿي  وصور رئقًًو وذا اعمنموع سمدءًا مـ منموع عمحق إمقي ذم اجلزا
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. صمؿ همودر اجلزائر إمم سموريس ًمقعلّم ذم ىمطوع 4856أيور ؾمـي  24طمتك  4855ؾمـي 

اًمؽمسمقي ذم مؼر مـظؿي اًمققكًؽق سمٌوريس  ومامرس قمؿؾف مـ إول مـ طمزيران ؾمـي 

 .4857أيؾقل ؾمـي  45طمتك  4856

ًمػـقي ًمدى اعمدرؾمي اًمعؾقو ًماؾموشمذة ذم ـمراسمؾس وقملّم ظمٌػمًا عمنموع اعمًوقمدة ا

  صمؿ أصٌا مًتشورًا 4864شمنميـ إول ؾمـي  24طمتك  4857أيؾقل  46سمؾقٌقو مـ 

طمتك احلودي  4864ومـقًو رئقًًو وذا اعمنموع مـ إول مـ شمنميـ اًمثوين ؾمـي 

 .4864واًمثالصملم مـ اقز ؾمـي 

مـ ش يمؾقي اًمؽمسمقي ذم ضمومعي ًمقٌقو»ع وقملّم سمعد ذًمؽ مًتشورًا ومـقًّو رئقًقًو عمنمو

  وسمؼل يامرس قمؿؾف طمتك اًمقاطمد واًمثالصملم مـ ؿمفر اقز ؾمـي 4864أول آب ؾمـي 

طمقٌ أطمقؾ قمغم اًمتؼوقمد ذم مـظؿي اًمققكًؽق  ومغودر ًمقٌقو وآصمر اإلىمومي ذم  4865

 سموريس.

هد  4341ًمؼل وضمف رسمف ذم اًمعوصؿي اًمػركًقي ذم اًمثومـ مـ رمضون ؾمـي 

  ووري اًمثرى ذم اعمؼؼمة اإلؾمالمقي ومقفو يقم اًمًًٌ 4871طمزيران ؾمـي  18اعمقاومؼ 

 .4871ذم اًمثوًمٌ مـ اقز ؾمـي 

/ م.د واًمتوريخ 34وصدر ىمرار رئقس جمؾس حموومظي مديـي دمشؼ ذو اًمرىمؿ /

سموعمقاومؼي قمغم شمًؿقي أطمد ؿمقارع مديـي دمشؼ سموؾمؿ اعمرطمقم  17/5/4872

 واقمؽماومًو سمػضؾف. اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ شمؼديرًا جلفقده

وىمومً يمؾقي اًمؽمسمقي سمجومعي دمشؼ سمتًؿقي أطمد اعمدرضموت ومقفو سموؾمؿ اًمديمتقر 

طمؽؿي هوؿمؿ شمؼديرًا مـفو ٕدائف اعمتؿقز ذم اعمقدان اًمؽمسمقي  ومؾؼد يمون رمحف ا، أؾمتوذًا 
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ىمديرًا مرمقىمًو ومتؿقزًا ذم قمؿؾف اجلومعل  وأّدى مفؿتف ذم إدارة ضمومعي دمشؼ سمؽؾ 

إظمالص وطمزم  وسمذل ضمفقدًا يمٌػمة ذم إقمالء ؿملهنو  وسمذل ضمفقدًا ذم ؾمٌقؾ يمػويي و

شمطقير اًمتعؾقؿ اجلومعل قمغم مًتقى إىمؾقؿل اجلؿفقريي اًمعرسمقي اعمتحدة ذم يمؾ مـ 

 ؾمقريي ومٍم.

 أمو اعمقاد اًمتل دّرؾمفو ذم قمؿؾف اجلومعل ومفل:

 اًمػؾًػي اًمعومي واًمػؾًػي اإلؾمالمقي. -

 قمؾؿ اًمـػس. -

 اًمػؾًػي.شمطٌقؼوت  -

 اًمؽمسمقي اعمؼوركي. -

 اًمطرق اخلوصي سموًمػؾًػي. -

 قمؾؿ اًمـػس آضمتامقمل. -

 دراؾموت سموًمؾغي اًمػركًقي. -

وأذ  قمغم قمدد مـ اًمرؾموئؾ اجلومعقي ذم يمؾقي اًمؽمسمقي سمجومعي دمشؼ  وقمدد 

 آظمر ذم ضمومعي حمؿد اخلومس سموًمرسموط.

اًل ًمًقريي ومقفو قمـدمو ودمدر اإلؿمورة إمم أكف اؿمؽمك ذم قمدد مـ اعممارات  ث

 يمون قمؿؾف ذم ؾمقريي  ومـ هذه اعممارات:

 41شمنميـ اًمثوين طمتك  46ممار اًمققكًؽق اًمثوًمٌ اًمذي قمؼد ذم سمػموت مـ  -

 م.4837يموكقن إول ؾمـي 

اًمدورة اخلومًي ًمؾجـي اًمثؼوومقي سمجومعي اًمدول اًمعرسمقي اًمتل قمؼدت ذم مديـي  -

 .4838إول مـ أيؾقل ؾمـي طمتك  4838آب ؾمـي  14اإلؾمؽـدريي مـ 
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اثقؾ احلؽقمي اًمًقريي ذم منموع اعمًوقمدة اًمػـقي اًمتل كص قمؾقفو سمركومٍ  -

اًمـؼطي اًمراسمعي ًمالـمالع قمغم اعمًتحدصموت اًمعؾؿقي ذم اًمؽمسمقي وأصقل اًمتدريس ذم 

 .12/41/4844أمريؽو  ويمون ذًمؽ ذم 

ة مخًي أؿمفر عمد 4844اإليػود إمم ومركًو ذم اخلومس قمنم مـ كقًون ؾمـي  -

 ًمالـمالع قمغم اعمًتحدصموت اًمؽمسمقيي.

اإليػود إمم سمػموت حلضقر ممار هقئي اًمدراؾموت اًمعرسمقي اعمـعؼد ذم اجلومعي  -

 .4842كقًون طمتك إول مـ أيور ؾمـي  16إمريؽقي مـ 

اإليػود إمم سمؾجقؽو ًمتؿثقؾ اجلومعي اًمًقريي ذم اعممار اًمدوزم ًمؾتعؾقؿ اجلومعل  -

 .4843أيؾقل ؾمـي  43و 6ؾقم اًمؽمسمقيي سملم اخلوص سموًمع

ذم ومركًو حلضقر اعممار اًمًودس قمنم ًمؾؿعفد  BEUNEاإليػود إمم مديـي سمقن  -

 .4843أيؾقل إمم اًمثالصملم مـف ؾمـي  44اًمدوزم ًمعؾؿ آضمتامع اًمذي قمؼد مـ 

اإليػود إمم مٍم ًمإلذا  قمغم رطمؾي ـمالب صػ آظمتصوص ذم يمؾقي اًمؽمسمقي   -

 .4844ؿمٌوط  48و 3دة اًمقاىمعي سملم ظمالل اعم

 شمنميـ إول 14اإليػود إمم اًمقٓيوت اعمتحدة إمريؽقي عمدة صمالصمي أؿمفر سمدءًا مـ  -

 SMITHشمؾٌقي ًمدقمقة شمؾؼوهو مـ ممؾمًي ؾمؿقٌ موكدت  4844ؾمـي 

MUNDT .ًمالـمالع قمغم اعمـظقمي اًمؽمسمقيي واجلومعوت ذم أمريؽو 

  4845اًمتل قمؼدت ذم سمػموت ذم أيؾقل ؾمـي  آؿمؽماك ذم طمؾؼي شمرمجي اًمروائع -

 وىمد مّثؾ وزارة اعمعور  اًمًقريي ومقفو.

ثؼوذم إمم اًمؽقيً ًمإلؾمفوم ذم اعمقؾمؿ اًم 4846اإليػود ذم ؿمفر يموكقن اًمثوين ؾمـي  -
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ًمؼوء سمعض اعمحوضات سمـوء قمغم دقمقة وضمفً إًمقف اًمثوًمٌ اًمذي أىمقؿ ومقفو  وإل

 مـ دائرة معور  اًمؽقيً.

 ومركًو وسمريطوكقو ًمالـمالع واًمتقؾمع اًمعؾؿل عمدة ؾمتي أؿمفر سمدءًا مـ اإليػود إمم -

 .4846ؾمـي إول مـ أيور 

اإليػود إمم مديـي كقرمؼمغ ذم مجفقريي أعموكقو آحتوديي ذم إول مـ أيؾقل ؾمـي  -

 حلضقر اعممار اًمثومـ قمنم عممؾمًي قمؾؿ آضمتامع اًمدوًمقي. 4847

دراؾمي اًمقؾموئؾ اًمصحقحي عمصودر اًمعؾقم طمضقر اضمتامع مـظؿي اًمققكًؽق ًم -

شمنميـ اًمثوين  47اقمتٌورًا مـ آضمتامقمقي ذم اًمٌالد اًمعرسمقي اًمذي قمؼد ذم اًمؼوهرة 

 طمتك اًمثومـ واًمعنميـ مـف. 4848ؾمـي 

اإليػود إمم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي حلضقر احلؾؼي اًمتل كظؿتفو ضمومعي اعمؾؽ  -

اجلومعي وًمقائحفو  ويمون ذًمؽ ذم ؿمفر ؾمعقد سموًمريوض ًمؾؿشوورة ذم ووع كظؿ 

 .4854ؿمٌوط ؾمـي 

اعممار اًمدوزم  ًمتؿثقؾ ضمومعي دمشؼ ذم 4854اإليػود إمم مؽًقؽق ذم ؿمفر أيؾقل ؾمـي  -

 اًمثوًمٌ ٓحتود اجلومعوت اًمذي قمؼد ذم اًمًودس مـ أيؾقل إمم اًمثوين قمنم مـف.

ؾس اعمجؿع ذم أمو قمؿؾف ذم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي ومؼد مورؾمف سمعد أن اكتخٌف جم

  وصدر اعمرؾمقم اجلؿفقري 4842يموكقن إول ؾمـي  6اجلؾًي اًمتل قمؼدهو سمتوريخ 

سمتعققـف قمضقًا قموماًل ذم اعمجؿع  ويمون  12/41/4842واًمتوريخ  4347ذو اًمرىمؿ 

رئقس اعمجؿع آكئذ اعمرطمقم حمؿد يمرد قمكم ىمد رؿمحف ًمتؾؽ اًمعضقيي عمو فمفر مـ 

ف وشمآًمقػف ذم إدب واًمعؾؿ  وٕظمالىمف اعمحؿقدة يمػويتف ذم اجلومعي اًمًقريي ودروؾم

 اًمطقٌي  وشمضؾعف مـ اًمؾغي اًمػركًقي إمم ضموكى ًمغتف اًمعرسمقي.
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آذار  14وىمد أًمؼك طمؽؿي هوؿمؿ يمؾؿي ذم طمػؾ اؾمتؼٌوًمف قمضقًا قموماًل سمتوريخ 

حتّدث ومقفو قمـ ؾمؾػف اًمذي طمّؾ مؽوكف ذم اعمجؿع اًمشقخ حمًـ إملم  4843ؾمـي 

ؾمتوذ ؿمػقؼ ضمؼمي ىمد أًمؼك يمؾؿي ذم اؾمتؼٌوًمف ىمٌؾ أن يؾؼَل طمؽؿي اًمعومكم  ويمون إ

 هوؿمؿ يمؾؿتف اًمتل حتدث ومقفو قمـ ؾمؾػف.

 كتاجه الػؽري -ثالثاً 

هوؿمؿ همزير اإلكتوج  إذ إكف أهمـك اًمعديد مـ اعمجالت سمؿؼوٓشمف يمون اًمديمتقر 

ؿ قمـ وسمحقصمف ودراؾموشمف اجلودة  وأؾمفؿ ذم طمريمي اًمتعريى واًمؽممجي أيام إؾمفوم  ومؽمضم

  A.GRESSONاعمذاهى اًمػؾًػقي عممًمػف يمريًقن  :اًمػركًقي يمتوسملم اصمـلم مهو

وىمومً ضمومعي دمشؼ سمطٌوقمتف  واًمؽتوب اًمثوين هق قمؾؿ اًمـػس اجلامقمل ًمؾديمتقر 

 .4842ؿمورل سمؾقكدل  وىمومً دار اعمعور  سمؿٍم سمطٌوقمتف ؾمـي 

وذًمؽ   كقفعممًمػف روضمف يمقزش إقمداد اعمريب»وكؼؾ إمم اًمعرسمقي أيضًو يمتوب 

سموٓؿمؽماك مع اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو واًمديمتقر ؾمومل اًمدرويب  وىمومً جمؾي اعمعؾؿ 

ذم  4845اًمعريب سمتخصقص اًمعدديـ اًمًوسمع واًمثومـ ًمطٌوقمي هذا اًمؽتوب ؾمـي 

 وزارة اعمعور .

قمرومددون »يمددام كؼددؾ إمم اًمعرسمقددي أيضددًو اًمدراؾمددي اًمتددل أقمدددهو ًمٌقرضمددود وقمـقاهنددو 

  جمددول قمؾددؿ كػددس اًمطػددؾ  وىمومددً جمؾددي اعمعؾددؿ اًمعددريب ذمش اًمددذات ومريمزيددي إكددو

سمقزارة اعمعور  اًمًدقريي سمطٌوقمتفدو ذم قمدددهو اًمثوًمدٌ اًمصدودر سمتدوريخ يمدوكقن إول 

 .4844ؾمـي 

ومـ اعمجالت اًمتل كنم ومقفو سمعضًو مـ سمحقصمف ومؼوٓشمف جمؾي اعمعؾؿ اًمعريب  
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جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ   وجمؾي اًمثؼوومي  وجمؾي يمؾقي اًمؽمسمقي  وجمؾي اًمشعؾي  وجمؾي

 يمام كنم جمؿققمي مـ اعمؼوٓت ذم ضمريدة اًمـؼود.

 ومـ اعمؼوٓت اعمـشقرة ذم جمؾي جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ:

دراؾمي إهموين شملًمقػ إؾمتوذ ؿمػقؼ ضمؼمي )شمعريػ وكؼد( ذم اعمجؾد اًمًوسمع  -

 .4841واًمعنميـ ؾمـي 

 .4843د اًمتوؾمع واًمعنميـ ؾمـي ذم اعمجؾ -سمعض ممًمػوت اًمًقد حمًـ إملم -

يمتوب اًمؽتوب وصـعي اًمدواة واًمؼؾؿ ٕيب اًمؼوؾمؿ قمٌد ا، سمـ قمٌد اًمعزيز اًمٌغدادي  -

 .4844ذم اعمجؾد اًمثالصملم ؾمـي  -)شمعريػ وكؼد(

 ذم -رد قمغم مقخوئقؾ كعقؿي ذم )ِمرداد( سمؼؾؿ إب يقطمـو اخلقري )شمعريػ وكؼد( -

 .4845اعمجؾد احلودي واًمثالصملم ؾمـي 

 ىمقؼوت طمقل كؼد اًمغزازم عمذهى اعمشوئلم وإومالـمقكقي اعمحدصمي:شمد -

 أرسمع مؼوٓت: 

 4846اعمجؾد اًمثوين واًمثالصملم ؾمـي  اجلزء اًمثوين مـ اعمؼوًمي إومم ذم -

 4846اعمجؾد اًمثوين واًمثالصملم ؾمـي  اجلزء اًمثوًمٌ مـ اعمؼوًمي اًمثوكقي ذم -

 4846عمجؾد اًمثوين واًمثالصملم ؾمـي ا اجلزء اًمراسمع مـ اعمؼوًمي اًمثوًمثي ذم -

 4847اعمجؾد اًمثوًمٌ واًمثالصملم ؾمـي  اجلزء إول مـ اعمؼوًمي اًمراسمعي ذم -

  وىمد كنم و 4852اًمػؽر اًمػؾًػل واًمؾغي اًمعرسمقي ذم اعمجؾد اًمثومـ واًمثالصملم ؾمـي  -

 .4852أيضًو جمؾي )دقمقة احلؼ( اًمصودرة ذم اعمغرب ؾمـي 

 .4874اخلومس واخلؿًلم ؾمـي ذم اعمجؾد  -ؾمؾطوت احلؽؿ -
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 ومـ اًمٌحقث واعمؼوٓت اعمـشقرة ذم جمؾي اعمعؾؿ اًمعريب:

صمؼوومي اًمػؽر وصمؼوومي اخلؾؼ: اًمًـي اخلومًي  اًمعددان إول واًمثوين: شمنميـ  -

 .4844اًمثوين ويموكقن إول 

 .4841يموكقن اًمثوين ؾمـي  -اًمعدد اًمثوًمٌ -اًمشعؾي اعمؼدؾمي: اًمًـي اخلومًي -

 -اًمعدد اًمًودس -اًمًـي اخلومًي - سملم اًمؼديؿ واحلديٌاًمتحؾقؾ اًمـػز -

 .4841كقًون 

 ومـ اعمؼوٓت اعمـشقرة ذم جمؾي اًمثؼوومي:

 .4847اًمعدد اًمثوين ؾمـي  -اًمًـي إومم -اًمتـًقؼ اجلومعل ذم فمؾ اًمقطمدة -

اًمعدد اًمثوًمٌ ؾمـي  -اًمًـي إومم -عموذا ٓ يؽقن ًمـو إيديقًمقضمقو قمرسمقي؟  -

4847. 

 عمـشقرة ذم جمؾي يمؾقي اًمؽمسمقي:ومـ اًمٌحقث ا

اًمًـي  -ذم أصؾ احلقوة Desguinوديغون  Douvillierطمقل كظريي دوومقؾقي  -

 .4844اًمعدد إول ؾمـي  -إومم

اًمعدد  -اًمًـي إومم -حمووًمي أومم إلضمراء حتّر اضمتامقمل ذم اجلومعي اًمًقريي -

 .4845اًمثوًمٌ ؾمـي 

 ومـ اعمؼوٓت اعمـشقرة ذم جمؾي اًمشعؾي:

 .4824ؿمقىمل ذم اجلزء اًمثوين مـ اًمًـي إومم آذار  أمحد ح اًمعريب د.اعمن -

 .4824ذم اجلزء اًمثوين مـ اًمًـي إومم أيؾقل  -أسمق ىمطقػي -مـ زوايو إهموين -

 ومـ اعمؼوٓت اعمـشقرة ذم ضمريدة اًمـؼود:
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  4844كقًون  -ًمؾصحوومي ومؾًػي ذم اًمعدد اًمقاطمد واًمعنميـ  اًمًـي إومم. 

 احلقوة واعمقت ذم اًمعدد اًمثوًمٌ واًمعنميـ مـ اًمًـي إومم كقًون  اًمٌنميي سملم

4844. 

  4844مو هل اعمدكقي؟ ذم اًمعدد اًمتوؾمع واًمثالصملم مـ اًمًـي إومم آب. 

  أومؽور قمـ مدرؾمي احلقوة ذم اًمعدد اًمًودس قمنم سمعد اعمئي مـ اًمًـي اًمثوًمثي ؿمٌوط

4841. 

 د اعمئي مـ اًمًـي اًمراسمعي يموكقن إول اًمعومل اعمًحقر ذم اًمعدد اًمثومـ واخلؿًلم سمع

4841. 

  اًمؾذة اًمػووؾي ذم اًمعدد اًمراسمع قمنم سمعد اعمئي مـ اًمًـي اخلومًي يموكقن اًمثوين

4843. 

  طمقل اًمتعٌئي اًمػؽريي ذم اًمعدد اًمراسمع وإرسمعلم سمعد اعمئي مـ اًمًـي اًمًوسمعي أيؾقل

4845. 

 سمع وإرسمعلم سمعد اًمثالصمؿئي وضمفون خمتؾػون حلضورة اًمعومل اجلديد ذم اًمعدد اًمًو

 .4845مـ اًمًـي اًمًوسمعي أيؾقل 

ودمدر اإلؿمورة إمم أكف يمون مراؾماًل عمجؾي اًمثؼوومي اًمعوعمقي اًمتل يموكً شمصدر قمـ 

اعمجؾس اًمقـمـل ًمؾثؼوومي واًمػـقن وأداب سموًمؽقيً  وىمد أرؾمؾ إًمقفو صمامين رؾموئؾ 

مراؾمؾ اعمجؾي إؾمتوذ  كنم و حتً قمـقان )شمؼورير اعمراؾمؾلم(  رؾموًمي سموريس مـ

اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ. وشمشتؿؾ يمؾ رؾموًمي قمغم شمرمجي مقوققموت متعددة مـتؼوة 

 وخمتؾػي اجلقاكى.
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 حؽؿة هاشم باحثًا اجتامطقًا ومربقاً 



 - 23 - 



 - 24 - 

 
 حؽؿة هاشم باحثًا اجتامطقًا ومربقاً 

ٍم قمغم ضموكى واطمد  شمعددت اهتامموت اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ  ومؾؿ شمؽـ ًمتؼت

وإكام قُمـل سموعمًوئؾ آضمتامقمقي واًمػؾًػقي واًمؽمسمقيي واًمـػًقي واًمؾغقيي  ويمون ذم يمؾ 

قًو. وؾمـحوول ومقام يكم شمؼديؿ ومؽرة قمـ سمعض كتوضمف اًمػؽري ذم اعمقداكلم مـفو جمؾّ 

 آضمتامقمل واًمؽمسمقي.

 اجلاكب الجتامطي -أولً 

ي إمريؽقي سمٌػموت ذم طمزيران ؾمـي صدر قمـ هقئي اًمدراؾموت اًمعرسمقي ذم اجلومع

طمقٌ أذومً اوقئي قمغم إظمراضمف  وىمد اؿمتؿؾ   شاعمجتؿع اًمعريب»م يمتوب 4842

اًمؽتوب قمغم قمدة سمحقث  وىمد ىمّدمً هذه اًمٌحقث واًمدراؾموت إمم ممار اًمدراؾموت 

اًمٌقً »اًمعرسمقي ذم اجلومعي إمريؽقي  ويمون ًمؾديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ سمحٌ قمـقاكف 

  وًمؾديمتقر شاًمريػ اًمعريب»يمتقر قمػقػ ـمـقس سمحٌ قمـقاكف   وًمؾدشاًمعريب

  وًمؾديمتقر طمـو رزرق  سمحٌ قمـقاكف شاًمؽمسمقي اًمعرسمقي»ىمًطـطلم زريؼ سمحٌ قمـقاكف 

كقًون طمتك إول  16  وىمد امتدت أقمامل اعممار مـ يقم آصمـلم ذم شاًمػرد واعمجتؿع»

 م.4842مـ أيور مـ قموم 

وء ذم أرسمعلم صػحي  حتّدث ومقفو قمـ أمو سمحٌ اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ ومؼد ضم

واىمع اًمٌقً اًمعريب  ومشؽالشمف اعمتلزمي  وإمؽوكوت شمطقره وشمؼدمف  وملسمون أن اعمقوقع 

اًمذي يتـووًمف سموًمٌحٌ يتصؾ سملظمص ومروع قمؾؿ آضمتامع  ومع أن قمؾؿ آضمتامع يليت 
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تزايد  ومنكف ذم اعمرشمٌي إظمػمة مـ شمصـقػ اًمعؾقم كظرًا ًمعؿقمقتف اعمتـوىمضي وشمعؼقدهو اعم

وأسمون اًمٌوطمٌ مو يزال ومؼػمًا سمـتوئجف اًمراهـي سموًمؼقوس إمم كتوئٍ اًمعؾقم اإلجيوسمقي. 

اًمصعقسموت اًمتل شمعؽمض ؾمٌقؾ مـ جيري حتريًو ذم هذا اًمصدد  وملؿمور إمم مصوقمى 

هذه أوغ صمالث شمعؽمض ومقام هق سمصدده ذم اًمٌحٌ اًمذي يتـووًمف قمـ اًمٌقً اًمعريب. و

ٌقً اًمعريب همػم حمدد  ومفؾ هق إهة اًمٌدويي أم إهة اعمصوقمى أن مدًمقل اًم

احلييي  وجيد اًمٌوطمٌ كػًف مًقىمًو طمتاًم إمم اًمتعثر مودام ذم سمالد اًمعرب مًتقيوت 

شمتؿثؾ ذم اكعدام الصعوبة الثاكقة طمضوريي متٌويـي شمعـك سملؿمؽول إهة اًمعرسمقي. و

احلقوة اعموديي وآضمتامقمقي اًمدراؾموت اًمتحؾقؾقي اعمػردة اًمتل شمتـوول وصػ مظوهر 

 ًَ ًميب واطمد مـ ضوب  واًمعؼؾقي ذم يمؾ ضمزء مـ أضمزاء اًمقـمـ اًمعريب. وًمق ـمؾٌ

سمقتـو اًمؼقمل وصػًو شمػصقؾقًو يتصؾ سمـقع معقشتف مـ اًمـقاطمل اًمطٌقعقي وآىمتصوديي 

 -قمدا مو يتعؾؼ سمطرازه اوـدد واًمزظمرذم وإصموصمل -واًمـػًقي واخلؾؼقي واًمعرومقي

وطمتك ًمق وىمعً قمغم اًمـزر اًمقًػم مـ ذًمؽ  قؽ أن دمد مـف مو يـػع اًمغؾي  ًمعن قمؾ

ومنكؽ واىمع قمغم قمؿقمقوت ٓ شمًتـد إمم آؾمتؼراء اعمـفجل ذم صقرشمقف اًمؽقػقي 

 واًمؽؿقي. وصمؿي صعقسمي قموئدة إمم ـمٌقعي اعمقوقع أيضًو.

شمتجغم ذم أن اًمصػمورة اًمتطقريي اعمػوضمئي ذم احلقوة  الصعوبة الثالثةو

 سمؿزاّل ٓضمتامقمقي ًمدى اًمعرب اعمعوسيـ دمعؾ يمؾ دراؾمي ذم هذا اعمقدان مؾقئي ا

ٕن ذم رؾمؿ مـحـ شمؼديري إلمؽوكوت شمطقر اًمٌقً اًمعريب كققمًو مـ ذًمؽ اًمؼدم  

 اعمجوزومي اخلطرة ٓؾمتـوده إمم معطقوت موئجي مّقارة همػم صؾدة.

شمػووت يصؾا ويرى هوؿمؿ أن اًمٌقً اًمًقري اًمؾٌـوين قمغم مو ذم أؿمؽوًمف مـ 
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( شمدور طمقوو دراؾمي شمؼريٌقي Schématiqueأن يتخذ صقرة وؾمطقي ؾمقؿقيي )

ًمقضمقه اًمٌقً اًمعريب  وىموم سمعرض صمالصمي وضمقه قمـ واىمع اًمٌقً اًمعريب  اًمقضمف 

 اعمودي  واًمقضمف اعمعـقي  واًمقضمف آضمتامقمل اًمٍم .

عريب ذم يتًوَءل قمـ اًمنمائط اعموديي اًمتل حتقط سموًمٌقً اًم الوجه اداديوقمـ 

ديوركو  ويرى أن اجلقاب قمـ هذا اًمًمال يؼتيض اًمتـؼقى قمـ مًتقى احلقوة اًمٌدويي 

واًمريػقي واعمدكقي ذم اًمرزق سمام يـطقي قمؾقف مـ همذاء ويمًوء وذم اًمًؽـ وذم اًمعوومقي9 

ويصػ اًمٌقً اًمريػل واعمدين  ويرى أن صمؿي ضوسمًو مـ صقغ اًمًؽـك واًمتغذيي 

وت اًمشعى مووقي مـ اًمٌقرضمقازيي اًمصغػمة إمم واًمؾٌوس شمتػووت سمتػووت ـمٌؼ

آرؾمتؼراـمقي اًمعؾقو  ويٌلم متقؾمط مًتقى اعمعقشي ذم اعمقداكلم اعمودي واًمصحل  

ويؼقل: ًمقس ذم يديـو معقور ؾمؾقؿ ًمؾقىمق  قمغم مًتقى اعمعقشي اًمصحقا  وأن 

 مشؽؾي ؾمقيي اًمعقش ذم سمقتـو اًمعريب مشؽؾي قمصقٌي:

ٓؾمتخراج مشؽالشمف وشمٌقون إمؽون شمطقره  جتامطيالوجه الويـتؼؾ إمم شمٌقون 

مـ هذا اًمقضمف  واًمٌحٌ ذم يمقػقي شملؾمًف وكامئف ويمقػقي اكحالًمف  وشمعر  ـمٌقعي 

اًمعالئؼ اًمشوسمؽي ٕضمزائف  واًمقاىمع هق يمؽؾ سمقً يتلؾمس سموًمزواج  ويتًع سموٕوٓد  

 ويـحؾ سموًمطالق  وشمتغػم سمـقتف سمتغػم أرسموب اًمعالىمي ومقف.

ط إوقاء قمغم اًمزواج ويرى أكف مّر سملـمقار صمالصمي هل: اخلطػ يٌدأ سمتًؾقصمؿ 

واًمنماء واًمعؼد  وينمح يمؾ ـمقر مـ هذه إـمقار اًمثالصمي مشػمًا إمم ىموكقن اًمعوئؾي 

سمعد ذًمؽ قمغم طمريي اخلقور ذم اًمًقري ومو يشؽمـمف ًمصحي قمؼد اًمزواج9 ويؼػ 

 اًمزوضملم؟ ويرى أن اًمزواج متًوئاًل: وؿـ أيي ذائط شمؼع قمـده ـمقاقمقي اًمرى سملم
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اًمؼضقي شمؽود شمؽقن حمؾقًمي قمـد اعمًقحقلم ٕهنؿ يًتؾزمقن ىمٌقل اًمطروملم ذم مجقع 

إطمقال  وٓ يؼـعقن سمرى إوًمقوء قمغم اًمصغور ٓكعؼود اًمزواج. أمو ومؼفوء اًمنمع 

اإلؾمالمل ومفؿ ومريؼون وموحلـػقي ضمعؾقا شمرايض اًمٌوًمغلم يموومقًو ذم اًمزواج  سمؾ ضوريًو 

اؿمؽمـمقا اًمـص قمؾقف ذم اًمعؼد اًمصحقا  ومل يًتؾزمقا مقاومؼي اًمقاًمد إٓ مـ طمقٌ 

قمغم زواج أوٓده اًمؼوسيـ  وأمو مـ قمداهؿ مـ اًمػؼفوء وٓؾمقام اعموًمؽقي ومؼد ضمروا 

سمشلن اًمذيمقر ومؼط قمغم مثؾ مو ضمرى قمؾقف احلـػقي  وًمؽـفؿ ضمعؾقا قمؼد كؽوح اإلكوث 

 سمؾغً  ـ اًمًـ.سمقد إب أو اًمقزم مو دمـ أسمؽورًا ومفام 

وسملّم اًمٌوطمٌ مقوقع اًمتؽوومم اًمذي يمون ومو يزال ذـمًو مـ ذائط اًمزواج  

وكوىمش هذا اعمقوقع ذم وقء مو ضموء سمف اًمرؾمقل واًمؼرآن اًمؽريؿ مـ طمقٌ شمعزيز 

ومؽرة اعمًوواة اًمقاؾمعي  ويمقػ يمون صمؿي ظمروج قمـ ذًمؽ ذم اًمعفد إمقي  صمؿ اكتؼؾ 

وكقن اًمًقري  وأسمون اًمثغرات اعمقضمقدة ذم هذا إمم شمٌقون ذوط اًمتؽوومم ذم اًمؼ

. صمؿ قمرض عمقوقع اعمفر واًمزواج سملم خمتؾػل اًمديـ  ويؼقل إن اًمنميعتلم اعمجول

 اًمقفقديي واًمـٍماكقي حترمون اًمزواج اعمختؾط.

ويـتؼؾ اًمٌوطمٌ إمم مـوىمشي مقوقع اًمطالق اًمذي رسمام يمون ظمراب اًمٌقً 

إًمقف أيمثر  و هق راضمع إمم اعمقت  ويـتؼؾ سمعد ذًمؽ  واكحالًمف واهنقوره ذم ديوركو راضمعوً 

إمم معوجلي مًلًمي شمعدد اًمزوضموت واعمشؽالت اًمتل شمـجؿ قمـ هذا اًمتعدد  ويؼػ 

 قمغم ذط اًمعدل ذم هذا اًمتعدد.

ومقشػم إمم ـمٌقعي اًمعالئؼ سملم إومراد اًمذيـ   الوجه ادعـويويٌلم سمعد ذًمؽ 

عرذم  ويرى أن هذه اًمعالئؼ ىموئؿي سملم يـطقي قمؾقفؿ اًمٌقً سمقضمفقفو احلؼقىمل واًم
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ؾمّقد اًمٌقً أو زقمقؿ إهة ومـ هؿ ذم فمؾف ويعـل اًمـًوء وإوٓد قمغم إىمؾ  

 وينمح قمالىموت هذا اًمًّقد احلؼقىمقي مع اًمـًوء أوًٓ ومع إوٓد صموكقًو.

ويًلل سمعدهو: ٓؿمؽ قمـدكو أن هذا اًمـقع مـ اًمعالئؼ سملم أومراد إهة جيعؾ 

وضمف اإلمجول ؾمؾطي معتدًمي مـ اًمـوطمقي اًمـظريي  ومفؾ هل يمذًمؽ ذم واىمع  ًماب قمغم

 سمقتـو اًمعريب؟

وأمو إوٓد ومحؼقق آسموئفؿ قمؾقفؿ أفمفر مـ واضمٌوت همٓء كحقهؿ  ويًلل 

أيضًو: يمقػ كجتكم مالما اًمقضمف اعمعـقي ًمؾٌقً قمـدكو طمتك كؼػ قمغم مًتقاه 

ؿ هذه اعمالما ذم صقرة متًؼي أن كرؾم؟ ويرى أكف ًمقس مـ اًمقًػم أسمدًا اًمروطمل

 وطمقدة.

 ويقوا أن مًتقى اًمٌقً مـ اًمـوطمقي اعمعـقيي هق حمصؾي قمقامؾ صمالصمي:

اًمدرضمي اًمثؼوومقي واًمػؽريي اًمتل شمؼػ اًمػرد قمغم رؾموًمي اًمعوئؾي وقمغم دوره ذم  -4

 أداء هذه اًمرؾموًمي.

ٓ طمظ اًمػرد همريزيًو أو يمًٌقًو مـ اًمتديـ أو آًمتزام إظمالىمل اًمذي سمدوكف  -1

 شمتقومر اًمنمائط إؾموؾمقي ٓوطالع اًمػرد سمدوره.

 مؼدار اًمػرص واًمظرو  اًمتل شمتؿ ومقفو  ورؾمي ذًمؽ آوطالع. -2

وإذا اظمتؾ قمومؾ مـ هذه اًمعقامؾ اًمثالصمي سملن مول إمم إطمدى ضمفتل اإلومراط 

أو اًمتػريط ومنن روح اًمٌقً اعمعـقي قمغم طمول مـ آوطراب أو اًمتلزم  ويؼدم 

طمقوة أهة سمؾديي ىمديؿي قمغم اًمػطرة إومم وشمؽود شمؽقن ظمؾقًا مـ اًمٌوطمٌ أمثؾي مـ 

 اًمثؼوومي  وطمول أهة قمٍميي مقهقم  و أهنو ضسمً مـ اًمثؼوومي سمًفؿ.
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 اجلاكب الرتبوي -ثاكقاً 

أؾمفؿ اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ ذم إهمـوء اًمػؽر اًمؽمسمقي مـذ صمالصمقـقوت اًمؼرن 

ًٌو وكنم مؼوٓت وطموض اعمويض طمتك مطؾع صمامكقـقوت اًمؼرن كػًف  وملًمػ يمت

وأذ  قمغم قمدد مـ اًمرؾموئؾ اجلومعقي ذم ضمومعتل دمشؼ وحمؿد اخلومس سموًمرسموط  

وىمّدم ظمؼمشمف اًمؽمسمقيي إمم اعمـظؿي اًمدوًمقي ًمؾؽمسمقي واًمعؾقم واًمثؼوومي )اًمققكًؽق(. ومـ 

 وراءه:اًمؽتى اًمتل ظمّؾػفو 

اًمديـ  وذًمؽ سموعمشوريمي مع ؾمؾقؿ قمودل  وصالح: دروس الؼواطد ادصورة -4

اًمصوًما  وهل جمؿققمي مـ دروس ذم اًمؼقاقمد واإلمالء واإلكشوء ًمؾصػ 

اًمراسمع آسمتدائل  وضموءت ذم قمدة أضمزاء متدرضمي ومتًؾًؾي  وىمد صدرت 

م  واؿمتؿؾ اًمؽتوب 4826هد اعمقاومؼ 4245قمـ مطٌعي اًمؽمىمل سمدمشؼ قموم 

 قمغم اعمٌوطمٌ أشمقي:

 اًمؽؾؿي واًمؽالم -

 أىمًوم اًمؽؾؿي -

 اعمضورع وإمراعمويض و  -

 اعمٌـل ًمؾؿعؾقم واعمٌـل ًمؾؿجفقل -

 اًمتوم واًمـوىمص -

 سمـوء اًمػعؾ اعمويض واعمضورع وإمر -

 إومعول اخلؿًي -

 اعمذيمر واعممكٌ -

 أىمًوم اجلؿقع -
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 اًمـؽرة واعمعرومي -

 اؾمؿ اإلؿمورة -

 آؾمؿ اعمقصقل -

 اعمعر  سموإلووومي -

 اًمػوقمؾ وكوئى اًمػوقمؾ -

 اعمٌتدأ واخلؼم -

 يمون وأظمقا و -

 إن وأظمقا و -

 اعمػعقل سمف  واعمػعقل اعمطؾؼ  اعمػعقل ٕضمؾف  اعمػعقل ومقف -

 اعمًتثـك سمنٓ -

 اعمـودى -احلول -

 اعمجرور سموحلر   اعمجرور سموإلووومي -

 اًمـعً واًمعطػ -

 إقمراب اعمثـك -

 إقمراب مجع اعمذيمر اًمًومل -

 إقمراب مجع اعممكٌ اًمًومل -

 ؼقص واًمًوملإقمراب اعمؼصقر واعمـ -

 إقمراب إؾمامء اخلؿًي -

 شمٍميػ اًمػعؾ -

 شاًمد »اًمعؾؿ واعمحغّم سمد  -

 اًمضؿػم -
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وهل جمؿققمدي اعمحدوضات اًمتدل أًمؼوهدو اًمدديمتقر : أبحاث دم الرتبقة ادؼاركة -2

 -4843طمؽؿي هوؿمؿ قمدغم ـمؾٌدي يمؾقدي اًمؽمسمقدي ذم اًمعدوم اًمددراد اجلدومعل 

 ىمد اؿمتؿؾً هذه اعمحوضات  وىموم اًمطوًمى إسمراهقؿ همقري سمجؿعفو  و4844

  :قمغم اعمٌوطمٌ اًمتوًمقي

 افقد قمـ أهؿ اعممؾمًوت اًمؽمسمقيي ذم اًمعٍم احلوض.

 اًمؽمسمقي ذم روؾمقو -4

 4846اخلطقط اًمؽؼمى ذم اًمؽمسمقي اًمًقومقتقي ىمٌؾ صمقرة  -

 وطمدة اًمتعؾقؿ -

 اًمتعؾقؿ إضمٌوري وجموين -

 اًمتعؾقؿ قمؾامين وجمرد قمـ اًمديـ -

 يإكشوء اجلومعوت اًمشعٌق -

 مؽوومحي إمقي -

 اًمؽمسمقي ذم أعموكقو -1

 شمٌدأ أول إمر سملن شمؽقن موديي ضمًؿقي وشمـتفل سملن شمؽقن ؾمقوؾمقي ىمقمقي.

 اًمؽمسمقي اًمؼقمقي اًمػوؿمقي ذم إيطوًمقو -2

 اًمؽمسمقي ذم سمريطوكقو اًمعظؿك -3

 اًمؽمسمقي ذم اًمقٓيوت اعمتحدة -4

 اًمـظوم اًمؽمسمقي ذم ومركًو -5

 اًمـظوم اًمؽمسمقي ذم سمؾجقؽو -6
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وهل جمؿققمي اعمحوضات اًمتل أًمؼوهو اًمديمتقر : الرتبقة أبحاث دم تاريخ -3

صؾقٌو قمغم ـمؾٌي يمؾقي اًمؽمسمقي ذم اًمعوم اجلومعل طمؽؿي هوؿمؿ واًمديمتقر مجقؾ 

  وىمد مجعفو اًمطوًمى إسمراهقؿ همقري  واؿمتؿؾً قمغم 4843/4844

 اعمقوققموت اًمتوًمقي:

 معـك شموريخ اًمؽمسمقي وأىمًومف - أ

 اًمؽمسمقي(.اًمػرق سملم اًمؽمسمقي واًمٌقداهمقضمقو )قمؾؿ  -4

 صعقسمي شموريخ اًمؽمسمقي. -1

 شموريخ اًمٌقداهمقضمقو. -2

 شمؼًقؿ شموريخ اًمؽمسمقي. -3

 ضورة اضمتـوب اًمتوريخ اعمذهٌل اعمقضمف. -4

 اًمؽمسمقي ذم اًمؼديؿ: - ب

 اًمؽمسمقي ًمدى اوـقد. -4

 اًمؽمسمقي ًمدى سمـل إهائقؾ. -1

 اًمؽمسمقي اًمصقـقي. -2

 اًمؽمسمقي اًمققكوكقي. -3

 اًمػالؾمػي:

 ؾمؼراط  -

 أومالـمقن  -

 قومقنيمزيـ  -

 موكقياًمؽمسمقي اًمرو -4
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 اًمؽمسمقي اعمًقحقي ذم اًمعٍم اًمقؾمقط. -ج

 وعػ اًمػؽر ذم اًمعٍم اًمقؾمقط. - 

 أؾمٌوب وعػ اًمػؽر ذم اًمعٍم اًمقؾمقط. - 

 اًمـفضوت اًمثالث. - 

 ؿمورعمون )ؿمورل اًمؽٌػم( - 

 اًمعٍم اعمدرد )اًمـفضي اًمثوكقي(. - 

 مدرؾمي ؿموريمز - 

 آسمقالر - 

 اجلومعوت - 

 ضمػمؾمقن - 

 ومقؽتقران دي ومقؾؽم - 

 قمٍم اًمـفضي واًمـظريوت اًمؽمسمقيي ذم اًمؼرن اًمًودس قمنم. -د

 ًمؾتعؾقؿ آسمتدائل )ًمقصمر ويمقمقـقس( يإصقل اًمؼموشمًتوكتق -هد

 اإلصالح اًمؽوصمقًمقؽل )مجوقمي اًمقًققمقلم(. -و

 شؾقنقـوم»اًمؽمسمقي ذم اًمؼرن اًمًوسمع قمنم  -ز

 اًمؽمسمقي ًمدى ومالؾمػي اًمؼرن اًمًوسمع قمنم: -ح

 ًمقك( -)ديؽورت  

 سمقي ذم اًمؼرن اًمثومـ قمنم:اًمؽم -ط

 )روؾمق وامقؾ(  
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وهق يمتوب ضمومعل  وطمؼقق اًمتلًمقػ واًمطٌع واًمـنم  :الػؾسػة العامة  -4

حمػقفمي جلومعي دمشؼ  وىمد صدر قمـ مطٌعي اًمداوودي سمدمشؼ ذم اًمعوم 

   واؿمتؿؾ اًمؽتوب قمغم اعمٌوطمٌ اًمتوًمقي:4872 -4871اجلومعل 

 شمقـمئي -4

 ي: أىمًوم قمومياًمؼًؿ إول: ىمضويو مو سمعد اًمطٌقع -1

 اًمؼًؿ اًمثوين: اًمـزقموت اًمقصمقىمقي -2

 مدظمؾ  -

 اًمػصؾ إول: اًمـزقموت اًمطٌقعقي. -

 اًمػصؾ اًمثوين: اًمـزقموت اًمروطموكقي. -

 اًمػصؾ اًمثوًمٌ: اًمـزقموت اعمثوًمقي. -

 اًمؼًؿ اًمثوًمٌ: -3

 كزقموت كػل اعمعرومي وومؾًػوت اًمظـ.

 اًمػصؾ إول: كزقموت كػل اعمعرومي.

  اًمـًٌقي -2  اًمريٌقي -1  مدظمؾ -4

 اًمػصؾ اًمثوين: ومؾًػوت اًمظـ.

 اًمذرائعقي  -2  آطمتامًمقي -1  مدظمؾ -4

 شمؾخقص وظمواي.
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 مؼالت تربوية وكػسقة

ذًمؽ هق ضموكى مـ اجلقاكى اًمػؽريي اًمتل شمـوووو طمؽؿي هوؿمؿ ذم قمؿؾف 

اجلومعل. وصمؿي مؼوٓت كنمهو ذم جمؾي اعمعؾؿ اًمعريب اًمصودرة قمـ وزارة اًمؽمسمقي ذم 

 عمعور  ؾموسمؼًو( شمـوول ومقفو سمعض اًمؼضويو اًمؽمسمقيي  ومـ هذه اعمؼوٓت:ؾمقريي )وزارة ا

  (5) :الؼراءة ادبدطة -4

ضموءت اعمؼوًمي ذم مخس صػحوت  شمـوول ومقفو قمزو  اعمتعؾؿلم ذم سمالدكو قمـ 

اًمؼراءة  وىمورن سملم اًمـوس ذم سمالد اًمغرب واًمعرب ذم اإلىمٌول قمغم اًمؼراءة  وموًمقًمد 

اًمشوب اًمـوؿم   واًمرضمؾ اًمؽفؾ  واًمشقخ اورم  كًوء اًمصغػم  واًمغالم اًمقوومع  و

واعمِػـ ورضمؾ ورضموًٓ قمغم اظمتال  مفـفؿ  اًمصوكع مـفؿ واًمتوضمر واًمػالح واًمعومؾ 

اًمشورع وصوطمى آظمتصوص  ومـ ًمف مشوريمي ذم يمؾ رء  أو ًمقًً ًمف معرومي 

 سمٌمء  مجقع أوًمئؽ يطوًمعقن ويتصػحقن ضمرائد وكنمات ورؾموئؾ ويمتًٌو ودوريوٍت 

ودراؾموٍت ضمديي وهمػم ضمديي  ذم اًمدار وذم احلوومؾي وذم اعمؽتٌي وطمتك ذم اًمطريؼ  

 يؼٌؾقن قمغم ذًمؽ ذم هنؿ قمجقى يًتثػم اًمػضقل  ويدقمق إمم اًمدهشي.

ويًلل اًمؽوشمى: عموذا يؼرأ اًمـوس ذم سمالد اًمـوس وعموذا ٓ يؼرؤون قمـدكو؟ 

ويٌلم أن اًمؼراءة ويرى أن هذه ىمضقي شمًتحؼ اعمعوجلي وطمدهو ذم سمحٌ مًتؼؾ  

ومؿـفؿ اعمًتؿتعقن  ومـفؿ اء ـمقائػ صمالث: يـٌقع ًمذة ومعرومي وظمؾؼ  وأن اًمؼرّ 

 اعمتطؾعقن  ومـفؿ مـ يطؾى إمم اًمؼراءة أن شمؽقن ذريعي ًمديف ًمإلكتوج واإلسمداع.

 وُيدد اًمؽوشمى ؾمامت يمؾ ـموئػي مـ شمؾؽ اًمطقائػ.

                                                 

 .4844شمنميـ اًمثوين  -اًمعدد إول -جمؾي اعمعؾؿ اًمعريب -اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ (4)
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مـ أضمؾ آؾمتؿتوع  واًمؼراءة وإذا يمون يرى أن صمؿي أكقاقمًو صمالصمي ًمؾؼراءة: اًمؼراءة 

مـ أضمؾ اًمدراؾمي وآـمالع  واًمؼراءة ؾمٌقؾ إمم اخلؾؼ واإلكتوج واإلسمداع  ومنكف يؼػ 

قمغم هذه اًمنمُيي إظمػمة مٌقـًو أن اًمؽوشمى واًمػقؾًق  واًمشوقمر واعممًمػ اًمروائل أو 

اًمؼصيص  واعمخرج اعمنطمل  ٓ يؾدون إومؽور وٓدة مـ اًمعدم  سمؾ هؿ يتخذون مـ 

يمؾ واد قمصًو  سمؾ زهرة مـ يمؾ ؿمجرة  وقمـؼقدًا مـ يمؾ داًمقي. وإكام يٌدو كٌقهمفؿ 

وقمٌؼريتفؿ ذم إطمؽوم اجلؿع واًمًجؿ واًمتـًقؼ قمغم اًمـحق اًمذي يراه قمـد اسمـ اعمؼػع 

ويموكً وومقًمتػم ودويًتقومًؽل. وموسمـ اعمؼػع ىمرأ طمؽؿي ومورس واوـد ىمٌؾ يمتوسمي 

  وومقًمتػم ىمرأ شكؼد اًمعؼؾ اعمحض»قسمركقؽ ىمٌؾ ويموكً ىمرأ ًمقـٌتز وكققشمـ ويمش. إدسملم»

  ودويًتقومًؽل مل جيفؾ آوي اًمؼصي شزئػم  وؾمؿػمامقس  ومقت ىمقٍم»ؿمؽًٌػم ىمٌؾ 

. ويمٌور اعمخرضملم إورسمقلم شملصمروا مجقعًو سمـظريوت مـ شاإلظمقان يمراموزو »ىمٌؾ 

 شمؼدمفؿ  وومالن وومالن  ـ ٓ ُيصقفؿ قمد ذم شموريخ اًمػؽر اًمٌنمي.

اإلضموسمي قمـ ؾممال: يمقػ يـٌغل أن كؼرأ؟ أن ىمراءة اًمتًؾقي ٓ شمؼتيض  ويٌلم ذم

ذم إطمقال اًمعوديي مـ قمـتًو يمٌػمًا  وىمراءة اًمتعؾؿ شمًتدقمل مو يتطؾٌف ايمتًوب اعمعرومي 

ؾمالؾمؾ إوموقمقؾ اًمذهـقي اًمًقيي اعمعروومي ذم مطقٓت قمؾؿ اًمـػس ومـ ـمرائؼ 

 ذم مصـػوت اًمؽمسمقي.اًمعؿؾ اعمعروومي 

اإلسمداع ومفل أصعى اًمؼراءات قمغم اإلـمالق  واًمـجوح ومقفو يؼتيض ءة وأمو ىمرا

مراؾمًو ومراكًو ودأسمًو متقاصاًل. ومفل شمثػم مشؽؾي آظمؽماع وآيمتشو  ذم جمؿققمفو مع 

مو حتتقيف مـ شمدظمؾ مقؽوكقؽقوت معؼدة )مـفو اًمعؼكم  ومـفو آكػعوزم  ومـفو اًمشوقمر 

مضف  وهـوك اًمذيموء اعمتػووت ذم درضمي وهمػم اًمشوقمر(. ومفـوك احلدس  سمصػمه وهمو

 اًمققمل سمام يـطقي قمؾقف مـ ذايمرة واكتٌوه وطمؽؿ وحمويمؿي ووموقمؾقوت قمؼؾقي أظمرى.
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ويٌلم أن هـوك مجؾي مـ اعمٌودئ اًمثوسمتي اًمتل ٓ يًتغـك قمـ آكتػوع  و  ومؿثاًل  

ػم سموًمغويي إن اعمٌدع ينمع سمندراك اًمـفويي ىمٌؾ اًمٌدايي  وسموًمتػؽ»مٌدأ سمرهمًقن اًمؼوئؾ: 

مـ اعمٌودئ اًمرئقًي اًمتل جيى قمغم اعمرء أن يضعفو كصى قمقـقف طملم ش ىمٌؾ اًمقاؾمطي

ذم رصموء امقؾ سمقشمرو:  H.Poincaréيمام ىمول هـري سمقاكؽوريف: يؼرأ ىمراءة اإلسمداع. 

Emile Boutroux « : مل خيرج مـ ذهـف رء مثؾام دظمؾ إًمقف! ومو يموكً إومؽور

ـَّي اًمتل ش. مثورًا ًمؾٌحٌ واًمتخقؾ واخلؾؼاًمتل شمتـوهك إمم قمؾؿف إٓ  ًُ ومام أطمرى هذه اًم

 ضمرى قمؾقفو سمقاكؽوريف أن شمؽقن دؾمتقر يمؾ ىمراءة يطؿع صوطمٌفو ذم اإلسمداع.

ويميمد هوؿمؿ ذم هنويي مؼوًمف أن اإلسمداع إكام هق ايمتشو  قمالىموت ضمديدة همػم 

هذا اعمٌدأ ذم هذا اًمصدد ملًمقومي سملم إومؽور طمتك ًمتٌؾغ طمّد اًمغراسمي واعمػورىمي  وإذا ـمٌؼـو 

اؾمتؾزم أن كيب اًمؼراءات اعمتـوومرة سمعضفو سمٌعضفو أظمر  وأن كقازم سملم اًمؼراءات 

ومقجى مثاًل أن كؼرأ مورؾمقؾ سمروؾمً سمعد أن اعمتٌوقمدة ذم اًمزمون واعمؽون واعمقوقع. 

كؼرأ أومؾقـملم  وأن كؼرأ سموؾمؽول سمعد اًمراومعل  واعمعري سمعد سمركوردؿمق  وممًمػًو ذم 

ؽقؿقوء أو اًمًحر أو شمػًػم إطمالم سمعد ىمراءة يمتوب ًمًورشمر ذم اًمػؾًػي اًمقضمقديي  صمؿ اًم

كجتفد ذم شمؾؿس صالت ضمديدة سملم هذا اًمريموم مـ ظمؾقط إومؽور. واًمؼراءة ذم مثؾ 

 هذه احلول زيً عمصٌوح اًمذهـ أو وىمقد ًمتحريؽ اًمػؽرة ومقف.

  (2) :أثر الػؽر العريب دم احلضارة اإلكساكقة -2

ديمتقر هوؿمؿ معتزًا سمحضورة أمتف اًمعرسمقي وإؾمفومفو ذم مًػمة احلضورة يمون اًم

                                                 

  -جمؾددي اعمعؾددؿ اًمعددريب -أصمددر اًمػؽددر اًمعددريب ذم احلضددورة اإلكًددوكقي -اًمددديمتقر طمؽؿددي هوؿمددؿ (1)

 .4844 آذار -اًمعدد اخلومس
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إمم أن اًمٌوطمثلم اقمتودوا  اًمٌنميي  وهذا مو دومعف إمم يمتوسمي هذه اعمؼوًمي اًمتل أؿمور ومقفو

ًمدى ظمقوفؿ ذم اًمؽالم قمغم اًمػؽر اًمعريب أن يػقضقا ذم ذيمر شمراث احلضورات 

ـد  وقمؾؿ ومورس  وومؾًػي اًمققكون  اًمؼديؿي واحلديثي ومقف  ومفؿ يذيمرون طمؽؿي او

ـموعمو أمهؾقا اًمتحدث قمـ اًمؽماث اًمعريب ذم وومؼف رومو  وومـقن اًمغرب  وًمؽـفؿ 

يؿثؾقن اًمعرب قمغم أهنؿ  -احلضورة اًمغرسمقي  أو أهنؿ طملم يتحدصمقن قمـ هذا اًمؽماث

شمرامجي ومحًى أو يمـوىمؾلم مؼؾديـ همػم ذوي ومؽر أصقؾ  كوؾملم أو متـوؾملم أصمرهؿ ذم 

  اًمغريب سمؾ ذم اعمدكقي اإلكًوكقي اًمتل شمعتؿد قمغم هذا اًمػؽر وشمًتؿد مـ يـٌققمف.اًمتػؽػم

ويشػم ذم مؼوًمتف إمم أن اًمثؼووموت متامؾمؽي ومؽماسمطي  وًمقًً مـغؾؼي قمغم 

كػًفو  ٕن اًمتػؽػم اإلكًوين ؾمؾًؾي متصؾي احلؾؼوت  يزيد اًمٌنم ومقفو ويضقػقن 

وكحؾفؿ  ومو اًمعؾؿ واًمػـ إٓ إًمقفو قمغم اظمتال  أضمـوؾمفؿ وقمروىمفؿ ومؾؾفؿ 

ؾ اًمؼرائا اعمختؾػي وكتوج اًمعٌؼريوت اعمتٌويـي.  طمودصمتون مجوقمقتون ٕهنام يؿثالن حمصَّ

ويذيمر ذم مؼوًمتف أن اًمعرب مذ ظمرضمقا مـ صحرائفؿ إمم اومتتوح اًمعومل وضمدوا 

أكػًفؿ ذم طمول ٓ شمغـل ومقفو إمقي  ومووطروا إمم اىمتٌوس مؼّقموت اًمعؿران قمـ 

ؿ اًمعريؼي ذم اًمتؿدن  طمتك  قل وؿ ذم كحق ىمركلم مـ اًمزمون أن يضعقا سمؾًوهنؿ إم

مجؾي قمؾقم قمٍمهؿ مـ ومؾًػي ومـطؼ وـمٌقعقوت وريووقوت  واؾمتؽؿؾقا قمـوس 

اًمثؼوومي اًمػؽريي ومفضؿقهو واثؾقهو. إٓ أن ـمقر آشمٌوع هذا مل يؾٌٌ أن وًمقف ـمقر 

 إكتوج وإسمداع.

ذم اًمؽمىمقؿ أؿمٌف سمدور اًمػقـقؼقلم ذم إجيود اوجوء  إذ ومػل احلًوب يمون دور اًمعرب 

اجلّؿؾ )أي قمغم احلرو  إسمجديي( قمـ اًمٌالد إهنؿ اسمتدؤوا سموىمتٌوس اًمؽمىمقؿ قمغم ـمريؼي 
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دًمقا سمف كظومًو آظمر  يمام أن اًمعرب هؿ أّول مـ ٌاًمتل اؾمتقًمقا قمؾقفو إسمون اًمػتا صمؿ اؾمت

ؾغويي كػًفو اًمتل كًتعؿؾفو اًمققم  أوضمد ـمريؼي اإلطمصوء اًمعنمي واؾمتعامل اًمصػر ًم

...اًمخ(  واًمدائرة ًمتؽقن ذم إرىموم 1  4واظمتوروا اًمـؼطي ًمتؽقن ذم إرىموم اوـديي )

وٓ خيػك مٌؾغ اجلدة واًمًٌوـمي واًمػوئدة ذم ـمريؼي اًمعد اًمعنمي ...اًمخ(  2  1اًمُغٌوريي )

مـ ـمرائؼ ضمديدة اًمتل ىمّدمً ًمؾريووقوت أؾمؿك اخلدموت  هذا إمم ضموكى مو اسمتدقمقه 

 ذم طمؾ اعمًوئؾ وكظريوت إقمداد.

ويشػم اًمؽوشمى إمم دور صموسمً سمـ ىمرة واسمـ اوقثؿ واًمؽور ذم قمؾؿ اوـدؾمي  

طمتك إن اسمـ اوقثؿ هق أطمد اًمذيـ أوضمدوا مو يعر  سموعمـوفمر طمتك ًمتعد سمحقصمف أؾموس 

إذ مل يمًمػ مـف  يمتوب سمقؽوم ذم اًمٌٍميوت. يمام يشػم إمم أن ًمؾعرب سموقمًو أـمقل ذم اجلؼم 

قمغم كحق قمؾؿل مـظؿ ىمٌؾ حمؿد سمـ مقؾمك اخلقارزمل اًمذي قموش ذم قمٍم اعملمقن  

ومـ اعمتقاشمر أن يمؾؿي اجلؼم دظمؾً إمم اًمؾغوت إورسمقي ٕن ضموسمر سمـ أومؾا آؿمٌقكم هق 

اًمالشمقـقي  ومنن اًمعرب هؿ اًمذيـ أـمؾؼقا هذا مـ أوائؾ مـ كؼؾً ممًمػو ؿ اًمريووقي إمم 

اًمعؾؿ اًمذي كحـ سمصدده  وهؿ اًمذيـ شمقصؾقا إمم طمؾ اعمعودٓت اًمتؽعقٌقي  اًمؾػظ قمغم

ومعودٓت اًمدرضمي اًمراسمعي ومو قمر  قمـدهؿ سموعمعودٓت اًمًّقوًمي وذوات احلديـ  

وهؿ اًمذيـ وٌطقا اعمتقاًمقوت  وسموذوا اؾمتخراج اًمؼقؿ اًمتؼريٌقي ًمؾجذور اًمصؿ  وآل 

 اًمتؽومؾ واًمتػووؾ. ؿ إمر إمم اًمتؿفقد ًمؾقهموريتامت وطمًوب 

أول مـ أدظمؾ اعمامس ذم قمداد اًمـًى اعمثؾثقي  وأمو ذم اعمثؾثوت وموًمعرب 

وشمقصؾقا إمم معرومي اًمؼوقمدة إؾموؾمقي عمًوطمي اعمثؾثوت اًمؽرويي  واؾمتعؿؾقا اجلقى 

سمدل وشمر وعػ اًمؼقس اًمذي يمون يًتعؿؾف اًمققكون. وذم اًمػؾؽ سمرع اًمعرب ذم 

 ووٌط مًورات اًمؽقايمى.إرصود   قريووي اوقئي  وطمذ
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ويعّرج اًمؽوشمى ذم مؼوًمف قمغم مو ومعؾف اًمعرب ذم اًمصـوقموت اًمتطٌقؼقي يموحلقؾ 

)أي اعمقؽوكقؽ(  واًمطى  واًمصقدًمي  واًمؽقؿقوء  ومو يزال سمعضف طمتك اًمققم مـ 

 اعمٌودئ إؾموؾمقي ذم هذه اًمػـقن.

رؾمتف ويؼػ اًمؽوشمى ذم اًمؼًؿ إظمػم مـ مؼوًمتف قمغم إصمر اًمؽٌػم اًمذي مو

اًمػؾًػي اًمعرسمقي قمغم رضمول اًمغرب ذم اًمؼرون اًمقؾمطك اًمذيـ شمعد آراؤهؿ كؼطي 

آكطالق ذم اًمتػؽػم اًمغريب احلديٌ  يمام أن اًمذيـ أظمذوا ذم شموريخ ومؾًػي اًمعٍم 

اًمقؾمقط مل يغػؾقا قمـ إيالء ومؾًػي اسمـ رؿمد يمؾ قمـويي  وأؿموروا إمم إصمر اًمعؿقؼ 

طقر اًمػؽرة اعمًقحقي )إن مـ ضمفي مو شمؼٌؾتف هذه اًمذي ظمؾػتف اًمػؾًػي اًمرؿمديي ذم شم

اًمػؽرة اعمًقحقي مـ مذهى اسمـ رؿمد  أو مـ ضمفي مو طمورسمتف مـف ومُحؾً قمغم حتديد 

 مقىمػفو سمنزائف(.

ويمون ٓسمـ ؾمقـو شملصمػم ذم اًمػؽرة اعمًقحقي أيضًو إذ إهنو وضمدت ذم مذهٌف شمؾؽ 

وهمتفو ؾمقهمًو  واثؾتفو اثاًل مل إومالـمقكقي احلديثي اعمصٌقهمي سموًمصٌوغ اعمًقحل  وملؾم

 يؽـ ًمقتقن قمـ ـمريؼ مذهى اسمـ رؿمد.

ويذيمر اًمؽوشمى أن اًمػضؾ يمؾ اًمػضؾ ذم محؾ هذا اًمؽماث إمم اًمعٍم 

اًمقؾمقط إكام يعقد إمم اعمؽمضمؿ اًمالشمقـل دومـقؽقس همقكديًوًمقـقس. ويدقمق ذم 

 شموريخ احلضورة هنويي مؼوًمف إمم اًمؽشػ قمـ اًمدور اًمؽٌػم اًمذي ًمعٌف اًمػؽر اًمعريب ذم

اإلكًوكقي  ومو يزال هذا اًمػؽر ذم همقوهى اعمؽتٌوت ومػؼّم اعمخطقـموت  ومو قمؾقـو 

إٓ أن كٌعٌ رمقؿفو وكـٌش دومقـفو سمغقي إىمومي صؾي سملم موض ٓمع  وطموض يمؾف 

 اؾمتعداد وحتػز وأمؾ.
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  (3) :ثورة الدم وثورة الػؽر -3

غم اًمدموء  واًمثقرة اًمتل شمٌـل يقازن اًمؽوشمى ذم مؼوًمتف سملم اًمثقرة اًمتل شمؼقم قم

ضموءت اعمؼوًمي ذم ؾمً اًمػؽر اعمًتـػم  وشمممـ آؾمتؼرار واخلصى واًمـامء  وىمد 

إذ إكف صػحوت  ويٌلم اًمؽوشمى ذم سمدايتفو اًمػرق سملم مػفقمل آؾمتؼرار واًمثقرة  

يرى أن آؾمتؼرار أمر ٓسمد مـف طملم يراد مـف اًمًعل اعمتصؾ كحق اًمتقازن ٓ اًمؼٌقع 

وئل ذم ووعقي اجلؿقد  ٕن اًمتقازن ذط اعمدكقي  ودوكف ٓ يؿؽـ ًمؾحضورة أن اًمـف

شمًتؼقؿ وشمزدهر  ذم طملم أن اًمثقرة أمر ٓسمد مـف أيضًو ٕن احلقوة إن يموكً شمتؿقز 

سمٌمء قمـ اعمقت  ومنهنو شمتؿقز سملمر واطمد وهق أن اعمقت ؾمؽقن قمغم طمول واطمدة  ذم 

إٓ أن آكؼالب واًمثقرة كومقس احلقوة  طملم أن احلقوة اكؼالب مـ طمول إمم طمول.

 إيمؼم  واًمثقرة اعمتجفي ًمتحؼقؼ اًمتقازن هل كومقؾمـو ؿمئـو أم أسمقـو.

ويػّرق اًمؽوشمى سملم صمقرة وصمقرة  ومفـوك صمقرة اًمدم اًمتل قمؼّم قمـفو اًمشوقمر 

 اًمراومعل قمـدمو يؼقل:

 ٓ سمددددد مددددـ صمددددقرة رضموومددددي طمـؼددددوً 

 

 هدددق ضمدددوء ٓ كظدددر ومقفدددو وٓ ومؽدددرُ  

 و اعمقت جمـقكًو ويمقػ ضمرىيؿٌم   

 

 ردومؾدددددقس إٓ ىمٌدددددقر صمدددددؿ حتتضددددد 

وهـوًمؽ صمقرة اًمػؽر  وهل مـ ـمراز آظمر. ويذيمر اًمؽوشمى اًمػرق سملم هوشملم  

ذم طملم أن اًمثوكقي شمصود  هقى وموٕومم ٓ شمًتفقي أومئدة مجقع اًمـوس    اًمثقرشملم

خلصوئص اًمتل أمو اًمثوكقي ومؿـ ا .مـ ىمؾقب اًمـوس مجقعًو  وإومم مـ كطوق احلققان

يؿتوز  و اإلكًون واعمدكقي اًمٌنميي  ومعـوهو رومع اًمؽوئـ احلل مـ أومؼ اًمٌفقؿقي إمم 

 أومؼ اعمؾؽ  مـ طمضقض احلققاكقي إمم أوج اإلكًوكقي.

                                                 

 .4844قمدد أيور   -جمؾي اعمعؾؿ اًمعريب -صمقرة اًمدم وصمقرة اًمػؽر -اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ (2)
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ويعّدد اًمؽوشمى مزايو صمقرة اًمػؽر  ومفل اًمتل دومعً سموإلكًون إول ذم اخلروج 

فرسموء وموًمذرة  وهل اًمتل قمـ قمٍم احلجر إمم قمٍم اًمؼموكز ومعٍم احلديد وموًمؽ

أسمدًمً سمـظوم سمطؾقؿقس كظوم يمؼمكقؽ  وسمؿقؽوكقؽ كققشمقن كًٌقي أكشتلم  

وسمؿقوققموت إىمؾقدس هـدؾمي ريامن. ويمون ؾمؼراط صموئرًا ومؽريًو قمغم يمؾٌقي أصمقـو  

ويمون اعمًقا صموئرًا ومؽريًو قمغم رقمقكي اًمقفقد وقمغم ومجقر اًمروم. ويمون اًمـٌل اًمعريب 

ك اًمقصمـل. وموإلصالطموت اًمؽؼمى كتوئٍ إومؽور اًمؽؼمى أيمثر صموئرًا قمغم والل اًمنم

  و هل كتوئٍ اعمجوزر اًمؽؼمى.

ويرى اًمؽوشمى أن جمد اًمثقرة اإلكجؾقزيي يرضمع إمم اعمٌودئ اًمديؿؼراـمقي 

اًمدؾمتقريي اًمتل كودى  و اعمػؽرون إطمرار ٓ إمم دم اعمؾقك اًمذي ؾمػؽتف اخلصقمي 

يمام أن جمد اًمثقرة اًمػركًقي يرضمع إمم مٌودئ طمؼقق  سملم أهة ؾمتقارت وأهة أوراكٍ 

اإلكًون اًمتل كودى  و اًمثقار اًمػؽريقن مـ أمثول مـتًؽقق وومقًمتػم وروؾمق وهمػمهؿ 

اعمؼصؾي ومو ؾمول قمغم ضمـٌو و مـ كجقع مفراق  يمام أن اًمثقرة اًمٌؾشػقي يرضمع ٓ إمم 

 ؿمؽمايمقي اًمتل وًمدت ذم رأسجمدهو إمم أصمور اجلٌورة اعمديـي ذم حتؼقؼفو ًماومؽور آ

 ٓ إمم ريموم اجلثٌ اًمتل داؾمً قمؾقفو سمغطرؾمي كعول اًمصعوًمقؽ. موريمس وآكجؾز

ويٌلم اًمؽوشمى ذم مؼوًمتف أكف ًمقس هـوًمؽ أومؽور هنوئقي يًتطقع اًمٌنم اًمقىمق  

قمـدهو واقمتـوىمفو مرة أومم وأظمػمة مودامً اًمصػمورة كظوم هذا اًمعومل اعمتٌدل 

خلؾؾ ذم اًمتقازن أمرًا ٓ مـوص مـف  وٓ ضمرم أن اخلصى يمؾ واعمتغػّم  ومودام ا

اخلصى واخلػم يمؾ اخلػم هق ذم أن يتخذ اًمعؼؾ اإلكًوين دموه مجقع اعمشؽالت 

اًمؼوئؿي ؾمؾقيمًو صمقريًو جيدد سمف وضمففو  قمغم أن هذا اًمًؾقك اًمثقري ٓ يؼقم قمغم اودم 
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 قمـ درضمي  اًمتًوؤل دائامً وٓ قمغم اًمتؼقيض عمجرد اًمتؼقيض  سمؾ قمغم  ذم ؾمٌقؾ اودم

ًمؾظرو  اجلديدة  وقمام إذا مل يؽـ حتقير أراء واًمؼقؿ  صالح اًمتػؽػم اًمعتقؼ

 واعمػوهقؿ ظمػمًا مـ آطمتػوظ  و واإلسمؼوء قمؾقفو ذم ؿمؽؾ ضمومد.

سملومراده وهقئوشمف ومجوقموشمف واًمعرب  -ويميمد اًمؽوشمى أن اًمؽقون اًمدوزم احلوض

رة مـ هذا اًمـقع اًمػؽري  وهق حمتوج وذه اًمثقرة قمغم حمتوج سملهه إمم صمق -ذم اجلؿؾي

مؼقوس واؾمع. وذم شموريخ احلضورة دًمقؾ قمغم أن صمقرة اًمػؽر أظمصى مـ صمقرة اًمدم  

وأضمزل قمغم اًمٌنميي قموئدة ذم فمؾ اًمًالم  ومضاًل قمـ أن مو شمتصػ سمف صمقرة اًمػؽر مـ 

رة اًمدم واًمطريؼ ارد قمغم مقروث أراء اًمٌوًمقي هق اًمًٌقؾ اًمقطمقد إمم شمػودي صمق

اًمًقي إمم آؾمتؼرار  ٕكف ضمفد متصؾ إلقمودة اًمتقازن احلضوري اًمذي هق مفدد 

 سموٓكؼطوع ذم يمؾ حلظي.

 (4): ثؼافة الػؽر وثؼافة اخلؾق -4

يميمد اًمؽوشمى ذم مؼوًمتف أن اًمٌـوء اًمًؾقؿ يعتؿد قمغم دقمومتلم أؾموؾمقتلم مهو 

ل اًمؽوشمى: إذا يتًوءَ ٕظمرى  وصمؼوومي اًمػؽر وصمؼوومي اخلؾؼ  وٓ همـك إلطمدامهو قمـ ا

يمون صمؿي مـ ىمرر أن اًمػقى شمصٌا كظومًو سمػضؾ اًمؼوكقن ومفؾ هذه هل اعمشؽؾي 

إؾموؾمقي أم أن اعمعضؾي يمؾ اعمعضؾي هل أن كعؾؿ: يمقػ اًمقصقل إمم اطمؽمام 

 اًمؼوكقن؟ ومو اًمًٌقؾ إمم سمؾقغ هذه اعمرطمؾي  مرطمؾي إطمالل اًمـظوم حمؾ اًمػقى؟

قمـ ذًمؽ أن ضمقهر إمر ًمقس جمرد إدراك اود  اًمٌدهل ويعتؼد ذم اإلضموسمي 

                                                 

 -اًمعدددان إول واًمثدوين -جمؾدي اعمعؾدؿ اًمعدريب -صمؼوومي اًمػؽر وصمؼوومي اخلؾؼ -اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ (3)

 .4844شمنميـ اًمثوين ويموكقن إول  
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سمؼدر مو هق معرومي اًمقؾمقؾي إمم اخلروج قمـ ـموقمي اوقى إمم ـموقمي اًمؼوكقن  ويرى أن 

 صمؿي شمقوريـ يمٌػميـ يؿقزان آدموهوت اًمتل ضمـا إًمقفو اعمػؽرون.

أٓ ومهو: شمثؼقػ اًمػؽر  وشمثؼقػ اخلؾؼ. أمو إول مـ هذيـ اًمتقوريـ ومقؼقم 

غم اًمتقضمف إمم اًمؼدرات اًمذهـقي وشمؼقيتفو سموًمعـوس اًمتل شمقومر وو اًمغـك واًمـامء  قم

طمتك إذا كوًمً طمظفو مـ إهمذيي اًمػؽريي واًمروطمقي أصٌحً مـ اًمؼقة سمحقٌ 

يًتطقع اًمعؼؾ أن يلظمذ سمزموم اًمـػس ومقحؿؾفو قمغم طمًـ اًمتٍم  ذم اعمقداكلم 

كًون ذم قمومل اًمطٌقعي اعمودي واعمعـقي سمصقرة يضؿـ معفو ضمدوى شمدظمؾ اإل

ومتؽقن اعمعور  قمغم هذا اًمـحق يـٌققمًو ًمؾطوىمي واؾمتؼومي شمٍمومف ذم قمومل إظمالق. 

 واًمًؾطون  يمام أهنو زيً عمصٌوح اًمروح قمغم ـمريؼ اخلػم واًمنم.واًمؼدرة 

وأمو صموين هذيـ اًمتقوريـ اًمؾذيـ كتؽؾؿ قمـفام ومقعتؿد ذم اًمدرضمي إومم قمغم 

إمم اًمصػوت اًمتل هل ىموئؿي ذم أصؾ اًمطٌع أو إمم مؼقموت شمثؼقػ اخلؾؼ  وآدموه 

اًمشخصقي اًمػرديي مـ أضمؾ شمـشئتفو وشمؼقيؿفو وإيمًو و اعمتوكي واعمروكي معًو سمحقٌ 

يصؾا صوطمٌفو ًمؾعقش ذم جمتؿعف قمغم كحق يـوؾمى ؾمــ احلقادث  ويريض مـطقق 

 اًمؼقؿ اًمرومقعي.

هذيـ اًمتقوريـ مـعزل يمؾ ويرى اًمؽوشمى أن مـ اًمصعقسمي اجلزم ذم احلؼقؼي أن 

ومتثؼقػ اًمػؽر يـدر أٓ يالزمف شمثؼقػ اخلؾؼ  واًمعؽس مـفام قمـ أظمر اكعزآً شمومًو. 

سموًمعؽس. إٓ أن اًمثوسمً أيضًو أن اًمػرق كوؿم  قمـ اًمطريؼي اًمتل يتخذهو يمؾ مـفام ذم 

اًمغوًمى9 ومنن أؿمد مو يتصػ سمف شمثؼقػ اًمػؽر إكام هق إظمذ سموًمتعؾقؿ اعمقؾمققمل سمام 

ًتؾزمف هذا اًمتعؾقؿ مـ إومووي ذم اًمـوطمقي اًمـظريي اعمجردة  قمغم طملم أن مو يتصػ ي
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سمف شمثؼقػ اخلؾؼ إكام هق اكٍما  اوؿ إمم اًمؽمسمقي سموعمامرؾمي واعمعوجلي مع مو شمًتؾزمف 

 هذه اًمؽمسمقي مـ ضمفد ذم اًمًؾقك مرده إمم اًمـوطمقي اًمعؿؾقي اعمحًقؾمي.

ل ؿمفدت ذم قمفد مو همؾٌي شمثؼقػ وأسمون اًمؽوشمى أن قمصقر اًمتوريخ اإلؾمالم

اًمػؽر اًمٍم   يمام ؿمفدت ذم قمفد آظمر همؾٌي شمثؼقػ اخلؾؼ. أمو ذم أورسمو ومؼد فمؾً 

اعممؾمًوت اًمتعؾقؿقي وٓؾمقام ًمدى اًمشعقب اًمالشمقـقي  ًقطمي سموعمًحي اًمػؽريي  

قمغم طملم ؾمودت ًمدى اًمشعقب اًمًؽًقكقي ظموصي اًمـزقمي اًمعؿؾقي اًمًؾقيمقي مـذ 

 قمفد سمعقد.

ومؼد أدرك ن إمقر سمدأت شمتغػم شمغػمًا ضمقهريًو ذم اًمؼرن اًمعنميـ  وأووا أ

اعمشتغؾقن سمدراؾمي هذه اًمؼضويو دراؾمي اظمتصوصقي أن ٓ شمـوذم سملم صمؼوومي اًمػؽر وصمؼوومي 

أن دمؿع اًمعؾؿ إمم  -حتً ـموئؾي اإلومالس -اخلؾؼ  وأن اًمؽمسمقي اعمثوًمقي يـٌغل وو

اإلكًوكقوت »وحًو أن دراؾمي أداب اًمعؿؾ  واعمعرومي إمم اخلؾؼ. وًمئـ يمون صحق

شمقرث قمغم كحق مـؼطع اًمـظػم ومؽر اًمتحؾقؾ واًمـؼد  ومؾقس دون ذًمؽ ذم ش اعمدرؾمقي

اًمتل يتعؾؼ  و اإلكجؾقز مثاًل شمؽًى ش اًمرهمٌل»أو ش اًمؽريؽقً»اًمصحي أن ًمعٌي 

ومضقؾي اطمؽمام اًمؼقاقمد واقمتـوق اًمـظوم أيمثر  و شمػعؾف مدوكوت احلؽامء واًمنمقمقلم ذم 

 قمصقر قمديدة.

وًمئـ يمون صحقحًو أن دراؾمي اوـدؾمي واجلؼم واًمريووقوت شمـؿل مقهٌي 

اعمحويمؿي اعمًتؼقؿي  ومؾقس دون ذًمؽ ذم اًمصحي أن مٌوريوت اًمريووي اعمختؾػي يمؽرة 

اًمؼدم مثاًل شمغرس ذم اًمـػس أهؿ ومضوئؾ اًمـٌؾ اًمعؼكم مثؾ كًقون اًمذات ذم ؾمٌقؾ 

 أو مؽوسمرة أو مقارسمي. اعمجؿقع  واطمؽمام اعمتػقق دون مججؿي
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وًمئـ يمون صحقحًو أن دراؾمي اًمتوريخ واجلغراومقو واًمعؾقم آضمتامقمقي شمؽًى 

اعمرء ؿمعقرًا إجيوسمقًو سمـًٌقي اًمؼقؿ  ومؾقس دون ذًمؽ ذم اًمصحي أن ارشمقود خموسمر اًمؽقؿقوء 

واًمػقزيوء واًمعؿؾ ذم مصـع ًمؾـجورة أو شمصؾقا اًمًقورات  وآظمتال  إمم متوطمػ 

ٌقعل قمدة مرات ذم اًمشفر شمقومر ًمؾؿرء ومؽرة ووعقي قمـ شمؾؽ اًمـًٌقي ٓ اًمتوريخ اًمط

 يعد وو ذم اًمػوئدة أي دراؾمي ومؾًػقي ًمؾامديي اجلدًمقي أو ًمؾصػمورة..

ل اًمؽمسمقي شمؼقم ذم اًمعٍم احلوض قمغم إجيود اًمؼدر حويرى أن مفؿي مصؾ

وهذه اعمفؿي اعمـطؼل مـ يمؾ مـ اًمثؼوومتلم سمحقٌ يتحؼؼ آكًجوم واًمتقازن سمقـفام. 

هل مو اكٍمومً إمم معوجلتف اإلصالطموت اًمؽمسمقيي اًمؽؼمى اًمتل أضمريً سمعد احلرب 

 إظمػمة ذم يمؾ مـ سمريطوكقو وومركًو.

ويتًوَءل اًمؽوشمى أظمػمًا: شمرى هؾ يؽتى وذا اًمؽميمقى اعمزضمل سملم أؾمؾقسملم 

ن وـمريؼتلم وصمؼوومتلم أن ُيؾ أظمػمًا مشؽؾي اًمؽمسمقي إزًمقي: أي حتؼقؼ اإلكًو

 اعمتقازن؟ ذًمؽ مو ؾمتجقى قمـف إضمقول اًمؼودمي إن ىُمّدر وو أن حتقو ذم فمؾ اًمًالم.

 (5): التحؾقل الـػساين بع الؼديم واحلديث -5

يرى اًمؽوشمى ذم مؼوًمتف أن ىمضويو اًمتػؽػم اًمرئقًي أزًمقي ظموًمدة ـمرطمً أموم 

ًمتؼؾقى  اًمعؼؾ اًمٌنمي ذم يمؾ زمون ومؽون  وًمؽـ ذم اًمعؼؾ مروكي سمنميي واؾمتعداداً 

اعمشؽالت قمغم وضمقهفو واًمـظر إًمقفو مـ وراء زوايو متٌويـي9 وىمد دملء حمصالت 

ذًمؽ اًمتؼؾقى وهذا اًمـظر متقاردة ذم إومؽور اًمؼديؿي واحلديثي  ومقؼع احلوومر قمغم 

 احلوومر  وىمد شمليت خمتؾػي مػؽمىمي ومؽمى اعمحدصملم ٓ يؼـعقن سمام رآه اعمتؼدمقن.

                                                 

اًمعدددد  -جمؾدي اعمعؾدؿ اًمعدريب - اًمؼدديؿ واحلدديٌاًمتحؾقدؾ اًمـػًدوين سمددلم -اًمدديمتقر طمؽؿدي هوؿمدؿ (4)

 .4841كقًون   -اًمًودس
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إلكًون وؾمؾقيمف ذم هذا اًمعومل مـ سملم شمؾؽ وأؿمور إمم أن مشؽؾتف شمٍم  ا

 اًمؼضويو اًمرئقًي اًمتل اكصى قمؾقفو اًمتحؾقؾ واًمتػًػم واًمتلويؾ.

وأسمون أن اًمػالؾمػي واعمػؽريـ ىمد أكػؼقا دهقرًا ـمقيؾي ومل خترج ومقفو كظريو ؿ 

اخلقور واجلؼم  ومنمو أن يؽقن اإلكًون صوكع مـ آهتزاز سملم ضمقؾلم رئقًقلم مهو 

 ًف  وإمو أٓ يؽقن ًمف يد ومقف.مصػمه سمـػ

وأووا أن مـ أؿمد مذاهى اًمعٍم احلوض رواضمًو ذم هذا اًمٌوب مذهى 

اًمتحؾقؾ اًمـػز اًمذي ـمغك قمغم اًمتػؽػم اًمعوعمل ـمغقوكًو هوئاًل فمفرت آصموره قمغم اًمػـ 

  وأن اًمػؾًػي احلديثي مـذ ديؽورت وإدب واًمػؾًػي وومؾًػي اًمتوريخ سمقضمف ظموص

 ًا ًمؽؾ مو هق كػز: ومحقٌ شمقضمد اًمـػس يقضمد اًمشعقر.ضمعؾً اًمشعقر مظفر

ووىمػ اًمؽوشمى قمغم إؾمفوموت ومرويد ذم اًمتحؾقؾ اًمـػًوين  وىمد كػك ومرويد 

يمال  إن اًمققمل ٓ يشؽؾ موهقي اعمجؿققمي »اًمتقطمقد سملم اًمشعقري واًمـػز ىموئاًل: 

 اًمـػًقي  ومو اًمشعقر إٓ صػي همػم صموسمتي  سمؾ ومضاًل قمـ ذًمؽ هق صػي هموئٌي ذم

 ش.اًمغوًمى وٓ شمقضمد إٓ ذم كودر إطمقال

وأسمون أن ومرويد سمعد مالطمظوت يمثػمة ذم إمراض اًمـػًقي يػؽمض أن ذم 

 اًمذات اإلكًوكقي مـوـمؼ صمالصمًو:

اعمـطؼي اعمـطقيي قمغم احلوضموت اًمطٌقعقي واًمغرائز وهل ش مو دون إكو»مـطؼي  -4

 احلققيي مجقعًو.

قد إظمالىمقي وآضمتامقمقي اعمػرووي وهل مجؾي اًمؼقش مو ومقق إكو»مـطؼي  -1

 قمغم شمؾؽ اًمغرائز واحلوضموت.

 ويمال هوشملم اعمـطؼتلم هي ٓ ؿمعقري
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وهل اًمتل مـ ؿملهنو اعمماًمػي سملم طموضموشمـو ومطوًمى اًمعومل ش إكو»مـطؼي  -2

 اخلورضمل ذم سمقئتقف اعموديي واعمعـقيي.

صقرة ٓ  وأووا أن ضمفؾ إكو سموٕمقر اًمنيي اًمتل دمري حتتف وومقىمف قمغم

ؿمعقريي ٓ يـجؿ قمـف ظمطر يمٌػم مودام اًمتقازن ىموئاًم. أمو إذا اظمتؾ ذًمؽ اًمتقازن ٕمر 

مو سملن اؿمتدت طموضمي مـ احلوضموت اؿمتدادًا همػم ـمٌقعل  وأصٌحً شمؾؽ احلوضمي 

شمتطؾى اًمقوموء  و قمغم أيي هقئي ومـ أي وضمف رهمؿ اًمظرو  اخلورضمقي واحلقاضمز 

يمدي ضمفؾ إكو سمام جيري طمقًمف مـ أمقر همػم إظمالىمقي اًمتل شمؽتٌفو  ومحقـئذ 

اًمذات إٓ سمقٓدة مو يؼول ًمف )اًمُعصوب( أي مشعقر  و إمم يمقارث مفؾؽي  ومال حتس 

اعمرض اًمـػز اًمعصٌل  وهق يتجغم سموًمضقؼ واًمؼمم واًمضجر واحلرج واًمؼؾؼ 

 واًمعـوء وإمل واخلق  مـ أظمطور جمفقًمي واًمػرار مـ قمومل اًمـوس إمم قمومل ومهل

صـعل مغؾؼ يمعومل إطمالم  ورسمام اختذ يمؾ ذًمؽ مظفر اًمًؾقك اًمغريى اًمعـقػ  مع 

وأمهفو مو يـشل قمـ يمًٌ ش اًمعؼد»أن مآًمف إمم مو يعر  ذم مصطؾا اًمتحؾقؾ اًمـػز سمد 

 ش.اًمؾقٌقدو»اًمغريزة اجلـًقي أو 

ويعؾؾ ومرويد كشلة اًمعصوب شمعؾقاًل طمظل سموًمشفرة اًمقاؾمعي قمغم اًمرهمؿ  و ومقف 

آظمذ  ومفق يزقمؿ أن يمؾ قمصوب مرده إمم طموًمي مـ طموٓت اًمطػقًمي كًقفو مـ م

صوطمٌفو وأصٌحً همػم ممشمؾػي مع طمقوة رؿمده  وهذا يؼمز مٌؾغ إمهقي اًمتل يعؾؼفو 

اعمذهى اًمػرويدي قمغم احلقوة اًمالؿمعقريي  إذ يرى أن ؿمػوء اًمعصوب ٓ يتؿ إٓ 

  معومل اًمققمل اًمتوم.سموؾمتذيمور شمؾؽ احلوًمي وإظمراضمفو مـ جموهؾ اًمـًقون إمم

ل كظرة قمغم اإلكتوج وأووا اًمؽوشمى ذم اًمؼًؿ إظمػم مـ مؼوًمتف أن مـ يؾؼ
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اًمػؽري احلديٌ ظموصي ًمػماع ًمؾؿؼدار اووئؾ مـ أصمور اًمتل شمتؿقز سمطغقون هذا 

قمؾؿ كػس »اًمتقور. وأن أهمرب مو ىمرأه حتؾقؾ يمتوب فمفر ذم أمريؽو قمـقاكف 

ؽتوب ًمؾٌحٌ قمـ اًمـقاسمض اخلػقي اًمتل سمعثً وىمد شمصّدى هذا اًمش اًمديؽتوشمقريي

 أدوًمػ هتؾر قمغم اوطفود اًمقفقد.

 (6): الشعؾة ادؼدسة -6

إمم أن مـ أؾموـمػم اًمعرب أن ش اًمشعؾي اعمؼدؾمي»ذم مؼوًمي قمـقاهنو أؿمور اًمؽوشمى 

اًمذيـ كػخ ومقفؿ ًمؽؾ ؿموقمر ؿمقطوكًو يؾفؿف  وأن أسمؾغ اًمشعراء شملصمػمًا هؿ أوًمئؽ 

هذه اًمصقرة رمز ًمؾتقصمى اعمتصؾ  ًمالذئٌوب اًمدائؿ  ؿمقطوهنؿ مـ روطمف  ومؽلن 

اًمتل ٓ شمػؽم شمؼػز كحق اًمعالء سموطمثي متؾؿًي  لؾشعؾة ادؼدسةًمؾقىمدة اعمتحػزة  

 صوقمدة كحق ؾماموات رومقعي.

 :وأسمون اًمؽوشمى ذم مؼوًمتف أن ملؾموة اًمػؽر اًمٌنمي شمتؾخص ذم ومصؾلم اصمـلم مهو

فد اخلالق  ومفام اعمظفران اًمؾذان شمتجغم  ام اًمـظر اًمعؼكم واجل :اًمتطؾع واإلسمداع  مهو

شمؾؽ اًمـور اخلوًمدة  شمؾؽ اجلذوة اعمؼدؾمي  شمؾؽ اًمروح اًمتل مـ ؿملهنو دمووز اًمذات ذم 

 ؾمٌقؾ اًمًعل ٓؾمتشػو  آوموق يمؾفو ـمراومي وضمدة.

وذيمر أن إواسمد اخلوًمدة اًمتل ؿمودهو اإلكًون إكام هل اًمعؾؿ واًمػؾًػي واًمػـ 

ق واعمثؾ اًمعؾقو  وهل مجؾي معور  اإلكًون مـ ضمفي وإدب واًمديـ وإظمال

وجمؿققمي ىمقؿف مـ ضمفي أظمرى  وىمد شمًوءل كٌتشي قمـ معـك قمقش اإلكًون وملضموب 

                                                 

يمددوكقن اًمثددوين   -اًمعدددد اًمثوًمددٌ -جمؾددي اعمعؾددؿ اًمعددريب -اًمشددعؾي اعمؼدؾمددي -اًمددديمتقر طمؽؿددي هوؿمددؿ (5)

4842. 
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قمـف سمؼقًمف: إكف يعـل حتقيؾ يمقوكـو ويمؾ مو يؼع حتً طمقزشمـو إمم كقر مشع  إمم ضمذوة 

 اًمعؼكم؟ممشمؾؼي وووءة  وهؾ يتصقر أن جيري هذا اًمتحقيؾ إٓ حتً وـملة اًمػضقل 

وأووا أن اًمػضقل اًمعؼكم هق اًمذي ضمعؾ إسمراهقؿ يًوئؾ رسمف يمقػ ُيقل 

  وهق اًمذي ] 154اًمٌؼرة: [ چٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ  ڀ    ڀ  چ  اعمقشمك

وهق اًمذي ضمعؾ   ]432 إقمرا :[ چ  ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ ضمعؾ مقؾمك يؼقل: 

وهق   ]36 قمؿران: آل[ چ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  چاسمـي قمؿران شمؼقل:

اًمذي ضمعؾ حمؿد سمـ قمٌد ا، يتػؽر ذم ظمؾؼ اًمًؿقات وإرض9 سمؾ أمل يؽـ ذًمؽ 

وه شمؼدم اًمػـ قمغم أؿمؽوًمف  -ـمٌقعقي وريووقي -اًمتًوؤل ه شمؼدم اًمعؾؿ اإلجيويب

 اعمختؾػي مـ كحً وشمصقير وروايي وؿمعر ومقؾمقؼو واثقؾ؟ 

حلقوة إن اًمتطؾع اًمػؽري هق اًمذي دومع أرمخقدس إمم ايمتشو  كقامقس ا

وهق اًمذي دومع ٓومقازيف ومـ ىمٌؾف ديؿؼريط إمم ايمتشو  ىمقاكلم احلػوظ اًمؽقكقي  

قمغم اعمودة  وهق اًمذي دومع كققشمـ ويمٌؾر وأكشتلم إمم ايمتشو  كقامقس اجلوذسمقي 

اًمؽقكقي  وهق اًمذي دومع روسمػم مويػم إمم ايمتشو  ىمقاكلم طمػوظ اًمطوىمي. سمؾ إن اًمتطؾع 

هقمػموس واعمعري وسمقتفقومـ ودوٓيمروا وراؿمقؾ اًمػؽري هق اًمذي دومع ومقديوس و

إمم آهتداء إمم اًمقؾموئؾ اعمختؾػي اًمتل ظمؾد  و يمؾ مـفؿ قمغم ـمريؼتف أطمالم اًمٌنم 

وأوهومفؿ ومثؾفؿ  ومصٌفو إول ذم اثول كوـمؼ  وصوهمفو اًمثوين ذم مؾحؿي سموىمقي  

وطمرة  وؾمجؾفو اًمثوًمٌ ذم ملؾموة ؾموظمرة مريرة  وحلـفو اًمراسمع ذم ؾمؿػقكقي ؾم

وصٌغفو اخلومس ذم ًمقطمي ٓ يـؼيض مـفو اًمعجى  وأظمرضمتفو إظمػمة ذم دور 

 يتحدث سمف اجلقؾ سمعد اجلقؾ.
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 ويًلل اًمؽوشمى: يمقػ يمدي اًمتطؾع واًمػضقل إمم اإلسمداع وآظمؽماع؟

وجيقى: مـ اًمثوسمً أكف ٓ ظمؾؼ دون قمؿؾ اًمصوسمر  وأؿمور قمؾامء اًمـػس إمم 

م يمؾ شمعى ويمدح وضمفد ذم ؾمٌقؾ اإلسمداع. إن هذه ىمقؿي اًمعـٍم اوقجوين اًمذي يالز

اًمرضمػي اًمتلصمريي اوقجوكقي هل دًمقؾ اًمـشوط اًمـػًوين اًمػوقمؾ. ويمام أن اًمركوت اًمشجقي 

اعمحؽؿي شاعمقصمَّرة»ٓ شمصدر قمـ احلٌول اعمقؾمقؼقي اعمؽماظمقي اًمػتخوء  وإكام قمـ إوشمور 

ٌعٌ إٓ قمـ كػس متقشمرة اًمشّد  ومؽذًمؽ اًمرقمشوت اعممصمرة ذم اًمػـ اعمٌتؽر ٓ شمـ

 احلًوؾمقي  متحػزة اًمطوىمي  وصموسمي اًمشعؾي.

ويّؾخص اًمؽوشمى أظمػمًا أومؽوره ىموئاًل: ويمقػ يمون إمر ومنكف ٓ يتصقر ظمؾؼ 

مـ دون شمقشمر كػز ؿمديد يؿتوز سموحلدة واًمعـػ واحلامؾمي واحلّؿك. ودون هذا اًمتقشمر 

ن وموجلفد اًمػؽري إًمقؿ يـؼؾى اإلسمداع إمم ظمقول مريض أو هذيون أو وؾمقاس  وإذ

ذًمؽ اًمذي يشٌف آٓم اعمخوض واًمتلصمر اوقجوين آكػعوزم اًمٌوًمغ  ذًمؽ اًمذي يشٌف 

مهو سمؿثوسمي احلجر واًمزكد اًمؾذيـ يـؼدح قمـفام ذر  -ومرطمي مـ اؾمتخػو  اًمطرب

 شمؾؽ اًمـور اًمقاريي كور اًمعٌؼريي اخلاّلىمي.

 (7): حول التعبئة الػؽرية -7

أن مو ضمرى ذم اًمـقاطمل اًمػؽريي ذم قموعمـو اعمعوس همػم أسمون اًمؽوشمى ذم مؼوًمتف 

مضورع ذم ؿملكف عمًتقى إطمداث اًمتل اً ذم اًمـقاطمل اًمًقوؾمقي وطمتك 

دمؾً ذم ىمقوم اجلؿفقريي  إحدامهاآىمتصوديي. وذيمر فموهرشملم ًمؾدًٓمي قمغم ذًمؽ 

                                                 

 -اًمعدددان  اًمثوًمدٌ واًمراسمدع -جمؾدي اعمعؾدؿ اًمعدريب -طمقل اًمتعٌئدي اًمػؽريدي -اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ (6)

 .4847وين وؿمٌوط  قموم  يموكقن اًمث
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ريي اثؾً ذم منموقموت اإلكامء ذم ؾمق الثاكقةاًمعرسمقي اعمتحدة سملم ؾمقريي ومٍم و

ومٍم وذم اًمعراق وًمٌـون مثؾ )ؾمّد أؾمقان  اًمغوب  اًمًـ  يقؾمػ سموؿمو  اًمؾقطوين  

ؿمٌؽوت ؾمؽؽ احلديد..اًمخ( ويمؾ ذًمؽ داظمؾ ذم سموب اًمتعٌئي آىمتصوديي اًمرامقي 

 هنوئقًو مع اًمتصـقع إمم آيمتػوء اًمذايت.

ىموسة  أمو اًمتعٌئي اًمػؽريي ومرأى يموشمٌـو أهنو مو شمزال ذم كظره ؿمتقتي مٌعثرة  سمؾ

 قمـ احلّد اًمؼصقر يمّؾف. ويًلل اًمؽوشمى: قمغم أي كحق كػفؿ هذه اًمتعٌئي اًمػؽريي؟

إكـو كرمل مـ ورائفو إمم ذًمؽ اًمعؿؾ اًمذهـل اًمٌصػم اعمريمز »وجيقى ىموئاًل: 

اًمذي هيد  إمم إكورة ىمضويو وـمــو اًمعريب وإسمرازهو اإلسمراز اًمالئؼ  وسمقؾموئؾ اًمتعٌػم 

حمتوضمقن إمم اإلكورة واإلسمراز ووموًء سمحوضموت شمدومعـو ذم  اًمػـقي اعمختؾػي. ويرى أكـو

اًمداظمؾ إمم ارشمٌوط اًمققمل اعمحكم  وذم اخلورج إمم إومفوم اًمـوس طمؼقؼي ىمضويوكو اًمعودًمي 

 اًمتل ـموعمو ؿمقهتفو اًمدقمووة إضمـٌقي  دقمووة إقمداء.

أن صمؿي ىمضويو قموعمقي ومـفو مو خيص أمتـو  ومـ اًمؼضويو اًمعوعمقي ىمضقي ورأى 

اًمًؾؿ واحلرب  وىمضقي آؾمتعامر واًمتحرر  وىمضقي اًمتزايد اًمٌنمي ويمػويي 

 إرزاق  وىمضقي اًمتؼدم اعمودي ذم قمالىمتف مع اًمنمط اًمٌنمي إمم همػم هذا وذاك.

أمو قمغم اعمًتقى اخلوص ومفـوك مشؽؾي مقىمػـو مـ اعمدكقي احلوضة  ومشؽؾي 

و اًمغرب وشمطٌقؼو و اًمعؿؾقي اًمتـوىمض اعمؾحقظ سملم اعمٌودئ واًمؼقؿ اًمتل يـودي  

سموًمـًٌي إًمقـو وإمم اًمشعقب اعمًتضعػي  ومشؽؾي اًمـضول اًمؼقمل وارشمؽوؾموشمف 

اًمعوعمقي  واؿمتٌوك اعمصوًما سملم اًمشعقب اعمتحررة طمديثًو إمم مشؽالت أظمرى 

 شمػصقؾقي يمؼضويو اًمٌؽمول وإطمال   واحلقود  واعمقاىمع آؾمؽماشمقجقي ومو موصمؾفو.
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ًمػؽر وإدب واًمػـقن إذا شمـووًمقا هذه اعمقوققموت ومنهنؿ وأسمون أن رضمول ا

يتـووًمقهنو سمطريؼي ظموصي دمعؾفو كوومذة إمم ىمؾقب اًمـوس  وموًمشعر اًمؼقمل هيز إومئدة 

ذم أقمامىمفو  وإدب اعملؾمووي يصقر احلقادث اإلكًوكقي قمغم كحق يٌؾغ سمف اًمتخؾقد ذم 

احلامؾمي واحلى واًمتضحقي  سمًوـمتف  واًمـحوشمقن يـطؼقن اعمرمر سمعقاـمػ اًمٌطقًمي و

واعمقؾمقؼققن جيعؾقن مـ اًمركوت واًمـغامت ًمغي أؿمد سمالهمي وإومصوطمًو مـ ًمغي اًمؽالم  

واعمصقرون يعؽًقن سموًمصٌوغ وسموًمؾقن معوين اًمؼؾى اًمٌنمي  وجيؿدون سملًمعقسمي 

 اًمـقر واًمظؾؿي أهار اًمؼقؿ اًمرومقعي.

اوع آؾمتثامر ذم ويميمد أن وؾموئؾ اًمتعٌػم اعمختؾػي هل مو جيى أن يقوع مق

ش آًمتزام»شمعٌئي ومؽريي مقضمفي عمصؾحي أمتـو  وهذا هق معـك آًمتزام  وٓ يرى ذم 

ذًمؽ ٕن اًمػـ هق شمعٌػم سمديع قمـ اًمتجرسمي اإلكًوكقي  قمٌقديي شمتـوىمض واحلريي  

 وإدب احلؼ هق اًمتعٌػم قمـ اعمشوقمر احلؼي.

ائقلم واعمصقريـ ويٌلم أن اًمشعراء واًمؽتوب واخلطٌوء واًمؼصوصلم واًمرو

واًمـحوشملم واعمقؾمقؼقلم اًمذيـ ُيققن دمرسمتفؿ طمقوة واقمقي ؾمق  يشعرون سمؼضويو 

أمتفؿ وُيققهنو  وؾمق  يػتـقن ذم إجيود اًمؼقاًمى اًمصوحلي إلسمراز شمؾؽ اًمؼضويو إسمرازًا 

ومـقًو مجقاًل. وًمقس معـك ذًمؽ أهنؿ ؾمقـؼطعقن قمـ أن شمؽقن وؿ طمقوة ومرديي مًتؼؾي 

قن قمـفو: ومًقظؾقن أطمرارًا أن يصقروا إذا ؿموؤوا إهمراء اعمرأة اًمػوشمـي  ُيققهنو ويؽممج

وقمٌؼ اًمزهرة اًمػّقاطمي  وروقمي اًمغروب  ومحرة اًمشػؼ  واظمضالل اًمظؾ  ومو إمم 

 ذًمؽ مـ اًمصقر اًمشعريي.

وظمالصي مو اكتفك إًمقف اًمؽوشمى أن احلريي اًمػؽريي ًمـ شمؽقن مثؾقمي مع آًمتزام 
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أن شمراومؼ اًمتعٌئي ذم اًمـقاطمل  -وهل مؼتضقي سموًمػعؾ -أمتـو أسمدًا  ومنذا اىمتضً مصؾحي

اًمًقوؾمقي وآىمتصوديي شمعٌئي ذم اًمـقاطمل اًمػؽريي واعمعـقيي شمـػم ىمضويوكو اًمؼقمقي 

أكػذ إمم ىمؾى اًمعريب وقمؼؾف  وطمتك إمم ىمؾى  -سموًمػـ –واًمقـمـقي إكورة سمقـي  ودمعؾفو 

يؽقكقا واقملم عمًموًمقو ؿ  وٓ إضمـٌل وقمؼؾف  ومنن أهؾ اًمػؽر يؾزمفؿ مذ ذاك أن 

 ظمق  قمؾقفؿ مـ سمعد أن يتصدى وؿ أرسموب اًمػـ )اعمـزه قمـ اًمغرض(.

وصمؿي مؼوٓت كنمهو اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ ذم جمؾي اًمثؼوومي  ومـ هذه 

 اعمؼوٓت:

 (8): التـسقق اجلامعي دم ضل الوحدة -4

إىمؾقؿل  ضموءت اعمؼوًمي ذم صػحتلم  وشمـوول ومقفو مقوقع اًمتـًقؼ اجلومعل سملم

اجلؿفقريي اًمعرسمقي اعمتحدة )ؾمقريي ومٍم(  وذًمؽ إسمون اًمقطمدة سملم ؾمقريي ومٍم  

ورأى أن قمؿؾقي اًمتـًقؼ معؼدة ودىمقؼي وحتتوج إمم يمثػم مـ احلقطي اًمؽٌػمة  واؾمتلذن 

 اعمعـقلم ذم إسمداء سمعض اعمالطمظوت.

ئف سملن اإلكجوز اًمنيع جيى أن يؽوومومـ اعمالطمظوت اًمتل أسمداهو اًمتقايص 

اخلق  مـ اًمًٌ اعمردمؾ  وأن اًمرويي ذم معوجلي اًمؼضويو هل اًمتل يـٌغل أن شممظمذ 

سموحلًٌون  وىمد يؽقن مـ اعمًتحًـ اختوذ هنٍ ذم اًمعؿؾ مـ ؿملكف أن شمتًؾًؾ ومقف 

اًمؼضويو اًمتل هل مقوقع اًمتـًقؼ سمحًى أوًمقيو و مـ طمقٌ آؾمتعجول اعمؾا  

 ؾمقيو. وطمقـئذ ٓ يـجز مـفو إٓ مو أكضٍ إكضوضموً 

                                                 

اًمعدددد اًمثوًمددٌ قمددوم   -جمؾددي اًمثؼوومددي -اًمتـًددقؼ اجلددومعل ذم فمددؾ اًمقطمدددة -اًمددديمتقر طمؽؿددي هوؿمددؿ (7)

4847. 
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وصموين اعمالطمظوت أن اًمتـًقؼ ًمقس معـوه ذم اًمصى ذم اًمؼقاًمى اًمقاطمدة  سمؾ 

اًمتشؽقؾ واًمتؾقيـ ظمػم مـ آـمراد ذم وطمداكقي اًمصقرة  وهذا مو جيري ذم يمؾقوت 

 اًمعومل وضمومعوشمف ٓ يًتثـك مـف همرب وٓ ذق.

قمي مو يزال جيري شمدريًفو سموًمؾغوت إضمـٌقي رهمؿ كز وأسمون أن هـوك مقادّ 

اًمـصقص واًمـػقس إمم أن شمؽقن اًمعرسمقي مـ طمقٌ إصؾ ًمغي اًمعؾؿ واًمتعؾقؿ ذم 

ومروقمف يموومي  وأووا أكف مـ اعمممـلم سملن ًمًوكـو اًمعريب يتًع ًميوب اعمعرومي 

سمحذاومػمهو. وًمؽـ ًمـ يٌؾغ سمف هذا اإليامن اًمراؾمخ طمد اًمزقمؿ أن سموٓؾمتطوقمي سملم 

ت اإلىمؾقؿلم قمغم اًمًقاء سميسمي قمشقي ووحوهو شمعؿقؿ هذا إؾمؾقب قمغم ضمومعو

مـ قمصو ؾمحريي  وأكف ٓ سمد مـ أن كدع اًمتطقر اًمتدرجيل ومعوروي اًمتجورب 

سمعضفو سمٌعضفو أظمر يؼقدان إمم مـحك ذم هذا اًمٌوب يصؾ سمـو إمم اًمغرض دون 

 شمـود إمؽوكوشمـو وٓ اًمتػريط سمؿؼقموشمـو.

ًمطر   سمؾ يػرض واعمالطمظي اًمثوًمثي هل أن اًمتـًقؼ جيى أٓ يؽقن وطمقد ا

ك وضمدت. وذم مجقع إطمقال يـٌغل أٓ إظمذ  قمغم وضمف  احلقود سموحلًـوت أكّ 

شمتعورض هذه اًمػؽرة وشمؼوًمقد آؾمتؼالل واحلريي اجلومعقلم  وصمؿي ضورة ًمؾتقؾمع 

ذم اًمالمريمزيي اعمقضمقدة ذم ًمقائا اإلىمؾقؿ اجلـقيب  وهل مـ اعمؽوؾمى اعمػقدة اخلؾقؼي 

 ة اًمتـًقؼ.سموٓىمتٌوس ًمدى مٌوذ

واعمالطمظي اًمراسمعي شمتؿثؾ ذم أن اًمتـًقؼ جيى أن يتـوول ؿممون اًمٌحٌ اًمعؾؿل 

دومعًو سموعمعرومي اًمعؾؿقي اعمقوققمقي إمم إموم  ومـ اًمقاضمى أن شمدرس إؾموًمقى 

 واًمطرق أيؾي إمم شمقًمقد ومؽر اًمتحري واًمٌحٌ..
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ول سمؾ أن وأؿمور اًمؽوشمى أظمػمًا إمم أن اًمتـًقؼ جيى أٓ يؼتٍم قمغم إؿمؽ

يتـوول اًمؽـف واًمؾٌوب  واجلقهر ٓ اعمظفر  وأن اوؿ أن يـٍم  ذم اًمدرضمي إومم إمم 

اظمؽماع إؾموًمقى اعممديي إلؿموقمي روح ضمومعقي طمؼي مطٌققمي سمصػوت اًمؼقمقي 

  واإلكًوكقي اًمٌصػمة  روح شمممـ سموًمعؾؿ اإلجيويب وسمؽرامي اًمعؼؾ وشممصمر اًمتًوما

ؼ اعمتلم  وشمرشمػع سموًمشخصقي إمم مرشمٌي إصوًمي وشمؼدس اخلؾ  وشمـٌذ اًمعصٌقوت

 واإلكًوكقي اًمًومقي.

 (9)؟ داذا ل يؽون لـا إيديولوجقا طربقة -1

شمـوول اًمؽوشمى ذم مؼوًمتف مقوقع اإليديقًمقضمقو وملؿمور إمم أن اعمػؽريـ 

متامؾمؽ ًمدوًمتفؿ اجلديدة حتً ش قمؼوئدي»واًمًقوؾمقلم اًمعرب سمحثقا قمـ كظوم 

  وهذا آصطالح أصمور ضمدًٓ قمـقػًو سملم اًمؽتّوب شًمعرسمقيا اإليديقًمقضمقو»قمـقان 

إن »وٓؾمقام اعمذهٌقلم مـفؿ  طمتك مه أطمدهؿ إمم كؽران معـوه ىموئالً: 

اإليديقًمقضمقو ٓ قمالىمي وو سموًمًامت اًمؼقمقي  واًمؼقل سملهنو قمرسمقي أو أقمجؿقي يمالم 

 ومورغ همػم ذي مضؿقن.

ختوذ مذهى قمؼوئدي يًتطوع وأسمون أن اًمغرض مـ مؼوًمتف هق شمٌقون إمؽون ا

ومذيمر أن ش إيديقًمقضمقو»شمًؿقتف سموإليديقًمقضمقو اًمعرسمقي  ومٌحٌ أوًٓ ذم مصطؾا 

اؾمتعؿؾً ذم آظمر اًمؼرن اًمثومـ قمنم سمؿعـك اًمعؾؿ اًمذي  (idéologieيمؾؿي )

( يمحقادث مـ كطوق اًمشعقر  ومعرومي ظمصوئصفو Idéesهمروف دراؾمي )إومؽور 

                                                 

اًمعددد اًمثوًمدٌ قمدوم   -جمؾدي اًمثؼوومدي -عموذا ٓ يؽقن ًمـدو إيدديقًمقضمقو قمرسمقدي؟ -اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ (8)

4847. 
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وضموء اًمؽوشمى اًمروائل اًمشفػم ؾمتوكدال ومـؼؾف إمم وىمقاكقـفو وٓؾمقام أصؾ كشل و. 

سموب اعمـطؼ  ورأى أن ٓ ضورة ًمعؾؿ أومؽور مع وضمقد اًمعؼؾ ومؾؽي احلؽؿ ! صمؿ 

مو ًمٌٌ أن اصطٌغ هذا اعمعـك سمصٌوغ اوجوء  وملـمؾؼ اًمؾػظ قمغم يمؾ مـوىمشي ضمقوموء 

ومريؼ مـ شمدور قمغم أومؽور جمردة دون أن شمتـوول اًمقاىمعوت. ومـ هـو رمل 

وؿموشمقسمريون سملهنؿ )إيديقًمقضمققن( أو أصحوب ًقوؾمقلم اخلقوًمقلم يمـوسمؾققن اًم

 أومؽور مثوًمقي.

وعمو ـمؾع يمورل موريمس قمغم اًمـوس ذم اًمؼرن اًمتوؾمع قمنم سمـظريتف اًمؽؼمى ذم 

اجلدًمقي اًمؽؼمى اًمتورخيقي أحلؼ وصػ )إيديقًمقضمل( أيضًو سمؽؾ شمعؾقؾ اضمتامقمل 

وىمرر قمغم اًمعؽس عموديي ذم جمرى اًمتوريخ  يؼقؿ وزكًو ًماومؽور أيمثر مـ اًمقاىمعوت ا

أن يمؾ شمصقر أو رأي أو مذهى ومؾًػل أو اقمتؼود ديـل ومفق إيديقًمقضمقو صموكقيي 

يـٌغل اًمتامس أؾمٌو و ذم احلقادث آىمتصوديي. وأوو  إمم مضؿقن يمؾؿي 

إيديقًمقضمقو )أي مـظقمي اًمعؼوئد اًمػؽريي( كظريي يممـ  و قمغم أهنو طمؼقؼي إجيوسمقي 

اًمذيـ يعرومقن سموٓؿمؽمايمقلم اًمعؾؿقلم  وهذه اًمـظريي هل اعمًامة سموًمتػًػم أوًمئؽ 

 اعمودي ًمؾتوريخ.

ويصؾ اًمديمتقر هوؿمؿ سمعد هذا اًمعرض اًمتورخيل إمم أن يمؾؿي )إيديقًمقضمقو( 

يمؾ كظوم قمؼوئدي مـًجؿ يممـ سمف جمتؿع مـ اعمجتؿعوت أو دوًمي مـ أصٌا يراد  و 

إيديقًمقضمقوت مـ اًمنمق ومـ اًمغرب  وأن اًمدول  وأن ذم وؾمعـو أن كتؽؾؿ قمـ 

كٌحٌ قمـ إيديقًمقضمقو قمرسمقي أي قمـ مذهى مؾتحؿ يتـوول مجؾي ؿمموكـو اًمعؼوئديي 

 ومقحشدهو ذم مـظقمي متًؼي.
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يصؾا قمغم اًمصعقد ويؼػ سمعد ذًمؽ قمغم قمدة كؼوط شمعقــو قمغم كقع مـ اإلـمور 

 اًمعريب  ومـ هذه اًمـؼوط:

هنجر إمم همػم رضمعي ومعـك ذًمؽ أن  :يبياإليامن بالعؼل وبؼقؿة العؾم التجر -4

اًمعؾؿ اإلجيويب اؾمتحوًمتف وشمـوىمضف وقمٌثف مـ اخلراوموت واًمضالٓت  يمؾ مو أصمًٌ

وإسموـمقؾ وإؾموـمػم  ذًمؽ ٕن قموعمـو اعمعوس قمود ٓ يتًع ًمؾًحر وٓ 

ًمؾشعقذة وٓ ًمؾتخؿلم  وأن أؾموًمقى اًمعؾؿ ـمغً قمغم مجقع مقوديـ اعمعرومي  

ؽػمكو مجقعف سموًمصٌوغ اًمعؼكم واًمعؾؿل  وُيى أن يًقد وُيى أن يصطٌغ شمػ

إيامكـو سموًمعؼؾ وسمنمؽوكوت اًمطريؼي اًمعؾؿقي يمؾ ؿمموكـو اًمؼقمقي مـ ؾمقوؾمتـو إمم 

ؽقن اًمؽؾؿي إومم عؾقؿـو إمم شمـظقؿـو آضمتامقمل  ومتاىمتصودكو إمم دوموقمـو إمم شم

 وإظمػمة ذم يمؾ ذًمؽ ًمؾعؾؿ وًمؾعؾؿ اإلجيويب وطمده.

: ومـحـ أمي ًمـو ًمغتـو اًمعرسمقي وأدسمـو اًمعريب ومػماصمـو التـا كحن العربإيامكـا بلص -1

اًمروطمل اًمعريب وقموداشمـو اًمعرسمقي وشمؼوًمقدكو اًمعرسمقي  وًمـو ـموسمعـو اًمعريب اًمؼقمل 

اخلوًمص. وإن إيامكـو سموٕصوًمي اًمعرسمقي ؾمق  يؽًى أدسمـو وومــو وكتوضمـو اًمػؽري 

 ذا ىمقؿي. واًمروطمل وطمتك اًمصـوقمل واعمودي ـموسمعًو ظموصوً 

يمقال شمـحر  ومتؽمدى ذم مفووي اًمػوؿمقي وشمظؾ قمغم : اكػتاح قومقتـا طذ العامل -2

وٓ سمد وو أن شمعتـؼ اعمثؾ اًمعؾقو اعمتًؿي سموًمشؿقًمقي اًمؽقكقي  إذ   صؾي سموإلكًوكقي

جيى أٓ شمتـورم مػوهقؿـو اًمؼقمقي سملي طمول واعمثؾ اًمعؾقو اًمدوًمقي اًمعومي حتؼقؼًو 

 ًمؾتضومـ اًمٌنمي.

  ذًمؽ ٕن اًمعؿؾ هق أداة اإلومصوح قمـ يامن بجدوى العؿل البػي ادثؿراإل -3

اًمذات ووؾمقؾي اإلكتوج اعمودي اًمذي هق ىمقام احلقوة واًمؼقة واًمتحرر  وًمعؾ مـ 
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ظمصوئص قمٍمكو احلديٌ أن اًمعؿؾ ومقف أصٌا أقمغم اًمؼقؿ قمغم اإلـمالق. وًمؽـ 

 اعمراد سموًمعؿؾ إكام هق اًمعؿؾ اعمثؿر اعمـتٍ.

وشمى أظمػمًا مـ مؼوًمتف إمم أن اًمتحكم سموًمػؽر اًمعؾؿل اعمقوققمل  وخيؾص اًمؽ

واًمشعقر سموٕصوًمي اًمعرسمقي  وآكػتوح قمغم اًمعومل اإلكًوين  و ورؾمي اًمعؿؾ اعمجدي 

إكام هل كؼوط اظمتػمت مـ هـو وهـوك  وخيقؾ إًمقـو أن اًمقصؾ سمقـفو وسمام كجؿً قمـف 

 ظمطقط قمريضي إليديقًمقضمقو قمرسمقي.
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 حؽؿة هاشم مرتمجاً 

مل يؼتٍم قمؿؾ اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ ذم اعمقدان اًمؽمسمقي قمغم إًمؼوء 

اعمحوضات ذم اعمعفد اًمعوعمل ًمؾؿعؾؿلم ويمؾقي اًمؽمسمقي سمعد ذًمؽ  وٓ قمغم كنم 

ًمف إؾمفوم يمٌػم ذم  اعمؼوٓت اًمؽمسمقيي ذم جمؾي اعمعؾؿ اًمعريب ذم وزارة اًمؽمسمقي  وإكام يمون

إهمـوء اًمؽمسمقي اًمعرسمقي سمام كؼؾف إًمقفو مـ شمرمجوت قمـ اًمػركًقي عممًمػوت شمرسمقيي وكػًقي  

وومقام يكم ومؽرة مقضمزة قمـ يمؾ يمتوب مـ اًمؽتى اًمتل ىموم طمؽؿي هوؿمؿ سمتعريٌفو سمؾغي 

 واوحي وأؾمؾقب ؾمؾس:

ول وهل دراؾمي مـشقرة ذم اًمػركًقي ذم جم (50) :طرفان الذات ومركزية األكا -4

قمؾؿ كػس اًمطػؾ جلون سمقرضمود وىمد ىموم طمؽؿي هوؿمؿ سمتعريٌفو وأؿمور ومقفو 

إمم أن ىمؿي آؾمتؼالل اًمشخيص هل قمرومون اعمرء ذاشمف  ذًمؽ ٕن معرومي 

اًمذات هل إحلوق اًمػرد كػًف سمـقع معـقي هق اإلكًوكقي  ووىمق  مـف وؿـ 

يـ يؿؽـ موهقي اًمؼقؿ اًمروطمقي قمغم اًمؽقون اًمقضمقدي ومقفو  و ذيـ آقمتٌور

 أن يؼول: إن قمرومون اًمذات إكام ُيصؾ ًمدى اوم اًمـؿق اًمعؼكم.

وأسمون أكف إذا أريد سمؿريمزيي إكو معـوهو اًمعوم )أي اعمقؾ اًمالؿمعقري ذم اًمطػؾ 

  ومؼد شمرد قمغم اخلوـمر أن هذه اعمريمزيي مو هل إٓ مظفر ش(أكو»إمم كًٌي يمؾ رء إمم 

 يًتغـل قمـفو  ومػقفو شمتجغم أؿمد اجلالء ذايت  وهل وامن ًمؾطػؾ ومحويي مقىمتي ًمف ٓ

                                                 

اًمعدددد  -جمؾددي اعمعؾددؿ اًمعددريب -زيددي إكددوقمرومددون اًمددذات ومريم -شمعريددى اًمددديمتقر طمؽؿددي هوؿمددؿ (44)

 .425ص  4844يموكقن إول  -اًمثوًمٌ
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كقي اًمطٌقعي ذم شمقصقي اعمرء كػًف  ووذا يًّقغ أن كرى ومقفو ًمدى يموئـ وعقػ 

يموًمطػؾ شمعٌػمًا سُيًو مؽشقومًو قمـ )إرادة اإلسمؼوء قمغم اًمؽقـقكي(  واعمحوومظي قمؾقفو 

 ومؼؾ هل )قمشؼ اًمـػس كػًفو( قمغم كحق مو يػفؿف روؾمق.وشمـؿقتفو. وإن ؿمئً 

هقمون مو كرى )قمشؼ اًمـػس ًمؾـػس(  الكتؼال إغ ادقدان األخالقي لم وطم

وىمد هت إًمقف سمًفقًمي وين قمدوى )إيثور اًمـػس( مع ؿمقائى مـ إكوكقي. 

ومريمزيي إكو ذط أصكم مـ ذائط شمطقر اًمضؿػم إظمالىمل ًمدى اًمطػؾ  ٕهنو 

 حتؿؾف ذم اًمٌدء اختوذ اًمقاىمعقي ذم إظمالق.

ومقٌلم أهنو هل اجلفؾ سموًمذات يمذات  وأهنو كا دم احلقاة الروحقة مركزية األأمو 

سموقمتٌور أن (  je(  ووؿػم اعمتؽؾؿ )moiىمٌؾ يمؾ رء قمدم اكػصوم سملم إكو )

)حمؿقل( اًمػرديي اًمـػًوكقي  أو مو أؾمـد إًمقفو  قمغم  -يمام قمرومف وًمقؿ ضمقؿس -)إكو(

ًوكقي  ومضؿػم اعمتؽؾؿ قمـد اًمطػؾ طملم أن وؿػم اعمتؽؾؿ هق )احلومؾ( ذم اًمػرديي اًمـػ

واىمع حتً وـملة إكو  ذائى ومقف  ٕن اًمطػؾ سملم اًمثوكقي واًمثوًمثي مـ اًمعؿر ىمؾام يتؽؾؿ 

قمـ كػًف إٓ سمضؿػم اًمغوئى )هق(  وًمئـ يمون اًمطػؾ اًمذي يتؽؾؿ قمـ كػًف سمضؿػم 

أظمرى  إن  ه  ومرسمام مل يؽـ ؿموقمرًا سمضؿػم اعمتؽؾؿ ومقف. وسمعٌورة شأكو»اًمغوئى ؿموقمرًا سمد 

وؿػم اعمتؽؾؿ ًمدى اًمطػؾ خمتؾػ قمـف ًمدى اًمراؿمد مـ طمقٌ إن اًمطػؾ ٓ يًتؿًؽ 

ظمالومًو ًمرد اًمػعؾ اًمصودر قمـ اًمراؿمد ذم ش إكو»سمووقيي اؾمتؿًويمًو ؿمديدًا شمؾؼوء شمعدد 

 مثؾ هذه احلول.

طدم التـاسب بع الؼدرة الواسعة إغ حد ما دم ذاكرة طرفان األشقاء ويالطمظ 

ومعغم ىمدر مو يؽقن اًمطػؾ طمديٌ اًمًـ   ذاكرة الستحضار لدى الطػلوبع فؼر 

ذم احلوض )احلوض اًمؼصػم ىمٍم اًمـؼطي(  ويمذًمؽ يؽقن أقمجز شمؽقن طمقوشمف أمعـ 
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قمـ شمصقر كػًف ذم اعمًتؼٌؾ  ذًمؽ ٕن )وؿػم اعمتؽؾؿ( ذم احلوض اًمؼريى مدقمقم 

قن اًمذي جيى إؾمـوده ذم سمد )إكو( أؿمد دقمؿ وأىمقاه  قمغم طملم أكف ًمؽل يتصقر اعمضؿ

 اعمًتؼٌؾ إمم )إكو( ٓ طمقؾي ًمف ذم ذًمؽ إٓ آقمتامد قمغم كػًف.

وثؿة مظفر آخر تتؿقز به مركزية األكا لدى الطػل، ويتؿثل دم طدم التػريق 

ومػل وموحتي اًمعفد ٓ يٌؾغ ؿمعقر اًمطػؾ طمد اًمتؿققز سملم اًمعومل بع الذايت وادوضوطي، 

عمقوققمقي احلؼقؼقي )وهل كؼقض اًمقاىمعقي اًمًوذضمي( اخلورضمل و)إكو( مع أن ا

شمػرض طمصقل وقمل اًمذات ذا و  وموًمطػؾ يٌدأ سموًمـزقمي اًمقاىمعقي واوعًو قمغم مًتقى 

واطمد مجقع مضوملم اًمشعقر قمغم اظمتالومفو  أمو ومؽرة اعمقوققمقي اعمًووىمي ًمػؽرة 

يمؾ واطمد اًمذات ومتؼتيض اكػصوًٓ شمدرجيقًو ذم ضمق  ذًمؽ اًمشعقر سملم قموعملم يتؿؿ 

ويتجغم قمدم اًمتػريؼ هـو قمغم أؿمده ذم اقمتؼود مـفام أظمر  ومهو اعمقوققمل واًمذايت. 

اًمطػؾ اًمضؿـل سموؿمؽماك طمقوشمف مثاًل ذم طمقوة اًمؽقايمى  أو اؿمؽماك طمقوة اًمؽقايمى ذم 

طمقوشمف اؿمؽمايمًو ؾمحريًو متٌودًٓ  يمام شمتليمد هذه اًمظوهرة أيضًو ذم كزقمي اًمطػؾ إمم قمزو 

قر واإلرادة ًمؾجامد  وموحلقوة واًمققمل واإلرادة اًمتل يؾحؼفو اًمطػؾ احلقوة واًمشع

سموٕؿمقوء إكام هل إمقر اًمتل يعتؼم اًمطػؾ أهنو ضوريي وو إلاوم مفومفو ذم اىمتصود 

اًمؽقن. وًمدى اًمطػؾ اظمتالط سملم اعمودي واعمعـقي  وقمغم هذا اًمتداظمؾ سملم اعمودي 

 سمؿًومهي إؿمقوء ذم اًمعداًمي اإلكًوكقي.واعمعـقي يٌـك اقمتؼود أطمدث إـمػول ؾمـًو 

طدم التؿققز بع الػؽرة والمء، وذم مقدان اًمؾغي دمر مريمزيي إكو إمم 

ومؽؾ مو يشغؾ اًمذهـ هق واىمع  طمتك إكف ًمقًتطقع إطمالًمف حماًل مو سمصقرة واإلشارة، 

مقوققمقي  ًمدرضمي أن اًمشلن يمذًمؽ ذم إطمالم  ويمؾ ذي اؾمؿ ومفق مقضمقد  وإن 

 ػؾ إمم آقمتؼود سمقاىمعقي آؾمؿ مو هق إٓ شمعٌػم مٌوذ قمـ مريمزيي إكو ًمديف.كزوع اًمط
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مظاهر مركزية األكا لدى الطػل هو طدم التؿققز بع األكا والغر ومـ 

(Alter  Ego  ) إذ إن ضمفؾ اًمطػؾ سمذاشمف خيؾؼ ًمديف اًمضالل أين  أي أن ومؽرة

  ومؽرة أظمريـ. ومػل اًمغػم مقضمقدة داظمؾ ومؽرشمف  وأن ومؽرشمف طموصؾي ذم ضمق

جمول اًمـظر يتخقؾ اًمطػؾ دائاًم أكف يػفؿ أظمريـ  وأهنؿ يػفؿقكف ومفاًم سموجلؿؾي  

أضمؾ  واًمتحؾقؾ  وٓ يٌذل جمفقدًا مـوهق ٓ يعر  أسمدًا ضورة اًمنمح واًمتػًػم 

إرؿمود ؾمومعقف أو اعمتحدصملم إًمقف  وٓ شمـقيرهؿ وٓ إىمـوقمفؿ  وًمذًمؽ ٓ كرى 

اًمتل يػرض ومقفو آزدواج سملم اعمتؽؾؿ ومم مـ كقع اعمحوورة أطموديٌ اًمطػؾ إ

قمغم ش Monologues Collectifsاًمـجووى اجلؿعقي: »واعمخوـمى  سمؾ مـ كقع 

 كحق مو أورده )سمقوضمي( ذم شمعٌػم مـ شمعوسمػمه اًمػذة.

مظاهر مركزية األكا هو طدم الػصل بع )الذات( الػردية ادشخصة، ومـ 

سملم )احلومؾ( اًمـػًوين و)احلومؾ( اعمـطؼل   هي مؼر العؼل، وبع الذات الؽؾقة التي

وموٓظمتالط هـو يٌدو ذم شمصديؼ أطموديٌ اخلراومي ذم مزج اًمقاىمع سموًمقهؿ  ذم ظمؾط 

صحق اًمػؽرة سموحلؾؿ  ذم ـمغقون اسمتغوء رى اًمـػس قمغم اخلضقع إمم اعمعويػم اًمال 

شمدرجيقًو  ذًمؽ اًمؼوكقن  ؿمخصقي ذم ىموكقن ارشمؼوء احلرص قمغم اًمتعؾقؾ اعمـطؼل ارشمؼوءً 

اًمذي يدًمـو قمغم معـك اًمتعؾقؾ مـ إكامط اًمعريؼي ذم اًمذاشمقي إمم إكامط اًمعريؼي ذم 

اعمقوققمقي يموًمعؾقي واًمًٌى اعمؼمر  واًمطػؾ جيد مشؼي يمؼمى ذم آكتؼول مـ مًتقى 

اعمخوصؿي )اًمذي هق اظمتال  ذايت سملم أؿمخوص( إمم مًتقى اعمـوىمشي )اًمذي هق 

 ًمٌعض إطمؽوم سمٌعض معوروي مقوققمقي(.معوروي 

وحمصؾ ذًمؽ يمؾف أن اعمظوهر اًمرئقًي يمؿريمزيي إكو قمـد اًمطػؾ شمتؾخص ذم 

طدم الكػصال بع )األكا( و)ضؿر ادتؽؾم( مع تعؾق هذا األخر آظمر إمر سمام يكم: 
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بذاك، وطدم التػريق بع )الذايت( و)ادوضوطي(، مع الرجوع رجوطًا ضؿـقًا 

طي إغ الذايت، وطدم التؿققز بع )األكا( و)الغر( مع اطتؼاد ساذج باحلضور بادوضو

الذهـي ادتبادل، وطدم الػصل بع )احلامل( الػردي اجلزئي، و)احلامل( الؽظ 

وسمقاؾمطي مريمزيي إكو يصـع اًمطػؾ طمؼقؼتف ادعؼول مع إحلاق لؾثاين باألول، 

عرومي  ومؽذًمؽ هق وموىمد اًمشعقر وواىمعف  ويمام أكف ٓ يؿؾؽ اًمشعقر سمصعقسمي اعم

سمؿؼوومي إؿمقوء  و ذا اعمعـك يؿؽـ أن يؼول: إن هـوًمؽ ضسملم مـ مريمزيي إكو: 

ضسمًو مـطؼقًو شمؼقم قمؾقف سمـقتف اًمذهـقي  وضسمًو يمقـقكقًو شمؼقم قمؾقف ذهـقي اًمطػؾ  وهـو 

ـ كجد مقازاة سملم قمجز اًمطػؾ قمـ اًمشعقر سمطٌقعتف إظمالىمقي اًمصحقحي  وقمجزه قم

 اًمشعقر سمطٌقعتف اًمعؼؾقي احلؼي.

ومؼد يؽقن تضاؤل لؾـزطة الذاتقة طـدما يتوصل الطػل إغ معرفة كػسه، وصمؿي 

مـ اًمشطط اًمزقمؿ سملن مريمزيي إكو اًمتل شممصمر شملصمػمًا سمعقد اعمدى ذم طمقوة اًمطػؾ 

إن اًمطػؾ إذ يؿزج سملم مو هق إظمالىمقي واًمعؼؾقي ٓ يتـوول شملصمػمهو كشوـمف اًمعؿكم  

ػ احلريموت إًمقف وأؾمفؾفو قمؾقف جيـا ضمـقطمًو مطردًا إمم شمقضمقف احلؾ أسمًط وضمفي آًم

مـ اًمصالح واًمقن واعمقاومؼي اعمٌوذة  ويمذًمؽ يؿقؾ اًمطػؾ مقاًل مطردًا إمم قمدم 

اؾمتعامل إداة )ظمورج ىمقؿتفو اًمقفمقػقي اخلوصي( إٓ يمؿحض اؾمتطوًمي ٕقمضوء 

تؽؿقؾ ًمـؼص يده اًمؼوسة. وهـو امتداد ًمذراقمف  أو يمتدارك سموًمضمًؿف  يمؿجرد 

ش. إكام أؾموشمذشمـو احلؼقؼققن ذم اًمػؾًػي يداكو ورضمالكو»شمثًٌ صحي رأي روؾمق اًمؼوئؾ: 

أكً شمعؾؿ أكف ذم داظمؾ اعمـظقمي اعمؽقكي مـ قمضقيي اًمطػؾ اعموديي واًمـػًقي مـ ضمفي  

قومقؼ ومـ اعمحقط مـ ضمفي أظمرى يتؿ اًمتآًمػ اعمتٌودل ضمريًو قمغم ـمريؼتلم: ـمريؼي اًمت

اًمؼوئؿي قمغم إظمضوع اًمعضقيي عمؼتضقوت اعمحقط اؾمتـودًا إمم اعمعويػم اعمقوققمقي  
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وـمريؼي اًمتؿثقؾ اًمؼوئؿي قمغم إظمضوع اعمحقط عمؼتضقوت اًمعضقيي اقمتامدًا قمغم 

اعمطووقموت اًمذاشمقي  ومٌقـام شمـؿق طمقوة اًمطػؾ اًمػؽريي وإظمالىمقي ذم إصؾ وومؼًو 

ًمعؿؾقي مـذ اًمٌدء قمغم )ـمريؼي اًمتقومقؼ(. ويٌدو )ًمطريؼي اًمتؿثقؾ(  دمري طمقوشمف ا

اًمتٌويـ أؿمد مو يؽقن ذم اخلال  اًمـوؿم  سملم اًمتـٌم سموًمقاىمع وهق همويي همويوت اًمػؽرة 

 اًمعؿؾقي  وسملم شمٌودل احلقادث وهق مـ ظمصقصقوت اًمػؽرة اًمتلمؾقي.

 كتاب ادذاهب الػؾسػقة لؾدكتور أكدره كريسون -1

هوؿمؿ  وصدر وؿـ مطٌققموت اجلومعي شمرمجف قمـ اًمػركًقي اًمديمتقر طمؽؿي 

/ مئتلم وؾمتلم 154م  ويؼع اًمؽتوب ذم /4841اًمًقريي ذم ـمٌعتف إومم قموم 

صػحي  ويشتؿؾ قمغم صمالصمي أىمًوم أووو قمـقاكف: ىمضويو مو سمعد اًمطٌقعي  أىمًوم قمومي  

وصموكقفو قمـقاكف اًمـزقموت اًمقصمقىمقي ويشتؿؾ قمغم صمالصمي ومصقل هل اًمـزقموت اًمطٌقعقي 

أمو اًمؼًؿ اًمثوًمٌ ومعـقاكف كزقموت كػل  وت اًمروطموكقي واًمـزقموت اعمثوًمقي.قمواًمـز

شمـوول ذم إول مـفو كزقموت كػل  تؿؾ قمغم ومصؾلم:اًمظـ  ويشاعمعرومي وومؾًػوت 

اعمعرومي وومؾًػوت اًمظـ  وشمـوول ذم اًمثوين ومؾًػوت اًمظـ آطمتامًمقي واًمذرائعقي  

 مـف. ويموكً صمؿي ظمواي وشمؾخقص ًمؾؽتوب ذم اًمؼًؿ إظمػم

وأؿمور اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ ذم مدظمؾ اًمؽتوب حتً قمـقان كقـمئي إمم أن 

اعممًمػ مل هيد  مـ يمتوسمف إمم أن يًتعرض اؾمتعراوًو شمورخيقًو مجقع مو ىمرره اًمػالؾمػي 

مـ مذاهى  ومل يرم طمتك إمم اًمتذيمػم سملؿمفرهو  وٓ إمم شمؾخقصف. وإكام رمك إمم أن 

ل مـ أكامط اعمذاهى  ويؾخص سمراهلم يصػ ويصـػ مو شمصقره اًمتػؽػم اًمػؾًػ

 اًمؼوئؾلم  و  مع اًمتـٌقف قمغم طمجٍ ظمصقمفؿ.
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وعمو يموكً أكامط اعمذاهى ٓ شمػفؿ طمؼ اًمػفؿ إٓ سموقمتٌور شمعوروفو  ومؼد درؾمفو 

  اًمزمـل.مـ ظمالل كظرة يمؾ مـفو إمم أظمر متٌعًو ذم ذًمؽ اًمـظوم اعمـطؼل ٓ

« ضايا ما وراء الطبقعة: أقسام طامةق»الؼسم األول من الؽتاب ذي العـوان وذم 

ورد أن اإلكًون يطرح قمغم كػًف قمدة مًوئؾ ذم مو وراء اًمطٌقعي  وهذه اعمًوئؾ 

 أوغ ادسائلمتؽوومؾي ومقام سمقـفو  قمغم اًمرهمؿ مـ أن يماًل مـفو مـػصؾ قمـ أظمر  ومـ 

 الثاكقةادسللة اًمتل شمـجؿ قمـ اًمتػؽػم ذم اًمعؾؾ اًمػوقمؾي: مو قمؾي وضمقد هذا اًمٌمء؟ و

ادسللة هل: هؾ ًمؾؽقن همويي؟ وهؾ ٕضمزائف همويي؟ وإذا يموكً ًمف ووو همويي ومام هل؟ و

يمون اًمشلن يمذًمؽ ومام ـمٌقعي هذا اًمقاىمع : هؾ هـوك واىمع طمؼقؼل؟ وإذا الثالثة

يمؾـو ُيقو صمؿ يؿقت  مو هذا اعمقت سموًمـًٌي  :اعمصػمهل  ادسللة الرابعةاًمصحقحي؟ و

إسمد؟ أم هؿ يًتؿرون ذم طمقوة مًتنة ٓ كراهو؟ وإذا  ًمؾؿقشمك؟ أهؿ ىمد دصمروا إمم

يمون إمر يمذًمؽ ومنمم أيـ ذهى همٓء اًمذاهٌقن؟ وإٓم صوروا؟ ومو يـتو ؿ؟ 

: هؾ اًمػؽر اًمٌنمي  قئتف اًمتل ريّمى قمؾقفو ىمودر قمغم طمؾ شمؾؽ ادسللة اخلامسةو

شمًوؤًمف أومؾقًً  اعمعضالت اًمعصقٌي اًمتل شمرد قمغم اًمذهـ؟ وإذا يمون اًمػؽر قمغم طمؼ ذم

 سمـقتف شمؼيض قمؾقف سملن يظؾ ذم طمػمة ٓ يؼـع سمٌمء؟

وموًمؼضويو اًمرئقًي ذم مو وراء اًمطٌقعي هل: مًلًمي اًمعؾي اًمػوقمؾي إومم  ومًلًمي 

ومًلًمي ـمٌقعي اًمقضمقد اعمطؾؼ اًمصؿقؿي  ومًلًمي اؾمتعداد   اًمعؾؾ اًمغوئقي إظمػمة

ذه اعمًوئؾ ظموصي سموإلكًون اًمعؼؾ وىمقؿي اًمطرائؼ اًمٌنميي ذم طمؾ اعمعضالت. وه

وإن آهتامم سملمقر مو سمعد اًمطٌقعي وطمقثام يقضمد اًمـوس شمقضمد مًوئؾ مو سمعد اًمطٌقعي. 

راومؼ اإلكًوكقي مـذ مطؾع ومجرهو  وًمؼد فمفر قمغم صقرة شمتػووت ذم اًمٌقون واجلالء 
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وأظمذ اًمـوس ذم اًمتػؽػم وذم سمـوء مذاهٌفؿ سمداومع ذًمؽ ًمدى ؾمقاد اجلامقموت اًمٌنميي  

هتامم  وحتً وـملشمف  واؾمتجوسمي ًمداقمل طموضمو ؿ اًمعؿؾقي اهتدوا إمم وضمدان مو آل آ

 ؿ إمر إمم ايمتشوومف  ومال أول إذًا قمغم ًمقن ومقؾًق  مو مـ اعمقىمػ اًمذي يتخذه مـ 

 أمقر مو وراء اًمطٌقعي.

ومـ اعمالطمظ أن اًمػالؾمػي يتؿقز سمعضفؿ مـ سمعض سمؿقزة ومورىمي  وهل أهنؿ 

 اعمقتو ومقزيوء اعمنموقمي كظرات خمتؾػي دمعؾ اعمذاهى ضوسمًو صمالصمي:يـظرون إمم مطومع 

 (Dogmatiquesاعمذاهى اًمقصمقىمقي ) -4

 (Agnosticistesمذاهى كػوة اعمعرومي ) -1

 (Philosophes de la croyanceمذاهى اعمػؽريـ  ومالؾمػي اًمظـ ) -2

وقمـ شمعريػ اًمػقؾًق  اًمقصمقىمل يؼقل اعممًمػ إكف ذًمؽ اًمذي يرى أن ىمضويو مو 

اء اًمطٌقعي يمؾفو أو سمعضفو ىموسمؾي ٕن حتؾ طماًل يؼقـقًو سمؼقوم اًمدًمقؾ قمؾقف سملؾمؾقب قمؾؿل ور

أو سمطرائؼ شمعد أمعـ ذم اًمؼمهون  وأمو كػوة اعمعرومي ومرأهيؿ يعورض اًمقصمقىمقلم اوم 

اعمعوروي  ويرون أن اعمطؾؼ ٓ ؾمٌقؾ إمم معرومتف. ويميمد اعممًمػ أن اًمقصمقىمقي مؼوًمي 

عرومي وإن يمون ادموهفو اًمعؽس مثقؾتفو ذم اًمتطر   ويرى أكف إذا متطرومي وكزقمي كػوة اعم

يمون ذًمؽ يمذًمؽ أومال يًتطوع إذًا اختوذ مذهى وؾمط؟ سمعض اًمػالؾمػي ومؽروا ذم ذًمؽ  

قمغم أكف قمؾؿ  سمؾ قمغم أكف ـموئػي مـ اًمظـقن اعمعؼقًمي  وهمٓء ٓ يزومقن ًمؽ مذهٌفؿ 

أضمفؾ يمؾ »ن  ويؼقل كػوة اعمعرومي:   وهؿ خيطئقشأكو أقمؾؿ»اعمًتحٌي. يؼقل اًمقصمقىمققن: 

َـّ سملم   وهؿ يٌوًمغقنشاجلفؾ ومو مـ ومؾًػي ش. أفمـ»ًو ًمد مقوعش أضمفؾ»وش أقمؾؿ»  وًمؽ

إٓ وهل وصمقىمقي أو كوومقي ًمؾؿعرومي أو فمـقي  وإكام شمؽقن وصمقىمقي )ضمزئقي قمغم إىمؾ( مـذ أن 

قي ًمؾؿعرومي قمغم شمؼٌؾ أكـو كًتطقع إدراك اعمطؾؼ ذم ؿملن مو سمطريؼي مو  وٓ شمؽقن كووم
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هذه اعمشؽؾي همػم »صقرة يمومؾي إٓ إذا أضموسمً قمـ يمؾ مشؽؾي شمتعؾؼ سموعمطؾؼ سمؼقوو: 

  ومنذا مو دقمتـو ومؾًػي إمم أن كعتؼم سمعض إطمؽوم شىموسمؾي ًمؾحؾ  وؾمتٌؼك يمذًمؽ إمم إسمد

ومنكام شمؾؽ داظمؾي ذم )رهماًم قمـ قمدم اؾمتؽاموو اًمؼمهون( اعمقتو ومقزيقيي راضمحًو قمغم سمعض 

ب اًمظـ  إٓ أن هـوك أكحوء خمتؾػي ذم اًمقصمقق  وذم كػل اعمعرومي  وذم اًمظـ ومالسمد مـ سمو

 شمصـقػفو ومقام سمقـفو  وشمعريػفو سمؿعوروي سمعضفو سمٌعضفو أظمر.

يمؾ »ضموء ذم مدظمؾف:  «الـزطات الوثوققة»ذي اًمعـقان  الؼسم الثاينوذم 

متـوول أسمحوصمفؿ  وًمؽـفؿ  اًمقصمقىمقلم متػؼقن اوم آشمػوق قمغم اًمتٍميا سملن اعمطؾؼ ذم

همػم متػؼلم قمغم اعمـفٍ اعممدي ًمؾقصقل إًمقف  ومفؿ خيتؾػقن اظمتالومًو سمّقـًو قمغم ذات 

 اعمطؾؼ وضمقهره  وإن يموكقا يزقمؿقن مجقعًو معرومتف.

اًمـزقموت اًمطٌقعقي  -4وهو هـو شمتعورض صمالث ـمقائػ مـ اًمـزقموت: 

(Naturalismes )1- ( اًمـزقموت اًمروطموكقيSpiritualismes )2-  اًمـزقموت

 (.Idéalismesاعمثوًمقي )

كؼقل اًمـزقموت سموجلؿع ٕن هـوك أكحوء قمديدة  ؽـي ذم يمقن كزقمي مو ـمٌقعقي 

 أو روطموكقي  أو مثوًمقي.

مـ هذا اًمؼًؿ يتـوول اعممًمػ سموعمعوجلي اًمـزقموت اًمطٌقعقي   الػصل األولوذم 

سمصػتلم اصمـتلم صػي  إذ يؼقل إن مجقع اًمػؾًػوت اًمطٌقعقي ذم أي زمون ومؽون شمتصػ

ؾموًمٌي  وأظمرى مقضمٌي. ومؽؾ ومؾًػي ـمٌقعقي إكام هل ىمٌؾ يمؾ رء مذهى يّدقمل أن 

اًمعومل مل خيؾؼف ظموًمؼ مدسمر قموىمؾ  ومل شمـظؿف قمـويي إوقي ذم اوم اخلػم واًمذيموء مـ أضمؾ 

قمل أن اًمؽقن  ؽـ همويي مـ اًمغويوت  ومـ ضمفي أظمرى اًمػؾًػي اًمطٌقعقي مذهى يدّ 

 ّؾؿ اعمرء سمؿقوققموت معدودات.اًمتعؾقؾ إن ؾم
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وأقمظؿ إؾمٌوب اًمتل دقمً اًمطٌقعقلم ٕن يـؽروا وضمقد قمـويي إوقي مدسمرة 

ملظمقذ مـ وضمقد اًمنم قمغم كحق مو يظفر ذم اًمعومل: إن يمقكًو أوضمده إًمف ىمدير طمؽقؿ 

ظمػّم ًمقـٌغل أن يؽقن آيي ذم احلًـ واخلػم  ومؾــظر موذا كرى؟ اًمنم مًتػقض ذم يمؾ 

قتو ومقزيقي )يريدون قمدم اًمؽامل ذم اعمخؾقىموت(  وذ مودي )يريدون مؽون: ذ م

سمذًمؽ إمل سمؽؾ أؿمؽوًمف(  وذ معـقي )يريدون سمف اخلطقئي واًمرذيؾي واجلريؿي(. 

 ويمؾ هذه اًمنمور سملؿمؽووو اعمختؾػي ًمقًً قمروقي.

مـفو مذهى ًمقؾمقى   وأسمون اعممًمػ أن إىمدملم سمـقا قمدة مذاهى ـمٌقعقي

(Leucippeذم )( اًمؼرن اًمًودس ىمٌؾ اعمقالد  وديؿؼريط Démocrite ذم ) اًمؼرن

 ( ذم أواؾمط اًمؼرن اًمثوًمٌ ىمٌؾ اعمقالد.Epicureاخلومس ىمٌؾ اعمقالد  وأسمقؼقر )

وذيمر أن هـوك كؿطلم يمٌػميـ يؿؽـ اققزمهو ذم قمؾقم اًمطٌقعي: اًمعؾقم اًمتل 

ًمعؾقم اًمتل شمتعؾؼ سمام شمتعؾؼ سمام هق همػم قمضقي: قمؾؿ اًمػؾؽ  اًمػقزيوء  اًمؽقؿقوء  وا

وموًمػالؾمػي اًمعؾؿققن يلظمذون هق قمضقي: قمؾؿ احلقوة  قمؾؿ اًمـػس  قمؾؿ آضمتامع. 

مٌودئ مذهٌفؿ قمـ قمؾقم مو هق همػم قمضقي  وُيووًمقن سمعد ذًمؽ أن يٌقـقا أن شمؾؽ 

 اعمٌودئ شمؽػل ذم شمعؾقؾ احلقادث اًمتل هل مـ مشوهدات قمؾقم مو هق قمضقي.

 قيي ذم مجؾتفو فمفرت ًمـو ىمضقتون أؾموؾمقتون: وإذا أظمذكو اًمعؾقم همػم اًمعض

 وموقمؾي. ٓ حتدث طمودصمي دون قمؾي (4

 يمؾ مو ُيدث ذم اًمعومل ظمووع ًمـقامقس (1

و مـ ـمرائؼ ٓ ؾمٌقؾ ًمٌنم أن وإن اًمـقامقس اًمتل حتؼؼـو مـفو سمخػم مو ًمديـ

ومقفو  وإذا دمدد طمدوث اًمظرو  قمقـفو دمّدد فمرو  احلقادث قمقـفو   يامري
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زى ومؾًػل سمعقد  إذ إهنام يًتتٌعون ذم رأي اًمطٌقعقلم اًمعؾؿقلم ووذيـ إمريـ مغ

 كتوئٍ صمالصمًو هومي:

 ًمقس ذم اًمطٌقعي مـ معجزة. -4

 سمعض إومعول اًمٌنميي اعمـتنمة أوؾمع اكتشور إكام هل أومعول مضحؽي. -1

 ًمقس ذم اًمعومل مقوع ٕيي طمريي. -2

وء وضموء ذم اًمػصؾ أيضًو أن هـوك صمالصمي كقامقس يمؼمى ختضع وو اًمػقزي

 واًمؽقؿقوء ىمد ىموم قمؾقفو اًمؼمهون:

 إول كومقس اكحػوظ اعمودة.

 اًمثوين كومقس اكحػوظ اًمطوىمي.

 اًمثوًمٌ كومقس اكحطوط اًمطوىمي.

هذه اًمـقامقس اًمثالصمي شمعد ذم كظر أصحوب اًمـزقمي اًمعؾؿقي ومتحًو مٌقـًو ذم 

 اًمؽقؿقوء اًمػقزيقيي مـ طمقٌ كتوئجفو اًمعومي.

 عي ىمقاكلم رئقًي:وىمررت إسمحوث اًمؽقؿققيي أرسم

 ىموكقن ٓ ومقازيي -4

 ىموكقن اًمـًى اعمحدودة -1

 ىموكقن اًمـًى اعمضوقمػي -2

 ىموكقن اًمتؽوومم -3

وًمقًً هـوك قمـويي مدسمرة  وًمقس ًمؾؽقن مـ همويي  ومو اإلكًون إٓ كثرة همػم 

قمغم ذات ىمدر ذم اًمطٌقعي  واًمطٌقعي ظمووعي ًمؾحتؿقي اًمصورمي  ومو مـ أطمد جين 
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نن شمؼدم قمؾؿ اًمػقزيقًمقضمقو احلققاين واًمـٌويت مـذ ىمرن شمؼدم إكؽور احلتؿقي اًمٌققًمقضمقي وم

يمٌػم ىموـمع  وإن قمؾؿ اًمـػس أىمؾ كؿقًا مـ اًمٌققًمقضمقو  ومع ذًمؽ اؾمتخرج قمددًا 

واومرًا مـ اًمؼقاكلم  وإن سمعض هذه اًمؼقاكلم يتصؾ سموإلطمًوؾموت مثؾ ىموكقن ومقؼم 

رة اًمصقر مثؾ وىموكقن اًمـًٌقي اعمتٌودًمي ذم اإلطمًوؾموت  وسمعضفو يتصؾ سموؾمتثو

أمو قمؾؿ اًمؼقاكلم اًمشفػمة ذم شمداقمل إومؽور شمداقمقًو سموٓىمؽمان وشمداقمقًو سموعمشو ي. 

آضمتامع ومام يزال ذم اعمفد  ومع ذًمؽ مّقز ؿمقئًو مـ اًمؼقاكلم  ومفـوك ىمقاكلم اىمتصوديي 

يمؼوكقن اًمعرض واًمطؾى اًمذي يًقد يمؾ إؾمقاق  وهـوك ىموكقن اًمتقازي سملم 

دصمي اًمتضومـ اًمتل شمرسمط إومراد سمعضفؿ سمٌعض  وهـوك ىموكقن شمؼًقؿ اًمعؿؾ وطمو

 كشلة اًمطغقون قمـ اًمػقى..اًمخ.

ويتضؿـ اًمػصؾ ذطمًو ًمٌعض اعمالطمظوت اًمتل شمؼمهـ قمغم طمودصمي شمطقر 

إكقاع احلقي  وإن قمؾؿ اعمًتحوصموت هق اًمذي يًقق إمم ذهــو أول ومؽرة قمـ اًمتطقر 

مقؾملم ـمٌقعقلم: كومقس اًمتػووت وكومقس وأول اعمميدات وو  ومـ صمؿ يشػم إمم كو

 اًمقراصمي  صمؿ يٌحٌ ذم كومقس آصطػوء اًمطٌقعل.

ويقوا اعممًمػ أن اإلكًون خيتؾػ ذم اؾمتعداداشمف اًمـػًقي قمـ احلققان أؿمد 

آظمتال  إن ًمديف اًمؽثػم مـ احلوضموت اًمغريزيي واعمجتؿع هق اًمذي يعؾؿف سموًمؽمسمقي 

صتلم كػًوكقتلم شمًتحؼون اًمـظر  ومفق يؿؾؽ ـمرائؼ اًمقوموء  و  إٓ أن ًمديف ظمصق

قمؼاًل شملمؾقًو خيقًمف اًمٌحٌ اًمذي يًتـٌط مـف قمؾؿف ومو يًتتٌعف اًمعؾؿ مـ شمطٌقؼوت 

قمؿؾقي. وإن كقاة اًمعؼؾ اًمتلمكم هل همريزيي ٕن اًمؽمسمقي ٓ شمعؾؾفو سملمجعفو  وهل 

قاكلم اًمثوسمتي ممشمؾػي وموًمعؼؾ هيٌـو مقاًل إمم اًمٌحٌ قمـ اخلصوئص اًمعومي ًماؿمقوء واًمؼ

 ًمؾحقادث وإمؽوكًو ًمتؿققز شمؾؽ اخلصوئص واًمؼقاكلم.
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مو يؼول ذم اًمعؼؾ اًمتلمكم وارد أيضًو ذم كقاة اًمضؿػم إظمالىمل  ومنن هذه و

ممشمؾػي ٕن اًمضؿػم  -1ومطريي ٕكف ٓ جيتزأ سموًمؽمسمقي ذم أمر شمعؾقؾفو.  -4اًمـقاة هل: 

 ن سمعضفؿ مع سمعض.يدقمق إومراد إمم اطمؽمام سمعضفؿ سمعضًو وإمم شمعوو

وصمؿي طمّقز ذم اًمػصؾ ًمإلضموسمي قمـ ؾممال: هؾ شمًتطقع اًمػؾًػي اًمطٌقعقي أن 

طموٓت اًمشعقر وأول  وئـوت احلقي ذم اًمعومل  وفمفقر أولشمعؾؾ فمفقر أول اًمؽ

 اجلامقموت؟.

واكتفك اًمػصؾ إمم ظمالصي مػودهو أن أقمالم اًمػؾًػي اًمطٌقعقي يًتـتجقن مـ 

قم اًمعومل همػم اًمعضقي سملههو )اًمتل هل أيمثر اًمعؾقم أراء اًمتل يموكً شمطرح أن قمؾ

طمتؿقي شمتصقر سمحًٌفو اًمؽقن شمؼدمًو سموًمـًٌي إمم همػمهو( شمتضوومر قمغم اإلُيوء ًمـو سمـزقمي 

دون أن يؽقن ًمتطقره همويي مو  ودون متطقرًا وومؼ كقامقس  -آًمقًو يمون أو حتريؽقوً  –

و قمؾقم احلقوة )اًمٌققًمقضمقي( اًمتل شمدرؾمفأن شمديره أي قمـويي مدسمرة  كعؿ إن اًمظقاهر 

واًمـػًقي )اًمًقؽقًمقضمقي( وآضمتامقمقي )اًمًقؾمققًمقضمقي( شمٌدو ٕول مرطمؾي ظمورضمي 

قمغم شمعؾقالت مـ هذا اًمـقع  وًمؽـ ذًمؽ إكام هق جمرد اًمظوهر  ٕن اًمعؾؿ قمغم ىمؾي 

شمؼدمف ىمد اؾمتطوع ذم هذا اًمصدد أن يقضمد ـمرائؼ ذات ؿملن ذم اًمتعؾقؾ. وهذه 

 طمد مو اًمؽثػم مـ شمؾؽ اًمظقاهر دون أن شمؾجل إمم مقوققموت اًمطرائؼ شمعؾؾ إمم

همريٌي مـ اًمػؾًػي اًمطٌقعقي احلتؿقي  وهؿ يرون أن اًمؼرائـ شمدل قمغم اشمًوع هذه 

 اًمطرائؼ ذم اعمًتؼٌؾ.

سموًمطٌع ٓ يعؾؾ هذا اعمذهى يمؾ رء سموًمتػصقؾ  ٕكف مو مـ قمؾؿ يمومؾ ذم هذا 

ـ هذا اًمعؾؿ ذم ظمطقاشمف اًمرئقًقي يشؽؾ اًمعٍم  وًمرسمام ًمـ يؽؿؾ قمؾؿ ذات يقم  وًمؽ

( ُمروقًو سمًقطًو مـًجاًم شملظمذ ومقف إمقر مقاوعفو ودمد شمعؾقاًل وو  Systémeكظاًم )
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وٓ ضمرم أن اًمطٌقعقلم يـظرون إمم ومؾًػتفؿ قمغم أهنو سمـً اًمعؾؿ  ٕن يمؾ رء ومقفو 

 سُمـل وومؼ مـوهٍ ؾمديدة صؾدة ىمومً قمغم أؾمس اًمتجرسمي اعمتقـي.

سمعد أن يٌلم أن  الػؾسػات الروحاكقةيتـوول اعممًمػ سموعمعوجلي  صل الثاينالػوذم 

 احلجٍ اًمتل شمرد قمغم اًمػؾًػي اًمطٌقعقي ذم زمرشملم اصمـتلم:

إن اًمـتوئٍ اعمـطؼقي اًمتل شمـتٍ قمـ اًمػؾًػي اًمطٌقعقي هل كتوئٍ شمعقد سموًمنم  -4

قمغم  قمغم روح اًمٌنم وىمؾٌف  ومال جيقز أن كتؼٌؾفو إٓ إذا محؾ ومؽركو محالً 

 اقمتـوىمفو.

إن اعمذاهى اًمطٌقعقي ومضاًل قمـ أكف مل يؼؿ قمؾقفو اًمدًمقؾ قموضمزة سمقضمف قموم قمـ  -1

أن شمميت اًمػؽر اًمطؿلكقـي اًمتل يٌحٌ قمـفو  وهل ذم إمقر اًمتػصقؾقي 

 شمصطدم سمؿصوقمى شمؽود شمؽقن مًتحقؾي احلؾ.

 ويذيمر أن اًمػؾًػي اًمطٌقعقي شمٌدو مـ سملم مجقع اًمػؾًػوت اًمتل شمصقرهو اًمٌنم

وأضمحدهو ًمؼقؿي اًمعؾؿ  وأدكوهو إصمورة ًمؾعزم واًمـشوط. ويتوسمع ىموئاًل:  أطمطفو أظمالىمقوً 

إهنو  دد مع إن اًمـزقمي اًمطٌقعقي ٓ شمزًمزل ؾمؾطون اًمضؿػم إظمالىمل ومحًى  سمؾ 

يمؾ مو كًؿقف قمؾاًم  ويتًوَءل: مو ىمقؿي إدًمي اًمتل اقمتؿدت ذًمؽ اًمعؼؾ اًمـظري و

زقمؿ وىمد شمؽقن مممـي سمام شمزقمؿ أهنو شمتؽؾؿ سموؾمؿ اًمعؾؿ  قمؾقفو اًمـزقمي اًمطٌقعقي؟ إهنو شم

 وًمؽـفو أٓ شمصـع اًمعؽس مـ ذًمؽ اومًو؟ أومال شمتجوهؾ روح اًمعؾؿ؟ 

ومٌلي ش أكو أضمفؾ»سمقـام يؼقل اًمعومل ش أكو أقمؾؿ»إن اًمػقؾًق  اًمطٌقعل يؼقل: 

 طمؼ جيووز احلدود اًمتل ىمه آظمتصوص سموًمتزامفو وقمدم شمعدهيو؟

وقع آصطػوء اًمطٌقعل اًمذي اقمتؿدشمف اًمػؾًػي ويـوىمش اعممًمػ مق

اًمطٌقعقي  ومقوقع احلتؿقي اًمؽقكقي ًمقصؾ إمم اًمؼقل إن اًمػؾًػوت اًمطٌقعقي مقطمدة 
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(monists أي ) أهنو حتوول أن شمعؾؾ يمؾ رء سمؿٌدأ وطمقد  ذم طملم أن اًمػؾًػوت

وسمصقرة أظمص مثـقَّي ( Pluralistesاًمروطموكقي قمغم اًمعؽس ومؾًػوت معّددة )

(dualistes ٓومظقاهر اًمؽقن ٓ شمعؾؾ ذم كظر اعمداومعلم مـ هذه اًمػؾًػوت إ :)

 سموًمؼقل سمتعدد اعمٌودئ اعمتخوًمػي اًمتل شمتعورض مثـًك مثـك.

شعقر يملهنو ويشػم إمم أن مـ ؿملن اًمطٌقعقلم اًمعؾؿقلم أن يعتؼموا طمقادث اًم

سمؿـتفك اًمشدة   أمو اًمروطموكققن ومؿـ ؿملهنؿ دومع هذه اعمؼوًمي كتوج احلقوة اًمدموهمقي.

وكقلم ٓ شمًتطقع أن شمػؽر  إذ ذم جمؿققمي قمصٌقي موديي يمؾفو ٓ يؿؽـ وموعمودة قمـد اًمروطم

أن ُيدث رء همػم احلريموت  ومؽقػ كرد ومؽرة مـ إومؽور اعمجردة يمػؽرة اًمعداًمي إمم 

شمـؼؾ ضمًقامت؟ سمؾ يمقػ كرد إمم مثؾ هذا اًمتـؼؾ أسمًط إطموؾمقس؟ قمـدمو يؼول ًمـو: 

يمام  ضؿ اعمعدة  هـوك ىمقوس مع اًمػورق  ٕن اعمعدة  وهل رء مودي اًمدموغ يػؽر 

شمتؾؼك إهمذيي اعموديي ومتجعؾفو ىموسمؾي ًمؾتؿثؾ سمورشمؽوؾموت ومقزيقيي يمقؿققيي أي موديي 

أيضًو  أمو اًمدموغ إذا ومؽر ومنكف يضع ؿمقئًو همػم هذا  إذ إكف رء مودي هيقٍّ سمصقرة 

اعمحض  ومال يؿؽـ أن يؽقن ومعؾ اًمدموغ  موديي  ومقحدث أومؽورًا هل مـ همػم اعمودي

 هذا مشو ًو ًمػعؾ اوضؿ.

واًمروطموكققن يعتؼدون أهنؿ جيدون ذم دراؾمي مثـقيي أظمرى شمليقدًا عمذهٌفؿ  

وهذه اعمثـقيي هل مثـقيي اًمؽقػ واًمؽؿ  واًمتقازي اًمؼوئؿ سمقـفام  ومثـقيي اًمـػس 

عؾؾ اًمؽقػقوت اًمتل واجلًؿ  ومعومل إضمًوم هق قمومل اًمؽؿقي  وقمومل اًمـػقس ي

اًمعؿقؼي اًمتل شمرسمط ذم كدريمفو  وٓ شمػًػم ًمالكًجوم سملم اًمعوعملم دون شمؾؽ اًمصؾي 

 هلممشدواًمـوس إضمًوم واًمـػقس. ويمؾ اًمذيـ درؾمقا اإلكًون اًمـػًوين وىمػقا 

يمون سمعض هذه آؾمتعدادات  ت اعمتـوىمضي اًمتل شمتجغم ًمديف: أنْ دموه آؾمتعدادا
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أظمر رومقعي إوقي  وموإلكًون يموئـ مزدوج. وهذا  ووقعي طمققاكقي  وسمعضفو

اًمتضوقمػ ذم اإلكًون شمشوهد آصموره ذم ىمدراشمف اًمػؽريي  وذم إطمًوؾمف  وذم يمقػقوت 

مشقئتف  واإلكًون همـل سموؾمتعداداشمف اًمعؾقو  ومفق يعر  طمؼ اعمعرومي اخلطقئوت اًمتل 

مقؾف إمم مـ وىمع ومقفو  وهق يتعؾؿ يمقػ ُيذر مـ اإلصمٌوت ىمٌؾ اًمتثًٌ  ويمقػ ُيذر 

اإلجيوب واإلصمٌوت. واإلكًون ذو ـمٌقعي مزدوضمي ومفق  قؿي سملهقائف إكوكقي  وإكًون 

رومقع سمقضمداكف ومقدشمف. وًمدى اإلكًون رء آظمر ٓ يقضمد ًمدى احلققاكوت  ذًمؽ هق 

ىمدرشمف قمغم مؼوومي مقؾ اخلُُؾؼ  وىمقشمف قمغم شمعؾقؼ اًمعؿؾ  وـموىمتف شمؼدير اكدوموقموشمف  

م إٓ سمعد شمٌلّم اعمرضّما. وهذه اًمؼقة هل اًمتل دمعؾ مـ اإلكًون واؾمتطوقمتف أٓ يعز

 يموئـًو مًتؼاًل مًموًٓ قمـ أطمؽومف وقمـ قمزائؿف.

وشمعؾقالت دارويـ واًمػالؾمػي اًمروطموكققن يرومضقن اًمػروقوت اًمتطقريي 

اًمتل شمريض اًمطٌقعقلم  ويرون أن صوكع إؿمقوء أراد أن يػضؾ اإلكًون احلققان 

إظمالىمل  وسمٌ ذم ىمؾٌف اؾمتعدادات ًمؾؿقدة دمعؾف سمرًا سموًمـوس  ومقهٌف ذًمؽ اًمضؿػم 

قمطقومًو قمغم همػمه  أي أكف ضمعؾف طمققاكًو اضمتامقمقًو  صمؿ ضمعؾ مـف ؿمقئًو أيمثر مـ ذًمؽ: 

 طمققاكًو ىموسماًل ٓقمتـوق إظمالق ذم ؾمٌقؾ إظمالق.

صمؿ إن اًمػالؾمػي اًمروطموكقلم كًٌقا إمم اإلًمف صػوت واطمدة هل: أًمقي  اًمًعي  

اًمقضمقد ذم يمؾ مؽون  قمدم اًمتغػم  اوم اًمًٌوـمي  اًمروطموكقي اًمؽومؾي  ومجقعفؿ يؼرون 

 ًمف أيضًو سموًمعؼؾ واإلرادة  وإن اظمتؾػقا ذم اًمعالىمي اًمؼوئؿي سملم هذيـ إمريـ.

واًمروطموكققن ٓ يـٌفقكـو ومحًى قمغم أن مذهٌفؿ هق اًمػؾًػي اًمقطمقدة اًمتل 

ضًو إمم أن ومقف مـ احلًـوت سمؼدر مو ذم اًمـزقمي شمتقا ومفؿ اًمعومل  ومفؿ يؾػتقن كظركو أي

اًمطٌقعقي مـ مًووئ. وإومراد ذم اًمـزقمي اًمطٌقعقي همػم مًموًملم  أقماموؿ مجقعفو 
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شمعّؾؾ سموًمقراصموت وسموًمٌقئي  ًمؽـف يتقىمػ قمغم يمؾ واطمد مـو ذم اًمـزقمي اًمروطموكقي أن 

مدا. وذم اًمـزقمي يؽقن صوحلًو أو ـموحلًو  وأن ُيعد ًمـػًف ؾمعودة أزًمقي أو ؿمؼوًء ه

اًمطٌقعقي كػؼد يمؾ ؾمٌى يعؾؼـو سموحلقوة  سمقد أن سموؾمتطوقمي يمؾ أطمد ذم اًمـزقمي 

أقمؿؾف وواضمًٌو أىمقم إن زم قمؿاًل »اًمروطموكقي  ومـ واضمى يمؾ امرئ أن يػؽر ىموئاًل: 

 ش.إًمقفو  وإذًا ومؾحقويت معـك وكػع وىمقؿي ٓ يؼوس ذم ضموكٌفو رء سمف  وهمويي أؾمعك

مـ ش اعمثوًمقي»ومقٌلم أن ًمػظ  الـزطات ادثالقةيعوًمٍ اعممًمػ   الػصل الثالثوذم 

أيمثر إًمػوظ اؾمتعامًٓ ذم ًمغي اًمػؾًػي  ومـ أؿمدهو ًمًًٌو  ومػل هموًمى إطمقون يؽقن 

 :ذا معـك أظمالىمل  و ذا آقمتٌور يؼول: كزقميمثوًمقي. وذم يمؾ مذهى ًمف ظمصقصقتون

ؼقؼف  وصموكقفام أن هذا اعمثؾ إقمغم أوٓمهو آقمتؼود سملن ذم احلقوة مثالً أقمغم جيى حت

شمدل قمغم قًو  وطمقـئذ أن ًمؾؽؾؿي أيضًو معـك مقتو ومقزيؽ ًمقس سمؿًتحقؾ اًمتحؼقؼ  قمغم

كؿط مـ أكامط اًمقصمقىمقي يعورض اًمـزقمي اًمطٌقعقي واًمروطموكقي اعمثـقيي قمغم اًمًقاء. 

فو اظمتالومًو ختتؾػ ومقام سمقـوًمؽـ هـوك يمثػمًا مـ هذه اعمثوًمقوت اعمقتو ومقزيؽقي  وهل 

ؾمؾٌل: إكؽور اجلقهر اعمودي   أوهلامؿمديدًا طمتك ًمتؽود ٓ شمتػؼ إٓ ذم زقمؿلم اصمـلم 

إجيويب: ضمعؾ احلؼوئؼ مجقعًو مـ ـمٌقعي روطموكقي ومحًى. ويمؾ مذهى يًّؾؿ  ثاكقفامو

همػم أن جمرد اًمتًؾقؿ  ام ٓ يؽػل ش مثوًمقي مقتو ومقزيؽقي» ذيـ اًمزقمؿلم يؼول ومقف: 

ذهى  ومنن اًمـوفمر ذم اًمـزقموت اعمثوًمقي ٓ يؾٌٌ  مذ ُيوول حتديدهو  أن عمعرومي يمـف اعم

 يؾحظ مو سمقـفو مـ ظمال  وشمٌويـ.

ويـوىمش اعممًمػ إؾمٌوب اًمتل شمدقمق اًمـزقموت اعمثوًمقي إمم أن شمـؽر مجقعًو وضمقد 

ويٌددلم اًمؼماهددلم اًمتددل اقمتؿددد قمؾقفددو هددمٓء اًمػالؾمددػي ذوو اًمـزقمددوت   ضمددقهر مددودي
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 إمم أن صمؿددي شمقيمقدددات ضمددوءت ذم أصددؾ يمددؾ كزقمددي مثوًمقددي ومـفددو: اعمثوًمقددي  ويشددػم 

ٓ ضمدقهر مدودي  ومددو إضمًدوم إٓ شمصدقرات  وًمقًددً اًمـظريدوت اعمقؽوكقؽقددي إٓ »

خمططوت كوومعي مقاومؼي ًمدى شمصـقػ اًمظقاهر واًمتـٌم  و  ومفل جمدردة قمدـ يمدؾ ىمقؿدي 

 مقتو ومقزيوئقي  واًمقهؿ واحلؿؼ ذم آكخداع سموًمظوهر اعمعويمس.

ؾخالوموت اًمتل ىمومً سملم اًمػالؾمػي اعمثوًمقلم سمعد أن أسمون مًمػ ًمعرض اعموي

ضمقاكى آشمػوق سمقـفؿ9 ومققوا اعمثوًمقي اجلقهريي واًمػرديي واًمػروق سملم اإلدرايموت 

اًمغومضي واًمقاوحي واعمتؿقزة واًمؽومؾي  ويؼػ قمغم ومؾًػي ؿمق سمـفقر  إذ يعد ؿمق 

ًمتصقرات اًمقمهقي طمؼقؼي وراء طمجوب ا أنسمـفقر كػًف مثوًمقًو مـ اعمثوًمقلم إذ إكف يرى 

هل اإلرادة  وهل ًمقًً ذم مقوع مـ اعمقاوع وإٓ ًمدظمؾً ذم كطوق اعمؽون  وهل 

ن يمؾ شمطقر يػرض اًمزمون  وهل ٓ قمؾي وو  ٕن اًمًٌٌقي ٓ شمؽقن إٓ ٓ شمتطقر  ٕ

سملم اعمظفر واعمظفر  وهل مـ أضمؾ هذه آقمتٌورات ٓ همويي وو  وهل واطمدة  ٕن 

وهل طمرة ٕكف ٓ معـك حلتؿقي إؾمٌوب إٓ ذم اًمؽثػم حمول ذم همػم اعمؽون واًمزمون  

ل قمجقى ٓ أول ًمف وٓ آظمر  مقضمقد مقدان اعمظوهر  وهل ذم آظمر إمر يموئـ روطم

ٕكف مقضمقد  ومريد ٕكف مريد  يمؾ ذًمؽ سموًمطٌع وسموعموهقي دون يمالل وٓ ؿمػؼي.. 

 ومـ ؿملن هذه اإلرادة أن شمتشؽؾ قمغم كحق مقوققمل.

ويعرض اعممًمػ عمثوًمقي اًمققمل وعمقوقع اًمذات أو ذات اعمقوقع مٌقـًو أن 

 ػؾًػقي ـمٌقعقي يموكً أو روطموكقي اًمققمل هق وقمل قمالىموت  صمؿ يـوىمش اًمـزقموت اًم

 أو مثوًمقي يمام هل قمـد ؿمق سمـفقر ًمقخؾص إمم أهنو مجقعفو اومؽماووت ٓ ريى ذم

 أهنو مريٌي!
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 «كزطات كػي ادعرفة وفؾسػات الظن»وإظمػم ذي اًمعـقان  الؼسم الثالثوذم 

 قمغم اًمرهمؿ  و سملم»كزقموت كػل اعمعرومي  إذ يؼقل:  ادملف دم الػصل األوليعوًمٍ 

اًمـزقموت اًمطٌقعقي واًمروطموكقي واعمثوًمقي مـ ظمال  ومنهنو شمتشوسمف مجقعًو ذم كؼطي واطمدة 

وهل اقمتٌورهو أهنو أوشمقً قمؾؿ اعمطؾؼ ذم ظمطقـمف اًمرئقًقي قمغم إىمؾ  ومفل شمعتؼد 

مجقعًو سمًداد اعمحويموت اًمتل شمًتًؾؿ إًمقفو  وهذا قمـد كػوة اعمعرومي وضمف اؿمؽمايمفو ذم 

اعمعرومي هؿ اًمريٌققن اًمذيـ أكؽروا أن كًتطقع معرومي أمر مو  وإن أىمدم كػوة شاخلطل.

قمغم وضمف اًمقؼلم9 ويؼقل اًمريٌققن: إكف ًمقس ًمديـو إٓ مصدران ًمالؾمتعالم: طمقاؾمـو 

أرى أكو هذا »وقمؼؾـو  ويمالمهو فمـلم  وإن ؿمفودة احلقاس شمعطقـل طمؼ اًمؼقل: 

ًمقس مـ طمؼل أن أزيد   وًمؽـ ششمٌدو زم هذه اًمدائرة أصغر مـ شمؾؽ»  شاًمٌمء إمحر

قمغم ذًمؽ سمؽؾؿي. وذم مقدان إظمالق ًمقس مـ إمجوع  واحلؼقؼي وراء ضمٌول اًمٌػمكف 

 وس ٓ مريي ومقفو صمؿ موشمً سمعد ذًمؽ !والل ذم مو دوهنو  ويمؿ مـ سمدهيي اقمتؼمهو اًمـ

ويميمد اًمريٌققن أكف ٓ مًّقغ ٕن يؽقن هـوك طمؽؿ مقوققمل ٓ ذم اًمتجرسمي وٓ ذم 

  وٓ كؼؾ أسمدًا: شيٌدو زم أن هذا يمذا»ومؾـؼؾ إذا ؿمئـو: ام سمعد اًمطٌقعي  اًمعؾقم وٓ ومق

 ش..هذا يمذا»

ومل يعد ذم اًمعومل احلديٌ مقوع ًمؾريٌقلم قمغم اًمطريؼي اًمعتقؼي  واختذت كزقمي 

كػل اعمعرومي ذم اًمتػؽػم احلديٌ ؿمؽاًل خمتؾػًو أٓ وهق اًمـًٌقي. وذم شموريخ اًمـًٌقي يعد 

أول مرضمع يعتؿد قمؾقف ذم سمًط هذه اًمـزقمي  ويعد أيضًو ش ضكؼؾ اًمعؼؾ اعمح»يمتوب 

اعممًمػ إطمؽوم اًمؽميمقٌقي اًمؼٌؾقي واًمعؿؾقوت اًمتل  ور اًمػؾًػي. ويـوىمشمـ أظمؾد آصم

 دقمو إًمقفو يموكً وأؾموس ومؾًػتف ذم اعمعرومي وأؾموس اًمـزقمي اًمـًٌقي اًمـؼديي.
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ذم إكو ومـ ؿملن اًمعؼؾ أن يتخذ مٌودئ اًمذهـ اعمحض ومقًتخدمفو  ومقػؽر 

وذم اًمعومل  وذم اإلًمف  ويشػم اعممًمػ ذم هذا اًمػصؾ إمم أن صمؿي أـمقارًا صمالصمي شمعوىمًٌ 

قمغم اًمٌنميي: اًمطقر اإلول  واًمطقر اعمقتو ومقزيقي  واًمطقر اإلجيويب  وأسمون أن اًمطقر 

اإلول يقاومؼ ـمػقًمي اإلكًوكقي  ويمؾ امرئ إول اًمـزقمي ذم ؾمـقاشمف إومم  واًمطقر 

زيقي يقاومؼ ومتقة اإلكًوكقي  ويمؾ امرئ مقتو ومقزيقي اًمـزقمي إسمون مراهؼتف  اعمقتو ومق

واًمطقر اإلجيويب يقاومؼ رؿمد اإلكًوكقي  ويمؾ امرئ إجيويب اًمـزقمي ذم ؾمـل كضجف. 

ويـوىمش اعممًمػ ـمرائؼ قمؾقم اًمطٌقعي وـمرائؼ اًمريووقوت واًمـتوئٍ اًمتل وصؾً 

رض ًمؼضويو مو سمعد اًمطٌقعي إًمقفو واًمؼقاكلم اًمتل اقمتؿدت ذم وقء ذًمؽ  صمؿ يع

 اًمـًٌقي. وشمؼمير يموكً ٓؾمتـتوضموشمف ذمسمحًى رأي ؾمٌـن 

يرى اعممًمػ أكف ٓ يًتطقع أن ش فؾسػات الظن»ذي اًمعـقان  الػصل الثاينوذم 

يؽقن ًمـو ذم خمتؾػ ىمضويو مو سمعد اًمطٌقعي إٓ أومؽور ظموـمئي أو أؿمٌوه ومؽر ومؿـ 

ن ذم اًمقؾمع أن يؽقن ًمـو قمـ سمعض إطمجك أن كؽػ قمـ آؿمتغول  و  وإذا يمو

اًمـؼوط اعمقتو ومقزيقيي قمغم إىمؾ أومؽور صحقحي  وًمق مل شمؽـ ىموسمؾي ًمؾتحؼقؼ  شمغػّمت 

أٓ شمػضؾ سمعض اًمـظريوت اعمقتو ومقزيقيي اًمتل كـشئفو شمؾؽ اًمـتقجي  وضموز أن كتًوَءل: 

ار ساح سمعض اًمعؼوئد  وأن مـ احلؿؼ اإلسمعضًو آظمر؟ وأن كثًٌ أن مـ اخلطؾ اـمر

قمغم اقمتـوق سمعضفو أظمر  وهذا مو يعتؼده اًمذيـ يؿؽـ شمًؿقتفؿ سمػالؾمػي اًمظـ  

كو سمعضفؿ أن كؼقؿ قمؼوئدكو قمغم اقمتٌورات اطمتامًمقي  وسمعضفؿ اظمؽمقمقا اًمـزقمي ويدقمق

اًمذرائعقي  وشمؾؿس آطمتامٓت اًمتل يؿؽـ اًمقصقل إًمقفو ذم سمعض اًمـؼوط قمغم 

وذم اًمقاىمع إذا ؿموء كطوق مو سمعد اًمطٌقعي.  إىمؾ ٓ شمؽقن ذم كطوق اًمعؾؿ ومؼط سمؾ ذم
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اعمرء أن يتصدى شمصدي ذي اًمـزقمي آطمتامًمقي عمشؽالت مو سمعد اًمطٌقعي وضمى قمؾقف 

أن يؽقن مؼتصدًا ذم كظراشمف  قمورومًو سمؿٌؾغ اإلجيوب واإلصمٌوت.. كعؿ إن اًمقؼلم 

 اًمٍم  همػم متػووت ذم اًمدرضمي ومفق إمو مقضمقد سمجؿؾتف أو مـعدم سمجؿؾتف  وًمؽـ

ًمالطمتامل درضموت ٓ ُيصقفو اًمعّد  ومـ اعمؿؽـ طمًو و طملم يؽقن آطمتامل 

ريووقًو  ومـ اعمتعلم أظمذهو سمعلم آقمتٌور ذم طموًمتل آطمتامل اًمػقزيقي أو اعمقتو 

ومقزيقي. وؾمّؾط اعممًمػ إوقاء قمغم آطمتامل اًمريويض وآطمتامل اًمػقزيقي أو 

سملم  و قمّرومف ديؽورت ذم صػحي رائعي مـ لل  هذا آطمتامل مل يعّرومف أطمد سماًمػؾًػ

وهـوك كًؼ مـ اًمعؾقم اإلجيوسمقي يتلشمك ومقف اًمقؼلم اًمؽومؾ أٓ وهق   شاعمٌودئ»يمتوسمف 

اًمعؾقم اًمريووقي  أمو اًمعؾقم اًمطٌقعقي وموًمشلن ومقفو همػم ذًمؽ. يمام ؾمّؾط اعممًمػ 

ل  إوقاء قمغم اًمػرق سملم اطمتامل وآظمر  ومقىمع اًمتجرسمي ذم مقدان آطمتام

واًمتػووت ذم آطمتامٓت يمؿثؾ مو جيري ذم مشؽؾي احلتؿقي أو مشؽؾي اًمعـويي 

اإلوقي  ومؽؾ ُيؽؿ ومقفو قمغم اعمحتؿؾ سمحًى ـمراز شمػؽػمه وقموداشمف اًمعؼؾقي وأوٓقمف 

 اعمؽتقمي   و جيعؾف متلصمرًا ذم فمـف سمٌعض إؾمٌوب  همووماًل قمـ سمعضفو أظمر.

قكوشمف دون وصمقىمقي مو  ومفق يؼقل: ومـ ؿملن آطمتامزم أن يًٌط مجؾي مظـ

إًمقؽ إدًمي اًمتل كوًمً مـ كػز  وًمؽـف ٓ يدهش  »ويضقػ: ش إًمقؽ اطمتامزم أكو»

اطمتامزم مغوير ٓطمتامًمؽ  وأدًمتؽ ٓ شمـول مـ »سمؾف ٓ يؿتعض إن أضموسمف آظمرون: 

امٓت. وهذا ًمقزن آطمتوماضمؾ اخلروج قمـ هذا  وضمى اظمؽماع مقزان ش. كػز

 ذم اًمريووقوت  وًمؽـف همػم مقضمقد ذم اًمػقزيوء  وٓ ذم اعمقتو ومقزيوء. اعمقزان مقضمقد

أمو وضمفي كظر اًمػؾًػوت اًمذرائعقي ومؿختؾػي اوم آظمتال   ومٌقـو يمول إمر 
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سموٓطمتامًمقلم مجقعًو أن يطؾٌقا إمم اًمطرائؼ اًمعؾؿقي واًمعؼؾقي مو يتؾؿًقكف مـ اطمتامٓت 

إمم إظمذ سمطرائؼ  -أضمؾ إكضوج اقمتؼوداشمـومـ  -ٓ مـ يؼقـقوت  يدقمق اًمذرائعققن

ًمق يمون اإلكًون طمؽقاًم  ٓقمتؼم صحي يمؾ رء قمغم ىمدر »أظمرى  و و يمتٌف مقكقـل: 

   وهذه احلؽؿي هل دؾمتقر يمؾ كزقمي ذرائعقي واقمقي.شكػعف وصالطمف ًمؾحقوة

ويعرض اعممًمػ ٕىمقال ؿمورل ؾمقيمريتون  وهق مـ أعمع آكتؼوديلم احلدصمقلم  

ًمقًً همويي اًمػؾًػي مـ اًمػؾًػوت أن شمؼػـو قمغم »ذم اًمؼقل:  ؿفمججقل دون إكف يؼإذ 

احلؼ اًمذي ٓ ـموىمي ًمـو سمؿعرومتف  وإكام همويتفو أن شمعقــو قمغم احلقوة  أي أن شمؽقن 

. ومـ مطوًمى ذًمؽ يمام يرى أٓ ختدش اًمػؾًػي ىمؾٌـو طملم شمريض قمؼؾـو  شظمودمي ًمـو

ـحـو قمؾاًل ًمؾعقش وعمشقئي اإلقموؿمي وًمتؼٌؾ أي سملن شمؼقؿ ومقـو اًمتـوؾمؼ  وصموكقًو سملن ا

مشوق احلقوة سمصؼم وأمؾ  وصموًمثًو سملن شمقومر ًمـو ىموقمدة طموزمي ًمؾًؾقك  وسملن  ديـو هنٍ 

اًمًٌقؾ  وشملظمذ سمقدكو إًمقف  طمقـئذ وطمقـئذ ومؼط شمصٌا شمؾؽ اًمػؾًػي ظمؾقؼي سملن يراد 

 اشمٌوقمفو  ضمديرة سملن يقص  و اًمـوس.

ى واحلريي ًمقصؾ ذم هنويي اًمػصؾ إمم اًمؼقل: ويـوىمش اعممًمػ مقوقع اًمقاضم

  ويمول إمر شإًمقؽ آطمتامل اًمذي أراه»يمول إمر سموٓطمتامزم إمم أن يؼقل: »

ورسمام ش. إًمقؽ اًمعؼوئد اًمتل شملظمذ سمقدي وشمميدين وشمعزيـل»سموًمذرائعل إمم أن يعؾـ: 

اًمشويمؾي   ضمرَّ يمؾ مـفام إمم رأيف مـ يمون قمغم ؿمويمؾتف  وملمو مـ هؿ قمغم همػم هذه

 وملوًمئؽ ؾمتظؾ أيدهيؿ صػرًا ظمقاًء مـ يمؾ قمؿؾ.

ًمُقًؿا »  ويؼقل اعممًمػ: شتؾخقص وخامتة»وضموء اًمعـقان إظمػم ذم اًمؽتوب 

سمعض اًمـصوئا طمقل مو  -ًمؾشوديـ ـمرومًو مـ اًمػؾًػي –ًمـو ذم ظمواي اعمطو  أن شمقضمف 
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 -أؾمفـ مجقعوً جيدر اشمٌوقمف مـ كظوم ًمدى سمحثفؿ ذم مشؽال و. واعمشؽؾي اًمـؼديي ر

ٕكف إذا يمون مدار اعمقتو ومقزيوء قمغم  -قمغم مو ٓ جيقز ٕطمد أن جيفؾف مـذ قمفد يموكً

وموًمًمال يرد: هؾ مـ ـمٌقعي وؾموئؾـو ذم آؾمتعالم وآؾمتدٓل أن اًمتػؽػم سموعمطؾؼ 

ُيًتحًـ ًمـو طمؾ مشؽال و؟ وهؾ اعمطؾؼ ىموسمؾ ًمؾؿعرومي أم همػم ىموسمؾ سموعمعـك اًمؼقّي؟ 

ؾػظون ذم طمؼفو همػم صحقحلم؟ ومقجى آيمتػوء سموحلؽؿ قمغم يمؾ ىمضقي وهؾ هذان اًم

ٓ شمؼٌؾ آمتحون واًمتحؼقؼ ومؼط؟ إن اخلقض ذم اعمقتو ومقزيوء » و سمعد اًمطٌقعي سمؽقهنو 

ىمٌؾ إظمضوع هذه اًمـؼوط ًمـؼد صورم أمر سموًمغ اخلطقرة  وقمغم يمؾ ومقؾًق  أن يذيمر 

ومؿـ واضمٌف ش شمطؿا أن شمعتؼم قمؾامً مؼدموت ًمؽؾ مقتو ومقزيوء مًتؼٌؾي »أن يموكً يمتى 

شمؾؼوء كػًف أن يتعؿؼ اعمًلًمي اًمتل ـمرطمفو قمغم هذا اًمـحق. صمؿ إن قمؾقف أن يـتٌف إمم 

كؼطتلم أظمريلم مٌدئقتلم. ومؼٌؾ يمؾ رء هؾ مشؽالت اعمقتو ومقزيوء اًمتؼؾقديي 

مطروطموت ـمرطمًو طمًـًو؟ إن ًمـو سمداءة مـ اًمطٌقعل أن كتًوَءل: يمقػ اسمتدأ اًمؽقن؟ 

ًمـو همويي كًعك وو ذم مجقع أقمامًمـو  ومؿـ اًمطٌقعل أن كتًوَءل أيضًو: هؾ ًمؾؽقن  وإن

همويي؟ ومو هل؟ وًمؽـ أشمؾؽ هل أؾمئؾي طمؼقؼقي؟ أم قمغم اًمعؽس ًمقًً أؾمئؾي 

سموًمـًٌي إًمقـو إٓ ًمؽقكـو ذوي قمؼقل يمؾقؾي ىموسة قمـ أن شمرى إؿمقوء قمغم همػم اًمـحق 

 و هل مشؽالت؟اًمٌنمي؟ أًمقًً شمؾؽ أؿمٌوه مشؽالت أيمثر  

ؾمٌقؾ اعمثول: وسمعد ذًمؽ أصحقا أكـو كًتطقع اًمتصديؼ سمحًى مشقئتـو وقمغم 

هؾ يؽػل ذم اًمـطوق اعمودي أن أؿموء آقمتؼود سملين مّقً ًمؽل أقمتؼده؟ وذم اًمـطوق 

اعمعـقي هؾ يًعـل أن أفمؾ ذيػًو ذم كظر كػز إن أكو اـمؾعً سمحول اًمػجوءة قمغم 

  ٓ مـ أضمؾ حتري صحتفو وؾمالمتفو  سمؾ طمتك يمقين إكام أقموًمٍ قمؼقديت معوجلي
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شمؽقن زم كوومعي وؾمورة؟ وشمٌعًو ًمذًمؽ أيـٌغل أم ٓ يـٌغل زم أن أؾمتعؿؾ اًمطريؼي 

 اًمذرائعقي قمـد احلوضمي؟ 

 ومنذا اكؽشػً هذه اًمـؼوط اؾمتطوع اًمػقؾًق  أن يؿيض ىمدمًو.

 :كتاب اددخل إغ طؾم الـػس اجلامطي لؾدكتور شارل بؾوكدل -2

طمؽؿي هوؿمؿ سمؽممجتف إمم اًمؾغي اًمعرسمقي  وصدرت اًمؽممجي قمـ دار  ىموم اًمديمتقر

/مئي وصمامن 477ويؼع اًمؽتوب ذم /  4842اعمعور  سمؿٍم ذم ـمٌعتفو إومم قموم 

قمؾؿ اًمـػس ذم رأي يمقكً  »ف أووام قمـقاك :وصمامكلم صػحي  ويشتؿؾ قمغم ىمًؿلم

  شاًمعـٍم اجلامقمل كصقى احلقوة اًمذهـقي مـ»وصموكقفام قمـقاكف ش يؿ  وشموردويمودور 

 وىمد اؿمتؿؾ اًمؼًؿ إول قمغم أرسمعي أسمقاب هل:

 وضمفي كظر أوهمًً يمقكً -اًمٌوب إول

 يؿويموضمفي كظر دور  -اًمٌوب اًمثوين

 وضمفي كظر شمورد -اًمٌوب اًمثوًمٌ

 مآل اعمذاهى اًمعؿكم. -اًمٌوب اًمراسمع

 واؿمتؿؾ اًمؼًؿ اًمثوين قمغم صمالصمي أسمقاب هل:

 .اإلدراك -اًمٌوب إول

 .اًمذايمرة -ًمثويناًمٌوب ا

 .احلقوة آكػعوًمقي -اًمٌوب اًمثوًمٌ

واؿمتؿؾ اًمؽتوب أيضًو قمغم إهداء وشمصدير ومدظمؾ ىمٌؾ أن يٌدأ اًمؼًؿ  

 إول  يمام اؿمتؿؾ قمغم ظمالصي ظمتومقي ذم هنويي أسمقاب اًمؼًؿ اًمثوين.
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أن شمؼدم قمؾؿ اًمـػس اجلامقمل هيؿ يمؾ قمؾقم اإلكًون  وأن وجاء دم التصدير 

ذم قمؾؿ اًمـػس اجلامقمل  وإكام هق مدظمؾ إمم قمؾؿ اًمـػس اجلامقمل ومفق اًمؽتوب مل يمًمػ 

هيد  إمم حتديده سمتعقلم اًمػروقوت اًمتل يتخذهو ذم اًمعؿؾ  وسمتقضمقف ضمفقده وكظؿفو  

وهق يعؿد إمم وؾمقؾتلم ًمتحؼقؼ ذًمؽ: دراؾمي آراء يمقكً ودور يمويؿ وشمورد اًمـػًقي  

ـو  ومـ ظمالل هوشملم اًمطريؼتلم يتٌدى أن وحتؾقؾ احلقوة اًمذهـقي اعمجًدة يمام شمٌدو ًمعقوك

ومؽون مطٌقع إمم أقمؿؼ طمد سمطوسمع اجلامقمي  وأن اًمظقاهر اًمػرد اًمٌنمي ذم يمؾ زمون 

وأن اًمـػًقي   اًمذهـقي مع متٌققمفو ذم مشوقمر ومرديي  ًمؽـفو شمـطقي قمغم رء مجوقمل

اؾمتف مـ اجلامقمقي ومرع رئقز مـ قمؾؿ اًمـػس  وأن أيمثر مو اقمتود قمؾؿ اًمـػس اًمعوم در

اًمؼضويو اعمتصؾي سموحلقوة اًمعؼؾقي وسموحلقوة اًمعوـمػقي وسموحلقوة اإلراديي مرده ذم طموصؾف 

وشمػصقؾف إمم قمؾؿ اًمـػس اجلامقمل  وإن اًمتلمؾ اعمـفجل ذم خمتؾػ جمؿققموت 

اًمتصقرات اجلامقمقي اًمتل شمعوىمًٌ قمغم يمر اًمعصقر هق اًمذي يًتطقع أن يصؾ سمـو إمم 

مو يمون أؾمالومـو قمؾقف  ومٌفذا آقمتٌور يؽقن قمؾؿ اًمـػس شمػًػم اعمقوقع سمام يعؾؿـو 

 اجلامقمل مريمز قمؾؿ اًمـػس سمدًٓ مـ أن يؽقن شمتؿي وٓطمؼي ًمف.

وإذا يمون قمؾؿ اًمـػس اجلامقمل هق قمؾؿ اًمظقاهر اًمـػًقي اًمتل مردهو إمم مجوقمي 

مـ إومراد  وإذا يمون اًمشعقر اًمػردي مؾقئًو سموًمعـوس اجلامقمقي اعمحؿقًمي إًمقف مـ 

مـ احلقادث اًمذهـقي اعمعروومي سمؽقهنو ومرديي شمدظمؾ ذم اًمقاىمع خلورج ومنن ـموئػي يمٌػمة ا

ذم طمقزة هذا اًمعؾؿ مـ دون أن شمؽقن اجلامهػم أو اجلامقمي طموضة إسمون طمدوث شمؾؽ 

احلقادث  ومؽؾ كػًقي مجوقمقي يـٌغل وو أن شمؼدم سملم يدهيو ومروقي  ؿموقمرة سملهنو 

 مقوع ًمرضمع اًمٌٍم اعمتقاصؾ.
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سمدهقًو ًمؾـوفمر أول كظرة أن قمؾؿ اًمـػس اجلامقمل يليت سمعد اًمـػًقي ويٌدو 

اًمػرديي  وأن اًمٌحٌ جيى أن يؿيض مـ اًمػرد إمم اعمجتؿع ٓ مـ اعمجتؿع إمم اًمػرد  

إٓ أن هذه اًمٌداهي مل شمثًٌ ًمؾدًمقؾ  وٓ رء يدومع قمـفو اًمزيػ. وجيدر أن شمضو  

اًمتل مو شمزال شمعتؼم راضمعي سمؽؾ إمم طمًوب قمؾؿ اًمـػس اجلامقمل ـموئػي مـ اعمٌوطمٌ 

 احلؼ إمم قمؾؿ اًمـػس اًمػردي  و هق مـطٍق حتً أسمقاب اًمذيموء واإلرادة وآكػعول.

إمم أكف طمّؾؾ مػوهقؿ صمالصمي ممًمػلم هؿ يمقكً  ادملف دم مدخل كتابهوأؿمور 

ودور يمويؿ وشمورد  وآصمـون مـ همٓء يؿتوزان سمػضقؾي إظمالق ذم اًمروح واًمصٌغي 

وًمؽـفام متػؼون طمؼًو ذم اًمتحريض قمغم اختوذ اًمػروقوت ذا و إسمون مٌوذة   واعمذهى

وذم اًمؼًؿ اًمثوين قموًمٍ سمعض ىمضويو قمؾؿ اًمـػس اًمعوم  واًمتل قمؾؿ اًمـػس اجلامقمل. 

ًمعدد مـ اًمعؾقم قمـ شمرضمع رضمققمًو متػووشمًو إمم قمؾؿ اًمـػس اجلامقمل  إذ ٓ اؾمتغـوء 

ل ومؾـ يؽقن سموإلمؽون اظمتتوم اًمتوريخ قمغم معقكتفو  ومنذا مل يعؿ قمؾؿ اًمـػس اجلامقم

قمـدمو ُيتصدى ًمقضمقد اعمجتؿعوت اًمٌنميي  ٓ جيعؾ ذم (: »Felvreطمد ىمقل ومقػر )

 ش.اًمغوًمى كصقى مـ اًمٌحٌ قمغم طمدة ًمعؾؿ اًمـػس اًمػردي أو اجلامقمل

وضمفي كظر أوهمًً يمقكً  وملؿمور إمم أن يمقكً محؾ  ادملف دم الباب األولوأسمون 

وذيمر أن آدموه اًمديؽوريت وإظمذ سمعؾؿ اًمـػس اعمقتو ومقزيوئل جيران ذم  قمغم قمؾؿ اًمـػس 

وإذا اظمتؾً وطمدة اعمعرومي ومؾؿ يعد ًمإلكًوكقي مـ كظر يمقكً إمم اإلظمالل سمقطمدة اعمعرومي  

سمعٌ  ؽـ. واًمعومل ذم كظر يمقكً ًمقس ىموئاًم قمغم ؾمؾًؾي وطمقدة مـ اًمظقاهر  سمؾ قمغم 

كقؽقي واًمػقزيوئقي واًمؽقؿقوئقي واحلققيي وآضمتامقمقي ٓ ؾمالؾمؾ متعددة مـ اًمظقاهر اعمقؽو

وهمقي يليت يـحؾ سمعضفو إمم سمعض. ويتصقر يمقكً أن قمؾؿ اًمـػس أو اًمػقزيقًمقضمقو اًمدم

 )ؾمقؾمققًمقضمل(. قمغم أؾموس اضمتامقمل سمعد قمؾؿ آضمتامع ويؼقم
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ويؾحؼ يمقكً سمعؾؿ آضمتامع أو اًمـػًقي اجلامقمقي معظؿ اعمقاد اًمتل شمرضمع قمودة 

 قمؾؿ اًمـػس اًمعوم  ويؿقز ذم اًمـػًقي صمالصمي أكحوء متقاًمقي ذم اًمٌحٌ يصـػفو قمغم إمم

اًمـظوم أزم: قمؾؿ اًمـػس اًمػقزيقًمقضمل  قمؾؿ آضمتامع  وقمؾؿ اًمـػس اجلامقمل  

 وقمؾؿ اًمـػس اًمػردي.

إمم شمٌقون وضمفي كظر دور يمويؿ  ويمون ًمف دور  الباب الثاينواكتؼؾ اعممًمػ ذم 

ؾمي هل اعمدرؾمي آضمتامقمقي اًمػركًقي. واًمػؽرة إؾموؾمقي ىمقي سمػضؾ شملؾمقًف مدر

اًمتل صدر قمـفو دور يمويؿ هل أن جيعؾ مـ قمؾؿ آضمتامع آظمر إمر قمؾاًم يمًوئر 

اًمعؾقم. وأحلؼ سمعؾؿ آضمتامع مؼدارًا مـ اًمؼضويو اعمعروومي إمم ذًمؽ احللم سمؽقهنو 

آضمتامع. ودور يمويؿ  كػًقي )ؾمقؽقًمقضمقي(  ويـقط ىمًاًم يمٌػمًا مـ قمؾؿ اًمـػس سمعؾؿ

ؿملن مجقع اًمـػًقلم يؼقل سموؾمتؼالل قمؾؿ اًمـػس وسملكف ًمقس ومرقمًو شموسمعًو ًمؾػقزيقًمقضمقو  

وًمؽـف يزقمؿ إمم ضموكى ذًمؽ سملن قمؾؿ آضمتامع مًتؼؾ أيضًو وًمقس ومرقمًو شموسمعًو ًمعؾؿ 

ؾ اًمـػس. وذم رأيف أن احلقوة اًمػقزيقًمقضمقي واحلقوة اًمـػًقي واحلقوة آضمتامقمقي ٓ يـح

سمعضفو إمم سمعض9 وقمـده أن اًمتصقرات اجلامقمقي اًمتل شممدي دورًا أؾموؾمقًو ذم طمقوة 

اعمجتؿع ويؽقن وو ؿملن ظمطػم ذم قمؾؿ آضمتامع هل مًتؼؾي اوم آؾمتؼالل قمـ 

اًمتصقرات اًمػرديي  وٓ يؿؽـ ًمٌمء أن يقضمد ذم اعمجتؿع إذا يمون خموًمػًو ًمطٌقعي 

ـ ذم اًمـػز  وًمؽـ هذا اًمؽؿقن يٌؼك اًمٌنم اًمذهـقي ٕن ذط آضمتامقمل يموم

قموـماًل همػم مـٌعٌ مودام مؽمويمًو ًمـػًف. وًمؽل شمقًمد اًمتصقرات اجلامقمقي يـٌغل أن 

يتحوكَّ إومراد اًمذيـ هؿ ذـمفو اًمؽومـ  ومقؼتدح سمعضفؿ سمٌعض طمتك شمـحؿ شمؾؽ 

وقموًمٍ دور يمويؿ مؼقًمتل اجلـس واًمػصؾ  اًمتصقرات قمـ اًمتحوك واًمؼدح. 
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غم أهنو اًمقطمدة آضمتامقمقي آسمتدائقي وهل شمـؼًؿ إمم سمطقن وقمرض ًمؾؼٌقؾي قم

واًمٌطقن قمشوئر  واًمعشوئر واًمٌطقن هل أوائؾ إكقاع وأوائؾ إضمـوس اًمتل 

وزقمً قمؾقفو مقوديـ اًمطٌقعي  وهل أول كؿط قمر  ًمؾتصـقػ اًمطٌقعل  وموًمتـظقؿ 

ًمًٌٌقي اعمـطؼل همػم مـػصؾ قمـ اًمتـظقؿ آضمتامقمل  وقموًمٍ دور يمويؿ مؼقًمي ا

واًمزمون واعمؽون قمغم أهنام ذوا أصؾ اضمتامقمل  وإذا يموكً اعمؼقٓت يمام يعددهو دور 

يمويؿ ذات أصؾ اضمتامقمل ومام مـ رء ذم طمقوشمـو اًمذهـقي اعمحضي ظمورج قمـ اًمًؾطون 

وإصمر اجلامقمقلم. وإذا يمون مػفقمـو قمـ اعمؽون ذا أصؾ اضمتامقمل ومام مـ إطمًوس مـ 

ؼػ قمؾقف شمػؽػمكو أو كخطره سمٌوًمـو  إٓ ويصٌا مطٌققمًو أطموؾمقًـو اخلورضمقي  مذ ي

سمطوسمع اعمجتؿع. وإذا يمون مػفقمـو قمـ اًمزمون ذا أصؾ اضمتامقمل ومام مـ أطموؾمقس 

داظمؾقي ومقـو إٓ ومطٌققمي قمؿؾقًو سمطوسمع اجلامقمي  وخيؾص إمم اًمؼقل إن قمؾؿ آضمتامع 

 .مرطمؾي ضوريي سملم قمؾؿ اًمـػس اًمػقزيقًمقضمل وقمؾؿ اًمـػس اًمػردي

يٌلم وضمفي كظر شمورد مـ مشؽؾي اإلكًون وؿـ اعمجتؿع  إذ  الباب الثالثوذم 

ويؿ  ومنذا يمون قمؾؿ آضمتامع شمورد خمتؾػ يمؾ آظمتال  قمـ دور يم يرى أن مقىمػ

قمـ قمؾؿ اًمـػس ومنن شمورد أؿمور إمم قمؾؿ اضمتامع كػز  ومًتؼالً  قمـد دور يمويؿ مـػصالً 

ومنن شمورد ًو سملم اًمـػًوين وآضمتامقمل ظموًمص  وإذا يمون دور يمويؿ يؼطع اًمصؾي ىمطع

يؾؿس سمقـفام اشمصوًٓ طمقًو  يمام يرى أن احلقوة آضمتامقمقي ممًمػي مـ اظمؽماقموت 

(Inventions( شمممـ وو اًمتجدد واًمرىمل  ومـ شمؼؾقدات )Imitations شمضؿـ وو )

 آؾمتؿرار وآؾمتؼرار.

تل شمرسمط ويرى أن اًمظوهرة آضمتامقمقي ٓ شمًتطقع أن شمؼطع اًمصالت اًم

اجلامقمل سموًمػردي  وًمؽـف ًمقس ذم وؾمعفو مع هذا أن شممول إمم اًمـػًوكقي اًمػرديي  إن 
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قمؾقفو أن شمؽقن كػًوكقي  وًمؽـ صؾتفو جيى أن شمؽقن سمعؾؿ اًمـػس آضمتامقمل ٓ 

 سمعؾؿ اًمـػس اًمػردي.

وُيٍم شمورد مؼقٓت اًمػؽر آضمتامقمل اعمـطؼقي ذم اصمـتلم مهو: اًمؾغي 

ي ذم اًمؾغي شمػصا قمـ مدًمقل  إهنو شمعرب قمـ شمؼطقع ًمؾقاىمع وإًمقهقي  ومؽؾ يمؾؿ

اقمتٌوـمل ومروف اعمجتؿع  وهذا اًمتؼطقع رسمام مل يًتطع أن يرد مـ كػًف قمغم ومؽر 

اًمطػؾ  قمغم أن اًمطػؾ ىمد يدرك ًمق شمرك ًمـػًف مدًمقٓت يمثػمة  وًمقس مـ شمعؿقؿ 

ًمتجرسمي دون ًمغي  واعمػردات هل اًمتل حتؿؾ إًمقـو مدًمقٓت إضمـوس  وشمليت ا

اجلامقمقي قمـ ـمريؼ اًمؾغي  ومتك يموكً اًمؾغي اضمتامقمقي ًمزم أن يؽقن اًمتػؽػم اًمذي هل 

 ذـمف اضمتامقمقًو أيضًو.

ويميمد شمورد أن اًمؾغي مؼقًمي اضمتامقمقي  يمام أن اعمؽون مؼقًمي ومرديي  ومنذا صا أن 

 اًمؾغي مؼقًمي وضمى وو يمام ًمؾؿؽون أن يؽقن ومقفو رء مقوققمل. 

شمورد أن اًمؾغي مؼقًمي اضمتامقمقي مٌقـًو أن اًمؾغي ًمقًً  ويـوىمش اعممًمػ مؼقًمي

سمؿدًمقل ومال جيقز أن شمؽقن مؼقًمي  وٓ يؿؽـ أن خيرج رء ؾمؾقؿ مـ زقمؿ وموؾمد 

 إؾموس متـوىمض احلدود.

وسمعد أن كوىمش اعممًمػ مؼقًمي شمورد إن اًمؾغي مؼقًمي اضمتامقمقي  يـتؼؾ إمم مـوىمشي 

ًٕمقهقي  ويٌلم اعممًمػ أن ومؽرة اإلًمف هل اعمؼقًمي آضمتامقمقي اًمثوكقي قمـد شمورد وهل ا

مدًمقل  وًمؽـفو يمام يؼقل شمورد كػًف مطوسمؼي ًمقضمقد يموئـ  وهذا أمر ٓ يصا ذم طمؼ 

اعمؼقٓت  ومنذا يموكً اعمؼقٓت مدًمقٓت  ومفل ٓ شمطوسمؼ وضمقد يمقائـ  إذن ومو، 

 ًمقس سمؿؼقًمي.

يمويؿ شمراومؼفو ويرى اعممًمػ أن اًمػرديي اًمٌنميي ذم كظر شمورد يمام ذم كظر دور 
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ومرديي ومقزيقًمقضمقي اسمتدائقي أي ومرديي قمضقيي ؾموسمؼي حلول آضمتامع  وومرديي قمؾقو 

ذهـقي ٓطمؼي حلول آضمتامع هل اًمشخصقي اعمحضي اًمتل دمد ذـمفو إؾمود ذم 

احلقوة آضمتامقمقي  ومال يتصقر ذم رأي شمورد وضمقد حلقوة اضمتامقمقي دون طمقوة كػًقي 

تصقر وضمقد ؿمخصقي أو ومرديي متؿدكي دون طمقوة ومقزيقًمقضمقي ؾموسمؼي  وٓ ي

 اضمتامقمقي9 ويؼر شمورد أكف ٓسمد مـ أن شمتؼدم اًمـػًوكقي اجلامقمقي قمؾؿ اًمـػس اًمػردي.

رؤيي دور ذي اًمعـقان )مآل اعمذاهى اًمعؿكم( يـوىمش اعممًمػ  الباب الرابعوذم 

اىمعي  وذم يمويؿ ًمؾؿجتؿع ورؤيي شمورد إًمقف مـ طمقٌ إكف ذم كظر دور يمويؿ هق طمؼقؼي و

كظر شمورد ضب مـ اًمتجريد  إٓ أن مذهٌل دور يمويؿ وشمورد مفام شمـوىمضو ومنهنام 

سمؿؼوسمؾ ذًمؽ متػؼون قمغم كؼطي أؾموؾمقي  وإن يمؾقفام يدقمقكو إمم شمصقر مقوقع قمؾؿ 

اًمـػس أي اإلكًون قمغم كحق واطمد  وموإلكًون قمـد شمورد يمام قمـد دور يمويؿ مضوقمػ  

ضمفي اًمـظر إومم هذه شمعؽس طمقوشمف اًمػقزيقًمقضمقي  إكف طمققان وطمقوشمف اًمذهـقي مـ و

وًمؽـف أيضًو ومؽر وطمقوشمف اًمذهـقي مـ وضمفي اًمـظر اًمثوكقي شمعؽس اعمجتؿع واحلضورة 

اًمؾذيـ ُيقطون سمف  وإن اًمـػًوكقي اجلامقمقي يتحتؿ أن شمليت ىمٌؾ اًمـػًوكقي اًمػرديي أو 

ومؾام و. وكوىمش اعممًمػ  اًمـػًوكقي سموعمعـك اًمضّقؼ  ٕن هذا مو اؾقف ذوط اًمتجرسمي

مقوقع احلقوة آكػعوًمقي واًمذيموء ومو يتعؾؼ سمف مـ كشوط إرادي9 ويموكً اعمـوىمشي 

ٔراء يمؾ مـ دور يمويؿ وشمورد  يمام كوىمش رؤيي دور يمويؿ اًمػوقمؾقي اًمذهـقي ًمدى 

اًمٌدائقلم  وذهى إمم أكف ٓ يًّؾؿ مع دور يمويؿ أن اًمعؾؿ اسمـ اًمديـ  ويميمد أظمػمًا أكف 

آؾمتحوًمي اًمزقمؿ سمنمؽون طمؾ سمعض اًمؼضويو اًمتل شمطرطمفو احلقوة اًمذهـقي طمالً مـ 

مًتؽؿاًل دون إدظمول اًمتآصمػم آضمتامقمقي اًمتل يتؾؼوهو اًمػرد ودون اًمؾجقء إمم قمؾؿ 

 اًمـػس اجلامقمل  وأن هذه اًمؼضويو شمتقازقمفو ومروع قمؾؿ اًمـػس اعمختؾػي.
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احلقوة اًمذهـقي مـ اًمعـٍم مـ يمتوسمف كصقى  الؼسم الثاينويعوًمٍ اعممًمػ ذم 

ومقٌلم مػفقمف  موضوع اإلدراكمـ هذا اًمؼًؿ الباب األول اجلامقمل  ومقتـوول ذم 

ويذيمر أن هـوك إدرايموت ًماصـو   وإدرايموت ًماضمـوس  وإدرايموت ًماكقاع  

وإدرايموت ًماومراد  وأن إدرايموشمـو احلوضة شموسمعي ًمتجورسمـو اعمووقي  ومؽؾ إدراك 

قمؿؾقًو ذم طمؼ اجلؿقع  وكوىمش مقوقع إدرايموشمـو صحقحي  شمداظمؾف ذيمريوت  وإن

دراك احلز اعمحض ًمؾجًؿقي واًمصقرة وإؿمؽول  وأؿمور إمم ومؼدان اًمذايمرة  واإل

أن اإلدراك احلز اعمحض مشؽمك سملم مجقع اًمـوس مـ طمقٌ إهنؿ سمنم وًمؽـ ًمف 

اجلامقمل  صػي كققمقي ودراؾمتف شمعقد إمم قمؾؿ اًمـػس اًمػقزيقًمقضمل ٓ إمم قمؾؿ اًمـػس 

ويصؾ اعممًمػ ذم آظمر سموب اإلدراك إمم أن قمؾؿ كػس اإلدراك ٕضمؾ أن يؽقن يمومالً 

ٓسمد ًمف مـ اًمتقزع أىمًومًو صمالصمي: اًمـػًوكقي اًمـققمقي  اًمـػًوكقي اًمػرىمقي  اًمـػًوكقي 

اجلامقمقي  ومـعلم ومقف مو خيتؾػ سموظمتال  اًمرهقط واحلضورات واىمعًو قمغم قمفدة قمؾؿل 

 ردي.اًمـػس اًمـققمل واًمػ

مـ هذا اًمؼًؿ اًمثوين مقوقع اًمذايمرة  ومقٌلم  دم الباب الثاينويتـوول اعممًمػ 

مقوقع اًمذايمرة اًمتورخيقي ًمدى اإلكًون  وأؿمور إمم أكـو ذم جمرى طمقوشمـو كحدد قمددًا 

سمحقادث متصؾ مـ اًمتقاريخ  سمعضفو متصؾ سمحقادث  ؿ جمتؿعـو  وسمعضفو أظمر 

صؾي واؾمتؿرارًا سملم مو كدقمقه سمد أن هـوًمؽ ويرى اعممًمػ ٓ  ؿ أطمدًا همػمكو  

وإكف ًمقمول إمر سمؿعورومـو وهل شمؽميمى ومقام سمقـفو   شذيمريوشمـو اعمحضي»وسملم ش معورومـو»

إمم أن شمتخذ صقرة اًمذيمريوت. وإن اًمشلن ذم اًمذايمرة يموًمشلن ذم اإلدراك وموحلدس 

ػقًمي: اًمـدرة  اًمط تاحلز هق اًمنمط اًميوري ومقف. وصمؿي صمالصمي  و شمتصػ  و ذيمريو
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اًمتؼطع  اًمػقى. وإن ذايمرة اًمٌنم ختتؾػ ذم أؿمؽووو سموظمتال  ذـمفو آضمتامقمل 

  وًمقًً ذيمريوشمـو ىموسمؾي سمحًى طموضموت يمؾ ذُيي اضمتامقمقي ومشؽال و وشمطؾعو و

 ًمؾتغقػم واًمتٌديؾ يمام شمشوء.

ن ويذيمر أمـ اًمؼًؿ اًمثوين احلقوة آكػعوًمقي   الباب الثالثويعرض اعممًمػ ذم 

مـ ذائط كؿقهو  اًمطٌقعل ًمؾحوٓت اًمعوـمػقي وذط اًمٌقئي آضمتامقمقي هل اًمقؾمط

وهل ضمد ىموسمؾي ًمإليصول إمم أظمريـ  وأن إطمقال آكػعوًمقي اًمشديدة يـدر أن 

شمؽقن مـ ظمصوئص إومراد اعمـعزًملم  ومنن اًمعزًمي ٓ شمؼتٍم سمقضمف اًمعؿقم قمغم إومؼور 

)اًمدمقع  اًمضحؽ  اًمٍماخ  واعمالما اًمتعٌػم اخلورضمل قمـ اوقجوكوت ومحًى 

اًمظوهريي ذم جمؿققمفو( سمؾ إهنو ًمتػتؼر أيضًو إمم جمرى اًمتصقرات واًمعقاـمػ اًمتل هل 

يموًمٌطوكي وو  واًمؼوقمدة اعمطردة أن شمقًمد هقجوكوشمـو وشمؽؼم وشمؽمقمرع ذم حمقط سمنمي 

إن مشوقمر همضٌـو ًمتتغذى سمغقظ معلم يغذهيو سموٓوطراب اًمذي محؾتف هل إًمقف  و

ظمصقمـو أو طمؾؿفؿ  يمام شمتغذى سمؿشوريمي أصدىموئـو  وهل شمزول قمـد همقٌي اعمؼوومي 

وإن خمووومـو ًمتًتؽم وشمـؽؿش إن مل يشوريمـو ومقفو مـ طمقًمـو  وأمو إذا أو اعمًوكدة  

كوًمً مـفؿ اكؼؾًٌ إمم ومزع ورقمى وهؾع  وصحقا يمؾ اًمصحي أكف يؾزم ـمٌقعقًو 

صوحلي وـ. ويؼػ اعممًمػ قمغم شمٌقون ًمتػتا إطمقال آكػعوًمقي سمقئي اضمتامقمقي 

 اًمعقاـمػ آضمتامقمقي ومظوهر احلقوة آكػعوًمقي.

ذم هنويي اًمؽتوب يٌلم اعممًمػ أكف ٓ يؿؽـ دراؾمي  اخلالصة اخلتامقةوذم 

اًمـػًوكقي اًمٌنميي دون إظمذ سموحلًٌون احلقوة آضمتامقمقي ومو شمؽميمف مـ آصمور ذم 

ؾقم اًمـػًقي حماًل ًمعؾؿ ظموص مقوققمف إذهون أي دون أن كجعؾ إمم ضموكى اًمع
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حتديد شمؾؽ اًمتآصمػم وكتوئجفو  أي قمؾؿ اًمـػس اجلامقمل. وإن مو كًؿقف اًمذيموء قمـد 

ومـ ضمفي أظمرى   رضمؾ مـ اًمـوس يتعؾؼ سمـقع اًمـشوط اًمذهـل اجلوهز ومقف مـ ضمفي

سمام شمقومره ًمف سمقئتف آضمتامقمقي مـ ومرص ًمؾتٍم  ومقف. ومذيموء اًمػرد متـوؾمى مع يمتؾي 

اًمقىمً عؾقموت اًمتل هق ىمودر ٓ قمغم ايمتًو و ومحًى  سمؾ قمغم آكتػوع  و ذم اعم

اعمـوؾمى. ومو مـ ؿمؽ ذم أن هذه اًمؼدرة قمغم ايمتًوب اعمعؾقموت وآكتػوع  و  هل 

ذم مجؾتفو شمؼريًٌو صودرة قمـ كػس اعمرء سموًمذات. أمو يمتؾي اعمعور  اًمتل يؽتًٌفو 

آضمتامقمل. ومفق مديـ وذا اعمحقط ٓ سموًمؼدرة  ويـتػع  و ومفل واردة قمؾقف مـ حمقطف

اًمػؽريي سمؾ سمام حتً يده مـ وؾموئؾ إلفمفور شمؾؽ اًمؼدرة. وصمؿي طموضمي إمم اًمـػًوكقي 

اجلامقمقي ًمتحديد كطوق اًمـػًوكقي اًمـققمقي  وإن قمؾؿ اًمـػس اًمـققمل حمتوج يمل يتؼدم 

ًمػقزيقًمقضمل وإن قمؾؿ اًمـػس اًمـققمل أو إن يًتيضء سمضقوء قمؾؿ اًمـػس اجلامقمل  

ىمٌؾ قمؾؿ اًمـػس اجلامقمل  وإن قمؾؿ آضمتامع متضومـ مع قمؾؿ اًمـػس جيلء 

اجلامقمل  وموًمـػًوكقي اجلامقمقي  تؿ سموًمنمائط آضمتامقمقي ًمؾحقوة اًمذهـقي  واحلؼوئؼ 

آضمتامقمقي ذات أؾمٌوب وٓؾمقام كتوئٍ كػًقي  وإذًا وموًمتضومـ سملم اًمعؾؿلم راضمع 

 ًمطٌقعي مقوققمقفام.

صي اخلتومقي أيضًو شمٌقون ًمؾػروق سملم قمؾؿ اًمـػس اجلامقمل وقمؾؿ وذم اخلال

كػس اجلامهػم أو اًمشعقب  وشمعداد عمقزات قمؾؿ اًمـػس اجلامقمل  وظمؾص اعممًمػ إمم 

أن مو قمروف ذم يمتوسمف قمـ قمؾؿ اًمـػس اجلامقمل ًمقس إٓ ومروقي ًمؾعؿؾ مدقمقة ٕن 

قن مًتعدًا ختضع ًمرىموسمي اًمٌحٌ واًمتحري  وهل وؾمقؾي يـٌغل ًمؾؿرء أن يؽ

ًمتحقيؾفو وشمٌديؾفو وإـمراطمفو إذا مو اىمتضً ذًمؽ اًمـتوئٍ اعمتعوىمٌي. وًمعؾ مٌودئ 
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اًمطريؼي هذه هل ذم اًمـػًوكقي اجلامقمقي أؿمد ًمزومًو  و قمؾقف إمر ذم أي مقوقع آظمر  

 ومؿقوقع هذا اًمعؾؿ ذم هنويي اًمتعؼقد.

 تللقف روجه كوزكقه« إطداد ادريب»من أطامله تعريب كتاب  -3

د ىموم سمتعريٌف سمؿشوريمي يمؾ مـ اًمديمتقريـ مجقؾ صؾقٌو وؾمومل اًمدرويب  وىم

وكنمشمف جمؾي اعمعؾؿ اًمعريب ذم قمدد ظموص هق اًمعددان )اًمًوسمع واًمثومـ( مـ اًمًـي 

 .4845اًمتوؾمعي أيور وطمزيران ؾمـي 

صػحي  وشمشتؿؾ قمغم افقد ذم ؾمً صػحوت وقمغم  421وشمؼع اًمؽممجي ذم 

تقجي ذم مخس صػحوت. أمو اًمػصقل ومجوءت مخًي ومصقل وكتقجي  وضموءت اًمـ

 قمـوويـفو:

 اًمػصؾ إول: كظرات قمومي

 اًمػصؾ اًمثوين: كظرة شمورخيقي

 اًمػصؾ اًمثوًمٌ: سمعض ـمرائؼ آكتؼوء

 اًمػصؾ اًمراسمع: كؼد شمؾؽ اًمطرائؼ

 اًمػصؾ اخلومس: رؾمؿ خمطط ًمالصطػوء واإلقمداد

تـوىمضلم مـذ زمـ أن مًلًمي إقمداد اعمريب شمشتؿؾ قمغم رأيلم م التؿفقدوورد ذم 

أن ـمقيؾ  أووام أن اعمريب جيى أن يؿؾؽ مقاهى ـمٌقعقي )وموعمريب يقًمد مرسمقًو( وصموكقفام 

اعمريب جيى أن يتعؾؿ مفـتف. واحلؼ أن اعمريب ًمـ ُيًـ اؾمتعامل مقاهٌف اًمطٌقعقي إذا 

هق مل يتعؾؿ مفـتف  وًمـ ُيًـ شمعؾؿ مفـتف مو مل يؿؾؽ مقاهى ـمٌقعقي  وهذان 

ن اعمقاهى وشمٌعًو ًماومراد. ومحقـًو يؼقًمقن إ تـووسمون اًمغؾٌي شمٌعًو ًمؾعصقراًمرأيون ي
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اًمطٌقعقي هل يمؾ رء طمتك ًمقًتطقع مـ يؿؾؽفو إمم درضمي قموًمقي أن يًتغـل يمؾ 

يمؾ رء  أو هق يمؾ آؾمتغـوء شمؼريًٌو قمـ اًمتعؾؿ اعمفـل  وطمقـًو يؼقًمقن إن اعمـفٍ هق 

قاهى اًمشخصقي اومًو قمغم وضمف اًمتؼريى. كف يًتطقع أن يـقب قمـ اعمرء شمؼريًٌو  وإ

يتػؼقا يقمًو اوم آشمػوق إٓ سمتًقيي شمدع يمال وإن أؿمقوع هذيـ اًمرأيلم اعمتعورولم مل 

وًمؽـ اًمصعقسمي مـ اًمػريؼلم ذم طمؼقؼي إمر مؼقاًم قمغم رأيف وٓؾمقام سملم اعمرسملم. 

يـ اًمرأيلم اعمتعورولم ًمقًً ذم اًمتقومقؼ سملم اًمرأيلم اعمتـوىمضلم  سمؾ ذم أن يماًل مـ هذ

وموًمذيـ يـزًمقن اعمقاهى اًمشخصقي ذم اعمحؾ إول مل يتقصؾقا  ًمقس ًمف معـك دىمقؼ.

واًمذيـ يؼقًمقن سميورة شمعؾؿ اعمفـي مل يًتطقعقا يقمًو يقمًو إمم حتديد هذه اعمقاهى  

إذن اًمتعؾؿ اًمذي يـٌغل وو  ومؽلن أن يؼقًمقا قمغم أي رء شمؼقم هذه اعمفـي  ومو هق 

اًمتعورض شمعورض سملم ومهلم. وإمر اخلوص هـو هق أهنؿ جيعؾقن اعمقهٌي  هذا

اًمطٌقعقي وشمعؾؿ اعمفـي أمريـ متعورولم سمدًٓ مـ أن يؼقًمقا سميورة وضمقدمهو معًو. 

إن مجقع اعمفـ شمعؽم   وشملم اًميورشملم يمؾتقفام  وقمغم أؾموؾمفام يؼقم اًمتقضمقف اعمفـل 

قم مًلًمي اًمتقضمقف وآصطػوء قمغم كحق قمؾؿل. واًمتقضمقف اعمدرد اًمققم  وىمٌؾ أن شمؼ

ويمون صمؿي ؾممال قمـ موهقي اًمؽمسمقي اًمـوضمحي اًمتل يضطؾع  و اعمريب؟ أهل اًمؽمسمقي اًمتل 

 شممدي إمم اًمٌمء اًمذي ُيتوج إًمقف اعمجتؿع؟

ورد أن اعمريب يعفد إمم إـمػول  الػصل األول ذي العـوان كظرات طامةوذم 

رض قمؾقفؿ اًمتزام اًمطوقمي  ويطؾى إمم اعمريب أن يؿؾؽ سمعؿؾ يعؿؾقكف  ويتعفد سملن يػ

معرومي يـؼؾفو إمم شمالمقذه  وومضقؾي يٌثفو ومقفؿ  وأؾمؾقسمًو ُيؼؼ سمػضؾف ذًمؽ اًمـؼؾ 

وذًمؽ اًمٌٌ. أمو اًمػضقؾي ومفل اعمقزة اًمتل يمون يطؾٌفو أسموء ذم مجقع إزمون مـ 
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و أيمثر مـ همػمهو  وهل اعمرسملم أيمثر مـ همػمهو  ٕهنو هل اعمقزة اًمتل يعرومقن مضؿقهن

وأمو اعمعرومي ومؽوكقا ٓ اعمقزة اًمتل يقدون وذا اًمًٌى  أن جيدوهو ومقفؿ مثؾ همػمهو. 

يعؾؿقن قمـفو ؿمقئًو ٕن اعمعرومي اظمتصوص. وًمقس سملم ومضقؾي إسمقيـ وومضقؾي اعمريب 

مـ ومرق قمؿقؼ  ذًمؽ أن إسمقيـ واعمريب يتًوويون ذم اًمػضقؾي  ويتًوويون ومقفو قمغم 

واطمد مـ اًمـوطمقي اًمـظريي. إن إسمقيـ إذ يـشدان اًمػضقؾي ذم اعمريب يعرومون طمؼ كحق 

اعمعرومي مو يريدان  ذم طملم أن مػوهقؿفام قمـ اعمعرومي وإؾمؾقب همومضي يمثػمًا.. 

إكـل أقمفد إًمقؽ سموسمـل ٕكؽ اؾؽ »ويملن رب إهة يؼقل ًمؾؿريب ذم ضمقهر إمر: 

أقمفد إًمقؽ سمف أيضًو ٕكؽ اؾؽ ومضقؾي أمؾؽفو معرومي وأؾمؾقسمًو ٓ أمؾؽفام  وًمؽــل 

مثؾام اؾؽفو أكً  وأؾمتطقع أن أراىمٌفو ذم يمؾ يقم شمؼريًٌو شمٌعًو ًمذًمؽ ٕشمليمد مـ أن 

ش. ومضقؾتؽ شمًووي ومضقؾتل  أو شمًووي اًمػضقؾي اًمتل يػرض ذّم أكـل أمؾؽفو كظريوً 

 ٓ قمؿؾ ًمف إٓ اًمتؼدم وشمتؿقز ومضقؾي اعمريب قمـ ومضقؾي أسموء سملهنو أيمثر اشمصوًٓ  واعمريب

اعمًتؿر ذم ـمريؼ اخلػم  واعمعؾؿ هق اًمؼدوة احلًـي  إكف مثول وىمدوة سمػضقؾتف يمؾفو  

سمشخصقتف يمؾفو. وإن قمدوى اًمؼدوة يًوقمدهو اعمريب أوًٓ سمؿعرومتف اًمتل شمعد أول 

أهمراوفو. و ذا آكتؼول مـ اًمػضقؾي إمم اعمعرومي يصٌا اعمريب متػقىمًو شمػقىمًو ضمديدًا 

 أسموء. واعمعرومي هل امتالك اعمريب اعمختص قمددًا مـ اعمعؾقموت يؿؾؽفو وطمده  قمغم

ومو سمراقمي وطمده ىمودر قمغم كؼؾفو. وجيى قمؾقف أو هق يقضمى قمغم كػًف أن يـؼؾفو  وهق 

اعمريب وومـف اًمؽمسمقي ذم مقدان اًمػضقؾي إٓ أن ُيًـ اؾمتعامل اجلزاء )اعمؽووملة واًمعؼقسمي( 

ضـ  ام  وٓ ين  ومقفام  سمؾ يتٍم  شمٍمومًو طمؽقاًم  ومقجعؾ سمؿؼودير مـوؾمٌي  ومال ي

إـمػول يرهمٌقن ذم اعمؽووملة  ويرهٌقن اًمعؼقسمي سموًمؼدر اًمؽوذم  وجيعؾ إـمػول 
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يًتشػقن وراء وضمقده وطمده وضمقد اًمؼويض اعمًتعد دومًو إلصدار ىمراره. وأسموء 

ذم إـمػول ذم اًمقىمً  يتقحون ًمف أن يمصمرواعمقوققمقي  و يـشدون ذم اعمريب اودوء 

 اًمذي جيى وقمغم اًمـحق اًمذي جيى دون أن يتلصمر سموؾمتجوسمو ؿ أي شملصمر.

وإذا يمون هـوًمؽ أؾمؾقب ذم شمعؾقؿ اًمػضقؾي  ومفـوًمؽ أيضًو أؾمؾقب ذم شمعؾقؿ 

اعمعرومي ٓ يؼؾ ظمطرًا قمـ إول إن مل يزد قمؾقف  واعمريب إن يمون يؿؾؽ اعمعرومي ومؾقس 

سمصقرة مٌوذة أو همػم مٌوذة مـ خمتص أيمثر مـف  هق مٌدقمفو وإكام هق ايمتًٌفو

اظمتصوصًو. ويمام يتقصؾ اعمريب إمم شمعؾقؿ اًمػضقؾي سملؾمؾقسمف اخلوص  يمذًمؽ يتقصؾ 

إمم إيمًوب شمالمقذه اعمعرومي وإمم ضمعؾفؿ ُيتػظقن  ذه اعمعرومي سملؾمؾقسمف اخلوص  وإن 

تص  وهق ٓ ضمعؾ إـمػول مطقعلم ومـتٌفلم هق مو يـتظره أسموء مـ اعمريب اعمخ

يًتطقع أن يصؾ إمم ذًمؽ إٓ إذا امتؾؽ ذم آن واطمد اًمػضقؾي واعمعرومي وإؾمؾقب  

ومنن أقمقزشمف اًمػضقؾي مل يؽـ ىمدوة طمًـي  وإن أقمقزشمف اعمعرومي مل يؽـ معؾاًم ضمقدًا  وإن 

 ومعرومتف يملهنام مل شمؽقكو.أقمقزه إؾمؾقب يموكً ومضقؾتف 

ضموء أن اًمػضقؾي واعمعرومي  «قةكظرات تارخي»الػصل الثاين ذي العـوان وذم 

وإؾمؾقب شمؾؽ هل اعمزايو اًمتل يتصػ  و اعمريب ويتؿقز  و  همػم أن اإلحلوح قمغم 

اًمػضقؾي ىمد فمفر دائاًم ذم صقر واطمدة شمؼريًٌو  ومفـوك ومضوئؾ واطمدة كصا اعمريب أن 

يامرؾمفو  ورذائؾ واطمدة س  قمـفو  وأمقر واطمدة ـمؾى إًمقف أن يؽقن ىمدوة ومقفو 

مقذه. أمو ومقام يتعؾؼ سموٕؾمؾقب ومؼد يمون اإلحلوح واطمدًا مـذ قمصقر سمعقدة طمتك ًمتال

أيومـو هذه  إٓ أكف اختذ أؿمؽوًٓ ٓ هنويي ًمتـققمفو. ويـصا اعمعؾؿ سملن يؼؾؾ مـ اًمؽالم 

إمم أسمعد طمد  ؽـ  وأن يًتعؿؾ شمؾؽ اعمجؿققمي اعمعؼدة مـ اإلؿمورات اًمتل ختقؾفو 



 - 444 - 

( إذ إكف أؿمور إمم أن هـوك صمامكقي أمقر أؾموؾمقي شمًفؿ قمغم طمد شمعٌػم )ج. ب دي ٓؾمول

 ذم حتؼقؼ اًمـظوم واعمحوومظي قمؾقف ذم اًمصػق  وهل:

 يؼظي اعمعؾؿ -4

 اإلؿمورات -1

 (اًمؽوشمقًمقضموتدًمقؾ اًمتعؾقامت ) -2

 اًمعؼقسموت -3

 مقافمٌي اًمتالمقذ. -4

 شمـظقؿ أيوم اإلضموزات. -5

 إىمومي قمدد مـ اًمعروموء وإظمالصفؿ حلًـ ىمقومفؿ سمقاضمٌفؿ. -6

 اعمدارس وإصموث اًمذي يـوؾمٌفو.سمـقي ودموكس  -7

واًمـوس جيؿعقن قمغم اًمتًؾقؿ سملن اعمريب اعمختص جيى أن يؿؾؽ معرومي  وإذا 

يموكً اعمعرومي شمـتؼؾ يمومؾي قمغم وضمف اًمتؼريى مـ اعمعؾؿلم اًمؼدموء إمم معؾؿل 

اعمًتؼٌؾ دون شمٌديؾ أو إووومي همػم اًمتٌديؾ واإلووومي اًمؾذيـ يمون اًمعؾامء يلشمقن  ام 

 اًمعومي  ويمون ذًمؽ يتؿ ذم يمثػم مـ اًمتلظمػم.ًمؾؿعرومي 

وإذا يموكً اًمػضقؾي واعمعرومي وإؾمؾقب مزايو شُمطؾى ذم يمؾ مرب حمؽم  ومنن 

شمرشمقى هذه اعمزايو قمغم طمًى إمهقي خيتؾػ سموظمتال  مو شمؽقن سمصدد معؾؿل 

اعمدارس آسمتدائقي أو سمصدد أؾموشمذة اًمتعؾقؿ اًمثوكقي. أمو معؾؿق اعمدارس آسمتدائقي 

وأمو  ػم مـ إؾمؾقب  وىمؾقؾ مـ اعمعرومي.ومؼد ـمؾى ومقفؿ دائاًم يمثػم مـ اًمػضقؾي  ويمث

أؾموشمذة اًمتعؾقؿ اًمثوكقي ومؼد ـمؾى إًمقفؿ دائاًم يمثػم مـ اعمعرومي  وىمدر يمو  مـ 

 اًمػضقؾي  وىمؾقؾ مـ إؾمؾقب.



 - 444 - 

وًمؼد ّسح أطمد اعممارات اًمعوعمقي ًمؾتعؾقؿ اًمعوم اًمذي اكعؼد ذم ضمـقػ قموم 

اإلقمداد اعمفـل واًمؽمسمقي ظموصي جيى أن يضو  إمم صمؼوومي قمومي ضمقدة وأن أن  4823

مدة اًمدراؾموت جيى أن شمؽقن شمٌعًو ًمذًمؽ ـمقيؾي ـمقًٓ يموومقًو ًمقتوح أن شمممـ ًمؾتالمقذ 

 ذم آن واطمد وسمال إضمفود صمؼوومي قمومي يموومقي وصمؼوومي مفـقي يموومقي.

قاقمد اًمؾغقيي دون ويؿؽـ ًمؾؿرء أن يعر  يمثػمًا مـ اعمعؾقموت اجلغراومقي واًمؼ

أن يؽقن ىمودرًا قمغم أن يصٌا مرسمقًو  واًمؽمسمقي ًمقًً مـ مقدان اعمعرومي  سمؾ هل مـ 

مقدان اًمعؿؾ. واظمتقور اعمريب إكام هق اظمتقور ؿمخص يؿؾؽ اؾمتعدادات ٕن يعؿؾ  

 ٕن يامرس كققمًو معقـًو مـ اًمعؿؾ.

هق وًمئـ يموكً اعمعرومي شمغذي ذًمؽ اًمعؿؾ مـ همػم ؿمؽ ومنن اًمعؿؾ يٌؼك 

اًمغويي إظمػمة مـ اًمؽمسمقي. وًمئـ أصٌحقا ٓ خيتورون اعمعؾؿلم ًمػضقؾتفؿ  وًمئـ يموكقا 

يًؾؿقن سملن اعمعرومي ٓ يؿؽـ أيضًو أن شمتقا ًمـو اصطػوء شمرسمقيًو طمؼقؼقًو  ومنكف يظؾ 

صحقحًو أن آصطػوء جيى أن يؽقن قمغم أؾموس إؾمؾقب  وأن إؾمؾقب هق 

  هق ضمقهر مفـتف. وهذه اًمؼماقمي اًمعؿؾقي هل اًمـشوط اخلوص سموعمعؾؿ  هق شمؽـقؽف

 اًمؼماقمي اًمتل يتؿقز سمومتاليمفو اعمعؾؿقن اًمؼديرون.

ورد أن اًمذيـ ىمٌؾقا ذم   ذي العـوان بعض صرائق الكتؼاء الػصل الثالثوذم 

دور اعمعؾؿلم درؾمقا اعمقاد اًمدراؾمقي اعمعتودة  ويموكً صمالث مقاد إضمٌوريي قمغم يمؾ 

سمقي وووعفو مقوع اًمعؿؾ  وشمعؾقؿ اًمصحي  وريووي اًمطؾٌي وهل مٌودئ اًمؽم

 اًمؾًون قمغم اإلكجؾقزيي. وأمو اًمقوذم ومؽون اًمطالب يتؿتعقن سمحريي اخلقور ومقف.
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واًمطوًمى إن أويت اعمقهٌي سموًمػطرة ومؽؾ مو شمصقره وسمـوه ًمف أظمرون ذم سموب 

 معرومي اًمصػي قمديؿ اًمـػع ًمديف  ومؿـ كػًف ومـ ومطرشمف يًتخرج مو يمون ضوريوً 

عمفـتف اًمتعؾقؿقي  وهق سمشخصقتف اًمتل هد و اًمػطرة هق اًمذي يمصمر ذم شمالمقذه ًمؽل 

يثؼػفؿ ويؼقدهؿ إمم اًمؼقؿي واًمعرومون. ويمون ٓسمد أن يتصقر ًمؾذيـ مل يرزىمقا اعمقهٌي 

قمدة شمرسمقيي يًتغـقن  و قمام ومو ؿ  واؽـفؿ مـ اًمؼقوم سمؿفؿتفؿ إن ىمؾقاًل أو يمثػمًا. 

مـ  Luzuriagaحمًٌو ًمتالمقذه حمٌي إم ٕوٓدهو  ويطؾى  وقمغم اعمريب أن يؽقن

اعمريب أن يًتجؿع قمنمة ذوط إكذارًا ًمؾـػس  حمٌي ًمؾطػقًمي  شمػفاًم  مؼوومي سمدكقي  

ؾمحرًا ؿمخصقًو  ظمػي روح  ؾمؾطوكًو ؿمخصقًو  صمؼوومي قمومي  مقاهى ومـقي  مفورة 

سموًمطٌع »مم هذا ىمقًمف: شمؽـقؽقي  أظمالىمًو ؿمخصقي ومفـقي  طمًًو اضمتامقمقًو  ويضقػ إ

ًمقس ذم اإلمؽون أن دمتؿع هذه اًمنموط ذم إكًون واطمد  وًمؽـ مريب اعمًتؼٌؾ جيى 

 ش.أن يطؿا إمم أيمؼم قمدد مـفو

ورد أن اعمريب ظمالل قمفد  «كؼد تؾك الطرائق»الػصل الرابع ذي العـوان وذم 

  وشمعد أهؿ ـمقيؾ وإمم طمد يمٌػم طمتك يقمـو هذا مل يصؾ إمم مفـتف إٓ سمنمط اعمعرومي

وقمؿؾقي رء ذم مفـتف وقمؾقف أن يعوون أظمريـ أو جيؼمهؿ قمغم أن يعرومقا  

آصطػوء شمؼقم قمغم اعمعرومي  إٓ أن ذًمؽ إؾمؾقب مـ آصطػوء مل يمد إمم اإلقمداد 

 اًمصحقا ومل يتا آصطػوء اًمؽمسمقي احلؼ.

ن ًمف ومـ اًمقاضمى قمغم اعمريب أن يتعؾؿ يمقػ يتعر  إمم شمالمذشمف ويمقػ ؾمقؽق

شملصمػم قمغم كؼؾ اعمعرومي إًمقفؿ وشملصمػم قمغم شمؾؽ اعمعرومي سموًمذات طمتك وًمق مل يشعر سمذًمؽ 

 وطمتك ًمق سمؼل ذم همػؾي قمـف.
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وإقمداد اًمطوًمى اعمعؾؿ اإلقمداد ىمٌؾ اعمًؾؽل ٓ يـطقي إٓ قمغم ايمتًوب اعمعرومي 

دون رء آظمر مـ اًمتفقم ًمؾؿفـي  وهـوك إقمداد صمون مًؾؽل ظموًمص ٓ رء ومقف مـ 

 اعمعؾقموت إٓ ىمدر مـ اعمعرومي اًمؽمسمقيي اًمـظريي يتػووت ذم اًمزيودة واًمـؼص. يمًى

ومودام اعمعؾؿ يعؾؿ ًمؾحقوة ٓ ًمؾؿدرؾمي يمون قمؾقف أٓ شمعؾؿف اعمدرؾمي سمؾ احلقوة  

إن اصطػوء إؿمخوص اعممهؾلم ٕن ُيققا طمقوة اعمريب  وإقمداد همٓء إؿمخوص و

 ؽمة اًمتعؾؿ ضمزءًا مـ طمقو ؿ قمغم وضمف اًمتحؼقؼ.ًمتؾؽ احلقوة  إكام يتفقئون طملم شمصٌا وم

ورد أن  «رسم خمطط لالصطػاء واإلطداد»الػصل اخلامس ذي العـوان وذم 

اإلكًون ٓ يؽقن مرسمقًو إٓ إذا اشمصػ سمصػي أو قمدة صػوت أؾموؾمقي هل سموًمضٌط 

صػوت اعمريب  ومجقع هذه اًمصػوت شمرضمع ذم اًمـفويي إمم صػي واطمدة ضوريي جلؿقع 

لم مـ معؾؿي طمديؼي إـمػول إمم أؾمتوذ اعمدرؾمي اًمثوكقيي وًمقًً ضوريي إٓ اعمرسم

ًمؾؿرسملم  وهذه اًمصػي هل طمى إـمػول  وطمٌف أىمؾ مـ ؿمػؼتف  إن طمٌف وؿ يؿـعف 

مـ إيمراهفؿ قمغم أي رء إيمراهًو ؿمديدًا يمام يؿـعف مـ إفمفور أظمطوئفؿ سمؽثػم مـ 

و يصححفو سمؾطػ واسمتًوم ٕكف يعد اًمؼًقة أو اًمػظوفمي  وهذه إظمطوء اًمتل يعرومف

 شمصحقحفو واضمًٌو قمؾقف.

ووضمف إمم هذا اًمتقضمف سمعض اعمالطمظوت إذ إكف ُيى إـمػول اًمذيـ خيضعقن 

ًمتلصمػمه قمغم إظمص  وٓ ُيى اًمذيـ يعؽُروكف إٓ ىمؾقاًل  وًمذًمؽ ومنن اًمصقرة 

 اخلوصي مـ طمى إـمػول اًمتل شمًؿك سموحلى اًمؽمسمقي ٓ شمريض وٓ شمؼـع.

 :اعمعؾؿلم  -قمغم اًمتالمقذ وجيى

 أن يامرؾمقا اًمعؿؾ اًمػردي واجلامقمل  وأن يتؿركقا قمغم احلؽؿ اًمذايت. -4

 أن يتعؾؿقا ٕكػًفؿ. -1
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أن يتعؾؿقا اًمتعؾقؿ  أي أن يتعؾؿقا اًمعؿؾ ًمقعؾؿقا شمالمقذهؿ اًمؼودملم يمقػ  -2

 يعؿؾقن.

 أن يؼقمقا سمؿالطمظوت دىمقؼي شمقصؾفؿ إمم إطمصوءات مؼوركي. -3

 ًمؼقوس سموؾمتعامل اًمروائز واعمصقرات اًمـػًقي.أن يتؿركقا قمغم ا -4

وأظمػمًا أن يامرؾمقا قمؿؾفؿ سموٓؿمؽماك ذم إقمامل اًمػرديي اعمقطمدة  وإقمامل  -5

اعمدارس اًمتجريٌقي واعمدارس اًمشخصقي احلرة  واًمـشوط آضمتامقمل احلر ذم 

 اًمـؿقذضمقي.

مقذ ومرع وكحو اًمتقضمف إمم اصطػوء اعمعؾؿلم مـذ ؾمـ مٌؽرة ضمدًا: واظمتقور اًمتال

اًمتعؾقؿ ًمشعقرهؿ سملهنؿ أهؾ ًمف  وإمو أن خيتوروه سمداومع مـ واًمدهيؿ  أو سمداومع مـ 

إؾموشمذة اًمذيـ حتؼؼقا مقؾفؿ إمم اًمتعؾقؿ مـ ظمالل اعمالطمظوت  ومتك قمر  همٓء 

 اًمتالمقذ اضمتوزوا امتحوكًو أول يًؿا سموصطػوء اسمتدائل متؼدم قمغم آصطػوء اًمـفوئل.

ذ اًمذيـ اظمتوروا اًمػرع اًمؽمسمقي قمغم أكف يـٌغل وؿ أوًٓ وجيى اـمالع اًمتالمق

اًمتؿرن ظمالل ؿمفر يمومؾ ذم أطمد اعمرايمز اًمصقػقي سمندارة اعمراىمٌلم اعمٌوذة أو إدارة 

مدير اعمريمز  قمغم احلقوة مع إـمػول  ٓ سمؾ مع أـمػول خيتورون هؿ ؾمـفؿ. ذًمؽ هق 

يًتطقع احلقوة مع إمر إؾمود  ذًمؽ ٕن اعمريب هق ىمٌؾ يمؾ رء ؿمخص 

 إـمػول أو مع اعمراهؼلم  وشمؾؽ هل أصدق اًمعالموت اًمداًمي قمغم اعمقؾ إمم اًمتعؾقؿ.

وقمغم اعمتؿركلم أن يتصػقا ظمالل طمقو ؿ اًمققمقي سمصػوت أظمرى  إذ يـٌغل وؿ 

أوًٓ أن يؽقكقا صوسمريـ  وهذا سمدهل  ٕهنؿ ارشمضقا احلقوة مع أؿمخوص مٌويـلم 

ًمتٌويـ ًمذة. وجيى أن يؽقن اعمتؿركقن معتدزم اعمزاج  وقمغم وؿ  ووضمدوا ذم هذا ا

 درضمي قموًمقي مـ اًمضٌط )اطمؽمام اًمقىمً( واًمؽمشمقى )اطمؽمام اعمؽون(.
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وقمغم اعمراىمٌلم واعمديريـ أن يالطمظقا أيضًو مقىمػ إـمػول مـ اعمتؿركلم ٕن 

ظقن واعمديرون يالطمهذا اعمقىمػ مرآة يرى ومقفو اعمتؿركقن كػقؾمفؿ. واعمراىمٌقن 

ؾمؾقك اعمتؿركلم  ويشوهدون أكقاع اعمفورات اًمتل يٌدوهنو  ويـظرون إًمقفؿ يمقػ 

يعؿؾقن مع إـمػول ويمقػ يقضمفقن أقماموؿ دون شمعًػ  ويمقػ يؽميمقهنؿ أطمرارًا 

ومال يًوقمدوهنؿ إٓ قمـد احلوضمي  ويمقػ يظفرون أن وؿ ختقاًل وطمذىمًو يؿؽـوهنؿ مـ 

داهنؿ قمغم إصالح أداة  أو وٌط آًمي اًمتغؾى قمغم اًمصعقسموت اعمػوضمئي  ويًوقم

 مقؾمقؼقي  أو قمالج طمققان مريض.

ويضو  إمم ذًمؽ شمعر : هؾ يطؾى اعمتؿركقن كصقحي اعمراىمٌلم سمطقٌي ىمؾى  

وهؾ يصغقن إمم هذه اًمـصوئا ويٌوًمقن  و؟ وهؾ يٌدون رهمٌي ذم إضمراء اًمتجورب 

 وذم اإلومودة مـ دمورب أظمريـ؟

ٓ يـًقا ظمالل اًمتؿريـ أن اعمتؿركلم ٓ يزاًمقن ويـٌغل ًمؾؿدرسملم واعمراىمٌلم أ

طمديثل اًمًـ وإن يموكقا مريب اعمًتؼٌؾ  وإكف يـٌغل وؿ أن يعومؾقهؿ سمام يطؾٌقن مـفؿ 

أن يعومؾقا سمف شمالمقذهؿ مـ اًمصؼم واًمتػفؿ  وأن جيـٌقهؿ يمؾ شمعى ووـك   وأن 

 يؽقن اًمتؿريـ سموًمـًٌي إًمقفؿ اظمتٌورًا ٓ امتحوكًو واسمتالء.

يمون ـمالب دور اعمعؾؿلم مـ ىمٌُؾ حمٌقؾملم ذم قمؼؾقي اًمتؾؿقذ أي ذم قمؼؾقي ًمؼد 

أومراد يتعؾؿقن أيمثر  و يٌحثقن ويؽتشػقن  يتعؾؿقن دون أن يؽقن وؿ طمؼ ذم 

ظمالل اظمتقور مو يتعؾؿقن  ويعقشقن ذم قمومل مغؾؼ. أمو ـمالب اًمػرع اًمؽمسمقي 

ٓؿمؽمايمفؿ ذم اعمريمز اًمصقػل  دراؾمتفؿ ذم اعمدارس اًمثوكقيي قمغم اشمصول دائؿ سموحلقوة

ودراؾمتفؿ ًمؾٌقئي وطمقو ؿ مع إـمػول وضمقا ؿ قمـ أؾمئؾتفؿ ومـوىمشتفؿ ًماومالم 

اًمًقـامئقي اًمتل طميوهو معفؿ  ومؿـ اًمقاضمى قمؾقفؿ أن يثوسمروا قمغم ذًمؽ ظمالل 

 دراؾمتفؿ ذم دور اعمعؾؿلم.
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ؿقذ  وأن وقمغم اًمتالمقذ اًمذيـ دظمؾقا دور اعمعؾؿلم أن يتحرروا مـ صػي اًمتؾ

يـطؾؼقا إمم احلقوة واًمعومل اخلورضمل سمؼراءة اجلرائد واعمجالت اعمرؾمؾي إمم اعمدرؾمي 

وسمؿامرؾمي أًمقان مـ اًمـشوط اًمزائد قمغم ـمٌقعي اعمفـي  وسمجؿقع اًمقؾموئؾ اًمتل يؿؽـ 

ختقؾفو ًمؾحمول دون ؾمجـ اًمطالب ذم مدرؾمتفؿ  وقمؾقفؿ أن يثوسمروا قمغم دراؾمي 

يمؾ ـموًمى واؾمتعداده. وإذا مو شمعؾؿقا اًمؼقوس اًمٌقئي سملكػًفؿ سمحًى مقؾ 

واعمالطمظي اركقا قمغم اًمتجريى  ويـٌغل أن يتؼدم اًمـشوط اًمعؿكم قمغم اًمعؾؿ اًمـظري  

 أي أن شمتؼدم  ورؾمي اًمتجريى قمغم معرومي ـمرق اًمتجريى.

اًمتل ظمؾص إًمقفو اًمؽتوب ومفل إن كظوم إقمداد اعمريب ًمقس ظمقوًمقًو وٓ  الـتقجةأمو 

هـوًمؽ مو يؿـع مـ إطمداث ومرع شمرسمقي اظمتقوري ذم اًمصػق  اإليمامًمقي  كظريًو  وًمقس

وذم اًمؽؾقوت احلديثي وذم معوهد اًمتعؾقؿ اًمثوكقي اقمتٌورًا مـ اخلومًي قمنمة أو 

 اًمًودؾمي قمنمة أي ذم اًمًـي إظمػمة مـ اًمصػق  اإليمامًمقي أو ذم اعمدرؾمي اًمثوكقيي.

قجى أن يعقشقا شمورة مع اعمشو لم وماًمتالمقذ اًمذيـ اظمتوروا اًمػرع اًمؽمسمقي  وأمو

وؿ  وأظمرى مع اعمٌويـلم وؿ  وأن يثٌتقا مودامقا يتؾذذون سمصحٌي اعمٌويـلم وؿ قمغم أهنؿ 

ىمودرون يمذًمؽ قمغم احلقوة معفؿ  وقمغم شمٌودل ذًمؽ اًمـشوط اًمذي يًؿقف اإلكجؾقز 

سمقا طمقوة سمـشوط إظمذ واًمعطوء  ويعدوكف ضمقهر احلقوة آضمتامقمقي  وقمؾقفؿ أن يتـوو

ومؽريي  وصمؾي  وجيى قمؾقفؿ أن يتعؾؿقا دائاًم  وأن يتعؾؿقا مو يتذوىمقكف وُيٌقكف 

وخيتوروكف سمحًى إمؽوكو ؿ  وجيى قمؾقفؿ أن يـػعقا اعمٌويـلم وؿ سمعؾؿفؿ قمغم ىمدر 

طموضمتفؿ إًمقف. وقمؾقفؿ أن يتعوـمقا مع اعمشو لم وؿ أقمامًٓ ٓ شمتصػ سموًمصػي اعمدرؾمقي 

أيوم فؿ أن يقافمٌقا قمغم اًمتعؾؿ مع اعمٌويـلم وؿ  وهؽذا يًعدهؿ يمؾ اوطرارًا سمؾ قمؾق

 قمؿؾفؿ ذم مفـتفؿ أن يقاصؾقا احلقوة واًمعؿؾ واًمتعؾؿ مع شمالمقذهؿ.
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 قؼًا وحمارضاً حؽؿة هاشم مد

ديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ كحوول ذم هذا اًمػصؾ أن كعرض ضموكٌلم مـ كتوج اًم

ىمقؼوت ىموم  و طمقل كؼد اًمغزازم عمذهى اعمشوئلم وإومالـمقكقي ام يتعؾؼ سمتدأوو

اعمحدصمي  وصموكقفام يعرض ًمٌعض اعمحوضات اًمتل أًمؼوهو  وىمد شمقن ًمـو أن كؼػ قمغم 

حموضشملم ًمف إطمدامهو أًمؼوهو ذم دمشؼ  واًمثوكقي أًمؼوهو ذم اعمغرب  وومقام يكم ومؽرة 

 .مقضمزة قمـ هذه اًمتحؼقؼوت واعمحوضات

 ققؼات حول كؼد الغزايل دذهب ادشائع واألفالصوكقة ادحدثةتد -أولً 

كنمهو اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ ذم جمؾي اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعريب ذم اعمجؾد اًمثوين 

( 4846واًمثالصملم  وذم أضمزائف اًمثوين واًمثوًمٌ واًمراسمع )كقًون واقز وشمنميـ إول 

اًمراسمعي ذم اعمجؾد اًمثوًمٌ واًمثالصملم مـ  كنم اعمؼوٓت اًمثالث إومم  وكنم اعمؼوًمي

 .4847اعمجؾي قموم 

إمم أن ؿمفرة أيب طمومد اًمغزازم مل شمؼؾ ذم اًمغرب قمام  مؼالته األوغوأؿمور ذم 

سمؾغتف ذم اًمنمق  ومؼد قمرومتف اًمعصقر اًمقؾمطقي اًمالشمقـقي وعمو يؿض ىمرن قمغم ووموشمف 

يضًو مـ ظمالل   وقمر  أشمؼوصد اًمػالؾمػي»وشُمرضمؿ يمتوسمف . Algazelحتً اؾمؿ 

  ومـ اعمعرو  أن هذا اًمؽتوب يـطقي قمغم ش وومً اًمتفوومً»شمرمجي يمتوب اسمـ رؿمد 

 اًمغزازم.ش  وومً»ضمزء يمٌػم مـ 

هد وهل اًمًـي اًمتل ومرغ  377وأسمون هوؿمؿ أن اًمغزازم اقمتٌورًا مـ مطؾع ؾمـي 

ومقفو مـ شمصـقػ اًمتفوومً إمم أن ًمؼل وضمف رسمف  فمؾَّ قمغم اختوذ مقىمػ هنوئل وهق 

عوداشمف ًمؾػالؾمػي معوداة متػووشمي ذم اعمًوئؾ اًمػؾًػقي  وشمشفد قمغم ذًمؽ يمتٌف اًمتل م
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إطمقوء قمؾقم »أًمػفو سمعد قمزًمتف اًمتل دامً إطمدى قمنمة ؾمـي  وقمغم رأس هذه اًمؽتى 

 ش.اعمـؼذ مـ اًمضالل»وش اًمديـ

وذيمر هوؿمؿ أن اًمغزازم مل ُيورب يمؾ اًمػالؾمػي  وٓ هوضمؿ مجؾي اًمػؾًػي  ومؼد 

أن كؼده مـصى قمغم ش اًمتفوومً»زم ذم رأس اعمؼدموت اًمتل صدر  و ّسح اًمغزا

إفمفور اًمتـوىمض ذم آراء أرؾمطق سمحًى مو اظمتوره مـ شملويال و اًمػورايب واسمـ ؾمقـو  

طوًمقس ومقفو مـ مذاهى طوًمؼد ىمرب مذهى أرؾم»طملم ىمول: ش اعمـؼذ»وأّيد ذًمؽ ذم 

دى يمالمف ذم هذا اًمؽتوب رايب واسمـ ؾمقـو  قمغم أكف ًماإلؾمالمقلم قمغم مو كؼؾ اًمػو

أي اعموديلم يمام يؼول اًمققم.  -قمـ أصـو  اًمػالؾمػي ذيمر اًمدهريلم )اًمزكودىمي(ش اعمـؼذ»

صمؿ اإلوقلم وومقفؿ ؾمؼراط  -وهؿ اًمػقزيوئققن ىمٌؾ اًمًؼراـمقلم -ويمذًمؽ اًمطٌقعقلم

 وأومالـمقن وأرؾمططوًمقس ومتػؾًػي اإلؾمالمقلم قمغم طمّد شمعٌػمه.

ب اًمػؾًػي  إذ يرى هوؿمؿ أن اًمغزازم ىمٌؾ مـ ومل هيوضمؿ اًمغزازم يمؾ ضو

اًمػؾًػي ذم مػفقمفو اًمؼديؿ أىمًومًو سمرمتفو يموًمريووقوت مثاًل  ٕكف مـ اجلوزملم سملكف 

قر سمرهوكقي ٓ مأ»  سمؾ هل شًمقس ذم مؼتضقوت اوـدؾمي واحلًوب مو خيوًمػ اًمعؼؾ»

سيا ومفق يعتؼد ؾمٌقؾ إمم جموطمد و سمعد ومفؿفو ومعرومتفو. صمؿ إن رأيف ذم اعمـطؼقوت 

 ش.أن أيمثرهو قمغم مـفٍ اًمصقاب  واخلطل كودر ومقفو»

احلؼ ومقفو مشقب »وقمغم اًمرهمؿ مـ أكف ومقام يتعؾؼ سموًمطٌقعقوت يرى أن 

ومنكف مل ش سموًمٌوـمؾ  واًمصقاب مشتٌف سموخلطل ومال يؿؽـ احلؽؿ قمؾقفو سمغوًمى ومغؾقب

ت وٓ اخلؾؼقوت. وًمؽـ يشتغؾ سموًمرد قمؾقفو إٓ إمم طمد  يمام مل هيتؿ سمؿـوىمشي اًمًقوؾمقو

ذم مصطؾحف  وهق يٌودر إمم اًمتؼرير سملن ش اإلوقوت»اًمذي قمـوه مـ يمؾ ذًمؽ إكام هق 

 ش.أيمثر قمؼوئدهؿ ومقفو قمغم ظمال  احلؼ  واًمصقاب كودر ومقفو»
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وقمّدد اًمغزازم اعمًوئؾ اًمتل اكؼمى ًمؾرد قمؾقفو  ومحٍمهو ذم اعمًوئؾ اًمعنميـ 

  ويرى هوؿمؿ أن مـ إين دراؾمتفو ذم شي وومً اًمػالؾمػ»ذم يمتوب اًمتل قموجلفو 

قمؾؿ »وش اإلوقوت اًمٍمومي»وش اًمؽقكقوت»أسمقاب  وهذه إسمقاب هل مو يًؿقف سمد 

 ش.اعمٌودئ اعمديرة ًمؾؿعرومي»وش اًمـػس اًمعؼكم

ٌّف اًمغزازم قمؾقفو وأؿمور إمم أهنو ٓ شمالئؿ اإلؾمالم  سمقضمف ومـ اًمؼضويو اًمتل ك

قي أو اًمؼدم هق يمقن اًمعومل ٓ سمدايي ًمقضمقده  وإسمديي إزًم»ىمضقي أزًمقي اًمعومل وأسمديتف 

 ش.67أو اًمنمديي هل يمقكف ٓ هنويي ٔظمره وٓ يتصقر ومًوده وومـوؤه: اًمتفوومً ص 

وأسمون هوؿمؿ أن اًمغزازم يمون ضموزمًو ذم قمزوه اًمؼقل سمؼدم اًمعومل اؾمتـودًا إمم آراء 

إمم اقمتٌور أومالـمقن مـ هذه  صمالصمي مـ اًمػالؾمػي )أرؾمطق  اًمػورايب  اسمـ ؾمقـو(  ومّقول

اًمزمرة  ورأى هوؿمؿ أن ادقموء اًمغزازم سمؼدم اًمعومل هل اعمؼوًمي اًمشوئعي ذم اًمػؾًػي  

وهق ادقموء ظموـم   وإن شمليمقد اًمغزازم أن هموًمٌقي اًمػالؾمػي ىموئؾقن سمؼدم اًمعومل مو هق 

 إٓ ضب مـ اعمٌوًمغي.

ويالت اًمػالؾمػي اعمتعؾؼي أووا هوؿمؿ أن اًمغزازم أعمع إمم شمل ادؼالة الثاكقةوذم 

سمؿقىمػ أومالـمقن مـ أزًمقي اًمؽقن  وملظمذ سمشطر مـ هذه اًمتلويالت  وؾمؽً قمـ 

ؿمطرهو أظمر  وكًى ًمؾػورايب شمؼرير رأي أرؾمطق ذم اًمؼدم  مع أن اعمعؾؿ اًمثوين أي 

اًمػورايب مل يؼـع سمرومض هذه اًمـظريي ومحًى  سمؾ رومض أن يؽقن اعمعؾؿ إول 

و. ويقرد هوؿمؿ اًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ متؿثاًل ذم أن اًمػورايب أًّمػ )أرؾمطق( مـ اًمؼوئؾلم  

يمتوب اجلؿع سملم رأي احلؽقؿلم أومالـمقن اإلول »مـ أضمؾ هذا اًمغرض 

أمو سمعد »وقمؼد ومصاًل ًمؾؽالم قمغم هذه اعمشؽؾي  ومقؼقل ذم اعمؼدمي:   شوأرؾمططوًمقس
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 وىمدمف  وادقمقا ومنين عمو رأيً أيمثر أهؾ زموكـو ىمد ختوصؿقا وشمـوزقمقا ذم طمدوث اًمعومل

أن احلؽقؿلم اعمؼدملم اعمؼّمزيـ اظمتؾػو ذم إصمٌوت اعمٌدع إول  وذم وضمقد إؾمٌوب 

مـف  وذم أمر اًمـػس واًمعؼؾ  وذم اعمجوزاة قمغم إومعول ظمػمهو وذهو  وذم يمثػم مـ 

إمقر اعمدكقي واخلؾؼقي واعمـطؼقي  أردت ذم مؼوًمتل هذه أن أذع ذم اجلؿع سملم 

اإلسموكي قمام يدل قمؾقف ومحقى ىمقًمقفام  ًمقظفر آشمػوق سملم مو يموكو يعتؼداكف  ورأيقفام  

ويزول اًمشؽ وآرشمقوب قمـ ىمؾقب اًمـوفمريـ ذم يمتٌفام  وأسملّم مقاوع اًمظـقن 

ومداظمؾ اًمشؽقك ذم مؼوٓ ام  ٕن ذًمؽ مـ أهؿ مو ُيؼصد سمقوكف وأكػع مو يراد 

 ش.ذطمف وإيضوطمف

ومـ ذًمؽ أيضًو »ىمول: ش ىمدم اًمعومل وطمدوصمفذم »كف وذم ومصؾ آظمر مًتؼؾ قمـقا

أمر ىمدم اًمعومل وطمدوصمف  وهؾ ًمف صوكع هق قمؾتف اًمػوقمؾي أم ٓ. و و يظـ سملرؾمطق 

إن »ـموًمقس أكف يرى أن اًمعومل ىمديؿ  وسملومالـمقن أكف يرى أن اًمعومل حمدث  وملىمقل: 

و ىموًمف ذم اًمذي دقمو همٓء إمم هذا اًمظـ اًمؼٌقا اعمًتـؽر سملرؾمطق ـموًمقس احلؽقؿ هق م

يمتوب ـمقسمقؼو إكف ىمد شمقضمد ىمضقي واطمدة سمعقـفو يؿؽـ أن يمشمك قمغم يمال ـمرومقفو 

  مثول ذًمؽ: هذا اًمعومل ىمديؿ أم ًمقس سمؼديؿ  وىمد وضمى شىمقوس مـ مؼدموت ذائعي

قمغم همٓء اعمختؾػلم أن مو يمشمك سمف قمغم ؾمٌقؾ اعمثول ٓ جيري جمرى آقمتؼود  وأن 

هق سمقون أمر اًمعومل  ًمؽـ همروف أمر اًمؼقوؾموت  همرض أرؾمطق ذم يمتوب ـمقسمقؼو ًمقس

اعمريمٌي مـ اعمؼدموت اًمذائعي  ويمون ىمد وضمد أهؾ زموكف يتـوفمرون ذم أمر اًمعومل هؾ 

هق ىمديؿ أم حمدث؟ يمام يموكقا يتـوفمرون ذم اًمؾذة هؾ هل ظمػم أم ذ؟ ويموكقا يلشمقن 

ذًمؽ اًمؽتوب قمغم يمال اًمطروملم مـ يمؾ مًلًمي سمؼقوؾموت ذائعي  وىمد سملّم أرؾمطق ذم 
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وذم همػمه مـ يمتٌف أن اعمؼدمي اعمشفقرة ٓ يراقمك ومقفو اًمصدق واًمؽذب  ٕن اعمشفقر 

رسمام يمون يموذسمًو وٓ يطرح ذم اجلدل ًمؽذسمف  ورسمام يمون صودىمًو ومقًتعؿؾ ذم اجلدل 

ًمشفرشمف وًمصدىمف ذم اًمؼمهون  ومظوهر أكف ٓ يؿؽـ أن يـًى إًمقف آقمتؼود سملن اًمعومل 

 اًمذي أشمك سمف اًمؽتوب. ىمديؿ  ذا اعمثول

واًمًمال اًمذي جيى ـمرطمف سموًمـًٌي ًمؽؾ رء: أوضمد اًمعومل مـذ إزل ومؾؿ 

يؽـ ًمف سمدايي أم هق مقًمقد اسمتدأ اقمتٌورًا مـ طمّد أوزم؟ إكف مقًمقد ٕكف مرئل ومؾؿقس 

 وًمف ضمًؿ؟

وسمعد أن ينمح يمقػ أن اًمصوكع سمًوئؼ يمرمف ضمعؾ اًمعومل طمقًو قموىماًل ًمف كػس 

اًمزمـ اًمذي هق اطمتذاء متحرك ًمازًمقي  وقمغم أصمر قمرض مقضمز  وقمؼؾ يٌلم أصؾ

مـ أطمدث هذا »ًمـًى أوي اًمثوكقيلم يـتؼؾ إمم شمؽّقن أوي أظمريـ  ومـًتؿع إمم 

يو أيتفو أوي أسمـوء أوي اًمتل أكو ظموًمؼفو  »يتقضمف إمم ظمالئؼف  ذا اخلطوب: ش اًمعومل؟

مقًمقدون مـ ىِمٌكَم  وًمـ يطرأ قمؾقؽؿ وأكو أسمق أصمور اًمتل شمصدر قمـفو  إكؽؿ 

آكحالل مو دمً ٓ أسمتغل اكحالًمؽؿ. ٕكف ًمئـ يمون يمؾ مريمى ىموسماًل ًمؾػًود  

وموسمتغوء ومصؿ اًمقطمدة اًمؼوئؿي ومقام هق متحد قمغم وضمف اًمتـوؾمؼ ومجقؾ  مـ إمقر 

 اًمتل يػعؾفو اًمنميرون  إذن ومٌام أكؽؿ وًمدشمؿ  ومؾًتؿ سمؿؿتـعلم أسمدًا قمغم اًمػـوء وٓ

ومع ذًمؽ ًمـ شمـحؾقا أسمدًا  وًمـ يـوًمؽؿ مصػم اعمقشمك  ذًمؽ ٕن إراديت  قمغم اًمػًود.

 ش.شمشّؽؾ ًمؽؿ راسمطي أمتـ وأىمقى مـ يمو مو رسمطؽؿ طملم وًمدشمؿ

هذا مو أورده هوؿمؿ قمغم ًمًون ـمقاموس ذم سمحثف قمـ ؿملن اًمًامء يمؾف أو اًمعومل 

 أو مو ؿمئً ومًّؿف إن يمون هـوًمؽ اؾمؿ ظمػم مـ هذا.
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أن اعمؼوـمع اًمتل وردت قمغم ًمًون ـمقاموس سُيي إذا محؾً قمغم  ويٌلم هوؿمؿ

معـوهو احلرذم اعمتؿثؾ ذم أن ًمؾؽقن وًمؾزمون سمدايي وًمؽـ ًمقس وو هنويي  وقمغم هذا 

اًمـحق ومفؿفو مجؾي إومالـمقكقلم سمام ومقفؿ أرؾمططوًمقس  ويرى أن اًمػورايب مل خيرج 

قمـد أومالـمقن  ومؼد يؽقن اًمًٌى  وًمئـ مل يتعرض ًمؼضقي أسمديي اًمعوملقمغم هذه اًمًـي  

ذم ذًمؽ أن اًمعومل سموقمتٌوره مقوققمًو ًمؾؿعرومي احلًقي )وسموقمتٌوره إذن ىموسماًل ًمؾؽقن 

واًمػًود( يـٌغل ًمف مـ ضمفي مـطؼ اعمذهى إومالـمقين أن يؽقن وموكقًو همػم ظموًمد 

ء ًمًتؿ سمؿؿتـعلم أسمدًا قمغم اًمػـو»سمصقرة همديي  وأمل شمَر اعمؼطع سُيًو ذم ـمقاموس: 

إن اًمزمون إذن مقًمقد مع اًمًامء طمتك إذا »  وذم مقوع آظمر يؼقل: شوٓ قمغم اًمػًود

أو ٓ يميد هذا مؼطع اجلؿفقريي اًمؼوئؾ: ش ًمزم اكحالوام اكحال معًو مثؾام وًمدا معوً 

 مـ اًمعًػم أن يؽقن اًمؽوئـ أسمديًو إذا يمون ممًمػًو مـ أضمزاء؟.»

إن يموكً حتتؿؾ اًمؼقل سملسمديي ويرى هوؿمؿ أظمػمًا أن اًمـصقص اًمتل أوردمهو 

اًمعومل  ومؾعؾ مـ اعمؿؽـ أن يػفؿ أيضًو أن اًمعومل همدي سموإلرادة اإلوقي وًمقس مـ 

شمؾؼوء ـمٌقعتف. ويشػم إمم أن مـ اًمقضمقف أن يؽقن اًمػورايب  ـ ومفؿ اًمـص قمغم هذا 

 اًمـحق  إٓ أن اًمغزازم ذم مجقع احلوٓت أهمػؾ اًمتـٌقف قمغم هذا يمؾف.

احلديٌ قمـ مقىمػ اًمػورايب مـ رأي  مؼالته الثالثة وشموسمع هوؿمؿ ذم

أرؾمططوًمقس ذم ىمدم اًمعومل وهمديتف  ومرأى أن مقىمػ اًمػورايب دموه ذًمؽ أظمطر مـ 

مقىمػف مـ رأي أومالـمقن  ويرى أن مـ اًمغريى ضمدًا أن يعزو أسمق كٍم اًمػورايب إمم 

رى أن همرض أرؾمطق اعمعؾؿ إول اًمؼقل سمحدوث اًمعومل ظمالومًو عمو فمـف اًمغزازم  يمام ي

ذم يمتوب ـمقسمقؼو ًمقس هق سمقون أمر اًمعومل  ًمؽـ همروف هق أمر اًمؼقوؾموت اعمريمٌي مـ 
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وٓ يؿؽـ أن يـًى إًمقف آقمتؼود سملن اًمعومل ىمديؿ مـ ظمالل اعمثؾ اعمؼدموت اًمذائعي  

 اًمذي ضموء سمف ذم ذًمؽ اًمؽتوب.

مـ شمؼدمف  ويقرد مـوىمشي أرؾمطق ًمؾؼضقي اعمطروطمي ومقشػم إمم اؾمتعراوف آراء 

ومقالطمظ أن مجقعفؿ متػؼقن قمغم أن ًمؾعومل سمدايي  أو سمعٌورة أظمرى قمغم أكف مقًمقد  مع 

ظمال  واطمد ومؼط هق أمر همديتف  صمؿ يشػم إمم رأي أومالـمقن ذم ـمقاموس ومقؼقل 

ذم شمضعقػ وضمفل هذا    ويلظمذشدث وًمؽـف همػم ىموسمؾ ًمؾػًودإكف ضمزم سملكف حم»قمـف: 

رد اختوذ اًمعومل أؿمؽوًٓ متجددة خمتؾػي  ًمؽون معـك اًمرأي  إذ ًمق يمون اعمؼصقد جم

  وًمق ىمقؾ شٕن إؿمؽول اعمتقاًمقي هل اًمؼوسمؾي ًمؾػًود  ٓ اًمعومل أسمداً »اًمؽالم أكف أسمدي 

ٕن همػم »إن اًمعومل خمؾقق  وًمؽـف ٓ يػًد مذ ظمؾؼ  ًمؽون هـوك شمـوىمض ذم اًمؼقل: 

عمقًمقد اعمحدث ذم زمـ مو ومال . أمو اشاعمخؾقق هق وطمده اًمؼديؿ همػم اًمؼوسمؾ ًمؾػًود

ذًمؽ ىمٌقل ٓ هنويي همريٌي  وو أول وًمقس وو آظمر  مـوص مـ ومـوئف  وإٓ ًمؽمشمى قمغم 

 ش.اًمالهنويي ًمقس وو أول وٓ آظمر»ذم طملم أن 

ويؼػ هوؿمؿ قمغم مقىمػ اًمػورايب مـ ىمضقي طمدوث اًمعومل  وإذا يمون أرؾمطق 

مـ ىمقًمف أن اًمٌورئ أسمدقمف دمغي  يؼقل ٓ اسمتداء ًمؾعومل ذم اًمزمون ومقجى أن يػفؿ

 سمصقرة ظمورضمي قمـ اًمزمون وقمـ طمريمتف ظمرج اًمزمون.

ًمؾتفوكقي قمـ معـك ش يمشو  مصطؾحوت اًمػـقن»ويقرد هوؿمؿ كصًو ذم 

وذم اصطالح احلؽامء اإلسمداع ذم اًمؾغي إطمداث رء قمغم همػم مثول ؾموسمؼ. »اإلسمداع: 

ود رء مًٌقق سموًمعدم.. إجيود رء همػم مًٌقق سموًمعدم  ويؼوسمؾف اًمصـع وهق إجي

 ش.وقمـد هذا يظفر أن اًمصـع واإلسمداع يتؼوسمالن
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ويًلل: شمرى أي هذه اعمعوين أراد اًمػورايب؟ وجيقى: إكف أراد اإلجيود اًمذي ٓ 

وًمق اـمؾع  -يًٌؼف اًمعدم )وهق اعمعـك اًمذي ؾمقًتعؿؾف اسمـ ؾمقـو( ومؿـ طمؼ اًمغزازم 

أٓ يغػم رأيف ذم اًمػورايب   -قمغم كصقص يمتوب اجلؿع سملم رأي احلؽقؿلم ًمؾػورايب

وأن يثوسمر قمغم وصؿف سملكف مـ اًمؼوئؾلم سمؼدم اًمعومل  كظرًا عمو يؽمشمى قمغم أظمذ اًمؾػظ 

سموعمعـك اعمشور إًمقف  مـ مشوريمي ًمإلًمف سمصػي إزًمقي  وًمق يمون هـوًمؽ شمًؽم واقيف 

ي صموكقيي سمنـمالق ًمػظ اإلسمداع! ذًمؽ ٕن اإلسمداع ذم هذه احلول ٓ يزيد قمغم يمقكف قمؿؾق

اس مو ًمف وضمقد ؾموسمؼ  أمو إن يمون اعمؼصقد همػم ذًمؽ وظموصي اخلؾؼ مـ اًمعدم  

 ومؿحوؾمٌي اًمغزازم ًمؾؿعؾؿ اًمثوين أمر ذم همػم حمؾف.

وًمق شمؼررأن مو أراده اًمػورايب مـ اإلسمداع إكام هق إجيود رء مـ ٓ رء  ومنن 

ل: شمرى أهذا هق اعمعـك اعمًلًمي ٓ شمعد حمؾقًمي هنوئقًو  ويظؾ مـ طمؼ اًمـوىمد أن يتًوءَ 

اًمذي أراده أرؾمطق طمؼقؼي مـ مػفقمف قمـ قمالىمي اعمٌدع سمام يٌدقمف؟ أوًمقس اًمػورايب 

هق اًمذي أسمدع اًمعومل؟ ش اًمٌورئ ضمؾ ضمالًمف»منومًو طملم يـًى إمم أرؾمطق اًمؼقل سملن 

ذم اقمتؼودكو أن هذا هق مقـمـ اًمضعػ ذم شمػًػمه  وأن اًمغزازم ًمق اشمػؼ ًمف أن هيتدي 

 اعملشمك ًمًّدد إمم مؼوشمؾ اًمـظريي اًمػوراسمقي ـمعـي شمقردهو طمقوض طمتػفو. إمم هذا

ويٌدو مـ اًمصعى ضمدًا اقمتامد شمػًػم اًمػورايب »ويتوسمع هوؿمؿ حتؾقؾف ىموئاًل: 

ومعذرشمف  ًمقٓ أكف يمون  يموًمؽـدي وهمػمه مـ اعمشوئلم اًمعرب  وحقي ظمطل شمورخيل 

 شمـ ؿملكف شمؼقيي ذًمؽ اًمتػًػم.

اًمػورايب مه ذم دقمؿف ًمـظريي اخلؾؼ قمـد أرؾمطق   ويرى هوؿمؿ أن أسمو كٍم

وذم شمؼريره أن اإلًمف قمـده هق صوكع إؿمقوء  مًتـدًا إمم كظريتلم وردشمو ذم اًمًامع 

 اًمطٌقعل مهو كظريي اًمٌخً واًمصدومي وكظريي اًمعؾؾ.



 - 416 - 

اعمجؾد اًمثوًمٌ واًمثالصملم مـ جمؾي اعمجؿع  اعمـشقرة ذم  ادؼالة الرابعةوذم 

وؿمؿ إدًمي اًمتل يـؼؾفو اًمغزازم قمغم ًمًون اًمؼوئؾلم سمؼدم اًمعومل يعرض اًمديمتقر ه

افقدًا ًمًٌط مو ىموًمف ذم اًمرد قمؾقفؿ. ويعرض ظمالصي اًمدًمقؾ إول اعمتضؿـ أكف مـ 

اعمًتحقؾ أن يصدر يموئـ طمودث قمـ ىمديؿ  ذًمؽ ٕن اًمؼديؿ متجوكس مـ مجقع 

ذًمؽ أن اًمعومل ىمٌؾ  اًمقضمقه ومال يؿؽـ أن يعرض ًمف اًمتغػم وٓ آظمتال   وسمقون

طمدوصمف يمون ذا وضمقد ضموئز  ؽـ. ومنذا ظمرج إمم اًمقضمقد ومالسمد مـ مًٌى أو مرضما 

اىمته شمرضمقا اًمقضمقد قمغم اًمعدم. ومؽقػ يؿؽـ شمعؾقؾ هذا اعمرضما دون اًمقىمقع ذم 

إطموٓت مـؽرة؟ أكؼقل إن اًمؽوئـ إززم يمون قموضمزًا قمـ إطمداصمف صمؿ ـمرأت قمؾقف 

اإلطمداث يمون مًتحقاًل ىمٌؾ وىمققمف صمؿ أصٌا  ؽـًو؟  ىمدرة اإلطمداث؟ أم كؼقل إن

 أم إن اإلًمف مل شمؽـ ًمديف إرادة شمشوء ظمؾؼ اًمعومل صمؿ طمصؾً ًمف هذه اعمشقئي؟

ومـ اًمقاوا أن يمؾ هذه اًمػروقوت شمؼتيض شمغقػمًا مـ طمول إمم طمول ذم 

موهقي اًمؽوئـ إسمدي اًمذي يًتحقؾ ذم طمؼف اًمتغقػم  ومنذن ٓ سمد ًمـو  شمػوديًو مـ 

ًمتـوىمض  أن كًّؾؿ سملزًمقي اًمعومل  كظرًا ًمقضمقده اًمقاىمعل مـ ضمفي  وٓؾمتحوًمي ا

 طمدوصمف مـ ضمفي أظمرى.

وأؿمور هوؿمؿ إمم أكف وضمد ذم أوائؾ اًمؼرن اًمًودس مػن مـ مػني أرؾمطق 

اإلًمف إن »شمصدى ًمـؼده  وهذا اعمػن هق ُيقك اًمـحقي اًمذي رد قمغم إيرىمؾس سمؼقًمف: 

ء يمومؾ يمامًٓ أسمديًو  وهق يؿؾؽ ذم ذاشمف وقمغم صقرة اخلوًمؼ اًمذي هق صوكع إؿمقو

واطمدة قمؾؾ آصموره  ومفق يصـع وخيؾؼ يمؾ رء سمؿحض إرادشمف ومحًى  وهق مـذ 

شمؾؽ اعمعوين واًمعؾؾ اًمتل إزل وقمغم اًمصقرة كػًفو ُيتقي معوين إؿمقوء وقمؾؾفو: 

 شصمف.يؽقن  و ظموًمؼًو  ومفق ٓ يشعر سملي شمغقػم مـ ضمّراء إطمداصمف أو قمدم إطمدا
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وأسمون هوؿمؿ أن هـوك كققمًو مـ اوقيي سملم اخلؾؼ واإلرادة سموًمـًٌي ، ذم كظر 

ُيقك اًمـحقي  ومنذا ظمؾؼ أو مل خيؾؼ  وإذا أطمدث أو مل ُيدث  ومذًمؽ ٓ يـشل قمـف أي 

 اظمتال  ذم ذات ا،  ٕن اًمصالطمقي ًمؾعؿؾ واًمعؿؾ رء واطمد.

هق مو جيقز أن يؽقن ىمد ويرى أن هذا آقمؽماض اعمًتـد إمم ىمضقي اإلرادة 

 -ومػل رأيف أن سمؼوء اإلًمف قمغم مو هق قمؾقفاكتػع سمف اًمغزازم ذم دطمض طمجي اًمػالؾمػي. 

إن اًمعومل طمدث سمنرادة »ٓ شمتلصمر مطؾؼًو سموًمػروقي اًمؼوئؾي:  -أي صػي قمدم اًمتغػم ومقف

ىمديؿي اىمتضً وضمقده ذم اًمقىمً اًمذي وضمد ومقف واؾمتؿرار اًمعدم إمم اًمغويي اًمتل 

ذم اًمقىمً »وهق ش اًمقضمقد ىمٌؾف مل يؽـ مرادًا  ومؾؿ ُيدث ًمذًمؽ»ًمقفو  ومنن اؾمتؿر إ

 ش.اًمذي طمدث ومقف مراد سموإلرادة اًمؼديؿي  ومحدث ًمذًمؽ

وًمؽـ شمرى هؾ يعـل هذا أن اًمغزازم ىمد أظمذ أىمقال ُيقك اًمـحقي ومؼررهو؟ 

هذا مو يميمده فمفػم اًمديـ اًمٌقفؼل صوطمى شموريخ طمؽامء اإلؾمالم اعمتقرم سمعد كقػ 

اإلموم طمجي وأيمثر مو أورده »ىمول ذم يمتوسمف اعمذيمقر: ػ ىمرن مـ مقت اًمغزازم. وكص

 ش.اإلؾمالم اًمغزازم رمحف ا، ذم  وومً اًمػالؾمػي شمؼرير يمالم ُيقك اًمـحقي

د أىمقال ُيقك اًمـحقي ضب مـ اًمظـ  ويرى هوؿمؿ أن اًمتؼرير سملن اًمغزازم ردَّ

ؼؾ اعمذاهى واكتحووو مـ إصمٌوت اًمذي ٓ يؼقم قمؾقف دًمقؾ أيمقد  ومال سمد ذم اجلزم سمـ

 اإلؾمـود اعمتًؾًؾ إصمٌوشمًو شمورخيقًو.

ويقرد سمعض إدًمي قمغم اؾمتٌعود اًمػروقي اًمتل دمؿع سملم رأي اًمغزازم ورأي 

  شاخلؾؼ»ؿمؿ أن هـوك هقيي سملم ُيقك اًمـحقي  ومـ إدًمي اًمتل أوردهو هو

كػًف  وسمعٌورة ش ػعؾاًم»وش آؾمتعداد ًمؾػعؾ»قمـد ُيقك اًمـحقي أو سملم ش اإلرادة»و

أظمرى ًمقًً اإلرادة ومعاًل مًتؼاًل قمـ اخلؾؼ ذم رأيف. أمو اًمغزازم ومؾقس صموسمتًو أن 

 يؽقن هذا مـ رأيف.
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ومـ إدًمي أيضًو مو يٌدو أن اؾمتدٓل ُيقك اًمـحقي يضع اًمزمون ذم ا، طمتك 

ل هل اًمت –ًمـًتطقع أن كػفؿ مـف أن اًمعومل ظمؾؼ سمصقرة أزًمقي  ٕن اخلؾؼ واإلرادة 

أمر واطمد. وًمذًمؽ اوطر اًمـحقي دومعًو عمو ىمد يرد مـ اقمؽماض أن يؼرر سملن  -أزًمقي

أمو اؾمتدٓل اًمغزازم ومال يؿؽـ أن ش. اًمػرق ٓ يتجغم إٓ ذم اًمؽوئـ اًمذي يًتؿد مـف»

يرد قمؾقف مثؾ هذا  ٕن اكػصول اإلرادة قمـ اخلؾؼ ٓ يتا اًمؼقل سمخؾؼ أززم. ومـ 

 ظمورج اًمزمون  واًمزمون ٓ يتصقر دون ظمؾؼ اًمعومل. ضمفي صموكقي  ا، سموًميورة

ويرى اًمغزازم أكف ٓ يؽػل أن كـؽر اؾمتحوًمي صدور احلودث قمـ اًمؼديؿ قمغم مو 

إومالـمقكقلم اعمحدصملم  سمؾ إن مـ اعمًتحقؾ قمـده أن يصدر ىمديؿ قمـ هق رأي 

تًؾًؾ ذًمؽ ٕكـو إذا ىمؾـو سملن احلقادث شمصدر قمـ احلقادث  ومؽلكـو أصمٌتـو اًمىمديؿ  

ومال سمد إذن مـ اًمقىمق  قمـد طمد  وهذا احلد   وهق مـ اعمتـوىمضوت. شإمم اًمال هنويي

 ش.اًمؼديؿ»جيى شمًؿقتف سمد 

 من ادحارضات -ثاكقاً 

 «الؾذة الػاضؾة»حمارضة طـواهنا  -5

 ذم جمؿع أصدىموء اًمػـقنش اًمؾذة اًمػووؾي»أًمؼك طمؽؿي هوؿمؿ حموضة قمـقاهنو 

دائر ٓ قمغم واىمعقي اًمريمض وراء اًمؾذة  سمؾ قمغم  أؿمور ومقفو إمم أن اجلدل سمدمشؼ

ذقمقي هذا اًمريمض ومعرومي زائػ اًمؾذائذ وصحقحفو  طمؼفو وسموـمؾفو  ظمًقًفو 

ٍموملم إمم شمؼقيؿ ضوب اًمؾذائذ  وومووؾفو  وأن اعمشؽؾي دمعؾ مـ يعوجلقهنو مـ

ن ـوسمؾي اًمػالؾمػي يزقمؿقن ًمؽ أن ًمذة اجلًد قمغم إـمالىمفو مـؽرة وومو ؿ اعمًتفؽموومح

 يعقدون ًمؾحؿؿ اقمتٌوره  وًمًون طمووؿ يـشد مع مًؾؿ سمـ اًمقًمقد:
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 هؾ اًمعقش إٓ أن شمدروح مدع اًمصدٌو

 

 محّقو اًمؽلس واحلددق اًمـجدؾ يعَ س 

 أو مع احلًلم سمـ اًمضحوك: 

 مل يٌددددددددددؼ زم قمددددددددددقش يؾددددددددددذ

 

 ؾمدددددددددقى معدددددددددوىمرة اًمعؼدددددددددور 

 ومدددددددددددددددقاـمـ اًمؾدددددددددددددددذات أوـمدددددددددددددددوين ودار اودددددددددددددددقى داري 

 

 

 

 أيددددددددددوم أظمطددددددددددر ذم اًمصددددددددددٌو

 

 مًددددددددددحقب اإلزار كشددددددددددقان 

 أو مع اسمـ ىمقس اًمرىمقوت: 

 سمؽددددددددر اًمعددددددددقاذل إمم اًمصددددددددٌو

 

 ح يؾؿــددددددددددددددل وأًمقمفـددددددددددددددف 

 ويؼؾدددددددـ: ؿمدددددددقى ىمدددددددد قمدددددددال 

 

 إكددددف»ك  وىمددددد يمددددؼمت  ومؼؾددددً:  

 ٓسمدددددددد مدددددددـ وصدددددددؾ ومدقمدددددددد 

 

 ن وٓ شمطؾددددددددددددـ مالمؽـددددددددددددف 

ويٌلم اعمحوض أن ىمضوة اًمػصؾ يتقؾمطقن أظمػمًا سملم همٓء وأوًمئؽ  ومال  

ـعقي سملم اجلًد واًمـػس  وجيعؾقن ًمٌعض ًمذات احلس يروقن  ذه اًمؼطقعي اًمص

 شمضؿـ وو اًمػضقؾي.ش اًمروطموكقي اعمعـقيي»كققمًو مـ 

ويـتؼؾ اعمحوض إمم شموريخ اًمػؾًػي إلصمورة مقوققمف ومقٌدأ مـ اًمؼرن اًمراسمع 

ىمٌؾ اعمقالد  ويٌلم أن اًمـوس ووىمقا ذرقمًو سموًمعٌقديي ذم مجقع أؿمؽووو إسمون محك 

واذأسمقا إمم آكعتوق مـ أهمالوو متًوئؾلم قمـ مػتوح اًمتػؽػم اًمًؼراـمل  

اخلالص مـ ؾمجـفو اعمرهؼ. وذم سمحران هذا اًمؼؾؼ اًمػؽري اعمزقمٍ يطؾع قمغم 

اًمـوس شمالمذة ؾمؼراط سموطمثلم قمـ اؾمتؼالل اًمذات قمغم ؾمـي إمومفؿ  همػم مٌوًملم أن 

 اًمشلو ضموءت طمؾقوؿ مقاومؼي ًمف أو خموًمػي هنجف9 ومضقا ذم اطمتؼور اًمتؼوًمقد إمم

إسمعد  وسطمقا سملن ٓ طمؼقؼي إٓ مو يؾؿس سموًمقد  وٓ واىمع إٓ مو شمدريمف مـ 

وموحلؽقؿ ٓ ُيػؾ سموًمرأي )سموًمرأي اًمعوم مـ طمقٌ صدمؽ وىموومؽ وومعؾ ومقؽ. 
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وًمئـ أىمرت إقمرا  مـ شمؾؼوء اؾمتؼالًمف وقمدم مٌوٓشمف. ومفق طمر سموب أومم(  

ق  ومذًمؽ همػم ذي وزن ذم كظره  إن واًمتؼوًمقد آداسمًو ذم اًمًؾقك وىمقاقمد ذم إظمال

طمريتف ىموئؿي قمغم اخلالص مـ اًمزوج وإهؾ واًمقًمد واًمٌؾد واًمثروة واجلوه 

واًمًقوؾمي. ومـ إريمون اًمتل شمؼقم قمؾقفو اعمدكقي اعمثغم إسمطول اًمزواج وإسموطمي 

 اًمًػوح وإمهول اًمذريي  واًمؾذة اًمغرارة.

ٌف سمؿـ اقمتصؿ سمؼؾعي ويشػم اعمحوض إمم أن آرؾمتقى يرى أن اإلكًون أؿم

داظمؾقي حموسة مـ اخلورج  ومقٍمح أن ٓ مصدر عمعرومتـو همػم اإلطمًوؾموت  يمام 

اإلكًون »يشػم إمم اًمًػًطوئل سمروشموهمقراس يقم صقم قمؼوئد اًمـوس اًمشوئعي ومؼول: 

  وقمـده أن مٌؾغـو مـ اًمعؾؿ أكـو كحس  وًمؽــو ٓ كدري ؿمقئًو قمـ شمؼقوس يمؾ رء

وء اًمًمال: مو سمول ؾمؼراط يًؾؽ ـمريؼًو مؾتقيي سمعقدة ؾمٌى شمؾؽ إطموؾمقس  وضم

ومقجعؾ اًمعؾؿ ذط اًمػضقؾي  واًمػضقؾي ذط اًمًعودة  مع أن اًمًعودة ًمقًً سمعقدة 

قمـو يمؾ هذا اًمٌعد  واًمًعودة هل اًمؾذة احلوضة  ومؾـدع اعمًتؼٌؾ ضموكًٌو وٓ كؼؾؼ ًمف  

مو احلريي احلؼي سمعد ًمقس مـ ظمػم إٓ اًمؾذة  وًمقس مـ ومضقؾي إٓ اجلري وراءهو  و

 ش.اًمتحرر مـ اًمشفقة سموًمتؿتع»هذا اعمـطؼ إٓ 

ويليت اًمرضمؾ اًمصوًما أودويمس شمؾؿقذ أومالـمقن اعمعتزل قمـف وممؾمس مذهى 

اجقد اًمؾذة ومقؾتؿس إدًمي وذه اًمدقمقى  ويؼقل: ًمئـ يمون إمل أمرًا مفروسمًو مـف 

اجلؿقع  واًمقاىمع أن يمؾ ًمدى اجلؿقع وضمى أن يؽقن كؼقضف اًمؾذة أمرًا يًعك وراءه 

مو يمصمره اًمـوس ومفق اعمقاومؼ  وأن يمؾ مو يشتفقكف أيمثر مـ همػمه ومفق إومضؾ  وأن 

 هذا اعمقؾ اًمعوم كحق اًمٌمء اًمقاطمد معـوه أن اًمٌمء هق اخلػم إؾمؿك ًمؾجؿقع.
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وأظمػمًا يتدظمؾ أرؾمطوًمقس ذم اخلصقمي  ويػرد وو سموسمًو مًتؼاًل ذم )إظمالق 

إمم شمػصقؾف  وُيوول أن يتٌلم وضمقه احلؼ واًمٌوـمؾ ذم طمجٍ ظمصقم إمم أوديؿ( يعقد 

وسمعد أن يؽشػفو ذم  -وقمغم رأؾمفؿ زقمقؿ إيموديؿقي ؿمقخف أومالـمقن -اًمؾذة أوًٓ 

أؾمطر هيعي رائعي أسمرز مو يٌدو مـفو أن اًمؾذة ؿملن إـمػول واًمعجاموات  وأهنو 

 .طمقؾقًمي دون  ورؾمي اًمتػؽػم اًمذي هق أرىمك ظمصوئص اإلكًون

ويٌلّم ذم يمثػم مـ اعمقاوع ويًؽمؾمؾ إمم مـوىمشي اًمػريؼلم مـوىمشي ومؾًػقي  

يمقػ أن سمعض اًمؼماهلم ؾمالح ذو طمديـ يصؾا ًمؽؾ مـ اخلصؿلم قمغم اًمًقاء  

وإذا يمون اًمـوس ىمد اشمػؼقا قمغم آقمؽما  سملن اًمـزوع إمم اًمًعودة همويي اإلكًون اًمعؾقو 

اًمتؿققز سملم ضوب صمالصمي مـ  ومفؿ خمتؾػقن قمغم مػفقم هذه اًمًعودة  وجيى

)ذم احلقوة اًمًقوؾمقي اًمٍمومي(  وؾمعودة اًمًؾطون اًمًعودة: ؾمعودة احلقاس 

واًمًقطرة)ذم احلقوة اًمًقوؾمقي(  وؾمعودة اًمـظر اًمعؼكم )ذم احلقوة اًمتلمؾقي(  وسمام أكف 

ـمٌقعي اإلكًون اخلوصي ويموكً ش اًمػوقمؾقي اعمقاومؼي ًمؾطٌقعي»يرى أن اًمًعودة مرادومي 

وضمى أن شمؽقن أرىمك اًمؾذات  ورؾمي اقزه قمـ اًمؽوئـوت احلقي هل اًمعؼؾ  اًمتل 

اًمػوقمؾقي اًمعؼؾقي  سمقد أن أرؾمطق وإن يمون ٓ يقطمد سملم اخلػم إؾمؿك واًمؾذة  إٓ أكف 

ٓ يرى رأي ظمصقمفو ويًخر  ـ يشقدون سمًعودة احلؽقؿ اعمعذب  طمتك إن إمر 

ف أسمقؼقر طمقول هذه اًمؼضقي طملم ًمقٌؾغ سملرؾمطق أن يؼؽمب مـ اعمقىمػ اًمذي ؾمقؼػ

يعتؼم اًمؾذة حتؼؼًو هموئًٌو يموماًل ٓؾمتعدادشمـو ووفموئػـو اًمطٌقعقي  وإن  ورؾمي يمؾ 

قمغم اًمقضمف إيمؿؾ إكام هل ًمذة يمؼمى. وإن  -ؾمقاء يموكً طمًقي أو قمؼؾقي -وفمقػي

اًمؾذة ذم كظر أرؾمطق مـ طمقٌ ارشمٌوـمفو سموًمًعودة اًمػووؾي ًمقًً أىمؾ شمًومقًو مـ 

إٓ أكف ظمٌم قمؾقفو أن شمصٌا قمـد اًمـوس اًمعوديلم مػفقمًو أضمق   الـمقن  ظمػم أوم
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قؾتف. وإذا يموكً اًمػضقؾي قمـده ووذا ؿموء أن جيعؾ اًمؾذة صمقاسمًو ًمؽؾ امرئ قمغم ومض

مقاومؼي اًمطٌقعي  ويموكً اًمطٌقعي اًمٌنميي ٓ شمـحٍم ذم اًمتلمؾ اخلوًمص وضمى أن 

اجلًؿ فمؾ مـزًٓ ذم يؽقن ًمؾجًؿ كصقى يمام ًمؾروح كصقى. إٓ أن كصقى 

إرؾمطوًمقي اعمـزًمي اًمثوكقي  وًمٌثً اًمؾذة اًمعؾقو ىموئؿي ذم اًمـظر اًمػؽري وهق مو ٓ يتقومر 

 إٓ ًمػقؾًق  أو طمؽقؿ أو متصق .

ًمقًقا مجقعًو ومالؾمػي وٓ  -سمؿؾء إؾمػ أو حلًـ احلظ -وسمام أن اًمـوس

ـ ذـمفؿ طمؽامء وٓ متصقوملم  ويموكقا مع ذًمؽ ٓ يزاًمقن يٌتغقن اخلالص م

اإلكًوين اًمٌوئس  ومؼد يمون ٓسمد وؿ مـ شمؾؿس ـمريؼ قمؿؾقي أظمرى  ويموكً هذه 

ٕسمقؼقر أن يؽقن رائدهو إول طملم ؿمؼفو أمومفؿ  وهق  اًمطريؼ هل اًمتل يمتى

 ُيرث ضمـتف اًمصغػمة مع شمالمذشمف وشمؾؿقذاشمف.

ورأى أن مصدر ؿمؼوء اإلكًون أمران: اخلق  مـ أوي  واخلشقي مـ اعمقت  

كف أراد أن ُيرر اإلكًون مـ رىمفام طمتك حتصؾ ًمف اًمًعودة  وىمول: أمو أوي ذم وأ

قمؾقوئفو ومال ؿملن وو هـو  وهل أرومع مـ أن شمؾتػً إمم أمقر طمقوشمـو اًمدكقو. وأمو اعمقت 

ومام سموًمـو هنوسمف وهق همريى قمـ مشوقمركو طملم كؽقن ذم اًمقضمقد  وٓ كحًف إذ يطقيـو 

 اعمقت كزل ! اًمعدم؟ إذًا طمٌذا اعمقت إذا

ًمؽـ أسمقؼقر ٓطمظ أن اًمـػس ٓ شململ وٓ شمػرح وٓ حتس إٓ وهل مرشمٌطي 

سموجلًد )سمدًمقؾ أن اكػصووو يمدي إمم همقوب اإلطمًوس واًمتػؽػم( ومؼرر أن مـ 

اًمطٌقعل أن شمؽقن ًمذة اجلًد هل اًمؾذة اًمعومي اًمتل شمعتؿد قمؾقفو مجقع اًمؾذائد. قمغم 

 سمقضمقد اًمـػس. واًمـػس ومقفو اًمػؽر وومقفو أن ًمذة اجلًد سموعمؼوسمؾ ٓ حتصؾ إٓ

 اعمالطمظي ومتؿـعـو مـ آؾمتًالم إقمؿك إمم إرووء اًمؾذائذ.
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ومـ يـعؿ اًمـظر ذم مذهى أسمقؼقر يدرك أن رأس احلؽؿي قمـده ؾمقس 

اًمشفقات ؾمقوؾمي رؿمقدة سمؿؼته احلؽؿي. وًمذًمؽ مقز سملم احلوضموت اًمطٌقعقي 

ٌقعقي همػم اًميوريي يموًمتؽوصمر وحمٌي اًميوريي يموًمطعوم واًمنماب واحلوضموت اًمط

إهؾ واًمقًمد  صمؿ احلوضموت همػم اًمطٌقعقي وٓ اًميوريي يموًمغـك واًمًؾطون 

واًمًقوؾمي  وإكام اسمتغك مـ وراء ذًمؽ أن يدل قمغم أن إظمػمة جمؾٌي ًمؾؽدر اًمداظمكم 

وؾمؼؿ اجلًؿ واًمـػس واًمثوكقي إن يمون يمدي اًمقوموء  و إمم ًمذة ومؿصػمهو إمم آٓم 

ي  وأمو إومم ومالسمد مـ اًمقوموء  و شمػوديًو ًمامل  ومعؾقم أن همقٌقسمي إمل ذم كظره وسمقؾ

 هل اًمؾذة احلؼقؼقي سمام شمقومره مـ ـمؿلكقـي داظمؾقي وؾمؽقـي.

ٌّف أسمقؼقر قمغم احلّد  وآىمتصور  -أو شمؼـقـفو يمام كؼقل اًمققم -ىئمـ اًمرهمووك

 قمغم مو هق ضوري ًمؾحقوة.

د أراء ومؼط  وإكام يمون يعّؼى قمؾقفو كوىمدًا ومٌعد ومل يؽـ اعمحوض هوؿمؿ ًمقن

أن قمرض ًمرؤيي أسمقؼقر اًمػؾًػقي ذم اًمؾذة ىمول: ذم رأيل أن هذه هل كؼطي اوؾفؾي ذم 

درع أسمقؼقر  ومؾق أكف مه سمؿذهٌف إمم أىموصقف  وأًما قمغم اًمروطموكقي اًمعؾقو اًمتل 

إكغوم ورؤيي  حتؿؾفو ًمذائذ طمًقي أظمرى هـ مقوقع سمعض اًمػـقن اًمرومقعي )يمًامع

إؿمؽول وإًمقان  وؾمٌقؾفام ضمًديي قمضقيي يموٕظمرى ؾمقاء سمًقاء( ًمظؾ ذم 

 معؼؾف ؿمديد اعمـعي  وًمؽـف واحلؼ يؼول مر  و مر اًمؽرام  ومل يعرض وو إٓ عمومًو.

ويتوسمع اعمحوض ىموئاًل: ًمؼد أدرك قمامًمؼي اًمتػؽػم اًمعوعمل مو ذم اًمٌنم مـ طموضمي 

ر  ومراح يٌحٌ قمـ اًمقؾمقؾي اًمضومـي ًمتحؼقؼ شمؾؽ احلريي  أصؾقي ًمالكطالق واًمتحر

وًمؼد يمون جيدهو شمورة ذم آؾمؽمؾمول إمم اًمًجقي واًمتعؾؼ سموًمؾحظي  وشمورة ذم اًمال 

وـمقرًا أظمػمًا ذم  مٌوٓة واخلروج قمغم اًمتؼوًمقد  وـمقرًا ذم دومع إمل واًمرهموئى 
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مٌوذًا إمم هدومف أم اسمتغك  اًمػوقمؾقي اعمقاومؼي ًمؾطٌقعي  وؾمقاء أمه ذًمؽ اًمتػؽػم مضقوً 

إًمقف اًمقؾمقؾي قمـ ؾمٌقؾ همػم مٌوذة )قمـ ـمريؼ اًمػضقؾي مثاًل( ومنكف يمون جيد اًمؾذة 

 مـٌعثي ذم ظمواي اعمطو  يمام شمـٌعٌ قمـ اًمشجرة اًمثؿرة.

واحلؼ يؼول »ويٌلّم اعمحوض وضمفي كظره دموه مو سمعد اًمػؾًػي اًمققكوكقي ىموئالً: 

ػؼ واًمػؾًػي اإلهمريؼقي قمغم ذ  ًمذائذ اًمعؼؾ  إن شموريخ اًمػؽر سمعد يقكون يت

همٓء هؿ إومالـمقكققن احلديثقن مـ ومقؾقن اًمقفقدي ذم اًمؼرن إول ًمؾؿًقا إمم 

واًمؽامل ذم   شضمون ؾمؽقت أورجيلم ذم اًمؼرن اًمتوؾمع جيدون اًمؾذة ذم اًمؽامل

وهمٓء مػؽرو اًمذي هق همويي اجلدًملم اًمصوقمد واًمـوزل  ش اًمقضمد»آؾمتغراق أو 

اًمعرب متؽؾؿلم ومتصقومي وومالؾمػي مـ اعمعتزًمي إمم أمثول اًمتقطمقدي واًمػورايب 

واسمـ ؾمقـو ومًؽقيف واحلالج واًمغزازم واسمـ رؿمد  مؾئً يمتٌفؿ سمػـ حتصقؾ 

ذم اًمغرب مـ اًمًعودة قمـ ـمريؼ اًمـظر اًمعؼكم. صمؿ هذه اًمًؽقٓؾمتؽققي اًمالشمقـقي 

شمؽود ٓ شمعؽم  قمغم إيؽفورت   اًمؼديس آكًقؾؿ وؾمون سمركور وؾمؽون شمقمو إمم اعمعؾؿ

ًمذه إٓ ًمذة اعمعـك اخلوًمص  سمؾ همٓء هؿ اًمػالؾمػي مـ قمٍم اًمـفضي )ذم اًمؼرن 

اخلومس قمنم( طمتك احلؼٌي اًمؽالؾمقؽقي اًمتل عمع ومقفو أمثول سمقؽـ وديؽورت 

اشمصول شمراث أهؾ اًمًـي مـ وسموؾمؽول  شمشفد مـظقمي يمؾ مـفؿ إظمالىمقي قمغم 

 اًمػالؾمػي إىمدملم.

يموكً ملظمقذة سملم شمقوري  -قمغم ظمال  أظمقا و –أن ىمقؿي ًمذائذ احلس همػم

اًمتليقد واًمشجى  سمؾ ًمعؾ شمقور اًمشجى ـمقال اًمؼرون يمون أىمقى سمام ٓ يؼوس مـ 

شمقور اًمتليقد  ومظفقر اًمـٍماكقي أقمون اقيً اجلًد سمام قمود ٓ حمؾ معف ًمؾؽالم قمغم 

ل أظمرج ًمعٌوده واًمطقٌوت  إٓ أكف ؿملن همػم إمل  واإلؾمالم إن مل ُيرم زيـي ا، اًمت
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يمون أمقؾ إمم ىمفر اًمـػس وشمؼديؿ اًمٌوىمقوت اًمصوحلوت  ومل يظفر كًٌقًو ؿملن اًمؾذائذ 

احلًقي إٓ ذم اًمؼرن اًمثومـ قمنم قمغم يد ومريؼ مـ اعمقؾمققمقلم  وذم اًمؼرن اًمتوؾمع 

ذم  قمنم قمغم يد آؿمؽمايمقلم إوائؾ  واًمروموكتؽقلم وكػر مـ ظمقارج اًمػالؾمػي  صمؿ

 اًمؼرن اًمعنميـ قمغم يد سمعض إدسموء اعمعوسيـ.

  شهؽذا شمؽؾؿ زرادؿمً»ويعرض اعمحوض سمعد ذًمؽ إمم رأي كقتشي ذم يمتوسمف 

وآراء قمدد مـ اعمعوسيـ اًمذيـ اقمتؼدوا أن قمؾقفؿ إسمراز آشمًوق اًمروطموين مـ 

ظمالل شمصقيرهؿ عمتع احلس اعموديي  ومذيمر اًمؽوشمى اإلكجؾقزي دومقد هرسمورت 

و  وأسمون أكف ًمئـ يمون اخلؾقد هق اًمعقش س  واًمؽوشمى اإليطوزم داكقكزيق وهمػممهًمقراك

ذم مجول وطمٌقر أسمديلم ومروائع إدب واًمشعر واًمتصقير واعمقؾمقؼك سمام حتؿؾف ًمـو مـ 

 متعي احلس شمقومر ًمـو كعقاًم مؼقاًم ختؾد ومقف أسمدًا.

ـ اعمجدديـ ضمقد اًمذي يعد مووىمػ اعمحوض قمغم آراء اًمؽوشمى اًمػركز أكدريف 

ذم مقدان اًمػضقؾي  وأووا أن اًمػرد قمـده جيى أن يؽقن صوكع ىمدره  ويًتطقع أن 

خيتور إظمالق اًمتل شمـوؾمٌف مـ دون همػمه  وقمؾقف أن جيعؾفو ذقمي يلظمذ كػًف سموًمذّب 

قمـفو واعمحوموة دوهنو  ويؽمشمى قمؾقف ذم ؾمٌقؾ ذًمؽ أن يتًؾا سمشجوقمي ٓ يداظمؾفو 

وضمف ومطرشمف اًمتل ومطر قمؾقفو  وذم وضمف وؿػمه اعمقروث  اخلقر سمحقٌ يصؿد معفو ذم

اعمرء ومقق ىمقاه اًمطٌقعقي. وقمؾقف وقموداشمف وحمقطف  ومؽلن اًمػضقؾي قمـده هق مو يضطؾع سمف 

أن يؽووما وعػ اًمطٌقعي اًمٌنميي قمـ اًمـفقض سمعٌئفو  ومؿـ اعمعؾقم أن يمؾ طمول زائؾي. 

آه  »ي ذم قملم ضمقد اًمؼوئؾ: وإن صػي اًمزوال اًمنيع هل اًمتل دمعؾ اًمؾذة صمؿقـي هموًمق

ىمؾؼ سمؾغ مـ  وًمؼد ش.ة !ًمقتؽ شمعؾؿ يمؿ يؿـا اكتظور اعمقت مـ ىمقؿي ًمؾحظي احلوض

سموًمؾحظي احلوضة أن كػك احلقوة إسمديي ظمورج هذه احلقوة اًمدكقو. ويقرد ىمقًمف:  (ضمقد)
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ًمؼد اؾمتطوع اًمـوس أن يؽقكقا ؾمعداء مـ دون هذا اعمذهى طمتك ذم أيوم اًمـؽٌوت  وإن 

سموحلقوة أظمرة هق مـ سموب اعمٌوًمغي ذم ذًمؽ  وً عؾ سمقاقمٌ أقمامًمـو ذم هذه اًمدكقو مـقـمضم

اجلـقن اًمذي يضؾؾـو ـمقال احلقوة  إذ خيدقمـو سملمؾ ٓ يـػؽ يمظمر يقمًو قمـ يقم إمم أن 

يليت قمؾقـو اعمقت دون أن كؽقن ىمد اتعـو طمؼ اًمتؿتع سمًوقمي مـ اًمزمون: ومـ أظمذ كػًف 

قف قمـد ضمقد أن يطرح مـ كػًف إقمٌوء اًمثؼقؾي اًمتل شمؽٌؾف  سمـزقمي اًمؾذة وضمى قمؾ

 وحتقل سمقـف وسملم اًمعومل اخلورضمل  يموًمذايمرة واعمويض واًمتؼوًمقد.

ويقرد اعمحوض ذم ظمتوم حموضشمف مؼوـمع مـ إهمذيي إروقي كطؼ  و ضمقد قمغم 

يمؾ ًمًون مقـوًمؽ  وشمدور هذه اعمؼوـمع قمـ اًمطٌقعي ووىمدة احلامؾمي واإلطمًوس  وإن 

وأكً أيتفو إومؽور اًمالموديي  يو صقر احلقوة أسمؼي  »معرومي ٓ يًٌؼفو إطمًوس سموـمؾي  

يو أيتفو اًمعؾقم واعمعور  اإلوقي  يو يمموس احلؼقؼي  يو أيتفو إيمقاب اعمؽمقمي اًمتل ٓ 

شمـضى  عموذا جيعؾ ومقضؽ مقوقع مًوومي ًمشػوهـو؟ ومقؿ ذًمؽ طملم ٓ يؽػل قمطشـو 

 ًا  طملم يظؾ موؤك كؿػمًا يدومؼ أموم أيي ؿمػي مـ اًمشػوه اعمؿدودة؟.يمؾف ٕن جيعؾؽ همقر

 «الػؽر الػؾسػي والؾغة العربقة» -2

 حمارضة ألؼاها دم مدرج كؾقة اآلداب الؽبر بجامعة الرباط

 5962مساء الثـع العارش من كاكون األول سـة 

 5963كقسان  5 من جمؾة جمؿع الؾغة العربقة بدمشق /38/اجلزء الثاين من ادجؾد 

سمدأ حموضشمف سموإلؿمودة سموًمؾغي اًمعرسمقي مًتشفدًا سمشعر طموومظ إسمراهقؿ  وأؿمور إمم 

رىمك قمـ أهمراض أن صمؿي مـ جيودل ذم ىموسمؾقي سمقون اًمعرسمقي اًمٍميا ٕداء اًمػؽر اًمذي ي

ؾمامء اًمتجريد وشمتصدر اًمػؾًػي ذروة هذا اًمتجريد  وأسمون أكف ؾمقعرض احلقوة اًمدكقو إمم 
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ـ طمجٍ أصحوب هذه اًمدقمقة سمصقرة مقوققمقي  ويعؽمض قمغم مو قمغم احلوضي

يؽقن ومقفو مـ مقاـمـ اًمضعػ ٓ مًقىمًو سمػؽرة ؾموسمؼي  وٓ صودرًا قمـ همرور واهؿ أو 

 قمصٌقي قمؿقوء  وإكام ؾمقامرس قمؿؾقي اًمـؼد سموعمعـك اعمـّزه قمـ اًمغرض.

طمل؟ وسمدأ اعمحوض سمعرض اعمًورات اًمتل ادمف إًمقفو اًمتًوؤل قمـ اًمؾغي أهل و

أم هل جمرد اصطالح اشمػؼ قمؾقف اًمٌنم؟ وذيمر أؾمامء قمدد  ـ شمقضمفقا شمؾؽ 

اًمتقضمفوت  وأسمون أن ادموه اًمعؾؿ اًمـػز وآضمتامقمل احلوض ىموئؿ قمغم اًمتًؾقؿ سملهنو 

ووع اضمتامقمل ٓ جمول ًمؾشؽ ومقف  وأن اًمؾغي ٓ شمؼقم إٓ ذم إذهون  وأن ذًمؽ 

وم شمتػوقمؾ ديـومقؽقًو مع مو محؾ إًمقفو. ومـ هـو اًمتطقر ٓ معـك ًمف إٓ إذا شمّؿ ذم أومف

يمون ًمؾؿقوقع ضموكى كػز جيى أن يمظمذ ذم آقمتٌور  وٓسمد مـ إدظمول قمقامؾ 

 شمصقريي ذاشمقي إمم ضموكى قمقامؾ اًمتطقر اخلورضمقي اعمقوققمقي.

واكطالىمًو مـ ذًمؽ ظموض اًمعؾامء ذم ـمٌقعي اًمؾغي وصؾتفو سموًمتػؽػم  وٓطمظقا 

عٌػم رمزي قمـ اًمتلصمرات اًمداظمؾقي ًمؾؽوئـ احلل  وإًمًـي شمظؾ أن اًمؾغي إكام هل شم

إدوات اًمقطمقدة إلسمالغ اعمؼوصد  ويؼقم قمؾؿ اًمؾغوت اعمؼورن سمتٌقون اخلصوئص 

 اعمؿقزة ًمؽؾ ًمغي مـ اًمؾغوت وشمتجغم سمذًمؽ ظمصوئص ومؽر أصحو و.

وأسمون اعمحوض اجلفقد اًمعظقؿي اًمتل سمذوو قمؾامء اًمعرسمقي إىمدمقن ذم ومؼف 

إًمًـي مـ أمثول اسمـ ضمـل واسمـ ومورس واًمًققـمل  وأؿمور إمم أن أصحوب ومؼف 

اًمؾغي اعمؼورن ذيمروا أن كظوم اًمػؽر وىمقاقمد اًمعٌورة همػم متالزملم وٓ متًووىملم  

وًمذًمؽ اؾمتقى مـ طمقٌ اًمؼقؿي شمؼديؿ اًمػعؾ قمغم اًمػوقمؾ ذم سمعض اًمؾغوت وشملظمػمه 

قمدد اًمصقر اًمـحقيي زيودة وكؼصًو  قمـف ذم سمعضفو أظمر  وهـوك ًمغوت شمتػووت ذم 

 واًمتثـقي ذم اًمعرسمقي ٓ وضمقد وو سموًمػركًقي.
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وأووا اعمحوض أن سمعض قمؾامء اًمؾغوت اعمغرملم سموًمؽشق  اًمطريػي ىموًمقا 

سمنمؽون ىمقوم كػًقي ومقىمقي ًمشعى مـ اًمشعقب سموٓقمتامد قمغم ـمرائؼ شمعٌػمه اًمؾغقيي 

آكطالق ذم هذا اًمـفٍ إكام هق واًمتغقػمات اًمالطمؼي سمؿدًمقٓت أًمػوفمف. وكؼطي 

آومؽماض سملن اًمؾغي مـ صـع اًمعؼؾ اجلامقمل ومالسمد أن شمؽقن مًتقدقمًو يًتؼر ومقف يمؾ 

مو كشل قمـ هذا اًمعؼؾ مـ آصمور. ومـ أمثؾي ذًمؽ اكٍماومفؿ إمم شمػحص اًمؾغوت همـًك 

وومؼرًا مـ طمقٌ اًمؽماث اًمؾػظل اًمذي يدل قمغم شمـظقؿ سمدوي أو طميي واًمـفقض 

 قمغم قمؼؾقي همريزيي معقـي. سمف دًمقالً 

وذيمر اعمحوض أن شمورخيـو إديب ىمد ؾمّجؾ مـذ اًمؼديؿ آصمور اعمؼوركي سملم اًمعرب 

وهمػمهؿ مـ إىمقام مـ زاويي اًمؾقن اعمؿقز ًمؾتػؽػم أو اوقئي اًمتل شمٌدو  و قمغم 

إًمًـي صمامر اًمؼرائا  ومـ أمتع مو ذم هذا اًمٌوب يمالم ًمؾشفرؾمتوين مـ رضمول اًمؼرن 

مـ اًمـوس مـ ىمًؿ أهؾ اًمعومل »دس اوجري  ومؼد ىمول ذم اعمؾؾ واًمـحؾ: اًمًو

أهؾ يمؾ إىمؾقؿ طمظف مـ اظمتال  اًمطٌوئع وإكػس سمحًى إىموًمقؿ اًمًٌعي  وأقمطك 

اًمتل شمدل قمؾقفو إًمقان وإًمًـ. ومـفؿ مـ ىمًّؿفؿ سمحًى إىمطور إرسمعي اًمتل 

ر طمؼف مـ اظمتال  هل اًمنمق واًمغرب واًمشامل واجلـقب  ووومر قمغم يمؾ ىمط

اًمطٌوئع وشمٌويـ اًمنمائع. ومـفؿ مـ ىمًؿفؿ سمحًى إمؿ ومؼول: يمٌور إمؿ أرسمعي: 

ذيمر أن اًمعرب واوـد   وماًمعرب واًمعجؿ واًمروم واوـد  صمؿ زاوج سملم أمي وأمي

يتؼورسمون قمغم مذهى واطمد  وأيمثر مقؾفؿ إمم شمؼرير ظمقاص إؿمقوء واحلؽؿ سملطمؽوم 

عامل إمقر اًمروطموكقي. واًمروم واًمعجؿ يتؼورسمون قمغم اعموهقوت واحلؼوئؼ واؾمت

مذهى واطمد  وأيمثر مقؾفؿ إمم شمؼرير ـمٌوئع إؿمقوء واحلؽؿ سملطمؽوم اًمؽقػقوت 

 ش.واؾمتعامل إمقر اجلًامكقي
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يمام ومعؾ  -وؾمقاء أمحؾ هذا اًمـص»ويعّؼى اعمحوض قمغم هذا اًمـص ىموئاًل: 

وًمرأي اًمذي ىمرره سمعض اعمًتنمىملم مـ قمغم حمؿؾ اًمشٌف سم -أمحد أملم ذم ومجر اإلؾمالم

سمؿثؾ  -  أم ًمقطمظ ومقفشـمٌقعي اًمعؼؾ اًمعريب ٓ شمـظر إمم إؿمقوء كظرة قمومي ؿمومؾي»أن 

إطمؽوم اًمؽؾقي وإمقر »اؾمتعداد اًمعرب ومقؾفؿ إمم  -سمراقمي مصطػك قمٌد اًمرازق

راسمطي مـ    ومنن ومقف اًمتػوشمًو إمم ىمقومشاًمروطموكقوت»وكزوقمفؿ إمم ش اًمعؼؾقي واعمجردات

ؿملهنو أن شمتؿقز سموًمدىمي واإلطمؽوم سملم شمػؽػم اًمعرب ومظفر هذا اًمتػؽػم. وىمد ؾمٌؼ 

ًمصوقمد إكدًمز )اعمتقرم ىمٌؾ اًمشفرؾمتوين سمزهوء سمضعي قمؼقد مـ اًمًـقات( أن حتدث 

وأمو قمؾؿ اًمػؾًػي ومؾؿ يؿـحفؿ ا، » ذا اعمعـك ذم ـمٌؼوت إمؿ  ومؼول قمـ اًمعرب: 

هقَّل ـمٌوقمفؿ ًمؾعـويي سمف  وٓ أقمؾؿ أطمدًا مـ صؿقؿ اًمعرب ؿمفر سمف إٓ قمزَّ ؿمقئًو مـف  وٓ 

وٓ يؿؽـ أن ش. اًمؽـدي وأسمو حمؿد طمًـ اوؿداين إؾمحوقأسمو يقؾمػ يعؼقب سمـ 

كـًك أن كـٌف ذم هذا اعمؼوم قمغم مقىمػ اسمـ ظمؾدون طمقل اعمؼوركي اًمتل كحـ سمصددهو  

ـ فمؾاًم و توكًو وموعمعرو  أن ذًمؽ اعمقىمػ اًمذي رسمام رمل سموًمشعقسمقي مـ أضمؾف  وًمؽ

اًمرضمؾ ظموض ذم اكٍما  اًمعرب قمـ اًمػؾًػي واًمعؾقم اًمعؼؾقي  وًمؽـ اًمتحؾقؾ 

اًمدىمقؼ اًمذي دمؾً سمف كظريي اسمـ ظمؾدون إكام اؾمتـد ومقفو إمم اًمنمائط آضمتامقمقي اًمتل 

اًمؼقوم »صمؿ مشوقمؾ اًمريوؾمي وش اًمًذاضمي واًمٌداوة»أطموـمً سموًمعرب مـ ضمّراء أطمقال 

أيمثر  و يعتؿد ش إكػي قمـ اكتحول اًمعؾؿ طمقـئذ سمام صور مـ مجؾي اًمصـوئع»و شسموعمؾؽ

 قمغم اقمتٌورات قمرىمقي راضمعي إمم اجلٌّؾي إصؾقي.

ويعّرج هوؿمؿ ذم حموضشمف قمغم ىمؾؿ اجلوطمظ ذم يمتوسمف اًمٌقون واًمتٌقلم قمـدمو ىمّرر 

قمـ ـمقل  يمؾ يمالم ًمؾػرس ويمؾ معـك ًمؾعجؿ ومنكام هق»قمـ أؾمؾؿ ىمؾى وأـمقى كّقي أن 

 ومؽرة  وقمـ اضمتفود وظمؾقة  وقمـ مشوورة ومعووكي  وقمـ ـمقل اًمتػؽػم ودراؾمي
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اًمؽتى  وطمؽويي اًمثوين قمؾؿ إول  وزيودة اًمثوًمٌ قمغم قمؾؿ اًمثوين  طمتك اضمتؿعً صمامر 

 ش.شمؾؽ اًمػؽر قمـد آظمرهؿ  ويمؾ رء ًمؾعرب ومنكام هق سمدهيي واردمول  ويملكف إووم

 يمتوب اعمًتنمق اًمػركز أركًً ضموء ذم ويؼػ سمعد ذًمؽ ذم حموضشمف قمغم مو

ش اًمقطمداكقي»  وىمد أؿمور ومقف إمم دقمقى ششموريخ قموم وكظؿ مؼورن ًمؾغوت اًمًومقي»ـون ري

ون ـيعؼؾ اًمًومل  وموًمًومققن يمام يرى راًمتل هل آيي اًمًذاضمي واًمًٌوـمي ذم اًم

مقطّمدون سموًمطٌقعي  واًمتقطمقد مـ ؿملكف اًمًٌوـمي واًمًذاضمي  وٓ يؿؽـ شمعريػ 

ٓ قمؾؿ وٓ ومؾًػي  وٓ  -واًمعرب أصػك قمـوسهؿ -مقلم إٓ سموًمًؾى: ًمقس وؿاًمًو

ظمقول ظماّلق  وٓ ومـقن شمشؽقؾقي  وٓ آداب مالطمؿ  وٓ أؾموـمػم شمٌـك قمغم اًمتصقر  

وٓ ؾمقوؾمي معؼدة  وٓ شمـظقؿ مدين وٓ قمًؽري  وٓ أظمالق مقوققمقي. ؿمعرهؿ 

 شمػعؾ ومقف: شمرى اًمعريب أموم رشمقى وذايت  وومؽرهؿ يـؼصف اًمتطؾع واعمتـوىمضوت ٓ

اًمروايوت اًمعجقٌي واعمشوهد اعمذهؾي ظمؾقًا مـ يمؾ شمػؽػم  مؽتػقًو أن يؼقل ًمؽ: إن ا، 

قمغم يمؾ رء ىمدير! يمام أكف ذم طموٓت اًمشؽ سملم اعمذاهى اعمتـوىمضي  يؼّر مـ طمػمشمف 

ام هل سمؼقًمف: وا، أقمؾؿ.. ومـ همػم اًمقارد أن حتتٍ ًمؾعرب سمام ًمدهيؿ مـ ومؾًػي  إك

ذم ؿمٌف ش ضمذر»شمؾػقؼوت مـتزقمي مـ اإلهمريؼ يمتًٌ سموًمعرسمقي  وًمقس وو أصؾ وٓ 

 ضمزيرة اًمعرب  ٕن اًمعرب همػم ىمودريـ قمغم رء مـ اًمتعؼقد واًمؽميمقى.

ـون دقمقشمف شمؾؽ سمؿالطمظي أن اًمؾغوت أريي هل ًمغوت اًمتجريد وأّيد ري

إن »ىمعقي واحلس  ومقؼقل: واعمقتوومقزيوء  قمغم طملم أن اًمؾغوت اًمًومقي هل ًمغوت اًمقا

اًمؾغوت أريي شمـزع ىمٌؾ يمؾ رء إمم اعمثوًمقي  وذًمؽ سمؿروكتفو اًمرائعي ووضمقه إقمرا و 

رسمطفو اًمدىمقؼي  ويمؾام و اعمريمٌي  وقمغم إظمص ًمّنهو اًمعجقى ومقام اعمختؾػي وأدوات 

شمؾؽ اًمطريؼي اًمتل شمتقا آطمتػوظ ش inversion»ش: اًمؼؾى»يعر  قمـد اًمؾغقيلم سمد 
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ـظوم إومؽور اًمطٌقعل دون إضار سموًمعالىموت اًمـحقيي. أمو إذا شملمؾـو اًمؾغوت سم

اًمًومقي ومنقمون مو يًّقغ ًمـو اًمظـ سملن اإلطمًوس وطمده ؾمود أوائؾ اًمتػؽػم 

 إٓ اكعؽوؾمًو ًمؾعومل اخلورضمل. -سمودئ إمر –اًمٌنمي  وأن اًمؾًون مو يمون 

كجد ومقفو مو خيؾق مـ  وًمق اؾمتعروـو ؾمؾًؾي اجلذور اًمًومقي ًمصعى قمؾقـو أن

آسمتداء سمؿعـك مودي يـتؼؾ مـف ومقام سمعد إمم إمقر اًمعؼؾقي سمقؾموئط شمتػووت ذم 

 ش.درضمتفو اعمٌوذة زيودة وكؼصوً 

وهق  -ًمؾؿًوحميش همػر»ـون سمؿثوًملم ذم اًمؾغي اًمعرسمقي ًمؾدًٓمي قمغم رأيف: ويليت ري

إمقر  وهق مو ًمتؼرير أمر مـ ش ومرض»مو اىمته شمصّقر ـمالء يؿحق اًمذكقب. و

 ىمطعًو موديًو.ش ىمطع»وش طمزّ »ف يؾحظ ومق

مو شمزال مو يؿقز أهة اًمؾغوت اًمًومقي هق أهنو »ويـتفل سمعد ذًمؽ إمم شمؼرير أن 

حتتػظ اطمتػوفمًو دائاًم سموٓحتود اعمٌدئل سملم اإلطمًوس واًمػؽرة. وسموٓظمتصور  مل شمتؿ ذم 

مر اًمذي شمشتؿ مـف يمام يرى شمؾؽ اًمؾغوت قمؿؾقي اًمتجريد اعمثوزم قمغم كحق يمومؾ  إ

 ش.ـمػقًمي اًمتػؽػم اًمٌنمي»رائحي 

ـون ومػمى أن اًمرضمؾ متفؿ سمعرق مـ اًمشعقسمقي قمغم ويعّؼى هوؿمؿ قمغم آراء ري

يمؾ مو هق همػم أوريب  وأن رأيف صودر قمـ كزقمي قمرىمقي سموـمؾي مل شمعد شمريض اًمعؾؿ 

وٓ يمومؾي   احلديٌ ذم ىمؾقؾ وٓ يمثػم  يمام أن ـمريؼتف آؾمتؼرائقي همػم مًتقوموة

وموعمعؾقم أن آؾمتؼراءات اًمتل شمصؾا ٕن شمًتخرج مـفو اًمؼقاكلم اًمعؾؿقي هل 

آؾمتؼراءات اًمؽومؾي ٓ اًمـوىمصي  ويًلل هوؿمؿ: عموذا كتخذ مـ كؼؾ إًمػوظ مـ 

معوكقفو إصؾقي دًمقاًل قمغم اًمتصوق اًمػؽر سمطوسمع صموسمً  مع أن جمرد اًمـؼؾ يدل قمغم 

 ػم معوكقفو سمطرائؼ اًمتخصقص واًمتعؿقؿ واًمـؼؾ.طمريمي ومؽريي  وموًمؽؾامت شمتغ
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ـون شمعًػف ذم اًمتعؿقامت اًمتل شمتجووز طمدود اعمؼدموت  ويلظمذ هوؿمؿ قمغم ري

ويٌلم أن ًمؾعرب طمقوة ومؽريي ىمٌؾ اإلؾمالم صقرهو اًمشعر اجلوهكم  ومفؾ يمون هذا اًمشعر 

 همػم مػصا قمـ ظمقاًمٍ اًمـػس اًمدىمقؼي؟ كعؿ إكف مل يؽـ ؿمعر مالطمؿ ـمقيؾي اًمـػس

يموإلًمقوذة  وًمؽـ مو سموًمـو ٓ كؼقؿ وزكًو خلقول إٓ إذا ضموء قمغم ـمريؼي اإلهمريؼ؟ إن مؾؽي 

مـ قمديدهو. وًمئـ  اًمتصقر اخلاّلق شمتخذ أؿمؽوًٓ خمتؾػي  واًمشؽؾ إؾمطقري واطمد

يموكً اًمقصمـقي ـمقرًا مـ أـمقار اًمتوريخ وضموءت إؾمطقرة معؼمة قمـ ظمقوًمف  ومنكـو ٓ 

 ض مثالً أن يظؾ ظمقووؿ دائرًا قمغم إؾموـمػم.كطوًمى ؿمعراء قمٍمكو احلو

وأسمون أن ًمًوكـو اًمعريب اشمًع سموًمذات ٓؾمتقعوب طمؽؿي ومورس وريووقوت 

اوـد وومؾًػي يقكون  ويتًوَءل: ومٌلي ًمغي يو شمرى وصؾتـو آصمور أومالـمقن وأرؾمطق 

وآؾمؽـدر وسمؼراط وضموًمقـقس وإىمؾقدس وأرمخقدس وسمطؾقؿقس؟ وهؾ قمجز آل 

سمـ ىمرة واحلجوج سمـ مطر  اًمؽرظمل وسمـق مقؾمك سمـ ؿمويمر وصموسمًل سمختقشقع وآ

ويقطمـو اًمٌطريؼ واسمـ كوقمؿي احلؿيص وأسمق قمثامن اًمدمشؼل ومتك سمـ يقكس وُيقك 

سمـ قمدي واًمٌالذري واؾمحؼ سمـ يزيد وقمكم سمـ زيود اًمتؿقؿل واحلًـ سمـ ؾمفؾ 

وطمتك وقمنمات همػمهؿ قمـ أداء اعمعوين اعمجردة اًمعقيصي سموًمعرسمقي وسموًمنيوكقي 

سموًمعؼميي؟ سمؾ يمقػ ومفؿ قمـو شمرامجي اًمعٍم اًمقؾمقط اًمالشمقـل طمؽؿي اًمققكون اًمرومقعي 

  و اًمتػؽػم اًمغريب؟ و إمم أورسمو قمـ ـمريؼ ًمًوكـو ًمقغـكاًمتل كؼؾـوهو أوًٓ  ومحؿؾقه

ًمؼد يمون ًمـو ومؾًػي ظموصي يقم مل يؽـ ًمؾػركجي وٓ »ويتوسمع هوؿمؿ ىموئاًل: 

ًمؾؽروًمـجقلم وٓ ًمؾؿروومـجقلم ومؾًػي. أومقؽػل ًمؾؼقط وٓ ًمؾفقن وٓ ًمؾًؾً وٓ 

ذم احلط مـ ؿملن هذه اًمػؾًػي أن يؼول إهنو دظمقؾي قمؾقـو؟ صمؿ أو مل يعؽم  روكون 

كػًف سملصوًمي قمؾؿ اًمؽالم وهق ضمدل رومقع كًٌ ذم ضمق إؾمالمل صوذم اًمعروسمي  وهل 
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أن مـ صـعقا اًمػؾًػي سمؿعـوهو إوقؼ يموكقا مـ أصؾ ومورد أو أقمجؿل ومؾقً 

َ اظمتور اًمػورايب ًمغي اًمعرب ًمٌقون كظريي ؿم ش اًمعؼقل»عري سملي ًمًون ومؽروا؟ ومِل

َ شمـوول اًمغزازم  واًمشقخ اًمرئقس اسمـ ؾمقـو ًمغي اًمعرب ًمؽتوسمي اًمشػوء اًمـجوة؟ ومِل

سمؾًون همػم اًمػورد؟ ويمقػ صؾحً ش  وومتفؿ»  صمؿ سملّم (شمؼوصد اًمػالؾمػي)

ـ مصدر ًُ ًمف أسمعد إصمر وأىمقاه ذم »ًا ممًمػوت اسمـ رؿمد أن شمؽقن  يمام يؼقل ضمؾ

همقؾققم  ويـٌققمًو رويً مـف ومؾًػي اًمالهقشمقلم  أمثولش اعمًقحقيؾمؽقٓكقي إ

 إوومػمين  وروضمف سمويمقن  وطمـو سمقؽوم؟

وسملّم أن صمؿي كؽٌوت طمّؾً سموًمعرب  وًمؽـفو مل شمـؾ مـ قمـػقان اًمعرسمقي. عموذا؟ 

ٕهنو وىمد أًمؼحتفو اًمثؼووموت وجيقى: ٕن هذه اًمؾغي أصمٌتً طمققيتفو أموم اًمؽقارث  

اًمػورؾمقي واًمققكوكقي اًمٌقزكطقي واوـديي  قمرومً يمقػ شمًتصػل قمصورة شمؾؽ اًمثؼووموت 

ومقتؿثؾفو كًؼفو اًمعريب إصقؾ. إن ه طمقو و اًمؼقيي اًمعـقػي ىموئؿ ذم مروكتفو 

ل وىموسمؾقتفو ًمؾتؽّقػ. وهذه هل اًمـفضي اًمعرسمقي اًمققم شمليت ؿموهدًا مصّدىمًو عمو كؼقل  ومػ

ؿ مو ؿمئً مـ قمؾؿ أىمؾ مـ ىمرن مـ اًمزمون اؾمتطوع أهؾ هذه اًمؾغي أن يتـوول ًمًوهن

 قؽ..وومـ وومؾًػي وشمؽـ
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 حؽؿة هاشم كاقداً 

َـّ أطمد أن  اعمؼصقد مـ اًمـؼد قمـد طمؽؿي هوؿمؿ هق اًمـؼد إديب  وإكام ٓ يظـَ

ومقف سمعض اًمؼضويو اًمثؼوومقي طمقٌ يٌدي وضمفي كظره ويرد قمغم هق اًمـؼد اًمذي يعوًمٍ 

سمعض أراء اعمطروطمي طمقوو  وىمد كنم هذه اعمؼوٓت ذم ضمريدة اًمـؼود  وهل ضمريدة 

 ؾمقوؾمقي أؾمٌققمقي ًمصوطمى امتقوزهو ومديرهو اعمًمول ومقزي أملم.

كنم اًمؽوشمى  5950العدد احلادي والعػين من اجلريدة الصادر طام ومػل  -4

صديؼ ىمد دقموه إمم آقمتذار قمـ ويمون صمؿي   لؾصحافة فؾسػة !قمـقاكف مؼوًٓ 

 -كعؿ  أهيو اًمصديؼ ًمـ أقمتذر»ووع هذا اًمعـقان  ومنذا هق يرد قمؾقف ىموئاًل: 

 -قمـ اختوذ هذا اًمعـقان سمتقىمقعل وحتً مًموًمقتل  وملكو -اؾمتجوسمي ًمدقموئؽ

زاقمؿ ًمؽ  -ؽم قمـ اسمتًومي مؾمهو اًمريىوًمق رأيً صمغر اًمصحػقلم أكػًفؿ يػ

 ش.وًمؼرائؽ أن ًمؾصحوومي ومؾًػي! 

وًمؽـل راضمقؽ أن شمعؽم  معل أن ذم ؾمجـ إؾمطر اًمعنمة اًمتل شمريدين قمغم 

ش ٓيػ»اًمؼٌقع ومقف طمرضمًو قمكمَّ أؿمد مـ احلرج اًمذي ؿمعر سمف ؾمورشمر طملم ـمؾًٌ إًمقف جمؾي 

 اًمقضمقديي ذم صػحي واطمدة..  ومع هذا شمراين كوزًٓ قمغم شمؽؾقػؽ.أن يؾخص وو 

أود ًمق شمتقا زم ؿمقئًو مـ اًمتغقػم اًمًٌقط ذم هذا اًمعـقان  إذًا وجرت  يمـً

سمصقغي اجلؿع  وًمرسمام يمـً ذم ذًمؽ ش ًمؾصحوومي ومؾًػوت»صقغي اعمػرد وًمؽتًٌ 

أىمرب إمم اًمقاىمعقي مـل إمم اعمثوًمقي. ومفـوك سمقــو مـ يػفؿ اًمصحوومي قمغم أهنو مغوًمطي 

ًمـقي اًمًقئي  وهـوك مـ وؾمقادهؿ مـ أصحوب اش اًمشؽوك»وؾمػًطي  وهمٓء 
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اًمًذج ش اًمقصمقىمققن»يػفؿفو قمغم أهنو صدوع سموحلؼ واخلػم واًمعداًمي  وهمٓء هؿ 

اًمذيـ يممـقن سمثالصمي أىموكقؿ ًمؾؼقؿ شمضؿفو طمؼقؼي واطمدة. وهـوك سملم أوًمئؽ وهمٓء 

اًمذيـ يضعقن ش آكتؼوديقن»يـٍمون ضموكى اًمـًٌقي ذم إمقر: ومفؿ ش اكتؼوئققن»

 وعفو  ويزكقهنو سموعمقازيـ اًمٌنميي.إؿمقوء ذم مقا

وسمعد أهيو اًمصديؼ ًمق يمون زم أن أظمتور ًمصحوومتـو سملم هذه مجقعًو ٓظمؽمت 

وىمد اختذت وو مـ اؾمؿ  ثكم هذه  -  ومفؾ زم أن أقمتؼد سملن صحقػتؽشاًمـؼد»ومؾًػي 

ىمد جللت إمم مو ومعؾً قمـ ؾموسمؼ شمصؿقؿ وسمصػمة؟ ذًمؽ هق إمؾ  -ػرىمي ؿمعوراً اًم

 قمغم وضمفف..ش اًمـؼد»: حتؼقؼ سمركومٍ اًمذي أداقمٌف

  5950العدد الثالث والعػين من اجلريدة الصادر دم كقسان من طام وذم  -1

وىمد قموًمٍ ذم هذه اعمؼوًمي   «البػية بع احلقاة وادوت»كنم اًمؽوشمى مؼوًٓ قمـقاكف 

اًمعؾؿ ومؽتشػوشمف أهل خلػم اًمٌنميي أم ًمدمورهو؟ وأسمون أن مشؽؾي مًموًمقي 

قي  ومؼول سمعضفؿ إن اًمعؾؿ اًمققم خموًمػ ًماظمالق  وؾمقاء أيمون اًمعؾؿ ظمالوم

اًمعؾؿ هق اعمًمول سموًمذات قمـ اًمـتوئٍ اًمتل كجر إًمقفو مؽتشػوشمف  أم يمون اًمذيـ 

يقضمفقن هذه اعمؽتشػوت وضمفي ؾمقئي هؿ اعمًموًملم قمـفو  ومنن  و ٓ ريى ومقف 

قمـ يقم أصٌا أن اؾمتػووي ىمدرة اًمعؾؿ واشمًوع ـموىمتف اشمًوقمًو متزايدًا يقمًو 

مًو وسمقاًل هيدد احلضورة اإلكًوكقي سموٓكدصمور واًمػـوء. وًمقٓ اكًٌوط آوموق ؿمم

اًمعؾؿ ذًمؽ آكًٌوط اووئؾ عمو ؿمفدكو هذه إؾمؾحي اجلفـؿقي اًمتل شمزيد ذم 

 امتداد رىمعي اًمتدمػم واًمتخريى إمم اًمغويي اًمتل ًمقس وراءهو همويي.

شمديمف اعمعرومي اًمعؾؿقي يراومؼف واًمقاىمع أن يمؾ طمصـ مودي مـ طمصقن اجلفوًمي 

اهنقور ريمـ أظمالىمل مـ أريمون اًمؼقؿ اعمعـقيي. وطملم يموكً اًمٌنميي  -مع إؾمػ -
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قمغم وؾموئؾفو إوًمقي آسمتدائقي يمون اعمٌدأ إظمالىمل اعمحؽمم هق: اًمعلم سموًمعلم  

واًمًـ سموًمًـ  واجلروح ىمصوص  ومع ذًمؽ مل يؽـ مـ اجلوئز ىمتؾ اًمـًوء وإـمػول 

خ واًمـًوك  وٓ ىمطع اًمزرع وشمٌديد اًمثؿر  وهدم اًمٌققت واًمصقامع واًمشقق

وكطوق ومتؽفو  واًمؽـوئس واعمًوضمد وأمؽـي اًمعٌودة. وًمؽـ مو اكػؽ جمول اًمعدد يتًع

اًمؼرن اًمعنميـ  ومنذا اًمغقاصوت وإًمغوم واًمطقورات  يؿتد طمتك يموكً وموحتي

ذا اًمؼطر آظمذ ذم واًمؼـوسمؾ واًمصقاريخ احق مو يدظمؾ ومـ يدظمؾ ذم ىمطرهو  وه

آمتداد أظمذًا مل خيطر قمغم ىمؾى سمنم إمم هذا اًمققم  ويموكً ىمـٌؾي هػموؿمقام أو 

 كوهموزازم ىمد أشمً ذم أىمؾ مـ مخس صمقان قمغم مئتل أًمػ كًؿي.

ومـ اًمطٌقعل أن هيتز اًمضؿػم اًمعوعمل وجيزع يمؾام ازدادت ىمدرة اًمعؾؿ 

 واؾمتػووً إمؽوكوشمف.

طمؾقًٓ ًمشوئؽ ىمد ووعً ًمف جلون متعددة ويٌلم اًمؽوشمى أن هذا اعمقوقع ا

 يمثػمة  وًمؽـ هذه احلؾقل ىمد أظمػؼً حتً وـملة إكوكقي اًمؼقمقي إظمػوىمًو مريعًو.

طمؽؿي كنم  5950العدد التاسع والثالثع من اجلريدة الصادرة طام وذم  -2

وأؿمور ومقفو إمم أن اعمدكقي شمؼقم قمغم احلؼ   «ما هي اددكقة؟»هوؿمؿ مؼوًٓ قمـقاكف 

قؾي واًمعدل  إٓ أن هـوًمؽ أكوؾمًو ٓ يرقمقن ذم اًمشعقب إًٓ وٓ ذمي  واًمػض

وٓ يتقرقمقن قمـ دقمؿ اًمظومل  وأيـ اًمػضقؾي وهؿ ٓ يرون ومضقؾي ًمغػم اعمودة  

وأيـ درضمي اإلكًون ذم اعمدكقي؟ يمؾام يمون قموضمزًا قمـ اًمتلصمػم ذم اًمطٌقعي مغؾقل 

فو اكحطً درضمتف ذم ؾمؾؿ اًمقد قمـ اًمتدظمؾ ذم كقامقًفو واًمًقطرة قمغم ىمقاكقـ

كؼقض مـ طمقٌ  تٌور يؽقن اًمٌدو واحلي قمغم ـمرذماحلضورة  و ذا آقم

 احلضورة واًمعؿران ملظمقذيـ ذم معـومهو آصطالطمل يمام هق اًمشلن قمـد 
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إن »اسمـ ظمؾدون. ويٌؼك اًمًمال مو هل اعمدكقي؟ ىموئاًم ومقؼقل ضمقرج دوهومقؾ: 

ومقفو ىمقى اإلقمامر قمغم نميي شمرضما اعمدكقي هل طموًمي شمقازن ذم اجلامقموت اًمٌ

 شىمقى اإلهالك  واًمـظوم قمغم اًمػقى  واحلقوة قمغم اعمقت.

ومؼٌؾ يمؾ رء اعمدكقي هل رضمحون ًمؼقى اإلقمامر قمغم ىمقى اإلهالك  ًمؼقى 

اًمتشققد واإلكشوء قمغم ىمقى اودم واًمتؼقيض. وأن مـ مًتؾزموت اعمدكقي 

إٓ سمام يًؿقف رضمول اًمًقوؾمي  رضمحون احلقوة قمغم اعمقت  وٓ يتؿ هذا اًمرضمحون

وآىمتصود ضورة اعمعويشي ذم طموًمي ؾمؾؿ ٓ مـوص مـفو. ومؾؼد ىمومً طمضورات 

صمؿ اكؼروً ٕكف يمتى ًمؼقى اعمقت أن شمغؾى قمغم احلقوة  وأن اعمدكقي يموإلًمف 

وأظمر كوفمر   ضموكقس ذم احلضورة اًمروموكقي ًمف وضمفون أطمدمهو يؾتػً إمم اعمودة

ُيصؾ اًمتقازن واًمتـوفمر سملم اًمقضمفلم أي سملم اعمودي واعمعـقي  إمم اًمروح  ومنذا مل

 اكعدم آكًجوم واجلامل واًمتـوؾمى.

كنم اًمؽوشمى  4841اًمصودر ذم ؿمٌوط قموم  العدد السادس طػ بعد ادئةوذم   -3

قموًمٍ ومقف أن احلقوة ًمقًً مدرؾمي  «مدرسة احلقاةأفؽار طن »مؼوًٓ قمـقاكف 

وومورىمًو ذم إؾمؾقب    قوة ومورىمًو ذم اًمغرضوأن سملم اعمدرؾمي واحل  سموًميورة

ًمؽون إطمقوء مجقعًو ؾمقاؾمقي ذم ًمق يموكً احلقوة ذا و هل اًمتل شمعؾؿ »وىمول: 

سمـوئفؿ  صمؿ إن احلققان واًمـٌوت مـ سملم إطمقوء  وًمؽـفام ٓ يؽودان يػقدان مـ 

 احلقوة معرومي شمذيمر. وًمق يموكً احلقوة هل اًمتل شمعؾؿ ٓؾمتقى اًمٌنم ذم اًمعؾؿ 

مو يعؾؿف إىمقيوء ٓ يدريمف اًمضعػوء  وإن مو يعرومف اًمشجعون ٓ ُيقط سمف وإن 

وإن مو شمتطوول إًمقف سمصوئر أهؾ اًمػضؾ ٓ يـوًمف اًمرقموع  وًمق يموكً اجلٌـوء  

وشمػروف مـ طمقٌ إهنو طمقوة ًمقضمى   اًمؼقة واًمشجوقمي واًمػضؾ  و اؾقف احلقوة
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اًمػضؾ  وًمزم أن يشوريمفؿ أٓ يًتلصمر  ذه اًمصػوت أوًمق اًمؼقة واًمشجوقمي و

ومقفو أهؾ إرض مجقعًو ومال يؽقن قمغم ؾمطا اعمعؿقرة وعقػ أو ضمٌون أو 

 شمتعؾؼ سمرذيؾي.

ويـوىمش اًمؽوشمى ذم مؼوًمف اًمٍماع سملم إىمقيوء واًمضعػوء وأن اًمغؾٌي ًماىمقيوء  

ًمؼد يمون أومالـمقن يعتؼد أن اًمعؾؿ رء وىمر ذم اًمصدر مـذ إول  »ويتوسمع ىموئاًل: 

عرومي احلوضة ضب مـ اًمتذيمر. ومؾعؾ اًمصقاب ٓ يعدو هذه اًمعؼقدة إذا وأن اعم

كحـ ـمٌؼـوهو قمغم احلقوة  وكحـ واضمدون ذم احلقوة مو هق مقضمقد ذم كػقؾمـو مـ 

طمقٌ إصؾ  ومو احلقوة إٓ ذريعي ًمعؼقسمي اؾمتعدادهو اًمؽومـ. يؼقًمقن: ًمؼد قمؾؿً 

  وقمؾؿً ظموًمد سمـ اًمقًمقد اًمصؼم احلقوة يمؾققسموشمرا إكوكقي  وقمؾؿً ىمقٍم طمى اعمجد

قمغم اعمؽوره وآؾمتفزاء سموعمقت  وقمؾؿً اعمعري اًمـظر إمم اًمؽقن سمؿـظور أؾمقد  

اًمقاىمع أن إكوكقي ذم كػس وقمؾؿً يمؾ قمصومل أٓ يعتؿد قمغم همػمه. وًمؽـ 

يمؾققسموشمرة  واعمجد ذم كػس ىمقٍم  واًمصؼم قمغم اعمؽوره ذم كػس ظموًمد  واًمتشوؤم ذم 

آقمتامد قمغم اًمذات ذم كػس اًمعصومل  هل اًمتل ضمعؾً يماًل مـفؿ كػس اعمعري  و

 جيد ذم احلقوة اًمدرس اًمذي زقمؿقا أن ىمد ومروتف قمؾقف احلقوة  ورطمؿ ا، اسمـ قمريب 

 إذ يؼقل:

 رددواؤك ومقدددددددؽ ومدددددددو شمٌصددددددد

 

 وداؤك مـددددددددؽ ومددددددددو شمشددددددددعر 

 وشمدددددزقمؿ أكدددددؽ ضمدددددرم صدددددغػم 

 

 وومقدددددؽ اكطدددددقى اًمعدددددومل إيمدددددؼم 

وئؿ ذم كػًؽ أهيو اًمؼورئ ٓ ذم احلقوة  وإن اًمدرس اًمذي كعؿ إن اًمعومل إيمؼم ك 

شمٌتغل اؾمتؾفومف ٓسمد أن شمغقص قمؾقف ذم سموـمـؽ ىمٌؾ أن شمتؾؿًف ذم فموهر احلقوة. إكؽ 
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شمًتطقع أن دمد ذم احلقوة مو حتى  وذم مؽـتؽ أن شممول احلقوة سمام شمشوء  أٓ شمذيمر ىمقل 

 ش.اًمقضمقد مجقالً  يمـ مجقاًل شمرَ »: (55)اًمعؼود 

ضقي اًمؽؼمى ًمقًً أن شمؼػ مـػعاًل سموكتظور اًمدروس اًمتل شمظـ أن وموًمؼ

ؾمتؾؼقفو احلقوة قمؾقؽ  وإكام اًمؼضقي هل ذم أن شمٌحٌ ذم احلقوة قمـ مصداق اًمعظي 

 اًمتل اؾمتخرضمتفو مـ كػًؽ  و، در اًمـقاد اًمؼوئؾ:

 ًمدددـ شمرضمدددع إكػدددس قمدددـ همّقفدددو

 

 مدددددو مل يؽدددددـ مـفدددددو ودددددو زاضمدددددرُ  

 4841ذم يموكقن إول قموم اًمصودر  بعد ادئة العدد الثامن واخلؿسعوذم  -4 

وومقفو يصػ آطمتػول سملقمقود اعمقالد  «العامل ادسحور»يمتى مؼوًمي قمـقاهنو 

 وسموسمو كقيؾ.

كنم  4845اًمصودر ذم أيؾقل قموم  العدد الرابع واألربعع بعد الثالثؿئةوذم 

 4847عريب قموم   وىمد كنم و جمؾي اعمعؾؿ اًمشطمقل اًمتعٌئي اًمػؽريي»مؼوًٓ قمـقاكف 

 أيضًو  وذيمركو مضؿقهنو ذم اًمػصؾ اًمثوين.

كنم  4845وذم اًمعدد اًمًوسمع وإرسمعلم سمعد اًمثالصمؿئي اًمصودر ذم أيؾقل قموم 

  وحتّدث ومقفو قمـ مشوهد رآهو شوضمفون خمتؾػون حلضورة اًمعومل اجلديد»مؼوًمي قمـقاهنو 

وريمز قمغم صقرشملم  ذم اًمقٓيوت اعمتحدة ويقد أن يًجؾفو سمؿـوؾمٌي اًمعوم اجلديد

متـوىمضتلم اؾمتقًمتو قمؾقف وذم هوشملم اًمصقرشملم رمز يشػم إمم مو يـتظر ادن اًمٌنميي ذم 

                                                 

ًمؾعؼدود  واًمقاىمدع أن هدذا ؿمدطر مدـ سمقدً ش يمـ مجقاًل شمَر اًمقضمدقد مجدقال»ورد ذم اعمؼول أن اًمؼقل:  (44)

 ويؼقل ومقفو: ش ومؾًػي احلقوة»إليؾقو أيب مويض ذم ىمصقدشمف 

 أٓ أهيددددددذا اًمشددددددويمل ومددددددو سمددددددؽ داءٌ 

 

 ر اًمقضمددددددقد مجددددددقاليمددددددـ مجددددددقاًل شمدددددد 
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ذم ضمـقب سمؾدة ؾمون ش ؾمقيػً»أمو اًمصقرة إومم ومػظوئع مًؾخ مصػم. اعمًتؼٌؾ مـ 

اًمٌحػمة »ومتضؿ طمػؾي ومـقي أىمومفو ـمالب مدرؾمي دمفقزيي سمؿديـي سمقل  وأمو اًمثوكقي 

 ٓيي سمرشمو.ذم وش اعمؾا

ويصػ ذم اًمصقرة إومم اعمًقؾ مـ اعموؿمقي اًمذي جيري دون اكؼطوع ـمقل 

اًمـفور إمم مقارد طمتػف ذم اعمذسمحي اًمرهقٌي. ويؼػ هذا اًمًقؾ قمـد دوٓب وخؿ 

 يدور يموًمـوقمقرة.

ومئتل ظمـزير ويصػ اًمؽوشمى قمومؾلم يموكو يـحران ذم اًمًوقمي اًمقاطمدة أًمػًو 

ٓت آذاهنو  وحتز رؤوؾمفو  وشمؼطع أـمراومفو  صمؿ ؾؿ أوقمنمة آٓ   قؿي  شمص

ؿمحؿفو  شمغطس ذم اعموء احلؿقؿ أديؿفو  ومتًؾخ ضمؾقدهو  وشمػري حلؿفو  وشمؽشط 

وازق أوصووو  ومو شمزال أًمي شمؼصؿ وشمؼًؿ وشمػصؾ  و ؼم وشمـزع أطمشوءهو  

 ؼ..ودمؾؿ طمتك خترج ذم ظمواي اعمجزرة حلاًم همريضًو وىمديدًا ذم رزم أو قمؾى أو صـودي

وسمعد أن يؼدم اًمؽوشمى هذه اًمصقرة اعمرقمٌي يـتؼؾ إمم شمؼديؿ صقرة حلػؾي ومـقي 

ؾموهرة إسمون أقمقود اعمقالد طمقٌ اًمٌفجي ذم يمؾ ىمؾى  واًمػرطمي قمغم يمؾ صمغر  واحلػؾي 

  وهو هؿ أوٓء اًمطوًمٌوت واًمطالب يًتؼٌؾقكـو يمام شؾمقن هوي ؾمؽقل»ذم دمفقزيي 

ؼرأ ومقف قمـقان اًمتؿثؾقي اًمتل ؾمتعرض  وكعؾؿ أن يؼقل  ويطوًمعقكـو سمؼمكومٍ احلػؾي ومـ

اؿمؽميمً ذم  قئتفو  ومصػق  اًمػـ رؾمؿً إىمًوم اًمًتي ذم اعمدرؾمي هل اًمتل 

اعمنح وؿمقدشمف  واًمػرىمي اعمقؾمقؼقي ىمدمً اًمعز  اعمراومؼ ًمؾتؿثقؾ  وصػق  اخلقوـمي 

صؿؿً اعمالسمس وصـعتفو  وـموًمٌوت ىمًؿ اًمؽمسمقي اًمٌدكقي اظمؽمقمـ اًمرىمصوت  

 اخلطوسمي واًمؾغي اإلكجؾقزيي يمتى احلقار واًمؽالم ًمؾؿشوهد. وصػ
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ويزاح اًمًتور ومنذا ؿمقخ ذو حلقي سمقضوء مًٌؾي قمغم رداء )وهق إب كقيؾ قمـد 

يتؾق مـ يمتوب وخؿ قمغم صٌقي مـ خمتؾػ إمؿ ىمصي ديوكوت إكؽؾقؾمؽًقن( 

ًك اسمـ اًمٌنميي ومو قمٌد اًمـوس ذم ؾموًمػوت أيومفؿ إمم أن وًمد اًمًقد اعمًقا قمق

مريؿ. ويمؾام أشمك قمغم ذيمر قمٌودة مـ هذه اًمعٌودات اًمؼديؿي شمقمم اإلظمراج اًمتل 

قمروفو ذم صقرة رمزيي رائعي شمضوومر قمغم إطمؽومفو اًمتؿثقؾ واًمػصوطمي واًمرىمص 

واعمقؾمقؼك واإلووءة. ويمذًمؽ شمقاًمً اعمشوهد شمؽمى: سمدء أمر اخلؾقؼي  قمٌودة 

.... إمم أن وردت سمشوئر اعمقالد اًمشؿس  اًمقصمـقي  سمقذا  اًمصالة قمغم ومرقمقن  

 سمـٌقءات اًمؽفـي وإرهوصوت اًمغقى  وسمزوغ اًمؽقايمى  وطمػ اعمالئؽي.

ًمؼد يمون اعمشفد واحلؼ يؼول يمام يؼقل اًمؽوشمى  ذم اًميورة اًمعؾقو مـ اًمؽامل 

واحلًـ وآشمًوق طمتك إن اعمرء ًمقعجى أن يتفقل إظمراضمف ًمؾؿغـلم اعمحؽموملم طمتك 

 ًمؽ ومٌدقمقه ـموئػي مـ أهمرار اًمطؾٌي اوقاة.ذم ظمػم اعمًورح ومام سمو

إن هوشملم اًمصقرشملم اًمؾتلم شمؾحون قمغم ذايمريت »ويؼقل اًمؽوشمى سمعد ذًمؽ: 

شمتخذان ذم قمقـل ىمقؿي اًمرمز عمًتؼٌؾ هذه احلضورة  وموًمصقرة إومم شمعؽس ومقام أرى 

ٓت وضمف احلضورة اعموديي أًمقي ذم أسمشع أؿمؽووو: كوس يموٕكعوم أصٌحقا قمٌقدًا ًمم

 شسمدًٓ أن شمؽقن أٓت قمٌقدهؿ.

أمو اًمصقرة اًمثوكقي ومفل  ومقام خيقؾ زم  قمغم اًمعؽس  قمـقان مدكقي روطمقي 

مـ اًمؽوئـوت إكام هق ضمديرة سمؽرامي اإلكًون  ذًمؽ أن مو يتؿقز سمف اإلكًون قمـ همػمه 

هذا اجلوكى اعمعـقي اًمٍم  مـ طمقوشمف  وًمؼد طموول اًمٌنم مـذ أوًمقوت قمفقده أن 

ه احلقوة ويؼمزهو شمورة سمطريؼ اًمػـقن اجلؿقؾي  وـمقرًا سمطريؼ اًمقضمد اًمصقذم  جيكم هذ
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وطمقـًو سمطريؼ اًمعوـمػي اًمديـقي  ومؽون يقومؼ أطمقوكًو  وًمؽـ اجلوكى اعمودي يمون مو يؾٌٌ 

 أن يطغك ومقف قمغم اجلوكى اعمعـقي ومػمشمد سمف إمم آوموىمف احلققاكقي.

أكو »جلوكى اعمودي ىموئاًل ويريمز اًمؽوشمى قمغم اجلوكى اًمروطمل دون أن يـؽر ا

 ـ ٓ يداظمؾفؿ اًمريى أن يمؾ طمقوة معـقيي ؾمقيي مًتؼقؿي ٓ شمتصقر سمنميًو دون 

وًمؽـ اعمعضؾي اًمؽؼمى هل أن اًمعومل ذم محك اإلكتوج اًمصـوقمل أظمذة قمامد مودي  

سموٓؿمتداد  ومؼد وقمقف إمم طمد يمٌػم  وكشل ومقف مو يعر  سمػؼدان اًمتقازن اًمذي مو ومت  

 مم اعمآزق وإزموت.ممديًو إ

إن اًمػؽرة إومم اًمتل شمؼقم قمؾقفو مدكقي »وخيتتؿ اًمؽوشمى مؼوًمتف ىموئاًل: 

اؾمتطوع اإلكًون شمًتحؼ هذا آؾمؿ جيى أن شمؽقن شمًخػم اًمطٌقعي ًمإلكًون  ومنذا 

شمذًمقؾ ىمقى اًمطٌقعي  وهق سمًٌقؾ هذا اًمتذًمقؾ قمـ ـمريؼ اؾمتخدام أٓت وضمى 

سمحول مـ إطمقال  ذًمؽ ًمققومر قمغم كػًف يمرامتف  قمؾقف أٓ يغػؾ قمـ ذـمف اًمٌنمي

اإلكًوكقي  ومعؾقم أن هذه اًمؽرامي إكام شمؼقم ىمٌؾ يمؾ رء قمغم  ورؾمي اجلفد اًمػؽري 

واعمتعي اًمروطمقي  وسمعٌورة خمتٍمة شمؼقم قمغم إكامء طمقوشمـو اًمداظمؾقي و)طمقوة اًمشعقر 

 واًمتلمؾ( إكامء مًووىمًو ذم همـوه وشمرومف.

ًتؼٌؾقي رهـ سمتحؼقؼ هذا اًمتًووق ذم اًمـامء  وًمعؾ وإن مصػم طمضورشمـو اعم

قمدم إدرايمـو هذه احلؼقؼي طمتك أن إدرايمًو يموومقًو هق اًمن ذم أن ىمدركو ٓ يزال 

 شمضطرسمًو سملم اًمعٌقديي واًمتحرر.
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 دم أبواب التعريف والـؼد دم جمؾة ادجؿع

 ٕيب اًمؼوؾمؿ « وتنيػفا اب وصـعة الدواة والؼؾمالؽت  »التعريف بؽتاب  -5

قمٌد ا، سمـ قمٌد اًمعزيز اًمٌغدادي اًمؽوشمى اًمـحقي اًميير ممدب أوٓد 

م(. كنمه وىمّدم ًمف وقمّؾؼ قمؾقف دومقـقؽ 758هد/ 144)طمقازم  اعمفتدي سمو،

ؾمقرديؾ ذم اجلزء اًمراسمع قمنم مـ كنمة اعمعفد اًمػركز سمدمشؼ اعمخصصي 

 م(.4843-4841ًمدراؾموت ذىمقي )

اًمًقد ؾمقرديؾ أؿمور إمم أمهقي رؾموًمي قمٌد اًمعزيز اًمٌغدادي سموًمؼقوس إمم  وأسمون أن

أمثوًمف مـ اعمتلظمريـ يموًمصقزم واسمـ درؾمتقيف  ٓؾمقام ذم مقوققموت مل يتـوووو 

همٓء: يمذيمر اًمؽقاشمى مـ سمؾقغوت اًمـًوء  واًمؽالم قمغم صـعي اًمؽمؾمؾ قمـد 

اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ  قمٌد احلؿقد  ومو جيى أن يؽقن ذم اًمؽوشمى مـ آًمي  ووضّمف

 اًمشؽر ًمًقرديؾ قمغم قمؿؾف اًمعؾؿل.

« كتاب مرداد مـارة ومقـاء»التعؼقب طذ رد األب يوحـا اخلوري طذ  -7

 دقخائقل كعقؿة:

يمتوب »يمون اًمؽوشمى اعمفجري مقخوئقؾ كعقؿي ىمد ووع يمتوسمًو سموإلكجؾقزيي سمعـقان 

ب يقطمـو اخلقري وكؼؾف إمم اًمعرسمقي هق كػًف  وىموم إش مرداد مـورة ومقـوء

سمؿفومجي كعقؿي ذم مضؿقن يمتوسمف  ومو يمون مـ اًمديمتقر طمؽؿي هوؿمؿ إٓ أن رد 

قمغم إب يقطمـو مٌقـًو أن ًمؽتوب كعقؿي ؾمحرًا دمغّم ذم أًمغوزه اعمغريي اعمثػمة 

واعمحّروي سمغؿقوفو وووقطمفو قمغم اًمًقاء  ومشػمًا إمم أن ذم اًمؽتوب طمرارة 

  إووومي إمم أن شهؽذا شمؽؾؿ زرادؿمً»يمتوب  أؾمؾقب كقتشي وـمعؿف ورائحتف ذم
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كعقؿي قمرض ذم صمقب ومـل مٌتؽر أومؽورًا قمنة اوضؿ مـ طمقٌ إصؾ مردهو 

 إمم اعمقتو ومقزيوء اجلرموكقي اعمتصؾي سمقطمدة اًمقضمقد.

وذيمر هوؿمؿ ذم شمعؼقٌف أن إب يقطمـو ذم رده قمغم يمتوب مرداد يمون طمودًا 

دؾمي  وًمؽـفو وفّمػً ذم همػم ومدقمقمًو سملىمقال إطمٌور واًمـصقص اعمؼ

 مقاوعفو  ويشػم أظمػمًا إمم أن إدب جيى أٓ يطرح قمغم هذا اًمصعقد.

 

 سلطات احلكم

POUVOIRS 

 PUFطن دار كػ 

 

 الدكتور حؽؿة هاشم

 

إواممي مـ  -ومـذ سمضع ؾمـلم - ذا اًمعـقان شمصدر ذم سموريز يمؾ صمالصمي أؿمفر

كس ويمّتوب متعددون. وهذه اًمدراؾموت اًمدؾمتقريي واًمًقوؾمقي وو مقوقع متجو

اإلواممي ىمد شمتخذ هقئي اعمجؾي أو هقئي اًمؽتوب. قمغم كحق ذًمؽ  فمفر طمتك أن مـ 

شمؾؽ اًمدراؾموت اًمتل يدقمؿفو اعمريمز اًمؼقمل ًمؾٌحقث ذم ومركًو سمضع قمنمة يمّراؾمي 

ُأومردت آطمودهو عمقوققموت هومي ذم مقوديـ ضمؾقؾي اًمشلن مثؾ: اًمؼمعمون إورويب  

 ومًي  آحتود اًمًقومققتل  اًمـظوم اًمتؿثقكم  اجلقًؽورديي اًمخ...اجلؿفقريي اخل

وىمد ضموءت اًمؽراؾمي اًمثوكقي قمنمة اًمتل سملم يديـو )وهل شمدظمؾ ذم كحق موئتل 

صػحي( خمصصي ذم ىمًؿفو إقمظؿ ًماكظؿي اإلؾمالمقي  اكطالىمًو مـ أن اعمجتؿعوت 

ققمي سمطوسمع اإلؾمالم  اًمًقوؾمقي احلوضة ذم اًمعومل اإلؾمالمل ٓسمد مـ أن شمليت مطٌ
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وقمغم اقمتٌور أن هذا اإلؾمالم إكام هق ديـ يشد أوصووو  وكًغ طمل مو ومتئً شمؾؽ 

اعمجتؿعوت شمغتذي سمف ـمقال أرسمعي قمنم ىمركًو مـ شمورخيفو اعمًتؿر. وسمام أن اًمقطمل 

اعمـزل قمغم اًمرؾمقل اًمعريب يتـوول يمؾ صغػمة ويمؾ يمٌػمة ذم طمقوة اًمػرد واجلامقمي  

أن يزيد ومقف أو أن يـؼص  ومؼد أصٌا ٓ مـوص ًماوروسمقلم مـ وًمقس ٓمرئ مًؾؿ 

اًمًعل ًمؾؽشػ قمـ ىمضويو أؾموؾمقي ذم اًمـظوم اإلؾمالمل. ومؿثاًل مو هل مٌودئ شمـظقؿ 

اًمًؾطي؟ قمالَم شمؼقم اًمعالىموت سملم احلويمؿ واعمحؽقم؟ مو أهدا  اعمجتؿع سموًمصقرة 

عومل اإلؾمالمل قمغم اًمتل رؾمؿفو اًمؼرآن اًمؽريؿ ؟ يمقػ شمتجغم شمؾؽ إهدا  ذم اًم

اظمتال  دوًمف؟ وهؾ هل ممهؾي ًمف أن يقاضمف اعمًتؼٌؾ ومقؿثؾ اًمدور اًمذي يطؿا إًمقف 

 ذم قموعمـو احلوض؟.

أمو اًمٌوطمثقن اًمذيـ ضمرت أىمالمفؿ ذم اعمقوديـ اعمشور إًمقفو  وطمووًمقا اإلضموسمي 

قمـ سمعض اًمتًوؤٓت اًمًوسمؼي ومؿـفؿ اًمعرب اعمًؾؿقن  ومـفؿ اًمغرسمققن )مـ 

لم إوروسمقي وإمريؽقي( ومـ اًمػئي إومم اظمتصوصققن أومووؾ مثؾ اًمؼورشم

سمـقي اًمتػؽػم اًمًقود »احلؼقىمل اًمتقكز إؾمتوذ إيود سمـ قموؿمقر اًمذي ىموم سمدراؾمي 

واًمديمتقر همًون ؾمالمي )مـ مديري اًمٌحٌ ذم معفد اًمتـؿقي ش اإلؾمالمل اعمدرد

ش اًمعرسمقي اًمًعقديي اإلؾمالم ذم»( اًمذي قمرض سموًمقصػ ًمقاىمع اًمعريب سمٌػموت

وإؾمتوذ د كوس سمؽؾقي احلؼقق واًمعؾقم آضمتامقمقي سموًمدار اًمٌقضوء اًمذي طموول 

ومـ اًمػئي اًمثوكقي وهمػمهؿ.. ش قمـوس ًمتحؾقؾ اًمػؽرة اإلؾمالمقي احلوضة»اؾمتـٌوط 

أقمالم مذيمقرة مشفقرة قمرومفو آؾمتنماق احلديٌ مثؾ وموكًون مقكتقؾ اًمذي قموًمٍ 

  ومويمًقؿ رودكًقن اًمذي طموول اإلضموسمي شإلؾمالمقي واًمًؾطيإىمؾقوت ا»مًلًمي 

ش. )قمغم اًمؼديؿ( أم قمومؾ شمؼدم؟اإلؾمالم قمومؾ طمػوظ »سمحذر قمـ اعمًلًمي اًمشوئؽي: 
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ووًمقؿ زاراون اًمذي ش إطمزاب ذم اًمعومل اإلؾمالمل»وسمقػم روكدو اًمذي وصػ 

ـ اؾمتؼصوء إمم آظمريـ أومووؾ يضقؼ اعمؼوم قمش اًمًؾطي واًمدوًمي ذم اإلؾمالم»درس 

 أؾمامئفؿ واًمتعريػ سملسمحوصمفؿ.

ًمقس مـ ؿملكـو وٓ مـ اعمقًقر ًمـو ذم اإلـمور اًمضقؼ وذا اًمتعؾقؼ شمؾخقص 

اًمًجؾ اًمضخؿ اًمذي اكطقى قمغم آراء اعمشوريملم ذم هذه اًمدراؾموت اًمغـقي سموًمػوئدة. 

وًمؽـ مو جيدر إصمٌوشمف ذم هذه إؾمطر اعمقضمزة  إكام هق اًمتـٌقف إمم قمؾق مًتقى 

رات اًمذي رىمقً إًمقف شمؾؽ أراء  وإن يمون ٓسمد مـ اإلؿمورة إمم سمعض اًمـظ

 آؾمتدرايموت واعمالطمظوت واًمتؿـقوت.

إسمحوث ذات ؿملن  توز مـ وضمفتل اًمـظر ش همطتفو»ٓؿمؽ أن اعمقوديـ اًمتل 

اًمتورخيقي واًمؼوكقكقي. وموًمـظوم اإلؾمالمل قمغم اًمشؽؾ اعمطٌؼ ذم اعمؿؾؽي اًمًعقديي أو 

تصّقر ذم إيران أو سموًمطريؼي اعمامرؾمي ذم اجلامهػميي اًمعرسمقي اًمؾقٌقي قمغم اًمـحق اعم

آؿمؽمايمقي اًمشعٌقي يثػم شمطؾعوت اًمغرسمقلم وأوٓقمفؿ ٓقمتٌورات اؾمؽماشمقجقي 

واىمتصوديي سموًمدرضمي إومم. سمقد أن  و ٓ جيقز أن ُيـًك أن هـوك ىمطوقموت قمريضي 

فام يؽـ اًمتؼقيؿ اعمؾحؼ سمتؾؽ مش إؾمالمقي»مـ اًمعومل اإلؾمالمل ومقفو أكظؿي طمؽؿ 

 اًمصػي ٕكظؿتفؿ.

 ر  واًمًددقدان  دوهددل  قمددغم هددذا آقمتٌددور  شمًددتحؼ اًمعـويددي واًمدددرس. ومؿصدد

رق اًمعدددريب  وشمريمقدددو  وسمويمًدددتون  دودول ؿمدددامزم إومريؼقدددي اإلؾمدددالمقي  ودول اًمشددد

سمطوسمع اإلؾمدالم إمم أسمعدد طمدد.  -قمغم شمـققمفو -وأومغوكًتون وو أكظؿي ؾمقوؾمقي مطٌققمي

ٓ يدـؼص ذم مـزًمتدف قمدـ اعمـزًمدي اعمدقٓة ًمؾقاىمدع ش ؾمقؾمدققًمقضمقو»ؽؾ واىمعدًو وهل شمش

اًمذي شُمًّؾط قمؾقف إكقار ذم اًمقىمً احلوض . هدذا مدـ ضمفدي. ومدـ ضمفدي أظمدرى  ٓ 
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ًمؾػؽددر اًمًددقود ش يمالؾمددقؽقوً »ضمدددال ذم أن ذم شمددوريخ اًمدوًمددي اإلؾمددالمقي شمصددقرًا 

ـّ إمم ضموكدى اًمػورايب  اعمووردي  اًمغزازم  اسمـ شمقؿقي  اسمـ ىمق) ؿ اجلقزيدي اًمدخ...( وًمؽد

ذًمؽ طمريموت إصالطمقي وشمصقرات جمددة يمثػمة ًمقًدً دون شمؾدؽ ذم اًمشدلن )حمؿدد 

قمٌده  مجول اًمديـ إومغوين  ؿمؽقى أرؾمالن  مجول اًمدديـ اًمؼوؾمدؿل  مصدطػك قمٌدد 

اًمرازق اًمخ..( سمؾ ًمعؾ شمؾؽ اًمتصقرات هل مو يؽؿـ سموًمػعؾ وراء آكٌعدوث اًمدداومؼ 

رح در دول اًمعددومل اًمثوًمددٌ ذم اًمقىمددً احلددوض  ويزًمددزل أريمددون اعمًدداًمددذي ُيصددّدع أـمدد

اًمًقود اًمعوعمل سملهه. وكعتؼد أكف جيدر أن يؽقن ًمؼطوقموت اًمرأي هدذه ومدو يتصدؾ 

 و مـ شمقورات ومؽريي مشتؼي كصقى مـ اًمرصدد واعمعويـدي واًمتحؾقدؾ  طمتدك شمؽتًدى 

 ـ.اًمصقرة ووقطمفو اًمؽومؾ وأسمعودهو اعمّتًؼي ذم أقملم اًمـوفمري

 

       يس ر با
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