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 ثيَشةكى

تطُىل ٖعض ُ ُّٖض ُي غُضَتاناِْ خىيَٓسُْوَوَ، ُٖوّا خىيَٓسُْوَّ باُب ، تا ّ يُنًُي زّا
َْسيِ ُٖويًَط، نُ ئُو زََُ ُي  1957 -1955وّا ىلَ ٖات بتىامن يُ غاَيِ  او زا يُ زوْا

ُباضَّ ٖعضّ  سا قىتاِب بىوّ، ثُيعًَو ي ُيسوٕ ُي باَلونطاوًَئقؤْاغِ ضىاضّ ئاَازًَي ّ غُض نب خ
ُبىو، نُ  ُيط ْ الّ ًٖض نُغًَهُوَ غ ضئُوَ ُب ُُب ىوغِ و باَلوبهطيَتُوَ. ي زيىاضّ قىتاغاُْنُزا ٓب

هؤؾسا ) ُناِْ قؤْاغِ ظْا نِ بُضضاو ُي َاززَ ٖعضًي َُي ( غُضنُؤت 1962 – 1958ُب ؾًَى
َِٓ. ُْخا ػالَِ زنتؤض ذلمسبُ زَغت ًب اَيِ ايمٌ نُ يُ غئُهلز َُُُ يُالّ َاَؤغتاّ ٖعضّ ًئ

ُّ ئاَازَنطزِْ ِت زَطىتُوَ، ئُو 1972 -1971زا ) يًَهؤَيًُٓوَّ َادػتًَطَن ( َُٖإ باُب
ُتُف بُ ضووِْ زَضنُوت ناِت يُ غاَيِ ) َط بؤ 1970 -1966ساَي ّ خا( زا، يُ ُٖوًي ُْ

ُ )َاَؤغتاياِْ غُضَتاِي  َُيسإ و غتايؿِ  (زاض املعًُني االبتساًئ َسٖا ُوَ.. ًث طىاظضَا
ضظتطئ منيػاَطيؿِ ػٍُ ئُُينؤضهطزوو زنتؤض فَاَؤغتاّ  ُبريْاضَِ، ناتَِ ُب طَّ، ُي قُت ي

ُناْسا، نُ يُشيَط زَغ ُتُ ٖعضًي و ضايػجاضزّ نُ  .زَغتًَٗٓايت ثريؤظٍ ئُوزا زََاخنىيَٓس، وَباب ُئ
ُتًَهِ ٖع ُباضَّ باب ىوغِ و ئاَاشَؾِ بؤّ نطز، ْاَُنُّ ي ُباضَّ ًََصووّ نىضز  ضّ ٓب ي

ىوغِ، ئُ َط ُيٓب ُتابُطًإ طُض بؿتىامن، بابُِت "ُٖوًي َيإ  غُضزََِ ئ ُّ ئُو ُبصيَط به زا" زَغت
ئُوَؾِ فُضَىو، نُ ثاف  و يُ فُضَاِْ ئُو الّ ُْزا. باؾرت. ًَٓـ غَِ و زووّ ىلَ ُْنطز

ُبطِيَِ و  تِ ٖعضّ زْا سَف، ُي خىيَٓسُْوَّ باُب بُزَغتًَٗٓاِْ َادػتًَطَنُّ و بؤ ضؤشاِْ ئآي
ُْس  .بُٖ ُتطاظّا  وَضّ بططّ. بَُيآ، ئُو ضؤِْ وت، ًَٓـ وَٖاّ نطزو يُ ئاَؤشطاضّ ئُو ْ

تؤفًل و يُطٍَُ َاَؤغتاّ خىايًَدىؾبىو ذلَُُز  يُطٍَُ ئُو َاَؤغتا خاوَْفُظَيُ
. َاَؤغتاّ بُضِيَع ذلَُُز ووْاى، غُضوَطِ ثًؿإ زَزائ اوضيَطُّ ضِضِ سػًَٔ، بُضزَواّ

 ُضثُضؾتًاضّ ْاَُّ زنتؤضانُّ.تؤفًل سػني، ثاؾإ بىوَ غ
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هؤّ بُغسا  1981ثاف ئُوَّ ُي غاَيِ  صّ ئازاِب ظْا َص واتا ُي نؤًي زا، ُي َُٖإ نؤًي
ُوَ بؤ بُؾِ ًََصوو ُي  1982تؤضانُّ وَضططت و ُي غاَيِ زن ُوَ طىاظضَا زا ُي بُؾِ نىضزًي

نَُِ ثُضو َصّ ُي ّ  َضزَّنؤًي ًُٓوَّ ًََصووّ زَوتُوَ، ضيَباظّ يًَهؤَي -) أب ضؾس(، يُوَّ واُْ
ا ًُْ وَ زَنطز، نُ ُب ت ُْسيؿُ ُٖغتِ ُب سُواُْ ُّ يإ ُي  بىوّ ُٖضض بُزضيَصاِي غاَيِ يُن

ُّ َُي قؤْاغِ َادػتًَطَن ُبىو، ب ُتًَهِ ٖعضّ ْ ُتُ، باب و باب ِت زا، وَىلَ ُئ هى ظيرَت ُي باُب
ه )ضيَباظّ ىوغًَت يإ ُي يًَهؤَيًُٓوَ( زَضىو، نُ قىتاِب ُي نؤتايِ قؤْاغِ ظْا ؤزا زَٓي

َت بُ ثؿهٓني و طُضِإ بُ زوّا زَغتٓىوؽ و  ًُب َْسيِ ٖ َى ىوغًَت، نُ ًث ُتًَهِ وَٖازا زَٓي باب
نازميًًُنإ )خىال و  ُنإ و طؤظاضَ ُئ ُضُ غُضَتاًي َتايِ و ًْ ُْاَُ و غُضضاوَّ غُض َيط ُب

هٔ و يُ تىيَِ بُؾُناْسا خىيُناُْوَ(. ويَطِاّ ئُو بابُتاُّْ نُ يُ ئًـ و ناضّ ئاوَظَوَ ْعي
ُوَّ ضِ َهسْا ؾًَهِ تُواو ُي ًي طٍَُ ُب ٓطيَت، ُي ًَب  ووزاوّ ًََصووبني.ز

ئُو نتًَبُف، نُ ئُو زََُ ثؿتِ ثَِ زَبُغرتا، ُٖض نتًَبُنُّ خىايًَدىؾبىو 
 َاَؤغتاّ ًَػطّ زنتؤض سُغُٕ عىمسإ بىو.

سَ ًَصوو بؤ غاَيِ ئآي ؾَِ  ًَٖؿتا ُي ُب ُّ  بىوّ نُ  ن غسابؤ ُي هؤّ ُب ِ  داض، ُي ظْا هؤناْ و ظْا
ًََصوو ُفُّ  ُيػ ُِت ف َُي زيهُؾسا باب ُتُ تاظ ُو باب َو ي ًُت ـ ًب ّبىو ُب باب ًَٓ ، ًًَََُُو

َُضدَِزَغتبُدَِ ضِ ُْسِي خؤّ زَضبطِّ ُب ف زاوّا ىلَ  َظَا َت، وَىلَ غُضؤنِ ُب ًُب ْاَُّ ٖ ناض
 ُّ ًَِ. ضاغتًؿت زَويَت. ئ ُّ بؤ زآب َْا ِ نطزّ نُ خؤّ ناض َتّا ُٖؾتاناْسا ناضيَه غُض ناَض ُي

َهِ )بؤَربِيَصنطاو(ّ وَى ًُت ِن نىضز باب ؤغتاُي ََا خامسُ  ًًََتُوَ و  تطغٓاى بىو، ُْ ُتُ ب و باب ُئ
َهِ ُب ًُي ظَىٕو وَاَؤغتاط فًٕا ىلَ نطز ُئ َتط تُنًً ُوض ٔ ط َ ُ ُيإ ٔ وبي ًَتُوَ.  ْ  طىتب

طىتُٓوَّ ئُو  1994َ، تا غاَيِ َو 1982ايِ َاُْوَّ يُو بُؾُ يُ بُُٖض ساٍَ بُزضيَص
نىيًَصَنُ ضاثِ  ططت ،زواتطيُئُغتؤ بابُتُّ خػتُ ئُغتؤّ خؤّ و زاْاِْ َُيعََُيُنًؿِ

فُيػُفُّ ًََصووَوَ  نتًَبًَو يُ باضَّ ،نطز. ثاؾإ غُضؤنايُتًِ بُف زاواّ ىلَ نطزّ
ًَِ تا ٔ وَٖاّ ثَِ باؾرتبىو، ، ويَطِاّ ئُوَف نُ َببًَتُ بُضْاَُ  بؤ قىتابًاِْ بُؾُنُ زآب

زنتؤض ئُمحُز َُمحىوز غىعِ زايٓاوَ،  ّزا" نُ َاَؤغتا نتًَبِ "يُ فُيػُفُّ ًََصوو
و ثؿتِ ثَِ ببُغرتيَت، ضىْهُ تا ئًَػتا نتًَبًَهِ ُْزيىَ  ئُو بهطيَت بُ بُضْاَُ
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 بًَت. ئَُُ ويَطِاّ ئُوؤنِ نتًَبُنُّ زنتؤض غىعِ طىجناوؤنُنُّ وَنى ْاوَضِْاوَضِ
ُبًَصاِْ ظاْهؤّ َىغٌَ بُخُضدًإ زا، نُ يَع و غىثاغٔ بُتايبُتًـ ؾاياِْ ضِ نؤؾؿاُّْ وْا

 يًٌ.ُئ خَززُازًفى زنتؤض عئُحلامن غالح و زنتؤض ُئُملزنتؤض ٖاؾِ  َّاَؤغتا
نب ئًِ بُف زاوا بهات، تىيَصيُٓوَيُنِ باَلونطزَوَ بريؤنُّ ًبُض يُوَّ غُضؤنايُت

اتِٓبريؤنخُيسومن تًَسا بُ يسوضّ( بُضاوضز خىال و خىٍ(زا )ايتعاقب ا ُّ ظًهؤ يُ )بُزوايُنسٖا
ُ(زا يُ غاَيِ  نطز و يُ طؤظاضّ  ُ يًعًىّ االْػاًْ زا باَلونطايُوَ، ئُو  1985اجملًُ ايعطًب

هؤّ نىَيت زَضّ  . ثاؾإ نتًَبُنُّ بُثًَِ بُضْاَُّ نطزووَطؤظاضَّ نُ نؤيًصّ ئازاِب ظْا
ايفهطيُ(، وَىلَ يًصُّْ  ايػالَُ )صُّْ غُالَُتِ ٖعضٓىوغُنُيِ زا بُ يًضَؾ و زاوانطاو زاْا

ُٖض بُ داضَّ ضيَضهُّ  يَط و ئُو زيَط ىلَ البطز،زيُّ  ُْٖسَّ ؤنِ نتًَبُنُّ ْاوَضِ ْاوبطاو
زا  ٖعض و بريّ تًَسا ًَُْٖؿتبىو، ُْؾِ ويػت زووباضَ بريّ ىلَ بهَُُوَ و بُٖعض و بريَنامن

َْسيُْخامس ،بضُُوَ ُنًإ بُ بابُتِ ًُ )ؾاضَظاناًْـ( وَى ثاؾإ بؤّ زَضنُوت ًٖض ثُيى
َبىو، ئُضنِ ثؤيًػًِ غُضؾاِْ خؤيإ، ظؤض  َْس ا ئُو ًُْ ٖعض و فُيػُفُّ ًََصووَوَ ًًُْ، ت

 .بىوبُ زَيًٓايًُوَ بُدَِ ًَٖٓا
ئًسّ ًَٓـ بطِياضّ زا نتًَبُنُ بُف بُف بهُّ و بًهُّ بُ بابُتطُيًَو و ُٖض 

يُو ضؤشاُْزا  بُتايبُتِتًَهِ بُدًا يُ طؤظاضّ ) ضؤؾٓبريّ ْىَّ( زا باَلوبهَُُوَ،بابُ
ُ طؤظاضَنُ بىو بىو بُ نُ خؤّ ئُْساَِ زَغتُّ ْىوغُضاِْ طؤظاضَنُ بىوّ، ضىْه

ُٖضوا بُ تًَهٍَُ  ،بُ عُضَبِ ْىوغًبىوّ ،ئُنازميِ، وَىلَ ئُغًَِ نتًَبُنُطؤظاضيَهِ 
 ئًَػتاف ُٖضَاوَتُوَ.و ثًَهَُيِ َايُوَو ُٖتا 

وَ بطِ ض ُئ ُُب ًًََِٗ و بطِِِي غسا دَِ ب ُْطىغتُضاياضّ زا ُب ُباضاِْ ؤّ ُي ؾُويَهِ تاضيو و ئ وّ ؾُغت
سا  زا 1994ظغتاِْ  ُْعَيطاّ تاظََ  َ ودا ُي ًَٗؿت. ُئ غسّا دًَ ًُٓضَِّ و ُب ُوت َو ن ُب خاوخًَعاُْ

ًُٓ َهؤَي ُِت ضيَباّظ ًي ُضزوو باب  ّٖ َُو ًََصوو زَغِت نطز ُب وٓت  ّ ( و َٓٗر ايبشح ايتاضخي٢)َو
ُيط الََُو غ ًٖض ُب ًََصوو،   ّ ُُف ُيػ ُّ  ف ن ُِت ُي ًَبِ باب ُوا نت ُبىو نُ زيتِ ئ  ْ ُبىو، نتىثطـِي ْ

ََو باغِ نطز  -نُ  ُّ خى -ُي غُض َْا ض ُُت ُب ّ نُ بىْو َباُْ ُو نًت او ئ َتُْ  هؤّ خطاو يَٓسٕ ُي ظْا
ٖ  غُآلسُزٔي َط و ناِت خؤّ ُي غاَيِ ُي َطنطزِْ  1992ُوًي َِت ًف ظاض زا )زاضاحلهُُّ( غُض ُب َو
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ػت باال ُوَّ ظْا َ ًو تىيَصٓي ُوَزابىو ناِت نُ ي ُيَط الَّ غ غسا ضاِث نطزبىو، ُب هؤّ ُب ِ ظْا
اِْ  . ُب زَغت قىتاًب َُو اوبطاوزا بالَونطزبىْو  ْ ُواُْ نُ ُي طؤظاّض نىضزِي ُو تىيَصٓي َهِ ي ًُي ط نؤًث

هؤَو زيت، نُ ًًََُِ ظْا غسا ُب بطّا  قؤْاغِ غ ُاض(ّ   ْىوغُضناِت خؤّ ُي ُب ُبسويطَِظام ًب )ع
ًَبًَو ُّ ُب نت ُواُْ به ُو تىيَصٓي سّ بطِياّض زا ئ ًًَُو بؤّ بهات ُب نىضزّ ًئ َب  ،غجاضزبىٕو ُي عُض

ّ ُي غاَيِ ْ و ناُت ُتّا خؤّ بىو، ضىْهُ  2001ُخامسُ ُي نُف خ ُتاُي ، خ َُو ا طُضَِا ًًب زا ُي ي
َبىو بطِوا ُب نُغ ز ُْ ّ َُو ىوّ زووباضَ زاضِؾٓت ًْا نات و ُب ب ًاّض ُْ ضثطغ ُغت ُب ُب  ٖ ُّ ًَو به

ُنُو َاِْ تىيَصٓي ّظ َُو َاِْ تىيَصٓي طٍَُ ظ ّ ُي َو ٖا َ بؤ ُئ ُتا  نىضزيسا بطىجنًَت )!( ئاَو  ٖ و
َإ و  ؤّ غُضغىضِ  ٖ َإ بىَو َطى ُف ًب و زواخػٓت ًَبُنُّ زواخػت، ُئ َػتاف ُي ضاثساِْ نت ًئ

َْسيساض َى ًاّض ًث خامسُ قىتاًبثطغ ُْ ، ضاغتِٕا ، ُب يمىيػت بؤ خؤّ  ًُنٕا ّا و ُْ خؤيؿِ زؤف زَا
ُ نىضزّ و زََىيػت نىضزي ُّ ب ه َتًًب ّ ثاضاوتطًب ّ خؤ ُوَ ّ ي نُف تايبُت بىو  ،ُنُ ُُت خامسُ باب ُْ

ًٕا بؤ غُض ظَاِْ نىضزّ،  ًٓؿ عّض بىٕو و طؤضِي ُتطُىلٖ  ًََصوو، واتا باب  ّ ُُف ُيػ ُب بريؤنُناِْ ف
َساضى ًإ ُب ئاغاِْ ُي يإ ًث ّ قىتاب َو َويػت بؤ ُئ ُواويإ ز ُنٌ ت نإ وضزَناضًي َُق وَّ ز وُْ

ؤغتا ) عىمسإ ََا ضيَع  ، زاوّا ُي ُب َ زٕا َّ ِث َاش ّ نُ ئا ؤياُْ ُوٖ  ض ئ ُُب ناِْ بطُٕ. دا ي  ٖعَض
ىوغًِٓ  ُْسَّْ  َؿرتٖ  ؾِ بؤ بهات ُب نىضزّ، ضىْهُ ناى عىمسٕا ًث ُُت ُّ باب عُىل قازض( نطز، ئ

ٔ وْ  ُ نىضزّ.َ ِ نطزبىو ب ُِت زنتؤضانُيم ّ و باب َطَنُ َادػًت  ّ ُ  َا
ضاثهطزِْ نتًَبُنُ ئُو َُٖىو  ًُزئَ تُٖا ذلَُُز( ثًَِ ظاِْ ناتًَهًـ ناى )ذل

بؤ ضاثهطزِْ زَظطاّ  ،بؤ زَظطاّ َىنطياِْ وانُوتىوَ، زَغتىبطز ُٖواَيُّ بطزغاَيُ ز
 وَظاَُْسّ يُغُض بسات ئُوَّ ضِ ْاوبطاويـ ضَؾٓىوغُناِْ ْاضز بؤ بُؾِ فُيػُفُ بؤ

بُضيَع ضيَبىاض غًىَيًًـ  َّاَؤغتا .يُطٍَُ ضاثًًَُُُْناِْ الّ خؤيسا، ضاثِ بهات
ثًَِ خؤف بىو، وَى ئُضنًَهِ غُضؾاِْ خؤّ، بؤ ثطِنطزُْوَّ بُضْاَُناِْ بُؾِ 

ضاثِ بهات. غُضباضّ ئُوَف زاواّ يُ ناى )ئاظاز قُظاظ(  ،فُيػُفُ و بُؾِ ًََصوو
  .نب خُيسوٕ و ظًهؤ بؤ بهات بُ نىضزّئًنُ تايبُتُ بُ  طز بابُتَِن

 صوثاصى يةمووياى دةكةم، مهةتباريامن 
 صةرونو                                        
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غت زَنات، ثطغًاض زضو غًاضّ بُ زوا زيَت، واتا غُضغاَِزََئًَ غُضغاَِ ثط

ئُو قػُيُف ضاغتُ. زَؾًًََٔ ثًَساويػتِ واّ يُ ئازًََعاز نطز، نُ ْاضاض بؤ 
اُّْ ًيُنًَو يُو ثًَساويػت ئُوَف زيػإ ُٖض ضاغت زََئًَ. ،تطزٕ بطُضِيَنضاضَغُض

ئازًََعاز ئُوَبىو، نُ يُ تطؽ بجاضيَعضيَت. َُغُيُيُنِ نىضزيِ خؤَإ ُٖيُ 
ُيًِ ُٖتاو زَنات" واتا ئُطُض بَِ باوى ؾطِؤَيُ و غُضَاّ زََيًَت:" يُغُضَا ُٖتًى َ

 ُٖتاو خؤّ طُضّ بهاتُوَ. ُْبًَت، ْاضًَتُ بُض
زياضزَيُى. ئازًََعازّ ْاضاضنطزووَ، ُٖوٍَ  يايُوغُضغاَِ يُ ؾتًَو يإ يُ ضووزاو

، و ُٖوَغِ َُعطيفِ يُ ًََؿهِ ْاوَ بسات ًًَِْٗٓ ئُو ؾتُ يإ ئُو زياضزَيُ بسؤظيَتُوَ
 .اُّْ زؤظيىَتُوَ، نُ َُٖىوَإ زَيعاْنيُضئُوَ ئازًََعاز ئُو َُعطيفيُب

ثًَساويػتًًُناِْ ئازًََعاز ظؤضتطبىوٕ و ظيازيإ نطز، وَىلَ ناتَِ ئازًََعاز ُْيسَتىاِْ 
ظؤضتط و ئاَيؤظتط  زَٖات َنإثطغًاضتا وَالَِ َُٖىو خُياٍَ و ثطغًاضَناِْ خؤّ بساتُوَ، 

َبىوٕ، ئُودا ُّ ٖاويؿتُ غئ ز نُ ًَٖعّ  ُض ضُْس ًَٖعيَهِ خاضمؤباَيِ َُٖىو ئُو ضووزاوْا
ئايًَطَوَ تؤّ بريوباوَضِّ  زَضَوَّ ًَٖع و فاَِ ئازًََعاز. بُغُضياْسا ْاؾهًَت و زَنُوُْ

ِ بُضثطؽ و خىَيكًَُٓض ضُنُضَّ نطز. ئًسّ بطِواّ ئايًِٓ دؤضبُ دؤض و دًاواظ ًًَٖعّ الويَت
ُْس و بُث عُتِ ئازًََ ًَِّ شيٓطُّ دؤضا و دؤض و بُضشَوَْسطُؾُّ غ ًُب َِ و ت عاز ًَُالًْ

ُوَّ ثطغًاضَناِْ خؤّ. ئًسّ  ْاويإ طُضّ بىو ئُوَ يُنُّ ُٖوَيِ ئازًََعاز بىو بؤ وَالَسْا
" ًَٖعّ خاضم و ِِ ْازياض " ًَتافًعيَل ُٖض وَالًََهِ ثًَُٓزضابايُوَ ئؤباَيِ زَخػتُ غُض

 َ ًئازًََعاز ئُو ِب ُثُغاويًُّ خؤّ ناتًَو َُعطيفًُت ًَِْٗٓ يإ بىوُْوَض يإ  ُ و ئُو س
 ُ ٓٔ يإ ئُو قػاُّْ زَٖآت ًَب ُْاو ئاوزا ز مجىدىوَيِ بىوُْوَضّ غُض ظَوّ يإ يُ ئامسإ ي

ُ َُٖىوّ ثاَيًإ بُ ئازًََعازَوَ  ،طىيَِ َْائُوْا اّ خؤّ الغاِي  ز نُ بُ َُٖىو ًَٖع و تىْا
ـ زوّا ئُوَّ نُ ظَاِْ ثصاو، زَغتِ بُ  ئُو ؾًَىَ و ؾُنٌ و تايبًُت َْطاُْ بهاتُوَ. ُب ز



 

03 

ُْسَّ ئاًََطٍ  َْاغًًُوَ، ٖ ّ زَنطز و ْاوٍ قػإ نطز و ؾتِ ز ؿاُْ خؤّ زضوغت زَنطز و ًْ
َْا ُثُغاويِ خؤّ بُؾًَىىلَ ز ئًسّ  .ّدىٕا دىٕا زَضبطِِِ  اظّ. بُو دؤضَ غُضغاَِ و س

ػرت ضّ دؤض بُ دؤضّ زيرتاو و ًب زٍَ و بُغىوزّ بُزوزا ٖات بؤ ٖىُْ ُْطاوّ ُب ُيسابىوٕ و ٖ او ث
ًًًَُٓنإ يُ زَضَوَّ ئايني و يُ زَضَوَّ ٖىُْض، تا واّ ىلَ ٖات ئًٓذا بُ زو ُوَّ ْٗ ّ ازؤظٓي

َىإ َُعطيفُت و ئاَاجنُ دُوُٖضيًُناِْ عُقٌَ َْسيِ ًْ َى ُيػُفُ ٖاتُطؤضِّ. ًث  زا طُضِاو ف
ْاوزَبطيَت  وَى زايو وَُفُيػُفُّ يًَهُوتًُزا ُٖضوَٖا يُئُجناَِ ئُّ غُضغاًَ

ئُضغتؤ زََيًَت: ئازًََعاز زَيبًِٓ نُ ثًَىيػتُ بُ دؤضيَهِ تاظَ  يُّ باضَوَ
ّ ًًَِْٗٓ َُٖىو ؾتًَو يُ زَضَوَّ َُعطيفُ بهاتُوَ و بطاتُ قىوآليِ َُعطيفُبري

هطزٕ و ُٖغتبؤ ضابطزووَنإ، برينطزُْوَيُنِ قىوَيِ ئُوتؤ نُ تىاْػتِ ئازًََعازّ 
 يُْاوبطز. ،زؤظيُٓوَّ ْىَّ

ُويًََهِ  ٓاغُ نطا نُٖ  َ ٖا ًث ُُف َو ُيػ ٕ دسف ُضِا ًكُت يٕا بؤ ط ُق ُوَّ س زَيُ، بؤ زؤظٓي زّ و ُب
 ِ ُِت ؾتُنْا ًك ُق ٕ. س ًًُنا ُِت زياضزَ غطوؾت ًك ُق ُِت ضِ؟ س ًك ُق الَّ س ُتسا، ُب ًك ُق ُب زوّا س

، َوضوثؿِت ُزاضيه ز ُغت وَ   ٖ َوَّ ُِت زَض ًك ُق ُتسا، ُب ِس ًك ُق ِ  و طُضِٕا ُب زوّا س زوّا ض
ًَعاز و ضاَض ُيبىوِْ ئازَ َويَت، ط ؿت ز ًعاز زا. ضاغًت ًكُت، ْىوغٌ ئازََ ُق ًَعاز ُب س ؿتين ئازَ

َُو ْـً  ئ نا ػُت ػتُ. ظْا ىٕو ُي خىزّ خؤيسا ظْا ًكُت و قْا ُق َُيَِ س َ بطيتني ُي نؤَ ُو ض ئ ُُب . ي
ًَْو ُوَيسا  ٖ ًًُ ُي ُُف بطيت ُيػ ُق وتطاَو ُن ف ُيؿنت ُب س ُيؿنت ُب ظْاػت،بؤ ط ت واتا بؤ ط ى  ًُك ُْ

ًكُت، ُق ْاُي ضيَطا خىزّ س َا  ُّ ُُف ب ُيػ َُيهى واتا، ف ُيسابىوِْ ظْاػت، ب خؤؾهُضيَو بىو بؤ ث
ًٕا َؿ "  ًث ػتُنٕا ػِت ظْا " يٕا "ظْا نٕا ػُت  the science of theزَطىت "نؤّ ظْا

sciences ُْ  ٖ ػتُنٕا ُي ًٓني نُ ظْا َب َُو ز ض ئ ُُب ٕ(. ي زايهبىو َُو )ُي ُت ُوتىْو َُو ن ُف ُيػ اّو ف
ُطؤض َهِْ  ًُت ًك ُق ، س غَُض ًٕا ُي ْانؤنً  ّ ُغُالُْ ُوَ  ض ئ ُط ُ  ُئ ُف ُيػ َُو ُي ضىاضضًَىَّ ف ، ئ ِِٔب

، دا يزَضزَضًَت و ز َُو ػت ًَتُ ضىاضضًَىَّ ظْا َُوَض ًابىْو ُُف د ُيػ ػتُنٕا ُي ف ُُي ظْا  1ُّ ضيَط

                                                 

، زاض ايكًِ، بريٚت َسخٌ دسٜس اىل ايفًػف١، ٚناي١ املطبٛعات، ايهٜٛت  :ز. عبسايطمحٔ بس٣ٚ  -1
 .8ص:   1979
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َه ُّ ًي ًَٖؿتا ظذغُضباّض ئ ف،  َُي ُو َْسًياابىْو َى ُُف ًث ُيػ سا  ُِنْػت و ف ًَْىْا ًٕا ُي  ؾ ٖاوُب غدِ 
ُ نىضت ُ بىو ب َ ، ُئ ُُي ناِِْ ُٖضٖ  ّ  دؤَض عض  ّٖ ِ  –َُعطيفُ ُقًَ .  –ع ُِت  َطؤظاي

بًَت. واتا ُٖض َُعطيفُيُنِ  يُى زَبًَت يُ ضىاضضًَىَّ ئُّ دؤضاُْزاُٖض َُعطيفُ
يإ فُيػُفِ  بًػتُِْ )مسعِ(بطِواّ ئايًِٓ يإ ُٖض َُعطيفُيُنِ ٖىُْضّ ْىوغني يإ 
 يإ ظاْػتِ، زَبًَت يُ ضىاضضًَىَّ يُى يُو دؤضاُْزا بًَت.

َ - ئُوَّ  نَي َُعطيفُّ ًََصووَ، ئايا َُعطيفُّ -ٕ طىَاًب ًَْ َُُ بُ ططْطِ زاز ًََصوو  ًئ
ُّ ض ُي ضىاضضًَىَّ ناّ يُو دؤضْا َْطيَت. دا ُب يُوَّ وَالَِ ثطغًاضَنُ  َُعطيفُزا زاز

ُو ُبُغتِ ضًًُ؟ ،َبسَٓي ني ًََصوو َاْا و َ ُئ و بعْا  ثًَىيػتُ نََُِ ُب نىضِت باغِ ًََصوو به
 

 مَيروو: و شازاوةىمانا
و ئُ)ايتاضيذ( َُبُغتِ يُ ئاَاْر و َازَّ ؾتًَهُ، واتا  يُ ظَاِْ عُضَبًسا واشَّ

ياُْ ضُْسيـ زَخايًَُْت تا زَطاتُ ئُو ئاَاجنُ؟ يُبُضئُوَّ وتى ؾتُ ئاَاجنِ ضًًُ ؟
زياضبهُ. يإ ًََصووّ ئُو ضووزاوَ  ضيَهُوتُنُّ"ًََصوو يُغُض نتًَبُنُ زابَِٓ" واتا 

ئاَاْر و ناتِ ؾتُنُ، واتا زضيَصايِ  ،ناتُنُّ زَغتًٓؿإ بهُ. ًََصووّ ؾت،زابَِٓ 
. ضًًُى ضووّ زابًَت يإ ُْزابًَت ناتِ ؾتُنُ ًْؿإ زَزات، دا يُو َاوَيُزا ُٖض

خُغًَُتُناِْ ًََصوو باؽ زَنات، زََيًَت:" ٖىُْضيَهُ بُ زواّ  ىوؽاويَِ ًََصووْغُخ
 ،نات و وَختِ ظََاُْزا زَطُضِيَت، بابُتُنُؾِ باغِ ئازًََعاز و باغِ ئُو وَختُيُ

باغِ وضز و زضؾتِ ئُسىاَيِ ئازًََعاز يُ شيَط يُوسُّ بُغُضٖاتِ َطؤظ و ضَوؾِ 
 . 2ظََاُْزا زَخاتُ بُضضاو

ـ ضًئ ُيسوًْ ٕ نب خ ا وَناًْ ُتإ و ُْ ًً ً  َ ّ نُ ضاُْ ىُْ  ٖ و نًَهُ ُي ًََصوو ُي س، نُ  ُيْا ايط
ازَ و غى الّ خؤيسا ضازَنًَؿًَتزَغتاوزَغتِ زَنُٕ و ًث َيإ ُب ِ اض َُيهِ ضَؾؤن ، ُب ْاغًِٓ خ

                                                 

بؤ شياتس شاْني ، 7ٖــ، ص1349ايػدا٣ٚ: االعالٕ ٚايتٛبٝذ ملٔ شّ ايتاضٜذ، طبع١ ايكاٖط٠،  2
بغساز، زاض احله١ُ ،شح ايتاضخي٢ " ٓٗر ايبَ ّ:" َيَروو، بٓؤزة: نتيَبةنةى خؤّ يةضةز واذةى

 ، َٚابعسٖا.9، ص1992يًطباع١ ٚايٓؿط، 



 

05 

( و َت و )ايػىُق ًَب ُْس ز ظٕا ؾُضَُف َ ئاَو او ْازا ِب غُضزَنُٕ و زْا ِ ُي و و غُضؤنإ نًرَبِنًَ ًُي َ ٕ
ى ت َاًُْئ ًَِ زَطُٕوَى ُي ضطُىل َظ ُُب ا خ ًُْ ًََصوو ُب ضواَيُت ت ََيًَت:  ٓذا ز ُيسوٕ ًئ و  نب خ

ُتٕا باؽ ًا زَنات  زَوَي ِ ،زَنات و غُزَناِْ نؤٕ زَطًَطِيَتُوَ، باغِ ناضوباّض زْ نُ ضؤٕ ضؤْ
ُوَغِ خؤيٕا تُضات  ٖ ُتاْـً ُب َهِ زّ و زَوَي ًُت َهُوَ طؤضِاَو بؤ ساَي ًُت َسا ُي ساَي  زَنُٕ وًََِٓ ًت

إ ئاوَزٕا نطزووتُوَ َإ زَضٔ. ُي ْاوَضِ ظَوًي ضَو ُْ ًإ ُب ًََصووزا ضاوبؤضىوٕ و و خؤؾ ؤِن 
وَض ّ وضزّ بىوُْ َو َهساُْ ، ًي ُُي  ٖ َو ِ  غاغهطزُْ َت ُباضَّ ضؤًْ ِٓ وضز ي ، ظاًْ ُُي  ٖ ض و بريوباَو

ُتسا ضَغ َ و سًهُ وَ ًََصوو ُي عٌُق ض ُئ ُُب ، ي ُُي ٕا ٖ ؤناضَناًْ َ ضووزاوَنٕا وٖ  و ، ُئ ُُْ و نؤُْ
ػتُنإ ايإؾزًًَََٖٓت نُ  نًَو ُي ظْا ُُي َت ب ًْؿاِْ " 3 - بًب شيَط ْاو ِ ثاؾإ ُي فطٌ عً

ذ ًََصووايتاٜض ػتِ  ًْؿاِْ " غىوزّ ظْا شيَط ْاو ِ  "" زا واتا ُي َٓاغُّ زَنات ُب دؤضيَه زا ًث
ًًُ ًٖض فُضِق ْ َؿُوَّ بامسٕا نطز  ِ ًث ُ َاْاناْ ُ ي وتؤ ن  .4ُئ

نُ ًََصوو ظاْػتًَهُ يُ خُبُضطُيًَو  ،غعىزّ ضايطُياْسُخُيسوًْـ َنب ئًبُض يُ 
ثًَٓاغُّ ًََصوو زَنات و زََيًَت: ًََصوو  تُبُضّ دطُ يُويـ 5زضوغت نطاوَ

باغِ طىظَضاِْ تايُفُنإ و  .6ٖىُْضيَهُ بُ زواّ ضووزاوطُىل ظََاُْزا زَطُضِيَت 
ًََصوو باغِ  ،7و َطزًْإ زَناتضَغِ و ُْضيت و غُْعُت و باو و باثريو ضيَى والت

ِ بَِ ئاَإ و يضووزاوطُىل بُْاوباْطِ ظََاِْ ظووّ تًَسايُ بُ منىوُْ: وَى الفاوّ ناويهاض
بىوَُيُضظَّ ويَطاْهاض و قطِنُض و ثُتاّ نىؾٓسَ و وؾهُغاَيِ و بَِ باضاًِْ قطِنُض، دطُ 

                                                 

، 2َهتب١ املسضغ١ ٚ زاض ايهتاب ايًبٓا٢ْ يًطباع١ ٚايٓؿط، بريٚت ط  ،املكس١َ  ابٔ خًسٕٚ : -3
 .3-2، اجملًس االٍٚ، ص1979يػ١ٓ 

 .13 -12ص: املكسض ْفػ٘: -4

 .135، ص3، ز1965 حتكٝل بريٚت، َطٚز ايصٖب َٚعازٕ اجلٖٛط: - 5
 .6، ص1، ز1879ٖٛيٓسا،  ،، تاضٜذ ايطغٌ ٚاملًٛى، طبع١ ز٣ ن١ٜٛ، يٝسٕ  ايطربٟ -6

طاف نربٟ ظاز٠، َفتاز ايػعاز٠ َٚكباح ايػٝاز٠، ْؿط زاض ايهتب احلسٜج١، َطبع١ االغتكالٍ  -7
 .51، ص1، ز1969ايهربٟ، ايكاٖط٠، 
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ٕ و َاوَّ سىنُهطزًْإ و يُواُْ ْاوّ َُيًهُنإ و ُٖضيَُُنإ و شَاضَيإ و تًَُُْا
 .8َُْاِْ زَوَيُتُناًْإ.. َُٖىوّ تًَسايُ 

ًََصوو يُ وؾُّ ططيهِ (History)يُ ظَاُْناِْ ئُوضوثاؾسا، وؾُّ ئًٓطًًعيِ 
واتا فًَطبىوٕ وَضطرياوَ، دؤضَ ٖىُْضيَهِ ْىوغًُٓ، ًََصووْىوغِ (Historie)ٖػتؤضيا 

  9 بُناضّ ًَٖٓا 425خ. ظ Herodorus  ،480بُْاوباْطِ ططيو ٖريؤزؤت )
وَى ئُضغتؤتايًؼ ثًَٓاغُّ  –بَُاْاّ طًَطِاُْوَّ ضووزاوطُىل نؤََُيَِ زياضزَّ غطوؾتِ 

ّ  يُ ضَطِ ظَاِْ ططيهسا بَُاْاّ زينت ٖاتىوَ. يإ، وؾُنُ –زَنات  ضْىهُ وؾُ
(Histor َ ٓاّو َ َُو ُي ًث ّْا قىيَبىْو َا َ، يٕا ُب  ٖاتىو ُيطنطٕز  ّْا زينت و غ َا ُزا، ( ُب ُعطيف

ٖاتىَو ُناض ًا 10ب ٓت ُضِبىوِْ ضؤشطاض وؾُّ غ ًَج ُت ِ، يٕا( scientia)ب ًٓ ّ  (science) ّ الت
 ُِْ ًِب ظََ ُضت َ ت ُِب الَّ ب َو، ُب ُوَّ ضيَهىًث ًَطِْا ًّع بؤ ط ًٓطً ُعطيفُّ زياض –ئ  َ ضبطِيِٓ َ زبؤ َز

الَّ وؾُّ  ٓطا، ُب ًَٖ ُناضَز ُنٕا ب ًً ًَطِْا( History)غطوؾت ت بىو ُب ط َ تايُب ُوَّ ضووزاو
.ُ َن ّ ضووزاو ًَصوو  َِ ُ وٓت ِ، واتا ب ُْ ِ ظََ ًب ُضت ِ ت ُن َي ُ ؾًَى ًعاز ب ِ ئازََ ُنْا ًً ُت  نؤَُالَي

َْػًسا زوو : وؾُّ ًََصووضؽ زََيًَت ف ٖؤيَظدؤ َاْاّ ُٖيُ،  يُ ظَاِْ فُضِ
ُٖضزوونًإ بُ باؾِ يًَو دًاْانطيَُٓوَ، يُ اليُنُوَ َاْاّ ًََصوو بطيتًًُ  يُ نؤّ ئُو 
ُ ئَُطِؤف زَضزَنُوٕ و غبُيًَٓـ  ُّ نُ شياِْ ئازًََعاز زَضزَخُٕ، ئُو ضووزاوْا ضووزاوْا

ني و َُعطيفُمتإ يُ باضَياُْوَ  ُٖض زَضزَنُوٕ، يُ اليُنٌ تطَوَ َاْاّ ئُوَيُ نُ ثًَِ بعْا
َت. ويَطِاّ ئُوَف نُ ئُّ َاْايُّ ثاف َاْاّ زووَّ ٖاتىوَ، بُالّ ُٖض َاْاّ زووَّ  ًُٖب

اُْوَ. ططْط يًَطَزا ئُوَيُ، ٖؤضؽ خؤ ّ بُغُض خَُيهسا غُثاْسووَ و ضىوَتُ ْاو ظَاُْناًْ
ّ خؤّ، ضِوات و يُوسُيُى بُثًَِ َُعطيفُزََيًَت: ئُو ضيَطُيُيُ نُ ًََصووْىوؽ ثًًَسا زَ

ظجنريَّ ضووزاوَناِْ ئازًََعاز بُزضيَصايِ ظََُٕ و ظؤض بُضاغتِ و بَُُضدًَهًـ طىيَطَّ بُ
                                                 

 .539ابٔ فطٜفٕٛ، دٛاَع ايعًّٛ، ص -8

ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠   ْٛػٕٛ، تسضٜؼ ايتاضٜذ، تطمج١: ابٛ ايفتٛح ضضٛإ، طبع١ زاضٖٓط٣ د -9
 .4ص، 1965

 .1، ص1981اىل تٛبٝين ، ايكاٖط٠،  تٖريودوز. اغشل عبٝس، َعطف١ املاضٞ َٔ  -10
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إ ضَغِ زَنات بًَضغىو . ُٖضوَٖا َاْاّ ًََصوو ئُوَيُ 11ت يُغُض زضوغتِ قُوَاُْناًْ
 ُّ نُ يُ َُوزوا ضووزَزَٕ ثًَىَْسيًإ بُ ضووزاوَناِْ ضابطزووَوَ ُٖيُ، ،ئُو ضووزاوْا

اغ خىيَٓسٕ و يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصووزا، نُ  ُّ بؤضىوِْ تاظَّ َىغتُقبُيًًُ بؤئَُُف ٓب
بُ ضابىضزِْ  يُنِ ظؤضتط باَلوزا، وؾُّ ًََصوويُ ثًَٓاغُ 12(Eutureology) ْاوْطاوَ
ؿسا واشََّاْانُّ بىوَ بُ "ضابطزووّ ئازًََ ، ظََُٕ  عاز". يُ ظَاِْ ئَُيُاًْ

(Geschichte ًِنُ يُ فًع )(Geschehen ) وَضطرياوَ بُ َاْاّ ضووزَزات
 .13تُّ قُوَا" زيَت زَقُوََِ( زيَت، ضىْهُ وؾُّ ًََصوو يُّ ظَاُْزا بُ َاْاّ" ئُو ؾ)

( History)ًََصوو يُالّ َىغىملاْإ َاْاّ وؾُّ  بُالّ َاْاّ واشَّ
باوَ، ضىْهُ َُغُيُّ فُيػُفُ يُ بريؤنُّ  سابُخؿَِ، نُ يُ الّ ئُوضوثايًُناْاْ

َاْاّ ًََصوو يُ  باضَّئُوَ يُ ًََصووزا يُنًَهُ يُ ثًَؿهُوتُٓناِْ ٖعضّ ْىَّ، يُبُض
. ُٖضضُْسيؿُ ثًَىَْسيًُنِ ئاًََطّ بُ تُواوَتِ دًاواظَ ِ ئًػالّالّ ًََصووْىوغاْ

 .14يًَُْىإ ُٖضزوو زَغتُواشَنُزا ُٖيُ 
ٔ، نُ يُ ظََاُْزا يُ باضَّ ُ بسَيًيًَطَزا باؾرت وايُ ئاَاشَ بُو تًَهٍَُ و ثًَهَُيً

ت، ًََصوو ثُيسابىوَ، داضّ وَٖا ُٖيُ بُ ضابطزووّ خىزّ ئازًََعاز زَطىتطيَ واشَّ
و  نُ بؤ َُعطيفُّ ئُو ضابطزووَ ،داضّ وَٖاف ُٖيُ بُو نؤؾؿُ عُقًًًَُ زَطىتطيَت

 –طًَطِاُْوَّ خُبُضَناِْ زَطىتطيَت، يإ بُ ظاْػتِ بابُتُنُ زَطىتطيَت، ويـ 
                                                 

 .11 -10، ص1974دٛظٜف ٖٛضؽ، قُٝت٘ ايتاضٜذ، تطمج١: ْػِٝ ْكط، َٓؿٛضات عٜٛسات، بريٚت،  -11

 .7ص  ، 1988، ايكاٖط٠، فًػف١ ايتأضٜذ، زاض ايجكاف١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع  أفت غ٢ُٝٓ ايؿٝذ:ز. ض -12
ف٢ ابٛ ز. امحس َكط ضٜذ، تطمج١: ز. عا٥س٠ غًُٝإ عاضف ٚيٜٛؼ دٛتؿًو، نٝف ْفِٗ ايتأ -13

 .56 -55، ص:1966بريٚت  سان١ُ، زاض ايهاتب ايعطبٞ،

بريٚت، َؤغػ١  ،، تطمج١: ز. قا ح امحس ايعًٞ عًِ ايتأضٜذ عٓس املػًُني  –فطاْع ضٚظْؿاٍ  -14
 .25ص 1983، 2، ط ايطغاي١ 

ػ١ غذٌ ايعطب ،ايكاٖط٠  امحس محس٣ ذلُٛز، َؤغ تطمج١: ،َسخٌ ايفًػف١ ايتاضٜذ  ٚ. ٖــ. َٚٚيـ: -
 .15 ص 1962،
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زََيًَت: وؾُّ ًََصوو ًَٖؿتا ْازياضَو ُْظاْطاوَ، داضّ وَٖا زَبًَت بُغُضدُّ 
بُو ضريؤنُ زَوتطيَت  ،َوتطيَت، داضّ وَٖاف زَبًَتئًؿُناِْ ضابطزووّ ئازًََعاز ز

 نُ يُغُض ئُو ئًؿاُْ زاَُظضاوَ. 
وا زياضَ ظَيِٓ ئازًََعاز، بُبَِ ئُْكُغت فُضم و دًاواظّ يُ ًَْىإ ُٖضزوونًاْسا 

بُمنىوُْ،  ًًَُإ يُ ظَاُْ بًاًًُْناْسا زيت.ْانات. ئًَُُ َُٖإ ئُّ تًَهٍَُ و ثًَهَُي
ئَُيُاِْ واشَّ  و Historyئًٓطًًعّ واشَّ و  Histoire فُضَِْػِواشَّ 

Geschichte  َُٕٖىويإ بؤ يُنػاِْ بؤ ُٖضزوو َاْانُ بُناضزًََٖٓطيَت. ظؤضداضا
، داضداضيـ َُبُغت )خُبُضَناِْ ازُٖضيُنُيإ )ضووزاوَناِْ ضابطزوو َُبُغت يُ

سيساضاِْ ضؤشاوا، بُ َُٖىو . ُْٖسَّ يُ ثًَىََْضووزاوَناُْ، يإ ظاْػتِ وَزيًَٗٓاًْإ(
دؤضيَو ُٖوَيًإ زا ئُّ زوو َاْايُ يًَو دًابهُُْوَ. بُ منىوُْ ُْٖسَّ فُضَِْػايِ ْاويإ 

( ّ h( واتا بُثًتِ )Histoire( بؤ ضابطزوو، و )H( واتا بُ ثًتِ )Histoireىلَ ْا )
ُْٖسَّ يُ بضهؤَيُ بؤ ظاْػتُنُ، واتا )ٖعضّ ًََصوونطز و، َُعطيفُّ ًََصوونطز(. 

( يإ بؤ َاْاّ Histoire( يإ بؤ َاْاّ يُنُّ و )Geschichteئَُيُاُْناًْـ )
 زووَّ ًَٖؿتُوَ. 

ئُّ دًاواظيًُّ َاْاّ زوو وؾُنُ، واّ يُ فُيًُغىوفِ طُوضَّ ئَُيُاًْا ًٖطٌَ 
(Hegel)(1770- 1831 نطز، نُ بطُضِيَتُوَ غُض التًُٓنُ و ُٖضزوو)

( يًَو Historia rerum gestarum) ( وRegestaeزَغتُواشَّ )
دًابهاتُوَ. يُ ناتًَهسا نُ ًٖطٌَ طىتِ: ئَُيُاُْنإ بُ ؾًَىَيُنِ ئاغايِ 

(Historik ،بُ َاْاّ نؤنطزُْوَّ خُبُض و ضووزاو يإ ٖىُْضّ ًََصوو و )
(Geschichteبَُاْاّ ًََصوو ) ُاو بؤضىوِْ ئاوزاَإ يُ َاْا و ئاَاجنًسا ضِ ن

 .15دًازَنُُْوَُٖبًَت، يًَو 

                                                 

باع١ تطمج١: اَاّ عبسايفتاح اَاّ ، طبع١ زاض ايجكاف١ يًط ،ٖٝذٌ، ذلاضطات يف فًػف١ ايتاضٜذ  -15
 .172، ص1، ز1980ايٓؿط، ايكاٖط٠ ، ٚ
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بُالّ عازَتِ خؤّ ضؤٕ بىو، ُٖضوَٖا بُظاَيِ َايُوَو ُْطؤضِاو، ئُّ تًَهٍَُ و 
زا قىوَيُو بُ  ثًَهَُيًًُ ُٖتا ئًَػتاف ُٖض بُضزَواَُ، زياضَ ئُّ ُٖغتُ يُ ئازًََعاز

ّ ضابطزوو، بُ خىزّ ضابطزووَوَ ططَّ زَزات. ئُّ ُٖغتُف بُ تُواوّ َُعطيفُ
  زَبًَت، نُ ئازًََعاز ُٖغتِ بُ ضابطزووّ خؤّ ظياز اُْزا بًَُٖعتايبُتِ يُو نات

 .16زَنات و زَنُويَتُ شيَط ناضيطُضيِ ضابطزووّ خؤيُوَ
َاْاّ ظاضاوَّ ًََصوو، يُ اليُِْ ظَاُْواًًُْوَ، يُ ُْٖسَّ ظَاِْ ْاغطاوزا باؽ 

ّ بهُئ، بؤ نطز، ئًَػتا زََاُْويَت وَى َاْايُنِ َُعطيفِ واتا وَى ظاضاوَ ثًَٓاغُ
اوبؤضىوِْ ُْٖسيَو يُ ثًَىَْسيساضاًْـ بعاْني، ًََصوو ثًَٓاغُنطا نُ: زَفطّ ئُوَّ ضِ

ئُظَىوِْ ئازًََعازَ و ظاْػتِ تايبُتِ نؤؾؿِ ئازًََعازَ نُ يُ ظََُِْ 
ضابطزوويسا بُ خُضدِ زاوَ، يإ نؤؾؿًَهُ بؤ وَالَساُْوَّ ئُو ثطغًاضاُّْ 

 .17َُيًَٓذَِ ضابطزووَو ُٖيُ، تا نؤؾؿِ زواضِؤشّ ىلَ ٖثًَىَْسيًإ بُو نؤؾؿاُّْ 
ًََصوو ضووزاوطُىل نؤََُيطُيُى يُ نؤََُيطُنإ َُٖيسَزاتُوَو زَيجؿهًَٓت و 

بُيُنًإ زَزات تا بعاًَْت ثًَىَْسيِ ئُو  و فهطو ٖعضّ يُى غُضجنِ شياِْ ؾاضزضاوَ
و ٖعضاُْ بُ ضَوؾِ  ٕ و فهطٖعضاُْ بُ طىظَضاًْاُْوَ ضُْسَ، ثاؾإ ثًَىَْسيِ ئُو شيا

نُ بؤ بُضظنطزُْوَّ ثًُّ  ؟!و بُ نؤؾؿِ بُضزَواَِ ئازًََعازَوَ ضًًُ ئازًََعازَوَ
ضؤؾٓبريّ و ئابىوضّ و ظاْػتِ و ٖعضيِ خؤّ تًَسَنؤؾَِ، ًََصوو زَيُويَت بعاًَْت، تا 

 ؟!ُْوَ ُٖيُضُْس ضابطزووّ نؤََُيطُ يإ ضابطزووّ ًًًَُتإ ثًَىَْسيِ بُ شياِْ ئَُطِؤيا
  .شياِْ ئَُطِؤيإ ض ثًَىَْسيًُنِ بُ شياِْ زواضؤشياُْوَ ُٖيُ

 

                                                 

، 1986 ، االضزٕ،زاض ابٔ ضؾس يًٓؿط ٚايتٛظٜع عُإ  ،ز. ضدا٤ ضٜإ، َسخٌ يسضاغ١ ايتأضٜذ  -16
 .14ص  5ص  ، 1981بريٚت  ،الٜني ُزاض ايعًِ يً ،سلٔ ٚ ايتأٜذ  ،ز. قػطٓطني ظضٜف   . 3ص

بسايععٜع تٛفٝل ىل تٜٛٓيب ، تطمج١ : عٛؽ اٝٔ نْٛفٛؾ٘ َٜٚسدط٣ ، ايتأضٜذ ٚنٝف ٜفػطْٚ -17
 . ز املكس١َ ، ص١1972 املكط١ٜ ، ايكاٖط٠ داٜٚس، طبع١ اهل٦ٝ
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نُ َاْاّ ًََصوو  ،ضايطُياْس (Collingwood  1889- 1943  ))نؤيٓذىوز
زَنؤَيًَتُوَ، ئُو ضابطزووَف َطزوو ًًُْ،  ُو ضابطزووَزايُ نُ ًََصووْىوؽ يٌي

اف ُٖض َاوَو زَشّ. ئُّ، )بًًََٓسيتتؤ ابطزووَ، بُُٖضساٍَ تا ئًَػتظيٓسووَ. بُالّ ضِ
ُْيطىتىوَ نُ: َُٖىو  ( Benedetto Croce 1866- 1952 –نطؤؾُ 

. خؤ ئُطُض 18ًََصوويُنِ ضاغتُقًُٓ، ًََصووّ ٖاوضُضخُ، واتا ًََصووّ ئَُطِؤيُ
ووزاوّ ًََصوويِ بُ َطزوو زابًَٓت، ئُوا ئُو ناتُ ًََصووْىوؽ، ناضّ ًََصوويِ يإ ضِ

ئاضاوَ. يُبُضئُوَ زَتىاْني  ووزاوَنُيإ ًَٖٓاوَتُٖعضاُْ بطات نُ ضِ و يُو بري ْاتىاًَْت
 .19بًًََني نُ ًََصوو بُ طؿتِ ًََصووّ ٖعضَ 

ئَُُف َاْاّ وايُ نُ شيإ يُغُض ئُّ طؤّ ظًََُٓ ضُْسَ ْاو و ْاونِ فطاواُْ، 
ئَُطِؤف ًََصوويـ ُْٖسَّ شيإ بُضفطاواُْ و ضابطزووّ ظؤض نؤٕ زَططيَتُوَ و 

زَططيَتُوَ، بَُيهى يُ ُْٖسَّ َاْا و اليُْسا ئايٓسَف زَططيَتُوَ " ضىْهُ شيإ، 
ووزاوّ ضابطزوو وَضزَطرييَت، ئُو َُٖيىيَػتاُّْ بُضاَبُض بُ ضِ يُنُيُنِ تُواوناضَ و

بريوبطِواّ ئًَػتا و ئاواتِ ئايٓسَ ناضيإ تَِ زَنات، ئُو ئاواتاُْف، زيػإ، زَنُوُْ 
 "20يطُضيِ ئُو بريوبطِواياُْوَ شيَط ناض

وخىاغِ ضووزاوَنإ و  ُٖضوَٖا ًََصوو بُو ظاْػتُ يُ قَُيُّ زضاوَ، نُ يُ باؽ
زَغتهُوتُنإ و َرياتِ َاززّ و فهطّ زَنؤَيًَتُوَ، ُٖض يُ غُضَتاّ ٖعضّ ئُفػاُْ 

ًَِ زا بطِؤ و ئُواُْف نُ عُق ووزاوَنإو ٖعضّ ئايًُٓوَ ثًَساوَضَ و بُزَْطىباغِ ضِ
َطؤظ زاميُظضاْسووَو زَغتِ َطؤظ زضوغتِ نطزووَ ُٖضوَٖا يُ ناضوباضّ نؤََُيُنإ و 

                                                 

 .19ص ،دٛظف ٖٛضؽ، َكسض غابل _ 18

ٝال٢ْ ، ُٛز ، َؤغػ١ غذٌ ايعطب. َطبع١ اجلَاٖٛ ايتأضٜذ ، تطمج١ امحس محسٟ ذل :ازٚاضزناض _ 19
 .29، ص1962ايكاٖط٠ 

 .50ل، صاملكسض ايػاب :ز. ظضٜل  -20
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ثًَىَْسّ و بعووتٔ و ضاالنِ و بُضبىوَِ ضابطزوويإ زَنؤَيًَتُوَو ظََُٕ و 
 دًَطُناًْؿًإ ًْؿإ زَزات. 

و  اّ ُْٖسَّ يُ ثًَىَْسيساضإ يُباضَّ ًََصوو باؽ بهُئواّ بُ باف زَظاْني نُ ضِ
 بؿعاْني ضؤٕ ضؤِْ ثًَٓاغُّ زَنُٕ.

  تؤَاضِ )غذٌ( يإ زَفتُضّ زََيًَت: و نىيٓذىوز ثًَٓاغُّ ًََصوو زَنات
 ثًَؿهُوتِٓ ئازًََعازَ و غذًِ تُواوناضيِ َُعطيفُ و ظيازبىوٌْ عُقًَُ. 

( ئاَاجنِ بُضظّ ًََصوو G.Mounod) ط.َؤْس فُيًُغىوفِ فُضَِْػايـ
ت: ًََصوو غُضيُْىَّ ًْؿاْساُْوَّ شياِْ ضابطزووّ ئازًََعازَ ثًَٓاغُ زَنات و زََيًَ

بُبَِ زَغهاضّ ُٖضوَنى خؤّ. ُٖضوَٖا زووباضَ ضَمسهطزُْوَّ زياضزَناِْ ضاالنًِ 
ٖعضيًُ بُ َُٖىو طؤضِإ و ثًَؿهُوتٔ و قؤْاغ بُ قؤْاغ و ٖاوضِيَصَبىوًْاُْوَ. ئَُُف 

 Leopold von –ؤٕ ضاْهُ ظًؤثؤيس ُٖض يُ ضاّ ًََصووْىوغِ طُوضَّ ئَُيُاِْ )ي

Ranke َّزَضًَت، نُ زَيطىت: ئاَاجنِ ًََصوو ئُوَيُ نُ بُ تُواوّ ؾًَى )
. ئُّ قػُيُف، يُ غُزَّ ضابطزووزا ْاوباْطِ 21 غاتُ بُضضاو ضووزاوّ ضابطزوو

 زَضنطز، تا واّ يًَٗات يُ الّ ًََصووْىوغإ بىوَ ْىؾتُ و زضويمِ ثريؤظ.
َ، ئُوَ، ئُو يُ ثًَؿُْطِ –ٖٓطّ دؤْػؤٕ  –ِ ئَُُضيهِ ُٖضضِ ًََصووْىوغ

نتًَبُنُّ خؤيسا "وتُٓوَّ ًََصوو" زََيًَت: ًََصووّ ثطِ بَُُعٓا َُٖىو ئُو ؾتاُْ 
وزا ضوويإ زاوَ، ًََصوو بطيتًًُ بُ ضابطزوو، ضاى يإ وزَططيَتُوَ، نُ ضابطزووٕ، يُ ضابطز

 .22خطاخ

                                                 

َكط١ٜ ايكاٖط٠  ،الْطًوَهتب١ ا ،املؤضخٕٛ ٚضٚح ايؿعط. تطمج١: ز. تٛفٝل اغهٓسض  :اميط٣ ْف  -21
زاض ايٓٗط١  ،تطمج١: امحس محس٣ ذلُٛز ، ٚاضْػت ناغٝٛض يف املعطف١ ايتاضخي١ٝ  ، 240، ص: 1961
 20، ص1962، ايكاٖط٠  ،ايعطب١ٝ 

 .1املكسض املصنٛض، ص -22
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( زََيًَت: ًََصوو، ظآًِْ H.Marrou)ًََصووْىوغِ فُضَِْػايـ ٖــ.َاضؤ  
ئُّ ظََاُْوَ،  ّابطزووّ نؤِْ ئازًََعازَ يُ ضيَطُّ ئازًََعازابطزووّ ئازًََعازَ، ضِضِ

. ُٖضوَٖا 23 -ًََصوو ئايٓسَوَ، نُ خىزّ خؤّ زَبًَت يُ يُ ضيَطُّ ئازًََعازّ
ُض ( زََيًَت: َُٖىوَإ يُغW.H.Walsh -)و. ٖـ. وَيـ ًََّصووْىوغِ ئًٓطًًع

 .-24نُ ئاَاجنِ يُنَُِ خىيَٓسِْ ًََصوو ضابطزووّ ئازًََعازَ ،ئُوَ ضيَههُوتىوئ
 كة ؟ يةئايا مَيروو ض جؤزة مةعسيفة

نُ؟ ئايا يُثطغًاضّ يًَهؤَيًُٓوَنُ، ئاؾهطايُ زََيًَت: ئايا ًََصوو ض دؤضَ َُعطيفُ
ًِٓ غُييُيُنًَهُ يُ َُعطيفُ ب و ئايني(؟ يإ تِ ًَتافًعيكِ )واتا، يُ َُعطيفُت )ظْا

ػتُنإ؟ يإ فُيػُفُيُنُ يُ  ػتًَهُ يُ ظْا ٖىُْضيَهُ يُ ٖىُْضَناِْ ْىوغني، يإ ظْا
 فُيػُفُنإ؟

ثًَؿُنِ، زََيًنَي ئُّ َُٖىو ثطغًاضاُْ يُغُض غطوؾتِ َُعطيفُّ ًََصوو، ُٖضوَٖا  
خىزّ  ّ ئازًََعاززا،ضزََِ زازطاّ ئُّ َُٖىو َُعطيفًَُٗٓاِْ ًََصوو، يُبَُبُوَال

او َُؾطوع. ئايا زَؾًَت َُبُغتِ َونُ ببًَتُ ؾتًَهِ ضِ ،ثطغًاضَنُّ وَٖا يًَهطزووَ
 يُ َُعطيفُيُى بًَت يُ زَضَوَّ ئُو َُعطيفاُّْ نُ باؽ نطاوٕ؟ 

بًَت واتا. زََيَِ. ئُطُض ًََصوو  )االدناب(وازياضَ، وَاَلَِ ئُّ ثطغًاضَ بُئُضَّ 
َُغُيُنُ زَبطِيَتُوَ و يُنالزَنطيَتُوَو  يُنًَو بًَت، يُو َُعطيفاُْ، ئُوا

ضىاض غُزَيُ ُٖض زَنطيَت و زَنطيَتُوَ. واتا  ىزَبًَت نُ ئَُُ بًػت وثطغًاض تُوا
يُو ضؤشَوَّ نُ ضووزاوَناِْ ًََصوو بُ ؾًَىَيُنِ ضيَهىثًَو زَْىوغطيَُٓوَ، ئُّ 

اُّْ ًََصوو ثطغًاضَ ُٖض بُضزَواَُ ئازًََعاز ثطغًاض يُغُض غطوؾتِ ئُّ ضووزاو
 زَنات. 

                                                 

ايعسز  ،اجملًس اخلاَؼ  ،ايهٜٛت  ،ايتاضٜذ ٌٖ ٖٛ عًِ؟ دل١ً )عامل ايفهط( :ز. ؾانط َكطف٢ -23
 .174، ص1974االٍٚ، 

 .38َٚٚيـ: املكسض ايػابل، ص -24
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 ثَيوةنديى مَيروو بة باوةِزى ئاييهيةوة:
ًََصوو، يُو ضؤشَوَّ نُ ئازًََعاز خىوّ زاوَتَِ و ططْطًِ ثًَساوَ ُٖض 

بىوَ، يُو وَختُوَّ نُ َاْا و ًًَِْٗٓ َُٖىو  يُشيَط ناضيطُضيِ ئايًٓسا
ضَفتاضَناِْ ؾتًَو، ئايني يإ بُ ئايني يًَو زَزضايُوَ. زياضزَناِْ غطوؾت و 

ئازًََعاز ُٖض بُ ئايني يًَو زَزضاُْوَ، ئايني غُضثؿو بىو َُٖىو ؾتًَو: نُ 
بسابىوايُ و ئازًََعاز زيتباّ يإ بًػتباّ يإ بطِواّ ثَِ بًَٗٓايُ، بُ  ضووٍ

 ئايني يًَو زَزضايُوَ و ؾطؤظُ زَنطا. 
زَنطإ، يُوَ زَضىو ًََصوو يُنًَو بىو يُو بطِواياُْ و ضووزاوَناِْ ًََصوو نُ تؤَاض

 نُ ئًؿِ ئازًََعاز ُْبىوبٔ، بَُيهى ئًؿًَو بىو يُ ئًؿُناِْ خىزاوَْس. 
خَُيو وَٖايإ زَظاِْ نُ ئازًََعازّ سىنُطِإ خىزاوَْسَ، يُبُضئُوَ بَُُظْسَّ 
خؤيإ، خىزاوَْسيإ يُ ؾًَىَّ ئازًََعازيَهِ سىنُبُزَغت ضَغِ زَنطز. نُ سُظ و 

َُيًو و غُضؤنُناْسا زَغُثاْس، ُٖضوَى ضؤٕ، َُيًو و ئاضَظووّ خؤّ بُغُض 
 .25غُضؤنُنإ سُظ و ئاضَظووّ خؤيإ بُغُض َػهًَُٓناًْاْسا زَغُثًَٓٔ

ئًسّ، بُو دؤضَ َُٖىو نطزاض و ضووزاويَو َؤضنِ ثريؤظيِ ىلَ زَْطاو سهىَُت 
ـ، بًَت، ًََصووي بطيتِ بىو يُ ويػت و ئاضَظوّ خىزاوَْس. ساَيُنُ، نُ ئاوَٖا

ضَفتاضّ ئازًََعازّ ًْؿإ ُْزَزا و ئازًََعازّ يُو ضَفتاضاُْ بُ زووضططتبىو، 
 قاضََاْاِْ ضريؤنُ ًََصوويًُنإ َُٖىويإ خىزاوَْس بىوٕ.

ئُّ دؤضَ ْىوغًٓاُْف نُ يُ بابُتِ ًََصوو زَضٔ، يإ ئُو ًََصووَ ئايًِٓ و 
طزبىو تا ئُو ناتُّ نُ ئُفػاْاُْ بري و ٖعضّ خؤضُٖاَلتِ ْاوَضِاغتِ نؤْرتؤٍَ ن

  26ْىوغًِٓ ًََصوو يُ والتِ ططيهسا ثُيسابىو.

                                                 

َٓؿٛضات جل١ٓ ايتايٝف ٚايرتمج١  ،تطمج١: ذلُس بهري خًٌٝ ،يٓذٛٚز. ض.ز. فهط٠ ايتاضٜذنٛ_ 25
 .51ص  ، 1968 ،ٚايٓؿط 

 .54، ص 00َكسض غابل :يٓذٛٚزنٛ_ 26
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ُوَ  ُوَّ ئايًِٓ بؤ ًََصوو، نُ نؤْرتئ يًَهسْا ئُو بطِوا ئايًًًُٓ، بىوَ غُضَتايِ يًَهسْا
يُ بريؤنُ و َُغُيُّ ًََصووزا نُ ُٖتا ئًَػتاف ُٖض يُ ناضزايُو ناضّ ثَِ زَنطيَت و الّ 

ًُ  27تُوَ غُض سُظ و ئاضَظووّ خىزاوَْس وايُ نُ ًََصوو زَضًَ و ًََصوو ًٖض ئاَاجنًَهِ ًْ
 Jacaues Bossuet )يُ بُضظاططتِٓ ْاوّ خىا بُو الوَ، وَى قُؾُ داى بؤغىيُ 

يُ نتًَبُنُّ خؤيسا " وتاضيَو يُباضَّ ًََصووّ دًٗإ" باغِ نطزووَ،  ( 1704 – 1627
ُْاو  ًُْا زياضزَيُنُ، ثًَىيػتُ ي ًُتَُٖىو زياضزَناِْ نُ ئايني ت سا، تؤَاضبهطيَت ؾاضغتاًْ

28. 
ظ( نُ يُ نتًَبُنُّ خؤيسا St.Augstine) 354- 430ني تغػئؤيإ وَنى غإ 

ْاوَ و ئازًََعاز تَُػًًِ  )ؾاضّ خىا( زا زََيًَت:" ًََصوو، ؾاْؤيُنُ خىزا زاٍ
 باقًُُِْ َُعطيفُناِْ –َُٖيساوَ و  زَنات". ئًسّ ًََصوو بُّ دؤضَ غُضٍ

يُ بريوباوَضِّ ئايًِٓ، يُغُزَناِْ نؤُْوَ، ُٖض بُو دؤضَ ٖاتىوُْتُ  -ئازًََعازيـ
 ئاضاوَ.

بُالّ ئُطُض ثايماوَّ ناضيطُضيًُناِْ ئايني، ُٖتا ئًَػتاف ضُْس اليًَُْهِ ٖعضّ 
ًََصووْىوغاًْإ بُ َؤضنِ ئايني َؤضنطزبًَت، ئُوَ ئُو َاْايُ ْابُخؿًَت نُ ًََصوو 

 َُعطيفُّ ئايني.  بطيتِ بًَت يُ
ططيهُنإ، خؤيإ، ًََصوويإ نطز بُ َُعطيفُيُنِ غُضبُخؤّ دًاواظ يُ ئايني 
ناتًَو نُ ْىوغًِٓ ًََصوو بُ ؾًَىَيُنِ دًاواظ بُ زَغتِ ًََصووْىوغِ بُْاوباْط 

خ.ظ( و دًَططَنُّ ًََصووْىوغِ بُْاوباْط Herodotus 484- 425 )ٖريؤزؤت 
 تؤَاضنطا. (خ.ظ Thucydides 446 - 395 –ؤغًسيس غىنًسيسؽ )ت

ٖريؤزؤت يُنُّ نُؽ بىو نُ تُواوّ ًََصووّ دًٗاِْ ئُو غُضزََُّ ْىوغِ. ئُوَتا 
خ.ظ (باغِ خُغًَُتُناِْ ٖريؤزؤت  cicero106- 43 فُيًُغىوفِ ططيو. ؾًؿطوٕ )

                                                 

  .70، ص14، فكٌ ايهتاب ايجاْٞ  –تطمج١: ز. امحس فؤاز االٖٛاْٞ  ،َباٖر ايفػًف١  :ٍٚ زٜٛضاْت _ 27

 .172ص،1975كاف١ اجلاَع١ٝ، االغهٓسض١ٜ َٝكط،فًػف١ ايتاضٜذ، َطبع١ يًج ُٛز:ز. قبش٢، امحس ذل-28
 ضٚح ايؿعط" املؤضخٕٛ ٚف، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، ْــ اْعط نتاب اميط٣ 
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 (زَنات و زََيًَت: )باونِ ًََصووَ( ضىْهُ ًََصوو باغًَهِ يًَهؤَيًُٓوَّ ظاْػتًًُ
ًؿطوٕ، وتِ: ًََصوو يُ بابُتِ ئُفػاُْ ًًُْ، بَُيهى نؤؾؿًَهُ بؤ وَالَساُْوَّ ئُو ؾ

 ظاًَْت. ثطغًاضاُّْ يُ باضَّ ضُْس ناضوباضيَهُوَ زَنطاو ئازًََعاز بطِواّ وابىو نُ ْايإ
ئُوَ ًََصووّ ئايًِٓ ًًُْ، بَُيهى ًََصووٍ ئازًََعاز. نًَؿُناًْـ نًَؿٍُ 

ّ بابُتِ ئازًََعازَ، نًَؿُّ ضاالنًِ ئازًََعازَ. ئًٓذا وتِ: خىزاوَْس ًًُْ، نًَؿُ
نُ خىزّ  ،ًََصوو يُواُْيُ ظاْػت بًَت، بُآلّ ئُّ قػاُْف َاْاّ ئُوَ ًًُْ

ُْخًَط، ئَُُ َُغُيُيُنُ  .ٖريؤزؤتًـ يُ ناضيطُضيِ ئُفػاُْو ئايني ضظطاضّ بىوَ
ضىْهُ يُو بابُتاُْ ًًُْ نُ  ْاَاُْويَت ظؤضّ يُباضَوَ بطِؤئ و زضيَصَّ ثَِ بسَئ،

 بهُئ. زََاُْويَت قػُيإ يُغُض
وَىلَ ًََصووْىوغِ زووَّ )تىنًسيسيؼ( بُ ؾًَىَيُنِ ٖىُْضَُْساُّْ ئُوتؤ نُ 

ؿو زَفطِيًََٓت، وَنى يًَهؤَيُضيَهِ ظاْػتِ ثؿت بُ طفتىطؤّ ئُو عُقٌَ يُ ًََ
 ُْ و عُدايُبُناِْ ضَتواقًعاُّْ نُ ؾاًٖسساَيًَو زَيطًَطِيَتُوَ َُٖىو ئُفػا

نطزَوَ و طىيَِ بُ غطوؾِ خىزاوَْسَنإ ُْزاو بُٖاّ بؤ ثًَؿبًِٓ و ْىقالُّْ 
وَ غُض ٖؤناضَ غطوؾتِ و ئازًََعازيًُنإ نُ َنآًُٖنإ زاُْْاو، ضووزاوَناِْ بطز

 عُقًًَـ قبىوَيِ زَنات. يُ َُٖىو ئُواُْوَ ضُْس سىنًَُهِ وضزو زضوغتِ بُ زَغت
نُّ نُؽ، ئُو بىو قػُ بُْاوباْطُنُّ نطز و وتِ:" ًََصوو خؤّ زووباضَ ًَٖٓاو، يُ

 زَناتُوَ".
ازَيُى ثاؾإ ْىوغُضاِْ ًََصوو زوابُزواّ يُى ٖاتٔ و ظؤضبىوٕ نُ تا ضِ

ٍَ و زووض يُ ناضيطُضّ ئايني خػتُضِوو، غا، ىضووزاوَناِْ ًََصوويإ بُ ؾًَىَيُنِ ق
: يًعِ و تاغًتؤؽ و يؤيًؤؽ قُيػُض و ئُواُْ يُ ْىوغُضاِْ ضؤَاِْ بٔ وَى

تط بٔ. يإ وَى ئُوَّ يُ ئُوضوثا يُ ضاخِ  ْىوغُضاِْ زّ، يإ ُٖض ْىوغُضيَهٌ
 ضووّ زا. ساطُضيؤؾٓضًِػاْؼ ضيَٓ
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Enlighten mentage  ناتًَو نُ ًََصوو يُ الٖىت، بُناضيطُضيِ ظؤيتًَط
Voltaire) 1697- 1778ًؤ و دًبىوٕ و ( ضظطاضّ بىو، ُٖضوَٖا بُ َىْتػه
 ناضيطُضيًإ ُٖبىو. نُغاِْ تطيـ

ُنِ ثْىوغًِٓ ًََصوويـ الّ َىغىملاْإ يُغُض بريَُْسّ طُوضَّ وَنى ئُوإ 
ئُوَتا  ُْٕنُتبىو، يُ ئًػالَُتًؿسا ْىوغُضّ بُْاوباْطِ طُوضَّ وَنى ئُوإ ُٖبىو

 ظ1406ى/  808 خُيسوٕ )ئًنب( ئُوَتا َطزووَ ظ1030ى/  421) ُغهُوَيَِٗ
( ئَُاُْ يُبُضضاوتطيِٓ َطزووَ ظ1442ى/ 845( و َُقطيعّ ًَػطّ )َطزووَ

ثًَؿُْطِ فُيػُفُّ ًََصوو بىوٕ. زاوايإ نطز. نُ ٖؤ بُ ٖؤنطزَوَ، واتا )ئُجناّ بُ 
 ٖؤناضَوَ( ببُغرتيَتُوَ. 

يُوَوَ بؤَإ زَضزَنُويَت نُ َُعطيفُّ ًََصوويِ ْاتىاْطيَت بُ يُنًَو يُ بطِواّ 
 إ بُ يُنًَو يُ َُعطيفُ ئايًًًُٓنإ يُ قَُيُّ بسضيَت.ئايني ي

ًاًَْهِ تايبُتِ يُ ظََاِْ نؤُْوَ، ويػتىوياُْ ن بَُيهى ًََصووْىوغإ ُٖض
يَطُّ غُضبُخؤ ثًَطِوبهُٕ و ًََصوو بىو بُ خاوَِْ بري و ٖعض و َاْا و ؾًَىاظ و ضِ

يني دًاواظَ. ُٖضضُْسيؿُ يَطُ تايبُتُناِْ ئاتايبُتِ خؤّ و ظؤض يُ ٖعض و َاْاو ضِ
ًََصوو يُ غُضزََُناِْ ثًَؿىويسا بُؾًَو بىوبًَت يُ ئايني و ثاؾإ يُ ئايني 

ؤشطاض و ظََاُْ، يُ ئايني دًابىوبًَتُوَ، بُالّ ًََصوو يُ ثُيسابىوبًَت و بُ تًَجُضِبىوِْ ضِ
و بىوَ، َطزووَ ايًٓطُيًَئئاغُواض و ْىوغطاوَناًْسا ظاًْاضيِ يُباضَّ ئُفػاُْ و بطِواو 

 و َُْاوَ، وَىلَ ًَٖؿتا يُ ظَيِٓ ًََصووزا َاوٕ.
 

 ئايا مَيروو ئةدةبَيكة لة ئةدةبةكان؟
و زَضبطِيِٓ ْىوغطاوّ  وغنيدؤضّ ًْؿاْسإ و ْىوغًِٓ ًََصوو نُ ثؿتِ بُ ْى

زَبُغت و ًْؿاْساِْ ئُواُْف نُ خُبُضَناًْإ زَْىوغِ، نُ  دىآْاغِ وضَِواْبًَصّ
ّ ظاْػت و خاوَِْ ْىوغطاوّ دىأْ، بىوَ ٖؤّ ئُوَّ نُ ظؤضبُّ ظؤضّ ئُوإ ثًاو

 يُ قَُيُّ بسَٕ.  ًاتَُِغُيُناِْ ًََصووَوَ، بُ ئُزَب ثًَىَْسيساضإ بُ
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ُْى ُٖض ئُوَ، بَُيهى ًََصووْىوؽ ُٖبىوٕ، ُٖض بؤ خؤيإ ئُزيبِ ضَغُٕ بىوٕ و 
اِْ نُ ضريؤى زَطًَطُِْوَ، تا ضووزاوَناِْ ًََصوويإ بُ دؤضيَو زَْىوغِ ُٖض وات زَظ

واّ يًَٗات طُىلَ داض ظؤض بُ ظَمحُت ئُزيب و ًََصووْىوؽ يًَو دًازَنطاُْوَ. يُ 
نب ئًو  عسا: داسًنىيتىوضّ ًًًَُتاْسا يُو منىوْاُْ ظؤضٕ بُ منىوُْ يُ ًََصووّ ئًػالَ

زاوَناِْ ويف، ئُواُْ ضووُ َػتئًنبٖاِْ و، ئُغفُناتب  ُازًو، ع ّ زيُٓوَضّيبُىتُق
ًاُْ زَخػتُ ثًَـ ضاو. ًََصووْىوغِ ْاوزاضّ يًََصوويإ بُ ْىوغًًَٓهِ ئُزَبِ و ٖىُْض

و دؤضز َانىىل تطيعًًًإ  (Gibbon)ًبىٕ طدًٗاًْـ ُٖبىوٕ. بُمنىوُْ: وَى 
(George Macauy Trevelyan) إ بؤَإ ُنُيُ خىيَٓسُْوَّ نتًَبي

ضاْطُ  .يبُناْسا زازَْطإ. ُٖضوَٖازَضزَنُويَت نُ يُ ضيعّ ًََصووْىوغُ ئُز
(Rankc)  تؤيٓيبو ( Toynbeeَيـ َُٖإ خاغًَُتًإ ثًَىَزياض ) . 

ُْطِ  ُبىو نُ د ئايا ُٖض نتًَبِ )ئُيًازَ(ّ ؾاعريّ طُوضَّ ططيو )ٖؤَريؤؽ( ْ
ُْس ُتُضوازَّ بُ ؾًعط، بُ َُْطّ ًَٖؿتُوَ؟ ئُو زاغتاُْ زَط ُُْ بىوَ غُضضاوَيُنِ زَوَيَُ

 يَٓسٕ و يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصووّ ططيو و ئُزَب و ئُفػاُْ و ئايني و ظَاِْ ططيو.خى بؤ
وَىلَ ئُّ منىوْاُْ بَُيطُّ ئُوَ ْني نُ ًََصوو، ئُزَبُ َطؤظ ُْٖسَّ داض يُ 

َواْبًَصّ ِ ضًِْىوغًُٓناِْ ُْٖسَّ يُ ًََصووْىوغاْسا ُْٖسٍَ خُغًَُتِ ئُزَبِ و دىاْ
و  ىويإ تًُْا ثًَىَْسيًإ بُ ؾًَىَبُالّ ئَُاُْ َُٖ و يُظَتِ زَضبطِئ زَبًًَٓت،

 ُْى بُ ْاوَضؤى. ،ؾًَىاظَوَ ُٖيُ
يًَطَزا ثطغًاضيَو بُ خُياَيسا زيَت، ئايا ًََصووْىوغُنُ زَبَِ ضٌ نطزبًَت نُ 

. ب. بًىضّ ُ قَُيُّ ُْزضيَت؟ ئُوَتا زنتؤض طْىوغطاو و نتًَبُنُّ بُ ئُزَب ي
(J.B.Bury – 1861 – 1927َاَؤغتاّ ًََصووّ ْىَّ يُ ظاْهؤّ ن )ًَطز،ًَُب 
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زا زََيًَت:" 1903يُ ئًٓطًتُضا يُ َىساظَضَّ نطزُْوَّ ظاْهؤنُ يُ غاَيِ 
 .29سُظزَنُّ ثًَتإ بًًََِ نُ ًََصوو يكًَهِ ئُزَب ًًُْ"

ئُو ًََصووْىوغُ ئاغُواضَناِْ َُٖيسايُوَو َُٖىوياِْ ثاى نطزَوَو شيَسَضَناِْ 
 ِْ ثًَؿُوَ ْىوغطابىوٕ َُٖىوياِْ خىيَٓسَوَ.نُ يُ غُزَنا

َخُّٓ ىلَ ططتٔ و زووباضَ عّ نطزٕ و ضِيثاؾإ َُٖىو ئُو ثايماواُّْ زاْإ و ضِ
طًَطِاًًُْوَ، بُثًَِ َُظْسَّ خؤّ، ُْٖسَّ ؾطؤظُ و يًَهساُْوَّ ضووزاوَناًْؿِ يُ 

ُٓوَ يإ وَى نتًَبًَو خىزّ خؤيُوَ، بؤ ظيازنطزٕ. ثاؾإ بىوَ نتًَبًَو و وَى يًَهؤَيً
ثًَؿهُف بُ خىيَٓسَواضاِْ نطز. ئا بُّ دؤضَ ًََصووْىوؽ بىو بُ تُتُض) غاعِ ايربيس( 

 يإ بىوَ ثطزيَو نُ خَُيو بُغُض عُقًًَسا بجُضُِْوَ.
ئَُُف َاْاّ وايُ نُ ئُوَّ ثًَؿهُؾِ خىيَٓسَواضاِْ نطز يُ خَُيهِ تطَوَ 

اُْوَ زَضّ ًَٖٓاو، يُ واقًعِ زَضَوَ زايتاؾِ ثايماوَّ ْىوغُضَ نؤُْنيُوَضّ ططت و
َ ُْخىَيكابىو، بَُيهى زواّ و يُ زآًَٖاِْ خؤّ ُْبىو، يُ خُياٍَ و ويصزاِْ خؤيُو

ْىوغًبىوّ يًَِ  و غُبط و وضاًَْهِ ظؤض ئُوَّ بُ ؾًَىَيُنِ َُوظوعِ نؤؾـ
 ؾِ خىيَٓسَواضاِْ نطز.الُْزاو ثًَؿهُ

ٓٔ نُ فُضقًَهِ  ًَب ُبُضئُوَ ز ِ ثُتِ( و ي َىإ ْىوغًِٓ ٖىُْضّ )ئُزًَب ظؤض يُ ًْ
ًَٓاِْ ٖىُْضّ نُ قَُيَُِ ئُزيبإ تؤَاضّ   َىإ ناضّ زٖا ْىوغًِٓ ًََصووزا ُٖيُ. واتا يُ ًْ

َىإ ناضّ ًََصوويِ وض ،زَنُٕ  ػتِ زَيٓىوغًَتو يُ ًْ  دًاواظّ ُٖيُ. ،نُ تىيَصَضيَهِ ظْا
َنات. ز ًََصووْىوؽ طؤزوتػِض ئُوَ ئُضغتؤّ فُيًُغىوف نُ باغِ ًَٖيُبُ

زََيًَت: ئُطُض ٖريؤزؤتؼ، ًََصووَنُّ بُ ؾًعطيـ ٖؤًْبايُوَ. ُٖض ًََصووْىوؽ 
سِ ٖىُْض بُغُض ئًؿِ ًََصوويًسا غُضنُوت و ظاٍَ وُْزَبىو بُ ؾاعري. واتا ض ،وىزَب

                                                 

 ، َؤغػ١ غذٌ ايعطب،تطمج١: دلسايسٜٔ سفين ْاقف  ،ايتأضٜذ اثطٙ ٚفا٥ست٘  :ؽ أ.ٍ. ضاٚ -29
 .83ص  ،ايكاٖط٠

 



 

21 

ؿًَهِ دىاُْ. وَىلَ ئًؿِ ْاو ضىاضضًَىَ و ْاوَضِؤنُنُّ ُٖض ئُو بىو، ئَُُف ئً
َُغُيُ ضابطزووَناْسا نطاوَ.  يُى يُيإ يُ ساًُناْواقًعً يُ نُ يُ َُغُيُئًؿُ

ًَٓت. يُوَ ظيرَت نُ شيَسَضَ ًـ ًٖضِ ئُوتؤّ يُغُض ْاًََييًَهؤَيُضّ ًََصوو
ات. بًَطىَإ ئُّ غطُْاَُ و نتًَبُناِْ خؤّ ضيَو ظاْػتًًُناِْ ئاغُواض و ثاضَو بَُي

 ِو بُف و ضيَهدػتٓ َتًُْا اليُِْ زَضواظ ،تئًؿُف بُزآًَٖإ يُ قَُيُّ ْازضيَ
ئُوَيُ نُ ٖؤناضّ  –ثُضاويَعَنإ ُْبًَت. ثاؾإ ؾتِ ططْطًـ يُ بىاضّ زآًَٖاْسا 

بسضيَُٓوَ. يُّ ساَيُتُزا نتًَبُنُّ زَبًَت بُ بابُتًَو يُ  ضووزاوَنإ بىتطيَت يإ يًَو
 بابُتُناِْ فُيػُفُّ ًََصوو.

سِْ بُظَيِ بُ ًََصووْىوغسا زَٖاتُوَو، زَيطىت، غً فًًًحؾاعريّ ئًٓطًًع 
ئازًََعازيَهُ َُٖىو شياِْ خؤّ خػتىوَتُ شيَط باضّ ططاِْ بَُيطُْاَُ و غذًُناُْوَ. 
نُ َؿو ًْىَياِْ قطتاْسووَ. بؤ ضاغتًِ قػُناًْؿِ ثؿت بُ ًََصووْىوغِ وَنى خؤّ 

َإ و سُنايُتِ زََاوزَّ ؤزَبُغتًَت، ئُواًْـ بؤ ضاغتِ قػُ و ئًؿِ خؤيإ ثؿت بُ ضِ
 .30باقًُُْسّ نُالوَنإ و ثايماوَنإ زَبُغنت  و و زَغتٓىوغِ ضَف )خطاخ(

بُالّ ئَُُ يُ بىاضّ بُضاوضزّ ًَْىإ ٖىُْضَُْسّ )ئُزيب( و ًََصووْىوغسا َاْاّ ئُوَ 
و خىاؽ و ٖاوضزِْ باغِ  ْابُخؿًَت نُ ًََصووْىوؽ بىوَتُ ثطزيَو بؤ طىاغتُٓوَّ باؽ

وزاو و زَْطىباؽ. بًَطىَإ ًََصووْىوؽ ئًؿِ ئُوَيُ باغِ ئُو ضووزاواُْ بهات، نُ وضِ
وويإ زاوَ. خؤّ بُ ضاوّ خؤّ ُْياِْ زيتىوَ. خؤ ئُطُض خىزّ ابطزووزا ضِيُ ضِ

ًََصووْىوغُنُ ؾاًَٖسساٍَ بًَت، ئُوا ئُوَّ نُ زَيٓىوغًَت زَضًَتُ  خاُّْ خُبُضَوَ يإ 
ووزاوَناُْوَ ْىوغًبًَت غُضْر ُغًَهُوَ و ُٖض ؾتًَهِ يُ باضَّ ضَِِِوؾتِ نزَضًَتُ باغِ ضِ
ئُو  و، ْاضُٓ اّ خؤيُتِ يُ َُغُيُيُى يُ َُغُيُناِْ ئُو ناتُزاو تًَبًِٓ و ضِ

يَُٓوَ و غُضجنًإ طزََئًَ، بُالّ بُنَُيهِ ئُوَ زئَ نُ غىيَٓ خاُْيُوَ نُ ًََصوو ـ ّ ثَِ
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يُباضَوَ بهطيَت و يُ زواضِؤشزا بابُتُناِْ ًََصووّ ىلَ  ىلَ بسضيَت و يًَهؤَيًُٓوَيإ
 .31وَضبطرييَت

ووزاو غىَيكًًََٓت يإ بُ خُياٍَ نُواتُ ًََصووْىوؽ ْاتىاًَْت يُ خؤيُوَ ضِ
ئُوَ ئُو سُقًكُتُّ نُ ًََصووْىوؽ بؤّ زَطُضِيَت،  نُغايُتًًُنإ زآًًََٖت، يُبُض

بؤّ  )ضريؤنٓىوؽ و ؾاعري(ُضَُْس دًاواظَ يُو سُقًكُتُّ نُ ْىوغُضّ ٖىْ
زَطُضِيَت، ُٖضضُْسيؿُ ٖىُْضَُْسَنُ سُظ زَنات سُقًكُتُنُ بعاًَْت و ضووِْ 

و ؾُضتىؾطووت و غٓىوضّ ئُوتؤ ضِيَهاض  بهاتُوَ، ٖىُْضَنُؾِ يُغُض بٓاغُّ
يَعّ يًَسَططيَت و ثًَىَّ ثابُْس زَبًَت، بُالّ ئُو بُ زواّ زاَُظضاوَ، نُ ضِ

 .بصاضزووَُٖيً زا زَطُضِيَت نُ خؤّزيهُهِ سُقًكُتًَ
ئُويـ ئُو سُقًكُتُ ًََصوويًُيُ نُ بُ ًْؿاُْناًْسا ْاغطاوَ. قػُ يُ نىضتِ 

بُثًَِ خُياَيِ  ،بربِيُٓوَ باؾُ، ئُوَيُ نُ ٖىُْضَُْسَنُ بُثًَِ ويصزاٌْ ْاغهِ خؤّ
 ؤّ بُ زواّ سُقًكُتسا زَطُضِيَت.خخىَيكًَُٓضّ 

ْىوؽ يُو بابُتُيسا نُ يًَِ زَنؤَيًَتُوَو زَيٓىوغًَت، سُظ يُ طُىلَ داضيـ ًََصوو
ْىوغًِٓ ٖىُْضّ بؤ تُواونطزِْ  ُئُوَ ٌَ زَزات ْىوغًِٓ ؾتِ زضاَِ زَنات يُبُض

ئُو غىوزَّ نُ بُ تَُايُتِ. ئُو ًََصووْىوغُ ُٖضضُْسيَهًـ يُو ضَطُظَ زضاًًَاُْ 
ّ ُٖض بُ نؤتهطاوّ سُقًكُت بُناضبًًََٗٓت و زََِ خؤّ ثَِ ؾريئ بهات، بُال

 زًًَََٓتُوَ و ْاتىاًَْت يًَِ البسات، زَْا ْابًَـتُ ًََصووْىوؽ.
يُطٍَُ ئُوَؾسا، ئَُُ َاْاّ ئُوَ ْابُخؿًَت نُ ْىوغًِٓ ًََصوو ثًَىيػتُ 

ُْبًَت، نُ زَيِ خىيَٓسَواضإ ضابهًَؿًَت يإ يًَهؤَيُضّ  دىاْهاضّ و ٖىُْضّ تًَسا
ُْخًَط،... ئُوَتا دؤضز َانىىل  .ُفىنىَيِ زٍَ بُ زووضبًَتًََصوو زَبًَت يُ ن

طز زََيًَت: ًَُبًََاَؤغتاّ ًََصووّ ْىَّ يُ ظاْهؤّ ن (1962 – 1876)تطيعًًًإ 
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نَُرت ُٖغت بُ  ،ُْبًَت و نُيًُّ طُضّ ُْبًَت "ُٖض نُغَِ نُفىنىَيِ يُ زَيسا
 ُ يُ زَيِ خؤيسا ثُيسا بهات".ِ زَيِ خَُيو زَنات و ْاؾتىاًَْت ئُو نُفىنىَينُفىنىَي

ئًَُُ ًََصوو بُ ٖىُْضيَهِ ْىوغني زاْاًَْني، واّ بُ باف زَظاْني َاْاّ خُغًَُتِ 
ُوَ ْاوَ، بُ وضزّ بعاْني َُبُغتِ ضًًُ، ًنب خُيسوٕ بُ ًََصوويئًئُو ٖىُْضَّ نُ 

ناًْإ ًََصوو يُو ٖىُْضاُْيُ نُ ًًًَُتإ و ُْوَ "نب خُيسوٕ ناتًَو نُ زََيًَت:ئً
يإ ناتًَو نُ زََيًَت:"بعاُْ نُ ٖىُْضّ ًََصوو ٖىُْضيَهِ  32"زَغتاوزَغتِ زَنُٕ

نب ئًُ ظََاِْ ئُوزا باوبىوٕ. يَُبُغتِ يُو ٖىُْضاُْ ُْبىوَ،  33اميُ" قَُظَب 
خُيسوٕ يُ بُضايِ نتًَبُنُيسا بطِطُيُنِ بُْاوًْؿاِْ "يُ غىوزّ ظاْػتِ ًََصوو" 

ضَنإ ( و )ظاْػتُنإ( بُ ؾًَىَيُنِ نىضت بُناضزيًََٓت، ْىوغًىَ. ئُو وؾُّ )ٖىُْ
نابطا زَؾًعاِْ  ،ضىْهُ ًَٖؿتا غٓىوض يُ ًَْىإ ئُّ زوو دؤضَ َُعطيفُيُزا زاُْْطابىو

نُ ًََصوو زوو ضووّ ُٖيُ، ضوويُنِ ئاؾهطاو زياضَ، ضووَنُّ تطّ ْازياضَ، "يُ 
بُوالوَ ، و يُ غُزَناِْ ثًَؿىوتط تطاؤشطاض و زَوَيُتإ ظيئاؾهطانُيسا يُ زَْطىباغِ ضِ

غاغهطزُْوَ ُٖيُ،  و تًَسا ًًُْ"، بُالّ "يُ ْازياضَنُيسا بؤضىوٕ ّزيهًُٖضِ 
ِ قىوَيِ ضؤًَْتِ و ًٖؤناضّ وضزّ بىوُْوَض و غُضَتاناِْ بىوُْوَض ُٖيُ، ظاْػت

وَ. ئَُُف َاْاّ ئُوَيُ نُ ًََصووّ بُ ٖىُْض زاُْْا 34"  يُئاضازايُ ٖؤناضَناًْإ
اغتِ زابًَٓت. ئُوثُضِّ َُبُغتِ ئُوَبىو نُ ظَُبُغتًؿِ ئُوَ ُْبىوَ نُ بُ 

زَنُٕ  ِظَاًْإ و زَغاوزَغ "ًََصوو " دؤضَ َُعطيفُيُنُ ًًًَُتإ نُوتىوَتُ غُض
 .زيهُ و ًٖضِ
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 ئايا ميَذوو سانستة؟
ػت َُعطيفُيُنِ ضيَهىثًَو، يإ ضيعنطاوَ  systematized knowledge )ظْا

ُبُغتِ زياضنطزِْ  ( َت، نُ بُ َ ًَب يُو تًَبًِٓ و يًَهؤَيًُٓوَ و ئُظَىوُْوَ ثُيسا ز
َت، نُ بُٖؤّ ئُظَىوٕ و  ًَب غطوؾتِ، يإ ئىوغىوَيِ ئُو يًَهؤَيًُٓوَيُوَ تُوا ز

ئُو ثًَٓاغُيُّ بؤ زاْاوَ نُ يُ غُضَوَ  (ضُبػتويَ)ططمياُْناُْوَ زَنطيَت. فُضُْٖطِ تاظَّ 
 .35باؽ نطا 
 فُضُْٖطِ ئؤنػفؤضز ثًَٓاغُّ ظاْػت زَنات و زََيًَت: ئُو يكُّ يًَهؤَيًُٓوَيُ وَىلَ

نُ ثًَىَْسيِ بُ قاَيبًَهِ )دػس( يُنططتىوّ سُقًكُتُ ُْطؤضَِ دؤضبُدؤضَناُْوَ ُٖيُ و 
 ّو ضيَطُ و بُضْاَُّ بطِواثًَهطاوّ تًَسايُ بؤ زؤظيُٓوَ اطؿتِ سىنٌُ زَن قاْىوِْ

 .36ضىاضضًَىَّ ئُو يًَهؤَيًُٓوَيُزا سُقًكُتُ تاظَنإ يُ
طز، ًَُبًَيُ ظاْهؤّ ن (Lord acton)  1834- 1902 وَىلَ يؤضز ئُننت

 طُوضَ وَغفِ ظاْػت زَنات و زََيًَت: ظاْػت بطيتًًُ يُ نؤبىوُْوَّ نؤََُيٌَ
يُنِ طؿتِ، بُؾًَىَّ ثطَْػًح، يإ بُ ، يُنُزايُّ نؤبىوُْوَيُ .ووزاوّ ٖاوؾًَىَضِ

 هطاوزايُ ُٖيىَُضدًَهِ زياضي ثُيسازَبًَت، نُ بُ ٖؤيُوَ زَتىاْني اْىٕقؾًَىَّ 
 .37ثًَؿبًِٓ ضووزاوّ ٖاوؾًَىَّ ئُو ضووزاواُْ بهُئ 

                                                 

35 - Websters new twentieth century Dlctionary of English Language , 
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36  - Shorter oxford English Dictionary .1959- p.1806. 
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بًَطىَإ، ُٖض َُعطيفُيُى ئُّ ثًَٓاغاُّْ بُغُضزا ثُيطَِو بهطيَت، يإ 
ُْبىو، ٖاوؾًَىَّ ئُّ ثًَٓاغاُْيإ بُغُضزا بضُغجًَت. ئُوَ ظاْػتُ، ئُطُض وَٖاف 

ئُوَ ظاْػت ًًُْ، ئًَػتا ُٖوٍَ زَزَئ، بُؾًَىَّ نطزاضَناِْ وَضظؾِ ًََؿو 
 ئُطُض بتىاْني ْابىو، ( ئُو بُضْاَاُّْ يُغُض ثًَٓاغُّ ظاْػت زاَإالرٍاضَات)

 َُٖىويإ بهًَؿًُٓوَ و بطُئ بُ ئُجناًََو !
وَ. ُي ضؤشّ يُزايهبىوِْ زََيًنَي، ئُّ طفتىطؤُي ثًَـ غُزَٖا غاٍَ زَغتِ ثًَهطزو غُضَتا

َت!  ضزَوّا ًب َ وَغتإ ُٖض بطِوات و ُب ُِب ُيُ ب وْا ُ، ُي ضزَوَا َػتاف ُٖض ُب َُغًشُوَ، ُٖتا ًئ
ُئ نُ ئُو بؤضىوُْ يًَه ؾساضّ به ني يُ ُٖوَيًَهِ وَٖازا ُب نرتّ ذئايا زَتىْا ُُي ، ي ًاواظاُْ

ُ ضاضَغُضيَهِ ئُوتؤ نُ ضِ ُوَ بؤ ئُوَّ بطُٓي ُٓي غُض بهطيَت؟ يإ ئُّ َظَاْعيو به ُْسِي ُي
ُيُنُ قىضؽ زَنات و، ئاَيؤظ ُنُُٖوَيَُإ باضّ َُغ  ئاَيؤظتط زَنات؟  ًي

البهُيُٓوَ؟ يُو ضؤشَوَّ نُ  زواّ ئُوَّ نُ َُْاْتىاِْ ْانؤنًًُنُ يُى
 .غُضنُوتٔ ،)غًَى(َنُّ ًْىتٔ و طىَاُْنُّ زيهاضت و تاقًهطزُْوَناِْ بًهىٕ

ًََصووْىوغإ  بُزواّ –وَى زََئًَ  –ّ بًَعاضنُضاُْ ًَصوو،ثطغًاضّ )ظاْػتًبىوِْ( َ
 .38نُوتىوَو زاوئَ و نتًَبُناًْإ زَزضِيًََٓت

ًََصوو زَتىاًَْت ببًَت بُ ظاْػت، بُو سػابُّ نُ بطيتًًُ يُ نؤََُيًَو ظاًْاضيٌ 
 َخُّٓ ثاى و وضز زَططيَت. ضيَهىثًَو و بُضْاَُيُنٌ ظاْػيت ثُيطَِو زَنات و ضِ

( يُى يُواُْيُ نُ زََيًَت: ًََصوو 1908 -1835)ريو نيًُغىوفِ بُضيتاِْ فُ
نُ ًََصوو ُٖضضُْسيؿُ وَنى ظاْػتِ ئاًََطَنإ و  ،ضاطُياْس ِظاْػتُ، ئُوَؾ

 و عُزَغُنإ و ضووَنُنإ ظاْػتًَهِ بطِواثًَهطاو ًًُْ، بُالّ يُ ضووّ ئُجناَُنإ
ئُوَ زَتىاْني زضيَػِ  اْػتاُْ وَضططتىوَ. يُبُضظ ويَصَيُنِ ظؤضّ يُضِ ،ؾًَىاظَناًًُْوَ

 .39ُْنُئ و بُ ظاْػتِ زابًٓنَي ىلَ
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وابعامن غىوزّ ُٖيُ ئُطُض ئاَاشَ بُ َاضنػًًُنإ بسَئ، ضىْهُ ئُوإ ًََصوويإ 
 قاْىُْف، ثًَىيػتُ غطيَتُ ناض، نُ ئُو قاْىوًَْهُ،ًَهُضِ  ،بُ ظاْػتًَو زاْاوَ

طُيُو ًََصوو بُ دؤضيَو يًَهسَزَُْوَ، نُ طؤضِاِْ بعووتُٓوَّ نؤََُي قاْىِْ
تًََُهِ ئابىوضّ بؤ غًػتًََُهِ ثًَؿهُوتىوتط، بُْاو ضاخُنإ ػنؤََُيطُنإ يُ غً

، F.Engels). ضاوبؤضىوِْ ئٓطًَع 40زا طىظَض زَنات و بُْاو ًَُالًَِْ ضًٓايُتٌ
ُ ي (K.Marx 1818- 1883)زا  نُ يُطٍَُ ناضٍَ َاضنؼ (1895 -1802

ثًَهُوَ يُو ناضاُْزا نُ  إضُْسئ زاْطاوّ تًؤضيسا بُؾساض بىوَ، ئُوَيُ نُ خَُيه
يُ بُضوبىوَِ نؤَُاليُتًسا بُؾساض زَبٔ و يُو نؤََُيطُيُزا ثًَىَْسيِ  زَيهُٕ،

زياضنطاويإ يُ ًَْىاْسا ُٖيُ و ْاتىأْ زَغتِ ىلَ َُٖيبططٕ. ئُو ثًَىَْسيًُ 
ُْوَ ئُو واتا يُ خؤيا، بُ ئاضَظووّ خؤيإ ْنيو  ٕنؤَُاليُتًاُْ غُضبُخؤ

ثًَىَْسّ بُضًََُٖٗٓإ يُ  و، ْاؾتىأْ قبىوَيِ ُْنُٕ. ُْٕنطزووثًَىَْسيًاُْيإ قبىوٍَ 
  َّ و بُضَو ضانرتّ زَبات.عّ َاززّ بُضًََُٖٗٓإ زَطؤضِقؤْاغًَهِ زياضيهطاوزا، ًَٖ

ََُيطُنُ ثًَو زًًَََٖٓت. ئابىوضيِ نؤشيَطخاِْ نؤّ طؿتًِ ئُّ ثًَىَْسيًاُْف 
نُ وَى  ،ًًُو غًاغ قاْىِْئُوَف بٓاغُّ ضاغتُقًُّٓ زاَُظضاْسِْ غًػتَُِ 

 .41نؤَُاليُتِ وايُ  ئاطايِهطاوّ يضُْس ؾًَىَيُنِ زياض
بُالّ ئُواُّْ نُ يُ "ظاْػتبىوِْ " ًََصوو زَنؤَيُٓوَ، تا بعأْ تا ضُْس ئُّ 

ىضإ بُضزَوأَ و زَثطغٔ: ئايا ض ثطغًاضّ بًًَُ، ًَٖؿتا ُٖض يُغَُُغُيُيُ بابُتً
 ًََصوو، تاضُْس يُ بىاضّ )ظاْػت( ْعيو بىوَتُوَ، يإ زووضنُوتىوَتُوَ؟ 
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اغتُّ فُيًُغىوفِ سا ئاضِيًزا يُبُضْاَُيُنِ ضازيؤ .1940ثطغًاضَنُ يُ غاَيِ 
ثطغًاضَ يُ وَالَسا وتِ: ئُو  نُ ئايا ًََصوو ظاْػتُ ؟ ،نطا ( Joad)بُضيتاِْ دىز 

يُغُض ثطغًاضّ "َُبُغتُإ يُ وؾُّ  ظاْػت ضًًُ؟" وَغتاوَ. زَؾتىاْني، باؾرت 
بًًََني، نُ ئُو ثطغًاضَ ثًَىَْسيِ بُو َاْا تايبُتُوَ ُٖيُ، نُ يُ ٖعض و ًََؿهِ 

 .42خؤَاْسا يُ باضَّ "ظاْػت" َوَ َُٖاُْ
 ،ؿهُف زَناتًََصوو، بُو سػابُّ نُ دًٗاًَْهِ ثطِ يُ ثًَىَْسيِ َُعطيفُ ثًَ

نُ بُ بُضْاَُ زؤظيىيُتُوَ، زَبًَتُ ظاْػت، بُالّ ظاْػتًَهُ يُ باضيَهِ تايبُتًسا، 
ظاْػتًَهِ ثُتِ ًًُْ، بَُيهى ظاْػتًَهُ، بُالّ يُ باضيَهِ تايبُتًسا ًََصوو بُ 
َُعطيفُّ طؿيت نؤتايٌ ْايُت، بَُيهؤ بُ َُعطيفٍُ سُقًكُتُ تًُْانإ نؤتايِ 

ض ئُو قػُيُ ضاغت بًَت، ئُوَ بُ خاَيِ الواظّ ًََصوو زاْاْطيَت، بَُيهى زيَت. خؤ ئُطُ
  43يُوَ زَضَِ بُ خاَيِ بًَُٖعّ ًََصوو زابٓطيَت

(  Christopher Black)ئُّ قػُيُ، وَى طفتىطؤنُّ نطيػتؤفُض بالى 
 ؟"  نُ يَُُوظوعِوَٖايُ نُ يُ وتاضيَهًسا بُْاوًْؿاِْ "ئايا ًََصوو زَنطيَت ببًَتُ 

وتِ: )ئُو ثطغًاضَّ يُ  ،زا باَلوّ نطزَوَ (mind)زا يُ طؤظاضّ  1955غاَيِ 
سٍَ ًََصوو بُ زَنطٍَ، ثطغًاضيَهِ بؤؾُ، ئُطُض ُْٖ وًَََصووَ َُوظوعًًُتِ باضَّ

 .44ٔ، ئُوا ْاتىاْني بعاْني، َُبُغت يُّ ثطغًاضَ ضًًُ؟بابُتِ وَغف ُْنُي
نُ زواّ  (،Ernest Renan  - 1813- 1892 )إ ٓئُوَف ئُضُْغت ضي

ِ ( ًََصوو ، ثًَطُّ بؤ )ظاْػتُنا1848ْغاَيِ  يُ زَضضىوِْ نتًَبُنُّ )ئايٓسَّ ظاْػت(
ْا. ٖاوضِيَِ ئُو ثًاوَ، ًََصووْىوغِ فُضَِْػايِ فىغتًٌَ زّ نىالْط يُْاو ظاْػتُناْسا زا
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(fustel de coulange 1830 – 1889)  ،ضُْسئ داض ئاَاشَّ زا نُ " ًََصوو
ثاؾإ ؾًهاضيإ  ،سُقًكُتِ ضووزاوَنإ ًْؿإ زَزات زيهُْػتُ. وَى ظاْػتُناِْ ظا

زَنات و يُ ْعيهبىوُْوَّ ًَْىاًْإ زَنؤَيًَتُوَ و ئاَاشَ بُ ثًَىَْسيًُناًْإ زَزات. 
ًََصووْىوؽ وَى نًًُاظإ وايُ، نًًُاظاُْنُ ضووزاوَنإ يُ تاقًهطزُْوَناْسا زَبًًَٓت، 

ثاؾإ زّ  طاتَِ". غُنُ بؤ ئُوَ زَطُضِيَت نُ بُ تًَبًِٓ وضزّ خؤّ بًإبُالّ ًََصووْىو
ػتُناِْ نىالْط بُ نىضتِ زََيًَت: ضِ و فُضقًإ  زيهُيُيَطُّ ًََصوو ُٖض َُٖإ ضيَطُّ ظْا

ًُ ًْ45. 
يا ًََصوو اوبؤضىوْاُّْ نُ يُباضَّ وَالَِ ثطغًاضّ "ئاوازياضَ ئُطُض ئُو َُٖىو ضِ

نؤبهُيُٓوَ، ئُوا قػُنَُإ زضيَصَ زَنًَؿَِ و تُواو ْابًَت، بُاَلّ  َُٖىويإ ظاْػتُ؟"
ضز ْابًَت ثؿتطىَّ غطٍَ، ئُوَتا  دىَ ،اوبؤضىوٕ يُّ باضَيُوَ ُٖيُيُطٍَُ ئُوَؾسا، ُْٖسَّ ضِ

زا نُ ناضّ وضزبًِٓ و طُضِإ  َانىىل تطيعًًًاِْ زََيًَت:" ًََصوو يُ غٓىوضيَهِ زياضنطاو
 .46ظاْػتُ و زؤظيُٓوَ زَنا،

 ، ُيسٕا  َ ًَْو طفتىطؤّ ًَٖٓاُي ىوغٕا ظضيا ًَصوْو  َ ضاغتًؿت زَويَت، نًََُو ُي قػُّ
، وَنى قػُنُّ  بىّض  منىوُْ َِ  Bury))ب ػتُ، ظؤض و نَُِ ث ًََصوو، ظْا  ":ِ َبىو وت و ُئ

ّ )بىضّ( (History is ascience, no more, no less)ْاويَت"  ُياْسُْ ُّ ضاط . ئ
ًَٗؿتًَنؤؾؿًَو بىو، بؤ ي ُو باْط َوَا ضز و طفتىطؤ ُب وَّ ُئ ُِت و هًـ بىو، بؤ بُنالنطزُْ ُٓ ًَ

َج ضاِي غاَيِ ًب ُُب ِ ظؤض طُضَسا ي ن َُي ىساظَض  َُ ّ ي ُُي و قػ . بىضّ ُئ   .47زا نطز 1903ُضواِي
زواّ َىساظَضَنُّ َاَؤغتا  48ئُزواضز طاض زََيًَت، يُ َاوَّ ثُجنا غاَيُّ 

قػُناِْ ئُو َىساظيطَ طُوضَيُ ثُيسابىو.  بىضّ ناضزاُْوَيُنِ بًَُٖع يُ زشّ
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ئُواُْف نُ بُ ًََصووَوَ خُضيو بىوٕ و خعَُتِ ًََصوويإ زَنطز، ُٖض بؤ القطتَِ و 
 ثالض ئاَاشَيإ بُ )ثُْسَنُّ بىضّ( زَزا. 

نُ َُٖإ ئُو ظاْػتُ، ؾؤضِؾًَهِ طُوضَ و قىوَيِ  بُالّ ئُواُْ يُبرييإ ضىوبىو،
اوبؤضىوِْ بىضّ، يُوَّ نُ ًَٓتُ غُض ئُو بطِوايُّ نُ ضِزََاًَْٗ و ٖاتُزّ يٌَ

 .49َُظْسََإ زَنطز، ضاغترت زَضضىو
يَِ تًَسَضىو، ازَيُى ضُُِٓتًًُّ اليُْططاِْ )ًََصوو ظاْػتُ( تا ضًَِبًَطىَإ ئُو ب

 ،عّ َىساظيطَ ئًٓطًًعَنُزا وَغتابىوٕيُ ضي ضُْسئ ثًاوبَُيطُّ ئَُُف ئُوَيُ نُ 
 ثًاوبُضيؿُوَ يُبُضاَبُضياْسا ضُْسئ ؾُضَِ يمؿًَط و يُوضُٓ ب ئاَازَبىوٕ

 وَغتابىوٕ. 
ُغىوفُناِْ غطوؾت  ٓني، فًُي ًَب اؾًإ يُطٍَُ –ز زش بُو ضِاوبؤضىوُْ  –زاُي  نُ ظْا

َيُنِ ػت دًاواظَ، ضىْهُ ًََصوو َازز ََئًَ: َاززَّ ًََصوو يُ َاززَناِْ ظْا  وَغتاوٕ و ز
ًُ ْادًَطريَ َيُنِ ضاغتُوخؤ غٓىوضّ بؤ ًْ طيَت بُ ئاغاِْ ضووزاوَناِْ ًََصوو بُ ؾًَى ، ْاؾتىْا

نطاوَو  وَ و ثؿهٓني ُي يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصووزا ُْ ظَىوٕ و تاقًهطزُْ ببًٓطيَت و تًَبًِٓ و ُئ
ا ضووٍ ًُْ  زيهُزاوَو يُ ضووزاوَناِْ  ْانطيَت و ُٖض ضووزاويَو يُ ضووزاوَناِْ ًََصوو بُ ت

ني  غُضبُخؤ و دًاواظَ، ُف زووباضَ ببًَتُوَ، ْاؾتىْا و ضووزاوْا ُيىَُضدِ ُئ َُظْسَ ْانطيَت ٖ
ُوَو ضِِِ قاْىوٕدؤضَ طؿتاْسٕ و  ِ ئَُطؤف َُٖىو يَهُوتووزاوّ ضِطُىل طؿتِ بسؤظٓي

نِ زويََِٓ ثىوض زَناتُوَو، ضِ ُُي َو و ْىقالْ ووُْزَزات ْاوتطَّ و باؽ ووزاو تا ضِقُضغاْسًْ
ػتْانطيَت و تاقًـ ْانطيَتُ اغُّ ظْا سِْ ًََصوو يُغُض ٓب ُظضْا ُبُضئُوَ، زَا ِ بًَُٖع ًوَ. ي

ُ  نؤؾؿًَهِ َ  َاْاُي و طاَيتُداضًِي ِ دًفىْع  –وَى  50 بعضوِب  William)ويًاّ غتاًْ

Stanley Jevons 1835- 1882)  ػتِ تُواو ًُ ًََصوو ُب ظْا زََيًَت: ًٖض َاْاّ ًْ
ًنَي.   زآب
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ظاْػت بًَت يإ  داىُْضيَو يُ ٖىُْضَنإ زازًََْٔ ُْٖسَّ ئُزَبعاًْـ، ًََصوو بُ ٖ
ََئًَ: ظاْػت يُ ئًَػهِ زظاْػت ُْبًَت، ئُوإ ُٖض بُ ٖىُْضّ يُ قَُيُّ زَزَٕ، 

َِ و َُطُض بُ خُياٍَ ئُو اتَإ يُ ضابطزووَوَ ْاززيهُوؾهُاَلتىو ظيَرت ًٖضِ 
ٕ ثًَىيػتِ بُتىاْايِ ئًَػهاُْ ظيٓسووبهُيُٓوَ و شياًْإ بُبُضزابهُئ، ئَُُف زيػا

 .51ْىوغُضيَو ُٖيُ، نُ بُو بُضطُ دىاُْوَ ثًؿاِْ بسات نُ ؾاياِْ بًَت 
زا َؤغهؤّ بُ غىوتاوّ  1812ُضت يُ غاَيِ بُمنىوُْ ناتًَو ْاثًًؤٕ ثؤْاث

بساتُوَ َُطُض يُغُض  طَُاضؤزا، ظاْػتِ غطوؾتِ ْاتىاًَْت ئُو ئاططََإ بؤ يًَو
نُ  ،ؤَيِ ًََصووْىوؽ زَضزَنُويَت، يًَطَزا ضُِْبًَت غىوتإ ئاطط و قاْىوُْناِْبٓاغُّ 

ثًَىيػتُ زَغت يُ ضووزاوَنُ وَضبسات و ٖؤناض و ُٖيىَُضدِ غًاغِ و غُضباظيِ 
قَُيَُِ ًََصووْىوغُنُف يإ قَُيَُِ  .52بساتُوَ يًَهٌ ئاططَنُ ؾطؤظُ بهات و

ّ  ويَطاْهاضّ ئُو ئُزيبُنُف ثًَىيػتُ ئُو ئاططََإ بؤ وَغف بهات و ئاغُواض
 ئاططََإ بؤ ؾطؤظُ بهات، نُ بُ ٖؤّ ئُو فُضَاْساضَ فُضَِْػًًُوَ نُوتُوَ. 

ُٖضيُنُ يُ ظاْاّ غطوؾت و ًََصووْىوؽ و ئُزيب، خؤّ ضؤِْ زَويَت، ئاوَٖا 
تُواو زَنات.  زيهُيإّ ضووزاوَنُ ؾطؤظُ زَنات ، ُٖض يُنُؾًإ قػُّ ئُو

ِ تًَسا َُبُغت ًًُْ و دًَطاّ ْابًَتُوَو يُ تىاْاّ ظاْانُف ًٖض زؤطُاّ اليًًَُِْب
 خَُيو بُزَضَ، وَىلَ ًََصووْىوغُنُ، ططْطِ بُ اليُِْ ُٖغتُوَضّ خَُيهُنُ زَزات.

ني ٕ وقاْى ٖطْؿؤ و ٖٓطّ تؤَاؽ ُٖضزوونًإ اليإ وايُ، ويَطِاّ ئُوَف نُ ئًَُُ ْاتىْا
ػتِ وَنى  طُىل  ػتِ غطو ُْناِْوقاْىُْطؤضِّ ظْا ؾتِ يُ يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصوو ظْا

ػتِ زاَاَيًَت. ُٖضوَٖاف نُ ئًَُُ  زَضبًَٗٓني، بُالّ ئُّ ساَيُتُ ْاؾًَت ًََصوو يُ غًفُتِ ظْا
ني ػتِ نُؾىُٖوا ) زياضنطاو يُ يًَهؤَيًُٓوَّ ئاَاجنطُىل بُ منىوُْ ُْتىْا  -ؤضويؤشيا ًَتظْا

meteorology) ُبُض ػتِ نُؾىُٖوا زَضبًَٗٓني، ي ُٓ،  قاْىُْناَِّْ نُ ئُو ظْا وضناض ًْ
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ػت  َْسَ بُغُ غًفُتِ ظْا ا ئُو ػت ضووتِ بهُيُٓوَ... تًُْ خؤ  ْاؾَِ يُ خُغًَُتِ ظْا
بسَئ بُ بابُتًَو يُ بابُتُنإ. بُ َُضدًَو تىيَصَضَنُّ يُ تىيَصيُٓوَنُيسا بُضزَوّا بًَت و 

َت َخُٓططيَو زايربِيَصيَت بؤ سُقًكُت بطُضِيَت و يُغُض سىنُِ ضِ يُ ُٖوا و ُٖوَؽ بُ زووضًب
ؿِ بؤ  ًَت بُف و زَضواظَناًْ و خؤّ يُ ططمياِْ ثًَؿرتو ضابطزوو بُ زووض بططيَت و بتىْا

ًَت   .53زآب
ًُ، بَُيهى اّ ٖطْؿىَبُضِ ػتِ تاقًهطزُْوَ و ئُظَىوٕ ًْ ػتُ، بُالّ ظْا ، ًََصوو ظْا

ػ ػتِ ضَخُٓ و غاغهطزُْوَيُ، ظاْػتُناِْ غطوؾتِ واتا ظْا تِ يًَهؤَيًُٓوَّ ضًُٓناِْ ظْا
يُى يُ ًََصووْىوؽ و دًؤيؤدِ يُ ظََني )دًىيؤدًا( ظياتط يُو زَضًَت و يًَِ ْعيهرتَ. ُٖض

ؤَيُٓوَ بؤ ئُوَّ بُ طىيَطَّ تىاْا نضابطزوو زَ ضابطزوو و ثايماوَّ ؾىيَُٓواضّ ؾىيَُٓواضّ
يُ ئًؿِ دًىيؤدِ . ئًؿِ ًََصووْىوؽ ئُوَّ ُٔتِ ضابطزوو و ئًَػتاف زَضبًَٗٓسُقًك

نُ بهات و ٖؤناضّ ئًساضّ و نُفىنىَيِ بُؾُضّ صووْىوغُنُ ْاضاضَ يًَهؤَيًُٓوَظياتطَ نُ ًََ
َت بُ طىيَطَّ تىاْا يُ سُقًكُت ،يًَو بساتُوَ  ًََصوويًُنإ ْعيو ببًَتُوَ. ُتا بتىاًْ

ًَُإ دًاواظيِ ًَْىإ دًؤيؤدِ و ًََصووْىوؽ ئاؾهطاو ضِووُْ، يُن يُطٍَُ ئُوَؾسا
نُ ثًَىَْسيِ بُ ُٖغت  ،واتا دًؤيؤدِ، يُو ثايماوَ وؾهُاَلتىوَّ ظََني زَنؤَيًَتُوَ

و بريوباوَضِّ ئايًِٓ و ًْؿتًُاِْ و ُْتُوايُتِ و َُظَبِ و  بُٓضُو غؤظ و 
ًو زَنؤَيًَتُوَ ًًُ" بُالّ ًََصووْىوؽ يُ ؾتطُيزابىُْضيت و فُيػُفُّ غًاغًًُوَ، ْ

و غؤظ و ُٖغتُوَ ُٖيُ. ئَُُ يُاليُى يُ اليُنِ  ئُغًٌَُا و نُ ثًَىَْسٍ بُ ئًٓت
غىوضَ، نُ ئُويـ )وَغفًَهِ  تًُْا يُغُض وَغفُنُّ خؤّ ىيؤدًًُنًُ، دزيهُوَ

هطاو ي، بُالّ ًََصووْىوغُنُ يُ غٓىوضّ وَغفُنُ زَضزَضًَت و سىنُِ زياضبابُتًاُْيُ
 بُغُض ضووزاوَناْسا زَزات. 

ئُوَيُ ئُو  يُِْ ظاْػتِ يُ يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصووزا يُبُضًَعيِ الالواظّ و بًَٗ
 ،سىنُاُّْ نُ ًََصووْىوؽ زَضيإ زَنات ظؤضتط بُٖاّ ضووزاوَنإ و نُغُنإ زَططيَتُوَ

ُْى وَغفِ خىزّ ضووزاوَنإ و نُغُنإ. زواّ فُضقِ ًَْىإ ًََصوو و دًؤيؤدِ ئُوَيُ 
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،  يُغُضّ ثًَهٗاتىوٕ نُ ،هطاو زَضِواتيضطُىل زياقاْىٕ  دًؤيؤدِ بُ ثًَِ ضيَػاطٍُ و
نؤؾؿِ  .54ضِيَػاياُّْ ْني و ٕوقاْىووَىلَ ًََصوو، ُٖتا ئًَػتاف، ُْٖسَّ يُ

شياو دًؤيؤدًا، ؤضويؤواْسِْ ًََصوو، بُدؤضيَو يُ دؤضَناِْ ظاْػتِ وَى ًَتضيَهضى
ًَت. بض زيهُويَهضىواْسًَْهِ بُدًًَُ. وَىلَ ًٖض ظاْػتًَو ًًُْ، يُ ظاْػتًَهِ 

َّ يُ ًََصوو يُبُضئُوَ ُٖض ظاْػتًَو ْاوّ دًاواظّ خؤّ ُٖيُ، وَىلَ ئُوَّ نُ ضِ
طَِو ثُي زيهُظاْػتُناِْ ُْناِْ وقاْىزَططيَت و بُ ظاْػتِ زاْاًَْت ئُوَيُ نُ ضيَػا و 

 اوبؤضىوًْـ بُ بُضزَواَِ زَضباضَّ غطوؾتِ ًََصوو ُٖض دًاواظ بىوَ.ْانات و ضِ
 Giovanni)ظًهؤ  باتًتاو بريَُْسّ ئًتاىل دًؤفاِْ بُالّ ًََصووْىوؽ 

Battista vico 1668- 1744)  بسؤظيَتُوَ ضيَُٓايِ ضَوتِ  ًَْووقاْىُٖوَيِ زا
ْابىو ْاوّ ْا  ًََصوو بهات، تا ئُو نتًَبُّ نُ يُباضَّ ًََصوو بُ ظَاِْ ئًتاىل زاٍ

 "  scienzo naova "ظاْػتِ تاظَ
و، ؾجًٓطًُض زواّ ظًهؤ بُ ْعيهُّ ثًَـ ظًهؤ غُزَ نب خُيسوٕ  ظياتط يُ غَِ ئً

يَطُ ُٖيُ نُ تًُْا يُى ضِ :نُ زَيطىت ،اطُياْسبىوزووغُزَ، بريؤنُنُّ ظًهؤيإ ضِ
يَطُيُف بُ قؤْاغِ طُؾُنطزٕ و ًََصووّ َُٖىو ًًًَُتًَهِ ثًَسا زَضِوات، ئُّ ضِ

 .55واوزَبًَتثًَؿهُوتِٓ بُضَو شووضو، ُٖضَغًَٗٓإ و َطزْسا زَضِوات و تُ
تًُْا بطيتِ بىو يُ ًُْضُ  ئُو، بُالّ ئُّ بريؤنُيُّ ظًهؤ، بريَُْساِْ وَى

 يُ يُ ضىاضضًَىَّ فُيػُفُّ ًََصووزا ، تانؤؾؿًَهِ ْعيههطزُْوَّ ًََصوو يُ ؾتًَو
، خُغًَُتِ ظاْػتِ، ُٖض بُو زيهُ نؤيٓذىوز، وَنى طُىلَ نُغِ ظاْػت بضٌَ

، بُالّ ضاظّ ُْبىو، يُ ظاْػتًَو يُ ظاْػتُ باوَناِْ ئُو زا ؾًَىَيُّ ضابطزوو بُ ًََصوو
غُضزََُزا زابٓطيَت و وتِ: ئًَػتا ئُو ثطغًاضَ ْانُّ نُ ئُو يًَهؤَيًُٓوَيُ ض دؤضَ 

يُ يًػيت ظاْػتُناْسا زازَْطيَت،  ئُغٌَ يًَهؤَيًُٓوَيُنُ، ططْط ئُوَيُ نُ ًََصوو بُ
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ُْوَيُى زََاخناتُ غُض ضُْس ثطغًاضيَهِ نُ ضُْس دؤضَ برينطز ،َُبُغتُإ يُوَيُ
 هطاو، ُٖوٍَ زَزَئ وَالًَإ بسَيُٓوَ. يزياض

َو  َيُنِ طؿتِ ُي َُٖىو ئُو دؤضَ َُعطيفاُْ ًث ػت ُب ؾًَى ني ظْا َُي بعْا ططْطًـ ئُو
َثاؾإ بُضِي و نُ ُب زَغتُإ ًَٖٓاوٕ ،ُْٖاتىوَ اوٕ، بَُيهى يُو نؤؾؿُ ًث آْ ٗاتىوَ، نُ هع زَا

غُض ني ُي ُتُنُّ بعْا و ؾتُ ضًًُ تا سُقًك ني ُئ  .56ؾتًَو ضطَِإ نطزووتُوَو ْاؾعْا
يُواُْيُ فًًََهطزٕ يُو ؾتاُّْ نُ زَياْعاْني ببًَتُ ئاَطاظيَهِ بُغىوز بؤ ئُو 
ئاَاجنُ، بُالّ ئُّ ئاَاجنُ ئُو ئاَاجنُ ًًُْ، نُ يُ خىزّ خؤيسا ُٖيُ، باؾرتئ 

 وَضبططئ.  ُْ ظؤض ُْنُّ غىوزّ يٌَ ططمياًْـ ئُوَيُ نُ وَى ئاَطاظيَو
ػتًًُنُّ َُضدِ ئُوَيُ َت ؾتُنإ بُ ؾًَىَيُنِ تاظَّ ئُوتؤ  ،واتا بُٖا ظْا نُ بتىاًْ

َت وَالَِ ئُو ثطغًاضََإ بساتُوَ ،ضيَو غات  . نُ بؤ وَالَُنُّ زَطُضِينَي ،بتىاًْ
ػتًَو يُو قؤْاغُوَ زَغت ُبُضئُوَؾُ َُٖىو ظْا ُ زَيًٓائ يُوَّ ثًَسَنات ن ُٖض ي

َ عُقًَني  ُبُغتِ ئُوَ ًًُْ –َُٖىوَإ ِب نُ يُ َُٖىو  ،وَى نىيٓذىوز زََيًَت  يًَطَزا َ
ًُْا يُ ؾتًَهِ زياض ُبُغتِ ئُوَيُ ت َ عُقٌَ و ُْظإ بني، ُْخًَط، بَُيهى َ هطاوزا يؾتًَهسا ِب

ني ئُغًَِ ثُضيَُإ ضًًُ، يإ ٖؤّ ني، بُ منىوُْ وَى ئُوَّ ُْظْا ؾًَطثُجنُ ضًًُ، يإ  ُْظْا
َ َاْسووبىوِْ َاغىويهُناِْ ثًاويَو يإ  ُِب ني ب ثًَهٗاتُّ نًًُايِ ضؤش ضًًُ، يإ ُْظْا

 تطؤَجايُنِ ئاو غُيُٓ ئًـ.  زيهُ ئُغجًَو يإ ظيٓسَوَضيَهِ
ػُت ًََصوو، ظْا  ٔ َيًََ ُ ز ٕ ن ُا غت ُُب  َ، َُي ُو َو ئ َُىو ؾًت  ِٖ ُت ًك ُق  .57ظْاػت زَضخػنت س

ثًَـ ضُْسئ  -وَنى بامسإ نطز  –ؾـ بؤ بُظاْػتهطزِْ ًََصوو اغتًـ، نؤبُضِ
ِ وضزّ خؤيإ، زَياْعاِْ ْسْاَلبُ عُقٌَ و خَُ –غُزَ زَغتِ ثًَهطزووَ. ططيهُنإ 

َْطُ ظاْػت بًَت، ضىْهُ ًََصوو باغِ ئًؿِ ضابطزووّ نُ ًََصوو ظاْػتُ يإ ضِ
 ئازًََعاز زَنات و دؤضيَو ًًُْ يُ ئُفػاُْنإ. 
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ّ ظؤضنُؽ يُواُْ نُ بُ َُغُيُّ غطوؾتِ َُعطيفُّ ًََصووبًِٓ تاظَوَ بُال
نُ ًََصوو بُ ظاْػت زاْاْطيَت، ضىْهُ ًََصوو  ،ثًَىَْسيساضٕ ُٖتا ئًَػتاف ضايإ وايُ

ّ و ثًَطَِوّ زَنُٕ و، تانُ باضُْوَ نُ ظاْػتُنإ زَضُٓ شيَطْاوقاْىْاضًَتُ شيَط ئُو 
 سا ُٖيُ.تُقًكُتُ ًًُْ، نُ يُ ظاْػتُناِْ غطوؾتانُّ سُقًكُتِ ًََصوو ئُو س

ضىْهُ ظؤضبُّ ئُواُّْ نُ ثؿتِ ثَِ زَبُغتني، قػُّ خَُيهُ نُ يُ باضَّ 
 .58ضووزاوَناِْ ضابطزووَوَ زَيهُٕ و باغِ خىزّ ضووزاوَنإ ًًُْ

َْػِ و  ُْس بريَُْسيَهِ فُضِ ُْس بريَُْسيَهِ ئَُيُاٌْ بُتايبُتِ و ض زَؾبًٓني ض
ُْطُ ّٓطًًعًئ َىإ ُٖضزوو د ُيإ يُو بُضطُ زاَاَيِ زا، ئُو بنُيُ َاوَّ ًْ نُ  ريَُْسْا

" ًَََصوويإ َُٖيسَزاو بريوباوَضِّ الواظ و غاناضّ ئُو ػتبىوِْ ُيإ  باْطًَٗؿتِ " ظْا بريَُْسْا
ؿإ زَزا، ئُوَف يُ تىيَصُْوَناِْ  ظٌَ   ًْ((siemmel  ّاٍ زَيػو، وهلاDilthey و 

ُْساِْ (Croce)و نطؤضُ ( Ricci)ض و ضيضِ ُفًبع زا زَضزَنُويَت، ئُو زيهُ و بريَ
ُْطاُْيُنِ ثُيسانطزو نىٕ و تى " ًََصووزا دؤضَ ت ػتبىوِْ ُ يُ َُٖيىيَػتِ "بُ ظْا يَصيُٓوْا

ُبُضّ يُ قاَيب و ًََصووزا زَضخػت، ُْى يُ ضووخاْسِْ بريوباوَضِّ بُ  ُٖيهُىل نُي
ػتبىوِْ ًََصووزا، بَُيهى يُ زي هطزِْ َاززَنُّ و غٓىوضَنُؾًسا تا واّ يًَٗات، يُ ياضظْا

( ًََصوو بىو بُ ثىويًَهِ قَُيب و بُ  ػتبىوِْ غُزَّ ْؤظزََسا َُٖىو زضويمُناِْ )بُظْا
َ ئُوَّ نُؽ فطِيَِ بسات و يًَِ ضظطاضبًَت.   زَغتِ خَُيهُوَ زَغاوزَغت زَنطا بُِب

ائ"ّ خؤّ ت، ُْ "ئايٓؿيىَتُوَ طايًًؤ" ّ خؤّ زؤظَُعطيفُّ ًََصوويِ ًَٖؿتا ُْ "
َُْ زَغت  ػتُ غطوؾتًًُناًْإ زَضغُٕ و بس  .59زيتىوَتُوَ، تا نًًًِ زؤظيُٓوَناِْ ظْا

و نُ يُنًَهًؿُ يُ فُضَْػا ًََصووْىوغُناِْ ضَئُوَتا يُى يُ طُو
نُ يُ  (M.foucault)ًََؿاٍ فؤنؤ   غُضزََِ غرتانضطايًعّ فُيًُغىوفُناِْ

ؤٍَ زَطًَطِيَت زوايِ نطزووَ، زََيًَت: ئُو ؾتُّ نُ يُ ًََصووزا ضِ زا نؤض1984ِغاَيِ 
و ًٖض ثًَساويػتًًُى ًَهُض ْانات و ثًَطِؤّ ْانات، ُْخًَط، بَُيهى  ًَْووقاْىبؤ ًٖض 
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َٖاو ضووزاوّ غُيطّ )تاى( و يَهُوتِ ضِايِ و ضِاضِِِبُ ثًَضُواُْوَ ئًٓتًُاّ بؤ زايُضَّ ضِ
 .60بَِ ويَُٓ ُٖيُ 

زا نُ ضميؤٕ ئاضؤُْ زيهُبُّ قػُيُّ يُطٍَُ ٖعضّ فُيًُغىوفًَهِ ْاغطاوّ فؤنؤ  
زا  1948َو يُ غاَيِ و نتًَبًَهِ بُْاوّ "ثًَؿُنًًُى بؤ فُيػُفُّ ًََصوو" زاْاو

سَططيَتُوَ. ضميؤٕ ئاضؤٕ يُو نتًَبُيسا زََيًَت: "ًٖض سُقًكُتًَهِ ًََصوو زَضضىوَ يُن
 ًََصوو ًًُْ، ثًَـ ظاْػت نُوتبًَت" ئًٓذا زََيًَت:يإ ًٖض واقًعًَهِ ساظضبُزَغتِ 
و واظ يُ ئاواتِ بُ  بهؿًَتُوَ تُواظوع ظؤض يُنِ"ثًَىيػتُ يُغُض ًََصوو بؤ دًَطا

. ئُّ بؤضىوُْ يُطٍَُ بؤضىوِْ طُوضَ فُيًُغىوفِ فُضَِْػايِ 61بىوٕ بًًََٗٓت "تظاْػ
َُٖىو دًٗإ  نُ،زا  (CLaud Levi Strauss) ؽؤ" نًىز يًعِ ؾرتاوئَُطِ

ًََصوو  ِْ نؤَيًىَتُوَو ضاّ خؤّ يُغُض طُضِاوَ و يُ نؤََُيطُ دؤضبُدؤضَنا
بُ ؾًَىَيُنِ تُواو  ًَْووقاْىنُ ًٖض  ،اّ وايُضاطُياْسووَ، يُى زَططيَتُوَ. ئُّ ضِ

يَهُوتِ طَُُّ بُخت يَهُوت وَى ضِسىنُِ ًََصوو ْانات، بَُيهى ًََصوو بطيتًًُ يُ ضِ
وايُ.  "َُٖىو نؤََُيُ ضووزاويَهًـ نتىَت وَى نؤََُيُ ياضّؤَيًَت" و "ضِ

ساَيُتاُْؾسا، ئُطُض يُ طَُُّ بُنَُيُنُبىوًْإ ئُجناَِ ظؤضيإ ىلَ زَنُويَتُوَ. يُو 
ْػِ ًََصوويًسا "طَُُّ زؤضِاو" زاَُظضيَٓني ئُوَ، ساَيُتِ بَِ ضَوادِ و ضابُخت و 

َُّ بطاوَ بعووتُٓوَّ ئاوَزاِْ و ِ ىلَ زَنُويَتُوَ. طُؾاضغتاًًُْتُْظؤنًِ 
 ،يَطُيَُضَضيـ يُ ضِظِاْؼ قاظاْر و ضًُوَ، طَُُّ بُخت و ؾاضغتاًًُْتطُؾُنطزِْ 

ووزاوَ ثًَؿبًِٓ طُىل ضيَهُوتًإ يُثًَؿُ. َازاًََهِ ًََصوو يُ ضِٕ وقاْىضىْهُ 
زاضىوِْ ِ ًََصوويِ بُ وضزّ بُزواسُؾاضزاوَ. نُواتُ ثًَىيػتُ ًًَُْٖنطاوَناْسا خؤّ 

. بُ َوت و ثًَض و ثُْاو بازاُْوَناِْ بعاْطيَت.ِ ضِطىيَطَّ تىاْػت ًًَٖبؤ بهطيَت و بُ
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دًاواظيِ دُوُٖضيِ ًَْىإ ًََصووّ بُضِيَهُوت باضنطاوّ  بؤضىوِْ ؾرتاوؽ ئَُُيُ 
 ُت و ثًَىيػتًًُوَ. ًنُ نُوتىوَتُ شيَط سىنُِ سُمتً ،ئازًََعاز و ًَْىإ غطوؾتًسا

نىيَطاُّْ بَِ ُٖغتِ )ْا  و غطوؾتًًُنُزا تًُْا ًَٖعّ بٓبرييُ ظاْػتُ 
طؿتًًُنإ زَضزَنُوٕ و ًٖض ئاَاجنًَهِ بُُٖغتِ  ُْوقاْىئازًََعازّ( ناضيطُضَو، 

وواَيُتُنإ، ُْ يُ نؤتايِ ئُجناَُناًْؿسا نُ ودىزّ ًًُْ ُْ يَُُبُغتُ ضِ ،بُ ئاوات
اُْزا زَنات، بُالّ يُ ًََصووزا تُئهًس يُغُضبىوِْ ضيَهدػنت يُْاو ئُو َُبُغت

 .62َُغُيُنُ بُ تُواوَتِ دًاواظَ 
يَباظّ تُواوّ ٖعضّ ًََصووْىوؽ يُ ٖعضّ يَُُوَ بُ تُواوَتِ زَضزَنُويَت نُ ضِ

دًاواظَ، ضىْهُ ًََصووْىوغُنُ غُضَتا َُبُغتِ يُ تانُ تانُّ  )عامل( ظاْا
طؿتًًُنإ  ُْوقاْىاجنِ ئُوَيُ نُ ضووزاوَناِْ ضابطزووَ، بُالّ ظاْانُ َُبُغت و ئاَ

 زابطِيَصيَت.
ُبُضاَبُض ئُو ضِ و بؤضىوُْؾسا نُ زاوا ي بُض ُئ ضَا ُُب َت و ي ًَْ ػت زاز ّ نُ ًََصوو بُ ظْا اُي

ُْسٔي ضِ ػت خؤّ بهًَؿًَتُوَ، ض ، نُ ٕاوبؤضىوِْ زّ ُُٖي ًََصوو زَنات ُي بىاضّ ظْا
َؿًٌَ َ بُٖاّ ز زَنُٕ و ؾاْىؾُونُِت ًََصوو ًث ُْاو َُعطيفُناٌْ َنُٕ و ططِْب طًِ ي

ُُْوَ؛ ئُوَتا ازئازًََعاز َت بُ  (paul veyne) –ثؤٍ ظائ  -نُّ زَن ََيًَت: ًََصوو ْاًب ز
ػت  .63ظْا

زََيًَت:" ًََصوو قػُّ  ،ًََصوو زَخاتُضِوو ّاّ خؤّ يُباضَ)ٖٓطّ فؤضز( يـ ضِ
 .64(History is bunkبُ ظَاِْ ئًٓطًًعّ )  قىبُيُقُوُُٖي
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طىت نُ: " ًََصوو، ُٖض َُٖىوّ بُ  ًََِصووْىوغ هًإ فؤضز، بُ  )ضاوؽ( ّؤشيَضِ
 Nietzshe)ُ ـ ئُويـ فُيًُغىوفِ ئَُيُإ ًْض. ث65ًَنَُيهِ ًٖض ْايُت "

ايطُياْس نُ "ًََصوو َطزووَ" و ئُّ َطزِْ ًََصووَؾِ بُ ثًَىيػت ضِ (1900 -1844
تِ:" تاّ و بؤّ بؤطًُِْ ؾتُ نؤُْنإ زاْا بؤ ضظطاضنطزِْ ئازًََعاز يُو بريوباوَضَِو و

 .66طَُاضؤّ ئازًََعازّ زاوَ"
 ،ُناِْ زَناتًاغتًبُ ًََصوو زَنات و قُيمُضّ بُ ضِ نابطايُنًـ نُ طاَيتُ

". زيهُ زََيًَت:" ئُطُض بُضزيـ بًَتُ ظَإ ًََصوو َُٖىوّ زضؤّ طُوضَيُ و ًٖضِ
زاُْضّ نتًَبِ  يـ( Hegel – 1770-1831)ًٖطٌَ  -غُيطَنُف يُوَزايُ نُ 

 ايطُياْس و وتِ: )فُيػُفُّ ًََصوو( ئُويـ ضِ
" ئُو ؾتُّ نُ َطؤظ يُ ًََصووَوَ فًَطّ زَبًَت ئُوَيُ، نُ ًٖض نُغًَو ًٖض 

 .67ؾتًَو يُ ًََصوو فًَطْابًَت"
ُْط ػتً  ُبُضَّبُ نىضتِ ئُو ثًَٓاغُّ ت ػت، َُٖىو ئُو بابُتُ ظْا اُْ ْاططيَتُوَ، ًظْا

ػت نُ يًَهؤَيُضإ ُبُضئُوَ ثًَىَْسيساضإ واّ بُ باف زَظأْ ًبُبَِ ْانؤنِ بُ ظْا َٔ. ي ًإ زازًَْ
ػت نؤََُيَِ سُقًكُتِ  رت ثًَٓاغُبهُٕ و بًًََٔ: )ظْا ػت بُ ؾًَىَيُنِ فطاوْا نُ ظْا

ٓني و تًَبًِٓ و ضيَهىثًَهِ ضيَهدطاوَ، بُ بُضْاَُيُنِ تايبُتِ يًَهؤَيًُٓوَو ثؿه
ػا طؿتًًُنإ بسؤظيَتُوَ و زَضيإ َ و ًَُٖؿُ ُٖوٍَ زَزات ضيَهُوتىوغاغهطزُْوَ زَغت

ُ زَنُٕ. ْاُّْوقاْىبًًََٗٓت، واتا زؤظيُٓوَّ ئُو   سىنُِ ئُو زياضزْا
ُٖضضِ ًََصووَ ئُوَ بُضزَواّ ُٖوٍَ زَزات بؤ زؤظيُٓوَّ ئُو ضيَػا طؿتِ و 

ََُيطُنإ زَبعويًََٓت... ثُضَغُْسِْ نؤ قاْىُْناِْنُ ًََصوو زَدىوَيًًََٓت و  ْاُّْوقاْى
ابطزوو نُ َُْاوٕ و ئاغُواضيإ نىيَطبىوَتُوَ ووزاوَناِْ ضِبًَطىَإ ًََصووْىوؽ ْاتىاًَْت ضِ

يَطبىوَتُوَ و ًََصوويًُناِْ وَى ئاغُواضيإ نى و زَْطىباغًإ تًُْا يُ ثايماوَ
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سا ُ ْىوغطاوَناْزَْطىباغًإ تًُْا يُ ثايماوَ ًََصوويًُنإ وَى، ئاغُواض و بَُيطُْاَ
، ئُواُْ َُٖىوّ بطًَطِيَتُوَ و بًاًًََْٗٓتُوَ و ْاؾتىاًَْت، وَنى ظاْػتُناِْ َاوَتُوَ 

َامتاتًو غىوز يُ تًَبًِٓ ضاغتُوخؤ و بَُيطُّ ثُتًِ عُقًَِ وَضبططيَت، بَُيهى يُو 
زًََٖٓا. ئًَُُ ابطزوو بُناضّ ووزاوَناِْ ضِثايماواُّْ ئازًََعاززا زَطُضِيَت، نُ بؤ ظآًِْ ضِ

، زَبًَت بُ وضزّ وَغفِ ًََصوو بهُئ و بًًَنَي: ًََصوو يُ نيئُطُض ًََصوو بُ ظاْػت زابًَٓ
و غًٓىبؤؽ  وَى ئًٓذًؤ (Ducumencary sciences)ظاْػتُناِْ بَُيطُْاَُيُ 

وضزبًًًُّٓ نُ  وئُّ ظاْػتُ ًَٖؿتا ُْطُيؿتىوُْتُ ئُ ُْناِْوقاْىوَغفِ زَنُٕ. بُالّ 
ُْخامسُ يُ تىاْػتِ  ،ثًًَطُيؿتىوٕ (Exact sciences)تُ سُقًكًًُنإ ظاْػ

يُ يًَهؤَيًُٓوَيُنسا نُ يُ شيَط  (pasmore)يُبُضئُوَ ثامسؤض  68ضاوزيَطّ و ثًَؿبًًٓسا.
ّ غاَيِ  (philosophy)ْاوًْؿاِْ "َُوظوعًًُت يُ ًََصووزا" نُ يُ طؤظاضّ 

وبؤضىوِْ بُضاوضزّ ظاْػتِ غطوؾتِ يُطٍَُ َخُٓ يُ بريزا باَلوّ نطزووَتُوَ ضِ 1958
اغت ئُوَيُ نُ يُطٍَُ زَضووْٓاغِ و ًََصووزا زَططيَت و زََيًَت:" بُضاوضزّ زضوغت و ضِ

 . 69ظاْػتِ نؤَُاليُتًسا بُضاوضز بهطيَت"
ؤَيِ وضووشيَُٓضّ ئُوَ ئُو ضاّ خؤّ يُ ضِ (paull valery)ًُ ُٖضضِ ثؤٍ ظايريي

بىوَِ نًًُاّ وَ وتِ:" ًََصوو تطغٓانرتئ بُضوًًُُ ضَؾبًٓاطُياْس و بًََصووزا ضِ
ظَيِٓ َطؤظُ و خُياَيِ زَضووشيًَٓت و طُالٕ َُغت زَنات و يازَوضيِ خُياالويًإ 
يُال زضوغت زَنات و ناضزاُْوَيإ يُ ال تًصتط زَنات و بطيِٓ نؤًْإ تاظَ زَناتُوَ 

ُٓ بُ ؾاْاظّ يإ بُ ضُوغاْسُْوَ يَوضِو ئًػرتاسُتًإ ىلَ زَبطِيَت، وايإ ىلَ زَنات 
بهُٕ. ًًًَُتإ وَٖا ىلَ زَنات، نُ ُٖغت بُ شياِْ تطف و تاَيِ يإ بُ عُدايبإ 

 .70بهُٕ و وَٖايإ ىلَ زَنات، نُ ُْتىأْ ؾاْاظيهطزًْإ بُ خؤياُْوَ قبىوٍَ بهُٕ
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ُُت برينطزُْ ًَعاز ظَمح َُيطُ يٕا ُي ئازَ وَ ُي نؤَ وَ برينطزُْ ضُئ ُُب نِ"باي َُي ٕ و " يا ًاُْ ًُت ب
َ ٌن "ًب َُي و َتبرينطزُْ ٕ " ًب ًًُتًٖض دؤضيَو وَى  ُب ،الُي ػت  َُظوع ِ ظْا ًُت ًُِْ ث َ الي و ِب

ًُٓوَ،  ِ ئايني و ض ًُت َْسّ نؤَُالَي ًَصوو زَنُويَتُ شيَط ناضيطُضِي ْاو َهؤَيُضَّ  َت، ضىْهُ ًي ْاًب
ُّ سىنُُ ئايسيؤيؤش َٔبيئ ُيساز َو ث ف نُ ُي ناِْناضزَنُ ،ًاُْ َتِ سىنِ و ططمياُْ  و ُْ غُض ضؤًْ

و َاْاو ُُْ غُض ُئ ناضيٕا زًََٖٓ ناضزَن ف نُ ُب ْاَاُْ ض َت و ئاطّا ىلَ  ُٔب ظاًْ ًَْت يٕا ُْ َ بعا غا ِث
َت ى بىوًب َُي ُٖض ؾًَى الَّ ُب َت، ُب ًُب ْ  َ ُِب َو ب اُْ ى زَنُويَتُ شيَط ناضيطُضًي   .ًٖض طفتىطؤُي

ًََصووَ ْانطيَت نُ و  و بطِوا ثاؾإ بطِوا ُب َُيهى ُئ ، ب َيسؤظيَتَُو ٕ  ز َِي يا ؤضنًَهِ ضيَص  ًًَُ ػت ظْا
 ٕ ُنا ًُت ػتُ نؤَُالَي ُْطريّ ظْا ِ الي ًُت سّ ظَمح َطَوَ ًئ ًْؿًَت. دا ًي ِ ىلَ زَ ضزَوَا ُِي ُب ُض ًْ

َت ًَب ُيساز ـ  ،ث ًُت ًْؿِ زَنطيَت و ُب ظَمح ُنا جنَا َإ ُي ُئ سّ طى ًَصوو ًئ  َ خامسُ ُْ
َو زَزؤظضيَُٓوَْوقاْى ًُي ـ ضِ ،ط َت و ُب طؿتً ًَب َى ػتِ ًث ؤضِن ظْا غُض بسضيَت. نَُ   ّا ُي

ػتبىوِْ ًََصوو" ثاَيِ ثًَىَْا نُ غىوز يُ بُضْاَُضِ يَصّ و ٖؤناضَناِْ طىَإ يُ "بُظْا
ػتِ ثُتِ وَضبططيَت و نَُىنىضتًًُناِْ ثَِ زاثؤؾًَت يإ ضاضَغُضيإ بهات"  .71ظْا

زُْوَيُ و ْاتىاًَْت بطاتُ ثًُيُنِ ضىْهُ ًََصوو ؾًَىَيُنِ ْاطىجناوّ تاقًهط
يُ نتًَبُنُّ خؤيسا  (Bosanguet)ودىز يإ سُقًكُت. وَى بىظاْطري

 .72)ثطَْػًجُناِْ تاى و بُٖاناِْ( زا باغِ زَنات
 ىوِْٕ بسَئ، نُ اليُْططاِْ "بُظاْػتبيًَطَزا ثًَِ خؤؾُ ئُو بَُيطاُْف ثًؿا

َضٔ نُ يًَهؤَيًُٓوَيُنِ ًََصوويِ ثؿتِ ثَِ زَبُغنت. ئُوإ وَٖاّ بؤ ز "ًََصوو
بَُيطاُّْ خىاضَوَ  و ُْٖسٍَ خُغًَُتِ يًَهؤَيًُٓوَّ ظاْػتًِ ُٖيُ و ثؿت بُّ بًاْىو

 زَبُغنت: 
هطاو بؤ يًَهؤَيًُٓوَنُّ زياضزَنات، ييُنُّ: يًَهؤَيُضّ ًََصوو نًَؿُيُنِ زياض

ًإ بساتُوَ، بُيآْاَُ و ئًٓذا ططميإ و ئُو ثطغًاضاُْف زازًََْت، نُ ثًَىيػتُ وَالَ
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ظاًْاضيًُ غُضَتايًُناًْـ نؤزَناتُوَ و ؾًهاضيإ زَنات و ططمياُْنُّ تاقٌ 
زَناتُوَ تا بعاًَْت يُطٍَُ بَُيطُ و زَيًًُنُيسا ضيَو زَنُوٕ يإ ضيَو ْانُوٕ، ثاؾإ  

 ئُجناَُناًْـ زازًََْت.
هطاوّ يزاويَهِ زياضووزووَّ: ويَطِاّ ئُوَف نُ ظاْاّ ًََصوو يُواُْيُ ًٖض ضِ

 بُيآْاَُناًْؿِ ُْزيبًَت، ُٖضوَٖا يُنُ و ضاغت يُ ظؤضبُّ ساَيُتُناْسا
نؤُْنطزبًَتُوَ يُطٍَُ ئُوَؾسا ؾاًَٖسيًُنِ ظؤضّ ئُواُّْ بُ زَغتُوَيُ نُ يُ 

ووزاوَنُيإ يُ َُٖىو اليُنًًُوَ زيتىوَو ووزاوَنُزا ئاَازَبىوٕ و بُ ضاوّ خؤيإ ضِِِضِ
نُ بًُٓضَ ٖاوضُضخُناِْ  ،َِْاِْ ثاف ئُو ظاًْاضيِ تاظََإ بسَووزاوَنيُواُْؾُ ضِ

َخُٓيًُوَ زيتىوَ.. نُواتُ ظاْاّ ًََصوو بَُيطُنُّ ثابُْس زَبًَت بُ ؾًهاضيِ ضِ ُْيإ
 نُ ئُغٌَ و ضاغتطؤ و زضوغت و وضزَ. ،بؤ ئُوَّ بعاًَْت

يَػاياُْ بُناضزًًَََٖٓت ئُو ضِ ًَٓتُوَ،غًًَُّ: ناتًَو ظاْاّ ًََصوو ئُجناَُناِْ زَخىيَ
 نُ يُوَ زَضًَت وَى ئُواُْ وَٖابٔ، نُ ظاْاياِْ غطوؾت بُناضّ زيَٓٔ. 

ضىاضَّ: ويَطِاّ ئُوَف نُ ظاْاّ ًََصوو ْاتىاًَْت بُ ؾًَىَيُنِ ضاغتُوخؤ نؤْرتؤَيِ 
طؤضِاوَنإ بهات، ئُّ نَُىنىضتًًُ تًُْا بُضْاَُّ ًََصوويِ ْاططيَتُوَ، بَُيهى 

َىو تىيَصيُٓوَ ضَفتاضيًُناًْـ زَططيَتُوَو يًَهًإ دًازَناتُوَ ُْخامسُ ئُواُّْ ُٖ
ظاْػتِ  ُْ وَىنُ تىيَصيُٓوَّ تاقًطُيًإ تًَسا بُناضْآًَٖطيَت، بُ منىوبُفًعًِ 

، زَضووْٓاغِ  politic، ظاْػتِ غًاغُت  sociologyنؤَُاليُتًًُنإ 
psychology  ّو، ئابىوضEconomy 73زيهُتِ ظاْػ و. 

وابعامن ًَٖؿتا ثطغًاضَنامنإ يُنالُْنطزووَتُوَ، قػُنامنإ يُغُض ئُّ َُغُيُيُ 
زضيَصَّ نًَؿا، يُواُْيُ ضُْس ضيَططيَو ُٖبٔ "يُبُضاَبُضزا" ُْياًَْٗؿتبًَت ًََصوو غُيُٓ 

اوبؤضىوًَْو ُٖيُ وَنى زيتُإ يُباضَّ ضاالنًًُناِْ تىيَصَضّ غُض ظاْػتُنإ، ضُْس ضِ
 ًَصوو، ئايا نؤؾؿُناِْ بُ نؤؾؿِ ظاْػتِ يُ قَُيُّ زَزضئَ؟ دا بؤ وَالَساُْوَّ ئَُّ
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دًاواظيِ ًَْىإ غطوؾتِ َُعطيفُّ ًََصوويِ و ًَْىإ غطوؾتِ  ثطغًاضاُْ و بؤ ثًؿاْساِْ 
 دًاواظياُْ زَنُئ:  ثُتِ يُ ثًَؿُوَ باغِ ئُّ ظاْػتِ

غتُنإ و ئاَطاظَناِْ ظ ُُب ُّ: يُى يُ َ ن َؿبًًًُٓ، بُالَّ يًَهؤَيُضّ ًََصوو ُي ػت ًث ْا
َت يُغُض ئُغاغِ ضووزاوَناِْ ضابطزوو طؿتاْسٕ  بهات،  (Generalizc)ًَُٖؿُ ْاتىاًْ

ُْطابىو، يإ ُب طىيَطَّ ثالُْنُّ ووزاوَناٌْ ضِضىْهُ ضِ ابطزوو، يُ ظؤض ساَيُزا، ثالٌْ بؤ زْا
ُبى طا نؤْرتؤٍَ بهطئَ، ُٖضوَٖا طُؾُّ ثَِ ُْزضابىو، ضىْهُ ٖؤناضّ زيهُّ ظؤض ٖ وٕ ُْزَتىْا

وَ  ُبُضُئ ُيُنُّ يُنالزَنطزَوَ، ي َُيو َُغ نِ نَُِ خ َُي ناضيطُضِي يُى ٖؤناض، يإ شَاض
ُوَ. سّ زووباضَ ْآب ؿِ ًئ  منىوُْنُو َُٖىو ٖؤناض و نطزَناًْ

ببُغتًَت. ظؤض  زيهُ زووَّ: تىيَصَض ، ثًَىيػتُ ثؿت بُ تًَبًًًُٓناِْ نُغاٌْ
يُ ثانِ يًَٗاتىويِ ئُو ؾاًَٖساُْ زَنُويَتُ غُض ؾو و طىَإ، ضىْهُ داضيـ 

 َُوظوعًًُت ئُوَيُ نُ ،ؾاًَٖسَنإ َُٖىويإ وَى يُى ْني و دًاواظٕ َاْاّ ئُوَف
 يُ تىيَصيُٓوَّ ًََصووزا َُغُيُيُنِ طىَاْاويًُ و دًَطُّ بطِواًًُْ. 

و نُغُ زَضًَت نُ ب ّ: تىيَصَضّ ًََصوو ظؤض ُي نِ ثاضضُ ثاضضُ ثُ غًًَُ ُُي َيهاْسِْ ويَٓ ًَهُو
الّ ثاضض َت نًًَُ، ُب َيُويَت َُٖىو ثاضضُنإ ثًَهُوَ بًَهًًََٓت و بعاًْ ُنإ نطاوَوَ  خُضيهُ و ز

ًُتُواو َىيػتُ  ْني و ظؤضيإ زياض ًْ ًُ، نُواتُ تىيَصَض ًث ُيُنًؿِ بُزَغتُوَ ًْ َُيط و ًٖض ب
غُضّ )ُٖوٍَ بسات( و بُتاالِي ويَٓ َت ٖؤّ ُي ُنُ ُب َُظْسَّ خؤّ ثطِ بهاتُوَ و بعاًْ

ُُي نُغًَهِ ويـ ُٖض ّزيهُ ضووزاوَنُ ضًًُ. يُوْا ُيساببًَت، ُئ ُّ  ىلَ ث وَنى نُغِ يُن
َيُنِ دًاواظ.  بهات، بُالَّ بُ ؾًَى

وَنى  ،غًػتًََُهِ زاخطاوو ناضْانات  ضىاضَّ: ًََصوو يُ دًَطايُنِ زاخطاو
و وَضظؾِ ًََؿهسا )َامتاتًهسا(  ًُنإًغطوؾت ئُوَّ نُ يُ تاقًطُّ ظاْػتُ

ووزَزات. تىيَصَضّ ًََصوو ْاتىاًَْت نؤْرتؤَيِ ُٖيىَُضدُناِْ تًَبًِٓ بهات و ضِ
 .74ْاؾتىاًَْت طؤضِاوَ ططْطُنإ و بَُيطُزاضَنإ وَضبططيَت
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ووزاوَناِْ يُ ضاخًَو و بُغرتاوٕ، ضِ و بُنات وؾىيَُٓوَووزاوَناِْ ًََصوثًَٓذُّ: ضِ
وويإ زاوَ، ئُطُض ئُّ زوو ٖؤناضَ، واتا ئُطُض ئُّ زوو هطاوزا ضِيًَطُيُنِ زياضد

ووزاوَنإ بػتًًَُٓٓوَ، ئُوا خُغًَُتِ ًََصوويِ ْآًًَََت و ْاتىاْطيَت ضَطُظَ يُ ضِ
ًٖض غىوزيَهًإ ىلَ بُزَغت بًَت، َُطُض يُ غٓىوضيَهِ تُْطِ "ْاًََصوويًسا" 

ئُّ  ؟!نُ ْاظاْني ضاوطُناًْإ يُ نىيًَُو ِٖ نًًَُ -ؤضفؤيهً –ُٖضوَنى ضووزاوَناِْ 
 .75زا ُٖبٔ يُ ظاْػتِ ثُتٌ زوو ضَطُظَف. واتا  ظَضووضّ 

ػتُنإ"زا زَزضيَت، ؿئُّ نؤؾ ُ بُضزَواَُّ نُ بؤ زاْاِْ ًََصوو يُ خاُّْ "ظْا
ِٓ ًََصووّ يُنالُْنطزووَتُوَ. ويَطِاّ ئُوَف نُ  يُ َُغُيُّ )غطوؾتِ َُعطيفُ و ظاًْ

زا زيت و ثاف ئُوَف  إ يُ ئُزَب و ٖىُْضّ ْىوغنيًَََصووزا بؤِْ ئايني و وضزَ ظيَط
ػتًًُنإ  ئاَازَميإ بؤ ْىوغًِٓ بُ زاضِؾتًَٓهِ ئُوتؤ نُ ًٖضِ يُ زاضِؾتِٓ بريؤنُ ظْا

ُوَّ ضِ ًُ، زيت، غُضباضّ ئُوَف يًَهسْا ػتًنَُرت ًْ اُْ ًووزاوَناِْ بُ يًَهساُْوَيُنِ ظْا
ُو يُطٍَُ َُٖىو ثًَِ زََئًَ"فُيػُفُّ ًََصوو" بُثًَِ بريؤنُّ ئُو ضِ نُ ؟نىا ووزاوْا

ُؾسا ًََصوو ضِ ػتًؿُ. ئُوْا َبُ و ُْ ظْا َت نُ ُْ ئايًُٓ و ُْ ئُز  ايسَطُيًُْ
 

 مَيروو و فةلسةفة:
ئُوََإ يُغُضَاوَ بًًََني نُ ًََصوو زَنطيَت يُ خاُّْ َُعطيفُّ فُيػُفُزا 

 ني فُيػُفُ ضًًُ؟ زابٓطيَت. با بعاْ
يُ ثًَٓاغُنطزِْ فُيػُفُزا زضيَصَ بُ قػإ ْازَئ، بُالّ ثًَىيػتًؿُ يُغُضَإ 

 ؾتًَو يُ باضَّ فُيػُفُوَ باؽ بهُئ و بعاْني ظؤض بُ نىضتِ َاْاّ ضًًُ.

                                                 

)ايتأضٜذ ايعاّ(ضُٔ )ايٓكس ايتأضخي٢(تطمج١: ز. عبسايطمحٔ بس٣ٚ، ٚناي١  :اميا٥ٌْٛٝ نٓت _75
 .169 -167، ص 1977، غ١ٓ 3املطبٛعات، ايهٜٛت، ط
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فُيػُفُ بُوَ ثًَٓاغُنطاوَ، نُ يًَهؤَيًُٓوَيُنِ بُضزَواَِ بىوُْ ُْخامسُ بىوِْ 
ئُوَف بُ ٖؤّ عُقٌَ و ظاْني غىوزّ ئُّ بىوُْ و يًَهؤَيًُٓوَّ ئُّ  ،خىزّ ئازًََعاز

 بىوُْ بُ ؾًَىَيُنِ ئُوتؤ نُ ثؿت بُبطِواّ ثًَؿرت ُْبُغتًَت.
ذسا ططيهًًُ، َاْاّ )خؤؾىيػتِٓ  ُٓب ُيػُفُ( ي ُتُوؾُّ )ف ( بَُُف واتا سًهُ

ُغىوف طريؤزَّ  ُتُفًُي ُغىوفِ ططيو philosophos)) سًهُ ًُي ََئًَ ف ؿُضوٕ ًؾ –. ز
َُيهِ ْاوّ ىلَ ْابىوٕ "  – ُبىوٕ ْاوّ خؤيإ ْابىو، يإ خ ُي ظََاِْ خؤيسا زاواناضو ضانػاظ ٖ

ـ 76"سًهُُتطريؤزَناِْ  ُيػُُف (خ.ظ plato 427- 347).. ئُفالتىوًْ . ثًَٓاغُّ ف
ُيػُفُ نؤؾ"زَنات و زََيًَت:  ُوَ و ظْاؿف ُتُ ًِِٓ زؤظٓي  ". يُ نتًَبُنُّ خؤيسا:"سُقًك

ُُي ُب تُواوّ سُظّ ُينؤَ و نُغ ُغىوف ُئ ًُي ََيًَت: ف ُتُو سًهُُت اض" ز َُٖىو  سًهُ
 عُقًَِ زاططتىوَ".

ضغ ْـً  ّؤتُئ ُفالتىو ُ  (خ.ظ Aristotle 384- 322)قىتاٌب ئ ُف ُيػ َيًََت: ف ز
ًًُ ػت ِن ظْا ُُي َ زَزات ُب بريؤن ًٕا ِث َُو خُضيهُ و ططْطً َه َُىو ؾًت  ٖ ًًُناِْ غًَ ـ  "ُئ َهً ناًت

َُو ُي )غُي باض نْا غىوُف ُيًُ ِ  (خ.ظ Socrates) 468- 399ثطغِ طات يٕا ىنَّ ف الَ َو
َُو ت زَنُٕ".  وزاي ًُك ُق ِ س ُ زيٓت ُ سُظ ب ٕ ن ُواُْ ٕ ئ نا غىوُف ُيًُ ِ:" ف  وت

 زا بطُضِيَت. ئاَاجنِ فُيػُقُ ئُوَبىو نُ يُ َُٖىو ؾتًَهسا بُ زواّ سُقًكُت
 :نُ ،اوَيُّ ضاخُ تاظَيُؾسا، فُيػُفُ وَٖا ثًَٓاغُنط

ًِٓ ضاالنًِ ئازًََعازَ و ئاَطاظ و ئاَاجنُنُؾِ، ُٖض ئازًََعازَ  و عُقٌَ يُ  77" ظْا
زَنات و وَالَِ ثطغًاضَناِْ ئازًََعاز زَزاتُوَ و برينطزُْوَ قىوٍَ زَناتُوَ و  ضظطاض تطؽ

  .ئُطُضيـ بُ بُضْاَُ غىيَٓسضيَت، َُٖىو بُضبُغتُنإ تًَجُضِزَنات"

                                                 

ايجكاف١ٝ ايعا١َ، بغساز  ز. عطفإ عبساحلُٝس فتاح، املسخٌ اىل َعاْٞ ايفًػف١، زاض ايؿؤٕٚ _76
 . 37 ، ص1986

ايفًػف١ ٚايسٜٔ يف اجملتُع ايعطبٞ املعاقط، طبع١ َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ،  :ز. فؤاز ظنطٜا- 77
 .43، ص1985بريٚت 
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و َقاُْ و ز ُفُ ُيدا ُي ُيػ ًًَنَي نُ ظاضاوَّ ف ني ب َتىْا غًَسا َ، ز ّ ُئ ُعطيفُ طاوَ نَُ  وَ زْا ، بؤ ُئ
ُضِوو: ُٓي ّ زَخ ُتاُْ ُو خُغًَ ّ خىاضَوَ ئ ُّ خاالَُْ َت.  ي ًَعاز بعاًْ  خُغًَُت زياضنطاوّ ئازَ

ّ ثُتِ  –أ  ؿاُْ ، واتا ًْ َُي َى ايِ و ثُتِ و ثانًِ ًث ًُْ نُ َؤضنِ ت ُُي ُيػُفُ، َُعطيف ف
ى نًِ ثًَىَو زَغتجا ا )زًْ ًِٓ يإ َاززِي زًْ َت بؤ ئاَاجنطُىل ئاًي ُ( غطيَتُ يزياضَ و ْاًب

َيهى ويػت و ئاضَظووّ ضَطسانا فػِ ئازًََعاز بُ زوض، ُب ضئُوَ اوتاوّ ُْ ُُب يسا زَطُضِيَت، ي
:ُ َي ُبُغت يُو ظاضاو َتُوَ، نُ َ ُيػُفُيإ بُوَ يًَهساو ُبُغتِ ظاضاوَّ ف نِ "َ ئاضَظووُي

 انصّ ُْفػِ ئازًََعازَ بؤ بُ زوازا طُضِاِْ َُعطيفُ".غطوؾتِ ث
ٖؤّ طُضِإ بُ زواّ ئُّ َُعطيفُزا، َُغُيُيُنُ يُ ُْفػِ خىزّ ئازًََعاززا،  -ب

طٍ( يإ بُ ٖؤّ ُٖغتِ هع ايفاالشتطال)سب  ئاضَظووّ بُزواطُضِاِْ فًهطّ يإ بُ ٖؤّ
ُو ٖاوغؤظّ و طَُييُ زياضزَ غطوؾتًًُنإ و يُ نؤَ (wonder)غُضغاًًَُوَ 

ٖاوزظيِٓ ْاو نؤََُيطُو َُغُيُّ يُنًَتِ و يُنُٓبىوٕ و ٖاوؾًَىَيِ و ٖاوزشّ و 
 سُظنطزٕ يُ ظآًِْ سُقًكُت، يُواُْوَ غُضَُٖيسَزات و ثُيسازَبًَت.

َخُٓططاُّْ عُقًَُ و ٖعضّ ضَٖاّ ئاظازيًُ فُيػُفُ نؤضثُّ غُضجنِ ضِ -ز
(Liberety of Thought) ًٖض َُظَبًَهسا ًًُْ و ثؿتطريّ يُ فُيػُفُ يُط ٍَُ

اوبؤضىوًَْو يُ ًٖض نؤٍََُ و تاقًَُو ْانات، بَُيهى َُعطيفُيُنِ عُقًًًَِ ضووت ًٖض ضِ
و نؤؾؿًَهُ بؤ يًَهساُْوَّ طُضزووٕ و  pure rational knowledge))و ثُتًًُ 

ًََعاز و بؤ ًََصووّ َُٖيبصاضزَناِْ ئاز زياضزَناِْ طُضزووٕ و بؤ يًَهساُْوَّ ئازًََعاز و
ئازًََعاز و ٖؤّ ضووزاوَناِْ ئُو ًََصووَ، نُواتُ يُغُض ئُو ئُغاغُ، فُيػُفُ يُ زشّ 

نُ زَغُالتُناًْإ يُ غُضضاوَيُنِ ئايًِٓ ( Dogmatism)( زؤطُاتًعَُّعطيفُّ )
 .تزَوَغتًَٓ ،يإ يُ غُضضاوَيُنِ زَضَنِ وَضزَططٕ

ُوَّ ضووٕ و ئاؾهطازا يِٓ زَبطِفُيػُفُ يُ ؾاياِْ زَض -ز طُضٍَِ، بُ زواّ يًَهسْا
 يًسا ويًََُ و بؤ ئُوَف بُضْاَُّ زَيًٓايِ و ًَٖٓاُْوَّ بَُيطُزَطُضِيَت، بُ زواّ ضاغتطىَ

ُضُ بُؾُناِْ زَنات و ثاؾإ بريؤنُّ قُْاعُتًَٗٔ و  ،زَناتثُيطَِو  واتا غُيطّ َُٖىو ًْ
َْػًبِ طؿتِ زَضزًًَََٖٓت و َُٖىويإ زَطؿ تًًََٓت و باَلويإ زَناتُوَ. دا يُغُض ئُّ ثط
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ػتًِ ضووت  –ئُغاغُ، َُعطيفُّ فُيػُفِ  يُّ الياْاُْوَ، بىوَ بَُيطُيُنِ َُعطيفُّ ظْا
 .78زَنات ثُيطَِو و ثُتِ و طؿتاْسٕ و ضيَطاّ قىوَيبىوُْوَ و َُٖيًَٓذاِْ سُقًكُت

 K.Jaspers)ريظ ناضٍَ داغ ؤؾٓايِ ئُو باغاُْ و بُقػُّدا فُيػُفُ، يُغُض ضِ
نُ  –بُو سػابُّ نُ بىوُْوَضيَهِ عاقًَُ  –( ثاٍَ بُ ئازًََعازَوَ زًََْت -1883

يُو ؾتاُْف نُ زَنُوُْ زَضوضوثؿتِ ئازًََعاز، يُى  ،عُقًَِ خؤّ بُناضبًًََٗٓت
 ًََصووّ ئازًََعازَ.

يُ  –دا يُبُضئُوَف نُ غطوؾتِ ًََصوو "تايبُتُ "و وَنى باغًؿُإ نطز  
تِ باقًُُِْ َُعطيفُناِْ زّ، ْاضًَت ْاضاض تىيَصَضّ ًََصوو يُ زوو ضيَطاوَ غطوؾ

ووّ ًََصوو زَبًَتُوَ: يُنًَُإ َُغُيُّ بُضْاَُيُ و زووًََإ َُغُيُّ ووبُضِِِضِ
زََيًَت: يُنُّ  (1889 – 1975  (Toynbeeيٓيب ؤيًَهساُْوَيُ )ايتفػري(. ت

ُ بُ زواّ سُقًكُتُناْسا بطُضِيَت و تؤَاضيإ ن ،ئاَطاظّ يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصوو ئُوَيُ
طؿتًًُناُْوَ ضووٕ  ُْوقاْىبهات، زووًََؿًإ ئُوَيُ نُ ئُو سُقًكُتاُْ بُٖؤّ 

 .79بُ ثؿهًِٓٓ بُضاوضزّ ئُو سُقًكُتاُْ ثُيسازَبْٔاُّْ وقاْىبهاتُوَ، ئُو 
ُباضَّ َُغُيُّ يُنُّ، بٓاغُنُّ ئُوَيُ نُ تىيَصَض، غُضضاوَ غُضَنًًُ نإ و ي

ًَت و ضريؤنُنإ يُ َُٖىواليُنًاُْوَ بساتُ بُض ضِ و ،الوَنًًُنإ اغت و َخُٓ و ضِبعْا
إ َُٖيبصيَطيَت و سُقًكُتُنإ بػَُيًًََُٓت و ضِ ووزاوَنإ تًَهَُٗيهًَـ بهات، زضوغتُناًْ

ُبىوٕ، بؤ خؤّ عُقًَِ خؤّ تًَسا غاتُ ناض و ُْسَّ يُ ضريؤنُنإ زياضُْبىوٕ و ْ  ئُطُض ٖ
ثاؾاًْـ سُقًكُتُنإ غاتُضِوو، واتا بُضْاَُنُ يًَهؤَيًُٓوَّ يإ خىيَٓسِْ ًََصووَنُ وَٖا 

ػتِ يُغُض  يٌَ ووَوَ )املتفل عًًٗا( بطِوات. دا يُّ ضِ ضيَههُوتىوزَنات نُ بُثًَِ ضيَػاّ ظْا
ػت نُ بؤ َتُ ظْا ًُْا يُ ضووّ ئُو بُضْاَُيُوَ زًَب ػت، بُالّ ت َتُ ظْا  ًََصوو زًَب

ػتِ تىيَصَضَنُوَ بؤ زَضًَٖٓاِْ َوطِيًَهؤَيًُٓوَنُّ ثًَ نطاوَ، واتا ًََصوو يُ ضووّ تىْا
ُْطريّ و ًَُْٖؿتِٓ ضِ َبًَتسُقًكُتُنإ و خؤ زووضخػتُٓوَ يُ الي ػت،  ُاّ ثًَؿىَخت، ز ظْا

                                                 

 .40 -39املكسض ايػابل، ص  :ز. عطفإ_ 78

يس تٛ _79  .63، ص1، ز1955تاش ط٘ باقط، َطبع١ ايتفٝض، بغساز : حبح يف ايتاضٜذ. تطمج١: االغ يٓبِاضْٛ
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ا. ئَُُف ضِ ػت با تىيَصَضَنُ ببًَتُ ظْا  َْطُواتا ئُطُض خىزّ ًََصووَنُ ُْيىيػت ببًَتُ ظْا
ػت. ُُْوَ بهات بُ ظْا  ًََصووَنُ الِْ نُّ يُّ الي

ُغ  َ ُباضَّ الَّ ي َاؾانُض بؤ ُُب َُو ُت " ئ َُو َهسْا ّ ًي ُُي ُباضَّ "َُغ َّ، واتا ي ّ زوو ُي
ًََ ْا َُو  ًٖضِ ُب زَغت ًََصووِي  ُعطيفُّ   َ َُو غطوؾِت ًٓ ًََصوو ْاغ  ّ ُُي ُغ َُو ظيرَت نَُ  ًَٓت ي

ُيػ ؤّ ف  ٖ ُُف بهات. دا ُب ُيػ ُواَيُّ ف طيَت ُيٖ َتىْا َُو ز ن ىُُف ناِْوقْا ُْ  ٔ ُي ُض  –ًََصوو بط ط ُئ
ى ُي ِْوقْا ًََهِ ف َازا َت  ًُب ًُٖٓ ُنُ بب ُت ًك ُق ُنٕا خؤيٕا سُظزَنُٕ س َهسا  ٔيػىف َُىو ؾًت  ٖ و ُي

غىوِف ئ ُيًُ ًكُت زَطُضِئَ. وابعامن ف ُق ًًع ًُٖض بؤ س س ضغٌ ًَب –ٓط  Bertrand)طتطْا

Russell 1872- ّْا َا ساِْ  ؿْا رت و ئاؾهطاتط( ُي ًث ِن ضوْو َُي ُزا، ُب ؾًَى ُف ُيػ  ،ف
سضِ ُيْا ًِٓ و ضِ وايط ُِْ ئاي ًٕا الي َ ُن ني: ُي ُُف زَضِوْا ُيػ َُو ُي ف ُْ َُُ ُي زوو الي ِ: ًئ َوؾتِ وت

ًَْىٕا الٖىت  َْس ُي  ْاو َّا  ِن  ُُي َط ُُف ًث ُيػ ف ف َُو . ب ًًُ ػت ُوَّ ظْا ًٓ َهؤَي ًٕا ًي َ َرياُت و زوَو
ُوَّىت زَضًَت ُي ضِو ظْاػت زاطريزَنات، ُي الٖ ّ  ،وّو ئ ُتاُْ ُو باب َٕا ي غاغٌ ضا ُض ُئ غ نُ ُي

 ّ َُو ػتـً زَضًَت ُي ضوّو ئ ، ُي ظْا ُظضاَو ُقني زَا ًاِي و ي ُُت ضازٍَ زيَٓ ُيؿتىْو ُط ًَٖؿتاْ  نُ 
ْاططيَت.  َ زا ّ بطِوا ِث ُُي ُغ غُضَ  َْسَ ُي ُو ىٍ زَنات و ئ عَا ُقًَسا زَزويَت و ُت ٍَُ ع ُط نُ ظؤضتط ي

َُو ) ضئ ُُب َ ي ُو ضئ ُُب . ي ( ُي ُُف ُيػ ْاوضُّ ف ُوـي ) ، ئ ُُي ػتساٖ  ًَْىٕا ئايني و ظْا ِن ئاظاز( ُي ُُي ْاوض
 َ َىيػتُ ًُث َْا ض ٗاتىوِي ُب َ ىوؽ ُب ًي ُويَتًَصوْو ُن ًِٓ خؤّ زْا ىوغ ُِن ظؤض  ،ّْ  ٗاتىوًي َ نُ ًي

ٕ بهؤيًََ ،ططْطُ ًًُنا ػت ُ ظْا ًٓ ض ُ ٓب ّ ي غُض ُ ُي َىيػت َُيهى ًث َُوب ّ ي ،ت نُ َُو َهسْا ُ ًي َ، ن ْاو ُغُض زا
ُّض ُْ غ َىيػتُ ُي ًا واتا ًث ُْ ًَُت ت َتب ًُب ـ  ْ غىوًف ُيًُ َت ُب ف َىيػُت بًب َُيهى ًث ىوؽ، ب ًََصوْو ُب 

80. 
ُيُيإ ّا نطوَضبُالَّ ضِ يُى َُغ َبُغتًَتُوَ و ُب نُ ثًَهُوَ ز ُُي َيُ ُٖضزوو َُغ ُ ئُو

ؿِ ٖ ََيًَت:" ًََصوو يُى ًئ ت، ز الّ زَياْهات ُب زوو ُي َت. ُب ًَْ ُوَ و زاز ، ئُويـ طًَطِْا ُُي
، يُ ًس ُتاُْ و سُقًك ُتُناُْ ئُوَف نُ ْاويإ ْاوَ بُ زوازاضىوِْ ٖؤناضَناِْ ُئ هايُِت سُقًك

َو و  َىإ سُقًكًُت َْسيِ ًْ َى ًُ يُطٍَُ ضووْهطزُْوَّ ًث ثؿهًِٓٓ وضزّ ئُو سُقًكُتاُْ ظياتط ًْ
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ُتًَهِ َْس ،81زيهُ سُقًك ُيػُفُّ ًََصوو وَى ثًَى ناضيإ ًَٖٓاوَ، بُ منىوُْ ف يساضاِْ ًََصوو ُب
اَاُْ بؤ َُٖىو ًََصوو، واتا ضاضَغُضنطزِْ ًََصووَ، نُ ئىًََس َاْاّ تُعاَىٍ نطزِْ ثطِ ُي ضِ

ُتا ُٖتاُي بسؤظيَتُوَ ُيُنذاضَنِ و ٖ ًَِٓ ًََصوو ب  .82وابىو ْٗ
و يإ وَى ئُو ظاْػتُّ يًَٗاتىوَ، نُ ًََصو ٕوقاْىنُواتُ )فُيػُفُّ ًََصوو( وَى 

بُ ؾًَىَيُنِ بابُتِ يُ ضيَطاّ يًَهساُْوَّ )ظاْػتِ ( يُوَ نُ خىزّ بريؤنُنُّ 
خؤيُتِ يإ بًًََني نُ خىزّ )ٖاونًَؿُناِْ( خؤيُتِ زَبًَت بُ ظاْػت. وَىلَ نًَؿُنُ 

اّ يًَطَزا ئُوَيُ نُ ًََصوو يُى بريؤنُّ ًًُْ، يإ يُى ٖاونًَؿُّ ًًُْ يا ضِ
وَّ يُ ظاْػتُ ثُتًًُناْسا ُٖيُ، بَُيهى ًََصوو )بريؤنُ( و ضَتهطزُْوَ ُْبًَت، وَى ئُ

طٍُ( و )ٖاونًَؿُطُىل( ُٖيُ، نُ يُى يُطٍَُ يُنسا طىظَضإ زَنُٕ و ْوقاْى)
زَزات  بُثًَضُواُّْ ظاْػتُنإ، ضىْهُ بريؤنُّ تاظَ بريؤنُنُّ ثًَـ خؤّ تىوضٍَُِٖ

 هُوَ طىظَضإ ْانُٕ.و دًَطانُّ زَططيَتُوَو زوو بريؤنُّ زش بُ يُنرتّ ثًَ
 ،ًًُْ  زيهُ اوبؤضىوٕ( بًَت ًٖضِيُبُضئُوَ، فُيػُفُّ ًََصوو يُوَ ظياتط نُ )ضِ

غػًاغُمتُزاضإ يُغُض يُى َُغُيُ وَٖايُ. ئايا  ّاوبؤضىوِْ دًاواظُٖضوَنى ضِ
 "زََيًَت:  بُّ ًًُْ؟ نطؤضًََُصوو غًاغُتِ زويََِٓ ًًُْ؟ غًاغُتًـ ًََصووّ غ

بٓىوغٔ" زَؾًتىاِْ بُ ثًَضُواُّْ ئُوَف  فُيػُفُ ًََصووْىوغإ زَبًَت تُْٗا
 بًًََت:" ًََصوو زَبًَت تُْٗا فُيًُغىوفُنإ بًٓىوغٔ.

 
 فةلسةفة ضي لة مَيروو كسد؟

نُ  ،فُيػُفُ، ضٌ بُغُض ًََصوو ًَٖٓا؟ يإ، فُيػُفُ ضؤٕ ضؤِْ بىوَ ئُو ظاْػتُّ
 ؤظيُٓوَّ سُقًكُتِ ًََصوو؟ًََصووْىوغإ ضيَطاّ خؤياِْ ثَِ زَبًٓٔ بؤ ز
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 ،ُ سُقًكًاُْ ٖاتىوًًَؾاضغتاًًُْتفُيػُفُّ ًََصوو وَى وَالًََو بؤ ئُو ثًَساويػتُ 
نُ يُ نؤََُيطُزا ُٖيُ، بؤ ئُوَ ٖاتىوَ نُ وَالَِ ئُّ ثطغًاضَ ططْطُ بساتُوَ: بؤضِ 

ُّ نُؽ بىو ئُوَّ ضووّ زا، ضووّ زا؟ وَى بعاْني، فُيًُغىوفِ فُضَِْػِ  ظؤيتًَط يُن
ووزاوَناِْ وؾُّ ئاويَتُّ)فُيػُفُّ ًََصوو( ّ بُناضًَٖٓا، َُبُغتًؿِ ئُوَبىو َُٖىو ضِ

 بُضضاو.  َخُٓ و ظاْػتِ غاتًََُصوو بُ ؾًَىَيُنِ ؾًهاض و ضِ
 ُ ًََصووْىوؽ ب ى بىو،  َُي و ًَصوو دؤضَ برينطزُْ ُفَُّ  ُيػ َط ُي ف غتِ ظؤيًت ُُب ًًَنَيَ  ضووْرت ب

َ َىَضَناِْ عٌُق ٖاتىَو ًث ناْسا  َبُ نؤُْ ُ نًت ى ثؿت ُب واُْ ببُغتًَت نُ ي َت، ُْ ُْس ًب  .83ثاب
ًُْا ببًَت بُ نؤََُيَِ  فُيًُغىوفُناِْ ًََصوو، ُْياْسَويػت يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصوو ت

ُْط و ؾُضِ و ثُميآْاَُّ غًاغِ و ضِ ووزاوطُىل يُى يُ زواّ يُى بُبَِ ئُوَّ قىواليِ و د
َبىو يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصوو يُ ٖؤناضّ ئُو ضووزاوْا ُ زَضغُٕ، دطُ يُوَف ئاَاجنًإ ئُو

ئًؿِ غُضَنًِ  ،ًََصوويِ غًاغِ و غُضباظيًُوَ بطؤضِٕ و بًهُٕ بُ فُيػُفُّ ئاوَزاِْ
ًُْا بؤ باؽ و خىاغِ ًؾاضغتاًًُْتفُيػُفُّ  ـ ئُوَيُ نُ يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصوو ُْى ت
َُّوؾِ سىنِ بُزَغت و باغِ ضَُيًو و ضِ تُضخإ بهطيَت، بَُيهى زَبَِ دًَطاّ  نؤؾو ؤشْا

ُّ  وَوؾِ عُقًَِ ئازًََعازؾتِ ططْطرتّ وَى بُزوازاضىوِْ ضِ بُزوازاضىوِْ ئُو ٖؤناضْا
اغتُ زَنُٕ. ئَُُف َاْاّ وايُ نُ ئُغًَِ فُيػُفُّ ًََصوو نُ زياضزَّ بعاظِ َطؤظ ئاضِ

ُوَّ ضِبطيتًًُ يُ سُظ و ئاضَظووّ ئازًََعاز بؤ زؤظيُٓوَ ووزاوَ ّ وَالَِ يًَهسْا
ضَتهطزَوَو بًَُٖعّ بعويَُٓضّ  ضيَهُوتِ chanceضاْؼ  ،ُضَنإ و ٖعضّغُضغاَه

ُوَّ ٖؤّ ئُو  ِْوقاْى . ظؤضيـ ُٖوَيِ زا ن84ُنؤََُيطُ و ًََصووّ يُ قَُيُّ ُْزا يًَهسْا
ُ بسؤظيَتُوَ، ضىْهُ ئُطُض ضِ ًَت، يَهُوت بُٖؤّ ضِضووزاوْا ئُوَ َاْاّ وايُ ووزاوَنإ زآب

ُوَّ ٖؤّ ًََصوو يإ فُيػُفُّ ًََصوو يُ ن ُٖض يُوَّ نؤتايِ  ،زَغتِ ثًَهطز َّىيًَهسْا
َت، ناضوباضّ ئازًََعاز نُوتبًَتُ شيَط ضووزاوطُىل زيَت، ضىْهُ ئُطُض ضِ َباغت ًب ُضو ًب

طيَت.  ،بُضَوَ  ئُوا ًٖض ثًَىيػت ْانات ًََصوو ْاوّ فُيػُفُّ ىلَ ٓب
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َخُٓيإ يُّ ٖعضّ ضيَهُوتُ ووْىوغإ و فُيًُغىوفُناِْ ًََصوو ضِطُوضَ ًََص
َخُّٓ ىلَ زَططيَت و زََيًَت: "ئُو ئًؿُّ ئازًََعاز يُ ًََصووزا يٓيب ضِؤططتىوَ. ت

ُٖضوَٖا ًََصوو  تُوَيَػِ و بُؾُو َُٖيًىَؾًَٓنات، وَى ئُو ئًؿُ ًًُْ بُضؤش بريِ زٍَ
تُ زَؽ ضُْس ؾتًَو، بُبَِ ًٖض ئاَاجنًَو و نُوتبًَ ،( ًًُْْةاذٌطئُو ئاغًاوَف )

 .85تًُْا بؤ ئاظاضزاِْ خؤيإ ُٖىلَ غىضِيَٓٔ
واّ بؤ زَضٔ، نُ ئُوَّ يُ ًََصوو زَقُوًََت  ُٕٖ زيهُ يُوَف ظياتط نُغاِْ

ئُطُض بُ وضزّ غُيطّ ضووزاوَنإ بهُئ و يُو  ،زَنطيَت ثًَؿبًِٓ بهطيَت
ئَُُف َاْاّ وايُ  ،ووزاواُْيإ زاوَ ئُو ضُِٖيىَُضدُف بهؤَيًُٓوَ نُ زَوض و خىىل

ٓس ًَنُ يًَهؤَيُضّ ًََصوو زَتىاًَْت سىنُطُىل َُٖىوَنِ ئُوتؤ ثًَؿهُف بهات. ٖ
َُٖىوَنِ و طؿتطريبًَت بتىاًَْت ثًَؿبًِٓ ضووزاوَنإ بهات. ئُّ ثًَؿبًًًُٓف يُ 

سىنُِ ًََصوو ، ٕطؿتِ ًَُْٖهِ وقاْىناتًَهسا ضووزَزات، نُ وَٖا زابًَٓني ضُْس 
يَطُّ نُ بُ ضِْاُّْ وقاْىزَنُٕ و بُ نَُيهِ بُضناضخػتًٓـ زئَ، ئُواُْف ئُو 

( ُْبًَت ْازؤظضيَُٓوَ. )يًَهؤَيًُٓوَّ Empiricism)يًَهؤَيًُٓوَّ ئًُجطيكِ  
 ئًُجطيكِ = يًَهؤَيًُٓوَّ تاقًهطزُْوَّ َُيساِْ(.

و َاضنػِ  ًًُناِْوَظع وَىظاْػتبىوِْ ًََصوو بُ منىوُْ ثًَؿُْطُناِْ َُظَبِ 
ُوَ َُٖٓىوَنًًاُْ بسؤظضيَ ُْوقاْى ضاياْطُياْس، نُ زَتىاْطيَت ئُّ ،و تاقًهطزَيًُنإ

ًََصوو  يُٓوَناِْيَطُيُوَ نُ تىيَصنُ بُٖؤياُْوَ ثًَؿبًِٓ زواضِؤش زَنطيَت يُو ضِ
وَ و ثؿت بُ ايتأضيذ( غطيَتُ شيَط ضنًَفِ بُضْاَُناِْ يًَهؤَيًُٓوَّ ظاْػتًًُ ذث)َبا

اغت بٔ، ضىْهُ تًَبًًٓـ ببُغرتيَت. بُالّ َُضز ًًُْ تًَبًًًُٓنإ يُنُو ضِ
يَطُ ْازات بُ ًََصووْىوؽ بُضْاَُ تاقًهطزُْوَناِْ بعووتُٓوَّ بُضزَواَِ ًََصوو ضِ
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بُ تُواوّ غاتُ ناض. يُطٍَُ ئُوَؾسا، ئُو فُيًُغىوفاُْ غىوضبىوٕ يُغُض بريؤنُّ 
بعووتُٓوَّ نؤََُيطُ و زاوايإ يُ ًََصووْىوغإ نطز نُ بُ  ناِْقاْىُْ زؤظيُٓوَّ

ُٖضوَنى ضؤٕ ضؤِْ ظاْاياِْ غطوؾت  ،بطُضِئَ و بًاْسؤظُْوَ ْاُْزاوقاْىؾىئَ ئُو 
بعووتُٓوَيإ يُ تُُْ غطوؾتًًُنإ و َامتاتًو و طُضزووْسا زؤظيًُوَ،  ُْناِْوقاْى

بسؤظُْوَ. بُوَف ثًَؿبًًًُٓناِْ  بعووتُٓوَّ نؤََُيطُ ُْناِْوقاْىئُواًْـ 
 .86ظاْػتِ زازََُظضئَِْ وقاْىًََصووْىوؽ زَبُٓ ظاْػتِ و يُغُض ئُغاغِ سىنُِ 

ُغىوفُناِْ ًََصووَوَ وَى زيتُإ ًَٖطؾًَهِ  ًُي ُْسَّ ُي ف ٖ ٕ ُيُ يُالُي ُّ بريؤن وَىلَ ئ
ُُي و ووزاويَهِ ًََصوو تايبُبًَُٖعّ نطايُ غُض يُغُض ئُو ئُغاغُّ نُ ُٖض ضِ ُْسِي خؤّ ٖ مت

َْسيِ ضُغجاو و ئُو ضِ َى ُتُ ًث ُْاوزا ظؤضَو ظَمح َو نُوتًٓإ ي ووزاواُْ ئاَيؤظٕ و ئاويَتُٕ و ًي
ًُ. ئًسّ بُو  ػتُ غطوؾتًًُنإ ًْ ًَٓطيَت، وَنى ظْا ُْسَّ تاقًُاْسا بُناضٗب َىإ ٖ طؤضِ و يُ ًْ ُْ

َْسِي ضُغجاو  ُتُ ثًَى ٔ: ظؤض ظَمح ُُْ ئُوَّ بًًََ َىٕا ضِدؤضَ زَط ووزاوَناِْ و ُْطؤضِ ُي ًْ
ووزاوَناِْ ًََصوو. نُ ئؤباَيِ ئُجناَُنإ بهُوُْ ئُغتؤّ ضِ ،ًََصووزا ببًَت بُ دؤضيَهِ ئُوتؤ

، ضووزاوّ ٖاوؾًَىَ ضووبسات ُثًَىيػتِ ْاظأْ وَ ب ُبُضُئ ووزاوَنُ ُب ًٖض دؤضيَو ضىْهُ ضِ ،ي
َتُوَ وَى د ا )نًَؿُطُىل فُيػُفِ ُي ْىوغًِٓ ضز ظٌَ يُ نتًَبُنُّ خؤيسؤزووباضَ ْاًب

ـ ئُوَتا، ًََصوو خؤّ زووباضَ زَناتُوَ، ُٖضوَنى  87ًََصووزا( باغِ زَنات، ياًْ
تِ ىنًسيسيؼت َو ْعيو ًَو )ب طىتىُي طْاضزو زّ فىتى(ف ُٖوَيِ زا نُ ُٖضزوو بؤضىوُْنُ ًي

الّ ضِ ُتُ، ُب ِ:" ًََصوو ضِق ُي سُمتً ـ قبىوٍَبهاتُوَ و وت . 88ْانات" يَهُوتُناًْ
َٓٔ و بؤ  ،يٓذىوز ئاَؤشطاضيِ ًََصووْىوغاِْؤُٖضوَٖاف ن ُناِْ ًطؿتً ُْوقاْىنطز نُ واظًب

ُتُناًََِْصوو  َُيهِ ئُو ظََاُْ يُ  سُمتًً طُضِئَ و وتِ: باؾرت وايُ ُٖوٍَ بسَٕ وَى خ ُْ
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ؿإ بسَٕووزاوَنإ بطُٕ. يإ ئُو ضِضِ نُّ خؤيسا ًْ ُُْ . ئُوَف 89ووزاواُْ ُي ضىاضضًَىَّ ظََ
هُّ َُٖإ بؤضىوُْنُّ ىثىيس ظؤٕ ضْا ًُنُ ًي َُيُاًْ  .89ُيزاَُظضيَُٓضّ َُزضَغُ ئ

َُٖىوَنِ زَططٕ، خؤيإ  قاْىَِْخُٓ يُ بريؤنُّ (نُ خؤيإ ضِئايسيايًتًُنإ)
زشّ ُت ططت و بُٖاوًُت( ياخىز يُ بريؤنُّ دُبطيًَخُٓيإ يُ بريؤنُّ )سُمتًضِ

نُ بُ تًُْا غطوؾت ًَهُضِ  ،اياْطُياْسزاوَو ضِغطوؾتِ ًََصوو يُ قَُيًَُإ 
يَطا ضِ ئايسيًػتُنإًُتُ، وَىلَ دًٗاِْ ًََصوو ئاظازيًُ.. ويَطِاّ ئُوَف ًدًٗاِْ سُمت

بُالّ زََئًَ ٖؤناضَناِْ ًََصوو دًاواظٕ  ،يُ ًََصووْىوؽ ْاططٕ بؤ ٖؤناضَنإ بطُضِيَت
ُناْسا ؤناضَناٌْ ظاْػتُ غطووؾتًًيُ ٖؤناضَناِْ ظاْػتُ غطوؾتًًُنإ، ضىْهُ يُ ٖ

ووزاوَناِْ ىَْسيًُنِ ئاؾهطايإ يُ ًَْىاْسا ُٖيُ، بُالّ ضِساَيُتُنُ و ٖؤناضَنُّ ثًَ
ًََصوو ثًَىَْسيًإ بُ ئازًََعازَوَ ُٖيُو ئازًََعازيـ ئاظازَ و ٌَ بؤ بريؤنُّ 

صووزا يَطُيُى بُ ضووّ ْاوزاضاِْ ًََنُ َُٖىو ضِ ،ُت نُض ْاناتًتىْسّ سُمتً
يَطُيُ ُْبًَت نُ ًََصووْىوغُنإ خؤيإ ططتىوياُْتُبُض، تًُْا ئُو ضِ ،زازَخات

ووّ ضِ زيهُ ضوويساوَ بُؾًَىَّ ناضنُ ،ضووزاوَناِْ ًََصوويـ بُو ؾًَىَيُ ُْبًَـت
يَتُ بُض. رييَطايُنِ تط بطيإ ضِزيهُ  ُْزَزاو َُظْسَ ُْزَنطا بُ ؾًَىَيُنِ

ضاّ سُمتِ بسات و بُ منىوُْ نائُطُض  ،وْىوؽ َُٖيُ زَناتوَٖايُ ًََصو ُنًُّاغتًضِ
" ُْزَنطا خؤّ ىلَ :ُٖضزَبىو ببًَت" يإ بًًََت  ،" ًٖض ضيَطايُى ُْبىو:بًًََت 

ووبسات" يإ:" سُمتِ بىو، مباُْوَّ و البسضيَت" يإ:" ضاضُْبىو ُٖض زَبىايُ ضِ
دؤضَ قػاُْ َاْاّ وايُ زَٖات" يإ: ُٖض زَضزَنُوت. ضىْهُ ئُو  َُْاُْوَّ ُٖض

، خؤ ْاوزاضإ و يُضازَبُزَضئًؿِ ئازًََعاز زَنُويَتُ شيَط زَيطَِقِ و تىْسيِ 
 .90ٍَ )زَِ( ْني، ًَٖعّ ْازياض بًاجنىوَيًًََٓت َنُغايُتًًُناِْ ًََصوو زاو
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غُض ضِ نًـ ُي ُُي ُْس منىْو واُْ ض ُٓٓوَُئ ًَٖ ًَصوو زَ  َ نِ  ،ووزاوَناِْ  زيهُزَنطا ضيَطاُي
ضبططْ ُوا و ُٖوَؽ  ُُب  ٖ ؿُ)فطز( ُي ضِ تانُنُؽ و ًُت ََئًَ ظَمح سا زَضزَخُٕ و ز  ووزاوَناًْ
َؿبًِٓ بهطيَت.  ٕوقاْى َُىوَنًًٕا ىلَ ًث َت، يٕا ياغاطُىلٖ  َُىوَنًًٕا ىلَ ُب زَغت ًب طُىلٖ 

وَؾسا ْاَئًَ نُ ضِ ٍَُ ُئ ط ًُ ُي ضُِي ًََصوو بطيًت ُِتَوؾِ  ُوِت ث ُُت ٖؤناضَنُ ،يَه ّ نُ ظَمح
ٖا  ُتُ سىنُطُىل وَ ًًَنَي، ظؤض ظَمح َُي ُب ئاؾهطا ب و وٕا ُئ َاجنِ ُئ ، ئا ًَٗطيَت و بسؤظضيَتَُو زَضب
ًَصوو  ُوَنُّ، ضىْهَُ  َهؤيًَٓ اْهات ُب ئاَاجنًَو ُي ئاَاجنُناِْ ًي ىوؽ ًب ًَٓطيَت نُ ًََصوْو زَضٗب

ُي ُِت ُٖوَغِ تاى وٖ  ًًِ تايب قاٍَ و ق َت ُب ُْس ًب َوّا ثاب ضز َىيػتُ ُب ِ ًث ىَُضدِ نات و ؾىيَٓ
 . َ بهطيَتَُو ًََصووّ ِث َت و َُٖىو  ًَجُضِبًب و قػاُْ ت ًُ ُئ نًؿِ ًْ ًٖض ضيَطاُي زياضنطاوّ خؤّ. 

َْا ضِ ًََصوو ز ًََصووْىوؽ،  زَغت زَزات،ضىْهُ " ًَصووبىوِْ خؤّ ُي ؤضنَِ  ُنَُ  ًََصووًي ووزاوَ 
َاْا َُٖىوَنً بؤ ئاوَزاِْ ىوغًَت..ًياخىز بؤ ؾؤضِف ُب ًَصووّ بؤ  ُيإ ْْا  َ َُيهى ب

ُت ًًْ َهِ زياض ُِى يإ بؤ ؾؤضِؾًًؾاضغتا ًُت ًك َهِ زياضنطاو، ُي سُق َْىوغًَت.يوالًَت  91هطاوزا ز
وٕا  ضِّا ُئ ،  ُب ْاّ واُي َُف َا ُْس  –ُئ ُتُ ض ىظؤض ظَمح َووقْا ًْ  ٕ طيَت يا زآب

ًَٓطٍَ، ًََصووزازَضٗب ًََهِ ُي َُٖوَغِ تانُنُؽ و نتىثطِّ و ضِ َازا ًُب  ٖ ُ يَهُوت ت، ضىْه
ؤّووزاوَنٕا ضِضِ  ٖ ٖاو ظؤضتطٔي َ ُب َِ نَُرتٔي ٖؤّ ِب ًُث ال ) َْطُ ب ّ ووضِ (عرضالُب ى ُي بسَٕ. ُي

ُوَ ّ نُ ق ًَػط –ا ٖؤناضاُْ َْىوغِ  ُجطاتؤض وَنى باؽ زَنُٕ ضاض َْىوغِ ًئ ِ و ضاض ُت ًي
َ: ئ و "بىو، وَى زَطًَطُِْ ًًؤثاتَط ُتّا "يىوِت ن ُتانُؾِ خ ًْؤ تُْضؤَاِْ بىو،... خ َ ؤ ؾُضِ

ُنُّ  ؤّ –زَضياًي نًت ّ  -ُئ ضز ُُب ضزاو ْ ًٓؿت و وضَّ ُب َ ًًؤثاتَط تطغِ ًي س، ضىْهُ ن ّ زؤضِْا
ُالت، ئؾُضِ ًَٖؿت وٖ  دَِ  ًَٗؿت، زْتؤًْؤف فُضَاْساض َُنُّ ُب دًَ ّ و غُضباظَناِْ خؤّ ُب وا

و ضووزاوَ ب. ثػهاٍَ  غُض ُئ ُغىوف ّ(B.Pascal – 1623- 1663)نُوت، دا ُي ًُي  ف
ًَصوو زَطؤضِاو ثاؾإ،  ، ضووَّ  ًًؤثاتطَ نََُِ نىضترتباُي طُض يىوِت ن ََيًَت:" ُئ ُوَ ز ُب طايَتُداضًِي

نِ زّ ُُي َبىو". منىْو ز وباضَوَ ئاوَٖا ُْ ِ  ُي ، ُي ثايعّ غاَي هِ يؤْٕا ًُي ُْسَضَّ  غه ََيًَت: ُئ ز
( طًاِْ ُي زَغت322) ُْاظ )َسٌي َهِ ب ميىوًْ  َ طاّظ و ضووز خ.ظ( زا ُب ٔ  اوَزا و َطز. ُئ ُْسي ض

َهُوتُوَ، تا زوّا ضؤشطاضيَهِ زووض و زضيَص  ناضَغات و ضِ ؿِ ًي َُىاض و ثطِ ًئ ٕ )ووزاوّ ْٖا ػتؤ ْو
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ُْاوباْطِ ّ غُضؤِن وَظيطاِْ (ضُضضٌ ًا، ضِ ب ضيتاْ ( ُب ُِث ٖؤّ طاّظ )ق ِ: ُب ؤشيَهًٕا وت
ًَ ى ضاضَنُ  ًَْو، ُي ُضوَٖا تطَُميىو  ٖ!ٕ ًَعاز نىشضا ُ غاَيًؤٕ ئازَ ى  1917ِ ؤتػهِ نُ ي زا ُي

ض ُي ثايعّ غاَيِ  ّ 1923بىوَ ُي فُضَاْساضَناِْ ؾؤضِؾِ ئؤنتؤُب َِ خىيَٓاو الًْ ًَُ زا واّظ ُي 
َبىو نُ ضىَو بؤ ًَِِٖٓاو ُي ضِ و نُؾِ ُئ اْىوّ ضانطزُْ ُالت , ًب ملِق غتاينيٖ  ّ ضاوّ ق طاوّ و تا
 . ٗاتىَو َ  ًي

ًل ًًُْ، ئُوَتا زََيًَت:  ئُّ قػُ و طاَيتُداضِّ و َُبُغتاُْ ثًَىيػتِ بُ تُعً
زَتىاًْت ثًَؿبًِٓ بهُيت ؾؤضِؾًَو يإ دُْطًَو زَقُوًََت، بُالّ قُتاوقُت "

 . 92طاوّ ضًت ىلَ زَقُوًََتاوّ ثايعَّ قُملنُ زواّ ضِ ،ْاتىاًْت ثًَؿبًِٓ بهُيت
ْْا ُّ منىو ًََصوو، ئ ُْسِي  مت ًََصوو و تايب ُعطيفُّ   َ ًاِي ُْ ُْططٕا و زاواناضاِْ ت ّ الي ُ و منىوُْ

ًَٖعنطزِْ ضِزيهُ ًا بؤ ُب ُْ َُو ت ٓٓ ًَٖ ىلَ ضِف زَ . َو نى اوبؤضىوِْ خؤيٕا ُوٕا و نُغاِْ َو اوبؤضىوِْ ئ
ض ضِ ُوُت ُب ٕ، ن ُوا ناِْ ئ َُب ُظ عض وَ   ٖ ُْططاِْ َِ الي ُوت  زيهَُخُٓ و ثالض و القطًت ُن بريؤنُّ ضيَه

ت ًََصوو َض ضِوزّ ضووزاّو  ُُف ًعا و ت ، ضىْهُ ئازََ َُو ُْ َئًََ  –ز زَن ى خؤيٕا ز ُ  –َو بطِوّا ب
ِ ضِ ىوغ ًََصوْو َاجنُناِْ خؤّ.  ًَْت بطات ُب ئا ْاتىا َت، نُ  ًُب  ْ زا ُُت ُو ساَي ًا ي ُْ ًًُ ت ُوتْ  يَه

ًًع ًٓط ًبؤٕ  ئ زواضز ط ًًَُِن خؤيسا  (Adward Gibbon1739-1794)ُئ ُي نت
غ ٕٓا"َُٖض ُجطاتؤض ًَٗ َاَش زَزات : ططيهُيو ضووخاِْ ًئ " ئا َٕا ُِت ضؤ ُالَٔت و ً َٕا ٖ  ض ضؤ ُُب نٕا ي

َٕا ُيضِ خؿًَت، ُن ضؤ ْاُب َُو  ّْا ئ َا  ُ ُالَٓت ُوٖ  ، نُ ئ َُو َُو زَزاي ٕ واايٕا نطز، زَيدؤؾًِ خؤيٕا ب
ًَٖعتَط ض ،ُب ُُب َُيهى ي َبىو ب ُو خت و ،ئ زُب َٕا ُب ًُي ُئ ضَ  ُط ُّ، ُئ َ ضْاػٔ، زاخُن َ ِب ُوض هِ ط

، ض َُو ْاي زَ ُّض ُْ ُقسؤِْ ُب طُجنِ غ  َ ُْسَّض غه َُيهِ ضُِئ ْاو خ ًْؿِ ضاوزَ َا ُ ؤ َايؿِ زَنطز ب ؤ
هُناِْ ططيو ًُي  َ ًَِٓ ُو ضريؤنُ 93َػه َِ ئ ًُث ُواُت ب ًِٓ و )ضِ –. ن ؾب ُّ َض ُوت( ًْؿْا يَه

ىوؽ زَ ًََصوْو  َ ، ناِت عَض  ٖ ىويْابىوتًِ ًْا ؤّ ضِ ،هات ُب ب ّ نُٖ  غتؤ ووزاويَهِ ططْط زَخاُت ُئ
ٖا. نىضزي َ ُب ْاططْط و ِب َهِ  ِ: ـؾًت ُت ِ : -طىتىي ُت ". ساَي ْاِْ دؤُي ىّو تطِ،  ًْا " ب
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 ٕ ُا ض خِت ُن ٔ: ُب َيًََ ُٕو و ز ْان ًاُْ زَضًَت ُن غُض ُو قىتاب ُِت ئ ٖاف، ُي ساَي ىوغًَهِ َو ًََصوْو
ػًب ِ يْا ًت ُ ًب ُ ب ن َُو هطزْ ِ تاًق نْا ًاَض ّ ثطغ ّ و ناغُظ ُيربِ ْ ًَٓٔ  .زَؾىٗب

طٍَُ ف ًَٖعّ ُي ُنِ ُب َْسًي َى ًَصوو ًث  َ َيًَنَي، سا ز ٍَ ُي نؤتاًي طُ ُُي و ُي ُيػُفُزا ٖ
طؤظسازيهَُُعطيفُناِْ   َ ُض  ،ّ  ٖ سا ػًت ُعطيفُّ ظْا  َ طٍَُ خامسُ ُي ُْ ًًُ ْ ُ َْسًي َى و ًث ُئ

ُِت ً ػتُنإ  ،ًْ َُي نُ ظْا و وَف ُئ ِ  –ٖؤّ ُئ غُض عُقًَ اغطاو، ُي  ِْ ًُت ػتِ ث خامسُ ظْا ُْ
ًَ ُْوقاْىَُٖىوَنِ و  غُض َْا نِ ُي ُُي ًٖض قػ ًُٓنإ زازََُظضيَت و  ُت ًٖض ًَٓب ت و 

، ضِ نِ تاَظ ُُي َُيٓاططيَت، َُطُض بريؤن َهِ زّٖ  ًًََُٓت بريوبؤضىوًْ َُي نُ بططيَتُوَ، بػ يَطاّ نؤُْ
 . ُُي َُي  نُٖ 

ًًََو زاز غُض عُق ًَصوو ُي  َ َهسا و َْطُ طىَٕا ُي ضَُِظضيَت ضَُِي ناًت اغِت و زضوغتًِ ُئ
ْاّ ُئ ًض دؤضيَو َا  ٖ َُ ُب الَّ ُئ كُ بهطيَت، ُب ًُْت  َ َ و ِ عٌُق ن ُُي ُعطيف ًََصووَ   ًًُ  ْ وَ

ٕ ضِ َطىَا ًَصوو ًب  َ، ضَالَُي ُ ُب َُي ًًُ ُي نؤَ ِ ًََصوو بطيتِ ْ ، ثاؾإ ضَوؾ َساُي ػتًِ ًت ِ ظْا َطُظيَه
َت ضِ ى ثطًِب تاُي ـ بطيتِ ْني ُي دْا َ، غذًُناًْ ُِب نُوَ ْ ًٕا ُب ُي َْسي َى ووزاويَهِ تانُنُغًِ نُ ًث

 َ ُِب و ال ب ُّ الو ُئ دؤض و ي ُوَ.ُي ؾتِ دؤضُب ر نؤنطآب غت و ئاَْا ُُب َ 
يِ و غطوؾتِ َُعطيفُّ ًََصووَإ ًْؿإ زَزات، ايَطاّ ئاغئُّ سُقًكُتُف ضِ

 .94ثًَىَْسيِ فُيػُفَُإ بُ ًََصووَوَ، زَخاتُ بُضضاو
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َطِؤ يُباضَّ ضؤٕ ضؤِْ زووزَيِ و ًْطُضاِْ ضِوسِ خؤَإ يًَو زَزَيُٓوَ، نُ ئُ

ضاضَْىوغِ ئازًََعاز زَطُضِيَت، يإ ئايا ئُو ضيَىوضَمسُ ضًًُ نؤْرتؤَيِ ضاضَْىوغِ 
ئازًََعاز زَنات؟ ئُطُض ُٖبًَت؟ بؤضِ يُغُض ظآًِْ ٖؤناضَناِْ ئُوَّ يُ 
زَوضوبُضَإ ضووزَزات غىوضئ . ئايا ًََصوو زَتىاًَْت سُقًكُمتإ ًْؿإ بسات، يإ 

ؤ بسؤظيَـتُوَ، بُ ئاَاجنُإ بطُيًَُْت؟ ئايا فُيػُفُّ ًََصوو زَتىاًَْت ضاضَغُضيَهُإ ب
 ضِووبُضِِِووّ ضاضَْىوؽ و زواضِؤشَإ بهاتُوَ؟ يإ ضِيَطاّ سُقًكُمتإ ًْؿإ بسات؟ 

ئًَُُ يُ ناتًَهسا، ئُّ ططْطًًُ بُ ًََصوو بُ فُيػُفُّ ًََصوو زَزَئ و زاواّ ىلَ 
اضاُْ و ثطغًاضّ تطيؿُإ بساتُوَ، زَبًٓني يُ اليُنِ تطَوَ زَنُئ، نُ وَالَِ ئُّ ثطغً

بُ ضاويَهِ ثًَضُواُّْ ئُوتؤ غُيطّ زَنُئ ثطِ يُ بَِ سىضَُتِ و بَِ غىوزّ، بَُيهى 
زاواّ ئُوَف زَنطيَت، نُ طىيَِ ثَِ ُْزضيَت. ُْٖسَّ نُغًـ يُوَ ظياتطيإ وتىوَ و 

ويِ نؤََُيطُناِْ زاْاوَ، ضىْهُ ًََصوو ًََصوويإ بُ ٖؤيُى يُ ٖؤناضَناِْ ثاؾهُوتى
، بَُيهى بطِوأْ و بُضثًَِ خؤيإ ببًٓني ضووشيًََٓت و ْايَُيًَت خَُيو بُضَو ثًَـوًَُالَِْ زَ

ثالٕ بؤ زواضِؤشّ خؤيإ زابطِيَصٕ، تا  ططْطِ بُ ضِابطزووّ خؤيإ زَزَٕ، ظياتط يُوَّ نُ
 ؿسا البسضيَت و ُْخىيَٓسضيَت. وايإ يًَٗات، زاوا بهُٕ يُبُضْاَُّ خىيَٓسًْ

خطاثًـ ًًُْ ُْٖسَّ منىوُْ، يُغُض ئُّ طاَيتُثًَهطزُْ بًَُٗٓٓوَ، بُ منىوُْ)دؤضز 
داضيَهًإ وتِ: "زَظامن، وَٖا باوَ نُ ظؤضبُّ ًََصووّ  G.ORWELL)ئؤضويٌََ 

 بطيتني يُ نؤََُيِ زضؤ. َٔ ئاَازَّ بطِوا بهُّ نُ ًََصوو -بُُٖضساٍَ –تؤَاضنطاو 
ثًَىيػتِ بُوَ ُٖيُ نُ خؤّ يُ ُٖواوُٖوَؽ زامباَيًَت و وضزبني بًَت. بُالّ ؾتِ غُيط 

زََيًَت: زَتىاْطيَت يُ ْىوغًِٓ ًََصووزا  ّ ئُّ ضاخُّ ئَُطِؤ يُو بؤضىوُْو غَُُض
 .95سُقًكُت بسؤظضيَتُوَ " زَغتِ َُٖيططتىوَ و واظّ ًَٖٓاوَ

                                                 

مؤشصْ ُ بُ عُضَبِ، ًتؿاضيع فطْهٌ، نًَؿُّ ئازًََعازّ ْىَّ. ز. تكىال ظيازَ نطزووي - 95
 .925. ل9959 ْيويؤزى –فرنكلني. بريًت 
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 Theْانبريّ" يُى يُ طُوضَ ًََصووْىوغاِْ "غُضزََِ ضوو

inlightenmentage  ٕبُْاوّ طًبؤGibbon  ِيُو بؤضىوُْزا بُؾًَىَيُن
و بآلونطزَوَ، تىْستط زَزويَت ناتٌَ نُ بؤضىوُْ ضَؾبًًًُٓنُّ خؤٍ يُباضَّ ًََصو

سا ًََصوو نًََُو يُ غذًِ دُضميُو بَِ ئُقًَِ و ُْطبُتًِ بُؾُض وتِ: " يُ سُقًكُت
( يـ، زََيًَت:" ًََصوو قػُّ ثىوضُ": Henry Ford. )ًَٖٓطّ فؤضز 96ظياتطَ"

(History is bunk (.ًََصووْىوؽ )ضاوؽRowse ( زََيًَت )يُوَ زَضًَت
ُ(ف، َُضطِ ًََصووّ ضاطُياْس و ئُو .. )ًْتض97ًََصوو بُ نَُيهِ ًٖض ُْيُت(

َطزُْؾِ بؤ ئاظازنطزِْ بُؾُض بُ ظَضووض زاْاو ضاؾًطُياْس، نُ تاَىضًَصّ ؾتِ نؤٕ، 
. بُضزَناًْـ نُ ثايماوَّ ئازًََعازٕ 98َُاضؤّ ئازًََعازّ زاوَبؤِْ بؤطُِْ ط بُ

ئُطُض بًاْتىاًْبا قػُ بهُٕ، َُٖىو ًََصوو زَبىوَ زضؤيُنِ طُوضَ. ؾتًَهِ 
( زاُْضّ نتًَبِ )فُيػُفُّ Hegel   1770 – 1831غُيطيؿُ نُ )ًٖطٌَ، 

ظ يُ ًََصوو فًَطّ زَبًَت، ئُوَيُ نُ ًََصوو( ضابطُيًَُْت و بًًََت: )تًُْا ؾتًَو نُ َطؤ
 .99نُؽ يُ ًََصوو ُٖتا ُٖتايُ ًٖض فًَط ْابًَت(

                                                                                                         

 

اّ ايػعىزيُ، االقالح، ايسَ ز. سػني ذلُس غًُإ. زَضواظَيُى بؤ يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصوو. زاض _96
1984، ٍ20. 

ًََصوو، ئاغُواضّ ًََصوو، غىوزّ ًََصوو، ذلِ ايسئ سفِٓ ْاقف نطزوويُ بُ عُضَبِ  ضاوؽ:_ 97
 . 83. 1988ٍايكاٖطَ،  –غذٌ ايعطب  َؤغػ١

 
 .147، 1985ٍ( غاَيِ 10طؤظاضّ )املٓاض( شَاضَ ) 98_

 

 .25ضاوؽ: شيَسَضّ ثًَؿىو، ٍ 99_
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 نىَيُ باؾرتئ ساَيِ ئُّ غىونهطزُّْ ًََصووزا، زَبًٓني ًَؿاٍ فىَ
(M.foucault( )1984 ُْى )َٕطزووَ( يُ نتًَبُنُّ خؤيسا، )وؾُنإ و ؾتُنا

إ بُ ظاْػتِ الوَنِ زازًََْت و بُ ُٖض ًََصوو، بَُيهى َُٖىو ظاْػتُ َطؤظايُتًًُن
 ضًَهاوخؤضّ ظاْػتُناِْ زيهٍُ يُ قَُيُّ زَزات.

ئايا ًََصوو ئُّ َُٖىو طاَيتُداضِيًُ َُٖيسَططيَت؟ ئُّ َُٖىو طىَإ و بَِ 
بُٖايًُّ زَويَت؟ ئايا بُضثطغًاضيَتِ ئُّ بؤضىوٕ و غىونايُتًًُ زَنُويَتُ ئؤباَيِ 

ّ ئُو نُغُّ نُ ًََصوو بُ خطاثِ بُناضزًًَََٖٓت و ًََصوو؟ يإ زَنُويَتُ ئُغتؤ
ًَُٖؿُ ُٖوٍَ زَزات بًهات بَُاززَيُنِ ساظضبُزَغت بؤ وَزيًَٗٓاِْ َُضاَِ 

 خؤّ و بُضثانطزِْ فًتُٓ و ؾُضَِْطًَعيِ زَضووِْ ئازًََعاز؟
غىوزبُخـ بُ َاْاّ غىوزبُخـ  -وَى َُعطيفُيُنِ -ئًَُُ ئُطُض غُيطّ ًََصوو 

بهُئ، ئُوا ًََصوو ُٖض ضؤًَْو بًَت، دًَطاّ خؤيُتِ بُّ غىونايُتًًُ  )ثطاطُاتِ(
ثُتًًُنإ، بططَ ْاؾطاتُ ئاقاضّ  غُيطّ بهطيَت، ضىْهُ ًََصوو ْاطاتُ ثًُّ ظاْػتُ

ظاْػتُ تًؤضيًُناِْ وَى "ظاْػتُ َطؤظايُتًًُنإ" نُ بؤضىوُْنإ بُ زَوضوبُضّ 
وَى ظاْػتِ ئابىوضّ و زَضووْٓاغِ و ظاْػتِ  غطوؾتُنُيسا ًَُالَِْ زَنُٕ، بُ منىوُْ

 (و ظاْػتِ غًاغُت... ٖتس.ؤيؤدِثؤْجطئُنؤَُاليُتِ و ظاْػتِ ئازًََعاز )
يُبُض ئُوَ ثًَىيػت بىو يُغُض ئُواُّْ نُ بُ زٍَ ططْطِ بُ َُغُيُناِْ ًََصوو 

يُيُ زَزَٕ و سُظزَنُٕ ئُّ ططْطِ ثًَساُْ بُضزَواّ بًَت، ضاضَغُضيَو بؤ ئُّ َُغُ
بسؤظُْوَو َُعطيفُّ ًََصوو يُ ضٓطِ ئُّ بؤضىوُْ نَُىنىضتُ ضظطاض بهُٕ. ئُجناّ 

زووًََإ ئُوَيُ، نُ  طُيؿتُٓ زوو ضاضَغُض، يُنًإ تايبُتُ بُ خىزّ ًََصووْىوؽ و
 بؤضىوًَْهِ طؿتطري و وضزناضّ بؤ زابٓطيَت.

 
 تؤكيديديس بؤ مَيرووى كسد: ئةوةى

ضَ ضاضَغُضَ ؾتًَهِ ظؤض تاظَ ُْبىوٕ، واتا نؤضثُّ ضاغتًؿت زَويَت ئُّ زوو دؤ
ئُّ غُضزََاُْ ُْبىوٕ، بَُيهى وَٖا زَطًَطُِْوَ، نُ ططيو يُ ُٖضزوو بىاضَنُزا 
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يُيُنًَُاْسا بُ ؾإ و باَيِ ئُو ًََصووْىوغُيإ زا َُٖيسَزا، نُ ًٖض  .ثًَؿُْط بىوٕ
 اليًَُْهِ ُْزَططت و بًَاليُٕ بىو. 

و ُُْٖغتِ ًْؿتُاْجُضوَضّ و ُُْٖضيَُسؤغتِ، ناضّ ىلَ  ُْ بريوضِاّ َُظَب
 –زَنطز. ثًَسَضَِ نؤْرتئ ئاَاشَ، يُّ ضِووَوَ زضابًَت بُ ْىوغًُٓناِْ )تؤنًسيسيؼ 

Thucy dides 466- 395  .خ.ظ( نُ يُنُّ ًََصووْىوغِ ْاغطاوّ دًٗإ بىو
ضنطزِْ ًََصوو يُ ضريؤى و ئُّ ًََصووْىوغُ ْاوزاضَ ُْٖطاويَهِ ئاظاو بىيَطاُّْ بؤ ضظطا

يُ خُياَيهاضّ، بُضَو ثًَـ ْاو، يُ ُٖغت و ئاضَظوو ضظطاضّ نطز و ناضيَهِ وَٖاّ 
و سُظ بُ ضانُّ ًََصوو بهات و  نطز، نُ ئازًََعاز غاتُ غُض خؤؾىيػتِٓ ًََصوو

ِ التًإ، غُضؤنُناْوعاّ خًَطّ بؤ بهات و واظ يُ بريوضِاّ ُْتُوَو بطِواو ؾاض و ٖاوزو
والت و يُؾهطّ والت و، ضِ و ضِ.. بًًََٗٓت و بًَاليُٕ بًَت. تؤنًسيسيؼ، زَيعاِْ 
نُ خؤؾىيػتِٓ ئُّ نؤٍََُ و اليُْاُْ ًََصووْىوؽ وَٖا ْاضاض زَنات، نُ 
سُقًكُتًإ بؿاضيَتُوَو بُ ؾهػتًَٗٓاًْإ غَُباض و ًْطُضإ بًَت. يُبُض ئُوَ سُظّ 

ت و َُٖيُو اليُْطريّ ُْنات. تا واّ ىلَ ٖات بىوَ زَنطز نُ ًََصووْىوؽ ضِاغتطؤبًَ
 َاَؤغتايُنِ ْاوزاض و َُٖىو ًََصووْىوغًَو ويػتباّ يُ ُٖغت و اليُْططّ ضظطاضّ

يإ يًَهؤَيًُٓوَّ يُغُض زَنطز ئاَاشَّ بُو  ببًَت ناتَِ نُ ًََصووّ زَْىوغِ
ضاويإ يُ ثانِ َاَؤغتا طُوضَيُ زَزا. زواّ َاَؤغتاّ طُوضَ، ئُواُّْ ثاف خؤّ 

و بًَطُضزّ و سىنُُ باؾُناِْ زَنطز، غا ًََصووْىوغٌ ططيو بٔ. يإ ضِؤَاِْ بٔ، 
خ.ظ( و ويَتىؽ salust ،86- 34يإ ُٖض ًََصووْىوغًَو بًَت. بُ منىوُْ غايىغت  )

خ.ظ( ئُّ زوواُْ ثاى و بًَاليُٕ و زووضبىوٕ يُ طعّ و T.livey 59- 17يًعِ  )
ًكُت و وَضطُضِاْسِْ ئاَاجنُنإ. يُ ًََصووّ ئًػالًَؿسا، فعّ و ؾاضزُْوَّ سُق

ظ( 922ى،  310منىوُّْ دىاِْ وَى ئُواُْ ُٖبىوٕ، بُ منىوُْ تُبُضّ ) ذلُس بٔ دطيط
 ظ(. 1030ى/ 421ّ ذلُىز امحس نىضِ)و َػهُوَيِٗ 

طُيؿتُ يًَهؤيًُٓوَّ ئُزَبًـ ئُوَتا زنتؤض  -زَؾبًٓني باْطُواظّ َُوظوعًًُت
ًَٔ بطِياضزَزات و زََيًَت: ثًَىيػتُ يُغُضَإ ناتًَو نُ باغِ ئُزَب و تُٖا سػ
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ًََصووّ ئُزَب زَْىوغني ُٖغتِ ُْتُوايُتًُإ و ًْؿاُْناِْ بًًًَُٓٓ الوَ و واظ يُ 
ُٖغتِ ئايًِٓ و َُٖىو ؾتًَهِ ئايًِٓ بًَٗٓني و ضاو يُوَف بجؤؾني، نُ بُ خطاثِ 

زَنات و "ثًَىيػتُ ثابُْسّ ًٖض ُْبني و ٌَ بؤ باغِ ُٖغتِ ُْتُوايُتِ و ئايًًُٓإ 
ثابُْسّ ًٖضًإ ُْبني، تًُْا بؤ بُضْاَُّ ضِاغت و زضوغتِ  ،نُغًـ ؾؤضُِْنُئ

يًَهؤَيًُٓوَّ ظاْػتِ ُْبًَت، ضىْهُ ئُطُض ئُّ ُٖغتاُْ يُبريخؤَإ ُْبُيُٓوَ، 
ئ و ْاضاضزَبني ئُّ و ئُوَإ خؤف بىيَت و ُٖغت و ُْغتِ خؤَإ ضِاظّ بهُ

 .100عُقًًَؿُإ سُظ بُضِ بهات، ئُوَ زَنات
نًسيسيؼ يُ ظََاًَْهسا ثُيسابىوَ ْىوغًِٓ ًََصوو طُيؿتبىوَ ثًُيُنِ زََئًَ تىَ

بُضظّ غُضنُوتٔ و طُؾُغُْسٕ ناتَِ نُ ضِؤؾٓبريّ ططيو يُ بىاضَناِْ ظاْػت و 
َتِ فُيػُفُ و ئُزَب و ٖىُْض و ؾتِ زيهُّ يُّ دؤضَ بابُتاُْزا بُ تُواو

ثًَطُيؿتبىو. بًَطىَإ نُغًَهًـ يُوَختًَهِ وَٖازا خؤّ بؤ ْىوغًِٓ ًََصوو 
تُضخإ بهات، وَٖاّ زَْىوغًَت نُ يُطٍَُ بااليًِ نؤََُيطُنُيسا بطىجنًَت و 
ضِووزاوَناًْؿِ بُ طىيَطَّ بريّ ضِؤؾٔ و بؤضىوِْ خؤّ زَْىوغًَت. يُبُض ئُوَ ئُّ 

يُو غُضزََُزا شياوٕ و اليُْططّ ئُّ بىوٕ  ًََصووْىوغُ و ُْٖسَّ يُواُْف نُ
بُضوبىوَِ ئُّ غُضزََُٕ نُ ثًاوّ ظيطَى و بًًُُتِ وَنى ئَُاِْ بؤ ئُو بىاضاُْ 

 يؼ ًََصووْىوؽ بىو، يُ بىاضّ ًََصووزا زَيٓىوغِ.سضَخػاْسووَ، تؤنًسي
  ئُوَبىو ضاضَغُضّ يُنُّ يإ )خىزّ ًََصووْىوؽ( نُ ًََصووْىوغِ ططيو باغِ نطز.

بُتًَجُضِِِبىوِْ ضِؤشطاض و ظؤضبىوِْ ضِووزاو، ًََصووْىوغإ ئًٓذا تىوؾِ نًَؿُيُنِ 
تاظَ بىوٕ بُ ٖؤّ نَُيُنُبىوِْ خُبُضّ ضِووزاو و ؾًَُشاويِ ئُو خُبُضاُْ. يُبُضئُوَ 

ع بٓىوغُٓوَ، ئُّ ُبُضاُْ بُضِيَهىثًَهِ بُيُى ضِيًََصووْىوغإ ْاضاضبىوٕ ئُّ َُٖىو خ
ُْف بىو بُ غُضَتاّ ثُيسابىوِْ بُضْاَُيُنِ ضيَهىثًَهِ خُبُضَنإ و عنطزدؤضَ ضِي
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غُضَُٖيساِْ ئُو ًََصووَّ، نُ ضِووزاوَناِْ بُثًَِ غاٍَ يإ بُ ثًَِ زَوَيُتُنإ يإ بُ 
ثًَِ نُغُناِْ يإ بُ ثًَِ دىططافًا ضِيَو زَخطإ. غُضَجناّ بىو بُ بىاضّ ظآًِْ 

 ،ٕ و نؤتايِ ئُو زَوَيُتاُْ ُٖض يُ طُؾُنطزًْاُْوَضِيَهُوتِ غُضَتاّ زَوَيُتُنا
بىوشاُْوَياُْوَ ثًَساوَضَ تا زَطاتُ ُٖضَغًَٗٓإ و ضووخإ و َُْاًْإ. ُْى ُٖض 
ئُوَْسَ، بَُيهى ًََصووْىوغِ وَٖايإ تًَسا َُٖيهُوت ٖؤناضّ ئُو ضِووزاواُّْ يًَو 

تًَُٓزَثُضِّ بُبَِ ئُوَّ يًَهًإ  زَزايُوَ. و ُٖضوا بُغُضثًًَِ بُغُض ئُو ضِووزاواُْزا
بساتُوَ يإ ٖؤناضَناًْإ بسؤظيَتُوَ، ئًسّ ئُّ دؤضَ يًَهؤَيًُٓوَيُ ثاَيِ بُ زاُْضّ 

نُ خؤّ َاْسوو بهات و بطاتُ َُعطيفُّ )ظآًِْ(  ،ًََصووّ ضِووزاوَنُوَ زَْا
ٖات  اّ ىلَبُ تًَجُضِبىوِْ ضِؤشطاض و وزاوَنإ و ئُجناَُناًْؿًإ، ئًسّٖؤناضّ ضِو

ًَْىإ ئُّ ضِووزاو و ئُو ناضَغاتِ ثًَهُوَ ططَّ زَزاو ًَْىإ ٖؤناضَنإ و 
 ،ئُجناَُناًْؿًاِْ ثًَهُوَ زَبُغت و بُٖؤّ ظيطَنِ و زاْايِ خؤيُوَ بؤّ زَضنُوت

نُ ئُجناَطُيًَهِ ٖاوؾًَىَ ُٖٕ يُيُى زَضٔ، ئًٓذا نُوتُ نؤنطزُْوَّ بَُيطُ و 
بؤ ئُوَّ بطات بُ يًَهساُْوَيُنِ عُقاَلِْ، بُو  ؾىيَٓجًًَُنإ )ايكطائٔ(

يًَهساُْوَيُف بؤّ غاغ بؤوَ، نُ ئُو ئُجناَطُيُ ٖاوؾًَىاُْ، ئُجناَطُىل ضِووزاوّ 
ٕ. ئُوَف بىوَ ٖؤّ ئُوَّ نُ خىزّ تؤنًسيسيؼ ثطِبُزَّ ٖاواض بهات نُ َٖاوؾًَى

يُتِ و اليُِْ ُٖتا ئًَػتاف ئُو زَْطُّ يُ دًٗاِْ ًََصوو و غًاغُت و نؤَُال
زيهُزا زَْط زَزاتُوَ، ئُوَبىو وتِ " ًََصوو ئُوَْسَّ َُْاوَ خؤّ زووباضَ 

 بهاتُوَ".
زووضًًُْ ُٖض ئُو زَْطُ بًَت، نُ بىوَ غُضَتاّ ثُيسابىوِْ ئُوَّ نُ ْاوَإ 
ْاوَ:" َُغُيُّ يًَهساُْوَ يإ فُيػُفُّ ًََصوو". ئَُُبىو ضاضَغُضّ زووَّ نُ بُ 

اّ طؿتطريّ وَزَغت ٖات. بُوَف زَضزَنُويَت، نُ ظيطَنِ و زؤظيُٓوَّ ضِ
بًًُُتًِ ئُو ثًاوَ و زَغتجانًِ ئُو ثًاوَ، خؤيؿِ و ٖعضيؿِ طُياْسَ زؤظيُٓوَّ 

يَصّ يُ ًََصووزا، ثاؾإ طُياْسيًُ يًَهساُْوَّ ضِووزاوَناِْ، ثاؾاًْـ بُضْاَُضِ
 تًؤضيًُنإ بُ زواّ يُنسا ٖاتٔ.
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 وى دا؟دواى ئةوة ضى رو

بُالّ َُغُيُنُ ُٖضوا بُ ئاغاِْ تُواو ُْبىو، نًَؿُناِْ ًََصوو ُٖضوا بُ 
ئُفػاُْيُى ضاضَغُضُْنطإ، ْىوغًِٓ ًََصوو بُ قؤْاغطُىل َُٖيهؿإ و زانؿاْسا 
تًَجُضِزَبىو، ُٖتا ئَُطِؤف ُٖض بُو َُٖيهؿإ و زانؿاُْزا زَضِوات. ُٖتا ئًَػتاف 

ُ قبىوٍَ زَنات و ضَتًؿٌ زَناتُوَ. ُْى ُٖض ئُوَْسَ، ئُّ بريؤنُيُ و ئُو بريؤنُي
بَُيهى نُغاًَْهًـ ُٖٕ ُٖض يُ بٓاغُوَ ضِاظّ ْابٔ، نُ ًََصوو بًُٖض دؤضيَو يًَو 
بسضيَتُوَ. يًَهساُْوَيُنِ تاظَف ٖاتُ ئاضاوَ ئُويـ: )يًَهساُْوَّ تايبُتِ ئُواُْيُ 

 نُ يًَهساُْوَّ ضَت زَنُُْوَ(!
تًَو ثًَساويػت بؤ يًَهساُْوَّ طؿتًطري ثُيسابىو، نُ ضاغتًـ زَويَت، نا

ئازًََعازّ ثطِ غُضْر بؤّ زَضنُوت نُ ْابًَت، تًُْا ناضَغات و ضِووزاوَنإ 
يَتُوَو تؤَاضيإ بهات، ضىْهُ تًُْا بُو َُٖيىيَػتُ ْاظاْطيَت ضِ قُوَاوَ، بطًَطِ

ر ُٖبًَت بؤ ظآًِْ بَُيهى ثًَىيػت بُو زَنات نُ بؤضىوًَْهِ قىوٍَ و ثطِ غُضْ
غطوؾتِ َُغُيُنإ، ئُودا ثًَساويػت و ئًشتًادِ ثُيسابىوٕ بؤ فُيػُفُ يإ بؤ 

ؤؾتِ هِ طؿتًطريّ بؤ زؤظيُٓوَّ َاْاّ طيًَهساُْوَّ ضِووزاوَنإ بُ ٖعضيَ
ئازًََعاز يُغُض ئُّ خانُ بُزضيَصايِ ظََُٕ بُو سػابُّ نُ تًُْا ُٖض ئازًََعاز 

ؤَُاليُتِ و ًََصوويًُ يُّ دًٗاُْزا، ُٖض ئُويـ زَتىاًَْت بىوُْوَضّ عاقٌَ و ن
ؤؾتُناِْ ضًًُ و سُقًكُتِ بُٖاّ غًاضاُْ بساتُوَ، نُ ئايا َاْاّ طوَالَِ ئُو ثط

ؤؾتُناِْ ضًًُ و غىوزّ ئُو خُبُضاُّْ ثًَؿهُؾِ زَنات ضًًُ؟ يإ بُ َاْايُنِ ط
َ، نُ ئايا عُقٌَ و َُْتًكِ زيهُ و ضووْرت، وَالَساُْوَّ ثطغًاضّ بُثُيُّ ئُو

 يًَهساُْوَ ثُغٓسَنإ ثًَىيػتًإ بُ ضًًُ؟ 
 -ضووزَزات –ُٖيُ، َهىضَِ يُغُض ئُوَّ: ُٖض ؾتًَو نُ يُ ًََصووزا ضِووّ زاوَو 

زَتىاْطيَت غًَطَّ ىلَ بطرييَت )ميهٔ ضقسَ( و ثًَؿبًِٓ بهطيَت بَُُضدَِ ضاوزيَطّ 
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وَ و ُٖيىَُضدِ زَوضوبُضّ ئُو ضِووزاوَ بُ بهطيَت و ُٖيىَُضدِ ثًَـ ئُو ضِووزا
ضانِ ضاوزيَطّ بهطيَت، ضىْهُ عُقٌَ و َُْتًكِ يًَهساُْوَنُ زَتىاًَْت ضُْس 

وتؤَإ ثًَؿهُف بهات، ًَٖٓسَ َُٖىوَنِ و طؿتطريبًَت، ُسىنًَُهِ طؿتًِ ئ
ُقٌَ و بتىاًَْت ئُو تىاْايَُإ بساتَِ نُ ثًَؿبًِٓ ضِووزاوّ زواضِؤش بهُئ. دا ئُو ع

ُ عُقاَلًًُْ نُ ثًَؿبًِٓ ضِووزاوَإ يُ غًَبُضّ ُٖيىَُضدًَهِ تايبُت و ًًثًَؿبًٓ
هطاوزا بؤ زَضزَخات، بُططمياًْبىوِْ ييُغًَبُضّ ُْٖاغُيُنِ ًََصوويِ زياض

، ُْبَِ تُواو وو بهُٕ و بؤ تُتبًل بُنَُيو بًَتْطُيًَهِ طؿتِ نُ سىنُِ ًََصوقاْى
نُ سىنُِ ًََصوو زَنُٕ و بؤ  ،طؿتًاُْ ُْبٔ ُْوقاْىْابًَت، واتا ئُطُض ئُو 

 بُناضًَٖٓاًْـ بُغىوزٕ، ئُطُض ئُواُْ ُْبٔ، تُواوْابًَت.. ئُو قاْىْاُْف بُ
 .101يًَهؤَيًُٓوَّ تاقًهطزُْوَ ُْبًَت، ْايُتُ زَغت

ُْ طؿتًًاُْ وخاوَِْ ئُّ بريؤناُْ وتًإ: زَتىاْطيَت ئُّ دؤضَ قاْى
طُّ نؤْرتؤَيهطزِْ يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصوو يُشيَط بُضْاَُطُىل )َُٖىوَنًًاُْ( يُ ضِيَ

يًَهؤَيًُٓوَّ ظاْػتًسا، وَزَغت بًَٗٓطيَت. زَؾبًَت، ثؿت بُ تًَبًِٓ ببُغرتيَت و 
 طِؤبهطيَت. ثًَ

هطزِْ نطزاضَناِْ ًََصووزا، ْاضِاغتُوخؤ زَبًَت. وَىلَ تًَبًِٓ يُ ضاوزيَطي
ُْناِْ بعووتُٓوَّ ًََصوو ويُٓوَّ قاْىتًَبًًٓـ نُ ْاضِاغتُوخؤ بًَت، زؤظ

زوازَنُويَت، وَى زوانُوت، بُ ثًَضُواُّْ ئُوَّ نُ يُ ظاْػتُ غطوؾتًًُناْسا ضووّ 
زا، ضىْهُ بعووتُٓوَنُ، يُ ظاْػتُ غطوؾتًًُناْسا ضاغتُوخؤ زَبًٓطيَت. زؤظيُٓوَّ 

ظاْػتُ  ُْناِْوُْناِْ ظاْػتُ غطوؾتًًُنإ ئاغاْرتَ يُ زؤظيُٓوَّ قاْىوقاْى
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ئًٓػاًًُْنإ، ُْخامسُ يُ ًََصووزا. ئُواُْ َهىوضِبىوٕ يُغُض بريؤنُّ زؤظيُٓوَّ 
ُْناِْ بعووتُٓوَّ نؤََُيطُ و زَياْطىت ثًَىيػتُ ئُواًْـ وَنى ظاْاناِْ وقاْى

ظاْػتُ غطوؾتًًُناِْ ثًَـ خؤيإ بُ ُْٖطاوّ يُى يُ زواّ يُى و بُ تًَجُضِِِبىوِْ 
ُْناِْ بعووتُٓوَّ تُُْنإ و بعووتُٓوَّ طُضزووٕ بسؤظُْوَ. وْىضِؤشطاض و غُزَنإ قا

بُو دؤضَ زَتىاْطيَت ثًَؿبًًًُٓ ًََصوويًُنإ ببًَت بُ ظاْػتًًُنِ ئُوتؤ نُ يُغُض 
 . 102ِْ بعووتُٓوَّ نؤََُيطُ نؤْرتؤَيِ بهاتوئُغاغًَو زاَُظضابًَت، قاْى

ػتُ و يُ نطزاضّ زياض ًَتُوَو "بؤ زؤظيُٓوَّ ئُو ياغاياُْ هطاوّ ًََصوو زَنؤَييًََصوو ظْا
. طُيًَو يُ ًََصووْىوؽ و 103ُٖوٍَ زَزات نُ يُ ًََصووّ نؤََُيطُزا ضاالنٔ"

َنإ يُ زشّ ئُو بريؤنُيُ وَغتاوٕ و ضَخُٓيإ يُ بريؤنُّ سفُيًُغىوفُناِْ ًََصوو و بريَُْ
اض زَنُويَتُ شيَط َُٖىوَنًًُناِْ ططت و ضِاياْطُياْس: نُ غطوؾت بُ نطز ُْوبىوِْ قاْى

(. بُالّ دًٗاِْ ًََصوو، دًٗاِْ determinationناضيطُضيِ دًٗاِْ سُمتًًُتُوَ )
َْػًح و  ئُو بؤ ضىوُْ زإ نُ ًََصووْىوؽ ئاظازيًُ. ويَطِِِاّ ئُوَف يُطٍَُ َت بؤ ئُو ثط ًَب ز

وّ زَوَيُتًَو. ٖؤناضَ دىظئًًاُْ  قؤْاغًًاُْ بطُضِيَت، نُ تايبُتٔ بُ ضِووزاويَو يإ بُ ًََصو
ُوَ يُ ًََصووزا دًاواظَ يُ َُغُيُّ  يُطٍَُ ئُوَؾسا ضِاياْطُياْس نُ َُغُيُّ يًَهسْا

ػتُ غطوؾتًًُنإ "بعاظِ ًََصوو، َُْتًكِ" ْاوَوَّ ضِووزاوَناِْ ًََصووَ، هيًَ ُوَّ ظْا سْا
ػتُ غطوؾتًًُنإ يُ ْاوَوَزا ؾتِ ؾاضزضاوَو ًًًَْٗٓإ  ًُ. ثاؾإ بُالّ ضِووناضَناِْ ظْا ًْ

َْسيًُنِ ضوونُف بىوَ. يُوَف ظياتط  ًُوَ ثًَى ُوَّ ٖؤناضَناًْ نَُىنىضِيًُنُ بُ يًَهسْا
َْسيساضإ،  ُبىو، ثاؾإ ضِووزاوَناِْ ًََصوو بُ ئازًََعازَوَ ثًَى غىوزيَهِ سُمتِ ٖ
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ني  104ئازًََعازيـ ئاظازَ و ٌَ بؤ بريؤنُّ )سُمتًًُت( ؾؤضِْانات خؤ ئُطُض ئُوَف بعْا
ازًََعازّ زضوغتهُضّ ًََصوو خؤّ بىوُْوَضيَهِ ئاَيؤظ و ثًَهٗاتُ و غُضغاًََُٗٓ، ئُوا نُ ئ

غُضَجناّ ظَمحُتُ  ّ ئًؿُناِْ ضِابطزووّ بسؤظيُٓوَوبؤَإ زَضزَنُويَت ظؤض ظَمحُتُ ٖؤناض
ني قاْى  ْطُيًَو زابطِيَصئ. وبتىْا

ُّ بعاظ و ئًؿاُّْ ضىْهُ ئ نؤْرتؤَيِ بعاظ و ئًؿُناِْ بهات، بُزضيَصايِ ظََُٕ
 ؤض زووباضَ ْابُٓوَ.بُيُى د

يُبُضئُوَ، ًََصوو ُٖضضُْسَ بىوبًَت بُ َُعطيفُ يإ بُ )ظاْػت(يَو تايبُمتُْسيِ 
خؤّ ُٖبًَت، بُالّ بُيُنًَو يُو ظاْػتاُْ زاْاْطيَت نُ يُغُض ئُغاغِ تاقًهطزُْوَ 

طزُْوَّ زياضزَّ وغتهتًَبًِٓ زاَُظضابًَت. يإ يُغُض تىاْػتِ غُضيُْىَّ زض
 نُّ مباُْويَت، زاَُظضابًَت.)ًََصوويِ(َ

ظؤض ظَمحُتُ َُعطيفُّ ًََصوو بُ ضِيَطُناِْ ظاْػتِ ْىَّ نؤْرتؤَيِ بهطيَت و 
ْطُىل دًَطري و ُْطؤضِ و سُمتِ وَى قاْىُْناِْ غطوؾت يُ َُعطيفُوَ وْاتىاْني قاْى

تُ زووباضَ ببًَتُوَ يإ ثًَؿبًِٓ ًََصوو زَضبًَٗٓني، ضىْهُ ضِووزاوّ ًََصوو ظؤض ظَمحُ
بهطيَت، يُبُض ئُوَّ تًُْا يُى داض يُ ظََإ و َُناًَْهِ زياضنطاوزا يُغُضَُٖإ 
ؾًَىَ ضووزَزات و يُبُض نَُىنىضِتًِ ُٖغتِ خؤيؿُإ ظؤض ظَمحُتُ نُ َُٖىو 

 .105ؾتًَهِ يُغُض بعاْني
َافِ خؤيُتِ بُ  بُالّ َُٖىو ئُّ ٖؤناضاُْ ًََصوو يُوَ بًَبُف ْانات، نُ

ظاْػت زابٓطيَت، بَُيَِ ًََصوو ظاْػتِ تاقًهطزُْوَ و ئُظَىوِْ واقًع ًًُْ، بُالّ 
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ظاْػتِ ئُجناَِ ضَِخُٓيُ و ظاْػتِ يًَجًَضًُٓوَّ ئُو بَُيطاُْيُ نُ ضِووزاوَناِْ 
ضِابطزووّ تًَسا ْىوغطاوَتُوَ. ُٖضوَٖا ًََصوو يُ ضِووّ يًَهؤَيًُٓوَّ بُضْاَُضِيَصيِ 
يُغُض ضؤؾٓايِ ئُو ضِيَػاياُّْ بُ تًَجُضِبىوِْ ظََإ بُ زَغتِ ًَٖٓاوَ، ظاْػتُ نُ 

 يًَطَزا باغًإ يًَىَ ْانُئ.
ئُّ زووزَيًًُ يُ زاْاِْ خُغًَُتًَهِ زياضنطاو بؤ ًََصوو، ناضيَهِ وَٖاّ نطز، نُ 

ْاضاضنطز  ّ نُ ئًؿِ تًَسا زَنُٕ، ُْنطيَت. ئُوَف ئُو ًََصووْىوغاُْبُيُى ضاو غُيط
يُ ْاو )يُ ضىاضضًَىَّ( َُعطيفُّ فُيػُفًسا ثؤيًَِٓ بهُٕ، زواّ ئُوَّ ُٖضوا 
بُغُضثًًَِ بُغُض َُعطيفُّ ئايًِٓ و ئُزَبِ و ظاْػتًسا تًَجُضِّ. يُطٍَُ ئُوَؾسا 
َُغُيُنُ يُنالُْنطايُوَو بريَُْسإ زوا قػُّ خؤيإ يُغُضّ ُْنطزو )ضَِْطُ 

بُ تايبُمتُْسيًُنُّ خؤّ ئاَازَيُ و زًًََََٓـُوَ.  ُْؾًهُٕ( يُبُض ئُوَ ُٖض
يُبُضئُوَ ثًَىيػتُ يُغُض ًََصوو ئاطازاضبًَت يُ دًَطاّ ظؤض وضزتط و ططْطرت نُ واظ يُ 

ضىْهُ ًََصوو ُٖتا ئًَػتاف ُْٖسَّ يُو  106نؤؾؿُناِْ بُظاْػتبىوِْ خؤّ بًًََٗٓت
ضئُوَ، دًَطاّ يُ ضىاضضًَىَّ يُبُ 107ْاُّْ ًًُْ نُ تايبُتٔ بُ ظاْػتوضِيَػاو قاْى

 يًَهؤَيًُٓوَ فُيػُفًًُناْسا قبىوٍَ نطاوَ.
ضاغتًؿت زَويَت ئُّ دًَطا فُيػُفًًُّ نُ ًََصووّ تًَسا ثؤيًَٓطاوَ يُ 
زيَطظََاُْوَ زَغتِ ثًَهطزووَ. ُٖضضُْسيؿُ يُبعّ فُيػُفُ يُطٍَُ يُبعّ ًََصووزا 

 Voltaireُبًَت، نُ ئُوَبىو ظؤيتًَط ثًَهُوَ ُْوتطاوٕ يُ غُضزََِ ضؤْانبريّ زا ْ
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. َُبُغتِ فؤيتًَطيـ ئُوَبىو 108( يُنُّ نُؽ بىو بُناضّ ًَٖٓا1778 -1696)
ضِووزاوَناِْ ًََصوو بُ ؾًَىَيُنِ ضَِخُٓ يإ بُ ؾًَىَيُنِ ظاْػتِ ثًؿإ بسات. يإ 

وْىوؽ بُ ضِووْرت بًًََني َُبُغتِ ئُو بريَُْسَ يُ فُيػُفُّ ًََصوو ئُوَبىو، نُ ًََصو
ُناُْوَ، ُْى ثؿت ًدؤضَ برينطزُْوَيُنُوَ ثابُْس بًَت بُ ثًَىَضَ عُقًَِ و َُْتًكً
ببُغتًَت،  (ايكسفُ)بُ قػُّ نتًَبُنإ ببُغتًَت يإ ثؿت بُ َُغُيُّ ضيَههُوت 

ُٖضضُْسَ َُغُيُّ ضيَههُوت ضِؤَيًَهِ بُضضاو يُ زضوغتهطزِْ ضِووزاوَناْسا 
ُٖٕ ئًٓهاضّ ئُو ضِؤَيُ زَنُٕ.َُبُغتًؿُإ يُ ضيَههُوت زَطًَطِيَت و ُْٖسيَهًـ 

 ئُو ضِووزاواُْيُ نُ ثًَؿبًِٓ ُْزَنطإ. 
ِْ( وزَؾجطغٔ ئُواُْ ضيَههُوت بىوٕ، يإ يُبُض ئُوَبىوٕ نُ ئازًََعاز )قاْى

بعووتُٓوَّ ًََصووّ ُْزَظاِْ و وَٖاّ زَظاِْ نُ ضِووزاوَنُ ضِووزاويَو بًَت بُبَِ 
ِٓ بهطيَت بُغُض ئازًََعاززا تًَجُضِبىوَ، يإ ُٖضوا يُخؤيُوَ تًَجُضِبىوَ ئُوَّ ثًَؿبً

ًَْهِ ضِووٕ و ئاؾهطا، ئَُُف زَضنُوتٔ و وبُبَِ ئُوَّ ًَهُض بًَت بؤ قاْى
ئُوَبىو، يًَطَزا  109ثُيسابىوِْ ثًاوَ طُوضَنإ )قاضََاُْنإ( زَططيَتُوَ

ُيُّ زضوغتهُضّ ضِووزاو نُوتُٓ فُيًُغىوفُناِْ ًََصوو، يُْاوخؤياْسا يُغُض َُغ
ْانؤنِ، نُ ئايا ئُو ضِووزاواُْ زَغهطزّ ثًاويَهِ )فُضزيَهِ( بُضضاوَ و ضِ واّ يُو 
نُغُنطز، نُ ئُو ثًَطُبُضظ و بااليُ يُغُض الثُضَِناِْ ًََصوو بؤ خؤّ 

 . 110زاطريبهات
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وُْنُ دا، بؤ ئُوَّ نًَؿُنُ ًًَََُْٓت و زضظ و نُيًَِٓ ًَْىإ ُٖضزوو بؤضى
"ًََصوو، ُْٖسَّ نُؽ زضوغتِ  ثطِببًَتُوَ، ُْٖسيَهًإ طُيؿتُٓ ضاضَغُضيَو زََئًَ:

و يُ َُٖاْهاتًؿسا )َُٖىوؾًإ( ُٖض زضوغتِ زَنُٕ، ئُو ًَٖٓسَ نُغُ يُو  زَنا
ناتُ طىجناوَ ًََصوويًُزا غُضؤى و فُضَاْساضإ ناتًَو نُ تىاًًْإ ئُو ناتُ طىجناوَ 

ؤنايُتًًُنُّ خؤيإ بُناضبًَٓٔ، بُو دؤضَ ْاويإ ضىوَ ًََصووَوَ و بؤ بُضشَوَْسّ غُض
نُيًًََٓهًإ تًَسا زاطرينطز. نُ زَؾًًََني )َُٖىوؾًإ( زضوغتِ زَنُٕ ئُوَ يُبُض 
ئُوَيُ نُ زَضفُتِ ئُو ناتُ طىجناوَيإ زاوَ، ًََصوو بؤ غُضؤنايُتًًُنُيإ 

 .111بطَِخػًَٓٔ
ثًَىيػت بىو، نُ ثًَىَْسيًُى يُ ًَْىإ ًََصوو و وابعامن ئُّ ضِوآًُْ بؤ ئُوَ 

فُيػُفُّ ًََصووزا ببُغرتيَت و ثاؾإ بؤ ئُوَف نُ ثًؿاِْ بسَئ، بعاْني فُيػُفُّ 
 ًََصوو زَتىاًَْت ضِ ثًَؿهُف بُ ًََصوو بُ فُيػُفُّ ًََصوو بهات زََيًَني:

طاناِْ فُيػُفُّ ًََصوو زَيُويَت ططتِٓ نُيُبُض يإ ضاضَغُضّ تىيَصيٓ -1
ًََصوو بهات، ضىْهُ ًََصوو بُظؤضّ باغِ ضِووزاوَناِْ ضِابطزوو زَنات بُبَِ ئُوَّ 
ثًَىَْسيِ بُ ساَيِ ساظضَوَ ُٖبًَت يإ غُيطّ زواضِؤش بهات. فُيػُفُ يُ نًَؿُيُنِ 

زََيًَت زَغت ثًَسَنات و ئازًََعاز بُ ساَيِ ساظضَوَ  –ئًَػتاوَ وَى بٓسيتؤ نطؤتػُ 
و بُ دًَِ ْايَُيًَت بُضِابطزووّ خؤيسا ُْٖس ؾؤضِبًَتُوَ بًهات بُ  ثابُْس زَنات

                                                                                                         

حمُد ايطباعى نسدووية بة  –ةنإ و ثةزضتيؼ قازةَاْيَتى قازةَاْ :توَاع نازييٌ _
 عةزةبى.
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يؿِ زووضّ غاتُوَ. يُو ساَيُتُزا شغُضيبِ ئًَػتاّ و يُ وَزيًَٗٓاِْ ئاواتُناِْ زواضِؤ
ُ فُيػُفُّ ًََصوو ئُو ضِووزاواُْ وَى ؾاَيًَهِ يُنططتىوّ بُضزَواّ ىلَ زَنات ي

بُزضيَصايِ ضَِوتِ ًََصوو بُبَِ ئُوَّ زضيَصَّ بَِ بُض و  زا،يًَهساُْوَ ضَِفتاضّ ئازًََعاز
 ظضِ ثًؿإ بسات، َاْاّ خؤّ ُٖيُ.

فُيػُفُّ ًََصوو، نَُىنىضتًًُى يُ فُيػُفُزا ثطِزَناتُوَ، ئُو  -2
نَُىنىضِتًًُف يُو ْاضَِسُتِ و زووزَيًًُ بُضزَواَُزا زَضزَنُويَت نُ تىوؾِ 

زووزَيًًُف يُوَوَ ثُيسابىوَ،  فُيًُغىوفُنإ  فُيًُغىوفُنإ بىوَ. ئُّ ْاضَِسُتِ و
سُظزَنُٕ بطُُْ سُقًكُت. فُيًُغىوف بُ ؾًَىَيُنِ ئاغايِ بُضزَواّ بؤ سُقًكُت 

نُوتىوَتُ شيَط خُياَيِ زَطُضِيَت، بُالّ يُوَ زَتطغٌَ ضيَطاّ فُيػُفُ بعض بهات و 
ُفُزا ثُتًًُو ػرتانُوَ )عامل اجملطزات(، ضىْهُ سُقًكُت يُ فُيػدًٗاِْ ئُب

ػرتاى(، بُ منىوُْ وَى: َاف، خطاثُ، ضانُ، ظيبايِ و دىاِْ، بُختًاضّ )ئُبضووتُ
و... ؾتِ يُو دؤضو بابُتاُْ، نُ بُضزَواّ يُ زَغت ئازًََعاز زَضَِ و تًَسَثُضِٕ و 
ْاتىاًَْت بًاْططٍَ، يُبُضئُوَ فُيًُغىويف ًََصوو زاواّ ياضَُتِ يُ )واقعًًُتِ( 

 .112تًََصوو زَنا

ثًَىَْسيِ ًَْىإ فُيػُفُ و ًََصوو، ثًَىَْسيًُنِ نًَؿُُنًَؿُُ، )ؾس و  -3
(ًََصوو، فُيػُفُ ضِازَنًَؿًَت تا فُيػُفُ بؤ ئامسإ َُٖيُٓنؿَِ يُو دًٗاُّْ نُ دصب

ئًَػتا يُ واقعًسا زَشئ، فُيػُفُف، ًََصوو بُضظزَناتُوَ تا ظيَرت بُ قىواليِ 
ًَت، ُٖضوَٖا، ًََصوو زاواّ عُقٌَ و َاْاو َُغعا يُ ضِابطزووزا ُْضًَت و ْكىّ ُْب

 فُيػُفُّ زاواّ واقًعًًُت يُ ًََصوو زَنات. نيفُيػُفُ زَنات يُ ناتًَهسا زَبًٓ
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تًِ يُنسّ ُ يُ فُيػُفُ و ًََصوو، نَُىنىضئًسّ بُو دؤضَ زَبًٓني نُ ُٖضيُن
 ثطِزَنُُْوَ.

ٖاّ ىلَ َزَناتُوَو وفُيػُفُّ ًََصوو ئًشتًادًِ عُقًًَِ ئازًََعاز ثطِ -4
زَنات، بُ طىيَطّ تىاْا، ُٖغت بُ زَيًٓايِ بهات، يُ ُٖض ناتًَهسا ئازًََعاز تطغِ 
ضاضَْىوغِ زواضِؤشّ ىلَ بٓؿًَت، ثُْا زَباتُ بُض ضِابطزوو و زاواّ ىل زَنات عُظميُتِ 

صووّ بًَُٖع بهات. بُّ ثًًَُ زَتىاْني ببًٓٔ نُ ضاخُناِْ ناضَغات و يًَكُوَإ يُ ًََ
ىوؽ بهاتُوَو ثاَيِ ئازًََعاززا، وا يُ ئازًََعاز زَنات بري يُ ضِابطزوو و يُ ضاضَْ

زُّْ زَزات، نُ يُ ضِيَطُّ يًَهساُْوَو ٖؤناضّ ًََصووَوَ بؤ ضاضَغُض ثًَىَ زًََْت و
 بطُضِيَت يإ بًسؤظيَتُوَ.

 زَؾتىاِْ ُْٖسَّ منىوُْبًًَُٗٓٓوَ : 
ظ( ُٖوَيِ زا، ًََصوو يُ st.Augustine)، 354- 430ئؤطػتًِٓ قسزيؼ

نتًَبُنُّ خؤيسا، )ؾاضّ خىزا( يًَو بساتُوَ ناتًَو غُيطّ ضِووخاِْ دًٗاِْ نؤِْ 
ضاوزيَطيِ خىزاوَْسَّ زاْا.  –زَنطز و وا ضؤَاف زَضِووخًَت، ئُوَبىو بريؤنُّ 

دًٗاِْ ئًػالّ  ؾاضغتاًًُْتًِ ئًػالًَـ طُيؿتُ قؤْاغِ ُٖضَؽ و ضِووخإ و
ُيًبًًُنإ و َُغؤٍ، ئُوَف واٍ يُ ئًنب خًسوٕ نطز، نُ يُنُّ ُ بُض غُظاٍ غنُوت

بريؤنُّ خؤّ يُ يًَهساُْوَّ ًََصووزا يُ نتًَبُ بُْاوباْطُنُّ خؤيسا:" َكسَُ" 
 زابًَٓت.

ناتًَهًـ ْاثًًؤٕ ثؤْابُضتِ ئًُجطاتؤض، يُبُضضاوّ فُيًُغىوفِ بُْاوباْطِ ئُملإ 
انِ ئَُيُاًْا )ثطوغًا( وَ، ًٖطٌَ قػُ بُْاوباْطُنُّ خؤّ ثاّ ْايُ ْاو خ -ًٖطٌَ –

داضزاو، وتِ: ئَُطِؤ ًََصوويُنِ تاظَّ ثطوغًا زَغت ثًَسَنات"ضىْهُ نىْسَنُّ 
يُ تاضيهُؾُوزا ُْبًَت ْافطيَت". بُو قػُيُف ئاَاشَ بُ (Minerva)طظا  ًًََٓ

اْاّ ئُوَيُ نُ: طظا زَزات نُ ؾاًْؿاُّْ عُقًَُ يُالّ ططيو. قػُنُؾِ ًًَََٓ
طُوضَتطئ ئًـ و عاقًَرتئ طىفتاض يُ تاضيهرتئ ناتسا ُْبًَت ْاطىتطيَت. زاطرينطزِْ 

 ثطوغًاف يُاليُٕ ًَٖعَناِْ فُضَِْػاوَ يُ ضَِؾرتئ ضؤشّ ًََصووّ ثطوغًازا ضووّ زا. 
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ظ( Oswald Spengler) 1880- 1936  ُٖضيُنُ يُ ئؤظواَيس ؾجًٓطًُض  
سا:" ُٖضَغًَٗٓاِْ ؾاضغتاًًُْتِ ضِؤشئاوا" و، ئاضْؤَيس تىيًِٓ يُ نتًَبُنُّ خؤي

Arnold Toynbee) 1889- 1975 ُظ( يُ نتًَبُنُّ خؤيسا:"يًَهؤَيًُٓوَى ي
باضَّ ًََصووزا" تطغِ خؤيإ يُباضَّ ضاضَْىوغِ ؾاضغتاًًُْتًِ ضِؤشئاوا ثاف 

ّ بُْاوباْطِ خؤّ دُْطِ يُنَُِ دًٗإ ثًؿإ زا، نُ ئُوَبىو، ُٖضيُنُيإ بريؤنُ
 يُباضَّ فُيػُفُّ ًََصووَوَ زاْا. 

زَبا. بعاْني يًَهؤَيُضّ ًََصوو و ظاْاّ نؤَُاليُتِ و غًاغُمتُزاض، بُ نىضتِ و 
 بُؾًَىَّ دؤضبُدؤض ض غىوزطُيًَو يُ يًَهساُْوَّ ًََصوو زَبًٓٔ:

 برينطزُْوَ يُ ٖؤناضّ ُْٖاَُتِ و تًَهؿهإ: -1
ْسّ ئًػالّ زَيطىت: ئُطُض َىغىَيُاْإ زَغتًإ بُ ئُمحُز ئًنب تُميًُّ بريَُ

بُغُضيسا ٖات،  ئايًِٓ ثانِ خؤياُْوَ ططتبا، ًًًَُتِ ئًػالّ، ئُو ُٖضَغُّ نُ
بُغُضيسا ُْزَٖات. يًَكُوَإ و ساَيُتِ ُٖضَؽ و ضِووخإ، زووزَيِ و ضِاضِايِ يُباضَّ 

 زواضِؤش و ضاضَْىوؽ زَوضووشيًَٓت. 
نطزُْوَّ ئًػالّ ئُو ناتُ، ًَٖؿتا ُْيطُياْسبىوُْ ُٖضضُْسيؿُ ٖعض و بري -

 ضاضَغُضيَو، تا ئًَػتاف، ُٖض بُضاضَغُض ُْطُيؿتىوٕ، ضىْهُ:
َا باْفػِٗ " واتا "خىا باضّ ًًًَُتًَو  " إٔ اهلل اليػري َابكىّ، ستِ يػريوا  

 .113ْاطؤضِيَت، تا بُزَغتِ خؤيإ ُْيطؤضِٕ" 
 ىل زواضِؤش:ْاضَِسُتِ و برينطزُْوَ يُ نًَؿُطُ -2

سُتًٌ ئًَػتاو زواضؤشيـ بهات، ْاضاضّ  ضووزاويَو نُ ئازًََعاز تىوؾِ ْاضَِِِ
 -زَنات بري يُ ضِابىضزووّ ضِووزاوَنُ بهاتُوَ، ضىْهُ ًََصوو ُْى فُيػُفُّ ًََصوو

ثُيُّ يُ زواضؤشَنُ ًًُْ و بُزووضّ زَططيَت و ظؤض طىيَِ ثَِ ْازات، ضىْهُ تايبُتُ 
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بُالّ )زواضؤش(  ،نُّ ُْٖاغُّ ئًَػتاّ )ساظض( زا نؤتايِ زيَتبُضابطزووف يُ يُ
يُفُيػُفُّ ًََصووزا يُ ضِيَطُّ )ساظض( َوَ، بُ ؾًَىَيُنِ ئؤضطاِْ بُضِابطزووَوَ 
زَبُغرتيَتُوَ. ًََصوو ْاتىاًَْت بطاتُ ثًٍُ ئاطازاضٍ و ُٖغيت فُيػُيف بُبٌَ ئُوَّ 

ضَْىوؽ و زواضؤش ثُيسا زَنات تًُْا يُ ئاطاٍ يُ زواضؤش ببًَت، ئَُُف، تطؽ يُ ضا
فُيػُفٍُ ًََصووزا ضِووزَزات. ئُّ ْاضَِسُتًًُف يُ خُّ و ثُشاضَّ )ساظض(ّ 
ئازًََعازَوَ ثُيسابىوَ، يُبُض ئُوَ، بري يُ ضِابطزوو خؤّ زَناتُوَ، ُْخامسُ يُ الثُضَِ 

يُ زواضؤشّ خؤّ ثطِؾٓطساضَناِْ بؤ ئُوَّ وضاًَْو بساو نًََُو عُويَتُوَو ُْختَِ 
 زَيًٓا بًَت.

بُ منىوُْ ُْٖسَّ نُؽ قػُّ وَٖا زَنُٕ، نُ زياضَ يُ زواضؤشّ َٓساٍَ و خؤضاى 
ْؿًُٓو خعَُت و خىيَٓس و ضاضَغُض و ؾتِ يُو دؤضَ بابُتاُْ ْاضَسُت و زووزَئ. 

إ، زَثطغٔ و زََئًَ: ئُطُض باضّ طىظَضاِْ ئَُطِؤ ئاوَٖا ْايُباض بًَت ئُّ َٓساَيُنامن
 يُزواضؤشزا ضؤٕ ضؤِْ ضِووبُضِووّ زَبُٓوَ ئُطُض ئاَيؤظتطو خطاثرتبىو؟ 

بًَطىَإ ئُّ دؤضَ ْاضَسُتًًُ ثاٍَ بُبريَُْس و فُيًُغىوفُناِْ ًََصووَوَ زًََْت 
نُ بري يُ ضُْس ضيَطُ و ئاَطاظيَو بهُُْوَ بؤ ًَُْٖؿتين ئُّ ْاضَِسُتًًُ و ظآَهطزِْ 

رت يُّ شياُّْ ئًَػتا. ئا يُّ باضوزؤخُوَ بريؤنُّ فُيػُفِ و شيإ و طىظَضاًَْهِ ئاغاْ
ببًَتُ ٖؤّ  ِظاْػتِ غُضَُٖيسَزَٕ و ثُيسازَبٔ. يُواُْؾُ برينطزُْوَو ْاضَسُت

ََُيطُ يؤدًاّ ْىَّ، ضىْهُ ضِؤَيُناِْ نؤغُضَُٖيساِْ ؾتِ تاظَ و زآًَٖإ و تُنٓؤ
زَنات، بُ تُسُززّ زازًََْٔ و،  ظيٓسووَنإ. ئُو نًَؿُ و ططفتُّ شياًْإ ىلَ تاٍَ

ثًَىيػتُ ئُطُض بًاُْويَت، ببُٓ ضِؤَيُّ ضانِ نؤََُيطُ و ظََاُْنُيإ ضووبُضِووّ 
 ببُٓوَ.

 زا:ًَهِ طؿطري يُ ًََصووّ ئازًََعازثًَهًَٗٓاِْ بؤضىوْ -3
فُيًُغىوفُناِْ ًََصوو، ضِايإ وَيُ، ئُطُض ضِووزاوَناِْ ًََصوو بُ ؾًَىَيُنِ 

اضَغُض بهطئَ، واتا ئُطُض بُتًُْا ًََصووّ ُٖض واَلتًَو و ُٖض ؾاضغتاًًُْى ثضطِثضطِ ض
بعاْني وَى ئُو ساَيُتُّ يُ يًَهؤَيًُٓوَ ئاغايِ و باوَناِْ ًََصووزا ُٖيُ، ئُوَ ضِيَطا 
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بؤ بريَُْسإ خؤف ْانات، نُ بؤضىوٕ و زيسيَهِ طؿتطري ثًَهبًَٗٓٔ و طُاَلَيُّ 
ًََصووّ ئازًََعاز بهطيَت بُ ًََصوويُنِ ئُوتؤ خُغًَُتِ  بهُٕ، يُبُضئُوَ ثًَىيػتُ

طؿتطرييِ تًَسابًَت، ويَطِاّ ئُوَف نُ دؤضبُدؤضَ . ئُو خُغًَُتِ طؿتطرييًُف  
ضىْهُ فُيػُفُّ ًََصوو يُى بُفُيػُفُّ ًََصوو ُْبًَت ْايُتُزّ و غُضْاططيَت، 

طؿتطريبًَت، ظياتط يُ و يُى تإ و ثؤثُ و ًََصووّ دًٗاًْـ ُٖتا ظياتط ضِيَػا 
ئَُطِؤَإ تًَسَطُئ و بُ ؾًَىَيُنِ ضِووْرت يُ ئًَػتاَإ ساَيِ زَبني. فُيػُفُّ 

هطاو يًََصوو يُ ظََُٕ و ضاخًَهِ زياضنطاوزا ْاوَغتًَت و بُنؤََُيطُيُنِ زياض
قًٓات ْانات، بَُيهى َُٖىو دًٗإ يُيُى ضىاضضًَىَزا، ُٖض يُ ضِابطزووّ ظؤض نؤُْوَ 

و  طيَتُوَ تا ئُّ ناتُّ ئًَػتا بُبَِ ئُوَّ طىَّ بساتُ ئُو ضَُْٖسَّ يُ )ظََُٕزَطًَ
سا ُٖيُ. ئُودا، َطؤظ ُٖغت زَنات نُ ضِِِووزاوَناِْ َُنإ( ًََصووّ ؾاضغتاًًُْناْ

 universalثضطِثضطِ و ذلُيًًِ بُدَِ ًَٖؿتىوَ و طُيؿتىوَتُ ًََصووّ دًٗإ )

history ىوف. ئُوَف ضِيَطا بؤ زاْاِْ بريؤنُيُى يُ باضَّ ( ئُوَتا بابُتِ فُيًُغ
 فُيػُفُّ ًََصووَوَ تُخت زَنات و يًَهساُْوَّ ضووزاوّ ضابطزوو ئاغإ زَنات.

 فُيػُفُّ ًََصوو )وَى غُضضاوَيُى( بؤ يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصوو: -4
ـ زواّ ئُوَّ َاززَناِْ ًََصوو بىوبىوٕ بُ شيَسَضّ يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصوو، ثاؾاًْ

بىوُْ شيَسَضيَو بؤ يًَهؤَيًُٓوَّ فُيػُفُّ ًََصوو، فُيػُفُّ ًََصوو بُثًَِ ُْٖسَّ 
تىاًِْ ياضيسَّ ًََصوو بسات بؤ زؤظيُٓوَّ ضُْس اليًَُْهِ غطوؾتِ  -بريؤنُّ ْىَّ

ئُو قؤْاغاْاُّْ نُ تىمخِ ئازًََعاز ثًًَسا تًَجُضِبىوَ، يُو قؤْاغاُْف ظاًْاضيًُنِ 
يهُيإ ىلَ ْاظاْني. فُيػُفُّ ًََصوو واّ يًَٗات بؤ زووباضَ نُّ ُْبًَت ًٖضِ ز

ُٖضوَى ؾجًٓطًُض و  –ثًَهًَٗٓاُْوَّ ًََصووّ، ضاخُ ُْظاْطاوَناِْ ًََصوو تًَسَنؤؾا 
بُ طىيَطَّ ئاَاشَناِْ ناضٍ َاضنؼ نُ يُ نتًَبِ ًَُالًِْ ضًٓايُتًسا باغًإ 

 نطزووَ.
فُيػُفُّ ًََصوو تىاْاّ ئُوَّ زَبًَت، نُ  ئُطُض بًَت و بُّ تُضظَ بطِؤئ، ئُودا،

ضِيَطا ًْؿاِْ ًََصووبسات و غطوؾتِ ئُو قؤْاغاُّْ ضِابطزوو بسؤظيُٓوَ، نُ ضِؤيؿتىوٕ 
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، ضىْهُ ُْ ئاغُواض و ُْبَُيطُيمإ بُزَغتُوَ ًٖض ظاًْاضيًُنُإ يُغُضيإ ًًُْو 
وِْ ُٖيُ. ؾجًٓطًُض ئُو بُضْاَُيُّ ْاوْاوَ، بُضْاَُّ )ٖاوضاخبى
ُّ فُيػُفِ(.عُبسويطَمحإ بُزَوّ يـ ضِايطُياْس، نُ ئُطُض ئًُإ بُبُضْاَ

، ئُوا فُيػُفُّ ًََصوو، يُ يًَهؤَيًُٓوَناِْ ًََصووزا )ٖاوضاخبىوِْ فُيػُفِ( بًَٗٓني
ططْطًًُنِ طُوضَّ زَبًَت، ضىْهُ بُٖؤّ ئُوَوَ زَتىاْني ئُو َُوزا بُضفطاواُْ 

ُوَوَ بؤَإ يُناالزَبًـَتُوَ، ُٖضوَٖا ئُطُض ضِيَهِ غُئ ببًٓني نُ يُ تُتبًكهطزِْ ئ
و ضِيَػا و ؾُضت و ؾطووتِ بؤ زابًٓنَي ئُجناَطُيًَهِ قىوٍَ و ناضيطُض بُزَغت 

 .114زيَٓني
زواّ ئُواُْ َُٖىوّ، ئًٓذا ئًَُُّ نىضز بؤ ئُوَّ بتىاْني خؤَإ بٓاغني 

بُوَ زاُْنُوئ باغِ خؤَإ ثًَىيػتُإ بُ ناضّ يًَهساُْوَّ طؿتطري ُٖيُ، نُ 
بطًَطِيُٓوَو تؤَاضّ بهُئ و بُ ؾإ وباَيِ خؤَاْسا َُٖيبًًََني، يإ بُوَ زابهُوئ نُ 
ٖؤناضّ زياضنطاوّ ًََصوو بًًَُٗٓٓوَ، بَُيهى ثًَىيػتُ يُغُضَإ ظياتط ططْطِ بُ 

ؤَيِ بؤضىوِْ فُيػُفِ بسَئ، نُ ئازًََعاز خؤّ بٓاغًَت و ُٖغت بُ خؤّ بهات و ضِ
ُؾُوَ يُ بعاظِ خؤّ يُ شيإ و، ناضيًَهِ يُطٍَُ زَوضوبُضّ خؤيسا بعاًَْت. يُّ باضَي

بؤ ئُو  115سا، تىيَصَضطاّ فُيػُفُّ ًََصوو ثُيسابىوَ ضؤؾٓبرييِ دًٗاًْ
َُعطيفُّ فُيػُفًًإ ُٖيُ، يإ بؤ ئُو فُيًُغىوفاُّْ  ًََصووْىوغاُّْ نُّ و ظؤض

 ُٖيُ. نُّ و ظؤض َُعطيفُّ ًََصوويإ

                                                 

ايكاٖسة،  ،2ايسضاية، ض مطبعْ ،املؿسية  النوضَْهتبة َٓػوزات  جًس،د. بدوي  اغجيٓ _ 114
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يُّ نتًَبَُاْسا باغِ )غطوؾتِ ئُّ قؤْاغُ( ثًَؿًٓاضّ ضىاض نُؽ يُ طُوضَ 
يسوٕ، ظًهؤ، ؾجًٓطًُض و تؤيٓبِ. غًاِْ ُيًَهسَضَوَناِْ ًََصوو زَنُئ، ئَُإُْ: ئًنب خ

يُنًَُإ، يُى يُ زواّ يُى، ٖعض نؤيإ زَناتُوَ، ئُو ٖعضَف ئُوَيُ نُ ُٖضغًَهًإ 
ُْس قؤْاغًَو يإ ئاوَزاْهطزَوَيإ ُٖيُ. بطِوايإ وايُ نُ زَ ًُتُنإ ض وَيُتإ و ؾاضغتاًْ

ُبُض ئُوَ بريؤنُناًْإ بُ  نُواتُ َُغُيُنُ زَغجًَو و نؤتايِ بؤ ُٖضيُنُيإ ُٖيُ. ي
ؿًاُْوَ ْاوْطاوٕ. بريؤنُّ بُزوايُنسا ٖاتِٓ خىالوخىٍ ُْس  ،َُٖىو دًاواظيًُناًْ وَىلَ بريَ

بريؤنُناِْ ئُواِْ ثًَطُياْس و يُ ضىاضثًَىَّ  ْؤيس  تؤيٓبًَِصووْىوغٌ طُوضَ ئُضو َ
ََُُٓتِ و طىيَطِايَُيِ( و ضِِِووبُضيَهِ  ثًَؿًٓاظّ تاظَ زاياِْ ضِؾتُوَ و ْاوّ ْا )بريؤنُّ ًب
طُوضَتطّ زا بُ ويػت و ئاضَظوو و ئاظازِي ئازًََعاز يُ زضوغتهطزِْ يإ يُ زضوغتُٓنطزِْ 

ًُتِ خؤيسا، واتا  ئازًََعاز بىوَ خاوَِْ خؤّ يُ نؤتِ ثًَساويػتِ زَضباظّ بىو ؾاضغتاًْ
 ".يإ" يُ زيًٌ غطوؾت ضظطاضّ بىو

ئًنب  –بُضاوضزيَهًؿُإ يُ ًَْىإ ٖعض و ثًَؿًٓاظّ ُٖضزوو بريَُْسّ يُنُّ 
زا، بُ طىيَطَّ تىاْا نطز ئىًََسَواضّ يُّ نؤؾؿُزا غُضنُوتىو بىوبني و خُيسوٕ، ظًهؤ

 ًَسا زؤظيبًَتُوَ. ٖعضّ بُغىوزَإ ت
يُطٍَُ بريَُْسّ طُوضَ قىغتُْتًًٓـ بُيُى زَْط ُٖض ئُوَ زََيًًَُٓوَ، نُ وتِ: 

تِ نتًَبُنُّ )يُ َُٖيُناًْؿِ( ئُطُض ب تًُْا خؤّ بُضثطغُ يُ نَُىنىضزاُْضّ نتًَ
ُٖبًَت، وَٖايؿِ يُ قَُيُّ زاوَ، نُ زاُْض َاْسووبىوَو بريّ نطزووَتُوَ. ئًسّ خؤّ 

خؤّ، نؤؾؿُنُّ ضَِخُّٓ يًَسَطرييَت و نَُىنىضِيًُناِْ ضاى زَنطئَ و  و خىاّ
ضِووٕ زَنطيَُٓوَ و ضِيَطاف  ُٓوَ و َُغُيُ وضووشيَٓطاوَناًْـَُٖيُناًْؿِ ضِاغت زَنطيَ

. ئىًََسَواضئ، زاُْض يُ ظآًِْ 116بؤ وَالَساُْوَّ ثطغًاضَنإ خؤف زَنطيَت
، يُبُض ضِِِؤؾٓايِ ثًَساويػتُناِْ ئًَػتا و تُسُززيِ ضِابطزووزا بُؾساضيِ نطزبَِ

 ئىًََسَناِْ زواضؤش و يُ زضوغتًِ ضَِتهطزُْوَّ ئُّ بَِ َُٓتًًُؾسا.

                                                 

 و َيَروو(. نتيَبى )ئيَُة ثيَػةنيى _ 116
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َُْوَ، بريؤنُناِْ فُيػُفُّ ًََصوو، َُٖىويإ وَالَِ يُى ثطغًاض زَز

َوتِ ًََصوو زياضزَنات و ًْؿاِْ زَزات؟ بُالّ ضِثطغًاضَنُف ئُوَيُ نُ: ضٌ 
ًََصووّ ئازًَعاز ُْٖسَ ئاَيؤظَ، ْاضاض ُٖض فُيًُغىوفُنإ يُ ضَُهًَهِ زووضَوَ، 

 يُنُيإ يُ ئاغتِ خؤيُوَ وَاَلَِ ثطغًاضَنُ زَخىيًََٓتُوَ.  يإ ُٖض
ُّ نتًَبُزا، بُضضاوت َُُ ي َإ َُٖيبصاضزووَ نُ ناضيإ ُي ٖعضّ وَىلَ، ًئ ُيػُفاُْ ِ ئُو ف طٓي

َتُوَ،  َهًإ زاو ػت وَالَِ ثطغًاضطًُي ُثًَِ تىْا ُّ نُ ب ُيػُفًِ ًََصوو نطزووَ. واتا ئُوْا ف
ُزا  ٖا غاَيِ ئُّ زواًي َُي ضُْزاوَ. ثطغًاضَنإ يُ ز َطِؤف بري و ٖؤؾِ ئازًََعازّ ُب نُ ُٖتا ُئ

ًَإ ىلَ زا .  و ظيرَت ُب زواّ وَالّ ٕططَزُب تُواوَتِ ًث  زا زَطُضِٕا
طؤضِإ و ضاضَْىوؽ و  وئُو ثطغًاضاُْ يُ زواّ ٖؤّ ؾاضغتاًَْتِ و ٖؤّ بُضَو ضاتط

 زَغت  زَوضوبُضّ تاضيهِ زواضِؤشّ ئازًََعاز زَطُضِئَ. ناتًَهًـ وَالًََهِ ئُوتؤّ
نُوتُ  ،خىزّ خؤٍ ُْنُوت نُ زَيِ ئاوغىاتُوَ و ٖعضّ عُويَتُوَ، ئُودا، ْاضاض

 ئُوزيىّ ُ، بُٖؤٍ ئُقٌَ و ٖعضٍ خؤيُوَ، بتىاًَْتخىاي ُزاْاٌْ بريؤنُ و ططميإ و ئَُ
يَطاّ زووضّ ٖات و ُْٖاتِ ؾاضغتاًَْتًًإ ئُو زيىاضو بُضبُغتاُْ ببًًَٓت، نُ ضِ

ًَََُايإ ىلَ بطِيىَ.   ؟؟؟زاثؤؾًىَو، 
ُُ ؾاضغتاْني؟ زَّ باؾُ، ئُطُض ئازًََعازّ َؤزيَطٕ، زًَََهُ زَثطغًَت: ئايا ئًَ
 ئًَُُ ؾاضغتاْني، ئُّ ثًَىَضّ ؾاضغتاًَْتِ ناَُيُ؟ 

ئايا، باو و باثريَإ نُ بُ شياًَْهِ غاناض و خانُضِايِ يُ ئُؾهُوت و زَواض و 
اويإ زَنطز و زَٖاتٔ و زَضىوٕ و نىْر و نىختُناْسا طىظَضاًْإ زَنطز و داضوباض ضِ

َيًإ َظَوّ خطِزَنطزَوَ. ؾىاًًْإ زَنطز و ئاش يُغُضخؤضانِ خؤيإ يُ زاضو 
ضازَططت، ئايا ئُوإ شياًْإ يُ ئًَُُ بُختًاضتط بىو؟ ئايا ئُو دؤضَ شياُّْ ئُوإ ًٖض 

 ايِ و زاَاوّ و طُضِإ و ثؿهٓني و خُّ و خُفُتِ تًَسا ُْبىو؟ اضِضِ
 ُ َىزيَطُْ يُبُضايِ و ؾجطظَيِ شياِْ ئُّ ضاخاضِزَّ باؾُ، ٖؤّ طريؤزَيِ و ضِ

ئايا ئُّ ؾاضغتاًًْاُّْ ئَُطِؤَإ نُيًًَإ بُضخىضزاضٍ و غىوز يُ  ًًُ؟ض
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و بُ ْطخًَهِ ظؤض ططإ  زَنُئبُضوبىوًَإ زَبًٓني و تاّ يُ زَغتهُوتُناًْإ 
سِ و ؾاضغتاًَْتِ و َُٖيطىؾًِٓ زَضووِْ و ونُ يُ ظيَسّ ضِ،تَِ غيُغُضَإ زَوَ

ئايا ئُّ ؾاضغتاًًُْت و ثًَؿهُوتُّٓ  117ئَضَإ زَيسثطِووناْسِْ زََاض و ٖع
 محإ بُخؿًىَ؟ وض و ئًَػتاَإ ًٖض غىوز و زَيًٓايِ و ئاضاًَِ بُ ُٖغت

ّ ًََصوو ( ُبَُيَِ: ئُو ثطغًاضاُْ، بُضضاوتطئ و طُوضَتطئ ثطغًاضٕ نُ )فُيػُف
 ُٖوَيِ زاوَ، يُّ بريؤناُّْ خىاضَوَزا وَالًَإ بؤ بسؤظيَتُوَ: 

  ريؤكةى بةدواداهاتهى خوالوخول، لةالى ئينب خةلدون و ظيكؤ: ب
ُْطريٍ فُيػُفُّ ًََصوو، بُالّ ئُو نُغاُْوَ نُ خؤيإ بُ َٔ،  الي "خىالوخىٍ" زازًَْ

ُوَّ شياِْ  ،ًََصوووضزّ اوبؤضىوُْ بُْسَ، زََيًَت: يًَهؤَيًُٓوَّ يُغُض ئُو ضِ ُيُ يًَهسْا يُوْا
َت  َت،ئَُطِؤ و ئايٓسَف يُباضًب ًُتُنإؾاضو ياضيسَزَضًب َْىوغاحلطاضات) غتاًْ ًإ ( ضاض

طئَ، بططَ ت اغطيَُٓوَ و بعْا طيَت ٓب َُُِْ زياضنطاويؿًإ ُٖيُ، تؤ قؤْاغ بُ قؤْاغٔ، زَتىْا
ؤ ًُ زََطيضَِ نىضثُيت ثاؾإ َٓساَيًت زوايِ ثريٓب ت، يت، ئًٓذا ًٖض ضاضيَو ًْ

ًُناًْـ  ًُ ،ُّ بريؤنُيُوَى تؤ وَٖإ اليُْططاِْ ئؾاضغتاًْ ناًْإ بُ بىوُْوَضّ ؾاضغتاًْ
ًََصووْىوغًَو ساَيُتِ قؤْاغًَهِ ظيٓسوو ؾىبٗاْسووَ. ئَُُف َاْاّ وايُ ئُطُض بًَت و 

ُِْ ئُو قؤْاغُ )ئُو  ًََصوويٌ ًَت ُٖغت بُ تَُ َت، ئُوَ زَتىْا ( بهات،  ًُتًُؾاضغتاْبعاًْ
نُ و تُُؾاضغتايًهؤَيًُٓوَّ ئاًََطَناِْ يَطُّ يًَئَُُف يُ ًٖضُوَ ْايُتُزّ، بَُيهى يُ ضِ

ًُوَ زيَ ف بطيتني يُ )ظَإ و ويَصَ و، ٖىُْض تُ زَغت، ئُو ئاًََط و ًَُٖاياًَُُْٖا ٖعضيًُناًْ
ًُتنإ و... ٖتس( ظطاو زاَىزَ ُنإ بُ طؿتِ و ُٖضيُنُ بُ ؾًَىَيُنِ غُضبُخؤ ًًؾاضغتاًْ

ًُتنُ ئُو  ،طُنُو دًاواظ يُ ئريازَ و ئاضَظووّ تانُتانُّ نؤََُي ًُيإ زضوغت ؾاضغتاًْ
ُ زيًََٓ ُف يُ ضاخًَهُوَ بؤ ضاخًَهِ زّ، بُثًَِ نطزووَ. ئُو ئاًََطْا تُ ئاضاوَ. ئُو ئاًََطْا

. ًْاضؤًْ  ُنِ ضاخُنإ وَى يُى ْأب و دًاواظزَٔب

                                                 

بسِواْة: ثيَػةنى ييَهؤيَيٓةوةى دنتؤز )عبدايعصيص ايدوزى( بةْاوْيػاْى )فًطفة ايتازيخ(  - 117
 .65، 2ٍ، ذَازة 2 جًدي ية طؤظازى )عامل ايفهس( ى نويتى
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طُىل طؿتِ يُو ىقاْىْ، ُٖوَيًإ زا زوازاٖاتٔزاُْضاِْ فُيػُفُّ خىالوخىىل بُ
 نُ ئازًََعاز ثًًَسا تًَجُضِ زَبًَت.  ،ّ ًََصووَوَ زَضبًَٓٔووزاواُْضِ

ياضيسَّ ضَمسهطزِْ ئُو ئَُيكُ يًَهُبُغرتاواُْ زَزَٕ، نُ  ْاُْفوقاْىئُّ 
ُ و ظآًِْ ُتًؾاضغتاًْيُ ظاْني و ْاغًُٓوَّ سُقًكُتِ ْاغٓاَُّ ئُو 

طِٕ. َاوَنُيسا ضِ  ؤٍَ زَطًَ
خامسُ ُي  ًََصووزا، ُْ ّ ُي قؤْاغُناِْ  ُوضوثازا، باْطسيَطيَهِ ظؤض بؤ ُئ عّض تاظَّ ئ ًََصووّٖ 

َِ ضِضِ ًُث نُ و ب ُضُي  ٖ ، ُيسابىٕو ُُي ث ُّ بريؤن ، يٕا ئ ِ اوبؤضىوُْ َِ غطوؾت ًُث ٓبريّ و ب ؤؾ
زَضىو.  ُيإ ويَو ُْ ًَُـ زَضبطِٔي و قػ  ٖ. سا دًاواظبىٕو ًُي ُّ ُي ؾايػت  قؤْاغُنُّ خؤّٖ 

 118نب خُيسوٕئًظاْاّ بُْاوباْط  يُ ًََصووّ ٖعضّ فُيػُفِ ئًػالًَؿسا،
ايطُياْس نُ ئاَاجنِ بُٓضَِتِ بُؾًَىَّ نؤَُاليُتِ َاْاّ ًََصووّ يًَهسايُوَو ضِ

َِ ناتَِ نُ ئازًََعاز خطِبىوُْوَ ساَيًإ ضؤٕ بىوَ؟ ٖؤّ ًَٓيًََصوو ئُوَيُ تًَُإ بطُ
 زازيهُاِْ ( ُْٖسَّ يُ ًًًَُتإ بُغُض ئُواغتعالٚ)ئُوَؾِ وتىوَ نُ يىوتبُضظيِ 

ضًًُ و بؤضِ؟ ساَيُتِ زضوغتبىوِْ زَوَيُتاًْؿِ، ُٖض يُ زضوغتبىوًْاُْوَ و يُبُض 
ِ َُٖىوّ ؾ ،بُو قؤْاغاُْؾسا نُ ثًًَسا تًَسَثُضِٕ و تا يُ ئُجناَسا ْاضاض زَضِووخًَٔ

نب خُيسوٕ ناتَِ ئُوَّ بؤ زَضنُوت نُ يُ َاززَّ زَخىيَٓس. يُو ئًنطزووَتُوَ. 
نُوتُ برينطزُْوَ و يًَهساُْوَّ ساَيُتِ )خىال و خىٍ( نُ تىوؾِ خىيَٓسُْزا، 

نؤََُيطُ زَبًَت بُبَِ ئُوَّ ئازًََعاز يُنػُض ًٖض ثالًَْهِ بؤ زاْابًَت، واتا 
طُضِاُْوَّ ئُو خىالُْ، يُ خؤياُْوَ ضووزَزَٕ و ئازًََعاز ئاطاّ ىلَ ًًُْ، ضاغتُوخؤ 

                                                 

ظ( يُ تىْؼ 1406 -1332ى( )808 -732)  عُبسوضمحإ نىضّ ذلَُُز،ئًنب خُيسوٕ - 118
)املكسَُ(   ثًَؿُنِ خىيَٓسويُتِ، يُ قاٖريَ نؤضِ زوايِ نطزووَ بُ نتًَبِ ٖاتؤتُ زًْاوَ يُوَّ

َواِْ فُيػُفُّ ًََصوو و نتًَبُنُّ )ايعربو زيىإ املبتسا واخلرب( بُْاوباْطُ، يُنًَهُ يُ ثًَؿطِ
َخُّٓ يُ َُٖيُ و وخُياَيباظيِ ًََصووْىوغإ نؤََُيٓاغِ تاقًهطزُْوَّ بُ بٓاغُّ ظاًْاضّ زاْاوَ. ضِ

 غىيَٓسضَّ.  ،ططتىوَ و زاواّ نطزووَ ًََصوو يُ غُض بٓاغُّ بُغتُٓوَّ ٖؤ بُ ئُجناَُوَ
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بُثًَىيػتِ ظاِْ نُ خىزّ خؤّ ٖؤناضّ ئُو  ثالِْ بؤ زاُْْاوَ. يًَطَزا ئًنب خُيسوٕ
خىالوخىيُ، ضيَهُوثًَهُزياضبهات و تًَِ بطات، يُّ برينطزُْوَيُزا بؤّ زَضنُوت نُ 

 ( االضتفا اجلرب٣ساَيُتًَهِ بُضظبىوُْوَّ خؤُْويػت )
 119يُو نؤََُيطُياُْزا ُٖيُ، ضيَو وَنى ئُوَ وايُ نُ بريَُْسّ ئًتايًِ )ظًهؤ(

نب خُيسوٕ زََيًَت، زَغُالت يُ ئًغُزَيُى زَيطىت. وٕ بُ ضُْسنب خُيسئًزواّ 
واتا نؤََُيَِ خَُيو يُْاو  زاْاَُظضيَت  تُنايُوَوْايَ يُغُض ًَٖع ُْبًَت  زانؤََُيطُ

خؤياْسا، بىوٕ بُيُى و ُٖواّ تاظَنطزُْوَو ثًَؿهُوتٔ و غُضنُوتٔ زاويُ يُ 
ًَُتاُْف نُ يُ ُْتُوَطُىل غاضاْؿني نُيًُيإ و دًَُوّ سىنِ زَططُْ زَغت. ئُّ خُغ

زيَُٓ ئاضاوَ، بُغُو بُؾِ ئُو زَغتُبصيَطاُْيإ زَنات، نُ بُغُض  زا(بُزاوَت)
 خؤياْسا غُضبهُوٕ و بطِياضّ بُضَو ضانرت طؤضِيِٓ واقًعِ خؤيإ بسَٕ. 

ئُودا زواّ يُنططتًٓإ زَوَيُتًَهًإ ىلَ ثُيسازَبًَت و دًٗإ زاطريزَنُٕ، بُاَلّ 
بىوَِ ضوزَبُٓوَو يُ بُظوو بُ ظوو سىنُبُزَغتُناِْ غاضزؤض ْاخايًَُْت، ُٖض ظ

خُباتِ خؤيإ تًَط زَخؤٕ و قؤْاغًَهِ تاظَتط زيَتُ بُضَوَو زَوَيُتُنُ زَنُويَتُ 
زَغت نُغاًَْهِ ئًؿهُضتطو ضاالنرت و بُثؿىوتط، ثاؾإ زَوَيُتُنُ زَنُويَتُ 

قؤْاغُزا خُغًَُتِ سىنًُإ ظاَيُ و غػتِ و قؤْاغِ غًًَُّ نُ سىنُبُزَغتإ يُّ 
 طُْسََيِ و بَِ خًَطيـ باَيًإ بُغُضزا زَنًَؿًَت. 

 نب خُيسوٕ، ًَٖٓاّ يُ ْىوغًِٓ )َكسَُ( نُيسا، يُ زياضزَّ نؤََُيبىوِْ ئازًََعازّئً
ًُتِواتا يُ  ، ئازًََعازّ نؤَيًًُوَ و، ؾًِ نطزَوَ. ُٖوَيِ ئُوَؾِ زا، نُ  ؾاضغتاًْ

ًَت و يُ ضِفُيػُ و  ٕوقاْىووزاوَناِْ ئُو ًََصووَ ئُو فُيُنِ طؿتطري )ؾاٌَ( بؤ ًََصوو زآب
ًََْت. ئًنب  طؤضاِْ اُْ زَضبًًََٗٓت، نُ ئازًََعاز بُغُضياْسا بُضَوًضيَػا طؿتً ضانرت ٌَ ز

                                                 

ػتا - 119 ُغىوف و ي (Giovanni Battista vico_ 1774_1668)  ظًهؤدًىظاِْ باًت ًي ؿُضععإ و ُف
ا  ْ تاٌي ُي ؾاّض هؤٍثؤًََصووْىوغِ ًئ اوَ و ُي ظْا َُت زوًْ ػِت ْىَّ، َُٖإ  ىل ٖاتىو . )ظْا ٌُت ؾاض خؤيَٓسوي

ىِْ ًََصووّ  قْا َىإ  َْسّ ًْ َى ( ُي ًث َتُوَ شيطّقاْىوٕ و دًٗاِْ َ  .نؤَيًى ُِت ُي ظجنري ًََصووّ َطؤظاي الّ وايُ نُ 
َؿهُ سا زَضِوات.نطزاضيَهِ )ًث َوَا ضز ى و ُب ُّ ُي زواُي ُ ًث ًُث َْىيَِٓ نُ ب ( زا خؤّ ز  ؤت
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وَنى خؤّ باغِ زَنات ُْٖسَّ يُ زضيَصَّ باغُناِْ ثؿت بُ يًَهؤَيًُٓوَطُىل  -خُيسوٕ
َبُغتًَت، وَىلَ، خؤّ يُْاو فُيػُفُضًًُناِْ ًََصووزا وَى نًًَُ بُضزّ غُض ضيَطا ثًَؿرت ز

ُْسيَهِ ئًػالّ  َت و ًٖض بريَ وَغتاوَ و زياضَ و يُ َُٖىويإ ظياتط بُضظتط و قىوَيرت و زَضِواًْ
َبًِ  ئًػالَِ  –و فُيًُغىوفًَهِ ًََصووّ نؤَُاليُتِ ثًَؿِ ُْنُوتىوَ، نُ ٖعضّ عُض

 . 120يُ قؤْاغِ الواظّ ضؤضىوْسا بىوَ ئُو ناتُ
ُبىوَ نُ  ُضَِتُوَ  –ئًنب خُيسوٕ ئُو ًََصووْىوغُ ْ ططْطًِ بُ َاززَّ ًََصوو  –يُ ٓب

َبىو بُ ثًُّ يُنُّ ئُو َاززَيُ بؤ ئاَاجنًَهِ  َت، بَُيهى بُالّ ئُوَوَ ططْط ئُو زاًب
زاوَنُ يًَو بساتُوَ، ُْى ووطُوضَتط و بُضظتط و غاتُناض. ططْط الّ ئُو ئُوَ بىوَ ٖؤّ ضِ

ُبُضئُوَ ئًنب خُيسوٕ بُضيُوَّ بُ ًََصووْىوؽ يُ قَُيُّ بسضيَتخىزّ ضِ  ووزاوَنُ، ي
ُْسبىوَ ، ثؤغتِ غًاغِ ظؤضيؿِ وَضططتىوَ و تًًَاْسا ْاوّ زَضنطزووَ و بُضثطغًاضيًَتًِ بريَ

ؿًًُوَ ئُو ئًؿا ُْؾِ يُ سىنًُؿِ تاقِ نطزووَتُوَ، بُ تطف و تاٍَ و ؾرييُٓناًْ
ّ نؤضِ )ضىاضزَّ ظايًِٓ( زا ؾتُُٖيىَُضدًَهِ ظؤض ئاَيؤظ و ْايُباضّ غُضزََِ ُٖ

نطزووَ، نُ باضوزؤخِ ئُو ْاوضُيُّ يًَِ زَشيا )بانىوضّ ئُفطيكًا و ثاؾإ ئُْسَيىؽ و 
 زوايِ ًَػط، نُ يًَِ طريغايُوَو طًاِْ تًَسا غجاضز( ظؤض ططش و ْاخؤف بىو بىو. 

نب خُيسوٕ بُضَو فُيػُفُ يُ فطاشووبىوٕ و ئًزضوغتبىوِْ ٖعضّ ضاغتًؿت زَويَت، 
زايُوَ، ثاؾإ ٖاتُوَ غُض  ظيازبىوْسا بىو، ثاؾإ بُضَو ظاْػتِ ئايني و سُزيؼ باٍ

يَطُّ ٖات و ُْٖاتِ فًَطبىوِْ ظاْػتِ نؤَُاليُتِ و ًََصوو، ضىْهُ ثًَؿرت يُ ضِ
ى و ناضا يُطٍَُ ضاخِ ثطِ يُ ناضَغاتِ غًاغِ و فطِوفًًََِ شياُْوَ، بُ ؾًَىَيُنِ ضاال

 .ِ ُٖبىوطُوضَ طُوضَ و طؤضِاْهاضيِ زؤخِ شياْسا تًَهٍَُ ببىو، ئُظَىوْ
ُ و طُجناُْ، خؤّ ٖاويؿتُ طُضَُّ ونب خُيسوٕ، زواٍ ئُوَّ، بُضِئً ح و تُناًَْهِ الوْا

ُِْ يُ ضٌ غاٍَ تًَجُ ضبىوَ، ئُوغا بعاظِ غًاغِ، ئُودا يُ خؤّ وضزبىوَوَ و زيتِ نُ تَُ
ُوَّ ئُو ناضَغاتُ َبىو نُ ئاَيؤ تًَطُيؿت و نُوتُ ثطغًاض و وَالَسْا ظ و ظَمحُتاُْ، ئُو
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َبُم، خؤّ يُ قُالّ غ الَُزا )يُ وياليُتِ وَٖطإ يُ ُئًسّ تا َاوَّ ضىاض غاَيِ ض
ايًُف ثًَىيػتِ و ثًَساويػتًًُنِ زَضووًِْ ب ُ دُظائري( تُضيو ضاططت، ئُّ تُضيهِ و تًُْ

ثُيُ بىو بؤ ئُو ويػتِ يُ شاوَشاو زووضبهُويَتُوَ و بضًَتُ ْاو خَُيىَتِ غُضجنساِْ 
َت ثًَىَْسيًإ بُ ظََإ و شيٓطُنُوَ ضًًُ؟ ضِ  ووزاوَناُْوَ و يًًَإ بهؤَيًَتُوَ و بعاًْ

ًَت. ًََصوو يُالّ  نب خُيسوٕ، بىو ئًبؤ ئُوَّ يُ قاَيبِ ًََصوويِ خؤياْسا زايإ ٓب
ػتِ  إ زَضغات و ٖؤ و ياغاّ زؤظيُٓوَّ ٖؤّ ضِبُظْا ووزاوَنإ نُ سُقًكُتُناًْ

ووزاوَنإ ثًؿإ بسات و ًًًَُْٗٓناًْإ غاتُضِوو. ئُو ساَيُتُف ًَٖٓسَ بُتىْسٍ طريابىو، ضِ
اتبىو، بُ تُواوَتٌ يُ ساَيُتِ غُيبِ و ئًًٗاّ  ًَٖٓسَ نُؾف و نُضاَاتٌ بُغُضزٖا

و يُو نُغاُْ يُ قَُيُّ زَزضيَت بؤ يُنُدلاض َُغُيُّ نب خُيسوٕ بُ يُنًَئً. 121زَضىو
يطِؤنطزووَ، نُ ًُبىوِْ بُضَو ضانرت طؤضِاِْ ًََصووٍ نؤََُيطُّ يُغُض ظََاًَْهسا ثًْوقاْى

ُْتًل يُشيَط فؿاض و زَّ ئاخًٓٓسا زَيٓاالْس. باغِ )زَوَيُت(يـ نُ  برينطزُْوَّ ٖعضّ و َ
ًُْا يُ بَُيطُّ ئُو ئُضنُّ  ْعيهُّ غًًَُنِ )َكسَُ( بُْاوباْطُ نُّ ططتىوَتُوَ، بطيتًًُ ت

ُبُضزّ ًََصووّ ٖعضّ نؤَُاليُتًسا يُ ئُغتؤّ ططتبىو ُْسَ يُ ْ  . 122ئُّ بريَ
نب خُيسوٕ ظؤضتط َُبُغتِ يُ ئًوَىلَ ئُوَّ ثًَىيػتُ غُضجنِ ىلَ بسَئ ئُوَيُ نُ 

غتِ يُ "غًػتَُِ "سىنُِ بَُٓاَيُيُ" يإ سىنُِ "نؤََُيُ" نُغًَهُ يإ َُبُ
نب خُيسوٕ ناتًَو نُ ئً( يُنُ ًًُْ، يُبُضئُوَ ؾاضغتاًًُْتسىنُُنُيُ" َُبُغتِ يُ )

ووخاِْ زَوَيُت( زَناتُ بريؤنُ وتُّ )ثُيسابىوٕ و بُضَو ضانرت طؤضِإ و الواظبىوٕ و ضِ
 نب خُيسوٕ يُغُضئًًًُْ، غىوضبىوِْ  ؾاضغتاًًُْتَُبُغتِ يُ )ثُيسابىوٕ و ضووخاِْ( 

َُغُيُّ "ثُيسابىوٕ و ضووخإ" بَُيطُّ ئُوَيُ نُ بُ ضاويَهِ ًََصووْاغاُْ غُيطيإ 
زَنات، ئُو وَٖايإ بؤ زَضًَت، نُ ئَُاُْ زياضزَّ نؤَُاليُتني و وَنى َُٖىو 

ّ يُ َاوَّ زياضزَناِْ تط زَنُوُْ شيَط ناضيطُضيِ طُضزووٕ و نؤََُيطُوَ، ضىْهُ ئُوَ
ووخًَت، واتا يُ َاوَّ ئُو غَِ قؤْاغُزا يُ بُؾِ شيَط ْاوًْؿاِْ ضىاض ُْوَزا زَؾًَت بطِِِِِ
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". ئُوَ 123هطاوّ غطوؾتِ خؤّ ُٖيُ ي"زَوَيُتًـ وَنى ُٖض نُغًَو تَُُِْ زياض
( ًًُْ، ضىْهُ زَوَيُتًـ بطووخًَت ؾاضغتاًًُْتَُبُغتِ يُ زَوَيُتُ َُبُغتِ يُ )

زَبًَت، ثًَضُواُّْ ئُّ قػُيُف ُٖض  ووخًَت و زًًََََٓت . داضّ وَٖاْاضِ ؾاضغتاًًُْت
" َُبُغتِ يُ تًًُُْؾاضغتااغت زَضزَضًَت. وَىلَ "ظًهؤ" َُبُغتِ يُ "زَوَيُتِ بُ ضِ

 سىنُِ بَُٓاَيُ ًًُْ، نُ يُ َُوزوا باغِ زَنُئ.
ظياتط نب خُيسوٕ زََيًَت: تَُُِْ زَوَيُت طُىلَ داض، يُ نؤّ تَُُِْ غَِ ُْوَ ئً
يُ تَُُِْ َآَاوَْسّ نُغًَو نُ زَناتُ ضٌ غاٍَ بُ ُْوَف بطيتًًُ ًًُْ 

ئايُتُ ثريؤظَ  بُ و، يًَطَزا ئاَاش124َُوًَثُيسابىوِْ و طُؾُنطزٕ و ضؤشّ َطزًْؿ
ئًٓذا زََيًَت: َُبُغت يُ  ."125ست٢ اشا اؾس٠ ٚبًغ اضبعني غ١ٓنُ زََيًَت: " ،زَزات

ٕ و ُْوَيُنِ زّ زيَتُ ضٌَ غاَيُنُ ئُوَيُ نُ ئُو ُْوَ ظيٓسووَ بُغُضزَضٔ و زََط
اُْٖاتىوٕ و ُٖض ْاؾًٓاغٔ، واتُ ضٌ غاَيُنُّ تَُُِْ ئُو ضِيُطٍَُ ًَهُضًسا  ،ئاضاوَ

اّ ُْوَيُ بُ تَُُىل يُى نُؽ يُ قَُيُّ زَزات، نُ يُ ضٌ تًَُٓثُضيَت. ئًٓذا بُضِ
نُ زَوَيُت ثًًَسا تًَسَثُضِيَت و  ،خؤّ ؾطؤظُّ ئُو قؤْاغاُْ )ئُو خىالُْ( زَنات

زََيًَت: ئًَُُ طىمتإ تَُُِْ زَوَيُت ظؤضتط يُ غَِ ُْوَ ظيَرت ْابًَت، ُْوَّ يُنُّ 
ُ، ضَم و وؾو و بُظو نًَىئ، شياِْ نىيَُُضطًًإ يًَٖؿتا يُ خُغًَُتِ غاضاْؿًٓسا

ئاظاُْو زضِٕ، يُ زواّ ْاوباْط زَطُضِئَ، ًَٖؿتا ُٖواّ زََاضطرييًإ  ،وَٖا زَخىاظيَت
. 127ًصٕ وَى ضُقؤ، خَُيو يًًَإ زَتطغَِ و ًًَإ بؤ نُض زَناتتًَسا َاوَ، ت 126

ًٓني)ظًهؤ( بنب خُيسوٕ تَُُِْ زَوَيُت بُّ ضؾتُ ُْطؤضَِ زياضزَنات. زَئًيُ ناتًَهسا 
نب خُيسوُْوَ" ئًئُوَ ْانات و زياضّ ْانات و بؤ ُٖيىَُضدِ بُدَِ زًًًَََٖت. بُالّ 
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ثًَىيػتُ َُٖىو زَوَيُتُنإ بُو خىيُزا  ايبساوَ" ئُغًَِ زَوَيُتُ و –غاضاْؿًِٓ 
)ايتكؿف( و بطغًَتِ و  تُقُؾىفطىظَض بهُٕ  و ًْؿاُْناِْ ئُو خىيُف بطيتًًُ يُ 

ئُوَ، يُّ ضووَوَ زََيًَت: يُبُض ئُوَّ فًَطّ غُختًِ شيإ و  سَضاَُتِ. يُبُضًَب
اُْيإ بُْػًب فُقرييِ ساٍَ و ْايُباضيِ خاى و شيٓطُ بىوُْ و بُْاضاضّ ئُو دؤضَ شي

 بىوَ و شياًْإ يُغُض سىؾرتزاضّ بُْسَ، ئَُُف ْاضاضيإ زَنات يُ بًاباُْناْسا
سىؾرتخؤضى بُخًَى بهُٕ. غاضا  و سىؾرت بُزضِى و زاٍَبُتُضيهِ و تًُْايِ مبًَُٓٓوَ،  

 .128دًَطُّ ُْزاضّ و بطغًَتِ و َاْسووبىوُْ
وَغتاوَ، ئُوا ًٖض ضاض ًًُْ  َازاًََهِ ئُّ قؤْاغُ يُغُض غاضاْؿًِٓ )ايبساوَ(

ًًََُنِ( زَبًَتُ نطؤنِ نؤبىوُْوَّ زَغُالت، ئَُُف يُ خنُ زََاضطريّ )ُٖغتِ 
ىلَ ثُيسابىو. باونػاالضيـ بىو بُ بٓاغُّ  غُضَتاوَ، ثطَْػًجِ باونػاالضيِ

ًًََُنُ( و نؤَُالِْ خثًَىَْسيِ ًَْىإ فُضز و غُضؤنِ نؤََُيُنُ )واتا ؾًَدِ 
بطِ( زَبًَتُ ْاوًْؿاِْ ظؤضبُّ ثًَىَْسيًُناِْ  تاالٕ و) ُبُض ئُوَ غُظوزيهُف. ي

ًًََُيُ نُ بتىاًَْت )زََاضطرييًُنُّ( خؤّ يُ زَغت خًًََِ بًَُٖعيـ ئُو خْاويإ. 
تط  ًَت و زًًََََٓت و زَتىاًَْت زضِ بُواٌْيُْزا، ضىْهُ بُٖؤّ ئُو زََاضطرييًُوَ زَش

ًَٓت و ًَٖعّ ًٌََ )ايكبًًُ( زَتىاًَْت مبًَخو دؤضَ ثُالَاضيإ بسات، بُ بسات و
 طُجنايُتِ و الويَتِ خؤّ بًًًَََٗت و يُ زَغتِ ُْزا. 

يُوَزا ضيَهٔ نُ شيإ يُ  –نب خُيسوٕ و ظًهؤ ُٖضزوونًإ نُ يَُُوزوا زَبًٓني ئً
سا ئاًََططُيًَهِ زَضبطِيِٓ تايبُت بُخؤّ ؾاضغتاًُْٖض قؤْاغًَو يُ قؤْاغُناِْ 

َُبُغت يُو ئاًََطاُْف زضوغتهطزِْ وؾُّ ظَاُْواِْ و ثًَىَضّ  ،ًَٓتُ ئاضاوَزيَ
ئُزَبِ و َاْاّ ئُخالم و بُٖاّ نؤَُاليُتًًُ، واتا شيإ يُ ُٖض قؤْاغًَهِ 

سا، وؾُطُىل تايبُت و ثًَىَضّ تايبُتِ ئُزَبِ و زضوؾِ و ئُخالم و ؾاضغتاًًُْت
ئُوَ خُغًَُتِ ضاوتًَطّ زَنات. يُبُض خؤّ زضوغت بُ بُٖاّ نؤَُاليُتًِ تايبُت
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ًٌََ خاغتطؤيِ و بُدُضطِ و ئاظايُتِ و ًَهُضِ بؤ )ايهطّ( و غريَت و ثًاوَتِ و ضِ
نب ئًبُالّ  –و بُٖاْاضىوِْ خعّ و تؤَيُغُْسُْوَ، خُغًَُتِ زيهُف ئَُاُْ َُٖىوّ 

غِ غاضاْؿًِٓ نُ ئُّ قؤْاغُ واتا نُ قؤْا ،َوَ يُو بُٖا بُْطر و بُضظإُْ –خُيسوٕ 
 (.عكط اال١ٖٓتُناُْ )ب)ايبساوَ( ثُيساّ زَنات، بُالّ بُالّ ظًهؤوَ ضاخِ 

ساَيُتِ ئُو تاقُُ زَطؤضِيَت بؤ ساَيُتِ َىَيهساضّ و  ،بُالّ يُ قؤْاغِ زووََسا
(و يُ بطغًَتِ و احلطاض٠) ؾاضغتاِْضابىاضزٕ. يُ ؾاضاْؿًًًُٓوَ زَطؤضِيَت بؤ شياِْ 

(و يُ ايُٓاٚزَطؤضِيَت بؤ بُختًاضّ و بُثًَعّ و فطاشووبىوٕ ) نُّ زَضاَُتًًُوَ
. واتا نؤََُيُنُ 129بُؾساضبىوِْ فُخط و َُدسَوَ زَطؤضِيَت بؤ تُضيهِ و تًُْايِ

 تا ًًََُنًًُوَ نُ يُ ضووّ غًاغًًُوَ بًَُٖعبىوٕ. زَطؤضِيَتخيُ خىىل زََاضطرييِ 
ِ زًْاو شياُْوَ خُضيو زَبًَت، واتا ؤَيًَهِ دًاواظ و الواظ زَبًَت و بُ ضابىاضزْضِ

بٓاغُّ غًاغُتًإ زَطؤضِيَت، يُ ثًَؿإ بُدُضطاُْ و ئاظاياُْ ثُالَاضيإ زَزاو بُ 
خُضيو بىوٕ، بُالّ ئًَػتا بُ شياِْ خؤؾِ و ضابىاضزٕ و  وَؤنىؾتاض و تاالٕ و بطِ

ُوَ و ثؿت بُ َوؾتِ ئاظايُتًًإ يُبريضىوَتًَٖىضّ و َىَيو و َاَيُوَ خُضيهٔ و ضِ
. يُ خىىل زََاضطرييِ 130نُ ضاوزيَطيًإ بهات و بًاْجاضيَعيَت،خَُيهًرت زَبُغنت 

( ئًـ و بُضثطغًاضيَتًًُ دؤضبُدؤضَناِْ بُغُض نؤَُ ايعكب١ٝ ايكب١ًًًََُٝنًسا )خ
نؤََُيِ ثًَىَْسيساضو ثػجؤضَِناْسا زابُف زَبٔ. بُ منىوُْ يُ بىاضّ غُضباظيسا خىزّ 

خؤيإ بُضثطغًاضيَتِ زانؤنِ و  –ًًََُنُ خُ َُٖىو ئُْساَُناِْ ب –ًًََُنُ خ
ًًََُنُيإ زَططتُ ئُغتؤ و ًَٖطؾًإ زَنطزَ غُض ئًًََُناِْ خ( سٝاضثاضاغتِٓ ثطِّ )

زّ، بُالّ ئُّ بُضثطغًاضيَتًًُ غُضباظيًُ. يُ قؤْاغِ زووََسا بىو بُ ئُضنِ تاقًَُو 
بُو دؤضَ شياُْوَ ططتبىو، واتا نطزبىويإ يإ ىوغُضباظ و غُضنطزَّ غُضباظّ نُ خ

بُثًؿُ، ضىْهُ ئُواِْ زّ "ثؿتًإ يُ ًَٖطف و تاالويط غاضزبؤوَو، ًَٖعو تىاْايإ 
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". ئَُُف بىو 131يإ ثًَىَططتىواٖاتٔ و خَُْاو بُ شياِْ غُضؾؤضِّ و ًَهُضِ ضِ
ُ خَُيهًإ بُٖؤّ نعبىوِْ ًُُُٖت و َُْاِْ ُٖيبُت و وَضيِٓ زضِى و زاَيُناًْإ ن

ثَِ زَتطغاْس، ئؤباَيِ ئُّ زؤخُ تاظَيُف زَنُويَتُ ئُغتؤّ زَوَيُت نُ يُ بُضطِ 
" ضىْهُ يُ ًَٖعّ زَغتسضيَصيًُوَ، باياْسايُوَ 132نعّ و ثرييسا غُضتاثا ْكىّ بىو بىو

غُض شياِْ ًَهُضِ و غُضؾؤضِّ. يُ ناتِ وَٖاؾسا، ُٖواّ زََاضطريّ و ظؤض و نُّ 
  ."133و غُضؾؤضِيًإ تًَسا زَضزَنُويَت اُّْ ضاو يُ خىاضَّتًَهسَؾهَِ و ًْؿ

ًًََُنُ زَطؤضِيَت، ضىْهُ يُ ساَيُتِ نُغاغِ و خبُو دؤضَ نؤَيُنُّ ئابىوضيِ 
ابىاضزٕ يُ بىاضَ يَطاّ ضِابىاضزٕ و بُختًاضّ و ضِبطغًَتًًُوَ زَطؤضِئَ بؤ ساَيُتِ ضِ

اخُض و زاَيسَو خاْىوبُضَ و شياِْ و ْاو دؤضبُدؤضَناِْ خؤضانِ ضاى و ثؤؾانِ بُضِيَع و ض
ًَٓت. ئُّ شياُْ ؾاضَنإ زَططُْ بُض و ثًَِ ضِازئَ و شياِْ ْاو زَواض و خًَىَتًإ يُ بريْاًََ

تاظَيُ زُْيإ زَزات بؤ خؤؾطىظَضاِْ و ضابىاضزِْ ظيرَت و تا ْاقطَِ تًًَسا ْكىّ زَبٔ، يُو 
 . ْسُْوَ و ئاغُواضّ زيهُف ثُيسازَبٔىَيِ خؤضِاظاًَّ ًَٖىضّ و بىوشياُْؾُوَ خ

ابىاضزٕ بىو، ُٖض بؤ ئُو َُبُغتُف َُبُغتِ خىزّ ئاوَزاْهطزُْوَ بؤ ضِ
ًًََُنإ و غاضاْؿًُٓناِْ خًًًَُتاِْ زضاوغًًَإ زَتؤقاْس، بُالّ يُّ شياُْ تاظَيُزا 

طًِ . بُو دؤضَ ئاظايُتِ و بُ دُض134ٖإ زَزا خؤيإ ثُالَاضّ بسَٕ و يُْاوّ بُضٕ
َوؾتِ تًُْايِ و غاضاطُضّ زَطؤضِيت و غىوزّ غاضاْؿني زَنُويَتُ الواظّ و "ضِ

 غاضاْؿًِٓ و غاضاطُضّ يُبريزَنُٕ و ْآًًَََت".
ئُّ قؤْاعُ خُيسوًًُْ، يُالّ ظًهؤ، زَناتُ غُضزََِ قؤْاغُناِْ ثاؾُوَّ 

و ضًِٓ  واتا ئُو ناتُ نُ سىنِ بُزَغتِ زَغتبصيَطَنإ ،غُضزََِ قاضََاًَْـتِ
 ئىضوغتكطاتًًُناُْوَ زَبًَت.

                                                 

131 -: ٍ297. 
 . ٍه - 132

133 -  ٍ- 302 

 .141، ص 1975يف فًػف١ ايتاضٜذ، االغهٓسض١ٜ، َكط،  :ز. امحس ذلُٛز قبش٢ - 134



 

88 

ثًَسَنات نُ يُ ْاوضىوِْ زَوَيُت و  زواّ ئُّ خىيُ، قؤْاغِ غًًَُّ زَغت
نؤتايِ تَُُِْ زَوَيُتِ ىلَ ثُيسا زَبًَت و ئًسّ زَوَيُت ْآًًَََت. ئَُُف قؤْاغِ 

نب خُيسوٕ ْاوّ زًََْت )ُْوَّ ئً"ايتسٖىض" نُ  ُْوقاْىثاؾاطُضزاِْ و َُْاِْ 
غًًَُّ( يُّ قؤْاغُزا "ضؤشاِْ غاضاْؿًِٓ و شياِْ ًَٖع يُبريزَضٔ و ُٖضوَى ُْؾًإ 
زيبًَت، وَٖاّ ىلَ زيَت يُبُض خؤؾطىظَضاِْ زَغرتِؤيِ، تاَِ ؾرييِٓ ًَٖع و 

ابىاضزاًْإ زَطاتُ ئُوثُضِّ ئاَاْر، ضىْهُ ٖؤططّ شياِْ زََاضطرييًإ ْآًًَََت و ضِ
( طف٢ًٝيإ و طىظَضاْسا ضِاٖاتىوُْو زَبُٓ َؿُخؤض )باف بىوُْ و يُطٍَُ خؤؾًِ ش

، زياضَ بَُٓاّ ئابىوضّ، يُ طؤضِاْهاضيِ ئُّ قؤْاغُ 135يُغُض زَوَيُت
نب خُيسوٕ ُٖبىوَ و يُغُض ئًدؤضبُدؤضاُْزا ناضيطُضيِ يُغُض ئُّ قػُيُّ 

ابىاضزِْ ظؤض و خُغًَُتُناِْ ُٖض قؤْاغًَو يُو قؤْاغاُْف ُٖض ُٖبىوَ، ضىْهُ ضِ
يَصَّ ئُضى و َُغطَف يُ زَضاَُتِ زَوَيُت ئاغُواضيَهِ خطاثِ طُوضَيِ ظيازبىوِْ ضِ

بىو يُ نؤََُيطُزا،  ؾاضغتاِْىلَ زَنُويَتُوَ. زََاضطريّ ٖؤناضّ غُضَنًِ طؤضِاِْ 
بُالّ ئُّ زََاضطرييًُ بُضَبُضَ بُتًَجُضِبىوِْ ضؤشطاض نع و الواظ زَبًَت ئَُُ يُاليُى 

ىَيِ ًَوَ قؤْاغِ ئاوَزاِْ و َىَيو و َاَيِ ظيازَ و تَُبَُيِ و بيُ اليُنِ تطيؿُ
ئَُاُْ زَبُٓ ٖؤّ تًَهضىوِْ بىدُّ  ،ثًَساويػتِ ظؤضتطّ بَِ غىوز و بُ غىوز

 .136ئابىوضيِ نؤََُيطُ
وَ انب خُيسوٕ يُّ باضَيُوَ يُ بُؾًَو يُ ْىوغًُٓناًْسا نُ ْاوًْؿاًَْهِ بؤزاْئً

َيِ ضازَطُيَُِْ ابىاضزٕ و ًَُِٖٓ و بًَىضطِ زَوَيُتِ ضِيُ قػُّ ُْغتُم زَضًَت و َُ
و زَثطغًَت و زََيًَت:" ئُطُض غُضيعَّ َىَيو و َاَيساضّ فُخط و َُدس تًُْا بؤ خؤّ 

 .ىَيِ و غُضنعيـ ثُيسابنب، ئُوا زَوَيُتًـ ثري زَبًَت"ابىاضزٕ و بًَبطُضِيًََٓتُوَ و ضِ
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َبًَت و ئُضى و َُغطَفًإ يُبُخؿؿًإ َاْاّ ئُوَف ئُوَيُ نُ "قاظاجنًإ ظؤض ز
ظياتط زَبًَت و زَغٗاتًإ بُؾِ خُضز و َُغطَفًإ ْانات و ُٖشاضيإ ثُنِ 

ابىاضزٕ زَزات. ئُو زَنُويَت و زََطيَت و زَوَيَُُْسيإ َُٖىو بُخؿؿًَهِ بُ ضِ
ُْضيتاُْف يُ وَضُناِْ ثاف خؤياْسا ثُضَزَغتًًََٓت تا بُ تُواوَتِ بُخؿـ نُّ 

ابىاضزٕ و قاظاْر و زَغهُوتًـ نىضت زًَََِٖٓ و ئُوغا ُٖغت بُ بًَتُوَ و ضِزَ
 سادُْطّ ؤ، نُ يُ تاالٕ و بطُٕئًشتًادِ زَنُٕ و َُيًهُناًْؿًإ زاوايإ ىلَ زَن

 زَغت بُ خُضز و َُغطَفُوَ بططٕ. 
ٕ ئُواًْـ ًٖض زَضفُتًَهًإ بُ زَغتُوَ ْآًًَََت، يُبُضئُوَ َُيًهُناًْإ غعايا

خؤياِْ زَبُٕ و بُؾِ َٓساٍَ و اليُْطط و  زَزَٕ و غاَإ يُ ظؤضبُيإ زَغتًَٓٔ و بؤ
نؤيًُناِْ خؤياِْ ىلَ زَزَٕ. بُو دؤضَ وَٖايإ ىلَ زَنُٕ، نُ ُْتىأْ ساَيِ خؤيإ 

بًَطىَإ خاوَِْ زَوَيُتُنُؾِ وَى  ،ًَٖع زَبٔنُّ بُو دؤضَ ئُواُْ  ،بُضِيَىَببُٕ
 ."137تئُوإ ثُنِ زَنُويَ

وو تاّ تُضاظووَنُ ٖاوغُْط ًًُْ، ثًَىيػتُ ُٖض ًٖض ُْبَِ ُٖضز نُواتُ ضاض
ئُوَّ زَوَيُت بتىاًَْت تانى يَت "واتا زَغٗات و خُضز" بُقُزَض يُى بٔ، ضابطري

ات. بُ منىوُْ وَى ئُضنِ غُضؾاِْ خؤّ بُدَِ بطُيًَُْت و وَظيفُّ خؤّ بُضٍَِ غ
ت: نؤنطزُْوَّ باز يُ خَُيو "واتا زَغٗاتِ ُإ. ئًٓذا زََيًَثاضاغتِٓ ًْؿتً

هطاو و نَُُ. ُْظياز زَنات و ُْنُّ زَنات. ئُطُض يزَوَيُت" بطِيَهِ زياض
هطاوَ. يَعَيُنًؼ )َهؼ( تاظَ ثُيساببًَت و وَضبطرييَت، ئُوَ نَُُ و بطَِنُؾِ زياض

 َ بُضابىاضزٕ و ئُضى و َُغطَفِ ظؤضَوخؤ ئُطُض ظيازَّ ئُو باداُْ نُ بُٖؤّ ضِ
ُناْسا زابُف بهطيَت، ئُودا شَاضَّ ساًًَُنُ ؿُٖضيُنُيإ زَنُويَت بُغُض بُخؿ

ُناًْإ نَُرت زَبًَت و سًُايُنُ الواظ ؿيُ شَاضَّ ثًَـ ظيازبىوِْ بُخؿ
 .138زَبًَت
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نب خُيسوٕ ُٖواَيَُإ زَنات نُ غُيطّ ًََصووّ زَوَيُتإ بهُئ، بعاْني ئًثاؾإ 
 زََيًَت:  ،قػُناِْ ضاغنت يإ ْا 

ؤشْاَُنُّ بُضزَغتتسا ووزَزات، نُ زَْطىباغًإ يُ ضِ"ُٖض وابعاُْ يُو زَوَيُتاُْزا ضِ
"، بُالّ داضّ وَٖا إ َُٖىو ئُوَّ نُ ثًَِ طىتِ ضاغتُْىوغطاوَ. زَبًًٓت نُ بًَطىَ

ووخاِْ زَوَيُت ثاف زَخات. ناتَِ نُ خاوَمنىَيو )َُيًو( ووزَزات ضِزَبًَت ؾتِ وَٖا ضِ
ضَ ناضيَو زَنات، ًَٖع و تىاْا زَطُضِيًََٓتُوَ بؤ زَوَيُت و زووباضَ خىئَ بُ دؤ

 ئُودا زََيًَت: ،يَت ُٖضضُْسيؿُ تا َاوَيُى بُضزَواّ زَبًَت زََاضَناًْسا زَطُضِِِ
تىوؾِ ثريّ ببًَت، ئُوَ يُو  ئاغىوزَيساابىاضزٕ و "ئُطُض زَوَيُتًَو يُ غايُّ ضِ

نُ بُ  ،ُتُنُ زؤغت و اليُْططاِْ بًاِْ َُٖيبصيَطيَت يُواَُّْْطُ خاوَٕ زَوَيباضَزا ضِ
اٖاتىوٕ و بًاْهات بُغُضباظّ خؤّ، ضىْهُ ئُواُْ يُ ؾُضِزا ظيَرت وؾهِ ضِ و تىْسّ

ازَططٕ و نؤٍَ ْازَٕ و يُ بطغِ و نُّ زَضاَُت باؾرت و ظيرَت بُضطُّ خؤيإ ضِ
وَيُتُنُ تا ئُو ناتُّ نُ خىا يًَكُوَاوّ زَططٕ. ئُوَ زَبًَتُ زَضَاِْ ثرييِ زَ

 . 139ضاضَْىوغِ زياضزَنات
َاِْ ًئثاؾإ  ََيًَت: " بُغُضضىوٕ و ُْ وَنإ و ز ُيسوٕ زَطُضِيَتُوَ غُض نًفايُتِ ُْ نب خ

ُْسّ ُي ُْوَّ ضىاضََسا ضِ ُْسّ ُي ضىاضثاضَزاضّ و زَوَيَُ زاِْ و زَوَيَُ  ووّ زا، وَىلَ خاُْ
َيطُّ غطوؾتِ و ت َت، ُب ًَب ، يُ زَغتت فُضَىو غُضجنِ ىلَ بسَ ُواوو ئاؾهطاَإ زاثؿتسا ز

َيت ت، بُ ُٖم الْاز ت بعاًْ طُض ُٖم و ُٖقًاُْ َُ باوَضِّ 140ُئ نب خُيسوٕ ُب ئً." ُئ
 .بريؤنُّ خىال و خىٍ بىوِْ ًََصوو زَضُغجًًََٓت، ظؤض بُ وضزٍ باغٌ نطزووَ

ىوٕ و بُضظبىوُْوَ نب خُيسوٕ ئُوَ بىونُ ًََصوو بهات بُ ضريؤنِ ثُيسابئًئاواتٌ 
تًَسا ببًَتُوَ،  ؾاضغتاًًُْتِووزاوَناِْ و بًهات بُ زَفطيَهِ طُوضَ دًَطاّ َُٖىو ضِ

يَىضَِمسُّ نُ بُضِيَىَّ زَبات و زَيىيػت بًسؤظيَتُوَ و ئاؾهطاٍ بُثًَِ غطوؾتِ ئُو ضِ
يإ يُغُض  ،بهات. ئَُطِؤف ْىوغًِٓ َؤزيَطِْ ًََصوو ُٖض يُ غُض ئُو ؾًَىاظَ
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ًُنِ ئُو ؾًَىاظَ زَضِوات، ُْخامسُ يُ زَغجًَهِ ًْىَّ زووََِ ئُّ ضؤْ
. يُ قػُناِْ و دًَطُيُى ظيَرتّ نتًَبُنُؾًسا غاضاْؿًِٓ )ايبساوَ( بُ 141غُزَيُوَ

 َُٖىو زَوَيُتًَو زازًََْت.  –بُ بٓاغُّ  –بٓاغُّ زَوَيُت 
تًُْا  ُٖض، خُيسوٕ يُوَوَ ٖاتبًَت نُ خىزّ خؤّ ئًنبضَْطُ، ئُو بؤضىوُّْ 

خؤّ نُوتبًَتُ شيَط ناضيطُضيِ يًَهساُْوَّ يُناليُُّْ خىزّ خؤيُوَ. نُ ثؿتِ بُ 
تايبُت بُ ضُْس نؤََُيًَهِ  ؾاضغتاًًُْتِهطاوّ ييًَهؤَيًُٓوَّ ضُْس دىوًَْهِ زياض

َْطُ نَُِ فطَاليُُّْ ئًٓتىيؤشيِ و غطوؾتًِ يًَو ْعيهِ وَى عُضَب و بُضبُض و ضِ
 .142يبَ، نُ ئُواُْ نؤََُيطاّ غاضاْؿًٓٔوَى تُتاضيـ بُغت

وَنى باغًؿُإ نطز، يُْاو بريَُْس و خاوَٕ بريؤنُّ فُيػُفًسا نُغاِْ وَٖا 
خىالوخىٍ يًَو زَزايُوَ، ض ئُواُّْ  –ووْانًِ بريؤنُّ ثُيسابىوٕ، ًََصوويإ يُغُض ضِ

وات و نُ ًََصوو بُ ثًَِ شياِْ خىالوخىىل يُى يُ زواّ يُى زَضِ ،وايإ زَظاِْ
خىٍ، بُُٖض ؾًَىَيُى بًَت. خؤّ تاظَ زَناتُوَ ض ئُواُْف نُ باوَضِيإ بُ وخىال

ْاوزاضتطئ و  ثًَسَضَِ ظًهؤ –بريؤنُّ غُضنُوتٔ يإ بُ ثًَضُواُّْ غُضنُوتٔ ُٖيُ 
ُّٖ  ؤنُّ خىال و خىٍ ًَٖٓاوَ، ظًهؤزياضتطيِٓ ئُو نُغاُْ بًَت، نُ بطِواّ بُ بري

 بىوَ.  ٕوقاْىنؤَُاليُتِ بىوَ، ًَُٖـ وَغتاّ ظَإ و  و فُيًُغىوفِ ًََصوو
نب خُيسوٕ نَُرت ًًُْ، ئًباغهطزِْ ئُّ فُيًُغىوفُ ططْطًِ يُ باغهطزِْ 

ِ ئُويـ وَنى ئُّ ٖعضيَهِ قىوٍَ و بريؤنُّ وضز و طؿتطري و َُٖيًَٗٓذاِْ فطاواْ
ىوضّ و ئايًِٓ و بىاضّ بعاظِ نؤَُاليُتِ و ئاب ُٖبىوَ و يًَتىيَصيُٓوَّ يُطُىلَ

 . 143ٖعضيسا نطزووَ
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صووّ ئازًََعاز ظًهؤ يُ ؾاضّ ْاثؤىل يُ ئًتاَيًا شياوَ. يُو بطِوايُؾسا بىو نُ ًََ
 Exact)ُ شيَط باضّ يًَهؤَيًُٓوَيُنِ تُواوّ ظاْػتًًُوَ  يُواُْيُ بهُويَت

scince) ُنُّ بُو ثًًَُ ظًهؤ ٖعض و بريّ خؤّ يُباضَّ فُيػُفُّ ئاوَزاِْ يُ نتًَب
خػتُضِوو. يُو نتًَبُزا ويػتِ  ((The New scienceخؤيسا:" ظاْػتِ تاظَ 

يَطاّ نؤََُيطُناِْ " زيَتُ ضِِِؾاضغتاًًُْتنُ بؤضِ "طؤضِاِْ  ،ئُوَ ضووٕ بهاتُوَ
ئازًََعاز؟ ئُجناّ ٖاتُ غُض ئُوَّ بًًََت: نُ ئُو نؤََُيطُياُْ بُ ضُْس قؤْاغًَهِ 

، ٔثاؾإ يُْاوزَض و ؤٕ، ئًٓذا بُضَو ضانرت زَضُُِِِٕ زَنطُؾو ٔزياضيهطاوزا تًَجُضِ زَب
ووزاواُْ يُ شيَط غايُّ طىَإ و تًَهٍَُ و ثًَهَُيًسا بُ ضىْهُ غطوؾتِ ئُو زياضزَ و ضِ

هطاو ضووزَزَٕ، دا ئُو تًَهٍَُ و ثًَهَُيًًُ و ئُو ُٖيىَُضدُ يُ ُٖض يؾًَىاظيَهِ زياض
 .144زياضزَناًْـ ضووزَزَٕ ،دًَطايُنسا بنب

َبُغتَِ وو، ثؿت بًُهؤ نُ بريوبؤضىوِْ خؤّ زَخاتُضِظ زَيُويَت  يُوَزا ،ًََصوو ز
َبُغتًَت ُْى رٍاضَات)َامتاتًو   بُضثُضضِ زيهاضت بساتُوَ، ضىْهُ زيهاضت ثؿت بُ ( ز

ًُْا ُٖض ) ،بُ ًََصوو ُْاو َُٖىو َُعطيفُناْسا ت ًََْت رٍاضَاتزيهاضت ي ( بُ َُعطيفُ زاز
زَنات و ئُو سُقًكُتُف ُٖض  َامتاتًهِ بطِوايُف زانؤنِ يُ َُعطيفُّو ُٖض يُغُض ئُّ 
ني(  :نُ ،زََيًَت و زََيًَتُوَ )يُوَ ظيرَت نُ خىزّ خؤَإ نطزووَاُْ، ًٖضِ تط بُ تُواوّ ْاظْا

َُا فُيػُفًًُ ٖاوبُؾُيُ نُ يُ غُ هىٕ( و َزَضئُو قػُيُف ئُو ٓب َْػًؼ ًب ِ )فط
 ضزََِ)فًدتُ( وَ زَغت ثَِ زَنات تا زَطاتُ غُ)ٖؤبع( و )زيهاضت( و )ناْت( و 

ػتِ ْىَّ( وَ ضِظًهؤ، ئُّ ثطِ .)اليبٓتع( َت. ؤشَ تايبُتُّ خؤّ بُْاوّ )ظْا  ازَطُيًُْ
ُبُغتًؿِ يُ ػتُ، ُٖض وََ ََيًَت: ئُّ ظْا ػتِ ًََصوو( َ، ز ُْساظَ  )ظْا ػتِ ئ وَنى ظْا

ُتُناِْ خؤيإ زايإثًَِ ضِخىزّ خؤّ َُٖىو دؤضَ ثًَىَضَنإ زَطؤضِيَت )ختًل( و ُب  َطُظَ تايب
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ُتًَهِ يُنػإ َت، بُالّ ُب واقًعًً ًَْ ّوقاْىبُو  ،ز ناِْ َطؤظُوَ  ْاُْ ُُي َْسيًإ ُب َُغ َى ًث
ُُي و يُ واقًعًًُتِ )خاٍَ و، خُت، ًٌََٖ و، ضِ ض و ؾًَىَ( ظياتط زَططيَتُوَٖ  .145ووُب

ُعطيفُّ ًََصوونطزّ ظًهؤ، دا َُٖيىيَػتِ ئًَُُ بُضاَبُض بُ ئاغُواضّ بريؤنُّ َ
َُٖيىيَػتُإ بُضاَبُض بُ بَُٓاّ بريؤنُنُّ يإ بُ زضيَصَّ باغِ بَُٓاناِْ 

نُ زََيًَت:  ،ايُّ نَُرت ُْبىوَبريؤنُنُّ ُٖض ضؤًَْو بٌَ ًٖضِ تُئًًسنطزِْ ئُو ضِ
غتِ ووزاوَنإ و غُيطنطزِْ بَُيطُْاَُناًْإ ْابًَتُ تًُْا ؾًَىاظّ زضويًَهؤَيًُٓوَّ ضِ

ًهؤ خؤّ ئُوَ ضووٕ زَناتُوَ، نُ ظآًِْ ٖعضَنإ و ظغاغهطزُْوَّ ظاْػت 
زَيًٓايًُنِ ظيَرت فُضاُّٖ زَنات يُ قػُّ  ،ووزاوَ طؤضِاوَناِْ ًََصوونُغُنإ و ضِ

 َامتاتًوبُ  بايُر نُ طؤيا ًٖض بُٖايُى بًُٖض بريؤنُيُى ْازَٕ، تُْٗا،ئُواُّْ 
 .146ُْبًَت ( و ظاْػتُناِْ غطوؾتالرٍاضَات)

ووٕ بٔ، ئُوَ بَُيطُيُنِ تُواوَ اّ وايُ ئُطُض زَضبطِئ و طىظاضؾتُنإ ضًِهؤ، ضِظ
اغتًِ قػُناِْ ئُو، وَىلَ ًٖض بَُيطُيُى ْآًًََٖتُوَ بؤ ثُغُْسنطزِْ ئُو يُغُض ضِ

ضافات و ىُّْ خؤّ، يُ ناتًَهسا نُ بريؤنُنُ، يُ سُقًكُتسا بطيتًًُ يُ خواوبؤضىضِ
غُملاْسِْ  –يَطُّ بٓضًُٓيُنِ ًًُْ و وَنى ئُواُْيُ نُ ضًِٖض بٓاغُ و 

غاغُإ نطزَوَ. ئًٓذا زََيًَت: َُغُيُنُ ثًَىيػتِ بُ زاْاِْ  –ًًُوَ غُفػُتائ
يَػايُ بعاْني: ضِ ياضاّ ظآًُْ و ضِ بتىاْني بُثًَِ ئُو ضِ ،يَػايُى )قاعسَ( ُٖيُضِ

 يًَهًإ دًابهُيُٓوَ.  ،ياضاّ ظاْني ًًُْ
ُّ بَُٓايُّ )واتا ئُّ ثطَْػًجُّ( يُ بريؤنُيُنسا بُضضاو نُوت، ًهؤ ئظ

نُ تًُْا ُٖغتِ ثَِ  ،بريؤنُنُ زََيًَت: َُضدِ تىاْاّ ظآًِْ ُٖض ؾتًَو ئُوَ ًًُْ
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نُ ئُو نُغُ خؤّ يُ ئُغًَُوَ  ،بهُّ، بَُيهى َُضدِ تىاْاّ ظآًِْ ئُو ؾتُ ئُوَيُ
ًهؤ، نُواتُ ُٖض تًُْا خىزا ظجُّ زضوغتِ نطزبًَت. بُثًَِ ئُّ بَُٓاو ثطَْػً

زَتىاًَْت يُ غطوؾت )يُ طُضزووٕ( بطات و بًعاًَْت. وَىلَ ئازًََعازيـ يُ ظاْػتِ 
( رٍاضَات) َامتاتًهِ( زَطات، ضىْهُ بابُتُناِْ برينطزُْوَّ رٍاضَات) َامتاتًو

ًَٓاوَ. ( ظاْػتًاُّْ نُ بريَُْسَ ٖعضناضيًُنإ زاياْٗافرتاضاتبطيتني يُو ططمياُْ )
نُ تؤ ئُو ؾتاُْت طىضاْسووَ  ،ثاؾإ ئُطُض خؤ ئازًََعاز ظاِْ ئُوَ َاْاّ ئُوَ ًًُْ

)خىَيكاْسووَ(.بُثًَضُواُّْ ئُوَف ؾتًَو ْاتىاْطيَت بعاْطيَت، َُطُض طىضاْسُْنُّ 
 . 147ثًَـ ظآًُْنُ نُوتبًَت

ُ ًُٓ بُ يًَهسْا َْػًجُ َاْاّ ضًًُ؟ ثًَىَْسيِ ئُّ ظْا َُا و ثط  وَّ ًََصووَوَ ضًًُ؟ئُّ ٓب
زَنات بُ َُضز  –اغتِ و زضوغتِ ظآًُْ ْػًجُ نُ ضََِاْاّ ئُّ بَُٓا و ثط

 نُ بُ نطزاض دًَبُدَِ بهطيَت و بُضَفتاض بهطيَت. ،ئُوَيُ
ًََصوو، خؤّ بُضووبىوَِ ئُقًَِ ئازًََعازَ، بُضْاَُنُّ خؤؾُ و خُغًَُتِ تايبُتِ 

ػت بؤ ئازًََعاز. يًَطَزا خؤّ ُٖيُ و وَٖاّ ىلَ نطزووَ ببًَتُ  ني و ظْا ًهؤ ظبابُتِ ظْا
َت  َبُخؿًَت بُ ئازًََعاز تا بتىاًْ ػت ز نطزاضّ ًََصوو وَٖا يًَهسَزاتُوَ، نُ نطزاضيَهُ تىْا
بريؤنُّ تايبُت بُ ظَإ و ُْضيت و ياغا و سهىَُت زابًًََٗٓت. واتا بُو ضاوَ يُ ًََصوو 

َت يُ ًََصووّ ث ًَت نُ بطيتِ ًب ُيسابىوٕ و طؤضِإ و ضشيَُُناِْ نؤَُالِْ ئازًََعاز، ئا زَضِوْا
اغتِ خؤيسا يًَطَزا ئُوَ يُنُّ داضَ نُ بريؤنُّ "بابُتِ" ًََصوو، يُْاو غٓىوضّ زاضِيَصضاوّ ضِ

ًََْت ،يُّ ضاخُ َؤزيَطُْزا  .148زاز
ًاُْ ضووٕ ييًَطَوَ ًْؿاُْناِْ )ئاغُواضّ ( شيٓطُّ ئُقًَِ يإ ئُوَ ناضيطُض

ًهؤيإ ثًَو ًَٖٓاوَ، بُالّ ظنُ ٖعضَ ًََصوويًُٓناِْ فُيًُغىوفِ ئًتايٌ  زَبُٓوَ
( ثًًَاْسا طىظَضَ احلضارّ) ؾاضغتاِْبريؤنُنُّ يُغُض قؤْاغُنإ )ظََُُْنإ( نُ 
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املتعاقبُ( ) بُزوايُىزَنات، ئُوَ ئُو بريؤنُيُ يُغُض بٓضُّ )اغاؽ( غَِ ضاخِ 
نب ئًُ يإ بُو ُْواُْ بُضاوضز زَنطئَ، نُ زَوَغتًَت، نُ طُىلَ داض بُو قؤْاغاْ

 خُيسوٕ باغًإ زَنات. ئُو ضاخاُْف ئَُإُْ:
ضاخِ يإ )ظََُِْ( بتُنإ )ئايًُٗنإ(: يُو ضاخُزا ئازًََعاز  -1

اغتِ وَ غُض بُخؿؿِ يإ تُطبريّ يُنُو ضًَِإ زَبطزؾاضغتاًًُْتثًَؿهُوتِٓ 
بُ َُٖىو ؾتًَو زَزا، نُواتُ ئايني  (، ضىْهُ تًُْا ئُو فُضَاُِْخىزاوَْس )ئًالٖ

زَبًَتُ زَغتجًَهِ ثُيسابىوِْ زَوَيُت و ئاوَزاِْ، ضىْهُ خَُيو يُشيَط ئاالّ 
زًََْت. ئُّ  بطِواناًْسا خطِزَناتُوَ و يُبٔ زَغتِ خىزاوَْس و ثًَػَُبُضَناًْسا زايإ

 زَئًَ: ، ثًَِ زَّضاخُ وضزَ وضزَ تُواو زَبًَت و ضاخًَهِ ثًَؿهُوتىوتط زا
 ضاخِ قاضََاْإ )ثاَيُواْإ(. -2

ُْض و ٖىُْضَُْس و ْساوقاْىوَى  خاوَٕ متىحيُّ ضاخُزا ضُْس غُضزاضيَهِ طُوضَّ 
فُيًُغىوف زَبُٓ َايُّ ثًَؿهُوتٔ، بُ منىوُْ ضؤَؤيؤؽ و ئُؾًٌ )ئُخًًؤؽ( و 

وَّ نُ ئُفالتىوٕ و ؾُؾُضوٕ نُ يُّ ضاخُزا ثُيسابىوٕ و ٖاتُٓ طؤضَِّ. ئًٓذا ثاف ئُ
 –بُضَ بُضَ  –ت. ئًسّ ؤَيِ زياضنطزاوّ خؤّ زَطًَطِيَ( ضِؾاضغتاًًُْتزَوَيُت )

 زَضًًَـُ ضاخِ غًًََُِ ) زواضاخًًُوَ( نُ ئُويـ ضاخِ َطؤظُ:
 ضاخِ ئازًََعاز: -3

نُ َُٖىو ئازًََعازَنإ يُ  ،يُّ ضاخُزا زإ بُو سُقًكُتُزا زَْطيَت
ضَاِْ غُضؾاًْإ دًَبُدَِ ُىويإ ئُضى و فَافُناًْاْسا يُنػأْ، َازاًََهِ َُٖ

زَنُٕ. يُ ئُجناَِ ئُوَؾسا، يُّ ضاخُزا زَظطا و سهىَُتطُيًَهًإ زاَُظضاْس 
، ضىْهُ 149َؤضنِ ئُوَيإ ثًَىَبىو، ثًَساويػتِ طؿت ئازًََعازَنإ ثطِزَنُُْوَ
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إ و تاُْوَ َُٖيكىالوٕ. يُّ ضاخُزا سهىَُت زَبًَتُ سىنُِ زَظطانًيُو ثًَساويػ
 . يُبُضضاو زَططَّئاَاجنُناِْ َُٖىو دَُاوَض 

عبُغتُٓف دؤضَٖا سىنُِ يًَهذًاواظ بُثًَِ ئُو ضاخاُْ يُ زووّ ئُو ضي
 ئَُإُْ: ،ثُيسازَبٔ و زيَُٓ ئاضاوَ 

ؤنطاتِ: واتا سىنُِ ناٖني و ثًاواِْ ئايني، ئُّ سهىَُتُ غسهىَُتِ  -1
 ( زَوَغتًَت. ثُضغت، يإ ئامساِْ تيُغُض بريؤنُّ ئايًِٓ )ب

 سهىَُتِ ئُضغتؤنطاتِ: يإ سىنُِ زَغتبصيَطَ زآًَُٖضَنإ. -2

سهىَُتِ زميىنطاتِ: )نؤَاض، يإ َُيُنًِ نؤتهطاو( يُّ دؤضَ سهىَُتُزا،  -3
اوبؤضىوِْ ظًهؤ طٍُ يُ ضيَطُّ زَضبطِئ و زَظطاناُْوَ سىنُِ خؤّ زَنات. دا بُثًَِ ضِ

َُىو ًًًَُتُناْسا. بُو ضاخاُْزا طىظَضيإ ( يُ ٖاحلضارات) ؾاضغتاًًُْتُنإَُٖىو 
نطزووَ )واتا تًَجُضِيىٕ(، ثاؾإ بىوُْتُ بُضبُضّ )وَسؿًطُض( يُو ناتُؾُوَ ئُّ نطزاضَ 
زووباضَ زَبًَـُوَ. ئُّ َُٖيهؿإ و زانؿاُْو، ئُّ خُغًَُتِ خىالوخىيُّ ًََصووَف، يُ 

زإ بُوَزا زًََْت، نُ  ىَُض ظًه. خؤ ئُطَِغطوؾتِ خىزّ ضَفتاضّ ئازًََعازَوَ ثُيسازَب
ووَوَ طُيًَو يُ طُيًَو طُالٕ بُٖؤّ ٖاتىضؤ و غُض و غُختِ ًَْىاًْاُْوَ، يُُْٖسَّ ضِ

زَضًَت، بُالّ ئُو وَٖاؾِ بؤ زَضىو نُ ؾًَىَّ ئُو يًَهضىوُْ ؾًَىَيُنِ طؿتًًُ و بُ 
غطوؾتِ ثُيسازَبًَت. دا يُبُض ئُوَف نُ  ؾًَىَيُنِ تُضيو و غُضبُخؤف، ُٖض

ووِْ ئازًََعاز ضُْسئ خُغًَُتِ ٖاوبُؾًإ تًَسا ُٖيُ )نُ زواتط يُ باغِ ؾجًٓطًُضزا ضِ
اجلعض( ُٖالويَطّ ظؤضّ تًَسا ُٖيُ و بُ  زَنُيُٓوَ(. وَىلَ ضيَػاّ َُٖيهؿإ و زانؿإ )املسو

 . ئاوزاَاِْ ياضاّ طؤضِيُٓ

بُضَبُضَ يُ ساَيُتِ يُ قؤْاغِ يُنًَُؿسا )قؤْاغِ خىزاوَْسَناْسا( ًًًَُت 
يُّ ضاخُ  ضزووّ خؤيُوَ زَضزَضًَت و زَطاتُ ضاخِ خىزاوَْسَنإ.ابىغُضَتايِ ضِ

ضاى يإ خطاخ،  ،ْىيًَُزا بريوباوَضِّ ًٖض و ثىوض و تطؽ يُ زياضزَناِْ غطوؾت
 بىوٕ بُ ويػت و ئريازَّ خىزاوَْس زازَْطٍَ. ياظتىوضَِبىوٕ يإ ضِ



 

017 

ى و فطيؿتُّ ؾُضَِْطًَع دًَُوّ ضاضَْىوغِ ح(ّ ضاوُٖضوَٖاف فطيؿتُ )ضِ
ئازًََعاز زَططُْ زَغت. ئُّ ضاخُ ضاخِ زاغتاِْ بتجُضغتًًُ و زَغُاَلتُناِْ نُ 

بُ  ًَْهًإوقاْىنُ َافِ خؤياُْ ُٖض ،ٓٔ ايسَطُيًَُْٖؤت زَيططُْ زَغت خؤيإ و ضِ
 دًَبُدًَِ زَنُٕ، ضىْهُ ئريازَّ خىزاوَْسّ بااليُ.  ،زٍَ بًَت
 تىضَِيِ يُّ قؤْاغُّ شياِْ نؤََُيطُناْسا، ٕوقاْىضاخُزا، بؤ غُثاْسِْ  يُّ

خىزاوَْس زازًََْٔ و خَُيهِ ثَِ زَتطغًَٓٔ و  (غُظيِٓ) تىضَّ غطوؾت بُ (غُضِيِٓ)
 ( فُضز.حزَيهُُْ زاضزَغتِ )ايىغًًُ( خؤيإ بؤ تطغاْسٕ دًَُونطزِْ َُٖيجُّ )مجا

هؤ يُ َُغُيُّ ثُيسابىوِْ زَوَيُتسا ووِْ زَضزَنُويَت نُ ظًيَُُوَ بُ ضِ
نُوتبىوَ شيَط ناضيطُضيِ ٖعضّ ئايًًًُٓوَ، ضىْهُ ظًهؤ ئايني بُ بٓاغُّ 

يُغُضّ زَوَغتًَت.  ؾاضغتاًًُْتِزضوغتبىوِْ زَوَيُت زازًََْت نُ ثُيسابىوِْ 
نب ئًنب خُيسوٕ زَضًَـت و ظؤض يًَِ ْعيهُ، ضىْهُ ئًئايًَطَزا ٖعضَنُّ يُ ٖعضّ 

ٕ غاضاطُضيِ بُ ئُغًَِ زَوَيُت يُ قَُيُّ زاوَ، بُالّ ئُّ غاضاطُضيًُ بُبَِ خُيسو
ـُ غُض و زَوَيُت زضوغت ْانات. ئُوَتا زََيًَت: زَوَيُتِ تتًهَُيبىوِْ ئايني ْاضًَ

ِ طؿتِ و خاوَٕ بعضطًِ َىَيو ئُغًَُنُّ ئايًُٓ، يإ يُ ثًَػَُبُضَوَ، يزاطريناض
ْهُ َىَيو بُ بُظاْسٕ و غُضنُوتٔ زيَتُ زَغت، بُظاْسٕ يإ يُ باْطُواظّ ُٖقُوَ. ضى

، ٔو غُضنُوتًٓـ يُ زََاضطريّ و يُنبىوِْ ئاضَظووّ زاواناضيًُناُْوَ ثُيسازَب
، نُ زَيُويَت ٔنؤنطزُْوَ و يُنبىوِْ ئاضَظووَناًْـ بُياضَُتًِ خىا ثُيسا زَب

اوبؤضىوِْ خؤّ ئُّ ضِ نب خُيسوٕ بؤ بًَُٖعنطزِْئًئايًُٓنُّ زاَُظضيًََٓت ئُوَتا 
" 150يفت بني قًٛبِٗإيٛ اْفكت َا يف االضض مجٝعا َائايُتُ زيًََٓتُوَ نُ زََيًَت: "

واتا " ئُطُض َُٖىو َاَيِ زًْاؾًإ بؤ غُضف بهُّ ْاتىاًْت زَيًإ بهُيت بُ يُى" 
ُٖضوَٖا زََيًَت:" ضىْهُ باْطُواظّ ئايًِٓ ًَٖعّ ئُغًًَِ زََاضطرييِ زَوَيُت ظياتط 
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ؤشطاض نؤََُيطُ زَطاتُ ضاخًَهِ ْىَّ، يإ قؤْاغِ زووَّ دا بُ تًَجُضِبىوِْ ضِ
)قؤْاغِ قاضََاُْنإ( يُّ قؤْاغُزا نؤََُيطُّ خىزاوَْس زَغت زَنات بُيُنططتٔ و 

ووبُضووّ َُتطغًِ زَضَنِ بىَغتًَت نؤََُيِ طُوضَتطّ ىلَ ثُيسا زَبًَت بؤ ئُوَّ ضِ
ا يُ زاتُثاِْ )تسٖىض( ْاوخؤّ بططيَت. يُّ قؤْاغُزا، ئاضَظووّ يَطيإ بؤ ئُوَّ ضِ

ًَٖع بُغُض غطوؾتِ ئازًََعاززا ظاٍَ زَبًَت و ئايني و ظَإ و  ّقاضََاًَْتِ و ْاظ
، بُالّ زَغُالت  ٕئُزَب و فُيػُفُف َؤضنًَهِ تايبُتِ زاغتاْئاغا بُخؤوَ زَطط

زَغت ظَالَِ دُْط و دُْطاوَض و  يُ زَغتِ ناٖني و غُضاِْ ئايًُٓوَ زَنُويَتُ
بُضناض و َافًـ  ِْوقاْىغىاضضانإ. يُّ ساَيُتُزا ًَٖع زَبًَت بُ نىضِّ َُيسإ بُ 

نطاتِ ؤيُوَؾُوَ غًػتًََُهِ ئىضوغت ،تًُْا ًَٖعّ ضُنساض بطِياضّ يُغُض زَزات
 –ٕ )زَوَيَُُْس( سىنِ زَنات، نُ يُغُض زابطِنطزٕ و دًانطزُْوَيُنِ تُواوّ ًَْىا

( زضوغت زَبًَت. دا ئُّ قؤْاغُ و َافِ طٍُ )َافِ ضَؾؤنًًُنإ –َافِ طُوضَنإ 
نب خُيسوٕ ثًَِ زََئًَ ئًُٖيُ يُالّ  ىنُ يُالّ ظًه –واتا ئُّ قؤْاغِ قاضََاْاُْ  –
يإ قؤْاغِ )سىنُِ ُٖوَؽ( واتا  تانُنُغِاالغتبساز( واتا قؤْاغِ سىنُِ  طٌر)

غُض خَُيو و نؤََُيطُزاو زاطرينطزِْ سىنِ و َىَيو تًُْا اّ يُى نُؽ بُغُثاْسِْ ضِ
ُضنىتهطزِْ باقًُُِْ خَُيهُنُ نُ ُْتىأْ يُ سىنُسا يُاليُٕ ئُو نُغُوَ زَبًَت غ

 . 152ٖاوبُؾِ بهُٕ و بُؾساضبٔ
َوتِ خؤّ زَزات و زَطاتُ قؤْاغًَهِ ْىَّ وَىلَ نؤََُيطُ زضيَصَ بُ ضِ

غت زَنات بُ زاوانطزِْ َافُناِْ يُغُضزًَََهسا نُ دَُاوَضّ طٍُ زَ
ئُّ قؤْاغُ  ،ٖاوواَلتًبىوِْ خؤّ، يًَطَزا قؤْاغِ غًًَُّ )ضاخِ ئازًََعاز( زازيَت

غًُاّ زميىنطاتٌ ثًَىَ زياضَ و زإ بُ يُنػاْبىوِْ ئازًََعاززا زَْطيَت و غًػتَُِ 
ئُقًَُ و ضىْهُ ئُّ ضاخُ ضاخِ  ،اّ يُى نُؽ زَضووخًَت و  ْآًًَََتو ضِ تانُنُغِ

بطِواّ بُ تىاْػت و قىزضَتِ ئازًََعاز ُٖيُ و ُٖوٍَ زَزات و زَغت بُغُض غطوؾتسا 
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زَضزَنُويَت، نُ يُطٍَُ  قاْىْاُْوَبططيَت و ئُوَف يُ وؾُناِْ ظَإ و دؤضّ ئُو 
 بُضشَوَْسّ نؤََُيُنُزا ثًَهُوَ بُغرتاوٕ. 

يُْاوخؤيسا ُٖيُ،  اًِْؾاضغتووخإ و يُْاوضىوِْ ئُّ ضاخُ تؤّ ضِ ىَبُضِاّ ظًه
اطُياْسِْ يُنػاِْ يُ ْاو خَُيهِ نؤََُيطُزا ظؤضّ ثَِ ضىْهُ زميىنطاتًًُت و ضِ

نُ ظياتط زاواّ َافُناِْ خؤيإ بهُٕ و  ،ُٕدَُاوَضّ ضَؾؤنِ زََؿريئ زَن َِْاض
، يُوَؾُوَ ثًَىَْسيِ ئاغايِ يُ ًَُٔالَِْ يُ ًَْىإ ضًُٓناِْ نؤََُيطُزا طُضَرت زَب

ىإ ئُّ ضًٓاُْزا نع و الواظ زَبًَت و، خَُيو يُ ُْٖسٍَ بُٖاّ َرياتِ نؤٕ و ُْضيتِ ًَْ
 ،َظاَُْسّ زَنُوُْ طىَإ و ئُودا َُٖيىَؾإ و زاتُثإ و طُْسََيِ زيَُٓ َُيسإضِ

نؤََُيطُ بطاتُ  إ ثًَىَيُ. خؤ ئُطُضًؾاضغتاًًُْتئُواُْف ًْؿاُّْ نؤتايِ خىىل 
ئُوا يُ ْاوَوَ ضاغت ْانطيَـتُوَ و ضاضّ  ،بُضَو يًَصّ بضًَت ؤَيُّئُّ ساَيُتُ و طًَ

ْانطيَت، ئُودا يإ زَبَِ بًَطاُْ زاطريّ بهات يإ بُيُنذاضّ يُ ْاوَوَ تىوؾِ 
ووخإ زَبًَت. ئُودا ئُو نؤََُيطُيُ زواّ ئُوَ زووباضَ زَطُضِيَتُوَ َُٖيىَؾإ و ضِ

َّ ئاوَزاِْ زَغت ثًَسَنات، خؤّ َؾؤنِ )طؿتِ( و خىيًَهِ تاظوَسؿًطُضيًُنِ ضِ
يُ خؤيسا يُ خىيُنُّ ثًَـ خؤّ باالتط و ضانرت زَبًَت. ئُو خىيُّ نُ بامسإ نطز، 

يُ ضاخِ خىزاوَْسَوَ  -بُ ئاغايِ  -ؤيؿتىوَ و ثًُ بُ ثًُ بُ َُٖإ ؾًَىاظ ضِ
 ثاؾإ طُيؿتىوَتُ ضاخِ ئازًََعاز ثاؾإ ،)بتُوَ( طُيؿتىوَتُ ضاخِ قاضََاُْنإ

زاخعاوَتُ خىاضَوَ و نُوتىوَتُ ْاو شياًَْهِ وَسؿًطُضيِ تاظَوَ ئًسّ بُو دؤضَ 
شياِْ ئازًََعاز يُ خىىل بُضزَواَسا غطوؾتِ ئُقًَِ ؾُضَِْطًَعّ ئازًََعاز يىوىل 

 . 153زَزات و ثًَـ خؤّ زَزات
نب خُيسوٕ وَى نؤتايِ زَوَيُتُنُّ ئًئُوََإ زيت، نُ نؤتايِ زَوَيُت يُالّ 

نب خُيسوٕ يُ بٓاغُزا ًَُٖؿُ زَوَيُتِ ئًاّ بُضِِِ –وايُ. بُالّ زَوَيُت  ىَظًه
 دًَطُّ ْابًَتُوَ.  زميىنطاتًٌغاضاْؿًُٓ )بسويُ( و يُّ دؤضَ زَوَيُتُزا
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نب خُيسوٕ يُشيَط ْاوًْؿاِْ "ضؤٕ ضؤِْ زَوَيُت نطََِ ئً ىَبُثًَضُواُّْ ظًه
ُ نُ زَوَيُتُنُ ؾإ و ؾُونُت و زَبًَت" زا زَْىوغًَت زََيًَت: ئُوَ ٖؤّ ئُوَي

ىوَ ئَُُ يُاليُى ب)واتا ًَٖع و غُضباظيِ( بَِ بُٖازََاضطرييًُنُّ الواظبىوَ 
نُ غُضباظَنإ طىظَضاِْ ثَِ بهُٕ"  ،يُاليُنِ تطيؿُوَ "ئُو ثاضَ و َُغطَفُ َُْاوَ

. زَغت زَنات بُ يًَسإ و نىؾنت و 154ئُودا خاوَٕ سىنِ ًٖضِ بؤ ْآًًَََتُوَ
ُْؾًإ ىلَ زابىاضُٓناِْ و ئُو خؤؾِ و ضِجًَهطزٕ و بًَبُؾهطزِْ َػهًًَونايُتغى

ضاٖاتبىوٕ. ئًسّ وَٖايا ىلَ زَنات تا زََطٕ يإ نُّ يُغُضّ زَغًًََٓت نُ ظؤضبُيإ 
زََاضطرييِ خاوَٕ زَوَيُتُنُؾِ طُْسٍََ و بَِ خًَط زَبًَت و "َػهًَُٓنإ  .زَبُٓوَ

بُ ؾًَىَيُنِ ئاغايِ  زاضوزَغتُنُؾساُ ضووّ يُ ضوويسا زَوَغتُٓوَ" و ي
 .155زَوَغتُٓوَ

تُناِْ ًيُبُضئُوَف نُ خاوَٕ زَوَيُت و ئَُيكُ يُ طىيَهاِْ ْاتىأْ ثًَساويػ
ابىاضزٕ ُْٖس ظياز زَبًَت بُ َعَ زَوَيُت ثطِبهُُْوَو يُبُض ئُوَف نُ "َُغطَفِ ضِ

ّ زَضُوغًًََٓتُوَ و )َهىؽ( ثطِْابًَتُوَو، زَوَيُت ْاضاض َػهًَُٓناِْ خؤ
زَغتسضيَصّ زَناتُ غُضيإ و بُبًاْىوّ َعَ و باظضطاِْ و بُثاضَّ ُْختًُٓف، ثاضَيإ 

ُْى ُٖض ُْٖسَ، بَُيهى خاوَٕ زَوَيُتُنُ ئُو  ."156ىلَ زَغتًََِٓ و خطِّ زَناتُوَ
ف نُ غُضباظ و َاٍَ و َىَيو و وياليُتُنإ غًاغُتِ زَوَيُتًإ ثَِ ْاُْوقاْى

َزَبطز، َُٖىوّ زَطؤضِيَت بؤ ئُوَّ َُٖىوّ بًَتُ غُض يُى ئاضاغتُّ ئُوتؤ نُ بُضِيَى
زَغٗات و خُضز و سًُايُت و ضظقِ نطيَهاض )ايعُاالت( و زابُؾهطزِْ زَغتهُوت  

 . 157بُغُض ضظقُناْسا َُٖىوّ ٖاوتا بىوَغنت
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ِ( ؾاضغتاْزواّ زاْاِْ ئُّ بريؤنُيُ، واتا )بريؤنُّ خىىل باُْوباًًُْنِ 
ٖعضّ ظؤضيَو يُ فُيًُغىوفُناِْ ًََصوو  اضيطُضيًُنِ ئاؾهطاو و بُضضاوّ نطزَ غُضن

يٓيب" و فُيًُغىوفِ ؤبُ منىوُْ وَى "ٖطزض، ًٖطٌَ، َاضنؼ و ثاؾإ ؾجًٓطًُض و ت
اوبؤضىوِْ خؤّ ضِ ىَزيهُف. ُٖضيُنُ و بُثًَِ ؾًَىاظّ تايبُتِ خؤّ، بُالّ ظًه

ىالوخىٍ(  واتا يُباضَّ )باْى بإ يُى ٖاتِٓ يُباضَّ )زوا بُ زواّ يُى ٖاتِٓ خ
ًُ دؤضبُدؤضَناِْ يضؤؾٓبري دؤضَ خىالوخىٍ( يُغُض بٓاغُّ ثًَىَْسيِ ْاوخؤيِ ًَْىإ

باوّ ْاو نؤٍََُ"َ زازَضيَصيَت ، واتا خىيُناِْ ئاوَزاْبىوُْوَنُّ وَٖا ىلَ زَنات، 
بُ ؾًَىَيُنِ بُضزَواًَـ نُ يُى بططُْوَ و ئًَُإ ببًَتُ ٖؤّ ثُيسابىوِْ ئُويإ و 

خىيُنإ زووباضَ ببُٓوَ. يُطٍَُ ئُوَؾسا ئُّ طُضِاُْوَو زووباضَبىوُْوَيُ ئُو َُضدُ 
َوتِ ًََصوو وَى ًََصوو خؤّ زووباضَ بهاتُوَ، ضىْهُ ضِ -ظَضووضَتُ –ًَٓت نُ ْاطُيَ

يُ  ثًَضهُ )عذًُ( بُ زَوضّ خؤيسا ْاغىوضِيَتُوَ، تا فُيًُغىوفِ ًََصوو بعاًَْت
اّ ئُو ًََصوو بُ ووْازات تًُْا ئُوَْسَيُ نُ بُضِِِووزَزات و ضِ ضِِِئايٓسَزا ضِ ضِ

بعووتُٓوَيُنِ َاضثًَض ئاغا )يىيبًُ( ّ بُضَو شووض غُضزَنُويَت و ًَُٖؿُ تاظَف 
 ّزَبًَتُوَ، نتىَت يُغُضنُوتِٓ نُغًَو زَضًَت، نُ بُضَو ُٖوضاظ تازَطاتُ يىتهُ

واتا  ،َوضّ ضًانُزا بُضَو شووض )بُضَو ُٖوضاظ( زَغىوضِيَتُوَضًا، وَى َاضثًَض بُ ز
خىٍ يُ زواّ خىٍ بُضظتط زَبًَتُوَ، َُبُغتًؿِ ئُوَيُ نُ خىيُناِْ ًََصوو تا 

بُوَف ئاغؤّ يًَهساُْوَ فطاواْرتو ظيَرت زَبًَت. ئُوَتا  ،غُضنُوٕ بُضظتط زَبُٓوَ
يُ غُزَناِْ ْاوَضِاغتسا وَسؿًطُضيِ َُغًشًًُت  :َى ئُو زََيًَتوزَبًٓني 

دًاواظتطَ يُوَسؿًطُضيِ بتجُضغتاِْ غُزَّ ٖؤَريؤؽ، ضىْهُ وَسؿًطُضيِ 
بُبَِ  َُغًشًًُتِ ئُو ناتُ َؤضى و زاخِ دًاواظّ خؤّ ُٖبىو، زَيػُملاْس نُ

َْطُ ئُّ تاظَبىوُْوَّ . ض158ِبطيتًًُ يُ زَضبطِيِٓ ئُقًَِ َُغًشًًُت  ظيازو نُّ
                                                 

، ز. امحس ذلُٛز  68ص.ّ.ؽ . ز. عبسايععٜع ايسٚض137:٣ -136 نٛيٓذٛٚز: ؽ.ب.ٍ - 158
 .160 ص. ؽ.ّ قبش٢

 



 

002 

يُ  ىَبًَت، نُ بريؤنُنُّ ظًه ًََصووَف، ئُو ًْؿاُْيُ بُضزَواَِ بعووتُٓوَّ
يإ بُ خىيُناِْ ئاوَزاِْ ُٖيُ و دًازَناتُوَ، نُ باوَضِ ىَبريؤنُناِْ ثًَـ ظًه

يُبُضْاَُّ طُضِاُْوَناِْ ًََصوو الْازَٕ بُ دؤضيَهِ ئُوتؤ نُ ئاغاُْ بًًَنَي ثًَؿبًِٓ 
يُ  –اوبؤضىوِْ ئُفالتىوٕ تٔ ُٖيُ. وَى ضِيإ بُ ثًَؿهُوزَنات و ظَمحُتُ بًًَنَي باوَضِ

ًًِ نُ يُ ظنب خُيسوٕ يُالّ عُضَب و ًَهائًاوبؤضىوِْ و ضِ –نؤُْنإ 
 .يًَٓؼٖعضَُْسَناِْ غُزَّ ض

ئايًِٓ و غًاغُت  دؤضَناِْ ؤؾٓبريّضِ ؾاضغتاِْيُ ُٖض ئَُيكُيُى يُّ ئَُيكاُّْ 
ُنِ ئؤضطاِْ  يُ ْاوَوَ بُ ؾًَىَي ّ باوو فُيػُفُ ٕوقاْىو ٖىُْض و ئُزَب و 

 َؤضنِ تايبُتِ نبٔ بُ دؤضيَهِ ئُوتؤ نُ ُٖض ئَُيكُيُنِ ًََصوويبُيُنُوَ زَبُغرتيَ
ؤؾٓبرييِ ئُو ئَُيكُيُزا طىظَض ئُو َؤضنُ بُ بىاضَ دؤضبُدؤضَناِْ ضِ ،خؤّ زَبًَت

 زَنات. 
ُناِْ نُ ضاخُ ٖاودًًَ ،بُالّ ئاًََطَناِْ زَضبطِئ و بطِوا و ضيَهدػنت.. ٖتس

( ًََصوو ثُيسايإ زَنُٕ ضؤٕ ضؤِْ يًَو زَضٔ؟ يُو ناتاُْزا يًَو زَضٔ و ياملتناظر)
بُؾًَىَيُى يُى يُ زواّ يُى بُو ضاخاُْزا تًَسَثُضِيَت.  ؾاضغتاِْنُ  ،ٖاوؾًَىَ زَبٔ

ُٖض ضاخًَو يُ ضاخُناِْ قاضََاًَْتِ زوا نالغًهًَهِ  ،وَٖاّ بؤ زَضًَت ىَظًه
تط بىوَ ( يُ ؾًعط باالالنثر) ثُخؿإ يُ خُياَيِ بًَُٖعتطبىوَ و، زاضِؾتِٓ ثًَطِؤنطزووَ ٖعضّ

ًؤضّ ؾُضِ و دُْط بُبطَوتط بىوَ.  يُ ضاخِ تَوؾتِ ًَُِٖٓ و ئاؾتِ يُ و ثًَىَضّ ضِِِ
اَإ )ايتاٌَ( ضِ –وَى ئُو ْاوّ زًََْت  .طُضيؿساًبُضبُضيؿسا واتا يُ ضاخِ وَسؿ

وَى ئُو  –ُضبُضّ ثُيسازَبًَت، تا ئًَطَ ُٖض ٖعض زَغتبااليُ ثُيسازَبًَت يإ برينطزُْوَّ ب
اَإ و اَاًَْو و برينطزُْوَيُى ؟ َُبُغتِ بُو دؤضَ ضِبُالّ ض دؤضَ ضِ –زََيًَت 

ُنِ َغت زاوَو َُْاوَ و تًُْا تاْىثؤيبرينطزُْوَيُ نُ وظَّ زضوغتهاضّ و زآًَٖاِْ يُ ز

                                                                                                         

 



 

003 

اْسوونطزًَْهِ ناٍَ و نطضِ ثًَىَ زياضَ و ًٖضِ وواَيُتِ بؤف و بُتاَيُ و َؤضنِ خؤَضِ
 . 159زّ

زواقؤْاغِ خىيُنإ ئُو قؤْاغُيُ نُ ئُو طُيُّ سىنُِ خؤّ زَنات زَنُويَتُ ْاو 
و  َٕ)ايفطزيُ( و خؤثُضغتًًُوَ و نُغًإ ياضيسَّ نُغًإ ْاز خؤيُتِضًهاوّ 

ًَٓت و ًُْا زًَََبُضشَوَْسّ طؿتِ يُالّ ئُوإ ًٖض ًًُْ. بُو دؤضَ والتُنُف بُت
ضًًُناًْـ تاقًَُهٔ يُ قؤْاغِ خىزاوَْس )بت( ُويَتُ بُضضٓطِ غُظاضًًُنإ، غُظازَن

، "واتا ٕزا زَشئ و الفِ قاضََاْإ ىلَ زَزَٕ، خؤ ئُطُض ئُّ غُظاضًًاُْيإ تىوف ُْبىو
 او( خؤيإ يُْٓالفٌضئُطُض ًَٖعّ زَضَنِ" زَغت ُْنُوت، ئُوا خؤيإ بُ ئاشاوَطًَطِّ )

زََيًَت:"ثاضاغنت و  ،نب خُيسوٕ زَضًَت ئُوَتائًزَبُٕ، دا ئُّ قػُيُ يُ قػُناِْ 
ًٌََ خثاضيَعَضاِْ زَوَيُت نع و الواظ زَبٔ و زَوَيُتُ زضاوغًَهاِْ ثُالَاضّ زَزَٕ، ياًْـ 

". خؤ ئُطُض 160و ضُتُناِْ شيَط زَغتِ خؤّ ثًَِ زَويَطِٕ و يًَِ َُٖيسَطُضِيَُٓوَ
ئُوَ ًًُْ نُ ًَٖؿتا ًَٖعّ تًَسا َاوَ  يُ تَُُِْ خؤّ ظياتط شيا، ئُوَ يُبُضزَوَيُتًَهًـ 

ِ يئُوَ َاوَ، نُ ًَٖؿتا زاواناض ُْخًَط بَُيهى يُبُض ،يإ نُغًَو ُٖيُ بًباضيَعيَت
نُ بؤ نُالنِ زَوَيُتُ ثريَنإ زَطُضِئَ ُْٖاتىوٕ و زوانُوتىوٕ  ،دًَطُنُّ و ًَٖعَ تاظَنُ

بُالّ ًَٖؿتا قُغابُنُ )دُيالزَنُّ( ثًرَيِا  ،ثريبىوَو ثُنِ نُوتىوَ "واتا زَوَيُتُنُ
ئُوا بُضزََِ ضؤَيُ و نُؽ ْابًًَٓت  ،ُْطُيؿتىوَ، خؤ ئُطُض دُيالزَنُّ ئاَازَف ببًَت

خىزا  ،يُ ساَيُتِ تُْطاُْو ئاشاوَزا -زََيًَت: ىَ. يإ وَى ظًه161ثاضيَعطاضيِ ىلَ بهات
 ،ئُطُض ئُوَف ُْبىو ،َخػًًََٓتازَطات و قاضََاًَْو زَضِبُ َُضسَُُتِ خؤّ ثًًَسا ضِ

ئُطُض ئُويـ ُْبىو، ئُوا زوا زَضَاِْ يُ َطزٕ ظياتط  ،ئُوا طُيًَهِ باالتط غُظوّ زَنات
ًًُْ162 . 
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ئُو ئاشاوَيُّ نُ ظًهؤ باغِ نطز و تىوؾِ زَوَيُتإ زَبًَت ثًَـ ئُوَّ بهُوُْ 
ُوَّ بطِووخًَٔ، ئُو بُ ظَضووضَتًَهِ قؤْاغُنُّ شيَط ضٓطِ بُضبُضَ تاظَناُْوَ و بُضي

َُٖىو  ،ِ ًَٖعّ ئاوَزاِْ و َاوَيُنِ بُ زوا زيَتبؤ تاظَنطزُْوَّ الويَتً تزازًََْ
نُغًَو تًُْا ئاتادِ ظَضووضَتِ شيإ زَبًَت، بؤ ئُّ ظَضووضَتُف ُْٖسَّ خَُيو 

ّ. دا ئُطُض نُغًَو َازز ناالّ)االْتاز(  بُضًََُٖٗٓاِْْاضاضزَبٔ يُى بططٕ بؤ 
زَغتهُوتًإ يُو ناضَ ببًًَٓت ضاويإ ىلَ زَنات و زَطُضِيَتُوَ غُض ؾتُ باؾُ غاناض 
و ئاغايًُنإ نُ خَُيو يُنُّ داض ثًَطِؤيإ زَنطز. واتا زَطُضِيَتُوَ غُض بُٖاّ 

 . 163ئازًََعاز ُٖتا ُٖتايُ ئاوَزاِْ زَثاضيَعيَت  ،اغتطؤيِ و ئاينيزَيػؤظّ و ضِ
وَٖا وَغفِ ئُو ئاشاواُْ زَنات، ُٖض زََيًَِ نىضِّ  ىَزََيًَت: ظًه -ّ ْفئًُط

يُغُض ئُوضوثاّ  ىَغُزَّ سُظسَّ و ُٖشزََُ و ثًَؿبًِٓ زَنات. قػُناِْ ظًه
ئُوَتا زََيًَت:  زَضُغجَِ،ًَْىإ ُٖضزوو دُْطُ دًٗاًًُْنُّ غُزَّ بًػتَُسا 

التًإ زَبًَت ثًؼ واضّ ويصزاِْ ٖاوئُطُض باضوزؤخِ طُالٕ، بُّ ُْخؤؾًًُّ نُ زووض
 يُنالنُضَوَّئُوا ضَمحُتِ خىا، يُ طُضَُّ ُْخؤؾًًُنُزا ئُّ زَضَاُْ ،ببًَت

)احلاغِ( بؤ زَزؤظيَتُوَ، ئُويـ ئُوَيُ، َازاًََهِ ئُّ طُالُْ ُٖضوَنى ئاشٍََ تًُْا 
و ُٖض بري يُ بُضشَوَْسّ خىزّ خؤيإ بهُُْوَ و ًٖضِ تط و َازاًََهِ ُٖغت 

سًإ يُ خَُيو دًابؤتُوَ و تُضيو و تًُْا َاوٕ و ئاواتًإ بُ دؤضيَهِ ئُوتؤ وضِ
نُ تًُْا زوونُؽ يُغُضّ ضيَو ْانُوٕ. َازاًََهِ َُغُيُنُ ئاوَٖا  ،تُضيو َاوَ
ووزَزات و ؾاضَناًْـ ؾُضِّ بَِ ئُجناَِ ْاوخؤيـ ضِ وتاقِ تاقِ  زَبُٓ بًَت نُواتُ

ناًْـ زَبٔ بُ نىُْ َؿو و خَُيو خؤياِْ تًَسا دُْطَُيُ و زَبٔ بُ دُْطٍَُ
نُ ظؤض  ،سُؾاضزَزَٕ و عُقًَِ شيَط ثُضزَف بريوضِاّ ُْطبُتِ وَٖاّ ىلَ ثُيسا زَبًَت

يُ بريوضِاّ زضِْسَنإ خطاثرتَ، ضىْهُ تًُْا برينطزُْوَنُّ يُ برينطزُْوَّ 

                                                 

 .112ٍ ،خ،ؽ اميط٣ ْف: - 163



 

005 

ُ ئُّ طُاَلُْ وَسؿًطُضيِ غُضَتايِ خطاثرتَ، دا َُغُيُنُ، ئاوَٖا بًَت، نُوات
 . 164بُزَغتِ خؤيإ َاَيِ خؤيإ ناوٍَ زَنُٕ و ناضّ خؤيإ زَخُٕ

نب خُيسوٕ نُ خُبُضّ َُضطِ زَوَيُتِ ثريزيًََٓت و ئًزَفُضَىو، طىَّ بططَ يُ 
ُْقىََِ زَضَاِْ ئاضاَِ )ايتػهني( و ًُْٖض زَضَاًَْهِ ضاالنِ زازّ ْازات، 

ُت ٖات ئًسّ يُ نؤَيِ ْابًَتُوَ" قػُنُّ ئُوَتا يُ باغِ " ئُطُض ثريّ تىوؾِ زَوَي
غتاُّْ خىاضَوَ نؤتايِ ثَِ زيًََٓت:" يُواُْيُ يُ زوا زواّ شياِْ زَوَيُتسا خؤّ بُّ ضِ

 وَٖا بعاًَْت نُ ثرييًُنُّ َُْاوَ، ئُوَ زوا ،دؤضَ ًَٖعيَو بُ بُض زَوَيُتُنُزا بًَتُوَ
بُنًَجُ وَٖايُ ناتًَو يُ نىشاُْوَ وَنى ثًًَتُيُنِ  ؾُوقِ نىشاُْوَّ ثًًَتُنُيُ، ُٖض

ْعيو زَبًَتُوَ، ؾُوقًَهِ طُوضَّ ىلَ َُٖيسَغتَِ خَُيو الّ وايُ ئُوَ ططَِو ُٖض 
زَغىوتًَت، ُْخًَط ئُوَ زواؾُوقِ ثًًَتُنُيُو ئًسّ زَنىشيَتُوَ ئًسّ ئُو نُغُّ 

نتاب( نُغُ سُضفًَهِ بُغُ يإ وَى َاْاّ ئُّ ئايُتُ ثريؤظَ وَٖايُ ) ويهٌ ادٌ 
 ".165نُ زََيًَت: "ُٖض ئُدُيًَو فُضظ و سىنُِ خؤّ ُٖيُ 

وَ زياضَ، ُْخامسُ َناضيطُضيِ ئايًِٓ بُغُض ىَيُ نؤتايًسا زََيًنَي بريوضِاّ ظًه
نطزووَ، نُ يُ واقًعِ  ىَناضيطُضيٌ )غُضزََِ نؤٕ( ئَُُف واّ يُ بريوضِاّ ظًه

نب خُيسوٕ غًُاّ ئًاّ وضِبري ُوَ، يُ ناتًَهسا زَبًٓني نًََُصوونطز زووضبهُويَت
واقعًًُتِ ضاغتُقًُّٓ ثًَىَ زياضَو ٖؤ و ٖؤناض بُيُنُوَ ططَّ زَزات. بُدؤضيَهِ 

واقًع زَضُٓوَ غُضيُى، تا ئُو ْاوًْؿاْاُّْ بؤ زَيُٖا بابُتِ ْاو  و ئُوتؤ نُ بىوٕ
َُٖىوّ َؤضنِ َُغُيُ َُٖىوَنًًُناِْ يُخؤّ  ،نتًَبُنُّ خؤّ زاياِْ ْاوَ

 و يُغُض يًَهساُْوَ وَغتاوٕ.  َططتىو

                                                 

 .111ٍ ٖــ.ؽ: - 164
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 دةستجَيك:

دًَجُجنُّ  166نُؽ َُْاوَ ُٖواّ يًَهساُْوَّ ًََصوو يُغُضزابَِ و ؾجًٓطًُض
ُوَوَ زاُْْابًَت، ُْخامسُ بُغُض بريوبؤضىوِْ بريّ خؤّ بُغُض دؤضّ يًَهساُْوَّ ئ

" ئاضْؤَيس تؤيٓيب و فُيًُغىوفِ بُْاوباْطِ بًػتُّ ئُو غُزٍَ طُوضَّ ًََصووْىوغِ
ِ( و، فُيًُغىوفِ ئَُيُإ ُئًٓطًًع نؤئ ويًػؤٕ زاُْضّ نتًَبِ غُضبُخؤ )ايالَٓت

. خىزّ  " نُ يُ َُوزوا باغًإ زَنُئٖطبطت َاضنىظَو نُغاِْ ظؤضّ تطيـ
-ؾجًٓطًُضيـ نُوتبىوَ شيَط ناضيطُضيِ بريوبؤضىوِْ طُوضَ ؾاعريّ ئَُيُإ )طؤتُ

Goethe  1749-   1832 )ًْ ،فُيًُغىوفُوَ.ضو ُّ 
ُباضَّ زضوغتبىوِْ  ًُتو َُْإ و بُغُضضىوِْ  ؾاضغتاًًُْتؾجًٓطًُض، ي  ؾاضغتاًْ

ُوَّ تايبُت بُخؤّ ُٖيُ. ئُو َُظْس َّ وايُ نُ بعووتُٓوَّ َُظَْسَّ خؤّ و يًَهسْا
ُُْوَ يُ بريؤنُنُّ )يُى يُ زواّ يُنِ خىالو  ًََصوو بعووتُٓوَيُنِ بايؤيؤشيًُو يُظؤض الي

ُْسئ غُزَ زايٓاوَ، ُنب خئًيسوٕ و بريؤنُنُّ ظًهؤ نُ ثاف ُنب خئًخىٍ(ّ  ـ بُ ض يسوًْ
                                                 

فُيًُغىوفًَهِ ئَُيُاًًُْ يُ : (Oswald Spengler 1880-1936)ئؤظوايس ؾجٓطًُض  _ 166
ٖاتىَتُ زًْاوَ و يُ قىتاغاُّْ )ٖاٍ( خىيَٓسوويُتِ، ثاؾإ ضىوَتُ ظاْهؤّ  (بال نٓبىضط)ؾاضّ 

ُوَ . زوايِ ضىوَ ظاْهؤّ )ًَىًْذ( و داضيَهِ زّ طُضِايووَبُضيني و ظاْػتُناِْ غطوؾتِ خىيَٓس
بُضيني، ثاؾإ بُيُنذاضّ يُ ًَىْذ زاًْؿت و شياِْ خىَّ بُ يًَهؤَيًُٓوَ و ضِاَإ بُغُضبطز، تا 

 نؤضِ زواّ نطز. 1936طؤؾُطري و غُض بُغتاُْ غاَيِ 
سا َامتاتًو و ًََصووّ غطوؾتِ و ٖىُْض و فُيػُفُو ًََصووّ نؤنطزوَتُوَ. ؾجٓطًُض يُخىيَٓسْ

وَضططت، اثًُّ زنتؤض 1904ايبُت زَضباضَّ ًََصووّ ئَُيُاًْا. غاَيِ نؤََُيًَو نتًَبِ زاْاوَ بُت
بُْاوباْطرتئ نتًَبُناِْ  ،زَضباضَّ )ٖرينًًتؼ( ّ فُيًُغىوفِ يؤْاِْ بىو نُّْاَُّ زنتؤضا

ئُّ  (امحس ايؿًباِْ) Der Untergang des Abendlandesنتًَبًَهُ بُْاوّ"ئاوابىوِْ ضؤشئاوا 
 يطوت باَلونطزؤتُوَ.ُوَ بُ زووبُف بُ ظَاِْ عُضَبِ يُ ب(ايػطبًُ احلضارّ تسٖىض)نتًَبُّ بُْاوّ 
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ُوَّ ًََصووزا، يُ نتًَبُ  دًاواظَ. ؾجًٓطًُض بريو بؤضىوٌْ خؤٍ يُ فُيػُفُ و يًَهسْا
ؿاِْ  اوَ نُ يُ شيَط  The decline of The westغُضَنًًُنُيسا يُ شيَط ْاوًْ زا زْا

ؿاِْ "تسٖىض  َتُ "ضؤضىوِْ  احلضارّْاوًْ ُ" زا نطاوَ بُ عُضَبِ و بُ نىضزيـ زًَب ايػطًب
ًُتبُضزَواَِ  ِ ضؤشئاوا". ؾجًٓطًُض، َُٖىو فُيػُفُنُّ خؤّ يُو نتًَبُزا ؾاضغتاًْ
ُباضَّ َ ًُتًًَِصوو زاْاوَو زياضزَّ ثُيسابىوٕ و زضوغتبىوِْ ي بُ ؾًَىاظيَهِ  ؾاضغتاًْ

ؾًعط و خىتبُزإ زَضًَت.  ظؤضتط ثؿت بُ  تَُىَصّبُضاوضزّ ئُوتؤ يًَهساوَتُوَ، ظؤضتط يُ 
َبُغتًَت ظيرَت وُٖغت و ُْغتِ خىزّ خؤّ و بؤضىوِْ ضِ سًِ تايبُتِ بريؤنُّ ًََصوو ز

ُوَيُنِ ثًُ بُ ثًُّ عُقًَِ بطِوات، واتا َُيُنِ ضِيُوَّ نُ يُ غُض بُضْا يَهىثًَو و يًَهسْا
ُوَّ ظؤضبُّ فُيًُغىوفُناِْ ًََصوو زَضِوات بُخىزّ  ُّ يًَهسْا  (تؤيَٓبِ)بُ ثًَضُوْا

 .167يؿُوَ
ووزاوّ زوابُزواّ يُنِ تانُ ؾجًٓطًُض يُو بطِوايُزايُ نُ ًََصوو بطيتًًُ يُ ظجنريَيُى ضِ

َبات و ُٖض تُواونُضّ يُنرتّ، نُ بُ ضِ نُغًِ )غُضبُخؤّ( ؤؾٓبرييًُنإ ْاويإ ز
وَىلَ ضىاضضًَىَّ بريؤنُنُّ بُ ئُغٌَ  ،168ُنًـ َؤضنِ دًاواظّ خؤّ ُٖيًُؤؾٓبرييضِ

َْػًجُ ًََصويًُٓنُّ بُضاَبُض بُ  ُباضَّ فُيػُفُّ غطوؾتِ وَغتاوَ، ُْى يُغُض ثط ي
ُباضَّ ، 169فُيػُفُ غطوؾتًًُنُّ ئُو  ئُّ فُيػُفُ غطوؾتًًُّ خؤّ تا ؾجًٓطًُض ي

ُْسَناِْ غُزَّ ْؤظزًََـ نُ بُضْاَُّ زاْطاويإ ثًَضِ طِؤ ازَيُنِ ئُوتؤ ضؤيؿتىوَ، نُ بريَ
ػتًَو وَى  هُٕ بُ ظْا زَنطز و بُ َُٖىو نؤؾؿًَهِ خؤياُْوَ َُٖيًإ زَزا ًََصوو بطؤضِٕ و ًب

ػتُناِْ  ََيًَت: ئُوَّ ئُو يُ ًََصووّ نطزووَ ، ُْياْتىاِْ ثًَطِا بطُٕ. يُّ باضَيُوَ ززيهُظْا

                                                 

 ،80، 1973ٍازب ايتاضٜذ عٓس ايعطب، زاضايٓٗط١ ايعطب١ٝ بريٚت  ز. عفت ذلُس ايؿطقا٣ٚ: _ 167
، جل١ٓ ايتايٝف ٚايرتمج١ ٚايٓؿط، 2فهط٠ ايتاضٜذ. تطمج١. ذلُس بهري خًٌٝ، ط ض.ز. نٛيٓذٛٚز: _168

 .320، ٍ 1968ايكاٖط٠ 
 .323ٍ  ُٖض ئُو غُضضاوَ يُ: _ 169
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َهِ  َت، ضىْهُ ئُو َُٖىو زياضزَناِْ يُ نُياًْ ىتٔ يُ َامتاتًهِ نطزًب َُطُض ًْ
 .170ضطِابىوٕ و دًاواظبىوٕ ثنُ داضإ يُ يُنرتّ  ،تًَهػُطِاوّ َُعطيفُزا نًَؿاوَ

َ دا بؤ ضووْهطزُْوَّ قػُناِْ ؾجًٓطًُض نُ يُ اليُُْناِْ فُيػُفُّ ًََصووَو
 -زَيهات، بريؤنُناِْ زَنُئ بُّ تُوَضاُّْ خىاضَوَ:

 تةوةزى يةكةم:

اّ نؤََُيًَو يُ ًََصووْىوؽ و فُيًُغىوفِ َُٖيىيَػتِ ؾجًٓطًُض يُباضَّ ضِ
اّ ئُوإ و ِ، خَُيهِ ئُوضوثا و تطاظاْسِْ )يإ ضاغتهطزُْوَّ( ضِيًََصوو

 وَالَساُْوَيإ:
 ًهِ يُنُّ: باْطًَٗؿت بؤ  ؾؤضِؾِ نؤثُضْ
سا، زَغت زَنات بُ باْطًَٗؿتِ ؾاضغتاًًُْتؾجًٓطًُض يُ يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصووّ 

بؤ ضاغتهطزُْوَّ خُياَيًَو نُ ُٖتا ئًَػتاف يُ ٖعضّ  171ؾؤضِؾًَهِ نؤثُضًْهِ 
ضؤشئاوا بُ  ؾاضغتاًًُْتِئُويـ ئُوَيُ نُ ئُوإ  ،َاوَ ئُوضوثايًُناْسا ُٖض

زازًََْٔ، نُ ثًَىيػتُ َُٖىو  نإؾاضغتاًُْتُدَُػُضّ ُْطؤضِّ َُٖىو 
ضًْهؤؽ يُو يُ نؤَ ُناِْ زّ يُغُض ئُو سُقًكُتُ بجًَىضئَ. خَُيهِ بُضؾاضغتاًًُْت

قُْاعُتُزابىوٕ، نُ ُٖغاضَّ ظََني دًَطريَو ْابعويَت و تُوَضَيُنُ َُٖىو 

                                                 

، 1971نٛئ ًٜٚػٕٛ، غكٛط احلطاض٠، تطمج١: اْٝؼ ظنٞ سػٔ، طبع١ زاض االزاب، بريٚت  _ 170
 .129، 2ٍط

ْيية شاْاى طةزدووْٓاضى طةوزةى ثؤيوَ Copernicusزْيهوع ةثدةضتٓيػاْهسدْى نؤ _ 171
ةى دةيطوت شةوى ْاوةْدى نة بريدؤشةى بةتًيُوضى ثووض نسدةوة، ئةو 1543 -1472

طةزدووْة. ئيرت ئةو بريدؤشةيةى شؤز زِاى بةيَطةْةويطتى ية َيَػهى خةيَو و شاْانإ ضةضجاوى 
طؤزِى، ْاوى ئةّ شاْايةؽ بوو بة ْيػاْةى تةقةيالى ضاوطيَسِاْةوة بة بري و تيَطةيػتٓى باوداو 

 طوَإ نسدٕ ية زاضتييإ.
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ُٖغاضَناِْ زّ بُزَوضيسا زَخىيًَُٓوَ بُالّ ثاف ئُوَّ سُقًكُتِ طُضزووٕ و 
ئُو  ،ُطإ ئاؾهطابىوٕ و بىوَ ؾؤضِؾًَهِ طُوضَ و َُٖىو اليُنِ ططتُوَخىيه

 -قُْاعُتُ ًَٖٓا. نُواتُ ئًَػتا ثًَىيػتُ يُغُض ئُوضوثايًُنإ وخَُيهُف واظيإ يُ
وَى ؾجًٓطًُض زََيًَت بُ زواّ ئُو ؾؤضِؾُ ظاْػتًًُ بهُوٕ و بُغُض 

الُّْ خؤيإ بًَٗٓٔ. تًَطُيؿنت يُ خؤياْسا بًػُثًَٓٔ و واظ يُو خُيا ؾاضغتاًًُْتُنُّ
 ؾاضغتاًًُْتًَوبتىاْني يُُٖض  ،ًََصوو، بُٖؤّ ئُّ ؾؤضِؾُوَ وَٖاَإ يًَسَنات

بهؤَيًُٓوَو بُزياضزَيُنِ غُضبُخؤ ويَُّٓ بىوُْوَضيَهِ ئؤضطاًِْ غُضبُخؤ يُ 
ًُنإ نُياًَْهِ ؾاضغتاًًُْتًُى يُ ؾاضغتاًًُْتضىْهُ ُٖض  ،قَُيَُِ بسَئ

ًُناِْ زّ تُضيو و دًاواظَ ًٖض ؾاضغتاًًُْتخؤيُ و يُ نُياُْ غُضبُ
ًُى ؾاضغتاًًُْتزّ ْاطات َازاًََهِ ُٖض  و يُ ؾاضغتاًًُْتُناِْؾاضغتاًًُْتً

خُغًَُتِ بىوُْوَضيَهِ ئؤضطاًِْ ُٖيُ و سُقًكُتِ بىوِْ خؤّ ُٖيُ و بىوَتُ 
يُ بابُتُنُزا يإ يُ  بُغُضبُخؤيسا زاخطاوَ. ئُّ ويَهضىوُْف نُ ،يُنُيُنِ تُضيو

 –زَيبًٓني ئُوَ ؾاضغتاًًُْتًَو يُ ؾاضغتاًًُْتُناِْ تطزا ؾًَىاظّ زَضبطِيِٓ ًَْىإ 
 يُ. تًُْا ويَهضىوًَْهُ يُ ضوواَيُتساًًُْ تًُْا خُياَيُ و ًٖضِ تط –بُضِاّ ؾجًٓطًُض 

سًـ يُ وسًَو زَضزَبطِيَت و ضوض ُنإًُتؾاضغتاًْنطؤنُنُّ ْاططيَتُوَ، ضىْهُ ُٖض 
 .172زّ ظؤض دًاواظَ ُتًَهًِؾاضغتاًْبؤ  ؾاضغتاًًُْتُنُوَ

ًََصووْىوغِ ئُوضوثا بريؤنُنُّ بُتًًُؤؽ بًٓاز زًََْت، نُ بُغُض ًََصووزا 
ؤشئاوا بُ ئُوضوثاّ ضِ ،تاقًهطايُوَو بَُُٖيُ زَضضىو، ضىْهُ ًََصووْىوغٌ ئُوضوثا

زَزات "بُبَِ ًٖض ٖؤيُنٌ يُ قَُيُّ  ؾاضغتاًًُْتُنإدَُػُضّ ُْطؤضِّ َُٖىو 
 .173بُدَِ، تًُْا ئُوَُْبًَت نُ خؤّ يُ ئُوضوثا زَشّ و ًٖضِ تط"

                                                 

 :يُّ نتًَبُوَ 80ز. ايؿطقا٣ٚ: ٍ _ 172
The Eneyclopedia of philosophy.N.Y.1967, V.11,P528. 

 .60ايغسبية" بةغى يةنةّ، ٍ احلضاري نتيَبى "تدٖوز _ 173
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يُ ًََصووزا ئُوَ ؾؤضِؾُنُّ نؤثُضًْهًًُ نُوا َُظْسَ  ئُوَّ نُ زَطؤضِيَت
ؤشئاوازا زّ يُ ضىاضضًَىَّ ٖعضّ ئُوضوثاّ ضِ ؾاضيتاًًُْتُناِْزَنات َُٖىو 

ووزاوَناِْ دًٗإ زازًََْت. وا بُ ضُقِ )َُضنُظّ( ضِؤشئازَغىوضِيَُٓوَ و ئُوضوثاّ ضِ
ؾجًٓطًُض ئُّ بريؤنُيُ زَطؤضِيَت و زَيهات بُ بريؤنُّ يًَهؤَيًُٓوَّ ُٖض 

ئُوضوثا يُ  ؾاضغتاًُْتًَهِبُ تًُْا و بُدًا، زََيًَت َُغُيُّ  ؾاضغتاًًُْتًًُى
ًًُْ،  زّ باؾرت و غُضنُوتىوتط ًًُْ، ضىْهُ زووض ؾاضغتاًًُْتًًُنًِٖض 

زّ ُٖبًَت و باَيِ بُغُض ضُْس طُيًَهِ ئُّ دًٗاُْزا نؿابًَت و يُ  ؾاضغتاًًُْتِ
بااَلتط و طُوضَتطبًَت.  اوا ؤشئضِ ؾاضغتاًًُْتِبًَت يُ  سًًُتًؿُوَ ُْٖس طُوضَوضووّ ض

" نُواتُ ًٖضُإ بؤ َُْاوَتُوَ، يُوَ ظيرَت نُ زووباضَ  174ئًٓذا زََيًَت:
 –دًَطاّ بَِ ثايإ  –نُنُّ نؤثُضًْهىؽ ناتًَو نُ بُْاوّ بطُضِيًَُٓوَ غُض بريؤ

اّ ؤشئاوا ظؤض زًَََو بىو ضِسًًُتِ ضِواّ ئُوضوثاّ طؤضِّ. ضاغتًؿت زَويَت، ضَوَ ضِ
ؤشَوَ طؤضِيبىوّ نُ غًػتَُِ طُضزووِْ، يُ خؤّ يُباضَّ غطوؾت طؤضِيبىو، يُو ضِ

ُّ نُ ئَُطِؤ بُضاغتِ يُ َُظْسَّ بُتًًُؤغُوَ طؤضِّ بؤ ئُّ غًػتَُِ طُضزووْ
، ئُّ زيهُواتا وَنى َُظْسَنُّ بُتًًُؤؽ و نُغاِْ  175 "قَُيُّ زَزَئ

ؾتًَو يُّ بُ ظًََُٓيإ بُ َُضنُظّ َُٖىو ئُّ طُضزووُْ طُوضَيُ زاُْْاوَ، بَُيهى
طُضزووُْيإ زاْاوَ، واتا ئُّ ُٖغاضَّ ظًَُٓيإ تًُْا بُ ُٖغاضَيُى يُ ُٖغاضَناِْ 

ُف َاْاّ وايُ نُ ُْٖسَّ يُ ئُوضوثايًُنإ بُ ثًَىيػتِ زَظأْ، نُ زاْاوَ، ئَُ
ؾاضغتاًًُْتُّ يُ قَُيُّ ُْزضيَت، بَُيهى ئُّ  ؾاضغتاًًُْتُناِْظََني بُ َُضنُظّ 

، بُالّ خؤّ ًَٖٓاوَتُئاضا غُضظََني ُٖضضُْسيؿُ زَغتهُوتِ ظاْػتًِ طُوضَّ

                                                 

، 1975يف فًػف١ ايتاضٜذ، َؤغػ١ ايجكاف١ٝ اجلاَع١ٝ االغهٓسض١ٜ،  ز. امحس ذلُس قبش٢: _ 174
ٍ246. 

، 2َطبع١ ايطغاي١، ط ، َٓؿٛضات َهتب١ ايٓٗط١ املكط١ٜ، اؾجٓذًطز. عبسايطمحٔ بسٟٚ: _ 175
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ؾاضغتاًًُْتًَو يُ ًََعاز، واتاِْ ئازؾاضغتاًًُْتُنابُؾًَهُ يإ يُنًَهُ يُ 
 .ؾاضغتاًًُْتُنإ

 زووَّ: بىغعاْسِْ ضؤششًََصّ ئُوضوثايِ:
ئُوضوثايِ، خُياَيًَهِ تطيؿِ يُطَُيسايُ  ؾاضغتاًًُْتُِتِ ًخُياَيِ َُضنُظي

نُ ئُوضوثا زَيُويَت بًهات بُ بٓاغُّ  ،تايبُتُ بُ ضؤششًََطّ ئُوضوثايِ
ؾاضغتاًًُْتُناِْ ت بًهات بُ ثًَىَضّ غُضزََِ يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصوو يإ زَيُويَ

)ًََصووّ نؤٕ و ًََصووّ  اُْتُيزابُف نطزووَو نطزوو إ، ًََصويٕاًًُن، ئُوضوثزيهُ
 ْطخِ نطزوويُتِ بُ "بُضْاَُيُنِ بَِ –ؾجًٓطًُض وتُِْ  .ْاوَْسو ًََصووّ ْىَّ(

 غُقُتِ بَِ َاْا". 
ّ بُُٖضساٍَ بُضْاَُيُ و ُٖيُ و ، بُالربَِّبُدؤضيَهِ ئُوتؤ نُ عُقٌَ ْاي

"ئُوضوثايِ ًََصووّ طُوضَ 176ِ ئًَُُّ زاطرينطزووَيبُتُواويـ ٖعضّ ًََصووغاظ
ِ طُوضَ و ظَبُِْ ظؤض ؾاضَغتاًًُْتطُوضَّ بُضزَواَِ تَُُٕ ُٖظاضإ خىىل غاٍَ و 

نؤٕ، وَٖا يًَسَنات نُ ظؤض بُ ئاغاِْ بُ خانُضايِ بُ زَوضّ ئُّ دَُػُضَزا 
يَُٓوَ، ئُّ دَُػُضَف بطيتًًُ يُ بُضْاَُيُنِ ْاَؤ و غُيطّ خؤض و بػىوضِ

 .177ُٖغاضَنإ!"
 ؾاضغتاًًُْتُبُّ ضؤششًََطَ ئُوضوثايًُ َُٖيُيُ، ًََصووّ  -اّ ؾجًٓطًُضبُضِ

بُٓوَ، َنؤُْناِْ ُٖظاضإ غاَيُّ، وَى ًََصووّ ضني و ًَػط، زَضُٓوَيُى و نُّ ز
ُضيًإ ْآًًَََت " نُضِ زَبًٓني زَيُٖا طُوضَ وَٖايإ ىلَ زيَت ُْبُٖاو ُْناضيط

ئُطُض ًََصووّ ْىَّ  _". بُ منىو178ُْزََيًَِ تًؿهِ ؾهاوَّ ؾُبُْطٔ ،زَنطئَ
ئُوَ  ،اثُضِيُٓوَ يإ يُ ؾؤضِؾِ فُضَِْػاوَ زَغت ثًَسَناتغُزَّ ضِ يُوَٖا زابًَٓني نُ

                                                 

 .60ط بةغى يةنةّ،ذًط: تسٖٛض احلطاض٠ ايغطب١ٝ، ؾبٓ _ 176
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طُ ثؿتطىَّ زَخُئ، زاْاًَْهِ َُٖيُيُ، ضىْهُ بُو بؤضىوُْ ًََصووّ ضُْسئ نؤََُي
نُ زَنُوُْ زَضَوَّ خانِ ئُوضوثا. دا ئُطُض ئُو ناضَ ضُوتُ بؿًَت و بهطيَت، 

و بؤ دًٗإ زابًَٓت بُبَِ زَْطِ بُ وْىوغِ ضًِٓ َافِ خؤيُتِ ًََصوويًَنُواتُ ًََصو
بسات و  زا باظَاثُضِئ و فطيسضيَهِ طُوضبطِوات و بُ غُضزََِ ضِ ُنإًًغُيًبغُزَّ 

 .179بُٖايإ زابًَٓت و ئُوَ ًًََُْٖٓت نُ ًََؿهِ خؤّ ثًَىَ َاْسوو بهات بُ بَِ

 غًًَُّ: بريؤنُّ ثًَؿهُوتٔ
وَى مجو يُطٍَُ ظاْػت و ثًَؿهُوتِٓ ظاْػتسا بريّ ثًَؿهُوتٔ،  ُٖض يُ بٓاغُوَ

ثًَهُوَ بُغرتاوَ و زؤظيُٓوَ و ئاؾهطانطزِْ ًًًَُْٗٓناِْ يًَهُوتىوَتُوَ. يُ ئُجناَِ 
يإ غُزَّ ضووْانهطزُْوَ يإ غُزَّ ضووْانِ  ؤؾٓطُضًَّؿهُوتٓسا غُزَّ ضبريّ ث

 Englihtement "180ُخـ ثُيسابىو "ث
ؾاْبُؾاِْ ئُّ بريؤنُيُ ُٖغتِ خؤؾبًِٓ و زَيًٓايِ يُ ئايٓسَ و ئاضَظووّ 

غطوؾت و بًَعنطزُْوَ يُ ضابطزوو، تَُاعِ نؤْرتَيهطزِْ غُْعُتِ  نؤْرتؤَيهطزِْ
. بريؤنُّ ثًَؿهُوتٔ ْىوغًِٓ طُيًَو يُ بريَُْساِْ 181ابىوٕثًَؿهُوتٔ ثُيس

                                                 

 ٍ. ٖــ. ؽ: _ 179
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يُ غُزَّ ُٖشزَّ و ْؤظزََسا. ُٖضضُْسيؿُ ئُّ  ُنُوتُ بُضضاو، ُْخامسؤشئاوا ضِ
باَلوّ بؤ ضَخػا، وَىلَ ضُْس بريَُْسيَو طُضِاُْوَ غُض بُضبريؤنُيُ ثؿتطرييًُنِ ظؤض

ُّ )يُى يُ زواّ يُنِ خىال و بريؤنُّ "ثُؾًُاِْ" يإ ؾًَىَّ َُٖىاضنطاوّ بريؤن
 خىٍ( يإ بريؤنُّ "بُبَِ ثًَؿهُوتٔ".

.  نطزخىزّ ؾجًٓطًُض يُنُّ نُؽ بىو باْطًَٗؿتِ بؤ بريؤنُّ )بُبَِ ثًَؿهُوتٔ( 
بَِ ئاَاْر يُ قَُيُّ  ناضيَهِ يإ بُ َْاًََصووّ بُ قىضغايِ نؤٍَ زاز ؾجًٓطًُض ثاؾإ
ؿهُوتٔ ضؤٕ ضؤِْ ُٖض ُْوَيُنِ ئازًََعاز، بُ ثًَؿهُوتِٓ زَطىت: بُبَِ ثًَ و زَزا

 ُِٖض وَٖايُ. بُ ئاَاجنًؿ ؾاضغتاًًُْتًـيُُْوَنُّ ثًَـ خؤّ دًاواظيِ ًًُْ، 
 .182زَْااَاْر و بُنطزاضيَهِ بايؤيؤشّ زابُبَِ ئ : شياِْ ئازًََعازّزَوت

َوؾِ ًََصووزا ؾجًٓطًُض ضايطُياْس نُ بريؤنُّ ثًَؿهُوتٔ يُ تًَطُيؿتِٓ ضِ
ِ ئازًََعاز سػابِ نطزووَ، نُ يُ ًَوؾًَهِ بُضزَواَِ عُقًَضِ بَُيُضىوَ بُُٖ

ئُوَّ وَٖايُ،  ؾاضغتاِْنؤتايِ ْايُت، يُ ناتًَهسا نُ ًََصوو وَى ؾاْؤّ ضُْسئ 
زَنطيَت. َويطُزَنطيَت بُغُض بىوُْوَضّ ئؤضطاًْؿسا ثبُغُض ئازًََعاززا ثُيطَِو

 ،ًَٓتإ وؾو زَبًَت و زَفُوتًَت و ْاًََويَت، طُوضَ زَبًَت، ثًَسَطات ثاؾزَضِ
دا ئُو بىوُْوَضَ  ،وَنى ًََصووّ ُٖض بىوُْوَضيَهِ ظيٓسوو وَٖايُ ؾاضغتاًََِْصووّ 

 ووَى بًَت ًٖض دًاواظيًإ ًًُْ. بًَت يإ ضِ وَضبًَت. يإ ظيٓسَ ظيٓسووَ ئازًََعاز

                                                                                                         

 .168 -137َػري٠ اجملتُع ٍ  :ز. عبساجلًٌٝ ايطاٖط 
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وَى يُ َُظْسَزاِْ َُظْسَزإ يُ ًََصوو نُ وَنى بُضَو بَِ ثايإ ثًَـ بهُويَت، 
نطَؤنُيُى وَٖايُ نُ ُٖتا ُٖتايُ يُْاو قؤظاغُنُيسا خىاضزٕ غىات. وَى 

خىىل  ؾاضغتاًًُْتًـبىوُْوَضّ ظيٓسوو خىىل شياِْ خؤّ ُٖيُ، ُٖضوَنى ئُو 
 .183زاخطاوّ شياِْ خؤّ ُٖيُ 

بًَطىَإ، غطوؾتِ ؾُضِّ يُنَُِ دًٗإ و ئُو ئًَـ و ئاظاض و نًَؤَيًًُّ 
تُوَ و ويصزاِْ ئازًََعازّ ثطِ يُ شإ نطز و وَٖاّ يُ ُْٖسَّ ْىوغُضّ وَى يًًَهُو

ووّ )خاوَٕ ٖعض و بريَُْس و فُيًُغىوف و ئُزيب و ٖىُْضَُْس(نطز، نُ يُ ضِ
بهُٕ، خىزّ ؾجًٓطًُضيـ يُطٍَُ  زشايُتًِبريؤنُّ ثًَؿهُوتٓسا بىوَغتُٓوَ،

. ئُو بعووتُٓوَيُ طُىلَ بريَُْسّ 184ئُو بريؤنُيُّ ضَتهطزَوَ وبىوَْاضِاظايًُناْسا 
( يُ نتًَبُنُّ ناضثُٓض ئُوضوثايؿِ يُ خؤططت، يُواُْف )دؤضز غىضيٌ( و )ئُزوضَ

خؤيسا نُ يُ شيَط ْاوًْؿاِْ )ؾاضغتاًْبىوٕ، ٖؤيُناِْ، ضاضَغُضنطزِْ( باغِ 
و ئُيبُضت  185طيُْسّ )دؤضز بطْازؤؾؤ(، ُٖضوَٖا ْىوغُضّ بُْاوباْطِ ئًَنطزووَ

تُ ؤ( و ؾاعريّ ئُملإ طؾاضغتاِْفُيػُفُّ  –خاوَِْ نتًَبِ  –ض ايعَعؾ
(Geothe) بُضثُضض  يُضِووّ و بريَُْسّ تطيـ. ثًَؿرت طىمتإ بريوضِاّ ؾجًٓطًُض

 ؟! وَزاُْوَ
 ضىاضَّ: خُياَيِ ناضتًَهطزٕ و ناضيًَهطاو:

 ،صووَخُٓ يُ بُضْاَُّ يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصوو و فُيػُفُّ باوّ ًََؾجًٓطًُض ضِِِ
و، الّ وايُ نُ يًَطِوآًِْ  تىوَيَُُضِ ًََصووْىوغاِْ ئُوضوثا و غُيطّ ئُوضوثايًـ طط

خؤّ غُضطُضَِ  ُٖيُ، ؾاؤغتاًًُْتُنإّ ًََصوو ثًَىيػتِ بُ يًَهؤَيًُٓوَّ وزاْطا

                                                 

 .71، ٍ اؾجٓذًطز. بسٟٚ: _ 183
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ئًـ بهات و ناضتًَهُض و شيَسَضَ زَضَنًًُناِْ ثُيسابىوٕ ثُضَغُْسًْاْسا بُبَِ ٖىوزَ 
نُ ئًَػتا ُٖيُ، ًٖض  ؾاضغتاًًُْتَُّ بهات. يُ زَضَوَّ يًَهساُْوَّ ئُّ يًَتىيَصيُٓو

يًَهساُْوَيُنِ زٍ ًًُْ. ؾجًٓطًُض يُو باوَضَِزايُ ئُو ًََصووْىوغاُّْ نُ زََئًَ 
، َُٖيُيُنِ طُوضَ زَنُٕ، ئُواُْ طىَّ بُ ُٕٖ ؾاضغتاًُْتُنإثًَىَْسّ يُ ًَْىإ 

زَزَٕ و ئُو ويَهضىوُّْ يُ ًَْىإ ُْٖسَّ ؾًَىَ و  بريؤنُّ ناضتًَهطزٕ و ناضيًَهطاو
وونُؾِ زَبًٓٔ تًُْا ويَهضىوِْ ضِؾاضغتاًُْتًَو و ؾاضغتاًًُْنِ زيهُزا زؤخِ 

 ؾاضغتاًًُْتِزَضَوَيُ و ًٖضِ تط. زووضيـ ًًُْ ئُو ويَهضىوُْ دؤضَ ثًَهٗاتًَٓهِ 
نؤٕ يُغُض خانًَو ؾاضغتاًًُْتًَهِ  ئُويـ يُ ناتًَهسا ضووزَزات، نُ 186زضؤبًَت 

تاظَّ يُغُض يُ زايو بىوبًَت، باَلو ببًَتُوَ، باَلوبىوُْوَيُنِ  ؾاضغتاًًُْتًَهِ
تاظَ يُ زايو بىوَ )ثُيسابىوَ( يُطٍَُ  ؾاضغتاًُْتًًُبًَُٖعٍ و ئُوتؤ نُ ُْيَُيًَت ئُّ 

ُْٖاغُ و طُؾُغُْسِْ غطوؾتًسا يُى بططُْوَ، ئًَُإ ْاتىاًَْت ؾًَىَّ ضاغتُقًُّٓ 
                                                 

" ية شاْطتى ناتةناْةوة ايهاشبوةزطستٓى دزؤشْاْة"، واتا "ايتػهٌ شازاوةى "غيَوة _ 186
اوةتةوة، جازى واية ٖةية بًووزى ناتيَو ية ضيٓيَهى بةزددا دةبىَ، ثاغإ وا دةبىَ خواضرت

ئاوى تىَ دةضيَت، ئا وةى بًووزةنإ ٖةٍَ  و ئةّ ضيٓةى بةزدة دزش و نةيَيٓى تيَدا ثةيدادةبيَت
دةنؤيَى تا ٖيضى وايإ ىلَ ْاَيَٓتةوة تةْيا دميةْيَهى نًؤزْةبيَت. ثاغإ ئةطةز ضةْد 

نة بطؤزِٕ تؤثةيَى غٌ بووةوة دئَ ية ضيٓةناْى ةى ضياناْى ثةيدابوو قةوازةنى بوزِديازدةي
بةزدةنة دةضٓة ذووز، ثاغإ يةْاويإ دادةَةيني و زةم دةبٔ، بةالَّ ئةّ تؤثةيَة غٌ بوواْة 
بة طويَسةى غيَوةى ضسوغتى بًووزةناْيإ زةم ْابٔ و ْابٔ بة بًووز، بةيَهو ْاضاز دةبٔ 

ئةوةى بًووزة نؤْةنإ بةٖؤى نازى ئاوةنةوة  –و بةتايَةناْى ْاوبةزدةنة  غيَوة نًؤز
ثسِ بهةْةوة ئةوضا غيَوةى دزؤشْاْة ثةيدا دةبٔ، نة ئةو بًووزة تاشاْةٕ  -دزوضتيإ نسدووة

 نة ثيَهٗاتٓى ْاوةوةيإ يةطةٍَ ثةيهةزى دةزةوةيإ دا ْانؤنة.
 .103اغجٓجًس، ٍ د. بدوى:

( بةغى دووةّ، 18، بةْدى )تسٖٛض احلطاض٠واْة: نتيَبةنةى غجٓطًةز، بؤ شيادة شاْيازى بسِ
ٍ269. 
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زَضبطِيِٓ خؤّ طُؾُثًَبسات، بططَ خىزّ خؤيؿِ يُ ثًَطُيؿتِٓ 
سِ وَُٖىو ئُوَّ يُ قىواليِ ض ُُٕٖغتبُخؤنطزًْؿًسا يًَو زازَبطِزضئَ و ُْٖسَ ْاب

 ْاَؤيُ ْاغهِ خؤيُوَ َُٖيسَقىوَيًَت زَضِشيَتُ ْاو ئُو قاثىوضَ بؤؾاُْوَ نُ ئُّ شياُْ
ًًََىو، يُْاو دًًًََٗؿتىوَ " ُْٖسَّ ثَِ ْاضًَت َُٖى و دؤضَ ُٖغتًَهِ طُجنِ خُ

 .187ئاغُواضّ ثريّ و َُضطسا زَبٔ بُبُضز"
ئُوا ًٖض  ،، خىيًَهِ زاخطاوّ شيإ زَضبربِيَتؾاضغتاًُْتًهِخؤ ئُطُض َُٖىو 

بًاًًُْ ؾاضغتاًُْتُنُ ضيَطايُى ًًُْ يُوَ ظياتط نُ بًًََني ضَط و ضيؿُّ زياضزَّ 
 ؾاضغتاًُْتُنُئًٓهاضنطزِْ تايبُمتُْسيَتِ  .ـنؤؾ)ادٓبًُ(. ئُوَف خُياَيًَهُ يُ 

زَوتطيَت، نُ  َُٖيساوَ، نُ "دًٗاًْبىوِْ ئاوَزاِْ" يـ ثَِ ُْتُوايُتًًُوَ غُضٍ
ؤشئاوا َُظْسَ زَنُٕ، نُ ئُوَّ ثاؾرت يُوَّ ثًَؿرت زازَتاؾًَت. ًََصووْىوغاِْ ضِ

 ؾاضغتاًُْتِوَ بُ ِ ئًػالَِ يُ يؤْاِْ وَضططتىوَ و ثاؾإ زاويُتُؾاضغتاًًُْت
وونُؾِ ضؤشئاوا ئَُُف بىختاًَْهُ ؾجًٓطًُض ثًَِ قايٌ ْابًَت و بُ تًَطِوآًًَْهِ ضِ

 َوتِ ًََصووّ يُ قَُيُّ زَزات.ضِ
بائُوَيمإ يُبريُْضًَت. بريَُْس و فُيًُغىوفًَهِ ظؤض نُوتىوُْتُ شيَط ناضيطُضيِ 

ت  ئَُُف خىزا زَيعاًَْت نُ بًعهاض ؾجًٓطًُضَوَ، بُالّ ؾجًٓطًُض ئًٓهاضّ زَنا
ئايا زواّ ئَُُ ئًَُُ زَتىاْني بًًََٔ نُ خىزّ خؤيؿِ  ،فُضم و فطوقًَهِ غُيطَ

 ُْنُوتىوَُْ شيَط ناضيطُضيِ ئُواِْ ثًَـ خؤيُوَ ؟
 تُوَضّ زووَّ: بريؤنُّ ؾجًٓطًُض

 يُنُّ: بُضثابىوِْ ؾاضغتاًًُْتُنإ

سًَهِ طُوضَ وثُيسازَبًَت، نُ ض يُو ناتُزا ؾاضغتاًًُْتِاّ وايُ ؾجًٓطًُض ضِ
سًِ غُضَتايِ تَُُِْ غُضَُزيِ وزَبًَتُوَو يُ ساَيُتِ ضازَثُضِيَت و وضياضِ
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ئازًََعاز دًازَبًَتُوَ. ئُّ دًابىوُْوَيُف وَنى ئُوَ وايُ، نُ ويَُٓيُى يُبَِ 
. ويَُٓيُى دًاببًَتُوَ، يإ وَنى نُّ و َُضط يُ ظؤض و َُْطّ َُٖيبكىوَيًَت وَٖايُ

ًًَََت بُ تُواوَتِ زَتىاْني  ؾاضغتاًًُْتًًُئُّ  يُ خانِ شيٓطُنُّ خؤيسا زَخُ
ووَنًَو نُ ضؤٕ ضؤِْ زياضّ بهُئ  و غٓىوضَناِْ زَغتًٓؿإ بهُئ و ُٖضوَنى ضِ

ًًَََت،  ف بُو دؤضَ بُ شيٓطُنُّ خؤيُوَ ؾاضغتاًُْتُنُيُ خانُنُّ خؤيسا زَخُ
 .188ثابُْس زَبًَت

تاظَيُ يُ زايو زَبًَت )غُضَُٖيسَزات ( ئاشاوَّ  ًُُتًًاًْؾاضغتناتًَهًـ ئُّ 
ضَِٖا نُ يُ ْاو نؤََُيطُنُزا باوبىو، زَطؤضِيَت و زَبًَت بُ ًَهُضِ يُشيَط ئاضَظووّ 

زُّْ زآًَٖإ زَزات ، يُ َُٖىو بىاضَناِْ ضؤؾٓبرييسا  زآًَُٖضّ غًػتَُسا، نُ
،  ثاؾإ يُ غٓىوضيَهِ 189زَضِواتسا بُضزَواّ ؾاضغتاًًُْتضاالنًِ زآًَٖإ يُ 

هطاوزا زَوَغتًَت، ئُودا ثاف ضووْبىوُْوَّ ًًََِٖ ؾهاُْوَّ تَُُِْ يزياض
نُ شَاضزِْ بُضَبُضَو نَُبىوُْوَف بُضَو خىاض)بُضَو شيَط( ؾاضغتاًًُْتُ

 زَغتجًَسَنات.
بُالّ ؾجًٓطًُضَوَ، َُٖيكىوالًَْهِ  ؾاضغتاًًُْتِئَُُف َاْاّ وايُ، نُ 

سًِ ًًًَُتًَهُ، الّ َُٖىويإ يُباضَّ ونؤََُيًَو خَُيهُ، واتا َُٖيكىوالِْ ضِ سًِوضِ
ّ ثابُْسٕ، يُبُضئُوَ يُْاوخؤياْسا بُيُنرت ،َاْاّ بىوٕ )ايىدىز( نُّ و ظؤض وَى يُنُ

َْط زَزاتُوَ: واتا ئايني و فُيػُفُ و ئُزَب و دؤضَناْسا ضِئُوَف يُ بعاظُ دؤضبُ
غُت و دُْطًـ زَططيَتُوَ. بُو دؤضَ َاْاّ تايبُت و ٖىُْض و ئابىوضّ و غًا

دًاواظّ ئُّ نؤََُيُ خَُيهُ نُ يُغُض ئُو خانُّ يُغُضّ زَشئ و ضاالنًِ خؤياِْ 
 .190سًُزايُو، ُٖياُْ، ئُوَ يُ بىاضّ زَضبطِيِٓ ئُو َُٖيكىوالُْ ضِزَْىيَٓٔ يُغُض
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ٕ بُ زضوغتهطزِْ ئُو ؾتُف نُ ئُو نؤََُيُ خَُيهُ وَٖا ىلَ زَنات زَغت بهُ
خؤيإ، ئُوَ ئُجناَُنُيُ )املكري( نُ يُ دًاتِ، يإ نُ يُ  ؾاضغتاًًُْتِ وًََصوو 

دًَطاّ ؾُضَفُُْسَنإ )ايعًًُ( زايٓاوَ، ضىْهُ ئَُُ ًََصوو زَنات بُ ثاؾهؤّ 
َوتِ ًََصوو وؾُيُنِ ظاْػتُ غطوؾتًًُنإ و وتُّ )ئُجناّ(يـ بؤ تًَطُيؿنت يُ ضِِِ

ئريازَّ ئاظازّ خؤّ  و ئُو وَٖاّ بؤ زَضَِ نُ ئازًََعاز ئاضَظوو 191ظيَرت يُباضَ 
ئُوَ زَبًَت ٌَ بؤ ئُجناَِ خؤّ نُض بهات و  ًًُْ و ًٖضِ بُ زَغت ًًُْ يُبُض

زضوغت  ؾاضغتاًًُْتابًَت، ضىْهُ ئازًََعاز خؤّ يُطٍَُ ئُجناَُنُيسا بطىجنًَت و ضِ
ووزاوَنإ ت(، واتا خىزّ ضِبُو زضوغت زَنطيَ ؾاضغتاًًُْتْانات، )بَُيهى 

 ئازًََعازّ خؤيإ زياضزَنُٕ و ًََصوو زضوغت زَنُٕ.
ْاثًًؤٕ بُ منىوُْ زًًَََٖٓتُوَ و زََيًَت: ْاثًًؤٕ ئُو عُضَباُْيُ بىو نُ  ،ؾجًٓطًُض

ْاثًًؤٕ  وَى نىضز طىتُِْ ضووزاوَناِْ ؾؤضِؾُنُّ فُضَِْػا غىاضّ ثؿتِ بىوٕ،
َناِْ ؾؤضِؾِ فُضَِْػاف زَنات بُباضّ ًَٖػرتَنُ ووزاوزَنات بُ ًَٖػرتَنُو ضِ

ووزاواُْ زَياْتىاِْ يُ دًاتِ ْاثًًؤٕ، غُز ؾجًٓطًُض ئًٓذا زََيًَت: خؤ ئُو ضِ،
،  يًَطَزا ؾجًٓطًُض َُٖيىيَػتِ خؤّ يُباضَّ نًَؿُّ 192ْاثًًؤِْ وَنى ئُو بسؤظُْوَ

بريوبىضىوِْ ؾجًٓطًُض،  ووزاوَنإ زَخاتُضِوو.ثُيسابىوِْ قاضََاُْناِْ غُض ؾاْؤّ ضِ
( زا االبطاليُ بريوبؤضىوِْ تؤَاؽ ناضيًٌ دًاواظَ، نُ يُ نتًَبِ قاضََاُْنإ )

َُبُغتِ ؾجًٓطًُض يُ )ئُجناّ( ئُو َُبُغتُ ًًُْ نُ ؾاْؤطُضيًُ  ،باغًإ زَنات
ططيو بُٖاوؾإ و ثاؾهؤّ دُبطّ تًَسَطُٕ يإ بُ قُظاو  Tragedyتطاشيسيًُناِْ 
ْٔ، ُْخًَط َُبُغتِ ؾجًٓطًُض: ُٖغت بُ خؤنطزِْ ئازًََعازَ قُزَضّ زَظا

سساَ(  بىوِْ وَبُض وويسا زَوَغتَِ )ًَٖعيَهِ ئازًََعازيِ تطزا، نُ يُ ضِ بُضاَبُضيُ
بريؤنُّ   و َُتطغِ زًََْت. ئَُُف َُٖإ ئُو ناضيطُضيًُيُ نُ نطايُ غُض تىيٓبِ
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ذابُ(ّ خػتُضِوو. ئُودا وظَّ يُضووزا وَغتاُْوَو بُطىيَهطزٕ )ايتشسّ واالغت
سِْ بىوِْ خؤّ بريؤنُّ )ئُجناّ( زوو ْؾاضزضاوّ ئازًََعاز غُضزَنا بؤ ضُغجا

 َُضدِ ُٖيُ، ئَُإُْ:
غُضبُخؤ، نُ َؤضنِ ْاغطاوّ غُضبُخؤّ خؤّ  ّ (شاتخىزّ ) (1)

 ُٖبًَت.
 (.شاتووزاواُْ و ئُو خىزَزا )ووزاوّ زَضَنِ ُٖبًَت، يُ ًَْىإ ئُو ضِضِ (2)

 يِ يُ ضووزا وَغتاُْوَف ُٖبًَت.ثًَىَْس
 يَويُ ئُجناَِ غُض و غُخت و يًَو نُوتٔ و يًَهساْسا، دؤضَ ناضيًَو )ايتفاعٌ(

زَنات، بُالّ ثًَىيػتُ ئُو  ضَوؾتِ خىز يُ قؤْاعُناِْ ثاؾرتزا زياض ،ثُيسا زَبًَت
ىز ِ ْاوَوَّ خىزَنُ، بؤ ئُوَّ دُوُٖضّ خيووزاوَ زَضَنًًاُْ بضُٓ ْاو َُضنُظضِ

 .193ثًَو بًَت
  

ثًَىيػتُ ٖؤناضيَهِ زَضَنًِ ٖىضووشاويـ  –ئُجناّ  –ؤؾٓايِ وتُّ يُغُض ضِ
 ايضًَُنًًََٓت. ُٖبًَت، زُّْ تىاْػتِ ؾاضزضاوَّ نؤََُيُ خَُيهًَو بسات و ضِ

زضوغت  ؾاضغتاًًُْتئَُُ َاْاّ ئُوَ ًًُْ نُ ئُو ٖؤناضَ زَضَنًًُ خؤّ 
ؤَيِ زُْزَض زَطًَطِيَت و وضَ و ًُُٖتِ َضَوَ ضِزَنات، بَُيهى َاْاّ ئُوَيُ نُ ز

بُبُضزا زَناتُوَ و تىاْػتُناِْ ضاالنرت زَنات و بُضَو ناضّ خىَيكًَُٓض و بًٓازُْض 
واتا زُّْ ئُو نؤََُيطُيُ زَزات نُ ياضاّ بُؾساضبىوِْ  ،زُّْ زَزات و ثاَيِ زََِْ

زْاُْ ضايسَثُضِيًََٓت، دا ئُّ ُٖيُ و بُضَو ئُو بًٓا ساؾاضغتاًًُْتيُ بًٓازّ قُالّ 
، بُيُى يُّ غَِ ساَيُتُّ ؾاضغتاًًُْتُبًٓاتُ يإ ئُّ قُاليُ، يإ ئُّ ثُيسابىوِْ 

 خىاضَوَ زَضِوات:
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تىاْػتِ ئُو نؤََُيطُيُ زَوضووشيًََٓت، نُ بُ ساَيُتِ نىشاُْوَو نجبىوْسا  -1
، زيًََٓت، ؾاُْضاالى و زَضِوات و َُٖىو زَوضوبُضّ ثطِبًَت يُ ئاشاوَ و بَِ غُضوبُضّ
زيًََٓت و يُثطِيَهسا  ٕياظيٓسووَناِْ زَضووشيًََٓت و بُضَو ناضّ بًٓازْإ بُ خُبُض

تًَسا  ثًت و بُضَنُت، نُسًَهِ تاظَّ ثطِ يُ تىاْػت و ثطِ يُوَُٖيسَقىوَيًَتُوَو ضِِِ
ُ وَٖاّ ىلَ ثُيسا زَنات، نُ بُضوبىوَُناِْ ب ؾاضغتاًًُْتًَهِبُخُبُض زيَت و 

تًؿهِ دىإ دىإ بَُُٖىو بىاضَناْسا باَلوزَبًَـتُوَ و ئريازَ و ئاضَظووّ خؤّ 
بُغُض ئُو ئاشاوَيُزا زَغُثًًََٓت و بُو ًَٖعَ بَِ دَُػُضَ ؾاضزضاوَيُّ خؤّ ُٖضضِ 

ثُتِ زَنات. ئُّ ساَيُتُ يُ زَظوويُى يسا بىَغتًَت ضايسََاَيًَت و يُتىيَطُيُبُض ضِ
بَِ غُضوبُضّ  وف و باَلوَْطِ ثطَِْطاوضَِىوضووّ ضِ َيَِزَضًَت نُ بًَِٓ نؤَُ

يَو زَوَغنت و دًَطاّ خؤيإ زَططٕ. ضووَنإ بُ زَظووَنُوَ ضِوثًَىَنُيت، ئُودا َى
واتا ًَٖعّ زآًَٖإ و زضوغتهطزًْـ يُو نؤََُيطُيُزا يُ َُٖىو بىاضَناِْ ئايني و 

ؾتِ تطزا زَضزَنُويَت. ئًسّ  ُوعض و ٖىُْض و ؾُضعاْسٕ و فُيػُفظَإ و ظاْػت و ٖ
هطاوَزا بُْاوضُواِْ ئازًََعازَوَ ييُو ناتُزا َؤضنِ خؤّ يُو قؤْاغُ زياض

سُ بُضزَواّ تىاْػتِ خؤّ يُو بىاضاُْزا نُ و)َطؤظايُتًًُوَ( زًََْت. ئًسّ ئُّ ضِ
ئاظاز زَنات َازاًََهِ ثطِ بًَت يُ وظَّ بًٓازُْضّ ؾاضزضاوَّ خؤّ.  بامسإ نطز

ثًَعّ ئاَازَّ زَضنُوتٔ ثطِ ؾاضغتاًًُْتًَهِ سًَهُ، ًَٖعّوضِ ؾاضغتاًًُْتُ ضىْه
 .194تًًَسا ؾاضزضاوَتُوَو زياضًًُْ

ْىَّ يُ ناتًَهسا غُضَُٖيسَزات، نُ  ؾاضغتاًًُْتًَهِيُ ساَيُتًَهِ زيهُزا،  -2
يإ زوو نؤََُيُ خَُيو يُى بططُْوَ، يُى يُو زواُْ يُوّ زيهُ  ؾاضغتاًًُْت زوو

َغُٕ و زآًَٖاِْ طُوضَتط زَبًَت، يُنططتُٓوَّ ئُّ عتط زَبًَت، بُالّ ئُوّ زّ ضِبًَُٖ
زواُْف ُٖضوَى يُنططتُٓوَّ )يمؿًَط( يُطٍَُ )قَُيُّ( زا وَٖايُ، غُضَجناّ 

ِ يِ ًََصوو و ضاوزيَطيبُنؿاُْوَّ قَُيُّ و غُضنُوتِٓ يمؿًَط )وَى بؤ ضاوزيَط
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اّ نطزووَ ْاضاض ت. ئُو اليُُّْ نُ ؾهاوَو ضِزَضزَنُويَت( نؤتايِ زيَ ٕضووزاوَنا
واَيُت خؤّ يُطٍَُ اليُُْ غُضنُوتىوَنُزا بطىجنًًََٓت َازاًََهِ ْاتىاًَْت زَبًَت، بُضِ

ًًَََت و غطوؾتِ ئُغًًًَِ خؤّ زَضبربِيَت، بُو دؤضَ زياضزَناِْ   ؾاضغتاًًُْتغُ
بًاِْ غُثاْسوويُتِ بُغُضيسا  ؾاضغتاًًُْتًِيُْاو ئُو قاثىوضَِ بؤف و بُتاَيُيسا نُ 

وونُؾِ واقًعُنُّ بهات، وَٖا ثًَو زيَت بُؾًَىَيُنِ ئُوتؤ، ئُوَّ غُيطّ ضِ
ؾهاو و ُٖاَلتىوَنُ بعضبىوَ و َُْاوَ، نُضِ بعضُْبىوَ و  ؾاضغتاًًُْتُزَظاًَْت نُ 

زَضَوَيسا، نُ بُغُضيسا غُثاوَ،  ّبُظيٓسوويِ و بُؾاضزضاوَيِ يُشيَط تىيَهًُنُ
 منىوُْ: ،ضَاوَُٖ

ؤشُٖاَلتِ زَضياّ ؾجًٓطًُض منىوُْيُى بؤ ئُوَ زًًَََٖٓتُوَو زََيًَت: يُ ْاوضُّ ضِ
َغُٕ ثُيسابىوٕ ناضيطُضيًُنِ طُوضَيإ يُ ٕ و ضِؤِ نؾاضغتاًًُْت ظؤض ْاوَضِاغتسا

طُوضَ )يُ ًََصووّ نؤٕ نطز. وَىلَ ًَٖعيَهِ زَضَوَ وَنى ًَٖعَنُّ ئُغهُْسَضّ 
ًًًِٓ بُغُض ِ ًٖؾاضغتاًًُْتيًٓسا( ْاوضُنُّ زاطرينطز و َِ ثًَـ ظاغُزَّ ضىاضَ

ٓسغتإ غُثاْس، يُبُضئُوَ بعاظِ ًًَػط و ؾاّ و عرياقسا تا زَطاتُ غٓىوضَناِْ ٖ
ًًِٓ يُبُضخؤ نطز و خؤّ زاثؤؾِ و ؤؾٓبريّ يُّ ْاوضُيُزا بُضطِ ًٖٖعضّ و ضِ
ا ْعيهُّ ُٖظاض غاٍَ بُ زاثؤؾطاوّ ِ ضؤشُٖالت يُ شيَطَوَ، تؾاضغتاًًُْتْاوًْؿاِْ 

ًًًًُٓ بطيتِ بىو تًُْا يُ تىيَهًًَهِ زَضَوَّ ًٖ ُؾاضغتاًًُْتَايُوَ، بُالّ ئُو 
 اغتُقًُٓنُّ زازَثؤؾِ.سُقًكُتُ ضِنُ  ضُواؾُ، 

ًًًًُٓ يُ َُٖىو ُٖالتسا يُ زشّ ئُو بازاْاوَ ًٖؤشبُالّ ثُضضُنطزاضيَهِ ظؤض يُ ضِ
سًسا، يُ قاَيب و ؾًَىاظّ َُغًشًًُتسا وؤؾٓبرييِ ضِاغُت و ضِبىاضَناِْ دُْط و غً

ِٓ فُيُغتًٓسا ثُيسابىو، نُ ئًٓهاضّ ؤشُٖالتِ عُضَبٓؿًًَٓهِ ْىَّ، يُ ضًِوَى ئاي
 ًُت. ثاؾإ َُغًشزَنطز َاِْؤًًًِٓ زَنطز و ثاؾاًْـ ئًٓهاضّ ضِجُضغتًِ ًٖتب

نُ ئًُجطاتؤض  ،ؤّزَوَيُتِ ضِؤشَوَ بىوَ ئايًِٓ فُضًَِ ؤشئاواو يُو ضِطُيؿتُ ضِ
ؤّ طُضِايُوَ غُض سا باوَضّ ثًًََٗٓا. ناتًَهًـ ضًِئؤغػتني يُ غُزَّ ضىاضََِ ظايًٓ

ؤشُٖالت و زاطريّ نطز و ثاؾإ بريوباوَضِ و تًَطُيؿتِٓ تايبُتِ ئايًِٓ ضِ
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 ،ؤشُٖالت اليإ زاخَُيهِ ضِ ،ؤشُٖآلتسا غُثاْسِ خؤّ بُغُض ضًُِتًَُغًش
بُتايبُتًـ خَُيهِ ًَػط و ؾاّ و دُظيطَ و ثاؾاًْـ ئُضَُْػتإ نُ بُ ْاضاضّ 

فُضًَِ ضؤَاًْإ  ًػُيِؤَاًْإ قبىوٍَ نطز، وَىلَ زشايُتًِ َُظَبِ نُْزاطريناضيِ ضِ
ؤشُٖآلتسا زوو َُظَبِ يُعكىبِ و ُْغتىوضّ باَلوبىوُْوَ، زَنطز. بُو دؤضَ يُ واَلتِ ضِ

بُتايبُتًـ يُباضَّ غطوؾتِ خىزّ  ،نُ دًاواظبىوٕنُ يُ َُظَبِ زَوَيُتُ
 .195َُغًح

ؤشُٖآلتُ، نُ ُْٖسَّ َُْابىو ْاوًْؿاِْ ئاوَزاِْ و بُالّ ئُّ ْاوضُّ ضِ
َغُِْ خؤّ يُ زَغت بسات، بؤ زَضفُتًَو زَطُضِا سُقًكُتِ خؤّ ضِ ؾاضغتاًًُْتِ

ملاُْتِ زَْطِ خؤّ زَضبربِيَت، سُقًكُتِ ئُو زَضبطِيُٓف بُثُيسابىوِْ ئايًِٓ َىغى
اطُياْسِْ ئاؾهطا نطز، ناتًَو نُ ًَْطزضاوّ خىا ثًَػَُبُض )ز.ر( زَغتِ نطز بُ ضِِِ
ؤشُٖآلتسا َصزَّ ئايًِٓ تاظَ و وَى بطوغهُ، تًص و خًَطا بَُُٖىو ْاوضُناِْ ضِ

بًاًِْ يُبُضخؤ زاَاَيِ، ضىْهُ ئُو  ِؾاضغتاًًُْتباَلوبؤوَ و ضوونُؾِ و زياضزَّ 
ؤشُٖآلتًإ بًٓاز ُْزَْا، ضىْهُ اغتُقًُّٓ ضِِ ضِؾاضغتاًًُْتزياضزاُّْ نُ وونُف ضِ

ؤشُٖآلتُوَ، يُبُضئُوَ ؾجًٓطًُض بُّ ثًَهٗاتُيُ زََيًَت: ُْضىوبىوَ ْاو قىواليِ ضِ
ؤشُٖآلتِ " بُو دؤضَ قَُيَُُنُ، واتا قَُيَُِ ضِؾاضغتاًًُْت"تًَهَُيُّ زضؤناضّ 

هِ ًَؾاضغتاًًُْتيَت و ئُوَّ سُقًكُتِ خؤّ زَضبربِ عُضَبِ ئًػالَِ  طُضِايُوَ، بؤ
ؤشُٖآلتِ تا غٓىوضَناِْ ضني و ئُوَبىو َُٖىو واَلتِ ضِ ،تاظَ بابُت زامبُظضيًََٓت

ؤشئاواؾِ تا غٓىوضّ فُضَِْػا ططتُوَ، نُ ثًَؿرت يمؿًَطّ ًًًِٖٓ و ثاؾاًْـ ضِ
 ؤَاِْ زاطريّ نطزبىوٕ.ضِ

                                                 

و دةزبازةى  ةنإ ية اليةٕ زؤَة بيَصةْتييةناْةوةيية بابةت ضةوضاْدْةوةى َةضيحي _ 195
 ئةّ دوو زيَباشة َةضيحيية بسِواْة:

َٔ حيُٞ  ، ٚ فهتٛض غشاب:1981غالّ، بريٚت املػٝشٕٝٛ يف ايؿطم قبٌ اال ز. ازَٕٛ ضباط:
 .104 -80، 18-11، 1981ٍسس٠ يًطباع١ ٚايٓؿط، بريٚت املػٝشٝني ايعطب؟ زاض ايٛ



 

025 

ووزَزات نُ ، ئُوَ يُو باضَزا ضِاًًُْتؾاضغتساَيُتِ غًًََُِ ثُيسابىوِْ  -3
َغُْرت و بُثًترت و طُوضَتط و فطاواْرت و بًٓازْاْرت و هِ ظؤض بًَُٖعتطّ ضًَِؾاضغتاًًُْت

هِ ئُوتؤ زَطات، نُ تاظَ بُ تاظَ يُ غُضَتاّ ثًَهٗاتٓسا ًَؾاضغتاًًُْتزآًَُٖضتط، بُ 
بًَُٖعَنُ و زَخٓهًَت و بعضزَبًَت  َغُُْبًَت. يُبُضئُوَ الواظَنُ زَنُويَـُ شيَط ثًَِ ضِ

ُنُّ ئُظتًو ؾاضغتاًًُْت) 196ُنُّ َُنػًو ؾاضغتاًًُْتوَنى  ُٖض ،و ْآًًَََت
– The Aztic civilitzation)  ٓسيًُ غىوضَناِْ ًُنُّ ٖؾاضغتاًًُْتو

".  Incaِ ئًٓها ؾاضغتاًًُْتِ َايا وؾاضغتاًًُْتُٖضزوو ئَُطيها "
 و َُْإ. سُّ خٓهاْؾاضغتاًًُْتا، ئُو زوو ؤشئاوِ تاظَّ ضِؾاضغتاًًُْت

 : ؾاضغتاًًُْتُنإزووَّ: ضووخاِْ 

، َازاًََهِ يُغُض بطَوثًَساِْ خُباتِ ظَمحُتِ خؤّ بُضزَواّ ؾاضغتاًًُْت
ووّ بُ ويَُٓ و زضوؾِ و زؤخِ زَْط و ضِ زَبًَت و يَُُوزاّ ئُّ خُباتُزا نؤََُيَِ

اتُ خؤيؿِ زَبًَت و بُضزَواًَـ زَبًَت، َؤضنِ تايبُت بُ خؤّ ضَْط نطزبَِ، نُو
بُالّ ُٖضنُ ًَٖعّ خىَيكًَُٓض و بًٓازُْضّ يُ زَغت زاو بعضّ نطز، غا بُٖؤّ ئُوَّ 

سًَهِ بًَُٖعتط و بُ ثًترتزا خٓهابًَت. يإ يُبُضئُوَّ ونُ يُ شيَط قىضغايِ ضِ
ُْتىاًَْت يُو  ئًسّ ىَّ نؤتايِ خؤّ بُزَغت ًَٖٓابَِ طُيؿتبًَتُ ئاَاجنِ خؤّ و ؾًَ

غٓىوضَ بُضظتط ببًَتُوَ، نُ ُْتىاًَْت يًَِ برتاظيَت و يُزيىّ زَضَوَف َُٖىو 
تىاْػتِ خؤّ وَزّ ًَٖٓابًَت، ئًسّ ْؤضَّ ئُوَّ زيَت، نُ خىيَُٓنُّ وؾو بهات و 

( زَنُويَت ؾاضغتاًًُْتًَٖعّ يُبُضزَبطِيَت و بىوٕ و نًاِْ زَبًَت بُبُضز، ئُوغا يُ )
                                                 

 ةتى  َةنطيهى ية الْو داييئةوزوثاى تاشةى طست، غازضتاْ ناتيَو نة غازضتاْييةتى _ 196
اْة دةذَيَسدزا، نة ية ضةْد ضةدةيةنةوة نؤتاييإ ٖاتووة، يْةبوو، بةيَهو يةو غازضتاْةتي

َةنطيهةوة ٖةيإ  ييةتيية بابةت غازضتاْ يةواْةية ئةوةْدة شاْيٓة نةَةى ئةوزوثاييةنإ
ٓطًةز نسدووة وا بصاْيَت غازضتاْةتييةنة ئةو زؤذاْة يبووة ئةو ضةزدةَة واى ية غج

 يةضةزدةَى ضةزٖةيَداْيدا بووة )داْةز(.



 

026 

ووْانًًُّ نُ زَبًَت و ئُو ضِ ًَٖعّ زآًَُٖضّ تُواو197ُ "َُزَِْ" و زَبًَت ب
ؿهًَهِ نُّ و نع ًثًَؿرت بًًََػُّ زَزا، بُضَ بُضَ نعزَبًَت و زَنىشيَتُوَو تًُْا ت

ئُوَ وَى ئُو زاضَ . 198زَبُخؿًَت نُ سُقًكُتُنُّ، يُ ضواَيُتُنُّ بَِ ًَٖعتطَ 
وطُّ شياِْ وؾهِ نطزبًَت، ئُّ ساَيُتُف وَٖايُ نُ ؾًُ و ئاوّ تًَسا َُْابًَت و ضا

ِِزََطيَت و وؾو زَبًَت، ُْخًَط َاْاّ ئُوَيُ نُ بُ ثايعّ  َاْاّ ئُوَ ًًُْ نُ يُثطِ
وَى بىوُْوَضّ  ؾاضغتاًًُْتتًَُُْسا زَضِوات و ظوو بُ ظوو ظغتاِْ بُزوا زيَت، 

وو يُ ناتِ ئؤضطاِْ وَٖايُ، بَُُٖإ ئُو خىالُْزا زَضِوات، نُ بىوُْوَضّ ظيٓس
و، ًَؾاضغتاًًُْتثُضَغُْسٕ و طُؾُنطزًْسا ثًًَاْسا زَضِوات و تًَجُضِزَبًَت. َُٖىو 

َٓساَيِ و الويَتِ و ُٖضظَناضّ و تَُُِْ ثًَطُيؿنت و ثُى نُوتُيِ و ثرييِ خؤّ 
 ُٖيُ، ياخىز وَضظّ بُٖاض و ٖاوئ و ثايع و ظغتاِْ خؤّ ُٖيُ.

اوا، يُ قؤْاغِ بًٓازْإ و زآًَٖاِْ ئؤشِ ضُِتؾاضغتاًًْؾجًٓطًُض، الّ وايُ، نُ 
سُ ظيٓسووَّ نُ ثًَؿرت تىاْػتِ زآًَٖاِْ وثؿتِ غُض خػتىوَ )ضَت نطزووَ( ئُو ضِ

 (kant)   1723- 1804ناْت ح بىوَنثَِ زَبُخؿِ، ئًَػتا زاَطناوَو 
ئُو  ِ بؤ َُزًًَُْت زَْىيًََٓت.ؾاضغتاًًُْتفُيًُغىوفِ ئَُيُإ، خاَيِ بازاُْوَّ 

ثطاطُاتِ" زا الغُْط  –فُعُتِ ْضؾتُّ نؤتايِ ٖعضّ بُالّ ضَفتاض "غىوز و َُ
 بىوَ. نُ َؤضنِ َُزًَُْت زَضزَبطِيَت. 

اّ وايُ نُ ُٖواّ )ايٓععُ( نؤِْ نالغًهًِ زوازواناِْ غُزَّ ؾجًٓطًُض ضِ
 ح زَضزَبطِيَت، ضىْهُ يُ ثريّ ْعيووئُوضوثا ُٖغتِ َاتًَُِٓ ضِ ظايًِٓ ُٖشزََِ

ؤشاِْ ضابىضزوو ىلَ زَزات، بريّ بىوَتُوَ. يُ قؤْاغِ ثرييؿسا ئازًََعاز زَيِ بؤ ضِ
ئُوضوثا تطغًَهِ طُوضَتطّ يُ ُٖواّ  ؾاضغتاًًُْتَِٓساَيِ زَناتُوَ. ثاؾإ 
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027 

ؤَاْتًهِ غؤفًطُضيًُنِ قىوٍَ و ئاَيؤظّ تًَسايُ، ؤَاْتًهِ زَضبطِّ، ضىْهُ ُٖواّ ضِضِ
، 199ؤشّ نؤتايِ ٖاتِٓ ْعيو بؤتُوَضزَبطِيَت، نُ ضِيُوَ زَ ؾاضغتاًًُْتتطغِ 

تًَساَُْاوَو خىيَِٓ شياِْ  ّيُبُضئُوَّ نُ ًَٖعّ زاويُ يُ نعّ و ئاووطِ )عكاضَ(
ُٖوَغِ بىوٕ و شياٌْ ْآًًَََت و  ؾاضغتاًًُْتوؾهِ نطزووَ، يُناتٌ وَٖازا، 

سِ وزَوضّ شياِْ ضِتُضيو زَبًَت و خؤّ زَٖاويَتُ )ثُْا زَباتُ( ئُو تاضيهًًُّ نُ 
واتا يُو ظطُزا نُ يًًَهُوتىوَتُوَ )ثُيسابىوَ( نُ  ،غُضَتايًإ زَزا يُ ظطِ زايهًسا

 .200قُبطيَهُ بؤ خؤّ
يُّ باضَيُوَ طؤتُ نُ ؾجًٓطًُض ظؤضّ بُزٍَ بىو زََيًَت: ُٖض ثًَؿهُوتًَٓو 

ٌَ بَُُٖىو سِ يُطَُيسا ُْبًَت خُتُض و تطغٓانُ، ضىْهُ ناتًَو نُ ئُقوغُضنُوتِٓ ضِ
بَُيطُ و سىنُِ خؤّ زياضزَناِْ ٖعض و برينطزُْوَ نؤْرتؤٍَ زَنات، زَبًَتُ ٖؤّ 

ُنُ ؾاضغتاًًُْتو زَغتجًَهطزِْ شَاضزِْ ثاؾُ و ثاف و  ؾاضغتاًًُْتوؾهبىوِْ 
 زَطؤضِيَت و تُواوزَبًَت و نؤتايِ زيَت.

ا نُوتىوَتُ شيَط َُٖىو ؾتًَو، واّ يًَٗاتىوَ يُشيَط ضنًَفِ ٖؤو ئُجناَُوَ، وات
ضنًَفِ "ٖؤناض و ضاضَغُض" َوَ، ضؤٕ؟ واتا )ساَيُتُنُ( ف بىوَتُ: ضُْس؟ واتا بؤتُ 

َْىوؽ و شَاضَ( ضاخًَو ئاًََطيًُتِ ثُتِ باوّ تًَسا غُْسبَِ و شَاضَ )بؤتُ شَاضَ و ضِ
زآًَٖاِْ ٖىُْضّ فُيػُفًِ تًَسا َُْابَِ و بريوباوَضِّ بَِ ئايًِٓ زَغتِ بُغُضزا 
ططتبَِ، ئُو ضاخُ بًَطىَإ ضاخِ طًؤضبىوُْوَو بُغُضضىوٕ و َُْاُْ. بُ طُضَِ و 
بُزٍَ ضازَطُيًًََٓت و زََيًَت: ئاَطاظ )زَغتهُال( طؤضِاوَو بىوَتُ ئاَاْر و َُبُغت، 

( ُْختًُٓ )واتا َىَيو و َاٍ(. 1ئُوَف يُ زوو ساَيُتسا )بىاضزا( ًْؿإ زَزات: )
ُ و ئاَيىطؤضِ بُناضّ اََُيُْختًُٓ )ثاضَ( ّ زؤظيًُوَ، بؤ َ (ئاًََط. ئازًََعاز ن2ُ)

ًَٖٓا، ضىْهُ َاََُيُّ ؾت بُ ؾت ُْيتىاِْ نًَؿُّ ئاَيىطؤضِّ باظضطاِْ ضاضَغُض 
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بهات. ُٖض يُبُض ئُوَف ثاضَّ زآًَٖا نُ ئُو نًَؿاُْ ضاضَغُض بهات و بؿبًَتُ 
ّ ثاضَنُ بىوَ ئاَاْر و بُٖاّ ئاَطاظّ )زَغهُالّ( فطؤؾنت و ئاَيىطؤضِ، بُالّ خىز

غا )زَثًَىضا( و غًاغُتًـ واّ ىلَ ٖات نُوتُ شيَط َُٖىو ؾتًَو بُ ثاضَ زَقُضِ
ضنًَفِ ئابىوضيًُوَو ئابىوضّ زَيبعواْس. ئازًََعازيـ ثاضَزاضبىو، ضىْهُ بًَُٖعبىو، 

طىْس واّ يًَٗات ئُدلاضَ ًَٖعزاضبىو، ضىْهُ ثاضَّ ُٖبىو، زَوَيَُُْس بىو. ثًَؿرت 
زياضزَ و ًْؿاُّْ شياِْ،  بىوَ(املسٍنْ) ؾاضّزياضزَ و ًْؿاُّْ شياِْ بىوٕ. ثاؾرت

ضىْهُ ؾاضبىوَ باظاضِّ ثاضَ. ئُو وَٖاّ بؤ زَضٌَ نُ ؾاضّ طُوضَ طُوضَ ثُيسابنب؛ 
 .201هتاتؤضيًُتِ ثاضَيُيًـ نؤتايِ زيَت، ؾاض، بُضِاّ ؾجًٓطًُض زؾاضغتاًًُْت

از زايًَٗٓاوَ، بؤ ئُوَّ ببًَتُ ئاَطاظّ ظيازنطزِْ ُٖضضِ ئاًََطَ ئُوَ ئازًََع
ئاَاْر و َُبُغت و  تُبىوَ ابىاضزِْ خؤّ، بُالّ ئاًََطَنُف زيػإ ُٖضسُواُْوَ و ضِ

ئاًََط و ئايًًُت بىوٕ بُ َؤضنِ  .َُٖىو ؾتًَو نُوتُ شيَط ضنًَفِ ئاًََط و ئايًًُتُوَ
ٔ ُْى ًَٗات بًَُٖعّ ئُغح زَثًَىضيََُزًًَُْت و َُٖىو ؾتًَهِ ْاو نؤََُيطُ وايإ ي

)تابع( ّ ئاًََط. خؤ زَبىو  ثاؾهؤٍسِ، ئازًََعاز بىوَ وبًَُٖعّ َُعُٓوّ و ضِ
ُضضُنطزاضيَهًـ ُٖض ثُيساببًَت نُ يُ زآًَٖاُْ ٖىُْضيًُناْسا خؤّ زَْىاْس، بُ ث

 تُواوَتِ يُ َُظَبطُىل طاَيتُّ بَِ غىوز و ْاَاقىَيِ ئُزَب "ؾًعط و ضريؤى و
غىضياىل يُ ٖىُْض طُىل تُؾهًًِ و َؤغًكاّ زَْط بُضظ و قُضَباَيػِ و ؾاْؤطُضّ"

. ح زَبُخؿَِوبُختًاضيـ بُ ضِ بُضظ زَبًَتُوَ و ُْ سِ ثٌَووَٖازا زَضنُوت نُ ُْ ضِ
 .202ئُّ منىوُْ و ويَٓاُْ بطيتِ بىوٕ يُ ياخًبىوِْ ئازًََعاز يُ زشّ ئاًََطناضّ

ٓطاوَنإ بىوُْ ططْطرتئ ٖؤّ غُضنُوتِٓ ئُوضوثا، اّ وايُ نُ زاًَٖؾجًٓطًُض ضِ
َ نُوتُبُض َُتطغًِ طُالِْ دًٗاِْ غًًَُّ، نُ ئُو ثطِِِتًَط و  قاضَِبُالّ ئُّ 

ؾجًَػتًإ ثَِ زََيٌَ" ئُو َُتطغًًُف ناتَِ ثُيسابىو نُ طُالِْ دًٗاِْ غًًَُّ َ"ضِ
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ُّ ئُوضوثا يُ ضًًُوَ تا بعأْ ئُّ غُضنُوتٓ ،ؾاْسّ ظاْػتًًإ ْاضز بؤ ئُوضوثا
ضىْهُ نطيَِ ناض يُ زَوَيُتاِْ دًٗاِْ غًًََُسا نَُرتَ و  ؟!ٖاتىوَ

 َؾجًَػتاُْ سُظ بُ ئاًََطنات بُ نؤيًُّ ئاًََط. ئُّ ضِ ُناًْؿًإ ْايإؾاضغتاًًُْت
زَنُٕ، بُالّ سُظْانُٕ ئاًََط شيَط زَغتًإ غات، زَؾًاُْويَت بعأْ ئُو ًًًَُْٗٓ 

 ُوضوثايًُنإ بُغُض ئاًََطزا ظاٍَ بىوٕ و غُضنُوتىوٕ.ضًًُ نُوا ئ
نُ ضاضّ ًًُْ ُٖض  ،ِ ئُوضوثازا زَزاتؾاضغتاًًُْتؾجًٓطًُض سىنِ بُغُض 

ِ ظًَََُْهُوَ َُظَبطُىل بَِ ئايًٓىططتٔ بُ ايسَطُيًَُْت و زََيًَت: خزَضووخًَت و ضِ
سا باَلوبىوبًَتُوَ، ئُوَ ئُو ـ بَُُٖىو ؾًَىَيُى تًًَتًَسا باَلوبىوبًَتُوَو ئًػتًعُاضي

ُ ؾاضغتاًًُْتظؤضيـ غتَُُ ئُّ ،ًَٓت ْاًََ ،ظََُُْ ظََُِْ نُوتٔ و ثىوناُْوَيُ
ِ بُبُضزا بهطيَتُوَو تاظَبهطيَتُوَ، ُٖضوَٖا ظؤضيـ غتَُُ الويَتًِ ًالويَتً

ُإ بىوُْوَضّ ئؤضطاِْ بًَٗٓطيَتُوَ و بطُضِيَٓطيَتُوَ. ئًَُُ نُ خَُيهِ ئُوضوثايِ ًٖض
ُزا يُ زايو بىوئ و ثُيسابىوئ. ؾاضغتاًًُْتضىْهُ يُ ظغتاِْ ئُّ  ،بؤ ْانطيَت

نُ بُنؤتايِ  يَهُوتُ ًًُْ ،ئُوَّ نُ ئًَػتا ئُوضوثا ثًَىَّ زَْاَيًَت ئُو تُْطاُْ ضِ
ُْخًَط ئُوضوثا ئًَػتا بُ زَغت نًَؤَيًًُنِ  ،ٖاتِٓ ٖؤناضَناِْ خؤيؿِ نؤتايِ بًَت

ُ بُ ئًَؿُ بىوَو ئُّ ئُجناَ –ُْيسَتىاِْ خؤّ ىلَ البسات  -َيًَتاغتُقًُٓوَ زَْاضِ
 يَهًؿُإ ًًُْ.زَبًَت ًٖض ضاض

 ،ح و ُٖغتًَهِ وَٖا زَضثُضِيَتويُواُْيُ، يُ ساَيُتِ الواظّ و غطِبىوُْوَ ضِ
ُ، بُالّ يُ ؾاضغتاًًُْتئُوَ زضيَصَو بُضزَواَبىوِْ ضاالنِ و  ،ُْٖسَّ نُؽ وابعأْ

وونُف و زضؤيُو ثطَِ يُ خُياَيِ َُزًًَُْت. خَُيو سًَهِ ضِوسُ ضِوُو ضِسُقًكُتسا ئ
بُ َاوَيُنِ نَُِ سىنُِ زميىنطاتًسا زَضِؤٕ و يُ غًَبُضّ ئُو زميىنطاتًًُزا، وا 

َٖاّ بَِ غٓىوضّ زَظأْ نُ ئاظازٕ، بُالّ بُ زواّ ئُو خُياَيِ ئاظازيًُزا سىنًَُهِ ضِ
واَيُتِ . نُغاِْ غاويًهُ و غاناض بُ ض203ِِِثًَـهتاتؤضّ( زيَتُ ي)قُيػُضّ و ز
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 ، ضىْهُُتًَٔ و ضُواؾُ زَبٔبطيكُزاضّ َاززّ و بُ ظؤضيِ زآًَٖطاوَنإ زَخَُي
 . 204بُضَُِٖ ئُّ زياضزاُْ بُضًََُٖهِ باظضطاِْ و ضََُنِ و ُٖضظاُْ

ؤشئاوا ِ ضِؾاضغتاًًُْتووخاِْ يُبُضئُوَ ًٖض ئازًََعازيَو يُوَ ْاطات نُ ضِ
اغتهطزُْوَو دىاْهطزُْوَّ غىوزّ ًًُْ و و َُٖىاضنطزٕ و ضَِوخاًَْهِ َػؤطُضوضِ

ئُو بام و بطيكُّ تًُْا خُياَيًَهُو ظوو بُ ظوو ْآًًَََت و زَنىشيَتُوَ، ئُو 
ئازًََعازَف نُ ئُو خُياَيُ زَنات بًَطىَإ ُْ ئاضَظووّ تًَطُيؿتِٓ ًََصووّ ُٖيُ 

ًََصووزا بصّ و ُْ ئاضَظووّ بُؾساضبىوًْؿِ يُ  و ُْ ئاضَظووّ ئُوَؾِ ُٖيُ يُطٍَُ
 .205زضوغتهطزِْ ًََصووزا ُٖيُ

 تةوةرى صبَبةم9 

 شجبهطلةر شارصتانببةتةكةىبةرنامةى 

 ةتةكةىبشارصتانب صزوشتى
ًْؿاُْ و نُغايُتًِ ْاغطاوّ خؤّ و  ُتًَو ًؾاضغتاًْويَطِاّ ئُوَف نُ ُٖض 

ح و بُضوبىوَِ ئُو وؤضنُّ يُ ضَِؤضنِ تايبُتِ خؤّ ُٖيُ ، ئُّ نُغايُتِ و َ
نُغاُْزا زَضزَنُويَت نُ يُ شيَط غايُيسا زَشئ، وَىلَ ئُو بُضْاَُيُّ نُ 

زضوغتِ نطزووَ، يُباضَّ زَضخػتِٓ  سااُْتُنًؾاضغتاًْفُيًُغىوف يُ يًَهؤَيًُٓوَّ 
تًًَسا  ُتُنإًؾاضغتاًْنُ  ،اليُُْناِْ يإ يُباضَّ ئُو زياضزاُْ زَوَغتًَت

يُنُيُنِ يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصووَناًْاُْ، زياضزَيُنٌ  ُتُنإًؾاضغتاًْضزَبٔ، بُؾسا
سًِ نؤََُيُ خَُيهًَهُ بُضاَبُض بُ دًٗإ يُى َُظْسَيإ ُٖيُ ، ئُّ َُظْسَيُيإ وضِ

غًاغُت و ٖىُْض و ظاْػتسا ئايني و فُيػُفُو  ؾاضغتاًًُْتِيُ زياضزَّ 
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 ".ايتعاقب ايدوزى –ٖاتٓى خويةنإ سِواْة: ثةزاويَصى باضى "بةدواب



 

031 

خؤّ ُٖيُ، خُغًَُتِ خىّ  ؾاضغتاًًُْتِ طريزَبًَت. ئُّ يُنُيُ نُغايُتًِدَُػُض
 . وَىل206َوَى يُى ْابٔ و يُيُنرتّ ْاضٔ ؾاضغتاًًُْتُِٖيُ. ثاؾإ زوو 

نُ َُٖىويإ  ،َُٖىويإ يُوَزا يُيُى زَضٔ –اّ ؾجًٓطًُض بُضِ –ؾاضغتاًًُْتُنإ 
 يُ يُى زياضزَزا ٖاوبُؾٔ و ُٖضيُنُؾًإ بُدًا ئُّ زياضزاُّْ خىاضَوَيإ ُٖيُ: 

 خػاضَناًْإ"ووًَُاناًْإ "واتا ضٖ (1)
 غًَُناًْإ "واتا خىيُناًْإ"ُف (2)

 ىوِْ فُيػُفًًإ.بٖاوظََُْ (3)

يُوَزا زَضزَنُويَت، نُ  ؾاضغتاًًُْتُوَْسَّ ؾجًٓطًُض يُ ًَُٖاطُىل (َُظ1)
ْاوزًََْت، نُ  ؾاضغتاًًُْتُوَوخػاضّ ئُو وبُْاوّ زياضتطئ ض ؾاضغتاًًُْتًَوُٖض 

ًْؿإ زَزات. نُغًَو نُ ْاوّ  ؾاضغتاًًُْتًَوض ح و فُيػُفُّ ُٖوضِ
زيَتُ بُضضاو و  ؾاضغتاًًُْتُّزيََِٓ، زَغتبُدَِ ؾًَىَّ تايبُتِ ئُو  ؾاضغتاًًُْتًَو

نُ ؾاضغتاًًُْهِ تطّ ْايُتُ بُضضاو، ئُو ؾًَىَيُ ًَُٖاّ ْاغطاوّ ؾاضغتاًًُْتًًَٖض 
)ططيو( زَْىيًََٓت، ناتَِ نُ  ِ يؤْإؾاضغتاًًُْتوخػاضَّ نُ وثًَو زًًَََٖٓت. ئُو ض

ئُوإ َُظْسَ يُ طُضزووِْ بَِ ثايإ زَزَٕ. يُ تًُْايِ تُضيهِ و زاخطاوّ تُْساضيسا 
يُبُضئُوَ ؾجًٓطًُض بؤ ئُّ  207زَضنُويَت، نُ زواّ ئُو ًٖضِ تط ًًُْ 

نُ  ،يَهىثًَهِ زاْاوَهطاوّ نطِ و نجِ ظؤض ضِيًَُٖاّ ثُيهُضّ زياض ؾاضغتاًًُْتُ
خىاّ  بُثًَِ باوَضِّ ططيهُنإ (، ئُثؤيؤفApollo) ئُثؤَيؤيُُيهُضَنُّ ئُويـ ث

وخػاض و دىاُْيُ نُ ودىاِْ و ثًاوَتِ و ؾًعط و َؤغًكايُ ، ئُو الوَ ظؤض بُ ض
سِ ٖىُْضوَضيِ خؤيإ بُّ ثُيهُضَ تُضيو و تًُْايُ زَضزَبطٍِ، ُٖضوَنى ويؤْاُْنإ ضِ

ناتًَهًـ يؤْاِْ بريّ يُ  ،زا زَضزَبطِّ(ؾاض يُ غًاغُتًؿسا، نُّ و ظؤض يُ)زَوَيُتِ
إ و نُّ و ثزَنطز، واتا دًَطُنُّ بُ  دًَطُ زَنطزَوَ ئُوَ َُظْسَّ ئًكًًسيِ ىلَ
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يُ ًََصووّ نؤِْ غًاغُتًؿسا يؤْاًًُْنإ ًًًَُتًإ بُو َاْا  208زَوضَزضاو زازَْا
هًإ بُ ًًًَُتًَو فطاواُّْ نُ ُٖيُ ثًَهًَُٖٓٓابىو، ئُوإ زاًْؿتىاِْ َُٖىو ؾاضيَ

ؤياْسا، ُٖض ُْؾسَظاِْ. ْاوّ ُّ ظاضاوَيُيإ يُ وؾُناِْ شياِْ غًاغِ خئزَزاْا، 
خ.ظ( زا زَضنُوت، َاْاّ ًًًَُت 650ًًًًُٓنإ(يـ نُ يُ غاَيِ ))ًًًِٖٓ يإ ًٖ

يإ طٍُ ْابُخؿًَت، بَُيهى ْاوّ ئُو نؤََُيُ خَُيهُ زَبُخؿًَت،  نُغُض بُ 
وَنى  ُٖض ،بىوٕ و ْاوٍ نؤََُيٌ )ًًًَُتاٌْ يؤْاٌْ(زَبُخؿًَتنؤٕ  ؾاضغتاًًُْتِ

 .209ٔ ًًًَُتاِْ يؤْإًَٔ بُضبُضَنإ. ئاوَٖاف زََيًَضؤٕ زََي
ًَػطّ نؤٕ زَضزَخات، ئُوَ ضيَطُيُ، ضىْهُ  ؾاضغتاًًُْتِبُالّ ًَُٖا نُ 

إ ِ نؤِْ ًَػط وَٖاّ زَظاِْ نُ شيوسسٌ نؤٌْ ًَػط  ُٖغتِ بُخؤّ نطزووَ، ضِوضِ
يَطايُ بططيَت و ًَِ ئُّ ض هاتبغُفُضيَهُ و ثًَىيػتُ يُغُضّ نُ زَبًَت ئُّ غُفُضَ

يَطايُنُ ُٖض بؤ ئُو نًَؿطاوَ و ضيَطايُنِ زياضنطاوَو ظؤض بُوضزّ و بطِوات، نُ ض
 .210َُْخؿُّ بؤ نًَؿطاو

سِ، ووخػاضّ ضِوئًػالًًَُ، ئُوَ ؾجًٓطًُض ض –عُضَبِ  ؾاضغتاًًُْتُِٖضضِ 
سِ بؤ زاْاوَ، ضىْهُ ؾجًٓطًُض يُو باوَضَِزايُ نُ خَُيو يُّ وىَيُنِ ضِواتا ؾًَ

نُ  يُغُض ئُو بَُٓايُّسًِ خؤٍ زَنات وزا ُٖغت بُ بىوِْ ضِؾاضغتاًًُْتُ
خؤيسا، ؾتِ  ؾاضغتاًًُْتِطُوضَ. نُغًَهِ َىغىَيُإ، يُ  يُضِوسِ ثاضضُيُنُ

 ثُتِ. ووت وُٖغتجًَهطاو بُدَِ زًًًََََٖت و زَطاتُ ؾتِ ضِ
ؾجًٓطًُض يُو باوَضَِزايُ نُ ئًالِٖ ئًػالّ )خىاّ طُوضَ( خىايُنُ، ُْتُِْ 

ووت و ثُتِ يُالّ َىغىَيُإ يُ ٖىُْضّ ًًََِٖ ُٖيُ و ُْقُواضَ، يُبُضئُوَ َؤضنِ ضِ
سسا زَضزَنُويَت، ضىْهُ ٖىُْضَُْسّ َىغىَيُإ سُضاَُ ويَُّٓ تُْساض وبَِ ضِ

                                                 

 .244ٍ ز. قبش٢: _ 208
 .198، ٍاؾجٓذًطز. بس٣ٚ: _ 209
 .199-198يف فًػف١ احلطاض٠، ٍ ز. ايؿطقا٣ٚ: _ 210



 

033 

يَُٓ و ُْ ثُيهُض زضوغت بهات، بُو ثًًَُ ٖىُْضّ بهًَؿًَت، ْابًَت ُْضَغِ و و
َىغىَيُاْسا ْاطىجنًَت و ْابًَت ببًَت. يُبُضئُوَ  ؾاضغتاًًُْتِسِ وتُؾهًًِ يُطٍَُ ضِ

نُ  ،ُٖغتِ ْاو زَيِ خؤّ يُ ُْقـ و ظَخطَفُزا زَضزَبطِيَت يَهِ َىغًَُإٖىُْضَُْس
 -ََئًَ )ئاضابػو ٖىُْضّ ظَخطَفُّ عُضَبًِ ثَِ ز ؤشئاواِ ضِاْيُ واَلت

Arabesque) ،ٖىُْضَنُّ خؤّ نُ ئاويَتُّ يَهِ َىغًَُإ ٖىُْضَُْس
بريوباوَضَِنُّ بىوَ، بُدؤضَٖا ٖىُْضّ ًٌََٖ زَضزَبطِيَت، زَبًًٓت يُ دًاتِ تُْساض و 

 ووت و ثُتِ و بَِ َاززَ زَنًَؿًَت.َاززَ، ًًََِٖ ضِ
ِْ ٖىُْضّ فُضَِْػا ئاَاشَّ ثَِ ثًَِ وابَِ ُٖض ئَُُيُ نُ يُنَِ يُ ًََصووْىوغا

سِ ئازًََعازَ نُ وزَزات و زََيًَت:" ٖىُْضّ َىغىَيُاْإ ؾُضَفُُْستطئ نؤؾؿِ ضِ
 "سا ُٖوٍَ زَزاتًواَيُت و طىَاْساض و غُضثًًَيُ ثًَٓاوّ ظاَيبىوٕ بُغُض نؤتايِ و ضِ

ُ( بُؾتًَهِ ططْطِ غًاغُت ٕوقاْىيُ غًاغُتًؿسا، )نُ ؾُضعاْسٕ و زاْاِْ  211
َْطِ زاوَتُوَو يُنًَتِ و يُنبىوِْ خىا يَُُظْسٍَ غًاغِ و ٖعضيِ َىغىَيُاْسا ضِ

 .  212نُ يُ طىَطِاِٖ دًاّ زَناتُوَ ،بطِواّ بُ ئًذُاعِ ظاْاياِْ ئًػالّ ًَٖٓاوَ

بُضزَواّ و زَيًًُنِ زوو ُاوغتًِ ُٖيُ " نفسِ وؤشئاوا َؤضنِ ضِضِ ؾاضغتاًًُْتِ
سُ وّ ئاَاجنِ بَِ ثاياْسا ويًََُ" ئُّ ضِاىَ زياضَو بُ زوهِ ثًَبعووتُٓوَيُنِ زيٓاًَ

َُٖىو خُغًَُتُناِْ عُقًَِ ئُوضوثايِ زَْىيًََٓت نُ َؤضنِ بَِ ثاياِْ زَْىيًََٓت و 
 ،نُ ُٖضوَنى باَيُخاُّْ بُضظ بُضظّ بَِ ثايإ ًًاُْزا زَضزَنُوٕ،تقى سضائًًُيُو نات

نُواُْيإ ُٖيُ و ؾُبُْطِ  و ًإ تًصٕغُضيإ طُيؿتىوَتُ ئامسإ و يىتهُناْواتُ
َمسُناِْ غُض يُوسِ ثُجنُضَ ؾىوؾُبُْسَ ططاْبُٖاناِْ َْطِ ضِتًؿهِ تًَهٍَُ بُ ضِ

اُْ غىوى و بُضظ بُضََياَل زَضزَنُوٕ يؿو و ٖىوضِ. ُٖضوَٖا ئُو بًٓاًثطِيإ زَنات يُ ت
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ِ ئُوضوثايِ عَُُيً. ُٖضوَٖاف  عُقًَِ ب213ُزَنُٕ و سُظ بُ ئامساِْ بَِ ثايإ
( تُواوناضيسا و ُض زََيًَت يُ سػابٌ بَِ نؤتايًسا، يُ )دًاناضًّوَى ؾجًٓط

ؤشئاوايًُنإ يُ ؤشئاوا ئُوَ ُٖض ضِسِ ٖىُْضَُْساُّْ ضِوزَضزَنُويَت، بُالّ ضِ
 زا  –سًِ دىوالوزا يُ َؤغًكاّ بار )دإ غباغتًإ بار وظَاًَْهِ ضِ

J.S.Bash(1685 – 1750ِزَضيإ بط ) ئُّ َؤغًكايُ َؤغًكاّ ئَُيُاًِْ بُض .ّ
بُضظ و خؤؾِ زاْاوَ. َؤغًكا ظَاِْ  و يُ ضاخِ ضؤَاْػًًُ، نُ ئاواظطُيًَهِ ظؤض

دًٗاُْ و ظَاِْ دًٗاًْبىوِْ َُغًشًُت زَضزَبطِيَت. ئُّ ظَاُْ دًٗاًًُْ َُوزاّ 
سُ و وضِبَِ ثايإ زَضزَبطِيَت، ضىْهُ خىاّ َُغًشًُت بَِ ثايُُْو َؤغًكاف ظَاِْ 

،ُٖضوَٖا ئًػتعُاضّ دًٗاِْ بُبَِ ثايإ 214سُو ًًُْوخىزّ ضِ ًُتخىاّ َُغًش
ازيؤ، هطاوزا، ُٖضوَٖا ضِيظاَيُ بُغُض دًَطايُنِ زياض زَضبطِّ، ُٖضوَٖا تُيُفؤًْـ نُ

ٓتُضًَْت و تُيُفؤِْ نؤَجًىتُض و ئً و نُ ًَٖؿتا نُؽ ًَِْٗٓ تُيُفعيؤٕ و ُٖوايِ
 زَغتًِ ُْزَظاِْ.

سِ فاوغتِ يُ ئابىوضيِ دًٗإ بُ ؾًَىَّ باظضطاًِْ دًٗإ و باْو واّ ضِغُضَجن
ِ َُظْسَيِ يُ دًَطُيُى بسايُ واّ زَظاِْ ئُو دًَطُيُ ُٖض زضيَص يؤشئاوازَضنُوت. ضِ

و ثاياِْ ًًُْ، ضىْهُ زضيَصبىوُْوَ و زضيَصَنًَؿإ الّ ئُو َُٖىو  زَبًَتُوَ
ثاضضُيُى ظَويًُ و ئُوضوثايِ ُٖغت  .ًْؿتًُإ بُضِاّ فاوغتًًُنا215ٕؾتًَهُ

ْانات نُ ئُو ًْؿتًُاُْ غٓىوضّ ُٖيُ، بَُيهى وَٖا زَظاًَْت نُ ئاغؤيُنِ 
نُ فاوغتًِ ئُوضوثايِ  ُوَ ويَطِاّ ئُوَفتزَبًَ و بُبَِ ثايإ ُٖض زضيَصدىططافًًُ 

 216ُٖضزَّ خؤّ بهات بُ قىضباِْ يُ ثًَٓاوّ ئُو ًْؿتًُاُْ بَِ ثاياُْزا ئاَازَيُ 
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035 

نُ ئًَػتا و زواّ  ،يُوَ زَضًَت ُٖض ئُّ بريوبؤضىوُْ بىوبًَتُ بُضزّ بٓاغُّ ئُوَّ.
 َطزِْ ؾجًٓطًُض بُ ْعيهُّ سُفتاو ثًَٓر غاٍَ بُ زياضزَّ دًٗاْطريّ بُْاوباْطُ.

 :ؾاضغتاًًُْتوَضظَناِْ  -2
نإ ؾاضغتاًًُْتُيُ  ًَوؾاضغتاًًُْتَِٓ نُ ُٖض ئُو ًَُٖاياُْ ئُوَ زَطُيًَِِِِ

بًططّ زاخطاوَو بُ  ؾاضغتاًًُْتًَو ضتِ و خُغًَُتِ خؤّ ُٖيُ، واتا ُٖنُغايُ
َال ضَوتِ سِ بُضِوسًَهِ ئاظاز و بُضَال ًًُْ، ضىْهُ ضوَُظْسَّ ًٖطٌَ ضِ

نإ زَضْابطِيَت، بَُيهى زوابُزواٖاتِٓ وَضظَنإ بُ ؾًَىَيُنِ خىالوخىٍ ؾاضغتاًًُْتُ
يَت، ضىْهُ ئُو طؤضِاْهاضيًٍُ غُض بىوُْوَضّ زَضزَبطِ ؾاضغتاًًُْتُنإَوتِ ضِِِ

ئؤضطاًِْ ظيٓسووزا )بُضْاَُّ ئازًََعاز( زا يُ زايهبىوٕ و طُؾُغُْسٕ و ثريّ 
تًَجُضِزَبًَت. ؾجًٓطًُض َاوَّ  ؾاضغتاًًُْتُنإَطزْسا تًَجُضِزَبًَت، بُغُض َُٖىو 

ّ بُٖاض )َاوَّ زَضىيًََٓت، ضىْهُ وَضظبُ وَضظّ بُٖاض ؾاضغتاًًُْت  طؤثهُنطزِْ
بُٖاض( َاوَّ ثُيسابىوِْ ثًاوّ زَطُُُْ نُ خؤيإ يُ ثًَٓاوّ نؤََُيطُنُياْسا بُخت 
زَنُٕ. َاوَيُنُ ثطَِ يُ زاغتإ و ؾًعطّ قاضََاًَْتِ و بُؾإ و باَيِ تىاْػتِ 

و ئاظاضّ ئازًََعاززا َُٖيسََئًَ، ُٖضوَى َاوَنُّ ٖؤَريؤغِ يؤْاِْ و  ضخىَيكًَُٓ
ًًَََُٔناِْ ْاوَضِاغت يُ ضَِاوَّ ضاخ ىوشاُْوَيُ. وب ؤشئاوا، ئُّ قؤْاغُ قؤْاغِ خُ

قؤْاغِ ناضاَُيِ و عُقٌَ و بُدًًََٗؿتِٓ نىُْ ئُؾهُوتِ غاضز و غطِّ بُضبُضيًُ، 
هِ زآًَُٖضاُْيُ، نُ شيإ و ساَيُتًَهِ ْىَّ ًًَؿئقؤْاغِ بُؾساضبىوِْ ضيعَ 

ثاف ئُوَ،  ،تاظَ زيًََٓت ِؾاضغتاًًُْتًَهِْ زَْىيًََٓت و وا خُضيهُ َصزَّ ثُيسابىو
ئًٓذا ٖاويِٓ بُزوازازيَت. يُ ٖاويًٓؿسا غُضنطزايُتِ بَُُٖيُُت و ثطِ ئاوات 

 ِؾاضغتاًًُْتٖاوئ وَضظّ ثُيسابىوٕ و طُؾُنطزِْ )زَوَيُتِ ؾاض(َ، يُ  َِ،ثُيسازَب
ٌ ئًٓذؤيًَِ اثُضِئ و ٖىُْضَ، ضاخِ َايهئُثؤيؤِْ )يؤْاِْ (زا ٖاوئ ضاخِ ضِ

)نُ ططْطرتئ ثُيهُتاف و ويَُٓنًَؿِ دًٗاُْ(   Michelangloئًتايًًُ
ظ( )طايًًؤ ظاْايُنِ Galileo (1564- 1642ظ( ضاخِ طايًًؤيُ 1564 -1475)

ؤَا زازطايِ ْاوزاضّ ئًتايًًُ و تُيػهؤثِ زآًَٖاو وتِ ئُّ ظًََُٓ خطَِو نًُْػُّ ضِ



 

036 

اُْ بُ ئاظايِ و بىيَطّ ٖعضّ زانىتاوّ ًُضزووًْنطز(. ئُو غُضنُوتُٓ ظاْػتًًاُْو ط
ْاو ًََؿهِ ظاْايإ و ْاو عُقًَِ ئازًََعازّ غطِيًُوَ، نُ ُٖض يُ ئُظَيُوَ يُْاو ئُو 

نػجريَ )ؾاعريّ ًََُؿو و عُقاَلُْزا ُٖبىوٕ. ضاخِ ٖاوئ، ضاخِ ئُزَبِ ؾ
ؤؾٓبريّ وّ ضِيُ ثايعيـ قؤْاغِ ثًَطُيؿتِٓ تُواوّ ناًْا .بُْاوباْطِ ئًٓطًًع(

ِ و يُنُّ ًْؿاُّْ َاْسووبىوٕ و ثريّ زَضزَنُويَت و َىَيهِ َُضنُظّ و سضِو
ؤؾٓهطزُْوَّ ًََؿو )يإ يُطٍَُ ئايني و بُٖاناْسا بُْاوّ ضِ تُسُززّفُيػُفُّ 

( زيَتُ ئاضاوَ، ئَُُف ظََُٕ  Enlighten ment –بُْاوّ َُٖيهطزِْ ضؤؾٓايِ 
 ؾاضغتاًًُْتِغىنطات و ئُفالتىوِْ .sopist 217و َاوَّ غُفػُتائًًُناُْو 
ْاوَضِاغتِ ثايع يُ َؤغًكاّ َؤظات ئُوضوثايُ نُ ظايًِٓ ئُثؤيؤِْ و غُزَّ ُٖشزََِ

Mozart (1756- 1791 َؤغًكاشَِْ َُْػاوّ و يُ ؾًعطَناِْ طؤتُ و )ّ
 فُيػُفُّ ناْتسا زَضزَنُويَت.

. يُّ وَضظَزا زَضِؤئ ًًُْتؾاضغتا ظغتاِْبُضَو  ثاف ئُواُْ، يُ نؤتايًسا ئًٓذا
ضيُ ايالٖىُْض َؤضنِ تاٍَ و ًَِْٗٓ يُخؤزَططيَت و فُيػُفُف َؤضنِ طىَإ و ْاظامن  

ًُنإ و ئًػتعُاض و ظوَيُِ غًاغِ ييُ خؤزَططيَت و يُ غًاغُتًؿسا ضاخِ ئًُجطاتؤض
سِ وضِ ؾاضغتاًًُْتزَططٕ. يُ ظغتاْسا  ساباويإ زَبًَت و زَغت بُغُض باضوزؤخ

زآًَٖاِْ ْآًًَََت و تًُْا زَبًَتُ َُزًًَُْت و باؾرتئ ؾت نُ يُ بىاضّ  ىَيكًَُٓضوخ
ئُوَ ُٖض يُ غُْعُت و  ،بهات ِضُغجاْسِْ ئُجناَُناِْ ظاْػتسا ثًَؿهُؾ

ثًؿُغاظيسا بُزَضزَنُويَت و تىاْػتُناًْـ تًُْا يُ زضيَصبىوُْوَ و باَلوبىوُْوَّ 
ؤشئاوايِ ُوَيُ طُضبًَت و الويَهِ فاوغتِ "ضِئاغؤيًسا طريزَخؤٕ. ُٖض يُبُض ئ
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037 

ئُوَ ئُو الوَ زَبًَت  ،خؤيسا بطًَطِيَت ؾاضغتاًًُْتُنُّؤَيًَهِ بُضضاو يُ ظغتاِْ "ضِ
 . 218بُغُضباظ، يإ زَبًَتُ قىتابِ يُ ثُمياْطايُنسا

 بُضْاَُّ ٖاوظََُْبىوِْ فُيػُفِ: -3
ثًًَسا زَضِؤٕ  ؾاضغتاًًُْتُنإ ظَنإ بسَئ، نُ َُٖىوضئُطُض زضيَصَ بُ بابُتِ وَ

و خُغًَُتِ خىزّ خؤّ ُٖيُ،  ؾاضغتاًًُْتًَوو تًَجُضِزَبٔ. ُٖضضُْسيؿُ ُٖض 
َُٖىويإ ٖاوتُضيب و ٖاودَِ و ٖاوظََُْٔ، بُ  ؾاضغتاًًُْتُنإزَبًٓطيَت نُ 

يًَهساُْوَّ فُيػُفِ، واتا َُٖىويإ بُ قؤْاغِ ٖاوؾًَىَ و ٖاودًَطُيًسا زَضِؤٕ. 
اُْ بهؤَيًُٓوَ زَبًٓني وَى ؾجًٓطًُض ًًؾاضغتاًًُْتبُ وضزّ يُ ًََصووّ ئُو  ئُطُض

نُ دًَطُ و ظًََُْإ  ساؾاضغتاًًُْتزََيًَت:" ئُطُض زوو ضووزاوّ ًََصوويِ يُ زوو 
ؤَيِ ئُوّ زيهُ بطًَطِيَت و َُٖإ وويإ زابًَت بَُُضدَِ ُٖضيُنُيإ ضِضِ ،يًَو زووضبٔ

 ؾاضغتاًًُْتُتطزا ببًًَٓت ئُوَ ئُو زوو  ؾاضغتاًًُْتُنُُّ ِ ييوَظيفُّ ٖاودًَطُنُ
 بُٖاوظََُٕ يُ قَُيُّ زَزضئَ. 

ئُو بُضاوضزَف نُ ُْٖسَّ يُ ًََصووْىوغإ يُ ًَْىإ ئُغهُْسَضّ طُوضَ و ْاثًًؤٕ 
ثؤْاثُضتسا نطزووياُْ، يإ يُ ًَْىإ بىظا و َُغًشسا نطزووياُْ، يإ يُ ًَْىإ 

ووَوَ ٖاوؾًَىٕ و ُوَ و غؤؾًاَيِ تاظَزا نطزووياُْ، نُ يُ ُْٖسَّ ضَُِغًشًًُتِ ثًَؿ
دػتِٓ ْاضىوًًُْنًِ ًَْىإ ئُو نُغايُتًًُ طُوضاُْ يَيُيُى زَضٔ، تًُْا بؤ ثؿتطى

ؤَيِ ضِواَيُتِ ووزاوَنُ و ضِضىْهُ ئُو نُغايُتًاُْ يُغُض ئاغتِ ؾًَىَّ ضِ ،نطزووياُْ
وويًُٓنُ، واتا ُى يُغُض ئاغتِ قؤْاغُ ًََصويَهسَضٔ. ْ و َٕئُو نُغُ ٖاوؾًَى

ُ. واتا اُْيًَْهِ زضؤو ظاَيَُو بىوُْنُيإ ٖاوؾًَىَبىوويَهضىوٕ و ٖاوؾًَىَ
بُضاوضزنطزُْنُ بُضاوضزيَهِ َُٖيُيُو خؤغُثاْسُْ و ظؤضتط يُ بُضاوضزّ ًَْىإ زوو 

ا زابًَٓت نُ ؾًعط زَضًَت، ُْى يُ ُٖغتًَهِ قىوَيُوَ َُٖيكىوالبًَت و ًََصوو وَٖ
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038 

ضُيُنسا زَضِوات و بُضزَواّ نؤََُيَِ ويَُٓ و باضوزؤر و نؤََُيآ َُٖيىيَػتِ بُغُض ضِ
 .219زيَتُ ثًَـ

زا يُو ٖاوؾًَىَبىوُْ  ووواَيُت و ضِؾجًٓطًُض، ٖاوؾًَىَبىوٕ تًُْا يُ ضِ
يُ غُضبٓاغُّ ٖاوغؤظّ ثُيسازَبًَت و ًْؿاُّْ ٖاوؾًَىَبىوًَْهِ  نُ ،دًازَناتُوَ

َيُ َئاشوئازًََعاز ُت و ثًَهٗات و وَظيفُّ تًَسايُ. بُ منىوُْ يُئصَيِ ُٖييَضِ
ػُض ٖاودًًَُ يُطٍَُ يبطِبطَِزاضَناِْ وَنى و َاغًسا ُٖض ثاضضُيُى يُ ثاضضُناِْ ناغُ

ًُنإ و خىيَٓسََيًَُٓنإ يُبُضئُوَف نُ ًََصوو ًدؤضَناِْ تطزا "بُ منىوُْ: ُٖضزوو غ
ؾجٓطًُض ًَهُضِ يًَهساُْوَّ بايؤيؤشيًُ، نُواتُ ثًَهٗاتٔ و  وَنى ئاشٍََ بُضِاّ ُٖض

ُٓغُض باغِ تط، ًثاؾإ ئُطُض بًَ .220ٖاوغؤظّ يُ ٖاوؾًَىَبىوٕ قىوَيرتو وضزتطَ
ططيهساو  ؾاضغتاًًُْتِيُ  َامتاتًواطؤضؽ ظاْاّ وَضظؾِ ًََؿو ػزَبًٓني فً

ا ُٖضزوونًإ ُّٖ ئُوضوثاّ تاظَز ؾاضغتاًًُْتِزيهاضت ظاْاّ وَضظؾِ ًََؿو يُ 
ُٖضوَٖاف ئُغهُْسَضيًُ يُ  ،ٖاودًَٔ و ُّٖ ٖاوغؤظٕ و ًَُٖـ ٖاوضُضخٔ

ِ عُضَبِ ئًػالًَسا، ضؤَيِ ؾاضغتاًًُْتططيو و بُغسا يُ  ؾاضغتاًًُْتِ
ُٖضزووالزا ٖاوغؤظ و ٖاودًَطُ و ٖاوضاخًؿُ.  ؾاضغتاًًُْتُٖضزوونًإ يُ ُٖضزوو 

نُواتُ زَنطيَت  ،ٖاوغؤظبًَت ؾاضغتاًًُْتِىو َازاًََهِ ثًَهٗاتُّ ْاوَوَ يُ َُٖ
بُضْاَُّ ٖاوضُضخِ بُغُض َُٖىو زياضزَناِْ ٖىُْضّ و ئايًِٓ و ظاْػتِ و غًاغِ 

 و يُ خىيُناِْ ثُيسابىوٕ و طُؾاُْوَ و خًََُني ؾاضغتاًًُْتِو ئابىوضيسا يُ َُٖىو 
اضزَناِْ تطيـ، ناويبىوٕ و يُْاوضىوًْاْسا بػُثًَٓطيَت. ُٖضوَٖا بُ طىيَطَّ زي

 ،َُٖىويإ ٖاوضاخٔ يُ ثُيسابىوٕ و ثًَطُيؿنت و ثُضَغُْسًْاْسا، بُ دؤضيَهِ ئُوتؤ
ؾاضغتاًُْتًَو يُ ًَٓت بُٖايُنِ قىوَيِ ُٖبًَت يُ نُ ًٖض زياضزَيُى ْاًََ

بُبَِ ئُوَّ ٖاودًًَُنِ  -بُ بؤضىوِْ ؾجًٓطًُض –ُتُنإًؾاضغتاًْ
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ؤَاِْ ٓسّ و ضواقًًُتِ ضًِبُمنىوُْ: بؤظيًُتِ ٖناِْ تطزا ُٖبًَت، ُتًُؾاضغتاًْيُ
يؤْاِْ بؤ زَوضّ َُزًًَُْت  ؾاضغتاًًُْتٌ، ُٖضوَٖا تًَجُضِبىوِْ 221ٖاوضُضخٔ 

 ؾاضغتاًًُْتِيُغُضزََِ فًًًجِ َُقسؤِْ و ئُغهُْسَضّ طُوضَّ نىضِيسا، يُ 
و ؤشئاوا زَضًَت، نُ يُ غُضزََِ ؾؤضِؾِ فُضَِْػا و ْاثًًؤْسا ُٖبىتاظَّ ضِ

هطاوّ يدؤضَ َؤضنًَهِ ٖىُْضّ زياض ؾاضغتاًُْتًَواّ وايُ نُ ُٖض ؾجًٓطًُض ض222ِ
هِ ؾاضغتاًُْتًَيَت، يُ ضِح و نُغايُتًِ خؤّ ثَِ زَضزَبطوضِ وبؤ خؤّ َُٖيبصاضزووَ

وَنى يؤْاًًُْنإ يُ ٖىُْضّ ثُيهُضتاؾًسا نطزيإ و  َاززيسا، زَقُبًًََٓطيَت ُٖض
ْسَ ئُوثُضِّ تُواوَتِ و نَُاٍَ، نُضِ عُضَبِ َىغًَُإ وَغتاياُْ ٖىُْضَنُيإ طُيا

سًاُْتًسا ْاطىجنًَٔ، ئًػالّ وَمسِ يُ خؤّ زووضخػتُٓوَ، ضىْهُ يُطٍَُ ضِثُيهُض و ضِ
ئُضابػو( زَضبطِّ، ضىْهُ ظَخطَفُنُ  –باوَضِّ بَِ ثاياِْ خؤّ بُ ُْقـ )بُظَخطَفُ 

ًُنإ بُ َؤغًكا زَضياْسَبطِّ، ضىْهُ ًٌََٖ ًًََِٖ ثُتِ ُْقـ زَنطيَت، وَىلَ ئُوضوثً
 َؤغًكا ظَاًَْهِ دًٗاًًُْ و يُ زضيَصبىوُْوَزا، بَِ ثاياِْ زَضزَبطِيَت. 

( زَططيَتُوَ و ًَُٖا الرٍاضَاتئُّ زَضبطِيُٓ تايبُتُ وَضظؾِ ًََؿهًـ )
َقًًَُُناًْؿِ زَططيَتُوَ. ؾجًٓطًُض بُؾًَو يُ بُؾُناِْ نتًَبُنُّ بؤ باغهطزِْ ضِ

و ٖعضّ وَضظؾِ ؾاضغتاًًُْتًَايطُياْس نُ ُٖض ضِو  223ْاّ ضَقُّ" تُضخإ نطز "َا
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دًاواظَ. ئُو زََيًَت:"  زيهُ ( تايبُتِ خؤّ ُٖيُ و يُواِْرٍاضَاتًََؿهِ )
بىوٕ و ْاوّ ًًُْ، ضىْهُ  ،وَضظؾِ ًََؿو" بَُاْاّ طُضزووٕ و ظاْػتِ نًًُا

و وَضظؾِ ًََؿهِ دًاواظَ، ُٖض بُ ؾاضغتاًًُْتًَوَضظؾِ ًََؿو طُيًَو ظؤضَ و ُٖض 
 .224زَضًَت دؤضبُدؤضَناْسا ؾاضغتاًًُْتُتُواوّ يُ ٖىُْضّ دؤضبُدؤض يُ 

 طزنطى و صوودى بةرنامةى ياوضاخى9

ًَٓني نُ َُٖىو قُْاعُت ب ،باوَضِ بهُئ ئُطُض بُ زضوغتًِ ئُّ دؤضَ بُضْاَُيُ
ػُفًسا زَضِؤٕ، ئُوغا نإ بُ قؤْاغِ ضؤًُْنِ و ٖاوضاخًبىوِْ فُيؾاضغتاًًُْتُ

ُنإ ؾاضغتاًًُْتزَضًَت، نُ َُٖىو  ُْوقاْىزيَتُ زَغت ُٖض يُو  ًَْهُإوقاْى
 زَططيَتُوَ.

ووزاوَناِْ ًََصووزا تاقِ بهُيُٓوَ بُغُض ضِ ُْوقاْىؤنِ ئُودا ئُطُض بًَت و ْاوَضِ
 ئُوَ ئُو بُضْاَُيُ غىوزّ بؤ ئَُاُّْ خىاضَوَ زَبًَت:  ،و بًػُثًَٓني

نُ ، ّ ًََصووىضزووًَت نُ ثًَهٗاتُّ ضاخطُيًَهِ ضابّ: تىاْاّ ئُوََإ زَبيُنُ
ىضزووف، بُّ ؾًَىَيُ ُوَ. طُضِاْسُْوَّ ثًَهٗاتُّ ضابًٖٓضُإ يُبريَُْاوَ بطُضِيًَٓ

ئُو ًًًََُْٗٓإ بؤ ئاؾهطا زَنات، نُ بُ ئاغُواض و بُ بَُيطُ و بُنتًَبًـ ئاؾهطا 
ػُفُ زَغت يُ خىيَٓسِْ ًََصوو ثإ زَناتُوَ نُ ظووتط ُْزَنطا. واتا ئُدلاضَيإ فُي

ًََصوو بؤ َاوَيُنِ زووض و زضيَصيـ زَغتِ يُ فُيػُفُ ثإ زَنطزَوَ. نُ ظووتط 
زَتىاًَْت نُ بُضْاَُّ ٖاوضُضخِ بهات بُ  ،يًَهؤَيُضّ ًََصووف وَٖاّ ىلَ زيَت

ضاَُتِ ئاغايِ ىلَ زَبطِيَت يَطُّ يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصوو ناتًَو نُ يًَهؤَيًُٓوَنُّ زَضِ
ني نُ ًََصوو زَنُويَتُ شيَط ًَبُزَوّ زََيًَت: ئُطُض وَٖا زابٓ نتؤض.ز .ًَٓتو ْاًََ

بُضْاَُيُ  ئُونُ ،، ئُوغا زَغتبُدَِ زَظاْنيوَضنًَفِ ظَضووضَتِ ئؤضطاًَْهِ ظيٓسووَ
ُو ئاغؤ فطاواُْف ؤَيًَهِ طُوضَ يُ يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصووزا زَطًَطِيَت و زَؾتىاْني ئض ضِ
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بًٓني نُ يُبُض زَمماْسا زَنطيَتُوَ و زَؾتىاْني ئُو ئُجناَُ ناضيطُضاُْف بعاْني ئُطُض 
 .225نيؾطووتِ بؤ زابًَٓ يَػاو ؾُضت ويَهِ غُئ و ضِضِ

ضُ و يَطا و ضِزووَّ: بُ غُثاْسِْ بُضْاَُّ ٖاوضاخِ زَتىاْني تطثُ )ايكاع( و ضِ
اْني، ثاؾإ زَؾتىاْني يُ غٓىوضّ ئًَػتاوَ بُضَو ئاغؤّ َاْاّ ًََصوو بٓاغًُٓوَ و بًع

ناضيـ بعاْني ئُجناَِ زَطات بُضِ و ززواضِؤش تًَجُضِئ و بُؾًَىَيُنِ ظاْػتًاُْ و وض
هِ زّ بعاْني ضؤٕ ؾاضغتاًًُْتًَئُوضوثا، يإ ُٖض  ؾاضغتاًًُْتِخىيُناِْ ئايٓسَّ 

ضُّ ضيَطانُميإ ثُضَغُْسٕ و ضِ ضىْهُ بُو ُْٖطاواُْ ؾىئَ ثًَِ دؤضّضؤِْ زَبٔ،
اغُ يَطاّ ئُو قؤَُْٖيططتىوَ ئُوَف  َاْاّ وايُ، نُ بُضْاَُّ ٖاوضاخِ يُ ضِ

فُيػُفُّ ًََصوو ْاضاضزَنات يُطٍَُ ظاْػتِ ات.ْسا زَضِوزوابُزواياُّْ نُ ًََصوو ثًايا
طٍَُ غًاغُت و ئابىوضّ و ثالِْ زواضِؤشّ نؤََُيطُزا يًَو بهُويَت و تُوقُيإ يُ

 بهات، واتا يُطٍَُ ئُو ظاْػتاُْزا يُى بططُْوَ.
ئَُُف َاْاّ وايُ نُ ًََصوو ثاؾإ فُيػُفُّ ًََصووف بُتًُْا ْابًـَتُ بىاضّ 
يًَهؤَيًُٓوَ بؤ خىزّ خؤّ، بَُيهى بؤ غىوزيَهِ ظؤض و اليُُْ بُٓضَِتًًُناِْ شياًْـ 

 ناتُوَ.زَططيَتُوَ ئُّ غىوزَف ضيَطا بؤ ئُّ غىوزَّ خىاضَوَ زَ
ووزاوَناِْ ًََصوو، بُثًَِ ئُّ بُضْاَُيُ يُواُْ ًًُْ، نُ يُ ْاناو غًًَُّ: ضِ

زَضنُوتنب ُْخًَط، ضىْهُ ئُوَّ يُ ًََصووَنُ زَنؤَيًَتُوَ تىاْػتًَهِ وَٖاّ بؤ 
ووزاوَنإ بُٖؤّ ظآًِْ يُى بُ زوايُنُوَ بعاًَْت، طُاَلَيُبىوَ، زَتىاًَْت ظجنريَّ ضِ

ًَصووْىوغُنُ ْانات و ئًَـ و ئاظاضَّ نُ ثُيسازَبٔ ناض يُ َيُبُضئُوَ ئُو 
ضووزاويَهِ  ،وتِ طؿتًِ ًََصووَبُثًَِ ضِ ِيُنَُِ دًٗاْ دُْطِٔ. ْايتُظيَٓ

نُ ُٖواو ُٖوَغِ نؤْرتؤَيهطزٕ و خؤغُثاْسٕ يُالّ ُْٖسَّ غًػتُّ و  ،ْائاغايِ ًًُْ
بُٖؤّ ئابىوضيًُوَ يًَو خَُيهُوَ زضوغتِ نطزبًَت، ُٖضوَٖا ئُو ؾُضَِ تًُْا، 

نُ بطيتًًُ  –بُثًَِ ثطَْػًجِ ٖاوضاخِ  –ْازضيَتُوَ، بَُيهى ضاغتُقًُٓنُّ ئُوَيُ 
ئُوضوثا بُٖاودًًَِ يُطٍَُ بازاُْوَّ ضاخِ ًًًَِٖٓ  ؾاضغتاًًُْتٌيُبازاُْوَّ 
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)يؤْاِْ( بؤ ضاخِ ضؤَاِْ. ئًٓذا زََيًَت: ٖاودًًَُنِ غُيط ُٖيُ، يُ ًَْىإ دُْطِ 
يُنَُِ  دُْطِ 226يُ ًَْىإ دُْطِ ثؤيًًٓعو ساغُيًبًُناْوازَو ؾُضِّ تُض

ناْتسا، يًَُْىإ ُٖواّ  و اضيػسا، يُ ًَْىإ ئُضَغتؤْا و ثُسا يًَُْىإ ظًًدًٗاْ
 . 227دًٗاْطُضايِ ئُجناَِ زاطريناضيًُناِْ ئُغهُْسَضو ئًػتعُاضّ ئُوضوثًسا

 ؾاضغتاًًُْتُنإىطؤ يُ ًَْىإ طفت – ؾاضغتاًًُْتُنإزاخطاِْ  تةوةرى ضوارةم9
 رتزَنُٕ؟" هضؤٕ ضؤِْ ناضيًَ ؾاضغتاًًُْتُنإ ًًُْ" يإ "

، بُ بؤضىوِْ ؾجًٓطًُض نُياًَْهِ غُضبُخؤّ دًاواظ  ًَوؾاضغتاًًُْتومتإ ُٖض 
ضيَطاّ ثًَىَْسيهطزِْ  ؾاضغتاًًُْتًَوتطّ ُٖيُ و ًٖض  ؾاضغتاًًُْتُناِْيُ نُياِْ 

، بُتًُْا بؤ خؤّ ؾاضغتاًًُْتًَو تطَوَ ًًُْ، َازاًََهِ ُٖض  ؾاضغتاًًُْتُناِْبُ 
نُياًَْهِ ئؤضطاِْ و بىوِْ خؤّ ُٖبًَت و يُنُيُنِ زاخطاوّ خؤّ ُٖبًَت. ئُو 

تطزا زَبًٓطيَت يإ ئُو  ؾاضغتاًًُْتًَهِو  ؾاضغتاًًُْتًَوويَهضىوُْف نُ يُ ًَْىإ 
ِ دًاواظزا زَبًٓطيَت، ؾاضغتاًًُْتويَهضىوُْف نُ يُ ًَْىإ ؾًَىاظّ زَضبطِيِٓ زوو 

ئُوَ ُٖض تًُْا خُياَيُ و ًٖضِ تط، ضىْهُ ئُو ويَهضىوُْ تًُْا ٖاوؾًَىَبىوًَْهِ 
سًَو وضِ ؾاضغتاًًُْتِؤى و دُوُٖضَوَ ًًُْ، يُبُض ئُوَّ ُٖض ضواَيُتُ و يُ نطِ

وَنى يُى تط دًاواظَ و  ؾاضغتاًًُْتًَهِتا  ؾاضغتاًًُْتًَوسًـ يُ وزَضزَبطِيَت و ضِ
ْابٔ غا ئُو دًاواظيًُ ض يُ دُوُٖض و ؾًَىاظزا بًَت ض يُ تىاْػتِ بىوِْ 

زابٔ واتا ًٖض فُضقِ ًًُْ يُ دُوُٖضزا يإ يُ ضواَيُتسا يًَو  نُؾاضغتاًًُْتُ
 . 228دًاواظبٔ
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فُيػُفُ ؾاضغتاًًُْتًَو  ًًُْ، بَُيهى ُٖض طؿتِ و طؿتطري ؾاضغتاًًُْتًَوًٖض 
ؤشإ ؤشيَو يُ ضِو شياِْ زياضيهطاوّ تايبُتِ خؤّ ُٖيُ و ضِ و خُغًَُتِ خؤّ ُٖيُ

 نؤتايِ زيَت.
ًَٓت، بُالّ دىوٕ و دؤضَنُّ زَضًَت و ْاًََ وَى ضؤٕ تانُنُؽ يُْاو ُٖض

زََطيَت و يُْاو زَضًَت و ًٖض  ؾاضغتاًًُْتًَوزًًََََٓت ُٖض بُو دؤضَف، ُٖض 
 ت، نُ ْىيَُٓضّ َُٖىوًَٓيَطايُنِ تطّ ًًُْ، تًُْا ئازًََعاز زًَََضِ

. ُٖضوَى ضؤٕ َاْاو باوَضِّ زضوغتبىوٕ )يُزايهبىوٕ( و طُوضَبىوٕ ؾاضغتاًًُْتُناُْ
و ثريبىوٕ و َطزٕ َُٖىو بىوُْوَضيَهِ ئؤضطاِْ زَططيَتُوَ، ُٖض بُو دؤضَف َُٖىو 

زَططيَتُوَ بُو دؤضَ ًََصووّ دًٗإ بُوَ ثًَو زيَت، نُ َُٖىو  ؾاضغتاًًُْتًَو
بُو  ،دًٗإ يُى يُ تُى يُنُوَ بُ ؾًَىَيُنِ غُضبُخؤ زازَْطيَت ًًُتُناِْؾاضغتاْ

زضوغت ؾاضغتاِْ سِ وسػابُّ نُ ُٖضيُنُيإ زياضزَنُ و بُغُضخؤيسا زاخطاوَ و ضِ
 .229زَنات و زَضيؿِ زَبطِيَت 

ئُوا  اِْ،ؾاضغتخؤ ئُطُض ٖؤناضَ زَضَنًًُنإ بُٖاوبُؾِ ناضيإ نطزَغُض زوو
يُوّ زّ خؤّ بؤ ئُو ٖؤناضَ ،بُ ؾًَىَيُنِ دًاواو  ؾاضغتاًًُْتُوو يُنُ يُو ز ُٖض

زَضَنًًاُْ ؾٌ زَنات، ضىْهُ بُُٖضزوونًإ ْاتىأْ ئُو ٖؤناضاُْ ُٖضؽ بهُٕ، 
 َُطُض بًطُضِيَُٓٓوَ غُض غطوؾتُنُّ خؤّ  ضىْهُ ئُطُض خىوَنإ دًاواظبٔ. 

زياضزَناِْ خؤّ ثَِ َؤض  سُنإوسًَو يُ ضِوئُو َؤضناُْف دًاواظزَبٔ، نُ ُٖض ضِ
دًاواظَناْسا ُٖيُ. بُمنىوُْ  ؾاضغتاًًُْتُ ئُوَ سُقًكُت تًُْا يُ زَنات يُبُض

زّ، ئُو طُيؿتُٓ  ؾاضغتاًًُْتًَهِبطاتُوَ  ؾاضغتاًًُْتًَهُوَئُطُض بابُتًَو يُ 
بَُيهى ضاض ًًُْ ُٖض زَبًَت  ،زَيطؤضِيَت، ضىْهُ ُٖضوَنى خؤّ ضؤُْ ئاوَٖا ْاطات

 .230ِ زووض و زضيَصّ طؤضِئ ُٖضغهطزِْ بُغُضزابًَتيّ ئاَيؤظنطزاض
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 ؾاضغتاًًُْتًَهِيُ  ؾاضغتاًًُْتًَونُواتُ ًٖض ؾتًَو ًًُْ بُْاوّ "ناضيطُضيِ 
 ،زووَّ نىيتىوضّ يُنَُِ وَضططتبًَت ُْخًَط ؾاضغتاًًُْتِزّ" بُو دؤضَّ نُ بًًََني 

هِ تطّ ؾاضغتاًًُْتًَضووناضّ  ؾاضغتاًًُْتُناِْيُ  ؾاضغتاًًُْتًَوضىْهُ ئُطُض 
تُوَ غُض غطوؾتِ خؤّ. ئُطُض وَٖا ووناضَ بضًَئُو ثًَىيػتُ ئُو ضِ )وَضططتبًَت (

 –با بًًَنَي ٖؤناضّ ئايني  ؾاضغتاًًُْتُناِْيُ  ؾاضغتاًًُْتًَوزابًَٓني نُ ٖؤناضّ 
دًاواظ خؤيإ بؤ ؾٌ نطز، ئُوا ُٖضيُنُ يُو زوو  ؾاضغتاًًُْتِئُطُض زوو 

ؾًَىَيُنِ دًاواظ يُ يُى خؤياِْ بؤ ؾٌ زَنُٕ، ُْى ُٖض ئُوَ، بُ   تاًًُْتُؾاضغ
زّ ؾٌ ْانات، تًُْا يُوَزا ُْبًَت  ِؾاضغتاًًُْتًَهخؤّ بؤ  ؾاضغتاًًُْتًَوبَُيهى 

 .سِ ئُوّ بُضزا بهطيَتونُ يُطٍَُ غطوؾتِ خؤيسا بطىجنًَت و ثاؾإ ضِ
سًَهِ واُْوَ طُيؿتُ والتِ ضني، ضِٓسغتًظّ يُ ٖبُ منىوُْ: ناتًَو نُ ئايًِٓ بى

ؤشُٖآلت ظيُ ئُغًًًَُنُ دًاواظبىو، ُٖضوَٖا َُغًشًًُتِ ضِضًِٓ يُبُضنطز يُ بى
َُغًشًًُتِ  بىغتِ( دًاواظبىوٕ يُيىضّ و ئُضت)َُظَبُناِْ يُعكىبِ، ُْغ

 .231يًوؤغنا
ضيَهِ ضُْس ٖؤنا ؾاضغتاًًُْتًَوئُّ تًَبًًُٓ ئُوََإ بؤ يًَو زَزاتُوَ، نُ بؤضِ 

زّ ثؿتطىَّ زَخات؟ بؤضِ عُضَبُنإ بُو دؤضَ يُ  ؾاضغتاًًُْتًَهِزضوغتبىوِْ 
نُ ططيو تًًَطُيؿتبىو، تا ئُضَغتؤ يُالّ عُضَب، ئُو ،)ئُضغتؤ( ُْطُيؿتبىوٕ 

نُغايُتًًُنِ يُ  ؾاضغتاًًُْتًَو. ضُْسّ 232ئُضغتؤيُ ُْبىو نُ الّ ططيو ُٖبىو
ت، ئُوَ ئُو نُغايُتًًُ بضىونرت زَناتُوَ و زا ضىوبًَ ّ بُ زٍَؾاضغتاًًُْتًَهِ ز

ؾجًٓطًُض زََيًَت: نُواتُ با 233 طىتىويُتِوَنى ؾجًٓطًُض  ُٖض ،زَيؿًَىيًََٓت
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045 

نُ ًََصووْىوغاًَْهِ خَُيُتاو، بُ  ،َُٖىو ئُو بريوباوَضَِ ثطِوثىوضاُْ يُْاوببُئ
َطاًُٖزا بطزووَو ؾًَىَيُنِ ظؤض ْاؾطئ ًََصوويإ ثَِ ؾًَىاْسووَو خَُيهًإ بُّ طى

 ثطِوثىوضِ ظؤضيإ نطزووٕ، ضىْهُ ئُوإ ًََصووْىوغاًْإ وَٖا يًَهطزووَ نُ ِتىوؾ
نُ بؤ ًََصوو زضوغتًإ  ،ؾتِ بَِ بُٖا بُّ ؾًَىَيُ غُُْ غُض ئُو ؾًَىَ ؾًَىاوَّ

 نطزووَ. ئُّ بريوبؤضىوْاُْف بطيتني يُ ناضيطُضّ بُضزَواَِ يُنبىوِْ ًََصوو.
ُنإ ثًَىَْسيًإ بُ يُنسّ ُٖيُ و ؾاضغتاًًُْتوغاُْ وتًإ نُ ئُو ًََصووْى

ئُو ثًَىَْسيًاُْف بطيتني يُ ثًَىَْسيِ ًَْىإ ُْخؤؾِ و  ،بُيُنُوَ بُغرتاوٕ
َُٖىو ؾتًَو بطيتًًُ يُ ئُجناّ، ئُجناَُنُ ططْطُ، ًٖض ، ٖؤناضَناِْ ُْخؤؾِ

ووّ غازَّ ضِ ؾتًَهِ تاظَ يُ ئاضازا ًًُْ. ئُواُْ ُٖضناتَِ ٖؤناضيَهِ
ٖاواض زَنُٕ و زََئًَ: ئَُُ  ،هِ تاظَوَ ببًٓٔتًًًَُؾاضغتاْهِ نؤٕ بُ تًًًَُْؾاضغتا

ؤٕ و بؤ َُٖىو ؾتًَو ُٖض "ناضيطُضيًُ" ئًسّ بُ زواّ ناضيطُضيًُنُزا زَضِ
ووّ ضَاِْ ًََصوو ئُوَيُ ثُضزَ يُ ضُِوف زَياُْويَت. ئُواُْ خُياَيًإ وابىو نُ ئُضى

نُ ئُوَف تُواوبىو ئًسّ بُ ُٖوَغِ خؤّ زَخُوَّ،  ،َُيُاَيًَت"ناضيطُضّ" ٖ
 . 234ضَاُْنُّ ُٖض ئُوَبىو تُواوُف

ُنإ غُضبُخؤٕ و يُى يُ يُى دًاواظٕ. ُٖض ضغتاًًُْتؾايُ نىضتِ بًربِيُٓوَ: 
يُنُيإ باظُْيُنِ زاخطاو بُ زَوضّ خؤياْسا زَطًَطِٕ و يُ ثُجنُضَيُى ظياتط يًَهًإ 

ح و ويَطا بُ ًٖض ضووْانًًُى ْازات بؤ دُوُٖض و ضِنُ ئُو ثُجنُضَيُف ضِدًاْاناتُوَ، 
تط بطىجنًَت ئُوَف نُ يُو ثُجنُضَيُوَ ئاوزيى زَبًَت ظوو  ؾاضغتاًًُْتُنُّؤنِ نطِ

ٖاوؾًَىَ وّ تطَوَ، َُٖىو ويَهضىوٕ ؾاضغتاًًُْتُنُبُ ظوو زَضًَـُ غطوؾتِ 
 نُ ئازًََعاز يُى نىيتىوضّ ُٖيُ و واَيُت و ئُطُض بؿًًََنيبىوًَْهًـ تًُْا ضِ

 .235تط ًًُْ ئُوَ يُ خُياٍَ ظيَرت ًٖضٌ ،َُظْسَّ ناضيطُضّ يإ ناضيًَهطاوّ زَنات
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نامنإ وَٖا ثًَؿإ زَزات، نُ ئُو ؾاضغتاًًُْتُيُوَوَ تًَسَطُئ نُ ؾجًٓطًُض 
ٕ سُقًكُتاٍُْ ظًَََُْهِ زووضوزضيَصَ يُ ٖعض و ظَيِٓ ًََصووْىوغاْسا ُٖض َاو

 ُْخًَط"زَخاتُ بُضضاو و زََيًَت:  "َُٖىويإ ضَتسَناتُوَ و َُٖىوّ بُ "ُْْ " و
ّ ُٖيُ، ئُوَّ نُ ُٖيُ تًُْا "ُْناضيطُضّ و ُْناضيًَهطاو و ُْضاو يًَهُض

ًًُْ، بَُيهى ئُوَّ نُ  ئُْساظيَهِ خًَطاو زآًَٖإ و زَغجًَهُو بُضزَواَِ يُ ئاضازاضاو
تًُْايُ، ثًَؿهُوتٔ ُٖضبىوِْ ًًُْ، بَُيهى ئُوَّ نُ  ُٖيُ زابُؾبىوٕ و تُضيهِ و

ًًُْ، بَُيهى ئُوَّ نُ ُٖيُ  ُٖيُ خىيًَهِ زاخطاوَ و َُبُغت و ئاَاْر يُ ئاضازا
 .236تًُْا ضاضَْىوغًَهِ نؤتبُزَغتُو ًٖضِ تط"

 
 ثبَطةى بريوباوةرِى شجبهطلةر

سَّ بريَُْس و ويَطِاّ ئُوَف نُ بريوباوَضِّ ؾجًٓطًُض نُوتُ بُض ضَخُّٓ ُْٖ
، بُالّ بُ نىضهُيُى يُ نىضهُ ططْطُناِْ ٖعضّ ًََصوو يُ 237فُيًُغىوفِ ًََصوو 

ؤشئاوا" زا نتًَبُنُّ " ُٖضَغًَٗٓاِْ ضِ 1920ًَٓت. ُٖض يُ غاَيِ دًٗاْسا ُٖض زًَََ
ؤؾٓبرياِْ ئُوضوثازا زَْطًَهِ طُوضَّ نُ بُضطِ يُنَُِ زَضضىو، يُْاو َُٖىو ضِ

ظؤض بُزَيًإ بىو، بُغُضيسا زاباضئ، نُ ُْٖسَ بُزٍَ و بُ قىوَيِ و  ضزايُوَ و دَُاوَ
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ُٖضضُْسيؿُ بُض يُّ نتًَبُ  238بُ طؿتطرييًُوَ يُ َُغُيُّ ًََصووٍ زَنؤَيًًُوَ
 .239نتًَبًَهِ تطّ يُغُض "ٖرياقًًتؼ" و ظيَرتيـ يُ بًػت نتًَبِ زاْابىو

يَع و زازًََْت و ضِ)ئًُطّ ْف( خُغًَُتِ ؾجًٓطًُض بُ "نُغايُتِ طُوضَ" 
بُْايابرتئ نتًَب يُ قَُيُّ  سىضَُتِ نتًَبُنُؾِ يُ ضؤشئاوا و طُيؿتُ ثًُيُنِ ئُوتؤ

. ئُو نُغُف نُ 240زضا، نُ يُ ًْىَّ يُنَُِ غُزَّ بًػتَُسا زَضضىوبًَت
نتًَبُنُّ نطزووَ بُ عُضَبِ وتِ: ئُّ نتًَبُ تًُْا بؤ خىيَٓسُْوَ ًًُْ، بَُيهى بؤ 

يُ، ئًٓذا ظؤض بُ زٍَ وتِ:  ئًَػتا وَختِ ئُوَ ٖاتىوَ، نُ خىيَٓسَواضّ يًَهؤَيًُٓوَ
عُضَب واظ يُ خىيَٓسُْوَّ ضابىاضزٕ بًًََٓت و نتًَبًَو غىيًََٓتُوَ. نُ ٖعض و بريّ 

ؤؾٔ بهاتُوَ، نتًَبُنُّ ؾجًٓطًُضيـ يُنُّ َُٖيُُتِ نتًَبداُّْ عُضَبًًُ نُ ضِ
 .241زَيؿاز نطزبًَت  َّطؤظايُتًًُ َُْطَيتىوضَ ىخىيَٓسَواضّ  عُضَبِ بُّ ن

َْطُ بَُيطُّ بُضظيِ ٖعضّ ؾجًٓطًُض و ناضيطُضّ زووضبًِٓ ؾجًٓطًُض ئُوَْسَ ضِ
ؾتُّ ٖعضّ ُْٖسَّ يُ طُوضَ بريَُْساِْ ضاخِ ْىيَِ ئُوضوثا ضووٕ بًَت نُ ناضّ يُ ضِ

َُٖىو سا، نُ ًو ئَُطيهاف نطزبٌَ بُتايبُتٌ يَُاوَّ زواّ دُْطِ زووََِ دًٗاْ
ِ ئُوضوثا ؾاضغتاًًُْتبري و ٖؤؾًإ بُالّ ؾجًٓطًُضَوَ بىو، بُ زواّ ضاضَْىوغِ 

ؤشئاوا( و تُْطاُّْ ئُوضوثايِ َؤزيَطْسا ويٌَ بىوٕ، بُ منىوُْ وَى بريَُْسّ ئًٓطًًع )ضِ
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048 

ٖطبطت َاضنؤظَ  –بُ ئُغٌ ئَُيُاِْ  -و فُيًُغىوفِ ئَُطيهِ  242نؤَئ ويًػؤٕ
H.Marcuse 243ف زوانُغًإ ُْبىو 244( تؤيٓيبس ، )ئُضْؤَي 

 هطلةربةخهة ةة بريةكانى شجتةوةرةى ثبَهجةم9رِ

ٓطًُض بؤ ًََصووّ زازََِْ تُقسيطيَهُ ًنىيٓذىوز زََيآ: ئُو تُقسيطَّ ؾج
فُيػُفُيُنِ  ثؿت بُبُضَُٖيػتِ غطوؾتِ ًََصوو خؤيُتِ، ضىْهُ تُقسيطيَهُ 

بُضوزواٖاتِٓ ئُو قؤْاغاُّْ نُ نُ  ّوَنى ئُوَ ُٖضزَبُغتَِ ،  غطوؾتًاُّْ ضووت
ؤؾٓبريياُْزا ُٖيُ بُو ؾًَىَيُّ ئُو بؤّ زَضَِ، َاْايُى يُ ُى يُو ضِؤؾٓبرييًيُ ضِ

َاْاناِْ ًََصووّ ظياتط يُوَّ تًَسا ًًُْ، نُ بُضوزوا ٖاتِٓ قؤْاغُناِْ شياِْ 
دا وتا نطَؤنُ، َت بىو، ثَِ نىضَِ ئُيَو زَخات واظيٓسَوَضيَهِ وَنى ًََؿىويُ ضِ

ِ ىلَ ثًَو زيَت. يؤؾٓبريظيٓسَوَضّ ثًَطُيؿتىو. ُٖض قؤْاغًَهًـ يُو قؤْاغاُّْ ضِ
ناتِ  ،يَطُيُنِ ًَهاًْهِ زَطىيَعيَتُوَ قؤْاغُنُّ زواّ خؤّ، ئُطُض ٖاتىوبُضِ

 .245بُ بَِ بايُخسإ بُ ضاالنِ ئُو نُغاُّْ تًًَسا زَشئ  ،خؤّ ٖات
َُتِ ؤُى فُيًُغىوف و برينُضَوَ تيُغُض بٓاغُّ ئُّ قػُيُّ باؽ نطا شَاضَي

يٓبِ ًََصووْىوغِ ؤيس تؤثاٍَ، ُٖض بؤيُ ئُضُْْزَخُ َُظُٖبًًُت و زؤطُايِ

                                                 

 ةت" باضهساوة.يينتيَبةنةى "ئاوابووْى غازضتاْ _ 242

بةْاوى  نتيَبةنةى "َسؤظى يةى َةودا" وةزطيَسِاْى بؤ عةزةبى: جؤزج طسابيػى _ 243
، ٖةزوةٖا نتيَبةنةى "عةقٌ و 1969( ضاثى داز االداب، بريوت االْػإ شٚايعبس ايٛاسس)

اهل١ٝ٦ املكط١ٜ ايعا١َ بة عةزةبى، " نسدووية العقل ًالثٌرّا بةْاوى "شنسي فؤازغؤزِؽ" نة د. 
 .1970 ، بريوتيًتايٝف ٚايٓؿط
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بىو،  بُبَِ ُٖ  َُظُٖبًًُتِٓطًُض ظياز يُ ثًَىيػت ًبُْاوباْطِ ئًٓطًًع زََيآ: ؾج
 .246طًَطاُْوَ باوَضِّ بُ سُمتًًُت ُٖبىو

ؤؾٓبريّ، بؤ خاتطّ طىجنإ ىضغِ ضِنىيٓذىوز الّ وايُ، نُ ؾجًٓطًُضّ باض و ق
 ،يُطٍَُ َُبُغتِ ئُو بريَّ نُ زَيُوَّ ًََصوو بُ ظاْػتُ غطوؾتًًُنإ ضابطُيًَُْت

هُّ زَؾًَىَّ و زَغتهاضّ زَنطيَت. ئًَذطاض زَيطَِقاُْ ثًَِ زََيآ: ًؤؾٓبرييضِ
ُّْ  اوَّ "تا ئُو ضازَيُ ثَِ َُٖيربِئ يُ َُٖيطُضِاُْوَّ ضاغتًسا نُؽَُٖيطُضِِِ

 بُزواّ ًَتؤزّ وَظعِ ناِْ ضُضخِ ْؤظزًًََٓـ نَُُْسَطُيؿتىوَتَِ، تُْاُْت بري
 .247نُوتبىوٕ، نُ ظؤض ضَجنِ بَِ بُضيإ زا بؤ طؤضِيِٓ ًََصوو بُ ظاْػتًَهِ غطوؾتِ

ؾتُيُّ ؾجًٓطًُض ويػتىويُتِ، وازَنات طؤضِيِٓ ًََصووف بُ ظاْػت، بُو ضِ
ووخإ و َُْاِْ يُ ضاضَْىوغِ وَى ضِ ًُى ُٖضطًع ُْتىاَِْ خؤّ ًؾاضغتاْ

زّ بُ زووض بططيَت، طىايا ضىْهُ ئُّ ضاضَْىوغُ، غطوؾتًَهِ   ناِْتُؾاضغتاًًُْ
ًًُْ و بُ ؾًَىَيُنِ يُ  َؾاضغتاُْتًًُناُْ. ئَُُف َاْاّ وايُ نُ ضاض

و اطىيَعإ يُ قؤْاغًَهُوَ بؤ قؤْاغًَووزاوو ضِو نطزٕ زَبَِ ضِزوىٌَ غًَضاضَْىوغطاوّ ب
، ُٖضوَٖا ؾجًٓطًُض يُ تىاْاّ 248يَِ زَضباظبىوٕ ًًُْ "بُو زوا بًَٔ." ضىْهُ ضِ

ووخإ، يُ ضِ –ًُى بًَت ًُٖض ؾاضغتاْ –ُتِ ًًَطُظّ َطؤظ بؤ ضظطاضنطزِْ ؾاضغتاْضِ
 .249بُطىَاُْ

خؤ ئُطُض ويػتُإ ئُّ بريزؤظَيُ يُ ؾًَىَيُنِ َآَاوَْسيسا غُيط بهُئ و تًَِ 
َإ ًًُْ زَبَِ بًًًََٔ نُ ؾجًٓطًُض خىىل ؾاضغتاُْتِ بُ خىىل بطُئ. بُ زَغت خؤ
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ؤططاَِ ئُوَْسَ غُضزَنات، نُ يُطٍَُ ثطِ ،شياِْ بىوُْوَضّ ظيٓسوو زَؾىبًََِٗٓ
ثاف ئُوَّ يُؾِ زَطاتُ ثًُيُنِ  يَهٓانُويَت، ضىْهُ "بىوُْوَضّ ظيٓسووظاْػتًسا ضِ
َُالٕ يُطٍَُ ٖاتُٓزًْاّ ُٖض طُيؿنت زََطَّ، بُالّ طُالٕ يإ نؤًَتايبُتِ ث

. ئًرت ؾاياِْ ئُوَ ًًُْ ئُطُض يُ ضووّ 250ًإ ْىَّ زَبًَتُوًَُْوَيُنسا الويَت
ًُى بُ ثريّ وَغف بهطيَت، ضىْهُ يًَطَ ثريّ ًووتُوَ ُْبًَـت ؾاضغتاُْتَُداظيَهِ ضِ

ْساَِ سا يُ ثريبىوِْ ئُزياضزَ نؤَُاليُتِ و غًاغًًُناْظيُّٓ يُ نُ بَِ ًَٖعّ و ضِ
 ( ّ ظيٓسووإ ظؤض دًايُ.ايعط١ٜٛ)

زوو يًَهؤَيُضَوَ "ناضوبط" و "غىضونني" ظؤض بُ ضووِْ و بَِ يُ طىَإ ثًؿاًْإ 
ِ َُظْسا ضووّ ًيُتِ يُ ظؤض ؾاضغتاُْتُتِ يإ نؤَُالًًزاوَ، نُ ظؤض ضشيَُُ ؾاضغتاْ

ضزووٕ، ئُّ ٕ يَهِ زيهُف يُ زايهبىوٕ و ثاؾازاوَ يُ زايهبىوٕ ثاؾإ َطزووٕ، داض
ووّ نؤَُاليُتِ و فًهطّ و غًاغًًُوَ َُٖيهؿاوٕ، ثاؾإ اُْف يُ "ضُِتًًؾاضغتاْ

سا ظؤضداض زاُْويىٕ، وَُْبَِ ُٖض يُى داضيـ يُزايهبىوٕ و زضيَصياْ وازَيُ شياِْ بَِ ضِ
َطزًْإ تىوف بىوبًَت، وَُْبٌَ ُٖض َاوَيُنًـ تًُْا طُؾاُْوَو يُى َاوَف غًػِ 

 .251ًإ تًَسا بًَتو ئاوابىوْ
َؾُّ ؾجًٓطًُض ؤشئاوايِ يُباضَّ ئُو ثًَؿبًًًُٓ ضُِٖضوَٖا ظؤض ًََصووْىوغِ ضِِِ

و تًَهَُٗيىَؾاِْ ؾاضغتاُْتًًُنُّ ُٖيُتِ نُ طىايا،  ؤشئاواووخاِْ ضِبُضاَبُض ضِ
و ثًَِ ْاوَتُ نؤضِّ خؤف  بُٖؤّ َازيًُت و ًَهاًْهًًُوَ ظيٓسوويُتِ وٕ نطزووَ

يًاُْ و ُْضَىًْاِْ شيطّ و ضاضًًُْ زواّ ئَُُ َُْاِْ تىوف زَبًَت. ضابىاضزِْ َاز
ِ ًَخُٓيإ يًَططتىوَ. غُضباضّ ئُوَ نُ ًََصوو بىاضّ غُضبُغتيُغُض ئُوَ ضِ
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و وَنى غطوؾت ًًُْ زياضزَناِْ سُمتِ و زاغُثاوبٔ، بؤيُ ثًَؿبًًٓهُضإ  َطؤظاُْيُ
 .252ًإ ْابًَتُوًَاو يًَهؤَيُضَواِْ ًََصووزا دًَ)املتٓبئني( يُْ

ِٓ بؤ دًٗإ طُيًَو ضِ َُْسإُْٖسَّ يُو بري َخُٓ يُ ؾجًٓطًُض زَططٕ اليإ وايُ تًَطِواًْ
ين ًَهافًًًًًُنإ ثطِ يُ ناضَغات تطَ. ضىْهُ َطؤظايُتِ يُ َُٖىو زواضِؤشيَو  يُ تًَطِواًْ

َبطِيَت و ب طُضزووٕ ٗىوزَيِ" ّ زياضزَخات ناتًَو نُ ًََصوو بُ ًَىاتاّ "بًَزاز
َبُغتَِ ُْسيَهِ زّ ض253ِز ُ ضِ. بَُيهى ٖ ازَّ ًَٖطؾًَهِ َخُٓنُيإ يُ ؾجًٓطًُض زَطُيُْٓ

 .254ووت و زََئًَ بريوضِاناِْ ؾجًٓطًُض باْطِ "ْاًٖىايِ " زَزَٕضِ
ُٖضضؤًَْو بًَت، بريوضِاناِْ ؾجًٓطًُض، غُضَضِاّ َُوزاّ فُيػُفًًاُْيإ، يُ 

ِ زَنُُْوَو زإ ْأًَْ بُ زَوضّ ؾاضغتاُْتًًُناِْ ئُجناَسا يُ ئاؾِ بريّ نؤُْثُضغت
عٌ ًُتًِ َطؤظايُتًسا، نُ ئَُُف زووضَ يُ واقًًتط يُ طُؾُغُْسِْ ضَوتِ ؾاضغتاْ

َُيطُ ضُغجاوَ ًََصوويًُنإ. ُٖضبؤيُف بريوضِاناِْ بو  يؤشيَوبُضزَغت و زووضَ يُ 
ًْا، ئُطُضضِ ؾجًٓطًُض بىوُْ ٖؤيُنِ ياضيسَضّ زَضنُوتِٓ بريّ ْاظيًُت يُ ئَُيُا

( 1933زشّ ْاظيًُت وَغتاو يُ نتًَبِ "غاالِْ بطِياضزإ" زا )ًَىًْذ ّؾُخػِ خؤ
 ططت.َخُٓؾِ يًَضِِِ

ٓطًُض وَنى ئُجناَِ ؾاضغتاُْتًًُناِْ خؤّ نؤتايًُنِ زَيتُظيَٓاُّْ ًبريّ ؾج
بَُيهى  ،اغتِ و ُْزآًَٖاُْنإ ًٖضًإ ْاُٖبىو، نُوا واّ زاْا يُ ًََصووزا ُْضِ
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خىاغتِ ًَٖع غُضزَنُوَّ. الّ ئُو زَوضّ تُنُٓيؤشيا و ئابىوضّ يُ ثًُّ زووََسا 
 زئَ.

ُٖضضِ َطؤظًؿُ بُو ثًًَُ نُ بُضًََُُٖٗٓ "بُضَُِٖ بُضَُُٖنُيُتِ" ئُوا 
فطَِّ زضاوَتُ زَضَوَّ ًََصوو. ئُطُض َطؤظ ُٖض ْطخًَهِ ُٖبَِ ئُو ْطخُ يُ 

َضزا. ٍََُ(، واتُ َُٖيبصاضزَناْسا ُٖيُ ُْى يُ دَُاوخاُْزاُْنإ )ئُضغتىنطاتًِ نؤ
َاْاّ وايُ ًََصوو نؤتايِ  ،ًَََُِٓ و دَُاوَض غُضبهُوَّالّ وايُ ناتًَو خاُْزاِْ ْ

ئاطايِ و يُ ُْبىوْسا ْىقِ زَبًَت. بؤيُ ؾجٓطًُض ًَزيَت و َطؤظايُتِ يُ بًَسَْطِ و ب
 ًًُوَ ثُيىَْسيساض بىو. يُتًِ ظاْػتُْثُضغتاُْ و زوشَٓاشيِ ثاؾطُظّ نؤؤيسيىيابُ ئ
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 بةشي ثَينجةم
 بةرةنطاري  و وةآلمدانةوة
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 وخانى شارصتانببةتواوباكى و طويَزِايةَةى ( ةة ثةيوابووى و رِبَب)

 ت يهيب ةى "ئارةسووى ئادةمبشاد" الىبريؤك

س دىظيَف تؤيٓيب ًََصووْىوغِ طُوضَّ ئًٓطًًع، ئاضْؤَي (َُْعَيطُّ  )ثًُ و ثايُّ
( بُ َُٖىو َاْاّ ئُّ وؾُيُ، A.J.toynbee 1889- 1975)تؤيٓيب 

 ًََصووْىوغًَهِ َُوغىعًِ خاوَٕ تًَبًِٓ قىوٍَ و يُ يًَهؤَيًُٓوَزا وضز و ضشزبىوَ. 
يُوَف ططْطرت ئُوَيُ نُ ًََصووْىوغًَهِ َُوظوعِ و ثُتِ و خاوَٕ برييَهِ 

 ُٓيُنِ يُ زَيسا ُْبىوَ و، ًٖض نً َطؤظاُْ و زووض يُ فُضم و دًاواظّ بىوَ و
يٓبِ بُضوبىوَِ ٖعضيِ ؤبُ خُياَيًسا ُْٖاتىوَ، ت َُظُٖبًِدًاواظيِ ئايًِٓ يإ 

فُيػُفُّ ًََصووزا ضُْسئ نتًَب و  ُٖضوَٖا ظؤضّ ُٖبىوَ. يُ بىاضّ ًََصوو
 غ١زضا—يًَهؤَيًُٓوَّ زاْاوَ، نتًَبًَهِ بُْاوًْؿاِْ " يًَهؤَيًُٓوَيُى بؤ ًََصوو

اغتِ ْايابرتئ و تاضيذ" زاْاوَ. ٖعض و بريّ خؤّ تًَسا طىؾًىَ، ئُو نتًَبُ بُضِيً
ؤشئاوا يُ ًََصوو و فُيػُفُّ بُضَوايرتئ نتًَبُ نُ ُٖتا ئًَػتا ٖعضّ َؤزيَطِْ ضِ

 و ثايُبًَٓسَ. بُٖاًََصووزا ثُّ ثَِ بطزبَِ. نتًَبًَهُ تا بًًََِ بُ
ًُغىوف، بُ ؾًَىَيُنِ بُضثطغاُْ يُطٍَُ تؤيٓبِ ًََصووْىوؽ و بريَُْس و فُي

تؤيٓيب ؾاْبُؾإ يُطٍَُ ؾاْاظّ و بُضوبىوّ و  ناضّ ُٖبىوَ.ًََصووّ ئازًََعاززا 
ضُّ ططتىوَ و يُطَُيًسا َُٖيسيَطّ َُٖيُ و داضوباض يُطٍَُ ثطِوثىوضِ ئازًََعاززا ضِ

ظطاضبىوَ و َاْسووبىوٕ و بَِ بطغتِ و بَِ خًَطيِ تاقِ نطزووَتُوَ و ثاؾإ ضِ
غُضنُوتىوَ و يُشيَط ضاَيٌ خىئَ و خؤٍَ و خطاثُناضيسا زووباضَ غُضّ زَضًَٖٓاوَتُوَ و 
شياوَتُوَ. ئُّ بريَُْسَ يُطٍَُ ئازًََعاززا تُعاَىىل نطزووَ، بُتَُاّ ئُوَف بىوَ 
نُ ًََصووّ ئازًََعاز، بُؾًَىَ و يُغُض ئاغتِ دؤضبُدؤض زووباضَ ببًَتُوَ. بُو دؤضَ 
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ثات و تُئهًسّ نطزَوَ، نُ ئازًََعاز زَتىاًَْت يُ )ؾاضّ خاَؤؾاُْوَ( بطاتُ زوو
 )ؾاضّ شيإ(، ُٖضضُْسيؿُ شيإ و ضظطاضبىوٕ بؤ نُؽ ُٖتاغُض ْابًَت.

ىتًإ تؤيٓيب ئُفالتىوِْ غُزَّ بًػتَُُ، ضىْهُ زاواّ زاَُظضاْسِْ ط
ئُفالتىوٕ" ئًٓذا  فُظيًُتُنُّدًٗاِْ زَنات، وَنى "ؾاضَ  فُظيًُتِسهىَُتًَهِ 

تايِٓ ئُزَب و ًََصووَ. بَُيهى طىتًؿًإ "خاوَٕ ثُياًََهِ ُؾطىتًإ تؤيٓيب ئ
 و ئُوَ بىو نُ نُؽ ثًَـ ئُو، وَى ئُو ًََصوو تاظَيُ" َُٖىو ئَُاُْف يُبُض

نُ يُنًَهُ يُ ضَخُٓططَ طُوضَناِْ  -فُيػُفُّ ًََصووّ ُْْىوغًىَ. ئًٓذا غىضونٔ
ًُٓوَّ ًََصوو نُ تؤيٓيب ثًَىَّ َاْسووبىوَ، طُوضَتطئ ىتِ: يًَهؤَيطتؤيٓيب 

 يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصوو يُّ ظََاُْزا. ّئاغُواضّ ٖعضَ يُ بىاض
ئُطُض تؤيٓيب يُغُض ئاغتِ دًٗإ، ئُوَْسَ بُططْط زابٓطيَت، نُواتُ يُْاو 
ًًًَُتاِْ دًٗاْسا َُْعَيطُ و ثًُ و ثايُّ تايبُتِ خؤّ ُٖيُ، ُْخامسُ يُالّ 

اليُِْ ًَُضَب، ضىْهُ تؤيٓيب ُْبعّ نًَؿُناًْإ ططتىوَ و بُ زَيػؤظّ و بع
ضاضَغُضّ   وَٖا ططفتُناًْاِْ ضاضَغُضنطزووَ، بُدؤضيَهِ ئُوتؤ نُ ًٖض بريَُْسيَو

ُْنطزووَ. تؤيٓيب باغِ بابُتِ يُنًًَتِ عُضَبِ نطزووَ، ضاؾًطُياْسووَ، نُ ئُّ 
غُيُيُنِ غطوؾتًًُ، يُ ناتًَهسا نُ زَبًَت ببًَت، ضىْهُ َُ يُنبىوُْ ُٖض

 ُواظَيِ زياضزَيُنِ ْاناوَ، ئاضَظووّ عُضَب ُٖض غُضزَنُويَت.تثُضِ
ؤى مزدووة، تةنبا ةة ضةنو شارصتانببةتبَضوو،  شارصتانببةتى
 دةضو ك مةَةبَؤى بةرديو

تؤيٓيب ظايؤًْعّ تاواْباض زَنات و زََيًَت: زاطرينطزِْ فُيُغتني تاواْباضيًُنِ 
و زََيًَت: ًََصووْىوغاِْ  اّ ًََصووْىوغاِْ دىو بُ زضؤزَخاتُوَو ضِ ووُْضِ  و هطائاؾ

ُوَ. ًََؿهِ ًَصووّ خؤيإ ْىوغًىَ و زَيطًَطِْدىو، تًُْا بُضِاوبؤضىوِْ خؤيإ َ
ئُواُْ ٖعضّ " ؾعب اهلل املدتاض" زَغتَُؤّ نطزووَ، طىايا ئُوإ طُيًَهٔ يُ اليُٕ 

ئُّ خُياَيُ يُ ًََؿهًإ زَضْاضًَت. َُٖىو  ضؤشطاضُزضيَصايِ ، بَُٖيبصيَطزضاوٕ خىاوَ
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ًًًَُتُناِْ تط بُضِاّ ئُوإ يُ دىو خىاضتطٕ، يُ ئازًََعاز ْعَرتٕ، َُٖىو 
ًًًَُتُنإ يُ ؾُضيعُتِ خىزا بَِ ئاطإ و ْاوّ "االممني" واتا ْاوّ زؤغتاِْ َُٖىو 

 ّ بُخؤيإ زَنُٕ.ًًًَُتإ يُ خَُيهِ خؤيإ زًََْٔ، طاَيتُ و قُيمُض
     دىو يُ قَُيُّ زَزات و زََيًَت:   ووهِ َطزؾاضغتاًًُْتًَتؤيٓيب دىو بُ ثايماوَّ 

 زبىو.ضبطيتني تًُْا يُ ضُْس نؤََُيًَهِ بُبُ
ازَنًَؿَِ نُ يُطٍَُ زوشَِٓ َُغُيُيُنًـ نُ ظيرَت فهطّ ئُو فُيُغتًًٓاُْ ضِ

ػاظ زَبُٓوَ، ئُوَيُ نُ تؤيٓيب غضاضَْىوووبُضِووّ ؾُضِيَهِ ظايؤًْعَِ زاطرينُضزا ضِ
اّ خؤّ يُغُض زَضبطِيىَ و ثًَِ زََئًَ بُخؿـ و بُضوبىوَِ دىو، ئُوَتا زََيًَت: ضِ

، بُضًََُٖٗٓاوَ( ؾتًإ Diaspora -ُواظَيِتبانِ يُ )ثُضًَِدىويُنُنإ بُٖؤّ ب
يُى زَوَيُتسا  ُواظَيِ، وَى خؤيإ زََئًَ. ثاؾإ نُ ئُوإ يُْاوتُِِْى ويَطِاّ ثُض

 نُ يُ ئُغاَلبانًًُنُؾًإ َُْاوَ ،ًَنؤبىوُْتُوَ و يُنًإ ططتىوَ، واتا ٖؤناضّ ب
نُ ئُّ نؤبىوُْوَيإ  ،ًَٗٔ. غُضباضّ ئُوَفبُضَُٖبىوبىوَ ٖؤّ ئُوَّ نُ بنب بُ

بانًًُنِ ًَُ يُ بًَطُظثُضغتِ يُ فُيُغتني" بطيتً"واتا زضوغتبىوِْ زَوَيُتًَهِ ضِ
ضَب نُ عُضَبُنإ يُ زشيإ زَوضووشئَ. ثاؾإ ْاَُٖىاضيِ دىويُنُ يُ تُواو يُ عُ

ووٕ و ضِ يُُواظَيًسا زووباضَ زَبًَتُوَ. ضاغتًؿت زَويَت ئُّ قػُتضُوغاْسُْوَ و ثُضِ
 ئاؾهطايُ، ُْى ُٖض تًُْا بطِواّ عُضَب و ئًػالّ بُ َُغُيُّ فُيُغتني ثتُوتط

اليُٕ و غُضبُخؤيِ وْىوغًَهِ بًَ، نُ يُ ًََصوزَنات يُغُض ئُو ئُغاغُّ
"بًاًًُْوَ" زَضضىوَ، بَُيهى زَياخناتُ غُض ُٖوَغٌ ئُوَّ نُ يُ بريؤنُنُّ 

 نُ ئُّ َُٖيىيَػت و بؤضىوُّْ ىلَ ثُيسابىوَ. ،بهؤَيُٓوَ
َُٖيىيَػتاُّْ تؤيٓيب تىوؾِ ْاسُظّ و زوشَٓايُتًًُنِ ظؤضّ نطزووَ، ض  ئُّ

َيُتباضّ زا وَعسّ خُدا 1917ئُواُّْ نُ يُ غاَيِ ئًٓطًًعَناِْ " غًاغًًُيُاليُٕ 
اليُٕ خىزٍ دىويُنُناُْوَ، يُ ناتًَهسا ًٖض تؤيَصَض و بُيفؤضيإ زَضنطز" ض يُ

غًاغًًُى ُْيتىاًْىَ وؾُيُنِ ُٖقًاُْت يُّ بابُتُوَ بٓىوغًَت يإ بًًََت. تؤيٓيب 
نُ ؾُثؤيُنُّ َُٖىو  ئًػطائًٌ يُْاو ئُّ زَضيا عُضَبُزا، :يُ َىساظَضَيُنًسا وتِ
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زَبًَت، ضىْهُ ئًػطائًٌ  نُْاضَناِْ ططتىوَتُوَ ُْٖسَّ ثَِ ْاضًَت، يُ خؤيُوَ تُواو
ًًُْ و ئُطُض  يُغُض بٓاغُّ طُْسََيِ زضوغت بىوَ و يُباض –وَى تؤيٓيب زََيًَت 

 ئًػطائًٌ ْاشيَت و بُضزَواّ ْابًَت. ،عُضَب بًاُْويَت و سُظبهُٕ
ائًًًـ نتًَبًَهِ بُْاوًْؿاِْ "طىَطاِٖ تؤيٓيب و وَظيطّ زَضَوَّ ئًػط

 َىغىَيُإ" زاْاوَ.
ِ ؾاضغتاًًُْتَُٖىو بُؾُناِْ نتًَبُ طُوضَ ًََصوويًُٓنُيسا باغِ  تؤيٓيب يُ

عُضَب و ئًػالَِ نطزووَ. ُٖضوَٖا دًَطايُنِ بُضضاوّ يُ نتًَبِ "ْعيهبىوُْوَّ 
اؾِ طُياْس نُ ئايًِٓ ئًػالّ ووَ و ضِئًػالّ تُضخإ نطز ًََصووْىوغًَو يُ ئايني" بؤ

يَو زَنُويَت و يُ َُٖىويإ يُ َُٖىو بريوباوَضِيَهِ ئايًِٓ ظياتط يُطٍَُ عُقًَسا ضِ
ظياتط بُضاَبُض بُ بطِوا و ئًُإ بُ ثطَْػًجِ يُنًَتِ و يُنبىوِْ خىاّ طُوضَ، يُ 

ُضظ و بااليِ خىزّ اؾهاواُْتطَ و يُ ظآًِْ ؾُضَفُُْسيِ و خىزاوَْس و بووتط و ضِضِ
 ووْرت و ئاؾهطاتطَ. خىاّ طُوضَزا ضِ

ووناضَ وونُف و ضِتؤيٓيب ئاَاشَ زَزات بُ زؤخِ ئًػالّ و زََيًَت: ئُو ضِ
زضاًًَُّ يُطٍَُ ئًػالَُتًسا يُ زايهبىو و زَضنُوت ظؤض يُو ظياتطَ نُ يُطٍَُ 

ضَُتًـ" ز.ر" ظيسا زَضنُوت " ثًَػَُبُضّ بُ سىىُٖضزوو ئايًين َُغًشًًُت و ب
خاوَٕ ثُياًََهِ ئايًًِٓ  ئُوَ ئُوثُضِّ ظيطَنًِ غًاغًًُ و نُ ،بُ خَُيهِ غُملاْس

 نُ زََئًَ ٖؤّ طُوضَ و ،طُوضَيُ. تؤيٓيب تُئًًسّ قػُناِْ ًََصووْىوغإ زَنات
اّ ئُو دًَططَناِْ ثًَػَُبُض ُ. بُضًِبٓربِّ باَلوبىوُْوَّ ئًػالّ، ٖؤّ َاززي قُتعًِ

فُضظيَو  إ بُّ ئايًُٓ تاظَيُ ًَٖٓا، ئايًُٓ تاظَنُ تًُْا ثًَىيػتِ بُ ضُٕنُ بطِواي
 ُضظاُْف ظؤض ططإ ُْبىو.ُٖبىو. ئُجناَساِْ ئُو ف

طُوضَ،  ًٌِْ خُاَلتُ بُ ًَػطيًُنإ. ًََصوْىوغ يَُوًََػطُٖضضِ يُ باضَّ 
ت. ناتًَو ِ ًَػطيًُنإ زَناؾاضغتاًًُْتؤَيِ تؤيٓيب ظؤض بُزٍَ و ٖاوغؤظّ باغِ ضِ

ىتِ: يُ بُؾُناِْ نتًَبُ طَخُّٓ يًََططت و ضِ -ئُضُْغت باضنُض –ًََصووْىوؽ 
ووبُضَ زَبًَت، يُنِ ئُو ضِ ووبُضيَهِ بؤ ئًٓطًتُضَ زاْاوَ بُ قُزَض ؾُفطُوضَنُيسا ضِ



 

060 

نُ بؤ ًَػطّ تُضخإ نطزووَ" تؤيٓيب بُضثُضِ زَزاتُوَ و زََيًَت: ئُوَّ يُ 
ووبُضّ ًَػط ئُوَ تًُْا ضِِِ ٓطًتُضاّ نطزووَ بُ ؾُف يُنُِّ ئًضووبُضّ فُٖطَغُن

ُنُ ثُجناو ْؤّ بؤ ًَػط غَثًَهسازاُْ، ُْى َٔ ئُو زَبىو يُ ؾُغت بُؾِ فُٖط
تُضخإ بهات، ضىْهُ ًَػط وَى تؤيٓيب زََيًَت: غَِ ُٖظاض و ثًَٓر غُز غاَيُ بىوَتُ 

َُٖىوّ ثًَٓر ُٖظاض  دًٗإ ؾاضغتاًًُْتِتُوَضَّ ًََصووّ دًٗإ، نُ ًََصووّ 
ِ ًَػط يُ غًػتَُِ وضزناضيِ ؾاضغتاًًُْتغاَيُ. تؤيٓيب باغِ زَغهُوتُناِْ 

إ و نًَؿإ و ئُْساظَيِ بًٓا و ُٖضَّ و باظضطاِْ و ىًَثئاوزيَطيَِ و ظاْػتِ ْىوغني و 
ػابات و زآًَٖاِْ غاَيٓاَُ و نؿتىناَيِ ًئاغٓطُضّ و ظيَطَِْطُضّ و ضٓني و ظاْػتِ س

زَنات و بًٓانطزِْ ُٖضََُنإ  .تاز..ُضْاَُ و ثعيؿهِ و نًًُا و َؤًَا وبُب
، نُ َُٖىو تىاْػتِ ّئًساضَّ ًَػط ِزَنات بُ ؾاًَٖسّ غُضنُوتٔ و ثًَؿهُوتٓ

ُئُجناّ طُياْسِْ ئُّ بنطزووَ، بؤ  ِٖىُْضّ و ئابىوضّ و ئًساضيِ ًَػطّ ئاَازَباؾ
ثًَٓذَُِ ًََصووّ ًَػطزا ٖاتىوَتُ  ؤشَ دىاُّْ يُ ضاخِ بَُٓاَيُّ ضىاضَّ وثطِ

 ّ طُوضَيِ نُ نُؽ ْايطاتَِ. يىتهُناتَِ نؤََُيطُّ ًَػط طُيؿتُ ،زَغت 
نُ ُٖتا ئًَػتاف  ،ّ طُوضَيِ ًَػط ئُو ئًؿُ ثاؾاُْيُيىتهَُُبُغتًـ يُ 

ؤشَطُيًَهِ َاوُْتُوَ، ًَػط بُ منىوُْ، بُٖاوزَْطِ و ًَٖعّ ئازًََعازّ ًَػط ثطِ
اضّ بؤ ضانهطزِْ طىالو و ظَيهاوَنإ بًٓاز ْاو ُٖضََُناًْؿِ زضوغت ظؤضّ ئُْساظي

ّ ئًساضَو غًاغُت و ٖىُْض و ئايًًٓـ ُٖضضِ يىتهُنطز. ُٖض يُو ضاخُزا طُيؿتُ 
ُٖض يُ ضاخِ ًََُىنُناْسا ؾطتىؾؤّ يُ  ّزواّ ئُوَ، ًَػطّ ئًػالًَُتًًُ

زَضنطز ئُوغا بىوَ  ًِؿاُْنًغُيًبًزا بطِّ و  –ؤيُنإ يُؾُضِّ عُئ دايىوت غَُ
قُاَلّ قاميهاضّ غُضباظيِ َىغىَيُاُْتِ و ثايُّ بًَُٖعّ ئابىوضّ و غًاغِ و َٓاضَّ 

اّ تؤيٓيب زواّ ئُو َُٖىو غُضنُوتٓاُْ بىوَ قَُيػاِْ ؤؾٓبريّ و ئايًِٓ ًَػط بُضِِِضِ
 عُضَبايُتِ و ئًػالَُتِ.

ئُوَ تؤيٓيب يُ غاَيِ  َغُِْ عًَطاقُ،نؤِْ ضِ ؾاضغتاًًُْتُِٖضضِ عًَطام و 
زا ٖاتُ عرياقًَـ زواّ ئُو غاَيُّ نُ نتًيَب "نىضتُّ يًَهؤَيًُٓوَّ ظايًِٓ  1956
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ىتُوَ و طًََصوو" يُ عًَطاقسا تُضدَُُنطاو باَلونطايُوَ، يُ عًَطام ضُْسئ َىساظَضَّ 
بُضّ باقط، ئُو ناتُ بُضِيَىَ تُٖايُطَُيسا بىو. َاَؤغتا  ِيؿ -باقطتُٖا  –َاَؤغتا 

ئاغُواضَناِْ عًَطام بىو، يُنُّ نُغًـ بىو نتًَبُ طُوضَنُّ تؤيٓيب نطز بُ 
ـِ ؾاضغتاًًُْتِ واَلتعُضَبِ. تؤيٓيب غُضّ يُ ؾاضّ ُْدُفِ ثريؤظيـ زاو بُ 

غُضّ زا يُ  نُ ،زدنًُ و فىضاتًـ ظؤض غُضغاّ بىو. ناتًَهًـ ضووباضَنُّ
ىتِ: ئُّ طَىضابِ" يُوَ وَغتاو، َؤظَخاُْنُّ عًَطام. ظؤض بُزياض"بُضزَنُّ سُ

بُضزَ ْاوّ ئُو َُيًهُ طُوضَيُّ يُ ًََصووّ دًٗإ و يُ ًََصووّ ثًَؿهُوتِٓ 
نُغايُتِ ًََصووّ نؤٕ، بَُيهى  رتئعُزاَيُتسا بُ َُْطّ ًَٖؿتُوَ و نطزّ بُ ْاوباْط

بُْاوباْطساضتطيِٓ ًََصووّ َُٖىو ضاخُناًْـ، دا يُبُض ئُو َُٖيىيَػتُ 
عًَطام يُ ثًَـ َُٖىو نُغًَهُوَ طُوضَيُ  ،ُْساُْيُّ ئُّ ًََصووْىوغُؾُضَفُ

ئُوَبىو وَظاضَتِ  ،ًـيباوَؾِ سىضَُتِ بؤ ططتُوَ، ض بُ ظيٓسوويِ و ض بُ َطزوو
ضاطُياْسٕ بُ ٖاوناضيِ يُنًَتِ ًََصووْىوغاِْ عُضَب، َُٖطَداًَْهِ تايبُتِ بؤ 

 ْىخبُّ( زا نؤََُيِ 1977اَيِ )غاظزا، يُ زوابُزواّ َاْطِ تؿطيِٓ يُنَُِ غ
يإ بؤ ئُو ُبىاضّ ًََصوو و فُيػُفُّ ًََصووّ تًًَسا بُؾساضبىوٕ و ئاُْٖطًَهِ ؾايػت

َُٖيىيَػتُ بىيَط و بُدُضطُّ تؤيٓيب بُضاَبُض بُ عًَطاقًًُنإ و عُضَب و 
 طًَطا. ،بًاًًُْناًْـ

غُيطّ  اوبؤضىوِْ تؤيٓيب بُالّيُبُض ئُو ٖؤياُّْ بامسإ نطزٕ. ضِ
ئُوضوثايًُناُْوَ بُٖاو ْطخًَهِ طُوضَيِ ُٖيُ، نُ يُ خُياَيِ ظؤضبُّ ًََصووْىوغاِْ 

يُ ئاغتِ ٖعضّ ئُوضوثِ اليساوَ بؤ  –وَى خؤّ زََيًَت  نُ ُٖض ،ؤشئاواو دًاواظَضِ
ٖعضّ دًٗاِْ، ضىْهُ ئُو َاززَ ًََصوويًُّ ئُو ُْٖس بُ ثًَعَ و ُْٖس دؤضاو دؤضَ 

ِ يُبريُْضىوَ، ؾاضغتاًًُْتًَهووزاوطُىل ًٖض ُ ًْىَضًَُناًْؿسا ضِنُ بططَ يُ منىوْ
خؤيإ  ُناِْؾاضغتاًًُْتٓسّ و عُضَبًـ ُْٖس ططْطِ بُ ًيُبُضئُوَ ضًِٓ و ٖ

 ئُوضوثا بسَٕ. ؾاضغتاًًُْتِزَزَٕ، َُطُض ُٖض ًَٖٓسَف ططْطِ و بايُر بُ 
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ىَ، ُٖضوَٖا غًّ اليُنِ زياضنطاوّ ظؤضّ ُْْىوثاؾإ تؤيٓيب تًُْا ًََصوو
َاوَيُى ُْزاوَ، بَُيهى يُ َُٖىو  ؾاضغتاًًُْتِططْطًِ بُ ًََصووّ يإ بُ 

دًٗاِْ بُ نؤٕ و تاظَوَ بُ زضيَصايِ ظياتط يُ ثُجنا غاٍَ ظؤض بُ قىوَيِ و  ؾاضغتاًًُْتِ
َخُٓ يُ ًََصووْىوغاِْ زيهُ و بُثًَع و بَُُوظوعِ نؤَيًىَتُوَ، ثاؾإ ئُو، نُ ضِ

ّ ًََصوو زَططيَت و زََيًَت، ئُواُْ يُ ْؤنًَو ْؤ ثاضوو زضوغت زيهُاِْ فُيًُغىوفُن
زَنُٕ )واتا يُ َاززَيُنِ نُّ قىيُيُنِ بُضظ زضوغت زَنُٕ( خؤ َُبُغتِ يُ خؤّ 

ظاْني و بَُٓاّ ًًُْ. ئُوَّ نُ ئُو زَيهات تًُْا يًَهؤَيًُٓوَيُى ُْبىوَ، نُ يُغُض 
يَطُّ غُفُض و َيِ زاوَ  ئُو يًَهؤَيًُٓوَيُّ يُ ضِ زاَُظضابًَت، بَُيهى ظؤضتط ُٖوينتز

ٖاتىضؤوَ، ظياتط يُ َُبُغتُنُّ ْعيو بهاتُوَ. واتا ئُطُض بؿًَت زَتىاْني بًًََني يُ 
ووّ ثًَعّ َاززَّ ووزاوَنإ زَضًَـت" و يُ ضًََِصووْىوغًَهِ غُض َُيساِْ ضِ"

بُو ْاطات و ًٖض  ًََصووؾُوَ نُؽ ْاتىاًَْت بًًََت َٔ تؤيٓبًُُ، واتا نُؽ
 و  يُ( الثُض6290ٌَِ بؤ ْانطيَت. ئُوَتا نتًَبُنُّ نُ )ًًََصووْىوغًَو وَى تؤيٓب

( الثُضَِيُ و ْعيهُّ بًػت 332ؤنُنُّ )تًُْا ْاوَضِ وبُظيرَت يُ غَِ ًًَؤٕ وؾُ 
ثطَِ يُ ظاًْاضٍ ثطِ بُٖاّ ظاْػتِ ًََصوو و يًَهؤَيًُٓوَّ  ،ُٖظاض ثًَٓاغُّ تًَسايُ

فِ و َُعطيفُّ ئُزَبِ و ئايًِٓ، َُٖىو واَلتاِْ ئُّ غُضظًََُٓ زَططيَتُوَ، فُيػُ
، تا زَطاتُ ظََُِْ شياِْ خؤّ، ئَُُ غُضباضّ ؾاضغتاًًُْتُوَ ُٖض يُبُضَبُياِْ 

 نُ زاياِْ ْاوَ و نتًَبطُيًَهِ ظؤضٕ. زيهُّ نتًَبُ ظؤضَناِْ

 ةخهةى ت يهيب ةة يشر و ب ضوونى مبَذوونووس ورِ
 ووفةكانى مبَذووى ئةوروثافةيلةص

اوبؤضىوِْ ًََصووْىوغاِْ ئُوضوثا َخُّٓ يُ ضِٓطًُض تؤيٓبًـ ضًُِٖض بُ ويَُّٓ ؾج
ططتىوَ، نُ يُ باضَّ ًََصووَوَ يُ ظَئ و ٖعضّ ًََصووْىوغاِْ ئُوضوثازا زايهىتاوَ و 

ُيُى، بىوبٔ ب ؾاضغتاًًُْتُنإواظيإ ىلَ ًَُْٖٓاوَ. تؤيٓيب بُ زووضّ زَظاًَْت، نُ 
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ًَٖؿتا ُٖض بُضَو شووض، بُؾًَىَّ  ؾاضغتاًًُْتَِوتِ واتا بُ زووضّ زَظاًَْت نُ ضِ
 ؾاضغتاًًُْتِزَبًَت، ضىْهُ  ؤشئاواو تُواوضِ ؾاضغتاًًُْتُِٖضَّ غُضزَنُويَت و يُ 

، تؤيٓيب ئُو بريوبؤضىوْاُْ ؾاضغتاًًُْتاُْيُ ؤشئاواو وَضَغُّ ؾُضعًِ َُٖىو ئُو ضِ
 َتسَناتُوَ.ضِ

ُناِْ ؾاضغتاًًُْتئُوضوثا يُ َُٖىو  ؾاضغتاًًُْتِتؤيٓيب يُو باوَضَزا ًًُْ نُ 
زَطُيًَُْت نُ ئُو ٖعضو بريَ بطيتًًُ  اٍط بًَُٖعتط و بُثًَعتط و ططْطرت بًَت، تؤيٓيب ضِت

 ؾاضغتاًًُْتُناًْإتًُْا يُ قػُ و قػَُيؤى و تَُيُّ ئُوضوثايِ نُ بؤ خاوَٕ 
اغت و ئُوثُضِّ ؤشُٖآلتِ ْاوَضِِِئُوتؤ يُ ضِ ؾاضغتاًًُْتِ ْاوَتُوَ. ئُو زََيًَت،

ئُوضوثا ثًَؿهُوتىوتط و  ؾاضغتاٌْيُ  ٕؤشُٖآلتسا بُ نؤؾؿِ ئازًََعاز زضوغت نطاوضِ
ووّ َغُْرتٕ، بَُيهى يُ ضِغُضنُوتىوتطٕ، ُْى تًُْا يُبُضئُوَّ نُ نؤْرت و ئُغًَرت و ضِ

َ ا بُثًَعتط و بااَلتطٕ، ئُوَتا بٓؤضِئُوضوث ؾاضغتاًًُْتَِاوَّ ظًََُْؿُوَ يُ 
ًَػط، يُ ُٖظاضَّ ضىاضََِ ثًَـ ظايًُٓوَ، ُٖتا غُزَّ ثًَٓذَُِ  ؾاضغتاًًُْتِ

ظايني تَُُِْ ُٖض بُضزَواَُ و تاظَيُ، ئُو َاوَيُ غَِ داض بُ قُزَض َاوَّ شياِْ 
 .ظياتطَ طؤُوَ تا ئًَُِِؤشئاواو يُ بىوًْنؤََُيطُّ ضِ

دًٗإ بُثًَِ ئُو بريؤنُ تاظَيُّ  ؾاضغتاًًُْتُناِْنبىوِْ ضاغتًؿت زَويَت، يُ
و نًَؿُّ ثطِ يُ ظَمحُتِ  وونُؾِ يًَهؤَيًُٓوَّ ؾاضغتاًًُْتِؤشئاوا خُياَيًَهُ و ضِضِ

 .زيهُ ًًُْو ًٖضِ  زَنات  ئُو يًَهؤَيًُٓواُْ غُثاْسوويُتِ

 ناشببَت دابةشبوونى صىَ ك ضؤةيى نةبووة و
نُ وَى يُ ظَيِٓ  ْىيَسا ُض غَِ نىضهُّ  نؤٕ و ْاوَْس وُغزابُؾبىوِْ ًََصوو ب

َخُّٓ ؤشئاوازا دًَطاّ خؤّ ططتىوَ، ئُوَ يُاليُٕ تؤيٓبًًُوَ ضًََِصووْىوغاِْ ضِ
ايطُياْس ئُو زابُؾهطزُْ يُ ئًؿِ نُغًَو زَضًَت يُ دىططافًا و تؤيٓيب  ضِ يًَطريا

و يُ باغِ ئُوضوثا و زَضياّ بعاًَْت و نتًَبًَو يُغُض دىططافًاّ دًٗإ زابًَٓت 
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ُْبًَت و زََيًَت ئُّ زابُؾبىوُْ غَِ نىضهُيًُّ  ًٖضِ تطّ تًَسا ْاوَضِاغت ظيَرت
 ًََصوو و غاَيٓاَُّ ظايًِٓ يُ زَضَوَّ ئُوضوثا بًُٖض ْاضًَت.

 ةبَؤوانةوةى رةطةسدؤصتبض ةة ئارادانببة 
باوَّ ئُوضوثايـ  َُطُظزؤغتًًَََصووْىوغِ طُوضَ تؤيٓيب، ئُو يًَهساُْوَ ضِ

َطُظزؤغتِ يإ دٓػًِ" ًََصوو ُٖيُ و َتسَناتُوَ نُ بطِوايإ بُ يًَهساُْوَّ " ضِضِ
َخُّٓ زَزات. غُضاِْ ئُّ زابُؾهطزُْ طؤز و ئًفًًذُف ئَُإُْ: )ٖؤغنت ض ِِ ضبُ

( و )نؤْت  Houstun Stewart Chamberlain –غتًىاضت ضُربئ 
( و )فطميإ Treitschke –يَتؿو ( )تطCounte de Gobineau –طؤبًٓؤ 

freemane ( و )ططاْت-  Grant  ٕئُواُْ، نُ خاوَِْ ئُو يًَهساُْوَيُٕ اليا )
وَٖايُ، نُ طُالِْ دًٗإ خُغًَُتِ زياضنطاويإ ُٖيُ و ئُوإ بُثًَِ ئُو خُغًَُتاُْ 
 ًََصوو زازَضِيَصٕ و زَيٓىوغٔ و خُغًَُت و دؤضّ " غجِ" بُغُض ٖاودٓػِ خؤياْسا

دُضَاِْ" زا خُغًَُتِ  –بانىوضّ  –زازَبطِٕ، بُتايبُتًـ بُغُض "ْؤضزّ 
ضَطُظزؤغتِ زازَبطِٕ، نُ يُو خُغًَُتاُْوَ سىنُِ ظؤضًَََِ و تىْس بُغُض ًََصووزا 

ئُّ يًَهساُْوَيُ يُ  َُٖيططاِْزَغُثًَٓٔ. ئُوَتا َػتُض ضُربئ نُ يُنًَهُ نُ 
 The foundation of the – نتًَبًَهسا )بٓاغُناِْ غُزَّ ْؤظزََني

nineteenth century زََيًَت: )ًََصووّ ضاغتُقًُٓ يُو غاتُوَ  و ( زَْىوغًَت
ثًَسَنات، نُ ئَُيُاُْنإ، بُ زَغتًَهِ بًَُٖع َرياتِ نؤُْناًْإ وَضططت (  زَغت

زياضيؿُ نُ ئُّ دؤضَ بريؤنُ ضَطُظزؤغتاُْيُ، يُ ضووّ ظاْػتِ دٓػِ ئازًََعازَوَ، 
طؤثؤيؤدًاوَ( ًٖض زضوغت ًًُْ و ُْدٓػِ باالُٖيُ و ُْ دٓػِ ػيُ ضووّ )ئُْ واتا

 ؾاضغتاًًُْتْعّ و بَِ بُٖا، ضىْهُ َُٖىو دٓػُنإ زَتىأْ ئاَطاظ و ٖؤناضّ 
 ساؾاضغتاًًُْتبُزَغت بًَٓٔ و ئُطُض ًًًَُتًَهًـ، نَُرت يإ ظؤضتط يُ زاَُظضاْسِْ 

ووّ زاوَو ًٖض ضدِ شيٓطُنُيُوَ ضِبُؾساضيِ نطزبَِ، ئُوَ بُٖؤّ ُٖيىَُ
َْطِ ثًَػت دؤضَ خؤطىجناْسًَْهُ َْطِ ثًَػتُوَ ًًُْ، ضىْهُ ضِثًَىَْسيًُنِ بُضِ
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يُطٍَُ شيٓطُزا يُ ضُْسئ ًًَؤٕ غاَيُوَ بؤ ئُو ئازًََعازاُْ َاوَتُوَ و بُ زَغت 
 خؤيإ ًًُْ.

بُؾساضبىوُْ و  ساؾاضغتاًًُْتزيًُنإ يُ ضىاض يإ يُ ثًَٓر ضبُضِاّ تؤيٓيب، ْؤ
ا بُؾساضبىوُْ، بُالّ ضَطُظّ سؾاضغتاًًُْتئُيبًبُناًْـ يُ ْعيهُّ سُوت 

سا بُؾساضيًإ نطزووَ، ؾاضغتاًًُْتئازًََعازّ زَوضوبُضّ زَضياّ ْاوَضِاغت يُ زَ 
ُ يإ وَى ًْض –ططْطُناًْإ ئُواُّْ ًَػط و ططيهُ. بُو دؤضَ زَبًٓني دٓػِ غجِ 

بُؾساضبىوِْ نَُِ ُٖبىوَ و يُنُّ نُغًـ نُ ئُّ  –ُواِْ غجِ ثًًَإ زََيًَت ثاَي
ز زاْابًَت، ئُوَ طىبًٓؤّ ئازًََعازَ غجًًُّ يُغُض نىضغًِ ًََصووّ ئازًََعا

ئُو ناضَّ  ساَُِٖ ظايًًٓيُ بُضِايِ غُزَّ ْؤظزَ نُ،ضاتِ فُضَْػًًُ " ئُضؤغتؤ
ا سؾاضغتاًًُْتًَهنطزووَ. بُضِاّ تؤيٓيب ضَطُظّ ضَف. يُ زضوغتهطزِْ ًٖض 

بُؾساضُْبىوبًَت، ئُوَ بُٖؤّ ُْبىوِْ ثاززاؾت و زاُْوَيُ يإ بُٖؤّ ُْبىوِْ 
يإ  ،جانِ يإ ُْبىوِْ طىيَطِايَُيًًُوَ. قكىض ايتشسيِ واالغتذابُ( ثُيسابىوًََ)ب

ئُوَتا نُ ًَٖؿتا زَضفُتِ ئُوَّ بؤ ُْضَِخػاوَ، ضىْهُ طُالِْ ضَؾجًَػت ًَٖؿتا 
ناِْ ئايٓسَزا ؾاضغتاًًُْتَُنُٕ، نُ بُ ؾًَىَيُنِ ضاى يُ زضوغتهطزِْ ضاوَضِيَِ ز

 بُؾساضّ بهُٕ.

 دووةم9
اّ يَطا بؤ ؾطؤظُنطزِْ بريؤنُنُّ خؤّ تُخت بهات، ضِتؤيٓيب بؤ ئُوَّ ضِ

ِ ٖعضّ َتهطزُْوَناْاّ خؤّ و ضِنؤََُيًَو يُ فُيًُغىوفاِْ ًََصوو تاوتىَّ زَنات، ضِ
 ضِِِِِاّ خؤّ زَضزَبطَّ :ئُوإ زَْىوغَِ و بريوِِِِِ

  
 بريؤكةى دةوَةةت ةةالى يبطل9َ -0

سُوَ ططت و وّ ًََصوو بُ بريوباوَضِّ ضُوََٓخُّٓ يُ بريؤنُناِْ بُغت)تؤيٓيب ضِ
ح يُ بىاضّ ًََصووزا زَضزَنُويَت( و زََيًَت ئُّ بريؤنُيُّ ًٖطٌَ يُغُض قػُ ووتِ، ضِ
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سِ غُضبُخؤيِ ًًُْ، ويفطز( ض)اتانُنُؽ  نُ طىايا ،و قػَُيؤنِ ئُوَ وَغتاوَ
يُ نؤََُيطُ و ثاؾإ ئُو بريؤنُيُ طُيؿتُ ئُوَّ  بُؾًَهُنُؽ )ايفطز( تانُضىْهُ 

نُ نؤََُيطُ بُضِيَع و َىقُززَؽ زابًَٓت و يُ ؾًَىَّ زَوَيُتسا خؤّ بٓىيًََٓت )واتا 
ا يُ ووِْ و بُ ئاؾهطيُبُضظتطئ زَظطاّ نؤََُيطُزا خؤّ بٓىيًََٓت (. ئَُُف بُ ضِ

و سعبُ ْاظيًُنُيسا زَضنُوت نُ غُضاِْ ئُو  نؤََُيطُّ ئَُيُاِْ يُغُضزََِ ًٖتًُض
سعبُ يُ زَيِ َُٖىو ئَُيُاًًُْنسا تُقسيػِ ئَُيُاًْا و زَوَيُتِ ئَُيُاًْإ زَنطز، 

ْرت بًًَنَي ووْاظيًُنإ يُ دًاتِ ثُضغتِٓ خىا، زَوَيُتِ ئَُيُاًْإ زَثُضغت يإ ضِ
 يإ زَثُضغت.شزيٗا"تٓني" واتا ئُ

ُوَ، بُالّ اتئُّ ساَيُتُف بًَطىَإ ُٖضضُْسيؿُ ئاططّ ئُّ بريؤنُيُ نُّ ن
 ًَٖؿتا ُٖض يًَكُوَاًَْو و بُاليُنِ ئُخالقًًُ. 

اّ تؤيٓيب نُ بُضِ –تًَهًـ يُّ بريؤنُ َُٖيُيُزا ُٖبًَت ُْخؤ ئُطُض ُٖم و ُٖقًا
طز( بىوُْوَضيَهِ نؤَُاليُتًًُو ئُوَيُ نُ تانُنُؽ )ايف –بريؤنُيُنِ تطغٓانُ 

ْاتىاًَْت بُتًُْا ئاواتِ خؤّ وَزَغت بًََِٓ و وَى ثًَىيػت نؤؾؿِ خؤّ بُ خُضز 
، ضىْهُ ُٖبَِ يُطٍَُ نُغاِْ تطزا ناضّبسات، َُطُض يُ ضىاضضًَىَّ زَوَيُت غُض

و ٖعضو  ئاظازٍ تانُ تانُّ خَُيو و ثاضاغتين ويصزإ يُثًَٓاو زَوَيُت تًُْا ئاًََطيَهُ
ئاغايـ و ئُقٌَ و َىَيو و َاَيًإ تًَسَنؤؾًَت. زَوَيُت ْاتىاًَْت بُغُض ئاظازيِ 

 تانُنُغسا ظاٍَ بًَت يإ غٓىوضّ بؤ زابًَٓت واتا بُ ثًَضُواُّْ بريوضِاّ ًٖطًَُ.
نُواتُ ُٖض خؤّ ئُو َازاًََهِ خاُْيُنُ يُ نؤََُيطا ، بُضِاّ تؤيٓيب تانُنُؽ

 ،يُ ثًَٓاوّ ئُو و بُختًاضيِ ئُو و ئَُاُْتِ ئُوزا زاَُظضاوَ نُ زَوَيُت ،بٓاغُيُ
ئاَاجنِ ُٖم و ضَِوايإ وَزّ زيًََٓت، نُواتُ  تانُنُغُنإ زَثاضيَعيَت و نؤََُيطُ
ازَيُّ نُ زَوَيُت بُخىا بعاًَْت و ح يُْاو ًََصووزا ئُغًَِ ًًُْ تا ئُو ضِوبىوِْ ضِ

 هتاتؤضيًُتِ ىلَ زضوغت بهات. يز
 خُّٓ تؤيٓيب يُ بريوبؤضىوِْ ئًػهاتؤيؤدًًُنإَضِ-2
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َخُٓ يُ بريؤنُّ يًَهساُْوَّ ًََصوو زَططيَت، نُ الٖىتًًُنإ بُضاَبُض تؤيٓيب ضِ
َتهطزُْوَّ بؤضىوِْ ئًػهاتؤيؤدًًُناْسا بُ بؤضىوِْ ضابطزوو زايآْاوَ. تؤيٓيب يُ ضِ

زاْاوَ، واتا بؤ "ئُو زًْا سًإ يُ زَضَوَّ ًََصوو و" ئُو زًْايًُناْسا" نُ َاْاّ ضِ
ًُنإ و ؾتِ نُ ئُّ بؤضىوُْ نُوتىوَتُ شيَط ناضيطُضيِ ضَواقً االخطَ" زايآْاوَ. –

ئاَاجنِ شياًْـ  ،ضىوًَْهِ الٖىتِ ثُتِ بؤ يًَهساُْوَّ ًََصوو تطَوَ بطيتًًُ يُ بؤ
شياِْ هطزِْ يوَٖا زازًََْت نُ تًُْا بطيتِ بًَت يُ ئاَازَنطزِْ خَُيو بؤ ثًَؿىاظ

نُ خؤّ بُ ثًاويَهِ زيٓساض بُْاوباْط بىوَ  –ًْا. تؤيٓيب ز اغتُقًُّٓ ئُوَُْطّ ضِ
غُضباضّ  ،زَْىوغًَت و زََيًَت: ئُّ بؤضىوُْ باوَضِّ َُغًشًًُت يًَو زَزاتُوَ  –

و زََيًَت: ئُطُض شيإ ُْٖسَ بَِ  زَظاًَْت بُالّ بُ يًَهساُْوَّ َُٖيُ –ًََصوويـ 
نُ سُقًكُت بًُٖض بعاًَْت تًُْا يُوَ زًْازا ُْبًَت، َُغًح  يُاقًُُت و بَِ بُٖ

خؤّ ُْزَنطزَ قىضباِْ يُ ثًَٓاوّ ضظطاضنطزِْ خَُيو يُّ زًْاّ َُْاُْزا، ُٖم وايُ 
 ،نُ مببًًََٓت و ًََصووّ شياِْ بٓىوغطيَتُوَو بُبَِ ثؿتطىيَدػنت و زواخػنت

إ بريوباوَضِّ ئايًًٓإ خػتُبُض ًَٖطؾِ باَلوبهطيَتُوَ. ئًٓذا زََيًَت: ئًػهاتؤيؤدًًُن
يُو ناتُوَّ نُ يُ تىيَصيُٓوَّ زضوغتهطزِْ ئازًََعاز يُ ًََصووَ،  عُملاًًُْنإ

ح يُ زَضَوَّ وباياْسايُوَ بؤ تىيَصيُٓوَّ ثالِْ خىا يُ زضوغتهطزِْ ئازًََعاززا، ضِ
بُ طاَيتُ بعاْطيَت، ِ َطؤظ ؾاضغتاًًُْتًََصوو زاْاْطيَت بُضازَيُنِ ئُوتؤ نُ نؤؾؿِ 

ؾاضغتاًًُْت َازاًََهِ غُضَتاتطئ َطؤظ و بَِ بُخترتئ طٍُ بتىاًَْت بُبَِ نؤؾؿِ 
و َاْسووبىوِْ زًْايِ ٖعضّ ضظطاضّ يُ ثًَٓاوّ بُختًاضيِ ئُوزًْازا وَزّ بًًََٗٓت. 

و نؤََُيطُيُنِ  ؾاضغتاًًُْت)واتا بُثًَِ ئُّ بؤضىوُْ نؤََُيطُيُنِ خاوَٕ 
 بىو، ًٖض دًاواظيًإ ًًُْ(.بُؾساضُْ

 سَناتُوَ: بريؤنُّ ضيَهُوت )املكازفُ( ضَتتؤيٓيب-3
ثًَـ ئًَػتا باغِ بريؤنُّ ضيَهُومتإ يُ ًََصووزا خػتُ بُضضاو. تؤيٓيب يُبُض 

َخُّٓ ىلَ زَططيَت، ضىْهُ ئُّ بريؤنُيُ يُبُٖاّ ناضو ويػتِ ئازًََعاز نُّ ئُوَ ضِ
طِيَػًَت و يُ ناضّ ئازًََعاز وَى ئُوَ ًًُْ نُ بُضؤش زَاّ وايُ نزَناتُوَ. تؤيٓيب ضِ
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بُؾُو َُٖيِ زَوَؾًًََٓتُوَ. خؤ ًََصوو ئاؾِ ؾًَتإ ًًُْ بُبَِ ئاَاْر و تًُْا بؤ 
نُ خَُيهِ  ،َاْسووبىوٕ َُٖيًػىوضِيَٓٔ، ضَوضَِوَّ ًََصوو، ئُو ئاًََطَ ؾُيتاًًُْ ًًُْ

يُ ًََصووزا ئاواظيَهِ بُٓضَِتِ ُٖيُ يُ تىوؾِ ئاظاضيَهِ بُضزَواّ نطزبَِ، بَُيهى 
سا زَضزَنُويَت، يُ نؿاُْوَ و تًََُٗيضىوُْوَزا بُزياضزَنُويَت يُ بانِ و طىيَطِايُيًًَب

 يًََٓت.ؤاثُضِيٓسا بُضضاو زَنُويَت و يُ نُضتبىوٕ و يُنططتُٓوَزا خؤّ زَْْػهؤ و ضِ
 ًًُوَ:بيٓؤهطزُْوَّ سُمتًًُت يُاليُٕ تضَت-4

َتسَناتُوَ بطِواّ بُ سُمتًًُت  ّ ًََصوو وا زَظاَِْ ئُوَّ ضيَهُوت ضِيًَهؤَيُض
(determinism)  ُُٖيُ. َُظَبًَهِ ظؤضّ ًََصوو بطِوايإ بُ سُمتًًُت ُٖبىوَ ب

منىوُْ، بريؤنُّ طؤضِإ و ثُضَغُْسٕ، نُ يُ بىاضّ ًََصووزا بُبريؤنُّ ثًَؿهُوتٔ "نُ 
ِ دؤضاودؤض. وََيِ تؤيٓيب نُ بريؤنُّ ضيَهُوتِ باؽ نطا" ْاوْطاوَ، بُثًَِ ضاوبؤضىوْ

 –وازياضَ  –ضَتهطزَوَ. بريؤنُّ سُمتًًُت  َِوَ. بريؤنُّ سُمتًًُتًؿزَتهطضِ
ثابُْسّ بريؤنُّ )يًَهساُْوَّ ئابىوضّ( بًَت، نُ َاضنؼ ثريِؤّ زَنات و ُٖضوَٖاف 

ّ ُٖضيُنُ يُ "ؾاضغتاًًُْتُنإثابُْسّ بريؤنُّ "بُزواّ يُنسا ٖاتِٓ خىيبُخىىل 
يسوٕ و ظًهؤ و ثاؾاًْـ ؾجًٓطًُضَ. تؤيٓيب يُ بعووتِٓ ًََصووزا ُ خئًنب

َوضَِوَ و زََيًَت: ئُطُض بعووتِٓ غىوضِاُْوَيُنِ يُى ُٖوا ْابًًَٓت وَى غىوضِاُْوَّ ضِ
و  ٕوقاْىطُضزووٕ ؾُو و ضِؤش و ُٖض ضىاض وَضظَنُّ ىلَ ثُيساببًَت، ئُوَ بُثًَِ 

ًِْ غطوؾتِ ثُيسازَبًَت.خؤ ئُطُض زووباضَبىوُْوَيُنًـ يُ ضيَػايُنِ طُضزوو
بعووتِٓ ئُو ًَٖعاُْزا ُٖبًَت، نُ ؾاَيِ ًََصووّ ئازًََعاز زَضًَٓت، ئُوَف َاْاّ 
ئُوَ ًًُْ، نُ ئُو زووباضَبىوُْوَيُ يُغُض يُى ُٖواو بُيُى دؤض زَضِوات، خؤ ئُوَ 

 ثًَـ يُ ئاًََطَنُزا بًَت و بضًَت.  وَى غىوضِاُْوَّ َُنؤّ ُٖالز ًًُْ، بؤ ثاف و بؤ
اوا زَتىاًَْت خؤّ يُ َُضطِ ئضؤش ؾاضغتاًًُْتِبُالّ ئايا ئُوَ َاْاّ ئُوَيُ نُ 

 ضابطزووّ ططتُوَ؟  ؾاضغتاًًُْتِسُمتِ بجاضيَعيَت، ئُو َُضطُّ نُ 
 اواف سُمتًًُ ؟ئضؤشؾاضغتاًًُْتِ  يإ ئايا ضووخاِْ
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 بًػتىيُىابطزوو يُ ئُغًَِ ضِ اًًُْتِؾاضغت ثاظزَبُضِاّ تؤيٓيب َطزِْ 
ُٖضوا بُ قُظاو قُزَضُْبىوَ، بَُيهى خؤنىؾنت بىوَ، ُٖض ئُّ  ؾاضغتاًًُْت

تاظَّ غًًَُّ  دُْطًَهِؤشئاوا زَبًَت ئُطُض ضِ ؾاضغتاًًُْتِخؤنىؾتُٓؾُ نُ تىوؾِ 
ُنِ َوضَِوَيووبسات. خؤ ئُطُض بعووتُٓوَّ ًََصوو وَنى بعووتُٓوَّ ضِيُ دًٗاْسا ضِ

خىالو ُْبًَت، ئُوا يُ عُضَباُْيُى زَضًَت بُغُض ضًايُنسا غُضنُويَت و 
َوضَِوَناِْ زَبًَت. خؤ ئُطُض غُضنُوتُٓنُؾِ ثًَىيػتِ بُ بعووتُٓوَّ ضِِِ

ًَت نُ اليُِْ َاززيًُنُّ ، ئُوَف ْابُخؿغُضنُوتُٓنُف، ثًَؿهُوتٔ بًَت
ئُوضوثايِ ئاغتِ عُقًَِ و  ًَٓت.سًًُنُّ بُدَِ زًَََوغُضزَنُويَت و اليُِْ ضِ

باببًَت، بُالّ ُْيتىاًْىَ خطاثُ و ؾُضَِْطًَعيِ خؤّ يُ  ،تُنُٓيؤشيِ ُٖضضُْسَ زَبًَت
 نؤٍَ خؤّ بهاتُوَ.

يَطُّ ئاًََطّ ْاَطؤظاُْوَ ٌَ بُ غطوؾت و بؤؾايِ ئُوضوثايِ تىاًْىيُتِ يُ ضِ
ا، واتا يُ بىاضّ ثًَىَْسّ و ئامسإ نُض بهات، بُالّ ُْيتىاًْىَ يُ َُيساِْ َطؤظايُتًس

 بهُويَت.  يُطٍَُ ئازًََعازّ بطاّ خؤيسا ظؤض ثًَـوناضّ غُض

  -اةتحوى واالصتجابة  –بةريةَةضتى و وةاَلموانةوة 
Challenge and Respon 

 ضِ ثًَو زيَٓٔ؟ )ضِ زضوغت زَنُٕ؟(: ؾاضغتاًًُْتُنإ
باغِ ثطَْػًجِ ضانِ  زََيًَت: ناتَِوتؤيٓيب وَالَِ ئُّ ثطغًاضَ زَزاتُوَ 

نطز، ظاضاوَّ َُزضَغُّ "نالغًهِ" َإ بُناضًَٖٓا نُ  ؾاضغتاًًُْمتإثًَهًَٗٓاِْ 
تايبُتُ بُ ظاْػتِ ْىيَِ غطوؾت و يُ غٓىوضّ ظاضاوَطُىل ثُتًسا بريَإ زَنطزَوَ و 

َطِ َطُظّ يإ ضِنُ بطيتِ بىوٕ يُ ضِ ،ناضيطُضيِ ًَٖعَ َُيًىَنامنإ تاقِ زَنطزَوَ
نُ ئُو ُٖوٍَ و نؤؾؿاُّْ  ،سَطُيًَُْتيو شيٓطُ. ثاؾإ ضا  ((Race ؽضَ
ٗىوزَبىوٕ و غُضيإ ُْططتىوَ و بُزَغتِ بُتاٍَ طُضِاوَتُوَ. ثاؾإ بؤ ناضيطُض و ًَب

ثطَْػجِ تطّ ظؤض طُضِاوَ بؤ ئُوٍَ بريؤنُنُّ خؤّ يُغُض زامبُظضيًََٓت. ثاؾإ 
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ٔ ُُ بُ زوايسا ويًََني و زَطُضِيَُّ نُ ئًَئُو ناضيطُض و ثطَْػًً :ايطُياْس، وتِضِ
وَىلَ، تؤيٓيب نُ بريؤنُّ )ضَط( بُ  ؾتًَهِ غاْا و غاناض ًًُْ، بَُيهى ئاويَتُيُ.

نُواتُ تؤيٓيب  –وَى بامسإ نطز  -ضَتسَناتُوَ ؾاضغتاًًُْتبٓاغُّ بُضثابىوِْ 
ُض بُضثابىوٕ و ازَيُى ناضيطُضّ يُغنُ بًًََت ئايا شيٓطُ تا ض ضِ ،ُٖض ئُوَ َاوَ

ّ شيٓطُ بُ خُغًَُتِ ئاوَظ و ُوَاغتًـ بُغتٓبُضِ -زَنات ؾاضغتاًًُْتثُيسابىوِْ 
عُقًَِ ئازًََعازَوَ، بريؤنُيُنِ نؤُْ و يُ غُزَّ ثًَٓذَُِ ثًَـ ظايًُٓوَ 

ّ شيٓطُ بُ خُغًَُتِ ُوََتسَناتُوَ نُ بُغتٓثُيسابىوَ، وَىلَ تؤيٓيب ئُوَف ضِ
سَزَُْوَ وا زَظأْ ُواُْف نُ بُؾًَىَّ دىططافِ يًَهًِ بًَت. ئعُقًَُوَ ؾتًَهِ سُمت

زََيًَت: وسَطُيًَُْت ي. تؤيٓيب ئًٓذا ضا255َُغُيُنُ يُنالنطاوَتُوَ و تُواو بىوَ
ناضيطُضتط و بُنًَؿرتَ، بُالّ يُشيَط  –ضَط  –ُٖضضُْسَ بريؤنُّ شيٓطُ يُ بريؤنُّ 

 و بُختِ يُوَف ضانرت ْابًَت.تاقًهطزُْوَزا بُضطُ ْاططيَت و زَضِووخًَت 
ئَُُف َاْاّ ئُوَ ًًُْ، نُ ًََصووْىوغًَو و بريَُْسيَهِ طُوضَّ وَنى تؤيٓيب 

ؤَيِ شيٓطُّ دىططافِ بهات، وَىلَ تًُْا شيٓطُ بُ ناضيطُض ىل يُ ضِبتىاًَْت ْهىَ
                                                 

( نة ية 1755 -1689زةْطى )ة(ى فMontesquieuية ويَٓةى َوْتطهيؤ ) _ 255
 ى( باضى ثيَوةْدى ْيَوإ ئاووٖةواو ضةزٖةيَداْى غازضتاْييةتقاْووْةنإنتيَبةنةيدا )طياْى 

ية ضةدةى غاشدةٖةَدا  Bodin backleئيٓطًيصيؼ. بةالَّ بؤدإ ى  (نسدووة، ٖةزوا )بانٌ
(يؼ (Ratzelيةبازةى ثيَوةْدى ْيَوإ جوطسافيا و زةفتاز و شيسةنى ْووضيوة. فسيدزيو زاتصٍ 

نإ بة تايبةتى ذيٓطةناْة و نةْازاواْةى نة تةنازيطةزى ذيٓطةى ية غازضتاْيية
( Huntigtonباع نسدووة. بةالَّ )ٖةْتيطتوٕ  تسئ غازضتاْةتيإ ىلَ داَةشزاوةوثيَػهةوتو

الى واية ضةْديى بازإ بازئ ضازةْووضى ْةتةوة و ةزيهيية نة شاْايةنى ئةَ 1947 -1876
غازضتاْةتييةنإ ديازى دةنات، يةبازةى زاى ئةو ْووضةزاْة ضةيسى نتيَبة بةْاوباْطةنةى 

، بغداد، مطبعْ السهرإاية و فًطفتة، ايتازيخ جم زاْت( بهة. ٖةزوةٖا د. ْوزى جعفس:ٌ ديوي)و
1955ٍ ،50- 71. 

 



 

071 

سًػابِ  ؾاضغتاًًُْتِزاْاًَْت، بططَ داضوباض بُ ناضيطُضّ يُنًَُـ يُ ثُيسابىوِْ 
نات. دا بؤ ئُوَّ نُ تًَِ بطُئ. ٖاونًَؿُيُى زازًََْت. ُٖضزوو تاّ ٖاونًَؿُنُ ْا

ُٖاتىوّ ٓيُنػإ زَنات، يُ يُنًَهًاْسا )ويػت و ئاضَظووّ بًَُٖع و تىاْػتِ يُ بٓ
ّ تطيسا ياززاؾتِ ُٖضيَُُ ظَمحُتُنإ زازًََْت. نُئازًََعاز زازًََْت و يُ تانُ

 هِ ًَْىإ ُٖضزوونًاُْ. ئُجناَِ ناضيًَ ؾاضغتاًًُْتًـ
 

تًَسا َُٖيبطؤظضيَت، ئُوَ شيٓطُّ ئاغإ ًًُْ، بَُيهى  ِؾاضغتاًًُْتشيٓطُيُى 
. تًُْا تُْطاُْ ؾاضغتاًًُْتُؾتُّ َمحُتُ" بًَسَْطًـ زوشَِٓ باوَنىشيٓطُيُنِ ظ

 ًُُُٖت و غريَت زَبعويًََٓت.
ًًُْ و  يُى ّ وَىتًَسا زضوغت زَبًَت، َُٖىو ؾاضغتاًًُْتِئُو شيٓطُيُف نُ 

دًاواظٕ، يُواُْيُ شيٓطُنُ، شيٓطُيُنِ ًْؿتُِْ )ضغىبًُ( بًَت وَنى شيٓطُّ 
بُضظبًَت،  ٖطب١(عًَطام و ًَػط و زؤَيِ ضووباضّ غُْس، يُواُْؾُ شيٓطُنُ باًَْهِ )

ِ "وَى باُْنُّ ئُُْزؤٍ" و تسًتِ و بًعَْ ؾاضغتاًًُْتُناِْوَى ًْؿتًُاِْ 
طُيُى بًَت يُ نؤَََُيِ زووضطُ وَى ُٖضزوو َُنػًو. يُواُْؾُ شيٓ

 .ؾاضغتاًًُْتُنُّ ططيو 
ِ تًَسا َُٖيسَطىظضيَت ئُوَ ؾاضغتاًًُْتتؤيٓبِ ضاّ وايُ، ئُو شيٓطُيُّ 

زضوغت و تُواو قُت و  ؾاضغتاًًُْتِشيٓطُيُنِ غُخت و ظَمحُتُ و ئاغإ ًًُْ 
ُْبىوَ، بًَسَْطِ و ثاَيساُْوَو بَِ زَْطِ )غتاتًهِ(  ؾاضغتاًًُْتُناِْقُت 

، خَُيو ضاض ًًُْ زَبَِ بُضزَواّ نؤؾـ  ؾاضغتاًًُْتًًُغُضنعّ زوشَِٓ طُوضَّ 
بهُٕ و َاْسووبٔ تا ئُوَّ نُ نؤيإ نطزووَتُوَ يُ غُظَبِ غطوؾت و ًَٖطؾِ 

 بُضثُضضِ غطوؾت بًجاضيَعٕ و خُغاضُْبًَت.
ُنطاوَ ضًًُ و ضِ ًًُْ، نُواتُ، ًَٖؿتا ٖؤناضيَو ُٖيُ، بُالّ بُ تُواوَتِ زياضْ

ُْ شًْطُيًُ  ، ئُو ٖؤناضَف، ُْ ئابىوضيًُو،ؾاضغتاًًُْتُ اِْ ضزَبًَـتُ ٖؤّ َُٖيطىظ
ُٖضوا يُ خؤيُوَ ْاطؤضِيَت و زضوغت ْابًَت، تؤيٓيب  ؾاضغتاًًُْتو ُْ ضَِط زؤغتِ. 
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ُى زواّ يًَهؤَيًُٓوَيُنِ ئاوزاَإ نُ ضُْسئ غاٍَ زضيَصَّ نًَؿا، طُيؿتُ بريؤنُي
باى و ًَوَزّ ًَٖٓاوَ يُ َُٖيىيَػتِ ظَمحُت ب ؾاضغتاًًُْتِزََيًَت: ئازًََعاز نُ 

نُ نؤؾـ بهات، يُوَ ثًَـ  ،ُُٓت بىوَ، ئُو َُٖيىيَػتُ دىاًََطاُْيُف زُّْ زاوًََب
ُُٓتًًُّ ُْبىايُ. ًَبانِ و بًََُدبىو ُْبىو ئُو نؤؾؿُ بُخُضز بسات، ئُطُض ئُو ب

ًَػطَ نُ تؤيٓيب  ؾاضغتاًًُْتًَِػط و ثًَهًَٗٓاِْ  تاًًُْتِؾاضغباؾرتئ منىوُْف 
 يًَهؤَيًُٓوَيُّ خؤّ زَيًًََٗٓتُوَ. وبُ منىوُْ بؤ ئُ

بُضاَبُض ئُو وؾهِ و بَِ ئاويُّ نُ بُضَ بُضَ بُٖؤّ بازاُْوَّ باضإ بُضَو 
ًؿتىاِْ بانىوض، يُ دًٗاْسا ثُيسابىو، )باضإ يُ ئُفُضيكاوَ بايسايُوَ بؤ ئُوضوثا( زاْ

ِ ئُّ طؤضِاُْوَ، ثًَىيػتِ نطز يُى يُّ زوو يضاوضًِ باِْ يًبًا نُوتُٓ شيَط ناضيطُض
 ؾتُّ خىاضَوَ َُٖيبصيَطٕ: 

ُنُيإ بضٔ بُضَو بانىوض يإ بُضَو باؾىوض و ضؤًْإ ًً(خؤيإ و ئًؿِ ضاوضًَت1)
 اوَنُيإ مبًََِٓ.طىظَضإ زَنطز ُٖضوا طىظَضإ بهُٕ، ئاوو باضإ و ضِ

بىوَتُ وؾهاِْ  (يإ ئُوَتا يُ دًَطُ ئُغًًًَُناِْ خؤيإ مبًَُٓٓوَ، نُ طؤضِاوَو2)
ُُٓتًًُى ًَبانِ و بًََُُضطًًُ تاظَيُ قاًْع بنب و ًٖض بيُٓ نىَيو قاتىقطِ و بُو ش

وَنى خَُيهِ بًاباُْنإ قاًْع بنب،  ُٖض ؾاضغتاًًُْتُْْىيَٓٔ و بُبَِ ثُيسابىوِْ 
زشّ وؾهُاَلتِٓ  بُ ِ خَُيهِ ئُو باُْ، بَِ باناُْ بُضاَبُضبُالّ ُْٖسَّ نؤََُي

 ًْؿتًُاُْ ئُغًًًَُنُّ خؤيإ وَغتإ و دًَطا و شياِْ خؤيإ طؤضِّ. 
 ؾاضغتاًًُْتِ، نُ يُ ُُُْوظَ زوو قاتُ زَط و ئُّ ناضزاُْوَيُف، ُٖض ئُو ناض

َُيطُيُنِ غاناضو يُْاو طؤَ ؾاضغتاًًُْتُّضِاْسّ. ئُّ ىوًَػطّ ًَٖٓايُ طؤضَِّ و ط
نُ يُ شيَط  ،َُٖىويإ يُ يُوَضِطاناِْ ئُفطيكازا زَشيإ ،غُضَتايِ وَٖازا زضوغت نطز

باّ غُضظًََٓسا بُضَو َطزٕ و َُْإ ئاضِاغتُّ ناضيطُضيِ وؾهُاَلتِٓ طؤضِاِْ 
زَضىوٕ. طؤضِيِٓ دؤضّ شياِْ نؤَُالِْ خىيكًَُٓض يُوَزا زَضزَنُويَت، نُ بُ طؿتِ 

زُْوَّ خؤضاى و ضاوََاغًًُوَ َُٖىويإ بىوٕ بُ ظَضعُتهاض. بًَطىَإ يُ نؤنط
ئَُُف طؤضِاًَْهِ طُوضَيُ ئُطُض بًَتى بُضاوضزيَو يُ ًَْىإ ئُو يُوَضِطاياُّْ نُ ئُو 
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ضاوضًًاُْ يُبُض وؾهُاَلتٔ بُ دًًَإ ًَٖؿتىوَ و يُ ًَْىإ ئُو شيٓطُ ثطِ يُ زووباضَ 
 بهُئ. ،تاظَيُزا

"قعًس" ّ ثَِ زََئًَ ناتَِ نُ باووباثرياِْ  غعًَس ْعيو نُ ئًَػتا ًِزؤىل ًْ
 ،ظَواًَػطيًُنإ يًٌَ زا غىنٓابىوٕ"اغتكطاض"، يُطٍَُ ئُوَ ئًَػتازا بُ تُواوَتِ دًا

ًًُْ، ئُو نات باضاِْ ظؤضّ ىلَ زَباضّ و ت واتا ئُوَّ ئًَػتا وَى ئُوَّ ئُو نا
و ثطِبىوٕ يُ ئاو، ثًَؿُْطُناِْ  و ظَيهاو وزَؾتايًُنُّ بُضزََِ ًٌْ ببىو بُ طؤال

ًَػط تىاًًْإ ئُو غطوؾتُ بُف بُؾُ غُُْ شيَط ويػت و ئاضَظووّ  ؾاضغتاًًُْتِ
خؤيإ و ظَيهاو و زَضياضُناِْ ثطِ يُ طصوطًاّ زَيتاّ ًٌْ بعضبىوٕ و َُْإ و 

ؤّ ئُو ططتُوَ، بُٖ دًَطُياِْ نؤََُيٌَ دؤطُ و دؤباض و نًًَطٍُ ضيَو و ثًَو
بانًِ شيٓطُنُ ًَُُٓتِ و بًَنُ يُ زشّ ب ،نؤؾؿُّ نُ نطزيإ ئُو طىيَطِايَُيًًُّ

 نطزيإ.
ضَُِ ًٌْ َايُّ  اغت بىايُ نُتؤيٓيب زََيًَت: ئُطُض ضِ َئُو يُبُض

يُ َُٖىو شيٓطُيُنِ  ؾاضغتاًًُْتُنإًَػطَ، ئُوا ثًَىيػت وابىو  ؾاضغتاًًُْتِ
واَلتِ زدنًُ و  ؾاضغتاًًُْتِخؤ ئُطُض  ،ابىوْايُٖاوؾًَىَّ شيٓطُّ ًَػطزا ثُيس
َغُْرتئ نُ خؤّ دًَطاّ ثُيسابىوِْ بااَلتطئ و ضِ ،فىضاتًـ يُغُض ئُوَ َهىوضِ بًَت

نُواتا زضوغت ُْبىوِْ  ،ِ غؤَُضَؾاضغتاًًُْتئازًََعازَ، نُ  ؾاضغتاًًُْتِ
ؤضَف زؤَيِ ضووباضّ يُ زؤَيِ ئىضزوٕ، ئُوَ بُ زضؤزَخاتُوَ. ُٖض بُو د ؾاضغتاًًُْت

طاْس( و ضَُِ )نًؤضازؤ( يُ ئَُطيهاّ بانىوض. ظيرَت. يُوَف زَبًٓني، نُ ط)ضيؤ
يُ ُٖضزوو ئَُُضيها، بُغُض بُضظايِ و باُْناُْوَ  –ئُْسياِْ  – ؾاضغتاًًُْتِ

ثُيسابىوٕ و زاُْبُظيىُْتُ ثازَؾتُنإ. يًَطَزا ضيَطا بُ خؤَإ زَزَئ بجطغني: ئايا 
ئُْسياِْ  ؾاضغتاًًُْتِطُىل وَى ؾاضغتاًًُْتِ باُْنإ ًَُٖؿُ بُضظايِ و 

نُ بُ شيٓطُ و  ،ؤشئاواّ ئُفطيكًاِِزَخىَيكًَٓٔ؟ بٓؤضَ بُضظايِ و باُْناِْ ضؤشُٖآلت و ضِ
وَى ئُوَّ ئُْسياِْ  ؾاضغتاًًُْتًِٖض  ،بُ ئاووُٖوا وَى ئُوَّ  ئُْسياِْ واُْ

 زضوغت ُْنطزووَ.
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و بؤ بًَُٖعنطزِْ بريؤنُنُّ زيًََٓتُوَ و زََيًَت: تؤيٓيب ثاؾإ منىوُْطُيًَ
نُ ئاوَنُّ يُ ًٖض  كىالَُٖيُض نُْاضّ ضووباضّ ظَضز )ٖىاْٗى(ضني يُغ ؾاضغتاًًُْتِ

وَضظيَهسا بُ نَُيهِ ٖاتىضؤّ غُض ضووباض ُْزَٖات و تىاُْوَّ بُفط يُ بُٖاضاْسا، 
يَطاّ ئاوَنُ زَطؤضِيَت ًـ ضِالفاوّ ناويهاض زضوغت زَنات و بُ ؾًَىَيُنِ بُضزَواَ

 ؾاضغتاًًُْتِو ضيَطَِوَ نؤُْناِْ زَبٔ بُ زَضياضُ و ظؤْطِ ثطِ يُ طصوطًا. ُٖضوَٖا 
يُغُض نُْاضَناِْ ضووباضّ "ياْطػتِ"يـ َُٖيُٓطىظضا، نُ يُ َُٖىو وَضظَناْسا بُ 

ظَضز  نَُيهِ ٖاتىضؤّ غُض ضووباض زيَت و الفاوَناًْؿِ بُقُزَض الفاوَناِْ ضووباضّ
زووباضَ ْابًَتُوَ و وَضظّ ظغتاًْـ يُ ضووباضّ ياْطػتًسا نَُرت بُ تُوشَُ. 

ووباضّ زاْؤب نُ زَنُويَتُ ْاوَضِاغتِ ئُوضوثاوَ و، يُ غطوؾتسا ُٖضوَٖا زؤَيِ ضِ
و خاى و زَؾت و ضًايإ  )ٖىاْٗؤ( وايُ، واتا ئاووُٖوا ،ووباضّ ظَضزُٖضوَنى زؤَيِ ضِِِ

 زضوغت بهات. ؾاضغتاًًُْتُْيتىاِْ  وَى يُى وايُ. بُالّ
 ديَهبَتة مةيواى  شارصتانببةتيةر تةنطانةية ئادةمبشادى بةيبَش و خوَةقبَهةرى 

 طزيك9
بانًِ ُٖشاضيِ والتُنُيإ ًَزاًْؿتىاِْ ططيهًـ، واتا ططيو خؤيإ يُ زشّ ب

إ بىوَ بؤي ،ًإ ثُيسانطز و نُوتُٓ نؤؾـ و ؾتِ تاظَبابُتًإ زآًَٖاًطىيَطِايَُي
نإ بىوٕ ُظاْػت نُ بطيتًًُ يُ ضاْسِْ ظَيتىوٕ و َُٖيسضِيِٓ ْاو ظطِ ظَوّ. ئُغًًًٓ

زَنطز )وَى  ؤضِىطئاَيإ و زاٖاتِ خؤيإ بُ طُمن بُ باظضطإ و بُ َُٖىو زًْازا طُضِ
ًًًَِٖٓ ض بُ  ؾاضغتاًًُْتِبُقاَيًًُنُّ نىضزَواضيِ خؤَإ( يُو َاْسووبىوُْف 

ثُيسابىو، تا واّ يًَٗات  قاْىًًُْوَو ض بُ غًاغُت و ض يُ ضووّ  ٖعضو ض بُ ٖىُْض
ئُغًٓاّ ُٖشاض بىوَ َاَؤغتاّ َُٖىو واَلتِ يؤْإ و ثاؾإ بىوَ َاَؤغتاّ دًٗاِْ 

 تاظَّ ئُوضوثا.
ًًََىَ،  ؾاضغتاًًُْتتؤيٓيب زََيًَت: يُ غىضيُّ نؤٕ  يُ دًَطُ بُثًتُناًْسا ُْخُ

ًًََىَ.بَُيهى يُ دًَطُ ضووتُيُٓناْ  ًسا يإ يُ ًُْضُ ضووتُيُٓناًْسا خُ
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باظضطاْاِْ غىضيُ نُ ظؤضتط زاًْؿتىاِْ ضًاناِْ يىبٓأْ، ئُوإ بُ زضيَصايِ 
زَضياّ ْاوَضِاغت ؾاًْإ ثًَىَْاوَ و ًْؿتًُاِْ زووًََإ بؤ خؤيإ زضوغت نطزووَ 

يَت، نُ ؾاضّ ضَوؾتِ تايبُتِ خؤيإ يُغُض نُْاضَناِْ ئُفطيكًا و ئًػجاًْا زَضزَبطِ
يَطاّ زَضياوَ ئُو ؾاضَ دًٗاًُّْ ًْؿتًُاِْ فًٓكًًُ نُ يُ ضِ تىْػِ ئًَؿتادُٓ تاقط

 َُٖىوَإ زَيعاْني.
ئىغهىتالْسّ )ؾاخاوّ( طُوضَ ثًاواِْ بُضيتاًْاّ َُظِْ يُ غًاغُت و 

ؤؾٓبريّ و ئابىوضيسا ًَٖٓايُ نايُوَ. ئىغهىتًُْسيًُنإ ُٖتا ئًَػتاف زَغٗاتًَهِ ضِ
ُوضَيإ يُ َُضنُظ و َؤَيطُ بُضثطغُناِْ سهىَُت و نؤَجاًْاناِْ بُضيتاًْاوَ بُ ط

 زَغت ًَٖٓاوَ.
ًًََىَ و طُؾُّ نطزووَ،  ؾاضغتاًًُْتيُ ياباِْ ُٖشاض  ض نؤٕ ض تاظَ ُٖض خُ

ًًََىَنُ زَضاَُتًَهِ  نُضِ يُ واَلتِ زَوَيَُُْسّ باؾىوضّ ضؤشُٖآلتِ ئاغًازا ُْخُ
ُٖيُ. ُٖضوَٖا بانىوضّ ُٖشاضّ ضني يُ باؾىوضّ بُ ثًتِ ضني ظؤض و زَوَيَُُْسّ 

 ثًَؿهُوتىوتطَ.
ُٖيىَُضدِ تُْطاُْ و ظَمحُت ُْى ُٖيىَُضدِ ئاغإ، ُٖض ئُوَيُ نُ زُّْ 

يَطا يُ زَزات و خؤؾطىظَضاِْ و بُختًاضيِ شيإ ضِ ؾاضغتاًًُْتئازًََعاز بُضَو 
ؤشَضَؾِ تُْطاُْ غريَت و ضِ زَططيَت، ضىْهُ تًُْا ؾاضغتاًًُْتثُيسابىوِْ 

ًُُُٖت زًََْتُ بُض ئازًََعاز، نُ يُ ُٖيىَُضدِ ططإ و ظَمحُتسا خؤّ زَْىيًََٓت ض 
يُ شيٓطُّ غطوؾتِ ض يُ شيٓطُّ َطؤظايُتًسا شيٓطُّ ططإ و ْاَُٖىاض طاَيِ 

نُ ًْؿتًُاِْ خؤّ بطؤضِيَت يإ شيٓطُنُّ ضاى بهات، ضىْهُ  ،ئازًََعاز زَزات
بانِ ثًَو زًََٖٓٔ. ًَٖعّ زآًَٖإ و ًَُُٓتِ و بًَُت و ًْؿتًُاِْ تاظَ بخانِ ظَمح

 ضًََْىٖاْني يُ َطؤظسا زَوضووشيَٓٔ.
يػتىوَ ًْؿتًُإ و ًْؿًٓطُّ خؤيإ بطؤضِٕ يإ ؾًَىاظّ بُالّ ئُواُّْ نُ ُْياْى

اغت بهُُْوَ، ئُواُْ يُ غعاّ يُْاوضىوٕ و َُضط بُوالوَ ًٖض شياِْ خؤيإ ضِ
ِ وؾهُالتٔ طىيَطِايَُيِ بانًًَيَهِ تطيإ ًًُْ، ضىْهُ ُْياْتىاًْىَ بُضاَبُض باضض
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ٕ، ضىْهُ ئُّ يُْاوضىوٕ و َطزُْ وَى يُعُٓتِ ًََصوو وَٖايُ يُو هُخُبات ب
 ُُٓتًِ ناضَغات ُْنطزووَ.ًَبانِ و بًَنُغاُّْ نُ طىيَطِايَُيًًإ يُ زشّ ب

يُ زَغتسضيَصيِ زَضَنًسا يُ زَوَيُتًَهِ ُُٓتِ يُْاو ئازًََعاززا ًَبانِ و بًَب
زضاوغًَىَ، يإ يُ نؤََُيًَهِ ئازًََعازَوَ، زياضّ زَزات، يإ ُٖضَِؾُيُنِ 

 .وَيُبُضزَواَُ، بُؾًَىَّ ًَٖعيَهِ فؿاض يُغُض نؤََُيطُ
عُضَبِ  ِؤشُٖآلتًًًَِٖٓ، بُض يُ ئًػالّ واَلتِ ضِ ؾاضغتاًًُْتِبُ منىوُْ ناتَِ 

ئًػالَِ دًَطاّ  –عُضَبِ  ؾاضغتاًًُْتِالّ الزضاو ػثُيسابىوِْ ئً زاطرينطز، زواّ
 ؤشُٖاَلتًؿِ يُ غىضيُ و ًَػط يُْاوبطز.ضِ ضؤَاِْططتُوَ و ثاؾإ زَوَيُتِ 

بانِ يُ زَغتسضيَصّ نُ يُ زاطريناضّ و ُٖضَِؾُّ زَضَنًسا خؤّ ًَُٓتِ و ببًَُ
نطزِْ زاطريناضإ يإ بؤ ضظطاضبىوٕ يُ ْابًَتُ تًُْا ٖؤّ طىيَطِايَُيِ بؤ زَض ،زَْىيًََٓت

ُ تؤَيُغُْسُْوَ، تبهُويَـ ،َْطُ بُوَؾُوَ ُْوَغتًَتًَٖعّ فؿاضّ غُضغٓىوض، بَُيهى ضِ
يَطُيُنِ غُْسُْوَ زاْاْطيَت، بَُيهى زَتىاْني بُ ضِ ئَُُف ًَُٖؿُ بُ ُٖم

اغتِ غايهؤيؤشياُْ يإ بُ خؤَُٖيهًَؿإ و زاثؤؾًِٓ عُيبُ و نَُىنىضتِ ض يُ ئ
اغتِ زَغتُدَُعِ زايبًٓنَي، ضىْهُ داضّ وَٖا زَبًَت نَُئُْساًََتِ ئتانُنُؽ ض 

غريَت و ًُُُٖتِ ثًاوّ خاوَٕ ئريازَ زَبعويًََٓت و وَٖايإ ىلَ زَنات يُ بىاضّ 
نَُئُْساًََتًًُنُياْسا غُضبهُوٕ و زآًََُْٔ، بُ منىوُْ داضّ وَٖا زَبًَت نُغًَهِ 

ُضِ بهات زَبًَت بُ ؾاعرييَهِ طُوضَ، غُضباظَنإ وَى غطووزّ نىيَط نُ ْاتىاًَْت ؾ
 سَُاغِ زَئًًََ و زَيًًََُٓوَ.

نىيَط ضووّ زا. ٖؤَريؤؽ ؾاعرييَهِ  ّ(homerوَى ئُوَّ نُ يُ ٖؤَريؤؽ)
 بُيت و باَيؤضَّ دُْطِ بُْاوباْطِ ططيو ٖؤَريؤؽ زايٓاوَ.  ،ططيهُ

( زا ثًَطُ و دًَطُيُنِ بُضظيإ يُ َ و ئؤزيَػُزؾًعطَناِْ ٖؤَريؤؽ يُ )ئُيًا
 سا زاطرينطزووَ.ًئُزَبِ دًٗاْ

، ، تُميىوض يُْط نُ ثًاو ُٖض يُ ْاوَنُّ تطغِ ىلَ زًَْؿت و زَتؤقَِتائُوَ
َوإ بباتُ غُض، اغت و ضِثًاويَهِ ؾٍُ بىو، ُْيسَتىاِْ شياِْ خؤّ بُ ؾًَىَيُنِ ضِ
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 .ُضوَٖا ُْٖسَّ نؤيًُّ وَى ئُثتًهؤؽبُالّ بىوَ زاطريناض و ناويهاضيَهِ تطغٓاى، ٖ
ساًًُْ باالناِْ وئُثًتهؤؽ، ئُويـ نؤيًُيُنِ ؾٍُ بىو، َٓساَيُناِْ بَُٓاَيُ ضِ

فًَطّ فُيػُفُنُّ خؤّ زَنطز، بُالّ خؤّ بُتًُْا طىيَِ بؤ غريَتِ خؤّ ضاًَٖؿت و 
ؤَإ تِ ضًِـ زَوَيُٗبانِ و يُخؤبىضزٕ. يُغُض ئاغتِ زَغتُدًََُُُٓتِ و بًَنُوتُ ب

ؤَإ يُ غُضزََِ قىغتُْتًُٓوَ بطِواّ بُئايًًَٓو بُ منىوُْ زيًَُٓٓوَ، زَوَيُتِ ضِ
 –ووباضّ ضِِِِِ ًَٖٓا. َصزًََٖٓاِْ ئُو ئايًُٓ، بُ بؤضىوِْ ضؤَإ َُٖىويإ نؤيًُبىوٕ

تًبُ و يُ ضؤَا  –ووباضّ ووباضّ ئىضزوٕ ئاوَناًْإ يُ ضِو يُ غىضيُ يإ ضِِِ -املعاقٌ
ًَْى غٓىوضّ  يُ ووباضَ زَضشايُ ْاو ضووباضّ تًبُزَٖات، واتا ئاوّ ئُو زوو ضِ نؤتايِ

ؤَإ( ئًُاِْ بُ ئايًِٓ طُىل ضؤَا بُضِاّ ضؤَإ طُىل ظاٍَ )واتا ضِ ئًُجطاتؤضيًُتِ
 ُغتًِٓ ًَٖٓاوَ(.فَُي –)واتا طُىل غىضّ و بُظيى 

 ثلةكانى بةريةَةضتى )ةبَى راصتبوونةوة(9 
ُُٓتًًُى طىيَطِايَُيًًُنِ غُضنُوتىو ًَ: بُالّ ئايا َُٖىو بتؤيٓيب زَثطغًَت

ُُٓتِ تا ثًُيُنِ بَِ ثايإ ًَضووشيًََٓت )ثُيسازَنات(؟ يإ ئُطُض ئًَُُ تىْسيِ بوزَ
ظيازبهُئ. ئايا طىيَطِايَُيِ و زُْزاًْـ ثًُيُنِ بَِ نؤتايِ ظياز زَنات؟ يإ ئايا 

ثُيسا  ،نؤتايِ طىيَطِايَُيًًُنِ غُضنُوتىو ظيازنطزِْ طىيَطايَُيِ تا ثًُيُنِ بَِ
ُُٓتِ، ًَزَنات؟ تؤيٓيب خؤّ وَالّ زَزاتُوَو زََيًَت:" ثًَىَْسيِ طىيَطِايَُيِ يُطٍَُ ب

 يُى يُّ غَِ ؾًَىَيُّ خىاضَوَ بُخؤيُوَ زَبًًَٓت:
تط بُ تُْطُوَ ْابًَت. واتا  ئُوا يُ اليُنٌ ُُٓتِ نَُِ نطز،ًَئُطُض ب-1

 ُُٓتًًُنُ زَضْانُويَت.ًًَُنِ غُضنُوتىو يُالّ وَضططّ بطىيَطِايَُيً
سِ اليُنرت زَضِووخًًََٓت و وُُٓتًًُى ئُطُض ظؤض تىْس و بًَُٖعبًَت، ئُوا ضِبًَ -2

 تىاْػتِ طىيَطِايَُيًًُنِ غُضنُوتىو ىلَ زَبطِيَت.
اِْ ُُٓتِ بطاتُ ثًُيُنِ ئاغايِ َآَاوَْسّ و وظَ زآًَُٖضَنًََبُالّ ئُطُض ب -3

ُُٓتِ نُ طىيَطِايَُيًِ ىلَ بهُويَتُوَ، ئُوَ ئُو ًََوضووشاْس، ئُوَ "طُوضَتطئ دؤضّ ب
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ُُٓتِ و ظؤض ًَٖعيِ ًَٔ بُُٓتًًُيُ،نُ زَنُويَتُ ْاوَضِاغتِ نًََُٗعتطيًَب
يب ْاوّ ًًُنُوَ" طىيَطِايَُيًِ غُضنُوتىو تًُْا يًَطَزا زَضزَنُويَت، نُ تؤيٓتًَُُٓب

 .ؾاضغتاًًُْتٔ" بؤ ثُيسابىوِْ ّ ظيَطيْاوَ:" َآَاوَْس
ُُٓتًِ تاظَف ًَطىيَطِايَُيِ ْابًَت ُٖض يُ خؤيُوَ غُضنُوتىوبًَت، بَُيهى زَبًَت ب

بىضووشيًََٓت و طىيَطِايَُيًِ تاظَّ غُضنُوتىوؾِ بُزوابًَت. ئًسّ بُّ دؤضَ 
ظَّ ىلَ ًَٗٓاِْ َُبُغتًَهُوَ ًَُالًًَُْنِ تاُؾُغُْسٕ تُناَىٍ زَنات و يُوَزيط

ُ ضووبُضِووبىوُْوَنِ ْىَّ و يُ ضاضَغُضنطزِْ نًَؿُيُنُوَ زَضًَت ثُيسا زَبًَت و يُ
 ئًسّ بُّ ؾًَىَيُ. ،ُنِ ضَفتًًُُْوَ زَضًَتُ بعووتُٓوَيُنِ بُضزَواًًَّٖىضي

ُُٓتًًُى ثُيسازَنات ْاضاضّ زَنات بضًَتُ ًَئُّ طىيَطِايَُيًًُ غُضنُوتىوَف، ب
" واتا نجِ Yin –نُ نؤََُيطُ يُ ساَيُتِ "ئ  ،َِْاو قؤْاغًَهِ ًَُالْ

" واتا زووباضَ بؤ ساَيُتِ ًَٖعيَهِ yang –زَطىاظيَتُوَ )زَبات( بؤ ساَيُتِ "ياْط 
ثاَيُٓض، تا ناض و ناضزاُْوَّ )ايفعٌ و ضز ايفعٌ( ُٖضزوونًإ زَبُٓ تطثُيُنِ )ايكاع( 

و تاّ تُضاظووّ خؤّ قىضغرت  يُنُ يَو و ثًَو، ُٖضزوو اليُنُ ْاضاض زَنات ُٖضضِ
 بهات و يُ ساَيُتِ ٖاوغُْطًسا ُْوَغتًَت.

ططيو  ؾاضغتاًًُْتِبانًًِ ًَٓطًُض، تؤيٓبًـ ضاّ وايُ نُ بًُٖض بُ ويَُّٓ ؾج
ؤشُٖاَلتِ ْاوَضِاغت( يُباضَّ زاطريناضيًُنُّ )ًًًَِٖٓ( يُ نؤََُيطُّ غىوضّ )ضِ

ناتًَو نُ بىوَ الْهِ  –ََُيطُيُ نطز واّ يُّ نؤ ،ؤَإثاؾإ ٖاتِٓ ضِ وئًػهُْسَض
ًَٓت. ناتًَهًـ ًَؤَاُْوَ بًَٓت بطِوا بُو ئايًُٓ بثاٍَ بُ زَوَيُتِ ضِ –َُغًشًًُت 

بىو  واظوالتَـِ ضؤشُٖالت طُضِايُوَ غُض ئايًِٓ َُغًشًًُتِ ضؤَا، َُظَبُنُّ دًا
 خؤططتبىونُؾِ نُ ؾًَىاظّ زَضَبُطِ ئُوضوثاّ يُ َُيُت و نًُْػويُ َُظَبِ زَ

ؤشُٖآلت بىوَ ٖؤّ ئُوَّ نُ طىيَطِايَُيِ يُاليُٕ ّ ضًُِبانًدًاواظبىو، دا ئُّ بًَ
ؤَاُْوَ بُزياضنُويَت، نُ يُ ئاظاضزاِْ ُْغتىوضيًُناِْ ؾاّ و عًَطام و زَوَيُتِ ضِ

ؤشُٖآلتًاُْزا بطِوايإ بُ واتا يُ ئاظاضزاِْ ئُو ضِ ،تًًُناِْ ًَػطزا خؤّ زَْىاْسبقً
 ٓابىو. َُغًح ًَٖ
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ُُٓتًًُ زواّ ُٖظاض غاٍَ يُ زاطريناضيًُنُّ ئُغهُْسَض )يُنُّ ًَثاؾإ ئُّ ب
ؤشُٖاَلتساو يُ بُضثابىوِْ ُُٓتًِ ططيو ( بىوَ ٖؤّ طىيَطايَُيًًُنِ غُضنُوتىو يُ ضًَِِِب

 ئًػالًَُتًسا خؤّ ْىاْس.
وَٖا و ُٖض ؤشُٖآلت زضاهًَٔ بىو يُ ضِِِػزاطريناضيِ ئُغهُْسَض نىتُنًَهِ ثؿت

ُُٓتِ زيػإ ًَُُٓتًًُنِ بًَُٖعيـ بىو، طىيَطِايَُيًِ بُزوازاٖات، ئًٓذا بًَب
طىيَطِايَُيًِ ثاؾإ زوايني طىيَطِايَُيًسا. ذلَُُز ثًَػَُبُض)ز.ر( يُ زووضطُّ عُضَب 
زَضنُوت. بُ زَضنُوتِٓ ئُويـ ئًػالَُنإ بؤ طُضِاْسُْوَّ ؾاْاظيِ وؾهبىوّ 

و بُ غُضنُوتِٓ ئًػالَُناًْـ واَلتِ خؤضُٖالت  ضؤشُٖالت بُضَو ثًَؿضىوٕ
ؤؾٓبرييِ ًًًِٖٓ ْاوّ بعض نُغايُتًِ خؤّ وَزَغتًَٗٓايُوَ نُ غُزَٖا غاٍَ بىو، ضِ

ًًََى و طُؾُ  ؾاضغتاًًُْتًَهِنطزبىو، ئًسّ ؾاضَناِْ ئًػالّ بىوُْ َُضنُظطُىل  خُ
 . غُْسوو

 كاى ب ضى دةرِووخبَو؟ تةشارصتانببة
 َاْاّ ضِ ؾاضغتاًًُْتُنإووخاِْ ووخإ. ضِوًَْو يُغُض ضِاوبؤضىضُْس ضِ
؟ بؤضِ نؤََُيطُنإ ُْياْتىاِْ طىيَطِايَُيًِ غُضنُوتىو، زَضُٖم بُو  زَطُيًَُْت

 ُُٓتًاُْ بٓىيَٓٔ نُ تىوؾًإ بىوَ؟ ًَب
فُيًُغىوفِ ًََصوو، وَالَِ ئُّ ثطغًاضَ تطغٓانُيإ زاوَتُوَ. ضُْسئ 

ِ ئازًََعازيإ بُ ضاضَْىوغِ طُضزووُْوَ بُغتىوَتُوَ و ُْٖسيَهًإ ضاضَْىوغ
 ،ئازًََعازيإ نطزووَ بُ طُضزووًَْهِ بضهؤَيُ. زََئًَ ؾُو و ضؤش ُٖض ضىاض وَضظَنُ

بُ زواّ يُنرتيسا زئَ.  ؾاضغتاًًُْتُنإضؤٕ ضؤِْ بُ زواّ يُنرتيسا زئَ، ئاوَٖاف 
وَٖاف ًَُالًَِْ ًَْىإ نؤََُيطُنإ ضؤٕ ضؤِْ ًَُالًَِْ زشبُيُنُنإ ثُيسازَبٔ. ئا

 ؾاضغتاًُْتُنإئاوَٖاف وظَّ  ،ثُيسازَبٔ. ضؤٕ ضؤِْ وظَّ طُضزووٕ بُناضزَبطيَت
ضؤٕ ضؤِْ خىىل طُوضَّ طُضزووٕ دًٗإ ثري زَنات، ئاوَٖاف خىىل  ،بُناضزَبطيََت

 . ظياز زَنات نإؾاضغتاًُْتُطُوضَّ 
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ؾًَىَيُنِ بايؤيؤشياُْ َُغُيُّ نُوتٔ ئُوَيمإ زيت نُ ضؤٕ ضؤِْ ؾجًٓطًُض بُ 
ىتِ: طبىو َئُو ،نُ خؤّ بُو دؤضَ يًَهساُْواُْ بُْاوباْطُ ،ووخاِْ يًَو زايُوَو ضِِِ

نؤََُيطُنإ وَنى بىوُْوَضّ ظيٓسوو وإ و يًَو زَضٔ. ئازًََعاز بُ قؤْاغِ نؤضثُيِ 
وَىلَ  ،َُيطُنإو َٓساَيِ و ُٖضظَناضّ و ثريّ و َطزْسْسا زَضِوات: ُٖضوَٖاف نؤَ

ظاْػتِ ظيٓسَوَضإ تانُ تانُّ خَُيو و  ُْناِْوقاْىيٓيب ضَتسَزاتُوَ زََيًَت: تؤ
وايإ ثًَِ ُٖيُ، بُالّ ئَُُ ثًَىَْسيِ بُ بىوُْوَضَناًْؿِ بؤّ ًَهُضٔ و بطِِِ

ْاططيَتُوَ. ؾجٓطًُضيـ بُ زَيًٓايًُنُّ  ؾاضغتاًًُْتُنإًًُْو ُناُْوَ تؾاضغتاًًْ
خؤّ ُٖيُ" ئُّ قػُيُف  ىّخًًًََُت:" َُٖىو نؤََُيطُيُى تَُُِْ خؤيُوَ زََي

يسوٕ زَضًَت، قػُيُنِ بَِ َاْايُ و ُٖضوَنى ئُوَ وايُ نُ بًًََت: ُنب خئًيُ قػُنُّ 
نإ ؾتًَهٔ ؾاضغتاًًُْتَُُٖىو تَُػًٌ و ْىاْسيَو بطيتًًُ يُ ضُْس بُؾًَو، 

رييًُنُّ ثض ثًَىيػتًًُى بُ بايؤيؤشيًُنإ ْابٔ، نُواتُ ًٖ ُْوقاْىًَهُضِ 
نب ئً (نؤتايِ فُتطَ ظًًََُُْنُّ)ًٖض ثًَىيػتًًُنًـ بُ  (بُؾِ زووَّ)ؾجًٓطًُض 

 يسوٕ ًًُْ.ُخ

 خويَهى صةرطةرمبَؤى درنوانة9
ئُجناَِ بؤَاُْوَّ  نُغاًَْهًـ ُٖٕ، نُوتٔ بُ يُْاوضىوًَْو زازًََْٔ، يُ

زَبًَت، يُّ ساَيُتُزا ًٖض ضاضيَو  ؾاضغتاًًُْتْسا تىوؾِ ؾاضغتاًًُْتُنا( خ)تىاض
تاظَ بهاتُوَ، ئُّ  ؾاضغتاًًُْتًًُْ، زَبًَت خىيًََٓهِ زضِْساُّْ تاظَ ثُيساببًَت و 

خىيَُٓ زضِْساُْيُ تاظَيُف يُ زاطريناضيَهِ غاضاْؿني يإ بُضبُضزا زَضزَنُويَت، تا 
طزُْوَّ و غُضَُٖيسَزات. ُٖضوَنى يُ تاظَنزيَتُنايُوَ نؤََُيطُيُنِ ْىَّ 

 .و يؤَباضزيًُنإ تيُو زََُزا، نُ زاطريناضاِْ قى ،ئًتاَيًازا ضوويسا ِؾاضغتاًًُْت
ئُوضوثا يُ  ِضيًَٓػاْػئُوَ بىو  ،خىيَِٓ خؤيإ ضؾتُ ْاو زََاضّ ئًتاَيًًُناُْوَ

 ووخابىو.يُوَ ضِ ًاوَ زَغتِ ثًَهطز، نُ زَوَيُتِ ضؤَا، ضُْس غُز غاَيًَهًـ بُضئًتاَي
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َتسَناتُوَ " خىيَِٓ ضاالى بُْاو َطُظثُضغتاُْيُ ضِو يًَهساُْوَ ضِتؤيٓيب ئُ
زََاضّ غػتسا بطِوات"و زََيًَت: ئُطُض يًَهساُْوَّ ًََصووّ ئًتاَيًا، ئا بُّ دؤضَ تا 

اغت زابٓطيَت، يَِ تَِ بضًَت و نَُى ظؤض بُضِغُزَّ ؾاظزًًََٓـ ُٖقِ خؤّ بًَت و ضِ
ُ تُُْزا وَغتاوئ، بُالّ ئُّ يًَهساُْوَيُ ْانُويـََازاًََهِ ًَٖؿتا يُو قؤْاغُّ ظََ

اْاططيَت، ناتًَو نُ زَبًٓني ئًتاَيًا يُ غُزَّ ْؤظًََٓسا بُ بَِ ئُوَّ غُضثاو خؤّ ضِ
تؤيٓيب  .ِ يإ يؤَباضزٍ خىئَ يُ زََاضَناٌْ بهُٕ، يُنٌ ططتُوَو بىو بُ يُىتقى

َطُظثُضغتاُْ بؤ ئُّ ًََصووَ ثاؾإ زََيًَت: ئُطُض مباُْويَت يًَهساُْوَيُنِ ض
زَتىاْني بَُيطُّ ئاغايِ و ئاغإ بًًَُٗٓٓوَ نُ خىيَِٓ يؤَباضزيًُنإ  .اظيًَُٓٓوَبطِ

 ُظاضّ"ئُنػريّ شيإ"، واتا َايُّ شيإ ُْبىوَ، بَُيهى ثُيُيُنِ ضَف و ؾُضَ
 عاض( بىوَ. )وقُُ

  داطريكاريى دةرةكي9 
نُ طىايا ضووخاِْ ئاوَزاِْ  ،ٌَ ْازات بُوََّتسَناتُوَ و تؤيٓيب ُٖضوَٖا ئُوَف ضِ

، خؤّ ؾاضغتاًًُْت اّ وايُ نُ ووّ زابًَت " تؤيٓيب ضِيِ زَضَنًًُوَ ضِاضبُٖؤّ زاطرين
 يُْاو خؤيسا زَتُثًَت، بُضيُوَّ زاطريناضاِْ زوشَٔ بطُُْ ْاوّ.

بُو دؤضَ تؤيٓيب ضىاض دؤضَ يًَهساُْوَّ َُٖيىَؾإ و يُْاوضىوِْ 
 َتسَناتُوَ ئُّ دؤضاُّْ خىاضَوَٕ:ضِ ُنإؾاضغتاًًُْت

زَطُضِيًََٓتُوَ غُض ؾاضغتاًًُْت  ئُو بريؤنُيُّ نُ ٖؤّ يُْاوضىوِْ -1
ِ غُعاتِ " طُضزووٕ، يإ َُْاِْ ظََُِْ قىضًَِؿُنُ واتا ؿًَ"نؤتايِ قىضِ

زَبًَتُوَ، ضىْهُ ناتُنُّ بُغُضزَضًَت و ْآًًَََت. شيإ و ضقىضًَؿُنُ خاو
 .غُضزَضًَت بُ و ناويبىوِْ ظَوّ و بَِ بُضبىوِْ خاى غتاًًُْتؾاضثريبىوِْ 

بُ بىوُْوَضّ ظيٓسوو زَؾىبًًََٗٓت، طىايا  ؾاضغتاًًُْتئُو بريؤنُيُّ نُ  -2
يؤشيِ تايبُت بُ غطوؾتِ ئُو ؤِْ باياُْناوقاْىتَُُِْ زياضّ نطاوَ، يُ اليُٕ 

 بىوُْوَضَوَ. 
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ًََني و طُؾُغُْسٕ يُ خ ؾاضغتاًًُْتئُو بريؤنُيُّ نُ وَغتاِْ  -3 ُ
ووخاو و بَِ نُ طىايا خُغًَُتِ ئُو نُغاُْ خؤّ يُ ئُغاَل ضِ ،زَباتُوَ غُض ئُوَّ

ُنُزا نطزووَ، واتا ؾاضغتاًًُْتنُ بُؾساضيًإ يُ زضوغت نطزِْ  ُ،قًُُت
وإ ظًَََُْهِ بُؾساضبىوَنإ خُغًَُتِ بايؤيؤشيًإ يُ بٓاغُزا ضووخاوَ، ضىْهُ ئُ

ؤشَوَّ نُ يُ ثؿتِ باو و باثريَ بًَُٖع و خاوَِْ ، يُو ضَِىيتًَجُض زاضظؤض زووضيإ بُغُ
ناًْاُْوَ نُوتىوُْتُوَ. يُو َاوَ زضيَصَؾسا خىيَُٓنُيإ َاوَتُوَ و ؾاضغتاًًُْتُ

 تاظَُْنطاوَتُوَ، غىوزّ َُْاوَ.

، بُ زاطريناضيِ ؾاضغتاًًُْت ووخاِْ ئُو بريؤنُيُّ نُ ُٖضَؽ و ضِ -4
ُوَ، تؤيٓيب زََيًَت زاطريناضيِ بًاِْ بُٖؤّ الواظّ و ُٖضَغِ زَضَنِ يًَو زَزات

 .ؾاضغتاًًُْتُنُوَ ضووزَزات، خؤّ ْابًَتُ ٖؤّ نُوتِٓ ؾاضغتاًًُْت

 طُوضَتطئ طًَضٍَُ ئُوَيُ، نُ زًًََََٗٓتُ ثًَهُْني!
بهاتُوَ و  ، بُو ٖؤياُْ ضَتؾاضغتاًًُْت ووخاِْ دا، ئُطُض تؤيٓيب ُٖضَؽ و ضِ

ُْف بُ ًٖض و ثىوض زابًَٓت، نُواتُ ٖؤّ ُٖضَؽ و ضووخاِْ ئُو بريؤنا
 ًِ ضًًُ؟ ؾاضغتاًًُْت
ئُوَيُ، نُ سانُُنإ  ؾاضغتاًًُْتووخاِْ اّ وايُ نُ ٖؤّ ُٖضَؽ و ضِتؤيٓيب ضِِِ

)زَغتُبصيَطَنإ( وظَّ زآًَٖإ و بًٓازْاًْإ ْآًًَََت، ئُو وظَيُّ نُ ناضيطُضيِ 
 "طٍُ" ُٖيُ.256يًتاضيا دازووطُضيِ )غشطّ( يُغُض ثطؤ

                                                 

ية نويتوزى طسيهدا بةو ئاشاداْة دةطوتسا نة ٖةذازإ و (: proletariat)ثسؤييتازيا  _ 256
نة بة زةجنى باضهى  بةْدة )نؤيًة( ْني، ية بريوبؤضووْى َازنطيصَدا بةو نةضاْة دةطوتسيَ

َاْاى )ثسؤييتازيا(  ْةبيَت )واتة ضيٓى نسيَهاز(.  سىٖيض ٖؤيةنى بةزٖةّ ٖيَٓاْى تخؤى بريت، 
 االق١ًٝالى تؤيٓيب شؤزيٓةى خةيَهة )عاَة ايٓاع(، بةزاَبةز بة نةَيٓةى فةزَاْسِةوا )ايٓخبة / 

الندبْ ً زًرها يف نعٌٕ (.بسِواْة: ْاَةى َاضتةزى ناوة عةشيص بسايِ بةْاوْيػاْى )املبسع١
 .اربَل كلَْ االزاب –يب(جامعْ صالح السٍن ٍنٌنس ارنٌلس تعاحلضارات ًشقٌطوا 
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 جادووى بااَليى ةة خ دةرضووى
يَِ ضاويًَهُضّ يُغُضَتاّ زاَُظضاْسِْ ئُوَف وَٖاّ ىلَ نطزووٕ نُ يُ ضِ 

زا وظَّ زآًَٖإ بسؤضِيَٓٔ، ئَُُف َاْاّ وايُ نُ تؤيٓيب غطوؾتِ نُُؾاضغتاًًُْت
ضّ ْاَاززيسا بُ ؾًَىَيُنِ ْاضِاغتُوخؤ يُ غٓىو ؾاضغتاًًُْتغػتبىوٕ و وَغتاِْ 

، ؾاضغتاًًُْت اؾِ زَطُيًَُْت نُ ئُّ غػتبىوٕ و ضاوَغتاُّْ ، بَُيهى ضِزازًََْت
 ،سِ نُغاِْ زآًَُٖضزا ْآًًَََتوٖؤّ ئُوَيُ نُ تىاْػت و َُيُنُّ زآًَٖإ يُ ضِ

ئُّ َُْاُْف ًَٖعّ ئُوَّ ىلَ زَبطِيَت  بتىاًَْت ناض يُ ظؤضيُٓ واتا ناض يُ )دَُاوَض( 
 ،زضوغتهاضّ و ًَٖٔ بهات. واتا يُ ُٖض دًَطُيُى زآًَٖإ و بًٓازْإّ ْازا

ضِْاشَِْ وًَٓت. بُ منىوُْ: ناتَِ نُ ظـ ْآًًًًَََََُْت، ضاويًَهُضّ و الغاي
"زآًَُٖض" ٖىُْضَُْسيًُنُّ خؤّ يُ زَغت زَزات و ٖىُْضَنُّ ْآًًَََت، ئًسّ 

و ضَؾبَُيُنُنُ ظىوَيًًََٓت، ْاضاضزَغت ْاتىاًَْت  ئاُْٖطِ بُؾساضبىواِْ َُٖيجُضِنَِ 
ؤؾِ نؤٕ غىوزّ ْآًًََت و ئًسّ يًَساِْ ئاواظّ خؤف و خطِ ،زَنات بُ تىْسوتًصّ

ًٖض ؾتًَو ْابعوويًََٓت، ئُودا زَثُؾؤنَِ و يُ طُضَُّ تىوضَِبىوْسا خؤّ ىلَ زَبًَت 
ًَٓتُ خؤبازإ و بُ "عُضيفًَهِ َُؾكِ غُضباظّ" بُ ظؤض و ظؤضًَََِ خَُيهاًَْو زًََٖ

َُْاوَ َىطٓاتًػِ ثًَهُوَ بٓىوغًَٔ و زَغت  ًإَُٖيجُضِنَِ نُ ئُو تىاْػتُّ داضاْ
بططٕ و َُٖيجُضِٕ، ئُودا يُ دًاتِ ظوضِْانُ قاَضًًُى زَططيَت بُ زَغتُوَ ثؿتِ ئُو 

يؿِ ىلَ ْازَُْوَو ظؤض بُ خَُيهُ زَزاتُ بُض قاَضِ، نُ ئُواًْـ بًُٖض دؤضيَو ئاوضِ
ُوَ ئاظاضّ قاَضًًُنُ زَضًَصٕ، ضىْهُ بُ تُواوّ بؤيإ زَضنُوتىوَ، نُ ئُو ًخؤؾً

، باؾرت وايُ يًَِ َََِْئُوَ ْآًًََٖت طىيَِ بس ،إ زَزاتيزَغتُّ يًًَإ زَزات و ئاظاض
 .بٔبَِ زَْط 

 يُوَوَ تؤيٓيب زَبًًَٓت نُ نؤََُيطُّ ضووخاو بُّ ؾًَىَيُّ خىاضَوَ زَبًَت: 
و  و زَغُالتساضَ، بُالّ تىاْػتِ زآًَٖاِْ تًَسا َُْاوَ ؤنًَُُٓيُى زَغرتِ -1

 بُ تؤثعّ سىنِ زَنات. 
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يُ سُقًكُتًؿسا، نُيَِٓ نًَُُّٓ زآًَُٖض يُ ًََصووّ ُٖض نؤََُيطُيُنسا 
يَطاّ يُضِ –زانُوت و طؤضِا بؤ نًَُُٓيُنِ زَغرتِؤّ سىنُبُزَغت، زَيُويَت 

ت ُْزات، نُ ؾاياِْ ئُو َُضنُظَّ َُْاوَ، َُضنُظّ خؤّ يُ زَغ –ًَٖطؾُوَ بًَت 
َوؾتِ ضًِٓ سىنُساضزا، يُاليُِْ بُضاَبُضزا ئُّ طؤضِاُْ يُ غطوؾت و ضِ

 .يا دًازَبًَتُوَغُضَُٖيسَزات، ثطؤيًتاض
يًٌ(، بُالّ بُ وضى و دريِ، بؤ زَضفُتِ ظَثطؤيًتاضيايُنِ ْاوخؤّ زَغتَُؤ ) -2

تؤيٓيب ثطؤيًتاضيا وَغف زَنات و زََيًَت، ؾؤضِؾهطزٕ زَطُضَِّ و يُ بؤ غُزايُ. 
ثطؤيًتاضيا:" ضًًَٓو يإ نؤََُيًَهِ نؤَُاليُتًًُ، غا بُ ُٖض دؤضيَو يُْاو ئُو 
نؤََُيطُيُزا زضوغت بىوَ و بىوَ بُ نؤََُيطُيُى يُ قؤْاغًَهِ ًََصووّ خؤيسا 

،   ًُضًُ و ُُْٖتًى، ُْ ُٖشاضيبُو دؤضَ دىزا زَنطيَتُوَ ًًُْ(، ثطؤيًتاضيا )بُالّ، يُو
ئُو بىغع و نًُٓيُيُ، نُ ئُو ُٖغتُ زيىضوشيًََٓـت، ئُو ُٖغتُيُ  ،ُٖغتُ بُ بَُيهى

نُ تانُنُؽ وا زَظاًَْت ثًَطُو دًَطُّ نؤَُاليُتِ خؤّ ىلَ ظَوت نطاوَ، نُ ئُو 
ثًَطُيُّ يُ باب و باثرياُْوَ بؤَاوَتُوَ. ئُّ زؤخُّ ثطؤيًتاضيا نُ ؾاياِْ ثطؤيًتاضيا 

و ثُالَاضّ  ُنايُوَزَنات و وَٖاّ ىلَ زَنات نُ زَضفُتِ ؾؤضِف بًًََٓت ًًُِْ وضِنٓ
 نًَُُٓ ظاَيُُنُ بسات. 

نُ يُ قاَييب )دػِ( ّ  زَضُغجَِئُّ ثًَٓاغُيُ بُغُض ئُو ثطؤيًتاضيُزا 
ًًًَِٖٓ َُٖيسَوَؾا،  ِؾاضغتاًًُْتنُ  ،ًًًَِٖٓ يُ ضؤشاًَْهسا دًابؤوَ ِؾاضغتاًًُْت

 ُؾاضغتاًًُْتاْطيَت بهطيَت بُ دىوتًَهِ طؿتِ بؤ ٖاوؾًَىَناِْ يُ نُ زَتى
 دؤضبُدؤضَناْسا.

ثطؤيًتاضياّ زَضَنِ نُ يُ نؤََُيطُ دًابؤتُوَو يُ زشّ تًَهَُيبىوُْوَ  -3
 . زَغت ثَِ بها ًَٖطف و زاطريناضّ تا زَوَغتًَت و يُ بؤغُزايُ

افِ، يُ نًَُُٓ سانُُنُّ طئُزَبِ و دىط نُيًًََٓهِئُّ دؤضَ ثطؤيًتاضيايُ، 
َغِ دًازَناتُوَ" بُ غٓىوضيَو نُ زَتىاْطيَت بجؿهٓطيَت و يُغُض خُضيتُف ضِ

  "بهطيَت
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تًؿهُناِْ زَطاتُ  ؾاضغتاًًُْتئُّ ثطؤيًتاضيايُ، يُ غُضَتاّ زضوغتبىوِْ 
ؤؾٓبرييًُناًْؿِ زَطاتُ دًَطاياِْ زووضو ناضيطُضيًُ ئابىوضّ و غًاغِ و ضِ

ْاو ضيَعّ ئُو ظؤضيُٓيُّ نُ بُ  ُ زضاوغًَهاِْ و ضايإ زَنًَؿًَت بؤًًََخُٖواضطُّ 
 ّ نًَُُٓيُنِ خىَيكًَُٓض نُوتبىوٕ، نًَُُٓنُف بُ ضاالنِ زًًََََٓتُوَ تا ئُوازو

ًًََُ خ ، َوُْقِ ْآًًَََتإ )االحنالٍ( زَبًَت و ضِعضغاتُّ تىوؾِ الواظّ و زآًَٖ
و ضاوّ ىلَ ْانُٕ و زًََؿِ ؾريئ زَنُٕ نُ  زضاوغًَهاِْ ئًسّ ًَِ بؤ نُض ْانُٕ

ِِبهات و تًًَاْسا  ثُالَاضيإ بسات و ثٍُ وثؤّ بُضَالّ ئُّ الو ئُو اليإ ىلَ زابط
ثًَـ  زامبُظضيَت و بًاْهات بُ بُضَّ بُضزَواّ و دًَطا غٓىوضيًُنإ نُ ئَُاُْ يُوَ

 و و ئاظاز.بىوبىوٕ بُ زَضطاّ زاُْخطا ؾاضغتاًًُْتيُغُزَّ طُؾُنطزِْ 
ًَُالَِْ، يُ ًَْىإ نًَُُّٓ زَغتباالو، ثطؤيًتاضياّ زَضَنًسا بُضزَواّ زَبًَت. 

باال ًٖض ضاضَغُضيًُى بؤ نًَؿُناِْ ْاوَوَّ خؤّ يُ زشّ تنًَُُّٓ زَغ
ًٖض ضاضَغُضيًُنًـ بؤ ًَُالًَِْ زَضَنِ يُ زشّ م غُظضيى ثطؤيًتاضياّ بُضِ

ًَٓت، يُوَ ظياتط نُ ًٖضِ بُ زَغتُوَ ْاًََطؤيًتاضياّ زَضَنِ ْازؤظيَتُوَوث
زَغتبهات بُ زاطرينطزِْ زَوضوثؿتِ زَضَنًِ خؤّ و زاَُظضاْسِْ ئًُجطاتؤضّ ئًسّ 

و غُضَجناٌَ  ؾاضغتاًًُْتبُّ دؤضَ زَوَيُتُ دًٗاًًُْنإ داضوباض زواّ زاضووخاِْ 
و بؤ يُنًَتِ ثُيسازَبٔ  ؾاضغتاًًُْت)ُْى بُض يُ ضووخاٌْ  ؾاضغتاًًُْتووخاٌْ ضِ

غًاغًِ ْاو دَُاوَضَنُيسا خُبات زَنُٕ، يُ ناتًَهسا ًْؿاُّْ ظؤضّ ئُو 
 إ و َُٖيىَؾإ بىو.عنؤََُيطُيُ، ُٖض زاًَٖ

ًْؿاُْطُىل َُْاِْ بُٖاو َُٖيىَؾاِْ  ،زانُوتىو وّنؤََُيطُّ ُٖضَغًَٗٓا
ُْ ضًًُ؟ ئَُاُّْ نؤَُاليُتًِ تًَسا بُزياضزَنُويَت. زَبا بعاْني ٖؤناضّ ئُّ َُٖيىَؾا

  -ثًؿإ زَزَٕ: ،خىاضَوَ ًْؿاُّْ نؤََُيطُّ َُٖيىَؾاوّ ُٖضَغًَٗٓاو
اغتُناض ًَٖعّ زآًَٖاِْ نُّ زَنات و ْاتىاًَْت نًَُُّٓ زَغتبُناض و ئاضِ -1

يَطاّ َُٖىو بُضَو ثًَـ خؤّ زَضباظ بهات و زَبًَتُ تاويَطيَهِ ْاثُغُْس يُ غُض ضِ
 ؤّ يُ ثًَؿسا ببىو بُ زَغُاَلتًَهِ زضِْسَ و ظاَيِ.دؤضَ زآًَٖاًَْهسا نُ خ
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ظؤضيُٓ سُظ بُ ضاويًَهُضيِ نًَُُٓ ْانات، ضىْهُ نًَُُٓنُ ُْتاَِ ئُوَّ  -2
زؤغت بُانًَؿإ و  تًَساًَٖؿتىوَتُوَ نُؽ ضاوّ ىلَ بهات و خؤيؿِ تىاْػتِ ضِ

 ثًََُٓاوَ. ِنطزِْ نُغ
ًَتًِ ًَْىإ َُٖىو تريَ و تاقُِ يُى ثاضضُيِ نؤَُاليُتِ ْآًًَََت، يُن -3

نؤََُيطُنُ يًَو زَتطاظيَت. غا بُ ٖؤّ تىوضَِبىوِْ خَُيهُنُ يإ بُ ٖؤّ نُضتبىوٕ و 
 َضَنًًُنإ.زدًابىوُْوَ 

ووزَزات، نُ اّ وايُ، نُ غُضَتاّ َُٖيىَؾإ يُو ناتُزا ضِيُوَوَ زياضَ تؤيٓيب ضِ
ِ َُٖيىَؾإ زَبًَت و َُٖيىَؾاُْنُ نُيإ و غطوؾتِ نًَُُٓ زَغتباالنُ، خؤّ تىوؾ

زَوضوبُضَنُّ تىوف زَنات. ئُّ نًَُُٓيُ يُ قؤْاغِ يُنَُسا  ئُواِْ زيهُّ
غُضنُوتىو يُ زشّ  و بُضزَواّ ّزَؾًتىاِْ ضَتساُْوَ ،نًَُُٓيُنِ خىَيكًَُٓض بىو

ت ُُٓتًًُنِ تاظَ بساتُوَ، بُالّ يُ قؤْاغِ زووََسا ْاتىاًًََْبانِ و بًَظجنريَ ب
زَبًَت بُ نًَُُٓيُنِ زَغتباال و  ،ئُوَ زَبًٓني ؾاْبُؾاِْ زآًَٖإ بطِوات. يُبُض

و  بؤّ ْابَِزَيُويَت بُ نىتُى ئُو َُضنُظَ فُضَاْسَيًُ بؤ خؤّ بًًًَََٗتُوَ نُ ئًسّ 
 َافِ تًَسا َُْاوَ.

زَغت ثًَسَنات و  ؾاضغتاًًُْت َاوَّ يُْاوضىوُِّْ زؤخُف يغُضَجناّ 
اشاوَ و تُْطاُْ"  زيَتُ ثًَـ، نُ ئًسّ فًتُّٓ ذلُيًِ و دُْطِ ئًكًًُِ "ظََاِْ ئ

 يُْاو يُى نؤََُيطُزا بُضثازَبًَت.
بُزَغتِ َُغُيُنُ زَغتُبصيَطَنإ خؤيإ بٔ، ئايا ئُّ  َازاًََهًـ نًًٌ

زَغتُبصيَطاُْ ضؤٕ ضؤِْ ٖؤناضَناِْ زآًَٖإ يُ زَغت زَزَٕ و بُضَ بُضَ زَبٔ بُ 
 زَطاتُ قؤْاغِ ُٖضَؽ و َُٖيىَؾإ؟ؾاضغتاًًُْتُنُف زَغتباالو؟  نًَُُٓيُنِ

تؤيٓيب زََيًَت: زآًَُٖضَنإ نُغايُتًِ ْاوزاضٕ، ياًْـ نًَُُٓنأْ، ئُطُض 
بطازَضَناًْإ يُطٍَُ خؤياْسا ُْبُٕ، ْاتىأْ يُى ُْٖطاو بُضَو ثًَـ بضٔ، 

ْاتىاْطيَت، بُ  َِ،و زًََٖٓدَُاوَضيـ زآًَُٖض ًًُْ، نُ ظؤضبُّ ظؤضّ نؤََُيطُ ثًَ
طِئَ تا ئاغتِ غُضنطزَ زآًَُٖضَنإ. غسًَْو َُٖىويإ بطؤضِزضئَ و غُضضاوتطووناْ
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يَطاف نُ ئُضنِ غُضنطزَ ئُوَيُ نُ زَغتساناِْ بهات بُ بطازَضّ خؤّ، يُنُّ ضِ
بتىاًْت َُٖىو ئازًََعاز بُضَو ئاَاجنًَهِ زووض بُضيت، ئُوَيُ نُ بتىاًْت 

طزُْوَ و ئازًََعاز بهُيتُوَ، ضىْهُ الغايًهًَهُضّ و الغايِ َُٖىو ضاوي
 ضاويًَهُضّ دىضيَهُ يُ دؤضَناِْ َُؾكِ نؤَُاليُتِ.

ناتًَهًـ "غُضنطزَنإ يُ زآًَٖإ زَنُوٕ، ئُودا ْاظأْ ئُو ًَٖعَّ نُ يُ شيَط 
ئُوَ  زايُ ضؤٕ ضؤِْ بُناضّ بًَٓٔ، بُخطاثِ بُناضّ زًََٖٓٔ، يُبُض زَغتًإ

و بُخًَطايِ  َفتاضّ تىْسدَُاوَضّ زَغتسا يُ زشيإ زَوضووشئَ و ئُفػُضَناًْـ بُ ضِ
( 257ًىؽضوفئؤ ّاضَػقًِ طضُْٓوَ "، بُالّ بُ قاَضِ ُْى بُ )يَو زَخُيَعَنإ ضِضِ

دًابىوُْوَّ خَُيو يُ غُضنطزَنإ، زَتىاْطيَت بُ بعضبىوِْ ٖاوطىجناويِ ْاو 
زابٓطيَت، ئَُُف يُغُض سػابٌ َُٖىويإ ضووزَزات نُ ثاضضُناِْ يُى نؤََُيطُ 

تىاْػتِ زياضنطزِْ ضاضَْىوغِ يُ زَغت زَزضيَت، ئُّ يُ زَغتساِْ تىاْػتِ 
ًََني و زياضنطزِْ ضاضَْىوغُف، ثًَىَض و ًْؿاُّْ ضِ اغت و زضوغتِ وَغتاِْ خُ

 يُ. ًَْىإ اليُُْناِْ نؤََُيطُ ناضّطُؾُغُْسُْ و ًْؿاُّْ زوابطِاِْ غُضو
يَطُّ َُْاِْ دا ئًَػتا ثًَىيػتُ ؾاضَظايإ ئُو ؾًَىاُْ ببني، نُ يُ ضِ

بؤضِ  ،ووْرت بًًَنَيٖاوطىجناويًُوَ، َُْاِْ تىاْػتِ ضاضَْىوؽ بُزياضزَنُويَت. يإ ضِ
 ؟ ٕنًَُُٓنإ ٖؤناضَناِْ زآًَٖإ يُ زَغت زَزا

 اّ تؤيٓيب ئَُُيُ: ٖؤّ ئُّ يُ زَغتساُْف بُضِ
 بُالّ يُ نىثَُيُ نؤُْنإ نطاوٕ:  ،غطنُّ تاظَيُ ،غطنُنُ  -1

New winw in old Bottles: 

                                                 

طؤزاْى بيَر نة دةْطيَهى خؤغى ٖةبووة، نازيطةزبووة، وةنو  ى:orpheusئوزفيوع:  _ 257
 و بةزدى دةيةزاْدةوة.  ئةفطاْة طسيطييةنإ دةيَئَ داز
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باغِ ئُو ثطَْػًح و ٖؤناضاُْ زَنطيَت، نُ يُ ضووّ دُزَيًًُوَ، ثًَهُوَ ططَّ  -
 زضاوٕ. 

 ،ئُو منىوُْيُ، يُ زَغتُواشَيُنِ ْاو ئًٓذًًِ )غُضزََِ تاظَ(َوَ، وَضطرياوَ
ز.ر( وتىويُتِ:" نُغتإ ثاضضُ قىَاؾًَهِ تاظَ بُ قػُيُى ُٖيُ طىايا، َُغًح )

نطاغًَهِ نؤُْوَ ًَُْْت، ضىْهُ خَُيهُنُ ناتًَو نطاغُ )نؤُْنُ( زَنطِيَت، ثًُٓ 
تاظَف ْانُُْ نىثَُيُّ نؤُْوَ، ُْوَنا  ّتاظَنُّ ظياتط زَضزَنُويَت. "غطنُ"

بًَت، بَُيهى ؿًَت و غطنُنُ بطشيَت و، نىثَُيُنُف وضز و خاف بًنىثَُيُنُ بكًَ
 ُٖضزوونًإ غُالَُت بٔ". ، تاغطنُّ ْىَّ زَنُُْ نىثَُيُّ ْىيَىَ

نًَُُٓ زآًَُٖضَنإ، يإ ْاوزاضَ زَطُُُْنإ، قػُّ يُو دؤضَ يُ ثًَػَُبُضإ و 
و غًػتَُِ تاظَيإ ىلَ زضوغت زَنُٕ، بُالّ ثاؾإ ئُو  ٕبريَُْسإ وَضزَطط

صضئَ، ئُودا غطوؾتِ غًػتَُُ تاظَنإ وَى غًػتَُاُْ بُ قاَيبِ نؤْسا زازَضِيَ
نؤُْناًْإ ىلَ زيَت و يُ زشّ َُٖىو ُٖواو ُٖوَغًَهِ تاظَنطزُْوَ و زآًَٖإ 

َُْاِْ  ،ِ يًَٗاتىويِ و ؾاياِْْزَوَغنت، بُوَف غًػتَُُنُ َُٖيسَوَؾًَت يإ َُْا
 ر.زآًَٖإ و ضَغُْايُتًِ ىلَ زَنُويَتُوَ و وَغًًُنُ زَبًَت بُ ئاَاْ

غًػتًََُهِ  ،منىوُّْ ئُوَف، ئُوَيُ نُ بعووتُٓوَّ غُْعُتهاضيِ بُضفطاوإ
تاظَّ طىجناوّ بؤ شيإ زضوغت نطز و ُٖضظاِْ و بُختًاضيِ بؤ َُٖىوإ ضَخػاْس. 
وَىلَ زَبًٓني ئُّ غًػتَُُ تاظَيُ يُ غًػتَُِ نؤياليُتِ و زَضَبُطايُتًسا زاضِيَصضاو 

يًُناِْ غًػتَُِ زَضَبُطايُتًًإ ؤُزاضيسا وَنى ننطيَهاضإ يُ غًػتَُِ غُضَاي
 ىلَ ٖات.

 نطيَهاضإ بىوُْ قىضباِْ.  :قؤْاغِ غُْعُتهاضّ -1
 غاَاِْ ًًًَُتإ بىوَ قىضباِْ.  :ؾؤضِؾِ ثًؿُغاظّ -2
 َؾُنإ زَخىيَُٓٓوَ.ؤشْاَُ ضِفًَطناضيِ: خىيَٓسَواضإ ضِ -3

ًػتَُِ نؤاليُتًًُّ ئًَػتاّ ُْى ُٖض ئُوَ، بَُيهى غًػتَُِ ثًؿُغاظّ ئُّ غ
ىلَ نُوتُوَ، نُ بؤ شياِْ ئُّ ظََاُْ ْاطىجنًَت، خىيًَهِ تاظَّ شياُْ و َاْاّ 
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ؤنطايُ ْاو ابُ( تاظَنُ ضُِضِؾثًَؿهُوتٔ يُ قؤْاغِ غُْعُتهاضيسا َُْا، ضىْهُ غطنُ )
تُ ووّ زا، نُ زَوَيُنىثَُيُ نؤُْناُْوَ. زواّ ؾؤضِؾِ ثًؿُغاظيـ ُٖض َُٖإ ؾت ضِ

ؤؾتِٓ و غىوتُِْ  باظاضِ بؤ فط نُضَغتُّ خاو بًُإ ًثًؿُغاظيًُنإ ثًَىيػت
اُْ نًَربِنَِ و زوشَٓايُتِ يُغُض ًئُّ َُٖىو ثًَساويػتً بُضوبىوّ و غُضَايُّ خؤيإ،

زابُؾهطزِْ دًٗإ بؤ ْاوضُطُىل ُٖشَىوٕ و زَغُالت زضوغت نطز. ئُوَف 
َناْسا بؤ ظيَسَضِؤيِ و فطاواْبىوٕ و تُؾُُْنطزِْ نؤؾؿًَو بىو يُ ًَْىإ زَوَيُتُ طُوض

ئًػتعُاض، بُ َُٖإ ضُؾِٓ بعووتُٓوَّ فطاواْبىوٕ و ًْؿتُدًَبىوُْ نؤُْنُ. 
غُضئُجناّ دُْطِ خىيَٓني قُوَا، "دُْطًـ ُٖضوَنى نؤياليُتِ وايُ غىوزّ بؤ 

 ضضُْسيـَغًَهِ بُضبُضيِ نؤُْ. ُٖو ُٖو نُؽ ًًُْ" ئُّ ساَيُتُف بًَطىَإ ُٖوا
ُناِْ ؾؤضِؾِ ثًؿُغاظيًُوَ تًًبُْاوّ ؾؤضِؾِ ثًؿُغاظيًُوَ و بُْاوّ ثًَساويػ

 ووزَزات. ضِ
ًإ ثًَِ زََئًَ" فًَطناضيِ زميىنطاتِ" يُنًَهُ يُ طؤضِيِٓ طُوضَّ فًَطناضيِ طؿتً

نؤَُاليُتًِ ْىَّ. َُٖىو زَوَيُتًَو سُظّ بُ َُضنُظيَهِ ؾُضَفُُْس يُ ًَْىإ 
ًًًَُتُ تاظَناْسا بهطزايُ، ؾاْاظيِ بُّ فًَطناضيًُ زميىنطاتًًُوَ زَنطز و نؤََُيُّ 

ؤؾٓهطزُْوَّ ٖعض زازَْا و بريَُْسَ ئاظازَنإ ئُوَيإ بُ غُضنُوتِٓ عُزايُت و ضِ
ؾاباؾًإ زَنطز، بُالّ َُٖىو نُغًَو نُ بُ وضزّ غُضجنِ ىلَ بسات زَبًًَٓت ئُوَّ 

ؤؾٓبريّ يُْاو نؤََُيطُزا غُضدُّ "بَِ خىَّ و بَِ تاّ ضووّ زا ئُوَبىو، نُ خؤضانِ ضِ
و بُبَِ ظًتاْني َاُْوَ" و ناتًَو ئُّ دؤضَ ثُضوَضزَيُ نُوتُ زَغت َُٖىو نُغًَو 

 سِ غىوز و َُْفُعُتِ َاززّ باَلوبىوَوَ.وضِ
يَطاّ غتُْطًَهِ يُ ضُِّ دؤضَ ثُضوَضزَ زميىنطاتًًُف ئائًٓذا زََيًَت: ئ

ضوغت نطز، بُالّ ضؤٕ ئاغتُْطًَو. ضَف وَنى غًَجايُّ شيَط َُجنٍَُ. فًَطناضيًُنُزا ز
ُٖض ئُوَْسَ يُْاو ئاوّ بٗاويَِ،  ،ئُّ )ْإ(َّ يُّ فًَطناضيًُ طؿتًًُ و ٖاتُ زَغت

يُ بٔ ئاوَنُوَ َاغًِ ثًاوَخؤض ثؤٍ ثؤٍ وَغُضزَنُوٕ و )ْإ(ّ َٓساَيُنإ 
ُو بُظَُزا ضؤشْاَُطُىل ضَف يإ ّ ئايُبُضضاوّ َاَؤغتانُيإ زَخؤٕ، دا بُ زو
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" غُضَُٖيسَبطِٕ. واتا ضؤشْاَُّ وضووشاْسِْ ُٖغتِ خَُيو Yellow pressظَضز "
َف( َف(، ضىْهُ )ضِِِبَِ بُٖا. " يُ نىضزيًُنُزا )ظَضز( زَبًَت بُ )ضِِِ ّثاطُْسَوو ثطِ

 الّ نىضزَواضّ ًْؿاُّْ ُْطبُتًًُ، ُْى )ظَضز(.
اُْنإ بُو خؤضانُ خطاثُ و بُو َٓساٍَ خَُيُتاْسُْ و خاوَٕ ضاثد َئًسّ بُو دؤض

هِ يؤؾٓبريإ زَنُٕ، بُ ًًَؤُْٖا ثاضَّ قاظاْر يُ بُضنُ طىايا بُ ْاخًَطيإ خًَط بُ ضِ
ثاطُْسَيُنِ ناٍَ ونطض و ُٖضظإ و بَِ بُٖا باَلوزَنُُْوَ،  وخؤيإ زًََْٔ و ثطِ

يإ ظآَُ. بُو دؤضَ ئُو والتُّ ْطخًَهِ ظؤضنُّ، وَىلَ قاظاجنًَهِ طُوضَّ بؤ خؤبُ
 ؤٕ و بُْسنطزٕفًَطناضيِ طؿتِ زًًَََٖٓتُ ئاضاوَ، خَُيهُنُّ زَنُوُْ بُض َُتطغًِ ن

تهطزٕ و بُْسايُتًـ ضُوغاْسُْوَّ تايبُت يإ و بُْسايُتًِ عُقًَِ، نُ نىَ
زَغُاَلتِ طؿتِ )سهىَُت( تُطبريّ بؤ زَنات و بُضِيَىَّ زَبات. ئُّ غًػتَُُ 

هتاتؤضيِ يَيُ يُ ئُوضوثا طؤضِاوَ بىو بُ ضَطُظثُضغتِ زوشَٓايُتِ و غًػتَُِ زتاظ
 وَى فاؾًعّ و ْاظيعَِ ىلَ َُٖيكىوال.

يَطُ ئُوَيُ ظطاض بهُئ، تًُْا ضِتؤيٓيب زََيًَت: ئُطُض مباُْويَت خَُيو يُّ بُاليُ ضِ
و دؤضَ بٔ نُ ؾًَىَ ئاغتِ فًَطناضٍ ُْٖسَ بُضظ بهُيُٓوَ، ئُواُّْ بُ زَغتِ زيَٓٔ يُ

 ثاطُْسَ ناضيإ ىلَ ُْنات. وتطغٓانُناِْ ضُوغاْسُْوَ و ثطِ
 

 زووَّ: بُالّ زآًَٖإ يإ )نًُّٓ زآًَٖإ(:
 ثُضغتِٓ ُْفػِ ًٖض و ثىوض و غًػتَُِ ًٖض و ثىوض:

 ًَُٖٓضَنإ. ايإ )ضيَطُ ُْزضيَت بُ زآًَٖإ نُ زضيَصَ بهًَؿًَت( واتا وَغتاْسِْ ز
ضًٓسا شياوَ، ئُّ  ؾاضغتاًًُْتووخاِْ هِ واَلتِ ضني، نُ يُ غُضزََِ ضِؾاعرييَ

 بريؤنُيُ ٖعضَ زَضزَبطِيَت و زََيًَت: 
 "ئُو نُغُّ يُغُض ثُجنُناِْ ثًَِ زَوَغتًَت، دًَطري ْاوَغتًَت". 
 "نُغًَهًـ بُ ُْٖطاوّ طُوضَ بطِوات، ئُوَ ظؤض بُ خًَطايِ ْاضِوات"

 ًَت، يُ ًٖض ئًؿًَهسا غُضْانُويَت" "نُغًَهًـ خؤّ َُٖيبهًَؿ
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زَواّ  ،" ُٖض نُغًَهًـ بُ ئًؿِ خؤّ بٓاظيَت، ًٖض ؾتًَو وَ زًْا ْآًًََٖت
 بهات" 

ثاززاؾتِ زآًَٖإ، يإ غعاّ نًُّٓ زآًَٖإ، ئُوَيُ نُ ئُو ؾاعريَ ضًًًُٓ 
بُ ظوو ثًؿاِْ زاوَ، ثًاو ُٖض نُ بؤّ زَضنُوت زآًَٖاًَْهِ ئُجناّ زاوَ، ُٖض ظوو 

ؤَيِ خؤّ بطًَطِيَت و زَبًَتُ زآًَٖاُْنُّ زَبًَتُ بُضبُغتًَهِ ضيَطط و ْايَُيًَت ضِ
 . ؾاضغتاًًُْتٖؤيُنِ ناضيطُضيِ ُٖضَغًَٗٓاِْ 

ووزَزات ناتًَو، نُ زَغت زَنات بُ ناًْؿسا ضِؾاضغتاًًُْتُئُوَ يُ 
ؤَيِ تىأْ ضُِٖضَغًَٗٓإ و نَُهطزُْوَّ شَاضَّ زآًَُٖضَنإ. يُواُّْ نُ زَ

ُُٓتًًُنِ ضاوَضِواْهطاو. يُّ دؤضَ ساَيُتُزا، ًَزآًَُٖضَنُ بطًَطِٕ بُضاَبُض بُ ُٖض ب
زآًَُٖضَنإ ْاتىأْ ياضيسَّ نؤََُيطُ بسَٕ، نُ ثًَـ بهُويَت، بَُيهى وَى " 
زَضياواًَْهًإ ىلَ زيَت نُ يُ تًُْؿت غُوَيُنُيُوَ َُٖيطصاوَو زَسُويَتُوَ". يُ 

ا نُ زآًَٖإ وَٖا زَخىاظيَت نُ وظَّ ْازياض ًَُٖؿُ يُ ساَيُتِ ضَغُِْ ناتًَهس
زابًَت. ناتًَهًـ ُٖيىَُضدُنُ تاظَ زَبًَتُوَ و زآًَُٖضَنُ ًٖضِ بُ  ئاَازَباؾٌ

ًَٓت ثًَؿهُؾِ نؤََُيطُنُّ بهات، يُوَ ظيَرت نُ َُٖيىيَػتُناِْ زَغتُوَ ْاًََ
اغِ بريَوَضيًُ خؤؾُناِْ خىزّ خؤّ بهات، ابطزووّ خؤّ بؤيإ بطًَطِيَتُوَ و بضِ

ابطزوو زَشّ. يُ ناتًَهسا نُ ثًَساويػتُنإ ٖؤّ ئُوَف ئُوَيُ نُ يُ غُض خُياَيِ ضِ
تاظَ زَبُٓوَ و ئُويـ تىاْاّ ئُوَّ َُْاوَ ؾتِ تاظَيإ ثًَؿهُف بهات. ئًسّ بُّ 

ُْطِ دؤضَ زآًَُٖضَنُّ قؤْاغِ يُنُّ، يُ قؤْاغِ زووََسا زَبًَتُ ثًَؿ
بُضَُٖيػتهاضاِْ ئُو نُغُّ طىيَطِاَيًًُنِ غُضنُوتىواُْ زَنات. ئا، ئُوَيُ بُاَلو 
خطاثُّ زآًَٖإ. واتا زآًَُٖضَنُّ بُضّ )ثًَؿىو( يُ غػتِ و بَِ زَغُاَلتِ ظيَرت 
ًٖضِ تطّ الْآًًَََت و دَُاوَضَنُف يُ تانجُضغنت و زَيبُْسبىوِْ تانجُضغتِ بُو 

بؤ ْآًًَََتُوَ. يُّ دؤضَ ساَيُتُزا، ئُو دَُاوَضَ نُ زَغتِ يُ الوَ ًٖضِ تطّ و 
ووْرت بًًَنَي، ئُو دَُاوَضّ نُ ثُضغتؿِ بتُنإ َُٖيططتىوَو واظّ يًًَإ ًَٖٓاوَ، يإ ضِ

، زَغتِ يُ ثُضغتؿِ تانِ بَِ زَبُغتَِثؿت بُ زآًَُٖضَنُ و عُقًَِ زآًَُٖضَنُ
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ُٓططتىوَ، نُ خىاّ ُٖم بجُضغتًَت، بَُيهى بؤ طًإ َُٖيططتىوَ، بؤ ئُوَ زَغتِ َُٖي
ووخًَُٓضّ بتُنإ بجُضغيتَ يإ ضووْرت بًًََني؛ بؤ ئُوَ ئُوَ زَغتِ َُٖيططتىوَ تا ضِ

ت، ُْى تًُْا يُ بىاضّ زَغتِ َُٖيططتىوَ داضيَهِ تطيـ تانِ بَِ طًإ بجُضغتًَ
عووتُٓوَنُ ؾًَىَيُنِ ئايًُٓناْسا، بَُيهى يُ َُٖىو بىاضَناِْ تطيؿسا. يُواُْيُ ب

هطاوّ يُ ثُضغتِٓ غًػتًََُهِ تايبُت يإ ثُضغتِٓ زَغرتَِْطًًًُٓنِ يزياض
 ٖىُْضيِ يُ ثًؿُغاظيسا يُ خؤبططيَت، نُ يُ ضابىضزووزا غىوزّ بؤ بُْسَنإ ُٖبىو. 

يُ بىاضّ تُنُٓيؤشيازا ُْوَّ نؤٕ بُ ُٖوييَن ثًَؿهُوتُٓ َاززيًُنُّ يإ بُ 
طريبىو، بُ دؤضيَهِ ئُوتؤ ؾاْاظيِ ًزا ؾاْاظ و ؾًَ ُ دُْطًًُنٍُئاَطاظّ غُضنُوتٓ

ُضَّ ُْغُْس و ثثًَـ ُْنُوت و  ثًَىَزَنطز، غُضجناّ خؤّ يُو ئاغتُزا غػت بىو.
بىو بُ ٖؤّ غُضنُوتِٓ زوشَٔ. بُ منىوُْ، باغِ بُغُضٖاتِ ًََُىنُناِْ ًَػط 

اضضانِ و َُجنًُْل . نُ بُ َُٖإ ؾًَىاظّ دُْط و بُناضًَٖٓاِْ غى258زَنات
ِ خؤيإ زَضثُضِاْس و ثاف ئُوَف نُ يىيػِ ْؤيَُِ ْيُ زوا قُالنا ُناًْإًغُيًبً

َُيًهِ فُضَِْػايإ زَغتطرينطز. زواّ ئُوَف بُغُض تُتُضَناْسا يُ ؾُضَِنُّ 
نُ ،)عُئ دايىوت( زا غُضنُوتٔ، بُالّ ئُو ًََُىناُْ ئُوَيإ يُ بريضىوبىو

ُغُض بُناضًَٖٓإ ئُو ؾًَىاظاُْ تىوؾِ ؾهاْسًْإ زَنات، ضىْهُ بُضزَواَبىوًْإ ي
ووّ ضُنِ ئاططزاض و ئُو تؤثاُْزا، نُ ْاثًًؤٕ تُنتًهِ دُْطُنُيإ يُ ضِ

ئُوَ بُالّ زآًَٖإ يُّ بىاضَزا ئاَاشَ بُّ ؾًَىاظَّ  زاميُظضاْسبىوٕ ظؤض الواظبىو، يُبُض
 خىاضَوَ زَزات:

                                                 

اَيِ املُايًو" غُضزاضّ والتِ ًَػط بىوٕ و يُ غ –ََُايًو يا نؤيًُنإ، با "بُْسَنإ  _ 258
. ئُو تىضناُْ والتِ ؾاًَـ يُ شيَط فُضَاْطَِوايًاْسا بىو. داضيَهِ نُف 1517تا غاَيِ  – 1248

ؤْابطت يُ ؾاالوَنُيسا بؤ غُض ئُو والتُ ؾهاْسِْ، ثٖاتُٓوَ غُض سىنُِ ًَػط، بُالّ ْاثًًؤٕ 
 ىل ثاؾا يُْاوّ بطزٕ.ُز عَُُثاؾإ ذل
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تاظَ بابُت( زَبًَتُ ٖؤّ غُضنُوتٔ ثاؾإ غػتبىوٕ زآًَٖإ )زضوغتهطزِْ ؾتِ 
 ثاؾإ يًَكُوَإ يإ تًَهؿهإ. 

دىويُنُناًْـ، ُٖض يُ نؤُْوَ ئَُُيإ ىلَ قُوَا، ناتًَو نُ قُْاعُتًإ بُ 
خؤيإ ًَٖٓا، نُ ئُو تانُ خىايُّ ئُوإ زؤظيىياُْتُوَ زَيػُملًًََٓت نُ دىويُنُ 

سِ نُ وضِبُؾًَىَيُنِ ناتِ بُضظببىوٕ،  طُىل َُٖيبصاضزَّ خىايُ. ناتًَو
ثًًَطُيؿتبىوٕ وَٖايإ يُ قَُيَُسا نُ ُٖضوَنى تايبُمتُْسيًُى خىا بُضزَواّ بُواِْ 

 بُخؿًبًَت وَٖايُ. 
 
نُ دُْط وَنى   –يُبُض ضُْس ٖؤيُنِ عُقًًَِ ثُتِ  -اّ تؤيٓيب ئُوَيُضِ

ُو نُغاُْف ًًُْ، نُ وَٖا نؤياليُتِ )ايطم( وَٖايُ " ًٖض غىوزيَهِ تُْاُْت بؤ ئ
وف ىو شيَطن ىوزَظأْ غىوزّ ىلَ زَبًٓٔ ضىْهُ دُْط ظَضَضّ طُوضَّ بؤ غُضنُوت

وَنى يُى ُٖيُ. بَِ ضانًَؿإ و فطاواْبىوِْ زَضَنًـ، زياضزَّ ُٖضَغًَٗٓإ و 
َُٖيىَؾاُْ. ئُوَيمإ زيت نُ َُْاِْ وظَّ زآًَٖإ يُ الّ نًَُُّٓ سىنُساض 

ًَُٓيُنِ زَغتباال. زَغُاَلتِ خؤّ. بُ ظؤضّ نىتُى ُزَيهات بُ نزَيطؤضِيَت و 
داض بُغُض دَُاوَضزا زَغُثًًََٓت.. ُٖضضِ ثطؤيًتاضيايُ، ئُوَ ضاويًَهُضيًُنُ يُنُّ 

هطزُْوَيُنِ ئاًََطئاغايِ ثاؾإ ئُّ ظؤضيُٓيُ. زَطؤضِيَت و زَبًَت بُ الغايً
يًهطزُْوَ زيًََٓت، بَُيهى يُواُْؾُ الغا ًَهُضًًُنُّ خؤّ زَنًَؿًَتُوَ و واظ يُ

بُؾًَهًإ بنب بُ ثطؤيًتاضياّ زار يُ زٍَ و نُيًًََٓهِ ئُزَبِ و دىططافِ يُ نًَُُٓ 
طيَت طنًَُُٓ باالزَغتُنُ بُ زووض زَ ضَنُّ دًازَناتُوَو خؤّ يُ بُالّسىنُسا

يُ زَيُنُزا  و ثطؤيًتاضيا زار ًَُالًًَُْنُف بُضزَواّ يُ ًَْىإ نًَُُّٓ زَغتباال
يُطٍَُ  ْاوخؤّزًًََََٓتُوَ. نًَُُّٓ زَغتباال ًٖض ضاضَغُضيَو ُْ بؤ نًَؿُنإ 

ثطؤيًتاضياّ زار يُ زَيِ )ْاوَوَ(زا، ُْ بؤ ًَُالًَِْ بُضزَواَِ خىيَٓاويِ يُطٍَُ 
تًُْا بُ ثُهلاويَؿًَٔ و فطاواْبىوِْ زَضَنِ و  ،زا ْازؤظيَتُوَ ثطؤيًتاضياّ زَضَنٌ

يَطُّ فطاواْبىوِْ سِْ ئًُجطاتؤضيًُت ُْبَِ. واتا ْاضاضَ نًَؿُناِْ يُ ضِزاَُظضاْ
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زَضَنِ و ًَٖع و زاَُظضاْسِْ ئًُجطاتؤضيُتُوَ ضاضَغُض بهات. ئًسّ بُو دؤضَ 
ًَٗعبىوِْ ًَيُ قؤْاغِ الواظبىوٕ و ب universal states –زَوَيُتُ دًٗاًًُْنإ 

ئًٓذا ُٖوٍَ زَزَٕ  يُنًَتًِ  ،زَوَيُتاُْزَضزَنُوٕ و ثُيسازَبٔ. ئُو  ؾاضغتاًًُْت
غًاغٌ يُْاو دَُاوَضّ خؤياْسا وَزّ بًَٗٓٔ، ُٖضوَٖا ُٖوَيًـ زَزَٕ يُ ناتِ 

 َُِٖيىَؾاْسا خَُيهُنُ يُ زَوضّ خؤيإ خطِبهُُْوَ و بًاْهُٕ بُيُى. بؤضىوْ
ًُنإ ؿنت و فطاواْبىوٕ تًُْا تُطبريّ غُضؤنُ غًاغِ و فُضَاْساضَ غُضباظيثُهلاويَ

ًًُْ، بَُيهى َُظَبطُىل فُيػُفًـ باْطُواظّ تًَسا َُٖيسَزات و يُ ضووّ 
 ئايسيؤيؤدًاؾُوَ ثاَيجؿتِ ىلَ زَنات. 

بُو دؤضَ بُضفطاواْبىوٕ يُ ضيَطُّ دُْطُوَ، ُٖضَغًَٗٓاِْ ْاوخؤ يُ نؤََُيطُزا 
سااَلتِ زَضزَبطِيَت، ُٖضوَٖاف ثُيسابىوِْ ئًُجطاتؤضيُت، بُ زاثؤؾني و ؾاضزُْوَّ 

طؤيًتاضيا( و بَِ زَْط نطزِْ ضم و نًُّٓ ثئاشاوَ و زََهىتهطزِْ دَُاوَض )
 دَُاوَض يُ قَُيُّ زَزضيَت. 

زا يُى زَططٕ، ضىْهُ ُٖوَغِ  ٖؤّ غًاغًِ دُْط يُطٍَُ ٖؤّ غايهؤيؤشٍ
ُ و ًَفتاضيَهِ خؤنىشيدُْط و ؾُضِ، سُظ و ئاضَظووّ ناويهاضّ زَضزَبطِيَت ئُوَ ضِ

ؽ سُظيإ يًًَُتِ و ئازًََعازيَهِ ظؤض بُضَو ؾُضِ يًَسخىضِٕ و وَى ُْٖسَّ نُ
زَياْهُٕ بُ قؤضِ قىضباِْ. يُطٍَُ ئُوَؾسا دُْطُنإ  ،قُغاغاُّْ ثُضغتاطانإ

هاْسا يُنًإ ططتُوَ، بُالّ ئُّ يُنططتُٓوَيُ، َاْاّ ؾاضغتاًًُْتيُطٍَُ ًََصووّ 
زَغتُدَُعِ غًاغِ و غايهؤيؤشّ  ئُوَ ًًُْ، نُ يُغُض ئاغتِ تانُنُؽ يإ بُ

تاواْباض ُْنطاوَ، بُالّ يُغُض ئاغتِ ًََصوو، ئُو زَوَيُتاُّْ يُغُض بٓاغُّ دُْط و 
زاَُظضاوٕ، غًاغُتُنُيإ بىو بُ ٖؤّ قطِنطزٕ واتا قطِنطزًَْهِ خؤنىشّ ُْى  ؾُضِِِ

 ُٖضضُْسيؿُ يُنُّ داض غُضنُوتِٓ طُوضَّ ىلَ ثُيسابىو، ،َطزًَْهِ غطوؾتِ
ُنإ و تُتاض و ْاظيًُنإ. غُضنُوتًٓـ ًػجاضتُ و ئىَُويًبُمنىوُْ وَى ؾُضَِناِْ ئ

يُ ؾُضِزا ظَاًْإ ظيَرت ؾريئ زَنات، نُ ؾُضِّ ظيَرت بهُٕ، وَى ئُو ثًَٓطُّ نُ 
تاَِ طؤؾتِ ئازًََعاز زَنات و يُ تاَِ َُٖىو طؤؾتُناِْ تطّ ثَِ خؤؾرتَ و 
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البسات، بُاَلّ  ُو ثًَٓطُف، ُٖضضُْسيؿُ خؤّ يُ طىٍَزَبًَتُ ثًاو خؤض، غُضئُجناَِ ئ
زََطيَت. ُٖضوَٖا ئُواُْف نُ ُٖوَغِ زاطريناضّ و فطاواْبىوٕ  ُٖض بُ طُضِّ و طىىل

ْاتىأْ يمؿًَطَناًْإ بطُضِيَُٓٓوَ ْاو ناالُْناًْإ، طىَّ بُ  ،ٕ زَزاتايُ نُيًُي
نُّ خؤؾًاْسا يًَبىضزَ ْابٔ، بُالّ ىَّ ْازَٕ و بططَ يُطٍَُ طُيًَُسىضَُتِ طُيًَهِ ب

بُ منىوُْ ئُطُض بُضِّ و يمؿًَط زَغتهُوتًَهًؿًإ  –ئُطُض ؾتًَهًؿًإ ثَِ بهطيَت 
نًَٓٔ. ئُواُْف نُ زَغت بؤ يمؿًَط زَبُٕ، ُْاتىأْ بُبَِ ضّ زاغ –زَغت بهُويَت 

 بُيمؿًَط زَنىشضئَ. 
ويًإ  –ىؾنت، بسَ بُ بهىش" يُبُض ئُوَ ئًُاَِ عُىل )ض.ر( زََيًَت:" َصزَّ ن

خُجنُض نىضغًًُنِ ؾاٖاُْ  ظَبطّ يـ زََيًَت " ئازًََعاز زَتىاًَْت بُ–ضايف ئًٓر 
 ، بُالّ ْاتىاًَْت يُغُضّ زابًٓؿًَت" ابني بهاتبؤ خؤّ ز

 و و غُض يًَؿىاويًُ: ًَٓطايَطاّ خَُيُتضىاضَّ: ثًَؿهُوتِٓ َاززّ، ضِ
و ئاَطاظّ تُنُٓيؤشياّ َاززيسا، بَُيطُّ ئُوَ  اّ تؤيٓيب ضانػاظّ يُ ؾًَىاظبُضِ

ًًُْ، نُ نؤََُيطُنُ ثًَؿهُوتىوَ و غُضنُوتىوَ، ضىْهُ يُواُْيُ ئُو ؾتُ يُ 
قؤْاغِ ُٖضَغًَٗٓاِْ نؤََُيطُنُؾسا ضووبسات، ضىْهُ ؾًَىاظّ تُنٓؤيؤشّ ئاًََط و 

 ٖعضّ بططيَتُوَ.  سِ ووتاقًهطزُْوَّ ئاًََط زَططيَتُوَ، ظَضووضيـ ًًُْ زآًَٖاِْ ضِ
ئُوَيُ نُ غُضنُوتٔ و  ؾاضغتاًًُْتاغتُقًُّٓ غُضنُوتٔ و ثًَؿهُوتِٓ ضِ

 سِ بططيَتُوَ.وثًَؿهُوتِٓ ضِ

 ثبَوةنويى نبَواى ئايبهة طةورةكاى و دةوَةةتةكاى 
ئُو دُْطاُّْ نُ نًَُُّٓ زَغتباال، يُ ناتِ ئاشاوَزا َُٖيًسَطريغًَٓٔ، تؤيٓيب 

 يُ قَُيَُِ زَزات.  ؾاضغتاًًُْتياضزَّ ُٖضَؽ و َُٖيىَؾاِْ وَى بامسإ نطز بُ ز
ئايًُٓنإ  ،ف زَنات، ثطؤيًتاضياّ ْاوخؤُخؤ ئُطُض ئُّ نًَُُٓيُ دُْط ثًَؿه

 universal statesزَنات. يُيُنًَُاُْوَ، زَوَيُتُ طُوضَنإ  فُثًَؿه
يُو يُنًَتًُ غًاغِ َُٖيسَقىوَيًَت، يُ زووًََؿاُْوَ ئايًُٓنإ ثُيسازَبٔ. ئايًُٓنإ 
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يإ ظَاُْواِْ يإ ؾُضعاْسٕ يإ زاضايِ يإ تؤضِّ ٖاتىضؤّ ًَْىإ ُٖضيَُُناُْوَ 
يَطاّ باَلوبىوُْوَّ ئايًُٓنإ ثُيسازَبٔ و غىوز وَضزَططٕ، ضىْهُ ئُواُْ َُٖىوّ ضِ

 خؤف زَنُٕ. 
ؤَيِ بٔ، ضُِناْسا ثُيسازًَئايًُٓنإ، نُ يُ َاوَّ ئاشاوَ و ثًَهًَٗٓاِْ ئًُجطاتؤضي

نطَؤنُناِْ ْاو قؤظاغُنإ زَطًَطِٕ، واتا ضَطُظَناِْ )َكىَات( شيإ و زآًَٖإ 
تاظَ. ثاؾإ ٖؤّ ثُيسابىوِْ  ظؤض ؾاضغتاًًُْتِزَطىاظُْوَ )زَبُٕ( بؤ 

ثًَـ ئُو،  ؾاضغتاًًُْتُناُِْْوَّ زووَّ، زَطُضِيَٓطيَتُوَ غُض  ؾاضغتاًًُْتُناِْ
َّ زووَّ، يُواُّْ ُْوَّ يُنَُُوَ ثُيسابىوُْ، ئًٓذا ُْو ؾاضغتاًًُْتُناِْواتا 

 ؤَيِ زايو زَطًَطِٕ.ئايًُٓنإ ضِ
ؤشئاوا يُ ضِِِ َُغًشًًُتِو ؤشُٖالتَُغًشًًُتِ ضِ ِؾاضغتاًًُْتبُ منىوُْ، 

يَطُّ بريوباوَضِّ َُغًشًًُتسا ًًًًَِٖٓ )ططيو( َوَ ثُيسابىوَ و بُ ضِ ؾاضغتاًًُْت
زووضيإ  ِؤشُٖاَلتضِ ِؾاضغتاًًُْت ،ئايًِٓ بىظيًُنإ طىظَضّ نطزووَ. ُٖضوَٖاف

ًإ طًَطِا، واتا ئايًِٓ بىظّ ؤَيِ زايهظّ ضِتىوَتُوَ. ثاف ئُوَّ نُ ئايًِٓ بىيًَهُو
ؤشُٖاَلتِ زووضّ يُ باوَف ططت و ضِ ِؾاضغتاًًُْتظيًُتِ َُٖاياْا(وَى زايو )بى

 ثًَِ طُياْس. 
ًُوَ ثُيسابىو. يُ ضيَطُّ ِ غٓسياًًُْتؾاضغتٖٓسّ، يُ  ِؾاضغتاًًُْتُٖضوَٖا 

ؤشُٖاَلتِ غُزَناِْ ْاوَضِاغتًؿُ ضِ ؾاضغتاًًُْتٓسؤنًًُوَ. ُٖضضِ ًباوَضّ ٖ
 طؤؾُّ  ئايًِٓ ئًػالَُ.

نؤُْنإ يُ باوَف بططيَت  ؾاضغتاًًُْتُؤَيِ ئايًُٓنإ ُٖض ئُوَ ًًُْ، نُ تؤوّ ضِ
بهات، بَُيهى ُْٖسَّ خُغًَُتِ ِ تاظَيإ ىلَ وَبُضبًََِٓ و ثُيسا ؾاضغتاًًُْتو 

تاظاُْ و ثاؾاًْـ بعاظ و ضاالنًِ زآًَٖاًْإ  ؾاضغتاًًُْتُخؤيؿِ زَخاتُ غُض ئُو 
 سِ تاظَيإ بُبُضزا زَنات". وثَِ زَبُخؿَِ" واتا ضِ

ِ تاظَّ ئُوضوثازا، ئُوَ ؾاضغتاًًُْتيَعططتٔ يُ ئًؿِ زَغتِ يُ بُ منىوُْ ضِ
ضَاًَْهِ بُضظ ُيَُٓايًاُْ ئًـ بُ فغًشًًُ، ضىْهُ ئُو ضِيَُٓايًُناِْ َُبُضوبىوَِ ضِ
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ئُغًَِ )زايو( ئُوضوثا بُ ضاويَهِ غىوى  ؾاضغتاًًُْتِزازًََْت، يُ ناتًَهسا نُ 
ًًًًًَُٖٓنُ، بُ ضاويَهِ غىوى يُ  ؾاضغتاًًُْتُغُيطّ ئًؿِ زَغتًِ زَنطز، واتا 

 قَُيُّ زَزا.ئًؿِ زَغتِ زَضِواِْ و بُ سُواُْوَ و ثاَيساُْوَّ يُ 
ئايًُٓنإ يُْاو ثطؤيًتاضيًُناُْوَ )دَُاوَضَوَ( غُضَُٖيسَزات و ثًَىيػتًإ بُ 

ُٖضضُْسيـ نُؽ  –زَوَيُتًـ ُٖيُ بًاْجاضيَعيَت تا خىىل شياِْ خؤيإ تُواوزَنُٕ 
ئًػالَِ ُْثاضاغتىوَ. ئُوَ بًُٖض دؤضيَو َاْاّ ئُوَ ًًُْ، نُ ئايًُٓنإ يُْاو 

ئايًُٓنُّ خؤّ بُ نىتُى بُغُض  بُنبُزَغتُناُْوَ َُٖيكىالبٔ، يإ زَغتُالتساضَ سى
 َػهًَُٓناًْسا غُثاْسبَِ.

دا يُشيَط ْاوًْؿاِْ "ئايا سىنُبُزَغت بطِياض يُغُض ئايًِٓ طُىل خؤّ زَزات؟" 
اّ خؤّ نُ ضِ ،تؤيٓيب بؤَإ زَطًَطِيَتُوَ و ضُْس منىوُْيُنًؿُإ بؤ زيًََٓتُوَ

ت:" ُٖض نؤؾؿًَو بؤ غُثاْسِْ ئايًًَٓو يإ َُظُٖبًَو، بُظؤض زَضزَخات و زََيًَ
غُضبططيَت،  ناتَِبسضيَت، ُْى تًُْا ُٖض غُضْاططيَت، ُٖضضُْسيـ بُ ؾًَىَيُنِ 

يَطُّ باَلوبىوُْوَّ ئُو ئايًُٓ يإ ئُو َُظُٖبُزا". بُالّ بُ نؤغجًَو زازَْطيَت يُ ضِ
ُنُيُتِ يُ ئُغتؤّ، واتا زؤخٌ غطوؾتِ ئايًِٓ َُيًو، يُ ئُغًَسا قُضظيَهِ َػهًَٓ

ئُوَيُ َُيًهُنُ بضًَتُ غُض ئايًِٓ طُيُنُّ و بطِواّ بُ ئايًِٓ طُيُنُّ ُٖبًَت، 
ضىْهُ ُٖضزوو  ًَٖعّ ئايني و زَوَيُتُنُف يُوَزايُ، بُالّ ئُطُض َُيًو بُ ظؤضّ 

ضَض ظيَرت نىتُى ئايًًَٓو بُغُض دَُاوَضّ طُيُنُّ خؤيسا بػُثًًََٓت، ئُوَ يُ ظَ
ْابًَت " ُٖضضُْسيـ، ئُو ئايًُٓ غُثًَٓطاوَ يُطٍَُ ُٖغتِ  ًٖضِ تطّ ىلَ ثُيسا

، يُطٍَُ ئُوَؾسا، ئُو ًَٖع و تىاْايُّ ْابًَت تيُى بًَ ضاغتُقًُّٓ دَُاوَضَنُزا ضؤٕ
 نُ بتىاًَْت زواّ َُٖيهطزِْ طًَصاوَنُ )ظوبعُ( خؤّ ضابططيَت و مبًًََٓت." 

 ًَتُوَوزََيًَت: ئُخٓاتىٕ ُٖضضُْسَاْسا، منىوُّْ تط زًََٖٓثاؾإ تؤيٓيب يُ ثاي
باوَضيَهِ طُوضَّ ُٖبىو، بُالّ ُْيتىاِْ ئايًًَٓهِ يُنططتىوّ خىاثُضغتِ يُ ًَػط 
غىَيكًًََٓت، ضىْهُ خؤّ َُيًو بىو، بُالّ ئُطُض ئُخٓاتىٕ َُيًو ُْبايُ ناٖني 

 ئايًُٓنُّ غُضّ زَططت.  بىوايُ
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بُظؤض  -نُ وَنى زََيًَت –ضَِؾًس ُْيتىاِْ  ُِْ نىضِّ ٖاضِووُْٖضوَٖاف َُئُىو
خَُيهُنُ بًًََٓتُ غُض بريؤنُّ خىَيكاْسِْ قىضئإ واتا ُْيتىاِْ بريؤنُّ)َىعتُظيًُ( 

 ناًْإ بُغُضزا بػُثًًََٓت. 
اويَصناضاِْ ئًُجطاتؤض "غًف ئاَؤشطاضيِ يُنًَو يُ ضِ يُباضَّ تؤيٓيبُٖضوَٖا 

ناتًَو نُ ئًُجطاتؤضَنُ  ظايًِٓ (1605 -1554 تُميىضّ )ؤىلغاالنرب" ّ َُ
ويػتِ ئايًًَٓهِ ْىَّ زامبُظضيًََٓت " نُ ْاوْطابىو ئايًِٓ ئًالِٖ" زَطًَطِيَتُوَ، 
زََيًَت: ئايني ئًؿِ َُيًو ًًُْ و ْاؾبًَتُ ئًؿِ َُيًو" ئاَؤشطاضيؿِ بؤ َُيًهِ 

 يت".طُوضَ ئُوَيُ، نُ ْابًَت باغِ ئُّ دؤضَ ؾتاُْ بهُ
ضؤغجًري يُغُضزََِ ؾؤضِؾِ فُضَِْػازا ُٖوَيِ زا، نُ ئايًًَٓهِ ْىَّ بُ ْاوّ 

، بُاَلّ ِشً)ثُضغتِٓ بىوُْوَضّ باال( بؤ فُضَِْػا زابًَٓت، يُ دًاتِ ئايًِٓ َُغ
ويػتِ ثُضغتؿِ (Lepaux)ُْيتىاِْ و ئًؿُنُّ غُضّ ُْططت، ناتًَهًـ يًجؤ 

اتِ َُغًشًًُت زابًَٓت، تًُْا تايريإ و ئازًََعاز" يُ دً "خؤؾُويػتِ خىا
ًِْ ىلَ ُْنطز و ُٖغتا و طىتِ: "عًػاّ َُغًح اوَظيطّ زَضَوَّ فُضَِْػا، ضاوَضِو

يُ ثًَٓاوّ زاَُظضاْسِْ ئايًُٓنُيسا يُ زاض زضا، بُالّ يُْاو َطزووَناْسا زووباضَ 
". ئُّ منىوُْيُ ظيٓسوو بؤوَ و طُضِايُوَ، تؤف ثًَىيػتُ يُغُضت ئًؿًَهِ وَٖا بهُيت

و منىوُّْ زيهُف زَيػَُيًَُٓٔ. نُ ثطَْػًجِ "ئايني بُ زَغتِ سىنُطِاُْ" بُ 
 ؾًَىَيُنِ طؿتِ طىَطِاِٖ و خَُيُتاْسٕ و تَُيُنُباظيًُ"

ئُّ زؤخُ، ظؤض يُوَ دًاواظتطَ نُ خىزّ زَوَيُت ثاضيَعطاضّ يُ ئايًًَٓو بهات، نُ 
ضىوبًَتُ غُض ئُو ئايًُٓ و   َوَيُتُنُثًَـ ُٖبىوبًَت و ثاؾإ غُضؤنِ زو يُوَ
بًَت بُ ئايًِٓ زَوَيُتُنُّ. بُمنىوُْ وَى ثاضاغتِٓ ئايًِٓ ظَضزَؾتِ يُاليُٕ نطز

نًػطَويًُناُْوَ )واتا يُاليُٕ خىغطَويًُناُْوَ، يإ بطِوآًَٖاِْ قىغتُْتًِٓ 
ػالّ َُيًهِ ضؤَا بُ َُغًشايُتِ. )ئايًِٓ ئًػالًَـ نَِ ثاضاغتِ؟ يمؿًَطّ ئً

ئُْسَْؤغًا و َايًعيا  ،زضا، يُ ًَِ َُٖىو ئُو نُغاُّْ يُ ضيَطُيسا زَوَغتإ
 ُْبًَت(.
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ئُّ زَبًَت  ،ناِْ ضابطزووزاؾاضغتاًًُْتُئُطُض ئُوَ ضؤَيِ ئايًُٓنإ بىوبًَت يُ 
ٖاوضُضخُناْسا ضؤٕ بًَت، نُ ًٖض بىاضّ ثُيسابىوِْ ئايًِٓ  ؾاضغتاًًُْتُؤَيًإ يُ ضِ

 َُْاوَ؟ْىيَِ تًَسا 
ويَطِاّ ئُوَف نُ يُنالّ ُْنطزؤتُوَ  -تؤيٓيب وَالَِ ئُّ ثطغًاضَف زَزاتُوَ 

ابطزووزا ًَُالٌَْ يُ ًَْىإ زََيًَت:" يُ ضِ  –و، بُ تُواوَتِ قُْاعُتِ ثًَُإ ًَُْٖٓاوَ 
ئايني و فُيػُفُزا ُٖبىو، ويَطِاّ ئُوَف نُ فُيًُغىوفُنإ ُْٖسيَهًإ ويػتًإ 

ططيهُناْسا،  ؾاضغتاًًُْتًَِو بًَٓٔ" وَنى نؤؾؿُناِْ ئُفالتىوٕ يُ ُٖضزوونًإ ث
 ًػالًَسا".ؾاضَغتاًًُْتِ ئؾس( يُ ونب ضئًُٖضوَٖاف وَنى نؤؾؿُناِْ )

و نُغًـ ْاتىاًَْت  بُالّ ئُّ ًَُالًًَُّْ ئَُطِؤ ًَُالًَِْ ًَْىإ ئايني و ظاْػتُ
ُٓوَ بُو دؤضَّ نُ تؤيٓيب زَيُويَت، ثًَهًإ بًًََٗٓت، بَُيهى ثًَىيػتُ يًَو دًابهطيَ

و تايبُت بُ ظاْػت  ّػجؤضثئُوَتا زََيًَت:" ثًَىيػتُ يُغُض ئايني َُٖىو بىاضَناِْ 
بساتُ زَغت ظاْػت، بًَطىَإ ئُو بىاضاُْف طُىلَ ظؤض و فطاوأْ، ئُوَف َاْاّ ئُوَ 

ضىْهُ غُضنُوتِٓ  و واظ يُ ئايني بًَٗٓني، ُ ظاْػت يُ دًاتِ ئايني بُناضبًَنيًًُْ ن
ظاْػت بُغُض ئايًٓسا، بُاليُى بؤ ُٖضزوونًإ ثُيسا زَنات و ئاغُواضّ طُوضَّ بؤ 

 ُٖضزوونًإ ىلَ زَنُويَتُوَ. 
ئُوَيُ نُ  ،ووبُضِووّ بؤتُوَطُوضَتطئ ناضَغات نُ ئَُطِؤ َُٖىو دًٗإ ضِ

ِ، خؤيإ بُ يُ دًاتِ ثُيسابىوِْ بؤؾايِ ئايًٓ –ؤشئاوا ُْخامسُ يُ ضِ –دَُاوَض 
َُظُٖب و" ئايسيؤيؤشيا" طُيًَهُوَ خُضيو زَنُٕ و بؤ ثطِنطزُْوَّ ثًَساويػتِ 
بُناضبطزٕ و تًَطنطزِْ غُضيعَّ خؤيإ ٖاْاّ بؤ زَبُٕ، نُ يُ ضووّ بتجُضغتًًُوَ يُ 

 :زََيًَت تؤيٓيبضووّ تانجُضغتًًُوَ ًٖضِ يُ ئايًُٓ غُضَتايًُنإ نَُرت ًًُْ، وَى 
ّ يُشيَط ثُضزَّ بطيكُزاض و ؾاضزبًَتُوَو، يُ ؾًَىَّ "بُ ئًالٖهطزِْ ُٖضضُْسيؿُ خؤ

 تانِ فاِْ" زا خؤّ زَضغات. 
يُ دًَطُّ  زًُْويًُنإُبُ بَُُٖيُيُنِ طُوضَّ زازًََْت َُظٖتؤيٓيب، 

يَػاناِْ غطوؾت و و ضِ ٕوقاْىئايًُٓنإ زابٓطيَت و زََيًَت: تًَطُيؿتِٓ ئازًََعاز يُ 
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نُ اليُُْ  ،ٕ ططْطًِ بُالّ ئازًََعازَوَ ظؤض نَُرتَ يُوَّنؤْرتؤَيهطزًْا
 سًًُنُيإ يُ خىزّ خؤيسا زَوَيَُُْس بهات. وضِ

ئُوَف نُ ئَُطِؤ ئًَُُ زَيًًَنَي، بطيتًًُ تًُْا يُ قػُناِْ غىنطات نُ ثًَـ زوو 
ز ُٖظاض و ضىاضغُز غاٍَ، ناتًَو نُ واظّ ًَٖٓا يُ يًَهؤَيًُٓوَّ طُضزووٕ و زَغتِ نط

ّ وظَّ ْازياضّ ْاوياْسا زَطُضِا، ئُوَبىو ابُ يًَهؤَيًُٓوَّ ْاو زَيِ ئازًََعاز و بُ زو
 قػُ بُْاوباْطُنُّ خؤّ نطز و، وتِ:" خؤت ضاى بٓاغُ".

 ُْبًَت، ُْ ئاغايـ بُضثازَبًَت و ُْئازًََعازيـ زَيًٓا زَبًَت. نيئُطُض ئاي
نابطايُنِ نُ َفاّ زَيطًَطِيَتُوَو  ،وزًََصوويـ زَبًَتُ " ضريؤنًَهِ بَِ َاْاّ بَِ غى

ًٖضِ تط". بُالّ ئُّ ؾتُ بَِ َاْايُ، ناتًَو نُ ئازًََعاز ناضّ يُى خىزاوَْس 
 سِ يُ خؤزَططيَت.وزَزؤظيَتُوَ، ئُو ؾتُ بَِ َاْايُ، َاْايُنِ ض

ووبةرِووبوونااةوةى فصاااريَؤى  يَطةيااةكى نااةيات باا  رِ كاااتىَ ك مةَةطااة، رِ 
 اَل يةَةوةبذيَزيَت9 دةصبا شارصتانببةتى

بانًًُنِ زَوَيُتًَهِ ٖاوغَِ نؤََُيطُيُى، ضؤٕ ضؤِْ يُ زشّ بًَيإ 
ػابٌ خانِ ئُو ًَُٖيػىنُوت زَنات، ناتَِ ئُو زَوَيُتُ ٖاوغًًَُ بًُويَت يُغُض س

ئًُجطاتؤضيًُت زضوغت بهات؟ يإ ئُو نؤََُيطُيُ ضؤٕ ضؤِْ بًَُٖعّ َاززّ يإ 
 زَغتباالزا زَوَغتًَتُوَ؟  ؾاضغتاًًُْتِّ ووّ فؿاضتُنُٓيؤشّ يُ ضِ

ووبُضِووّ فؿاضّ واقًع زَبًَتُوَ؟ تؤيٓيب زََيًَت: زَبًٓني تانُنُؽ، ضؤٕ ضؤِْ ضِِِِِ
ووّ غايهؤيؤشيًُوَ، ناتًَو نُ يىوتِ بُ ؾًَىَيُنِ بًَُٖع بُض نُ تانُنُؽ يُ ضِ

َغًَٗٓإ زَضًَت و واقًعًَو زَنُويَت، ٖاوغُْطِ يُ طًاًْسا ْآًًَََت و بُضَو ُٖض
ًٖضِ بُ زَغتُوَ ْآًًَََت يُوَ ظيَرت، نُ يُى يُّ زوو َُٖيىيَػتُّ خىاضَوَ ثُيطَِو 

)ناض( َنُ، ُٖتا  ظيَرت بًَُٖعبًَت " ناضزاُْوَنُ"  ؾؤنُ واتابهات. ئُو بُضنُوتُٓ 
زَبًَت. َُٖيىيَػتِ يُنُّ َؤضنِ ُْضيَِٓ "قبىوٍَ  "دَُػُضطرييًُنُ" بًَُٖعتط

ٕ" يُخؤزَططيَت، بُ نىضتِ بطيتِ زَبًَت يُ دًابىوُْوَ يُو واقًعُّ نُ ُٖيُ و ُْنطز
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ابطزووَناًْسا بصّ و اظّ زَبًَت يُ يازَوَضيًُ خؤؾُ ضِخؤّ ىلَ زازََاَيًَت و بُوَ ضِ
بُوَ زَيِ خؤّ بساتُوَ و قُضَبىوّ ئُو تطف و تاَيِ و ئاظاضَ بهاتُوَ، نُ يُو واقًعُ 

، بُالّ َُٖيىيَػتِ زووَّ، ئُوَ َؤضنِ ئُضيَِٓ )طىيَطِايَُيِ( يُ ْاَُٖىاضَ تىوؾِ بىوَ
زا  زا بطِوات و طىظَضاِْ يُطٍَُُغُ ُٖوٍَ زَزات يُطٍَُ تُوشَُنُخؤزَططٍَ، نُ ئُو ن

َفتاضّ تاى و تًُْايِ بهات و بُغُضيسا غُضبهُويَت، واتا ئُو تانُنُغُّ نُ ضِ
ُشيَط ناضيطُضيِ ئُو ُٖغتُزا ثُْا ُٖيُ، ُٖغت بُ خُتا و طىْاًَٖو زَنات و ي

َفتاضٍ نطاُْوٍَ ُٖيُ، ئُو زَباتُ بُض ساَيُت يُنُّ، نُضٌ ئُو تانُنُغٍُ ضِ
ُ شيَط ناضيطُضيٌ تيَبُؾًَىَيُنٌ ئاغايٌ ثُْا زَباتُبُض ساَيُتٌ زووَّ، ضىْهُ زَنُو

و بؤ واقًعُنُ و ْاضاضَ ْؤؾِ بهات، "واتا باضوزؤخُنُ قبىوٍَ زَنات، وَى ُْٖطاويَ
 ئُوَّ ثاؾإ بُغُضيسا ظاٍَ ببًَت".

ساَيُتِ يُنُّ، ساَيُتِ خؤزاَاَيًُٓ يُوَّ نُ ئًَػتا ُٖيُ و خؤ يُ قاثىوضْاِْ  
ضابطزووَ، وَىلَ ساَيُتِ زووَّ، ساَيُتِ زَغتجًَؿدُضيًُ و خؤَُٖيساُْ بُضَو زواضِؤش و 

نُ تىوؾِ فؿاضيَو ئايٓسَ بُ ُٖض ْطخًَو بًَت. ئُوَيُ ساَيُتِ تانُنُؽ ناتًَو 
 يُ ئريازَ و ويػتِ خؤّ بًَُٖعتطبًَت.  ،زَبًَت
 ك مةَةطة9 -2

و نُ بُضَو يًَصّ بطِوات، ًٖض فُضقِ ًًُْ واتا تًًًَُْؾاضَغتاَُغُيُنُ، بؤ 
اَلتط يُخؤّ بًَُٖعتطو يُخؤّ با ؾاضَغتاًًُْتًَوضووبُضِووّ  ؾاضَغتاًًُْتناتًَو 

نُ  ،يَطُيُوَ زَضِواتبُ يُى يُّ ضُُِٓتِ ًَّ بؤ فؿاض )بًًُنُزَبًَتُوَ، ئُوا طىيَطِايَُي
 ُٖضزوونًؿًإ َُٖيُُْ: 

نُ يُ ُٖواو ُٖوَغِ غُيُفًسا  ،يَطٍُ طىيَطِايَُيًِ ُْضيًًَُٓضيَطُيُنًإ، ضِ -1
Archaism 259.خؤّ زَْىيًََٓت 

                                                 

ٓاِْ ؾًَىاظّ واظيًَٓطاو، تؤيٓيب ئُو ايكسًَُ: بُناضًَٖ Archai  غُيُفًًُت -1
نُ يُ ْاوّ زَغتُيُنِ دىيُنُنإ  zealotismظيًؤتًَػِ  ضيَضهُيُ ْاو زََِْ
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يَطُّ طىيَطِايَُيًِ ئُضيًًَُٓ، نُ يُ ُٖوا و ُٖوَغِ ضيَطُيُنًؿًإ، ضِ -2
 خؤّ زَبًًَٓتُوَ. futurism 260زا خىاظّ ُتِ ئايٓسََُٖيُ

بُالّ بُضَو ثاؾُوَ  ،ثُالَاضيَهُُفًًُتُ ئُوَ وَى تؤيٓيب زََيًَت:ُٖضضِ غُي
 بُ ،ابطزووقَُيَُباظيَهُ بُضَو ضِ ،قَُيَُباظيَهُوَ بُغُض تُوشَِ واقًعسا بُضَو زواوَ

ًَو زَضًَت نُ بُ ، نتىَت يُ َُيُواْزازَْطيَت بعووتُٓوَيُنِ نؤُْثُضغتِ
 ثًَضُواُّْ تُوشَِ ئاوَنُ َُيُ زَنات.

                                                                                                         

وَضطرياوَ نُ ظؤض بُ تىْسّ زَغت بُ ضابطزووَوَ زَططٕ، ئُواُْ بؤ بُضَْطاضبىوِْ 
غِ تُوشَِ ؾاضغتاُْتًِ ًًًَِٖٓ يُغُض ئايًِٓ دىويُنُنإ ظؤض خؤثاضيَعاُْ يُ قاو

باوَضِّ ئايًِٓ خؤياْسا طريبىوٕ. ئًَػتا وؾُنُ، وؾهُضِويِ و ثًَؿًٓإ ثُضوَضّ 
 زَطُيَُِْ. 

 

ملػتكبًًُ: تؤيٓيب ْاوّ يُّ ضيَضهُيُ ْاوَ  Futurism _٥آٜس٠ خٛاظ٣ -2
. ئُّ ٖريؤزَ فُضَاْطَِوايُنِ ضؤَاُْنإ بىو يُ ُٖضيَُِ Herodianismٖريؤزياِْ 

( ّ ثًَـ ظايًٓسا. ويػتِ زَيِ 47( يُ غاَيِ )دُيًٌ يُ ئًػطائًٌ )فُيُغتني
غُضؤنُناِْ و ئًُجطاتؤض يؤيًؤؽ قُيػُض ضابططيَت. و يُاليُنِ تطيؿُوَ دىويُنُ يُ 

ضغتطاضّ زضوغت بهاتُوَ، بُاَلّ خؤّ ضاظّ بهات، بُوَّ ٖات غُضيُْىَّ ثُ
ؤيُى و ًؤتًًُنإ )نُيًُ ضَقُنإ( غًاغُتُنُيإ ثُغُْس ُْنطز زواّ ئُوَّ ؾاْظي

ياضيطُيُنِ ضؤَاِْ يُ ؾاضّ قىزؽ )ئىضؾُيًِ( زضوغت نطز. وؾُنُ زَغتًٓؿإ 
نطزِْ ؾًَىَ طؤضِئ و ضُْس ضَْطًًُ، يإ ٖاوتاطُضّ و طىجناْسِْ ًَْىإ زوو ؾتِ، 

 . َْانؤى بُ ظؤض
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بعووتُٓوَيُنِ بُضَو ثاؾُوَّ َىغتُقبُيًًُو خؤنىتاًَْهُ بُضَو ثًَؿُوَ بُبَِ 
ًَسّ ِ زَوَّ و ضًِ ْاويَت، ُٖضزوونًؿًإ بُئىًَضنُ َضاونطزِْ غطوؾتِ قؤْاغُضِ

بُالّ ُٖضزوونًؿًإ واقًعُّ ئًَػتا باؾرتبًَت، ويُ زاَُظضاْسِْ نؤََُيطُيُى
زَياُْويَت يُ ًََطزَظََُ و غُضئًَؿُّ واقًع خؤيإ زَضباظ بهُٕ، بُالّ ضؤٕ؟ 
زَياُْويَت بُ ثُيُ بُغُضنات و ظََُْسا باظبسَٕ، بُالّ دًَطُنُ بُ ؾًَىَيُنِ ُْطؤضِ 

 بًًََُٗٓوَ ! 
يُ انطزٕ و خؤسُؾاضزإ ئُواُْ زوو ُٖوَئ بؤ ضِ -زََيًَت: تؤيٓيبُٖضوَى 

بسَٕ بؤ َاوَيُنِ زيهُّ  ُض، نُ بُغُضيسا باظبتُْطُ و ئًَػتايُنِ ثطِ ئًَـ
 تُوشَُنُ بُبَِ ئُوَّ واظ يُ شياِْ غُض ئُّ ظًََُٓ بًَٗٓٔ.

يُتُوشَِ يُنُّ، غػتِ و بُ بُضزبىوِْ ئاوَزاِْ زَنُويَتُوَ و يُ تُوشَِ 
  ِ ضاويًَهطاو زَنُويَتُوَ.تًًُؾاضَغتاْزووَّ، زاَُظضاْسِْ 

ْاو ْا  ؾاضَغتاًًُْتُّضىوُْنُّ ؾجًٓطًُض زَضًَت، نُ ئُّ دؤضَ ؤئَُُ ُٖض يُ ب
 (.ؾاضغتاًًُْتّ ؤظْاُْضز"ثًَهٗاتِٓ )

نُ ئُّ زوو ُٖوا و ُٖوَغُ ُٖضزوونًإ  ،ئُوَيُ تؤيٓيبغُضدُّ، قػُناِْ 
ُٖواو ُٖوَغِ ناويهاضيًُ، ضىْهُ ُٖضزوونًإ "طىيَطِايَُيًًُنِ " ْازضوغنت 

ووّ "بَِ َُٓتِ " زا خؤّ اًَـ ْاتىأْ قاُْعُتًَو ثُيسا بهُٕ بتىاًَْت يُ ضِغُضَجن
 ضابططيَت.

ؤٕ و خانِ خؤيإ يُ فؿاضّ ًَٖعيَهِ زَضَنِ ئُواُّْ بُضَو ثًَـ زَضِ
ضظطاضزَنُٕ، دا ض يُ ؾًَىَّ غُيُفًِ غُظضيى، ض يُ ؾًَىَ ثًَهًَُٗٓضَ 

يؿاشؤيإ ثَِ ًًُْ، نُواتُ َازاًََهِ ًٖض ضاضَغُضيَهِ ضِ،َىغتُقبُيًًُنإ
ُُٓتِ ضؤٕ ت؟ ئُّ طىيَطِاَيًًُنُّ زش بُ بًَنؤََُيطُ ضؤٕ ضؤِْ زَتىاًَْت غُضبهُويَ

 غُضزَنُويَت؟ 
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 "(مبَذوو كزد)ثةيوابوونى صةركزدةى دايبَهةر" فةرمانوارى 

 مبَذووكزديض دةردةكةويَت (وةاَلموانةوةى)طويَزِايةَةبى 
بُضِاّ تؤيٓيب تًُْا تانُ نُغًَو يإ  –نؤََُيطُ  اغتُقًُّٓبُضظبىوُْوَّ ضِ

ؤَيِ ئُويـ ضِِِِِِِِِِِنُ  ،ِ ثطؤيًتاضيا زَيهاتًنُ خَُيهاِْ طؿت ،نًَُُٓيُنِ زآًَُٖض
ؤَيِ ضاويًَهُضيًُ، ئُو بُضظبىوُْوَيُف وَنى َُٖيُُتًَو و باظيَهِ بُضَو ثًَـ ضِِِ

 طيَت. ووُْزات ْانوَٖايُ، ئُوَف تاقُْاعُت بُبعووتُٓوَنُ ضِ
يإ ئُوَتا بؤ بعووتُٓوَنُ ئاَازَباؾِ ُٖيُ ئُو نُغُف نُ زُْ و طاَيِ 

وَى فُيًُغىوفِ فُضَِْػايِ  –بعووتُٓوَنُ زَزات، نُغًَهُ بُ ؾًَىَيُنِ بُضزَواّ 
خاوَِْ بريؤنُّ )ضاالنِ  -H.L.Bergson ،1859- 1941ٖــ.ٍ. بريطػؤٕ  –

vitalism ًَٖٓضَوؾِ نؤََُيطُنُّ خؤيإ  ،ُضاُْوَٖا زَظاَِْ نُ ئُو نُغُ زا
بُضَو ثًَؿُوَ زَبُٕ، يُ ئازًََعاز طُوضَتط و باالتطٕ، زَؾتىأْ ئًؿِ وَٖا بهُٕ، 
نُ خَُيو بُ َىعذًعَّ بعاًَْت، ضىْهُ ئُو نُغاُْ خىزّ خؤيإ ضانرتئ 

يإ يُ ئازًََعاز طُوضَتطٕ )واتا يُغُض و (superman)ئازًََعازٕ 
 بُ سُقًكُت ُْى بُ ُٖوَؽ. ئازًََعازَوَٕ( ُٖض 

نُ  ،ططػؤٕ زََيًَت: ُٖضوَنى ضؤٕ ئازًََعازَ بًًُُتُنإ بؤ ئُوَ زاْطاوٕبًَ
بُٖطَزاض  ِغٓىوضّ عُقًَِ ئازًََعاز طُوضَتط بهُٕ. ئاوَٖاف ُْٖسَّ نُغ

سِ َُٖىو ئازًََعازَناُْوَ ُٖيُو يُ وُٖغتًإ نطز نُ ثًَىَْسيًإ بُ ض ،ثُيسابىوٕ
ًَٓتُوَ و يُ ضىاضضًَىَّ ئُو يُنططتُٓ ُ غٓىوضّ نؤََُيُنُّ خؤيسا مبًَدًاتِ ئُوَّ ي

قُتًؼ غىات، ْاَُيُنِ بًَُٖعّ خؤؾُويػتِ  ،نَُُزا، نُ غطوؾت ثًَهِ ًَٖٓاوَ
 بؤ َُٖىو ئازًََعازَنإ باَلونطزَوَ. 

وساُْ، وَى خىَيكاْسِْ دؤضيَهِ تاظَ وَٖايُ نُ سًَو ئُّ ضِوُٖضوَٖا ثُيسابىوِْ ضِ
ُٕ . ئُّ نُغايُتًًُ زآًَُٖضَ بُضزَواّ بُضَو ثًَـ ُيتًًُ يُ تًُْا يُى نُغٌ زَطبط
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ثاٍَ زَْطيَت بؤ ئُوَّ بطازَضَناِْ خؤّ، يُ ئازًََعازَوَ بطؤضِيَت و بًاْهات بُ 
بؤ ئُو ناضَف بُ ضُؾِٓ ؾًَىَّ خؤّ  –وَى خؤّ  –ئُغشابُّ زآًَُٖضّ 

 زَياخنىَيكًًََٓتُوَ. 
هُوٕ. زَتىأْ بُغُض نَُىنىضتًِ خىزّ نؤََُيطُنُياْسا غُضب ئُواُْ بًًُُتٔ،

َغُُْ و ِٖ تًُْا تانُ نُغًَهُ، ت. ئُوَ نطزاضيَهِ ضِبًَ َُٖىو نطزاضيَهًـ زآًَٖاْا
زآًَٖاِْ نؤَُاليُتًـ ئُوَ يُ ئُجناَِ ئًؿِ تانُنُغِ بًًُُت يإ نًَُُّٓ 

ؤَيًـ تًُْا َ يُ زآًَٖإ بُتاَيُ و ضِزَبًَت. ُٖضضِ ظؤضيُّٓ طُيُ، ئُو بًًُُتسا ثُيسا
و غُض بؤ نًَُُّٓ زآًَُٖض ؾؤضِ بهات و  ىلَ بسات نُ طىَّ بططيَت و ضُثًَُ ،ئُوَيُ

بُ طُوضَّ خؤّ زايبًَٓت و زإ بُ بُضظّ و بااليًسا بًَٓت. ُْى ُٖض ئُوَْسَ، بَُيهى 
ًَـ ئُوَّ ئُو وظَ ، ثآدَُاوَضّ ثطؤيًتاضيا يُ زؤخِ شياِْ غُضَتايًُوَ ْعيو زَب

ناتًَهًـ نُ تُقًُٓوَ ئُودا ثطؤيًتاضياف  ،طُوضاُْ بُ ًُُٖتِ بًًُُتُنإ بتُقُٓوَ
ُ غُض تئًٓذا تؤيٓيب زَضًَـًَهُضّ بُضظ زَبًَتُوَ يُنػاِْ يإ ضاوي ِؿبُ نؤؾ

ؤَيِ ئُو تانُنُغُ بًًُُتاُْ يُ نؤََُيطُنُّ خؤياْسا زَيطًَطِٕ بابُتِ يًَهؤَيًُٓوَّ ضِ
ُُٓتًًُنإ وَزّ بًَٗٓٔ و ايُيًِ زضوغت و غُضنُوتىو بؤ بًَئُوَّ طىيَطِبؤ 

و ٖعض، نُ يُوَ ثًَـ بُخؤيُوَّ  ضَغتاًًُْتؾانؤََُيطُنُ بطاتُ ثًُيُنِ بُضظّ 
 ُْزيبىو. 

يَطاّ شياِْ ئُو زَطُُْاُْ ُْخامسُ ثًَػَُبُضَنإ بُ زوو ايطُياْس نُ ضِتؤيٓيب ضِ
  -ؤيؿت:قؤْاغسا ضِ

 ًُْايِ و طؤؾُطريّ:قؤْاغِ ت -1
ئُّ قؤْاغُ نُ بًًُُت )تانُنُغِ زَطُُٕ( ثًًَسا زَضِوات، قؤْاغًَهِ ثًَىيػتُ 

سِ خؤّ زووض ًًُْ، خؤّ ئُّ تًُْا وؤؾٓهطزُْوَّ ضبؤ زَوَيَُُْسنطزِْ ْاوَوَو ضِ
ويػتبًَتِ يُ  َُٖيًبصاضزبًَت بىوُّْ ثَِ خؤف بًَت، بُ سُظ و ئاضَظووّ خؤّ

ووضبططيَت و بؤ ئُوَّ زَضفُتِ ثًَطُياْسِْ وظَ و بُضظبىوُْوَّ نؤََُيطُنُّ خؤّ ز
سِ خؤّ بؤ بطَِخػًَت و يُوَّ يُو زووضَ ثُضيَعَ يُ تُوشَِ ُْخؤؾًِ وض
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نؤََُيطُنُّ نُ يُ خىىل َُٖيىَؾاْسايُ زووض زَبًَت و يُويَىَ زَتىاًَْت بُ وضزّ و 
بُو باضوزؤخُف زََئًَ " و بُبَِ ثُيُ ضاوّ يُ نؤََُيطُنُّ خؤّ بًَت،  يُغُضخؤ

 .expatriationغُواضَيِ 
يُواُْؾُ تًُْايِ بُغُض بًًُُتُنُزا بػُثًَت و ْاضاض طؤؾُطري ببًَت، غا بُ ُٖض 

بؤّ زَبًَت بُ زَضفُت و يُواُْؾُ َُضدًَو  ،ساٍَ ئُّ تًُْايًُ يُ ُٖضزوو ساَيُتُنُزا
 ويَؿِ طؤؾُطريزَضنُوتٔ و ثُيسابىوِْ زَض ِبًَت يُ َُضدُ ثًَىيػتُناْ

(Anchorite)  ئُو تًُْايًُف ئاَاْر ًًُْ، بَُيهى ئاَطاظيَهُ بؤ طؤضِضإ بُضَو
ًِٓ يُ قؤْاغًَهِ زواّ ئُوزا ئُوَ ثًَىيػتُ ساَيُتًَهِ ناضّ ئُضيَ غُضنُوتٔ. يُبُض

 زا بًَت. ابُزو
 قؤْاغِ ٖاتُٓوَ )طُضِاُْوَ(:  -2

ُنُّ. ئُّ ٖاتُٓوَ و طُضِاُْوَيُف يُّ قؤْاغُزا ئازًََعازَنُ زيَتُوَ ْاو نؤََُيط
َُغُيُنُيُ. نابطاّ خؤبُبُضظ  ْازياضّ بُ طؿتِ دُوُٖضّ بعووتُٓوَيُنُ و ٖؤّ

املتػاَِ( زَطُضِيَتُوَ و باْطُواظ بؤ بُٖاطُىل بُضظّ ْىَّ َُٖيسَزات و زاوا يُ )
ضاى بٔ. ثطؤيًتاضياف باوَضِ بُ  و خَُيهِ نؤََُيطُنُّ زَنات خؤيإ بطؤضِٕ

ئُوََإ  َوؾتِ ثًَػَُبُضإنُوتُٓنُّ زَنات و ضاوّ ىلَ زَنات. ئُوَتا ضِغُض
غُضنُوتُ غُض ضًانُ بؤ زيتِٓ خىاّ  ،باْطًَٗؿت نطاوَ ، ئُوَتا َىغإًَْؿإ زَز

 و خؤّ، ئُويـ فُضَاُْنُّ قبىوٍَ نطز و بُ زَْطًًُوَ ضىو، ثاؾإ يُ ضًانُ زابُظّ
عُتُنُيإ تًَسا ْىوغطابىو. يُنُّ ؾُضيعُتِ ضُْس يُوسُيُنِ بُ زَغتُوَ بىو، ؾُضي

بُ طىيَِ  ّئامساِْ يُغُض ئُّ ظًََُٓ ئُوَبىو، نُ َصزَّ ئايًُٓنُّ )ايٓاَىؽ(
خَُيهسا َُٖيسا. )خاوَٕ نتًَبُ ئامساًًُْنإ بُ دربائًٌ زََئًَ ْاَىؽ( ُٖضوَٖا بىظا 

طزَوَ و ئاواتِ سُوت غاٍَ تًُْايِ ضًَؿت ُٖض بريّ يُ ئًَـ و ئاظاضّ خَُيو زَن
سِ وؤؾٓهطزُْوَّ ْاو ضضظطاضبىوِْ بؤ زَخىاغنت ثاؾإ زواّ ئُوَّ بُ قؤْاغِ ضِ

 خؤيسا تًَجُضِّ، ئُودا ٖاتُوَ و طُضِايُوَ بؤ ْاو نؤََُيطُنُّ خؤّ.
 خؤزووضخػتُٓوَ يُ واقًع 
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َُغًشًـ )ز.ر( زواّ ئُوَّ يُ ضَُِ ئىضزوٕ، يُ فُيُغتني غىغًَِ نطز، ْاضاض 
و ضىو بؤ ًَػط، يُ ًَػط نُوتُ طؤؾُطريّ ثاؾإ طُضِايُوَ بؤ ًْؿتًُاِْ  اّ نطزضِ

خؤّ، بُالّ طُضِاُْوَيُنِ قاضََاْاُّْ ضظطاضنُض، نُ َُٖىو دَُاوَضّ 
واتا ثًَػَُبُض  ،ْبًائُ ًِْؿتًُاُْنُّ، وَى ضظطاضنُض، ثًَؿىاظيًإ ىلَ نطز، خامت

ضا تُواونطز، ُتًِ يُ ئُؾهُوتِ سًَْطزضاوّ ْاظزاضّ خىزا )ز.ر( قؤْاغِ خىزاثُضغ
 ثاؾإ بُ َصزَّ باْطًَٗؿتِ ئًػالَُتًًُوَ طُضِايُوَ ْاو قُوَُنُّ خؤّ. 
يُواُْيُ ،ئُو زوو قؤْاغُ نُ ثًَػَُبُضإ و ثريّ )ايكسيػىٕ( ثًًَسا تًَجُضِبىوٕ

 .نُغاِْ تطّ ثًَؿُْط و خاوَٕ ئًًٗاَِ غًاغُمتُزاض و بريَُْسيـ ثًًَسا تًَجُضِبنب
بُ منىوُْ ئُو زوو  يسوٕ.ُخ ئًنبو َانًاظًًًِ و زاْتِ و غُظاىلى ئُوَّ ئًُاّ وَ

قؤْاغُ يُواُْيُ تًُْا تانُنُغإ ُْططيَتُوَ، بَُيهى ؾاض و َريْؿًُٓناًْـ زَططيَتُوَ 
ثُيسابهُٕ. بُ منىوُْ ئُغًٓا سا ًًُتؾاضغتاْ ؤٍَ زَطًَطِٕ تا ضؤَيِ ثًَؿُْط يُو َُٖإ ضِ

ؤَاِْ بؤ ضِ ؾاضغتاًًُْتًًًٌٓسا. ُٖضوَٖا ئًتاَيًا زواّ ضووخاِْ يُ طؤََُيطُّ ًَٖ
ئًػالًَسا  ؾاضغتاًًُْتٌُٖضوَٖاف يُ ، ضيًَٓػاْؼئُوَّ ببًَت بُ ثًَؿُْطِ ضاخِ 
َّ ضّ بُغطَ يُ خىاضووّ عريام.يُ َاوؾا يُ يُطٍَُ ضؤَيِ طُوضَّ فاضغُنإ

زَبٔ و بُضظبىوُْوَنُ تًُْا يُى دؤض بُ ثًَع و دؤضاوًًُتُنإ ؾاضغتاْبُضظبىوُْوَزا 
زياضزَ ْاططيَتُوَ، بُ منىوُْ وَى زياضزَّ ئايني ئُطُض زآًَُٖضَنُ )ضظطاضنُضَنُ( 
ًَْطزضاوّ خىزا بًَت، بُالّ ئُو وظَيُّ نُ زَيتُقًًَٓتُوَ َُٖىو زياضزَناِْ )ئايني و 

تُوَ، بُالّ زَططيَ ؾاضغتاًًُْتًـظاْػت  و ٖىُْض و فُيػُفُ و ئُزَب و ؾتِ تطّ( 
ئُّ بُضظبىوُْوَيُ بَِ طىَإ يُ ْاو ئُّ زياضزاُْزا ضؤًُْى ًًُْ، بُ منىوُْ، وَى 

غٓسيسا، وَى زآًَٖاُْ  ؾاضغتاًًُْتٌوَى ئايني يُ ، ًًًَٖٓسا ؾاضغتاًًُْتٌٖىُْض يُ 
  ْىيَِ ئُوضوثازا ؾاضغتاًًُْتَِاززيًُنإ يُ 

 
 (.ِ ئًػالَِ، يُ نىَّ َا؟ؾاضغتاًًُْت)ئُّ، 
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َفتاضيَهِ يُوَوَ بؤَإ زَضزَنُويَت نُ )طىيَطِايَُيًِ غُضنُوتىواُْ( وَى ضِ
ح و ٖعضّ نؤََُيطُ نُ بُضظبهاتُوَ وغايهؤيؤشّ بُالّ تؤيٓبًًُوَ ئاَاجنِ ئُوَيُ، ض

َفتاضّ زَضَنًِ غُظاو زاطرينطزٕ يإ ضانهطزِْ تُنُٓيؤشيازا زَضْانُويَت يُ ضِ و
سا ظؤض نُّ ُْبًَت، يُ ؾاضغتاًًُْت ًَهِ)زَضَنِ( بُ بُؾ اًُّْطىيَطِايُيًَِ زَؾتُنً

 ساؾاضغتاًًُْتبُؾساض ْابًَت، بُالّ طىيَطِايَُيًِ خؤبُخؤ )ْاوخؤ( بُؾًَهِ طُوضَّ يُ 
سِ و ٖعضيِ وزا بطيتًًُ يُ بُضظنطزُْوَ وظَّ ض زَبًَت، ضىْهُ يُ ئُغٌَ و ضَغٌُْ

 .و بًىيَتنؤََُيطُنُ تا ئُوثُضِّ بااليِ نُ بطىجنًَت 

 رةخهة ةة بريوب ضوونةكانى ت يهيب
ويَطِاّ ئُوَف نُ يُباضَّ ثًَطُ و دًَطُّ ئُّ بريَُْسَ طُوَضَيُ قػُّ باف 
طىتطاوَ، وَىلَ بُض ضَِخُّٓ دؤضَٖا بريوبؤضىوِْ ٖعضّ نُوتىوَ و ضَِخُٓنإ طُىلَ 

غًِ تؤيٓيب اليُِْ دؤضبُدؤضّ بُضْاَُضِيَصّ و ًََصوويِ و فُيػُفِ و ئايًين و غًا
ططتىوَتُوَ و بُ ويَُّٓ ُٖض بريَُْسيَهِ طُوضَ طفتىطؤّ يُغُض َُغُيُّ تطغٓاى و 

 طُوضَنإ نطزبٌَ، تؤيٓبًـ بَِ ئاضَم زَضُْضىوَ. 
( W.H.walsh( و و. ٖـ.ووَيـ)pitter Geylتا ثًتُض طًا)َئُو

ظاْػتِ يُ ُٖضزوونًإ ضَِخُٓ يُ تؤيٓيب زَططٕ و زََئًَ: بُضْاَُّ تاقًهطزُْوَّ 
يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصووزا، بُ خطاثِ بُناضًَٖٓاوَ و بُ باؾِ تُتبًكِ ُْنطزووَ. زََئًَ 
تؤيٓيب يُ زياضزَناِْ ًََصوو تًُْا ئُو منىوْاُّْ ًَٖٓاوَتُوَ نُ يُطٍَُ ططمياُْناِْ 

نُ يُطٍَُ بريوباوَضِّ  ،خؤيسا زَطىجنًَٔ و بَُيطُناِْ خؤيؿِ بُدؤضيَو َُٖيبصاضزووَ
يسا يُى بططُْوَو، بُدؤضيَهِ طىجناو يُطٍَُ ئُو بريؤنُ طؿتًًُ ساظض بُزَغتُزا، خؤ

نُ يًَىَّ زَغتِ ثًَهطزووَ يًَهِ زاوُْتُوَ. ويَطِاّ ئُوَف نُ تؤيٓيب زإ بُ 
زضوغتًِ ضَِخُٓناِْ )ثًتُض دًٌ( زا زًََْت، بُالّ قػُناِْ تؤيٓيب ْابُٓ بًاْىوّ 

 ُّ تاقًطُيِ البسات. ئُوَّ نُ يُ َُضدُناِْ بُضْاَ
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َازاًََهِ يًَهساُْوَناِْ تؤيٓيب يُوَوَ زَضزَضًَت، نُ طىايا ئاضَظووّ 
خىزاوَْس يُ غطوؾتِ ضووزاوَناِْ ًََصووزا زَغتِ ُٖيُ، نُواتُ يًَهساُْوَيُنِ 

ُ، ُٖض يُبُض ئُوَؾُ نُ باٍ زاوَتُوَ بؤ غُض ضوساِْ و يُغُض ضوساًًُْت ًالٖىتً
يَت. ئُّ يًَهساُْوَيُّ تؤيٓيب يُ ًٖض ساَيُتًَهسا بُ يًَهساُْوَّ غىوضَ و ثَِ زازَطط

ُْناِْ زضوغت ًًُْ، وظاْػتِ بُ َاْاّ تاقًهطزُْوَّ بُضْاَُّ يًَهؤَيًُٓوَ و قاْى
يُطٍَُ ئُوَؾسا بريؤنُّ تؤيٓيب يُ يًَهساُْوَزا بريؤنُيُنِ َُغًشِ ئاغايِ ًًُْ:" 

ًَهساُْوَّ ئايًِٓ ًًُْ" واتا ئُو "غهايؤشيًُ واتا بريؤنُّ ضاوزيَطّ ئًالِٖ ًًُْ و ي
. يإ: فؤٕ ؾًًطٌَ ) s.t.Augustine)  354-430 ًًُْ، نُ قُؾُ ئؤطػتني

schlegel) 1772- 1829ىض ( و ضيٓىيس ًْبNcebuhr)  1776- 1831  )
بُ منىوُْ، زاًْإ ثًَساْاوَ، دا يُبُض ئُّ غىوضبىوٕ و ثًَساططتُٓ و تؤيٓيب يُغُض اليُُْ 

ُنإ، ْىوغُضإ تؤَُتباضيإ نطز بُوَّ، نُ يُ ضوسِ ظاْػتِ يًَهساُْوَّ ًوسًض
ئابىوضّ اليساوَ و طىتًإ ًَُالًَِْ ضًٓايُتِ يُ ًَْىإ َىَيهساضإ و ناضطُضاْسا ُٖيُ، 
يُبُض ئُوَف نُ تؤيٓيب ضقِ يُّ دؤضَ يًَهساُْوَيُ، يًَهؤَيُضّ َاضنػِ ّ. 

خY.Kosminskiٓنىظَٓػهِ ) ُّ يًَسَطرييَت و زََيًَت: تؤيٓيب طىيَِ (  ضَِِِ
ُْزاوَ بُ ثًَهٗاتُّ ضًٓايُتًِ نؤََُيطُنإ، نُ يُ نتًَبُنُيسا باغِ نطزووَ، 

سا بُغُض ئاَطاظَناِْ بُضًََُٖٗٓاْ ُْنطزووَ، نُُضوَٖا ئُو طؤضِاْهاضيًاُْؾِ باؽ ٖ
َاوَض و ناضّ ئُو )وغائٌ االْتاز( ٖاتىوَ، ُْى ُٖض ئُوَ، بَُيهى ضِؤَيِ زآًَُٖضّ دُ

يَطَ يُ ؾىئَ ثَِ َُٖيططتِٓ زَغتُبص ضِؤَيُؾِ ئًٓهاض نطزووَ و ئُو ضِؤَيُؾِ تًُْا
ضؤؾٓبريَناْسا" يُ ؾىئَ ثَِ َُٖيططتِٓ َُٖيبصاضزَ زآًَُٖضَناْسا" ًَٖؿتىوَتُوَ، 

 ئًٓذا نؤََُيطُ بُضَو بُضظبىوُْوَّ ؾاضغتاًًُْت  تُنإ زَزات. 
َْسيِ ضُوغاْسُْوَّ ًَْىإ ئُو زوو ضًُّٓ باؽ ُْنطزووَ. بُو دؤضَ تؤيٓيب ثًَى

ضَخُٓ يُ  -نىظَٓػهِ –يُباضَّ ضِؤَيِ )بُضضاوّ تانُنُغِ / قاضََإ(يـ 
و زََيًَت: تؤيٓيب تانُنُغِ َُظِْ بًَُٖعّ بعويَُٓضّ ىيَػتِ تؤيٓيب زَططيَت َُٖي

ُْى طٍُ،  زاْاوَ، ّثُضَغُْسِْ نؤََُيطُ و زضوغتهاضّ ضاغتُقًُّٓ ًََصوو
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تاقًهطزُْوَّ ْاوَوَ )ظاتًِ( ّ ئُو تانُنُغاُْ، َُضنُظّ وظَّ زآًَٖاًْاُْ غا ئُو 
ثًاواُْ ثًَػَُبُض بٔ، يإ غًاغُمتُزاض بٔ. يإ غُضباظّ بٔ، يإ فُيًُغىوف بٔ، يإ 
غؤيف بٔ ًٖض فُضقِ ًًُْ. يًَطَوَ، تؤيٓيب يُطٍَُ تؤَاؽ ناضاليٌ 

ThomasCarlyl خؤيسا )قاضََاُْنإ و ثُضغتِٓ قاضََاًَْتِ نُ يُ نتًَبُن ُّ
Heroes and Hero-worship  ،َيسا ضُْس ثًَؿًٓاظ و بؤضىوًَْهِ زاْاو)

بُالّ زًَََهُ ثُْاطريبىوَ و وَختُ يُ ضاوّ يًَهؤَيُضَناِْ َُغُيُّ ًََصوو بعض 
ببًَت، فُضقًَهِ ظؤضّ ًًُْ، ُٖض يُبُض ئُوَؾُ تؤيٓيب بطِواّ بُ بريؤنُّ 

ًَؿهُوتٔ( يُ َؤضنُ دًٗاْطرييًُنُيسا ًَُْٖٓا، نُ يُ غُزَّ ُٖشزَّ و ْؤظزََسا )ث
َُٖىو ئُوضوثاٍ ططتُوَ و تُئهًسيؿِ نطزَوَ، نُ خىيُناِْ ؾاضغتاًًُْتِ ُٖض 

 بُضَوشووض ثًَـ زَنُويَت و بُبَِ ئُوَّ بىَغتًَت وَى ضَوضَِوَيُنِ خىالوَ زَضِوات. 
بُغت يُ غُضنُوتٔ و ثًَؿهُوتٔ تًُْا اليُُْ بُالّ تؤيٓيب ضايطُياْس نُ َُ

َاززيًُنُّ ًًُْ و اليُِْ ضوسًؿِ ثؿتطىَّ ُْخػتىوَ. ئازًََعاز تىاًْىيُتِ ؾتِ 
بُالّ بُضِِِاّ خؤّ  -ْائازًََعازيـ نؤْرتؤٍَ بهات، واتا ؾتِ غطوؾتًـ نؤْرتؤٍَ بهات

 يُ ؾتِ ئازًََعازيسا ظؤض ثًَـ ُْنُوتىوَ.
تطغٓانُ اليُِْ ضوسًِ ططتُوَ، نُ يُ ثًَىَْسيِ ًَْىإ خؤّ  ثاؾإ ئُّ زوانُوتُٓ

 و خىاّ خؤيسا زَضزَنُويَت. ئُطُض بُ اليُِْ َاززيًُنُّ بُضاوضزبهطيَت. 
 Patrickضَخُٓيُنِ تط نُ يُ تؤيٓيب زَطرييَت. ئُوَّ ثاتطيو طاضزُْضَ )

Gardnerًًُتِ زََيًَت: َُٖيىيَػتِ تؤيٓيب يُ ضاضَْىوغِ ؾاضغتاْ( طاضزُْض
ضؤشئاوا، يُى باض ًًُْ و يًَو ْاضًَت، ئُو َُٖيىيَػتُ ْايُباضَؾِ ثًَىَْسيِ بُ بريؤنُ 

بؤُْ و دًَطايُنِ ًََصوويًُ طؿتًًُنُيُوَ ُٖيُ. داضّ وَٖا زَبًَت، زَبًٓني يُ 
سا باغِ ؾاضغتاًًُْت زَنات، ُٖوا زَظاًَْت نُ تُْطاُْيُنُ و ظؤضّ نتًَبُنُي

ت و بُضَو َُٖيسيَطو نُوتٔ و َُٖيىَؾإ، بطِوات. داضّ وَٖاف زَبًَت طوخًًََٓوَختُ بًِِِِِِِِِِ
ئًَؿُ و سىنُِ  ْايُويَت بطاتُ ئُّ دؤضَ ئُجناَُ ثطِو زَبًٓني ئُو قُواُْ زَطؤضيَت

َطزٕ بُغُض ؾاضغتاًًُْتِ ضؤشئاوازا بسات و زََيًَت : ضَْطُ خىزا ئُّ نُوتٔ و َطزُْ 
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و ثُؾًُإ زَبًَتُوَ يُو تًَىَطاَلُّْ ضؤشئاوايًُنإ نُ يَتُوَ زواغات و يُ خىا زَثاضِِِ
بُضاَبُض بُ ؾاضغتاًًُْتُنُّ خؤيإ و ئايًِٓ خؤيإ و بُضاَبُض بُخؤيإ تًَىَطالوٕ 
)!( طاضزُْض بطِواّ وايُ، بُؾُناِْ زواوَّ نتًَبُنُّ تؤيٓيب زووزَيًًُنِ ئاؾهطا و 

 تًَسايُ.ْايُباضيًُنِ طُوضَيإ زَضباضَّ ئُّ َُغُالُْ 
ئُّ دؤضَ ضَخُٓيُ يُواُْيُ نَُىنىضيِ بُضْاَُضِيَصيِ فُيػُفُّ تؤيٓيب 
زَضبربِيَت ، ُْى ظؤضتط ضاضِايِ خىزّ تؤيٓيب زَضباضَّ ضاضَْىوغِ ؾاضغتاًًُْتِ 

 َُوظوعِ نُ يُ تؤيٓيب زَطرييَتضؤشئاوا زَضبربِيَت. يُواُْؾُ ططْطرتئ ضَخُّٓ 
يًُّ بًَت، نُ يًَُْىإ بريؤنُّ ئاظازيِ ويػت ًًُْنِ و دًاواظويُغُض ئُو ْاضى

يًَُْىإ بَُيطًَُٖٓاوَ يُغُض ظؤضًًًَََِ )اجلرب( يُ بعووتُٓوَّ ًََصووزا بُطٍُ نطزٕ و
 ،زَضّ زَبطِيَت. ئُّ َُٖيىيَػتُ زووفاقًًُ و زوواليُُْ يُ َُٖيىيَػتِ ئُو نُغُ زَضًَت

و ثاؾإ يُبُض ٖؤّ زَضووِْ، اليُِْ نُ بَُيطُ يُغُض ظؤضًًًَََِ )اجلرب( زيًََٓتُوَ 
غُضثؿهِ )االختًاض( زَططيَت. ئُوَف يُبُض ئُوَيُ نُ نتًَبُنُّ تؤيٓيب ظجنريَيُنِ 
ظؤض بَُيطُّ ئُوَّ تًَسايُ، ؾاضغتاًًُْتُناِْ ضابطزووّ دًٗإ، ضُْسَ بًَُٖع و 

إ ُٖض طؿتطرييـ  بىوبٔ و ضُْسيـ بُتَُُٕ بىوبٔ. بُالّ ئُجناَِ سُمتِ و نؤتايً
َُضط بىوَ و َُْاوٕ. ئُو ؾاضغتاًًُْتاُْ ُْياْتىاًْىَ َاُْوَو تَُُْسضيَصّ بؤ خؤيإ 
َُٖيبصيَطٕ و بُغُض نؤغجُناْسا تًَجُضِبنب و زواضؤش ظأَ بهُٕ، بُالّ ناتًَو باغِ 

يُ وَالَسا زََيًَت نُ : زَضطاّ ،ضاضَْىوغِ ؾاضغتاًًُْتِ ضؤشئاوا يُ تؤيٓيب زَثطغٔ 
يُبُضزًََسا نطاوَتُوَ و ئىًََسيـ وايُ مبًًََٓت و ًََصووّ ضابطزووف قُت و زواضؤش 

 قُت ثًَُاِْ ُْطىتىوَ، غبُيَِٓ ضِ ضووزَزات.
ضَْطُ بُثًَِ ئُو ؾىْاغًًُ نَُُّ نُ يُ غُض ٖعضّ تؤيٓيب َُٖاُْ. بتىاْني ئُّ 

غُض بهُئ. نًَؿُّ زووفاقِ و زوواليًًُُّْ بُضاَبُض بُ ؾاضغتاًًُْتٌ ضؤشئاوا ضاضَ
ؤشئاوا زواّ نؤتايِ ؟ؤيٓيب بُضاَبُض بُ ؾاضغتاًًُْتِ ضَُِٖيىيَػتِ ضَؾبًًِٓ ت

يُ  وَبىوِِِِِوو، نُ ئُِِِِضًُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِخػتً دُْطِ يُنَُِ دًٗاٌْ و ثًَـ ُٖاليػاِْ دُْطٌ زووَِِِّ
َنُيسا ئاطازاضيًُنِ بُ ضوسًَهِ ضَؾبًًُٓوَ زَضباضَّ بُؾُناِْ ثًَؿُوَّ يًَهؤَيًُٓو



 

112 

ضاضَْىوغِ ؾاضغتاًًُْتِ ضؤشئاوا باَلونطزَوَ، بُالّ يُبُؾُناِْ نؤتايِ نتًَبُنُيسا ِِِِ
زواّ ئُوَّ نُ َُٖيىيَػتِ ئُوضوثا و ٖعضّ ئُّ ثًاوَف ، ُٖضزوونًإ ثًَؿهُوتٔ و 

ُوَّ نُ تًَهَُيًًُى يًَُْىإ ئايني و طؤضِإ. ئُويـ َُٖيىيَػتِ خؤّ طؤضِّ. دا يُبُض ئ
تطغٓاى . تؤيٓيب  يسابىو، نُوتُ بُض ضَخُّٓ طُوضَوؾاضغتاًًُْتسا يُالّ ئُّ ثُ

ضًَىَّ ثُيسابىوِْ ئايًُٓناْسا قُتًؼ غُضنُوتِٓ ؾاضغتاًًُْتِ يُ ضىاض ثُيسابىوٕ و
ؾًَُشاويِ نطز و زَيطىت ثًَىيػتُ ئايًًَٓهِ تاظَ ثُيساببًَت بؤ ئُوَّ يُ ظََُِْ 

( ف بُ زوو غُزَ بُض يُ G.B.vicoؾاضغتاًًُْت ضظطاضَإ ببًَت، نُ ظًهؤ)
زآًَُٖضإ، ضَْطُ  وو تؤيٓيب زَؾًطىت : زَيػؤظ ،تؤيٓيب. ُٖض ئُو قػُيُّ زَنطز

تًُْا يُْاو ًَْطزضاواِْ خىا و يُْاو ثًَػَُبُضاْسا َُٖيبهُوٕ. زَضباضَّ ؾاضغتاًًُْتِ 
ًَُشاوّ بىوَ، ثًَىيػتُ ئايًًَٓهِ ْىَّ يُْاو ثطؤيًتاضيازا واتا ئُوضوثاف ، نُ تىوؾِ ؾ

يُْاو )نؤََُيِ طٍُ( ّ َُغًشًًسا غُضٍَُٖ بسات. ئايا خىزّ تؤيٓيب ثًَؿبًِٓ ئُوَ 
 زَنات؟ بطِواّ ثًَِ ُٖيُ ؟

ضاغتًؿت زَويَت، ثُيسابىوِْ ؾاضغتاًًُْت يإ وضيابىوُْوَّ ؾاضغتاًًُْتًَو. 
وِْ ئايًِٓ قُتًؼ َُْاوَ. ئًَُُ يُطٍَُ ئُوَؾسا نُ ضيَع يُبُٖا تًُْا يُغُض ثُيسابى

ُنإ و زضويمُ باالناِْ غُضنُوتين ئازًََعاز زَططئ. بُالّ ئازًََعاز ئُو ًضؤسً
ًَُُ ئاَازَطًًُّ َُْاوَ ثًَؿىاظّ يُ ئايًِٓ ْىَّ بهات. نؤَئ ويًػىٕ زََيًَت : ئ

غُض هِ ْىَّ يُُتًَخًَت، ؾاضغتاًًْهِ نؤٕ بطِووزَظاْني ئُطُض ؾاضغتاًًُْتًَ
بُالّ ئَُطِؤ دًٗإ بضىوى بىوَتُوَ، يُبُض ئُوَ ْاتىاْني نُالوَناِْ زضوغت زَبًَتُوَ،

ثًَؿبًِٓ ؾاضغتاًًُْتِ ْىَّ بهُئ و غُضضاوَنُّ بعاْني، ضىْهُ دًٗإ َُٖىوّ 
اَا يُ ئًَػتا غُضيب نُوتىوَ. ئُّ قػُيُف َُٖإ ئُو قػُيُيُ نُ فطاْػًؼ فؤنؤي

نتًَبُنُّ خؤيسا )نؤتايِ ًََصوو( زٍَ نات. ثاؾإ ئًَُُ ْاتىاْني بًًََني ْاويًَٓاِْ 
ؾاضغتاًًُْتِ  ُؾاضغتاًًُْتُناِْ ئَُطِؤ نُ تؤيٓيب ْاوّ ىلَ ْاوٕ. زضوغتُ ُْخامس

 –)ؾاضغتاًًُْتِ َُغًشِ  يُئُوضوثا، نُ تؤيٓيب ْاوّ يًَٓاوَتاظَّ ضؤشاوا 
نُ َؤضنِ عُملاًِْ زووض يُ بؤضىوِْ ئايًِٓ تًَسا بُتايبُتًـ  ناغؤيًهِ(
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ُٖض بُو دؤضَف ْاتىاْطيَت غًػتَُِ غؤؾًايًػتِ يُ يُنًَتِ ؾؤضَويِ  ،زَضنُوتىوَ
داضإ بُ نؤضثُّ ؾاضغتاًًُْتِ َُغًشًًُتِ ضؤشُٖاَلتِ )ئُضغؤزؤنػِ( يُقَُيُّ 

 بسضيَت.
نُ زََيًَت : " ئُطُض  ،زَضباضَّ ئايًِٓ ئًػالًَـ بُّ قػُيُّ تؤيٓيب قايٌ ْابني

ًَْطزضاوّ خىزا ذلَُُز )ز.ر( تًُْا يُغُض باْطًَٗؿتِ ئايًُٓنُّ خؤّ بطِؤيؿتبا و 
زَغتِ يُ غًاغُت و دُْط وَضُْزابا، ضوسِ ئايًِٓ ئًػالّ يُ ئًَػتاّ بااَلتط 

 زَبىو.
يُ ضاغتًؿسا تؤيٓيب نُ بُو دؤضَ ئًػالّ َُٖيسَغُْطًًََٓت، ئُوَ ضاّ خؤّ ًًُْ، 

َيهى ضاوبؤضىوِْ َُغًشًًُو ضاوبؤضىوِْ ًََصوو ًًُْ. واتا ضاّ تؤيٓيب يُباضَّ بُ
 نُ زََيًَت ،ُوَ و وتُنُّ ئًٓذًٌ يُ نُ ئايني يُ زَوَيُت دًابهطيَتئًػالَُوَ ، ئُوَ

سا ِٖ خىايُ ، بؤ خىا" بُغُض ئًػالَ"ئُوَّ ِٖ قُيػُضَ بؤ قُيػُضَ و ئُوَف نُ 
ِ بىو، ُْى بُو غًفُتُّ نُ ًََصووْىوغًَو بًَت و بػُثًًََٓت، ضىْهُ خؤّ َُغًش

 واقًعِ َُغُيُنُ زواّ يًَهؤَيًُٓوَو قىَيبىوُْوَ َُٖيػُْطًًََٓت. 
"ططوْباوّ" زََيًَت : ئُطُض تؤيٓيب تًَهَُيهطزِْ ئايني بُغًاغُت بُ غىونايُتًِ 

ئُو  ثًَضُواُّْ –الِْ نُّ يُو زََُزا  –ئايني يًَو زَزاتُوَ، خؤ ئًػالَُنإ 
بؤضىوُْيإ بُزضوغت زَظاِْ. باؾرت وابىو وَى بؤضىوِْ ئًػالّ غُيطّ ئُّ َُغُيُيُ 

 هُ تؤوّ ئًػالَُتِ، يُؾاضّ َُنهُبهطابا، ُْى وَى بؤضىوِْ َُغًشًًُت . ضىْ
ًََِ زواّ ًٖذطَت بؤ َُزيُٓ ئُو تؤوَف ئُطُض بُ غُظاو  طُؾُّ نطز و خُ

 ّ ُْزَنطز.ُْؾُزاطريناضيِ ُْبايُ باَلو ُْزَبؤوَ و تُ
( ئُوَبىو، نُ تؤيٓيب: خىىل ثُيسابىوِْ Sorokin –يُى يُ ضَخُٓناِْ )غؤضؤنٔ 

 ؾاضغتاًًُْت بُ َاوَّ ئاؾتًِ بُضزَواّ زازًََْت. 
ّ ْابًَت وظيَرت يُ ئَُُف واقًعِ ضووزاوَناِْ ًََصوو ضَتِ زَناتُوَ و ثًَِ ضاظ

ُتِ ضؤشئاوا بُضاّ تؤيٓيب، بُض يُغُضَ ضىْهُ )بُ منىوُْ ؾاضغتاًًْ بَُيطُيُنًؿِ
يُغُزَّ ثاظزَّ خىىل طُؾُغُْسِْ بُ خؤيُوَ ططتبىو، سُقًكُتًـ ئُوَيُ نُ 
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 ًين  يُ َُٖىو ًََصووّ ئُوضوثازا...َاوَّ غُزَّ غًَعزَو غُزَّ ضىاضزٍَ ظاي
غُضباضّ ئُوَف خىيُناِْ َُٖيىَؾإ، يُ طَُيِ ؾاضغتاًًُْتسا ظؤضداضإ يُ خىيُناِْ 

 وٕ و خًََُني، ظياتط ئاؾتُوايِ بىوٕ.ثُيسابى
طًُض و وَنى ثاؾإ غُيط زَنُّ تؤيٓيب نُوتىوَتُ شيَط ناضيطُضيِ فُيػُفُنُّ ؾجًٓ

يًَو زَزاتُوَ و ظؤضبُّ ًْؿاُْ ظاٍَ و بُضضاوَناِْ "غتاتًها  ئُو ؾاضغتاًًُْتُنإ
 –طناضّ يُالّ ططيو و ئايًِٓ يُالّ دىويُنُ و ئىغتىضَيٌ يُالّ ئًػالّ و ئاًََ

تُنًٓهِ يُالّ ئُوضوثًًُنإ( َُٖىوّ زَخاتُ ثاٍَ ؾاضغتاًًُْت، نُ ئُّ 
ساَيُتاُْف واقًعِ ًََصوو ضَتِ زَناتُوَ و قبىَيِ ْانات. ؾاضغتاًًُْتِ ضؤشئاوا 

 َؤضنِ ئايًِٓ يُ خؤططتبىو، بًُٖض دؤضيَو ئاًََطناضّ و تُنًٓهِ ُْبىوَ. 
ًُتِ ئًػالًًَُ ُٖض يُغ ُزَّ ُٖؾتَُُوَ تا غُزَّ غًَعزٍَ ظايًين زا ُٖضضِ ؾاضغتاًْ

ػتِ  "واتا ُٖض يُغُزَّ زووََِ نؤضِ تا غُزَّ سُوتَُِ نؤضِ" َؤضنِ ظْا
يُو زََُزا ؾاضغتاًًُْتِ ضؤشئاوا بُ تؤظّ ثاٍ زا ُْزَطُيؿت. ئًسّ بُو دؤضَ ،يُخؤططتبىو

ُْسيِ بُضضاوّ غطوؾتِ ؾاضغتاًْ َت )تايبُمت ًُتُنإ( يُ واقًعسا ئُوَّ نُ تؤيٓيب ْاوّ زًَْ
َىإ بطيتًًُ يُ ضُْس ساَيُتًَهِ طؤضاوّ ؾاضغتاًَْتِ يُ ًْ

ًُتًُدؤضبُ ناضيطُضيِ بريؤنُنُّ ؾجًٓطًُضَوَ، بطيتِ ،واتانُوتىوَتُشيَطدؤضَناْساؾاضغتاًْ
ًُْا ؾاضغتاًًُْتًُى. ُٖضوَٖا طُىلَ نُؽ يُطٍَُ تؤيٓيب  ًُ يُ ت نيًْ َىإ ٖاوضْا ًُْ ، نُ ي

ًُتً َت ئُوا َاْاّ ًُى و ؾاضغتاًًُْتًًؾاضغتاًْ َت ، ضىْهُ ئُطُض واًب ًُب ُنِ تطزا نُئًَ ٖ
َْسيؿِ بُ  ًُتُ دؤضبُدؤضَناْسا ْآًًَََت .ئُوَّ ثًَى ُْاو ؾاضغتاًْ ناضيًَو و تًَهُالوّ ي
ًُتِ نؤِْ ًَػطَوَ ُٖبًَت ، زيػإ طُىلَ نُؽ يُ زشّ ضاّ تؤيٓيب وَغتإ، نُ  ؾاضغتاًْ

ًُتًزََيًَت :" ئُّ ؾا َْسيِ َٓساَيطِاططتِٓ ًضغتاًْ بًُٖض ؾاضغتاًًُْتًُنِ  )البنٌّ(ُ ثًَى
ُبىوَ و ًٖض ؾاضغتاًًُْت َْسيِ باونايُتًِ ًتطَوَ ْ ُبىوَ،  ّ)االبٌّ(ًُنًـ ثًَى يُطَُيٌ زا ْ

َازاًََهِ ؾاضغتاًًُْتِ نؤِْ ًَػط بَِ باوى بىوَ، نُواتُ وَداغهىيَطيـ بىوَ!!! ئُّ 
ًُتٌ ًَػط، يُ خؤيُوَ يُزايو بىوَو ثاؾإ بىوَتُ بُضز و  قػُيُف َاْاّ وايُ نُ ؾاضغتاًْ

نؤتايِ ٖاتىوَ و ًٖض ئاغُواضيَهًؿِ يُغُض ؾاضغتاًًُْتُناِْ زواّ خؤّ بُدَِ 
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ىيًََٓت و ًٖض ؾتًَو يُغُض و  ًَُْٖؿتىوَ و  ئَُطِؤ نُؽ َُْاوَتُوَ ئُو ؾاضغتاًًُْتُ ٓب
 . غًُاّ نؤِْ َُْاوَتُوَ

بريَُْس و ًََصووْىوغُ طُوضَيُ، ئُوَْسَ شيا. َُٖىاضنطزِْ ُْٖسَّ  خؤؾبُختاُْ ئُّ
اليُِْ ٖعض و بؤضىوِْ خؤّ بُ ضاوّ خؤّ زيت، ئُوَبىو ئُواُّْ ضاغتهطزَوَ و بري و 

بريؤنُ ئُغًًًَُنُّ ضاغت ُْنطزَوَ   ٖعضّ تاظَّ يُ دًَطُيإ زاْا، ُٖضضُْسيـ
ُنُّ )االغتذابُ( . ضَْطُ ئُطُض ايَُيًَُْخامسُ بريؤنُّ بًَُُٓتِ )ايتشسٍ ( و طىيَطِ

ضُْس غاَيًَهِ زيهُ مبابا. ضُْس اليًَُْهِ تطيؿِ يُ بريؤنُنُّ ضاغتهطزبايُوَ، 
 )ُْٖسَ بُغُ(.  ّئَُُيُ َُغُيُّ ٖعض

ُٖضوَٖا تؤيٓيب بُثًَىَضّ غًاغُت ؾاضغتاًًُْتُناِْ زَْاغًًُوَ و ٖؤناضّ ُٖضَؽ 
غًاغُت يًَو زَزايُوَ. بَُٓاّ إ يُغُض و ضووخاِْ ؾاضغتاًًُْتُناًْؿِ زيػ

غُضباضّ ئُواُْف تؤيٓيب ئُظَىوٕ و ؾاضَظايِ يُ ئُْػطؤثؤيؤدًا )ئازًََعازظاِْ( و  
غؤغًؤيؤدًا )ظاْػتِ نؤَُاليُتِ ( و ؾاضغتاًًُْتسا ُْبىو. تؤيٓيب بُ تُقطيطّ 

ًٌَ ثطَْػًجُناِْ ُْٖسَّ ظاْاّ نؤَُاليُتًًُوَ خُضيو بىو، وَى )غاضز، ئُ
زؤضنٗايِ و ، َانؼ ظًبُض( و ظاْاياِْ تطيـ، ئُوإ ثًَـ تؤيٓيب يًَهؤَيًُٓوَيإ 
يُغُضّ تُواونطزبىو، بُ منىوُْ وَى يًَهؤَيًُٓوَّ : ثطَْػًجِ ضاويًَهُضّ و 

ُْناٌْ و ثًَىَْسيِ ٖؤناضَناِْ زََاضطريٍ و دىططافًا بُ َُغُيُّ ثُيسابىوِْ وقاْى
 طىيَِ خػتبىوٕ. يإ بؤّ ُْنطابىو غُيطيإ بهات. ؾاضغتاًًُْت، نُ تؤيٓيب ثؿت

ظاضاوَّ نُ بُناضّ  ُٖضوَٖا غؤضؤنٔ ضَخُّٓ ئُوَّ ىلَ ططت، نُ َاْاّ ُْٖسَّ
( و (unity( و يُنًَتintergrationِ" تُواوناضّ)ًَٖٓاوٕ، وَى :

يًَو ُْزاوَتُوَ و ضيَػاٍ بؤ  ِ( و ظاضاوَّ تطيؿ(individualityتانُنُغِ
ُو ظاضاواُْ وَغفِ ؾاضغتاًًُْتُنإ و ضؤؾٓبرييًُناِْ ثَِ زَنطيَت. َاْاّ زاُْْاوٕ، ئ

ئُو ظاضاواُْ ضووٕ ًًُْ و الّ تؤيٓيب زياضّ ُْنطاوٕ، ظؤضداضيـ يُ َاْاّ دؤضبُدؤضزا 
بُناضّ ًَٖٓاوٕ. ُٖضوَٖا تؤيٓيب ظاضاوَّ غُيط و ُْبًػرتاوّ بُ منىوُْ وَى 

 . (ّ بُناضًَٖٓاوَ Yan( و )ياْط Yin)ئ
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 ، اربعْ اجسإ.9961العربَْ القاهرّ 

فلصفْ التارٍذ زارالثقافْ ًالنعر ًالتٌزٍع.  :ز. رافت غنَنٓ العَذ -4
 .9988القاهرّ. 
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 يُ و ئاغايًُ تًَهُِساَي ًََصووزا يُ ثاَيُوإ ضِاغتُقًُّٓ ويَُّٓ ؾًَىاْسِْ ثطؤغُّ
 ٖؤناضّ َْطُض. ُٖيُ خؤّ ضُغجاوّ بىوِْو  ًًُْ ْاَؤ َطؤظايُتًسا ًََصووّ قىآليِ

ُ  بُظؤضّ ثاَيُوإ نُ، يُوَّ بًَت بطييت زؤظَف ئُّ غُضَنِ  ٖعضطـُيًَو  بـؤ  باْطُؾـ
ّ  تطازيػـًا  و تًَطِواْني ئُو يُطُأل زابطِاوَ نُ زَنات، ُ  وَغـتاواُْ  ْـُوَ  دـَُاوَض  نـ
 .يًَهطزووَ ثاضيَعطاضيًإ و ًَٖٓاوَ ثًَهًإ َرياتًًو وَى ُْوَ بُزواّ
ُ  ئـُو  ناتًَو دا ٕ ) نُغـاْاْ ُ  ئـُو ( ثاَيـُواْا ٔ  واقًعـ ُ  و تًَسَثـُضِيَٓ  بـؤ  باْطُؾـ

 زَنـُٕ  دؤضاودؤض ؾًَىاظّ و ئاَطاظ فُضاًََُٖٗٓاِْ بؤ ناض و زَنُٕ ْىآ ٖعضطُيًَهِ
 ًَْى طزووَناَِْ و ثُندُض ضَُهُ يُ ثانهطزُْوَّ و نؤَُآليُتِ واقًعِ طؤضِيِٓ بؤ

 ُٖشاِْ نُ ،زَبًَت ثُيسا يٌَ يًِوطُضزَيى ؾُثؤيطُيًَهِ ئُوَف بًَطىَإ نؤََُيطُ،
 .زَؾًَُقًًََٓت وَغتاوّ و بًَسَْطِ زؤخِ و زَوضشيًََٓت وألىق نؤَُآليُتِ

ُ  و زَبًَـت  زابُف بُضَيُنسا ضُْس بُ نؤََُيطُ نات ئُو ٕ  ضِوونُؾـسا  يـ  زوواًْـا
ُ  زَنات، َ(نؤٕ) ئُو اليُْطريّ ًإيُنًَه زَنُوٕ، بُزياض ُ  نـ ُ  ثًَؿـًُٓناُْوَ  يـ  بـ

ّ  بـُآلّ  َاوَتُوَ، بؤّ َرياتِ ٕ  ئـُو ّ  زيهـُيا ُ  ثُيىَْـس ِ  بـ  يـا  ضـاندىاظ  نـاضواْ
ِ  و زَنـات  ْىيَهاضَوَ ياخىز ؾؤضِؾطًَطِ ٕ  ٖـعضَ  تُبـُْ ُ  و زَنـات  ْىيًَـُنا  ثًَٓـاو  يـ
ُ  نؤََُيطُ بىًْاتٓاُْوَّ غُضيُْىآ ّ  يـ ِ ظض و ٍُٖعضطـ  ئـُو  ضىاضضـًَىَ ُ  طـاضنطزْ  يـ

 .تًَسَنؤؾًَت نؤُْنإ ضَُهُ
ّ  يُنـُّ  بُضَّ ناتًَهسا يُ ئَُُ ّ  بُتىْـس  بـؤ  زَنـات  ُٖوَيـساًَْو  ٖـُض  بـُضطط

 ّ ّ  و خىيَٓسْــُوَ و ابـطزوو ض ثًَساضـىوُْوَ  َنــاِْ،(َهىْـات )ثًَهًَٗٓــُض ؾـًهطزُْوَ
 بـؤ  تُبـُض زَططيَ بؿـهًَت  بُغُضزا تىاْاّ نُ ؾًَىاظيَو َُٖىو و نالغًهِ تًَطِوآًِْ
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ُ  دـا  ُٖوآلْـُ،  ئـُو  يُباضبطزِْ ِ  ضَِْطـ ّ  ؾـًَىاْسْ ِ  و ضـانُخىاظ  ٖـعض  ْاؾـطيٓهطزْ
ّ  طىَإ وضوشاْسِْ و ويَُٓنُّ ّ  و ثـُياّ  زَضبـاضَ ٔ  و يُنـُّ  باْطُواظَنـُ  ئاغـاْرتي

 .زَبُغنت ثٌَ ثؿتِ ابطزووخىاظإض نُ ،بٔ ئاَطاظ
ّ  ئُطـُض  يُاليُنـُوَ  ؾًَىَيُ بُّ ٕ  واتـا ِ  نُ،بهُيُٓوَضـطِ  يـُوَزا  ثاَيـُوا  ٖـُوَي

ِ  زَيـُويَت  و زَزات وَغتاوَنُ باضوزؤخُ تًَجُضِاْسِْ ِ  بـاضوزؤخًَه  ثًَؿـهُوتىو  ْـىيَ
 .زيًََٓت بُزَغت غُضنُوتٔ ثطؤغُيُؾسا يُّ بُزيبًًََٗٓت،
ِ  غٓىوضَ َطِؤزاُئ يُ ثاَيُوإ ناضنطزِْ بىاضّ زيهُؾُوَ يُاليُنِ  تُقًًسيًـُناْ
ُ  ئـُو  زويَٓـآ  تا ئُطُض واتا تًَجُضِاْسووَ، ُ  واتايـ ِ  يـ ِ  نُغـايُتًًُن  يـاخىز  غًاغـ

 يُ ثاَيُواِْ و فطاواْهطز واتايُّ ئُو( ناضيًٌ) ئُوا زَبىو، بُضدُغتُ فُضَاْطَِوايُنسا
 زواتـط . ويَٓـانطز  زا(ثاؾـا  و ْىوغُض قُؾُو و ؾاعري و ثُياَبُض و خىزاوَْس) ؾًَىَّ
ُ  دَُاوَض ًََصوو بؤ َاززّ قىتاغاُّْ بُثًَِ ُ  ضؤش و وإُاَيـ ث نطايـ  ئـُو  ؤشض زواّ يـ
ُ  نطا، فطاوإ ًَٖٓسَ نايُ ُ  نيبًَـًَ  زَتـىاْني  ئـَُطِؤ  نـ ِ  بـ ُ ض ئـُو  ثًَـ  و زآًَٖـُض  ؤَيـ

ُ  ظياتط ثاَيُوإ زيَٓٔ بُزٍ و زَيطًَطِٕ شياْسا دًاواظَناِْ نايُ يُ نُ تًَجُضِاْسْاُّْ  يـ
 .ُٖيُ ووّض ُٖظاض
ِ  يُغـُض  و نؤََُيطُيُنسا ُي بًُويَت نُ،نُغايُتًًُى ؤَيِض تايبُتًـ بُ  ئاغـت
ِ  و غىيكًًََٓـت  زآًَُٖضاُْ طؤضِاْهاضيًُنِ باآل خىيَٓسِْ و ظاْهؤ ُ  نؤتـاي  و ؾـًَىاظ  بـ

ٔ  زواتط. بًًََٗٓت غاَيُ ضُْسئ ثًَىَططتىوّ زَم ًَتؤزيَهِ ٌ  باؾـرتي ُ  بـؤ  بـُزي  ئَُـ
ِ  هِخىيَٓـسَواضيَ  تُْاُْت و غازَ نُغايُتًًُنِ وَى ْانطيَت ئُوا غاتُضِوو،  ظاْهـؤي
 .ثاَيُواًَْتًًُ تطّ ضِوويُنِ ئُوَف بًًََٔ زَتىاْني بَُيهى بهطيَت، تَُاؾاّ تُقًًسيِ
ــاو غــٓىوضَ( سىغــًَٔ ذلَُــُز َىسػــني. ز) َاَؤغــتاّ سَزابُْوغــُض يــُّ  و ب

ُ  بهات، دُغتُيُنسا بُبُض ضوح خؤيسا يُطُأل تىاِْ و تًَجُضِاْس تُقًًسيًُناِْ  تـا  نـ
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 وابـىو،  خاَؤؾـهطاو  دُغتُيُنِ وَى ُْنطابىو، تًَسا ناضّ( دسّ) بُ ئُو ناتُّ ئُو
 .بًًٓٓٔ ؤٍَض و ناضيطُضّ بٌَ وتُٓوَٕ،وبع بآ و ضطثُ بٌَ ُنإضوس بآ دُغتُ زياضَ

ٕ ًَب زابطِابـىو،  ضوح يُ نىضزيسا نؤََُيطٍُ يُ نُ بىو، دُغتُيُ ئُو ًََصوو  طىَـا
 .فُيػُفُيُ ووفصًََ ِوسض

ٕ  ثًَهـُوَ  واْطـُوَ ض يـُو  ْٗاتُ( ًََصوو) و( فُيػُفُ) ُ  ،ططيَٓـُزضاو ّ  نـ  ًََـصوو
ــُفُ ــتِ فُيػ ــسَنات، طىظاضؾ ــُ يًَ ــِ وات ــصووّ تًَبًًٓهطزْ ــعضّ ًََ ــِ ٖ  و َطؤي

 ططيَـسضاوٕ،  ثًَهُوَ َ(ًََصوو فُيػُفُّ) نُ ضِواْطُؾُوَ يُو بَُيهى طؤضِاْهاضيًُناِْ،
ِ  يُ برينطزُْوَ واتُ ّ  و ًََـصوو  ثُضَغـُْسْ ّ  بـؤ  إُٖوَيـس  و بعوتُٓوَنـُ  زؤظيٓـُوَ
 بؤؾايًسا يُ تًؤضيَهُ ػُفُفُي ُْ بًَطىَإ. باتب بُضِيَىَ َغُْسُْثُض ئُو نُ ًَْووقاْى

ُ  و ئـاضاوَ  ٖاتبًَتُ ُ  ًََـصووف  ْـ ِ ض نؤََُيـ ّ ًُٖضََُِن ووزاويَهـ ُ  ًاْـُ . َطؤظُناْـ
 تًؤضَ و َوتض َطزووّ يَطُيُنًََِصوو ض زضيَصايِ بُ فُيػُفُ ًََصووّ خىزّ تُْاُْت

ُ  طىظاضؾتهطزِْ و ُنًًََُّصووي باضوزؤخُ بؤ ُْوَاطُضِ بُبآ ، ًًُْ ُنإًُفًفُيػ  يـ
 و نؤَُآليُتِ و تانِ َطؤيًُ ئُظَىوُْ ئُو ظآًِْ يُ بطيتًًُ بَُيهى. غُضزَّ طًاِْ

 ،ًََـصوو  زضيَصايِ بُ ؾًَىَيُ بُّ َُٖيكىآلوٕ، َوىب يٌَ فُيػُفاُّْ ئُو نُ ًََصوويًاُّْ
 بؤيُ.   واقًعسا ووبُضِووبىوُْوَّض يُ ًَُطؤظايُتً ّ(طًإ) صووًََّ فُيػُفُ ًََصووّ

ُ  طىظاضؾـت  و تُِغُضزََُنُي ُْوَّ فُيػُفُ ِ  يـ ّ  قـُيطاْ  و زَنـات  غـُضزََُنُ
ُ  ،غاتـُضِوو  ضاضَغـُضطُيًَو  زاتََيسوُٖ ٕ  نـ ُ  طىظاضؾـت  ؾـًَىَ  بُٖـَُا ُ  يـ  قؤْاغـ

 .زَزات واتطز قؤْاغًَهِ بؤ تًَجُضِاْسِْ ُٖوَيِ و زَنات ًََصوويًُنُّ
ِ  نُ بَُٓايُنسا نؤََُيُ بُزواّ ُْاطُضِ ًََصوو يػُفُّفُ ُ  ثُضَغـُْسْ  نؤََُيطـ

ِ  شيَط يُ ًََصوو ضَِوتِ ضِاظُنطزِْ ئُوَف بُْسَ، ثًَىَ َطؤيًُناِْ ِ  تًؿـه  زمياُْيـُن
ٕ وضِو بؤ زابُؾهطزٕ ُْى طؿتًَو وَى – طؿتِ ُ  بـُّ  زَطُيـًَُْت،  زا-زاوَنـا  ؾـًَىَي
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ُ  زازًََْـت  ًََـصوو  ظاْػتِ بؤ فُيػُفُّ ُٓضَِتًَهِب ًََصوو فُيػُفُّ ُ  نـ ّ  يـ  واتـا
ِ  و وويًُنإصًََ زاوَوضِو( ايػببًُ) ٖؤناضيَتِ بىوِْ و ًََصوو ٍ وقاْى ئـُو  بـىوْ  ْاْـُ

ٕ  و زَبُٕ بُضِيَىَ ًََصوويًُنإ وزاوَوض ِ  و بـىو ِ  زيـاضيهطزْ ّ وبع ئاضِاغـتُناْ  وتٓـُوَ
ِ  تـُْٗا  صووًََ فُيػُفُّ واتُ. زَنؤَيًَتُوَ ًََصوو ّ ض ئـُو  ؾـُْىنُونطزْ ُ  يَبـاظَ  نـ

ٕ  و زًََْٔ زاٍ ًََصووْىغإ ّ  و طفتىطـؤنطز ٕ  ؾـًهطزُْوَ ّ  و غُضضـاوَنا  تىيَصيٓـُوَ
ّ  بَُيهى ابىضزوزا،ض يُ ناضنطزًْإ واتُ ْاطُيًَُْت، ًََصووْىغإ ظاضاوَناِْ  فُيػـُفُ

 .زَططيَتيُخؤ زاٖاتىوف و ئًَػتا و تًَسَثُضِيًََٓت ابطزووض غٓىوضّ ًََصوو
ِ ض تًَطُيؿتِٓ بؤ ًََصوو فُيػُفُّ بُ زامنإ ططيٓطٌ طىَإًَب يًَطَوَ  ووزاوَنـاْ

 تًَسا شياِْ قؤْاغُّ يُّ ئاطابىوًَُْب ًََصوو فُيػُفُّ يُ ئاطابىوٕبًَ واتُ غُضزَمماُْ،
ُ  و نيببًـٓ  ابطزووَنإض ُْوَ ؤَيِض بُ ئًَػتازا يُ ًًُْ ْاَؤ ئُوَ يُبُض! زَطىظَضيَٓني  يـ

 زاٖاتىو ُْوَناِْ ؤَيِبُض يا. زَضبهُويَت( ايػًفًُ) غُيُفًًُت وتُٓوَّوبع ًَىَاْساْ
 ئًَػتازا يُ ياخىز بنب، زضوغت ُنإًعُملاًْ و َاضنػِ َوتُض ًَْىَاْسا يُ و َُٖيبػتني

ّ  بـُبآ  ببًَـت،  زضوغت( الَبـاال٠ ) بانًَتًَِب باضّ الَإ و َبًًٓٓٔ ؤَيًَوض ًٖض  ئـُوَ
ُ  و ئاظازّ بؤ تُقًًسيَتًًُوَ يُ زَضضىوْسائ قؤْاغِ يُ ئًَُُ بعاْني  نؤُْخىاظيًـُوَ  يـ

ُ  ئُّ ًََصووَ فُيػُفُّ طىَإًَب. زاٖاتىو بؤ ضِابطزووَوَ يُ و ْىيَدىاظّ بؤ ُ  ئُضنـ  يـ
 . بُضضاو زَخاتُ بؤ يَطَُإض ناَُُِْؾدَُي و زَططيَت ئُغتؤ
ٔ  ذلَُـُز  َىسػني. ز) ّ ( سىغـًَ ِ  خـؤ ّ  و طىتـُْ  يَٓسناضيَتًًـُوَ خى يُغـُضَتا

ٕ  ضَُهُ ِ   فُيػـُفًًُنا ُ  يُْاوياْـسا  و انًَؿـاوَ ض غـُضجن ِ  بـ  ئـًنب ) تًَطِوآًْـُناْ
. ئاؾـٓابىوَ  ًََصوو وتُٓوَّوبع بؤ عُقآلًًُْنإ يًَهساُْوَ تًَطِوآًُْناِْ و( خُيسووٕ

ِ  ظيـاتط  ،اوَطـري وَض ًََصوو بُؾِ يُ بُتايبُتِ و ظاْهؤزا يُ زواتط ُ  ططْطـ ِ  بـ  بابـُت
 ٖـُويًَط  ؾاضّ يُ( 1970 – 1966) غاآلِْ يًَُْىإ و ثاؾرت. زاوَ ًََصوو فُّفُيػُ
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 َاَؤغتايإ ثُمياْطُّ و خاُْ يُ ًٍََصوو َاززَّ ،ًََصوو فُيػُفُّ ؤؾٓايِض يُغُض
ّ  بُؾًَىَيُنِ( 1983 – 1982) غاَيِ يُ. زاوَتُوَ ُ  نـطزاض ُ  بُغـساو  يـ ِ  يـ  بُؾـ

 بىاضّ يُ ثػجؤضِيَو ُْى ناتُ ئُو تا زياضَ. َزاوَتُوّ ًََصوو فُيػُفُّ بابُتِ ًََصوو
ُ  بَُيهى ُْبىو، عًَطاقسا يُ ًََصوو فُيػُّ ِ  يـ ّ  بىاضَنـاْ ّ  زيهـُ  ًََصوويًؿـسا  ٖـعض

 .ُْبىو
ُ  ئـُو  وتُٓوَّ بُزواوَ يًَطَ بًًََني زَتىاْني ٌ  َازَيـ ِ  ططْطـ ّ  ثًَساْـُناْ  بـؤ  ئـُو

ّ  ظاْػتِ صيُٓوَّتىيَ ضُْسَٖا بؤيُ ُٖض. طىاغتُوَ ًََصوو فُيػُفُّ نايُّ  زَضبـاضَ
ّ  بريَُْساِْ طُوضَ ّ  فُيػـُفُ  و طًُضًٓؾـج  و ظًهـؤ  و وٕخُيـس  ئـًنب ) وَى ًََـصوو

 .خػتُضِوو( تاز... و يٓبِؤت
ُ  ططْطِ نىضزغتإ ظاْهؤناِْ نُ ،يُوَّ بىو بطييت ئُويـ ئاواتُناِْ َُٖىو  بـ
ِ  خىيَٓسناضاِْ و بسَٕ ًََصوو فُيػُفُّ  نايـُزا  يـُو  ٕثػـجؤضيًُناًْا  بـاآل  خىيَٓـسْ
ُ  دؤضَ بُو زإ ططْطٌ يُ ئاَاجنِ واتُ. ضطِبهُُْوَ ِ  و تىيَصيُٓواْـ ّ  بابـُت  فُيػـُفُ

 نىضزّ نؤََُيطُّ َُْطِ واقًعِ تًَجُضِاْسِْ بؤ باآلزا خىيَٓسِْ و ظاْهؤ يُ ًََصووّ
ُ  بىو، ِ ث وَى ضـىْه ِ  ًََـصوو  ػـجؤضِيَه ُ  ،طُيؿـتبىو  يـُوَ  بُباؾـ ِ  نـ  زاطرينـُضاْ

ُ  ًََـصوو  صيِزضيَ بُ نىضزغتإ ِ  ض بـ ٕ  تطغـٓاى  ؾـًَىَيُن  و ؾـًَىاْسٕ  يُغـُض  ناضيـا
 ؤَيِض يُ ظوو ئُو ؾًَىَف بَُُٖإ. نطزووَ نىضزّ نؤََُيطُّ ويَطاْهطزِْ و زواخػنت

ــُفُّ ــصوو فُيػ ــس وَى ًََ ــُّ وتطئوظيٓ ــُعطيفِ ناي ــتُ َ ــُنإ ظاْػ  َطؤظايُتًً
 بُضَوثًَؿربزِْ و طؤضِإ غُّثطِؤ يُ بطزبىو ظاْهؤ ؤَيِض بُ ثُّ ٖاونات تًَطُيؿتبىو،

 زَنطز، ئاضاغتُ باآلّ خىيَٓسِْ خىيَٓسناضاِْ و زَزا ُٖوَيِ بُضزَواّ بؤيُ. نؤََُيطُزا
 .زياضَ زَغتِ ؾىئَ بىاضَؾسا يُو. بسَُْوَ ًََصووزا فُيػُفُّ بُالّ ئاوضِيَو تا
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ُ  ،َيٓـُوَ بس( ظـؤَيتًَط ) بُْاوباْطُّ طىتُ يُو ئاوضِيَو زَظاْني ططْطِ بُ يًَطَزا  نـ
ٕ ض و دـُْط  بُ ططْطِ ًََصووْىوغإ يُ ُْٖسآ: "زََيًَت  بـُآلّ  زَزَٕ، يَهُوتٓاَـُنا
 يَهُوتٓاَـُ، ض غـُزَٖا  و دـُْط  ٖـُظاض  ضىاض تا ُٖظاض غآ باغِ خىيَٓسُْوَّ زواّ

ٕ  تـُْٗا  ْـُنطزّ،  ظياز تًَسا زاْايُتًًُنِ ُ  بـىو  ئاؾـٓابىو ُ  ضِووزاوطـُيًَو  بـ  ئـُو  نـ
 ض واتــُ. زَبًَــت تىوؾــِ ظآًْــسا ضِيَطــُّ يــُ َــطؤظ نــُ اْــُزًََٖٓ وبىوْــُّوَاْس

ِ  فُضَاْطَِوايُنِ غُضؤنايُتِ غايُّ يُ نُ بُزيسيَت ظاْػتُوَ يُو زاْايُتًًُى  يـاخ
 ُْبًَت؟ ويَطاْهطزٕ و زاطريناضّ يُ دطُ زيًََٓت، بُزَغت بُضبُضيسا طُيًَهِ بُغُض

ّ  تا يَت،بهط فطاوإ ططْطرت يُوَ بؤ ًََصوو بىاضّ زَبًَت بؤيُ ِ ض بـُزوا ّ  َوتـ  شيـط
ٔ  ضَِخٓـُططتٔ،  و ٖؤْطاوَ ضَِواْبًَصّ، و فُيػُفُ يُ بطُضِيَت، َطؤظايُتًسا  و ويَٓـُططت

ُ  تُْاُْت ويَُٓنًَؿإ، و َؤغًكا َُٖيهؤَيني، ِ  و ضـٓني  يـ  ناتـصًََطَنإ،  زضوغـتهطزْ
 ًَسإ،ططْطًج بؤ ؾًاوتطٕ ئَُاُْ طؿتِ بُ زَْىيَٓٔ، طٍُ نُغًَتِ نُ ئُواُّْ َُٖىو

 نؤؾهُنإ، ًَْى طفتىطؤّ ياخىز ثاؾايُى ُٖوَيِ زَضباضَّ دىظئِ َُعطيفُيُنِ ُْى
 و فُيًُغـىف  ئُوَ بَُيهى ْني، َطؤظايُتِ ضانُّ و خًَط ضاوطِ غُضنطزَنإ طىَإًَب

ــا ــُض. ؾــاعريَنأْ و ظاْ ــًاضّ ئُط ــٌَ ثطغ ــُ ي ــاّ: بهطاي ــُّ ن ــُ ي ــُظْرتٕ ثًاواْ َ :
ٌ ؤنطَ) يـاخىز  ،(تُميىضيـُْط ) ايـ  ،(قُيػـُض ) يا ،(ئُغهُْسَض)  وَآلَـِ  ئـُوا  ؟(يـ

 .َُظْرتَ َُٖىويإ يُ( ًْىتٔ ئًػشام: )نُ زَزايُوَ
 بُ ئامسإ و زَزضَوؾًَتُوَ بًًُُتًسا ؿِبُخؿ يُ نُ ضِاغتُقًُٓ َُظًَْتِ ثًَىَضّ

 بـُو  زيهُ نُغاِْ بؤ ضِيَطُيُ ضِووْانهطزُْوَّ و غىوزبُخؿني زَبُخؿًَت، َطؤظًَهِ
 زَ ُٖض ظََُٕ َْطُض نُ( ًْىتٔ) وَى ثًاويَهِ زواتط. بُخؿطاوَ ثًَِ نُ ّبًًُُتًًُ

ُ  َُظِْ ئُوَ ببًًَٓت، بُخؤيُوَ وا نُغًَهِ داضيَو غُزَ  ئـُو  بـُآلّ . ضِاغـتُقًًُٓي
 دطُ ضِاغتًسا يُ بَُيهى ُْبٔ، تًَسا ئُواِْ ًًُْ غُزَيُى نُ غُضنطزاُْ غًاغُمتُزاضو
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ُ  زَبًًٓٓـُوَ  يُوَزا خؤَإ زواتط يُبؤ. ْني تط ؾتًَهِ خطاثُناض يُ ُ  ثابُْـسيني  نـ  بـ
ّ  ئـُو  بؤ ُْى اظُنطز،ض طُضزووِْ نُ طُوضَيًُّ ئُو بؤ غُضزاُْواْسمنإ ُ  نُغـاُْ  نـ

 ".ؾًَىيَٓٔ زٍَ
ٕ  ُنإًغًاغً غُضنطزَ ئايا: نُ بهُئ خؤَإ يُ ثطغًاض َُٖإ ئُطُض  طـُوضَتط

 خـُبات  ْطخاْسِْ و ثًَعاْني بُوثُضِّ ئُوا ًََصوو؟ فُيػُفُّ بىاضّ ثػجؤضَِنُّ ياخىز
ّ  يـُّ  نىضز طُىل ضِظطاضخيىاظّ ضِيَطُّ ؾؤضِؾطًَطَِناِْ غُضنطزَ تًَهؤؾاِْ و  قؤْاغـُ

 تُواوّ و نطزبًَت خُباتًإ ؾؤضِؾطًَطِّ و غًاغِ ئاغتِ يُغُض ئُطُض زََيًَني ئًَػتازا
 و وٍَىقـ ( ٔسػًَ َُزذلُ َىسػني. ز) ئُوا نطزبًَت، تُضخإ بىاضَ ئُّ بؤ خؤيإ شياِْ

 نُ نطزبىو، ًُضِاغتً بُو زضنِ بىو زًَََو ئُّ ضىْهُ واًْىَ،ض نؤََُيطُّ بؤ زووضبني
 بـؤ  و ُْبًَت ُوًَثؿتً يُ فُيػُفُيُى طُض ؾؤضِؾطًَطِّ و غًاغِ وتُٓوَيُنِوبع ُٖض
ِ  ُٖوَيُنإ تُواوّ ئُوا زاُْبُظيَٓطيَت، نؤََُيطُ و تاى ئاغتِ غُض ٔ  ضِوونُؾـ  و زَبـ

 .زَؾهًَتُوَ خطاثِ بُ ئُوا بؿهًَتُوَ ئًذابِ بُ ئُوَّ يُباتِ ؤضِاْهاضيًُناًْـط
ّ  نُ يُوَزا بىوبًَت غُضنُوتىو نىضزّ غُضنطزايُتِ ئُطُض واتُ  ضـُى  تىاًْبـىو
ّ  بًداتُ و َُٖيبططيَت نىضزّ بُتانِ ُ  ئـُوَ  ثػـجؤضَِ  ئـُّ  ئـُوا  خُباتـُوَ،  نـؤضِ  يـ

 ئـُو  تـط  ُنِيـ ااتبُو ٖـَُيبططٕ؟  ضـُى  َبًَتز نُّ و بؤضِ نُ زَطُيًَُْت، تانُنإ
 نىضززا طُىل ضِظطاضخيىاظّ تُٓوَّوبعو يُ نُ بهات، َُوزايُى يُغُض ناض زاوَ ُٖوَيٌ
 .ُْنطاوَ يُغُض ناضّ

ٕ  و شيطّ بُطُضِخػتِٓ و بُناضًَٖٓإ ُ  ؾـاضَظابىو  دًـاواظَ  ًُفُيػـُفً  تًـؤضَ  يـ
ُ  بىو، نىضزّ نؤََُيطُّ ُّبُٓضَِتًً ثًَساويػتًًُ ئُو دًٗإ زَوَيَُُْسَناِْ  تـا  نـ

ُ  ُناْـسا ًئُنازميً ْاوَْـسَ  يُ ُْنطز، تًَسا ناضّ( دسّ) بُ ناتُّ ئُو ُ  دطـ  ضـُْس  يـ
 .بُضضاوْانُويَت ئُوتؤَإ ؾتًَهِ غُضَتايِ ُٖوَيًَهِ
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ٔ  ذلَُُز َىسػني. ز) َُٖيجُناِْ ًٖىاو ُٖضضُْسَ ّ  بـؤ ( سػـًَ ُ  نؤََُيطُنـُ  يـ
 يُاليـُٕ  ئُو خُوُْناِْ يُ تًَطُيؿنت و ُٖوَيُنإ ًَؿتاٖ بُآلّ بًَجاياْسايُ، ئاغتًَهِ
ُ  تُْاُْت و نؤََُيطُ ِ  وَى َناِْسئُنازميـ  ْاوَْـسَ  يـ ـ  ظاْهؤنـاْ ُ  نىضزغـتاًْ  يـ
 .زايُ ْعّ ظؤض ئاغتًَهِ

 ضَِوؾُ ّ ضِؤشُٖالتِ تط ُٖضنؤََُيطُيُنِ وَى نىضزّ نؤََُيطُيُنِ بؤ طىَإًَب
 و ثريؤظيِ و ططْطِ َطزووَنإ ئُوَْسَّ زاُنؤََُيطُياْ يُّ ضىْهُ ئاغايًُ،

 ئُو  هِؾًَبُ ضَِْطُ. ْاخىيَٓسضيَُٓوَ ظيٓسووَنإ ئُوَْسَ ًْى ضيَت،ثًَسَز طُوضَيًإ
 نؤََُيطُنُ خىزّ َُعطيفِ و ضِؤؾٓبريّ ئاغتِ ْعَِ بؤ فُضاَؤؾهطزُْف

 ْاوَْسَ خىزّ نُغاِْ بطزِْ ئريَيِ بُ ثُيىَْسّ بُؾًَهًؿِ بطُضِيَتُوَ،
( طُوضَّ ثؿهًَهِ) ئًَُُوَ بُالّ نُ بُؾًَهًؿِ زَؾًَت بًَت، ميًًُناُْوَئُناز
 و بُضُّٖ و شيإ يُغُض يًَهؤَيًُٓوَيُى ئًَػتا تا نُ بطُضِيَتُوَ ئُوَ بؤ ُٖيُ،

 َطزِْ زواّ بؤ و بهُئ َطزِْ ضاوَضِواِْ ضَِْطُ ُْنطابًَت، ظاتُ ئُو ُٖوَيُناِْ
 يُ زَغتُويُخُ نُ ،نُغإُْ ئُو ئًَُُ الّ ٕثاَيُوا ضىْهُ َُٖيططتبًَت، ئُوَإ

 َطزُْنُّ نُ نُغإُْ ئُو ياخىز زَْىيَٓٔ، قاضََاًَْتِ زوشَٓسا بُضاْبُض
 وا بؤيُ ُٖض. ثًَسَزاتُوَ ثًَؿًُٓيسا شياِْ بُالّ ئاوضِيَهُإ و زََاُْٗشيًََٓت

 و ُوألٖ يُ نُغايُتًًُنإ َطزِْ زواّ( ضَِٖا ُْى طؿتِ بُؾًَىَيُنِ) اٖاتىوئض
 ! ظيٓسويَتًًإ و شيإ ُْى غُضجنطِانًَؿامنإ، َايُّ زَبُٓ و زَنؤَيًُٓوَ بُضَُُٖناًْإ

ُ   نؤض طؤظاضّئُّ بابُتُ *  ُاِْغـًًَ ، (12 و 11) شَـاضَ  ئاَازٍَ نـطزووَ و يـ
 .تُوَوبآلوبى زا 400 – 394: ٍ ،2009 غاَيٌ
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