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 دَُاٍ ثريَ           َُغعىز بابايٌ 
 ٓاوات ُٓمحُز غىَيتإ
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 161"َُؾدٍَُ"..... ؾانُيٌ....ٕ: فُضٖاز ٍ"ْىوضَؾُؾُ" ضريؤنٌخىيَٓسُْوَيُى بؤ  *
 172..............ضريؤنِ: عُباؽ عُبسوَيال يىغف........ناتُّ ؾىئَ-ؾىيَُّٓ نات *
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 هةرَيمى كوردستان
 شيعةداةء نلة نَيوان بةرداشى سون 

 
 

زَبًَت عًَطامْ ُٖضيَُِ نىضزغتإ ْاتىأْ بهُوُْ غُض ضِاغتُضِيَِ  وبؤ ضُْس غاَيًَ
بُٖؤّ ُٓوَيُ نُ  ِغاغًُتْ سىنُطِاِْ، َُُٓف قُيطاًَْهُ نُ ُٓتىاْني بًًَنَي بُؾًَه

هِ َاوٕ، بُؾًَهًإ َطزووْٕ بُؾًَُْوَّ غًاغٌ نؤٕ بُضَ بُضَ يُ عًَطاقسا ُْ
اِْ غًاغًسا ثاؾُنؿُيإ نطزووَ. ُٓو ُْوَ نؤُْ يُغُض بَُٓاّ زيهُؾًإ يُ َُيس

زا بطِياضّ عًَطاقِ ْىيًَإ زاو بؤ َاوَيُنِ 2003غاظإْ ٖاوبُؾِْ ثًَهُوَشيإ يُ 
ظؤضيـ ُٓو بَُٓاياُْ بُضزَواّ بىوٕ، بُآلّ ًَٓػتا نُغاًَْهِ زيهُ ٖاتىُْتُ ًَْى نايُّ 

غًػتَُِ زميىنطاغِ بُضِيَىَبطًَت  َُٖيبصاضزٕ يُ بُظؤضيُٓو نًَُُّٓىااْغًاغًُوَ ثًًَ
تِ تًَسايُ، ضىْهُ َازاّ َُٖيبصاضزٕ زَنطيَتْ غباؾرتَ. ُّٓ بؤضىوُْ بُؾًَو يُ ضِا

غًػتَُِ زميىنطاغِ ثًازَنطاوَ، زَبًَت بُؾًَو يُ ًَٖعَ غًاغًُنإ سىنُطِإْ 
َ ُْتُوَو فطَ ٓاينيْ بُآلّ َُُٓ بؤ وآلتًَو ُٓبًَت نُ فط بُؾُنُّ تطيـ ٓؤثؤظغًؤٕ بٔ.

ٓايٓعا ُْبًَت. ُٓوَّ يُ عًَطاقسا زَطىظَضيَت ثًَىيػتِ بُ ٖاوغُْطِ ًَْىإ ُْتُوَّ 
 ُو ؾًعُ يُاليُنِ زيهُ ُٖيُ.ٓنىضزو عُضَب يُاليُىْ غىْ

زابُف بىوِْ نىضزو ًَٖعَ غًاغًُناًُْتِ بُغُض زوو  يؿُُٓوَّ دًَطاّ غُضجنُ
يُ خؤزَططيَت، ضىْهُ ُٖضيَُِ فًسضاَيِ نىضزغتإ ضاغتِ  بُضَزا، َُُٓف بُؾًَو يُ

بُؾًَهُ يُ عًَطامْ ثًَىيػت زَنات تُواوّ نًَؿُ َُٖيىاغطاوَناًْـ يُ ضيَطُّ 
بُغسازَوَ ضاضَغُض بهطئَْ َافُناِْ نىضز بُثًَِ زَغتىوض بُزيبًَٗٓطئَ. ًٖض يُنًَو 

ني، بُآلّ ثًَىيػتُ نىضز بُض يُو بُضَ يإ ٖاوثُمياًَْتًُ غًاغًاُْف يُزَضَوَّ عًَطام ْ
يُطٍَُ َُٖىو اليُُْ عُضَبًُنإ زاْىغتإ يُغُض  ،يُوَّ بري يُو زابُؾهطايًُ بهاتُوَ

. ضىْهُ بُ اليُْططّ ُّْٓ ُٓو اليُِْ اضّْ َافُ زَغتىوضيًُناِْ بهاتثانًَذِ زاوان
وِْ عُضَبِ بُبٌَ ُٓوَّ ُٓدٓساّ غًاغٌ نىضز ضووْٕ يُنططتىو بًَت َُٖإ ُٓظَى

غاآلِْ ؾُغتْ سُفتاناِْ غُزَّ ضابطزوو زووباضَ زَبًَتُوَ، ُٓوناتًـ نىضز 



 

 

  
 

 
 
 
 

 4   

  

زووبُضَنِ يًَُْىاْسا بىو بُؾًَهًإ بُؾساضّ سهىَُتْ بُؾُنُّ تطيـ يُ ؾاخُنإ 
 بىوٕ. بُآلّ ُٓوَّ زَضزَنُويَت ثًَسَضًَِ زَضؽْ ثُْس يُو ضابطزووَ وَضُْطريابًَت.

 ِ ْانؤنِْ قىَيبازاِْ يُنرت،غًاغًُنإ بؤتُ دًَ ًَْىإ ثاضتُ وَّ َُٓطِؤ يُُٓ
َافُناِْ نىضز ًًُْ، بَُيهى نًَؿُو بًَؿُّ وَضططتِٓ ثؤغتُ. ُٓطُض واًًُْ نىا 

زاواناضيًُناِْ نىضز، نُ خؤّ  بُضْاَُّ ُٖضزوو اليُِْ غُضَنِ نىضزغتإْ ثانًَذِ
 ْ بىزدُُِ فًسضِاٍَْ َُغُيُّ ثًَؿُُضطُو غٓىوضّ ُٖضي140َدًَبُدًَهطزِْ َاززَّ يُ

زَبًًَٓتُوَ. ُٓطُض ًٖض ضيَههُوتًَٓو يُو بىاضَزا يُطٍَُ اليُُْ عُضَبًُناِْ عًَطام 
 نطاوَ ثًَىيػتُ بؤ خَُيهِ نىضزغتاِْ خبُُْضِوو، تاوَنى ٖاوآلتًإ اليُْططّ بهُٕ.

َُٓطِؤ ْاوضُنُ يُغُض ٓاططَ، زَغتدػتُْٓاوَوَّ ًَٖعَ ًَْىزَوَيُتًُنإْ واَلتاِْ 
زَوضوبُضيـ بُظَقِ زياضَ، ُٓوَّ دًَطُّ ًْطُضاِْ طُالِْ عًَطامْ ُٖضيَُِ 

بُ ظياِْ خَُيو تُواو زواداض نىضزغتاًْؿُ، تطغُ يُ تًَهطىوِْ ظياتطّ باضوزؤخُنُ نُ 
زَبًَت. بؤيُ ثًَىيػتُ نىضزو اليُُْ غًاغًُناِْ وضزتط يُو زؤخُ بطِوأْْ يُغُض َُٖىو 

ُوَ ضيَو بهُوٕ. ضىْهُ ُٓطُض ُٓو ًبىيَطّْ يُخؤبىضزي خاَيُ ْانؤنُنإ بُوثُضِّ
باضوزؤرْ زَغتهُوتُّ نىضزغتإ بُُٖض ؾًَىَيُى بًَت تًَو بطًَت يإ الواظ بًَت، 
بًَطىَإ ًٖض زَغتهُوتًَهِ يٌَ بُزّ ْانطيَت. ُٓوَف ضِووُْ نُ عُضَبِ ؾؤظًَِٓ 

ْانؤنُنإ ُْوغتاوْٕ  وُْناًْإ بؤ تُعطيب نطزِْ ْاوضُ دٌََعًَطام يُناضَ قًَع
نُغًـ يُبُض ًَُالًَِْ ْاضَِواّ ًَْىخؤ بُضّ وَنًَؿُناِْ ُٓو ْاوضاُْ ًًُْ، بَُيهى يُ 

 ضقِ يُنرت خُضيهُ زَبُٓ بُؾًَو يُضيَدؤؾهطزٕ بؤ يُزَغت زاِْ ُٓو ْاوضاُْ.
ثؤغتِ غُضؤى نؤَاضو ُْ  بُو ؾًَىَيُ بُضزَواّ بًَت، ُْ فُتُنُاغُٓطُض غً
يُ سهىَُتِ عًَطام غىوزّ ْابًَت. بؤيُ بُٖؤف خؤ ٖاتُٓوَو بطايُتِ بُؾساضيهطزٕ 

ضُْسئ ْانؤنًـ ُٖبٔ ُٖض زَبٌَ يُ نؤتايًسا بًَُٓوَغُض ُٓطُض ثًَىيػتًُنِ سُمتًُو 
. بُضثطغًاضيَتِ طُوضَف يُو ضِووَوَ ًََعّ زاْىغتإْ ٌَ بؤ زاواناضيًُناِْ يُنرت بسَٕ

ُنُ. ًوَى ْىيَُٓضو اليُِْ بًَُٖعّ ًَْى ثطِؤغُ غًاغزَنُويَتُ ُٓغتؤّ يُنًَتِْ ثاضتِ 
ًَٓػتاف نات زضَْط ًًُْ، ُٓبٌَ ثٌَ يُ ْانؤنًُنإ خبؿًَْٓٔ ضًرت خَُيو وا ُٖضاغإ 

 ُْنُٕ، نُ ضقًإ يُ نىضزايُتِْ خُباتْ تًَهؤؾاًْـ بًَت.
 

 منا                                                             
 2022بُٖاضّ                                                             
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 ئاواةى كؤتاييهاتنى هةذموونى خؤردةربار

 

 بةهؤى باوةزِبوون بة خؤثةزضتى ئةمسيكاو ضياضةتة فيَمباشييةكةيةوة،
 ئةوزوثا باجيَكى قوزس لةهةمبةز ضياضةتى دذ بة زوضيا دةدات

  
 ،2222-3-4رؤذى لة ئةمة وتارى سةرؤكى فةرةنشا ئيمانؤئيل ماكرؤنة، لة كؤبوونةوةيةكى ناوخؤييدا

 لَيكدانةوةيةكى طشتى بؤ بارودؤخى ئَيشتاى نَيودةوَلةتى كردووة. 
 ئاوا لة كؤتاييهاتنى نزيك بؤتةوة!"ا دةَلَيت بةداخةوة" هةذموونى خؤرتَييد 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 عُضَبِ: َادسّ عُالوّوَضطًَطاِْ بؤ 
 وَضطًَطِاِْ بؤ نىضزّ: ًٓػُاعًٌ نىضزَ

 
ًَُُٓ يُو دًٗاُْزا بُيُنُوَ زَشئ، ًَْطزَ زبًؤَاغًُناِْ يًَطَف ٓاَازَٕ ئَُ 
باؾرت يُو دًٗاُْ تًَسَطُٕ. بُيٌَ، غًػتَُِ دًٗاِْ بُؾًَىَيُنِ ْىٍَْ بُتُواوّ 

ٓاغتِ  بًَت يُ ًََصووّ ًَُُٓزا، يُغُضَزَطؤضِيَت، زَيًٓاؾِ ُٓوَ تُْطُشَيُنِ طُوضَ ز
زووض َُوزاؾسا زَتىامن بًًََِ ناضيطُضّ بُغُض َُٖىو ْاوضُناْسا زَبًَت. َُُٓف 
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ًََبىوِْ دًؤغًاغٌْ غُضيُْىٍَ ضيَهدػتُٓوَّ  طؤضِاِْ غًػتَُِ دًٗاِْْ نا
ايًُ. ُٖض بُيٌَ، زَبٌَ زإ بُوَزا بًَِٓ نُ ُٖشَىوِْ ضؤشٓاوا بُضَو نؤت غرتاتًصيُتُناُْ.

ضاٖاتىوئ نُ يُغُض ُٖشَىوِْ  يُ غُزَّ ُٖشزَوَ بططَ بُو غًػتَُُ ًَْىزَوَيُتًُ
ٓاوا بىًْاز ْطاوَ. بُ ٖؤّ ضؤؾٓطُضّ غُزَّ ُٖشزَوَ ُٓو فُضَْػايُ خؤض

بُضَُٖٗاتىوَ. َُُٓف بُضيتاًْايُ نُ ضيَبُضايُتِ ؾؤضِؾِ ثًؿُغاظّ غُزَّ 
بُٖؤّ ُٖضزوو دُْطِ دًٗاًُْوَ نطزووَ. َُُٓف َُٓطيها نُ  ِْؤظزََُٖ

 غُضيَُٗيساوَ.
َُٖىو َُٓاُْف واياْهطزووَ فُضَْػاو بُضيتاًْاو واَلتُ يُنططتىوَناِْ َُٓطيها بؤ 

فُضَْػاّ ضؤؾٓبريّْ ًٓٓطًتُضاّ ثًؿُغاظّْ  غاٍَ بُ َُظِْ مبًَُٓٓوَ. 300َاوَّ 
ىوِْ ضَِٖاَإ بُغُض َُٓطيهاّ دُْطُنإ، ُٓو َُظًَْتًُيإ ثًَساوئ نُ بتىاْني ُٖشَ

بُآلّ بابُتُنإ طؤضِاوٕ. ُْٖسيَو يُ قُيطاُْنإ بىوضّْ غًاغُتِ دًٗاًْسا ُٖبًَت. ٓا
بُٖؤّ َُٖيُناِْ ًَُُٓوَيُ يُ ضؤشٓاوا، بُآلّ ُْٖسيَو قُيطاٌْ زيهُف ُٖٕ بُٖؤّ 

ؤض ٓاوايًُناْسا، ظيُْاو واَلتُ خؤض الغاضّ وآلتُ تاظَ ثًَطُيؿتىوَناُْوَ زضوغت بىوٕ.
ُْٖطاوّ َُٖيُ يُاليُٕ وآلتُ يُنططتىوَناُْوَ بؤ ضووبُضِووبىوُْوَّ قُيطاُْنإ ْطاوْٕ 

تىْسّ بىوُْتُ ٖؤّ تًَهساِْ ُٖشَىوُْنَُإ. تًَبًِٓ ُٓوَ بهُٕ َُٖىو ُٓو  زواداض بُ
يإ ُْزاوَ، ُْٖطاوّ َُٖيُّ زيهُف وغُضزََِ غُضؤنايُتِ تطاَح ضو ُٖآلُْ تُْٗا يُ

ِ غُضؤنُناِْ زيهُّ وآلت يُنططتىوَنإْ ظؤض ثًَـ تطاَح ْطاوٕ، غُضزََ ُٖٕ يُ
يُواُْف غًاغُتِ نًٓتؤٕ بُضاَبُض ضنيْ غًاغُتِ دُْطِ بؤفْ قُيطاِْ زاضايٌ 

 دًٗاِْْ غًاغُتِ ٓاغايًهطزُْوَّ ضُْسايُتِ يُاليُٕ ٓؤباَاوَ.
شَىوِْ َُٖىو ُٓو غًاغُتُ ُٖآلُّْ غُضؤنُناِْ َُٓطيها، َُٖيُّ دُوُٖضينيْ ُٖ

ضؤشٓاوايإ ُٖشاْسووَ. يُطٍَُ ُٓوَؾسا، يُاليُنِ زيهُوَ، بُزَضنُوتِٓ ًَٖعَ 
تاظَثًَطُيؿتىوَنامنإ بُنُّ وَضططتىوٕ. ُّٓ بُنُّ ظآًُّْ ًَٖعّ تاظَ 
ثًَطُيؿتىوَناًْـ بُض يُ زوو غاٍَ ًًُْ، بَُيهى ظياتط يُ زَ بؤ بًػت غاٍَ زَبًَت. ُٖض 

ُٓبٌَ زإ بُوَزا بًٓنَي نُ ضنيْ ضووغًا بُزضيَصايٌ  نطزٕ! يُ غُضَتاوَ بُنُّ غُيطَإ
ْ ؾًَىاظّ دًاواظزا، غُضنُوتِٓ طُوضَيإ دًاواظ ضُْسئ غاٍَْ يُشيَط غُضنطزايُتِ

بُزَغت ًَٖٓاوَ. يَُُٖإ ناتًؿسا ًٖٓسغتإ وَى ًَٖعيَهِ ٓابىوضّ بُخًَطايٌ 
ٖٓسغتإْ ضوغًا، ُٓو غُضزَنُويَتْ ُٖضوَٖا بؤتُ ًَٖعيَهِ غًاغًـ. ضنيْ 

يُطٍَُ واَلتُ يُنططتىوَناِْ َُٓطيهاو فُضَْػاو بُضيتاًْا بُضاوضز  ٕ نُزَوَيُتاُْ
با ًٖض ؾتًَهِ زيهُ َُْيًَني، بُآلّ ُٓطُض تُْٗا غُيطّ خُوْٕ خُياَيِ غًاغٌ  زَنطئَ.

نُ  ُٓوإ بهُئ، يَُطِؤزا ظؤض يُِٖ ضؤشاوايًُنإ بًَُٖعتطَ. َُُٓف زواّ ُٓوَ زيَت
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خاوَِْ ٓابىوضيًُنِ بًَُٖعْٕ زَغتًإ بُ طُضِإ بُزواّ "فُيػُفُو ضؤؾٓبريّ" خؤيإ 
نطزووَ. ًَٓػتا ُٓوإ وَى داضإ باوَضِ بُ غًاغُتِ ضؤشٓاوايٌ ْانُٕ، بَُيهى زَغتًإ بُ 
بىًْازْاِْ "ضؤؾٓبريّ ًْؿتًُاًْإ" نطزووَ. َُُٓف ثُيىَْسّ بُ بىوْٕ ُْبىوِْ 

زَناتْ بُزواّ  ًـًًُْ. ًٖٓسغتإ وآلتًَهِ زميىنطاغًُو َُٖإ ؾتزميىنطاغًُتُوَ 
 "ضؤؾٓبريّ ًْؿتًُاِْ" خؤيسا زَطُضِيَت.

ناتًَو ُٓو وآلتُ تاظَثًَطُيؿتىواُْ ضؤؾٓبريّ ًْؿتًُاِْ خؤيإ زَزؤظُْوَو باوَضِّ 
نُٕ، نُ ُ فُيػُفِ"يُ ضظطاض زًَثًَسَنُٕ، ُٓوا بُضَ بُضَ خؤيإ يُْ "ضؤؾٓبريي

 ٓاوايٌ بُغُضيسا ظاَيهطزووٕ.بطزووزا ُٖشَىوِْ خؤضيُضا
 ٓاوايًُ!ُضَتاّ نؤتايٌ ٖاتِٓ ُٖشَىوِْ خؤضَُُٓف غ

نؤتايٌ ٖاتِٓ ُٖشَىوِْ ضؤشٓاواف خؤّ يُ زاضِووخاِْ ٓابىوضّْ غُضباظيسا 
ْابًًَٓتُوَ، بَُيهى ثُيىَْسّ بُ زاضِووخاِْ ضؤؾٓبرييًُوَ ُٖيُ. ناتًَو ضًرت ْاتىاًْت 

بؤ ُٓو وآلتُ تاظَثًَطُيؿتىاُْ بطىاظيُوَ، َُُٓ غُضَتاّ ثاؾُنؿُنطزْتُ! بُٖاناْت 
يُو باوَضَِزاّ تًَطِوآًِْ غًاغٌ ُٓو وآلتُ تاظَثًَطُيؿتىواُْ يُ خُياٍَْ تًَطِواِْ ًَُُٓ 
بااَلتطَ. تًَطِوآًِْ غًاغٌ ظؤض ططْطُو ٓاَاشَّ بًَُٖعو ثتُوٍ ُْٖٕ زَتىاْطيَت ببًَتُ 

غٌ ظياتط. ُٓطُضضِ ًَُُٓ يُضِووّ غًاغًؿُوَ بىيَطتط بىوبني، بُالّ ٖؤّ ًًٓٗاَِ غًا
تًَطِوآًِْ غًاغٌ وآلتُ تاظَثًَطُيؿتىوَنإ ظؤض يُغُضووّ تًَطِوآًِْ َُٓطِؤّ 

 ُٓوضوثًًُناُْوَيُ، َُٖىو َُُٓف بُتىْسّ تىوؾِ ضاضًَُنًِٓ نطزووّ!!!
زَضباظنطزووْٕ يُ ٓايٓسَؾسا ًًَؤٕ ٖاوآلتِ خؤّ يُ ُٖشاضّ تاقتجطِونًَٔ  700ضني 

ضّ باظاضِ خَُيهاًَْهِ ظياتط زَضباظ زَنات، بُآلّ زَبًٓني يُ فُضَْػازا، غًاغُتِ ٓابىو
ُٓنطاو بؤتُ ٖؤّ ظياتط بىوِْ ْايُنػاِْ يُ زاٖاتسا. تىضَِبىوِْ بُؾًَىَيُنِ ضاوَضِواْ

تَُِ غًاغٌ غاَيِ ضابطزووّ ضًِٓ ْاوَضِاغتًـ بىوَ ٖؤّ طؤضِاْهاضّ قىوٍَ يُ غًػ
ْػِ ؾًَىَ َفُضَْػازا، يُناتًَهسا ُٖض يُ غُزَّ ْؤظزَوَ بططَ شياِْ ٖاوآلتًاِْ فُض

ٖاوغُْطًُنِ تًَسابىوَ. ٓاظازيًُ نُغًُنإْ زميىنطاغًُتْ ضًِٓ زَوَيَُُْسّ 
ْاوَضِاغتًـ، غٌَ نؤَيُطُّ ُٓو ٖاوغُْطًُّ غًاغُتُناِْ فُضَْػإ، بُآلّ زَبًٓني 

وَضِاغت وَى بُضزّ بٓاغُّ وآلتُنَُإ َُْايُوَ، بىوَ ٖؤّ ُٓو ناتُّ ضًِٓ ْا
غُضَُٖيساِْ قُيطإ. َُُٓف يُبُض ُٓوَ بىو نُ ضًِٓ ْاوَضِاغت ُٖغتًهطز 
بُضشَوَْسيًاناًْإ يُ َُتطغًسإ. طىَاِْ بُٓضَِتًؿًإ يُباضَّ زميىنطاغًُتْ 

تَُُ ُٓتىاًَْت غًػتَُِ باظاضِ الزضوغت بىوٕ. بؤيُف زَثطغٔ ٓايا ُٓو دؤضَ غًػ
شياًَْهِ باؾرتّ ثًَبسات؟ ُٓوإ يُغُض سُقٔ نُ طىَاًْإ ُٖبًَتْ َافِ ُٓوَؾًإ 

 ُٖيُ بطُٓ ضيعّ بعوتُٓوَ غًاغًُ ضازيهاَيُناُْوَ.
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يُ بُضيتاًْاف، ضووخاِْ غًػتَُِ غًاغٌ ظؤ بُضووِْ زياضَ. زضومشِ زَضضىوِْ 
اُْوَو َُُٓف َُٖىو ؾتًَو بىو. خَُيو بُضيتاًْا يُ يُنًَتِ ُٓوضوثا، غُضوَضّ بؤ طًَطِ

ُْوَّ غُضَوَضيإ" يُو باوَضَِزا بىوٕ ضاضَْىوغًإ بُزَغت خؤيإ ًًُْ، بؤيُ "طًَطِا
إ وابىو ضيَطاّ ضاغتُوخؤّ "طًَطِاُْوَّ غُضوَضيـ" تُْٗا يُضيَطُّ زَويػت. ثًَؿً

ُوضوثاو غًاغًُتِ بُدًًََٗؿتِٓ يُنًَتِ ُٓوضوثاوَ زَبًَت، ُٓوإ ضقًإ يُ يُنًَتِ ٓ
يُ نؤتايًسا، غًػتَُِ  نؤُْو ؾتًَهِ زآًَُٖضاُْتطيإ يُضووّ غًاغًُوَ زَويَت.

غًاغٌ يُضابطزووزا غىوزّ بؤ بُضيتاًُْنإ ُْبىو، بَُيهى شياِْ بُضَو خطاثرتو خطاثرت 
 بطزٕ، بُآلّ غُضنطزَ غًاغًُناِْ غُضَوَ ُٖغتًإ بَُُ ُْنطز. بؤيُ ؾهػتًإ خىاضز!

ًُنإ غُض بُ بًؤىْ ـ، ُٓطُضضِ َُٓطيهًَت بُ واَلتُ يُنططتىوَناْغُباض
ٓاوايني، بُآلّ بُضزَواّ ثًَىَضّ َطؤيٌ دًاواظ يُ ُٓوضوثايإ غُضباظطُّ خؤض

ُٖٕ"َُبُغتِ يُ ٓايًُٓ". ُٖغتًاضّ َُٓطيهًُنإ يُ بُضاَبُض نُؾىُٖواو يُنػاِْْ 
نُ يُ ُٓوضوثازا ُٖيُ، "بُو َاْايُّ ٖاوغُْطِ نؤَُاَليُتِ بُ َُٖإ ُٓو ؾًَىَيُ ْني 

دًاواظّ ًَْىإ زَوَيَُُْسو ُٖشاضَنإ يُ واَلتُ يُنططتىوَناْسا ظؤض يُوَ ظياتطَ نُ يُ 
دًاواظيًُنِ ضووٕ يًَُْىإ ؾاضغتاًُْتِ َُٓطيهِْ ؾاضغتاًُْتِ  ُٓوضوثازا ُٖيُ".

ِ بًَُٖعٕ، بُآلّ ُٓوضوثًسا ُٖيُ، ُٓطُضضِ وآلتُ يُنططتىوَنإْ ُٓوضوثا ٖاوثُمياْ
بُضزَواّ ْانؤنًُإ يًَُْىاْسا ُٖبىوَ. بُٖاتِٓ تطاَجًـ ُٓو دًاواظيًًاُْ نُ 
يُبُٓضَِتسا ُٖبىوٕ، طُوضَتط بىوُْوَ. ثًَىيػتُ دُخت يُوَ بهَُُوَ نُ ُٓوضوثا يُ 
وآلتُ يُنططتىوَنإ دًاواظَ. بًَطىَإ ْانطٍَ ناتؤيًهًُ َُدُضيُنإ، يإ نطيػتًاُْ 

نػًُناِْ ضوؽ بطِياض يُغُض ثالِْ ؾاضغتاًُْتِ ُٓوضوثٌ بسَٕ، بُآلّ ُٖوَيُ ُٓضتُزؤ
زووضو زضيَصَناِْ ُٓوضوثاف يُطٍَُ وآلتُ يُنططتىوَنإ بؤ زَضنطزِْ ضووغًا يُ 
نًؿىَضّ ُٓوضوثا، ضاغت ُْبىوٕ. وآلتُ يُنططتىوَنإ ثًَىيػتِ بُ ضووبُضِووبىوُْوَّ 

ُٓوضوثا ثًَىيػتِ بُوَ ُٖيُ؟ ثًَُىايُ ٖاوناضيهطزِْ  ضووغًاو ُٓوضوثا ُٖيُ، بُآلّ ٓايا
ُٓوضوثا يُطٍَُ وآلتُ يُنططتىوَنإ بؤ زَضنطزِْ ضووغًا، طُوضَتطئ َُٖيُّ دًؤغًاغٌ 
ُٓوضوثايُ يُغُزَّ بًػتْ يُنَُسا. زَضُٓجناَِ زَضنطزِْ ضوغًا، واّ يُ ثؤتني نطز 

َُُف بىوَ زَضَفُتًَو بؤ ُٓوَّ ًٖض بصاضزَيُنِ دطُ يُ ضىوُْ باوَؾِ ضني ُْبًَت، ٓ
ضنيْ ضووغًا يًَو ْعيو ببُٓوَ. يُوَ بطُضٍَِ نُ يُنًَو يُ ضنابُضَنامنإ يُطٍَُ ُٓوّ تط 
يُى زَططيَت، تاوَنى نًَؿُيُنِ طُوضَ بًَٓتُوَ، َُُٓ ُٓوَيُ نُ َُٓطيهًُنإ 

وا ُ ضؤشٓازَيهُٕ. ُٓطُض ُٓوضوثا ضوغًا زَضُْنات، ُٖضطًع غًاغُتُناِْ ضووغًا زش ب
ًاّ غًاغًُوَ، ُٓغتَُُ ٖاوناضّ ظؤض ثًَؿُنُف بُ ْابٔ. ًَٓػتاف يُ ضِووّ دىططاف

 ًَٖعَ َُظُْناِْ ضؤشُٖآلت بهطيَت.
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بُآلّ نًَؿُّ ُٓوضوثا، نًَؿُيُنِ غُضباظيًُ. بُٖؤّ بىوِْ ْاتؤوَ، ناضيَهِ قىضغُ 
وضوثِ" بىوِْ ُٓوضوثا بتىاًَْت غىثايُنِ زيهُ زضوغت بهات، ناتًَهًـ "غىثاّ ُٓ

ُْبًَت، ُٓوا ُٓوضوثا يُشيَط زَغُآلتِ فُضَاُْ غًاغًُناِْ وآلتُ يُنططتىوَناْسا 
زَبًَت. بُزاخُوَ ناتًَو يُو باضَيُوَ قػُّ يُطٍَُ ُْٓطًال ًََطنًِ ضاويَصناضّ َُٓيُاًْا 
نطز، َُٖىو اليُنُإ ضَؾبني بىوئ. يُ ُٓوضوثازا ًٖض نُغًَو تىاْاّ زضوغتهطزِْ 

يُنِ ُٓوضوثِ ًًُْ، نُواتُ ًٖض نُؽ يُ ُٓوضوثازا ْاتىاًَْت غىثايُى، غًاغُتْ غىثا
ثاَيجؿيتْ وَبُضًَٖٓإ يُ زضوغتهطزِْ غىثايُنِ ُٓوضوثازا بهات. بُآلّ بىوِْ 
غىثايُنِ ُٓوضوثًـ خاَيًَهِ بُٓضَِتًُ بؤ تًَطُيؿنتْ بُزَغتًَٗٓاِْ ٖاوغُْطِ يُطٍَُ 

بىوِْ ُٓو غىثا ُٓوضوثًُ، ُٓوضوثا ْاتىاًَْت ُٖضطًع  واَلتُ يُنططتىوَناْسا. بُبٌَ
خاوَِْ غُضبُخؤيٌ ضاغتُقًُّٓ خؤّ بًَت. بَُيٌَ ضاغتُ وآلتُ يُنططتىوَنإ 
ٖاوثُمياُْ، ٖاوثُمياًَْهِ غرتاتًصيؿُاُْ، بُآلّ يُ َُٖإ ناتًؿسا ٖاوثُمياًَْهُ بؤ 

 . ْ قىتٌ زاوئَاوَيُنِ ظؤضَ ًَُُّٓ وْهطزووئ
ُْساَِ ًَُٖؿُيٌ ُٓجنىَُِْ ٓاغايؿُو زَيِ يُنًَتِ ُٓوضوثاؾُ. فُضَْػا ٓ

زَضنطزِْ ضوغًا يُ ُٓوضوثا َُٖيُيُنِ غرتاتًصّ طُوضَو زووض َُوزايُ، ُٓطُض فُضَْػا 
ُْتىاًَْت داضيَهِ زيهُ ضوغًا بُضَو ُٓوضوثا ضابهًَؿًَتُوَ، زوو زَيًـ زَبًَت يُ 

ًَتُ ٖؤّ ضووزاِْ تُْطُشَو بُضزَواَبىوٕ يُ ٖاوبُؾًهطزِْ، َُُٓف زَب
بُضشَوَْسّ ضووغًاو ُٓو ًَٖعَ ضؤشُٖآلتًُزا ًًُْ  طؤؾُطرينطزِْ ضوغًا. يُ ًَٓػتازا، يُ

ٖاوثُمياِْ زضوغت بهات، بُآلّ ًٖض نُغًَو زَيًٓا ًًُْ يُوَّ دًٗاِْ ضؤشٓاوايٌ 
زًًََََٓتُوَ ظياتطو ظياتط زَنُويَتُشيَط طىؾاضَوَ. ٓايا ُٓو قػُيُّ ضووغًاو ضني ُٖض وا 

نُ زََئًَ ًَُُٓ ٖاوثُمياِْ زضوغت ْانُئ؟ ٓايا زوشَِٓ ٖاوضيَهَُإ، زَبٌَ زوشَِٓ 
ًَُُٓف بًَت؟ ضوغًا زوشَِٓ وآلتُ يُنططتىوَناُْ، ٓايا ثًَىيػتُ زوشَِٓ ُٓوضوثاف 
بًَت؟ ًَُُٓ ثًَىيػتًُإ بُ زاضِؾتُٓوَّ ثُيهُضّ َتُاُْو ٓاغايؿًَهِ ْىيَِ تايبُت بُ 

وثا ُٖيُ، ضىْهُ ُٓطُض ثُيىَْسيًُنامنإ يُطٍَُ ضووغًا ٓاغايٌ ُْنُيُٓوَ، ُٓوا ُٓوض
ٓاؾتِ يُ نًؿىَضّ ُٓوضوثازا بىوِْ ْابًَت. َُٓطيهًُنإ زََئًَ ُٓو وآلتُّ ظؤضتطئ 
وَبُضًَٖٓإ يُ بىاضّ ضُىْ نُضَغتُ غُضباظيًُنإ زَنات، وآلتًَهُ يُضِووّ ثًَهاتُّ 

اوَ. َُٓطيهًُنإ يًَُسَثطغٔ، ٓايا ًَٓىَ يُو دؤضَ وآلتُ زَتطغٔ؟ زاًْؿتىاُْوَ زاضِووخ
ثطغِ، ُّٓ ٓايا ثًَىيػتُ يُطٍَُ ُٓو دؤضَ وآلتُزا ٓاؾتُوايٌ بهُٕ؟ يُ َُٓطيهًُنامن 

 َُٖيىيَػتِ ًَْىإ ضوغًاو نُْسا ضًًُ؟ ضِاتإ يُغُض ٓاَيطؤضِو
ًُّ نُ ًَٓػتا يُ غُضَضِاّ تُْطُشَ ٓابىوضيٌْ دًؤغًاغًُنإ، تُْطُشَّ غًَ

ٓاضازايُ، بًَطىَإ تُْطُشَّ ؾؤضِؾِ تُنُٓيؤشيًُ. ظاًْاضيًُ ظؤضو ظَوَْسَناِْ 
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فًَػبىوىْ ظيطَنِ زَغتهطز -ُْٓتُضًَْتْ ٓاَطاظَناِْ بُيُنطُيؿتِٓ نؤَُاَليُتِ
بىوًْإ ُٖيُ، ناتًَو يُغُضزََِ دًٗاْطرييسا ُٓو ظيطَنًُ َُظُْ بآلوزَبًَتُوَ، 

ًْاضّ بُؾًَىَيُنِ بًَىيَُٓ ثًَؿسَنُويَت. يُنًَو يُ نًَؿُناِْ تُنُٓيؤشياّ ظا
 ، دًٗاْطريّ غؤظطُضايٌْ غُضنُوتِٓ تىْسوتًصّْ ضم َُٖيططتُٓ.ًـدًٗاْطريّ ظيطَن

َطؤظٓاغِ بؤ -ْرتؤثؤيؤشُّؾؤضِؾِ تُنُٓيؤشّ طؤضِاْهاضّ قىوَيِ يُبىاضّ ٓ
وئ، ظًََُٓيُى نُ وا يُ بُزَغتًَٗٓاوئ، ُٖضوَٖا ظًََُٓيُنِ ْىيَِ بؤ ضَخػاْسو

ٓازًََعاز زَنات غُضيُْىٍَ بُزواّ بُٖاو بَُٓاناْسا بطُضِيَتْ زايإ بطِيَصيَتُوَ. َُُٓ 
ُٓو بَُٓا تُنُٓيؤشيًُ ْىيًَُيُ نُ ُٖضطًع دًٗإ زَغتِ بؤ ُْبطزووَو بَُٓايُنِ 

وْٕ غًػتَُِ ًَْىزَوَيُتِ ُْٓتُضًَْتًؿُ، نُ ثًَىيػتُ َُٖىوإ يُغُضّ ضيَو بهُ
بُؾساضّ تًَسا بهُٕ. بُآلّ بُض يُوَّ ُٓو َُٖىو بَُٓا ْىيًَاُْ بُؾًَىَيُنِ تُواوَتِ 
زامبُظضئَ، ُٓبٌَ ُٓوَ بعاْني نُ ؾؤضِؾِ تُنُٓيؤشياّ ْىٍَ تُْٗا ُْبؤتُ ٖؤّ 
زضوغتهطزِْ نَُىنىضتِ ٓابىوضّ، بَُيهى يُطٍَُ خؤيسا دًاواظّ ضًٓايُتِ 

وغت نطزووٕ. زواداضيـ، ُّٓ زؤخُ زَبًَتُ ٖؤّ ُْٓرتؤثؤيؤشٍْ ٓايسيؤيؤشيؿِ زض
تًَهؿهاِْ بًَُٖعو ْاغُقاَطريّ ُٓو زميىنطاغًُتُّ ؾاْاظّ ثًَىَ زَنُئ. بؤيُ 
ثًَىيػتُ َُٖىو ْىيَُٓضَ زيبًؤَاغًُنامنإ ُٓو تُْطُشَ ٓابىوضّْ دًؤغًاغًُو 

ُٓو  ُٓيؤشياّ ظاًْاضّْ تُْطُشَّ زميىنطاتِ ببًٓٔ. ٓايا َُٖىونتُْطُشَّ تُ
وياْساوَ، بُآلّ ٓاخؤ ضِ بهُئ؟ ًَٓػتا يُغُضَاُْ ضٌ وتُْطُشاُْ يُيُى ناتسا ض

مبًًَُٓٓوَو زؤخُنُ يًَهبسَيُٓوَ، يإ ُٓو  بهُئ؟ ٓايا ُٖضوا وَى تَُاؾانُض
 بُضثطغًاضيَتًُ َُٖيططئ، نُ يُغُضَاُْ يُ ُٓغتؤّ بططئ؟
ىوَإ تًَطِوآًِْ غًاغًُإ بُآلّ يًَطَزا ضاغتًُنِ بٌَ طىَإ ُٖيُ، ُٓطُض َُٖ

يُزَغت بسَئْ ضيَطُ بسَئ زابْ ُْضيتُناِْ غُزَناِْ ضابطزوو، يإ ِٖ ضُْسئ 
غُزَّ ثًَؿىو، بُغُض غرتاتًصيُمتاْسا ظاٍَ بًَت، ُٓوا ًَُُٓ، غُضؤنِ نؤَاض، وَظيط، 
زبؤيؤَاتهاض، غُضباظو َُٖىو نُغًَو يُو شووضَزا، َُٖإ ُٓو ناضَزَنُئ نُ يُ 

ابطزووزا نطزووَاُْ. َُُٓف بابُتًَهُ زَبًَتُ ٖؤّ ُٓوَّ"دًَُوطريّ يُزَغت بسَئ". ض
ناتًَهًـ"ناضَنُ يُزَغت زَضضىو" ُٓوَّ ضاوَضِيَُإ زَنات، وْبىوْٕ يُْاوضىوُْ. 

غُضزََِ  ُٓوضوثا يُْاوزَضٌَ، يُطَُيًؿسا بُٖؤؾًُوَ ؾاضغتاًُْت يُْاوزَضًَتْ
. يُ نؤتايؿسا دًٗإ يُ زَوضّ زوو دَُػُضزا ُٖشَىوِْ ضؤشٓاوا يُْاوزَضًَت

زَخىيًَتُوَ: َُٓطيهاو ضني، ُٓوناتُف زَبٌَ ُٓوضوثا يُ ًَْىإ ُٓو زوو زَغُآلتساضَزا 
يُنًإ َُٖيبصيَطيَت. بَُُف ُٓوضوثا غُضوَضّْ دًَُوطرييًُنُّ يُزَغت زَزات، بؤيُ 

ْ غرتاتًصيُتِ غًاغًُ، ًَُُٓ تا ًَٓػتاف باوَضَِإ بُيُى ؾت ُٖيُ، ُٓويـ بىيَطّ
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تاوَنى بتىاْني بُوثُضِّ ٓاظايُتًُوَ ُٓو زؤخُ تًَجُضِيَٓنيْ غُضنًَؿِ يُبُضاَبُضزا 
بهُئ. ُٓو دؤضَ غرتاتًصيُتُ غًاغًُف نُ دًاواظَ يُ غرتاتًصيُتِ ُٓوضوثاّ نؤْٕ 
ضابطزوو، زَبًَتُ ٖؤّ َُْاِْ ظؤض ؾتِ ًَٓػتا، شَاضَيُنِ ظؤضيـ يُ يًَسواْسَضو 

خُٓططإ ُٖٕ زََئًَ َُُٓ غُضنُوتىو ْابًَت. بُاَلّ ُٓوَّ نىؾٓسَيُ ؾًهطزُْوَو ضَ
ضَخُٓنإ ْني، بَُيهى يُزَغتساِْ" زَيًَهِ بىيَط"ْ "برينطزُْوَّ ضاَاْطُضا"يُ، يُو 
باوَضَِؾساّ تُْٗا يُضيَطُّ تاقًهطزُْوَّ ُْٖسيَو غًاغُتِ بىيَطاُْو ضاَاْطُضاوَ 

اًْاُّْ فُضَْػِ بُقىَيِْ بُ باؾرتئ ؾًَىَ ضَْططِيَص ببًَت. ُٓتىاْطيَت ضؤسِ ًْؿتًُ
تُْٗا فُضَْػاف ُٓتىاًَْت غُضيُْىٍَ ؾاضغتاًُْتِ قىوَيِ ُٓوضوثا بىًْازبًَٓتُوَ، تُْٗا 
فُضَْػا زَتىاًَْت وابهات يُ ضووّ غرتاتًصيُتِ ُٓوضوثٌْ غًاغُتِ ًَْىزَوَيُتًُوَ 

فُضَْػًاُْ، ضوسِ بُضططّْ ُٖوَيساُْ بؤ دًٗاًَْهِ ُٓوضوثا وَى خؤّ بًًًَََٗتُوَ. ضوسِ 
دًاواظ. ضوسِ بُضططّْ ضووبُضِووبىوُْوَف ُٖضطًع ضازَغتِ سُمتًُتِ ناضوباضَنإْ 

 يُطٍَُ َُٖيهطزًْإ ْابًَت.
دًَبُدًَهطزِْ ُٓو ناضَف بُ ضوسًُتًَهِ ْآاغايًاُْ بُضَُٖسيَت، نُ يًَُْى ضوسِ 

ُوَّ غُملاْسووَ نُ تُْٗا فُضَْػا ُٓتىاًَْت ُٓو طُىل فُضَْػِ زايُ، ًََصووف ٓ
ٓاضاغتُ ًََصوويًُ بطؤضِيَت نُ زَبًَتُ ٖؤّ ُٓوَّ بُضَ بُضَ ُٓوضوثا يُ قىتسإ يُاليُٕ 

زواّ َُُٓ فُضَْػا ضُْسئ ٓاضاغتُّ ططْطِ يُ  "ُٓو زوو دَُػُضَ" ضظطاضبهات.
يًُ". فُضْػا ناض يُغُض ناضْاَُنُيسا ُٖٕ. يُنًَُإ "غرتاتًصيُتِ ُٓوضوثٌ ٓاغًا

بًَُٖعنطزْٕ تُواونطزِْ ضيَطاّ ٓاوضيؿُِ ْىيَِ ضني زَناتْ يُطٍَُ غرتاتًصيُتِ 
ُٓوضوثٌ بُ باؾرتئ ؾًَىَ زَيطىجنًَينَ، بُآلّ ُٓو تُواوناضيًُ زَبًَت بُثًَِ ضيَعططتٔ يُ 

ُؾًهطزِْ غُضوَضّْ بَُٓاناِْ ًَُُٓ بًَت. بُض يُ زَ غاٍَ، ُْٖسيَو َُٖيَُإ يُ ٖاوب
ًَْىإ ُٓوضوثاو ٓاغًازا نطزووٕ. ناتًَو ُٓوضوثا يُطٍَُ قُيطاِْ طُوضَّ زاضايٌ ضووبُضِوو 
بىوَوَ، يُ ثًَٓاو بُزَغتًَٗٓاِْ ٖاوناضّ، ْاضاضبىو زَغتبُضزاضّ ُْٖسيَو اليُِْ 
غُضوَضّ ُٓوضوثا ببًَتْ بُف بُؾِ بهات. يُّ ضووَؾُوَ يؤَُّ ضًًُٓ ظيطَنُنإ 

هى يُ ًٓتاَيًا يُباؾىوضَو بططَ تا ًٓٓطًتُضا يُ بانىوض، تُْٗا ُٓتىاْني ْانُئ، بَُي
يؤَُّ خؤَإ بهُئ، ضىْهُ طًٌَْ ُْظإ بىوئ. دطُ يَُُف يُ بُضاَبُض 
غُضَُٖيساِْ ضًٓسا، ثًَىيػتُ فُضَْػا "غرتاتًصيُتًَهِ فُضَْػِ" يُطٍَُ وآلتُ 

َضياّ ًٖٓسّ زابًَٓت. َُُٓف يُنططتىوَنإ يُ ُٖضزوو ْاوضُّ ظَضياّ ًَُْٖٔ ظ
َْػا بؤ ثًَؿىاظيهطزٕ يُ ضيَطُّ ٓاضويؿُِ ضني. ُٓطُض يُ ضبُؾًَهُ يُ غرتاتًصيُتِ فُ

ؾىيًَٓهسا ٖاوناضّ ضنابُضَنَُإ نطز، ثًَىيػتُ تًٌَ بطِواْنيْ يُ ؾىيَِٓ زيهُزا ٖاوتاّ 
 ِ ثًازَنطاوَ يُ غًاغًُزا.نبني. َُُٓف ضيَطايُ
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شَىوِْ فُضَْػِ" خؤّ يُ ُٖضزوو ظَضياّ ٖٓسّْ ًَُٖٓسا ثًَىيػتُ فُضَْػا "ُٖ
ُٖبًَت، بؤ ُٓوَّ بتىاًَْت يُٓاغت ثًَؿهُوتْٔ غُضنُوتِٓ ضًٓسا بًَت يُ ْاوضُنُزا. 
زواّ َُُٓف فُضَْػا ضُْسئ ًًَؤٕ ٖاوآلتِ ُْٖٕ ْعيهُّ زَ ُٖظاض غُضباظيؿِ يُو 

 ًَٖعَ زَضيايًُ غُضَنًُنإ. ْاوضُيُزا ُٖيُ. بؤيُ فُضَْػا زَيُوٍَ يُنًَو بًَت يُ
غرتاتًصيُتِ زووََِ فُضَْػا ُٓوَيُ نُ ثًَؿُْطِ بُ بىًْازْاِْ غُضوَضّ ُٓوضوثا 
بسات. يُطٍَُ ظؤض نُؽ قػُّ نطزووَو ثًَِ طىتىوٕ غُضوَضّ ُٓوضوثا ُٖضطًع قػُيُنِ 

ُضغتُنإ وَثتُبُتاٍَ ًًُْ، بُآلّ بُنطزَوَ َُٖيَُإ نطزووَ نُ بابُتِ غُضوَضميإ بؤ ُْ
وَثُضغتُنإ ْىيَُٓضّ غُضوَضّ ًَُُٓ ْني، غُضوَضّ تُبُدًًََٗؿتىوَ. بُُٖضساٍَ ُْ

وؾُيُنِ باؾُو طُوُٖضّ زميىنطاتًُتُنَُاُْ. بُآلّ ُٓطُض سهىَُت دًَُوّ َُٖىو 
ؾتًَهِ يُزَغت زَضضىو، ُٓوا ًٖض ؾتًَو بؤ َاْاّ غُضوَضّ ْآًًَََتُوَ. بؤيُ 

إ يُ زَْطِ خؤيإ بًَت، بُآلّ ُٖضطًع ُٓوإ ًوَيإ ُٖيُ طىيَوَثُضغتُنإ َافِ ُٓتُُْ
يَهِ زؤغتاُْو بًَُٖعّ ْىيَُٓضّ غُضوَضّ ُٓوضوثا ْني. ضُْسئ غُزَيُ، ُٓوضوثا باظاضِ

زاَُظضاْسووَ، بُآلّ يُ َُٖإ ناتًؿسا ًَُُٓ ظؤض نطاوَو غازَو غاناض بىوئ. ناتًَو 
باغِ غُضوَضّ ُٓوضوثاف زَنُئ، ثًَىيػتُ يُغُضَإ ظؤض بُقىوَيِ زَيًٓايٌ بُ وآلتُ 

يُ يُنططتىوَنإْ بُضيتاًْا بسَئ. غُضَضِاّ ُٓجناَِ نؤتايٌ زَضضىوِْ بُضيتاًْاف 
يُنًَتِ ُٓوضوثا، بُآلّ غُضوَضّ ُٓوضوثا، ؾاْؿًِٓ يُنططتىوف زَططيَتُوَ. ضووَنُّ 
تطّ غُضوَضّ ُٓوضوثا، بُضططّ ًْؿتًُاًًُْ. ُٓوَّ ثُيىَْسّ بُ بُضططّ ًْؿتًُاًُْوَ 
ُٖيُ، ثُجنا غاٍَ زَبًَت ًٖض ثًَؿهُوتًَٓهِ بُخؤيُوَ ُْبًًٓىَ، بَُيهى باغهطزًْؿِ 

ّ ًَٓػتا ناتِ ُٓوَيُ يُطٍَُ خاوَٕ غُضوَضيًُنإ يُباضَّ بُضططّ قُزَغُ بىوَ. بُآل
ًْؿتُاِْ زَغتجًَدُضٍ بهُئ، َُُٓف بُ ثؿت بُغنت بُ غُضوَتْ غاَإْ غىثاناِْ 
ُٓوضوثا زَبًَت. يُو باوَضَِزاّ ًَٓػتا باؾرتئ ناتُ بؤ ُٓوَّ طفتىنؤ يُباضَّ"غُضوَضّ 

يُ ًَْطزَنامنإ زَخىاظيَت ظؤض بُ ضِشزّ ناضّ  بُضططّ ُٓوضوثا" بهُئ، ُٓو بابُتُف وا
يُغُض بهُٕ. خاَيًَهِ زيهُّ ثُيىَغت بُ غُضوَضّ ُٓوضوثا ثُيىَْسّ بُ برينطزُْوَ يُ 
غٓىوض ُٖيُ، َُُٓف وابُغتُّ بابُتِ زاًْؿتىإْ نؤضُ. يُبُض ُٓوَّ ُٓوضوثا ُٖض يُ 

ُوَ، ثًَىيػتُ يُو غًػتَُُ َوَ ضووبُضِووّ قُيطاًَْهِ بًَىيَُّٓ نؤض بؤت2015غاَيِ 
ناضطًَطِيًُّ فطيانُوتِٓ ثُْابُضإ زووضبهُويُٓوَو ضيَىؾىيًََٓهِ بُضزَواّ بططيُٓبُض بؤ 
ُٓوَّ ثًَؿىاظّ يُ خاوَٕ تىاْػتُنإ بهُئ. يُوَف ططْطرت ُٓوَيُ نُ يُطٍَُ 

وَى  ضيَهدطاوّ نؤضِ ًَْىزَوَيُتِ ناضبهُئ، بؤ ظيٓسوونطزُْوَّ ثًَؿًٓاظنطزِْ نؤض
بُؾِ نؤتايًـ غُضوَضّ ٓابىوضيٌْ زاضايًُ. ًَُُٓ  ُٓوَّ ًَُُٓ يُ ثاضيؼ نطزَإ.

ًَٓػتا ظؤض بُ طىضدىطؤَيِ باؽ يُ ًَٓطإ زَنُئْ بُثًَِ ُٓدٓساّ ًَٓطاِْ بُضططّ يُ 
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زاواناضيًُنامنإ زَنُئ. بُآلّ زؤالضّ َُٓطيهِ"تايبُمتُْسّ" خؤّ ُٖيُ، ُٓطُض 
طإ بجاضيَعئ، نؤَجاًْانامنإ بؤ غُقاَطرييإ ثؿت بُ زؤالضّ بطِياضيـ بسَئ نُ ًَٓ

َُٓطنِ زَبُغنت. تًَبًِٓ بهُٕ، َٔ ْاَيًَِ ثًَىيػتُ زشايُتِ زؤالض بهُئ، بُآلّ 
ثًَىيػتًُإ بُ بىًْازاْاِْ"غُضَوضّ ضاغتُقًُّٓ يؤضؤ" ُٖيُ. ُٓو ثطؤغُيُف ظؤض 

 و ثًَؿُوَ زَضني!ًَٖىاؾُ، ًَُُٓ يُّ ضِووَوَ ظؤض بًَُٖىاؾِ بُضَ
يُطٍَُ زاَُظضاِْ زضاوّ زجيًتَُيًـ، ُٓوضوثا ثًَىيػتِ بُ ثًَساضىوُْوَ ُٖيُ، ضىْهُ 

 زضاوّ زجيًتَُيٌ يُ ٓايٓسَزا ناضيطُضّ بُغُض غُضوَضّ ٓابىوضيسا زَبًَت.
غُضيُْىآ بىًْازْاِْ غُضوَضّ ُٓوضوثاْ غُضوَضّ ٓابىوضّْ غُضوَضّ بُضططّ 

ىوض تُْٗا ضيَطُٕ بؤ بًَُٖعنطزِْ َُٖاُْٖطِ تُواوَتِ ًْؿتًُاِْْ غُضوَضّ غٓ
 ُٓوضوثِ، بُبٌَ زَغتدػتُْٓاوّ ًٖض وآلتًَهِ زَضَوَ.

خىؾهإ، بطايإ، با خاوَٕ زيبًؤَاغًُتًَهِ بًَُٖعو يُنططتىو بني، يُو ناتُؾسا نُ 
ْ خُياَيِ ٓاَيٓطاضيٌ ضووبُضِووبىوُْوَّ ُٖشَىوِْ ضؤشٓاوا يُ ٓاضازايُ، ثًَىيػتُ تًَطِواْني

غًاغًُإ بُناضبًَٗٓني. بطِياضزإ يُ ضاضَْىوغِ ُٓوضوثًًُنإ ثُيىَْسّ بُ ٓاَازَطِ 
ططْطِ زبًؤَاغًاُْ  ؤَيٌطُىل ًَُُٓوَ ُٖيُ. بؤ َُُٓف ثؿت بًَُٓىَ زَبُغتِ تاوَنى ضِ

زَمب بؤ ُٓوَّ فُضَْػا يُ ًَْى  إبطًَطِٕ، َُُٓف زاواناضيًُنأْ. بُضزَواًَـ يُ ثؿتت
طُّ ُٓو زؤخُ غًاغًُ ططْطاُْزا بًَت. وا زَنُّ ْىيَُٓضَنامنإ يُثًَٓاو بُضططيهطزٕ دُض

يُ بُضشَوَْسيًُ ًْؿتًُاًُْنامنإ خاوَٕ زَغُاَلتًَهِ بًَُٖع بٔ يُ َُٖىو دًٗاْسا، تا 
بُضشَوَْسيًُ ًْؿتًُاًُْناًْؿُإ تًَجُضِيَٓني، ثًَىيػتُ ناضيطُضّ بُٖانامنإ يُ َُٖىو 

 ٗإ بآلو بهُيُٓوَ.اليُنِ دً
 غىثاؽ! بصّ نؤَاض، بصّ فُضَْػا!
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 ْىوغًِٓ: ضِيَبني ضَِغىٍَ ًٓػُاعًٌ
  

 دةضتجيَك   
فًؿتُ يُنًَهُ يُو فُيػُفُناضاُّْ ناضّ ظؤضّ يُباضَّ تًؤضّ ظاْػت نطزووَ، 

خؤيسا ْاغطاو بىوَ، بؤيُ ناضنطزِْ بُضزَواّ يُباضَّ  غُضزََِ وَنى ُٓوَّ نُ يُ
تًؤضّ ظاْػتِ يُالّ فًؿتُ، َُٖيططّ ضِوخػاضو َاْاّ فُيػُفُّ غُضزََِ ضِؤؾٓطُضّ 

زضيَصخايُٕ بؤ طؤضِيِٓ فُيػُفُّ ْىَّ بؤ  بىوَ يُثطِؤشَيُنِ بُضزَواّْ ؾًَوبىوَ. ُٓوَ بُ
 ا بىًْازْطابًَت. فًعي ِ وضز نُ يُغُض بَُٓاّ َامتاتًوْظاْػتًَه

 ظاْػتِ فًؿتُ ػُفُِْٓطُض بُوضزّ، تَُاؾاّ نؤّ طؿتِ ًَتؤزو ضِيَباظّ فُي
وَنى فُيػُفُناضيَو يُغُض غَِ تُوَضّ غُضَنِ  بهُئ، بؤَإ زَضزَنُويَت نُ ُٓو
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 و يُى ٓاضِاغتُ زَضٔ، ثُضثًَسإْ طُؾُثًَسإْناضّ نطزووَ نُ َُٖىويإ بُضَ
بطِواو نًًَػاو ثًاواِْ ٓايًِٓ.  َخُٓيِ. يُنُّ، بابُتِ ٓاينيْضِ منايؿهطزِْ فُيػُفُّ

بَُٓاَيُّ ؾاظازَو  غِْزووَّ، َافِ ٖاوآلتًإ يًَُْى زَوَيُتساو يُالّ غًػتَُِ غًا
 ًَاُّْ ضِيَباظّ ُٓظَىوْطُضّْ يُ َريَنإ. غًًَُّ، َُعطيفُو بُززَغتًَٗٓاِْ

ضَِخُٓيًُو فًؿتُ بؤ زاَُظضاْسِْ َِ. بابُتِ غًًَُّ، بَُٓاّ فُيػُفُّ ثؤظيتًعًع
اْػتُوَ . ُٓو ويػتِ يًَُاُّْ تًؤضّ ظبُناضّ زيًََٓت تًؤضّ ظاْػتِ تايبُتِ خؤّ

ؾطِؤظُّ تىاْاّ بُزَغتًَٗٓاِْ ظاْػت بهات، ضؤٕ زَتىاْني ظاْػت يُغُض بٓطًُٓيُنِ 
يُّ ضِواْطُيُوَ، زَؾًَت تًؤضّ ظاْػت وَنى بَُٓايُى  (1).؟ضِاغتُقًُٓ َُٖيبػُْطًَٓني

يُغُضدُّ بىاضَناْسا، باضَّ نؤّ طؿتِ بؤضىوُْناِْ فًؿتُ  وَضبططئ بؤ ضِواْني يُ
زَؾًَت  وىابىو تًؤضّ ظاْػت وَنى ضِيَباظو ًَتؤزيَهِ فُيػُفِ تُواو وايُضىْهُ ثًًَ

نُ واّ يًَبهات. تًؤضّ ظاْػت  بُغُض َُٖىو بىاضَناْسا ثطانتًو بهطيَت، ُٖوَيُؾًسا
ططمياِْ ُٓوَ زَنات نُ ضِيَباظو ًَتؤزيَهِ َُُٖنِ تُواوو طؿتطري  ٕبطِواّ وايُ، يا

ُٖضطًع ًٖض  ف، بُبَِ بىوِْ ُّٓ ًَتؤزو ضِيَباظَبىوِْ ُٖيُ يًَُْى عُقًَِ َطؤظ خؤيسا
عُقًَِ  يُضيَطُّوَ نُ َطؤظ ؾَُُعطيفُيُى بىوِْ ًًُْ. يًَُاُّْ ُّٓ َُعطيفُيُ

ِ تُواو يُباضَّ ؾطِؤظُنطزِْ تُواوّ ًه، زَتىاًَْت بُتًَطُيؿتٓبُزَغتًإ زيًََٓت خؤيسا
ىايُ َطؤظ تًُْا زَتىاًَْت . بؤيُ زَبًٓني، فًؿتُ ثًًَبطات نؤّ طؿتِ بعاظِ طُضزووٕ

ؾطِؤظُنطزِْ طُضزووٕ، ضىْهُ فُيػُفُّ يُالّ  اُّْ فُيػُفُوَ بطاتُ تًَطُيؿنتْيًَُ
 تًؤضّ ظاْػت. ًُ يُُٓو بطيتً

فًؿتُ ًَٖؿتا يُو ناتاُْزا ُٖض غاضغاّ بىو بُنؤدًتؤّ زيهاضتِ نُ يُغُض بَُٓاّ 
ىابىو دُختهطزُْوَ يُغُض )َٔ( نُواتُ َٔ ُّٖ( زاَُظضابىو، ثًًَ)َٔ بري زَنَُُوَ، 

نؤدًتؤ  ضت. يُضِاغتًسا ناضيطُضّ زيهاضتْهُوتُ ططْطُناِْ زيهاتزَغ يُنًَهُ يُ
، ناضيطُضيًُنِ يُنذاض طُوضَ بىوَ، بُتايبُتًـ ناتًَو ًَُُٓ يُوَ وَُبُغُض فًؿت

ّ برينُضَوَ خؤّ يُغُض )َٔ(تًَسَطُئ نُ فًؿتُ بَُٓاناِْ فُيػُفُّ 
زازََُظضيًََٓت. زيهاضت ٓاَاشَ بؤ ُٓوَ زَنات نُ ُٓو :"ويػتِ يًَُاُّْ نؤدًتؤوَ 

بؤ ًَتؤزَّ نُ ثًَىيػتُ  باغِ ُٖضزوو ثطغِ خىاو زَضووِْ َطؤظايُتِ بهات، ُٓو
 (2)".ضبطرييَتُبُ بُزَغتًَٗٓاِْ سُقًكُت يًَُْى ظاْػتُناْسا باؾرت ٓاضِاغتُنطزِْ عُقٌَْ

بَُُٖإ ؾًَىَ، فًؿتُ ويػتِ يًَُاُّْ تًؤضّ ظاْػتُوَ ُّٓ ناضَ ُٓجناّ بسات، بُآلّ 
فُيػُفُّ  يُطٍَُ ُٓوَؾسا خُضيهِ تًَطِاَإ بىو يًُاواظ. بًَُتؤزو ؾًَىَيُنِ د

 ُٖوَيُناِْ بؤ غُضيُْىَّ ؾطِؤظُنطزُْوَّ ثًَهٗاتُّ بىوٕ. يُ ظاْػتِ فطِاْػًؼ بًهؤْٕ
، يَُُٖىو ؾتًَهًـ ططْطرت ضِازََا باضَّ َامتاتًو تًَطِوآًُْناِْ اليبٓتع يُ
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برينطزُْوَّ بُضزَواَِ خؤّ بىو يُباضَّ فُيػُفُّ ضَِخُٓيِ ناْت نُ بىوَ ٖؤّ 
 ُوَو تًَطِاَاُْناِْ فطاواْرت بًَت.ُٓوَّ ٓاغؤّ برينطزْ

طُوضَ، ُٓو ثًاوَّ فًؿتُ ظؤض ثًَِ غُضغاّ بىو،  يُوالؾُوَ فُيػُفُناضّ َُظْٕ
ناْت بىوِْ ُٖبىو، خُضيهبىو بًَُُِٖٓ يًَُاُّْ ثطِؤشَيُنِ ضَِخُٓيِ َُظُْوَ 

، ىوغُضغاّ ب ناْت بَُٓاناِْ ٓايسيايًعَِ َُٓيُاِْ زازَضِيَصيَت. فًؿتُ ُٓوَْسَ بُ
و يُْعيو Konigsberg-بُدؤضيَو ظؤضداض بريّ يُوَ زَنطزَوَ بطِواتُ نؤًْطػبًَطط 

 بُزَغتِ بًسويًََٓت. فًؿتُ يُو َاوَيُزا  ناْت دًَٓؿني بًَتْ ضِؤشاُْ بًبًًَٓتْ
قؤْاغُزا ُٓو  ، بؤيُ زَبًٓني يُونطز ْىوغًِٓ ثطِؤشَنُّ خؤّ يُباضَّ تًؤضّ ظاْػتِ

نطزَوَ: )ثًَؿُنِ ًًًًًَاُْ يُباضَّ تًؤضّ ظاْػت(، ُٓو بآلو بُضَُٖاُّْ ْىوغِْ
اضىوُْوَيُى وتاض وَنى )ثًَس ُضُّْٖثًَؿُنًًُ يُالّ فًؿتُ زابُؾهطاوَتُ غُض ضُْسئ ب

)يُباضَّ (، 1793-، )بُضططيهطزٕ يُؾؤضِؾِ فُضَِْػِ(3)(1793-بُوتاضّ ُْٓػًَسميىؽ
(، )ضُْس 1794-تًؤضّ ظاْػت(، )يُباضَّ ضَُهِ 1794-َطؤظايُتًًُوَ ؾهؤَُْسّ

ًَىإ ضِوحْ ثًت (، )يُباضَّ دًاواظّ 1794ْ-واُْيُى يُباضَّ ثُياَِ َطؤظِ ظاْا
 ثًت يًَُْى فُيػُفُزا (،)يُباضَّ ضِوح1794ْ-نُ يُغَِ واُْ ثًَهسيَت-يًَُْى فُيػُفُزا

(، 1795-)يُباضَّ ٖاْساِْ ظياتط بؤ بايُخساِْ ثُتِ بُسُقًكُت(،1795-غَِ ْاَُ-
اغِ (. ًٓٓذا فًؿتُ زواتط زيَتُ غُض قؤ1795ْ-غُضَُٖيساِْ ظَاُْوَ )يُباضَّ ظَإْ

تًًَسا ضُْسئ بُضُّٖ يُباضَّ )بَُٓاناِْ تًؤضّ ظاْػت(  زووَّ يُباضَّ تًؤضّ ظاْػتْ
(، )نىضتُيُى يُباضَّ تايبُمتُْسّ 1794-ُوَ وَنى )بَُٓاناِْ تًؤضّ ظاْػتبآلوزَنات

 زووَّ (، )ثًَؿُنِ يُن1795ُّْ-ّ تًَطِوآًِْ تًؤضيًُوَُضِواْطُتًؤضّ ظاْػت ي
يُقؤْاغِ غًًََُسا ناض يُباضَّ ثًَؿعُضىوِْ تًؤّ  (.1797-يُباضَّ تًؤضّ ظاْػت

 زيَو يًَُْى تًؤضّ َاَؤغتا مشًتْظاْػت زَنات يًَُاُّْ ُّٓ بُضَُٖاُْزا )بُضاوض
)وتاضيَهِ ضِؤؾٔ (،1797-ؤضِِِاْهاضيًُناِْ ضِيتُِ فُيػُفِ(، ط1796-ؤضّ ظاْػتتً

-باضَّ تايبُمتُْسّ فُيػُفُّ ْىَّوَنى خؤض بؤ دَُاوَضيَهِ بُضفطاوإ يُ
)ضُْس ْاَُيُنِ َُٖيبصاضزَ، (،1810-ًًَُٖ طؿتًًُناِْ فُيػُفُّ ظاْػت(،)1801

  (4)(.1799 -1790يَُاوَّ غاآلِْ ًَْىإ 
زَغتًٓؿاِْ قؤْاغُناِْ ىايُ نُ بُطؿتِ، ُٓطُض مباُْويَت ٖعضظإْ بريَُْسإ ثًًَاْ

 (5)طُؾُغُْسِْ ضِوسِ فًؿتُ بهُئ، ُٓوَ بُثًَِ بُؾًَو يُثؤيًَُٓنإ وْٕثًَؿعُضى
( غاَيِ زوايِ تَُُِْ فًؿتُ بهُئ، واتا يُو 23تًُْا ًَُُٓ زَبًَت ناض يُغُض )

( 1790ناتُيُوَ نُ زَغتًهطزووَ بُتىيَصيُٓوَ يُباضَّ فُيػُفُّ ناْت يُغاَيِ )
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ثؤيًَِٓ ( نُ تًًَسا نؤضِ زوايِ زَنات. ًَُُٓف زَتىاْني 1813َطاتُ غاَيِ )تاوَنى ز
 فُيػُفُناضّ فًؿتُ بُّ ؾًَىَيُ خبُيُٓضِوو: قؤْاغُناِْ شياِْ ضِوسِْ

ناضنطزٕ يُغُض ُّٓ فُيػُفُيُ  ُنُّ: زؤظيُٓوَّ فُيػُفُّ ناْتِْقؤْاغِ ي
ظاْهؤّ  بُؾِ فُيػُفُ يَُاَؤغتاّ  ( تاوَنى زَغتًٓؿاْهطزِْ ب1790ُيُغاَيِ )

ظاْهؤّ  هطزِْ واُْبًَصيًُناِْ يُ(. قؤْاغِ زووَّ: يُطٍَُ زَغج1794ًًََٓا يُغاَيِ )ظ
اِْ تًؤضّ ظاْػت (، نُ تًًَسا غُضَتان1794ٓا زَغجًَسَنات يُغاَيِ )ًَٓظ

 . نؤتايِ زيَت (1799يُطٍَُ طىاغتُٓوَّ بؤ ؾاضّ بُضيني يُغاَيِ ) َُٖيسَزاتْغُض
غاَيِ  وايِ زَنات يُ( زَغجًَسَنات تاوَنى نؤضِ ز1799)ًًَُّ: يُغاَيِ قؤْاغِ غ

ؤّ زَطؤضِيَت، فًؿتُف خ اْػت ظؤض طُؾُ زَناتُْزا تًؤضّ ظ(. يُّ قؤْاغ1813)
 بُضيًٓسا زَخىيًَتُوَ. يًَُْىإ ظاْهؤناِْ ًَٓطيٓطْٔ نؤًْطػبًَططْ

اِْ فًؿتُ ثًَـ ُٓو ىايُ ناضنطزٕ يُغُض قؤْاغُناِْ شييُطٍَُ ُٓوَؾسا، ثًَُاْ
ؿتِ فُيػُفُّ ظاْػت يُالّ غُضزََاُْف، ططْطِ خؤّ ُٖيُ بؤ تًَطُيؿنت يُنؤّ ط

يُثًَطُيؿتِٓ نُغايُتًًُنُؾِ وَنى فُيػُفُناضيَو، بُتايبُتًـ ُٓو وتىويَصو  فًؿتُو
زيايؤطاُّْ يُطٍَُ ضِايٓٗؤيسو ؾؤيتعو ٖاوضيَهاِْ ُٓوناتِ خؤّ ُٖيبىو، ًٓٓذا ض ُٓوَّ 

 ُٓواُّْ يُباضَّ فُيػُفُّ ضَِخُٓيًُوَ بىوٕ.  َّٕ تًؤضّ ظاْػتُوَ بىوٕ، يايُباض
 

(1) 
باضَّ يًَُْى نتًَبِ )وتاضيَهِ ضِؤؾٔ وَنى خؤض بؤ دَُاوَضيَهِ بُضفطاوإ يُ

ُطُض تًؤضّ ظاْػتِ ٓ( فًؿتُ زَْىوغًَت:"1801-تايبُمتُْسّ فُيػُفُّ ْىَّ
ىيَت ثًًَإ تُوَ يًَُْى ُٓو نُغاُّْ نُ زَياْبُؾًَىَيُنِ طؿتِ بآلوبهطيَ قبىوَيبهطيَتْ

ضًرت  زَبًَتْ هُوتِ نىيَطاُْبطات، ُٓوَ ضَِطُظّ َطؤظايُتِ ضِظطاضّ يُزَغت ضِيَ
ِ زَبُٓ خاوَِْ َُٖىو َطؤظايُت فبَِ ؾاْػِ بىوِْ ْآًًَََت. ُٓو ناتُ بُزبُختِْ

بُخؤيإ نؤْرتِؤَيِ ضاضَْىوغِ خؤيإ زَنُٕ. ًٖض ؾتًَو بىوِْ  ضاضَْىوغِ خؤيإْ
ُّٓ ْابًَت، تًُْا ويَٓانطزِْ تايبُتِ خؤيإ ُْبًَت، بؤيُ بُٓاظازيًُنِ ضَِٖاوَ َُٖىو 

 (6)ُٕ".ناضاُْ زَنُٕ نُ خؤيإ زَياْىيَت بًه
ضّ ظاْػت يًَطَ يًَُْى ُّٓ بؤضىوُْزا تًَسَطُئ فًؿتُ ض دؤضَ تًَطِوآًًَْهِ بؤ تًؤ

ثًَِ وابىوَ ُٖض ُٓوَْسَ بُغُ  ُْٖبىوَ ُفُيُى بؤ بآلونطزُْوَّ وؾًاضّوَنى فُيػ
 ُٖواّ برينطزُْوَزا ُيُ يًَُْى ثاْتايِ طؿتِْ نُفْضِيَطا بُقبىوَيهطزِْ ُّٓ فُيػُف

بَِ  ازنطزِْ َطؤظُ يُوَُِٖ بُزبُختِْ. ُٓوَّ فًؿتُ بريّ يًَسَناتُوَ، ٓاظبسضيَت
 ظَطؤبُٖؤيُوَ  ْىوغطاو نُ ُٖض زَبًَت بًَتُزّْغِ ثًَؿًُٓ ضاضَْىو ػِْؾاْ
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بىوُْوَضيَهِ ٓاضِاغتُنطاوَ. َُٖىو ُّٓ بريوبطِواياُّْ نًًَػاو ثًاواِْ ٓايًِٓ 
نُ  بىوَ، غُْسُْوَّ ٓاظازّ ضَِٖاّ خؤيإ ؤوَ بؤ نؤْرتِؤَيهطزِْ َطؤظُنإْبآلوياْهطزب

خىزّ َطؤظ خاوَِْ بىوَ. بؤيُ ُٓطُض  يُطٍَُ غُضَُٖيساِْ َطؤظسا، وُٖض يُغُضَتاوَ
بُوضزّ تَُاؾاّ نؤّ طؿتِ ضِيَاظّ فُيػُفِ فًؿتُ بهُئ، زَتىاْني بًًَنَي 

فًؿتُف  زَغتبداتْ ظاْػتِ يُغُض ٓاظازّ فُيػُفُيُنُ ُٖوَيسَزات بَُيطُّ
 يُخَُِ ٓاظازيسا بىوَ.

و (Kritik aller Offenbarungَُٖىو غطوؾًَو  ُٖضزوو نتًَبِ )ضَِخُٓ يُ
تًًَاْسا فًؿتُ ناض يُغُض  ّ ظاْػتْضف( بُؾًَهٔ يُقؤْاغِ تًؤ)ؾُضعًًُتِ ؾؤضِ

ٓاظازّ ٖعضو بريوضِِِاو برينطزُْوَو بؤضىوِْ  اظازّْ ضَِخُٓططتٔ يُغطوفْبابُتِ ٓ
. بؤيُ فًؿتُ ثًَِ وابىو ُٓوَ ُْٖطاويَهِ ططْطُ بؤ باظزإ يُتًؤضَوَ زَنات غُضبُخؤ

ؾؤضِف  يُٓايًُٓوَ بؤ ؾؤضِف، ضىْهُ ثًٌَ وابىو ُٓوَّ زَتىاًَْت ٓاينيْبؤ ناضو نطزَ، 
بابُتِ ظاْػتِ. بؤيُ زَبًٓني يُو ناتاُْزا نُ  نؤ بهاتُوَ، بطيتًًُ يُظاْػتْ بُيُنُوَ

زَضِوات، يا ؾؤضِؾطًَطِإ  ضِيَسافًؿتُ ُٖغت زَنات ؾؤضِؾِ فُضَِْػِ خُضيهُ بُال
نًرت زَبُٕ، يا ُٓوَتا زوشَُٓناِْ ؾؤضِف بُؾًَىَيُخُضيهٔ ُٓو ؾؤضِؾُ بُاليُنًرتزا 

ىيَت ثًؿاِْ بسَٕ نُ ؾهػتِ ًَٖٓاوَ، زيَت زَياْ قػُو باغِ يُباضَيُوَ زَنُْٕ
 . زَناتُوَبآلو (1793-ّ )بُضططيهطزٕ يُؾؤضِؾِ فُضَِْػِوتاضيَو بُْاو

ازّ، بًَطىَإ فًؿتُ خؤّ يُو بطِوايُزايُ ضِيَباظَنُّ ُٓو، يُنُّ ضِيَباظَ يُباضَّ ٓاظ
ىايُ ضؤٕ ُ ثًًَُّٓ بؤضىوُْؾِ ُٖض يُشيَط ناضيطُضّ ؾؤضِؾِ فُضَِْػًًُوَيُ، ضىْه

ىوٕ نُ تىاًْإ يُنُّ ُْتُوَ ب ؾؤضِؾِ فُضَِْػِْ ُْتُوَّ فُضَِْػا يُنُّ ؾؤضِفْ
ثًَىَْسّ َاززّ ٓاظاز بهُٕ، ُٓوَ ضِيَباظَنُّ ُٓويـ يُنُّ ضِيَباظَ  َطؤظايُتِ يُنؤتْ

يُؾتُ خىزيُنإ ضِظطاضو ٓاظاز زَنات، بُوَف َطؤظ غُضبُخؤ زَبًَت، نُ َطؤظ 
ظِ نؤيًُ ْاتىاًَْت بري يًَُاُّْ غُضبُخؤيًؿسا تًؤضّ ظاْػت بُضُّٖ زيَت، ضىْهُ َطؤ

اِْ ٓاظازّ غًاغِ تًؤضّ ظاْػت بهاتُوَ. ضؤٕ ُْتُوَّ فُضَِْػِ تى يُظاْػتْ
 ّ بُضَْطاضبىوُْوَّ زَضووِْ خؤُّْغُضبهُويَت، ٓاواف َطؤظ يًَُاْ بُزَغتبًًََٓتْ

هطزٕ يُزشّ َُٖىو ؾتُ بُضايًُنإ نُوا دًَطريبىوٕ وَنى ُٓوَّ سُقًكُتِ ضَِٖا خُبات
ٓا يًََطَزا ٓاغايًُ يُوَ تًََبطُئ نُ بؤضِ ثًاواِْ  بٔ، زَتىاًَْت ٓاظازّ بُزَغتبًًََٓت.

ُْ سَب بًَباوَضِّطبىوْٕ وٕ يُغُض ُٓوَّ تؤَُتِ نافنًًَػاو زَضباض بُيُنُوَ ٖاوضِابى
بُضِووّ زَبؤوَ، ُٖض . ُٓوَّ فًؿتُ ضِووزَضّ ثُضِيَٓٔ ُضينيٓا بُضَو بٓظًَيُؾاضّ  ثاٍَْ

ثًاواِْ زَضباضيـ ًَٖسّ ثًاواِْ ٓايًِٓ ُْبىو، بَُيهى  ْبُتًُْا نؤََُيطُّ نًًَػايِ
بُضَْطاضبىوُْوَّ  يُباضَّ ٓاظازّْنُ تًَطُيؿنت ثطِؤشَيُ ساضَّ ُٓو َُتطغً ًَٖسّ يُ
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 ضِيفؤضّ زَٖاتْ ْيُّ ناتاُْزا ٓاظازّ بَُاْاّ ؾؤضِف ضىْهُ، ُوَ بىوبطِوا بُضايًُناْ
ؾؤضِؾِ  ُْتُوَّ فُضَِْػِْ ضغاَِ فًؿتُ بُيُضِاغتًسا غُ ُٓوَف قبىوَيهطاو ُْبىو.

ُّ ضُْس الثُضَِيُنسا فُضَِْػِ ُٓوَّ تًَجُضِاْسووَ ًَُُٓ بتىاْني بًنَي يًَُاْ
قُضظاضّ ُّٓ ُْتُوَيُو ُٓو ؾؤِضِؾُ زَظاِْ نُ  ضِوو، ضىْهُ ُٓو خؤّ بُُيُُْبًاخن

 ْبىوٕ يُباضَّ ٓاظازّنُ تاظاُْ تًَبطات  بىوُْتُ ٖؤّ ُٓوَّ ٖاِْ بسَٕ يُو بريؤنُ
ببًَتُ ٖؤّ غُضَُٖيساِْ )تًؤضّ ظاْػت( يُالّ ُٓو ناتًَو بُضططّ يُو ؾؤضِؾُ زَنطز. 

يُوتىويَصّ  ططيهطزٕ بىو يُؾؤضِؾِ فُضَِْػٌُْضَِ بُضفًؿتُ يُو ناتاُْزا نُ غُضط
ُزا، بريؤنُّ )تًؤضّ ظاْػت( يُالّ ُٓو تىوْسزا بىو يُطٍَُ ُْياضَناِْ ُّٓ ؾؤضِؾ

، بؤيُ خؤيؿِ وَنى ثازاؾتًَو بؤ بُضططيهطزٕ يُو ؾؤضِؾُ تَُاؾاّ زَنطز. غُضيَُٗيسا
ؾؤضِؾِ فُضَِْػِ بىو يُغُض يُالّ فًؿتُ )تًؤضّ ظاْػت( َُٖيًَٗٓذطاوو ُْوَّ ؾُضعِ 

يُغُض ٓاغتِ نطزَيِ بُضَو ٓاغتِ تًؤضّ.  طىاغتُٓوَّ بىوٓاغتِ ٖعضو برينطزُْوَو 
بُؾساضبىوبٔ فًؿتُ بطِواّ وابىو ُٓطُض ٖعضظاْاِْ فُضَِْػِ وَنى ظؤيتًَطو َؤْتػهًؤ 

تُ ٖؤناضو زاضِؾتِٓ ُٓو ؾؤضِؾُ، ُٓوَ خىزّ ُّٓ ؾؤضِؾُ بؤ يُزضوغتهطزِْ ؾؤضِفْ
 (7)بُضًََُٖٗٓاِْ )تًؤضّ ظاْػت(. انتُضيَو بؤ زاضِؾنتْف

 
 

 (2) 
اناِْ يُباضَّ بَُٓ ٕ، ياAenesidemus-ؾؤيتع ناتًَو وتاضّ )ُْٓػًَسميىؽ

ازا يُاليُٕ َاَؤغتا ضِايٓٗؤيسَوَ بآلوبؤتُوَو، تًًَسا ًَٓٓفُيػُفُّ ٓاَازَناضّ نُ يُظ
ّ ْىوغِ، ويػتِ يُزشّ يُعُقٌَ(ش بُباْطُؾُناِْ ضَِخُٓ بُضططّ يُطىَإ زَنات ز

بُضططّ  ،يًَُاُّْ وتىويَصيَهِ وًَُٖسا ُؾُو باْطُواظَناِْ خىيًاّ عُقًًَُوَوباْط
ْطُؾُّ . نُغايُتِ ًَٖطًَاؽ يًَُْى ُٓو وتاضَزا بابهات هاضَيٌيُضِيَباظّ طىَاْ

زَوَغتًَتُوَو بُْاوّ ُٓظَىوْطُضايًُوَ زشّ زابطِإ زيَت  فُيػُفُّ ضَِخُٓيِ زَناتْ
ُْٓػًَسميىؽ زيَت  ُٓوَؾسا طُضَنًُتِ ُٓخالقًَهِ تاظَ بُضُّٖ بًًََٓت، يُبُضاْبُض

ضِايٓٗؤَيس. يًَُْى ُّٓ وتاضَزا ؾؤيتع  ّ طىَاْهاضَيِ زَنات يُزشّ ناْتْبُضططّ يُضِيَباظ
غُض ُٓوَّ نُ زًََْت، بُآلّ دُخت زَناتُ يٌُٓطُضضِ زإ بُ بُٖاّ فُيػُفُّ ضَِخُٓ

ت فُيػُفُّ نؤتايِ بًَت، ْاؾًَ خؤيَِْ يُزشناضّْ ْانؤنِ ًَْىوَ فُيػُفُيُنُ ثطُِٓ
 وَنى خؤيإ ُٓطُض ،باضنًِ بني زاضّ ضِيَباظَنُّ ٖؤّْبُضتباؾرتَ زَغوا  زََيٌَ بؤيُ

ًَت، ؾتًَهًـ خؤّ يُخؤيسا بُضايِ بىوِْ ُٖب ساويػتِ بُؾًَىَّ ثًَؿًُٓيِْثًَ
ًاُْ ٖاوؾًَىَ بًَت الّ باضنًِ بُؾًَىَيُنِ ْا بابُتيُ ٓازيايًعَِ بابُتًـ (8)ُٖبًَت
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فًؿتُ يُبُضاْبُض ُّٓ بؤضىوُّْ ؾؤيتع، ٓاَاشَ بؤ ُٓوَ زَنات نُ  يُطٍَُ ُٖغتسا.
ُيػُفُ ُٓوَيُ ناْت وا تَُاؾاّ فُيػُفُ زَنات يُغُض ُٓو بَُٓايُّ نُ ُٓضنِ ف

 ُيًًََٓهِ تًَسا ُْبًَتْض زضظو نبؤضىوًَْهِ َُُٖنِ ثتُو نُ ًٖ بطاتُ تًَطِواْنيْ
اضَّ بريؤنُّ تًؤضّ ُْنطيَت ضِؤشيَو يُضِؤشإ بُٗشيَٓطيَت. فًؿتُ زيَت يًَُْى )يُب

 زَناتْ زا، بُوضزّ ناض يُغُض طُؾُثًَساِْ ُّٓ بؤضىوْاُّْ خؤّ يُزشّ ؾؤيتعظاْػت(
 ُيػُفُ ببًَتُ ظاْػتًَهِ يُقًِْٓٓاَاشَ بؤ ُٓوَ زَنات نُ ُٓطُض ثًَىيػت بًَت ف

ُ ًؿزَيًٓاناض نُ قبىوَيِ ًٖض دؤضَ وتىويَصو ضِاوبؤضىوًَْهِ دًاواظ ُْنات، ثًَىيػت
 يَباظَ فُيػُفًًُنإ يُْاو بباتًَُْالًَِْ ًَْىإ ضِ يُغُضّ َُٖىو ؾًَىَناِْ ْانؤنِْ

ىايُ فُيػُفُّ ضَِخُٓيِ ناْت بُؾًَو فًؿتُ ثًًَ نؤتايًإ ثًَبًًََٓت. بُالياُْوَ بًَٓتْ
ٖاويَؿتىوَو ٓاَاشَ بؤ ُٓوَ زَنات نُ ُٖضضِ ْانؤنِ ُٖيُ يًَُْى  َّيُّ ُْٖطاو

ّ ضَِخُٓيًُوَ نؤتايًإ ثًَبًَتْ ًَاُّْ فُيػُفُ ضِيَباظَ زؤطُاتًهًًُنإ، تىاْطاوَ يُ
ضِيَباظّ زؤطُاتًهِ،  اواظّ ًَْىإ ضِيَباظّ ضَِخُٓيِْدً ضاضَغُض بهطئَ، بُآلّ ْانؤنِْ

و نؤتايِ ُْٖاتىوَ، بؤيُ ثًَىيػت زَنات بُزواّ ضِيَباظو تا ًَٓػتا ضاضَغُض ُْنطاوَ
 ًَْىإ ضِيَباظّ زؤطُاتًهِْزشناضّ  وازا بطُضِينَي بتىاًَْت ْانؤنًَِْتؤزيَهِ فُيػُفِ 

ُّٓ وتاضَّ ْىوغًىَ، دُخت  ُّضِيَباظّ ضَِخُٓيِ ضاضَغُض بهات. فًؿتُ ُٓو نات
ُٓغتاوَو ُٓجناَِ ُْزاوَ، ُٖض غُض ُٓوَّ نُ ًَٖؿتا نُغًَو بُّ ناضَ َُٖيزَناتُ

-نطاوَ، ناْتْ ضِايٓٗؤيسو َُميؤٕتُواو ُْ ، تًَجُضِو ناتِْناضيََهًـ نطابًَت
Maimon.نُواتُ، ُٓوَّ ًَُُٓ  (9)يـ نُغاِْ طُوضَو ططْطٔ يُغُض ُّٓ ضِيَطايُزا

 ضِوو، ًٓٓذا زيَت ْاَاقىوَيِنُ فًؿتُ وتاضَنُّ ؾؤيتع زَخاتُ تًَبًِٓ زَنُئ ُٓوَيُ
ًَْى فُيػُفُّ ناْت بُؾًَىَّ َاقىوٍَ ثًؿاْسَزات. ُٖضوَٖا ُٓوَف ثًؿاْسَزات نُ 

ضطنُغاتُناِْ ثًَؿهُوتِٓ  ُبُضَُِٖ ُْغتِ بابُتِ ُٓظَىوْطُضايِ، يُنًَهُ ي
اْت ثًَؿعُضىوِْ َٔ، بؤيُ فًؿتُ زيَت ٓاَاشَ بؤ ُٓوَ زَنات طىايُ ن عُقٌَْ

ىايُ ُٓو دؤضَ خبطيَتُوَضِوو، ضىْهُ ثًًَ ْوَ بُضباؽرت خبطيَتُثًَىيػتِ بُوَ ُٖيُ، داضيَهً
ضِووَ سُقًكُتِ تًَسا ًًُْو ُْتىاْطاوَ بَُيطُّ يُغُض منايـ بهطيَت. فًؿتُ يًَطَزا ُٓخػت

ضِاغت منايؿِ بهاتُوَ،  تًُْا بؤ ُٓوَّ بُؾًَىَيُنِ بافْزَطُضِيَتُوَ بؤ الّ ناْت، ُْ 
نَُرت بهاتُوَ نُ ٓاضِاغتُّ فُيػُفُّ ناْت بَُيهى بؤ ُٓوَّ بتىاًَْت ُٓو ضَِخٓاُْ 

)بابُت(َوَ بؤ )خىز(، يُ )َٔ(ّ َوَ باظ زَزات بؤ )عُقٌَ(، يُ ؤيُ يُ )ؾت(زَنطئَ، ب
 (10)ظيٓسووّ ُٖبىو. برينُضَوَ بؤ )َٔ(ّ ضاالىْ
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(3) 
زوو وتاضّ بًَُٖعّ  ،بُبَِ ُٓوَ ْاوّ خؤّ خباتُ غُضيإزا فًؿتُ (1793يُغاَيِ )

، وتاضّ يُنُّ بُْاوًْؿاِْ )ثاؾاو َريَناِْ ُٓوضوثا ٓاظازّ ضِازَضبطِئ ُْوَبآلونطز
 زَطًََطُِْوَ(، تًًَسا غتايؿِ ُْٖسيَو يُو ثاؾاو َرياُّْ ُٓوضوثا زَنات نُ ثاَيجؿتِ يُ
ثطِؤشَّ ضِؤؾٓطُّ زَنُٕ. يَُُٖإ ناتًؿسا، ضَِخُٓ يُظؤضيُّٓ ثاؾاو َريَنإ زَططيَت 

بىوُْتُ بُضبُغت يُبُضزَّ ثًَؿهُوتِٓ عُقًَِ َطؤظ. يُو  نُ بُبؤضىوِْ فًؿتُ،
 وتاضَزا فًؿتُ زَيتُْطِ خؤّ بُضاْبُض بُو َُٖيُُتُ طُوضَيُّ غُضنىتهطزٕ

يُزواّ نؤضِ زوايِ ثاؾا فطيسضيهِ َُظٕ زَغتًجًَهطزبىو، بؤيُ  نُ ثًؿاْسَزات
ا بُنطاُْوَو ضانػاظّ ٓاَاشَ بؤ ُٓوَ زَنات نُ ثًَىيػتُ ثاؾاو َريَناِْ ُٓوضوثا ضِيَط

 بسَٕ، ضىْهُ باؾرتَ يُؾؤضِف.
ًَُاُّْ فًؿتُ دُخت زَناتُ غُضُٓوَّ نُ ؾؤضِف َطؤظ زَطًَطِيَتُوَ بؤ زواوَو ي

َيباتُ ًَْى ز يِٓ ضِشيَُِ سىنِنىؾنت وَنى ؾًَىاظيَو بؤ طؤضِ بُناضًَٖٓاِْ تىوْستًصّْ
ىايُ غُضنُوتِٓ ؾؤضِف ضِيَطانإ ظؤض نىضت ، ُٓطُضضِ ثًًَغُضزََِ ؾُضِاْطًَعيُوَ

بُزَغتِ بًًََٓت، ضَِْطُ زَناتُوَ، ُٓوَّ ؾؤضِؾًَو زَتىاًَْت يَُاوَّ ًْى غُزَزا 
فًؿتُ  بًًََٓت. يًَُْى ُّٓ وتاضَزا ضِيفؤضّ ُْتىاًَْت بُُٖظاض غاٍَ بُزَغتًإ ضانػاظّْ

ُْبًَتُوَ، بَُيهى ضِقتإ يُخؤتإ ضِقتإ يُثاؾاناْتإ ضِووّ زََِ زَناتُ خَُيوْ زََيًَت:"
َُبُغتِ -ًَٓىَ ضِيَعططتٓتاُْ يُو نُغاُْ بًَتُوَ. يُنًَو يُغُضضاوَناِْ ثُضيَؿاِْ

ْ ضِؤضىوُْتُ ًَْى ضًَصو ىَطِا بىوَط بُٖؤّ ُْخىيَٓسَواضّنُ عُقًًَإ  -ثاؾاو َريَناُْ
ُُْ طُضِ تاوَنى خؤضِافات. َُٓاُْ، ُٓو نُغإُْ نُ َُٖىو ُٖوَيِ خؤيإ زَخ خؤؾِْ

ضِيََطا يُٓاظازّ برينطزُْوَ بططٕ. بُضِووّ ُٓو نُغاُْزا َُٖيطُضِيَُٓوَو ثًًَإ بًًََٔ نُ 
ًَٓىَ ُٖضطًع ضِيَطا بًُٖض نُغًَو ْازَٕ ٓاظازّ برينطزُْوَتإ ىلَ بػًًََٓتُوَو، تاظَ 

نُ طىايُ  ثًَتإ زََئًَ . ناتًَو بُْاوّ خىا قػُ زَنَُْٕوغُضزََِ تاضيهِ بُغُضضى
خىا زضوغتًهطزووٕ تاوَنى خعَُتِ زَغتُيُى يُو  ًَْٓىَ وَنى ًََطُيُ َُضِيَو وإ

ًَٓػتا ثًُيُنِ  -واتا وَنى ًَٓىَ َطؤظٔ-َطؤظاُْ بهُٕ نُ ُٓواًْـ ضِؤشيَو زيَت زََطٕ 
ًَٓىَ بهُُْ َىَيهِ خؤيإ. ْا، ًَٓىَ  ْ-تاوَنى خاوَْساضيَتِ ًَٓىَ بهُٕ باآليإ ُٖيُ

ُٓوإ ْني، تُْاُْت ًَٓىَ َىَيهِ خىاف ْني، ًَٓىَ خاوَِْ خؤتأْ. ًَٓػتا بطِؤٕ  َىَيهِ
يُثاؾاو َريّ خؤتإ بجطغٔ نُ زَياُْويَت سىنِ بُغُض ًَٓىَزا بهُٕ، ثًًَإ بًًََٔ: ُٓضَّ 
ًَٓىَ بُض سُقًَو سىنِ بُغُض ًَُُٓزا زَنُٕ؟ ُٓطُض طىتًإ ًَُُٓ َافِ بؤَاوَيًُإ 

-طغٔ: ُٓضَّ باؾُ باثريَ طُوضَتإاناِْ ثًَؿىوتطئ. يًًَإ بجُٖيُو ُْوَّ ثاؾ
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ضؤٕ بؤتُ خاوَِْ ُٓو َافُ؟ زَغُآلتساض َُٖىو  -زاَُظضيَُٓضّ بَُٓاَيُّ ثاؾايُتِ
 (11)َافُناِْ يُضِيَطاّ ًًًَُتُنُيُوَ بُزَغت زيًََٓت".

)بُؾساضيًُى بُ ٓاَاجنِ يُوتاضّ زووََسا يُباضَّ ؾؤضِؾِ فُضَِِِْػِ، نُ ْاوّ ْاوَ 
فًؿتُ ٓاَاشَ بؤ ُٓوَ  (12)ُضَِْػِ(ضِاغتهطزُْوَّ ضِاّ دَُاوَض يُباضَّ ؾؤضِؾِ ف

 بؤَاوَيِ بؤ ُْوَنإ زَنات نُ ْابًَت ضِيَطا بسضيَت ًًُٓتًاظَناِْ ضًِٓ فًىزاٍَ بُ
بىوَ، بؤيُ  ، بَُيهى ُٓو ًُٓتًاظاتاُْ ناتًَو نُ بُخؿطاوٕ بُضَِظاَُْسّ زَوَيُتمبًًََٓتُوَ

زَضَبُطُنإ  بهطيَُٓوَو يُضَِتزَبًَت بُثًَِ بُضشَوَْسّ زَوَيُت يُقؤْاغِ تاظَزا 
زَناتُوَ يُباضَّ  بػُْطيَتُوَو بطًَطزضيَتُوَ بؤ زَوَيُت. فًؿتُ ٓاَاشَ بؤ َُٖإ ؾتًـ

ىايُ ُٓواًْـ يُغُضزََاًَْهسا يُاليُٕ ثاضَو غُضوَتْ غاَاِْ نًًَػانإْ ثًًَ
تِ ُٓو َ بُخؿطاوٕ بُنًًَػانإ، بؤيُ يُقؤْاغِ تاظَزا زَوَيُت َافِ خؤيُزَوَيُتُو

ؤضاُّْ نًًَػا ثاضَو غاَاُْ ظ َىَيوْ َاٍَْ
بًطًَطِيَتُوَ بؤ خُظيَُّٓ  زَغبُغُضزابططيَتْ

ُواُْ َُٖىوّ يُالّ فًؿتُ َىَيوْ ٓ (13)وآلت.
قؤْاغًَهسا َريو ثاؾانإ  غاَاِْ طؿتني، يُ َاٍَْ
سهىَُتِ  ًَٓػتا زَغُآلتِ ؾؤضِفْؿًىياُْ، بُخ

بُثًَِ  غُضزابططْٕتاظَ بؤيإ ُٖيُ زَغتًإ بُ
، ُٓوَف بًاْطًَطُِْوَ تًاِْبؤ ٖاوآل ويػتِ طؿتِ

ُٓو ناضَ بىو نُ سهىَُتِ فُضَِْػاّ زواّ 
ؾؤضِف ُٓجناًَسابىو. ُّٓ ناضَ يُالّ فًؿتُ 

 ؤّ يُنػاِْْ زازثُضوَضّ َُزَِْْزَبًَتُ ٖ
ضَوَ فًؿتُ ُٖوَيًسا ّ ُّٓ زوو وتاغًاغٌ. يُضِيَطا
 اغًَو خؤّ ثًؿاْبساتْٓابىوضيٓ وَنى غًاغِْ

بُٓاؾهطا زاواّ ضِوو، يُثاٍَ ُٓوَؾسا خؤّ يُباضَّ غاَاِْ ًًًَِ خباتُ ضِاو بؤضىوِْ
ىابىو ُّٓ َىَيهاُْ ثًًَ ،ظَويًُناِْ نًًَػاّ زَنطزوو زاَاَيًِٓ َىَيوْ َاٍَْ

بىوَ. غتبىوَو دؤضيَو يُغُثاْسِْ تًَسانًًَػا تًًَسا باآلزَيُغُضزًَََهسا بُخؿطاوٕ نُ 
زَبًَت عُقآلًًُْت زا، يُطٍَُ غُضنُوتِٓ ؾؤضِف، يُتاظَ و قؤْاغًَُٓػتاف يُ

ُ نًًَػاف ُٓو باآلزَغتًًُّ ثًَؿىوتطٍ ىلَ بػُْسضيَتُوَو بهطيَت باآلزَغتبًَتْ
تسا بًَت. فًؿتُ يُضِيَطاّ ُّٓ يُشيَط نؤْرتِؤَيِ سهىَُ زاَُظضاوَيُنِ ًُْطُ زَوَيُتِْ

وتاضاُْوَ زَيىيػت خَُيو وؾًاض بهاتُوَو ٖاًْإ بسات زاواّ ضِيفؤضَِِ ظياتط بهُٕ، 
 َاَيِ طؿتِ ِْ ثًاواِْ ٓايًِٓ بؤ غُض َىَيوْزَيىيػت خَُيو يُباضَّ زَغتسضيَصيًُنا
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اًَْتًًُّ خؤيإ ، بُثًاواِْ زَضباضيـ بًًََت نُ ْاتىأْ تا غُض ُّٓ ٖاوثُميبىضوشيًََٓت
سىنُِ  ُمياًَْتًًُوَ زضيَصَ بُ زَغُآلتْيًَُاُّْ ُّٓ ٖاوث بجاضيَعْٕ يُطٍَُ نًًَػا

 بَُٓاَيُيِ خؤيإ بسَٕ. 
 ضانػاظّفًؿتُ ُْتِ فًؿتُوَ زَْىوغًَت:"ًٌَُٓ بطًًُِٖ يُباضَّ نُغايُ
 نؤْت، ُْ غًاغًـ بىو وَنى ًَٖطٌْٓؤطػت  نؤَُآليُتِ بىو وَنى غإ غًُؤْٕ

ًهتؤض نىظإ، ناضنطزٕ يُالّ ُٓو بطيتِ ُْبىو يُّ ؾتاُّْ نُ زَنطيَت دًَبُدٌَ ظ
 غطوؾسايُ. تانُ منىوُّْ نطزَيِ فًؿتُ بطيتًًُ يُ ْاو يُبؤضىوُْنُّ بهطئَ، بَُيهى 

يُطٍَُ ُٓوَّ زَؾًَت تًَبًِٓ ظؤضَإ يُغُض ُّٓ دؤضَ َُٖيػُْطاْسُْ  (14)ٓاظازّ".
َبًَت ٓاَاشَ بؤ ُٓوَ بهُئ نُ ُّٓ دؤضَ ٓاظازيًُّ بطًًُِٖ ، بُآلّ زُٖبًَت غُثًًَاُْ

باغِ يًَىَ زَنات، ُٓجناَِ بُضَُِٖ خىزّ خؤيُتِ وَنى خىزيَهِ ناضا، ضىْهُ 
فًؿتُ يُوَ تًَطُيؿتبىو نُ ٓاظازّ يُخىز دًا ْانطيَتُوَ، ٓاظازّ ؾتًَو ًًُْ بهطيَت 

نُغاِْ زَوضوبُضّ ْا  َيهإْضيَتِ بهات، يُناتًَهسا خُخىزيَو وَنى تاى خاوَْسا
ٓاظازبٔ. ٓاظازّ ثاضضُ ثاضضُ ْانطيَت، ٓاظازّ تانًـ بُؾًَهُ يُٓاظازّ طؿتِ، 
َطؤظًـ ْاتىاًَْت ُٖغت بَُطؤظايُتِ خؤّ بهات ُٓطُض يًَُْى نؤََُيطُيُنِ 
َطؤظاُّْ ٓاظاز ُْبًَت. ُٓطُض بُوضزّ تَُاؾاّ ُّٓ دؤضَ ضِوآًُّْ فًؿتُ بهُئ، يُوَ 

يًَُاُّْ  غايهؤيؤشّ بؤ َطؤظُنإ زَناتْ ؾطِؤظُّ ُْٓرتؤثؤيؤشّْ ئ نُُتًَسَط
يُوَ ُٓو َُٖيػُْطاْسِْ نؤََُيطُّ َطؤظايُتًًُوَ ٓاظازّ زَخاتُ بُضباؽ، 

ْانطيَت وَنى فُيػُفُناضيَو ضًَص يُّ ٓاظازيًُّ برينطزُْوَّ خؤّ نُ تًَطُيؿتبىو 
ُظاض الوَ نؤيًُّ زَغتِ بَُٓاَيُّ وَضبططيَت، يُناتًَهسا نؤّ طؿتِ نؤََُيطُ يُٖ

 ؾاظازَو َريَنإ بٔ.
ٓابىوضّ فًؿتُزا، زَتىاْني فًؿتُ  ّ خػتُٓضِووّ بريوبؤضىوِْ غًاغِْيًَُاُْ

خبُيُٓ خاُّْ فُيػُفُناضاِْ ضِؤغؤيِ يُبىاضّ ثُمياِْ نؤَُآليُتًسا، ضىْهُ وَنى ُّٓ، 
َافًَهِ طؿتًًُ يًَُْى َُٖىو ثًَِ وايُ ثُمياِْ نؤَُآليُتِ غُضَتاو بٓطًٍُٓ َُٖىو 

نؤََُيطُيُنساو ضِيَطا خؤؾهُضَ بؤ نطزُْوَّ بىاض يُبُضزَّ َُٖىو طؤِضاْهاضيًُنسا. يُّ 
بٓطًُٓيُنِ ؾؤضِؾطًَطِاُْو  ؤَُآليُتِ خؤّ زَبًَتُ بَُٓايُىْضِوآًُْوَ، ثُمياِْ ن

َغتًَٗٓاِْ جناَِ بُزفًؿتُف وَنى ٓاظازخيىظايَو ُّٓ بَُٓايُّ قبىوَيهطزووَ نُ ُٓ
نؤََُيطُيُ يَُُٖيبصاضزِْ غًػتَُِ سىنُطِاًَْتًسا. تُْاُْت يُالّ ُّٓ،  ٓاظازّ تاىْ

ُٖبىوِْ ثُمياِْ نؤَُآليُتِ ُٓجناَِ ٓاظازيًُو بُضوبىوَِ ٓاظازّ تانُنُغًًُ يًَُْى 
نؤََُيطُزاو َُٖىو ضطنُغاتًَهًـ، َُٖىو تانًَو َافِ َُٖيىَؾاْسُْوَّ ُّٓ ثُمياُّْ 

        (15)ُٖيُ.
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تىيَصيُٓواُْ، ُٖض بُظوويِ ْاوّ فًؿتُّ وَنى  بآلونطزُْوَّ ُّٓ وتاضو نتًَبْ
ُٓنازميِ،  غُض ظاضّ خَُيوْ ْاوَْسّ ضِؤؾٓبريّْ ُٓزَبِْيَهِ ناْتِ خػتُفُيػُفُناض

بُضَِمسِ بىوَ َاَؤغتا يُظاْهؤّ زا، فًؿتُ (1794) بؤيُ يَُاْطِ ٓاياضّ غاَيِ
َاَؤغتاّ واُّْ فُيػُفُ بىو يُظاْهؤّ  Reinhold-ضِايٓٗؤيسثًَـ فًؿتُ، ا. ًَٓٓظ
وَف نىضغِ ، بKielُ-ؤيس طىاغتًًُوَو ضىوَ ظاْهؤّ نًٌٓا، بُآلّ ضِايًَٓٗٓظ

ا ضؤٍَ بىو، ضىْهُ ضِايٓٗؤيس خؤّ ثًاويَهِ ناْتِ بىو، ًََٓٓاَؤغتايُتِ يُظاْهؤّ ظ
ّ زَططيَتُوَ، بًَطىَإ زَبًَت ؾىيَِٓ ُٓ َُْٖىو اليُى ثًًَإ وابىو ُٓو نُغُّ نُ زيَت

-ِ بُالّ فًؿتُوَ بىوٕ. ٖؤفًَالْسنُغًَهِ ناْتِ بًَت، بؤيُ ظياتط بؤضىوُْناْ
Hofeland ططتِٓ ُّٓ ثؤغتُ باآليُّ ثًَؿًٓاضيهطز نُ فًؿتُ ؾًاوتطئ نُغُ بؤ وَض

 تْغُض ُّٓ َُٖيبصاضزُْ ضِاظّ بًَا، طؤتُف ٖاِْ ؾاظازَّ ظامياضيسا نُ يًَُٓٓظاْهؤّ ظ
فًؿتُ وَنى  (16)يـ يُغُض زاوانُّ طؤتُ ضِاظّ بىو.ُّٓ ثؤغتُ بسضيَتُ فًؿتُ، ُٓو

بُدؤضيَو  ،َاَؤغتايُنِ ظاْهؤيِ، ظؤض دىإ بابُتُناِْ خؤّ زابُؾهطزبىو
برينطزُْوَّ فًؿتُيًاُْ.  ىوٕ، بُآلّ بَُؤضىْضَِْطساُْوَّ ضِوسِ فُيػُفُّ ناْتًعّ ب

، ، زواتط يُباضَّ بَُٓاناِْ تًؤضّ ظاْػتٕظاْػت بىوغُضَتا واُْناِْ يُباضَّ تًؤضّ 
يـ. بُٖؤّ ُّٓ واْاُْوَ، فًؿتُ تطبابُتِ دًاواظ ًٓٓذا ضىوَ غُض اليُِْ ُٓخالمْ

 بىوَ ْاويَهِ زضَوؾاوَو ظوو ْاوزاض بىو. يُغُض ٓاغتِ ُٓنازميًسا 
 

(4) 
 يُوَّ ْىوغِْؾهؤَُْسّ َطؤظايُتِ(زا، فًؿتُ )يُباضَّ (1794يُغاَيِ )

بآلونطزَوَ، بُوَف بُضِاؾهاوّ ثًؿاًْسا نُ تًؤضّ ظاْػت وَنى ُٓوَّ خؤّ بُبطِواوَ 
 ، ُْوَنى ثُيىَغت بًَت بُُوَناضّ يُغُض زَنطز، ضِاغتُوخؤ ثُيىَغتُ بُخىزّ َطؤظ

، بؤيُ تًؤضّ ظاْػت يُالّ ثًَؿرت يًَُْى فُيػُفُّ ظاْػتسا ُٖبىوَ غطوؾت وَنى ُٓوَّ
ِٓ نُضاَُتِ َطؤظ بىوَ يًَُاُّْ بُضظ ضِاططتِٓ باآلبىوِْ فًؿتُ بَُُبُغتِ ثاضاغت

 يُضِاغتًسا ُٓو وتاضَّ فًؿُ زوا وتاضّ غُضزََِ ظيىضيذ بىو َطؤظ و ٓاظازيًُوَ.
ىَّ واُْبًَصيسايُ بؤ ا. يًَُْى ُّٓ وتاضَزا نُ يُؾًًََٓٓبُضيُوَّ بًطىظايَتُوَو بطًَتُ ظ

، ًٖض وتىويَصو زيايؤطًَهِ تًَسا ًًُْ، فًؿتُ يَتْتُو يُغَِ الثُضَِ تًَٓاثُضِنىض قىتابًإْ
ُٖوَيًساوَ ثًُو ثايُّ تًؤضّ ظاْػت بُضظ بهاتُوَو دُخت بهاتُ غُض يُنُّ بَُٓا نُ 

وَ يُ)َُعطيفُ( ناْتْ )َٔ بري زَنَُُوَ( يُالّ زيهاضتْبطيتًًُ يُ ) َٔ ُّٖ( وَنى 
و واُْبًَصّ )ضَُهِ تًؤضّ . ًٓٓذا فًؿتُ زواتطيـ يًَُْى وتاضبطؤضِيَت ّبؤ )بىوٕ(
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، وَنى ضؤٕ ناْت ثًَؿرت ناضّ يُغُض ُٖض ناضّ يُغُض ُٓو بَُٓايُ نطز زاظاْػت(
 )بَُٓاناِْ ًَتافًعيهاّ ُٓخالم( نطزبىو.

يًَُْى ُّٓ وتاضَ نىضتُزا، فًؿتُ ُٖوَيسَزات غًػتًََُهِ طىجناو بؤ عُقٌَ 
ًََْت )َٔ(. بؤيُ يُالّ فًؿتُ فًؿتُف ْاوّ ز يَتُوَ وَنى ُٓوَّ ًَٖطٌ زَيهاتْبسؤظ
)َٔ(َ  َُٖىو ؾتُناًْـ يُنؤتايًسا بؤ ُٓو ٔ( زَبًَتُ غُضَتاّ َُٖىو ؾتًَوْ)َ

-تعبُطىظاضؾتِ اليبٓ-زَطُضِيَُٓوَ، ُٓوَ )َٔ(َ نُ زيَت غًػتُّْ َُٖاُْٖطِ ثًَؿًُٓ
ُٓوَ ضَُهِ َطؤظُ يُالّ فًؿتُ، َطؤظ وَنى ُٓوَّ نُ  (17)بُؾتُنإ زَبُخؿًَت.

بىوِْ ُٖيُ، يا بىوٕ وَنى ُٓوَّ يًَُْى َطؤظسا خؤّ بُضدُغتُ زَنات، بؤيُ )َٔ( 
ظياتطَ يُتانُ نُغًَو، ضىْهُ َُٖىو تانُ نُغُنإ يًَُْى يُنًَتِ َُظِْ ضِوسسا 

ُْتُوَ، ؤ بُيُنُوَ، َطؤظ و ن ُالّ فًؿتُزا بطيتًًُ يُتاىْبىووًْإ ُٖيُ، )َٔ( يًَطَ ي
طُضزووًَْو. يُضِاغتًسا، يًَُاُّْ خىيَٓسُْوَّ ناضو  َطؤظ و ًًًَُت، بىوًَْوْ

َُُٖناًْسا، يُوَ تًَسَطُئ نُ فًؿتُ يُنًَهُ يُو فُيػُفُناضاُّْ ظؤض ناضّ ضبُ
َٔ ّ خؤيُوَ زََيًَت:"يُغُض َٔ وَنى خىز نطزووَ، بؤيُ زَبًٓني يُباضَّ خىز

خىزّ خؤَُوَ يُزايو ُْبىوّ، يًَُاُّْ ًَٖعيَهِ تطَوَ نُ يُزَضَوَّ خىزّ يًَُاُّْ 
زا وتاضيَهِ تطّ (1794فًؿتُ يُغاَيِ ) (18)خؤّ بىوِْ ُٖيُ، بىوَُتُ سُقًكُت".

ٓاِْ بُناضًَٖ (19).بآلوّ نطزَوَ يُشيَط ْاوًْؿاِْ )ضَُهِ تًؤضّ ظاْػت( ْىوغِْ
طىظاضؾتًَهِ ضِاغتُقًُٓيُ يُسُزغِ ضَُهِ )تًؤضّ ظاْػت( يًَطَزا  ْاوًْؿإْ

فًؿتُّ فُيػُفُناض، بؤيُ يًَطَزا ُٖوَيسَزات بُضزّ يُنُّ بٓاغُّ فُيػُفُّ ٓايًٓسَّ 
غُضبُخؤّ خؤّ زووض يُغًَبُضو تاضَايِ بُضزَواَِ ناْت زابًَٓت. زَنطيَت ُٓو وتاضَ 

بهطيَت نُ يُنُّ زضيَصَّ نُ بؤ قىتابًاِْ فُيػُفُو ظاْػتدىاظإ ْىوغطاوَ، وا تَُاؾا 
برينطزُْوَ بُؾًَىَّ  ووٕ يُشيَط عُباو ضُتطَنُّ ناْتُْٖوَيِ دسيًُ بؤ زَضضى

ُعُقًَِ ّ ناْتِ ًَْى نتًَبِ )ضَِخُٓ يؤيُ فًؿتُ زيَت )َٔ بريزَناتُوَ(غُضبُخؤ، ب
ضِوو، بُوَف زَخياتُ (20)بابُتِ )ضَِخُٓ يُعُقًَِ نطزَيِ(يَو نُثُتِ( زَطؤضِيَت بؤ )َٔ(

ًسا تًُْا ٓاَاشَ بؤ زيَت فُيػُفُّ تطاْػسْتاىل زَباتُ قؤْاغًَهِ تاظَ نُ تًَ فًؿتُ
زَضّ زَخات، بُبَِ ُٓوَّ دًاناضّ خباتُ ًَْىإ )َٔ بريزَناتُوَ( يُطٍَُ  )َٔ( زَناتْ

نتًَبِ  )َٔ ُّٖ(. بُطؿتِ ُّٓ وتاضَ زَنطيَت وا تَُاؾا بهطيَت نُ خىيَٓسُْوَيُ بؤ
فًؿتُ يًَُْى ُّٓ وتاضَزا نؤََُيًَو ظاضاوَو ضَُو بؤ . )ضَِخُٓ يُعُقًَِ ثُتِ(

ظاضاوَو ضَُهِ وَنى )تًؤض،  يُواُْف ،بُناضزيًََٓت طىظاضؾتهطزٕ يُتًؤضّ ظاْػت
ثطِؤشَ، غًػتُّ، ويَٓانطزٕ(، يًَطَزا بؤَإ زَضزَنُويَت نُ فًؿتُ يُو قؤْاغُؾسا 

ًَٖؿتا بُتُواوّ يُضِووّ  ،ويُغُضَتازا بىوَُٖض  ًْاظَوَ يُبىاضّ َُبُغتًَْٖؿتا 



 

 

  
 

 
 
 
 

 27   

  

عُقًًًَُوَ دًَطري ُْبىوَو بطِياضّ تُواوّ ُْزاوَو ًَٖؿتا يُقؤْاغِ زؤظيُٓوَو  ٖعضّْ
داض، غُز باظزاُْ، بؤيُ ظؤض ظاضاوَّ )تًؤضّ ظاْػت( بُناضزيًََٓت بُدؤضيَو ْعيهُ يُ

 (21)نات.( الثُضَِ تًَجُضِ ْا43يُناتًَهسا وَنى ٓاَاشََإ بؤ نطز، وتاضَنُ تًُْا )
 

(5) 
ُٓو ناضاُّْ فًؿتُ بآلوّ زَنطزُْوَ، بىوَ ٖؤّ ُٓوَّ اليُْططو ٖاوضِيَِ ظؤض بؤ 
خؤّ ضِابهًَؿًَت، تُْاُْت َاَؤغتايُنِ 
ْاغطاوّ ُٓنازميِ ُّٓ ناتِ وَنى ضِايٓٗؤيس، 
ضِاغتُوخؤ يَُُٖىو ؾىيًََٓو ٓاَاشَّ بؤ ُٓوَ 
زَنطز نُ غُضغاَُ بُناضَناِْ فًؿتُو 

تًؤضّ ظاْػتِ فًؿتُ زَنات، ُٓوَف  اليُْططّ
بؤ فًؿتُ ؾاْاظيًُنِ ظؤض طُوضَ بىو. يُوالؾُوَ 

ًًٓط خؤّ وا ثًؿاْسَزات نُ ثاَيجؿتِ ًؾ
طًًـ ًًًٓيُتًؤضّ ظاْػتِ فًؿتُيِ زَنات، ؾ

وَنى ْاوزاضتطئ بُضَُُٖناِْ غُزَّ ُٖشزَيُّ 
 ِ فًؿتُّ زَنطزو يُططْطِْباغِ نتًَبُناْ

 ْططْطٔا وَغفِ زَنطز نُ و بايُر بؤ َُٓيُاًْا،
غُضقاَيِ  فآًَٓ. طؤظاضَناِْ ظُٖيُ يُالّ َُٓيُاُْنإ بايُخِ ؾؤضِؾِ فُضَِْػًإ

يا وَنى ًٓٓذا  (22)بآلونطزُْوَّ وتاضو يًَهؤَيًُٓوَ بىوٕ يُباضَّ ناضَناِْ فًؿتُ،
زؤغتِ ظياتطّ بؤ الّ  ٖاوضَّْ َخُٓ، بؤيُ فًؿتُ ضُْسضِ ثاَيجؿتِ، يا وَنى ًَٖطفْ

 هِ ظؤضيـ زَبىوُْ ُْياضو ضِنابُضَُّْٖإ ؾًَىَف خَُيهاًَْ خؤّ ضِازَنًَؿا، بُ
َيًساوَ يُنُّ ثطْػًبِ ضَِخُٓباضاًْإ زَنطز. فًؿتُ يًَُْى فُيػُفُنُّ خؤيسا ُٖو

ْاَُضدساضّ َُعطيفُّ َطؤظايُتِ زامبُظضيًََٓت، ُٓو ثطْػًبُّ خؤّ ُٖيُو  بٓطًُٓيِْ
ػتِ بًُٖض بَُيطُو غُملاْسًَْو ًًُْ، ْاويؿِ يُو ثطْػًبُ ْابىو )َِٓ ضَِٖا(. َِٓ ثًَىي

نُ زَبًَتُ ٖؤّ طؤضِيِٓ ضَِوؾِ  ٖىؾًاضّ خىزّ، نطزَيُنِ خىزيُ ضَِٖا بطيتًًُ يُ
خىزَ  يُّ بؤّ ضَِخػاوَخىزو زَيهات بُبىوُْوَضيَهِ تط، ثاف ُٓوَّ بُٖؤّ ُٓو ٓاظاز

ٓاَاجنِ عُقًَُ. ُٓو طؤضِاُْ، طؤضِاًَْو ًًُْ  ُٓوَف ثطْػًبْ ،نؤُْنُّ خؤّ زَبُظيًََٓت
يُضَِوؾِ زَضَنِ بىوُْوَضزا، بَُيهى طؤضِاًَْهُ يُدُوُٖضو ْاخسا، بؤيُ زَبًٓني فًؿتُ 

َُٖىو ؾتُناِْ زَوضوبُضت،  يُوباضَيُوَ زََيًَت:" يُخؤت ضِامبًَُٓ، ضاوت زووضخبُوَ يُ
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يَٓهُوتىواِْ خؤّ زاواّ زَنات، َُغُيُنُ ُٓوَ َُضدِ يُنَُُ نُ فُيػُفُ يُؾى
 (23)ُٖيُ". ُوَثًَىَْسّ بُؾتًَهُوَ ًًُْ يُزَضَوَّ خؤت بًَت، بَُيهى ثًَىَْسّ بُخؤت

ىايُ تًؤضّ ظاْػت بطيتًًُ يُبُضزَواّ بىوِْ ناْت يًَُْى نتًَبِ )ضَِخُٓ فًؿتُ ثًًَ
ثُضَِيًًَِ ًَْىإ عُقًَِ  ُٓو نتًَبُ تىاًْىيُتِ ٖاوؾاِْْ يُتىاْاّ بطِياضزإ(، ضىْهُ

ُْٖطاو بًَٓت بُضَو ُٓوَّ بُيُنُوَ يًَُْى  ضّْ عُقًَِ نطزَيِ ببُظيًََٓتْتًؤ
خؤؾُويػتِ  بؤيُ ٓاغايًُ نُ ببًٓني غُضغاَِْ، نؤيإ بهاتُوَ َُبُغتطُضايًسا

ثُضغنت، ضىْهُ يُو باوَضَِزايُ ًٖض عُقًًََو تا  تُ بؤ ناْت زَطاتُ ٓاغتِ ثريؤظّْفًؿ
فُيػُفُناضّ وَنى ُٓوَّ عُقًَِ  ُْطُيؿتؤتُ ُٓو ثًُيُ يُضِووِْْ ٓاؾهطايِْ ناتُ ُٓو

ناْت ثًًَطُيؿتىوَ، ضىْهُ ناْت وا يَُطؤظ زَنات ثًَىيػتِ بًُٖض ياضَُتًًُنِ 
زَضَنِ ُْبًَت تاوَنى يُعُقٌَ تًَبطات، بَُيهى َطؤظ يًَُاُّْ برينطزُْوَّ خؤيسا 

نؤؾؿُّ فًؿتُ  ثًًََاْىايُ ُٓطُضضِ ُٓو ُٖوٍَْٕ بُطؿتِ زَطاتُ ُٓو ساَيُتُ. ضَِخُٓططا
دًَطاّ خؤؾشاَيِ بىوَ، بُآلّ زيػاُْوَ بُٖؤّ تًَطِوآًِْ خؤّ بؤ نُغايُتِ ناْت 

ُٖض يًَُْى ُٓو  فُّ ضَِخُٓيِ ناْت زَضباظّ بًَتْضىاضضًَىَّ فُيػُ ُْيتىاًْىَ يُ
يًَطَ يُو قؤْاغُزا ًَٖؿتا  (24)باظُْيُزا زَخىيًَتُوَ نُ ناْت غٓىوضَنُّ زياضيهطزووَ.

زَبًٓني  يًَِ ْعيو زَنُويَتُوَ، بؤيُ ًَتؤزّ تايبُتِ خؤيسا زَطُضِيَتْفًؿتُ بُزواّ 
ػت(، بآلوزَناتُوَ: )بُضَو ضَُهًَهِ ططمياْهطاو بؤ تًؤضّ ظاْ ُٓو وتاضاُْ زَْىوغًَتْ

)ثًَؿعُضىوِْ ضَُهِ تًؤضّ ظاْػت(، )ؾطِؤظُنطزِْ تًؤضّ ظاْػت(، )تا ض ضِِِازَيُى 
َطؤظايُتًًُناِْ  تًؤضّ ظاْػت زَتىاًَْت زَيًٓابًَت يُوَّ َُٖىو َُعطيفُ

ظاْػتُ  نطاوَّ ًَْىإ تًؤضّ طؿتِ ظاْػتْ)غٓىوضّ دًا،بُناضًَٖٓاوَ(
 ظاْػت يُطٍَُ يؤشيو بُ تًؤضّ طؿتِ )ض ثًَىَْسيًُى ُٖيُ يًَُْىإبُؾُنًًُناِْ(،

)ض ثًَىَْسيًُى ُٖيُ يًَُْىإ تًؤضّ ظاْػت وَنى ظاْػتًَهِ تايبُت تايبُتِ(،
زا بُوضزّ باؽ يُتًَطِوآًِْ يًَُْى نتًَبِ )ضاضَْىوغِ َطؤظ( بُبابُتُناِْ خؤّ(. فًؿتُ

ُٓوَف َاْاّ  ، بؤيُ زَبًٓني زَْىوغًَت:" زََُويَت ٓاظاز مب،زَنات خؤّ يُباضَّ بىوٕ
وايُ نُ َٔ زََُويَت بُخؤّ، خؤّ زضوغتبهُّ، ببُُ ُٓو نُغُّ نُ خؤّ زََُويَت. 

ُْٖسيَو اليُْسا بُو ؾًَىَيُ مب نُ ثًَىيػتُ وامب. تاوَنى ظؤض  بؤيُ ثًَىيػتبىو يُ
بُٓاغاِْ بتىامن خؤّ بُّ ؾًَىَيُ زضوغتبهُّ نُ زَبًَت وا مب. ثًَىيػتُ َٔ زوو دؤضَ 

ت، يُنًَُإ زَبًَت ٖؤناضّ زَغتًٓؿاْهطزِْ زووَّ يُخؤ بططيَت. بىومن ُٖبًَ
ىؾًاضّ بهُّ، ُّٓ ٖيًَُٓػتازا، ُٓطُض َٔ يُّ اليُُْزا ضاوزيَطّ ضِاغتُوخؤّ نطزَّ 

ؾتاُْ زَزؤظَُوَ: َٔ نؤََُيًَو تىاْاّ دًاواظّ ُٖيُ يُباضَّ نطزَ، يُنًَو يُّ 
زََُويَت يُغُضّ مب. يًَُْى  بصيَطّ نُ خؤّامن ُٓو ؾتُ َُٖيتىاْاياُْ ُٓوَيُ نُ َٔ زَتى
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ػُْطًَِٓ. ًٓٓذا بَُٖيً بُضاوضزّ بهُّْ سا خبىويًَُُوَو فطاواِْ بهُُّْنُيباظْ
بُثًَِ ُّٓ َُٖيبصاضزُْ  تىاْايُزا زاُْيُنًإ َُٖيبصيَطّْيُنؤتايًسا، يًَُِِْى ُّٓ َُٖىو 

نِ طىجناو. ٓا بُّ ؾًَىَيُ َٔ بطِياضّ خؤّ بسَّ، ُٓجناَِ ُّٓ بطِياضَف زَبًَتُ نطزَيُ
خؤّ بىوِْ ٖعضّ خؤّ بُزّ زيَِٓ. ظؤض بؤخؤّ زضوغت زَنُّ، بُّ ؾًَىَيُ َٔ 

بُغازَيًـ، بُٖؤّ نطزَّ برينطزُْوَّ خؤَُوَ، ٖعضو برينطزُْوَّ خؤّ زضوغت 
يًَُْى ُّٓ ثُضَططافُزا، بُوضزّ زَتىاْني تًَبًِٓ ضِيَطهُّ برينطزُْوَّ  (25)زَنُّ".
برينطزُْوَو ثًَىَْسيًإ بُ َٔ وَنى خىزيَو، زَتىاْني يُوَ  بىوْٕهُئ يُباضَّ فًؿتُ ب

تًَبطُئ نُ ضؤٕ تىاْاناِْ خىز زَبُٓ فانتُضيَو بؤ زضوغتهطزِْ ُٓو خىزَّ نُ فًؿتُ 
ْىوغًًَٓهًؿًسا ٓاَاشَّ بؤ زَنات. ُٓوَّ  ثًَىَ زَبًًَٓتْ يُضُْس نتًَبْ خُوِْ

زيايًهتًهِ باآلبىوِْ ٖعضو برينطزُْوَّ  ، دؤضيَهُ يُفًؿتُ دُختِ يُغُض زَناتُوَ
 خىز، يًَُاُّْ ثطِؤغُّ برينطزُْوَو زضوغتهطزِْ خىز خؤيُوَ وَنى بهُضو ناضا.   

 
(6) 

ُٖض يُو َاوَيُزا ثًَسَضًَت فًؿتُ نؤََُيًَو وتاضّ تطّ ْىوغًبًَت، بُآلّ ُٓو 
 آلونطاوُْتُوَو وٕ بىوُْٕٓوَتا ب ٕ؟ يابآلوّ ُْنطزووُْتُيإ  ناتاُْ بُُٖض ٖؤيُى بًَت

ضىاضضًَىَّ غُضدُّ  يُ  S. Berger-بريطُض (1924تاوَنى يُغاَيِ ) ،تؤَاض ُْنطاوٕ
نُ بطيتني يُزواظزَ واُْبًَصّ نُ ثًَسَضًَت يُو  ،ناضَناِْ فًؿتُزا بآلوّ نطزووُْتُوَ

َّ ًَٓػتا ضِووًْإ واْاُْ بٔ نُ غاآلُْ يُظاْهؤزا بُقىتابًاِْ خؤّ طىتىوَتُوَ وَنى ُٓو
ٓر، ثًَىَْسيًإ بُ)ثُياَِ زَنُيُٓوَ. يُو زواظزَ واُْيُزا يُواُّْ يُنُوَ بؤ واُّْ ثًَ

َُْاوٕ.  ؤّ بآلويهطزووُْتُوَ. واُّْ ؾُفْ سُوت وْبىوْٕوَ ُٖيُ نُ فًؿتُ خظاْا(
ثًت  وحْيُ )يُباضَّ دًاواظّ ًَْىإ ضِواُّْ ُٖؾتُّ تاوَنى زَيُّ يُشيَط ُّٓ ْاوًْؿاُْزا

بُبَِ  اُّْ زواظزَيُّ زوا واُْبًَصيًُْفُيػُفُزا(. واُّْ ياظزَيُّ وٕ بىوَو َُْاوَ. و يُ
َُٖىو ُّٓ بآلونطاوَو  (26)زا بآلونطاوَتُوَ.(1797ًُٓعاّ فًؿتُ يُغاَيِ ) ّْضَِظاَُْس
ٕ نًَؿُّ ظؤضيإ بؤ فًؿتُ ْايُوَو يُاليُ اُْ، بُاليُِْ ًَْطُتًعسا نُوتْٔوتاض نتًَبْ

زَغُآلتساضاُْوَ بُوَ تؤَُتباضنطا نُ زَيُويَت بَُٓاو ثًَطُناِْ ٓايني َُٖيبىَؾًًََٓتُوَو 
دؤض خَُيو يُغُض ضِيَباظّ ٓايًِٓ نًًَػايِ البسات. ُّٓ ًَٖطؾاُْ بُؾًَىَّ دؤضاو

ُّٖ خؤيؿِ،  ُٓطُضضِزا بُضزَواّ بىو، (1798-1794يَُاوَّ ًَْىإ غاآلِْ )
ْعيو يُنؤؾهِ ثاؾايُتِ ويػتًإ ُْطاتُ ُّٓ ضِازَيُ، بُآلّ ًَُٖـ خَُيهاًَْهِ ظؤض 

اّ زو (27).ؤَُتباضنطزِْ بؤ زَضضىوتاوَنى يُنؤتايًسا بطِياضّ ت ،بًَٗىوزَ بىوُٖوَيُنُ 
 زا ضىوَ بُضيني. (3/6/1799يُضِؤشّ ) اّ دًًََٗؿتًَْٓٓظبُْاضاضّ فًؿتُ  ُٓوَ
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 (7) 
فُيػُفُناضو ٖعضظاْاِْ غُضزََِ  فًؿتُ يُضَِْطُ يُنًَو يُو خاَيُ دًاواظاُّْ نُ 

خؤّ دًا زَناتُوَ، بطيتِ بًَت يُوَّ نُ فًؿتُ يُيُى ناتسا ُّٖ خُضيهِ ناضّ ٖعضّ 
ُٖوَيِ طؤضِئ  ضاالنِ نطزَيِْغُضقاَيِ  بىو، ًَُٖـ يًَُاُّْ شياِْ ضِؤشاُّْ خؤيسا

 ضىْهُ ُٖضيُى يُ و ُْبىو،يًَُاُّْ ناضّ خؤيسا، ُٓوَف يُّ غُضزََاُْزا ظؤض بابىو 
 فُيػُفُناضيإ زآًَٖابىو نُ خؤّ يُ غجًٓؤظاو اليبٓتعو ناْت َؤزيًًََو يُ زيهاضتْ

. تُْاُْت فُيػُفُناض يًَُْى نتًَبسا زَشياظياتط  ًَِ شياِْ ضِؤشاُْ بُزووض زَططتًَُْالْ
ّ ٓايًِٓ دؤضاودؤضيإ تىوف زَٖات، يُبطّ ُٓوَّ بُضَْطاض ناتًَهًـ فؿاضّ غًاغِْ

ى ٕ، ُْو ٓاَازَبىوٕ بُؾًَىَيُى يُؾًَىَنإ غاظف بهُثًؿاْبسَٕ، ظياتط خؤيإ الزَزا
وَنى ُٓوَّ فًؿتُ ُٖوَيًسَزا  ،غًاغِ بٔ وَنى ضاالنىاِْ نؤَُآليُتِْ ٓابىوضّْ

ًَُٖـ  غُضقاَيِ تًؤضو سُظّ تًؤضّ بىو،ُٓجناَِ بسات. فًؿتُ يُيُى ناتسا، ُّٖ 
بُضِووّ غًػتًَُـ ٓاَازَ بىو يُظؤض قؤْاغسا ضِوو اؾًَىاظّ شياْس طؤضِيِٓ يُشيإْ

ُوَ ناضاُّْ خؤي ؿتُ يُباضَّ ُّٓ َُٖىو غُضطُضَِْببًَتُوَ. بؤيُ زَبًٓني خىزّ فً
بريبهَُُوَ، بَُيهى تًُْا  ثًؿُيًاُْ ًِْ. َٔ ْاتىامن ُٖض بُ زََيًَت:" َٔ يُّ دؤضَ ظاْا

نُغايُتِ فًؿتَُإ  يُ تطدؤضيَوْ اليُنٌ  ُٓوَف (28)بهُّ".زََُويَت ناض
تَُاؾاّ ضِووزاوَنإ بهات، بَُيهى  تىاًَْت زووضَ ثُضيَع بىوَغتًَتْثؿاْسَزات نُ ْا

بهات، ُٓوَف زواتط يًَُْى  ؾًإٓاضِاغتُ ُٖبًَتْ سُظ زَنات خؤّ ضِؤَيِ تًًَاْسا
 ض زَزات بُضاْبُض بُقؤْاغُناِْ نؤتايِ شياًْسا ضِووْرت زَضزَنُويَت ناتًَو بطِيا

 بىوَغتًَتُوَو زاواّ ضِظطاضنطزِْ َُٓيُاًْا بهات.  ًَٖطؾُنُّ ْاثًًؤٕ َُٖيُُتْ
 ثُضاويَعو غُضضاوَنإ:

طلنج، تأليف: د. عبدالرمحن بدوي، املؤسشة العربية للدراسات والنظر، بريوت، الطبعة الثانية،  (1
   .19، ص1981

زِيهىَ ديكازت، وةزطيَسِانى لةعةزةبييةوة: ( تيَسِاوانى ويتافيصيكانة لةفةلطةفةى يةكةم، نووضيهى: 2
  .21، لـ 2002زِيَبني زِةضوهَ ئيطىاعين، دةشطاى ضاث و ثةخصى زِيَبني، يةوليَس، ضاثى يةكةم، 

( دا بآلوكساوةتةوة، بةآلم لةكاتى 1272( لةزِاضتيدا ئةم وتازة لةاليةى شؤلتصةوة نووضساوةو لةضالَى )3
ناوى تةواوى وتازةكةط بةم شيَوةيةية  ضى بةضةزةوة نةبوو.بآلوكسدنةوةيدا ناوو ئيىصاى كة

، يا لةبازةى بهةواكانى فةلطةفةى ئاوادةكازى كة لةييَهادا Aenesidemusدميوس ــ )ئةنطيَ
لةاليةى واوؤضتا زِايهًؤلدةوة بآلوبؤتةوةو تيَيدا بةزطسى لةطوواى دةكات دذ بةبانطةشةكانى زِةخهة 

يَريَكى وةيىى يةية لةنيَواى ئةنطيَدميوس كة طواية ثالَجصتى لةفةلطةفةى لةعةقنَ(. لةم وتازةدا وتوو
ييؤم دةكات، لةطةهَ كةضايةتى وةيىييانةى ييَسوياس كة ثالَجصت و اليةنطسى زِةخهةية لةفةلطةفةى 
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زِةخهةيى. لةم وتازةدا فيصتة زِةخهة لةنووضيهةكةى شؤلتص دةطسيَت، ثيَصرتيض شؤلتص 
هةييانةى ئةجناوداوة بؤ دةقيَكى زِايهًؤلَد، زِايهًؤلَديض خؤى ثيَصرت خويَهدنةوةيةكى زِةخ

خويَهدنةوةيةكى زِةخهةييانةى يةبووة بؤ نووضيهةكانى كانت، بؤية بةطصتى فيصتة بةزطسى 
لةفةلطةفةى زِةخهةيى كانت دةكات. لةو وتازةى فيصتةدا بةطصتى وتوويَرو بةدوداضووى بوونى يةية، 

 ةو وتةى كةضةكاى ديَهيَتةوةو دةياخناتة زِوو.لةشؤز شويَهيصدا قط

  .126، ص2002( فيظته، فيلشوف املكاومة، د. حشن حنفى، اجمللص االعلى للثكافة، 4

( طلنج، تأليف: د. عبدالرمحن بدوي، املؤسشة العربية للدراسات والنظر، بريوت، الطبعة الثانية، 5
  .14، ص1981

ترمجة: جورج طرابيظي، اجلزء الشادض، الكرن التاسع عظر،  برهيية،( تاريخ الفلشفة، تأليف: اميل 6
 .137، ص1985دار الطليعة، بريوت، الطبعة االوىل، 

  . 126، ص2002( فيظته، فيلشوف املكاومة، د. حشن حنفى، اجمللص االعلى للثكافة، 7

ةوةى دواتس ديَيهة ( شتيَك لةخودى خؤيدا، بهةوايةك و وتةشايةكى طسنطى فةلطةفةى كانتة وةكو ئ8
ئةوةى لةم وتازةى  ضةزى ليَسةو لةكتيَبةكانى تسيصىاندا لةبازةى كانتيصم و فةلطةفةى كانتى.

فيصتةدا دةزدةكةويَت ئةوةية كة فيصتة شؤزتس خةزيكى بةزطسيكسدنة لةكانت شياتس لةوةى خةزيكى 
يفى، زِةخهةى لةاليةنى زِةخهةطستو بيَت لةشؤلتص، ضونكة لةكاتيَكدا شؤلتص جطة لةاليةنى وةعس

ئةخالقى ئاييهى كانت دةطسيَت، ئةوة فيصتة ديَت بةزطسى لةئيىانى كانتى دةكات وةكو ضؤى كانت 
 دذى ييؤم بوو، ئاوا فيصتةط دذى شؤلتص دةيهووضى.

( طلنج، تأليف: د. عبدالرمحن بدوي، املؤسشة العربية للدراسات والنظر، بريوت، الطبعة الثانية، 9
  .20، ص1981

  .128، ص2002( فيظته، فيلشوف املكاومة، د. حشن حنفى، اجمللص االعلى للثكافة، 10

( دروض علم الشياسة لطالب الكانون، من موقع: منتدى كليات احلكوق، 11
http://droit.3oloum.org/t27-topic.  

طسنطييةكةى بؤ ضةزدةوى خؤى دووجاز بآلوكساوةتةوةو ضاثكساوةتةوة،  ( ئةم وتازةى فيصتة لةبةز12
  (. 1275(، جازى دووةويض لةضالَى )1273جازيَكياى لةضالَى )

( دروض علم الشياسة لطالب الكانون، من موقع: منتدى كليات احلكوق، 13
http://droit.3oloum.org/t27-topic. 

ترمجة: جورج طرابيظي، اجلزء الشادض، الكرن التاسع عظر،  ( تاريخ الفلشفة، تأليف: اميل برهيية،14
  .139، ص1985دار الطليعة، بريوت، الطبعة االوىل، 

ترمجة: جورج طرابيظي، اجلزء الشادض، الكرن التاسع عظر،  ( تاريخ الفلشفة، تأليف: اميل برهيية،15
  .140، ص1985الطليعة، بريوت، الطبعة االوىل، دار 
( طلنج، تأليف: د. عبدالرمحن بدوي، املؤسشة العربية للدراسات والنظر، بريوت، الطبعة الثانية، 16

  .10، ص1981
  .130، ص2002( فيظته، فيلشوف املكاومة، د. حشن حنفى، اجمللص االعلى للثكافة، 17

https://doutephilo.wordpress.com  18)  

http://droit.3oloum.org/t27-topic
http://droit.3oloum.org/t27-topic
http://droit.3oloum.org/t27-topic
http://droit.3oloum.org/t27-topic
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( الثةزِة دةبيَت و بؤ قوتابيانى شانكؤ نووضساوة ئةوانةى بابةتى فةلطةفة 42( ئةم وتازة نصيكةى )17
دةخويَهو، بةآلم فيصتة يةولَيداوة تيَيدا شوانيَك بةكازبيَهيَت خةلَكى ئاضايى تيَيبطةى و ضادة بيَت، 

دابةشكسدؤتة ضةز ضىَ بةط، يةز  فيصتة ئةم وتازة نيىضة دزيَرةى بةآلم بةطصتى وتازيَكى تيؤزية.
بةشيَكيصى كسدؤتة ضةند بسِطةيةك، بةآلم بةزِوونى ديازة كة ييَصتا لةقؤناغيَكداية دةيةويَت ويتؤدة 
ضةزةكييةكةى خؤى بدؤشيَتةوةو لةبابةتى ضةزةكى خؤى نصيك بكةويَتةوةو طوشازشتى ليَبكات 

 لةضوازضيَوةى فةلطةفةى زِةخهةييدا.

  قمَى ثةتى( و )زِةخهة لةعةقمَى كسدةيى( دوو كتيَبى كاننت.( )زِةخهة لةعة20

  .131، ص2002( فيظته، فيلشوف املكاومة، د. حشن حنفى، اجمللص االعلى للثكافة، 21

( طلنج، تأليف: د. عبدالرمحن بدوي، املؤسشة العربية للدراسات والنظر، بريوت، الطبعة الثانية، 22
  .11، ص1981

لعامل يف فلشفة يوهان غوتليب فيخته، كريم حشني كريم، جملة كلية الرتبية ( جدلية الوعي وا23
 .2006(، بغداد، 48االساسية، العدد )

( زِةنطة ئةو بؤضوونة تازادةيةكى شؤز زِاضت بيَت، بةآلم دةشيَت ئةوة بؤضوونى اليةنطسانى 24
فةلطةفةيةكى ئةو ضةزدةوة بطيَسِنةوة بؤ كانتيصويض بيَت كة بةزدةوام يةولَيانداوة يةووو بريو يصزو 

خولياى كانتى. فيصتة خؤى ئةوة ناشازيَتةوة كة ضةزضاوة بةكانت، بةآلم يةولَيصيداوة زِيَطايةكى 
  تايبةت بةخؤى بدؤشيَتةوةو لةو تازواييةى كانت دةزبضيَت.

https://doutephilo.wordpress.com 25)  

  .133ص، 2002فيظته، فيلشوف املكاومة، د. حشن حنفى، اجمللص االعلى للثكافة، ( 26

( طلنج، تأليف: د. عبدالرمحن بدوي، املؤسشة العربية للدراسات والنظر، بريوت، الطبعة الثانية، 27
  .11، ص1981

بعة الثانية، ( طلنج، تأليف: د. عبدالرمحن بدوي، املؤسشة العربية للدراسات والنظر، بريوت، الط28
  .1، ص1981
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 هيَرميَنؤتيكى شاليرماخيَر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ْىوغني و وَضطًَطِإ: َُغعىوز بابايِ

 
 بُؾِ يُنُّ

 دوو ثيَصةىطى شاليسماخيََس
ؾاليطَاخًَط يُ وَضضُضخاِْ  ضِيَصَّ ٖاوثؿهًٌ بؤ تًَطُيؿتِٓ تُغٍُ يُ ضًُتِْ

تًؤضيِ ًَٖطًََٓؤتًهِ، زَبآ باضوزؤخِ ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًو يُ غُضزََُنُّ ُٓوزا 
تاوتىآ بهُئ، بُتايبُتِ ُٓو َُٖيًَٗٓذاْاُْ تاوتىآ بهُئ نُ زوو نُغايُتًِ زياضّ 

ُّٓ فطيَسضيـ ٓىطؤغت وؤَيف، يُباضَّ  ضفؤيؤشّ(، واتُ فطيَسضيـ ٓاغًَتْ)َؤ وؾُْاغِ
 بُؾُ ظاْػتًًُوَ بُضباغًإ خػتىوٕ.

يُنَُني ضِيَػابُْسيًُ َُٖيًَٗٓذاِْ ؾاليطَاخًَط يُظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًو يُ 
 طويَصّبصيَ ًَهطز نُ يُ ؾًَىَّ قػُّ ُْغتُمْجاَيُناِْ ُّٓ ظاْػتُوَ زَغتًنطضىن

خُٓططاُْ ضَِيُ طفتىطؤيُنِ نُّ تا ظؤض ضِاؾهاواُّْ  1806و 1805)ٓافؤضيعّ( يُغاَيِ 
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وؤَيف طىتطابىوٕ. باْطُواظّ ُٓو بؤ َُٖيًَٗٓذاًَْهِ ْىآ يُ ظاْػتِ  يُتُى ٓاغًَتْ
و ٖاتُ نايُوَ 1819ُتُوَ يُ غاَيِ ًَٖطًََٓؤتًو يُ واُْطىتاضَناِْ ُٓو يُباضَّ ُّٓ باب

و ْاوًْؿاِْ ّ زوو َؤضفؤيؤشيػتُ بُْاوباْطاُْيُ يُنَُني ضِغتُيسا ًَُٖايُى بىو بُ
ف بُّ ضُؾُٓ 1829يُغاَيِ   "Akademiereden"اُْيًُ ظاْهؤيًُناِْ ُٓو  طىتاضَ و

وؤَيف غُضجنسإ يُ غُضَقَُيَُُناِْ ٓـ. ُيُباضَّ ضَُهِ ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًو ببىو:"
 (1)."و ثُضتىونِ ضِابُضّ ٓاغًَت
ٓاغًَت ثًَؿُُضدِ تًَطُيؿنت  ناضَناِْ وؤَيفْ ُضثًًَِ يَُُضِنُ وايُ ٓاؾٓايًُنِ غ

وؤَيف يُ باغىخىاغِ ؾاليطَاخًَط  ؾاليطَاخًَطَ. ناضيطُضيِ ٓاغًَتْيُ ًَٖطًََٓؤتًهِ 
 يَُُضِ ًَٖطًََٓؤتًهِ ظَاْتُوَض زَضزَنُويَت.

 
 (1141ـ1771ت )ـ فسيَدزيض ئاض 1  

)َؤضفؤيؤشّ(يُوَ بآلو  فطيَسضيـ ٓاغت زوو بُضَُِٖ طُوضَّ يُباضَّ وؾُْاغِ
 ,Grundlinien der Grammeneutikطزَوَ. يُنًَُإ بُْاوًْؿاِْ ن

Hermrmneutik und Kritik   ِبَُٓاناِْ ضِيَعَإْ غًٓتانؼْ ظاْػت(
 -Grundriss der Philologie "و زووًََإ بُ ْاوًْؿاًَِْٖطًََٓؤتًوْ ضَِخُٓ(
 (2)".بُٓواؾُناِْ وؾُْاغِ

بُضَُِٖ يُنًَُإ زَبُغتآ، ُّٓ باغُ يُو غؤْطُوَ نُ ؾاليطَاخًَط ثؿت بُ 
نُّ، واتُّ بَُٓاناِْ ضِووّ يُو بُضَُُٖيُ. َُبُغت يُ ْىوغًِٓ بُضَُِٖ يُ

ضَِخُٓ يُ غُضَتازا ُٓوَ بىو نُ ثًَؿُنًًُى  ضِيَعَإْ غًٓتانؼْ ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًوْ
تُناِْ َُبُغتُنإ بابُ واتُ بُٓواؾُناِْ وؾُْاغِ  بًَتْبؤ بُضًََُٖهِ طُوضَتط 

زيهُّ تىيَصيُٓوَّ وؾُيِ وَزياض خبات. يُ زيسّ ٓاغًَتُوَ، َُبُغتِ غُضَنًِ 
تىيَصيُٓوَّ وؾُيِ زضنهطزِْ "ضِؤح"ّ غُضزََُ زيَطيُٓناُْ نُ بُ ضِؤؾٓرتئ ؾًَىَ يُ 

بُطىيَطَّ بؤضىوِْ ٓاغًَت، ُٓزطاضَ زَضَنًًُناِْ  (3)َرياتِ ُٓزَبًسا خؤّ زَْىيَٓآ.
وِْ ًَْىَنِ يُنبى ٕ بُضَو دؤضيَو ُٓزطاضّ ًَْىَنَُِْىوياضاخُ زيَطيُٓنإ ٖ
بُضَو َُٖاُْٖطِ يُ ثاشَناِْ ُٓو يُنبىوُْزا ضِاَاْسَنًَؿٔ نُ  ضِيَٓىيًُٓإ زَنُْٕ

ّ غُضزََاِْ نُوْاضا ْاوزيَطّ بهُئ. وؾُْاغِ تًُْا ُٓوَ "Geist -ضِؤح"زَتىاْني بُ 
َؿتىَطِّ َُالبُظيَُٓو  ؿتىوَنإًْٓتؤظيًَ ُ نُ غُضوناضَإ يُتُى زَغتٓىوغًًُْ

 وؾُْاغِ يُ ناضوباضّ ُٓظَىوِْْ ؛غًٓتانؼ ُٖبًَت قريضػُاُْ يَُُضِ ضِيَعَإْ
ضِاغتُقًُٓ بُو ؾًَىَيُّ يُ خىزّ خؤياْسا بايُخساضٕ ْازوآ، بَُيهى بُ بطِواّ ٓاغت 
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ًَْىَنًِ بُضُّٖ يُ يُنبىوِْ  ْسآ نُضغتُ بؤ ًَْىَضؤنِ زَضَنُِْٓواُْ ضُؾِٓ ُٖ
ـ نُ ضُؾِٓ "ضِؤح"خؤيسا يُبُضضاو زَططيَت. "ُّٓ يُنبىوُْ بُضَو يُنبىوًَْهِ غُضتطّ

و ٖعضيَهُ نُ بُضِووِْ يُ ضَُهِ -تُضايُ ىَنًِ بُضَُٖطُىل تاىْيُنبىوِْ ًَْ
"Volksgeist-ُسِ ُْتُوَيِ" و يًَطَزا "ضِؤوَضطرياوَ ضِؤسِ ُْتُوَيِ" يُ فُيػُف
ْاِْ يإ ضِؤَِ َُبُغتُ. نُ وابىو تىيَصيُٓوَ يُ ظاْػتِ وؾُ ُضزََِ زيَطيِٓ يؤغ

ؤح"، خاوَِْ بُٖاو ْطخِ "ضِؤسِ/ )وؾُْاغِ(، يُبُض بُضَوضِووبىوُْوَ يُتُى "ضِ
ُٓوَف بطيتًًُ  زَيِ" زَناتْو خعَُت بُ" ًْاظّ ضَِوؾتِ و ثُضوَضًَُٓوّ"ّ ُٖيُ

(ّ Muster) ٕ. "ضاخِ نؤٕ تًُْا غُضباؾكُْاًًُْنايًَهطىوِْ ظياتط يُ يؤيُ: 
  (4)."ضباؾكُّ شيإ بُؾًَىَيُنِ طؿتًؿُظاْػتِ ًًُْ، بَُيهى غُ ثُضوَضاْسِْ ٖىُْضّْ

ضِؤسِ ضاخِ نُوْاضا تًَبطُئ. ضىْهُ ظَإ ُ ضِواْني بؤ وؾُنإ ْاتىاْني يُبُآلّ ب
يًَطَزا زَقِ  .َّ بابُتِ ضِؤسِْ ًَُٓوّ )َعٓىّ(بؤ طىاغتُٓو ُىاْيُنَُني بصي

وْاض يُ ضِيَطُّ بؤضىوُْناِْ فطيَسضيـ ٓاغت يَُُضِ تًَطُيؿنت يُ ضِؤسِ غُضزََاِْ نُ
ًَُٓوّ زَخُيُٓ ضِوو. بُ ُنإ ضُؾِٓ َُٖيططّ َاْاّ ضِؤسِ/ظَاُْ نؤْتىيَصيُٓوَ يُ

)ضِؤسِ/  geistigeبؤضىوِْ ٓاغت ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًو، تًؤضيِ َُٖيًَٗٓذاِْ َاْاّ  
زَقُ. يًَطَ بُزواوَ بؤضىوُْناِْ ٓاغت بُو دؤضَّ يُ نتًَبِ "ظاْػتِ  ًَُٓوّ(ّ

 ّضِوو، يُّ ثًَٓاوَؾسا بُْاضاضضِيطاضز ثاملًَطزا ٖاتىوَ زَخًََُُٖطًََٓؤتًو"ّ 
ُنِ ضِووِْ يُ ال غُضيُبُضّ زَقُنُّ )فطيَسضيـ ٓاغت(ّ وَضطًَطِاوَ تا خىيَُٓض ويَٓاي

 اؾرت يُ ٓاوضِيَصطُّ ٖعضّ ؾاليط َاخًَط تًَبطات.يُو ضِيَطُيُؾُوَ ب طُآلَيُ ببًَتْ
)ضِؤح( َُٖإ ٓاوَظَ نُ يُ غايُيسا geistige  ِ ًَُُٓ يُ خاوَْساضيَتًِٖاوؾًَىَي

 زَتىاِْ َاْاّ ْىوغطاوَ طىيَعضاوَنإ يُ ضاخِ نُوْاضَوَ زضى بهُئ. نُ وابىو

geistige ْبُٓواؾُّ ُْطؤضِّ بًطُططتًُٓتِ. خاَيِ ضُقبُْسّ َُٖىو شياًَْو 
و ٖعضَنإ ضًؤٕ بؤ ثطغًَت: "تًَطُيؿنت يُ ْاَؤتطئْ ُْْاغطاوتطئ ضِواْطُٓاغت زَ

 زَنطآ ُٖبًَت ُٖض يُ غُضَتاوَ يُ ُُ زَيىئَ، ُٓطُض ُٖضضًًُى ُٖيُو ُٖضضًًُىًَٓ
"geistige،َنًًُنِ ْىايِ ثاؾإ ًَٓذطاض ٓاوَآل بىوَتُوَ، وَى ضِووْا "زا ُْطريغابًَتُو

 (5))اظىل( نُ بُغُض ُٖظاض ضَِْطسا زابُف زَبًَت...".
ّ ظاْػتُ (Einheit des Geistesضِؤسِ )ىوِْ ًَُٓوّ/ "ُّٓ َُٖيًَٗٓذاُْ يُ يُنب

باظُْ(ّ ًَٖطًََٓؤتًهًًُ. بُو -اّ َُٖيًَٗٓذاِْ ٓاغًَت يُ )غىوضَِطؤيًُنإ بَُٓ
)قريوضَ(يَهُ،  بىوْبُيًَيت ضُضخإْغُضضاوَّ ُٖض ضُؾُٓ وَض geistigeَاْايُّ نُ 

 ( يُ ثاشَنُيسا بُزيسَنطيَتdes Ganzen  Geisteْو ًْؿاِْ ٓاوَظّ َُُٖى )زَوض
ُّٓ َُُٖنُ يُ يُنبىوِْ ًَْىَنًِ  شَ يُ َُُٖنُوَ زيَتُ تًَطُيؿنتُّْٓ ثا
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دؤضيَو يُ زؤْاوزؤِْ َاْايِ يُ ضِؤشطاضيَهِ ًََصوويًُوَ  (6).ثاشَناًًُْوَ زضى زَنطيَت
بُ طىتُّ ٓاغت  يَُٓض يإ ضِاظُناض يُ ٓاضازايُ.بؤ ضِؤشطاضّ ناتِ ًَٓػتاّ خى

بُناضًَٖٓاِْ ُّٓ ضِايُ بؤ تىيَصيُٓوَ يُ دًٗاِْ نُوْاضا بُو َاْايُيُ نُ "َُٖىو نُغًَو 
تِ زضى بهات نُ سِ ضاخِ نُوْاضا بُزضوغتًُْا ناتًَو زَتىاَِْ يُنبىوِْ ٓاويَتُّ ضِؤ

يُ اليُنِ  غُضَُٖيساُْ تاىْ تُضانُّ يُ بُضَُُٖ تاىْ تُضا نؤُْناْسا زضى بهاتْ
دًا يُ ثايُيُى نُ يُ ٖاوثًَىَْسيِ غُضتطّ -ضِؤح"ّ زاُْض-Geiste" زيهُوَ ْاتىاْني يُ

 (7)تًَبطُئ."-ُٖيُتِ "يُتُى ضِؤسِ َُُٖنسا"خؤّ 
ِْ ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًو َُُٓيُ نُ بُضُّٖ يُ ضِيَطُّ وَضضُضخانُ وابىو ُٓضنِ 

 ثاشَ ًَْىَنًًُناِْ يُتُى يُنسّْٖاوثًَىَْسيِ يُتُى  َاْانُّ بُؾًَىَيُنِ ًَْىَنِْ
ُٖضوَٖا يُتُى ضِؤسِ طُوضَتطّ غُضزََُنُّ وَزياض خبات. ٓاغًَت ُّٓ ُٓضنُ 

 -(1)تٓسا زابُؾسَنات: إ غآ ُٓزطاضّ تًَطُيؿي ،بُضِاؾهاوّ بُغُض غآ ثاش
 ،يإ ظاْػتِ ،"ًََصوويِ"، واتُ تًَطُيؿنت يَُُضِ ًَْىَضؤنِ بُضُّٖ نُ زَتىاْآ ٖىُْضّ

 geistgie  -(3) ."غًٓتانػِ"، واتُ تًَطُيؿنت يَُُضِ ظَإ-(2) ؛يإ طؿتِ بًَت
 ْزاُْضبُضُّٖ بُ غُضجنسإ يُ غُضيُبُضّ تًَطِوآًِْ )ضِؤسِ/ًَُٓوّ(، واتُ تًَطُيؿنت يُ

و غًًََُني "ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًو"َ"َُُٓ  (8)(ّ غُضزَّ.Geisteتًَهطِاّ تًَطِوآًِْ )
و َُٖإ ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًهًًُ نُ بُ ُٖوَيِ ضخُضّ ٖاوثؿهًَتًِ زياضّ ٓاغًَتُزَ

 -ٓىطىغت بىى"و تًَهؤؾاِْ َؤضفؤيؤشيػتِ طُوضَّ غُزَّ ْؤظزَيُّ ؾاليطَاخًَط
Böckhِخؤّ. "ًَُُٓ يُ ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًهِ ٓاغًَتسا ّ ثىختُي" زَطاتُ ُٓوثُض ِ 

ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًهِ ؾاليطَاخًَطزا زَبًٓني: ثًَؿرت ُْٖسآ ضَُهِ بُٓضَِتِ يُ
غىوضِ)باظُْ(ّ ًَٖطًََٓؤتًهِ، َُٖبُضّ ُْٖسَى يُتُى َُُٖى، ًَتافًعيهاّ بًًُُتِ 

تًُْا ًَُُٓ يُ ضِؤسِ طؿتًِ  geistgie  ضىْهُ بُ طىتُّ ٓاغت (9).يإ تانايُتِ"
)بًًُُتِ(، ضِؤسِ  غُضزَّ ٓاطازاض ْاناتُوَ، بَُيهى يُ ضِؤسِ تايبُتِ تانُنُؽ

 (10)زاُْضيـ وَٓاطا زيَٓآ.
نُ بطيتني يُ غآ ٓاغتِ ")ٓاغت( غآ  ٓاغتِ تًَطُيؿنت زَغتًٓؿإ زَنات، 

ٓاغتِ ّ تًَطُيؿنت، غآ ضِؤسِ/ًَُٓو"-"geistgie ًََصوويِْ غًٓتانػِْ
(،  Hermeneutik des Buchstabensؾُْىنُويـ ُٖٕ: ًَٖطًََٓؤتًهِ ثًتُنإ )

و ًَٖطًََٓؤتًهِ ضِؤح (des Sinnes Hermeneutikًَٖطًََٓؤتًهِ َاْا )
(Hermeneutik des Geistesًَٖطًََٓؤتًهِ ثًتُنإ تا .) ،َضِازَيُى بُضئ ويَٓا نطاو

نُ وَى زَغتُبُضّ تًَطُيؿتِٓ " ّ يُبُضططَوَّ ؾُْىنُوّ وؾُناُْضىْهُ ُٖ
 و ُّٖ يُبُضططَوَّ ؾُْىنُوّ زَقِ ثًَىَْسيساض بُ نُتىاض )بُضضاو"غًٓتانػِ زيَتُ 



 

 

  
 

 
 
 
 

 37   

  

Verstehen der Sache) ِٓو ُٖضوَٖا ؾُْىنُوّ ثُضِاْجُضِّ ًََصوويِ )تًَطُيؿت
اقع(ّ )و ًََصوويِ(. ًَٖطًََٓؤتًهِ يُنُّ ُْى تًُْا ٓاؾٓايُتًِ ثًَىَْسيساض بُ نُتىاض

خىاظياضّ ظاْػتًَو يَُُضِ ظَإْ  ِ طُضَنُ، بَُيهىططيَسضاو بُ ثُضِاْجُضِّ ًََصووي
 تايبُمتُْسيًُناِْ تانُنُغًؿُ. طؤضِاْهاضيًُ ًََصوويًُنإْ
 ْسونؤأل يَُُضِ بًًُُتًِ غُضزَّْضِووّ يُ نُ "ًَْىَضِؤى" ًَٖطًََٓؤتًهِ َاْا يإ

اْا زَغتًٓؿإ زَنات، ضىْهُ يُبُض دًًَُى نُ بًًُُتًِ زاُْضَ. ُّٓ ًَٖطًََٓؤتًهُ َ
 dieُٓو َاْايُ يُويَسا زيَت، ُٓو َاْايُ ٓاضاغتُيُنِ تايبُت زَططيَتُ بُض )

Bedeutung in dem Zusammenhang einer gegebenen Stelle ُٖض بؤ ،)
منىوُْ، َاْاّ ضِغتُيُى يُ بُضَُُٖنُّ ُٓضغتؤزا ضَِْطُ يُتُى ضِغتُيُى بُ 
) ٖاوؾًَىَيًُنِ ًَٓذطاض وؾُ بُ وؾُ يُتُى َُٖإ ضِغتُ يُ بُضَُُٖنُّ ُٓفالتىوٕ 

GGHK 195 – 96; V I. 56.) ْتُْاُْت ُٖض يُّ بُضَُُٖؾسا زوو  دًاواظيِ ُٖبًَت
ضَِْطُ بُ ُٓشَاضنطزِْ ثًَطُنُيإ بُ غُضجنسإ يُ غُضيُبُضّ بطِطُّ زَقاوزَم ٖاوؾًَىَ 

بؤ ضاضَّ طريوططفتُناِْ ُّٓ  (11).بُضُّٖ يُ َاْا يإ ًَْىَضؤنًاْسا طؤضِإ بًَتُ نايُوَ
ظاْػتًَو يُ ُٓزطاضيَهِ  وِْ ظاْػتًَو يُ ًََصووّ ُٓزَبِْزياضيهطزْاُّْ َاْا، ُٖبى

بُضَُُٖناِْ  ُٖضوَٖا ظاْػتًَو يُ شيإْ ًَتْتايبُت نُ َايُّ نَُيهىَضططتٔ ب
 زيهُّ زاُْض ثًَىيػتُ تا َاْاّ بطِطُيُنِ ططمياْهطاو بُ وضزّ بًَتُ زّ.

، Grundidee"ٓاغتِ غًًَُّ، ًَٖطًََٓؤتًهِ ضِؤح، ثُجيؤضّ ٖعضّ ظاأل بُغُض )
 اُِْتايبُت يُ ْىوغُض(، ضِواْطُ، بAnschshauungو تًَطِواْني بؤ شيإ )ٖعضّ بىًْازّ(

، بُتايبُتِ يُ بُضَُُٖ فُيػُفًًُنإ(َ نُ Begriffو ضَُهِ بُٓضَِتِ )"ًََصوويِ"(
و َُضِ ثُجيؤضّ "تًَطِوآًِْ شيإ"يإ بُضدُغتُ زَبًَتُوَ. يُ ،يُ بُضَُٖسا زَضزَبطِزضآ

بُآلّ ناتًَو نُ "ضَُهِ بُٓضَِتِ" بُزّ  ؛فطَيًُى ُٖيُ يُ ُٓزطاضّ ٓاؾهطاّ شياْسا
نطا، يُنبىوِْ ُٓزطاض يُ ثؿت فطَيًُوَ زَبًٓني. يُ زيسّ "ٓاغت"َوَ، ضَُهِ ٖعضّ 

ُآلّ تًُْا ظاأل زَضخُضّ ثًَهًَُٗٓيُى يُ ُٖضزووى ٓاضاغتُّ زيهُّ َاْايُ، ب
يُ تُغُ زَغتًإ بُّ ثًَهًَُٗٓ َُٖاُْٖطْٖىُْضَُْسإ  طُوضَتطيِٓ ْىوغُضإْ

 ضّ ظاَيسا زَبُٓ ٖاوثًَطِ يُنسّْتًَطِواْني يُ ٖع نِ ضَُهِْضِازَطات نُ تًًَسا ًَْىَضؤ
يُو غؤْطُوَ نُ دُختهطزٕ يُغُض بريؤنُ اليُِْ  (12)ٖاوغُْط يُتُى يُنسّ".

ًَٓذطاض ٓاؾٓاّ تًَٗعضيِٓ ضِؤَاْتًهِ ٓاَيُاًًُْ، بُزيهطزِْ يُ ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًهِ 
و غَُُضَ ًًُْ. يُزيسّ ٓاغتُوَ ُّٓ خاَيُ ؾاياِْ غُضجنِ ُيطغ ظؤضٓاغت ؾتًَهِ 

شياْسا َيهطزِْ َُٖاُْٖطِ تًَطِواْني يُضَِخُٓططاُْيُ نُ ُٓويـ بطيتًًُ يُوَّ نُ ثُيها
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ُٖض نامتُْسيًُى يُ هؿاِْ نامتُْسّ يًَسَنُويَتُوَ:"بُ "ٖعضّ بىًْازّ" بًًَٓسَُٖي
 (13)."َنطيَتضاضَ ز -ًَُٓوّضِوسِ/-geistige ؾُْىنُوّ

ثًػهًؤيؤشيػِ( ْابآ ًَُُٓ يُ تًَبًًِٓ ) ؾُويُباِْ َُٖيًَٗٓذاِْ زَضووْٓاغاُْ
ُٓزَبِْ ٖىُْضّ يُتُى تًَطُيؿتِٓ زووضّ ٖاوثًَىَْسيِ تًؤضيِ ٓافطاْسِْ  زووضاو

ّ ُ تًَطُيؿتٓسا نطزَّ زآًَُٖضاُْبُ بؤضىوِْ ٓاغًَت ي ضِاظُّ ُٓزَبِ برتغًَٓآ.
ضَِْطُ -ىاْني يَُُزا ٖاوضِاّ "ٓاغت" بنيزَبًَتُوَ، بُآلّ ًَُُٓ ْات ٖىُْضَُْس ثاتُوثات

بتىاْني بًَصئ نُ ُٓظَىوِْ ويَصضاو يُ بُضَُٖسا تا ضِازَيُى زَبآ بؤ خىيَُٓض وَنى ضِووزاو 
 ٓاغتْ-ضِوو بسات" "بُآلّ يُ ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًهِ ٓايسيايًػتًِ ضِؤَاْتًهدىاظاْسا

ُّْ ضاخِ نطزَواُْ يُ ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًهِ ٓاوَظطُضايابَُٓاّ ُّٓ -ؾاليطَاخًَط
بٓاخُيُى بؤ ططيَساِْ نطزَّ زآًَُٖضاُّْ ٖىُْضَُْس يُتُى  ضِؤؾٓطُضّ ًٖض بُٓضَِتْ

نطزَّ خىيَُٓضزا بُزيٓانطيَت، يُ ناتًَهسا نُ يُ ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًهًِ ٓايسيايًػتًِ 
ُ بُضِووِْ يُ نطزَوَ بىًْازيًُناِْ َوآُّْ نطز -ٓاغتْ ؾاليطَاخًَط-ضِؤَاْتًهدىاظإ

تًَطُيؿتٓسا دًَِ بؤ زَنطيَتُوَ. ُٖض بُّ ضُؾُٓ، يُ ضِاظُّ ُٓزَبًِ ضِيايًػتًِ 
بطيتاًِْ َُٓطِؤزا، ثطغًاض يُ نطزَيُنِ  ُضِخطاوّ ضَِخُٓططاِْ َُٓطيهايِْوَط

و ُٓوَ ػُضوبُضَهِ بًَٓاضاوَ، ثطغًاضيَبُٖؤيُوَ نطزَّ ُٓزَبِ ٖاتىوَتُ  زآًَُٖضاُْ نُ
 ُٖض يَُطِؤزا  نؤَيُطُّ ٓافطإْ يُناتًَهسايُ نُ ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًهًِ زياضزَْاغاُْ

تًَطُيؿتٓسا زاضُقًَٓطاوٕ. يُّ بُضاوضزَوَ  ُّ بُضَُِٖ ُٓزَبِ ُٖضزوونًإ يُضِاظ
تًؤضيِ  ْاغنيْ شيَطخاُْنًِ ًَُُٓ يَُُضِزَتىاْني ثُّ بُوَ بُضئ نُ ططْطًِ تًؤضيِ 

ُٓواُْ يُ ُُ يُباضَّ ؾهؤّ بىوْٓاغاُّْ بُضُّٖ تا ض ضِازَيُى بُٓضَِتًًُ، ضىْهُ ًَٓ
 (14)نطزَّ ًََُُٓ يُ ضِاظُّ ُٓزَبًسا زَغتًٓؿإ زَنُٕ. ثًَؿإ ؾًَىَّ بؤضىوْٕ

 
 فسيَدزيض ئوطؤضت وؤلَف *-2

و بُْاوباْطرت يُ ٖاوناضَنُّ ثطؾٓطساضتط (1824-1759سضيـ ٓىطؤغت وؤَيف )فطيَ
 ْهُ ُٓطُضضِ بَُٓاناِْ ضِيَعَإْتًَٗعضيِٓ ُٓويـ نَُرت غًػتُاتًو بىو، ضى بىو.

غًٓتانػِ ٓاغت تا ضِازَيُى غًػتُاتًو بىو، وؤَيف غُضجنًَهِ نَُِ يُ غًػتُِ 
فًهطّ زَزا. ُٓو يُ نتًَبُنُيسا بُ ْاوًْؿاِْ طىتاضيَو يُباضَّ ظاًْاضيٓاَُّ ظاْػتِ 

بُّ  Volesungüber die Enzyklopädie der Altertumswissenschafi  نُوْاضا
"ظاْػتِ ُٓو ضِيَػاياُْيُ نُ  و طىتِضُؾُٓ زانؤنًِ يُ ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًو نطز
يَػاياُْ بُ بابُت َُٖيبُت ُّٓ ضِ (15)بُٖؤياُْوَ َاْاّ ًْؿاُْنإ زَْاغطيَتُوَ."
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و بؤ ًََصوو يإ و ًَٖطًََٓؤتًهًَُض بؤيُ ًَٖطًََٓؤتًهًَو بؤ ؾًعطٖ زَطؤضِزضئَْ
ًَٖطًََٓؤتًهًَو بؤ ياغانإ يُ طؤضِيَسا زَبًَت. وؤَيف بُ دُختُوَ طىتِ نُ يُ ضِيَطَِوّ 

ُّٓ دؤضَ يُ ًَٖطًََٓؤتًو ُٖض يُ بُٓضَِت  ؛نطزَوَوَ زَبآ بُ َُٖىو ضِيَػايُى بطُيت
 ضِيَػاناُْ. ِيُ ضِاغتًسا طؿتهؤيُنتًَهؤؾاًَْهِ نطزَنًًُ تا تًؤضيوْ ضِا 

 بُطىتُّ وؤَيف، َُبُغتِ ًَٖطًََٓؤتًو 
"زضنِ بريوبؤضىوُْ ْىوغطاو يإ زَضبطِزضاوَناِْ 
زاُْضَ. بُو دؤضَّ نُ ُٓو ويػتىيُتِ زضنًإ 

ضِاظُ زََىزوو )طفتىطؤ(يُ،  (16)ثًَبهطيَت."
زََىزوو يُتُى زاُْض. بُ ُٓضخُياًًُْوَ ططمياِْ 

نُ بُضُّٖ تًََهؤؾاًََْو يُثًَٓاو  يُُّٓ بابُتُ
 ضَِخػاْسِْ يًَهتًَطُيؿنت بُ َاْاّ َُٖيساؾرتإ يُ

و بؤيُ ظاْػتِ َُٖيًَٗٓذاِْ زَضووْٓاغاُْ ًًُْ
ًَٖطًَََٓؤتًو ضَِخػاْسِْ يًَهتًَطُيؿتِٓ تُغُيُ، 
واتُ زضنِ بابُت يإ فًهطّ زاُْض بُو دؤضَّ نُ 

وؤَيف بُ  ُٓو ويػتىويُتِ زضى بُو فًهطَ بهطيَت.
واٌْ زيهُ ضِووٕ بهاتُوَ، زَبآ دُختُوَ زََيآ نُ زاُْض بؤ ُٓوَّ بتىاْآ بابُتُى بؤ ُٓ

ِ بؤ بًَت. ُٓو زَبآ بُٖطَيُنِ َُُٖن بَُطًَع ٖاوضِيَصَ" يُتُى تًَطُيؿتِٓ بابُت"
ُٓو زَبآ "ُٓو ضَِظاغىونًًُّ  ؛ٖاوغؤظّ يُتُى بريوبؤضىوِْ نُغاِْ زَوضوبُض ُٖبًَت

ؼ("ّ ُٖبًَت تا ضِيَطُ بُ نُغِ بُضاْبُض بسات "بُخًَطايِ خؤّ يُتُى )ْف تُؾو
 فزََىزووو طفتىطؤ َِ ٓاَازَيِ بؤببُ (17)ؤضىوُْ بًَطاُْنإ ٖاوزَّ بهات."بريوب

و  ُٖضوَٖا ظاْػتِ -ؾُْىنُو ٖعضيِ نُغِ بُضاْبُضو ٓاَازَيِ بؤ ضىوُْ ًَْى دًٗاِْ
 َُساَيُ.-ًَٖطًََٓؤتًو

 ُو زَبآ يُ تًَطُيؿتٓسا زابًَِْٖٓاوضِايُ نُ بٓاخُّ ؾُْىنُٓو يُتُى ٓاغت 
يُ تًَطُيؿتًٓـ زَبآ يًَهُٗآلويَط بهُيت. َاْاّ ُٓزطاضيَهِ خُياَيِ ضِاغتُوخؤ 

ُْٖطاوّ زواتط بُ ؾُْىنُونطزِْ ظاضَنٌ يإ  ْىوغطاو  تًَطُيؿتٓسا زضنِ ثًَسَنطيَتْ
َإ تًَسَطُئ، بُآلّ بؤ نُغاِْ زيهُ خؤْطيَت. بُ طىتُّ وؤَيف، ًَُُٓ بؤيُباضَيُوَ زَ

ضِووِْ زَنُيُٓوَ. ُٖض يُو زََُزا نُ ُٓوَ زَغتًٓؿإ زَنُئ نُ ؾُْىنُو ُٓضنِ 
و ًَْىَضؤنِ بؤ نآ زَبآ بًَتُ ٓاضاوَ. ُٓزطاضغُضؾاِْ ًَُُٓيُ، زَبآ بعاْني نُ ؾُْىنُو 

ّ بآ ثَُيح بًَت يإ و خىيَُٓضَّ نُ ضِاظُ بؤ تاظَناضّ تاَُظضؤؾُْىنُو ٖاوثًَىَْس بُو
بؤ دًٗاِْ زَيطِؤؾِٓ ٖؤطط بُ وضزَناضيًُناِْ ْانؤنِ، دًاواظيِ تًَسَنُويَت. بُآلّ بُو 
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ٓاَيُاًْسا َؿتىَاأل  ًَُٓيُنِ ثاضاوّ وؾُطُىل التًِْٓدؤضَّ نُ وؤَيف ُٓوَ يُ ثًَهٗ
Niemand Kann interpretari nisi subtiliter intellexeritʺ  ʺ(18)زَزات: 

 

نُ وابىو ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًو بُْاضاض  (بًَذطُ يُ تًصبري، نُؽ زَضؤغتِ ضِاظُ ْايُت)
 (.erklarendenو ضِِِووْهطزُْوَ )(verstehendenزوو اليُِْ ُٖٕ: تًَطُيؿنت )

 ؛وؤَيفًـ ضُؾِٓ )ٓاغت(، بؤ ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًو غآ ٓاغت ثًَؿًٓاض زَنات 
 Geistّ ُٓوَوَ َُبُغتُ بُزَض يُ ًَتافًعيهاّ الّ ظاْػتًَهِ ًَٖطًََٓؤتًو نُ بُبُآل

)ٓاغت(يـ ضِواْطُيُنِ يُّ ضُؾُّٓ ُٖبىو. ضىْهُ ُّٓ  )ضِؤح( يُقؤْاخِ غًًََُُ،
ْػتِ ًَٖطًََٓؤتًو ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًهُ نطزَنًرتَ. غآ ٓاغت يإ غآ ضُؾِٓ ظا

ويِ و ًََصو(interpretaio grammaticaضِاظُّ ضِيَعَاِْ ) :بطيتني يَُاُْ
(historica)( ِو فُيػُفphilosophica.)(19)  

ضِاظُّ ضِيَعَاِْ يُ تًَهطِاّ ؾتاًَْو زَزوآ نُ تًَطُيؿنت يُ ظَإ زَتىاْآ بؤ 
ياضيسَّ ضِاظُ بُضُٖظِ بهات. ضِاظُّ ًََصوويِ تًُْا يُ نُتىاضَ ًََصوويًُناِْ غُضزَّ 

زَزوآ تا بُ ظآًًَْو بطات نُ  ْازوآ، بَُيهى يُ ظآًِْ ططيَسضاو بُ شياِْ زاُْضيـ 
زاُْض يًَِ بُٓاطا بىوَ. غطوؾتًًُ نُ نُتىاضَ طؿتًًُ ًََصوويًُنإ ططْطٔ، تُْاُْت تا 

ثىخت،  غتِ ظآًِْ تايبُمتُْسيًُ غطوؾتِْ دىططافًايًُناِْ وآلتًـ. نىضتْٓا
ُيػُفًِ ُٖبًَت. ٓاغتِ ف ىآ ظاًْاضيًُنِ فطاواِْ ًََصوويٌضِاظُناض زَبآ ُٖتا بؤّ زَي

ضِاظُ وَى ٓاطازاضيهطزٕ يإ ضاوزيَطيِ يؤشيهِ يُ ُٖضزووى ٓاغتُنُّ زيهُيُ. يُ 
ططيَسضاوّ  يُغُض اليُِْ نطزَنِْ هِ بًَُٖعغُضتاغُضّ بُضَُُٖنُّ وؤَيفسا دُختًَ

يُطُأل ُّٓ ثُغُٓؾسا يُ ٓاويَتُبىوِْ ضِيَػانإ بؤ بُضنُوت يُتُى َُغُيُ  ؛نُتىاض ُٖيُ
ض دؤضَ يُنبىوًَْهِ غًػتُاتًهِ بُٓضَِتِ يُ ٓاضازا ًُْ. ُّٓ ضِيَػاياُْ دًاواظَنإ، ًٖ

ضُؾِٓ تؤثَُيُيُى يُ بًٓطاوَنإ يُباضَّ ٓاضيؿُ تايبُتًًُنإ يُ ناضّ ضِاظُزا 
  زًَََُٓٓوَ.

*** 
وؤَيف  يُ تًَطُيؿنت يُ ظاْػتِ  َُضِ ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًهِ ٓاغتُّْٓ نىضتُباغُ يُ
ضضِ بُضَُُٖ ْٓاغاُّْ ؾاليطَاخًَطزا ياضَُتًُإ زَزات. طًَُٖطًََٓؤتًهِ ظَا

( بُ التًِٓ Morusُٖضوَٖا ؾىيَٓهُوتىوَنُّ واتُ َؤضوؽ ) ططْطُنُّ ًَٓطِْػتِْ
. بُٓواؾُطُىل بُضَُُٖناًْإ بُ ٓاَيُاِْ ْىوغني ُّٖ وؤَيف ُّٖ ٓاغتْبُآلّ ، وْٕىوغطا

اغتْ وؤَيف" وَى يُ دًَِ ٓ"نٔ  زاْطاوّ ضِاظُّ"ضِيَعَاِْ" بُزَغتِ ًَٓطِْػتِ يُ
بُآلّ تا ضِازَيُنِ ظؤض وَى بًًََِ يُبُض نَُيهىَضططتٔ يُ ظَاِْ  ؛بىًْازئ خؤيسإْ

ثًَِ قىوَيرتَ. ٓاغتُ  و ٖؤططّظضاظرت )يُ ُٖضزوونًاْسا)ٓاَيُاِْ، ثُيربزِْ ًََصوويِ 
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ظَاِْ ٓاَيُاِْ قىوَيرت زَبُٓوَ. ُّٓ  فُيػُفًًُناِْ ضِاظُ بُ طىيَعاُْوَ بؤ ًََصوويِْ
ؾاليطَاخًَطزا ظياتط ضِازَثُضِيَٓطآ، دًًَُى نُ   ضَِوتُ بُضَو ٓاغتِ فُيػُفِ يُ تًَٗعضيِٓ

ِ فُيػُفِ ظياتطَ، ًُ. بُآلّ دُختهطزٕ يُغُض تؤنُُيضِاظُّ ضِيَعَاِْ وَى خؤّ بىًْازي
زَضووْٓاغاُْيُو ٓاضاغتُنُّ ضىْهُ ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًو ضِووّ يُ ٓاضاغتُّ ضِاظُّ 

ضِؤْطاوّ ويَٓايُنِ غًػتُاتًو يُ ناضونطزَّ تًَطُيؿتِٓ َطؤظُ نُ يُ زََىزوونطزْسا 
 زيَتُ زّ.

 
 هيَسميَيؤتيكى شاليسماخيَس

( بُ باونِ ًَٖطًََٓؤتًو ْاو 1768-1834يـ ًَٓطًَِْػت ؾاليطَاخًَط )فطيَسض 
و ُناْسا بُوَوَ زَغتِ ثًَهطزطًََٓؤتًهًًزَبطآ، ضىْهُ تًؤضيجُضِشإ يُ باغىخىاغُ ًَٖ

بُضظاخِ طُْطُؾُ ًَٖطًََٓؤتًهًًُناِْ ُٓو، ُْٖسَ ثطِبطِؾت بىوٕ نُ تُْاُْت 
ُّٖ ًَٖطًََٓؤتًهِ ًَٖطًََٓؤتًهِ غُزَّ بًػتًَُؿِ ططتُوَ. يُّ ضِووَوَ 

ِ ُّٖ ًَٖطًََٓؤتًهِ بىوْٓاغاُْ )فُيػُفِ( ناضيطُضيِ بريوبؤضىوُْناْ ًٓجػتُؤيؤشيوْ
ُٓويإ يُغُضَ. بُّ ساَيُؾُوَ باؾرت وايُ، ؾاليطَاخًَط بُ زاَُظضيَُٓضّ ًَٖطًََٓؤتًهِ 

 َىزيَطِٕ بعاْني، ُْى زاَُظضيَُٓضّ ًَٖطًََٓؤتًو بُطؿتِ.
بُآلّ، ُّٓ بؤضىوُْ نؤزَْطًِ يُغُض ًًُْ، نُغاًَْو نُ بطِوايإ بُوَيُ نُ 

َغت بُ َاْايُنِ زابطِاو يُ دًٗاِْ خػتُٓضِووّ ُٖقًكُت يُ غُضزََِ َىزيَطِْسا ثُيى
ثًَـ َىزيَطُِْ، يُو بطِوايُزإ نُ ًَٖطًََٓؤتًهِ َىزيَطِٕ بُ "ًْطُ" زَغت ثًَسَنات. 
"ُٓو بىو نُ بُ طُآلَيُنطزِْ َاْايُنِ ْىآ يُ ُٖقًكُت نُ وَى زابطِاًَْهِ ضِازيهاأل يُ 

طُيُنِ ْىيَِ بُ ُْوَّ ( بىو، ضِيَزيػهؤضؽ-ِ ثًَؿىوتطّ يُ ويَصََإ )ٓاخًَىَاْاناْ
سا خَُيهِ يُو غؤْطُوَ ضِاظُّ زَم بُ َاْاّ وَؾًَطاو ْىآ ًْؿاْسا. ُٓو بىو نُ ًْؿاًْ

يُ زَقسا زَظأْ، ضىْهُ يُغُض َُٖيًَٗٓذاًَْهِ ُْضيتِ يُ ُٖقًكُت، وايإ قُضغاْسووَ 
زَبَِ و ُٓوإ بًَطىَإ َاْايُى خؤّ سُؾاض زاوَدُضطُّ ُٖض بًطًَُهسا،  ًَْىنُ يُ

ُّٓ ضِيَطُيُ زَغتًٓؿإ   ًـبتىأْ نُ ضِيَِ ثآ زَضببُٕ. ثًَىَضَنإ يإ ًْؿاُْناْ
ؾتًَٓهِ ًََتؤزيو و بُآلّ بُؾًَهِ زيهُ يُ ًَٖطًََٓؤتًهعاْإ نُ زاضِ (20)زَنُٕ".

و ىيػت زَظأْْ "ضِيَصَيًطُضايِ"و ضِاظُيِ بؤ ًَٖطًََٓؤتًو بُ ثًَضىاضضًَىَزاض
فطَضِاظُيًـ بُ بٓبُغتِ  يُبُضُٓوَّ بُ فطَضِاظُيِ زَطاتْ-ظيَسَضِؤباوَضِّ"ّ ًُت"ظَيٓ

بُ -ًَٖطًََٓؤتًهِ َىزيَطِٕ زَظأْو زاضِيَصَضّ ٔ ـ ؾاليط َاخًَط بُ زاَُظضيَُٓضضِاظُ زَظاْ
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 ًهِ يَُُضِ ُٖقًكُتِ ًَتافًعيهِْيُبُضضاوططتِٓ ططْطًِ ًْطُ يُ ضَِخُّٓ ًَٖطًََٓؤت
 .ًتَُىزيَطِْ

 بُّ ضُؾُٓ ًَٖطًََٓؤتًو ثًَٓاغُ زَنات:  ؾاليط َاخًَط
و وَنى تُوَضيَهِ طؿتِ ى يُ ؾًَىَنإ ٖىُْضّ تًَطُيؿتُٓؾًَىَيُ" ًَٖطًََٓؤتًو بُ

يُ طؤضِيَسا ًًُْ، نُ وابىو يًَطَزا ُٖشَاضيَهِ ظؤض يُ يكِ ًَٖطًََٓؤتًهًِ يًَهسابطِاو يُ 
هِ بُٓضَتًسا زَضبطِيىَ: ٓاَاجنًَّ ضِغتُيُّ يُ ؾاليطَاخًَط ُٓ (21).ٓاضازا ْني"

زواتط ُّٓ  (22)ؿتِ ضُؾِٓ ٖىُْضّ تًَطُيؿنت"."زاَُظضاْسِْ ًَٖطًََٓؤتًهِ ط
 ثًَٓاغُيُ "تًؤضيِ تًَطُيؿنت"ّ ىلَ َُٖيًَٗٓذطا.

ُّٓ بابُتُف يُ  غُضؾاِْ ًَٖطًََٓؤتًوْوضَّ خػتُؾاليطَاخًَط، ُٓضنًَهِ طُ
بؤضىوِْ ؾاليطَاخًَط، ًَٖطًََٓؤتًو وَؾًَطاوَ. بَُُضِ ثًَٓاغُّ زَغتجًَؿدُضاُّْ ُٓو يُ

بُو َاْايُّ نُ يُ َُٖيًَٗٓذاِْ ُْضيتِ يُ  ؛ًَٖطًََٓؤتًو:"بطيتًًُ يُ تًؤضيِ تًَطُيؿنت
و ًَٖطًََٓؤتًو يَُُزا بابُتًَهِ غطوؾتِ يُقَُيُّ زَزضاًَٖطًََٓؤتًو، تًَطُيؿنت يُ زَم 

 ْبُزساَيًبىوِْ بُ بابُتًَهِ غطوؾتِ زَظاِْ زَوضيَهِ ياضيسَزَضّ زَطًَطِا. ؾاليطَاخًَط
تُنإ تًَسَطات. نُ وابىو يُنُجماض ضِايطُياْس نُ بُؾًَىَيُنِ باو، َطؤظ بَُُٖيُ يُ بابُ

 ُضَتاوَ بؤ تًَطُيؿتًَٓهِ ضِاغتْ زضوغت يُ بابُتُنإ زَبَِ زاواّ ياضَُتٌ يُغُٖض يُ
و، ُٖض يُغُضَتاوَ، ُٖوَيساُْ يُثًَٓاو ًَٖطًََٓؤتًو بهُئ. يُّ ضِِِووَوَ نُ ًَٖطًََٓؤتً

 (23)."قؤْاخُناْسا يُ طؤضِيَسايُ َُٖىوا، ضىْهُ ُٓطُضّ بُزساَيًبىوٕ يُ تًَطُيؿتٓس
طُضّ خطاخ تًَطُيؿنت يُ يُزيسّ ؾاليطَاخًَطَوَ، يُ ضِاظُّ زَقسا بُضزَواّ ُٓ

ىل ضِيَطهُزاضَ: نُ وايُ ًَٖطًََٓؤتًو وَى "ٖىُْضّ ضِاظُ" طؿتهؤّ ضِيَػاطُ ٓاضازايُ،
نُّ يُغُض بؤ ثًَؿططتٔ يُ بُزساَيًبىوٕ. بُثًَطُواُّْ نالزيًٓىؽ نُ بُٓواؾُ

ؤ ضَِواْسُْوَّ غاتِ يًًًََسا ب زضوغتبىوِْ تًَطُيؿنتْ ضِاظُ زازَْاو تًُْا يُ زَّْ
ًَٖطًََٓؤتًو وَضزَططت، ؾاليطَاخًَط يُو باوَضَِزا بىو خطاخ تَُىَص، غىوزّ يُ 

و ًَٖطًََٓؤتًهِ بُ خؤبُزووضططتٔ يُ ضزَواّ ًَُٖؿُ يُطؤضِيَسايُِٓ بُتًَطُيؿت
نالزيًٓىؽ يُغُض ضِاظُّ زَم بُزساَيًبىوٕ زَظاِْ. دُختِ ؾاليطَاخًَط ٖاوؾًَىَّ 

بُ ضاوثؤؾِ يُ ثًَطُيُى نُ يُ ًََصووّ ًَٖطًََٓؤتًهسا ُٖيُتِ، يُ ضَِوتِ  بىوَو
ضىْهُ يُ ظاْػتِ ًََصووزا،  ؛طريزضيَتوَضضُضخاِْ ظاْػتِ ًََصووزا زَنطآ يُبُضضاو ب

 ًْاز زَْطآ، زَقُ ًََصوويًُنأْْو بىُّٓ ظاْػتُّ يُغُض بىًْاز ْطاوَ بٓطًُٓيُى نُ
ُزساَيًبىوِْ بُضزَواَِ ضِيَسؤظَّ تايبُتِ ؾاليطَاخًَط بطيتًًُ يُوَّ نُ َُتطغًِ ب

ٓؤتًو، زَتىاَِْ و قُضَبىونطزُْوَّ ُّٓ بُزساَيًبىوُْ بُ ياضَُتًِ ًَٖطًََضِاظُناض
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 نطزِْ ضِِِووزاوَنإُْطٓتنُ بُ زَغ ياضَُتًسَضّ ًََصووْىوغإ بًَت بُضضاوضِِِووِْْ
 ْاغًِٓ بابُتطُىل زَقُنإ، ظاْػتِ ًََصوو بىًْاز زًََْٔ.

(و Reconstruct"يُ زيسّ ؾاليطَاخًَطَوَ، ثُيآَاَُّ ضِاظُناض "ْؤشَْهطزُْوَ") 
يُ. يُ زيسّ ُٓوَوَ، ضِاظُناض ناتًَو بُ تًَطُيؿتِٓ  (Reproduce"بُضًََُٖٗٓاُْوَ" )

َُٖسيؼ -ُ ٓافطاْسِْ زَقِ يًَهُوتىوَتُوَن -زَطات نُ بُٓواؾُّ ظَيًِٓ زاُْض زَم
زضى بُو فُظا ظَيًًُٓ بهات نُ يُ ناتِ بُضًََُٖٗٓاِْ زَقسا بىوَتُ َايُّ  خبىَيكًَٓآْ
 (24)زَم".ٓافطاْسِْ 
وَ قؤْاخِ ططزونؤنطزِْ ظاًْاضيًُ بطِواثًَهطايُ ضِ ًََصوو،يَُُ وَٖا ضِيَسؤظَيُىناتًَو 

بطىجنًَٓطيَت، ضَِغُْايُتًِ ظاًْاضيًُ ًََصوويًُنإ يُ  ًََصوويًُنإ تًَبًِٓ بهطيَتْ
ًؿإ زَزاتْ ططْط َُْضدُ ًََصوويًُناِْ ضِابطزوو بُضِاغتُضِيَِ ٓافطاْسُْوَّ ُٖيى

 وضزاضيًُنِ زَيًٓانُضَوَزا زَوَيَُُْس زَنات.و غٓىيًَهؤَيًُٓوَ يُضىاضضًَىَ *فانتؤيؤشّ
وبىوُْوَ ٓافطاْسُْوَّ فُظاّ زَم يُ ًْطاّ ؾاليطَاخًَطَوَ، يُ ضِيَطُّ "ضِووبُضِو

و خاوَٕ بُضُّٖ ضآ زَبَِ. يُّ ضِووَوَ، يُتُى ظَيًًُٓتِ زاُْض"َ زضنِ تانايُتًِ زاُْض
و ُٓطُض وَٖا ثُيربزٕ بُ تانايُتًًُنِ زيهُيُ ُٖض تًَطُيؿتًَٓو يُبُضططَوَّ

َبًَتُ خاوَِْ ضًُتًًُنِ تًَطُيؿتًَٓو بُ ظجنريَيِ يُبُضضاو بططئ، ًَٖطًََٓؤتًو ز
ؤ ًََصووْىوغاِْ وَٖا ضِاظُيُى ُٓطُض بًُٗويَت بَُٓايُنِ تُضظْاغاُْ بطؿتِ. "

 ِْ ثًَهٗاتُيَِّ، يُضًُتتُضاّ ًََصووْىوغاِْ غُضز قاظاجنِ تًَطِوآًِْغُضزَّ بًَت، بُ
-ضَظاْاِْ ًَٖطًََٓؤتًهِ فُيػُفِو يُتُى ضِواْطُّ تؤبُنؤََُيِ ضِابطزوو نُّ زَناتُوَ

و طُيؿتِٓ ضِابطزوو بُ ؾىيَٓهُوتُنُ تًَطُيؿتِٓ بُضُٖغتُنًِ ضِابطزوو بُ ُْيىاو و تًَ
 (25)".يُناْطرييًُنِ ظياتط ثُيسا زَنات-ًَٓػتا زَظأْزَقاوزَقِ ًََصووْىوغاِْ 

ُضجنِ يُو ضِووَوَ نُ زواتط بىوَ دًَِ غ-ِ زاُْضثُيربزُْ يَُُضِ تانايُتَُٖيبُت ُٓو 
تًَطُيؿنت يُ يىاِْ  و ُٖبىوِْ ُٓظَىوْٕ َاْاطُىل ٖاوبُف يًَُْى َطؤظإْ"زيًتاّ"

زوو ظاِْْ بُ َاْاياُّْ بُ ضِيَطُيُنِ يُباض بؤ تًَطُيؿنت يُ ضِابط نطؤنِ ُٓو ُٓظَىوْٕ
 يُ تًَطُيؿنت يُ طؤؾًُْطاّ ًََصووْىوغاًْؿسا ناضيطُض زَبًَت. زَْىيَٓآُْٓضيَِٓ 

ضِوويُنِ زيهُّ ًَٖطًََٓؤتًهِ ؾاليطَاخًَط نُ ُٓوَف زَتىاَِْ ياضَُتًِ 
ؤتًهِ يُ غٓىوضّ بُضيٓبىوُْوَّ بًاظِ ْاغًِٓ ًََصوويِ بسات، َُُٓيُ نُ ُٓو ًَٖطًََٓ

و ٓاخًَىيؿِ بُ بُؾًَو يُوَ ظاًْىَ. َو طىتاضْعًػًاضو غىوضْ قىشبُٓناِْ، واوَتط بطزوو
و زيًتاّ"َوَ ًَٓذطاض بُضئ بىوَوَُّٓ َُيساِْ يُبُضططتُٓوَيُ نُ زواتط يُ اليُٕ "

ِ وغًزَططت، بُتايبُت يُ ًََصووْىاّ زَضنُوتُٓناِْ شياِْ َطؤيِ يُخؤتًَهطِ
ىوَو زَتىاَِْ فانتُ ا باْسؤضيَهِ دًَِ غُضجنِ ُٖببؤ منىوُْ ًََصووّ ظاضَنًس ْ ٖاوضُضر
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ؾاليطَاخًَط، ضًََِْىًَٖٓاُْوَّ  و بُضيٓرتَنإ خباتُ بُضزَغتِ يًَهؤَيُضّ ًََصوو.دًاواظ
 ِْْشياوَ، يُ ضِيَطُّ نطزَّ ٖاوناتِ ضِاظُّ ضِيَعَا ظاّ ظَيِٓ نُ زاُْض تًًَسا زَشّْفُ

اِْ يُخؤططّ ضِاظُّ زَضووْٓاغاُْ بُ ناضيَهِ يىاو زَظاْآ. ضِاظُّ ضِيَعَاِْ يإ ظَ
زوَضططتٔ يُ ضِيَػاطُىل ثُيعُنِْ ُٓزَبِْ نُضغتُناِْ تًَطُيؿنت يُ زَم، بُ غىو

نًٓهِ، ثُيربزٕ بُ ُُْ يإ تو ضِاظُّ زَضووْٓاغابُياْهطزْٕ ؾًَىاظّ ْىوغًِٓ ْىوغُضَ
و ُٖضوَى زَطىتطآ تانايُتًِ ُٓوَ. غُضجنِ ؾاليطَاخًَط يُ ضِاظُّ اُْضًْاظّ ز ظَئْ

آلويَطزِْ ًَْىإ و يُ ُٖٓؤتًهِ زيًتايؿسا ناضيطُضيِ زاْازَضووْٓاغاُْ زواتط يُ ًَٖطًََ
 ظاْػتُ َطؤيًُناْسا ثؿهِ ؾًَطّ بُضنُوت. ظاْػتُ غطوؾتِْ

ضِِِاظُّ زَقُنإ يُغُض بَُٓاّ يُبُضضاوططتِٓ  "باظُْيًبىوِْ تًَطُيؿنتْ
ضضاوططتِٓ ثاشَناِْ يُ خاوَْساضيَتًِ تًَطُيؿنت يُ َُُٖنًَتًِ زَم يُتُى بُ

بُ زَضبطِيِٓ دًاواظ، بىو بُ دًَِ  َُُنًؿسا نُ دًَِ غُضجنِ زيًتاّْضىاضضًَىَيُنِ ٖ
غُضجنِ ٖايسطُضيـ، خاَيًَهِ ططْطِ زيهُيُ نُ زَتىاَِْ يُ ثطؤغُّ ْاغًِٓ 
ًََصوويًسا ناضيطُض بًَت. بُ غُضجنسإ يُّ بؤضىوُْ نُ ُٖض يُ ضِؤشطاضاِْ نؤُْوَ، بابُتُ 

و ُٓو بابُتاُْيإ بُزَض يُ ٖىضّ صوويًُناًْإ بُ تُضا، ُْٖسَنِْ بطؤضِ ظاًْىًَََ
(prestigeظاْػتِ يُ طىظاضَ فُيػُفًًُناْسا ُٖشَاض نطز ّ) ُّووٕ، ُّٓ ضِواْطُي

و بريَُْساِْ زيهُّ ًَٖطًََٓؤتًو، وآلًََهِ قُْاعُتًَٗٔ بُضُٖظ زَنات نُ ؾاليطَاخًَط
ناضوباضّ تُضا يُ ضِووّ  ُْٖسَنِ يُ ضِووّ َُُٖنًًُوَ،ًََصووْىوغإ، ناضوباضّ 

ُوَ يُبُضضاو بططٕ. بُثًَطُواُّْ ناضوباضّ بطؤضِ يُ ضِووّ غُقاَطريي نؤَايِْ
ٖاَىؾؤّ واتا يًَُْىإ  تؤضَظاْاِْ ًَٖطًََٓؤتًهِ فُيػُفِ نُ باظُّْ ًَٖطًََٓؤتًو بُ

اظُناض يُ ضِايَُيهطزِْ غىوضِّ ثًَؿططمياُْناِْ ضِ ضِاظُناضو زَم زَظأْْ ظَيًًُٓتْ
تًهِ ًَٖطًََٓؤتًهِ بُ ثًَؿُْط زَشًََطٕ، بُ الّ ؾاليطَاخًَطَوَ، غىوضِّ ًَٖطًََٓؤ

و اَىؾؤزايُنؤّ زَم يُ ٖ يًَُْىإ ثاشطُىل ضِغتُنإْ نؤّ ضِغتُنإْ ضِغتُنإْ
يؿنت، بُ و غىوضِّ ًَٖطًََٓؤتًهِ بُ ٓاضاغتُّ تًَطُيًًُٓتِ ضِاظُناض زُّْ َُُٓ ْازاظَ

 (26)تًَطُيؿتِٓ بُضُٖغتُنِ بُ تُوَضيَتًِ زاُْض وَطُضِ زَخطآ".
ُٖض يُّ ضِيَطَِوَزا، تايبُمتُْسيًُنِ زيهُّ ًَٖطًََٓؤتًهِ ؾاليطَاخًَط، بطِوآًَٖإ 

ثُيربزٕ بُ َُبُغتِ ضِاغتُقًُّٓ خاوَٕ  ِٓ بُضُٖغتُنًِ زَمْبُ ُٓطُضّ تًَطُيؿت
ضزَواّ يُ ُّٓ خاَيُ نُ ضِاظُناض بُبُثًٌَ َقُ. تُْاُْت طىتُ )ٓاخًَىَض( يإ ْىوغُضّ ز

نُ وايُ ُٓطُضّ طُيؿنت بُ تًَطُيؿتِٓ بُضُٖغتُنِ  زايُ،َُتطغًِ بُزساَيًبىوُْ
ناَيرت زَبًَتُوَ، ُٓو يُ بطِوآًَٖإ بُ تًَطُيؿتِٓ بُضُٖغتُنِ يُ زَم ْاثطيٓطًًََٓتُوَ. 

وتىوَ، يُثاأل بطِوا بُ "زاُْضتُوَضّ"، ُٓو يُ ُّٓ تًَطِوآًُْ نُ وَبُض غُضجنِ زيًتاّ نُ
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ضِاظُّ زَم بُ ظَيِٓ  هِ فُيػُفِ نُ "ضِاظُناضتُوَض"ْٕباؾاضّ بريَُْساِْ ًَٖطًََٓؤتً
زَظأْ، زازَْآ. ثؿهِ ؾاليطَاخًَط يُ بُضيٓهطزُْوَّ بًاظِ ًَٖطًََٓؤتًهسا ًَٓذطاض 

ًا يُخؤططّ ضِاظُّ زَقُ ضىْهُ تا ثًَـ ُٓو ًَٖطًََٓؤتًو تُْ ؛دًَِ غُضْر بىوَ
ض ْازيِٓ، زَتىاَِْ  طُياْس ُٖض ضُؾُٓ زَقًَو ض زيِْٓزيًًُٓنإ بىو، بُآلّ ُٓو ضِاي

تًَبِ ثريؤظ وَبُض ضِاظُ بهُويَت. يُّ ضِِِووَوَ ؾاليطَاخًَط ًَٖطًََٓؤتًهِ يُ ضِاظُناِْ ن
ضِووَوَ بًاظِ و ضَُِْٖسّ ضُْسايُتًِ ًَٖطًََٓؤتًهِ بُضيٓرت نطزَوَ." يُّ ضِظطاض نطز

ُ ناْت يُ فُيػُفُّ ضَِِِخُٓططاُْو فُيػُفُّ غطوؾت ًَٖطًََٓتؤتًو يُطُأل ؾؤضِؾًَو ن
بُ ْاوًْؿاِْ "ؾؤضِؾِ نؤثُضًْهِ" يُ بًاظِ ظاْػتُ َطؤيًُناْسا باغِ  وَضِيَِ خػتْ

ناضيطُضيِ  ًَٖطًََٓؤتًهِ ؾاليط َاخًَط ُّٖ (27)يًَىَ زَنطآ، بُضاوضز نطاوَ."
ّ بُغُضَوَ زياضَ. ُّٖ فُيػُفُّ ضَِخُٓططاُّْ "ناْت" ؤَاْتًهِْفُيػُفُّ ضِ

 ط يُ ططيَساِْ يُتُى ضِؤَاْتًوْو ضَِواِْ ًَٖطًََٓؤتًهِ ؾاليطَاخًَضًُتًِ ظيٓسوَ
ُٖوَيساِْ ُٓو  بؤ زاْاِْ ضِيَػاياًَْهِ َايُّ بُناضًَٖٓاِْ طؿتِ، وَباضٖاتىوّ ططيَساِْ 

يُ ُٖض دًًَُى َاخًَط "ّ تًَطِوآًُّْ ؾاليطُُٓثًٌَ بيُتُى فُيػُفُّ ضَِخُٓططاُْ بىو. 
و " ضِؤْطاوّ فُيػُفُّ ضَِخُٓططاُْبُزساَيًبىوًَْو ُٖبىو، ًَٖطًََٓؤتًهًـ يُويًَُ

إ بُو دؤضَّ نُ ْىوغُض خؤّ يًَِ تًَسَطات، ي-َُٖضَثًَىيػتًِ تًَطُيؿتِٓ ْىوغُض
 (28)ىو".باْسؤضيَهِ ضِؤَاْتًهِ ب-تُْاُْت باؾرت يُ خىزّ ْىوغُض

 
 تيؤزيى هيَسميَيؤتيكيى شاليس ماخيَس )ىياشى داىةز(: -  

 ضُقسا، ضِيَو خطاوَ: تًؤضيِ ًَٖطًََٓؤتًهِ ؾاليط َاخًَط يُ زَوضّ زوو
ًطُطُىل ب ًَىاظَ تايبُتُناِْ زَضبطِئْتًَطُيؿتِٓ ضِيَعَاًِْ تًَهطِاّ ؾ-1

 .و تًَٗعضيِٓ ُٓو يُ ططَويسايُشياوَظَآْاغاُّْ فُضُْٖطِ نُزاُْضّ ططمياْهطاو، تًًَسا 
يإ بُٖطَّ  ،نًٓهِ يإ زَضووْٓاغاُّْ ظَيًًُٓتِ ْاويَعَُتًَطُيؿتِٓ ت-2

ُٖضزووى ضُقُنُ، ًْؿإ زَزَٕ نُ ؾاليط َاخًَط قُضظباضّ  (29)زآًَُٖضاُّْ زاُْض.
ئ، بريَُْساِْ ضِؤَاْتًهًًُ نُ يُو باوَضَِزا بىوٕ ُٖض ؾًَىاظيَهِ تايبُتِ زَضبطِ

ُٖضضُْسيـ ْاويَعَ بًَت، بُ ضاضّ ْاضاضّ زَضخُضّ ُٖغتًاضيِ فُضُْٖطِ يإ ضِؤسًَهِ 
ًََصوويًِ   يُ ضُٓ*ّ فُضُْٖطِْبُضيٓرتَ. ضِاظُيُنِ زضوغت، ُْى تًُْا تًَطُيؿنت

ىيػتًًُى زاُْض زَخىاظآ، بَُيهى تًَطُيؿتِٓ وضز يُ ظَيًًُٓتِ ْاويَعَّ ُٓويـ وَى ثًَ
( زَطاتُ ٓاناّ act of divinationَُُٓ تًُْا بُ "ثًَىاضطؤيِ" ) ًَٓتْيُتُى خؤيسا زًََٖ

زَثُضِشيَتُ غُض "بُضدُغتُبىوُْوَ"ّ َٔ بُ باظزاًََْهِ وْبًٓاُْ"ؾٗىزّ"  ـ ضِاظُ
)ويصزإ( ّ زاُْض. ضِِِاظُناض بُ زيتِٓ ُّٓ "َٔ"َ يُ ضُٓيُنِ فُضُْٖطًِ طُوضَتطزا، 
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ُناض بُ زيتِٓ ُّٓ "َٔ" )ًٓطؤ(يُ يُ ضُٓيُنِ زاُْض باؾرت يُ خؤّ زَْاغًَت. ضِاظ
 (30)فُضُْٖطًِ طُوضَتطزا،  باؾرت يُ خىزّ زاُْض، زاُْض زَْاغًَت.

 
 و زِاظةى دةزووىياضاىة لة ديدى شاليسماخيَسةوةزِاظةى شماىياضاىة

فاُْوَ غُيط فُيًُغىو وَى ٓاَاْر يُ اليُٕ بريَُْسإْ و ُّٖظَإ، ُّٖ وَى ٓاَطاظ
و ُّٖ ى زوو ضَُهِ ٖاوثُيىَغت، ُّٖ دًاو "تًَطُيؿنت" وَزياضَ "ظَإ"نطاوَ. 

ظَوَْسٕ. ُٓطُض  ٖاوثُيىَغت، نُ يًََُْى يُنسا تًَهتُْطاوٕ، َايُّ َؿتىَطِّ ظؤضو
ظَإ وَى ضِايَُيهُضَّ تًَطُيؿنت يُ ًًًَََٖهِ ٓاغؤيًسا يُبُضضاو بططئ، زَتىاْني وَى 

بُضبًَص زَطىاظيَتُوَ يًَِ بٓؤضِئ، بُآلّ ُٖض يُو زََُزا ٓاَطاظيَو نُ تًَطُيؿنت بؤ 
-ًػتًَُهِ ضَُهًسا يُ زايو زَبًَتْ ٓاخًَعطُنُّ تًَطُيؿنت ضُؾِٓ ظَإ يًَُْى غ

 )طفتىطؤ(زايُ. يُ زََىزوونطزٕ -طازاًََط طىتُِْ
و يُ ًَٖطًََٓؤتًهاّ ؾاليطَاخًَطزازَضووْٓاغِ  غُضَُٖيساِْ بابُتًَهِ وَى ظَإْ

وَٖا تًؤضيِ وَضطًَطِإ يُ الّ ْاوبطاو، يُ غُضَُٖيساِْ ُْٖسآ طُْطُؾُّ فُيػُفِ ُٖض
، غُضضاوَ ٓاوَظَوَ خُضيو زَنُٕ ُغاًَْو نُ خؤيإ بُ نايُّ ظَإْيًَُْىإ ن

. بُآلّ ؾاليطَاخًَط ًٖض َُٖيىيَػتًَهِ زياضيهطاوّ يُباضَّ فُيػُفُّ ثُيىَغت زَططيَت
ُططت. يُدًَِ ُٓوَ، زَنطآ ُّٓ َُٖيىيَػتُ يُ زووتىيَِ بُ ظَإ بُ ؾًَىَيُنِ دًا ْ

زيبهُيت. ًَٖطًََٓؤتًها بُ باضَّ زَضووْٓاغِ، زيايهتًوْ واُْطىتاضَناِْ يُ
 تًَهطِايإ، بًَذطُ ُْٖسآ يُ َُٖيىيَػتُناِْ زواتطّ، قىضغايٌ-َُٖيىيَػتُناِْ زواتط

 يبُتِ ًَُٖايإ بؤ بهُئ:نُ زَنطآ بُؾًَىَيُنِ تا -َُٓتِ ًَٖطزَضيإ ثًَىَ زياضَ
يُ واُْطىتاضَ زَضووْٓاغاُْناْسا، ؾاليطَاخًَط َُٖيىيَػتًَهِ ْعيو يُ َُٖيىيَػتِ -1

ًَٖطزَض يُ َُغُيُّ بٓطًُّٓ ظَإ )تاضِازَيُى بُطىيَطَّ َُٖيىيَػتِ ًَٖطزَض يُ 
ططت: ثًَىيػت ْانات وَض( 1772) بُضَُِٖ وتاضْاَُيُى يَُُضِ بٓطًُّٓ ظَإ

ّ ظَإ وَٖا ضِاظُ بهُئ نُ َُُٓ شيَسَضيَهِ يُظزاًِْ ُٖيُ، ُٖض بُو ؾًَىَيُّ يٓطًُٓ
ُٖغتُنإ ضِاظُّ بهُئ. يُدًَِ ُٓوَ  اْاّ دؤضَ زَضبطِيًَٓهِ غُضَتايٌنُ ْايىآ بُ َ

غاناضّ، نطزَيُنِ بُٓضَِتًِ  ًَٖٓاِْ ظَاِْ ًَْىَنِ بُٓاغاِْْزَتىاْني بًَصئ نُ بُناض
و ُٖضوَٖا بُٓضَِتِ َ بُٓضَِتِ ٖعضَو يُتُى نُتىاضيؿسا يُناْطريَوؾتِ َطؤيًُ. ُٓوغط

 غًُايُنِ ٖىؾًاضيِ خؤيُنِْ ًْؿاُْ ٓاوَظيًُ َطؤيًُ زياضَناِْ زواتطيؿُ،
 (31).ٓاضَظوو، يُ ٓاضازا ًًُْ ْٕ غُضيُبُضّ ُٖغتْدًاناضيًُنِ ضِووٕ يًَُْىإ ثُيربز
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غطوؾتِ يُنسيسا تًَو تُْطاوٕ. َ يُ زوابُزواّ ُٓوَ ٖعض( ُٖض يُ بُٓضَِتُوظَإ )-2
ُضَ ظَاِْ ًَْىَنِ ثؿت بُ ثاَيٓيًَٓهِ وضزتط، غُضَضِاّ ُٓوَّ نُزَضبطِبُ

ثًَىاضيسا ثُضَ بُ يُو ضِووَوَ نُ تُْاُْت َٓساآلًْـ يُ نؤَُآليُتًًُنإ ْابُغتًَت "
ىَْسيِ ، نُ وابىو ُٓوإ خؤبُخؤ بُ ٓاضاغتُيُنِ خؤبُخؤ سُظيإ يُ ثًَظَاًْإ زَزَٕ"

 (32).نؤَُآليُتًًُ
غُضَضِاّ تًُْا ُْٖسآ ضاالنًِ ٓاوَظيِ ظيَسَباض ْني نُ  ٖعض تًُْاو ظَإْ-3

َطؤظ، َطؤظ يُ ٓاشَأل دًا بهُُْوَ. بُثًَطُواُْوَ، ُٓواُْ يُ  دًاواظيًُناِْ ٓاشَآلْٕ
اض غطوؾتًَهِ زياضيهطاو بُغُضياْسا ب ٓاوَظيًُ َطؤيًُناْسا غُقاَطريَُْٕٖىو ثطؤغُ 

ٖعض( ويَُٓطُىل ُٖغتُنًِ َطؤظ  ُؾًَىَيُنِ تايبُت، ُٓواُْ )ظَإْنطاوَ. ُٖضوَٖا ب
 بُ ؾًَىَ َُُٖضُؾُٓنإ زَضَِخػًَٓٔ.

ؾاليطَاخًَط ُٖض يُ غُضَتاوَ وَٖا ططميإ زَنات نُ تًَٗعضئ يُتُى تًَٗعضيِٓ -4
يًَُْىإ ٖعضو ظَاِْ ىَيُى يُ ؾًَىَنإ (َ. ُٓوَف بُؾًًَطابق) ظَآْاغاُْ ثُيهاٍَ

 -1812) ُٓو يُ واُْطىتاضَ ضَِوؾتًًُناِْ يُ َُوزاّ غاآلًَِْْىَنًسا ٖاوطىيَطَيُ "
. ثاَيُٓضّ غُضَنًِ ثؿت ُّٓ ثاَيفتُنطزُْ، زَيىآ يُ زا ُٖض ُّٓ ناضَ زَنات"1813

بطاو ْاو نُ ببًٓطيَت نُ بطيتني يُ بابُتطُيًَوواُْطىتاضَناِْ ُٓو يَُُضِ زَضووْٓاغًًُوَ 
و زَغرتِاطُيؿنت بُ زَضبطِيًَٓهِ زَضَنِ زَخُُْ بُضباؽ. يُ ناضّ يُباضَياُْوَ تًَٗعضيىَ

و وَُظ بؤتُثاؾطزواتطّ خؤيسا وا زيَتُبُضضاو ُٓو تا ضِازَيُى يُّ باْطُؾُّ ٖاوؾًَىَيًُ 
زا ُٓو ْىوغًِ:"ضاالنًِ تًَٗعضئ يُ 1830ُناِْ غاَيِ يُ واُْطىتاضَ زَضووْٓاغً

 (33)بىوِْ ظَاْسا"يُ.بُضدُغتُ
يُتُى ( بؤ َاْا يُبُضضاو زَططيَت نُ ًِظ٘ر) ؾاليطَاخًَط بُضدُوًََْو-5

و ُٖض يُ بُٓضَِتُوَ وَى ٓاخًَعطُ َاْايًُنإ، ظاضاوَ تىمخُناْسا ٖاوطىيَطَ ًًُْ
–ُزياضزَ ظَيًًُٓناْإ "بريوبؤضىوٕ"ّ ٖاوثُيىَغت بُُٓفالتىوًًُْنإ، ي

mentalistic، ُُٓواِْ زيهُ بُ باف ظاْطاوَ إْضيتاًْايًُنُٕ ُٓظَىوْطُضا بنُ يُ الي 
ُ بُ بُناضًَٖٓاِْ وؾُ، يإ ضِيَػاطُىل بُناضًَٖٓاِْ يؿبَُيهى بُْس-غُضبُخؤيُ يُ ظَإ

َاْاّ زَضبطِيِٓ ُٓو َناِْ ًَٖطًََٓؤتًهازا زََيَِ:"وؾُنإ. ُٖض بؤ منىوُْ، يُ واُْطىتاض
و ضِيَػانأْ، نُ ططمياُّْ ُّٓ وؾُ-زيَتُ بُضًَُّٖهِ يُنتاوَ ؾتُّ نُ يُ دًٗاْ
 (34)يُنتايًُ ضِازًََْٔ".

و نطزَّ ضَُهػاظّ اضَناِْ زَضووْٓاغًسا زََيَِ ٖعضؾاليطَاخًَط يُ واُْطىت-6
conceptualization َُُٓ َيُتُى ُٓو  بُ ضِواَيُتِ ويَُٓطُىل ُٖغتُنِ ْاطُٕ )زياض
إ بُ ظَإ يإ يُناْطريّ ُٖيُ، ثًَهسشَ( بُآلّ و نطزَ ثًَىيػتًًَُٖيىيَػتُزا نُ فًهط
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)َُبُغت  (35)ِ غُضَنًِ يُنَُني زَطريغًَتُوَُّٓ خاَيُّ زوايِ زيػإ يُغُض خاَي
و ضَُِْٖسّ ؤ زؤخًَهِ فُيػُفِ ْاطُضِِِيَتُوَُٓوَيُ نُ ضَُهػاظّ تًُْا ب

يُ زايو  و زَضووٕ، ضَُهػاظّيُ يُ ًْىَضِيَطُّ بُضنُوتِ نطزَزَضووْٓاغاُْؾِ ُٖ
 ضَُهػاظيِ زَضووْٓاغاُْ(. = Conceptformationزَبًَت 

ُ ُّ ُْٖسآ يًنًَؿطِِِثُٖضوَٖا ضَِْطساُْوَّ ُّٓ َُٖيىيَػتُ بًَُٖعَ يُو  
طُآلَيُّ واُْطىتاضَ زيايهتًهًًُّ زواتطزايُ نُ بؤ تًَؤضيِ ناْت يَُُضِ  ًَٖطًََٓؤتًوْ

ضَُهُ ُٓظَىوًًْاُْ يُ ضِيَػاطُىل  بُ غُضجنسإ يُوَّ ُّٓ-ُٓظَىوٌْ زَطُضِيَتُوَ
بؤ  ُنإ زاَُظضاوٕ يإ ثًَهٗاتىوْْٕاٖىؾًاضاُْ يُثًَٓاو بُضَُٖٗاتِٓ ويَُٓ ُٖغتُنًً

 (36)طِاّ ضَُهُنإ وَضيإ زَطؤضِيَت.وَغفِ غطوؾتِ تًَه
ضيَو ِ ُٓوزا، بُضَو دؤَّ ؾاليطَاخًَط يُ قؤْاخِ ثىختُيزواتط ُّٓ ضَِوتُّ برينطزُْو

َإ، ضِاظُّ بُآلّ ظ َإْ بىاضّ ٖعض زَضًَتُ ثًَؿُوَ.زُْوَّ بىاضّ ظيُ دًانط
و بىاضّ َْاغطيَتُوَنًٓهِ زُبىاضيَهِ ت ظَآْاغاُْ زَخىاظآْ بىاضّ ٖعض بُ

 زَضووْٓاغًـ ُٖض بُو ضُؾُٓيُ. 
 

 فةلطةفةى ئاوةش
ىتاضَ ضِواْطُّ ؾاليطَاخًَطَوَ ُٖض يُ بُٓضَِتُوَ يُ واُْطزَتىاِْ فُيػُفُّ ٓاوَظ يُ

زَضووْٓاغًًُناًْسا بُزيبهُيت. بُآلّ يًَطَزا ْانطيَت يُ َُٖىو اليُُْناًًُْوَ بًدُيُٓ 
تًَهطِايإ ضَِطًإ -)ثطَْػًح(ّ ًَْىَْسيِ زواتط ُواؾُبُضباؽ. يُطُأل ُٓوَؾسا، ضىاض بٓ

ًَٖطزَض تايبُتُ بُ  بُضَُِٖ غُضَنٌنُ "زايُ، بُتايبُتِ ًَٖطزَض"يُ )ٖعضّ( 
( دًَِ 1778) تُؾهِ َطؤيًُ ُٖغتهطزٕ بُ ثُيربزْٕ "فُيػُفُّ ٓاوَظ نُ بُ ْاوّ

 ِ ُٖيُ: ططْطًًُنِ تايبُت وغُضجنُ
ٖاوؾًَىَيًإ  عّ ضِؤح يإ )ٓاوَظ(  يُتُى يُفْأ( ؾاليطَاخًَط ٖاوثًَىَْسيِ بًَُٖ

زوو َاْايُ  بُض زايُْطاْسِْ ًُّْٓؿإ زَزات. يُطُأل ُٓوَؾسا ُٓو يُ زوو الوَ يُ بُضاْ
)ُٖض " ْاوّ يٌَ بٓطيَت. ُ "ضِوساًُْتْايُٗوآ َُُٓ ب بُضَْطاضّ زَْىيَٓآْ

زايُْطاْسًَْهِ دُغتُ بؤ ٓاوَظ( ) ُٖض زايُْطاْسًَْهِ ٓاوَظ بؤ دُغتُ( "َاتطيايًعّ"، 
ًَهِ ِ يُنبىوُْٓو ًَُٖا بُ دؤضيَو يُ دؤضَناْ ضزوونًإ تا ٓاغتِ طىْاه َُٖيُُْٕٖ

 ثؿتًىاِْ يُ "شيإ" زَنات. ٓاوَظ  زَنات نُ يُدًََِ ُٓوزا زاُْيُْطًَِٓ يُفْ



 

 

  
 

 
 
 
 

 49   

  

ب(. ُٖضوَٖا ؾاليطَاخًَط تُؾو )يإ ٓاوَظ( بُ "ًَٖع" زَضىيَٓآ. بُّ دؤضَ يُ 
بُ ضِاغتِ تُؾو يُ "ًَٖع يإ زََيٌَ ( 3-1790َُِٖ يُباضَّ ٓاظازيًُوَ )بُض

 تىوَ.ثًَهًَُٗٓيُى يُ ًَٖعَنإ" ثًَو ٖا
)يإ ٓاوَظ( يًَُْى  ز(. ؾاليطَاخًَط زانؤنِ يُوَ زَنات نُ ًَٖع يُتُى تُؾو

نُ وابىو تُؾو يُ تىمخُناِْ وَى )ُٖغتهطزٕ، تًَطُيؿنت، خُياأل، ٓاوَظ،  ؛زايًَُٓاى 
  (37).ٓاضَظوو( ثًَو ُْٖاتىوَ. طُىلَ داض بُؾًَىَيُنِ زووفاقُ وَطُضِ زَنُوآ

 
 
 زِةوتى تيَطةيصنت لة الى شاليسماخيَس -

طًََٓؤتًهسا ًَٖطًََٓؤتًهِ ؾاليطَاخًَط نُ يُ ًََصووّ ًَٖ تايبُمتُْسيِ غُضَنٌ
ِ و ؾىيَٓسَغجًَهِ ًَٖطًََٓؤتًهِ َىزيَطُِْ، طُآلَيُّ ًَٖطًََٓؤتًهخاَيًَهِ وَضضُضخاُْ

زيسّ ُٓوَوَ: تؤزيَهُ بؤّ، يُ بُٓدًَهطزِْ ًََ طؿتِْ تًَهؤؾإ بؤ ثُيسانطزْٕ
(ّ تًَطُيؿنت يُ ؾًَىٍَ )ظاْػتًَهِ َُُٖنِ( يُ artٖىُْض ) ىًَٖطًََٓؤتًو ًَٖؿتا وَ"

 (38)ٓاضازا ًًُْ، بَُيهى ُٓوَّ ُٖيُ فطَضُؾًًُٓى يُ ًَٖطًََٓؤتًهُ تايبُتُناُْ".
تًُْا وَى ٓاَطاظيَو بؤ ضَِواْسُْوَّ  ثًَـ ُٓو )ؾاليطَاخًَط( ًَٖطًََٓؤتًو تًُْاو 

ًِ زَم، بُتايبُتِ زَقِ ثريؤظ يإ زَقِ نالغًو يُبُضضاو زَطريا نُ يإ وَى يًًََ
سآ ضِيَػاّ بؤ ُْٖ "Dann Hauer-زإ ٖاوَض"ثاؾهؤيُنِ يؤشيو تاوتىآ زَنطا نُ 

يـ ثًَؿرت وَى تُوَضيَو يُ ظَآْاغًسا ثُضِشابىوَ (Astَ ٓاغت )طُآلَيُ نطز. زياض
طؿتهؤيُى يُ ضِيَػانإ  "بَُيهى ثُجيؤضّ ُْٖسآ ياغاّ غُضّ. بُآلّ ؾاليطَاخًَط ُْى 

 ؛زَنطز نُ تًَطُيؿنت يُغُض بَُٓانُيإ وَطُضِ زَنُوآ، واتُ ظاْػتِ تًَطُيؿنت
 (39).ظاْػتًَو نُ زَيتىاِْ ضِيَٓىيَِٓ نطزَّ َُٖيًَٗٓذاِْ َاْا يُ زَم بًَت"

ثُضَّ بُ َ ضؤًُْتًًُو ض يُ باضّ ووَوَ، ُٓو ض يُ باضّ ضُْسيَتِْيُّ ضِ
ى ثُضِاْجُضِّ و ُْى تًُْا زَقِ ْىوغطاو بَُيهى زَقِ ظاضَنًؿِ خػتًَُْزاًَٖطًََٓؤتًو 

ّ زَقطُىل ثًَؿًٓاِْ خؤّ نُ ًَٖطًََٓؤتًهًإ يُ ضِاظُ و بُثًَطُواًَُّْٖطًََٓؤتًهًًُوَ
 ِ تًَطُيؿنتْ ضِاظُّ بُ بٓطًُّٓي، ؾاليطَاخًَط ضَِٖاو نالغًهسا قُتًؼ زَنطزَوَثريؤظ

زاْا. ُٖضوَى ثًَؿرت طىتطا، ؾاليطَاخًَط  ِ ثُيآَاَُّ ًَٖطًََٓؤتًوغُضَن
ْاضِووًِْ ضَِوتِ  ساَيًبىوًْإ بُ بُضَُِٖ يًًََِْبُثًَطُواُّْ ثًَؿًٓاِْ خؤّ نُ بُز

 )ُْى ٓاغايِ( زَظاِْْ ًَهِ غطوؾتِتًَطُيؿنت زَظاِْ، ُٓو بُزساَيًبىوِْ بُ بابُت
ّ ُٓو بُزساَيًبىوُْ يُقَُيُّ زا. َُٖيبُت ُّٓ ضَِوتُّ ٖعضَ ًَٖطًََٓؤتًهِ بُ ضَِويَُٓض
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ْاوبطاو زَتىاِْ بُ ًًٓٗاَططتىوّ وضَّ ضَِخُٓططاُّْ ُٓوغُضزََُ يًَو بسَيتُوَ نُ 
ط بُ ثطِاوثطِ يُشيَط باْسؤضّ فُيػُفُّ ضَِخُٓططاُّْ ناْت بىو. بُآلّ ؾاليطَاخًَ

ًا ثُيآَاَُّ ًَٖطًََٓؤتًهِ يُ تًَطُيؿنت ُْى تُْ دًَطؤضِنًَِ بُزساَيًبىوْٕ
نُ ثُيآَاَُيُنِ ناتِْ داضْاداض -تَُتىَاِْ زَقُ تايبُتُنإ  ِْتُْطُبُضّ يًًََ

بَُيهى تًَطُيؿتًٓؿِ نُ يُنٔ ثًَؿًٓإ بُؾًَو يُ ضِاظُ بىو، بُ ٖاوطىيَطَ )َعازٍ( بىو، 
 يُقَُيُّ زا.

ؾاليطَاخًَط ُْبىو، ثًَؿرت  َُٖيبُت بُناضًَٖٓاِْ ظاضاوَّ تًَطُيؿنت زَغجًَؿدُضيِ
- understandingناْت يُ نتًَبِ َُٖيػُْطاْسِْ ٓاوَظّ ثُتِ تًَطُيؿنت )

verstandِو يُو وٕ ًَٖٓايُ نايُوَُٓظَى )قابًًت(ّ تًَٗعضئْ (ّ وَى بُضؾًاًَْت
ُٓظَىوًَْهسا ُْٖتُؾِ  ضئْباوَضَِزا بىو نُ نطزَّ تًَطُيؿنت ـ نُ يُ َُٖىو تًَٗع

( بُ ثُيطَِوّ Fichte(ّ َطؤظُ. فًؿتُ )rationalityزَضنُوتِ ٓاوَظَُْسيَتِ )-ُٖيُ
 Doctrine of)تًؤضٍ(ّ ظاْػت ) يُ ناْت ُٖوَيِ زا تا يُ ثُضتىونِ زونرتئ

Scienceاغتٓتاز(  ُٗجنًََِٓ( تًَهطِاّ ظآًِْ َطؤيِ يُ ضاالنًِ ظَيٓسا بُضَجنا(
بُنطزَيُنِ بؤ يُنُجماض تًَطُيؿتِٓ  بُآلّ َُُٓ ؾاليطَاخًَط بىو نُ (40).بهات

يىَُضدُناِْ ٖاتُٓزيِ ضاضَّ ًَٖطًََٓؤتًهِ بُ تاوتىيَِ ُٖ ًَٖطًََٓؤتًهِ ظاِْْ
 ضِاظُ ضِاطُياْس. بُ ؾًَىَناِْ تًَطُيؿنتْ

 بُ يُنػإ زَظاِْْ هطِاّ َطؤظُنإويَطِاّ ناضيطُضيِ زيهاضت نُ ٓاوَظّ يُ نٔ تًَ
ُ بُغُض نُؾُ فًهطيًُنُّ ُٓو غُضزََُزا زيهاضتِ ن وَظطُضايٌباضغتِ ٓا

ضيِ ُٖغتجًَهطاو بىو، يُطُأل ُٓوَؾسا ؾاليطَاخًَط نُوتبىوَ شيَط ناضيطُ
ؾِ يُتُى نُغاًَْهِ وَى بطاياِْ ؾًًَطًٌَ ضِؤَاْتًػًًُُْناُْوَ نُ زََىزوو

(Schlegelُٖبىوَو ) ُاليُنُوَ يُ بًًُُتِ ثُُْواظّ تانايُتًًُ. " يُواُْوَ فًَط ببىو ن
و خىاظّ زيهاضتِ، ُٓوّ بُ الّ خػتُٓضِووّ ٖىُْضيَو بُ ْاوّ ًَٖطًََٓؤتًو يُ سُظ

خىاظّ  نُيفْو يُ اليُنِ زيهُوَ زيَهِ طؿتِ بؤ تًَطُيؿنت ضِازَْانُغتُنِ ًََتؤ
دُخت يُغُض ضَُِْٖسّ  نُ ّفُيػُفًِ ضِؤَاْتًهًِ ُٓو، بىوَ َايُّ ُٓوَ

طُضضِ خىيًاّ خػتُٓضِووّ ًََتؤز  (41).نت بهات"ثًَؿطؤياُّْ تًَطُيؿ زيايهتًهِْ
غُضَُؾكِ َامتاتًو وَى باؾكُّ ظاْػتِ اظيَو بؤ ْاغًِٓ بطِواثًَهطاو بُوَى ٓاَط

ِٓ َطؤيِ تًَطُيؿت شطاضّ ُٓو بىو، بُآلّ بًَتىاْايٌُٓضخُياْهُض، َرياتِ زيهاضتًِ ضِؤ
زياضزَنإ نُ ناضيطُضيِ  و غٓىوضزاضبىوِْ يُ ْاغًِٓ َُيساِْيَُُضِ ْاغًِٓ زَوضوبُض

و (divinatory) زونرتيِٓ ناْتِ يُ الّ ضِؤَاْتًػًعّ بىو،" ضِيَسؤظَيُنِ قُضغُنِ
زيايهتًهًِ زَخىاغت نُ ُٖضزوونًإ تايبُمتُْسيِ زياضّ ًَٖطًََٓؤتًهِ 
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ِ ُٓو يُ زوو ضِووَوَ تاوتىآ بهُئ. زَتىاْني ضَُِْٖسّ زيايهتًه (42).ؾاليطَاخًَطَ"
ُواُٖنُؾِ و طًََٓؤتًهسا زَياًًََْٗٓتُ نايُوَطىتُظاياُّْ نُ ُٓو يُ ًَٖط "يُنُّ ُٓو

 -ُّ ضِوآًْسايُ يُن-و ؾُقًَِ زووٓاقاضَ نُ يُ ُٖضزووى اليُوَ زابُؾهاضيًُنِ زووفاقُ
بُ زشيُى زيَُٓ بُضضاو، بُآلّ بُ غىونُ تًَطِاَاًَْو وَزياض زَنُويَت نُ ُٖضزوونًإ زوو 

و ْىيَٓطُيُى بؤ بؤ تًَجُضِئ بُ اليُِْ بُضاْبُضُٖض اليُنِ ضِيَطَِويَو  يُِْ نُتىاضيَهْٔال
طًََٓؤتًهِ يُّ ضِووَوَ، زيايهتًو يُ ًَٖ (43).طُيؿنت بُ ٓاقاضّ زشيُنِ خؤيُتِ"

وويُنِ زيهُّ ضَُِْٖسّ َُٖيًَٗٓذاِْ ًَٖطًَُوَ ْعيهُ. بُآلّ ضِؾاليطَاخًَطزا يُ 
ًَط، بُزَيًٓايًُوَ ؾُْىنُوّ ُٓو يَُُضِ ثطؤغُّ ِ ًَٖطًََٓؤتًهِ ؾاليطَاخزيايهتًه

وَزيٗاتِٓ تًَطُيؿتُٓ. نُ وابىو، زيايهتًو بُ الّ ؾاليطَاخًَطَوَ زيايهتًو بُ َاْاّ 
ٖىُْضّ تًََطُيؿتِٓ زووغُضَيُ. ُٖضوَى ثًَؿرت طىتطا، "بُزساَيًبىوٕ" يُ زيسّ 

َطؤيِ بُ ضُؾًَٓهِ بَِ  و غُضيُبُضّ ظآًَِْو باوَؾاليطَاخًَطَوَ ىلَ زَضباظُْبىو
ُٓوال زيايهتًهًًُ. َُٖيبُت بُّ ٓاقاضَؾسا ؾاليطَاخًَط بُ ؾًَىَيُنِ  َُٓالو

ُو ٓاَاجنُّ نُ يُ ضِيَطُيُوَ ُٓفالتىوِْ يُ زيايهتًو تًَسَطات، واتُ زََىوزوونطزٕ، ب
ِ ضِيَصَيِ دؤضيَو يُ َُُٖنًَتَناُْوَ َُٖيبهؿًنَيْ زَغتُإ بُ زَ غٓىوضزاضخىيُ
و نطزَّ هًًُّ ٖعضّ ْاوبطاوّ َىتىضبُ نطزابطات. "زواتط طازاًََط ُّٓ ضَِوتُ زيايهتًضِ

( the logic of question and answerثطغًاض ) َآلّْتًَطُيؿتِٓ يُغُض يؤشيهِ و
 (44).زاَُظضاْس"

بريوبؤضىوُْ ًَٖطًََٓؤتًهًًُناِْ ؾاليطَاخًَط يُنُجماض ثاف َطزِْ يُ  زووتىيَِ 
قىتابًًُنُّ  َُناِْ بُ ثًَساضىوُْوَّ ٖاوضِآْثًَهٗاتىو يُ طؿتهؤّ بُضُٖبُضطًَهِ 

ًْا نطايُوَ. ُّٓ طؿتهؤيُ تُبآلو 1838" يُغاَيِ F. Lucke-فطيَسضيـ يؤنُ"واتُ 
بُضَُِٖ وَغُضيُنٓاِْ يُ يُ خؤ زَططت نُ ظؤضبُيإ  بُؾًَو يُ زَغتٓىوغُناِْ ُٓو

آلّ غاآلًََْو زواتط يُنًَو يُ قىتابًًاِْ طازاًََط خىيَٓسناضَناًًُْوَ بُضُٖظ نطابىوٕ. بُ
( َُٖىو وتاضَ بآلوُْنطاوَو زَغتٓىوغُناِْ H. Kimerle-ٖايٓتؼ نًُطيُ"بُ ْاوّ 

 )ظَِٓ، ظَاِْ( قؤْاخبُْس بىاضّ ًَٖطًََٓؤتًهِ بُطىيَطَّ ناتُنِؾاليطَاخًَطّ يُ
زتطّ ُٓطُضّ ؾطؤظُّ وض نطا نُنتًَبو ٓاَازَ 1859ُٓو يُ غاَيِ بُ تًَهؤؾاِْ  ْٕنطز

ُناِْ ؾاليطَاخًَطّ يُ ثُْاّ تاوتىيَِ وَضضُضخاِْ فًهطيِ بريوبؤضىوُْ ًَٖطًَََٓؤتًهً
ُٓو ضَِخػاْس. ثًَـ بآلوبىوُْوَّ ُّٓ بُضَُُٖ، َُٖيًَٗٓذاِْ باو يُ ًَٖطًََٓؤتًهِ ُٓو 

بُؾًِ  ظياتط ضِووّ يُو واُْطىتاضاُْ بىو نُ ؾاليطَاخًَط يُ ًَاِْ غُضزََِ غُضؤى
 1834تا  1811يُظزآْاغًِ ثطؤتػتاْت يُ ظاْهؤّ بُضيني، يًَُْىإ غاآلِْ 

نُ يُ ثًَطُِْ  1810تا  1805و زَغتٓىوغُناِْ يًَُْىإ غاآلِْ ًَٖٓابىوًُْ ٓاضاوَ
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زَضبطِّ ٖعضّ ُٓو بىو، نَُرت وَبُض غُضْر خطابىوٕ. بىوْٕ بصيَطويَصيسا  قػُّ ُْغتُمْ
ضِازَيُى ُْطؤضَِ، بُآلّ طُآلَيُّ ًَٖطًََٓؤتًهًِ ُٓو تا ُنآُِْطُضضِ ًًََُٖ غُضَنًً

تاوتىآ بريوبؤضىوُْناِْ ُٓو، بُطىيَطَّ ضِيعبُْسيِ ناتُنِ ًْؿاْسَضّ ُٓوَيُ نُ 
نَُرت زَثُضِشايُ غُض ؾطؤظُّ  ُبُغتِ ُٓو غُضَتا ظَاْتُوَض بىو،ًَٖطًََٓؤتًهِ دآ َ

 (45)زَضووْٓاغاُْ.
 

 )باشىة(ى هيَسميَيؤتيكى* طةآللَةى ضووزِ كييكىءةةى تزِاظةى زِيَصماىى، زِاظ
ضِاطُياْسِْ َُُٓ نُ "تًَٗعضئ طفتىطؤيُنِ ًَْىَنًًُ" ؾاليطَاخًَط بُ 

(Schleirmacher, 1998,p.9ُٓضنِ ًَٖطًََٓؤتًو ) ْبؤ زَغرتِاطُيؿنت بُ تًَطُيؿنت 
نُ يُ اليُنُوَ  ،زَظاًَْت( بُ ُٓضنًَهِ زووغُضَ utterance( redeضِاظُّ ضِيَهُوَْس ) 

ىإ ْىوغُضو خىيَُٓض )ٓاخًَىَضو زَثُضِشيَتُ غُض ظَإ ضُؾِٓ بُغتًًََٓهِ ٖاوبُف يًَُْ
ِ زاُْض ضُؾِٓ ٖؤناضّ نطزَّ زيهُوَ غُضوناضيِ يُتُى تانايُت و يُ اليُنِبًػُض(

 ( نُ زَضنُوتِ ٖعضَ. يُ زيسّ ُٓوَوَ:sprechact) ٓاخاوتُيِ
ِ نطزَّ ظَئ فاّ ْانطيَت، َُطُض ُٓوَّ ضُؾِٓ زياضيهاضيًُنِ ضِيَهُوَْسيَو ضُؾٓ

ظَاِْ بًَتُ تًَطُيؿنت، ضىْهُ خسووّ ظَإ ظَئ نؤت زَنات. ُٖضوَٖا ضِيَهُوَْسيَو 
ضُؾِٓ نؤتِ ظَإ ْايُتُ تًَطُيؿنت، َُطُض وَى نطزَّ ظَئ بًَتُ تًَطُيؿنت، ضىْهُ 

نىتاوَ نُ خؤّ بُ زَغاويَصّ ٓاخاوتُ ثُضَ بُغتًَِٓ زياضيهطزِْ تاى ضَِطِ يُ ظَيٓسا زا
 زَغتًًََٓت.

ُٓضنِ زووغُضَّ ًَٖطًََٓؤتًو يُ بُضَوضِووبىوُْوَ يُتُى ضِيَهُوَْسيَهسا، يُ ثُْاّ 
واتُ غىوضِّ -ُ بُٓضَِتًًُنإ يُ ًَٖطًََٓؤتًوُٓوَ زَضبطِّ يُنًَو يُ َُغُي

َُُٓف بَُٓاّ  َ،"hermeneutic circle-باظُّْ ًََٖطًََٓؤتًهِ"ًَٖطًََٓؤتًهِ يإ 
 ، واتُ زابُؾِ ضِاظُؾاليطَاخًَطزا طُآلَيُّ ًَٖطًََٓؤتًهٌ يُ زابُؾهاضيًُنِ غُضَنًُ
 Psychological) نًٓهِ يإ زَضووْٓاغاُُْضِاظُّ ت بُغُض ضِاظُّ ضِيَعَاِْْ

interpretation.) 
و غاُّْ ضِاظُايبُمتُْسيِ زَضووْٓاغُضَضِاّ ُٓوَّ بُ باوَضِّ نًُطيُ غُضْر يُ ت

ثؿتطىيَدػتِٓ تُوَضيَتًِ ظَإ، يُ وَضضُضخاِْ ٖعضيِ ؾاليطَاخًَطزا وَبُضضاو 
زَنُويَت، بُآلّ ْابآ يُبريَإ بطًَت نُ َُيساِْ وَطُضِخػتِٓ ًَٖطًََٓؤتًو يُ زيسّ 

يًَهساُْوَيُنِ زيهُ بُٓواؾُطُىل اخًَطَوَ بُ بُضزَواَِ ظَاُْ. بُؾاليطَ
ضِاظُّ ُٓو ؾتُيُ نُ يُ ظَاْسا  تًُْا ضِووّ يُ تًَطُيؿنتْ ًاوتًَُْٖطًََٓؤتًهِ ُٓو 
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تًَهؤؾاِْ ؾاليطَاخًَط  بَُٓاّ طُآلَيُّ نًُطيُ، ُٖوألْ ضِووزَزات. نُ وايُ، يُغُض
واتُ  ؛ضِاظُ بُواُْوَ بُْسَ َ ظَاًًُْنإ بىوَ نُ تًَطُيؿنتْغُضَتا ضِووّ يُ ثًَدىاظ
زَنات، ُٖيىَُضدًَو َُٖيػىنُوتِ ٓاخاوتُيِ يىاوًُّٓ ظََ ْىظَإ ضُؾِٓ تُواوَتًُ

ؾإْ بُغُض زاُْضزا زَغُثًَٓآ نُ ُٖض بُطىيَطَيإ زاُْض َاْايُى يُ ثًَطُِْ و
غتِ ُّٓ ضِاظُناضيـ يُ ضَِوتًَهِ ثًَطُواُْزا ُٖض بُ خىا ضِيَهُوَْساْسا زَثًَطًَتْ

 بُ َاْانُيإ ضِابطات.  ضِيَهُوَْسإ زَقَُيؿًَٓآ تا زَغتِ ُٖيىَُضدُ، ناالِْ وؾإْ
يُ زيسّ ؾاليطَاخًَطَوَ تًَطُيؿنت يُ ضاالنًًُى ٖاوؾًَىَّ ٓاخاوتُٓ، ُٖضزووى يُ 

( ّ َطؤظ و تىاْػتِ ُٓو يُ ٓاخاوتٓسا نُ بُضِاغتِ Linguisticalityضِووّ ظَامنُْسّ )
ُٓو  و ْاغًِٓ يَُُضِ ظَاُْ، غُضضاوَ زَططٕ.ُبُ َاْاّ باآلْىاضِيِ ُٓو بُغُض ٓاخاوت

َُبُغتِ ُٓوَ بىو نُ ُٖض َطؤظًَو بُ بُضياًَْهِ ظَاِْ تُياض نطاوَ نُ زَبآ بُ 
و بُ هِ تايبُت يُ ًََصووّ ُٓو ظَاُْغاتًَ ىوِْ ظَاًَْهِ زياضيهطاو يُ ٓإْفًَطب

ْاخُنًهطزُْوَّ ضِيَػاطُىل ضِيَعَاًِْ ُٓو ظَاُْ وَزّ زيَت.. َطؤظ تىاْػتِ  
بُ  خاوتُ زَخاتُ ضِوو، زَضزَبطِيَتْىتاضّ، نُ ٓاظَآْاغاُّْ خؤّ يُ نطزَّ ط

ؾًَىَيُنِ ٖاوؾًَىَ تىاْػتِ ظَآْاغاُّْ َطؤظ، تًَطُيؿنت يُ ٓاخاوتُّ ُٓواِْ زيهُ 
نطزَّ تًَطُيؿنت بُتُواوَتِ  ات. يُ بُضَجناَسا نطزَّ طىتاضّْبؤ خؤّ يىاو زَن

 (.Muller, 2006, p. 10) .ثُيهاَيِ يُنسئ
 ٕ ُْى طؿتهؤيُنِ وَغتاو يُ وؾإّْ ؾاليطَاخًَطزا ظَاَُٖيبُت يُ باوَضِ

و يًَىضِيَص يُ زآًَٖاُْ. يُّ ضِووَوَ زاُْض زَتىاًَْت بَُيهى شياًَْهِ ثُيتا ُ،يَػاناْضِِِ
 ُُتِْبُ زَغهطاوَيًُنِ ظياتطَوَ بًً ؤّ يُ قاثؤضِّ ٓاخاوتُ بسًَََٓآْتانايُتًِ خ
تُْاُْت بطِيَو يُواًْـ يُ نُغتُنِ  يَتِْ خؤّ يُ ضِيَطُيُوَ زَضبربِزَغجًَؿدُضي

ُٓو تاظَباواُّْ نُ بُضوبىوَِ تانايُتًِ  ؛تاظَباواًَْو بًًََٓتُ ًَْى َُيساِْ ظَاُْوَ
نابطاّ زاُْضَ، بُآلّ زَبآ بُؾًَىَيُى يُ ؾًَىَنإ يُتُى ُْٖسآ اليُِْ طؿتًِ ظَاْسا 

تًهًـ ثُيهاأل بًَت تا تًَطُيؿنت بؤ ضِاظُناض يىاو بهطيَت. ثُيآَاَُّ ًَٖطًََٓؤ
آَاَُيُ يُ (َ. ُّٓ ثُيًقتطٚات) و ثًَدىاظَنإزؤظيُٓوَّ ُّٓ ُٖيىَُضداُْ

ِ ظَإ يُ غًُاي ثُْاّ تاوتىيَِ تىمخطُىل َاززّْ نُغتُنِ ُٓضنًَهِ زووغُضَزا، يُ
ِ تًَطُيؿنت يُ تانايُتضِاظُّ ضِيَعَاًْسا، زَثُضِشيَتُ غُض نُّٓ ُٓو ويَهًَٗٓاُّْ نُ 

 نًٓهِ يُ ُٓغتؤّ زَططيَت. تاوتىيَِ ؾًَىاظُُٓضنًَو نُ ضِاظُّ ت ؛زاُْض يىاو زَنُٕ
(Styleنُ خؤّ بُضوبىوَِ نا )و طؿتًَتًِ ظَاُْ، ِ زاُْضضيًَهِ زووغُضَّ تانايُت

تٔ يُ بريؤنُّ و بُ َُوزاططبُضَ بُضَ طضِيَدؤؾهُضّ ُّٓ ضِاظُيُيُ. بُآلّ ؾاليطَاخًَ
تًَٗعضئ، تىمخطُىل زَضووْٓاغاُْف زَخعيًََٓتُ ًََْى ضِاظُّ  ثًَهٓىوغاِْ ظَإْ
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نًٓهِ ُغاُْ يُدًَِ ضِاظُّ توَّ ضِاظُّ زَضووْٓاو وَى زَطىتطَّ ظاضاُنًٓهًًُوَت
 Sympatheticطُآلَيُّ تًَطُيؿتِٓ ٖاوغؤظاُْ )زًًَََٖٓت. ُٓو بُ بُناض

understanding خىاظياضَ تا ْؤشَْهطزُْوَّ ظَيًًُٓتِ زاُْض يُ ضِيَطُّ تىمخطُىل )
ْسِْ بُضُّٖ يُ ضًََِْىًَٖٓاُْوَّ ضَِوتِ ٓافطا ْٓاغاُْ وَى ُٓضنِ ًَٖطًََٓؤتًوْزَضوو

اْتايًُنِ ٖاوبُف يًَُْىإ ظًََُّٓ زَغرتِاطُيؿنت بُ تًَطُيؿنت تًَبًِٓ بهات، بؤيُ ث
ًِ زاُْض بُ بصيىاًِْ قُضؽ ًَْى زًْاّ تانُنُغظُناض زازَْآ نُ تًًَسا زظَنطزُْو ضِازاُْض

ضًسّ و ضًََِْىًَٖٓاُْوَّ بُضُّٖ يُ اليُٕ ضِاظُناضَوَ يىاو بًَت. ُٓطُضضِ )سسؽ(
ظَإ بعاًْت، يُطُأل ُٓوَؾسا،  ْاتىاِْ ُّٓ ضَُِْٖسَ ٖاوبُؾُ بُتُواوَتِ ٖاوتاّ

ُٓو ؾتُّ  تًَطُيؿتِٓ ٖاوغؤظاُّْ ضِؤْطاوّ غُضضاوَ بُضُٖغتُنًًُناِْ ظَاُْ، ُْى"
و بُ بُضزَواَِ ظَإ تاقاُْ ٓاَطاظيَهُ نُ (Bowi, 2005, p. 75)زاُْض ضَِخػاْسوويُتِ"

ِٓ تانايُتًِ خؤّ يُبُضزَغتًسايُ. يُّ ضِووَوَ، تاوتىيَهطزِْ يُنًَو زاُْض بؤ  زَضبطِي
يُ ُٓضنُ غُضَنًًُناِْ ًَٖطًََٓؤتًهُ، ضىْهُ ظَإ بُغتًَٓػاظّ ٖاتُٓزيِ 

 نًٓهًًُ.ُض يُ ثاْتايًِ ضِاظُّ ت ض يُ ثاْتايًِ ضِاظُّ ضِيَعَاِْْتًَطُيؿنت، 
َٓاَُّ ًَٖطًََٓؤتًو يُ ثُْاّ ُٖضوَى طىتطا، زووغُضَ يإ زووٓاضاغتُبىوِْ ثُيا

نًٓهًًُ، ًَُٖا بُ يُنًَو يُ ُت ضيِ ضِِِاظُ بُ ضِاظُّ ضِيَعَآُِْْوَزا بَُٓاّ زابُؾها
ُيُّ غىوضِ )باظُْ(ّ َُغنُ  ،َُغُيُ بىًْازيًُناِْ ًَٖطًََٓؤتًهًـ زَنات

ضَِوتِ زَغرتِاطُيؿنت بُ ُيُّ غىوضِ زَضبطِّ ُٓوَيُ نُ يُ. َُغًَٖطًََٓؤتًهًُ
ًَطُيؿنت، بُضزَواّ يُتُى زوو ٓاقاضزا بُضَوضِووئ نُ تًَطُيؿنت يُ ُٖضناّ يُواُْ بُوّ ت

 َُُٖنًَو، ٓاقاضّ بُضاْبُضّ خؤّْيُنًَو يُّ ٓاقاضاُْ، ضُؾِٓ  ؛زيهُياُْوَ بُْسَ
خاَيُناِْ زيهُف يُخؤ زَططيَت نُ تًَطُيؿنت يُ ُٖضناّ يُّ خاَيُُْف بُ تًََطُيؿنت 

بُضَوَ بُْسَ. َُٖيبُت، يُ اليُنِ زيهُوَ، تًَطُيؿنت يُ َُُٖنًـ يُّ َُُٖنُ غُضيُ
 يُ ططَوّ تًَطُيؿنت يُ ثاشَناُْ.

يُاليُٕ -ثًَـ ؾاليطَاخًَط-ًَطو زيًتاّ ُّٓ غىوضِ)باظُْ(َ نُ بُ طًَطِاُْوَّ طازاَ
 .Dilthey, 1996, p( ٖاتبىوَ ٓاضاوَ )rhetoricزواْسَضٍ ) )ٓاغت(َوَ يُ َاْاْاغِْ

148; Gadamer, 2004, p. 24 ُيُغُض زَغتِ ؾاليطَاخًَط بؤ يُنًَو يُ َُغُي ،)
بُّ  بًَت،؛ضَِْطُ ضُؾِٓ ططْطرتئ َُغُيُّ ًَٖطًََٓؤتًو بىًْازيًُنإ وَضزَطؤضِيَتْ

ُٖض  تًِ زَغرتِاطُيؿنت بُ تًَطُيؿنتْنُ ًَٖطًََٓؤتًو زَثُضِشيَتُ غُض ضًؤْايُ ّثًًَُ
(. بُ referential movementبعاوتِ طُضِاُْوَيُ )تًَطُيؿتًَٓهًـ بطيتًًُ يُّ 

زاْجًاْاِْ ؾاليطَاخًَط: " ْاغًِٓ تُغٍُ بُضزَواّ ثُُْواظّ ُّٓ غىوضَِ ٓاؾهطايُيُ نُ 
 ًَىَّ ثُيىَغتُ زيَتُ تًَطُيؿنتُْٖض ُْٖسَنًَو يُ ضِيَطُّ َُُٖنًَهُوَ نُ ث
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 ,Schleiermacher) تُ زّ"بُثًَطُواُْوَ. ُٖض ْاغًًَٓهِ ظاْػتِ زَبآ بُّ ؾًَىَيُ بًَ

1998, p. 24.) 
 

 ئاضتةكاىى ضووزِ)باشىة(ى هيَسميَيؤتيكى
يُ ًَٖطًََٓؤتًهِ طؿتًِ ؾاليطَاخًَطزا، غىوضِّ ًَٖطًََٓؤتًهِ زَتىاِْ يُ غآ 
ٓاغتسا تاوتىآ بهُيت. َُٖيبُت ُّٓ ٓاغتُ غًًَاُْيًُ ٓاَاشَثًَهُضّ ُٓوَ ًُْ نُ 

(ّ تًَطُيؿنت يُبُضططَوَّ غآ قؤْاخِ Circular Processثطؤغُّ غىوضَِنِ )
تًُْا بؤ ٓاغاًِْ تاوتىيَِ ضًؤْايُتًِ  دًادًايُ، بَُيهى ُّٓ زابُؾهاضيًُ تًُْاو

 زَغرتِاطُيؿنت بُ تًَطُيؿنت بُ غُضجنسإ يُ َُغُيُّ غىوضِ يُ ًَٖطًََٓؤتًهسايُ.
يُُٓغتؤططّ  ٓاغتِ يُنُّ يُغُض ضَُِْٖسّ ظَاْسا ثُيهاَيُ، ضِاظُّ ضِيَعَاِْ

و غىوضِّ  بُ تًَطُيؿنت يُّ ضَُِْٖسَزايُوضزبىوُْوَ يُ ضًؤْايُتًِ زَغرتِاطُيؿنت
ًَٖطًََٓؤتًهِ يُّ َُيساُْزا بطيتًًُ يُ تًَطُيؿنت يُ ثاشَناِْ ٓاخاوتُ يُ ًَاِْ 

طىيَطَّ ُٓو ٓاخاوتُيُ، يُ َُُٖى بُ َُٖيبُت ثاشَنإْ ؛تًَطُيؿنت يُ غُضيُبُضَنُّ
)شاْط(ّ ُٓزَبِ طؤضِاِْ  هُوَْسإ تا يُى زَم يإ تُْاُْت يُى ضُؾٔضِيَ وَؾإْ

 بُْسَ نُ تًًَسا زَضزَبطِزضيَتْ بُغُضزا زيَت. يُّ ٓاغتُزا، تًَطُيؿنت بُ ضِيَهُوَْسيَهُوَ
ُٖضوَٖا تًَطُيؿنت  ّ تًَطُيؿنت يُ ضِيَهُوَْسَنُّْتًَطُيؿنت يُو ضِيَهُوَْسَف يُ ططَو

هِ يُّ ٓاغتُزا ًًَسا ْىوغطاوَ. بُّ دؤضَ، غىوضِّ ًَٖطًََٓؤتًيُ ْىيَٓطُيُ نُ زَم ت
 طُضِاُْوَّ بُضزَواَِ ًَْىإ تىمخطُىل َاززيِ زَم )ٓاخاوتُ(. بطيتًًُ يُ ضىوْٕ

ٓاغتِ زووَّ، ثُضِاْجُضِّ تانايُتًِ زاُْض )يإ ٓاخًَىَض(َ. يُّ ٓاغتُزا، تًَطُيؿتِٓ 
ِ ٓافطيَُٓضّ ٓاخاوتُ وَزّ ًَىَض(َنُّ ضُؾٓٓاخاوتُ بُ طُضِاُْوَ بؤ ْىوغُض )يإ ٓاخ

تًَطُيؿتِٓ ٓاخًَىَض يإ ْىوغُضيـ بُ طُضِاُْوَ بؤ ٓاخاوتُنُّ وَى زَضنُوتِ  زيَتْ
زآًَُٖضيِ تانايُتًِ ُٓو وَزّ زيَت. َُٖيبُت تًَطُيؿنت يُ تانايُتًِ زاُْضيـ يُ 

دًَِ ططتىوَ، زيَتُ بُضُّٖ. ضِيَطىظَضّ تًَطُيؿنت يُ َُُٖنًَهِ بُضيٓرت نُ زاُْض تًًَسا 
(، sprite" يُ زيسّ ٓاغتُوَ ُّٓ َُُٖنُ بطييت بىو يُ يُنبىوِْ َُُٖزاتًَُِْٓ ضِؤح )

ُٓطُضضِ  (.Grondin, 1994, p. 74)بُو دؤضَّ نُ خؤّ يُ ضَِوتِ ضِؤشطاضزا زاتًُْىَ" 
ِ زا بُزووض ُّٓ َُُٖنُ ٓايسيايًًُ بُ الّ ؾاليطَاخًَطَوَ بُؾهؤ بىو، بُآلّ ُٓو ُٖوَي

يُ ٓايسيايًعَِ َاَؤغتانُّ بُ يًَطِوآًًَْهِ نُتىاضبًٓاُْ ُّٓ َُُٖنُ طؿتططتطَ 
بُؾًَىَيُى بًًََٗٓتُ نايُوَ نُ بؿًَت بُ ؾًَىَيُنِ ثؤظَتًغ يًَِ تًَبطُئ. بُ بؤضىوِْ 
ُٓو، ُّٓ َُُٖنُ زَنطآ ضُؾُٓ ُٓزَبًًُنإ بٔ. بُّ دؤضَ، تًَطُيؿنت يُ ؾًَىاظّ 
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يؿنت يُ و تًَطُ)شاْط(َ ُٓزَبًًُناُْ ُٖض زاُْضيَو يُ ططَوّ تًَطُيؿنت يُ ضُؾٔتايبُتِ 
ؾًَىاظّ تايبُتِ نُغإ ُْيىاوَ.  طُيؿنت يُ تانايُتِْبآ تًَُٖض ضُؾًَٓهِ ُٓزَبًـ بُ

و تِ طُضِاُْوَيٌ يًَُْىإ ٓاخاوتُغىوضِّ ًَٖطًَََٓؤتًهِ يُّ ٓاغتُزا بطيتًًُ يُ: بعاو
و ثًَهٗاتُّ َُُٖنِ نُ َُُٖططَوَّ ُٓو ُضوَٖا تانايُتًِ زاُْضزاُْض، ٖ تانايُتًِ

 تانايُتًًُيُ.
ٓاغتِ غًًََُِ غىوضِّ ًَٖطًََٓؤتًهِ ٓاغتًَهِ غُضبُخؤ ًًُْ، بَُيهى يُ ضِاغتًسا 

واتُ تًَطُيؿتِٓ  ؛)تأيًف(ّ زيايهتًهًِ ُٖضزووى ٓاغتِ ثًَؿىوَ ويَهًَٗٓاُْوَ
فؤضَاىل ظَاِْ نُ بُ  تًَطُيؿنت يُ تىمخطُىل َاززِّْْ ِ ططمياْهطاو يُ ًَآاخاوتُي

صئ ٓاخاوتُْٕ ُٖضوَٖا زَغاويَصّ ضِاطُياْسِْ ُٓو تًَطُيؿتُٓيُ نُ زَتىاْني بًَ
تايبُمتُْسيًُ تايبُتُناِْ ٓاخًَىَض يإ ْىوغُضٍ ُٓو ٓاخاوتُيُ  تًَطُيؿنت يُ تانايُتٌْ

طًََٓؤتًهِ ؤضَ، غىوضِّ ًَٖزَبآ. بُجمنطزَيُنِ تاقاُْزا ضآ  بُؾًَىَيُنِ ٖاوثًَٓاو، يُ
اليُُْ تايبُتُناِْ  ًَُْىإ اليُُْ طؿتًًُناِْ ظَإْزانؿإ ي بطيتًًُ يُ َُٖيهؿإْ

 ضَُٖيساوّ ؾًَىاظّ َُٖئُْطىوتْٔو غُتايبُمتُْسيًُ نُغًًُناِْ زاُْض نُ زَضنُوتِ
زانؿاُْزا  َيهؿإْٓؤتًهًِ ضِاظُناض يُّ ُٖضَِفتاضّ ُٓو يُتُى ظَاُْ. نطزَّ ًَٖطًََ

طؿتًِ ضِاطُياْسِْ ضِووّ يُ تؤَاضّ ضِيَهُوَْسإ يُ ْػًَِ ظَاْسا، ُّٖ وَى باؾكُّ 
ُ ُّٖ ضُؾِٓ ضِاْىاْسِْ تانايُتًِ زاُْضَ. بُ ضِيَهُوَْسيَهِ زّ، وَٖا ًًْ ضِيَهُوَْسإْ

 ًَٖطًََٓؤتًهًِ غُضبُخؤ، َُُٖىْ و يُى نطزَّنُ ضِاظُناض يُ يُى قؤْاخِ دًا
و ُٖضوَٖا تًَهطِاّ زَم يُ ضَِوتًَهِ ؾإْ ضِغتَُُىل فؤضَاىل ٓاخاوتُ، واتُ وشطثا

زيهُزا،  ثُّ بُ تانايُتًِ زاُْضْ و نطزَيُنِ يُ قؤْاخًَهِ زيهُ َطاتْباظُْيًسا تًَس
 ؛َُُٖنُزا ببات، ثاؾإ ُٓو زوواُْ ٓاويَتُ بهات ْىيًًَُٓنُّ يُّ ثاشطٍُْ َُٖسيؼ

ضَِوتِ تًَطُيؿتٓسا ضآ زَبآ، نطزَيُنِ تاقاُْ يُ اليُٕ بَُيهى ُٓو ؾتُّ نُ يُ 
ُّٖ يُ َُيساِْ ضِاظُّ  نًٓهَُُِْيساِْ ضِاظُّ تضِاظُناضَوَيُ نُ ٖاوثًَٓاو ُّٖ يُ 

ًَطًَََٓؤتًو ضِِِيَعَاًْسا غُض زَططيَت. يُ زيسّ ؾاليطَاخًَطَوَ: ُّٓ زوو ُٓضنُّ ٖ
ضِاظُّ زَضووْٓاغاُْ  عَاِْ بُ نُّ بايُرْض ضِاظُّ ضِيََُٖيُيُ ُٓطُ بُتُواوَتِ ٖاوتإْ

ضِاظُّ زَضووْٓاغاُْ ناتًَو غُضتطَ نُ ظَإ تًُْاوتًُْا وَى بصيىاًَْو  بُ غُضتط بعاْني..
يُقَُيُّ بسضيَت نُ نُغإ يُ ضِيَطُيُوَ غُضوغاختِ ٖعضّ بهُٕ. نُ وايُ، ضِاظُّ 

 ُناض زيَت. ضِاظُّ ضِيَعَإِْْ بضِيَعَاِْ تًُْا بؤ ضِؤؾٓهطزُْوَّ يًًًًََُ بُضايًُنا
تًُْا ناتًَو غُضتطٕ نُ  ظَاًْـ، يُبُض ُٓوَّ تًَٗعضيِٓ َطؤ َُضدساض زَنُٕ،

تًُْا وَى َُيساِْ زَضنُوتِ ظَإ تًَبًِٓ بهطيَت. يُ  ٓاخاوتُنُّ تًُْاو نُغُنُْ
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ضِاظُّ " َبٔ بُ تًَبًًًُٓ ثُيطَِوْسَناِْو شياِْ نُغإ زبُضَجناَسا، ضِاظُّ زَضووْٓاغاُْ
 (Schleiermacher, 2006, p. 75) ."زَضووْٓاغاُْ

يُطُأل ُٓوَؾسا، تًَهؤؾاِْ بُضزَواَِ ؾاليطَاخًَط يُ يُندػتِٓ ُٖضزووى ٓاقاضّ 
ضِاظُ، ُْبىوَ يَُجُضّ ضَِِِخُّٓ خاوَْطِاياِْ بًاظِ ًَٖطًََٓؤتًهِ ثاف ُٓو. ضِيهؤض يُو 

 باوَضَِزايُ:
ٖاوباضتُقإ، بُآلّ ْانطآ  "نًٓهُِت "ضِِِيَعَاِْْ ُٓطُضضِ ُٖضزووى ضِاظُنُ

ٖاونات ُٖضزوونًإ ٖاونات ضِايِ بهُيت... تًَبًًِٓ ظَاِْ ٖاوبُف فُضاَؤؾًِ 
تًُْا فُضاَؤؾهطزِْ ظَاِْ ُٓوَ. يإ ًَهسا نُ تًَطُيؿتِٓ زاُْضّ تاىْ زاُْضَ، يُنات

  (Ricoeur, 1998, p. 47).يُو ؾتُ تًَسَطُئ نُ ٖاوبُؾُ يإ يُو ؾتُّ نُ تايبُتُ
غاتًَهِ تايبُت يُ ضَِوتِ  ز بًُٓوَ نُ غُضجنِ ظَئ يُ ٓإَُْٖيبُت زَبآ يُوَ وض

ض  ض اليُِْ طؿتًِ ظَإْ-بُ يُنًَو يُ ٓاقاضَناِْ ضِاظُ زَغرتِاطُيؿنت بُ تًَطُيؿنت 
يُتُى ويَهًَٗٓاُْوَّ زيايهتًهًِ  -يبُت ضَِفتاضّ زاُْض يُتُى ظَإٓاقاضّ تا

وونًاْسا ُْغاظ ًًُْ. ُٓطُضضِ ُّٓ ُٓطُضَ ُٖيُ نُ غُضْر يُ ظَاِْ ٖاوبُف، ُٖضز
تانايُتًِ زاُْض يُ غىوضِ بًَٔاطايًسا بجُغتًَٓآ يإ غُضجنسإ يُ تانايُتًِ زاُْض 

ثطِنًَؿِ يُّ  ٓاقاضَ طؿتًًُناِْ ظَإ بُؾًَىَيُنِ ناتِ يُ بري بباتُوَ، بُآلّ
ضِيَطهُّ خىاظضاو زَتاضيََٓآ. يُ اليُنِ زيهُوَ،  و تًَطُيؿنت يُباضوزؤخُزا، ضِاظُ

طؿتططنطزِْ ُّٓ باضوزؤخُ ناتًًُ بُ ْطخِ ثؿتطىيَدػتين تًَهؤؾاِْ بُضزَواَِ 
يُ ضَِوتِ ؾاليطَاخًَط يُ يُندػتِٓ ُٖضزووى ٓاقاض يُ ضِاظُ بُ بطزُْثًَؿِ ٖاوثًَٓاويإ 

ِ ٖاوثًَٓاوّ ًَىيػتًِ بطزُْثًَؿباظُّْ ًَٖطًََٓؤتًهًًُ. ُٓو، ث زيايهتًهًِ تًَطُيؿنتْ
يُ ثاف -َو ُّٓ بعاوتُ ٖاوثًَٓاوَثاتُوثات وَبري ًَٖٓاوَتُو ُنًٓهٌت ضِِِاظُّ ضِيَعَاِْْ

دُخت زَنات نُ تًُْا  ُ ًََتؤزّ َُُٖنًِ ضِاظُ زَظاْآْب -زيسّ غُضثًًَِ يُ زَم
ّ زوو ضِاظُيُ نُ ُٓناتًَو زَتىاِْ يُ بُؾًَهِ زَقُوَ بؤ بُؾًَهِ زيهُ ثًَؿعُ بطًت 

 (Schleiermacher, 1998, p. 27) .ُّٖ غاظاو بٔ ُّٖ ثُيهاألْ
 
 

 )باشىة(ى هيَسميَيؤتيكى ئاقازةكاىى ضووزِ
و (particularوَى باوَ زوو اليُِْ باؾاضّ ثطؤغُّ تًَطُيؿتًٓإ بُ ُْٖسَى )

 ُْٖسَىْبآ ٓاضيؿُيُ، بُو َُضدُّ ( ْاوزيَط نطزووَ. وَٖا ْاويًَٓاًَْو whole) َُُٖى
ُّ َُُٖى بُ زوو ٓاغتِ ضُْسايُتِ ويَٓا ُْنُئ، ضىْهُ ويَطِاّ َُوزاططتٔ يُ َُغُي

ْانؤنًِ يؤشيهِ زَبني. زَبآ ُّٓ زوو ظاضاوَيُ  زاوّ غىوضِّ ثىوضْ تىوؾٌغُضَنِ، 
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و َُُٖططّ ُٓوّ ضضاو بططيت نُ يُنًَهًإ يُبُضططضُؾِٓ زوو ٓاغتِ ضًؤْايُتِ يُبُ
ُغُض بَُٓاّ زوو ظاضاوَّ ْابآ زاضِؾتُٓوَّ غىوضِّ ًَٖطًََٓتؤتًهِ يزيهُيُ. ُٖضوَٖا 

ض ناّ واتُ َُٖيًَٗٓذاِْ ُٖ-ٓاِْ يؤشيهًِ ُّٓ زوو ظاضاوَيَُُُٖى بُ بُناضًَٖ ُْٖسَىْ
ًسا غٓىوضزاضْ اليُٕ نُضغتُطُىل ًَٓانضُؾِٓ يُى يُنُّ زياضيهطاوو غُضبُخؤ نُ يُ

َُُٖى، بُو دؤضَّ نُ  ُّ، بَُيهى ُْٖسَىْوَ تًَهُأل بهثًَهُ -ثًَٓاغُ زَنطيَت
ناتني نُ ٖاونات بُ  ًَٓٔ، زوو ٓاغتِ ضَِوإْغىوضِّ ًَٖطًََٓؤتًهِ ثًَو زَٖ

يُ قُآلفُتًَهِ زيهُزا   بُ بُضزَواّ َُٖيىيَػت زَطؤضِْٕ ثًَؿعُبطزِْ ضَِوتِ تًَطُيؿنت
ُف يُ قؤْاخًَهِ َُُنُ بُضيٓو ُّٓ ٖنُوُْ شيَط َُُٖنًَهِ بُضيٓرتَوَوَى ُْٖسَى زَ

و بُ بُضاوضز يُتُى َُُٖنًَهِ طُوضَتط بؤ ثايُّ ُْٖسَى زازَؾهآ. ُٖضوَٖا زيهُ
ُٖضناّ يُّ زوو ٓاقاضَّ غىوضِّ ًَٖطًََٓؤتًهِ ٖاوؾًَىَّ ُٖضزووى الّ باؾاضيَهِ 

ّ بُضاْبُضَو ًٖض ناًَإ واتُ ويَٓاّ ُٖضناًَإ ثُُْواظّ ويَٓاّ ٓاقاض ؛زضاوغًَٔ
ؤ يُ اليُنِ زيهُ يُ َُٖيهؿاِْ تًَطُيؿتٓسا ُْٖتُؾِ ًًُْ. ضِاظُناض غُضبُخ بُدًاْ

ُٖضنات نُ بًُٗويَت يُ ضِيَهُوَْسيَو تًَبطات، يُ تؤَاضّ َُُٖنًَهسا يًَِ تًَسَطات 
 نُ يُبُضططَوَّ ُٓو ضِيَهُوَْسَيُ.

ضِيَصَيًبىوِْ ٓاقاضَناِْ غىوضِّ ًَٖطًََٓؤتًهِ، ُّٓ ثطغًاضَ زًًَََٖٓتُ  ناتِْ
واتُ -ًَهِ ثُتًَِؿُوَ نُ ٓايا يُ ضَِوتِ ثُضَزاِْ ُّٓ غىوضَِ، طُيؿنت بُ َُُٖنث

ٓايا ثاشّ غاناض،  يىاوَ؟ -ُضطرياوّ َُُٖنًَهِ طؿتطط ُْبًَتَُُٖنًَو نُ خؤّ يُب
( ُْبًَت، ؾًاِْ زَغرتِاطُيؿتُٓ؟ ُٖوَيسإ بؤ )ُْٖسَى نُ خؤّ يُبُضططَوَّ ثاش

ثطغًاضّ يُنُّ يُ بريوبؤضىوُْ ًَٖطًََٓؤتًهًًُناِْ   َآلًََهِ ُٓضييَنثُيسانطزِْ و
ؾاليطَاخًَط نؤتايًُنُّ بُ بؤضِخىاضزٕ زَطات، واتُ ُٓطُضّ زَغرتِاطُيؿنت بُ 

ُيؿنت بُ َُُٖنًَهِ طؿتططَوَ نُ َُٖئُْطىوتٔ يُطَُيًسا يُ ضَِوتِ زَغرتِاط
ًََٓؤتًهِ ُ. يُ ًَٖطِ بعاوتِ طُضِاُْوَيِ بًَت، يُ ٓاضازا ًًْتًَطُيؿنت، خاَيِ نؤتاي

ُّٓ غىوضَِ بُ بُضزَواَِ يُ زؤخِ ثُضَزايُ، ضىْهُ ضَُو طؿتًِ ؾاليطَاخًَطزا "
نُ ناضيطُضيِ يُغُض -ُضزَواّ يُ َُُٖنًَهِ طُوضَتطزا و بَُُٖنًَهِ ضِيَصَيًُ

 (Gadamer, 2004, p. 189).تًَهُأل زَبًَت"-تًَطُيؿنت يُ ثاشَنإ زازَْآ 
بُآلّ يَُُضِ ثطغًاضّ زووَّ، ٓايا يَُُضِ باظُّْ ًَٖطًََٓؤتًهِ يُتُى بابُتًَهِ  

غاناض بُضَوضِوو زَبني نُ تًَطُيؿنت يًَِ بُ تًَطُيؿنت يُ بابُتًَهِ بطىونرت بُْس ُْبًَت؟ 
( بطىونرتئ يُنُيُنُ propositionؾاليطَاخًَط بُضِاؾهاوّ ضِازَطُيًَُْت: "طىظاضَ )

 ,Schleiermacher, 1998).يًَِ تًَبطُئ يإ ضِاثًَطِ بُزساَيًبىوٕ ببني" نُ زَنطآ يإ

p. 28.) ؾًاِْ ثاشاْسٕ بُ ناضوباضّ  َاْايُ ًًُْ نُ طىظاضَ غاناضَو بُآلّ َُُٓ بُو
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، واتُ ُٓو ثاشاُّْ نُ وَبُض تًَطُيؿتِٓ ًَٖطًََٓؤتًهِ نُوتنب، ًًُْ، بَُيهى َوضزتط
ُ بُضَُِٖ ويَهًَٗٓاُْوَّ تىمخطُىل َاززيِ ظَإ            طىظاضَ ضُؾِٓ يُنبىوًََْهُ ن

(material element( ٍيإ وؾُنإ، يُغُض بَُٓاّ تىمخطُىل فؤضَا )formal 
element( ٕيإ ضِيَعَا )grammarتطنًبِ(ّ  (َ. طىظاضَ ضُؾِٓ يُنبىوًَْهِ ضعاْؤى(

هُٗآلويَطزِْ تًَطُيؿنت و يًَززيِ ظَاُْ نُ ُٓطُضّ دًانطزُْوََا تىمخطُىل فؤضَاٍْ
( زَضَِخػًََِٓ. وا زيَتُ بُضضاو نُ وؾُنإ miss understandingيُ بُزساَيًبىوٕ )

ناضٕ نُ يُ وَنى تىمخطُىل فؤضَاٍ بطىونرتئ ثاشطُىل ظَأْ، ُْٖسآ غٓىوضّ غا
ِ ضِاظُزا اليًَُْهِ بعاوتِ غىوضَِنِ ثًَو زًََٖٓٔ. بُآلّ بُ ضِاَاْ َُٖيهؿاِْ تًَطُيؿنتْ

ضِاظُزا طؿتهؤيُنِ بُضئ  ُ وؾُناًْـ يُ ضَِوتِ تًَطُيؿنتْظياتط وَزياض زَنُويَت ن
(. ُّٓ فطَضُؾًًُّٓ َاْانإ يُ Ibid, p. 233).يُ َاْانإ زَخُُْ بُضزَّ ضِاظُناض

و خىاظَيِ (literal meaningنُغتُنِ باؾاضطُىل وَى باؾاضّ َاْاّ ضِاغتُقًُٓ )
(metaphoricalَاْاّ غُض ،)َِن (original)ِؾُقًَسَضنطزوو  و زاضِؾتُي(

derived)( و ُٖضوَٖا باؾاضّ َاْاّ تايبُتgeneral) ِو َاْاّ طؿتًِ ٓاضاي
(particularًَُٖٖٓيُ. بُناض ّ)َو بُطىيَطَّ خىاغتُ اِْ ُٖض وؾُيُى يُ طُىلَ ضِووَو

نُ بُغتًَِٓ -ظَإيِ وؾُ بُضئ زَناتُوَو ثُيتايِ ُضِّ َاْادًاواظَنإ ثاْتايِ ثُضِاْج
ِ وؾُنإ زشواضتط زَنات. وَزياضخػتِٓ نتىَتِ بًاظِ َاْاي -ٖاتُٓزيِ وؾُناُْ

وؾُْاَُنإ نُ يُ ْاغًِٓ َاْاّ وؾُناْسا غُضضاوَ باوَنأْ، تًُْا بُؾًَو يُّ 
طُضضِ بؤ ٓاؾٓايِ يُتُى طُضِاُْوَ بؤيإ ُٓ ؾًًُٓ َاْايًُّ وؾُ ًْؿإ زَزَْٕفطَضُ

وضز  ظؤضًَٓاِْ وؾُناْسا بُغىوزَ، بُآلّ يُ زياضيهطزِْ َاْاّ وضزيإ بُناضٖ بُضيٓايٌ
ًًُْ، نُ وايُ ُٓضنِ ضِيَدؤؾهُضَ تًَبًًِٓ يُنبىوِْ ضِاغتُقًُّٓ َاْاّ وؾُ يُ 

 – Ibid, PP. 34)َْسيَهُ نُ ْىيَٓطُّ ُٓو وؾُيُيُ.و ضُّٓ ضِيَهُو(contextبُغتًَٔ )

وَى ثاشطُىل غاناضّ باظُّْ ًَٖطًََٓؤتًهِ (. يُ بُضَجناَسا ْاتىاِْ وؾُناًْـ 35
( Sense/ Seen) ُٖشَاض بهُّ، ضىْهُ يُى وؾُ خؤبُخؤ زضوغتهُضّ ًٖض َاْايُنِ

و (meaning / bedeutungَتًُْا خىزإ ٓاَاشَثًَهطاو ) تايُٕ ًًُْ، بَُيهى تًُْاو
ِ بُغُضزا باض قُآلفُتِ طىظاضَيُنسا خبطيَتُ ضِوو، زَتىاِْ َاْايُنيُ تًُْا ناتًَو نُ 

بهُيت يإ يًَِ َُٖيًَٗٓذًَِٓ. َُٖيبُت طىظاضَف تًُْا ناتًَو نُ يُ ضُّٓ زَقًَهِ 
 .Ibid, pp) (َ verstand purportتُغُيسا َُٖيبهُوآ، زَضبطِّ ضَُهًَهِ تايبُت )

30 -31.) 
 ِيُّ ضِووَوَ ُٓو ؾتُّ وا زَٖاتُ بُضضاو يُ ثطؤغُّ غىوضَِنًِ تًَطُيؿتٓسا ثاشيَه 

يُ خؤ زَططيَت َُُٖضُؾُٓ يُ بُناضًَٖٓاُْنإ  اناض بًَت، خؤّ طؿتهؤيُنِ بُضئْغ
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زّ يُ َُٖيىيَػتًَهِ تايبُتسا تايُٕ زَبًَت. بُآلّ ُٖض ُّٓ َُٖيىيَػتُ نُ تًُْا بُ ٖاتُٓ
طُضِاُْوَّ  َُُٖنًَو زَضآ نُ ضَِِِوتِ ضىوْٕ تايبُتُ نُ ْىيَٓطُّ وَزيٗاتًُٓتِ، يُ

بُغتًَِٓ زَغرتِاطُيؿنت بُ  ، ثؿرتِاغتهطزُْوَّ باظُّْ ًَٖطًَََٓؤتًهًَِْْىإ ُّٓ زوواُْ
تًَطُيؿتُٓ. نُ وابىو زَتىاْني بًَصئ نُ ُٖوَيسإ بؤ ثُيسانطزِْ وآلًََهِ ُٓضيَِٓ، بؤ 

 زووََني ثطغًاضيـ ُٖضَؽ زًًَََٖٓت.
بؤضِخىاضزٕ يُ طُيؿنت بُ وآلًََهِ ُٓضيَِٓ بؤ ُّٓ زوو ثطغًاضَ، ًْؿاُّْ 
تايبُمتُْسيًُنِ زيهُّ ًَٖطًََٓؤتًهُ نُ ؾاليطَاخًََط ًَُٖاّ بؤ نطزووَ. ُّٓ 

غُضبُخؤّ ويَهًَُٗٓناِْ ُّٓ غىوضَِيُ. ُٓو  ًُ زَضبطِِِّ ُْبىوِْ بُضُٖغتًَيتتايبُمتُْسي
ؾتُّ نُ ثًَهًَُٗٓضّ غٓىوضّ بعاوتِ طُضِاُْوَيًُ، ُْى ُْٖسآ نُضغتُّ غُضبُخؤ يُ 

ُّٓ نطزَيُ يُو ضِووَوَ نُ ضِووّ يُ  ؛هى نطزَّ ظَيًِٓ ضِاظُناضَ)زَم(زا، بَُي ٓاخاوتُ
ِْ غؤبصَنتًعًعّ بابُتًَهِ بُضُٖغتُنِ )زَم(َ، ُٓطُضّ تًَهُوتٔ يُ ططيَهىيَطَنا

تًُْا يُى نطزَ يُ ضَِوتِ زَغرتِاطُيؿنت بُ  و يُو غؤْطُوَ نُ تًُْاوبُضتُى زَزاتُوَ
بُضُٖغتُنًِ  ُضُٖغتُنِ، ُْبىوِْ غُضبُخؤيٌِ بتًَطُيؿنت يُ ٓاضازايُ ُْى بابُتًَه

 ٓاضاغتُطُىل ثطؤغُّ غىوضِ يُ نطزَّ تًَطُيؿتٓسا بُٓدآ زَنات.
 

 
 خؤبوازدن لة خوالىةوةى بيَووودةوىةىيَو ضةزخاوضةزخى تيَطةيصنتء ئةطةزى ضو

 
ضِوو بُضزَواّ ضِ غىوضِّ ًَٖطًََٓؤتًهِ خطاوَتُيُغُض بَُٓاّ ثًَٓاغُيُى نُ يَُُ

نطزَيُنِ طُضِاُْوَيِ يًَُْىإ ُٖضزووى ٓاضاغتُّ تًَطُيؿنت يُ ُٖضناّ يُواُْ بُْسَ بُ 
ّ ًَٖطًَََٓؤتًهِ ثًَو تًَطُيؿنت يُوّ زيهُ. ُّٓ زوو ٓاضاغتُيُ ٓاقاضَناِْ غىوضِ

ثاتُوثاتُ. بُآلّ ُّٓ  هِ طُضِاُْوَيٌبعاوتِ تًَطُيؿنت يًَُْىاًْاْسا بعاوتًَ زًََْٖٓٔ
ُّٓ ثطغًاضَف زًًَََٖٓتُ نايُوَ نُ ٓايا ضىوُْ  ضَِوتِ تًَطُيؿتُِٓضِ باغىخىاغُ يَُ

و ُٖض ثاشيَو يُ زَم، ىآ؟ تًَطُيؿنت يُ ُٖض ضِيَهُوَْسًَْى ضُّ ضُضخاوضُضخُ ضًؤٕ زَي
ثُُْواظّ تًَطُيؿنت يُ غُضيُبُضّ زَقُ بؤ ُٓوَّ ثاشّ دآ َُبُغتِ شيَط ُٓو َُُٖنُ 

و ضِيَهُوَْسَناِْ اشزَقًَو تًُْا ثاف تًََطُيؿنت يُ ث ؿنت يُبُآلّ تًَطُي ؛بًَتُ تًََطُيؿنت
يىاو زَبًَت. بُ يًَهساُْوَيُنِ زيهُ، ُٖضنات  ضِاظُناض بُتَُاّ تًَطُيؿنت يُ 

خؤ  ؛ُٖضاَُيُى بًَت، بُْاضاضّ يُ ثًَىَْسيًُنِ َُضدُنًِ زووغُضَزا يًَِ تًَسَطات
 -شيَوضُؾِٓ ثا-ت، زَبآ ُٓو ضِيَهُوَْسَ ُٓطُض خىاظياضّ تًَطُيؿنت يُ ضِيَهُوَْسيَو بًَ
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فاّ بهات. بُآلّ تًُْا ناتًَو يُو زَقُ  -ضُؾِٓ َُُٖنًَو-يُّ زَقًَهُوَغايُ
تًَسَطات نُ ثًَـ َُٖىو ؾتًَو يُ ضِِِيَهُوَْسَ ثًَهًَُٗٓضَناِْ تًَطُيؿتبًَت. يُ 

يُنُوَ بُ غُض بُضَجناَسا، ضىوُْ ًَْى ُّٓ ضُضخاوضُضخُ ثُُْواظّ زَضوويُنُ نُ يُ ال
وَ ُٖضزووى يُ اليُنِ زيهُ ناِْ غىوضَِنُزا ثُيهاأل ُْبًَتًْٖض ناّ يُ ٓاقاضَ

 بططيَت. )ٓاغت( ُّٓ زَضووَ يُ ضَُهِ ثًَـ ٓاطايِٓاقاضَنُّ زيهُف يُخؤ
(Presentimentْزَْاغًَٓآ ) ٌسّ غُضثًًَؾاليطَاخًَط ثُيعِ زي (general 

overtiewَت.( يَُُضِ زَم َُٖيسَبصيَطي 
ِْ ًَٖطًََٓؤتًو ضَُهِ ثًَـ ٓاطايِ وَى يُنًََو يُ بُٓواؾُنا "ٓاغت"

( Presentiment) ُٖض تًطُيؿتًَٓو بُ ثًَـ ٓاطايِضِازَطُيًََُْتْ يُو باوَضَِزايُ:"
زَغت ثًَسَنات، واتُ بُ ططمياًَْهِ ضَِوإ يُباضَّ ثًَهٗاتُّ َُُٖنًِ بُضُّٖ، 

بطِياضيَهِ زآًَُٖضاُْوَ بُ "ْىوغًِٓ زَم" نتىَت بُو ضُؾُّٓ نُ ُٖض ٓافطاًَْو
 .(Dilthey, 1996, p. 148).زَغت ثًَسَنات"

ِ ضىوًَُْْى ضُضخاوضُضخِ غىوضِّ يطَاخًَط بؤ ثاغاوزاِْ ضًؤْايُتبُآلّ ؾال 
ًَٖطًََٓؤتًهِ يُ ضَُهِ زيسّ غُضثًًَِ نَُيهِ وَضططتىوَ. بُ بؤضىوِْ ُٓو، ضِاظُناض 

طًََٓؤتًهِ زَبآ يُثًَؿإ ويَٓايُنِ يُ َُُٖى ُٖبًَت. يُّ بؤ ضىوًَُْْى غىوضِّ ًَٖ
ضِووَوَ، ضِاظُناض غُضَتا َُُٖى ططميإ زَنات، َُٖيبُت ُْى ضُؾِٓ طؿتهؤيُنِ 

 ,Schleiermacher).و طُآلَيُّ َُُٖنًِ بُضُّٖشَنإ، بَُيهى ضُؾِٓ ًٓػهُثُيهُضثا

1998, p. 28) ًَو ضًَىَزاْاِْ ويَٓايُنِ ضىاضًُ يُصئ نُ زيسّ غُضثًًٌَ بطيتًزَتىاْني ب
ظَاُْنُّ  اظُناض يُ بًاظِ ثػجؤضِاُّْ زَمْطُآلَيُّ َُُٖنًِ زَم بُ ظاًْاضيًُناِْ ضِ

 تىمخُناِْ ثاف بُغتًَُٓنًِ زَم نُ تىاْايِ ُٓوَ بُ ضِاظُناض زَبُخؿًَت بُ ْاغًِٓ
ظًََُٓ ظَاًًُْنُّ، ويَٓايُنِ َُُٖنًِ يُ زَم ُٖبًَت. ُّٓ ويَٓايُ ضُؾِٓ 

بُؾًَو يإ ُٖض ضِيَهُوَْسيَو يُزَم، ُٓو َُُٖنًَهُ نُ ُٓو يُ ثُْاّ خىيَٓسُْوَّ ُٖض 
 .ُّٓ َُُٖنُ ثًَؿرت ويَٓانطاوَوَ ّيُغايُنُ  فاّ زَناتبُؾُ 

يؿنت بُ تًَطُيؿنت  زَبًَتُ َايُّ (ّ زَغرتِاطcircular processُضَِوتِ غىوضَِنِ )
ُٓوَ نُ يُ ضَِوتِ خىيَٓسُْوَّ زَقسا بُضَبُضَ تًَطُيؿتِٓ تُغُىل زَم نُ غُضَتا 

، بُؾًَىَيُنِ وضزتط َيُ نٔ خىيَُٓض ُْٖتُؾِ ُٖبىو ا ويَٓايُنِ غُضثًًَِْ يًًٌََتًُْ
غاّ ويَٓاّ غُضثًًَِ بًَتُ بُضُّٖ. خىيَُٓض َُٖىو داضيَو نُ ضِيَهُوَْسيَو يُ زَقًَو يُ 

 ثُضناأل ضِاغتْيُو زَقُ تًََسَطات بؤ غُضيُبُضّ زَم زَطُضِيَتُوَ ويَٓاّ خؤّ يًَِ 
-طُضِاُْوَّ ًَْىإ ضِيَهُوَْسإْ بُؾُناِْ زَقًَو )تهًٌُ( زَناتُوَ. ضَِوتِ ضىوْٕ

يُ تًَهطِاّ َُٖيهؿاِْ  -ضُؾِٓ َُُٖى-و ويَٓاّ غُضثًًَِ يُ زَم -إضُؾِٓ ثاشَن



 

 

  
 

 
 
 
 

 62   

  

مْ و خىيَُٓض بُضزَواّ يًَُْىإ ضِيَهُوَْساِْ تايبُتِ زَيََٓسُْوَّ زَقسا زضيَصَّ ُٖيُخى
 ْعًَسايُ. ويَٓا َُُٖنًًُنُّ يُ بُضظّْ

و ا ثُيتاثُيتا ثاتُوثات زَبًَتُوَُّٓ بعاوتُ طُضِاُْوَيًُ يُ ضَِوتِ خىيَٓسُْوَّ زَقس 
خىاظياضّ خىيَٓسُْوَّ  ًَٓايُتْٓسُْوَّ زَقًـ نؤتايِ ثتُْاُْت ثاف تُواوبىوِْ خىيََ

ضِاظُزا بُضَبُضَ  ظاَيبىوٕ بُغُض ُوَْسيَهِ زّ، تًَطُيؿنت يُ زَمْغُضيُْىيًَُ. بُ ضِيَه
ؾاليط  (.49، ال 1362)فطؤْس، بُ ثاتُوثاتبىوُْوَ زَوَيَُُْستط زَبًَت  زيَتُ بُضُّْٖ

 دُختِ ضِاؾهاواُْ زَنات:
ُٖض داضَو نُ زَم زَخىيًَُٓٓوَ، بُ َُٖيهؿاْسِْ ظآًِْ خؤَإ، بُ تًَطُيؿتًََٓهِ 

ًَُُٓ خؤَإ بُو  وَ،نَُبايُخُ (زَقطُىل)باؾرت يَُُضِ زَم زَطُئ، تًُْا يَُُضِ 
ؾتُّ نُ يُ يُنَُني خىيََٓسُْوَزا يًَِ تًََطُيؿتىوئ، ضَِظاَُْس زَنُئ. 

Schleiermacher, 1998, p. 24).) 
يُ ًَٖطًَََٓؤتًهِ ؾاليطَاخًَطزا تاضِازَيُى يُو ؾتُ ناضنطزّ "زيسّ غُضثًًََِ"

زَْآ. يُ ْاوّ  schemia interpretive)")زَضَِ نُ ٖابطَاؽ بُ "طُآلَيُّ ضِاظُيِ
إ يُ ضَِوتِ زيسّ ٖابطَاغُوَ، ضٍِِاظُّ زَم ثًَىَْسيًُنِ زووغُضَّ ًَْىإ ثاشَن

أل يُ غُضيُبُضّ زَم ًُْا يُغُض بَُٓاّ ويَٓايُنِ يًَنُ غُضَتا ت-خىيَٓسُْوَّ زَقُ 
يًًََُيُ. َُٖيبُت  َتايِْو ؾًَىَّ ضِاغتهطزُْوَّ ُّٓ وَضططتُٓ غُض-فاّ نطاوٕ

ضِاغتهطزُْوَّ ويَٓاّ غُضيُبُضّ زَم بُ بصيىاًِْ زضنِ ثاشَناِْ يُ ضَِوتِ خىيَٓسُْوَّ 
بُ "طُآلَيُّ ضِاظُيِ"  أل يُ َُُٖىيًََ زَزضآ. ُٓو، وَضططتِٓ غُضَتايِْ زَقسا ُٓجناّ
يُو باوَضَِزايُ نُ ُّٓ طُآلَيُيُ يُ خؤيسا يُبُضططَوَّ تىمخطُيًَهُ نُ  ْاو زَْآْ

و ٖاوثًَٓاو اغتهطزُْوَّ "طُآلَيُّ ضِِِاظُيِ"و ضِطُيؿتًٓإ يُ ططَوّ ضاوخؿاْسُْوَتًَ
 (Habermas, 1972, pp. 171 – 172).تًَدعاًْإ يُ ضىاضضًَىَّ ُّٓ طُآلَيُيُزايُ

وا زيَتُبُضضاو وَٖا ؾُْىنُويََو يُ ضًؤْايُتًِ زَغرتِاطُيؿتِٓ تًََطُيؿنت يُ ضِيَطُّ 
 ىوِْ ضَِوتِ ٖاتُٓزيِ تًَطُيؿنتْبعاوتِ طُضِاُْوَيًُوَ، ثُُْواظّ يُنؤتايًبُزَضب

بُضتُنسَضَوَّ ٓايسياىل تًَطُيؿتِٓ تُغٍُ بًَت، ضىْهُ بُ ُٖض داضَو خىيَٓسُْوَّ 
يُو  زازَْآْ ّ يُ خىيَٓسُْوَّ ثًَؿىوتًُْا يُ َُٖيىيَػتًََهِ باؾرت زَم، خىيَُٓض تًُْاو

ُ تًَطُيؿنت يُ بُؾُناِْ زَقًَو بُضَجناَِ تًَطُيؿتًَٓهِ يُْط يُ غؤْطُوَ ن
ًَطُيؿتِٓ باؾرتّ زَم وا زَخىاظآ نُ غُضيُْىآ خبىيَٓطيَتُوَ. غُضيُبُضّ زَم بىوَ، ت

، خىيَٓسُْوَّ زووباضَف ُٓطُضضِ زَبًَتُ َايُّ زَغرتِاطُيؿنت بُ تًَطُيؿتًَٓهِ باؾرت
 ناتًًُّ ُٖيُ.  بُآلّ ُٖض ُّٓ زؤخُ ضِيَصَيِْ
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ِ ْعيو تًُْا زَتىاِْ يًَ زّ، بَُيهىتًَطُيؿتِٓ تُغٍُ ُٖضطًع ْايُتُ يُ بُضَجناَسا
و ُٓو ؾتُّ نُ بُ تًَطُيؿتِٓ تُغٍُ ْاوزيَط زَنطيَت، يُ ضِاغتًسا تًَطُيؿتِٓ ببًُوَ

 يُّ ضِووَوَ: تاضِازَيُى تُغُيُ نُ ُٓطُضّ تًَطُيؿتِٓ تُغُيرت ثىوضُأل ْاناتُوَ.
تًُْا زَتىاِْ وَى ٓايسيايًَو ويَٓا  "تًَطُيؿتِٓ تُغٍُ" تًَطُيؿتِٓ غُضتط
ُٖوَيسإ بؤ ّ تًَطُيؿتُٓإ زَيًٓابنيْ يُ"تُغُيبىوٕ "ْاتىاْني يُ بهُّ... ًَُُٓ ُٖضطًع

زًَََٓني. ٓاضَظووّ تًَطُيؿتِٓ غُضتط بُطىيَطَّ طُيؿتِٓ زووباضَّ بابُتُنإ زؤؾساتًَ
ُٓطُضّ تًَطُيؿتِٓ تُغٍُ طُواِٖ ُّٓ  زَضبطِئْٓاناًََهِ زَغرتِاُْطُيؿتىو زيَتُ 
 .Grondin, p. 71)).ِٓ قىوَيرت ًَُٖؿُ بُْطخُنُتىاضَيُ نُ ُٖوَيسإ بؤ تًَطُيؿت

غىوضِّ ًَٖطًََٓؤتًو يُ غىوضِيَهِ يؤشيهِ  ضبىوِْ تًَطُيؿنت،َُٖيبُت يُنؤتايًبُزَ
يُ اليُنُوَ "ُٓو ؾتُّ غىوضِّ  ؛يإ غىوضِيَهِ بًَٗىوزَ يًَهُٗآلويَط زَنات

وِْ بُضزَواَِ ُٓو ًَٖطًََٓؤتًهِ يُ غىوضِيَهِ بًَٗىوزَ يًَهُٗآلويَط زَنات، ظيَسَبى
و يُ (Bontekoe, 1996, p.3)ظاًْاضيًاُْيُ نُ زَخعيَُٓ ًَْى ضُضخاوضُضخِ ُّٓ غىوضَِوَ"

و  بُّ َاْايُيُ نُ بُضزَواّ زاتااليُنِ زيهُوَ يُنؤتايًببُزَضبىوِْ تًَطُيؿنت
و غىوضِّ ًَٖطًََٓؤتًهِ ُ ًَْى ضُضخاوضُضخِ تًَطُيؿتُٓوَظاًْاضيًُ ْىيًَُنإ زَخعيَٓ

بُؾًَىَيُنِ بُضزَواّ يُ ثُضَططتٓسايُ. يُ بُضَجناَسا، يُ غىوضِّ ًََٖطًََٓؤتًهًسا، 
بُثًَطُواُّْ غىوضِّ يؤشيهِ، دؤضيَو يُ خؤزظيُٓوَ يُ ثىوضَُيبىوُْوَ ضِوو زَزات. 

و ُٖآلويَطزِْ غىوضِّ ًَٖطًََٓؤتًهًِ ، خؤزظيُٓوَّ يُ غىوضِّ بًَٗىوزَزواتط ٖابطَاؽ
 ,Habermas) .نطزَ بُ يىاو ظاِْ ُض بَُٓاّ ضِايَُيِ ًَْىإ ظَإْيُغيُ غىوضِّ يؤشيهِ 

1972, p. 173.) 
ًَٖطًََٓؤتًهِ يُ َُٖيبُت ؾاليطَاخًَط بُباؾِ زَيعاِْ نُ ُٖآلويَطزِْ غىوضِّ 

ىوِْ خؤزظيُٓوَّ يُ ثىوضَُيبىوُْوَ ثُُْواظّ يُنؤتايًبُزَضب غىوضِّ يؤشيهِْ
ؤتًهِ بُ طُيؿتِٓ تُغُيُ، بؤيُ ثُيآَاَُّ ًَٖطًََٓيِ تًَتًَطُيؿنتْ زَغرتِاطُيؿتىو

ض يُ ضِاظُّ  نًٓهُِْايطُياْس: " ض يُ ضِاظُّ تو بُضِاؾهاوّ ضِيُنؤتايًبُزَض يُقَُيَُسا
تًُْا زَنطآ يًَِ ْعيو  و تًُْاوطُيؿتِٓ تُغٍُ زَغرتِاُْطُيؿتىوَضِِِيَعَاًْسا، تًَ

  (.Schleiermacher 1998, p.235).ببًُوَ"
ضَِزايُ نُ يُو باوَ بُضاوضز زَناتُْٓو ُٖضوَٖا ًَٖطًََٓؤتًو يُتُى ضَِخُٓزا 

 نطزَّ ًَٖطًََٓؤتًهٌضَِخُٓيُ، بُآلّ  ِ زَقًََو خاَيِ نؤتايٌغُملاْسِْ ضَِغُْايُت
يُطُأل ُٓوَؾسا،  (.Ibid, p.4).ضِاظُ يُ ًٖض خاَيًَهسا ْاطاتُ نؤتايِ تًَطُيؿنتْ

َُنِ يُبُضططَوَّ تىمخطُيًَهُ نُ بُؾًَىَيُنِ ثُْاًَٖطًََٓؤتًهِ ؾاليطَاخًَط 
 يُنؤتايًبُزَضبىوِْ تًَطُيؿنت يىاو زَنات. ُٓو قُضؽ ٖاتُٓزيِ تًَطُيؿتِٓ تُغٍُْ
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(divinationَضُؾِٓ ضِيَسؤظَيُى بؤ ظَيًًُٓتِ زاُْض زًًَََٖٓتُ نايُوَ تا ضِي ) هاضيَو بؤ
 وَباضٖاتىو يُ تانايُتِ خباتُ ضِوو. ظاَيبىوٕ بُغُض ْاَؤيٌ

بُآلّ ُٖض يُطُأل قُضغسا، دؤضيَو يُ خؤزظيُٓوَ يُ غىوضِّ ثىوضَُيًـ ضِووزَزات،  
بآ ُٓوَّ بُ ؛بُؾًَىَيُنِ ٖاوثًَٓاو زيَُٓ تًَطُيؿنت ضىْهُ ٓاقاضَناِْ غىوضِ)باظُْ(
 سَنطزِْ ظاًْاضيٌظيَ بُضزَواَِ غىوضِّ ًَٖطًََٓؤتًهِْثًَىيػتًُإ بُ بُضيٓبىوُْوَّ 

طُيؿتِٓ تًَطُيؿتِٓ تًَدعاو يُ ضُضخاوضُضخِ تًَطُيؿتٓسا ُٖبًَت. يُّ ضِووَوَ زَغرتِا
 ضَِوتِ طُيؿنت بُ تًَطُيؿتًٓـ يُنؤتايًبُزَض زَبًَت. تُغٍُ زَيىآْ

طازاًََط يُو باوَضَِزايُ نُ ؾاليطَاخًَط بُؾًَىَيُنِ بُضزَواّ غىوضِّ  
ِٓ طُآلَيُيُى بؤ ثُغِٓ ثطؤغُّ زَغرتِاطُيؿتِٓ تًََطُيؿنت ًَٖطًََٓؤتًهًِ ظياتط ضُؾ

ضىْهُ ناتًَو نُ  ؛يُبُضضاو ططتىوَ تا وَى بُٓواؾُيُنِ بُٓضَِتِ يُ ًَٖطًََٓؤتًهسا
 طُيؿتِٓ تًَطُيؿتِٓ تُغٍُْضِيَسؤظَيُنِ قُضغُنِ زًًَََٖٓتُ نايُوَ، يُثًَؿإ زَغرتِا

 Gadamer, 2004, pp. 189).ؿططميإ زاْاوَضِاوَغتاِْ ضُضخاوضُضخِ تًَطُيؿتِٓ بُ ثًَ

– 190.) 
 

 ىياى تاكايةتيى داىةزقةزس ضةشيى زِيَدؤشة بؤ د
ضَِوتِ  اُْض زابٓآْز قُضؽ ُّٓ ُٓطُضَ بؤ ضِاظُناض زَضَِخػًََِٓ تا خؤّ يُدًَِ

بهاتُوَ. يُغُض بَُٓاّ بؤضىوِْ ( reconstaructiom-ْؤشَٕٓافطاْسِْ )زَم 
 Schleiermacher)نًٓهًُ َُيُ ُٓضنِ غُضَنٌ ضِاظُّ تْؤشَْهطزُْوؾاليطَاخًَط ُّٓ 

1998, p. 255).  ضِاظُناض نُ تًَسَنؤؾآ زَغتِ بُ تًَطُيؿنت يُ زَم ضِابطات، زَبآ
فؤضَاىل زَم، ثُيهاأل يُطُأل ناضنطزَ  ُتُى زياضيهطزِْ تىمخطُىل َاززّْٖاوتُضيب ي

ضَِفتاض يُتُى ظَاًْؿسا تايبُتُناِْ زاُْض يُُتُى ؾًَىَ ظَاًًُْنإ، ُٓواُْ ٖاوباضتُم ي
ْاغًِٓ ٖؤناضطُىل  اّ ظاَيبىوِْ تُواو بُغُض ظَإْزياضّ بهات. ُّٓ ناضَ ططْطُ، ويَطِ

ضًَهطزِْ بُضُّٖ، ثُُْواظّ ٖىُْضثُضوَضيًؿُ. بُآلّ تًَهطِاّ َُٓاُْ،  ثاف بُغتًَُٓنٌ
ُغٓسَ، تا ُٓوناتُّ نُ ؤ تًَطُيؿنت يُ زَقٔ، ُْى َُضدِ بَُضدُ ثًَىيػتُنإ ب

ًْا نُغًًُنُّ ُْيُتُ زّ، َُٖيهؿاِْ و زًَطًََٓؤتًهِ بؤ ظَيًًُٓتِ زاُْضضِيَسؤظَّ ٖ
 َُيهؿاُْ ًَٖطًََٓؤتًهًًُ)ْؤشَُّْٕٓ ٖ ؛تًَطُيؿنت يُ بُضُّٖ وَزّ ْايُت

و يُ (alienationبُضًََُٖٗٓاُْوَّ بُضُّٖ( يُ اليُنُوَ ثُُْواظّ دؤضيَو ْاَؤيِ )
 (يُ.empathyزيهُوَ ثُُْواظّ خىوططّ )اليُنِ 
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 ٓاخاوتُُٓو ُٖض بُو ضُؾُّٓ نُ ْاَؤيٌ، تانايُتًِ زاُْض نُ ٖؤناضّ ضَِخػاْسِْ  
(ّ reproduceبُضًََُٖٗٓاُْوَ ) خىوططّ ْؤشَْٕنُ ، زَغتُبُض زَنات، )بُضُّٖ(يُ

ِ، ٖؤناضّ بُ ضِيَهُوَْسيَهِ زيهُ، ْاَؤي ؛بُضَُُٖ يُ اليُٕ ضِاظُناضَوَ يىاو زَنات
 وَو خىوططّ، ٖؤناضّ ضًََِْىًَٖٓاًََُْٗٓاِْ بُضُّٖ يُاليُٕ زاُْضَبُضُٖ

اليُٕ ضِاظُناضَوَ. ضِاظُناض بُ بصيىاًِْ قُضؽ ثُّ بُ  )بُضًََُٖٗٓاُْوَ(ّ بُضَُُٖ يُ
و ِْ زاُْض زَباتْ بُ زظَنطزُْ ًَْى ظَيًًُٓتِ ُٓوخىاغتُ ظَيًًُٓنا ىمخُنإْت

بُآلّ ُّٓ ضِيَسؤظَيُ يىاو  ٓافطاْسِْ زَم، زَتىاْآ يًَِ تًَبطات.ْؤشَْهطزُْوَّ ثطؤغُّ 
 و ضِاظُناضزا ُٖبًَت.َُْٖسيَهِ ٖاوبُف يًَُْىإ زاُْضْابًَت َُطُض ُٓوَّ ضِ

ظَإ يُ َُيساِْ ضِِِاظُّ ضِيَعَاًْسا ضَُِْٖسيَهِ ٖاوبُؾُ نُ ُٓطُضضِ ظًََُّٓ 
َنات، بُآلّ يُ ضِيَسؤظَ بؤ تانايُتًِ ضىوُْ ًَْى َُيساِْ ضِاظُّ ظَآْاغاُْ بُضُٖظ ز

)قطف(ّ  ضىْهُ تانايُتِ بُضَُِٖ تايُتِ خىاؽ ؛زاُْض ُْٖسَف غُضنُوتىو ًًُْ
 تاى ناضيًَو ًًُناِْ ظَإ ًًُْ، بَُيهى ظَإْتاى يُغُض بَُٓاّ زَضخػتُ طؿت

(interactionْٔيَهِ زيايهتًهًِ تايُْسَضو نؤتهُضّ يُنسي)  يُطُأل ُٓوَّ تانُنُؽ
يُ  و وَضططّ اليُُْ طؿتًًُناًًُْتِ،وبىوُْوَّ يُتُى ظَاْسا ْاضاالنُيُ بُضَوضِو

و تانايُتًِ خؤّ تًًَسا زَضُغجًَٓآ. يُّ ضِووَوَ، ضَِفتاض يُتُى ظَاْسا ضاالنُ
ًَٖطًََٓؤتًهِ ؾاليطَاخًَط ثُُْواظّ ضَُِْٖسيَهُ نُ تًًَسا بتىاِْ دًا بُ ثُغٓسّ 

تاى يُ بُضنُوت يُتُى ظَاًْؿسا تاوتىآ بهُيت. َُٖيبُت ْاضاالناُْ، زَوضّ ضاالنِ 
ُّٓ ضَُِْٖسَ باْعَاًًُْ، بُو َاْايُّ نُ ظَإ تًًَسا ضؤضِاوطُّ بُغتىوَ، بُآلّ خؤّ 

 و ًَْىاْعَيِْٓسيَهِ بىوْٓاغاُْٖاوطىيَطَّ ظَإ ًًُْ. ضَِْطُ بتىاِْ ُٓوَ بُ ضَُِٖ
(intersubjective.ُّْاوزيَط به )(, 2005, p. 87  Bowie.)  نُ وايُ، ؾاليطَاخًَط

ُٓوَّ بُ بٓطًُّٓ باؾاضّ و ضِووّ يُ دؤضيَو يُ تانايُتِ نطزبُؾًَىَيُنِ ًَتافًعيو 
ْاَؤيِ زاْا. ثًَؿططمياِْ ُٓو بؤ ثاغاوزاِْ خىوططّ يًَُْىإ نُغاِْ بًَطاُْ  خىوططّْ

 و قُضؽزيهُيُططّ ثطيؿهًَو يُ نُغًَهِ َُُٓيُ نُ: "َُٖىو نُغًَو يُ خؤيسا َُٖيَ
 . Schleiermacher, 1998, p. 93) )بُ بُضاوضزبُخؤ زَغت ثًََسَنات"

نُ وابىو زَبآ وَبري بًًَُٗٓٓوَ يُ تًؤضيِ ًَٖطًََٓؤتًهًِ ؾاليطَاخًَطزا زيسّ 
بُّ ًَْىَضؤنُوَ نُ بىوِْ ُٖض نُغًَو دؤضَ ثًَىَْسيًُنِ  ؛ًَتافًعيهِ وَؾًَطاوَ

غاتِ  يُ. نُ وايُ، ُٖض نُغًَو يُ ٓإِْ زيهُزا ُٖبىوْٓاغاُّْ يُتُى بىوِْ ُٓواْ
ُٓواِْ زيهُزا، دؤضيَو خىوططيؿِ يُتُى ُٓواْسا ُٖيُ. طازاًََط بُ  ْاَؤيِ يُتُى
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 pantheistic metaphysicsْاوًْؿاِْ "ًَتافًعيهِ يُنبىوُْنًِ تانايُتِ")

individualityًَٖ )ْٓاخًَعطُنُّ بُ َؤْازؤيؤشيِ  ُا بُّ زيسَ ًَتافًعيهًًُ زَنات
 (.Gadamer, 2004, p.221اليبًٓتؼ زَظاْآ )

زيًتاّ يُو باوَضَِزايُ نُ ثُضؤؾًًُ ضَِوؾتًًُناِْ ؾاليطَاخًَط ُٓوّ بُ ثُغٓسّ  
. دؤضيَو ٓايسيايًعَِ ضَِوؾتِ َُٖيٓا نُ بريؤنُ ضُقبُْسَنُّ ضَُهِ تانايُتِ بىو

و و نُ يُغُضّ زاَُظضابىو يُ "فًؿتًُعيهًًََتاف ؾاليطَاخًَط بريؤنُّ تانايُتِْ
 .Dilthey, 1996, ppبؤ ًَٖطًََٓؤتًهِ ضِازاؾت ) وَضططتْ( J. C. F. Schiller)".ؾًًًَط

102 – 104.) 
ًََٖطًَََٓؤتًهِ ؾاليطَاخًَط بُ طُآلَيُّ"تًََطُيؿنت يُ خؤ" وَى زَغجًَهِ ضِيَسؤظَّ 

يُنًَهِ زيهُ يُ زؤظَ بٓطًُٓيًُنإ يُ قُضغُنِ بؤ تًَطُيؿنت يُ ُٓويسّ، ٓاخًَعطُّ 
( نُ يُ self- understanding)واتُ َُغُيُّ خؤفاَني  ؛ًَٖطًََٓؤتًهِ َىزيَطِْسايُ

سّ اليُٕ ٖايسطُض وَى يُنًَو يُ ٓاقاضَناِْ غىوضِّ ًَٖطًََٓؤتًهِ ٖاتُ نايُوَ. يُ زي
ُٖيُ. َُٖيبُت بؤ يُ َُٖىو تًَطُيؿتًَٓهسا ُْٖتُؾِ  ٖايسطُضَوَ خؤفاَني بُضزَواّْ

ؾاليطَاخًَط"تًَطُيؿنت يُخؤ" ًَٖؿتا ضُؾِٓ ٓاغتًَو يُ ضَِوتِ غىوضِّ تًَطُيؿنت 
ُ نُ يًَهُوتُنُّ ثًَهٗاتِٓ هى زَغجًَهُضّ ضِيَسؤظَّ قُضغُنًيُطؤضِيَسا ُْبىو، بَُي

ؤ" يإ ٓاقاضَناِْ غىوضِّ ًَٖطًََٓؤتًهًًُ. ضِيَسؤظَّ قُضغُنِ بُ "تًَطُيؿنت يُ خ
يُ  طُيؿنت بُ َُُٖنًَتًًُى بؤ ضِاظُناض يُباض زَنات نُ َني" زَغت ثًَسَناتْ"خؤفا

تًَسَطات. َُٖيبُت ضِيَسؤظَّ قُضغُنًـ تًُْا يُو زََُزا يىاوَ  غايُيسا ثاشَناِْ زَم
. واتُ ضِاظُناض َ(زا ٖاوثًَٓاوComparative methodنُ يُتُى "ًََتؤزّ قُضغُنِ" )

و ْؤشَِْ ضَِوتِ دًَهطزُْوَّ زَم يُ تريؤشّ يُدًَِ زاُْضبُ دًَهطزُْوَّ خؤّ زَبآ 
)ضِاظُناض(  بُضاوضزّ ُٓو اْاِْ زاُْض يُ ضُؾًَٓهِ ُٓزَبٌْظَيًِٓ ُٓوزا، ٖاوثًَٓاو، بُ ز

آلويَط بهات. بُ نُغاًََْهِ زيهُّ ُٓو ضُؾُٓ، تايبُمتُْسيًُ نُغًًُناِْ ُٓو يًَهُٗ
 ُ يُ ضَِوتِ تًَطُيؿنتْ ضِاظُّ زَقسا ٖاوثًَضْضُٖظسَضاًََْتؤزّ بُ ضِيَسؤظَّ قُضغُنِْ

تُواونُضّ يُنسئ. قُضؽ بُ بُضاوضزّ ُٓويسّ يُتُى خؤ زَغت ثًَسَنات، ُٖضوَٖا 
بطًَتُ ثًَـ،  دًَهطزُْوَّ زاُْض يُ ضُؾًَٓهِ َُُٖنًسا، ُٓطُض بُ بُضاوضزّ خىاؽ

، بُنطزَوَف زَبآ ٖاْا ثاؾطُضِاُْوَّ يًَسَنُويَتُوَ. يُ بُضَجناَسا ضِيَطهُيُنِ ثاؾُو
 وَبُض قُضؽ ببُيت.
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اوّ بُضاوضز ُْبًَت، يُ اليُنِ زيهُوَ، ُٓطُض بًَتى ضِيَسؤظَّ قُضغُنِ ٖاوثًَٓ 
يًَسَنُويَتُوَ. خؤ ُٖض بُ بُضاوضزيـ ُٖضطًع يُنبىوًَْو ْايُتُ بُضُّٖ،  ضُقبُغتىويٌ

 .و ٖاوثًَٓاوّ يُنسّ بٔبُضاوضزو قُضؽ زَبآ ٖاوضِيَطهُ بَُيهى
(Schleiermacher,1998, p. 93.) 

و ًََتؤزّ بُضُٖظسَضاُْ ظّ ْاغًِٓ ؾًَىاظّ تايبُتِ زاُْضضِيَسؤظَّ قُضغُنِ ثُُْوا
(ّ زَقُ. ططْطًِ ْاغًِٓ ؾًَىاظ يُنٔ jennerثُُْواظّ ْاغًِٓ ضُؾِٓ ُٓزَبِ )

تُغٍُ نًٓهِ بُ تًَطُيؿتِٓ ُؾاليطَاخًَط بُو ضِازَيُيُ نُ ُٓو زوايني ٓاَاجنِ ضِاظُّ ت
 .(Ibid., P.91) يُ ؾًَىاظ زَظاْآ

بُآلّ تًَطُيؿنت يُ ؾًَىاظ يُ ططَوّ ْاغًِٓ ضُؾِٓ ُٓزَبًًُ. ضُؾِٓ ُٓزَبِ  
ضُؾِٓ ضىاضضًَىَيُنُ نُ تًًَسا ُٖض ؾًَىاظيَهِ تايبُت خىزإ تايبُمتُْسيطُىل 

ِ تىاْايايبُمتُْسيًُ ٖاوبُؾُنإ، ٖاويَطنطزِْ ت ؛ٖاوبُف يُتُى ؾًَىاظَناِْ زيهُيُ
ت. ْاغًِٓ تايبُمتُْسيًُ يًَهُٗآلويَطزِْ تايبُمتُْسيًُ يًَهُٗآلويَطَنإ بُ زاُْض زَزا

وثًَٓاوّ قُضؽْ بُضُٖظسإ يًَهُٗآلويَطَنإ نُ بُ بُناضًَٖٓاِْ ٖا ٖاوبُفْ
ُناض بُضُّٖ، بريؤنُّ بُضُّٖ ضُؾِٓ طُآلَيُ َُُٖنًًُنُّ وَبُض تًَطُيؿتِٓ ضِاظزيَتُ

 تُواوَتِ بُضَُُٖ. ضِاظُناض بُ ياضيسَّ ضِيَسؤظَّ بُضّ يُنبىوْٕزَْآ نُ زَغتُ
غًِٓ خؤّ يَُُضِ تىمخطُىل و بُ ثؿتبُغنت بُ ْاقُضغُنِْ ًََتؤزّ بُضُٖظسَضاُْ

 سيََٓآ نُ، ويَٓايُنِ غُضثًًٌَ يٌَ بُضَُٖويَهًَُٗٓ ثاؾبُغتًَُٓنًًُناِْ زَم ظَاِْْ
ٓا يُ طُضِاُْوَؾسا ُّٓ ويَ م فاّ زَناتْو يُزَُٖض بُف يإ ضِيَهُوَْسيَ يُغايُيسا

 غار زَناتُوَ. غُضثًًَُ يُ غُضيُبُضّ زَم بُطُضِاُْوَ بؤ ثاشَناِْ ثُضناألْ
 

 بةزةجنامطريى
يِ بعاوتِ طُضِاُْوَ ُ بُضَجناَِ ثطؤغُيُنِ غىوضَِنِْؾاليطَاخًَط تًَطُيؿتِٓ ب

واتُ غىوضِّ  ؛أْبؤضىوِْ ُٓو ٓاقاضَناِْ ُّٓ بعاوتُ ضَِوثاتُوثات ظاِْ. بُ
ًَٖطًََٓؤتًهِ بُؾًَىَيُنِ بُضزَواّ يُ زؤخِ ثُضَططتٓسايُ. يُ ضِاظُّ ضِيَعَاِْ، تىمخُ 

ثاشَناِْ زَم، ُّٓ غىوضَِِِ ثًََو زًََٖٓٔ، بُآلّ  ًُناِْ ٓاخاوتُ يإ َُٖإ َُُٖىَْازي
بُ  تًَطُيؿنتَْتُ ًَْى ضُضخاوضُضخِ نًٓهًسا، تانايُتًِ زاُْضيـ خعاوُيُ ضِاظُّ ت

بُّ َاْايُ نُ تًَطُيؿتِٓ زَم بُ  ؛ُ ٓاقاضَناِْ غىوضِِِ ُٓشَاض زَنطيَتيُنًَو ي
نًٓهًسا، ُطُضِاُْوَ بؤ تانايُتًِ زاُْض ُٓجناّ زَزضيَت. يُّ ضِووَوَ، يُ َُيساِْ ضِاظُّ ت
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غىوضِّ ًَٖطًَََٓؤتًهِ يُ يُنًَو يُ ٓاقاضَناِْ خؤيسا يُتُى طىتُظايُنِ وَغتاوزا 
َغاويَصّ ضِيَسؤظَّ قُضغُنِ بؤ زًْاّ نُغًِ ُضَوضِووَ نُ زظَنطزُْ ًَْىّ تًُْا بُ زب

و ظَيًًُٓتِ ُٓو يىاوَ. ضِيَسؤظَّ قُضغُنِ ُٓطُضّ زَغرتِاطُيؿتِٓ ٖاوثًَٓاوّ زاُْض
ُْٖسَى ثًَهُوَ  َى بًًََِ َُُٖىْو ؛ٓاقاضَناِْ غىوضِّ ًَٖطًََٓؤتًهِ بُضُٖظ زَنات

 فاّ زَنطئَ.
ُٖضوَى تًَبًِٓ نطا، يُ ًَٖطًََٓؤتًهِ ؾاليطَاخًَطزا، يُ اليُنُوَ يُ ضِيَطُّ 

يُ اليُنِ زيهُوَ بُضيٓبىوُْوَّ  ىاِْ بُ تًَطُيؿتِٓ تُغٍُ بطُيتْقُضغُوَ زَت
و ًَطُيؿنت بىوَبُضزَواَِ غىوضِّ ًَٖطًََٓؤتًهِ ثُُْواظّ يُنؤتايًبُزَضبىوِْ ت

وتِ وَزيٗاتِٓ َزاتُوَ. ويَُٓيُى نُ ُٓو يُ ضَُِٓطُضّ تًَطُيؿتِٓ تُغٍُ بُضتُى ز
ضِوو غُض يُّ ثطغًاضَوَ زَضزًَََٖٓآ نُ ٓايا زواداض ًَٖطًََٓؤتًهِ تًَطُيؿنت زَخياتُ

ؾاليطَاخًَط ثُُْواظّ يُنؤتايًبُزَضبىوِْ تًَطُيؿتُٓ يإ زَغرتِاطُيؿتِٓ تًَطُيؿتِٓ 
 ًُناِْ ُٓوَ؟ناضيًُ ًَٖطًََٓؤتًهَغهُوتِ فًَطيُنؤتايًبُزَضبىوِْ تًَطُيؿنت ز تُغٍُْ

بؤ وآلَساُْوَ بُّ ثطغًاضَ زوو يًَطِوآًُْإ يُبُضزََسإ. يًَطِوآًِْ يُنُّ َُُٓيُ 
خؤ ُٓطُض  ؛نُ وَزووّ وآلًََو بهُوئ نُ ؾاليطَاخًَط خؤّ بؤ ُّٓ ثطغًاضَّ زاوَتُوَ

ُغُض وَٖا بًَت ُٓو ؾتُّ يُ بريوضِاناِْ ُٓوزا ثُيساّ زَنُئ، بطِياض ي
ُْٖاتُٓزيِ تًَطُيؿتِٓ تُغٍُ  َوتِ زَغرتِاطُيؿتِٓ تًََطُيؿنتْيُنؤتايًبُزَضبىوِْ ضِ

و ثُضوَضاْسووِْ زَزات. يًَطِوآًُْنُّ زيهُ بطيتًًُ يُوَّ نُ ُٓو ضَُهاُّْ نُ ُٓ
بُض، يُو زََُزا ُُْواظيًُنإْ بُضَجناَُ يؤشيهًًُناِْ بططيُٓث يُبُضضاو بططئْ

بُوَوَ  ُفَُٓ إ ُْياضّ وآلَُنُّ ُٓو ضِابطاتْوآلًََهِ تُبا ي زَنطآ زَغتُإ بُ
ًَٖطًََٓؤتًهِ ُٓو ظَم بهُيُٓوَو ناّ يُ ضَُهُ  ناّ يُ تىمخُناِْنُ بُْسَ 

ُ، ُّٖ ُناِْ ُٓو بهُيُٓ ثًَؿُْطِ ضَُهُناِْ زيهُ. بُ زَضبطِيِٓ زيهًَٖطًََٓؤتًهً
َتىاْني يُ بريوبؤضىوُْناِْ ُٓو ُّٖ  بآ بُٓتايًِ ثطؤغُّ تًَطُيؿنت ز بُٓتازاضّْ

اليُنُوَ طازاًََط بُ دُختهطزٕ يُغُض قُضؽ ٓذًَٓني. ُٖض بُو ؾًَىَيُ نُ يَُُٖيبًَٗ
وَى يُنًَو يُ نؤَيُطُناِْ ًََٖطًََٓؤتًهِ ؾاليطَاخًَط، بُضَجناَطرييِ نطز نُ 

 بُ زَغرتِاطُيؿنت بُٓتازاضيِ َُٖيهؿاِْ تًَطُيؿنتًَْٖطًََٓؤتًهِ ُٓو ثُُْواظّ 
و (J. Grondin) تًَطُيؿتِٓ تُغُيُ، يُ اليُنِ زيهُوَ خاوَْطِاياِْ وَى ططؤْسئ

 َُغُيُّ غىوضِّ ًَٖطًَََٓؤتًهِْ بُ غُضجنسإ يُ (V. K. Mueller) ناضت َىويًَط 
ِ زَغرتِاُْطُيؿتىوي ِْ تًَطُيؿنتْبُضيٓهطزُْوَّ بُضزَواَِ، يُنؤتايًبُزَضبىو

 نؤَيُطُناِْ ًَٖطًََٓؤتًهِ ؾاليطَاخًَط ظاًْىَ.تًَطُيؿتِٓ تُغُيًإ بُ 
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َُٖيبُت بطِيَو يُ خاوَْطِايإ، وَى ططؤْسئ، يُو باوَضَِزإ نُ ًَٖطًَََٓؤتًهِ 
و ٖؤّ ُّٓ ثًَهسشيًُؾًإ بُ ْاناًَِ ُٓو ط يُبُضططَوَّ تىمخطُىل ثًَهسشَؾاليطَاخًَ

زّ زيهاضتِ ظاًْىَ. يُ زيسّ يُ ٓاؾتهطزُْوَّ بُضياِْ ضِؤَاْتًو يُتُى ٓايسياىل ًََتؤ
ططؤْسيُٓوَ ُٖض ُّٓ بابُتُ بىوَ ٖؤّ ُٓوَ نُ ؾاليطَاخًَط ًٖطهات بُتَُاّ 

(. Grondin, 1995, p.8)بآلونطزُْوَّ بُضَُُٖ ًَٖطًَََٓؤتًهًًُناِْ خؤيؿِ ُْبًَت 
ضَِْطُ باؾرت بًَت َُٖيتؤقًِٓ ُّٓ زوو بُضياُْ يُ ًَٖطًََٓؤتًهِ ؾاليطَاخًَط بُ 

غُضغُختًِ ُٓو يُ  َنُّ ُٓشَاض بهُئ، ُْى ثًَهسشّْمتُْسيًُ ُٖضَزياضتايبُ
ِ ُٓو، بَُيهى ُٖضناّ يُّ زوواُْ بُ ُٓوّ زيهُو ُْى ْاناَ خؤبىاضزٕ يُ ضِازَغتِ

زَتىاْني ُٓوَ بُ ظيطَنًِ ْاوبطاو بعاْني. ؾاليطَاخًَط نُ ًَٖطًََٓؤتًهِ يُ تُْطُبُضّ 
تاض نطزبىو، بُؾًَىَيُنِ ظيطَناُْ يُ طُضِاْسُْوَّ بؤ بُناضًَٖٓاُْ َُٖيهُوتُيًُنإ قى

ضِاظُّ  طُيؿنتْتُْطُبُضيَهِ زيهُ خؤّ بىاضز. ُٓو ًَٖطًََٓؤتًهِ بؤ ضِيَباظْاغًِ تًَ
و ضِازَغتِ زَضووْٓاغًِ زاُْضيؿِ ُْنطز. بُضيٓهطزُْوَّ زَم زاُْيُْطاْس

 بًاظ )سىظَ( بُ بٓرْ ساِْ ُْٖسآفًَطناضيًُناِْ ؾاليطَاخًَط بىوَ َايُّ غُضَُٖي
بٓاواِْ دًاواظ يُ ًَٖطًََٓؤتًهِ َىزيَطِْسا، بؤ منىوُْ زَتىاْني ًَُٖا بُ ًَٖطًََٓؤتًهِ 

و ًَٖطًََٓؤتًهِ بُضُٖغتُنًطُضا (philosophical hermeneuticsفُيػُفِ )
(objective hermeneuticsًبهُئ، ُٓوَ يُناتًَهسايُ نُ ًَٖطًََٓؤت ) ِهِ فُيػُف

 بُ ثًَـ ثًَهٗاتُناِْ تًَطُيؿنتْو طازاًََط، بُ ثؿتبُغنت ؤؾاِْ ٖايسطُضبُ تًَه
ًََصوويًُُْسيِ َطؤظ، يُ ثايُّ بهُضّ نطزَّ تًَطُيؿنت، ْهؤَيًِ يُ زَغرتِاطُيؿنت بُ 

( E. Betti/ 1890 – 1968 ) ْٖعضظاْاًَْهِ وَى بًَتِ ؛تًَطُيؿتِٓ بُضُٖغتُنِ نطز
ُْٖسآ ضَِوتِ وَى ضَِخُّٓ ُٓزَبًِ ْىٍَ، ؾُْىنُوّ ( E. D. Hirsch/1928m) ٖريف

بَُٓايُى بؤ زَغرتِاطُيؿنت بُ  ساُٖوَيًاْ هِ فُيػُفًًإ بُ بُغٓسَ ُْظاًَِْْٖطًََٓؤتً
  تًَطُيؿتِٓ بُضُٖغتُنِ ثُيسا بهُٕ.

 
  ثُضاويَعَنإ:

 .85. ضيطاضز. ا. ثاملط، عًِ ٖطَٓىتًو، تطمجُ: حمُس غعًس سٓايِ ناؾاِْ،  ص ( 1)

 .86. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، ال ( 2)

. ُْٖسآ باغىخىاغِ نىضت نُ يًَطَزا يُباضَّ ٓاغًَت و وؤَيف نطإ، 33، ص 1ز  v. فِٗ /( 3)
، يـُباضَّ  62ـ   31، ص 1، ز vبُطؿتِ َُٓتباضّ ُْٖسآ بُؾِ نتًَبُنُّ يىٓاخًِ واخُ، يُ: 

رٙطارد. ا. ثاملز، عوٍ   .ف تُضخإ نطاوَّ َُٖإ غُضضاوَ بؤ وؤَي 82ـ   62ٓاغت و الثُضَِناِْ 
 .86ٓزًِ٘تٚم، تزمجة: حمٌد صعٚد حِاٙى كاعاُى، ص 
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 . 87. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، ال (5)/ .86. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، ال ( 4)

  87. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، (7)/ .88. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، ال (6)

 .88. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، ال (9)/ .88. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو (8)
 89َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، ال  ( 11)/ 88. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، ال (10)

 .90. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، ال ( 13)/  .90. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، ال   (12)

 .91. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، ال ( 14)

ف(َوَ غُضضاوَيُنِ ُٓوتؤّ، بًَذطُ نتًَبُنـُّ ثاملـُض واتـُ    يُباضَّ )فطيَسضيـ ٓىطؤغت ووَي* 
"ظاْػتِ ًَٖطًََٓؤتًو زَغت ُْنُوت، بُ زاخُوَ يُ ُٖضزووى ظَـاِْ فاضغـِ و عُضَبًـسا يـإ     
غُضضاوَيُنِ ُٓوتؤ ًًُْ يإ بُْسَ زَغتِ ُْنُوتىوَ، بُآلّ بُزَيًٓايًُوَ ضَِْطُ ُٓوَْسَ زَطُـُٕ  

بؤيُ بُْاضاض ُّٓ تُوَضَّ يُ نتًَبُنُّ ثاملُض وَضططت و زَقـاوزَم  بًَت نُ زَغت ُْنُويَت، ُٖض 
وَضّ طًَطِا،  ضىْهُ ُٓطُض ثططِثططِ ضِغتُ و ثُضَططافِ ىلَ َُٖيبصاضزبايُ يـإ وَى زظّ زَنُوتـُوَ،   
يإ زَبىو بُ بابُتًَهِ بآ غـُضوبُض. ٖـُضوَٖا يُبُضٓـُوَّ نـُ ؾـاضَظايًُنِ ٓـُوتؤّ يـُباضَّ        

و، ُٖض دؤضَ ظيَسَْىوغًًُى زَبىوَ َايـُّ ؾـرياظَتطاظاِْ بابُتُنـُ و غـىوزيَهِ     ْاوبطاوَوَ ُْبى
ٓـُوتؤّ بــُ خىيَٓـُض ُْزَطُياْــس. ُٖضضــُْس زَظامن، َُٓـُ يــُنًَو يـُ نَُىنىوضِيًــُناِْ ٓــُّ     
بُضَُُٖيُ، بُآلّ ُٖشاضيِ ٖعضيِ بُْسَ و ُْبىوٕ يإ نـًَُِ غُضضـاوَ يـَُباضَوَ، ْاضـاض بـُّ      

ىيػتًِ باغهطزِْ ًَٖطًََٓؤتًهِ ثًَـ ؾاليطَاخًَط، خـؤّ بـُ غـُض تىيَـصَضزا     ناضَّ نطزووّ. ثًَ
 زَغُثًَٓآ و خؤبىاضزٕ يًَِ َُساَيُ.

(15). ʺDie Wissenschaft von den Regeln, aus denen die 
Bedeutung der Zeichen erkannt wirdʺ (VEA 290; VI, 67). 
(16).ʺ Die geschriebene oder auch bloss mündlich vorgetragene 

Gedanken eines andre ebenso zu fassen, wie er sie gefasst haben 

willʺ (VEA 293; V I, 68). 
(17). VEA 273; V I, 72 

(18). VEA 273, VI, 74. 

)19). VEA 290 -95; VI, 77- 78. 

 .85، ص 1381طام نو، هتران،  . امحدى، بابك، ساختار و هرمنوتيك،(21)

. . عادل مصطفى، فهم  اففهم ، ممدخىل اهل انرمنيوطي ما، ن رلمأ افتمولمىل ممن اف طمون اهل  مادامر، ( 21)
 .97ص 

 .97. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، ال  (22)

  .83. فيتىل، دانيىل، تبيني در علوم ا تماعى، ترمجأى: عبدافكرمي سروش، ص  (23)
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 .87مدى بر هرمنوتيك، ص آدر . واع ى، امحد،( 24)
تًَهطِاّ ُٓو ُٖوآلُّْ نُ ُٖض يُ غُضَتاّ يًَهؤَيًٓـُوَوَ تـا طُيؿـنت بـُ بطِواثًَهطاوَنـإ يَُـُضِ       * 

( ْاوزيَط بهُئ. ُٖضضُْس ُْٖـسآ  factologyبابُتِ يًَهؤَيًُٓوَوَ زَزضئَ، زَنطآ بُ فانتؤيؤشّ )
بُ ظاًْاضيًُ بطِواثًَهطاوَنإ يُ ٓـاضازا ًًْـُ و ٖـُض     نُؽ ثًًَاْىايُ بُ ًٖض ؾًَىَيُى ُٓطُضّ طُيؿنت

ضؤًَْو بًَت، نؤنطزُْوَّ ظاًْاضيًُنإ ضُْسيـ وضزَناضاُْ بًَت، زيػإ زَغطـٓهُضاُْيُ، بـُآلّ بـُ    
َُضدِ ُٓوَّ ُّٓ زَغطٓهطزْاُْ يُ ضِاغتُضِيَِ بُضشَوَْسيِ طؿتِ و ضِواْطُطُىل" نؤَـايِ)مجعِ("  

 قاظاجنِ "تانُنُغِ"، زَؾآ ثُغٓس بهطيَت. بًَت و ُْى بُضشَوَْسّ و
، ص 1378: كممار، ادوارد هافمممر، تممارل، تي ممر ، م. د ممن كامخمماد، هتممران، خممموار مى، غُضضــاوَ 

 .123م  113
 .119مدى بر هرمنوتيك، ص آ. واع ى، امحد، در(25)

 .117د. رض٘ى، صٚد اب٘اهفطى، ٓزًِ٘تٚم ٗ فٍٔ ًعزفت تارخيى،  ص  .  (26)

ــــــــــ، رصاهت ٓزًِ٘تٚم در حوقةى اُتقادى، ٓزًِ٘تٚم تارٙخ، ادبٚـات ٗ فوضـفة، تزمجـةى    . (27)
ـ   12، صـ   1385ًزاد فزٓادث٘ر، تٔـزاْ، اُتغـارات رٗعـِطزاْ ٗ ًطاهعـات سُـاْ، ضـاخ صـَ٘،        

13.) 

  .14. ٓةًاُة صةرضاٗةى ثَٚغ٘ٗ، ي (28)

  .259ةى: حمٌد ُاصخى،  ص ( تزمجتىيَصيُٓوَعوٍ ٓزًِ٘تٚم ) . ْٗ. اى. ٓارٗى، (29)

يُ ضَِطِ نطزاضّ ضاوطِ "ضٓني" واتُ "ضٔ" وَضطرياوَ، بُ ياضيسَّ "َ" نطزووَـُ بـُ ْـاو. ٓـُّ      * 
ؾًَىَ يُ زاضِؾتِٓ ْاو يُ ظَاِْ نىضزيسا ٓاغايًُ، وَى: بُضضُٓ، ؾُٓ، بُٓ، زُْ، ظُْ ... َُبُغت يُ 

   ِ زَضزَنـُوآ. زيـاضَ ْـُزَنطا     ثًَهُوَضـٓطاو،  ؾرياظَّ فُضُْٖطًًُ نُ بـُطىيَطَّ نؤََُيـُ تـىمخًَه
"ضٓطاو" بُناض بًَِٗٓ، ضىْهُ ضٓطاو "ْاويَهِ بُضناضّ" يُ، بُآلّ "ضُٓ" ْاويَهُ يُ ُٓضنِ ضِيَعَـاِْ  

تـًُْا وَى ْاويَـو زَضزَنـُوآ نـُ زَتـىاْني وَثـاأل زياضزَيـُنِ بـسَئ نـُ يـُ ؾـًَىَّ             زاضِْطاوَ و
فُضُْٖطِ" بطيتًًُ يُ تًَهطِاّ تىمخُ ثًَهًَُٗٓضَناِْ فُضٖـُْط  ثًَهٗاتُيُنسا خؤ زَْىيَٓآ. "ضُّٓ 

 بافت، ْػًر. ؛نُ يُ ثًَهٗاتُيُنِ تًَهتًُْىزا ضٓطاوٕ

 . 259( تزمجةى: حمٌد ُاصخى، ص تىيَصيُٓوَعوٍ ٓزًِ٘تٚم ) . ْٗ. اى. ٓارٗى،(30)
تزمجـة: ُيٚـى فٚضـا ،    ، ح٘ي اهدّٙ، خطابات اىل حمتقزٙة ًـّ املـجقف   عالٙزًاخز، فزدرٙػ،  .( 31)

 .16ـ  15، ص  2018صاعدٖ: أُط احلزن، اهزافدّٙ، هيِاْ، بريٗت / احلٌزا، 

 .16. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، ال  (32)
   .16َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، ال  (34)/  .16. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، ال (33)

 .17ّ ثًَؿىو، ال . َُٖإ غُضضاوَ(36) / .17. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، ال (35)

 19. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو،ال (37)
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ّ :  اصغز ٗاعظى، امساعٚى قائدى، رُٗد حتقق فٔـٍ اس ًِظـز عـالٙزًاخز، )   تىيَصيُٓوَ. (38) ( طؤظـاض
 . 25ـ  40، ص  1391حلٌت ٗ فوضفة، صاي ٓغتٍ، مشارة دَٗ، تابضتاْ، 

 .102، ص 1389كاعاُى، . ثاملز، رٙطارد، عوٍ ٓزًِ٘تٚم، حمٌد صعٚد حِاٙى (39)

ّ اصغز ٗاعظى، امساعٚى قائدى، رُٗد حتقق فٔـٍ اس ًِظـز عـالٙزًاخز، )   :  تىيَصيُٓوَ. (41) ( طؤظـاض
 .27ـ  26حلٌت ٗ فوضفة، 

 .93، ص 1386ًدى بز ٓزًِ٘تٚم، آ. ٗاعظى، امحد، در(41)

عـالٙزًاخز، )ؤظاـارى(   :  اصغز ٗاعظى، امساعٚى قائدى، رُٗد حتقق فٍٔ اس ًِظـز  تىيَصيُٓوَ. (42)
 .28حلٌت ٗ فوضفة، ص 

 .30. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، ( 44) /.28. َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو، ال (43)

ـ   104، صـ   1389تزمجة: حمٌد صـعٚد حِـاٙى كاعـاُى،      . ثاملز، رٙطارد، عوٍ ٓزًِ٘تٚم، (45)
102. 
 
و ُّٓ بُؾُ زَتىاْـآ  نُ بُْسَ وَضّ طًَطِاوَضَوَ وَضطرياو يُ بُؾًَهِ غُضَنًِ ُّٓ تىيَصيُٓوَيُّ خىا*

ويَٓايُنِ طؿـتطري يَُـُِض ٓـُّ بابُتـُ بُتايبـُتِ "باظْـُّ ًَٖطًََٓـؤتًهِ" نـُ طـازاًََطيـ بـُ           
تًَطوتُغُىل يًَِ زواوَ خباتُ ضِوو. واتُ ًَُُٓ زَتىاْني بُ خىيَٓسُْوَّ ُّٓ بُؾُ يُ ضَِوتِ فطاشووبـىوِْ  

 ؿساوَضّ" يُ الّ ٖايسطُض و طازاًََط ٓاطازاض ببني.بابُتِ" ثًَـ تًَطُيؿنت"و "ثًَ

حكمت  ( طؤظاضّ، )اصغز ٗاعظى، امساعٚى قائدى، رُٗد حتقق فٍٔ اس ًِظز عالٙزًاخز:  تىيَصيُٓوَ
 .03تا  93، صص 1931، سال هشتم، شمارة دوم، تابستان، و فلسفة
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 تًَبًِٓ:
. ؾاليطَاخًَط بُ ثُضَزاِْ بًاظِ ًَٖطًََٓؤتًو ويَطِاّ زَقِ ْىوغطاو، ٓاخاوتُّ ظاضَنًِ خعاْسَ ُّٓ 1

بىاضَوَ. بؤيُ "زاُْض" وَى ٓافطيَُٓضّ ٓاخاوتُ، ض طىتاضو ْعًػًاض، ُّٖ ٓاَاشَ بُ "ْىوغُض"و ُّٖ 
 ًَىَض" زَنات.بُ"ٓاخ

. "ضِاظُناض"يـ، وَى بهُضّ نطزَّ تًَطُيؿنت، ُّٖ ٓاَاشَ بُ "بًػُض" و ُّٖ بُ "خىيَُٓض" 2
 زَنات.

ُٓو َُٖيُّ  ؛. ُّٓ بؤضىوُّْ ؾاليطَاخًَط وَبريًَِٖٓ ؾُْىنُوّ ُٓضغتؤ يُ َُٖيُّ ًٓجػتُؤيؤشيه3ُ
وَى زاوَضيًُى زَظاِْ )بُطىيَطَّ بؤضىوِْ ُٓضغتؤ َُٖيُ ُْى يُ ويَٓا بَُيهى يُ وَضِاغتطُضِاْسٕ 

 )تكسيل(زايُ(.
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 و طرفيت خؤكوشنت ئةلبيَر كامؤ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٓاوات ُٓمحُز غىَيتإ
 نؤتاٍ-زووَّبُؾِ                                    

 
، طفتىطؤَإ يُباضٍَ ًَىاٌْ شَاضَيُى خىيَُٓضٍ نتًَبُنامن بىوًَّٓىاضَيُنًإ 

بؤ زاًْؿتُٓنُ  هِظؤض بابُتٌ زيهُوَ نطز. بُؾًَ ْفُيػُفٍُ ُٓفالتىٕ ْوَضطًَطِإ
اوايإ يًَهطزّ باغٌ طؤضِا. ز فُيػُفٍُ بىوْطُضايٌ ْبرينطزُْوٍَ ثىوضطُضايٌ

ويَهِ يٌَ خىاغنت بؤ ثطغٌ خؤنىؾتًٓإ بؤ بهُّ. َؤَيُتٌ ؾُ ُٓيًَربناَؤو
ظاًْاضيًُنامن، بَُيًًَٓؿِ يٌَ وَضططتٔ قػُنامن يُ نؤثًًُ زَْطًًُنُ   زََُظَضزنطزُْوٍَ

ُٓزَبًًاٍُْ ُٓو قػاُْيُ،  َْوَ ثًَساضىوُْوَيُنٌ ضِيَعَاٌْبؤ بٓىغُٓوَ. ٍَُُٓ خىاض
وتطاوَوَ  ؤغٍُ طىيَعاُْوَ يُ طىتاضٍظيازونَُهطزْسا نُ ثط ْيُثاٍَ نؤََُيًَو ضانػاظيٌ

 2021عٍ ًثاي .                                    بؤ طىتاضٍ ْىغطاو زَياْػُثًًََٓت
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 مسؤظي ثووضطةزا
 

(1) 
 

شياٌْ خؤتسا ٓايسيؤيؤدًايُى، برينطزُْوَيُنٌ يُ نُ يُ زيَتبريؤنُ وناَؤ طاَيتٍُ بُ
خؤتٌ بؤ تُضخإ  ْٓايًين، يإ ُٖضدؤضَ دًٗاْبًًًُٓنٌ زَغتُدًٌَُ ثًَطَِو بهُيت

بهُيت. َُُٓ ؾتًَهُ بُالٍ ُٓوَوَ ُٖتا بًًٌََ ْاثُغُْسو ْاَاقىوَيُ. ناَؤ زََيًَت 
زَبًَت َاْاٍ تايبُتٌ خؤت  ُْٓوٍَ َاْا بُّ شياُْ بًَُاْايُ زَبُخؿًَت بُ تُْٗا خؤتًت

بُ بسؤظيتُوَ تا يُويَسا ٓاغىوزَيٌ بؤ خؤت فُضاُّٖ بهُيت. زَضباظبىوٕ يُّ بًَُاْايًُ 
 تُْٗا زؤظيُٓوٍَ َاْايُ. 

ناَؤ ثًَُإ زََيًَت: ُٖضنُؽ يَُُزا غُضنُوتىو ببًَت، ُٓوَ بُخًَطبًَت بؤ 
دًٗاُْنٍُ َٔ، ُٓوَ بُ باؾٌ ؾايػتٍُ ْاظْاوٍ َطؤظٌ ثىوضطُضايُ. واتُ نُغًَهُ نُ 
زَظاًَْت ُّٓ شياُْ ثىوضُ، ٓايٓسَيُى يُطؤضٍَِ ًُْ، يُطٍَُ ُٓوَؾسا زَتىاًْت 

 يًُنٌ غًػًفىغًًاُْ بؤ خؤٍ فُضاُّٖ بهات.ٓاغىزَ
 
 

(2) 
 

ناَؤ ثًَُإ زََيًَت   ُٓواٍُْ ْاتىأْ ُّٓ ناضَ بهُٕ، يُنىيَسا خؤيإ سُؾاضزَزَٕ؟
ًُْ، دطُ يُ  ساضضُيُى بؤ ضِظطاضبىوٕ يُّ بىاضَ ْاَُٖىاضَ يُطؤضِيَو، زَنُ ًٖض بىاضيَ

يإ  ،ُ ؾًَىَيُنٌ سُضيفخؤنىؾنت! ُٓو نُغٍُ نُ ْايُويَت خؤٍ بهىشيَت، دا ب
خؤٍ بهىشيَت، ياخىز خؤنىؾتًَٓهٌ فُيػُفًًاُْ ُٓجناّ  َُداظيٌ بًَت؛ واتُ بُضِاغيت

 بسات نُ َُٖىو شياٌْ زَخايًَُْت، ُٓوَ َطؤظًَهٌ ثىوضطُضايُ.
ناَؤ زََيًَت، َٔ بُ تُواوَتٌ زَيًٓا ًِْ، بَُياّ ُٓو نُغٍُ نُ بُؾًَىَيُنٌ نطزَيٌ 

انىشيَت، ُٓوَ نُغًَهُ َٔ ْاوٍ يٌَ زًََِْ َطؤظٌ ثىوضطُضا. َُُٓ يإ فُيػُيف خؤٍ ْ
ُٓو نُغُيُ نُ زَتىاًَْت يُطٍَُ ُّٓ واقًعُ  و زََيٌَ:ضًُ؟ ُٖض خؤٍ وََياّ زَزاتُوَ

، ٍَُٖ بهات. َُُٓ تانُ ضِيَطاٍ زضوغتُ، ًَُٓـ تانُ ساٍزضِزؤْطً ْبُ طىَإ ٓارغًد
ضِاغتاُْ طىظَضإ بهات. غُيطٍ َُُٓ ُٖضضٌ  نُغًَهُ نُ بتىاًَْت ضِاغتطؤياُْو غُض

 بهُئ، خؤفطيىزاُْ. 
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 (3) 

الٍ ناَؤ َطؤظٌ ثىوضطُضا ُٓو نُغُيُ نُ يُ شياًَْهٌ َُتطغًساضزا زَشٍ، 
، ضَِٖاو ُْظاْني ْطىَإ، ظاْني ًَُْٖؿُ خُضيهٌ ضِاططتين ٖاوغُْطًًُ يُ ًَْىإ يُقني

ْىؾىغتًسا. يُ ْاخٌ خؤيسا ُٓوَ قبىوٍَ زَنات  ْوَِٖ، غُضنُوتٔ ْضِيَصَيٌ، ُٖقًكُت
نُ ْاتىاًَْت وََياٌَ َُٖىو ثطغًاضَنإ بساتُوَ، شيإ ًٖض ؾتًَهٌ يُناليًهطاوَ يإ 

ْآاضاًٌَ شيإ زَططيَت، ْآاضاًًَُى  ْضَِٖاٍ تًَسا ًُْ. ُٓو نُغُيُ بُضطٍُ ًْطُضاٌْ
شياٌْ تايبُتٌ ُٓويإ نُ بُضٌَُٖ داًًٖبىوًَْيت بُضاَبُض ُٓو ُٖقًكُتاٍُْ 

ُغًَهُ ضِاؾهاواُْتط ثًَهًَٗٓاوَ، ُٖضبؤيُ زَتىاًَْت بُضزَواّ ببًَت. ثًاوَ ثىوضطُضانُ ن
 يُ َطؤظٌ ٓاغايٌ نطاوَتطَ بُضاَبُضٍ ُّٓ بىوُْ ثطِ يُ ًْطُضاًًُْ. ْزَضِواًَْت

 
(4) 

ًٖض دؤضَ دًَطاٍ غُضجنُ، ظؤضداض ْاوٍ ناَؤ يُ خاٍُْ ُٓواُْزا ثؤَئًَ زَنطيَت نُ 
باوَضَِ ٓايًًُٓنإ  ْباوَضِيَهًإ ًُْ، وَى نُغًَو ضاوٍ يٌَ زَنطيَت نُ زشايُتٌ زئ

زَنات. َُُٓ بُزساَيًبىوًَْهٌ ظؤض غاويًهاُْيُ. ناَؤ بًَسئ ًُْ، ضىْهُ بًَسئ بىوٕ 
خؤٍ يُخؤيسا زآْاُْ بُ ضَِوايٌ ُٖقًكُتُناٌْ زئ. َُُٓ ضؤٕ زَبًَت؟ ناتًَو 

ُغٌ باوَضِزاض، زَبًٓني ُٖض ًٖض ُْبًت يُقًًَٓهٌ ُٖيُ بُضاَبُض ُٖبىوٌْ زَضِوآًُْ ن
خىا، نُغٌ بًَباوَضِيـ الًْهُّ يُقًًَٓهٌ ُٖيُ ُٓويـ ُْبىوٌْ خىايُ. ُّٓ زوواُْ 

اْسا زَشئ. بَُياّ الٍ ناَؤ ُٖقًكُتًَهٌ ضَِٖا، ونًإ يُ غايٍُ يُقًُٓناًُْٖضز
 ؾتًَهٌ زَيًٓا، يُقًًَٓو بىوٌْ ًُْ.

(5) 
ناتًَو وََياٌَ ثطغًاضَنإ ْازؤظيُٓوَ، زَتىاْني دىاًًُْى يُو زؤف زاَاُْزا 
بسؤظيُٓوَ. زَتىاْني بري يُ ْاضَِغًٌُْ ُٓو وََياَاُْ بهُيُٓوَ نُ بُ ثطغًاضَ 
طُضزوًًُْنإ زَزضيَُٓوَ، ُٓواُْ ًٖض طُضَْتًًُنًإ ًُْ، غُيطٍ باوَضِنطزٕ يإ 

زَغت ْايُت. ناَؤ زَثطغًَت: بُضِاغت َُُٓ  يُ ضَِتهطزُْوَيإ ًٖطٌ زيهَُإ
زَيطريتط ًُْ يُوٍَ ضاضَْىغًَهٌ ظاْطاوت ُٖبًَت؟ ضاضَْىغًو نُ غُضَتاو نؤتايًُنٍُ 

 يُ زَضَوٍَ ٓريازٍَ تؤ زَغتًٓؿاْهطابًت! 
بُضِاغت! بعضبىوٕ يُْاو زاضغتاُْ بًَهؤتانٍُ شياْسا باؾرت ًُْ يُوٍَ َُٖىو 

وضزيٌ زَغتًٓؿاْهطابٔ؟ ُٓظَىْهطزٌْ غاتُناٌْ شياٌْ خؤت ُْٖطاوَناٌْ شياْت بُ 
يُغُضزضاو؟ ٓايا  يُى يُزواٍ يُى باؾرت ًُْ يُ زووباضَنطزُْوٍَ ضطنُيُنٌ بطِياض
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ٓاظازبىوٕ يُ نؤت و ثًَىَْسَناٌْ باوَضِ، ؾتًَهٌ غُضجنطِانًَـ ًُْ؟ ؾايػتٍُ ُٓوَ ًُْ 
هُ ًٍَُُٓ دًًََٗؿتىوَ، بؤضٌ ًَُُٓف نُ بًهُيُٓ ثًَطَِوٍ شياٌْ خؤَإ؟ خىا نُ زًَََ

 دًٌَ ًًََُْٖني؟
 

 (6) 
زواداض، ُٖوَيسإ بؤ ظاًْين ضَِٖا، بططَ تُْاُْت ظآًًْؿٌ، ض غىزيَهُإ ثٌَ 
زَطُيًَُْت، دطُ يُ نىشاْسُْوٍَ ُٓو نطيَػًًٍُ يُ ْامخاْسا ُٖيُ، دطُ يُوٍَ ثًَُإ 

ضِيَطانُيُ! بُضِاغتًٌ، يُقني بًًََت ًٖطٌ زيهُ َُْاوَ بًهُٕ، ًَٓطَ نؤتايٌ 
ُٓو زََيًَت ضِوونطزُْ  َُٖىو تىاْايُوَ زشٍ َُُٓيُ. ثطغًاضَنامنإ زَنىشيَت، ناَؤف بُ

ناتُناٌْ  ْٔ نُ يُ ثًَٓاوياْسا بصئُٓوَ زًََٖٓ ،ُٓظَىْهطزٌْ ًْطُضاٌْ وُْظاْطاو
 خؤَاًْإ بؤ تُضخإ بهُئ. 

ُ ؾتًَهُ نُ بتىاْني تًًَسا يُطٍَُ ُّٓ َُُٓ خؤٍ يُ خؤيسا ؾتًَهٌ باؾُ، بططَ تان
شياُْزا ٍَُٖ بهُئ. بُضِاغت، ُٓطُض َُُٓ ُْنُئ ضٌ زيهُ بهُئ؟ دطُ يُ خؤنىؾنت، 

 ضًرت يُبُضزَمماْسا ُٖيُ؟ 
ضَِْطُ خؤٍ َُُٓ ساَيُتُ غطوؾتًًُنٍُ ًَُُٓ بًَت: ثطغًاضٍ ظؤضو وََياٌَ نُّ. 

ُٖوَيسامنإ بؤ ُٓوٍَ بطُيُٓ غُض  ًٌََُْالْ ْناَؤ ثًَساططيٌ زَنات نُ تًَهؤؾإ
باضَناٌْ غُضؾامناُْوَ، بُؾٌ ُٓوَ زَنات نُ زَيُإ  ْيىتهٍُ ضًانُ، بُ خؤَإ

ٓاغىزَ بهات. ًَُُٓ تُْٗا ًَٓطََإ ُٖيُ، ُٓويًَُى يُطؤضٍَِ ًُْ. نات زضَْطُ بطِياضٍ 
 خؤت بسَ. َُُٓ زواَُٖني وَغًَيت ناَؤيُ بؤَإ.

 
(4) 

 
ُٓقًًٌَ وَٖاَإ ُٖبًَت  ٍْ ثىوضًٌ شيإ بططئ، تىاْايُنٌ ضِؤسًٌثًَىيػتُ بُضطُ

نُ بتىاْني يُطَُيًسا َُٖيبهُئ. قبىوَيهطزٌْ ُّٓ واقًعُ ظؤض باؾرتَ يُوٍَ بُ ضِيَطاٍ 
دًادًا خؤَإ بهىشئ. ُٓطُض ُّٓ واقًعُ وَى خؤٍ ثُغُْس بهُئ، ضَِْطُ بتىاْني 

نٌ زيهُ ؾو زَبُيت؟ تهايُ ضِيَُٓايًُإ بهُ. شياًَْهٌ باؾرت بطىظَضيَٓني. ضِيَطايُ
ُٓطُض ْا، ناَؤ واقًعُ تاَيُنُت ثًَسََيًَت. ضُْس ثُغُْسٍ زَنُيت، ُٓوَ ثُيىَْسيٌ بُ 

 خؤتُوَ ُٖيُ. يُ نؤتايًسا تؤ ٓاظازيت، ضٌ يُ شياٌْ خؤت زَنُيت.
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(5) 

 
الٍ ناَؤ، شيإ ًٖض ًُْ دطُ يُ 
تىضَنُيُنٌ ثطِ يُ ْانؤنٌ. َُٖىو 
ُٖوَيًَهٌ َطؤظًـ بؤ ُٓوَيُ بُغُض ُّٓ 
ْانؤنًًاُْزا ظاٍَ ببًَت، خؤٍ بطُيًَُْتُ 

زوو غُض ضِاغتُضِيًَُى، ُٓويـ يُ ثًَٓاوٍ 
ُٓقًٌَ ٓاطا.  ْٓاَاجنٌ ظؤض ططْطسا: ٓاظازٍ

 ْناتًَو خاوٌَْ ُٓقًًََهٌ ٓاطا بًت
ظازيؿت ُٖبًَت بؤ بطِياضزإ، ضٌ زَنُيت؟ ٓا

ناَؤ بُ ثًَهًُُْٓوَ زََيًَت، بَُيٌَ، 
قػُنطزٕ ظؤض ٓاغاُْ، بَُياّ ُٓوٍَ قىضغُ 

ُٓجناَساٌْ ُٓو قػاُْيُ نُ يُ  ْثًازَنطزٕ
ظاضَإ زيَُٓ زَضَوَ. ٓاخط شياٌْ ًَُُٓ 

تُطُضَ تًَسايُ، ُٓوَْسَ  ُْٓوَْسٍَ قؤضت
 ْيُ شَاضَ ْايُٕيَُٓ ثًَؿُإ نُ يَُجُض ز

ُٓو زوو ٓاَاجنُ بُزيٌ  ٔضِيَططٕ يُوٍَ بتىاْ
بًَٗٓني. ٓاَيؤظيًُنإ ظؤض ظؤضو فطَ ضَُِْٖسٕ، بُدؤضيَو ُٓطُضٍ ُٓوٍَ َُٖىويإ 

ٌ نطزَ ًُْ. زوو زاُْ يُو يَُجُضاُْ، نُ ناَؤ ظؤض يَهبٓاغًُٓوَو بًاْبُظيَٓني، ناض
 ْيني، ُٖوَيًَهٌ ظؤضٍ زاوَ بؤ ضِاظُنطزٕططْطًًإ ثًَسَزات زووباضَبىوُْوَو ْآىًََس

  يًَهساُْوَيإ. تؤف زَضفُتٌ ُٓوَت ُٖيُ نُ ُٖوَيٌ خؤت بسَيت.
 

 خوالىةوة لةىاو باشىةيةكدا
 

(1) 
زََُويَت ثطغًاضيَو زووباضَ بهَُُوَ، نُ ثًَؿرت ٓاضِاغتُّ نطزٕ: ٓايا ضِؤشيَو يُ 

زَنُٕ ْاتاْطُيًَُْتُ ًٖض  ضِؤشإ ُٖغيت ُٓوَتإ ال زضوغت بىوَ نُ ُٖض ضًًُى
ؿربِنًَسا ضِابهُٕ نُ ًَدًَطايُنٌ زياضيهطاو؟ وَى ُٓوٍَ يُ ْاو طؤضَِثاًَْهٌ ث

نؤتايًُنٍُ زياض ًُْ! بُ زَيًٓايٌ وََياَُنُ الٍ ًَٓـ ُٖض َُٖإ ُٓوٍَ ًَٓىَيُ. داض 
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 يُزواٍ داض ُٓوََإ يٌَ زووباضَ زَبًَتُوَ، ُٖضضًًُى زَنُئ، ُٖضضؤًَْو خؤَإ
دًَطايٍُ يًَىٍَ زَغتُإ ثًَهطزووَ.  ُ نؤتايًسا زَطُضِيًَُٓوَ بؤ ُٓوَاْسوو زَنُئ، ي

بُضضاوٍ تًَسا ًُْ، َُٖىوٍ ُٖض  َُُْٓ ض دؤضَ شياًَْهُ؟ ًٖض ؾتًَهٌ تايبُت
زووباضَبىوُْوَيُنٌ بًَتاّ، شَاضَيُى ضِؤتًين ضِؤشاُْيُ نُ داض يُزواٍ داض زووثاتًإ 

 اٌْ خؤتت نطزووَ:زَنُيُٓوَ. غُيطٍ شي
بُياًْإ يُخُو َُٖيسَغتًت، زَضًتُ طُضَاو، يُغُض ًََعٍ ْاخنىاضزٕ بُزَّ شٌََ 
بُياًًُْوَ غُيطٍ نُْاَيُ ٓامساًًُْنإ زَنُيت نُ َُٖإ ُٓو قػاُْ زووباضَ زَنُُْوَ 
غاَياًَْهُ ثًَىٍَ خُضيهٔ، زَضًتُ غُض ناض، زَطُضِيًَتُوَ، بطِيَو خؤت غُضقاٍَ زَنُيت 

ضِؤشٍ  ْبؤ ُٓوٍَ غبُيينَ َُٖإ ؾت زووباضَ بهُيتُوَ، ُٖفتاُْ ؾُف ضِؤش وا زَنُيت
سُوتُّ ثؿىو وَضزَططيت بؤ ُٓوٍَ َُٖإ ُٓو ؾتاُْ بهُيتُوَ نُ ثؿىوَناٌْ ضِابطزووزا 
ُٓجناَت زاوٕ. غُفُض زَنُيت؟ ؾىيَين ًْؿتُدًٌَ خؤت زَطؤضِيت؟ باف بريٍ يٌَ 

يُ شياْتسا ُٖيُو بُضزَواّ زووباضٍَ زَنُيتُوَ، يُطٍَُ  بهُضَوَ، تؤ تُْٗا يُى ضِؤش
طؤضِاْهاضيٌ ظؤض بطىونسا، وَى نطِيين دىوتًَو ثًًََاوٍ ْىٍَ، ياخىز عادعبىوْت يُ 
ٖاوضِيًَُى. بَُياّ نُ غُيطٍ فًًٌُ شياٌْ خؤت زَنُيت، زَبًًٓت بُ ؾًَىَيُنٌ ظؤض 

ًَسايُ. بُضِاغت ؾتًَهٌ ْىٍَ يُ شياٌْ تؤزا ٓاؾتبىوُْوٍَ ت ْبًَُاْا نطِيين ثًًََاوو ظيعبىوٕ
تؤ ُٖض يَُٓساَيًًتُوَ بُّ زووباضَنطزُْوَيُ َُسهىًَت! داضيَهًإ يُنًَو  ضِووزَزات؟

داض يُ شياْسا ضِووزَزات! بُضِاغت وايُ؟  وتٌ وَضططتين بطِواْاٍَُ ظاْهؤيٌ ناضيَهُ يُى
اَياٍُْ قؤْاغُناٌْ تطٍ بطِواْاٍَُ ظاْهؤ ض دًاواظيًُنٌ ُٖيُ يُطٍَُ ناضتٌ غ
ين ناضَنُت بَُيطُْاَُت خىيَٓسْسا؟ بُضِاغت! ٓاغىزَيٌ يُنىيَسايُ؟ ُٓوَف ْا، يُ ؾىيَ

ثًَسَزَٕ بؤ غُملاْسٌْ ُٓوٍَ يُطٍَُ ُٓوإ ناضت نطزووَ. َُٓاُْ ضني دطُ يُ 
زووباضَنطزُْوٍَ داض يُزواٍ داض يُطٍَُ طؤضِاٌْ بطىونٌ وَى ضَِْطٌ نطاغُنُت بؤ 

. ُْ. تؤ َُسهىًَت بُ زووباضَنطزُْوَ، ناَؤ بُضزَواّ دُخت يَُُ زَناتمنىو
 و تهايُ بري يُ ُٓويًَُى َُنُضَوَ.زيػاُْوَ بُخًَطبًًَت بؤ ًَٓطَ

 
 (2) 

يُناتٌ ثًَساضىوُْوٍَ ُّٓ ْىغًُٓزا، بريّ يُ ثُتاٍ نؤضؤْا نطزَوَ، بؤ غاتًَو وَى 
ضِووزاويَهٌ ْاواظَ ٖاتُ بُضضاوّ. َُُٓ ضؤُْ؟ َُُٓ ؾتًَهُ ثًَؿرت ضِووٍ ُْزاوَ! بَُياّ 
ُٓطُض يُ ناَؤ بجطغني، بُ بعَيُنُوَ زََيًَت: طؤضِاْهاضيًُنُ يُ بؤياخهطزُْوٍَ قصَ 

ًُْ، تُْٗا يُ ضِوونُؾسايُ. ًََصووٍ َطؤظايُتٌ ثطِيَيت يُ ثُتاٍ  غجًًُنُت ظياتط
َُٖىو خاُْناٌْ  ُ. زووباضَنطزُْوَنُ بُدؤضيَهتازَُالضياو ططاُْتاو....  ْنؤيًَطا



 

 

  
 

 
 
 
 

 81   

  

شياٌْ تًُْىَ، نُ بُ ًٖض دؤضيَو زَضباظبىوٕ يًٌَ ًُْ. ُْخًَط، ًَٖؿتا ؾيت تطيـ َاوَ 
و غُضخػتين نؤظًسهٌ شياٌْ ًَُُٓ ثُتايُ، َُٖىو ؾتًَ نُ يُ ناَؤوَ فًَطٍ ببني.

 ْضِانطزٕ ْطابُضزيَو بؤ غُض يىتهٍُ نًَىَنُ ض دًاواظيًُنًإ ُٖيُ؟ ُٖضزونًإ
خؤسُؾاضزإ يُ ثؿيت باوَضَِ  َْثاُْناٌْ ثُيسانطزٌْ ثػجؤضِيٌُْٖاغُبطِنًٌَ ْاو طؤضِ

 يًَو زَضٔ يإ ْا؟ٓايا ، ٕٓايًًُٓناُْوَ
 
 

 ئةفطاىةي ضيطيفوس
 

(1) 
زيػاُْوَ ٖاتًُٓوَ بؤ الٍ ُٓفػاٍُْ غًػًفىؽ، ًَٓـ بؤ غُملاْسٕ ياخىز بؤ 
ثُغُْسنطزٌْ ُٓو باظُْيٍُ نُ زَضضىومنإ يًٌَ َُساَيُ، زيػإ زووباضٍَ زَنَُُوَ: 

ُضزيَهٌ طُوضَ بباتُ خىاناٌْ ٓؤيًُجىؽ غًػًفىؽ بُ ُْفطَت زَنُٕ، بُوٍَ ضِؤشاُْ ب
، تُْٗا بؤ ُٓوٍَ تٌ ببًَتُوَ بؤ ْاو زؤَيٌ زاًَيَن يُ يىتهُنٍُ زابًَٓت ْغُض ضًايُى

ضًانُ. غًػًفىؽ َُٖىو ضِؤشَنٍُ بُ غُضخػتُٓوٍَ بُضزَنُوَ غُضف زَنات، بؤ 
ُٓوٍَ غبُيينَ بًبًينَ زيػإ تٌ بؤتُوَ. ًٓرت ُٖتا ُٖتايُو بٌَ ضِاوَغتإ، َُُٓ ناضٍ 

 فاُْتط؟ُٓوَ. َٔ يُ تؤ زَثطغِ: ناضيَهت ُٖيُ يُوٍَ غًػًفىؽ ؾُضي
 

(2) 
يُّ شياُْ ضِؤتًًًُٓزا نُ زَيطىظَضيَٓني، دًاواظيًُنٌ ُٓوتؤَإ يُطٍَُ غًػًفىغسا 
ًُْ: ًَُُٓف بُ ؾًَىَيُنٌ ْانؤتا غُضقاَيٌ زووباضَنطزُْوٍَ نؤََُيًَو ضِؤتًٓني. ناَؤ 
َُبُغيت ضًُ؟ ْاؾًَت ُٖضوا بُضاوضزنطزًَْهٌ ضِوونُؾًًاُْ يُ ًَْىإ ًَُُٓو غًػًفىغسا 

هات! يُ ضِاغتًسا ُٓو ظؤض ناضٍ بُ ٖاوؾًَىَيًُ ضِوونُؾًًُنُ ًُْ، طُضضٌ ًَُٓـ ب
ضِؤَيٌ خؤٍ ُٖيُ، بَُيهى ويَُٓنُ الٍ ناَؤ ظؤض يُوَ تاضيهرتو ُْٓطىغتُضاوتطَ: ناَؤ 
ثًَُإ زََيًَت نُ ُٓوٍَ زَيهُئ ًٖض ٓاَاجنًَو يإ َاْايُنٌ ًُْ، تؤ بطِواُْ ض َاْايُى 

ػفىغسا زَبًٓني؟ ثاؾإ ض دًاواظيًُى ُٖيُ يًَُْىإ داضٍ يُنَُسا يُ ظَمحُتُنٍُ غً
نُ بُضزَنٍُ بطزَ غُض ضًانُ، يُطٍَُ داضٍ غُزَّ يإ ُٖظاضََسا؟ َُُٓ ضِيَو َُبُغتُ 

َيًَت: ُٓوٍَ زَيهُٕ ظؤض ناَؤ ظؤض زَيطَِقاُْ ثًَُإ زَ .قىوَيُنٍُ ناَؤيُ: ثىوضًَتًٌ!
ضِاغت َُُٓ وايُ؟ َٔ ُّٓ قػاُّْ زووباضَنطزَوَ، و ًٖض غىوزيَهًؿٌ ًُْ. بُبًَتاَُ

 .واًُْ؟ ضِاغتُ، ضىْهُ شيإ خؤٍ دطُ يُ زووباضَنطزُْوَ، ؾتًَهٌ زيهُ ًُْ
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(3) 

نؤََُيًَو  ْيُ خًَعاًَْهٌ ُٖشاضَوَ ٖاتىوٕ بُ زَيًٓايٌ يًَطَ ضُْس نُغًَهٌ يًًَُ
ُٓجناّ زاوَ )ُٓطُض ُٓوَ ضَِضاو  بطِواْاٍَُ باَيايإ وَضططتىوَ، ُٖضيُى يُ ًَُُٓ بطِيَو ؾيت

 تؤ بَُياّ ،(َُْاوَ َاْايإ ُٓوَْسَف قػاُْ ُّٓ َو1991َُْنُئ نُ يُزواٍ غاَيٌ 
، ُْى ُٖض ناضَنإ، بَُيهى نٌَ تؤٍ بريزًًََََٓت؟ نٌَ تؤٍ زاٖاتىو غاَيٌ غُز بطِواُْ،

تُْاُْت بُ بريٍ بُالوَ ططْطُ، ناضَناْت بؤ ُٓواٍُْ زواتط زئَ، ض َاْايُنٌ زَبًَت. 
ُْوَناًْؿتسا طىظَض ْانُيت، ُٓوٍَ زًًََََٓتُوَ، ْاويَهُ يُ تؤَاضيَهٌ فُضاَؤؾهطاوزا، 

 ياخىز ويَُٓيُى يُ غىضًَهٌ ُٓيبىًََهسا نُ غُضجنٌ نُؽ ضِاْانًَؿًَت. 
ضَِْطُ بطِوا ُْنُيت! ظؤضباؾُ، تؤ يُواٍُْ غُز غاٍَ ثًَؿرت يًَطَ بىوٕ، ضًت بريَاوَ؟ 

ُظاض غاٍَ بهُيُٓوَ؟ ياخىز ًََصووٍ ُٖبىوٌْ َطؤظ يُغُض ُٖغاضَنُ؟ ٍُٓ بري يُ ٖ
بؤضٌ بري يُ ًََصووٍ طُضزوًْـ ُْنُيُٓوَ! بُضِاغت تؤ ضًت؟ تؤ يُ ضاوتطوناًَْهًـ 

َف ْا، سْاضًت، نُضٌ ُٓو َاوَ نٍَُُ ُٖتُ، ٓا بُجمؤضَ ويَطاٌْ زَنُيت. ُٖض ُٓوَْ
ظًََُٓنٍُ تؤ، دطُ يُ طُضزَ تؤظيَو يُ قىشبًَٓهٌ طُضزووْسا ضًرتَ؟ تؤ غُضجنت زاوَ 
نُ ُٓواًْرتيـ َُٖإ قػُت بؤ زَنُٕ؟ بَُياّ دًاواظيٌ ُٓوإ يُطٍَُ ناَؤزا ُٓوَيُ، 

نُ باؽ يُ ُٓويًَُى زَنُٕ نُ يُ ٓايٓسَزا ثًًَسَطُٕ، بٌَ ُٓوٍَ ًٖض ُٓوإ 
 َٕ!طُضَْتًًُنًؿت ثٌَ بس

 
(4) 

ٖاواضَناٌْ ًَُُٓزا ُْى بًَسَْطًًُنٌ نىؾٓسَ ُٖيُو نُؽ ْايبًػتًَت،  يُبُضاَبُض
ع يًَطَ ُْبىوبني. ًَُُٓ بَُيهى طُضزوٕ ظؤض زَيطَِقاُْ ضَِمشإ زَناتُوَ وَى ُٓوٍَ ُٖضطً

ناضَنامنإ بُٖاٍ خؤيإ ُٖيُ، بَُياّ دطُ يُ ؾًَطَبُفطيُٓيُنٌ  ْططْطني نيوازَظاْ
، تًًَٓهٌ نٌَُ خؤض ًٖطًرت ْنيياخىز خاْىويُنٌ ملًين غُض نُْاضٍ زَضيا  بُضُٖتاو

ياخىز ؾُثؤيًَهٌ زَضيا بُغُ بؤ ُٓوٍَ ٓاغُواضَإ ًًًَََُْٖت. وَى ضؤٕ ًَُُٓ ًٖطٌ 
ُٓواٍُْ ضِابطزووَإ يُ ياز َُْاوَ، ٓايٓسَف ًٖض ؾتًَهٌ يُباضٍَ ًَُُٓو ناضَنامناُْوَ 

 يُياز ْآًًَََت.
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(5) 
 

وت: ًَٓىَ غُْتُضٍ طُضزوؤْ، َُٖىو ؾتُنإ يُ ثًَٓاوٍ ٍَ نُ ٓايني ثًَُاٌْ زَُٓو
ًَٓىَزايُ، زضؤيُنٌ طُوضَيُو ًَُُٓ ظؤض يُوَ بطىونرتئ نُ تُْاُْت بتىاْني ُْٓسيَؿٍُ 
بهُئ. ُٖض خؤٍ بىوٕ بًَُاْايًُنٌ يُودؤضَيُ، َُٖىو بىوُْوَضَناٌْ زيهُف َُٖإ 

زَضِؤٕ بٌَ ُٓوٍَ ًٖض يُزواٍ خؤيإ دًَبًًََٗٔ.  ًْْـ زئَشياًْإ ُٖيُ، ُٓوا غىضِّ
ُٓوإ ًٖض نًَؿُيُنًإ ًُْ، نًَؿُنُ يُ ًٍَُُٓ َطؤظسايُ، ٖؤيُنُؾٌ زَطُضِيَتُوَ بؤ 

باقٌ طًاُْوَضَناٌْ زيهُ  ُٓوٍَ ًَُُٓ ٓاغتًَهٌ باَياتطٍ زضنهطزمنإ ُٖيُ، ًَُُٓ يُ
يُ نُ بُزَغتًًُوَ طريَإ خىاضزووَ. ُّٓ ُٓوٍَ دًاَإ زَناتُوَ، ُّٓ ُٓقًَُ ْْاضني

ٓاطايًُيُ نُ واَإ يًَسَنات ثطغًاض زَضباضٍَ شياٌْ خؤَإ بهُئ، بري يُ ٓايٓسَ 
ُٓظَىُْ  ْ زََيٌَ،بهُيُٓوَ، زضى بُ ثىوضًٌ َطؤظبىوٕ بهُئ. ناَؤ ثًَساططيٌ زَنات

ًَُُ زَيهُئ ًٖض ًُْ ثطِ ٓاظاضَنٍُ ًَُُٓ بطيتًًُ يُو زضنهطزَُْإ بُ ؾتُنإ، ُٓوٍَ ٓ
دطُ يُو ُْفطَتٍُ يُ ُٓغتؤٍ غًػًفىغُ، ناضَنامنإ، زَغهُوتُنامنإ، ُٓو ؾتاٍُْ 

زَبًَت بُ ؾاٌْ  ْزَبٔ بُ بُضزيَهٌ قىضؽ ْثًًَإ زَيدؤؾني، بُغُضيُنُوَ تؤثٍَُ زَبٔ
خؤَإ بًطُيًًُُْٓ غُض ضًانُ، تُْٗا بؤ ُٓوٍَ تٌ ببًتُوَ. ُٓطُض ًَُُٓف وَى 

ُناٌْ تط بىويٓايُ، ُٓطُض ُٓوَْسَ زضنُإ بُ ؾتُنإ ُْنطزايُ، ضَِْط بىو شيامنإ ٓاشََي
 ُٓوَْسَ تاَياو و تاضيو ُْبىوايُ. ُٓوَْسَ يُ ُٓؾهُجنُزا ُْزَبىوئ.

: يإ ُٓوَتا يُ طؤؾًُْطايُنٌ يُنُّيُبُضزَغتسايُ:  بصاضزَتتؤ تُْٗا زوو 
ٓاضَم زَضِيَصيت بؤ  ْٓاظاض زَضًَصيتضَِؾبًٓاُْوَ غُيطٍ خؤت زَنُيت نُخُضيهًت 

 ُٓوٍَ بُضزَنُ ببُيتُ غُض ضًانُ، َُُٓف ْاياَيًعًََهٌ تُواوَ.
زضى بُوَ بهُيت نُ  ُْٓوَيُ وَى خؤٍ ثُغُْسٍ بهُيت :زووًَُٖؿًإ

بًَطاضَغُضَو ثًَىيػتُ يُطَُيًسا بصيت. ضىْهُ ويَطِاٍ َُٖىو ؾتًَو، شيإ ؾايػتٍُ 
ُٓوَيُ نُ بُ َُٖىو وضزَناضيًُناًًُْوَ َىَاضَغٍُ بهُئ، ْابًَت تا زواَُٖني غات 

  زَغبُضزاضٍ ببني.
 بيَويَوايي ءبيَناىايي
 (1) 

ًىاياُْزا نُ خىاغتىوتٔ، ضُْسيإ غُيطيَهٌ زواوٍَ خؤت بهُ، يُْاو ُٓو ٖ
و قػُ تًَت، ظَاُْنامنإ ثطِٕ يُو ثُْسٖاتىوُْتُ زٍ؟ َطؤظ ظؤض ثؿت بُ ًٖىا زَبُغ

بٌَ ًٖىا ظؤض ظَمحُتُو بُضطٍُ ْاطرييَت. ناَؤ ُقاٍُْ نُ باؽ يُوَزَنُٕ شيإ بُُْغت
ًَهٌ تثطِؤشَ َُٖيطٓني يُغُض بٓاغٍُ ًٖىا ؾ ْططتٔتضِاٍ وا ًُْ، بُالٍ ُٓوَوَ زَغ
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ُٓوتؤٍ يٌَ ؾني ْابًَت. يُبطٍ ًٖىا، ثًَىيػتُ وؾُيُنٌ زيهُ بهُيُٓ ْاوَْسٍ شياٌْ 
 خؤَإ، ُٓويـ َاْايُ. 

 
(2) 

ثطغُ ططْطُنُ ُٓوَيُ َاْايُى بؤ شياٌْ خؤت بسؤظيتُوَ، بًَؿو ًَُٓـ زيػإ 
ضَِْطًؿُ ْا. ُٓوَف تُْٗا بؤ خؤت  ًْتُٖض زوو بُختُ، واتُ ضَِْطُ غُضنُوتىو بب

َاْاٍ ُٖيُ. يُطٍَُ ُٓوَؾسا ظؤض ططْطُ خؤَإ قايٌ بهُئ بُوٍَ شياٌْ ًَُُٓ 
مباُْويَت بُزيٌ  َْاْايُنٌ ُٖيُ، ُٓوَف زيػإ ظؤض ططْطُ نُ ٓاَاجنًَهُإ ُٖبًَت

 بًَٗٓني، تُْاُْت ُٓطُض زؤظيُٓوٍَ َاْايُى بًَت بؤ بطزُْغُضَوٍَ بُضزَنُ.
ًت، يإ غُضنُوتىو زَبًت تُوَ: تؤ يُبُضزٌََ زوو ُٓطُضزايناَؤ ٓاطازاضَإ زَنا

زًًََٖٓت، يُ ُٖضزوو ساَيُنُزا ًٖض ضِووْازات دطُ يُوٍَ تؤ  يُوَزا ياخىز ْؿىغيت
بُضزَواّ زَبًت. ًٖىاو َاْا، زوو ؾنت واقًعًًُتٌ شيإ ناٍَ زَنُُْوَ، ُٓو ُْٖاَُتًًُ 

زَنُٕ. ضىْهُ ظؤضداض نؤتايًُناٌْ ًٖىا بُ ْآىًََسيٌ يإ  قىضغٍُ ُٓغتؤَإ غىونرت
ْآىًََسيًـ ثًَهُوَ ْاغاظئَ، ُٓطُض ثًَهُوَ نؤيإ بهُيُٓوَ  ْبًًَٗىايٌ زَطات، شيإ

 ُْبًَتُوَ. ،زَبًَتُ زؤظَخًَو
 

 (3) 
 

زٍ يإ خىاغنت بُ ؾتًَو نُ ضَِْطُ بًَتُُٖضضؤًَْو بًَت يُ زيسٍ ناَؤوَ، ًٖىا 
 ٍْ،  يُنًَهُ يُ ططْطرتئ ؾًَىَناٌْ خؤنىشيٌ فُيػُفًًاُْ، بططَ بُضضاوتطئُْيُتُ ز

داض غُضخػتين ُ َاْا بُتاَيُ، ٓاخط زواٍ ُٖظاضباوتطيًٓؿًاُْ، بُ َُٖاْؿًَىَ ظؤضيـ ي
بُضزَنُ بؤ غُض نًَىَنُو تًبىوُْوٍَ، ض َاقىَيًًُتًَو ُٖيُ يُوَزا نُ بًُٖىابًت بؤ 

 ُْنُويَتُ خىاضَوَ. ْري ببًَتداضٍ ُٖظاضو يُنَُني دًَط
ظوو ظوو  ْناَؤ ُٖوٍَ زَزات بؤَإ ضِووٕ بهاتُوَ نُ شيإ ثؿيت ثًَٓابُغرتيَت

ًٖض ططْطًًُنًـ ْازات بُوٍَ ًَُُٓ ُٓجناٌَ زَزَئ  ْطؤضِاْهاضيٌ بُغُضزا زيَت
 ْياخىز ًٖىاٍ ثًَسَخىاظئ. ُٓو زََيًَت، طىيَبططَ، ٓايٓسٍَ تؤ ؾتًَهٌ ُٖضََُِنٌ

ػُضَو بُضَيُ، ُٖتا ظووتطيـ َُُٓ ثُغُْس بهُيت، باؾرت زَتىاًْت خؤت يُطٍَُ بًَ
شياْسا ضِابًًَٗٓت. ٓاطازاضبُ تؤ ٓاضَظووٍ دًٗاًَْو زَنُيت نُ ُٖقًكٌ ًُْ، دًٗاٌْ 
ضِاغتُقًُٓ ظؤض دًاواظَ يُو دًٗاُْ سُظيًَهطاوٍَ يُ ظَيين خؤتسا زضوغتت نطزووَ. شيإ 

ت، ًٖض ُٓضنًَهٌ يُغُض ًًُْ بؤ ُٓوٍَ خىاغتُناٌْ تؤ ًٖض ططْطًًُى بُ تؤ ْازا
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ْآىًََسيًُناًْؿت بؤ  ْالوَ ططْط ًُْ، تُْاُْت ْؿىغتًٌبًًََٗٓتُ زٍ، ًٖض ُٓوٍَ بُ
َُىو ٓاظاضَناٌْ تؤزا، َُٖىو ٖبُضاَبُضٍ  شيإ ؾتًَهٌ ُٓوتؤ ًُْ، َٔ خؤ ظوو ومت، يُ

نىؾٓسَ ُٖيُ، ًٖض دؤضَ ناضزاُْوَيُى ٓاغىزَيًُ تًَجُضَِناٌْ تؤزا، بًَسَْطًًُنٌ 
بُزيٌ ْانطيَت. شيإ يُ دًٗاْسا ظؤض يُوَ ٓاَيؤظتطَ نُ تؤ بتىاًْت بري يُوَ بهُيتُوَ 

  بُثًٌَ ثًَىَضَناٌْ تؤ بُضِيَىَ زَضًَت.
 

 (4) 
 

ُٓقٌَ  ًَُُْٓ يُ طُضزوْسا بؤ َاْاو غًػتِ
زَطُضِيَني، بَُياّ ُٓوٍَ زَيسؤظيُٓوَ تُْٗا 

ًُنٌ نىؾٓسَيُ، ثؿًَىيًُنٌ بٌَ فؤضَُ. بًَسَْطً
يُ شياٌْ خؤَاْسا ُٖضطًع ُٓو َاْايَُإ زَغت 

و ت نُ زَخيىاظئ، دا يُْاو باوَضِْانُويَ
ٓايسيؤيؤدًازا بًَت يإ يُ ُٖض دًَطايُنٌ زيهُزا. 
فطيازضَِغًَو يُ زَضَوٍَ دًٗإ بىوٌْ ًُْ تا 

 و، ُٓوٍَ ُٖيُ َُٖىوٍ يًَطَيُُوَ بًَتبُٖاْاَاْ
 ًٖض َاْايُنًؿٌ ًُْ.

 
 كيَربِكيَيي ئؤىتؤلؤجيياىة

  
(1) 

ٓايا زَتىاْني بُ تُواوَتٌ زضى بُ ثىوضًٌ شيإ بهُئ؟ ُٓو ثىوضًًٍُ بُضزَواّ 
ُضِاغت زووباضَ زَبًَتُوَ! َُُٓ ثطغًاضيَهُ الٍ ناَؤ بُ نطاوَيٌ زًًََََٓتُوَ. ٓايا ب

يُطَُيًسا ٍَُٖ بهُئ، ياخىز زَبًَت ٖاْا ببُيُٓ بُض دؤضيَو  ْزَتىاْني زضى بَُُ بهُئ
يُ دؤضَناٌْ خؤنىؾنت، نُ يُ غُضَوَ باغِ نطزٕ. ناَؤ زيػإ زَطُضِيَتُوَ الٍ 

ضِوو، واتُ زوو وََياّ بؤ ُٓو ثطغًاضَ خباتُُٖوٍَ زَزات يًَىٍَ  ُْٓفػاٍُْ غًػًفىؽ
ىَغنت بُّ تَُيُظطُ يُّ نُ ظؤض ثنطؤنُنٍُ، زوو وََيا زضنهطزٕ بُ ْثطغًاضٍ ثىوضٌ

 ثىوضُوَ نُ تًٌَ نُوتىوئ:
يُنًَُإ بطيتًُ يُ بًَعٖاتُٓوَو بًَعضاْسٕ، وَى فؤضًََهٌ نًرَبِنًٌَ بىوْطُضاياُْ. 

نًٍُٓ زؤغتؤيؤفػهًسا زَزؤظيُٓوَ، بُ تايبُت يُ نتًَيب  ُّْٓ دؤضَ نًَربِنًًَُ يُ ضِم
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)ضُْس ْاَُيُى يُ شيَط ظًََُٓوَ(زا. َُُٓ َُٖإ َُٖيىيَػيت غًػًفىغُ، نُ يُْاخٌ 
خؤيسا ضِم َُٖيسَططيَت يُواٍُْ زووضاضٍ ُّٓ ضاضَْىوغُ بًَٗىزَيُيإ نطزووَ. غًػًفىؽ 

ناَؤف َهىضِاُْ زََيًَت "ضاضَْىغًَو َُٖىو ضِقٌ خؤٍ بُغُض ضاضَْىوغسا زَباضيًََٓت. 
يُ ٓاضازا ًُْ نُ ُْتىاْني بُ بًَعٖاتُٓوَو بًَعضاْسٕ بُغُضيسا ظاٍَ ببني." ُٓوٍَ يُ ناَؤزا 

واقًعٌ  ِدًَطاٍ غُضجنُ، ُٓوَيُ بُؾًَىَيُنٌ دًاواظ يُوٍَ يُغُضٍ ضِاٖاتىوئ باغ
اضٕ. ُٓو ثًَُإ زََيًَت شياٌْ خؤَامنإ بؤ زَنات. قػُناًْؿٌ ظؤض ناضيطُضو َُتطغًس

باوَضِت ُٖيُ بُوٍَ نُ تؤ يُّ واقًعُزايت بُٖؤٍ ناضٍ يُنًَهٌ زيهُوَ، دا ُٓو يُنُ 
خىا بًَت، يإ غطوؾت، ياخىز ُٖض ًَٖعيَهٌ زيهُ. غطوؾتًرتئ وََياَساُْوَ 

 بُضاَبُضٍ، ًٖض ًُْ دطُ يُ بًَعٖاتُٓوَ.
ُ وضزيٌ يُ ثىوضًٌ وضز زَبًَتُوَ، ضِوو، ظؤض بَؤ ظؤض بىيَطاُْ ضِاٍ خؤٍ زَخاتُنا

 ْيُتىثُتهطزٕ ْزََيًَت بطيتًًُ يُ ْاضَِظايٌ ْيُْاناو ثًَٓاغُيُنُإ ثًَؿهُف زَنات
دًابىوُْوَ )تَُيام(. دُخت زَنات يُغُض ُٓوٍَ نُ ْاَاقىوٍَ تُْٗا بُقُزَض ُٓوَ 

ََيًت نُ َاْاٍ ُٖيُ نُ يُغُضٍ ضِيَهُٓنُوتىوئ. َُبُغيت ناَؤ يُّ قػاُْ ضًُ؟ ز
َُٖىو ُٖوَيًَو بؤ ُٓوٍَ ثىوضًٌ بهُيُٓ ضَُهًَهٌ ظاْطاوٍ يُناليًهطاوَ، َؤضنُ 
بُٓضَِتًًُنٍُ، نطؤنُنٍُ زَؾًَىيًََٓت، نُ َُُٓف ضِوويسا َطؤظ ثًَسًََْتُ ْاو 

يُ الٍ ناَؤ نًرَبِنًٌَ ضِيَطايُنُوَ نُ بُضَو خؤنىؾتين فُيػُفًًاُْ زَضِوات. ُٖضبؤ
 ُضَِتًرتئ َُٖيىيَػتُ يُ ثىوضطُضايًُنٍُ ُٓوزا.ُ، بْٓايًبىوْطُضا

 
(2) 

بُجمؤضَ، ُٖتا ظياتط زضى بُوَ بهُيت نُ دًٗإ َاْاٍ ًُْ، ظياتط وات يًَسَنات 
بًَعت يُو ضَِوؾُ ببًتُوَ نُ تًًَسايت. تؤ يُ ساَيُتًَهسايت ثطِيَيت يُ ْانؤنٌ. يُ 

تُواوَتٌ زإ بُ ثىوضًَتًًسا اليُنُوَ زَبًَت بُٖؤٍ ُٓو ضَِوؾُوَ نُ تًًَسايت، بُ
بًًَٓت، يُاليُنٌ زيهُؾُوَ زَبًَت نًَربِنٌَ ودىزيًُنٍُ خؤت بهُيت. ُٖضضؤًَْو 

 ْبًَت، قبىوَيهطزٌْ ُّٓ نًَربِنًًَُ، تانُ ضاضَغُض بؤ ضَِتهطزُْوٍَ خؤنىؾنت
ٓاَازَغاظيًؿُ بؤ  ْبُضَْطاضبىوُْوٍَ ثىوضًَيت، ُٖض خؤٍ ضِيَططَ يُ خؤنىؾنت

بىوُْوٍَ ثىوضًَيت. ضىْهُ ُٓطُض تؤ بُؾًَىَيُنٌ َُداظيٌ ياخىز بُ ضِاغتًٌ بُضَْطاض
خؤت بهىشيت، ُٓوَ ًٖض َاْايُنٌ ًُْ دطُ يُوٍَ تؤ زاْت بُ واقًعُنُتسا ْاوَو 

 ْخؤت تُغًًٌُ نطزووَ. يًَطَزا ناَؤ ضِاؾهاواُْ ٓاَاشَ زَنات بؤ ُٓوٍَ ٓاطايٌ
ضَِتهطزُْوَيُى نُ ظؤض دًاواظَ يُ ياخًبىوٕ ثًَهُوَ، دؤضَ ْ ؾؤضِؾهطزٕ

ًَهُضهطزٕ. ُٓوٍَ ططْطُ َطؤظ ُّٓ دًٗاُْ دًَبًًًَََٗت بٌَ ُٓوٍَ  ْزَغبُضزاضبىوٕ
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ًٖض غاظؾًَو بهات، تُْاُْت ُٓطُض نًََُهًـ ثاؾُنؿُ بهات يُ َُٖيىيَػتُنٍُ، 
ُ ُٓوَ زَيًٓاببًَت يُوٍَ بُ ٓريازٍَ خؤٍ ُٓو ناضٍَ ُْنطزووَ. ثًاوٍ ثىوضطُضا ي

 نؤتايًإ ثٌَ زًًَََٖٓت. ْنؤتايًسا َُٖىو ؾتُنإ يُطٍَُ خىزٍ خؤيسا ثًَهُوَ زََصيَت
 

(3) 
 

خؤنىؾتًٓـ بصاضزَيُى ًُْ، ُٓواُْؾٌ يُ ضِووٍ  ْػتا نُ يُ شياًَْهٌ بًَُاْازائًَٓ
فُيػُفًًُوَ خؤيإ نىؾتىوَ، يُ ٖاونًَؿُنُ زَنطيَُٓ زَضَوَ، ٍُٓ ُٓطُضٍ غًَُّٗ 

ى ًُْ دطُ يُ زشوَغتاُْوٍَ ثىوضًَيت شيإ، ُيَنطز، ًٖض ضاض ضًُ؟ وَى باغِ
بُضزَواًَسإ بُ ظيٓسوييَت تا زواَُٖني قُتطَ. زَبًَت ُّٓ شياُْ ثىوضٍُ خؤَإ 

 بطىظَضيَٓني نُ بُ بطِواٍ ناَؤ غٌَ خاغًًُتٌ غُضَنًٌ ُٖيُ:
 ثُغُْس ًُْ. ِؿو ًٖض وََياًََهًيُ، ًٖض دؤضَ غاظؾًَهٌ تًَسا ًُْأ.شياًَْهٌ ياخًًاُْ 
ب.شياًَْهُ يًَىاًًَْى يُ ٓاظازيٌ، خؤَإ بؤ خؤَإ بريزَنُيُٓوَو خؤَإ ضَِفتاضَناٌْ  

 خؤَإ زَغتًٓؿإ زَنُئ.
ز.شياًَْهُ ثطِ يُ دؤف، بُثًٌَ زوو خاَيُنٍُ ثًَؿىو، زَتىاْني شياًَْهٌ ظؤض زَوَيَُُْس  

 بصئ، ُٓظَىوُْناٌْ شيامنإ دؤضاودؤض بٔ.
 
 

 دادثةزوةزيي ءيئاشادي 
 (1) 

ُٓطُض نًََُو طىٍَ َُٖيبدُٕ، زَبًٓٔ يُ َُٖىو دًَطايُى طؤضاٌْ بُغُض 
 ْزَبًَت َطؤظٌ باف خَُيات بهطيَتزازثُضوَضيًسا زََئًَ، ًَُٖؿُ باؽ يُوَ زَنُٕ نُ 

ٓايا ًَُٖؿُ  ٌٖ خطاثًـ غعا بسضيَت. بَُياّ ٓايا يُ واقًعٌ ساَيسا َُُٓ وايُ؟
ضئَ؟ ضانُناضإ بُ خَُيهُ بًَٓسو خؤؾُويػتُناٌْ ْاو نؤََُيطا خطاثُناضإ غعا زَز

غُيط زَنطئَ. ناَؤ زََيًَت، ُْخًَط َُُٓ وا ًُْ، بَُيهى ْاوبُْاو ثًاوَ خطاثُنإ يُ غعا 
زَضباظزَبٔ، ضانُناضَنإ غتًَُإ يٌَ زَنطيَت. بُضِاغت! ُٓطُض غُيطٍ زَوضوثؿيت 

ُٓو شيٓطُيُ بهُئ، زَبًٓني ْاوبُْاو ْا، بَُيهى بُظؤضيٌ خطاثُناضإ ُْى ُٖض  ْإخؤَ
ضُضَُغُضيٌ بؤ ُٓواٍُْ زَتىاْني وَى  ْغعا ْازضئَ، بَُيهى زَبُٓ ٖؤٍ ُْٖاَُتٌ

غتُ، َُبُغتُنٍُ ىَطا يُقَُيًَُإ بسَئ. بَُياّ بغىزَُْسَنإ بؤ نؤََُي َْطؤظُ ضاى
 ناَؤ ضًُ؟
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 (2) 
  

زََيًَت، شيإ بُودؤضَ ناض ْانات نُ ًَُُٓ ضاوَضِيٌَ زَنُئ، ياخىز بريٍ يٌَ  ناَؤ
زَنُيُٓوَ نُ وابًَت. ُٓطُض تؤ نُغًَهٌ ضاى بًت، ضَِْطُ ثازاؾتت بسضيَتُوَ، بَُياّ 

نؤتايًُنُؾت بُ ظيٓساًْهطزٕ )بؤ  ْضَِْطُ ناضَنُ بُ ٓاضِاغتُيُنٌ زيهُزا بطِوات
ضِووبُضِووٍ  ُْوَؾُوَ ُٓطُضٍ ُٓوَ ُٖيُ خطاثُناضيـ بًتمنىوُْ( بطات. بُ ثًَطُواْ

ًٖض غعايُى ُْبًتُوَ. ٌَٓ باؾُ ََُُٓإ ظاٌْ! َُُٓ ؾتًَو ًُْ نُ زيػاُْوَ بؤَإ 
زووباضَ بهُيتُوَ. ناَؤف خؤٍ َُُٓ زَظاًَْت، بَُياّ غُضجنُإ ضِازَنًَؿًَت بؤ ُٓوٍَ 

بُ ٓاغاٌْ ضاضَغُض بهطئَ،  ًَُُٓ ًَُٖؿُ ثًَؿبًًٌٓ ُٓوَ زَنُئ نُ ثطغُنإ
بٌَ نًَؿُ. بَُياّ َُغُيُنإ ظؤض يُوَ  ًَُْٖؿُ ضاوَإ بطِيىَتُ شياًَْهٌ ٓاغإ

زيػاُْوَ دُخت زَناتُوَ يُغُض ُٓوٍَ نُ يًَطَؾسا، يُ  ٓاَيؤظتطٕ نُ ًَُُٓ بؤيإ زَضني.
خؤَإ يُ ثُيىَْسيًُ ؾُخػًًُناًْؿُاْسا ُٖوٍَ زَزَئ يُ  ِْنايٍُ شياٌْ نؤََُيايُت

ُٖقًكُت بسظيُٓوَ بؤ ُٓوٍَ بطِيَو ٓاضاًٌَ زَضوًًُْإ ثٌَ بربِيَت. ُٓو زََيًَت َُٖإ 
ُٓوَ زووباضَ زَنُيُٓوَ نُ يُطٍَُ ٓايًٓسا نطزووَاُْ. بَُياّ ُٓوٍَ يُ غطوؾتسا 

بًَُٖعَنإ الواظَنإ  يٌ ًُْ، بَُيهى ياغايُنٌ زيهُيُ:ناضزَنات ياغاٍ زازثُضوَض
ضَُهُ ُٓضيًًَُٓنإ ًٖض سًػابًَهًإ بؤ  َْطؤظسؤغتًٌ ْضانٌ ْٔتًَهسَؾهًَٓ

ْانطيَت. َُُٓف ضِيَو ُٓوَيُ نُ يُ دًٗاٌْ طًاُْوَضَناْسا ضِووزَزات، بُ ؾًَىَيُنٌ 
ضِاغتُوخؤتط قػُ بهُّ، ُٓوٍَ يُ غطوؾتسايُ، ياغاٍ زاضغتاُْ، ُْى ُٓو ياغا باَياياٍُْ 

و ناضَنُ ْاخؤف بهُّ، زََيًَِ غُضيَو َُٖيبربِٕ بؤ ًَُُٓ ضاوَإ تًَربِيىوٕ. ُٓطُض نًََُ
فُيُنٓاغُنإ  ٓاؽْهُٓوَتا فًعي ضزوًْؿسا ناضايُ،ٓامسإ، َُٖإ ُّٓ ياغايُ يُ طُ

بُضزَواّ بؤَإ زووباضَ زَنُُْوَ نُ ُٓغتًَطَنإ خُضيهٌ َُٖيًىؾًين يُنرتيني. وَى يُ 
ضاوَضِواًًُْنُإ ُٖيُ، بَُياّ طُضزوٕ  ثًَؿُوَ ومت، ًٍَُُٓ َطؤظ بُدؤضيَو بريزَنُيُٓوَو

بُؾًَىَيُنٌ ظؤض تؤقًَُٓضاُْ فُضاَؤمشإ زَنات. ناتًَو زَثطغني َُغُيُنإ بؤضٌ 
ُئ ًٖض نتُوَ، ُٖضضؤًَْو غُيطٍ غطوؾت زَٓاواًٖني؟ ًٖض وََياًََهُإ زَغت ْانُويَ

َإ يُوَزا ًُْ، ُٖضََُِيٌ. طُضَِالوشَيُنُ ُٖض َُثطغُ. طى ْْابًٓني دطُ يُ ثؿًَىيٌ
ُنإ زضوغت نُ ُٓجمؤضَ بىوُْ، ُّٓ شيٓطُ ْاَُٖىاضَ ثطغًاضٍ ُٓوَ الٍ ُٓقًَُ ظضْط

 و بؤضٌ ًَُُٓ يُْاو ُّٓ غًػتُُزا ثُيسا بىوئ؟زَنات نُ بؤضٌ وَٖايُ
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(3) 
ثطغٌ  واًًَطَزا زيػاُْوَ ناَؤ زَْط بُضظزَناتُوَ: ثًَىيػتُ زإ بُوَزا بًٓنَي نُٓ

غؤظَناْسا منايـ زَنطيَت.  ْوتاضَ ثطِ يُ ضؤف ْوَ ًُْ نُ يُ زضومشُنإزازثُضوَضيٌ ُٓ
ُّٓ غًػتُُ  واَإ يًَسَنات بُضاَبُض ْٓايني يًَطَزا ضِؤَيًَهٌ ططْطٌ ُٖيُ، ُٓو زيَت

ٓاضاًٌَ بهُئ، واتُ  ْقًَعَووُْ، ُّٓ ُٖضاو ٖىضيا تؤقًَُٓضَ ُٖغت بُ ًَٖىضيٌ
ت. َُُٓف خؤٍ زيػاُْوَ ًٖض ًُْ دطُ يُ ضِاؾهاواُْ قػُ بهُّ، زََاْطُودًًََٓ

خؤنىشيًُنٌ فُيػُفًًاُْ. يُنًَو يُ ُٖوَيُناٌْ طُوداْسمنإ يُاليُٕ ٓايًُٓوَ، تايبُتُ 
بُ ثطغٌ زازثُضوَضيٌ: ُٓطُض تاواْباض يُّ شياُْؾسا غعا ُْزضيَت، ُٓوَ بُ زَيًٓايٌ يُ 

غعاٍ ؾايػتٍُ خؤٍ زَبًَتُوَ.  دًٗاًَْهٌ زيهُزا، يُ شياًَْهٌ تطزا يُوٍَ، ضِووبُضِووٍ
سَبُخؿًَت، ثًَ َإُض َُُٓؾُ ُّٓ ٓاضاًًَُ زَضوًًَُُْٖإ ؾتًـ بؤ ضانُناضَنإ. ٖ

 بٌَ ُٓوٍَ بتىاًَْت بطىونرتئ طُضَْتًؿُإ زَضباضٍَ زضوغتًٌ ُٓوَ بساتٌَ.
 

(4) 
يُ زَغجًَهٌ قػُناْسا ٓاَاشَيُنِ بؤ ضَُهٌ ٓاظازٍ نطزو ثطغًاضّ نطز يُْاو 

نطزُْوٍَ ثىوضًًسا ض دًَطايُنٌ ُٖيُ. بًَطىَإ ناَؤ تًَطِوآًًَْهٌ تايبُتٌ خؤٍ بري
ثًَساططيٌ  ُْٖيُ بؤ ٓاظازٍ. ُٓو ضَُهٌ ٓاظازيٌ يُثاٍَ زازثُضوَضيًسا وَضزَططيَت

زَنات يُغُض ُٓوٍَ نُ زَبًَت ُّٓ زوو ضَُهُ بُ يُنرتيٌ ٖاوغُْط بهطيَُٓوَ، بؤ 
زازثُضوَضيٌ ضَِٖاف يُطؤضٍَِ ُْبٔ، ضىْهُ شيإ يُ غايٍُ ُٓوٍَ ُْ ٓاظازيٌ ضَِٖاو ُْ 

ُٖضيُنًَهًاْسا بُ ضَِٖايٌ، قابًًٌ بُضطُططتٔ ًُْ. بؤضٌ؟ ضىْهُ يُ زيسٍ ُٓوزا، 
بىوٌْ ٓاظازيٌ ظؤض زَبًَتُ ٖؤٍ تًَهطىوٌْ ثُيىَْسيًُ ٖاوغُْطُنإ. ًٓرت بًَُٖعَنإ 

ازثُضوَضيٌ ضٌ؟ زيػاُْوَ ثًَساططيٌ ظؤض بُ ٓاغاٌْ الواظَنإ تًَهسَؾهًَٓٔ. ٍُٓ بؤ ز
زَنات نُ زازثُضوَضيٌ ظياز يُ ثًَىيػتًـ زَبًَتُ ٖؤٍ يُْاوبطزٌْ ٓاظازيٌ. ًَُُٓ 

بُ ؾًَىاظٍ خؤيإ  ْيًَطُضِينَي ُٓواًْرتيـ وا بهُٕ ْزَبًَت شياٌْ خؤَإ بطىظَضيَٓني
 َاْاٍ خؤيإ بسَٕ بُ شيإ. ْبصئ

ناَؤ بًَت يُطٍَُ غاضتُضزا نُ ًَُٓإ زََيًَت َطؤظ ضَِْطُ َُُٓ ظَقرتئ دًاواظيٌ 
غعازضاوَ بُوٍَ ٓاظاز بًَت، بَُياّ الٍ ناَؤ ٓاظازيٌ بصاضزَيُنُو َطؤظُنإ خؤيإ يُ 
ُٓجناٌَ وَضططتين َُٖيىيَػتًاْسا يُشيإ بؤ خؤياٌْ فُضاُّٖ زَنُٕ. واتُ َطؤظ زَتىاًَْت 

وٍَ سَُُ عىَُض عىمسإ نطزٍ، ياخىز بُ ؾًَىَيُنٌ َاتطياَيًٌ خؤٍ بهىشيَت وَى ُٓ
 بؿاضيَتُوَ خؤنىؾتًَٓهٌ فُيػُفًًاُْ بهات، بُوٍَ خؤٍ يُ ثؿيت باوَضِيَهٌ ٓايًًُٓوَ
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يُويَؿُوَ  َْاْاٍ خؤٍ ثٌَ ببُخؿًَت ْ)بؤ منىوُْ(، ياخىز ثىوضًٌ شيإ ثُغُْس بهات
 َىَاضَغٍُ ٓاظازٍ بهات.

 
 ضيصيفي كامةزان

 (1) 
ٕ نطز، ناضزاُْوٍَ يُنًَُإ بىو، يُ ناضزاُْوَ يإ ُٓوٍَ يُغُضَوَ بامسا

وََياَساُْوٍَ زووَُٖسا، َطؤظ زَبًَت باوَف بهات بُ شياْسا. يًَطَوَ زَنُويُٓ ْاو 
 ْْانؤنًًُنٌ زيهُوَ. ًَُُٓ غُعاتًهُ باؽ يُ قبىوَيُٓنطزٌْ ضَِوؾٌ َطؤيًُإ زَنُئ

 نُوتىوَ. زؤخُ بهات نُ تًٌَ ٖاٌْ زَزَئ نًرَبِنًٌَ ُٓو باضو
يُ ساَيُتًَهٌ وَٖازا، زَبًَت يُ ٓاًََعططتين شيإ ض َاْايُنٌ ُٖبًَت؟ ٓاخط ًَُُٓ 
ضؤٕ زَتىاْني باوَف بهُئ بُ بىوًَْهسا نُ َُٖىو ُٓو ؾتاَُْإ يٌَ ظَوت زَنات نُ 

ًٖىاّ ُٖيُو  ْتاغُيإ زَنُئ؟ ُٓويـ ضًُ دطُ يُ ُٖغتهطزمن بُوٍَ َٔ َطؤظِ
وَُٓغتؤططتين ُٓضنُنٍُ  ْغًػًفىؽ بُ ثُغُْسنطزٕ سا ُٖيُ.َاْايُنًـ يُ شيامن
ٍ ُّٓ نًرَبِنًًَُ زَزاتُوَ، ُٓطُضضٌ بُتُواويًـ زَظاًْت نُ ًٖض َوََياًََهٌ ظؤض يُباض

ًػًفىؽ زَطاتُ ُٓو غاتٍُ نَُيهًَهٌ ًُْ. ناَؤ يَُباضَيُوَ زَْىغًَت ناتًَو غ
بُ تُواوَتٌ يٌَ ضِووٕ زَبًتُوَ، زَطُضِيَتُوَ بؤ الٍ بُضزَنُو  ْ زؤخُنُُّٖقًكُت

ٌ زَتىاًَْت ضناتُوَ نُ يُو طىظَضاوٕ. ُٓو طُضيُثاَيًسا َُٖىو ُٓو ضِووزاواُْ بُغُضزَ
َناٌْ ضِؤؾٓايًإ يًًَإ تًَبطات، بَُياّ وَى نىيَطيَو وايُ نُ تاغٍُ ُٓوٍَ ُٖبًَت ضاو

ْانٌ ببًًَٓت. َُُٓ ضاضَْىغًَهُ بُ زَغيت خؤٍ زضوغيت و بتىاًَْت ضِووتًَبطُضِيَتُوَ
  نطزووَو تُْٗا بُ َطزًْؿٌ نؤتايٌ ثٌَ زيَت.
(2) 

ثىوضًٌ ُٓو ناضٍَ زَيهات، يُ زيسٍ ناَؤوَ  ْٓاطايٌ غًػًفىؽ بُ بًَٗىزَيٌ
غُضنُوتُٓ بُغُض ٓريازٍَ خىاناْسا. ُٓو ثًَُإ زََيًَت نُ زَتىاْني، بُوثُضٍِ 

بُضاَبُضٍ ُّٓ ضاضَْىغُ بًَطاضَغُضٍَ تًٌَ نُوتىوئ، خؤَإ ُْزَئ  ٖىؾًاضيًُاُْوَ
بُ زَغتُوَو ٓاضَظووٍ شيإ بهُئ، ُْى َطزٕ. ًَُُٓف يًَطَ، خؤَإ ضاضَْىغٌ 

وٕ يًٌَ ًُْ. ًَُُٓ خؤَاْني، شياٌْ ًَُُٓ َُُٓيُ نُ ُٖيُو ًٖض زَضضُيُى بؤ زَضباظبى
ٓاطاياُْ بُضَْطاضٍ ضاضَْىوؽ  ْشيإ بهُئ بُ تُواويًـ زضى بُ تاَياوٍ ْزَبًَت بصئ

ثًَىيػتُ تا ُٓو غاتٍُ شيإ ُٖيُ، بري يُ َطزٕ ُْنُيُٓوَ، يُ غاتُوَخيت  ببًُٓوَ.
ًٖض ثًَىيػتًُإ بُوَ ُْبًَت نُ يُخىا بجاضِيًَُٓوَ.  َْطزًْؿسا، ثًَؿىاظيٌ يًَبهُئ
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ُُيُو زَبًَت بُضزَواّ َُُٓيُ ٓاغىزَيٌ غًػًفؤغًًاُْ. َُُٓ بُضزَنٍُ غُض ؾاٌْ ًَٓ
  ببني يُ غُضخػتين بؤ غُض ضًانُ.

 (3) 
نُ بُجمؤضَ يُ غًػًفىؽ وضز زَبًُٓوَ، زَتىاْني ُٖغت بهُئ نُ ُٓو يُ شياٌْ 
خؤٍ و يُو َُٖيىيَػتُزا نُ تًًَهُوتىوَ، ناَُضاُْ. ُٓو َُٖيىيَػتُنٍُ وَُٓغتؤ ططتىوَ، 

و ُٓو َُٖيىيَػتُوَ، نُ ُّٓ ناضَف زَنات َُٖىو ضَِطُظَناٌْ بىوٌْ خؤٍ فطِيَساوَتُ ْا
. بُجمؤضَ قبىوَيهطزٌْ ضاضَْىوؽ زوايني نطزٍَ نًَربِنًًَُ ِ زَناتناَُضاْبُ  ُٖغت

زشٍ ُٓو ثىوضًَتًًٍُ يُ شياْسا ُٖيُ. ناتًَو غًػًفىؽ ضاضَْىغٌ خؤٍ ثُغُْس 
ًًََٓت وَى ُوَ ْاَنَُٕ، ياخىز تاواْباضنطزٕ بُ نطزَزَنات، ًٓرت َؤضنٌ تؤَُتباضنطز

زَؾتىاًَْت بُٖؤيُوَ ٓاغىزَ ببًَت ضىْهُ  ْغعا، بَُيهى زَبًَتُ نطزَيُنٌ ضَِغٌُْ خؤٍ
 ُٓو ًَٓػتا ؾتًَو زَنات.

(4) 
بًَٗىوزَيٌ، ُٓوَيُ يُطٍَُ  ْضِاؾهاواُْ قػُ بهُّ، وََياَساُْوٍَ تؤ بؤ شياٌْ ثىوضٌ

خؤتسا ضِاؾهاو بًت، ظؤض بُ ضِاوَغتاويٌ بُضَْطاضٍ واقًع ببًتُوَ. ُٖضوَٖا بُوَف 
زَبًَت نُ ظؤض بُ باؾٌ يُوَ تًَبطُيت نُ يُطَُيتسا ضِووزَزات. يُثاٍ ُٓوَؾسا، زَبًَت 

ْسنًَؿت شًٌَ شيإ، ُٓو ْاضِووًًٍُْ تًًَسايُتٌ نَُُوتُ ْغُضغاّ ببًت بُ ٓاَيؤظيٌ
 ًْسايت. ًٓرت َُُٓ شياٌْ تؤيُ، ضِؤشيَو بطاوَ زَبًتناَُضإ بًت بُو ضَِوؾٍُ تًَ ْبهات

ضِؤشيَهٌ َُٖىو ؾتًَو زَزؤضِيًَٓت. بريؤنٍُ ُٓوٍَ ُٖتا َاويت ظؤض ؾت 
بُزَغتبًًَٗٓت، غُضنُوتين ظؤض تؤَاض بهُيت، ًٖض ططْطًًُنٌ بؤ شيإ ًُْ، 

طُ يُ بًَسَْطًًُنٌ نىؾٓسَ ًٖطٌ زيهُ ًُْ. يُبُضاَبُضٍ َاْسووبىوٌْ تؤزا د
شيإ ناضٍ  ْؾتُناٌْ زيهُف زآًَٖطاوٍ ًَُُٕٓ ْبُظئ َُْغُيٍُ غُضنُوتٔ

يُطٍَُ َُٖىو َُُٓؾسا ؾتًَهٌ زَيطريو دىإ يُ َُٖىو َُُٓزا ُٖيُ:  بُغُضياُْوَ ًُْ.
َُُ خؤٍ يُ بًَهاضزاُْوَيُ، ٓ ْتُم َْازاّ شيإ ًٖض بايُخساًَْهٌ ًُْ، َازاّ ضَِم

خؤيسا َاْاٍ ُٓوَ زَطُيًَُْت نُ تؤ ٓاظازيت ضٌ بُ شياٌْ خؤت زَنُيت، ًٓرت َُضز 
ًُْ بُ بُضزواًٌَ غُضنُوتىو بًت، ضَِْطُ َطؤظُنإ ٓاَازَيٌ ُٓوَيإ تًَسا ُْبًَت 
ًَُٖؿُ ناضَناًْإ غُضنُوتىواُْ ُٓجناّ بسَٕ. يُواُْيُ ًَُُٓ ُٖض يُ بُٓضَِتُوَ وَٖا 

 بني نُ ٓاظاز بني، ياخىز ٓاظازيٌ بُؾًَهٌ طُوضٍَ َطؤظايُتًُاُْ.زضوغت بىو
بٌَ  ْضٍ ضَِوؾٌ َطؤيًُ: ُٓو بُضزَواّغًػًفىؽ ثاَيُواٌْ منىُْيٌ ثىوضًًُ، ْىيُٓ

ُٓوٍَ ًٖض ًٖىايُنٌ بُ غُضنُوتٔ ُٖبًَت يُ تًَهؤؾاْسايُ. تا ُٓو ؾىيٍَُٓ ُٓو ضِاظيًُ 
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بُوٍَ ًٖض ؾتًَهٌ زيهُ يُ شياْسا ًُْ دطُ يُّ ًَُالٌَْ ثىوضُ، ُٓوَ زَتىاًَْت 
 ٓاغىزَيٌ تًَسا بسؤظيَتُوَ.

 (5) 
بطِيَو يُ ُت غاضزنُضَوَيُ، يُطٍَُ ُٓوَؾسا ًُُٖ ْفُيػُفُنٍُ ناَؤ ثؿتؿهًَٔ

اليٌُْ ضِؤؾٔ ثًَؿهُؾٌ خىيَُٓضاٌْ زَنات. تؤ ٓاظازيت، زَتىاًْت يُ  ُْٓضيَين
ثطغُناٌْ باوَضِو ضؤًْيَت َاََُيُنطزٕ يُطٍَُ ضاضَْىغسا يُطَُيٌ نؤى ُْبًت؛ بَُياّ خؤ 

بُناضًَٖٓاٌْ  ْنطاُْوٍَ ُٓقٌَ ُْٓطُض يُوَزا يُطَُيًسا بًت نُ دُخت يُغُض ٓاظازيٌ
َاََُيُ يُطٍَُ دًٗاْبًًًُٓنُيسا بهُيت.  ْ زَتىاًْت يًٌَ تًَبطُيتزَنات، باؾرت

زَتىاْني بُ باؾًٌ بُضَْطاضيٌ شيإ ببًُٓوَ بُ  ،يُطٍَُ ناَؤزا، ويَطِاٍ َُٖىو ؾتًَو
طىضِوتًُٓإ ثًؿإ زَزات نُ  ْْاخؤؾًًُناًًُْوَ، ُٓو فانتُضيَهٌ بًَُٖعيٌ ْخؤؾٌ

ط ًٖض دؤضَ ناضيطُضيًُنٌ ٓايين يإ نؤََُيايُتًسا يُْاخٌ خؤَاُْوَ زيَتُ زَضَوَو يُشيَ
.ًُْ 
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 فةلصةفة بةرهةمهيَناني ئاشتةنطةكاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ْاوزَؾيت ًٓرباًِٖ

 

 َُٖيىيَػتُو قػُنطزٕ غُضَتاوَ يُ. فُيػُفاْسٕ واتا فُيػُفُ يَُُضِ قػُنطزٕ
 ُٖضوَى بهاتُوَ، دًا خؤٍ يُ تًَطِوآًُْناٌْ بًَاليُْاُْ فُيػُفُ يُ قػُنُض ْانطيَت
 زابطِإ ُْبىوٌْ ًُٓهإ. بهات زابطِ بىوٕ دُوُٖضيًُناٌْ ثطغًاضَ يُ خؤٍ" خىز" ْاؾٌَ
 ثطغًاضٍ زيهُو ثطغًاضٍ ُٖضزَّ بىوٕ ثطغًاضَناٌْ ًًُْو تُواو وََياًََهٌ نُ يُوَزا
" زَيًٓايٌ" يُ دؤضيَو ُْبىوٌْ بَُاْاٍ َُُٓ ُٖضضُْسَ زًََٖٓٔ، خؤياْسا بُزواٍ زيهُ
 ْبًًََٗٓت بُزَغيت قؤْاغ زواٍ قؤْاغ فُيػُفًٌ ثطغًاضٍ غؤضاغهُضٍ ضَِْطُ نُ ًًُْ
 زَخىاظيَت نُ ثطغًاضطُيًَهًـ. زَبًَت َُظْرت زيهُ ثطغًاضٍ بُنطزٌْ زَيًٓايًُف ُٓو
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 يُخؤبططيَت بُزوايُنساٖاتُٓ ؾًَىَ ُٓو ْاتىاًَْت ببًَتُوَ بىوٕ نًَؿُناٌْ ضِووبُضِووٍ
 ْبىوٕ يُ قػُيُى ُٖض يًَطَوَ َُٖيُٓبصيَطيَت، خؤٍ بؤ زيايُنتًهٌ ضَُِْٖسيَهٌ َُطُض

 ضِيًَٓؿاْسَض زيايُنتًهًٌ ًَتؤزيَهٌ طُض َُساَيُ فُيػُفُ يُ باغًَو ُٖض زواداضيـ
 زيايُنتًهًٌ ًَتؤزٍ زيايُنتًهًًُ، ًَتؤزَ يُو َُبُغتُإ ًَُُٓ بًَطىَإ. ُْبًَت

 َاَاٌْ وتطٍَزَ ًـغؤنطات بُ وَى ُٖض بُْسَ طغًاضنطزٕث ٖىُْضٍ يُغُض نُ غؤنطاتًًُ
 .ُٖقًكُت

 

 شاىني و مسؤظ

 بؤنطاوَو دًادًاٍ ضِاظٍُ َُعطيفُ زضَخيت يُبُضٍ ٓازَّ خىاضزٌْ ضريؤنٌ  
 طىايُ نُ زَناتُوَ ُٖٓطميُٕ ثًالْطًَطِيٌ ُٖبىوٌْ يُ دُخت ٓايًين ضِاظٍُ. زَنطيَت
 خىزاٍ فُضَاُْناٌْ غُضثًَطًٌ ٓازَّ، بُضاَبُض ْاخًسا يُ ًَٓطَيٌ ْضِم ُٖبىوٌْ

 ْفًهطٍ نايُ يُ ظاَيُ َُٓطِؤ نُ يـ-ًًًًْٗعّ (1).نطزووَ بُُٖؾتبُزَضٍ ثًَهطزووَو
 الٍ ُٖضوَى نطزووَ، غًعيف ُٓفػاٍُْ بؤ ثىوضطُضاياٍُْ ضِاظٍُ َُٖإ فُيػُفًُناْسا

 ُْفطَمتإ َُعطيفُت بُ ًَُُٓ" بًًََت زَخىاظٍَ نُ ضِاظُيُى ،(2)زَيبًًُٓٓوَ ناَؤ ُٓيبًَط
 .بني زَضباظ يًٌَ ُٖضطًع ْاتىاْني نُ بُْاضاضيٌ بىوٕ يُ هطزُْوَدُخت واتا" يًَهطاوَ

 ًَُُٓ ضىْهُ َُساَيُ ٓاظازٍ يُ برينطزُْوَ ًًًًْٗػتًسا، ضِاظٍُ يُ يًَطَوَ،  
 ُٓوٍَ بٌَ غُثًَٓسضاوَ بُغُضَاْسا زَضَوَ يُ نُ زَشئ ثىوضطُضايًُزا يُّ بُضزَواّ
 َُْٖيبصاضزٕ وْبىوٌْ زواتطيـ زَيًٓايًُى، َُٖىو وْبىوٌْ واتا َُٖيُاْبصاضزبًَت، خؤَإ

 .ٓاظازٍ ُٓطُضَناٌْ

 َُٖيدَُيُتاوَ ٓازَّ يُوَزا زَبًَتُوَ ٖاوتا ٓايًًٓسا ضِاظٍُ يُطٍَُ ًًًًْٗػيت ضِاظٍُ  
 غُضدُّ ضاضَْىوغٌ نُ ،طُيؿتىوَ ضاضَْىوغُ بُو ساَيٌ تا ُٖٓطميُُْوَ يُاليُٕ

 ٖاونات َُٖيُٓبصاضزووَ، خؤٍ ٓاظازٍ خؤٍ نُ تطاشيسيًٍُ ضاضَْىوغُ ُٓو َطؤظايُتًًُ،
 زَضَوَضِا يُ ْططتبًَت غُضضاوٍَ َطؤظُوَ ْاخٌ يُ ًًُْ ؾتًَو ظآًًْـ ٓاضَظووٍ
 طُضِاُْوَ نىؾتىوَ، ًٌؿَطؤظ فريزَوغًاٍُْ زَيًٓايًُنٌ َُٖىو وغُثًَٓسضاوَ بُغُضيسا

 يُ دطُ ًًُْ ًٖطًرت ضِاظُيُيُ، ُٓو ططمياُْيٌ ُٓطُضيَهٌ نُ فريزَوغًـ بؤ
 دُبطيًُتُ ًًًًْْٗػيت ثىوضطُضايًُ يُو ضِظطاضبىوٕ بؤ" فطيازضَِغاُْ" ٓاضَظوويُنٌ

 َُٖيبصاضزُْ غُضزاضٍ َطؤظ ُٓطُض. ْاغطاوَ يُزايهبىوٕ ؾؤنٌ بُ نُ ٓايًًًُٓ،
 نُواتُ ظاْني، بؤ ُْبًَت ٓاضَظووٍ ًٖض خؤيسا غطوؾيت يُ خؤٍ ُْْبًَت ٓاظازَناٌْ
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 ُٖبىوٌْ ؾاًٖسٍ ًَُُٓ َُٓطِؤف. ظآًُْ يُ ضِقٌ بُغطوؾت نؤيًُيُو بُْاضاضيٌ
 ظاْني ٓاضَظووٍ يُباتٌ ،زَنات ظاْني يُ ضِقًًَبىوُْوَ باْطُؾٍُ نُ تُوشَطُيًَهني

 ".سًهُُت عًؿكٌ"

 ٓاضَظوو بُغطوؾت َطؤظُنإ" زََيٌَ ُٓضغتؤ  
 يُْاخٌ ظاْني ٓاضَظووٍ نُواتُ (3)."بعأْ زَنُٕ

 ظآًًَْهًـ ُٖض زانىتاوَو ضِيؿٍُ َطؤظُناْسا
 بُناضزًََٖينَ شياٌْ ضانرتنطزٌْ بَُُبُغيت
 غًاغٌ فُيػُفٍُ غُضَنًٌ ٓاَاجنٌ يُبُضُٓوٍَ

 زايُ،(ضاى شياٌْ) يُثًَٓاوٍ ثًًَىايُ غؤنطات وَنى
 بصئ؟ ضاى شياًَْهٌ زَتىأْ ضؤٕ َطؤظُنإ واتا

 ظاْنيْ يُضِيَطٍُ تُْٗآَُُف  بًَطىَإ
 ثطغاُْوَ زَبًَت نُ ُٓو َُٖىو ُٓظَىوْهطزٌْ

 بابُتٌ ططْطرتئ" زََيٌَ ؾرتاوؽ يًؤ ُٖضوَٖا. ضانسإ شياًَْهٌ َْطؤظ يُخعَُتٌ
 غًػتًََُهٌ يإ فًَطنطزٕ بَُاْاٍ ُْى فُيػُفُ: فُيػُفًًُ شياٌْ غًاغٌ، فُيػُفٍُ
(4)."شيإ ضِيَطاٍ بَُاْاٍ بَُيهى َُعطيفٌ،

 

 الٍ زَنات ظاْني ٓاضَظووٍ بُغطوؾت َطؤظ نُ ضِاغتًًٍُ ُٓو يُغُض هطزُْوَدُخت  
 بُٖا ُٓو عُقٌَ َطؤظُناْسا، يُشياٌْ عُقٌَ بايُخٌ ْبُططْطٌ زاْجًاْاُْ ُٓضغتؤ،

 َطؤظُنإ  بًُوٍَ نُ زَوَغتًَتُوَ زش ُٖوَيًَو ُٖض بُضاَبُض ًَُٖؿُ نُ ْاواظَيُيُ
 َطؤظُنإ بُ زش ْشيإ بُ زش ًَٖعَ َُٖىو بؤيُف .بُضيَت خطاخ شياًَْهٌ بُضَو

 غطِنطزٌْ ُٖوَيٌ بُٓاؾهطا ُْٖسيَهًؿًإ ُْٖٕ ْعُقًَسابىوٕ بُٖانطزٌْ بٌَ يُُٖوَيٌ
 فاؾًػتُناٌْ ْاغطاوٍ زضومشٌ يُ يُنًَو َُطُض زاوَ، عُقًًًَُناًْإ ضاالنًًُ َُٖىو

(5)."َُضط بصٍ عُقٌَ، بؤ َُضط" ُْبىو َُُٓ ًٓػجاًْا
 

 ضؤسٌ يُ" زَغتَُياتًَهُ باَيابىوٕ نُ زَضًَت باَيابىوٕ بُضَو َطؤظ عُقٌَ يُضِيَطٍُ  
 ضِووزَزات، يُخؤوَ باَيابىوُْ ُٓو نُ ًًُْ َاْايُ بُو َُُٓ بًَطىَإ ،(6)"َُٖىواْسايُ

 زَغتَُياتُف ُٓو ظيازنطزٌْ ْبُزَغتًَٗٓإ خىزيًُو زَغتَُياتًَهٌ ثابُْسٍ بَُيهى
 نُواتُ ضاالى، ًَٖعٍ بُ طُيؿنت ْثاغًعبىوٕ تًَجُضِاْسٌْ بؤ خىز ُٖوَيٌ غُض زَوَغتًَتُ

 بُغُ ٓىَْسَّ ،ُٖيُ َطؤظُناْسا يُ نُ بًَت َ(7)"ضِؤح ضاوٍ" ُٓو ظاْني ٓاضَظووٍ طُض
" ضِؤح ضاوٍ" زيسطاٍ وَؾُضِووَ يُّ ُٖض ،"وَضضُضخًَٓسضيَت ضِووْانٌ الٍ بُضَو" نُ
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 ضَِتسَنُُْوَ تًىضيًُ ُٓو نؤتايٌ غُضَتاو ُٓضغتؤ الٍ" ظاْني ٓاضَظووٍ" ْغؤنطات الٍ
 نُ ضِؤسُوَ ْاو زَخُُْ َُعطيفُ طىايُ" و زََئًَزَنُُْوَ يُغُض دُخيت ُٓواًْرت نُ

(8)."ْابًٓاناُْوَ ضاوَ ْاو خبُُْ ضِووْانٌ ُٓوٍَ وَى يًٌَ، بُؾُ بٌَ خؤٍ
 

 ًَتافؤضٍ نُ فُيًُغىفُناُْ ُٓضنٌ ضِووْانٌ بُضَو ضِؤح ضاوٍ وَضضُضخاْسٌْ  
 فوَضضُضخاْسُْنُ ثطؤغُيُّ ُٓو يًَسَنات، طىظاضٍَ زا"نؤَاض" يُزيايؤطٌ ُٓؾهُوت

(9).زَنطيَت ْاوظَز يًربِاٍَ ثُضوَضزٍَ بُ زَزات ُٓجناّ
 

 ٓاغيت شيطيًإ بَُياّ زَنطيَُٓوَ، دًا ٓاشٍََ يُ بَُُف ْعُقًَٔ خاوٌَْ َطؤظُنإ  
 دًاواظاُْزا ٓاغتُ يُو يًرباٍَ ثُضوَضزٍَ بؤيُف ُٖض. زَططيَت بُخؤيُوَ دًادًا

 تا زا،"ُٓؾهُوت" ُٓيًطؤضٍ يُ زَبًَتُوَ ٖاوًْؿتُاًُْنإ/ ٖاوُٓؾهُوتٌ بُضَوضِووٍ
 ضِوويإ ًٓسضانًإ، فطاواٌْ برينطزُْوَو ٓاغؤٍ ثًٌَ بُ ُٓوإ بتىاٌَْ فُيًُغىف

 فُيًُغىفُو نُ نُغًَهسائ يُبُضزَّ ًَُُٓ نُواتُ. ٌضِووْان بُضَو وَضضُضخًًََٓت
 .فُيػُفاْسْسائ فُيػُفُو يُبُضزَّ بًًَنَي ضِيَهرت يإ يًرباَيُ، ثُضوَضزٍَ نُ ثطؤغُيُى

 

 فةلطةفاىدن فةلطةفةو

 عُقًَُ، ناضٍ ْاواظَتطئ زيَت، (10)"سًهُُت عًؿكٌ" بَُاْاٍ نُ فُيػُفُ  
 نُ ّ زَويَتتُواو زٌْهطخؤتُضخاْ بَُيهى ،ًًُْ غاْا ناضيَهٌ ًَٖٓسَ ُْى َُُٓف يُبُض

 َاوَيُنٌ بُ ًًُْ ناضيَو بَُاْايُنًرت يإ زَبات، خؤٍ بؤ َطؤظ شياٌْ َُٖىو
 ناضيَهٌ ُٖبًَت، نؤتايٌ ْزَغتجًَبهات َطؤظسا شياٌْ قؤْاغًَهٌ يُ يإ زياضيهطاو
 َطؤظسا يُطٍَُ شياْسا قؤْاغُناٌْ َُٖىو يُ ظاْني خؤؾُويػتًٌ ضىْهٌ بُضزَواَُ
 .زَبًَت ظياتط بؤٍ خؤؾُويػتًًُنٍُ ظآًْسا يُ بًَتُوَ قىوَيرت َطؤظ تا ٓاَازَيُ،

 ظاًْين ٓاضَظووٍ بُغطوؾت َطؤظ نُ بهطيَت ُٓوَ ططمياٌْ تُْاُْت ْاؾٌَ بًَطىَإ  
 ثًَهطز، ٓاَاشََإ وَى ٓاشٍََ يُ دًانطزُْوَيُتٌ دُوُٖضيٌ ثٓيت َُُٓف ُٖض ًًُْ،

 زَضنٌ دًادًا ؾًَىاظٍ بُ" ظيطَنًسا يُ ْآاغايًإ ْٓاغايٌ" َُٖىويإ َطؤظُنإ
 بُنىضتًَٗٓاًَْهٌ يإ يُتُواو ْعيو بُتًَطُيؿتين ًٓٓذا ،زَنُٕ َطؤيًإ ُٖيىَُضدٌ

. دُوُٖضيًُتٌ غًفُتٌ َُُٓف عاقًَُو بىوُْوَضيَهٌ َطؤظزواداض  بَُياّ يًٌَ، تُواو
 بُ َطؤظُنإ َُٖىو َطؤظُو دُوُٖضيٌ خُغًَُتٌ ظاْني ضَظوونطزٌْٓا و ظاْني نُواتُ

 بَُياّ بُضزَواَُزا ثطؤغًػُ يُو بٔ بُؾساض زَخىاظٕ يإ بُؾساضٕ ؾًَىَنإ يُ ؾًَىَيُى
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 ثًَٓاو يُ با. ًًُْ ططْط ضِؤَيٌ يُى بُ ْٓاغت يُى يُ بُؾساضيًُ ُٓو ٖاونات
 .بهُئ زَغتًٓؿإ ٓاغت زوو تًَطُيؿنت ٓاغاْهاضيٌ

 شياْهطزٌْ ُٖيىَُضدٌ يُْاو زَضنهطزًْإ ٓاغؤٍ َطؤظاٍُْ ُٓو يُنُّ، ٓاغيت  
 سُؾط" زََيٌَ نُ ُٓوٍَ غٓىوضزاضٍ برينطزُْوٍَ طاضِأْاغا زًًََََٓتُوَو ُٖضيُنًَهًإ

 َُضاغًُُ بُ غجاضزووَ خؤيإ تُواو ُٓواٍُْ ظاَيُ، بُغُضياْسا" دُشُْ خَُيهسا يُطٍَُ
 َطؤظاٍُْ ُٓو ٓاطإ، بٌَ ودىز دُوُٖضيًُناٌْ ثطغًاضَ نًَؿُو يُ ْنؤََُيايُتًُنإ

 اليإ" َُْطيٌ" و"َطزٕ" و"يُزايهبىوٕ" ثطغٌ غًاغًبىوٌْ ْنؤََُيايُتني نآًين
 ُٓخالقًًإ شياًَْهٌ ًَٖؿتا ْغطوؾتني ناضطُضٍ خًَعاْسا ْاو يُ ُٓواٍُْ ًًُْ، ططْط

 نُ (12)"ٓاطآََُىٕ" منىوٍُْ يُ ،(11)زَنات بُضدُغتٍُ زَوَيُت نُ ُْْاغًىَ
 تايبُتًٌ شياٌْ َُٖيجٍُ ُٓواٍُْ طُوضَيسا، قىضباًٌْ يؤْاْسا زَوَيُتؿاضٍ يُثًَٓاوٍ

 َُغُيُ نُ بهُُْوَ طؿتًٌ بُضشَوَْسيٌ يُ بري ْازات ضِيَطُيإ" خًَعإ"
 .غُضَُٖيسَزات تًَسا دُوُٖضيًُناٌْ

 و"يُزايهبىوٕ" نُ زَنُٕ ُٓوَ زَضنٌ نُ َُظْاٍُْ َطؤظُ ُٓو زووُّٖ، ٓاغيت  
 يُ دًإْ َطؤظًَهسا ُٖض بىوٌْ يُ ْاواظَٕ بَُيهى ،ٓاغايٌ ُْى ضِووزاوطُيًَهٌ" َطزٕ"

 طُيطاًََـ وَنى َُظْاٍُْ عُقًَُ ُٓو ْابُٓوَ، زووباضَ زيهُزا َطؤظًَهٌ بىوٌْ
 ثطغٌ زَبًَتُ اليإ َُْطيٌ ثطغٌ زواتطيـ ْزَنُٕ خؤيإ يُ" َُْطيٌ" ثطغًاضٍ

 ثطغًاضيَهًـ ُٖض بًَطىَإ. طؿتًٌ بُضشَوَْسيٌ بؤ" خؤتُضخاْهطزٕ" خؤزَقُبَُيهطزٕ
 ٓاناّ ثطغًاضيرتو بُزوايُنساٖاتين ثطؤغًػٌ ْاو زَضًَتُ زَنطيَتُوَ ودىز ضِووبُضِووٍ نُ

 .زَغتجًَسَنات فُيػُفاْسٕ ثطؤغًػٌ

 َُْظٕ عُقًَُ" زووَُٖسا ٓاغيت يُ" بُضَِغُٕ نُ فُيػُفاْسًْـ ْفُيػُيف ناضٍ  
 خؤؾبُختاُْ ًًُْ، َُساٍَ ُٖضضُْسَ زشواضَ ُٓوثُضٍِ ناضيَهٌ زَزَٕ ُٓجناٌَ ْاواظَنإ

 ًًُْ َُضز ضىْهُ -بُزبُختاُْ- ُْٖسيَذاض" فُيػُفني ٖعضٍ َرياتًَهٌ خاوٌَْ ًَُُٓ
 تًؤضيًُوَ يُضِووٍ نُ" بهات ُإنؤَُن َرياتُ ُٓو اليًَُْهٌ ْبُف َُٖىو

 ضِووَؾُوَ يُّ تُْاُْت بَُياّ زَزات، ًْؿإ ثٌَ طُوضَنامنإ عُقًَُ ضِيَطهُؾهًًٌَٓ
 ُّٓ بُغُض ُْبني ظاٍَ فُيػُفُوَ خىيَٓسٌْ يُضِيَطٍُ ُٓطُض زَبًُٓوَ زشواضيٌ زوضاضٍ

 ْاواظَناُْ، عُقًَُ ناضٍ قؤْاغُناْسا َُٖىو يُ ْبُضزَواّ نُ فُيػُفُف. طريوططفتُزا
 فًَطنطزٌْ" وتٌُْ َؤضتؤٕ. ْآًًََُٓوَ نًَؿُ بٌَ فُيػُفُؾسا خىيَٓسٌْ يُ زيػاُْوَ
 بهُضٍ ضًرت قىتابٌ نُ ًًُْ َاْايُ بُو َُُٓف ٖاونات (13)."زشواضَ ناضيَهٌ فُيػُفُ
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 فُيػُفُ ظاًْين ْخىيَٓسٕ تُْٗا" فُيػُفُ يُغُض ناضنطزٕ ُٖضضُْسَ ُْبًَت، فُيػُيف
(14)."زَططيَتُوَ فُيػُفًـ زَضنهطزٌْ برينطزُْوَو بَُيهى ًًُْ،

 

 تًؤضيٌ دىغعٍ يُ تا ثًَهٗاتىوَ، ثطانتًو تًؤضو يُ ٖىُْضيَو َُٖىو  
 فُيػُفُ. ُٖيُ ثطانػًؼ بُنايٍُ ثًَىيػتُإ َوَ"فُيػُفاْسٕ" بطًُٓ فُيػُفُؾُوَ

 يُ ُطُضٓ" زََيٌَ: َؤضتؤٕ. ثًَهٗاتىوَ ثطانتًو تًؤضو يُ ٖىُْضيؿُ َازاَُنٌ ٖىُْضَ،
 فُيػُفُ خىيَٓسُْوٍَ ،ُْبًَت ٓاَازَيٌ غُضبُخؤياُْ ُْٓسيَؿُنطزًَْهٌ ًَٓىَزا خىزٍ
 ٓاضيَٓت ٖاْا بُؾساضيٌ يُ با ثرت، ؾًهاضنطزٌْ بَُُبُغيت (15)."ْابًَت نَُيهًَهٌ ًٖض

 .بًُٓوَ وضز غًاغًٌ، فُيػُفٍُ ضَِخٍُٓ يُ

 نُ بطِوايُيُ ُٓو بَُٓاٍ يُغُض ٓاضيَٓت بُؾساضيٌ  
" ضاالى شياٌْ" ،"تًَطِأًََ شياٌْ" دًَطٍُ يُ

 بُ تًَطِأًََ شياٌْ ْابًَت ُٓو، تًَطِواًْين يُ. "زازًََْت
 زَغتًٓؿاْهطاوَناٌْ تايبُمتُْسيًُ نؤََُيُ

 يُ َطؤيٌ ُٖيىَُضدٌ. بعاْطيَت َطؤيٌ ُٖيىَُضدٌ
 ضَِْر: زَططيَتُوَ بُف غٌَ نُ ثًَهسيَت، ضاالى شياٌْ

(labor)، ناض (work)، َ(16).نطز
 action).) 

 ،تطٍ دًانُضَوَناٌْ ضَُهُ و"َطؤيٌ ُٖيىَُضدٌ" ضَُهٌ يُ تًَطُيؿنت بٌَ  
 تًَطِواًْين يُ) َطؤيًُوَ ُٖيىَُضدٌ باضٍَ يُ. تًَبطُئ ٓاضيَٓت فُيػُفٍُ يُ ْاتىاْني
. َطزُْ َُْضط ْشيإ ْيُزايهبىوٕ َطؤيٌ، بىوٌْ ُٖيىَُضدُناٌْ ططْطرتئ ٓاضيَٓت،

 يُبُضُٓوَف" ْني غطوؾيت غازٍَ ضِووزاوطُيٌ" َطؤظُنإ َُضطٌ ْيُزايهبىوٕ
 ٓاشََيإ، َُٖىو بُثًَطُواٍُْ ْغطوؾيت تُواو ضِووزاوطُيٌ بُثًَطُواٍُْ َطؤظُنإ،

 بُ زَتىاًَْت َطؤظُنإ يُزايهبىوٌْ ُٖضبؤيُؾُ،". زووباضَُْبىوَوَٕ ْاواظَو تانٌ"
(17).(بطؤضِزضيَت غًاغٌ ثطغًَهٌ

 

 ْيُنَُني َُضدٌ ثًَهطز، ٓاَاشََإ وَى" غُضبُخؤياُْ ُْٓسيَؿُنطزٌْ" ُٓطُض  
 ُٓوٍَ بٌَ بًَتُبىوٕ غُضبُخؤيُ ُْٓسيَؿُنطزُْ ُٓو ْاؾٌَ بًَت، فُيػُفاْسٕ زوايًين

 ُْبًَت زضوغت طىَإ نُّ بُالٌْ يإ ُْنات، زإبُيُنسا" طاضِإ" تابىناٌْ يُطٍَُ
 يُضِيَطٍُ ْيُغُضٍ ضِاٖاتىوَ دعات نات بُتًَجُضِيين ثريؤظيًاٍُْ ُٓو ُٖقًكُتٌ زَضُٖم

 ْطىَاْهطزٕ يًَطَوَ. ضاْسووَ َطؤظُناْسا يُ ْاوَنٌ ضاوزيَطيًُنٌ ثُضوَضزَؾُوَ
 فُيػُفاْسٕ" غًاغًًُ ناضيَهٌ يُخؤيسا نُ" ثريؤظيًاُْ ُٓو ضَِخُٓنطزٌْ زواتطيـ
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 َُْٖيػُْطاْسٕ ْظاْني ٓاضوظوونطزٌْ ضىْهٌ َزَناتُو نًَؿُطُيًَو ضِووبُضِووٍ
 فُيػُفاْسًَْو ُٖض بُٓضَِتًٌ زاخىاظيٌ زَبًَتُ نُ دعات ُٖقًكُتُناٌْ ُٓظَىوْهطزٌْ

 بًَت غُضنُوتىو ْاؾٌَ ،زَيًًََٗٓت خؤيسا يُطٍَُ دسزٍ برينطزُْوٍَ ثطؤغُيُنٌ ُٖض نُ
 بُ ٖاوتايُ ضَُِْٖسيَهًسا يُ فُيػُفاْسٕ واتا. ُْنات غًاغُت ثطانتًعٍَ َُطُض

 ٓاَاشَيُنٌ ًٖض َُٖيططٍ طاضِاُْوَ يُزيسٍ نُ َطؤظ َطزٌْ تُْاُْت. غًاغُتهطزٕ
 َطؤظُنإ: بطؤضِيَت غًاغٌ َُغُيُيُنٌ بُ زَتىاْطٍَ" ٓاضيَٓت ضِاٍ بُ ًًُْ، َّاْازاض
 ْضِابطات َُْطيٌ بُ زَغتًإ دًٗاُْزا يُّ تا ُٖوَيسَزَٕ َطزُْ ُٓو بَُيطٍُ بُ ْزََطٕ
 ضِيَو َُٓاُْف ْبُزَغتسيَت َُظُْنإ وتُ ْنطزاضَنإ يُطٍَُ تُْٗا َُْطيًـ بُ طُيؿنت

 ظَيين ثًَىيػتُ بُْاضاضيٌ َطؤظ" َُْطيٌ" بُ طُيؿنت بؤ يُبُضَُُٓف،. غًاغني ناضٍ
(18)."بهات غًاغًسا، ناضٍ ضَُهٌ يُ غًاغُت، ٓاضِاغتٍُ خؤٍ

 

 يُ زابًَت خًَطاَإ غُضجنًَهٌ ضُْس ضِاطىظَضاُْ، تًَجُضِو ٓاَاشَ بُّ ُٓطُض  
 ببًٓني نُ ْابًَت غُيطوغَُُضَ فُيػُفاْسٕ، فُيػُفُو بُضزَّ ٓاغتُْطُناٌْ

 ٓاَيؤظَ نايُ ُٓو قُضٍَ يُ خؤيإ تىاًْىياُْ َطؤظايُتًسا ًََصووٍ يُ نُّ نُغاًَْهٌ
 تًَهَُياو غؤنطاتُوَ يُغُضزٌََ فُيػُفُف ثطؤغٍُ طُض بٔ، غُضنُوتىو تًًَسا و بسَٕ
 نُغٌ يُنُّ نطزَ غؤنطاتٌ نُ شَٖط ْؤؾًين ُٓظَىوٌْ يُطٍَُ بًَت بىو
 شياٌْ يُ طُضِاْسَوَ ُٓفالتىوًْؿٌ تطاشيسيٌ، ُٓظَىوًَْهٌ بَُياّ" ُٓظَىوْسيسَ"

 ضُْسإ َُُٓو ثًَسَنات، ٓاَاشٍَ ٓاضيَٓت ُٖضوَى تًَطِأًََ، شياٌْ بؤ ضاالنُوَ
 .بًَت زَغتُبصيَط ناضٍ فُيػُفُ ًَُٖؿُ وايهطزووَ ٖؤناضيرتيـ

 

 فةلطةفة دةضتةبريَسو

 "بًَت فُيػُيف ظؤضبُ نُ طىمت َٔ ْاؾًَت َُساَيُو نُواتُ"

 " َُساَيُ بَُيٌَ"

 ْطًُيٌ ضِووبُضِووٍ ًَُٖؿُ بُْاضاضٍ فُيػُفُٕ غُضقاَيٌ نُ ُٓواٍُْ ُٖضوَٖا"
 "زَبُٓوَ ُٓواُْ غُضظَْؿيت

 "وايُ ْاضاضٍ بُ"

 ُٖوَيٌ ْزَنُٕ ًََطٍُ ٖاوضِيًَُتٌ نُ تايبُتًاُْوَ نُغُ ُٓو يُاليُٕ ُٖضوَٖا"
   (19)"زَزَٕ ًََطٍُ زَيدؤؾهطزٌْ
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 يُ. زَناتُوَ فُيػُفُ زَغتُبصيَطيٌ يُ دُخت نؤَاض، زيايؤطٌ يُ ثُضَططافُ ُّٓ
 َُُٖدؤضاُْ نًَؿُ بُو يؤْإ زَوَيُتؿاضٍ ،خؤَإ ضِؤشطاضٍَ بُّ بُضاوضز نُ ضِؤشطاضيَهسا

 ُٖض ضِيٌَ زيَُٓ نُ زَنات ٓاغتُْطاُْ ُٓو بؤ ٓاَاشَ ثُضَططافُ ُّٓ. ُْزضابىو زَوضَ
 ثاضاغتين بؤ نُ غًاغُمتُزاضاٍُْ ُٓو ُٖضوَٖا و"ظؤضبُ" يُواُْف فُيػُيف ناضيَهٌ

 ْغاَاًْاْسإ فطاواْرتنطزٌْ ْطُوضَتطنطزٕ ُٖوَيٌ يُ خؤيإ تانُنُغًٌ بُضشَوَْسيٌ
 . نُغًًُناًْإ َُضاَُ َُْبُغت قىضباٌْ نطزووَتُ طؿتًًإ بُضشَوَْسيٌ

 بُضاوضزٍ ْبهُئ َُٓطِؤَإ ضِؤشطاضٍ تُضدٍَُُ ثُضَططافُ، ُّٓ ُٓطُض  
 ظؤضو نًَؿُ َُٖىو ُٓو ،بهُئ ططيو بُنؤََُيطاٍ خؤَإ نؤََُيطانٍُ

 يُ ُٖضيُى الٍ غًاغًٌ فُيػُفٍُ نُ زَبًَتُوَ ضِووبُضِوو ضاضَغُضُْنطاواَُْإ
 ُٖوَيٌ ظؤض تا نُّ نالغًو غًاغًٌ فُيػُفٍُ بؤ بُطُضِاُْوَ ٓاضيَٓت ْؾرتاوؽ

 الٍ غًاغًٌ فُيػُفٍُ يُناتًَهسا زَزات، َُٓطِؤَإ غُضزٌََ ْىيٌَ خىيَٓسُْوَيُنٌ
 ًَُُٓ. زَبُٓوَ ضَِخُٓ بُضَوضِووٍ ضِوويُنُوَ ضُْس يُ ٖايو ًٌَْ َْاضنؼ يُ ُٖضيُى

 ٓاضيَٓت غًاغٌ فُيػُفٍُ الٍفُيػُفُ  زَغتُبصيَطيٌ بُ ثُيىَْسيسا يُ ضِووَوَ يُّ
 .زَوَغتني

 ضَِجنسَضو َطؤظُ ُٓو بُضاالنٌ" ضَِْر" ٓاضيَٓتني، وتُظاٍ غٌَ نطزَ ناضو ْضَِْر  
 غُضيعَناٌْ تًَطنطزٌْ ْخؤٍ بُٓضَِتًٌ شياٌْ َُيػُضنطزٌْ بؤ نُ  تطٍَزَو ظَمحُتهًَؿُ

 ًٖض ضِووَوَ يُّ نُ بُضزَواّ تُقُاليُنٌ ْنؤؾـ يُطٍَُ بًَت زَضطري ْاضاضَ
 َطؤظٌ" الٍ" ناض. "تط ٓاشََيًَهٌ ُٖض تُقُالٍ ْنؤؾـ يُطٍَُ ًًُْ دًاواظيًُنٌ

( ثُيهُضيَو منىوُْ بؤ) ٖىُْضيٌ زآًَٖطاويَهٌ بُضًََُٖٗٓاٌْ زَبًٓطيَتُوَو" زضوغتهُض
 غُضووٍ يُ ثًُيُى( ناض) يًَطَزا نُ زَنات َطؤظ ضاالنًٌ زووٍَُُٖ ٓاغيت يُّ طىظاضَ

 يُ يُنًَو نُ زيَت" نطزَ" ٓاغتُؾُوَ زوو ُّٓ يُغُضووٍ ٓاشََيًُوَيُ، ضاالنًٌ( ضَِْر)
(20).زَبًًَٓتُوَ خؤٍ غًاغًسا ناضٍ يُ بُضدُغتُبىوُْناٌْ

 

 ْاضاضيًسا يُ" ضَِجنسَض ٓاشََيٌ" ٓاضيَٓت، وتُظايٍُ غٌَ يُّ خًَطا غُضجنساًَْهٌ بُ  
 يإ بىضوشيَينَ بىوًُْوَ ْشيإ َْطزٕ يُباضٍَ فُيػُفًٌ ثطغًاضيَهٌ ًٖض ُْناضَ ْزَشٍ

 بُضدُغتُ يَهسا(ناض) يُ خؤٍ بىوٌْ نُ َ"زضوغتهُض َطؤظٌ" ُٖضضٌ خباتُضِوو،
 يًَطَؾُوَ ْبُدًَسًًًََََٖت ناضَزا ُٓو يَُُٖإ ٌؾخؤ (َُْطيٌ) ْزَنات

 بىوٕ، دُوُٖضيًُناٌْ ثطغًاضَ يُطٍَُ زَضطريبىوْسا يُ بىوُْ باَياتطٍ َاََُيُنطزًَْهٌ
 دعاتسا شياٌْ يُ نطزَيًاُْ بُؾساضيًهطزٌْ ْضِيػو تىاْاٍ نُ" نطزَ َطؤظٌ" ُٖضوَٖا
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 نُ ثطغاٍُْ ُٓو َُٖىو بؤ خؤتُضخاْهطزٕ بؤ ُٖيُ ٓاظازٍ ناتٌ ْزَبات ؾو يُخؤيسا
 تًَطِاَاْسا زووضَثُضيَعَناٌْ طؤؾُ يُ بُؾساضيًهطزٕ ُْى بَُياّ غُضقاَيُ، ثًًَُوَ دعات
 غًاغًاُْ ثطانتًعَنطزٌْ زواداض نُ دعاتسا شياٌْ يُ ضاالى نطزَيٌ بُؾساضيٌ بَُيهى

 نُ ضاى نطزاضٍ َُْظٕ وتٍُ يُ زَبًَت بطييت ثًَهطز ٓاَاشََإ وَى زَططيَتُخؤٍ،
 يُّ َطؤظُو بىوٌْ دُوُٖضيًُناٌْ نًَؿُ ناضاٍ ضِاغتُوخؤو وََياًََهٌ َُُٓف

 .زَطات( َُْطيٌ) بُ َطؤظ ضِيَطُيُؾُوَ

 نُواتُ" نؤَاض ثُضَططافُنٍُ بؤ طُضِاُْوَ  
 ُٓو" بًَت فُيػُيف ظؤضبُ نُ ْاؾًَت َُساَيُو
 و"ضَِجنسَض َطؤظٌ" ُْ نُ زَناتُوَ دُخت ضِاغتًًُ

 ْاتىأْ ؾًَىَيُى بًُٖض" زضوغتهُض َطؤظٌ" ُْ
 بُضًََُٖٗٓاٌْ فُيػُفُو يُطٍَُ غُضوناضيإ
 ٕ"نطزَ" خاوَٕ نُغاٌْ تُْٗا ُْٖبًَت فُيػُفُزا

 فُيػُفاْسٕ فُيػُفُو تُضخاٌْ خؤيإ زَتىأْ نُ
 ُٖضوَنى دعاتًَهًؿسا ُٖض يُ بًَطىَإ ْبهُٕ

 ْبطُٕ ٓاظازيًُ بُّ تىاًْىياُْ نُّ نُغاًَْهٌ زَزات ًْؿاٌْ َطؤظايُتٌ ًََصووٍ
 يُخؤيسا خؤٍ فُيػُفُف بُضًََُٖٗٓاٌْ ثطؤغًػٌ ضِيػو، ظجنريَيُى بهُُْ شياًْإ

 ،بىوَ شَٖط تًَهَُياوٍ فُيػُفُ غؤنطاتُوَ غُضزٌََ يُ ُٖض خُتُضْانُو ضاالنًًُنٌ
 .ْانطيَُٓوَ دًا يُيُنرتٍ ؾًَىَيُى ًٖض بُ شَٖط فُيػُفُو بُؾًَىَيُى

 بُ بُضاوضز الوَنًٌ نًَؿٍُ نؤََُيًَو زَضنُوتين يإ ُٖبىوٌْ َُُٓف، غُضَضِاٍ  
 ًََْطٍُ ُٖبىوٌْ يُ خؤٍ الوَنًاُْف نًَؿُ ُٓو نُ فُيػُفُ، بُضًََُٖٗٓاٌْ ضِيػهٌ

 تًؿهؤٍ ضطِنطزُْوٍَ بُ. زَبًًَٓتُوَ ًََطٍُ فطيىزَضٍ َُٖيدَُيُتًَُٓضو غًاغُمتُزاضاٌْ
 يُطٍَُ َطؤظايُتٌ ،َؤزيَطُْيُ ًْاٍز نُ َُٓطِؤَاْسا ًْاٍزيُ غُضجنًؿُإ

 ٓاناضٍ) نؤتايٌ يُ ضفًبُ َانؼ. زَنات ُْضّ ثُجنُ ْزَغت ويَُٓ بٌَ غتَُهاضيًُنٌ
 يُى بُ َؤزيَطًَْتُزَنطٍَ " نُ زَناتُوَ ٓاطازاضَإ( غُضَايُزاضٍ ضؤسٌ ْثطؤتػتاْت

 ٖاْا ُٖضضٌ (21)."بًًََٗٓت ؾهػت عُقًَاًُْت زَتىاْطٍَ ْبطؤضِيَت ٓاغٓني قُفُغٌ
 (22)."بهطيَت ضاضَغُض ضِيفؤضّ بُ َؤزيَطًَْتُ نُ ًًُْ وا ثًٌَ" ٖابطَاؽ وَنى ٓاضيَٓتًؿُ

 ناضو ؾىْاؽ، َاْا، وْبىوٌْ غُضزٌََ َؤزيَطًَْتُ، غُضزٌََ" ُٓو زيسطاٍ بُ
 َؤزيَطًَْتُ... نُغًًُ ْزَضووٌْ دًٗاٌْ زَغتَُياتٌ غُضزٌََ َؤزيَطًَْتُ... بُٖايُ
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 زا،"زضوغتهُض َطؤظٌ" بُغُض ظَمحُتهًَؿُ و"ضَِجنسَض ٓاشََيٌ" غُضنُوتين غُضزٌََ
 َؤزيَطًَْتُ ،"غًاغٌ ٓاشََيٌ" ْاوًْؿاٌْ بُ َُطؤظ َُْاٌْ غُضزٌََ َؤزيَطًَْتُ
 بُغُض ٓابىوضٍ غُضنُوتين غُضزٌََ َؤزيَطًَْتُ ناضَ، ْغًاغُت ْابىتًٌ غُضزٌََ

 ْابىتًٌ غُضزٌََ َؤزيَطًَْتُ... ٓاَاضَ زَغتَُياتٌ غُضزٌََ َؤزيَطًَْتُ غًاغُتسايُ،
(23)."َطؤظُ ْابىوتٌ غُضزٌََ َؤزيَطًَْتُ... َطؤيًُ ٓاظازيٌ

 

 ض يُ َؤزيَطًَْتُيُ ْاوٍ نُ بهُئ َُظُْ غتَُهاضيًُ يُو باؽ نُ ًٓٓذا  
 َُٖىو يُ َُٓطِؤ ضِاغتًسا يُ بُضَُٖبًَٗٓطيَت، فُيػُفُ زَتىاْطيَت ُٖيىَُضدًَهسا

 َطزٌْ زئَ" ْىوغُض" ُْٖسٍَ تُْاُْت يُنرتئ، تًَهَُياوٍ شَٖط فُيػُفُو ظياتط ناتًَو
 نُ زَنُٕ فُيػُيف ُٖوَيًَهٌ ُٖض زشايُتٌ دًادًازا فؤضٌَ يُ ْضِازَطُئُْ فُيػُفُ
 يَُُف ًََطٍُ، َؤزيَطًَْتُو ٓايسيؤيؤشيػيت ببُٓ زَؾًاُْوٍَ شياُْو ضاى ٓاَاجنٌ

 نًَـ خؤياْسا بُالٍ طؿتًًُوَ ضِاٍ ضِيَطٍُ يُ َُٓطِؤ سُؾاَاتٌ نؤََُيطاٍ تطغٓانرت
 ًَٖٓاُْ يُ بُزَض يًٌَ زَضضىوٕ نُ َفًهطيًُو نُياغًَهٌ ْاو خبُُْ َطؤظايُتٌ ْبهُٕ
 زَناتُوَ بري خطاخ" نُ طؿتًًٍُ ضِاٍ ُٓو ُٓغتَُُ، يًٌَ بُضططيهطزٕ فُيػُفُو ٓاضاٍ

 غازَتط" نُ دَُاوَضيٌ ضِؤؾٓبرييٌ بًَاونطزُْوٍَ بُ ياخىز ،(24)"ْاناتُوَ بري ُٖض يإ
(25)."بًَاوبىوُْوٍَ ثرت بُقُزَض زَبًَتُوَ

 

 يُ ظياتط ثؤغتُؤزيَطًَْتُيُ، َؤزيَطًَْتُو باَيازَغيت غُضزٌََ نُ غُضزََُف يُّ  
 ُٓو بُضَْطاضبىوُْوٍَ بؤ ضيَطُضاضَيُى تاقُ وَنى فُيػُفُ بؤ طُضِاُْوَ ناتًَهًرت، ُٖض

 غُضيَُٗيساوَو ُٖيىَُضدًَو ض يُ فُيػُفُ ٓاخؤ بَُياّ غُضَُٖيسَزات، نُياغُ
         غُضَُٖيسَزات؟

                      

 فةلطةفة ضةزهةلَداىي هةلومةزجي

 فُيػُفُ ناَإُْ؟ فُيػُفُ غُضَُٖيساٌْ ُٖيىَُضدُناٌْ يإ ُٖيىَُضز ٓايا  
 ْاشٍ؟ ُْشياوَو ُٖيىَُضدًَهسا َُٖىو يُ بؤضٌ

 َُٖىو غتَُهاضيًُو فُيػُفُ غُض بؤ دسزٍ ُٖضَِؾٍُ طُوضَتطئ بًَطىَإ  
 ُٓو َػؤطُضنطزٌْ بؤ ظاًْىَ شيإ ؾايػتٍُ تاقُضِيَطٍُ بُ فُيػُفُيإ ُٓواٍُْ

 نُ ُٖضَِؾُيُى ُٖض بُ زش نطزووَ زانؤنًإ ًَُٖؿُ شياْسا يُ ودىزيًُ َُٖيبصاضزُْ
 ْشيإ يُ ُٖضَِؾُنطزُْ دؤضَ يُو ُٖضَِؾُنطزًَْهٌ ضىْهُ ،فُيػُفُ غُض نطابًَتُ



 

 

  
 

 
 
 
 

 112   

  

 ظَاْربِيين غازَ ظؤض بَُاْايُنٌ ُشياْهطزْ ُٓطُضَناٌْ َُٖىو يُْاوبطزٌْ تُْاُْت
 . ُْنات ضاى شياٌْ ثطغًاضٍ ًٓرت نُ َطؤظُ

 ضِووناضٍ يُ نُ نطزبًَت يُخؤٍ زانؤنٌ ُْى نطز، فُيػُفُ يُ زانؤنًٌ غؤنطات  
 بُطص ُٓو. زَضزَنُويَت زميُُْنُزا يإ ،ضِووزاو

 ثطغًاضٍ ُٓغًٓايًُناًْسا ٖاٌْ ضىوَوَو غتَُهاضيًسا
 شياٌْ ثطغًاضٍ بًَطىَإ ضًًُ؟ ضاى شياٌْ: بهُٕ ُٓوَ
 ضؤًْيَت بُ ضِاغتُوخؤٍ ثُيىَْسيًُنٌ خىز بُ خىز ضاى

 فُضَاْطَِوايُتًُنٌ ُٓطُض ًٓٓذا ُٖيُ، فُضَاْطَِوايًُوَ
 نُ زَبًَت ُٓوَزا ُٖوَيٌ يُ بًَت ٓاضازا يُ غتَُهاض
 بُ بطؤضِيَت َطؤظ الٍ شيإ دُوُٖضيًُناٌْ ثطغًاضَ

 ٓاشََيًًاٍُْ شياٌْ بُ ثُيىَْسيٌ نُ ،ؾًَىاو ثطغًاضطُيٌ
 يُ زووضَ ُٖض ُْى نُ ثطغًاضطُيًَو ُٖبًَت، َطؤظُوَ

 ،غتَُهاضيٌ يُ يًَجطغًُٓوَيُى ْيًَجطغطاويَتًُى ُٖض
 وَى غتَُهاضيٌ قُبىوَيهطزٌْ ْٓاشََيًًُناٌْ غُضيعَ بُ ًََطُيُ زَضطرينطزٌْ بَُيهى

 .ُٓظَيًٌ واقًعًَهٌ خىاوَْساُْو فُضَاًَْهٌ

 َُساٍَ دًانطزُْوَ نُ بىوٕ يُنرتٍ تًَهَُياوٍ ؾًَىَيُى بُ نُ فُيػُفُ ْغؤنطات  
 ظاَيبىوٕ ْشياْهطزٕ باَياتطٍ ٓاغيت بؤ ُٓغًٓايًُنإ غؤنطات غُضَتاوَ يُ ُٖض بًَت،

 َُْبُغت ثًَطُواٍُْ ضِيَو َُُٓف ،باًَْٗؿت زَنات غطوؾتًًُناًْاْسا غُضيعَ بُغُض
 ُٓو يُبُضزٌََ بؤيُ بىو، ُٓغًٓا ٍُٓوغا زمياطؤدًُناٌْ غًاغًًُنُغُ  ٓاَاجنٌ

 يُ دطُ زَغتَُياتًإ يُ ثاضيَعطاضيهطزٕ بؤ َُْابىوَوَ ضِيَطُيُى ًٖض غًاغُمتُزاضاُْزا
 يُى، بُ بىوبىوٕ فُيػُفُ ْغؤنطات ضىْهُ ،ناتسا يُى يُ فُيػُفُ ْغؤنطات يًَساٌْ

 بُ قايًبىوًَْو ُٖض يُ ثُغٓستطبىوَ فُيػُفُ ْفُيًُغىف بؤ شَٖط ْؤؾًين ًَُٖؿُف
 ْْابٌَ غتَُهاضيٌ بًَبُضَْطاضيٌ فُيػُفُ. َطؤظ بُ ْاؾايػتُ ْْافُيػُيف شياًَْهٌ

 ُْضىوبًَتُوَ، غتَُهاضيًسا طص بُ ؾًَىَنإ يُ ؾًَىَيُى بُ ًًُْ فُيًُغىفًَو ًٖض
 فُيػُفُ ْخؤٍ َُْطيٌ بُطصزاضىوُْوَيُ يُو فُيػُفُ قىضباِْ غؤنطاتٌ طُض ًٓٓذا

 فُيًُغىفاٌْ بًَت، باؾرت ثٌَ فُظيًُت ْسًهُُت يُ زووض شياًَْهٌ يُ َُضطٌ ْببًًَٓت
 ُٓظَىوٕ زيهُيإ َُٖيبصاضزٌْ غتَُهاضيٌ يُطٍَُ بىوُْوَيإ ضِووبُضِوو يُ ُٖٕ زيهُف
 .نطزووَ
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 طُوضَ عُقًَُ ُٓو َؤْتػهًؤ  
 ٍ(ياغانإ ضؤسٌ) نتًَيب بُؾُضيًٍُ

 ضِووٍ يُ دًًََٗؿتىوَ، خؤٍ يُزواٍ
 زَغتَُياتٌ يإ ،سهىَُت تًؤضيًُوَ

 ًَهاًْعٌَ ؾًهطزووَتُوَو غتَُهاضيٌ
 بٓطًُٓيًُناٌْ ثايُ ْناضنطزٌْ

 زَغتًٓؿإ َاُْوٍَ ْبُضقُضاضبىوٕ
 َاًًُٖتٌ ْغطوؾت" زََيٌَ ُٓو. نطزووَ

 بُّ غتَُهاضٍ زَغَُياتٌ ْسهىَُت
 نُغًَو تًُْا يُبُضُٓوٍَ دؤضَيُ،

 يُثاف زَبٌَ فُضَاْطَِوايُ، زَغَُياتساضو
 زَغَُياتُ ُٓو دًَبُدًَهاضٍ ُٓويـ

 ُٓو (26)."بًَت نُغًَو تانُ ًَُٖؿُ
 نؤَاضٍ يُ وَى ُٓوَّ بًَت، فُظيًُت خاوَٕ ْظاْني زؤغيت ًًُْ نُغًَو نُغُ

 ناضانتُضيَو ثًَطُواُْو تُواو َؤْتػهًؤ بُضِاٍ نُغًَهُ بَُيهى ،زَيبًٓني ُٓفالتىوْسا
 غُضيعَ نؤيًٍُ نُغًَهُ ُٓو فُظيًُت، ُٖبىوٌْ ْظاْني بُ زش تُْاُْت

 ثطؤغًػٌ يُ ضِيَططيؿُ ْْازات خؤيسا خىزٍ يُ باَيابىوٕ ُٖوَيٌ ْٓاشََيًًُناًُْتٌ
 بططَ ُْظاُْ خؤٍ ُٖض ُْى غتَُهاض نىضتٌ بُ زا،"ضَعًُت" زيهُ ُٓواٌْ يُ باَيابىوٕ

 ضاى شياٌْ ثطغًاضٍ زواداض ْزَضخبات خؤٍ ؾًَىَيُنسا ْؾهٌَ ُٖض يُ نُ ظآًُْ يُ ضِقٌ
 الٍ عُقًًًَاُْ ضاالنًًُنٌ بَُيطٍُ ظَئ يًَطَزا ْابًَتُوَ، دًَطٍُ ُٓوزا ظَيين يُ

 يُو زضوغيت ضاالنًًُنٌ ُٖض يُ زووضَ ُٓو ضِاغتًسا يُ بَُياّ ،زَخاتُضِوو غتَُهاض
 نُغٍُ ُٓو ٓاؾهطايُ" خؤيُتٌ نىيَطَناٌْ غطوؾتًًُ ٓاضَظووَ طىيَطِايَُيٌ ظياتط دؤضَو

 ًٖض ُٓواًْرت ؾتًَهُو َُٖىو ُٓو زَنُُْوَ ٓاطازاضٍ بُضزَواّ ُٖغتُنٍُ ثًَٓر ُٖض
 ْازاتُ طىٍَ بؤيُ ُٖض زَبًَت، ُْظإ ْؾُٖىَتجُضغت ْتَُبٍَُ بًَطىَإ ُٓوا ْني،

  (27)."ناضوباضَنإ

 بُضَو ضِؤش يُزواٍ ضِؤش غتَُهاضيًسا زَغتَُياتٌ غايٍُ يُشيَط وَيات ناضوباضٍ  
 خؤيإ طًاٌْ يُ ٖاوَياتًإ ْزَبًَت زضوغت ْاغُقاَطرييًُى ْزَضِوات يًَصبىوُْوَ

 بُضَو نؤََُيطا ْخًَعإ ؾرياظٍَ ْآًًَََت، خؤيإ غًَبُضٍ بُ بطِوايإ ْزَتطغٔ
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 ْغاَإ ،ْزَضًَت بُئ يُ تُواويٌ بُ دعات طؿتًٌ فُظاٍ ْزَضًَت َُٖيىَؾاُْوَ
 ضِيَططو دُضزَو زظو ُٖضَِؾٍُ يُبُضزَّ خؤٍ ْزَضًَت بطىونبىوُْوَ بُضَو زاضايًإ

 طؿتًًُنإ خعَُتطىظاضيًُ غٓىوضيَو زَطاتُ وَيات باضوزؤخٌ تا ،زَبًًَٓتُوَ َافًانإ
 خعَُتطىظاضيًُ زَضؤظٍَ ْغىاٍَ ٖاوَياتًإ ْخطاخ ُٖضَ ٓاغتًَهٌ زَطُُْ يإ ْآًََٔ

 غتَُهاضو نُ يُناتًَهسا يُ َُٖىو َُٓاُْف ،زَنُٕ زَغتَُيات يُ غُضَتايًُناًْإ
 يُو. خؤيأْ بًَػٓىوضَناٌْ ٓاضَظووَ تًَطنطزٌْ ْضِابىاضزٕ غُضطُضٌَ ناضبُزَغتاٌْ

 بؤ َُضايٌ ْزازَؾؤضئَ َطؤظاُْ بُٖايُنٌ َُٖىو يُ نُ زَبٔ ثُيسا نُغاًَْو ًَْىَزا
 نُ تاَياًًُْ ْزظٍ يُو بٌَ نًَُـ ُٖضضُْس بُؾًَهٌ تا زَنُٕ خؤيإ غُضووٍ نُغاٌْ

 ضِيَطُضاضَ ُّٓ بَُياّ بهُويَت، ُٓوإ بُض زَنطيَت خَُيو يُ خؤياُْوَ بُضضاوٍ بُ
 طُوضَنطزٌْ يُ غتَُهاضيًسا غُضزٌََ يُ ْاضاضيًُ زَضَجناٌَ نُ خؤثُضغتاُْيُ

 ظياتط تانُنإ ضِؤسٌ ثًػبىوٕ ضىْهُ ،ْاوَؾًَتُوَ يٌَ ًٖطًرتٍ بُزبُختًٌ قُواضٍَ
 .زَططيَتُوَ ظياتط زَوَيُت زاَُظضاوَناٌْ زَظطاو طُْسََيًٌ زَضَوَف يُ ْزَتًَُْت
 دعات طؿتًٌ فُظاٍ غُض بؤ نؤٍََُ تانُناٌْ َُٖيُُتًَهٌ ضىاضضًَىٍَ يُ َُُٓف
 وَى شيإ، غُضَتايًُناٌْ ُٖضَ ثًَساويػتًًُ ِنَُ الٌْ زابًٓهطزٌْ يُثًَٓاو

 :زََيٌَ َؤْتػهًؤ
 بُ وَياتُ ُٓو ضِاغتًسا يُ نُ بٔ وَياتًَو خَُيهٌ زَياُْوٍَ نُغاٍُْ ُٓو بُزبُخنت" 
 يُ ثاضيَعطاضٍ زَياُْوٍَ نُغاٍُْ ُٓو ضاضَضَِؾٔ ضُْس. ًًُْ بىوٌْ ضِاغتُقًُٓنٍُ َاْا

 ُٓو ُْٓساظٍَ بٌَ تَُاعهاضٍ ْضاوضٓؤنٌ بُضاَبُض يُ بهُٕ خؤيإ غُضَايٍُ ْزاضايٌ
 (28)."طؿتني غُضَايٍُ ْابىوزنُضٍ نُ نُغاٍُْ

 

 (29)."ًًُْ ثًَىيػت ًٖض" غتَُهاضيًسا زَغتَُياتٌ يُ نُ فُظيًُت غُضَضِاٍ  

 بَُٓاٍ ؾُضافُت" ُٓوٍَ يُبُض (30)"َُتطغًًُ دًَطٍُ ؾُضافُتًـ" ُٖضوَٖا
  (31).!"ًًُْ غتَُهاضٍ سهىَُتٌ

 نؤََُيطا يُ نُؽ ُْٖسيَو نُ زيَت ثايُ ثًُو ًُْٓتًاظات بَُاْاٍ نُ ؾُضافُت
 َطؤظٌ" ثطغًاضٍ وََياٌَ يُ َؤْتػهًؤ غتَُهاض، الٍ ًًُْ َاْايُنٌ ًٖض خاوًَُْتٌ

 زََيٌَ" بينَ؟ ثًا زاٌْ بهاو قبىٍَ نُغاًْرت ؾُضافُتٌ زَتىاٌَْ ضؤٕ غتَُهاض ًَٗىضِو
 بًُٖض شياٌْ نُ زَظاٌَْ غُضبُضظ بُ خؤٍ خؤؾُو بُوَ زَيٌ ؾُضافُمتُْس َطؤظًَهٌ"

 نُ ٖاتىوَ يُوَوَ ًَٖعَنٍُ غتَُهاض نُغًَهٌ بَُياّ غٌَ،ْاتط َُضط يُ وَضططتىوَو
 يُ ُٖضَِؾُيُ ُٖض ُْى ؾُضافُت (32)."بػتًًََٓتُوَ زيهُ نُغاٌْ يُ شيإ زَتىاٌَْ
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 ًَٖٓس بُ بؤ ٖؤناضيَهًؿُ بَُيهى غتَُهاضيٌ زَغتَُياتٌ غُض بؤ ساَيُتُناْسا ظؤضبٍُ
 بًٓا يُغُض خؤٍ ثايُناٌْ غتَُهاضيٌ زَغتَُياتٌ نُ تطغٍُ ُٓو تطغًـ، وَضُْططتين

 ُٖوَيًَهٌ بريؤنُو ُٖض ضِيؿُنًَؿهطزٌْ ْتطؽ بًَاونطزُْوٍَ يُثًَٓاو ُٖضبؤيُف زَنات،
 َُضدًَهٌ ؾُضافُمتُْساُْ بُٖايُنٌ ُٖض ْؾُضافُت يُ يًَسإ ؾؤضِف بُضثانطزٌْ
 ُويٌَُعٓ ًَٖعيَهٌ تطؽ. غتَُهاضزا يُبُضزَّ تاقُضِيَطاؾُ تُْاُْت غُضَنًًُو
 زضوغت ٖؤظًًاُْ ُٓؾهُجنُزاًَْهٌ زَضَجناٌَ يُ نُ ٖاوَياتًاْسا زَضووٌْ يُ نىؾٓسَيُ

 .بسات خؤٍ تٌَُُْ بُ زضيَصَ غتَُهاضيٌ ْانطيَت فَُضطُ تطغٌ ُٓو بٌَ زَبًَت،

 زَنات ْاوظَز" زَضباضيًُنإ" سهىَُتٌ بُ زَغتىوضيٌ سهىَُتٌ َؤْتػهًؤ  
 بًَهاضٍ، ثًُخىاظٍ،" ُٓو بطِواٍ بُ غتَُهاضٍ، سهىَُتٌ يُ ُٖٓىَْرتَ بًَطىَإ نُ

 يُ ُْفطَتهطزٕ ناضنطزٕ، بٌَ بُ زاضايٌ نؤنطزُْوٍَ بؤ ٓاضَظوو خؤبُظيعاٌْ، ًٖطٌ،
 ُٓضنُ ُْزاُْ طىٍَ ؾهًَين، ثُميإ زووضِوويٌ، خًاُْت، َُضايٌ، سُقًكُت،

 ًْؿاُْو بُ" فُظيًُت بُ بُضزَواّ طاَيتُنطزٌْ ظياتط َُٖىوؾًإ يُ" ،"ُْتُوَيًُنإ
 يُ" زََيٌَ ُٖضوَٖا. وَياتُناْسا َُٖىو يُ ْنات طؿت يُ زَظاًَْت زَضباضيًُنإ غًفُتٌ

 ُٓوا غُضزَضبًيَنَ ٓاوازا خَُيهًَهٌ يُْاو ضِاغت َطؤظًَهٌ ُٓطُض ُٓوتؤزا باضوزؤخًَهٌ
(33)."بُزبُختُ نُغًَهٌ

 

 بٌَ ُْٓضظؾهطزٕ بٌَ ُْٓتههطزٕ ُٖوَيٌ يُ( زَضباضيًُنإ) نُ ٓاوازا، دعاتًَهٌ يُ  
 ثًَساويػتًًُناٌْ غُضَتايًرتئ ثُيسانطزٌْ ُٖوَيٌ يُ تانُنإ سىضَُتًهطزًْسإ،

( بُزبُخت) َؤْتػهًؤ قُويٌ بُ نُغًَهٌ زَطُُٕ بُ بًَطىَإ شياًْاْسإ،
 بهات ضاى شياٌْ ثطغًاضٍ بهاتُوَو بري خَُيهٌ فُضَاْطَِواو يُ دًا نُ غُضَُٖيسَزات

 دعاتًَهٌ داٍ ض زيَت، نؤتايٌ ْازياض ضاضَْىوغًَهٌ بُ ساَيُتُناْسا ظؤضبٍُ يُ نُ
 دعات غتَُهاضيًسا غايٍُ شيَط يُ نُ بًًََٗٓت؟ بُضُّٖ فُيػُفُ غتَُهاضٍ بُ ٓاَيىوزَ
 ًََصووٍ تاَيُؾسا ضِاغتًًُ ُّٓ يُطٍَُ ٖاونات. دَُاوَضَ ُٖيُ ُٓوٍَ ًًُْو بىوٌْ

 بُ خؤٍ نُ َطؤيًـ نؤََُيًَهٌ ُٖض و"دعات" بىوٌْ يُ ُْبىوَ بُضٍ بٌَ َطؤظايُتٌ
 نُ ُْبًَت فًهطيًسا بُضًََُٖٗٓاٌْ خٌَُ يُ ْاتىاًَْت ،بعاًَْت باف شياًَْهٌ ؾايػتٍُ

 دعاتًَو يُ قػُ يًَطَوَ با. غُضَُٖيسَزات فُيػُفُ بُضًََُٖٗٓاُْزا ُٓو باَياتطئ يُ
 يُ زواداضيـ ْٖىُْضيًُنإ ُْٓزَبٌ زآًَٖاُْ يُطٍَُ غُضَتا زَبًَت زَضطري نُ بهُئ

 .فُيػُفُ يُطٍَُ زَضطري باَياتطزا ٓاغتًَهٌ
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 فةلطةفة بةزهةمويَين جظاتي

 ًََصووٍ َطؤظُو عُقًٌَ بُضٌَُٖ ْاواظَتطئ زَغتُبصيَطَو ناضٍ فُيػُفُ ومتإ  
 يُطٍَُ غُضَُٖيسَزاو زياضيهطاوزا َطؤيٌ ُٖيىَُضدًَهٌ يُ تُْٗا زَضخيػتىوَ َطؤظايُتٌ

 ًٖض َطؤظًـ خىزٍ ،زَبًَت زَضطري َطؤظ شياٌْ دُوُٖضيًُناٌْ ْبُٓضَِتٌ َُغُيُ
 يُطٍَُ ُْضَهطزٕ ثُجنُ ْزَغت بؤ بٌَ بىو زَغتهطاوَ تا ُْبىوَ نًَؿُ بٌَ ًَٖٓسَ ناتًَو

 يًَطَوَ ُٖبىوَ، َطؤظُوَ ضاضَْىوغٌ بُ ضِاغتُوخؤٍ ثُيىَْسٍ نُ َُغُيُطُيًَو
 بىوَ، ٓاظازَنإ دعاتُ ْطٍُ َُْظُْنإ عُقًَُ ناضٍ ًَُٖؿُ فُيػُفُ بُضًََُٖٗٓاٌْ

 يُ تىاًْىياُْ بىوبٌَ ُْٖسَنًـ ؾًَىَيُنٌ بُ طُضضٌ ٓاظازاٍُْ دعاتُ ْطٍُ ُٓو
 ثطؤغًػٌ يُ ُٖبًَت بُؾساضيًإ ظؤض تا نُّ ْبٔ زَضباظ ْاضاضيٌ َطؤيٌ ُٖيىَُضدٌ

 َاتُضياَيًُنٍُ زيىَ يُ بهطيَتُوَ دًا ُٖتا فُيػُفًًُنُيسا،-فًهطٍ زيىَ بُ شياض
 ْبًَت َطؤظ عُقًٌَ بُضٌَُٖ ناضو ْاواظَتطئ فُيػُفُ نُ ًٓٓذا. شياضزا بُضًََُٖٗٓاٌْ

 دعاتًَو ْطٍُ َُٖىو ٓاغايًُ ،بًَت َطؤظسا شياضيًُناٌْ ضاالنًًُ زوايني ْتطؤثو يُ
 ضىْهُ بًَت زيايهطاويـ ًََصوويٌ غاتًَهٌ بؤ طُض تُْاُْت ُْطات ثًَطِا زَغيت

 ُٖواْ نُف يُو تُْٗا ْخؤيُتٌ تايبُتٌ ُٖيىَُضدٌ بُضَُٖٗاتىوٍ فُيػُفُ
 ُْى نُ ُٖٕ ظؤض طُالًَْهٌ ْدعات َُُٓف غُضَضِاٍ غُضَُٖيسَزات. خؤيسا َُضدساضٍَ
 بؤ خػتُٓغُض بطىونرتئ ُْناضبىوٕ بططَ ،ُٖبًَت فُيػُفًًإ بُؾساضيٌ ُْياْتىاًْىَ

 تطزا فًهطيًُناٌْ نايُ ْظاْػت ٖىُْضو ُْٓزَب بىاضَناٌْ يُ َطؤظايُتٌ ًََصووٍ
 بَُيهى ْآًَٖطئَ ُٓشَاض بُ فُيػُفُزا ضِؾتٍُ ْاواظٍَ ٓاغيت يُ ُْى نُ ،بسَٕ ُٓجناّ

 وَنى فُيػُفُ َاوُْتُوَو فُيػُفًسا بُضًََُٖٗٓاٌْ خىاضَوٍَ ٓاغيت يُ ًَُٖؿُ
 نؤنطزؤتُوَو بُيُنُوَ ٓاقاضَناًْاٌْ ٓاضاغتُو َُٖىو َُُٖنٌ دًٗاْبًًًُٓنٌ

 ،ثًَبُخؿًىٕ طؿتطرييٌ َاْايُنٌ ْزَضباظيهطزووٕ سُمتٌ غُضطُضزاًًُْنٌ يُ ططيَساوَو
 ضِووَو َُُٖضُؾٓاُْ فًهطيًُ بُضَُُٖ ُٓو ضِيَهدُضَ طؿتطريو َاْا ُٓو بٌَ نُ

 ضِيَباظَ منىوُْ بؤ ثىوضطُضايًٍُ ُٓو ُٖضوَنى زَضِؤٕ، ويًََطُضا ْغُضيًَؿًَىئَ ٓاقاضيَهٌ
 بُضَو ظياتط زٍَ تا نُ ،زَنات ُٓظَىوٌْ غُضزََُ ُّٓ ُٓزَبٌ ٖىُْضو دؤضاودؤضَناٌْ

 دًٗاْبًين ضِيَهدُضَناٌْ طؿتطريو َاْا غًابٌ يَُُُٓف  بًَطىَإ زَبات، زاوَؾًين
 تُوشٌَ يُ َُٓطِؤ نُ ،زضوغت زَبًَت خؤيسا فُيػُفُ غًابٌ يُ ياخىز ،فُيػُفًسا

 .زَنات بُيإ خؤٍ" فُيػُفُ يُ ضِقًًَبىوُْوَ" غُضَنٌ
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 ضُضزَيُى بُضايًُنإ دعاتُ 
 بُزؤطُابىويإ بطِواطُيًَهٌ خىضافُو

 يإ ،خُياٍَ ظازٍَ نُ بُضًََُٖٗٓاوَ
 يُ بىوَ غُضَتايٌ برينطزُْوَيُنٌ

 زيىَ ُٖضضٌ فًهطيًُنُيسا، زيىَ
 تابًؤ َاتُضياَيًُنُيُتٌ
 ُْٓؾهُوتُنإ ُْخؿًَٓسضاوَناٌْ

 زواٍ غُضَتايٌ نُضَغتٍُ ُْٖسٍَ
 بطِواطُيٌ خىضافُو. دًًََٗؿتىوَ خؤٍ

 دًَطري زا"ثريؤظ" فؤضًََهٌ يُ زواداض تا ٖاتىوَ بُغُضزا ظؤضيإ طؤضِاْهاضيٌ غُضَتايٌ
 َطؤظٌ شياٌْ ثًَىيػتُناٌْ بىاضَ ظؤضبٍُ غُضَتايًُناًْـ َاتُضَ ْبُضُّٖ بىوٕ،

 خُيًكُت ضريؤنُناٌْ زَؾٌَ ،"نَُاٍ" يُ دؤضيَو طُيؿتىوُْتُ تا ططتؤتُوَ ُٓوغايإ
 طُالٕ ظؤضيٍُٓ الٍ دُوُٖضيًإ ُْى ًَْىاًْإ ؾًَىَيٌ دًاواظيٌ غُضَضِاٍ( زضوغتبىوٕ)

 الٍ بًٓا/خاْىو/ًْؿتُدٌَ ؾىيَين ٖاونات بًَٗٓسضيَت، ُٓشَاض بُ َُُٖنًًُ ٖعضَ بُو
 يُ يُنًَو بُ زَؾٌَ يًَسَضبطٌَ، غطوؾيت بُ ثُيىَغتبىو ٖؤظٍ ُْٖسٍَ طُالٕ، ظؤضيٍُٓ
 .زابٓطيَت َطؤظ باَيابىوٌْ ضِووَو شياٌْ َاتُضيًُناٌْ بُضَُُٖ

. نُوتىوَ فًهطيٌ بُضًََُٖٗٓاٌْ ثًَـ َاتُضيٌ بُضًََُٖٗٓاٌْ ًَُٖؿُ  
 برينطزُْوَيُنٌ يإ) خُياَيهطزُْوَيُى ُٖض ثًَـ غطوؾتًًُنإ نُضَغتُ بُناضًَٖٓاٌْ

 نُغًَهٌ َٓساَيًَتًٌ غُضَتاٍ قؤْاغٌ يُ َطؤظايُتٌ ُٓوغاٍ. نُوتىوَ( غُضَتايٌ
 دإ" ؾًهاضيًُناٌْ بًَطىَإ. زَظاًَْت غطوؾت يُ بُؾًَو بُ خؤٍ نُ زَضًَت ٓاغايٌ
 ساَيًبىوٕ بؤ زَزَٕ ياضَُتًُإ َٓساَيًَتًٌ قؤْاغٌ زَغتجًَهٌ غايهؤيؤشياٍ بؤ "ثًادُ

 بُ زَؾٌَ" دسزٍ برينطزُْوٍَ" يُنُّ. َطؤظايُتٌ َٓساَيًَتًٌ قؤْاغٌ غُضَتاٍ يُ
 غُفًَُت خُوٍ يُ َطؤظٍُ ُٓو بؿىبًَٗٓسضيَت، َطؤظُ ُٓو ْاونربِيين ظضيهٍُ ٓاظاضو

. غطوؾت يُ ُْبىوَ بُؾًَو ُٖضطًع يإ ًًُْ بُؾًَو ضًرت تًَسَطات َُْٖيسَغيتَ
 يُبُضضاوططتين بُ زَضِؤٕ يُنرت ٖاوؾاٌْ( ايسيآ) و(َاتُض) بُضًََُٖٗٓاٌْ ُٖضضُْسَ

ًٌَََ ظياتط ناتًَو( ٓايسيا) زووَّ ،(َاتُض) يُنًَُإ يُثًَؿبىوٌْ  زَبًَت ناٌََ ْزَخُ
 باَيايٌيُ  دؤضيَو بُضَو ونطزووَ زَضباظ ضيٌْاضا يُ خؤٍ بُدؤضيَو َطؤظ ًٓسٍ نُ
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 زوايني زا(ٓايسيا) فًهط بُغُض( َاتُض) تُنُٓيؤشيا ُٖشَىوٌْ َُٓطِؤٍ. ضؤيؿتىوَ
 . زَناتُوَ ضِووٕ ٖاونًَؿُيُ ُٓو منىوٍُْ

 ًَُْٖٓاوَو بُضُّٖ فُيػُفُيإ نُ ُٖٕ ظؤض دعاتًَهٌ ًًًَُْت" ثطغًاضٍ  
 ُٓطُض. خػتُاُْضِوو ٖاونًَؿُيٍُ ُٓو يُطٍَُ زَضطريَ ضِاغتُوخؤ" ْآًَٖٔ؟ بُضٌَُٖ

 ؾًعطو) ٖىُْضَنإ ًََصووٍ يُ يًَسوإ بؤ نُ ًٖطٌَ ثطؤشَنٍُ يُ بسَئ غُضْر
 فًهطيٌ ُْظؤنًٌ ثطغٌ نطزووَ، تُضخاٌْ( تط ٖىُْضَناٌْ َُْٖيهؤَيني ًْطاضنًَؿٌْ

 ناضٍ" بُ ْاواظَ فًهطيٌ بُضًََُٖهٌ ُٖض ُٓطُض. زَنات تاوتىٍَ طُالٕ يُ ُْٖسٍَ
 ٖىُْضيٌ ناضيَهٌ تُواو فُيػُفاْسٕ فُيػُفُو ُٖضضُْسَ بهُئ، ططميإ" ٖىُْضٍ
ًََُو  ًٖطٌَ الٍ ٖىُْضيٌ ناضٍ ْانطيَت، طىظاضَ غازَ ٖىُْضٍ ناضٍ بُ تُْٗا نا

 ٓاظازَ، تانٌ بُضٌَُٖ تانًـ ٓاظازٍ بُضٌَُٖ ،(34)"تانُ ٓاظازٍ بُضٌَُٖ"
 زًََٖٓطئَ، بُضُّٖ ْاواظَنإ فًهطيًُ ناضَ َُٖىو ضَِٖايُؾُوَ ٓاظازيًُ ُٓو يُضِيَطٍُ

 خؤَاْسا بري بُ َُظُْ سُقًكُتُ ُٓو زيهُ داضيَهٌ زَتىاْني" زََيٌَ ًٖطٌَ ضِووَوَ يُّ
 تانُٕ زوو ُٓو ٖعيؤز ْٖؤَريؤؽ نُ ُٓوَيُ ُٓويـ زَضيربِيىَ، ٖريؤزؤتؼ نُ بًًَُٗٓٓوَ

 بُضَُُٖ نُ ْاواظَ ٖىُْضيٌ ناضٍ يًَطَزا ٓا (35)."بُخؿًىَ ططيو بُ خىاوَْسَناًْإ نُ
 فُيػُيف دًٗاْبًًًُٓنٌ زَبًَتُ يُنذاضَنًٌ َ-ٖعيؤز ْٖؤَريؤؽ ؾًعطيًُناٌْ

 ضِؤَيٍُ زوو" ٖعيؤز" و"ٖؤَريؤؽ" بًَطىَإ بَُياّ ٓايني، بُ ٓاويَعإ( ًَتافًعيهٌ)
 بؤ َُضدُ نُ ٓاظازيًٍُ يُو هطزُْوَدُخت بُ ،"غجاضتا" ُْى ،ٕ"ططيو" زَوَيُتؿاضٍ
 خىاض يُ ُٖضضُْسَ زيهُ ٖىُْضيًُناٌْ ناضَ بُضًََُٖٗٓاٌْ فُيػُفُو غُضَُٖيساٌْ

 َُظًْإ ؾًعطيٌ ناضيَهٌ نُ ْني طُالٕ َُٖىو ُٓوَ ضىْهُ ،بٔ فُيػُفُوَ ٓاغيت
 زاْاٌْ" ُْطُيؿتىوُْتُ تُْاُْت فطَضُؾٔ طُالًَْهٌ بَُيهى ،ًَٖٓاوَ بُضُّٖ

 بُضِاٍ نُ" ثريؤظٍَ ثُياَُ يإ طُيُ ُٓو نتًيَب" يإ" زاغتأْاًََع قُغًسَيُنٌ
  (36)."دؤضَيُ يُو نتًَبًَهٌ خاوٌَْ َُظٕ ُْتُوَيُنٌ َُٖىو" ًٖطٌَ

 يُنَُسا قؤْاغٌ يُ ُٓزَبًٌ ْٖىُْضٍ بُضًََُٖٗٓاٌْ ٓاغيت بؤ ٓاَاشَنطزٕ  
 ضىْهُ ،فُيػُفًٌ بُضًََُٖٗٓاٌْ ٓاغيت زَغتًٓؿاْهطزٌْ يإ ،تًَطُيؿنت بؤ َُضدُ

 ٓاغيت يُ ظؤضٍَ تىاْا ُٓو ْبًَت زووُّٖ ٓاغيت خىاضَوٍَ يُ يُنُّ ٓاغيت ُٓطُضضٌ
 َُُٓؾسا، يُطٍَُ ُْبًَت، قىضِؽ ناضيَهٌ ًَٖٓسَ يُنَُسا ٓاغيت يُ زَخىاظضيَت زووُّٖ

 بُضزَّ ظؤضَناٌْ ٓاغتُْطُ زياضيهطزٌْ غُضَتاٍ زَبًَتُ ثًَىيػتُو ٓاَاشَنطزُْ ُّٓ
( فُيػُفًٌ بُضًََُٖٗٓاٌْ) زووُّٖ ٓاغيت بعاْني طُضضىْهُ  ،فُيػُيف بُضًََُٖٗٓاٌْ
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 يُ وَنى ْابًًَٓت تًَسا ضِؤَيٌ ُٖغتُنًٌ َُعطيفٍُ ْخُياٍَ عُقًًًَُو تُواو ضاالنًًُنٌ
 ضِاغتًًُ يُّ ساَيًبىوٕ زَيبًٓني، زا(ُٓزَبٌ ْٖىُْضٍ بُضًََُٖٗٓاٌْ) يُنُّ ٓاغيت

 ًََصووٍ تُواوٍ يُ ظؤض طُالًَْهٌ نُ فُيػُفًًٍُ خاَؤؾًًُ يُو ساَيًبىوُْ غازَيُف
 ًٖض فُيػُفًٌ بُضًََُٖٗٓاٌْ فُيػُفُو تًًَسا ًََصوويًاْسا قؤْاغًَهٌ يُ يإ خؤياْسا

 .َاوَتُوَ خاَؤف ُْبىوَو ٓاَازَبىوًَْهٌ

 

 فةلطةفة خامؤشيي

 سًهُُت تطغٓانًٌ (37)"تطغٓانُ ٖىُْضيَهٌ...غتَُهاضَوَ زيسٍ يُ سًهُُت"  
 ْبربيَت بُئ يُ ٓاظاز برينطزُْوٍَ َُضدًَهٌ َُٖىو وازَنات غتَُهاضيٌ غُض بؤ

 زَظاْني وَى بَُياّ بهاتُوَ، ضاى شياًَْهٌ يُ بري ُْزضيَت يَو"ضَعًُت" ًٖض ضِيَطٍُ
 يُ يإ ثًَٓاغُناًْسا يُ يُنًَو يُ َطؤظ بَُيهى ْزَنطيَتُوَ دًا ٓاشٍََ يُ عُقٌَ بُ َطؤظ

 ضِيَطٍُ ضؤٕ نُواتُ ٍُٓ غًاغًًُ، بىوُْوَضيَهِ يُوٍَ بطيتًًُ غُضَنًسا ثًَٓاغٍُ
 برينطزُْوٍَ و"خىزايًُ خَُياتًَهٌ" وتٌُْ غؤنطات نُ يًَسَطرييَت عُقًٌَ بُناضًَٖٓاٌْ

 بُغُض زَغتسَطرييَت ضؤٕ ياخىز زَبطيَت؟ الضِيَسا بُ ْزَنطيَت نؤْرتؤٍَ ٓاظازٍ
    بُخؿًىَ؟ ثًٌَ خؤٍ غطوؾت نُ عُقٌَ ناضنطزٌْ ًَهاًْعٌَ

 تُواو زياضزَيُنٌ نُ غتَُهاضيٌ زياضزٍَ بُضزَّ زََاخناتُ ثطغًاضَ، ُّٓ وََياٌَ  
 ضاالنًًُ ثُندػتين غطوؾتساو بُغُض زَغتططتٔ بؤ ُٖوَيًَهُ بَُيهى ْاغطوؾتًًُو
 ُْى غطوؾتًًُ ضاالنًًُنٌ عُقٌَ ومتإ بَُياّ شيإ. يُواُْف ُ،غطوؾتًًُناْ
 يُ ضاالنًٌ بؤ زياضزَوَ يُ عُقٌَ بىوٌْ غاتُوَخيت يُ ضىْهُ غطوؾتًٌ زياضزَيُنٌ

 تًَطُيؿتين ُٖضوَٖا ْخؤٍ عُقٌَ يُ تًَطُيؿنت بُضَو زَبًَتُوَ، دًا( غُضيعَ) غطوؾت
 تط َاْايُنٌ بُ يإ ،خطاثُ ضانُو دًانطزُْوٍَ ْغطوؾت ْاو زياضزَيُنٌ وَنى شيإ

 نؤتايًٍُ زَضَجناَُ ُّٓ نُ خطاثسا، شياٌْ يُبُضاَبُض ضاى شياٌْ زَغتًٓؿاْهطزٌْ
 ٓاَاجنٌ طُض ساَيًَهسا يُ زَغتَُياتسا يُطٍَُ زَضطريبىوُْ زَيًٓايًُوَ بُ عُقٌَ ضاالنًٌ

 بًَت ضِيَطط َُبُغتًًُتٌ غتَُهاضيٌ زَغتَُياتٌ. ُْبًَت ضاى شياًَْهٌ زَغتَُياتُ ُٓو
 شيَط خباتُ زَغتَُياتُ ُٓو ناضنطزٌْ ضَِوتٌ نُ عُقًًٌَ زَضَجناًََهٌ ُٖض يُبُضزَّ
 َطؤظايُتِ ًََصووٍ غتَُهاضاٌْ َُٖىو َُُٓف بؤ ضَِخُٓوَ، ْطىَإ ثطغًاضو

 ضِيَطُضاضَيإ يُى تُْٗا َُٖىويإ َُْيًنَي ُٓطُض ْعيهُ يُنرتَوَ يُ ضِيَطُضاضَناًْإ
 ضُْس تُْٗا ياغايُ، بُ زش زَغتَُياتًَهٌ ثطانتًعَنطزٌْ ُٓويـ نُ ،َُٖيبصاضزووَ
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 يُ ناضنطزُْ يإ ياغا يُ ناتًًُ زَضضىوٌْ ُٓويـ يًَسَضضًَت نٌَُ ظؤض ساَيُتًَهٌ
 يُ ْاياغايًاٍُْ فُضَاْطَِوايٌ نُ سُنًُُوَ زَغتَُياتساضيَهٌ يُاليُٕ ياغاوَ غُضووٍ

 يُ و(38)"نىيَطَ ياغايُنٌ زازثُضوَضّ" تطٍَزَو وَى نُ بًَت زازثُضوَضيسا بُضشَوَْسيٌ
 .زَؾهًَتُوَ دعات بُغىوزٍ نُ ساَيًَهسا

 ،ُٖيُ ٓاَاجنٌ يُى تُْٗا غتَُهاض ْاياغايًاٍُْ زَغتَُياتٌ برتاظيَت، يَُُ  
 بُو ٓاظازيًُ، يًَػُْسُْوٍَ َاْايُنًرت بُ يإ غطوؾتًًُ، ياغاٍ ظَوتهطزٌْ ُٓويـ

 غتَُهاضإ َُٖىو تاقُضِيَطُضاضٍَ نُ ،(39)"ٓاظازيًُ وْبىوٌْ ،ياغا وْبىوٌْ" َاْايٍُ
 .َطؤظايُتًسا ًََصووٍ غُضدُّ يُ بىوَ

 ضِووْازات، يُخؤوَ ُٖضوا ٓاظازٍ، ظَوتهطزٌْ زواداضيـ ياغا ظَوتهطزٌْ  
 ُٖض ثاؾُنؿُثًَهطزٌْ ٓاَاجنٌ عُقًًًَُو ضاالنًًُنٌ ُٖض غطِنطزٌْ بُ ثًَىيػتًٌ

 تاقٌ "ضًًُ؟ ضاى شياٌْ" ثطغًاضٍ غُباضَت زَغتَُيات زَخىاظيَت نُ ثطغًاضيَهًؿُ
 نُيًُغُض قَُياٍ َُٖيطًٓين بُ ظؤضداض غتَُهاض الٍ قؤْاغُف بُّ طُيؿنت ،بهاتُوَ
 بهات ثاؾُنؿُ ثطغًاضَناٌْ ْخؤٍ عُقٌَ وازَنات ُٓوٍَ نُواتُ. ثًَٗاتىوَ نؤتايٌ

 ُٖضَِؾُيُنٌ يًَطَوَ ُٖض ،(سًهُُت) عُقٌَ بُضاَبُضيؿسا يُ. طًإ ْشيإ يُ تطغُ
 . غتَُهاض يُ دسزيًُ
 َُٖيًإ ثًَهُوَ ُٖضطًع (40)"زشبُيُنٔ اُْيُنِزوو" نُ غتَُهاضيٌ فُيػُفُو  

 يُطٍَُ َؤزيَطًَْتُ نُ بهطيَت غتَُهاضيًُ يُو قػُ ْاؾهطيَت َُٖيٓانُٕ، ُْنطزووَو
 بىَغتًُٓوَ َؤزيَطًَْتُ غتَُهاضيٌ بُ زش ْاتىاْني بًًَنَي ٓاؾهطاتط يإ ًَٖٓاويًُتٌ خؤيسا
 غُضَُٖيساٌْ ًَهاًْعٌَ ْغُضضاوَناٌْ َؤزيَطًَْتُو غُضَُٖيساٌْ ًََصووٍ بُ ُٓطُض

" ٓابىوضٍ" تايبُتٌ فُظاٍ نُ غُضزٍََُ ُٓو َؤزيَطًَْتُ ُْضًُٓوَ، َؤزيَطًَْتُزا
 بُ َُٓطِؤمشإ غًاغًٌ فُيػُفٍُ ُٖوَيٌ ،زا"غًاغُت" طؿيت فُظاٍ بُغُض ظاَيبىوَ

 يُ غًاغُت ْٓابىوضٍ تًًَسا نُ يؤْإ يُ نالغًو غًاغًٌ فُيػُفٍُ بؤ طُضِاُْوَ
 بُ يُْاوُْبطزبىو طؿيت فُظاٍ تايبُتٌ فُظاٍ ،زَضُْضىوبىو خؤٍ زياضيهطاوٍ دىغعٍ

 ُٓو تًَجُضِاْسٌْ ُٖوَيٌ زَتىاْني ًََصوويًُ، قؤْاغُُٓو  ويُمنىوُْ يُو هطزُْوَدُخت
 واقًعٌ غتَُهاضيٌ يُ زووض ضانٌ شياًَْهٌ تاظٍَ منىوُْيُنٌ ْبسَئ غتَُهاضيًُ

 نُ تاظَ منىوُْيُنٌ بهُئ، ثًَؿًٓاظ زاٖاتىوزا، يُ غتَُهاضيٌ ُٓطُضيَهٌ ُٖض ًَٓػتاو
 و َطؤظ غطوؾيت زاطرينطزٌْ بُ ُْبًَت غطوؾتسا زاطرينطزٌْ ُٖوَيٌ يُ غتَُهاضيٌ ضًرت

 َُٓطِؤَاْسا ضِؤشطاضٍ يُ غًاغًٌ فُيػُفٍُ نُ تاظَيٍُ منىوُْ ُٓو َطؤظًؿُوَ، عُقًٌَ
 بُغُض يُفُيػُفُ ٌيُنذاضَن غُضنُوتين يُ نَُاْايُ بُو َُُٓف يًَربِيىَ، ضاوٍ
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 ٓاظازٍ فُيػُفُو" ضىْهُ ،غتَُهاضيٌ يُ َُطؤظ بىوٌْ-ٓاظاز ُٖضوَٖا غتَُهاضيساو،
(41)."ْاشئ يُى بٌَ

 

 بؤطُُْنُّ ثُضوَضزَ ْغتَُهاضٍ نُ ًًُْ نىضت َاوَيُنٌ َُُٓؾسا، يُطٍَُ  
 يًرباَيٌ ثُضوَضزَيُنٌ ًُٓهاْبىوٌْ ُٓطُضَناٌْ َُٖىو ْزَنُٕ َطؤظ ْدًٗإ سىنٌُ

 ٓابىوضيًُناْسا خَُُ يُ َطؤظُناًْـ وايهطزووَ بطزووَ، بُئ يُ َطؤظًإ قاظاجنٌ يُ
 يُ بعأْ، بًَٗىوزٍَ ناضيَهٌ بُ يإ ،بطًَتُوَ بري غًاغُتًإ ْبٔ وٕ ًًُْ نؤتايًإ نُ

 ُ،غًاغُت زشٍ وفُيػُفُ زشٍ نُ ًًُْ غتَُهاض تًُْا بُ ُٓوَ" نُ غُضزًَََهسا
 بُ زش ْفُيػُفُٕ بُ زش دعاتُف ُٓو خىيَُٓواضَناٌْ بططَ ْدَُاوَضيـ بَُيهى

 َطؤظايُتًُ نُ َُٖىو تطاشيسياٍ نُ تطاشيسيايُيُ ُٓو َُُٓف (42)"فُيًُغىفُنأْ
 .بًَعضاويٌ ْعٌَ ُٖضَ ٓاغيت طُياْسووَتُ باَياوَ ظاْػتًَهٌ يُ فُيػُفٍُ

 ،ًؿسانؤْ يؤْاٌْ يُ وَُٓطِؤَاْسا ضِؤشطاضٍ يُ فُيػُفُ ثًَطٍُ بُضاوضزٍَ ُّٓ  
 ضِؤشطاضَ يُو ضىْهُ بًَت نؤتايًُإ بطِياضيَهٌ يإ ضَِٖا سىنٌُ ْانطيَت بُضاوضزيَهُ
 ْاغطاوَ، ًََصووزا يُ فُيػُفُ بُضًََُُٖٗٓضٍ دعاتٌ بُ ُٓغًٓايٌ دعاتٌ نُ زيَطيُٓؾسا

 زشَ تُواو دعاتًَهٌ نُ" غجاضتا" وَنى ُٖبىوَ تط دعاتٌ ضِؤشطاضَؾسا ْغُضزَّ يُو ُٖض
 .ًَُْٖٓاوَ بُضُّٖ فُيػُفًٌ تًَهػيت يُى خؤيسا ًََصووٍ َُٖىو يُ بىوَو فُيػُفُ

 تايجٌ نُ تايجًَو بهُئ، ُٓغًٓا غجاضتاو غُيطٍ تايح زوو وَنى يًَطَوَ ضَِوايُ" 
 ْغرتاتًصيػًػت زضوغتهطزٌْ يُواُْ فُظيًُت، يُ ُْبىوبًَت بُضٍ بٌَ ضَِْطُ غجاضتايًُ

 نٌَُ الٌْ ْاتىاٌَْ ضىْهُ ْاًَٖينَ بُضُّٖ فُيػُفُ نُ تايجًَهُ بَُياّ دُْطاوَضَنإ،
 تايجًَهُ ُٓغًٓايًُ تايجٌ نُ زٍ تايجًَهٌ بهاو فُضاُّٖ عُقًٌَ طفتىطؤٍ فًهطو ٓاظازٍ
 بُضََياليٌ، يُ دؤضيَو بًَاوبىوُْوٍَ يُواُْ نَُىنىضٍِ يُ ُْبًَت بًَبُضٍ ضَِْطُ

 َُُٓف ويَطِاٍ بَُياّ بُناضزًََٖٓطيَت، َُٖيُ بُ طاضِاُْوَ اليُٕ يُ نُ َٓساَياُْ ٓاظازيًُنٌ
(43)".بها خؤٍ قػٍُ زَتىاٌَْ ْزَنات طُؾُ تايجُزا ُّٓ غايٍُ شيَط يُ تًُْا فُيػُفُ

 

 ْانطيَت ْني، يُى وَى ضِؤشطاضزا يُى يُ ُٓغًٓا غجاضتاو ُٖضوَى ؾًَىَ، َُٖإ بُ 
 باؾرتئ ضَِْطُ بًَت، ضِاغت دعاتُناْسا َُٖىو بُغُض سىنِ يُى غُضزََُمشاْسا يُّ

 و"نؤَؤًْعّ" غايٍُ شيَط يُ بًَت فُيػُفُ ُٖيىَُضدٌ بًػتسا غُزٍَ يُ منىوُْ
 زوو ْتايح زوو ،فُيػُفُ يُطٍَُ زَضطريبىوًْسايُ  نُ ُٖيىَُضدًَو زا،"غُضَايُزاضٍ"

  .ثًَسَْاغًًََٓت دًاواظَإ دعاتٌ
 ثطؤشَيُى وَنى نؤَؤًْعَسا غتَُهاضٍ غايٍُ شيَط يُ فُيػُفُ نُ ناتًَهسا يُ"  

 زََئًَ ثًٌَ نُ ؾىيٍَُٓ يُو زَنطيَت، ياغاغ فُيػُيف ضاالنًًُنٌ َُٖىو ْيُباضزَبطيَت
 ٓابىوضٍ، و نؤََُيايُتٌ ْغًاغٌ غًػتٌَُ نَُىنىضِيًُناٌْ َُٖىو ويَطِاٍ" خؤضٓاوا"
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 َُْٓطيهٌ شياٌْ زَؾًَت نُ َُٓطيها، يُ منىوُْ بؤ. زَنا ثُيسا بطَو فُيػُفُ ضاالنٌ
 نُ َُٓطيهٌ غُضَايُزاضٍ َُْٓطيهٌ غًاغٌ غًػتٌَُ َُْٓطيهٌ خُوٌْ

 ويَطِاٍ بٔ َاْازاض ْقىوٍَ ضَِخٍُٓ ضُْسئ ؾىيَين ،غُضَايُزاضيًُ دؤضٍ وَسؿًرتئ
 بُ ثًَهسًًَََٖٓت، فُيػُيف ضاالنٌ غُْتُضٍ ططْطرتئ بًػتَُسا غُزٍَ يُ َُُٓف
 ؾىييَن فُيػُيف َرياتٌ ضاثهطزُْوٍَ فُيػُفًًاُْو ضاالنًًُ ُٓو ثًُيُى

   (44)."غُضغىضَِاُْ
*  *  * 

 زَناضٕ َُظُْنإ عُقًَُ تُْٗا عُقًَُو ْاواظٍَ ضاالنًًُنٌ فُيػُفُ ومتإ  
 بُ ثُيىَغت بًَت بابُتًَو فُيػُفُ ًًُْ َاْايُ بُو َُُٓ بَُياّ ،بهُٕ فُيػُفاْسٕ
 َطؤظًَو ًٖض ضَِْطُ َُُٓؾسا يُطٍَُ بُضضاو، بًَتُ غَُُضَف غُيطو طُضضٌ" زَغتُبصيَط

 نُغًَهسا ُٖض شياٌْ يُ نُّ الٌْ. ُْنات فُيػُفاْسٕ دؤضَنإ يُ دؤضيَو بُ ُْتىاٌَْ
 ُٓو ناضٍ ٓاناٌَ ُٖضضُْسَ... فُيًُغىف بىوَتُ ُٓو تًًَسا نُ ُٖٕ غاتُوَختًَو ضُْس

(45)."بًَت َُٖيُف ظؤضتط غازَيُوساُْو ْاثىختُ، فُيػُيف بريوضِاٍ نُغاُْ
 

 نًَؿٍُ يُطٍَُ ًًُْو َُساٍَ طُضضٌ زشواضَ ناضيَهٌ فُيػُفُ ومتإ ُٖضوَٖا  
 شيَط زَنُويَتُ ؾتًَو َُٖىو ْعيهٍُ ناتًَو" يُبُضُٓوٍَ ضِووبُضِووَ، ٓاَيؤظزا ْغُخت

 ناتًَو ْْاًََينَ ًٓعتباضيإ ًَتؤزَنإ ْططميإ يُ ناّ ًٖض ناتًَو ثطغًاضَوَ،
 ْاتىاْطيَت ناض خبؿًَٓطيَتُوَ، ثًَسا ضاوٍ ثًَىيػتُ بىوْٓاغٌ ثًَطاوثًَطٌ يُ ثطِ طريوططفيت

 تًَجُضِيين ثاف نُ نُّ، نُغاًَْهٌ طىتٌ داضيَو... ُٓنىايٓؼ تؤَاؽ... بًَت ٓاغإ
 بُٓضَِتًًُناٌْ َُغُيُ زَتىأْ بٔ، ْاضِاغتطؤ تُواو نُ ُٓوٍَ بٌَ زضيَص، ناتًَهٌ
 فُيػُفاْسٕ فُيػُفُو َُٖيهؿاوزا تًََُُْهٌ يُ ُواتُن" بهُٕ ضاضَغُض فُيػُفُ
 بُٓضَِت ضِاظُيُنٌ ْوََياّ ضِاغتُقًُٓو نُّ نُغاًَْهٌ الٍ ٓاناَُف ُٓو زَبًَت، ٓاناٌَ
 َُُٓف غُضَضِاٍ ُٖيُ، بىوٌْ طُوضَ طريوططفيت نُ ضِيَطُيُؾسا يُو. "زَبًَت

(46)."َطؤظُ شياٌْ ؾتطُيٌ ضَِغُْرتئ ْدىاْرتئ يُ يُنًَو فُيػُفاْسٕ
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 120 ٍ غُضضاوَ َُٖإ-39/ 129 ٍ غُضضاوَ َُٖإ-38
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 ساَلح هاشم لةطةَل وتوَيذَيك

 دةبيَت بةرثا ئيصالمدا لة مةعريفي شؤرِشيَكي
 روويدا خؤرئاواييدا ةتيمةشيحي لة ئةوةي وةك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ْىيَبىوُْوٍَ ثطغُناٌْ يُ َثػجؤضِ غىضيُو وَضطًَطٍِ ْىوغُضو بريَُْسو غاَيح ٖاؾِ ثريَ دَُاٍ. و
 ُٓوٍَ َؤزيَطُْو بُ تايبُت وتىيَصَناٌْ ْفُْسًَََٓتاَيًعّ يُ ضَخُٓططتٔ ْٓايًين

 ظاْهؤٍ يُ ْىٍَ ُٓزَبٌ ضَخٍُٓ يُ زنتؤضاٍ بطِواْاٍَُ 1982 غاَيٌ. زيَت بُزوايسا
 زميُؾل ظاْهؤٍ يُ باَياٍ خىيَٓسٌْ زيجًؤٌَ 1975 غاَيٌ. بُزَغتًَٗٓاوَ غؤضبؤٕ

 شَاضَيُى زَْىوغًَت، ًَْىزَوَيُتًًُناْسا طؤظاضَ ضؤشْاَُو ططْطرتئ يُ .بُزَغتًَٗٓاوَ
 نتًَبُناًْؿًسا ًَْى يُ. عُضَبٌ ظَاٌْ غُض وَضطًَطِاوَتُ ٓاضطؤٌْ حمَُُز بُضٌَُٖ
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 و"ًٓػالٌَ فُْسًَََٓتايًعٌَ تُْطصٍَ" و"ُٓوضوثٌ ضؤؾٓطُضٍ بُضَوَ زَضواظَيُى"
 زازَْطيَت ُٓواُْ زياضتطيين يُ بُيُنًَو غاَيح ٖاؾِ بَُُف ُٖٕ،" ًََصوويٌ زاخطاويٌ"

 ٓايًين ضيفؤضٌَ ْضؤؾٓطُضيٌ باْطُؾٍُ ًٓػالًَسا ْعُضَبٌ ًْؿتًُاٌْ يُ نُ
 .بهُئ غاظ يُطَُيسا وتىيَصٍَ ُّٓ بطِياضَاْسا بؤيُ زَنُٕ،

 بعاْني زََاُْوٍَ بَُياّ ْاغطاويت، ثًاويَهٌ تؤ ًًُْ يُوَزا طىَإ غاَيح ٖاؾِ ز./خ
 زَْاغًًَٓت؟ خىيَُٓضإ بُ خؤت ضؤٕ

 يُ ناتٍُ ُٓو نًَِ؟ خؤّ ضيَو ْاظامن بًًََِ ثًَت ُٓطُض زَبًت غُضغىضَِإ تىوؾٌو: 
 فُيػُفُ، َاَؤغتاٍ بىوّ، زواْاوَْسٍ قؤْاغٍُ يُ زاغىضيا نُْاضاوٍ دُبُيٍُ ؾاضٍ

 خؤت خؤت يا نًًَت، تؤ بعاُْ: زَنطز قػٍُ ْاوزاضَنٍُ زَغتُواشَ ْغىنطات زَضباضٍَ
 بُالَُوَ ظؤض. َُٖيهُْطاوَ يؤْاًْسا زيًَفٌ ثُضغتطاٍ يُغُض نُ طىظاضؾتٍُ ُٓو بٓاغُ،

 نُؽ ٓايا! نُضَ َاَؤغتايُ ُّٓ بُضاغيت زََطىت، ْزَزواّ خؤَسا يُطٍَُ غُيطبىو،
 ضًًُ؟ طَُصاُْيُ ثطغًاضَ ُّٓ نًًَُ؟ خؤٍ ُْظاًَْت غُضظًََُٓ ُّٓ يُغُض ُٖيُ

 َاْاٍ يُ دُْطا، يُطَُيُسا شيإ يإ دُْطاّ، شياْسا يُطٍَُ ْبىوّ طُوضَ نُ زواتط
 ظاًِْ ناتُزا يُو َُٖيٓاططيَت، طفتىطؤيُى ًٖض نُ تًَطُيؿتِ ضَوايُتًًُنٍُ ثطغًاضَنُو
 زَضنُوت بؤّ زواتط خىوزَ، قىوَيايٌ خىوزو ٓاَيؤظيًُناٌْ زؤظيُٓوٍَ ؾت، غُخترتئ

 زواٍ ًَٓػتا بىوَ، زضوغت ظؤض بريضىوَ، ْاوَنُيِ نُ َاَؤغتايٍُ ُٓو ثطغًاضَنٍُ
 ْاظاْني خؤٍ وَنى ضيَو ًَُُٓ تًَطُيؿتِ، زَنُّ، يٌَ يًَبىضزٌْ زاواٍ غاٍَ ضٌ تًَجُضِبىوٌْ

 َُتطغًساضزا غُضنًَؿًٌ ضُْسئ يُطٍَُ ثًَىيػتُ نًنَي ًَُُٓ بعاْني ُٓوٍَ بؤ نًَني،
 يُقؤْاغٌ نُغايُتًُإ خىوز، ُْظاْطاوَناٌْ زؤظيُٓوٍَ: يُ بطيتني نُ بني، تًَهٍَُ

 ناضيطُضيًإ َٓساَيًًسا تٌَُُْ يُ نُ ضني فانتُضاُْ ُٓو ثًَهٗاتىوَ؟ ضؤٕ َٓساَيًًسا
 يإ بىوَ غطوؾيت َاْسوو، ْؾُنُت يإ بىوَ بُختُوَض َٓساَيًًُإ ٓايا ًَُُٓ؟ نطزَغُض

 ٓايًًَٓهٌ يُ بىوئ، يُزايو زياضيهطاوزا شيٓطُيُنٌ يُ يُنًَهُإ ُٖض غطوؾيت؟ ْا
 ضًًَٓهٌ يُ يُنًَهُإ ُٖض ٓايًٓسا، يُْاو زياضيهطاو َُظُٖبًَهٌ يا زياضيهطاو،

 بؤ باضيَهُوَ يُ بابُتُنُف.. ٖتس..زَوَيَُُْس يإ ُٖشاضئ زياضيهطاوٍ نؤََُيايُتٌ
 ضَٖاٍ باوَضٍِ بريؤنُو ٖعضو نؤََُيًَو َٓساَيًًسا يُ يُنَُإ ُٖض. دًاواظَ باضيَهًرت

 يُّ .ْني تاووتىيَهطزٕ طفتىطؤو ؾاياٌْ َُٖيُٓططو ساؾا ضاغتًٌ بُ بىوٕ وَضططتىوَو
 بطِياضَسا ُٓوَ يُبُض: ضازَنًؿًَت غُضجنِ زيهاضت، ْاوزاضَنٍُ زَغتُواشَ باضَيُوَ
 َٓساَيًُُوَ يُ ُٓوٍَ َاْايٍُ بُو! بؿهًَِٓ تًَهىثًَو ثًَؿىوّ، بريوضِاناٌْ ٖعضو تُواوٍ
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 نؤََُيطا تُواوٍ وَضططتىوَو نًًََػاّ ْيُغىعٌ قىتاخباٍُْ َْاٍَ ثُضوَضزٍَ ضيَطٍُ يُ
 تًَطُيؿتُٓنٍُ بىو، طُوضَ ُٓوٍَ زواٍ بَُياّ .ضاغنت غُز يُ غُز بىوَ بطِوايُزا يُو

 نُ بىو ٓاؾهطا زؤظضايُوَ، ناضاَُيٌ ْبًًُُتٌ ْبىوٕ ظياتط ظاًْاضيًُناٌْ نطزو طُؾٍُ
 ضاغتًًُناٌْ زَضًَتُوَو بُخؤيسا بَُُف. َُٖيُبىوٕ ضاغتًًاُْ بريؤنُو ُٓو ظؤضبٍُ

 .بططُْوَ ؾىيَين ثتُوتط تُْسضوغترتو زيهٍُ ضاغتًٌ تانى َُٖيسَوَؾًًََٓتُوَ،

 يُ ُٖض نُ بًَت، ضظطاضت ضاغتًًاُْ يُو ًًُْ ٓاغإ غُختُ، ظؤض ناضيَهٌ َُُٓ بَُياّ
 ظؤض ْطىَإ بُضزٌََ خػتًُ زيهاضت نُضٌ. زانىتاوَ ضَطًإ ْاختسا يُْاو َٓساَيًًُوَ

 ُٓوَيؿٌ َايُوَو يُغُضٍ زَضضىو، تاقًهطزُْوَ يُ ُٓوٍَ. بًَصيٓطًسا يُ تىْسٍ بُ
 ٓايسياو يَُُ، َُبُغيت بُٓضَِتًؿسا يُ ُٖض بىو، زَغتبُضزاضٍ ًَٖٓا، يًٌَ ؾهػيت

 يُ َُغًشًًُت فُيػُفٍُ واتا: بىو( ٓاغهؤالغتًو) واُْبًَصٍ فُيػُفٍُ بريوضِاناٌْ
 خَُيو ظؤضبٍُ ظَمحُتُ! ًًُْ زيهاضت نُغًَو َُٖىو بَُياّ .ْاوَضِاغتسا غُزَناٌْ
 ياخىز تايُيف، يإ ٓايًين، ٖعضَ ُٓو َُٖىو بُ ثًَساضىوُْوَ يإ بطُٓوَ، بُخؤياْسا

 قىتاخباٍُْ يُ زيهاضت منىوُْ بؤ. ثُضوَضزَنطاوٕ يُغُضٍ نُ بهات ُْتُوَيًاٍُْ
. ثطؤتػتاْيت زشَ ؤيًهٌنات َُظُٖبٌ باوَؾٌ يُ واتا ثُضوَضزَنطاوَ، يُغىعًًُناْسا

 زشايُتٌ َُظُٖبٍُ ُٓو نُ بىوَ ٓاؾهطا بؤٍ طُوضَبىوَ، تٌَُُْ ُٓوٍَ زواٍ بَُياّ
 تًَطُياْسووَ وايإ َٓساَيًًُوَ غُضزٌََ يُ نُ بًَت خطاخ ُٓوَْسَ ًُْ َُضز زَنات،

 يُاليُٕ ثطؤتًَػتؤنطاٌْ بَُياّ بًًََت، ضاغتًًُ ُٓو ضاؾهاويٌ بُ ُْيتىاًْىَ ضاغتُ .خطاثُ
 يُاليُٕ قُزَغُنطاوَنإ نتًَبُ ضيعٍ يُ نتًَبُناٌْ ْاوٍ زاْاٌْ ُناًُْوَوناتؤيًهً

 ْنطزووَ تايُفُنٍُ يُثطَْػًجُناٌْ" خًاُْتٌ" ُٓو نُ ضووُْ ٓاَاشَيُنٌ اتًهاُْوَ،ف
 إزشايُتً ُْبىوايُ، َُُٓ ُٓطُض بىوَ، ظؤضٍ بُؾًَهٌ زَغتبُضزاضٍ يإ يًًََٗٓاوَ، واظٍ

 .ُْزَنطز

 ًٓػالًَسا نُيُثىضٍ بىاضٍ يُ نُغًَهِ َٔ نًَِ؟ َٔ: ثطغًاضٍ بؤ زَطُضِيَُُوَ
 وَضطًَطِاٌْ بؤ خؤّ شياٌْ ظؤضبٍُ ُْبىوايُ َُُٓف ُٓطُض. زَطُضِيَِ ساضاغتً بُزواٍ

 فُيًُغىفُناٌْ ظؤضبٍُ تًؤضيًُناٌْ يإ ،ُْزَنطز تُضخإ ٓاضنؤٕ حمَُُز ناضَناٌْ
 ُٖيُ يُتىاْازا ٓاخؤ تًَبطُّ زََُوٍَ. عُضَبٌ ظَاٌْ غُض وَضُْزَطًَطِايُ ضؤؾٓطُضيًِ

 ضاظُنطزُْ يُو بًَتدًاواظ زَضنُويَت، ًٓػالٌَ ٓايًين بؤ زيهُ ضاظُنطزًَْهٌ
 .ًَٖؿتىوئ دٌَ بؤيإ ظؤضيُٓوَ، نًَُُٓو بُ َُظُٖبُنإ تايُفُو غُضدُّ ٖاوبُؾٍُ
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 خؤٍ وَنى بطُّ، ًٓػالٌَ نطِؤنٌ ْغُضَتايٌ ضاغتًٌ ْسُقًكُت بُ زََُوٍَ
 قُضظاضٍ بُ خؤّ ُٓوَ يُبُض ياضَُتًساّ، ظؤض ٓاضنؤٕ يَُُؾسا. زَغتهاضٍ بٌَ ْبُتاظَيٌ

 يًَهساُْوَ ُٓو ْبطُّ ٓايني بؤ ٌيًََصوو ضاظٍُ بُيًَهساُْوَو زََُوٍَ. زَظامن ُٓو
 ًَُُٓزا ُٓقًًَُتٌ يُ غاَيُ غُزإ نُ تًَجُضِيًََٓت، ًََصوويًُ ْا تطازيػًؤًًُْ ُْْضييت

 بطُّ ًََصوويٌ ٓاؾتُوايٌ بُ زََُوٍَ. نطاوئ طؤف ثًٌَ َٓساَيًًُوَ يُ ُٖض ضُغجاوَو
 ُتساَُغًشً يُطٍَُ ُنإُٓوضوثً فُيًُغىفُ وَى ُٖض َؤزيَطُْزا، ًْٓػالّ ًَْىإ يُ

 ْىيًَُ ٓايًُٓ بُّ زََُوٍَ. بىوٕ ضاغتُقًُٓ باوَضِزاضٍ ظؤضيإ بُؾًَهٌ نُ. نطزيًإ
 باَياٍ بُٖاٍ يإ: ًٓػالّ ٓايًين نطؤنٌ دُوُٖضو يُ ثاضيَعطاضيهطزٕ يُطٍَُ بطُّ،
 ضؤٕ ُٓقًًَُتُنُّ َٓساَيًُُوَ يُ ُٖض ْنًَِ َٔ بعامن زََُويػت. َؤضِايٌْ ضؤسٌ

 َُيُواًَْو وَى نتًَبُناْسا نطِؤنٌ ْغُزَنإ قىوَيايٌ يُْاو بىوّ خؤؾشاٍَ ثًَهٗاتىوَ،
 ًَٓػتايـ تا. نًَِ َٔ بعامن ُٓوٍَ بؤ زَنُّ فطاوإ طُوضَو ظؤض ثًَطاوثًَطٌ نطز، طىظَضّ

  يُبُضزَّ َُٓطِؤنُ غُضَنًًُ، ُٓضنُ ُّٓ ثًَُىايُ. َُيُواًًُّْ ُٓو خُضيهٌ ُٖض
 ضانُنإ بسَئ، بًَصيٓط يُ نُيُثىضَنُ تُواوٍ ثًَىيػتُ. عُضَبسايُ ضووْانبرياٌْ
 يُ. بسَئ فطٍَِ تىيَهًَُنٍُ و بجاضيَعئ ْاونُنٍُ بسَئ، فطٍَِ خطاثُنإ بًًًََُٗٓوَو
: َىساظَضَنإ واُْو وتاضو ْْىوغني ْوَضطًَطِإ يُ ناضَنامنِ،  بُضٌَُٖ َٔ نؤتايًسا،

 .زَنُّ ضٌ نطزووَو ضًِ نًَِ، َٔ زََئًَ تُْٗا بُ َُٓاُْف ُٖض

 ناضيطُضيًإ ظاْػتًتسا شياٌْ يُ نُ ضني ٖعضيًاُْ ثطِؤشَ ْنتًَب ُٓو ططْطرتئ/ خ
 ُٖبىوَ؟

 َُٖىويإ ْاوٍ ْاتىامن. ُٖبىوَ َُٓوَ بُغُض ناضيطُضيًإ ظؤض بريَُْسيَهٌ: و
 الًْهُّ يإ نتًَب ًْى ْعيهٍُ ُٖيُ وا ضؤشٍ. نتًَبِ تًٓىوٍ خىيَُٓضيَهٌ َٔ. بصًََطّ

 َْطؤيٌ َُيًٌ بُٖؤٍ  ضؤغؤ داى دإ ًًُْ يُوَزا طىَإ. زَخىيَُُٓوَ ضاضَطًَهٌ
 ظاْػتًَو ًٖض ّتًًَطُياْس ُٖبىوَ، َُٓوَ بُغُض ناضيطُضيٌ ظؤض بُضظَنُيُوَ َؤضِاَيُ
 غُضْر ْزَضنُوتٔ ٖؤططٍ ؾُيساو يُوَ، بُض. بًَت ويصزإ بٌَ َْؤضِاٍَ بُبٌَ ًًُْ،

 .بىوّ بُتاٍَ ْاوباْطٌ ْاوو ْضانًَؿإ

 ُٓطُض ًًُْ، ططْط بُالَُوَ عُضَبًسا، دًٗاٌْ يُ ضوْانبري بُْاوباْطرتئ ًَٓػتا
 َطؤظًَهٌ. باؾرتَ يُو ؾُقاّ غُض ُٖشاضيَهٌ شُْ بًَت، الواظ َؤضِاَيُنٍُ ْويصزإ بًَتْ

 دإ يُ ؾتُ ُّٓ. باؾرتَ يُو ُٖبًَت، َؤضِاَيٌ ْباف زَيًَهٌ بَُياّ غازَ، ُْخىيَٓسَواضٍ
 بُ غىيَٓسٍ نُؽ زوو يُ بًَذطُ ناْت ٓاؾهطايُ. ناْت يُ زواتط بىوّ، فًَط ضؤغؤوَ داى
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 ضؤغؤ، داى دإ ًْْىتٔ ًٓػشام: يُ بىوٕ بطييت ُٓواًْـ ُْزَخىاضز نُغًَهًرت ًٖض
 -فًعيهًًُ ياغا ًْىتٔ نُ وَى". َؤضِاَيُ دًٗاٌْ ًْىتين" ضؤغؤ ثًًَىابىو بططَ،

 بَُُٖإ ضاططتىوَ، طُضزووًًْإ نُ زؤظيًُوَ ٍ(ُٓغرتؤفًعيهًًُنإ) فُيُنًًُنإ
 َطؤظ بىوٌْ ُٓوإ، بُبٌَ نُ زؤظيىَتُوَ ويصزاًْاٍُْ َْؤضِاَيٌ ياغا ُٓو ضؤغؤ، ؾًَىَ
 نُغُ ُٓو ٓايا ًًُْ، ططْط بُالَُوَ: ضًًُ َاْاٍ وتني ثًٌَ ضؤغؤ. ًًُْ َاْايُنٌ ًٖض

: ؾتُيُ ُّٓ ططْطُ بُالَُوَ نُ ُٓوٍَ ْا؟ يإ بىوَ زيٓساض ٓايا ْا؟ يإ َُٓ تايُفٍُ يُ
 ْا؟ يإ بهات يُطَُيسا يًَجطغًُٓوٍَ ُٖيُ، ويصزاًَْهٌ َؤضِاَيًًُو نُغًَهٌ ُٓو، ٓايا
 نطزووَ سُظٍ ٓايا ْا؟ يإ بىوٕ زضوغت ْضاغت ضَفتاضَناٌْ بىوَ، باف َاََُيٍُ ٓايا

 ٓاظاضٍ ُْزاض، نُغاٌْ ثًَىيػتًٌ ْبطغًًُنإ بطغًيَت ُٖبًَت، تط خَُيهٌ بؤ ّضانُ
 ْىيَصيـ ضنات ُٖظاض ضؤشيَهسا يُ ْبًَت زيٓساضيـ ُٓطُض تُْاُْت بططَ ْا؟ يإ زاوَ

 تىيَهًٌَ زيٓساضيًُنٍُ، يإ باوَضَِنٍُ ُٓوا بًَت، ظؤضزاض يإ غاختُناض، ُٓطُض بهات،
 ثًَٓاو يُ نُ خؤؾسَوئَ بريَُْساُّْ ُٓو َٔ َُُٓؾسا يُطٍَُ. ْآًًََٖت ثًاظيَهًـ
 ثًَؿُوٍَ يُ َُٖيبُتُ،..زاوَ خؤيإ ثؿىوٍ بُ قىضباًْإ ضُوغاوُْتُوَو ضاغتًًسا
 بَُياّ. ُٖٕ زيهُ نُغاٌْ خؤؾبُختاُْ زئَ، ضؤغؤ داى دإ ْنطاتغى َُٓاُْزا
 ْاوباْط ثايُو ثًُو ثاضَو زواٍ ضؤؾٓبريإ ظؤضبٍُ! ْانات ثطِ ؾُقاَُنإ شَاضَيإ
 بابُتُ ُّٓ باغٌ يُطَُيًاْسا ُٓطُض. ًًُْ ططْط بُالياُْوَ ضاغتًٌ نُّ، ظؤضو نُوتىوٕ،

 ُّٓ. بعأْ ؾًَتت طَُصَو غاويًهُو بُ يُواُْيُ بططَ ثًَسَنُٕ، طاَيتُت بهُيت
 خىيَٓسُْوٍَ بؤ ظؤضّ ناتًَهٌ َٔ. ْني ططْط َُٓوَ بُالٍ ُٖضطًع زضؤظْاُْ، ضؤؾٓبريَ

 بُتُواوَتٌ ْبىوّ فًَط يٌَ ظؤضٍ واٍُْ نطزو تُضخإ ضؤغؤ داى دإ ثًَساْاُْناٌْ زإ
 ُٓزيبًَهٌ ْىوغُضو بَُيهى ًًُْ،  بريَُْسيَو بُتُْٗا ضؤغؤ. بًين خىيَٓسُْوٍَ يُ ضًَصّ
 سُياٌْ ُٓبى بُ ُٖضوَى ُٓزيباُْ، فُيًُغىيف يإ فُيًُغىفإ ُٓزييب. يُنُ ثًُ

 .وتطاوَ َُعُضٍ عُالٍ ُٓبى ْتُوسًسٍ

 ثًٌَ ثًَهًُِْٓ ظؤض ًَُٓـ خؤمشىيػت، زيهُ ٖؤناضيَهٌ يُبُض ظؤيتًَط، زَضباضٍَ
 َُغًشًًسا فُْسًَََٓتايًعٌَ يُبُضاَبُض وا بُؾًَىَيُنٌ ضىْهُ بُزَيُُ، ْزيَت

 بُ بُضاَبُض ُٓو، زشايُتًًٍُ ُٓو بَُياّ. ببىو زضوغت خؤٍ يُغُض َُتطغٌ وَغتايُوَ،
 يُ ظؤض وَى باوَضِيٌ، بٌَ باوَؾٌ ْاو َُٖيبساتُ خؤٍ ُْنطز يٌَ واٍ فُْسًَََٓتايًعّ،

 ُْٓساظياضٍ وَى ُٖبىو خىا بُ باوَضٍِ ُْبىو، باوَضِ بٌَ ظؤيتًَط. نطز وايإ ضوْانبريإ
 ضووٍ يُ بَُياّ ،"ًًُْ زضوغتهُض بُبٌَ زضوغتهطاويَو ًٖض" زَيىت ُٖضوَى. طُضزووٕ
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 يؤى فُضَِْػٌ فُيًُغىيف بُ ساظض، ساَيٌ. ناْت ضؤغؤو ٓاغيت بُ ْاطات َؤضِاَيًًُوَ
 بُ غُباضَت ضاغتُقًٍُٓ َُعطيفُيُنٌ ضووُْو دًازَنطيَتُوَ بُوَ ُٓو غُضغاَِ، ظًَطٍ

 ُْٖسيَو. ْاثًَىضيَت ْطخًَو ًٖض بُ فتايبُمتُْسيًُ ُّٓ. ُٖيُ فُيػُفُ ًََصووٍ َُٖىو
 ظياتط ططْطًًُنُيإ بًَت، ظياتط ٓاَيؤظيًُنُيإ تا بطِوايُزإ، يُو ْٓاَيؤظٕ فُيًُغىف

. يُوإ يُنًَهُ زيَطيَسا داى ثًَُىايُ. غاختُناضٕ ُٓوإ. ًًُْ ضاغت َُُٓف. زَبًَت
 ظؤض يُبُضاَبُضزا. مبًًََٓتُوَ يٌَ ظؤضٍ باوَضِْانُّ ظؤضَنٍُ، ْاوباْطُ ويَطِاٍ ُٓوَ يُبُض

 نؤزَناتُوَو ٓايني فُيػُفُو ُٓو،. ضيهؤض ثؤٍ باوَضِزاض فُيًُغىيف بُ غُضغاَِ
 بُ زش ُْى يُنرتٕ تُواونُضٍ ُٓوإ. زإ دًاواظ ٓاغيت زوو يُ ضىْهُ ْانات، تًَهَُيًإ

 .تًَبطُئ فُيػُفُ ْٓايني يُ زضوغت ؾًَىَيُنٌ بُ ضؤٕ بعاْني بًَتى ُٓطُض يُى،
 بُبٌَ ْاطات تىْسَنُيإ ظؤض ناضَ نُ خؤؾسَوئَ طُوضاُّْ ظاْا ْفُيًُغىف ُٓو 

 دىاًٌْ، خًَطو بُٖاناٌْ بُ بىوٕ ثُيىَغت ظياتطو باوَضٍِ بُ زَطات بَُيهى باوَضِيٌ،
 الٍ ُٓويـ نُ خؤؾسَويَت، غىيػطيِ الٖىتٌ ْٓايًُٓوإ ظاْاٍٖاْع نىْطِ  ُٖضوَٖا
 يُ ًَُُٓ ثًَُىايُ. نؤزَناتُوَ يُى وَنى ٓايًين ضؤساًًُْتٌ ْفُيػُيف قىوَيايٌ خؤيُوَ،
 ًًُْ، َاتُضيايًػيت بًَباوَضٍِ فُيػُفٍُ بُ ثًَىيػتًُإ ًٓػالًَسا، ْعُضَبٌ دًٗاٌْ
 غُيطٍ منىوُْ بؤ.. زَضنُوتىوٕ زَضضىوُْناٌْ غٓىوض يُ ْالزإ ْنَُىنىضيٌ ًَٓػتا

 غهٌ ططتين بُنطٍَ غُيطٍ يإ خؤضٓاوا، يُ بهُ ٖؤَؤغًَهػىاَيُنإ ٖاوغُضطرييٌ
 بؤ بَُيٌَ، زََيًَِ ُٓوَ يُبُض. ثًَُٓنطاوَ باوَضِ تؤقًَُٓضو ؾتًَهٌ! ثاضَ بُ بهُ ٓافطَت

 بَُياّ تًؤضٍ، ٖعضو ظؤضٍ شَاضَيُنٌ بططَ خؤضٓاواو ْىيًَُناٌْ ًَتؤزَ وَضططتين
 بُبٌَ ؾتًَو َُٖىو وَضططتين يُ يإ خطاثُ، ضانُو نطزٌْ تًَهٍَُ يُ زَزَّ ٖؤؾساضٍ
 يُ ،زَزَّ باَيانإ َؤضِاَيًًُ بُٖا بُ قىضباًْسإ يُ ٖؤؾساضيٌ. دًاناضيٌ يإ ثؿهٓني

 يؤى غُض زيَُُوَ. بًَت ضيَطايُى ُٖض بُ غاَإ نؤنطزُْوٍَ ْقاظاْر بُزيًَٗٓاٌْ ثًَٓاو
 تا يؤْاُْوَ يُ ُٖض عُضَبٌ ٖعضٍ ًََصووٍ بؤ ثًَساضىوُْوٍَ ،خػتُٓضِوو زََيًَِ ْظًَطٍ

 نُ زَناتُوَ ضووٕ غُضَنًًاُْ قؤْاغُ ُٓو َُٖىو ضىْهُ ْايابُ، ثطِؤشَيُنٌ َُٓطِؤَإ
 زَْىوغِ، فُضَِْػًسا ضاْػٌ ؾاضٍ يُ وؾاُّْ ضُْس ُّٓ. َوتًَجُضِيى ثًًَسا َطؤيٌ ٖعضٍ
 ًََصووٍ يُ ضريؤى دىاْرتئ" بُْاوٍ ُٓوَ، تاظَنٍُ نتًَبُ نطِيين نطزبًَتِ ؾت يُنُّ

 تُواوٍ ضىْهُ غىوزَ، بُ ظؤض ناضيَهٌ نتًَبُ، دؤضَ ُٓو وَضطًَطِاٌْ" فُيػُفُزا
 بططَ ْظاْهؤنإ خىيَٓسناضاِْ بُ ثًَؿهُف وضز ْضووٕ بُؾًَىَيُنٌ فُيػُفُ ًََصووٍ

 خؤضَُٖياتُوَ خؤضٓاواو يُ خىيَٓسناضامنإ نُٓاؾهطاؾُ  زَنات، عُضَبٌ يُناٌْزواْاوَْس
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 بططَ ُٖيُ، ظياتط فُيػُيف ثُضوَضزَيُنٌ بُ ثًَىيػتًًإ ،ٓايًًًُٓنُيإ ثُضوَضزَ ويَطِاٍ
. زَضْانُويَت، بؤ ٓايًٓت طُوضَيٌ ،ُْبًت فُيػُفُ ٓاطازاضٍ بًَتى ُٓطُض بًًََِ زَتىامن
 زَبٌَ بَُيهى تًَبطُيت، ٓايني نطِؤنٌ يُ ُناُْوَٓايًًٓ نتًَبُ ضيَطٍُ يُ تُْٗا ْانطٍَ

 ُٓوٍَ بُطؿيت. بًَت فُيػُفًًُناُْوَ نتًَبُ ْظاْػيت تًؤضَ ضيَطٍُ يُتًَطُيؿتُٓنُ 
 فُيػُفًًُ، ضَُْٖسٍ نَُُ، خىيَٓسمناْسا ثطؤططاَُناٌْ ْعُضَبٌ ضاْسٍ ْضؤؾٓرييٌ يُ

 نُ وؾُ، ٓاَيؤظيًُنٍُ ُْٓبػرتانت واتا بُ ًًُْ فُيػُفُ يُ َُبُغت يًَطَزا بَُياّ
 يُ َُبُغتِ بَُيهى ظاَيُ، ظاْهؤنامناْسا ْزواْاوَْسيٌ خىيَٓسْطا يُ ؾًَىاظَ ُّٓ بُزاخُوَ
 ثطغًاضَناٌْ و َطؤظ ططْطًساُْناٌْ يُ ضووُْنُيُتِ نُ ُٖغتًاضو َاْا بُ فُيػُفُ

 .نطزوويُتٌ ناضاَُيًُوَ بُوثُضٍِ ظًَطٍ يؤى نُ ُٓوَيُ َُُٓف ،ْعيهُ

 ٓاضنؤْت حمَُُز نؤضهطزو بريَُْسٍ تىيَصَضو ثطِؤشَنٍُ زازَْطيًَت بُوَ تؤ/ خ
 ؟ُٖيُ ثطِؤشَنُ زَضباضٍَ تضً عُضَبٌ، ظَاٌْ غُض وَضطًَطِزضاوَتُ

 نؤتايٌ ٓاضنؤٕ ثطِؤشَنٍُ وَضطًَطِاٌْ تًَطُيؿتىوٕ وا ُْٖسيَو بُثًَطُواٍُْ: و
 َاوٕ بُف ضُْسئ ُْٖاتىوَو

 ُٓوٍَ َٔ بَُياّ وَضُْطًَطِزضاوٕ،
. نطزووَُ بىوبًَت، تىْاَسا يُ

 ضيَطُيُ ُّٓ نُغاًْرت ثًَىيػتُ
 ٓاضنؤٕ، ٖعضٍ بهُٕ، تُواو

 َىَيهٌ ًًُْ، َٔ َىَيهٌ بُتُْٗا
 َْىغًَُإ ضؤؾٓبرياٌْ َُٖىو
 يإ بًَت خؤضٓاوا يُ عُضَبُ

 واًًُْ َاْاٍ َُُٓف. خؤضَُٖيات
 ،بًَت ضَخػاو باضوزؤخُنُ ُٓطُض
 غُض بؤ ْاطُضِيَُُوَ َٔ ًٓسٍ

 ْبهُّ ٖعضَناٌْ ُْٓسيَؿٍُ يإ بٓىوغِ ُٓو زَضباضٍَ زَظامن باؾٌ بُ بَُياّ. وَضطًَطِاُْنُ
 يُزواٍ نُ واَهطز نتًَبُزا زوو يُو ُٖضوَى بٓىوغِ، يُغُضٍ نؤًََٓتُنامن زضيَصيٌ بُ

 يُ" تُوسًسيًُنإ ٓايًُٓ بُضاوضزناضيٌ ًََصووٍ بُضَو" ُٓواًْـ نطإ، ضاخ َطزًْسا
 ضظطاضنطزٌْ" نتًَيب زووًَُٖؿًإ ،2010 بُيطوت، ايػاقٌ، خاٍُْ ضاثهطاوَناٌْ

 خاٍُْ". زاخطاوَنإ زؤطُاتًهُ زيىاضَناٌْ يُ زَضضىوٕ بُضَو ًٓػالٌَ، ٖؤؾًاضٍ
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 زضيَصّ زووضو ظؤض ثًَؿُنٌ زوو َٔ بَُياّ ُٓوٕ، نتًَيب ضاغتُ. 2011 بُيطوت، ،اهطوٚعة
. بًَت ٓاغإ عُضَبًسا دًٗاٌْ يُ ٖعضَنٍُ، يُ تًَطُيؿنت ُٓوٍَ بؤ ْىوغًىَ، بؤيإ

 .بسَّ ُٓجناّ يَُُ ظياتط ْاتىامن

 ؟بًًًََتضِ  يُنهاتسا يُ بريَُْس و َطؤظ وَى ٓاضنؤٕ حمَُُز زَضباضٍَ زَتىاٌْ/خ

 بريَُْس ٓاضنؤٌْ تُْٗا ْاظامن، ظؤض َطؤظ ٓاضنؤٌْ حمَُُز زَضباضٍَ َٔ بًًََِ ُٓطُض: و
 زَطُُٕ بُ ضؤشاُْزا شياٌْ يُ واتايُنًرت بُ. زَنُّ غُضغىضَِإ تىوؾٌ خىيَُٓض زَْاغِ،
 ًُُٓيًَُوَ يإ تُيُفؤٕ ضيَطٍُ يُ ظاضاوَنامنإ، ططفيت بَُياّ ُْزَبًين، يُنرتَإ ُْبًَت

 ْاٌْ يُطَُيًسا داضيَو ضؤش زوو يإ ضؤشاُْ ثًًَىابىو نُؽ ُْٖسيَو. زَنطز ضاضَغُض
 تًَسَثُضٍِ غاٍَ يإ َاْط ضُْسئ بُثًَطُواُْوَ بَُياّ! زَخىاضز ًَٓىاضَّ يإ ًْىَضِؤ

 ثُيىَْسٍ يُ بىوَ بطييت ًَْىامنإ ثُيىَْسٍ ُٓوَيُ ٖؤناضَنُيؿٌ. ببًٓني يُنرت بًَُٔوٍَ
 ٖاوضِيًَُتًًُناْت. ٖاوتَُُٕ زوو يإ ٖاوضٍَِ، ْٖاوضٍَِ ُْى خىيَٓسناض، َاَؤغتاو ًَْىإ

. بُضظتط ٓاغت تؤ يُ ظؤض نُغاٌْ يُطٍَُ ُْى زَبًَت، خؤتسا يُٓاغيت خَُيهٌ ًَْىإ يُ
 بؤ فطِؤنُيُنُوَ يُ ُٖفتاُْ ضَْطُ َاْطاُْو بىو، دًٗاٌْ ُنٌنُغايُتً ٓاضنؤٕ حمَُُز

 داض ضُْسئ نًؿىَضيَو، بؤ نًؿىَضيَهُوَ يُ بططَ ْوَياتًَو بؤ وَياتًَهُوَ يُ ْفطِؤنُيُى
 زَٖات، بؤ زاوَتٓاٍَُ ظؤضٍ شَاضَيُنٌ ُْزَزا، ثؿىوٍ ضَمحُتٌ،. زَنطز غُفُضٍ

 تًايسا ُْبىوَ دًٗاٌْ ظاْهؤيُنٌ ًٖض ْعيهُيٌ، بُ. زَنطزَوَ ضَتٌ نات ٌنَُ يُبُض
 وياليُتُ تا شاثؤُْوَ يُ ُٖض ُْوتبًَتُوَ، ًٓػالٌَ ٖعضٍ ًْٓػالّ زَضباضٍَ واٍُْ

. ًٓػالٌَ ْعُضَبٌ دًٗاٌْ ُٓوضوثاو ْضني ًْٖٓسغتإ ونُُْزا ْيُنططتىوَنإ
 ُنٌنُغايُتً خاوَٕ. ضازَنًَؿا خؤٍ بُالٍ دَُاوَضٍ غُضجنٌ بىو، طُضِؤى وتاضبًَصيَهٌ

 واُْناًْسا، يُ ٓاَازَبىوٕ. بىو خىيَٓسناض ًٍَُُٓ غُضجنٌ دًٌَ بًَُٖعبىو، بًًٌََ تا
 بىو، ٖاوغُْط ظؤض ُنٌنُغايُتً زَضووًًُْوَ يُاليٌُْ ٓاضنؤٕ حمَُُز. بىو ضًَصبُخـ

 زَضووًًُْوَ ضووٍ يُ ْبًَت ضاضِا ُْبىو بريَُْساُْ يُو بىو، تُْسضوغت ُٓقًًََهٌ خاوٌَْ
 ٓاضنؤٕ بُثًَطُواُّْ َٔ. منىوُْ بُ ًْتطُ يإ نًَطنًطاضز وَى بًَت، ٓاظاضبُخـ
 بُيُى زشَنإ. بىوّ ٖؤططٍ بًَت ٖؤناضَ ُّٓ يُبُض ُٖض ضَْطُ ُْبىو، تطاشيسٍ َطؤظًَهٌ

 يُ ظياتط ُٓوزا، يُطٍَُ زَنُّ ضؤسٌ ُنٌْعيهايُتً بُ ُٖغت بًَطىَإ بَُياّ. زَطُٕ
. غُظايًـ تُْاُْت َُْعُضٍ يإ تُوسًسٍ سُياٌْ ُٓبى يإ نًَطنًطاضز يإ ضؤغؤ
 تُْطصَ زَضباضٍَ دىإ بُؾًَىَيُنٌ زا"اهطالي ًّ املِقذ" يُ غُظايٌ ًُٓاّ

 ُٓطُض. تُْطصَنُزا تًَجُضِاْسٌْ يُ بىو ياضَُتًسَضٍ خىا بَُياّ زَزويَت، زَضووًًُْنٍُ
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 شيإ". زَيًٓايٌ ْيُقني ُٓوثُضٍِ" طُيؿتُُ زََيًَت خؤٍ ُْنات، يٌَ خًاُْمت يازَوضيًِ
 تُوسًسيـ،. ْاطريٍَ بُضطٍُ زؤظَخًَهُ طىَإ، ْزَيُضِاونٌَ بُ باضطاويهطاو نُؾًَهٌ يُ

 ْايابُناٌْ بُضَُُٖ يُُٓجناَسا ْتًَجُضٍِ زَيُضِاونًًَُزا يُ ثطِ ًُزَضووْ قُيطاُْ بُّ
 تُواو ْغطوؾيت زَضووٌْ ثًَهٗاتُيُنٌ خاوَٕ ٓاضنؤُْ، ُٖضضٌ. بىوٕ يُزايو

 ْنَُىنىضيٌ زَضباضٍَ. بُٓاطابىو شيطو  سُنًًَُهٌ وؾُ بَُاْاٍ ُٓو،. بىو تُْسضوغت
 ًٖض َُُٖاليُُْ، قىوَيٌ برينطزُْوٍَ ْتًَفهطئ بُبٌَ ُْزَنطزو قػٍُ نَُاغًُناِْ

 وتُ ُٓو وَى ُٖض ُٖبىو، "خؤٍ نَُىنىضيٌ" ُٓويـ بَُياّ. ُْزَزا بطِياضيَهٌ
 .خىزايُ بؤ تُْٗا بىوٕ ناٌََ ًًُْ، ناٌََ ساظَوي يُغُض نُغًَو ًٖض زََيًَت ٍُفُضَِْػً

 بؤ زووًََـ ُٓضنٌ ُْٓضيًًَُٓناٌْ اليُُْ غُض خبَُُ غُضْر سُظزَنُّ طىَإ، بٌَ
 ،ططْطُ خىيَُٓضإ بُ بريَُْسإ ْاغاْسٌْ يُ َُٓوَ بُالٍ ُٓوٍَ. بًًََِٗ بُدٌَ نُغاًْرت

 ُٓوٍَ .ُْضيًًَُٓنإ ُْى ُٓضيًًَُٓناًْإ الواظَنإ، خاَيُ ُْى بًَُٖعَناًْاُْ، خاَيُ
 ثًَؿهُؾًإ ثػجؤضِيًُناًْاْسا بىاضٍ يُ نُ ُٓوَيُ يُى ثًٍُ بُ ططْطُ، َُٓوَ بُالٍ

 ًًُْو ططْط بُالَُوَ ظؤض ُٖيُ، نُغًُوَ شياٌْ بُ ثُيىَْسٍ ُٖضضٌ. نطزووئ
 ظؤض َُٖىوياُْوَ ثًَـ يُ. بىوٕ ظؤض ٓاضنؤًْـ يُناٌْتايبُمتُْس. ْاؾًاْعامن تُْاُْت

 ُْتُوَ بُناضواٌْ طُياْسًْإ َْىغًَُاْإ ًْٓػالّ ضؤؾٓطُضبىوٌْ يُغُض بىو غىوضبىوٌْ
 ٓاظاض ًَْٓـ بُ ُٖغيت ًٓػالَُ، َُٖىو بُضثطغٌ خؤٍ ثًًَىابىو ُٓو،. ثًَؿهُوتىوَنإ

 طريَإ تاضيهًسا ٌُْْظاْ قىوَيايٌ يُ ًَُُٓ ْثًَؿهُوتىوٕ تط طُالٌْ ضىْهُ زَنطز،
 بُ طُيؿتىوَ زَغيت ُٓوضوثا يُ ُتَُغًشً ضىْهُ بُٓاظاضزَنطز، ُٖغيت. خىاضزووَ

 نطزووَ، ٓاؾتُوايٌ َؤزيَطُْزا يُطٍَُ بىوَتُوَو ْىٍَ ًَْتؤزٍ ْظاْػيت تىيَصيُٓوٍَ
 يُبُضُٓوٍَ. بًُٓػالّ ُْطُيؿتىوَ ًَٓػتا تا َُظُْ زَغتهُوتُ ُّٓ يُناتًَهسا

 .ثطِبهاتُوَ تطغٓانُ نَُىنىضيًُ ُّٓ ىيػتزَي

 باؾرتئ ثًًَىابىو زَظاٌْ، ًٓػالٌَ نُيُثىضٍ تُواوٍ بُضثطغٌ بُ خؤٍ يَُباضَيُوَ
 يُْاو واتا: بهطيَتُوَ الغايٌ ُْى بهطيَتُوَ، تاظَ ُٓوَيُ نُيُثىضَ بُّ خعَُت

 زَيػؤظاٌْ بطِوايَُإ، ُٓو بُثًَطُواٍُْ هُضىْ. بني ْغطؤ ناويَصنطزْسا زووباضَنطزُْوَو
 َٔ اٍضِبُ. ْىيَطُضَنأْ بَُيهى ،ْني الغايًهاضَنإ نُيُثىوضَنُ، ضاغتُقًٍُٓ
 بًَعاض ظؤض زيهُوَ يُاليُنٌ. زَبًًَٓتُوَ خؤٍ يًَطَزا ٓاضنؤٕ تايبُمتُْسٍ طُوضَتطئ

 وََياٌَ ًَٖعَوَ بُ ًٓػالّ، غُض بهطابايُ ًَٖطف ْاُٖقٌ بُ خؤضٓاوازا يُ ُٓطُض زَبىو
 دًٗاٌْ ْظاْػيت ْاوباْطًَهٌ ثًًٍَُ بُو زَغُثاْس، خؤٍ ُٖيبُتٌ ؾهؤو زَزاُْوَو
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 خؤضٓاوايًُناٌْ بُ ُٓو،. زاوَ ٍَُُٓ بادٌ داضيَهًـ يُ ظياتط. ُٖبىو بُضفطاواٌْ
 ضووٕ بؤّ ُٖيُ، ًٓػالٌَ يإ قىضٓاٌْ وؾٌغط زضوغيت يُ طىَاْتإ ُٓطُض: ىتطزَ

 غطوؾٌيُ  نُ نُوتُوَ، ًٓػالَسا يُ يُطُوضَ ُٓو ؾىيَُٓواضَ َُٖإ بؤضٌ بهُُْوَ
 ٓايًًَٓهٌ بُ ُْبىو ُتَُغًشً وَنى ًٓػالًَـ ٓايا نُوتُوَ؟ ًٓٓذًًسا ًُْتَُغًش
 غطوؾًَهٌ َُغًشًًُت يُبُضضٌ ًَُْٖٓاوَ؟ ثٌَ باوَضٍِ نُؽ ًًَؤٕ غُزإ ْدًٗاٌْ
 نؤٍُْ تًَطِوآًُْ يُّ واظ بُغُ، يُبُضُٓوَ ْا؟ قىضٓإ يإ ًٓػالّ بَُياّ ،زضوغتُْ ضاغت

 ويٍَُٓ ْضُثَُيُنإ ْؾُضّ بٌَ ثُالَاضَ. بًَٗٓٔ ًٓػالّ ثًَؿىَختٍُ زشايُتًهطزٌْ
 ًٓػالّ نُيُثىوضٍ ظاْػيت تىيَصيُٓوٍَ ياضَُتًسَضٍ ْبىَغتًَٓٔ ؾًَىيَُٓض ناضيهاتًَطٍ

 طُوضَنُتإ تُُؾاضغتاًْ ًَٓىَو يُ نُ بؤؾُ قػُ َُٖىو يُّ تًَىَطالٕ يُدًاتٌ بٔ،
 .ْاوَؾًَتُوَ

 تًَعو نُ ضني ظاْػتًًاُْ ناضيطُضيًُ ُٓو ًَْتؤزيٌ ظيازنطاوٍ تؤزا زيسٍ يُ/خ
 ُٖيُتٌ؟ عُضَبًسا ضؤؾٓبرييٌ ٖعضو بُغُض ٓاضنؤٕ حمَُُز ٖعضَناٌْ

 ْخؤضَُٖيات يُ بهطيَت عُضَب ضؤؾٓبرياٌْ ضوبُضِووٍ ثطغًاضَ ُّٓ ثًَىيػتُ: و
 ْاظامن دًًََٗؿتىوَ، عُضَبًِ خؤضَُٖياتٌ غاَيُ ثًَٓر ْغٌ يُ ظياتط َٔ خؤضٓاوا،

 غىضياو يُ ٖعضَنُ بًػتىوَُ .يًَهطزووَ ثًَؿىاظيًإ ضؤٕ منىوُْ بؤ غىضيا ضؤؾٓبرياٌْ
 نُْساوٍ ُٓوٍَ بٌَ َُُٓو.. بًَاوبىوَتُوَ.. ٖتس ْٓىضزٕ عًَطام ْفَُيُغتني ْيىبٓإ

 قُتُضِو ْبُسطئَ ًُْٓاضِات بُضَو غعىزيًُوَ عُضَبػتاٌْ يُ بهُئ يُبري عُضَبٌ
 عُضَبًُإ وَياتاٌْ َُٖىو ْغىزإ َؤضيتاًْاو يًبًاو ًَػطو بًَُٔوٍَ عىَإ،
 ُٓوٍَ وَى ضىْهُ ًَُْٖٓا، تىْػِ دُظآريو َُْغطيب ْاوٍ بًَطىَإ،. بريبطًَت
 .وؾُ بُضفطاواُْنٍُ بُواتا ُىَُغطيبً يإ ًَُُغطيب خؤٍ ثًًَىابًَت وؾُ، بُواتاٍ

 يُ يُى ثًُ بُ زَنطزوَ، ثُيىَْساضَناٌْ بابُتُ ْثطؽ ًْٓػالّ يُ بريّ ناتًَو
 َطؤظ ضىْهُ غطوؾتًًُ، ؾتًَهٌ َُُٓف. زَنطز ثٌَ زَغيت وَياتُوَ غٌَ ُّٓ غؤْطٍُ
 بُ زَبًَت نُ ؾٌناتُ ُٓو تُْاُْت بىوًًُْوَ، يُزايو بُؾىيَين وابُغتُيُ ثابُْسو

 ضَْطُ. بهات يُبري خؤٍ ٍُضيؿ ْضَط ْاتىاًَْت بريَُْس. دًٗاٌْ بريَُْسيَهٌ
 يُ بُض تُْاُْت بًَت، خؤؾُويػترت دُظآري زواٍ يُ ٓاضنؤْسا زَيٌ يُ زووض، َُغطييب

نُ  ًًُْ ْاَؤ ًٖض. ُٖبىو ُٓوزا زَيٌ يُ تايبُتٌ ثًَطُيُنٌ َُغطيب. دُظآرييـ
 بَُياّ. ًَْصضاوَ دابطٍ عابس حمَُُز يًَدؤؾبىو خىا يُ ُْٖطاويَو ضُْس زووضٍ يُ ويُويَسا
 ًًُْ تًَسا طىَاٌْ. ُٖبىوَ خَُيهُوَ بُغُض ناضيطُضيًإ ضُْسَ تًَعَناٌْ ْاظامن
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 يَُُٖىو. بىوٕ ًََصوويٌ ثًَساويػيت بريؤنُناٌْ ٖعضو ضىْهُ بًَاوبىوُْتُوَ، نتًَبُناٌْ
 ُٓطُض تُْاُْت ُْططئ، ُضضاويُب ٓاضنؤٕ ْاتىاْني عُضَب ضؤؾٓبرياٌْ ًٍَُُٓ باضيَهسا

 نُيُثىوضٍ ططفتُناٌْ ُٖبىو تىاْايسا يُ بىو نُغًَو تانُ ضىْهُ بؤضٌ؟. بؿُاُْويَت
 ٓاغؤ ُٓو ضووَوَ يُّ. بهات زَغتًٓؿإ وضز ًَتؤزيٌ ْظاْػيت بُؾًَىَيُنٌ ًٓػالٌَ
 ضاوَضِواْهطاوزا زاٖاتىويَهٌ يُ يإ خبطيَت، ثُضاويَع ْانطيَت نُ ثًَهسًََٖٓا ٖعضيًٍُ

 زَقُناٌْ َُٖىو ثريؤظو قىضٓاٌْ زَنطٍَ ضؤٕ زَنطزَوَ ضووٕ ًٍَُُٓ بؤ ُٓو. تًَجُضِيَٓطيَت
 َُُٓف. خبىيًَُٓوَ تاظَ ْعُقًَاٌْ ًََْصوويٌ ًَْتؤزيٌ بُؾًَىَيُنٌ نُيُثىضَنُ

 غُضقاٍَ ثطغًاضَ بُّ تىيَصيُٓوَناٌْ َُٖىو. ثًًَُتٌ ثًَىيػتًُإ ظؤض نَُُٓطِؤنُ ُٓوَيُ
 بَُاْاٍ تًَبطُئ ًٓػالّ يُ ضؤٕ َُٓطِؤنُ: يإ خبىيًَُٓٓوَ؟ قىضٓإ َُٓطِؤنُ ضؤٕ: بىوٕ

 ضؤؾٓايٌ يُشيَط ْزضوغت ؾًَىَيُنٌ بُ نُيُثىوضَنُ ضؤٕ تًَطُيؿنت؟ وؾٍُ قىوَيٌ
  ؟خبىيَٓني فُيػُفًًُنإ ٍُْْٓرتؤثؤيؤش ْنؤََُيايُتٌ ًََْصوويٌ ًَتؤزَ ْىيَرتئ

 ظيازَو تًَبطُئ، نُيُثىوضَنَُإ يُ ْىٍَ ضاوٍ بُ ُٖيُ بُوَ ثًَىيػتًُإ ًَُُٓو:
. ُْططئ تطَوَ بًُٖطٌ زَغت طُجنًُٓنٍُ، ْنطؤى يُ بًَذطُ زَضنُئ، يٌَ تىيَهًَُناٌْ

 ْعُضَبٌ طُوضٍَ نُيتىضٍ باَياٍ ضؤساًُْتٌ َْؤضِايٌ بُٖاٍ نطِؤى يُ َُبُغتِ يًَطَزا
 ضووزَزات، ًَٓػتا نُ ُٓوٍَ بَُياّ. زَنَُُوَ زووباضٍَ داضيَهًرت. ًٓػالًًَُ

 بًًََِ بىو خُضيو ثُيىَغتني، قؤَيربِيًُناُْوَ ْفًٌََ ؾًَىَو بُ تُْٗا ًَُُٓ. بُثًَطُواُْوَيُ
 ْبُضبُغنت زَغتجًَهُنَُاْسا ُٖغتاُْوَ يُبُضزَّ نُ ٍُثىوضً ًْٖض بُو ثُيىَغتني
 .زَنُئ ضاوَضِيٌَ زضيَصَ زووضو َاوَيُنٌ

 زَططيت؟ ٓاضنؤٕ ثطِؤشَنٍُ ؾتًَهٌ ضٌ يُ ضَخُٓ/ خ

 بُ ثًَىيػتُ بططئ، ُْضيًًَُٓنإ اليُُْ ْنَُىنىضيٌ يُ ضَخُٓ يُوٍَ بُض يُنُّ،: و
 يُ َُُٓ ًِْ، بطِوايُزا يُو ًَٓػتا، تا! بني ٓاؾٓا ُٓضيًًَُٓنإ اليُُْ ْزَغتهُوت

 بُ يإ وُْ، ًٓػالّ، زَضباضٍَ ٓاضنؤٕ ٖعضٍ ًَٖؿتا. بًَت ضوويسا عُضَبًسا دًٗاٌْ
 تُْاُْت ٓاَيؤظَ،ْ غُخت ٖعضَنٍُ بًٓنَي بُوَزا زإ زَبٌَ. ُْْاغطاوَ تُواوَتٌ ْوضزٍ

 ظؤض نؤًََٓتُنإ يًَهساُْوَو يُبُضُٓوٍَ. وَضطًَطِاُْنإ داٍ ض فُضَِْػًـ، ظَاٌْ بُ
 ضَْطُ يإ ْىوغني، نتًَبًَهٌ بُ ثًَىيػيت وَضطًَطِزضاو نتًَبًَهٌ ُٖض: زَوت ثًَِ. بىوٕ

 بُيُنذاض ُٓوَ يُبُض! بهطيَتُوَ ضووٕ ُٓوٍَ بؤ ُٖبًَت نتًَبًَو ضُْس بُ ثًَىيػيت
 يُ ُٖض زَنطز، دًَبُدٌَ نُيُثىوضَنَُاْسا بُغُض تاظَناٌْ ظاضاوَ ؾًَىاظو غُضدُّ

 بُ تا بططَ يًُوَُْٓرتؤثؤيؤش ْ نؤََُيايُتٌ ًََْصوويٌ ْظَاُْواٌْ ًَتؤزٍ زَغتجًَهٌ
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 ُنإُٓوضوثً ظاْا ضيهؤضو ثؤٍ نُ ُٓوٍَ ثًَسيَت، نؤتايٌ فُيػُيف َُٖيػُْطاْسٌْ
 تًَبطُئ، ٓاضنؤٕ يُ ُٓوٍَ بؤ بَُُف. نطزوويًاُْ َُغًشٌ نُيُثىوضٍ بُ غُباضَت
 ْؾُغتُنإ يُ نُ بني، يًُُٓثػتُؤيؤش يإ َُعطيفٌ باظزاُْ ُٓو ٓاطازاضٍ ثًَىيػتُ

 ْتًَبطُئ يًٌَ ُٓوٍَ بؤ بُطؿيت،. ضوويسا فُضَِْػا يُ ضابطزوو غُزٍَ سُفتاناٌْ
 تا ضؤؾٓطُضيًُوَ غُضزٌََ يُ ُٖض بني، ٖعضٍ ْىيَطُضٍ ٓاطازاضٍ زَبٌَ َُٖيًػُْطًَٓني،

 يُ بىوبًَت تىْسَناٌْ ضَخُٓ نطزبًَت، بًَعاض َين يُوزا ؾتٍُ ُٓو ضَْطُ. َُٓطِؤنُ
 ُٓضيًًَُٓناٌْ بُ زاٌْ نُ ًًُْ تًَسا طىَاٌْ. ضؤؾٓطُضيٌ عُقًٌَ ْغًهؤالضيعّ

 ضَخُٓيؿٌ تىْس بُؾًَىَيُنٌ ٖاونات بَُياّ. زَْا ضؤؾٓطُضيٌ غُضزٌََ ُْتعُملاًْ
 .زَنُئ باغٌ زواتط نُ زَنطز، تىوضَِ فُضَِْػاٍ ضؤؾٓبرياٌْ َُُٓف. يًَسَططتٔ

 بابُتٌ ْثطؽ ظؤضٍ شَاضَيُنٌ تًاياْسا ْىوغًىَو نتًيَب ضُْسئ ٓاضنؤٕ حمَُُز/ خ
 ططْطٌ نُ ،بهطيَت تىيَصيُٓوَ بابُت ضُْسئ زَضباضٍَ نطزووَ زاواٍ نطزووَو ضاضَغُض

 بهُيت ُْبًٓطاواُْ يُو باؽ ًَُُٓز يُطٍَُ زََاُْويَت. زَزَٕ َطؤظ ثطغُناٌْ تُواوٍ بُ
 ُْنطاوَتُوَ؟ يٌَ برييًإ ٓاضنؤْسا حمَُُز ٖعضٍ يُ نُ

 تُضخإ بؤ خؤٍ يإ بسضيَت، ثٌَ ططْطًًإ ُْتىاْطاوَ ُٖٕ وا ؾيت بًَطىَإ،: و
 َُُٓ ُٓطُض. بعاًَْت ؾتًَو َُٖىو ْاتىاًَْت بًَت، ٓاطازاض طُوضَو ضُْس ُٖض بهطيَت،
 يُ ناْت ْفاضِابٌ بُزواٍ ضوؾس ًٓنب يإ. ُْزَٖات ُٓفالتىُْوَ زواٍ بُ ُٓضغتؤ ُْبىوايُ

 ْْىٍَ غُضزٌََ َازاّ...ٖتس ُْْزَٖات ناْت يُزواٍ ًٖطٌَ ْزيهاضت زواٍ
. ْايُت نؤتايٌ ٖعض ْايُت، نؤتايٌ ظاْػت ُٖٕ، ْىٍَ زؤظيُٓوٍَ ْْىٍَ ثًَساويػيت

 ُٓو، ؾُبُْطُناِْ ْضؤؾٓايٌ َىغًَُإ، ْعُضَب تىيَصَضاٌْ زاٖاتىو، ُْوَناٌْ بَُُف
 ًَٖؿتا بَُياّ. زَنُٕ بًَٔاطايًُنإ ْنَُىنىضٍ بُ زضى زَيًٓايًُوَ بُ ْزَنُٕ تُواو

 ُٓو زَغتهُوتُناٌْ يُ َُْاْتىاًْىَ ًَٖؿتا ًَُُٓ. قؤْاغُ ُّٓ ُْطُيؿتىويُٓتُ
 منىوُْ بؤ غُضَنًًُناٌْ تًَعَ ُٖوَيبسَئ غُضَتا با. بجُضِيَٓني تًٌَ بتىاْني تا تًَبطُئ،

 ْتُميًًُ ًٓنب ُْٓؾعُضٍ ْتُبُضٍ زَضباضٍَ يإ بهُئ، تاووتىٍَ غطووف، ضَُهٌ وَى
 نُ بهُيُٓوَ ُٓوَ قُضَبىٍ زَتىاْني ُٓوَ زواٍ.. بعاْني غُظايٌ غًٓاو ًٓنب ضوؾسو ًٓنب

 .ضىوَ بريٍ يُ يإ خػتىوَ ثُضاويَعٍ

 عُضَبٌ ظَاٌْ بُ نتًَبُناٌْ شياوَ، خؤضٓاوا يُ ظؤض َاوَيُنٌ ٓاضنؤٕ حمَُُز/ خ
 زَضِواًَْت؟ ٖاوؾًَىَناٌْ ثًاوَو يُّ ضؤٕ خؤضٓاوا زاْاوَ،
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 يُ ثًَُىايُ. بىوَ َُٓاظيغٌ بَُيهى ُْبىوَ، يُزايو عُضَبٌ بُ ٓاضنؤٕ حمَُُز: و
. غاَيإ سُظسَ بُ بىوَ تا ُْنطزووَ، ثٌَ زَغيت عُضَبٌ فًَطبىوٌْ بُ بُضشزّ غُضَتاوَ

 ًٓٓذا. بهات ثٌَ قػٍُ زواتط ْبًَت فًَطٍ ُٓوٍَ بؤ زاوَ ظَمحُتٌ ظؤضو ُٖوَيًَهٌ بَُياّ
طُيؿتؤتُ  غُضغىضًَُِٖٓض بُؾًَىَيُنٌ يُوَبىوُْ ضشز ْنؤَيُٓزإ ْخؤضِاططٍ ُٓو بُٖؤٍ

 زَقُناٌْ بُ زضيَص زووضو َاوَيُنٌ بؤ خُضيهبىوٌْ بُٖؤٍ بًًََِ ُٓطُض. ٓاغتُ ُّٓ
 ظَاٌْ باؾرت َٔ يُ تاز....ْغُظايٌ ضوؾسو ًٓنب ْتُوسًسٍ َُْغهُويٌ ْتُبُضٍ

 .بهُ ثٌَ باوَضِّ ،زَظاٌْ نُيُثىوضٍ
 يُ خؤٍ ناتٌ فُضَِْػٌ ظَاٌْ َُُٓف غُضَضِاٍ 

 بؤ ظَاُْ ُّٓ ظاًْين زواتطيـ بىوَو ظاٍَ دُظآري
 بطِواْاَُنإ زَياُْويػت نُ بىوَ ثًَىيػت ُٓواُْ

. بُضظبًَتُوَ ثايُناًْإ ْظاْػت ْببًَٗٓٔ بُزَغت
 ظاْهؤ، َاَؤغتاٍ بُ بىو ًـغؤضبؤْ يُ ثًًٍَُ بُو
 ظَاٌْ بُ ببًَت فُضَِْػٌ ظَاٌْ ٓاغايًُ ظؤض

 يُ ْىيًَُنإ ظاضاوَ يَُُ بًَذطُ .ُٓو ُٓنازميٌ
 عُضَبٌ، يُ وَى ُٖٕ ظياتط ظؤض فُضَِْػًسا ظَاٌْ

 ظَاُْ بُو ظاْػتًًُنإ تىيَصيُٓوَ ْىوغًين بَُُف
 ًٍَُُٓ بؤ ًَٓػتازا يُ ططفتًَهُ َُُٓف ٓاغاْرتَ،

 نٍُ. ثًَؿُوَ ٖاتىوَتُ عُضَب ضؤؾٓبرياٌْ
 ْْىيٌَ َُعطيفٍُ طُجنًٍُٓ َُٖىو ْزَزَئ ظَاُْنَُإ بُ بايُر زٍسد بُؾًَىَيُنٌ

 ثطغًاضَ َُُٓ ؟بطىاظيُٓوَ بؤ ِْىيَ ٖعضٍ ظاضاوَ ُٖظاض زَيإ ُْٖظاضإ ًٓٓذا
 بؤ ًََصووٍ فُضُْٖطًَهٌ ُْبىوٌْ يُ ظؤضٍ طًُيٌ ٓاضنؤٕ ٓاَاشَيُ دٌَ. غُضَنًًُنُيُ

. زَخات ثُى بُضاَبُضزا ظَاٌْ يُ ظاْػيت تىيَصيُٓوٍَ َُُٓف. ُٖبىو عُضَبٌ ظَاٌْ
 َُٓطِؤنُ نُ ُٖيُ َاْايٍُ ُٓو َُٖإ ًَٓػتا ثريؤظ، قىضٓاٌْ ثًَُاْىايُ ًَُُٓمنىوُْ  بؤ

 ْبُتًَجُضِبىوٕ عُضَبٌ ظَاٌْ وؾُناٌْ َُٖىو. طُوضَيُ َُٖيُيُنٌ َُُٓف. باوَ
 قىضٓإ يُ ضانٌ بُ ُٓوٍَ بؤ زواداض،. طؤضِاوٕ غُضزََُنإ ٖاتين يُنسا بُزواٍ

 تًًَسا يُنُجماض بؤ نُ بطُضِيًَُٓوَ شيٓطُيٍُ ُٓو وغُضزََُ ُٓو بؤ زَبٌَ تًَبطُئ،
 يُ ثًَىيػتُ. عُضَبًسا زووضطٍُ ًُْطُ يُ ظايًين سُوتٌَُ غُزٍَ واتا: زَضنُوتىوَ

 ْا، ُٓطُض تًَبطُئ، ضاغتًًُناًْإ ْوؾُنإ يُ ُٓوٍَ بؤ بني، غاتُوَختُنُيسا
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 ًََصوويٌ طُوضٍَ َُٖيٍُ ثًَؿىو، َاْاناٌْ بؤ زَبني ًَٓػتا َاْاناٌْ زَغتبُضزاضٍ
 غُزٍَ تا سُوتُّ غُزٍَ ًَْىإ َاوٍَ زَبٌَ بًًََني، با يإ. زَنُئ تطغٓاى دُضطربِو

. خاياْسووَ ظؤضٍ ناتٌ قىضٓاٌْ، زَقٌ ضُغجاْسٌْ ضىْهُ وَضبططٍ، ُْٖس بُ زَيُّ
 يُ وؾُنإ واتاٍ بطِوايُزائ يُو ًَُُٓ. بًٌََ نُيُثىوضَنُ ظَاٌْ زَضباضٍَ ؾت َُٖإ

 وَنى ُٖض َُسفىظزا ُْدًب يإ سىغًَٔ تُٖا يُغُضزٌََ غُظايٌ يإ داسع زَقُناٌْ
 ْنُّ غُزَنإ، بُزضيَصايٌ عُضَبٌ ظَاٌْ وؾُناٌْ. ُٖضطًع ُْخًَط! تُوََاوُْ خؤيإ

 منىوُْ بؤ ُٖيُ، فُضَِْػٌ ظَاٌْ بؤ ٌيًََصوو فُضُْٖطًَهٌ طؤضِاوَ، َاْاناًْإ ظؤض
 ْْؤظزَّ يإ ُٖشزَّ غُزٍَ يُ واتانٍُ ُٖيُو ؾاْعٍَ غُزٍَ وؾٍُ واتاٍ َُٖإ

 يُطٍَُ بَُياّ ُْطؤضِاوَ، وؾُنُ خىوزٍ. بُغُضٖاتىوَ ضٌ ضؤُْو بًػتًَُـ تُْاُْت
 ظَاٌْ بؤ ًََصوويٌ فُضُْٖطًَهٌ. زَطؤضِيَت َاْانٍُ ناتُناْسا، ْغُضزَّ طؤضِاٌْ

 .ًًُْ عُضَبٌ ظَاٌْ ًََصوويٌ فُضُْٖطًَهٌ ًَٓػتا تا بَُياّ ُٖيُ، َُٓيُاٌْ ًْٓٓطًًعٍ
 بؤ ضاغتُقًُٓ ططفتًَهٌ بُ ببىو ُٓو ضاغتًسا يُ زَضِواٌْ، يًٌَ ضؤٕ خؤضٓاوا بَُياّ

 ُٓوٍَ يإ ،ثُضطريِ عُملاًُْتٌ يُبُضاَبُض ٖعضَنٍُ بىو ُٓوَ ٖؤناضَنُيؿٌ. خؤضٓاوا
 يُزواٍ تُْاُْت ثًًَىابىو ُٓو. بىو ضَخُٓططاُْ بُعُملاًْهطزوو، خؤ زََئًَ ثًٌَ

. زًًََََٓت ُٖض ضؤساًًُْت ْٓايني ثطغٌ عُملاًُْتًؿسا ْضؤؾٓطُضٍ غُضنُوتين
 خؤضٓاوا يُ زيين بٌَ ضَوتٌ يإ خػت، ثُضاويَعٍ خؤضٓاوا نُ ُٓوَيُ َُُٓف

 .َاتُضيايًػتًًُ تُواو ضَوتًَهٌ نُ ضايطُياْسووَ،

 بريَُْساٌْ ضوؾسٍ، غُملإ نًَؿُنٍُ غُضَُٖيساٌْ زواٍ زيَُُٓوَ، بُبري ُٓوَ يًَطَزا
 غُملإ بؤ ضُثًٍَُ ُٓوٍَ يُبُض زَضِواٌْ، ٓاضنؤًْإ يُ ضم، يُ ثطِ ضاويَهٌ بُ خؤضٓاوا
 يُ يؤَؤْس ضؤشْاٍَُ بؤ ٖات ْاوزاضَنُيُوَ طفتىطؤ يُزواٍ َُُٓف! ُْزا يٌَ ضوؾسٍ

 بؤضٌ؟. ًَٖٓا خؤيسا بُزواٍ تىْسٍ ضَخٍُٓ طفتىطؤنُ. 1989 ٓازاضٍ 15ٍ ضيَهُوتٌ
 َُٖيُيُنٌ يُ ظياتط ضؤَاُْنُيسا يُ ضوؾسٍ غُملإ" وتبىوٍ ضاؾهاوٍ بُ ُٓوٍَ يُبُض

 زَبىو غًفُتُف بُّ ُٖض ثريؤظَ، َىغًَُاْإ بؤ ثًَغَُبُض، ناضانتُضٍ. نطزووَ غازٍَ
 بَُياّ" ُٓبُزيًُناًْؿسا خُياَئاًََعَ نتًَبُ ْضؤَإ يُ تُْاُْت بطرييَت، يٌَ ضيَعٍ

 زََيًَت نُ نطز، تىوضَِ فُضَِْػاٍ ضؤؾٓبرياٌْ نطزووَ قػُيُنٌ ناتسا يَُُٖإ
. زَنات بًَُٖع ًٓػالّ يُ ساَيًبىوٕ بُز َطؤظ، َافُناٌْ بؤ خؤضٓاوايٌ تًَطِواًْين"

 تُواو زابطِاوَو ازخى َافُناٌْ طؿيت بؤضىوٌْ ْتًَطِواْني يُ ضىْهُ بؤضٌ؟
 نُوتؤتُوَ يًٌَ عُملاًُْتٍُ ْضؤؾٓطُضٍ ٍُعُقًَُٓو  ُٖضوَٖا. َاتُضيايًػتًُ
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 ٓاضنؤٌْ يًَطَزا. نطز تؤَُتباضّ طُوضَيُ ضؤسًُ َُْعُٓوٍ زابطِاُْ ُّٓ بُٖؤناضٍ
 بُٖا نطؤنٌ يُ ضَخٍُٓ. نطزووَ ظياز بؤ ٍ"تؤظيَو" زَوتطيَت وَى َاَؤغتاَإ

 يُ زاوا ًَطًٌ ُْٓسضيًُ ٓاغتٍُ ُٓو طُيؿتُ بابُتُنُ ناتُزا يُو. ططت خؤضٓاوايًُنإ
 َُُٓ دُظآري، يُ طىْسَنٍُ بؤ بطُضِيَتُوَ ْدًَبًًًَََٗت فُضَْػا بهات ٓاضنؤٕ

 ْضؤشَُٖياتٓاؽ باؾرتئ يُ يُنًَهُ ًَطًٌ ُْٓسضيًُ ُٖضضُْسَ يُناتًَهسايُ
. ًًُْ َىغًَُاْإ ْعُضَب بُ بُضاَبُض ضقًَهٌ ًٖض خؤٍ وَى عُضَبٓاغُنإ،

 ُٓزَبٌ ْدىططايف نُيُثىوضٍ تىيَصيُٓوٍَ ْخىيَٓسٕ يُ خؤٍ تٌَُُْ بُثًَطُواُْوَ
 ْعُضَبٌ تىيَصيُٓوٍَ ْخىيَٓسٕ بُغُض طُوضٍَ ضانُيُنِ بطزووَ، بُغُض ًَُُٓزا

 غىنايُتًهطزُْنٍُ يُ ثطِ ضريؤنُ غُضَُٖيساٌْ يُطٍَُ ططشيًُنُ بَُياّ ُٖيُ، ًٓػالًَسا
 نطز، تؤَُتباض فُزًَََتايًػت بُ ٓاضنؤًْإ ُْٖسيَهًإ بططَ ضوويسا، ضوؾسيًُوَ غُملإ
 يُ ٓاضنؤٕ ُٖضضُْسَ زَيًَني، َُُٓ! ُْنطز ضوؾسٍ غُملإ يُ بُضططٍ ضىْهُ

 بُغُض زَنطز ْىيًَُناٌْ ضَخُٓيًُ ًَتؤزَ نطزٌْ دًَبُدٌَ زاواٍ ضاوثًَهُوتُٓنُيسا
 دًَبُدٌَ َُغًشًسا نُيُثىوضٍ بُغُض ُٓوضوثازا يُ ُٖضوَى ًٓػالًَسا، نُيُثىوضٍ

 نتًَبُ بؤ ضُثًَُ زَياُْويَت ٓايا زَويَت؟ تطيإ ضٌ ظياتط يَُُ نُواتُ. نطا
 ثًَىَضٍ بُ تُْاُْت طاَيتُداضِيًُ َُُٓ بسات؟ يٌَ ؾُيتاٌْ ٓاياتٌ طاَيتُداضِيًُنٍُ

 ْوضوشاْسٕ بُالٍ َُيًٌ باوَضِثًَهطاو، شيَسَضيَهٌ ًٖض بٌَ نتًَبًَهُ. ضؤَاًْـ ُٓزَبٌ
 غىنايُتًهطزُْوَ، ْغهاْساٍَ بُٖؤٍ ُٖيُو بَُٓا بٌَ ضَخٍُٓ َاْاو بٌَ تىضَِنطزٌْ

 َُٖىو ُّٓ ُْبىوايُ خىَُيين فُتىانٍُ ُٓطُض نُ. زَطُضِيَت ْاوباْطسا بُزواٍ
 زََطزو خانُنُيسا يُ نتًَبُنُ ُْبىوايُ َُُٓ ُٓطُض. ُْزَبىو زضوغت بؤ ْاوباْطٍُ

 بؤضىوٌْ يإ َٔ بؤضىوٌْ تُْٗا َُُٓ. زَخطا ثُضاويَع زَبىوَو يًٌَ ضقًإ زَنطاو يُبري
 يؿُ،"ًَٖطْاْسظ نطؤظ ًَطًٌ" ًٓػجاٌْ عُضَبٓاغٌ ضاوبؤضىوٌْ بَُيهى ًًُْ، ٓاضنؤٕ
 Miguel Cruz....831 الثُضَِ فُضَِْػٌ، ظَاٌْ بُ بهُٕ طُوضَنٍُ نتًَبُ غُيطٍ

Hernandez: histoire de la pensee en terre dIslam.Editions desjonqueres. 

Paris. 2005. P.831 

. ُْبىو َُٖيُ بُتُواوَتٌ ًَطًٌ ُْٓسضيًُ َُٖيىيَػتُنٍُ ًََصوو، بؤ ْبُُٖم بَُياّ
 باغِ ُٖضوَى نطزووَ، ظيازَضِؤيٌ عُملاًًُْتسا يُ ضَخُٓططتٔ يُ َاَؤغتاَإ ٓاضنؤٌْ
 تا! ضؤؾٓطُضيًُ زشٍ يا َؤزيَطًَْتُ زشٍ ُٓو وابىوَ ثًًَإ خَُيو ٓاغتًَو تا نطزووَ،
 يُ ُٖبىوَ، فُضَِْػٌ عُملاًًُْتٌ يُ ضَخٍُٓ ٓاغتُ ُّٓ تا بؤضٌ ْاظامن ًَٓػتاف
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 ضَخُٓيًُناٌْ ًَتؤزَ ْىيَرتئ  ناتًَهسا
 زَنطاو دًَبُدٌَ تًَسا ًٓػالًَُاٌْ نُيُثىوضٍ

 ْضُقبُغتىويٌ بطِوايٌ وؾهُ ْزؤطُا يُ
 طىَاٌْ! نطزووَ ضظطاضٍ زضيَصخايُٕ، زاخطاويٌ

 ثُضِطري بُعُملاًْهطزووٍ خؤ نُ ًًُْ تًَسا
 بَُياّ ُٖيُ، ضاغتهطزُْوَ ضَخُٓو بُ ثًَىيػيت

 ضؤؾٓطُض عُملاًًُْتٌ ٖعضٍ ؾًَىَيُى بًُٖض
 ٓاضنؤٕ ُْبىوايُ، َُُٓ ُٓطُض ضىْهُ. ْا

 بُغُض ْىيًَُنإ ضَخُٓيًُ ًَتؤزَ ُْيسَتىاٌْ
 يًَطَزا. بهات ثُيطَِو ًسآًػالَ نُيُثىوضٍ

 يًٌَ ُٖيُو غُيط ثاضازؤنػًَهٌ ْزشيُنٌ
 ضووٕ خاَيُ ُّٓ ُٓوٍَ بؤ ساٍَ بُُٖض. تًَٓاطُّ
 ْٓاضنؤٕ ًَْىإ ثُيىَْسٍ ضىْهُ ُٖيُ، ظؤض ضاظُنطزٌْ يًَهساُْوَو بُ ثًَىيػيتبًَتُوَ 
 ُْبىوَ، الواظ نُغايُتًًُنٌ ْٓاغإ َطؤظًَهٌ ٓاضنؤٕ. يُنالنطزَوَ خؤضٓاواٍ تُواوٍ
 خؤٍ ثطيَػتًصٍ ثايُو بىو، طُوضَ بًَُٖعو ظؤض نُغايُتًًُنٌ ثًَطُواُْوَ، بُ تُواو
 زَياْعاٌْ ْزَتطغإ يًٌَ نُ ُٓواٍُْ زَغُثاْس، فُضَِْػازا ُٓنازميػتُناٌْ طُوضَ بُغُض
 طُيؿتبًَتُ عُضَب يإ َىغًَُإ ضؤؾٓبرييَهٌ ًٖض ثًَُىاًًُْ. ضُْسَ ٖعضيًُنٍُ تىاْا

 .طُيؿت ثًٌَ خؤضٓاوازا يُ ٓاضنؤٕ َُُزنُ حم بُضظٍَ ٓاغتُ ُوٓ

 يُزَغتسا، ثطِؤشٍَ خاوَٕ نؤََُيًَو بَُسوايًاُْ ًٓػالٌَ ْعُضَبٌ دًٗاٌْ/خ
 تُضخإ عُقٌَ بؤ طُضِاُْوَ ْىيَبىوُْوَو ثُياٌَ بؤ خؤيإ ناتٌ ُْٖوٍَ نُ يُواٍُْ
 حمَُُز حمَُُز، ساز ُٓيكاغِ ُٓبى ْدابطٍ عابس حمَُُز وَى نطزبىو،
 زوايٌ نؤضٌ زواٍ يُ ضًًُ عُضَبٌ ٖعضٍ بؤ تؤ ًَتؤزيًاٍُْ َُٖيػُْطاْسٌْ...ٓاضنؤٕ

 ُٓوٍَ بؤ ناَُيُ ثطِؤشاُْزا يُّ دىإ ْباف ؾيت.. بىاضَزا؟ يُّ تطيـ  نُغاٌْ َُٓاُْو
 ببُغتًَت؟ ثٌَ ثؿيت ًَٓػتا ُْوٍَ
 بططَ بسََُوَ، وََياٌَ ضاوثًَهُوتٓسا يُى يُ ْاتىامن طُوضَيُو ثطغًاضيَهِ َُُٓو: 

 حمَُُز ثطِؤشَنٍُ يُ تُْٗا ًِْ، ٓاطازاض باف بُؾًَىَيُنٌ ضىْهُ ْايُّ، زَضَقُتٌ
 َُٖىو ططْطٍُ ؾتُ ُٓو ثًَُىايُ بَُياّ ٓاطازاضّ، دابطٍ يُوٍَ ٓاغتًَو تا ْٓاضنؤٕ

 الغايًهطزُْوَ، ُْى ْىيَبىوُْوَيُ دًًََٗؿتبًَت ًَُُٓيإ بؤ عُضَب ضؤؾٓطُضاٌْ
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 سىنٌُ بُ ضاغتُ،. نُيُثىوضَنُ بؤ ًاُْْعُقاَل تًَطُيؿتين طٍَُيُ ُتًَهَُيبىوْ ثًَىيػيت
 بُغُض ًٓدىاٌْ -غُيُيف يإ نؤٕ، تًَطُيؿتين ًََصوويٌ، ْخىوزٍ ضُقبُغتين
 بُضزَواّ غُض تا َُُٓ بَُياّ ،ظاَيُ ساضؤؾٓبرياًْؿ ظؤضبٍُ بُغُض بططَ دَُاوَضزا،

 يُ ُٓوٍَ وَى ضووزَزات ًٓػالَسا يُ َُعطيفٌ ؾؤضِؾًَهٌ زضَْط، يا ظوو. ْابًَت
 ؾؤضِؾُ ُّٓ يُطٍَُ زَبٌَ طُوضَنإ ٓايًُٓ َُٖىو ضوويسا، خؤضٓاوايًسا َُغًشًًُتٌ

 ًٓػالَسا بُغُض تُْٗا قػُيُ ُّٓ بٔ، تًَهٍَُ طُوضَيُزا يًُُٓثػتُؤيؤش َُْعطيفٌ
 دًَبُدٌَ خؤضَُٖياتًؿسا ٕاوايًٓخؤض َُغًشًًُتٌ بُغُض بَُيهى ْانطيَت، دًَبُدٌَ
 ضؤؾٓطُضيٌ غُخيت تاقًهطزُْوٍَ تىوؾٌ خؤضٓاوايٌ َُغًشًًُتٌ تُْٗا بُ. زَنطيَت

 ْزميىنطاغٌ غُضزٌََ يُطٍَُ بتىاًَْت تانى بطؤضِيَت بريوباوَضَِناٌْ بىو ْاضاض بىوَو
 يُ ُٓويـ بُضِيَطاوَيُ، ًٓػالّ بَُياّ.. بطىجنًَت بىوْسا ٖاووَياتٌ َْطؤظ َافُناٌْ

 ًٓػالًَُإ ْعُضَب طُالٌْ ضاغتُ. زَبًَت ْىيَبىوُْوَ زووضاضٍ زاٖاتىوزا غاَياٌْ
 بطِوايُزاّ يُو. زاوَ ًََصوويإ زَضطاٍ يُ بَُياّ ًََصووَوَ، ْاو ُْٖاتىوُْتُ ًَٖؿتا

 ُْنطزووَ، خؤيإ قػٍُ زوا ًَٖؿتا عُضَب ضيَطانُ، غُضَتاٍ زَبًَتُ ٓايًين، ضيفؤضٌَ
 غُضزٌََ ناتٍُ ُٓو. ُْٖاتىوٕ ًَٖؿتا عُضَب! غُضَتاف قػٍُ تُْاُْت بططَ،

 عُضَب ظيَطِيين غُضزٌََ داضيَهًرت بُزَغتسيَت، ًٓػالٌَ ٖعضٍ ًْٓػالّ ْىيَبىوُْوٍَ
 يُ َُضانًـ يُ ضوؾس ًٓنب َُضطٌ تا غُزَو ؾُف َاوٍَ بؤ ًٓػالّ. زَضزَنُويَتُوَ

 تط داضيَهٌ بؤضٌ. بىوَ ؾاضغتاٌْ ِعُقًَ زضَوؾاُْوٍَ ْظاْػت ٓايًين ،٩٩١١ غاَيٌ
 دًٗإ بُ ثًَؿهُف بُضظٍ ضَوؾت ْؾاضغتاًًُْت َُؾدَُيٌ ُٓوٍَ بؤ ْاطُضِيَتُوَ

 نُ خؤضٓاوا بُثًَطُواٍُْ زواوَ، يُ ُْى خؤياْسايُ، يُبُضزٌََ عُضَب ٓايٓسٍَ بهات؟
 .بىوَ ثري تَُُُْوَو ضىوَتُ بططَ تًَطبىوَ، ًََصووزا ْاو ضىوُْ يُ

 يُ ٖعضيًُنإ ثطِؤشَ ظؤضٍ ُٖضَ بُؾٌ يُو باضيُوَ ضًًُ نُ تؤ يًَهساُْوٍَ/ خ
 ًَْىاًْاْسا يُ ْانؤنٌ ْدًاواظٍ ضاززَيُى تا َوبىو نُيُثىوض زَضباضٍَ عُضَبًسا دًٗاٌْ
 نًتىض؟ زَضباضٍَ بىوَ ًَتؤزيًُنُيإ َُٖيىيَػتُ بُٖؤٍ

 ثٌَ زَغت ؾاضغتاًًُْوَ ضووٍ يُ ْاتىاْني ًَُُٓ نُ ٓاؾهطايُ، ْضووٕ ظؤض ٖؤناضَنُ: و
 ُْنُيُٓوَ يُنال نُيُثىوضيًُزا ضُغجاويًُ ُٓو يُطٍَُ خؤَإ سػابٌ بُضيُوٍَ بهُئ

 نُ وايُ قىضؽ ظجنرييَهٌ وَى َُُٓ. ضيَططٕ ثًَهطزمناْسا زَغت ُٖغتاُْوَو يُبُضزَّ نُ
 َٔ ٓاظازيٌ: بًًََِ ْبهُّ ٖاواض نُيػىّ ٓىّ وَى خُضيهُ. بُغتىوَ ًٍَُُٓ ثًٌَ ْزَغت
 .ططإ ْغُخت ُْى زَويَت ٓاغامنإ ٓايًًَٓهٌ! بهُ ضَٖا زَغتُنامن بسَو
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 ْنُيُثىوضيٌ ًَٖعَ داضيَو َُٖىو. ْاتىاْني بَُياّ ُٖغتًُٓوَ، زََاْىيَت ًَُُٓ
 ضؤؾٓطُضاُْ يًَهساُْوٍَْ ضاظُنطزٕ ُٓطُض. زََاْطُضِيَُٓٓوَ زواوَ بؤ ثًَطُواُْيًُنإ

 ؾاضغتاًُْإ زَغتجًَهطزٌْ ُْنُويَت، غُض نؤْسا ْتاضيو يًَهساُْوٍَ ْضاظُنطزٕ بُغُض
 يُ ظياتط ْىيَُاْسا ًََصووٍ يُ وَى يُْاوزَضًَت، يإ ،يُباضزَضًَت ْْابًَت غُضنُوتىو

 بًين، عُبسويٓاغطّ دَُاٍ غُضؤى يىتًىب يُ بُضيَهُوت بَُسوايًاُْ. ضوويساوَ داضيَو
 زَنطز، قػٍُ شٕ زؤخٌ زَضباضٍَ غًُنيَى ًٓدىإ ضيَبُضٍ يُطٍَُ طفتىطؤيُنٌ ضيُغُ

 ُٓو بهُئ، تًَهٍَُ يُنرت بؤضىوُْناٌْ ضاو تانى الٍ بؤ بىوّ ضىو زََيًَت ٓاغطعُبسوي
 ْزََُقايٌَ زواٍ عُبسويٓاغط. بىو شٕ باَياثؤؾٌ ُٓويـ نطز، ؾيت يُى زاواٍ تُْٗا

 ثعيؿهًًُ نؤيًصٍ يُ نُ نطُنُت ْاتىاٌْ تؤ بَُياّ" وتىوَ ثًٌَ ًَْىاًْإ طفتىطؤٍ
 بهُّ ًَػطٍ ٓافطَتٌ ًًَؤٕ زَيإ بهُيت َٔ يُ زاوا زَنطٍَ ضؤٕ باَياثؤف، بُ بهُيت

 يُنُجماضَ. زا ضووزاوَنُ طًَطِاُْوٍَ بُ زضيَصٍَ بُثًَهًُُْٓوَ غُضؤى زواتط! باَياثؤف بُ
 ْدىإ يىتًىبًَهٌ. ببًِٓ َطؤيًُ ناضيطُضو ؾًَىَ بُّ عُضَبٌ ُْتُوَيٌ ضابُضيَهٌ

 ظؤضبُيإ ثًَؿُىايُ. بًبًٓٔ عُضَب ضؤؾٓبرياٌْ غُضدُّ ًٖىازاضّ غُضغىضًَُِٖٓضَ،
 تُْٗا بُ ؾهاْس عُبسويٓاغطٍ دَُاٍ ثؿيت ُٓوٍَ بطِوايُزاّ يُو خؤّ َٔ. بًًٓبًَتًإ
 ثًٍُ بُ ضَْطُ بىوَو ًًُٓـًَىغً ًٓدىإ بَُيهى ُْبىو، سىظَيطإ ثًَٓذٌ ًْٓػطِآًٌ

 زشايُتًهطزٌْ بُٖؤٍ. نطز غُضقاَيًإ ثًالْطًَطِيًُوَ ْبُزََُقايٌَ. بٔ بىو ُٓوإ يُى
 ثطغُ يُ نطزو ثُضيَؿاًْإ ْغُضطُضّ ططتبىويُبُض، ضؤؾٓطُضيًٍُ ثًَؿهُوتىوَ ًًََُٖ ُٓو

 َُٖىو يُ بُضططٍ َٔ ًًُْ ُٓوَ َاْاٍ َُُٓ. خػتُوَ زووضيإ غُضَنًًُناْسا
 ْيًربِاَيٌ ٖعضٍ بُغُض ظاَيبىوٌْ ْثؤيًػًًُنٍُ ضشيَُُ. بهُّ عُبسويٓاغط زَوَناٌْنط

 بؤ ٓاضَظووَنٍُ ْويػت يُ بَُياّ. طُوضَبىوٕ َُٖيٍُ ٓاظاز، ٓؤثؤظيػًؤٌْ ْفطَسعبٌ
 ُٓوَف. بىو ضاغتطؤ تُواو عُضَب ضيًَٓٓػاْػٌ ؾهؤو ْعُضَبٌ يُنًَيت بُزيًَٗٓاٌْ

 زازَثؤؾًَت قص باَياثؤؾًًٍُ ُٓو ًْكامب، زشٍ بَُيهى ًِْ، باَياثؤؾًٌ زشٍ َٔ نُ زََيًَِ
 شٕ بُ ضَوُْقًَو ْدىاٌْ ظؤضداض بُثًَطُواُْوَ، ْانات، بًَعاضّ ؾًَىَيُى بًُٖض

 خبُُْغُض فؿاض باَياثؤف، شْاٌْ ُٓوَيُ، ضَتًسَنَُُوَ نُ ؾتٍُ ُٓو بَُياّ. زَبُخؿًَت
 زيين بٌَ ْؾُضَِف بُبٌَ ٓاَاشَ ًَُٖاو يُؾًَىٍَ يإ بُضاؾهاويٌ غفىضو شْاٌْ

 يُ ْايابٍُ يًَبىضزَيًُ ُٓو خؤؾبُختاُْ ًًُْ، قُبىَيهطاو َُُٓ بهُٕ، تؤَُتباضيإ
 نًَؿُيُى ًٖض بُبٌَ زَزات غفىض ْباَياثؤف ٓافطَتاٌْ بُ بىاض يُٓاضازايُ َُغطيبسا
 ناتصًََطِيَهت ًْى تُْٗا زَضنُويَت، بؤ ضاغتًًُت ُٓو ُٓوٍَ بؤ. َُٖيبهُٕ بُيُنُوَ
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 خؤت بُضاوٍ تانى بهُيت، ثًاغُيُى َُغطيبسا ؾُقاَُناٌْ بُ ، بؤ ُٓوَّثًَىيػتُ
 يُ نُ ًْكابٍُ ُٓو بَُياّ. تؤيًَطاْؼ ْثًىضِايًعّ: ضازَنًَؿًَت غُضجنِ ؾتُ ُّٓ. بًبًًٓت

 بؤ َُطُض تُْٗا ًًُْ، قُبىَيهطاو ُٖضطًع زازَثؤؾًَت، شٕ قاض شيَط تا غُضَوَ تُوقٌ
 وا نُ نُؽ ُْٖسيَو بُثًَطُواٍُْ ًٓػالٌَ، ُْ ُقىضٓاًًْ ُْ َُُٓ بُُٖضساٍَ، شْإ،ثريَ

 .تًَطُيؿتىوٕ

 تُْطصٍَ خػتؤتُغُض تًؿهت ْىوغًُٓناْتسا يُ ُْٖسيَو يُ ثًَؿرت/خ
 بُ ثُيىَْسٍ تُْٗا بُ تُْطصَيُ ُّٓ ٓايا. ًٓػالًَسا دًٗاٌْ يُ فَُسًَََٓتاَيًعّ

 طُالٌْ نُيتىضو غُضدُّ بُغُض زَؾٌَ زياضزَيُنُ يإ ُٖيُ؟ ًٓػالًًَُوَ دًٗاٌْ
 بني؟ ضظطاض يًٌَ زَنطٍَ ضؤٕ بطؿتًَٓطيَت؟ زًْازا

 بؤ ْانطيَت، ضاضَغُض ُْوَ زوو ُْْوَيُى بُ طُوضَيُ، ظؤض فُزًَََٓتايًعّ نًَؿٍُ: و
 بؤ فُْسًَََٓتايًػيت ُْضيتطُضايٌ تًَطُيؿتين ضىْهُ زَنًَؿًَت، زضيَصَ ُْوَ ضُْسئ
 اليٌُْ بُغُض ؾتُ ُّٓ. ضُغجاوَ بُنؤََُيُاْسا ُٓقًًًَُتٌ يُ غاَيُ غُزإ ٓايني،

 . زَبًَت بُدٌَ دٌَ َُظُٖبًَهسا ْططووخ َُٖىو ُْٓباظٍ ْؾًعٌ ْغىْين

 ٓايٓسَيُنٌ يُ َُٖيىَؾاْسُْوٍَ ُٖيُ، غُخت ظؤض بىوٍ بُبُضز برينطزُْوَيُنٌ
 زَتىاًَْت يًَٗاتىويًُنًًُوَ تىاْاو َُٖىو بُ ٓاضنؤٕ تُْٗا بُ ظَمحُتُ، ْعيهسا

 ُْزاوَ، ًٓػالٌَ فُْسًَََٓتايًعٌَ بُ ططْطًِ تُْٗا خؤّ، َٔ بَُياّ. َُٖيًىَؾًًََٓتُوَ
 ُٓوٍَ بؤ نتًَبِ ضُْسئ بططَ زاوَ، َُغًشًـ فُْسًَََٓتايًعٌَ بُ ططْطًِ بَُيهى

 يإ" ُٓوضوثٌ ضؤؾٓطُضيٌ بؤ زَضواظَيُى:" يُواُْ نطزووَ، تُضخإ زووًََإ
 بابُتُزا يُّ خؤّ شياٌْ.. ٖتس"..ُٓوضوثا يُ فُْسًَََٓتايًػتُنإ ْضؤؾٓطُض ؾُضَِنإ"

 ثًَهًَٗٓاٌْ ثًَىيػيت زَضباضٍَ داضيَو يُ ظياتط.. بُضزَواَِ ًَٓػتايـ تا بطزووَو بُغُض
 ضؤؾٓطُضيٌ ظاْػيت" يإ نطزووَ، قػُّ" بُضاوضزناض فُْسًَََٓتايًعٌَ" ظاْػيت

 بىوٌْ فُْسًَََٓتاَيٌ يُ تا تؤ، ُٓوَيُ يَُُزا َُبُغتِ. ًًُْ دًاواظيًإ" بُضاوضزناض
 ُٖيُ ضًين ثُْسيَهٌ تًَٓاطُيت، خؤت بىوٌْ فُْسًَََٓتايٌ يُ تًَُٓطُيت، تط ُٓواٌْ
 زاخطاويًُ ْخؤت يُ ُٓطُض ضاغتُ، َُُٓف" تًَٓاطات ُْنات، بُضاوضز ُٓوٍَ" زََيًَت

 ُْنطيًَتُوَ، بُغُضياْسا ُْْخىيًَٓت تط ُٓواٌْ بريوباوَضٍِ و زَضُْضًت نُيُثىوضيًُناْت
 .تًَبطُيت خؤت خىوزٍ يُ ثًَىيػت وَنى ْاتىاٌْ

 يًَهُوتُناًًُْوَ ْعُضَبٌ بُٖاضٍ ضووزاوَناٌْ بُٖؤٍ عُضَبٌ ْاوضٍُ/ خ
 ططتُٓزَغيت زَغَُيات ططْطرتيًٓإ بًًٓىَ، بُخؤيُوَ طُوضٍَ طؤضِاْهاضيًُنٌ
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 يُُْٖسيَو غُضباظٍ الغاضيٌ ْغُضنًَؿٌ ُٖضوَٖا وَياتسا، يُُْٖسيَو ًُٓػالًًَُناْ
 طؤضِاْهاضيًاٍُْ ُٓو غطوؾيت ٓايا َُٖيسَغُْطًًَٓت؟ زؤخُ ُّٓ ضؤٕ..زيهُزا وَياتٌ

 يإ عُقًَاًًُْت، ٓاضاغتٍُ بُ نطاُْوَ ٖؤٍ زَبًَتُ تًَسَثُضِيَت ثًًَاْسا عُضَبٌ دًٗاٌْ
 زَبات؟ ٖعضٍ زاخطاويٌ ْعُقٌَ ْآاَازَيٌ ْزاخطاوٍ ْفُْسًَََٓتايًعّ بُضَوَزؤخُنُ 

 ضاثُضِيُٓ" ْاوًْؿاٌْ بُ تُواوّ نتًَبًَهٌ: و
 بؤ "ًََصووزا فُيػُفٍُ ضؤؾٓايٌ يُشيَط عُضَبًًُنإ

 بًَاونطاوَناٌْ ْضاخ يُ. نطزووَ تُضخإ بابُتُ ُّٓ
 نُ يُوٍَظياتط  ثًَُىاًًُْ. 2013 ايػاقٌ، خاٍُْ
 نطزووَ، باغِ وضزَناضيًُوَ ْزضيَصٍ بُ يُويَسا

 بُٖؤيُوَ بًًََِ زََُوٍَ تُْٗا. بًًََِ ْىٍَ ؾتًَهٌ
 بُ تًَجُضِئ بُبٌَ ُٓوَيُ َُبُغتِ نطز، ضاضَغُضَإ

 بؤ ًٓدىإ فُضَاْطَِوايُتٌ ْفُْسًَََٓتايًعّ قؤْاغٌ
 ثطيَػتًصَ ُْٖيبُت ُْبًٓطاوو ُٓو نىضت، َاوَيُنٌ

. الُْزَضىو زََايُوَو ُٖض خؤيإ غُض ثريؤظٍَ
 خَُيو ُٓوٍَ بؤ بهُٕ، فُضَاْطَِوايُتٌ زَبىو

 َُٖىو غًشطيٌ عُغايُنٌ زاض بُ ْاتىأْ َْطؤظٔ تط خَُيهٌ وَى ُٓواًْـ بًبًًَٓت
ُٓوَ بىو نُ  ُٓويـ نطز، ٓاؾهطا زيهَُإ ؾتًَهٌ ثاؾإ. بهُٕ ضاضَغُض نًَؿُنإ
 ْبُضيُنهُوتٔ َؤزيَطْسا دًٗاٌْ يُطٍَُ ٓايني، زَضباضٍَ نؤُْناًْإ ويَٓانطزُْ ْبؤضىوٕ
 زوو زواٍ َُُٓف طُضِاْسَوَ، زواوَ بؤ ًٍَُُٓ ْزضوغتهطزئ بؤ ططفيت نًَؿُو ضُْسئ

 زضومشٌ ًًُْ تًَسا طىَاٌْ. ضووبسات َُساَيُ ضيًَٓٓػاْػسا بُغُض تًَجُضِئ غاٍَ غُز
 ٌْٖ َىغًًُني ًٓدىاٌْ ًٓػالٌَ بَُياّ ضاغتُ، ظؤض ضاززَيُنٌ تا" ضاضَغُضَ ًٓػالّ"

 ًٓػالٌَ ضؤؾٓطُضَنإ، ًٓػالٌَ بَُيهى ْا، خىَُيًًُٓنإ ٌٖ ْغُيُفًًُنإ
 نُ ُٓو ؾاضغتاًُْتُّ زضَوؾاُْوٍَ نؤضزؤباو بُغساو ًٓػالٌَ ظيَطِئ، غُضزٌََ

 فزيهُ ٌضاظُنطزًَْه غُضَُٖيساٌْ بُ تُْٗا. ضىوَ يُزَغتُإ ثىوناُْوَوَ يُغُضزٌََ
. زَضبطني خىاضزووَ طريَإ تًًَسا تَُيُظطُيٍُ يُو ْاتىاْني ،ضاغت ٓايًًَٓهٌ بؤ ُْبًَت

 ،ٓاضنؤٕ ٖعضٍ. بىوَ ٖاوناض زَضنُوتُٓزا يُّ ظؤض ٓاغتًَهٌ تا ٓاضنؤٕ حمَُُز ثًَُىايُ
 .يُضووْانٌ تًؿهًَهُ ضؤؾٓايًُنُ، ،َىغًَُاْاْسا ضَؾٍُ تاضنًًُ يُّ



 

 

  
 

 
 
 
 

 135   

  

 بعوتُٓوٍَ زواٍ يُ بَُياّ ،بىوَ ٓاؾٓا فُْسًَََٓتاَيٌ باضططشٍ بُ ُٓوضوثا َُٖيبُتُ/ خ
 ٖعضو ثاؾُنؿٍُ زواٍ يُواٍُْ ظؤض. تًَجُضِاْس ؾاضغتاًًٍُْ ثُتا ُّٓ ٓايًُٓوَ ضيفؤضٌَ
 دًٗاٌْ ضووزاوَناٌْ زَضباضٍَ تىيَصيُٓوَيإ ضيًَٓٓػاْؼ، ثًَؿُْطاٌْ تًَعَناٌْ
 زاواٍ زيهُ نُغاٌْ ُْٓفغاٌْ دَُايُزيين ْتُٖتاوٍ وَى نطزبىو، ًٓػالٌَ
 ْبًٓازْإ ثطؤغٍُ بؤ ثًَىيػت نًًًًَهٌ وَى زَنُٕ، ٓايًين ضيفؤضٌَ ْضانػاظٍ

 ًَٓػتا، ٓاضاٍ يُ زؤخٌ ثًَىيػتًًُناٌْ بُطىيَطٍَ تؤ بًًٓين بُ. ؾاضغتاٌْ ُٖغتاُْوٍَ
 نىيَىَ يُ زَبٌَدًازَناتُوَ  زيهٍُ ُٓواٌْ يُ ؾاضغتاًُْتٍُ نُيتىضو ُٓو بُطىيَطٍَ
 ؟بهات ثٌَ زَغت ًٓػالًَسا دًٗاٌْ يُ ٓايًين ضيفؤضٌَ

 ْظاْػيت ًَتؤزَ ْىيَرتئ ضؤؾٓايٌ شيَط يُ نُيُثىوض خىيَٓسُْوٍَ زووباضَ يُ ضيفؤضّ: و
 خؤٍ شياٌْ َُٖىو زضيَصايٌ بُ ٓاضنؤٕ نُ ُٓوَيُ َُُٓف. ثًَسَنات زَغت ًََصوويًُنإ

 بُغُض ضَخُٓيًٍُ -ًََصوويًُ ًَتؤزيًُتُ ُٓو واًًُْ َاْاٍ تايبُمتُْسيٌ. نطزوويُتٌ
. ْانطيَت دًَبُدٌَ ًٓػالًَسا نُيُثىوضٍ بُغُض ،نطا دًَبُدٌَ َُغًشًُتسا نُيُثىوضٍ

 ُٓطُض بسضئَ، ضَخُٓ بًَصيٓطٌ يُ طُوضَنإ ٓايًًًُٓ نُيُثىوضَ َُٖىو ثًَىيػتُ
 قؤضخهطزٌْ يُ ْاتىاْني زَضبطني، فُْسًَََٓتايًػتًسا ْزََاضطرييٌ زؤظَخٌ يُ ُْتىاْطيَت

 تُقًُٓوَ ُٓو يُزواٍ َُُٓف زَضبطني، ُٓواًْسيسا تُنفرينطزٌْ ضَٖاو ضاغتًٌ
 دًٗإ. بىوَتُوَ ضووٕ نُؽ ظؤض بؤ زَزضإ، ُٓجناّ ٓايني ْاوٍ بُ نُ ُٖضََُنًاُّْ

 ْاو زاخطاوٍ ثُضِطريو ضَوتٌ يُ ضَخُٓ بتىيًَُٓوَ، ظىَيًَني، تؤظيَو زَنات يٌَ زاواَإ
 يُ ثطِ تُقًُٓوَ َُٖىو ُٓو زواٍ يُ بُتايبُت خؤياُْ، َايف يَُُؾسا. بططئ خؤَإ

 ًَُُٓ. ضووياْسا ًٓػالّ يُ َُٖيُ تًَطُيؿتين بُْاوٍ يإ ًٓػالّ بُْاوٍ تىْسوتًصيًاٍُْ
 بَُيهى تؤَُتباضنطزْسائ، قُفُظٍ يُْاو غًَجتًَُبُضَوَ 11ٍ بُٖؤٍ تُْٗا ُْى ًَٓػتا
 يُخؤَإ بُضططٍ ُٓوٍَ بؤ. ضووياْساوَ زواتط ثًَؿرتو نُ ؾتاٍُْ ُٓو َُٖىو بُٖؤٍ
 ضاغتُقًُٓنَُإ ٓايًُٓ بؤ زيهَُإ يًَهساُْوَيُنِ ْضاظُنطزٕ ثًَىيػتُ بهُئ،
. ضُغجاوَ باوَو غاَيُ غُزإ غُيُفًًٍُ -ًٓدىاٌْ تًَطِوآًُْ يُو دًاواظ ُٖبًَت،
 بؤ ثًَؿًٓاضنطاوَ طُوضَو ُٓضنًَهٌ زاٖاتىو غاَيٌ ثُجنا تا ًَٓػتاوَ يُ َُُٓف

 ًٓػالّ ضانػاظٍ ْضيفؤضّ. ْابًِٓ ثُيُ بُ زيهٍُ ُٓضنًَهٌ ًٖض ْعُضَب ضووْانبرياٌْ
 ْٓايًُٓنإ بُضاوضزناضيٌ ًََصووٍ ظاْػيت ضؤؾٓايٌ يُشيَط يًٌَ تًَطُيؿنت واتا

 َُٖىو ُٓطُض ٖتس،.. ٓايني فُيػُفٍُ ْٓايًين يآٍُْرتؤثؤيؤش ْٓايًين ياٍغؤغًؤيؤش
 ْاوَوَزا يُ ُٓوا نطإ، دًَبُدٌَ نُيُثىوضيًُناْسا بٓطًُٓيًُ زَقُ بُغُض ًَتؤزاُْ ُّٓ
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 يُو َُبُغتِ خؤَإ، زَغيت يُ َُُٓف ،ُوَغُضَُٖيسَزات زضَوؾاوَ ضؤؾٓايًُنٌ
 نُ تُنفرييًٍُ زاخطاويًُ ُٓو. زَنات ضظطاضَإ غُزَيًُ ضُْسئ الٖىتًًٍُ زاخطاويًُ

 .ططفت بُ بىوَ دًٗإ تُواوٍ بؤ بَُيهى ًَُُٓ، بؤ ُٖض ُْى

 بُبٌَ ثُغٓسنطاوَ ًٓػالٌَ نُيتىضٍ زاَُظضيَُٓضٍ غُضضاوَو زَقٌ قىضٓاٌْ زَقٌ/ خ
 بُطىيَطٍَ ٓايًينْ ضيفؤضٌَ زَضباضٍَ قػُنطزٕ يُضىاضضًَىٍَ طىَاًَْو، ًٖض

 َُظُْ زَقُ ُّٓ يُطٍَُ َاََُيُ ضؤٕ ،زَشئ تًًَسا ًَُُٓ ناتٍُ ُّٓ ُناٌْثًَساويػتً
 ؟بهُئ

 ضيًَٓٓػاْػًَهٌ يإ ضيفؤضًََو ُٖض بؤ غُضَتايُ زَغتجًَهٌ خاَيٌ ثريؤظ قىضٓاٌْ: و
 ْىيَسا، ظاْػيت ضؤؾٓايٌ يُشيَط ضاظُنطزُْوٍَ يإ خىيَٓسُْوٍَ زووباضَُٖوَٖا . عُضَبٌ

 تُواوّ ناتٌ ًٖىازاضّ. عُضَبُ ضؤؾٓبرياٌْ ُٓضنٌ طُوضَتطئ زاٖاتىوزا غاَياٌْ يُ
 بٌَ تاظَو تُواو نُ. بهَُُوَ ضووٕ قىضٓإ زَضباضٍَ ٓاضنؤٕ تًؤضيٌ ُٓوٍَ بؤ ُٖبًَت
 يُياز الثُضٍَِ ضُْسئ ضىْهُ تُواوَ، نتًَبًَهٌ زاْاٌْ بُ ثًَىيػيت َُُٓ بَُياّ. ويَُٓيُ

 بُوٍَ ٓاَاشَزإ يُ بًَذطُ ًًُْ، ًٖطِ يًَطَزا. نطزووَ تُضخإ بابُتُ ُّٓ بؤ ُْنطاوٍ
 بابُتُزا يُّ ثًَىيػتُ بَُياّ. ْىوغًىيُتٌ بابُتُ ُّٓ زَضباضٍَ فُضَِْػٌ ظَاٌْ بُ نُ

. خبطيَتُغُض فُضَِْػًًُناًْؿٌ ًٓٓطًًعو َُْٓيُإ ضؤشَُٖياتٓاغاٌْ طُوضَ بُضٌَُٖ
 بُظَاٌْ بهُٕ" قىضٓاٌْ ًٓٓػهًؤثًَسياٍ" غُيطٍ. تًَسايُ طُوضَيإ ضؤؾٓايٌضىْهُ 

 . زيهُ غُضضاوٍَ ضُْسئ ُٖضوَٖا فُضَِْػٌ، بُ" قىضٓإ فُضُْٖطٌ" يإ ًٓٓطًًعٍ،

 ًَتؤزيًُتٌ ُٓطُض ْايُت، بُزٍ عُضَبًسا دًٗاٌْ يُ ٓايًين ضيفؤضٌَ ْضانػاظيٌ
 ًْٓٓذًٌ بُغُضُٓوَّ  ُٖضوَى ُْنطيَت، دًَبُدٌَ قىضٓاْسا بُغُض ضَخُٓيٌ-ًََصوويٌ

 ًََصوويٌ ضاظُنطزًَْهٌ ؾطؤظُو بُ ثًَىيػتًُإ ظؤض ًَُُٓ. نطا بُدٌَ دٌَ تُوضاتًؿسا
 .ثريؤظ قىضٓاٌْ بؤ ُٖيُ

 ًْٖطٌ ْناْت وَى بريَُْساٌْ طُوضَ ُٖوَيٌ يُزَضَجناٌَ خؤضٓاوايٌ َؤزيَطًَْتٍُ/خ
 خؤضٓاوايٌ َؤزيَطًَْتٍُ يُضٌ ضَخُٓ ًَٓػتازا يُ ٖاتُٓاضاوَ، زيهُزا ٌٖ ضؤغؤو

 نُ ًًُْ ٓاؾٓاَُٖيدًًػهاْاُْ  بُو خؤضٓاوايٌ َؤزيَطًَْتٍُ ٓايا َاْايٍُ بُو زَططيت؟
 بهطئَ؟ بًَُٖع وبهطيَُٓوَ ضاغت ُٓوٍَ بؤ ُٖوَيساُْ بُ ثًَىيػتًإ

 َؤزيَطًَْتٍُ ُْضيًًَُٓناٌْ يُ ضَخُٓططتٔ. ٓاَيؤظَ ْْاخؤف زضيَصو بابُتًَهٌ ُٓوَ :و
 بَُُف. ظاَيُ دًٗاْسا بُغُض ضىْهُ ططْطُ، ظؤض ْثًَىيػت ؾتًَهٌ خؤضٓاوايٌ

 يُغُضَتازا.. ُٖيُ دًٗاْسا تُواوٍ بُغُض ضَْطساُْوَيإ الزاُْناٌْ، ْغٓىوضبُظاْسٕ
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 فطاواخنىاظ، غُضنىتهُضيَهٌ بُ بىو زواتط بىو، ضظطاضنُضاُْ ْخُوف بٌَ َؤزيَطًَْتُ
 يُ ضَخُٓططتٔ بابُتٌ. ضووزَزات طُوضَناْسا بعاظُ َُٖىو يُ نُ ُٓوٍَ ُٖضوَى

 ضووْانبرياٌْ بَُيهى غُضقاَيهطز، عُضَبٌ ضووْانبرياٌْ تُْٗا ُٖض ُْى َؤزيَطًَْتُ
 ٓاالٕ ٍ"َؤزيَطًَْتُ يُ ضَخُٓططتٔ"نتًيَب بُ ٓاَاشَ يَُباضَيُوَ ططتُوَ، فُضَِْػًؿٌ

 زَضباضٍَ زَزَّ ًبؤط نًؤز دإ ْىوغًُٓناٌْ بُ ٓاَاشَ ُٖضوَٖا زَزَّ، تؤضئ
 زَضباضٍَ يىْىاض فطيسضيو ْىوغًُٓناٌْ ؾًَىَ بَُُٖإ". ضؤؾٓطُضٍ خًاُْتٌ"
 ظَاٌْ بُ بهطئَ نتًَباُْ ُّٓ ثًَىيػتُ ".دًٗإ غاضِيَصبىوٌْ" يإ" دًٗإ ُْخؤؾٌ"

 يُ ضَخُٓ خؤضٓاوا ضووْانبرياٌْ ضؤٕ بُوٍَ ٓاؾٓابٔ خىيَُٓضإ تانى عُضَبٌ
 خؤٍ ضاغيت يُضيَطَِوٍ نُ زَططٕ خؤضٓاوايًُ َؤزيَطًَْتُ ُٓو خؤضٓاواو ؾاضغتاًُْتٌ

 .اليساوَ

 .وتُت زوا/ خ

 خؤيسا يُناتٌ سسوز بال َؤَٓىٕ زاَُظضاوٍَ. ْىيًَُ زاَُظضاوَ ُّٓ ثًَُىايُ: و
 تاظَ ؾتًَهٌ ُٖبًَت ُٓوٍَ ٓاضَظووٍ ُْٖبًَت ثُياَُنٍُ بُ باوَضٍِ ثًَسَضًَت ٖاتىوَ،

 يُثؿتًُوَ ّضاغتطؤياُْ ْثاى ًْاظيَهٌ. بهات َىغًَُاْإ ْعُضَب بُثًَؿهُف 
 ظؤضٍ َُُٓ، بؤ بَُيطُف ،بطِواًَْت َىغًَُاْإ ًْٓػالّ ٓايٓسٍَ بؤ بُثُضؤؾُ...بًَت
 عُضَبًسا، دًٗاٌْ دًادًاناٌْ ؾىيَُٓ يُ نُ وؤضنؿؤثُناًُْتٌ ْنؤْفطِاْؼ نؤضِو

 ثُضاويَعيَهٌ بًَتى ُٓطُض. دًادًاناٌْ بًَاونطاوَ طؤظاضو ويَطِاٍ َُُٓو. زَبات بُضِيَىَيإ
 ُٓضنُنُيسا يُ ُٓوا زَنُٕ، ٖاوناضيٌ ضووْانبرياٍُْ تىيَصَضو بُو بسات ٓاظازٍ طُوضٍَ

 زووباضَنطزُْوٍَ بُ ًٓػالٌَ ْعُضَبٌ زؤخٌ ضظطاضنطزٌْ ضىٕ. زَبًَت غُضنُوتىو
 ْىيَىَ ٓايًين ٖعضيَهٌ ضيَطٍُ يُ بَُيهى ْانطيَت، ضابطزوو ناويَصنطزُْوٍَ يإ ًََصوو

 .بهطيَت ناض َُُٓزا ثًَٓاو يُ با ُْبًًٓىَ، بُخؤيُوَ ضؤؾٓايٌ ًَٖؿتا نُ زَنطيَت

 
 غاييت يُ 2020 غاَيٌ ٓابٌ َاْطٌ يُ غاظنطاوَو قابط أمحس َىالٍ يُاليُٕ وتىيَصَ ُّٓ: غُضضاوَ

 https://www.mominoun.com/articles: بًَاونطاوَتُوَ زا سسوز بال َؤَٓىٕ زاَُظضاوٍَ
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 تؤوالكشيعري ديريك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عُبسوَيآل زَيؿاز: طِاٌْوَضطًَ
 

 
 ( 2117-1331)  ديسيك والكوت

 ظَمحُت ضِوونُف يُ ضِشزاُْيُ، ُْٓظَىوُْ ْاٌََ ؾًعطٍ زيطيو وايهىت يُو   
 ؾًعطَناٌْ وَضطًَطٍِ ضَِخُٓططو. زَياوايُ زَُْٖسَو زَبٌ ٓاؾٓا ثًٌَ وَنٌ زَْىييَنَ
: غُضَنني زوواًْإ بُالًْهَُُوَ، ٖؤ، ضُْسئ غُض زَبُُْوَ ظَمحُتًًُ ُٓو بًاْطٍُ
ْ ٓاَاشَ ظؤضٍ تط، ُٓوٍَ.  ُيًعابًػٌ تؤنُُ زَْىوغٌَٓ ًٓٓطًًعيًُنٌ  بُ يُنًإ

 ْاو باوٍ ًٓسيؤٌَ و(دؤضاودؤض باَيٓسٍَ ْزضَخت ْؾىئَ) ْاوٍ ًَتافؤضو ْبُالغُت
 ُْٖضًََِٔ بُ ًٓٓطًًعيًُنٍُ. خؤيُتٌ ظيَسٍ نُ ٖاتىوَ تًَسا ناضييب طُناٌْزوض خَُيهٌ
 غاَيٌ ظَإ، َُُْسيًٍُضاْبُض ُّٓ زَوَيبُ يُ. فطَاليُُْ زَضبطِيين تىاْاٍ ْزاضِؾنت
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 ُْتُوٍَ زَضَوٍَ يُ ؾاعرييَو وَى ثًَسضا، بُضيتاًْاٍ ؾاشٌْ خَُياتٌ ُٖؾتاوُٖؾت
 .زَْىوغٌَ ويَُٓ نُّ ًٓٓطًًعيًُنٌ  بُ و ًٓٓطًًع

 وَياتًَهٌ نؤَيؤًْاَيٌ شيَطزَغيت َطؤظٌ ْاغؤضّ ٓاظاضو ؤشاٍُْؾًعطَناٌْ تؤَاضٍ ضِ
 يًَٓهٌو ُْتُوَيُنٌ ضُْس ُٖظاضنُغُ، بُ زَضبطِزوودا ُت نًًؤَُتطغ ضُْس بطهؤَيٍُ

 ؾًعطيٌ ظَاًَْهٌ بُ ، بُضزٍ زاضو ْناضييب زوضطُناٌْ غطوؾيت زَضياو ًََصووٍ . باَيأ
 .   َاْاوَ ٓاَيؤظٍ زاوٍ تُثهُو ْاو زَخُُْ خىيَُٓض ظؤضداض  ْىوغًىَ، غفت
 

 نىظا َبٌُْضِ                                                                 
 اَؿباْسبؤ نًًٓؼ ضِ                                      

 
 تُوَخؤضْؿني، نُ ظَْطٌ َػني زَُٖشيَ

 يُ نىظا،
 زَضٍَ، زيَتُ ٌْناال يُ زَطُّ، خؤّ ؤسٌيُ ضِ

 ضُؾين ثؤيُ َُيٌ غجٌ بعضزَبٌَ
 ًَٓىاضَ،  غُضيُ اٌْيُ ٓؤقًاْىوغٌ قاًَؿَُي

 ٖاتُٓوٍَ واٌْ، يُ ضاوَضِزًَََُُٓوَ ُينبُ ًَٖ
 ضًَجاو، يُ قىضِاوٍ بُضاظٍ طَُيُوَى ًََ

 .زووض ظؤض زووضَ ، َٔ ؤسٌُٓوغانُ ًٖٓسغتإ، بؤ ضِ
 بُضَو ُٓو ظَْطُ

   ظَعفُضاٌْ بُضطٌ يُ زَبُٓوَُْظؤى خطِ  ُٖوضٍ
 ىاضَ،بؤ ًَٓ ثريؤظٕ  

  يـ،(اًَىؾإتا بؤ )ضِ ثريؤظٕ 
 دؤالُْنُيسا طىؾُ يُ ٍََضطِز ًٖٓسٍ طؤضاٌْ ٓسنُ بُ زَْطٌ بًَ
   و نَُُضٍ زَوضٍ ىاضَُٓو زٍََُ ًَٓ

 ،زَغطِيَتُوَ دُضطًًُنٍُ طايًػهُ ظيىيين َْاٍنُضِ
 ًَٓىاضٍَ، ُْغٍُُ يُ طًعَطًعياُْ ؿىويُزََُ ًََ يُو
 تاض، غٌَ بُ ٖاوضِيَِ، ططاُْتاٍ ؿىويًٍََُ
 .زيعايٌ بُ زَنا َُٖىوٍ تاضيهساٖاتٔ ُٓغتًَطَف ُطىَي
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 ططيَسا، وغُضّ بُ ُٖوضيَ

 ، قؤض زوو وَى ضَِم ًَِمسًَ
 .ضِاَاياْا ٌزَغتُنامن قطضؤى وَى نُؾهؤَي

  يكىثؤخ وَى نطز ظاوظيٌَ ثريؤظ َُميىٌْ ؤشيَوضِ
 يُ ثُضغتطا نؤُْناْسا؛

 ثُضؤف ُْبىوّ بؤٍ،
 خىيَٓسيإ، بُْطاٍ بؤ بًَٓس زَْطٌ بُ ًَطاُْنًَ ضىْهُ ُٓو

 بىو؛ ( بطازف ٓىتاض) ٓؿًينًىؾإ دًَضِاَ َُؾدَُيٌ ثؿت ،يُوٍَ
 زَٖات ٖاشٍَ طىيَُسا يُ ضِووباض وَى ظََُٕ اّبَُي

  طُوضَيُ هٌغُضزٌََ نؤٕ ٓاططنُوتًَٓ
 . زَنا تُؾُُْ خًَطا ُٓ،وَى غىوتاٌْ زاضنٌ ناتٌ زضويَ

 ُٖوض، تًَجُضِيين وَى زَمب َتيُوإ َطؤظإ ضِ
  زَبطٍَِ ىاضًََٓ قاًَؿَُياٌْ زَضياٍ غجٌ باَيٓسَيُنٌ ،ضاوزٌََْ

 يُثؿت نىظاوَ،
 ْسا؟ناال زَضيٌَ يُ َُٓ ضِؤسٌ نُ زَنا بؤ ًَُٖاٍ نٌَ

  ُْ ظَاٌْ ثريؤظٍ ظاوا يُ مسًُٓ
 ٌُْٖ بىى يُ ثؤؾني،

 َُازا.يُ تابًؤٍ ضيهالٌَ غًٓ
   

 .الزيًٌَ نىظاٍ ُٓجنىوٌَُْ ظؤضّ وت يُطٍَُ
  خٓهاْس زَْطًُإ اّبُ زَْطٌ ْعّ زواّ، بَُي

 ٍ بُضزَّ زوناُْنإ،ٓسطؤبًَ
 .نإظيُ ظؤض ويَُٓ ثاٍَ يُ ٓسطؤيإ بًَ

 زَضِ غجٌ باَيٓسٍَ ثؤيٌَ ْاو باَيٓسَيُنٌ يُ بىوُْوَ، خؤبايٌ يُ َٔ بُ ضُؾينَ
 ثاؾإ ،ثىوؾهُ بىَغيتَيُغُض زوو قاضٌ وَى 

 بٌَ ضَِت زَيُوٍَ وَخيتَ يُ قاًَـ طريبٌَ
 .ًَٓىاضَ ناتٌ طىْساُْ يًَُنٌيُ ضِ



 

 

  
 

 
 
 
 

 142   

  

 .ْني ظؤض طُوضَ بطا. زَببًِٓ طُوضَ بطا ؤَيٌضِ
 .بُؽ ُْٖٕ تَُُُْنإ  بُ يُوٍَ

 
 بطازَضَنامن تف يُ سهىوَُت زَنُٕ

 .سهىوَُتُوه بُ َُظَْسَّ وا ًًُْ طؿيت تًُْا ثُيىَغت بٌَ
 ٍُٓ ُٓو َُٖىو خىاوَْسَ بُ زاَاو زَظاٌْ،

 .ٓٔطؤيُ َطزووٕ و زَياْػىوتًَ
 وَ ُْوَوَى ُٓواٍُْ قاًَـ زَبطِ زَضٌَ، ُٓوَ بؤ تخُياَي

 َاضَنإ ثاضضُ ثاضضُ زَنُٕ بُ زاؽ،
 خىاوَْسٍ خاوَٕ باظووٍ َاضٍ شَٖطاوٍ

 زازًََْٔ، فطؤؾنت بؤ َُُٖضُؾٔ جاضطاوٍَُٖي
 ٌ،زازًََْوَٖاٍ 

 .بها بُْس َُميىوُْنإ قُفُغٌ يُ تَُيُنُباظٍ بُ( ٖاْىَإ) اوضًًُى،ضِ
 ًإ ًٓعساّ نطابٔ بُ نىضغٌ ناضَبا؟طؿت خىاوَْسَنإ ٌ،وَٖاٍ زازًََْ

 
 زَزاتُوَ زَْط طهَُساخؤضٓاوابىوٕ، وَى ٓاططزإ، يُ طىيَ

  زَخىيًَُٓوَ، قًصَقًص بُ ثُمناوَنإ َغًًَهُثؿهؤٍ ثُضِ
 ٓافطَتٌ زؤؾساَاو،وَى 

 يُزَوضٍ دُغتٍُ غىوتاويإ.
 .خؤّ تُضٍِ غُْسَيٌ زاضٍ يُ دُيفزَضُُغُض ثًَ

 
 :بًينتًَ

 1971-1889 ًٖٓسيًُ ظَاُْواًَْهٌ و ْىوغُض: اًَىؾإضِ، هٌ تطيٓساْسَ.نىظا: ؾاضيَ
 .نؤُْ غُْػهطييت َُحلَُُيُنٌ: اَاياْاضِ، .ٖٓسؤنٌ ٓايًين يُ َؤَُ و ضِووْانٌ ٌزيعايٌ: ظًػتعاَي

 .ٖٓسؤنٌ باوَضٍِ الٍ ََعيَهُٖاْىَإ: ضِ، .ٖٓسيًُ هٌٓىتاض ثطازف: واليُتًَ
  " ُٓغتًَطَ -غًَى ًََُُنُتٌ"  يبيُ نتًَ
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 شيؤنيس ئةنتؤنيؤ

 التيين ئةمريكاي هاوضةرخي شاعريي
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثريَ دَُاٍ: ٓا

 

 ؾاضٍ يُ 1944 غاَيٌ ثريؤيُ، وَياتٌ ططْطٌ زياضو ؾًعطيٌ ْاويَهٌ غًؤًْع ُْٓتؤًْؤ
 ْىوغًين بُ زَغتًهطزووَ ،ُْنطزبىو تًَجُضِ تٌَُُْ غاَيٌ ضىاضزَ يُزايهبىوَ، يًُا

 َاضيا خؤظٍَ ًٓػجاٌْ ْاغطاوٍ ؾاعريٍ بطاٍ بايبًَطزٍ خًػؤؽ خىيَٓسناضٍ ؾًعط،
 ثانٓىوؽ بؤ ؾًعطَناٌْ ططتىوَو غًؤًْعٍ زَغيت يُغُضَتاوَ ُٖض نُ بايبًَطزيًُ

 خُضيهٌ زًًَََٓتُوَو تًُْا بُ غًؤًْع ثريؤ، يُ خًػؤؽ باونُ ضؤيؿتين زواٍ. نطزووٕ
 ؾًعطَوَ دًٗاٌْ بُ ًٌؿٖؤططبىوْ بُٖؤٍ زَبًَت. ْىوغًين تىاْاناٌْ بطزٌْبُضَوثًَـ 

 .خىيَٓسُْوَ ٌٖؤَي ُْضؤتُ ظؤضداض
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 بايًدؤ ثًػاض ثريؤ طُوضٍَ ؾاعريٍ ناضيطُضٍ يُشيَط ؾًعطزا ْىوغًين غُضَتاٍ يُ
 طؤظاضَ ضؤشْاَُو يُ تًًَُُُْوَ ُٖض يُغُضَتاّ غًؤًْع. بىوَ( 1892-1938)

 ُٓوضوثا ْالتًين َُٓطيهاٍ باَلونطاوَناِْ زيهُّ ًٓػجاًْاو ثريؤو ُٓزَبًُناٌْ
 .خىيَٓسووَ ضؤَاٌْ ظَاٌْ فًًؤيؤدًاٍ ْٖاوضُضر ْْىٍَ ًََصووٍ زواتط ،تُِيْىوغًى

 خؤٍ وَياتُنٍُ ،غًاغٌ باضوزؤخٌ خطاثٌ زشٍ زَضبطِئ ْاضَِظايٌ وَىزواتط 
 زواٍ ططتؤتُوَ، خؤٍ ًٓػجاًْا يُ ُْْٖسَضإ نطزووَتُ ضووٍ دًًَٗؿتىوَو

 فطِاْهؤو غُضزٌََ ًٓػجاًْاٍ ناتٍُ ُٓو باضوزؤخٌ يُطٍَُ زووضوزضيَص بُضيُنهُوتًَٓهٌ
 ْخؤٍ يُطٍَُ ظاٌْ بُباؾٌ غًؤًْع ًٓػجاٌْ، ضُثٌ ٖاوضِيًَاٌْ يُطٍَُ ْانؤنًًُناٌْ ثاف

 وَى نُ بهات، تُضخإ ؾًعط بؤ خؤٍ ُٖوَيُناٌْ ْنات ْبًَت وَفازاض خُوُْنُيسا
 .َُٖيًبصاضزبىو طىظاضؾتهطزٕ بؤ ٓاَطاظيو

 1967 غاَيٌ يُ "ًًًٌَ ؾًعطٍ"بُْاوّ خؤٍ ؾًعطٍ زيىاٌْ يُنُّ غًؤًْع
 ضاويَصناضٍ" ؾًعطٍ نؤََُيُ ُٖضزوو زَضضىوٌْ نُ ٖاوناتبىو يُطٍَُ ،بًَاونطزَوَ

 زشٍ طؤضاٌْ ٓاُْٖطٌ" و(1965) ًٓٓؤغرتؤغا ضؤزؤيفؤ ؾاعري ٍ"طىضط
 بُ ضَخُٓططإنُ ،(1968) غًػًَٓطؤؽ ُْٓتؤًْؤ ْاغطاو ؾاعريٍ ٍ"ًََطوويُخؤضَنإ

 ُْوٍَ بُ زيهُزا ؾاعرياٌْ يُطٍَُ زواتط ْٕوَغفهطز ناتُيإ ُٓو ْىيٌَ دًاواظو ؾًعطٍ
 ثريؤٍ، ٍ"الو ؾاعريٍ" خَُياتٌ 1970 غاَيٌ يُ غًؤًْع .ْاغطإ ثريؤيٌ ؾًعطٍ 68ٍ

. بُزَغتًَٗٓا ،واتاْابُ خؤظٍ ؾاعري ٍ"خاُْوازَ ُٓيبىٌَ" زيىاٌْ يُطٍَُ بُٖاوبُؾٌ
 بُٓاضاغتٍُ ضؤيؿنت َاوَيُى تًَجُضِبىوٌْ زواٍ" نتًَيب 1976 غاَيٌ ُٖضوَٖا

 بُضؾُيؤُْ يُ" ٓانٓؤؽ" خَُياتٌ بُزَغتًَٗٓاٌْ بؤ ، نُبًَاونطزَوَ "ّضؤشَُٖيات
 نُ بًَاونطزَوَ ٍ"Los dominios" زيىاٌْ 1975 غاَيٌ يُ زواتطيـ َُٖيبصيَطزضا.

 "َاتَُطًَطٍِ بُغتٍُ" بُْاوٍ ّزيهُ زيىاًَْهٌثًَؿىوتطو  زيىاٌْ ُٖضزوو
 ونطزُْوٍَباَل خاُْيُنٌ خَُياتٌ بُزَغتًَٗٓاٌْ بؤ ف1973 غاَيٌ يُخؤططتبىوْٕ

 ُٓغجٌ يُغُض ؾُويَو" زيىاٌْ بُٖؤٍ ُٖضوَٖا .َُٖيبصيَطزضابىو َُٓطيهٌ ْاغطاوٍ
 يُ َُُٓؾًإ بُزَغتًَٗٓاوَ، َُٓطيهٌ ًٓربؤٍ ؾًعطٍ خَُياتٌ زا"تُضِوازَ

: نؤضهطزوو ؾاعريٍ غٌَ ُٖض يُ ضيَعيًَٓإ بؤنُ  ًٓػجاًْا يُ بىوَ ثًَؿربِنًًَُنسا
 .، ضيَهدطابىوٓريْاْسيح ًَطًٌ َاضازؤو ُْٓتؤًْؤ يؤضناو طاضثًا فًسضيهؤ

 يُ زووضوزضيَص َاوَيُنٌ بُغُضبطزٌْ زواٍ غًؤًْع ضابطزووزا غُزٍَ ُْوَزَناٌْ يُ
 ،بًَاونطزَوَ ثريؤ يُ" ظََُٕ بُضزَواَبىوٌْ" بُْاوٍ خؤٍ ؾًعطيًُنٍُ ناضَ ُْٖسَضإ،
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 غُضنؤُْنطزٌْ بُ زش" يُ بىوٕ بطييت ُٓواًْـ ٕيُخؤططتبىو ْىيٌَ زيىاٌْ زوو نُ
 ناضَ ُّٓ. ثًَؿىو زيهٍُ زيىاٌْ ضىاض يُطٍَُ" ْازؤظُْوَ يًَىَنامن ُٖضطًع" و"طىَيُنإ

 خىيَُٓضو يُاليُٕ بُططْطًًُوَ ُٖبىو، طُوضٍَ زَْطساُْوَيُنٌ ؾٌيُؾًعط
 ْضَخُٓططإ ضاثهطايُوَو بُضؾُيؤُْ يُ زووباضَ زواتط يًَهطا، ؿىاظٍثًَ ضَخُٓططاُْوَ

 نتًيَب. يًَهطز طُضًَإ ثًَؿىاظيًُنٌ ُٓنازميًػتإ ضؤؾٓبريو  ُْٓزَبٌ ضؤشْاَُطُضيٌ
 يُ نُ ضاثهطا َُزضيس يُ 2000 غاَيٌ" دًٗإ ثًؿاْساٌْ بؤ ضيَطُيُى" ؾًعطٍ

 بهاتُوَ ويإباَل بُيُنُوَ ظاًْبىو بُباؾٌ ْٕثًَهٗاتبىو بًَاوُْنطاوَ زيىاٌْ نؤََُيًَو
 .بىوٕ يُنرت تُواونُضٍ ضىْهُ

 وضزٍ ْقىوَيٌ زَتىاٌْ بهات غًؤًْعزا ؾًعطيًُناٌْ زَقُ بًَُْى طىظَضيَو ُٓوٍَ
 طًاٌْ ًْؿتًُاًَْهٌ نطزؤتُ دًٗاٌْغًؤًْع  ضؤٕ نُ ،ببًًَٓت َطؤيًُنٍُ ُٖغتُ

يُ زَقُناًْسا  فطَضَِْطًـ ْضؤؾٓبرييٌ زَوَيَُُْسٍْ خؤٍ ًْؿتُدًَبىوٌْ بؤ بُطًاٌْ
 زَضَِخػًَت بؤ ؾُِٓوَ بىاضٍ وَبُزّ زَنطيَت. يَُُٖإ ناتسا يُضيَطُّ ُٓو زَقاُْ

 ًٖٓسيًُ ؾاضغتاًُْتِ وَى َطؤيٌ، ضؤؾٓبرييٌ ْؾاضغتاًًُْت قىوَيايٌ ْاو بطواتُ
 غُزٍَ يُ نُ ًٓٓها نؤٌْ ؾاضغتاًُْتٌ بُتايبُت التًين، َُٓطيهاٍ يُ غىوضَنإ

 تا ويَطاْبىوَ، ًٓػجاًًُْنإ زَغيت يُغُض زواتط ْنطزووَ طُؾٍُ ثريِؤ وَياتٌ يُ ثاْعَزا
 .بابًًًُنإ ْغؤَُضٍ ْفريعُوٌْ ْضؤَإ ْططيو ًُتُناٌْؾاضغتاْ زَطاتُ

 ضووزاويَهٌ وَنى ، بُآلّبىوَ ًََصوو ٖؤططٍ ؾاعرينُ  ضووْسَبًَتُوَ ُٓوَ يًَطَوَ
 ُّٓ ضؤؾٓايٌ يُشيَط ًَٓػتازاو يُطٍَُ بُضيُنهُوتين وَى بَُيهى ْا، زابطِاو

 بُ ُّ غًؤًْعبايُخجًَساْ ُّٓ زَضباضٍَ. زَزات ٓايٓسَ يُغُض بطِياض ساؾبُضيُنهُوتُٓ
 فريْاْسيع تًؤزؤغًؤ ثطؤفًػؤض ْاغطاو ًٓػجاٌْ ضَخُٓططٍ ،ضووزاوَنإ ْغًُبؤٍَ و ًََصوو
 بُ بًَتب ووَوايًًَهطز -ًٓػجاًْازا يُ َاُْوٍَ َاوٍَ- زووضيًُنٍُ" :زََيًَت

 بًَٔاطاو ُْوٍَ يًَُْى ضَْطُ ًََصوو، دىططافًاو بُ تايبُت بايُخجًَسَضٍ ؾاعرييَهٌ
 ضاغتُوخؤ ؾًعطٍ ُٓظَىوٌْ بًَت نُ زَطُُٕ تانُنُغًَهٌ ًساؾخؤ ْغطؤبىوٍ

 ".يُزايهبًَت ضؤشيَو َُٖىوُٓو  ضيَهبدات،

  

 "ئاماىج"

 وؾاُْ بُّ َٔ

 زَنُّ بُضدُغتُ خؤّ خٌَُ
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 زَبًت ؾاز بُواُْ زواتط وؾاُْ بُّ

 ..زَطُضِئَ ثؿىوزا بُزواٍ نُ

 وؾُنامنسا يُنططتىوٍ يُ الًْهُّ

  زَنات طُوضَتط ٖاوََيٌ بُ ُٖغت نُغًَو

 خؤَسا يُطٍَُ ًَٓػتا َٔ نُ يُوٍَ

 ثًَسَنُّ ُٖغيت

 "جيوة"

 زيىاضّ غُض ضُغجاوَنٍُ بعَاضَ َٔ

 زيىاضَنُؾِ نىٌْ ُٖضوَٖا

 َٔ زاضَنُّ ضُنىؾُ

 َُٖيىاغطاوّ ضىاضضًَىَيُنٌ

 بًَت ًَٓػتا نُغًَو ُٖض بؤ

 دًَبًًًَََت ويَُٓنٍُ يًَطَ

 

 "ىاوةكان ذياىي"

 ٖعض، ٍُٓ

 زَبُخؿًت ؾتُنإ بُ ْاو تؤ

 ؾًَىاظٍَ ُٓو بَُُٖإ

 تًايسا شيإ ناتٌ

 َطزووإ بُْاوٍ يًػتًَو

 زَنات ٓاَازَ 

 يُزايهبًَت وؾُيُى ُٖض ضىْهُ

 يُزايهسَبًَت بطِياضيَو يُطَُيًسا

 بًَسَْطًٌ الٍ بؤ بُوٍَ

 .بطُضِيًَتُوَ 
 Antonio Cillóniz   :غُضضاوَ

 اهوطٚف عيد حمٌد بآزة: صياُٚةاال عٔ تطمجُ -ايعطاقٌ ايٓاقس َىقع -1

2- Antonio Cilloniz: victorioso y vencedor    Por Bethoven Medina Sánchez 
Fuente: Librosperuanos.com Julio, 2016 



 

 

  
 

 
 
 
 

 147   

  

 

 
 

 دةشت بة ذيانةوة بطرة!
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )َُؾدٍَُ( غًًََُإ آلعُبسوَي
 

 زَغت بُ شياُْوَ بططَ
 با زَْطٌ)ضىوى(ٍ ؾإ َُٖيتُناْسْت

 وَى ٓاَاشٍَ ْاظامن، فطيىٍ طىيَطهُناْت ُْزا
 ضِيتىاَيُ ْاضِيَهُناٌْ )بٌَ تؤيٌ(ّ ثٌَ ًَُُْْٓ غُض زَيؤثُ ضِشاوَناٌْ سُغطَت

 )غبُيينَ(نإ يُباظاضٍِ ضِؤشَ ٓاغايًُناٌْ شياْسا
 َُٖيُٓتُنًَٓٔ!طريفاٌْ ظََُٕ 

  ْبًَٗىوزَيًُنٌ يُضِازَبُض تطغٓانُ، ثاَيتؤٍ تُْٗايٌ بسَيتُ ؾإ
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 غًطاضٍ طَُصَيٌ بهًَؿًَت.
 و بطىويتايُ غُض قازضَُناٌْ ٓىًََستؤ زَبىو ًَٓػتا 

 ْاغهٌ خىئَ ضِؾتُٓناْسا بٓىوغًايُ ْؾًعطت بُغُض دىاٌْ
 و ؾًعطيَو خبىيَُٓوَقُيطَيًت يٌَ ْايُ

 وَداغ نىيَط غُض ًَُْْتُوَ. با قَُيَُُنُت
  ْتتؤ غىيَٓس بُ ُٖضضٌ ُٓغشابٍُ ظَإ ُٖيُ زَخؤي

 بُ قىزضَتٌ خُياَيٌ تام و تًُْا، 
 و غًًُناٌْ ٓاؾىوبٌ َُضط بؿاضيتُوَزَتُويَت خؤت يَُُتط

 زَغت بُ شياُْوَ بططٍ
 زَغت زَططٍ بُ شياُْوَ تا وضز وضز زَيؤثُ سُظَناٌْ َطؤيًت

 متاُْ زَيططاًًُْناٌْ بىوٕ زَتهًَُٓ غُض ُٓثاض
 زَتُوٍَ َُضط وؾرتَطِاُْ بطِواًَْتُ غُضَ بًَهؤتايًُنٍُ ًٓٓػإ

 زَتُوٍَ يُخؤثًؿاْساُْ َُظُْنٍُ شياْا بُ الفًتٍُ )زَغت بُ شياُْوَ بططَ(
 و زَّ بُ ٖىتاف ويَُٓت بطًَتُ غُض ضِووثُضٍِ ضِؤشْاَُنإيُضِيعٍ ثًَؿُوَ

 ٕ يُ تىويُضِيَطاناٌْ َُيُٓتظياًَْهٌ طُوضَيُ َُٖيسيَطِا
 ْىوؾتاُْوَ بؤ ُٓزَبٌ ْىوغتىو و ؾاعريٍ تُثًى

 بًَطِيَعيًُنٌ ظؤضَ نطزُْوٍَ زَضطا يُضِيَبىاضَ بُضِؤبؤتهطاوَناٌْ ضىاض زَوض
 زََبا ْتُظووٍ ض سُغطَتًَو زًَََٗينَ

 ضِأَُضًَُنًَينَ ٌَْ ناضَباٍ تىوضَيٌ ططتىوًَُتٌَُٓيًَ
 ًَْْى بؤغٍُ َُفطَظَيُنٌ َُٓٔتُ ُٓيًٌََ نُوتىوَُ

 يُتطغٌ بًَٓاغٓاَُيٌ خُضيُنُ ظيطَِ بهُّ. 
 ْيُوالوَ يُ شيإ ضِا ُٓنُّ

 يَُالوَف زَغيت ثًَىَ زَططّ!
*** 

 ثًَت ُْومت زَيت بؤضًًُ 
 وحُويػيت بهٍُ بُ ًُٓؤدًَهٌ بٌَ ضِتؤ زَتىاًْت خؤؾ

 بُ نًهًَو زَتىاًْت ببًُ ضِؤًَؤ
 غىيَٓسَ طُوضَناْسا بسٍَزَتىاًْت باظ بُغُض 
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 ٓاضَظووَناٌْ بُضظَفت نٍُ
  ْزَتىاٌْ ثطغُْاَُت بُ اليهًَو

 زَيدؤؾًت بُ ويَُٓطىَيًَو بسَيتُوَ!.
 ُْ، ُٖغتُنإ وضزو بطيٓساض زَبٔض ضِؤشطاضيَه

 بُْايًؤٌْ تُنُٓيؤشيا تُغًًف زَنطئَ
 ويٍَُٓ يًَىيَهٌ غىوض ًْؿاٍُْ زَيُنىتًٌَ عُؾل بًَت.

 َؤَيُنإ بػىضِيَىَ، باغٌ ؾًعط بهُيت وبُ باظاضِ
 ؾًَتداُْ بؤ زَتًَٓطٕ ْيًَسَزَٕ 411شَاضَ 

 ض ًٓٓػاْطُيًَهني ًَُُٓ؟!
 َاْطًَو ْإ َُخؤ نُؽ يًَت ْاثطغًَتُوَ

 و اوَنُت تىضنٌ ُْبًَت اليإ غُيطَبَُياّ ثًًََ
 ْاَؤ ْاَؤ يًَت زَضِوأْ

 ًََىاًْإ ًًُْغاَيًَو بُ ثًًَإ ٖاَىؾؤٍ باظاضِ بهُ ًََؿًَو 
 و قػُآلت، يًَت زَنُُْ َُٖيبَُياّ َاظزايُنٌ نؤْت ثٌَ بًَ

 ًَُُٓ ض غُظَبطُيًَهني؟!
  ْيُضِووزا بُ قىضبإ زَبني

 نُثؿتًؿٌ يًَت نطز ثُجنٍُ )بتطًـِ(ٍ بؤ َُٖيسَبطٍَِ.
  َْب يُ ظؤْطاوٍ ٓريَيًسا خٓهاوئًٍَُُٓ غُظ

 ضِيباتٌ َؤزيَطُْوَ شَْطٌ غُض برينطزُْوَ غىواوَنامنإ بؤ ثانص ْانطيَتُوَ ْبُقات 
 َ ببًت، ثًَت زَئًَ نؤْرتِؤَيٌ خؤٍ يُزَغت زاوَتىوضِ

 و نُوتؤتُ زواٍ غؤظ!عُقًٌَ فُضاَؤف نطزووَ
 و خؤتٌ يٌَ زووض خُوَدًَٓى بسٍَ ثًَتسََئًَ عُبُغُ

 ٍُٖ ٖىو ٍُٖ ٖىوؾت بهٍُ زََئًَ  ْباغٌ غًاغُت ْدًسزٍ بًت
 نانُ تهايُ واظ يُ غًاغُت بًَُٓ

 غُض بؤ نىٍَ َُٖيبططّ؟ ٍُْٓ ضِوو يُنىٍَ بهُّ
 نٍُ قفًٌَ برينطزُْوَت زَنُيتُوَ؟

 و ؾًعط زَنٍُ بُغُض الزيىاضٍ نؤََُيطٍُ ضًٓايُتٌتؤف نٍُ وَنى َٔ ًَعٍ وؾُ
 نٍُ تف زَنٍُ يُ غًاغًًُ زؤضِاوَناٌْ بطغًَتًُإ
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 اتٌ ؾُٖىَتبُظيَين ًُْطُ غُضخؤؾُناٌْ ًَْى سًعبٌ باوىو زَغَُييُ ثاضَ
 خَُُوَ بطًُٓ زَضٍَ و ببًُٓ ًُٓؤدٌ ضِاغتُقًٍُٓ شيإ ْوَضَ با يُ زَضطاٍ ضِم

 بُ طؤضاٌْ 
 بُ غَُا 

 بؤ ؾًعط و وؾٍُ دىاٌْ و ًٓٓػإ.
*** 

 
 زََئًَ زَغت بُ شياُْوَ بططَ

 زَغت بُ نىيٌَ شياُْوَ بططّ يُ ناتًَهسا شيإ
 طىوٌْ خؤٍ ًْؿإ زاوّ و ًَٓـ زَغتِ يُويٌَ َاوَتُوَ.

  ُْٓغطيُٓ وؾهَُٗياتىوَناٌْ باضإزَغتططتٔ بُ شيإ، زَغتططتُٓ بُ 
 زَغتططتُٓ بُ قُوظَ غُوظَناٌْ نُْاضٍ طؤٌَ بًَسَْطبىوٕ

 زَغتططتُٓ بُ ثريؤظيًُناٌْ ضِابطزوو
 زَغتططتُٓ بُو ٓامساُْ غًٍَُُ نُْاوٍ نؤيًُتًًُ.!

 َٔ زَغت بُ شياُْوَ ْاططّ 
 وَنطؤٕ ضٌ غاَيٌ ضَِبُقُ بُّ غُضَ ُٓغًَُعَُُوَ نًَاونُّ زاوَتُ زَّ ضَِؾُبا

  َْططّ نُ باؽ يُ ٓايٓسَيُنٌ دىإَٔ زَغت تُْٗا بُو خُوْاُْوَ ز
 ْباؽ يُ غبُيًًُٓنٌ طُف

 .باؽ يُ ثًَطاُْوٍَ باضطُ و بٍُٓ غتُّ زَنُٕ 
 
 

 نُُْزا  ٠٢٠٩                                                          
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 رِةنج و ئازارء جوانناشيشاعريي 
 ىةكةزؤش )زةحيه لوقناىي(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ُْٓىَض سػًَٔ )باظطط(  
 

(1) 
 ًُٓٓوَ ضِؤشَنٍُ ٓاياضًعطٍ يُنُّ: بصيَؾ
 

 طـُالْــٌ دًـٗإ ٓــٍُ نــطيَــهــاضإ
 ظؤضزاضإٓــٍُ ضـُوغـاواْــٌ زَغـيت 

 ًٓــرت بــُغًـُتٌ، تا نٍُ شيَطزَغيت؟
 ثُغيت؟ ُْٖشاضٍ ُْٖتـا نٍُ زيًٌ

 غاَيــُٖــاٍ غــاَيـُ ظووخاو ُْٓؤؾني
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 زَنـؤؾـني؟!  ٓايــا زَظاْــٔ بـؤ نــٌَ
 خىئَ خؤض ْضَِظيٌ ،ْانُؽ  بؤ ُْٖسٍَ

 غــُضَـايــُزاضٍ ثــًـػٌ خـاوَٕ ظؤض
 تـا نــٍُ ُّٓ ساَيُ؟  ٓـًـرت بـُغًُتٌ!

 تــا نـٍُ بـًَـسَْـطـٌ يـُّ شيـُٓ تاَيُ؟
 و خىيَُٓغـُيـطنُٕ نىضزغـتـإ ٓـاطـط

 ٓــــاططٍ قًــين زوشَـــٔ بــُظيَــٓـــُ
 زَضَتـاْـًـٔ  ٓـــًَُُ طــُيـًَــهٌ بـٌَ

 َايف شياْني ْبــًَــبُف يـُ ؾــازٍ
 و ٓـاضَم ٓـُضِشيَٓنيضـُْــسَ خـىيَٓاو

 ُتـا تـًـهــُيُ ْإ وَزَؽ بًَٓنيٖـ
 بــًَــهــاضٍ ْيـُ بـطغٌ َوَياتـُـإ ثـطِ

 يإ نــىيَــطَوَضٍ، ضِووتــٌ ٖــُشاضٍ
 تــًَــطَ ٖــــُظاضإ بــطغــٌ  تـــــــا نُغــــٌَ

 و ضَِدــــــاٍَ شيـــــٔ ثـــطِ َــُتــطغـــٌالواظ
 ــاضنــ ُْإ دًَسيًََني يُ ؾىئَ ًٓـــَــاَي

 ٓـــاواضَ زَبـــًــٔ يــُّ ؾــاض بــؤ ٓـُو ؾاض
 ؾًــــطنــُت يــإ نــــىضَخـاُْ  طــُض بــيبَ

 ٓـــــُويـــ بــــُضِاغيت ٖــُض طًـاْهًَؿاُْ
 ٖــُّ يُ بــُض غُضَا يـإ قطضٍُ ٖــُتــاو

 خــىيَٓـت نــٍُ بــــُ ٓـــاو ْٓــاضَم  زَبــٌَ
  شيــاْــٌ ٓـــًــٓػاْــُٓـــُوٍَ ثــًَىيــػــيت

 الٍ ٓــًَــــُــُ ٓــَُـــــطِؤ خـــــُوٌْ طـــطاُْ
 َــٓــاَيًـــ ٖــــُضوا بـًَــبـُؾــٔ َْـــــاٍَ

 ضَِؾـــٔ ْطًـــــطؤزٍَ ســـىنٌُ ْـُطـطيؼ
 شاْــــُ ْضِاغـــيت سـاَيــُإ َـــــطزٕبـــــُ 

 خـــــىيَــُٓــــصاْــُخـــــؤفًــسانـطزٕ بــؤ 
 بــُ غــــــُض ٓــُويــؿا، نـؤْــــُثـــُضغتإ
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 فطيـىزَضاْــــــٌ ضــًــٓــــٌ شيَـــطزَغــتإ
 و زضؤ و زاوــُو و ضِؤش بُ فًَـــٌَ تُفــطَؾـ

 ًََؿهًإ ثطِنطزووئ يُ قػٍُ ثىض و خاو
 شيـــــاٌْ طــــؿــت نطيَــهاضإ ْضَِْـــــر
 بُ فًـــــساٍ غـــُضَايـــُزاضإزَيــهُٕ 

 َ بُ خىئَ ضِؾـنتوســىنٌُ ضُثَُيًإ بى
 ًَٖـــعيإ زاْـــــاوَ بؤ ٖـــــُشاض نىؾـنت
 ًٓتــط ضــؤٕ ُٖضوا ًَٓــٍُُ ظَمحُتهـًَـ

 و ًَٓــــطَوئ يُ تاو زَضزبــًَسَْط بػــ
 تا نـــٍُ ظؤضزاضإ خىيَــٓـُإ بــطِيَـصٕ؟

 ـُضطٌ تاَيـــُإ ثًَطًَـصٕ؟غــُز َـ  ضِؤشٍَ
 ؟ تـــانـــٍُ َٓاَيُإ يــُ بطغــا مبـــطٍَ

 ؟ يـــًَىٍ غاوانإ ثًَــهُْني ْـــُطــطٍَ
 ضــؤٕ ضِاْــُثــُضِئ. تا نٍُ شيَطزَغيت

 شياٌْ غُضبُغـــيت  تــا نٍُ َُْـــاْيبَ
 ٓـًــُٓوَ ضِؤشَنـــٍُ ٓـايـــــاضبـــــصيــَ

 اٍ غــىوضٍ نــطيَــهاضَُٖيًــسَئ ٓــاَي
 ٓــًرت با ٓــَُطِؤ ٖــُغـــتني يُنبططئ
 ضـُنٌ خُبــاتٌ غىوضيــــإ ٖـَُيبططئ

 و طــطِٓــاططٍ ثــطِ بًَــًَــػـــــُ وَنــى
 طــىضِ ُْ تــُوشّيــإ وَى الفــاوٍ بـ

 بــٓبــطِ نــُيـٔ غـــُضَــايـُزاضٍ  زَبــٌَ
 و ٓــــاغــاضٍضِيــؿُ ْْـــًًََُٖني يـــل

 زَغــتُنٍُ تُفطوتىْـــانُيـــــٔوُٓو زاض
 ُٓضتُؾًَهٌ غىوض بؤ طٍُ بـــُضثــانُئ

 خىيَـــٔ َصيــٔ ْضـًرت ًًََُْٖــني ظوَيـــِ
 تـا ظَمحــــُتـــهًَؿإ غــــُضفطاظ بــصئ

 و بًطُــٍُ نـــؤٕ بفُوتًًَٓـــُّٔٓ ياغا
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 زابــــُُظضيَــــٓــنينؤَـــَُيــًَهٌ ْـــىٍَ 
 يـــُ ؾـــازٍ  نؤََُيـــًَهـــٌ وا ثطِبـــــٌَ

 بؤ ضُوغــــاوَنإ خـــؤؾــٌ و ٓــاظازٍ
 ضــــًين نـــطيَهـــاض ٖــُضخؤٍ غُضزاض بٌَ
 62طىَياٌْ  ..ُْنُضؤظ..........َُْاْـــًـ بُؾـــٌ غـــُضَـــايُزاض بــٌَ

 
و ضٍ نطيَهاضٍ، يُ دُضطٍُ زَيٍُ سُفتانُيتىو ْثُضَزإ بُ ٖىُْضو ُٓزَب

 ضؤؾٓهطزُْوَوؿٌ باَياٍ ُٖبىو يُ ضِووْهطزُْوَو و ُْقُٖؾتاناٌْ نىضزغتاْسا زَوض
غىُْٓتٌ  ْنؤََُيايُتًسا، زشٍ َُظُٖب ًَْؿاٌْ دَُاوَض يُ خُباتٌ غًاغٌغُضْر ضِان

و ُْقؿٌ َوضظَمحُتهًَؿإ، ز ْبٌَ َايف نطيَهاضإ ْنؤُْ ثُضغتاُْ، زشٍ غُضَايُزاضٍ
ُٖيىَُضدًَهسا، نُ ؾؤضِؾٌ نىضزغتإ دًا يُوٍَ بؤ  ْططيٓطٌ طًَطِاوَ يُ وَٖا غُضزَّ

باضزؤخٌ  ْضًٓايُتًًُ بىو، ُٖيىَُضز َُْٖيططٍ ُّٓ خُغًَُتُ نطيَهاضٍ خؤٍ
و طىجناوٍ ثًَىَغت بُّ ٖىُْضٍ نىضزغتاًْـ ظًٍََُٓ يُباض نؤََُيطانؤََُيايُتٌ 

 ْرياٌْ ُٓو زَوضَف زَياْطىتبُ واتايُنٌ تط خؤ ُٓوٍَ ؾاع نطيَهاضيًُ ثًَىَغت بىو،
و َُيُٓتٌ زَضز ْيُ ضَِْر شياٌْ نؤََُيايُتٌ، دطُيُ واقًعًُتٌ   ُبُياًْإ زَنطز، دط

و نىبا ٌ ناُْناٌْ ُٓفُضيكاو طىاتًُاالُٓوإ ؾتًَهٌ تط ُْبىو، نُ ٖاوؾًَىٍَ نطيَهاضاْ
ٍُ ُٓو زَوضَيُ يُثاٍَ ؾاعرياٌْ تطٍ وَنىو )ُْنُضؤظ( يُنًَو يُو ؾاعرياْ زَطىظَضا.

ُٓزَبٌ  وَُيساُْزا، يُ ضىاضضًَىٍَ ٖىُْض )ضِيَبىاض، ثؿهؤ، باظطط، نانُ...( يُّ
 ُّْ دًٗاُْ بُضيٍُٓ ظَمحُتهًَؿإخؤٍ ثًَىَغت نطز بىو، ب ْنطيَهاضٍ ؾًعطٍ زَْىوغٌ

 و غًُبىَيُناٌْ ُٓونات زَضنُوت. وَنى يُنًَو يُ ضََِع
ًُٓٓوَ ضِؤشَنٍُ ٓاياض( باْطُواظٍ يُ نطيَهاضاُْ، يُّ ؾًعطَزا بُ ْاوٍ )بصيَ نُضؤظ()ُْ

ري، باْطُواظيَهٌ و دُوًٌٖ، باْطُواظٍ ؾاعٖايُٓ ْؤ ضىوُْ ثاٍَ زَْطٌ بطتؤيس بطؾتب
طًؤباَيُ، ضِاغتُ ؾاعري بُ ظَاًَْهٌ غازَ باْط يُ  ًْٓٓتُضْاغًؤْاٍ ْتُواو ًٓٓػاٌْ

شيَط زَغتُيٌ، بؤ  ْبؤ ضِظطاضبىوٕ  يُ زيًٌ ْؤ يُنططتىويٌاٌْ دًٗإ زَنات، بنطيَهاض
و َُزيىويٌ ؾًعطَنٍُ باْطُواظَ ُْٖاَُتٌ، بَُياّ َاْا ُٖشاضّْ ُْظاِْْيًٗاتين نؤتا

غُضَايُزاضٍ، يُ زشٍ يُنططتىويٌ يُ زشٍ  يُنًَتِْيُ ٖاتُٓ َُيساٌْ نطيَهاضإ بؤ 
ؾهاْسٌْ زَْطٌ بٌَ زَْطًًُ، ؾهاْسٌْ ٖاواضٍ بٌَ زَْطًًُ، بؤ  (ُْنُضؤظ، )ْابُضابُضٍ
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ُّ يُنًَو يُ ضِابُضاٌْ ٓ بىوٕ يُّ شيُٓ تاَيُ، واتا وَنى ضِابُضيَهٌ نطيَهاضٍ، وَنى ُْدات
 وَغتإ بُ زشٍ ُٓو ضُوغاْسُْوَيُ.  ْؾؤضِؾُ باْط زَنات يُ ُٖغتإ

 و َطؤظْٗا ُٖض زَضبطِيين ْاخٌ ؾًعط بُ تُْٗا ُٖض شاْطيَهٌ ُٓزَبٌ ًًُْ، ؾًعط تُ
ى بًؤططافًا تٌَُُْ ؾاعري وٍ َىدىز ًًُْ، بَُيهىو ؾًعط وَنطًَطِاُْوٍَ ًََصو
ًٍُ ْاو نؤََُيطاَإ ًْؿإ ضًٓايُتً ؾاعري بؤ ُٓوٍَ ُٓو ًَُالٌَْزَْىوغًَتُوَ. 

واْطٍُ يُ ضِ  ثًَُإ بٓاغًًََٓت يُ ضِواْطٍُ ؾًعطَوَ، يُنٌ ٓاياض زَناتُ غًُبىٍَ، ْبسات
خطؤؾُ دَُاوَضيًٍُ، نُ دَُاوَضٍ  ْياضَوَ زََاْباتُ ْاو ُٓو ُٖشإيُنٌ ٓا

 ُْؾًسا بُياٌْ نؤََُيطايُنٌ ؾازٍنىضزغتاٌْ يُ ثؿيت بىَ، بؤيُ يُ نؤتايٌ ؾًعطَن
ضِابُضيَهٌ ؾؤضِؾٌ ى وَنى ضِابُضيَهٌ نطيَهاضٍ، وَن ٓاظازٍ زَزات بُ طىيٌَ خَُيهًسا،

ضُوغاُْوَ زَزات بُ طىيٌَ خَُيهًسا بُ  َُْاٌْ ُٖشاضٍَصزٍَ ْ ْٓاظازخيىاظإ
بُضثانطزٌْ ُٓضتُؾٌ غىوضٍ نطيَهاضٍ. يُّ ؾًعطٍَ )ُْنُضؤظ(زا، زياضَ نُ باغٌ يُنٌ 
ٓاياض زَنات، باؽ يُ ضِؤشٍ دًٗاٌْ ضًين نطيَهاضَ، نُ نطيَهاضاٌْ نىضزغتاًْـ 

نطيَهاضاُْ زَنات يُ  بُؾًَهٔ يُّ خُباتُ، نُ باؽ يُ نطيَهاضيـ زَنات، باؽ يُو
ظَمحُتهًَؿٔ، ُٖض ضُْسَ بُضًََُُٖٗٓضٍ َُٖىو  ساٍ نىضزغتاْ نؤََُيطا

يُو َُٖىو  ْٕ، بَُياّ خؤيإ ُٖشاضو ُْزاضٕ نؤََُيطا خؤؾطىظَضاًًُْناٌْ
و يُ نطيَهاضاٌْ خؤؾطىظَضاًًُْ بًَبُؾٔ، بؤيُ يُ بُؾٌ زووٌَُٖ ؾًعطَنُزا، ؾاعري ضِو

واتا نىضزغتإ بؤ  ."ُنُٕ نىضزغتإ ٓاططو خىيَٓغُيط:"تزََيًَ ْنىضزغتإ زَنات
ري باؽ ؾاع$ضِاثُضيُٓ، تا زَتىاْني بًًَنَي  ْساٌْ ضاالنًٌ نؤََُيايُتٌ ؾؤضِفؾاعري َُي

َ، نُ وًًًًَُف زَنات نُ بُ غُض طُيٌ نىضززا ٖاتى ْيُو ُْٖاَُتًًُ ُْتُوَيٌ
زَنطيَت، بَُياّ  نؤنىش ًُْاباضإويَطإ زَنطيَت، نً ْزَواّ قطِ زَنطئَ، خانٌ غىمتاىبُض

،  #ُْانات، بُّ ْاَُُٖتًًُ ُْتُوَيً ُٓوَ بُو َاْايُ ًًُْ ُٖغيت ضًٓايُتٌ ثًَىَغت
 ٍَْبًَهاضٍ، يُ نىيَطَو ْوَيامتإ ثطَِ يُ بطغٌ$زََيًَت بؤيُ يُ بُؾٌ زواتطٍ ؾًعطَنُزا 

عٍ نطزوٕ، َُٖىويإ زَضُٓوَ غُض ، ُّٓ ضَُهاُْ نُ ؾاعري ضِي#ُٖشاضٍ ْضِووتٌ
ؾاعري، َُيُٓتٌ خَُيهٌ نىضزغتإ.  ُْٓظَيًُتٌ ُْٖاَُتٌ ضًين نطيَهاضو بطغًَيت

 ْنىضزغتإ، نُ َُٖيططٍ َُٖإ شإٍ  ى ناضَنتُضيَهٌ ْاو نؤََُيطاخؤيؿٌ وَن
و نىضزَنإ، يإ نطيَهاضٍ نىضز، ظياتط يُ ت طُيٌ نىضزضُوغاُْوَيُ، ُٓوَ باف زَظاًَْ

شيَط زَغيت سهىٌَ   ُو زَضُوغًَٓطيَُٓوَ، داضيَو وَنى غتٌَُ ُْتُوَيٌ، يداضيَ
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ظَمحُتهًَـ، يُ ناضطُضو  َطؤظِزَغَُياتٌ َُظُٖبٌ، داضيَهًـ وَنى نطيَهاضو و ظؤضيُٓ
 زَضُوغًَٓطيَتُوَ.  َُْظضانإ، غُزضٍ يٌَ زَنطيَت

طِاُْوٍَ ُْٖاَُتًًُناٌْ ؾاعري زواتط وَنىو غًٓاضيؤٍ فًًًَُهٌ زضيَص، زضيَصَ بُ طًَ
نطيَهاضٍ نىضز زَزات، باؽ يُ بطغًَيت، ٓاواضَ بىوٕ، )خُبات بؤ غؤغًايًعّ تُْٗا 

و ْاَياْسٌْ َطؤظايُتٌ، َُُٓ تُْٗا ضِيَطايُ ثًٌَ بطُئ، ضِيَطايُ بؤ نؤتايًٗاتٔ بُ ٓاظاض
خُباتُيـ و غُضنىتهطزٕ(، ُّٓ ضُوغاْسُْوَ ْتىويُنٌ باؾرت، بُ بٌَ دُْطبُ زاٖا

 ْضواظَ بُ ضِووٍ زاٖاتىويُنٌ تاظَو ثطؾٓطساض بُ ضِووٍ نُيتىوضو ؾاضغتاًْيَتزَ
دًٗاًَْهسا زَناتُوَ، نُ زَبًَتُ ؾىيَين غُضدٌَُ زَغتهُوتُ غُضغاَهُضَناٌْ 

ُ خُباتٌ بؤ ضِابطزوو، بُ قىوَيرتئ ؾًَىاظ، َُُٓيـ تُْٗا دًٗاًَْهُ بُٖاٍ ُٓوٍَ ُٖي
 و.ثًَؿطَِو حمَُُز(. ..ٓاالٕ ووزؽ –ٖىُْض ْزاٖاتىوٍ ُٓزَب ْبهُئ )غُضَايُزاضٍ

يًَهٔ بؤ بُزيًَٗٓاٌْ و ٖؤناضطُؾًعطو شاْطَناٌْ تطيـ ٓاَطاظ ْبٌَ طىَإ ُٓزَبًات
زوًْايُنٌ باؾرت، بٌَ طىَإ طُض بهطيَت يُ ضِيَطاٍ ْاتىْسوتًصٍ بُضُّٖ  ْغؤغًايًعّ

ضًٓايُتٌ  ْبُ بٌَ ؾؤضِؾٌ نطيَهاضٍزَنات،  بًَت، بَُياّ يُو وَياتٍُ ؾاعري باغٌ
 زٍ بًَت.  ًًُُْ، ُّٓ دًٗاُْ ب يُتىاْازا

بَُياّ ؾاعري، يُ بُؾًَهٌ تطٍ ؾًعطَنُيسا، باؽ يُوَ زَنات، زَبًَت ٓاَياٍ  غىوضٍ 
ُ ى تانخُباتٌ غىوض َُٖيبططئ، وَن نطيَهاض َُٖيسَئ، بَُياّ يُ ضِيَطاٍ ضُنٌ

 ْيُى نُ ثطِ بًَت يُ ؾازٍ ََُيطاايُنٌ باؾرت، نؤًَُْٓيتُضْاتًغ بؤ بُزيًَٗٓاٌْ ز
ًُٓٓوَ يُنٌ ٓاياض(ٍ ُْنُضؤظزا يُ نىضزغتاًَْهسا ٓاضاٌَ، زَنطيَت يُ ؾًعطٍ )بصيَ

زايَُٓؤٍ  ًًََْٓتدَُاوَضٍ طُوضَ خبىَيك ْزَتىاًَْت ًَٖعيَهٌ نؤََُيايُتٌزَشئ، نُ 
 اُْوَ. ضُوغ ًْْؿتُاًْـ بًَت يُ زشٍ غتُّ ْؾؤضِؾًَهٌ نطيَهاضٍ

 َُْتُضيَعٍ ؾؤضِف ْت بًًََني، نىضزغتإ ُّٖ َُيسإيُثاٍَ ُٓوَيؿسا زَبًَ ُُٖض بؤي
اْسٌْ غُزإ زَقٌ ُٓفط ْوَ، ُّٖ ناْطاٍ خىَيكاْسٕىنطيَهاضٍ ب ْبعووتُٓوٍَ ضُثٌ
اوَضيًٍُ خطؤؾاُْ دَُ ْيَهاضٍ، نُ يُطٍَُ ُٓو ًًَٓٓطشٍو ُٓزَبًاتٌ نطدىاٌْ ْاو ؾًعط
بُزيًَٗٓاٌْ َافُناٌْ و زَبًَتُ ناضيَهٌ زَغتُدَُعٌ بؤ تطيـ ُٖيُيُ ْاوضُناٌْ 

غتٍَُُ يُ غُض خَُيهٌ بُف  ْغُضنىت ْبُض ُٓو خُفُقإبُضاْ يُ ْنطيَهاضإ
 ْخُباتُ غًاغٌ ُْٓو ضَِوتَُيُٓتُ. ؾًعطَنٍُ )ُْنُضؤظ(، ٖاوناتُ يُطٍَُ 

اضيطُضٍ نؤََُيطاٍ ن ٍْ ططتبىو زَيتىاٌْ دًَطٍُ غُضْرٖىُْضيًٍُ نُ ُٓونات ثُضَ
غُض ضِووزاوَنإ دٌَ ُتا ضِازَيُنٌ ظؤضيـ دًَطُو ثًَطٍُ خؤٍ ي ْنىضزغتإ بًَت
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 ْزَْط َُٖيربِئ ُْٓظٍَُ ؾؤضِف ْغُض خطؤؾاٌْ دَُاوَضٍيُؾىيَٓجًٌَ  ًَْٖؿت
 َ. وباْطُواظٍ ًٓٓػاٌْ ُٖبى

(2) 
 شيعسي دووةو: ىةوزؤش

 ضِؤش يــُ ٓــاغؤٍ غــىوض ؾـُوم ٓـُزاتُوَ
 زََيـــٌَ ٓـَُـػـاَيـًــ ْـــُوضؤظ ٖـاتـُوَ
 غـطوؾـت غـُضثــانٌ دـىاٌْ ٓـُْـىيَـٓـٌَ

 وَى بــىونـٌ ضِاظاو خــؤٍ ٓـُخـًَُـًََـٓـٌَ
 

 ىـيىوتهٍُ بُضظٍ نًَ ْنىيَػتإ ْزَؾت
 بــعٍَ بــُٖاضيـــإ نـُوتـؤتـُ غـُض يًَـى

 بــُفــطٍ تــىاوٍَ غــُض ؾــاخــٌ تــَُباض
 ٌَ بُ فـطًََػـو ضـؤضِضـؤضِ زيَـتُ خـىاضٓــُب

 
 ٖـــــاشٍَ ؾـُتاوٍ بــٔ نىيَػتاٌْ بـُضظ

 طــــابُضز ُٓتًًيَنَ، نـُش زيَــًَٓـتُ يـــُضظ
 نــًـــصٍ زاضغــــتـإ يــُ ؾــايًٌ ضـَُا
 بــــُ َــؤغــًكاٍ ٓــــاو، زيَـٓـُوَ غـَُا

 
 ضَِظٍ ؾــار يـإ ًََطط و ضـًـُـُٕ ْبــار

 خــؿـًـَــــٌ ضِاظاوٍَ بــصويَــٓـٌ زيــــُـُٕ
 إـتـيٌ زَؾــت و ظَْــذريٍَ نـىيَػغُوظا

 تــــاضيف ْــانــطٍَ دــىاًْــٌ نــىضزغـــتإ
 

 نـــــُوٍ زَيــــساضٍ ٓــــاظازٍ دــــــــىاْـــٌ
 زَضووْــــٌ نــــُيـــًـــٌ غـــؤظٍ طـــؤضاٌْ

 زٍَ ٓــــُنــاتـــُوَبـــــُضٍ ســُغــطَتــــٌ 
 بــــاْــطٌ ثــُضِاوثــُضِ زَْــــط ٓــــُزاتــُوَ
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 يــُ غــــُض قـُْسيٌ و ؾـاٖــؤ و ْــُنــُضؤظ
 ٓــَُيــٌَ طــُيٌ نــىضز ْــُوضؤظتــإ ثــًـطؤظ

 
ُٓوَف ، نُ  و زَيإ ؾًعطٍ تط خاوٌَْ ؾًعطٍ )ُْوضؤظ(يؿُُْنُضؤظ، دًا يُّ ؾًعطَ

بؤٍ  ْزَ، بَُياّ ْانطيَت بًًَنَي تاُّْتُوَيٌ طُيٌ نىض ْدُشًَْهٌ ًْؿتُاٌْضِاغتُ 
ُْتُوَيٌ  ْبؤٍ ًْؿتُاٌْ ْضِاغتُ ُْوضؤظ تاّضًٓايُتًؿٌ يٌَ ْايُت.  َطؤيٌُْٓزَبٌ 

ظؤضتط ثًَىَ زياضَ، بَُياّ يُطٍَُ ُٓوَيؿسا َُٖيٗاتين ٓاغؤٍ غىوض، ٓاَاشَيُ بؤ ضََِعٍ 
خُباتٌ ضًٓايُتٌ يإ الٌْ نُّ، َازاّ ٓاططٍ غىوضٍ نؤََُياٌْ خَُيهٌ بُضيين 

بُٖاضَ، َازاّ ٖاوثؿيت نؤبىوُْوٍَ دَُاوَضٍ  ْىضزغتاُْ، َازاّ شياُْوٍَ غطوؾتن
ًْؿتُإ ًْطُضإ  ْ، نُواتُ زوشَٓاٌْ ُْتُوَيٌُوضؤظ نؤ زَناتُوَيُ زَوضٍ ٓاططٍ ْ

 ْيُبُضنطزٌْ دًٌ نُغو ْوٍَ خَُيهٌ بؤ نطزُْوٍَ ٓاططيَوزَنات، َازاّ يُ ططزبىوُْ
ؾازٍ طىظاضؾت يٌَ بهُٕ، نُواتُ زَنطيَت دُشٌْ  ْغىوضو ظَضزَ، زَتىأْ خؤؾٌ

 ْيٌَ نىضزغتاًْـ بًَتو الزْسنطاٌْ طى ْنىضِإ ْظَمحُتهًَؿإ ْنطيَهاضإ ْؤؾٌخ
طىمت ضِاغتُ بؤُْيُنٌ  ُْوضؤظ، وَنىٓاضَاٌْ ٖاوبُؾٌ َُٖىو اليُى بًَت.  ْٓاَاْر
طُالٌْ فاضؽ،  تُْٗا بُ طُيٌ نىضز، بَُيهى  ،ُيًُ، بَُياّ بؤُْيُنٌ تايبُت ًًُْْتُوَ

أْ، ًـ ُّٓ دُشُْ بُ ٌٖ خؤيإ زَظُٓفغاْػتاْ ْاظَضٍ، طُالٌْ ٓاغًاٍ ْاوَضِاغتٓ
ٓاضَظوَناٌْ  ْخؤؾٌ ْاٍ وايُ دُشًَْهٌ ًَْى ُْتُوَيًُو بُؾًَهُ يُ ؾازٍَُُٓيـ َاْ

 خَُيهٌ ُّٓ وَياتاُْ. 
 عريَناٌْ غُضزٌََ )ُْنُضؤظ( وَنىخاَيًَهٌ تطيـ، زَبًَت بًًََِ، ُٓوَيُ ظؤضبٍُ ؾا

و ُٓو وضؤظ)ُٓمحُز باظطط، ْاغطٍ سًػاٌَ، سىغًَٔ ؾُبُم، ضِيَبىاض(يـ، ؾًعطيإ بؤ ُْ
تُ بًاْىو بؤ ؤخؤيإ ُٓو يازَيإ نطز ُٖغتَِ، يإ وضزتط بًًََِ، دًا يُ ويازَ طىتى

 ْتًَهَُيهطزٌْ ُٖغيت ُْتُوَيٌ ْضًٓايُتٌ خؤيإَطؤيٌْ غؤظٍ  ْزَضبطِيين ُٖغت
ظؤضزاضإ، ُٖض بؤيُ زوشَٔ ًَُٖؿُ زشٍ نطزُْوٍَ ٓاططٍ  ْضًٓايُتٌ زش بُ ُْياضإ

 ْٓاضيَع، زشٍ ططزبىوُْوٍَ خَُيهٌو ُْنُضؤظ ْزوْسٍ قُْسيٌ َْ، يُ غُض ؾاروُْوضؤظ بى
 نىضِإ بىوٕ يُ زَوضٍ يُى.  ْنطإ

 ْزَبًَتُ دًَطٍُ غُيطإ ْدىاٌْ ْنُ غطوؾت غُضتاثا زَبًَتُ طىٍَ ُٖض ُٓوٍَ
ُْٖاغٍُ ثطِ خطؤؾٌ خَُيهٌ بُمشُيُٓتٌ نىضزغتإ، بؤ خؤٍ ٓاَاشَيُ بؤ ضِؤشيَهٌ 
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نًَى ثطِ  ْ، يُطٍَُ ٖاتُٓوٍَ ُْوضؤظ، زَؾتظَمحُتهًَؿإ ْخؤؾُويػيت نطيَهاضإ ُْفط
قاغجُقاغجٌ نُو زَبًػيت، ضُشٌْ بؤ زَططٕ ضًين  ْزَبٔ يُ بعٍَ بُٖاضٍ

ى فطًََػو ضؤضِضؤضِ زيَتُ خىاض، قَُيبُظَ زيَت، بُفطٍ تىاوَ وَن ظَمحُتهًَـ، خىضٍَِ
 ْاو غطوؾت، بُ َؤغًكاٍ ٓاو، زيَتُوَ غَُا. ٖاشٍَ ؾُتاو طابُضز زَتًًًََٓت، نًصٍ 

ؤ ُْوضؤظ ْىوغطاوٕ، ثطِٕ يُ ْؤتُو و ضِغتاُْ بسَٕ نُ بوؾُ ْزيكُت يُّ ضَُو
ى دىإ، ثطِٕ يُ تابًؤٍ ضَِْطاو ضَِْطٌ ؾاعري وَن ْغَُفؤًْاو ٓاواظٍ ْاغو

غطوؾتسا، ُ بُض ًْطاضنًَؿًَهٌ يًَعاْاُْ تابًؤٍ نطزوَ، بططَ زَتىاْني بًًَنَي ضِؤسٌ نطزوَ ب
ت نىيَػتإ بعَ ْانُويَتُ غُض يًَىيإ، يإ بُفطٍ غُض ؾار ْابًَ ْٓاخط يُ ضِاغتًسا زَؾت

 ْؾاعري ضُْس ًَٖٓسَ ًٖىَاًْػيت ُْغتِ ْبُ فطًََػهٌ ضاو، بَُياّ ُٖغت
ًَٖٓسَ زَيٌ  ْكٌ وَغفٌ غطوؾيت دىاٌْ نىضزغتإسؤغتاُْيُ، ًَٖٓسَ ثطَِ يُ عًؿَطؤظ

و ضِؤشَيُ، نُ بؤ ًَٖٓسَ تاَُظضؤيٌ ُٓ ْيُ، نُ خَُيهٌ ؾاز زَناتُ ؾازي نُيًٌ ُٓو
 ْضَِْطاو ضَِْط ْخَُيهٌ نطيَهاضو ظَمحُتهًَـ، بؤ خَُيهٌ طىْسو ؾاض َايٍُ ؾازٍ

، ُٖضضٌ ُٖيُتِزَضنطزٌْ َاْسويَيت ُٓواُْ، بؤيُ ؾاعري ُٖضضٌ  ْظَوم ْؾُوم
ىايُ نطز، بُ واتايُنٌ تط ؾاعري ثًًَُزَضوٌْ زَضٍ بربِيَت زضيَدٌ ْ ٍَْتىاًْىيُتٌ يُ ز

يـ زَبًَت بُؾساض بًَت، يُ َُيُٓتٌ ُٖشاضإ، ٓاوا ْزَبًَت ضؤٕ بُؾساضَ يُ خُّ
 ُْْٓسيَؿٍُ خؤٍ، غُيًكٍُ ٖىُْضٍ ْؾازٍ ظَمحُتهًَؿإ، واتا ُٖغت ْخؤؾٌ

و خػتىيُتًًُ زوو تىيٌَ ُٓو ؾًعطٍَ تاٍَ نطزؤتُوَ و خُياَيٌ خؤٍ بُويَُٓ ْظَاُْواٌْ
 نُ بىَتُ ؾًعطٍ َُٖىو خَُيهٌ نىضزغتإ. 

ْىوغطاوَ، تا ( 1986ضَِْطُ ُٖض َُُٓيـ بًَت واٍ نطزوَ ُّٓ ؾًعطَ، نُ غاَيٌ )
زَطُضِيَت، يُطٍَُ  َْتُوَ يُ غُض ظَاٌْ خَُيهٌ زيَتداويساٌْ َاو ًَْٓػتايـ بُ َُْطٍ

ُْوضؤظ، ُّٓ ؾًعطَف ْىٍَ زَبًَتُوَ، زواتطيـ يُ اليُٕ  ٖاتُٓوٍَ َُٖىو غاَيًَهٌ ْىيٌَ
َُُٓيُ  زَْطساُْوَيُنٌ طُوضٍَ زَبًَت. ْين غىَياًًَُوَ زَنطيَتُ طؤضاٌُْْمجُزي

زَضًَت، ضىْهُ بُؾًَهُ يُ ًََصوو،  ْغُض ظاضٍ خَُيهٌ زيَتُ ؾًعطٍ ظيٓسوو، نُ ي
خُوُْناٌْ خَُيهٌ. دًا و خؤظطُ ْفُضُْٖطو يُ نُيتىوض ُٖغػتْ ُْغتْبُؾًَهُ يُ 

، نُ ثطِاوثطَِ يُ ؾًعطَنُزا، ضَِْطُ غؤظ ْيُ ُٖغت  ُٓاغٌ ْاو ؾًعطَنُ، دطيُ دىاْ
ُٖض ُٓواُْيـ واٍ نطزبًَت، ُّٓ ؾًعطَ يُنًَو بًَت يُ ؾًعطَ زَطُُُْناٌْ نُ بؤ 

و زَنات، نُوٍ ضِيَطاٍ ُْوضؤظ ْىوغطاوَ. يُ بُؾًَهٌ تطٍ ؾًعطَنُزا، وَغفٌ نُ
 و بُضٍ سُغطَتٌ زٍََخىيًََٓت بُو زَضوُْ ثطِ غؤظَوَدىاٌْ، نُ ز ْٓاظازٍ ْعؿل
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زَضطيهًًََٓت، ؾاعري خىيَٓسٌْ  ْضِاثُضِئ ٖاواض زَنات ْزَناتُوَ، وَنىو َاضؾٌ ٓاظازٍ
نُوٍ غُض زوْسٍ ؾار ؾىبٗاْسوَ، بُ زَْطٌ زَْطُ نجهطاوَنإ، بُو زَْطاٍُْ نُ 

َُياّ نُوٍ ٓاظازٍ، زيٌ طىظاضؾت يُ خؤيإ بهُٕ. بشيَط غايٍُ غتَُسا،   ُْاتىأْ ي
بؤ ٓاظازٍ ثطِ بُ طُضووٍ طُوضَ  ْظيٓساُْوَ، ضىْهُ بُ ٓاظازٍ ْْاخطيَتُ قُفُؽ ْْانطيَت

تاغاوَنإ زَْط َُٖيسَبطِيَت، يُّ زوْس بؤ ُٓو زوْس يُّ ؾار بؤ ُٓو ؾار َصزَ زَزات 
ظغتاُْو خؤٍ  اٌْ بُغتَُيُنٌبُ خَُيهٌ نُ بُٖاض ٖاتُوَ، َصزَ زَزات وَضظٍ ؾه

و غُوظٍ بُٖاض ْثريؤظٍ ْطُضزٕ ٓاظازٍ ْوَضظٍ شياُْوَو ٓاظازٍ ْضِؤيؿت وُوَيثًَطا
شياُْوَ ٖاتُوَ، نُوٍ زَيساضٍ باْط يُ عاؾكإ زَنات ظََاوَْسٍ غُضنُوتٔ بطًَطِٕ. 

 ْ بُضططٍؾىيَين ْغًُبىٍَ ًَُٖاوبَُيهىو زَطُضِيَت بُ زواٍ بُوَيـ زَيٌ ٓؤقطَ ْاططيَت، 
 ْوباْطُناٌْ نىضزغتأْ، زَفطِيَتو بُْاخؤظطُو َكاوََُتٌ خَُيو نُ ؾاخُ بُضظ

و ؾاٖؤ ْغُض قُْسيٌ  ُي$ُْوضؤظ زَزات بُ طىيٌَ خَُيهًساو زََيًَت  زَضًَت يُوٍَ باْطٌ
 #.ُْنُضؤظ، َُٓيٌَ طُيٌ نىضز ُْوضؤظتإ ثريؤظ
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 مسؤظايةتيية كؤىي ضريؤكيَكي ميدالَباشيي ثسضي

 

 غُضووٍ َطؤظٌ نُ زَوتطيَت غًَهػًًُ نطزاضَ بُو(Pederasty)  َٓساَيباظيٌ
 ُٓجناّ بُ. زَزَٕ ُٓجناٌَ نض يإ بٔ نىضِ ض ُٖضظَناض َْٓساٍَ يُطٍَُ غاٍَ ُٖشزَ

 يُاليُنُوَ ،زَطُيًًََٓت َٓساَيُنُ بُ ظيإ تُْسضوغتًًُوَ ضِووٍ يُ نطزاضَ ُّٓ طُياْسٌْ
 ٓاَيؤظٍ بُ َٓساَيُ ُٓو زَضووٌْ باضٍ تطَوَ يُاليُنٌ ْزَؾًَىيًََٓت َٓساَيُنُ دُغتٍُ

 يُ َطؤيًُ زشٍ ضَِفتاضَ ُّٓ. مبًًََٓت ناضيطُضيًُنٍُ َطزٕ تا ضَِْطُ زًًََََٓتُوَو
. زَزَضٍَ ُٓجناّ خَُيو ضاوٍ يُ زووض ًَْْٗين بُ بَُياّ نؤََُيطُ نُْاضَناٌْ ْطؤؾُ

 زاْاوَ تايبُتًإ غعاٍ تؤتايًتاضٍ؛ يإ بٔ َُزٌَْ ض نؤََُيطُ دًاواظَناٌْ غًػتَُُ
 تا نُضٌ َٓساَيباظيٌ، بُضزَّ يُ ضِيَططٍ بىوٌْ غُضباضٍ. ْاُْقًَعَو ناضَ دؤضَ ُٓو بؤ

 يُ يإ زَغتسضيَصيًُ نطزاضَ ُٓو داضَناًْـ ظؤضبٍُ. بهطيَت ضِيَؿُنًَـ ُْتىاْطاوَ ًَٓػتا
 يإ ثًاواِْ ٓايِٓ يإ وَغتا يإ َاَؤغتا يإ نُغىناض ْزايُٕ ْباوى ْزايو اليُٕ
 ُْٖوَغباظٍ ٓابطِووبُضٍ غهاْساَيٌ طُوضَتطئ"  بىو زويَينَ ُٖض. زَزضيَت ُٓجناّ قُؾُ

 دًٌُ زَضباضٍَ بىو ٓاؾهطا BBC نُْاَيٌ بُضيتاًْاو ًَسياٍ يًََُصووٍ َٓساَيباظٍ
 نُ ْاوبطاو نُْاَيٌ بًَصَضٍ ْزجيٍُ بُْاوباْطرتئ ًَْسيايٌ ناضَنتُضٍ طُوضَتطئ غاظًٌَ
 بُ زضا َٓساَيإ غُض نطزُْ زَغتسضيَصٍ زشٍ يُ غهاآل ْضِاثؤضت ضىاضغُز يُ ظياتط

 ًََصووَ بؤ نؤََُيايُتًًُ زَضزَ ُّٓ ًََصوويًًُوَ ضِووٍ يُ  (.٩)"بُضيتاًْا ثؤيًػٌ
 َٓساَيباظيٌ ًََصوويًُوَ يُضِووٍ واتُ. زَطُضِيَتُوَ َطؤظايُتٌ نؤََُيطٍُ بُضايًُناٌْ

 ْغُضزَّ تُواوٍ يُ ططتىوَو َطؤظايُتًٌ نؤََُيطٍُ يُخٍُ ًََصووَوَ بُضَبُياٌْ يُ
 ٓايًًٓـ. زَضنُوتىوَ دًادًا ؾًَىٍَ بُ ُٖبىوَو بىوٌْ دًاواظَنإ ؾاضغتاُْتًًُ

 ثًاواٌْ يُ ُْٖسيَو بَُياّ ٓاؾهطا، بُؾًَىَيُنٌ َٓساَيباظيٌ ضَِتهطزُْوٍَ غُضباضٍ
 ضَِْطُ ُْقًَعَو نطزاضَ ُّٓ. زاوَ ناضَ بُّ ضَِوادًإ ًًًَُْٗٓنٍُ باضَ بُ ٓايًين

 يَُُٖىو بَُياّ. ساَيُت بىوبًَتُ ُْٖسيَذاضيـ ْبًَت نُغًٌ خىيًاٍ ُْٖسيَذاض
 ْاو نؤََُيايُتًًُناٌْ ثُيىَْسيًُ َْؤضِاٍَ بُ تىْسوتؤَيٌ ثُيىَْسيًُنٌ ساَيُتُناْسا
 َٓساَيباظيٌ  زٌََْ، ُْٖطاو خىاض يُ ضِوو َؤضِاٍَ ناتًَهًـ. ُٖيُ ُٖبىوَو نؤََُيطُوَ

 غايُم %95 يُ (Info on Islam) غاييت بُثًٌَ. زَبًَتُوَ بُضظ ْزَضِوات يُغُض ضِوو
 يُطٍَُ غًَهؼ ْزَنُٕ َٓساَيباظٍ ثانػتإ وَى َىغىَيُاٌْ وَياتًَهٌ يؤضيًُناٌْ تطيًَُو

 (2).زَنُٕ ًَْطيُٓ َٓساَيٌ
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 ًْٓػالّ ٓايًُٓناٌْ ثُيسابىوٌْ ثًَـ ظؤض( ُٖتًىباظيٌ ْبُضُباظيٌ) َٓساَيباظيٌ 
 ْبىوَ بُضبًَاو َٓساَيباظٍ نؤْسا يُيؤْاٌْ. نطاوَ ثطانتًو بُضضاو ؾًَىَيُنٌ بُ َُغًشٌ
. ًٓٓػاًًُْ زشٍ تاواُْ ُّٓ ثًازَنطزٌْ يُ ُْبىوُْ بًَبُضٍ دًاواظَناًْـ ًُتُؾاضغتاْ

 َطؤظايُتًًُوَ ًَْىضُواٌْ بُ َطؤيٌ نؤََُيطٍُ ًََصووٍ زضيَصايٌ بُ يُنُيُى وَى واتُ
 يُ غىوز ُٖبىوَ ُٓوَيإ َايف نؤٕ ُٓغًٓاٍ زايهبىوَناٌْ يُ ٓاظاز بُ َطؤظُ. بىوَ

 ضِؤَاٌْ نؤََُيطٍُ" ُٖضوَٖا. بهُٕ يُطَُيسا غًَهػًإ ْوَضبططٕ نؤيًُنإ
 يُوٍَ بىوٕ ٓاظاز ضِؤَاًًُْنإ ثًاوَ بىوَو ثًاوغاالضٍ يإ ثُتطياضنٌ نؤََُيطُيُنٌ

 زؤخٌ يإ ثًاوَتٌ ُٓوٍَ بٌَ ًَْطيُٓزا يُطٍَُ وَضبططٕ غًَهػهطزٕ يُ ضًَص
 غىوزيإ َُبُغتُف ُّٓ بؤ. ببًٓٔ ًَْطايُتٌ ضِؤَيٌ ُٓطُض بسَٕ يُزَغت نؤََُيايُتًًإ

 َٓساَيباظيٌ زشايُتٌ ضِووخػاضزا يُ طُضضٌ ٓايًُٓنإ (٣).وَضزَططت ًَْط نؤيًٍُ يُ
 ضريؤنٌ زَيُٖا نُ ضىاضضًَىَيٍُ ُٓو زَضَوٍَ بهُوُْ ُْياْتىاًْىَ بَُياّ زَنُٕ،
 ُٖض. قىضباٌْ بىوُْتُ َٓساٍَ ُٖظاضإ نُ زَططيَت يُخؤ غهاْساٍَ غُزَٖا ْزَيتُظئَ
 زَغتسضيَصيهُضاٍُْ ثاثا يُو يُنًَهُ ُٖيًَطَإ ثًتُض ناغؤيًو نًُْػٍُ ثاثاٍ بؤمنىوُْ
 دًٗاٌْ يُ (٤)."نطزووَ َٓساَياٌْ القٍُ نُ ضِابطزوو غُزٍَ ُٖؾتاناٌْ زَيٍُ

 ْزَبًٓطئَ تاَياُْ ُٖواَيُ ْْاؾريئ زميُُْ ُٓو تايبُتسا ؾىيَين ْنات يُ ًٓػالًَؿساو
 ٖؤزطػٔ َاضغاٍَ ًََصووْىوؽ عىمساٌْ، ًُٓجطاتؤضيُتٌ غُضزٌََ يُ. زَنُوٕ بُضطىٍَ

 غُضباضٍ" زَْىووغًَت زا"ْاوَضِاغت يُغُزَناٌْ ًٓػالٌَ ؾاضغتاٌْ" وتاضٍ يُ
 غًَهػٌ ثُيىَْسٍ نُضٌ ؾُضيعُتُوَ، اليُٕ يُ زياضزَيُ ُّٓ بًَُٖعٍ ضَِتهطزُْوٍَ

 باَيا ضًين باظٍُْ يًَُْى ٓاغاٌْ بُ ظؤض ُٖضظَناض و(بايغ) ثًَطُيؿتىو ثًاوٍ ًَْىإ
 َاوَتُوَو خؤٍ وَنى َٓساَيباظيٌ زواتطَ غُضزََُناٌْ ُٖضضٌ (٥).زَنطا قُبىوٍَ

 يُ ُٖبىوَ بُضضاوٍ ُْخؿٌ نؤََُيطُ، ُٓضغتؤنطاتٌ ضًين تُْاُْت. ُْنطاوَ ضاضَغُض
 ًَْىُْتُوَيًـ ٓاغيت يُ. القُنطزًْإ ُٖشاضو ضًين نىضِاٌْ َُٖيدَُيُتاْسٌْ ْفطيىزإ

 زازٍ وَظيطاٌْ يُنُجماض بؤ" زياضتطيًٓإ ثطغُو بُو زش وَغتاُْوَ بؤ زضاوَ ُٖوٍَ طُيٌَ
 ثايتُخيت بطونػًٌ يُ 2012 غاَيٌ يُ َُُٓضيها يُطٍَُ ُٓوضوثٌ زَوَيُتٌ ؾُف ْضٌ

 (6)."زَضبربِٕ َٓساَيباظيٌ بُ غُباضَت خؤيإ ْاضَِظايُتًٌ تا نؤزَبُٓوَ بُجلًها
 ٓاؾهطا بُ ُٓزَبًؿسا ٖىُْضو يُ( ٖاوضَِطُظباظيٌ) ًَْطباظيٌ َْٓساَيباظيٌ ضَِْطساُْوٍَ

 نؤََُيطٍُ ُْخىيَٓسَواضَناٌْ غازَو َطؤظُ تُْٗا ُٖض َٓساَيباظيٌ. ثًَسَنطيَت ُٖغت
 بىوُْو زَضزَ ُٓو زووضاضٍ ُٓزيب ٖىُْضَُْسو طُيٌَ ُْٖسيَذاض بَُيهى ُْططتؤتُوَ،
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 نُ زَنُوٍَ بُضضاو ْاوَإ طُيٌَ َُٖيبسَيُٓوَ ٖىُْض ُْٓزَب ًََصووٍ الثُضَِناٌْ ُٓطُض
 ًَٓطيُْسٍ ؾاْؤْاَُْىوغٌ ؾاعريو"  يُواُْ غُضغاٌَ، ْؾؤى َايٍُ ببُٓ ضَِْطُ

 زَضزَ ُّٓ (8).نىضز ٍ-ؾَُيتاغ ضَِمحُتىيًََا بُغسا َُقاَعاٌْ نَُيُ يإ (7).وايًَس ٓؤغهاض
 ًٖض بُزاخُوَ ُٖيُو بُضزَواٌَ زيَطِاُْ ُّٓ ْىوغًين ناتٌ ًَٓػتاو تا نُ نؤََُيايُتًًُ

 يُ وضزبىوُْوَ بَُياّ بُٓضَِتٌ، ضاضَغُضنطزٌْ بؤ بُض ُْطرياوَتُ طىجناو ؾىيًََٓهٌ ْضٍَِ
 ٖؤناضَنإ يُ غُضجنسإ َطؤيًُو زشَ نؤََُيايُتًًُ زَضزَ ُّٓ غُضَُٖيساٌْ ظًٍََُٓ

 يُباضٕ ظًٍََُٓ ظؤضتط ثاؾهُوتىوَنإ نؤََُيطُ َٔ بؤضىوٌْ بُ. ُْبًَت خطاخ ضَِْطُ
 ٓاغتًَهٌ يُ ُْخىيَٓسَواضٍ ضِيَصٍَ نُ بُتايبُتٌ تطاشزيًايُ، ُٓو طُؾٍُ ْغُضَُٖيسإ بؤ

 َطؤظُناْسا؛ شياٌْ يُ ضُثاْسٕ ْغًَهؼ بؤؾايٌ بىوٌْ يَُُف دطُ. بُضظزابٌَ
 نًتىوضو. ْاثُغٓس ناضيَهٌ وَٖا بؤ زَغتربزٕ بُغُض ُٖيُ ُٖبىوَو خؤيإ ناضيطُضٍ
 ٓاؾهطانطزٌْ يُ بًَت ضِيَطط ُْضيتْزاب ناتًَو بُتايبُتٌ ْنؤََُيايُتًًُنإ ثُيىَْسيًُ

 ضِواَيُت بُ ًَْْطٕ غطوؾتًًُوَ ضِووٍ يُ ُٓواٍُْ ض دا َطؤظُنإ ضِاغتُقًٍُٓ ضَِطُظٍ
 ٓايسيَٓستٌ بُغُض ُٖيُ ُٖبىوَو ناضيطُضٍ بُثًَطُواُْوَ، يإ زَضزَنُوٕ ٌََ وَى

  .َطؤظُنإ

 
 

 ىووزةشةشة كوزتةضريؤكي ضرتاكتؤزي

 

 ؾاعريو ٍ"تاضيهٌ بؤٌْ" نتًَيب نىضتُضريؤنٌ ؾُؾَُني ْاوٍ ْىوضَؾُؾُ
 زَظطاٍ يُاليُٕ ٠٢٩٩ غاَيٌ غًًٌََُ ضاثٌ نُ .ؾانُيًًُ فُضٖاز ضريؤنٓىوؽ

 :دؤضَيُ بُّ زَقُنُ َادُضاٍ. نطاوَتُوَ بًَاو ْضاخ َوَ"ٓاضاؽ
 بُُٖض ؾُؾُ. زَشيإ طىْسَنُيإ يُ نُغىناضياْسا يًَُْى خاُْوازَنٍُ ْىوضَؾُؾُو 

 ْىوضَ باونٌ ؾُؾٍُ وَخيتَ. بٔ َىستاز زايهٌ ْىوضَو ُْيًَٗؿت بىوَ نىيَُُضطًًُى
 نُيًٍُ يُ ؾاض ُٖواٍ نُوَيًًُوَو زَضًَتُ نًَض ْىوضَ زايهٌ زَنات، شيإ يُ َاَئاوايٌ

 ْىوضَ زَغيت ْزَبٌَ بًَػىوز زَزَٕ، يُطٍَُ ُٖوَيٌ نُغىناض ْخعّ ضُْسٍَ ْزَزات
 بىوَ، ْىوضَؾُؾُ باونٌ ٖاوضِيًَُنٌ نُ ؾُضيف وَغتا الٍ يُوٍَ. ؾاض زَضًَتُ ْزَططيَت

 زيىاضٍ يُغُض وَخيتَ ؾاض باضوزؤخٌ بُ زَبًَت غُضغاّ ْىوضَ. زَنُٕ ثُيسا دًَطايُى
 بُ ُٖض زواتط. زَخىيًََٓتُوَ غُيط قػٍُ ْزضوؾِ زَيُٖا َعطُوتُنإ ٓاوزَغتداٍُْ ْاو
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 ُؾُْىوضَؾ بؤ تُُْنُضٌ سَُُغٌُْ الٍ بُضزَغيت ناضٍ ؾُضيف وَغتا ُٖوَيٌ
 خُضيهٌ ؾاض ْاتُْسضوغتًًُناٌْ ثُيىَْسيًُ ؾاضو زوًْاٍ يُ بًَٔاطا ْىوضَ. ززَزؤظُْوَ

 ْىوضَؾُؾُو غُض بهاتُ زَغتسضيَصٍ زَزات ُٖوٍَ وَغتانٍُ ضِؤشيَو تا. زَبًَت ناضنطزٕ
 بؤَيُو يًَطَؾُوَ. زًًََََٓتُوَ بًَهاض َاوَيُى. َُٖيسٍَ ْزَْطُزَْط زَيهاتُ ْىوضَف
 الٍ غُنًٌٓ ناضٍ خؤٍ ُٖوَيٌ بُ ْىوضَؾُؾُ ضِؤشيَو تا. ثًَسَنات زَغت زايو طًُيٌ

. بىو خؤف تاظَنٍُ ناضَ بُ زَيٌ ْىوضَؾُؾُ. زَزؤظيَتُوَ خؤٍ بؤ بطايِ َاّ ظؤضاب، بًُ
 ُٖضضُْس ْىوضَ ْثًَسَبات ظَفُضٍ ضِيَطا يُ طُضِاُْوَيإ ناتٌ يُ بطايِ وَغتا ضِؤشيَو

 بطايِ َاّ يإ وَغتا تىخىا زََيًَت ْزَبًَت تُغًًِ تاوإ يُ ْْابًَت نَُيهٌ زَثاضِيَتُوَ
 .ُْيُؾًَت ظؤض با َُزَ ٓاظاضّ

 

 يًَبًَُٓ واظّ تىخىا بطايِ َاّ

 قىيٓسَض بُ وؽ

(9).بًَُٓ يٌَ واظّ ُٓجماضَ بُؽ قىضباْت ُٓوَُ بطايِ َاَُ
 

 

 زًََْتُ ثٌَ ثًاوو زَبًَتُ ْزَبطٍَِ َٓساَيٌ غٓىوضٍ زَنات ُٖغت يًَطَوَ ؾُؾُ ْىوضَ ًٓرت
 .طُوضَنإ خَُيهُ زًْاٍ

 

 ...َُزَ ٓاظاضّ تىخىا بطايِ َاّ

 ...زٍَ زايهُُْ...ْا ْازَّ، ٓاظاضت

(10).ُْيُت ًَٓؿٌ با تىخىا زَتطغِ ظؤض تىخىا ٓاخط
 

 

 ضِوو (Rising Action) ضًَُثؤثُو زَطُُْ ضريؤنُنُ ًَْى ضِووزاوَناٌْ يًَطَ ًٓرت
 خاَيٌ و (Climax)ضًَُثؤثُ ظؤضاب بًُ بُ ْىوضَؾُؾُ تُغًًُبىوٌْ. زَزات

 ضِاونُضو قىضباٌْ، دُيالزو بًَتاوإ، ْتاوإ زًْاٍ زوو ًَْىإ ًَُالًٌَْ وَضضُضخاٌْ
 وَى ًٓرت. زَنؿًَت يُخىاض ضِوو خاَيُوَ يُو ضِووزاوَنإ يُغُضٍَ ضِوو ًًََُٖ ُٓو. ًَْطريَ

 زَبُٓوَو خاو ضِووزاوَنإ طًَطِاُْوَ، ُٓزَبٌ يُ زضاًًَُ نطزاضَ ُّٓ زَضُٓجناٌَ
 فىٓازٍ بُضِيَهطزٌْ يًَُاٌْ( سًهايُختىإ) ْىوغُض زواداض. زَبُٓوَ ًَٖىضتط ًَُالًَْهإ
 ًٓرت ُٖيُو غُنين ْزَبًًَٓت ْىوضَؾُؾُ بُغساز ؾاضٍ يُ ُْٖعَ طُضادٌ يُ ٓاَؤظايُوَ
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 ْىوضَؾُؾُ ضريؤنٌ غرتانتىوضٍ. ثًَـ زَضًَتُ ضِووزاوَنإ ضَِوضَِوٍَ دؤضَ بُو
 ُٓو يُؾاض، نؤََُيايُتًًُناُْ ْنًتىوضٍ ثُيىَْسيًُ ناَيبىوُْوٍَ ًْؿاْساٌْ

 زوو ًْؿاْساٌْ. بُضظتطزإ ٓاغتًَهٌ يُ بُٖاناًْإ ًَٖؿتا يُطىْسزا نُ ثُيىَْسيًاٍُْ
 ططْطُ ٓاَاشَيُنٌ شياُْ، دؤض زوو ْثُيىَْسٍ دؤض زوو ْالزٍَ ؾاضو يًَهذًاواظٍ ويٍَُٓ

 ْبىوٕ ٖاتؤتُ طُؾُنطزُْ ُٓو زَضُٓجناٌَ وَى ؾاضيـ نُ ثًؿُوَضيٌ طُؾٍُ بُ
 دًٌَ" ْىوضَؾُؾُ" ضريؤنُنُ ثاَيُواٌْ بؤ ومتإ وَى ؾاضيـ.. ثًَسضاوَ ؾًَىٍَ ْؾهٌَ
 ؾُوو زَنطز سُظٍ. بىو خؤف بُؾاض زَيٌ ظؤض ْىوضَؾُؾُ." بىو غُضغىوضَِإ ْضِاَإ

 دىإ ؾيت نؤطاو ْزونإ تَُاؾاٍ بػىوضِيَتُوَ قُيػُضيسا باظاضِو ْنؤَيإ بُْاو ضِؤش
 وضزٍ بُ ظؤض زا"ْىوضَؾُؾُ" ضريؤنٌ ناضَنتُضَناٌْ يَُُٖيبصاضزٌْ ْىوغُض (11)."بهات

 نؤََُيطٍُ بًػتٌَُ غُزٍَ زووٌََ ًْىٍَ نؤََُيايُتًًُناٌْ ثُيىَْسيًُ نؤٍ يُ
. َُٖيبصاضزووَ طىجناو ؾىيَين ناضو بؤ طىجناوٍ ناضَنتُضٍ بؤيُ. ضِواًْىَ نىضزغتاٌْ
 : يُ بطيتني ْىوضَؾُؾُ يُضريؤنٌ (Protagonist) غُضَنًًُنإ ثاَيُواُْ غًفُتُناٌْ

 ْقىتاخباُْ يُ ناضَنتُضاُْ ُٓو زووضيٌ ْخىيَٓسَواضٕ نؤيهُ يإ ُْخىيَٓسَواضٕ: يُى 
  .َُعطيفُ ْظاْػت ْنتًَب

 ٓابىوضٍ نًَؿٍُ ُٖضضُْسَ زضاوٕ، زَوضَ زَضووًٌْ ططفيت نؤََُيٌَ بُ ْغازَٕ: زوو
  .ناضَنتُضَنإ باوَناٌْ ْطؿيت نًَؿُ يُ يُنًَهُ
 نًتىوضو بُ وابُغتُبىوًْإ ْناضَنتُضَنإ نؤََُيايُتٌ ثانٌ ًًُْت ْزَيجانٌ: غٌَ

  .زَضَبُطايُتٌ غًػتٌَُ ثامشاوٍَ نؤََُيايُتًًُناٌْ ثُيىَْسيًُ
 بُ يًَجطغًُٓوَ غُضثُضؾتًاضو ُْبىوٌْ ْزضوغت ثُضوَضزٍَ غًابٌ ْبًَهُغٌ: ضىاض
  .ْانُويَت ؾاض غُخيت شياٌْ فطياٍ زايهًؿٌ َُْاوَو باونٌ نُ ْىوضَ تايبُتٌ

 بؤ زميًَُْهُإ ويٍَُٓ نىضتُضريؤنًَهُوَ ضِيَطٍُ يُ وؾُو بُ ؾانُيٌ فُضٖاز بُجمؤضَ
 نؤََُيطُ غاختُاٌْ ًَْى زيىاضٍ يُغُض ْازياض ًَْْٗين ؾًَىَيُنٌ بُ نُ زَنًَؿًَت

  .ْايبًٓٔ َطؤظُناًْـ َُٖيىاغطاوَو
 

 ىووزةشةشةدا دةقي بوىيادي لة مؤزالَ دزاميي هيَمَيَ داتةثيين

 

 بُضظبىوُْوَو يُ َؤضاٍَ زضاًٌَ ًًٌََٖ ْىوضَؾُؾُزا ضريؤنٌ زَقٌ بىًْازٍ يُ
 اليُنُوَ يُ نُ طُضًَإ ْاوضٍُ الزيًَُنٌ يُ ْنىضزغتإ نؤََُيطٍُ يُ. زابُظيٓسايُ
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 تطَوَ اليُنٌ يُ ْضاوزيَطٍ خػتؤتُشيَط ظَمحُتهًَؿٌ خَُيهٌ شياٌْ ظؤضبٍُ ٓايني
 ظَقٌ بُ ظؤض عُؾريَت ٖؤظو خعَايُتِْ ضُؾين يُ نؤََُيايُتًًُنإ ثُيىَْسيًُ

 زوو ُٓو ناضيطُضٍ ْناضتًَهطزٕ يُشيَط َؤضاَيًَـ. تانُناُْوَ شياٌْ بُغُض ُٖيُ غًَبُضٍ
 يُغُض ثطغًاض طُوضَتطئ َؤضِاٍَ يًًٌَََُٖ الزإ بؤيُ. نطاوَ ثًَٓاغٍُ ٓانتًعُوَ فانتُضَ

 فؿاضٍ زَنُوُْشيَط نُغىناضيـ ْخعّ داض ُْٖسٍَ ْزَنات زضوغت تاى نُغًَتًٌ
 ُٓو ْىوضَؾُؾُ نىضتُضريؤنٌ يُ. وَضزَططٕ َُٖيىيَػت ثُضضُنطزاضو نؤََُيايُتًًُوَو

 نطزُْ زَغسضيَصٍ يُُٓجناٌَ ُٖيُتٌ نىضزغتإ نؤََُيطٍُ يُ َؤضِاٍَ نُ غُضوَضيًٍُ
 نُ ساَيُتًَو يُ ُْقًَعَو ويَُٓيُنٌ ًْؿاْساٌْ ْزَبًَت زاتُثني تىوؾٌ ْىوضَؾُؾُ غُض
 دؤض زوو بُ ْىوضَؾُؾُ زَقٌ يُ َؤضِاٍَ. زَنات َطؤيًُنإ بُٖا نىؾتين يُغُض ًٓـ
 نؤََُيايُتٌ شياٌْ فًتُضٍ بُ نُ بًَطُضزَ زياضو َؤضِاَيٌ دؤضيَهًإ. زَنات منايـ خؤٍ

 ْازياضو َؤضِاَيٌ تطيإ ُٓوٍ بَُياّ. زًََٖٓطيَت ْاوٍ ضِيَعيؿُوَ بُ ْتًَسَثُضِيَت تانُناْسا
 بَُياّ. تًَٓاثُضِيَت نؤََُيايُتًسا شياٌْ نًتىوضو فًتُضٍ بُ دؤضيَو ًٖض بُ نُ خُوؾساضَ
 زَبًٓني َطؤظ ُٖظاضإ بُ نُضٌ َؤضِاٍَ، يُغُض َطؤظُنإ ثًَساططيًٍُ ُٓو غُضباضٍ

 بطىونرتئ نُ َطؤظطُيًَو ْاوطَُيٌ ؾُٖىَتٌ خىيًاو سُظو قىضباٌْ زَبُٓ ضِؤشاُْ
 ْغُنين ْتُُْنُضٌ ضُؾين يُ ثًؿُطُيٌ. َؤضِاَيًًُنإ َُغُيُ بؤ ًًُْ ًٓٓتُايإ

 ْاقؤآلْ زميُُْ ُٓو ضىاضضًَىٍَ ْاضُٓ طؿيت بُ تاز،..ْ..وايُضَُٕ ْنىؾٓطٌ فًتُضو
 ُٖظاضَٖا ْغُزإ بصيَىٍ غُضضاوٍَ ُٓوٍَ غُضباضٍ ثًؿُطُيُ ُٓو ضىْهُ ْاؾطيُٓوَ،

 ًَْىضُواًْإ ٓاضَقٌ بُ زضِْساُْيُ ناضَ يُو زووض بُضِيَع وَغتاٍ ُٖظاضإ بُ ْخًَعأْ
 يُاليُٕ َُٓاُْؾساو ثُْاٍ يُ بَُياّ. زَيهُٕ نطزووَو زابني خًَعاُْناًْإ ْخؤيإ بصيىٍ
 َٓساَيٌ طُيٌَ ثًؿُطُيُوَ ُٓو ُٖض ضىاضضًَىٍَ يُ ْآًٓػاُْوَو وَغتاٍ طُيٌَ

 ُْْخؤؾُناًْإ زَضووُْ ْؾُٖىَت ًَْطريٍ نطزؤتُ بًَطُضزيإ ْثاى دىاْهًًٍُ
 تؤَيُنطزُْوٍَ وَى ُّٖ خؤيإ زَوضٍ بُ َُٓاًْـ نطزووٕ، ناضَغاتًإ زووضاضٍ

 تطغٓانُ ناضَ بُو زضيَصَ ُْخؿاْسووَ، شياًْاٌْ نُ ُْضيتًَو و خىو ىوَ ًَُٖـ ْخؤيإ
 يُ بَُيهى َُْاوَتُوَ، ٓاضَظوو خىيًاو ضىاضضًَىٍَ يُ تُْٗا ُٖض َٓساَيباظٍ واتُ. زَزَٕ

 .ْازياض ْتطغٓاى ساَيُتًَهٌ بَُياّ ساَيُت، بؤتُ ْىوضَؾُؾُ ضريؤنٌ

 زَخاتُ زَغت زا٩١١٣ غاَيٌ ثايعٍ يُ بىيَط ْىوغُضيَهٌ وَى ؾانُيٌ فُضٖاز 
 ويَٓاٍ ضاوُْتطغاُْ ططتىوَو نىضزغتاٌْ نؤََُيطٍُ بُضؤنٌ نُ تطغٓاى زَضزيَهٌ غُض
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 نؤََُيٌَ بؤ يًَُٓنطزُْوٍَ ال نؤََُيايُتًًُو زَضزَ ُٓو ٓاغت يُ بًَسَْطٌ. زَنات
 :َُٓإُْ ططْطرتيًٓإ نُ زَطُضِيَتُوَ ٖؤناض

 ؾاْاظيًُ نَُطَِْطبىوُْوٍَ و َطؤظ نؤََُيايُتًٌ ؾهؤٍ ؾهاٌْ يُ تطؽ: يُى 
  .نًتىوضيًُنإ

 ْغًاغًًُنإ نًَؿُ بُ ضِؤؾٓبريٍ ْْىوغني ْاوَْسَناٌْ تُواوٍ غُضقاَيًٌ: زوو
 ثُتا ُّٓ بًًٓين نىضزَوَو َطؤظٌ ضِظطاضٍ ْؾؤضِف نىضزو خُباتٌ َُغُيٍُ

 .الوَنٌ نًَؿُيُنٌ وَى نؤََُيايُتًًُ

 ثُضوَضزَيٌ غًػتًَُهٌ ٓاضازاُْبىوٌْ يُ ْنؤََُيايُتٌ ضَِخُٓيُنٌ ُْبىوٌْ: غٌَ 
 بُضَو نؤََُيطُ ٓاضِاغتُنطزٌْ ْنًَؿُنإ زياضزَو بُغُضدُّ غُباضَت زضوغت

 .شيإ َؤزيَطُْنطزٌْ نطاُْوَو ضَُِْٖسَناٌْ

 ْْاعُقًَاًُْت يُغُض غاظؾهطزٕ بؤ نىضز ْىوغُضاٌْ ٓاَازَُْبىوٌْ: ضىاض 
 ْىوغُض ْاغٓاٍَُ زضوغتهطزٌْ خؤزظيُٓوَو يُغُض ناض نُ بُٖا؛ نؤََُيٌَ بُ زَغتططتٔ

 .ضِؤؾٓبرييٌ ْنؤََُيايُتًٌ بىاضَناٌْ يُ زَنُٕ

 ًَسياو ْطؿيت ضِاٍ يُاليُٕ نؤََُيايُتًًُ ثطغُ ُّٓ فُضاَؤؾهطزٌْ: ثًَٓذُّ 
 .نؤََُيطُوَ نؤُْثاضيَعَناٌْ زَغَُياتُ

 شيإ، بُٖاناٌْ غُض بؤ ُٖيُ َُتطغٌ نُ نؤََُيايُتًًُ ثطغُ ُّٓ خػتين ثؿتطىٍَ
 ْناضَغات يًَىاضٍ يُ شيإ نُْاضخػتين نؤََُيطُو بطزٌْ بؤطُٕ بُضَو ٖؤناضيَهُ

 .ُْخىاظضاوَنإ ضِووزاوَ

 

 

 حالَةت؟ يان خوليا..ميدالَباشي ثسضي ءكوزدضتان كؤمةلَطةي

 

 َٓساَيباظٍ ثطغٌ( نىضزغتإ باؾىوضٍ يُ بُتايبُتٌ) نىضزغتاْسا يُنؤََُيطٍُ
 ًْىٍَ. زاوَ خؤٍ ُْٖاغُناٌْ خًَعاُْوَ شياٌْ و َؤضِاٍَ ْاغطاوَناٌْ غٓىوضَ يُزَضَوٍَ

 ْنؤََُيايُتًٌ شياٌْ ُْخؿٌ ُٓوٍَ وتطيـوظ بططَ ْبًػتُّ غُزٍَ زووٌََ
 ْتؤتايًتاضٍ غًػتًََُهٌ يُ بىو بطييت زَنطز، زياضٍ نؤََُيايُتًًُناٌْ ثُيىَْسيًُ
 غًاغًسا غُضنىتٌ ْضُى يُيىويٍُ ؾتًَهٌ َُٖىو نُ زَوَيُتًَو سهىَطِاٌْ
 يُ دطُ نؤََُيايُتًٌ ٖؤؾًاضٍ ًَسيا، فًَطبىوٕ، ثُضوَضزَو. زَبًًًُٓوَ
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. ُْبىوٕ ًٖطًرت غُضنىتطُض سهىَُتٌ بُضشَوَْسيًُناٌْ بُضدُغتُنطزُْوٍَ
 خؤؾطىظَضاٌْ نطزُْوَو ٓاوَزإ ْخعَُتطىظاضٍ بُزَيًٓايًُوَ وَٖازا يُزؤخًَهٌ

 دطُ َُُٓ. بىوٕ زووض خُوْطُيًَهٌ نىضز طُيٌ بؤ ٓاغايـ غُقاَطريٍ ْنؤََُيايُتًٌ
 خُباتًَهٌ ْْاضَِظايٌ بعووتُٓوَيُنٌ بىوٌْ وَى نىضز غًاغًٌ زؤخٌ نُ يُوٍَ

 بؤ بىوٕ خؤؾهُض ظًََُٓ عًَطام يُنُناٌْ يُزواٍ يُى سهىَُتُ بُ زش ضُنساضاُْ
 نؤََُيطُيُنسا وَٖا يُ بؤيُ. ُْخىاظضاو يُزوانُوتىويُنٌ ثاضضُيُ ُٓو ًٖؿتُٓوٍَ

 بىوٌْ ٓاشََيباظيـ ًَْْطباظٍ وَى ثطغطُيٌ َٓساَيباظٍ، ثطغٌ غُضباضٍ نُ زَبًٓني
 تىاْاٍ َطؤظُنإ نُ ُٖيىَُضدُٕ ُٓو ضَِْطساُْوٍَ بٓطًُٓزا يُ ثطغاُْ ُّٓ. ُٖبىوَ

 ْنؤََُيايُتٌ فُظاٍ واتُ. بهُٕ زَغتُبُض ٓاظازيًُناًْإ ْاتىأْ ًًُْو َُٖيبصاضزًْإ
 ٓاضَظووَناًْإ غُضيعَو بُضاَبُض يُ َطؤظُنإ نُ بىوَ دؤضيَو بُ نىضزغتإ ٓابىوضيٌ

 ًَُُٓ. ُْٖاتىوَ يُزَغت تطيإ ًٖطٌ خَُيو يُ فًًََهطزٕ زضؤو بؤ بطزٕ يُثُْا دطُ
 بُ غُباضَت نىضزغتامنإ ثؤيًػٌ زَظطاٍ زازطاو زاتايُنٌ ٓاَاضو ًٖض ُٓطُضضٌ

 ُٓو نُ ًًُْ َاْايُ بُو َُُٓ بَُياّ ًًُْ، بُضزَغتسا يُ َٓساٍَ نطزُْغُض زَغتسضيَصٍ
 ُٓو يُغُض الزإ ثُضزَ يُ ضِيَططٕ ؾُضّ ْتطؽ ظؤضداض ضىْهُ. بىوَ بٓربِ زياضزَيُ
 ًََُُٗٓضٍفُضاٖ تطؽ، ْؾُضّ بُ باضطاويًُ نُ نىضزغتإ نؤََُيايُتٌ زؤخٌ. زياضزَيُ

 طُضِاُْوٍَ زاواٍ ْني ٓاَازَ ُٖض ُْى ثطغُ ُّٓ قىضباًًُْناٌْ تًايسا نُ ظًََُٓيُنُ
 يُّ بًَسَْطبىوٕ. غتَُُ بُو قايًبُخؿٔ بَُيهى بهُٕ، ثًَؿًًَهطاويإ َايف ؾهؤو

 زؤخُ يُّ ُٖض. َطؤيٌ بُٖاٍ يُ زَغتبُضزاضبىوُْ يإ بًَسَْطبىوُْ ؾهؤيُ، ؾهاٌْ
( نُضطائ بُتايبُتٌ) ٓاشََيباظٍ بًػتًَُـ غُزٍَ نؤتايٌ تا منىوُْ بؤ ؾُضَٔاوَضَ
 ْطُْر ؾاضَناًْـ يُ بَُيهُ نىضزغتإ طىْسَناٌْ يُ ُٖض ُْى َ،بىو بًَاو زياضزَيُنٌ
. زَطًَطايُوَ َانُض طايين ضؤًُْتٌ يُ خؤيإ ضريؤنُناٌْ بُؾاْاظيًُوَ ُٖضظَناضإ

 غُضَتاناٌْ يُ نؤََُيطُ ناتٌَ زَضَبُطايُتًًُو نًتىوضٍ بُ غُض ٓاشََيباظٍ زياضزٍَ
 الزيًَُو عُقًًًَُتًَهٌ نؤََُيطُ عُقًًًَُتٌ ًَٖؿتا  زايُو غُضَايُزاضٍ قؤْاغٌ

. زَنات طُضّ ناٍَ نىضِو نؤضٍِ ٓاشََيباظيـ زَخؤٕ، يُنرت غُضٍ بُ غىيَٓس َطؤظُنإ
 ُٓو ٓاشََيباظيٌ ُٓوا َٓساَيباظيٌ، باغهطزٌْ بُٓاؾهطا يُ بٔ ضِيَطط ؾُضّ ْتطؽ ُٓطُض
 بُ ْاؾريئ غًفُتٌ بُخؿًين وْاتؤض ْاوو بؤتُ ُْٖسيَذاض ٓاشََيباظيٌ. ًًُْ تًَسا تطغٍُ

 يُغُض نؤََُيايُتًٌ ْىونتٍُ زَيإ َايٍُ بؤتُ تطيـ ُْٖسيَذاضٍ ًْٓٓػاُْنإ
 .َطؤظُنإ
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 منايـ خؤٍ تاى خىيًاٍ ْغًَهػٌ بؤؾايٌ وَى غُضَتاوَ يُ ُٓطُض َٓساَيباظيٌ 
 يُ تىيَصيَو ًَْى يُ ْزَنات طُؾُ نؤََُيايُتٌ ثطغًهٌ وَى زواتط بَُياّ بهات،

 ؾاضو طُؾٍُ يُطٍَُ. زَنُٕ ثُيطَِوٍ ُْوَ زواٍ ُْوَ باوو ساَيُتٌ زَبًَتُ ثًؿُوَضإ
 ْابًَت بُٓبطِ ثطغُ ُّٓ نؤََُيطُ، يُ خىيَٓسَواضٍ قىتاخباُْو بًَاوبىوُْوٍَ ْثًؿُغاظٍ

 .زَبًًَٓت بُخؤيُوَ بُضضاو بىوُْوٍَ نُّ بَُياّ

 ناضَنتُضَناٌْ بُ دىوَيُ ظيطَناُْ ْىوضَؾُؾُزا ضريؤنٌ زَقٌ يُ ؾانُيٌ فُضٖاز
 َُُْيؤطٌ طفتىطؤو يُ ض ْثُيىَْسيًُناًْإ ضِايَُيٍُ يُ ض زَنات زَقُنُ ْاو

 نؤََُيايُتًًُناٌْ ثُيىَْسيًُ ٓاَيؤظبىوٌْ بُضَو طُؾُو بُضزَّ يُ نُ ناضَنتُضَنإ
 ْناضَنتُضَنإ َُٖيبصاضزٌْ بُ ْىوغُض. زئَ ُْخىاظضاو باضوزؤخًَهٌ تىوؾٌ ؾاض شياٌْ

 نُّ نُ نطزووَ ثطغًَو يُغُض ًٓؿٌ دىإ زيايؤطُنإ ططيَطُٓو ضًٓين ْؾىيَٓهات
 يُّ ٓاوضِ نًَُـ ظؤض ْيًَبسات خؤٍ ويَطاويُتٌ نىضزٍ ُٓزَبٌ ثاْتايٌ يُ ْىوغُض
 ُٓو يُٓاغت نؤََُيطُ بًَُٔوٍَ قىضباٌْ نطزؤتُ َطؤظٌ بُُٖظاضإ نُ زضاوَتُوَ، ساَيُتُ

 .ضِابطًَُنًَت ْظىوَيًَت ُٖغيت دُضطربَِ ناضَغاتُ

 
 : غُضضاوَنإ

 ًَْىزَوَيُتٌ ُٖواَيٌ ٓاشاْػٌ نىضز بُٖاضٍ غاييت بىو، ٓاؾهطا غٌ بٌ بٌ يُ ٓابطِوبُض غهاْساَيٌ-٩

http://baharikurd.com/ku/far-ku/82-culture/219-bbc-jimmy-savile-

sexual-abuse-scandal.html 

 خػتؤتُ نؤََُيايُتًًُ زَضزَ بُو غُباضَت بُنَُيهٌ ظاًْاضٍ نُ Info on Islam غاييت بطِواُْ-٠
 http://crombouke.blogspot.ca/2010/01/1.html بُضضاو

 :غاييت بطِواُْ ظياتط ظاًْاضٍ بؤ. نؤٕ يُضِؤَاٍ ٖاوضَِطُظباظٍ-٣
http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_in_ancient_Rome 

 ْىوغًين. زَنُٕ زازثُضوَضٍ زاواٍ ناغؤيًو نًُْػٍُ ْاو تاواُْناٌْ ًًُْ، ياغاوَ يُغُضووٍ ثاثا-٤
 غاييت بطِواُْ ظياتط ظاًْاضٍ بؤ. ًٖطًٓؼ نطيػتؤفُض

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/fighting_words/2010

/03/the_pope_is_not_above_the_law.html 

 .خىاضَوَ غايتٍُ يُّ وَضطرياو. ٖىزطػٔ َاضؾاٍَ ْىوغًين ْاوَضِاغت يُغُزَناٌْ ًٓػالٌَ ؾاضغتاٌْ-٥

http://en.metapedia.org/wiki/Pederasty_in_Mohammedanism 

 ظياتط ظاًْاضٍ بؤ يُغىيس نىضزٍ ضِازيؤٍ غاييت زَبُغرتيَت، َٓساَيإ ثؤضْؤططايف بُ زش ْىٍَ ٖاوثُمياًًُْنٌ-٦
 ُ:بطِواْ
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http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2200&artikel=536

8292 
  Oscar Wilde  By Richard Ellmann 1987 نتًَيب بطِواُْ وايًَس ٓؤغهاضز شيآْاٍَُ-٧

 غاَيٌ ٍ ٥٠ شَاضَ ضِاَإ طؤظاضٍ خسض دُالٍ نىضز ٍ-ؾَُيتاغ ضَِمحُتىيًََا بُغسا َُقاَعاٌْ نَُيُ-١
 .١٧ الثُضَِ ٠٢٢٢

 غًًَُّ ضاثٌ ُٖويًَط ٓاضاؽ زَظطاٍ يُبًَاونطاوَناٌْ ؾانُيٌ فُضٖاز ْىوغًين نؤضريؤى تاضيهٌ بؤٌْ-١
٠٢٩٩. 

 .ثًَؿىو غُضضاوٍَ َُٖإ -٩٩/  .ثًَؿىو غُضضاوٍَ َُٖإ-٩٢
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  كوزتةضريِؤك:
 

 شويَنةى كات ـ كاتةى شويَن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عُباؽ عُبسوَيال يىوغف
 

، تـط بؤ غُضزاًَْهِ َاَيِ خؤيإ ، يُ ًٓتايًُ ٖاتبؤوَ ُٖويًَط. ثاف ضُْس ضِؤشيَهِ زوا
زَقُيُى يُثًَـ وَبطازَضيَهِ خؤيإ بؤ ًَٓىاضَشواًَْهِ ياُْ ٓاطازاضّ نطز. ضؤوَّ، ثاف 

ُ زَضواظَ إ بـؤ يــُنرت زضيَــصنطز  ، زَغـتِ تؤقــُي خــًُْبىو، بــُ ؾـؤقُوَ زيتــِ   ّ ياْـ
ٕ   يُبؤ يُؾػاغٌْ زضوغتُّ مجني غااَلًَْهُو) بـُزووض   ، خؤّ يـُو زابُنؤْـُّ َاضـهطز

ِ    هطزباغهِ ضَِق تَِ زَغتْ. ًَٓطَْؿني ُْخططتىوَ (  ، ْىوخاظاُْ وايهـطز تـا ٓـُو َاضـ
، نطزُٓويَٓؿني ٓـُوّ ْاضـاض   ّ، خًَطابعيَىَتَُاتًهاُْ وا زَنات ، ًَُٓـُْنات، بهات
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بطوغهاُْ يُ زَيِ خؤّ وتـِ:  ) ُٓوالّ ضِووّ يُنرت َاضهُٕ، يُ ٓاِْ َاضُاضًَٔ َُٓالو
، ٖـُض بـُ   ْـُبىوَ ، بـَِ ، زَبىا فًَـطَ ُٓتـُنًَيت تـاظَّ ٓـُوَّ      يُوَْسَ غاَيُّ زَضَوَ

 واضغؤظَّ  ًَٓطٍَ ضَِفتاض َايتُوَ!(.
بُ  ، ُّٓو بُ طؤؾُّ زيىاض بُضاَبُض بُيُى، يُ زَوضَّ خطًَََِعيَهِ طُوضَ زاْؿنتْعي

، بُزوإ ُٖض بُو ْعَـُو  نطزَوَنىو(يُنٍُ ضُْباضَ زَ) ( ُٓويـ نهىختًاُْ،!؟نىووّ)
 بًَٓستطيـ ٖاوطىتُٓيإ زَنطز.

واْـُّ وا يـُ   ، زََئًَ ًَُٖٓالُّْ خؤيإ: ُٓو نىختًاُْ ًَٓطَ يُْاو الُْو وتًَِٓطَْؿني  
 .ٖاوغؤظميإ زَنُٕ ْخىاضَوَ ٖاوزَْط
، ُٖض ْاَيُْاَيًاُْو يإ بُض يُ ًَٓىاضإ: ُٓواُْ يُ تاضيهُّ بُض يُ بُيإ ُٓويَٓؿني طىتِ

 !ُُٓوَ ضت زَطؤ، با بُ فهطت بًًََُُٓف خُفُتباض زَنُٕ
ِ ؾــاعري خــؤّ ُوَ يــًَِ بؤتــُ ضِاغــتِ، ْــاَيً: ُٓوَْــسَّ طؤتًتــوتــًَِٓطَْؿــني ظوو 

 .نىنىختًًُ
ِ  ُٓويَٓؿني طىتِ: ُٓواُْ ُٖض يـُ قؤْـاغِ نًىيـاتني    َُٖيطؤغـتُيإ   ، بـُضَو نـُويات

 .ُْنطزووَ
 ُٓو بؤضىوُّْ بؤ ضِاغتهطزَوَ، وتِ:  ًَٓطَْؿني

 .ىياتًًُْعيهبىوًْإ يُ ؾاض قؤْاغًَهِ ًُْطُ نًَ
 : وتِ ،ثرتَّ بؤ نطز ُٖض يُطَُيًسا 

نـىختِ   زاضالغتًلْ ، يُ ؾاضيـض ثُْايإ بطزَ بُض ٓاوَزاِْؾدؤيُ تطغِ باَيٓسَّ طؤ
 ، يًًَإ بؤتُ زشو طص!نىاَلّ

ُ ًَُٖاّ بؤ نـطا بؤّ ياُْنُ  ْ  ، بـ  زَغـتُنًًٓهؼ ٖاتـُثًَـ. زَْـطْ    زؤيهـُٓاويَو
يُنُف تًَطُيؿت داضَّ ظووَ ، )بؤٍ(إ نطزبُ وغهتِ غُيطّ يُنرتي ْخًًُْٓإ ضِاططت

 .ِ َُغتاوبؤ ْؤؾًٓ
 : ىتِٖاتُوَ بُض، طُْٖاغُّ 

ــىت  - ــو وضزَ دًَٓ ــُبريت َــاوَ داضيَ ــَُت زا؟ خــؤ ي ــُ خًَعاُْن ــًَِ  ب ــَُطِؤ زََي ٓ
 .طىْسَواضّْ ؾاضَواضّ بىوٕ، تًَهَُيُّ خؤؾُناْتدىوُْ

اَيُّ قازغًُ، يـُ  غ ، ِٓ ْاوَْس غُضزََِ دُْطِ ُٖفػُيُنِ وابُ بًػتِٓ نؤُْق
، ُغـُض القػـُيُى  ، بطتالزاتخـؤّ يـًَ  ضطنُيُى تًَساغاَا، ُْختَِ ثًًَتُضيكا، ويػتِ 

 ُْضىو ُْوَى زاْؿتُٓنُيإ يًَتًَهطَِ، ًٓتاَيًاْؿني ُٖغتِ نطز ثُؾىوناوَ، ثًَطىت: 



 

 

  
 

 
 
 
 

 174   

  

ًََٗؿت بطازَضاتًُـإ  ، بُؽ ُْضُٕ عُغطاًَْو خؤّ يًَت بعض نطز ،ـ ُٓوغا يًَت تؤضاّ
 .غاضز ببتُوَ

 : خُْسَيُى، طىتِطٍَُ ُْضَُ ُٓودا زَغتِ بؤ غُض ؾاِْ زضيَصنطزو يُ
زَضخؤَإ زشواض. َٔ َىتُخًف بىوّ نـُؽ   ـ غُضزََاًَْو بىو...! ْاوخؤَإ خؤفْ

ـ  ُْيسَظاْ ، بـُ نؤضـهطٕ   ِ، الّ َاَيِ خؤَإ َُْسَزضناْس، الّ خعَـاِْ ٖـُضَْعيهً
ضطـطت،  ، غىوزيَهِ ضؤؾٓبرياُّْ وَطُ خؤّ زَضباظنطز... قػُيُنت نطز، يًَِبُضَو تاضاو

 ... . غتاّ...َاَؤغتاُّٖيَِٓ ظاًِْ وَ
 :ظووبطَِيهطز، وتِ 

ّ  ـ  َٓـِ  ( سُظّ يُّ َُستُ ًًُْ، تىوؾِ فًعْانُّ زَنات، بُؽ وؾـُّ )َاَؤغـتا
ُ طُضِاْسَوَ غُضزََِ ُٓو باؽْ خىاؽ، ُٓوغا خـؤّ بـُ غـىقطاتًَهِ ضـُخ       ، ضَِفتاضاْـ

 .زَؾجاْس
  بؤ يازبًَصَ، طىتِ:ُٓويَٓؿني زََِ واالنطز  

ُو ضِيَعَُْسيًـُ  ، بُؽ َٔ بـ غتِ نطز بُ ضيعَوَ يًَِ زَضِواُِْ، ُٖـ ثاف ُٓو زوادىوْ
ؤوَ يـُ  ، ُْوَى ًٓرت بُ طىضِو دؤؾِ داضإ ْـُزويَني، زواتـط يـُظاضّ تـ    تُْطُتاو زَبىوّ

ْاو َُيسإ،  ، يُوَّ يًُتاَيًاو ثاف باف فًَطبىوِْ ظَإيُ ٓ رياُّْ دًَٓى فًُُِٖ،بضِؤؾٓ
دًَٓى ثًَهسَزَٕ، ضًَصَنِ دٓػِْ ًْىَططشيًـُنِ   الواِْ نضْنىضِزََبًػت  زََسيتْ

 . غًاغِ تًايُ
شُُيُنِ زضيَـصّ بـُ ضـًَصّ    ، يُنٓؤف ًْىَ بُضزاغُ َُيُنُّ َُٖيكؤضِاْسو ًَٓوَغتإ

فـطِ   ، بـُ زوو ُْٖػاْس، ُٓويـ ضاوّ يُ ٓـُونطز، بـريَّ ْـاو بُضزاغُنـُّ يُغـُضيُى     
 :ِْ بَِ، طىتِويَٓؿني ٓاَاشَّ زا بؤيُنُّ ًََع، بًٓ. ُٓخىاضزَوَ

ّ يـُ غـُض   ... تاظَ ْاووتُيُنِ ُٓو ْىوغُضَ فُضَِْػًًُ.. ٓا تؤ بًََِ َُئ ـ عُئْ
 ... ظاضّ بىو يُ بريّ ضىو، ٖا

 :طاو ضُثاَلُْ يُثًَهِ يُ يُثِ زا.. وتِخًَ
 .ٗاًًًَُِْ: دًَٓىزإ فًهًؤضيَهِ دـ ٓا دإ ثؤٍ غاضتُضَ، زََي

 : ٖاوبًَصَيإ نطزثًَهُوَ بُ واتايُنِ يًَهٓعيو، 
 .ايُ دىوِْ نىضزيؿُإ ُٖض دٗاًًُْ، وـ عاففُضيِ غاضتُض

 .جُّ زواّ ثًَهُْني زًَََهِ نًَؿان
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، ْاو باخطُّ ثُيهًَـ نـطزو زاًْؿـت   ، نىضغًًُنِثاف غًَطاضيَط بطازَضيَهِ ٖات
ؿني زووض بُ زووض زَيٓاغَِ. دا ًَُٖايُنُو بـُخىاظَّ خؤيـإ، بؤيُنـُ َُغـتاوو     ًَٓطَْ

 . اوَنُّ يُ ظَالتُو َُالتُ ضِيعنطزٖ
 !ُٖويًَطيُ ـ ًٓتايًُنُ طىتِ: بُخًَطيَِ َتُاتؤ

ًَىاْـُ زَضفـُتِ قػـُنطزمنإ ْـازا(،      : ضُُّْ ُّٓٓريَْؿني يُ ًًَُّْٗٓ خؤّ، وتِ) 
 .: بُ خًَطيَِنع وتِ نىضتْ

 : خاوَخنىإ ظوو ثًًَٓاغاْس
زَخىيَٓتُوَ، ضِؤشْاَُ ُٖض ْا، يُ  ـ َتُاتؤ خعممُ، َتْ َاتُ، بؤ ظآًْت، نتًَب نُّ

 ، َُضاقِ غُيطنطزِْ تؤثاًَِْ ٓؤضِوثجايُ. تُيُفعيؤًْـ
 ؟  ُٓو خًُْاو زَيًٓا، وتِ: بطا بؤ وا

 :وٕ، َتُاْؤ ٖاتُطؤبُيًَٓو وَغتاو ُٓواًْـ بًَسَْط بى
زوو ثُجنـُّ نـطاوَّ    ،َٔ بُؽ طىيَطهُّ َاْـسوو زَبـَِ )بـُ ٓاضاغـتُّ ٖـاوًََع      ـ

 : (، طىتِ بُضظنطزَوَ
 .ـ ًَٓىَ زََتإ، طًَتإ ، ؾُنُت... َاْسوو 

، ٖـات بـُ طًَطِاْـُوَّ نىضتُباغـًَو     ، ًَٓطَْؿني  بؤّنُوتُٓ بُض ظاَيًاضيِ ُٓو وَختِ
 : اضّ طاظاْسَوَ زَضبطٔ، ثطغًِْ َُظْسَّ نطز ْايعاَِْثًًَُوَ يُ ب

 ؟ ـ ُٓو ضِؤًًََؤغُ نَِ بىو
 . !ـ ..............................

ْهطز، ، يطِ زاثُغـتاوّ زَضثُضِاْـسو ٖـُضزوو يـُثِ ثـا     خًَطا بُ الغايُنِ ٓؤضِوثًاُْ
 . ؿت: واتا ضىظامن(بُو غَِ بعاوتُّ يُ ٓاَاشَّ طُيغُضيؿِ بؤ الضِاغت يُْطاْس، )

  ّ ، يـُ ْـاو   وَنـُّ بـؤ بًَـٌَ، يُواُْيـُ بعاْـَِ     ، دىوتُْآُجماضَ ثًًَىايُ بـؤ ٓاغـاْساض
 : ضُغجاو سُظ يُ قافًُزاضّ زَنطَّ، وتِ ضِؤؾٓبرييِ باوو

 : و ثًَؿهطزِْ يُبؤ زووباضَ نطزَوَ، ثاؾُـ ضِؤًًََؤؽْ ضِميؤؽ؟! بُ ٓاواظتط
 ؟!ضِميؤؽْ ضِؤًًََؤؽ

 .ـ ضبًًََِ! َُطُض واظيهاضَّ تؤثاَِْ بٔ
َّ ثاف ُٓو دًَٓىَّ يُبري َُْاوَ، زَيىيػت يُ ُٓويَٓؿني، ُْٖسَّ ًَٓطَْؿًَٔ غُضبىضز

 : ُْوَّ غُضَتاّ الوَتٌ يُو بعاٌَْ، وتِبرينطز ْبًازَّ
 ؟ ـ ُٓضَّ قػُنُ ضبىو
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، َـٔ زََـُوَّ تىيَصَْطـُّ وضزَ    بـىوت دـىوٕ ثًَهـاضَ بـؤ ٓـُو ٖؤنـاضَ      : ووتطىتِ
 .بىضدىاظيٍُ غُض تًَفهطيُٓت الزَّ

  بؤ غُملاْسٕ، وتِ:
ٔ      ، ـ ُٓوٖا! ضاغتُ ـ    .ُٓوغـا يـُ دؤؾـُّ بـريّ ضـُخ زابـىوي ِ ُٖضضـًًُنِ تـط بًًََ

ِ   ، ضؤشبطِوازَنُّ خـؤّ بـُ ثـالضو بـؤ     : وَختـِ  يَو نؤُْبطازَضيَهِ ًَٓطاْـُ ٖـاتْ طـىت
بُؾُ ُٖضَُٖضَ ، ؾُ ُٖضَظؤضَنُّ خَُيو ضِاغتأْ، بُعُْتًهُيِ زَتطؤ: بُزيُٗو زياضَ

 ًإ قُوَاْسووَ.ٓ، ثًَسَضَِ ُٖض زَغطاؽ نُتنَُُنُؾًإ ضُثأْ، بُالّ يُ ًََصووزا
 : غُض ضؤًًَؤؽ، بُطىَاُْوَ طىتِ ُٓويَٓؿني، ظوو ٖاتُوَ

 ؟ ًػتبَِ، ض نُغاًَْهٔ، نىيًًَُٓ... نًَٓسَضيُٓـ يُواُْيُ ُٖض ْاوَنُيامن ب
 !ـ خؤت يُ ويَت بجطغُ

 ، ثؿىويإ زا.َىطٓاتًعَّ قاقانُّ بُضزَواّ بىو، ُٓويـ بُ بؤّ قاقا
 :ُٓويَٓؿني طىتِ

ًَـ زَضضىومن، طىتـت )ؤؽ(ّ  ـ ُٖض يُ تؤّ بًػتىوَ، ُٓطُض ياز غُٖىوّ ثًَُٓنات، ث
 . زواّ ْاوإ، يؤْاًًُْ... ططيهًًُ

َ  ُٓ يُو بُيٓـُّ، بـُ غـىعبُتْ    ًَٓطَْؿـني ويػـتِ   ، ُتـُالًَِْ ٓـُّ دىوتٓـاوَ   بـؤ 
  ٖاوظآًِْ بهات.

 : وتِ
 ـ يُ خؤتإ ْعيهرتّ نُ.

َّ يـُ قـُتا سـُفت ًٓتاَيًُـُ،         تِ َُبُغـ  ـ ْعيهرتّ ْانَُـُوَ، َـٔ نـىضزّْ دـاض
، شٕ يُوإ بًِٓ يُ غُتا ثُجنا زَمبُ ًٓتاَيِ، َٓاَيِ يًَِ ببَِْ بطُْـُ ظاْهـؤ  ظَاُْنُيُ، 

َِْ        ثُجن ًًَـِ خؤَـإ ٖـُب َِ... تطوَب ايُنُ زَبًَتُ سُفتا، زَظطـاو خـاْىوّ خـؤّ ٖـُب
، ُٖيًَٓـ َػؤطُض ؤوَت زَمبُ ًٓتاَيًُنِ نىضزيعازَُتا ُْٓيًَطوناُْف ثري مب، ُٓوا يُ غ

 .ضَِواِْ فًَطَ ظَاُْنُ بىوميُبُ يُ شمن يا َٓساَيُنامن
 !ّ َُٖيًبًَُٓ ُٓو دىوتُظاتُ نًَٔـ زَ بؤ 

ُ  ُٖضزوى بُ سُيطاِْ يًَهٓؤضِ بىوٕبُّ سػًَباتاُْ  ُٓ ؾـهُو ٓـُو   ، ًَٓطَْؿـني بـُ زَوب
 :ُٓويَٓؿني بُ زَوقطَايِ. طُضِايُوَ غُض ثطغًاضَنُّ.. وَالَِ بؤ بساتُوَ

 .ؤَايإ بًٓات ْاوَـ ضِؤًًَؤؽ خؤّْ ضِميؤغِ بطاّ، ؾاضّ ضِ
 :ُٓويَٓؿني ؾاؾاو طىتِ
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 !؟ـ َٔ يُويَُُ َُْعاِْ، تؤ يًَطَّ ضؤْت ظاِْ... ٖا
بعاُْ، يًَطَ بِ يا يُ ضِؤَا بِ، يا يُ واؾٓتؤٕ بَِ، يُ َؤغهؤ يُ تؤنًؤ زَُٓوَؾِ يًَـ  

 يُ تىْؼ، ُٖض دًًَُى بًًََِ، ؾُوو ضِؤش ُٖض بًػتْ ضىاض غُعاتُ، َٔ ضِؤشاُْ باّ ناتِ
 .ناتُشَُ ىلَ زَخىامنُوَ 3ـ2

 :زو بطِياضزَضاُْ، طىتِفًت قػُناِْ زاضِؾتُنط
َى نـُضّ نىضَضـًًُناِْ ٓـُويَتإ )ببـىوضَ     ، يـُ ضؤَـا مب يـا يـُ ...و... و    ـ ْاظامن

زَقكـُ   10-5ًَٓطََإ( ناض زَنُّ، يُو بًػـتْ ضـىاض غـُعاتُّ ؾـُوو ضِؤش، ُٓطـُض      
 ! خبىومنُوَ

 :ًَٓطَْؿني بُ ْػشات وتِ
 .ُُٓوداضَ نُ ضىويُوَ ُّٓ نَُهاتُت ثرت ن ـ

بًهَُُ يُى زَقكُ ُٖتا زوو زَقُ، بـُضِنِ ثـطِ ثـطِ      ـ ْا نَُهاتُّ نَُرت زَنَُُوَ،
 . ثاضَ زَبَِ

، ىَّ وضزَتفِ يُطـٍَُ زَثطِووؾـاْس  ، يُضَِيُضَِّ دىوتًًَُّٓ )ثطِ ثطِ(ّ ُٓوَْسَ خًَطا بىو
 :وتِبكاقًَِٓ، يُثًَٓاو ٖاوقافًُنطزٕ، زَبىو 

 !اخريّ ًََؿهت تىوؾِ َافٓطُ زَبَِ، ٓـ ثطِ ثطِ... تطِتطِ
 :، بُ زَْطًَهِ زضيَصّ قىضَِاوّْ ًْىَ غاَاوّ، طىتِنُيًَُٓ ناتًَهِ ُْزا

 !ـ ُٖتًًًًِ ظيطَطِ... ُٖتًًًًِ بًَجاضَّ
 .ؿني بؤ ٖاوغُْطُ ثًَِ ٓاغايِ بىو، ًَٓطََْاشَوَ ُْيربِيًُوَ بُزَغتْ

 ، زيكًطَِفتاضيت ُٖتًًًًًًِ!خؤؾٔـ خؤتْ زَْطْ دىوْت 
 :زيػإ )ُٖتًِ(َنُّ طىتُوَ، بُ ْعَُّ زَْط ثُّ زَْط، َُُٓؾِ خػتُغُض

ُ  ! تُيُفؤـ ُٖتًًًًِ َُُٖو خؤتْ سُثىووووو ، ٕ بؤ سُثجىو التُناِْ ضاخطـُخ بهـ
ؾُو بُ َُضدِ ثًُّ غؤثُض َطِبـىوٕ، بـُ َُغـتاوو خـؤضاى     ُّٓ ًَٓىاضَيُ تا زضَْطاِْ 

 .زاوَتِ َٓٔ
 ُ ٖـات  ، وّ خـؤّ يـُ غـُض ثًَهـًًَُْٓو زاخػـت     ، زَيُ ثؤثُّ خًُْبىوٕ بُّ زاوَتـ

 : بطُضِيَتُوَ غُضزََِ ُٖضاؾِْ ُٓوٖا بؤّ تُواو بهات
 .تًِ ُٖتًِ بابتُ غىاضّ ...و... ظ...ّ زانتُ.. تُواوَنُّ ُْطؤـ ُٖ

 :ُٓويَٓؿني ُٖغتا ًَعبهات، طىتِ
 !نُّ، بطِ تاْهِ بُتاٍَ ـ ظَيًٓٓاؽ
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 : تُوَ ُٖض بُ ثًَىَ، طىتِنُ ٖا
ُ بـُ غـاوايِ  ؾـريخؤضَّ    ، ٓـُو زوواْـ  ـ َُضام ططتبىوَِ، يُ ٓـاوزَؽ بـؤّ ٖـات   

 !بُضاظيَهٔ
 .ًَٓطَْؿني بؤّ ضِاغهطزَوَ: ؾريخؤضَّ طىضطًَهٔ

 !زَنُّ ؾريخؤضَّ غُطْ نَُتًاض بٔ، سُظ  ضِاظّ بىو، طىتِ: ُٓفػاْطُيُُٓويَٓؿني
يـإ  يًَى ُْيسيتبىو، بـُ ثًَـىَ زؤقُيـُنِ زَغـطىفْ    إ، بطازَضيَهًإ ٖات يُ زضَْط

 .َاضًَهِ ؾطقساضيإ يُ ُٖوا بُضزا، باغتُّ طُؾتبىوَ ضِؤر ضِوَُت
 : وَّ يُو يًَهُاضًُّٓ !!!ـ وتِ

 .يًًَطاظاْس: تاخري بىوّ عًفطيت، ٖا
، ًَىاُْنـَُإ ثًـاويَهِ   زضَْطُ بُغاض ٖامت خؤّ ثؿـإ بـسَّ  : بُّ ضىاضًََإ طىتِ

، ثؿـتِ بـُ   خاَيِ ٖاوغُضَنَُُ، بازاضّ ُٖيُ ،غُضبىضزّ عُدايب زَطًَطِتُوَُيُ قُزمي
ُ  َُضَُِٖ زَؾًَالو  ، ضـىوَ غـُض   شُْفتُ شُْفتُ طىيَِ يًَطِازَططت، ُْٖاتُ غـُض قُُْفـ

 .زضيَصنطز ًَٖسّ ًَٖسّ خؤّ زَؾًالنىَباض القًَهِ 
 !ف شًَْٗٓإ بؤتُ َُضِّ خىزا: ثاَتُاْؤ بُ ثالض طىتِ

 !زَبًََِ شِْ يُ غُضّ بؤتُ عًفطيت: طىتِخاوَخنىإ 
سو بُ ؾًَىَّ ضـُثًُ  ، زَغتِ ضِاغتِ بًَٓسنطزو ضىاضثُجنُّ ثًَهىَْىوغاُْْختَِ وَغتا

 .يُثهىتِ نطزٕ. بؤيُنُ بُ ثُيُ ٖاتْ )بَُيَِ( يُنِ طىت
 .ؾًؿِ قُززاَِ بًَُٓ، تهُّ طؤؾتْ باٍَْ غٓطْ َاغِ ـ ضىاض

بًٓـُ، ظيـاز َُْىوغـُ، َـٔ تاْهـُضَ ٓـاضَقًهًـ       ُنُؾِ يُطـٍَُ  وَضَ َُضِؤَ سػًَب
 ... خبىوَُوَ، نُ ٖاتُ غُض ثاضَزاَِْ، َُغتِ ظوو بُضّ زَزا، زَّ

نُ ُٖغتاُْوَ خاوَخنىإْ ًَٓطَْؿني، قؤَيًإ خػتُ غُض ؾاِْ يُنرتو زًََإ يًَهٓعيو 
ىاًْـ، تُّ ٖاوقاقا )ُٖتًًِ ُٖتًًِ(َنُيإ زَطؤتُوَ، زوو بطازَضّ ٖـاوخ ، بُ ٓاويَنطز

 . بُ غػتِ ضُْباضَيإ زَنطزَوَ
 

* * * * * 
 

 :فةزهةىطضةو ليَدةز
 .ٓاوزَؽ: نىضتهطاوَّ ٓاوزَغتداُْ
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ُٓ يُّ ضريِؤنُ زوو ْاوّ . سا زَشّ: نُغًَهُ يُ ْاوضُيُنِ زَضَوَ ْؿًُٓو تًَُٓويَٓؿني
 .تط ُٖيُ: ًٓتاَيًانُ. خاوَخنىإ

 ،ًَٓطَْؿني: نُغًَهُ يُ ْاوضُّ خؤّ زَشّ
 .وَختِ: ُٓو غُضزَّ ُٓو

 .باغتُّ: تًَػىاوَّ بُ ٓاغتُّ
. وؾـُنُ يـُ   بُزيُٗ: بُزيٗايِ، ظاضاوَيُنُ يُ فُيػُفُو شيطيو )يؤشيـو( بـُناض زَّ  

تُ ًَْىّ ْىوغًِٓ نالغًهِ عُضَبِ، تا َُٓطِؤف ظَاِْ فاضغِ ـ نىضزّ وَضطرياوَو ضؤ 
 ايبسيًُٗ . بُناض زَّ .

ئ، ياْـُ، )ٍ( زواوَ، بـؤ ٖاوغـُْطُّ زَْطـِ     باخطُّ، بُيُّٓ، ياُّْ: باخطُ، بُ
 . وؾُنُيُ

( ًٓٓطًًــعّ وَضطــرياوَو boy) بــؤّ: َُغــتاوطًَطَِّ ياْــُو َُخياْــُ، يــُ وؾــُّ 
الواتايُنِ: خىالّ، بُضزَغت. َُيسَض، َُيطًَط: ظاضاوَيُنِ نؤُْو يُ ؾًعطّ نالغًوْ 

 .املؿطوباتثاؾرتّ بُناضٖاتىوَ، ُٖضوَٖا يُ ثُخؿإ / ْازٍ، غاقٌ 
 .بًازَّ: يازيَهِ وَبري بًَتُوَ

 ./ أزاَ . وغًًُ: ٓاَطاظيَهُ بؤ طُياْسِْ ؾتًَو ض واتايِ بَِ ض َازّ ثًَهاض. ثًَهاضَ
 .تُضيكاّ: تُضيكاَُوَ، ثًًَتُضيكاَُوَ، خذًَبىوَُوَ

تَُاتًهاُْ: ٓؤتؤَاتًهاُْ، بُ ؾـًَىَيُنِ ٓؤتؤَـاتًهِ، مجًَطاْـُ )دـِ م ٓـاًََط(/      
 .ًُايتًكآ

 .تىيَصَْطُ: تُْهُشَْطُ، ضًُٓ شَْطًَهِ تُْو
ْىوغـهاضَّ ؾـاْؤو ضِؤَـإْ     (1980 -1905دإ ثؤٍ غـاضتُض: شإ ثـؤٍ غـاضتُض )   

    ِ ِْ . َُٖيىيَػـتُنا طىتاضو نتًَبِ فُيػُفِْ زَضووْٓاغـِْ ضِاًَـاضّْ ضَخٓـُّ ٓـُزَب
 .غاضتُض تًَهَُيُّ بىوْايُتنيْ َاضنػني

ػتَُطؤضَِّ غؤظًَتْ َؤظًَت، ظاضاوَنـُ ظيـاتط   ضاخطُخ: غُضزََِ ضُخ، ثًَـ غً
ْػا( يُ غااَلِْ ؾُقت بُناض زَٖات، ُٖضوَٖا يُ ؾؤضِؾِ قىتابًاِْ فُضَِثًَـْ ثاف )

الضِيـعّ بطاظُنـُ:   ، يُضِيعو غااَلِْ سُفتا. َُٖىو دؤضَ َاضنػٌْ الَاضنػِ زَططيَتُوَ
ًََو ضُثِ ًٓػـالَِ  ضُثِ ُْتُوَيِْ ضُثِ ٓايًِٓ )َُغًشِ يُ َُٓطيهاّ التني( نُ

 .ؤيسيًـو ضُثِ فطُٖبىو، ُٖضوَٖا ضُثِ بىوْايِ )ودىوزّ(
 .ضُثاَلُْ: بُ ؾًَىَّ ضُثًَُيًَسإ
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 .ضؤوَّ: ضىوَوَّ: تًَػىاوَّ ضىوَ ُٓوَّ
، بُناضًَُٖٓيُنِ ْاو ؾاضّ ٖـُويًَطَ، ظياتطيـإ   سُثىو: )سُخ / ثىو( سَُىو. َُٖىو

 ضُْس زَغاَيُيُى ُّٓ وؾُيُ َابىو. زَطُـُِْْ ـ ، تا ثًَياظزَ غاَيني-يُ تَُُِْ ثًَٓر 
 . َٔ يُ ثًتِ )ّ(و )ح(َنُ خؤؾرتَ و بؤتُقًِٓ ثًتِ )خ(يُ، بؤ ًَٓطَ خؤؾاواظَّ

 .خاوَخنىإ: غاسًَب زاوَتِ خىاضزْٕ خىاضزُْوَ، ُٖويًَطيُ ًٓتاَيًُنُ
 .زَخىمنُوَ: نىضتهطاوَّ زَخىيَُُٓوَ

 .اوَ، غىونهط)ض(َنُّ بَِ سُوتًًُيُزَغطاؽ: نىضتهطاوَّ زَغت ضِاغت، شيَط 
 .زَغطىف: زَغتطىؾًى

 .زَؾجإ: نىضتهطاوَّ زَؾىبٗاْس. ثًًَسَضىاْس
 . بُزاضِؾتُ نىضزيًُو ُٖض زوو )م( غىونبًَصٕ، خىيُى، خىيهُ/زقًكُ :زَقكُ

 .زَْط ثُّ زَْط: زَْط زواّ زَْط
اُْيُنِ طـُضَِنِ  ، يـُ ضـاخي  زَوقطَايِ: زَوبُغرتايِ، زََبُغرتاويِْ قػُثًَُٓنطإ

يـُْاو بـطازَضإ )زَوّ قطَايـُ(ّ يـُ ظاضّ ظيٓـسَياز      1969تايِ غـاَيِ  تُيطاوَ، يُ نؤ
إحنيـاظ  / و يُ غُض ناغـُظيَو تؤَـاضّ نـطز    ( بًػتىو1991َ- 1952بُٖطاّ دًٌَُ )

 .اهفٍ عّ اهلالَ ٗ تصويٕ
 : ضَِفتاضيَهِ نَُيُؾًَطاُْ .زيكًطَِفتاضاُْ

زوو ْاوّ َُظْٕ ؾهؤزاضّ ًََصووّ ًٓتايًا،  Romulus: يإ ضِؤَؤيؤؽ ضِؤًًَؤؽ
ِ    Remusبطانُّ ضؤَؤؽ يا ضِميؤؽ  خؤّْ : زوو َٓـاَيِ  بُثًَِ ُٓفػـاُْو بـُ نـىضت

ض نًَؿُّ َرياتِ زَغُالتطًَطِيِ، زَخطيَُٓ غُبُتُيُىْ بـُضِووباضّ تًبـُض،   غاوإ يُ بُ
و زَياْططتُوَو بُ خًَىيإ زيًََُطىضطًَ، ضَِواُّْ ْازياضطُ زَنطئَ، يُ قُضاغًَو طري زَبَِ

قؤْاغٌ الوّ  ثُضوَضزَيإ زَنات. ضِؤًًَـؤؽ   ، زواتط ؾىاًَْو زَياْسؤظيَتُوَو تازنات
  ْ نـُّ زَبٓـُ َرياتطـطّ    بطا يُؾهط نؤزَناتُوَ، ًَٖطف زَناو غُضزَنُوَّ، دـا خـؤّ

َ  اتط ضؤًًَؤؽ زَغُالت وَضزَططَّْ. زوتُختِ ؾاٖاُْ اِْ، باظيَـو  ًَهِ ٓامسـ بُ ًًٓـٗا
ثاؾإ  .ٕ، ؾاضّ ضِؤَاّ َُظٕ بًٓات بَِٓ، تا  يُ غُض سُوت ططزاُْخؿُيُنِ بؤ زيََِٓ

زا ضِؤًًَـؤؽ بطانـُّ خـؤّ زَنـىشَّْ يـُ غُضيؿـِ       ، يُ ْـاو زَبًَتُ ؾُضٍِ ُٖضزوو بطا
 .زَططيًَت

 . ظاَيًاضّ: باٍَ بُ غُض نًَؿإ/ ًُُٖٓ
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، حـً٘  بطخِٚـٕ   وَى: بابُغُْٓىوزَُُْٖدؤضَّ تآًََُ، : ظَالتُو ظَالتُو َُالتُ
 ... .ٖتس

طيًُ يُ ْاو ياْـُناِْ  ، ًٓسيؤًََهِ َكظَيًٓٓاؽ: ظَيًٓٓاؽ، ظٍ ايٓاؽ: وَى خَُيو
 .ّ ُْٖسَ نُغِ ضِؤؾٓبري بُناض زَّ، الَُغتاوخؤضّ

ــاو قػــظيطَطــِ: ظيطَنــِ ــُ ْ (و )ط( ىُنطزِْ ضًُٓنُغــًَهِ نؤُْٖــُويًَطّ، ). ي
تإ ٓـُّ ثًتطؤضِنًًَـُ   ا يـُ ُْٖـسَ ْاوضـُّ تـطّ نىضزغـ     ، ُٖضوَٖثًتطؤضِنًَِ زَنطئَ

 .زَبًػرتَّْ زَْىغطَّ
 .غاَاّ: غاَططتىو بىوّ

 .ُضِّ تًَطبىوٕ يُ فطِو يطف و ْؤف: ُٓوثغؤثُضَطِبىوٕ
ُ  399.  469غىقطات: غىنطات ) غـتاّ  ، بـُ َاَؤ خ ـ ظ( فُيًُغىوفًَهِ يىوْاًًْ

َطُضِاو ٓاخاوتِٓ ٖعضياُّْ زَنطز، تًَسا ز . غىقطات يُ باظاضِو ياضيطُُٓفالتىوٕ زَْاغطَّ
    ُ قطات خـؤّ بـُ   ، غـى )ضِيَطهُّ ثًَعاياْسٕ(ّ بُناضزًََٖٓا، ثًًَىايـُ نـُؽ ْـُظإ ًًْـ

ِ ثطغًاضّ زواّ ثطغًاض، ياضَُتِ ُْظاُْنُ زَزات، تا )  ظآًُْ َتبىوَ(نُّ ْاو ًََؿـه
 .بًًََٓتُبُضُّٖ

 .ؾاؾا: قىضَِا. غىضَِا. واقِ وضَِا
ِ: ؾًؿُ بطشَيُنٌ طؤؾتُ، بُ َُٖىو دؤضَناِْ، قـُززاًًَُنُف  ؾًؿِ قُززاَ

 .ُّْ ضًَؿتداُّْ ؾُواُّْ غُضؾُقآًَّٖاًَْهِ تهُفطؤؾاَاْاّ ثطِو قُبُ، بُناض
 .فًُُِٖ: فاَِ نطز، تًَطُيؿتِ

 .عْانِ، فًعيِ، خؤثُغٓسّ، ضؤسطُوضَيٌ، يىوتبُضظّ، فًفًعْانُ: فًعْاى
ِ عًَطاقـِ غـُضزََِ قـُززاّ    زَظطانـاِْ ضِاطُياْـسْ  : ظاضاوَ فُضًًَُنـُّ  قازغًُ
يا خطاخ ظاضاوَيُنِ خَُيهاًًُْ )ٓـًُِٖ( بـُ زَض يـُوإْ يـُ     ، ُٖضوا بُ ضاى سىغُئ

دًٗإ، بُناضٖاتُّ ضِاطُياْسٕ: دُْطِ نُْساوّ يُنُّْ زووَّ، دُْطِ عريامْ ًَٓـطإ.  
 .دُْطِ زاطرينطزِْ نىيَت

ُؾِ طُوضَيُو ظياتط ضَِْطـِ غـجًًُ.   ثىونُ نُي: دؤضَ نُضيَهِ ضانُضّ نىوضَضًًإ
ُوَّ نُضثىوضِ نىوضَ بُناض زَٖات. ٖاوْاوّ ُٓو نُضَ: نُضّ ، بؤ طىاغتٓوَختِ خؤّ

 . بُغسايِ. نُضّ سُغاوّ
 .نىنىختِ : نىضتهطاوَّنىختِ
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و ض بَُُجنـٍَُ طًَـطِإ   ، زياضزَّ فطؤؾتِٓ باَيٓسَّ نـىالَ نىختِ نىاَلّ: نىختِ نىالو
ُويًَط يا ؾاضَناِْ تطّ نىضزغتإ، ظياتط ، يُ ٖض، ض بُ عاضَباُْ ض يُْاو زونإيُبإ غُ

 . وَضظّ فطؤؾتِٓ باَيٓسَّ نىالوَ ،يُ وَضظّ ضِيؿؤَيُ
 .نىوّ: ضؤِْ، ضؤًْت

 .اهطٚ٘ر اهطارٙة/ ؤؾدؤض: نىضتهطاوَّ طؤؾتدؤضط
 .بُ بًَصَّ فؤيهًؤضاُّْ ؾاضو طىْس: طىْسَواضّ و ؾاضَواضّ

 .تهطاوَّ طىيَتإطًَتإ: نىض
نؤ(يُنــُّ ٓــُّ ظاضاوَيــُ ( )الت: قــُعايًو )قــعايًو نؤيــُو تانُنــُّ قــعًىى

 ، يـُ ْـاو ؾـاض   ػتْ ضَِفتاض، يُ َُٖيىيَغىونسَْطُو )تاى(َنُؾِ ططاْسَْطُ. غُعايًو
ــسَ زَغــتُالوّ ًُْطــُ ؾــُيالتِ ــًَٔ ، بًًُْطــُ ضؤؾــُْبري-ُْٖ ػــتىوَُ ٓــُوإ زََي

اْـا زووضَنُؾـِ: زياضزَيـُنِ ٓـُزَبِ )داًِٖ(يـُو      )قُعايًهُ( واتا: التْ ثاتُ، َ
 .ويَتُّ نطزَّ شياِْ خؤيإ نطزووَ: زَغتُ نُغاًَْهٔ ؾًعطيإ ٓاثاؾرت

 . نىضتهطاوَّ يُ ُٓويَت، يُو دًًَُيت: يُويَت
 .يًَتًَهطَِ: يًَتًَهبطَِ

 .ٕ . يًَطاظاْس: طاظاْسَّ يًَهطزيًَهُاضني : يُنرت َاضهطز
 . بُ َاْاّ ُٓو ثُضِّ ًََؿهبُتاَيِ/ االفالؽ ايفهطٍ، يًَطَ َافٓطُ: َافٓط

 .َُٗيطؤتٔ، ثًََُست: َُتح. يُ )َسح(َوَ، بُناضًَٖٓاًَْهِ ًًًًًَُ
 .َُضُّٖ: ََُيشُّ، ُٖتىإ

 .ُغتاو: َُؾطِووب بُ دؤضَناًُْوََ
، َىتُخُيًف: َىتُخُيف، َتدُيًف، يًَطَ بُنىضتُّ واتا: ظاضاوَيُنِ تُدًٓسخاُْيُ

، َُٓــُف خــؤّ زَظطايــُنِ وغــتُو تَُــُِْ طُيؿــتؤتُ ُٖشزَغــاٍَُْسضنُغــًَهُ ت
ضباظنطزِْ الوّ ؾـًاوّ  ( بؤ بُغُ: ثاضيَعطام )زواتطغُضباظيًُ يُْاو طؿت يًىاناِْ عريا

ــاَيُ ــُضبىوْ  ُٖشزَغ ــتِٓ يُب ــإ زواخػ ــُضباظّ،   ، ي ــًَتُ غ ــىوِْ زَض ــؤو بُالض ٖ ِ
ــات  ــُيُنِ زضوغــت زَن ُ ، زَفتُضض ــ ــاَيِ ظاي ــسا غــًَٓاوَو غ ــُناِْ  تًَ ــؤّْ بطاي ّ خ

تؤَاضنطاوَ. ثاف ضِاثُضِئ يُ نىضزغتإ، تُدًٓـس ثـُنِ نـُوت، يـُ عرياقـًـ ثـاف       
 .  ضِوخاِْ ضِشيَِ

 ، ضِاغجاضزَ. ٓاَؤشطاّ: ْػشات
 : ْىيَدىاظاُْ.ْىوخاظاُْ
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 ، ْؤغتايؤطًا/ ايٓىغتايىدًاواضغؤظَ: واضًَٓؿُ، واضيَؿُ، ْؤغتايصيا
ضظف بـُناض زَّ و زواتـط يـُ    هـاض، ياضيهـُض، يـُ وَ   : واظيهُض، واظيطُض، ياضيواظيهاض
 العب. غًاغُت/

ِ  -وضزَبؤضدىاظّ : بؤضشواظَّ بطىوى، ظاضاوَيُنِ نؤَُاَليُتِ ُ  -ٓـابىوضي ، غًاغـًً
، ُْٖسيَو بٔ ثًُّ ُٖضَْعَِ زَوَيَُُْسيًُ ضًًَٓهِ نؤََُيُ يُ غُضووّ ُٖشاضيًُوَو تا

 . ظيُ ايكغريَزَْىوغٔ ًُْطُبؤضشوا / ايربدىا
 . واّ: نىضتهطاوَّ وَٖاّ

 . املزف٘ق ًعٕ أٗ بٕ . املصاحب هٕٖاوَنُّ: ُٓوَّ يُ طَُيًايُ / 
ِ فؤيهًؤضاْـُّ ْـاو ؾـاضّ    . زشَقػـُيُن ُٖتًِ: ُٖتًى. خؤّ )يتًِ( َو نىضزيَٓسضاوَ

ِ: ُٖتًِ . يإ ، نُغَِ يُوإ بُيُنَِ بًَِْ سُوت غاَيًًُ تا زواظزَ غاَيِ، نىضِاُٖويًَطَ
بًَٓس، ُٓوٖا وَالَِ زَزاتـُوَ: ٖـُتًِ    ثًَطىتطاو  بُزَْطًَهِ ضمتساضَّ ...ُٖتًِ.نىضَِ 

ا يًًَإ زَبًَتُ طاَيتُو غىعبُت، يـاًْـ  .. دُٖتًِ بابتُ، غىاضّ )...ظّ ( زانتُ، ٖتس
يَٓـُ وضزَوضزَ  . يُ غُضَتاّ ؾُقتُناُْوَ يا نـًََُو ثًَؿـرت، ٓـُو ْعَـُ دى    يًَهتؤضإ

 .ُْزََا
 .اوَّ ُٖؾت قاَيُ. ُْٖػاْس: ُْٖاغُزإ ُْٖاغُ وَضططتُٖٔؾكاَيُ: غى

 ، نُجماضيـ بؤ ٓايٓسَ. ُٖيَِٓ: ُٓو وَخت، ُٓونات، ُٓوغا، بؤ ضِابطزوو بُناض زَّ
 .ؤؾُنطزِْ َُغتاو بُ يُنَُٗيكؤضَِ/تٓاوٍ املؿطوب ظطعُ واسسَ: ْيُنٓؤف

 
* * * * 
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