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:ديهمت
ىلع سسؤملا يفيظولا ىحنملا يف اعساش لاا يقلو ،ةثيدحلا تايناسللا نضح يف عرعرتو باطخلا تبن

وه ؛نيصر ّيوغل ٍركفو يملع ثرإ نم يبرعلا انثارت هفّلخ امل ةدوعلا ىلإ امئاد انعفدي يذلا نكل .ةيلوادتلا داعبألا
يلوُمش لكشب ماروصت ِةغايص ىلع مردقو ،يجولوطنأ لكشب اهفيظوتو َميهافملا مهطبضو َمولعلا مهمهف ةجرد
داجيإ يف حضاو ٍوحن ىلع هنم ةدافإلا نم دبال اكرتشم اديصر لكشت ةيثارتلا تاحلطصملاف " .ملاعملا حضاو يلماكت
  ؛بناوجلا نم ريثك يف هنع ربعتو باطخلا عم عطاقتت ميهافم اوفظو مهدجن اذل،1" ةثيدحلا ةيوغللا تاحلطصملا

نيلقحلا يف مرادج اوتبثي نأ ميهافملا هذه لضفب اوعاطتساو ،ةباطخلاو بكرملا ظفللاو صنلاو ةملكلاو مالكلاك
.ةغللا مولعو مالكلاو ريسفتلا لوصأو ةغالبلاو وحنلا يفو يدقنلاو يبدألا

يف ةيلاّعفو الوادتو الامعتسا رثكألا ةيحالطصالا ريباعتلا نم ىحضأ2"تالالدلا ددعتم عئام" موهفم باطخلاف
نم مهنمو ،ةيلالد قلازم يف هتعقوأ ةمئاغو ةيلازتخا ةيؤر ىلإ هعضخأ نم مهنمف .ةيفرعملا تالااو ةيناسنإلا مولعلا
تاقلطنملاو ةيجهنملا تاودألا حوضو ىخوتت ةلماش ةيؤر غوصَينأ عاطتساو ماعلا هقايس يف موهفملا بعوتسا
ميهافملا نم ٌماظن َباطخلا نأ وكوف ليشيم ىري كلذل .ءييفتلاو ءيزجتلا ىلإ ءاجتلالا ضوع ةيرظنلا
دجن ميهافملا كلت نيب نم ،اهعم هلماعت ءانثأ رذحلا ةياغ يف نوكي نأ باطخلا خرؤم ىلع يغبني يتلا تاحلطصملاو
موهفمو ،ةيوينب ةينمز تالاجم ىلإ باطخلا ميسقت يف هفظوي يذلا )Périodisation( بيقحتلا م وهفم
نع جتني ام يأ ؛ىرخأ ىلإ ةبقح نم باطخلا ةينب يف لوحت نم عقي ام لك ينعي يذلا )Rupture( لاصفنالا
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َةبقاعتملا ِتالاا ِةفرعملا مظننع هبيقنت ءانثأو كلذب وكوف كردأو   .3يرهوج لاقتناو ةيفرعم عئاطق نم لاصفنالا
ّدعي يذلا باطخلا وه ؛ام لاجم نمض جردني يذلا باطخلاف .اهتعش ّمليو اهموُخت طبضيل ،خيراتلا يف باطخلل
4."قدصلا ةرئاد نمض كرحتي يذلا باطخلا "وكوف ريبعتب وهف ،لاا كلذ يف نيشياعتملا لبق نم الوبقمو ايقطنم

فراعملا اهيف لماكتت ةيضرأ يعدتسي ينمز لسلست قفو هليصأت ةلواحمو موهفملا اذه ةءارقنكمي راطإلا اذه يفو
.اهدعابتو اهفالتخا مغر لوقحلا اهيف رواحتتو
ةسردملا( ةغالبلا–لامعتسالا تايناسل-عضولا تايناسل-ةيلوادّتلا داعبألا-باطخلا :حيتافملا تاملكلا
. يبدألا دقنلا-)ةيب رغملا ةيغالبلا

:يبرعلا مجعملا-1
يف ةبراض روذج نم هل امل ،ةيمهألا غلاب رمأ وه ؛يبرعلا ثارتلا يف هلوادت ةجردو باطخلا موهفم ىلع ضبقلا نإ

دقف .اهيف دجُو يتلا ةنمزألاو بقحلا لك يف حضاو مدق ئطومو ،هيلع اعضاوتم ىنعم هل ذخّتي نأ عاطتسا ،خيراتلا
قايّسلا كلذ كشال وهو .5"ةبطاخملا هيف عقت يذلا رمألا " ىنعمب يديهارفلا دمحأ نب ليلخلل نيعلا مجعم يف درو
.ةعجارملاو بطاختلا لعف هعم لصحي يذلا باطخلا لدابت ةيناكمإ انل رفوي يذلا

ةدام يف لاق امل )ةغللا سيياقم ( همجعم يف–سراف نب دمحأ-ريهشلا يوغللا هديكأت ىلإ ىعس ام اذه ّلعلو
مالكلا :ةبطخلاو ،اباطخ هبطاخي هبطاخ :لاقي ،نينثا نيب مالكلا امهدحأ :نالصأ ءابلاو ءاطلاو ءاخلا " : )بطخ(
هللا راج-ةمّالعلا امأ6.ةعجارملاو بطاختلا نم هيف عقي امل كلذب يّمس امنإو ،عقي رمألا :بطَخلاو ،هب بوطخملا
بطخ " هلوق يف ةقيقحلا نع حاصفإلاو ةنابإلاو ةغالبلا ةصي ّصخ باطخلا موهفم ىلإ فاضأ دقف-يرشخمزلا
،باطخب مهيلإ بطخي نأ ىلإ هوعد انالف موقلا بطتخاو ...مالكلاب ةهجاوملا وه باطخلاو ،باطخلا نسحأ نالف
ىتح هجاتنإ فورظو )بيطخلا( هرّدصمب باطخلا طبر دق هنأ رهظيو .7" ةبطخلا ّنيبلا بطخألا تنأ : هل لوقتو
قايس يف هرصحو ىنعملا ءانب يف مهاست اهّلك ةبطخلاب ةطيحملا تايثيحلا هذهف ؛يئاقلت لكشب همهف ةيناكمإجاتُت

،"ةبطاخم" مالكلا نم لعج يذلا يزاّرلا رداقلا دبع ركب يبأل )حاحصلا راتخملا ( يف ايلج ودبي امك ،ددحم
.ناسللا ةغالبو ةباطخلا يفنايقتلي ةدحاو ةلمعل ناهجو امهف ؛8"ربنملا ىلع العف" ةبطخلاو

ةدام نمض برعلا ناسل يف ميظنت نسحأ اهمظنو تاراشإلا هذه-روظنم نبا نيدلا لامج–عمج نيح يف
؟بطخلا ام :لاقي ،رمألا ببس وه :ليقو ؛مظع وأ رغص ،رمألا وأ نأشلا :بطخلا :بطخ " هلوق يف )بطخ(
:لاحلاو نأشلاو ،ةبطاخملا هيف عقت يذلا رمألا :بطخلاو ،ريسي بطخو ،ليلج بطخ اذه :لوقتو ؟كرمأ ام يأ
:لاقف ،ناضمر نم ميغ موي يف اورطفأ دقو ،رمع ثيدح يفو .نأشلاو رمألا مظع :يأ بطخلا ّلج :مهلوق هنمو
ةعجارم :ةبطاخملاو باطخلاو...بوطخ هعمجو ،نولسرملا اهيأ مكبطخ ام :لاق زيزعلا ليزنتلا يفو ،ريسي بطخلا
ةبطخلاو ،ةبطخلا :مالكلا مساو ،ةباطخ بطخي ،ربنملا ىلع بطاخلا بطخو ،بيطخلا ردصم ةبطخلاو ،مالكلا
9.رخآو لوأ اهل يتلا ةلاسرلا لثم
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يف زّكرو ،ةبطاخملا هيف عقت يذلا ميظعلا رمألا كلذ وهو ؛"بطخلا" ىنعمب طاحأ دق-يدابآزوريفلا-نأ ديكألاو
... عجسملا روثنملا مالكلا"  ءاول تحت يوضنت يتلا ةبطخلا ةلالدنع بارعإلا ىلع )طيحملا سوماقلا( هفّنصم
ًةلالدو ًاظفل باطخلا ّدحب يوفكلا يفنحلا ءاقبلا وبأ لغشنا نيح يف ،10"مالكلا ةعجارم يه هبسح ةبطاخملاو
لهأ وه نم ماهفإ ؛ماهفإلا هب دصقي يذلا مالكلا وه باطخلا " لوقلاب ىفتكا ثيح "تايلكلا" باتك نمض
-نأ ديدحتلا اذه نم دافتسملا و.11"اباطخ ىمسي ال هنإف ،عمتسملا ماهفإ هب دصقي ال يذلا مالكلاو ،مهفلل

؛ملكتملا ةينو ةيدصقلاب انيهر طرشلا اذه ىقبيو ،باطخلا نم ةاخوتملا ةعفنملا قيقحتل اتباث اطرش عضي-يوفكلا
ضرتفي هرودب يقلتملاو ،لصاوتلا ىلع رداق ريغنوكي هتلاسر ىوحفب عمتسملا دادمإ يف ثحبي ال يذلا ثدحتملاف
.برعلا دنع هيلع عضاوتم وه امو ،فولأملا نع جرخت ال يتلا هلئاسرو باطخلا لابقتسال أّيهتي نأ هيف

:عضاوم ةعست يف تدرو دق اهدجن-ميركلا نآرقلا-الجو الع هللا مالك يف اهلوادتو )بطخ( ةدام ىلإ ةدوعلابو
:يهو باطخلا ظفلب تاّرم ثالثو )َبَطَخ لعفلا ةغيصب نيتّرم(و )بْطَخلاظفلب تاّرم عبرأ(

.20ةيآلا :ص ةروس–)باطخلا لصفو ةمكحلا هانيتآو هكلم انددشو( :ىلاعت لاق.1

.23ةيآلا :ص ةروس–)باطخلا يف ينّزعو اهينْلفكأ لاقف ( :ىلاعت لاق.2

ةيآلا :أبنلا ةروس–)اباطخ هنم نوكلمي النمحّرلا امهنيب امو ضرألاو تاومسلا ّبر( :ىلاعت لاق.3
37.

ىلع ىوتسا نأ ىلإ هليصأت عقو دق ميدقلا يبرعلا ثارتلا يف باطخلا موهفم نأ هركذ قبس ام لك نم فشتسن
هماهفإ نع ثحبلا لالخ نم رخألاب متهاو ،ةيلصاوتلا هضارغأو ملكتملا ةجاح قيقحت ىلإ لقتناو ،ةيلوادتلا ةغيصلا
هذه قيقحتلو،12"ماهفإلل ريغلا وحن هجوم مالك " ىوس )يوناهتلا( بسح نوكي نأ ودعي ال وهف،هعانقإو
دحيو ةيواز يف باطخلا رصحي قايس نع الضف )عمتسملاو ملكتملا( مالكلا يفرط روضح ضرتفي ةيلصاوتلا يمارملا
.ةكرتشم ةيفلخو ةماع فراعم كالتماب الإ ىتأتي ال اذهو ،هليوأت ةيثبع نم

:يبرغلا مجعملا-2
يفسلفلاو يدقنلاو يموهفملا مخزلاو يحلطصملا لمحلا لكل بيجتست ةيبرغلا مجاعملا يف باطخ ةملك نإ

وأ " كانهو انه يرجلا"ينعت يتلا)Discurerre( ينيتاللا لصألا نم ةذوخأملا ،ةيسنرفلا )Discours( ةملكل
ملو .14نوطالفأ دنع)Logos( ماظنلا وأ لقعلاو)Dialectique( لدجلا ىلع لدتو13"ابايإو اباهذ يرجلا"
لك نع ربعت نأ لبق ةلباقملاو ثيدحلا ىلع لدت تحبصأ ثيح ينيتاللا دهعلا رخاوأ يف الإ مالكلا ىنعم ذخأت
ةينيتاللا ةغالبلاو )سوغوللا ةغالب( ةينانويلا ةغالبلا نأ ىلإ  ةراشإلا ردجتو .ابوتكم مأ ايوفش ام ركفل لماح روصت
ىزاوتت االامعتسا خيراتو باطخ ةملك خيرات نأ ىلع لدي امم ،15باطخلا ةغالب نالثمت ؛)ةباطخلا ةغالب(
.يناسنإلا ركفلا خيراتو
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يف اهدجن )Discours( ةملكل تالالدو يناعم نم هتلمحو ،ةيبرغلا مجاعملا هتلوادت ام مهأ ىلإ رظنلابو
درويو .16"ةطبارتملا ةلسلستملا اياضقلاو تاملكلا نم ةيلاوتم ةطساوب هروطتو ركفلانع ربعت"-دنالال-مجعم
: اهمهأ نم)Discours(يمجعملا لقحلا اذهل تالالد ةّدع-ريغصلا ريبور–مجعم

vةثداحم وأ راوح( هيف ملكتن يذلا عوضوملا(.
vنيعمتسملا نم عمج مامأ ةيوفش ةبطخ.
vةجهنمم ةقيرطب اعوضوم جلاعت ةيبدأ ةباتك.
vمالكلا يزاوي يذلا ركفلا نع يظفللا ريبعتلا.
vىلع كلذو بوتكم صنو ،ةقوطنملا لمجلا نم ةيلاوتمو ةلمجل ةظحالملل الباق ايوغل اظوفلم ينعي دق

.ناسلل درا قسنلا نم ضيقنلا
v17.هتاقايس عومجم يأ باطخلا ملاع

ثيح نم روظنمنبا هكلس يذلا بولسألا حمالم ضعب هديدحت يف لمحيف-بيجلا سورال–سوماق امأ
18. ةغلل ةلكشملا تاملكلا نم ةيلاوتم" وهف ،عانقإلا اهفده ةيوفش ةعطق لكشي يذلا بطاختلا لعف وأ ةبطاخملا

ةيجاجح ةيغالب بناوج تسمال ةيرهوج تاديدحت ةعبرأ )1994(-نورخآو اوبود-مجعم غاص لباقملا يف
.ةماعب لصاوتلاو ةصاخب عانقإلاو هبجوتلا يف امهراودأرصحتو ،ظفللاو ةلمجلاو باطخلا نيب يزاوت ،ةيوغل ةيناسلو

باطخلا اهئشني يتلا تاقالعلا ديدحت ىلإ رخأب وأ لكشب انب لوؤت اأ فيراعتلاو تاديدحتلا هذه يف ظحالملاو
  امهمو ،هدحو هجتنمل اصلاخ اعادبإ سيل وهف اقوطنم ناك امهم مالكلاف .هيف دلو يذلا عمتاو ركفلاو ةغللا عم
ةجحب هيّقلتمو هرّدصم نيب كرتشم جاتنإ لاوحألا لك يف وه لب .هدحو بتاكلا عينص سيل وهف ابوتكم ناك
.ريثأتلاو عانقإلا
: يه باطخلل تاديدحت ثالث )1973(–تايناسللا مجعم–باحصأ مدقيو

.لصاوتلاو ريبعتلا ضرغب ةنيعم تاذ هلمعتست يذلا ناسللا وأ لمعلا روط يف ةغللا ينعي-أ
.ةياو ةيادب تاذ م ةلاسر اهنم لكشتت ةيلاوتم نم نوكتيو ،ةلمجلا قوفي وأ يزاوي ظوفلم باطخلا-ب

19.لمجلا تايلاتتم لسلست دعاوق ةهجو نم هيلإ اروظنم ةلمجلا ىّدعتي ظوفلم باطخلا-ت

،لمعلا روط يف ةغلل الماح ءاعو لكشيو ،ةيلصاوت ةغبص لمحي تايناسللا مجعم يف باطخلا ىحضأ دقل
تاقالع ىلع ليحي امنيح صنلا باطخلا اذه لباقي دقو .اهطبارتو اهلسلست ةهج نم ةلمجلا هتازاوم ىلع ةوالع
ةءافكلاو ةمالعلل ةيدرسلا ةءافكلا نيب زيمي ايقيطويمس ءارجإ هيف ذختت يذلا ّدحلا ىلإ لصت دق ةيبيكرت تادحوو
فشتكن ؛اهّلج ةيبرغلا سيماوقلا هذه ىلإ دانتسالابو20.)سيتروكو ساميرغ( مجعم يف لاحلا وه امك ةيباطخلا
عانقإلا ىلإ هقمع يف ىعسيو ،هب طيحت يتلا ةماعلا فراعملاو تاقايسلا هيف مكحتت ظوفلمو ةباتكو مالك باطخلا نأ
.لعافتلا قلخو حاحلإلاو
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:ميدقلا يبرعلا يوغللا ركفلاو وحنلا يف ةيفيظولا هحمالمو باطخلا موهفم-3
: )ه180ت( هيوبيس-)أ

اظافح )ه69ت( يلؤّدلا دوسألا يبأ دي ىلع هتأشن ذنم يبرعلا وحنلا تافّنصم مهأ نم هيوبيس "باتك " ّدعي
ةرواجمو مجاعألا ةطلاخم ببسب تعاش يتلا ةناطرلاو نحللا نم ةيبرعلا ةفللاو ،الجو الع هللا مالك ةمالس ىلع
نمض نورصاعملا هفّنصي ىسمأو ،هرصع يف ةاحنلا روهمج طاسوأ يف ةريبك ةعبوزفَّلؤملا اذه راثأ دقلو .سرفلا
تايلآو برعلا مالكل ةمظنم دعاوق نم هيوحي امب ؛ةصاخب ةيصّنلا تايناسللاو ةماعب ةغللا ملعل ةسسؤملا ثوحبلا

ةلص تاذ ميهافم ةبراقمو .ةغالبلاو وحنلاو فورحلا جراخمو تاوصألا ملع ىلع هحاتفناو ،يبرعلا باطخلا ليلحت
حاجنإ اأش نم يتلا تاودألاو نيملكتملا ضارغأو نيعمتسملا لاوحأو ةيماقملا هفورظو ماعلا هقايس يف مالكلاب ةقيثو
.ةيبرعلا ةغالبلاو ةيلوادتلا تايناسللا يف لاحلا وه امك ةيبطاختلا ةيلمعلا

هتردقو ،ةيوحنلا ماكحألاو ةيوغللا رهاوظلا فصويف هتّقدو لوانتلا يف ُهَتَدارف هيوبيس باتكل ئراقلا سسحتي
تبثي ملف .قيبطتلاو حرشلا يف اهفظوُي يتلا ظافلألا عم هيناعم ُقواسَتَـت بولسأ يف اهتغايصو ميهافم حارتقا ىلع
حالطصا فداري يذلا )مالكلا( ظفلب ىفتكا اّمنإو ،مالكلا نع ريبعتلل )ةديفملا ةلمجلا( ظوفلم لمعتسا نأ
طابترا كردُي هنأ حضّتي اذو .)Linguistique de situation( عضولا تايناسل روصت يف)باطخلا(
.اهيلع زكتري يتلا ةيخيراتلاو ةيسفنلاو ةيعامتجالا ىنبلاو ،هب طيحت يتلا ةيماقملا رصانعلاو لصتملا مالكلاب ةلمجلا
نوكي ٌباب اذه " هباتك يف لوقي .يلعافتلا يحلا مالكلا وأ باطخلا جاتنإ فورظو بَطاخملا لاوحأ اهيف يعاري
صخشلا ةفرعم ىلع كل ًةيآ راَصف صخش ةروُص َتيأر كنأ كلذو ،ارهظم هيلع ينبملا نوكيو ارمضم هيف أدتبملا
توّصلا بحاص َتفرعف اتوص َتعمس وأ ،هللا دبع اذه وأ ،هللا دبع كاذ : َتلق كّنأك ،ّيبرو هللا دبع : َتلقف
وأ .ُكسملا وأ ،ديز  : تلقف ًاحير َتْمََمش وأً ادسج َتْسَسَم وأ .ّيبرو ديز : َتلقفهتفرعم ىلع كل ًةيآ راصف
الجر نأك .هللا دبع :تلقل هتفرعم ىلع كل ةيآ راصف لجر لئامش نع َتْثِّدُح ولو .لسعلا :تلقف اماعط تقذ
.21" هللاو نالف : تلقف هيدلاوب ٍّراب نيكاسملل محار لجرب تررم :لاق

يف اعيمج سمخلا ةيناسنإلا ساوحلا ىلإ ريشُي يذلا ديحولا صنلا هنوكل ؛هعون يف ديرف صنلا اذه نأيف كشالو
بَطاخملا رصنع بايغب مالكلا ةينب ءاشنإ يف ريبك رودب ساوحلا هذه موقت ذإ ،مالكلا قايس ءانبو لصاوتلا ةيلمع
يف ىلجتت ةيناسل ةيوغل رصانع نم فلأتي مالكلاف22.لعافتلاو بطاختلا ةيلمع يف ملكتملا كراشي يذلا
ىلع زكتري هنإف ،صنلا اذه يف هيوبيس روصت قفو اضيأ نكل .قايسلا اهنع حصفي يتلا تامهبملا وأ تايراشإلا
لامعتساب اهقوذن وأ اهمشن وأ اهعمسن وأ اهارن ،مالكلاب طيحت يتلا عساولا ىنعملاب ةيماقم فورظو ةيجراخ ىنُب
.دوصقملا ىنعملاو لاحلا ىلإاندوقت يتلا سمخلا ساوحلا

،23"ةيبرعلا نم ملكلا ام ملع باب اذه" هلوقب هباتك يف هثيدح لهتسي ثيح ملكلاو مالكلا نيب هيوبيس قّرفيو
نأ كلذو ،مالكلا ىلع ملكلا راتخاف " هلوق يف هيوبيس هيلإ ونري ام ريسفت ينج نب نامثع حتفلا وبأ لواح دقو



2019سرام / سداسلا ددعلا137لصاوتلاو باطخلا ةلجم

،مّلسو مّلك ىلع نايراجلا ناردصملا امهو ،ميلستلاو ميلكتلا ىنعمب امهو ،مّلس نم مالّسلا ةلزنمب مّلك نم مسا مالكلا
–)اميلست اومّلسو هيلع اولص( همسا ّزع لاقو-164ءاسنلا–)اميلكت ىسوم هللا مّلكو( هناحبس هللا لاق

هل حلصي امل حلصي اردصم مالكلا ناك املف–56بازحألا
ةنفثو قبنو ةقبنو ملسو ةميلس ةلزنمب ةملك عمج وه يذلا ملكلا ىلإ لدع هريغ نود ددعلاب صتخي الو سنجلا
ملكلا وهو عمجلا صخي امب ءاجو ،فرحلاو لعفلاو مسالا يهو ةصوصخم ءايشأ ةثالث ريسفت دارأ هنأ كلذو ،نفثو
.24" هدارمل قفوأو هانعمب قيلأ كلذ ناكف ،مالكلا وهو عمجلا صخي ال ام كرتو

لدت يذلا سفنلا يف مئاقلا ىنعملا نع ربعي درفم مسا وهف مالكلا امأ ،ةملك هدحاو ،ّمكلا ىلع لدي ملكلاف
هب تلّوقتو برعلا هتفلأ ام عم ماقتسا اذإ الإ-مالكلا–ميقتسي الو .ةيئاشنإلاو ةيربخلا لمجلاو تارابعلا هيلع
،لاحمو ،نسح ميقتسم مهنمف...." ةلاحإلاو مالكلا نم ةماقتسالا باب يف هيوبيس لاق ،هنع تثدحتو
:بذك لاحم وه امو ،حيبق ميقتسمو ،بذك ميقتسمو
.ادغ كيتآسو ٍسمأ كتيتأ: كلوقف نسحلا ميقتسملا امأف
.سمأ كيتآسو ، ادغ كتيتأ: لوقتف هرخآب كمالك لوأ ضقنت نأف لاحملا امأو
.هوحنو ،رحبلا ءام تبرشو لبجلا تلمح: كلوقف بذكلا ميقتسملا امأو
. اذه هابشأو ،كيتأي ديز يكو ،تيأر اديز دق:كلوق وحن ،هعضوم ريغ يف ظفللا عضت نأف حيبقلا ميقتسملا امأو
25.سمأ رحبلا ءام برشأ فوس:لوقت نأف بذكلا لاحملا امأو

حيبقلا نم ميقتسملا مالكلا لاصئتساو ،وحنلا ملع سسأ عضو يف هب ىذتُحي الاثم هيوبيس دنع ملكتملا دسًجي و
نيببيكرتلاب مالكلا اذه ىنبيو .نيملكتملا دصاقمو يلصاوتلا ماقملاو ةيغالبلا يناعملا ءاصقإ نود ،لاحملاو بذكلاو
هدجي باتكلا اذهل لمأتملاو.26"اّدب هنم ملكتملا دجي الو،رخآلا نع امهنم دحاو ىنغي ال"يذلا هيلإ دنسملاو دنسملا
تاودألا نمو .ماجسنالا هدوسي بلاق يفةغالبلاو ةغللاو وحنلا نم ،ءيش لك نم افارطأ لهني اقسن
-ةلاحإلا-عرفلاو لصألا-ةماقتسالا-يراا :يتآلا درجن باطخلا اذهل سيسأتلا يف ةلمعتسملا تاحلطصملاو

.  ... ثيدحلا-ناسحتسالا-مالكلا-حيبقلا-ّدحلا-بذكلا
: )ه392ت( ينج نب نامثع حتفلا وبأ-)ب

دودحو ةدحاولا ةظفللا يناعم زواجت ،هتاذب القتسم اعوضوم راصو يبرعلا ثارتلا يف باطخلا موهفم ىوتسا دقل
حتفلا وبأ مّدقي ؛لمجلاو ظافلألا نم عسوأ وه امب هتلاسر نع فشكي يذلا ملكتملا ضارغأ دنع ّرقتساو ةلمجلا
هسفنب لقتسم ظفل لك وه" هلوق يف باطخلا فداري يذلا مالكلل اموهفم "صئاصخلا" هفّنصم يف ينج نب نامثع
،كوبأ رادلا يفو ،ديعس برض و ،دمحم ماقو ،كوخأ ديز :وحن ،لمجلا نويوحنلا هيمسي يذلا وهو ،هانعمل ديفم
ال ىتحو .27" مالك وهف هانعم ةرمث هنم تينجو هسفنب لمعتسا ظفل لكف .تاوصألا يف ءاعو ءاخو ،همو ،هصو
نأ هيف كارأ املف " هلوقب لصاحلا سبللا لازأو رمألا ينج نبا كردتسا ؛ةدرفملا ةظفللا وه مالكلا نأ يقلتملا دقتعي
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ةملكلا تناك ثيح نم ةفصلا هذه قحتسي ال لوقلا نأو ،اهريغ نع ةبئاغلا اهسفنأب ةلقتسملا لمجلا وه مالكلا
.28امالك نكت مل نإ الوق ةدحاولا

نإ ملعا" هلوق يف رخألا زّيح نم يناثلا جارخإ يف مهاسو لوقلاو مالكلا نيب ةعيطق هيوبيس ثدحأ نأ قبس دقو
مالكلا نيب قرفلا ىلع ليلدلا لدأ نمو ،الوق وأ امالك ناك ام ا ىكحي نأ ىلع مالكلا يف تعقو امنإ تلق
هجوم ٌباطخ ميركلا نآرقلاف29.هللا لوق )نآرقلا( اولوقي الو هللا مالك )نآرقلا( اولوقي نأ ىلع سانلا عامجإ لوقلاو
مالك  وهف .هيعماس بولق يف ّرقتسي نأ اهجتني يتلا يناعملا ةوقو هنايبب لمأي ،نوكلا عاقصأ لك يف ةيرشبلا ىلإ
هيلإ هّبنت ام اذه لعلو .ةدحاو ةرؤب هنأكل هماجسناب ىوقيو هبيكارت قاستاب درفني ،ماكحإب اضعب هضعب دشي يقسن

مظنب مالكلا طبتري نأ يرورضلا نم ناك اذل .لوقلا نع اهعزنو ةدافإلا ةناخ يف مالكلا َرَصَح ىتح هيوبيس
.اهنع ريبعتلا ىلإوبصي يتلا روصلاب لخم ريغ ابيترت اهبيترتو ظافلألا

قّلعتي ،قالطإلا ىلع اهمركأو ةيبرعلا لوصف لبنأو باوبألا فرشأ نم هلعج اباب-ينج نبا-صصخ دقو
نم قيرط ىلع ةيبرعلا يف باطخلا مادقإب انه ةعاجشلا ُريسفتو ؛ماهفإلاو لصاوتلل مالكلا ةطاسبو ةيبرعلا ةعاجشب
ةدايزلاو فذحلا وه امنإ كلذ مظعم نأ ملعا " بابلا اذه يف لوقي .تاغللا نم اهريغ اهيلع مدقت مل ريبعتلا
زاجيإلا ىنعمب ةغللا يف داصتقالا يف فذحلا ةصيصخ لخدتو30."فيرحتلاو ىنعملا ىلع لمحلاو ريخأتلاو ميدقتلاو
ىنعملاةمالس نمضت بارعإلا ةمسو ،ارثؤم اغيلب ناك امّلك هباطخ ثدحتملا زجوأ املكف ؛ةيلصاوتلا ةيلمعلل ةاعارم
قيقحت يف ةيناسنإلا ةجاحلا لمتشتل ةغللا ةيمنت ىلع ةعاجشلا هذه رشؤت امك ،ريخأتلا وأ ميدقتلا هيف لصح نإو
.ةيبرعلا ةغالبلاو ةيلوادتلا تايناسللا هيلإ يمرت عم  ىزاوتي امب يلصاوتلا دعبلا

" هلوق يف اهّدحي يتلا"ةغللا"يهوهكلاسم دحأب ينج نب نامثع حتفلا يبأ دنع مالكلا/باطخلا لولدم طبتريو
-يزاجح يمهف دومحم ثحابلا–بسح ّدحلا اذه مستيو .31"مهضارغأ نع موق ّلك ا ّربعي تاوصأ يه

ةفيظولاو ركفلا لقنو ريبعتلا يف ةيعامتجالا ةفيظولا يف ةلثمتملا ؛ةغللا اهيدؤت يتلا فئاظولا مسر يف ةمارصلاو ةقدلاب
ثاحبأ ةاون كلذك قيقدلا ديدحتلا اذه لكشيو .32رخأل عمتجم نم ةيوغللا ةينبلا عونتو ،ةيتوصلا ةعيبطلاو ةيسفنلا
العف ةغللا ربتعي يذلا ،رصاعملا يناسللا سردلا يف ةيلوادتلا داعبألا ىلع سسؤملا يفيظولا حرّطلا اهمّدق ةددعتم
.باطخلا ريدصتو ملكتلا نابإ زجنُي ايويح
.)ه761( يراصنألا ماشه نباو )ه723( يسافلا موّرجآ نباو)ه672(يسلدنألا كلام نبا-)ت
كلام نبا يوحنلا هفظو ،ابكرم الولدم هنم تلعج فراعملاو ىؤرلا نم ةلخادتم ةلومح باطخلا موهفم ىستكا
: هلوق يف مالكلل ايزاوم هتيفلأ يف يسلدنألا

ملكلا.فرح مث،لعفو،مساو       مقتساك:ديفم ظفل انمالك
.مؤــــــــــــــــــــــــيدق مالــك اهب ةملكو        مع لوقلاو ةملك هدحاو
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ليلد ريخ "انمالك" )672ت( كلام نبا لوق لعلو ،نييوحنلا دنع حالطصالا ىلع ديدحتلا اذه رصتقي
دا ريإب فيرعتلا ةمتت ركذ نع ىنغتسا امك،اهيلع توكسلا نسحي ةدئاف ديفملا ظفللا ةباثمب وهف اذل ،كلذ ىلع
نم ؛مالكلا ةملكلاب داري دقو .اهرسفي وأ اهانعم متي ام اهطاقتلا دعب عماسلا رظتني ال يذلا " مقتسا " لاثم
  اهنإ الك تكرت اميف احلاص لمعأ يلعل نوعجرا ّبر لاق توملا مكدحأ ءاج اذإ ىتح" ىلاعت هلوق كلذ
  رعاشلا اهلاق ةملك قدصأ "    ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاقو، )100-99نونمؤملا( "اهلئاق وه ةملك
.33"لطاب هللا الخ ام ءيش لك الأ:ديبل ةملك

،هنم فلأتي امو مالكلا نع ثيدحلاب "هتيمورجآ" لهتسا دق )723ت( يسافلا مورجآ نبا نأ ركذلاب ريدجلاو
هماسقأو .عضولاب ديفملا،بكرملا ظفللا وه مالكلا " هللا همحر لوقي ؛هطيسبتو وحنلا حرش يف اليبس هنم ذختي ىتح
فورحو ،ماللاو فلألا لوخدو ،نيونتلاو ،ضفخلاب ؛فرعُي مسالاف ،ىنعمل ءاج فرحو ،لعفو ، مسا : ةثالث
لعفلاو .ءاتلاو ءابلاو واولا :يهو مسقلا فورحو ،ماللاو فاكلاو ءابلاو ّبرو يفو ىلعو نع ىلإو نم :يه ضفخلا
امأو34".لعفلا ليلد الو مسالا ليلد هعم حلصي ال ام فرحلاو ،ةنكاسلا ثينأتلا ءاتو فوسو نيسلاو ،دقب فرعي
يويحلا لعفلا كلذ وأ ناسللاب قطنلا هانعم ظفللا اهلوأ :مئاعد ةعبرأ ىلع سسأتيف مالكلا هاجت مورجآ نبا روصت
،هريغ ىلإ عماّسلا هدعب فوشتي ال ثيحب ديفملا اهثلاثو .ةدئافلا هب لصحت ايدانسإ ابيكرت بكرملا اهيناثو .يزاجنإلا
  ىمسي ال....يذاهلاو مئانلاو نوناو ناركسلا مالك كلذبو ،هعضو ادصاق اهل عضاولا نوكي نأ عضولا اهرخأو
دصقلا ىلع مالكلا لمح نم نذإ صانم الف35.يبرعلا عضولاب نوكي نأ وأ ،هل ادصاق سيل هعضاو نأل امالك
.ىرخألا موظنلا يقابو رعشو ثيدحو نآرق نم انطسو يف دئاسلا يبرعلا عضولا ىلع سايقلاب هطبر ةيمازلإو ،ّنيبلا
.امالك هنهاوع ىلع ىقلي لوق لك رابتعا حصي الف

نود ةيرصبلا ةسردملا ىلإ لويملاو عوزنلا ديدش ناك يذلا يرصملا يوحنلا )ه761ت(يراصنألا ماشه نبا امأو
نبا : هل لاقي ةيبرعلاب ملاع رصمب رهظ هنأ عمسن برغملاب نحنو انلز ام " نودلخ نبا هيف لوقي ؛ةيتاذ وأ بصعت
لوألا :نيينعم نيب مالكلا موهفم هديدحت يف قّرف دق-ماشه نبا-هنأ ظحالملاو .36"هيوبيس نم ىحنأ ماشه
  ميلكتلا وه يذلا ثدحلا امهدحأ :رومأ ةثالث ىلع قلطي يوغل يناثلاو .دوصقملا ديفملا لوقلا لمشي يحالطصا

نأك كلذو ،ديفملا ظفللاب هنع ّربعي امم سفنلا يف ام :يناثلاو ،هايإ كميلكت يأ اديز كمالك ينبجعأ :كلوقك
ام :ثلاثلاو ....امالك هتليخت يذلا كلذ ىمسيف ؛كلذ وحنو "ورمع دعق " وأ "ديز ماق " ىنعم كسفنب موقي

.37".لاحلا ناسل هب قطن ام وأ ةراشإ وأ اطخ وأ اظفل ناك ءاوس ةدئافلا هب لصحت

هذه تماد ام ،امالك اهّدعب ىرخألا رصانعلا يقابو طخلاو ةراشإلا ةيضق يف مسح دق )ماشه نبا( نوكي اذو
راضحتسا ىلإ انعفدي امب ،يلوادتلا دعبلاو ةيلصاوتلا ةيلمعلا مدخي حرط يف ؛يلجو حضاو ّنيعم ىلع لدت فارطألا
مالسلا دبع هيف لوقي ثيح ،ةيبطاختلا ةيلمعلا حاجنإل وحّنلاب رخألا وه دجنتسا يذلا )471ت( يناجرجلا
.38"قطانلا ضارغأو ملكتملا دصاقم نع ربعي هنأل الإ ءيشل ال يناجرجلا هكلس يذلا جهنلا نإ " يدسملا
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: لوصألا ملع يف باطخلا موهفمل ةيلوادتلا تاصاهرإلا-4
ةزيكّرلاو ساسألا بصعلا لّكشو ،لوصألا ملع لقحب اطونم دروو يبرعلا ثارتلا يف باطخلا موهفم َلِمْعُـتْسا
.39" ديفتسملا لاحو ،اهنم ةدافتسالا ةيفيكو ،الامجإ هقفلا لئالد ةفرعم" ىلإ ىعست يتلا نييلوصألا ثاحبأل ةيروحملا

دامتعالاب الإ باطخلا اذه مهفي الو ،يعرشلا باطخلا يف دسجتت صوصنلا نم ةلتك اهلصأ يف ةعيرشلا ىقبتو
206ت( يعفاّشلا مامإلا  ةنسلا ءاملع ّدع دقو .ةيعرش ةيئارقتسا دعاوقو ةيجهنم طباوضوةيملع سيياقم ىلع

اهنم ةديدع تاغل ىلإ تمجرت يتلا )ةلاسرلا(ب موسوملا هباتك لالخ نم هل اددجمو هقفلا لوصأ ملعل اسسؤم )ه
لوصألا فيناصت يف دحأ يعفاّشلا قبسي مل هنأ " )ه448ت( ينيوجلا رقيو ...ةيدنلوهلاو ةيزيلجنالاو ةيسنرفلا
ام وهو ةغللا ةقيقح يف دحاو قطنلاو بطاختلاو ملكتلاو باطخلاو مالكلا "هلوقب باطخلا فرعيو ؛40" اهتفرعمو
امسا " )ىفصتسملا( يف )ه505ت( دماح وبأ يلازغلا مامإلا هنم لعج نيح يف ،41"املكتم يحلا هب ريصي
لعج امنإو داؤفلا يفل مالكلا نإ ليق امك سفنلا يف يتلا يناعملا يهو،تارابعلا لولدم ىلع قلطي دق اكرتشم
ىلاعت لاقو )8-ةلداا( لوقن امب هللا انبذعي الول مهسفنأ يف نولوقيو ىلاعت هللا لاقو ،اليلد داؤفلا ىلع ناسللا
631ت( يدمآلا احنو ،42" اكرتشم مسالا اذه نوك راكنإ ىلإ ليبس الف)1–كلملا(هب اورهجا وأ مكلوق اورسأو

هب دوصقملا هيلع عضاوتملا ظفللا وه " هلوق يف الماش اموهفم انل غوصي نأ عاطتساو باطخلل يلوادتلا دعبلا )ه
هلبقتم ساقم قفو هتكايح متت جيسن هلصأ يف وه باطخلا اذه نأ ول امك ،43"همهفل ءيهتم وه نم ماهفإ
لعج امل ةصاخ،هاوحفو باطخلا عوضومو دوصقملا رخآلاب مامتهالا يف ةغلابملاو ولغلا نم ائيش هيف سملن ؛هيقلتمو
ت( يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع مامإلا امأو .بطاخملا / ملكتملل ةيسفنلا تالاعفنالل الماح اكرتشم امسا

وهو ،مالكلا هنأ امهدحأ ؛نالوق باطخلا يف لصحو " هلوق يف نيقايس يف باطخلا موهفم لمعتسا دقف )ه756
.44"هتدافإل ريغلا وحن مالكلا نم هجو ام وهو هنم صخأ هنأ يناثلاو ،ةيدانسإ ةبسننمضت ام

عضو يتلا ميهافملا هذهو يحلطصملا مخزلا اذه نم دافتسا دق )ه794ت(يشكرزلا نيدلا ردب نأ حضاولاو
هلعلو ،45"مهفلل ءيهتم وه نم ماهفإ هنم دوصقملا مالكلا هنإ " هلوقب باطخلا فرعو ،هلبق نويلوصألا اهسسأ
هدودحب حاب دق ةماع لوصألا ملع يف باطخلا موهفمف .هيلإ اعدو هلبق يدمآلا هغاص امب ريبك ّدح ىلإ رثأت دق
.ةيبطاختو ةيلالد ةعونتم ةيوغل تارشؤم لمحت ،ةضحم ةيلوادت ةيلصاوت اداعبأ لمحت يتلا هتينب نع حصفأو
يفخ ضماغلا باطخلا لباقم يف ةلالدلا حضاو يلجلا ىلإ ةلالد نم هجتنأ ام بسحب باطخلا نويلوصألا مسقي
: ةلالدلا

:هجوأ ةعبرأ ىلع وهو ايليوأت ادهج يعدتسي يذلا نيبلا مالكلا : ةلالدلا حضاو
.46احوجرم الامتحا هريغ لمتحيو ،يفرعلا وأ يلصألا عضولاب ىنعم ىلع ّلد ام : رهاظلا.1

رئاسو ةعبرألا الو ةتسلا لمتحي ال الثم ةسمخلا كلوقف ...لامتحا هيلإ برستي ال ام : روهشملا.2
47.دادعألا
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،صنلا ىلع احوضو دادزا ام " وهو.ناهذألا نم هبيرقتل ليوأت ءانبو ريسفت ىلإ جاتحا ام  : رسفملا.3
48." هريغب وأ صنلا يف ىنعمب ناك ءاوس

.ليوأت ىلع وأ رهاظ ةلعامإ ،اديفم ابيترت بترملاو مظنملا مالكلا/باطخلا وهو ،نقتملا هانعمو مكحملا.4
:هجوأ ةعبرأ ىلع وهو نايبلا ىلإ رقتفي يذلا ضماغلا مالكلا: ةلالدلا يفخ
.هدارم يفخو هانعم هبتشا ام وهو : يفخلا.1
.ليلدب الإ فرعي الو ،بطاخملا كبرت لاكشأ ىلع يتأي يذلا مالكلا وهو : لكشملا.2
الإ كردي الو ،اقح ظفللا سفنب هنم دارملا يفخ ام " حالطصالا يفو طلتخملا ظفللا وهو : لما.3

.49لما نم نايبب

مدع ةجحب هانعم فرعي الو ،هنم دارملا ةفرعم ءاجر عطقنا امل مسا " حالطصالا يف وهو : هباشتملا.4
.50برعلا مالك يف هجاردإ

مهف نأ امك  .هليوأت لاجم رصحو ،هدصاقم مهفو باطخلا ريسفت تايلآ طبضب اومتها دق نييلوصألا نأ رهظي
اهدفرت ةيفلخلا هذه ؛بطاختلا ةيلمعل ةكرتشم ةيفلخ دوجو ةرورض ىلع ىنبني"–ماراشإ بسح-باطخلا
ملكتملا /لوألا ملكتملا صوصخب ءاوس ،ناكمو نامز لك يف باطخلا يقلتم ا نمؤي يتلا تاداقتعالا ةموظنم
حمست اهدصاقم ةيمومع نإف ؛ينومضملا اابث مغر يهو .هتاياغو هسفن باطخلا صوصخب وأ ،هتمكحو غلبملا
ينبني بطاختلل ةكرتشم ةيفلخ دوجو ةرورض مهنع بغي ملو ...ليوأتلا تاقايسو يقلتملا تاداهتجا قفو اهدّدجتب
.51" هتادارمو هضارغأو ملكتملا دصاقم كاردإو ،اعم همهفو باطخلا لكشت اهيلع

:يبدألا دقنلاو ةغالبلا يف هتلزنمو مالكلا / باطخلا موهفم تايلجت-5
ةرهش نييغالبلاو داقنلا رثكأو ،هرصع يف لوحفلا دحأ )ه255ت( ظحاجلا رحب نب ورمع نامثع وبأ ّدعي
الع هللا مالك ا رخزي يتلا اياضقلا طسبو ،نيمألا قداصلا ةزجعم ضرع يف ةدايّرلا هل بسحت ،هطسو يف ةوظحو
يف عربي مل هنأ رهظيو ،مهراعشأ يف ةقّرلاو ةحاصفلاو ةلوهسلاو ةبوذعلاو ة والطلا ىلإ ءارعشلا اعدو رثنلاب متها .الجو
  هنكل ،رعشلاب قوفتلا لواحو رثنلاب ظحاجلا ينُع " ينادمهلا لوقي ؛ّهميوقتو هدقنو هقوذت يف قّوفتيل ؛رعشلا لوق
.52" لمأ ام لني ملف هنع الوغشم ناك

هللح ىأ يف بلقلا ىلإ لصيو نذألا هذذلتت ،الهس ا ّصارتم نوكي نأ مالكلا يف طرتشي ظحاجلا نأ ودبيو
،جراخملا لهس ،ءازجألا محالتم هتيأر ام رعشلا دوجأو " هلوق يف هطورشو مالكلا ءازجأ نع ثدحت دقو .اهقيلأو
كلذل .53"ناهّدلا يرجي امك ناسللا ىلع يرجي وهف .ادحاو اكبس كبسو ادحاو اغارفإ غرفأ دق هنأ كلذب ملعتف
تاملكلا ءاقتناو ،اهقرطت يتلا يناعملاو هظافلأ رايتخاو ،ادحاو اكبس هكبس لالخ نم مالكلاب ءانتعالا بجو
،ايعاو اكاردإ هكاردإو ،سوفنلا ىلع هريثأت لهسي امم ؛ديقعتلاو لكاشتلا نع اديعب اهمظن يف ةسناجتملا ةبذعلا
يغبني " باطخلا رّدصم افصاو اضيألوقي .يناعملا فيخسل ظافلألا فيخسو ،ىنعملا دومحمل ظفللا دومحمف
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  كلذ نم ةقبط لكل لعجيف ،تالاحلا نيبو نيعمتسملا رادقأ نيبو اهنيب نزاويو ،يناعملا رادقأ فرعي نأ ملكتملل
رادقأ ىلع يناعملا رادقأ مسقيو ،يناعملا رادقأ ىلع مالكلا رادقأ مسقي ىتح ،اماقم كلذ نم ةلاح لكلو امالك
.54تالاحلا كلت رادقأ ىلع نيعمتسملا رادقأو ،تاماقملا

ىلع هتردقو لاحلا ىضتقم ةاعارمو عمتسملا نع فيفختلا ةرورض ىلع ظحاجلا روظنم يف باطخلا زكتري
ةطلس راضحتساب ةغماّدلا ةجحلا ةماقإ يعدتسي امك ،تاماقملا رادقأو ظافلألاو يناعملا نيب ةنزاوملاو ،باعيتسالا
ةجح ريرقت تيتوأ نإو كنإ"-ديبل نب ورمع–نع هلقن اميف لوقي ؛ديضعتلاو ج اجحلاو حاحلإلاو ديكوتلا يف ةغللا
يف ةّبحتسملا ظافلألاب نيديرملا بولق يف يناعملا كلت نييزتو ،نيعمتسملا ىلع ةنوؤملا فيفختو ،نيفلكملا لوقع يف هللا
باتكلا ىلع ةنسحلا ةظعوملابمولق نع لغاوشلا يفنو مهتباجتسا ةعرس يف ةبغر ،ناهذألا ىلع ةلوبقملا ناذآلا
.55"باطخلا لصف تيتوأ دق تنك ،ةنسلاو

يدقنلا باطخلا يمارمو ةغالبلا يف بطاخملا ةيدصقم ىلع امكح-يرمعلا دمحم–يفضي قايسلا اذه يفو
،هلصأ يف "يظحاج" دعب ةثيدحلا ةيلوادتلا نإ " ) ةيبرعلا ةغالبلا ( هباتك يف لوقي .اهقمع يف ةيلوادت اأبيغالبلا

دقو ،عانقإلاو يقلتملا يف ريثأتلا ةيلمع ىلعو ،"نييبتلاو نايبلا " هباتك يف ىوتسملا اذه ىلع هزيكرتو ظحاجلا مامتهال
وه دعبلا اذه نأ " امزاج فيضيو ،ماقملاو ريثأتلا ةيرظنب )ةيلوادتلا(ب مويلا فرعت يتلاو ،هدنع ةيرظنلا هذه تيمس
.56يظحاج دعب وهو ،ةيبرعلا ةغالبلا يف ةيساسألا داعبألا دحأ

قّلعتي مالكلاو" هلوق يف غالبإلاو ةدافإلا ضرغب-يجافخلا نانس نبا–دنع باطخلا يف ةيتامغاربلا هذه طبترتو
اهماحقإ ملكتملا ىلع بجو يتلا طورشلا مهأ احراش فيضيو .57"هلاوحأ نم ءيشل ال ةعضاوملاب دئاوفلاو يناعملاب

ملكتملا ةقيقح ركذن نأ يغبنيف .هتقيقحو ،مالكلا ّدح انّيب دق انك اذإو " ؛هتامامتهابلص يف اهعضوو همالك يف
نم كلذ ريغو هداقتعاو هتدارإو هدصق نم هلاوحأ بسحب هتقيقح انّيب يذلا مالكلا عقو نم ملكتملا نإ :لوقنف
لاوحأ بسحب مالكلا عوقو اوملع ىتم ةغللا لهأ نأ كلذ ىلع ّلدي يذلاو ،اريدقت وأ ةقيقح هيلإ ةعجاّرلا رومألا
مهفصو ىرجم هانعم يف فصولا اذه ىرجو ،هفصي مل هودقتعي وأ كلذ اوملعي مل ىتمو ،ملكتم هنأب هوفصو اندحأ

ةطلس ةغلل نوكتو ،عقو مالكلل نوكي اّملف .58"لاعفألا نم كلذ هبشأ امو نكسمو كّرحمو براض هنأب اندحأل
هاسرأ ام ىلع يلطني اذهو .باطخلاب مّدُق ام فصو زاج ،سوفنلا عاضخإو ريثأتلا هعم عقي عقاولا يف يلعف زاجنإو
دصقلا عم ماضتت ميهافم نم هوبرت امو ،مالكلا لاعفأ ةيرظنل يلوادتلا هئانب يف-نيتسوأ وشغنال نوج–
.عمتسملاو ملكتملا نيب ةكرتشملا فراعملاو دئاس عقاو رييغتو لامعتسالاو

؛ىنعملاو ظفللا ةحورطأ ىلإ فاضني اثلاث ارصنع هيف يعاريو ،هيلمعتسمب مالكلا )ه471ت( يناجرجلا طبريو
دصقلا وه ىنعملاو ،هباطخ ةيدأتل ملكتملا اهريعتسي ةيوينب تادحو وأ تاملكو فورح ةباثمب ظفللاف .مظنلا وهو
اذو .مهفلا جاتنإ ربعيقلتملاب متو بولقلا ليمتست سيساحأو تالاعفنا قلخ ىلإ هئارو نم ىعستو هيغتبت يذلا
طيحملا تلمأت اذإف .اهكاردإب ثبشتتو ظافلألا ا دجنتست يتلا يمارملا كلت يناعملاو ،يناعملل بلاوق ظافلألا نوكت
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اروج ترضح اذإو ،اهقنورب تبجعأ عيرم ضور يف اراهزأ تحمل اذإو ،هتمظع كل تلجتو قلاخلا ةزجعم تكردأ
.كجازم ريغتو ملظلاب تسسحأ هلاح كءاس
هحبقتست نم اهنمو ،ىنعملاب ديشت نم اهنم تاعومجمو اقرف أشنأ ؛هانعمو ظفللا نيب مالكلا يف لخادتلا اذه
نينثالا نيب عمج اّمل ،لصفو ّنيب اميف ةباغلا غلبو فالخلا مسحو اطسو افقوم ذختا يناجرجلا نكل ،ظفّلل رصتنتو
نأ الإ مظنلا سيل نأ ملعاو"  لوقي ؛قطنلا يف ظافلألاو سفنلا يف يناعملا بيترتو كبسلا نسحو مظنلا ةطساوب
غيزت الف تج يتلا هجهانم فرعتو ،هلوصأو هنيناوق ىلع لمعتو ،وحنلا ملع هيضتقي يذلا عضولا كمالك عضت
نأ ريغ همظنب مظانلا هيغتبي ائيش ملعن ال اّنأ كلذو ،اهنم ءيشب ّلخت الف كل تمسر يتلا موسرلا ظفحتو ،اهنع
. "هقورفو باب لك هوجو يف رظني
يتلا تاقالعلا سايقم هنأل ،وحنلا ملع تايضتقم ىلإ ليملا ّلك ليملا نود مالكلا ةغالب لوانت حصي الف ؛نذإ
ةحصلا ثيح نم مالكلا بيكارتب متهي وحنلا ناك اذإف .ةنحاللا نم ةميلسلا بيكارتلا يلجتسن هب ،مظنلا طبضت
يناجرجلا داكيو .نايبلاو ةحاصفلاو ةدوجلا يف ثحبتو وحنلا يهتني ثيح نم ئدتبتةغالبلا نإف ،ةيوغللا ةمالسلاو
يف لوقي ؛هكبسو هتغايص نسحب مامتهالاو ،هايازمو باطخلا لضف راضحتسا يف ظحاجلا هقباس راثآ يفتقي
ينجيو ،اهر وص نع فشكيو ،اهبتارم نيبيو ،اهلزانم مولعلا يطعي يذلا مالكلا نأ ملعا ... " )ةغالبلا رارسأ(

هيف هّبنو ،ناويحلا رئاس نم ناسنإلا ىلاعت هللا نابأ هبو ،اهرئامض نونكم زربيو ،اهرئارس ىلع ّلديو ،اهرمث فونص
)4-1نمحرلا()نايبلا همّلع ،ناسنإلا قلخ ،نآرقلا مّلع نمحرلا( :لئاق نم لجو زع لاقف .نانتمالا مظع ىلع
رطاخلا ىوق تلطعتلو ،همئامك لقعلا ريهازأ قتفي نأ لقاعلا نم ّحص الو،هملاع ملعلا دئاوف ىّدعتتل نكت مل هالولف
ناكلو .دامجلا ةبترم يف ساسحلا ّيحلا عقولو ، معن .اهينافو اهدوجوم يف ةيضقلا توتساو ،اهيناعم نم راكفألاو
.59اهعضاوميف ةعوجسم يناعملاو ،اهعئادو نوصتت ةلفقم بولقلا تيقبلو .دادضألا نم هيفاوي يذلاك  كاردإلا

انابرق اهمدقي يتلا تامدخلل ًءالجتساو باطخلل يلوادتلا موهفملل ارصح صنلا اذه يف نأ كشلل لاجم ال
هللا زّيم هب ،اانئمطاو بولقلا حايترا ثعاوب نم ثعابو ،اهقتفتو مولعلا رشن تايلآ نم ةيلآ وهف .هيلمعتسمل
.دماجلا نكاسلا نم ساسحلا يحلا جرختسن هتطساوبو ،هتانونكمو هرئارس نع فشكلل همّركو ناسنإلا ىلاعت

نيبو يديلقتلا يبرعلا وحنلا ةيرظن نيب جواز دق-60ةلوص هللا دبع–يسنوتلا ثحابلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
ّحلت ميدقلا يف مظنلا ةيرظن نإ " :هيف لوقي يذلا هروصت يف ةيلوادتلا لوصألاو ةرصاعملا باطخلا ليلحت تايرظن
ماجسنالا ةرهاظ نم صنلا يف وأ ةلمجلا يف لصحي ام ىلع ةرصاعملا باطخلا ليلحت تايرظنةغلب
)Cohérence( ةدافإلا ةرهاظ ىلع اهحاحلإ نم ريثكب رثكأ ،كش نود نم ةيوحنلا لوصألا تاذ
)(Pertinenceةينآرقلا ةغللا ةساردب اننإ " الئاق ررقيو .61ةيلوادت لوصأو تاقلطنم تاذ يه يتلا ،هيف
)برعلا يأ ( اهوفقو يتلا ريثأتلا ةغالب لاجم يف يأ باطخلا ةيلوادت ميمص يف ىلوأ ةيحان نم نوكن ،ايجاجح
.62نآرقلا ةساردل اهولعج يتلا 'مظنلا ةغالب' لاجم جراخ ةيناث ةيحان نم نوكنو ،رعشلا ةسارد ىلع
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ةريرجب مكوحو ،هتغالب يف ينفلا قوذلا نع هدعبو ،هبولسأ يف ةلاحضلاب ما يذلا )ه626( يكاكسلا امأو
يف ةّحلم ةبغر هولعت افعاضم اّمه لمحي ةقيقحلا يف ناك ؛هيلإ ةراض باشعأ ماحقإب هداسفإو يغالبلا لقحلا ديعقت
،ثحابلا اهنم حاتمي يتلا ةيبرعلا يف ةيملعلا بلاطملا لكل حاتفم ةباثمب يهو ،بدألا ملع يف ةمكحم ةيرظن ءانب
اهلزعي ملو ،مولعلا رئاسو ةغالبلا نيب ةمات ةعيطق ئشني مل وهف .هنيوالت لكب يبدألا لمعلا ةغايصيف اهيلإ عجريو
ىلع زاكترالاب ،بدألا ملع عورشم يف تاتشلا عمج ىلإ عّلطتي ناك لب ،ةغللا ملعو وحنلاو فرصلا لئاسم نع
كولسو ةيبرعلا يف إطخلا نع زارتحالا"و طيسبتلا فدهتستو ،يملعلا جهنملا تاموقم لك يبلت ةمراص ةيجهنم ةينب

  نم ىلاعت هللا دارمل يقلتلاب فغشلا كتّمه ىلإ مظنا اذإ اميسال " ينآرقلا زاجعإلا طسبو ،63" اهيف باوصلا ةداج
.64"هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا ،همالك

ملع يف عورشم سيسأت ءارو قاسنا اّمل ،هناوألاقباس اركف ُزوَُحي ناك  -هللا همحر–يكاكسلا بوقعي ابأ نأ ودبي
درجم هيف ضوخلا ىلع لماحلا ناك ىتم بدألا ملع نأ ملعاو " هلوق يف هجوألا نم ائيشو رصانعلا ضعب ّملي بدألا
هذه ءاسرإلو .65" مامتلا فرط ىلع كيدل وهف ،تاحالطصالا نم ءيشو ،عاضوألا ضعب ىلع فوقولا
نم قلطناو ،بكرملا ىلإ درفملا نمو ،لكلا ىلإ ءزجلا نم لاقتنالا ىلإ عراس ،تاحالطصالا هذه طبضو عاضوألا
حمل امدعب ،ةمارصلاو ةقدلا هعبطت ينالقع يقطنم جردت يف ،دودحلا ربع تاصالخلاو جئاتنلا ىلإ يهتنيل تامدقملا
.هرصع يف ةيلماكتلا بايغو ككفتلاو ةرثعبلا

أّزج ؛نايبلاو يناعملا يملعو وحنلاو فرصلا ؛ يه ماسقأ ةثالث ىلع )مولعلا حاتفم( ةينب ليكشت يف دمتعاو
ملع ةقيقح نايب يف لوألا لصفلا لعجو .امعاونأو ةملكلا نع ثيدحلاب اهل ادهمم لوصف ةثالث ىلإ فرصلا
هب قلع املايفاك هنوك نايب يف ثلاثلاو ،هيلإ لوصولا ةيفيك يف يناثلاو ،اهقيقحت يف هيلإ جاتحي ام ىلع هيبنتلاو فرصلا
ام هيف طبض ناث لصفو ،وحنلا ةيهام هيف ددح لوأ لصف ؛نيلصف ىلإ رطشنا دقف وحنلا ملع امأو .ضرغلا نم
.امهل ةرطؤملا نيناوقلاو امهرهوج ديدحت يف عرشيو ،نايبلاو يناعملا يملع ىلإ يهتنيل ،وحنلا ملع هيلإ رقتفي

امب ماتلا هيعوو يكاكسلا ةمارص كش ىندأ نود سملي ؛تا راطشنا نم هب رخزت امو ةميسرتلا هذهل لمأتملا نإ
نيصرلا يملعلا اهجهنمو ااوبأو اهلوصفب ةطوطخملا هذه فينصت لايخلا نم ابرضو فيحلا نم نوكيسو .هب موقي

هقمع يف ىعسي حاتفملاف .هريسفتو باطخلا مهفل اهطسبو اهنيناوق رصح دق ناك نإو ،اهدحو ةغالبلا ةناخ نمض
داعبألا ءافضإو مهفلا ءانب يف مهاست ىرخأ مولع نم رصانع لمشيل هدودح مدهو بدألا عوضوم ضيوقت ىلإ
.يبدأ لمع يأ اهنم ولخي ال يتلا ةينفلا

سيل يبدألا ملعلا عوضوم نإ" لاق نيح ةيئاهنلا هتغيص عورشملا اذهل ىطعأ ذق-نوسبكاي نامور–نأ رهظيو
اننإف ،نآلا ىتحو ،كلذ عمو ،ايبدأ المع ام لمع نم لعجي ام يأ )Littérarité( "ةيبدألا " امنإو بدألا وه
هتدجو ام لك ،إطخلا ليبس ىلع رداصتف ،صخش لاقتعا يف ركفت يتلا ةطرشلاب بدألا يخرؤم هبشن نأ عيطتسن

لك نم افارطأ نوذخأي بدألا يخرؤم نإف اذكهو .اهنم ةبيرقلا ةقيرطلا نوربعي نيذلا سانلا ىتحو ،هترجح يف
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ثاحبألا نم اعمج نوبكري مإ .ةفسلفلا نمو ،ةسايسلا نمو ،سفنلا ملع نمو ،ةيصخشلا ةايحلا نم :ءيش
.66"يبدأ ملع نم الدب ،ةيديلقتلا

نمض ةغالبلا نينقت ىلإ يمري ناك  -يكاكسلا–انفلؤم نأ نيمزاج دقتعن نأ ّحصي ؛يرغملا هيبشتلا اذه ىلع ءانب
،فرصلا ملعو ،وحنلا ملع نم ،ءيش لك نم افارطأ كلذ ليبس يف حاتما و ،بدألا ملع وهو ساسأ عورشم
.اهمامت مامتو ةغللا ملعو ،يناعملاو نايبلا يملعو
يكاكسلا بوقعي يبأ دنع ابواجتو العافت يقل دقف ،"مولعلا حاتفم" يف هتغايص طرشو مالكلا ةلالد صوصخبو
نمض ملكتملاب اهتقالع يف تارابعلاو لمجلا ىلإ نورظني اعيمج مهف .ءاشنإلاو ربخلا ثحبم يف نييغالبلا نم هريغو
نع ةدافإلا يف ملكتملا ةبغر ةهج نم ءاشنإلاو ربخلا ثحبمب مالكلا طبتريو .ةاحنلا فالخب ةنيعم لاوحأو تاماقم
غيلبتلا دصقي اربخ نوكي نأ امإ ؛ثحبملا اذه قفو مالكلاف .)ءاشنإ( هثودح لمأي رمأ نع وأ )ربخ( ثدح
نع ادرجتم ءاشنإ نوكي نأ وأ .يجراخ عقاو نمض هل ةبسنلاب امهبم اشوشم ودبي ،هب عمتسملل ملع الىوحفب
.بلطلا تقو الصاح نكي مل ابولطم يعدتسي ،يجراخلا ملاعلا

: ةيتآلا ةطاطخلا يف نييغالبلا دنع ءاشنإلاو ربخلا ثحبم قفو هكلاسمو باطخلا /مالكلا تاونق ةغايص نكميو

نوجو ،J.Austin،نيتسوأ وشغنال نوج( دروفسكوأ ةفسالف اهزجنأ يتلا ةيوغللا ةيملعلا ثاحبألا تمهاس دقو
ةفسالفلا بهذم ىلع ةروثلا دعب ،ةيمالكلا لاعفألا ةيرظن قفو ثحبملا اذه ةغايص ةداعإ يف )J.Searle،لروس
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ةيبولسألا ةرهاظلا نمض اديدحت ةيمالكلا لاعفألا ةرهاظ جردنتو " يوارحص دوعسم ثحابلا لوقي ؛نييعضولا
دنع ءاشنإلاو ربخلا ةيرظن ربتعت كلذلو .تاقيبطتو عورفو اياضق نم ا قلعتي امو "ءاشنإلاو ربخلا"ب ةنونعملا
67".ةيمالكلا لاعفألا موهفمل ةئفاكم ماعلا يفرعملا بناجلا نم برعلا

ىلع زكترت ؛نييغالبلا نم ةلثو ينيوزقلا بيطخلاو يكاكسلا بوقعي يبأ دنع باطخلا/مالكلا ةلالدنأ ودبيو
نييوغللا ثاحبأ هقحلتو ، "بلطلاو ربخلا نيناوق"ب-يكاكسلا–هيلع حلطصي يذلا ءاشنإلاو ربخلا ثحبم
زجنت ا قطنلا درجمب يتلا ،ةيلوادتلا ةيرظنلا نمض مالكلا لاعفأ ةيرظنب قلعتملا ثحبملاب-دروفسكوأ-ةسردمب
. كنانسأ فظن-: اليل اهنبا ةبطاخم مألا لوقك ؛ليدعتلاو رييغتلا اهتياغ )زاجنإلا/فصولا( عقاولا يف الاعفأ
ىلإ دلخو هنانسأ فظن لفطلا اذإف ،الاح مونلا ىلإ دولخلاب قلعتم لعف زاجنإ وه  ؛ انه رمألا بولسأ نم دارملا
( قافخإلا عقي هل عضخي ملو رمألا فلاخ وه اذإ امأ ،)ةيبرعلا ةغالبلا يف قيدصتلا لباقم يف( قيفوتلا لصح مونلا

.)ةيديلقتلا انتغالب يف بيذكتلا لباقم يف
يمتنت يتلا ،يمالسإلا برغلا يف ةيغالبلاو ةيدقنلا نوتملا يف هفيظوت ّرسو باطخلا ةلالد نع ثحبلا ىلإ لاقتنالابو
نع منت ةيلماكت ةيلومش ةسرامم لكشت ةعيفر ةلزنم يف هيفلن ؛ينيليهلا ركفلاو يفسلفلا روحملا ل وح رئاّدلا ديلقتلا ىلإ
ناهربلاك ؛دصاقملاو ضارغألاو نونفلا نم اًعمج يوحي اماضتم امسجم ذختا دقف .اهانبتتو اهرطؤت يتلا اهنيناوقب يعو
عمحي جذومن قلخ يف ةبغر هل ةرطؤم ئدابمو ميهافم ىلع ينبني ىحضأو ،ةطلاغملاو ةباطخلاو رعشلاو لدجلاو
.تعشلا مليو تاتشلا

ةسردملاب تمسوو ،برغملا يف اهنيعم رجفنا يتلا ةنراقملا ةيغالبلا ةيدقنلا تاساردلاو نوتملا مهأب ،انهه رمألا قّلعتيو
لالخ نم ،احضاو ودبي ةسردم يه " اهفصو يف-يسلبارطلا دجمأ–روتكدلا لوقي ،ةيبرغملا ةيبرعلا ةيغالبلا
نمو ،ةّماعب اادآو ةيبرعلا ةغللا نم نكمتلا ّقح مهنكمت عم–اعيمج اوناك مأ انمالعأ انل اهكرت يتلا راثآلا
هيباتك نومضمل امهف قمعأو ،وطسرأ قطنم ىلع اعالطا نسحأ–ةصاخب ةيبرعلا ةيغالبلاو ةيدقنلا تاساردلا
مت دقف .هبرغمو يبرعلا نطولا قرشم يف ةقباسلا نورقلا مهتفرع نيذلانييغالبلاو داقنلا نمو .)ةباطخلا(و )رعشلا(
ةيبرعلا مهتفاقث لضفب ةسردملا هذه لاجر عاطتساو .ثلاثلا يرجهلا نرقلا رخاوأ يف ةيبرعلا ىلإ وطسرأ بتك لقن
احيقلت ةينيليهلاراكفألا ضعبب هحيقلتب يبرعلا يغالبلا سردلا اوديفي نأ ،يطسرألا ريكفتلا ىلع ةحتفتملاو ةقيمعلا
.ريدقتلاب نيريدج يعوو مهف نع بلاغلا يف مني
: ةثالث ةسردملا هذه مالعأ رهشأو

Øفورعمو ،)م1285-ه684( ةنس ىفوتملا-ينجاطرقلا مزاح-بيدألاو رعاشلا انمز مهقبسأو مهلوأ
رعشلاو ةباطخلاو قطنملاب ينع امك ،اادآو ةيبرعلا مولع سرد ثيح سلدنألا يف دلو امزاح نأ
نرقلا نم تاينيثالثلا يف شكارم ىلإ عزن مث ،دشر نباو انيس نباو يبارافلاك نيملسملا ةفسالفلا تافنصمو
جاهنم " باتك بحاص وهو ،سلدنألا رضاوح نم اهريغ ريثكو ةبطرقل نابسإلا دادرتسا رثإ عباسلا
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يف-ةجوخلا نبا بيبحلا دمحم–ذاتسألا ةيانع لمجأ هرشنو هقيقحتب ينُع يذلا "ءابدألا جارسو ءاغلبلا
.م1966ةنس سنوت
Øه721(ةنس ىفوتملا-يشكارملا ءانبلا نبا–ةغبانلا بيدألاو ركفملاو يضايرلا ملاعلا : مهيناثو-

هبيقلت انه نمو–ةلباقمو ربجو باسح نم ةيضايرلا مولعلا يف ةريثكلا تافنصملا هلو ،)م1321
.)عيدبلا ةعانص يف عيرملا ضورلا( وه انه انينعي يذلا هباتكو،ةافوو ادلوم يشكارم وهو-يددعلاب
Øداكن ال لب .هتايح ليصافت نع ريثكلا لهجن انلزام يذلا-يساملجسلا دمحم مساقلا وبأ-:مهثلاثو

هنأو .نماثلا حتتفمو عباسلا يرجهلا نرقلا رخاوأ يف برغملا يف شاع هنأ الإ ديكأتلا هجو ىلع فرعن
بيدألا هققحم ،)عيدبلا بيلاسأ سينجت يف عيدبلا عزنملا " هفيلأت نم .)م1304-ه704( ةنس ىهتنا
68".يزاغلا لالع ذاتسألا

حاتملا ردق لواحنس ؛يسلبارطلا دجمأ روتكدلا هغاص يذلا ينمزلا بيترتلاو يجولونوركلا لسلستلا اذه قفو ايشامتو
: اهمالعأو تافنصملا هذه ىلإ ادانتسا ةيلوادتلا باطخلا/مالكلا موهفم تايلجت دنع فقن نأ
: ينجاطرقلا مزاحل " ءابدألا جارسو ءاغلبلا جاهنم" يف باطخلا موهفم : الوأ

يطسرألا ثارتلا ىلع عساو ٌعالطا هل ناك امزاح نأ هلالخ نم ودبي ،ةغالبلاو دقنلا يف فنصم الوأ جاهنملا
انيس نبا مسا دروو ،امهردصم فرعُي ال نيلقن يبارافلا نع لقن .انيس نباو يبارافلا نيملسملا ةفسالفلا حورش ربع
  يف ركذي مل امزاح نأ "-ةليحرا سابع–بسح هابتنالل ريثملاو ،القن رشع ةسمخ هنع لقنو ،ةّرم نيرشعو ىدحإ

يلاوح ه608مزاح ةدالوو ه595دشر نبا ةافو نيب( دهعبرق امهنيبو )ربكألا حراشلا( وهو ،دشر نبا هباتك
نبا زواجت ثعاب-ةجوخلا نبا بيبحلا–جاهنملا ققحم وزعيو69".دحاو ميلقإ ىلإ نايمتني امهو )اماع رشع ينثا
الضف لقنلا ءوسو ةمجرتلا ةءادر ةطساوب ةيطسرألا ميهافملا داسفإ يف هتمهاسمو هريصقت ىلإ ،هيلإ ةراشإلا مدعو دشر
هتمجرت يف نيمأ ريغ هدجو هّلعلو" احضوم لوقي ،رعشلا ىلع وطسرأ ءارآ قيبطت تلاط يتلا بويعلا نم ةلمج نع
،برعلا دنع يرعشلا دقنلا لوصأ ىلإ ائيش كلذ نم فيضي نأ هيدل ارصقم ناك وأ وطسرأل )رعشلا( باتك ل
ركذيو ،هئربيو ديفحلا دشر نبا نع تاماالا هذه ةليحرأ سابع عزني نيح يف .70" ..هيلع كاردتسالا ىلإ هاعدف
باتكل ةءارق سرامي ناك امنإو ،برعلا دنع رعشلا دقن ليصأت ددصب نكي ملو )رعشلا( باتك مجرتي مل هنأ "
.71"حورشو تاطوطخم نم هل ىتأت ام ءوض يف ) رعشلا(

يأرلا اذه ىقبيو ،ةعنقم ريغ لظت اأ ؛دشر نبال مزاح لافغإب قلعتت ثعاوبو بابسأ نم َعُِّمج امع بقعيو
اوبعوتسي نأ مزاح لاثمأل ىتأتي ناك فيك : هدافم ايزكرم الاؤس احراط ،مهعبت نمو نيقرشتسملا يأرب ارثأتم هبسح
ريثملا نمو " هلوق يف هبارغتساو هشاهدنا نع ريبعتلا لصاويو لب ،72؟ربكألا حراشلا بايغ لظ يف يطسرألا ثارتلا
تامجرت وأ حورش نم هل ىّتأت ام لالخ نم )ةباطخلا(و )رعشلا( يف وطسرأ ءارأ بعوتسينأ بجعلاو هابتنالل
73".ةمجرتلا ىلع صني ام ابلاغ ذإ ،هتمجرتب ماق يبنجأ صنب دهشتسي ال وهو ،ةينانويلا ةغللاب ماملإ هل نوكي نأ نود



2019سرام / سداسلا ددعلا148لصاوتلاو باطخلا ةلجم

نم ةلمج ىلإ هابتنالا ىلع هتردق و ،يقوذلا هّسحو ةعساولا هبحاص ةفاقث سملي جاهنملا تاعوضومل لمأتملا نكل
ّفل يذلا-متئش اذإ ديعقتلا وأ–ريطأتلا نم مغرلابف .مكحم كبسو ذف بولسأب ةكئاشلا اياضقلاو تايرظنلا
جهنمب نيلقحلا نيب عمجلا يف قفوي نأ ينجاطرقلا عاطتسا .دقنلا ةناخ نم اهلاصئتسا يف عورشلاو هلبق ةغالبلا
تاعوضومل لماح باتك اذه هجاهنمف .رعشلاو نآرقلا نم ةعونتملا دهاوشلا نمددعل هئافضإ عم نيصر يقطنم
نوكتي .يجافخلا نانس نباو يدمآلاو رفعج نب ةمادق لاثمأ داقنلا نم ريثك عينصل لمكمو ،ّيناجرجلاو ينامرلا
،جاهنملايزاوي جارسلا .ءابدألا جارسو ،ءاغلبلا جاهنم :نيرظانتم نيبكرم نم-يرمعلا دمحم–بسح هناونع
،ةملظلا يفني جارسلا نأ امكف .جارس جاهنملا :ةيراعتسا ةقالع جارسلاو جاهنملا نيب ةقالعلا .ءاغلبلا يزاوي ءابدألاو
ةروصلا .ةاخوتملا ةجيتنلا ىلإ اهرودب لصوت قيرطلل ةفصاولا ةطخلا يأ ،جاهنملا كلذكف ،فدهلا وحن قيرطلا رينيو
ظوظح نوكت لب ،ريصبلاو ىمعألا يوتسي رينم جارس دوجو نودبف ،ةيرارطضاو ،ةسوملم األ ،ىوقأ ةراعتسملا
نّزخ يأ ،قيرطلا كلس نكي مل ام فدهلا ىلإ لصي ال هنإف كلذ عمو ،مالظلا يف ريسلاب هسانئتسال ىوقأ ىمعألا
74.ءابدألا جارس ءاغلبلا جاهنم :ايئارجإ هنع ءانغتسالا نكمي ،نايبلل انه فطعلا نذإ .اجهنم

روصت ةغايص يف مهاسو ،ليلحتلاو ةساردلاب مالكلا/باطخلا موهفم لوانت دق-ينجاطرقلا–نأ دكؤملانمو
هرصانعو مالكلل يلوادتلاو يلصاوتلا بناجلاب متهاو .هلبق نويغالبلاو داقنلا هغاص ام ىلع ىنبو ،هءازإ لماش
؛يلصاوتلا يعفنلا دعبلا نع بارعإلاو حاصفإلا ربع هديدبتو مهفلا ءوس ليلدت يف ةغللا رودب ىنتعا امك ،ةيبطاختلا
ءاحنأ تافالتخا بسحب رعشلا }ب-130{هيلإ مسقني امب ملعلا قيرط ىلع ّلاد ملعم(باب يف لوقي
بسحب اهمهفت ىلإ سانلا جاتحا يتلا يناعملا ىلع اليلد لعجي نأب ءايشألا ىلوأ مالكلا ناك امل ")بطاختلا
ادافإو رومألا قئاقح مدافتسا ىلإو ّراضملا ةحازإو عفانملا ليصحت ىلع اضعبمهضعب ةنواعُم ىلإ ماجايتحا
امإ بطاخملا ّلدي اظفل هيلإ يقلي نأب اّمإ .هنم ةدافتسالا وأ ،بطاخملا ةدافإ اّمإ يغتبي ملكتملا نوكي نأ َبجو
اظفل هيلإ يقلي نأب امإو ،لوقلاباهضعب وأ هلاوحأ عيمجب ةفرعم ةيدأت وأ لعفلاب هيلإ ملكتملا نم ءيش ةيدأت ىلع
ءيشلا ناكو ،لوقلاب اهضعب وأ هلاوحأ عيمجب ةفرعم ءاضتقا وأ لعفلاب ملكتملا ىلإ هنم ءيش ءاضتقا ىلع هلدي
نم تاهج ىلع ىّدؤيف الكتشم نوكي وأ صاصتقالا ىلع هب رصتقيف انّيب نوكي نأ نم ولخي ال لوقلاب ىدؤملا
.هل جاجتحالاو هيلع لالدتسالاو نايبلاو ليصفتلا
.هيف لالدتسالا مسقو ،لالدتسالا هيف عقي مسق :نامسق هيّدؤي اميف مّلكملا مالكف
كلذ يف اهمدع وأ لالدتسالاب ةباجإلا نأل ؛رمألا رثكأ يف دحاو مسق بطاخملا نم هيضتقي اميف همالكو
نم بيكرتلاك كلذ نوكيف ،هبطاخم نيبو هنيب راد ام يكحي نأ الإ مّلكتملا مالك نم كلذ سيلو .بطاخملل
.دحاو مالك نم سيل كلذ نوكل ةقيقحلا ىلع هب سيلو ،نيمسقلا

،هيلإ انرشأ يذلا وهف امّلسم ناك نإف .اجاحم وأ امّلسم نوكي نأ كلذ نم هاكح اميف ولخي الو :ةءاضإ-1
ملكتملاو ،ملكتملا هاّدأ ام َضيقن بطاخملا ةيدأت نم بّكرتم وهو .ةرجاشملا باب نم ناك اّجاحم ناك نإو
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ىلإ يدؤي ملكتملا نأل ،ءاضتقاو ةيدأت نم بكرم اضيأ ةراشإلا باب نأ امك ،بطاخملا هاّدأ ام َضيقن
.هلوبق يضتقيو هَيأر بطاخملا

امهيف ةطاسبلا رابتعاب ءاضتقاو ةيدأت نم هيف عقي ام ةهج نم مالكلا هيلإ مسقني ام ةلمجو :ريونت-2
: ماسقأ ةتس}أ-131{ بيكرتلاو

ةّصاخ ةيدأت.1
.ةّصاخ ءاضتقا وأ.2
.اعم ءاضتقاو ةيدأت وأ.3
.بطاخملاو ملكتملا نم ناتيدأتو.4
ائيش بطاخملا نم ملكتملا يضتقي نأب ةديحلا نم ةهج ىلع نوكي اذه ناكف :امهنم ءاضتقا وأ.5

.هاضتقا ام ملكتملا ىلإ يدؤي نأ لبق رخآ ائيش ملكتملا نم بطاخملا يضتقيف
.باوجلاو لاؤسلا ةهج ىلع بطاخملا نم ةيدأت هعبتت ملكتملا ءاضتقا نم ابكرم نوكي وأ.6

اذه ىلع مسقني مالكلا دجُو ،امهُريغ اعم امهمالك ىكح وأ ،همالك عم بطاخملا مالك ملكتملا ىكح اذإف
.75"ماسقأ ةتس بيكرتلاو ةطاسبلا بسحب رابتعالا

اذه ىلع "ينجاطرقلا مزاح ىدل يقلتلا "هتحورطأ يف-يناجتلا نب نسحلا نب دمحم–يبرغملا ثحابلا قّلعي
رهظمتتو ،بطاخملاو ملكتملاو سانلا : يهو بطاختلا ةيلمع فارطأ ديدحت ىلع ةغللاب ضهني هنوكب فيرعتلا
ةمهملا هذ مالكلا عالطضا نأو .يناعملا ىلع اليلد وأ اربعم هرابتعاب ريبك لضف هل حبصيو ،مالك لكش يف ةغللا

لامعتسا يف يفيظولا رصنعلا ئدتبيو .لوألا ماقملا يف ةيعامتجاو ةيساسأ ةيلصاوت ةفيظوب ةقيقحلا يف علطضي هلعج
.76"راضملا ةلازإو عفانملا قيقحت ةياغب هتطانإ لالخ نم مزاح ندل نم مالكلا

باطخلا نم لعجو .يقلتملا نم ةيلصاوتلا ةيلمعلا هذه تايضتقم بيرقت لصاو لب ؛دحلا اذه دنع مزاح فقي ملو
نزولاو ماجسنالاك باطخلا رصانع رئاسو ،اهرثآ يفتقت يتلا يناعملاو ظافلألاب متهاو ،ريثأتلاو ةدافإلل ةيلآ
ظافلألل هصّصخ امزاح نأ نظي يذلا ءاغلبلا جاهنم باتك نم لوألا مسقلا عايضب " هنأ ةقيقحلاو .بسانتلاو
ظافلألا ةقالع ىلإ هترظنو ،ةغلل هتيؤر زربأ هلالخ نوكي دق مهم مسق عاض ،ا قلعتي امو تارابعلا ليكشتو
.77يناعملاو

ةباثمب وهف .سوفنلا عاضخإ ىلع هتردقو ،يرعشلا باطخلا ىلوألا ةجردلاب لوانت دق امزاح نأ هيف كشال اممو
نيلئاقلا لاوحأ فالتخا بسحي فلتخي رعشلا نأل " هجاهنم يف لوقي ؛ةيبرعلا ةليبقلا نوؤش يف يهانلا رمآلا
الو رخفلا يف نسحي ادحاو دجن ،تاغللا نم هنولمعتسي ام يف مهفالتخا بسحبو ،هيف لوقلل نوضّرعتي ام لاوحأو
َْنيَلْعألا تاقبطلا حدم يف نسحي ادحاو دجنو .رخفلا يف نسحي الو ةعارضلا يف نسحي رخآو ،ةعارضلا يف نسحي
ةيبرغلاو ةيشوُحلا ظافلألا نم غوصملا مظنلا يف نسحي ادحاو دجنو ،َْنيَـنْدألا تاقبطلا حادمأ يف الإ نسحي ال رخآو
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.78".ةلمعتسملا تاغللا مظن يف ّالإ نسحي ال رخآو

:"عيدبلا ةعانص يف عيرملا ضورلا" يف يشكارملا ءاّنبلا نبا دنع مالكلا/باطخلا موهفم : ايناث
روحملا لوح رئادلا ديلقتلا نمتسجبنا يتلا ةيغالبلاو ةيدقنلا تاساردلا ةلسلس نم ةقلح "عيرملا ضورلا" دسجي

ديلاقت جّيسو ،نيملسملا ةفسالفلا قيرط يددعلا ءانبلا نبا هيف لصاو .يمالسإلا برغلا يف ينيليهلا يفسلفلا
عاطتساو ،يساملجسلا مساقلا يبأو ينجاطرقلا مزاحو يموزخملا ةريمع نبا تافلؤم اهتمسر املثم ةيغالبلا ةسردملا
يفضي نأو ،مالكلا ملعو لوصألاو ريسفتلا ملعو يبدألا دقنلاو تايضايرلاو قطنملا يف ةعساولا هتبرجت هيف دشحي نأ
هروصت ميدقت ادهاج لواح دقف .مراصلا يجهنملا سحلاو ينفلا قوذلا نيب جزمت يتلا ةقيمعلا ةرصبتملا هتيؤر هيلع
ةيبرعلا ةفاقثلا يف ةيمهألا غلابب رخزتو ،سوفنلا يف ةيماس ةلزنم لتحت تناك يتلا ،ةغالبلا ملع لوح يلماكتلا
مهف تايلآ عضوو ،نيعمتسملاو ناهذألا نم عيدبلا لوصأ بيرقت اهدافم ةيروحم ةيضرف نم اقلطنم ؛ةيمالسإلاو
،دعبو " هلوق يف هفَّلؤم ةجابيد هتيدصقم نع بارعإلل راتخاو .ىرخألا موظنلا يقابو ةنسلا ريسفتو باتكلا
ًافيلأتو ،ٍّلخم ريغ ابيرقت ،عيرفتلا هوجوو اهبيلاسأ نمو ،عيدبلا ةعانص لوصأ نم باتكلا اذه يف َبِّرـَّقأ نأ يضرغف
باتكلا مهفو ةنملا ةدايز يف هتعفنمو ،عيدبلا ةعانص يف عيرملا ضورلاب هتيمسو ،هملِع رثكيو ،همرِج رغصي ،ٍّلُِمم ريغ
.79"ةنسلاو

نيكسمتم اولظ لب ،مولع ةثالث ىلإ ةغالبلا مسق يذلا هاجتالا ءارو اوقاسني مل ةبراغملا نييغالبلاو داقنلا نأ ودبيو
نإو .عيفرلا قوذلاو عيدبلا لوصأب اوطبتراو80،ااوبأ فلتخمب ةغالبلا لباقم يف عساولا هانعمب نايبلا حلطصمب
لاصئتسا ىلع لمعلاو ،ةنيصّرلا ةطوطخملا هذه ةيمهأ ريدقت ىلإ انعفدي ةمدقملا يف هضرغ نع-ءانبلا نبا–حاصفإ
اذهل ةرطؤملا تاحالطصالا نم ددعو ،يغالبلا باطخلا اذهل ةسسؤملا ميهافملا نم مخز ربع ةيلوادّتلا اهداعبأ
ىلع ةوالع ،اامزلتسمو ةحاصفلا موهفمو ،هانعمو ظفللا سيياقمو ةغالبلاو ةلالدلاو مالكلا يف لثمتت يتلا عورشملا
.هدصاقمويغالبلا باطخلا ضارغأو نايبلاو عيدبلا لوصأ
ىلإ لوقلا مسقنيو" لوقي ذإ ؛رثنو رعش :نيريبك نيمسق ىلإ ءانبلا نبا همّسقي ؛هئازجأو مالكلا ثحبم صوصخبو
ةسمخ ىلع يهو ،تابطاخملا يف امهنم دحاو لك لمعتسيو ،روثنملا وهو كلذ ريغ ىلإو ،موظنملا وهو ىفقم نوزوم
ةفسالفلاو نانويلا داقن ىدل اجئار هدجنس ميسقتلا اذهىلإ اّيلج انرظن ذإو .81.اميدق تيصحأ ام ىلع ءاحنأ
نوكي نأ امإ برعلا ناسل يف ةرابعلا رئاس نأ " ىري الثم بهو نباف ؛دشر نباو انيس نباو بهو نباك ؛نيملسملا
.82"مالكلا وه روثنملاو ،رعشلا وه موظنملاو ،اروثنم وأ اموظنم

: ةيلاتلا تاظحالملا لجسن نأ-ج رعل يدهملا روتكدلا–بسح لوقلا اذه انل حيتيو
üرثن/رعش :لوقلل يديلقتلا ميسقتلا ءانبلا نبا مارتحا.
üىلإ ةّسام ةجاحلا نأ اذه ىنعمو ،تابطاخملا يف نالمعتسي روثنملاو موظنملا نم ّالك نأ إدبم نم هقالطنا

نم-ءانبلا نبا-نأ روصتنو .روثنملا مالكلا لامعتسا ىلإ ةجاحلا ّسمت امك ،امامت موظنملا لوقلا لامعتسا
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هيف رظني لازي امو ناك قايس يف يرعشلا باطخلا ىلع ةيعرشلا ءافضإ ىلإ دصق ضارتفالا اذه لالخ
ةيضقو ةيفالخ ةلأسم رارمتساب يرعشلا باطخلا لّكش دقف .هنم ةدئافلاو رعشلا ةميق ىلإ ةبيّرلا نم نيعب
ناك عيمجلا نأ نم مغرلا ىلعو .دقنلاو ةغالبلا ةرئاد يف نيلغتشملا مهيف نمب ،ءاملعلا فلتخم نيب ةقيمع
اضيأ ةّسام تناك ةجاحلا نأ الإ هفيظوتو هلامعتسا يف دّدرتي الو ،يمالكلا سنجلا اذه ةلاصأب ملسي
83. اهدقتعم ةنايصو ةمألا ةدحو عورشمب هتقالع ةيمهأ ىلإ رارمتساب

ىربنا ةمألا ةيوه ةنايصي ردجأ وه نم نيب ةيفالخلا لئاسملاو تاحورطلا يف-ءانبلا نبا–سمغني ال ىتحو
:ةدح ىلع هجو لك افّرعم تابطاخملل ةلكشملا ةسمخلا هجوألا ركذ ىلإ ةسالسب

.نيقيلا اهنع لصحي ةيرارطضا لاوقأب باطخلا وهو :يناهربلا باطخلا-1
.)كشلا( بلاغلا نظلا اهنع لصحي ةروهشم لاوقأب باطخلا وهو :يلدجلا باطخلا-2
.عانقإلا اهنع لصحي ةلوبقم لاوقأب باطخلا وهو )ةباطخلا( :يعانقإلاباطخلا-3
.تامهوتلاب زازفتسا اهنع لصحي ةاكاحملا ليبس ىلع ةليخم ةبذاك لاوقأب باطخلا وهو :يرعشلا باطخلا-4
هنأ قحب سيل نم روهظ اهنع لصحي ، ةبذاك لاوقأب باطخلا وهو :)يئاطسفوسلا( يتاطلاغملا باطخلا-5

.قح
ىلإ عدا ( ةميركلا ةيآلاب ادهشتسم قحلا قيرط يف لمعتست يتلا يه: ىلوألا ةثالثلا تاباطخلا نأ ءالجب ح ّرص دقو
هكلس ام اذهو ،"لحنلا ةروس"-13–ةيآلا )نسحأ يه يتلاب مهلداجو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس
قدصي نم مهنمف ":لوقي ثيح ةيناهربلا لئالدلاو ةيلدجلا لئالدلاو ةيباطخلا لئالدلا هفينصت يف دشر نبا
84".ةيباطخلا ليواقألاب قّدصي نم مهنمو ،ةيلدجلا ليواقألاب قّدصي نم مهنمو ،ناهربلاب

ملعلا باب نع نيجراخ ءانبلا نبا امهربتعيف ،يتاطلاغملا باطخلاو يرعشلا باطخلا يأ ؛سماخلاو عبارلا ناعونلا امأ
ىلإ رظنلابو .ركذت ةدئاف ةيأ هل ىري ال نم بابو ،رشبلا نم رعشلا ةيمهأبنمؤي نم باب ،لهجلا باب يف نيلخادو
يف ةصاخ ،ليصفتلاو ةيانعلاب اهولوانت دق ةقطانملا نأ يفلتس ،تابطاخملا اهيف ترصح يتلا ةسمخلا هجوألا هذه
لكشب هب ارثأتمناك ءانبلا نبا-انفلؤم–نأ ودبي يذلا انيس نبا دنع حضاو وه امك لالدتسالاو ةجحلا ماسقأ

يذلا يجافخلا نانس نبا يأر ىلع رثنلاو رعشلا نيب ةلضافملا يف دنتسا دق هنأ ىلإ هيبنتلا ردجي امك .ريبكو تفال
ضارغألا يف ا عافتنالاو ،ةّسام ةباتكلا ةعانص ىلإ ةجاحلا نأو...مظنلا يف مّلعت ال رومأ هيف مّلعت رثنلا نأ " دكؤي
85". هيلإ ةرورض دوقت الو هنعينغتسي لصف رعشلاو ،رهاظ
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ىلإ ىعست ةبقاث ةيغالب ةيؤر لالخ نم ؛مالكلا رهوج هديدحت يف ىنعملاو ظفللا ةيئانث حرط ءانبلا نبا داعأ دقو
ءانغتسالا هنكمي الو ،رخألا ىلإ رقتفي امهنم دحاو لك ،ةيلدج امهنيب ةقالعلا نأ مزجيو ،ةيلماكتلا يعدتستو عمجلا
نم ظفللاب قّلعتملا بابلا يف وشحلا ذبنو ضومغلا ّجه ربع اهعم سفنلا لعافتو يناعملا حوض و ىلع صرحيو .هنع
نم ظفللاب طبترملا بابلا امأ ،ةاواسملاو زاجيإلاو ةلاطإلاو وشحلاو لالخإلا ثيح نم يأ ؛ىنعملا ىلع هتلالد ةهج
: يهو اهيف لصفي مل لاوحأ يف هدّدح دقف ،باطخلا يف دوصقملا ضرغلا وحن ىنعملا ةهجاوم ةهج

.ءيش ىلإ ءيش نم جورخلا
.ءيشب ءيش هيبشت
.ءيشب ءيش ليدبت
.ءيشب ءيش ليصفت

؛هيلع هتلالد ةهج نم هانعمب هطابتراو باطخلا موهفمب ةطونملا-ءانبلا نبا–اهمّدق يتلا تاراشإلا هذهل لمأتملا نإ
؟مالكلل يعانقإلا يجاجحلا طمنلاو ،يلصاوتلا يلوادتلا دعبلاب العف امتهم انفلؤم ناك اذإ ام لوح تالؤاست حرطي
ثحابم ةمدخل ةيلكلا نيناوقلاو تاحالطصالاو دعاوقلا نم ةلمجل دصر ىوس نوكي نأ ودعي ال رمألا نأ مأ
.؟ةغالبلا
:"عيدبلا بيلاسأ سينجت يف عيدبلا عزنملا " يف يساملجسلا مساقلا يبأ دنع باطخلا موهفم :اثلاث

هتاّيط يف لمحي ،نراقملا يبدألا دقنلا يف اذف ًاسنج يقطنملاو يفسلفلا هبولسأو ينيليهلا هرثأب "عيدبلاعزنملا" لثمي
بيلاسأ ءاصحإ ىلإ يساملجّسلا هيف دمع .ةغالبلاو دقنلا ةرئاد يف ينانويلا هاجتالاو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا لعافت
،حيضوتلاو ،ةرهاظملاو ،فصّرلاو ،ةغلابملاو ،ةراشإلاو ،لييختلاو،زاجيإلا : يه ةّيلاع سانجأ يف اهبيترتو عيدبلا
فوقولل اجذومنو ،ميركلا نآرقلل ينايبلا زاجعإلا كاردإل اذفنم ماسقألا هذه ربتعاو .ريركتلاو ،ءانثنالاو ،عاستالاو
عزنملا" باتكب ب ّقلملا باتكلا اذه يف انُدصقف " هتياغ نع افشاك لوقي انه نمو .ةقئاّرلا هيناعمو هفئاطل دنع
نايبلا ملعل ُةيعوضوملا ةعانصلا اهيلع لمتشت يتلا موظنلا بيلاسأ نيناوق ءاصحإ "عيدبلا بيلاسأ سينجت يف عيدبلا
ديهمتو ،عونلاو سنجلا ةهج ىلع ،فيلأتلا يف ةعانصلا ءازجأ بيترتو فينصتلا يف اهسينجتو ،عيدبلا بيلاسأو
،ةعاطتسالا دهجو ،ةقاطلا ردقب ةيئزجلا داوملا نم اهديرجتو ،ةيّلكلا نينا وقلا كلت ريرحتو ،عرفلل كلذ نم لصألا
.86" .دييأتلاب ليفكلاو ،ديدستلا ّيلو ىلاعت هللاو

-ةليحرأ سابع-بسح هبأي ملو ،نايبلا ةعانصل ةيلك نيناوق عضو لمأي-يساملجسلا مساقلا ابأ-نأ حّجرملاو

هميسقتو ،ءاوس هدنع عيدبلاو ةغالبلاو نايبلاف :قرشملا يف هدهعىلع فرُع يذلا ةغالبلل يثالثلا ميسقتلاب"
،هيبشتلاو ،زاجيإلا :اهنم ماسقأ ةرشع ةغالبلا لعج يذلا )ه384(ينامرلا ميسقتب انركذي سانجأ ةرشع ةغالبلا
.87"نايبلا نسحو ،ةغلابملاو ،نيمضتلاو ،سناجتلاو ،لصاوفلاو ،مؤالتلاو ،ةراعتسالاو
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وه ؛ةّيلاع سانجأ ةرشع لخاد "بيلاسألا " ملع يف هتيرظنل فلؤملا رصح نأ )عزنملا ققحم( يزاغلا لالع ىريو
امك همكحت ةعانص جراخ يغالبلا حلطصملا هيف شاع يذلا بارطضالاو ىضوفلا ةلازإ ىلإ هب فدهي لمع
ايشامتو .88اهريغو ثيدحلاو هقفلاو ريسفتلاو مالكلا ملعو قطنملاو ضورعلاو ةغللاو وحنلا تاحلطصم تمكح
يف نيصر عزنمل عضخت ةيلاع سانجأ نمض ةغالبلا تالوقم بيترت ىلع لغشنا ةمئاعلا ىضوفلا هذه ةحازإ ّمه عم
بترتي ال يلاعلا سنجلاف " هلوق ّدح ىلع سابتلالا اوشي الو هعاونأ لخادتت ال ،ةجذمنلاو ليلحتلاو فينصتلا

ىلع الو هميسق ىلع لمُحي ال ميسقلا عونلاو ،هنايب قبسدق امل الصأ لاع رخآ سنج ىلع لمُحي الو ءيش تحت
نم دحاو دحاو ءاقتراو ،اعم امهّمعي سنج ىلإ ًاعم امهئاقترا لبق نم هتحت بترتي الو ،رخآ سنج تحت رخآ عون
.89"رخآلا هيلإ يقتري يذلا سنجلا ريغ سنج ىلإ نييلاع نيسنج تحت نيذللا نيعونلا

اّمل ةصاخ ريسفتلاو ليلحتلا نوضغ يف الإ هرداصم ىلإ فقاوملا ضعب يف ريشي ال يساملجسلا نأ ظحالملاو
لمتشت نايبلا ملع نم ايلاع اسنج اهلعجو ،ةيعادبإلا ةيلمعلا يف رعشلاب طونملا باطخلا يف لييختلا ةيضق لوانت
افلؤم اليخم امالك " يرعشلا باطخلا ربتعاو .زااو ةلثامملاو ةراعتسالاو هيبشتلا : يه هيف كرتشت عاونأ ةعبرأ ىلع
لاوقأ نم افلؤم اهنم لوق ّلك نوكي نأ يه :ةنوزوم اوك ىنعمو .ةافقم برعلا دنعو ،ةيواستم ةنوزوم لاوقأ نم
لوق لك ا متُخي يتلا فورحلا نوكت نأ :وه ةافقم اوك ىنعمو .رخآلا نامز ددعل واسم هنامز ددع نإف ،ةيعاقيإ
.90" ةيلكلاب امإو ،ةئزجتلاب امإ هيف رظنت ةعانص هلف يناعملا هذهنم ىنعم لكو ،ةدحاو اهنم

ناهذألا ىلإ ديعي امم ،هانعم يف باطخ لك رهوج كلذ ليبس يف ربتعاو ،ىنعملا ةيرظن ءانب ىلإ ىعسي هنأ ودبي
اذهمستقا .ةيئانثلا زجاح ريسكت ىلع موقي يبولسأ قسن قفو مساقلا وبأ اهغاص يتلا ،ىنعملاو ظفللا ةيضق
ةّيمازلإ " ىري ثيح ،رخآلا فرطلا لباقم فرطلا اذهل رصتنا نم لك هجو يف هلبق داقنلا نم ةلمج عم روصتلا
جاتنإل اطورش ةلالدلاو ةيدصقملاو قايسلا رصانع رضحتساو .91" ةرفانم امهنيب دجوت ال ىتح ىنعملاب ظفللا جازتما
اهسفن تاودألا ىلإ هابتنالا تفلي لكشب ؛92"نايبلانسحو مظنلا ةمالسو ىنعملا ةحص رفوتو " لاّدلا باطخلا
.لامعتسالا تايناسل يف باطخلا ا لغتشي يتلا

:)لامعتسالا تايناسلو عضولا تايناسل ( ةثيدحلا تايناسللا يف باطخلا ةروريس-6
ليلحت " لاقمةمجرت ذنم ىحضأ دقف ،اهنم حاتمي يتلا ةيفرعملا لوقحلل ًاعبت باطخلل يحالطصالا ريبعتلا نولتي

رثكألا ميهافملا نيب نم "اوبود نوج " ةطساوب )1969( ةنس )ةيسنرفلا تاغللا( ةلجم يف سيراه غيليزل "باطخلا
عونتب فلتخت يتلا تاصصختلاو تالاا نم ةلمج نيب ءايميك لكشي ىسمأ لب .ةيلوادتو ةيلاّعفو الامعتسا
ىلع ركذن ؛ددحم يثحب راطإو يفرعم قايس نمض رصحي مل ام ةش وشمو ةيقبئز ةغبص هالوأ امم ؛ةيناسنإلا فراعملا

وتريبمأو ساميرغ :ةيليوأتلا تايئايميسلا(و ،)تسينفنب ليميإو ريسوس :ةيوينبلا تايناسللا( :رصحلا ال ليثمتلا ليبس
(و ،)وكوف ليشيم :ةيفاقثلا تاساردلا(و ،)فورودوتو سوّرلا نيينالكشلا تاماهسإ :ةيرعشلا(و ،)وكيإ
.)نورخأو لكوتملاو كيد نوميسو اودوراشو ونوغنام :ةيفيظولا داعبألا ىلع ةسسؤملا ةيلوادتلا تايناسللا



2019سرام / سداسلا ددعلا154لصاوتلاو باطخلا ةلجم

: عضولا تايناسل-أ
ملع يف تارضاحم" هباتك يف "ريسوس يد دنانيدرف"يرسيوسلا يوغللا ةثيدحلا تايناسلل يحوّرلا بألا قّرفي

ةسارّدلاب ةريدجلا يه)Langage( ةغللا نأ ىريو.)Parole( مالكلاو )Langue( ناسللا نيب "ماعلا ناسللا
لوصولا يف انفعسي .ةدح ىلع عمتجم لكب صاخو ،هتاذ يف مئاق يوغل قسنو ةيعامتجا ةرهاظ اوكل مامتهالاو
باطخلا موهفم فداري يذلا مالكلا امأ .يرشبلا نهذلا لاغتشا ةيفيك كاردإو ،تاعامجلاو دارفألا نيب كرتشملا ىلإ

تاذلاب طبترم يداحأ بناج نم ةيناسللا تامالعلل ةيلعف ةسراممو يدرف ققحت وهف ؛ةيوينبلا تايناسللا يف
فّرصتيو هريغي نأ ناك يأ ىلع بعصي ةقلغم ةينب ناسللا نإف هيلعو .ةغوارملاو نولتلاو ددعتلا هتامس نم ،ةملكتملا

ةظحالملا رصنع ىلع موقت يتلا ،ةيرشبلا ةغلل ةيملع ةسارد يه" قيقدلا اهديدحت يفتايناسللاو ،هدودح يف
.93" قئاقحلا زييمتل

يذلا "تسينفنب ليميإ" يسنرفلا يوغللا ىلإ ةقئاف ةيانع هئاليإو موهفملا اذه ءايحإ ةداعإ يف لضفلا عجريو
فعضو ،لولدملاو لاّدلا نيب ةقالعلا ةيطابتعا ىلع ةمئاقلا هتحورطأ دقتناو ،ريسوس تارضاحم نم دافتسا
ظفلتلاو ،الوق هرابتعاب :)Enoncé( ظوفلملا نيب زّيمو .ينالقع يملع روصت ءاسرإ يف باطخلا/مالكلا
)Enonciation(: ليق امل ايدرف ءارجإو ايتاذ العف هّدعت ةقرفتم تالاجم نيب ءايميك وهو.
هفارطأ يف ثحبتل باطخلل ةيلكشلا ميهافملا تزواجت دقف ؛نوسبكاج نامورو نامتول عم لصاوتلا ءايميس امأ
: نم نوكتي جضان روصت راطإ يف ةيوغللا هفئاظوو

)عجرملا( قايسلا
)يقلتملا ( هيلإ لسرملا                         ةلاسرلا                      )ةملكتملا تاذلا( لسرملا

نوناق–ةرفش/ةلص–لاصتا
هزواجتي نأ مهيلع لب ؛ةيوغللاو ةيناسللا هدودح دنع اوفقي نأ باطخلا يسراد ىلع بجي ال هنأ نوسبكاج ىريو
هذه نم رصنع ّلك نأ دكؤيو .)Littérarité( ةيبدألا نم ولخت ال يتلا ةينفلا هداعبأ نم اوقلطني نأو لخادلا ىلإ
:فئاظو تس ىلإ اهلمجي ةفلتخم ةيناسل ةفيظو هنع دلوتت فئاظ ولا

.ةيعجرم ةفيظو: قايسلا·
.ةيريبعت ةفيظو: لسرملا·
.ةيهابتنا ةفيظو:ةانقلا·
.ةيوغل ءارو ام ةفيظو:نوناقلا·
.ةيماهفإ ةفيظو:هيلإ لسرملا·
.ةيرعش ةفيظو: ةلاّسرلا·
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نوسبكاج نامور اهرظنمل بسنُت يتلا ةثيدحلا ةيناسللا تايرظنلا مهأ نم باطخلل ةيلصاوتلا ةيرظنلا هذه ّدعتو
فنك يف الإ مقتسي مل باطخلا اذه نأ امك ،ريسوس يد دنانيدرف دي ىلع تزرب يتلا ىلوألا ااصاهرإ مغر
صئاصخلاب تمتهاو .ريسوس ةيضرأ ىلع ىرخألا يه تزكترا يتلا سوّرلا نيينالكشلل ةقيمعلا ةيملعلا تادوها
همحقي نأ وكوف ليشيم ىأترا لباقملا يفو .لقتسم يبدأ ملعو يلامج يرظن بلاق يف يبدألا عوضوملل ةيعونلا

تاجرد فلخ ىنعملا اهيف يوثي ،ةدهطضم ةقلغم ةيناسل ةينب وهف ،اقونخم امالك هنم لعجي نأو ةقّيض ةرئاد نمض
يف ،ءيش لك لوق يف قحلا انل سيل نأ اد ّيج ملعن " قايسلا اذه يف لوقي ؛قييضتلاو رصحلا نم اعون هيلع سرامت
سوقطو ،عوضوملا ةيسدق ةمث .فاطملا ةيا يف قفتا امفيك ثّدحتي نأ عيطتسي ال صخش يأ نأو ،ةبسانم ةّيأ
رظحلا نم طامنأ ةثالث ءازإب انه نحن .ثدحتملا صخشلا هب عتمتي يذلا درفتلا قح وأ ،ةيلضفألا ّقحو ،ماقملا
94.رمتسم ريوحتل عضخت ةافصم اعيمج لكشتل ،اضعب اهضعب لّدعيو رزآتتو قناعتت

هذه نع جرخي الو ،باطخلا ىلع رظحلا سرامت رصانع يه ةيلضفألا ّقحو ماقملا سوقطو عوضوملا ةعيبطف
.حوضولاو ةمارّصلاو ةيفافشلاب مهعوضوم درفني نيذلا ىقمحلا نم ةلثو نيناا الإ وكوف رظن يف ةمراصلا طباوضلا
يحوي امم )ةقلغم ةينب هرابتعاب( باطخلاو )ةجتنملا( ةملكتملا تاذلا نيب لصفي ال-تراب نالور-دجن كلذل

نمزلا : يه ةيساسأ تالوقم ىلع زاكترالا قيرط نع مالكلا زاجنإ ةيلمع يف ةيجولويديألا ةنميهو ةيتاذلا روضحب
.ةهجلاو ةغيصلاو

: لامعتسالا تايناسل-ب
سيردناس لراشو بانراكو سيروم لرلاش( ةطساوب1930ذنم ا لمعلا أدب ةيناسل ةردابم " ةيلوادتلا نإ

ةسارّدلاب ةنيمق ةبراقم يهف .95"ضعبب اهضعب ةيوغللا اامالع ةقالع لظ يف ةلمجلا ءانب ةجلاعم ىلإ ىعست )سروب
اهيلع دامتعالاو ا لاغتشالا يف نإو .عضولا تايناسل اهيف تعقو يتلا تاهاتملاو قلازملا تزواجت األ ،مامتهالاو
تالاا يف تاقيعملا نم ةلمجل ايقيفوت ّالحو ،)ةردقلا( ةيوينبلا تايناسلل ةيجهنملا تاراسملا ضعبل احيحصت
نيثدحتملا نيب ةكرتشم ةماع فراعمو ةيقايس رصانع قفو لصاوتلا قيقحتو مهفلا ءانب اهيلع زكتري يتلا ةيفرعملا
رصحو ليلحتلاو ثحبلا يف ةديدج تايلآ كلتمي نأ نم ثحابلا ةيلوادتلا داعبألا تن ّكم دقف .ةغللاب نيعفتنملاو
.باطخلا رئاسو ةغللا مهف يف ليوأتلا لاجم
عيسوتب ماق ّامل ةيفيظولا تايناسللاو تايلوادتلاب نيمتهملل ةريبك ةمدخ "سيراه غيليز " يكيرمألا يوغللا ىدسأو
ىنبلا راضحتساب الإ براقي ال تاب يذلا ،باطخلا :يهو اهنم ربكأ ةدح و ىلإ ةلمجلا نم يناسللا ثحبلا دودح
اهنم لكشتي يتلا ةغللا نوسردي ام ةداع نويلوادتلاف .ا حضتي يتلا ةيماقملا رصانعلاو اهيلع زكتري يتلا ةيعامتجالا
نم عون ىلع ليحيهنأب " الثم-ونوغنام كينيمود-هفرعي ,اهيملكتمب ااقالع يفو ،لامعتسالا يف باطخلا
يف نيجردنم دارفأل اطاشن لب ةيطابتعا ةينب ّدعت ال ةغللاف ،ددحم يثحب لقح ىلع ليحي امم رثكأ ،ةغلل لوانتلا

.96" ةنّيعم تاقايس
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: يهو يباطِخلا موهفملا اذهل ةددحم تافصاوم-ودوراش كيرتاب-عم قفاوتلاب-ونوغنام–عضيو
üاباطخ ّدعت )نيخدتلا عونمم( ةرابع نإف اذه عم:ةلمجلا نم ربكأ ميظنت باطخلا.
üهنإ .نامزلا يف روطتي هنأل امنإو ،ملكتملا ىمرم بسح ممصم هنأل طقف ال )هجوم( هنإ ":هجوم باطخلا

." ام ةهج وحن ارئاس ربتعيو ةياغ بسح العف ىنبي
üفدهي )...لأس ،دكأ ،حرتقا ،دعو ( لمع وه ظوفلم ّلك نإ ":لعفلا لاكشأ نم لكش باطخلا

لروسو )1962( نيتسوأ دنع )ةغللا لامعأ( ةيرظن نم دمتسم حرطلا اذهو . "ةّيعضو رييغت ىلإ
)1969(.
üةيلعافت يف لخاد عقاولا يف وه ،هيلإ لسرم روضح نودب زجنأ ولو ،ظفلت لك نإ ":لعافت باطخلا

ةهج امئاد ضرتفيو ،نييعقاو وأ نييضارتفا نيرخآ نيملكتم عم ينمض وأ حيرص لدابت وهف ،ةينيوكت
".اهيلإ ةبسنلاب هباطخ ينبيو ملكتملا اهيلإ هجتي ىرخأ ظفلت
ü؛هب طيحت ةنيز راطإ ىوس ماقملا نكي مل ول امك ماقم يف عقي ال باطخلا نإ ":قايسب نرتقم باطخلا

.قايسب انرتقم ؛يأ " هماقم يف افورظم نوكي نأ نودب باطخل دوجو ال عقاولا
üةّيعاو تاذ نع رداص لوقنوأ:هب لفكتم باطخلا.
üىلع ةدايز ؛ادج ةّماع ةيعامتجا ريياعمل ،يعامتجا كولس لكك عضخي هنإ ":ريياعمب موكحم باطخلا

نمضتي ةغللا لامعأ نم لمع لك ،ةيصوصخ ريياعمب ،باطخلا نيناوق نيبت امك موكحم طاشنلاف ؛اذه
".ةصاخ ريياعم
üهسفنل ّقشي ىرخأ تاباطخ ملاع لخاد الإ ىنعم باطخلل نوكي ال ":باطخ نيب عقاو باطخلا

97".ىرخألا تاباطخلا نم ةفلتخم عاونأ نيبو هنيب ةقالع طبر باطخ ىندأ ليوأتل بجيو ،اهلالخ اقيرط

–بسح وهف ؛ةيقايسلا هيمارمب باطخلل ةيلخادلا ةينبلا طبري ؛الماكتم اروصت ينبي نأ يفيظولا وحنلا عاطتساو

ىلع )لكوتملا دمحأ( روتكدلا لمع ؛ةرثانتم عطقو ةلوزعم لمج دّرجم نم رثكأ ماع ظفل ةباثمب-كيد نوميس
ةيلخاّدلا هتينب نيب ةّيعبت طبر هيف طبري ظفل لك وه " هلوق يف لبقتسملاو ثابلا نيب ةكرتشم ةيلبق فراعمب اهدييقت
نيب ةيلوادتلا هفئاظوو باطخلا ة رئاد نم عّسو دق ديدحتلا اذه نأ حضاولاو .98"عساولا ىنعملاب ةيماقملا هفورظو
رصانعلاو يناكمزلا ءاضفلاو ةيسفنلا لاوحألا عم لعافت يف صنلاو ةلمجلا نم عسوأ اهلعجو ،ةلصاوتملا تاوذلا
هيلوت يذلا ؛باطخلاو صنلا ةيئانث كلذك روصتلا اذه حرطيو .)ماقملا( ةيوغللا ريغ رصانعلاو )قايسلا( ةيناسللا
يف-ساموط يلريش–لوقت ؛ةقئاف ةيانع ةّصاخب ةيصّنلا تايناسللاو ،ةماعب باطخلا ليلحت تايرظنو تايلوادتلا
،يوفشلا لصاوتلاب يحوي يذلا باطخلا سكع ةلوادتملا ةغللا يف بوتكم دنتسم ىلع صنلا ّلدي " قايسلا اذه
تايناسللا يفنيحلطصملا نيذه لامعتسا نإف ،احضاو ايبسن باطخلاو صنلا نيب زييمتلا ناك اذإف كلذ عمو
ةغللا يف قاستالا باتك ابحاص(-نسح ةيقرو ياديلاه–دنع صنلا موهفم رصحنيو ."99ةفزاجم اهيف ةلأسم
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نمكت لصفلا ةملكلا نأ الإ ." تاقالع لمجلا هذه نيب نوكت نأ ةطيرش ،لمجلا نم ةيلاتتم لك يف " )ةيزيلجنالا
: يتآلا لكشلا ىلع وهو-مدأ ليشيم نوج–هحرتقا ام يف

. قايس + صن = باطخ·
100. قايس  _ باطخ = صن·

تايثيح اهيلإ فيضي لب ؛ باطخلا هلوانت يف ةيوغللا ةينبلا لمهي ال يلوادتلا هاجتالا اذه نأ اّيلج حضتي
ءوس بنجتو ىنعملا ةءاضإ اهفده ،ةيلوادتلا داعبألاو ةيغالبلا ءازجألا نيب يلامج جيسن وهف .اهيف ةرثؤم ةيجراخ
.ةلبقتملا تاذلاو ةملكتملا تاذلا نيب لعافتلاو نزاوتلا نامضو ،مهفلا

:ةرصاعملا ةيبرعلا ةفاقثلا يف باطخلا موهفم ءالجتسا-7
يركفلا هعورشم نمض ةثيدحلا ةيبرعلا ةظقيلا ةرولبو يبرعلا لقعلا ءانب ةداعإ ىلإ يرباجلا دباع دمحم حمطي

يفسلف باتك وهف .عورشملا اذهل ىلوألا تانبللا دحأ رصاعملا يبرعلا باطخلاب موسوملا هفنصم دسجي ثيح ،لئاهلا
يجولومتسبالا جهنملاو ،ريقحت وأ ديجمت نود ةكئاشلا ةيسايسلا اياضقلا ةجلاعم يف يليلحتلا يدقنلا جهنملا ىنبتي
ةفسالفلا ةيؤر ميدقتل يرباجلا هيف سّمحت .ناقتإب ةمكحم ةروريس نمض ةيخيراتلا ثادحألا دصر يف يخيراتلا
وهف.ئراقلا يقلتملاو عدبملا بتاكلا نيب لصو ةقلح لكشي يذلا باطخلا موهفم لوح ءامدقلا برعلا ةقطانملاو
نم ةلاسر " هبسح صنلاو .صوصنلا نم ةعومجم اساسأ دصقي هنإف ركف يأ وأ يبرعلا ركفلا نع ثّدحتي اّمل اّقح
نيب لاصتالا نأ املثم امامت صنلا ربع متي امنإ ئراقلاو بتاكلا نيب لاصتالاو ،باطخ وهف ،ئراقلا ىلإ بتاكلا
قيقحت يف ةيرورض ةمهاسم ،عماسلا مهسي امكو ،ةيتوصلا تاراشإلا ربع يأ .مالكلا ربع متي امنإ عماّسلاو ملكتملا
101" .صنلا ربع "يباتكلا لاصتالا " قيقحت يف ةيرورض ةمهاسم ،هرودب ئراقلا مهاسي يمالكلا لاصتالا اذه

ءالدإلا يف يجذومنلا ئراقلا ةيعوسومو ،ءانبلاو جاتنإلا ىلع هتردقو هبحاص ةأرج سكعت ةآرم نذإ باطخلاف
ءانب يف نأشلا وه امك ،هأرقي امب ئراقلاو ،هلوقي امب بتاكلا ؛باطخلا ءانب يف نامهاسي اعم نانثالاف .هراكفأو هئارآب
ّدشي ءانب حبصت ىتح داوملا كلت نيب ةنّيعم تاقالع ةماقإنم دبالو )ميهافم( داوم لامعتسا نم دبال ذإ " )لزنملا(
صنلا يف سرامي هنأ كشالف ،ئراقلا يعو ةجرد تناك امهمف102".)ةيلقعلا ةمكاحملا وأ لالدتسالا( اضعب هضعب
ة رياغملاو ةيتاذلا هتاودأب رظن ةهجو جاتنإو هنع توكسملا زاربإ قيرط نع؛هباطخ ءانب دنع مالكلا رّدصم هسرامي ام
.ملكتملا تايلآل امامت
اهجلاعت يتلا ةداملا روصت ةعيبط نم اهتيعورشم ّدمتست يهف-لضف حالص دقانلا–دنع )باطخ( ةملك امأ
ماحقإ نم دبالو ،يقلتملاو بيدألا اهمساقتي ةيفرعم ةموظنم ىلإ ماكتحالا نم دبال ذإ ،هيف جردنت يذلا قايسلاو
نأ امك .ةيعادبإلا وأ ةيلصاوتلا ةيلمعلا حاجنإ يف ةمهم ةيلالد تارشؤم نم هلمحي امل ،مالكلا هيف دري يذلا قايسلا
ّحصت ال باطخلا نإف اذل .ريوطتلاو ليدعتلل ةلباق تاباطخلاو صوصنلا رابتخا يف ةدمتعملا ةيجهنملا تاءارجإلا
حالص–ريدقت يف وهف.جئاتنلاو ةيؤرلا حضتت ىتح اهنم قلطنملا ةداملا ةعيبطل راضحتسا لظ يف الإ هتبراقم
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باطخلا نع فشاك هنأ يأ ،باطخ ىلع باطخ وه لب ،يلاثم غارف يف موقي ال يمانتم لكيه "-لضف
ةيدصقملاو ةيفلخلا ةفرعملا يف لثمتت ةيجراخ تايلاوإ ةطساوب دلاوتيو ومني هنأل103.هعم دتمملاو هل يزاوملا يعادبإلا
يقطنم لكشب ىرخأ صوصن عم لعافتلا قيرط نع ةيلخاد تايلاوإ و ،دضاعتلاو نواعتلا تاقالع نم هب موقي امو
ةيمالكلا ةنودملاب "-حاتفم دمحم دقانلا–هيلع حلطصي .فدهلا وحن ههجوتو هروطت طبضت تايلآب موكحم
ثادحأ نم دلاوتم هنأل ،ايونعم يدلاوت هنكل ،ايباتك قلغم هنا يأ ،ةياو ةيادب هل .يلعافتلا يلصاوتلا ثدحلاو
104" .هل ةقحال ىرخأ ةيوغل ثادحأ هعم لسانتتو...ةيوغلو ةيناسفنو ةيخي رات

قاثبنالا ليبق نم تسيل ةدفاو ةيلالد لوقحب ةرصاعملا ةيبرعلا ةفاقثلا يف "باطخ " حلطصملا اذه نرتقا دقو
امب105".ةرورضلاب عمتا نع ةيرظن نمضتت ةماعب باطخلا نع ةيرظن ةيأ نإ "-روفصع رباج–لوقي ؛يتاذلا
يف يه ةيعامتجالا رهاوظلاف ،يلج لكشب هباطخ نمض همومه سكعيو هعمتجم عقاو نع يكحي بيدألا نأ هانعم
روذج ؛ىحنملا اذه يف باطخلل نأ كلذب ودبيو .ةدحاو ةرئاد لخاد اهنيب اميف لعافتت ةيوغل رهوظ لصألا
جردنت نأ نود ،عمتسملاو ثدحتملا نيب يلصا وت قايس يف ةيجراخلا ىنبلاب ةطيحم اياضق لوانتت ةيجاجح ةيلوادت

لاصيإ يف ىّلجتت ةيلوادت ةمهمب علطضي-ديعلا ىنمي–ةثحابلا داقتعا يف هنإ .اهدحو اهنيناوقو ةغللا ماظن تحت
يتاذلاو يجولويديألا نيب لخادتلا اذه ّلعلو .هيف غلابم لكشب عمتا يف ةدئاسلا ايجولويديألا اهرمغت يتلا ةلاسرلا
ددعتمو اعئام اموهفم هّدعيل-نيطقي ديعس–دقانلا عفد باطخلل ةيلخادلا ىنبلاو ةيجراخلا ةيعامتجالا رصانعلاو
.تالالدلا

: ةصالخ
ُهطبض انيلع ُضرفَي ،ةيناسنإلا فراعملاو ةيملعلا تاصصختلا لك يف فارطألا يمارتمو عئاش موهفم باطخلا نإ
يتلا هيناعم نم ئدتبن نأ ّيهدبلا نم ناك اذل .ةيفيظولا هداعبأو هيمارم حضتت ىتح ،ةيلاا هدودحو هموخت نمض
هتالالدو .مالكلا ةعجارمو ةهفاشملاو ةبطاخملا رصنع ىلع موقت اأ ودبيو ،يبرعلا ثارتلا يف انؤاملع اهيلع عضاوت

ّمنت ثيح ةيبرعلا ةغالبلا يف ةيلوادتلاهحمالمو .ماظنلاو لقعلاو ّدرلاو ذخألاو لدجلا نيب جزمت يتلا ةينانويلا ةفاقثلا يف
مضت ةيعامج ةسرامم-باطخلا-نم لعجت ،قيقد لكشب لامعتسالاو حارتقالا ىلع ةلئاه ةردقو لماش يعو نع
تابطاخملا رئاس ّملي بلاق يف ةطلاغملاو ةباطخلاو رعشلاو لدجلاو ناهربلاك دصاقملاو نونفلاو ضارغألا نم ًاليس
تايناسللا لقح يف ىلثم ةيعقاوو ىربك ةيقادصم يستكيس حالطصالا اذه نأ ُظحلن اننأالإ .ااتش عمجيو
غيليز " يكيرمألا يعيزوتلاو "تسينفنب ليمإو ريسوس يد " لاثمأ نييوغللا دوهج لضفب ،ةثيدحلا ةغللا مولعو
كيرتابو ونوغنام كينيمود" ليبق نم لصاوتلا ايفارغونثاو باطخلا ليلحتل ةيسنرفلا ةسردملا داورو ، "سيراه
"زمادأ ليشيمنوج " لاثمأ ةيصنلا تايناسللا ءاملعو "ينويكيروأ تاربرك نيرتاك " ةيلاطيإلا ةثحابلاو "ودوراش
. ... "نسح ةيقرو ياديلاه "و
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ةمتاخلا
ّشرلا ةرثانتمو ةسِجَبنُم ةفطاعو لاّيس ملـــــق هل كلذ عمو ةريثك مولعل عماجو لاوحأ بحاص يبرع نبا خيشلا
دعتو ، هسنج ينب عم ةكرتشم ىقبت ناســـنالا اذه ةقيقح نأ الإ هتاملك فلخ ىراوتي نأ لواح امهمف ، ّيرلاو
هزيمي اـــم وهو ، يبرع نبا نيدلا يحم خيشلا ىدـــل ةقيمعلا ةيفرعملا ةموظنملاو ماـعلا جيسنلا نم اّمهم اءزـــــج نيوانـــعلا
ةيعرشلا نع ثحبي نأ امئاد يبرع نبا ةلواـــــحمو ، دوجوـــلا ةقيقحل فوشتملاو لصتملا ينارونلا دراولا قدصل هريغ نع
نيوانـــــعلاو ، بتك نم هفلؤي ام مث ءادتبا تايئزجلا لقأ يف رهاظلا ىلع ىلجتملا وهو ، هيلع دري امو هركفل ةقلطملا
. صنلل اشماه دعي يذلا ءانبلا اذــــه يف ةبتع يه

_________ثحبلا تالاحإ_________

.233ص ،حلطصملا ملعل ةيوغللا سسألا : يزاجح يمهف دومحم1
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