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  ص اث

اط   ذا ن وم ادا ار ا طت  ل و دي،  أ اوروون 

 طور ا ظرار. ول اا رو دام اا  ء وا دوا  تؤ

و ، أ رن درن  اوى وا ووة اح ظرت دى ارن ر  ا وا

 وودس اا ر ،ا ا  نو  رر ا وب راوص، وا داا

ادا، ا رو رار، ن آر و ادا .ذا ود و  ادي،  ره 

ة ار ن ارن، اذي  اوة ا وا وا  ام ا رو ن د

 .ورة ا ؤم اا  كذ  ط ،ربم ا ضن ر  ت ود ا 

را  ،مق واا   ن ذا ن مرو أ ن إ ،ا وض أ أ 

  دا ظرا  دة  طرح ،واأرض ا  ز لو ،وط ،ز ؤال أن

 ز  ر ،ردو ا  فق، اأ ن إر ظدي اا و .وصا

و   ن دل  ذا اف. أ او ادي اط ات،  وإن ظر ن دال ا

 ق ارم ا ر ن ،رر ا ،د م بط دد لن أ ددي ا ر

م ا طا ا  راذا و . نو ا ا و س رورذي  اا

 ص اق ا إ  د ،د اق ا روع  درد ول ا و

واردي  ، ا ن وف ا ال ر ان ر ر ا ، أء  رم د 

ا  د  ت  قأ و ،رى وش و  ر  َطقَذاك، ون آ

، ودر أن ك اق  ن  أدا د اون   م اوم، ل 

.ء ا إن را وم ار  

ت ااداا  - وم -اق -اا- ا ا  
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دث اا وإ   

 رذه ا ت واءم.وا  و  آدم  ق ا ذ أن ا ر ؤرخ قؤال ا

د أو ر أو ازاج د ري،    ا أو ار ا س  أق اوام أو 

ؤال ار  .در اق، وء  م إدار  ل اق رط أون  ن ؤا.اوب

.م اا  

        را داا را نن ار  ثا  رض دده ن ذيوع اون  ا

راوح ن ل اع ،  ول ذك  ل ذر  ن ب آر. وار اب، 

وا ن طرف او ظ  وق ارب وادع ن ؛ ون ل ارر واد  اذات 

 . ام ن أل اوض وادة ادور ار اول

       طد ا وو ، ا رل ان دام و ؤالا  را ؤال اغ ا

،  و  ن ا   طو ار ا لاذي أ دوره  ، ذا ارادي

ذن ا  را ا   ا طا ا إ ظا ، ، ءو ن ا

 ظرن ا رز 

- و رةظ ظ صق ود وم وإ   ردي و ول ور؛ 

   إم ود وق وص. طق  و ط ظرة ر و -

ثا أ  

-  و دام ات ااأ؟رر او رت اا  را  

و ارب و و ادا  ،ظوظ  ا ا  أس ر د  -

 ا؟

روط  ا ا اد  أس ن  ،د ار ب اق ن  أن ؤال -

 دد طب ٍم د ن ر رم اق ا ؟

- ق ات اأ ر ن ن ر  ءت ا   َو دد ن  ذا 

 ان او وم رو ؟

 ثداف اأ رى، و دافأ  ق ث إروم ا  

ا ت  ا و اق ار وا دا ار، واووف  أم ام  -1

.دوا وا و و ر وروا 

إراز ض أو ادا ا رت د ن دال ارب ور ، اووف   ن ار  -2

.ق ام واا  ك رارب ادي أ ربا  رتظ رة اا 

3- ا ن و ،روررات اراح اوا ،ر اا  قم واا ز را و م

 .ا ا  زر  ،ظر  

 ثا  ديا  أدوات  قب ا ند  و  ثذا ا  

  أ روا ،ر اا  قم وا را وا را دان ا ل ر 
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 ا ا  قط ق ام واد اا د إد  را  ا 

 أ دام ات ا  ،وا ر ندر .را  

 ثا ط م ، تث ذا وإ د  ،زر ص وع وان ثا ا

 د ،ا ا ط و دو .  دد دل وذا ا ن وراء ةوداف اا ر

طب، م    اث وو، و  إ ل اث ظم   ث وزع  رة

 .دا ا راا  رد را  

  ،طوا  دا فر بط أر ه إ دو  و داْ  ول ولث ادور ا

  ءت ا م ارب واا  ورق ظ و تم اراز أوإ ،وروا ق ا

 دا ودات اض ا راب اطرض ا ل أن ،نرا وا دوء ا  داا

  واء ن ادال أو ن ارج. 

إ و وودا د  داول ان، ون اط م إ ث ام  ا  و

.ووا ق ام واه ا وص ريدام اطق ا م داا  

أ اث اث وم أر طب، رز     ر ن دت ل ذه ارة  زم 

وا وا  رة قم وا ورات ن  دا ندا ،دم ا و ر ا

 إ رر م .مذا ا تط ا ظا دل ا قرم ا طا رار ارورة إ ن

ورز د ل اق، ر آرا و د، ن أق رد  ن ور ذي د ردي 

د و  روط رو ا إر د اد ذو اا ل د  قأ م، إ 

إ  أِس ِم وأِق ا. وطر وذ ق ا ت دة د  ان 

 ن  ،ر نا ل را ا ّ  وا.ز د أ   
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 و   ..داا ولث اا  

  

راوا را..داا ولب اطا  

  

 أو ذو  را  ل  ،وة وان ا ،وذه ا دار او وأؤ طأ

ر  ل ةدة ون وا  ر لو . و ول .زع دون أورو 

  ) " إ ن اظر إ  دث  أ ط إ ص رب ط".1وروون(

) دأ اطع ار ،رم ن ر  2وإ  از از ذه ارة  دز(       

رت ا طورت اظرم ا و ل" أ  ثدم اا ظر إا و إد ،

  عطم ان ر ثدم اد اد و .ذر إ ورة طمل و دو أ ذيدي، اا

 م نورود أن اؤ ،قدب ا نو ،رزوأن ا إ ." رارن ا سل و ن دث  واط

 - ف  اواب ول ؤال اط -ا ل ا ون طوا   م، م دوا

دوا إ ا ارو  ات وات، ودوا إ ا او  اوم وات. 

ورون ادوا  م  و إم طوا  ارون اوط ، اططم. م أف أن ا

    را ا  ،و ء.

إ إذن  ادا واد ا ل  ال  ط ن اون ، ون أ ن     

 داا  ن ذام. وا  نو ردة ات اوا  دادهوا وروا را ا

طور ا ردةا وا ا " دوا ط  طوا ربا و وا ،

)"ررب، 3ا   أ  داا ظر إا"  ودا وذات ا روا .(

).  ذا ا ار 4وإ اد  أ ذك از  ارد ا از  ام"(

وا ا رادة ا  د ورذا ا  د أنو . ذات أ را 

رب ادا، وإداد  ق و دى ام "ادي"، أو  ال ذا ؤن ارب "ذك 

ل ات  ان از ن ام ار ا د ذرة د واول ن ل

  ).5واوب"(

      مأ ده، وإو ا د  رة إ  ،داا    ،ربر ا م

ؤ ا واد وا. و أن ذه اؤت وارات ا وا م دث 

ك ا ن ، نزا  د دا  ، ءو .ا ن ا ثدر اور اول ظ 

  ء كر، وذ رن اف ا ر إ دسرن ال ان أوا ر ط أي ود إ

   او ا س م اث.

                                                           
1 ،"وا وا " ،(ون) ونو1999م ، د مرد ا بإ ر ،  دد ،ر92. ص. 2008، 354ا  
  54. ص. 2

  90. ص.3

  90. ص.4

  94ن "راي"  . ص. 5
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، "ن ر رن ول إذا 1500ذا ب (رن) ن ظم ام ادث د ظر و ام 

ظر إ أ م  ام اول ردود ال اد ز  اظم اط  ار أ زن 

)"رأا داور ا6ظ.(  

ا راطدن ا تور درأن ظ - ا داا-  داثو أ و د تو 

.(روا رن اورا )ر نرن اأو ا (زا رب اا)ر رن اا   

م  ا د ل ادا ن ارن ان رإ ارن ا ر، ارا ورة 

.ا داس ال ا  ول أو .ا  

ن ورز ا م" و داا  زر ت اؤض ا ن د نر أ ديا 

ان م ادث  (ار وطور ول اج) إ  ظور ارأ   ال 

  )7ا ر".( دا  م اورة ا وار ا اد  ارن

داا  ب اطا  

  

     طوا  داف ار أو  

ويوى اا  

  أ دا ويوم اوا ،"ث د دة "ح ن  تّا داظور أن ا ن ربن ا م  ء

.دد ثد ل ،مدض ا ثدوا ،دُض ا 

ه وطراء. وورد  م اس ار، دث ا دو ودا ًض دم، ودا ار أوُ واداؤ 

  وادا   ادة. دث ادد.

 طوى اا   

ن ل س ادر د أن ط ادا أطق  دد ن ارت ار ادا إ ادد، 

 د ارب ا وارة  ادم  اداب ار، ون  دا  ادب ار ادث 

   .ا ا  

      ،د ذا  ما    دس وان ا ر ط دارة ا  كذ و

  طر رض دا و ن ك ،وو وا فو ، ء ض دد   

 رأ إ     .رو 

                                                           
  52. ص. 6

7  ،نر أ وا طا ،"وا ري إر ار ا ن روم ا" ،(ديا) وي2004ا  ورات ،- 

  16وس. ص. -ارب، ودار د 
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 ء  د ، دل ل و  وو'' سروUniversalis :''  دان ا  ا

و و ووو ، أ ت و ، وت وص و ر، وإ  ط 

 .دأو ا درى ات ال ا  دي، أيط اا  ض ،ز ري 

ارى ل ادو ادا، وان ادا،  وار وِرد وم ادا ز و ن ام 

ورض ادا  ودة     اط ن ارب، ادا، واق ادا...ا .ذا 

  .: Modernitéون  طور ر ور  ا ،ف  ص  اوو            دة 

  ق ام ظور ادا ا

       دي إس ارن اا  ن دةا ،طوا ور رون ل توا ت أورو د

 ارن اس ر، ث رت ذه اور طن ا م ادن ا   ،ول 

 شم ا ت اد أ .ن ا و)ا  ف سرؤوس ا 

ورت ا ط     ؛ن ط م راط) وم  أواع اذب

د ظم اط ل إرار   أت ؤ ن ؤ ا ، أ أرت 

 ن ذيا ظد اطروق ا مم واظا  نردد ا تد، ووء وارا  رض

؛وا   نطدة ار اوأ راا  رأ رت ا   ت طر 

. ذا أورو. و ا ارى ش ا اظ  ارق واود  اذل واوان وار

   ار  ؛وأل ن اراع ن ا وام اداد ار  إ إدام  ورق روو

  ط ذيك، ارو زب ا ذا .ونول ا ورات ن ه ا  ف 

 أي و رضس ودوران اا زر ا ظر طون آر وروثا ور اض ا

   هرض، أا زر دأي  1530ا  و ا ا   ره إ ط م1543و ،

  و ن ول ر ا، وذر  وم وأدم ر دوران ارض ول اس. 

    ق اذا ا ل ن ،  تره ا رن ارة اذا  نزداء او ا م ،ب

ار رل ادن ا  ق اوب اورو، ودوم ل ام واق ا ،روا اظم 

  واود وال رو وواطؤوا  ذك،  ل م  ل  ن اذ إ واه.

دا م اا   

        ،ربا  دث ا رو" ا ، ا روم  ا  أ داا رر از اار

)"و ؤ ل  رو رار اا  ب ،ا  ر8 رذن ا دو .(

رار اأن ا '' )."ونرورة ا  دووا ،دودان ا  رر ا9 ،روم ا دورو .(

)"إ   رك ردأي ا ،رد اول "ا ،ر رن اا  ربوره ا 10.(  

                                                           
8 ا طا ،"روم ا" ،(د ا) رويء2012ادار اا ،را ز اررب. -، اا  

  22. ص. 9

  22. ص. 10
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 رة ول ظم" دادئ ا ن دا را وذج ا ول ،ر إ .ذا  

ذا، (...) . إ ؤن ل ال ورم ا ا ت وال واطق، ذا ن  (...)أن 

)" . ء ات أ ل، وة واظوظ ا ن11(  

دار ام أن ا ن رل اا  زرء ا ا را ول إوا  درا ره را 

ر  ل ، ور   ل اظوار وق ن "و وا وذا دون ا إ أي ر  ن 

  )12ٍل،  أ در  ود ظوت أ ن ل ر وا ادي".(

"اظرة ار اد ؤد أ رة إ (و) ت ن ان وذا، ف اري، ت 

)."روا ا ن ا  زال  رت ات اون، وز ار13 ل ن (

ن ا ن م نو ،ر داظوا  ر وادث رد ن تك ا  ت ن  . ل  

ادا ار ور أن "ان و رز اون وده، وأ  ج إ إ  واء و إ ،ن 

 درا اوا أو إدارة ا أو ز ن ا واط، و ذا اطر  ام و أس ار، 

ووا ،وا در ا ق  دةوإ طر ا و  ا ا  

)"را ول إو دةوا و ا لوا ،و د ن14ا(  

رت اء ا  دات ان إ ثب اطا  

  

اوا اورو ، واء أن د  أو دات ادا  دة ار، ود طرد ل و دي ن 

ا ،م واء ب ال ا ار دا ودون زع، رزت ادا ،رة دات 

.ووا دي  واوا ري وال اا   ،ةا  ل  لذا ا  

ل اا أو   

ت ادا ا ارا اذي م   إ واد ادراط ث اواطون ون 

 ل وا  د دأ إ د ،و  ،نوا . ونن وواا  

  ،وا ذوا را ث ات اطذه ا ن طش أي ن واطنا 

  تؤ ر  ن عدن ا ن د  نو رازت ا  .تطا

   .رو وو و وا دوا  

   

                                                           
11،ر را ظروت، ا ،ن ورج ر ،"ومم ا م راد" ،نور ن135، ص. 2012آ  

  25، ص 2006اوب اري،" درات ر  ادا ار"، ارة ، دار اروق، د 12

  36. ص. 13

  34. ص. 14
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   ال ادي

 َراا ُدات اأ ا راا  دا ظر و دا-  ر 

) وا ول ن اظم ادي ال و ظم اوق ار، وأن 1790-1723إ راد آدم ث(

.دم ا  راد ال أ  ر  ن ديء ارو واا  

دوو  اظم ارأ  ام ار ذ ك ظم اطع وم وزل ذه اظر أو ا 

.ردوات اا ر وزو دا ر اا وا ا ورة اا  

 " ل ،ترراد أو اواء ا ،صع اطل ا ن جل اك و رأم اظز ا ر

ارض ن اطع اص واطع ام  را دا  ذت إ ارأ ن ر وم 

). ون اوم أن ق أ در ن ار و 15 ار ار  ار اص  ام"(

ر ن ت ددة ل وذا ن  ور ر اد ارأ  ،ل ارأ ث ف

  أواق ددة زدة اج، وو  د  إ او ادام وزة را اة. 

و ز ذا، وم أن ارأ وم طور وطور ؤ  ت ار ،ن ارت 

ا   مت وددة ا تل أا ا وز ظرا دي اط ا

 إ إ ،(...،ورا  تر ،تد،رة،زرا ،)أ  ر  ط رو

ارط اوق ت وؤت اث ا  ، أن  ط و و ن  ،ل 

 ر ر أو رزت  .وطت ارو    من واء وام وار، ا

ؤت  د ارأل و دوق اد ادو، واك ادو، واظ ا رة.                       

                ا ر وت م رأذا، وإن ا رار ار ا1991 دا  لا ،

  مو وو ر دأن أ  ،ما  دةت اودة ا ربن ا ، وا

 را راطددي واوذج ا رأطرة ا  ، "را  "  ما آل إ

 وذج.  

ووا ل اا   

  ،وارا ورا و نت ارن وزا تطو وو  ر داا ل از اد أ

 ات ا ت م ال  ام وال وازارع  ور ن ار ور ار اذاء 

وان واطرق واوال... ا. وذا إز ود دم ا ء و ن  وادواء واس

  ة دو إ ة ر، ون ك اش إ اره، ون ر إ ر.

   

                                                           
15 وا طا ،"وا ري إر ار ا ن روم ا" ،(ديا) وا  ،نر أ2004ي  ورات ،- 

  13وس. ص. -د ارب، ودار 
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داد ا  راب اطا  

ا ا"  دث إ  ربا  ر وةزا دات اظ ب أ وا ،"دا

  طور ن دال اا    ل ولا  ذي أم اا  ما  

.رو د وو  

         دال ان اط طا  أو  

ا ر م ار  ن ذا ال ، وت ط  از او ا دت أورو ل ارن      

  ل ا   سا إ  ،رواتدود واا  طرةوا ورودول اا و 

ان ار ، اذي  د ال ا وارا ا وادي؛ وذك  رب 

ات أر وات وت  زد ن رة ن ل ون  أو أو رى رب أورو د

اون د ، أت ال ازرا واوا، ودرت اف ن ازل وا واك 

  ،وات ورودول اا  ت ذير اوا طدي واد اا أ  نو .ددا

 ق ،م رةدول اوارد ا ر وم ا وردت اوول ا و دى و

  .دول ا لن ا روب ان او  

   رب  ةرا داا لود ا م ث ،را  ّ زاع رت أت دا  ن

1939 م 1945 إت اط  ّطات ور ت ن رراع أل ات  .و ربذه ا

  دورر ر ،ن إ ندم ا در د دو  ،كذ دا رارةّت ا

  إ  ازد ن ادر.  اّووي ا ر

ارة ن ال  وذل، رت  و ال اورو د  وظرا   اوب        

ورت اروط اوو واذا، إ أ وت ل ادا ،  أدي اب ار ن 

 "دامب اا"  ن أن  ر ن    تا ،د  رات

ادان ازوة، وا ا وا وا  ل رس ادوو ادا ارة 

رم  أد ود ن در  ا ء، وك  –م واق ا طرد ل و ق 

 وا رط اروا-  قذا ا ن وو  وب واا وة در لو  زال

و ن ام واق ا د ن وود ر ر إ ر و ن إ ل 

 ،ود أر ل ن رر روع ا رىا ما و  و ، طره ا طرة اا

 دل ر ن قا  وَةب ا ،لذ ز و ، و ر آد ٌراور، و ل ن أ ب

  ف، و   إ  ل ل.

         را دام اد ا نور نآ      

          

  ةت ا ل تطو  ورة دار ا ذاو ،دار اس ا  

   نور نر أا رع ام ا ن طرف ء و ةا  وا ا
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د ادا " أ "ار ت اط ا، وا، واو، واداري.  دف '

ة ات ا ف)." وا ،دوا ،رة اوا ،دوا ،ا 16 .(  

ن ذك ار، وذك ال، وذا اداف ؤوا ر  ام.  إدى ت ورن وو   

 .ورة أ  و داور ا د رب إذنا " ول ربد ا داورة ا ف رف  ل

ي ب ن ا ،ل  اس إ  اطو ن رة أ ن ادات وأل اظم 

)."وع ان ا لد  زر  ا وا 17ا.(  

ر مد اا  ثؤ  و ،لا دو  ن ورام إذن، وا وى أا  .

ادي ر دن أ دت ا ار" ر ادا وض  ب ا ا م، 

  ).18ر  أن اوال ادات اد ن اة ا ل رد".(

ذي وم واا ك ا  ف اذا ا ن وور ززو  "ل ن "ردا"

اوم ار اد و وار را و ذك اذي ؤد  أن ا رض طم ات 

ا وار وادات وادات اة د، وأن ال أو ام دث س  أو 

 لو ا وإ ، ا ط)"را د ا ررورة اوا 19.(  

ون ارات ا أ ،ك ا أطت ا طت "و"  إ   أ ن 

 م ا س ا ل ل ا " ث دد وا  ر  ،دون ا

). ول ذه ارة ا ل ن 20وم اوك أر ن و وو درا"( و دًأ ر

ا  ام، إذ ار و  ن   وار و  ن ر  و ،ر 

وو ظو  را أ دوو ادا. و د ن اذر ن ز ار ن ار 

.دارر ال ا وط ل و ما  

وزد اورة وو  ارة ار ن وس وروو ن دان ن ا ل ال 

اظ او  أو اط إذ "  ظم ا أن د  أي  آر وى ارار 

ا، اذي ل ن ذا اظم دأ ار وار،وس  اطق را ن ظم أ ار ذات 

)."طا أو أ 21ا.(  

و"ار"  ت رد ظ وإ  د ا و ن وا اري وا ث س 

ر" أي "أ أل"و "أ أرع ". إ ار ا  أ ذات رة" دى ق ار "أ أ''زة 

                                                           
 16ورن (آن)، "د ادا ،1992 ،"ر أور ث، 1997، ص.29

  31. ص. 17

  29. ص.18

  30-31. ص ص. 19

  37. ص.20

  37. ص.21
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 ر أدم ا  ،ورل ا و ، ديل ال، ا دام اا  نا ر

 ط  اذ ارار ر ط ال ارع.

م اذي  ارب اورو ،درك  اذي ل وودا إ دء،  وروع إ اق ام ارو اظ

 ة أت اطذه ا  رت ذيو ا زا ذا ا  و ، 

  طرأت رات اف ا شر و ،ة واا ر ،ر عم ا ر ن

رأ أن ا د . د ط ن أ ل ذرار ام، وأن اق وادر ا و 

 ن وا تد أز رةذه ا وأن ،ا وق ا ا وأن ا ، أو أو أ

و ان ار ل ف...،  وس د ن ت م ا ادا ت اور

 .و ل طم اظوا ف ا ل ،رو ا ك ا ءت ذا م أو

 ا دأ ر اا ر لدئ وم وارأس ا  را  و أ، دوا

 ،  ر طور دون م و ،ر ر دون ل   .ورون دون ا وق و ،ر ذ دون رار و

  ر، و ؤت دو أو  د دون ر، وذا.

ن، و ذك  اؤال طرو ح أ  إ أد ات ار؟ م، ل اطع 

  ال ادا  اط  ادن؟

          دار اا  "ل ا" وىد  ق    

              

 .() و م نذا أ ل ؛رو را و ا را دات اذا أ م أ

إن ذارة اوب  ، وإن  ُأذ ف رد ف  أو أد  د اب، و ب 

   ،ا و ن ،رى  ذا،وإن .وازع اا   و نرن ا ر راه

ا ار .رى أن ا اد أو ا أو  اول، إ و ذك ا "اوى" اذي س 

رل ادن ا ،ط اس، وم   م ادد دد  ار ار اوط 

رض/اا طوا إ ،ررا   دون مون. ورى واا  نؤ ذيا ا   س

  مم ز رآنرد ا وه مم أ واظ ،مد ا  و  ،ا  لراإ

  ).22و  " و وه و وه ون  م".(

روم ا ء ط رة ل ان ن ان د  ب ذا ون ر  زول ورة ا

أم ن ازن ر ارس اون و  اروم، وم إذاك ن ارى،  ل أل رش 

اون ذك ون ن ان وو  زاد ن م؛ زت اورة طم ن اروم،ون 

 رسون اا  را در ا زوة  نزا  ،رسا  رروم ا ل لن. و د

   ون م د ن مرض وا أد  رومت اُ.مأ"   ول ا .شر لأ 

ن ء. وو ازز ن.  ار ن ل ون د. ووذ رح اوون ر ا .ر 

  ).23ارم".(

                                                           
22 ء. آ156ا  

  4-1اروم. آت. ن 23
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را و ارآ اذي ؤن ، واق ار اذي ء ق ا د ورح اؤون  

ر ا ، ن  وب ارى رداد رم ا ون  ود  ار،وذك د ل 

 ا دة ا ءم أ.دهو دال ان طرف ا ك اء ذد إ م،طوور اا   

             د دوا   طا ا ظرا را  

وزد ن او  أن ارب طرد ط إ ارض ار  ر ا وطرد  دن     

ز ،ره  ل ان أ .رةذه ا طق ا ،(دأ ا) ر    

 رل اوف ا ا ظرا  ك نرد ا ط روف ا  ورد ذا

ل، أن ط إول ط ا ط دا  ال اص ا .د رز ن،   ا

ول ط  د ن اق أ دو "ر  إ رة ن  طق د در  أه. 

ف وأ ن ان  رف ذا ان وا، و إ ب ر اون   . (...) إذن 

)."ص ال ال ا ذا  ل ن؛دا إ ط ج ت ،ق 24.(  

 ظر ء ص ال اف اوظ م فن؟ ودا إ دم ا ر ط و  ل

  ا؟

 ا در ال ان أ ن  نطر ط و                                                                                          ا ا ظرء ا 

  ودةت اودل ا ا ظرا ذ وا أن د ودا دق اطر ولل اا

ت أ   ور ودة س ادام اظري  ذه اق. وورد ط اق اد و

.دول أا  راإ   و أ  

ظرة اا  م اا دق اا  ودةم اا 

 ان ال

رادة ارادة  ااا 

 ان اطق ه ان اطق رادة

طر اا ر اا 

 از ارد

  ا ارام اون

 ار ا ر ار ا ذات

ر ام اا 

 ا  ات

  

ل اود اا ق اطر  ا ر أد ا ظرا أن وا 

.دق اا  ذ م ال ا   ظرا  ءت ا ر اظ ن ر طوذ

دول اا  ورده  طا  

                                                           
24 دا د اا   قؤال ا" ،(نرد ا) ط،"رء2000ادار اا ،را ز اررب.ص. - ، ا37ا  
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 م ااظرا  رةدا  دق اا  ذ م اا 

ان و اذي  أن و ر ذه 

 اوان

  أن ا و اذي رع اوان ذك

ان  أن رد ن ل اواث 

ا ر و  راضوا 

ا   أن ا زه ن ال و ذك

ر و 

 ر  نن اوا ون أن 

 

 أن وان ا وو ق  ذك

ط 

  أن أوار ا ط وا ذك أوار ان ال  واب

ال ون  وب  ر 

ا  

ون  وب  أن ال   ذك

ر ا ط  

  

 ا ظرن ا م ان ارد ا وف طدر ا نرن ا وء 

وف ط " ن  ،ن أن ا ن ا وام اد وا وام 

ذا ودة ن م إن ا  إ  ،طرادق واا   ءت ل أأ   وبرو 

ل ك  أن ط أم ظر ا ا  واد د  إدل ا ، ث 

ف ان و ظرذه ا س ذن ؛أ  س أ  ن ا ندل اا إ 

  ر ا ث ،رظا'د'   رق  ،زَق اا  ا دل ا  

)."ا س او ،ن اوا ر  مظ قون ا  25إ.(  

ر  ون، ود قا  ول دور د  لو   ه، أمأ رأ  ط إط

 م اوا وا دم اوا ن ا ا  ء م ؛ ذاق، و ندا

 ن أ ط د  طل د" طا ا ظرء ا در ص   بر و

دا  (قا) ، ء ا دق اا د ندن ا ولا  ،ذد؛ و أ  ،ن

 ،و دا ا إ  رهره إ لر، ود د أ دا ا  ون ث

)."  رار26وا(  

 و ،لق اب أ ن ر وحون ا إذا قوا ول و ،و م   ءذا، و

ل ادا از أ  ول اد ل ، أو  أن وم د ذا ر ورف 

دل ا د  قطذي ال اا  ظرد او ،دود د ذا ،ور ل ا وء ن

 ر ا  ت أ ظر و "" ندا إ ور ل اد ت أن

ار ادث و إه أن  ل  ،ر ر اظم،  ادن  ن إ. وذك ل 

ا   د  ن دونق اطق واوا را   رق  ، را ،

  واطق. 

                                                           
  40. ص. 25

  40. ص. 26
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ت اا  رم ارض ا و داا وودا ث اا 

  اطب اول  ادوو ادا وطق اوة         

  

 ت دةد و بر أن دات اطه، اه أ  ،ودا  طإ   ن

وع ن ار  اداث اؤ ا زت ارن اوون ط ًون وذا ار 

ا ت ر ون وظ    - رم ط آذاك  -ا .دت إ ول ام 

ا دف طس م ارام ار  وراء طس اذارة ار  ن ظر ال 

 .داا وود د ا دد م رأي و دل ا لأ  ب دورًا ذيو اراد

طل ن ،وا رب اا ربا  ا ا ارت اا رةا و"  ا 

ارب" ا ر اد ار رام وارن ون.  أن ازون ن    و ُأ

أت أر ا   ارب اردة ا أت ك ار ار ،رد اوت ادة، 

ا ز ،رم ادة ام.را  

أ ر م  ورة ادا دد ووع  او وا، و"إطء" ات 

ض ارات، وارو دراط، وس ظ ام ادة ا دل  و ل دول 

وارام وق ان، ودم ادات ام، وا رت ط اظ  ام وان ادون، 

 ا رب اا  راتت ا س ادول اأن ا إ .داا ز ازو ،ا

  ذيدة وام ا ا دون اس ا  داا ورت اا  و ط

و زاد  ن ت م  ام  ط ورف ار ن اء.اذ وت ادول اء

 راطدب "ا    تذه اض، وا "ق"  نداء اك اوا  نطا

 ط أي  وةدام اا ر م ن؛داء ادى ا دورار ازة ار؛ و"دوم.ان ا  

وار ادث ن أن اذي ال ذه "ار ا " اوت ادة د رد م 

  إذ أن ،  روا  م او ا رر اوا ،وودوإ دوا ر

ذا اف و  د زء ض ادول ا ر ري م ت  ن و ارار ادو. و

 " ن رم أا "   نذا ا  رددا راتر ال أو ،ر طا إ ر طا

  رس ار رب طب أردون.

 رة، أم أن ادود ا رج داا  روج   دن ا ل  ل راد و دو

  وارات ادوو   ارب ؟

  ل ن إ وق ا وا واظ  اظ  او ا؟

  اطب ا  و ادا.. أ اظرات وب ر ار؟    

"رت "ارن 1در اذ أوا وا رواء او .و  ت دةد ر  نرا

او  دا  ،را أو دز، أو ار ادا واوم دن  و رأي 

                                                           
1رن اا   وىا رأدول ا دتا رات اول ا ريس اا ر ترا ا وت اك ا ر 

و ، مم اا إ وأ  ون د  رب اط ن نررن ار اذ أوا ا روم ا أن رة إدر ا
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)،ن " ارب ول ووف وال و ظ  و اوق، وادع ن  1رورون(

ر   أ 'ا ا'  قط ن  ذا ا  رةذه ا تد أو ،

وذك ء ر و  ال ا ر ن  اوت ادة واوى ار  'ام ار'

  ).2ارى".(

 د إ ،رت ام ا و  لو ء ا'رم،  'اا  ونرا  وم  

  ول ،و رج  قو و  ظ  ربا را ا زروط  اا

اذي ن دا أ ر ،د أن اوب ر ار د أن زم  -و اوت ادة -"ارب

 مو ردان واوق ادودة وا ورة واواق اوا راطد ق  رم ا

 دوا واس أرض ا ن رر ادارك او ."...ؤ  مك ا د د أن ون وأا

ن او" رارة ررادة ار ا  ذيا   كن ا راوح (ما) و دةت او

  )3طق وا وار اددة . و ره ارب  ره ا ارا."(

و دا  ظر ارب ار  ل ردود ل أوك اذن و ن  د، أء رم 

رب  أ ،ول  " ردد ر ارن  ارة إ اوات ن ادئ أوال ورات ا

وارت ار اق، وازدوا ار، و"ن س"...، ل ذك و ن ك ا ازو .رب 

  ))".4 ادراط "ون س" د  ون ان إ اط

أن ادراط و  ن وق ن، ون  اق  ادم  ))5ذا  ون

ت واوز  وو إ اط ،ت ن ق ان ن و ظر ارب، وإن وا 

راطد در ومذا ا ربإن ا .م ادا  نواط  ر  م ن و

و  ادان ا.ول ام د ام ن  إ ق در ارن ن أل 

  ولا ل ،ون1996  ر نِم اّ لا  ن دوى " أن 

  وات أو د ق إ ن زنا .ط .نزن ا ود  ن أود د د د

  ). اذي ه ارب  ام؟6وده ا ز ول م وم"(

                                                                                                                                                                                                   
ر ار دا و ن ومذا ا راغن إ ظر ن  ،ما  دةت اوا  ا ا  ظرا طرة

 ن رات ما  دوا ررام اا ل–  ل ادق ا–  وم" ،(ديا) وا(...ا راطدر اد

ري إر ار ا ن رق.ص ص.ا در"وا 110-111.  

 1وون (ون)، "او وا ،1999 ،"ر إب د ارم د، م ار ،دد 354، 2008،ص.ص.69-68

2 ،"م اظا  دةإ راتدام ا"،(لو) ون1996 ب، طت اط ر ،2 ،1999.294.ص.  

  294. ص. 3

4 .294  

، وأد أر ء ا را   ،(58م و أر، أذ   ررد دة  1927-2008و ول س ون(  5

  169 اف ا ن ارن ارن. وأر  رف   أطرو وان دام ارات.

6 ،وا طا ،"دام واا" ،(مد ا) ن2000 .دة، صل. وت اوط ،57.  
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ن اوم أن ان ارن ون، ر راز اث ارة  ظم دان ام، ل اظوار    

ا ا ر اه ام وا ، أق اول  دة طت  ود  أن. 

" رب دا ع ط ادا ن ول ن أم ات، ك ا ار ون "دت

ر ن اودة إ اول وإء ادن ظرة   ر ،ن   أطرو و " د دت 

 أو ور  اود ا ودت ارب ا ءت ن آ ون ام، و ارات 

ا را  دن".(اررن ان ا ر1  ن أ ،دد نق، وا  ل را بو (

 ا وا وا وة اا  دي اا و " ول رارا وا وا

ا ؤرب وم ا ضن ر  و ،م اا  م)."2(  

ورق آرات ال ا  ويدي اا " – ا ،وذا ،ا ،د  - اؤو

  ) 3 ات ا  ون ارب".(

 " ،را  ن دروس  وب مرد ا بس ا  ز ت أنرب ان أ لو

ا رب، وأ   ددة وزاا   ردة  ل ف وا ون ار

)" ن4   تدذه ا ن ل"   ،ذاريإ و ل   غ ،را و.(

 ر -وا  ا رار ادم ا  رن".(آرد واوا5ن ا(  

 ن ل ظرة ارب ا أورد  ،ن م ات ار اذي زر  زد ن 

ال، أن ام، و س  روج  ام اري، م  و د  ادوار ا رار. وأن 

أ ظو زه رد  ظوذه ا نز و تدا وزا    و

  ور. ول ذ  ل ارب  "ادي". 

   

                                                           
  .169. ص.  ،2 ،1999ر طت اب، ط1996  اظم ا ،"ون (ول)،"دام ارات إدة 1

  .169. ص. 2

  .169. ص. 3

  .169. ص. 4

  .169. ص. 5
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م اق واس اأ    و ثث اا  

            

          ولب اطم اا دى أ مق واا ز  

  

. ق ام د ام ن و" )1( ِقاْم ِر مُ ت" ِإ  ّ رول ا  ا  وم ل

  ) 2، را إ طب اطرة."(ن اطرة، را إ طب ادن ذ رم وو دن،

ادا وف اق ادور ط د ارن ظ ا ،د م ذا ادث ارف ن أ اوة 

د و ن ادات ا دد ادن واق. ول  اري اذي رض ، ارض 

ق ن ادن". ط  ان وا"  ذذوا ن اول  ادن ق واول ل ا

ورز  و م  ام إ "ار  ذه ا   اول او"؛ وو  اره 

) دو اؤل وا  إذا ت دس  أ، أي  ور 3"دل ف ود  دل وة ودد"(

واب ار اذي اذ ادا ار ادادا ر ، أت  ادن ن ا ان، ر

  ط  قد  لا  ،ظره ق وبط و  وط ،دل ان أ وو ،رأة ط

  ر ا د ود؟ 

ذأ  مرث أ ،طو و  ت نوء واا  ب أو ند قا  م

 دى ر  قا وا ر" مو م  .و  نة ا ظم ء ندن ا م

   ،فرث ادا   ورد ق" ارم ا" رة وا ،ط و ،مو ،"ا ا

أي ت اق. وذا وون د وا "م  ادن". وزم و أن " اق ل اق"؛ ''

."ر ن رورا ا ر أو  

و   ن ول ن اء واون د ذروا "ظ ادن" ن ن ا ارور ، إذن 

  م ق ظ نن او ن ل أ رذا ا أن رى ط ،ند  

- ، زءا دةون ا  ندن ا زءا قون ا  ذه ا" وا أن أن  إ

 ."ا ب ارا ن ا را  قا و  مد ن وا م أنز ،ذو

 . وأ  ،دا ظر را وة إذا د و  

-  أن روا وإ م أنز" ،ذدن؛ ود وا رظ اق و ا رظ ا  مد  وا

" و لا  ذه ا رادأن ا وإ (...)،رور  ت أ ن، إد قا  ن  

                                                           
 1  د وردق ا ،زرا د ا ن د م "ا  رةث ادن ا ر ن  د ار ا" ن

 غ، اا ط82 مث رد184، ا. ثد وو .   

، طوت اء ج،اوو ارو راج ؤت ام د ام 2000ن (د ام)، "ادل اون وام"، 2

  .607.ص. (siraj/net)ن.

3  قؤال ا" ،(نرد ا) ط،"را دا د اا 2000ءدار اا ،را ز اررب. ص. - ، ا51ا.  
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 ذه ارة، ءل  ول و ن ف  د  م ادور ط ، ال  أدره 

  ونوء واا  زمذي اف اذا اد"، وظ" ،و"اا" ل ن هواردة أا ا

  .،وا و زاونم د

ار  دات،   ادا رض أن اون  ز وا ر اق زءا ن ادن  و

ن اري  ال د اون أن ادن ظر إ ن زاو اظ، أي "ظ ادن" و ن اق 

 م" اا أ"  ندن اط  م ."قظ ا" ل ،رةداس ا  أ 

ري ا ظ؟ أ  تن؟دودن ا زءا  قا   م  

ل ادور ط أر اء واون  اء اف، رم ل درم وظم طم، اذي أوا ت 

  ظ ظرم اد؟

وط وو ، د ذاا  رين ارن اا  ا "رد "ال ا ،م ق ا ،

  ل ز؟

رك ال  ذه ا وأ ،  ،ن أ إ ره اددي، وأ ا وادرة 

.ن اد قا  ل فو ،ا ا ذه ار تن ط طر   

          ب اطن " ا"ق اا" إ "ردق اا  

د ادور ط د ارن إ اص ن ادات ا ر ف  دون م  اق، 

ا ل، اا  ،و  

 ولد ارةاظر اظ ا ندا  لا  

أذ و أن "ارض ن ارة و  ر أداؤ ن آر و  ام و اول  أورده 

  (...) ا و ا  ر اذه او ،ُ رىل أ إ  و ل ان ا  

 ،و رون ا ث ،رذه ا و بط أن  ن  ا ."ر وإ ،رظوا 

  أو ظ  فد وار  و ر نت او لد ذا ا و

و اج وا روح ارة ن دو. وذه "ار او  ذات ا اذي و ظ 

و ." د "قا".ؤد ن وك  قذا ا ق دى  رةأداء ا  ون ذا  

 د اال اظ ا و قا  لا  

  ل د وول اون ا د أن  أ  .قوم ا راراإ ذه ا  د ط

  ر'' ل" اا  "َأر" و   ل، أوذا ا  "ا"   ل

" ا ا ل ارء واط". وال، ص ط، أن" اق ت ت،  زدات  رر 

)"دو وذه ا وم  رورات  وإ ،ر  ا وا 1 .( ب  قا  ذاو

  رف و ان، رورات وت ط ت.

                                                           
  .54. ص.1
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 ثد ادودةا لق أا  را  

إذا ن اف اطو ل ال ا أر، و  ا وا وارو وادل، ن ره 

و ر م رىل أ  لا و  دودة لأ  ر "رى ط  قن ا .

   ،"ق " دد أل ان".

د  ء  ل أذ ط دات ا اواردة أه،وا ل ن ر  اق 

ي َ دب ارع إ وأر م  ،ن و درك ق،  را، أ  ق رة اد، أ

أي ك ار او ا د أداء ارة  ان ام   ن ال ا و إ ل 

 لأ  ر  و ،دو ا ووم ا  رورات قوا .ُ  ل ، و  دودة

  دد أل ان.

"أداء ارة" أو ل " ار او" أو ل ال اواردة أه، واء  ل وء  دو أن  ن

  دد و ،" من او "ا ذيرد ان اص ا  ،"لل أ ول إن "ا 

 ردي"؛ وص اا"ؤدي إردي" اد اول "ا دور ذيردي" ام اا"  قط ت

 اق   ارا او اظر دود ام ر ن رج ن ادة؛ "اق 

اراد  ا ب، (ل إن)اق  ل ال، ول ت ارد  أو  واه ن 

طب...ن ظر ن اظم ر اذي ط ن طرق ره،  و طب ن  ن ازن اذي و 

)"...1 .(  

      ،ا ود او  ر و،ردا ر  ،ت ا ذا  ن ظرض ا

وظ" ،وام ا ل أراد  دل ت  ور. وا  ن اراد 

)" رادا و ا  رر اآ  ود لأ  نرن وان روح 2ا طوا .(

ار ض ن از ون واد.   إذا  ال، د ارد ن ث إ  اوظف

ن ار ق  ام ود ت ن و أ  طم او  ، ادي ازوا ووا 

واد أو  اوا ت أو اف. ر إذن ء ام إ ال  ادة اراط ا م،

اد ا  ودم، وود وم و اص ا د وآرة.ذا ود ع د ان 

. مإ ردي إم اإ  مو ن روج نوَة ام د  

د اردي،   أ ن رح، رادن ال  ادور ط ظ ا، أن ل دان اق ن ا

 ا ن ا د اا إ  ،مو ن ما  مؤ نو  ن 

 .دن و دارة ار او ،ر "أ رد ،"د أداء اد اردي اذي  درك 

 إ و و كدر  ذيا د اأداء ا د ،" قأ"  و و رآ إ،

 ت، إو  زة رد ك إرادةر نو ، ردي دانق و ن ق ن . ر إو ا

                                                           
  82-83. ص ص 1

  .446،دار طس. ص.1916اوا (دل)، "ادة   ام"، 2
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أر  دانو  ، رأ  ك إرادةرب، و ظرةم اا  ا وراز ا

.ء ا إن  

واّذن َروا ُم َأوء ٍض، ِإ}   إ إذار ر و ن ارط وط  از ن ول 

ر دَِض ورَْا  ٌَ ن وهُْ{ ل، آس  ).73(اا ن؛ وار ا ن سوذج ا

 ض إ ل .ريذ ب  ء  ل ف و ذير اا دل؛ أء اوا  

أب ام ن ان  ل زن ون  أر  أرض اوا وو د  ،ول رره 

دا أ  فق اط ن  لو ال، ون ا  ض م   دي رأ ل .ن

ع اد ون اوة  ام. وا اء ن ق م ان ا ر  ود 

رض ر  اوى ا واري ر ددان ارض ون ، و أر و  ز ث ا

ن ث إت در. وب ك ا وذك اد ار اذي دد ارض، ذا اب و ار 

ا /(اق ا) ذم ال ادي ا اطوب ر، واذي د  أن ون 

  اون م أوء ض.

 ثب اطا  وم ا نظ وم ا طإ   

 د أوا طا ا ا ظا ن ا   

 ا  و  رم اا ا  ن د زو ، را   ظروف اا

 ر طق او إل أم ا ديريان ارن ال ا  ا. با ر إ

ا ت ن ورا ن ؤد أ ط اول ن ا ا  ارن ان اري ت د ت 

ول ارى  ردي اوع وال ادإود ودد   و   ، اد اذي ؤذن را واش،

زرا طا  نن واء اززاع او و اذي ؛ ول اا س إ ود

 ؛ب رات ازدر ادي

و  و ري ودي ن اراع اذي ن دارا ن اذاب ا و ك ا ت رض 

ل واص ام ا  ولر اا  ط ت ك اص،و قطن ادة ا 

  واروح وات اطوا ،ررا زت اط ،لد دور ا د آل إ راعذا ا ن ،

  ))1ب اداع وار، ووت ا ا  طرق دود.

ل  ر آر اظروف  ك از  ون  ن ا ا اط  م اول

 . رزت ا را 

وم ظرون و دم ام ال اط ،د دروا  زم " ر ا م، د ء اذاذ

  ن ارى. ذك رأ دم  رض ادث ن اد  إ  ام وان، أن روا

                                                           
، وزارة اوف 1986، 259ن وان اطب"،  دوة اق، ددا (د ن )،  ارن ان اري ن  ان دو1

ؤون ارب.-واا  
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ار  ظ .رأ أن د ار ظ ادن، وظ اس، وظ ال، ٍوظ ال، 

  ) 1(."وظ ال، ود زاد م ظ ارض

ذا رت اظروف ر اظروف، وأن ض ن رى ام م ن د ض  ن وا ، وأن          

 ام ور ووز  وف ا ا م ودوا  وا  زرم اد، وأن رأة 

 را تأ ا و  ندا   نون اأو ت ادورج ا ن واء را

دا ،ل وول أ ن ال ام و ،ن درا دوى  اظ ا طت  د 

 د را ل ن نراج ا فل ا ر  ن وضق اأ  ،ث

 ن ث، وع وارض. اا  نن ا نر وا  ءم ر ن  د  

ل اذ ادر  وم اظ "   اه  أن اظ   ا ط،    

 ن ا إ رورة إأو ا ا   ء؛أو ا ول ا وإ ،دوا  قراوا ،ا

 ول ا؛ س اود إذن ظ وص ا ،ل  ول اء وا ر 

راق اة وا ا وارد  اواء، و ذا ن ا    اف واود 

  )2اري." (

       ءل لو  ذا مر  ،طرُا دو مد ال ا ا  دات اؤا

 را  ل دام اوا  ذا ؟دة اا رم إا ن أ ،رر اا دود

س واا ل، ود واوا ر واا م، وم وام وا د ذا رب...؟ل وا

ام، وش ل وت إ...؟ ذا  م ن ة د أن "ظ" ذه ارة  روف اف 

   اراث ا وا؟ م ذا وذا؟

 طف أن ر إا     مد ا موت  او  ول نل  ،ن أ"

  ).3(ز در أن  ع  ر وأن   آل إ ع إن م ض طب"

 ن  و ر أن  رد" رب اط ول ،ظ  ط   رد ا

  ). 5(ل   ظرم ت    "ب ام طب أرى م طر م "و). )4ذا وذا"

   

                                                           
1 ،"روا ا  ظرات" ،(مد ا) ن1989 طم  -، دار اد ا مت اؤ راج روا وورب،اا

  .55. ص. (siraj/net)ن.

2) رددة، ادا طا ،"ووأ ا  ر وث" ،(2008.ص ،را ؤ ،زء ا97، ا.  

  .67. ص. 3

  .55. ص. 4

  .67-68. ص.ص. 5
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 قا طا ا ا ظا ن ا   

إن ادارس و ال  ا ا  أق ادار واب ن اؤال ا ،د زم أن 

ط ن  ن و ن وأق، وا  د ن.  أن اب وار و اراد، رر 

 أن رف،و...، وم، واوا ،و ا وذا او ، رذل وا ذا ا دد ث

ددة اوا ا ون اب، وواد أدى ا ون ف ا ن قل وال ان أ دن وا ث

ك ا                                            .ا رؤس اق وا  رزل ا .فن ا لف أا ر ل

   دارب ام ا دد بإ ذا وإ ه دو ور ن م  بط جؤداه إ ،"لوذج "اا

 ء  زر ل واع رب طا طوا ل ارال ا  "ر را"وذجع ا روط ل

  إ.  إ زداد اؤال ا  ل  ر  .زِن

ن  ا او، ا ن  ،َوا دة،  وإن ام ا اار وال أن 

د ار ،و رورة  م أول ا ،ن أل طِر م  و اؤال ا اذ

،و و ر ا ر اا دد َد د  وت اظرن ا ل راا ذا

 ظو نو ،وا ن  دير ا.و  ل أ ا دام اا  

       ن ا ،طا  ز  دا غ اطرورة ا   و ،و

ا، وم ار ارك، د ن أن ب أ ذه ا اط  ،واق طب 

ا ا د وا ت اؤ   َ أ ر أ  قم وأ ن 

  ان. 

 وذ ون اا  ق اا  راب اطا  

رط ددو   تواب ا  ء  إذ ،رد ا لن دا م إذن ر ام ا

وذا ل ا ارم " وف ر ا"1،  ط ر ا "وار إّ  ق رم اقا

 ام [ت م رم اق]". وم ا ازز ام  ق رو ارم، ل ان ون 

  ل ،ندب ا ن قا} ِإوك ََ ٍُق ٍمظ{)2    قرع واا ذا ا.(

 ت ا ذاو .ود نؤا     ،را ظ قا ظ ،مو  ا

 ، ا ر وو د اا  عل ا ت إ ل ن وا  رصرار و ن

  دد  ء اء ر رول ا  ا  وم ا ل ادن.

ذا "اطق م  ان" ر ن ر وو رف م ون ا ن ل رم د وش  

 د إدة ا ن درج ا ا وم ا ن" رى دل ن إدور ا ند، ودة رب ا

ام، ون ق اد إ  اد وارة". ول اوار اذي دار  ل رم ر أدم أت؟ 

  .))3ل ر" ، ون ان د اواد، م ن ض ر أدم  أم" 

                                                           
  .124،اد ا، دار ن. ص. 790اط، " اوات"، 1

2 .م، آ4ا  
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اوف  د ذا (د  طب=ازة وا ،طب  ام  زن ا)،ن (د  

  طب = ر ا"ن" اددة و ا دل ا"أ" اردا)؛            وم( د 

و و ر  ءو ورب =اط     د)ا ؛ ا(ر

طب= دد ا  وود ا ز ول  ث أ ام وان )؛ رج اد ن دة اد 

إ دة رب اد (د   طب= ل  ررن اود ر ا  زن اداد 

ا)؛ ون ور ادن( د   طب= ذم اور  اطق)؛ دل ام وو م اد

  ؛( ن إ  وم و ، م إم ا  ذيدل اب= اط   د)

رزق اا  و دا راق ا لن أ=بط   د) دء ا ويدي وا

 ة ارءل اب= اط   د)رةا م)؛ ورات أوط ن نروا ا

  م طار  رض، إوات وارض ا رو   وزم ا   لص اوإ 

  طب= ق ان، وال،  ارا اد)؛ اون د اواد (د

وال، وارك..). ول ذه اد ا وأ ت ن وع ات او ا ت 

ط  أ ام،  وإن ود  ُن ت و ض اراد ل ددم أور، ذا و ذه 

د اا ا و غطق اأ  ،ظروف ز د تدا  بط  أن 

   دو     ظن ا ثدا أ . نو روط إ  ، ا

  ب ادم. 

  ء اد  اد ا واد ار  ادج ب ود ول د 

 ن اا   طق ذيك اذ ،و   لا ن اا ر   ذيد اواا

ددت و ذم ال ادي ا، ان  ا ادو وارو ا  م 

ل واا وا  ردل.از و ا إ  رب وم، إنو  ن ؤال ل دا اُ 

طار ط أر ؤال ل اد .طا  ق  را  

   

                                                                                                                                                                                                   
،ا طم، ارال إو اد أ ق ،ثزء اري، اطر ار ن د ر  ،"وكل وارا ر ريطا ر"(3)  

 ر، 520ص رف1962،  دار ا  
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را د را دءا ،و ء دةإ  ظرا ا ن ا أن و و  س 

  و سن ا ذا وإن.نرا  رةو و م إد ا داداا ،ا وا

 ،ر دار  ن اد طرد وةزا دا روا ا ط ا ت واا  دو

أر ل ب اف   وب إده  درم ول ادؤوب  وم ادن ا   و

  أ ،م  ّن ل  ام واوان واؤت ادا ا ود دم.

  ظور ا زال و وب اا  ت ا ر طربا را ط أن واوا

اداد د ري  ذا اك. ول أذ ذا اطب را ن أء ا دون  ان 

  وم،  ل ت ن م، إن م وان ورم ن روا وون دوو ادا

 .د ا  ص د ،ندا د  

 دور تو ا وت اا  دذه ا ب س إ ور راذا ا ون  دال و

  ط ا م ،"داد او "ا وا رد دات  ندل ازذي اا دد اا

و د ردده ر اد  أر   وا اس، ك  رض  ا  دار و ن 

.ا وا رال ا ن دام ان ا لوا  

   ن، ارن ارن ا رل ان أ دم اا ظرون إ  ،مدا ت اا  نرؤ

وت اوب ر ار س ظرة إم، اذن رم ادوو ر ل ط رر 

 .دوا رووب اك ا وة در رون أ ل ،م ار  

  زال  ن  زةت اوا  ن ، زءا أو ،ا ت ا "ظوظ" ن ءل

دوو ادا، وان ن وض ظ  زات و ا ،وّ و طر  اد 

دول  ارب ا  ن وابأن ا   ، ا وا ردول ا  نو ،و

 ظوو  ن ل ت أنطا وا ،دا ن ا  رت أأ ا ،إ

 د ر د و ا وا. وم ردد  د ز  وان 

 بوأ  وق ن وت  .ورووا ررب ادى ا ك ا   

ثا   

ن ن ل درا اق ام ظور ادا أن أورو ت  ادادا  ل  رت  --1

 م د  د دال ا  ،نن رؤ ل اور ا طف ا ط

 ذات، وول ا  ورذف اه ا   

ءت  ار  رأس ام ادا ،ر ظور إ ن دال ادو، اب  ار  -

 وا روا وا دوا ا  رو ل أ  رو داا

 ور؛

- رم ا وأ ،رو ا ن ا تل ا ول إوا  درا ره رل اا  ز

 وده در  إداث ظو أ ب طت اوا؛
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 ام  و  إ ل ار اذي ر  ن ل ر" د"، واذي  -

ا ر ؛را داا   "دةم "ا درك ن 

ن  ذا ار ادي واظ  ، اؤرن واد  و و م واق   --2

لل ا  رذ را  أو رذات اا  واء 

- ا ران وا رن د نرو   داا قوا مت اُ ذيا رن ا

 ؛

ار ن طرف وش ارب ادا وب ر ار، وول ان ار  ن   " ْم"  -

 روات اوب ارة  و وة؛

ر ن ات ا دا ،ن ل أو  م اع ار ار آن ورن ا -

 ت ام اط تر  ا ت إذ و ،داروع ا فل ازا

  ا  م ا س ل اإ دات، وأدات وار واوا

.ق،...اط ل م 

-  و ّ إذ ، ا ظو ء ل "دن "ا ا  دال اا دود 

 دق ان طر د دوا   طا ا ظرن أن ارد ا ور طدا 

 .ك اذو  

رو رات ادوو ادا رج دود  أوت ادرا أن رة د ارب اردة زت —3 

  ل  ، ظورب و وقا وا  ظل ان أ لا وا  ،ةا

م ذام، وا  

 
 وظف ام  ا ن أر ا  ام؛ -

-  ل ا ما ررا م؛ة درار ادم ا  و ،را 

-  رو  ت دوظ ن طم اا  ا روة ودام اا 

 و، و رأ س ان ادو ار ن طرف ارب ز اوت ادة ار؛

- ا دا ف ا ِم و   د ب د ل  ودول ا 

 ود و ،ر  ام ار؛ 

  

4—  ق ام واا ظو ورا ر  و ا  روط أن درات ا

ذاو ،و ظر 

-  ظا إ رت ار ظت اد آ ر اا  ؤال اا  ب

 ادا ام، أو اول او ارب ، واذي اذ ادا ادادا ر ؛

ن ا أن و أداء ار اد ون در  ر ذا اداء ن أق  و، وأ -

 اق  ر  أل دودة وإ  دد أل ان ردا ن أو ؛

-   د م، وُ  قدة أا  ل م إء ا ر  ن أن

 ودم، ورك إرادم ا رع او ا ؛
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-  ت اّ رف وو ل ن ،ون اا  و دت ا ا س ا

ا ال ر ن ر رم د وش رى، وات أ ون وذ دى 

ر بط   دز  ما د أ  . 

 
  وت ورت اث

ل اوو  ار ادا  را ر، و  در ن د دا ار ،ا -1

   ادة  ن ب "ا  اؤن "؛

او  درا ا او ا اطت أن ق د  ،  ادول  -2

 و دو َ إ م ادا ار؛ا ،دة  م وأق 

إدار أث و رورة رط دن ان   ن آر وْ ِرف ن رم  -3

 اق او؛

4-   ونا ر  قم وأ د   دا ن إدوة اد

م، ِإ ق بط ر طر م أو أ و ن نز  ً ت أ 

.م ام ر 

  وا و اوق                                                        
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ثا را  

 وا طا ،"وا ري إر ار ا ن روم ا" ،(ديا) وي2004ا  ورات ،-  رب، ودارا

 د- .سو  

  ، ازء ا ،ؤ ار.2008ادر" ،() وث ر  ا وأو"، اط اددة، 

  ،اد ا، دار ن.790اط، " اوات"، 

ارل واوك"، ازء اث، ق د أو ال إرام، اط ا،  دار  ر اطري راطري(أو ر د ن رر)، " 

  .1962ارف ر،  

 ا طا ،"روم ا" ،(د ا) رويء2012ادار اا ،را ز اررب. -، اا  

  س.، دار ط1916اوا (دل)، "ادة   ام"، 

دد ،قوة اد  ،"بطن ادون وا نا  ن رين ارن اا  ،( ن د) ف 1986، 259اووزارة ا ،

ؤون ارب.-واا  

  .2006اري (د اوب)،" درات ر  ادا ار"، ارة ، دار اروق، 

  ن. -، روت ،2011ر ورج ن، 2005(آن)، "راد ددة م م اوم"، ورن 

،"داد ا" ،(نآ) نور1992 ،ث ورأ ر ،1997.  

 ،"وا وون، " ا ونو1999 دد ،رم ا ، د مرد ا بإ ر ،354 ،2008.  

، ورات   ،2004 دم ب او" ،وم ار ن ر ار اري إ او"، اط او ر (أن)

  وس. -ارب، ودار د - ي

،"را دا د اا   قؤال ا" ،(نرد ا) ا2000ط ،را ز ارء، ادار ا - .ربا  

ن  ازر (ام د ن د ا)،"ر اد ا  ن ر ن ادث ارة  ا ،"ق ادور د

  .1989ط اغ، اط ارا ،روت، 

 ،"م اظا  دةإ راتدام ا"،(لو) ون1996 ب، طت اط ر ،2 ،1999.  

، طوت اء ج،اوو ارو راج ؤت ام د ام 2000ن (ام د ام)، "ادل اون وام"، 

   (siraj/net)ن.

 ،"روا ا  ظرات" ،(مد ا ما) ن1989 دار ، طراج  -ا روا وورب،اا  

 (siraj/net)ؤت ام د ام ن. 

  

  


