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فضاء املئذنة يف رواييت الزيين بزكات وكتاب التجليات جلنال الغيطاني
ملخص البحث
حتتٌ " املئرْ " ١يف ايٛجدإ ايسٚح ٞاإلضالََ ٞهاْ ١خاصة ١هٗةَ ٞةٔ ايٓاحٝة١
ايد ١ٜٝٓتعبري عٔ إخالص ايعباد ٠هلل ٚحد ٙال شسٜو ي٘ َٔٚ .ايٓاح ١ٝاهلٓدضة ١ٝتعتة
َثاٍ يًجُاٍ املعُاز ٟاإلضالَ .ٞهُٓر ْشأتٗا األٚىل يف ايعٗةد األَةٚ ٟٛإىل ايٝة،ّٛ
عسهت تطٛزا نبريا .يف هٔ ٖٓدضتٗا َٚعُازٜتٗا َع تطٛز ايعصةٛز ٚذذٚام ايشةعٛ
اييت دخًت اإلضالّٚ .نرا اختالف ايفسم ايد ١ٜٝٓاييت عسهٗةا اإلضةالّ هكةد زتةت
بصُات ايهٌ عًٖٝ ٢هًٗا املعُاز .ٟنُا تعددت ذتاؤٖا هٗ ٞاملٓةازٚ ،٠ايصةَٛع،١
ٚاملئرْ ،١ذتاء تضس

يف عُل ايثكاه ١اإلضةالَ .١ٝهةال رةس ٚعٓد ةر ذٕ ذصةبا ٖةرا

ايسَص ايدٜين ٜشهٌ حصٓا ي٘ ذبعاد ٙايسٚحٚ ١ٝايثكاهٚ ١ٝاالجتُاع ،١ٝمتتصج ه ٘ٝاحلكٝكة١
باخلٝاٍ .هكد اخترت " املئرْ " ١ذشهاال عد ٠ذهلُت ايفٓاْني ٚاملبدعنيٚ ،ايةر ٜٔتفاٚتةت
ذعُاهلِ ْٛعا ٚنٝفا .هٗٓاى ذعُةاٍ إبداعٝة ١اضةتأ ست هٗٝةا املئرْة ١اٝةاٍ ايةسٚا ٝني.
نسٚا( ١ٜايصعٛد إىل املئرْ )١ألمحد حس ٚ .زٚاٜة( ١اإلعصةاز ٚاملئرْة )١خلًٝةٌ عُةاد
ايدٚ .ٜٔزٚا ١ٜايهاتب ١ايطةٛداْ ١ٝيًٝة ٢ذبة ٛايعةال املٛضة ١َٛبةة(َئرْة ١زنٓةت بةازى
 ٖٞٚ )regent's parkبايًغ ١االجنًٝص ١ٜتسمجت إىل ايًغ ١ايعسب.١ٝ
ٚيعٌ مجاٍ ايغٝطاْٜ ٞعد َٔ ذبسش ايسٚا ٝني ايعس

اير ٜٔاحتًت املئرَْ ١هاْة١

يف ذعُاهلِ ايسٚا ْ .١ٝظسا الَتالن٘ طاق ١ههسٚ ١ٜإبداع ١ٝنبريٚٚ ،٠ع ٞبفًطف ١ايةاا
اإلضالَ ،ٞمما جعًٗا تتخ ٍٛيف بعض ذعُاية٘ ايسٚا ٝة ،١إىل عةا َشةخ ٕٛبةايسَٛش،
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َٚهتٓع باؿكا٥ل ٚا٭غطاض ايتاضى ١ٝاـف َٔٚ .١ٝبني ا٭عُاٍ ايطٚا ١ٝ٥اشلاَ ١اييت أبسع
فٗٝا ضٚاٜتا (ايعٜين بطنات  ٚنتاب ايتحًٝات) ذٝث أظٗط فُٗٝا ؾعط ١ٜنبرلٚ ،٠قةسض٠
فا٥ك ١عً ٢تطٜٛع أغايٝب ايتعبرل ايػطز ،ٟنُا أظٗةط فُٗٝةا اٖتُاَةا نةبرلا بايفهةا٤
ايسٜين اإلغ َٔ ،َٞ٬خ ٍ٬فها " ٤امل٦صْ " ١ذٝث جا٤ت يف َؿٗس جسٜس ررل َةأيٛف
يف ايٓكٛم ايطٚا ١ٝ٥ايعطب ،١ٝا٭َط ايص ٟجعًٗا تتر ٍٛيف أعُاي٘ إىل أٜكَ ١ْٛتعةسز٠
ايس٫٫ت ٚاملعاْ ٚ .ٞتتُٝع عهٛض ررل َأيٛف .فكس ْكًٗا َٔ اؿٝع اؾغطايف املتٓاٖٞ
ا٭بعاز ،إىل فها ٤خٝايَ ٞطًل فػٝس ت٬ؾت ف ٘ٝاملعا ٚاؿسٚز ،ممةا قة ٣ٛايٛظٝفة١
ايؿعط ١ٜيطَعٜتٗاٚ ،ؾس َٔ عهس غًطاْٗا فتطاٚيةت عًةَ ٢ةا ذٛشلةا .فٗةٚ ٞعًة٢
ايطرِ َٔ أْٗا تًس َع املػحس إ ٫أْٗا قس باتت يف ظَٔ ايعٛمل ١أذس ضَةٛظ ايكةطاع
اؿهاضٖٓ َٔٚ .ٟا جا٤ت ٖص ٙايسضاغٚ ١اييت ما َٔ ٍٚخ٬شلا ايٛقٛف عً ٢ايهٝف١ٝ
اييت تعاٌَ بٗا ايغٝطاَْ ٞع فها ٤امل٦صْ ١غطزٜا.
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ABSTRACT
The minaret Occupies a special place in the Islamic spiritual
conscience, from the religious aspect it is an expression of the
sincerity of worship to God, alone with no partner. And from an
engineering standpoint is an example of the beauty of Islamic
architecture. Since its first establishment in the Umayyad period
and to this day, it Knew a great development In the art of
engineering and architecture with evolution of the ages and tastes
of the peoples that entered Islam. As well as the different religious
groups that Islam has known, it has painted all their marks
(imprints) on its architectural structure. As it has several names, it
is "Manara" the lighthouse, "Sawma’a" the tower, and " Mi’dhana"
the minaret, names rooted in depths of the Islamic culture. It is no
wonder that this religious symbol has become constitutes a bulwark
with its own spiritual, cultural and social dimensions, in which fact
and fiction are mixed. The Minaret has taken several shapes which
inspired artists and creators, who varied their works in terms of
type and quality. The minaret took hold of the imagination of
novelists, in many creative works. As the novel (boarding the
minaret) of Ahmad harb, the novel (the cyclone and the minaret) of
Imad Eddin Khalil, and the novel of the Sudanese writer Leila
Aboulela tagged (Regent's Park Minaret) which is in English,
translated into Arabic.
Perhaps Gamal Ghitani is one of the most prominent Arabs
novelists of which the minaret occupied a high position in their
novels. Due to his possession of a large intellectual and creative
energy, and the awareness of the philosophy of Islamic Heritage,
making it turn in some of his novels, to a world charged with
symbols, and hoarded of facts and hidden historical secrets. Among
the important literary works which he excelled where two novels
(Zini Barakat and Kitab Atajaliat) where he showed in both a great
poetry, and ultra-ability to tame narrative expression methods, also
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he showed a considerable attention in the Islamic religious space,
through the minaret's space, where it came in new scene unfamiliar
in the Arabic fiction texts, a fact which make it turned in its works
to an icon with multiple connotations and meanings. And is
characterized by an unusual presence. He moved It from the
geographic domain of the finite dimensions to an imaginary and
roomy absolute space, faded away in it the historic monuments and
the borders, which strengthened the poetic function for its
symbolism, and tighten its suzerainty, then it overlooks on all
around. Although it did not give birth with the mosque, but it may
become in the age of globalization, one of the symbols of cultural
conflict. And here came this study, which we are trying to stand on
how Al-Gheitani treated with minaret's space narratively.

آزابٗاٚ ّ ايًغاتًٛ يع٣ أّ ايكط١ جاَع١ًف
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استهالل نظسي:
ٜططح َكطًس ايفها )L'éspace( ٤إؾها ٫يف فِٗ َسيٛي٘ ،يصيو وتةاد إىل
تٛنٝس أندلٖٓ َٔٚ .ا نةإ ٫ٚبةس َةٔ تكةس ِٜتٛنةٝسٚ ،إٕ نٓةا ْعًةِ بةإٔ ٖٓةاى
زضاغات نثرل ٠ذٛي٘ ،قسَت َٔ ططف ْكاز رطبٝني ٚعطبٜ ،ةأت ٞيف َكةسَتِٗ زعةا٠
ايؿعط ١ٜيف ايغطب ،فكس نإ شلِ اٖتُاّ بايفها ٤ايطٚا .ٞ٥فكس عطف ايٓكس ا٭زبة ٞيف
ايغطب فُٛع ١نبرل َٔ ٠ايٓكاز ايص ٜٔاٖتُٛا بسضاغ ١ايفها ٤ايطٚا ٞ٥قةاٚيني نةب
َكطًرات٘ َثٌٜٛ :ض ٟيٛمتإ ايطٚغ َٔٚ .)Louri.Lotman( ٞا٭ملإ لس ٚضٚبرل
بٝتـ (ٖٚ ،)R.petschرلَإ َةٝرل (َٚ .)H.meyerةٔ فطْػةا لةس جةٛضد بةٛيٞ
(ٚ )Geurge.pouletجًةةبرل زٚضإ ٚض ٕ٫ٚبٛضْةةٛف ()Roland Bourneuf
ٖٓٚطَٝ ٟذلإ (ٚ )Henri.metterandراغت ٕٛباؾ٬ضٚ .قس نإ شل ٤٫٪ايفهٌ يف
يفت اْ٫تبا ٙإىل أُٖ ١ٝايفها ٤ايطٚا ٞ٥يف بٓ ١ٝايٓل .فٗٓاى َٔ ٜصٖب إىل " إٔ ايفها٤
ٖ ٛأذس ايعٓاقط اييت ٜتأغؼ عًٗٝا اؿسث " ( )1بةٌ لةس ؾةاضٍ نطٜفةٌ ( charles
ٜ )grivelةصٖب إىل إٔ ايفهةا ٤ايطٚا٥ةٖ ٞة ٛفهةا ٤خةام (ٚ .)2يةصيو ٜتعةسز إىل
فها٤ات نايفها ٤اؾغطايفٚ ،فها ٤ايٓلٚ ،فها ٤ايهتابٚ ،١فها ٤ايًغ.١
ٚقس أخص ايٓكاز ايعطب عٔ ايٓكس ايغطبَ ٞكةطًس ايفهةا ٤ايطٚا٥ة ،ٞإ ٫أْٗةِ
اختًفٛا فٚ .٘ٝإٕ نإ ا٫خت٬ف اؿاقٌ ب ِٗٓٝذَ ٍٛكطًس ايفها ٤بةسْ ،ٜٞٗعةطا
يعسّ ٚجٛز ٖ ١٦ٝعًُ ١ٝتكة ّٛبايذلمجةٚ ١تهةب املكةطًرات .فٗٓةاى َةٔ اغةتدسّ
َكطًس املهإٚ ،أخط َكطًس اؿٝع ،أَ ٚكطًس اؿٝع املهةاْٚ .ٞإٕ نةإ َكةطًس
املهإ ا٭نثط اغتعُا .٫٭ٕ َٔ بني ايٓكاز ايعةطب َةٔ ٜةط ٣ايفهةاٚ ٤املهةإ ؾة٤ٞ
ٚاذسٚ .قس أزٖ ٣صا اـً بايٓاقس املغطب ٞمحٝس ؿُساْ ٞإىل ايتكطٜس بأْ٘ " ٜكازف
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نُٔ ا٭عاث اييت اطًع عًٗٝا زضاغ ١متٝع بؿهٌ زقٝل بني ايفهاٚ ٤املهإ " (ٖٚ )3ةٛ
َٔ ايصٜ ٜٔكً ٕٛبايفطم بني ايفهاٚ ٤املهإ يصيو ٜط ٣بة" إٔ ايفهةا ٤يف ايطٚاٜةٖ ١ةٛ
أٚغعٚ ،أسلٌ َٔ املهإ ،إْ٘ فُٛع ا٭َهٓ ١اييت تك ّٛعًٗٝا اؿطن ١ايطٚا ١ٝ٥املتُثًة١
يف غرلٚض ٠اؿه ٞغٛا ٤تًو ايةيت

تكةٜٛطٖا بؿةهٌ َباؾةط ،أّ تًةو ايةيت تةسضى

بايهطٚضٚ ،٠بططٜك ١نَُٓ ١ٝع نٌ ذهاٜةٚ )4( ."١قةس اغةتُس َٛقفة٘ ٖةصا َةٔ ضٕ٫ٚ
بٛضْٛف ايصٜ ٟصٖب ف ٘ٝإىل إٔ " ايفها ٤زاخٌ ايطٚا ٖٛ ،١ٜأنثط َٔ فُةٛع ا٭َهٓة١
املٛقٛفٚ )5(" ١قس ْتخ عٔ ٖصا ايططح ضأٜ ٟصٖب إىل إٔ ايفها ٤أسلٌ َٔ املهإ فٗٛ
" يٝؼ فطز تكٓ ١ٝأ ٚت ١ُٝأ ٚإطاض يًفعةٌ ايطٚا٥ة ،ٞبةٌ ٖة ٛاملةاز ٠اؾٖٛطٜة ١يًهتابة١
ايطٚاٚ ،١ٝ٥يهٌ نتاب ١أزب .١ٝفك ؼتاد ٖص ٙاملاز ٠يهة ٞتةسضى إىل تٛجة٘ كتًة  ،إىل
َٓعٛض َتفِٗ ٚض ١ٜ٩عاؾكٚ )6( ".١إشا نإ ايٓل ايطٚا ،ٞ٥يف ذكٝكتٖ٘ ،ة ٛذكةٌ َةٔ
ايعَ٬ات تتٓاغٌ فُٝا بٗٓٝا ،فإٕ ايفها ٤ايصٜ ٟؿًُ٘ ٖ ٛفها ٤ذسغ ،ٞىتًة

عةٔ

ايفها ٤املػطذٚ ٞايػُٓٝا ٞ٥ايكابٌ يإلزضاى .فكس تٛجس بساخً٘ " أَهَٓ ١تٓٛع ،١ػطٟ
فُٝا بٗٓٝا ع٬قات تٓاظط أ ٚتهاز ،أ ٚػاشب ،أ ٚتٛتط أ ٚإقكاٚ .)7( "٤نٌ شيو هعًٓا
ْػتدًل بإٔ ايفهاَ ٤طعَ ٢عطيف ػطٜس ٟبٌ ٖٓاى َةٔ ٜةطاَ ٙفٗة ّٛفةٛم ْعةطٟ
( )métathéoriqueنُا ٜصٖب إىل شيو ايٓاقس املغطب ٞعبساهلل املةسرطٚ )8( ٟمبةا إٔ
ٖص ٙايسضاغ َٔ ٖٞ ١قب ٌٝؾعط ١ٜايٓل ا٭زب ،ٞفإٕ ايذلنٝع فٗٝةا نةإ عًة ٢ؾةعط١ٜ
ايفها ٤ايسٜين.
 - 1النص السوائي وشعسية األشياء:
إشا نإ ايٓل ايطٚا٥ةٜ ٞعتةدل " أفكةا ذكٝكٝةا يةصٚبإ فُٛعةَ ١ةٔ ايتطًعةات
ٚا٫غتٗٝاَات َٔ ،خٛف ٚقًلٚ ،تكازّ بني ايٛعٚ ٞايٚ٬عة ،ٞبةني اتتُةٌ ٚاية٬
قتٌُٚ ،اإلفطاظات املتعسزٚ ٠املتبا )9( " ١ٜٓفإٕ ايٓةبض ايػةطز ٟيف ا٭عُةاٍ ايطٚاٝ٥ة١
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اؾاز ٖٛ ٠ايص ٟهعٌ املتًكٜ ٞترػؼ ا٭ؾٝا ٤قا ٫ٚإعاز ٠تؿهًٗٝا أ ٚقاٚضتٗا يفِٗ
نٓٗٗةا .فةايطٚا ٚ ٞ٥أ ٓةاْ ٤ػةخ ْكة٘ " ٜعٝةس تٓعة ِٝا٭ؾةٝاٚ ٤تكةٓٝفٗا عةدل ٚقة
خكا٥كٗا أ ٚغطز َا و

بٗا َٔ أذساث .فٝػتعٌُ كتً

غبٌ اإلناٚ ٠٤ايتعتةِٝ

ٚايتكطٝع ٚايذلنٝب ٚاإلبطاظ ٚاإلُٖاٍ ٚايتسقٝل ذتٜ ٢عد با٭ؾٝا ٤يف عاملٗةا اؾسٜةس
ٜٚهػبٗا ٚظٝفتٗا اؾسٜسٚ ٠وًُٗا كتً

ا٭بعاز عدل َا ٜهف ٘ٝإيٗٝا َٔ ظَٚ ٍ٬عإ

ذاف ١شات إوا ٚ )10( ".٤بصيو ٜٛفط يًُتًكة ٞؾةبهَ ١ةٔ ايطَةٛظ ٚايعَ٬ةات تتعةسز
ٚتتٓٛع َهْٛاتٗاَٗٓ ،ا ايعاٖط َٗٓٚا اـف .ٞعً ٘ٝإٔ ٜفض َغايٝكٗا يهٜ ٞكة

عًة٢

بعض أغطاضٖآٖ َٔٚ .ا فؿعط ١ٜايٓل ايطٚا ،ٞ٥تتأت َٔ ٢ؾعط ١ٜا٭ؾٝا ٤اييت تػاِٖ
يف بٓا ،٘٥فٗٓاى أؾٝا ٤بػٝطٜٛ ١زعٗا ايهاتب يف ْك٘ ،قةس ًٜ ٫تفةت إيٗٝةاٜٗ ٫ٚ ،ةتِ
بٗا ٚ ،يهٓٗا يف اؿكٝك ١ؼٌُ أغةطاضا نةثرل .٠٭ٕ تٛظفٗةا يف ايةٓل ٜهةٔ تٛظٝفةا
قاٜسا ،بٌ َٔ أجٌ َكاقس َهُط .٠يصا هب اٖ٫تُاّ بٗا خةاضد أبعازٖةا اؿكٝكٝة،١
ذتْ ٢تُهٔ َٔ َعطف ١ذكٝك ١ذهٛضٖا يف ايٓل.
إٕ ايعا ايص ٟو ٝبٓا ،عا ممً ٤ٛبا٭ؾٝا ٚ ،٤با٭غطاض ايهٚ .١ْٝٛإٔ ا٭ؾٝا٤
ايكغرلٚ ٠اشلاَؿ ،١ٝاييت ًْ ٫ك ٞشلا باٍ ،قس ؼسث يف ذاي ١اٖ٫تُاّ بٗا ،أ طا بايغا يف
ْفٛغٓا ".إٕ َعاْ ٞايعا ايص ٟذٛيٓا اٯٕ يٝػت إ ٫جع٪َٚ ١ٝ٥قتَٚ ١تٓاقهةٚ ١قابًة١
زاُ٥ا يًٓكاف ٚايبرث" ٚ )11(.اؿكٝك ١اييت هب َعطفتٗا ٖ ٞإٔ ا٭ؾٝا ٤اييت تبعةث يف
ايٓل ا٭زب ،ٞمتتًو ٚجٖٛا كازعٚ ١كتًفْ ،١عطا يترٛشلةا َةٔ ذةاٍ إىل آخةط ،فكةس
تعٗط يف قٛض ٠ررل َأيٛف ،١راَه ١عك ١ٝعةٔ ايفٗةِ ،٭ٕ ايًغة ١اإلبساعٝة ١بطبعٗةا
َطاٚر ١زاُ٥ا ،قس تك ٍٛؾ٦ٝا ٚتككس أؾٝا ٤أخط )12(.٣يع٬قتٗا بايطَعٚ ،ايطَع ٜٛذٞ
بايفهطٚ ،فل ض ١ٜ٩ش ب ٍٛضٜهٛض ز فة « ايعباض ٠تٛذ ٞيف ْفؼ ايٛقت إٔ نةٌ َةا قةس
ق ٌٝإمنا قس ق ٌٝبططٜكًَ ١غعَٚ ،٠ع شيو ٜٓبغة ٞعًة ٢ايةسٚاّ إعةاز ٠ايهةط ٠يف إطةاض
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ايفهطٖ .صا ايتُفكٌ بني ايفهط ايصٜ ٟػفط عٔ ْفػ٘ يف ممًه ١ايطَةٛظٚ ،بةني ايفهةط
ايصٜ ٟتأٌَ ْفػ٘ ٜٚفهطَ ٖٛ ،ا أضٜس إٔ أبارت٘ ٚأفُٗ٘ » (ٚ )13تًو ذكٝكة ١هةب إٔ
ْعطفٗا عٔ ايًغ ١بكف ١عاَٚ ،١ايًغ ١اإلبساع ١ٝبكف ١خاق ،١٭ْٗا يغة ١ضَعٜة ١عكة١ٝ
عٔ اشلهِ .ف "ة ا٭زب ايعع ٖٛ ِٝشيةو ايةصٜ ٟهة ٕٛقةازضا عًة ٢ايٓفةاش إىل ظةٛاٖط
ايٛجٛز ايعاّ ٚايٛجٛز اإلْػاْ ٞنُا تتحً ٢يف ػطب ١ايصات ،اييت ٖ ٞػطب ١ا٭زٜةب،
َٔ خ ٍ٬أقغط ا٭ؾٝاٚ ٤أنثطٖا بػاط .١إْٗا ػطب ١ا٭غ ١ً٦ايهدل ٣نُا تتحًةَ ٢ةٔ
خ ٍ٬ا٭ؾٝا ٤ايكغط ٣املأيٛف ١عً ٢مٜ ٛثرل زٖؿةتٓا )14( ".فا٭ؾةٝا ٤ايكةغرل ٠ؿعة١
تفعًٗٝا تتر ٍٛزاخٌ ايٓل إىل أؾٝاَ ٤سٖؿ ،١بٌ قس تتر ٍٛزاخٌ ايٓل ايطٚا ٞ٥إىل
ب٪ض ٠ؼطى َػاضات اؿه ،ٞأ ٚإىل َفتاح وٌُ غط غةطازٜب٘.نايفهةا٤ات ايسٜٝٓة ١يف
بعض ايٓكٛم ايطٚا.١ٝ٥
 - 2سلطة الفضاء الديين:
ٜتُتع ايفها ٤ايسٜين بػًط ١ضٚذْ ١ٝافص ٠يف بٛاطٔ ايصٚات تٓعسّ يف ررلَ ٙةٔ
ايفها٤ات ا٭خطْ .٣عطا يكساغت٘ ٚأُٖٝت٘ يف ذٝا ٠ا٭فةطاز ٚاؾُاعةات ،فٗةَٓ ٛبةع
ايطاق ١ايطٚذ ١ٝيف ا٭ضض فة" مث ١أَهٓ ١قسغٚ ،١ٝبايتاي " ٞقٖ " ١ٜٛاَٚ ،١أَهٓ ١أخةط٣
 ٫تتكةة

بايكسغةةٚ ،١ٝبايتةةاي ٫ ٞبٓٝةة ١شلةةا  ٫ٚمتاغةةو .بهًُةةٚ ١اذةةس ،٠عسميةة١

ايتُاغو( )15فايفها ٤ايسٜين ٖ ٛفهاَ ٤فاضم يغرل َٔ ٙا٭َهٓ ١ا٭خط ،٣٭ٕ اضتباط٘
"
بايػُاٚ ٤بايغٝب جع َ٘ٓ ٬فها٤ا َتُٝعا ي٘ جاشب ١ٝخاق( ١ذٝث إٔ ايٛجٛز ايبؿطٟ
ررل ممهٔ إ ٫بفهٌ ...ا٫تكاٍ ايسا ِ٥بايػةُا )16(" ٤ا٭َةط ايةص ٟجعةٌ ايفهةا٤ات
ايس ١ٜٝٓناملػاجس ٚايهٓا٥ؼ ٚاملعاضات ٚا٭نطذٚ ١ررلٖا ،ؼتٌ َػاذات َتفاٚتة ١يف
ايٓكٛم ايطٚا ١ٝ٥ايعطب .١ٝإ ٫إٔ تٓاٚشلا َٔ ططف ايٓكازٜ ،هٔ بايكسض املطًٛب(.)17
مما خٝب أَٓ ١ٝايٓاقس ٚايطٚا ٞ٥ايعطب " ٞرايب ًٖػةا " عٓةسَا أؾةاض يف َكسَة ١تطمجتة٘
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يهتاب :راغت ٕٛباؾ٬ض ش مجايٝات املهإ ز قا " ٬٥ضمبا ٜسفع ٖةصا ايهتةاب إىل زضاغة١
َٛنٛعات ٚجٛاْب َٔ مجايٝات املهإ ايعطبَ ٞثٌ اؾاَع ٚامل٦صْٚ ١ايبٝت ٚاملكٗ..٢
إخل " ( )18فكس ؼكل اٖ٫تُاّ بايفها ٤اي ٬زٜينٚ ،راب اٖ٫تُاّ بايفها ٤ايسٜين٫ ٚ .
ٜفِٗ َٔ نَٓ٬ا ايغٝاب ايهً ٞيًفها ٤ايسٜين ،فٗٓاى بعض اإلؾاضات ٖٓا ٖٓٚةاى ،يف
بعض ا٭عُاٍ ايٓكسْٚ .١ٜعتكس إٔ يتًو املٛاق

َا ٜدلضٖا:

 -1إٔ ايبعض َٔ ايٓكاز ايعطب ٜ ٫ط ٕٚأُٖ ١ٝيًفها ٤ايةسٜين يف اـطةاب ايطٚا٥ةٞ
ايعطب ،ٞإشا َا قطٕ با٭َةانٔ ا٭خةط ٣ايةيت تًعةب زٚضا نةبرلا يف ذٝةا ٠ايٓةاؽ
نا٭َةةانٔ ايعَُٝٛةةَ ،١ثةةٌ ،ايؿةةاضع ،املكٗةةٚ ،٢ايػةةٛمٚ ،اإلزاضٚ ٠ايػةةحٔ
ٚررلٖا...إخل.
ٖٓ ٚ -2اى َٔ ٜ ٫طٜس اـٛض يف ا٭َانٔ اييت شلةا ع٬قة ١بايةسْ ٜٔعةطا يكساغةتٗا،
َٚهاْتٗا يف ايهُرل اؾُع ٞيًُحتُعات ايعطب ١ٝاإلغ.١َٝ٬
ٚشيو َا جعٌ بعةض ايٓكةاز ايعةطب ٜترطجةَ ٕٛةٔ اـةٛض يف ايفهةا٤ات
ايس.١ٜٝٓ
 - 3الغيطاني و فلشفة الفضاء الديين:
ٖٓاى َٔ ايطٚاٝ٥ني ايعطب َةٔ تٓةا ٍٚا٭َةانٔ ايسٜٝٓة ١اإلغة ١َٝ٬ناملػةاجس
ٚاملعاضات ٚايكباب ٚررلٖا .إ ٫إٔ تٓاٚي٘ شلا جا ٤خايٝا َٔ ايعُل ايس٫يٚ ٞايطَةع،ٟ
عٝث جا٤ت فها٤ات عاز ١ٜنُا ْعاٜؿٗا يف ايٛاقع *ٚ .يهٔ ايص ٟلةس ٙيف ضٚاٜةات
ايغٝطاْ ٞؾ ٤ٞآخطْ ،عطا ٭ْ٘ " ٜٓعط إىل اإلبساع عً ٢أْ٘ فعٌ ذط ٜٛاجة٘ ا٭زٜةب بة٘
ايعا " ( )19فٜٗ ٛكسَٗا يف ْكٛق٘ ايطٚاٝ٥ة ،١بعةس اغةتًٗاّ فًػةفٚ ١جٛزٖةا يف ٖةصا
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ايه ،ٕٛيف َؿٗس وٌُ ايهثرل َٔ ايس٫٫ت ،قاَ ٫ٚعطف ١ظاٖطٖا ٚباطٓٗا .٭ْٗةا يف
ْعط ٙيٝػت فها٤ات ٭زا ٤طكٛؽ ايعبازٚ ٠ايطٗاض ٠ايطٚذ ١ٝفرػبٚ ،إمنا ٖ ٞضَٛظ
يػطَس ١ٜذهٛض املكسؽ يف ٖصا ايه .ٕٛيةصا جةا٤ت يف ْكٛقة٘ ايػةطز ١ٜفهةا٤ات
ن ١ْٝٛتكٌ ا٭ضض بايػُاْ ٚ ،٤كط ١ايتكا ٤ايطٚذ ٞباملاز ،.ٟفبعس تأًَة٘ ايطٜٛةٌ يف
ايعُاض ٠اإلغٚٚ ،١َٝ٬ع ٘ٝبايسٚض اؿهاض ٟيًةذلاث ايطٚذة ٞاإلغة .َٞ٬أقةبرت
َآشٕ َٚػاجس ايكاٖط ٠يف ْعط ٙعَ٬ات تعدل عٔ عكٛض ٚأظَٓ ١قةس اْتٗةتْٚ ،فةؼ
ايٛقت تؿهٌ َترفا يفٔ ايعُاض ٠اإلغ " ،١َٝ٬نٌ َٓٗا تعدل عٔ عكط بأنًُ٘ٚ ،يهٓٗا
يف فُٛعٗا تؿهٌ َترفا َتهاَ ٬ذٝا يفٔ ايعُاض ٠اإلغ ٖٛٚ )20( ".١َٝ٬بصيو هػةس
غًط ١املهإ ايسٜين ايطَع ١ٜاملتعسز ٠ايس٫٫ت .فبعةس إٔ اغةتفاز َةٔ َعُاضٜةَ ١ةآشٕ
َٚػاجس ايكاٖط ٠ايكسميٚ ،١اييت متثٌ يف ْعط ٙأضؾٝفا يًعُاض ٠اإلغ " .١َٝ٬أْا ؾدكةٝا
اغتفست نثرلا َٔ تأَ٬تٚ ٞفُٗ ٞيذلنٝب ايعُاض ٠اإلغَٚ ١َٝ٬ا ؽفَ َٔ ٘ٝهةُٕٛ
فًػفٚ ٞض ١ٜ٩خف ،١ٝخاق ١يف َػاجس ايكةاٖط )21( " ٠فايع٬قة ١اؿُُٝٝة ١ايةيت تةطب
ايغٝطاْ ٞبايكاٖط ٠ايكسمي ١قس َهٓت٘ َٔ إزضاى تًو ا٭غطاض اـفٚ ١ٝايغاَهة ١ملػةاجس
َٚآشٕ ايكاٖط ٠ايكسميٚ .١إٕ نإ ٜسضى قعٛب ١بعث أغةطاضٖا ٚعحا٥بٗةا اـفٝة ١ايةيت
تهتٓع بٗا .٭ٕ ايفها ٤ايسٜين يف ذكٝكتةٜ٘ ٫ ،بةٛح بأغةطاض ٙبػةٗٛيْ ،١عةطا يع٬قتة٘
باملكسؽ  ٚبايػُاٚ ٤بايعحٝب ٚايغطٜب َٔٚ .بني ا٭عُاٍ ايطٚا ١ٝ٥اشلاَ ١ايةيت أبةسع
فٗٝا ايغٝطاْ ٞضٚاٜتا (ايةعٜين بطنةات  ٚنتةاب ايتحًٝةات) فُٗةا َةٔ أْهةخ أعُاية٘
ايطٚا ١ٝ٥اييت نتبٗاٚ ،اييت أظٗط فٗٝا ؾعط ١ٜنبرلٚ ،٠قسض ٠فا٥ك ١عًة ٢تطٜٛةع أغةايٝب
ايتعبرل ايػطزَٚ .ٟا ًٜفت ايٓعط فُٗٝةا شيةو اٖ٫تُةاّ ايهةبرل بايفهةا٤ات ايسٜٝٓة١
اإلغ .١َٝ٬فٜٗ ٛتعاٌَ َعٗا ،عػاغ ١ٝنبرلٚ ،٠بعؿل  ٫ميهٔ ٚقف٘ٚ ،أْٗا  ٫تبعةث
يف أعُاي٘ ،يف آْٝتٗا اشلٓسغ ١ٝنُا ٜفعٌ بعض ايطٚاٝ٥ني ايعةطب .بةٌ تبعةث يف ؾةهٌ
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َغاٜط فًٌ بايطٚذاْٝات ،بعس إٔ ٜػتًِٗ ٖٓسغتٗا املعُاضٚ ١ٜأظَٓتٗا ايتاضى .١ٝقا٫ٚ
َٔ خ ٍ٬بعثٗا ايهؿ

عٔ اـف ٚ ٞاملػهٛت عٓ٘ َٔ أغطاضٖا ،اييت طٛاٖا ايةعَٔ.

ٚإشا نإ ايهثرل َٔ ايٓكاز قس تٓاٚيٛا أعُاي٘ ايطٚاٚ ،١ٝ٥تططقٛا يًهثرل َٔ ايكهاٜا اييت
ططذٗا .فإِْٗ َٔ جاْب آخط قس أرفًٛا تٓاٚي٘ يتًةو ايفهةا٤ات ايسٜٝٓة ١ناملػةاجس
ٚاملآشٕ اييت تٗ ُٔٝعً ٢بعض ْكٛق٘ ايطٚا.١ٝ٥
- 4جتلي فضاء املئرنة:
يهٌ ضٚا ٞ٥ططٜكت٘ ٚفًػفت٘ يف تؿه ٌٝأَهٓت٘ زاخةٌ عًُة٘ اإلبةساع ،ٞغةٛا٤
ناْت ز ١ٜٝٓأ ٚزْْٚ .١ٜٛٝعطا ٫عتُاز ايغٝطاْ ٞتكٓ ١ٝجسٜسَ ٠بتهط ،٠فإٕ ْةل ضٚاٜة١
شايعٜين بطناتز قس جاَ ٤فتٛذا عً ٢تأ٬ٜٚت ؾت ،٢بػبب ٖ ١ُٓٝاملػر ١ايس ١ٜٝٓعً٢
َػاضات اؿه ٞف.٘ٝ
ٚيعٌ َٔ بني ايفها٤ات ايس ١ٜٝٓاييت تًفت ْعط املتًك ٞيف ايٓل فها ٤امل٦صْة.١
ٚاييت تعس َٔ أبطظ ضَٛظ املػحس ايساي ١عً ٢ذهٛض ٙاملهاْ ،ٞباعتباضٖا اؾع ٤املؿطف
َٓ٘ عًَ ٢ا ذٛي٘ ٚاملُٝع ي٘ عٔ ررلَ ٙةٔ ا٭َةانٔ ،فٗة ٞتةطب ايهة ْٞٛبايةسْ،ٟٛٝ
ٚايعاٖط بايباطٔ ،اـاضد بايةساخٌٚ ،اـةايل بةاملدًٛمٚ .ذهةٛضٖا " ٜعُةل ايةٛعٞ
املهاْ َٔ ٞخٓ ٍ٬ا ١ٝ٥ايساخٌ اـاضدٚ ،اؾعٚ ٞ٥ايه ْٞٛاْػحاَا َع اؿؼ ايتأًَٞ
ٚقسضٚ ٠اغتٓباط ايهٌ َٔ خ ٍ٬اؾع )22( " ٤فٗ ٞتعًٔ عٔ فًػةفتٗا ٖٓٚسغةتٗا َةٔ
خ ٍ٬ؾهًٗا اـاضج ،ٞاملتُٝع ٚاملتٛيس عٔ ايت٬قس اؿهةاض ٟيٮَةِ ايةيت اذتٛاٖةا
اإلغ ،ّ٬فا٭قٌ ٚاملٓؿأ ،ابتني ٚإٕ تغرلت ايعكٛض ٖٓٚسغة ١ا٭َهٓة ١٭ٕ " املهةإ
ٜػاِٖ يف خًل املعٓ ٢زاخٌ ايطٚاٜ ٫ٚ ١ٜه ٕٛزاُ٥ا تابعةا أ ٚغةًبٝا" (ٚٚ )23فةل ٖةصٙ
ايٓعط ٠تتحًَ ٢آشٕ َػاجس ايكاٖط ٠بهٌ مجةاٍ َعُاضٜتٗةا ٚنثافة ١تاضىٗةا يف ايةٓل
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ايطٚا ٞ٥ايغٝطاْ .ٞفٗ ٞتتر ٍٛيف ْك٘ إىل عٛا غةرط ،١ٜقاُ٥ة ١بةصاتٗا شلةا فًػةفتٗا
ايطٚذ ٚ ١ٝاؾُاي ١ٝاملتُٝعٚ ،٠اييت متتس يف ايَ٬تٓاٖ ٞيتعاْل ايػُا .٤تبعث َٔ جسٜةس
َٔ غباتٗا ،بعس إٔ ْفض عٓٗا رباض ايعكٛض ايص ٟتطانِ فٛقٗا يتعًٔ عةٔ ذهةٛضٖا
تاضىٝا ٚمجايٝا .فتدلظ ؾاك ،١فًً ١بايكساغٚ ١باؾُاٍ ٚايػةرط ٚايعحا٥بٝة ،١تترةس٣
ايعكٛض ٚا٭ظَٓ ١يتبٛح بأغطاضٖا اـف ،١ٝبعس إٔ ناز ايعَٔ إٔ ٜطٜٗٛا ،يف عط ايٓػٝإ
ٚهعًٗا ْػٝا َٓػٝا .إٕ فهط ٠إعاز ٠بعث ايفها ٤ايسٜين َٔ جسٜس ،يف ايٓل ايطٚا٥ةٞ
ايغٝطاْ ،ٞتطتب يف ْعط ٙعكٝك ١جٖٛطٚ ١ٜأغاغ ٖٞ ١ٝضرب ١ايصات اإلْػاْ ١ٝيف ايبكا٤
ٚاـًٛزٖٓٚ ،ا تدلظ فًػفت٘ اـاق ١بايفها ٤ايسٜينٚ ،املتُثً ١يف إٔ ايفها ٤ايسٜين ٖةٛ
اتطى ؿكٝك ١ايتاضٜذ ْٚبض اؿٝا ٠يف ٖصا ايٛجٛز .ا٭َط ايص ٟجعٌ امل٦صْ ١ايكاٖطٜة١
يف ضٚا ١ٜش ايعٜين بطنات ز ؼتٌ َهاْة ١اغةتثٓا ١ٝ٥نفهةاَ ٤عُةاضَ ٟهتٓةع با٭غةطاض
ٚا٭ذساث ايتاضى ،١ٝبٌ تتر ٍٛيف َعُاضٜتٗا إىل َؿٗس ٜكطأ ايػاضز عًٚ ٢اجٗتة٘ َةا
ذسث َٚا غٝرسث .بعس إٔ أظاح ايهاتةب عٓٗةا عكةٛضا َةٔ ايٓػةٝإ ٚايَ٬بةا،٠٫
فتحًت بأبعازٖا ايطٚذ ١ٝاييت تأغط ا٭ْفؼ.
ٚقس تطتب عٔ ٖص ٙايط ١ٜ٩إٔ اْفتس ايٓل عً ٢ؾت ٢ايكطا٤ات ٚ ،ايتةأ٬ٜٚت.
ْٚل ضٚا ٞ٥بٗصا اؿحِ ٫بس ٚإٔ ٜططح إؾهاٜ ٫كعب اؾٛاب عٓ٘ .٭ٕ ْكةٛم
ايغٝطاْ " ٞنثرل ٠ا٫ذتفاٍ با٭غطٛضٚ ٠ايتكٛفٚ ،أمناط أخط َٔ ٣املهْٛات ايذلا ،١ٝ
فكس اْػرب ٖصا املٓعع ا٫ذتفاي ٞعً ٢املهإ أٜها )24( ".يصيو هس املتًكْ ٞفػ٘ َةٔ
ايبسا ١ٜيف ذرلْ ٠عطا ٭ٕ َؿاٖس امل٦صْ ١فٗٝا جا٤ت َطتبط ١بايطذاي ١ايبٓسق ،ٞنُا هس
ْفػ٘ َٔ جٗ ١أخط ٣أَاّ تساخٌ ا٭ْا َع اٯخط ا٭جٓيب ٚفل تكٓ ١ٝايعاٖط/ايبةاطٔ،
فاٯخط ا٭جٓيب ممث ٬يف ايطذاي ١ايبٓةسقٜ ٞعًةٔ عةٔ ذهةٛض ٙيف ايةٓل َةٔ خةٍ٬
َؿاٖسات٘ٚ .قس جا ٤قٛت٘ يًتعبرل عٔ َٓع ١َٛق ِٝؽتً
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نٌ ا٫خت٬ف عٔ َٓع١َٛ

فً ١جاَع ١أّ ايكط ٣يعً ّٛايًغات ٚآزابٗا

زٚ .شْاْ ٞب ٛزاٚز

ق ِٝفتُع ايٓلٚ ،بصيو ٜثرل ظٗٛض ٙكةاٚف نةثرل ،٠ناؾٛغػة ،١أ ٚايةسع ٠ٛيٓؿةط
املػٝر ،١ٝأ ٚايتُٗٝس يغع ٚاغتعُاض .ٟخاقٚ ١أْ٘ ٜٓتُ ٞملٓع ١َٛكاف ١ٝشلةا أطُاعٗةا
ا٫غتعُاض ٚ ،١ٜايس .١ٜٝٓيصيو فٗ ٛيٝؼ قٛتا بط٦ٜا ،بٌ و ٌٝعً ٢قُت كٜ ، ٝثرل
ذرل ٠املتًك .ٞمما هعً٘ ٜترػؼ إٔ ٖٓاى َْ ١ٝبٝتَ ١ةٔ ٚضا ٤ذهةٛض ٚ ،ٙإٔ أَةطا َةا
ىف ،٘ٝخاقٚ ١أْ٘ ٜبعث يف ظطف قعب متط ب٘ ا٭ضان ٞاملكطٚ .١ٜإٔ ايٓل ٜتٓةاٍٚ
أعُاٍ ايبكاقني (املددل ٖٛٚ )ٜٔعا راَض تهتٓف٘ أغةطاض خفٝة ١فةة" ايتعاَةٌ َةع
اٯخط رايبا َا ؼهُ٘ ْعع ١عسٚاْ ١ٝقا ١ُ٥عً ٢اإلقكا ٤أ ٚاملٝةٌ إىل ايكةساّ َعة٘ أٚ
إبسا ٤ضٚح ايتهدل ٚا٫غتع )25(."٤٬فؿدك ١ٝايطذاي ١ايبٓسق ،ٞؾدكة ١ٝؼة ّٛذٛشلةا
ؾهٛى نثرلٖٚ .٠ص ٙايؿهٛى تبسأ َةع بساٜة ١ايةٓل ذٝةث ٜٓفةتس مبكتطة

(أ) َةٔ

َؿاٖسات ايطذاي ١ايبٓسق " ،ٞتهططب أذٛاٍ ايسٜاض املكطٖ ١ٜص ٙا٭ٜاّٚ ،ج٘ ايكاٖط٠
رطٜب عين ،يٝؼ َا عطفت٘ يف ضذ٬ت ٞايػابك ،١أذازٜث ايٓاؽ تغةرلت ،أعةطف يغة١
ايب٬ز ٚشلحاتٗا ،أضٚ ٣ج٘ املسَ ١ٜٓطٜها ٜٛؾو عًة ٢ايبهةا )26( ".٤فٗةصا اإلذػةاؽ
بتةسٖٛض ا٭ٚنةاع يف َكةطٜ ،ػةً ا٭نةةٛا ٤عًةٖ ٢ةص ٙايؿدكة ١ٝاملتًبػة ١بكٓةةاع
ايطذايني ،ملعطف ١ذكٝك ١زٚضٖا يف أذساث ايٓلٚ .يهٔ ايصًٜ ٟفت اْ٫تبا ٙأنثط يٝؼ
ذهٛضٖا يف ايٓلٚ ،إمنا ع٬قتٗا بفها ٤امل٦صْٚ ،١تفاعًٗا َعٗا بططٜك ١تًفت اْ٫تبةاٙ
ٚتططح ايهثرل َٔ ا٭غ ،١ً٦أنثط مما تكطض َٔ ذكا٥ل ٚإجابات ،غٛا ٤عٔ ايع٬قة ،١أٚ
عٔ متٛقع املؿٗس ٜٔايًةص ٜٔتعٗةط فُٗٝةا تٛاقةًٗا َةع امل٦صْة .١ذٝةث جةا ٤تطتٝةب
املؿٗسٚ ٜٔفل اغذلاتٝح ١ٝقهُ ١ايبٓا ٤أعطت يًٓل ًَُرا جسٜسا ٚبعسا مجايٝا .فكس
اعتُس ايهاتب تكٓ ١ٝايتكسٚ ِٜايتأخرل ملؿاٖس ايطذاي ١ايبٓسق ،ٞا٭َةط ايةصٜ ٟطبةو ٫
قاي ١املتًكٜٚ ٞسفع٘ إىل ايتسقٝل يف فطٜات ايٓلَٚ ،تابع ١ؼطنات ؾدكةٝات٘ ،يعًة٘
ٜعفط عكٝك ١ايٓل املهُطٚ َٔ ٠ضا ٤ايتكسٚ ِٜايتأخرل .فُعُاض ١ٜايٓل تتأغؼ ٚفةل
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ايتكػ ِٝايتاي ٞيف ايبساَ ١ٜكتط

يًطذاي ١ايبٓسقٚ ٞيف ا٭خةرل َكتطة

ية٘ٚ ،بُٗٓٝةا

غبع غطازقات تتدًًٗا َ ١ ٬كتطفاتٚ ،زاخٌ ٖصا ايتكػٜ ِٝتُٛنع قٛت ايطذاي١
ايبٓسق ٞيف ايٓل متٛنعا ٚاعٝا ي٘ ز٫ي ١ق ١ٜٛاؿهٛض.
 - 1 – 4املئرنة وفتنة الالمسئي:
ٜتعاٌَ مجاٍ ايغٝطاَْ ٞع ايذلاث اإلغ ،َٞ٬بط ١ٜ٩فًػف ١ٝعُٝك ١ايٓعطْ ،عةطا
َ٫ت٬ن٘ خدل ٠نبرل ٠يف اغتعُاٍ ايًغ ١يف ايهتاب ١ايػطز .١ٜفٜٗ ٛعٗط تعاَ ٬خاقا َع
فها ٤امل٦صْ ،١ذٝث تتعسز َطجعٝاتٗا ٚز٫٫تٗا َٚعاْٗٝاٚ ،اي٬فت يًٓعط أْٗا يف بسا١ٜ
ايٓل تتًبؼ بعسّ ايعٗٛض .مما ٜثرل ذرل ٠املتًك ٞ٭ٕ ايؿ ٤ٞايَ٬ط ٞ٥وسث فتٓ ١نبرل٠
يف ايٓفؼٚ ،بصيو وطى غٛانٓٗا ايساخًٜٛٚ ١ٝقغ تًٗفٗا ،فايؿ ٤ٞاـفٜ ٞتًبؼ زاُ٥ا
بايغُٛضٚ ،بػرط ٜ ٫كا َٔ ٚ .ّٚطبع ايصات اإلْػاْ ١ٝايطربة ١يف َعطفةَ ١ةا ىفٝة٘
ايؿ ٤ٞايَ٬طٚ ،ٞ٥ؿع ١انتؿاف٘ ؼؼ بٓؿ ٠ٛنبرل.٠
إٕ ضرب ١ايطذاي " ١ايبٓسق " ٞيف ض ١ٜ٩امل٦صْ ١يف بسا ١ٜايٓل ٜططح أنثط َٔ غ٪اٍ،
خاقٚ ١إٔ ضربت٘  ٫تتركل ْعطا ؿاجع ايع ّ٬ايصٜ ٟفكٌ بٓٝة٘ ٚبٗٓٝةا " .أطةٌ َةٔ
َؿطب ١ٝايبٝت قاشضا إٔ ٜطاْ ٞأذس ،أطٌ ٚايعًٜ ّ٬

ايبٛٝت ٫ ،أض٦َ ٣صْ ١جةاَع

ايػًطإ ايغٛض ٟاؾسٜس ،متض غٓٛات عً ٢بٓا ،٘٥أضا ٙعٓسَا ج٦ت ٖٓا آخط َط٠
قبٌ ضذًٝة ٞايطٜٛةٌ إىل ايؿةطم )27( " .فةايعَٔ ايًًٝةٜ ،ٞتٛافةل َةع اؿاية ١ايٓفػة١ٝ
املهططب ١يًطذاي ١ايبٓسقْ ،ٞتٝح ١انططاب ايٛاقع ا٫جتُاع ٞاملكطٖٓٚ .ٟةا ٜعٗةط "
ايتفاعٌ بني ايؿدكٚ ١ٝاملهإ " ( )28٭ٕ ايتٛاقٌ اؿاقٌ بني ايصات ٚاملهإ ايةسٜين
ٖ ٛتٛاقٌ زاخًٜ ٞتأغؼ َٔ خ ٍ٬جسي ١ٝاؿهٛض ٚايغٝاب  /ايعاٖط ٚاـفة ،ٞيف
ظَٔ ًٜ
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ف ٘ٝظ ّ٬ايً ٌٝايبٛٝتٚ ،وحب ايطٖٓٚ .١ٜ٩ا تفكس ذاغ ١ايعني زٚضٖةا يف
فً ١جاَع ١أّ ايكط ٣يعً ّٛايًغات ٚآزابٗا

زٚ .شْاْ ٞب ٛزاٚز

ض ١ٜ٩ا٭ؾٝا ،٤فتغٝب عٓٗا َهْٛات املؿٗس .مما ٜذلتب عٓ٘ غةٝطط ٠اـةٛف ٚايطعةب
عً ٢شات ايػاضز " أطٌ بطأغ ٞقً ،٬ٝأخةاف اْفتةام ايعة ّ٬عةٔ ٚجة ٙٛزضى قػةا٠
ايكًٛب "( .)29فراجع ايع ّ٬ايهثٝ

ايص ٟو ٍٛبني ايةصات ٚضٜ٩ةَ ١ةا تطرةب فٝة٘،

و ٌٝعً ٢ايهثرل َٔ عَ٬ات ا٫غتفٗاّ ٚ .إٔ ٚضا ٤شيو غط َةا ،فايطذاية ١ايبٓةسقٞ
ٜٓتُ ٞية (اشلٓاى) ٚيعكٝسَ ٠ػٝرٚ ،١ٝفها ٤امل٦صْٜٓ ١تُ ٞية(اشلٓا) ٚيعكٝس ٠إغٚ .١َٝ٬
َعطف ١شيو ايػط ميط بايتأنٝس " ،مبعطف ١ايؿفط ٠اييت أبسع يف إطاضٖا ايعٌُ "(َ ٖٛٚ .)30ا
ٜكعب َٔ َُٗ ١املتًك ،ٞفايٓل ايطٚا ٞ٥نًُا اذت ٟٛعً ٢أؾٝا ٤قحب ،١نًُةا نةإ
أنثط طاٚ ٤رٓٚ ،٢أنثط جاشب .١ٝفا٭ؾٝا ٤اتحب ١مبا ؽتعْ٘ َٔ ز٫٫ت َٚعاْ ،ٞتةسفع
املتًك ٞإىل ايغٛم يف َػاضات اؿه ،ٞيعً٘ ٜعفةط بػةط َةٔ أغةطاض ايةٓل اـفٝة" .١
فايٓل يٝؼ ْكا يف شات٘ ،بٌ ْٖ ٛل يف ذةسٚز إذايتة٘ ايهةُٓ ١ٝأ ٚايكةطو ١عًة٢
ْكٛم أخط."٣

()31

ٚإشا نإ ايً ٖٛ ٌٝعا ا٭غطاض ،فإٕ نثاف ١ظَ٬ة٘ ،قةس نةاعفت َةٔ تةٖٛخ
ايصات ٚاْسفاعٗا يط ١ٜ٩امل٦صْ ،١٭ٕ َعاٜؿتٗا يًةعَٔ ايًًٝة ،ٞقةس عُةل َةٔ ز٫يتٗةا
ٚضَعٜتٗا .فايطَع" ٖٚ ٛذس ٙايكازض عً ٢بعةث ايةس٫٫ت َةٔ ضَازٖةا .فعةٛا ايطَةع
َفتٛذ ١عً ٢نٌ ايٛاجٗات ،املبِٗ َٓٗا ٚايغاَض ٚايػرطٚ ٟاملغطَ :ٟا خفَٚ ٞةا
تٓهط يف ٛب ايتفاق ٌٝاملأيٛفَ ،١ا َهَٚ ٢ا غٝأتَ ،ٞا نإ َٚا غٝه" ٕٛ

()32

إٕ تًُٝس ايٓل إىل اؾاْب اـف َٔ ٞايفها ٤املطرٛب يف ضٜ٩ت٘ ٜعط ٞيٮؾٝا٤
َعاَْ ٞتعسزٚ ،٠يًٓل بعسا مجايٝا ،مما  ٜٛل ايع٬قة ١بةني فػةر ١ايتدٝٝةٌٚ ،نةا٥ك١
املطجع .نُا ٜعٗط يف ْفؼ ايٛقت َا يًفها ٤ايسٜين َٔ زٚض نبرل يف ؼطٜو َػةاضات
اؿه ٞيف ايٓل .فامل٦صْ " ٖٞ ١ايفها ٤ايصَ ٟا ٜعاٍ ؾاٖسا عً ٢ايًرع ١ايةيت ذةاٍٚ
اـطاب تسٜٗٓٚاٚ )33( ".يهٔ ايًرع ١املككٛز ٠يٝؼ َٔ ايػٌٗ ايعفط بٗا ،خاقٚ ١إٔ
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املهإ ايطٚا ٞ٥ايص ٟتترطى ف ٘ٝؾدكٝات ايٓل ٖٛ ،قاٖط ٠عكط املُايٝو َٔٚ .بني
تًو ايؿدكٝات ؾدك ١ٝايطذاي ١ايبٓسقٚ ،ٞاييت قسَٗا ايهاتب  ٖٞٚتترةطى ؼةت
تأ رل غرط َآشٕ َػاجس ايكاٖط ٠ملا متثً٘ َٔ عَ٬ات ذهاض ٫ ١ٜتةعاٍ ؾةاٖس ٠عًة٢
عكٛض قس َهتْٚ ،عطا يتأ رلٖةا ايكة ،ٟٛفةإٕ شات ايطذاية ١قةس أقةبرت تتًةٗ
يإلَػاى بًرع َٔ ١ؿعات إؾطاقٗا يعًٗا تكطأ َٔ خ٬شلا " ايَ ٬هتٛب " ٚايَ ٬عةدل
عٓ٘ " يف اي ٛا٥ل ٚايهتب ايطزلَٚ )34( " ١ٝا نإ يٝرسث شلا شيو ية ٫ٛغةرط امل٦صْة،١
ٚق ٠ٛذهٛضٖا.
 - 2 – 4املئرنة و جدلية املسئي والالمسئي:
ٜعٌُ ايغٝطاْ ٞيف نٌ ْكٛق٘ عً ٢إٔ ٜه ٕٛايفهةا ٤ايةسٜينَ ،ةتني ايع٬قة١
بايعٓاقط ايػطز ١ٜا٭خط ،٣ذٝث تبعث يف ايٓل ٚفل اغذلاتٝح ١ٝقسزٚ ٠زقٝكٖٛٚ .١
َا ٜهؿة

عةٔ عبكطٜة ١ايهاتةب يف ػػةٝس ٙيًفهةا ٤ايةسٜين بهةٌ أبعةاز ٙاشلٓسغة١ٝ

ٚايطٚذ .١ٝفة " أْا ايهاتب " ايكابعٚ ١ضا " ٤أْا ايطذاي ٖٞ ،" ١اييت تٛج٘ غطز ا٭ذةساث،
ا٭َط ايصٜ ٟعُل َٔ ز٫ي ١ا٭ؾٝاٜٚ ،٤عٜس َٔ جسيٝة ١املط٥ةٚ ٞايَ٬ط٥ة ٞيف املؿةٗس.
ٚذتٜ ٢عٗط ايعُل ايس٫ي ٞيًُؿٗس عٌُ ايػاضز عً ٢ػاٚظ ذاغ ١ايبكط ،إىل بكرل٠
ايكًبْ ،عطا يتأ ط ايهاتب باملعطف ١ايكٛف .١ٝفٜٗ ٛط ٣إٔ عةني ايكًةب تبكةط بةٛاطٔ
ا٭ؾٝا ،٤بُٓٝا عني ايبكط تبكط ظاٖطٖا فك  ،فعني ايكًب تط ٣عاملةا ضٚذٝةا ،ممًة٤ٛا
بايعحا٥ب ٚايغطا٥ب ٚايػرط ،فٝة٘ تٓتةاب ايةصات ؿعةات َةٔ ايسٖؿةٚ ١ايةصٖ،ٍٛ
ٚا٫ذذلام ٚات " .ٛأٜكٓت مجاٍ املٓعةط ية ٛقةعست فةٛم امل٦صْة ١اؾسٜةس ٠ايةيت بٓاٖةا
ايػًطإ اؿايٖٓ ٞا ،تؿب٘ شات ا٭ضبةع ضٚ٩ؽ ٚاملٓبثكةَ ١ةٔ جاَعة٘ اؾسٜةس يف أٍٚ
غٛم ايؿطابؿٝنيٖ .ص ٙامل٦صْ ١أزَٓت ايٓعط إيٗٝةا .املةطٚض َةٔ ؼتٗةاٜ .تػةاق فةٛم
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فً ١جاَع ١أّ ايكط ٣يعً ّٛايًغات ٚآزابٗا

زٚ .شْاْ ٞب ٛزاٚز

ضٚذٖٚ ٞخ ضخاَٗا املً.ٕٛعكٛض غرٝك ١أضاٖا يف ايكباح .أعٛز إيٗٝا ٚرباض ايعكط
ٜغطٗٝا فأيكَٓ ٢عطا جسٜسا .أجًؼ يف زنةإ َؿةطٚبات قطٜةب َةٔ ا٭ظٖةط ،أضقبٗةا
تغٛم بكُتٗا ،بطٚ٩غٗا ا٭ضبع يف ايً ،ٌٝذت ٢تٓةسَخ بعَ٬ة٘ .أخؿة ٢عًٗٝةا َةٔ
نٝاع .أضجع إيٗٝا َٔ جسٜس"

()35

فٗصا املؿٗس ايص ٟوتف ٞف ٘ٝايطذاي ١ايبٓسق ٞبامل٦صْةٚ ١ضز يف املكتطة

(ح) يف

ايػطازم ايطابعْ َٔ ٖٛٚ .اذ ١ٝايذلتٝةب ايهطْٛٚيةٛجٜ ٞةأت ٞيف ايطتبة ١ايثاْٝة ١بعةس
املكتط

(ب)  ٚقبٌ املكتط

(أ) ايص ٟأفتتس ب٘ ايٓلٚ .تطتٝب املكتطفات عًٖ ٢ةصا

ايٓرٜ ٛعٗط اغذلاتٝح ١ٝايهاتب يف تعاًَة٘ َةع َؿةاٖس ايطذاية ١ايبٓةسقٚ ،ٞيف ْفةؼ
ايٛقت ٜطبو املتًك ،ٞؿعَٛ ١اجٗت٘ ملا وسث يف ايٓل َةٔ تكةسٚ ِٜتةأخرل .إٕ زقة١
ايٛق

قس ظضعت اؿٝا ٠يف ظٚاٜا املهإ ٚبعثت٘ َٔ جسٜةس ،يف ذطنة ١تةطب َانة٘ٝ

عانط ،ٙفتتر ٍٛإىل عَ ١َ٬فتٛذ ١عً ٢نٌ ايتأ٬ٜٚت ،عٜ ١َ٬تٛاقٌ َةٔ خ٬شلةا
املتًكَ ٞع َكاقس املبسع يًٓل " .تبسأ ايعني بايتفاق ،ٌٝبا٭جعاٚ ٤املكةاطع يإلَػةاى
بايؿاٌَ ٚاملُتس ،تبسأ باملط ٞ٥يإلَػاى بايَ٬ط".ٞ٥

()36

فايفها ٤املهاْ ٞيف ايٓل ايػابل ٜٗٓض َٔ خ ٍ٬فُٛع َٔ ١املؿاٖس ،تكةّٛ
ايعني باغتحٗ٥٬اٚ ،تفكَ ٌٝفطزاتٗةا( ،مجةاٍ املٓعةط ،امل٦صْة ١اؾسٜةس ،٠شات ا٭ضبةع
ضٚ٩ؽ ،جاَع٘ اؾسٜس)  ٖٞٚأٚقاف يٝػةت بط٦ٜة ،١بةٌ أٚقةاف زاية ،١عةٔ ْٛاٜةا
َهُط ٠يف ْفػ ١ٝايػاضز .فاملؿٗس ٜٓفتس عًة ٢ؿعة ١تترػةؼ فٗٝةا زٚاخةٌ اٯخةط
ا٭جٓيب َهْٛات املهإ ايسٜين اإلغ َٔ .َٞ٬خ ٍ٬ضْ ١ٜ٩افةص ٠يف َعُاضٜة ١امل٦صْة،١
ٖٓٚا تتحً ٢ايصات اـف ١ٝيًهتاب يف ؼطٜو املؿٗس بكٛض ٠ػعٌ اٯخط ٜك

َبٗةٛضا

أَاّ ضٚع ١امل٦صَْٚ ١ا ؼًُ٘ َٔ أذساث تاضىٝة ٚ ،١تٓةٛع َعُةاض ٟإغة ،َٞ٬ا٭َةط
ايص ٟهعٌ بكرلت٘ تٓفتس عً ٢عٛا غرطَ ١ٜةٔ نٓةٛظ ذهةاض ٠ايؿةطم اإلغة.َٞ٬
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فها ٤امل٦صْ ١يف ضٚاٜيت ايعٜين بطنات ٚنتاب ايتحًٝات ؾُاٍ ايغٝطاْٞ

 َٔٚخ ٍ٬قُ٫ٛت امل٦صْٜ " ١طذٌ ايغٝطاْ ٞإىل أقاي ِٝاملان ،ٞفكطأ أغةً٦ت٘ ٚتةٓفؼ
ٖٛا ،ٙ٤نُا ي ٛنإ قس اغتٛطٔ ظَٓا أبكطت٘ ايطٚح  ٚتط َٓ٘ ايعني إَ ٫ةا ضأت".

()37

ٚنٌ شيو ٜعٜس َٔ ضرب ١اٯخط ا٭جٓيب يف إَاطة ١ايًثةاّ عةٔ َةا ىتعْة٘ املهةإ َةٔ
تطانُات ظَاْٚ ،١ٝفَٓ ٕٛعُاضٜة .١فكةٛت ايهاتةب املتدفةٚ ٞضا ٤قةٛت ايطذاية١
اإلٜطاي ٞش فٝاغهْٛيت جاْيت ز هعٌ املتًكٜ ٞسضى بإٔ ايةصات املةأخٛش ٠ظُةاٍ َةآشٕ
َػاجس ايكاٖط ٖٞ ،٠شات ايهاتب ،٭ٕ ايتٖٛخ ايطٚذٜ ٫ ٞكسض إ ٫عٔ شات تطتب
ضٚذٝا بكساغ ١املهإ " .إٕ زلات املهإ تعس ؼسز َٔ املٛقٛف شات٘ نُا ٖ ٛايؿإٔ
يف َٓطل اإلبكاضٚ ،نُا ٖ ٞايعاز ٠عٓس ايٛاقعٝني َثٚ ،٬إمنا ٖ ٞؼسز َٔ خ ٍ٬شات
ايؿدكٚٚ ١ٝفل أذاغٝػٗا ٚض٩اٖا ،فٝه ٕٛاؿاقٌ َةٔ ايٛقة

يف اؿكٝكة ١فهةط٠

ايؿدك ٫ ١ٝقٛض ٠يًُهإ شات٘ "(ٚ )38بصيو تتر ٍٛامل٦صْ ١إىل فها ٤ممً ٤ٛبا٭ذساث
ايتاضىٚ ١ٝا٭غطاض اـف ١ٝاييت أرفًٗا ايتاضٜذ ،بعس إٔ ػً ٢ظاٖطٖا ٚباطٓٗةا يف ؿعة١
َٔ ؿعات اؿه.ٞ
إْٗا ؿع ١تتحاٚظ فٗٝا ض ١ٜ٩ايهاتب ا٭بعاز املط ١ٝ٥يًفها ٤ايسٜين بعس اَتكام
َهْٛات٘ اـف ِ ١ٝقبٗا" يف زا٥ط ٠ايط ١ٜ٩اإلبساع .١ٝايطٜ٩ة ١اـ٬قة ١ايةيت تتةٝس يًةٓل
ايطٚا ٞ٥إٔ ٜتٛفط عً ٢ضٚاٝ٥ت٘ٚ ،يٝؼ عً ٢قٛض ٠يًٛاقع ٚايؿةدٛم املترطنة ١فٝة٘
بؿت ٢أٚناعٗا ٚأظَٓتٗا.إٔ ٜتٛفط عً ٢أزبٝتة٘ اـاقة )39(" .١فايتٓاغةل اؿاقةٌ بةني
أجعا ٤املٓعطٚ ،اؿطن ١اييت تػط ٟيف َهْٛات٘ ،نٌ شيو ٜهاع

َٔ ؾةعط ١ٜاملؿةٗس،

ٜٚعٜس َٔ اْسفاع ايصات مَ ٛا ٖ ٛخف َٔ ٞاملؿٗس.
نُا إٔ ايتساخٌ اؿاقٌ بني املطٚ ٞ٥ايَ٬ط ٚ ،ٞ٥اؿانط ٚايغا٥ةب قةس جعةٌ
امل٦صْ ١تتر ٍٛيف ك ١ًٝايػاضز إىل َطآ ٠تعهؼ َؿاٖس أعُل ٚأسلٌ َٔ تاضٜذ َكةط،
فٗ ٞتبعث يف َؿٗس جسٜس رةرل َةأيٛف ،بةٌ تترة ٍٛإىل أٜكْٛةَ ١تعةسز ٠ايةس٫٫ت
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ٚاملعاْ ،ٞقًُا لس شلا َث ٬ٝيف ايٓكٛم ايطٚا ١ٝ٥ايعطبٚ .١ٝإٔ تعاَةٌ ايطٚا٥ةَ ٞعٗةا
ٚفل ٖص ٙايط ،١ٜ٩قس جعٌ َكاضبت٘ شلا  ٫تٓركط يف بعسٖا ايسٜين بكسض َا تتعس ٣شيو
إىل بعسٖا املعُاض ٚ ٟايتاضى ٚ ٞاإلْػاْٚ ٞاؿهاضٚ " .ٟبةصيو ٜٓفةتس ايبةاب عًة٢
املان َٔ ٞأجٌ اغتعاز ٠ظَٔ ئ تك ٣ٛايصانط ٠عً ٢اغتبكا ٘٥إ ٫باؿٓني )40( ".فرٓني
ايػاضز إىل املان ٞجعٌ اؿانط ٜتكاحل َع املان ٞيبٓاَ ٤ؿٗس ذهاض ٟوٌُ زمي١َٛ
ايتٛاقٌ َع ذطن ١ايعَٔ املتحٗ ١زَٚا م ٛاملػتكبٌ .فٝكعة ١ايةصات ٚٚعٗٝةا بأُٖٝة١
ايفها ٤ايسٜين ٚبعس ٙاؿهاض ،ٟقس زفعٗةا إىل ايتٛرةٌ يف َعُاضٜة ١امل٦صْة ١إىل زضجة١
ايغٝاب يف غطازٜب عُكٗا ايتاضىٚ ٞايثكايف ٚا٫جتُاعٖٓٚ .ٞا ٜدلظ املٓطل ايفًػةفٞ
ايصٜ ٟتبٓا ٙايهاتب يف تعاًَ٘ َع ايفها ٤ايسٜينٚ ،خاق ١امل٦صْةٖٚ .١ةَٓ ٛطةل ؾةسٜس
ايكً ١بايذلاث ايطٚذ ٞاإلغ.َٞ٬
 – 3 – 4املئرنة وجدلية الصعود واهلبوط فيزيائيا وزوحيا:
إشا نإ ايؿهٌ املعُاض ٟيًُ٦صْٜ ١ك ّٛعُٛزٜا فإٕ ايه ّ٬عٓٗةا ٜعةين ايهةّ٬
عٔ ا٭عً ٢يف َكابٌ ا٭غفٌ .فا٭عًٜ ٢عين ايػُاٚ ،٤ا٭غفٌ ٜعين ا٭ضضٚ .بةصيو
وكل ؾهًٗا ايعُٛز ٟايتٛاقٌ بني ايػُاٚ ٤ا٭ضضٚ .اؿاقٌ يف املؿٗس ايػابل إٔ
امل٦صْ ١قس َاضغت غًطتٗا عً ٢ايػاضزٚ ،إٔ ايطرب ١يف ايكعٛز إىل أعً ،٢تعةين ضربة١
ايصات يف ايعطٚد إىل ايػُا ٚ ،٤تعًكٗا باملًهٛت ا٭عً .٢نُا إٔ ايتهاز اؿاقٌ بني
ايكعٛز فٛقٗاٚ ،املطٚض َٔ ؼتٗاٜ ،ؿهٌ ٓا ١ٝ٥ا٭عً/٢ا٭غةفٌٜٚ ،ةٛذ ٞبةس٫٫ت
نثرل ،٠فايكعٛز فٛقٗا ،يٝؼ ناملطٚض َٔ ؼتٗا ،فإشا نإ ايكعٛز َٔ أجةٌ اغةتح٤٬
املٓعط .فإٕ املطٚض َٔ ؼتٗا ٜعين اـهٛع يععُتٗا ٚقُٛزٖا يف ٚج٘ َتغرلات ايعَٔ.
فايػاضز ٚذتٜ ٢ػٝطط عً ٢جعٝ٥ات املهإ ٚنع امل٦صْة ١ؼةت فٗةط ايٓعةط ذتة٫ ٢
ٜغٝب عٓ٘ جع َٔ ٤جعٝ٥اتٗا ،ميهٓ٘ إٔ ىف ٞذاز  ١تاضىَ ١ٝا ،أ ٚؾهٖٓ ٬سغٝا يعكط
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فها ٤امل٦صْ ١يف ضٚاٜيت ايعٜين بطنات ٚنتاب ايتحًٝات ؾُاٍ ايغٝطاْٞ

َٔ ايعكٛض ،أ ٚؾدك َٔ ١ٝايعَٔ ايغابط تطنةت بكةُاتٗا يف املهةإ ٖٓةا أٖٓ ٚةاى،
فراغ ١ايبكط متثٌ عسغ ١ايطقس ٚ .بصيو متثٌ ذافعا غطزٜا ٜفه ٞإىل ايتطًع إىل َةا
 ٍٚ٪ٜإي ٘ٝاؿه .ٞإٕ اغتًٗاّ ايهاتب يفًػفَٚ ١عُاضٜةَٚ ١هْٛةات ايفهةا ٤ايةسٜين،
جعٌ امل٦صْ ١تبعث يف غٝام جسٜس ررل َأيٛف .فًرع ١ايتٛاقةٌ َعٗةا تتحةاٚظ شات
ايػاضز عا ايٛاقع ،إىل عا املُهٓات ايص ٟتتفاعٌ ف ٘ٝا٭ؾةٝا ٤ايبػةٝطَ ١ةع بعهةٗا
ـًل عٛا ؽ ١ًٝٝٝممً ٠٤ٛبايػرط ٚاؾُاٍ .عا تتر ٍٛف ٘ٝا٭ؾٝا ٤ايبػٝطٚ ١اشلاَؿ١ٝ
إىل أؾٝاَ ٤ؿر ١ْٛبأبعاز ٚز٫٫ت َتعسز ،٠مما هعًٗا تتر ٍٛإىل ب٪ضَ ٠طنعٜة ١ؼةطى
َػاضات اؿه ٞيف ايٓل ايػطز.ٟ
فصات ايػاضز تعٝـ ؿعَ ١ؿبع ١بايتأَةٌ ٚاؿةرل ،٠جعًتٗةا تبةٛح ظًُةَ ١ةٔ
ا٭غطاض املٛزع ١يف بةاطٔ امل٦صْة ،١فٗٓةاى خة طٜٛةٌ َةٔ ايةعَٔ ممًة ٤ٛبا٭ذةساث
ٚاؿكا٥ل ميتس َٔ ؿعْ ١ؿأتٗا ا٭ٚىل إىل ؿعةٚ ١قةٛف ايػةاضز أَاَٗةاٖٚ .ة ٞؿعة١
تتحاٚظ فٗٝا ض ١ٜ٩ايػاضز تًو اؿٛاجع اييت تفكٌ بةني ا٭ؾةٝاٚ ،٤تٓفةص إىل زاخًةٗا.
ٖ"ٚهصا ميهٔ يٮؾٝا ٤ايكغرل ٠إٔ تكبس عٛا تهةَ ٤ٞةا ٜ ٫هةا ٤عةاز ٠يف قطا٤اتٓةا
ايعطب ١ٝاملؿبع ١باؾاٖع "

()41

 َٔٚخٖ ٍ٬ص ٙايط ١ٜ٩تأخص امل٦صْ ١أبعازا ؾتَٗٓ ٢ةا اؿانةط َٗٓٚةا ايغا٥ةب،
 ٖٞٚتتحً ٢يف فها ٤جسٜس ممً ٤ٛبا٭غطاضٚ ،بإٜكاع مجةاي ٞخةام ،رةرل َةأيٛف يف
ايٓكٛم ايطٚا ١ٝ٥ايعطب .١ٝإٕ ايعٌُ اؿفط ٟايص ٟقاّ ب٘ ايػاضز يف ٖٝهٌ امل٦صَْ ١ةٔ
أجٌ اغتكطا ٤ايتر٫ٛت ايتاضى ١ٝاييت ضافكت ٚجٛزٖآٖٚ ،سغَ ١عُاضٜتٗا َع َةطٚض
ايعكةةٛض ،قةةس جعًةةٗا تترةةَ ٍٛةةٔ ٖٝهةةٌ ٭زا ٤ا٭شإ ،إىل فهةةا ٤ذهةةاض ٟممًةة٤ٛ
با٭غطاضَٚ .طآ ٠عانػٜ ١كطأ ايػاضز عًٚ ٢اجٗتٗا أذةساث تاضىٝة ١نةثرلَٚ ،٠عاٜؿة١
أؾهاٍ ٖٓسغ ١ٝإغَ ١َٝ٬تٓٛع ١ؿكب ظَاَْ ١ٝتباعةس .٠بةٌ جعةٌ َٓٗةا يٛذة ١أ طٜة١
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َهتٓع ٠با٭غطاض ٚا٭ذةساث ايتاضىٝةٜ ،١كةطأ عًةٚ ٢اجٗتٗةا ذةٛازث نةثرلٚ ،٠غةرل
ؾدكٝات فٗٛي ١شلا ع٬ق ١بٗا قس رٝبٗا ايعَٔ ،فٗ ٞقسمي ١جسٜةس ،٠يف قةسَٗا تطقةس
عكٛض غرٝكٚ ،١يف جسٜسٖا تتحػس ايعدلٚ ٠اشل.١ٜٛ
إٕ َا قاّ ب٘ ايػاضز يف املؿٗس ايػابل ٖ ٛعباض ٠عٔ عًُ ١ٝتٓاظطٜة ١أقةطب َةا
ته ٕٛإىل َا أؾاض إي ٘ٝايفًٝػةٛف ايفطْػة( ٞضْٚة ٞرٓٝة ،)ٕٛذةني أؾةاض إىل طبٝعة١
ايتٓاظط بني ايعَإ ٚاملهإ يف ايٓعاّ ايهٝف ٞايص ٟتػتٓس إي ٘ٝاشلٓسغ ١املعُاض ١ٜاملفعُ١
بايطٚذ ١ٝيف نٌ ا٭ْعُ ١ايس« :١ٜٝٓيف ايٓعاّ ايهٝفةٜ ،ٞذلجةِ ايتٓةاظط بططٜكةًَ ١فتة١
يًٓعط ،عٔ ططٜل ايتطابل املٛجٛز بني ضَع ١ٜاملهإ َٔ جٗٚ ،١ضَع ١ٜايعَإ َٔ جٗ١
اْٚ ...١ٝذُٓٝا ٜتعًل ا٭َط بايطَعٜ ،١ٜكبس ا٫ضتهاظ عً ٢ا٫عتباضات ايهٝفٚ ،١ٝيٝؼ
عً ٢ا٫عتباضات ايهُ )42( »١ٝفايفها ٤ايةسٜين ٖة ٛفهةاَ ٤ؿةبع بةايطَٛظ ،وٝةا َةٔ
خ٬شلاٚ ،وكل ٚجةٛز ٙبتفاعًةٗا.فامل٦صْة ١شات ا٭ضبةع ضٚ٩ؽ ؼٝةٌ عًةَٛ ٢نةٛع
فًػفٜ ٞتعًل مبكةرل ايٛجةٛز ٚاإلْػةإ ٚايهآ٥ةات ،فةايطٚ٩ؽ ا٭ضبعة ،١تطَةع إىل
اؾٗات ا٭ضبع يًه ،ٕٛنُا تؿرل إىل أقطةاب ايكةٛف ١ٝا٭ضبعةٚ ١إىل أقطةاب ايٓعةاّ
اؿانِ ايص ٟتتٓاٚي٘ ايطٚا( ١ٜايػًطإٚ .ايعٜين بطناتٚ .ظنطٜا بةٔ ضانةٚ .ٞايؿةٝذ
أب ٛايػعٛزٖٓٚ ).ا تعٗط قسض ٠ايفها ٤ايسٜين عً ٢ايتؿهٌ عدل ا٭ظَٓ ،١ا٭َةط ايةصٟ
ٜذلتب عٓ٘ إذساث َكطَ ١ٝ٥ٚتعسز ٠ايس٫٫ت " .٭ٕ املهإ ٜ ٫عطف غ ٣ٛا٫خت٬ف
ٚايس٫ي ١املٓعيك ١أبساَٚ ،فاجأ ٠ايكاض ٨بأزٚاض جسٜةس ٠يف ايػةٝام ايٓكة ٚ )43( ".ٞقةس
تطتب عٔ تًو اْ٫عٜاذات ٚاْ٫هػاضات اييت عطفٗا املهإ مجايٝة ١خاقة ١ػًةت يف
جٛاْب ايٓل .نُا تطتب عٔ ع٬ق ١ايطذاي ١ايبٓسق ٞبامل٦صْ ١ذهٛض ق ٟٛيًفها٤ات
ايس ١ٜٝٓيف ايٓل ،جا٤ت َٛظع ١زاخً٘ ٚفل اغذلاتٝحَ ١ٝسضٚغةٚ .١نةإ تٛظٜعٗةا يف
َؿاٖس ايطذاي ١ايبٓسق ٞعً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
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َػحس

جاَع

َ٦صْ١

املكتطفات
املكتط

(أ)

01

02

01

املكتط

( ب)

01

0

0

املكتط

(ح)

07

03

02

0

0

0

َكتطةةة

َةةةٔ َةةةصنطات

امل٪شٕ

01

ايطذاي ١اإلٜطايٞ
َكتط

أخرل َٔ َةصنطات

0

01

0

ايطذاي ١اإلٜطايٞ
أَا يف ايػطازم فكس جا٤ت َٛظع ١نايتايٞ
ايػطازم

َػحس

جاَع

جاَع ا٭ظٖط

َ٦صْ ١امل٪شٕ ا٭شإ

ايػطازم ا٭ٍٚ

10

07

03

02

/

/

ايػطازم ايثاْٞ

09

05

03

01

/

/

ايػطازم ايثايث

01

05

/

/

/

/

ايػطازم ايطابع

08

04

01

02

01

/

ايػطازم اـاَؼ

02

02

/

01

/

01

ايػطازم ايػازؽ

01

01

/

/

/

/

ايػطازم ايػابع

01

01

/

/

/

/

ٚقطا ٠٤يف اؾسٚيني ايػابكني تبني َس ١ُٖٓٝ ٣ايفهةا ٤ايةسٜين عًةَ ٢ػةاضات
اؿه ٞيف ايٓل .نُا تعٗط فاعً ١ٝتكػُٗٝا زاخً٘ ٚ ،ع٬ق ١ايطذاي ١ايبٓسق ٞبٗا.
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 - 4 – 4املئرنة والكتابة يف الفضاء:
إشا نإ ايهاتب قس قسّ امل٦صْ ١يف َؿاٖس ايطذاي ١ايبٓسق َٔ ٞخ ٍ٬ضْ ١ٜ٩افص٠
يف ا٭ؾٝا ٤جعًت َٓٗا فها ٤ضٚذٝا قاُ٥ا بصات٘ ٜترس ٣جدلٚت ايعَإٜٚ ،تأغةؼ يف
ايٓل َٔ خ ٍ٬بعةس ٜٔبعةس تةاضىٚ ،ٞآخةط َعُةاضٖٓ ٟسغةٜ ،ٞتبةس ٕ٫اؿهةٛض
ٚايغٝاب ؿع ١تتابع َػاضات ايػطز يف اؿهٛض اٯْ .ٞفإْ٘ يف ايػطازم اـةاَؼ َةٔ
ايٓل ٜفاج ٧املتًك ٞمبؿس يًُ٦صْ ١ررل َأيٛفٜ ،ػتُس َٔ ٙع٬قت٘ بايذلاث ايكةٛيف،
ذٝث تتر ٍٛإىل ذطف فُس يف اشلٛا " ٤املآشٕ ذطٚف ػُست يف اشلٛا )44( " ٤ففٖ ٞصا
املؿٗس ٜبعث ايهاتب املآشٕ يف عا غةرط ٟعحٝةب تترة ٍٛفٝة٘ إىل ذةطٚف غةا١ً٥
يتتحُس يف اشلٛاٚ .٤بصيو تٓتكٌ امل٦صْ َٔ ١ذٝعٖةا اؾغةطايف إىل عةٛا رٝبٝة ١عحٝبة،١
ممً ٠٤ٛبايػرط ٚايعحا٥ب ،عٛا تتر ٍٛفٗٝةا ا٭ؾةٝا ،٤بعةس إٔ ؽةطد عةٔ قةفاتٗا
املعطٚف ٚ ١تفكس ؾهًٗا اتػٛؽ ،إىل فها٤ات أخط ٣عحٝبة ١رطٜبة ،١فتكةبس امل٦صْة١
فٗٝا ذطفا غاعا يف ايفها ٫ ٤وس ٙظَإ  ٫ٚوتَ ٜ٘ٛهإٚ .ذكٝك ١ا٭َط يف شيو نً٘
إٔ ايغٝطاْ َٔ ٞايطٚاٝ٥ني املعحبني باؿطف ايعطب ،ٞفٜٗ ٛط ٣بةإٔ ٖٓةاى ع٬قة ١بةني
اإلْػإ ٚاؿطٚف ،فة" اإلْػإ ٜٛزع أْفاغ٘ نُٔ تًو اؿةطٚفُٜٗٚ ،ةؼ ٜٚػةطٟ
عدلٖا إىل ايفها٤ات ايعًٝا " ( )45عٝث تتر ٍٛاؿطٚف إىل جػط عبةٛض بةني اإلْػةإ
ٚاملًهٛت ا٭عً .٢يف عا تتحاٚظ فٝة٘ ا٭ؾةٝا ٤عةا اتػٛغةات إىل عةا ايغٝبٝةات
ايهثرل ايتؿهٌ ٚايتً ،ٕٛذٝث تفكس ا٭ؾٝا ٤أؾهاشلا ٚأيٛاْٗآٖٚ .ا تعٗط ق ٠ٛايتحطٜس
يس ٣ايهاتبْ٫ ،فتاذ٘ عً ٢ايٛجٛز املطًل ايْٗ٬ا ،ٞ٥ؿع ١تٖٛخ ايصات َٚعطاجٗةا
يف عا ايتحًٚ ٞاـفا ٤املطًل ".عٓسَا تتدًل ايع َٔ ١َ٬ؿع ١ايتعٝني ا٭ٚىل ،تٓػذ
يٓفػٗا ؾبه َٔ ١اْ٫عٜاذات ايس٫ي ١ٝاييت  ٫ميهٔ ايترهِ يف اْتؿاضٖا" (.)46
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فع٬ق ١امل٦صْ ١باؿطف ٚاشلٛا ٖٞ ،٤ع٬ق ١ضٚذ ١ٝرٝب ١ٝتتٛافل َع َا ٜصٖب إي٘ٝ
املتكٛف ١نايؿٝذ ابٔ عطب ٞايصٜ ٟصٖب إىل إٔ " اؿةطٚف غةط َةٔ أغةطاض اهلل تعةاىل
ٚايعًِ بٗا َٔ أؾطف ايعً ّٛاملدع ١ْٚعٓس اهلل تعاىل  ٖٛٚايعًِ املهٓ ٕٛاملدكٛم ب٘
أٌٖ ايكًٛب ايطاٖط َٔ ٠ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ٚيٝا" ٤

()47

فايغٝطاْ ٖٛٚ ٞايطٚا ٞ٥املتؿبع بايذلاث ايكٛيف  ٫ميهٓ٘ إ ٫إٔ هعٌ َٔ امل٦صْ١
ذطفا فُسا يف اشلٛاٚ ٤بصيو ٜهع املتًكة ٞأَةاّ ة٬ث أٜكْٛةات( .امل٦صْة .١اؿةطف.
اشلٛا )٤عً ٘ٝفو ؾفطاتٗاٚ .عٓسَا ْطجع إىل عا ايطٜ٩ا ٚاملهاؾف ١يف املعطف ١ايكةٛف١ٝ
لس إٔ اؿطف َٖ ٛا ىاطبو ب٘ اؿل َٔ ايعباضاتٚ .إٔ اشلٛاٖ ٤ة ٛايغٝةب ايةص٫ ٟ
ٜكس ؾٗٛز.)48(ٙ
 َٔٚخٖ ٍ٬صا ايططح تٓعاح امل٦صْة ١يف َعُاضٜتٗةا إىل فهةا٤ات عحٝبة ١رةرل
َأيٛفٚ .١ميهٓٓا إٔ ْصٖب إىل إٔ اؿطٚف اييت نإ ٜعٓٗٝا ايهاتب يف ْك٘ ايػابل ٖ:ٞ
ش أ .ط .ظ ز فامل٦صْ ١ايط ١ًٜٛايؿهٌ تؿب٘ ذطف ش أ ز ،٭ٕ ؾهًٗا ايعُةٛزٜ ٟةٛذٞ
بصيوَٚ " ،آشٕ مٚ ،١ًٝقباب "(ٚ )49امل٦صْ ١ايطَ ١ًٜٛع قب ١املػحس تؿةب٘ ذةطيف ش ط ٚ
ظزٖٚ.ص ٙايط ١ٜ٩يًُ٦صْ ١ت٪ططٖا ض ١ٜ٩فًػةف ١ٝقةٛفٜ ،١ٝؿةٛبٗا تكةعٝس ضٚذة ٞإىل
زضج ١ا٫ذذلام ٖٞٚ .ضَٛ ١ٜ٩رً ١يف ايعُاض ٠اإلغة ١َٝ٬ؼةا ٍٚايٓفةاش إىل بٛاطٓٗةا،
ٚإعاز ٠بعثٗا يف ايٓل ايطٚا ،ٞ٥يف قٛض ٠ررل َعٗٛز ٠يف ايٓكةٛم ايطٚاٝ٥ة ١ايعطبٝة١
اييت تٓاٚيت ايفها٤ات ايسٚ .١ٜٝٓميهٓٓا إضجاع شيو " يًددل ٠ايكةٛف ١ٝايةيت تػةك يف
زٚاَاتٗا ايؿعٛضٚ ١ٜايفهط ١ٜأضنإ ايعا املأيٛف املتساع ،١ٝيف ْفؼ ايٛقت ايص ٟتأخص
ف ٘ٝسلؼ عا آخط جسٜس يف ايبعٚغ ،عا ٖ ٛزاُ٥ا قٝس ايته ٜٔٛتٓهؿ

َ٬قة٘ يٓةا

ؿع ١بعس أخطٚ ٣غططا ٚضا ٤غططٜٚ .تدًل بأنًُ٘ يف َػتَ ٣ٛغةاٜط نًٝة ١ملػةت٣ٛ
إزضانٓا ا٭ٚىل ا٫عتٝاز.)50( ".ٟ
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 َٔٚخ ٍ٬املؿاٖس اييت عطنٗا ايهاتب يف ضٚا ١ٜش ايعٜين بطنات ز ٜهة ٕٛقةس
َٗس يًُؿاٖس اي٬ذك ١يف ضٚاٜت٘ ش نتاب ايتحًٝات ز ذٝث تكبس َؿاٖس ايفهةا٤ات
ايس ١ٜٝٓأنثط ضٚذاْٚ ١ٝعحا٥بٚ ١ٝغرطٜٚ ،١ٜكبس ايػاضز أنثط ٖٝاَةا ظُاشلةا .خاقة١
ٚإٔ ايفٔ املعُاض ٟيف ْعط ايغٝطاْ ٖٛ ٞتعبرل عٔ ع٬ق ١ايعبس غايك٘ " فًٝؼ ايفةٔ إ٫
ٚغا ٌ٥يًتعبرل ٚايتكطب ٚػػٝس ايعباز ،٠عباز َٔ ٠خ ٍ٬ايعُاض ٠شاتٗا " ( )51فايفٔ ٖٛ
قً ١ايٛقٌ بني اـايل ٚاملدًٛم.
 - 5 – 4املئرنة وجتلي صوت املؤذن:
إشا ناْت امل٦صْ ١يف ضٚا ١ٜش ايعٜين بطنات ز قس ظٗطت يف ايٓل نعَ ١َ٬ؿفط٠
عدل قطات تٓرٌ فٗٝا إىل أبعاز تاضىٚ ١ٝأغطاض خف ١ٝقس طٛاٖا ايعَٔ .فإْٗا يف ضٚا١ٜ
ش نتاب ايتحًٝات ز تعٗط نأٜكَ ١ْٛكسغ ١فًً ١بايطٚذاْٝات .فكس جا ٤ايٓل َٔ أٚي٘
إىل آخط ٙقهَٛا بايساٍ ايسٜينَٚ ،هتٓعا عكا٥ل ؼ ٌٝعً ٢عٛا نةثرلٜ ،٠تةساخٌ فٗٝةا
ايػٝاغ ٞبايعحا٥يبٚ ،اـٝاي ٞبايٛاقعٚ ،ٞاؿانط بايغا٥بٚ ،ايهةٌ قهة ّٛبايتػةطٜس
ايسٜين ،فتعسزت ايفها٤ات ايسٚ ١ٜٝٓتٓٛعتْٚ ،عطا ي٬غذلاتٝح ١ٝاييت اتبعٗا ايهاتةب
فإٕ ذهٛض امل٦صْ ١يف ضٚا ١ٜش ايعٜين بطنات ز قس جا٤ت َطتبط ١عاغ ١ايبكط (ايعني)
إلظٗاض ذكٝك ١املؿٗس ،خاقٚ ١أْٗا جا٤ت يف ايٓل َطتبط ١مبؿاٖس ايطذاي ١ايبٓسق،ٞ
ٚيهٓٗا يف ضٚا ١ٜش نتاب ايتحًٝةات ز جةا٤ت يف ايبساٜةَ ١طتبطة ١عاغة ١ايػةُع ،إىل
جاْب ذاغ ١ايٓعط ٚ ،شيو ٫ظٗاض املفاضق ١بني ايبعسٚ ،ٜٔع٬قتُٗا بةايعٛا ايغٝبٝة.١
فامل٦صْ ١يف ضٚا ١ٜش نتاب ايتحًٝات ز متتًو قْ ٠ٛكٚ ١ٝمجاي ١ٝتؿس املتًك ٞإىل ايةٓل.
فهإ إٔ جا ٤ظٗٛضٖا يف ايبساَ ١ٜطتبطا بكٛت املة٪شٕ ،ذٝةث ٜتحًة ٢قةٛت٘ ؿعة١
ذً ٍٛايعَٔ ايسٜين (آشٕ ايفحط) ،فتٗتع ْفؼ ايػاضزٚ ،تػُ ٛإىل عا ايطٚذاْٝةات" .
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قٛت اؿٓنيٚ ،آشإ ايفحط َٔ املػحس ايكسٚ )52( "ِٜقةس ٚضز ٖةصا املؿةٗس يف ايػةفط
ا٭ َٔ ٍٚايطٚاَ ٖٛٚ .١ٜؿٗس ٜعٗط ايع٬قة ١اؾسيٝة ١بةني امل٦صْةٚ ١املة٪شٕ .فكةٛت
امل٪شٕ يٝؼ فطز قٛت ،بٌ قٛت تتحًَ ٢ةٔ خ٬ية٘ محٛيةْ ١كة ١ٝإمياْٝة ،١تٓفةتس
َباؾط ٠عً ٢املكسؽ ،يتتكعس َٔ خ٬شلا ضٚذاْ ١ٝاإلميإ إىل ايػُا ،٤بعس إٔ تهةطب
يف بٛاطٔ ايصٚات امل .١َٓ٪فاٯشإ ٖة ٛقةٛت ايػةُا ٤ا٭ظية ٞايةصٜ ٟعٝةس يًةصات
ع٬قتٗا بايػُا .٤فة " ْٖ ٛسا ٤جاشب يًطٚح َٔ طٗٓٝا اي٬ظب " (َٚ )53ةٔ ٖٓةا تتةأت٢
مجاي ١ٝايٓل ٚتتعسز ز٫٫ت٘ ،ذٝث هس املتًكْ ٞفػ٘ أَاّ غةطز زٜةين قةٛيفٚ ،أَةاّ
غاضز َتعًل بايعتبات املكسغ .١ا٭َط ايصٜ ٟفتس أفل ْعط ٙعً ٢عٛا رٝبٝةَ ،١تعةسز٠
ايس٫٫ت .فة" ايهتاب ٖٞ ١إْتاد عَ٬ات َط ١ٝ٥٭قٌ َػُٛع " (.)54
 - 1 - 5 – 4فتنة الصوت:
وسث ايكٛت يف زٚاخٌ ايصات املػتكبً ١ي٘ اْفعا٫ت إَا بايكب ٍٛأ ٚبايطفض.
ٚذػب شبصبات ا٫غتكباٍٜ ،ه ٕٛضنا ايٓفؼ عٓ٘ أْ ٚفٛضٖا َٓ٘ .فايكٛت اؾُٝةٌ
وسث فتٓ ١يف ايٓفؼ ،عهؼ ايكٛت ايكبٝس ايص ٟوسث ْفٛضا ؿع ١زلاع٘ٚ .يصيو
" ميتاظ ايكٛت به ْ٘ٛيٝؼ َٔ قفات ايؿة ٤ٞفًةٝؼ ية٘ إطةاض َهةاْ ٞبةٌ ٜٓتؿةط يف
ايعَإ ٜٚتُتع بكطاب ...١فايكٛت ٜغُطْا ًٜٚةخ إىل أعُاقٓةا إىل ذٝةث ًٜ ٫ةخ ايٓةٛض
اـانع ؿسٚز املسٚ )55( " ٣إنفا ٤قٛت اؿٓني عً ٢اٯشإ َٔ ططف ايهاتةب ٖةٛ
َٔ أجٌ ذٌ يغع املفاضق ١اؿاقٌ بني قٛت امل٪شٕ اؿع ٜٔيف ضٚا ١ٜشايعٜين بطناتز "
ا٭شإ ذعٜ ٜٔسفع بايعُط َا ١٥غٓٚ )56( " ١قٛت اؿٓني يف ضٚا ١ٜش نتاب ايتحًٝات ز
فكٛت امل٪شٕ اؿع ٜٔجا ٤يٝعدل عٔ أٚناع اجملتُع املذلز ١ٜاؿع .١ٜٓبُٓٝا جا ٤قةٛت٘
يف ضٚا ١ٜش نتاب ايتحًٝات ز يٝهاع
94

َٔ ايؿرٓ ١اإلمياْ ١ٝيًػاضز ،يةصيو ٜبعةث يف
فً ١جاَع ١أّ ايكط ٣يعً ّٛايًغات ٚآزابٗا

زٚ .شْاْ ٞب ٛزاٚز

غٓف ١ْٝٛمج ١ًٝتػًب ايعكٚ ٍٛؼةسث فتٓة ١يف ايٓفةٛؽٖٓٚ .ةا ػةب اإلؾةاض ٠إىل إٔ
ايه ّ٬عٔ عصٚب ١قٛت امل٪شٕ ؿع ١ظَإ ايفحط يف اـطاب ايطٚا ٞ٥ايعطبٜ ٞطجةع
فهٌ ايػبل ف ٘ٝيًطٚا٥ة ٞايػةٛزاْ ٞايطٝةب قةاحل ذةني أؾةاض إىل شيةو يف ضٚاٜة١
شَطٜٛزز اؾع ٤ايثاْ َٔ ٞبٓسض ؾا )57( .ٙذٝث ضنع عً ٢عصٚبٚ ١غةرط أشإ ايفحةط،
بُٓٝا مجاٍ ايغٝطاْ ٞعٌُ عً ٢تٛظٜع قةٛت املة٪شٕ بططٜكة ١زقٝكة ١عٝةث تهةطض يف
َؿاٖس عس َٔ ٠ايٓل ،يٝغط ٞأظَٓ ١ايك ٠٬باغتثٓا ٤ظَٔ ايعكطٚ .قس عٌُ ايػةاضز
عً ٢ايطب بني مجاي " ١ٝامل٦صْٚ " ١ضٚع ١قٛت املة٪شْٕ .عةطا ْ٫تُا٥ة٘ يةٓفؼ املٓعَٛة١
ايعكسٚ ١ٜايفهط ١ٜاييت ٜٓتُ ٞإيٗٝا امل٪شٕ " .عطفةت أْة٘ ؾةٝذ َةٛقط َٛفةٛض اشلٝبة ١يف
ايبًس ،٠ي٘ نًَُ ١ػُٛعٚ ،١ذطَةٜ ،١ة ّ٪املكةًنيٜ ،ة٪شٕ ٭ٚقةات ايكة ٠٬اـُػة١
بكٛت مج ،ٌٝعصب ،قٜ ،ٟٛػُع يف غا٥ط أما ٤ايبًسٜٚ ٠تحاٚظ فهةاٖ٤ا إىل ايٓحةٛع
اجملاٚضٚ ٠ايهفٛض ايكطٜب ،١بعض َؿاٜذ ايبًسٚ ٠ضجاشلا املعُطٚ ٜٔأقراب ايهًُ ١فٗٝا
ٜككسٜٚ ْ٘ٚكف ٕٛعًَ ٢كطبٜ ١كغ ٕٛإىل أشاْ٘ ايؿةح ٞايةٛضع ،ايكةاعس إىل ايػةُا٤
نعني َا ٤غًػبٜ ٌٝتسفل َاٖ٩ةا َةٔ أغةفٌ إىل أعًةَ )58( "٢ةٔ خةٖ ٍ٬ةصا ايتةسفل
ايطٚذٜ ٞكسّ ايػاضز قٛت امل٪شٕ ،إلذساث َؿٗس ن ْٞٛهُع بةني قساغة ١املهةإ
ٚقٛت ايتٛذٝس املٓطًل م ٛايػُا ،٤قٛت و ٞايٓفٛؽ نُا و ٞاملا ٤ايهآ٥اتٚ .يف
ْفؼ ايٛقت ٜطبطٗا باملًهٛت ا٭عً " .٢إش اضتفع قٛت ؾةح ٞبةآشإ ايعٗةط ،أزض
َكسض َٔٚ ،ٙأَٛ ٟنع ٜٓبعث أٜ ٚأتٚ ،ٞملا بسأ َأيٛفا ي ،ٞقببا إىل قًةيب ،قطٜبةا إىل
ف٪از ،ٟأَعٓت ايػُع ٚأزضنت أْ٘ ْفؼ قٛت امل٪شٕ ايص ٟطاملةا ؾةحاْٚ ،ٞقًةب
عٝين ٚغسز ْعطات ٞإىل ايعً ٛا٭زل.)59( " ٢
إٕ ايتٛاقٌ ايطٚذ ٞاؿاقٌ بني ايػاضز  ٚقةٛت املة٪شٕ ،قةس جعةٌ ا٭شإ
ٜتر ٍٛيف ايةٓل إىل زٚا ٤غةرطٜ ٟؿةف ٞايةٓفؼ ٜٚبعةس عٓٗةا ايٛغةاٚؽ .فًرعة١
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اْط٬ق٘ م ٛايػُا ٤تترطض َٔ ذاي ١ا٫نططاب ٚايكًل ،فتطُٚ ٔ٦تٗسأ " عٓسَا أجًؼ
يف َٝسإ غٝس ٟ٫َٛٚ ٟاؿػني قبٌ ايغطٚب أضقب املاضٚ ٠غفط ايٓٗاض ٚبؿا٥ط ايً،ٌٝ
ِ ٜعً ٛقٛت امل٪شٕ زاعٝا يك ٠٬املغطب ،فتدبٚ َُٖٞٛ ٛتؿ

ْفػٚ ،ٞأقرل إىل

ذعٕ ذعٚ ،ٜٔملا زلعت اٯشإ بايًٗح ١ايكاٖط ١ٜيف فاؽ املغطب ١ٝأْؼ قًيب " ( )60فٗصا
اإلذػاؽ ايك ٟٛبكٛت امل٪شٕ ْ٪ٜؼ قًب ايػاضز ٜٚطُْ ٔ٦فػٜ٘ٚ ،سفعة٘ يإلنثةاض
َٔ ا٭ٚقاف اؾُ ١ًٝي٘( :قةٛت اؿةٓني .ة قةٛت مجٝةٌ ،عةصب ،قة .ٟٛة أشاْة٘
ايؿح ٞايٛضع) .فعصٚب ١قٛت امل٪شَٕ ،تأتٝةَ ١ةٔ نْٛة٘ قةٛت زلةا ٟٚضٚذةاْٞ
وسث خًدً ١يف ايٓفؼ ،يٓٝكًٗا َٔ عا اتػٛغات إىل عا ايطٚذاْٝات يتعٝـ َتع١
عٛا ايغٝيب ٚ .اي٬فت يًٓعط يف ايٓل إٔ ايػاضز ،قس بسأ بآشإ ايفحطٚ ،خةتِ بةآشإ
ايفحط ٖٞٚ .تكٓ ١ٝتأت مبرض ايكسفٚ ،١إمنا جةا٤ت ٚفةل ضٜ٩ة ١فهطٜة ١يًهاتةب
ذا َٔ ٍٚخ٬شلا بٓا ٤عا َتهاٌَ يفها " ٤امل٦صْة " ١يف ايةٓلٚ .نأْة٘ بةصيو ٜطٜةس إٔ
ٜعط ٞقٛضٜ ٠ػتؿ

َٓٗا إٔ ايٛجٛز اإلْػاَْ ٞتحسز نُا ٜتحسز آشإ ايفحط بساٜة١

نٌ  ّٜٛيف ٖصا ايه.ٕٛ
 - 6 – 4املئرنة وأبدية احلضوز:
يف ؿع َٔ ١ؿعات تتابع َػاضات اؿه ٞيف ْل ش نتاب ايتحًٝةاتز وةاٍٚ
ايػاضز يف َؿٗس زقٝل ؼ٦َ ٌٜٛصَْ ١ػحس اؿػني إىل ْكط ١اضتهاظ ن ْٞٛذٝث ٜتحً٢
َٔ خ٬شلا املكسؽ فتتر ٍٛإىل َطنع يًهَٚ ٕٛساض يٮف٬ى َٔٚ .خَ ٍ٬ؿٗس قٓٝع
ك ١ًٝايهاتب .٭ٕ « املد ١ًٝيٝػت فطز غًط ١ػطٜب ١ٝأَ ٚهاف ١إىل ايٛع ،ٞبةٌ إْٗةا
ايٛع ٞبأنًُ٘ ذةني ٜتركةل .فهةٌ ٚنةع ١ٝعٝٓٝةٚٚ ١اقعٝة ١يًةٛع ٞيف ايعةا تهةٕٛ
َؿر ١ْٛباملتد ٌٝذني تتكسّ زاُ٥ا باعتباضٖا ػةاٚظا يًٛاقةع »( )61ذٝةث تكة ّٛكًٝة١
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فً ١جاَع ١أّ ايكط ٣يعً ّٛايًغات ٚآزابٗا

زٚ .شْاْ ٞب ٛزاٚز

ايهاتب بتؿه ٌٝامل٦صْ ١يف ْل ش نتةاب ايتحًٝةات ز يف َؿةٗس ععةٜٗ ِٝةع ايٓفةٛؽ
ٚهعًٗا تعٝـ ؿع ١رٝاب ٚشٖ ٍٛقٛيف ٚ ،خؿٛع ٚتأٌَ " .خؿعت يف ظَ ٍ٬آشٕ
اغتاَب ،ٍٛأزضنت بؿاضات ا٭بس ١ٜإش تأًَت غع

ن ٌٝايٛاذات يف بات٘ ٚعسّ ًَ٘ٝ

َع اشل ٣ٛأ ٚايغطض " ( )62إٕ ؾرٓ ١اإلميإ اييت رُطت ايػاضز ؿعٚ ١قٛف٘ أَاّ َآشٕ
اغتاَب ٍٛجعًت٘ ىؿعٚ ،يف خؿٛع٘ أزضى بؿةاضات ا٭بسٜة ،١أبسٜة ١اؿهةٛض ايةساِ٥
يتًو املآشٕ يف ٖصا ايٛجٛز ،فٗ ٞقاَس ٠يف ٚجة٘ َةتغرلات ايعَةإ ٚ .يف قةُٛزٖا
ٚؼسٜٗا يًعَإ تكابًٗا َآشٕ أخط ٣تك

َعٗا ؾاك " .١عٓةس ذةس ا٭فةل تكةَ ّٛةآشٕ

َٗٝب ،١ظ ٍ٬أبس ،١ٜتكٌ ايػةفٌ بةايعً ،ٛتٓتٗة ٞظٛاغةل ٚأًٖةٚ ،١قةطب َٓتكةفٗا
ا٭عً ٢أعُس ٠مٜ ١ًٝتدًًٗا ايه ،٤ٛفتبس ٚايفطارات قسز.)63( "٠
فُآشٕ ايكاٖط ٠املٗٝب ١تهةف ٞعًة ٢املهةإ قساغة ،١نُةا تهةف ٞعًٝة٘ َػةر١
ذهاض ،١ٜزا ١ُ٥ايتحًٚ ٞاؿهٛض ٚ .إٔ ايتٛاقٌ اؿاقٌ بةني ايػةاضز ٚامل٦صْة ،١قةس
زفع ب٘ إىل إٔ ٜك ّٛبأْػٓتٗا عٝث تكبس نا٭ّ ايةيت ؼٓة ٛعًةٚ ٢يةسٖا " ضأٜتة٘ ٜكة
بػاذ ١اؾاَع ا٭ظٖطٚ ،غ ايكرٔ املهؿٛف ،ؼٓة ٛعًٝة٘ َ٦صْة ١قاٜتبةا٦َٚ ،ٟصْة١
ايغٛض ٟشات ايطأغني " (ٚ )64امل٬ذغ ٖٓا إٔ ايغٝطاْٜ ٫ ٞتعاٌَ يف ْكٛق٘ ايطٚاٝ٥ة١
َع امل٦صْ ١يف ذهٛضٖا اٯْٚ ،ٞإمنا َٔ خ ٍ٬ذهٛضٖا ا٭ طَ ٚ ،ٟا ؼًُ٘ َٔ أغطاض
تاضى.١ٝ
 - 7 – 4املئرنة وكونية املسكز:
إشا نإ ايػاضز قس أظٗط يف ايٓل تعًك٘ بكٛت امل٪شٕ ،فإْ٘ يف ايػةفط ايثايةث
َٔ ضٚا ١ٜش نتاب ايتحًٝات ز ٚاملعٓة ٕٛباٯٜة ١ايهطمية ١شفٗةٌ تةط ٣شلةِ َةٔ باقٝة١ز
ٜػتٛق

املتًك ٞعٓس َؿٗس مج ٌٝيًُ٦صْة ١تتعةسز فٝة٘ اؿطنة ١بتعةسز َةآشٕ َػةاجس
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ايكاٖط ِ ٠تتٛذس يف َ٦صْٚ ١اذس " .٠تًو َآشٕ أفك ٞاؾٓٛب ،ٞيهٌ َٓٗا ذهٛض أيك٢
ظ ٬يف قًب أقًَٗٓ ،ٞا ايػاَلَ ،آشٕ َػحس قُس عً ٞايٓر ،١ًٝاملٗ ١ُٓٝعٓس اؿس،
َٚآشٕ ايػًطإ ذػٔ ٚايطفاع ٞاملتكاضب ١املٗٝبَ ،١ةآشٕ قكةرل ٠رةرل أْٗةا تعًة ٛعًة٢
ايبٛٝت اجملاٚض ،٠تعًٔ عٔ َثا ٣ٚأذباب فٗٛيني ،أ ٚجٓس فاٖس ،ٜٔأ ٚأرةطاب َةٔ
أٌٖ ايطا٥ف ١قهٛا ٖٓا ،قُِ بعهٗا َسببٚ ،اٯخةط َػةتسٜط ،نًةٗا ذافةَ ،١ترًكة١
بامل٦صْةة ١ا٭ٚنةةس ،ا٭ ،ٍٚا٭يطة  ،ا٭قةةطب إىل ا٭ف٦ةةس ،٠ايطايعةة ١زاُ٥ةةاَ ،ػةةتُط٠
ايكعٛز يف باتٗا ،إْٗا ايكا ١ُ٥عًَ ٢ث ٣ٛايهطٜس ايكاٖط ٟيٓاقط املػتهةعفني ،ملةٔ
ذ ٌٝبٚ ٘ٓٝبني املا ٤فكه ٢ظُأ ،اإلَاّ اؿػني٦َ .صْٜ ١طاٖا أ ٍٚايٓٗاض ٚذت ٢رطٚب٘،
يف يٝاي ٞضَهإ ٜتكًس خكةطٖا بطةٛم َةٔ نة ٤ٛأخهةط ،يف ظٗةرل ٠ذةازٜ ٠تطًةع
جٓٛبا(ٜ ،)65عٗط ٖصا املؿٗس املؿر ٕٛبايطٚذاْٝات املهاْ ١ايةيت ؼتًةٗا َ٦صْةَ ١ػةحس
"
اؿػني بني َآشٕ ايكاٖط ،٠فٗ ٞتتحًٚ ٢غةطٗا يف عةٛا ضٚذاْٝةٖٓٚ ١سغةَ ١ٝتعةسز٠
يتكبس عاملا قاُ٥ا بصات٘ زا ِ٥ايتٛاقٌ َع ايػُا .٤بٌ هعٌ َٓٗا ؼفٖٓ ١سغة ١ٝضا٥عة١
ٜكطأ ايػاضز عًٚ ٢اجٗتٗا عبكط ١ٜايعُاض ٠اإلغ ١َٝ٬اييت تٓٛعت عدل قط َٔ ٕٚايعَٔ،
ٚبصيو تأخص ز٫يتٗا اؿهاض ١ٜيف ايٓل ايطٚاٚ ،ٞ٥إٕ ناْت نٌ َ٦صْ َٔ ١تًو املآشٕ
اييت ؼ ٝبٗا تعدل عٔ َعطفَ ١صٖبٚ ١ٝعٔ عكط َٔ ايعكٛض يف إطةاض ايٓػةل ايثكةايف
اإلغ .َٞ٬فاٯ ١ٜايكطآْ ١ٝاييت تكسضت ايػفطٚ ،اييت ؼ ٌٝعً ٢ايعسّ ٚايٓٗاٜة ،١نةإ
ايككس َٓٗا تٓب ٘ٝاملتًك ٞإىل إٔ ايفها٤ات ايس ١ٜٝٓايٛاضز ٠يف املؿٗس ٖ ٞأ اض ٭ْاؽ قس
طٛاِٖ ايعَٔ ٜ ٚبل َٔ أ اضِٖ إ ٫تًو املآشٕ ايؿاك ١ايكاَس ٠يف ٚج٘ ا٭ذةساث،
فٗ ٞايؿاٖس عً ٢ظَِٓٗ ٚعً ٢أذسا ٘ ٚٚقا٥ع٘ ا٭ي ١ُٝاييت قس عاؾةٖٛاَٚ .ةٔ جٗة١
أخط ٣عٌُ ايػاضز عً ٢إ اضٚ ٠ع ٞاملتًكٚ ٞفتس أفل ْعط ٙعً ٢ع٬قَ ١آشٕ ايكةاٖط٠
مب٦صْ ١جاَع اؿػنيٚ .اييت تتحً َٔ ٢خ٬شلا غط ٠ٛاملكسؽٚ .قسضت٘ عًة ٢اْ٫بعةاث
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َٔ جسٜس يف مجاي ١ٝغطز ١ٜزاخٌ ايٓل ايطٚا ،ٞ٥نُهإ َؿبع بايطٚذاْٝات ٚأذساث
ايتاضٜذ ٚضفات ؾدكٝات تطنت بكُاتٗا ف ٚ .٘ٝبةصيو ٜتأنةس ذهةٛض امل٦صْة ١ذٝة١
ؾاك ١تترس ٣جدلٚت ايعَإ ،يترافغ عً ٢بكا ٤ايتاضٜذ ذٝةا ٜتحةسز يف نةٌ ؿعة،١
ٚيتعًٔ عٔ ذهةٛض فًػةف ١ايعُةاض ٠اإلغة ١َٝ٬يف ٖةصا ايٛجةٛزٚ ،عًة ٢قةُٛزٖا
ٚؼسٜٗا يتر٫ٛت ايعََٔٛ ٖٛٚ .ق

تتعسز ز٫٫ت٘ ٚتتؿعب ٚتتٓٛع يف ايٓل.

فُ٦صَْ ١ػحس اؿػني ْٖ ٞكطة ١املطنةع ايةيت تكابةٌ ايػةُاٚ ،٤بةصيو " تٓحةع
ايتٛاقٌ املباؾط َع اهلل " ( )66٭ْٗا تطتب بعٛا رٝبٝة ١متتةس َةٔ ا٭ضض إىل ايػةُا.٤
فاملؿٗس ٜهع املتًك ٞأَاّ تًو ايتكاب٬ت اييت ؼسث بٗٓٝا ٚبني املةآشٕ ا٭خةط ٣ايةيت
ؼ ٝبٗا ،يف ذطن ١تِٓ عٔ تٖٛخ ضٚذٜٓ ٞبعث َٔ نطٜس اؿػني َٔٚ .خٖ ٍ٬صٙ
اؿطن ١ؽطد َ٦صَْ ١ػحس اؿػني َٔ غهْٝٛتٗا ا٭بس ١ٜإىل فهاَ ٤تعسز اؿطنةٚ ١ايتُٛجةات.
يتكبس أٜك ١ْٛملآشٕ ايكاٖط ٠ايكسمي ،١عٝث تأخص أبعازا جسٜةس ،٠فٗة٦َ ٞصْة ١زلاٜٚة١
ن ١ْٝٛقا ١ُ٥بصاتٗا ٫ ،وسٖا ظَةإ  ٫ٚوة ٝبٗةا َهةإ ،فًًة ١با٭غةطاض ايهْٝٛة،١
ٚعٛا عحٝب ،١غاذط ٠ؽط

ا٭بكاضٚ ،تأخص با٭يباب " .فايطٖ ١ٜ٩ة ٞايةيت غةتُسْا

باملعطف ١املٛنٛع ١ٝأ ٚايصات ١ٝاييت ؼًُٗا ايؿدك ١ٝعٔ املهإ ٚؼٝطٓا عًُةا بايهٝفٝة١
اييت تسضى بٗا أبعازٚ ٙقفات٘ )67( ".إٕ ايع٬ق ١اؿُ ١ُٝٝاييت تطب ايػاضز مب٦صَْ ١ػحس
اؿػني ٖ ٞاييت جعًت٘ ٜعٝـ ؿع ١نؿ

َٚهاؾف ،١بني عا ممً ٤ٛبا٭غةطاضٚ ،شات

َتٖٛح ١تعٝـ ؿعٚ ١جس قٛيفٚ ،الصاب ٚتٛاقٌ خٝايَٚ ٞط٥ة .ٞشات تةصٚب ٚ
ؼذلم ،ؿع ١ػً ٢املكسؽ يف َ٦صْ ١اؿػني " .جصٚضٖا اـف ١ٝناضب ١يف قٓسٚم ف٪از
أقً ٞنصا ف٪از ٚ )68( " ٟبصيو ٜسخٌ ايػاضز يف طكٛؽ خاقةَ ١ةع َ٦صْةَ ١ػةحس
اؿػني طكٛؽ ضٚذ ١ٝآغةط ٠يًةٓفؼٖٚ ،ةٜ ٛتأَةٌ ععُتٗةا ٚػًٗٝةا ايطٚذة " .ٞإٕ
يٮؾٝا ٤تاضىا َطتبطا بتاضٜذ ا٭ؾدام ،٭ٕ اإلْػإ ٜ ٫ؿهٌ ٚذس ٠بٓفػ٘" (.)69
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فؿعط٦َ ١ٜصْةَ ١ػةحس اؿػةني يف املؿةٗس ايػةابل تتأغةؼ َةٔ خة ٍ٬تًةو
ايسفكات ايطٚذ ١ٝاييت تطب ايهاتب بايذلاث اإلغْٚ .َٞ٬عطا يتُهٔ ايغٝطةاَْ ٞةٔ
آيٝات ايهتاب ١فإْ٘ قس اغتطاع إٔ ٜكةسّ امل٦صْة ١يف يٛذة ١مجًٝة " .١ؾةأْ٘ ؾةإٔ ايطغةاّ
ٚاملكٛض ،هتع ،٨يف ايبسا ،١ٜقطع َٔ ١ايفها٪ٜٚ ،٤ططٖةا ٜٚكة

عةٔ َػةافَ ١عٓٝة١

َٓٗا"(.)70
ٚبةةصيو ؼٛي ةت َ٦صْةةَ ١ػةةحس اؿػةةني إىل أٜكْٛةة ١مجايٝةة ١يًفةةٔ املعُةةاضٟ
اإلغ .َٞ٬نُا أخصت املآشٕ اييت ؼ ٝبٗا زٚض اؿان ٞ٭ذساث ايتاضٜذ َةٔ خةٍ٬
أؾهاشلا ٚأْٛاعٗا ،فٗ ٞايطاب بني املانٚ ٞاؿانطٚ ،اتةافغ عًة ٢ايًرعة ١ايعَٓٝة١
اؿ َٔ ،١ٝاْ٫ف٬ت ٚايصٚبإ يف عةط ايٓػةٝإ .تتعةسز يف أؾةهاشلا ٚأْٛاعٗةا ٚتةاضٜذ
ْؿأتٗا ِ تتٛذس يف َ٦صْٚ ١اذس٦َ ٖٞ ،٠صَْ ١ػحس اؿػني .إؾاض ٠إىل املطنةع ايةصٟ
ٜسٚض ذٛي٘ نٌ ؾ ٤ٞيف ٖصا ايٛجٛز ،فُ٦صَْ ١ػحس اإلَاّ اؿػني تعس زاية ١عًة٢
َػحس ،بكسض َا أقبرت َطنعا َكسغا يًٛجٛزٚ ،يًهةٚ .ٕٛبةصيو تٓتكةٌ َةٔ عةا
ايٛاقع إىل عا ايدلظر ،يتترة ٍٛإىل َ٦صْة ١زلاٜٚةٚ ،١ؾةعاع ْةٛضاْٜ ٞةطب ا٭ضض
بايػُا .٤فٗ ٞتتحسز يف َعُاضٜتٗا ،يف نٌ ؿع ،١٭ْٗا املطنع ايص ٟتةسٚض ذٛية٘ نةٌ
املٛجٛزات .و ٌٝعً ٢ايٛذسٚ ٠ايتعسزٚ ،عً ٢ايثابت ٚاملةتغرل ،فايثابةت ٖة ٛاملطنةع
ٚايباقٜ ٞسٚض ذٛي٘ٚ .إٔ غط بكاَ ٤آشٕ ايكاٖط ٖٛ ٠يف تعةسزٖا ٚتؿةهًٗا ٚتٛذةسٖا،
ٚغط خًٛزٖا ٚبكاٗ٥ا ٖ ٛيف متطنعٖا ذ٦َ ٍٛصَْ ١ػحس اؿػني ،اييت تػتُس ٚجٛزٖا
 ٚذكٝكتٗا َٔ ايػُا .٤فٗ ٞيف نٌ ظَةإ تتًةبؼ بؿةهٌ ٜعٜةس َةٔ زميَٛتٗةا ٚمجةاٍ
َٓعطٖا .ذانط ٠زاُ٥ا تٛاج٘ ايٓػٝإ ٚايغٝاب ٚايعسّٚ .بصيو ٜفتس ايػاضز يًُتًكةٞ
ْافصٜ ٠طٌ َٓٗا عً ٢فطٜات ايتاضٜذ املانٚ ٞاؿانط يٝكة

عًةَ ٢ةا نةإ َػةهٛتا

عٓ٘ َٔ ،تاضٜذ َآشٕ ايكاٖط ٠ايكسمي.١
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ٚٚفل ٖصا املٓعٛض تعاٌَ ايغٝطاَْ ٞع امل٦صْة ١فٗة ٞتبعةث يف أعُاية٘ نُ٦صْة١
ن ١ْٝٛزلاَ ،١ٜٚتحاٚظ ٠يٛجٛزٖا نطَع زاٍ عًَ ٢هإ يًعبازٜ ٠عُ٘ املػًُٖٚ .ٕٛةٛ
ٜ ٫كسَٗا إ ٫بعةس اغةتًٗاّ فًػةفتٗا ،ةِ ٜبعثٗةا يف قةٛض ٠ضَعٜة ١تتحةاٚظ أبعازٖةا
اتػٛغ ١إىل عٛا خٝايَ ١ٝتعسز ٠ايطَٛظ ٚايس٫٫ت .بعس إٔ تعًب ذاغ ١ايبكط زٚضا
نبرلا يف إجَ ٤٬عُاضٜتٗاٚ ،ؼسٜس ٖٓسغتٗا ٚأطٛاضٖاٚ ،نٌ َا ٖ ٛظاٖط َٓٗاٚ .ميهٓٓا
إٔ ْػتؿ
ٚنٝ

َٔ اؾس ٍٚايتايَ ٞس ٣غط ٠ٛاملهإ ايسٜين يف ضٚا ١ٜش نتاب ايتحًٝات ز

نإ تٛظٜع٘ عً ٢ا٭غفاض ايث:١ ٬
َػحس َػحس اؿػني جاَع ا٭ظٖط امل٪شٕ اٯشإ

ايػفط
ايػفط ا٭ٍٚ

17

9

ايػفط ايثاْٞ

33

2

ايػفط ايثايث

28

4

2
2
4

امل٦صْ١

1

2

4

2

2

18

ٚعً ٢نٌ فايفها ٤ايسٜين يف أعُاٍ ايغٝطاْ ٞايطٚا ١ٝ٥ي٘ خاقٝت٘ ايفٓ ١ٝاملتأتٝة١
َٔ نَ ْ٘ٛهاْا خٝايٝا ي٘ أبعاز ٙاؾُايٚ ١ٝايس٫يٝة ١ايةيت أقةبس ٜعةطف بٗةا يف ايةٓل
ايطٚاٚ ،ٞ٥إٕ ناْت قًت٘ با٭قٌ تبك ٢قا ١ُ٥ضرِ قاٚي ١املبسع إخفاٖ٤ا ،عٔ ططٜةل
عًُ ١ٝاْ٫عٜاح اييت ٜك ّٛبٗا.
ٚإىل جاْب اٖتُاَ٘ بايفها ٤ايسٜين اإلغ َٞ٬اٖتِ أنثط بامل٦صْ ١٭ْٗةا يف ْعةطٙ
أندل ضَع زاٍ عً ٢اؿهةاض ٠اإلغة ١َٝ٬فكةاّ بتفعٝةٌ زٚضٖةا يف ْكٛقة٘ ايطٚاٝ٥ة،١
ٚؾرٓٗا بطاق ١ضٚذٚ ١ٝذهاضٚ ١ٜتكسميٗا بٗصا ايؿةهٌ جعًةٗا تتٓةارِ َةع َعُاضٜة١
ايٓل ايطٚاٚ ،ٞ٥ؼ ٌٝعًٚ ٢ظٝف ١ز٫ي ١ٝنبرل ٠تتػطب يف نٌ َفاقٌ ايةٓلٖٚ ،ةٞ
ٚإٕ ناْت َ٦صْ ١اغتعاض ،١ٜإ ٫أْٗا تتؿهٌ َٔ خَ ٍ٬عٗطَ ٜٔعٗط َعُاضٚ ،ٟآخةط
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تاضى ٞذهاض .ٟيف ا٭ ٍٚتتحً ٢مجايٖٓ ١ٝسغ ١ايعُاض ٠اإلغ ١َٝ٬بصيو ايتٓٛع ايصٟ
عطفت٘ عدل ايعكٛضٚ .يف ايثاْ ٞتتحً ٢ا٭ذةساث ايتاضىٝة ١ايةيت ضافكةت ٚجٛزٖةا يف
ايبٓا ٤اؿهاضٚ .ٟبفهٌ تًو ايط ١ٜ٩ايٓافص ٠يف ايةذلاث ايطٚذة ٞاإلغة ،َٞ٬أخةطد
ايغٝطاْ ٞايفها٤ات ايس ١ٜٝٓممثً ١يف امل٦صْ َٔ ١غهْٝٛتٗا ٚمجٛزٖا ٚؼحطٖاٚ ،بعثٗا يف
َعُاض ١ٜجسٜس ،٠أعطةت يًطٚاٜة ١ايعطبٝة ١ؾةعط ١ٜنةبرل ٚ ٠تكٓٝة ١جسٜةس ٠يف ايهتابة١
اإلبساع .١ٝعٝث ػً ٢ايفها ٤اإلغ َٞ٬يف ايٓل ايطٚا٥ة ٞايعطبة ٞبتعةسز َطجعٝاتة٘
ايسٚ ١ٜٝٓا٭غطٛضٚ ١ٜايتاضىٚ ١ٝايعحا٥بٚ ١ٝا٭ٜسٜٛيٛجٚ ١ٝايكٛف َٔ ،١ٝخة ٍ٬تكٓٝة١
جسٜسٚ ،٠بط ١ٜ٩ذسا ٚ .١ٝعً ٢نةٌ فامل٦صْة ١يف ْكةٛم ايغٝطةاْ ٞتترة ٍٛإىل ْةل
َهتٌُ ا٭بعازَ ،هتٓع باؿكا٥ل ٚا٭ذساثَ ،تعسز املعاْٚ ٞايس٫٫ت ،هػس اإلعحاظ
املعُاض ٟاإلغ .َٞ٬إىل جاْب أذساث ايتاضٜذ املٓػٚ ١ٝاملغٝب.١
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اهلوامـش والتعليقـات:
 - 1جٓٝت ٚآخط ،ٕٚايفها ٤ايطٚا ،ٞ٥تط /عبس ايطذ ِٝذعٍ ،أفطٜكٝا ايؿطم ،2002 ،م.146
 - 2جٓٝت ٚآخط ،ٕٚايفها ٤ايطٚا ،ٞ٥م.73
 - 3محٝس ؿُساْ ،ٞبٓ ١ٝايٓل ايػطز ،ٟاملطنع ايثكايف ايعطب ،ٞط ،1991/1م.62
 - 4محٝس ؿُساْ ،ٞبٓ ١ٝايٓل ايػطز ،ٟم.64
 - 5جٓٝت ٚآخط ،ٕٚايفها ٤ايطٚا ،ٞ٥م .41
 - 6ذػٔ لُ ،ٞؾعط ١ٜايفها ،٤م.59
 - 7جٓٝت ٚآخط ،ٕٚايفها ٤ايطٚا ،ٞ٥م.89
ٜٓ - 8عط :ذػٔ لُ ،ٞؾعط ١ٜايفها ٤املتدٚ ٌٝاشل ١ٜٛيف ايطٚاٜة ١ايعطبٝة ،١املطنةع ايثكةايف ايعطبة،ٞ
ط ،2000/1م.60
 - 9ؾعٝب ذًٝف ،ٞؾعط ١ٜايطٚا ١ٜايفاْتاغتٝه ،١ٝايساض ايعطب ١ٝيًعًة ،ّٛط ،2009/1بةرلٚت ،م
.11
 - 10ق٬ح ايس ٜٔبٛجا ،ٙيف ايٛاقع ١ٝايطٚا -١ٝ٥ايؿة ٤ٞبةني ايٛظٝفةٚ ١ايطَةع ،امل٪غػة ١اؾاَعٝة١
يًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ،ط ،1993/1برلٚت ،م .16
 - 11أ ٕ٫ضٚب جط ،ٜ٘ٝم ٛضٚا ١ٜجسٜس ،٠تط َ /كطف ٢إبطاٖ ،ِٝزاض املعاضف مبكط ،م .125
ٜٓ - 12عط :غعٝس تٛفٝل ،عا ايغٝطاْ ،ٞم.10/9
13 - Paul Ricœur: Le conflit des interprétations, Essais d'herméneutique,
Édition Seuil, 1969. p. 284.
 - 14غعٝس تٛفٝل ،عا ايغٝطاْ - ٞقطا٤ات يف زفاتط ايتس ،ٜٔٚزاض ايعةني يًٓؿةط ،ايكةاٖط،2008 ،٠
م .10
َ - 15طغٝا إيٝاز ،املكسؽ ٚايسْ(ٟٛٝضَع ١ٜايطكؼ ٚا٭غطٛض )٠تطْٗ /از خٝاط ،١زَؿةل يًطباعة١
ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ،ط ،1987/2م .23
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َ - 16طغٝا إيٝاز ،املكسؽ ٚايسْ ،ٟٛٝم .35
ٜٓ - 17عط ايهتب ايتاي:١ٝ
 رايب ًٖػا ،املهإ يف ايطٚا ١ٜايعطب ،١ٝزاض ابٔ ٖاْ ،ٞط.1989/1 ؾانط ايٓابًػة ،ٞمجايٝةات املهةإ يف ايطٚاٜة ١ايعطبٝة ،١اي٪غػة ١ايعطبٝة ١يًسضاغةات ٚايٓؿةط،ط.1994/1
 خايس ذػني ذػني ،ؾعط ١ٜاملهإ يف ايطٚا ١ٜاؾسٜس ،٠نتاب ايطٜاض ،عسز .2000/83 أمحس طاٖط ٚأخط ،ٕٚمجايٝات املهإ ،زاض قططب ١يًطباع ،١ط ،1988/2ايساض ايبٝها.٤ - 18راغت ٕٛباؾ٬ض ،مجايٝات املهةإ ،تةط /رايةب ًٖػةاٚ ،ظاض ٠ايثكافةٚ ١اإلعة ،ّ٬بغةساز ،م
ٚ.10اْعط :إزٚاض اـطاط ،ضٚاٜ ١ٜكني ايعطـٜٛ ،غ

ايكعٝس ،ا٭عُاٍ ايهاًَ -١اجملًس ايطابع،

قُس ظفعاف ،ضٚا ١ٜأضقفٚ ١جسضإ.
ٜٛ - 19غ

ظٜسإ ،ايتكا ٤ايبرطْ( ٜٔكٛم ْكس )١ٜايساض املكط ١ٜايًبٓاْ ،١ٝط ،1997/1م .17

 - 20مجاٍ ايغٝطاَْ٬َ ،ٞس ايكاٖط ٠يف أي

غٓ ،١م .112

 - 21قُس بطازٚ ٠آخط ،ٕٚايطٚا ١ٜايعطبٚ ١ٝاقع ٚأفام ،زاض بٔ ضؾس ،ط ،1981 /1م.329
َٓ - 22كٛض ْعُإ ايسي ،ُٞٝاملهةإ يف ايةٓل املػةطذ ،ٞزاض ايهٓةس ٟيًٓؿةط ٚايتٛظٜةع ،ا٭ضزٕ،
ط ،1999/1م .130
 - 23محٝس ؿُساْ ،ٞبٓ ١ٝايٓل ايػطز ،ٟاملطنع ايثكايف ايعطب ،ٞط ،1991 /1م .70
َ - 24أَ ٕٛعبس ايكازض ايكُاز ،ٟمجاٍ ايغٝطاْٚ ٞايذلاثَ ،هتبَ ١سبٛي ،ٞايكاٖط ،٠م .173
ٜٛ - 25غة

أمحةةس ،غةةُٝٝاٝ٥ات ايتٛاقةةٌ ٚفعايٝةة ١اؿةةٛاض املفةةاٖٚ ِٝاٯيٝةةاتَٓ ،ؿةةٛضات كةةدل

ايػُٝٝاٝ٥ات ٚؼً ٌٝاـطابَ -هتب ١ايطؾاز يًطباعة ،١غةٝس ٟبًعبةاؽ ،2004 ،اؾعا٥ةط ،م
.63
 - 26مجاٍ ايغٝطاْ ،ٞضٚا ١ٜايعٜين بطنات ،م .7
 - 27مجاٍ ايغٝطاْ ،ٞضٚا ١ٜايعٜين بطنات ،م .7
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ٜٓ - 28عط :ايكازم قػ ،١َٛعًِ ايػةطزَٓ ،ؿةٛضات جاَعة ١اإلَةاّ قُةس بةٔ غةعٛز اإلغة١َٝ٬
ط2009/1م .341
 - 29مجاٍ ايغٝطاْ ،ٞضٚا ١ٜايعٜين بطنات ،م .7
 - 30غٝعا أمحس قاغِ ،ايكاضٚ ٨ايٓل ايعٚ ١َ٬ايس٫ي ،١اجملًؼ ا٭عً ٢يًثكافة ،2002 ،١ايكةاٖط،٠
م .213
 - 31غعٝس بٓهطاز ،ايػُٝاٝ٥ات ٚايتأَ ،ٌٜٚسخٌ يػُٝاٝ٥ات ف.ؽ .بٛضؽ ،ط ،2005/1املطنةع
ايثكايف ايعطب ،ٞم.34
 - 32غعٝس بٓهطازَ ،ػايو املعٓ ،٢زاض اؿٛاض ،ط ،2006/1م.61
 - 33غعٝس ٜكطني ،ايطٚاٚ ١ٜايذلاث ايػطز ،ٟاملطنع ايثكايف ايعطب ،ٞط ،1992/1م .97
 - 34غعٝس ٜكطني ،ايطٚاٚ ١ٜايذلاث ايػطز ،ٟم .97
 - 35ضٚا ١ٜايعٜين بطنات ،م.203-202
 - 36ذػٔ لُ ،ٞؾعط ١ٜايفها ،٤املطنع ايثكايف ايعطب ،ٞم .109
 - 37فٝكٌ زضادْ ،عط ١ٜايطٚاٚ ١ٜايطٚا ١ٜايعطب ،١ٝاملطنع ايثكايف ايعطب ،ٞط ،1999/1م.229
 - 38ايكازم قػ ١َٛع ،ايػطز ،2009 ،م .340
 - 39أمحس املسٜين ،أغ ١ً٦اإلبساع يف ا٭زب ايعطبة ٞاملعاقةط ،زاض ايطًٝعة ،١ط ،1985/1بةرلٚت،
م.87
 - 40عبس ايػ ّ٬ايههً ،ٞايعَٔ ايطٚاَ ،ٞ٥هتبَ ١سبٛي ،1992 ،ٞايكاٖط ،٠م .147
 - 41ذػٔ لُ ،ٞؾعط ١ٜايفها ٤م.140
42 - René Guénon; Le règne de la quantité et les signes des temps,
Éditions Gallimard, 1970. P 59.
 - 43خايس ذػني ذػني ،ؾعط ١ٜاملهإ يف ايطٚا ١ٜاؾسٜس ،٠م .119
 - 44ضٚا ١ٜايعٜين بطنات ،م.266
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 - 45مجاٍ ايغٝطاْ ٞاغتعاز ٠املػافط خاْ( ١قاٚي ١يًبٓا َٔ ٤ايةصانط ،)٠زاض ايؿةطٚم ،ط،2007/1
ايكاٖط ٠م
 - 46غعٝس بٓهطازَ ،ػايو املعٓ ،٢م.179
 - 47ايؿٝذ بٔ عطب ،ٞنتاب غةط اؿةطٚف ،تةس /عبةس اؿُٝةس قةاحل محةسإ ،املهتبة ١ا٭ظٖطٜة١
يًذلاث ،ايكاٖط ،٠م .14
ٜٓ - 48عط ٚشْاْ ٞبٛزاٚز ،املدتكط يف املكطًرات ايكٛفَ ،١ٝطبع ١ابٔ غةا  ،٭رةٛاط ،اؾعا٥ةط،
م  ٚ 25م .81
 - 49ضٚا ١ٜنتاب ايتحًٝات ،م .699
 - 50ذػين ذػٔ ٜكني ،ايهتاب ١إزٚاض اـطاط َٚطاٜا ٙاملتهػةط ،٠اجملًةؼ ا٭عًة ٢يًثكافة،1996 ،١
ايكاٖط ،٠م .204
 - 51مجاٍ ايغٝطاْ ،ٞاغتعاز ٠املػافط خاْ( ١قاٚي ١يًبٓا َٔ ٤ايةصانط )٠زاض ايؿةطٚم ،ط،2007/1
ايكاٖط ،٠م.37
 - 52ضٚا ١ٜنتاب ايتحًٝات ،م .197
 - 53أمحس بًراد أٜةٚ ١اضٖةاّ ،ايطٜ٩ة ١ايكةٛف ١ٝيًحُةاٍ٪َ ،غػة ١ايبؿةرل يًتعًة ِٝاـكٛقة،ٞ
طَ ،2008/1طانـ م .119
 - 54غٝعا أمحس قاغِ ،ايكاضٚ ٨ايٓل ايعٚ ١َ٬ايس٫ي ،١م.194
 - 55جإ بطْٝؼ ،املد ،١ًٝتط /خً ٌٝاؾط ،املٓؿٛضات ايعطب ،١ٝط  ،1984/1برلٚت ،م .69
 - 56ضٚا ١ٜايعٜين بطنات ،م .258
ٜٓ - 57عط :ايطٝب قاحل ،ضٚاَ ١ٜط ،ٟم  ،48-47م.58
ذٝث أٚضز َؿاٖس ػً َٔ ٢خ٬شلا قٛت آشإ ايفحط ،ؿع ١تٓاٚية٘ يؿدكة ١ٝذػةٔ املةسعٛ
بٜ " .٫٬ط ٟٚايص ٜٔذهطٚا ظَاْ٘ أْ٘ نإ ذني ٪ٜشٕ يك ٠٬ايفحط ،ؼؼ إٔ ايكٛت ٜ ٫كٌ
إيٝو َٔ َ٦صْ ١اؾاَعٚ ،يهٓ٘ ٜٓبع َٔ قًبو .نإ أَطا عحٝبا " فٗصا املؿٗس ىطد قٛت امل٪شٕ
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َٔ ذايت٘ ايعاز ١ٜإىل ذاي ١أغطٛض ١ٜعٝث ٜكبس قٛتا نْٝٛا ْافةصا يف ايكًةٛب وةطى غةٛانٔ
ايصٚات .فكس " اْتب٘ أٌٖ ايبًس فحأ ٠إىل ٖصا اإلْػإ ايبسٜع ايص ٟىًب مجاية٘ ايكًةبٜٚ ،فتةت
قٛت٘ ايكدط ًٜٚني اؿسٜس ،نإ ذني ٜٓازَ ٟع ايفحط بكٛت٘ ا٭عحِ ...ؼؼ نإٔ ٚز ذاَةس
نًٗا ،بإْػٗا ٚذٛٝاْٗا ٚؾحطٖا ٚذحاضتٗاٚ ،ضًَٗا ٚطٗٓٝا َٔ ،أغفًٗا إىل أعٖ٬ا َٔٚ ،بطٖا
إىل عطٖا ،قس اٖتعت ٚاضػت ٚأقابتٗا قؿعطٜطٖٓٚ ".٠ا ٜكبس قٛت امل٪شٕ قٛتا عحٝبا ْعةطا
٭ْ٘ ٜكسض عٔ ؾدكَ ١ٝتًبػ ١بٗاي ١أغطٛض ١ٜتتٛاقٌ َع عٛا ايغٝب.
 - 58ضٚا ١ٜنتاب ايتحًٝات ،م.306
 - 59ضٚا ١ٜنتاب ايتحًٝات ،م .376
 - 60ضٚا ١ٜنتاب ايتحًٝات ،م .376
61- Jean Paul Sartre: L'imaginaire; Ed. Gallimard, 1940, P. 19.
 - 62ضٚا ١ٜنتاب ايتحًٝات ،م.524
 - 63ضٚا ١ٜنتاب ايتحًٝات ،م.664
 - 64ضٚا ١ٜنتاب ايتحًٝات ،م .647
 - 65ضٚا ١ٜنتاب ايتحًٝات ،م .679
ْٛ - 66ضايس ٜٔايعاٖ ،ٞاملكسؽ اإلغ ،َٞ٬زاض تٛبكاٍ ،ط  ،2005/1م .35
 - 67ذػٔ عطا ،ٟٚبٓ ١ٝايؿهٌ ايطٚا ،ٞ٥املطنع ايثكايف ايعطب ،ٞط ،1990/1م .42
 - 68ضٚا ١ٜنتاب ايتحًٝات ،م .680
َٝ - 69ؿاٍ بٛتٛض ،عٛث يف ايطٚا ١ٜاؾسٜس ،٠تط /فطٜس أْطْٛٝٛؽَٓ ،ؿٛضات عٜٛسات ،بةرلٚت،
ط ،1982/2م .55
 - 70جٓٝت ٚآخط ،ٕٚايفها ٤ايطٚا ٞ٥م .99
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مصادز البحث و مساجعه
النصوص السوائية:
 -1مجاٍ ايغٝطاْ ،ٞضٚا ١ٜايعٜين بطنات ،زاض ايؿطٚم ،ط ،1994/2برلٚت.
 -2مجاٍ ايغٝطاْ ،ٞا٭عُاٍ ايهاًَ -١نتةاب ايتحًٝةات -ا٭غةفاض ايث ٬ة- ١اجملًةس ايػةابع ،اشل٦ٝة١
املكط ١ٜايعاَ ١يًهتاب ،1997 ،ايكاٖط.٠
 - 3إزٚاض اـطاط ،ضٚاٜ ١ٜكني ايعطـ ،ط ،1996 /1زاض ؾطقٝات ،ايكاٖط.٠
ٜٛ - 4غ

ايكعٝس ،ا٭عُاٍ ايهاًَ -١اجملًس ايطابع ،اشل ١٦ٝاملكط ١ٜايعاَ ١يًهتاب.1994 ،

 – 5ايطٝب قاحلَ ،طٜٛز -اؾع ٤ايثاْ ،ٞزاض ايعٛز ،1987 ،٠برلٚت.

املساجع العسبية:
 -1أمحةةس بًرةةاد أٜةةٚ ١اضٖةةاّ ،ايطٜ٩ةة ١ايكةةٛف ١ٝيًحُةةاٍ٪َ ،غػةة ١ايبؿةةرل يًتعًةة ِٝاـكٛقةة،ٞ
طَ ،2008/1طانـ
 -2أمحس طاٖط ٚأخط ،ٕٚمجايٝات املهإ ،زاض قططب ١يًطباع ،١ط ،1988/2ايساض ايبٝها.٤
 -3أمحس املسٜين ،أغ ١ً٦اإلبساع يف ا٭زب ايعطب ٞاملعاقط ،زاض ايطًٝع ،١ط ،1985/1برلٚت.
 -4مجاٍ ايغٝطاَْ٬َ ،ٞس ايكاٖط ٠يف أي

غٓ ،١ؾطنْٗ ١هَ ١كط ،ط ،2006/3ايكاٖط.٠

 –5مجاٍ ايغٝطاْ ،ٞاغتعاز ٠املػافط خاْ( ١قاٚية ١يًبٓةاَ ٤ةٔ ايةصانط )٠زاض ايؿةطٚم ،ط،2007/1
ايكاٖط.٠
 -6ذػٔ عطا ،ٟٚبٓ ١ٝايؿهٌ ايطٚا ،ٞ٥املطنع ايثكايف ايعطب ،ٞط ،1990/1ايساض ايبٝها-٤املغطب.
 -7ذػٔ لُ ،ٞؾعط ١ٜايفها ٤املتدٝةٌ ٚاشلٜٛة ١يف ايطٚاٜة ١ايعطبٝة ،١ط ،2000 /1املطنةع ايثكةايف
ايعطب ،ٞايساض ايبٝها-٤املغطب.
 -8ذػين ذػٔ ٜكةني ايهتابة ١إزٚاض اـةطاط َٚطاٜةا ٙاملتهػةط ،٠اجملًةؼ ا٭عًة ٢يًثكافة،1996 ،١
ايكاٖط.٠

108

فً ١جاَع ١أّ ايكط ٣يعً ّٛايًغات ٚآزابٗا

زٚ .شْاْ ٞب ٛزاٚز

 -9محٝس ؿُساْ ،ٞبٓ ١ٝايٓل ايػطز ،ٟاملطنع ايثكايف ايعطب ،ٞط ،1991/1ايساض ايبٝها -٤املغطب.
 -10خايس ذػني ذػني ،ؾعط ١ٜاملهإ يف ايطٚا ١ٜاؾسٜس ،٠نتاب ايطٜاض ،عسز .2000/83
 -11غعٝس بٓهطاز ،ايػُٝاٝ٥ات ٚايتأَ ٌٜٚسخٌ يػةُٝاٝ٥ات ف.ؽ .بةٛضؽ ،ط ،2005/1املطنةع
ايثكايف ايعطب ،ٞايساض ايبها - ٤املغطب.
 -12غعٝس بٓهطازَ ،ػايو املعٓ ،٢زاض اؿٛاض ،ط.2006/1
 -13غعٝس تٛفٝل ،عا ايغٝطاْ :ٞقطا٤ات يف زفاتط ايتس ،ٜٔٚزاض ايعني يًٓؿط ،2008 ،ايكاٖط.٠
 -14غعٝس ٜكطني ،ايطٚاٚ ١ٜايذلاث ايػطز ،ٟط 1992/1املطنع ايثكايف ايعطبة ،ٞايةساض ايبٝهةا– ٤
املغطب.
 -15غٝعا أمحس قاغِ ،ايكاضٚ ٨ايٓل ايعٚ ١َ٬ايس٫ي ،١اجملًؼ ا٭عً ٢يًثكاف 2002 ،١ايكاٖط.٠
 -16ؾانط ايٓابًػة ،ٞمجايٝةات املهةإ يف ايطٚاٜة ١ايعطبٝة ،١اي٪غػة ١ايعطبٝة ١يًسضاغةات ٚايٓؿةط،
ط ،1994/1برلٚت.
 -17ؾعٝب ذًٝف ،ٞؾعط ١ٜايطٚا ١ٜايفاْتاغتٝه ،١ٝايساض ايعطب ١ٝيًعً ،ّٛط 2009/1برلٚت.
 -18ق٬ح ايس ٜٔبٛجا ،ٙيف ايٛاقعٝة ١ايطٚاٝ٥ة :١ايؿة ٤ٞبةني ايٛظٝفةٚ ١ايطَةع ،امل٪غػة ١اؾاَعٝة١
يًسضاغات ٚايٓؿط ،ط ،1993/1برلٚت.
 -19عبس ايػ ّ٬ايههً ،ٞايعَٔ ايطٚاَ ،ٞ٥هتبَ ١سبٛي ،1992 ،ٞايكاٖط.٠
 -20رايب ًٖػا ،املهإ يف ايطٚا ١ٜايعطب ،١ٝزاض ابٔ ٖاْ ،ٞط.1989/1
 -21فٝكةٌ زضادْ ،عطٜةة ١ايطٚاٜةةٚ ١ايطٚاٜةة ١ايعطبٝةة ،١املطنةةع ايثكةةايف ايعطبةة ،ٞط ،1999/1ايةةساض
ايبٝها-٤املغطب.
َ -22أَ ٕٛعبس ايكازض ايكُاز ،ٟمجاٍ ايغٝطاْٚ ٞايذلاثَ ،هتبَ ١سبٛي ،ٞايكاٖط.٠
 -23قُس بطازٚ ٠أخط ،ٕٚايطٚا ١ٜايعطبٚ ١ٝاقع ٚأفام ،زاض بٔ ضؾس ،ط.1981 /1
َٓ -24كٛض ْعُةإ ايةسي ،ُٞٝاملهةإ يف ايةٓل املػةطذ ،ٞزاض ايهٓةس ٟيًٓؿةط ٚايتٛظٜةع ،ا٭ضزٕ
ط1999./1
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ْٛ –25ض ايس ٜٔايعاٖ ،ٞاملكسؽ اإلغ ،َٞ٬زاض تٛبكاٍ ،ط  ،2005/1املغطب.
ٜٛ -26غة

أمحةةس ،غةةُٝٝاٝ٥ات ايتٛاقةةٌ ٚفعايٝةة ١اؿةةٛاض :املفةةاٖٚ ِٝاٯيٝةةاتَٓ ،ؿةةٛضات كةةدل

ايػُٝٝاٝ٥ات ٚؼً ٌٝاـطابَ ،هتب ١ايطؾاز يًطباع ،١غٝس ٟبًعباؽ ،ط ،2004 /اؾعا٥ط.
ٜٛ – 27غ

ظٜسإ ،ايتكا ٤ايبرطْ(ٜٔكٛم ْكس )١ٜايساض املكط ١ٜايًبٓاْ ،١ٝط.1997/1

 -28ايؿٝذ بٔ عطب ،ٞنتاب غط اؿطٚف ،تس /عبس اؿُٝس قاحل محسإ ،املهتب ١ا٭ظٖط ١ٜيًذلاث ،ايكاٖط.٠
ٚ -29شْاْ ٞبٛزاٚز ،املدتكط يف املكطًرات ايكٛف ،١ٝطَ ،2009 /1طبع ١بٔ غا  ،ا٭رٛاط –اؾعا٥ط.

املساجع املرتمجة:
 -1أ ٕ٫ضٚب جط ،ٜ٘ٝم ٛضٚا ١ٜجسٜس ،٠تطَ :كطف ٢إبطاٖ ،ِٝزاض املعاضف مبكط.
 -2جإ بطْٝؼ ،املد ،١ًٝتط :خً ٌٝاؾط ،املٓؿٛضات ايعطب ،١ٝط  ،1984/1برلٚت.
 -3راغت ٕٛباؾ٬ض ،مجايٝات املهإ ،تط :رايب ًٖػاٚ ،ظاض ٠ايثكافٚ ١اإلع ،ّ٬بغساز.
 - 4جٓٝت ٚأخط ،ٕٚايفهةا ٤ايطٚا٥ة ،ٞتةط :عبةس ايةطذ ِٝجةعٍ ،أفطٜكٝةا ايؿةطم ،2002 ،ايةساض
ايبٝها.٤
َ - 5طغٝا إيٝاز ،املكسؽ ٚايسْ( ٟٛٝضَع ١ٜايطكؼ ٚا٭غطٛض )٠تطْٗ :ةاز خٝاطة ،١زَؿةل يًطباعة١
ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ،ط1987./2
َٝ - 6ؿةةاٍ بٛتةةٛض ،عةةٛث يف ايطٚاٜةة ١اؾسٜةةس ،٠تةةط :فطٜةةس أْطْٝٛةةٛؽَٓ ،ؿةةٛضات عٜٛةةسات،
ط ،1982/2برلٚت.

املساجع األجنبية:
- Paul Ricœur: Le conflit des interprétations, Essais d'herméneutique,
Édition Seuil, 19691
- René Guénon; Le règne de la quantité et les signes des temps, Éditions
Gallimard, 1970. 2
- Jean Paul Sartre: L'imaginaire; Ed. Gallimard, 1940,3
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