
 
 
 
 

 

 د. عبد الله علي قاسم الصنوي

 المستخلص: 

 سيمياء الذات في  صةية سعت الدراسة إلى رصد

بوصفها نةًا أدبييا صامميا ى يى  "ح  بن يقظان"

ُمم ية مين  مجموىة من العالصات الت  تربط بيين 

العالمات الدالة، بهدف معرفة ىالمات اليذات في  

ميق مسيرة ح  بن يقظان ىبر استجالء المعنى الع

 داخل مكونات النص. 

وصد استند البحث إلى مفاهيم النقد السييميام  

الذي ترى ف  النص بنية من العالصات بيين اليدا  

 والمدلو ، ضمن سياصات متعددة. 

وى يه بمِنَيت الدراسة ى ى صراءة سييمياء العتبيات 

النةية، وسيمياء رح ة الذات ف  تناص المعرفية، 

   واالتةا . وسيمياء الذات بين االنفةا

سيمات اليذات ووىيهيا وأكدت أهيم النتيام أ أن 

كن سيوى وسيي ة يلم  لدى ح  بن يقظان بالوُود

وُود اليذات اننسيانية بذلك  فربطتل وى  باهلل، 

بين ولم يكن حي   .سعيها ل فناء ف  الذات انلهيةب

رمز ل في سيوف الةيوف  المتوحيد، يقظان سوى 

 لفي سوف. وسيرته سيرة التطور الفكري لهذا ا

 الكلمات االفتتاحية:

ح  بين يقظيان، العتبيات، سييمياء، تنياص 

 المعرفة، الذات، االنفةا  واالتةا .

 

Abstract 

The study aimed at investigating 

the Semiotic Self in the story of " 

Hayy Bin Yakzan" as a literary text 

based on a set of relations among a 

series of meaningful signs; in order to 

identify the signs of self in the life of 

Hayy Bin Yakzanby, through 

exploring the deep meaning of the text 

components. The research was based 

on semiotic criticism, which considers 

the text as a structure of relations 

between the signifier and the 

signified, within multiple contexts. 

Accordingly, the study was based 

on the reading of the textual 

thresholds, the journey of self-reliance 

in getting knowledge, and the self-

semiotics in the process of separation 

and unity. The most important results 

confirmed that the attributes of self 

and its awareness of the existence in 

the life of Hayy Bin Yakzan was only 

a means of its awareness of God, and 

linked the existence of the human self 

with its quest for annihilation in the 

divine self. Hayy Bin Yakzan was a 

symbol of the unified Sufi 

philosopher, and his biography shows 

intellectual development of a 

philosopher. 
Key Words: 

Hayy Bin Yakzan neighborhood, 

thresholds, semiotics, lack of 

knowledge, self, separation and unity. 
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 المقذمة:

ٚزؾعت٘ يًبشح  ،نت اٱْػإسطٸ ضباٚي١ ايصات يًبشح عٔ ؾِٗ شاتٗا ٚايٛدٛز أقسّ ضغب١ٺإٕ 

إٔ ٜكاضب  نجري َٔ ايهتاب٬قرتاب َٔ ؾذط٠ اىبعطؾ١، ٚقس ساٍٚ يٚاْتٗاى اىبػًُات  ،ٚايتككٞ

سٞ بٔ " ١، ًب قك1ابٔ طؿٌٝ كاضب١ٗا ََٚٓايصات بططم طبتًؿ١،  ٢ًٖصٙ ايٓعع١ اىبعطؾ١ٝ يًتعطف ع

ًتعطف تُٓبط إفب َا سٛهلا ي ؾأخصتايؿدك١ٝ اييت عاؾت ًب دعٜط٠ خاي١ٝ َٔ ايبؿط، تًو ; "ٜكُبإ

٘ٺ خاضدٞ.زٕٚ ساد١ إفب إفب اىبعطؾ١ ؾ٦ٝا ؾؿ٦ٝا ٚايبشح ؾُٝا سٛهلا يًٛقٍٛ ع٢ً شاتٗا  َٴٛدِّ  َعًِ أٚ 

ٞټ ٛم ايؿب١ٗٝ اييت أعاز قسِٜ تهُٔ ٚعٞ ا٫خت٬ف ٚا٥٫ت٬ف عرب عسز َٔ ايٓك بٔ ٜكُبإ ْلٌّ س

ازباَع بـب  كككٞاي ٓلاىببهط٠ يً كَٛاتباىب ٚكبٝع عٔ غريٙ .ت٘نتابتٗا، أٚ ٖٞ أعازت نتابايٓل 

 .ٱْػإ، ٚع٬قت٘ بايهٕٛ ٚايسٜٔٓاٍٚ اهاَـب ؾًػؿ١ٝ، تقبعٌُ أزبٞ قٴبٹؼٳ  ؾٗٛ أٍٚا٭زب ٚايؿًػؿ١، 

ٞٸ" ايباسح عٔ اسبكٝك١ ًب َعازب١ ايؿهط٠، َٔ سٝح ت يبٝع٠صبًُ٘ بطاع١ ٜٚعس ًب   عربؿطٴٸز "س

عامل ايهٕٛ شات٘ ًٚب عطؾ١ ًب اىبا٫ضتكا٤ ب ًب١ ايكبؿططت٘ اشب َتُهٓا، اشباق١ سٛاغ٘ ٚدباضب٘

ٞٸ إفب َا ٚضا٤ ايطبٝع١  َتٓك٬ً ٞٸ، َٚٔ ايعكً ٞٸ إفب ايعكً  . سكٝك١ َا ٜطاٖاٝكٌ إفب ئَ اسبػ

ٌٴ اْط٬قا َٔ نْٛٗا ع٬ق١ بـب ايصات نُا أْٗا دبػس ايٛدٛز، أيؿ١ ايصات ًب اي َعطؾ١ ذبُ

باشبربات ايؿِٗ ٚؾتح صباٍ ايعٌُ  َعطٝاتٚاىبٛنٛع َٔ خ٬ٍ تهٜٛٔ ٚغٌب ايتؿهري، ٚتؿهٌٝ 

ٛٸض يًُٛدٛز أٚ نؿـ ٚ ٛعٞ ايصاتٞ،تٛيٝؿات ايعرب ايتٛاقٌ، اقـ َٛٚ . ٚعًٝ٘ حملذٛباذبًٌٝ ايتك

 تطتب ايتػا٩ٍ اٯتٞ: 

ُٻٔ ًب قك١ "سٞ بٔ ٜكُبإ" ٖٛ حبح عٔ ايصات ؾُٝا ؼبٌٝب بٗا؟ أّ ٖٛ  ٌٖ نإ شيو ايتٛيٝـ اىبتهٳ

 ١ اىبٛنٛع. إؾهايٝٚ تٓكٝب ع٢ً َا ؼبٌٝب بٗا ًب شاتٗا؟ شيو ٖٛ ايتػا٩ٍ احملٛضٟ يًبشح

٘ ٫ُٛتضباغتٓطام ٚٓل اي قطا٠٤ اٱساط١ ب٘ َٔ خ٬ٍ إفب سضاغ١اي تغعٚيٲداب١ عٔ ٖصا ايتػا٩ٍ 

َٚا ٜؿػً٘  اتاىبهجؿ١ يًع٬َ تنؿـ ايس٫٫ٚ باىبعطؾ١، ٔ تأنٝس شاتٗاايصات ايباسج١ عىبعطؾ١ ع٬َات 

                                           
ٓ٘: أب٘ بلس ذلٌد بّ عبد املوم بّ ذلٌد بّ ذلٌد بّ طفٚى اهقٚطٛ األُدهطٛ، ِٗٙطب فٚقاي: األُدهطٛ ٗاهقسطيب ٗاإلغبٚوٛ،  -1

ٓـ امل٘افق 581-495ٌاي اهػسقٛ ًّ غسُاطٞ، تعوٍ اهطب يف غسُاطٞ. ت٘يف يف عاَ )ٗٙلِّٟ بأبٛ دعفس، ٗهد يف ٗادٜ آؽ، يف اهػ
َ( يف ًدِٙٞ ًساكؼ، ٗدفّ ِٓان، ٗكاْ ابّ طفٚى فٚوط٘فًا ًٗفلسًا ٗقاقًٚا ٗطبٚبا ٗفولٚا. ت٘ىل ًِؿب اه٘شازٝ 1185 -1100

اتٍٔ باإلحلاد. كٌا ٗزد  بّ زغد ٗؾدٙقا هٕ.ًِٗؿب اهطبٚب اخلاف هوطوطاْ أبٛ ٙعق٘ب ٙ٘ضف أًري امل٘سدّٙ، ٗكاْ ًعاؾسا ال
عّ ابّ تٌٚٚٞ:"... ٗٓرا يف اجلٌوٞ ق٘ي املتفوطفٞ ٗاهباطِٚٞ كاملالسدٝ اإلمساعٚوٚٞ ٗأؾشاب زضا٢ى إخ٘اْ اهؿفا١ ٗاهفازابٛ ٗابّ ضِٚا 

هطِٞ كابّ عسبٛ ٗابّ ضبعني ٗاهطٔسٗزدٜ ٗابّ زغد، ًٗالسدٝ اهؿ٘فٚٞ اخلازدني عّ طسٙقٞ املػاٙذ املتقدًني ًّ أٓى اهلتاب ٗا
بني اهعقى ٗاهِقى، تح: ذلٌد زغاد ضامل، داًعٞ اإلًاَ ذلٌد بّ تعازض اهٗابّ اهطفٚى ؾاسب زضاهٞ سٛ بّ ٙقعاْ". ُِٙعس: )دز١ 

 ،1995 -1415، 1، ًلتبٞ اهسغد، اهسٙاض، طاهعقٚدٝ األؾفٔاُٚٞ)غسح ِٗٙعس:  (.9|1، 1991-1411، 2ضع٘د اإلضالًٚٞ، ط
173.) 
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 ، اْط٬قا َٔبٓا٤ ايٓلاىب٪يـ ًب  اًٝٗع عتُساتهٜٛٔ َعطًب َطدع ٘ نْٛ ،ؾٝٗاٛضٚخ اىبتٓٛع اىب

  .ايٓل َٛنٛعًب اٯضا٤ ، َٚا قٌٝ َٔ اىبتاسات ايػُٝٝا١ٝ٥ ٚايتأ٬ٜٚت شات اىبطدع١ٝ ايؿهط١ٜ ٚايتاضؽب١ٝ

كبٗٝسًا تهُٔ عسز َٔ اٱؾاضات إفب أِٖ أغؼ اىبٓٗر ايػُٝٝا٥ٞ ايصٟ اغتٓست غتسع٢ شيو ٚقس ا

 .إيٝ٘ ايكطا٠٤. ٖٚٞ إؾاضات ٫ تعين ايتعطٜـ ب٘; ٭ٕ شيو َبػٍٛب ًب َطادع٘
 التمهيدأ ف  أسس المنه 

 ٖٚٛ عٌُ ،تعٌُ ع٢ً اغتٓطاق٘ ٚتأًٜٖٚ٘ٞ ضباٚي١ إناؾ١ٝ ٫ ؾو إٔ نٌ قطا٠٤ دسٜس٠ يًٓل 

نجري٠ َتك١ً بتاضٜذ ايٓل ٚططا٥ل  آثاضهُْٛات٘ اييت قس تصبٌ بػبب َب دكِّصٟ ايٓل بعٛاٌَ تٴٜػ

أَط َطتبٌب بٛغا٥ٌ اغتٓطاق٘ اييت ٜٓبػٞ إٔ تكّٛ ع٢ً قطا٥ٔ ٜٓطٟٛ عًٝٗا ايٓل، ٚتأخص  صاٖٚ، تًكٝ٘

ٔ ا٭َٛض اىبٓٗذ١ٝ شيو َ عسټٜٴٚ .ًب ا٫عتباض َهْٛات٘ ٚع٬قتٗا بايسٚا٥ط اٱبساع١ٝ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا

عاز٠ ايُٓبط ًب َٛضٚخ اىبانٞ عرب قطا٤ات ٜتشكل بٗا زمب١َٛ إاىب٬ظ١َ يًبشٛخ اييت تٗسف إفب 

ؾ١ ٚٚغا٥ًٗا َٔ يػ١ ٚأغطٛض٠ عطنٌ ْتادات اىب. إشٵ ايٓكٛم، ٚتٓؿٌب ايب٪ض ايس٫ي١ٝ ايها١َٓ ؾٝٗا

طؾ١ يٝػت اختٝاضا، بٌ قسضا ت٪نس إٔ اىبع ،ٚاسس٠ؾ١ تتسضز ع٢ً اخت٬ؾٗا ًب إؾهاي١ٝ ثكاٚؾًػؿ١ ٚ

 . ٬َظَا يًٛدٛز اٱْػاْٞ
إٕ ايتؿهري ؼبتاز إفب بٓا٤ َؿاِٖٝ ي٬ؾتػاٍ َٔ خ٬هلا ست٢ ٜتػ٢ٓ دبػري ايع٬ق١ ا قٌٝ يص

ا٫قط٬س١ٝ بـب ايؿ٤ٞ ًب شات٘، ٚايؿهط٠ اجملطز٠ اييت كبجٌ ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ ايتذطٜس١ٜ سٍٛ ٖصا 

دطا٥ٞ اىبعطًب ايصٟ ٜتٝح هلا ا٫ْتكاٍ َٔ اٱ عٌُعًٗا قازض٠ ع٢ً ايا٫ؾتػاٍ ع٢ً اىبؿاِٖٝ ػبؾايؿ٤ٞ. 

اىبًُٛؽ  ، نُٓٗا اشبام ٚايعاًّب ٜتذاشب ٜٚتكاطع يتايك٠ٛ احملان١ٝ إفب ايك٠ٛ ايته١ٜٝٓٛ اي

إزضاى ٜكتهٞ ٚدٛز َؿاِٖٝ أٚ نٌ  ٭ٕ; 2ايٛاقعٞ ٚايطَعٟ نُٔ ز٫ي١ تٛسٝس١ٜ َٛدس٠ ،ٚاجملطز

  .ْاقك١تهٕٛ اىبعطؾ١  ٗازْٚٚ، ٗاٜطتهع عًٝ َعإ أغاغ١ٝ
ٕٸ ايٓكٛم ا٭زب١ٝ، قبا ؾٝٗا ايٓل ايػطزٟ، ذب َٔ اٱؾاضات  ْػٍلإفب هِ تَٚٔ اىب٪نس أ

بكؿت٘ ْػكًا َٛدًٗا بٛغا٥ً٘ ٚغاٜات٘،  ،ًتأٌٜٚ ايس٫يٞ ايػُٝٝا٥ٞيربهع اييت ايٛانش١ ٚاىبهُط٠ 

٪نس ٖٛ َا ٜٚ ٚاىبعطؾ١ٝ، ي١ٝ ٚايصٚق١ٝؿهٌ َعاٜريٙ ٚأعطاؾ٘ ًب اضتباط٘ حبادات اٱْػإ ازبُاٚتت

ٕٸ يٮزب َؿًَٗٛا  ايٓل اٱبساعٞ ٜتُجٌ ًب بٓا٥٘ ايٓكٛم نٕٛ  طتبطًا بايتاضٜذ ٚاجملتُع ٚايجكاؾ١.َبأ

ايٓكٛم َا مبهٓ٘ َٔ ايػابك١ عًٝ٘ ٜٚتذاٚظٖا طاضسًا قٛاْٝٓ٘ اشباق١ اييت ٜٴعاز َٔ خ٬هلا تَٛبٝـ 

ٕٵ ْٴؿهِّط سبُب١ ايكطا٠٤ بأْٸٓا ْكطأ ايٓلٻ ؾكٌب، نٕٛ قاسب . ٖٚصا ٜعين أْٸٓا ٫ ْػتط3ٝايكسمب١ ع أ

                                           
(، أبسٙى 4(، عدد )36ُِٙعس: ًدازات املِفتح ٗاملػوق يف اهتػلالت اهدالهٚٞ ٗاهتازخيٚٞ ملفَٔ٘ اهل٘ٙٞ، أزق ضعٚد، عامل اهفلس، دلود ) -2

 ُ٘ٚ٘ٙ2008 ،َ217. 
. 257َ، 1996، 4إغلاهٚٞ اهقسا١ٝ ٗآهٚٞ اهتأٗٙى، اهدكت٘ز ُؿس ساًد أب٘ شٙد، املسكص اهجقايف اهعسبٛ، اهداز اهبٚكا١، بريٗت، ط -3

 ٗٓرا ًا ُٙالسغ بطٔ٘هٞ يف عالقٞ ُـ ابّ طفٚى ًع ًِعً٘ٞ اهِؿ٘ف املسدعٚٞ املتؿى بٔا بؿ٘زٝ ًباغسٝ أٗ ً٘دٔٞ.
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ايٓل ٜرتُى ستٵًُا ؾها٤ ؾهطٙ ٚثكاؾت٘، ٚنٌ َا تتُٛز ب٘ شات٘ د١ًٝ أٚ خؿ١ٝ ًب ْك٘، بٛقؿ٘ 

  .4ؾبه١ً َٔ َٓػٛدات ايٛعٞ تٓعهؼ ؾٝٗا قٛض اسبٝا٠ بهٌ أبعازٖا ٚأعُاقٗا
سـب ؽبٌب ْكًا أٚ ٜٴؿطِّؽٴ َا تطانِ  ٚأٜسٜٛيٛدٝت٘٘ إٔ ٜتٓكٸٌ َٔ َعتكسات هاتب٫ مبهٔ يً ;ٚعًٝ٘

 ٘ٴًُايٓل صبُٛع١ َٔ ايع٬َات ايساخ١ً تؿهِّ; ٭ٕ 5ًب شٖٓ٘ َٔ أؾهاٍض أٚ قٍٛض ع٢ً ايكططاؽ

اييت ٜػتشهطٖا ايهاتب َٔ  هْٛاتٕ لباشز اىبأٟ أ َٚٓطًكات ؾُٗ٘.َطدعٝات٘ تهؿـ عٔ ٚ

 . 6ٌ َع ايٓل ا٭قًٞ ٚتؿهٌ ايٓل ازبسٜسايجكاًب ٚاىبعطًب، ٖٞ ْكٛم أخط٣ تتساخ عْٚ٘طب
ٟٸ ْؿاٍب ضَعٟ مبهٔ إٔ ٜٴؿهٌ  ٜأتَٞٚٔ ٖٓا  اٖتُاّ ايػُٝٝا٥ٝات قبٛنٛع اىبطدع١ٝ زاخٌ أ

ع٬ق١ َباؾط٠ َع عامل  عرب ،بعًُٝات إْتاز ايع٬َات ٗاغريٚض٠ تكٛز إفب إْتاز ايس٫ي١ ٚتساٚهلا، ٚضبط

 . 7ٌ تؿه٬ٝت أٜسٜٛيٛد١ٝ يجكاؾ١ َاا٭ؾٝا٤ ايٛاقع١ٝ، َٚع ايعامل اىُبسضٳى زاخ
َٔ أؾهاٍ  بٛقؿ٘ ؾه٬ً"اىبٓٗر ايػُٝٝا٥ٞ ًب قطا٠٤ ايٓل ا٭زبٞ َٔ ايٓل ْؿػ٘ ٚتٓبجل أ١ُٖٝ 

ع٢ً َػت٣ٛ اغتٓطام ايساٍ ًب  ٌُبؿٳٓٵ٭ٕ ايكاض٨ ٜٳ ،ع٬ق١ تؿاعٌبايتٛاقٌ ٜطبٌب بـب ايٓل ٚايكاض٨ 

َٴ َٴ٪ثِّايٓل يبا ػبعً٘ ٜتؿاعٌ    .8"أثطا ب٘تطا ًب ايٓل أٚ 
ِٸ ع١ًُٝ ايكطا٠٤ اىبٚ ٝٸًا،  :٫بسٸ َٔ سهٛض ططؾٝٗا )ايٓل تؿاع١ًيهٞ تت ايكاض٨( سهٛضًا سٛاضٜٸًا تؿاعً

تهٕٛ ا٭سهاّ ست٢ ايتٛاقٌ ايؿهطٟ،  ًب سٛاض ايكطا٠٤ ٚايتأٌٜٚٚعٞ َػت٣ٛ ٚ ٜٓبجل عٔ ثطا٤ ايٓل

 أٚ َبايػ١اغتٗذإ يٝات ايٓكس زٕٚ آ يًتعاٌَ َعٚؾل ض١ٜ٩ ٚاع١ٝ ٚ ايٓكس١ٜ ًب َهُاض ايٓل َٛنٛع١ٝ،

  ًب اٱعذاب.

كٛق١ٝ أقبشت ايكطا٠٤ ايٓكس١ٜ قطا٠٤ إْتاد١ٝ َٔ اشباىبٓٗر ايػُٝٝا٥ٞ  ٘هتػبًٚب ن٤ٛ َا ٜ

ٌَ اايٓل س ستع ٗا٭ْ; ذباٍٚ تكطٜب ايكطا٠٤ َٔ ايهتاب١، ؾٝكبح ايكاض٨ ناتبا َٚٓتذا ثاْٝا يًٓل

َٔ ؾِٗ ايع٬ق١ ازبسي١ٝ اىبٛدٛز٠ بـب ايساٍ  اْط٬قًا، اأغطاض نجري٠ تػتؿع ايكاض٨ يؿو ضَٛظٖ

زضاغ١ ايطَٛظ اييت  ًبع١ًُٝ ايبشح عٔ اىبع٢ٓ ايػا٥ب  اغتٓازا إفبٚاىبسيٍٛ، ٚبـب اسبانط ٚايػا٥ب، 

دبعٌ ايس٫ي١ تٓشطف بايًػ١ ا٫قط٬س١ٝ إفب ٚ، 9ذبٍٛ ايًػ١ إفب ْػل َٔ ايع٬َات اىبعرب٠ عٔ ا٭ؾهاض

 .يػ١ ن١ُٝٓ عُٝك١

                                           
 . 32َ 1998، ضبتٌرب 8، ع29ُِٙطس: ًدخى يف قسا١ٝ اهبِٚ٘ٙٞ، د. عبد املوم ًستاض، دلوٞ عالًات يف اهِقد، ددٝ، ز - 4
 . 23َ، 1998، 11تس: عبد احلٛ اشزقاْ، دلوٞ عالًات، ع  ُِٙعس: اهِـ ٗ اهتأٗٙى، ب٘ي زٙل٘، -5
 .15 ،1995 ِٙعس: اهتِاف ُعسًٙا ٗتطبٚقًٚا ، اهدكت٘ز أمحد اهصغيب، ًلتبٞ اهلِاُٛ، أزبد، االزدْ، -6
 .268َ. 2007(. 35( اجملود )3ضٌٚٚا٢ٚات اهت٘اؾى اهفين. د. اهطآس زٗإِٙٚ، عامل اهفلس، اهل٘ٙت، اهعدد ) -7
ٓر اهتشوٚى اهطٌٚٚا٢ٛ، عوٛ شغِٚٞ، ذلاقسات املوتقٟ اه٘طين األٗي، اهطٌٚٚا١ ٗاهِـ األدبٛ، ًِػ٘زات داًعٞ بطلسٝ، ًِا -8

 . 135َ، 2001ُ٘فٌرب  8-7اجلصا٢س،

ًاٙ٘  1428، مجاد٠ األٗىل 61، عدد16ًّ اهلوٌٞ إىل اهدالهٞ، سل٘ دزاضٞ ُؿ٘ؾٚٞ، ًِري عٚاؽ، عالًات يف اهِقد، دلود  -9
2007 ،106 . 
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خربات ٚدبعٌ ايٓكٛم،  ٗادٝٛب َعطؾ١ٝ تتساخٌ ب قبا ٜكٓع َٔ غُٝٝا٥ًٝا ايتٓام َسخ٬ً عسټٜٴٚ

ٜتِ بٗا ايٛعٞ ٚؾِٗ  اييت قؿ١ اىبؿاضن١ ١هتػبََعا،  تًكٞاىبانٞ َاز٠ سانط٠ ًب سٝا٠ اىببسع ٚاىب

ا يبٚ ،ٚخربات ا٭غ٬ف ،ىبعطؾ١ اشباق١آشت َهاَٝٓ٘ َٔ طبعٕٚ ٜ ا٭زبٞ ٓلنٕٛ اي ايٛدٛز.

َكسض ايؿٔ ايعُبِٝ عٓس  ٭ْٗآَاغبا يًتعبري ب٘ عٔ تًو اشبربات اىبؿرتن١ بـب ايبؿط، ايهاتب ٙ ػبس

ذٗاظ عرب "ن ٘ايٓل يباضغ١ غُٝٝا١ٝ٥ زاي١ تَٛبؿٖٛ َا ػبعٌ ٚ .10اىببسع ٚغبب تصٚق٘ يس٣ اىبتًكٞ

اؾط، ٚبـب ألباٍب بايطبٌب بـب ن٬ّ تٛاقًٞ ٜٗسف إفب ا٭خباض اىبب ُْباّ ايًػإع ٜتٛظٜعٝس يػاْٞ 

ؾه٬ عُا ؼبٌٝب بايٓل َٔ آيٝات إدطا١ٝ٥،  .11ًعٕ"عسٜس٠ َٔ اىبًؿَٛبات ايػابك١ عًٝ٘ أٚ اىبتعا١َٓ 

أبعازٙ ايس٫ي١ٝ، َٚا ذبٜٛ٘  اغتٓطامٚ تٴعطٳفٴ بايعتبات ايٓك١ٝ، مبهٔ عربٖا ايسخٍٛ إفب أعُام ايٓل

 . َٔ إؾاضات تػِٗ ًب تٛدٝ٘ ايكاض٨ ٚتػاعسٙ ع٢ً قطا٠٤ اىبهُٕٛ
 بنية الذات واستراُية التواصل.  العتبات النةيةأأ 1

ٕٸ فبإ ٠ضاؾاٱ ٫بس َٔبسا١ٜ   ٚاشباكبات ٚاىبكسَات، ٚأمسا٤ اىب٪يؿـبايعٓاٜٚٔ  تؿٌُايعتبات ايٓك١ٝ  أ

ؿب َٔ اىبب ١ٝطاىبكتبػات، ٚايتٓبٝٗات اييت كبجٌ صبُٛع ايٓكٛم احملٚغريٖا َٔ ٚاىبًشكات، ٚاهلٛاَـ، 

ٚهلا غٝاقات تَٛبٝؿ١ٝ تاضؽب١ٝ ْٚك١ٝ، "تربظ داْبا أغاغٝا َٔ اىب٪ططات يبٓا٤ ايٓل  ،12نبٝع دٛاْب٘

 ،ا٭ثط ا٭زبٞ أٚ ايٓل ًكاض٨ ايسخٍٛ إفب عامليتٝح ت اييتٚفب ٪ؾطات ا٭اىبتعس ٚ. 13"ٚططا٥ل تُٓبُٝ٘،

 ،14"تكٛز ايكاض٨ إفب َطنع ا٫ْؿعا٫ت، ٚسطن١ٝ اسبٝا٠ ًب َػايو ايٓلٚ ت٘،ٚتؿهٌ َسخ٬ يكطا٤"
ٟ ًب أبػٝاقٗا تتشسز غاغ١ٝ أتؿٌُ َٚبا٥ـ ٚ، ايٓك١ٝ ايطبٝع١ ايؿاع١ً يًعتبات ًٛحتٖصا ايتعطٜـ ًٚب 

، ب٘ َهُٕٛ ايٓل ٚايػط  اىبككٛز َٓ٘، ٚنٌ َا ٜت٤٬ّ بٗصا ايسٚض ٜٚهطًع ٝـبتعْل أزبٞ، ٚأُٖٗا 

سٍ ٜ ايَٛبا٥ـ ًب أْ٘ ٖصا ايٓٛع َٔ أ١ُٖٝهُٔ تٚ، 15ٚتتُاٜع قبػتٜٛاتٗا ايؿ١ٝٓ ٚإَهاْاتٗا ازبُاي١ٝ

ُْباَا إؾاضٜا َٚعـطؾٝا ٫ ٜكٌ أ١ُٖٝ عٔ اىبؿب ايصٟ  ْ٘ؿػؿهٌ ًب ايٛقـت ٜٚ ،ع٢ً اىبػع٣ اىبطاز َٓ٘

                                           
(، ضبتٌرب 4ُِٙعس: ضٌٚٚا١ اهتِاف سفسٙات اهراكسٝ ٗاضتِطاق اه٘اقع، ًداع أمحد، قسا١ات، داًعٞ بطلسٝ، بطلسٝ، اهعدد ) -10

2012 ،َ12 ،13 . 
 ،1ُِٙعس: عوٍ اهِـ، د٘هٚا كسٙطتٚفا، تس: فسٙد اهصآٛ، ًسادعٞ عبد اجلوٚى ُاظٍ، داز ت٘بقاي هوِػس، اهداز اهبٚكا١، املػسب، ط -11

1991 َ21 . 
، 1ُِٙعس: ًعذٍ اهطٌٚٚا٢ٚات، ٙؿـى األمحـس، اهـداز اهعسبٚـٞ هوعوـَ٘، ُاغـسْٗ ًِػـ٘زات االخـتالر، اجلصا٢ـس اهعاؾـٌٞ، ط           -12

2010 ،َ223.   
 . 16َ، 1996، 6عتبات اهِـ، اهبِٚٞ اهدالهٚٞ، عبد اهفتاح احلٌسٜ، ًِػ٘زات اهسابطٞ، اهداز اهبٚكا١، ط -13
 .40، 2007ًاٙ٘  1428، مجاد٠ األٗىل 61، عدد16ؼ، عالًات يف اهِقد، دلود عتبات اهِـ، بامسٞ دزً -14
 .40ُِٙعس: عتبات اهِـ، بامسٞ دزًؼ،  -15
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ٖٚٛ َا ٜ٪نس إٔ ايعتبات ايٓك١ٝ ع٬َات  .16ْٛعـ١ٝ ايكطا٠٤ ٚتٛدـٝٗٗاذبسٜس ِٗ ًب َ ٚي٘ أثطؼبٌٝب ب٘، 

 . 17ت ظاخط٠ تسؾع٘ يًٛيٛز إفب أعُاق٘ز٫ي١ٝ تؿتح أبٛاب ايٓل أَاّ اىبتًكٞ ٚتعٚزٙ بإؾاضا
ٚغٛف ٜكتكط تٓاٍٚ ايعتبات ايٓك١ٝ اييت ذبٌٝب قبؿب قك١ "سٞ بٔ ٜكُبإ" ع٢ً ايعٓٛإ ٚاىبكس١َ، 

ُٖٚا عتبتإ َُٗتإ مبهٔ إٔ تهْٛا َسخ٬ً ىبعطؾ١ َا تعخطإ ب٘ َٔ إؾاضات تػٓس قطا٠٤ َؿب ايٓل 

 .َٚهاَٝٓ٘
 بنية الذات.  أالنص ىنوانأ 1 .1

َٔ أِٖ ايعتبات ايٓك١ٝ اييت تػتؿطف سكٍٛ ز٫٫ت اىبؿب ٚتطٌ ع٢ً َب٬ٍ اىبعاْٞ ؾٝ٘، ايعٓٛإ  ٜٴعسټ

نْٛ٘ خطابا ضَعٜا ٜعتُس ع٢ً ازخاضٙ ىبدعٕٚ ٚاؾط َٔ ايتأ٬ٜٚت اييت ذبٌُ نًُا َٔ ا٭ؾهاض ٚاىبعاْٞ 

١ غُٝا١ٝ٥ تعطٜؿ١ٝ ع٬َٚيًعٓٛإ ب١ٝٓ يػ١ٜٛ، ذبٌُ . 18هوِـ" شات ايك١ً ايٛثٝك١ باسبُٛي١ ايس٫ي١ٝ

ؾه٬ عٔ طبٝعت٘ ايتٛاق١ًٝ  ا،ي٘ هبٛيت٘ ايس٫ي١ٝ اييت تٓؿتح ع٢ً ايٓل ٜٚٓؿتح ايٓل عًٝٗٚ ،بايٓل

 ايكا١ُ٥ بـب اىبطغٌ ٚاىبتًكٞ. 
نُا ٜبسٚ شيو ًب  ،كعٛب٫١ ؽبًٛ َٔ اي ٘تعطٜؿ إٕؾ ،ايًػ١ٜٛ ت٘ببٌٓٝٝب اييت ذب ١يٲؾهايٝ ُْبطًاٚ

ايعٓٛإ بعض اٱؾهايٝات أنجط َٔ أٟ عٓكط آخط َٔ عٓاقط ايٓل ضقبا ٜططح : "درياض دٝٓتقٍٛ 

 . 19>اىبٛاظٟ
ع١َ٬ يػ١ٜٛ، تتُٛقع ًب " عطؾت٘ بأْ٘، ايعٓٛإ تعطٜـإٔ تتذاٚظ إؾهاي١ٝ  تساٚيَٚٔ اىبكاضبات اييت 

/ ، ٚتساٚيٝت٘ ًب إطاض غٛغٝٛٙٚاد١ٗ ايٓل، يت٪زٟ صبُٛع١ َٚبا٥ـ ربل أْطٛيٛد١ٝ ايٓل، ٚضبتٛا

ع٢ً شيو ؾايعٓٛإ َٔ سٝح ٖٛ تػ١ُٝ يًٓل ٚتعطٜـ ب٘ ٜػسٚ ع١َ٬  ٚبٓا٤ٶ .باىبهتٛب ثكاًب خام

غُٝٝا١ٝ٥، كباضؽ ايتسيٌٝ، ٚتتُٛقع ع٢ً اسبس ايؿاقٌ بـب ايٓل ٚايعامل، يٝكبح ْكط١ ايتكاطع 

 د١احبتٓتؿٞ اسبسٚز ايؿاق١ً بُٝٓٗا ٚغرتاتٝذ١ٝ اييت ٜعرب َٓٗا ايٓل إفب ايعامل، ٚايعامل إفب ايٓل، ا٫

 . 20"نٌ َُٓٗا اٯخط
ًٚب إطاض ٖصا ايتعطٜـ ٚغريٙ عٴسٻ ايعٓٛإ أٍٚ َسخٌ يًٓل، ٚأٍٚ ٚغًٝ٘ َٔ ٚغا٥ٌ تأٌٜٚ اشبكا٥ل 

اىب٬ظ١َ ي٘، قبا ٜؿري إيٝٗا َٔ ا٭ؾهاض ٚاىبعاْٞ اىبعرب٠ عٔ لبٌب َعـب َٔ اىبُاضغات اييت تؿهٌ 

قٛز٠ ًب ايٓل، ٜٚتٛاؾل َع َباز٨ ايط١ٜ٩ ايٓل، ٚتهُٔ ًب َؿاقً٘، ٚقس ؽبتعٍ نب١ً ايتكٛضات اىبط

                                           
ًدخى اىل عتبات اهِـ، دزاضٞ يف ًقدًات اهِقد اهعسبٛ اهقدٍٙ، عبد اهسشاق بالي ، افسٙقٚا اهػسق اهداز اهبٚكا١،  ُِٙعس: -16
،2000 ،16 
 .40ؼ، عتبات اهِـ، بامسٞ دزً -17
 .40عتبات اهِـ، بامسٞ دزًؼ،  -18
َ، 2007يف ُعسٙٞ اهعِ٘اْ )ًػاًسٝ تأٗٙوٚٞ يف غؤْٗ اهعتبٞ اهِؿٚٞ(، د. خاهد سطني سطني، داز اهلّ٘ٙ ـ دًػق ، اهطبعٞ األٗىل  -19

76 
 78ـ  77، فطُٕ ؿدزامل -20
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ٚؽبًل تكٛضًا عاًَا عٔ أؾهاض ٚيباضغات . 21ايؿ١ٝٓ ٚايؿهط١ٜ اييت تؿٝس ايٓل ٚتكٛزٙ إفب غاٜت٘

. ؾايعٓٛإ ٭ٟ نتاب أٚ ْل ٜعهؼ 22َٓػذ١ُ َُٚٓب١ُ نُٔ إطاض ؾاٌَ َٔ ايط١ٜ٩ اىبعطؾ١ٝ ٚازبُاي١ٝ

 . 23عاز٠ عامل ايٓل اىبعكس ايؿاغع ا٭ططاف

نْٛ٘ ب١ٝٓ امس١ٝ ىبػ٢ُ ؾدك١ٝ بصاتٗا ، 24"ٝ٘; مبهٔ قطا٠٤ عٓٛإ قك١ "سٞ بٔ ٜكُبإٚعً

اضتبطت بٗا أسساخ ايكك١، ٚهبًت بٗصٙ ايب١ٝٓ ز٫٫ت تؿري إفب نجري َٔ ضَع١ٜ ايتكٛضات اىبٓػذ١ُ َع 

ؾهط٠ ايكك١، ؾععظت َؿّٗٛ ايتكٛضات ايؿهط١ٜ ٚازبُاي١ٝ ًب ب١ٝٓ ايٓل، ٚضبطت اسبكٌ ايؿهطٟ 

اضٙ ايًػٟٛ، قبا ذبٌُ َٔ ايس٫٫ت اىبدتع١ْ ًب شانط٠ ايكطا٠٤، ٚايتكٛض ايصٖين ايصٟ ٜػتسعٞ بإط

َطتبط١ بكٝػ١ ايعٓٛإ "سٞ بٔ ٜكُبإ". َٚٓٗا  َتعسز٠ اىبػتٜٛات ؾهط١ٜؿٝض حبُٛي١ إؾاضاتٗا، ٜٚ

 اىبػت٣ٛ ايس٫يٞ ٚايطَعٟ.

ٞټع٢ً اىبػت٣ٛ ايس٫يٞ، ؾإٕ يؿِب "ؾ َػت٣ٛ اسبٝا٠ ع٢ً َؿّٗٛ  ي١ٝ إفبضب٫ُٛت٘ ايس٫ذبٌٝ " س

بكسضات٘ اشباق١ ايها٥ٓات غ٣ٛ  ؾٝٗا عٔ غريٙ َُٔٝع اٱْػإ ت٫ٜٚ ، بكٛض٠ عا١َ ايها٥ٔ اسبٞ

تُاّ بٚ ضبسز٠. أغطا  َٛدٸ٘ عبٛ إزضاى عٔ تتٛيس بأؾعاٍ ايُٓٛ، ٚايتشطى بايعكٌ. َٚٔ ز٫ي١ يؿِب "سٞ"

ؾشٞ ٜعين اسبٝا٠ اييت ٫ تتذ٢ً إيَّا  .اٱزضاىبا١ْٝ غ٣ٛ ٫ َع٢ٓ يًشٝا٠ اٱْػ، إش اٱزضاى تهتٌُ اسبٝا٠

ًب ٜكُب١ ايعكٌ ٚايطٚح، نُا تتهح ًب يؿِب "ٜكُبإ" اىبهٕٛ ايجاْٞ يب١ٝٓ ا٫غِ قبا ذبًُ٘ قٝػ١ اىببايػ١ 

ايها١ًَ، أٚ ٜكُب١ ا٫َت٤٬ بايٛعٞ، ٚيٝؼ صبطز ايٝكُب١ اييت ٖٞ غٝاب ساي١  ايٝكُب١"ؾع٬ٕ" اييت تعين 

 ايّٓٛ. 

َٔ اسبٛاؽ، اىبػتٛعب ىبا١ٖٝ ايؿعٌ. ًٚب ب١ٝٓ  َٚا ٜػتعٌُ : تعين اىُبسِضى ىبا ٜعٌُ"ٜكُبإ"ي١ ؾس٫

 اٱْػإ َاٖٝت٘ ايؿهط ٚيٝؼ اسبٝا٠َ٪نسا بٗا إٔ ايؿهط١ٜ،  ايٝكُب١ايكٝػ١ هبٌ يؿِب "ٜكُبإ" َع٢ٓ 

٥ـ ايصٟ ٜصٚب َع َٔ ايٛدٛز ايعا "سٞ" دطزاييت تٴٖٞ ٖٚصٙ ايٝكُب١  .، أٚ ايٛدٛز ايطبٝعٞ اىبعط٢ؾكٌب

 "أْا أؾهطٚعٞ "٘ نُاي٘ ايصاتٞ، أٚ اغتعاز٠ بايٛاقع ٚصبطٜات٘ يًبشح عٔ ايٛدٛز ا٭قٌٝ ايصٟ ؼبكل 

ٞٳ سٝا٠ اىبَعطٝات ًب  تؿٞايصٟ ناز ؽب هإ، ٚباْتػاب سٞ إفب ٜكُبإ بًؿِب "ابٔ" تأقٳًت ز٫٫ت اسب

 .٭ٖساؾٗا اشبانع١ ايع١ًُٝ ٚاىبُاضغ١ ايعكًٞ، ؾهط٠ ايُٓٛ ٚاٱزضاى إفب ز٫٫ت ايٝكُب١، ؾذُعت بـب

يت٪نس إٔ اىبع٢ٓ  ًٚب ن٤ٛ ٖصا ايت٬ظّ بـب ايٝكُب١ اىبعطؾ١ٝ ٚاسبٝا٠ اسبكٝك١ٝ ؽبتاض ابٔ طؿٌٝ اغِ قكت٘

اسبكٝكٞ يًشٝا٠ ٖٛ انتُاٍ اىبعطؾ١ اييت ت٪ؾط إفب ايطبٝع١ اىبطًك١ سبٞ بٔ ٜكُبإ َٔ سٝح ز٫يت٘ ع٢ً 

ايػٝام ايػطزٟ ٫ستُاٍ تٛيس سٞ َٔ غري أب أٚ أّ، ٚايٛقـ  َطًل اٱْػإ. ٚشيو َا ٜبسٚ َٔ

                                           
 . 41ُِٙعس: عتبات اهِـ، بامسٞ دزًؼ،  -21
 . 43، فطُٕ املؿدزُِٙعس:  -22
وٚى اخلطاب اهطسدٜ، ًعاجلٞ تفلٚلٚٞ ضٌٚٚا٢ٚٞ ًسكبٞ هسٗاٙٞ شقـاق املـدق هِذٚـب ذلفـ٘ظ، دٙـ٘اْ املطب٘عـات اجلاًعٚـٞ،        حت -23

 .277، 1995اجلصا٢س، 
 .2014سٛ ابّ ٙقعاْ، البّ طفٚى، حتقٚق: أمحد أًني تقدٍٙ سطّ سِفٛ، ٗشازٝ اهجقافٞ ٗاهفِْ٘، ٗاهرتاخ، قطس،  -24
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ايتؿكًٝٞ يع١ًُٝ ايتٛيس اييت تػتسعٞ قك١ خًل دػس آزّ َٔ عٓاقط ايطبٝع١، ثِ بح اسبٝا٠ ًب ٖصا 

ازبػس بايٓؿد١ اٱهل١ٝ. نُا ؼبٌٝ إفب إَهاْات ٖصا اٱْػإ "سٞ بٔ ٜكُبإ" ًب ايتأقًِ َع اىبهإ، 

 شيو َٔ ذب٫ٛت ًب اىبعطؾ١ ٚا٫ْتكاٍ َٔ ساٍ إفب ساٍ ٚايٛقٍٛ إفب أضق٢ زٚضات ٚإزضاى كبٝعٙ، َٚا ت٬

اىبعطؾ١. بس٤ًا َٔ اىبٛاد١ٗ اىبباؾط٠ ىبعه١ً اىبٛت، َٛت ايُبب١ٝ اييت ناْت قبجاب١ أّ ي٘، ٚنٝـ اٖتس٣ 

ٖٚابٌٝ، َع  إفب زؾٓٗا بايتعًِ َٔ ايػطاب، ٖٚٛ اغتشهاض ىبا أٚضزٙ ايٓل ايكطآْٞ ًب قك١ ابين آزّ قابٌٝ

ِٟ ايكاتٌ نٝـ ٜٛاضٟ غ٠٤ٛ أخٝ٘. ٖٚٞ ز٫ي١  ايؿاضم ايصٟ تتهُٓ٘ قكتُٗا، ٖٚٛ إٔ اهلل بعح ايػطاب يريٴ

يٝػت غا٥ب١ ًب قك١ سٞ، ٫ٚغُٝا ًب تكطٜح سٞ بأْ٘ نإ أسل َٔ ايػطاب با٫ٖتسا٤ إفب ع١ًُٝ 

ْٞ ع٢ً أغاؽ أْٗا ز٫ي١ َهُط٠ ايسؾٔ. ٖٚٛ أَط ػبعٌ ايكاض٨ ٜػتسعٞ ايس٫٫ت اىبٛدٛز ًب ايٓل ايكطآ

ًب ن٬ّ ابٔ طؿٌٝ. ٚبٗصٙ ايس٫ي١ اىبهُط٠ ٚغريٖا مبٗس ايٓل يكاض٥٘ إزضاى إٔ ايعكٌ ًب غعٝ٘ اىبدًل 

 . 25ٚايس٩ٚب يًُعطؾ١ ٚايؿِٗ ذبٛط٘ ايعٓا١ٜ اٱهل١ٝ ٚتطعاٙ ًب ايٛقٍٛ إيٝٗا
٫ت يػ١ٜٛ ٚتساٚي١ٝ، تؿري إفب ع٢ً اىبػت٣ٛ ايطَعٟ ٫ ؾو إٔ ب١ٝٓ ايعٓٛإ "سٞ بٔ ٜكُبإ" ذبٌُ ز٫

تطَع إفب ايُٓٛ ايؿاعٌ  "سٞ"نجري َٔ ايطَعٜات اىبتك١ً قبؿطزاتٗا; ٚبٓٝتٗا، ٚإشا ناْت َؿطز٠ اغِ 

اغِ  ١ٜطَعَ٪ؾط٠ بس٫ي١ ٖصٙ ايطَع١ٜ إفب َطدعٗا ًب ايؿهط اٱغ٬َٞ، ؾكس تععظت ٖصٙ ايطَع١ٜ ب

ًٚب َػت٣ٛ ب١ٝٓ  .أٚ قسض عٓ٘ ،ايعكٌ ٟ اعبسض َٓ٘٭قٌ ايصا َٔ خ٬ٍ ا٫ضتباٍب اىبٓتػب إفبٜكُبإ" "

 ٚايبشح يًٛقٍٛ إفب َعطؾ١ بايُٓبط قسضاتٗا اىبتشطض٠، َٚكَٛات اىبعطؾ١ ايعٓٛإ ؾإْٗا تطَع إفب أزٚات

 ايؿهطٟ ٚتؿتش٘ حبٛاغ٘، ًب اؾتػاي٘" سٞ" َا أزضن٘ ٚشاى بٗا ايصات ايٓا١َٝ اىبسضن١ ٭ؾعاهلا، تطق٢

أخصت ايهجري َٔ اٖتُاّ  ٜٚطقس ز٫٫ت٘، يٝكٌ إفب َعطؾ١ ٜعٞ ايؿعٌ ٚذبطى ١ؾططت٘ اىبتأًَ عٔ ايٓاتر

 . اىبككس ايطبا١ْٝ اٱْػإ، زٕٚ إٔ تتٓاقض َع
 ع٢ً ايكازض ٚسسٙ ٖٛ ًب إبطاظٖا، ايتؿسٜس ع٢ً طؿٌٝ ابٔ سطم اييت قبٛاقؿات٘ ايعكٌ ايٛاعٞ ٖصا

َٚٔ مثٸ١ ؾكس انتػ٢ . ٘ شات ابٔ طؿٌٝابٔ طؿٌٝ أٚ تؿطم ب مبجً٘ ايصٟ ايؿًػؿٞ ايعكٌ َع ايتذاٚب

ايعٓٛإ َسي٫ٛت٘ ايطَع١ٜ اىبتها١ًَ ٚاىبتآيؿ١ َع غريٖا َٔ ضَعٜات ا٭مسا٤ ايٛاضز٠ ًب ايكك١ ٚإؾاضاتٗا 

 حبٞ، أغاٍ يكا٤ ًب عرب ايتشاٚض ٚايتهاٌَ ؾُٝا ربتعي٘ ايصات َٔ َعاضف تؿرتى بٗا َع غريٖا دبػست

ًب ايطبٝع١ٝ َػتسعٝا َا ٚضز َٔ  َٚٓابع اىبعطؾ١ ًػؿ١ ٚايؿطٜع١،ايؿ َ٪ؾط٠ بصيو ايًكا٤ إفب تٛاؾل

 مبهٔ ٫بٔ غٝٓا٤ إٔ ٜطًل ا٭مسا٤ ع٢ً أبطاٍ قكت٘ زٕٚ إٔ ذبٌُ َسي٫ٛ ٫َػُٝات ابٔ غٝٓا. إشٵ 

قس ابٔ غٝٓا، ازٕٚ إٔ ٜهٕٛ َطًعا ع٢ً َك ْؿػٗا ، ٫ٚ مبهٔ ٫بٔ طؿٌٝ، إٔ ٜػتعٌُ ا٭مسا٤ضَعًٜا

  .26َا ٜٗسف إيٝ٘ أٚ زٕٚ إٔ ًٜبػٗا

                                           

 .175، 2014، 1سبٛ، ُؿس ساًد أب٘ شٙد، املسكص اهجقايف اهعسبٛ، اهداز اهبٚكا١، طٓلرا تلوٍ ابّ عُِٙعس:  -25
ٙطتِد ابّ طفٚى يف بِٚٞ اضٍ قؿٞ "سٛ بّ ٙقعاْ" ٗتػٚٚدٓا إىل قؿتني البّ ضِٚا، األٗىل باهعِ٘اْ ُفطٕ "سٛ بّ ٙقعاْ"،  -26

ٗدا١ ًّ بعدٖ اهطبٚب ابّ اهِفٚظ هٚ٘اؾى اهقؿٞ ُفطٔا ٗاهجاُٚٞ بعِ٘اْ "ضالًاْ ٗأبطاي"، ٗقؿٞ "اهػسبٞ اهػسبٚٞ" هوطٔسٗزدٜ، 
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ٖٚصا ٜسعٛ يًُٓبط ًب ايس٫٫ت ايطَع١ٜ ٭مسٞ أغاٍ ٚغ٬َإ، اْط٬قا َٔ زٚضُٖا ًب ايكك١: ؾــ 

ٜٴأ" ٓش٢ ٜٚطَع قب٭غطاض، عٔ َعطؾ١ ااىبٛيع بايبشح  ،نجري ايػ٪اٍاىبتػا٥ٌ، ايؿدل إفب ب٘  طَعغاٍ": 

 َتذاٚظا اىبعطؾ١ ًب ٜرتق٢ ايصٟ ايسٜين طؿٌٝ يًعكٌ ابٔ ٚب٘ ضَع ايتأٌٜٚ إفب باطٔ ايؿطٜع١ ٚاسبكٝك١.

 اىبع١ٓٝ يًععي١ ضببا تأٌٜٚ اىبعاْٞ، ًب ٚايػٛم ع٢ً ايتأٌَ َعتُسا ايٓكٛم َٚبٛاٖط ايتكًٝس َػًُات

 .َتًو ايعًِ نً٘أَ "سٞ" ايصٟ  اهلصا نإ "أغاٍ" قطٜب شيو. ع٢ً

َٻا اغِ  اسبُري١ٜ )أيـ ْٕٚٛ( ايٛاقع١  ؾٝعين ايػ٬ّ، ٫ٚغُٝا إشا أخصْا بأزا٠ ايتعطٜـ"غ٬َإ": أ

ب٘ ايًؿِب  ٜٛسٞٚضقبا ٖصا َا ايػ٬ّ، ، أٟ "غ٬َإ"اىبعطٸف ٖٛ  ّ""غ٬آخط ا٫غِ، إش غٝهٕٛ يؿِب 

ٌ ُجٸؾ ايُبٛاٖط، عٓس ايٛاقـ يًػًِ ا٫دتُاعٞ احملب "ايسٜين يًعكٌ" طؿٌٝ ٚقس ضٴَع ب٘ ابٔ َٔ ايس٫ي١.

 غب١ ًب اغتكطاض ا٭سٛاٍاايط ،إفب ايطاس١ ٖٚس٤ٚ ايباٍ ًطُأ١ْٓٝ ٚايطنٕٛي احملب١ؿدك١ٝ اي" غ٬َإ"

 ٚسًٍٛ ا٭َٔ ٚايػ٬ّ. 

 طؿٌٝ إفب ابٔ "أغاٍ"ٚ غٝٓا، ابٔ" أغاٍ" ًٚب إطاض ز٫٫ت ضَع١ٜ ا٫مسـب ت٪ؾط غُٝٝا٤ ايتٓام بـب

 مل ايهُاٍ، ٚإٕ َٔ زضد١ بًؼ ست٢ اىبعطؾ١ َطاقٞ ًب تطق٢ بـب ايؿدكٝتـب، إش ن٬ُٖا ٚانش١ قطاب١

ايَٛبٝؿ١  يػ٬َإ طؿٌٝ ابٔ ٚنصا ا٭َط بـب ؾدكٝيت غ٬َإ، إش ٜٴػٓس تاّ; تطابل بُٝٓٗا هٜٔ

 ايٛاضز ايؿًػؿٞ ايػٝام عٔ َعربا َُٓٗا نٌ ٚدا٤ اخت٬ف زٚض يػُٝ٘، غٝٓا٤ ابٔ أغٓسٖا ْؿػٗا اييت

 ؾٝ٘. 

 يسٜ٘ َٔ ؾهٍٛبـب سٞ ٚأغاٍ، شيو ايعابس اىبتبتٌ ٚامس٘ زاٍ ع٢ً َا غري َٓػذِ سسخ تكاضب ٚقس 

ِ أغاٍ بعسَا أخربٙ سٞ ًٹأغاٍ حبٞ ًب ازبعٜط٠، ؾعًُ٘ ايًػ١ ٚؾطا٥ع ايسٜٔ، ٚعٳ ا٤يك ًبكبجٌ ، 27غ١ً٦ا٭

ٚمل ٜبل ي٘ َؿهٌ ًب "عٔ ساي٘ ٚنٝؿ١ٝ َعطؾت٘ بايصات اٱهل١ٝ إٔ اىبعكٍٛ ٚاىبٓكٍٛ َطابكإ يبعهُٗا، 

 .28"بابايؿطع إ٫ تبـب، ٫ٚ غاَض إ٫ اتهح، ٚقاض َٔ أٚيٞ ا٭ي
ٌّ إشٵتكطٜط ايع٬ق١ بـب اسبه١ُ ٚايؿطٜع١.  "غ٬َإ"ٚ "أغاٍ"َع  "سٞ"يكا٤  َٚجٸٌ  ايتٛقٌ  اغتطاع س

ايؿًػؿٞ إفب ايصنط  تشٍٛ َٔ ايؿهطؾإفب سكا٥ل ن١ْٝٛ َٚٝتاؾٝعٜك١ٝ، غاعست٘ ع٢ً بًٛؽ ايعطؾإ 

سٜٔ قبٌ عًُ٘ بايطغا٫ت ايتذطب١ ايكٛؾ١ٝ ٖٞ اىبٓٗر ايتعبسٟ ايصٟ بًؼ ب٘ دٖٛط اي ناْتايكًٛب. ٚ

                                                                                                       
ِّ بعِ٘اْ آخس ٗٓ٘ "تدبري املت٘سد"حتت عِ٘اْ "فاقى بّ ُاطق". ك بعض أؾ٘ي تع٘د إىل  ٗهوقؿٞ .ٌا زلدٓا عِد ابّ بادٞ، ٗهل

اهدّٙ، اهػسكٞ اهعاملٚٞ  )ُِٙعس: اهفلس اهرتبٜ٘ عِد ابّ طفٚى، عبد األًري مشظضلِدز. اهيت تدٗز س٘ي اإلاهُٚ٘اُٚٞ األضاطري 
"ال ٙ٘دد ُـ فوطفٛ ُكِتَب أزبع ًسات ًّ أزبعٞ فالضفٞ رلتوفني، ًع تػري اهعِاّٗٙ ٗبقا١ (. 15 1994 ،1هولتاب، بريٗت، ط

املكٌْ٘ ًجى قؿٞ "سٛ بّ ٙقعاْ". ٗجتدز اإلغازٝ إىل أْ اهلجري ممّ دزض٘ا ابّ طفٚى حتدث٘ا عّ ؾوتٕ باهفالضفٞ، ٗتأثسٖ بابّ 
ُِٙعس: )فوطفٞ ابّ طفٚى، عبد احلوٍٚ ذلٌ٘د، ًلتبٞ االزلو٘ املؿسٙٞ، اهقآسٝ  ، ٗاهفازبٛ، ٗإُٔ كاْ توٌٚرا رلوؿا البّ ضِٚا١بادٕ

 (.17، 1990، 2ط
 . 177ٓلرا تلوٍ ابّ عسبٛ، ُِٙعس:  -27
  .91سٛ بّ ٙقعاْ،  -28
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ايصٟ َجٌ  اسبٛاض َع غ٬َإ مل ٜٓذحٚباىبكابٌ  ايػُا١ٜٚ، نْٛ٘ عاف ًب دعٜط٠ َععٚي١ َٓص ْؿأت٘.

ٞٸ ٠زٛعؾهاْت ايٓتٝذ١  ،َباٖط ايؿطٜع١ شاب غ٬َإ ًب ٚع٢ً شات٘،  إفب دعٜطت٘، ٚاْط٣ٛ أغاٍ س

  .نباعت٘
عٓسٙ إٔ نباع١ خطدٛا  تٗاٚخ٬ق ٚامسٗا، ٖصٙ ايكك١، ؾهط٠ ابٔ غٝٓا أٍٚ َٔ ٚنع ٜٚعس

 ،سٞ بٔ ٜكُبإ :ٖصا ايؿٝذ ٖٛ، نػبت٘ ايػٕٓٛ ٚايطس٬ت دباضب عُب١ُٝأٜتٓعٖٕٛ ؾُبٗط هلِ ؾٝذ 

ضَعت إفب صبُٛع ٚإلبا  ا بعٝٓٗا،أؾداق كبجٌازبُاع١ ٚمل تهٔ  .فب ايعكٌإٜٚطَع ابٔ غٝٓا ب٘ 

 . كؿات اٱْػإٜتكٌ بَا ٚغا٥ط  ،ايؿٗٛات ٚايػطا٥ع ٚايػهب ٚاسبكس ٚاىبهط ٚايػري٠

َٻا  أزا٠ يًتعبري بكٛض٠ ضَع١ٜ عٔ آضا٥٘ ٚاىبتٛاضث١  ُعطؾ١ًي ضَعًابطً٘ َٔ غري٠ ٜتدص  ْ٘ؾإابٔ طؿٌٝ أ

عٔ اجملتُع  اًب ععي١ ؾدكٝتٗ اكبٝعت عٔ غريٖ اييت !غطز قك١ "سٞ بٔ ٜكُبإ ربع ايؿًػؿ١ٝ

ًا ٜتٝح يًعكٌ ايتأٌَ ٚإْتاز َٓاغبها٤ٶ ايععي١ يسٜ٘ ؾ ؾهاْتعٔ أٟ تأثري صبتُعٞ،  ٌاَهاي اٚابتعازٖ

 ، اييت ٫ ٜسضنٗا إيَّا َٔ ْٗر ططٜل اىبعطؾ١ ايُٓبط١ٜ ٚاىبعطؾ١ اسبسغ١ٝ. اىبعطؾ١ ٚانتؿاف اسبكٝك١

ًٚب ٖصا ايؿها٤ ايطَعٟ يػُٝٝا٤ ايتٓام تتؿهٌ َكس١َ ايٓل ايصٟ قسّ بٗا ابٔ طؿٌٝ ٫غرتاتٝذ١ٝ 

 .ٝاتٗا ايتاضؽب١ٝ ٚايؿًػؿ١ٝ ٚايس١ٜٝٓتٛاقٌ ايصات َع اٯخط اغتٓازا إفب َطدع
  استراتيجية التواصل. أالقةة قدمةمأ 1 .2

َكس١َ أٟ ْل ٖٛ خطاب ًب ايٓل َٛد٘ عبٛ ايٓل ٚايكاض٨ يتشسٜس لبٌب ايكطا٠٤ اىبتٛخا٠، ٜٚٴعس 

٫ ربتًـ أ١ُٖٝ اىبكس١َ ٚ .29ٖصٙ ايتٛدٝ٘ دع٤ًا َٔ اغرتاتٝذ١ٝ اىبكسِّّ ًب ذبسٜس ع٬ق١ ايكاض٨ بايٓل

َعًَٛات  قبا تتهُٔ َٔغاغ١ٝ ُٖٝتٗا ا٭، ٚأ١ُٖٝ عتب١ ايعٓٛإأعتب١ ْك١ٝ ذبٌٝب بايٓل عٔ ٗا ْٛن

ٖٚٞ بصيو دع٤ َٔ ايٓل مبسٙ بك٠ٛ . 30ٚذبسٜس َٛنٛع٘ ٚزٚاعٞ تأيٝؿ٘ايٓل تػاعس ًب ؾِٗ طبٝع١ 

َٴ٬ظ١َ ي٘  .31قكس١ٜ ٚطبٝع١ٝ تكري 
أغاغ١ٝ  اأؾهاض ؾٝٗا ٓاقـٜ قبكس١َ هلاابٔ طؿٌٝ مبٗس ٖٚصا أَط ٚانح ًب قك١ "سٞ بٔ ٜكُبإ" إشٵ 

ٖصا ايؿها٤ يٝؿٌُ ٜٚتػع ، إفب ؾها٥ٗا ايؿًػؿٞ ًسخٍٛي ايكاض٨ ٪ٌٖت٪غؼ يبٓا٥٘ ايكككٞ، ٚت

، ايساؾع ايصٟ أهلُ٘ نتاب١ ٖصٙ ايكك١ ٜٚبسأ ٖصا ايتُٗٝس بتٛنٝح .َعاضف عكط ابٔ طؿٌٝ بأنًُٗا

، قا٬٥: "غأيت أٜٗا ١ٝكٛؾٍٛ أقٌ اىبعطؾ١ ايٜتُشٛض سٜطًب َعطؾ١ اسبكٝك١، ٚ غا٥ٌغ٪اٍ أثاضٙ  ٖٚٛ

ا٭ر ايهطِٜ ... إٔ أبح إيٝو َا أَهٓين بج٘ ٹَٔ أغطاض اسبه١ُ اىبؿطق١ٝ اييت شنطٖا اٱَاّ ايط٥ٝؼ 

ًٚب اسبكٝك١ مل ٜهٔ ٖصا ايػ٪اٍ غ٣ٛ إطاض ٱدطا٤ َٓٗذٞ َهٔ ابٔ طؿٌٝ َٔ  .32أبٛ عًٞ بٔ غٝٓا..."

                                           
، 2007ٓـ 1432، 61، اجلص١ 16بٛ ٗاهجقايف ظدٝ، دلود ُِٙعس: اهِـ امل٘اشٜ، أمحد املِاد٠، عالًات يف اهِقد، اهِادٜ األد -29

145. 
  .42َ، 2006، فرباٙس، 324ُِٙعس: اآلداب اهطوطاُٚٞ، عص اهدّٙ اهعالَ، عامل املعسفٞ، اهل٘ٙت ع -30
 .144ُِٙعس: اهِـ امل٘اشٜ، أمحد املِاد٠،  -31
 . 13سٛ بّ ٙقعاْ،  -32
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غب بإٜكاهلا إفب اىبتًكٞ ًب ؾدل ايػا٥ٌ اىبؿرت  ايصٟ ٜبسأ َع٘ ايكك١ إزاض٠ اسبٛاض ٚؾل ايط١ٜ٩ اييت ٜط

  .ٚتٓتٗٞ ب٘
ٜٚتهح زٚض ٖصا ايػا٥ٌ ًب أْ٘ ٜٛد٘ قطا٠٤ ايٓل قطا٠٤ تتؿل َع ض١ٜ٩ اىبعطؾ١ اييت تػصٟ ْل سٞ بٔ 

َٔ ٚقطض: "إٔ  اييت شنطٖا ايؿٝذ اٱَاّ ايط٥ٝؼ أبٛ عًٞ ابٔ غٝٓا".ٚتكً٘ حبه١ُ اٱؾطام  ،33ٜكُبإ

ٜكـ ; ٚؾٝٗا 34أضاز اسبل ايصٟ ٫ نبذ١ُ ؾٝ٘ ؾعًٝ٘ بطًبٗا; أٟ اسبه١ُ اىبؿطق١ٝ; ٚازبس ًب اقتٓا٥ٗا"

ايػا٥ٌ، َٚا أؾه٢ ب٘ َٔ َؿاٖس٠ ساٍ مل ٜؿٗسٖا قبٌ غ٪اٍ  سطنٗاابٔ طؿٌٝ اسباي١ اٱؾطاق١ٝ اييت 

٘ َٔ طٛض غري طٛضُٖا ٚعامل ، ٭ْ٘ بٝإبػإ ٫ٚ ٜكّٛ يب١ حبٝح ٫ ٜكؿ٘ اإفب َبًؼ َٔ ايػط" ٘اْت٢ٗ بٚ

غري إٔ تًو اسباٍ ىبا هلا َٔ ايبٗذ١ ٚايػطٚض ٚايًص٠ ٚاسببٛض، ٫ ٜػتطٝع َٔ ٚقٌ إيٝٗا غري عاىبُٗا 

ٚاْت٢ٗ إفب سس َٔ سسٚزٖا إٔ ٜهتِ أَطٖا أٚ ؽبؿٞ غطٖا، بٌ ٜعرتٜ٘ َٔ ايططب ٚايٓؿاٍب ٚاىبطح 

 ٜعطؾٗا َٔ قاٍ ؾٝٗا بػري ذبكٌٝ مل ٖٚٞ ساٍ  .35"ٚا٫ْبػاٍب َا ؼبًُ٘ ع٢ً ايبٛح بٗا صب١ًُ زٕٚ تؿكٌٝ

ثِ ٜٛد٘ ايػا٥ٌ إفب ايُٓبط ًب َهُٕٛ قٍٛ أبٞ بهط بٔ ايكا٥ؼ نْٛ٘ مبجٌ . 36يبٔ مل ذبصقِٗ ايعًّٛ

ضتب١ َٔ ضتب اىبعطؾ١ اييت ٚقٌ إيٝٗا ٚمل ٜتدطاٖا، ٖٚٞ غري ايطتب١ اييت أؾاض إيٝٗا، ٚإٕ ناْت 

ٖٛ، تػاٜط ٖصٙ اسباٍ بعٜاز٠ ايٛنٛح ٚاىبؿاٖس٠، ٚنإ ايػ٪اٍ ٭ٕ ضتب١ اسباٍ اييت شنطٖا ; 37إٜاٖا

قس سطن٘ إفب شٚم َٓٗا ٫ ٚدٛز يٮيؿاَب اىبعرب٠ عٓٗا، "٫ٚ ًب ا٫قط٬سات اشباق١ أمسا٤ تسٍ ع٢ً 

َ٪نسا أْٗا ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ اييت ْب٘ عًٝٗا ابٔ ، 38"ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜؿاٖس ب٘ شيو ايٓٛع َٔ اىبؿاٖس٠

  .غٝٓا
يكٍٛ: إٕ ابٔ غٝٓا٤ نإ َطدعًا أغاغًٝا َٚٛثٛقًا ٫بٔ طؿٌٝ، ٚعًٝ٘ ؼبطم إٔ ٜٛد٘ ٖٚٓا مبهٔ ا

ايػا٥ٌ يكطا٠٤ نتب ابٔ غٝٓا٤ ًب َعطؾ١ ا٭سٛاٍ اىبٛقٛؾ١ نٞ ٜهٕٛ شٚاقا ٭ع٢ً غبٌ اٱزضاى 

ايع٬ق١ بـب اىبٓٗر ايؿًػؿٞ ايُٓبطٟ اىبػتدطز باىبكاٜٝؼ ٚتكسِٜ اىبكسَات ٚإْتاز ايٓتا٥ر، ٚيتٛنٝح 

 َٔ قبا يسٜ٘ ، ْؿأ ًب َس١ٜٓ ٚتعطٸفايبكط خٴًل َهؿٛفؾدل  ٝا٠سبؾكس غطز َجا٫ً  ;ٚاىبػًو ايكًٛب

ٝٶا عٔ زيٌٝ ٜطؾسٙ،  ٠ٚقٛازبٝس٠ ايؿطط٠  بعس ٚاسبسؽ، ع٢ً َػايهٗا ٚأؾداقٗا ست٢ أقبح َػتػٓ

ٔٻ اهلل عًٝ٘ ٚؾتح بكطٙ، ؾأقبح مبؿٞ ًب تًو اىبس١ٜٓ ٚمل ػبس أَطٶا طبتًًؿا ع َٳ أثٓا٤ غريٙ  ٙتكٛضُا شيو 

                                           
ُّٛ بّ ٙقعاْ، ضريٝ ذاتٚٞ البّ طفٚى -33 ، آب، اهطـِٞ اهطـابعٞ عػـسٝ، ًطـابع داز     8، عبد اهلل إبسآٍٚ، آفـاق عسبٚـٞ، اهعـدد    ُِٙعس: س

  .61َ، 1992اهػؤْٗ اهجقافٚٞ اهعاًٞ، بػداد، 
  .13سٛ بّ ٙقعاْ،  -34
 . 14، فطُٕ املؿدز -35
اهقـ٘ي "   " ٗكـرا ًجى ملّ مل حترقٍٔ اهعوَ٘ مبا قاي بعكٍٔ، كق٘ي أسدٍٓ: "ضبشاُٛ ًا أععٍ غأُٛ" ٗق٘ي آخس: "أُا احلـق  -36

  (14، فطُٕ املؿدز) .هٚظ يف اهج٘ب إال اهلل"
 . 15، فطُٕ املؿدزُِٙعس:  -37
 . 16، فطُٕ املؿدز -38
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، قبا ٜؿاٖس َٔ سُبٞ بعٜاز٠ ايٛنٛح ٚا٫ْب٬ز ٚايًص٠ ايعُب١ُٝباَت٬ن٘ ايبكط ، يهٓ٘ ؾٝٗا ٖٚٛ أع٢ُ

ايصٟ عطف  ساٍ ٖصا ا٭ع٢ُأٚ ايٓاَبطٜٔ ايصٜٔ مل ٜكًٛا إفب طٛض اي١ٜ٫ٛ ٖٞ ؾشاٍ ايؿ٬غؿ١ اىبعطؾ١; 

، ٜٚػتعـب ب٘ ع٢ً َػاعس٠ ايػا٥ٌ ٱزضانٗا. ٜكطب ٚنع اسباٍ ا٭ٚفبٚب٘  ب٬ َؿاٖس٠ ز٫٫ت اىبعطؾ١.

أَا اسباٍ ايجا١ْٝ ؾٗٞ: "ساٍ ايُٓباض ايصٜٔ ٚقًٛا إفب طٛض اي١ٜ٫ٛ، َٚٓشِٗ اهلل شيو ايؿ٤ٞ ايصٟ قًٓا ٫ 

 . 39"ٜػ٢ُ ق٠ٛ إ٫ ع٢ً غبٌٝ اجملاظ
أقشاب ٚقس سسز ابٔ طؿٌٝ َطًٛب غا٥ٌ بػطنـب أربص َُٓٗا تٛدٝٗا هلسؾ٘; أٚهلُا: َعطؾ١ َا ٜطاٙ 

اىبؿا١ٖ ٚا٭شٚام ٚاسبهٛض ًب طٛض اي١ٜ٫ٛ، ٜٚكطض بأْ٘ غري يبهٔ إثبات٘ ع٢ً سكٝكت٘ ًب نتاب، ًٚب 

ساي١ تهًؿ٘ بايكٍٛ ٜكري َٔ ايكػِ ا٭ٍٚ "٭ْ٘ أَط ٫ ْٗا١ٜ ي٘ ًب سهط٠ َتػع١ ا٭نٓاف ضبٝط١ غري 

هٔ إٔ ذبًُ٘ ايعباضات، . ثاُْٝٗا: ايتعطٜـ بٗصا ا٭َط ع٢ً ططٜك١ أٌٖ ايُٓبط ٖٚٛ أَط مب40ضباط١"

يهٓ٘ غري يبهٔ ًب ا٭ْسيؼ، نُا ٜؿري بكٛي٘: "ٚيهٓ٘ أعسّ َٔ ايهربٜت ا٭هبط، ٫ٚغُٝا ًب 

ٖصا ايككع". ٫ٚ ٜٓػ٢ إٔ ٜٛد٘ ايػا٥ٌ )اىبتًكٞ( إفب َا ٜؿسٙ ًب ٖصا ا٭َط، ٜٚتدص َٔ ٖصا ايػط  

 . 41باسجـب عٓٗا ًب ا٭ْسيؼاىبؿرت  ًب ساد١ ايػا٥ٌ ٚغ١ًٝ يًشسٜح عٔ ساٍ ايؿًػؿ١ ٚساٍ اي
ٚيعٌ أِٖ َا ذبًُ٘ ُْبطت٘ ىب٪يؿات عكطٙ َٔ خ٬ٍ عطن٘ يبعض اىب٪يؿات ايؿًػؿ١ٝ ثٓا١ٝ٥ ايرتغٝب 

ٚايتشصٜط كبجٌ خ٬ق١ تهٜٛٓ٘ ايجكاًب ٚتؿكح عٔ شات ًَتع١َ قبا ت٪َٔ ب٘ ٚتطٜس إقٓاع اىبتًكٞ قبا 

ٌ، ٚذبٌُ ز٫٫ت َا ٜطٜسٙ َٔ طبطدات تطاٙ، ٖٚصٙ اشب٬ق١ تؿري بؿهٌ ٚانح إفب ؾًػؿ١ ابٔ طؿٝ

احملت٣ٛ ايرتبٟٛ َٚٓٗذ٘ اىبعرب عٔ اىبسضنات اييت ذبكٌ عًٝٗا ابٔ طؿٌٝ َٔ ايكطا٤ات اىبتك١ً 

قبسضنات اسبه١ُ اىبؿطق١ٝ، ٚقبٛدبٗا نإ تكُٝٝ٘ يتًو ايهتب اييت قطأٖا; َٚٓٗا نتب ايؿاضابٞ 

يتؿهًٝ٘ ايؿًػؿ١ عًٝٗا. ٚعٔ ُنتب أضغطٛ ؾري٣ ايصٟ ضأ٣ ًب بعض َا قطح ب٘ غ٤ٛ َعتكس ًب ايٓب٠ٛ، 

إٔ ابٔ غٝٓا تهؿٌ بايتعبري عٓٗا ع٢ً َصٖب٘، قبا ٜتؿل َع اسبل ايصٟ تهُٓت٘ َ٪يؿات٘، ٚذبسخ عٔ 

 .42نتب ايػعايٞ ْاقسًا َا ٚضز ؾٝٗا َٚا أخصٙ عًٝ٘
ؿاٖس٠، َٔ خ٬ٍ اسبسٜح عٔ َكازضٙ اىبعطؾ١ٝ ٚاٱؾاز٠ قبا ٜتؿل َع َسضنات٘ ًب ٚقـ ساٍ اىبٚ

ٜٛنح ابٔ طؿٌٝ نٝؿ١ٝ ايٛقٍٛ إيٝٗا، َٚربضات اسبسٜح عٓٗا، قا٬٥: "ٚمل ٜتدًل يٓا اسبل ايصٟ 

                                           
 . 17، فطُٕ املؿدز -39
 . 18، فطُٕ املؿدز -40
ًـّ عوـٍ    أزبعٞ أدٚاي: األٗي ادتٔد ٗمل ٙقدَ أكجس مما سؿى عوٕٚ. اهجاُٛ، أقار إىل ًا حتؿى عوٕٚ ممـّ ضـبقٕ غـ٣ٚا    حتدخ عّ -41

، ٗأقسب إىل احلقٚقـٞ، ٗكـاْ أؾـدقٍٔ أبـ٘ بلـس ابـّ اهؿـا٢ؼ.        هلٌاي. اهجاهح ٗٓ٘ أسرق ممّ ضبقٕٗمل ٙفكٛ عٍِٔ سقٚقٞ ا ،املِطق
كجريٝ اهػل٘ن يف ُعس ابّ طفٚى ممـجال هـرهم مبـا دـا١ يف      اجلٚى اهسابع ٗٓ٘ دٚى ابّ طفٚى، ًٍِٗٔ اهفازابٛ ًٗا ٗزد عِٕ يف اهفوطفٞ

، فطـٕ ُ املؿـدز )طٚاضٞ املدُٚـٞ".  فاقوٞ" ال ضٌٚا يف زؤٙتٕ هإلُطاْ بعد امل٘ت، ًٗا قاهٕ كاْ رلاهفا ملا قاهٕ يف كتاب "اهكتابٕ "املوٞ اه
18-22)   

 .21، 20، 19، اهؿفشات: فطُٕ املؿدزِٙعس:  -42
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ٚن٬ّ ايؿٝذ أبٞ عًٞ، ٚقطف  -أٟ: ايػعايٞ–اْتٗٝٓا إيٝ٘، ٚنإ َبًػٓا َٔ ايعًِ تتبع ن٬َ٘ 

ٔ َٓتشًٞ ايؿًػؿ١ بعهٗا إفب بعض، ٚإناؾ١ شيو إفب اٯضا٤ اييت ْبػت ًب ظَآْا ٖصا ٚهلر بٗا قّٛ َ

ست٢ أغتٓاّ يٓا اسبل أ٫ٚ بططٜل ايبشح ٚايُٓبط ثِ ٚدسْا َٓ٘ اٯٕ ٖصا ايصٚم ايٝػري باىبؿاٖس٠ ٚس٦ٓٝص 

ضأٜٓا أْؿػٓا أ٬ٖ يٛنع ن٬ّ ٜ٪ثط عٓا، ٚتعٝٸٔ إٔ تهٕٛ أٜٗا ايػا٥ٌ أٍٚ َٔ أذبؿٓاٙ قبا عٓسْا، 

ٕ ايػا٥ٌ ٚؾل ٖصا اشبطاب أٍٚ َٔ ؾها. 43"ٚأطًعٓاٙ ع٢ً َا يسٜٓا يكشٝح ٥٫ٚو ٚظنا٤ قؿاتو

أطًع٘ ع٢ً َا يسٜ٘، نْٛ٘ قس ٚدس ؾٝ٘ قش١ ًب اي٤٫ٛ ٚا٫غتعساز، يهٓ٘ َع شيو ػبس نطٚض٠ تطؾٝس 

ا٭غًٛب، ٚاختٝاض اشبطاب ٚؾل ٖسؾ٘، َٛدٗا غا٥ً٘ إفب اىبػايو اييت ذبكل أع٢ً ايسضدات، ٜٚكسّ 

َسضب ي٘ ؾُٝا ٜٓبػٞ إٔ ٜهتػب٘ "ٚإلبا ْطٜس إٔ  شات٘ َجا٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜكتسٟ ب٘، ًٚب ايٛقت ْؿػ٘ ؾٗٛ

عبًُو ع٢ً اىبػايو اييت تكسّ عًٝٗا غًٛنٓا ْٚػبح بو ًب ايبشط ايصٟ قس عربْاٙ أ٫ًٚ ست٢ ٜؿهٞ بو 

إفب َا أؾه٢ بٓا إيٝ٘، ؾتؿاٖس َٔ شيو َا ؾاٖسْاٙ ٚتتشكل ببكري٠ ْؿػو نٌ َا ذبككٓاٙ، ٚتػتػين 

طبٌب ذبكٌٝ شيو بايعَٔ ٚا٫ْؿػاٍ ب٘ َٚكساض ١ُٖ اىبتًكٞ ٚقسم ٜٚ. 44"عٔ ضبٌب َعطؾتو قبا عطؾٓاٙ

ععَ٘ يًٛقٍٛ ب٘ إفب َا ٜطغب ذبكٝك٘: "أضدٛ إٔ أقٌ َٔ ايػًٛى بو ع٢ً أقكط ايططٜل، ٚآَٓٗا َٔ 

 . 45"ايػٛا٥ٌ ٚاٯؾات
َٚاز٠ ايتعًِٝ هلصا ايططٜل اييت ٜكسَٗا ابٔ طؿٌٝ َٛنٛع ايكك١ ايصٟ أضاز بٗا إٔ تهٕٛ ٚغ١ًٝ 

ؿٜٛل ٚسح غا٥ً٘ ع٢ً ايتؿهط بٗا يتهٕٛ ايططٜل اٯَٔ يًٛقٍٛ ب٘ إفب َا ٜطغب، أٚ "ايططٜك١ اييت يًت

تؿهٞ إفب اىبؿاٖس٠ ٚايهؿـ، عرب َعازٍ ضَعٟ قٛاَ٘ دبطب١ سٞ بٔ ٜكُبإ ًب اسبها١ٜ تٛاظٟ دبطب١ 

ع ايسٜين، ٜٚٓٗٞ اىبكس١َ بٗسف ايكك١ ايُباٖط ايصٟ ٜػتشهطٙ َٔ أٖساف اىبطد. 46"ابٔ طؿٌٝ ايؿهط١ٜ

َٛثكا شيو بكٛي٘ يًػا٥ٌ: "ؾأْا ٚاقـ يو قك١ سٞ بٔ ٜكُبإ ٚأغاٍ ٚغ٬َإ ايًصٜٔ مساُٖا ايؿٝذ أبٛ 

 .47"عًٞ ؾؿٝٗا "عرب٠ ٭ٚيٞ ا٭يباب" ٚ"شنط٣ ىبٔ نإ ي٘ قًب أٚ أيك٢ ايػُع ٖٚٛ ؾٗٝس
ت٘ يًعامل ايصٟ ٚنُا ٜبسٚ ؾكس اعتُس ابٔ طؿٌٝ ايكٝػ١ ايتع١ًُٝٝ غٛا٤ ًب طباطب١ غا٥ً٘ أٚ َكاسب

أططٙ يٝهٕٛ ؾها٤ٙ يًهؿـ عٔ َهْٓٛات شات٘، ٚاْتسابٗا يًسع٠ٛ إفب ؾًػؿ١ اسبه١ُ اٱؾطاق١ٝ، 

بٛقؿٗا: "اسبل ايصٟ ٫ نبذ١ُ ؾٝ٘"، ٚسطم ع٢ً ذبسٜس َطاتب َا ؾاٖسٙ َٔ ساٍ اىبككس ًب ٖسؾ٘، 

 َػٓسًا َا ؾاٖسٙ إفب َا قاٍ ابٔ غٝٓا٤ ًب ا٭َط ْؿػ٘. 

يٛانح بأٖساؾ٘ ذبهط ايصات ايٓاطك١ أثٓا٤ َؿاٖس أسساخ ايكك١ يتؿٝس ٚعٝٗا ًب ًٚب ٖصا اشبطاب ا

إطاض َتاسات ايػطز، ٚتعٌُ ع٢ً تععٜع ٖصا اسبهٛض َٔ خ٬ٍ اشبطاب اىبٛد٘ يًػا٥ٌ ًب ختاّ ايتذطب١ 

                                           
 . 22، ٕطُفاملؿدز  -43
 . 23، فطُٕ املؿدز -44
 . 23، فطُٕ املؿدزُِٙعس:  -45
ُّٛ بّ ٙقعاْ، ضريٝ -46  . 62بّ طفٚى، د. عبد اهلل إبسآٍٚ، ذاتٚٞ ال س
  . ،23سٛ بّ ٙقعاْ،  -47
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يٝ٪نس ابٔ طؿٌٝ إٔ َا نإ: "٫ ٜٛدس ًب نتاب، ٫ٚ ٜٴػُع ًب َعتاز اشبطاب، ٖٚٛ ايعًِ اىبهٕٓٛ 

، ٖٚصا ُباٖط ايٛدٛز ٚسكا٥كٖ٘ٚٛ عًِ قب. 48"٫ ٜكبً٘ إ٫ أٌٖ اىبعطؾ١، ٫ٚ ػبًٗ٘ إ٫ أٌٖ ايػط٠ باهلل ايصٟ

عا١َ، نايك٠٬ ٚايكٝاّ، بايعباز٠ ايُباٖط٠ ، ٜٚٴػتعإ ع٢ً ذبكًٝ٘ إفب اٱزضاى ايعكًٞايعًِ ٜٓػب٘ 

ايهؿـ أٚ مثطت٘ ب، ٚتتذ٢ً ايتأٌَ ٚا٫غتػطام ًب تؿِٗ سكا٥ل ايعاملن ،ٚايباط١ٓ ع٢ً ا٭خل

 .اىبؿاٖس٠

ٚاىبتُعٔ ًب خطاب ٖصٙ اىبكس١َ ٬ٜسِب ْٛع اىبتًكٞ ايصٟ ٜطغب ابٔ طؿٌٝ ًب تؿهًٝ٘، اْط٬قا َٔ 

ٔٴ اىبطغٌ َٔ تبًٝؼ ضغايت٘ بأغًٛب ٜتهُٔ تكٓٝات اٱقٓاع اىب٪ثط ًب  اغتدساّ خطاب تٛاقٌ مبهِّ

  .49ٚؾعٛضٙ قاسب٘ ٌُ اشبطاب َٔ ؾهطَػتٛاٙ ايؿهطٟ ايعاّ، ٚقبا ؼباْط٬قا َٔ دٳاطب ؾدك١ٝ اىب
غطط ا٭ٚفب ًب تكسمب٘، ٚعاز يتأنٝسٖا ًب ختاّ بطاظٖا َٔ ا٭إ سٳُٸعٳ٫ٚبٔ طؿٌٝ اغرتاتٝذ١ٝ تٳ

ػباز ْٛع َٔ ايتعاقس ايكطٜح َع قاض٥٘ أٚ َتًكٞ خطاب٘ ٚتؿػريٙ إٖٞ اغرتاتٝذ١ٝ ٖسؾت إفب ٚايكك١، 

ْٛع َٔ ع٢ً ٖصٙ ايع٬ق١  كّٛٚغايبا َا ت"بُٝٓٗا،  ع٬ق١ اييت دبُعايتأنٝس ع٢ً طبٝع١ ائَ خ٬ٍ 

ب٘ ًب نٞ تكٌ ٚقبٛهلا  ،اغتسضاز اىبتًكٞ قكس نػب ٚزٙ يًتكسٜل قبا ٜكسَ٘ ي٘ َٔ ض٣٩ ٚأؾهاض

سطى "ٚيكس ، 51": "أٜٗا ا٭ر ايكؿٞ اسبُِٝقٛي٘ ٚع٢ً عبٛ. 50"َٚٔ ثِ تبٓٝٗا ،ا٭خري إفب ا٫قتٓاع بٗا

 ٓتٳػٸ"ٖصا إٕ أْت سٳ، 53"ٜٓا يكشٝح ٥٫ٚو ٚظنا٤ قؿا٥وسَا ي ع٢ً، "52"َين غ٪ايو خاططا ؾطٜؿا

ؾأقذ اٯٕ بػُع قًبو ٚسسم ، "55"٫ٚ ْطن٢ يو إ٫ َا ٖٛ أع٢ً، "54"يؿ١ااىبٛز٠ ٚاىب٪ ٓو بٓا حبػبَب

 . 56"ببكط عكًو إفب َا أؾري ب٘ إيٝو
ٚزعٓاٙ ٌ َع شيو َا أؽبمل "كٍٛ: بضَع١ٜ َككٛز٠،  َٔا ذبٌُ قكت٘ َٜ٪نس ابٔ طؿٌٝ، ع٢ً ٚ

ٖصٙ ا٭ٚضام ايٝػري٠ َٔ ا٭غطاض عٔ داْب سذاب ضقٝل ٚغط يطٝـ ٜٓٗتو غطٜعا ىبٔ ٖٛ أًٖ٘، 

ٌٷ يصيو ايػط ؾإِْٗ "أقشاب اسبل ايصٟ ٫ .57"ٜػتشل دباٚظٙ ٜٚتهاثـ ىبٔ ٫  نبذ١ُ ؾايًصٜٔ ِٖ أٖ

                                           
 . 96، ٕطُفاملؿدز  -48
ُِٙعس: خطاب املقدًات يف غسٗح رلط٘طٞ ملا أبدعٕ احلسٙسٜ ًّ ًقاًاتٕ، ب٘ مجعٞ مجٛ، درٗز، اهِـادٜ األدبـٛ اهجقـايف، دـدٖ،      -49

 .240َ، 1999، فرباٙس، 1، ًر1ز
اغتػاي املقدًٞ يف اخلطاب اهِقدٜ اهقدٍٙ، املؿطفٟ اهػاذهٛ، عالًات يف اهِقد، اهِادٜ األدبٛ اهجقايف، ددٖ، ًقازبٞ أٗهٚٞ هلٚفٚٞ  -50

 .306َ، 1998، 28، َ  29ز 
  .13سٛ ابّ ٙقعاْ،  -51
 .14، فطُٕ املؿدز -52
  23، فطُٕ املؿدز -53
  .23، فطُٕ املؿدز -54
 ..23، فطُٕ املؿدز -55
 .79، فطُٕ املؿدز -56
  96، فطُٕ ؿدزامل -57
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ٔٵ ٫ ٜػتشكٕٛ دباٚظ شيو ايػط اٱْػا١ْٝ. ايطتب١ تهتٌُ ، بِٗ"ؾٝ٘ َٳ  ايتُٝٝع ًه١َ تٓككِٗ أَا 

 َكسضتِٗ ًب ٚايطعٔ ايٌٓٝ َٔ خكّٛ ايكٛؾ١ٝ ايططٜك١ ٖصٙ َٔ ايػا١ٜ ٚتهُٔ ايباطٌ. َٔ يكطبِٗ

  .ايعك١ًٝ
َٻا ايكٍٛ  با٭غايٝب َػطا٠ ايكك١ بإٔ ايتكطٜح ثِ ايػط نؿـ ٖٛ ايكك١ نتاب١ َٔ بإٔ ايػا١ٜ أ

 صبٗٛزًا ٜبصٍ إٔ ع٢ً هبً٘ أخط٣ د١ٗ َٚٔ د١ٗ، َٔ ايكاض٨ تؿٜٛل َٓ٘ ايػط  قٍٛ ٖٛ ،58ايطَع١ٜ

ض٩ٜت٘ بططٜك١ ًٚب ايٛقت ْؿػ٘ قسّ ابٔ طؿٌٝ بٗصا اشبطاب  .ٚؾٝٗا َٓٗا ايهاتب َكاقس يؿِٗ إناؾًٝا

ع٢ً اٜهاح نٝؿ١ٝ اغتٝعاب اىبتًكٞ ٚعًٝ٘ ؾكس سطم  َٓ٘.دبعٌ اىبتًكٞ قٛض٠ ذبطم ع٢ً إٔ 

 .يتًو اىبكاقس ىبكاقسٙ، ٚايرتنٝع ع٢ً أ١ُٖٝ اغتعساز اىبتًكٞ
بح أغطاض اسبه١ُ ٚؾل ض١ٜ٩ ايتكٛف اىبتأثط٠ ًب  ايصات قه١ٝتتهح  كاقسطاض َٔ اىبًب ٖصا اٱٚ

ايهطِٜ سانطًا بهجري َٔ َهاَٝٓ٘، ؾه٬ً عٔ ايكطإٓ ٚنإ  "،قسمب١ َٚعاقط٠َتٓٛع١ "طدعٝات قب

بٔ ٫َٓانط٠  ًب ت تًو اىبعاضفغُٗ، ٚأايتاضٜذَطدعٝات٘ ًب ايؿًػؿ١ ٚايطب ٚازبػطاؾ١ٝ ٚايؿًو ٚ

 طؿٌٝ سككت أٖسؾ٘. 

قٛض٠ َٔ َٓعع٫ عٔ اسبٝا٠ ايؿهط١ٜ ًب عكطٙ، بٌ ٜكسّ مل ٜهٔ ْل ابٔ طؿٌٝ ٖٚص ٜعين إٔ 

ابٔ طؿٌٝ َبٗط ؾٝٗا اييت  اىبكس١َٖصٙ عكطٙ، ٖٚٛ ٜعٞ شيو ٜٚٓكً٘ إفب قاض٥٘ ًب ًب اسبٛاض ايكا٥ِ 

١ اىبؿطق١ٝ ططٜل أغطاض اسبهُؾًػؿٞ ٜط٣ َٔ خ٬ي٘ إٔ ٛنٛع ىبؾاضسا َؿاضنا ًب اسبٛاض ٚ

ًب  ٪نسٜٚإفب ابٔ غٝٓا ٚابٔ َاد١ ٚايػعايٞ، َؿريا بصيو  .اسبلىبٔ أضاز  خاقًا ٖسؾًا أْٗاٚ ،اىبعطؾ١

َٔ آضا٤ َؿػس٠ ْبعت  ٕ٘ ايػبب ٚضا٤ ضباٚيت٘ إؾؿا٤ ايػط ٖٚتو اسبذاب ٖٛ َا َبٗط ًب ظَاْأاشباكب١ 

. َٓٗا نطضٖا ٚخؿٞ ع٢ً ايهعؿا٤ ِٸٚع ،ٚقطست بٗا ست٢ اْتؿطت ًب ايبًسإ ،بٗا َتؿًػؿ١ ايعكط

بٗصٙ ، ٚٗاعاٜؿٜ ايكاض٨ بكٛض ؾ١ٝٓ دبعٌ ٛنٛعَٜ٘ٴ٬سِب إٔ ابٔ طؿٌٝ ٜكسّ ًب نٌ أدعا٤ ايكك١ ٚ

غريٖا َٔ ايككل اييت ذبٌُ ا٫غِ عٔ قك١ ابٔ طؿٌٝ  تتُٝع اىبُٝع٠ يٮغًٛب ا٭زبٞ ايكٛض ايؿ١ٝٓ

 .59ْؿػ٘
 رح ة الذاتأ تناص المعرفة.  سيمياءأ 2

ٔ ٜكُبإ ٖٛ ايصات اىبتشطن١ ًب ايٓل; تطب٢ ٚسٝسًا ًب دعٜط٠ َٔ ازبعض اىبتد١ًٝ، ٖٚٞ دعٜط٠ سٞ ب

َجاي١ٝ اىبٛقع ٚاىبٓار نُا ٜكؿٗا ابٔ طؿٌٝ، ؾٗٞ: "أعسٍ بكاع ا٭ض  ٖٛا٤ ٚأكبٗا يؿطٚم ايٓٛض ا٭ع٢ً 

ي١ عٔ أٟ اتكاٍ ععٚ. ًب ٖصٙ ازبعٜط٠ اىب60عًٝٗا اغتعسازا..."، ٚيٝؼ ؾٝٗا "سط َؿطٍب ٫ٚ بطز َؿطٍب"

ي٘ اتكاٍ اشبايٞ َٔ أٟ إضخ سهاضٟ أٚ ثكاًب غابل ٫ ٜٛدس ؾٝٗا َٔ ايبؿط غ٣ٛ سٞ بٔ ٜكُبإ  ْػاْٞإ

                                           
 .96، فطُٕ املؿدز -58
  .215َ، 1985، 4، اهعدد 5ٗي، اجملود: ُِٙعس: سٛ بّ ٙقعاْ، زق٠٘ عاغ٘ز، دلوٞ فؿ٘ -59
  .25-24ُِٙعس: سٛ بّ ٙقعاْ،  -60
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ٖصا اٱْػإ مل ٜعطف صبتُعا ٫ٚ يػ١ ٚمل ٜتًل تعًُٝا أٚ تٛدٝٗا ٜٓؿٌب عكً٘، أٚ ُٜٓٞ َعاضؾ٘،  ،ٛدٛزٙب

ٔ ايٛدٛز اسبٝٛاْٞ ايطبٝعٞ احملٌٝب ب٘، َٔ كبٝٝع شات٘ عباىبعطؾ١ ايعك١ًٝ ا٫غتس٫ي١ٝ كبهٔ يهٓ٘ 

إفب اٱزضاى  اٱزضاى اسبػٞ عرب ا٫تكاٍ با٭ؾٝا٤ ٚايتعاطٞ َعٗأَ  ٚاىبعطؾ١ ٜٚطتكٞ ًب زضدات ايٛعٞ

. ؾٌٗ اٱْػإ اىبعطًب يس٣ أع٢ً زضدات اٱزضاى ايصٟ أٚقً٘ إفبَٔ خ٬ٍ ايُٓبط ايعكًٞ، ايهاٌَ 

 ١ يطس١ً ايصات ًب َٛنٛع ايععي١، ؾهإ ٫بس َٔ تأقًٝٗا؟ناْت قه١ٝ ابٔ طؿٌٝ ٖٞ ايك١ُٝ اىبعطؾٝ

 مرجعيات الذات. :سيمياء التأصيل :2 .1
َكس١َ يٛدٛزٙ ٭قٌ "سٞ بٔ ٜكُبإ" ٫ٚٚزت٘  استُايـبٖٚٛ ٜهع ابٔ طؿٌٝ إفب اىبٛضٚخ اىبعطًب  ٓسٜػت

ب أٚ أّ سػب َا اييت عاف ؾٝٗا سٞ. ا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ ٖٛ تٛيس سٞ َٔ غري أ عٜط٠تًو ازبغتكطاضٙ ًب ٚا

شنط غًؿٓا ايكاحل ضنٞ اهلل عِٓٗ إٔ ازبعٜط٠ َٔ دعا٥ط اهلٓس ذبت "ٚضز ًب غطز ابٔ طؿٌٝ بكٛي٘: 

خٌب ا٫غتٛا٤، ٖٚٞ ازبعٜط٠ اييت ٜتٛيس بٗا اٱْػإ َٔ غري أّ ٫ٚ أب، ٚبٗا ؾذط ٜجُط ايٓػا٤، ٖٚٞ 

٥ب١ٝ كبٗس يؿهط٠ ٜٓاقؿٗا ع٢ً َساض ٖصٙ ايبسا١ٜ ايػطا، 61"اييت شنط اىبػعٟٛ أْٗا دعٜط٠ ايٛام ايٛام

ٚسطن١ ايؿُؼ ٚزٚضاْٗا; ع٢ً عٛاٌَ اىبٓار ٚازبػطاؾٝا ٚايؿًو،  َٓاقؿتٗا ٜٚعتُس ًب ،عس٠ قؿشات

ٚتتُجٌ ًب إَها١ْٝ تٛيس ايها٥ٔ َٔ زٕٚ أب ٚأّ، ٚنأْ٘ ؼباٍٚ إٔ ٜبسأ سٝا٠ إْػإ ٫ ع٬ق١ ي٘ 

إٔ ابٔ طؿٌٝ نإ ٜطغب ًب َٓاقؿ١ ٜٚبسٚ  ٝ٪غؼ يعُاضت٘ ايؿًػؿ١ٝ َٔ ايكؿط،يإط٬قا بايبؿط، 

إفب بٝإ أنجط َٔ ٖصا، ٫ ًٜٝل قبا "تاز ؼبٕ ٖصٙ اىبٛنٛع أنجط يبا أٚضزٙ نُا ٜؿري إفب شيو قٛي٘ إ

 .. ًٚب ٖصا ايه٬ّ َا ٜبـب إٔ ٖصا ا٫ستُاٍ ٖٛ َا نإ مبٌٝ إي62٘ٝ"عبٔ بػبًٝ٘
  ٬َٝز سٞ ارتؾاؾ ،ْٞ َٔ ٚد٘ ُْبط ايؿ٬غؿ١إؾاض٠ إفب بٝإ ايٓٛع اٱْػا ٫ ؽبًٛ ٖصا ا٫ستُاٍ َٔ

بٔ ٜكُبإ َٔ غري أب ٫ٚ أّ ٖٛ ايتٛيس ايصاتٞ ايصٟ أؾاض إيٝ٘ أضغطٛ ًب نتاب٘ اسبٝٛإ ٚيٛ قبػت٣ٛ 

 .قس ْكٌ ابٔ ضؾس عٔ ابٔ غٝٓا بأْ٘ يبهٔ إٔ ٜتٛيس اٱْػإ َٔ تطاب نُا ٜتٛيس ايؿأضَٚعـب، 

دعٜط٠ َٔ دعض  ٖٛايٓؿ٤ٛ ايطبٝعٞ ؾٝ٘ سخ أْ٘ ؼبطؿٌٝ  ٚازبسٜط بايصنط إٔ اىبهإ ايصٟ شنط ابٔ

 .63"ٖٛ ْؿػ٘ ايصٟ ٜؿري إيٝ٘ إظبًع ًب حبج٘ ذبت عٓٛإ: "زٚض ايعٌُ ًب ذبٍٛ ايكطز إفب إْػإ ،اهلٓس
َٚٔ ايٛانح ًب ٖصا ا٫ستُاٍ إٔ ابٔ طؿٌٝ ٜػتٓس يتأقٌٝ ايؿهط٠ إفب َا ٜػتسعٝ٘ َٔ ز٫٫ت 

بػٗا ع٢ً َٔ ْكٌ عِٓٗ اشبرب ع٢ً عبٛ قٛي٘: "شنط غًؿٓا ايكاحل ايك٬ح قبؿَٗٛ٘ اٱغ٬َٞ نٞ ٜػ

. ٚذبت ٖصا ايتأطري ايكُٝٞ بايك٬ح ٚضنا اهلل عٔ َطدع اشبرب ٜأتٞ غطز َا ٜتكٌ 64ضنٞ اهلل عِٓٗ"

بتؿاقٌٝ ايتهٜٛٔ بس٤ٶا بطبٝع١ اىبهإ، "ازبعٜط٠ اييت ٜتٛيس بٗا اٱْػإ َٔ غري أّ ٫ٚ أب" ٚطبٝع١ 

                                           
 .24 سٛ بّ ٙقعاْ، -61
 . 25، فطُٕ املؿدز -62
 ًقاي ألبٛ اهبِدٗزٝ، ًّ سٛ بّ ٙقعاْ األبعاد اهفوطفٚٞ يف قؿٞ -63
 . 24ّ ٙقعاْ، . سٛ ب64
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تؿٗس بكش١ تٛيس اٱْػإ بتًو ايبكع١ َٔ ا٭ض ، ٚنإ سٞ بٔ ٜكُبإ َٔ نب١ً َٔ ايتهٜٛٔ اييت 

ٛٻٕ ؾٝٗا  . 65ته
ابٔ صٖب َٚٔ خ٬ٍ اغتشهاض ؾهط٠ خًل اٱْػإ َٚٛنٛع ايطٚح َٔ قك١ آزّ ًب ايٓل ايكطآْٞ، ٜ

سبسٜح عٔ ًب ايٝبسأ  ،إفب إٔ سٝٸا خٴًل َٔ طـب ثِ بٴجت ؾٝ٘ ايطٚح اييت ٖٞ َٔ أَط اهلل تعافبطؿٌٝ 

ٜهع ايكًب عطنٗا بؿهٌ ٖطَٞ، ٜ ثِ، 66"ايهبس ،ايكًب، ايسَاؽ"ٜصنط َٓٗا ٚتهٕٛ ا٭عها٤ 

ثِ ايعكٌ اىبػ٪ٍٚ عٔ ايتؿهري، يٝأتٞ ايهبس اىبػ٪ٍٚ عٔ ايػصا٤  ،اىبػ٪ٍٚ عٔ اٱمبإنْٛ٘  ع٢ً ضأغ٘

 . أٚ ايٓؿؼ ايؿٗٛا١ْٝ
ايؿًػؿ١  طبايؿا بصيومبإ ٚايعكٝس٠، ْ٘ َٛنع اٱ٭، ايعكٌ َٛقع ايكًب قبٌٚبٗصا ايرتتٝب ٜهع 

 ١ْٝاَهغُٝٝا٤ إمبا١ْٝ بعسّ إ َ٪ؾطا بٗصا ايتكسِٜ إفبايعكٌ ًب اىبطتب١ ا٭ٚفب،  دعًت اييتايْٝٛا١ْٝ 

 مل تهتـ بتكسِٜ سٖٞٚصٙ ايؿطن١ٝ ايرب١ٖٓ ع٢ً قشتٗا، َٚٔ مث١ ٫ غبٌٝ إ٫ يٲمبإ بٗا ؾكٌب. 

 .كسّ اٱمبإ ع٢ً ايعكٌَٚطدعٝاتٗا اييت ت ٚعٝٗا ايسٜيناْط٬قا َٔ  ٘آزّ، بٌ ضمستيٛدٛز  َعاز٫
َٻا  ًٚب غطز ابٔ طؿٌٝ هلصا ا٫ستُاٍ ا٫ستُاٍ ايجاْٞ ؾٝػتسعٝ٘ قٍٛ َٔ أْهط ا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ، أ

 ظٚاز ريدع ٫ٚزت٘ إفبسٞ، ؾ٫ٚز٠ ع٢ً اجملتُع١ٝ ٚايس١ٜٝٓ إنؿا٤ ايؿطع١ٝ ٜطنع بؿهٌ ٚانح ع٢ً 

ٍّ ٖٞ ؾكٝك١ ًَو َٔ ؾطعٞ، قس  نإًًُو ٖٛ قطٜب يٚ ،إسس٣ ازبعض اهلٓس١ٜ، ٚأب امس٘ ٜكُبإ أ

ع٢ً ٚد٘ دا٥ع ًب َصٖبِٗ  ًاغطٸ ٗاتعٚد"...ؾظٚاز، ؾكٝك١ اىبًو خؿ١ٝ عٔ ؾكٝكٗا ايصٟ َٓعٗا َٔ ا٭ تعٚز

اؾتهاح َٔ ْك١ُ ؾكٝكٗا اىبًو ٚتػتُط اسبها١ٜ يتػطز نٝـ إٔ أّ سٞ خاؾت ٚ. 67"اىبؿٗٛض ًب ظَِٓٗ

شًُت ا٭َٛاز ايتابٛت ست٢ أيكت٘ ع٢ً ؾؾٛنعت٘ ًب تابٛت ٚأيكت٘ ًب ايِٝ نعت طؿًٗا، عٓسَا ٚأَطٖا 

"ايًِٗ إْو خًكت ٖصا ايطؿٌ ٚمل ٜهٔ ؾ٦ٝا ... ٚضظقت٘ ًب َبًُات  بعس ايسعا٤، غاسٌ دعٜط٠ صباٚض٠

 ًٚب تؿاقٌٝ ٖصٙ اسبها١ٜ تٓام َع َهُٕٛ، 68ا٭سؿا٤ ... ؾهٔ ي٘ ٫ٚ تػًُ٘ ٜا أضسِ ايطاهبـب"

 ايتابٛت ضبٌب ٚقٍٛ ٜٚ٪ططٖا بايكساغ١، ؾه٬ً عًٔبؼ ايصات يباغا زٜٓٝا، ًٚب ٖصا َا َٜٛغ٢،  قك١

ٜٚٛقً٘ يٝؼ إفب غاسٌ ازبعٜط٠، بٌ إفب ٚغٌب غاب١  ايتابٛتؼبٌُ إش إٕ اىبس  يًذعٜط٠ قبعذع٠ إهل١ٝ.

بكٛي٘ عٔ  شيو نُا ٜ٪نس ،سٝح ٫ سطاض٠ ٫ٚ بطز، 69نجٝؿ١ ا٭ؾذاض ذبُٝ٘ َٔ ايكِٝب ٚايربز ٚاىبطط

                                           
  25، فطُٕ املؿدزُِٙعس:  -65
 . 29، فطُٕ املؿدز -66
 . 26ُِٙعس: املؿدز اهطابق،  -67
 . 26، فطُٕ املؿدز -68
  .26، فطُٕ املؿدز -69
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ْٗا ضبذٛب١ عٔ ايؿُؼ تٴعاٚض عٓٗا إشا طًعت ٚكبٌٝ إشا اييت اغتكط ؾٝٗا تابٛت ايطؿٌ سٞ: "إايػاب١ 

 . أٌٖ ايهٗـايكطآْٞ ايصٟ ٜتشسخ عٔ َهإ ٓل ايَع  ساخٌبسٚضٙ ٜتٖٚصا . 70"غطب
تٓاقٗا ٚإشا نإ ا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ قس تهُٔ ع٬َات ايصات قبا ذبٌُ َٔ غُٝٝا٤ اىبعطؾ١ ايع١ًُٝ، ٚ

ًب اىبؿّٗٛ ايكًٛب، ؾإٕ ا٫ستُاٍ  بايػٝبٝات، ٫ٚغُٝا اٱمبإ ٚدبًٝات ، ٚاٱغ١١َٝ٬ازٜاىب اتايؿًػؿ َع

يباغًا زٜٓٝا، ٜكسَٗا ًب تٓام  ايجاْٞ ٜطنع ع٢ً غُٝٝا٤ اْتػاب ايصات إفب اجملتُع اٱغ٬َٞ، ٚإيباغٗا

 َكسؽ. 

ٛيس ايصاتٞ اقرتابا َٔ ايؿًػؿ١ اىباز١ٜ، ٚاسبكٝك١ ٚقس ٜبسٚ ًب سسٜح ا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ عٔ ْؿأ٠ سٞ بايت

إٔ ابٔ طؿٌٝ َٜٛبؿ٘ ًب َؿَٗٛ٘ يًكٛؾ١ٝ اييت تط٣ اٱْػإ دػسا أضنٝا، ٚضٚسا تػُٛ إفب أقًٗا 

اٱهلٞ، يٝ٪نس بٗصا اىبؿّٗٛ إٔ دػس سٞ َاز٠ ربًكت شاتٝا َٔ َهٕٛ أضنٞ ثِ عًكت بٗا ضٚح َٔ 

ٓل ٖٞ نٝـ يٛقت ٚعابط، ٖٚٞ سبٝػ١ دسضإ ازبػس ؾٝض اهلل; ؾايطٚح ًب ازبػس ًب َٓطل اي

ايهجٝؿ١ اىبُب١ًُ اييت ذبذب عٓٗا ايؿُؼ اييت تكبٛ إيٝٗا، ٖٚصا اىبؿّٗٛ ٜػتُس َٔ ا٭ؾ٬ط١ْٝٛ 

 . 71ٚا٭ؾ٬ط١ْٝٛ اسبسٜج١ ٚؾهط اىبتكٛؾ١ اىبتأثط٠ بٗا
 بإضناع سٞ تتهؿً فب َبب١ٝإ ا٫ستُا٫ٕ ؼبٌٝايػصا٤ بعس اي٫ٛز٠ اسباد١ اىبطًك١ يًطعا١ٜ ٚأَاّ ٚ

اٱْػاْٞ، ايصات عٔ ا٭قٌ اىبؿرتى ٖصٙ ؾكٌ عًُت ع٢ً اي١ إس ٖٚٞ، ٚتٛؾري َكَٛات اسبٝا٠ ا٭غاغ١ٝ

 ، غري إٔ تًو احملاٚي١ مل تٓذح،ثاْٝا ٫ أقٌ ي٘ ٫ٚ زٜٔ آزَا "سٍّٞ"ابٔ طؿٌٝ إٔ ػبعٌ َٔ ٚبٗا ساٍٚ 

 ١ َٚػًُات٘ ايس١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ.قبطدعٝات٘ ا٭ٜسٜٛيٛدٝؼبٌٝب ايصات نٕٛ ايٛعٞ ازبُعٞ َبٌ 

، َٚٓٗا َج٬ً َا ٜؿري اييت ٜعتُس عًٝٗا ابٔ طؿٌٝاىبعطؾ١ َكازض إفب سٞ  َػري٠تتعسز اٱؾاضات ًب ٚ

اييت  اىبٝت١ ُبب١ٝدػس اي ًب تؿطٜحهٝؿ١ٝ تعاٌَ سٞ ي ٘ٚقؿإفب نْٛ٘ طبٝبا ٚؾًٝػٛؾا، نُا ٜتهح ًب 

ٝعطف إٔ ؾعها٤، ا٭ؿهط ًب طبتًـ اسبٛاؽ ٜٚٚنٝـ  .ؾكست َا نإ ؾٝٗا َٔ اسب١ٜٛٝ ٚاسبطن١

ؾًُا ُْبط إفب نبٝع أعها٥ٗا ايُباٖط٠، "ؼبطى ازبػس ٚمبٓش٘ اسبٝا٠: نإ ٖٓاى ؾ٦ًٝا غا٥بًا ٖٛ َا 

ٚمل ٜط ؾٝٗا آؾ١ َباٖط٠، ٚنإ ٜط٣ َع شيو، ايعط١ً قس مشًتٗا، ٚمل ؽبتل بٗا عهٛ زٕٚ عهٛ، ٚقع 

ؾه٬ً عُا ٜؿري إفب َعطؾت٘  .72"ٞ ًب عهٛ غا٥ب عٔ ايعٝإًب خاططٙ إٔ اٯؾ١ اييت ْعيت بٗا، إلبا ٖ

غٓح يُٓبطٙ غطابإ ٜكتت٬ٕ ست٢ قٴطع أسسُٖا َٝتا، ثِ دعٌ اسبٞ اىبتك١ً قبا ٚضز ًب ايٓل ايكطآْٞ "

ٜبشح ًب ا٭ض ، ؾٛاض٣ ؾٝٗا اىبٝت بايرتاب، ؾكاٍ ًب ْؿػ٘: َا أسػٔ َا قٓع ٖصا ايػطاب ًب َٛاضا٠ 

  .73"أغا٤ ًب قتً٘ إٜاٙ، ٚأْا نٓت أسل إفب ؾعٌ ٖصا بأَٞدٝؿ١ قاسب٘، ٚإٕ نإ 
                                           

ٗيف ٓرا تِاف ٙركس بق٘هٕ تعـاىل: "ٗتـس٠ اهػـٌظ إذا طوعـت تـصاٗز عـّ كٔفٔـٍ ذات اهـٌٚني ٗإذا غسبـت           26، فطُٕ ؿدزامل -70
 ، ض٘زٝ اهلٔف.17اي". اآلٙٞ ا تقسقٍٔ ذات اهػٌ

  .213سٛ بّ ٙقعاْ، زق٠٘ عاغ٘ز،  -71
 . 34سٛ بّ ٙقعاْ،  -72
  37، فطُٕ املؿدز -73
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ابٔ  ، قبا ٜؿري إفب إٔاٱْػإ ْؿػ٘ بٓؿػ٘ ١عطؾَٚ ،ؿًػؿ١ ايٛدٛز١ٜاي ٜتهح ًب ايعٌُ َهُٕٛٚ

إش ناْت ؾًػؿات غكطاٍب ٚأؾ٬طٕٛ ٚأضغطٛ، ٫ٚغُٝا  ،قاض٥ًا دٝسًا يًؿًػؿات ايْٝٛا١ْٝنإ طؿٌٝ 

"ٚعًِ إٔ عًُ٘ بصات٘; يٝؼ َعين  قٛي٘: سبٞ بٔ ٜكُبإ، ع٢ً عبٌٛ قـ ابٔ طؿٝٚ أؾهاض ِٖ سانط٠ ًب

ظا٥سًا عًٞ شات٘، بٌ شات٘ ٖٞ عًُ٘ بصات٘; ٚعًُ٘ بصات٘ ٖٛ شات٘، تبـب ي٘ إٕ أَهٓ٘ ٖٛ إٔ ٜعًِ شات٘، 

  .74!"شات٘، بٌ ٖٛ ٖٛ ٢ؾًٝؼ شيو ايعًِ ايصٟ عًِ ب٘ شات٘ َعين ظا٥سًا عً
  م هوية الذات.الوعي: وعي اإلنسان أسيمياء : 2. 2
َٔ ايككل ايؿًػؿ١ٝ ايٛدسا١ْٝ ايطَع١ٜ، ٖٚٞ غري٠ ؾهط١ٜ ٚضٚس١ٝ ثط١ٜ  "سٞ بٔ ٜكُبإ"قك١ س تع

 "،ا٭ْا"ٚتتبع يتطٛضٙ. ؾايصات ٖٓا ٖٞ  ،تطقس سبُبات سٝات٘ ايطبٝع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٛدسا١ْٝ

تٴ٪ثح ٚ. اييت سٛهلاٚا٭ؾٝا٤ َكاض١ْ بايها٥ٓات  ابٛدٛزٖ اٚٚعٝٗ اػتؿعط نْٝٓٛتٗت يتاي ٠،ؿهطاىب

ايصٟ ؼبسؽ ٚدٛزٙ َٔ خ٬ٍ دسيٝت٘ َع  "ا٭ْا"ضَع١ٜ ايكك١ ؾها٤ٖا ايؿهطٟ حبهٍٛض َ٪غٍؼ يػ٪اٍ 

  .ًب ضس١ً ايٛعٞ ايطبٝع١ ٚايٛدٛز

 اىبعطًب َٔ خ٬ٍ ٌٝشكايتهٝؿ١ٝ ًب ضس١ً بطً٘ غريٚض٠ ايٛعٞ اٱْػاْٞ بساٍٚ ابٔ طؿٌٝ إٔ ٜعط  

ًٚب إطاض  ذطب١اضٜذ ايتٚؾط ؾطٚطا ع١ًُٝ يتقس ًب دعٜط٠ َٓععي١، ٚنأْ٘ بععهلا ا عازٍ ايطَعٟ هلٚنع اىب

َٔ خ٬ٍ َطاسٌ ٝكـ ي َس٣ قسض٠ ايصات ع٢ً انتػاب اىبعطؾ١ خاضز سسٚز ازبُاع١ ٚعٛاٌَ تٓؿ٦تٗا

اٱْػاْٞ بس٤ًا َٔ اعتُاز ايصات ع٢ً اسبٛاؽ يًتعبري عٔ ساداتٗا ايػطٜع١ٜ ًب ٛعٞ ايغريٚض٠ سٝاتٗا 

"ٚأنجط َا ناْت ضبانات٘ ٭قٛات ايُببا٤ ًب ا٫غتكطار انا٠ سٞ ٭قٛات اسبٝٛاْات: ضب

إ٫ َطس١ً تتساخٌ َع َطس١ً ضبان١ اٱْػإ ىبا ٮقٛات سٞ يضبانا٠  مل تهٔ. 75ٚ"٤ٚا٫غتسعا

بـب يس٣ سٞ يٮؾٝا٤ ٚكبٝٝعٙ  ؼبٌٝب ب٘ َٔ َُباٖط ايطبٝع١ ٚتؿاعً٘ َعٗا. نُا ناْت َطس١ً اٱزضاى

ٓاؾع، كبجٌ َطس١ً اٱزضاى اىبتكٌ خبربات اٱْػاْٞ ٚٚعٝ٘ ًب خكا٥ل ا٭ؾٝا٤، ٚايٓٗا هاض َاي

ًب ْؿػ٘ أَج١ً ا٭ؾٝا٤ بعس َػٝبٗا عٔ َؿاٖست٘ سسخ ي٘  ا ثبتٳ"ىّب :ٚايتؿطٜل بـب َا ٖٛ ناض َٚا ٖٛ ْاؾع

اغتٓتاز  هإ أٍٚ. يٝٓتكٌ بعسٖا ٚعربٖا إفب اغتدساّ ايعكٌ. ؾ76يبعض"اْعٚع إفب بعهٗا ٚنطا١ٖٝ 

ٖٚٓا تطػ٢ َطدع١ٝ ضس١ً اٱْػإ ٚقطاع٘ َع ايٛسٛف ٚإٕ نإ ابٔ  .خطصات أَاّ اٯايٖٛ نعـ  ًعكٌي

طؿٌٝ قس ٚقـ اىبهإ ايصٟ ٖٝأٙ سبٝا٠ بطً٘ بكٛي٘: "ٚمل ٜهٔ بتًو ازبعٜط٠ ؾ٤ٞ َٔ ايػباع ايعاز١ٜ، 

ابٔ طؿٌٝ بػريٚض٠ سٝا٠ اٱْػإ يتتذ٢ً ًب ؾها٤ ٚعٞ ايصات مسات اىبعطؾ١ يس٣ ، 77"ؾرتب٢ ايطؿٌ ٚلبا...

 ايطبٝع١ َتاسات تطٜٛعي ايؿعٌ اهلازف ٚاْتكاي٘ َٔ َطس١ً إفب أخط٣. ٚباغتدساّ ايعكٌ بسأ سٞ مباضؽ

                                           
  .77، فطُٕ ؿدزامل -74
  31سٛ بّ ٙقعاْ،  -75
 31 ،فطُٕ املؿدز -76
  .30، فطُٕ ؿدزامل -77
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ٚذبًٜٛٗا إفب َسضنات ع١ًُٝ دبػست  ،اييت دبًت بٛعٞ اسباد١، ٚلبت بُٓٛ ٚعٞ ايصات ٚكبٝعٖا

  َٓاغبا َا ؼبكل ي٘ تًو ايك١ُٝ. ات٘، ؾكٓع يبا ٚدسٙٚعٝ٘ حباد َٔ خ٬ٍ بأؾهاض ايك١ُٝ،

ٚإشا نإ اٱْػإ عرب َطاسٌ سٝات٘ ايط١ًٜٛ، ٚأَاّ نٌ َا عاْاٙ َٔ نٛاضخ ايطبٝع١ ٚقطاع٘ َع 

اسبٝٛاْات، قس عٌُ ع٢ً اػباز َا ؼبُٝ٘، ٚؾل ايٛغا٥ٌ اييت انتػبٗا َٔ تطانِ خربات٘ اىبعطؾ١ٝ 

بايٛادب، ٚتُٓبِٝ ايع٬قات ا٭غط١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ،  اسبٝات١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ، ؾذػسٖا بجكاؾ١ ا٭ؾطاز ٚٚعِٝٗ

ؾٝدٛختٗا ٚعذعٖا، إش نإ ٜطتاز بٗا  عٓسعٓٗا  ٝ٘ربً ٚعسّبايُبب١ٝ  ١ سٞع٬قؾإٕ شيو ٜتذ٢ً ب

  .78اىبطاعٞ ٚػبتين هلا ايجُطات ٜٚطعُٗا
 ٌّ عًٝ٘  ، ٚمل ٜهٔ ٜعطف ًب عاىب٘ إ٫ ايُبب١ٝ اييت أضنعت٘، ؾهإٚٴيٹس قبؿطزًٙٚب ضس١ً ايصات ؾش

ٖٞ ٚكبٝعٙ ناْت سبُب١ انتؿاف سٞ يؿطازت٘ ٚ اسبٝا٠ قبؿطزٙ، ٓطًل ًب عاىب٘ َٓؿطزا، ٚؽبٛ إٔ ٜ

ًشُب١ ايتُٝع إشٕ، ٖٞ سبُب١ ايٛعٞ بايٓكل ٚايبشح عٔ غبٌ يػرت ايعطٟ ؾسبُب١ انتؿاف عطٜ٘. 

٘ َٚا مبًه٘ َٔ قسضات ايعٌُ يتػط١ٝ َا بسا ي٘ عطٜا ًب ازبػس، َػتدسَا َا تٛؾطٙ يبايعكٌ 

اييت أضاز بٗا غرت عطٜ٘; بعس قٓاع١ آ٫ت ايطبٝع١، باغتدساّ أٚضام ايؿذط ٚغريٖا يبا أتٝح ي٘ َٔ 

زبػس ا إؾهاي١ٝ اٱْػإ َعأٍٚ انتؿاف سكٝك١ دػسٙ، ٖٚٛ بٗصا ا٫نتؿاف َٚا قاّ ب٘ ٜؿري إفب 

٘ قبذطز إْ ،"ؾبست هلُا غ٤ٛاتُٗا" ،َٔ قك١ آزّ ٚسٛا٤ عًُٝٗا ايػ٬ّ ٚانتؿاف ازبػس ايعاضٟ

عًُٝٗا َٔ  ع٬ُٕ ع٢ً غرت َا بساٜأخصا ٚبؿطط٠ غ١ًُٝ  ،اىبدايؿ١ تهؿؿت عٛضتا آزّ ٚسٛا٤َعطؾ١ 

ؾازبػس . تُٓع َٔ نؿـ غ٤ٛت٘ يٰخطيٌ عًٝٗا اٱْػإ بٹٖٞ ساي١ دٴػطٜع١ٜ يٖصٙ اسباي١ ا ،ٚضم ازب١ٓ

ا ًب ؾط  أْاٖا زا٠ ا٭ْأري ػٖٛ َا ػبعٌ ايصات شاتا َٚٛنٛعا ًب ايٛقت ْؿػ٘، نُا أْ٘ غٝ

 ؾطٍٚب ٚاقعٗا ٚأْػاق٘ اىبدتًؿ١ يتػتطٝع َٛاد١ٗ إؾهايٝاتٗا ريٚتكٛضاتٗا ًب اشباضز، بٌ ٚتػٝ

 . أزا٠ ايس٫ي١ اييت ربطز ايصات َٔ شاتٗاببٌب غًٛى ٖصا ازبػس ٚسطنات٘، َٚٚبا٥ؿ٘، يرتاىبدتًؿ١، 

ٍِ يؿها٤ات َٚٔ ٖٓا ْؿِٗ ايطبٝع١ ايبسا١ٝ٥ اييت ضمسٗا ابٔ طؿٌٝ يبطً٘ سٞ بٔ ٜكُب إ زٕٚ ضغ

١ٝ َعطؾسكا٥ل  ٍ إفبٛٛقٖٚٛ َا غاعس سٞ يً .نُا ٖٛ َتعاضف أزبًٝا ًب ؾٕٓٛ ايكل ٚايطٚا١ٜ ،ظَا١ْٝ

أ١ُٖٝ َٚبٝؿ١  ٚإزضاىبتؿطؼبٗا،  َ٘ٝات ايُبب١ٝ ٚقَٛ بس٤ًا ًَٔب ع١ً اسبٝا٠ ٚاىبٛت  ٘حبج َٔ خ٬ٍعس٠ 

ٌٷ ٜتُتع بؿطزٜت٘ ٚخكا٥ك٘ ;ٗٗاتؿاب ٫ ًٜػٞايها٥ٓات  اخت٬ف إٔب َعطؾت٘ايكًب، ٚ ٜٚتؿاب٘ ًب  ،ؾه

ٚٴدٹس عًٝٗا، ٚ إٔ ايٓؿؼ َٓؿك١ً عٔ ازبػس،  ايٓؿؼ ٚازبػس ٚتٛقٌ إفبعٔ بشح ٜ أخصاشبًك١ اييت 

َٴشسخٺ، ٚإٔ ايبشح عٔ ايصات ٖٛ ايػبٌٝ ٱزضاى ايٛدٛز ٌٚإٔ يه   .سازخ 

 ٕ ٖٛ َا غبب َتاعبٜ٘كع خاضز إزضاى اٱْػا سٞ بٔ ٜكُبإ إٔ نٌ َا ًٚب ضس١ً ايبشح عٳطفٳ

َتٓاٙ، ٚإٔ ا٭ؾٝا٤ اي٬َتٓا١ٖٝ ٖٞ شاى ازبع٤ ايصٟ ٫ ٜسضن٘ سسؽ  ٤ٞإٔ نٌ ؾٚ; ٚآ٫َ٘ ايٓؿػ١ٝ

 اٌ إيٝٗتٛقايكًل ايٛدٛزٟ، بػض ايُٓبط عُا بسٞ بٔ ٜكُبإ  ٛ َا ضبٌبٖٚ .اٱْػإ ٫ٚ تسضن٘ سٛاغ٘

                                           
  .33، فطُٕ ؿدزامل -78
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ٗت سٞ بٔ ٜكُبإ، ٚمل تهٔ ٚد إمبا١َْٝعرب٠ عٔ سكا٥ل ْتا٥ر عٔ سكا٥ل ايهٕٛ اييت ناْت َٔ 

  خاضز اسبهٛض ا٭ٜسٜٛيٛدٞ ٚايبٓا٤ ايؿًػؿٞ يًتهٜٛٔ ايعكًٞ ٚايؿهطٟ ٫بٔ طؿٌٝ.

ٌٷ أزبٞ عطف ايكًل ايٛدٛزٟ; بإٔ  كٍٛ ايإفب ٛسعٜ ٖصاٚ ٜٚ٪نس ٖصا تٛقٌ سٞ "سٞ بٔ ٜكُبإ" بط

ايطُأ١ْٓٝ ٚايػه١ٓٝ  ١ساي ضتكا٤ إفب١ُٗ ٚإؾاضاتٺ َهٓت٘ َٔ ا٫َ أَٛض إفب اىبعطؾ١ًٝب ْٗا١ٜ ضسًت٘ 

أٟ أْ٘ ٚقٌ ىبٓٗر  ;قبعطؾت٘ يؿهط٠ اهلل ٚثٓا٥ٝات ايٛدٛز ٚايعسّ، ٚاشبايل ٚاىبدًٛم ٚايػبب ٚاىُبػٳبٹب

يس٣  َتعاضف عًٝ٘ ٚمبهٔ إٔ ٜػتٓتر َٔ ٖصٙ ايٓٗا١ٜ اىبؿاضق١ ىبا ٖٛ ،مبهٓ٘ َٔ اسبٝا٠ بػعاز٠

أقاَٗا ابٔ َػتكط٠، اغتٓست إفب خط١  ايٛدٛز١ٜ سٞ بٔ ٜكُبإضس١ً ؾ٬غؿ١ ا٭زب ايٛدٛزٟ ٖٛ إٔ 

نإ ؾٝٗا سٞ بٔ ٜكُبإ قٓاعا عرب َٔ  .79غؼ يؿٕٓٛ ايكلأزبٞ ؾطٜس أعٌُ ٚقك١ ؾًػؿ١ٝ  طؿٌٝ ًب

خ٬ي٘ ابٔ طؿٌٝ ع٢ً دبطبت٘ ايؿهط١ٜ ٚض٩ٜت٘ اٱؾطاق١ٝ ايعُٝك١. ٜ٪نس شيو َكساض ايتطابل ايهًٞ 

 بـب ض١ٜ٩ ابٔ طؿٌٝ ٚدبطب١ سٞ بٔ ٜكُبإ. 

ايؿًػؿ١ٝ اغتبطاْٶا يًصات ًب َطآ٠ ايتأٌَ، ٚاْعهاؽ ايٛاقع،  ايطس١ًكبجٌ ٖصٙ ب آخط َٔ داْٚ 

تعرب عٔ انتؿاف ق٠ٛ ايعكٌ ٚغشط ايًػ١ ٚايكسض٠ ٚ ،ٖٚٞ تتًُؼ ؾطاغاتٗا ٚتٓاٖٝٗا أَاّ ضساب١ ايٛدٛز

ا بتٛاتط ٛهلتهؿـ ايصات ذبإش ع٢ً ايتػٝري ٚايتشهِ باىبٛاظا٠ َع اغتؿعاض ايتٓاٖٞ ٚاخرتام ايعَٔ. 

 .، ايكُت ٚايتٛاقٌخطايععي١ ٚسهٛض اٯ، ايٓكطٚا٫ْهػاض عرب ثٓا١ٝ٥ ايؿعٌ ٚا٫ْؿعاٍ; 

ٚاغتدساَ٘ ًب ايتسؾ١٦ َٔ اسباي١ ايبسا١ٝ٥ إفب اسباي١ ايجكاؾ١ٝ انتؿاف ايٓاض،  ٚقس قاسب ا٫ْتكاٍ

بٝع١ ٚايتدًل َٔ تطٜٛع ايطَٚٔ مث١  تطٜٚض اسبٝٛاْات.ٚاىب٬بؼ ٚبٓا٤ اىبػهٔ قٓاع١  ثِ ٚايطبذ،

 أُٖٗا:  ،كاض بإَهإ سٞ إٔ ٜٓتكٌ إفب أؾعاٍ أنجط تطنٝباؾاشبٛف َٓٗا، 

ٚبايتعطف  .تكٓٝـ اىبٛدٛزات يٝتٛقٌ بعسٖا إفب ؾِٗ اىبٛدٛزات ا٭ضن١ٝ، ثِ ايػُا٤ ٚنٛانبٗا

 يبشحضسًتٗا ًب ا ايصات ًب ايتػاَٞ ع٢ً َاز١ٜ اىبٛدٛزات، يتكٌ ًب ْٗا١ٜ تع٢ً ايعامل ٚأؾٝا٥٘، بسأ

ع٢ً أْٗا شات عاق١ً  ٓل٬ََح ايصات ًب ايبصيو رتتػِ ؾإفب نطٚض٠ ايؿٓا٤ ًب اسبكٝك١ ايعًٝا. اىبعطًب 

 َؿهط٠ تطٛع ايٛدٛز بٛاغط١ نٓٗٗا اىبؿهط ٚدػسٖا ايؿاْٞ.

نطٚض٠ ناْت أٚ َكازؾ١، بٌ  عؿٛا٥ًٝا أَطًامل تهٔ ععي١ سٞ َٚٔ اىبِٗ اٱؾاض٠ إفب إٔ 

اىبعطؾ١، ٚمبهٔ يٲْػإ  طبتًـ أْٛاع كٌ إفبٜ إٔزض قبؿطزٙ اٱْػإ قأٜسٜٛيٛد١ٝ، ًَدكٗا إٔ ا

ٖٚصٙ ايؿهط٠ ٖٞ أغاؽ "تسبري اىبتٛسس" ٫بٔ باد١ ايصٟ  .١كٛؾٝاىبتٛسس ايٛقٍٛ زبٖٛط اىبعطؾ١ اي

 يٝ٘ ابٔ طؿٌٝ ًب َكسَت٘.إٜؿري 

ٞٸ بٔ ٜكُبإ   عًُا٤ عكط نٌ َا ٚقٌ إي١٘ٝ هَُٓتىبعطؾ١ ايبؿط١ٜ اقك١ ٚإشا نإ َباٖط قك١ س

غري٠ شات١ٝ تٓكٌ عرب ايكٛض٠ ٚاىبجاٍ ٚعٞ ايطبٝب ايعامل  َهُطٖا إٕؾعٔ اٱْػإ ٚايطبٝع١،  ابٔ طؿٌٝ

ناؾ١ سبػاب سكٝك١ ٚاسس٠، ٖٞ ٗا ػكطؾٝ ك١ًٝعيت٘ ايؿهط١ٜ بايتشٍٛ عٔ ايعًّٛ اًايصٟ ٜٓٗٞ ضس

                                           
  .71اهعدد  1/4/2019قكاٙا فلسٙٞ، اجملوٞ، ذلٌد أعسابهعسفاْ بني ًِٔر اهفوطفٞ ًٗطوم ا اهبشح عّ احلقٚقٞس: عِٙ -79

https://hiragate.com/author/arab/
https://hiragate.com/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9/
https://hiragate.com/category/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://hiragate.com/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-71/
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ًب اىبتٛسس، ٚإٔ غريت٘ إٔ سٞ يٝؼ ضَعا يهٌ إْػإ، بٌ يًؿًٝػٛف ايكٛ حهٝتي .80ؾ١ٝٛكٝك١ ايكاسب

  .ٖٞ غري٠ ايتطٛض ايؿهطٟ هلصا ايؿًٝػٛف
 
  سيمياء التحةيل المعرف أ ف سفة منه  )المعرفة(أأ 3. 2

بتكًٝس  "سٞ" ؾٝ٘ ٜبسأ غطزٟ، أغًٛب أزبٜٞٓػر ابٔ طؿٌٝ قكت٘ َٔ َؿطزات ايؿًػؿ١ ًب 

ى ازضٚعٞ ايتشٍٛ إفب ايعٌُ، بإ خصٙاسبٝٛاْات، ثِ ٜؿهط ًب كبٝعٙ ًب ايؿهٌ ٚاىبُبٗط عٓٗا، ٖٚٓا ٜأ

عٔ اٯخط ٜهؿـ قسضات عس٠ ى كبٝعٙ ازضٚبإ ،ادػسٙ عاضٜ٘ عبٛ شات٘ نٞ ٫ ٜبك٢ ب كّٛػبب إٔ َٜا 

  بعس إٔ عاف دبطبت٘ ايٛدسا١ْٝ قبٛت ايُبب١ٝ اييت تعٗست٘ بايطعا١ٜ.، َٔ إَهاْات ايتُٝع

، شيو إٔ ٖصا ايها٥ٔ ايصٟ ٙهطَٓعطًؿا سامسٶا، ًب سٝا٠ سٞ بٔ ٜكُبإ ٚؾ ؾهٌ َٛت ايُبب١ٝيكس 

، ٚإظا٤ شيو أسؼ بايؿعع نإ مبٛز س١ٜٛٝ ٜٚؿٝض سٓاْٶا، أقبح دػسٶا ؾاضًغا َٔ اسبٝا٠ ٚدج١ ٖاَس٠

ٛٸٍ ا٫ْؿػاٍ باىبٛت ٚ ٚاسبعٕ مل ٜػبل إٔ أسؼ بُٗا، ، إفب ؾهٍٛ ؾهطٟ َٓ٘ؿعع ٚايغطعإ َا ذب

ْػإ َٔ ايٛدٛز ايطبٝعٞ اىبعط٢، يٝػٛم بازبطأ٠ ايؿهط١ٜ اييت تٓتؿٌ اٱ دبػسباسح عٔ غط اىبٛت 

أَػ٢ ايؿهط سا٥طٶا أَاّ ٖصا اىبؿٗس ؾٜػتشج٘ ع٢ً اىبهٞ ًب زضب ا٭غ١ً٦ ايهرب٣. ًٚب أغٛاض اجملٍٗٛ 

ؾأخصت٘ ٖصٙ  .ايعَٔغازضٙ ايصٟ ٖصا ايها٥ٔ يس٣ ايصٟ اغتٓبت دصٚض ا٭غ١ً٦ ايػا٥ب١ ًب تطب١ ايكًل 

قاسبٗا َٔ ايبشح ايعًُٞ ًب تؿطٜح دػسٖا يٝٓطًل َٔ خ٬ٍ  ايتذطب١ ايٛدسا١ْٝ ًب َٛت ايُبب١ٝ َٚا

اىب٬سُب١ ٚايتذطٜب ًب تُٓبِٝ اىبعطؾ١ اىبسضن١ ٚؾِٗ طبٝعتٗا ٚتؿاقًٝٗا، َٚٔ مث١ اغتجُاضٖا عًُٝا ًب 

 ت١ُٝٓ قسضات٘ ايبشج١ٝ.

تعاٌَ سٞ، ٖٚٛ ًب ايػابع١ َٔ عُطٙ، َع أعها٤ ايػعاي١  نٝـايكك١ يتشهٞ ٚتػتُط أسساخ 

ٚإٔ َٔ ٜكـ ٚضا٤ٙ أعُبِ  شيو ازبػس،ؾٓا٤ بصيو  ًاسضنَازبطاح اشببري َطنعًا ع٢ً ايكًب،  قبٗاض٠

ٌٸ:  ٚنإ  .81"ؿٛم إيٝ٘ايؾاْتكًت ع٬قت٘ عٔ ازبػس إفب قاسب ازبػس ٚضبطن٘، ٚمل ٜبل ي٘ إ٫ "ٚأد

ًب ازبػس، ٖصا اسبسخ دػطٶا عٳبٳط َٔ خ٬ي٘ َٔ عامل ايطبٝع١ إفب عامل َا بعس ايطبٝع١، إش بسأ ٜؿهط 

ايصٟ غازض ازبػس. ٚتؿػط ٖصٙ  "شيو ايؿ٤ٞ"يهٓ٘ انتؿـ تؿػد٘ ٚذبًً٘، ؾادب٘ تؿهريٙ عبٛ 

، أٟ ا٫ْؿػاٍ باشبايس ٚتُٗٝـ ايعا٥ٌ. ٖصا اىبٛقـ "اىبتشٍٛ"ٚإُٖاٍ  "ايجابت"اشبط٠ٛ غط ا٫ٖتُاّ بـ

إش أخص سٞ ٜبشح  اىبعطًب غٝٓكًب إفب َٛقـ أخ٬قٞ، ؼبتكط ازبػس ٚع٥٬ك٘ ٜٚعًٞ َٔ ؾإٔ ايطٚح.

أغاغًٝا َٔ أٖساف حبج٘، عٔ غبب َٛت ايُبب١ٝ اييت أضنعت٘، ٚأقبح ايعجٛض ع٢ً غط اسبٝا٠ ٖسؾًا 

ٜٚػُطٙ ايؿٛم ايعاضّ سُٝٓا ٜعجط ع٢ً َهإ ٚدٛز ايطٚح أٚ ايٓؿؼ اييت بٛدٛزٖا تٛدس اسبٝا٠ ًب 

اتات، ٚتتبـب ي٘ ٚسستٗا ايها٥ٓات، ٜٚبسأ بعس شيو ايبشح ًب دٖٛط ا٭ؾٝا٤، َجٌ اسبٝٛاْات ايٓب

                                           
 214 ِٙعس: سٛ بّ ٙقعاْ، زق٠٘ عاغ٘ز، -80
 .37 ،سٛ بّ ٙقعاْ -81
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ٚاتػام نْٝٓٛتٗا، ثِ ٜكٛزٙ ايبشح إفب أْٗا َطنب١ َٔ َع٢ٓ ازبػ١ُٝ َٚا ظاز عًٝٗا َٔ قٛض; ٜٚػتٓتر 

تبعا يصيو إٔ نٌ دػِ َهٕٛ َٔ َاز٠ ٚقٛض٠، ٚبصا ٜهٕٛ قس سٌ أغطاض اىبٛدٛزات اسب١ٝ اييت 

شيو ٚيع٘ قبعطؾ١ أغطاض ا٭دطاّ  ذبٌٝب ب٘، ٖٚٛ بعس ًب ايجا١َٓ ٚايعؿطٜٔ َٔ عُطٙ. ثِ ٜبسأ بعس

ايػُا١ٜٚ، ٜٚؿػً٘ أَط قاْعٗا ؾٝعزاز ضغب١ ىبعطؾ١ نٌ َا ٜتكٌ بصيو ايكاْع، ٖٚٓا ٜبسأ قًب٘ ٜتعًل 

بايعامل ايعًٟٛ، ٚباىبعطؾ١ ايعك١ًٝ ا٫غتس٫ي١ٝ ٚقٌ إفب َعطؾ١ ٚدٛز اهلل َٚعطؾ١ َا ًٜٝل ب٘ َٔ ايكؿات، 

َٴػاٜطا ي٘ ًب ايطبٝع١ ٚشيو بعس إٔ ٚقٌ إفب إثبات سسٚخ ايع َٴشٹسخٺ  امل ٚاغتٓباٍب سادت٘ ًب ٚدٛزٙ إفب 

ٌّ سـب بًؼ اشباَػ١ ٚايج٬ثـب َٔ ايعُط، ٚقس سطنت تًو اىبعطؾ١  ٚايكؿات، ٖصا َا ٚقٌ إيٝ٘ س

أؾٛاق٘ إفب َؿاٖس٠ نباٍ شيو اىبٛدٛز ايصٟ أثبت٘ عكً٘، ؾتتهاعـ أساغٝؼ ا٫ؾتٝام إيٝ٘. ٚنًُا 

اْػُاضا ًب غعازت٘، ٚاْكطف كباَا إفب تأ٬َت٘ ايصات١ٝ اجملطز٠ إفب إٔ ٜتشكل إٔ  اْهؿـ ي٘ داْب اظزاز

، ًب زمب١َٛ اىبؿاٖس٠ هلصا اىبٛدٹس ايٛادب ايٛدٛز ٚضغبت٘ ًب ايبكا٤ زاخٌ سٝا٠ ضمسٗا ٖٛ يٓؿػ٘غعازت٘ 

غا٥ٌ ؾٝبسأ ٜتؿب٘ با٭دطاّ ايػُا١ٜٚ ٜٚسٚض سٍٛ ْؿػ٘ إفب إٔ ٜؿكس إسػاغ٘ بايٛدٛز، ٜٚػتعـب بٛ

اسبسؽ نًٗا ٭ٕ ٜبًؼ زضد١ َكبٛي١ َٔ ايتُاثٌ بٝٓ٘ ٚبـب شات اهلل. ًٜٚح أخريا ًب بًٛؽ َكاقسٙ إش ٜعتعٍ 

 . 82اسبٝا٠ إفب َػاض٠ َٓععي١
 َتها٬َ;َهٔ سٞ َٔ إزضاى احملػٛغات ٚاىبعك٫ٛت إزضانًا ايصٟ  ا٭غاؽنإ ايعكٌ ٖٛ ٚ

 نٌ شيوٚ .ٚايع٬ق١ ازبٖٛط١ٜ بـب ا٭ؾٝا٤ َٗٝأ باغتعساز ؾططٟ يًهؿـ عٔ طبٝع١ اسبكا٥لنْٛ٘ 

ًب  ابٔ طؿٌٝنُا ٜٛنح  اغتجُاض ايطبٝع١.ايعُط ٚاشبرب٠ ٚايتذطب١ ٚ اغتٓست إفبعرب َٓٗذ١ٝ  دط٣

ايرتنٝع ع٢ً ايطبٝع١  َٔ خ٬ٍ:بٔ ٜكُبإ، سٞ  اعتُسَٙا  ٖٛاغرتاتٝذ١ٝ ايتٛدٝ٘ ًب َكسَت٘، ٚ

قاّ ٚباؾط بعًِ اسبٝٛإ ٚايطب  إش .ؾ٤ٞ ايطبٝع١ ػبعٌ أقٌ نٌ ٞؾًػؿْٗر ٖٚصا  ،ٚا٫غتكا٤ َٓٗا

ٜٓتكٌ إفب ايٓبات  ٗابتؿطٜح ايُبب١ٝ ٚتعطف إفب أعها٥ٗا ايساخ١ًٝ ٚزقل ًب أٚقاؾٗا َٚٚبا٥ؿٗا، َٚٓ

ُا ٚضا٤ ايطبٝع١ ٚؾٝ َٚٔ مث١ ا٫ْتكاٍ إفب َا ٚضا٤ ايطبٝع١. .ٚاىبعازٕ ٚاسبذاض٠ ٚايرتب١ ٚايبداض ٚايسخإ

، تٗاٝت٘ ا٭ٚفب اييت مل ٜتح يًٛدٛز اٱْػاْٞ َعاقط٠ ْؿ٤ٛ ٖصٙ اىبا١ٖٝ أٚ َؿاٖسٜتٓاٍٚ ايٛدٛز ًب َاٖ

ٚبؿهٌ ايتذطب١ ايطبٝع١ٝ كبهٔ َٔ ايهؿـ عٔ  .تٗااَٖٝٚمل ٜهٔ يًعكٌ ايبؿطٟ اٱساط١ قبس٣ 

  اىبعطؾ١. ٚعٞٗا ب اايؿطط٠ ٚلب تإهلاّ قكً ايطبٝع١ عاٌَؾهاْت  ،َا١ٖٝ ا٭ؾٝا٤ ٚطبٝع١ اىبعك٫ٛت

طاق١ غا١َٝ  ، يتُجٌايطبٝع١ جبُاٍ تهٜٛٓٗا تذ٢ًٌ َٓش٢ َٔ َٓاسٞ ؾهط ابٔ طؿٌٝ تًب نٚ

ٖٚٛ َا  َؿهطًا عاق٬ً ٚسهًُٝا.إْػاًْا َٔ ايٛقٍٛ إفب أقك٢ غاٜت٘ ٚطُٛسات٘ بٛقؿ٘  ت٘خ٬ق١ َهٓ

تػص٣ َٔ نْٛٓا ًْب أسهإ ايطبٝع١ ٚػبب إٔ تهٕٛ طبٝع١ٝ  ًب أؾكٗا اىبعطًب ايرتب١ٜٝؿري إفب إٔ 

. ٬ٜٚسِب ًب ٖصا َا ؾٝٗاتعًِ َٓٗا ؾٔ ايتؿهري ٚاسبٝا٠ ٚايعٌُ ٚايتأٌَ ٚايبشح عٔ َا١ٖٝ ْا٥ٗا ٚعط

                                           

ُّٛ بّ ٙقعاْ، ضريٝ ذاتٚٞ البّ طفٚى، د. عبد اهلل إبسآٍٚ،  -82  .64س
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 ٙرتب١ٝ اٱْػإ ٚقازض٠ إٔ تأخصيايػٝام إٔ ابٔ طؿٌٝ ٜ٪نس ًب ْػل تكٛضات٘ إٔ ايطبٝع١ ناؾ١ٝ بصاتٗا 

  إفب أنجط َعامل اىبعطؾ١ اٱْػا١ْٝ تكسًَا.

نإ سٞ خريًا بؿططت٘ ٚناْت ايطبٝع١ سانٓ٘ ايصٟ ٜٓهح بهٌ ايطبٝع١ خري٠ ٫ ؾط ؾٝٗا،  ٚنٕٛ

ٚعًٝ٘ مبهٔ ايكٍٛ: اشبري ٚبـب يكا٤ طبٝع١ سٞ ٚطبٝع١ ازبعٜط٠ اَتًو سٞ ظَاّ ْؿػ٘ عبٛ اشبري اىبطًل. 

ٜط٣ ًب ايطبٝع١ ٬َشًا َٚٓٗذًا مبّهٔ اٱْػإ َٔ ايعٛز٠ إفب أقايت٘ اشبري٠ ٚايتشطض َٔ إٕ ابٔ طؿٌٝ 

ٝٹط٠ ٫ ؾط ؾٝٗاؾرتانِ بابتعازٙ عٔ ايطبٝع١. ع اييت تأثكاٍ اجملتُ نإ بؿططت٘ ايصٟ  اسٝ "٭ٕ ;ايطبٝع١ خٳ

َتًو سٞ أ ،طبٝع١ سٞ ٚطبٝع١ ازبعٜط٠ ;ٚبـب يكا٤ ايطبٝع١ ;٘تٜٓهح بهٌ اشبري، ناْت ايطبٝع١ سانٹٓٴ

  .83"ظَاّ ْؿػ٘ عبٛ اشبري اىبطًل
 االنفةا  واالتةا .سيمياء البحث ىن الذاتأ أ 3 

ٜكسّ ابٔ طؿٌٝ ؾدك١ٝ سٞ بٔ ٜكُبإ ًب إطاضٖا ايعاّ شات َٓؿطز٠، ْتٝذ١ عٛاٌَ طبٝع١ٝ 

ٚادتُاع١ٝ، غاعست ع٢ً ٚدٛزٖا ًب دعٜط٠ خاي١ٝ َٔ ايٛدٛز ايبؿطٟ. غري إٔ ٖصٙ ايصات ًب سكٝك١ 

ز٠ ٫بٔ ًب ععيتٗا خاضز َُٗٝٓات اسبٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿًػؿ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ، َٚع ايطغب١ ازبامل تهٔ ا٭َط 

طؿٌٝ ًب دباٚظ غُٝٝا٤ ازبسٍ ا٭ٜسٜٛيٛدٞ، ؾكس َبًت ٖصٙ ايصات سبٝػ١ ايٛاقع ٚمل تػتطع ذبكٝل تًو 

مل دبس شاتٗا إ٫ قبا قاَت  ،ؾها٤ ا٫ْؿطاز ًب اىبهإازبُاع١ إفب قٝٛز ؿط َٔ تإٔ  تساٚيؾشـب . ايطغب١

َٴ عًٝ٘ ازبُاع١، دطٳز ؾًػؿٞ يؿًؿ١ بعٝٓٗا ؼبكل ٚمل ٜكسّ َػاض اْؿكاٍ ايصات غ٣ٛ شات َعرب٠ عٔ 

َػري٠ ا٫ْؿكاٍ ٚا٫تكاٍ ًب عطؾ١ َعامل ٚىب ، ٚسه١ُ اٱؾطام.اهللشات ًب  ًٍٛضغب١ ا٫تكاٍ أٚ اسب

ا٫ْؿكاٍ ٚا٫تكاٍ  ٜٓبػٞ قطا٠٤ َٓطًكات ايصات َٚ٪ؾطاتٗا ايساي١ ع٢ً َعطٝات طبٝع١ايٓل، 

١ٜٝٓ، ٚأثطٖا ًب خ٬ق١ اىبعطؾ١ اييت تٛقًت ٚتؿػريٖا ًب ن٤ٛ َطدعٝاتٗا ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿًػؿ١ٝ ٚايس

  إيٝٗا ايصات.
 الجماىةأف   الذاتأ التماه أ 3. 1

 ٚعاؾت سٝاتٗا بعٝسا عٔ أ١ٜ تأثري أبٟٛ أصات ًا يلبٛشدأ "سٞ بٔ ٜكُبإّ ْل ابٔ طؿٌٝ ؾدك١ٝ "كسٜ

إْػا١ْٝ قبٌ  نُا مل تعطف أ١ٜ يػ١ ،ًب َهإ مل ٜعطؾ٘ إْػإ َٔ قبًٗا زتٗاغًط١ ادتُاع١ٝ َٓص ٫ٚ

سٞ. ٖصا َا ٜبسٚ ًب َباٖط سٝا٠ سٞ بٔ ٜكُبإ، أٚ َا  ًب دعٜط٠ يكا٥ٗا بأغاٍ ايباسح عٔ ا٫عتعاٍ

ؾإٕ َعطٝات ايع٬َات ايؿاضق١ ًب َؿاقٌ سٝا٠ ٖصٙ  ايٓل كبعٓا ًب قطا٠٤ٚيهٔ إشا ٜؿهٌ َباٖطٖا، 

 ٓا٤ ادتُاعٞ َهُط ؽبايـايؿدك١ٝ اىبٓؿطز٠، َٚطاسٌ لبٖٛا ازبػُٞ ٚاىبعطًب ظبس أْٗا ت٪ؾط إفب ب

ؾُا ٖٞ إشٕ تًو اىبعطٝات اىب٪ؾط٠  .اىبتكٌ ًب سٝا٠ سٞ بٔ ٜكُبإ صا ايططحايكٛض٠ ايه١ًٝ ايُباٖط٠ هل

 إفب شيو ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ هلصٙ ايصات ًب ايٓل؟

                                           
 .98 ،2000عٌاْ، األزدْ، ، عوٛ أضعد، ًلتبٞ األضسٝ، زٗاٙٞ سٛ بّ ٙقعاْ البّ طفٚى -83
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 ٚدٛز سهاٜتـب تؿػط أقٌ تأغٝؼ ايٓل ع٢ًازبُاع١ َٓص بسا١ٜ سهٛض ع٢ً ابٔ طؿٌٝ  سطم

اسبانط٠ ًب ضغب١  ،ًب ايُباٖط ازبُاع١ ايػا٥ب١تٓطًل َٔ خطاب ١ سهاٜنٌ ش إ، " ًب ازبعٜط٠سٞ"

أٚ "ظعُٛا ، 85"... اسبها١ٜ "َِٓٗ َٔ بتٸٚ 84..."ع٢ً عبٛ: " شنط غًؿٓا ايكاحل ايتأقٌٝ هلصا ايٛدٛز،

صا ٖ َٔيٝتهح ٚاهلسف َٔ ٖصا اشبطاب تربٜط ٚدٛزٖا ٚايتأقٌٝ هلا، . 86"... أْ٘ تٛي ٸس َٔ ا٭ض 

، يبا ٜ٪نس إٔ ٗاقبٌ اسبسٜح عٓ ا،نؿا٤ ايؿطع١ٝ عًٝٗٱ اايعٛز٠ إفب سبُب١ ٫ٚزتٗ ٠نطٚض ايتأقٌٝ

سهٛضا خاضز َؿّٗٛ ازبُاع١، نُا أْٗا ٫ تأخص ٚنعٗا  ٫ تعطف ىبُٗٝٔايصات ًب غٝام ايؿهط ا

َٴععٻظٳ٠ قبا ٫ صباٍ يطؾهٗا. ٫ٚ ٜكـ ا َٔ خ٬ٍ ضبطٗا بػًط١ا٫عتباضٟ إيَّ اع١ عٓس سهٛض ازبُ ثكاؾ١ 

ُٳ٬ ايصات اىبٓؿطز٠ اسبهٛض ا٭خ٬قٞ  ،سبها١ٜع٢ً َػاس١ ا َب٬ي٘ مبتسسٞ، بٌ تؿطٜع ٚدٛز  ضب

يًذُاع١، َٚػًُاتٗا ايؿهط١ٜ ٚايس١ٜٝٓ، عٔ ططٜل ا٫غتسعا٤ اىبتشكٻٌ يبا قاي٘ ايػًـ ايكاحل. ٚيعًٓا 

ُٳ س عًٝ٘ ًب تأقٌٝ اشبرب، أربص ٖٓا ْسضى غُٝٝا٤ ز٫ي١ يؿِب "ايكاحل" نْٛ٘ قؿ١ً يبٝع٠ ي٬َتساز اىبعت

َٓٗا ابٔ طؿٌٝ َٓطًكا يعسّ ايؿو ًب أسساخ ايكك١ ٚإقباؽ قشتٗا بك٬ح َكسضٖا يتععٜع ايكبٍٛ 

ؾإْٗا ت٪ؾط إفب اضتباٍب  ،ًب دعٜطت٘ ت٘ععيٚلبٖٛا تؿطز سٞ ٚ ١ككاي تٴرِبظٴ أسساخ يس٣ اىبتًكٞ. ٚبكسض َا

 ذب٫ٛتٗا اىبعطؾ١ٝ. سٞ بايٛعٞ ازبُاعٞ ًب نٌ َٛقـ َٔ َٛاقـ تطٛضٙ ٚ

ٚمبهٔ ايكٍٛ: إْ٘ قبذطز ساد١ ايصات ٫غتسعا٤ اٯخط قبٌ ْكٌ قكتٗا نٞ مبٓشٗا قش١ ايٛدٛز، 

ٖٚصا ، ت٘، ٜٚربض سٝجٝات٘، ؾكس دبطزت َٔ ٚدٛزٖا ا٫غتجٓا٥ٞ، ٚؾطزٜتٗا ايُباٖط٠عًٝٗا ؾطعٝ ٞهؿٜٚ

 مل ٜط ؾٝ٘ إ٫ ٚيٝا َٔ أٚيٝا٤ اهللإش ايؿدل ايٛسٝس ايصٟ آَٔ بتُٝع سٞ، سبٞ ٖٚٛ  اٍأغ َا ٜؿػط ُْبط٠

، ع٢ً قطاع ايتُطز ٚاٱخهاع١ قا٥ُإٔ ع٬ق١ ايصات باٯخط ًب ايٓل ع٬ق١ ٖٛ ٜ٪ؾط إفب ، ٚايكاسبـب

عٌُ ع٢ً ُا اٯخط ٜٓٝب، ذبكٝل ض٩ٜتٗاإش ذباٍٚ ايصات إثبات خكٛقٝتٗا با٫نتؿا٤ بٓؿػٗا ًب غبٌٝ 

سكٝك١ ت٪ؾط إفب طبٝعت٘، ٚت٪نس  كطاععٔ ٖصا اييٝٓتر  عاضؾ٘ َٚػًُات٘،زاخٌ قٛايب َبكا٥ٗا 

إؾهاي١ٝ ايصات ًب عسّ قسضتٗا ع٢ً إْتاز ؾطع١ٝ ٚدٛزٖا، نُا ت٪نس عذعٖا ع٢ً َعطؾ١ ايٛدٛز 

 بايُٓبط ٚايتأٌَ زٕٚ إٔ تػٓسٖا يػ١ تكًٗا بازبُاع١. 

َع أقٌ  تٛاؾكٗاٜٚبسٚ شيو دًٝا ًب يكا٤ أغاٍ حبٞ َٚا أمثطٙ شيو ايًكا٤ َٔ تهاٌَ اىبعطؾ١ بأزاتٗا ٚ

اىبعاضف ايػُا١ٜٚ اييت غابت ًب َباٖطٖا يس٣ اجملتُع، ٚحبح عٓٗا أغاٍ ؾٛدسٖا يس٣ سٞ، ٖٚٛ َا زؾع 

إفب َا  ٗاسع٠ٛ أًٖإفب ضغب١ اشبطٚز عٔ ععيتِٗ با٫ْتكاٍ إفب ازبعٜط٠ اييت قسّ َٓٗا أغاٍ يٚسٞ  ٍأغا

ٞټ طؿٌٝ يًذُاع١ نْٛٗا سبٝػ١ ىبػًُاتٗا غري إٔ ٖصٙ ايسع٠ٛ مل تكسّ غ٣ٛ َؿّٗٛ ابٔ ، ٚقٌ إيٝ٘ س

َإ بازبُاع١ ىبا : "تعًل غ٬يػ٬َإ،  ً٘ب ٚقؿشيو َا ٜتذ٢ً  .ارباش ايكطاض ايكشٝحٚغري قازض٠ ع٢ً 

                                           
 . 24سٛ ابّ ٙقعاْ،  -84
 .25، فطُٕ املؿدز -85
 .27، فطُٕ دزاملؿ -86
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ًب  َػٓٛز قبا أؾاض إيٝ٘ ابٔ طؿٌٝ ٖٚٛ سهِ، 87"نإ ًب طباع٘ َٔ ازبؾب عٔ ايؿهط٠ ٚايتكطف

ايععي١  ٖصا ٜعين إٔٚ ".ٍ نُا تكبٌ ا٫ْؿتاح ع٢ً ازبُاع١ٕ ايؿطٜع١ ًب ٖصٙ ازبعٜط٠ تكبٌ ا٫ْععا"إ قٛي٘

َٔ تًو اسبكٝك١ اييت ٫ تهح ٝؼبتاز ىبٛاؾك١ ازبُاع١، يٚإلبا ، نُٛقـ يٝؼ خٝاضا خاقا ٔ ازبُاع١ع

 .ٚٚغا٥ًٗاازبُاع١  َػًُات تط٣ ايصات إ٫ َٔ

تُاعٝا ٜط٣ ايبؿط ٚقس عهػت عٛز٠ سٞ ٚأغاٍ إفب ازبعٜط٠ باختٝاضُٖا احملض َؿَٗٛا غببٜٛا ٚاد

قػُـب: ا٭ٍٚ ِٖ ايعٛاّ ايصٜٔ ؼبتادٕٛ إفب اسبٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ًب َبٌ ؾطا٥ع تُٓبِ ٖصٙ اسبٝا٠، ٚايجاْٞ 

أقشاب ايؿطط٠ ايصٜٔ ؼبتادٕٛ إفب ايععي١، ٭ٕ اسبٝا٠ َع ايعٛاّ تؿهٌ عا٥كا َٚعط٬ عٔ سٝا٠ ايتأٌَ 

 . 88ٚاىبعطؾ١ ايكٛؾ١ٝ
ُاع١ ًب ع٬َات خطاب ازبُاع١ َٚٛاقؿٗا ايطبٝع١ٝ، ؾإٕ ٚإش نإ قس ٚنٴح ساد١ ايصات يًذ

إضناع سٞ مل ٜهٔ زٚضٖا  ازبُاع١، سسزتٗاٜٴربظ زٚضٖا ٚؾل َا  ايُبب١ٝغُٝٝا٤ ايتٌُٓٝب ايعذا٥يب يسٚض 

ايتأقٌٝ ا٫دتُاعٞ،  َؿّٗٛ خطاب نُٔ قٝؿ٘ٚتٛ ٖصا ايسٚضناؾ١ يٝربظ ا٭ّ  سػب، بٌ أزت َٚبا٥ـ

ًب لبٌب  ٘دااْسَبٖٚٛ َُٓبٛض نإ سٞ قس اغتذاب ي٘ ، ا٭خ٬قٞ آُٖبٛضََٔ خ٬ٍ ٜٚطقس ايصات 

ايكٝاّ حباداتٗا صبػسا بصيو ًب نربٖا ٜٚٚؿػط اٖتُاَ٘ بٗا ٚضعاٜتٗا سٝا٠ ايُبب١ٝ اييت ضعت٘ ٚضبت٘ 

ٚٚعٞ أؾطازٖا بايٛادب عبٛ ضعا١ٜ ايهباض ٚايعادعٜٔ; نإ "ٜطتاز  ثكاؾ١ ايع٬قات ا٭غط١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

 َهاًؾا إفب ٚدٛزٖا ٙٚدٛز، ؾكاض َه٬ُ هلا بعس إٔ نإ 89ٚػبتين هلا ايجُاض ٜٚطعُٗا" بٗا اىبطاعٞ

 اسٕ قبػاعستٗتَُٔ ايٌُٓب ا٫دتُاعٞ اىبايصات َٛقـ ت ًنُا دب ٚاسب١ٜٛٝ. ٓإقبا ٚؾطت ي٘ َٔ اسب

نٌ اسبٝٛاْات أٚ ايطٝٛض اييت تعاْٞ َٔ عا١ٖ َا، بطؾعٗا اٚ اقت٬ع ؾٛن١ ناض٠.. ٜٚكٌ اىبٛقـ 

عٔ دػُ٘ ٚا٫غتػاٍ باىبا٤ ًب أنجط ا٭ٚقات،  ا٭ٚغارػت٣ٛ إظاي١ َسٕ يس٣ سٞ ع٢ً تُا٫دتُاعٞ اىب

 .ايعطط٠ ٗاتطٝب قبا أَهٓ٘ َٔ طٝب ايٓبات ٚقٓٛؾايٚتُٓبٝـ أَباؾطٙ ٚأغٓاْ٘ ٚبسْ٘، ٚ

اىبُهٔ غري َٔ  ؾهإٚعٔ ططٜل اىبعطؾ١ ؽبطز َٔ تٛسسٙ، ٜٚتٛقـ عٔ اسبٝا٠ ًب ْؿػ٘ يٓؿػ٘. 

ضب٫ُٛت٘  ٭ٕ ;ٗا تػاعس ع٢ً إقا١َ ا٫تكاٍ بـب ايٓاؽنْٛ ازباْب ا٫دتُاعٞ يًُعطؾ١ دباٌٖ

يًدطٚز َٔ  إْؿساز سٞؿِٗ ٚبصيو ٜٴ .ٗا َٔ تكٛضات ٚيػ١ َٚعاٜري ٚقٛاْـب نًٗا ادتُاع١ٝاتكًَٓطٚ

 بطًب اىبعطؾ١. ايععي١

ؾهإ َٓعطـ َ٪ؾطا  .أعاز انتؿاف إْػاْٝت٘ "سٞ بٔ ٜكُبإ"ًب سٝا٠  ١ازبصضٜ اتاىبٓعطؿ صاٗٚب

ت ا٭غ١ً٦ بؿعٌ خصأؾايؿهٍٛ ايطبٝعٞ، ب سٞ دبًتأٍٚ ع٬َات ْهر إفب لبٛ ٚعٞ ايصات ْٚهذٗا، ٚ

 .اٯخط يٛعٞ إ٫ َطآ٠مل ٜهٔ  "ا٭ْا"ٚعٞ ـ تؿري إفب إٔايٝكُب١ ايؿهط١ٜ 

                                           
 .86، ُفطٕ. ؿدزامل -87
 . 214سٛ بّ ٙقكاْ، زق٠٘ عاغ٘ز، فؿ٘ي،  -88
  .33سٛ بّ ٙقعاْ،  -89
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 أ ف سفة إلى التةوفأ نحو هوية الذاتمن ال أ3 .2

٬سُب١ ا٭ؾٝا٤ قبفب اغتهؿاف أبعاز احملٌٝب ٜطْٛ إسٞ بٔ طؿٌٝ  خصأنٝـ  ضأٜٓا ؾُٝا غبل

" بعس ا٭ْا"يتؿهٌٝ قٛض٠ ايصات ٚٚعٞ ا٭ٚفب اشبطٍٛب ا بصيو مساض غريٙ يبا سٛي٘ ٚاىبكاض١ْ بٝٓ٘ ٚبـب

 قاٍ ٖهصا ايتؿًػـ َٚبس٥ٗا، نُا ٜكٍٛ أضغطٛ أقٌ َعاٜؿ١ ا٭ٚفب ًب ؾها٤ ايؿًػؿ١ ٭ٕ ايسٖؿ١

 ايٓٗا١ٜ إفب ٜؿري ؾكس ايؿًػؿٞ، ايتؿهري َعٗا بسأ اييت ٚا٭غاؽايبسا١ٜ  إفب ٚنٕٛ اىببسأ ٜؿري أضغطٛ،

 َكاسب ؾهطٟ دٗس سريت٘ إفب يٝٴرتدِ. ايٛدٛز أؾل ٖٚٛ ٬َٜؼ سا٥طٶا، ايعكٌ َعٗا ٜكـ اييت

ٚقس ٫ ْبع عٔ ايكٛاب إشا قًٓا إٔ تًو اشباق١ عرب زٚاؾع تًو ايسٖؿ١ َٚربضات أٖساؾٗا.  يتكٛضات٘

"َٛت ايُبب١ٝ"، ؾهاْت زاؾعا ي٘ يًبشح عٔ اىبٛت سٞ ٜكُبإ ٖٚٛ ٜٛاد٘ سسخ ٖٞ اييت اْتابت  ايسٖؿ١

ِ إٔ أَ٘ اييت عطؿت عًٝ٘ ٚأضنعت٘ ناْت شيو ايؿ٤ٞ اىبطذبٌ، ٚعٓ٘ ناْت تكسض ًٹ"عٳأغباب٘، ؾــ 

ايصٟ اعتكس ًب  يؿ٤ٞا زٕٚ ي٘ ٠ٕ ازبػس ٫ قسضأيٝدًل إفب  ٖصا ازبػس ايعاطٌ،، ٚيٝؼ ا٭ؾعاٍ نًٗا

يًبشح عٔ أغباب٘، ا زاؾع ت زٖؿت٘ باىبٛتْاهؾ. 90ػهٓ٘ َس٠ ٜٚطسٌ عٓ٘ بعس شاىْؿػ٘ أْ٘ ٜ

 . ٛتكب طسٌ ٫ٚت طٚح٢ بُٝٓا ايؿٓٳٜٴ ٚإ ازبػسايطٚح ٚازبػس،  يجٓا١ٝ٥٘ إزضانٚ

ٚىبا نإ ايُٓٛ ٚايتطٛض ٖٛ َٛنٛع ايكك١ ٚب٪ض٠ اسبسخ، ؾإٕ ؾدكٝتٗا ناْت بايهطٚض٠ 

ا ابٔ طؿٌٝ َٔ إنؿا٤ ايٛاقع١ٝ ٚاسب١ٜٛٝ ع٢ً اسبسخ، ٖٚٓا ؾدك١ٝ ْا١َٝ َٚتطٛض٠، كبهٔ َٔ خ٬هل

ًٜتكٞ تهٜٛٔ ابٔ طؿٌٝ ايجكاًب ٚاىبعطًب بطبٝع١ اىبؿطٚع ايػطزٟ ٚأغًٛب٘ ايؿين، ٜٚػِٗ ًب زق١ 

 ٬َسُبات سٞ ٚططٜك١ تؿهريٙ. 

ابٔ طؿٌٝ تطى إشٵ  س،بؿهٌ ضباٜ ِٻطٜح ايُبب١ٝ تٳؿٜٴ٬سِب إٔ ايػطز َٓص بسا١ٜ ٚقـ ع١ًُٝ تٚ

قـ َؿاعط ٚاغتُط ٖصا اسبٝاز ًب ٚٝكٓع يٓؿػ٘ تاضؽبا. ئَ اىبعطؾ١ إٔ ٜسضى ٜٚعطف  اشبايٞٞ سب

عٔ  ابٔ طؿٌٝأغًٛبا تكطٜطٜا ؽبؿٞ سكٝك١ ٚدٛزٙ ٚضا٤ اسبسخ. ٫ٚ ؽبطز  اػتدسََسٞ ٚأؾهاضٙ، 

ًب  اؾطَبا عس تسخ٬ٜٴ قبعإ َٔ ايكطإٓ، ٖٚٛ َاقاعست٘ ٖصٙ إ٫ ًب َٛانع ٜػتؿٗس بآٜات قطآ١ْٝ أٚ 

اىبعطؾ١  إش إٔ .91كع خاضز ايٓطام اىبعطًب سبٞ ايصٟ مل ٜعطف بعس ٫ نتاب ٫ٚ غ١ٓشيو ٜ نٕٛ ،ايٓل

أغاغ١ٝ يُٓٛ اٱزضاى اىبعطًب يس٣ سٞ خاضز َٛانٝع ، ٚططا٥ل اغتٝعابٗا ٚآيٝات تأًَٗا ٚإعاز٠ إْتادٗا

ٞ ايتػًػٌ اىبٓطكٞ ًب أضاز ابٔ طؿٌٝ ايهؿـ عٓٗا بأغًٛب غطزٟ َتسضز ٜطاع أ١ٜ َعطؾ١ غابك١;

 . ٗااسبكٍٛ عً

ٚقس اربصت َػري٠ سٞ اىبعطؾ١ٝ سطن١ ضبسز٠ َٔ اىب٬سُب١ إفب ايتأٌَ َٚٔ انتؿاف ازبع٥ٝات 

إفب بٓا٤ ايهًٝات، َٚٔ إزضاى ايطبٝع١ إفب ايتطًع إفب َا ٚضا٤ ايطبٝع١; ٚخهع نٌ دع٤ َٓٗا ٚنٌ 

اىبعطؾ١ٝ، أضاز ابٔ طؿٌٝ  ١كُٝايَٛنٛع  ًبٚ َعطؾ١ دسٜس٠ أزضنٗا سٞ بسضد١ أٚ بأخط٣ هلصا ايٓٗر.

                                           
 37، فطُٕ املؿدز -90
 . 212سٛ بّ ٙقكاْ، زق٠٘ عاغ٘ز،  -91
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اىبعاضف ايعك١ًٝ اييت تتأت٢ عرب ايُٓبط ايعكًٞ ٚاىبعاضف  ايتٛاؾل بـبعرب ٖصٙ ايكك١ تأنٝس َػأي١ 

تبأٜ ًب ؾ٤ٞ َعطؾ١  إٔ اىبعطؾ١ اىبتشك١ً َٔ ايتذطب١ ٚايُٓبط ايعكًٞ ٫. ١ٚ َٔ ايٛسٞكًايؿطع١ٝ احمل

سـب  ا٭ؾ٬ط١ْٝٛ اسبسٜج١ٛقؿ٘ ايػبب ا٭ٍٚ َؿَٗٛا َػتُسا َٔ َؿّٗٛ اهلل ب ٜهٝـ إفببٌ  !ايٛسٞ

ُْبط١ٜ ٚؾل " .92هلل بأْ٘ َكسض تؿٝض عٓ٘ قٛض ا٭ؾٝا٤ نُا ٜؿٝض ايٓٛض َٔ ايؿُؼاٜكـ 

ٚإٔ  ،ٚدٛز ؾاعٌ طبتاض ًب غا١ٜ ايهُاٍ ٚؾٛم ايهُاٍ ؽبًل ابٔ طؿٌٝ إفب سـبٚ. 93"ايؿٝض

ايصٟ ٖٛ ًب شات٘ أعُبِ إٔ ٚدٛزٙ َٚٔ ؾعً٘، عًِ  ايؿها٥ٌ ٖٞ َٔ ؾٝض شيو ايؿاعٌ اىبدتاض، َٚٔ

 يًٛدٛز، ايٛدٛز اىبازٟ احملػٛؽ إفب تأٌَ ضٚسٞ صبطز َٚطًل ١عطؾََٓٗا ٚأنٌُ، ٖٚٓا ٜٓتكٌ َٔ 

 .94ايتكٛف ؾًػؿ١إفب  ٞايعًُايٓٗر  ؾًػؿ١ ٚايتشٍٛ َٔ ايطبٝع١ إفب َا ٚضا٥ٗا، َٚٔ
ط ايع٬ق١ بـب اىبٓٗر ايؿًػؿٞ ٚاىبػًو ٚنإ ابٔ طؿٌٝ قس َٗس ًب َكسَت٘ هلصا ايؿها٤ بتكٜٛ

ايكًٛب َٔ خ٬ٍ َجاٍ ؾدل خٴًل أع٢ُ إ٫ أْ٘ ٜتُٝع بؿطط٠ دٝس٠ ٚق٠ٛ اسبسؽ، ْؿأ ًب َس١ٜٓ ٚتعطف 

ٔٻ اهلل عًٝ٘ ٚؾتح بكطٙ،  َٳ ع٢ً َػايهٗا ٚأؾداقٗا ست٢ أقبح َػتػٓٝا عٔ زيٌٝ ٜطؾسٙ، ٚبعس شيو 

، يهٓ٘ سُبٞ بعٜاز٠ ايٛنٛح ٚا٫ْب٬ز ٚايًص٠ ٘ا عُا عطؾؾأقبح مبؿٞ ًب اىبس١ٜٓ ٚمل ػبس أَطا طبتًؿ

ايعُب١ُٝ; ؾشاٍ ايؿ٬غؿ١ ٖٞ ساٍ ٖصا ا٭ع٢ُ ًب َعطؾ١ َػايو اىبس١ٜٓ ٚأؾداقٗا بؿططت٘ اىبُٝع٠ َٚا 

ٔٻ اهلل عًٝ٘ بايبكط، َٚا قاسب شيو َٔ  يسٜ٘ َٔ ق٠ٛ اسبسؽ. ٚساٍ اىبتكٛؾ١ ساٍ ايطدٌ بعس إٔ َ

 ُٝا ؾاٖس. ايٛنٛح ٚايًص٠ ايعُب١ُٝ ؾ

اييت ذبسخ  ٜتأٌَ َهْٛات ايعامل يس٣ سٞ ٖٚٛ َؿطزات ايؿًػؿ١ ٚقهاٜاٖا ربظتًٚب َػري٠ ايبشح 

ٜٚتٓاٍٚ ابٔ طؿٌٝ بتؿكٌٝ آخط َع٢ٓ اسبطن١ ٚتعطٜـ ا٭دػاّ ؾًػؿٝا  ;عٓٗا ايؿ٬غؿ١ نجريا

شسؽ ٚؾٝعٜا٥ٝا، ٚايطٍٛ ٚايعط  ٚايعُل، ٜٚؿطز عرب قؿشات ط١ًٜٛ غطٛضا ٜهُٓٗا ض٩ٜت٘ يً

ٚٚدٛب  ٚاسبٛاؽ، ٜٚتٛقٌ إفب إٔ نٌ دػِ َتٓاٙ ٚضبسخ، ثِ ؼبًٌ اٯضا٤ اىبدتًؿ١ ىبػأي١ قسّ ايعامل

ٜتذاٚظ ٖصٙ اسبكٝك١ إفب ايعؿل ايكًيب ايصٟ ؼبتاز إفب غٓٛات ط١ًٜٛ َٔ ايكطا٠٤ ٚايتعًِٝ ٚ، ٚدٛز اهلل

  .ٚايتأٌَ ٚصباٖس٠ ايصات

كِٝ ازبػٛض بـب ايعًِ ت ١ٝعطؾَدبطب١  "سٞ" ايتذطب١ ايؿهط١ٜ اييت عاؾٗاٚمبهٔ ايكٍٛ: إٕ 

إٔ ؼبٌٝب َٔ خ٬هلا  سٞ اغتطاع; ٚايؿًػؿ١ ٚايتكٛف ٚايؿطٜع١، ع٢ً أغاؽ ٚسس٠ ايػا١ٜ ٚاسبكٝك١

ؾأقبح َتكٛؾًا  ،بهٌ ؾ٤ٞ عٔ ايٛدٛز َٔ أز٢ْ ا٭دػاّ اىباز١ٜ إفب أضق٢ زضدات ايكٛض ايطٚسا١ْٝ

يٓتٝذ١ ذب٫ًٛ ًب ايط١ٜ٩ ٚاىبٓٗر، شيو إٔ اىبٛنٛع ٖٛ ٚناْت ا، عطف اهلل َٔ خ٬ٍ اىبؿاٖس٠ ٚايهؿـ

                                           
 . 213، فطُٕ املؿدز ُِٙعس: -92
دى يف عالٖ، ٗإْ ٓرٖ امل٘دـ٘دات  ُعسٙٞ اهفٚض اإلهلٛ تق٘ي إْ اه٘د٘د كوٕ ؾدز أٗ فاض عّ "ٗادب اه٘د٘د"، ٗٓ٘ اهلل  -93

قد فاقت عّ اهلل ٗفق تساتبٚٞ تبدأ ًّ ٗادب اه٘د٘د األٗي ٗٓ٘ اهلل، ٗتِتٔٛ عِد أدُٟ ًطت٘ٙات اه٘د٘د. ٗأٗي ًّ قاي بٔـرٖ  
  ُٗقؤا عِٕ فالضفٞ املطوٌني، كابّ ضِٚا ٗاهفازابٛ. اهِعسٙٞ، اهفٚوط٘ر اهُٚ٘اُٛ افالطْ٘

 .213، عاغ٘ز  سٛ بّ ٙقعاْ، زق٠٘ ُِٙعس: - 94
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ايصٟ ٜؿط  اىبٓٗر ٚا٭زا٠; ؾعامل اسبؼ تٓاغب٘ اسبٛاؽ، ٚاىبعك٫ٛت ٥٬ُٜٗا ايعكٌ. أَا اشبايل تعافب ؾ٬ 

، بٌ أٜهٶا ؾكٌب ٜكتهٞ اغتبساٍ يٝؼ أزا٠ اىبعطؾ١أَط ٖٚصا  "،يٝؼ نُجً٘ ؾ٤ٞ"٭ْ٘  "ٍب بعًُ٘اؼب"

  َٓٗر اىبعطؾ١.

تًو اسباٍ أٚ ايتذطب١ ايطٚس١ٝ اشباق١ اييت ٜعٝؿٗا ايكًٛب ٜٚسضى ًب ٚنٛح بصا غًو سٞ ٖه

َطنع ايٛعٞ ايػاَٞ  ٢ػُٜأزات٘ ايكًب ايصٟ مبهٔ إٔ نٕٛ  ،كبٝعٖا ٚاخت٬ؾٗا عٔ دباضب٘ ا٭خط٣

٘ قسضت٘ ايكًب ًب ؾًػؿ١ ايتكٛف ي، ٭ٕ أٚ اسباغ١ ايه١ْٝٛ اييت ربتًـ اخت٬ؾًا دٖٛطًٜا عٔ ايعكٌ

ع٢ً إزضاى نٓ٘ ا٭ؾٝا٤، ٚإشا أنا٤ت دٛاْب٘ أْٛاض اىبعطؾ١ ٚاٱمبإ نإ َكسضًا يًٛسٞ اشباق١ 

  .ٚاٱهلاّ

ا٫غتس٫ٍ  ١تٛغٸًَ ،بـب ايؿهط ايُٓبطٟ ٚايصٚم ايعطؾاْٞ تإٔ ؾًػؿ١ ابٔ طؿٌٝ َعد ٛانحَٔ ايٚ

ًب ٖصا إٔ ابٔ طؿٌٝ نٝس َع ايتأ ع٢ً ٚدٛز اسبل قبذُٛع١ َٔ ايرباٖـب ايؿًػؿ١ٝ اىبتساٚي١ ًب عكطٙ;

ؼبُب٢ ٫  يهٓ٘ايؿًٝػٛف ؼبكل ا٫تكاٍ بايعكٌ ايؿعاٍ، ٭ٕ  ;ايؿًػؿ١ ؿهٌ ايتكٛف ع٢ًٜاىبعز 

َػًو ًب  ًكًٛبيتشكل تاييت  ٖٞ ْؿػٗاايػا١ٜ اييت ٜكٌ إيٝٗا ايؿًٝػٛف،  ناْت ٕٚإ ايٝكـب ايكًٛب.ب

ٞټ ٚبصيو أخص  ايعطؾإ. ًب ُْبط اييت ذبسز ٔ أغايٝب اىبعطؾ١ َ اايتكٛف أغًٛب نٕٛايتكٛف، ٌ غبٝس

ٝسإ اسبٝا٠ ايطٚس١ٝ، ٭ٕ ٚضا٤ نٌ ٖصٙ ىب تدطٌٝبايس٣ ايٓؿاٍب ايطٚسٞ عٓس اٱْػإ ٚقبايكًٛب 

 ػُٝٗا اىبعطؾ١ اٱهلا١َٝ. تٖٛ اىبعطؾ١ ايصٚق١ٝ اييت ٜكح  ،َٔ اىبعطؾ١آخط اىبعاضف ٚؾٛقٗا ْٛعًا 

  أقاشرحكمة ان أهوية المعرفةأ 3.  3

َٳٔ ٜتُعٔ ًب قطا٠٤ قك١ سٞ بٔ ٜكُبإ قبا ٜؿهًٗا َٔ ا٭غايٝب ا٭زب١ٝ اييت ٫ ؽبؿ٢  ع٢ً 

ٜتدصٖا ابٔ طؿٌٝ بأْٗا ٚغ١ًٝ ؾ١ٝٓ ىبٓاقؿ١ قه١ٝ ؾًػؿ١ٝ يًٛقٍٛ إفب َا مل ٜػتطع قٛي٘ بػري ٖصا 

ٜٚكح إٔ ْكٍٛ إٕ قك١ سٞ بٔ ٜكُبإ ٖٞ غري٠ شات١ٝ ؾهط١ٜ ٫بٔ طؿٌٝ اغتعاْت بايطَع  ا٭غًٛب.

  ٚايتُجٌٝ يًتُٜٛ٘ ع٢ً ض١ٜ٩ قاسبٗا ايصٟ ٚدس إٔ ٖصا ا٭غًٛب مبهٓ٘ َٔ عط  ض٩ٜت٘ ٚايعط

 بٝػط، ٚػبٓب٘ طباطط عس٠ ٖٛ ًب غ٢ٓ عٓٗا، ٚناْت ضبسق١ ب٘ ًب تًو ا٭قكاع اييت ٖٞ ا٭ْسيؼ. 

 تذبٛيٚؾًػؿ١ٝ، ؾهط١ٜ ضٚسا١ْٝ بسأت دبطب١ ًٚب ٖصا ايؿها٤ ايؿين َجًت دبطب١ سٞ بٔ ٜكُبإ 

بٛاغط١ عرب ألبٛشز اٱْػإ اىبتٛسس خاضز ايعَإ ٚاىبهإ ٚايًػ١ ايجكاؾ١ ٚايسٜٔ، ٚ ،كٛفايتإفب 

ؾهألبا كل ي٘ ساي١ ايتُاٖٞ ًب شات اشبايل. ذب ايٛغا٥ٌ ايربٖا١ْٝ ايتذطٜب١ٝ، ثِ اسبسغ١ٝ اٱؾطاق١ٝ

ٍ عامل َا َٔ خ٬ٍ تٓاٚٚ. ًب مسا٤ ايتكٛف ٠غبٌٝ ايبشح ايؿًػؿٞ عٔ َتابع١ ايػريابٔ طؿٌٝ  كطٳق 

 ًبُا ٜبسٚ ن ٖٚٞ .ؿطق١ٝ"ايٛقٍٛ إفب "اسبه١ُ اىبؾًػؿ١ نؿـ عرب ايصات اىبٓععي١  ٚضا٤ ايطبٝع١

  .ق١ُ اىبعطؾ١ اٱْػا١ْٝ ابٔ طؿٌٝ ضأٟ

ؾاسبه١ُ اىبؿطق١ٝ ٖٞ َٛنٛع ايكك١; ٜٚٴككس بٗا شيو ايٓٛع َٔ ايتكٛف اٱغ٬َٞ اىبتأثط 

بإَهإ إزضاى قٛاْـب ايٛدٛز ٚدٖٛطٙ عرب ع١ًُٝ تأٌَ  با٭ؾ٬ط١ْٝٛ ٚا٭ؾ٬ط١ْٝٛ ازبسٜس٠ ايكا٥ٌ

طٌٜٛ تؿهٞ إفب سبُب١ ايهؿـ ٚايتذًٞ اييت أخص بٗا ايؿهط ايكًٛب. ٚنإ ابٔ غٝٓا قاسب 
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ؾًػؿ١ اٱؾطام بايتُجٌٝ ايطَعٟ ًب ضغايت٘ "سٞ بٔ ٜكُبإ" َٛدٗا ٫بٔ طؿٌٝ بايعٓٛإ ٚا٭مسا٤، ًٚب 

ٍ ايطاَع إفب اىبٛدس اىبطًل اىبرتبع ع٢ً ايعطف، ؾه٬ عٔ إٔ ضس١ً اىبُٓب١َٛ اىبعطؾ١ٝ يٛقـ ايعكٌ ايؿعا

. 95ابٔ غٝٓا زاخٌ ايٓؿؼ ٖٞ شاتٗا ضس١ً سٞ ابٔ طؿٌٝ; ؾه٬ُٖا اضذبٌ بػ١ٝ ا٫تكاٍ باىبٛدس اىبطًل

ٚي٘ . 96ٚنإ ابٔ طؿٌٝ قس أنس اتكاي٘ حبه١ُ اٱؾطام اييت َجًٗا ابٔ غٝٓا٤ بأنجط َٔ خرب

َهٓت٘ َٔ نؿـ َا ٫ ٜٴهؿـ، نُا ًب سسٜج٘ عٔ ساٍ ايػطاب١ اييت تؿري إفب تعابريٙ ايطَع١ٜ اييت 

وبط٠ ايصٍٖٛ سـب تٓتاب نباض اىبتكٛؾ١ أَجاٍ ازبٓٝس ٚاسب٬ز ٚابٔ عطبٞ، ٚقس ذبطز عٔ ايتعابري 

 . 97اييت ضأ٣ ؾٝٗا طعٓا ًب شات اهلل يبٔ مل ذبصقِٗ ايعًّٛ، ٚقايٛا ؾٝٗا بػري ذبكٌٝ
٢ نؿـ ض٩ٜت٘ اٱؾطاق١ٝ بايتًُٝح، ؾكس سطم ع٢ً ايسع٠ٛ إيٝٗا، ٚنُا سطم ابٔ طؿٌٝ عً

ٚتأنٝسٙ اىبتٛاقٌ ع٢ً أْٗا ساي١ عك١ٝ ع٢ً ايٛقـ، ٫ٚ غبٌٝ يًعاضف اىبٓصٌٖ بط١ٜ٩ اسبل إفب ايتعبري 

عٔ اْصٖاي٘ إ٫ كبج٬ٝ، ٖٚسؾ٘ َٔ عط  ض٩ٜت٘، ٚكبجًٝٗا إٔ ػبعٌ اىبطٜس َٓذصبا إيٝٗا ٚدساْٝا 

ٜتكٌ بٗا ايػٗطٚضزٟ ايصٟ ٜٴعطِّف اٱؾطام بأْ٘ "ؾطٚم ا٭ْٛاض ع٢ً ايٓؿؼ حبٝح  . ٖٚٞ ض98١ٜ٩ٚسػٝا

، ٜٚكرتٕ بايهؿـ ايصٟ ٖٛ "َبٗٛض ا٭ْٛاض ايعك١ًٝ ٚىبعاْٗا ٚؾٝهاْٗا 99تٓكطع عٔ َٓاظع١ ايِٖٛ"

ٚؾٝ٘ ٜكٍٛ: إٕ اٱْػإ ٫ ٜعس َٔ سهُا٤ اٱؾطام "َا مل . 100"باٱؾطاقات ع٢ً ا٭ْؿؼ عٓس دبطزٖا

ع٢ً اشبُري٠ اىبكسغ١، َٚا مل ؽبًع ًٜٚبؼ، ؾإٕ ؾا٤ عطز إفب ايٓٛض، ٚإٕ ؾا٤ َبٗط ًب أ١ٜ قٛض٠ ٜطًع 

أضاز". ٜٚٛنح ا٭َط حباٍ اسبسٜس سـب تٓاٍ ايٓاض َٔ طبٝعت٘، ؾتبسٚ قؿاتٗا ؾٝ٘، ٖٚٛ ساٍ ايٓؿؼ "إش 

، ؾتتكٛض اْؿعًت بايٓٛض ٚانتػت يباؽ ايؿطٚم أثطت ٚؾعًت، ؾت٧َٛ ؾٝشكٌ ايؿ٤ٞ ْؿػ٘ بإمبا٥ٗا

 . 101"ؾٝكع ع٢ً سػب تكٛضٖا
سٞ بٔ "قك١ َٚع َا قس ٜبسٚ َٔ ايتٛاؾل بـب ض١ٜ٩ ابٔ طؿٌٝ يٲؾطام ٚتعطٜـ ايػٗطٚضزٟ ي٘، ؾإٕ 

، بُٝٓٗا قٌ ٜػتُس أغاغ٘ َٔ ٚسس٠ اسبكٝك١ٚ ٖٛٚ ،سًك١ ٚقٌ بـب ايؿًػؿ١ ٚايتكٛف كبجٌ "ٜكُبإ

                                           
 . 61 ،اهلل إبسآٍٚ آفاق عسبٌِٚٞٙعس: سٛ ابّ ٙقعاْ ضريٝ ذاتٚٞ البّ طفٚى، د. عبد -95
 .23، 22، 18، 16، 13 ِٙعس: سٛ بّ ٙقعاْ، ًجال: -96
 املؿدزًّٗ ذهم ق٘ي بعكٍٔ: "ضبشاُٛ ًا أععٍ غأُٛ" ٗق٘ي آخس: "أُا احلق"، ٗكرا: " هٚظ يف اهج٘ب إال اهلل". ُِٙعس: ) -97
 ( 14، فطُٕ
 . 62اهلل إبسآٍٚ آفاق عسبٚٞ، سٛ ابّ ٙقعاْ ضريٝ ذاتٚٞ البّ طفٚى، د. عبد 98
زضاهٞ "كوٌات اهؿ٘فٚٞ"، غٔاب اهـدّٙ اهطـٔسٗزدٜ، حتقٚـق د. سطـّ عوـٛ عاؾـٛ، دلوـٞ ًعٔـد املدط٘طـات اهعسبٚـٞ،            -99

  (65املؿادز،  ، ٗ )ثبت60ؿدز ضابق، . )ٗفق ًا دا١ يف آفاق عسبٚٞ، 183ًَ، ف1984، 1، ز28ًر:
ّ طفٚـى،  . )كٌا دا١ يف سٛ ابّ ٙقعاْ ضـريٝ ذاتٚـٞ البـ   33، 1945اهطٔسٗدٜ، ضاًٛ اهلٚاهٛ، داز املعازر، اهقآسٝ،  -100

  (60آفاق عسبٚٞ، ًؿدز ضابق، 
ٝ . )سٛ ابّ ٙقعاْ ضري1/195، 1945يف احللٌٞ اإلهلٚٞ، اهطٔسٗزدٜ، بعِاٙٞ ِٓسٜ ك٘زبني، ًطبعٞ املعازر، اضتِب٘ي،  -101

  (.60ذاتٚٞ البّ طفٚى، ًؿدز ضابق. 
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ٝٶٸا َٗس ايططٜل ٱعُاٍ ايعكٌ ًب  بسأ "سٞ". ؾاىبٓطًل ايؿهطٟ يـٓطًكاتٚتسعُ٘ ٚسس٠ اىب سػٝٶٸا طبٝع

ؾام آ، يٝٓؿتح ع٢ً اٱهل١ٝ ايه١ْٛٓٝعٔ  ٜتػا٤ٍغطعإ َا ذبٍٛ إفب َٛقـ ؾًػؿٞ  َػا٤ي١ ايٛدٛز،

  غًٛى ايعطؾإ.إفب َٓ٘  طٳبٳَٔ خ٬ٍ ايعكٌ ايصٟ عٳ ٛدٛزاتَكاضب١ اىب، ٚايتكٛف ًب سبُب١ ا٫تكاٍ باسبل

َتعاي١ٝ َٚؿاضق١ سبٛاغٗا،  اشاتبكؿت٘ بٌ  ًا،صبطز ًانٝاْْٛ٘ ٘ نايصات ٫ تسضى اٱيٝتهح إٔ ؾ

بصيو تهتٌُ ايب١ٝٓ اهلط١َٝ يًٛدٛز، سٝح ظبس ًب ايكاعس٠ َٛدٛزات َاز١ٜ ؼبهُٗا ازبػس، ًٚب ٚ

ايك١ُ ايصات اسبك١، ٖٚٞ ضٚح حبت١، ٚبـب ا٫ثٓـب ايصات اييت ٫ تػتطٝع إٔ تتدًل َٔ ؾطٚطٗا 

ؾٝ٘ أثط ايكٓع١،  ٜٚط٤٣ َٔ ا٭ؾٝا٤ إ٫ بكطٙ ع٢ً ؾٜٞكع  ال; إش "ت اٱهل١ٝايؿٝعٜك١ٝ يتصٚب ًب ايصا

ؾٝٓتكٌ بؿهطٙ ع٢ً ايؿٛض إفب ايكاْع ٜٚرتى اىبكٓٛع ست٢ أؾتس ؾٛق٘ إيٝ٘، ٚاْععر قًب٘ بايه١ًٝ عٔ 

 . 102"اىبعكٍٛ ٚتعًل بايعامل ا٭ضؾع احملػٛؽ،ا٭ز٢ْ  ايعامل
ٌٸ ٚأع٢ً: ٬سِب إٔ يؿُب١ ايصات ًب ايكك١ مل تطز إ٫ٜ "َٚا  َع ٚعٞ ايصات بهطٚض٠ ايؿٓا٤ ًب شات أد

 .ظاٍ ٜكتكط ع٢ً ايػهٕٛ ًب قكط َػاضت٘ َططقا غانا بكطٙ َعطنا عٔ نبٝع احملػٛغات ٚايك٣ٛ ..

ًٚب خ٬ٍ ؾس٠ صباٖست٘ ٖصٙ ضقبا ناْت تػٝب عٔ شنطٙ ٚؾهطٙ نبٝع ايصٚات إ٫ شات٘، ؾإْٗا ناْت 

اٖس٠ اىبٛدٛز ا٭ٍٚ اسبل ايٛادب ايٛدٛز... َٚاظاٍ ٜطًب ايؿٓا٤ عٔ ٫ تػٝب عٓ٘ ًب ٚقت اغتػطاق٘ قبؿ

ْؿػ٘ ٚاٱخ٬م ًب َؿاٖس٠ اسبل ست٢ تأت٢ ي٘ شيو ٚغابت عٔ شنطٙ ٚؾهطٙ ايػُاٚات ٚا٭ض  َٚا 

ٚغابت شات٘ ًب نب١ً تًو ايصٚات ٚت٬ؾ٢ ايهٌ ٚقاض ٖبا٤ َٓجٛضا، ٚمل ٜبل إ٫ ايٛاسس اسبل  .بُٝٓٗا..

  .103"ايٛدٛز اىبٛدٛز ايجابت
ا بايؿٓا٤ ٚايت٬ؾٞ ا غبٌٝ يبًٛغٗا إيًَّب ايًشُب١ اييت تهتؿـ ؾٝٗا ايصات اىبعطؾ١ اسبك١، تهتؿـ أيَّٚ

شاى إٔ ايت٬ؾٞ ًب ايصات اٱهل١ٝ ٫  ،ؾٝٗا، ؾٝهٕٛ أٍٚ َا تكطضٙ ٖٛ ايععي١ ٚاشب٠ًٛ بٓؿػٗا ًب َػاض٠

نتؿا٤ بكها٤ سادات ازبػس ايهطٚض١ٜ ٜؿرتٍب ايععي١ عٔ ايبؿط ؾشػب، بٌ عٔ بك١ٝ اىبٛدٛزات ٚا٫

عٓسَا أؾام َٔ ساي٘ تًو اييت ٖٞ ؾب١ٗٝ بايػهط خطط بباي٘ أْ٘ ٫ شات ي٘ ٜػاٜط بٗا شات ٚ"ايبشت١. 

قبٓعي١ ْٛض ايؿُؼ ٖٛ ؾ٤ٞ إ٫ شات اسبل ٚ ١بٌ يٝؼ مث ،اسبل تعافب، ٚإٔ سكٝك١ شات٘ ٖٞ شات اسبل

بصيو ؾكٌب، ٚ َا ًٜبح إٔ ٜؿ٢ٓ ًب ايصات اٱهل١ٝ،ٚ .104ٗا"ايصٟ ٜكع ع٢ً ا٭دػاّ ايهجٝؿ١ ؾرتاٙ ُٜبٗط ؾٝ

 ٜكبح اىبطًل ْٛضا ُٜبٗط ًب ايصات.

 ٪نس أَطاإ٫ بؿٓا٥ٗا ٚشٚباْٗا ًب ايصات اٱهل١ٝ، ٖٚٛ َا ًٜب قك١ ابٔ طؿٌٝ ٫ تتشكل ايصات  :إشٕ

طًل، َٚٓت١ٝٗ َؿطٚط١ َٔ سٝح ايبس٤ ايٛعٞ باىب عاؾٗا سٞ بٔ ٜكُبإ"ايتذطب١ اييت  ا كبجٌ ًب إٔدٖٛطٜ

ٖٚٛ أَط دعٌ َٓعي١ اٱْػإ شات ٚنع َؿاضقٞ، إش نٝـ  .َٔ سٝح اىبكري إفب ايؿٓا٤ ًب شات اىبطًل

                                           
 61سٛ بّ ٙقعاْ،  -102
 . 78، فطُٕ املؿدز -103
 .79، فطُٕ املؿدز -104
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؟ ٚنٝـ ذبٛيت دبطب١ َبٗٛض ايٛعٞ بايصات إفب َبٗٛض اهلل ٥ٗاٜتشٍٛ ايٛعٞ بايصات إفب ٚعٞ بهطٚض٠ إؾٓا

 . ؟"ٗا ؾٝ٘ت٬ؾٝٚ

يًٛعٞ باهلل، ٚبصيو تٴًػ٢ ٚدٛز  ٚغ١ًٝٔ غ٣ٛ ايصات ٚٚعٝٗا بايٛدٛز، مل ته مساتإٔ ٖٚصا ٜعين 

َٔ َكَٛاتٗا ايعك١ًٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايٓكس  ٖاصات اٱهل١ٝ، ٚدبطزايخاضز غعٝٗا يًؿٓا٤ ًب اٱْػا١ْٝ ايصات 

  .ٚايتػا٩ٍ

إ٫ بؿٓا٥ٗا ًب ايصات اٱهل١ٝ، ٖٚٛ َا ٜ٪نس إٔ ٫ تط٣ هلا ٚدٛزًا ايصات ًب قك١ ابٔ طؿٌٝ ٚعًٝ٘; ؾإٕ 

َؿطٚط١ َٔ سٝح ايبس٤ ايٛعٞ باىبطًل، َٚٔ سٝح ناْت دبطب١ ييت عاؾٗا سٞ بٔ ٜكُبإ ايتذطب١ ا

، إش نٝـ ٜتشٍٛ ايٛعٞ بايصات إفب تػا٩ٍٛنع َ صات ًباىبكري ايؿٓا٤ ًب شات اىبطًل. ٖٚٛ أَط دعٌ اي

  105؟ٚعٞ بهطٚض٠ إؾٓا٥ٗا؟ ٚنٝـ ذبٛيت دبطب١ َبٗٛض ايٛعٞ بايصات إفب َبٗٛض اهلل ٚت٬ؾٝٗا ؾٝ٘
يتؿري إفب إٔ ٚعٝٗا بصاتٗا ٖٛ َٓطًل ايصات ٚٚعٝٗا بايٛدٛز، ُٝٝا٤ غ ايؿها٤ تؿهًتٖصا  ًبٚ

 نٌ حبح َعطًب ، ٚدبطزٖصٙ ايػا١ٜخاضز  ٖابصيو ٚدٛزيتًػٞ  َٚٔ مث١ ايصٚبإ ًب شات٘، باهلل، يًٛعٞ

ت اىبطًل ٚإزضاى إشا مل ٜهٔ غا١ٜ ايصات ؾٝ٘ ٚعٝا ًب شا َٔ َكَٛات٘ ايعك١ًٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايٓكس ٚايتػا٩ٍ

 .غٴبٌ ايصٚبإ ؾٝٗا
 الخاتمة:

٫ تعطف شاتٗا إ٫ بػريٖا، ٫ٚ  اسبسٜح عٔ غُٝٝا٤ ايصات ًب قك١ سٞ بٔ ٜكِب، سسٜح عٔ شاتٺ

ًٚب َطًل إضاز٠ إهل١ٝ تٓتُبط سًٍٛ ايصات ًب ْٛضٖا. ًٚب  ،غ٣ٛ زاخٌ أغٛاض اجملتُع تٗاتتشكل غريٚض

ٝس بٓا٤ ؾًػؿت٘ ًب يػ١ أزب١ٝ اغتٛعبت َا أضازٙ ٚقسَت ع٬ُ ٜؿإٔ غتطاع ابٔ طؿٌٝ اإطاض ٖصٙ ايط١ٜ٩ 

 س بايتايٞ:ضا٥سا ًب ْٛع٘ َٚٛنٛع٘; ٜ٪نس شيو َا خًكت إيٝ٘ ٖصٙ ايكطا٠٤ ٚدبػٻ

مسا٤ ايٛاضز٠ ًب أخص عٓٛإ ايٓل َسي٫ٛت ضَع١ٜ َتها١ًَ َٚتآيؿ١ َع غريٖا َٔ ضَعٜات ا٭ -

  .ايكك١
  ًب بٓا٤ ايتٛاقٌ َع اٯخط َػتجُطا َعاضؾ٘ اىبتٓٛع١. ؾهًت َكس١َ ايٓل اغرتاتٝذ١ٝ ابٔ طؿٌٝ -

تهُٔ تأقٌٝ ايصات ع٬َات ذبٌُ غُٝٝا٤ اىبعطؾ١ ايع١ًُٝ، ٚتٓاقٗا َع ايؿًػؿات اىباز١ٜ  -

 ٚاٱغ١َٝ٬ ٚاٱمبإ بايػٝبٝات، ٚاْتػاب ايصات جملتُع قسَٗا ًب تٓام َكسؽ. 

ؿٌٝ، َبٗط ؾٝٗا ؾاضسا ىبٛنٛع ؾًػؿٞ قسّ ايٓل قٛض٠ َٔ اسبٛاض ايؿهطٟ ايكا٥ِ ًب عكط ابٔ ط -

 ٜط٣ َٔ خ٬ي٘ ًب أغطاض اسبه١ُ اىبؿطق١ٝ ططٜل اىبعطؾ١ ايها١ًَ.

                                           
اهفلس، اهل٘ٙت، اهعٔ٘ز ٗاهتالغٛ: اهلػف عّ ًِصهٞ اإلُطاْ يف زضاهٞ سٛ ابّ ٙقعاْ البّ طفٚى، عبد اهسمحّ اهتوٚوٛ، عامل  -105

 .71، 2005، 4اهعدد 
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ساٚيت ايصات ايؿطز١ٜ إٔ تؿط َٔ قٝٛز ازبُاع١ إفب ؾها٤ ا٫ْععاٍ، ؾًِ دبس شاتٗا إ٫ بؿطع١ٝ  -

ًٍٛ ًب ازبُاع١، ٚمل ٜكسّ َػاض اْؿكاٍ ايصات غ٣ٛ شات َعرب٠ عٔ طبطز ؾًػؿٞ ؼبكل ضغب١ اسب

  .ايصات ٚٚعٝٗا بايٛدٛز ٚغ١ًٝ يًٛعٞ باهلل إش َجًت شات اهلل.
َعز ابٔ طؿٌٝ بـب ايؿهط ايؿًػؿٞ ٚايؿًػؿ١ ايكٛؾ١ٝ، ٚبسا ٚانشا تؿهًٝ٘ ايتكٛف ع٢ً  -

 ايؿًػؿ١. 

ٞټ بٔ ٜكُبإ قٓاعا قككٝا ضَعٜا ىبُٓب١َٛ َؿاِٖٝ ايؿًػؿ١ اٱ - ٌٻ س ؾطاق١ٝ دبػس بايتٛاؾل ايسقٝل َج

 قٌ إيٝ٘ سٞ ٜكُبإ َٚؿاِٖٝ اسبٝا٠ ٚايهٕٛ ٚاهلل نُا قاٍ بٗا ا٫ؾطاقٕٝٛ.بـب َا تٛ

مل تهٔ قك١ سٞ بٔ ٜكُبإ قك١ اىبعطؾ١ ايبؿط١ٜ، بٌ غري٠ شات١ٝ يٛعٞ ايطبٝب ايعامل ايصٟ ٜٓٗٞ  -

ضسًت٘ ايؿهط١ٜ بايتشٍٛ عٔ ايعًّٛ ايعك١ًٝ ؾٝػكطٗا ناؾ١ سبػاب سكٝك١ ٚاسس٠، ٖٞ اسبكٝك١ 

 .ايكٛؾ١ٝ
 مصادر والمراجع:قائمة ال
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