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 امَؼس كىاعد
 

 منيعاًي وفلا  جَؼس اميصنت امدزاطاث واألوزاق امبحريت فٍ ىصاالث امعنىو االٍظاٍيت و االشحياعيت ، و ذمك 

 اميساشع جكىٌ أٌ عنى وامحىذٌم وامدكت اميىكىعيت وهى األكاديييت امدوزياث فٍ بها اميعيىل  امعنييت

 . Footnote““  بَظاو

 جَؼس اميصنت اميلاالث بامنغت امعسبيت ،امفسنظيت ،االٍصنزييت. 

  ًسفم امكاجب ىع اميادة اميسطنت طية ذاجيت ىخحـسة جحليُ اخلنفيت امحعنيييت واخلربة امظابلت وأبسش األعيال
 .اميَؼىزة

 ٌوفلا محىشهاث اميصنت أكاديييت زؤيت ىصنت فٍ منَؼس أعدث كد اميلدىت اميىاد  ًصب أٌ جكى  . 

  جيٌع اميىاد اميسطنت جسطه ئمى امححكيً وجنزتو اميصنت وامكاجب بلبىل كساز جلَت امححكيً وفٍ حال كبىل

 بلساز ئخطازه ىُ  اميادة منَؼس ىع ئدخال جعديالث ينزتو امكاجب باشساء امحعديالث اميطنىبت خالل اميدة اميحددة
 .َتامنص

 الث جحسيسيت فٍ امَف حظب ىلحلياث امَؼس بيا ال ًخه بأطنىب امكاجب أو األفكاز جعدي امححسيس هٌئت  جصسي
 .األطاطيت فٍ امَف

 امَؼس اخلاؿت باميىاد اميَؼىزة ىحفىظت بيا فٍ ذمك ئعادة ٍؼسها فٍ ىىكعها االمكرتوٍٍ أو فٍ  حلىق
 .اإلؿدازاث ويظيح باالكحباض ىَها ىع ىساعاة األؿىل اميحعازف عنٌها فٍ االكحباض وجىذٌم اميـادز

   ه جبعا محطىزاث األحداد جحدد هٌئت جحسيس اميصنت خطت امعيه فٍ كه عدد خالل األػهس امرالذت امظابلت مـدوز

 إلعداد ىكحىب  وامللايا ىع االعحياد عنى امحكنيفاث اميباػسة كيا يظعدٍا أٌ ٍحنلى أي ىلرتحاث ػفىيت أو
كىعاث بعد امَلاغ ىع ىظإومٍ األكظاو حىل امؼكه اميى ئعداد يحً أٌ عنى اميصنت فٍ ىىكىعاث

  .واميليىٌ اميحعنم بها

 ىزكت األومى امعَىاٌ امكاىه منيلال، اطً امباحز وزتبحه امعنييت اميإطظت امحابع اميلاالث األكاديييت جحليُ ام
بامنغحني امهاجف ، امعَىاٌ االمكرتوٍٍ وىنخـني منيىكىع فٍ حدود ىأجٍ كنيت  (كظً، كنيت وشاىعت)مها 

 امعسبيت و اإلٍصنزييت .

  اإلٍصنزييت .ًسفم ىنخف امدزاطت  بأزبع كنياث ىفحاحيت  بامنغحني امعسبيت و 

 جكحب اميادة امعنييت امعسبيت بخط ىُ ٍىع Sakkal Majalla  ٍلطت بني األططس، امعَىاٌ  11بيظافت  11ىلاطه
، أىا امفسنظيت أو االٍكنزييت Sakkal Majalla 16Gras ، امعَاوًُ امفسعيتSakkal Majalla  18 Gras امسئيظٍ

 .12ىلاطه  Times New Roman فحلدو بخط ىُ ٍىع

 1.21، أطفه امىزكت 1.1، زأض امىزكت 02، يظاز 02، ييني 02، أطفه 02اىؽ امـفحت جكىٌ كيا ينٍ: أعنى هى. 



  ،ًسكً امحهييؽ واإلحاالث بطسيلت أكاديييت فٍ آخس اميلال بامرتتيب امحامٍ: اميإمف: عَىاٌ امكحاب أو اميلال
 .حتعَىاٌ اميصنت أو امينحلى، امَاػس، امبند، امظَت، امطبعت وامـف

 جعرب اميلاىني امىازدة فٍ اميلال عنى أؿحابها وال جيره جىشه اميصنت واميسكص 
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 امكنيت اإلفححاحيت

ىُ صادس امعدد امظع بني أيادي امزىيالث و امزىالء امباحثني  ججحشسف هٌئت جحسيس  ىجنت زؤيت أكاديييت أٌ         
 ، ئذ يأجٍ هرا امعدد  عنى غساز شابقيه طيُ  زؤيت واطحت 2222  حزيساٌ -ى ٌٍىًزؤيت أكاديييت مشهس ىجنت 

جشجٌع اإلبداع امفكسي واجلىدة فٍ امحقديً؛ مَظع  برمك بني أيادي امباحثني أفظه ٍحى  فاق  امصاعٍ أميسكز  
نت ىجعحيد جئذ  ،جحياعيت بكافت ىياديَها ٍصاٍيت واإلىزاث اميصحجدة بيجاالث امعنىو اإلامبحىث اميت جعاجل امحط

امدزاشاث فٍ جقٌيً اميعاًري امعنييت اميحبعت و اميصحقس عنٌها  فٍ ئٍحقائها مندزاشاث  عنى  زؤيت أكاديييت 
  .األكاديييت 

امحيسداث امعيساٍيت واميجاميت  وئعادة اإلٍحاج امثقافٍ بامداز حىل دزاشت جظيُ  امعدد  فٍ هرا امصدد         
امقساءة احلداثيت منصَت امَبىيت  حىل  دزاشت جعحرب ىُ أهً ىىاطٌع امصاعت"، كيا اححىي امعدد عنى    امبيظاء 

اخلسيطت اجلغسافيت بني األهييت امعنييت وامرتبىيت وجعدد صعىباث دزاشت عُ  أيظاامعدد  جظيُ  ،.عسض وٍقد
 ،  هرا امى جاٍب دزاشاث أخسي ىهيت. اشحثيازها

وبدعً وجعاوٌ ىُ امصادة وامصيداث أعظاء امهٌئت امعنييت فٍ األخري، ٍإكد أٍه بحىفٌق ىُ هللا عز وجه،   
االشحشازيت اميىقسة، جً ئصداز هرا امعدد، ومرا ٍجدد امشكس وامحقدًس منهٌئت امححكيييت واالشحشازيت منيجنت 
عنى ىجهىداجهً فٍ ئخساج هرا امعدد، وٍفض امشكس ىىصىل مهٌئت امحدقٌق امنغىي، وعنيه شحعيه أشسة 

شجٌع اإلبداع امفكسي واجلىدة فٍ امحقديً، ئذ شَحاول جقديً أفظه امبحىث، كيا شَظع بني اميجنت عنى ج
أيدًكً أحدث ىنخصاث امدزاشاث األكاديييت واميإمفاث امعنييت، وخحاىا ٍحيىن جنقٍ جىجٌهاجكً منيجنت 

 .ي شيصهً أكيد فٍ جطىًسها وامسقٍ بها ٍحى األفظه0وجقٌييكً امدائً امر

 امححسيس  زئيض                                                                                                                                                                                                               

 ٍرًــــــــس حـــاىــــدد.                                                                                                                                                                                                             
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 اإلنتاج الثقافي بالدار البيضاء: حالة مقاطعة موالي رشيد إعادةو عمرانية والمجالية التمردات ال
 

  1   صاحل الدين زهليد.   
 ملخص :

جشكل الحمردات العمرانية واملجالية في مدينة الددا  اليياداأ د دد د ادت الحتددياتك ونلدال مدي مدال ايدا  ال دا نة 

بدددالحمرد  ادددد  املجدددال املقبددددد لدددع مددددي ايدددل الدولددددةك  اددددت ل دددداذ جبي ددددتات فدددي ال دددد ي واملجدددا ت العم ميددددة   دددد  

الامحيددا ات  ي ثتدداول اليتدد  فددي الحعددا   بدد  منظدد   ا ااقدداع. رعحاددت مملجدد   املجددال اإلاعدداا مددي بدد   اإلاملددا يا ال دد

ك وبدد   املجددال الددت  اامددد ال ددا نة بج ددادا لنحاهددع. ثتدداول  ددت  الد ا ددة ااقدد   فددي  ددتا العم ميددة ليئي ددة ال ددتا 

ك ومدا ثملدر   ر األ املخددات اإلا دوولة  دي الحمدردات العمرانيدة الحنااض املجاليك  ات ثقديا ثتليل    ي مجالي

 انعكا ات  ا  م ح ى الحمثات الاهحما ية للمجال. ت  العملية مي 

: املجددال اإلاعددااك الحمددردات العمرانيددة واملجاليددةك املجددال اإلاددد ضك الحلبدديد ااخاددر ك الحمددثات الكلماا ثملاإلاتاا ج ذ

 الاهحما ية.

 

Urban and spatial rebellions and cultural reproduction in Casablanca            

    the case of the municipality of Moulay Rachid 

 

 

Abstract : 

 The urban and spatial rebellions in Casablanca constitute one of the biggest challenges, 

through the residents revolting against the planned space, by making changes in housing and 

public spaces according to their own perspective. The concept of the lived space is among the 

concepts that  attempt to investigate the conflict between the public choices to prepare the 

territory, and the space that the inhabitants reproduced. This study attempts to delve into this 

spatial contradiction, by presenting a sociological analysis that questions the determinants 

responsible for urban rebellions. 

 

Keywords: lived space, urban and spatial rebellions, perceived space, urban planning, social 

representations. 
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ملع ممل.جقذًم1

شددكلد  ددن ات ال ددحونيات وال دديعيايات مددي القددر  اإلاالددغي بالا ددية لوجبراهيددا ه ددتا ثتدد ل م ئ ددي وه ددر ك لن ددت 

الحتدددددددد  ت ال ددددددددي شددددددددجد ا العددددددددالا للدددددددد  ثتيدددددددد   الا حمامددددددددات اليتثيددددددددةك وهعلجددددددددا ثن دددددددد   دددددددد ل لشددددددددكا ت الع ددددددددر 

ك هظجرت مملا يا م حتدرة  ا  هدول د مدال بتد  ااجبدراهي  . مدي بي ئداك ثلدال ال دي ثرث د   اد  ال   ي مجالية

ثند ج  دت  ال  ادة اليتثيدة  دمي برادربمدات هبراهيدة مدا دعدد ااخداردة  الحمثات الرم ية للمجال وألاما ي واإلاد .

ا بددددة املجاليددددة و نايددددر الحمل دددد تك )ااجبراهيددددة النقديددددة وااجبراهيددددة ؤلان دددديةنك وال ددددي  اولددددد ثن  دددد  م ددددح يات اإلاق

انبااددا مدددي ألادعددداد الاهحما يددة والحمدددثات والح ددد  اتك ويددد   للدد  لبدددرا  الحملا دددل بدد   ؤلان دددا  واملجدددالك ود ا دددة 

 ال اا   ما رعوشع ؤلان ا ك ولوس  ما    مملرو   ليع.

يدة ومعداودا ؤلانحداج الاهحمدا ي املجال/ثحمت   الد ا ة  ما    واضح مي مال العند ا   د ل الحمدردات العمرانيدة 

والثقددددافي. و عحاددددت مملجدددد   املجددددال اإلاعدددداا اإلانيثددددج مددددي الثاريددددة املجاليددددة )املجددددال املقبددددد واملجددددال اإلاددددد ض واملجددددال 

  د ت الد ا دات اإلارثيبدة باملجدال  اإلاعاان مي ب   د ا اإلاملا يا اإلاعاتا وااخاملة إلااام   ؤلانحاج ومعاودا ؤلانحداج.

والاهحمدا ي لنن دا ك مدي مددال جعميدج النظدر فدي الانبيا دات المل ريدة لنن دا  ثجددا   ال هددان عدد اإلاعداا  اد  الي

اإلاما  دددات الي ميدددة اإلاحمثلدددة ن نيدددا  مجالدددع ااقددداعك والنظدددر فدددي القددديا العاإلامليدددة ال دددي ثدددربد ؤلان دددا  با مدددا ي  ادددت

  رد  ا  املجال.و قليا. باإل اهة لل  النظر للمجال اإلاعاا الت  د يد لنحاهع بملعل الحم

ثأ و ددا  ادد  نلددالك يا ددأ اليدد   د  املجحمدد  الييادداو  رعحاددت مددي املجحمعددات ال ددي د  ددد مجالجددا اإلاعدداا اإلاحم دد  

بددالحملرد والحندد ل والحنددااض. هجدد  مددي املجحمعددات ال دددي  ددر  مجالجددا ااجبرافددي مجم  ددة مددي الحعددديات والحمدددردات 

لشكل العا  للعمرا  املجاليك وبالحالي الحمدرد  اد  املجدال املقبدد العمرانيةك مي مال ل داذ جبي تات هت ية في ا

لددع مددي ايددل الدولددة  اددت مو  دداةئا العمرانيددة.  مددا ريددجل دياددا ثملدداوت فددي  دددا الحمددردات املجاليددة بدد   مقاإلاعددات 

هحما يدة اإلار   ومقاإلاعدات الجدام . وجعحادت  دت  ألام دتا مدي د ادت اإلاقاإلاعدات ثمدردا  اد  املجدالك نظدرا لجشاشديئا الا 

والااح دددادية واملجاليدددةك وجعدددد مقاإلاعدددة مددد     شددديد فدددي داندددغد الشدددمال الشدددر ي إلاديندددة الددددا  اليياددداأ مدددي د ادددت 

الشغيأ الت   ونع س  ا  م ح ى الحمدثات املجاليدةك و اد   مدا ا اإلاكدا ك اإلاقاإلاعات ثمردا  ا  العمرا  املجالي. 

خج في اإلاديندة هئدت  املجدا ت الجشدة الجامشدية. وإلاقا بدة اإلا  د ل وم ح ى الشع   با نحماأ لل  اإلادينةك والرغية واا

ؤلاشدددددددددكالية اإلارثيبدددددددددة باملخدددددددددددات اإلا دددددددددوولة  دددددددددي الحمدددددددددردات   دددددددددحتاول الد ا دددددددددة ؤلاهابدددددددددة  ددددددددديدشدددددددددكل م ئ ددددددددديك 

املجاليددددة بمقاإلاعددددة مدددد     شدددديد وانعكا ددددات ثلددددال الحمددددردات  ادددد  م ددددألة الج يددددة والانحمدددداأ واإلا اإلانددددة /العمرانيددددة

 وال إلانية.
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مل.التشض  ث2

ا ثدددأت الد ا دددة و ددد  هر ددديات جعحادددت لهابدددات دوليدددة لنشدددكالية اإلابرو دددةك وادددد هددداأت دعدددد ثقعيدددد نظدددر  محعددددد 

 اإلاقا بات واإلارهعيات والح هجات.

  دا مد ال يا دات ااخادرية  ادت املقببدات والح داميا فدي  جدد الا دحعما  الملرنسدغي فدي ثر دي  مظدا ر 

 .الحنااض املجالي بمدينة الدا  الييااأك وفي لنحاج ثملاوثات    ي مجالية وثمردات  مرانية بمقاإلاعات الجام 

    حجدددا الملدددا ي ال ي دددت بددد   ثظجدددر اإلاحب دددتات الا ادددرية ال دددي رشدددجد ا املجدددال اإلادددد ض فدددي الشدددكل واإلاادددم

املجال املقبد مي إلار  الدولة واملجال اإلاعاا اإلارغ   هيع مي إلار  ال ا نةك  ما يلحلف  تا اادجا     

 مددا يخيددايي الدد  ي ااجمددا ي وثمددثات ألاهددراد لعمددا ا  الاهحما يددة والااح ددادية.واملخددددات مجم  ددة مددي اإلاحب ددتات 

ك و  د  مك ندات وم  يديات املجدالك وال دي ثلعد  دو ا فدي الحدأر ت املجال   د  مجم  دة مدي العنايدر الثقاهيدة

   ا  ثيايي املجال اإلاعاا.

مل.أهم تملالبدثمل3

 ث مي د مية  ت  الد ا ة في متاولة ج ليد الا أ  ا  دعض القاايا ألا ا ية مي بي ئا: 

  ويددف وجيددقيف وثمل دد ت وثتليددل الحمددردات العمرانيددة املجاليددة مددي منظدد    يملدد  ر ددخند  ادد  النظريددات

العلمية اإلا حلجمة مي ها دملة وملببد    ادري   )  دت  لد هياتن و لمداأ اهحمدال )بي دت ب  ديد ن وهبدراهي   )  

 la  ات مادددددددت ان آملددددددد   الح يدددددددل للددددددد  ثدددددددأويJ J BAVOUXالنايدددددددر  وصدوا د يددددددد ها ود  ميددددددد   وبددددددداه  

justification وم ددحايبة مددي ااق  يدديات املخليددةك مددي شددأنئا لغندداأ النقدداا  دد ل م  دد ل الحمددردات العمرانيددة

 واملجال اإلاعاا  ا  اإلا ح ى املخاي. 

  الرغيددددة فددددي هددددحل  خيددددة دمددددرى للحلبدددديد ااخاددددر  الخشددددا   ك والددددت  يأمددددت دعدددد   الا حيددددا  اليعددددد ؤلانسدددددغي

ي املجددالك ونلددال  اددت إلاددرل ه ددرا الدد  ي املجددالي ال ددي هدداأ هئددا ااجبرافددي ألامريكدد  لدوا د و اهيددات و غيددات ؤلان ددا  فدد

يددد ها. ونبمدددل فدددي نلدددال ثر دددي  ه دددرا مملاد دددا د  ثنظددديا املجدددال   يرث ددد  هقدددد  اددد  ألادعددداد اإلااديدددةك بدددل ل  لليعدددد 

ا ا إلاائعيددددة فددددي اليئد ددددة ال هدددددان  والنملسددددغي دو  فددددي  ددددتا الحنظدددديا. د اددددت مددددي نلددددالك يم ددددي لجددددتا اليعددددد د  يلعدددد  ددو 

 الاهحما ية وفي الحنمية ال تابيةك وفي متا بة ظا را الا حقا  الاهحما ي ب   املجا ت. 

ملللذساظتمل:ؤلاط سملاملج ليمل4

  ر مجال الد ا ة في مدينة الددا  اليياداأك وثدا امحيدا  مقاإلاعدة مد     شديد  مجدال للحتقدج وا دحلاع ثا 

الع امدددل فدددي  دددتا الحتديددددك لن هددداأ امحيا  دددا با حيا  دددا منبقدددة ثندددد ج   ددد   النحدددا و. وادددد ثت مدددد مجم  دددة مدددي

 ددددددمي  ددددددام  مدينددددددة الدددددددا  الييادددددداأك بتم لحددددددع الااح ددددددادية  2نظريددددددة اإلار دددددد  والجددددددام  ل ددددددا  ئا  ددددددم ت دمدددددد   

ثادا والاهحما ية والثقاهية والبيقية واملجاليةك هجت  اإلاقاإلاعة و ما ث ضح د ادا  اإلاندوبيدة ال دامية للحلبديدك 
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موشرات  ليية مي  ي  اإلاعبيات الاهحما ية والديمبراهية والااح اديةك مي اييل ا ثملال ن دية ألاميدة وا ثملدال 

ملال ثاهة ال كانيةك وثملااا اليبالة وثضقا معد ت الملقر والجشاشة وال  ي ال مليحي واإلاحقاد .

مل.ملمىهج تملالبدثمل5

  ا  مر لح  :  ا حمدنا مال  تا اليت   ا  منهج  يمل  يق  

  اإلار لددددة ألاولدددد : و ددددي مر لددددة اإلاا ظددددات ؤلارن غراهيددددة لل ددددل  ات وال تاا ددددات الي ميددددة ل هددددراد فددددي املجددددال

 اإلاد وسك وال ي نئد  مي مالجا لل  ا ح شا  البيائ  الي مية لقاإلاني املجال اإلاد وس. 

  اإلار لدددددة الثانيدددددة: و دددددي مر لدددددة لهدددددراأ اإلاقدددددابات الملرديدددددة مددددد  مجم  دددددة مدددددي ألاهدددددرادك ونلدددددال   ددددد  دعدددددض

  اإلاحب تات واملخددات )ألايل ااجبرافي وألامية وم ح ى الحمد س وال  عية الاهحما ية ون  ية ال  ين.

عداا املج ددد واإلامثدل دو مجددال بلبدد العيندة اإلاد و ددة وااقايدة بد ا ددة الحمدردات العمرانيددة واملجاليدة )املجددال اإلا

 ميت را.  300ل ادا ؤلانحاجن 

مل:ملؤلاط سملالىظشيملللخدل ل6

 ينبلج  تا اليت  مي دعض النظريات الاهحما ية وااجبراهية و ي: 

جعحاددت اليدد   نظريددة املجددال  نددد   ددت  لدد هيات مرهعددا نظريددة لنحدداج وص ددادا لنحدداج املجددال  نددد   ددت  لدد هيات:  -

العلددد   الاهحما يدددةك لن ثتحدددل ألا ددد لة  ددد ل الينددداأ المل دددر  لجدددت  النظريدددة مكاندددا يحجددداو   ه ريدددا يملدددر  نمل دددع  اددد 

ااخدددود ؤلابو ددحم ل هية للحل  ددات اإلاعرهيددة. و،شددكل مدداعك ث مددي د ميددة  ددت  النظريددة فددي اددد ةئا  ادد  الدددمو 

وثتليددددل اإلا ددددا ات  اإلا ئ ددددي للمل ددددات الاهحما يددددة والعن ددددر املجددددالي فددددي نظريددددة م  دددددا وشدددداملةك ممددددا يخدددديل ا ددددخيعا 

 املجالية  ا  ملحلف اإلا ح يات ال يا ية والااح ادية والاهحما ية والثقاهية.

. ثقدد   دت  النظريدة ثمي د ا 3ثو د النظرية بأ  " املجال الاهحما ي    هعل لعمل املجحمعات  اد  البييعدة ألاوليدة" 

ملقبد )مجال اإلاعرهة والعامدات والرمد  نك ومجدال ب   اإلاما  ة املجالية/املجال اإلاد ض وثمثات املجال واملجال ا

الحمثات/املجدال اإلاعدداا )املجدال اإلاحليددل  ادت ال دد   والرمد  نك ممددا ر دمل بج ددادا بنداأ م ددا ات لنحداج املجددال  اددت 

دمددددو لإلاددددا  و ددددياي  ددددتا ؤلانحدددداجك وث  دددديل ديناميددددات الملعددددل اليشددددر  والعنايددددر اإلاو  ددددة لليايددددة ألا ا ددددية لجددددت  

 .4الديناميات

و :  ينما نحتدذ  ي المل ر ؤلانسغي فدي ااجبراهيداك مدي الادرو   5نظرية املجال اإلاعاا  ند د م   هريا -

 Laا حتادا  مملدا يا ةئدحا هئدتا الادتادربا ااجبرافديك دبدر   دت  اإلاملدا يا ثلدال ال دي وظملجدا ا مد   هريمد   فدي  حابدع 

région, espace vécu  مي مال الحأمل في ماامي ئا المل ريةك يحضح ك وفي مجم  ة مي مولملاثع ومقا ثعك  ي  و

مدى م ا محع في الحأ وس والحأييل لد ا ة هبراهيدة دشدرية ثأمدت دعد   الا حيدا   اهيدات وثمدثات ؤلان دا  فدي 

 املجال.
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مل.هخ ئجملالذساظت7

مل:ملالخموضع ثملاإلاك ه تملللخمشداثملالعمشاه تملاملج ل تملبمق طعتملمواليملسؼ ذ1-7

للددد  املجدددال با حيدددا   ه دددة د ا دددية مدددي الملجدددا ؤلان دددان ك  ندددع هعدددل مدددي اإلام دددي لمكانيدددة ثمثيدددل  نظدددر امان يدددل  ددداند

ألاشددددياأ. هااجبراهيددددا فددددي ا حقدددداد  ثل ددددف    ي لدددد ثيك   يم ددددي و  يجدددد  د  ن ددددخثني هعددددل الحدددد إلا   دو الحم ادددد . 

ملجددالي مقا بددة للحم اعددات الحتليددل ا bavoux . مددي هجحددعك ا حاددت بدداه  6هال ددوال ديدديب ر دديج  ددل ألا دد لة ألامددرى 

والحملا ل املجاليك با حيا  ا  ناير ها لدة فدي ال ظدا ف الاهحما يدة. جعبد   approche des localisations اإلاكانية 

 هال وال ديي يتدد  يف يك   ال يف  ما ث      ايدغر. 7مكانا مر  يا لل وال دييب ت  اإلاقا بة 

ددا  مدددي الدددا   ال اددد     ندددد الحم اعدددات اإلاكانيدددة للمجدددا ت ال دددي شدددجدت ثمدددردا وجعدددديا مدددي ايدددل فدددي  دددتا ؤلاإلادددا ك  د

هملجدا النظدا  املجدالي يحبلد  هجدا ال تاببدات الملردك با حيا   د ا و ددا ها لدة فدي الحملدا ات املجاليدة والاهحما يدة. 

  ثنظيمدع وثمي دد  ك بد   ألامددا ي وااجمد   بدد   الحملدا ات اإلاكانيددة وال ظيمليدة واملجاليددة ال ظيمليدة. هأ دداس النظدا   دد

  .8وميدخ  الح  يل

دهضددددغد ثخيدددد  د يدددداأ ود اددددة وشدددد ا ل مقاإلاعددددة مدددد     شدددديد إلادددددا   ثقددددل  ددددي  دددداح   للدددد  ا ددددحلاع مجم  ددددة مددددي 

الحمردات املجالية ال ي إلاردت  ا  املجال وال ي ثظجر للما أك لن د   ناض ثمردات ناثية ثبرد  ا  دعض ألامدا ي 

الدالة  ي ألامرى  ا  مجا ت معاشة      اهيدات ال دا نةك ل دي  نداض يدع بة دامل اإلا ا ي دو العما ات و 

لل لددد ج للددد  ثلدددال اإلانددداإلاجك م  يدددا ود  اليتددد  فدددي اإلانبقدددة اإلاد و دددة ثحلللدددع  ددددا ملددداإلار ويدددع بات ناثجدددة  دددي 

 يدددثع ثتملددأ ال ددا نة. باإل دداهة للدد  يددع بة ال لدد ج للدد  هميدد  اإلا ددا يك ها حملينددا فددي معظددا دإلادد ا  الد ا ددة بمددا 

 د يونا  ات اإلاا ظة ؤلارن غراهية اإلايدانيةك وما ا حلل نا  مي دعض ال    الملاا ية. 

اإلاد  مدددددة بحتريدددددات ميدانيدددددةك ا دددددحبعنا ثت ددددديل مجم  دددددة مدددددي اإلاعبيدددددات  ااقايدددددة   GPSوبا دددددحعمال ثقنيدددددة 

نددد هجا فددي اليدايددة  ادد   بددالحمردات العمرانيددة واملجاليددة الناثجددة  ددي الحعددديات التاثيددة للملددرد ثجددا  مجددال  وشددعك

شددكل ثدد إلاي نقبدد  فددي مريبددةك لح  دديل حجددا الحعددديات ال ددي شددجد ا املجددالك وصظجددا  الملددروي بدد   د يدداأ اإلانبقددة 

   والعااة ب   ن ل ال  ي وحجا الحعديات دو الحمردات املجالية.
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طت:ملالخموضع ثملاإلاك ه تملللخمشداثملاملج ل تملوالعمشاه تملبمق طعتملمواليملسؼ ذ ملخٍش

 
 9191-9102 العململاإلا ذاوي، sasplanet 2019 اإلافذس:ملبشه مج

لخ دددجيل ثمل ددد ت وثتليدددل مريبدددة الحم  دددعات اإلاكانيدددة للحمدددردات العمرانيدددة واملجاليدددة املج ددددا فدددي ال ااددد ك يم دددي 

 ن نيئا بلريبة دما ي دشكال الحنااض والامحا  ب   ؤلان ا  واملجدال. وادد ثرهمدد  دت  الحنااادات  اد  شدكل 

ثمددردات مجاليددة فددي الشددكل واإلااددم   مددي إلاددر  الملددرد الدددا ا اليتدد   ددي ثب  دد  املجددال وهددج م ددااخع ااقايددةك 

 ومي مال ث     النملسغي والاهحما ي ملجالع اإلاعاا. 

اإلاكانيدددة ادجدددا الحمدددردات املجاليدددة التاثيدددة ال دددي جعدددر  لجدددا املجدددالك نشددد ت للددد    قدددراأا دوليدددة اقريبدددة الحم  دددعات

دعددض ألا يدداأ ال ددي جعر ددد دشددكل  ي ددت لحعددديات ناثيددة مددي ايددل ألاهددراد واملجم  دداتك هعادد   ددييل اإلاثددالك ثحم دد  

اليدددة مدددي ايدددل ك وحدددي الملدددال ب ادددتا الحمدددردات املج2و1نوحدددي اإلا ددد تا  6-5-4-3-2-1مجم  دددات مددد     شددديد ال دددد )

ال دكا . ثلهئدا د يدداأ ال د ي ال ددمليحي ال دي جعحاددت فدي معظمجددا جعدديل مجددالي   د  ث دد   مجدال ال دد ي. ويدأج  حددي 

الر مددة )حددي الملددياتن وحددي ب  نا يددل وحدددي الات ددة فددي اإلارثيددة ألام ددتا مددي  يددد  الحمددردات  ادد  املجددال. فددي  دد   جعحادددت 

 2019-2018ود يدداأ ال دد ي اإلابر،دد  الع ددر  اإلاينددي مددال  ددن ات  د يدداأ لاامددات اإلا دد   وهدد  را واإلادينددة ااجديدددا

م  يا اإلاح إلاي في دانغد هن   اإلاقاإلاعة ألاال جعديا وثمردا مي ايدل ال دا نةك بدل  نداض د يداأ  اهظدد  اد  

 نملس ما هاأ بع ث ميا اليئي ة مي معاي ت اليناأ والا حبال دو  د  جعديل. 
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مي   العنايدر القابلدة للعد ل والانددماج وا دحلراج الجيا دل الر و دية لجدا وهدال يق   ااجبراهي   بحمل يال املجال وث

اددراأا رانيددة ثحاددمي ث ددايملات لجددت  . مددي مددال  ددتا البددرلك ا ثأينددا و دد  9 مدد   ألاشددكال وال ظددا ف والددديناميات

  الاشددأا  ددي ألا يدداأ   دد  ن  يددة ال دد ي وثددا ي  لنشدداأ الحددي. يم ددي ااقلدد ع للدد  د  ألا يدداأ ألا اددت ادددما مددي  يدد

اإلاعر ة دشكل  ي ت للحمردات املجاليةك مي اييل مجم  ات م     شيد ال دك وال ي دنشئد في ألايل مي دهل 

ل ددددادا ل ددددكا  ادددداإلاني دو  ال ددددمليل بددددابي ام دددديال  ددددن ات الثمانيايددددات والخ ددددعيايات. و ددددي د يدددداأ ثحاددددمي  دددد ي 

 م يال  يد   ثما . مبر،    ر  ادياك وثاا  ا نة اادمة مي ال  ي ال مليحي بي ا

جعحاددت د يدداأ الملدديات )حددي الر مددةن و،عددض د يدداأ  دد ي العمددا ات )ال دد ي الخشددا    بي  نا يددل وحددي الات ددة و،عددض 

و ددددي د يدددداأ دنشددددئد فددددي معظمجددددا منددددت بدايددددة ألالمليددددة الثالثددددةك وثاددددا  ددددا نة ملحلبددددة  -الحج  ددددات فددددي حددددي اإلا دددد تا ن

 جال مقا نة م  با ي ألا ياأ. دال ثمردا  ا  امل -ومحن  ة ألاي ل ااجبراهية 

نشدددد ت فددددي الح ددددايف الثالدددد  لوقريبددددة اإلاد و ددددة )مريبددددة الحم  ددددعات النقبيددددة للحمددددردات املجاليددددةن للدددد  ديددددنا  

املجدددا ت اإلاعدلدددة مددددي ايدددل ألاهدددراد وااجما دددداتك لن نجدددد مجدددا ت ثددددا جعدددديلجا  غدددرا   دددد نيةك  يددد  يدددحا د يانددددا 

 دددي بنايدددة ا ددددديريةك دو ل ددداهة غرهدددة ران يددددة  اددد    دددبل الينايددددةك دو  ل ددداهة م دددا ة بجاندددد  اإلا ددد ل ثكددد    يددددا ا

ثت يل اإلا ا ات املق  ة للمجدال ألامادر   د  الح دميا للد  غدر  مق دمة بد    دا نة البدابج ال دملايك د  

 جبي ت اإلاشجد العا  لليناية مي مال جعديات ناثية.  

يل ه أ مي ال  ي لل  دما ي للعمل. د ات مي نلال ثا دياا نيجل مجا ت ثا جعديلجا  غرا  مجنيةك لن يحا ثت  

جبي دددت هددد أ  ي دددت مدددي م دددا ة حدددي الملدددال للددد   ددد ي  شددد ا ية يدددمليتية )ه إلايدددةن  ادددت مرا دددل  منيدددة مندددت ثأ دددوس 

اإلاقاإلاعددة.  مددا   ظنددا مجددا ت ثددا جعددديلجا ناثيددا لوخ دد ل  ادد  م ددا ات ماددراأ ل دداهية ثكدد   بجاندد  اإلا دد لك دو 

ل م ددا ات ها غددة و ددد ألا اددةك لحكدد    يددا ا  ددي مددان دماددر ومحددنملس ل ددا نة وهدددت ثكدد   مددي مددال ا ددحبا

 نمل جا مرغمة  ا  ل داذ ظرو   و  د  ي مي ثلال ال ي وهر ا املجال. 

ثملاديددا يقحضددغي الحتليددل املجددالي دعددد ؤلاهابددة  ددي ال ددوال ديدديب ؤلاهابددة  ددي ألا دد لة ألامددرى اإلاند هددة ثتدد  ل ا ددع. و 

املجددالك هيالا ددية إلاملجدد   ؤلانحدداجك  يددج الحتليددل ؤلاشددا ا للدد  مق مددات وشددروا وآليددات لنحدداجللعم ميددات يحبلدد  جعم

هجنع   ي يل ملم ً ا ثماًما و  يحلقى متح ا  ل  باإلهابة  اد  ألا د لة ال دي يبر جدا: "مدي يادحو املجدالب مدانا دندحوب 

ا  بحتريدات ميدانيدة وصهدراأ مقدابات هرديدة ااحضغد و   لهابات لجدت  ألا د لة القيد  10 يف دنحوب إلاانا وإلاي دنحوب

ميت ردددا ادددام ا بحعدددديات وثمدددردات  اددد  11 300مددد  الملدددا ل   فدددي الحمدددردات العمرانيدددةك وادددد شدددملد  دددت  اإلاقدددابات 

املجدددال. ولوخ ددد ل  اددد  اإلاعل مدددةك  اولندددا ببريقدددة لرن غراهيدددة اليتددد  فدددي ثملايددديل ناثيددديئا املجاليدددة بمعظدددا د يددداأ 

 اإلاقاإلاعة. 
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ليدددل الحيايندددات الددد ا دا فدددي ااقريبدددة )مريبدددة الحم  دددعات النقبيدددةن با حتادددا  نظريدددة د مددد   هريمددد   ن ددديئل ثت

ااقايددة باملجددال وال دد  اك لن د  املجددال  يددا ا  ددي يدد  ا جشدديد مددي مددال الح دد   وال ددل ض النملسددغي القددا ا بدد   

جم  دة مدي العنايدر فدي ال دل ض اليشر واملجالك ويحا ثرهمة  ت  العااات مدي مدال املجدال اإلاعداا.  مدا ثدورر م

ؤلان ان  اإلارثيد باملجدال )ال تبيدة والحعلديا والثقاهدة والعمدر وااجداس وااخالدة الاهحما يدة والعا ليدة واليق ديةنك 

 .12وثملر   ت  العناير  ا  ؤلان ا  ي  ا معينة ل ما ي ال ي رعو  ههئا

 ا  املجال  ا  معرهة م ح ى ثمد  جا وم دح ا ا  ا ث  ت اإلاقابات الملردية ال ي دهريد م  الملا ل   اإلاحمرديي

الحعليمددي ون ددية ألاميددة فددي يددمل هجاك وديددلجا ااجبرافددي وال ددي وااجدداس والانحمدداأ الاهحمددا ي واليق ددية والحددا ي  

ااقاع بج دادا لنحداج مجدالجا اإلامثدلك والمل دتا ال منيدة ال دي شديدت ههئدا معظدا الحمدرداتك و اادة ال يا دة بدتلال. 

املقحدا اك  اد  د داس د  ج دا ا   les registresا ثقدديا د دا النحدا و وثييدا  مددى ا ثياإلاجدا باليدجات و نتاول  ن

 ت  ألام دتا فدي هجدا الجيكلدة العامدة للحمدردات العمرانيدةك  مر لدة دولد ك وا دحاحاج اإلام د ات العامدة للمجدال اإلاعداا 

 ية واملجالية في مقاإلاعة م     شيد.  اإلامثلك وال ي مي شأنئا هر  نظرية  امة   ل الحمردات العمران

مل:ملق  طملمعخوىملالخمذسطملوألام تملواسجب طهم ملب لخمشداثملالعمشاه تملواملج ل تمل2-7

ك %20,0513ثي   مي مال الياية الاهحما ية والديمبراهية إلاقاإلاعة م     شيد د  ن ية ألاميدة باإلاقاإلاعدة بلبدد 

. فدي مددا يلدف موشدر م ددح ى الحمدد س هددج  - اد  غددرا  مقاإلاعدة بددي ام ديال و ديد   ثمددا -و دي مدي د اددت الا د  

مقاإلاعددة مدد     شدديد ثحم دد  هئيمنددة ن ددية غ ددت اإلاحمد  دد   ون ددية ال ددا نة ال ددي   ثحعدددى اإلا ددح ى الابحدددائ  بمددا 

. مقا ندددة  دددت  %7والحعلددديا ااجدددام ي  ك%34ك دمدددا اإلا دددح ى ؤلا دددداد  والثدددان   هدددا ثحعددددى ن ددديحع %55مجم  دددع 

الا دد  مددد  بددا ي مقاإلاعدددات اإلادينددة يجعلندددا نشدد ت للددد  د  مقاإلاعددة مددد     شدديد جعدددر  غليددة ن دددية غ ددت اإلاحمد  ددد   

ونو  الحعلدديا الابحدددائ .  مددا جيددجل ددنددى الا دد  ااقايددة بددالحعليا ااجددام ي. هجددل ا ثملددال  ددت  الا دد  لددع  ااددة 

  تا ما  نتاول ال ا    ند  مي مال الحتريات ؤلارن غراهية. مياشرا بالحمردات املجاليةب 

دا  د مدد   هريمددد    ي ددر  اددد  ادد ا العااددة بددد   املخقددج واإلا دددحجي ك وال ددي يجدد  د  ثحم ددد  بالحلقا يددة والثقدددة    لنا  د

 د  فدي معظدا ك هجننا نش ت لل  د  بتثنا اإلايدان  ثم14اإلاحيادلةك م   رو ا ال رامة وؤلااامة العلمية للع   وااقبا 

مرا لددددع بالحعامددددل دشددددكل ثلقددددائ  و ملدددد   مدددد  اإلايتدددد ر  . واددددد دهددددر  ثملر دددد  اإلاقددددابات والحتريددددات ؤلارن غراهيددددة ال ددددي 

     اهياةئا  ا  النحا و آلاثية:دهريد م  ألاهراد التيي ثمردوا  ا  املجال ود در ا بع جب تات ناثية  

مل

مل

مل

مل
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ملوألام تملعىذملالت علينملفيملالخمشداثملالعمشاه تملبمق طعتملمواليملسؼ ذمل:ملمعخوىملالخمذسط1حذولملسقم

تملالعذدملمعخوىملالخمذسطملعذدملاإلاؽ سكينملالحي تملمؤؼشملألام تملاليعبتملاإلائٍو ملاليعبتملاإلائٍو

 غ ت محمد س- 25مل1مواليملسؼ ذمل

 الثان   د ل يع-

 هام ي-

17 

5 

3 

%68 

%20 

%12 

   25مي ديل  15

رعره   القراأا دو 

 ال حابة

%60 

 

 غ ت محمد س- 25مل2مواليملسؼ ذمل

 الثان   د ل يع-

 هام ي-

19 

4 

2 

%76 

%16 

%8 

17 

 

%68 

 

 غ ت محمد س- 25مل3مواليملسؼ ذمل

 الثان   د ل يع-

 هام ي-

21 

4 

0 

%84 

%16 

%0 

18 %72 

 

 غ ت محمد س- 25مل4مواليملسؼ ذمل

 الثان   د ل يع-

 هام ي-

16 

4 

5 

%64 

%16 

%20 

13 %52 

 

 غ ت محمد س- 25مل5مواليملسؼ ذمل

 الثان   د ل يع-

 هام ي-

22 

2 

1 

%88 

%8 

%4 

19 %76 

 

 غ ت محمد س- 25مل6مواليملسؼ ذمل

 الثان   د ل يع-

 هام ي-

18 

7 

0 

%72 

%28 

%0 

16 %64 

 

 غ ت محمد س- 25مل1حيملاإلاعيرةمل

 الثان   د ل يع-

 هام ي-

14 

6 

5 

%56 

%24 

%20 

10 %40 

 

 غ ت محمد س- 25مل2حيملاإلاعيرةمل

 الثان   د ل يع-

 هام ي-

15 

8 

2 

%60 

%32 

%8 

14 %56 

 

ل  غ ت محمد س- 25ملبوسه ٍص

 الثان   د ل يع-

 هام ي-

8 

12 

5 

%32 

%48 

%20 

6 %24 

 

 غ ت محمد س- 25ملحيملالتالح

 الثان   د ل يع-

 هام ي-

18 

7 

0 

%72 

%28 

%0 

14 %77 

 

 غ ت محمد س- 12ملحيملالبركت

 الثان   د ل يع-

 هام ي-

6 

2 

4 

%50 

%16 

%34 

5 %20 

 

أخ  ءملالعكًمل

العؽوائيمل

ملوالفت حي(

 غ ت محمد س- 25

 الثان   د ل يع-

 هام ي-

21 

4 

0 

%84 

%16 

%0 

17 %68 

 

 غ ت محمد س- 13ملحيملالشخمت

 الثان   د ل يع-

 هام ي-

2 

8 

3 

15 

61 

23 

0 0 

      300ملاملجموعمل

مل2121-2119اإلافذس:ملجدٍش ثملم ذاه تملظىتمل
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دباند نحا و الحتريات واإلاقدابات اإلايدانيدة د   دكا  ألا يداأ ال دي  دجلنا  دابقا دنئدا د ادت  ر دة للحمدردات املجاليدة 

وحي الملال وال  ي ال مليحين جعر  ا ثملال ن ية  2-1ك حي اإلا  تا 6-5-4-3-2-1)مجم  ات م     شيد ال حة 

%نك فدي  د   د   40عدر  ا ثملدال ن دية ألاميدة )د ادت مدي ن ك  مدا ج250هردا مدي ديدل  181% )72غ ت اإلاحمد       

ألا ياأ ال ي  رهد الة الحمردات املجالية )حي ب  نا يل وحي الات ة وحي الر مةن ثحم د  با ثملدال م دح يات الحمدد س 

 )م ح ى مرثمل  مي الحعليا الثان   وااجدام ين وانلملدا  معددل ألاميدة مقا ندة مد  بدا ي ألا يداأ. و دعحنا الحتريدات

 اإلايدانية دما  ا حاحاج ميدان  مجا و   ا ثياا م ح ى الحمد س وألامية بالحمردات املجالية.

يمل ر انلملا  م ح ى الحمد س وا ثملال ن ية ألامية  ند اإلاحمرديي  ا  املجال بك   اإلاقاإلاعة فدي ألايدل   د  

لحأ يدد  ليدع فدي الحتريدات اإلايدانيدة. ؤلا  اأ ألام ت ثحم   با ثملال ألامية وانلملدا  م دح ى الحمدد سك و د  مدا ثدا ا

 ما د   ت  المل ة ثحم   دبيدا  و دي مجدالي ر دا ا فدي ااخملداا  اد  املجدال  مدا  د  ملبدد لدعك و د  مدا يا دأ مدي 

مال ثدن  القديا ألاماايدة املجاليدةك هكدل جعدديل فدي املجدال   يدحا ل  بميا  دة  د   ال دلبة )اإلاقدد ن. ث اإلادو  دتا 

ا ر الرش ا والمل اد م  الملا ل في ل دادا لنحداج املجدال  دا ا فدي ا ثملدال ن دية الحعدديل املجدالي ألام ت مي مال مظ

 نددد  ددت  المل ددة. وهئددتا يكدد   الملددرد اإلاحمددرد  ادد  املجددال وال ددلبات املخليددة مددي  نايددر الملددا ل   فددي معدداودا لنحدداج 

 ل    دا ا فدي جعددد مظدا ر الحعددديات املجدال وهدج مدا  د  ناجد  ورقدافي. ديادا ثقداإلا  اإلا ددوخة ااقايدة لجدو أ الملدا

 املجالية.

لملالجغشافيملوالخمشداثملالعمشاه ت3-7 مل:ملألـا

 دددد ألايددل ااجبرافددي  ثددان  املخددددات اإلاعحمدددا فددي ثمل دد ت الحمددردات العمرانيددة واملجاليددة املج ددداك وا حمددادا  ادد  

القراأات اليويلي غراهية ااقاية بمدينة الدا  الييااأ  امدة ومقاإلاعدة مد     شديد مايدةك    ندا فدي  دتا ألايدل 

الكا يدا ن ال دابج  بدي م ديال و د ي يدمليحي دامدل ااجبرافي  ا  راذ مجا ت د ا ية و ي: ال  ي ال دمليحي )

  مدينة الدا  الييااأك ومنبقة رالثة ما ج الدا  الييااأ ب ملة  امة.
اف تملللمخمشدًًملعلىملاملج لملفيملمق طعتملمواليملسؼ ذ2حذولملسقممل ولملالجغش مل:ملألـا

لملالجغشافي تملالعذدملألـا ملاليعبتملاإلائٍو

 %75 225  ا يا  ابي ام يال

 %20 60 اإلادينة حي يمليحي دامل

 %5 15 ما ج مدينة الدا  الييااأ

 %100 300املجم ل:  

مل2121-2119اإلافذس:ملبدثملم ذاوي:ملململململململململململململململململململململ 

ك ثليدع %75د  معظا اإلاحمرديي  ا  املجال اادم   مي ال  ي ال مليحي  بي ام يال با ية  2يات  ااجدول  اا 

دامددل اإلادينددة. ونشدد ت  نددا مددي مددال الاإلاددال  ادد  ثددا ي  نشددأا مقاإلاعددة مدد     ن ددية القددادم   مددي د يدداأ يددمليتية
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 شددديد  ادددد  د   دددت  ألام ددددتا جعحاددددت منبقدددة ل ددددادا ل دددكا  دو  يددددمليل ابددددي م ددديال  ددددن ات الثمانيايدددات. ل ددددي  ددددت  

 لا ي ا  ئا ثتوي  ميدان  اخاهيات ال ا نة في املجال. -و ما ثي   مي مال ثترياثنا-العملية 

اجدددول ه ددرا مملاد ددا د  المل ددة ال ددي ثمددد ل ددادا ل ددكانئا لددا ث ددي  ا ددية  ددي العمليددةك و اددتت  ددي نلددال مددي اددد  ا 

ك 1989مدال ثمرد ددا  ادد  املجدال شدد ا وماددم نا. دياددا مدي مددال ماددام   وورددا ج ث دميا ةئي ددة اإلاقاإلاعددة ل ددنة 

حمثلدددة فدددي ل دددادا ؤلا ددددكا ك د  نيدددجل دندددع لدددا ير ددد   اددد   اهيددددات ال دددا نة بقدددد  مدددا   ددد   اددد   اهيددددات الدولدددة اإلا

ا  يدددددداأ ال ددددددي ثددددددا جشددددددويد ا  ددددددن ات الحمانونددددددات هالا حمددددددا  بال دددددد ي  ادددددد    ددددددا  ااخاهيددددددات املجاليددددددة ألامددددددرى. 

والخ عيناتك وال ي لا ثأمت في مرا دل لنحاهجدا  د ى دعدد ا دحبال اإلا دا ة   دحلراج داندغد مدا يم دي مدي ميدان  

 ي بال ددناديج مددي  يدد  اإلا ددا ة والشددكل الددداماي الددت  لددا يرا ددي ال دد ي ثكدداد ث يددف فددي منبددج الرهددا  الاهحمددا

 ااق  يية الثقاهية للمجحم  في  ل مك ناثع. 

ديدديل الملددرد الددت  ثمددد ل ددادا ل ددكانع م دديئلكا   منحجدداك و دددها   متدد  ا مددي  ددل  مليددات ؤلانحدداجك لن لددا ثح اهددج 

ن ددييا مدد  ااق  يدديات الثقاهيددة والاهحما يددة لجددت   وثحبددابج د يدداأ ل ددادا ؤلا ددكا  ال ددي دنحجددد لحدددب ت ألا مددة ولدد 

الشريتة مي ال كا . هاإلادبر لجت  العملية وال ا   لح    ا الجندسغي لا ث ي لع مي اإلاعرهدة مدا ي ملد  بتاهيدات 

 دددددت  ال دددددا نة وبأول ياةئدددددا وبل  يدددددياةئا الاهحما يدددددة والثقاهيدددددة. ممدددددا دردددددر دشدددددكل  دددددل ي  اددددد  ا دددددحبال املجدددددالك 

 .15إلاام   رعحات في منبج اإلا حبل  رد هعل  د لا اأ  اهياثع في ؤلانحاجهالحبي ت في ا

ديادددا لحتليدددل ا ثملدددال ن دددية الحمدددرد  اددد  املجدددال  ندددد المل دددة ال دددي رعددد د ديدددلجا ااجبرافدددي لكا يدددا  ابدددي م ددديالك امندددا 

ك والدددت  با حتادددا  ألايدددل ااجبرافدددي ل دددا نة  ا يدددا  بدددي ام ددديال ايدددل الا دددحقرا  فدددي اإلانبقدددة  دددن ات الثمانيايدددات

رعددد د للددد  مجم  دددة مدددي اإلانددداإلاج القرويدددة فدددي ملحلدددف منددداإلاج اإلابدددر ك م  يدددا ااجنددد   الشدددر ي )ثنب دددت وو  ا ات 

ود دددت  و ا دددد  ا والراشدددديدية ود هدددد د والري ددددان ن والشددددمال الشدددر ي )منبقددددة وهدددددا وب  رهددددةن ومندددداإلاج ملحلملددددة فددددي 

جملددددددا  ال ددددددي  رهجددددددا اإلابددددددر   ددددددن ات . هملدددددد  ظدددددل م هددددددات اا16وندددددد احي مددددددرا   ود الددددددة و يدددددددا   ددددد س وثا ودانددددددد

ال ددحونيات وال دديعياياتك  اولددد  ددت  المل ددة الا ددحقرا  فددي مدينددة الدددا  الييادداأ با حيا  ددا د اددت ابدد  م ددحقب  

 لل ا نة اليا ثة  ي العمل. 

ثحم ددد  ال دددا نة القرويدددة بددداإلابر   م مدددا بال ددد ي ال ا ددد  الريملددد ك  ددد اأ اإلاحملدددري دو اإلاحجمددد ك دعدددد م ددديأ ال دددا نة 

مديندة والا دحقرا  فددي  د ي يددمليحي وآمدر غ ددت   دجك  اولدد فددي اليدايدة ث  ددي  ثلدال اإلا ددا ي ال دمليتية وهعلجددا لل

جشددديع ال ددد ي الريملددد  ال ا ددد ك و،عدددد  مليدددة ل دددادا ؤلا دددكا  ال دددي ثمدددد فدددي منبقدددة مددد     شددديد  اددد  لردددر اإلاشدددرول 

ل ا ددد  الدددت  لدددا ثجدددد  فدددي ملببدددات ك   الدددد ثلدددال ال دددا نة مخشددديثة بال ددد ي ا1984اإلانددددمو إلاددد     شددديد  دددنة 

م دتاك ودمدا  ل درا   ديج ال د يك  دا  د ال دا نة  60و 50الدولة ال ي د دت لجا هقد ثج  ات  د نية   ثحعددى 
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دعد  ما  اإلال ية لل  ث  ي  ال د ي وص داهة غدر  لل د ي دو العمدلك هتددرد ه لدغد  ادرية غ دتت مدي اإلاشدجد 

 ية ددوا ا مجمة في هجا الحمردات املجالية والحعديات التاثية. ااخار  للمجال. وهئتا ثك   ل ي ل الريمل

 :ملالخمشداثملالعمشاه تملوعالقته ملب لعًملوالبي تملالعوظ ومهى ت4-7

 اددد  د  جشدددد يل  اادددات ؤلان دددا  باملجددددال يدددحا مدددي مددددال الحجدددا  ك و  ددد  د مددددا      ندددد ثأ يدددد ا مدددد   هريمددد   

دا  ل امددا  لينددا  17ؤلان ددا  ك هجدد    ينملدد  بددا ي العنايددر ألامددرى بقددد  مددا يو ددد  ادد  دو   ددانيي العددامل  . ومددي  نددا  د

لبدددرا  دو  ال دددي واإلاجدددي فدددي الحمدددردات املجاليدددة والعمرانيدددة.  ثحم ددد  مقاإلاعدددة مددد     شددديد دشدددكل  دددا  هئيمندددة المل دددة 

. وثحم د  ديادا با ثملدال  ددد ؤلانداذك لن ويدل مدي مجمد ل ال دكا  %65,3با دية  59-15الشابة القداد ا  اد  العمدل 

. ل دددددي اإلاا دددددأ  ددددد  د  معظددددددا 18  مددددددي الدددددت    675 121  مقابدددددل 809 123للددددد   2014 ددددددد ي   ددددد  ل  ددددداأ 

الحمردات املجالية مي لنحاج الت    دو  ؤلاناذك وص  وهدت دعض ااخا ت ال ي دنحجد بح يدية مدي ألا  دعدد وهداا 

ااجددداك ل  د  ال ت  دد   ددا   ادد  القددا ا بالملعددل املجددالي دو  و دداإلاةك وإلظجددا  مدددى الدد وج دو بح يددية مددي ال وهددة دو 

 ا ثياا ال ي باملجال اإلاعاا اإلامثلك ند ج ااجدول آلاج  ااقاع بالت    هقد: 

مل:ملجب ًًملالخمشداثملالعمشاه تملخعبملالعًملبمق طعتملمواليملسؼ ذ3حذولملسقممل

تملالعذدملالعًمل ملاليعبتملاإلائٍو

 %2 7ملظىتمل15أقلملمًمل

 %89 268مل59-15م ملبينمل

 %8 25مل61أكثرملمًمل

 % 100 300املجم ل: مل

مل2121-2119اإلافذس:ملبدثملم ذاوي:ملململململململململململململململململململململ

ييدددو مددي مددال ااجدددول د  مجددا ت ل ددادا ؤلانحدداج دو الحمددردات العمرانيددة  ا ددرا بقدد ا فددي يددمل   المل ددة العمريددة 

 دددنة فدددي  15 دددنةك فدددي  ددد   هددداأت المل دددة دادددل مدددي  60ك مقابدددل  دددعملجا فدددي يدددمل   المل دددة العمريدددة د ادددت مدددي 15-59

مكدددا  لعددد   دددرا القدددد  د دددا مظدددا ر اإلارثيدددة الثالثدددة. فدددي مدددا يلدددف  دددت  ألام دددتاك شدددكلد مجدددا ت اللعددد  وم  يدددا 

الحمدددردات املجاليدددة ال دددي اامدددد هئددداك ونلدددال اخاهيئدددا إلاحدددنملس ثرهيلددديك و اهيئدددا اقلدددج م دددح ى للحعدددار  مددد  املجدددالك 

مددادا  املجددال اإلاددد ض   ر ددحجي  اخاهيددات  ددت  المل ددةك واددد وهدددت بالادديد فددي د يدداأ مجم  ددات مدد     شدديد 

 ا مي ما   القر  دو مجا ت ال تهيع با حثناأ البابة ااقاراأ. ال دك لن د   ت  املجم  ات ثكاد ثلل  

بددددالحمردات العمرانيددددة دو  العدددد دا للدددد  مك نددددات  ددددت  المل ددددةك  59-15  يم ددددي ثمل دددد ت  ااددددة  يمنددددة المل ددددة الشددددابة 

م  يا  ا  م ح ى الياية ال   ي مجنيةك ولحييا  نلال ند ج هدو  مايا باليايدة ال   دي مجنية لحلدال المل دة 

 هردا.  268اإلاك نة مي 
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مل:ملالبي تملالعوظ ومهى تملللمخمشدًًملعلىملاملج لملبمق طعتملمواليملسؼ ذ.4حذولملسقممل

تملالعذدملاإلاهًمل ملاليعبتملاإلائٍو

مل%65مل176ملاإلاهًملالحشةملوالحشف ونمل

مل%11مل28ملاإلاوظتونمل

مل%14مل33ملالخج س

مل%11مل31ملمؽخغلونملفيملالقط عملالخ ؿ

مل%111مل268ملاملجموع

مل2121-2119اإلافذس:ملبدثملم ذاوي:ململململململململململململململململململململململ

ياددددت  ااجدددددول ااقدددداع باليايددددة ال   ددددي مجنية للمحمددددرديي  ادددد  مجددددالجا د  د ددددخا  اإلاجددددي ااخددددرا وااخددددرهي    ددددا 

 ينمددا ثتدددذ  ددي الملددا ل    و دد  مددا ثايددع لليددع لدد هياتألا اددت ثمددردا  ادد  املجددال والملددا ل   فددي معدداودا لنحدداج املجددالك 

آلامدددددريي فدددددي ل دددددادا ؤلانحددددداجك  يددددد  دشدددددا  للددددد  دو  دعدددددض القددددد ى ؤلانحاهيدددددة ألامدددددرى  الملدددددا ل   فدددددي ااخدددددر  اليدويدددددة 

. ونلددددال بقيددددا   ددددت  المل ددددة بحبي ددددت شددددكل الينايددددة   ددددحلراج مكددددا  ل ددددافي للعمددددلك دو ل دددداهة 19وال ددددنا ة الناشدددد ة

يانا يحا  راأ هنيات اإلا  ل   خا  اإلاجيك م  يا في حي الملدال م ا ة بجان  اإلا  ل ااقاع  مكا  للعمل. د 

 .القري  مي ال  ي العش ائ  )ه إلايةن

دعددد اإلاجددي ااخددراك ثددأج  هعاليددة ه ددة الحجددا  مددي  يدد  الحمددرد  ادد  املجددالك وال ددي ثقدد    ددي ألامددرى بج دداهة م ددا ة 

ا محعددددا فددي مجم  ددات مدد     شدديد دمددرى للمتددل الحجددا   دو ملددج م ددا ة و ددد مجددال هددا  ك وألامثلددة  ادد   ددت

 ال حة. 

 جلد ددنى الا   في يدمل   اإلاد ظمل   واإلاشدحبل   فدي القبدال ااقداعك ثقد    دت  المل دة بج داهة غدر  ل داهية 

 ادددد   ددددبل اإلا دددد لك دو ل دددداهة مكددددا  بجاندددد  اإلا دددد ل )مجيددددأ بالق ددددديرن يكدددد   مل  ددددا لددددر ي ال دددديا اك دو ل دددداهة 

وضدخد ال د   ال دابقة. هدجنا  اندد اإلاديندة ثحتددد انباادا مدي ال  د  الددت  م دا ات مادراأ بجاند  اإلا د ل  مدا 

ك هج   تا ألام ت اد  ا ا دشكل  ي ت في ل ادا لنحداج املجدال الدتاج  اإلاعداا بمقاإلاعدة مد    20يملر   ث     الشبل

  شيد.

مل:ملالح لتملالاحخم ع تملواخخ  ساثملاملج لملاإلاع ػملاإلامثل5-7

املجال اإلاعاا اإلامثل والنداثو  دي الحمدردات العمرانيدةك مدي د مجدا ااخالدة العا ليدةك ج ا ا  دا موشرات في ثك يي 

. ثلا   مليدة 21لن ج ا ا واهيات وال  امات اليقف م  ألاشقاع اإلاقرب   في ثك يي ثمثل   ل مجالع اإلاعاا

يأمدت دعددا نمل ديا ووهددانيا. ل ادا لنحاج املجال لل    امل محعدداك م ئدا مدا يأمدت إلاادعدا اهحما يدا وناثيداك وم ئدا مدا 

ولحييا   تا الا ثياا ب   ااخالة العا لية والحمرد  اد  املجدال فدي مقاإلاعدة مد     شديدك ثدا ثيندي  دتا اإلاوشدر والدت  

  و ا ا في إلارل دعض اإلايكان  مات اإلاحت مة في الحمردات العمرانية.
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نك ثلهئا ن ية اإلا  وه  ) %52,9 ية الع وبة )نك ثحم   اإلاقاإلاعة هئيمنة ن2014دشكل  ا  و    ؤلا  اأ ألام ت )

. و،شكل ماعك ولحييا  ااخالة العا لية للملا ل   في  ملية ل ادا لنحاج املجال دو الحمدرد  اد  املجدال ثدا 22ن41,6%

 لد اج ااجدول آلاج : 

مل:ملالوضع تملالاحخم ع تملللمخمشدًًملعلىملاملج لملبمق طعتملمواليملسؼ ذ5حذولملسقم

تملالعذدملالاحخم ع تملالوضع ت ملاليعبتملاإلائٍو

 %84مل253ملاإلاتزوحونمل

 %7مل23ملالع صبونمل

 %3مل11ملالترمل

 %4مل14ملاإلاطلقين

 2121-2119اإلافذسمل:ملبدثملم ذاويململململململململململململململململململململململململململ

ك ومددال لهددراأ %84مدددى اإلا ددا مة ال ي ددتا لمل ددة اإلا دد وه   فددي معدداودا ؤلانحدداج املجددالي با ددية  5ياددت  ااجدددول  اددا 

دعض اإلاقابات الملردية ؤلارن غراهية م  دعض اإلا  وه   الملا ل   في العمليةك يحضح د  معظمجدا ادام ا بالعمليدة 

دعددددد  واج د ددددد دبندددداوئاك لن ياددددبرو  إل دددداهة غددددر   ادددد   ددددبل اإلا دددد لك دو ل دددداهيئا فددددي ال ئدددد  ااقدددداع باإلا ددددا ات 

ل م ددا ة ااقاددراأ و ددي  الددة ال دديد ميددا ض فددي حددي اإلا دد تا ا لقدداإلاي فددي  دد ي العمددا ات ) دد ي جشددا   نك الددت   دد  

 ماراأ و د العما ا إل اهة غرهة ل اهية دعد  واج ابنع: 

  ك ولدد  د ،عدة دبنداأك  ينمدا د دت ثد ويو د دد اك ا دبر ت لحت يدل 2002د و  في  ت  الشدقة مندت  دنة

هدددا نملدددال مدددا  لشدددراأ شدددقة دمدددرىك   دددتا اإلاكدددا  لبرهدددة ل ددداهيةك وصبندددي آلا  رعدددو  ههئدددا  هقدددة  وهحدددع وابندددعك

 ن.2 نةك حي اإلا  تا  59هجت  الشقة ال ي ثرا ا لا ن دد دي نئا دعد) ميا ضك 

دعدددد ه دددة اإلا  وهددد  ك ثدددأج  ه دددة العددد ا ك وال دددي وهددددت ب ادددتا فدددي مجم  دددات مددد     شددديد ال ددددك  يددد  يقددد   ههئدددا 

جدددا ت مادددراأ للددد  م اادددف لل ددديا ات دو الملدددا ل   فدددي ل دددادا لنحددداج املجدددال بحت يدددل هددد أ مدددي م دددا ة مل  دددة مل

الدددددد اهات النا يدددددةك و دددددي  الدددددة اليدددددخراو  الدددددت  ادددددا  بحت يدددددل م دددددا ة مل  دددددة ل ددددد ي العمدددددا ات للددددد  م ادددددف 

 للد اهات النا ية: 

  منددت جشددويد شددر ة الاددح  لعمددا ات حددي الجدددى ودنددا اشددحبل  تددا س للددد اهات النا يددةك امددد با  ددخياأ

مددد  دعدددض ال ما دددراك ل دددي دعدددد هجدددد هجيدددد ا دددحبعد ثتريدددر  دددتا اإلاكدددا ك  اددد   دددتا املجدددال دعدددد دمدددت و د 

ودييتد معروها بأن  يا   اإلاكا ك ولي يحجرد  ا س آمدر بمادايق ي  نداك دو ا دي  ندد د دخا  ااجما دة 

  نةك حي الجدى اإلا  تان. 35والشرإلاةك و ا رعره   دن  القا ا بااخرا ة  نا.)اليخراو ك 
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ا دددل اإلاحمدددرد  اددد  املجدددال مدددي هجدددة للددد  ا حيدددا   دددعف هدددرع الشدددبل باإلاقاإلاعدددة مدددي دهعندددا ثتليدددل ث دددريل  دددتا المل

  امدددل الحمدددرد ومعددداودا لنحددداج املجدددالك ومدددي هجدددة دمدددرىك ا لدددع د  ااجما دددة والشدددرإلاة و دددا مدددي  مددد   ومو  دددات 

 ددددت  الدولدددة  ادددد   لدددا بقيامددددع بج دددادا لنحدددداج نلدددال املجددددالك هجندددا يم ددددي القددد ل   ااجدددد   بدددأ  ال ددددلبات لجدددا دو  فددددي 

العملياتك د  دنئا ثق   بحي يد اإلا داإلار القان نيدة لحددب ت اإلا دااح دبيدة ثجداو  ال  ا دات ال دي يم دي د  ثدنجا  دي 

  يللد  مملجد   ؤلانحداج وص دادا ؤلانحداج مدي مدا  س وصنجلد ك    د  عف هرع الشبل باإلانبقة. فدي  دتا ؤلاإلادا ك و 

 اان نيددددة و يا ددددية ودي البمدددد  ك
ً
ايددددة وهنيددددة وهل ددددملية وديدي ل هيددددةك لن رشددددمل ؤلانحدددداج لقددددد دنددددحو اليشددددر دشددددكا 

 ملحلملدةك   ددد لدد  لدا ث ددي  دت  ألاشددكال ثتمددل  امدة اإلانحجدد   وؤلانحدداج
ً
 محعددددا ودشددكا 

ً
ك 23بداإلاعند ال ا دد  د مدا 

مددي  نددا وهدد   ددد  ااخ ددا  ادد  مجددال ثمددد ل ددادا لنحاهددع مددي مددال دعددد وا دددك وصنمددا ثحبلدد  اإلا ددألة ا حتاددا  

 ل وألادعاد.ملحلف ألاشكا

مل:ملهوعململك تملالعكًملوعالقته ملبئع دةملإهخ جملاملج لملبمق طعتملمواليملسؼ ذ6-7

لح  يل ال   ا د ات   ل ل ادا لنحاج املجالك  ا  مي الارو   ؤلاشا ا لل  ن  ية ال  ي الت  جعر   ث تا لل   

ة وو دددد ألا يددداأ  دددي ألامدددرى ل دددادا ؤلانحددداج.  اددد  الدددرغا مدددي  ددد   دعدددض املجدددا ت العم ميدددة اإلا هددد دا و دددد ألا اددد

جعر د إل ادا لنحاجك مي اييل ل اهة م ا ات ماراأ وما   يب تا إلاما  ة  را القد ك و ي مجا ت ثدمل 

ل د ي  24%27,2ك مقابدل %66,3 مي اإلالال العا . يبغ   اد  اإلاقاإلاعدة دشدكل  دا   د ي اإلال يدة ااقايدة با دية 

و دد  هدددول مدداع  -نحدداج بدد    دد ي اإلال يددة ااقايددة و دد ي ال ددراأال ددراأ. ياددت  ااجدددول  ثملدداوت مجددا ت ل ددادا ؤلا 

 .-بال  ي دو  اإلا ا ات ال ي ثدمل  مي املجال العا 

مل:ملجت وثملمج الثملإع دةملؤلاهخ جملبينملظكًملاإلالك تملالخ ـتملوظكًملالكشاءملبمق طعتملمواليملسؼ ذمل 6حذولملسقم

تملالعذدملهوعملالعكًمل ملاليعبتملاإلائٍو

 %87 196 اإلال ية ااقاية

 %3 8 ال راأ

 %8 19   ي 

 %100 223 املجم ل

مل2121-2119اإلافذس:ملالعململاإلا ذاويملململململ      ململململململململململململ

د  د ا املجا ت ال ي  رهد ثمردات مجاليدة  دجلد بمنبقدة  د ي اإلال يدة ااقايدة  6 اا   ي ضح ااجدول 

ك ودم دددددددتا  ددددددد ي ال دددددددراأ. ومدددددددرد نلدددددددال الحملددددددداوت   ددددددد  دعدددددددض اإلاقدددددددابات ن%8ك ثلهئددددددا ن دددددددية  ددددددد ي الدددددددر ي )ن87%)

ؤلارن غراهية رع د لل      د خا  اإلالال ااقاع لجا ااخريدة فدي الح در  فدي مل يديئاك   دس اإلا  دت  الدت  ي اهدع 

  قيات يا   اإلا  ل دو املخل الحجا  .  
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  فددي ابددي ام دديال مددي الادديجك وإلاددا  لنددع م  لدديك د دلددع   دد   غي ددي و اهيدداج ك  نددا نعددان  فددي  دد ي الكا يددا

انحقلنددا للدد   نددا دوامددر الثمانونددات وبدايددة الخ ددعيناتك ا ددحمرت معاناثنددا مددي  دديج ال دد يك ل  دنددع فددي  ددنة 

 58ك امد بج اهة غرهح    ا   بل اإلا  لك وغرهة ل داهية بجاند  اإلا د لك مدي الق ددير. ) اخ ديك 2011

 ن.  4 نةك مالال إلا  ل في  م     شيد 

ك ا حتارنا و دعية اإلابدر  مدال  دت  ال دنةك ه هددنا دنئدا ه دتا ث امندد مد  2011ا ن ر  تا اإلايت ذ  نة  ينم

د داذ الث  ات ال ي شجدةئا دعض اليلدا  العربيةك ونتي نعلدا د  اإلابدر  لدا ر دلا مدي  دت  ألا دداذك مدي مدال 

مد   مليدات ل دادا لنحداج املجدال مدال ظج   مجم  ة مي ااخر ات الا حجاهية. هجل يم دي ا حيدا  ج دا ل الدولدة 

  ت  المل تا  يا ة مي  يا ات اليئد ة الاهحما يةب  

يحم   املجحم  اإلابر،د   امدة واملجحمد  اليياداو  مايدة بتد  اإلال يدة دو الحملدالك با حيدا   يندد ج  دمي الادمانات 

يدددك دياددا يحم دد  ال دد ي فددي اإلا دحقيلية ال ددي يم ددي د  ثاددمي لددال م ددحقيا بدددو  ملدداو    دد  اإلاعحقدددات والحقال

 الدا  الييااأ دباأ ال راأك و   ما ده  بالقاإلاي لل  اليت   ي بدا ل محمثلة في مل ية ال  ي. 

دعد ثملال  ا ي م     شيد لل  ي  ات  مليات ل ادا ؤلا كا  مال  ن ات الثمانيايات وبدايدة الخ دعياياتك 

ك 25ن ددمة 167909مددا مجم  ددع 1994عاك لن ويددل مددال ل  دداأ  ددا  النمدد  الددديمبرافي باإلاقاإلاعددة   يدد ال مح ا دد

ن ددمة. 27 245484مددا مجم  ددع  2014. وبلدد  العدددد  ددنة 200426ن ددمة   دد  ل  دداأ  210731وا ثملدد  العدددد للدد  

لنا ثأملندا الديناميددة ااخاددرية للمقاإلاعددة   د  املجددال اإلاددد ضك نجددد دنئددا لدا ثدد ا   الديناميددة الديمبراهيددة والنمدد  

لددددت  ثاددددا ف باإلاقاإلاعددددةك هلددددا ثجددددد ال ددددا نة دمددددا   ددددتا ؤلا ددددرا   دددد ى الحمددددرد  ادددد  املجددددال بج دددداهة الددددديمبرافي ا

مجدا ت دمدرى للملدال ااقداع. هتينمدا دشدرهد الدولدة  ادد   مليدة ل دادا ؤلا دكا  لدا ثاد  دعد   الا حيدا  لشددكالية 

 نة اإلا  ايدددددا. و دددد  مددددا النمددد  الددددديمبرافي والعمددددل  ادددد  ملددددج مجدددا ت وثج  ددددات  دددد نية ادددداد ا  ادددد  ا دددخيعا  ال ددددا

انع دددس  اددد  اإلاشدددجد ااخادددر  للمقاإلاعدددة مدددي مدددال جعددددد مظدددا ر الحمدددرد  اددد  املجدددالك لن اامدددد ال دددا نة ب  ددد  

 ث    ا ااقاع بالدينامية ااخارية ال ي  ا  يمل ت  د  ثحا دشكل ملبد ومنظا.

ملبمق طعتملمواليملسؼ ذمل:ملدوسملالذولتملواإلاب دسةملالحشةملوالشأظم لملالخ ؿملفيململمع ودةملإهخ جملاملج ل7-7

  يدحا لنحداج وص ددادا لنحداج اإلادينددة مدي مددال الجيا دل اإلااديددة ل  دد ا  ددي إلاريدج بناوئددا دو ثجديدد اك بددل يدحا لنحاهجددا 

.  دتا وثدحت ا مجم  دة مدي الع امدل غ دت 28وص ادا لنحاهجا دياا ب ا بة ا حبال  ت  الجيا ل مي إلار  ال كا 

يود  لل  ل ادا ؤلانحاجك هعا  الدرغا مدي  د   الملا دل اإلاياشدر فدي الحمدرد  اد  املجدال اإلار ية في  تا الا حبال الت  

 ا ألاهرادك ل  د  نلال الملعل     يا ا  ي  د هعل لبيا  هعل   مي م هع مي ايل الملا ل   الر مي   في لنحاج 

القدرا اتك ولددمئا القدد ا  ا هراد ب دملة  امدة  دا هدا ل  ك يحلدتو  املجال مي النا ية ال يا ية والااح دادية. هد

الانعكا ددية التاثيددةك ويق مدد   بيندداأ ا دد تاثيجيات  يددا ا  ددي لهددراأاتك ويك ندد   ادداد يي  ادد  منااشددة د  ململيددة 
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ً
إلاقاومة  ر  ااقيا ات غ ت املقحا اك   د دنئا فدي معظدا ااخدا تك  دعداأ للبايدة بااقيدا ات ال دي اثلدتو اك ونداد ا

 .29ما يندم    ا  هعل ما

دي   ددي اإلا ددا مة ال يا ددية والااح ددادية فددي ل ددادا لنحدداج املجددال مددي منظدد   ناجدد ك ا حتاددرنا د مددة ال دد ي لوخدد

بمدينددة الدددا  الييادداأك نلددال دنئددا " لو ددد مجددرد نخيجددة لعددد  الحبددابج بدد   العددر  والبلدد  ول  ئددا با  دداس د مددة 

مل دددات اإلاو دددد  ا ال ددددي  ددددي داددددل  ددددددا و   دددد  ما مددددة العددددر  للبلدددد ك ونلددددال    ؤلانحددداج يحجددددع د اددددت هددددأ ات نتدددد  ال

ر حجي  لوخاهيات اإلاح دا دا للمل دات املخددودا الددملك ويدرثيد نلدال باإلاناه دة الق يدة ال دي ثددو   د ل العقدا ك 

بتيدد  د  ؤلانحدداج اإلاعددد للمل ددات ألاولدد  يخ ددي  فددي ا ثملددال ألا ددعا ك وبالحددالي يتددد مددي لمكانيددات الا ددحجابة اخاهيددات 

ة ود  الدولددة لددا جعددد ثحدددمل فددي ال دد ي العقا يددة. و نددا ث مددي دعددض د دديا  انخشددا  ال دد ي المل ددات ألامددرىك مايدد

   .30غ ت القان ن  ما ج اإلادا  ااخار "

  ثقح دددر  دددد  ماأمدددة العدددر  للبلددد  هقدددد مدددي النا يدددة ال ميدددةك د   ددددد اإلا دددا يك بدددل ثحعددددا ا للددد  النا يدددة 

يات ال ا نة ولعدد ألاهراد في ألا را واإلا ح يات العمرية الن  ية اإلارثيبة بج دا ال  يك ومدى ا حجابحع اخاه

لجددددو أ ألاهددددرادك هال دددد ي اإلا هددددع للمل ددددات املخدددددودا الدددددمل متكدددد   باددددعف لنجددددا  اإلاشددددا   ك و ددددي نملددددس المل ددددرا 

.  ددد  م ا يددة اإلاشددرول إلاددا هدداأت بددع الح دداميا دهدد  1989اإلايددجلة  دد ل ث ددميا اليئي ددة ااقدداع باإلاقاإلاعددة ل ددنة 

لددد  الحمدددرد  اددد  املجدددال ا دددد اليتددد   دددي اإلاملقددد د هيدددعك هقدددا  الملدددرد بج دددادا لنحددداج مجدددا ت هديددددا ثلييدددة بدددا هراد ل

 لرغياثع.

دياا ج ا ل الدولة م   ت  العمليات    ا  تا   مني ب ه د داك وا  دتا  دعدد  ا دحجابيئا اخاهيدات ال دكا .  

ة اإلا صددغد بجنجا  ددا مددي ايددل الح ددميا م ددت رعحاددت غيددا  اإلا ددا ات ااقاددراأ وما دد  القددر  والحجج دد ات العم ميدد

دليددددل  ادددد  م ددددا مة الدولددددة فددددي ل ددددادا لنحدددداج املجددددالك لن اامددددد ال ددددا نة بج ددددادا لنحدددداج مجددددا ت ماددددراأ وما دددد  

دددا  مددددي اإلاملددددرو  د  ثقدددد   الدولددددة بدددددتلال  وم دددداهد القددددر ك وهحتددددد مجددددا ت دمددددرى مايددددة بالعمددددل والحجددددا اك  د

إلاقا بة الخشا  ية ؤلان دية وصشدراض ال دا ي املخادي العدا   بل  يدياثع وبحلبيد هعال. هجل  م د  وحا جبيو  ا

 الثقاهية في ثدب ت اإلاقاإلاعةب  

 نايددر  ددي: ثلبدديد  اددر   3ل  الحعم ددت الددت  يتقددج الحنميددة الااح ددادية والاهحما يددة والثقاهيددة يح اددف  ادد  

مددددة ومجندددددا مددددي إلاددددر  الدولدددددة هعددددال و يا ددددة  قا يددددة ها لددددة اقدمحددددع و مددددا يرث دددد ا   ادددد  ل حمددددادات ماليددددة دا 

ك د  د  اإلا دددوول  دددي الجيكلدددة املجاليدددة للمقاإلاعدددة  ددد  الدولدددةك وصنا ثدددا ثر  ددد  الا حمدددا  بمل دددة 31وااجما دددات املخليدددة

 دو  ألامرىك مي شأ  نلال ل ادا لنحاج مجا ت دمرىك ثك   بميا  ة الدولة مي مال الحبالغي   ئا. 
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ل  هما ددة مدداك مددا د  ج ددحقر فددي هدد أ مددي املجددال   ددد جشددرل فددي ثت يلددع بت دد  ث دد   ا ااقدداع إلاددا يايغددي د  يكدد   

 ليع  تا املجال. ول ي  ت  ااجما ة في نملس ال اد ثلا  وثحأالا م  ألاشياأ اإلاادية ال ي ثق   هئدا. لنئدا ثحت دي 

. فددي  ددتا 32 .  الملددا سن” ) .  مددا دنئددا  ددي بدددو  ا ثحددأرر بددعفددي ؤلاإلاددا  الددت  باحددع. ل  اإلاكددا  يحب ددت ثتددد ثددأر ت ااجما ددة

الدولددة مددي هجيئددا بنقددل وص ددادا ل ددكا   ددا نة الحددي ال ددمليحي ابددي ام دديال فددي ؤلاإلاددا  و ادد  اإلا ددح ى املخادديك اامددد 

مددد     شددديد م دددا مة بدددتلال فدددي  مليدددة ا دددحقرا  ال دددا نة فدددي نلدددال املجدددالك وا حادددتت ال ددد ي    ددديلة مدددي و دددا ل 

حما ي م  يا دعد د دداذ الثمانونداتك وا دد ث ييدف اإلاشدجد ثدا ثت يدل نلدال املجدال   د  ث د   الايد الاه

ال ددا نة نمل ددجاك ونلددال دبيددة الحددأالا مدد  املجددال اإلاددد ض واإلاملددرو   لهئدداك وانحقلددد بددتلال مددي مجددال للدد  ثددرا  مددي 

لال ملجالجددا الاهحمددا ي اإلاعحمددد فددي ال ددي   نيئددا مدد  نلددال ال ددتا . ومنحجددة بددت la territorialité33مددال العااددة ال تابيددة

ك ومعحقددا دنئدا فدي مجدال مدا ج  دي القدان  ك مدي ال دج لة 34ثر ييحع  ا  الثارية اإلاعج دا: املجال واملجحمد  والد مي

الحمدددرد  ليدددع وم اهجدددة الدولدددة مدددي مالدددع. و دددي  دددا ت  ث دددتاك ن حتادددر  مثدددال  اددد  نلدددال نم نهدددا مدددي حدددي مددد    

 : 3 شيد 

  يحدددمل هيمدددا دادد   بدددعك   الدولددة و  اإلاقدددد )    ال ددلبةن و  د   دددا ك لندد  فدددي مكدددا     د ددد ر دددحبي  د

ثلشغد الدولة ديا د  ثوجع  ات مو  اةئاد ونتي معروه   منت القد  بك ننا هقد دو د حي م     شديدك 

اك نحعامدل  ت  ألا   معروهة بلروهجا  ي القان   والكدل يملعدل مدا رشداأك والمدا ثجدد الشدرإلاة فدي دو يدة  ند

فددددي الحددددي و أننددددا فددددي دولددددة ل  ددددد اك ل ددددي بمجددددرد ثجاو نددددا إلادددددا   دددديد   ثمددددا  دو  دددديد  مدددد ميك هددددج  ألامددددر 

 ن.3 نةك حي م     شيد 49يلحلف. )اخ يك 

  يم ددي لغملددال دو  يددا   الرد ددمال واإلاجندددس واإلاعمددا   فددي  مليددة ل ددادا ؤلانحدداجك هجددا   ملددا ل   د ا ددي   فددي 

ي   وملدددد م   فددددي ظددددل ألا مددددة العمددددل  ادددد  و دددد  اا دددددا بيانددددات ثحقدددداإلا  ههئددددا العلدددد   البييعيددددة  مليددددة ؤلانحدددداج مبددددال

والاهحما يددة وؤلان ددانيةك لخشددكل د  ددية ثددحت ا فددي الق ا ددد اإلا دد تا ملقحلددف  مليددات ؤلانحدداج اإلاعمددا  ك هاإلاجندددس 

لثقاهيددددةك وثرهميئدددا للددد    دددد   مبالددد  با  حمدددا  بالعاادددة ااجدليددددة الكا ندددة بددد   الحبدددد  ات البييعيدددة والحتددد  ت ا

 .ومب ا وثقنيات

لن  هالملجا ومعرهدة ألاهكدا  والثقاهدات ال دا دا  ديم ي مدي لنحداج املجدال املخاديك بنداًأ  اد   اهيدات اإلا ديئلال فدي  

الشكل واإلاام  ك ويم نع مي الحعار  م  املجال بدل لد ا ع وهدر  الدتات  ليدع. ومدي  اويدة دمدرى  ديم ي  دتا 

نحدداج مددي ثتقيددج ميدددد اإلااأمددة والددحاخ  رددا الحدد ا   بدد   ؤلان ددا  واملجددال وال مددا . ومددي  ندداك هددالملجا اإلانبددج فددي ؤلا 

 .35واإلاعرهة  آليات لهرا ية في  ملية لنحاج املجال  حاحو اإلااأمة ب   الثقاهة املخلية واملجال

  - رد ددمال مدداد  و قددا   مددال جشددويد ا ملجمدد  لاامددات الجدددى باإلا دد تا- مثددال  ادد  نلددالك اامددد شددر ة الاددح   

)ما دد  اددر  واإلا ددا ات ماددراأ وألامحددا  الكاهيددة لل دد ينك د اددت مددي نلددال  بحبيودد  ااخاهيددات الاددرو ية لل دد ي
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ج ال ددملايك د  د  مقدد    دد ي اامددد با خ ددا  اإلا ددا ات املق  ددة للمندداإلاج ااقاددراأ  ددمي دمحددا   دد ي البدداب

دمحدددا  ل دداهية  اندددد مل  دددة للمجدددال ألامادددر  مددا وضدددخد ال ددد   ال دددابقة. هبيدددا   7ال ددملاي  و دددحمليد مدددي 

ددا  و  يددد ال اا مددداك هلدددا ن دددم  بقيدددا  شدددر ة  قا يدددة ب  ددد  اا ددددا بياندددات  اإلااأمدددة بددد   الثقاهدددة املخليدددة واملجدددال  د

ما هحئد ثنداد  بدع ااجبراهيدة ؤلان ديةك د  ا حتادا  ؤلان دية فدي اخاهيات ال ا نة ايل جشويد ا للمجالك و تا 

 الحدب ت املجالي. 

مملج مددا د ا دديا لملجددا الحملا ددل والحما ددال بدد   اإلاك نددات املجاليددةك ومك نددا لهرا يددا لحأ يددد وهدد د لنا  انددد ال ددييية 

ك هدددج  مقا بدددة 36حب دددت ألاول واإلاحب دددت الح  ددديحي الثدددان  الدددت  رعحادددت  نخيجدددة للم يدددلة بددد   اإلاحب دددت الح  ددديحي ألاول 

الحمدددددردات العمرانيدددددة إلاقاإلاعدددددة مددددد     شددددديد ادددددد م نخندددددا مدددددي ال اددددد    ندددددد مجم  دددددة مدددددي اإلاحب دددددتات الح  ددددديتية 

 اإلا ا مة في هجا العمليات ااقملية واإلار ية اإلارثيبة بج ادا ؤلانحاج. 

ك رعحات الملدرد اإلا دا ا اإلاياشدر 37إلايب ا دثنا  ت  اإلاقا بة  ا  ؤلاهابة  ي ألا  لة: مي ياحوب ماناب  يف ب إلاانا و 

فددددي ل ددددادا ؤلانحدددداج مددددي مددددال ثمددددرد   ادددد  املجددددالك وجعحاددددت الدولددددة والملددددا ل   الرد ددددمالي   والعقددددا ي   هددددا ل   غ ددددت 

مياشددريي فدددي العمليدددة. وصنا ا حاتندددا  ددو أ الملدددا ل  ) الر دددمي   وغ دددت الر ددمي  ن  محب دددت ث  ددديحي دول فدددي العمليدددةك 

ت الاهحما ية والديمبراهية ااقاية بالعينة اإلاد و ة واإلات   ا  ابقا رعحادت محب دتا ث  ديتيا هج  ثدامل اإلاوشرا

 رانيا  ا ا في هجا العملية في شم لييئا.  

الخ دداخل  ددي ال يددفك  دد  ج دداخل  ددي ال ددياي العدددا  لعمليددة ل ددادا ؤلانحدداج. و ددتا ال ددياي مددرثيد بحددا ي  وظدددرو  

للدددد  ا ثياإلاددددع بااق  يدددديات الاهحما يددددة لل ددددا نة الملا لددددة فددددي  مليددددة ل ددددادا  الاشددددأا ألاولدددد  للمقاإلاعددددةك باإل دددداهة

ؤلانحداج. وادد  ببنددا ثلدال الظدرو  دعمليددة ل دادا ل دكا  دو  يددمليل ابدي ام ديال ومددا وا  ئدا مدي ث دداميا ةئي دة وال ددي 

 لا ث ا  ئا دهردا هعلية للمق ت ات. 

ملجالية وهدت ل د  اهيات ال دا نة ال دي لدا ج دحب  إلاانا وإلايب دوضخد الد ا ة د  ثلال الحمردات العمرانية وا

الحعار  م  املجال اإلاد ض اإلاملرو   لهئا واملجال املقبد الت  لا جشا ض في ل داد ك هقامد بجنحاج مجال يا دا 

 ثبلعاةئا. 

ومددا  ددجلنا  مددال  ددت  الد ا ددةك  دد  د  مجددا ت ل ددادا ؤلانحدداج مددا  ددي ل   ك38  جعبينددا اإلادينددة ل  مددا و ددعنا  ههئددا

نخيجدددة للحددددب ت ال ياسدددغي اإلا  ددد ل دشدددكل دو بددددآمر مدددي إلادددر  الدولدددةك و دددي دياددددا نخيجدددة لثقاهدددة الملدددرد فدددي املجددددال. 

 هالملرد دا ما يتاول مباو ة املجال إلا وخحع ااقاية. 
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مل.خالـت8

ة  دد  ال ادد    نددد حجددا الحيددايي بدد   مددا  دد  ملبددد ومددا  دد  مددد ض فددي ال اادد   ددا  الجددد  مددي  ددت  اإلاقا بددة املخليدد

املجددداليك وبددد   مدددا يرغددد  هيدددع الملدددرد. ولعدددل جيدددجيل ثلدددال الملددد ا ي بددد   املجدددا ت الثاردددة يجعلندددا ن دددا ل وا ددد  القدددرا  

ددا  مدددي  اإلام دددي ال ددد ول للددد  اإلايددددا  وثتديددد د  غيدددات الحلبيبددد  ااقددداع بيئي دددة مقاإلاعدددة مددد    مددد     شددديدك لن  د

الملرد ايل ثمرير العقا  لل  اإلانعش   العقدا ي   واإلايداد ات الملرديدة. ل  ا دحمرا  الدولدة فدي نملدس الدنهج اإلاحيد  مدال 

الثمانيايددات واإلاعحمددد  ادد  ال دد ي  ادد    ددا  بددا ي املجددا ت مددي شددأنع د  يددو ج الا حقددا  الاهحمددا ي الددت  باثددد 

 جعرهع اإلادينة في ظل الحملاوثات املجالية. 

  ددد ت الد ا دددة  اددد  د ميدددة مملجدددد   املجدددال اإلاعددداا فدددي مقا بدددة الحتدددد  ت املجاليدددة والاهحما يدددة والااح دددادية ال ددددي 

رعرهجا مجال مقاإلاعة م     شيدك و اولد الحأ يد  ا  د   د ا ة  ت  الحت  ت  بد د  ثمر مي مقا بة املجدال 

ن ددددانية فددددي د ا ددددة املجددددال اإلاعددددااك م  يددددا  لددددا اإلاعدددداا لنن ددددا .  اولنددددا الا ددددحعانة بمجم  ددددة مددددي العلدددد   ؤلا

النملس و لا الاهحمالك و ي د  ا مي هجة لل ت     ا   ت  العل  ك همي مال  لا النملسك يم ي د ا دة ثمدثات 

املجددال بالا ددية لنن ددا    دد  المل ددات العمريددة املقحلملددة )مر لددة البمل لددة ومر لددة اليلدد   ومر لددة الشدديل مةنك 

 لل  دعض النحا و اإلاحياينة.ومل نا في ألام ت 

 اولنددددددا مددددددي مددددددال  ددددددت  ال  اددددددة اليتثيددددددة مقا بددددددة دعددددددض النظريددددددات الاهحما يددددددة وااجبراهيددددددة والنمل ددددددية   دددددد   

ااق  يدديات املخليدددة إلانبقدددة مدد     شددديدك ووهددددنا امحاهدددا بدد   املجدددال املخادددي )مدد     شددديدن واملجدددال اإلادددد وس 

بع املجدددددا ت مدددددي  يددددد  اإلاوشدددددرات الاهحما يدددددة والااح دددددادية   ددددد  النظريدددددات اإلاعحمدددددداك هعاددددد  الدددددرغا مدددددي جشدددددا

واملجاليدددةك ل  د  املجدددال اإلاعددداا اإلا  ددد   فدددي منبقدددة مددد     شددديد ثم ددد  بحدددأرر  با يددد ل ااجبراهيدددة وبال يا دددات 

العم ميددة ال ددي  رهيئددا مدينددة الدددا  الييادداأ  م مددا. د  د  الحمددردات العمرانيددة فددي الجددام  ااقدداع بدددول الشددمال 

لدددف  دددي نظ دددت  ااقددداع بالجدددام  فدددي دول ااجنددد  . يحدددأرر ألاول دشدددكل مياشدددر بدددالملرد وبل  يدددياثع الثقاهيدددة يلح

 والتاثيةك في     يحأرر الثان  بالحا ي  وألايل ااجبرافي وال يا ة العم مية وااخارية.  

جعبد  معل مدات  دي   اولد الد ا ة اإلا ا مة في لظجا  دو  ااقدرا د وال د   والن د ع ال دردية والراميدة ال دي

ااج اندد  غ ددت اإلار يددةك وال ددي ثدددمل فددي لإلاددا  ال ددياي الحددا يةي ل  ددداذك و ددي د دد ا للدد   ددرو ا الا حمددا  بااج اندد  

 الحا يلية ال ي ثلع  دو ا مجما في ثمثات ال ا نة للمجال وفي ااخد مي ظا را الحمردات العمرانية.

  .ملاإلاشاحعملاإلاعخمذةمل9

اإلادددد  ال اددددتى بدددال إلاي العر،ددد :  الددددة الددددا  الييادددداأك ندددف مداملدددة لددددا ياشدددرك اإلالحقددددى شددد يك  اإلا دددبملىك كثدددددب ت 

 2003الثال  لوجبراهي   العر    ل اإلاد  ال اتى في ال إلاي العر، ك الدا  الييااأك 
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ك الجدددداد . ال يا ددددة العقا يددددة فددددي ميدددددا  الحعم ددددت و ال دددد ندك ك مبيعددددة النجددددال ااجديدددددا ك الدددددا  الييادددداأ كمقددددداد

 .ول ألا بيعة ال 2000

اإلادددالك   يددددد ال ا دددددك  الثقاهددددة واملجددددال د ا ددددة فددددي    ددددي ل هيا الحتاددددر والهجددددرا فددددي اإلابددددر ك ماشدددد  ات ملحاددددت 

   دي ل هيا الحنميدة الاهحما يدةك هامعدة  ديد    بدي  يدد  ك  ليدة آلادا  والعلد   ؤلان دانية ك ظجدر اإلاجدرا ك 

 ك البيعة ألاول .2015هاسك
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 اخلريطت اجلغرافيت بني األهييت امعنييت وامرتبويت وجعدد صعوباث اصحثيارها.
 ٍيوذجا.(-بين درار-دراصت حامت ىن امحعنيً امثاٍوي امحأهيني اميغربي )امثاٍويت امحأهينيت ابن زهر 

 
 1بنغيرثي. د. احلضن                                                                                                                                                                                                            

 2 بوكنبت.إصياعيه ط.ب.
 

 ىنخص :

 

حػاوي اإلاىظىمت الخػلُمُت اإلاغشبُت مً بػؼ الاخخالالث التي حػُم ظحر الػملُت الخػلمُت الخػلمُت في حمُؼ      

اث بشيل غام، وفي العلً الثاهىي الخأهُلي  ، ئر أن كػُت الطػىباث التي جىاحه غلى وحه الخطىصاإلاعخٍى

ؿت اإلاخػلمحن فُما ًخػلم بالذغاماث الذًالىخُىُت في مادة الجغش  افُا في هزه اإلاشخلت، خاضت فُما ًخػلم بالخٍش

الجغشافُت حضء مً هزه الطػىباث ومً اللػاًا الخػلُمُت الشاهىت التي ًخىحب البدث فيها، ئر حػخبر الخشاةـ 

الجغشافُت سواةض أظاظُت جمىذ اإلاخػلمحن امياهُت فهم الظىاهش املجالُت. لزلً فان فهم ؾبُػت هزه الطػىباث 

لىكىف غلى أضل اإلاشيل ومعبباجه وبالخالي ؤلاظهام في مػالجخه وإششان الجمُؼ للخىضل ئلى خلٌى مً شـأهه ا

 غملُت جشفؼ مً معخىي فهم ومػالجت وجفعحر الخشاةـ الجغشافُت لزي الخػلمحن.

افية املىظىمة الحعليمية املغزبية، الخزيعة :كنياث ىفحاحيت  الحعلمية الصعىبات ،الجغز

 

The geographical map between the scientific and educational importance and the 

multiplicity of the difficulties of its investment.Moroccan secondary schoo 

(Ibn Zohr High school - Bani Drar - as a case study.( 

Abstract : 

     The Moroccan educational system suffers from some imbalances that impede the progress 

of the educational learning process at all levels in general, and in the secondary schools in 

particular, as the issue of the difficulties faced by learners with regard to the dialectical pillars 

in the subject of geography at this stage, especially with regard to the geographical map Part 

of these difficulties and current educational issues that must be researched, as geographical 

maps are considered basic pillars that give learners the ability to understand spatial 

phenomena. Therefore, understanding the nature of these difficulties would identify the origin 

of the problem and its causes, and thus contribute to its treatment and involve everyone to 

reach practical solutions that raise the level of understanding, treatment and interpretation of 

geographical maps for those who have learned. 

Keywords :The Moroccan educational system, the geographical map, the Learning 

difficulties 
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 ملدمة:

كؿػذ الجغشافُا أشىاؾا مخػذدة غلى أظاط مىغىغها ومىهجها مً زالر مشاخل أظاظُت اهخللذ مً خاللها    

في وضفي ئلى غلم جشهُبي جفعحري ومىه ئلى غلم جؿبُلي غملي وظُفي، وبهزا ججاوصث الجغشافُا  مً غلم حػٍش

والخفعحر والخػمُم واغخماد مفاهُم  اإلاىهج الىالظُيي ألادبي وأضبدذ حػخمذ غلى مىهج غلمي ًلىم غلى الىضف

هزا ما ًجػل الجغشافُا اإلاذسظُت جدظى بمياهت هامت  .3تهُيل الخؿاب الجغشافي )اإلاىسفىلىحُا، الخىؾحن والخشهت(

ت والاحخماغُت للمادة. فذًذاهخًُ الجغشافُا جلىم غلى الىلل  ت، في ئؾاس الىظُفت التربٍى في اإلاىظىمت التربٍى

شفت الػاإلات، وهللها ئلى مػاسف حغشافُت مذسظُت مً خالٌ ظحروسة حػلُمُت حػلمُت، جػم الذًذاهخُيي للمػ

 واملحىر الطيكىلىجي)اإلاذسط(  واملحىر الديداكحيكي)اإلاػشفت الجغشافُت(  املحىر ألابطحمىلىجياملخاوس الثالزت9 

اإلاماسظت الطفُت في جخؿُـ وجذبحر املخاوس الثالر أزىاء  مؼ هزهفالذغاماث الذًذاهخُىُت جخلاؾؼ   .4)اإلاخػلم(

ت والىحذاهُت  م الخػلماث مؼ مشاغاة الجىاهب اإلاػشفُت واإلاىهجُت اإلاهاٍس هزا اإلاػماس، سهضث  للمخػلم. وفيوجلٍى

ً والىزُلت  ت  ؤلاؾاس والىخابالىزاةم الشظمُت )اإلاُثاق الىؾني للتربُت والخيٍى الاظتراجُجُت ألابُؼ والشٍؤ

ت والخىحيهاث غ، ورلً بجػل اإلاخػلم ًىظف ول التربٍى ش الخذَس ( غلى أهمُت اإلالاسبت بالىفاًاث في جىمُت وجؿٍى

وهزا الىغؼ حػل الجغشافُا " جيخلل مً مادة  .اإلاىاسد )اإلاػاسف، اإلاهاساث، اإلاىاكف( ومىفخدا غلى مدُؿه الخاسجي

يُت  ت غً الظىاهش املجالُت ئلى مادة جيٍى ا ومىهجُا ووحذاهُا" حعاهم فيئخباٍس ش خبرة اإلاخػلم )ة( فىٍش  .5جؿٍى

غ  للذ   أضبدذ الذغاماث الذًذاهخُىُت جدخل مياهت هامت في جذَسغ الاحخماغُاث في اإلانهاج الخالي، فالخذَس

غ مادة  ت لخذَس ش أظالُب الاظخفادة مً اإلاػُىاث اإلاألىفت، وبهزا اغخبرث الخىحيهاث التربٍى بالىفاًاث ًفشع جؿٍى

ت لخىمُت مجمىغت مً الىفاًاث واللذساث، ولخبعُـ هثحر مً اإلافاهُم الا  ؿت "أداة غشوٍس حخماغُاث الخٍش

ت ظؿشث بػؼ اإلابادب والششوؽ اإلاػخمذة الظدثماس 6الشةِعُت اإلاهُيلت للمػامحن" .  فالبرامج والخىحيهاث التربٍى

ذ الػملُت الخػلُمُت الخ ؿت الجغشافُت مياهت الذغاماث جخىخى اخترامها مً اإلاذسط لخجٍى ػلمُت. وجىدس ي الخٍش

ً الفىشي" اإلاؿبم خالُا في اإلاماسظت الفطلُت ظىاء غلى معخىي اإلافاهُم  هامت في همىرج " الجغشافُا والخيٍى

ت اإلايىهت للىهج الجغشافي وهزلً ؤلاهخاحاث الجغشافُت ووظاةل  اإلاهُيلت للخؿاب الجغشافي والػملُاث الفىٍش

ؿت ا لجغشافُت حػخبر آلُت مً آلُاث الخػبحر الىشؾىغشافي فهي لطُلت بالػملُت الخػلُمُت الخػلمُت الخػبحر، فالخٍش

غلى معخىي الخخؿُـ وهزلً ألاداء الفطلي. هما أن لها دوس هبحر في جىمُت مجمىغت مً اللذساث واإلاهاساث 

لت ا ظدثماسها ًجذ اإلاخػلم أمامه والىفاًاث لذي اإلاخػلم، بدُث جىمي الخغ املجالي لذي اإلاخػلم، لىً في ؾٍش
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املعزفية  ما هي الصعىبات بػؼ الطػىباث. وهىزا فان ئشيالُت الذساظت جخمدىس خٌى ظإاٌ مشهضي9 "

افية وما هي ظزق   "معالجتها؟واملىهجية التي ثىاجه املحعلمين أثىاء الاشحغال على الخزيعة الجغز

 

 فزطيات الدراضة  .1  

الخجشبت اإلاهىُت اإلاخىاغػت خاولىا ؾشح بػؼ الفشغُاث التي ظخمثل مً  وفي غىء لإلحابت غلى ؤلاشيالُت        

فزطية مزكشية مفادها أن هىاك بعض وحهت هظشها ئحاباث مبذةُت غلى هزه الدعاؤالث، فاهؿللىا مً 

، وجخفشع هزه الفشغُت الخزيعةالصعىبات املعزفية واملىهجية التي ثىاجه املحعلمين عىد اشحغالهم على 

ت ئلى الفشغُاث الفشغُت الخالُت9  اإلاشهٍض

 .ذ الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت في الذسط الجغشافي ؿت في ججٍى  حعاهم الخٍش

 .ؿت وفم الىهج الجغشافي  هىان ضػىباث جىاحه اإلاخػلم في كشاءة وجدلُل الخٍش

    ؿت الجغشافُت. بػؼ ًمخلً اإلاخػلم  اللذساث في كشاءة وجدلُل الخٍش

 مىهجية البحث وأدوات العمل. 2

ا، وإبشاص            ان ؤلاحابت غً الاشيالُت اإلاؿشوخت فشغذ اظخػماٌ اإلاىهج الىضفي الخدلُلي لخأؾحر البدث هظٍش

بي لشضذ الطػىبا ؿت في الذسط الجغشافي باإلغافت ئلى اإلاىهج شبه الخجٍش ث التي ًىحهها اإلاخػلم)ة( في أهمُت الخٍش

ؿت الجغشافُت وجمذ الاظخػاهت ب9  حػامله مؼ الخٍش

 .ا  الخلص ي البِبلُىغشافي باالغخماد غلى غذة مطادس ومشاحؼ لخأؾحر البدث هظٍش

  ؿت.اظخماسة خاص باظهاس الطػىباث اإلاشجبؿت باالشخغاٌ غلى وزُلت  الخٍش

 ؿت الجغشافُت وفم الىهج الجغشافي. اخخباس  للُاط كذسة اإلاخػلمحن غلى كشاءة وجدلُل وجفعحر الخٍش

 مجحمع الدراضة 2.1

ت وحذة       ت الخأهُلُت ابً صهش ببني دساس بمذًٍش وكذ  أهياد،ًخمثل مجخمؼ الذساظت في جالمُز وجلمُزاث الثاهٍى

دت مً الخالمُز همجخمؼ البدث غل ى مجمىغت مً الاغخباساث وىن هزا اإلاعخىي معىذ جم اخخُاس هزه الشٍش

ت  ومنها ما ًشجبـ بؿبُػت اإلاشخلت الخػلُمُت، خُث  الخأهُلُت،ئلي فُما ًخظ اإلاماسظت الػملُت بهزه الثاهٍى

 والىفاًاث.ٌػخبر هزا اإلاعخىي مشخلت جشظُخ اإلاخػلمحن ملجمىغت مً اإلاهاساث واللذساث 

 عيىة الدراضة. 2. 2
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مخػلم ومخػلمت، خُث جم اخخُاس هزه الػُىت  65جخيىن غُىت البدث مً فطلحن دساظُحن ًبلغ غذد الػُىت 

لت غشىاةُت.  بؿٍش

 

 . هحائج الدراضة الىظزية 3          

افية: املفهىم، ألاهمية وألادوار التربىية. 1. 3  الخزيعة الجغز

   افيةغز .مفهىم الخزيعة الج3.1.1

ف  ؿت خعب املخخطحن فجخػذد حػاٍس ؿت بأنها " جمثُل معؿذ لظىاهش الخٍش " بُحر حىسج ٌػشف الخٍش

ت" ت وأداة حػبحًر أنها ججعذ اإلاعاخت التي هما  .7خلُلُت أو وهمُت ًمىً جدذًذها مياهُا فهي لغت سمٍض

 .8ًخللها

ؿت بأنها جمثُل هىذس ي مبعـ ليل أو حضء مً ظؿذ ألاسع، ورلً بمىحب غالكت مدشابهت  ٌػخبر الخٍش

والتي وعميها اإلالُاط  ( Joly Fernand،1985،P1ومالةمت (       

ً ضىسة للمجاٌ، فالخؿاب الىشؾىغشافي ؿت في الذسط مً شأهه أن ٌعاغذ غلى جيٍى هى  ان جىظُف الخٍش

ؿت بفػل هظام مً الشمىص خؿابا  كبل ول ش يء خؿاب جىؾحن وجلذًش للمعافاث ولزلً حػخبر الخٍش

للمػلىماث خٌى ألاشُاء الخلُلُت اإلاخىاحذة في املجاٌ اإلاذسوط، في خحن ًلذم اإلالُاط غالكت الخطغحر 

غ الجغشافُا ال ؿت في جذَس ؿت واإلاُذان. ولهزا فاظخػماٌ الخٍش ً اإلاىحىدة بحن الخٍش  ًلطذ به أظاظا جيٍى

ؿت لفهم املجاٌ، بهذف حعهُل  أظاظُامهىذط واسؾىغشافي، وإهما فلـ اخترام بػؼ الششوؽ و  الخٍش

 9.الخػلُم والخػلم

غ اإلاىاد الاحخماغُت خاضت  ؿت مً أهم الىظاةل الخػلُمُت اإلاشةُت في جذَس وعخخلظ مما ظبم أن الخٍش

خ والجغشافُا فهي جىضح الػالكاث والا  وهي  سجباؾاث اإلاياهُت بحن مخخلف الظىاهش غلى ظؿذ ألاسع،الخاٍس

غ مادة  خؿاب واسؾىغشافي ًطف حضءا مً املجاٌ الجغشافي، ت لخذَس وفي هزا الطذد جإهذ الخىحيهاث التربٍى

ؿت "دغامت دًذاهخُىُت أظاظُت هىغُت باليعبت إلاادة  الاحخماغُاث بالثاهىي ؤلاغذادي غلى أن الخٍش
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ت لخىمُت مجمىغت مً الىفاًاث واللذساث، ولخبعُـ هثحر مً اإلافاهُم الجغشافُا، وهي  هزلً أداة غشوٍس

 10" الشةِعُت اإلاهُيلت للمػامحن

افية   ألاهمية العلمية   للخزيعة.3.1.2   الجغز

ؿت وظُلت وأداة للخىاضل جدمل سظالت مػُىت، فهي أداة للخخاؾب بحن اإلاشظل     )واغؼ  حشيل الخٍش

ؿت(  ذ أن جدلله.الخٍش ؿت لها مىغىع وهذف مػُىحن جٍش ؿت(، لزلً فيل خٍش  واإلاخللي )كاسب الخٍش

ؿت الجغشافُت مً أحل اهجاص ئخذي الػملُاث الػلمُت الخالُت9  وجىظف الخٍش

 9 ئبشاص مىاؾً الظىاهش في اإلايان أو املجاٌ. la localisation: الحىظين -

 ؼ الظاهشة في املجاٌ الجغشافي.9 جبُان هُفُت جىَص la répartition : الحىسيع -

 دساظت ئبشاص الػالكاث والخفاغالث بحن الظىاهش املجالُت. l’explication الحفطير:  -

 ئبشاص جؿىس الظىاهش اإلامثلت في الضمان واإلايان -

افية للخزيعة .ألاهمية التربىية واملىاصفات الديداكحيكية3.1.3   الجغز

ت حعاغذ الزهً غلى جخُل أشياٌ وأحجام ومىاكؼ الظاهشة  حػخبرا       ؿت وظُلت حػلُمُت بطٍش لخٍش

اإلاذسوظت، وأًػا جثبُذ الخلاةم واإلافاهُم في أرهان اإلاخػلمحن ليىن خاظت البطش مً أكىي الخىاط، 

ؿت فُما ًلي9  ت للخٍش مىً خطش ألاهمُت التربٍى . ٍو  جدخفظ باإلاػلىمت إلاذة أؾٌى

 اهدباه الخالمُز إلاا جدخىي غلُه مً سمىص وألىان حعاغذ غلى جخُل الىاكؼ وجمثله.  حلب 

  حعاغذ غلى حسجُل اإلاػلىماث وحمػها بىُفُت مشهضة في ميان واخذ أمام الخالمُز بذٌ جلذًمها بىُفُت

 مجشدة ظشغان ما جىمحي مً الزاهشة.

  اهها باظخػماٌ وظاةل حػلُمُت أخشي.حعهل فهم الػذًذ مً الػالكاث التي ال ًمىً للخالمُز ئدس 

 .جىمُت اإلاهاساث اإلاخػذدة ًمىً الاظخفادة منها في الخُاة الُىمُت 

   فخخمثل في ملشوةُت ووغىح  ًخظ اإلاىاضفاث الذًالىخُىُت فُماأما  والبػُذة. فهم البِئت املخلُت واملجاوسة

ؿت )ظهىلت اللشاءة(، ومالءمت الخفاضُل وألالىان إلاعخىي اإلاخػلمحن، ألاماهت )اإلاؿابلت  مطؿلخاث الخٍش

للىاكؼ(، الجمالُت )ًجب أن حعترعي الاهخمام( زم ؤلاًجاص )غذم ؤلاهثاس مً الخفاضُل والخمعً بالػشوسي 
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ؿت حػخبر شىال مً أشياٌ الخىاضل فان رلً ال ًمىً ئال بىاظؿت لغت مخمحزة وإر فلـ(منها  ا واهذ الخٍش

 :ميىهت مً مجمىغت مً الػىاضش غمً اإلافخاح، لهزا ًخيىن اإلافخاح مً الػىاضش آلاجُت

 9ش )أي الخذسج مً اللىن الغامم ئلى اللىن الفاجذ(، وإما بالخىمح ألالىان ر حعخػمل بػذة ؾشق، ئما بالخفَش

)أي اظخػماٌ الىلـ اإلالىهت للخػبحر غً ظىاهش لِغ لها هفغ ألاهمُت التي جىدعيها جلً اإلاػبر غنها 

 بالخفَشش(، وإما بالخؿىؽ اإلالىهت )أي الخػبحر غً جذاخل ظىاهش في ئؾاس مياوي مػحن(

  الػذدًت لبػؼ الشمىص9 جىلعم ئلى سمىص خشفُت )للخػبحر غً اإلاػادن مثال(، وسمىص سكمُت )لخدذًذ اللُمت

ت )جلخبغ غالبا مً شيل الظاهشة  ٍش الظىاهش(، وسمىص هىذظُت )مشبػاث ودواةش ومثلثاث...(، وسمىص جطٍى

 اإلاشاد الخػبحر غنها(، زم سمىص ئخطاةُت )جخيىن مً الشمىص الخشهُت واألظهم والخؿُت واإلاىدىُاث...(

 9غلى شيل دواةش أو أغمذة أو اإلابُاهاث...، 

 ماء اإلاىاؾم.الىخابت9 تهم أظ 

افية. . شزوط ثىظيف الخزيعة3.1.4     الجغز

ؿت وظُفتها الػلمُت والذًذاهخُىُت بالشيل اإلاشغىب فُه، فُلخض ي رلً اخخُاسها بشيل  ليي جإدي الخٍش

ظلُم، وخٌى ؾشق اهخلاء الخشاةـ احتهذ الباخثىن في وغؼ مػاًحر وششوؽ مالةمت هجذ مً بُنهم الللاوي 

 (0881وصمالةه )

ؿت ومنها  9 11ٌشحرون ئلى اإلاػاًحر الخالُت غىذ اخخُاس الخٍش

أن جيىن مخطلت بمىغىع الذسط. وأن ًيىن ملُاط سظمها مىاظب للظاهشة اإلامثلت غليها وأن ًدلم أظلىبها 

اث الخالمُز مً خُث الىضف   والفهم والخفعحرالىشؾىغشافي أهذاف الذسط وأن جيىن مىاظبت إلاعخٍى

شاعى مذي خذازت  ًُ وؤلادسان والخػمُم وهزلً اللغت والشمىص اإلاعخػملت ختى ٌعهل الخػامل مػها وكشاءتها وأن 

ؿت واإلاػلىماث اإلاىضخت بها، و  لً اوسجاما مؼ الخغحراث والخجذًذاث التي ٌػشفها غلم الجغشافُا في رالخٍش

لخالمُز لىىع مً الغمىع. وأن جيىن غالكاتها باملجاٌ وأن ًيىن مفخاح سمىصها واضح ختى ال ًخػشع ا

اث جذسحها وألاسكام وغحر رلً  واضخت الؿباغت بدُث جظهش الشمىص والػالماث واليلماث وألالىان ومعخٍى

ؿت الطماء فُجب أن جظهش خذودها بشيل واضح ليي حعاغذ اإلاػلم  بطىسة واضخت، أما باليعبت للخٍش

ؼ الظاهشاث غ لى هدى دكُم. وأن جيىن غحر مضدخمت بالخفطُالث أي راث والخالمُز غلى اظخخذامها في جىَص

شي الباخث  هثافت بُاهُت مخىظؿت بدُث ٌعخؿُؼ الخالمُز كشاءتها. وأن جيىن دكُلت مً الىاخُت الػلمُت ٍو

ؿت ختى ٌعخؿُؼ جدلُم  أهه مً الػشوسي أن ًيىن لذي ألاظخار ئإلاام واظؼ بهزه اإلاػاًحر غىذ اخخُاسه للخٍش
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ىجاح. ومً خالٌ رلً ًخضح أن أهم اإلاػاًحر ألاظاظُت التي ًجب غلى ألاظخار مشاغاتها غىذ أهذاف دسظه ب

ؿت ما ًلي9   اخخُاس الخٍش

اث الؿالب. وأن جيىن راث مفخاح ودلُل واضح. - أن جيىن مشجبؿت بمىغىع الذسط. وأن جيىن مىاظبت إلاعخٍى

والبُاهاث. وأن جيىن واضخت الؿباغت وأن جيىن راث ملُاط سظم مىاظب. وأن جيىن خذًثت اإلاػلىماث 

 وؤلاخشاج.

 وظائف الخزيعة في الدرص الجغزافي..3.1.5 

اث   ت وألاوشؿت الخؿبُلُت في حمُؼ معخٍى ً ئلى "جذغُم ألاشغاٌ الُذٍو دغا اإلاُثاق الىؾني للتربُت والخيٍى

الخؿبُلُت في ظل اإلالاسبت الخػلُم ألاولي والابخذاتي والثاهىي والخشص غلى حػل الخػلماث جدعم باألوشؿت 

ؿت في الذسط  الجغشافُا البالىفاًاث، ففي مادة  ًمىً جفػُل الخؿبُلاث الػملُت دون اظخخذام الخٍش

ؿت و الجغشافي.  ٍىظ مبذأ الىفاًاث في مادة الجغشافُا غلى الجاهب الخؿبُلي اإلاهاسي، وهىا جخجلى أهمُت الخٍش

جدلُل مىاغُؼ مخخلفت ئر حػخبر وظُلت للخفىحر ووغؼ اإلالاسهاث، في الػملُت الذًذاهخُىُت، فهي حعاغذ غلى 

ولهزا ظؿشث . 12ئنها أداة مػبرة غً ول مظاهش اإلاىغىع اإلاذسوط، خعب اإلاىسفىلىحُا والخىؾحن والخشهت

ت الخاضت بمادة الاحخماغُاث بعلً الخػلُم الثاهىي ؤلاغذادي والخأهُلي، هفاًاث وكذساث  الخىحيهاث التربٍى

ؿت في الذسط الجغشافي. مادة ا  لجغشافُا مشجبؿت باظخػماٌ وجىظُف الخٍش

ت والىضف       ت فهي جىمي غملُاث خعُت واإلاالخظت، وغللُت أو فىٍش ؿت بػذة فىاةذ جشبٍى جخمحز الخٍش

ؿت في جىمُت الاججاهاث ؤلاًجابُت ججاه  والخفعحر وما ًشجبـ بها مً غالكاث وجفاغالث وهزلً حعاغذ الخٍش

ت والاكخطادًتاللػاًا  ؿت في الذسط الجغشافي ًؿىس مىهجُت . 13الؿبُػُت والبشٍش شيل اظخخذام الخٍش َو

ؿت م9ً غ الجغشافُا، ئر جمىً الخٍش  جذَس

  غ الجغشافُا، ظىاء واهذ  ألاولى في الػمل الذًذاهخُيي إلاشخلتا اإلاالخظتحشيل  املالحظة:جعلم لخذَس

مالخظت مباششة للمجاٌ الخلُلي أو غحر مباششة هخمثالث اإلاخػلمحن خٌى املجاٌ باإلغافت ئلى الخػبحر 

 الجغشافي والخشاةـ وغحرها. 

 :ؼ والىثافت والامخذاد  جعلم الحىظين  حعاهم الخشاةـ في حػلم الخىؾحن غبر فهم الخىَص

 :ؿت حعاغذ غلى وضف حشيل مشخلت الىض جعلم الىصف ف ئخذي مشاخل الىهج الجغشافي فالخٍش

 الظىاهش الجغشافُت.
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 :ؿت غلى الخفعحر الجغشافي ورلً بخىظُف أظباب  ثفطير الظىاهز املمثلة على الخزيعة حعاغذ الخٍش

 مخػذدة لخفعحر الظاهشة الجغشافُت.

 :م اإلالاسهت ًجػل الظىاهش امللارهة من أجل الحعميم الجغشافُت غحر مػضولت في املجاٌ  ئن الخفعحر غً ؾٍش

ؿت، لىً ٌعخػص ي غلى اإلاخػلم في اإلاشخلت اللُام بالخػمُم.  سغم اخخالف ملاًِغ الخٍش

 :ؿت الجغشافُت وظُلت معاغذة غلى ججعُذ اإلافاهُم املجالُت فاإلاخػلم  بىاء املفاهيم املجالية حػخبر الخٍش

شبؿها باإلاىدعباث العابلت ذمجها ٍو   ًىظم اإلافاهُم ٍو

ؿت بخمىحن اإلاخػلم مً الخػشف الذكُم غلى خطاةظ املجاٌ وأوغاغه  9ثىمية الحفكير املجالي جلىم الخٍش

الاحخماغُت والاكخطادًت والبُئُت، فالدشخُظ ًدُذ للمخػلم ئمياهُت اإلالاسهت  والخدلُل وحمؼ اإلاػؿُاث، 

ش مهاساث اإلاالخظت والخطيُف والخلُُم والاظخيخاج ، فالىهج الجغشافي مً خالٌ الىضف والخ فعحر وجؿٍى

ٌعاغذ غلى جىمُت مهاسة الدشخُظ لذي اإلاخػلم، فخلذًم اإلاػلىماث والخلاةم الجغشافُت  ًجب أن ًطاخبها 

ذ اإلاخػلم بمىهج  غلمي ًلىم غلى الخفىحر في املجاٌ باإلغافت ئلى هلذ الىطىص والبُاهاث واإلاعاهمت في  جضٍو

 .14جلذًم ملترخاث غلمُت

 . هحائج الدراضة امليداهية  4  

حشيل الاظخماسة أداة غلمُت حشخظ الظىاهش وججُب مً خالٌ هخاةجها غً دوافؼ وأظباب اإلاشاول لهزه     

ألاخحرة هما أنها حػخمذ بشيل هبحر في الظىاهش التي ًيىن فيها املجمؼ الاخطاتي هبحر. وظجرهض في هزا الشؿش الاٌو 

ظإاٌ وجدلُلها وفي الجضء الثاوي غلى الىخاةج غلى ألاظئلت التي حػالج غمم اإلاشيل مً خالٌ غشع هخاةج ول 

 الخاضت باالخخباس.

 .الىحائج الخاصة بعىامل الصعىبات   4.1

افية   1 :شكل ركم  هل جعترطك صعىبة ما عىدما ثحعامل مع الخزيعة الجغز

 

 2019اضحمارة ميداهية ضىة  : املصدر
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ؿت الجغشافُت ال صالذ حشيل ضػىبت هبحرة غلى  مً الىاضح حذا مً خالٌ اإلابُان     اغاله أن كشاءة وجدلُل الخٍش

ًجػل الخىع في هزا اإلاىغىع والبدث فُه له أهمُت كطىي للمػشفت  اا مزفئت غٍشػت مً اإلاخػلمحن وه

.الاظباب والبدث غً      الخلٌى

 الخزيعة الجغزافي هىع الصعىبات التي جعترض املحعلم أثىاء كزاءة  وثحليل :  2 ركمشكل 

 

 2019اضحمارة ميداهية ضىة  املصدر:

مما ال شً فُه ومً اإلاىؿلي أن حشيل الخؿىة الاخحرة مً خؿىاث الىهج الجغشافي )الخػمُم( اليعبت الىبحرة      

ؿت الجغشافُت % فُما ًخظ هىع 56 الطػىبت التي حػترع اإلاخػلمحن أزىاء مداولتهم كشاءة ومػالجت وجدلُل الخٍش

باغخباسها هفاًت مشهبت حعخذعي اظخدػاس مجمىغت مً اإلاػؿُاث إلغؿاء مبادب وكىاهحن للظاهشة الجغشافُت 

 .% 20وجليها في الترهُب اللذسة غلى الخفعحر بيعبت 

افيةاضباب صعىبة كزاء   3: شكل ركم  ة الخزيعة الجغز

 

 2019اضحمارة ميداهية ضىة  املصدر:

ان الخىع في مػشفت ألاظباب اإلاإدًت ٌشيل أمشا ضػبا للخػذد هزه ألاخحرة وجذاخلها خُذ حاءث هخاةج    

 الاظخماسة في هذا الطذد واالحي.

غلى معخىي ما ًيبغي % جشحؼ الى ؾبُػت الخشاةـ اإلاىحىدة في الىخاب في هزا ؤلاؾاس هلذم بػؼ الخىغُداث 74 

ؿت بالىخاب اإلاذسس ي.  أن جخىفش غلُه الخٍش

61% 
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  اتهم مً خُث اث اإلاخػلمحن وؾبُػت الخشاةـ اإلالذمت لهم ئر ًجب أن جيىن مىاظبت إلاعخٍى مشاغاة معخٍى

سان والخػمُم وهزلً اللغت والشمىص اإلاعخػملت ختى ٌعهل الخػامل مػها الىضف والفهم والخفعحر وؤلاد

 وكشاءتها،

 .الػمل غلى جلذًم خشاةـ بمىاضفاث جشاعي الاظغ الػلمُت والذًذاهخُىُت بذكت مخىاهُت 

  اث جذسحها وألاسكام أن جيىن واضخت الؿباغت بدُث جظهش الشمىص والػالماث واليلماث وألالىان ومعخٍى

ؿت الطماء فُجب أن جظهش خذودها بشيل واضح ليي وغحر رلً ب طىسة واضخت، أما باليعبت للخٍش

ؼ الظىاهش غلى هدى دكُم.  حعاغذ اإلاذسط واإلاخػلمحن غلى اظخخذامها في جىَص

 ؿت مما ًجػل اإلاخػلم  ًجب اخخُاس مفخاح أهثر دكت ووغىخا مً خالٌ اغخماد سمىص بعُؿت في الخٍش

 أهثر فهما لها، ختى ال ًخػشع الخالمُز لىىع مً الغمىع وضػىبت الخمُحز.

 .جدذًذ الاججاهاث في الخشاةـ ختى ٌعهل غلى اإلاخػلم جىؾحن مخخلف الظىاهش 

 .الترهحز غلى الخشاةـ البعُؿت 

  ؿت.الػمل  غلى جدلُم الخىاصن بحن أهىاع وحجم الذغاماث اإلاػخمذة في ول وخذة خاضت الخٍش

 .الػمل غلى الاهخمام بالخشاةـ والترهحز غلى هُفُت اظخغاللها وإغؿائها اإلاياهت الشةِعُت في اإلانهاج 

  وغىخا الػمل غلى ئهخاج خشاةـ مىغىغاجُت باالغخماد غلى هظم اإلاػلىماث الجغشافُت جيىن أهثر دكت و

خاضت أن في غػىن غشش ظىىاث، اهللبذ غملُت سظم الخشاةـ سأًظا غلى غلب بعبب الخلذم اإلازهل 

ً كىاغذ  لهزه الخلىُت. جخذخل جىىىلىحُا اإلاػلىماث آلان في حمُؼ مشاخل غمل سظم الخشاةـ، مً جيٍى

أن 15مؼ فشع كُىد حذًذة  البُاهاث ئلى جىظُمها في ألاهظمت اإلاػلىماث الجغشافُت وؤلاهخاج آلالي للخشاةـ

ؿت راث هثافت بُاهُت مخىظؿت بدُث ٌعخؿُؼ الخالمُز كشاءتها بشيل حُذ أما فُما ًخظ .جيىن الخٍش

% وهي وعبت ال بأط بها حعخذعي الاهخمام باإلاخػلم 01دوس اإلاخػلم الزي شيل خعب الاظخماسة وعبت 

 صها.لخجاوص هزه الطػىبت وفُما ًلي بػؼ الخىغُداث للمداولت ججاو 

  ضػىباث غىذ اإلالاسهت بحن معاخت دولت وأخشي وجدذًذ اإلاعافت بحن مذًىت وأخشي والخػشف غلى اإلاىاكؼ

واججاهاث ؾشق اإلاىاضالث وجدذًذ مىاكؼ أهم اإلاذن والػاضمت واإلاىاوئ واإلاذن الضساغُت والطىاغُت 

ت،  والخجاٍس

 ؿت ومػمىنها، هدُجت غذم جشهحز اإلاخػلمحن غلى الشمىص وألالىان  غذم اللذسة غلى الشبـ بحن مفخاح الخٍش

ؿت،  اإلاىحىدة باإلافخاح ألامش الزي ًيخج غىه فهم خاؾئ إلاػمىن الخٍش
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 ،ضػىبت الخػامل مؼ الخشاةـ اإلاشهبت راث اإلاىاغُؼ اإلاخػذدة 

 ،ؿت م بحن ألالىان اإلاخلاسبت واإلاخذاخلت في الخٍش  ضػىبت مىهجُت مشجبؿت أخُاها بػػف اللذسة غلى الخفٍش

 م الخاؾئ لخدذًذ الاججاهاث واإلاىكؼ اليعبي وضػىبت في كشاءة اإلافخاح والخمُحز بحن الشمىص )هلؿُت، الفه

 خؿُت، معاخُت(.

 .ؿت في غالكتها بالىاكؼ  غػف اظدُػاب مذلٌى الشمىص اإلاعخخذمت في الخٍش

 .ؿت  ضػىبت خعاب اإلاعافاث اغخمادا غلى ملُاط الخٍش

ا للغاًت باليعبت لهم خاضت غىذما ًخػلم ألامش باللُاط أما ب غشوسًٍ  باليعبت لذوس ألاظخار فالخذٍس

عها واإلاػشفت اإلاىاظبت، أي جلُُم ئهجاصاث الؿالب  .16الفجىاث بحن اإلاػشفت التي ًخم جذَس

 االخحبارالىحائج الخاصة ب 4.2

ؿت الجغشافُت جم سضذها الىخاةج الخالُت9  مً خالٌ ئهجاص اخخباس لػُىت مً اإلاخػلمحن الخاص بلشاءة وجدلُل الخٍش

 

 

 الىحائج الخاصة بلزاءة الخزيعة .4.2

 كدرة املحعلمين في ثحديد مىطىع الخزيعة 4 :ركم شكل

 

 2019اخحبار كحابي ضىة  املصدر:

ؿت أن ًبحن مً خالٌ اإلابُان مً اإلاخػلمحن  61%أغاله، الخاص بمعاءلخىا للمخػلمحن لخدذًذ مىغىع الخٍش

ؿت، و مىً جفعحر هزا بأن كذسة جدذًذ مىغىع  2%0جمىىىا مً جدذًذ مىغىع الخٍش منهم لم ٌعخؿُػىا رلً ٍو

 املزكبة وكد جعىد عليها املحعلمين في املزحلة الاعدادية.لِعذ باإلاهمت 

                                                           

 

 بدون اجابة 
10% 

 اجابة خاطئة 
اجابة  20%

 صحيحة
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 وطبة ملحعلمين الذين ثمكىىا من ثحديد هىعية الخزيعة 5: شكل ركم

 

 2019اخخباس هخابي ظىت  اإلاطذس9

ؿت وهي وعبت  % 85ًدبحن مً خالٌ اإلابُان أغاله أن  مً وعبت اإلاخػلمحن الزًً اظخؿاغىا جدذًذ هىغُت الخٍش

ؿت، خُث سجلىا وعبت  مىً    % 04هبحرة ملاسهت مؼ وعبت اإلاخػلمحن الزًً لم ٌعخؿُػىا جدذًذ هىغُت الخٍش ٍو

ؿت ؿت فاإلاخػلمحن ظبم لهم أن حػشفىا غلى أهىاع الخشاةـ خاضت الخٍش .جفعحر هزا بعهىلت جدذًذ هىغُت الخٍش

م بُنهما لِغ باألمش الطػب، وبهزا جبذو الىدُجت مىؿلُت. ؿت الؿبىغشافُت، والخفٍش  اإلاىغىغاجُت والخٍش

 : وطبة مالحظة الزمىس وثبيان دالالتها  6 شكل ركم

 

 2019اخحبار كحابي ضىة  املصدر:

أغاله ًخضح أن وعبت هبحرة مً اإلاخػلمحن جمىىىا مً مالخظت اإلافخاح وجبُان داللت الشمىص  اهؿالكا مً اإلابُان

مىً اللٌى  ؿت ٌعهل غلُه جبُان داللت  نأباإلابِىت في اإلافخاح، ٍو سمىصها بػذ مالخظت اإلاخػلم إلافخاح الخٍش

 واظدُػابها.

 

 

 

4 
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افية 3.  هحائج ثحليل الخزيعة الجغز

 ثحد يد الحىظين الجغزافي : 7شكل ركم 

 

 2019اخحبار كحابي ضىة  املصدر:

الخىؾحن خُث أن وعبت هبحرة مً اإلاخػلمحن لم ٌعخؿُػىا  هالخظ مً خالٌ اإلابُان أغاله كطىس هبحر في جدذًذ

ؿت وجمثل هزه الفئت وعبت  شحؼ هزا  38%جىؾحن الظاهشة الجغشافُت أو اإلاىكؼ الجغشافي غلى الخٍش مً الخالمُز. ٍو

 ئلى وىن اإلاخػلمحن لهم كطىس هبحر في الخىؾحن وجدذًذ الاججاهاث.

 ثحديد املىرفىلىجيا 8: شكل   ركم 

 

 2019اخحبار كحابي ضىة  املصدر:

ٌشيل جدذًذ مىسفىلىحُا الىُان الجغشافي والظىاهش الجغشافُت مً خالٌ الخشاةـ أمش ضػبا غلى بػؼ      

مً الخالمُز لم حعخؿؼ وضف  %61اإلاخػلمحن وهزا ما جبحن مً خالٌ هخاةج الاخخباس خُث ًىضح اإلابُان أن 

 ىسفىلىحُا لذي اإلاخػلمحن.مىسفىلىحُا الىُان الجغشافي وهي وعبت مهمت حػىغ كطىس هبحر في وضف اإلا

 وصف الحزكة داخل الخزيعة9:شكل ركم 

49% 

12% 

39% 
 إجابات خاظئة

 إجابات صحيحة
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 2019اخحبار كحابي ضىة  املصدر:

مً الخالمُز لم حعخؿؼ وضف خشهت الىُاهاث الجغشافُت  50%وسجل مً خالٌ اإلابُان أغاله أن وعبت                

ؿت، وعبت  مً الخالمُز هي التي جمىىذ مً وضف الخشهت ووسجل هىا أًػا كطىس في وضف  % 17غلى الخٍش

ؿت   الجغشافُت.الخشهت داخل الخٍش

 وطبة ثحديد العىامل املفطزة لحىسيع الظىاهز املمثلة على الخزيعة 10: شكل ركم  

 

 2019اخحبار كحابي ضىة  املصدر:

ؼ 30أغاله أن وعبت  ًالخظ مً خالٌ اإلابُان        % مً اإلاخػلمحن لم حعخؿؼ جدذًذ الػىامل اإلافعشة لخىَص

ؼ  ؿت الترهُبُت باحشاء اإلالاسهت وهُفُت جىَص ؿت، ورلً ساحؼ ئلى ضػىبت الخػامل مؼ الخٍش الظىاهش اإلامثلت غلى الخٍش

      الىُاهاث في املجاٌ ولىً غذد مهم مً اإلاخػلمحن جمىىىا مً جدذًذ الػىامل اإلاخدىمت9 

افية : وطبة الحعميمات املححكمة في ثىسيع الظىاهز11شكل ركم   الجغز

 

 2019اخحبار كحابي ضىة  املصدر:
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ً غلى اظخخالص بػؼ الخػمُماث اإلاخدىمت في 51أن وعبت  ًدبحن مً خالٌ اإلابُان    % مً الخالمُز غحر كادٍس

ؿت، وهي وعبت جبذو هبحرة ملاسهت مؼ باقي اإلاخػلمحن. لهزا ًجب الترهحز غلى جشظُخ كذسة  ؼ الظىاهش غلى الخٍش جىَص

 الخػمُم لذي اإلاخػلمحن.

 مىاكشة وثحليل الىحائج واخحبار الفزطيات.5

 وثحليل الىحائجمىاكشة .5.1

ؿت الجغشافُت جبحن ما ًلي9  بػذ سضذها للطػىباث التي جىاحه اإلاخػلمحن في كشاءتهم وجدلُلهم للخٍش

ؿت، بدُث  :الخزيعةعلى مطحىي كزاءة  جم الىكىف غلى بػؼ الطػىباث التي جىاحه اإلاخػلم أزىاء كشاءجه للخٍش

وهزا ًشحؼ ئلى  اإلافخاح،عاخُت والخؿُت اإلاىحىدة في ال ًمىىه الخمُحز بحن أهىاع وأشياٌ الشمىص الىلؿُت واإلا

 والاججاه.ضػىبت ئدسان وكشاءة اإلافخاح غىغ باقي الػىاضش ألاخشي مً كبُل الػىىان واإلالُاط 

ؿت وهي مشجبؿت بالىهج  على مطحىي ثحليل الخزيعة: هىان بػؼ الطػىباث جىاحه اإلاخػلم أزىاء جدلُله للخٍش

ؿت الجغشافي واإلافاهُم اإلاهُ يلت للمادة، بدُث ال ًخمىً اإلاخػلم مً جدذًذ مىؾً الىُاهاث اإلامثلت غلى الخٍش

والىُفُت التي جخىصع بها في املجاٌ وهزلً وسجل بػؼ اللطىس في وضف اإلاىسفىلىحُا والخشهت، باإلغافت ئلى أن 

ؿت الترهُبُت باحشاء اإلالاسهت بحن الىُاهاث أو الظى  اهش اإلامثلت فيها واظخيخاج اإلاخػلم ال ٌعخؿُؼ جدلُل الخٍش

 الػالكاث بُنهما وبالخالي ال ًطل اإلاخػلم ئلى مشخلت الخػمُم. 

 ثمحيص الفزطيات2 . 5

 ت  الفشغُت اإلاشهٍض

ؿت.  هىان بػؼ الطػىباث اإلاػشفُت واإلاىهجُت التي جىاحه اإلاخػلمحن غىذ اشخغالهم غلى الخٍش

ت، فمً خالٌ البدث الخؿبُلي جبحن أن اإلاخػلمحن لذيهم بػؼ الطػىباث في  جم الخأهذ مً صخت الفشغُت اإلاشهٍض

ؿت وفم اإلافاهُم اإلاهُيلت والىهج الجغشافي.  كشاءة وجدلُل الخٍش

   :الفزطية   الفزعية ألاولى 

 .ذ الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت في الذسط الجغشافي ؿت في ججٍى  حعاهم الخٍش

  ؿت باغخباسها دغامت جم الخأهذ مً صخت هزه الفشغُت في الجاهب الىظشي مً الذساظت، ئر أن الخٍش

أظاظُت في الذسط الجغشافي لها دوس مهم في جمثُل الظىاهش في املجاٌ ومعاغذة اإلاخػلم في اهدعاب اإلافاهُم 

ت غذة    .اإلاهُيلت للمادة والىهج الجغشافي هما لها فىاةذ جشبٍى
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 لفزعية الثاهية:الفزطية ا 

 .ؿت وفم الىهج الجغشافي  هىان ضػىباث جىاحه اإلاخػلم في كشاءة وجدلُل الخٍش

بػذ هخاةج الاخخباس اإلالذم لػُىت مً اإلاخػلمحن، جم الخأهذ مً صخت هزه الفشغُت، وجبحن لىا أن هىان بػؼ 

ؿت والتي جشجبـ بالىهج الجغ  شافي واإلافاهُم الهُيلت للمادة.الطػىباث جىاحه اإلاخػلم في كشاءجه وجدلُله للخٍش

 .خاثمة.6

ؿت كشاءة وجدلُال أن هىان مجمىغت ال جبحن مً خالٌ دساظت          طػىباث التي جىاحه اإلاخػلم في حػامله مؼ الخٍش

مً الطػىباث فباليعبت لللشاءة اإلاخػلم ال ًمحز بحن أهىاع وأشياٌ الشمىص الىلؿُت واإلاعاخُت والخؿُت اإلاىحىدة 

ؿت والىُفُت في اإلافخاح. أما باليعبت للخدلُل فاإلاخػلم غحر مخمىً مً جدذًذ مىؾً الىُاهاث اإلا مثلت غلى الخٍش

التي جخىصع بها في املجاٌ وهزلً غحر مخمىً مً وضف اإلاىسفىلىحُا والخشهت، باإلغافت ئلى أن بػؼ اإلاخػلمحن ال 

ؿت الترهُبُت باحشاء اإلالاسهت بحن الىُاهاث أو الظىاهش اإلامثلت فيها واظخيخاج الػالكاث بُنهما.  ٌعخؿُؼ جدلُل الخٍش

ؿت أداة أظاظُت في بىاء الخػلماث فهي أظاظُت في ول مشاخل وبهزا فخبحن مً خ ت أن الخٍش الٌ الذساظت الىظٍش

ت، لزلً خلطذ الذساظت الى جدذًذ اهم الطػىباث التي جىاحه اإلاخػلم في كشاءة  الذسط ولها وظُفت غلمُت وجشبٍى

م اظخماسة واخخباس هخابي،   وجدلُل غً ؾٍش

ف غلى بػؼ الاكتراخاث جخظ مىغىع الذساظت وفي غىء ما ظبم ومىىذ جمدُظ فشغُاث البدث مً الىكى 

 هلترح ما ًلي9

ؿت الجغشافُت خاضت الطػىباث  - الترهحز غلى الطػىباث التي جىاحه اإلاخػلم أزىاء حػامله مؼ الخٍش

ؿت.  اإلاىهجُت في كشاءة وجدلُل الخٍش

ؿت  - غ الخٍش ؼ ؾبُػت الشبـ بحن الجاهب اإلاػشفي والخؿبُلي فُما ًخػلم بخذَس الجغشافُت، وهزلً جىَى

ألاهذاف الخػلمُت وجشهحزها غلى الجىاهب اإلاىهجُت، خاضت في اهدعاب كذسة الخدلُل، وهزلً ئدساج 

ذ اإلاخػلم غلى مىهجُت الىضف والخفعحر والخػمُم.  فشوع جىظف الخشاةـ، مً أحل حػٍى

ؿت الجغشافُت - ً جؿبُلُت للشاءة وجدلُل الخٍش لت الػمل غلى جىظُف جماٍس ، والػمل بؿٍش

ؿت بشيل  املجمىغاث التي مً خاللها ًمىً للمخػلم أن ٌعخىغب مىهجُت كشاءة وجدلُل الخٍش

 حماعي.

غلى الىخب اإلاذسظُت إلاادة الجغشافُا جىظُف العمُىلىحُا البُاهُت ومشحػاتها ورلً بالخىغُذ الخام  -

ت وأشياٌ الخىؾحن لخِعحر اللشاءة لذي اإلاخػلم.  للمخغحراث البطٍش

ؿت  - أن ًدخىي الىخاب اإلاذسس ي غلى دلُل منهجي ًدذد لألظخار الخؿىاث اإلاىهجُت لخىظُف الخٍش

ؿت. دذد للمخػلم أًػا الخؿىاث اإلاىهجُت للشاءة وجدلُل الخٍش  وفم الىهج الجغشافي، ٍو
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ؿت  - ئهجاص خطظ دغم ئغافُت للمخػلمحن في خالت وحىد حػثراث لذيهم أزىاء حػاملهم مؼ الخٍش

 الجغشافُت.

الخشص غلى جىظُف اإلاشحػُت الذًذاهخُىُت للمادة أزىاء الاشخغاٌ غلى هزه الذغامت غبر مشاغاة اإلافاهُم 

 اإلاهُيلت والىهج الجغشافي.

 : املزاجع املصادر و كائمة. 7

ت للمماسظت الطفُت، ؽ كفص ي-  (1) ٍش ت جؿٍى ، 0دمحم، الىهج الجغشافي مً خالٌ الخػبحر الياسؾغشافي، دساظت جشبٍى

 35، ص 1107مؿابؼ الشباؽ هذ، 

دًذاهخًُ الجغشافُا، ملاسباث جأضُلُت وملخػُاث وظُفُت، الذاس الػاإلاُت  اإلاطؿفى،مىالي البرحاوي - (1)

 .012 ، ص1106البُػاء.  للىخاب، الذاس

ت  وصاسة-( 3) غ مادحي ال والبرامج الخاضتالتربُت الىؾىُت، الخىحيهاث التربٍى خ خبخذَس الخػلُم  بعلًوالجغشافُا اٍس

ت اإلاىاهج، الشباؽ،   .5، ص 1116الثاهىي الخأهُلي، مذًٍش

غ ماد وصاسة التربُت الىؾىُت.-( 4) ت والبرامج الخاضت بخذَس بعلً الخػلُم الثاهىي  ة الاحخماغُاثالخىحيهاث التربٍى

ت اإلاىاهج، الشباؽ،غذاديؤلا     .37 ، ص1118، مذًٍش

ؼمعجم اإلاطؿلخاث الجغشافُت، جشحمت دمحم ؾفُلي اإلاذسظت الجامػُت للذساظاث  حىسج،بُاس  (5) ، واليشش والخىَص

 .225 ، ص1111بحروث، 
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ت  مشحؼ ظابم، ( 9) غ ماد والبرامج الخاضتالخىحيهاث التربٍى بعلً الخػلُم الثاهىي  ة الاحخماغُاثبخذَس

 .  37ص غذادي ؤلا 

غ اإلاىاد الاحخماغُت، اللاهشة،   ( 10) الللاوي، أخمذ خعحن وسغىان، أخمذ بشوغ ودمحم، فاسغت خعً، جذَس

 .  070-071ص، 0881الؿبػت الثاهُت، غالم الىخب، 
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 . 003، ص 1118الجزع اإلاشترن همىرحا، 
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 .القراءة احلداثية للصنة النبوية عرض ونقد

  

1د. حنان خياطي       

 

 

 : ملخص

تهدف هره الدزاطت إلى الدفاع عً الظىت الىبىيت وما جخعسض له مً شبهاث وجحسيفاث في فهمها 

دائسة الخأزير، جمهيدا إلكصائها جملت وجفصيال فىجب الخصدي لهم وجفظيرها بهدف إبعادها مً 

 .ومىاكشتهم فيما ذهبىا إليه حتى ال حغتر بهم العامت ويظً الىاض أن ما ذهبىا إليه صخيح وملبىل 

ت  الكلماث املفخاحيت:  . ئهٖاع الىحي-الِغاءة الخضازُت -الخضازت -الؿىت الىبٍى

 

 

 

Modernist reading of the Sunnah, presentation and criticism 

 

 

This study aims to defend the Prophet’s Sunnah and the suspicions and distortions it is 

exposed to in its understanding and interpretation, with the aim of removing it from 

the sphere of influence, in preparation for its exclusion in whole and in detail 

Keywords: the Sunnah of the Prophet - modernity - modernist reading - denial of revelation 
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 مقدمة:

ا مخلضصة  ا ػُغ ت لهجماث قغؾت ,جمشلذ في ئزاعة الكبهاث خ٘ى حجُتها ,ًؿلٗ مىٕغَو حلغطذ الؿىت الىبٍى

م قمل ٔل ما ًدخاج ئلُه اإلاؿلمىن في  ا حملت وجٌصُال بلض الدكُٕٗ ًيها ,ًؼكم بلظهم أن الِغان الٍٕغ إلهٖاَع

م ,وأنها  لم جًٕ وخُا م ٌها خُاتهم ,ًال خاحت إلُدام الؿىت في الدكَغ جزال ,وأن الخدآم ئلى الؿىت والِظاء بُى

ْبُخم ِبِه ۚ َما ِكىِضي َم 
َّ
ظ
َ
ي َوٓ ّبِ

ً عَّ َىٍت ّمِ ِ
ِّ ي كلى َب ِ

ّ
ْل ِئو

ُ
ض ههى هللا كىه بِىله: ) ُ ا ًإصي ئلى ؤلاقغاْ في الخٕم ,ُو

ْحُر 
َ
َى ز َُ َّّ ۖ َو َخ

ْ
صُّ ال ُِ ًَ  ۖ ِ

َّ
 ّلِِل

َّ
ُم ِئال

ْ
ُخٕ

ْ
ىَن ِبِه ۚ ِئِن ال

ُ
ْؿَخْعِجل

َ
اِصِلحَن( ألاولام  ح

َ
ٌ
ْ
,وهحر طلٗ مً الكبهاث اإلاشاعة خ٘ى 57ال

 الؿىت وحجُتها ,والِصض مً طلٗ َى َضم أؾـ ؤلاؾالم وحكُٕٗ اإلاؿلمحن في صًنهم.

ّ كلماء ألامت  ٍ والخبضًل، ًاهه ُض خٌف الؿىت أًظا، بأن ًو ٔان هللا ُض جٌٕل بدٌف الِغآن مً الخدٍغ وإطا 

، ًٖاهىا حىىصا خُِِحن ملسو هيلع هللا ىلصابليهم مً الٌِهاء واملخضزحن بدٌف ما هِل كً الغؾ٘ى مً الصخابت والخابلحن وج

ت مغجٕؼاث  م في َظٍ اإلالٓغ هضبىا أهٌؿهم لخضمت الؿىت والضًاق كنها وجىػُض صكاةمها، ووطلىا بشاُب هـَغ

ت، ًجضصوا اإلاصؼلخاث واإلاٌاَُم التي أ ت اهؼلِىا منها للظب كً خُاض الؿىت الىبٍى ٍٕغ صبدذ ملالم كلمُت ًو

ا زصىم ؤلاؾالم. ت لضخع ٔل قبهت ًشحَر حزتهم في اإلالٓغ ّ، وٓع  في الؼٍغ

ت والضًاق كنها مً زال٘ مىاحهت الخضازُحن اللغب وصًُم قبهاِتهم   ً في زضمت الؿىت الىبٍى وال جِل حهىص اإلالاصٍغ

ٔاهذ لهم كضًُض املخاوالث آلازمٍت  م الظًً  اتهم، َو كٍ مٌتًر ُغوخاتهم ٓو
ُ
 ئلى اللبِث بها وهبظَا  وعصُّ ػ

ُ
التي تهضي

ت في  لخبر مً الجهىص اإلالاصغة الظغوٍع
ُ
ومداولت ئلوائها وحللها ُابلت للّىِض والغّص، ئّن اللىاًت بهظا الجاهب ح

ظاي ئلى حهىص الللماء ألاواةل في الظوص كً الؿّىت اإلاؼّهغة. َظا وإّن الخضازت اللغبُت في 
ُ
مُّ وج

َ
ىـ

َ
النهىض بها، والتي ج

ىت وػاصث كليهم  ْغِبُحن، خُث عّصصث قبهاث الوغب خ٘ى الؿُّ
َ
ُل امخضاًصا للخضازت والاؾدكغاَ الو

ّ
خُِِتها جمش

كذ في طسيلت جدوينها، ودعذ إلى حظىيتها الٕشحر، 
ّ

فأهكسث صفت الىحي عً الّظىت واّدعذ عدِم حجيتها وشك

ف املظلمين، كما طعً ُزّواُدها في بظائس الخطاباث البشسيت، وشعمذ أنها مجّسُد جساٍر لغىي، وأنه
ّ
ا طبُب جخل

لدًت لعلم مصطلح الخدًث، واطدبدلىها بمىاهج 
َّ
رازيت الى

ُّ
املخّدزين ومصىفاتهم، واهخلصىا مً املىاهج الت

ت غِسيَبت عً الخصىز إلاطالمي.   غْسبيَّ
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ث في فهمها وجفظيرها وتهدف هره الدزاطت إلى الدفاع عً الظىت الىبىيت وما جخعسض له مً شبهاث وجحسيفا

بهدف إبعادها مً دائسة الخأزير، جمهيدا إلكصائها جملت وجفصيال فىجب الخصدي لهم ومىاكشتهم فيما ذهبىا 

 إليه حتى ال حغتر بهم العامت ويظً الىاض أن ما ذهبىا إليه صخيح وملبىل.

 

ىت، خُث اؾأهميت املىضىع يئ كلى الؿُّ ٔان للِغاءة الخضازُت ألازغ الؿَّ  مً : 
ً
 واؾلت

ً
خؼاكذ أن ججلب ئليها حمهغة

ت َظا الٌٕغ  اإلاشٌِحن اإلاؿلمحن الظًً اهسضكىا بؼغوخاتها، مما ٌؿخىحب بظ٘ الجهض الٕبحر ألحل صّضِ وحلٍغ

ِت مىه. مَّ
ُ
 اإلاىدغي وخماًت ألا

ام : بُان حجُت الؿىت، واإلاؿاَمت في الظوص كنها، وصض الهجمت اإلاىـمت كليها، والخلٍغمً أهداف البحث ٍ بأَو

 الخضازُحن واًتراءاتهم واؾخجالء مىاٌُهم منها.

ٌها مً الؿىت؟ ومً إلاشكاالث التي أود إلاجابت عنها ٍُ وكأث؟ ما مُى ما هي صالةل : ما مٌهىم الخضازت ٓو

ظها مؼلِا؟ ت؟ وإلااطا الضكىة ئلى أوؿىتها ٓمضزل لًغ  الخضازُحن في ئهٖاع الؿىت الىبٍى

 الدزاطاث الظابلت:

 اػالعي كلى اإلاىطىق وحضث صعاؾاث ؾابِت ومنها: في خضوص

ض همىطحا(: دمحم زالض الكاًب، حاءث - ىن وهصغ خامض أبى ٍػ الِغاءة الخضازُت اللغبُت للىص الضًني )دمحم أٔع

ىي كلى الىص الضًني كىض ازىحن مً أكالم الخضازت.  الضعاؾت للُى

ٌهم: بال٘ مِىعي: حاءث َظٍ الضعاؾاث إلاىاُكت ًٕغ الصلت بحن الىحي والىاُم في ًٕغ خؿً خىٌي، مداولت للخ-

ت زىاةُت الىاُم والىحي.  كلم مً أكالم الخضازت، خؿً خىٌي مً ػاٍو

ىي - ت كغض وهِض: الضٓخىع دمحم بً كبض الٌخاح الخؼُب، خاولذ الضعاؾت الُى الِغاءة الخضازُت للؿىت الىبٍى

 م.طض ٔل مً ًضعي ُغاءة الىص اإلاإؾـ للكغكُت في ؤلاؾال 

ٌت: كماص الؿُض دمحم ئؾماكُل الكغبُني، عؾالت - ت الكٍغ عص قبهاث خ٘ى كصمت الىبي في طىء الؿىت الىبٍى

 صٓخىعاٍ، خا٘و ًيها الباخث الغص كلى الؼاكىحن في كصمت عؾ٘ى هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

ا ا- سُت وكً أؾالُب الخضازت في محزان ؤلاؾالم: كىض بً دمحم الِغوي، جٖلم ًُه كً الخضازت وحظوَع لخاٍع

م.  الخضازُحن في وكغ ًَٕغ



 .القراءة احلداثية للصنة النبوية عرض ونقد د. حنان خياطي

 

          
 مركز أفاق  للدراشات و التكوين المتخصص                         

 
 2222 حزيران-يونيو، ثاني، المجلد ال لصادس ا مجلة رؤية أكاديمية ، العدد

 

 

46 

ؿم، أبغػ ًُه بلع جصىعاث الىسب - مصؼلر الىحي في الٌٕغ اللغبي اإلالاصغ بحن الٌٕغ واملخاًشت: ئلُاؽ َُى

ت اللغبُت في ُغاءتها للىص الضًني.  الٌٍٕغ

ت، عؾالت صٓخىعاٍ، ئكضاص: الخاعر ًسغي الخاعر- ٌها مً الؿىت الىبٍى كِس ى كبض هللا، اؾخلغض  الخضازت ومُى

ت بهضي اؾخجالء مىاٍُ الخؼاب الخضاسي ومىاُكخه.  ًُه الباخث مىاٍُ الخضازُحن اللغب مً الؿىت الىبٍى

ت في - غي، بدث أكض للمكآع ل في ًهم الخضًث الىبىي، صعاؾت جأصُلُت هِضًت جؼبُُِت: ص كماع الخٍغ مٌهىم الخأٍو

ً خا٘و مً زالله اإلاإجمغ الضولي بلىىان الخلامل مم الىص ىص الكغكُت )الِغآن والخضًث( كىض اإلالاصٍغ

ٍُ حلاملذ مله الٌَغ واإلاظاَب لىصغة مظاَبها ل في الخضًث الىبىي، ٓو ىي كلى صاللت الخأٍو  الباخث الُى

ىي كلى مٌهىمي الؿىت والخضازت، واإلاىهج الىصٌي مىهج البحث خي، بالُى : حؿحر َظٍ الضعاؾت كلى اإلاىهج الخاٍع

 ي، بىصٍ قبهاث الخضازُحن اللغب مً ئهٖاع وخُُت الؿىت ومٌهىم ألاوؿىت، زم الغص كلى َظٍ الكبهاث.الىِض

 :وكد جضمً البحث العىاصس الخاليت

ت وأَمُتها وحجُتها. زاهُا: الخلٍغٍ بالخضازت والخضازُحن اللغب. زالشا: الِغاءة الخضازُت  أوال: مٌهىم الؿىت الىبٍى

 وألاوؿىت.للؿىت بحن ئهٖاع الىحي 

 املطلب ألاول: الظىت الىبىيت في اللغت والاصطالح:
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غي الصخاح، جاج اللوت وصخاح اللغبُت، مغاحلت: دمحم دمحم - 1 جامغ، الِاَغة، صاع الخضًث،  حجغ ًدضص به. أبي هصغ ئؾماكُل بً كماص الجَى

 .م(، ماصة ؾجن2009-َـ1430)
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ب الخضًث" "أكالم الؿجن". ا. َـ. : "ملالم الؿجن في قغح ؾجن أبي صاوص" "هٍغ ٔاهذ والصجه ؾىت حؿم ككغة وزالزماةت َـ، مً آزاٍع ؾحر  كمغ"، و

 ."273/ 2" ألاكالم "61/ 2" معجم اإلاإلٌحن "23/ 17الء "أكالم الىب
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ِه  ُْ اَن َكلَ
َ
ٔ 

ً
ت
َ
ئ ِ
ِّ  َؾ

ً
ت ًَّ ُؾىَّ ًْ َؾ اَمِت َوَم َُ ِِ

ْ
ْىِم ال ًَ ى 

َ
ًْ َكِمَل ِبَها ِئل ْحُغ َم

َ
ا َوأ ََ ْحُغ

َ
ُه أ

َ
ل
َ
ً 

ً
ْىِم َخَؿَىت ًَ ى 

َ
ًْ َكِمَل ِبَها ِئل ا َوِوْػُع َم ََ ِوْػُع

اَمِت  َُ ِِ
ْ
 1."ال

 زاهيا: في معنى الظىت اصطالحا:

ْغًكا
َ
ا ق ََ ا َمْلَىا مَّ

َ
  :َوأ

ْ
ؼ

ُ
، َوج ٍُ ِغٍُغ ِْ ُه َوجَ

ُ
ْلل ًِ َم َو

َّ
ِه َوَؾل ُْ ُ َكلَ

َّ
ى َّللا

َّ
ُ٘ الىبي َصل ْى

َ
ِهَي: ُ

َ
ْغِق ً

َّ
ِل الك َْ ِح أَ

َ
ْي: ِفي اْصِؼال

َ
ْلَنى أ

َ ْ
ُّ ِباإلا

َ
ل

 ٌِ
ْ
ِل ال َْ ا ِفي ُكْغِي أَ مَّ

َ
َخِضًِث، َوأ

ْ
ِت َوال

َ
و
ُّ
ِل الل َْ ٍِ ِفي ُكْغِي أَ ْحِر

َ
َىاِحِب َوه

ْ
ى ال

َ
َلاّمِ َكل

ْ
ـَ ال ِْ ى َما لَ

َ
ىَنَها َكل ُِ ِل

ْ
ؼ ًُ َما  ِاهَّ

َ
ِه ً ِْ

ْىِلِهْم  ِبَىاِحٍب،
َ
ِ
َ
ٓ 

َ
ِبْضَكت

ْ
اِبُل ال

َ
ِ ًُ ى َما 

َ
ُّ َكل

َ
ل
ْ
ؼ

ُ
ِت  :َوج ىَّ ِل الؿُّ َْ ًْ أَ ٌن ِم

َ
ال

ُ
ً. 

اِعٍؽ ِفي
َ
ً ًُ َ٘ اْب ا

َ
ِت " ُ َُّ َلَغِب

ْ
ِت ال

َ
و
ُّ
ِه الل ِْ

ًِ"2:  
ُ
ت : ُؾىَّ َ٘ ا

َ
ُ ًْ َ٘ َم ْى

َ
َماُء ُ

َ
ُلل

ْ
ٍَ ال ِغ

َ
ٍغ َوُكَمَغ، َوٓ

ْ
ِبي َبٕ

َ
ُ٘  أ ا

َ
ِ ًُ َما    :َوِإهَّ

ُ
ت ِ َوُؾىَّ

َّ
 َّللا

ُ
ت ُؾىَّ

 .َعُؾىِلِه 

ِخُِذ  َخِضًِث الصَّ
ْ
َ٘ ِفي ال ا

َ
ْض ُ

َ
َم ُ

َّ
ِه َوَؾل ُْ ُ َكلَ

َّ
ى َّللا

َّ
ِبيَّ َصل نَّ الىَّ

َ
ا ِبأ

َ
ظ ََ  ًْ َجاُب َك ٍُ اِء " :َو

َ
ٌ
َ
ل
ُ
خ
ْ
ِت ال ِتي َوُؾىَّ ْم ِبُؿىَّ

ُ
ٕ ُْ َكلَ

 
ْ
ًَ ال اِقِضً َىاِحِظ الغَّ ْيَها ِبالىَّ

َ
ىا َكل ًَ َكظُّ َ٘  .3 "َهاِصً ا

َ
ِ ًُ ْن 

َ
ًُ أ ِٕ ْم

ٍُ   :َو
َ
ت
َ
ِغٍِ

َّ
َىا الؼ َُ ِت  ىَّ َعاَص ِبالؿُّ

َ
َم أ

َّ
ِه َوَؾل ُْ ُ َكلَ

َّ
ى َّللا

َّ
ُه َصل  .ِئهَّ

ًخا ِهيَ 
َ

ا اْصِؼال ََ َُل ِفي َخّضِ ُِ ْغِحُ :َو
َ
ى َحاِهِب َكَضِمِه ج

َ
ٍِ َكل ُر َحاِهُب ُوُحىِص َغجَّ ًُ ُِع َما  ِِ

ًَ الىَّ ْىُم ِم
َ ْ
ـَ َمَلُه اإلا ِْ  .ًدا لَ

َُل ِهيَ  ُِ عٍ  :َو
ْ
 ُكظ

َ
ٍْ َما َبال ْغ

َ
َم َمَم ج

َّ
ِه َوَؾل ُْ ُ َكلَ

َّ
ى َّللا

َّ
ى ًلله الىبي َصل

َ
َب َكل

َ
 .َما َواؿ

َُل ِهيَ  ُِ ى  :َو
َّ
ِبّيِ َصل

ًِ الىَّ ِت َما َصَضَع َك
َّ
ِصل
َ ْ
، َوِفي ألا

ُ
ت
َ
ل ًِ ا

ِلَباَصاِث الىَّ
ْ
ْلٍل ِفي ال ًِ ْو 

َ
ٍ٘ أ ْى

َ
ُ ًْ ْغآِن ِم ُِ ْحِر الْ

َ
ًْ ه َم ِم

َّ
ِه َوَؾل ُْ ُ َكلَ

َّ
َّللا

َبْدِث َكْىُه في َظا الللم
ْ
ُصىُص ِبال ِْ َ َى اإلاْ َُ ا 

َ
ظ ََ ِغٍٍغ، َو ِْ ْو جَ

َ
 .أ

ّىت كىض كلماء  ت كىض ألاصىلُحن والٌِهاء، ئط الؿُّ ىَّ ت كىض أَل الخضًث ًسخلٍ كً حلٍغٍ الؿُّ ىَّ وحلٍغٍ الؿُّ

ّىت كىض الٌِهاء، وؾُأحي جٌصُل طلٗ ًُما ًأحي: الخض  ًث أوؾم مً الؿُّ

صىلّيين:
ُ
 حعسيف الظىت عىد ألا

                                                           
ٔاة، باب الخث كلى الصضُت " - 1 غ بً كبض هللا، ٓخاب الؼ ". وابً ماحه، اإلاِضمت 1017أزغحه مؿلم مً خضًث حٍغ

ا٘: خؿً صخُذ. واليؿات2675". والترمظي، ٓخاب الللم، باب ما حاء ًُمً صكا ئلى َضي ًاجبم أو طاللت "203" ي " ُو

ٔاة، باب الخدٍغع كلى الصضُت "  ."3308. وابً خبان في صخُده "75/ 5" 2553ٓخاب الؼ
ى اإلاؿمى بالصاخبي؛  - 2 ني اإلالغوي بابً ًاعؽ اإلاخىفى ؾىت زمـ وحؿلحن وزالزماةت َـ، َو واؾمه "ًِه اللوت" ألبي الخؿحن، أخمض الِؼٍو

 ." ابً كباص288/ 2ألهه ألٌه للصاخب ٓكٍ الـىىن "
ت، ٓخاب الللم، باب ما حاء في ألازظ بالؿىت "أ - 3 ا٘: خؿً صخُذ. ابً ماحه في 2676زغحه الترمظي مً خضًث اللغباض بً ؾاٍع " ُو

 ."4607". وأبى صاوص، ٓخاب الؿىت، باب لؼوم الؿىت "43اإلاِضمت "

 .". ابً خبان في صخُده126/ 4ؤلامام أخمض في اإلاؿىض "
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 لخٕم  -ملسو هيلع هللا ىلص-الؿىت في اصؼالح ألاصىلُحن هي: ما هِل كً الىبي  
ً
ر أن ًٖىن صلُال

ُ
غ مما ًصل مً ُ٘ى أو ًلل أو جٍِغ

مّهض  -ملسو هيلع هللا ىلص-، ًللماء أص٘ى الٌِه بدشىا كً الىبي 1قغعي ن للىاؽ صؾاجحر خُاتهم، وٍُ ه مكِغّق ًبِحّ
ّ
مً خُث أه

شبذ  -ملسو هيلع هللا ىلص-الؿبُل للمجتهضًً مً بلضٍ، ألحل طلٗ ًبدث ألاصىلُىن كً أُىا٘ الىبي 
ُ
غاجه التي ج وأًلاله وجٍِغ

 .2ألاخٖام الكغكُت

خّدزين: 
ُ
 حعسيف الظىت عىد امل

ت كىض امل  ىَّ ُما ًأحي آعاء كلماء ئّن للؿُّ ؼلّ كليها ألازغ، ًو ؼلّ كليها الخضًث ٍو ُُ خضزحن اصؼالخاث ِكّضة، ً

ى  3الخضًث في ملنى الؿىت وألازغ والخبر: ّىت والخضًث وألازغ بملنى واخض، َو ًغي حمهىع كلماء الخضًث أّن الؿُّ

 .4ألاولى باالكخباع

إزظ م
ُ
ىت هي ألاخاصًث التي ج لاث، ًال ًضزل ًيها الخضًث اإلايؿىر، وال صٌاث طَب بلظهم ئلى أّن الؿُّ نها الدكَغ

إزظ منها أخٖام قغكُت. -ملسو هيلع هللا ىلص-الىبي  ًُ ه ال 
ّ
لُِت، أله

َ
 الخ

، والخضًث َى  -ملسو هيلع هللا ىلص-طَب بلظهم ئلى أّن الخبر أوؾم مً الخضًث، ًهى ٌكمل ما وعص كً الىبي   وما وعص كً هحٍر

ِل كً ال
ُ
. -ملسو هيلع هللا ىلص-ىبي ًِؽ ما ه

ً
 ، ًّٖل خضًث زبر، ولِـ ّٔل زبر خضًشا

ؿب ئلى الىبي 
ُ
ؿب ئلى الصخابي أو الخابعي، والخضًث َى ما و

ُ
 .-ملسو هيلع هللا ىلص-ُا٘ بلظهم ألازغ َى ما و

طٍُ ئلى الىبي  
ُ
زحن َى ما أ  ًالخضًث في اصؼالح املخِضّ

ً
، أ -ملسو هيلع هللا ىلص-وإحماال لُِت مً ُ٘ى

َ
غ، أو ِصٌت ز و ًلل، أو جٍِغ

لُِت، 
ُ
هم ًبدشىن كً الىبي 5أو ز ت كىض املخضزحن أوؾم مىه كىض كلماء ألاص٘ى والٌِهاء؛ ألنَّ ىَّ -ًُٖىن ئػالَ الؿُّ

لّ، وأزباع، وأُىا٘، وأًلا٘، َى مىطم اَخمامهم  -ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
صل به مً ؾحرة، وقماةل، وز ٔىهه ُضوة، ًّٖل ما ًخَّ

شبذ به خٕم قغعي أم ال.ؾى  ًُ ٔان    6اء 

 حعسيف الظىت عىد الفلهاء:

                                                           
 .61م(، ص2001-1422ٌ، )1بحروث، صاع ئخُاء الترار اللغبي، غ ابً ًاعؽ، معجم مِاًِـ اللوت، - 1
م: - 2  ، خؿ13ًعواٍ الالباوي، في مجزلت الؿىت، كً مالٗ بً اوـ، الصٌدت أو الُغ
لت ؤلاؾالمُت، بحروث، لبىان، مإؾؿت الغؾالت هاقغون، غ - 3 ضان، اإلاضزل ئلى صعاؾت الكَغ م ٍػ  .180م(، ص2005-1425ٌ، )1كبض الٍٕغ
 . 40م(، ص 1995-1416ٌ، )1َغ الجؼاةغي الضمكِي، جىحُه الىـغ ئ٘ أص٘ى ألازغ، بحروث، مٕخب اإلاؼبىكاث ؤلاؾالمُت، غػا -4

م، ص  - 5 م، اإلإخب ؤلاؾالمي، صاع الىعاَ لليكغ والخىَػ  . 49مصؼٌى الؿباعي، الؿىت ومٖاهتها في الدكَغ
ت، مٓغ -6  .18-17ٌ، ص 1415ؼ الهضي للضعاؾاث ،مدمىص الؼدان، جِؿحر مصؼلر الخضًث، ؤلاؾٕىضٍع
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شاب اإلاغء كلى ًلله، وال   ًُ  هحر حاػم بدُث 
ً
ّىت في اصؼالح الٌِهاء هي: الصٌت الكغكُت للٌلل اإلاؼلىب ػلبا الؿُّ

ه.  لاُب كلى جٓغ ٌُ 

ض ّىت كىضَم كلى ما ًِابل البضكت، مشل جِؿُمهم الؼالَ ئلى ػالَ ُؾّني، وػالَ ِبضعي؛ أي هحر  ُو ؼلّ الؿُّ
ُ
ج

ْغكه في 
َ
ٔان ق ِا٘: ئّن َظا اللمل ُؾّىت؛ أي مكغوق له أصل في الكغق، ؾىاء  ُُ ّىت وألامغ اإلاكغوق، ً مىاًّ للؿُّ

ىت.  1الٕخاب أو في الؿُّ

ُّ٘ كلى ُخٕم قغعي؛ مً وحىب أو ُخغمت أو هضٍب أو ئباخت أو هحر -ملسو هيلع هللا ىلص -بدشىا كً أًلا٘ الغؾ٘ى  والٌِهاء  التي جض

 وال واحبا.
ً
يُت والىضب، ًهى لِـ ًغطا ىت كىضَم ُخٕم، أي َظا الٌلل خٕمه الؿُّ   2طلٗ، ًالؿُّ

 زالثا: أهميت الظىت وحجيتها:

م ؤلاؾال   مي، وحجت في الٌٕغ ؤلاوؿاوي، ولىالَا ما اجضخذ ملالم ؤلاؾالم، وال ؿهغث الؿىت مصضع في الدكَغ

ٓخاب أو خضًث مً الخحر والهضي والصالح للىاؽ مشل ما ’ ملاوي الِغآن، وال اؾخيبؼذ أخٖامه، ولم ًِضم اّي 

ما وحي مً هللا حلالى. ٍُ ال َو  ُضم الِغآن والؿىت، ٓو

ل ًج٘ز كلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بالؿىت ٓما ًج٘ز كلُه بالِغآن(عوي ألاوػاعي كً خؿان بً كؼُت أهه ُا٘ : ٔان حبًر  (3 

م  ٔاوي )ئن زبىث حجُت الؿىت اإلاؼهغة، واؾخِاللها بدكَغ وال ًسخلٍ اإلاؿلمىن في حجُت الؿىت وأَمُتها. ُا٘ الكى

ا مً الىبي ,ًٖل ؾىت م4ألاخٖام طغوعة صًيُت، وال ًسالٍ في طلٗ ئال مً ال خف له في ؤلاؾالم( جمم كلى صضوَع

 .5ملسو هيلع هللا ىلص ًهي حجت قغكُت ال ًجىػ عصَا، وإن ئهٖاع حجُتها مىحب للّغّصة، ٓما ُّغع طلٗ كلماء ؤلاؾالم

ض جدضر الؿلٍ كً أَمُت الؿىت، ومً طلٗ ُ٘ى ألاوػاعي :)الٕخاب أخىج ئلى الؿىت مً الؿىت ئلى الٕخاب(  6ُو

ضاًت  ت ًانها حاءث بضكىة َو َظا وخِِذ الؿىت هاًاث ٓشحرة في مسخلٍ مجاالث الخُاث ي )الؿىت الىبٍى

ذ قِئا مً أبىاب  لئلوؿاهُت، حكمل حمُم مىاحي الخُاة، وآًاَ ؤلاوؿان والخظاعة والشِاًت، ختى ئن ػُغ

ه مً باب ؾمت ؤلابالن لهظٍ الغؾال ت، ًاهما جؼُغ ت، وبُان الخٕم ؤلالهي، أو اإلاىكـت أو ألاهغاض ؤلاوؿاهُت اإلالغًو

                                                           
 .61م(، ص 2004-1425ٌ، )1حما٘ الضًً الِاؾمي، ٓخاب ُىاكض الخدضًث مً ًىىن مصؼلر الخضًث، بحروث، مإؾؿت الغؾالت، غ  - 1
، جدُِّ كلي كبض الباؾؽ، الِاَغة، صاع ابً الجىػي،  - 2 ٔاوي، ئعقاص الٌد٘ى ئلى جدُِّ الخّ مً كلم ألاص٘ى  .95ص دمحم الكى
ت، غ- 3  .1/145, ج1/1346كبض هللا بً بهغام الضاعمي الؿجن الِاَغة، مصغ، صاع ئخُاء الؿىت الىبٍى
، اإلاغحم الؿابّ، ج   - 4  .1/189ئعقاص الٌد٘ى ئلى جدُِّ الخّ مً كلم ألاص٘ى
حري، الِاَغة، صاع ابً ال  -5 ظله، جدُِّ أبي ألاقبا٘ الَؼ  جىػي. ابً كبض البر، حامم بُان الللم ًو

 .1/193اإلاغحم هٌؿه، ص  - 6
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ُب والترهُب، بل )ئن ألاخاصًث جِضم لئلوؿان كلىما 1اللبرة( ,ٓما ال ًِخصغ الخضًث الىبىي كلى الىكف والتَر

ا حضًضة ٔل الجضة كلى اإلالاعي اللغبُت، بل كلى اإلالاعي اللاإلاُت وؤلاوؿاهُت(  .2وملاًع

 ة:املطلب الثاوي: الخدازت املفهىم واليشأ

ت اإلالاصغة ئزاعة للىِاف وألازظ والغص والجض٘، ولظلٗ  باجذ "الخضازت "مً أَم اإلاصؼلخاث الٌلؿٌُت والٌٍٕغ

ّ جىا٘و البلض الاقخِاقي لٖلمت "الخضازت "ومً زمت  ؾيؿعى مً زال٘ َظا اإلابدث ئلى مداولت ئًظاخها كً ػٍغ

خي كبر طٓغ أَم مدؼاتها وأؾؿها  ؤلاخاػت بمٌهىمها الاصؼالحي الوغبي واللغبي، زم الخؼَغ ئلى ؾُاُها الخاٍع

ت.  الٌٍٕغ

ًجمم أُؼاب الخؼاب الخضاسي وهِاصٍ, أن الخضازت اللغبُت ولُضة الخظاعة الوغبُت  ,وهي امخضاص ًٕغي وزِافي إلاا 

م في الوغب ,ًِض همذ وجغكغكذ َىاْ زم اهخِلذ الُىا ,ي ) في أصلها ووكأتها مظَب ًٕغي هغبي ولض  خضر وُو

ل ما ًِىله الخضازُىن في املجخمم اللغبي لِـ ئال جٕغاعا وهِال إلاا وو كأ في الوغب زم اهخِل مىه ئلى بالص اإلاؿلمحن ٔو

ٌهم مً  م مجغص هِلت لٌٕغ أكمضة الخضازت الوغبُت زظىكا مؼلِا هحر مبرع ,ٓمُى ٖا ,َو ُاله خضازُى أوعوبا وأمٍغ

ٔالدكُٕٗ في مصضع الِغان ( هبىة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والىحي ,ٓما أنهم  3اؾخلاصوا اإلاِىالث الاؾدكغاُُت ٔلها ,

ت الخضازُت في  ؼ:"ولضث الغٍؤ وإطا أعصها الخضُُّ أٓثر في الجظوع ألاولى للخضازت اللغبُت في َظا الؿُاَ، ًِ٘ى بلٍِؼ

ني  ٌكهض كلى طلٗ مؿغح الشِاًت اللغبُت بخأزحر ًٕغة الخضازت الوغبُت كلُىا، وصزلذ أبىابىا مً مضزل اصبي ًو

ت )مجلت قلغ(. ُّ الخُٕم وعواًاث هجُب مدٌىؾ وقلغ هاْػ اإلاالةٕت، وخٓغ  جًى

ت  ى ما أقاعث ئلُه الٖاجبت الخضازُت زالضة ؾلُض بِىلها:" ئن البضاًت الخُُِِت للخضازت مً خُث هي خٓغ َو

ت قاملت ُض أػلِذ ًىم طاْ؟"  4ًٍٕغ

ض جد٘ى الخضازُىن اللغب ئلى أصاة لخما ت والٌىُت الخِلُضًت وحكابٗ ُو ع البنى الٌٍٕغ ًت ألاًٖاع الوغبُت، وجٍِى

ذ الشِافي الخضاسي الوغبي .وبالخالي  5زلُؽ الشِاًاث اإلاؿخجلبت كبر وؾاةل ؤلاكالم ومىخجاتها اإلاضكمت للخصٍغ

                                                           
, ص 1995, 9هىع الضًً كثر، مٖاهت املجخمم في مِاصض الؿىت ألاؾاؾُت، مجلت ٔلُت الضعاؾاث ؤلاؾالمُت واللغبُت، صبي ؤلاماعاث، اللضص - 1

68. 
  .68اإلاغحم هٌؿه، ص  - 2
ؼ الشِافي اللغبي، غ - 3  .93م، ص  2013, 1ُاؾم قلُب، ًخىت الخضازت، اإلاوغب، وكغ اإلآغ
4 - ، ت للخضازت، مجلت ًص٘ى  .3م، اللضص :1984زالضة ؾلُض، اإلاالمذ الٌٍٕغ
لت والِاهىن، مجلض - 5 ٌهم مً الِغآن، ؿاَغة الىحي أهمىطحا، مجلت، صعاؾاث وكلىم الكَغ ئًمان أخمض الوؼاوي، الخضازُىن اللغب ومُى

 .3, ص 2016, 1,كضص 43
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 ٘ ت ًلؿٌُت كغبُت أصُلت، بل هي هخاج ًٕغي هغبي خاو ّ مِخظُاث ًٍٕغ الخضازُىن  ًالخضازت اللغبُت لم جيكأ ًو

ٔاهذ بظغب الشىابذ والدكُٕٗ ًيها.  اللغب أُلمخه مم اإلاىار اللغبي وأ٘و الاهؼالُت 

 الفسع ألاول: مفهىم الخدازت الغسبيت والعسبيت

 أوال: الخدازت الغسبيت:

 إلاشخلاق اللغىي للخدازت الغسبيت:-1

وأقباَه في اللواث ألاوعوبُت  Moderneًمًٕ الِ٘ى ئن ٔلمت "خضًث" هي الترحمت اللغبُت للمصؼلر الوغبي  

ٌلني "جىا", والتي كبرث كً الاكتراض كلى ما َى  Modoمكخِت مً الـغي الؼماوي الالجُني  Moderneًٖلمت 

ٔان ًمحز اللصىع الُىهاهُت والغوماهُت الِضًمت كىضما ؿهغث في الِغن  ,أما في اللوت الٌغوؿُت 1م14ُضًم والظي 

.أما كً  2وهي الصٌت والكٖل، أو َىما ًبخضب به الص يء Modeًمكخِت مً الجظع  Modernitéًٖلمت خضازت 

ى أ٘و مً اؾخلمل لٌف   Le robertأ٘و مً اؾخلملها ,ًِكحر الِامىؽ  ه ,َو أن الغواتي الٌغوس ي بلؼاْ أوهىٍع

Modernité  في الجاهب  ألامغ َىا ًخللّ لخضعج بلض طلٗ في الِىامِـ واإلاىطىكاث الوغبُت.3م.1823وطلٗ ؾىت

خي ملحن، ُامذ  اللوىي بالخضًث كً مصؼلر ًدمل بلضا ػمىُا في ػُاجه، ًهى حلبحر كً جدُِب أو جصيٍُ جاٍع

 بمِخظاٍ ألاػمىت واللصىع بالدؿمُت والخِؿُم.

 الخعسيف الاصطالحي للخدازت الغسبيت: -2

ٌاث، ًللى ص لُض اللؿان الوغبي هجض أن كىض حلٍغٍ الخضازت اصؼالخا هجض أهىا أمام ٓم َاةل مً الخلٍغ

الَما  الخضازت كىض أَل الوغب حلني: "ججؿض صىعة وؿّ احخماعي مخٖامل، ومالمذ وؿّ صىاعي مىـم وآمً ٓو

اث والاججاَاث ٔاًم،  4" ًِىم كلى أؾاؽ اللِالهُت في مسخلٍ اإلاؿخٍى ـ وإمُل صوع  ظا الخلٍغٍ كىض )مآع َو

سُت كً اإلاغاخل الؿابِت خُث تهُمً ومآـ ًُبر(. وهي كىض "حُضن": جخمشل في وؿ ّ مً الاهِؼاكاث الخاٍع

ٔاهذ " الخضازت في ؾُاَ ئحابخه  .5الخِالُض واللِاةض طاث الؼابم الكمىلي الٕيس ي" لغي الٌُلؿىي ألاإلااوي "  َو

: "ألاهىاع أن ًسغج ؤلاوؿان مً خالت الىصاًت التي جخمشل في اؾخسضام ًٍٕغ صون  كً ؾإا٘ ما ألاهىاع ًُِ٘ى

                                                           
,دمحم الضًً أًاًت، الخضازت  -1 ُِا الكَغ  .107م، ص 1998والخىاصل في الٌلؿٌت الىِضًت اإلالاصغة، بحروث، ئًٍغ

ؼ الاهخماء الِىمي ,- 2  .223م، ص 1990صٌضي مؼاوق، هِض اللِل الوغبي، الخضازت وما بلض الخضازت، بحروث، مٓغ
ه: )- 3 ٔاجب وعواتي ًغوس ي، مً أبغػ أكماله: الغواًت الٌلؿ1850ٌُ-م1799بلؼاْ اوهىٍع  ت.(، 
 .2ص, 34كلي أؾلض وػٌت، مِاعباث في مٌهىم الخضازت وما بلض الخضازت، مجلت ًٕغ وهِض، كضص - 4
 .1اإلاغحم هٌؿه، ص  - 5
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 " غ 1جىحُه مً هحٍر ض "في ٔل أكماله أن قغغ الخىٍى ٔاهذ( مً آباء الخضازت الوغبُت ًاهه ًٓإ وباكخباع أن )

ت.... بملنى أن اللِل ًجب أن ًخدغع مً ؾلؼت اإلاِضؽ وعحا٘ الٕهىىث والٕىِؿت وأصىام  والخضازت َى الخٍغ

 2اللِل"

لغي )عوالن باعث( الخضازت بأنها:" اهٌجاع ملغفي لم ًخى  : " في َو صل ؤلاوؿان اإلالاصغ ئلى الؿُؼغة كلُه ًُِ٘ى

شاًت  ُت مىلضة في ؾغكت مظَلت، ٓو الخضازت جىٌجغ الؼاُاث الٖامىت، وجخدغع قهىاث ؤلابضاق في الشىعة اإلالًغ

بت، وأُىلت عجُبت، ًُّ بلع الىاؽ مىبهغا بها،  ىاث هٍغ ت، وجٍٖى مضَكت أًٖاعا حضًضة، وأقٖاال هحر مألًى

ٍِ بلظهم آلا  ان اإلالغفي ًىلض زصىبت ال مشُل لها، ولٕىه ٌوَغ أًظا "ٍو  3" .زغ زاةٌا منها، َظا الؼًى

ٔاهذ ؾاةضة   ٔاؾِذ( الخضازت ُاةال: "ئن الخضازت َضم جِضمي لٖل الُِم ؤلاوؿاهُت التي  صٍ لىا )حىؽ أوعجُٖا  ٍو

 4ئلى ؿلماث الٌىض ى والُأؽ" في ألاصب الغوماوس ي والؼبُعي، وأنها ال حلُض صُاهت الكٖل ًِؽ بل جأزظ الًٌ

ً( بازخصاع ٓما ًِ٘ى في ٓخابه هِض الخضازت "حؿدبض٘ ًٕغة هللا بٌٕغة الللم، وجِصغ  والخضازت كىض)جىٍع

 5الاكخِاصاث الضًيُت كلى الخُاة الخاصت بٖل ًغص"

ها "حان بىصًاع" بِىله:  سُا لِؿذ الخضازت مٌهىما ؾىؾُىلىحُا أو مٌهىما ؾُاؾُا أو مٌهىم»ٓما كًغ ا جاٍع

بدصغ اإلالنى، وإهما هي صُوت ممحزة للخظاعة حلاعض صُوت ممحزة للخظاعة حلاعض صُوت الخِلُض ومم طلٗ 

خي بأٓمله، وإلى جبض٘ في الظَىُت"  6جظل الخضازت مىطىكا كاما ًخظمً في صاللخه ئحماال ؤلاقاعة ئلى جؼىع جاٍع

 زاهيا: الخدازت العسبيت:

غص في اللوت اللغبُت باإلالاوي الاجُت:ؤلاقخِاَ اللوىي للخضازت ا-1  للغبُت: الخضازت مً ًلل "خضر" ٍو

حاء في معجم لؿان اللغب: "الخضًث هُِع الِضًم، خضر الص يء، ًدضر خضوزا وخضازت، وأخضازه َى مدضر -

ظلٗ اؾخدضزه "  7وخضًث، ٓو

ى مصضع خضر ًدضر »وفي ملنى ازغ للخضازت: -  1خضوزا وخضزاها"خضزان الص يء بالٕؿغة: أوله، َو

                                                           
 .11اإلاغحم هٌؿه  - 1
 .11مِاعباث في مٌهىم الخضازت وما بلض الخضازت، اإلاغحم الؿابّ، ص  - 2
ت الخضازت، غ  - 3 م هـٍغ م ،ص م،992, 1كضهان كلي عطا الىدىي: جٍِى  .35الؿلىصًت، صاع الىدىي لليكغ والخىَػ
 .35اإلاغحم هٌؿه، ص  - 4
 .16مِاعباث في مٌهىمي الخضازت وما بلض الخضازت، اإلاغحم الؿابّ، ص  - 5
 www.arabworldbook.comاهـغ: دمحم ؾمحر كبض الؿالم: ُغاءة في ًٕغ حان بىصًاع - 6
 .796ث(، ماصة )ح ص ر(، ص -، )ص1ي، غابً مىـىع، لؿان اللغب، الِاَغة، صاع اإلالاع - 7
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واؾخسضام َظا 2الخضزان: ًِا٘: خضزان الكباب، وخضزان ألامغ: أوله وابخضاٍؤ "»ٓما وعص في معجم الىؾُؽ: -

 3اإلالنى بٕثرة ٓىاًت كً ؾً الكباب، ًالخضازت "ؾً الكباب"

 4جمم أخاصًث"والخضًث: الجضًض مً ألاقُاء، أما الخضًث في ملنى ازغ: الخحر ًأحي كلى الِلُل والٕشحر، وال-

ا ًُما ًلي: الخضازت هُِع الِضم، وحلني الجضة، والخضازت أ٘و  َظٍ بلع الضالالث اإلاعجمُت لٖلمت خضازت هىحَؼ

، والخضازت ٓىاًت كً أ٘و ألامغ وؾً الكباب، والخضًث الجضًض مً ألاقُاء، والخضًث َى الخحر.  ألامغ وابخضاٍؤ

ازت في الخضا٘و اللغبي مصؼلر ًدؿم بالومىض الضاللي، والخىاُع الخض الخلٍغٍ الاصؼالحي للخضازت اللغبُت:-2

خمحز: بلضم الاهظباغ وكضم الىطىح وكضم الاؾخِغاع كلى خا٘ زابذ 5و"الالوخضة " و"اليؿبُت" ها ، 6,ٍو كًغ

ت واللملُت(  7اإلاعجم الٌلؿٌي اللغبي بأنها: )هؼكت جأزظ بأؾالُب حضًضة في هىاحي الخُاة الٌٍٕغ

ع الىمؽ الخظاعي الِاةم، والىـام اإلالغفي  ان بأنها :) مداولت ؤلاوؿان اإلالاصغ ًع ها الباخث دمحم عقُض ٍع كًغ

جصىهه خصُلت )زلُؽ( مً اإلاظاَب والٌلؿٌاث ألاوعوبُت اإلااصًت -حضًض مللمً -اإلاىعور، واؾدبضا٘ همؽ 

ٔاًت ألاصلضة الٌىُت وألاصبُت والاُخصاصًت والؿُ ت(الخضًشت به كلى  تها زالضة  8اؾُت والاحخماكُت والٌٍٕغ وكًغ

ت ,وجِضم اإلاىاهج الخدلُلُت  سُت الخؼىٍع ت ال جىٌصل كً ؿهىع ألاًٖاع والجزكاث الخاٍع ؾلُض ,أنها )وطلُت ًٍٕغ

,وهي جدبلىع في اججاٍ حلٍغٍ حضًض لئلوؿان كبر ججضًض حضًض للالُخه بالٖىن .ئنها ئكاصة هـغ قاملت في مىـىمت 

مًٕ أن ًِا٘ ئنها: ئكاصة هـغ في اإلاغاحم وألاصواث والُِم واإلالاًحر(اإلاٌهىماث   .9والىـام اإلالغفي.......ٍو

ِ٘ى أوـ ؾلُمان اإلاصغي هي:)مىهج ًٕغي أصبي كلماوي، مبني كلى كضة كِاةض هغبُت ومظاَب ًلؿٌُت، ًِىم  ٍو

 .10كلى الشىعة كلى اإلاىعور وهِضٍ وجٌؿحٍر بدؿب وحهت هـغ الِاعب(

                                                                                                                                                                                     
 اإلاغحم هٌؿه، الصٌدت هٌؿها.- 1
 .160م، ماصة )ح ص ر( ص 2004,مصغ، مٕخبت الكغوَ الضولُت, 4قىقي طٍُ وازغون، اإلاعجم الىؾُؽ، غ- 2
 .138م، ماصة )ح ص ر( ص2004قىقي طٍُ وازغون، اإلاعجم الىححز، مصغ، وػاعة التربُت الىػىُت , - 3
 .798ـىع، لؿان اللغب ابً مى- 4
٘  -ػغص الٕبِس ي، ٓخاب اإلاجزالث - 5  .11ص  1/1992مجزلت الخضازت، بوضاص، اللغاَ، صاع الكإون الشِاًُت اللامت، غ -الجؼء ألاو
ت اللامت للٕخاب،  كبض الوني باعة،- 6  .15م، ص  2005ئقٖالُت جأصُل الخضازت في الخؼاب الىِضي اللغبي اإلالاصغ، الِاَغة، اإلاصٍغ
ت، الِاَغة مصغ، - 7  ,ماصة ججضًض. 1983اإلاعجم الٌلؿٌي، مجمم اللوت اللغبُت، الهُئت اللامت لكإون اإلاؼامم ألامحًر
ان: الخضازت والىص الِغآوي، عؾالت حاملُت هحر ميكىعة، حاملت ألاعصن - 8  .15ص  1997دمحم عقُض ٍع
، امل- 9 ت للخضازت، مجلت ًص٘ى  .26,ص 3، اللضص 1984جلض الغابم، زالضة ؾلُض، اإلاالمذ الٌٍٕغ

لت والِاهىن، - 10 ت واللِضًت لضي الخضازُحن للؼلً في مصاصع الضًً، مجلت صعاؾاث كلىم الكَغ أوـ ؾلُمان اإلاصغي، اإلاىؼلِاث الٌٍٕغ

 .81، ص 1، اللضص 42، مج 2015
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ُت مم  مً زال٘ ع الترار وإخضار ُؼُلت ملًغ ت جِىم كلى ًع ت ًٍٕغ َظٍ الخلاٍعٍ هسلص ئلى أن الخضازت خٓغ

ُت هغبُت خضًشت، ألحل  ّ مصاصع ملًغ ت، وإكاصة صُاهت الللىم واإلاىاهج والُِم ًو اإلااض ي وججاوػ الخِالُض اإلاألًى

ت حضًضة كً خُِِت ؤلاوؿان والٖىن والؼبُلت والخُاة، وجس ت الؿابِت.الخغوج بغٍؤ  خلٍ كً الغٍؤ

ُا أو مجاال كلمُا  ل ما َى مىحىص ولم جسص خِال ملًغ ع وحوُحر ٔل ما َى ُاةم ٔو ض ُامذ الخضازت بًغ ُو

ٔالضًً والٌٕغ، والاحخماق. ت قاملت، امخضث ئلى ٔل مجاالث الخُاة   بلُىه، بل هي خٓغ

 وألاوظىت:املطلب الثالث: اللساءة الخدازيت للظىت الىبىيت بين هفي الىحي  

ت هغبُت ملاصغة في  ت التي جدبنى كضة ُىاكض ًٍٕغ ت جلٗ: الجزكت الٌٍٕغ هِصض بالِغاءة الخضازُت للؿىت الىبٍى

ُت ملها ومداولت  ظها وإلوائها ٓمصضع مً مصاصع الضًً، وإخضار ُؼُلت ملًغ الخلامل مم الؿىت، بوُت ًع

لها بلُضا كً ُىاكض كلم الخضًث وأصىله. ا وجأٍو  جٌؿحَر

ٍ اإلالاصي الكضًض اللضاء ول ت مُى ٍ الخضازُىن ججاٍ الؿىت الىبٍى م في َظا مخٌاوجىن  1ِض ُو مً  ًمنهم ،َو

حن  م مغصصًً حججا واَُت مم الخِلُض ألُىا٘ اإلاؿدكُغ ًغصَا حملت ومنهم مً ًغص بلظها ئن زالٍ أًٖاَع

اصة كليها ا الخالي: 2والٍؼ ا َىا، ومً أبغَػ ض صضعث منهم قبهاث كضًضة، ًصلب خصَغ  ُو

 هفي صفت الىحي عً الظىت الىبىيت:

لُا  ا مصضعا حكَغ مً أَم اإلاؿاةل التي زاض ًيها أعباب الٌٕغ الخضاسي، الِ٘ى بىٌي وخُُت الؿىت؛ وكضم اكخباَع

م ولِؿذ ض: " لِؿذ الؿىت مصضعا للدكَغ وخُا، بل هي جٌؿحر وبُان إلاا أحمله  خُث ًِ٘ى هصغ خامض أبى ٍػ

حز كلى أوؿىت الىصىص؛ أي الخدغع ٔلُا مً مغحلُتها  "3الٕخاب ؿلىن مً زال٘ طلٗ ئلى ئلواء وخُُتها بالتٓر ، َو

الضًيُت، و"هِلها مً الىطم ؤلالهي ئلى الىطم ؤلاوؿاوي، وكضَا هحر ُابلت للٌهم والخدلُل مالم ًسلم كنها ػابم 

، وإكؼائها البلض البكغي، ًخيخِل مً هص مخلا٘ كً الؼمان واإلاٖان ئلى هص ًخدٕم 4"ت والوُبُتألاػلُت والِضؾُ

ت، ًهي في هـغ الخضازُحن ئما  ى الظي ًدضص ملىاٍ، مما ٌوُب اإلالنى الخُِِي للىصىص الىبٍى ًُه ؤلاوؿان، َو

                                                           
ت، الِاَغة، مصغ، صاع ال- 1 ٌها مً الؿىت الىبٍى م، غالخاعر ًسغي كِس ى، الخضازت ومُى  .820, ص 1/1992ؿالم للؼباكت واليكغ والخىَػ

، 1995اللِل اللغبي: صعاؾت في البىاء ألاهثروبىلىجي الشِافي اإلالغفي اللغبي اإلالاصغ، صمكّ، صاع الخصاص،  حما٘ الضًً الخظىع، مأؾاة  -2 

 .119ص
ض، ؤلامام الكاًعي وجأؾِـ ألاًضًىلىحُت الىؾؼُت، الِاَغة، - 3  .39م، ص 1996، 2مؼبلت مضبىلي، غ هصغ خامض أبى ٍػ
ت مِضمت في هضوة كلمُت صولُ- 4 ت وطغوعة جأؾِـ أحغومُت لٌِه البالن الىبىي، وُع ت دمحم كبض الٌخاح الخؼُب، الِغاءة الخضازُت للؿىت الىبٍى

ت بحن طىابؽ الٌهم الؿضًض ومخؼلباث الخجضًض، صبي، الاماعاث اللغبُت اإلاخدضة،»صولُت بلىىان:  م(، ص 2009-َـ1430، )1غ الؿىت الىبٍى

285. 
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ت اإلاصضع، أو أن بلظها وحي، لًٕ بمجغص  اهٌصاله كً مصضٍع ًخأوؿً هصىص هاججت كً جٌٕحر بكغي؛ أي بكٍغ

ّ مٌاَُم مخلضصة ًُصبذ بامٖان  1ًهما وجؼبُِا، ًُسظم إلاٌاَُم البكغ ٖىن الىص الضًني ُابال للِغاءة ًو ، ٍو

ّ ما ًهمه مىه بلُضا كً ُضؾِخه ووخُِخه. دلله ًو  الِاعب له أن ًخلامل مله ٍو

ىؼلّ الخضازُىن في جأُٓض وخُُت الؿىت مً مبضأ الدؿلُم بلصمت  -ًالِ٘ى بمبضأ اللصمت َى ما أصي الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٍو

ت كىه -خؿب ػكمهم ، خُث "حلخبر  2ئلى اكخباع ٔل ما صضع كىه، ًغجِي ئلى مجزلت الىحي ؤلالهي وهٌي صٌت البكٍغ

ت اللِلُت الغةِؿُت التي أؾـ بىاؾؼتها ألاصىلُىن حجُت الؿىت ،ومىه  "3كصمت الىبي أخض اإلاؿدىضاث الىـٍغ

ٓبكغ هحر ملصىم مم زؼاب ما مً مىؼلّ ئوؿاهِخه، في  ًيبغي ُغاءة الؿىت كلى أنها هدُجت لخلامل الىبي ملسو هيلع هللا ىلص

ذ ملحن وبِئت ملُىت ال ًخلضاَما، هحر الػم باالجباق والؼاكت؛ مما ٌؿىن ألي بكغ ُغاءتها بما ًخالءم وملؼُاث  ُو

ا اللصغ الظي َى ًُه، لظا ًالىدُجت التي ً ض أن ًصل ئليها الخضازُىن باهٖاع صٌت الىحي كً الؿىت َى اكخباَع ٍغ

ع بيُانها وإلواء البلض  زؼاب كاصي ُابل للىِض والخٌُٕٗ، وهؼق َالت الِضاؾت كنها، ومً زم اللمل كلى جٍِى

عي لها  .الدكَغ

ت ابخضاء أو بلظها وخُا ئلهي اإلاصضع  ، ولٕىه كىضةظ ًِ٘ى "ًالخضاسي ًىـغ ئلى الىصىص كلى أنها ئما بكٍغ

ت، وزظىكه ألًهام البكغ". ت، وبلوت بكٍغ  4بأوؿىتها، ًهما وجؼبُِا بمجغص ججؿضٍ بالىطلُت البكٍغ

م وبض٘ طلٗ ٌلخبرونها "هصىص  ٔالِغآن الٍٕغ ًهم يهضًىن ئلى الىٌي الخام للِ٘ى بأن الؿىت مصضع ئلهي ووحي 

ت قأنها قأن أي، هصىص أزغي في الشِاًت وأن أصلها ؤلالهي ال ٌلني أنها في ّ صعؾها وجدلُلها جدخاج ئلى  لوٍى

ت الىصىص الضًيُت"  5مىهجُاث طاث ػبُلت زاصت جدىاؾب مم ػبُلتها ؤلالهُت.. َىا هدبنى الِ٘ى ببكٍغ

ًبلض جٌُٕٕهم لدجُت الؿىت وجٌُٕٗ مٌهىمها طَبىا للِ٘ى بأن: )الؿبب الٖافي وعاء الجزوق ئلى حلل الؿىت في 

الىص الِغآوي، ًللله جمشل في الىـغ ئلى الؿىت كلى أنها أٓثر حشخُصا وجسصُصا مً الىص مؿخىي واخض مم 

أي؛ أن ما ًصلخه، الؿىت وزصصخه مما أحمله الِغآن أو كّمه وما ؾىي . 6الِغآوي، وبالخالي أٓثر ػىاكُت ّمىه(

ٔان َى الؿبب الكخباعها في حلل الؿىت زاوي الىحي وأهه هحر صاةب. ًالىبي  لم ًأث بالجضًض بل بلى ما  ملسو هيلع هللا ىلصطلٗ 

                                                           
ٌها مً الؿىت، اإلاغحم الؿابّ، ص - 1  .119الخضازت ومُى
ٍ الٌٕغ الخضاسي مً أص٘ى الاؾخضال٘ في ؤلاؾالم، مٕت اإلإغمت، حاملت أم الِغي، غ - 2  391ٌ، ص 1434، 1دمحم بً حجغ الِغوي، مُى
ش، الضاع البُظاء،- 3 ب، الؿىت بحن ألاص٘ى والخاٍع  .81م، ص 2013، 2اإلاوغب، غ حماصي الظٍو
ت، أػغوخت صٓخىعاٍ، الجاملت ألاعصهُت، ٔلُت الضعاؾاث الللُا , - 4 م،  2010الخاعر ًسغي كِس ى كبض هللا، الخضازت ومغحلها مً الؿىت الىبٍى

 119ص 
ض، هِض الخؼاب الضًني، الِاَغة، مٕخبت مضبىلي، غ - 5  .206، ص 4هصغ خامض أبى ٍػ
ني، الىص - 6  .106، ص 1صمكّ، غ-الِغآوي امام ئقٖالُت البيُت والِغاءة، صمكّ، صاع الُىابُم ػُب جحًز
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أوحي به ئلُه وما حاء به زاطم للىِض، ومىه ما َى صاةب وما َى كٕـ طلٗ ختى ئنهم طبؼىا وخُُت الؿىت بأن 

ٔالِغآن ًجب أن ًٖىن هصها )ُغآها ًِغأٍ اإلاؿلم كىض أصاةه ًغوض صالجه( ًما مً ٓالم مِضؽ كىضَم . 1 جٖىن 

ٔان كضم ُغاءة الملسو هيلع هللا ىلص ؾىي ما حاء كىه  تها أو كلى اهخٌاء صٌت الىحي كنها، وطلٗ ال و ؿىت في الصالة صلُل كلى بكٍغ

  2ٌؿخُِم ئط بالظغوعة أن ًٖىن ٔل وحي صالخا أو ججىػ ُغاءجه في الصالة

ت اؾخض٘ الخضازُىن بأمىع كضة منها:   ولىٌي صٌت الىحي كً الؿىت الىبٍى

ل-1 ع آلاًاث التي اؾخض٘ الِاةلىن بأن الؿىت وحي، وجأٍو غاءتها ُغاءة خضازُت، ومنها ُىله حلالىًع )وما ًىؼّ  :ها ُو

 4 - 3كً الهىي ئن َى ئال وحي ًىحى( الىجم:

ىا الٖلم كً مىاطله وهحروا ملاهيها، وهٌي صٌت الىحي كً   واؾخضاللهم ببلع جلٗ آلاًاث ال ٌؿخُِم ًِض خًغ

ت بضلُل كضم ٓخابت الىبي  )أال ئوي أوجِذ الِغآن  :ملسو هيلع هللا ىلصع خضًث الىبي لها، بل ونهُه كً طلٗ، وًعملسو هيلع هللا ىلص الؿىت الىبٍى

واؾخضاللهم بهظا الخضًث )ال ٌؿخُِم ألن وحىص الص يء ومشله ال ًٌهم مىه أن َظا اإلاشل مٕمال لؤلصل  3ومشله مله(

ى حؿم آزغ مواًغ لؤلصل الظي  أو لآلزغ وأن ألاصل هحر مٕخمل، بل ٌلني أن َظا اإلاشل ًسخلٍ كً مشله، َو

 .4ًمازله(

مغها ملسو هيلع هللا ىلص ، واهه لم ًج٘ز كلُه ملسو هيلع هللا ىلصأنها أُىا٘ ميؿىبت للىبي الِ٘ى ب-2
ُ
ظا ُىلهم أ ل ٓو ؾىي الِغآن وخُا بىاؾؼت حبًر

  .هحر ُ الِغآنملسو هيلع هللا ىلص  -باجباق الىحي ًِؽ والؿىت لِؿذ ٓظلٗ وهبُٕم لم ًإث

ت ألنها هحر صاةبت، وأهٕغوا جِؿُم الىحي، وأُغوا  واصكىا بأن ألاخاصًث اإلاىطىكت جىٌي الىخُُت كً الؿىت الىبٍى

 بلضم وحىصٍ ًالِغان وخضٍ وحي، والىحي ال ًخوحر وألاخاصًث جغوي باإلالنى. 

عي وحي مً هللا حلالى ُبِغۗ   وما ًغص كلى ٓالمهم َى أن الخضًث الدكَغ َىاِث َوالؼُّ ِ
ِّ َب
ْ
م: )ال ألهه ؾبداهه ُا٘ في ٓخابه الٍٕغ

ُغوَن( الىدل: وَ 
َّ
ٕ
َ
َخٌ ًَ ُهْم 

َّ
َلل

َ
ْيِهْم َول

َ
َ٘ ِئل ّؼِ

ُ
اِؽ َما ه َن ِللىَّ َغ ِلُخَبّحِ

ْ
ٓ ِ
ّ
َٗ الظ ُْ َىا ِئلَ

ْ
هَؼل

َ
 ،44أ

                                                           
اء اوػون، حىاًت البساعي ئهِاط الضًً مً أمام املخضزحن، بحروث، لبىان، ًىاًغ - 1 ٍغ  .14، ص 1,غ 2004ٓػ
ت، اإلاغحم الؿابّ، ص - 2 ٌها مً الؿىت الىبٍى  .120الخضازت ومُى
مت، كً الىبي خضًث صدخه ؤلامام  -3 ملسو هيلع هللا ىلص ألالباوي، أزغحه ؤلامام أخمض، مؿىض الكامُحن، خضًث اإلاِضام بً ملضي ٓغب الٕىضي أبي ٍٓغ

 .418,ص 28,ج17174,
 .14حىاًت البساعي ئهِاط الضًً مً أمام املخضزحن، اإلاغحم الؿابّ، ص  - 4



 .القراءة احلداثية للصنة النبوية عرض ونقد د. حنان خياطي

 

          
 مركز أفاق  للدراشات و التكوين المتخصص                         

 
 2222 حزيران-يونيو، ثاني، المجلد ال لصادس ا مجلة رؤية أكاديمية ، العدد

 

 

57 

حلالى، وبُان الغؾ٘ى ال ًٖىن بُان هللا ئال بىحي  َى بُان هللا ملسو هيلع هللا ىلصأخؿً بُان، وبظلٗ بُان عؾ٘ى هللا  ملسو هيلع هللا ىلصًِض بِىه 

ى ا حلي مخلى مىه ؾبداهه كؼ وحل لِغآن، وقخان بحن ألاخاصًث اإلاىِىلت ئلُىا باألؾاهُض اإلاخصلت اإلاِبىلت كِال َو

ا ؼٍغ ا بل ًو  .وكًغ

ظلٗ ُىلهم أن    :ٓو

 ملسو هيلع هللا ىلص:الؿىت زاصت بؼمً الىبي  

ٔاهذ زاصت بؼمىه لم   اَخم بأمغ جبلُى ؾيخه إلاً بلضٍ خُث ُا٘: "هظغ هللا كبضا ؾمم مِالتي، ًىكاَا، ملسو هيلع هللا ىلص ًلى 

ىله أًظا: " أال 1زم أصاَا إلاً لم ٌؿملها، ًغب خامل ًِه ال ًِه له، وعب خامل ًِه ئلى مً َى أًِه مىه( ، ُو

 2لُبلى الكاَض الواةب مىٕم" 

غة: "  ظلٗ ما عواٍ أبى ٍَغ ذ ًُٕم قِئحن لً جظلىا بلضَما: ٓخاب هللا وؾىتيٓو  3 "ئوي ُض جٓغ

ٍُ هاب كنهم اَخمام الصخابت بالؿىت، ما ُام به أبي بٕغ الصضًّ   بمحرار الجضة، كمال بدضًث عؾ٘ى هللا:" ٓو

ذ  خابت كمغ ابً الخؼاب ئلى ُاطُه قٍغ ٓخاب  :"اُع بما في ٓخاب هللا، ًان لم ًًٕ في4اُع بما في ٓخاب هللا. ٓو

ا ٓشحر مً هماطج الصخابت الَخمامهم بالؿىت.5ملسو هيلع هللا ىلص " هللا ًبؿىت عؾ٘ى هللا  ...........وهحَر

ت هِضث: لًٕ كلماء الخضًث الظًً هِضوا ُ الخضًث أعاصوا أال ًيؿب ئلُه م لم ًىِض والؿىت الىبٍى  أن الِغآن الٍٕغ

ٔل طلٗ لخجىب الٕظب كً أقغي زلّ  ملسو هيلع هللا ىلص ما لم ًصضع كىه ٓما أم أعاصوا الخشبذ مما زبذ ومما لم ًشبذ كىه ملسو هيلع هللا ىلص

 .ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ت: )ُغاعاث هابلت مً الـغي اإلاىطىعي اإلالاف في املجخمم اللغبي في اللصغ  ودمحم شخغوع ٌلخبر الؿىت الىبٍى

,و احتهاص في جُُِض   ملسو هيلع هللا ىلصالىبىي؛ في خحن أن الؿىت لم جًٕ ٓظلٗ بل هي أوامغ مً الكاعق للباصٍ كلى لؿان هبُه 

ج ئلى وحي، و احتهاص في خِل الخال٘ ًسظم للخؼأ والصىاب مً خُث أهه لِـ وخُا ,ومً خُث الخال٘ ال ًدخا

ٔاة إلاا ًدصل في املجخمم الىبىي، وأنها احتهاص حاء 6أن الخؼأ ًُه ُابل للخصخُذ ( ٔأهه ٌلخبر الؿىت مجغص مدا ، و

                                                           
 .51,ص 10,ج02241رواه اإلمام امحد، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك، ر -1

 .22,ص0,ج014رالشاهد،  الغائب  العلم، ابب9 ليبلغ بالبخاري، كتااإلمام  - 2
 .061,ص0,ج208رواه احلاكم كناب العلم , - 3
 .071,ص 5م، ج0881-ه0301, 0عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، طابن سعد الطبقات الكربى، ت، دمحم عبد القادر  - 4
 .120,ص  7,ج  4288آداب القضاة، احلكم ابتفاق أهل العلم، ر  رواه اإلمام النسائي، كتاب- 5
 .24 الوسطية، املرجع السابق، صالشافعي وأتسيس األيديولوجية  ماإلما   - 6
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ا ُابلت للخؼأ والصىاب  ال ًدخاج لىحي، ًهى ال ٌلخبر الؿىت وخُا بل ًىٌي جماما خاحتها له، ملسو هيلع هللا ىلص مىه ٓما أهه ٌلخبَر

ا ُاهىها مضهُا حؿحر كلُه صولت اللهض الىبىي. .مً خُث أنها لِؿذ ٓظلٗ  وفي آزغ مؼاًه اكخبَر

ؼلّ كليها اؾم مصؼلر    ض َى آلازغ ًىٕغ أن جٖىن الؿىت وخُا ٍو ظلٗ هصغ خامض أبى ٍػ الىص الشاهىي"، ٓما "ٓو

: )ئن الغؾى ٘  لوها كً عبه هي الِغآن وفي َظا البالن ًٕمً الىحي، أما ؾيخه ًمنها ما َى خامل عؾالت ب ملسو هيلع هللا ىلصًِ٘ى

قغح وبُان، ومنها ما َى احتهاص، وفي َظا الِؿم ألازحر ازخلٍ املخخلٌىن. وما ًلله ؤلامام الكاًعي ئػاء َظا 

ٕالم هللا، وبهظا الازخالي َى أهه أصمج ٔل اللىاصغ في مٌهىم ٓلي وطله في اإلاؿخىي هٌؿه اإلاِضؽ للىحي؟ أي ل

ل ما ًٌلله وخُا، وازخٌذ الخضوص والٌىاصل بحن ؤلالهي والبكغي، وصزل  الصيُم صاع ٔل ما ًىؼّ بهً  دمحم ٔو

جمم بحن البكغ وؤلاله 1ألازحر صاةغة اإلاِضؽ( ض بظلٗ أن ؤلامام الكاًعي لم ًًٕ كلُه أن ًضمج ٍو ٔأهه ًٍغ وطلٗ  .، و

: )ؤلامام الكاًعي هحر صاةب، وأهٕغ كلى ؤلامام ًُما ً ا وخُا خُث ّ ًِ٘ى لله مً طم الؿىت ئلى الِغآن واكخباَع

ا  2بما ُام به مً ئصماج الؿىت في الىحي خ٘ى الخِالُض وألاكغاي واللاصاث الِغقُت ئلى وحي( ، ًهى َاَىا اكخبَر

غطها كليهم وؤلامام الكاملسو هيلع هللا ىلص   كاصاث وجِالُض ولض مً املجخمم الِغش ي جغبى كليها الىبي  ًعي اكخبر جلٗ اللاصاث ًو

  .وخُا وطلٗ ال ًجىػ 

ى اكخباع الؿىت وخُا مً همؽ مواًغ كً وحي  ٓما أهه ُا٘:) ولِؿذ بل هي جٌؿحر وبُان إلاا أحمله الٕخاب... َو

الٕخاب. ئن وحي الؿىت َى "ؤلالِاء في الغوق" أي الىحي باإلالنى اللوىي، الظي َى ؤلالهام، ولِـ باإلالنى الاصؼالحي 

ل(أي كً  ـّ اإلالٗ حبًر م، ٓما أهه ًبحن أهه 3ػٍغ ا مجغص بُان إلاا حاء به الِغان الٍٕغ لخبَر ًهى أهٕغ وخُُت الؿىت َو

ٔالِغان بل وخُا باإلالنى اللوىي  ًالؿىت لم جًٕ مصؼلر زاهىي وال  4ختى وإن اكخبرث الؿىت وخُا ًلً جٖىن 

الكاًعي أصاب ًُما ًلل خحن طمها للِغآن ًمًٕ ًصلها كً الِغان، ًهي وحي مىه ؾبداهه وحلالى وؤلامام 

م  .الٍٕغ

 زاهيا: أوظىه الظىت الىبىيت:

ىي أمام قغق هللا وجدضًه، بيؿب ما ال ًيؿب له وال ًلُّ. ئط باصعوا بخلٌُّ  اججه الخضازُىن ئلى الخصضي والُى

ت ولىبي هللا  ا وجىٌحر أَل ؤلاؾالم منها لٕنهم لم ملسو هيلع هللا ىلصمىاصٌاث للؿىت الىبٍى ًٌلخىا بظلٗ وؿلذ ؾىت  ألحل ئهٖاَع

                                                           
 .44اإلاغحم هٌؿه، ص  - 1

 .83اإلاغحم هٌؿه ص  - 2
 .83اإلاغحم هٌؿه ص  - 3
 بملنى ؤلالهام.- 4
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ض ُا٘ ؾبداهه عؾىله ٍُ لها أن جخوحر ُو ا ش يء ٓو ُه  وحلالى صامضة لم ٌوحَر
َ
ا ل َغ َوِإهَّ

ْ
ٓ ِ
ّ
َىا الظ

ْ
ل ؼَّ
َ
ًُ ه ْد

َ
ا ه ًيها :)ِئهَّ

ىَن( الدجغ
ُ
ـ ًِ َخا

َ
  .9ل

 ومً مشل ما ُالٍى في طلٗ:

ت ؾغث كلى بكغ كاصي وبامٖانه-1 ا أن جٌكل جلٗ الخجغبت و بٌلل ُىلهم بأن الؿىت لِؿذ ئال ججغبت بكٍغ

ت وهي ججغبت عحل -ملسو هيلع هللا ىلص  – صاخبها، والِ٘ى بأن الِغآن وؤلاؾالم ٔله ئهما َى مً صىم دمحم بدٕم ججغبخه البكٍغ

ش وكىضما حاء وحض مجخملا بلاصاث  ًخمخم في آن واخض بأهه عحل صًً ومماعؾت وهظا٘ مىسغغ في ُظاًا الخاٍع

ىن :حوُحٍر والاهخِا٘ به ئلى ئػاع مإؾؿاحي آزغ  -وجِالُض وصًً وزِاًت...، ًأعاص ، ومسالؼخه لؤلُىام 1ٓما ًِ٘ى  أٔع

اإلاخلاُب في عخالث الخجاعة ئلى الكام، بل  ملسو هيلع هللا ىلص وملاٌكخه  لىاُم ُىمه وطلٗ بضلُل ؾٌغ الىبي وألاصًان الؿابِت،

ا  -حلُؽ  –طَب  بانها وأخباَع  2ئلى أهه ُض مٕث في الكام وأُام ًيها مخخلمظا كلى ًض َع

 ملسو هيلع هللا ىلص خمضالؿىت باليؿبت لهم خضًث هٌـ ولِـ وخُا، باإلالنى أنها كملُت اؾترحاق لخلٗ الخجغبت الشخصُت مل-2

الخخٖآه بالخجاعب وما ٌلاٌكه ُىمه، ختى صاع ٔل ما ٌكلغ به بضازله زاعحا وهي هىق مً ؤلالهام وؤلاًداء و 

ّ الصىث ، الضازلي  ّ الىحي، في خالت ؤلاًداء الضازلي، كً ػٍغ )ٔل ما ازتزهه دمحم في طآغجه ٌؿترحم كً ػٍغ

الصىاب كٕـ طلٗ، ًهم  بِىما 3اؽ وخُا ئلهُا مً الخاعج(اإلالهم في ًتراث الاهسؼاي والظي اكخبٍر دمحم بٖل خم

ٔاًُت  ملسو هيلع هللا ىلصٌلخبرون شخصُت الىبي  ا مً اإلاىاصٌاث التي حلـمه وجبجله  الٌظة والِاةضة واإلإٌغ واللبِغي وهحَر

ًالِ٘ى بأن الؿىت وحي مً هللا كىضَم )ًُه ؾلب   ملسو هيلع هللا ىلصجماما بان حوؼي وجذجب طٓغ صٌت الىحي والىبىة كىه 

  .4صاةصه مً الٌهم الشاُب والغأي الصاةب(ز- ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبي

ظىن مبضأ كصمت الىبي  -3 ىق في الخؼأ، واؾدىضوا بضكىاَم ملسو هيلع هللا ىلصًًغ ئلى وحىص آًاث بها كخاب قضًض للىبي  كً الُى

كً هٌؿه ُا٘: " ئهٕم جسخصمىن ئلي، وللل بلظٕم ألخً بذجخه مً بلع، ملسو هيلع هللا ىلص وبالغواًاث التي ًسبر الىبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 . 5ئا، بِىله: ًاهما أُؼم له ُؼلت مً الىاع ًال ًأزظَا "ًمً ُظِذ له بدّ أزُه قِ

ه ملسو هيلع هللا ىلص طمىا شخصِخه -4 ت، ًِض خاولىا ٓشحرا لدكٍى بالىُل مً شخصه وهؼق الِضاؾت واإلاٖاهت كً الؿىت الىبٍى

  :صىعجه ومما ًللىٍ

                                                           
ىن، الللمىت والضًً، ؤلاؾالم - 1  .46م، ص 1996, 3اإلاؿُدُت الوغب، بحروث، لبىان، صاع الؿاقي غدمحم أٔع
سُت الضكىة املخمضًت في مٕت، صاع الؼلُلت، بحروث، لبىان، غ -2  .150، ص 2007,ًىاًغ 1َكام حلُؽ، جاٍع

 .155اإلاغحم هٌؿه ص- 3
ت، اإلاغحم الؿابّ - 4 ٌها مً الؿىت الىبٍى  .131-128الخضازت ومُى
ً، غدمحم أبى قبهت، صًا - 5 حن والٕخاب اإلالاصٍغ  4الِاَغة، ص -م، مجمم البدىر ؤلاؾالمُت1985-1406, 2ق كً الؿىت وعص قبه اإلاؿدكُغ
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بل وبه ًٖىن الؼلً بؿبب الُخم: لًٕ ػلنهم َظا ال ًجضي هٌلا الن في الُخم اكخماص كلى الىٌـ وحللم طلٗ، -

.  الشخص هٌؿه صون الاجٖا٘ كلى هحٍر

َغُءوَن  ملسو هيلع هللا ىلصقٗ الىبي -  ِْ ًَ  ًَ ِظً
َّ
ِ٘ ال

َ
اْؾأ

َ
ً َٗ ُْ َىا ِئلَ

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ا أ ٍ ِممَّ

ّٗ َ
ْىَذ ِفي ق

ُ
ِاْن ٓ

َ
في أمغ هبىجه: اؾخضلىا َّبِىله حلالى: )ً

 ًَّ
َ
ىه

ُ
ٖ
َ
 ج

َ
ال

َ
ً َٗ

 َعّبِ
ًْ ُّّ ِم َخ

ْ
َْ ال ْض َحاَء

َ
ِ
َ
َٗ ل ْبِل

َ
ُ ًْ َخاَب ِم ِٕ

ْ
( ًىوـ/  ال ًَ ِرً

َ
ْمت
ُ ْ
ًَ اإلا ؿىا مىه اهه ؾبداهه كؼ وحل  94ِم

أهه ئن ٓظبه ُىمه ًلهم هٌـ  ّّ  ملسو هيلع هللا ىلص ولًٕ َظٍ آلاًت هؼلذ كلى أُىام ألاهبُاء الؿابِحن جسبٍر ملسو هيلع هللا ىلصٌلاجبه عؾىله 

  .حؼاء أولئٗ ألاُىام

 :وللسد على مصاعم الخدازيين وادعاءاتهم 

م-هللا كؼ وحل ووخُه لِـ ئال بالِ٘ى أهه ماصام لم ًىٕغ قغق  مً أخٖام وجٖالٍُ ملسو هيلع هللا ىلص ما أُغ به -الِغان الٍٕغ

وؾٕذ الىحي كً ملسو هيلع هللا ىلص وما صضع كىه )ومتى احتهض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص للباصٍ ًما قأن أولئٗ في الؼلً بأُىاله وأًلاله 

كً احتهاصٍ اكخبر َظا ئُغاعا مً هللا كؼ وحل له وآدؿب صٌت ما أوحى ئلُه به ,وبهظا اإلالنى ٌلخبر ٔل ما صضع 

َىي )ملسو هيلع هللا ىلص الىبي  ََ ا 
َ
ْجِم ِئط َىي )1وخُا ,مصضاُا لِىله حلالى:) َوالىَّ

َ
ْم َوَما ه

ُ
َهَىي )2( َما َطلَّ َصاِخُبٕ

ْ
ًِ ال  َك

ُّ ْىِؼ ًَ ( 3( َوَما 

ىَحى ) ًُ  َوْحٌي 
َّ

َى ِئال َُ َىي )4ِئْن  ُِ ِضًُض الْ
َ
َمُه ق

َّ
اْؾَخَىي )5( َكل

َ
ٍة ً و ِمغَّ

ُ
كْ 6( ط

َ ْ
ِّ ألا

ُ
ً
ُ ْ
َى ِباأل َُ ى )( َو

َ
ى )7ل

َّ
َخَضل

َ
ا ً

َ
مَّ َصه

ُ
اَن 8( ز

َ
ٖ
َ
ً )

ى )
َ
ْصو

َ
ْو أ

َ
ْىَؾْحِن أ

َ
اَب ُ

َ
ْوَحى )9ُ

َ
ٍِ َما أ ى َكْبِض

َ
ْوَحى ِئل

َ
أ
َ
ي )10( ً

َ
اُص َما َعأ

َ
إ ٌُ َب الْ

َ
ظ
َ
َغي )11( َما ٓ ًَ ى َما 

َ
ُه َكل

َ
ُخَماُعوه

َ
ً
َ
( 12( أ

َغي )
ْ
ز
ُ
 أ
ً
ت
َ
ْؼل
َ
ٍُ ه ْض َعآ

َ
ِ
َ
ْىخَ 13َول

ُ ْ
َوي )14َهى )( ِكْىَض ِؾْضَعِة اإلا

ْ
أ
َ ْ
 اإلا

ُ
ت ا َحىَّ ََ ى )15( ِكْىَض

َ
ص 

ْ
و ٌَ  َما 

َ
ْضَعة ى الِؿّ

َ
ص 

ْ
و ٌَ  

ْ
 16( ِئط

َ
( َما َػان

ى )
َ
غ
َ
َبَصُغ َوَما ػ

ْ
ْبَري )17ال

ُ
ٕ
ْ
ِه ال اِث َعِبّ ًَ ًْ آ ي ِم

َ
ْض َعأ

َ
ِ
َ
 .18-1( ( الىجم 18( ل

ت خٌ ض كني الصخابت عض ي هللا كنهم وألامت ؤلاؾالمُت بدبلُى الؿىت الىبٍى ا بلٌـها ُو ِها وبلوَى هما ًو ى  -ـا ًو َو

ٕظا ........ -الوالب وألاصل   أو بملىاَا ئلى مً حاء بلضَم مً الخابلحن، وبلوها ً الخابلىن لخابعي الخابلحن َو

 الخاجمت: 

ه والخمُُم،  حىذ الخضازت اللغبُت كلى الؿىت حىاًاث ٓبحرة، ًِض ماعؾذ كليها أقٖا٘ مً الدكُٕٗ والدكٍى

ا الٌٕغ وطغوبا م ل اإلاىدغي والِغاءة الخلؿٌُت وجبِى مً أؾمى ألاَضاي التي ؾؼَغ ً الىِض اإلاىٌلذ والخأٍو

ع اإلاصضع ؤلالهي للىحي، وكضَا مجغص ؿىاَغ احخماكُت، وإوؿاهُت  ـ أوؿىت ؤلالهي وًع الخضاسي ؾلُه لخَٕغ

سُت ملُىت، والؿعي إللواء، وجمُُم ٔل ا سُت بغػث طمً ؿغوي وملؼُاث جاٍع إلاخلالُاث، واإلاِضؾاث بالؼلً جاٍع

والدكُٕٗ في ألامىع الوُبُت، واإلاعجؼاث، وكضَا مجغص زغاًاث، وأؾاػحر كٌا كليها الؼمً، ومً زم الضكىة 

ا جٌؿحرا كلمُا ئوؿاهُا  ت، وجٌؿحَر ٍغ ت الخجضًضًت الخىٍى إلكاصة الىؼغ في َظٍ ألامىع، وججضًضَا بما بخىاًّ، والغٍؤ

في طلٗ ًِض ُامذ الخضازت ألحل الشىعة كلى الضًً وإباصجه, واؾتهضي الضًً ؤلاؾالمي  ًخىاًّ والىاُم, وال عجب
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ً مً  قأهه ,وللل أؾباب جلٗ  ت والدكهحر للىُل مىه ,والتهٍى ش صون هحٍر مً ألاصًان بدمالث مً الدكٍى كبر الخاٍع

عي م خٖامل صالر بمباصةه وأصىله  أن الخمالث حلىص في اإلاِام ألا٘و إلاا ًخمخم به الضًً ؤلاؾالمي مً هـام حكَغ

 ًلبي مخؼلباث الخُاة ؤلاوؿاهُت في ٔل ػمان ومٖان .

  :ومً هىا هخىجه بخىصياث للخفاظ على الظىت الىبىيت الشسيفت مً مثل جلك الادعاءاث

ت بالخٌاؾ كليها وصىنها مً قبهاث َإالء الخضازُحن.  *طغوعة الضًاق كً الؿىت الىبٍى

ب أًٖاع ط*  لٗ الاججاٍ بيكغ الؿىت الصخُدت وصخع ما عؾمٍى كنها.جصخُذ وجصٍى

 .ئوكاء ٓخب ومإلٌاث حلنى بضعاؾت َظا اججاٍ وجبحن أًٖاٍع الخاػئت للِغاء*

 املصادز واملساجع:

حري، الِاَغة، صاع ابً  .1 ظله، جدُِّ أبي ألاقبا٘ الَؼ ابً كبض البر، حامم بُان الللم ًو

 الجىػي.

 .1ابً مىـىع، لؿان اللغب، بحروث، صاع صاصع، غ .2

ت واللِضًت لضي الخضازُحن للؼلً في مصاصع  .3 أوـ ؾلُمان اإلاصغي، اإلاىؼلِاث الٌٍٕغ

لت والِاهىن، مج   .1/2015ق -42الضًً، مجلت صعاؾاث كلىم الكَغ

ٌهم مً الِغآن، ؿاَغة الىحي أهمىطحا،  .4 ئًمان أخمض الوؼاوي، الخضازُىن اللغب ومُى

لت والِاهىن، مجلض مجل  .2016, 1,كضص 43ت، صعاؾاث وكلىم الكَغ

ش، الضاع البُظاء، اإلاوغب، غ .5 ب، الؿىت بحن ألاص٘ى والخاٍع  م. 2013، 2حماصي الظٍو

مأطاة العلل العسبي: دزاطت في البىاء ألاهثروبىلىجي الثلافي  :حما٘ الضًً الخظىع  .6

 .1995، صمكّ، صاع الخصاص، املعسفي العسبي املعاصس

حما٘ الضًً الِاؾمي، ٓخاب ُىاكض الخدضًث مً ًىىن مصؼلر الخضًث، بحروث،  .7

 م(.2004-1425ٌ، )1مإؾؿت الغؾالت، غ 

ت، الِاَغة، مصغ، صاع الؿالم  .8 ٌها مً الؿىت الىبٍى الخاعر ًسغي كِس ى الخضازت ومُى

م، غ  .1/1992للؼباكت واليكغ والخىَػ
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ت للخضازت، مجلت ً .9 ، املجلض الغابم، اللضص زالضة ؾلُض، اإلاالمذ الٌٍٕغ  .3/1984ص٘ى

اء اوػون، حىاًت البساعي ئهِاط الضًً مً أمام املخضزحن، غ .10 ٍغ ,بحروث،  2004,ًىاًغ  1ٓػ

 لبىان.

 م.2004قىقي طٍُ وازغون، اإلاعجم الىححز، )ص غ(، مصغ، وػاعة التربُت الىػىُت , .11

 م.2004ت,,مصغ، مٕخبت الكغوَ الضولُ 4قىقي طٍُ وازغون، اإلاعجم الىؾُؽ، غ .12

ؼ الاهخماء  .13 صٌضي مؼاوق، هِض اللِل الوغبي، الخضازت وما بلض الخضازت، بحروث، مٓغ

 م.1990الِىمي ,

ػاَغ الجؼاةغي الضمكِي، جىحُه الىـغ ئ٘ أص٘ى ألازغ، بحروث، مٕخب اإلاؼبىكاث  .14

 م(.1995-1416ٌ، )1ؤلاؾالمُت، غ

ني، الىص الِغآوي امام ئقٖالُت البيُت والِغاءة  .15  1صمكّ، صاع الُىابُم، غػُب جحًز

 م.1997

ئقٖالُت جأصُل الخضازت في الخؼاب الىِضي اللغبي اإلالاصغ، الِاَغة،  كبض الوني باعة، .16

ت اللامت للٕخاب،   .2005اإلاصٍغ

لت ؤلاؾالمُت، بحروث، لبىان، مإؾؿت الغؾالت  .17 ضان، اإلاضزل ئلى صعاؾت الكَغ م ٍػ كبض الٍٕغ

 م(.2005-1425ٌ، )1هاقغون، غ

ت، غ كبض هللا .18  .1/1346بً بهغام الضاعمي الؿجن، الِاَغة، مصغ، صاع ئخُاء الؿىت الىبٍى

م،  .19 ت الخضازت، الؿلىصًت، صاع الىدىي لليكغ والخىَػ م هـٍغ كضهان كلي عطا الىدىي: جٍِى

 م.1992, 1غ 

 .34كلي أؾلض وػٌت، مِاعباث في مٌهىم الخضازت وما بلض الخضازت، مجلت ًٕغ وهِض، كضص  .20

 اعي، الاحتهاص في كلم الخضًث وأزٍغ في الٌِه ؤلاؾالمي، صاع البكاةغ ؤلاؾالمُت.كلي هاًٍ بِ .21

ؼ الشِافي اللغبي، غ  .22  .2013, 1ُاؾم قلُب، ًخىت الخضازت، اإلاوغب، اإلآغ
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ً، الِاَغة، مجمم  دمحم .23 حن والٕخاب اإلالاصٍغ أبى قبهت، صًاق كً الؿىت وعص قبه اإلاؿدكُغ

م.1985-1406, 2البدىر ؤلاؾالمُت، غ

ىن، الللمىت والضًً، ؤلاؾالم اإلاؿُدُت الوغب، صاع الؿاقي غ .24 -م، بحروث 1996, 3دمحم أٔع

  لبىان.

ُِا الكَغ دمحم الضًً أًاًت، الخضازت والخىاصل في الٌلؿٌت الىِضًت اإلا .25 لاصغة، بحروث، ئًٍغ

 م.1998،

ٍ الٌٕغ الخضاسي مً أص٘ى الاؾخضال٘ في ؤلاؾالم، مٕت  .26 دمحم بً حجغ الِغوي، مُى

 ٌ.1434، 1اإلإغمت، حاملت أم الِغي، غ

، جدُِّ كلي كبض  .27 ٔاوي، ئعقاص الٌد٘ى ئلى جدُِّ الخّ مً كلم ألاص٘ى دمحم بً كلي الكى

ض الِاَغة، صاع ابً ال  جىػي.الباؾؽ مٍؼ

ان: الخضازت والىص الِغآوي، عؾالت حاملُت هحر ميكىعة. .28   دمحم عقُض ٍع

ت وطغوعة جأؾِـ أحغومُت لٌِه  .29 دمحم كبض الٌخاح الخؼُب، الِغاءة الخضازُت للؿىت الىبٍى

ت مِضمت في هضوة كلمُت صولُت بلىىان:  ت بحن طىابؽ »البالن الىبىي، وُع الؿىت الىبٍى

-َـ1430، )1الخجضًض، صبي، الاماعاث اللغبُت اإلاخدضة، غالٌهم الؿضًض ومخؼلباث 

 م(.2009

ؼ الهضي للضعاؾاث ، .30 ت، مٓغ ٌ، 1415مدمىص الؼدان، جِؿحر مصؼلر الخضًث، ؤلاؾٕىضٍع

 .18-17ص 

م ؤلاؾالمي، اإلإخب ؤلاؾالمي، صاع الىعاَ  .31 مصؼٌى الؿباعي الؿىت ومٖاهتها في الدكَغ

م.  لليكغ والخىَػ

ت، الِاَغة، اإلاعجم الٌلؿٌي،  .32 مجمم اللوت اللغبُت، الهُئت اللامت لكإون اإلاؼامم ألامحًر

 .1983مصغ،

ض، ؤلامام الكاًعي وجأؾِـ ألاًضًىلىحُت الىؾؼُت، غ  .33 ,  2هصغ خامض أبى ٍػ

 ,الِاَغة، مٕخبت مضبىلي.1996
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 2أ.الصيد الصيد عباس محمد
 ملخص :

راٛدددفمدأدددسداؾدددتدؾدددلتلدرا دددفرردراٟاؿدددٟلدمرا٨ٟدددغيدإلاٟدددتجل درادددؼ  دأدددسداص لدددتلدؤلا  دددت ددئلددد ددهدددضٝدراضعرؾددد ت

لدد تد٦نهددتدرؾدد  ف دزٟت ددتدرا٣ تٖددتلد ُتخددقد٨ٞغجددتردمرا٣لددت،د س٣تع دد د ٗٞغ راٗغبددلدمراٛغبددلتدرارددهد غالسفددتدٞفؾددٟ هتدٞم

ٛغبددددلتدمصمرٞدددد٘د ج سددددت،درإلا بت  دددد دأددددسدرا ٗت ددددقد دددد٘دجددددظسدرآددددتجغفتديددددس درإلاستعؾددددتلدرالف لدددد دأددددسدرافر٢دددد٘دراٗغبددددلدمرا

لتبدافتدأسدرا٣ٗقدألازفقسدمراؿلتس هدراٗغبل.د   تا ٨ٟيفدرإلاؿ ٣بلسدأسدراث٣تٞ دراٛغبل تد ٘دمج دٚم

:درملجت٫درإلاٗتفتدرا سدغصرلدراٗسغر لد دمرملجتالد تدرملجدت٫درإلادضع٥تدرا سُدلِدر خًدغيتدرا سدثفلدحيةةاجالكلمات المف

  ال ستٖل .

 

Time in the Balance of Arab and Western Thought, 

Interaction and Acculturation, or Conflict and Clash 

 

Abstract : 

  

Objectives: This study aims to delve into the intellectual heritage of the time concepts within 

the Arab and Western cultural production, which were translated by its philosophers. We want 

to make a cognitive comparison, within the daily practices in the Arab and Western reality. 

Methods: We relied on a conceptual apparatus and methodological integration, and a 

multiplicity of approaches to elucidate the hidden facts of the phenomenon in question. Like 

the historical, comparative, and analytical methods. 

 

Keywords: Time, Islam philosophers, Western Culture, Arab Reality, the Comparisons 

Approach. 
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 ملدمة 

ُ ِبَفد ْٖ دمر دؤلانؿتن. دمالفص د  فجغ دٖف٢  دافت د٧تن دراره دراٟاؿٟل ت درا٣ًت ت د   دراؼ   دآالٝددئن د  ظ داابكغي 
ً
ٛؼر

ُ
ا

د" دراكفيف درالف تنل دراٟلاؿٝف َ َبَفُس ْٖ در درافر٢٘. داٟف  ؾتؾًلت
َ
دا
ً
دا غر دراؼ   دَبلٗ  دٞف  ضر دٚم "تدHeraclitesراؿ ينت

ِسِهدٞيهت.
ُّ
د٨

َ
درادَسِاُ٪در خ٣ل٣لدااٗتا تدافلس  هدٖل دخلتفدرابكغتدَم 

دراث٣تٞتلتداندراؼ  د سغدأس  ٤ٟدٖالهدٖبفداُلّقِ
ُ
دِماْلَفُ ُهددئندرادسدد

ً
ؿف

ْ
نهٍغتديؿ دلقدرعالتٖهدئل درافعر تدُ تؿا

َ
َنسٍتد٦

دراٟيز ت د داثبتت د٦ست درإلاؿ دلفل. د   درا تعيش فصف دٖم درإلاتض هت درؾ ٗتصف دنٗفب  داي درإلاؿ ٣بق. د دف درإلاتض ه   

دتٛليفد خٓتلدر خغ٦  د س د تدخؿبدراٟيز تئليندرا٣ضعفدٖل  د ت دئندراؼ  د  ٛيفد ؿ ٣قدٖ در خغ٦ . در خض ث ت

ر جتعي .دماند ٣ؿل در خغ٦ دئل داالؼر دٖض ضفتدايد  سٖف د  درا ٣تٍدراثت   تد س٨ در ٣تٞفتدامد دفيقد ؿتعجت.د

تد ًً  
َ
َودراٟيز تئلفندا

ُ
ا
َ
دٖل دختاللدثت   دم  ٣ُٗ .دمز

ً
ٞتا ٣ؿل داضحه تديٗنهدئٖتصفد  ت در خغ٦ د  دالض ضتدرع ٩تػر

 ٘درا٣ضعفدٖل دئنفحد ٣ُ د ت.دايدر ٩ت ل درا فرالضد يند ٣ُ يندئل داندراؼ  دش ه د س٨ دائلنؿتنداند  ضزقدٞلهتد

دػ  ي ينتد يندرإلاتض هدمرإلاؿ ٣بقتدمرا د٨ دأسد ؿتعدألاخضررد يندجت يندرملخُ ينتدم فاللهد ؿتعجستدرإلاؿ ٣بلس.

د ؾَّ
َ
َيتد ٟتجلسهدرا ٣الض  درارهدا فَّ

َ
َؿتدٖل دئندرا ُفعرلدراٗاسل در خض ث دالابتد لفصد ٟتجل دالض ضفدااؼ  تدم٢

بدأسدئيتٞ هتدئاله.دٞستد دميسؤلد تألخضرردرارهد ٚغ ٤تدمينؿتبد تَغرصتدصمندايدرٖ بتعدزتعجستد قدئ هدٞتٙع
َ
ا
ْ
ا هدُ ُ

دجفدرا أؾيـدرا ٓغيدافظردرإلاٟفف،دأسدْقدث٣تٞ يند س اٟ ين؟

دراظيد بن هدإشكال الدراست د تب٘د ؿتعرلد ٟتجل دراؼ  ديس دراغنلضدراٟاؿٟلدمرإلاٗغأس دراضعرؾ  د غم،دجظس :

درا ف٢ذد دصعال  د بلتن د ٘ دؤلاؾف ل ت دراٗغبل  د تاث٣تٞ  دم ٣تع  هت درالف تنلت درا فرر دٖل 
ً
درٖ ستصر دراٛغبل  ر خًتعف

درإلاؿ ٣بق دأس درا د٨  د س٨  ت دجق د لنهست. درا ٟتٖق ْضل داَلؿَّ دٖل دمرا ثت٠٢دراره درا٣ضعف دصمن د ٨باين دؾ ٓق دا، ؟

د٧قد  دراث٣تٞ يند د ٓغف درا بت  دأس دجفدؾغ دم ت دألاخضرر؟ د ؿتع درآتجغف فالله درإلا ٤ُدافظس دا٢غبدئل  دماحهست ؟

دمراهفرب؟

داإلاىهجيت ل٠دالفتػد ٟتجلمهتديٗ سضدٖل د هُلختلدم ٟتجل دافتدٖف٢ د تآتجغفدرإلاضعمؾ تد: رٖ سض تدٖل د ْف

رإلا هجدرا تعيذستدد نهتدتل د فيلذدراهفعفتدم ٢ فربد  در خ٣تئ٤در خٟلَّ دائلق٩تاللدرإلاُغمخ متٗضصدأسدرإلا تهجدبٛ

د دمرا داللس. دٖبفددومً الىخائجرإلا٣تعنت درآتجغفت دجظس د ٘ درا ٗت ق دأس دج ت٥د ؿتعرلد  بت    دان دإلاؿفتت د   راره

دإلاتد  دراَ فنُّد
ً
ُقدئالهد  د٢َِبِقدرإلا٨ٟغي تدم٢غر رته درملخ اٟ درملخُتلدرا تعيسل درملخ اٟ دا٨فدراث٣تٞ ينتدرؾ  ت  

٤دآالتلد غ ٨ؼدٖل دالظمعد بٛل د  ت دئَتعدٖت،د  ًفيديس هدؾاف٦لتلد س ا٠دراكغرئذد ال ستٖل تدم  ٗت قدٞم

دراغؤى. دأس د  ٗضصف ل  دئالهدهافلت القىل   ٗٞغ د فنق درا٨ٟغيد يند ت دراؼ  داثبتدرا ف٢ذ دْتجغف درابدثدأس دان ت
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ٞف دد ز فٝدأس صمند غرٖتفدااٗغ١دامدراث٣تٞ د  دراٗهغدرالف تنلدئل د تدبٗضدر خضرث تدماندالفجغرا٣ٗقدرابكغيد

دجظسدرآتجغفتدجفداؾتؽد ج ست،د تا ٨ٟيفدرإلاؿ ٣بلسدأسدث٣تٞ د تتدصمندٚيفجت.

ابل دٖل د:د ضزقدأسدئَتعد صخلذدرإلاٟتجل تدمرؾ  ف دازُتعدرا٣ تٖتلدر ختَئ دبهتتدماثتعجتدراؿأهميت الدراست

د  ت درملج سٗتلدمجهً در خًتعرل.د

دراٗغبل دجفصيالث الدراست دراث٣تٞ  د ين د تبت   داؾتؾل ت د دتمع دؾ   دأس د دهغجت دالٗا ت دراضعرؾ  دجظس د  ن :

درا فرردرالف تنلد دٖل 
ً
درا٨ٟغدراٛغبلدرٖ ستصر دأس درآتجغف ل دافظس دااؼ  تدمألاؾـدرإلاٗٞغ ؤلاؾف ل دمعؤي دٞفؾٟ هت

ل .د ٦سغالٗل  د ٗٞغ

: السمان في الفلسفت الغربيت وماهيخه.
ً
 أوال

د.اإلايثىلىجيا اليىهاهيت ومفهىم ألابدًت-1

تدتكت ٨تد ٟتجل دراؼ تند ٘در خافصدأسد  ٓف  د  بتصا داكغحدرا٩فن.دٞففدا ضيدأسد3  ظدمالصفدراث٣تٞ درالف ت ل 

دجهت  . دام د ضر   د ضمن
ً
دُ ؿ سغر ض٣ًٞت

َ
د  د  ض٤ٞ ُؿُه.دد ض هت ْٟ د َ دراٗتا  دُٞغيد ثق دش ه  درالف ت ل ت  ِ

َ
ا ّلِ

َ
درادُسس دأس ما ه

ٞ فسختدألا ض  دأسدرا٨ٟغدرالف تنلدا ٟؿيفد ٟفف لدراؼ تندمراٗتا تدؾفر دأسدق٩قداؾُفعفدامدأسد أ اف دراٟاؿٟلد

إلاؿلدل تد أ هدمرا٣ٗفنل.دما د  س٨ درا٣ٗقدرالف تنلد  د هفعد٨ٞغفد ضر  دراؼ تندمرا٩فنتد ثقد تدرٖ ٣ضلد هدر

د فالفصد٢بقدآلااف د ٟؿفت.

دٖل دد4 ٘د ًف دراٟاؿٟ دم ٟؿيفرتهتدرا٣ٗف ل ت
ً
تن 

َ
د ٟتجلسل دا٦بفتدز

ً
 
َّ
ر٦تؿبتد هُلختلدراؼ تندمألا ض  دِص٢

درا٣ض س د٧أعؾُف دراٗهفع ديٗضد ضدآٖ دٖبت٢غف د  د. د يندر خغ٦ دمراؼ تندَ ضً ر درافثل٣  ام٫د  دالخٔدراٗف٢ 

ااٗتا دراُبلعستدٞتا ٛليفدمصمعرلدر خلتفدايـدافتد ضر  دامدجهت  تدم٧قدش ه د  ٨غعدِ غرًعردمِ ٨غرًعر.ددد غر٢ب هدراض٢ل٣ 

دٞلهت دا ض   د  ُاب درآفرجغت دافظس ْدِضر
ُ
درإلاد درافػ، دراؼ تن دان دئل  ُو

ُ
ا
َ
دئل ددز دمألا ض   دراؼ تن د ٟتجل  ٞت  فت

د  ض ت .د

تد"Stoïciens خغ٦ درارهد فاضجتدراُبلٗ .د ي ستدعاىدراغمر٢لفند"ئندراؼ تند فالفصد٣ِٞد ًٟقدرد5عاىدرالف ت لينت

الد س٨ داؤلٞغرصدرا أثيفدٖل درإلاتض هدمالدٖل درإلاؿ ٣بقتد٧فجهستدٚيفد فالفصرندمايـد  درإلاتصف.دماند غ يبدألاقلت د

                                                           
3-Verónica Benavides González, Dos visiones del tiempo y la eternidad, revista archivum año iii nº 4. 
P. 202,204. 
4-Ibid. P. 205. 
5-Philippe Touchet, L’évolution créatrice, Du temps à la durée créatrice. P.07. 
https://philosophie.ac-versailles.fr/IMG/enseignement/ex-Bergson.Duree.PhT.pdf 
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دمد ٤د٢فر يندراُبلٗ . د سٟفف،در خافصدأسدرا٨ٟغدرال  ٓ دٞم
ً
ت فًيتدُ ٣تع  

َ
تدث ًٗ تصفد تد٧تندرخ قدراؼ تندَ ف٢ دٖم ف تنل.

د.ٖل دا هدعالقدعجفػدخ٨ل تداهد خل دَفيا دع تص  د6   دتصخلههدأسدرإلالثفافاللتدرالف ت ل ت

ِتِهَست.د تد ضٞ٘د تز فٍدد7راٟفؾٟ دراغمر٢لفنت عامرداندرافالفصدراكت قد  س٘د يندهللادمراٗتا تدم٦فجستدا ض تندأسدُ ضَّ

يه د تاؼ تندمرافالفصتدجفد  غصدراؼ تند الهسد ٘دػ  دراُبلٗ تدصمندئ ٩ت  ل درا سليزد لنهست.دماندخلتفدرابكغدمٖم

 دُ ؿب٣ًتدئ تد اعرصفدآلااف تدامد
َّ
خا٣ دأسدا٤ٞدر خافصتد٧فجهستدْفرجغدصمعي دم  ٨غعف.دايدٖ  ٣تصد فالفصد٧فندُ َ ٓ

يفد ؿتعدألاخضررتدٞفدصرعسدٖ دَغي٤دراٗسالتلدرا٩ف ل دراٗسلت تدرارهدالديؿ ُل٘دٞيهتدؤلانؿتنداند ٟٗقدقيًئتدا ٛل

داا ٨ٟيفدأسدرإلاؿ ٣بق.
ً
دئطر

َبْتدُ دد8را ٓغفدرالف ت ل دااٗتا د لخهتدأسداندراؼ تندمراٗتا دا ض تنت ِ
ّ
ؿب٣ًتتدماندنكتٍد نؿتندماندرإلاُٗلتلدُع 

د٩ٞقد تدخضرتدمؾلدضرد٢ضد  د دض ضسدُ ؿب٣ًتتدمالد س٨ داؤل فعداند ٩فندٖل  ْص. ّفْ
َ
دران زفٝدد ثقدٖسال دئا٣ت 

دتؿلُغدٖل د٧قدش ه د ستدأسدطا٪دؤلانؿتندمخغي هردٞفد  ٗيندٖالهدؾفىدانديٗيلد خٓ هتد َضِع
َ
طا٪.د٨ٟٞغفدرا٣

فغلدد.رارهدهسد  غصد خٓ دأسدتكٛلقدآلاا دراٗٓلس دااٗفصفدألا ض   مرن٨ٗؿتدجظسدراغؤي دٖل در خلتفدرابكغي تدْم

دمد دراٗض ضد  درإلاآس ه دبهظسدأسدٚؼرعفدألاصبدرالف تنلدم ٣ض سه دا ُتافت در٢  ٘دٞيهت را٣هودرإلالخسل دمرا٣هتئضدراره

در خ سل دراؼ ت ل ردصٞٗتد بًٗف داخلتً تدئل درا سغصتدا٨ در  هىدبه دألا غدئل د ؾتؿف،.د

 .السمان في الفكر الغربي وثىائيت اإلافهىم-2

ئندراٟاؿٟ دمراٗاف،د  دغ٧تندمؾِدرإلاٟتجل تدخلثد س٨ دا٩قد تخثد  دزفافتداند فضردعؤي ه.دميس دد ٣ت٫

تعتدرز ا٠دراٗاست دمراٟفؾٟ دمعالت٫دراض  دخف٫د تجل دراؼ تندأسدرا٨ٟغدراٛغبل.دئالداجه درال سٗفردخف٫د جظردؤلَا

د9د ٟفف ينداؾتؾلينتدمر ٣ؿسفردئل د لتعي د  ًتص  :

عاىداندراؼ تندزتع دٖ دراظرلدؤلانؿت ل تدمجفدراؼ تندرإلافيفعس.دمر ٣ؿ داصختبدجظرد   تسدئل درإلاٟفف،دألام٫تد

لثتٚفعؽ.دا تدرا لتعدراثتنلتدعاىدراؼ تنديؿيفد ٢ؿسينتد غىدألام٫د ضرئغي دراؼ تنتد٦ستدأسدٞاؿٟ داعؾُفدمؾي ٩تدٞم

تالالف.. د.ٖل دزِد ؿ ٣ل تد ثا هدٞيز ت د لف  دمر نك ت  دمبغالؿفندٚم

درا٣ضيـد دٞاؿٟ  د غالس ه دزتعالفت. داه دمالفص دمال دؤلانؿت ل  دراظرل دصرزق دراؼ تن دئل  دٞ ٓغ دراثتنلت درإلاٟفف، ا ت

ؿُينتدم بافعدبٗضجتدٖ ضدٞفؾٟ درا٣غندرا تؾ٘دٖكغدمرا٣غندراٗكغي تدا ثت٫د٧ت ِدم ل٩فالؽد غص تئل٠. داٚم

                                                           
6 .  11.00. الساعة 88/50/8585، تارٌخ التصفح الزمنوٌكٌبٌدٌا، - https://ar.wikipedia.org/wiki/ منز  
7-Verónica Benavides González, Ibíd. P. 207. 
8-Julián Marías (1986), Biografía de la Filosofía, Ed. Alianza, Madrid. P.18. 

 .8518نووووووووو مبر  6، الثالثووووووووا ، اشككككككككن فيالككككككككزمنيوكككككككك يال  كككككككك ي الكككككككك  ني ال   كككككككك  أنوووووووودرو مووووووووا ً،  رقووووووووو  -9
https://andromache86.blogspot.com/2012/11/blog-post_23.html 
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دراؼ تن. دخف٫ د  ًتص   د لتعي  دئل  دراٟفؾٟ  در ٣ؿ  دازغىت دالف  د  دعدد10   دالؼ  دراؼ تن دان دألام٫ت درا لتع اى

دجظرد
ً
را ف٦لبدألاؾتس هدااًٟت درا٩فنلتدامدُبٌٗضدُ ؿ ٣ٌقدٖ دألاخضرردرإلا  تال درارهد دضردٞله.د تنغد لف  د ضر  

د  د دايد ٕف دئل  داندراؼ تندالديكيف درٖ ٣ض دراثتنلت درا لتع دا ت د تاؼ تندرا لف فنل. دئاله ديكتع ضر دٚم راغايدرافر٢عست

دميغىدد" خ فر " دٞلهداٞٗت٫درابكغ.
ُ
ْدُضر

َ
د  دا٨ هدالؼ د  د  ت د٣ٖلست د ضرزاهدألاقلت دمألاخضرر. راظيد"  دغ٥"

ت.
ً
دا هتعدجظردراغايد ثقدٚف ٟغيضدالد بنل زدمإ ست فيقد٧ت ِتداندراؼ تندٚيفد٢ت قداا٣لتؽدأل هدايـدقيًئتدامدَخضث

ت: السمان وفالسفت اليىهان، مىطلقاث فلسفيت وقىاعاث فكثاهًيا  .ٍر

  السمان عىد أفالطىن، ومبدأ الاطالقيت.-1

د
َ
٠ دد427"داٞفَفنددَن َّ دٞئ ينتد347-١.، دئل  دراٗتا  د"د١11.،" درإلااسفؽ دام "تدPhenomenonرآتجغ

ُلدد12ت"Noumenonمرا٣ٗلس" دراَ ٣ِّ درا٨ٟغ داا ٛيفددام دميسً٘ دمر٢عس دٚيف درآتجغ دراٗتا  دمعاىدان د٧ت ِ. تُس دَؾسَّ ٦ست

دمان ددرإلاؿ سغت د تأل ض  .  ُ ّؿِ
َ
دمَيت دثت تدمخ٣ل٣لت دراٗتا درا٣ٗلس د ي ست د  ٛيفف. دراؼ تندٞله درا٩فندخغ٦  ماندمالفص

مرع ٨ؼد ٟؿيفسد.دا ض  هتد إصيدئل دتكٛلاهد دغ٦ دصرئغي دالدجهت  دافت 13مألاقلت دمإصعر٦فستتد ت جدٖ در خغ٦ دراؼ  ل .

دك٩ا دااٗتا تدصٞٗتدااؼ تندأسدامرزغدخلت هدٖل دألاؾتَيفدرا٩ف ل درا٣ض س تد
ُ
رارهدرٖ بفلداندراٟفض ىدأسدرإلاتصفدرإلاد

راٗتا درإلاتصيدمراؼ تندرإلا أنقدٞله.دماندراؼ تندراض لفيتدػ  درا٩تئ تلدر جؿض  تد تآلاف درا ضزقدا  ٓلسفتتدٞبفػد

د ؿأا در خافصدمراؼ تنتد ٣ًل
َ
ِقدجظردؤلااهدافي٘درا ٓت،دأسدٞفض ىدرإلاتصف.دايدَعَبِ َضزُّ

َ
د درافالفص.د بضادٖ ضد 

د ضم ه. دراؼ تن د هفع د س٨  دال دما ه در ختيغت دٖل 
ً
ثيفر

َ
د٦ َؼ

َّ
د ضر  دد14َع٦ دم ٣ُ  دااستض هت درانهت   د ٣ُ  د سثق ٞفف

ت ٌتد فدخغر٥د
َ
رإلاؿ ٣بقتد تد ًٟلدٖالهدَتب٘دراض سف  تدمي ٗقدراؼ تندنفعفد  دغ٦ داؤل ض  .دعاىدئندر خافصدث

دد15مجفدٚيفد ساف١. د ٘در خغ٦ ت د٨ٖـدراؼ تندراظيدزا٤دُ  زر ً ت ـَ ؾَّ
َ
الهتد٣ٞضدا دٖم مجفدئالغر دزتعجسد   ٓ .

دإلق٩تايندؾلضمعدخفافستد ٣تفد٦بيفدمجست:

                                                           
10-Verónica Benavides González, Ibíd. P. 210. 
11-Mengyu Li (2008), the Unique Values of Chinese Traditional Cultural Time Orientation: In 
Comparison with Western Cultural Time Orientation, Ocean University of China, Intercultural 
Communication Studies, XVII: 1. P.65. 

 ٌدرك بالعقل.ما -12
13-Povilas ALEKSANDRA VICIUS (2008), Temps et éternité chez Saint Thomas d’Aquin et Martin 
Heidegger, Thèse du doctorat en philosophie, Institut catholique de Paris, Université de Poitiers. P. 
34. 
14-Bas C. van Fraassen (2013), An Introduction to the Philosophy of time and Space, Columbia 
University Press. P. 24. 
15

-Morgan Star (2000), the Philosophy of Time and History in the Thought of Sergei Bulgakov 

and Nikolai Berdiaev, Theology in a New Key, Edinburgh, Scotland. P.p.12-13. 
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ً
ف٢ل "أوال ِا٤َدٖالهدٞلستدبٗضد" تألٞفَف ل "دامد"َ 

ْ
َ
ُ
تدا ًٟ د ف٢

َ
خ ددرارهدتدعسَّ د ٖ ٣تص غم،د٦بذدر خغيتلدم ٣للضجت.

دٖ د٧قدش ه .دجظردرا لتعتد ت٫د ضرٞٗيند
ً
صد  دزف٫درإلا٩تندامدرا ٛليفتد قد  ض٤ٞدُ ؿ ٣ف  أندراؼ تند ُا٤دمالدُ َدضَّ

ف٢ل دمرانؿبل دٞلستدبٗض.دأسد1677-1630ئسخت١د تعمد"ٖ هدٖل دٚغرعد "دمإسخت١د لف  تدمرخ ض،در جضر٫د يندَ 

د تدأسدخ٣لسد   تسدآلازغتد لتعدعاىدرع بتَل دراؼ تندبكغٍم ًٗ دمرؾ
ً
تد  تاللدرا ٣تفدٞيهتدخيزر

َّ
ازغىد فػ  تدرخ ا

دراٟاؿٟ دمراٟيز ت .

دطرتهتتدما هدي٨ٗـدرا٣ٗف ل دم نسجت،دصرزقدرا٩فنتدمجفدق٩قد  داق٩ت٫دثاهًيا تدرٖ بفدراؼ تندر خغ٦ دأسدَخّضِ

دألا ض  .د

  إشكاليت وجىدًت السمان."، و Aristótelesأرسطى "-2

تدا٨نهتداماتدرج ستً تدا٦بفدبٗضداالت داعؾُفد
ً
ثيفر

َ
ٞفَفنتدمإند٧ت تدٞاؿٟ هدأسدراؼ تندمر خافصتدالد س ا٠دٖ هد٦

دراُبلٗل . دد16 تاٟاؿٟ  دراٟيز ت  د٦ ت ه د384 "يٗ بف دراٛغبل د١.،"د322-١.، د ضحهلتلدراٟاؿٟ  دأس داؾتؾًلت د٦ تً ت ت

َودئل دصمعدرا زر  د لنهستدأسد دض ضدد17خلثدصعؽدأسدرا٨ تبدراغرب٘د  هتمب ت رتهت.د
ُ
ا
َ
راٗف٢ د يندر خغ٦ دمراؼ تندمز

د دبًٗفست. درٖ ستص در٢ فرخه درانؿبل تراؼ تن د   د ٕف داصزق در خغ٦  د٢بقدد18ٖل  د   د س اٟ  د ُغ١ د ُفيغجت   

دأسدطا٪دالفع د يف٦لسد" د ست است د ثقدر نGottfried Leibniz"تدمالب يزد"George Berkeleyراٟفؾٟ ت ك ت  د"تدٖم

"Einsteinخؿبد"راؼ تند".دئالداندHawkingدأسد ٣تعب داعؾُفدُ ُا٣ًت.د قَّ
َ
د"تدْ

ؾتؾًلت.
َ
ر  ٣قد  دزتني هدرإلاُا٣ د" ؾ ٣ف٫دٖ درإلاغر٢ب"دراؼ ٩تنتدئل دد19ئندراؼ تنداضىداعؾُفدايـد ٟففً تدا

رٖ ٣ضد ٌدمُ َ َفَجٌ دالد ٩تصدُ ْضَع٥ْ.دمدج ت٥داصا دتكيفدئل در  ٟت دراؼ تنتدمإندُماِلَضتدٞبك٩قدٚت٦لتند تب٘دااسغر٢بتدمد

تدمجفدرإلاتض ه.دا تدراثتنلتدٞا د ألدبٗضتدمجفدرإلاؿ ٣بق.دد20اندألاالؼر درارهد  أا٠د نهتت
ً
اخضجتد٧تندما ديٗضدَ فالفصر

د  أا٠د  د دم ت دراؼ تنداٖضر،دثفث ت دٞأالؼر  دأل هدأسدختا دالغيتن. دراثتاثد"ر ختيغ"تدٞفد س٨ دؤلا ؿت٥د هت ا ت

الد س٨ هدانديكتع٥درافالفص.دم تدالديكتع٥درافالفصتد٦ل٠د س٨ دائلنؿتنداند ٟفسهتدامداند ُت٫دخ٣ل٣ ه؟دداٖضر،د

                                                           
16

-Ibid.P.14. 
17-Mengyu Li (2008), Ibid. P.65. 
18

-Morgan Star (2000), Ibid.P.14. 
19-Florian Girelli and Others (2011), Is the Notion of Time Really Fundamental? Symmetry, April. 
P.095. 

، 1999دٌسمبر،  51، 18، العدد حولٌات جامعة الجزائرعبد الحمٌد  طاب، "اشكال الزمان والمكان  ً الفكر اإلسالمً"، -20

 .10ص.
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درإلاتض ه. دمجف دخضثتت د٢ض د"آ تل" د  أا٠د   دا ه د21ما ٨غ د"آلان"دد دم ت درإلاؿ ٣بق. دمجف در خضمرت دَفع دأس دهس ام

دراٟتنقد لنهستدراظيدالد٢غرعداه.
َّ
در ختيغتدئال

ر جؼ دألام٫تدرإلاتض هد٧تندأسد غخا د تدم٢ضدد22  ٩فند  دالؼا  دمايـدثفث تافظردرإلا ٤ُتدراؼ تندأسد سلا هددَب٣ًت

ٚيفد فالفصد هٟ دؾل٩فندأسد غخا د تدما٨ هدإلاتد ألدبٗض.دا تدر ختيغتدٞففد ف٠٢.دا تدر جؼ دراثتنلد"رإلاؿ ٣بق"تد

د دمصر٦ ت د قدْغأس د" ُا٣  د" تآلن" دٖ ه َف بَّ َٖEl Ahoraدا د  د"ت دخ٣ب  دئق٩ت٫د فرالض دا ت، د  ٗا ت د ت دٞ ف ه. ٣هغ

دراؿاؿا د دأس دػ  ًلت
ً
در  ضرصر در ختيغ دالٞ ٣تص د فالفصفت دٚيف داالؼر  د   د تك٩ق دٞهه دمالفصجتت دنٗ ٣ض راؼ تن

لٟل تد  ٗا تد  ؼ،دبٗض،دمالفصجت. دراْف

دافخضجت. د ت خغ٦  ت
ً
دمرع بتَ دالد س٨ دئصعر٥دراؼ تند سٗؼ٫دٖ درا ٛليفت د ضع٥ددرصعر٦ تد23عاىدا ه د  ٗا ت الخغ٦ ت

راؼ تندراظيدرؾ ٛغ٢ هتدايد   ٣ت٫د  د دُ دئل دازغىدٖبفدرؾ سغرعي د ٗل  .دا تدرؾ سغرعي هتدٞ ف بِد ذج د

جظسدر خغ٦ درارهد ٟهقداعؾُفدراؼ تندٞيهتتد يندرإلاتض هدمرإلاؿ ٣بقد  دزف٫د٢لتؽد د فىد٧قد نهست.دٞتإلاتض هد

دميب٣ىدرإلاؿ ٣بقدٚيفدرإلافالفصتدجفدمر ختيغد فالفصدا٨ هد سد24خؿبهد٢ضدرز ٟىت غدبؿٖغ تدميٛضمد  درإلاتض ه.

دراظيد  فزتس.دراؼ تند ؿ ٣قدٖ دراٟغصتدم غ بِد ت خغ٦ دم٢ت قداا٣لتؽ.

ٞت خغ٦ د دضردأسدراص ه دا  ستد ٩فنتد ي ستدراؼ تندأسد٧قدد25الديٗ بفداعؾُفدراؼ تندر خغ٦ د ٟؿفتد ثقداٞفَفنت

َسٍ دمالدَعرِ َبٍ تدمعآسد  ٟهقدٖنهتتدألاقلت تدمأسد٧قد ٩تن.دعاىدا هد  
َ
تُؽد هدر خغ٦ درارهدايؿتدِ ُسْ َ ٓ

َ
٣
ُ
 ٓ دمعر بتدم 

داندراؼ تند٢ضد
ُ
ِغٝ ْٗ مزتي٘دافتدمَي٣ِيُؿَفت.دئصعر٥دراؼ تنتد   د تصعر٥د"رإلاتد٢بق"دمرإلاتدبٗض"د  داخفر٫در خغ٦ تدمبهتدنَ

. عسد غ بِد ت خغ٦ دم٧قد تدجفد دؿفؽ.دمالت بدثتنلتدألام٫د فيفدد27م غ ٨ؼد ٓغي هدأسدراؼ تندٖل دالت بينتد26َ غَّ

د غ بِد تا ٟـدمراكٗفع.د

ِغعدراٗاف،تد رٖ بفدٞفؾٟ دؤلاؾف،در  ضرً د  درا٨ ضيتدٞاؿٟ داعؾُفد سثت  دراٗا دراثت تدرابنلتنتدمرٖ بفمسدُ دَّ

د درا٨ثيف دا٩ٞتعس د   دمرؾ اف  دم٢فر ي ه. درا٨ف، ُغ١َ
ُ
دَ ُر دمُ َفّضِ د٢فرٖضجتت َع ّغِ

َ
دؾي تتدمُ ٣ د٧ت   دؤلاؾف،ت دٞفؾٟ    

                                                           
 .50)بٌروت: المطبعة الكاثولٌكٌة، لبنان( ص. أر ط يط ل سيالم   ياأل ف(، 1908ماجد   ري )-21

22-Jorge Vidal Arenas (2015), La concepción del tiempo en Aristóteles, Byzantion Nea Hellás N° 34, 
Universidad de Chile. Chile. P.p.323-324. 
23-Ibíd. P.327. 
24-Eduardo Vicente Navarro (2006), El tiempo a través del tiempo, Athenea Digital, núm., 9:1-18 
(primavera), Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad de Valencia, España. P.02.  

 .61، 09)بٌروت: دار الثقا ة، لبنان( ص.ص.  الزم نيال ج  ي(، 1970عبد الرحمن بدوي )-25
 .56(، مرجع سابق، ص.1908ماجد   ري )-26
 .172)القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعلٌم والثقا ة، مصر( ص. ت ر خيال     يال  ن ن  (، 8515ٌوسف كرم )-27
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ف"دمألاقلت دألاػال دزتعال دٖ دراؼ تنت دٖم يفس.ددمعامرداندألاقلت دالد  دغ٥د"هللاداَلقَّ ٞففدالد د فحهتدمالد إثغدٞيهتدد28ٚم

دمر خغ٦ دالد ُتافت.

 .أوغسطين، وأهميت الجاهب الىفس ي في صىاعت السمان وبىائه-3

ؿُين" دأسدٖهغج .د غ٦تد٦ ت ت هد هستلدٚتئغفدأسدد29،"ت430-345يٗ بفداٚم
ً
أثيفر

َ
  دراٟفؾٟ درافجف ليندألا٦بفد 

د"دتراٟاؿٟ دراٛغبل  درٖ ٣ضداندهللادزا٤دراؼ تندبك٩قدMcGrathمرٖ بفس دإلاؿأا دراؼ تندأسدٖهغس.
ً
 تمال

َ
د  "دألا٦ثف

أسد  أىدٖ درا ٛليفتدمر ٤ٟد ٘دد بتقغتدميٗ سضد تؾ سغرعدٖل درانكتٍدؤلااههدأسدمالفصس.د ي ستدعاىداندراؼ تندايـ

دعؤي داعؾُفدخف٫دراٗف٢ د يندراؼ تندمر خغ٦ .

دٖل دد30"تKnuutila  دئيتٞت هدخؿبد"
ً
درٖ ستصر د  تئهت دأس دراٟغص ِق

ُ
ز ضَّ

َ
د  دااؼ  دم٦لٟل  در جت بدرا ٟس ه خؿت ه

دم٦ل٠داندرانكتٍدراغمحسد" مرإلاؿ ٣بقدٚيفد  ٗقد  درإلاتض هدد"تDistension of the Soulرا دًيفد ؾتكغرأس.

دراظيد ٣ف،دبهظسدراٗسال درإلافالفصرندخ٣ل٣ دمر٢ٗ تد ْب.
ُّ
َف٢

َ
ٞتإلاتض هد س ز هدراظر٦غفتد ي ستدرإلاؿ ٣بقد فالفصدأسدرا 

د"راغمح"د را ف٦لبل دأسدن تٖ دراؼ تنتدجفد نؿتن.دمعاىداندألا ض  تد ٣ب٘دصرزقدراؼ تن.دماندصرزقد نؿتندش هٌ 

د  درا٣فد
ً
ُ دراؼ تنتد ضال ِ

ّ
د٫د سٟفف،دألا ض  دراًٟٟتىتدم د٨سهدراف دضمص.ُ َ ٓ

َؼدٖل دٖ  فرٝد ٣ففدؤلااهدراظيدزا٤د٧قدش ه ت
َّ
٣ٞبقداند ٩فندراؼ تندرملخاف١دد31ماندألا ض  د غ بُ د هدافخضس.دَع٦

.دمان
ً
 تانؿب دهللتدايـدج ت٥دم٢تد  د٢بقدامدبٗضتدٞففديؿب٤د٧قدرإلاتض هتدمي ٛابدٖل ددَ فالفًصرتد٧تندهللادَ فالفصر

تتدايؿتد ثقدؾ فر  ت.دؾ فر هد ف،دمرخضتدايـد ثقدا ت  تتد ًٗ ٧قدرإلاؿ ٣بقد دتيغدر خافص.دمؾ فر هد فالفصفدَ 

د تأل ـتدٞلف هدجفدر خافص.
ُ
دٞففد ف،دالد ٟسردرملجت٫دااٛضدمالدَ ْدُضر

درإلا  تال تراؼ تندجفد ٣لتؽدرا ِف ل تدئل داالؼر .د  بداند ٩فندالسلٗفتدد32دُسضَّ د فرؾُ دٖم
ٌ
َس  ؿَّ

َ
ايدتٗت٢بدخغ٦ دُ ٣

َل در ختعالل دمراضرزال تد دأسدعؾ دراٗف٢ د يندر جفر بدر ِخّؿِ
ً
ُقدراظرلدٞيهتدصمعر ِ

ّ
سث

ُ
  ٓس د  دراؿت ٤دئل درافخ٤.د 

دظرتلتديؿ دلقد٢لتؾهد ٘دٚلتبدؤلاخؿتؽدراصخص ه.مبتا تلسدنلتٚ د ٟفف،دٖتامهدااؼ تنتديٛابدٖالهدراُتب٘درا

                                                           
 .57مرجع سابق، ص. 1908ماجد   ري )-28

29
-Morgan Star (2000), Ibíd. P.16. 

30
-Ibíd. P.17. 

31-San Agustín de Hipona, La Ciudad de Dios, XII, 15, 3, Obras de San Agustín, Tomos 16, 17, Ed.  
B.A.C., Madrid, 1964. 
32-Afraa Ismaïl (2013), Le problème du temps chez Saint Augustin et Saint Thomas d’Aquin, Thèse de 
doctorat en Philosophie, sous la direction de Claude Lavaud, 04 Octobre, Bordeaux 3, France. P.03. 
www.theses.fr/2013BOR30046 
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تدميٛضمد  درإلاتض هتدمالد س٨ درز زراهدأسد ضفدػ  ل د دضصف.د تد  ٟلدمالفصدثفردد33رٖ بفت ًٗ اندر ختيغد س ٟلدَؾغي

دختيغد در ختيغفت دختيغدألاقلت  درإلاتيل ت دختيغدألاقلت  داق٩ت٫د  دا ستٍدراؼ تنت د قدج ت٥دثفث  تلت
َّ
َ دُ

د٣بال .ألاقلت درإلاؿ 

د درإلاؿلدل  دراث٣تٞ  ؿُينتئن داند  ستنتدد34خؿبداٚم دئال د ضر تتهت. دأس دراؼ تن دمرز ٟت  دراٗتا  رٖ ٣ضلد أ ض  

د" دا ت د نهست. د٧ق د ضر   دٖ  فرٝد  ٣ُ  دميب٣ىدSan Buenaventuraٞغىدٖايهت د ضر  ت دراؼ تند٧ت تداه دعاىدان "

دزفٝد يندرا٨ثيفد  درإلا
َ
ِ دمَ دَّ

ً
ٛؼر

ُ
 ضرعؽدمرإلاظرجبدرا٨ٟغي درإلا بت   .ئق٩ت٫دجهت  هدا

ا: السمان في الثقافت العربيت، الخفكيك الفلسفي واإلاداخل الجدًدة.
ً
 ثالث

 اإلاقاربت الخكامليت وحشفير الفهم والخفسير.-1

د" دراؼ تند"Sergio Missanaعاى دصعرؾ  دم٦لٟل دد35تان دراث٣تٞ ت دأس درافمرٖل  دألا ستٍ دٖسق د٦لٟل   ٨ك٠دٖ 

ددبهتد سؿ٪درا تؽ دئالهت دؤلاقتعف د  ضع د ت دا٨  دبٗ تص. دان دراؼ تنداُلقَّ د٢لس  دان دٖل  د  ٣ٟفن دراٛغبلين رابتخثين

ا دأسد ٟؿيفدرإلاتض هت ِ
ّٗ دأسدراث٣تٞ دراٗغبل دؤلاؾف ل .دٞتاث٣تٞ دراٛغبل تد غ ٨ؼدٖل درا

ٌ
دَل  ِٟ ُ ْ دَ 

 ي ستد سلقدراث٣تٞ دد36

د نل د  فر ُ د٧أؾتؽدااٟف  دئل دص جدألاخضرردأس دراتؿاؿقدراؼ تنلتددراٗغبل  دٖل  د ٘دي٠ٗد غ٦يزجت مرا ٟؿيفت

ُقد٦سٟ تحداا  ٓل د ِ
ًّ َ
ٟ
ُ
دم  تئ٠دراث٣تٞل د٦غمر  درا٣هو. دامد  دخلثدراْف ل ت ؾفر د  دخلثدرإلاؿتعرلدرإلاٗٞغ

راث٣تٞ دراٗغبل در بتٕد هجدالسعستدامد ٣تعب د ٩ت ال د يندرإلاتض هدمر ختيغتد٨ٖـدرا هجدراؿببهدااث٣تٞتلدراٛغبل .د

ٞففددد37دبتٕدراث٣تٞ دراٗغبل دالد د ف فندرإلافرٖلضدمالد ًبُفندام٢تتهتتدٖل دراٚغ د  در ضرئه د عجتبدبهت.ماندا 

 لقدٖغبلدٚيفدعؾمهتداٗض،د ج ست،د تاؼ تنتدمرا فردسدراث٣تأسدر  تسد  ٟت٢تلدراؼ ت ل د٧تإلافرٖلضتدمام٢تلد   هت د

  .امدراتؿال تدرارهد ٛؼرجتد٦بيفدٖ ضدراٛغبد٦ث٣تٞ

 

 

د

                                                           
33-CATRIN Maréva (2005), la structuration du temps chez les enfants, Centre départemental 
d’Auxerre, IUFM DE BOURGOGNE. P.07. 
https://philosophie.ac-versailles.fr/IMG/enseignement/ex-Bergson.Duree.PhT.pdf 
34-XAVIER ZUBIRI (1976), El Concepto descriptivo del tiempo, REALITAS II, 1974-1975, MADRID. P.15. 
35-Donald G. Mac Gregor, and Joseph R. Godfrey (2011), Arab Cultural Influences on Intertemporal 
Reasoning, Mac Gregor Bates, Inc. USA.P. 02. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a553196.pdf  
36-Ibid. P.01. 
37-Ibid. P .07.  
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 السمان كسلعت، ومىقعه في الرصيد الثقافي العربي.-2

د عاىداندراؼ تندرٖ بفدأسدرافعسدراٛغبلد  ظدٖهغدرا  فيغد٦ؿاٗ دتكبهدراؿا٘دد38"تFrithjof Schuonأسدصعرؾ داد"

ألازغىتد٧تإلات٫دمراثفمفرد س٨ درإلا تالغفد هد ثقدالسل٘درانكتَتلد ٢ هتص  تدمالد  بدئجضرعس.داجسل هد٦ؿاٗ تدالد

دراٗغبل تدخلثد ب دراث٣تٞ  دأس دئل دٖف٢ د ٟتجلسل د ستثا د ٘د ٟفف ه دبؿففا  دأسد س٨ د غالس هت دا هدا٢قدَصمًعر ضم

در خلتفدمخؿت تتهت.

دراٗغبل د دراث٣تٞ  د ثبت ل ت د تإلافيٖف داصختبهت دٞيهت د ا ز، دراره درإلاٗس٣  دراضعرؾتل دان دا ت د بضم دازغىت دالف    

دٟٞلدخفرعد دراٗغبلد تز فٝد كتعبه. د نل دراغنلضدراث٣تأس تلد إ٦ضدٖل داجسل دراؼ  دأس
َّ
ؤلاؾف ل درخ فلدَ دُ

دا هد٢ضدقتٕداضىدراٗض ضد  درملخ هيندأسدد39  دألاص ت دخف٫دصالاللدراؼ تندماجسل هتاا٣ٗتصد ٘د  سٖف د عامر

خدرٖ ٣تصج دجظرتدرا فج د نكأتهتدأسد صعرؾ د تعيشدألااؿ  د تاٛغبتداندرااٛ دراٗغبل د ت٢ه دأسدصالا دراؼ تن.دعسَّ

 سليزدألاٞٗت٫د يندألام٢تلتدؾفر دصخغر دقتؾٗ تدالد٢لس دااف٢تدٖ ضداجافت.دٞفدعجبداند سافردٖ درا ف٢لتدأسد

دافتد د  ٗت يف درع بُت درابتص   دؾ٩تن دٞدلتف د  ت بدر خ٣ل٣ ت د ت دمجظر دم٧استتهت. داٞٗتافت دئل  دام داؿ٩تجهتت  تانؿب 

د ت َخد دالع بتَفت دمراؿ   دمراكفغ درالف، دألم٢تل د تبٗف  دراؼ تنت د ٘ لضف دَم ِعدٖف٢تل
َّ
دِاظ دراغيتح دمُجُبفِب دمرابفصت ّغِ

َغِفتدرملختنلقتدمؾ
ْ
ُفدٖ دجظرد ع بتٍتد٧تاُب٨ ّبِ

َٗ ِبدمر َجْضِب.دٞ  تؾاتد٧استلد٦ثيففدتُ
ْ
ّه

َ
دألا ُتعتدم فرؾ در خ ٣ٍف

تٍتدمجفدرز فٍدْف،
َ
ُ ِٛ دمرا دمجفدراُهْبُذ. ِجت

َ
ل
َ
دمراٟ ْ ِغ

َ
دمراٟ ِغِبت

ْ
ٛ
َ
دمرإلا ْهِغت َٗ دمرا دمآلاِزِغت م٫ِ

َ
دألا ِ٘ دمراَفِؼي َخ ت

ًُّ دمرا

دمد درانهتع. دام٫ د ًلت  دراالق دراهبذدآزغ در هضرٕ داي ت ِ٘ دمراَهِضي درانهتع. دٖ  دراالق در هغر، دٖل  دااضالا  راَهِغيِ ت

د40دمرقغر٢ه...دد٢ت٫درابد في:

ى ِضدَخرَّ
َ
نَ ِدلِهدِ تاَفز

َ
دددددَمَؾغًىد  ِ٘ ْ دَ لتِىدراَهِضي َٖ ْلَقد

َ
دراا َٕ َهضَّ

َ
د 

د قددرااٛ  . ـُ ْس
ُ
دمر خ ُ٘ دمراُغْب

ُ
ث

ْ
ا
ُ
تتدراٗض ضد  دألااٟتّدرارهدتٗبفدٖ دراف٢تتد ثقدرا٣ُْغبتدمراث ًً راٗغبل د د فيدا 

دٖ دراف٢تدرابت٦غ.د
ً
ٗبيفر

َ
تدا٦ثفدرإلاٗتصاللدراضالال دت

ُ
 
َ
٨ َ دمتٗ بفدراّضِ تدراُلفعداا ٗبيفدٖ دم٢تدراب٩فع.

َ
ٟ ِ
ّ
اخلتً تدُمْ

الهدٞاند نؿتندراٗغبلد٧تند  د دا٦ثفدراكٗفبدمألا  درج ستً تد تاؼ تن.ٖم

                                                           
38-Ibid. P .09.  

 
 .56، ص.1907، السنة 15، العدد مج  يمجمعيال غ يال رب  -39
: تَْنتَِح هِيالسٌر عامة اللٌل.   قص يب ل رى:يي.1885)بٌروت: دار الجٌل، لبنان( ص. 1، ط.   انيالبحتريي(،1990البحتري )-40

 النصداعه. : الصبحالَصِ  عِي: إسراع البعٌر  ً السٌر، ورمٌه بقوائمه كالنعام. الَ َخ  يتعتمد علٌه. 
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هدرا٨ثيفد  دألا  .دٞأقٗتعج دم غرثه دد41ئندراٗغبد٢بقدمبٗضدؤلاؾف،ت انبٛفردٖل دراؼ تند  دراهٟتلد تا دتٗٞغ

د42م ٗتالسف در  ؤللد تا٩استلدرإلافخل دااؼ تن.دمإند٧تندراؼ تندأسدراكٗغدراٗغبلدر جتجلسدجتػ،دائلعرصفدؤلانؿت ل ت

ّغٌِبدا٩
َ
د  دمُ س

ٌ
ِاَ  

َ
ْؿَب٤ُد أندراؼ تند٢ففدالد غئل تدُ ْ ٟ

ُ
َػدؤلاخؿتؽدرإلاد ؼَّ َٗ .دمتَ

ً
ْجغر تسدراٗغبدصَّ قدرؾ ٣غرعدأسدر خلتفتدؾسَّ

ف٫دأسدراكٗغدر جتجلستدئالداٛ د٧تقٟ دااٗف٢ د يند نؿتندمراؼ تنتد ٢بً دؤلاعرصفدؤلانؿت ل .دم تدراب٩ت دٖل دألَا

دمان دخلت ه. دأس دٖتقفت دمَختِيٌغددمراهٗتبدراره ْلهت
َ
ا َٖ د ر٫ُ دراضَّ ِغِس

َ
ث
َ
دا دأس دَ دُسْت دما  دَ تَلت د٢ض دَ تٍى د ين ى

َ
دُ ا ٣ َق

َ
ا
َّ
راُ

ديٗيكهدراكتٖغد٣ِٞد  ؿضس.د

دراف٢تت در جؼرئغيد تا٪د  د به درإلا٨ٟغ دالت بد نؿتندمرا فرب.دد43رٖ بف دئل  درانهً  دراثتاثد  دقغٍم راٗ هغ

َجْهٌغدَنتِ ٌت.د نس ىدر خًتعرلدأسدؾتٖتلدراٟٛا دامدنكفرلدر خٔدٞتاؼ  دجهغد٢ض  ديٗبفدراٗتا د  ظدألاػ٫تدا٨ هد

ديتٖتتد دئطر درؾ فالتٖفت د س٨  دال دراره درافخلضف دراٗسا  دجف دراف٢تت دئجضرعجت. دبٗض د هٗبدتٗفيًفت دراره ٢لس ه

ْت. ًَ َ دص٢ل٣ تدامدتؿ فالٗفتدئطردَ  ِ
ّ
دُ

ُ
دمايـد س٣ضمعدايد٢ففدأسدراٗتا داند 

َض،تدٞههدالد ضع٥د ٗ تستدمالد  ؼئ هدراٟ ل تد  دد44ئندراكٗفبدأسدراضم٫دراٗغبل ت َٗ  ٣ٟهدراؼ تندراظيد ن ههدئل درا

درا٨ٟغفد د ٩في  دأس د ضزق دٞفف دمؤلا  ت . درا أثيف د ٗنى د  دضص دراؼ تن د٨ٞغف دٞب دض ض دمثفرنل. دمص٢تئ٤ ؾتٖتل

د
َ
دت دان دالد س٨ داكٗفبدثغثتعف دا٨ داؤلؾ٠دخؿبد  د بهت درإلاٗتنلدمألاقلت . دتك٨لق دأس دراَهْفَلدمرانكتٍت َ٘ ْؿَس

يند د َف دراؼ تن. د٢لس  دا ٗال 
ً
تعر داَلبَّ

ً
دَ  ففصر دراٗغبل  دراضم٫ د   ديؿ فالب د ت دراَفتِعِب. ِت

ْ
دراَف٢ ى

َ
ُ

ُ
دِ خ راَهتِ َت

د ٨س د دمج ت دمراغمحست دمرالضمي درا٣ٗلس در خهتص د٦سل  د   ٘ دراٞغ دٖل  دتؿتٖض د أجسل هت درإلافخل  راؿاف٦لتل

لٟل د يندألاد  ٖسضفدراثفث درا تال تد نؿتند درا فربد دراف٢ت در خًتعف.در خًتعفتدرارهدتكسقدٖف٢ دْم

 رابًعا: السمان وفالسفت ؤلاسالم، طفراث مىهجيت وثىراث معرفيت.

درا٣غندراثتنلدمراثتاثدااهجغفدٖل د ٣قدراٗاف،دألاال بل ت ْتدد45رق ٛقدرإلاؿاسفندأس
َ
ُ ٣ِا

َ
دٞ منكُتدخغ٦ درا فالس ت

دم غالسفجتت د سإاٟتلداعؾُف درج سفر درالف ت ل . دراٟاؿٟ  َعرْل
ُ
ظ

ُ
درملختمعرلدمق درا  ٓيفدداج  ٞ ف٦تد هستلدٖل 

ُهفَندمر  ٣افرد  در جس٘دمرا دهلقتدئل د ؾ سفمدمؤلا  ت دراٟاؿٟلد ؾف ل .دا تدأسدرا٣غندراغرب٘تدٞبضامردُ سّدِ

بت د غالستته دآثتعدراث٣تٞتلدراٟاؿٟل دمراٗاسل تدٖل درز فٝد كتعبد  تبٗفت.ددراصخص ه.دمرؾ ٖف

                                                           
 .51، ص.86، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد مجلة التراث العربٌةحسٌن جمعة، " كرة الزمن  ً الدراسات العربٌة"، -41
 .810-818، ص.ص. 8510، 58، العدد مجلة مقالٌدقندسً  ٌرة، "أبعاد الزمن  ً الفكر العربً والغربً"، -42
 .109عبد الصبور شاهٌن )دمشق: دار الفكر للطباعة والتوزٌع والنشر، سورٌا( ص.، تر: شر طيالنهض (، 1987مالك بن نبً )-43
 .155نفس المرجع، ص.-44
 . 19)بٌروت: دار المنت ب العربً للدراسات والنشر والتوزٌع، لبنان(، ص.  الزم نيو يال نرياإل الم (، 1990إبراهٌم العاتً )-45
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ئل دا هد ٣ضعد تدرٞ ٣غدراف فصدئل درإلا هجتدٚت تدرا  غب دد46،"ت1048-973ه/440-362اقتعدا فدراغيدتندرابيفمنل"

در دجف دمرالف تنت دراف فص دٖ ض دراٗاف، د ين د  س٘ دراظي درإلا هج دان دئل  دم فنق درالف ت لين. درا  غيبهدٖ ض إلا هج

د"ؾتع فن"تدٖل داندراغمحدرا  غيبل دا د نكأدئالد م ؾ ٣غرئلتدراظيد٧تند  داج د سيزرلدراٗا دراٗغبلد٢ض ًست.ددما٦ضَّ

است درابهغيتلدراٗغب.دا تد" د ز فٝدأسداٖست٫دراٟفؾٟ دد47"تRichard Walzer  أثيفدرا٨لسلتئليندٖم عاىداندِؾغَّ

ددراٗتا "تد ي ستدأسدرإلاؿاسيند ٘درالف ت ليند ٨س د د د دددراؿببد د د  دأسدرإلا ُا٣تل.دٞتإلاؿاسفندرع ٨ؼمردٖل د٢تٖضفد"هللاد

دهللا".دد→راؿببدد→راٟاؿٟ درالف ت ل د"راٗتا د

دئالداند در ٟهتافست. د ؿ دلفد هفع ضر دٚم درافالفصت د ؿأا  درإلاؿاسيند ٘ دراٟفؾٟ  دراؼ تندٖ ض دأس درا ٨ٟيف  فػ،

درا٨ف،د دٖاف، دبهت دمرج   درالف ت ل ت دراٟاؿٟ  داثتعتهت تل د فيٖف دخف٫ ت ًٖ دنغر دزا٣ت دمرا٣ٗلضفت د  ستن ـَ ؾُّ
ُ
ا

دٚي د٧ف ه دراٗض،ت د غخا  دج ت٥د  دعاىدٚلتبدراؼ تندأس دجفد غ بِد ت خغ٦ .دؤلاؾف ل . د ت د ٣ضع داافالفصت د تب٘ ف

بد تب٘د ؿتعسدٖبفد ف١تد قدعاىدا هد  داٖست٫درا٣ٗق.دجظردرا بت  دأسدرإلاأزظتد ٚغ ىدمالفصسدٖل دَ 
َ
ٟ
َ
را لتعدآلازغتد 

ٍ د  دراٟفؾٟ درإلاؿاسينتد نه :
َّ
ا
ُ
دث

َعا-1
َ
اث الـُمخ

َ
 آلاه

ُ
ت
َ
ِسل

ْ
َسل

َ
ِدي وُمد

ْ
ًُ إْسَحاِق الِكى ىُب ْب

ُ
ْعق ٌَ"

ُ
 م".873-805ٌ/256-185ِقَبت

دراُغي٤داضعرؾ دراٟاؿٟ دٖ ضدرإلاؿاسين. َض دراٟاؿٟل دمراغيتيل تد  دد٧48تندام٫د  دَ فَّ الس٘داق تً تد  درإلاٗتٝع

دآعر داٟل تٚفعؽدمػي فنتدمازغىدألٞفَفندماعؾُفدمالؼ دآزغدااغمر٢لينت مازً٘دجظسدرإلاٟتجل دااث٣تٞ دد49 لنهت

دؤلاؾف ل تدم ٣تعبتلدرإلاٗ زا .

تدمالدَؾًُدتتدمالدد51الجهت  دافتد  دالف دراؼ تن.درا٨ِْ ِضيتد٢50ت٫داعؾُفد أندألاالؿت،داػال ت
ً
ُ

َ
عاىداندراؼ تندايـدز

در جؿ د أبٗتصسدراثفث دمي٣ف٫تدئند٧قد تاهدَف٫ديٗنه
ُ
ّغِٝ

َٗ دمُي  هدر خِتدماند تاهدداِلؿًستدامد"اُلْغْ،"د٦ستديؿسله.

د ثقدؾتئغد دعاىدراؼ تندُ   تٍس در ُجْغْ،. د ه د ٣هض س٤ت غىدٖم دَف٫دٖم دماند تاه دراؿُذت د ه غىد ٣هض َف٫دٖم

دراؼ تندمر خغ٦ دمر ُجْغ،ْد َؿتُم١ِ
َ
ردٖ دت دضَّ

َ
دم  دما د ٟهقد يندرآفرجغدراثفرت دَؾَب٤َدد52را٩تئ تل. ماندالداخضجست

                                                           
 . 87نفس المرجع، ص. -46

47-Altaie M.B. (2005), Time in Islamic Kalam, A paper submitted to the conference on “Einstein, God 
and time”, University of Oxford, 12-15 Sept. P.00. 

 . 09)بٌروت: منشورات عوٌدات، لبنان( ص.  1، ط.منتخب ت-النن ي،يو   ته(، 1980دمحم عبد الرحمن مرحبا )-48
 .م بمدٌنة أثٌنا  ً أوائل القرن  058، نسبة إلى المدرسة الرواقٌة التً أنشأها زٌنون القبرصً سنة ظهرتيال     يالر اق  -49

)القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعلٌم والثقا ة، مصر(  ت ر خيال     يال  ن ن  (، 8518الثالث قبل المٌالد. انظر: ٌوسف كرم)

 .875-867ص.ص.
 .10)القاهرة: دار الفكر العربً، مصر( ص.  8، الجز  األول، ط. ئفيالنن ييال      ر (، 1978دمحم عبد الهادي أبو رٌدة )-50
)القاهرة: المكتبة الثقا ة الدٌنٌة، مصر( 1، ط.أثريالم تزل يو يال     ياالاله  يعن يالنن ي(، 8555هنا  عبده سلٌمان أحمد )-51

 . 05ص.
 .15ص. ي(، مرجع سابق،1978دمحم عبد الهادي أبو رٌدة )-52
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دد53آلازغ.دماندراؼ تنت ضُّ ُٗ دتَ
ٌ
ف َجتدر خغ٦ دمنكأد ٗفتتدمجفد٦سل د سً٘داا٣لتؽ.در  ٟت در خغ٦ ديٗنهدٚلتبدراؼ تندُ ضَّ

 الع بتَهدبهت.دالداُلْغْ،د"الؿ "دؾت٦ د ضمندخغ٦ تدمالداُلْغَ،د ضمندػ تن.

تنت دافتدَٞغ
ٌ
ف دُ س ضَّ

ٌ
 
َ
دآلا تلدرإلا ٗت٢ب تدماندرإلاتض هدَ َؿتٞ  د  د  سٕف

َ
ِؿا

ْ
َؿا

َ
اند ضر  دمجهت  .دمدد54عاىداندراؼ تندُ ت

د
ً
 
َ
٩ِا

َ
دُ ك د"آلان"  

َّ
دَ دُ دٖ ض د ا دس تن درإلاؿتٞ تنت دجت تن دم ؿ ٣بق. د تٍى د ين دَخٌض دراؼ تنت د   د ٣ُ  ٧ق

دماند٧قد  درإلاتض هدمرإلاؿ ٣بقد دضمصتدما٩قد نهستد "ر ختيُغ"تدايد ٣ُ درا ٣ت دجهت  درإلاتض هتد بضر  درإلاؿ ٣بق.

دمد ر. دالدُخغًّ
ً
دُ ًُغر د  دالدجهت  ت دُ ٣ِْبٌق دٞفف دراغؤي .جهت  . دجظس دأس د٢55ضدر ٤ٟد ٘درإلاٗ زا  دااس٩تنتدد درإلاؿتٞ 

َ
٠

َّ
مْم

فدااؼ تن.د ضَّ
ُ
دمرإلاد

تد ؿ ٣لًستدالدجهت  داه.د ي ستدرٖ بفدرا٨ِْ ِضيتد56رٖ بفداعؾُفدراؼ تنت
ً
اند٧قد دسف٫دأسدر ُجْغْ،د"ر ِجْؿْ "د  دد57زُ

د
َ
دا٨ د  د   هت . دَ ِهيُفُس دَػَ تٍنت دام  ٍ

َ
دامدخَغ٦ تٍن

َ
دَ ٩ دام  ٍ

َّ
در٢ ًتدؤلاعرصفد الجل د٦ دئطر دئل دألا ضت دراب٣ت  د س٨ ه ٓغًيتت

دٞتاؼ تنت ت. ًً دا  دراؼ تن دزتا٤ دجف دش ه ت د٧ق دزا٤ داندهللادراظي درإلاٗ زا ت د ثق دم٢ت٫ دد58طا٪.
َ
ف دمُ ضَّ در جؿ  ػ  

دٖ ه.د
ً
دُ ْؿ ٣ف

ً
دمالفصستدمالمالفصداهد ضم ه.دمر خغ٦ تدهسدخغ٦ در جؿ تدمالد س ا٪دُمالفصر

َل درا٩تئ تلتدم س ا٠د  د٧تئ دئل دآزغ.د ي ستدراؼ تند فالضدأسدد59ايـدجفدر خغ٦ تعاىداندراؼ تند تّنِ
َ
ٞههد سـدز

دئالد َستِن
َ
ا ْٗ دُي دال در خغ٦ ت دأس درا٩تئ ين دمرابِ  دٞتاؿٖغ  د س ا٠د تز فٝدألاقلت . دمال دمرخضت دماله دٖل  دش ه ت ٧ق

د  دغ٥د دمراؿغي٘د ت د  دغ٥دأسدػ تندَفيقت د ت  َ
ْ
دراُبِ دٞنؿمه دمرادَستد تاؼ تن. ْبق"

َ
د"٢ ت

َ
دمراؼ تندجفدرإلاد دا٢ق. أسدٞ فف

دأسد فرالضدر خغ٦ دمراؼ تنتد٨ٖـدراظ  د٢تافرد ُ٘ ُغدراَ َ تِلسدمراَ َ تُب
ُ
َفرٞ

َ
د  ض"تدألند"آلان"درإلافالفصدالد ٣ت داه.دمرق ٍف ْٗ "َب

د أندراؼ تندجفدر خغ٦ دطرتهت.

                                                           
، )القاهرة: المؤسسة المصرٌة العامة للتألٌف والطباعة والنشر، مصر( النن ي،يو    فيال رب(، 1985أحمد  ؤاد األهوانً )-53

 .106-105 ص.ص.
 .108 .ص نفس المرجع،-54
 رقة إسالمٌة تنتسب إلى واصل بن عطا  الغزال، تمٌزت بتقدٌم العقل على النقل، وباألصول ال مسة التً تعتبر قاسما  ،الم تزل -55

بدأت المعتزلة بفكرة أو بعقٌدة واحدة، ثم تطور  ال ها  ٌما بعد،  .القدرٌة والوعٌدٌة والعدلٌة ،من أسمائها .مشتركا بٌن جمٌع  رقها

 مسألة، بل تجاوزها لٌشكل منظومة من العقائد واأل كار، والتً  ً مقدمتها األصول ال مسة الشهٌرةولم ٌقف عند حدود تلك ال

. التً ال ٌعد معتزلٌا من لم ٌقل بها"، األمر بالمعروف والنهً عن المنكر، الوعد والوعٌد، المنزلة بٌن المنزلتٌن"التوحٌد، العدل، 

 للمزٌد انظر:  .الفاسقبصري بعد  ال ه معه حول حكم مجلس الحسن ال ،سموا معتزلة العتزال مؤسسها

)الرٌاض: مكتبة الرشد، المملكة  8ط.الم تزل ي أص له يالخمس،ي م قفيأهفيال ن يمنه ،ي(، 1990عواد بن عبد هللا المعتق)

  .55-15العربٌة السعودٌة( ص.ص.
 .10(، مرجع سابق، ص. 1978دمحم عبد الهادي أبو رٌدة )-56
 .108 .صيمرجع سابق،(، 1985ألهوانً )أحمد  ؤاد ا-57
 . 07(، مرجع سابق، ص.8555هنا  عبده سلٌمان أحمد )-58
 .05-08، الجز  الثانً )القاهرة: دار الفكر العربً، مصر( ص.ص ر  ئفيالنن ييال      (، 1900دمحم عبد الهادي أبو رٌدة )-59
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يند  د"آلان":٢ت٫د أندراؼ تندايـدر خغ٦ تدمإ سد60أسد٦ ت هد"ر جفرجغدر خسؿ "ت ١َد يند ٖف غَّ
َ
رُصَجت.دٞم ضَّ َٖ دتدجفد

د"آلان"تدراظيد سثقدر ختيغتدمجفدجهت  درإلاتض هدمبضر  درإلاؿ ٣بقتدٞففدالؼ د  دراؼ تندراؼرئق.د -دا

درإلاتض هد -دب دئل  د ن مه د٧ف ه تل.
َ
ٟ
َ
دايدراَف٢ د قدجفد  دٖسقدرا٣ٗقت د  دراؼ تنت دراظيدجفدايـدالؼ  "آلان"ت

 ماُلؼٌ دايـد  دراؼ تنتدمجفد ٟـد تد٢ت٫د هداعؾُف.مرإلاؿ ٣بقتدٞففدآندٚيفد فالفصتد

در خغ٦ 
َ
ٝ غَّ دٖل د  تهسدراؼ تنتدأل هد غجفند نهت  در خغ٦ درإلاغ بُ د ٟ ت دد61َٖ

ً
ا  ّصِ

َ
٫دَخت٫ُدراظرل.دمؾت١دا َبضُّ

َ
ٖل داجهتد 

راٗض،.د٨ٖـددر جؿ دم ع بتٍدرافثل٤د ي هدمبيندر خغ٦ دمراؼ تنتدم٦ظا٪دؤلاعرصفد الجل درارهدزا٣تدرا٩فند  

دمألا ض  تدماندر خغ٦ دصرئغي ت
ُ
الد ضر  دافتدمالجهت  تد٧فندرا٩فر٦بدمراٗتا داػالتن.دد62اعؾُفدراظيدعاىدٞلهدألاػال 

د63م٢ضدمر٣ٞهدأسدطا٪تدر  دؾي تدمراٟتعربلدمر  دعقض.دمصخٌدرا٨ ضيدحججدرا٣تئايند أندراؼ تندجفدر خغ٦ دطرتهتت

د ت جؿ درإلا دغ٥دصمندٚيفس.دٞتاؼ تند ك ف٥تد ي ستدر خغ٦ د غ بِد

هت
َ
٣
ْ
ِهٌقد دفيدَ تٍىدمش ه د  درإلاؿ ٣بقتدئالدا هدالد   س٘داالؼرؤستدمالد ٓفغد  هدؾفىد"آلان"تدد64راؼ تندِمٞ دُ  َّ ٌّ 

َ
٦

َنىد بتقغفدبٗضد ْٟ د ك ف٥دصرزٌقدأسدرإلاتض هدمرإلاؿ ٣بقتدمَي راظيد  ٣ؿ د ضمعسدئالدرا٨ثيفد  دآلا تل.د"ٞتآلن"تدجفدَخضٌّ

اُلؼٌ د  دراؼ تندالد س٨ د ٣ؿلسهتد  سثقدأسدرا ٣ُ درارهد ٟهقدجهت  درإلاتض هدد65إلاتض ه.د٦ستديٗ بفد"آلان"تر  هت در

دمبضر  درإلاؿ ٣بق.د

ين، وجكسير ألاوساق الجامدة.-2  فالسفت القرهين الثالث والرابع الهجٍر

يدد66،":925-864ه/313-250دمحمدر  دػ٦غيتدراغرػيد"-ا َ ّضِ
َ
ِضٌ  دما

َ
ْجُغ"تدمجفد٢ يند  دراؼ تنتدامافستد"راضَّ َزد يند ٖف َ يَّ

دمجفد درا  ف،دمألاٞف٥دمراكسـر دٞففد غ بِد دغ٦  د"راؼ تن"ت دا ت دٖ دزا٤دألا٧فرن. دمَؾتِ ٤ٌ مأسدخغ٦ دصرئب ت

ْغَ ِضي"تدامد تإلاٗنىدرا غيتض هتد"راؼ تندرإلاُا٤".دخض ثد ؼر  د ٘دزا٤در خفئ٤.دٞتاؼ تندألام٫تدؾمهدٞلستدبٗضد" تاؿَّ

دا تدراٟا٩لتدرإلاغ بِد دغ٦ دألاالغر،تدٞؿمهد"راؼ تندرانؿبه"دامد"رملْخُهفُع".

                                                           
 .65)القاهرة: مكتبة الزهرا ، مصر( ص. 1، ط.رؤ  يم  صرةاشن فيالزم نيو يو    يالنن ي،ي(، 1991دمحم علً الجندي )-60
 .70نفس المرجع، ص. -61
 .90نفس المرجع، ص. -62
 .156نفس المرجع، ص. -63
 .00)مسقط: وزارة التراث القومً والثقا ً، سلطة عمان( ص. الـَمْبَ أْي الـِم َ  ْي(، 1998عبد هللا بن سٌنا )-64
 .61ق، ص.(، مرجع ساب1991دمحم علً الجندي )-65
 .055، الجز  األول، القاهرة، مصر. ص.الرازييالطب ب:ير  ئفيو     (، 1909بول كراوس )-66
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د"-ب ددمحمدراٟتعربل د هغ د ٘د950-874ه/339-260ا ف دمر ٤ٟ د  دهللات دمرخضف
ً
 َٗ دُصْٞ

ٌ
دُ ْدَضر درافالفص دان دعاى :"،

اند ٩فند  أزغفد ؼ تندٖ دمالفصد  دامالضجتتددخلثدالد س٨ د"اؤل٧فرن"تد67اعؾُفدأسدرٖ بتعدراؼ تندا ضيدماػلس.

د٢ت٫د هدر  دؾي تد دمجفد ت دئالدأسدختا درا ٣ودامدراعجؼت ِ هدمالد  أزغدٖنهتت
َّ
ا ِٖ د د فالضد فالفص ف٫ُ

ُ
ا ْٗ

َ
دٞتإلاد مجفدهللا.

ٌغدهللدمخضس". ا ًت. د ٘دخضمردرافالفصتدراظيدجفد"ُ سخَّ
ٌ
 ا٨ دراٛؼرلسدا د فر٤ٞدعاحهستتدمعاىدراؼ تندُ ْدَضر

دؾي ت"ر-  د   دٖلس د   دٚتبدد68":1037-980ه/427-370 خؿ  دم رى در خغ٦ ت د ٘ دئال دراؼ تن د هفع د س٨  ال

د
َ
دث داَغرٞهدٞههد"آلا تل". دا ت تدا٢ؿت،دراؼ تنتدجفدرإلاتض هدمرإلاؿ ٣بق.

ً
مال

َ
دا دمعاىت در  ٟىدراؼ تن. ت ًلتتد خؿتؽدبهتت

تلتدراره
َ
تتدرادُسَ َدّغ٧ِ

ً
تاث

َ
َقددر خغ٧تلتدرارهد ٩فندأسدراؼ تن.دث

َ
تدِاُ ددْ دد٣

ً
 ٩فندأسدر خغ٦ .د  زر  درإلافالفصرلد ٘در خغ٦ دامال

بٗضدطا٪دئل دراؼ تنتدٞل٩فند"آلان"د٧تافخضفدأسدراٗضصتدميٛضمدرإلاتض هدمرإلاؿ ٣بقتد٧تإلاٗضمصرلدأسدراٗضص.دا تد تدجفد

دؾي تت در   دٖ ض دٞفف د دلِد تاؼ تن. دَصْجٌغ دجف د ق دراؼ تنت دٞايـدأس در جسا ت دجظس دٖ  لتؽدر خغ٦ د ٣د69زتع 

د  دالف درإلاؿتٞ .د
ً
دراضرئغي درإلا ها د  دالف دراؿت ٤دمرافخ٤تدَ ضال

دمالفصدراؼ تنت
ُ
تف

َ
ٟ
ُ
در ختيغتدد70عاىد  دجظر دميب٣ىد٣ِٞدر ختيغ. يفد فالفصرنت اندرإلاتض هدمرإلاؿ ٣بقد ٗضم تندٚم

دَعصَّد درإلاؿتٞ دم   هتجتتدد س٨ د ٣ؿلسهدئل د تض هدمبًٗهد ؿ ٣بق. َفٌىد يند بضا
َ
 ْٟ داندراؼ تندُ  ٖايه در  دؾي تت

 س٨ داند ٣٘دٞيهتدخغ٦ د ٗل  دمبؿٖغ دزتن .دماندراؼ تند غ بِد ت خغ٦ درع بتٍدٞيز تئلد تصيتدمايـدرع بتٍد

تًنتدبهتتدايد ؼر  در 
َ
خغ٦ د ٘دراؼ تنتدَ تَجِفيد٣ٖلس.دماندمالفصدألاالؿت،د غر٣ٞفتدخغ٦ تدم٧قدخغ٦ دتؿ اؼ،دػ تً تدز

دمبتا تلسدرثبتلدمالفصس.د

د ظرتهتت ت سًّ
َ
دمآزغد ُل تد قدا٢هغدد71عاىداندر خغ٦ دايؿتد٦ دمازغىدا ُأتدمالدػ تنداؾٕغ مالد فالضدخغ٦ داؾٕغ

ماَف٫.دٞتاؼ تندُ تؿتٍمدأسد٧قد ٩تنتدا تدر خغ٦ دٞ ٩فندأسدراص ه د ٟؿهتدامدأسدرإلا٩تندراظيد ٩فندٞله.دٞتاؼ تندجفد

در خغ٦ دأسدراؼ تنتد72ت ٣ضرعدر خغ٦  اا ساود  درا بٗل درا ت  دد73رارهد ٣تؽد تإلاؿتٞ .دمختم٫درا دغعد  دقٍغ

ْغَ ْضتدمنؿب دراثت تدئل درإلا ٛيفدهسد ْغَ ْضتدٞنؿب دراثت تدئل دراثت تدهسدراؿَّ دمراؿَّ ْجِغ َ تِندمراضَّ دٞسيزد يندراؼَّ ألعؾُف.

َ ت ْجُغتدمنؿب درإلا ٛيفدئل درإلا ٛيفدهسدراؼَّ دن.دراضَّ

                                                           
 مرجع سابق.رقو  أندرو ما ً، -67
-www.al www.al. متاح على: 58-56، دون دار طبع، دون سنة نشر، ص. ص. النج ةيو يالمنطقي االله  تابن سٌنا، -68

mostafa.com 
 .68)القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعلٌم والثقا ة، مصر( ص.  الزم نيو يال     ي ال   (، 8518ٌمنى طرٌف ال ولً )-69
 . 98ص. ي(، مرجع سابق،1990إبراهٌم العاتً )-70
 . 156نفس المرجع، ص. -71
 .69، مرجع سابق، ص. النج ةيو يالمنطقي االله  تابن سٌنا، -72
 . 885سابق، ص.  ع(، مرج1990إبراهٌم العاتً )-73
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دراّٛؼرلس"-ص دخت ض دماندهللادد74،":1111-1058ه/505-450ا ف .
ً
نف

َ
دا دَػ تٌن دمايـد٢باه اف١ٌ

ُ
دَ س

ٌ
دَخِتصر دراؼ تن عاى

دمد د دمالدػ تن.  َ
َ
تا َٖ د د٧تندمال دما ه دمراؼ تنت  ِ

َ
تا َٗ درا دٖ  ،ٌ ّضِ

َ
دمر  دؾي تتُ َ ٣ اندراؼ تندد75عاىد٨ٖـد ظجبداعؾُف

دايد دمرإلاؿ ٣بق. دمر ختيغ درإلاتض ه دئل  دمد  ٣ؿ  داالؼرئه. دمالد س٨ دالس٘ د تؿتم٢ ت دٚيف داالؼر  دئل  د  ٣ؿ  عاىدا ه

ِا٤َدأسدػ  د دضمصدأسدرإلاتض هدم  دالدش ه .دما د ٨ دااس٩تندمراؼ تندايد ٗنىتد٧د
ُ
تإلاٗ زا داندراٗتا دايـدا ضيتدز

خغ٦ د٢بقدزا٤درا٩فن.دمالد س٨ دئصعر٥دمالفصدرإلا٩تند ضمندمالفصدالؿ تد٦ستدالد س٨ دئصعر٥دراؼ تندصمندمالفصدر 

دماندراؼ تندمرإلا٩تند درإلا٩ت ل ت د ٘دألابٗتص درإلاؿتمرف َضِ،
َ
د٢ درابٗضدراؼ تنلدٖل  دممي٘ د د ت دئل دالؿ د٧لد ٩فن. راره

د  فر ُتن.

 م".Averroes""520-595/ٌ864-923أحمد بً أحمد بً رشد "-3

عبِدراؼ تند ت خغ٦ تدمرٖ بفدرإلاتض هدمرإلاؿ ٣بقديس دراؼ تندد76ر ٤ٟد ٘دراٗض ضد  دا٩ٞتعداعؾُفدخف٫دراؼ تن.

راؿت٦ دمراثت ت.دايدالبف  درا تعيشتد٨ٖـدراغؤىدرارهدرٖ بف هد  دغ٥.دم ٟىد ثقد  دؾي تتد  تهسدراؼ تند  دخلثد

ت.دألا ض  دمألاػال .دمعاىداندرإلاتض هد٢ضدصزقد٧اهدأسدرافالفصدُ  فخ٣ًتت
ً
٘دأسدرإلاتض هتدماند تد ٣د77مإندا د ٨ دُ تَؿتِم٢

دمالدُ د درافالفصتدالدُ  فخ٣ًت درإلاؿ ٣بقتدٞا د ضزقدبٗضدأس دا ت داهد ضر  دمجهت  تدمختنغسدراؼ تن. تنت د  دراُٞغ َ َ تٍس

ت.د
ً
دُ تَؿتم٢

رع بِد ٟفف،دراؼ تند  ظدرا٣ض،د ت خغ٦ تدمرٖ بفدِ ٣لتًؾتدافتد  دزف٫دخغ٧تلدألاالؿت،دراٟا٨ل د٧تاكسـدمرا٣سغ.د

ُغدئالهدد78،دؤلاؾف ل ي ستدأسدٖا درا٨فد
َ
ٖل دا هدأسدراٟ ففدرإلاس ضفد يندرا٣غ يندراثت  دمر ختصيدٖكغد لفصيتد٧تندُ ْ ٓ

د تإلا٩تنت دصرئًست دجظرد ماند79 غ بِ دأس
ٌ
 
َ
ا فَّ

َ
دُ ُ د  ٟهلفل درإلاؿاسفنت دراٟفؾٟ  دم٢ت، د  ٟهفن. دمراؼ تن رإلا٩تن

د"درملخفع. درآتجغي دخؼ، در   ٌَ دَصَخ دمرا1063-95ه/456-٣ٞ384ض ددٛؼرلس،" درإلاٗ زا ت دمراؼ تند   درإلا٩تن  ٟفف،

                                                           
 .88)بٌروت: المكتبة العصرٌة، لبنان( ص. ته وتيالته وت(، 8550ابن رشد االندلسً )-74
 . 110(، مرجع سابق، ص. 1990إبراهٌم العاتً )-75
 .811قندسً  ٌرة، مرجع سابق، ص. -76
                           .                                                          159(، مرجع سابق، ص. 8550ابن رشد األندلسً )-77
، َمثَّلَُهَما المعتزلة واألشعرٌون. نشأ علم الكالم مع بداٌة العصر األموي، بسبب االحتكاك والجدل مع َشنَّفيالمتن م نيم ر ت ن-78

  الدٌانات األ رى كالٌهود والنصارى. أو بسبب بعض المسائل التً كانت عالقة لدى المفكرٌن اإلسالمٌٌن، كإشكالٌة القدر أبنا
والصفات. ومسائل  كرٌة أ رى كانت موضع  الف بٌن الطوائف المسٌحٌة التً كانت تعٌش على أرض اإلسالم، كال الف بٌن 

مسٌح،  تسرب ذلك إلى الفكر اإلسالمً. وبلغ علم الكالم ذروته مع أٌام ال لٌفة المأمون "الٌعاقبة" و "النسطورٌة" حول طبٌعة ال
-856"ه، حٌث ترجم  ً عهده كم هائل، وبشكل منظم من الكتب الٌونانٌة. لكن هذا التٌار، انتكس مع ال لٌفة المتوكل "175-818"

ة طٌلة الفترة التً سٌطر  ٌها التٌار السلفً، المناهض لعلم "ه، الذي اضطهد المعتزلة وأحر  كتبهم، واستمرت هذه المعانا856

ه"، كما أَسََّس أبو الحسن 050-800الكالم. إال أن تٌار االعتزال عاد إلى الظهور مع القرن الرابع الهجري على ٌد الجبائً "

ه.  550برزوا القاضً البقالنً سنة  ه"، المذهب الكالمً السنً القائم على النظر العقلً، ومن تالمذته الذٌن005-865األشعري "

وحاول مذهب األشاعرة أن ٌكون تو ٌقًٌا بالمٌل إلى الحلول الوسط بٌن المعتزلة و صومهم  ً مسائل الصفات واأل عال والعدل 
فصٌالَ. للمزٌد أنظر: اإللهً. لكنه لم ٌسلم من نقد الحنابلة،  رد علٌهم مثبتًا أن أصول علم الكالم موجودة  ً القرآن والسنة جملةً ال ت

 .89، ص. الزم نيو يال نرياإل الم إبراهٌم العاتً، 
79-Altaie M.B. (2005), Ibíd. P.01. 
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درانؿبل .د درا ٓغي  د ٘ د ٟتجلسًلت د فر٣ٞت د خهتئودراؼ تنت د دض ضجت دأس دراٟاؿٟ دؤلاؾف ل  د  دف د٦ست رإلاُا٣ين.

ٞتاؼ تند ثقدرإلا٩تنتدنكأدُ  زر ً تد ٘دزا٤درا٩فندا٨نهستدُ  ٟهفنتدمي ٩ف تند  د خٓتلدٚيفد٢ت ا داا ٣ؿل .دا تد

دتتدٞففدزتع دٖ درإلا٩تندمراؼ تن.هللادزتا٣فس

ل ت د  دد80ٖ ضدراهٞف دم دغعس دراغمخت ل ت دأس د ت جؿض دتؿسف ل ت دم ٗٞغ دمص نل  دطر ل  دا  غب  راؼ تندجفد ستعؾ 

دعخا د دجف دراهفأست د ٟفف ه د٢لض. د  د٧ق دراظرلدرإلا دغعف دػ تن دئ ه درإلاُا٤ت دراؼ تن دالنؿتبدأس دراُبلعس راؼ تن

دٖل داؾغرعدراٛلبدالد غرجتدٚيفدراصخودراؼرجض.دؤلانؿتندأسدااسٗت تفدم  تجضفدرا ٟـدا٨ك٠در د ٕف جتبتدمَ 

تل.
َّ
ل دجفدر  د خٓ هتدايد غ٦يزج دٖل در ختيغدصمندٚيفسد  درملخُ دراٟاؿٟ دراهٞف

َؿتُم١ِدراؼ تند ٘در خغ٦ درارهد س٨ د٢لتؾفت
َ
دٞفؾٟ درا٣غ يندراثتاثدمراغرب٘دراهجغيينتد٢تافردِ ت د تٞا درا٣ف٫تدئنداُلقَّ

دراؼ تند ديس  دمرإلاؿ ٣بقت درإلاتض ه داصعالفر د٦ست دراؼ تن. در  ٟت  ديٗنه درز ٟت جتت دمان د تإلاؿتٞ . دؾي ت د   خؿب

رُصدر خغ٦ تدمايـدر خغ٦ دطرتهتد قدجفدُ  ٟهٌقدٖنهت.د٦ستد ضَّ َٖ راؿت٦ دمراثت تتدايدالبف  درا تعيش.دٞففدٖ ضدرا٨ ضيد

داا٣لتؽتدمجفدُ   تٍسد ثقدؾتئغدرا٩
ٌ
تيٗ 

َ
دز

ٌ
سل 

َ
د"آلا تل"درإلا ٗت٢ب .دا هد٦ ٍ د  د  سٕف

َ
ِؿا

ْ
تئ تل.دميتك٩قد  دُ تَؿا

َ تَ د َٖ د  دسقد رتدٞاستطر دمايـدُخغًّ
ًّ
غر
َ
م نؿتنتدُ ٣ِْبٌقدٖل در خضمصدراٟتنا دااؼ تند يندر ختيغدمرإلاؿ ٣بقتدُ ًُ

اٚابه داندرإلاؿ ٣بقدرا ٨ٟيفداهلتٚ درإلاؿ ٣بقدمتك٨لاه؟د٢ تٖتلد ٟؿفتدصرٞ٘دٖنهتدرإلاٗ زا دأسد٦ ت تته تدمرٖ بفد

َؿتِم١ٍد ٗفت.دجظسد
َ
دُ ت ْيُف

َ
د ت خغ٦ تدا٨ درإلاؿ ٣بقدٚ

ٌ
ِبِ

َ
ٚيفد فالفصتدمبتا تلسدٖض،دالضمىدرا ٨ٟيفدٞله.دٞتاؼ تندُ ْغ 

دئطرد دراٗغبل دمراؿلتس ه دألازفقس درا٣ٗق دأس درإلاؿ ٣بلس درا ٨ٟيف دِاَفَجٍ  َؿْت داؾَّ دراٗغبلت درا فرر دأس ل  ألاؾـدرإلاٗٞغ

دتخثددمحمدٖت ضدر جت غي.رؾ ٗغ تد ٟتجل دراب

 خامًسا: عصر النهضت، القطيعت اإلاعرفيت، وإمكاهيت الخحكم في اإلاسخقبل.

د ليبىيز -1  "، ومفهىم السمان العالئقي. Gottfried Wilhelm Leibniz"جىجفٍر

دراثت   درا٣غن د ضر   دم ٟؿيفرتهتدد ٘ دراؿت ٣ ت دراٟاؿٟل  درإلاٟتجل  د   د تاسخغي  دمراٗاست  دراٟفؾٟ  د ضا ٖكغت

د دئل  داصى د ت دراٛت ً . دراؼ  د غمػ د تبنى دمألازغى درإلاُا٤ت دراؼ   دٖل  د ضرٞ٘ دئخضرجست د   ت٢ً ينت  ٓغي تن

د دالب يز دصٖت د1716-1646"راٗفئ٣ل. د٦ ت ت هت،" درق٩د81أس دأس دبٗس٤ درا ٨ٟيف دئٖتصف ديغمعف دم بافعلدئل  دراؼ  . ت٫

دئثغدرإلاغرؾفلدرإلا بتصا د ٘د٦فع٥تدمصٞتٖهدٞيهتدٖل د"Théorie causale du temps ٓغي هدخف٫دراؼ  دراؿببهد"

د".le temps relationnel ٟفف،دراؼ  دراٗفئ٣ل"

                                                           
مجلة جامعة أم القرى لعلوم (، "نقد ابن تٌمٌة آلرا  الفالسفة والمتكلمٌن  ً بد  ال لق"، 8558لطف هللا عبد العظٌم  وجة )-80

 .805، ص.50العدد ، الشرٌعة واللغة العربٌة وآدابها
81-ERIC DEMERS (2011), Le Temps : conséquences philosophiques, Faculté de philosophie, Université 
Laval, Québec, Éric Demers, Canada. P.33. 
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اؿٟ ه درارهدتهسقدألاؾبتبت ماندألاقلت دايـدافتدمالفصد ُا٤دميغمعيدما ضي.د٦ستدد82ر  ٣ضد ٣تعب درا٣ٗف ليندٞم

د" دراٗفئ٣ل  د ُبٗه دراؼ  ت دمان دألا٢ق. دٖل  داه د دضصف داؾبتب دخًفع دصمن دش ه ت دمالفص درؾ دتا  َض
َّ
٦
َ
 Leا

Relationnelف٢ل د تتداندَ 
ً
ؿاؿاًلت.دُ ْغِصٞ

َ
".دٞتاٗف٢تلدراؿببل تدتٛغؽدٞلهدِ ٓتً تدالدعالٗ دٞلهتدم  ٗاهد غ بدت

الؼرً تد٢ت ا داا٣ؿس .دم  دراسختٞ دٖ  ٣تصد تخ فر دهللادألالؼرٍ دتٗنهد
َ
ألا ض  تدماندراؼ  دجفدهللا.دراؼ  د د فيدا

دا ت،د أػ١درنٗضر،دألا ض  دم٢ت ال دراؼ  د دا ض  هتد  ٗقدالسل٘داالؼرئهد تكتبه . تداا٣ؿس . ًٖ ػ  ل تد  ٗاهد فيف

د  دزف٫دجظردرإلا  ٓ در
ًّ
ُؿِاًلتدمرا٣تصعدٖل دراغبِد ينداالؼر دراؼ  داا٣ؿس تدر٢ فحدالب يزدَخف

ْ
َؿا

َ
ْبدت اٗفئ٣لتدرادُسَغ َّ

درملخ اٟ .دد

ُضدد83الد س٨ دئصعر٥دراؼ  دصمندرا ٛليفت ّلِ
َ
د٣
ُ
درا ٛليفتد  ٗقدألاخضررد  ُفعد ٘د غمعدراؼ  .دألا ض  د  دافظر ئصعر٦ ت

دٖل د ٟففد
ً
ِغسدر خغي تدم  ٗقدنًٗبتدرا دغ٥.دا٨ درع ٩تػر

ْ
ا
ُ
دم  "تدٞفدRaison suffisante،د"راؿببدرا٩تأس""را هٝغ

دٞ ففد غ يبداآفرجغدرإلا  تبٗ دأسدؾاؿا دػ  ل د غبِد لنهتدٖف٢تلتد سا٤دخضمرداص ه دصمندمالفصدؾببداظا٪.

ُهدَؾْفَ دراؼ  در ختمدبهت.د د٢ت فندخغ٦ هتدمُيَفاّلِ

دبٗف٢تلدؾببل دؾت ٣ تد
ٌ
ُ دألاخضررد٣ِٞد قدجفدالد س٨ دافتدر خضمردصمجهت.دٞد84 ُفعدألاقلت د غ بِ ِٓ تاؼ  دالدُ َ 

دٖف٢تلد ٤ دٞم دبٗضجتت د ت دخضمر دئل  دصٞٗت دُ ْؿَب٣ًتت دُماِلَضْل دؾببل  دا ف يبتل
ً
درؾ  ت   دتؿاؿافتت الفجغ

ْبِاَل د"Simultanéitéرا زر  "
َ
"تد تديٗنهداجسل دزا٤دألاؾبتبداه تٖ درإلاؿ ٣بقدم فاليهه.دعاىداندAntériorité"دمرا٣

 ج ل تد ؿ ٣قدٖ دألاقلت تد س٨ درا د٨ دٞلهتد٧ف هد تك٩قد  د"آ تل"د   تال .دهسدصٖففراؼ  د  غصد هفعرلدط

دم ن٩ٗتؽد   تبلد درإلاؿ ٣بقدم فاللهد ؿتعر هت دأس درا ٨ٟيف دمر  ف٥دخغي  دراؼ  ت دئَف٢ل  الخغم د  د٢ف٢ٗ 

دافظردرا فالهدٖل د نل دراث٣تٞ دراٛغبل دمعؤي هتداا ٨ٟيفدرإلاؿ ٣بلس.

 ومقاربت اإلاقارهاث. ،كاهطعىد  السمً-2

د٧ت ِد" د"1804-1724اخضرد٦ تب "ٌ
ْ
ّخ

َ
درمل ٣ِْق َٗ درا ٣ُْض

َ
 ""Critique of Pure Reasonدخف٫دد85"ت درا٨ٟغ دأس ثفعف

د نكغد ٟتجل د ؿب٣ دٖنهت. دتٗت اهد ٘دألاقلت دمرآفرجغت دعاىداندرا٣ٗقدرابكغيداث ت  معاىدا هتدد ٟفف،دراؼ  .

درا د لت تلدخضؾ تت د٢تٖضف دأس د٨ٖـد فالفص دجل٩قدراؼ  ت د  ت  درا٣ٗقدأس دصمع دٖل  َض
َّ
دما٦ د دخفاه. د هلٜد ٨ٟيف ت ره

غمختلدرارهد بنتدرخ  تػدراؼ  داا٣ٗقتدمرافلس  دٖاله.د دألَا

                                                           
82-Ibid. P.30. 
83-Ibid. P.p.38-39. 
84-Ibid. P.55. 
85

-Morgan Star (2000), Ibid. P.12. 
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دَ ٩ت ًلتد بًٗهدرابٌٗترصعر٦ تداؤلقلت دخؿبهتد
ٌ
٤د سُِد ٟتجلمهد ٗينرد  ٓ د لت تلدجظردؤلاصعر٥دد86ُ غ بِ ٞم

درا دالق دزف٫ درإلا٣تد.   د بضا د صعر٧تلدمان د ين د  هت٫ دٖبف دمي   دالخضمرت د٢ت ا  درا  غب  د  ٗق ع تلت

دجظرد د  ت  دزفافت د   ديٗلض د ٗل  ت د٢فرٖض دئل  د د ت  درا٣ٗق د  ٗق دَػ  ًلتت درإلاغ ب  داؤلخضرر دئصعر٦ ت مرا هفعرل.

دمددرا ٓت، د ضع٥دٖبفدتؿاؿقدػ نهد ٗين. درإلا٣تع تلتد٢هضد  ٓل د ت درا٣فرٖضدأس د  سثقدجظس اؼ  دثفردا صعر٧ل.

دا دعئيؿل : ف"-زهتئو ددضَّ
ُ
دDurationرإلادد د ت جفجغ""ت دبSubstance غ بِ د تاؿببل د-". دمرع بتَه را  تب٘

"Causation ٤د٢ت فندا٩قدؾببد تل  .د دجظسReciprocal Interactionرا زر  تديٗنهدرا ٟتٖقدرإلا بتص٫"-"تدٞم د".

د  دمالف د ٓغ تتدتؿ اؼ،دراٛفمدأسدالفر بهتدرا ٣ ل تدم ؾ ٟتي دأسد رإلاٟتجل دراٟيز تئل تدالداعىدَبلٗ درإلافيٕف

  دالافت.

ٞففدايـدر  ف٥داؤلقلت تد قدق٩قد  دد87راؼ  د ٓت،دنؿبهدااٗف٢تلدم ت جدٖ دنكتٍدرابكغتدمُحَهْل٩ُِقد  تعبه .

ت.دماند نؿتند  س ٘د ٣ضعفدتؿتٖضسدٖل دٞف دراٗتا د  دزف٫دجظرداق٩ت٫دؤلاخؿتؽدبهتتدمبتاٗتا دراظيد دلِد  

معاىداجهتد دب دطر ل تد  بدد88صٖتدئل د ٣ض غدراؼ  تؤلاخؿتؽ.د٧ا تدنٗيلدم ٨ٟغدصرزقدراؼ  تدميس د ٩تند ت.د

ل. دأسدر خلت٫دراَ ٣ِّ
ٌ
َعف ِ

ّ
دٖل درإلاغ درا  تٚ د ٘د ٟتجلسفتدرا ٣ل تدألجهتدُ  َ ظ

َود٧قد  دالب يز
ُ
ا
َ
ٖل داندااؼ  دَبلٗ دعيتيل تدا٦ثفد  هدٞاؿٟل .دد89م٧ت ِدمراٗض ضد  دراٟفؾٟ دآلازغمنتدز

د٣ِٞتد٨ٖـدرإلا٩تندراظيداهدثفث دابٗتص.د٢ضد س ا٠در خِد
ً
دمرخضر

ً
ضر ْٗ دايـداهد ضر  دمالدجهت  تدمانداهدُب

ٌ
ِ

َ
مجفدز

٤ْتدا٨نهستد  ٣تَٗتندأسدٖ دراضرئغفد  دمالف د ٓغدراغيتيلتل.دٞت خِتد  دنىد ٟ فح.دا تدراضرئغفتدٞه
َ
هد  دنىدُ ٛا

داندالد ضر  دمالدجهت  دافستتدمالد دهغجستدخضمص.د

 "، ومفهىم الخىاصل رباعي ألابعاد.Martin Heidegger" مارجً هاًدجر-3

َ د  د٢َِبِقد ِ
ّ
ٓ

ُ
"تدئل د1971-1889"د"Heideggerتدصٖتد"1924ٖت،دد90السٗل د تعبفٙعدأسد إ سغدٖامهدإلاٟفف،دراؼ  د 

دمالص هتد د  ظ د نؿتن د فخ٤ دٞفف دراٟاؿٟل . دخبيـدر خ٣ف٫ دْق دراظي دراؼ   دئق٩ت٫ د ٟؿيف دأس دراٗا  اجسل 

 ٦لتندٚت ٌتدا٨ هديك٩قداؾتؽدمالفصدراٗتا دممالفص ت.دمي د٨ دأسد ؿ ٣باه.دجفد

                                                           
86-Bas C. van Fraassen (2013), Ibíd. P. 06. 
87-CATRIN Maréva (2005), Ibíd. P.08. 
88-JEAN- FRANÇOIS Courtine (2007), Kant y el tiempo, Universitas philosophica, Año 24, 49: 55-77 
diciembre, Bogotá, Colombia. P.64. 
89-Bas C. van Fraassen (2013), Ibíd. P. 69. 
90-DIEGO MALQUORI (2011), EINSTEIN, GÖDEL, HEIDEGGER, Algunas consideraciones sobre el 
concepto del tiempo, PENSAMIENTO, vol. 67, núm. 254. P.1007. 
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د" د  ا  دأس درابتخث َض
َّ
٦
َ
د"د91"تSein und Zeitا درافعالٕف دزهتئودراؼ   د   در خا٠تدIrreversibilidadان دئل  "

دئاله.د دراٗفصف دمإ ٩ت ل  د تإلاتض هت دراٗغبدخلثدرا ٛنه د س ا٠دٖ د ٓغف د ت دمجف درإلاؿ ٣بق. دراظجتبدئل  مإ ٩ت ل 

د٦ بتد" د غيٛفالين" دراف٢ت"تIlya Prigogine"ئ الت د"مالصف دافت د ٣ت٫ دأس داا٩فندد92" د ك ف٦  دزتنل  درافعالٗ  ان

تد  ٣ض،دأسد ًٗ تد ضٞ٘د  تد دفدألا ت،. أ٦ساهتدٞ د داَلسل
ً
ددراٗسغدأسد ٟـد   تستدم٧أندَؾفًستد  دراؼ  دُ ك ف٧

َيَفد ٟفف،دراؼ  درإلاُا٤دراظيد  د٨ دأسد٧قدش ه ت َّٛ
َ
ؾفر دأسدَتبٗهدرإلاثتلسد ٘د٧ت ِتدامدق٩اهدرافر٢عسد ٘د لف  دد93ت

ؿتدإلاٟفف،د ؾ ٣ف٫درإلا بتص٫د يندراؼ  دمرإلا ؾَّ
َ
تتدمرا زر  د لنهستد داف٫دنؿبل در نك ت  درارهدا ًً  

َ
٩تندمراًٟت دا

"Simultaneidadدٟٞلدرإلال٩ت ل٩تدرا٨فؾل٨ل تد٧تندرإلا٩تندمراؼ  د٦لت تند  ٗؼاين.دا٨ دراٗا در خض ثتداثبتدا هد."

-Tétraا ديٗضدافستد ٗنىدأسدختا درنٗؼر٫داخضجستدٖ دآلازغتدمجفد تداصىدئل د غمػد ٟفف،د"را فرنقدعبتعسدألابٗتص"

dimensionnel continuد دااؼ ٩تن. دHermann Minkowski"د ل ٩فؾ٩لدخلثد٦ ب" ُ د"
َ
دُ ْد٨ هتًٖضر

َ
  دآلاندٞ

د" د ٣ل  دْف٫ دصرزق د تا فش ه دمراؼ   دراًٟت  دمر٢ٗفستدSombrasدpurasٖل  دؾلدٟٔ د لنهست د  دتص دمان "ت

درإلاؿ ٣ق.

يًئتدأسدخضدطر هت
َ
 جتعي دٞلهتدمجفد تدطجبدئالهد قدجفد فالفصد٦ تل  داؤلخضرردرد94عاىدجت ضالغداندراؼ  دايـدق

ض ًست.دمد
َ
٨غفدألا ض  درارهدالد  ضدٞيهتدد95ر٢ فحداث ت درإلاا ٣ىدراضملستاعؾُفد٢ يغمعفد   ٗتصدٖ درإلاٟفف،درا ٣الضيتدٞم

داؤل ض  .د د  دغ٦  دنفعف د٧ف ه دااؼ  ت داٞفَفن دراظيدرٖ سضد ٓغف د غ  ه دراٛغبل درا٨ٟغ د ٣تالض دأس ٪َ
َّ
٨

َ
دمق  ٗ تس.

٣الضً تتدرٖ 
َ
 س٨ د٢لتؾفتتدمبتا تلسد ٟؿيفسدٖل دا هدتٗض قد "Nowبفدراؼ  دؾاؿا دزُل د ً د ٣تٍد  د"آلان"د" 

د" ِضَ  
َ
٣ ُّٗ درا درالخٓ  دٞفف در ختيغت دا ت دبٗض. د فالض دا  دمرإلاؿ ٣بق ت

ً
دَ فالفصر ديٗض دا  دٞتإلاتض هت  Nodalاافالفص.

momentُقدٞف درإلاتض هدمرإلاؿ ٣بق.د"ت َؿّفِ
ُ
درارهدت

بدأسدطا٪.دٞففدالدد96اند ٖ ٣تصد أ ض  دراؼ  دزُأتدعاى ُخدمالفصدألاقلت داؤل ضتدٞلن ٟلد  ت٫درا ٛليفدإلا دٚع ُ َغِسّ

داهتد د ٗنى د  ذ دمرالب ت دم   د   تما ت. دأس د ٣٘ دػ  ل  داٟ فف دجهت   دئ ه د ق دئصعر٦ تت د   تمػ دراره د دتدألا ض    ٣ب٘

.دايدرؾ ٛف٫د٧قدراؼ  درإلاس فحدا تديس دخضمصد ٣  ٗيند أ هد تدالد س٨  تدٞٗاهدرالف،تديٛضمدؾفقد
ً
ضر

َ
ؤلا  تػدٚ

يًئتد
َ
خلت  تتدمإصعر٥د ؿإمالت  تدٖ دػ تندمالفص ت.د ٣ٓ  تد٢بقدرإلافلتدجفد  ُا٤دآزغد خغيت ت.دماندرإلافلدايـدق

دئل دمي٘دالسل٘د خ س د ضٞٗ ت ٣ًت
ُ
ٞ
ُ
دا دجفدرا فالهدرإلاؿ ٣بلسد تٖ بتعس دئ ست تالل.دؾلدضردأسدم٢تد تد  درإلاؿ ٣بقت

                                                           
91-Ibíd. P.1009. 
92-PRIGOGINE, I. (1991), El nacimiento del tiempo, Barcelona, Tusquets. p. 45. 
93-DIEGO MALQUORI (2011), Ibíd. P.1014-1015. 
94-Ibid. P.1019. 
95-LILIAN ALWEISS (2007), Heidegger and the Concept of Time, History of the Human Sciences, Vol. 
15 No. 3, SAGE Publications, London. P.118. 
96-Ibid. Pp.181-123. 
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دٖل د ُفيغدخؿتبد" ف درافالفصدد97"دٖل دٚغرعدر خؿت تلدرإلاتال دأسدراب ف٥تAccountمعاىداندراؼ  ديؿتٖض ت ٞم

فًستدَصخلًدت.د
َ
دٞ

ت.
َ
ل
َ
خ
ْ
ل
َ
ِر والخ

ْ
اء الكالسيكيت والحدًثت، آلياٌث للَحف  َسادًسا: بين الفيًز

ل مسار Isaac Newton""1642-1727إسحاق هيىجً"-1  الحركت واًقافها.م"، وإمكاهيت جحٍى

َغختدراٗاف،در خض ث د  ٛيفدراؿٖغ دصرزقدراؼ  دٖ ضدد98"تZénon"دم"٨ٖAporiasـدراٟيز تئليندرا٣ض ت د ثقد"

َ،د٧قد  د" دُ ؿَ ٣فدٖ در خغ٦ .دايدرا٣ضعفدGalilée"دم"Keplerصعرؾ درآفرجغ.دم٢ضَّ
ً
يفر

َ
"د ٣تعب درٖ بفلدراؼ  دُ  ٛ

دراٟيز تئلينت د خٓتلد99خؿب دتٛليف درا ٣تٍددٖل  د   دم  سٖف  داالؼر  دئل  در خغ٦  دم ٣ؿل  در جتعي ر ر خغ٦ 

دٖل ددراثت   تدايدئ ٩ت ل در ٣تٞفتدامد دفيقد ؿتعجت.دٞتا ٣ؿل داضحه ديٗنهت
ً
ئٖتصفد  ت در خغ٦ د  دالض ضدرٖ ستصر

 دمايؿتدئندرإلال٩ت ل٩تد٢ضَّ تدر خغ٦ د٦ ٛليفدخ٣ل٣لدا٨ هدزتعجسردمهسد٦سل دراص ه تدنؿبلد. إقغرلدالدخهغدافت

"تدرٖ بفدراؼ  دمر خغ٦ د  ٛيفرلدزتعالل تد ي ستدعالدراٟاؿٟ داندر خغ٦ د ُا٣ دBergsonراٗا دخؿبد".د ُا٣ 

يفد٢ت ا دافز زر٫. دٚم

دراٟيز تئليندٖل  دٞتإلاغ د س ا٪درا٣ضعفدٖل درا فرالضد يندد100اندراؼ  در ٤ٟداُلقُّ ش ه د س٨ دئنفحد ٣ُ د تتدٞله.

دمد دايدرإلاتض ه د ؿتعدألاخضررد لنهست. ٣ُ يندػ  ي ينت دمي د٨ دأس ددرإلاؿ ٣بقت در خض ث ت٦ست الابتدد101اندراٟيز ت 

 Galileo،"تدمد"1350-1300"د"Juan Buridan لفصد ٟتجل دالض ضفدمالضفد٢فر يندخغ٦ دألاالؿت،دأل دترد٧قد  د"

Galilei"د  ؿ ٣قدٖ دألاقلت تدمالد  ٛيفد  ٛيفجت.داندراؼ  ،"دث دئسخت١د لف  .دمزاهتدئل د1642-1564"د

َغرْصت
ْ
َؿتُبدِ تَ

ْ
د"د102ئندراؼ  دأسدراٟيز ت درا ٣الض  دَ ن د تا ٛيفرلدرارهدEmptyصمندايدرٖ بتعدزتعجس.دمجفدٞتٙع

َ
"دُ ْسؤل

دمرٖ ٣ضد لف  د ثقداعؾُفد تاؼ  درإلاُا٤ت ئالدا هدد(٦34ل ٜتدنٟد د)جفدد دضردٞلهتدما٨نهتدايؿتدراؼ  دطر ه.

َ دراٟيز تئلفند ًغمعفدتٛليفدا٩ٞتعج دخف٫دراؼ  دمرإلا٩تندرإلاُا٣ينتدم أ٦ضمرد  دٖض،د
َ
٣ ْ

َ
زف٫درا٣غندراٗكغي تدا

ين: َ د لف  د ٘د ُا٘درا٣غندراثت  دٖكغدراؼ  دئل د ٖف ؿَّ
َ
د103درتؿت٢فستد ٘د٢فر يند لف  .د٢

                                                           
97

-Morgan Star (2000), Ibid. P.17. 
98-Philippe Touchet, Ibid. P.09. 
99-Ibíd. P.11. 
100-Martin Heidegger (2001), El concepto del tiempo, Mínima Trotta, Madrid. P. 24. 
101-Vicent J. Martínez, Eduardo Ros, El tiempo en la física, Departament d’Astronomía i Astrofisica, 
Universitat de valencia. P.01. 

 .180(، مرجع سابق، ص.1991) دمحم علً الجندي-102
 .185نفس المرجع، ص. -103
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دَؾت ٤ٌد فالفصسد:دجفدراؼ  دراغيتض هدالسمً اإلاطلق- مر خ٣ل٣لتد٢تئ د ظر هد تؿ٤دم ؿ ٣قتديؿلقد تَغرصدمع ت  .

دامد"راض سف  "د دميُا٤دٖالهد لف  درؾ د"رإلاضف" دزتعجست د ُبلٗ هدأسدٚيفدنؿب دئل دايدش ه  دُ ْؿَ ٣ٌِق  ُفافالًلتت
َ
ا

"Duration."د

دأسدد104:السمً اليسبي- دٞله دٖ در خغ٦  َبُف َٗ دُي دميهٗبد٢لتؾه. در خغ٦ ت د فرؾُ  ٍف دُ ضَّ دأل   دزتعجس ه ّ
 ٣لتؽدِخس ِ

َود لف   خَّ
َ
قدجظردرإلاٟفف،دخرىد ضر تلدرا٣غندرا تؾ٘دٖكغ.د  أسدد105ر خلتفدراٗتص  تد تاؿتٖتلدمألا ت،دمراكففعردْم

دراهتصعدٖت،د داندرا٦1687 ت هد"راٟاؿٟ دراُبلٗل داؤلنف٫دراغيتيل " ؼ  درإلاُا٤د نؿتبد  د ا٣ت د ٟؿهتد،ت

دراؼ  تدامدٖل دَف٫دراف٢تد دالد إثغدٖل دراؿٖغ درارهد سط هدبهت د سٗنىداندخغ٦ دالؿ د ت صمندٖف٢ دزتعالل .

 دصرزقدرا٩فنتدد106راظيد س٨ داند ٩فنداب٣ت دجظردر جؿ .دألندراؼ  درإلاُا٤دخؿبد لف  ت
َ
َؿتِم٢

َ
  ض٤ٞدبؿٖغ دُ ت

دميغنضسدر جسل٘د  ٟـدرإلا٣ت يـ د مينؿتبدأسدر  تسدمرخضدئل دألا ت،تدامد  دتدا  ستد٧ت فردم٦ل٠د تد٧ت تدخغ٦ ه .

در  ٟت د د ثبت درافر٢٘ت دان دٚيف در خفرؽ. دئصعر٥ دٖم  د ٗهت درإلا زر    دألاخضرر دٖ  دُ ؿ ٣ٌق درإلاؿ ٣بق. دئل  رإلاتض ه

دمي تْغدراؼ  درإلاُا٤دخؿ دٞفد فالضدش ه د ؿ ٣قدٖ د٧قدش ه . درا٩فنت درإلا٩تند ؾ ٣فال درا ت  دأس بد لف  ت

دأسدخ٣قدراٟيز ت دخرىد جس درا ٓغي درانؿبل دال نك ت  .
ً
ؾتًؾتد ٓغيتدَناضر

َ
فدجتط  درإلاٟفف يندا

َّ
درإلاُا٤.دمَ ث

د  بداندد د ضع٦هدر خفرؽت داند٧قدش ه  دؤلا  تػر دمبضىدخؿبدجظر  غيبًلتت
َ
دم  ٣اًلت َٖ د  تًخت

َ
د لف  د  اخغػلد ٓغي 

داهدٞغمىدراُتٖ دم  هلتٕ. ،َ ضَّ
َ
٣
ُ
د  ٓغيت هد  دراٗاست  ٪َ َسؿَّ

َ
دراٗهغدد  ٣ال  دٖم د نل  د٦ثلٟ دٖل 

ً
فال ِْ داا٣تد راره

دَؾتعيًد داآتجغ ين درا ٗغي٠دراؿت ٤ َق
َّ
دَمْ دراٟيز ت تر خض ث. دخ٣ق دأس د فناتدافتدد107ت دراره درا  تئج ً ه دٞع دان ئل 

غدرإلال٩ت ل٨ل دٖ د ف٢تلدٞيز تئل د أبىدمتعجؼدألَا اٖست٫در نك ت  د ٘د ضر  درا٣غندراٗكغي .دمر ٨كٟتدْفرجغدٖم

د در نك ت   دٞفي٘ فسفت. دٞم دراٗت،ت دالافت دمر جظب در خغ٦  درارهدد٢108فر ين دراؼ ٩ت ل  د  د ت رل د ٟفف، ماصزق

زغالتدرا٩فند  د ٟفف هدراؿت٦ دئل درا٩فندراض  ت ل٩لدرإلا سضص.د٨ٖـد لف  تدم٢فاهد تاؼ  دمرإلا٩تندرإلاُا٣ينتدا

دراظ  دالٗفدراٗتا دَؾت٦ً تدٚيفد  دغ٥.

د لف   درانؿبل دد109عاى دأس دآ نك ت   دا٨  د ك ف٦ . دبؿتٖتلدٖتإلال  د٢لتؾه د س٨  ت دم ُا٤ دمرخض دج ت٥دػ   ان

تدتدعاىداندرا1905ر ختن دٖت،د
ً
ِصدبؿتٖ دزتن درع بتَ ؼ  دنؿبهتدماند٢لتؾهديٗفصدئل د٧قد غر٢بدٖل دِخَضفتدُ َؼمَّ

معاىدر ض ت دراؼ  ددا تدراؼ  درإلاُا٤تدٞفدمالفصداهدئالدأسدطج د لف  دماقلتٖه.د  ٓت،د غالعسد ٗيند   درٖ ستصس.

                                                           
 .108-187)بٌروت: دار الطلٌعة، لبنان( ص.ص.التص ريال  م يالم  ييل ن نيي(،1988صاد  جالل العظم )-104
 .165-108، تر:  ؤاد كامل )الكوٌت، عالم المعر ة( ص.ص.ونرةيالزم نيعبريالت ر خ(، 1998كولن ولسون )-105
 .70،71 ص.ص. مرجع سابق،(، 8518ٌمنى طرٌف ال ولً )-106

107-Vicent J. Martínez, Eduardo Ros, Ibíd. P.08. 
يال قفآمال العمري، -108 يو  ي ال  ز  ء يال      يب ن ي الزم ن يالمن ن يم ه م   براٌر  55، موقع صحا ة العالم، البشرييرح  

8511. 
 .70.صيمرجع سابق،(، 8518ٌمنى طرٌف ال ولً )-109
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دراؼ نه درإلا هق دجف
ً
دَمرخضر دَ ٩تً ت دالٛضمر درإلا٩تنت دألابٗتص.Spacial Temporalرإلا٩تنل"- ٘ دراغبتعس راٟيز ت دد"

ددرا٨فؾل٨ل درٖ بفتهستد٦لت تندرث تنتد  فر ُتندا٨نهستد  ست ؼرنتدمرز ودرإلا٩تند تألقلت تدمراؼ  د تألخضرر.

دراٟيز ت د دأس داػ   دمبغػل دراهسل ر دأس دميغب ه دألاػ تل دم فخ٣ت در نك ت  ت دٖب٣غي  دا ت فِنل
ُ
دراْ ُلف  دراَهْغُح رْجَهتَع

د
َ
فتتدمتهتملدرا٨فؾل٨ل دم  ًِ ل ًِ

َ
فتدم٢ ِ

ًّ َ
درؾتبٗتصد٨ٞغفدألاثيفدِ ٣ َّ 

َ
 دَمْجُ د ٟتجلسفت.دم 

َّ
دُ

َ
َ َفىدم 

ْ
دٖغقفتتدمرا َٕ هضَّ

مرجهتعلدألاؾـدرارهد٢ت تدمرٖ سضلدٖايهتتدإلاتد ٣تعبدػجت درا٣غ يند  دراؼ  .د تل  د تد فنقدئالهدرا٣ٗقدرابكغيد

تدمان
ً
 ضر

َ
دما د سسضدا

َ
.د  در ضرٕتدٞ ظمفدرا٣ٗقدال

َ
٠

َ
ك

َ
ت
ْ
دمر٦

َ
ٜ
َ
ُسد فستدَ ا ٫دا د باٜدَخضَّ

ُ
َؿتؤ

َ
هداات دُخبَّ

  ."، والقراءة العكسيت لسهم السمAlbert Einsteinًألبرث اًيشخاًً"-2

ْاتد ك٩ا درا ٓت،دراؼ نهد ٘دجهت  درا٣غندرا تؾ٘دٖكغتد إع١دراٗاست دبٛل د ٣ض  د ٓغي دخف٫دراؼ  د  دقأجهتد

َ تداند ٓفغدألاؾتؽدرإلاتصيدااٗف٢تلد دم٢ضَّ دبك٩قدالظعيدراٗض ضد  درإلاٟتجل ت َفْل دٚيَّ دئالداندرانؿبل ت راؼ  ل .

دخؼ  د  دراتؿتؤالل. ددرا٣غرئ دراًغمعي دِ خّقِ

درا ٣الض  دايؿتدنت خ دد110،"داندراٗف٢تلدرإلا٩ت ل دمراؼ  ل ت1955-1879عاىدر نك ت  " ٤د هفعدرإلال٩ت ل٩ت ٞم

دُ د تلدراهٛيففت دزفرمدقت ا دئالد  ضرزقدر خغ٧تلدطرلدراؿٖغ دالد س٨ درٖ بتعجت الهت دٖم دبؿٖغ دراًف .
ً
٣تع  

َفلد  د ٓفغدٞيز ت دد111ااؼ تندمرإلا٩تن.دمرانؿبل دؾفر در ختن  امدراٗت  تدهسدئخضىد ٓغيتلدراٟيز ت درإلاٗتنغفتدٚيَّ

َضْلدٖل دا هدال
َّ
٦
َ
دما د  ٣ًُلتداُغ١د٢لتؽد نؿتندااؼ تندمرإلا٩تن.

ً
٣ضر

َ
َ تد  ضَّ

َ
د٢  فالضد ٗلتعدثت تددرا٣غندراٗكغي .

م ُا٤تدنؿ ُل٘د  دزفاهد دض ضدش ه د تد  دألاقلت .دألندالسل٘دجظسدألا فعتد  بداند  دضصد تا٣لتؽدئل دش ه د

ُقدٚيفدص٢ل٤.دم٢ضدتؿت ٫در نك ت  دأسدصعرؾ د فؾف  د"راض  ت ل٩تد
َّ
آزغ.د دض ض تدافتدصمندرصزت٫دجظسدألاؾت لضتدَ ٓ

دم٢فر يند درإلا دغ٦ ت داؤلالؿت، دٖت،درا٨فغبل  دنكغجت درا٨فغبل " د٧تندد1905راض  ت ل٩ت دئطر دخف٫د ت داإلات ل ت د  ا  أس

اا٣فر يندراُبلٗل دثبتلتدأسدختا د   ٣ت٫د  د ٩تندئل دآزغدٖل درٞ فرىدانداخضدرإلا٩ت يند  دغ٥د تانؿب داآلزغ.د

در نك ت دَعصُّ د٩ٞتن دمر خغ٦ ؟ دمرإلا٩تن دراؼ   دٖ  د ؿ ٣ا  دراُبلٗ  د٢فر ين دئن درا٣ف٫ د س٨  دئطردمجق د تإل  تبت   

ف٢ل دااس٩تندمراؼ  دمر خغ٦ .د ً تد بضادَ  درق َف تدرانؿبل دأسدرإلا٩تندمراؼ  دمر خغ٦ تدمٞع

                                                           
 .100-105ص.ص.يمرجع سابق،(، 1991دمحم علً الجندي )-110
ًما لألبعاد المكانٌة الثالث "الطول، -111  لصت إلى أن الزمان والمكان نسبٌان. بل أنها اعتبرت أن البعد الرابع الذي هو الزمن، ُمنّظِ

 العرض، االرتفاع".
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يفد ؿ ٣قدٖ در خغ٦ دامدراؿ٩فنديس دألانؿت١درإلا دغ٦ .دألندا٩قدالؿ دػ  هدد112راؼ  دٖ ضست ايـد ُا٤دٚم

دراؼ  دخؿبهتدر ختمد ه. دنؿبهدد113نؿبل  دٞفف دراؼ  ت د بتَأ دػرصلدراؿٖغ ت د٩ٞاست درز فٝدراؿٖغ . دئل  تٗفص

تإلاًلتت   تدالٗقدراٟؼيتئلينديؿ ن  فندَمْجِسَلَ ُه.دد114م غند٨ٖـد ف٠٢د لف  دراظيدرٖ بفسد ُا٣ًتدٖم

د يندراؼ  دمرإلا٩ داا ٣تَ٘ دالض ض دمجفد هفع تْصت َٗ ْب
َ
دألا دُعَبتِعس درادُسَ َهُق دراٗت  ت دمص  فستد  د غ ٨ؼرلدرانؿبل  تنت

دتهتمىد  ٤ُد لف  تدمصزقدرافن٠دعبتعسدألابٗتصد٦سُٗىدالض ضدأسدراٟيز ت د دجفد"راؼ ٩تن".
ً
دَمرخضر لتً ت

َ
ايك٨فد٦

د خضرثلتلدرإلا٩ت ل . دئل  دمايل٠دراؼ تن د115در خض ث ت دأسدد د س ا٠د ضتهست دمرإلا٩تنت دراؼ تن دان ٦كٟتدرانؿبل 

دأسدراؼ  .دمانددد116دغ٦ .راُف٫دمرا٣هغد  د غر٢بدأسدختا دراؿ٩فندامدر خ
ً
٦ستداندج ت٥د ٣اًهتدأسدرإلاؿتٞ تدم سضصر

َضدراؼ  دا ض  ه.د
َ
٣
َ
َ دٞ

َ
درإلاضفدراؼ  ل درابتعػفدا٩قدْتجغفتد س ا٠د  د غر٢بدئل دآزغتدم  دث

دٖ درا  غب ردمر ٩ت ل دد117رٖ بفدر نك ت  درانؿبل د ٣ض،دعرئ٘دااٗا درا ٓغيت
ً
دمر  ٗتصر

ً
 ُغصر

َ
٦ثفد 

َ
اٛضمدراٟغمىدا

دٖل دانٛغدٖضصد س٨ د  دراٟغمىدامدرابضحهلتلدر
ً
افنف٫دئل در خ٣تئ٤درا  غيبل د تالؾ ن ت درإلا ٣ُلتدرٖ ستصر

َسِ د
ّ
د٢ِ دئل  دبه  دراغقس دمعجؼجت دااٟيز تئلين دمتؿببدؤلاعجت١ دَفيا ت د ٩فن دان د س٨نهت دراره درا  غيبل  در خ٣تئ٤  ض٫

دجفد ا٪ دمانداهد ضر  . دئل دطر ل دراؼ  ت دٞت  هى د دئالهدرا٨ ضيد٢باهددرا  غيض. داقتع دمجفد ت ائلنؿتندمأسدخفػ هت

د ٣غمن.د

مايـدر خغ٦ دراضمعي درإلا ٨غعفد٦ستد٧تندد118ئندرا ٗغي٠دراٟيز تئلدر خض ثدااؼ  تدجفدر خغ٦ دامدرا ٛليفدمرا دف٫ت

دا د س دراره دراثفث  داؤلبٗتص ت ًٗ دعرب
ً
دراؼ  دُبٗضر دا  ٗقدنؿبل  دالت لداٖست٫در نك ت  ت دَؾت ٣ًت.

ً
د ت٫دَؾتئضر ُغدٖل 

َهُقدراًٟت دراؼ نه قدُ  َّ دَّ
َ
دٞ د-راٟيز ت درا٨فؾل٨ل دؾفرجتتدراُف٫دمراٗغىدم ع ٟتٕ. رإلا٩تنلدراغبتعسدألابٗتصدَ َدقَّ

ِثيف.
َ
َىدر نك ت  درإلاُا٤درا لف فنلتدأسدْقدعجؼدراٗا دٖ دئ  تصدر جؿ دراظيدرٞ فيهد لف  دأسدختا دد119ألا فَّ

َ
م٢

                                                           
 .106ص  المرجع السابق،-112
 مرجع سابق.رقو  أندرو ما ً، -113

114-ERIC DEMERS (2011), Ibid. P.85. 
 .151ص  نفس المرجع،-115

116-ERIC DEMERS (2011), Ibid. P.60. 
 .156-150 .ص.ص ، مرجع سابق،(1991دمحم علً الجندي )-117

118-Hector Daniel Gianni, la definición del tiempo y su significado emperico (II). P.02. 
casanchi.com/ref/defitiempo02.pdf 

: هو وسط ال نهائً المرونة، ا ترضه العلما  لٌمأل الفراغات.  ٌفسروا بقٌة الظواهر، كالضو  واالشعاع تفسٌراً مٌكانٌكًٌا. األث ر-119

مة،  لما انهار األثٌر مٌكانٌكًٌا مع تجربة ماٌكلسون مورلً، التً أثبتت أن األثٌر ال وجود له البَتَّة، انهارت اآللة المٌكانٌكٌة الض 
 .76ص.ي(، مرجع سابق،8518ور الكالسٌكً للكون. للمزٌد انظر، ٌمنى طرٌف ال ولً )والتص
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د  دغ٥ دٞتا٣سغ درإلاُا٤. داؤلعىتدراؿ٩فن دخغ٦ دد120 تانؿب  دأس د٧اه دمرا٩فن دااكسـت د تانؿب  مألاعىد  دغ٦ 

ددصرئب .دا تدرإلا٩تنتدٞففد  غصد غ يبداؤلقلت درإلا  تمعف.

ْتدرانؿبل دٖض،د٢ت ال دراؼ  دمألاخضرردااٗفصفدم ع ضرصت
َ
ٟ
َ
مانبذد س٨ً تدرٞ فرىد فالهدألاخضرردأسد   تسدد121 

َػدجظرد   تسد دٖل دئصعر٥د ٓ د س اٟ داا ف يبدراؼ نه.دٖؼَّ
ً
تصعر

َ
ضردراظج درابكغيد٢ هت ؼدرإلاٗت٦ـ.د ٘درانؿبل ردٚم

د هدئل در خا٠د ثقدقغيِدراٟلا د ك بتعر رتد غؤي هداندراؼ  دايـداهدر  تسد دفدألا ت،د٣ِٞتد قد س٨ دراغالٕف

د
ُ
دا نك ت  دااٟف دراٗامهدر خض ثدااؼ  د  دزف٫درانؿبل در ختن دٖت،درإلا ـَ ؾَّ

َ
ع.دما َصدد122ت1905َهفَّ سضُّ

َ
َ ِبُفد  ْٗ

َ
رارهدت

َ َبفدرابٗضدراؼ نهتدرملخُ دراغربٗ د  دراؼ ٩تندأسدرا ٓغي درانؿبل  ْٗ راٗت  داٗت،د راؼ  داخضدع٧تئؼجتدراثفر.د ي ستدُي

د.دمجفد ٟـد تدطجبدئالهد1916 ِ
ّ
د".Stephen Hawkingغد٧ت بف ض تدؾتلٟ دجف٦ل ٜد"ُ  ٓ

ٚضلدج ت٥د٢غر فد٨ٖؿل داؿف دراؼ  .دا٣ضد دف٫دراؼ  دئل د  ٛيفد ؿ ٣قتدم٢ت قدد123 ٘دْففعدراٟيز ت در خض ث ت

داخضثهتد دراره دم ٘دراثفعف دامدرا٣ت ا داا دف٫. د فرالضجتت دمزتنل داؤلالؿت،درارهد ُف٫د ضف ت
ً
دما ديٗضدِ ا٩ اا٣لتؽت

د ظا٪دٖ دألاالؿت،.دمانبذدرإلاغ٦ؼدمرملخلِد  ٗبيفد تؾ٩ت٫دأسد٧قدٚتاللستدرز 
ً
ُهتد ؿ ٣ف ٟىد ٟفف،دراؼ  درادُسفالَّ

د د ُا٤. دم ؿ ٣بق دمختيغت دج ت٥د تىت ديٗض دما  د ٩تن. داي دمأس د"رإلاؿ ٣بقدػ تنت دان دئل  دراٟيز تئلفنت ممنق

 ."مرإلاتض هد   تْغرنتد ٘د دفعدر ختيغ

داندٞاؿٟ دراٗا دم  ُ دراٟفض ىتداثبتتدرانؿبل ت ُه سُّ ُٗ دتَ دماندراٗتا د ضمجهت درا ٓت،دمرا ف يبت ٣هد ٣ف،دٖل د٨ٞغف

دعاىد د٦ست دمريُغرب. دخيفف دأس درا٣ٗف٫ دم ٣٘ دربؿ سفافالل ت دخ٣تئ٤ دئل  درا فنق دٞل ٗظع درإلاٟتجل ت م س اِدٞله

رإلاؿإم٫داندراٗتا د د٨سهد٢فر يندبؿلُ دالسلا دما ل٣ .ددٞس دجفدد124ر نك ت  دأسدعؾتا دبٗثهتدئل د ت٦ـد فعنت

دٖ دجظردرا ف يبدمرا ٓت،دمر جست٫دمألا ت٢ ؟د

دددُغجت.دٞففدخؿبد الديؿتمعدزتَغدايدٖت٢قداصنىدراك٩ف٥د أند ٩فندرإلاؿئف٫دٖ دطا٪دٚيفدهللاتدزتا٤دألا٧فرندمُ َضّ ِ

دٞففدمخضسدؾبدت هد دأسد٧ف هدرافرؾ٘دأسد خٓ دمرخضفت دأل هد غىد٧قدش ه  درانؿبل دٞف١دراؼ تندمرإلا٩تنت را ٓغي 

داػ٧ىدزت دماختص ثدعؾفاهددمحمدٖاله اتدطا٪دراٗض ضد  دآ تلدرا٣غآندرا٨غي ت
َّ
ا َٖ د دم٢ض دم  دالدش ه ت ا٤د٧قدش ه 

دراهافرلدمراتؿال .

                                                           
120-James Jeans (1933), The Mysterious Universe, Cambridge University press, 23) P.14. 

 .79.ص مرجع سابق،(، 8518ٌمنى طرٌف ال ولً )-121
122

-Bill Gaede (2014), the scientific definition of time, Science, 343. Pp.128, 131. 

https://www.academia.edu/31535226/The_scientific 
123-Bernard Piettre (2012), Le temps : L'irréversibilité du temps, apparence ou réalité en physique ? 
Philopsis. P.04. https://philopsis.fr/wp-content/uploads/2012/10/temps-piettre.pdf 

 .158(، مرجع سابق، ص 1991دمحم علً الجندي )-124
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يِج اإلافاهيم إلى الخصافي وججاوز ثقافت الاخخالف.-3 ْسّيِ
َ
 الثقافاث املخخلفت، مً ح

رإلاٟفف،درالف تنلداا٩فنتدا د ن ٣قدئل درإلاٟفف،درإلاؿلخسدٖبفدرا ُفعدرإلاٗغأسدرإلاؿ سغتد قدرجهتعدٞ أفدا ت،دْففعددئن

درا  ٓل .ددد125رإلاؿلدل . دا ض   داي٠ٗد ؿأا  د ت دزتا٤ت دئاه دٖ ه د ؿإم٫ داا٩فنت
ً
دالض ضر

ً
هفعر

َ
د  َ ت ضَّ

َ
د٢ خلث

داؾؿتدافتٞ دراره دااؼ  دمر خافص درا٣ض س  دااؼ  درادأاٛلتدرإلاٟتجل  درإلال تٞيز ٣ل  د ٟتجلسفت دٖبف درالف ت ل  ث٣تٞ 

  ٗض،دٞلهدايدٞغن داافغمبد  در خ سل .دد126ألا ضيدراظيدايـداهد ضر  دامدجهت  تدميٗفصد ُغي٣ دصمعي دم٢ت ا ت

ل دااؼ  دمصمعر هدألا ض  . درإلاؿلدل تدجؼَّلدجظسدألاؾـدرإلاٗٞغ

د" درا٣ض س  دراف ض   دراث٣تٞ  دد127"تJainismo أس
َ
٩
َ
د  د٢ت ا دعال يف دٚم د٢هيفت دٖسغجت دمخضرلدنٛيفف د   دراؼ   ُفَن

ف د٢ضعفد نؿتندٖل درا ضزقدأسدن تٖ هدامد فاليهه.دجظرد اا  ؼئ تد تد  ٟلدٖ هدَتب٘د ؾ سغرعي تدٞلٗل٤دأسدٖٞغ

ٞ٘دٖ  ٣تصتد غػد غفدازغىدأسدراٗهفعدرافؾُىد ٘دراث٣تٞ درايهفص  دمراٗغبل تدث دأسدراٟاؿٟ دألامعبل در خض ث دمصر

د" دراظيدعاىداندهللادزا٤د٧قدGeulincxٖنهت د ايهت"ت دميسا٤درإلاغخا دراره ماافستد٨ٞغفدد. خٓ د  دراؼ  دِاُلِبلَضجتت

مبتا تلسدراؼ  درا٩فنلدراٗض ضد  دألاؾتَيفتدٟٞلدرا٨ٟغدرالف تنلدانبذدراؼ  د سا٤د٧قدألاقلت تدث د ا هسفتدالخ٣ًتتد

د.درا أؾيـداٛلتبدرا٣ضعفدٖل دن تٖ درإلاؿ ٣بق

ايدٖل دعجا دراؼ  تد ثقدؤلا ٩تد 128رٖ سضلدراٗض ضد  در خًتعرلدراؿت ٣ دٖل د ٟفف،دراؼ  در خُلدمراضمعيت

يفج تددمرإلات تدمراففبل دئل درابت اليندمرالف ت ليندمراف ضمؽدمرابفط يندٚم
ً
مرا٣بتئقدألازغىدأسدا غي٩تدرافؾُىتدئيتٞ 

خلثدرٖ بفمردراؼ  دٖل دا هدتٗت٢بدصمعيدم   تنـتدمي ٩فند  داٖستعد  ٨غعفد دضردا٩قد٧تئ دحسدأسدرا٩فنتد تد

تف.دميٗ بفدرا فرردؤلاؾف لدمرا فرردرايهفصيدرإلا ؿلخسدبك٩قدٖت،تداندراؼ  ديؿيفد هفعفدزُل دمأسد يندرإلافاضدمراٞف

ر  تسدنؿبهتدخلثد ضاد ٟٗقدر خا٤د فرؾُ دهللا.دم تكتع٥دألاص تندؤلا غرجلسل دأسد ٗ ٣ضتداندراؼ  درا٩فنلد ضاد ٘د

در خا٤.

دراؼ  ت ل٠درآفرجغدد129ئنداجسل  دخلثد  د ْف دا٣لتؾه. الٗاتدراٛغبلينديٗ سضمندٖسالتلد ل٩ت ل٨ل د فخضف

 خؿتبدألاقفغدمراؿ فرلتدث دراؿتٖتلدراغ ال دمراٟا٨ل تدمرإلال٩ت ل٨ل دمراؿتٖ دراظعي د ا هتدراؿتٖتلدراُبلٗل د

                                                           
125-Verónica Benavides González, Ibíd. P. 208. 
126-Ibíd. P. 210. 
127-XAVIER ZUBIRI (1976), Ibíd. P.15. 

   مرجع سابق.، الزمنوٌكٌبٌدٌا، -128
129

-Bert Hamminga, A Comparison of the Western and African Concepts of Time. P.01. 

www.eldrbarry.net/ug/afrtime.pdf 
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م تدصر،داندراف٢تد ت٫تدٞٗالهداند  ض٤ٞدبؿٖغ دثت   دالجسل٘.دٖل درا٣ُتعرلداند هقدأسد فرٖلضجتدد130دراغ٢سل .

٤دالضرم٫دػ  ل د ًبَف . ُبدالسل٘د غرخقدر خلتفتدٞم َغ َّ
ُ
 درملخضصفتدم 

الد فالضدافتد ثلقدد131 س٨  تدؤلاقتعفدٖل داندرإلاهُلختلدرارهدتكيفدئل دراؼ  دأسدراٟاؿٟ درالف ت ل درا٨فؾل٨ل ت

د" د ثق دراٛغبل  دراث٣تٞ  دأس درإلاهُلختل د بتقغف د"Temps ٣ت ق دام دراٟغنؿل  دأس "Time"د دام دؤلا  ايز   دأس "El 

Tiempo"د دام د ؾبت ل  دأس "Zeit دراٚغ دٖل  دألاإلات ل . دأس دألامعبلدد" درا٨ٟغ دٖل  درالف تنل داا فرر درا٣في درا أثيف   

ٗ داا ٗبيفدٖ دطا٪. دمنلتٚ هداهتد قدرؾ ٗساتد ٟتجل دُ َفؾَّ

ددعاى "Mumfordد  دد132"ت دج ت٥دراٗض ض دان د ق دمؤلا  تػ. دا٣لتؽدراغبذ دُيؿ سض، دراٛغبل  دراث٣تٞ  دأس دراؼ   ان

ألاؾب٤د  س٨ د  درا٣بٌدٖل دراضمصف"تدامدرإلاثقدرايهفصيدد٧تإلاثقدألا غي٩لد"راُتئغد133ألا ثت٫درارهدتٗبفدٖ د٢لس هت

 Edwardميسلقدألاشختمدأسدراٗتا دراٛغبلدخؿبد"د"زؿتع ٪داؿتٖ دأسدام٫درانهتعتد  ٗا٪د فخ٣فتدَفر٫درالف،".

Hallدألا غي٨ليند نه تدئل درا ٨ٟيفد
ً
أسدراف٢تد٦ص ه دثت تتدالد س٨ درافغمبد  هتدٞففدالؼ دصرئ در خًفعتد"دزتن 

درإلاؿ ٣بال د ث داندرا ٟؿيفدرإلاتصيدااؼ  دأسدخغ٦ هدر خُل تدؾتج دأسدتٗؼيؼدرا ٓغف د٦ست قدراففر دراظيد ت ٟؿه.

تديٗ ٣ضمند ا ٩ت ل دراؿلُغفدٖل درإلاؿ ٣بقتد تد
ً
دٞتأل غي٨لفندَ ثف اا فالهدراؼ نهدأسد ٗٓ د اضرندراٗتا دراٛغبل.

.د ضٞ٘دألاشختمدئل دألازظد ت جضرم٫دراؼ  ل دٖل د دسقدر ِجد دّضِ

َؼْلدٖل درإلاتض هتد٧فندزد134رإلا٣تعب دراهي ل د غىدراؼ  دطرتلدمنؿبهدم غن.
َّ
فتدااث٣تٞ درا٩ف ٟفقلفؾل درارهدَع٦ ًٖف

٧ف ٟفقلفؽدٖتفدُخغمًبتد ضجفعلدٞيهتدألازف١تدالٗا هد غ٦ؼدأسدرَغمخت هدٖل دُؾُبقدئنفحدرملج س٘تد  دزف٫د

دال د سفط داللض. دٖل  در خهف٫ دبٛل  درإلاتض ه دئل  دأسدرا ٓغ د ثلا هت درإلاؿ ٣بقد س ا٠دٖ  د دف دراهي ين د ٓغف ٗق

دأسدرإلاضندرا٨بفىتدصٞ٘د  ؼ د٦بيفد نه دئل درا ف٦يزدٖل دراؼ  دمرا فالهد
ً
تن 

َ
رإلا ٓفعدراٛغبل.دئالداندتٛيفدر خلتفتدز

َؿتدافتدرا٩ف ٟفقلفؾل .د.رإلاؿ ٣بلس ؾَّ
َ
َ درارهدا ِ دٞيه تد ًٟافندرا٣ِلَّ دا٨ دالد ؼر٫دراٗض ضد  د٦بتعدراّؿِ

 اخلاثمة

هد٢ضدرز ٟىتدمبغػدصم هدرإلاٟفف،درإلا  تنـتدصمندرا ًٟلقد   ندجظسدراضعرؾ داْفغدا تتداند ٟفف،دراؼ  درادُسَفالَّ

درا٨ٟغدراٛغبلد دمالفصدراؼ  دأس ضر دٚم دصمندٚيفجت. دجفدالفجغدتؿاؿافتتداِفاْلَفٍ  دمإ ست ايـدا  ٓل دألاخضررد٣ِٞت

                                                           
130

-Gérard Debionne (1999), Le Temps, Club D’Astronomie Quasar 95. P.07. 

www.astrosurf.com/quasar95/exposes/temps.pdf 
131

-Lloyd G.D.R (1972), Le temps dans la pensée grecque, Paris, 25 Octobre. P.02. 
132-“The early bird catches the worm” (the United States), “Never put off to tomorrow what you can 
do today” (England), “Lose an hour in the morning, chasing it all day long” (Jewish culture). 
 
134-Mengyu Li (2008), Ibid. P.66. 
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داه تٖ د دألاؾبتب دزا٤ داجسل  داي دبٗضجتر د ت دخضمر دئل  دصٞٗت د٢بقت د   دُماِلَضْل دؾببل  دا ف يبتل
ً
مرؾ  ت  

د  د د  ٩فن دما ه
ً
تَن 

َ
دز دٞيهتت درا د٨  د س٨  د هفعرلدطج ل  دراؼ  د  غص دالب يز درٖ بف ؾي تعيفجتلد ؿ ٣بال .

 تد٧ت ِتدٞغاىداندراؼ  د ت جدٖ دنكتٍدرابكغتدمُحَهْل٩ُِقد  تعبه تد تديؿسذداف د ت ٓلسهدمراٗيلد"آ تل"د   تال .دا

ٞله.دما٦ضدٖل د ٟفف،درا ٛليفدرإلاغ بِد تاٗف٢تلدراؿببل تدم٦ظردصمعدرا٣ٗقدأسد  ت دجل٩قدراؼ  تد٨ٖـدراظ  دعامرد

َودجت ضالغتداند  دزهتئو
ُ
ا
َ
راؼ  دجفدراظجتبدئل درإلاؿ ٣بقتدألندؾف ددا هدُ ْدَ َ ٌؼدصرزاه.د  دالف دازغىدز

راؼ  د ضٞ٘در جسل٘د دفدألا ت،.د٨ٖـدراث٣تٞ دراٗغبل درارهد  ٛنىد تإلاتض هتدمتٗ ٣ضد ا ٩ت ل درؾ فالتٖهدُ ٩تً دٖل د

دمرإلا٩تند دراؼ   د ين درإلا بتص٫ د ؾ ٣ف٫ دإلاٟفف، ـَ ؾَّ
َ
دما دراؼ  ت دٖ  درإلاُا٤ دراُتب٘ دالنٕز در نك ت   دالت  ف٫. ألَا

 تدمرا زر  د لنهت.دمبغػد ٟفف،درا فرنقدعبتعسدألابٗتصتدايد   ٗتصدٖ د ٟفف هدر خُلدمألا ض  درارهدعر٣ٞ هتدمراًٟت

رارهدتٗنهداند٧قدش ه د فالفصدئل دألا ضتد ٘درؾ دتا دئ ٩ت ل درا ٛليفدٞله.د قدئ هدخؿبدر نك ت  تد  ت٫دبٗلضدٖ د

ٍٓ د س اٟ داا ف يبدراؼ نهتدم دض ضدر جبف  دم ٣للضدر خغيتل.دم ٘درانؿبل تدٚضردراظج دراب
ُ
كغيديؿ ُل٘دئصعر٥د 

َضدعر نكنبترتدٖل داندراؼ  دايـداهدر  تسد ٗيند دفدألا ت،تدامد غ يبدامَخْضدصمند ؿتعرلدازغى.
َّ
دألامافيتل.دما٦

درإلاغؾف  د(Hamminga, p. 01)درٖ بفدراٛغبلفندراؼ  ت ٖل دَ ْضَع د فالفصدٖل دراُغي٤تدد  سٖف د  در خٍُف

ديكٗغمند أ هد د٦ست . در خٍُف فند تاًبِدػ  د  تمػج دافظس دميٗ ٣ضمنداجه ديٗٞغ دثت   ت مي٣فصمندٞلهدبؿٖغ 

دراث٣تٞ دألامعبل  دٞتاؼ  دأس دمُ ْؿَ ٣َْبق. دمج ت٥دَ ٍتىدمَختِيٍغ يؿيفد ت  ٓت،تد َغي٤د ؿ ٣ل تدم ؿ سغدئل دألا ضت

تلدرإلاؿ ٣بال 
َّ
دٖل ددماندرملخُ درا ف٦يز دمبتا تلست درا ٣تٍدراؿت ٣ . دتسخبدبهت دراره دراٗتص    ٣ فبد  ٟـدراؿٖغ 

ف د  در ختيغد دفدرإلاتض ه. د٨ٖـدألاٞتع٢ تدخلثد  ض٤ٞدراؼ  دأسدٖٞغ درإلاؿ ٣بق. دجفد  ف٢٘دأس دم ت در ختيغت

ُتلدٖتَٟل د ثقتد"ٖ ض تدماضلتدٖ ض تد ؼمالتتدٖ ض تد٧د دت تدج ت٥دخغب...".م غ ٨ؼدراٗف تلدراؼ  ل دٖل دَ دَّ

دراؼ  د دمان د تإلاؿ ٣بق. دافت دقأن دمال دراظر٦غفت دأس درإلاسيزف دمألا ت٦  دألاخضرر د   دؾاؿا  دٖ  دٖبتعف دجف ٞتإلاتض ه

لٟف دإلاهُلختلدج ت٥د"٢بق"دم"بٗض"... ْغُصدراكٟفيدااستض هتدم ْف دٖ ضج تدجفدراؿَّ

تدأسد٦ ت تلدراٟفؾٟ دمرإلا٨ٟغي تدم تد غ٧فسد
َّ
 ا

َ
ا تدراؼ  دأسدراث٣تٞ دراٗغبل دؤلاؾف ل تد٣ٞضدر٦تس ىداجسل د تاٛ د 

دراٗغبتدآِزَغد ِٝ ْغ
ُٖ دا هدٚضردأسد

َّ
ت جتدالفر بهتدراٛت ً .دئال تد نل دجظسدرآتجغفدمالؼئلتتهتتدٖم

َ
٨
َّ
  دٚؼرعفدئ  ت تد٨ٞ

درا ف٦يزدٖل د تد فافنداهد ج ست،تدم٧أ هدقأندال دٞٛضر د تإلاٟفف،دراضرئغيدااؼ  .
ْ
ِغٍ ْٟ ُػسدرٖ ٣تصج درإلاُ ديٗ يه تدُيّٗؼِ

ب دأسدرخ ف٫در ختيغتدا تد فاللهدرإلاؿ ٣بقدمن تٖ هتد٩ٞأ هديغبد  در خلت٫تد رإلاتض هدما  تصستدا٦ثفد  دراٚغ

 ماؾُفعفد  ٗؿغدجًسفت.
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 المعاهاة بني الهوى واإلحصاس

 دراشة في شيمياء األهواء المقارنة
 1. العربي قوديلد. أ.                                                                                                                                                                                                                              

 
  ملخص 

دزاطت طُمُاثُت ملازهت لهملحن ؤدبُحن مخخلفي الشلافت مً مىكىز طُمُاء ألاهىاء؛ ذلً ؤهىا  -في ملالىا -هلترح

هسوم الىشف نً ؾبُهت ألاهىاء وألاخاطِع فيهما مً مىؿلم طُمُاء ألاهىاء ومفهىم وخدة ؤلاوظان واليىن. 

لظ والىالب" لىجُب مدفىف وخياًت "واهدًد" ومً هرا اإلاىؿلم، اخترها ملازبت جُمت اإلاهاهاة في زواًت "ال

(Candide( لفىلخحر )Voltaire لىىشف نً ؤؾىاز الاجطاٌ والاهفطاٌ في بهخاج اإلاالفحن وفي جلليهما وفم طحروزة ،)

جىؿلم مً ممىىاث الهىي )كُمت مهاهاة(، مسوزا بخدُِىه )الحب والىساهُت(، وضىال بلى جدلله )الىُفُاث 

 ُت(.والباجُماث الشلاف

 الشلافت. -اإلالازهت -طُمُاء ألاهىاء -: اإلاهاهاةالكلمات المفتاحية

 

Abstract 

We suggest in this article a comparative semiotic study for two literary works with different 

culture from the view of passionate semiotic ; thus , we reveal of the natural passions and 

emotions from semiotic passions and the concept of human and universe unity. From this 

point, we choose the theme of suffering in the novel of « The Thief and the Dogs » by Najib 

Mahfud and « Candide » by Voltaire, to reveal the connection and separation in the 

production of the two novels and received according to a process which is : fancy 

passion (value suffering), then actualizing passion (love and hatered), then realizing passion 

(cultural manners and pathemes). 

Keywords : Suffering- passionate semiotics- comparison- culture. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 المغرب.-بين مالل -المركز اجلهوي لمهى الرتبية والتكويى ،أشتاذ التعليم العالي مصاعد 
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 مقدمت:

خاشث طُمُاء ألاهىاء مياها مهخبرا في الدزاطاث الىلدًت اإلاهاضسة، وما جصاٌ هرلً، بفػل احظام مىغىم 

اشخًالها الري ٌشمل اليىن بإهمله بانخبازه مجمىنت مً الهالماث الدالت، وهرا بخىاجس الدزاطاث الساطمت لخىىم 

هما ؤن مىغىناث ألاهىاء وألاخاطِع والاهفهاالث البِشلافُت ؤضحذ مجاال خطبا للبدث  .اشخًالهامىهج 

وفي هرا ؤلاؾاز، هلترح دزاطت طُمُاثُت ملازهت لهملحن ؤدبُحن  .الهلمي نامت وللبدث ألادبي الىلدي بخاضت

ً مىؿلم طُمُاء ألاهىاء ومفهىم مخخلفي الشلافت؛ ذلً ؤهىا هسوم الىشف نً ؾبُهت ألاهىاء وألاخاطِع فيهما م

وخدة ؤلاوظان واليىن. فاإلوظان واخد ٌهِش بخظاض الحب والىساهُت ويحرها مهما واهذ زلافخه، يحر ؤن 

الخلؿُو الشلافي ليل فسد ًدٌى الفاثؼ الىُفي ؤو فسؽ ؤلاخظاض بالحب ؤو بالىساهُت بلى وحه مً ؤوحه اإلاهاهاة 

ىه الىفس ي والهػى  ي، بِىما ًبلي الانخداٌ الشلافي خدودا ليل بخظاض بددود الشلافت الحاغىت اليامىت في جيٍى

ًبدو ؤن مىغىم الىخدة والاخخالف الشلافُحن كد مأل الدهُا وشًل الىاض في قل الهىإلات وخىاز الشلافاث في  له.

ا.  قل دزاطاث زلافُت خىلذ هكسجىا بلى مفهىم الشلافت حرٍز

ره الىزكت البدشُت في ؤن اخخالف الدزاطت الىلدًت للمالفاث ألادبُت اإلاىخمُت وفم هرا الخطىز، جخددد بشيالُت ه

بلى الشلافت الهسبُت )اإلاًسبُت( واإلاالفاث ألادبُت اإلاىخمُت بلى الشلافت الًسبُت )الفسوظُت( ًجب ؤن ال ًيىن نلى 

مشترن مهما اخخلفذ مظخىي اإلامىىاث والخدُِىاث، بل نلى مظخىي الخدللاث فلـ. ذلً ؤن الحع ؤلاوظاوي 

ذ الىظ وفم هُفُاث وباجُماث مخطىضت جفىً بىِخه الكاهسة  اللًت والشلافت، بِىما جخددد مالمذ حشٍس

واإلاػمسة. وبرلً، هفترع ؤن وخدة اإلامىً وحهدد املححن واخخالفه زاحو بلى ؾبُهت الشلافت هفظها بانخبازها 

لُامص. ونلُه جخخلف الخدللاث زلافت الحُاة الُىمُت لجمهىز الىاض، ال لىخب املجخ مىهد ٍو مو هما خدده ٍز

الىشحرة للشلافت الُىمُت فلـ، بِىما جبلى الخدُِىاث مدشابهت، والخدللاث مىخدة. ومً هرا اإلاىؿلم، طِشيل 

اإلاىهج الظُمُاجي آلُت جدلُل اإلاخىحن مً خُث ما ًمشله اججاهها اإلاىطىم بظُمُاء ألاهىاء، مو فخذ اإلاىهج نلى 

 اإلالازهت وما حظخلصمه مً جسهُب وإكامت الخمفطالث بحن الشىاثُاث.  ؾبُهت

ومً هرا اإلاىؿلم، اخترها ملازبت جُمت اإلاهاهاة في زواًت "اللظ والىالب" لىجُب مدفىف وخياًت "واهدًد" 

(Candide( لفىلخحر )Voltaireلىىشف نً ؤؾىاز الاجطاٌ والاهفطاٌ في بهخاج اإلاالفحن وفي جلليهما، م ،) ٌخال ً

الخدُحن والخدلم الري اجخرجه اإلاهاهاة هىمىذج للممىىاث ؤلاوظاهُت. ونلُه جخخر دزاطدىا جىحها مىؿلُا وفم 

 حاوز واتآحي:امل يمظاز جىلُدي زالس

 ممىىاث الهىي  ..اإلاهاهاة هدع مشترن

ت ت هىٍو  جدُحن الهىي  ..الحب والىساهُت جىجٍس

 جدلم الهىي   ..جُماث الحب والىساهُت اخخالف في الىُفُاث والبا
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I. ممكناث الهوى  ..املعاناة لحس مشترك 

ًخإطع نلى وىنها هىي بوظاهُا ومؿللا مً خُث اإلاىؿلم. بنها هىي ليىنها  بن ؾسح جُمت اإلاهاهاة مً مىكىز هَىِوّيِ 

يحر خاغهت للخهدًل وللخدخل وللخدُحن، وهي بوظاهُت ليىنها خاغسة وميسجمت داخلُا نىد ول بوظان هُفما 

ػىزها واهذ زلافخه ولًخه واهخمائه ويحر ذلً، وهي مؿللت ألنها بدون مالمذ ووحىدها ألاٌو وحىد باللىة، وخ

 اإلالمىض مسجبـ باإلميان والًُاب. بهه خػىز في يُاب طدًمي.

وإذا واهذ جُمت اإلاهاهاة هىي حشترن فُه ول الشلافاث، فةنها جخػو إلاىؿم الانخداٌ الري ًدىلها بلى بخظاض 

ىً فسدي ؤو مجمىعي، وإلى شهىز مددد الطفاث البُىلىحُت والىفظُت والظلىهُت. فالحاالث ؤلاوظاهُت واخدة ل

. ولهرا الاهخلاٌ ما ًبرزه في الظُمُاثُاث اإلاىؿلُت وفي طُمُاء ألاهىاء بخاضت، مً خُث 2الخهبحر ننها مخىىم

ا مً خالٌ ملىماث اإلاالفحن، ووضىال بلى شهىز  ت، مسوزا بإخاطِع مدُىت لًٍى الاهخلاٌ مً ممىىاث هىٍو

جب واللازت نلى خد طىاء. فاإلاهاهاة خالت مخدلم جاشس نلُه مهؿُاث الشلافت التي ًيخمي بليها ول مً اليا

ت جدبلىز هيظم داللي شامل، زم جدحن هىمىذج طلىوي وفم حظىِىاث فسنُت، لخخدلم هلحكاث ججٍل في  خػاٍز

 .3طلىواث فسدًت مصخطت

يخهي باملحافل النهاثُت، هىؿلم م ً بىاء نلى هرا الخطىز الىكسي اإلااطع إلاظاز جىلُدي ًبدؤ بالىمىذج الخىلُدي ٍو

انخباز اإلاهاهاة هىي مشتروا في الهملحن ألادبُحن. بهه الهىي املحسن ألخدار اإلاالفحن مها في مظاز بؿليهما الشؿازي 

الباخث نً خالص مً هرا الهىي، وفي زهان واجبي الهملحن اإلادافهحن نً ؤؾسوخت مخطىضت. ومادامذ اإلاهاهاة 

هاهاة مً الحب، ؤو مهاهاة مً الىاكو الشلافي، ؤو مهاهاة مً طدًما مً الاخخماالث )الحع ألادوى( التي كد جيىن م

الىكام الاحخماعي، ؤو يحرها مً ؤشياٌ اإلاهاهاة )الاطتهىاء( التي جىىحد نلى مظخىي ألاخاطِع الىفظُت في ألاكىاٌ 

وألافهاٌ )الىُفُاث(، وجخجظد نلى مظخىي بفساشاث هسمىهُت، ؤو نلى مظخىي خسواث حظدًت ؤو بشازاث ؤو 

بًماءاث ؤو ؾاكت مىبهشت ؤو مظخلَبلت )باجُماث(، مادامذ اإلاهاهاة هرلً فةنها بداحت بلى ججٍل زلافي "فالخدللاث 

دي الهام( جخمحز  اإلاخىىنت لللُم هي الخاللت للخطىضُت الشلافُت. فةذا واهذ اللُم في مظخىاها املحاًث )الخجٍس

ىا خاص ٌظهم في باليىهُت والهمىمُت، فةن وحىدها غمً وكاجو الىحىد  الفهلي ؤلاوظاوي هى الري ًمىدها جلٍى

 .4بىاء ما ٌظمى بالشلافت"

ذا ؾابو ال وام ٌظهم في  5حهخبر اإلاهاهاة، بذن، اخخماال مً اخخماالث الخىاحد في اإلاالفحن بانخبازها خظا مشتروا

ً الشلافاث وؤلاًدًىلىحُاث نبر مظاز جىلُدي، هما ؤن طُاكاث بميانها جسجبـ  خي لىخابت جيٍى بالكسف الخاٍز

ً زلافُحن جىلُدًحن. بن الفاثؼ الىُفي لحع اإلاهاهاة التي وظخلص ي باجُماتها  اإلاالفحن، فىيىن برلً ؤمام مظاٍز

                                                           
 .13، 2007، ًىاًس/ مازض، 35، املجلد 3طهُد بىىساد، "الظُمُاثُاث: اليشإة واإلاىغىم"، الهدد  - 2
 .19، ص 1996طُمُاثُاث لإلدًىلىحُا، داز ألامان، السباؽ، طهُد بىىساد، الىظ الظسدي: هدى  - 3
 .55هفظه، ص  - 4
، الدزاطاث الشلافُت: همىذحان، جس: بشحر الظباعي، مجلت ؤلف، ندد  - 5  .70، ص 2012، 32طدُىازث هٌى
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في مالفحن مخخلفي الشلافت، لِع "طىي ضًُت مفترغت ال ًخددد مػمىنها بال غمً الخلؿُهاث الشلافُت 

خي بكسوف 6ذان" املخطىضت التي ًخدلم داخلها هرا الهىي ؤو ؛ ذلً ؤن خياًت "واهدًد" ًسجبـ طُاكها الخاٍز

ت مخطىضت. دًيُا؛ اشخد الطسام بحن اإلاراهب الدًيُت )الِظىنُىن  ىن...(،  –نلدًت وطُاطُت وفىٍس اللدٍز

ع السابو  وجىالذ خىادر كخل ألاطس ألبىائها بظبب حًُحر اإلارهب الهلدي. طُاطُا؛ جلىث اإلالىُت اإلاؿللت للَى

ا؛ اهدشس الفىس الدًيازحي املحفص نلى الشً واطخهماٌ اإلاىؿم. نشس   واإلاظخِمدة إلاشسونُتها مً الىىِظت. فىٍس

ا؛ اهدشس اإلاد  ت وطُاطُت مخطىضت هرلً. فىٍس ؤما زواًت "اللظ والىالب"، فلد ازجبؿذ بظُاكاث فىٍس

ت الاحخمانُت ويحرها مً اللُم التي الاشتراوي في ندًد الدٌو الهسبُت ومنها مطس ضادخا بلُم اإلاظاواة والهدال

جالشذ بهد جلدًمها وىنىد. طُاطُا؛ كُام الػباؽ ألاخساز بشىزة غد اإلالىُت وإكامت هكام حمهىزي ًترؤطه 

الهظىس. ونلُه ال ًمىىىا جددًد هىي اإلاهاهاة وما ًىلده مً ؤخاطِع نىد طهُد مهسان وواهدًد بال بةدزان 

 . 7لهالم الري جخدسن فُه ألاها"وظلي؛ ؤي بدزان ألاها وإدزان ا

خُت والشلافُت والاحخمانُت، يحر ؤن ول ذلً الاخخالف ال  ًبدو ؤن الحياًت والسواًت مخخلفخان في طُاكاتهما الخاٍز

ت ما بمً ٌظمى آلاخس مهما واهذ  ت اليلُت، خُث "ال ًمىىىا بهياز ما ًجمو هٍى ٌهني يُاب الحع اإلاشترن ؤو الهٍى

. ذلً الاشتران الري لم ًىدظبه 8فهىان ؤهداف مشترهت لها ؾابو بوظاوي مشترن فيها حمُها"دزحاث الاخخالف، 

بؿال اإلاالفحن )واهدًد ومهسان(، بل وحد مههما، بطفتهما ناملحن خاملحن لحع مشترن ؤو داللت ؤضىلُت جالشم 

طظت إلافهىمىا خٌى وخدة هُىىهت الصخىص. وجبها لرلً، فةذا وان الحدًث نً اإلاهاهاة هىمىذج لليلُاث اإلاا 

. زلافت 9ؤلاوظان ووخدة اليىن فةن مػامحن الهملحن ؤلابدانُحن ال ًدزوان بال بانخبازهما هخاج زلافت مخطىضت

مخطىضت بالػىزة؛ ألن حظىحن الخُاٌ ؤلابداعي في الهملحن ًمس نبر اللًت، جلً اللًت الحاملت لسمىش ونالماث 

ألنها ولدث في ذلً اليظم وال ًمىنها الفيان مىه. ونلُه ًيىن الدظىحن وؤًلىهاث جدٌ في وظم زلافي مخطىص، 

؛ حظىحن في جمشل الىاكو داخل اللًت/ الشلافت زم الخهبحر بىعي ؤو بًحر وعي نً ؤوظاق  مصدوحا؛ الدظىحن ألاٌو

ا وإبدانُا ضىزة الشالشاهُت لخفسش الىظ ألاد ٍس بي هشاهُاهُت الشلافت التي حشسبتها اللًت وإوالهُت حهىع جلٍس

تهما التي جخدلم هىُفُاث وباجُماث هىنُت، والدظىحن  مصخطت لهىي زلافي في جمكهسي الحب والىساهُت وفم جىجٍس

 الشاوي؛ حظىحن في فً شفسة اللًت/ الشلافت ؤزىاء الخللي. 

 

 

                                                           
ماض وحان فىهخيي، طُمُاثُاث ألاهىاء -6 ب: طهُد بىىساد، ، جس -مً خاالث ألاشُاء بلى خاالث الىفع -ؤلجحرداض. ج. يٍس حمت وجلدًم وحهٍس

 .9، ص 2010، 1داز الىخاب الجدًد اإلاخددة، بحروث، ؽ
ل: اإلاسهص الشلافي الهسبي، الداز البُػاء، ؽ  - 7  .72، ص 2005، 1طهُد بىىساد، الظُمُاثُاث والخإٍو
ت وهلؼ فىسة ألاضل"، نالم الفىس، ندد - 8 ت الهٍى  .294، ص 2007ًىلُىش طبخمبر، ، 36، مجلد 1نالء نبد الهادي، "شهٍس
 .8، ص 2000، 14طهُد بىىساد، "اإلاطؿلح الظُمُاجي"، مجلت نالماث، ندد  - 9
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II. جحيين الهوى  ..الحب والكراهيت جوجريت هوويت 

ا ؤو جدُِىه في ؤلاخظاض بالىساهُت وبالحب في وفي مظاز اهخلاٌ هىي اإلاهاهاة بلى ؤخاطِع،  هلفي جمكهسه لًٍى

اإلاالف الًسبي، وفي ؤلاخظاض بالىساهُت والحب باليظبت للمالف الهسبي هرلً. فيل "بزباث هى هفي في الىكذ 

 ، فدب الش يء هساهُت لىلُػه.. خب الىفاء هساهُت للخُاهت. ًكهس10ذاجه، وول اهخلاء هى بالػسوزة بكطاء ؤًػا"

ؤن هخخُل شواج واهدًد  -بهد ول اليىازر التي مسث–بخظاض الحب في كٌى طازد "واهدًد": "وان ؾبُهُا 

ت مو الفُلظىف باهيلىض والفُلظىف مازجان والَحِرز واوامبى والعجىش "  11بمدبىبخه والهِش طٍى

 بن الحب هىا ًخىج بالصواج الري ًدظم باتآحي:

ت- صة فؿٍس  .الصواج يٍس

 .بحن الؿسفحن الصواج جىلُف-

 .الصواج مدطلت ججسبت احخمانُت-

. بِىما ًكهس ؤلاخظاض بالىساهُت 12وهرا ما حاء نلى لظان واهدًد: بما ؤوي وحدجً ؤطخؿُو بًجاد هُيُيىهد"

مىحها هدى ألافياز ؤهثر مىه هدى ألافساد. ومً الباجُماث الدالت نلى ذلً ما هجده في زد واهدًد الخالي: "ًبهد نىا 

. بن الىساهُت هىا مىحهت بلى ؤدواز باجُمُت مً خالٌ باجُماث اإلالل 13الزت مظاوت: اإلالل وؤلازم والحاحت"الهمل ز

 .وؤلازم والحاحت، وهي هساهُت للهادة وللفهل وللظلىن

بن خب الصخىص وهساهُت ألافياز جدُحن لهىي اإلاهاهاة بانخبازها ذاث وحهحن )خب/ هساهُت(، وكد جلبع هرا 

نالكاث الصخىص ببهػها ونالكتها باللُم فُما ٌهخبر جسطِبا )(، ؤي "ما ًترطب في الىظ مً  الخدُحن مظاز

م الجدٌ اإلاظخمس مو الخؿاباث ألاخسي..." . للد جسطبذ الشلافت الًسبُت 14زلافاث وؤفياز جسازُت، نً ؾٍس

، بِىما اججهذ نالكاث اإلاظُدُت في زىاًا الحياًت التي حشيلذ نالكاث شخىضها الخؿابُت نً الحب والاهجراب

 ؤخاطُِع خب وهساهُت جدحن مهاهاة البؿل في شبه جمازل مو 
َ
الىساهُت والىفىز بلى ألافياز املجسدة، لخهم الحياًت

 مهاهاة اإلاظُذ الداعي بلى الحب والظالم واملحرز مً الىساهُت والحسب واإلالل وؤلازم والحاحت.

 حشحر بليها ألاكىاٌ الخالُت: ؤما الحب في "اللظ والىالب" فمدُىاجه مخخلفت

 .15"وطىاء بذ خؿسث في الىفع بهجاب ننها الحس والًباز والبًػاء والىدز" -

 .16"طخجدًىني نىد وندي، طنهسب ووهِش مها بلى ألابد" -

                                                           
10 .20هفظه، ص  -  
11-

 Voltaire, Candide, Série classique, éd: Les éditions maghrébines, Casablanca, 2009, p113. 
12-

 Le Conte, P72. 
13-

 Le Conte, p116. 

، ص 2010الداز الهسبُت للهلىم هاشسون، الجصاثس، ،الاخخالف الفخاح ؤخمد ًىطف، لظاهُاث الخؿاب وؤوظاق الشلافت، ميشىزاثنبد  - 14

65. 
 .                                        8د.ث، ص  هجُب مدفىف، اللظ والىالب، مىخبت مطس، الفجالت، 15-15
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ًىشف الاطدشهاد ألاٌو خاالث هفع )البًػاء والىدز( ججظدث في فػاء ألاخدار املحُل نً خاالث ؤشُاء 

بهه جمازل بحن الباجُماث املحُىت لهىي الحب. وما اطخدػاز خاالث ألاشُاء واوهياض لحاالث  )الحس والًباز(.

الىفع بال اهىخاب جدىمذ فُه زلافت الظازد وطُاكه الجًسافي الري ًىثر فُه الػُم مً شدة الحس وهثرة الًباز. 

ا جخدىم فُه الشلافت دون وعي"  .17وبرلً جسحمذ الباجُماث "وظلا فىٍس

باجُماث هرا الاطدشهاد نلى خاالث خؿابُت للحب ال كامىطُت؛ بهه حهاكد وفساز مً نالم الالخب وخُاة جدٌ 

حشخًل اإلاُياهحزماث الخؿابُت في جدُحن خب حهاكدي ًىفله الىند الري ال ًخلف نىد  .للىفع وؤبدي يحر مددود

ن اللًت التي غمذ ولمت الىند هى السحل في زلافت نسبُت بطالمُت جدشسب كُمت الفدىلت هداغً لها. بن طج

. ونلُه ًخلىي الحب بلىة 18اإلاهبر ال الظازد، بذ "لظىا هدً الرًً ًخيلمىن اللًاث بل اللًاث هي التي جيلمىا"

كُمت الىند في زلافت الظازد. وزم ًدحن الحب وفم زىاثُتي الهسب والاطخلساز، والهِش والاهفطاٌ. فالهسب اجطاٌ 

قل طُاق طهُد مهسان وهىز همىبىذًً في مجخمو ًلظم وغهُاث الحب بدظب قسوفه  والاطخلساز اهفطاٌ في

 وقسوف ؤؾسافه ومىاغهاث ماطظت املجخمو، وجلً ؤؾسوخت فسنُت جطب في ؤؾسوخت السواًت الدانُت بلى الخًُحر.

 ىله:فُما حشيل ؤلاخظاض بالىساهُت قاهسا مً خالٌ اإلاىىلىج الري حسي في ذهً طهُد مهسان، هما في ك

ت، حشت نفىت ال ًىازيها جساب" -  .19"هرا هى "زئوف نلىان": الحلُلت الهاٍز

 .الىساهُت في الاطدشهاد لها زاثدت ومكهس بطسي واحخماعي؛ هساهُت للهسي، وهساهُت للخهفً، وهساهُت للفػُدت

. 20وكد اهخللذ هره الحاالث نبر مظاز جىلُدي إلهخاج الداللت بشيل ٌظمذ لها بالخدٌى بلى شيل كابل لإلدزان

وبرلً ًخدلم ؤلادزان بشيل خس ي، وفي ضىزة جلىم نلى الدشبُه الىلي واإلاخهدد، فؿبُهخه الهسي ووغهُخه 

 ...(. وفي مىؾً آخس هجد: -حشت -الاهبؿاح وشيله الفػُدت. هما ؤهه مخهدد ألاوحه والحاالث )خلُلت

 .21"جلً اإلاسؤة الىابخت في ؾُىت هدىت اطمها الخُاهت )...( ؤشهد ؤوي ؤهسهً" -

س هىز بالىبخت الىدىت التي جخًري نلى الخُاهت، وباإلالابل  للد شيل الخمشُل الظسدي إلخظاض الىساهُت في جطٍى

ً وىنها هساهُت لصخطُت هىز. بنها هساهُت الىغو جىلد نىد الظازد بخظاض الىساهُت. هساهُت للخُاهت ؤهثر م

اث.  الهام طُاطُا وزلافُا ويحرها مً اإلاظخٍى

بن هرا اإلاهؿى هى ما ًىشف نً وىنهما هخاج فانلُت الاطتهىاء التي ٌظخلؿبها الطالح )الحب( والؿالح 

ت حظعى بلى مأٌ الخًُحر والخخلظ مً اإلاهاهاة. وإذا  واهذ زىاثُت الطالح والؿالح )الىساهُت( بانخبازهما جىجٍس

                                                                                                                                                                                     
 .113هفظه، ص  16-
 .62نبد الفخاح ؤخمد ًىطف، مسحو طابم، ص  - 17
 .402، ص 2005، 1امبحرجى اًيى، الظُمُاثُاث وفلظفت اللًت، جسحمت: ؤخمد الطمعي، اإلاىكمت الهسبُت للترحمت، بحروث، ؽ  - 18
 .37هفظه، ص  19-
ولُت آلاداب والهلىم مىالي بطمانُل، ، ميشىزاث 1طهُد بىىساد، شخطُاث الىظ الظسدي: البىاء الشلافي، طلظلت دزاطاث وؤبدار - 20

 .66، ص 1994مىىاض، 
 .8هفظه، ص  21-
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طابلت نً الهىامل الاحخمانُت، فةنها ؤزىاء الخدُحن جخخر اججاهاث زلافُت مخخلفت ومخىىنت. بن جدُحن اإلاهاهاة في 

  .اإلاالفحن ًخدحن بةزباث الحب وهفُه في آلان ذاجه

الباخشحن نً الفىش بالحب للد مشل ؤلاخظاض بالحب مكهسا مً مكاهس اإلاهاهاة في اإلاالف الًسبي املحمل بلطظ 

ػؿلو فيها بخدلُم مهماث ندًدة ؤو مهمت ما. ًلسبىا هرا  بهد احخُاش امخداهاث ندًدة ًالقي فيها املحب اإلاشاق ٍو

ت والجاهب الخُماحي الري ًدُل نلى كُم نطس ألاهىاز التي ًمشلها الظازد  الخطىز مً ؾبُهت الىخابت الؿىباٍو

بنها كُم هبُلت جخؿلب اإلاهاهاة والخطحُت هرلً مً ؤحل جدللها. ولهل مً ؤبسش بشيل بًجابي في هرا الحياًت. 

كُمت الحب التي ؤشس الظازد  -في يالب ألاخُان -اللُم التي هلفيها خاغسة في اإلاالف بشيل مباشس ؤو يحر مباشس

اث نليها بالخلف؛ خُث بظـ نالكت خب بحن البؿل وهُيُيىهد. وكد واهذ هره اللُمت كىة فانلت  خسهذ مجٍس

ألاخدار وخفصث واهدًد لالهخلاٌ مً ميان بلى آخس، بل والخطحُت باإللدوزادو مً ؤحل الهشىز نلى هُيُيىهد. بهه 

ت هدفها الخخلظ  ًكهس والحب الحلُلي الري ًلىم نلى الفػُلت والخطحُت هما ًكهس مدُىا، وهي فانلُت جىجحًر

 مً اإلاهاهاة الفسدًت والجمانُت. 

هل واهدًد شلُا في بدشه نً الحب في قل وطـ مىدل، وال ًمىىه الكفس به بال بخًُحر الىاكو بن ذلً ما ح

وإنالء شإن ؤلازادة ؤلاوظاهُت. وفي ؤلاؾاز هفظه، مشل ؤلاخظاض بالىساهُت ججلُا مً ججلُاث ذاث حهاوي مً 

لفئاث التي خٌى وغهُت احخمانُت؛ بؿش زحل الدًً وزحل الظُاطت وزحل الفىس والفلظفت ويحرهم مً ا

واهدًد هسهه لها بلى زيبت في الخخلظ مً مهاهاجه مً خالٌ بضالخها ؤو بلًائها، وذلً مأٌ اإلاظاز الخىلُدي 

للمالف. ذلً ؤن مىكف الظازد هدىهم وان مىكف اإلاىخلد الري ٌهِش في قل هكام هيس ي مًلم وهكام طُاس ي 

ىن  ت )اللدٍز ت ؤخادًت السٍئ  الِظىنُىن...(. -طلؿىي ومؿلم وجُازاث فىٍس

ؤما مهاهاة مهسان في اإلاالف الهسبي، فلد ججظدث مً خالٌ مالشمت ؤلاخظاض بالىساهُت إلاظاز جؿىزه مً بداًت 

ت بانخبازهم زمصا لجسح  السواًت بلى نهاًتها. للد خافل نلى ؤلاخظاض بالىساهُت ججاه ول مً نلِش ونلىان وهبٍى

بالحب اججاه طىاء وحها آخس لهىي اإلاهاهاة الري ٌظُؿس نلى هُاهه  هفس ي طببخه خُاهتهم له. هما مشل ؤلاخظاض

ووحىده. ومشاله هرلً نالكت الحب التي زوج هجُب مدفىف خاللها ليظم مً الهالكاث الىفظُت الاحخمانُت بحن 

اضل السحل واإلاسؤة. ولهل ؤبسشها نالكت الحب التي جخمكهس في "خُاة الشلافت هيظُج مً الشفساث، وهخرهحر مخى 

. وذلً ما هالخكه في اللُم اإلاشيلت ملحُـ الىظ 22مً شفسة لشفسة، ٌهني البدث نً كىاند ليشاؽ "الظُمُىش"

 الشلافي نلى الشيل الخالي:

 :ازجباؽ اإلاسؤة بالسحل اإلاىددز مً الؿبلاث الفلحرة والصجام، وإنساغها نً ألايىُاء -

 .23*"كلبً ؤبُؼ، ؤما ؤها فال  ؤخب ؤصحاب اإلاطاوو"

                                                           
22- Umberto ECO, Sémiotique et philosophie du langage, Tra : Meriem Bouzaher, presse 
universitaire de France, paris, 1988, p 273. 

 .55السواًت، ص  23-
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سة   .24مشلً ًيخكس ولى خىم نلُه بخإبُدة"!*"خجًز

 :ضد السحل للمسؤة التي جالخله -

 .25*"لم ًىً نىدي وكذ للحب...."

 ؤلانالء وؤلاعجاب بلُم الفدىلت وؤلاكدام واإلابادزة: -

 .26*"هشحرون ًخددزىن نىً ؤمامي بةعجاب "

ج ليظم احخماعي كد ًيىن خاؾئا، لىىه ًسض ي نىاؾف اإلاخلل ي الري ٌهىشه اإلااٌ، فُبلى مدشبشا بدبل بهه جسٍو

الصجانت والفدىلت وؤلاباء ؤمام امسؤة جؿازده في الىكذ الري ًؿازدها فُه آخسون ؤخظً مىه. لهب نلى وجس 

الحسمان والهلد الىفظُت ومسهباث الخفىق. اهىخاب بىعي زلافي ًخدىم في خُىؽ الظسد اإلاىًمع في وظم زلافي 

لحب املحكىز ؤو اإلااحل جمشل ؤكس ى مسازة مً اإلاهاهاة الىاججت نً ألاذي الري ًطِب مخطىص. بن اإلاهاهاة مً ا

 الراث وخدها بمهٌص نً نالكتها باتآخس.

فةن اإلايىن الترهُبي ٌشهد نلت  27بذا وان اإلايىن الداللي كد هشف نً زىاثُت الحب والىساهُت هداللت ؤـطىلُت 

بلى الػدًت... -دخىلها نالكاث مخىىنت )الاكخػاء د الري جدلم في ممازطت الىفي وؤلازباث. ٍو ( جىلد الدظٍس

 الظااٌ ألاخحر ؤمامىا هى جدبو الترهُب الظسدي اإلاصخظ للىشف نً الترهُب الخؿابي والداللت الخؿابُت.

III.  جحقق الهوى  ..الحب والكراهيت لكيفياث وباجيماث 

( ذلً، مً Modalitésهاهاة وجخخلف هُفُاث )في مدىز الخدلم، ًىفطل اإلاالفان نلى مظخىي الخهبحر نً اإلا   

خالٌ الترهحز، في اإلاالف الًسبي، نلى الشهىز بالفساى الىفس ي والهللي، خُث ؤخاٌ الظازد، يحر ما مسة، نلى 

مىاؾً ٍشف هرا الحب ججاه الىبُلت هُيُيىهد، ووإهه ًيخلد ول نالكت خب ًيىن ؤخد ؾسفيها شخطا هبُال. بذا 

، فةن واهدًد 28ًجب ؤن جيىن مفخىخت نلى ممىىاث الخؿاب، ال نلى مددداث اللىامِع"واهذ "دزاطت الهىي 

صة الجيظُت، ألن املحبىبت واهذ ممخلئت اللد، وكد هم بالتراحو  لم ًىً مدبا بدافو الهاؾفت، بل مدبا بدافو الًٍس

تزمحن(. بهه مىكف خب نً الاجطاٌ بها نىدما وحدها وكد خفذ حمالها وفهل الىاكو والصمً فهلهما فيها )ال

ت اليظل. ولهل ذلً ما خٌى هرا ؤلاخظاض الىبُل بلى  الىبالء )الخفط يء( اللاثم نلى الخىالد وغمان اطخمساٍز

دـ مً مياهخه. ونلُه، ًيىن طببا في مهاهاجه مً  باجُماث حهبر نً ججاوش الحب الؿبُعي بلى خب ًرٌ ضاخبه ٍو

يىن طببا  .بداًت الحياًت بلى نهاًتها في جدسزه وطهادجه في نهاًت اإلاالف، بذ بن افخخاح نالكت الحب بلبلت، هشيل ٍو

                                                           
 .75هفظه، ص  24-
 .24هفظه، ص  25-
 .34هفظه، ص  26-
 .76 -75طهُد بىىساد، مسحو طابم، ص  - 27
ماض وحان فىهخيي، طُمُاثُاث ألاهىاء، مسحو طابم، ص  -28  .41ؤلجحرداض. ج. يٍس
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ا ًدٌى ألاشخاص وألاشُاءـ؛ كبلت خىلذ واهدًد مً اللطس  خؿابي، لها بهد ؤطؿىزي ٌهؿي اللبلت مفهىال سحٍس

 .بنها كبلت مهسفت ال كبلت خب .بلى خازحه، ومً الجهل بلى الهلم

 ترهُب والداللت الخؿابُحن إلخظاس ي الحب والىساهُت نلى الشيل الخالي:ؤما في اللظ والىالب، فُكهس ال

جمشل ؤلاخظاض بالىساهُت كىة دافهت هدى الخًُحر. ولرلً وهمد بلى اطخلطاء مكاهسها التي حشيل املحسن ألاٌو 

ف. ومىه، هلىم بالىشف نً نالكاث الىساهُت التي جمع ا
َّ
لصخىص ال لهملُت الاهخلاٌ التي ًيبني نليها اإلاال

ت بانخبازهم زمصا للخُاهت. فلد  اإلاىاكف فلـ، والتي ججمو طهُد مهسان بيل مً نلِش وزئوف نلىان وهبٍى

لـهلِش مً خالٌ خُاهخه إلاهلمه وجأمسه نلُه كطد الصج به في السجً والخمخو  جدللذ هساهُت طهُد مهسان

الري ؾسؤ نلُه، فدىله نً مبادثه وحهله خاثىا بممخلياجه. ؤما هساهُخه لـ"زئوف نلىان" فلد واهذ هخاج الخدٌى 

ت، فةنها جيبو مً خُاهتها له  للُمه ألاولى، ؤي كُم الهدالت الاحخمانُت واإلاظاواة. وبخطىص هساهُت البؿل لىبٍى

وؾلبها الؿالق مىه وهى في السجً، وشواحها بمظانده نلِش. وبرلً، جدٌى خبه لها بلى خلد وهساهُت. بن جدلم 

ي ول هره الهالكاث وان هدُجت جدٌى في نالكت اوسجام بلى نالكت هفىز؛ ؤي مً نالكت هفي الىساهُت بلى الىساهُت ف

نالكت بزباتها. وبرلً جيىم الداللت الخؿابُت للىساهُت مفخىخت نلى الخًُحر والهىدة بلى الحب بذا ما جدىلذ 

 نالكاث الصخىص/ كُم املجخمو والىكام.

حب شخطُت طهُد مهسان بهدة شخىص ؤبسشها طىاء وهىز. يحر ؤن الحب هخُمت وفي اإلالابل، ججمو كُمت ال

جىدظب داللخحن مخخلفخحن باخخالف الصخطُت اإلاىحه هدىها واإلاخفانل مهها. وإذا ؤزدها بزحام ول نالكت بلى 

هبده، مما  ؤضلها ومبرزها، هجد ؤن مدبت البؿل لظىاء حهىد بلى الهاملحن البُىلىجي والاحخماعي. ذلً ؤنها فلرة

ٌهني ؤن نالكخه بها هي نالكت خب باللىة والفهل، فػال نً ؤنها شخطُت جدظم بالبراءة والىلاء والطفاء في 

ً، يحر ؤن ججاوش هرا ؤلاخظاض )الحب( لظجن الظُاكاث الشلافُت اإلاههىدة وخػىنه لظُاق  نالكتها باتآخٍس

الث فساق مً ًدبه هرا البؿل. ؤما خب "مهسان"  الخؿاب والسهان خىله بلى باجُم للظادًت في اإلاهاهاة مً ٍو

لـ"هىز"، فُيبو مً البهد الاحخماعي؛ بذ جدظم نالكتهما بالشباث وندم الخًحر بحن اإلااض ي والحاغس ذلً ؤنها 

خافكذ نلى خبها له كبل دخىله السجً وبهده. يحر ؤهه ًبلى خبا خافخا ومً ؾسف واخد، وكد ًيىن ذلً مدفال 

جىلُدي زطمذ فُه الشلافت الهسبُت ؤلاطالمُت مالمدها في الحـ مً كُمت نالكاث خب خازج ماطظت نهاثُا إلاظاز 

دلس خالف  ت همدطلت طُاق زلافي ًمجد نالكت الحب داخل بؾاز الصواج ٍو الصواج، في ملابل خب كىي ججاه هبٍى

ًلجإ اإلابدم بلى جمشُل اإلاشانس  ذلً. بهىا ؤمام حشىُل طسدي ًىقف اللًت هداملت للُم زلافت ؤصحابها، "فباللًت

وألاخاطِع والسئي التي حهخمل في هُاهه، فُدللها جمشُال مً خالٌ ضىز ًيسجها، مظخفُدا في ذلً مما جىفسه 

ا هاثال" . وبرلً ًخدٌى الحب بلى بزم في زلافت جاؾسه، وجخدٌى الىساهُت بلى واحب في 29املخُلت بانخبازها خصاها زمٍص

ت ؤفهاٌ الظازد   وؤكىاله.زمٍص

                                                           
و، طلظلت الظسد الهسبي - 29 ت لليشس والخىَش ع الخػساوي، السواًت الهسبُت وؤطئلت ما بهد الاطخهماز، زٍئ  .54، ص 2012، اللاهسة، 4ادَز
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بذا وان واهدًد ًجظد بخظاطا زلافُا يسبُا بًُاب الُلحن والشً في ول ما ًىحد مً كُم في فترة مهُىت، فةن 

ذ، هما ال  ذلً مخدلم في يُاب الخهبحر نً اإلاهاهاة الىفظُت ؤو الخمىكف الشهىزي مً ؤي شخطُت بشيل ضٍس

دا ًجهله مىخلدا ؤو مهصشا ؤو يحر ا ضٍس ذ ومباشس. بِىما جخدلم اإلاهاهاة في  هجد له مىكفا فىٍس ذلً بشيل ضٍس

بخظاض زلافي نسبي مددد الىحهت؛ بنها وحهت الاهخلام التي شيلذ مظاز البؿل مً البداًت بلى النهاًت، وهي هرلً 

وحهت الىدم الري الشم البؿل وةخظاض مهمم لهىي اإلاهاهاة، هدم نلى فخذ باب الشلت نلى مطسانُه، وهدم نلى 

اءكخل ألاب   .ٍس

وهملازهت بحن ؤلاخظاض باإلاهاهاة في اإلاالفحن، هجد ؤن ؤلاخظاض ًىلد مكاهس مالخكت وجىاضلُت كادزة نلى خلم 

في مالف واهدًد، ويحر كادزة نلى ذلً في مالف اللظ والىالب. بن ؾاكت  30زدود فهل مً الؿبُهت هفظها

 ما خطل الهىع مو مهسان. ؤلاخظاض بمهاهاة واهدًد وضلذ بلى زفاكه، فىضل بلى مأله، بِى

ًخؿلب جىفس خطُطاث ممحزة في ول منهما، فالبؿل واهدًد ذاث  -طُمُاثُا -بن بدزاج بؿلي اإلاالفحن هرواث

مىخملت جخىفس نلى ؤلازادة واإلاهسفت واللدزة والانخلاد: بزادة الخًُحر الفىسي، ومهسفت ججازب خبرها بشيل مخدزج، 

وانخلاد في ؤؾسوخخه الجدًدة التي خلذ مدل اللدًمت. ؤما مهسان، فُخىفس نلى  وكدزة نلى الفهل والخىلل ويحرها،

الازادة والانخلاد: بزادة الخًُحر الاحخماعي، والانخلاد في ؤؾسوخخه الشابخت، يحر ؤهه لم ًخىفس نلى اإلاهسفت واللدزة؛ 

فبلي يحر كادز نلى مهسفخه قلذ طؿدُت وزابخت، وكدزجه بلُذ مددودة وفسدًت ؤخؿإث الهدف ولم جطبه 

 مىاحهت اإلااطظاث.

ت التي اجخرث في  ٌهىد اخخالف جدلم اإلاهاهاة في كؿبي الحب والىساهُت في اإلاالفحن بلى اخخالف الطىافاث الهىٍو

جخخلف جطيُفاجه للحب بحن مجخمو نسبي وآخس يسبي، وجخماًص هكسجه بلى الىساهُت وفم  مخىِىا بهدا طىطُىزلافُا

خي ليل مجخمو. وكد وان املحلم لهره الخماًصاث الشلافُت مخخلف ألاكٌى وألافهاٌ التي جلفل بها  الظُاق الخاٍز

ال مهصولت، فدتى نىدما ًكً اللازت الظازد ؤو كام بها بانخبازها ؤكىاٌ زلافخه وؤفهالها ؤهثر مً وىنها ؤكىالا وؤفها

 31ؤن الصخطُت جخيلم فةنها في الحلُلت "جخيلم بىطاؾت كىاند جدىم الهالماث التي حظخهمها"

ً الشلافُحن هى خاحت هال املجخمهحن بلى جدلُم بشبام ألاخاطِع هما جاهد نلى ذلً  بن ما ًجمو بحن اإلاكهٍس

ها حهني "اللدزة نلى الازجباؽ الهاؾفي، ونلى الحب، ونلى اللدزاث الهشس لىِظباوم، وألاخاطِع واخدة من

. ولهل ذلً ما جدلم وةخظاض شام 32اإلاشازهت، وؤن ال ًيىن جؿىزن الىحداوي مخهازغا مو الخىف والخىحع"

في نهاًت "واهدًد"، بِىما قل ؤلاخظاض بالخىف والخىحع مظخمسا في "اللظ والىالب". ًبدؤ اإلاالف الًسبي بللاء 

                                                           
30

- Jaques Fantanille et autres, « Sémiotique de l’affect », PROTEE, Volume 21, num 2, 1993, 

p 13. 
31

- Umberto Eco, Le sisne : histoire et analyse d’un concept, ed : LABOR, Bruxelles, 1988, p 

255. 
32

-  Nussbaum, « Capabilités, comment créer les conditions d’un monde plus juste ? », 

Recension, Flammarion-Climat, Paris, 2013, p 265- 269. 
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ت(، فُىجح الخهاكد حظدي )ك بلت هُيُيىهد(، فُما ًفخخذ في اإلاالف الهسبي بخهاكد احخماعي دًني )الصواج بيبٍى

فشل الخهاكد الاحخماعي ًبدو الحب في اإلاالف الهسبي مسهبا بحن بخالص وخُاهت ودزحاث في ول منهما  .الؿبُعي ٍو

 -نشم -وحد -ولف -ضبابت -لخهبحر نىه )هىي فُما ٌشبه الخمازل مو دزحاث جسهُب الشلافت/ اللًت الهسبُت في ا

كهس ؤن الحب في اإلاالف الًسبي واضح الاججاه في شبه جمازل مو زلافت/ لًت يسبُت حهبر  .(…حىي  -شًف ٍو

 .ببظاؾت ووغىح نً الحب بشيل مددود

ب"، ألن وىحه آخس للملازهت، هجد ؤن مالف "واهدًد" طُيىن جللُه ؤهثر ناإلاُت وزخابت مً جللي "اللظ والىال 

 -ؤلاخظاض باإلاهاهاة في ألاٌو وان شامال لإلوظان وللمجخمهاث التي حهاوي في اخخالف مكاهس مهاهاتها )فسوظا

ألازحىخحن...(، بِىما ؤلاخظاض باإلاهاهاة في الشاوي طُيىن مدطىزا في مهاهاة ؤلاوظان اإلاطسي   -اإلاًسب -جسهُا -ؤإلااهُا

ت )الصحافتومً ٌشازهه الىىم هفظه مً اإلاهاهاة ج ت الدهخاجىٍز الظُاطت(. ولهل ذلً ما  -جاه الاهلالباث الهظىٍس

يا، وهى بخظاض ال ًمازل ما ًشاز  ىُحن "الهمُم ججاه ؤمٍس ٌهخمد نلى ما بلىزجه بِظباوم خٌى بخظاض ؤيلب ألامٍس

حن مً دٌو مشال، لُيىن ذلً مىؿللا لدنىة بوظاهُت "لخلاطم الهالم مو بلُت اإلاىاؾى33وةخظاض ججاه الهىد"

وهرا ما طعى واهدًد بلى بلىزجه بشيل ؤهبر نلى مظخىي حهدد طُاكاث ألاخدار في ألامىىت والشلافاث  .34ؤخسي"

ا في "واهدًد".  املخخلفت. ونلُه، وان جللي الحب والىساهُت احخمانُا في "اللظ والىالب"، ووان جلليهما فىٍس

 خاجمت

وكد بسهً جدلُل اإلاالفحن نلى  .للخداخل والخماًص بحن الشلافاث واللًاث املخخلفت حهخبر الهىي وألاخاطِع خلال

د جخدلم بالىساهُت، وما املحدد لرلً بال اللًت اإلاىقفت 1ؤن اإلاهاهاة هممىىاث بوظاهُت كد جخدلم بالحب هما ق

وبرلً ال  .الخللي مً حهت ؤخسي واإلالىماث الفىُت والجمالُت في نالكتها بالبهد الخداولي للمالفحن مً حهت، وببهد 

جيىن الصخىص والهالكاث والحاطِع ولُدة الخجلي ؤو ؤلادزان الظؿحي، بل هي نىاضس مداًشت لالهىخاب هلُم 

د لشلافخحن مخخلفخحن؛ ؤي جدىلذ ألاخاطِع مً داللت ؤضىلُت بلى  ومىاضفاث جلبظها الىظ الظسدي هدظٍس

مىً بحماٌ ؤهم ا د. ٍو  لخالضاث التي هطحذ بها دزاطت اإلاخىحن في الخالي:حصخُظ مسوزا بالدظٍس

 الشلافاث. -اإلاهاهاة خع مشترن بحن ول الىاض -

ت اطتهىاثُت ٌظخلؿبها الطالح والؿالح البِشلافُت. -  الىساهُت والحب جىجٍس

ىاث الىساهُت والحب خاغهت للىُفُاث وللباجُماث املخخلفت بحن اإلاالفحن -  الشلافخحن. -جلٍى

 جدلم(. -جدُحن -اغهت للتراجبُت الظُمُاء اإلاىؿلُت )ممىىاثطُمُاء ألاهىاء خ -
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