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 *عبـد القـادر بـوعـرفـة

 توطئة

عؼقظيم"غفوؼيماظؿورؼخ"مظقلًموظقـدةماظعصــرم،مبؾمػلمضدمييمضدمماإلغلـونمذاتف.ماإلغلونماألولم

مغفوؼيماظعوظـؿماظيتمترتؾـطمبوظؿورؼخ.وملمتؽـماظـفوؼيم عـماظقجفيماألغـربقظقجقيمماسؿؼدموآعـمبػؽـرة

مبوظلوحرمواٌـفؿ،موظعؾًماظـؾقءةمدوراممتؿعدىمسـده اظققممأوماظشفر،مبؾمارتؾطًمعـمحقٌماظػؽرة

مبورزاميفمبؾقرةممػذهمماظػؽرة.

طؿومماحؿضـًمأدوررلماظشرقمصقؿومبعد،مبؼقةمػوجسماظـفوؼيم؛مصفؾفوعشمؼعؿؼدمحصقشلومحنيم

م ماظققغوغقيمبوظػعؾماإلغلوغلممطؿو ماألدطقرة متربطفو م تعؽلفمأدطقرةمػرلطقؾمأطؾمغؾؿيمايقوة،مصقؿو

مواألسؿولماإلثـؿومسشر.

مطؿؾدأم ماظػؽرؼي ماألغلوق م مضؿـ ماظؿورؼخ مغفوؼي معؼقظي م ماظػؾلػل ماظػؽر م ميف متدخؾ و

موشوؼي.صوظػقـوشقرؼيمتربطمغفوؼيماظؿورؼخمبوظعددموعؾدأماظؽـرةماظذيمؼؽقنماظؽؿماٌؿصؾمواظؽؿماٌـػصؾ.

دلماظّصوسدمواظـــوزل،موماغؿصورماٌـولمسـؾكمأّعومأصالرقنمصرلدلمغفوؼيمماظؿورؼخمسؾكمرريفماى

اظشؾح،موماظػؽرةمسؾكماٌودة،واًرلمسؾكماظشر...اخل.مأّعومأردطقمصرلدؿمغفوؼيماظؿــورؼخمسؾكمضــوسدةم

ماظؿورؼخم معـ ماظغوؼي مسـده مػل ماٌؿقحشي ماألعؿ مأغلـي مو ماظعوٌقي ماظلقــودة مصؿقؼقؼ م. مواظػعؾ اظؼقة

ماٌؼ ماألدؽـدر مدصع مبنيمطلحداث،ظذا ماىؿع مػوجسماظؿعوظلمو موصؼ ماظؼدؼؿ ماظعومل مصؿــــح مإدي دوغل

محؽؿيمأثقـوموضقةمإددلري.

ماًرلمسؾكماظشـر،م معؾــدأ مبوغؿصور ماظؿورؼخمدوعو مغفوؼي مارتؾطًمصؽـــرة ماظدؼينمطؿ ظدىماظػؽر

مظؾؼدؼس ماإلظف" م"عدؼـي ميف مجؾقو مذظؽ موغالحظ ماألذـرار. مأغؼوضمعدؼـي مسؾك ماألخقور م معدؼـي موضقوم

م(مأوم"آراءمأػؾماٌدؼـيماظػوضؾي"مظؾػورابل.Saint Augustinأشلطقـقسم)
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ومندميفماظػؾلػيمايدؼـيموؾكمصؽرةمغفوؼيماظؿورؼخمومخبوصيميفماظػؾلػيماٌـوظقيماألٌوغقيممسـدم

ماٌؿػققمبوظعؼـؾميفمم(F.Hegelػـقفؾم) ماظدؼوظؽؿقؽماظذيمؼـؿفلمبنهودماألغو اظذيمبـوػومسؾكمعؾدأ

.ومعـمخاللماظؿقرؽيماظلوبؼيمحوولمصقطقؼوعومأنمؼؼدممسؿالمغظرؼو،محقلمغفوؼيم1وظيماظعؼـؾأطـوفمد

ماظؿورؼخموماظرجؾماألخرل.م

إنمعؼقظيمغفوؼيماظؿورؼخمملمتؽـمغظرؼيمصؾلػقيمحبؿف،مبؾمطوغًمشلومجذورميفماظػؽرماألدطقريم

ماظشرضلمواظغربلمسؾكماظلقاء،مظذامغطرحماإلذؽوالتماظؿوظقي:

ماألدوسم مؼؿفؾكمايضقر؟موػؾمميؽـمأنمعو األدطقريمظـفوؼيماظؿورؼخمطؿؼقظيمأومطػؽرة؟موصقؿو

غمدسمعؼقظيمسؾكمضوسدةمأدطقرؼي؟موػؾمشوبماإلؼدؼقظقجلمومحضرماٌعريفمأممأنماظعؽسمصققح؟م

مإضرارم مػق مبوظـفوؼي مضقل مطؾ مأن مأم ماظـفوؼي؟ معؼقالت معع ماظعربل ماظعؼؾ مؼؿعوعؾ مأن وطقػمجيى

مبوظؾداؼي؟

 كاستثمار معريف جديداألسطورة 
(مظػظيمشرلمسربقيمسؾكماألرجحمتدلمسؾكماًراصيمأيماظؼقلماظذيمالمصؾيمظفمMytheاألدطقرةم)

موجيعؾم ماظعربقي ماظؾغي مإدي ماظؾعضمؼردػو مأن مشرل مصوردل، مأصؾفو مأن ماظؾغي مداردق مؼعؿؼد بوظقاضع.و

ؾقفمصوألدطقرةمظغيمػلماظيتمإذؿؼوضفومعـماظػعؾماظـالثلمدّطرممبعـكمدّونمأومأّظػماًدلماظعفقى،موس

مصـراسوتم معـ مؼـؾـؼ ماظذي ماظـؼويف، ممتـالتماٌكقول مصفل مإصطالحو، مأّعو ماظعفوئؾقي. مزلي هؿؾ

.موإذامطونمؼـقغغممؼربطفوم (K.G.Jung)اظاّلوسلماظؾشري،مطؿومحيوولم،أنمؼعرصفومشقدؿوفمؼقغغ

متـالتماظقسلماظؾشريمأوممؼـظرمشلومسؾكمأغفوم(G.Sorelبوظاّلذعقرماىؿعل،مصننمجقرجمدقرؼؾم)

مظقػلمذذلوسم) مطؾقد مأعو ماإلجؿؿوسل. ماظقسل مخاللممصنغفمC.L.Strauss)بوألحرى معـ مشلو ؼـظر

ماظؾـقيماٌزدوجيماظؿورخيقيموماظالتورخيقي.

إنماظردودماألدطقرؼيمبؽؾمصقرػو،مذؽؾًم»وًصماظدطؿقرمخؾقؾمأريدمخؾقؾمعودؾؼميفمضقظفم

مظؾػؽرماظغقيب،موطقغًمغقسو عـماظعؼقدةماظؽقغقيموعـمعقؿوصقزؼؼقيماٌطؾؼموعـمصؾلػوتمعـوظقيممعرتؽزا

م.2«مإضذلغًمبوظلقوديمواظدؼوغوت

ماظعالضيمبنيماألدطقرةموصؾلػيماظؿورؼخ،مبوسؿؾورماألدطقرةمػلمثوظٌموجفمظرواؼيم متـشل وعـمػـو

ؼؾمصؽريمايدثماظؿورخيلمبعدماظؽؿوبيمايفرؼيموماظػـماظؿعؾرلي)اظرضص(م)اظلقر(.مصوألدطقرةمطق
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ظفمخصقصقوتفمملمؼدلزمظؾقجقدمإاّلمبعدعومعفدتمظفمصـقنموسؾقم،مخوصيماظّلقر،ماظذيمؼعؿدلهمأشؾىم

ماظػؽرماٌقـقظقجلمسؾكمأغفمحفرماظزاوؼيميفمبـوءمػقؽؾماألدطقرة.متصؾحماألدطقرةمغػلفوم عـمدردقا

ماأل مبنيماظػؽر مغشلتمسالضي مسـدػو ماظػؾلػل، ماٌؿفداتمظؾػؽر مأػؿ مإحدى مذظؽ مواظػؽرمبعد دطقري

مغػلف:م ماىوبريميفماظلقوق مسوبد مؼؼقلمربؿد ماظؿفرؼدي، معفدتم» مضد م ماظّلقر مطوغًمعرحؾي إذا

موم مسؾكماظؿفرؼد مبوظؼدرة ماظػؾلػلماٌؿؿقز موظؾػؽر مظؾػؾلػي، ممتفد مبدورػو مصننمػذه ماألدطقرة، ظظفقر

م.3«اظؿعؿقؿ،مواٌـطؼقيموماإلغطالقمعـماظلؾؾقيموماظـؼدؼي

ماظؼقلمحيو ماظيتمالمميؽـمأنمظعؾمػذا ماظػؾلػيمو مو مبنيماألدطقرة ولمأنمؼؾنيماظعالضيماٌقجقدة

تـػصؿمبؿؾوسدماظزعون.مصزعوغقيماألدطقرةمشرلمعؿقضػيمسـدمغفوؼيمععقـف،مبؾمزعوغقؿفوموريمععمطؾم

محنيمضول:م ماظعظؿي مسزؼز مايؼقؼي مػذه مسدلمسـ مظؼد مو مأخرى، مبداؼي ماظـفوؼي معـ مظؿفعؾ غفوؼي،

مزعوغ»... ميف ماظيتموري ماظؼقودقي مبوظقحدات مظؾعودة موخرضفوا مأدطقرؼؿفو متمطد مأدطقرؼي قي

م.4«تلؿكدعفو

وماظقحداتماظؼقودقيماظيتمهؽؿماظلقوقماظلرديميفماألدطقرة،متشؽؾماظرابطيمأوماظصؾيمبنيمم-

حؾؼيتماظؿورؼخ:ماظؾداؼيموماظـفوؼي.مصػؾلػيماظؿورؼخمحووظًمأنمتضعماظؾداؼوتماألوديمظؾؿورؼخ،مععؿدلةم

ٌّوممأصؾحمربؽقعومبوظغوؼيمأصؾحمحدثومتورخيقو.مأعوماظػؽرماظدؼينمصنغفمجيعؾمعـممان ايدثماظؾشريم

خطقؽيمآدممبداؼيماظؿورؼخ،مطؿومجيعؾمعـمغزولماٌفديماٌـؿظرممأوماٌلقــحمععؾؿومظـفوؼؿف،ميفمحنيم

ؼؼقلم:ممؼرىمعورطسمأنمبداؼيماظؿورؼخمبدأتمحنيمضولماإلغلون:مػذامظلم)عؾؽل(،مودقـؿفلمحني

مػذامظـو)ذققسقيماظؽؾ(.

مإذنماألدطقرةمعرتؾطيمبوظؿورؼخ،مإرتؾورومسضقؼو،موؼؼقلمسزؼزماظعظؿيميفمػذاماجملول:

م.5«صوظؿورؼخمظقسمإالمتؾؽماظّصؾيماظّدغققؼيمبنيماظؾداؼيموماظـفوؼي»م

مظؽـمعوماظداصعمإديمإسودةمتشؽقؾماألدطقرةمطكطوبمععريفميفمسصرمذروةماظعؾؿ؟

ماألدطقرة متـقؿؾممسقدة مصوألدطقرة مؼدلره. معو ماظؼرنماظعشرؼـمظفم ميفمأواخر إديمايؼقلماٌعرصقي

إحؿضـفمماٌنتمم-عـال-اظػرضماظعؾؿلماظذيمؼؿققلمإديمعقضقعمظؾؿعرصيمعـمبوبمماٌؿؽـ.مصوإلدؿـلوخ

ماألدطـقريمضؾؾمأنمؼـؾؿفماٌكدلماظعؾؿل.
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ةمتعقدمعـمجدؼدمظؽلمتمدسمإنمإذؽوظقيمعلؿؼؾؾماإلغلونمواجملؿؿعمػلماظيتمجعؾًماألدطقر

مأطدهمدرلمإدواردمطورميفم مإؼدؼقظقجلمواآلخرمععريفم.ومغلؿشػمذظؽمعـمخاللمعو خطوبوتمبعضفو

ظقسمأحدمعضطرمظإلميونمدقاءممبلؿؼؾؾماظؿورؼخمأوممبلؿؼؾؾماجملؿؿعم،مممممومعـماٌؿؽـمأنم»مضقظف:

إنماظؿورؼخمضدمؼرتدمإديموضعقيمؼؿعرضمذبؿؿعـومظؾؿدعرلمأومؼفؾؽمغؿقفيمسؿؾقيمتعػـمبطقــــهم،موم

أومإديماألدبم-أيمإديمدراديماظػرضماإلشللمبدالمعـمدرادوتماإلنوزاتماإلغلوغقيماألودي-اظـققظقجقو

م6«أيمدردماظرواؼوتموماألدوررل

ماظطني،مممم مايؽؿيمعـمحضورة مإدؿـػذتم ماظقاحد،مٌو مذاتماظؾعد إنمماجملؿؿعوتماإلدؿفالطقيم

إديماألدوررلمظؿمدسمإؼدؼقظقجقيماظؿػقق،موتصـعمعـمصؽرةماظـفوؼيميـظيمملمودمبدامعـمماظرجقعم

ماىدؼدة ميفم7اظقالدة ماظؾورز ماىؿعلماظـدور مؼؾعىماظاّلذعقر مدؾـقكمدقــريم، ماظـفوؼي معؼقظي مإن .

تشؽؾف.صؽؾـومغضعمظؾؿورؼخمغفوؼي،وغردؿماظرجـؾماألخرل.مإنماظطؼقسماظؿعؾدؼيمواظرعقزماظـؼوصقيمحؾؾكم

ماظ مإظقود:بػؽرتل معردقو م.ؼؼقل مواظؾداؼي مـفوؼي ميفم» مو ماظعومل" مغفوؼي ميف" مؼشذلكمرؼلقـو مإذ اإلغلون

وددمخؾؼـفمؼصؾحمععوصرامظفمذظؽماظزعون،ومبوظؿوظلمؼقظدموالدةمجدؼدة،موؼعقدمإديمبداؼيموجقدهمععم

م.8«ذظؽماإلحؿقورلمعـماظؼقىمايققؼي،مدونمأنمميلفومذه،معـؾؿومطوغًميفميظيموالدتف

دةماإلغلونماظرعزميفماجملؿؿعوتماألطـرمتؼدعو،مهوولمأنمتؿفددمععموالدةماظؽقنمدـقؼو،مومإنموال

مأدودقي:م مسـوصر مثالثي متذلابط مظذا ماظـؼويف مزبقوشلو مإغؿشور مؼلع محققؼو مذبوال مظـػلفو مدبؾؼ أن

ماإلغلون/ماظزعـ/ماظعومل.

فوؼي،مإخذلتمومعـمأجؾمدراديممنقذجمحل،مؼعؽسمحضقرماألدوسماألدطقريميفمعؼقالتماظـ

م غفوؼيماظؿورؼخموماظرجؾم(The end of history and the last man) ((طؿوبمصراغلقسمصقطقؼوعو

ماظذيمحيؾقمظؾؾعضمترذيؿفمخبومتماظؾشر.م)) األخرل

ماظلؾطيم مظؽـ ماظـؿوغقـوت، ماٌؼوالتمصدرتميفمبداؼي معـ مدقىمزعرة ماظؽؿوبميفمبداؼؿف مؼؽـ مل

مامعشققغو،أطلؾفوماظرواجمواإلغؿشور.األعرؼؽقيمإدؿطوسًمأنمدبؾؼمشلومجق

مومعـممثيمذغؾًماظـوسموخوصيماظـكىماٌػؽرةماظيتمإغؼلؿًمإديمثالثيمأضطوب:م
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اظؼطىماٌمؼد:مؼرىمأنمعومضدعفمصقطقؼوعومؼؿطوبؼمععمحرطيماظؿورؼخ،موأنماظعوملمصعالمؼؿففم-1

م ماظّدعؼرري مبػعؾ مودقؿقؼؼ ماظـؼوئض، مطؾ مصقف متـصفر مجدؼد، مسوٌل مغظوم ماألعرطيم طفدفسبق و

مطقوصظم)حورس(.

مؼؿكذم-0 معػدلك، معشروع مذبرد مطقغف معـ مؼغدوأطـر مال ماظؽؿوب مأن مؼرى ماٌعورض: اظؼطى

،مأومصؽرةم9اظيتمابؿدسًميفمسفدمروغوظدمرؼغون«محربماظـفقم»سؾكمذوطؾيم«مدـدوؼؿشمأعرؼؽل»ذؽؾ

ؿلرجحمبنيماظـققظقجلم.مإنمغفوؼيماظؿورؼخمذبردمعؼقظيمت10اظيتمإبؿؽرػومػوريمتروعون«مددماظػراغ»

(مومػقفؾموماظيتمتلؿؿدمKantواظػؾلػل،بـقًمسؾكمأدوسمدؼوظقؽؿقؽلمعلؿقحكمعـمصؾلػيمطوغـط)

مجذورػومعـماظػؾلػيماألصالرقغقيموماٌلقققي.

مػوعشم-1 مسؾك مدقؽقن محضقره مو ماٌمظػ. مو ماٌمظػ معـ معقضػو مؼؿكد ممل ماٌؿذبذب: اظؼطى

ماظؾقٌ.م

مجدالموادعوميفمأودوطماألغؿؾقفـلقوماظعوٌقيمصننماظـؼدمومايػرومإذامطونمطؿوبمصقطقؼوعومأحدثم

يفمرؾؼوتمغصقصفمتؽشػمسـمععوملماظاّلسؾؿقي،مومحضقرماإلدؼوطماإلؼدؼقظقجلماٌؾوذر،ماظذيمجعؾم

ماظّصددمدلحوولموضعمبعضم مواألغلوقماظػؾلػقيماظؽدلى،مويفمػذا مظعوملماألصؽور معقىو عـماألدطقرة

م مسؾك مععؿؿدا مإدؿـطوقماٌراجعوت، مضصد ماظػقطقي، ماظـّص مرؾؼوت ميف محوصرا مأرطققظقجل، سؿؾ

ماظاّلعـطقق.

 النهاية يف األسطورة و الفلسفة و الدين 

أذرغومدوبؼومإديمطقنمصؽرةمغفوؼيماظؿورؼخمظقلًمجدؼدة،مبؾمضدمييمضدمماإلغلونمغػلف،متؿفؾكم

ماإلسذلافمبوظؽؿو مصؽرة ماظؾقٌمسـ مألن ماٌقـقظقجل، ماظػؽر ميف مواضح   ل)ثقؿقسمأغؿالغشل(بشؽؾ

مؼتؿكذمععـكماظؾقٌمسـمغفوؼيماظؿورؼخ. Thymmos entelencheػ

ماٌقزوبقتوعقي،متؼدممجؾفؿوشمطـؿقذجمسـماإلغلونماظشرضلماٌؿطؾعمظؾؽؿول.إنماظؾقٌم ايضورة

مسؾكماٌقت،مألنمإطؿلوبمصػيم ماظؼضوء متعؾرلمسـمرشؾيمغقؾماًؾقد،مو مػق مايقوة،مإمنو سـمغؾؿي

مذاتفمإسالنمسـمغفوؼيماظؿورؼخ.ماألبدؼيمػقميف
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ٌّومأطؾًم ٌّوموجدمغؾؿيمايقوة،مظؽـّفمدرسونمعومؼقلس،م إنمجؾفؿوشمحوولمأنمؼـفلماظؿورؼخ،م

مأصعكماظـرىماظـؾؿي،موؼعدلمسـمصشؾفمبوظؾؽوءمسؾكمضػوفماظؾقرلة:

مرأىمجؾفؿــــــــوش،مبرطـــــــــــيمعوء

مفوغزلمصقفوموادؿقــــــّؿممبوئــــــــــــــ

مصؿشؿؿًمايقيمرائقــــــــيماظـؾؿي

متلؾؾًمصوسدةمعـماٌوء،مخطػؿفو

مومصقؿومػلمسوئدة،موددمجؾدػو

م11ومػـومجؾسمجؾفؿوشموبؽك

ماإلسؿـرافم معؾدأ مبقضقحمصشؾمجؾفؿوشميفمهؼقؼ مجؾفؿوشمؼصقر معؾقؿي ماٌؼطعمعـ مػذا إن

عومتلطؾفومؼؿفددمجؾدػومإسالغومبوظؽؿولموماًؾقد،مصقؿومغرىمأنمماألصعكمػلماظيتمتػقزمبوظـؾؿيموسـد

م.-األصعكماظيتمترعزمإديماٌقت-سـمإطؿلوبفوماًؾقد

ممتـؾم ميفمروحمواحدة ماًرلة ماألرواحم مإهود مؼصىميفمصؽرة مأشؾؾفو مصنن ماألدوررلماشلـدؼي أعو

اظــقر،متؿقدماألرواحماظشرؼرةمععمبعضفومعؽقغيمروحومذرؼرةممتـؾماظظؾؿي،موحيدثمصراعمبنيماظـقرم

ؿي،مومؼـؿصرمآخرماألعرماظـقر.مومبوظؿوظلمؼـؿفلمايدثماظؿورخيلمطـــروحممممومطغوؼي.مومتصقرموماظظؾ

أدطقرةمػـغـؿوريمربووظيمػذاماألخرلماظقصقلمإديمعوءماًؾقدمسـمررؼؼماظؿصقفمبوسؿؾورمػـغـؿوريم

محوعؾمظروحماألحقوء.

إاّلميفمعؿقنماظذلاغقؿ،مذاتمؼمعـماظػؽرماظشرضلمسؿقعومبػؽرةمغفوؼيماظؿورؼخ،مظؽـفمالؼػصحمسـفوم

ماظطوبعماٌقؿوصقزؼؼلمواألخالضل.

مأيم ماظّلرعدؼي موبداؼي ماظؾشري ماظزعـ مغفوؼي مػق ماٌقت ماظـفوؼي،ألن مبػؽرة ماظػراسـي مآعـ طؿو

ماظاّلزعـ،مصوظػرسقنمميـؾماًؾقد،محؿكميفمحوظيمعقتفمالمؼعؿدلمعقتفمصـوءُامبؾموجفومآخرامظؾكؾقد.

ماظقثـ مطوغًماظعؼوئد مظذا معوظفمو معع ماظػرسقن مدصـ مضرورة مسؾك مرؼقدفو ميف متمطد ماظػرسقغقي، قي

مبنيماظػرسقنمطـصػمإظــفم محؾؼي ماٌقتمذبرد مأن مععؿؼدؼــ م، مأػراعوتمممقزة ميف موحشؿف وخدعف

م.12واظػرسقنمطنظف

مجوءم مواظعومل،مثؿ م ماظؿورؼخ مغفوؼي موصؽرة مسؾكمعؼقظي مأطدتماألدوررلماظققغوغقي ماظصدد ميفمػذا و

ماظػؾلػ مخطوبماًطوب مظؽؾ معؾدأ مو مضوسدة ماظػؽرة معـ مجعؾً مممقزات مو مأبعودا مشلو مظقعطل ل

موبقون،م مطدلػون ماألدطقرة مادؿعؿؾ مربووراتف ميف مأصالرقن م مصنن مػؽذا مو مثققظقجل. مأو عـقؿوصقزؼؼل
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مدؼوظؽؿؽقي،مهدثم ماظؿورؼخمحؿؿقي مغفوؼي مجيعؾمعـ معـوظقو.صفق متقزقػو ماٌقـقظقجقي ووّزػماٌػوػقؿ

عؿعوظقومسـمطؾمعومػقمعودي،مإنمغفوؼيماظؿورؼخمالتؽقنمبويربم«ماٌـول»ومؼدلز«مؾحاظش»سـدعومخيؿػلم

مؼعؿؼدمأػؾماددلريمم- ماظؿلعؾماظعؼؾلمم-طؿو بؾمتؿؿمسـدعومحيدثماظؿطفرلماظذاتلماٌؾينمسؾكمعؾدإ

اًوظص،وماىدلماظصوسدموماظـّوزل.مصوظّدؼوظؽؿقؽمػقمصعقدمأومتؼدممسبقماظـؽؿول،مسـدعومؼصؾمإديم

يماإلطؿؿولمؼؿقدماظػردمععماىقػرمعشؽالماٌطؾؼماظذيمػقماًرل،مؼؼقلمصؿقلماظذلؼؽلميفمػذامغؼط

م ماظصدد: مذاتف،م» ميفمحّد ماىقػر مإديمععرصي مصدرجي مدرجي ماظذيمؼصؾمبـو ماظصعقد صوظدؼوظؽؿقؽمػق

م.13«غعينماًرلماٌطؾؼ

ضوسدتنيماألغوماٌؿعوظقيممأّعومأردطقمروظقس،مصقفعؾممغفوؼيمماظؿورؼخمحؿؿقيمإجؿؿوسقي،معؾـقيمسؾك

وماظيتمميـؾفوماٌقارـماألثقينمصؼط،سؾؿومأنماإلغلونمخورجمحدودمأثقـومميـؾماظإلغلونمأيماظؿقحشم

مواظدلبرؼي.

مأغلـيم ماظيتمتفدفمإدي ماظيتمتؿفؾىػلمايربماظعودظي ماظؼقة مسؾك معمدلي ماظـوغقي، ماظؼوسدة و

ماٌؿقحش.

مدؾؼمصننمأردطقمجعؾمعـماإلد مسؾكمعو مبـوء مغفوؼيمو ماٌؼدوغلماظـؿقذجماظذيمحيؼؼمصؽرة ؽـدر

اظؿورؼخ،مومأشرضيم)غلؾيمإديماألشرؼؼ(ماظعوملماظؼدؼؿمعـؾؿومحيوولماظلوديماألعرؼؽققنماظققممصـعؾفمأيم

أعرطيماظعومل.إنمشزوماإلدؽـدرمظؾعوملماظؼدؼؿمطودمأنمحيؼؼمأػداصفمظقمملمميًماإلدؽـدرميفماظـالثنيمعـم

مسؿره.

قغونمإلغفوءماظؿورؼخمجوءمدورماظروعونموضدمداسؾفؿمحؾؿمروعـيماظعوملمسـمررؼؼمومبعدمربووظيماظق

اظؼقةمومعؾدأماظلقودةمسؾكماألرض،مشرلمأنمزروصومإجؿؿوسقيمومأخرىمطقغقيمعـعًماظروعونمعـمهؼقؼم

م«.مأدؾوبمسظؿيمومإسبطوطماظروعون»مذطرػومعقغؿقلؽقميفمطؿوبـــفم«ماألرضمظؾروعون»عؼقظيم

ظقفقدؼي،ممصـفوؼيماظؿورؼخمعرتؾطيمظدؼفومبػؾلػيماظؿػققماٌمدليمسؾكمضوسدةمثققظقجقيمأعوماظدؼوغيما

مومبوظؿوظلمبرزتمعؼقظيمذعىماهللماٌكؿور.«ماإلصطػوءماإلشلل»م

إّغـفمتعولمذيعلمظعرقمؼعؿؼدميفمذاتفماظصػقةمواًرلةم،وبوظؿوظلمإنماألرضمملمدبؾؼمإالمظؾشعىمم

يمسؾكمعؾدأمهؼقؼماظعوٌقيماظقفقدؼي،موصؼماظقسدماإلشلل،موماظعوٌقيماظقفقدي،موأنمغفوؼيماظؿورؼخمضوئؿ

اظقفقدؼيمتؿفؾكمطقؼقؼيميفمممؾؽيمإدرائقؾماظؽدلى.مإنمػذاماشلوجسماظؿورخيل،مجعؾماظقفقدمسؾكم

عرماظزعونمبمرةمايدثماظؿورخيل،موظعؾمػؿؾرمملمؼؽـمعدصقسومإديماظؿـؽقؾمبوظقفقدمإالمظؽقغفؿمأطـرم

م(.ؼخماظؾشري)حضقراميفماظؿور
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أعوماٌلقققيمصؿفعؾمصؽرةمغفوؼيماظؿورؼخمعرتؾطيمبػؽرةماًالصماظيتمهدثمصؼطمسـدعومتؿقدمم

م.14األضوغقؿماظـالثيمعشؽؾيماٌطؾؼ

موميفماظػؽرماإلدالعل،مصؽرةمغفوؼيماظؿورؼخمتؿؾؾقرميفمتقورؼـ:اظلينموماظشقعل.

،موماإلدؿعالءمالمؼؿقؼؼم«أغؿؿماألسؾقنم»ؼـطؾؼماظػؽرماظلينمعـمصؽرةماظؿؿؽنيمهلل،موولقدمعؼقظيم

مإالمبوظػؿحموضقاسدماظػؿحمتؿضؿـمثالثيمحوالت:

م(ماإلدالم:مذوبونماظػردميفماظػؽرة.)ربووظيمدحضماظـؼوئض(.1

م(ماىزؼي:مإسالنماظقالءمظألضقى)اظلقودة(0

م(ماظؼؿول:مغزعماإلسذلافمبوظؿػققموماإلدؿعالءمعـماآلخر)أدؾؿيماظعومل(.1

إنممخروجمماىققشماإلدالعقيميفمطؾماإلووػوت،مملمؼؽـميفمحؼقؼؿفمإالمربووظيمأدؾؿيماظعومل،م

ومهؼقؼمماظعوٌقيماإلدالعقي،مملمؼؽـماظداصعمأوماظؾوسٌماٌعؾؾمسؾكماظػؿحمسرضقومبؾمسؼوئدؼو،مضوئؿوم

مسؾكمثـوئقيماظـصرمأوماظشفودة،موطالػؿومؼذلجؿمعؼقظيماظـفوؼي.

مػقمت ماظـصرمػـو عؾرلمسـمضؿعماآلخر،مأيماظؼقةماٌعورضيموماظػؽرةماظـؼقضي،موسـدعومؼـؿػلمإنم

اظـؼقـضموماٌعورضمؼدلمذظؽمدالظيمضورعيمسؾكمإغؿصورماظػؽرةمومبوظؿوظلمإسالنمسـمغفوؼيماظعوملمموم

متعينماًؾقدمألنم مإلغفو ماظشفودة معو مو ماظذيمميـؾماًؾقد. مبداؼيماظعوملماآلخر ماإلغلونمو اظؿورؼخمو

م.15اظػؽرةمحلمؼرزقذفقدم

أعوماظطرحماظشقعلمصؿؿفؾكمغفوؼيماظؿورؼخمظدؼفميفمغظرؼيماإلعوعيمسؾكماًصقص.صوإلعومماٌغقىم

مػقماظذيمحيؼؼمغفوؼيماظؿورؼخ،موأنماظؿورؼخمعومػقمإالميفمغطوقمربـيماإلغؿظور.

مظؾشرموماظؼضوءمسؾكمذبؿؿعماأل مإالمإغفوء مػقميفمحؼقؼيماألعر معو ماٌـؿظر ماإلعوم ذرار،مإنمحضقر

مواإلعوممطؿومتروؼفماألدوررلماظشقعقيمسؾكماًصقصمحيؿؾمطؾمعؼقعوتماظؼقةمواظؼدرةمظؿغقرلماظعومل.

عومؼـؾغلمأنمؼؽقنم»مإنماظعوملمالبدمأنمؼـؿفلمسـدمغؼطيمعوم،مؼلقدمصقفوماًرلماٌطؾؼمعـمجدظقي

ومإدؿعالؤهمممممممممممم،مصوإلعومماٌعصقمموماٌـؿظرميفمغػسماظقضًمعمؼد،ممممم«عـمععؽقسمعومػقمطوئـ

حؿؿقي،مومإغؿصورهمعلؾؿي،مومسوٌقؿفمضضوءمومشوؼي.ومغفوؼيماظؿورؼخمسـدماظشقعيمعرتؾطيمبوظرجوءمالم

ماظقلس،مصوٌعذبقنميفماألرضمدققؼؼقنماإلدؿعالءمحؿؿو.
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مظإلغلونم ماظـوغقي ماظعوٌقي ماظؾقٌمسـ مو مأغوه مبلط ماظغربل، ماإلغلون محوول مايدؼٌ، ماظػؽر يف

م«.ملمدبؾؼماألرضمإاّلمظإلغلونماألبقض»(مولدمذظؽ:م Boussuetنمعؼقظيمبقدققفم)اظغربل،مإ

معـم إنماظغزوماألوربلمظؾعومل،موماظذيمإدبذميفماظؾداؼيمزليماإلطؿشوصوتماىغراصقي،مطونمغوبعو

بعدؼـ:مبعدمدؼينموآخرمدقودلمإضؿصودي.طؿومظعؾًماألدطقرةممدورامبورزاميفمدصعمروادماإلطؿشوصوتم

حبورمسبقمسقاملمذبفقظي.مصلدطقرةمعوءمايقوةمأوماظـؾعماًوظد،مطونمشلوماظدورماظؾورزميفمتػعقؾمإديماإل

محرطيماظغزوماألوربل.م

ماظققغوغققنمأنم مإسؿؼد مضد مو مؼقغوغقي، مو مذاتمأصقلمذرضقي مػلمأدطقرة مايقوة معوء مأدطقرة إن

ـمذربمعـفوإدذلجعمذؾوبفمومجقصـسماظعذراءمهقظًمعـمسروسماٌقوهمإديمؼـؾقعماٌوءماًوظد،موطؾمع

ماطؿلىماًؾقد،مطؿومغالحظمأنمأدطقرةمطقرغقسمهؿؾمغػسماٌعومل.

مؼـؾقعم مإطؿشوف مػوجس ممتؾؽفؿ موأعرؼؽقصلؾقتشل مطقك، مأعـول ماألوائؾ ماٌؽؿشػني مأشؾى إن

م.16جقصـسمأومطقرغقس

ؾمصؽرةمومؼـطؾؼمػقفؾميفمماظؼرنماظـوعـمسشر،معـمصؽرةمأنماظصراعمؼؼعمضؿـمذبولماألصؽور،مصؽ

ماظؿورؼخمسـدم موغفوؼي مواظـؼقضم. ماظػؽرة ميفمحرطي مؼؿفؾكمطلحداثمإال مال ماظؿورؼخ موأن مغؼقض. شلو

ػقفؾمغػلفومترتؽزممسؾكمعؾدأممعلققل،مصفقفؾمؼرىمأنمغفوؼيماظؿورؼخمحدثًمعرةميفماظؿورؼخ،مٌوم

،موممأغفمدققدثموؾكماإلظــفمم)ماألضـقمماألول(ميفماإلغلونماظذيمجلدهماٌلقحم)ماألضـقمماظـوغل(

ظؾؿرةماألخرلةمسـدعومؼؿقدماإلظفمععماظعرقماآلريماٌؿػقق،مسـدئذمغصؾمإديمإدراكماٌطؾؼمداخؾمغطوقم

م.17اظدوظي

م م: مإظقود معردقو مؼؼقل مبوظذات ماٌقضقع مػذا ماظقفقدؼيم»يف ماإلؼدؼقظقجقي مصقؿـوول مؼعقد ػقفؾ

ماظع ماظروح م، ماظعوٌلميفمذبؿؾف ماظؿورؼخ مسؾك مؼطؾؼفو مو ميفمايقادثماٌلقققي مبودؿؿرار مؼؿفؾك وٌل

م.18«اظؿورخيقي،مومالمؼؿفؾكمإالميفمػذهمايقادث،ماظؿورؼخمؼصؾحميفمذبؿؾفمثققصوغقوم)وؾقومإشلقو(

أعوميفمايؼؾيمماٌعوصرة،مغالحظمأنمػقؿؾرمحوولمأنمجيلدمايؾؿماألٌوغل،موحيؼؼمغفوؼيماظؿورؼخم

ماظـوغل،موبدلمأنمموصؼمعؾدأمغزعمماإلسذلافمبوظؼقةمومايربماظؽقغقي، ومجيعؾمغػلفمغوبؾققنمأوربو

م،مميؿطلمدبوبؿفماٌدرسي.19ميؿطلمصفقةمجقادهماألبقض
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ومهوولممأعرؼؽومطؼطىمدقودلمومإضؿصوديميفمأؼوعـومػذهممأنمهؼؼمصؽرةمغفوؼيماظؿورؼخمعـم

ماظعوٌلماىدؼد»خاللمعشروعم ماظـظوم مععوغلمتصىميفم«. ربووظيمصوظعقٌيموماظدعؼرريمواألعرطيمطؾفو

م(.Thymosهؼقؼماظؿػققماٌلخقذمبؼقةماإلسذلاف،مأيموصؼمعومؼلؿقفمأصالرقنماظـقؿقس)

 فوكوياما : تنظوم النهاية أم تأسوس اهلومنة

مواٌؿؿـؾميفم ماألدودل، معقضقسـو مإدي مغعقد ماظؿورؼخ، مغفوؼي مٌؼقظي ماظعرضماظؿورخيل مػذا مبعد و

معو)غفوؼيماظؿورؼخ(.إدؿكالصمماىوغىماألدطقريمعـمحـوؼومطؿوبمصقطقؼو

ؼرتؾطماظصراعميفماظػؽرماظػؾلػلموماظدؼينمسؾكماظعؿقممبوًرلموماظشرطؼقؿؿنيمعؿعورضؿني.مؼمطدم

مإبؿؽرم مظل،معـمػـو مأنماظصراعمغشلمحنيمضولماإلغلون:مػذا م ماالووه معورطسمغػلفميفمػذا طورلم

ماًرلموماظشر.

يقادث،مصننمصالدػيماظققغونمملمخيرجقامومإذاممطونمماظشرميفمأشؾىماظػؾلػوتماظعوٌقيمػقمأصؾما

مغزعم مإدي مترعل مجوربي مشضؾقي، مرشؾي ماظـقؿقسمذبرد مأن م مأصالرقن مؼعؿؼد مإذ م. ماظلقوق مػذا سـ

مؼؼقلم ماآلخر، معـ ماظؿػقق مإغؿزاع مإدي مدوعو متلعك ماظـػسماظغضؾقي مأن معـطؾؼ معـ مبوظؼقة، اإلسذلاف

إلسذلافمجعؾماظػالدػيمؼرونميفماظـقؿقسممثيمجوغىمعظؾؿمظؾرشؾيميفمغقؾما»صقطقؼوعومربؾالمعومدؾؼ:

م20«اٌصدرماألدودلمظؾشرمبنيماظؾشر

متؿكذم مصوألدطقرة ماظؿـوصمععماألدطقرة، معـمخالل مؼمدسمعشروسف مأن محيوول مصػقطقؼوعو إذن

مذؽؾماظدظقؾماإلصذلاضل.

م معؿعورضؿون. مضقؿؿون موػؿو ماألؼلقثقؿقو، مو ماٌقفوظقثقؿقو معؾدأؼـ: ماظـقؿقسمؼؿفؾكميف مصوألوديإن

وـحمسبقممضقةممشضؾقيممسورعي،مترشىميفمغزعماإلسذلافمبوظؼقةمومبوظؿوظلمتؾدومأطـرمذرؼيمإلرتؾورفوم

مبوظؿعوظلماٌػرطمومإحؿؼورماآلخرم.م

مغقعمعـم"جـقنماظعظؿي"متصقىمخوصيماألغقاتماألطـرمبوراغقؼوطقف.مظؼدمحوولم إنماٌقفوظقثقؿقو

ماإلغ مسؾكمطؾمأغشطي مأنمؼعؿؿفو مسـمم21لونصراغلقسمصقطقؼوعو مالمدبرجم م ماظرجؾمبوٌرأة مصعالضي .

مطكخرم مشلو مبوظـلؾي م"طلغو" معقضعف مميؿقـ مأن مؼرؼد مؼعوطلفو، مأو مؼغوزشلو مسـدعو مإغف اٌقفوظقثقؿقو،

وم"ػل"مغػلفومترشىمأنمم«.م عمغٌ.مصننمإدؿؿوشلومؼشعرمبوظؿػققمخوصيمإنمحدثًمعـوصليمسؾكم"ػل

ععقورماظؿػققمخيؿؾػمبنيم"ػق"ممو"ػل"،مصفلمتؿكذممتـؿزعماإلسذلافمعـماآلخرماٌذطر"ػق"،ممومأن

عـم"اىؿول"مطؼقؿيمظإلسذلاف،مومػقمجيعؾمعـم"اظؼقة"مععقورا.مومػؽذامؼعؿؼدمصقطقؼوعوممأنماظعالضيم

مذفودةم مإغؿزاع مػق مظؾؿرأة مإصذلاشماظرجؾ مإن ماظـقؿقدقي، مظـزسي مواضح موّؾ مذاتفو ميفمحد اىـلقي
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ما مظؾرشؾي مإذؾوع مػق مممو مأطـر ماظؼصقىماظؿػقق م مشوؼؿفو ماٌقفوظق، مجوغؾفو ميف ماظـقؿقدقي مإن ىـلقي.

ماظؽدلىموماظػضؾكمػلماظقصقلمإديم مشوؼؿفو مصننماظؾقؾرلاظقيماظدميقضرارقيمسـدمصقطقؼوعو اظشؿقظقي،مظذا

مغظوممسلقظل.

إنماظـزسيماظـقؿقدقيماألطـرمجـقغومومذرؼي،ممتـؾفومأدطقرةمظقـؿققس،اظيتمحيوولمصقطقمأنمؼلؼطم

م ماإلسذلافممنقذجفو مسؾكمأسدائفو،معـؿزسي مدوعو ماٌـؿصرة مو ماألطـرعقفوظقؼي، ماظدوظي مأعرؼؽو، سؾكم

مبوظؿػققمعـماألغظؿيماألخرىمرشؿموجقدماظعقائؼماظؽـرلةماظيتمتؼػمأعوممرشؾؿفوماىوربي.

إنماظـقؿقسماًرايفمندمحضقرهمعؿفؾقوميفمذكصقيمظقـؿققس،مؼؿققلميفماظػؽرماظدميقضرارلمإديم

مبرا معؾدئلماظـقؿقسماٌؿـوضضنيممخرلمو ماظعوملمجعؾمعـ مدعؼرري مغظوم مأن مصقطق مإسؿؼود مغؿقفي شؿف،

معؾدأؼـمعؿصويني.

اإلؼلقثقؿقومصفلمغزسيمتلقطرمسؾكمذعـــقرماٌلؿضعػنيمخوصي،مومظذامغـرىمػقفؾممأعوماظـوغقيم:م

عـقؾالمرأيمػقفؾممؼدلزػوميفمجدظقيماظعؾدموماظلقدمأوميفمضصيم"اظؿوجر"مشلقفؾمغػلف.مؼؼقلمصقطقؼوعو

ؼلؿعقدماظعؾدميفماظقاضعمإغلوغقؿفماظيتمصؼدػومبلىمخقصفمعـماٌـقتماظعـقػ،مبقادطيماظعؿؾ،ميفمم»م

م.22«اظؾدءممجيدلماظعؾدمسؾكماظعؿؾمعـمأجؾمإرضوءماظلقدمبلؾىمخقصفماظدائؿمعـماٌقت

مؼصؾحماإل ماظـّدؼي،موعـف ماإلسذلافمبوظؿلوويمو مبوظؿوظلمؼعؿؾماٌلؿضعػمسؾكمغزع معطؾؾومو ؼلق

م)اهللمسـدم ماإلظف مزبوظػي مإدي ماإلؼلق مدصعف ماىـي ميف مآدم مإن ماظعوٌقي، ماظـقرات مخطوبوت ميف ذرسقو

ماٌعرصي(،موماظغوؼيمعـم ماألطؾمعـماظشفرةماٌؿـقسي)مسـدماظؾوبؾنيموماظققغوغقنيم،مذفرة مو اٌلؾؿني(

مػذهماظرشؾيمغزعماإلسذلافمبوظؿلوويمععماإلظف.

مشوظ مأخالضقي،مطوظؽراعيم،ماإلحذلامم،م"إحذلامماظذات"،مموم"مإنماإلؼــزوثقؿقو مؼؿكذمضقؿو معو ؾو

(مضقؿمجقصوءممومche           )تؼدؼرماظذاتم"موماٌلوواة،ماظعداظي،..إخل.موطؾفومطؿومؼؼقلمغقؿشف

م    .23صـعفوماظضعػوءمظققدومبفومعـمضقةماألدقود

ماظعرضماظقجقزمظؾؿؾدأؼـماظلوبؼني،مغالحظمأنمص مبعدمػذا قطقمحيوولمأنمؼؿفووزماألرروحوتمو

اظلوبؼيمظؽلمؼصوحلمبنيمعؾدأيماظـقؿقس)ماٌقفوظقوماإلؼزو(،مومأنماظؿورؼخميفمرأؼفمالمؼعرفمشوؼؿفموم

مؼلقدم مسـدعو مظإلسذلافمبوظؿػقق، ماإلسذلافمبوظؿلوويمعلووؼو مؼصؾح مإذ مإالميفمتصويفؿو. الغفوؼؿف

م.24قدلاظل،ماظذيمجيفزمسؾكمإعدلارقرؼيمايؼداظعوملمغظوممأعـؾ،مؼؿفؾكميفماظـظومماظشؿقظلماظؾ

وإذامطوغًماألدطقرةماألودي،متذلجؿماٌؾدأماألطـرمذرؼيميفماظـقؿقس،مصننمأدطقرةمبروعـققسممتـؾم

موم ماآلشلي، معـ مبوظـدؼي ماإلسذلاف مؼـؿزع مأن مبروعـققسمحيوول مإن ماإلؼزوثقؿقو. مأي ماآلخر اىوغى
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معـمذب ماظـور مإديمذظؽمؼؿؿـؾميفمدرضي ماظعؼؾماظطرؼؼ ماظؾطقظلمظدلوعـققسمأخذ ماظعؿؾ مو ؿعماآلشلي.

ماظؾشريمعـمدائرةماظعفزمإديممدائرةماًؾؼموماظلؾطي.

إنمػوجسماإلسذلافمبوظؿلووي،مندهميفمطؾماألدوررلماظعوٌقي.مإنماإلغلونميفمجؾماألدوررلمم

مؼؿققلمإديمبطؾممثؿمإديمغصػمإظف.

مص معلعكماإلغلونميفمإجيود متمطد ماظذلاتؾقي مسؾكماألضؾماإلسذلافمإنمػذه مأو ماظـّدؼي قغمهؼقؼ

مبوظؿلوويمعـمضؾؾماآلشلي،مطؿومندػوميفمعؿقنمأدطقرةمطوظقغقالمأومػرلطقؾ.

إنماألدطقرةمطقؼؾمععريف،متعدلميفمأشؾىمأذؽوشلومسـماىوغىماظالسؼالغل،مومبومأنماظـقؿقسم

يفماإلشرؼؼقيم»ميميفمضقظفم:مضقةمشضؾقي،مإذنمصفقمعػورقمظؾعؼؾموظقسمعـفم،موػذامعومأطدهمصرؼدمػوظقد

اظؽالدقؽقيمتعينمطؾؿيماظؿقؿقسماظغضىمأوماظشفقة،ومػلممعؾؽيمدبصمايققاغوتمواًققلماٌػعؿيم

م«بويققؼي.

مغالحظمصقطقؼوعومحيؽؿمم ماظعؼؾموؼؼددفم،موبوٌقازاة مظؾغــقسمجعـؾمأصالرقنمحيؽؿ إنمعػورضؿف

مصوييمبنيماٌؾدأؼـماٌؿـوضضني.اظـظومماظؾؾرلاظلماظذيمؼراهماظقحقدماظؼودرمسؾكماٌ

إذنمصوظؿورؼخمعـذمأنمبدأمععم"اإلغلونماألول"مإديمأنمؼـؿفلمععماإلغلونماألخرلم)غفوؼيمطغوؼيمومم

ظقسمطقدث(مبوسـفماٌعؾؾمػقماظـقؿقسمأيماظاّلسؼؾم.مومععـكمذظؽم،حلىماظؿقؾقؾماظلوبؼ،مأنم

قس.صفؾمؼؼؾؾمذبؿؿعماظعؼالء،مأنمؼؽقنماظقسلماظؿورخيلمؼؿضوءلمعومداممحيرطفماظالذعقرمأوماظؿقؿ

م!تورخيفؿماجملقدموماظؿؾقدمسؾورةمسـمتورؼخماّظالسؼؾ؟

مإنممعومغلؿـؿفــفمآخرماألعر،مػقمأنمصؽرةمغفوؼيماظؿورؼخمعؾـقيمأدودومسؾكماظػؽرماألدطقري.م

ماظؿورؼخم مشوؼي مػلموعؾ مثؿ م، ماظقسل مو متغّقىماظعؼؾ مصؽرة مصفل ماظؿورؼخ مصؾلػي معـظقر معـ و

ميمبؿقؼقؼمذفقةمسؼقؿيمميقؾفوماظـقؿقسماظؼقةماظغضؾقيميفماإلغلون.عرتؾط

مصفؾمتؼؾؾماألغؿؾفـلقوماّظالشربقيمأدطقرةمدعؼرريماظعوملمومأعرطؿف؟م

مومػؾمغؼؾؾمأنمؼؽقنماظرجؾماظؾقدلاظلماظرجؾماألخرل؟

مإنمغفوؼيماظؿورؼخمعمدليمسؾكمإسؿؼودمشربلم،محقصؾفمصراغلقامذؿوظقفميفماظعؾورةماظؿوظقي:

.وبوظؿوظلمصـقـمأعوممإشؿصوبمجدؼدم25«اظذيمؼؼوتؾماألوربل إنمغفوؼيماظؿورؼخمػلمغفوؼيماآلخر»

معوم مػذا موظعؾ م، ماإلغؼالبقي ماإلؼدوظقجقو مسؾك ماٌؾـقي ماظؿلوؼؾقي ماظـزسي ميف مغدخؾ مو ماظؿورؼخ، ٌػوػقؿ

مأعوممإشؿصوبمجدؼـــدمٌػفقمماظؿـــورؼخ.مو:»مغؾؿؿلفميفمضقلمعطوعماظصػديم حرطؿفموممواضحمأغـو
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غفوؼؿف،مؼلخذمذؽؾماظؿلوؼؾ،مظقؾينمعشروسومإؼدؼقظقجقوميفمسصرمتـؿماإلتػوقمسؾكموصػفمبلغفمسصرم

م.26«إغفقورماإلؼدؼقظقجقوت

ماسؿؾورقيم ماظغرب،مالمخيرجمسـمربووظي ماغؿصور مظؼؾقلموػؿ متؾقؽؿف متفققهماظعوملمو إنمربووظي

م ماآلخر. معـ ماظقػؿل ماظؿػقق مإغؿزاع مأجؾ معـ ماظغربل مإسبطورفمظإلغلون محوظي ميف محؿك ماآلخر إن

ماظؿورؼخماٌقجف،م مإؼدؼقظقجقي مأنمسبطؿ مبد مإذنمال مذظؽماظرجؾماألخرل. مػق مطقغف دقؿؿلؽمبوسؿؼود

موتـدعٍميفماظؿورؼخمايلماظذيمؼصـعفماىؿقع.م
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