ّ٨لية حللىاو حلمبيىٕبعىخ ٨ي حألؾب حل١كبئ
ْ
ٕ٠لمية هعكمةٔ
حلىًة حلحاو ،ٟحلمىلىل حلصؿيؿ ،حل١ؿؾ وحظؿ وحلربلذىو ،قبي1-32 َ،:<B@ٟ
شماليات جىٜي ٧حلمكأة وحلعب ٨ي حل٭ّيؿة حألؾوييىية بيى حلًٝكجيى حلّى٨ية وحلىىقيالية
ٕجعىالت حل١اٌ ٫يمىـشأ
هعمؿقٔا حظمؿی٘ ،الب حلؿكحىقحه ٨ي ٬ىن حلل٥ة حل١كبية وآؾحبها،شاه١ة جكبيث هؿقن٘،هكحو
ؼليل پكو يًی ،أوحاـ ٨ي ٬ىن حلل٥ة حل١كبية وآؾحبها،شاه١ة جكبيث هؿقن٘،هكحو
كبكی قوًٌ٩كك ،أوحاـ هٍاقٮ ٨ي ٬ىن حلل٥ة حل١كبية وآؾحبها،شاه١ة جكبيث هؿقن٘،هكحو
هاؾی يٝكی هًٝن ،أوحاـ هىا٠ؿ ٨ي ٬ىن حلل٥ة حل١كبية وآؾحبها،شاه١ة جكبيث هؿقن٘،هكحو

حلملؽُ
أ٬بل حلٍ١كحء حل١كب حلم١اِكوو ٠لی جىٜي ٧حلّى٨ية ٨ي ٌ١كهن يممشىيها باالجصاهات حألؾبية حلعؿيرة .وهفه حلًم٠ة
ْ
حلحي يمكى ح٠حباقها يى٠ا هى حلكشى ٞالی حلمأي أو حلحؤِيل جحصلی ٨ي ٌ١ك أؾوييه .ويعاول هفح حلبعد ؾقحوة
ْ
حلعب وحلمكأة ٨ي ّ٬يؿة "جعىالت حل١اٌ "٫ه١حمؿح ٠لی حلمًهس
هبؿأيى هٍحككيى بيى حلّى٨ية وحلىىقيالية أال وهما
حلىِ٩ي-حلحعليلي هبكلح كي٩ية جمالشهما ٨ي حلٍ١ك وشمالية هفح حل١مل .أها هى أهن يًحاثس حلبعد ٨يمكى حإلٌاقة الی
ْ
حلعب وحلمكأة بىِ٩هما ًّ٠كيى
ظككة حلّى٨ية وحلىىقيالية ٨ي حلٍ١ك شًبا الی شًب .ويئكؿ حلٍا٠ك ٨يه ٠لی

ْ
هٍحككيى ٨ي حلّى٨ية وحلىىقيالية ْ
حلعب هى
هّىقح حلمكأة ٨ي هيؤة حلؽال ٫وحلمؽلى ٪أو أقٔية وباً٘ية أظيايا .ويكىو
ْ
يحىظؿ حلعبيب/حلّى٨ي ه ٟحلعبيبة/حلله/حلمٙلْ .٫
وجىمی هفه حلىظؿة ٨ي حلّى٨ية بـ"وظؿة حلىشىؾ" و٨ي
حلٙك ٪حلحي
حلىىقيالية بـ"حلً٭ٙة حل١لياء" يفوب ٨يها حالؼحبل٨ات حل١ك٨ية هحعىلة الی حالثحبل .٦ويبعد حلٍا٠ك ٠بك جىٜي ٧حلعب
وحلمكأة ٨ي هفه حل٭ّيؿة ٠ى أو ْ
ي٥يك حلًٝكحت حلىاثؿة حلمحكوؽة ٨ي حلمصحم١ات حل١كبية وحإلوبلهية٨ .بل يكی حلٍا٠ك
ْ
حلمكأة ًّ٠كح هاهٍيا بل ايها حلًّ١ك حألوان للكىو وحلؽل ٫وج٭ؿق ٠لی أو جؽل ٫وجعل هعل حلله/حلمٙل٨ ٫ي
ْ
ِ
ْ
ه٩حاض للىِىل الی حلعياة حلؽالؿة حلمىحمكة،
حلعب هى
حلمًٝىق حلّى٨ي وحلمصهىل ٨ي حل٩كك حلىىقيالي .كما أو
ويمكى للمكء وحلمكأة أو يب٭يا ٨ي ٠الن حلؽلؿ ب١ؿ أو ْ
جفو٬ا حلعب حلفي هى ه٩حاض حلم١ك٨ة٨ .المكء يمكى أو يّل الی

حلمٙل٠ ٫بك ْ
ظب حلمكأة ،كما أيها ٘كي٭ه الی ه١ك٨ة ي٩ىه٨ .يبح٥ي حلٍا٠ك أو يكحٍ ٧حلىشىؾ ٠بك شىؿ حلمكأة ،ويًىي
أو يبل ٣حلبلهكثي ٠بك ٨همه حلمكثي/حلصىؿ٨ .المكأة هي ًٙ٬كة للىِىل الی حلم١ك٨ة حلع٭ي٭ية ،ولن جحع٭ ٫هفه حلم١ك٨ة
اال باللصىء الی حلعب حلفي ُيعيي حإليىاو.
ْ
حلعب ،حلمكأة.
حلكلمات حلؿليليه :حلّى٨ية ،حلىىقيالية ،جعىالت حل١اٌ ،٫أؾوييه،

 -جاقيػ حلىِىل:<B@/9:/:A :

جاقيػ حل٭بىل:<B@/9>/:@ :

ً٠ىحو بكيؿحلكاجب حإللكحكويیmohamadahmadi89@gmail.com :

ّ٨لية حللىاو حلمبيىٕبعىخ ٨ي حألؾب حل١كبئ ،حلىًة حلحاو ،ٟحلمىلىل حلصؿيؿ ،وحظؿ و حلربلذىو،قبي2 / :<B@ٟ
-:حلم٭ؿهة
يم ٞب ٓ١حألؾباء وحلٍ١كحء حل١كب الی حألشىحء حلّى٨ية حلميحا٨يمي٭ية هًف يهايات حلؽمىيًيات هى حل٭كو حلٍ١كيى.
ْ
ْ
ويحٕط هفح حاللح٩ات الی حلمٕاهيى وحلٍؽّيات حلّى٨ية ٨ي أ٠مال حلعؿحذييى ،اال أو حالجصاه حلّى٨ي حلصؿيؿ

يؽحلْ ٧
٠ما يصؿه ٨ي حلمؿحقن حلىشؿحيية أو حلكوظية حلحي بكلت ي٩ىها الی واظة حألؾب حل١كبي حلعؿيد واب٭ا كٍ١ك
ْ
حلمهصك Eألو هفح حالجصاه له ِلة وذ ي٭ة بالمّاؾق حإلوبلهية وحلحصكبة حلٍ١ىقية حإلوبلهية ؼاِة ٨ي حوحعٕاق
ْ
ْ
حلٍؽّيات حلّى٨ية وأ٨كاقهن وه١ح٭ؿحجهن واليمرل حجصاها قوظيا ٠ا٘٩يا ٨عىب وايما يى٩ٜه حلٍا٠ك ب٥ية اذكحء يّه
ْ
وايّال قواالجه الی حل٭اقة .كما أو هفح حالجصاه يؽحل٠ ٧ى حلٍ١ك حلؿيًي حإلوبلهي بما ٨يه حلٍ١ك حلّى٨ي ً٠ؿ
حلكبلويكييى حلصؿؾ ٨ي حل٭كو حلٍ١كيى.
ْ
يبؿو أو حلٍا٠ك حل١كبي باللصىء الی هفح حالجصاه يٍ١ك بالعاشة الی Dحل١ىؾة الی حلمّاؾق وجؤِيل ايحاشه ٨ي جصكبة
كبكی هى جصاقب حلمأي حلممحؿة الی حلعأك ؼبلل جؤلي ٧بيى ه٭ىهات حلحصكبة حألِلية وً٠اِك لن جكى ٨يها ٨ي
حلمأي هرل حلب١د حل٭ىهي وحل١ؿل حإلشحما٠ي وحلرىقة حإليىايية حلٍاهلة .وهفح حلحؤلي ٧يمكى جىميحه بالّى٨ية
حلصؿيؿةٕCوىهيػ.ٔ151 :3113 ،
كما يكبٗ حلٍ١كحء حلم١اِكوو هفه حلّى٨ية حلصؿيؿة بالمؿحقن حألؾبية حل٥كبية حلعؿيرة هى حلكهمية ،وحإليىايىية،
ظحی حلىىقيالية وحلعؿحذةْ .
وهكؾ هفح ،كىو حلؽّاثُ حلمٍحككة بيى حلحصكبة حلٍ١كية حلعؿيرة وحالجصاه حلّى٨ي هًها
حللصىء الی حلٙبي١ة ،وحالهحمام بالمكأة بىِ٩ها ًّ٠كح ؼال٭ا وقظما كىييا وحالبح١اؾ ٠ى حل١٭ل حلماؾي وحالوحؿالل
حلمًٙ٭ي وحال٠حماؾ ٠لی حلكٍ ٧وحلعؿن وهاٌابه ـلٯ.
ْ
ْ
أها حلىىقيالية ككإيا لل١الن ٨لى أيها أذكت ٨ي ب ٓ١حلٍ١كحء لكاو هئالء جؤذكوح بالحّى ٦أوال Eألو حلحّى ٦اـح ْجن
ج٩كي٥ه هى حلصايب حلؿيًي هى وىقيالية .وحلىىقياليىو أي٩ىهن كايىح ي٭ىلىو أيهن يًحمىو الی ب ٓ١حلمحّى٨ة حل٥كبييى
ْ
ٕأبى٨ؽك .ٔ111 :3111 ،وي٭ال أو كل ٌا٠ك ظ٭ي٭ي ،هى ِى٨ي أو وىقيالي باهحيال وجحّل ٌ١كية حلٍ١ك حل٥كبي
حلٝ١ين بؽّاثُ هٍك٬ية كالًبىة ،وحلكإيا ،وحلعلن ،وحلىعك ،وحل١صاثبية ،وحلحؽييل ،وحلبا٘ى ،وحاليؽٙا ،٦وحإلٌكح،٪
وحلٍٙط وحلكٍٕ ٧أؾوييه.ٔ223 :1871،
ْ
ِ
ُ ْ
وي١ؿ أؾوييه هى حلٍ١كحء حلفيى يى٩ٜىو حلح١ابيك حلّى٨ية وه٩كؾحجها ،وِىقها وأواليبها .وذ٭ا٨حه حلىحو١ة وحٔعة
ْ
ْ
ُ
٨ي ٌ١كه ،وج١يى ه١ك٨ة هّاؾق هفه حلر٭ا٨ة كريكح ٠لی ٨هن هفح حلٍ١ك و٨ٯ ه٥الي٭ه وظل ٘لىمات حل٥مىْ ٨يه ،وهفه
ْ
وجح١م٬ ٫ؿيما وظؿيرا ،وجصم ٟبيى حلكحاب حلم٭ؿن ب١هؿيه حل٭ؿين وحلصؿيؿ،
حلر٭ا٨ة هي حلحي جٕكب ٌك٬ا و٤كبا
 Dوبيى حألوا٘يك حلٍك٬ية وحليىيايية وحلٍ١ك حل١كبي ٠لی هؿی جاقيؽه ،وحلٍ١ك حل٥كبي حلعؿيد ،وبيى حلر٭ا٨ة حإلوبلهية
وحل١٭اثؿ حلٍي١ية حإلهاهية ،وحلباً٘ية وحل٭كهٙية ،بل حلهًؿية وحل٩اقوية وكفلٯ حلٍيى٠ية حلماقكىية وأؼيكح حل٩لى٩ة
حلّى٨يةٕCهعمؿ هًّىق.ٔ318 :1888 ،
٨الىىقيالية بىِ٩ها هؿقوة ٤كبية لها ٠بل٬ات ه ٟحلحّى ٦بىِ٩ه جياقح ٨ككيا وقوظيا ياب١ا هى حل٩كك حإلوبلهي.
ْ
ْ
ْ
وحلعب بىِ٩هما هى أهن حلككاثم ٨ي حلؽٙابيى .ق٤ن أو
٨اهحن كبل حلؽٙابيى أً٠ي حلحّى ٦وحلىىقيالية بالمكأة
حلحّى ٦وحلىىقيالية يهحماو بهفيى حلًّ١كيى٤ ،يك أيهما ي٩حك٬او ٨ي حلًٝكة الی حلًّ١كيى ،ظيد جصؿ حلًٝكة حلماؾية
َّ
ْ
الی حلمكأة و الی ظؿ ها الی حلعب ٨ي حل٩كك حلىىقيالي وي٭ؿم ٨يها ِىقة هاؾية ً٠هما٤ ،يك أو حلًٝك اليهما ٨ي حلحّى٦
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شماليات جىٜي ٧حلمكأة وحلعب ٨ي حل٭ّيؿة حألؾوييىية بيى حلًٝكجيى حلّى٨ية وحلىىقياليةٕجعىالت حل١اٌ ٫يمىـشأ

ْ
حإلوبلهي ه٭ؿن و٬ؿوي٨ .المكأة ٨ي حلحّى ٦هي أهن ًّ٠ك حلؽل E٫ظيد يكی حلمحّى٨ة أو حلمكأة هي حلًىحة حألولی
ل١ملية حلؽل ،٫ؼبل٨ا للؽٙاب حإلوبلهي حلىاثؿ حلفي يىلي حألهمية الي حلًّ١ك حلمفكك.
ُ َّ ُ
َّ
ْ
ُ
ويهحن بالمكأة ٨ي حلحّى ٦حإلوبلهي الی ؾقشة يئكؿ حبى ٠كبي أو كل هكاو ال ُيئيد ال ي١ىل ٠ليه٨ .بفلٯ ال يمكى
ِّ
حلح١ىيل ٠لی أي هكاو أو كاثى ٤يك ـي ٌ١ىق لن يحعىل الی حلمئيد٨ ،ماـح ويكىو ه ٟحإليىاو؟٨ .ي٭ؿم حبى ٠كبي

حلمكأة هى أهن حلً١اِك ٨ي ؼٙاب حلحّى ٦حإلوبلهي ويعحل هفح حلًّ١ك هكاية واهية ٨ي هًٝىهحه حل٩ككية .
ُّ
ْ
ْ
واليٕ٩ل حلكشل ٠لی حلمكأة ٨ي ه١كْ ٬ىله ً٠هماD :او حلًىاء ٌ٭اث ٫حلفككحو٨/ي ٠الن حألقوحض وحألبؿحو/وحلعكن
ُّ
ُ
حلم١بك ً٠ه باإليىاوْ /
ْ
بؤهك ٠اقْٕ٨/ل حإلياخ به هى حلفككحوٕCحبى ٠كبي،
وج٩ك٬ا ً٠ه
ْهحعؿ حلىشىؾ ٠ليهما/وهى
ٍ
ِ
ْ
1382ه :ز .ٔ136/4كما يكی أو حلمكأة يمكى أو يّل الی هكظلة حل٭ٙبيةD :وهفه أظىحل يٍحكٮ ٨يها حلًىاء وحلكشال
ويٍحككاو ٨ي شمي ٟحلمكحجب ظحی حل٭ٙبيةٕ Cحلمّؿق ي٩ىه.ٔ121 :
ْ
و٨يما يح١ل ٫بالعب ويٝكة حلحياقحت حل٩ككية/حل٩لىل٩ية/حلماؾية ٠لی حل١الن حل٥كبي هًها حلىىقيالية ٨بلبؿ هى حل٭ىل
ْ
ايها جًٝك الي حلصىحيب حلماؾية وحألقٔية له٤ ،يك أو حألهك يؽحل ٧جماها ٨ي حلحّى ٦حإلوبلهي Eاـ ايه ال يًب ٟهى
ِ
هحىشه لكاثى ٤يك أقٔي ،قوظي ،هٙل ،٫هحىام ب١يؿ ٠ى
حل٥كحثٓ حلماؾية وحلك٤بات حلصًىية ،وايما حلعب ٨يه
ْ
ْ
حالبحفحل .ق٤ن أو حلحّى ٦حإلوبلهي يكی أو حلعب جصاه حلصًه حآلؼك هى شىك حلىِىل الی حلعب حإللهي٨ .العب
٨ي حلحّى ٦حإلوبلهي هى ٤اية ٨ي ي٩ىه ؼبل٨ا للحياقحت حل٥كبية وه٭ؿهة للىِل الی ظب حلله/حلمٙل٨ .٫هفح حلًّ١ك
حلهام هميس بال٭ٕايا حلصًىية ٨ي حلىىقيالية.
أها أؾوييه بىِ٩ه ٌا٠كح ٌك٬يا ههحما بال٥كب وأظؿ حلٍ١كحء حلفيى ٬اهىح بحىٜي ٧حلؽٙاب حلّى٨ي ٨ي ٌ١كه الی
شايب حهحماهه بالحياقحت حألؾبية حل٥كبية٨ ،٭ؿ باٌك بكون لىظة شميلة ٠ى حل١بل٬ة بيى حلمكأة وحلعب ٨ي اظؿی ّ٬اثؿه
ُ
ْ
حلحي جؿ٠ی "جعىالت حل١اٌ ،"٫وـلٯ هى ؼبلل حلكإ ية حلّى٨ية حلممموشة بال٩كك حلىىقيالي .وج١ؿ هفه حل٭ّيؿة هى
أقو ٞحلًماـز حلٍ١كية حلحي ُجٝهك جىٜي ٧حلحّى ٦حلصؿيؿ ٨ي حلٍ١ك حلعؿيدُ .
ويً١ی بالحّى ٦حلصؿيؿ ،هى حلحّى٦
حإلوبلهي حلفي حوح١اقه حلٍ١كحء ٨ي ّ٬اثؿهن ،و٬اهىح بحعىيك ه٩اهيمه و٨٭ا لكإيحهن حلٍ١كية وحلكوالة حلحي يكيؿوو
ايّالها الی ٬اقة ٌ١كهن٨ .يؿقن هفح حلبعد ٕ٬ية حلًٝكة حلّى٨ية حلممموشة بالىىقيالية حلمحصلية ٨ي جعىالت
حل١اٌ٠ ٫بك حلمًهس حلىِ٩ي حلحعليلي إلبكحل حهحمام حلٍا٠ك بالحّى ٦بىِ٩ه ؼٙابا جكحذيا والماهه بالىىقيالية كمفهب
َ
حلًّ١كيى ويًاؾي
أؾبي ه١اِك ٤كبي حلمّؿق واٜهاق يٝكة حلٍا٠ك حلفي يحعؿخ ؾوها ٠ى حلعؿحذة ٨ي حلٍ١ك جصاه
لهؿم حلحكحخ.
.1-1ؼل٩ية حلبعد
ْ
ي١ؿ أؾوييه هى حلٍ١كحء حلفيى جًاولث ؾقحوات كريكة أٌ١اقه وهىح٩٬ه وآقحءه حل٩ككية وحلً٭ؿية ،اال أيه هًالٯ بٓ١
حلم٭االت وحلكحب حلمكجبٙة بالبعد ويفكك ٠ؿؾح هًها ٠لی وبيل حلمرال وال حلعّك:
حل ٔ٧ه٭ال هً١ىو بـ Dحلحصكبة حلّى٨ية Eؾقحوة ٨ي حلٍ١كية حل١كبية حلم١اِكة Cب٭لن "وبلم كاٜن حألووي" حلمًٍىق
٨ي كلية حآلؾحب بصاه١ة حل٭اؾوية .ي١ؿ حالهحمام بالم٩اق٬ات وحلمٍاقكات بيى حلّى٨ية وحلٍ١ك حلم١اِك .و يكی أو
أهمية حلكإ يا حلّى٨ية للٍ١كية حلم١اِكة جحمرل ٨ي كىيها يم٠ة كٍ٩ية وذي٭ة حلّلة بال٩ى ٬اثبل :او حلٍا٠ك حلم١اِك
يٍ١ك بالعاشة لبلجعاؾ بالّى٨ي حلٍهيؿ ٨ي حلحكحخ حإلوبلهي.

ّ٨لية حللىاو حلمبيىٕبعىخ ٨ي حألؾب حل١كبئ ،حلىًة حلحاو ،ٟحلمىلىل حلصؿيؿ ،وحظؿ و حلربلذىو،قبي4 / :<B@ٟ
بٔكحاب جعث ً٠ىحو Dحلّى٨ية وحلىكيالية Cهى أ٠مال أؾوييه حلٍهيكة حلحي ِؿقت ٠ام  .3115و يبعد
حلكاجب ٠ى حلمٍحككات بيى حلّى٨ية وحلىكيالية و يربث جؤذك حألؼيك بال١ك٨او حلٍك٬ي الويما حل١ك٨او حإلوبلهي هٍيكح
الی حلم٩اهين حلمٍحككة بيى حالجصاهيى حلّى٨ي وحلىىقيالي وحٔ١ا ؼّاثّهما شًبا الی شًب هىحًحصا بؤو حلىكيالية
٨ي حلىح ٟ٬ليىث اال حلّى٨ية حلىذًية .اال أو حلكاجب يحعؿخ ٠ى حلّى٨ية كؤيها حجصاه يب١ؿ ٠ى حإلوبلم أو حلح١الين
حإلوبلهية ق٤ن أو حلباظريى يئكؿوو ٠لی أيه كايث حلّى٨ية هحٍ١بة ٠ى حلؿيى حإلوبلهي ٨ي ّ٠ك ِؿق حإلوبلم.
زٔ كحاب جعث ً٠ىحو Dأؾوييه وحلؽٙاب حلّى٨ي Cحلفي كحبه بل٭اون ؼالؿ ٠ام  .3111ويحعؿخ حلكاجب ٨ي
هفح حلكحاب ٠ى حلحؿحؼل حلًّي ٨ي ّ٬اثؿ أؾوييه ـحت ٘ابِ ٟى٨ية ويكيه أوان اٌكالية حلفحت حلكاجبة وؤ١يحها
ْ
٨ي حلمهاو وحلحاقيػ وحلؽٙاب .ويئكؿ أو هفح حلحؿحؼل يحيط حلًُ هى ج١ال ٫وحي٩حاض ٠لی يّىَ ٬ؿيمة جىهن ٨ي بًاء
ْ
حلمىٔى ٞهى ؼبلل ج٩ا٠لها هً٠ ٟاِك أؼكی ؾحؼل حلًىيس حلًّي .ويىحًحس أو أؾوييه ي٭ىم بحؤويل حلؽٙاب حلّى٨ي
وـلٯ هى ؼبلل حال٠حماؾ ٠لی يٝكية حلٍ١ك حلحي حوح١اقها هى حالجصاهات حلً٭ؿية وحألؾبية حل٥كبية .وظاول بل٭اون ٨ي
بعره أو ي٭حكب بيى ٌ١ك حلٍا٠ك وحلؽٙاب حلّى٨ي٠ ،بك ه٩هىم حلحؿحؼل حلًّي٤ ،يك أيه لن ُي ٍّك الی حلعب وحلمكأة ٨ي
ّ٬اثؿ أؾوييه هى هًٝىق حلحّى ٦وحلىىقيالية ولن يؿقن حلًّ١كيى ٨يها.
ؾٔكحاب Dحلؽٙاب حلّى٨ی ٨ی حلٍ١ك حل١كبی حلم١اِك Cحلفي كحبه ٘الب حلم١مكي ٠ام  .3111يؿقن حلباظد
حلكهم حلّى٨ي ٨ي جصكبة أؾوييه حلٍ١كية أا٨ة الی ؾقحوة ؾالالت حلكهم حلّى٨ي حلفي جميم بالم٥ايكة وحلحصؿيؿ ٨ي
جصكبحه .ويحًاول ج٭ًيات جىٜي ٧حلكهم حلّى٨ي ٨ي حلٍ١ك حل١كبي حلم١اِك كما جصلی ٨ي آليحي حل٭ًا ٞوحلحًاَ.
هٔ ه٭ال جعث ً٠ىحو Dجصلی جصاقب ِى٨يايه ؾق ٌ١ك حؾوييه و وهكحب وپهكی Cب٭لن ٨كيؿه ؾحوؾي ه٭ؿم و٘اهكه
حؼحكي حلمًٍىق ٨ي هصلة "حلصم١ية حإليكحيية لل٥ة حل١كبية وآؾحبها" ٠ام  .3112وجهؿ ٦حلؿقحوة الی حبكحل هبلهط حل٩كك
ْ
حلّى٨ي بيى حلٍا٠كيى أؾوييه و وهكحب وبهكي٨ .حكی أيهما هى حلٍ١كحء و حلم٩ككيى حلفيى يى٩ٜىو حلكإ يا وحلحصاقب
حلىكيالية وحأل٨كاق حلّى٨ية ٨ي ٌ١كهن ٨ي هيجة حإلوح١اقة وحلكهم وحلمصال٨ .ي٭ىم حلباظراو بالم٭اقية بيى حلكإ يا حلٍ١كي
بيى حلٍا٠كيى و ي١ح٭ؿحو أيه ي١ؿ هؿؼبل للؿؼىل ٨ي حل١ىحلن حلٍ١كية وحل١الن حلىكيالي.
ؤ ه٭ال هً١ىو بـ٠Dك٨او وىققثاليمه :ؼىحيً وكىالق وًث ٠ك٨ايي ؾق ٌ١ك أؾوييه ٕجعليل بيًاهحًي ٌ١ك
جعىالت ٠اٌ Cٔ٫حلمًٍىق ٨ي ّ٨لية "ي٭ؿ أؾبي" .وكحبه "اؾقيه أهيًي" ٠ام  .3114او حلباظد ي٭ىل ايه ٬ام بؿقحوة
جعىالت حل١اٌ ٫هى ؼبلل جعليل هكىيات حل١ك٨او حلىىقيالي ٨ي هفح حلٍ١ك اال أيه ٬ؿ ـكك ؼّاثُ حلىىقيالية
حلعؿيرة للّى٨ية ولن يؿقوها ٨ي حلٍ١ك بالمً١ی حلع٭ي٭ي للكلمة .كما أيه ظاول ؾقحوة حلٍ١ك ه١حمؿح ٠لی حلكإيا ٨ي
ه٩هىهه حلىىقيالي ،وحل٥كوجيىٯ ،وحل١ؿول ٠ى حل٭ين حلكوظية وحلىعك Eجلٯ حلم٩اهين حلحي جصؿها ٨ي حلىىقيالية
ب١يؿة ٠ى حلّى٨ية .كما أو حلً١ىحو يبكهى ٠لی ؾقحوة حلحًاَ ٨ي هفح حلٍ١ك وليه ؾقحوة حلّى٨ية ٨يه٨ .الحًاَ يعحل
ْ
حلعب/حل ٫ٍ١يكىو هى أهن حلم٭ىهات حلحي يحؤل ٧هًها حلٍ١ك ويئكؿ ً٠ىحيه
هىاظة كبيكة هى حلم٭ال .لؾ ٠لی ـلٯ أو

ْ
كالعب .و٬ؿ ؾقن حلباظد حلىىقيالية ٨ي
ـلٯ .كما أو حلباظد لن يهحن بالمكأة وهكايحها ٨ي حلّى٨ية وحلىىقيالية
ْ ُ
ش١ل حلمكأة و ْ
حلعب هعىقيى أواوييى لبعرًا هفح ؼبل٨ا للم٭ال.
حلم٭ال أكرك بكريك هى حلّى٨ية .ولفلٯ جن
لٔ ه٭ال هً١ىو بـ Dبكقوي هئل٩ه هاي وبٯ وال ؾق ٌ١ك جعىالت حل١اٌ ٫أؾوييه Cحلمًٍىق ٨ي هصلة "أؾب
٠كبي" بصاه١ة ٘هكحو .وكحبه ٠لي يٝكي ،وويؿ هعمىؾ هيكلحيي حلعىيًي وههكحو يص٩ي ظاشيىق .و٬ام حلباظرىو
ْ
بؿقحوة أولىبية ٨ي ّ٬يؿة جعىالت حل١اٌ٨ .٫حىِلىح الی أو حلٍا٠ك ٬ؿ حوح١اق حلًّىَ حلؿيًية ،وحلّى٨ية و ٫٨يٝكية
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شماليات جىٜي ٧حلمكأة وحلعب ٨ي حل٭ّيؿة حألؾوييىية بيى حلًٝكجيى حلّى٨ية وحلىىقياليةٕجعىالت حل١اٌ ٫يمىـشأ

ْ
ْ
حلحًاَ .كما ؼلُ هفح حلبعد الی أو أولىب حلٍا٠ك ٨يها جصكيؿي ،وه١حمؿة ٠لی حلفهى ولفلٯ ح٬حكبث هى

حلًّىَ حلّى٨ية٨ .ؤٌاقوح بٍكل ٠ابك الی جؤذك حلٍا٠ك بالً٩كي ،وحل٭ٍيكي .كما ٬اهىح بؿقحوة ل٥ة حل٭ّيؿة وجىِلىح
ْ
الی أو ٜاهكة حلحككحق هي حلحي لحؾت هى شماليحها و٤مىٔها.
ضٔ ه٭ال هً١ىو بـ Dأؾوييه بيى حلعب وحل ٫ٍ١حإللهي :حلٙكي ٫حألؾوييىي يعى حلّى٨ية حلىىؾحء .Cوكحبه "و٩ياو
لؾحؾ٬ة" .ويحمعىق هفح حلبعد ظىل ؾقحوة حل١بل٬ة بيى حلحّى ٦وحلعؿحذة وحلىىقيالية ،ويحًاول حلباظد هفح حألهك
هىحًؿح ٠لی ها ٬اله أؾوييه ٨ي كحبه ،أكرك هى أو ُيبكل أذك هفه حل١بل٬ة ٨ي ٌ١كه٨ُ .يكوي آقحءه أكرك هى أو ُيٝهك لل٭اقة
شماليات جىٜي ٧حلٍا٠ك هفه حلم٩اهين شًبا الی شًب .كما ـكك حلباظد آقحء أؾوييه ٠ى حلعب وحلمكأة وحلصًه
ْ
ويّىقه هًعالح الی حلىىقيالية أكرك هى ايعياله يعى حلحّى ٦ولن
وظاول أو يّ٩ل حلٍا٠ك ٠ى يٝكجه جصاه حلحّى٦
يؿقن حلً١اِك حلّى٨ية حلمكجبٙة باظلب وحلمكأة ٨ي ٌ١كه كحباؾل حألؾوحق ،وحلكٍ ،٧وحالثحبل٨ ٦ي حالؼحبل،٦
وحل٭بٓ ،و حلًٝكة الی حلمكأة حألقٔية وحإللهية ،وحلى٩ك حلىشىؾي ،وحلمىت حلّى٨ي ،وحلؽل ٫حلصؿيؿ وها ٌابه ـلٯ هى
حلم٩اهين حلّى٨ية ٬ام حلٍا٠ك بممشها بالًٝكة حلىىقيالية ٨ي حظحكح٨ية جاهة .كما لن ْ
يبيى حل٥ايات حلحي كاو حلٍا٠ك يحب١ها

٠بك جىٜي٩ه هفه حلم٩اهين ٨ي ّ٬اثؿه ْ
الويما جعىالت حل١اٌ.٫

هفح ولن يكؿ ي١رك ٠لی بعد يؿقن ٨يه حلمكأة وحلعب ٨ي ّ٬يؿة جعىالت حل١اٌ ٫بىِ٩هما ًّ٠كيى هٍحككيى بيى
ْ
وويحن حلبعد ٠ى ٠بل٬حهما وشؿليحهما ٨ي هفه
حلحّى ٦وحلىىقيالية وابكحل شماليات هفح حلحىٜي٨ ٧ي ٌ١ك أؾوييه.
ْ
هحًام هكحمل اليحؤجی لل٭اقة
حل٭ّيؿة بىِ٩ها يّا هٍعىيا بالؿالالت حلّى٨ية وحلىىقيالية وظككحهما ٨ي ٬الب ؾحثكي ٍ
ٍ
حلح٩كيٯ بيًهما.وأوجلة حلبعد هي :كي ٧يى ٧ٜأؾوييه حلًّ١كيى حلعب وحلمكأة كًّ١كيى هٍحككيى ٨ي حلحّى٦
وحلىىقيالية ٨ي ّ٬يؿة جعىالت حل١اٌ٫؟ وها هي حألوباب وحلؿوح ٟ٨حلحي ش١لث أؾوييه ٠لی جىٜي ٧حلًّ١كيى ٨ي
حل٭ّيؿة؟.
; .حلم٩اهين حلًٝكية
ْ
كصىهك ٨ككي ،هكظلة هح٭ؿهة هى هكحظل جٙىق حل٩كك حلؿيًي كما أيه ظككة اي٭ا ٚلل٭ؿقة حلحؤويلية
حّى،٦
حل
ل
ويمر
ٍ
للح٩كيك االيىايي لمىحشهة هصاهيل حلكىو وه٥الي٭ه وؼ٩ايا حإليىاو وحلحىِل الی ظ٭ي٭ة حلؽالْ ٫
٠م وشل ووبيل
ه١ك٨حه.
وحلٍ١ك حلّى٨ي بٍكل ٠ام هى أظؿ هىٔى٠ات حلٍ١ك حلفي بؿأ ٨ي بؿحية حلّ١ك حل١باوي ٕ 123هٔ .وكاو هفح حلًىٞ
هى حلٍ١ك٬ ،بل هفح حلّ١ك ،هٍابها لٍ١ك حلمهؿ ،هكح٩يا ٠لی حل١باؾة وحلمهؿ ٠ى حلؿييا.
ْ
وحهحؿت جىٜي ٧هفح حلحياق حل٩ككي وحلكوظي الی حلّ١ك حلكحهى .وهٜ ٟهىق حلٍ١ك حلعك أو ٌ١ك حلح١٩يلة هًف
هًحّ ٧حل٭كو حلٍ١كيى ،بؿأ حلٍ١كحء ٨ي أؾبهن يىحؽؿهىو حلحكحخ حألوٙىقي وحلحاقيؽي و حأل١ً٬ة حلؿيًية وحلّى٨ية.
ْ
٨الٍؽّيات حلّى٨ية هرلث ٜاهكة وحٔعة ٨ی حلٍ١ك حلم١اِك ،ظيد حؼحاق حلٍ١كحء حلم١اِكوو ٌDؽّيات ٠ؿيؿة
هى أهل حلحّى ٦وحجؽفوح هًها ً٬ا٠ا يحعؿذىو به وهى وقحثه ٠ى هٍا٤لهن وه١اياجهن وهىح٩٬هن ...و يصؿ حلٍا٠ك
حلم١اِك أظيايا يًؿهس ٨ی حلٍؽّية حلّى٨ية و يعل ٨يها ظلىال ِى٨يا .و يحعؿؾ بؤب١اؾها ب١٩ل جٍابه أظىحله بؤظىحلهاC
ٕبى ٠ماقة.ٔ353 :3111 ،

ّ٨لية حللىاو حلمبيىٕبعىخ ٨ي حألؾب حل١كبئ ،حلىًة حلحاو ،ٟحلمىلىل حلصؿيؿ ،وحظؿ و حلربلذىو،قبي6 / :<B@ٟ
ْ
٨الحكحخ حلّى٨ي يٍكل هّؿقح هى أهن حلمّاؾق حلحكحذية حلحي ح٠حمؿ ٠ليها حلٍا٠ك حلعؿيد وـلٯ لما يكبٙه بيى
حلحصكبة حلّى٨ية وحلحصكبة حلٍ١كية حلعؿيرة هى أوحِك وِبلت ٬ىية .وجحصلی هفه حلّلة ٨ي ق٤بة كل هى حلٍا٠ك
حلعؿيد وحلّى٨ي الی حالجعاؾ بالىشىؾ وحالهحمحز به الی شايب ح٠حماؾ كل هًهما ٠لی حلعؿن حلفحجي وحوح١مال حلل٥ة
حلمصالية .ولكى هىٔى ٞحلؽبل ٦بيًهما يمكى ٨ي أو حلٍا٠ك يصؿ ظ٭ي٭ة جصكبحه بالىلىز ٨ي ِمين حل١الن ،بيًما
ْ
يصؿها حلّى٨ي بالً٥اء ٠ى حل١الن ،و٠ى ـحجه أيٕا .كما أو قإية كل هًهما للكىو جكىو هحٍابهة الی ظؿ٨ ،الّى٨ي
ٍ
يًٝك الی حلكىو ٠لی أيه ِ
يا ُ٬ويصب ٠ليه أو يكمل هفح حلً٭ُ بالى١ي الی بلى ٢حلكمال ظحی يّل الی ٠الن
حلع٭ي٭ة حلمًمه ٠ى كل ي٭ُ .بيًما حلٍا٠ك يًٝك الی حلكىو ٠لی أيه يا ُ٬و٬بيط وأيه يصب أو يكمله ويص١له شميبل
وـلٯ ٠ى ٘كي ٫حلكٍ٠ ٧ى حلع٭ي٭ة حلحي جكمى وقحء حلكىو ،أليه باكحٍا٨ها كل بٙكي٭حه الی ايهاء حلً٭ُ حلفي يكيايه
٨ي حل١الن ٕ٠بؿحلىبلم ظىى.ٔ131 :1881 ،
و٬ؿ ٠اؾ حلٍ١كحء ٨ي حلّ١ك حلعؿيد الی ه١صمهن حلٕؽن هى حلحكحخ حل٭ؿين ،ؼاِة حلحكحخ حلّى٨ي ويصؿوو ٨يه
ْ
Dهكجكمح جكحذيا يحىاو ٪وحلحؤذك بالمفحهب حل٥كبية حلحي جص١ل للؽيال حلًّيب حألو٨ك ٨ي حلٍ١ك ...ؼّىِا وأو حلىحٟ٬
حل١كبي كاو ههيجا يىهفحٮ للحؤذك بمرل هفه حالجصاهات يحيصة ٜكو ٦حل٭ل ٫وحل٭هك وحلحؽلٕC٧حل١ىحؾي.ٔ356 :1875 ،
كما حلؾشك حلٍ١كحء حلم١اِكوو هى حل١الن حلع٭ي٭ي حلماؾي وأؼفوح يبعرىو ٠ى ٠ىحلن أكرك كماال ظيد ال يصؿويه ٨ي
ظياجهن٨ .الحّى ٦يؤؼف أهميحه بىِ٩ه يم٠ة ظؿوية كٍ٩ية٨ ،هى هى هفه حلًاظية وذي ٫حلّلة بال٩ى ٨ي ه٩هىهه
حلعؿيد٨ .لف لٯ يعاول حلٍا٠ك حلعؿيد كالّى٨ي أو يًهي ي٭ُ حل١الن و٠لی هفح ٨بو حلّلة بيى حلحّى ٦وحلٍ١ك
حلعؿيد ْ
هكؾه و١ي كل هًهما الی ْ
جّىق ٠الن أكرك كماال هى ٠الن حلىح ،ٟ٬وي١ىؾ هفح حلحّىق الی حالظىان بٝ٩ا٠ة
ٍ
حلىح ،ٟ٬وٌؿة و٘ؤجه ٠لی حلً٩ه ،وِبىة حلكوض للحمان ه ٟحلع٭ي٭ة حلحي ج١فب كيايه ٕحلمّؿق ي٩ىه.ٔ38 :
أها حلىىقيالية ج١ؿ هى أهن حلمفحهب حألؾبية حل٥كبية حلحي ٌا٠ث ٨ي حلٍ١ك حل١كبي حلعؿيد وظفح ب ٓ١حلٍ١كحء
حل١كب ظفو حلىكيالييىًٍ٨ .ؤت حلعككة حلىكيالية ٠لی أي٭اْ حلؿحؾحثية وج٩ك٠ث ً٠ها وؼل٩حها Eظيد ٌاهؿ حألؾباء
وحلم٩ككوو حل٥كبيىو ٨ي أذًاء حلعكب حل١المية حألولی وح١٬ا هكيكح وقذىه هى حلعكب ،ـحٮ حلىح ٟ٬حلفي يحمعىق ظىل
حلمىت وحاليؿذاق وحلهبلٮ٨ .حىِلىح الی أيه البؿ هى أو ي١يؿوح حلًٝك ٨ي حل٭ين حلىاثؿة حلحي شلبث هفه حلًكبة وألمث
ْ
بمصحم١هنً٨ .اٌؿوح ل٩كك يعٙن شمي ٟها يكبط اقحؾة حإليىاو ويهؿم آهاله٨ .بفلٯ ٕ٨لىح أو يبح١ؿوح ٠ى هفح حلىحٟ٬
حلمكيك وي٭حبكوح هى ٠الن حلبلو٠ي و٠الن حألظبلم.
ْ
وي١ؿ حلحؤلي ٧بيى حلىح ٟ٬وحلعلن وحل١بىق هى أظؿهما الی حآلؼك ،وحلؿؼىل ٨ي ٠الن حل٥كحبة وحإلؾهاي وحال٤حكح٦
هى حلهفيايات ،وحال٠حماؾ ٠لی حلعب كىويلة لحّىق حل١الن حل٭اؾم ووحالهحمام بالمكأة وحإلكراق هى حللصىء بالؽيال هى
أهن هكجكمحت حلىىقيالية.
ُ
أها حلٍ١ك حلىىقيالي ٨بيه ياب٠ ٟى ؾح ٟ٨الٌ١ىقي يبحؿ ٞحل٭ّيؿة كما يؽل ٫حلعلن٨ .ال٭ّيؿة هي هصمى٠ة هى
حلهلىوة وحلصًىو وحلحفكك وحل٭ُّ حل٭ؿيمة وحلمٍاهؿ حلمصهىلة وحأل٨كاق حلمحٕاقبة وحلحًبئحت حلب١يؿة وظٍؿ
ِ
حيٙبل ٪حلىظي ْ
حلعك ،هى أ٠ما ٪حلً٩ه وجؿ٨٭ه بعكية جاهة
حل١ىح٘ ٧وحل١كي وجٍىيً حل١٭ل وحل١بد .ايها باؼحّاق
هؽحك٬ا شمي ٟحلعىحشم ٕحألِ٩ك.ٔ171 :1888 ،
ْ
ههما يكى حألهك ٨الٍ١ك حلّى٨ي له ؼّاثُ كريكة ويى ٧ٜحلٍا٠ك حلّى٨ي أو حلمحّى ٦حلٍا٠ك ه٩اهين ٠ؿيؿة،
ْ
وحلعب ،ووظؿة حلىشىؾ ،وحإلهحمام بالكوض .كما أو ٨ي حلىىقيالية ه٩اهين جصؿق
هًها حال٠حماؾ ٠لی حلمئيد ،وحلعلن،
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حإلٌاقة بها هى حلصًه وحإليكوجيكا ظحی حالهحمام بالمكأة وحلرىقة ٔؿ حلح٭اليؿ حالشحما٠ية وهًاهٕة حلؿياية حلمىيعية.
ْ
وحلعب ،بىِ٩هما حلمعىقيى حألواوييى حلمٍحككيى بيى
ووً٭ّك حلعؿيد ٨ي هفه حل١صالة ٠لی حلًّ١ك حأليرىي،
حلّى٨ية وحلىىقيالية وجصلياجهما ٨ي ٌ١ك جعىالت حل١اٌ ٫ووًؿقن حلً١اِك حلّى٨ية وحلىىقيالية حألؼكی الی شايب
حلمّٙلعيى ٨ي جعليل حلٍ١ك ،هبكليى كي٩ية جبل٠ب أؾوييه بهفه حلً١اِك ويىصها ٨ي يىيس ؼليٗ بالّى٨ية
وحلىىقيالية ظيد ال جىحٙي ٟحلح٩كيٯ بيًهما.
;.:-حلًّ١ك حأليرىي وحلعب بيى حلًٝكجيى حلّى٨ية وحلىىقيالية
حلًّ١ك حأليرىي بٍكل ٠ام وحلمكأة بٍكل ؼاَ كاو واليمحل هعٙة حهحمام حلٍ١كحء حلّى٨ييى هًف حل٭ؿم الی يىهًا هفح.
وحلمكأة هي حلكهم حلفي يلىـ به حلّى٨ي ْ
لي١بك هى ؼبلله ٠ى ٔ٩١ه ويعىله ،وـلٯ ٨ي شمء هى حالوح٥كح٨ ٪ي حلصمال
حإللهي حلمحصلی ٨ي ِىقجها٨ .المكأة ٨ي حلحّى ٦هي حلكظن حلؽال٭ة للكىو ،واظؿی حألهؿح ٦حلىاهية هى وقحء ؼل٫
حلكىو .كما ي١ؿ ظب حلمكأة ظل٭ة وِل ها بيى حلله وحإليىاو.
٨المكأة ٨ي حلحّى ٦حإلوبلهي هي جصلية هى جصليات حلله ج١الي ،وقبما جصليها أكرك ؤىظا بالًىبة لحصلي حلله
٨ي ـحت حلكشل ،وـلٯ ي١ىؾ الی شمالها وظىًها ،ويكی حلمحّى٨ة ٨يها ي١ن حلله وِ٩اجه هى حلكظمة ،وحلل،٧ٙ
ْ
وحلصمال .كما جحعىل حلمكأة الی ٕ٨اء ٨ىيط يمكى للفحت أو جعل٨ ٫ي أ٨٭ه٨ .لفلٯ كايث حلمكأة والجمحل هًب١ا ٤ميكح
للٍ١كحء لحكىو حل١بل٬ة بيًهن وبيًها قهمح لل١بل٬ة بالله ٕؼل ٧حلىىيؿي.ٔ71 :3112 ،
ْ
و ي٭ال ٠ى جىٜي ٧قهم حلمكأة ٨ی حلٍ١ك حلّى٨ی ايه Dال يٍاهؿ هصكؾح ٠ى حلمىحؾ أبؿح أليه بالفحت ً٤ی ٠ى
ْ
حل١الميى٨ ،بـح كاو حألهك هى هفح حلىشه همحً١ا ،ولن يكى حلٍهىؾ اال ٨ی هاؾة ٍ٨هىؾ حلع٨ ٫ی حلًىاء ،أٝ٠ن حلٍهىؾ ٨ی
أكملهٕ Cحبى ٠كبی.ٔ<<< :3115 ،
٨ححعىل حلمكأة ٨ي حلحّى ٦حإلوبلهي الها يمكى للمكء أو يّل الی حلصمال حأل٠لی وحألكمل وـلٯ ظيًما ٍ٠٭ها
ْ
وظبهاُّ .
ْ
وظبه اياها هى شمء هى ظبه لله ج١الی٨ .ححصلی هفه حأللىهة للمكأة ٨ي حلىىقيالية بٍكل آؼك ،ظيد يمصؿ
ج١بؿي ،ويكوو أيها هؽلى٬ة هؽحاقة Eايها ْ
حلىىقياليىو حلمكأة بٍكل ْ
شًية ولها هكايها ٨ي حلّى٨ية حإليىايية.
ْ
٨الىىقيالية جفكك حلمكأة الی شايب حإليكووية ظيد يئكؿ أؾوييه ٕ  ٔ111 :3115أو حألؼيكة ليىث بالًىبة
ْ
للىىقيالييى أؼبل٬ا ٨عىب ،وايما هي كفلٯ ٨لى٩ة جك ٓ٨حألؼبل ٪لكي جصؿؾ قإية حإليىاو٨ .المكأة ٨ي هفح
ْ
ْ
وحلعب بيًهما هًا ِ١ىؾ يعى حلم٭ؿن ،ـحٮ حلفي يؤجي
حلمفهب هي حلحي جىمط للكشل حلمصمأ أو يحىظؿ بفحجه.
ْ
حلعب ،وؾويه ال يمكى ٨هن أي ه٭ؿن.
هباٌكة هى
ْ
ْ
أها حلعب ٨يعٝی بؤهمية ٨اث٭ة لؿی كل هى حلمحّى٨ة وحلىىقيالييى وي١حبكويه هى أهن حلم٭ىهات وحلمكجكمحت ٨ي
ٍ
ْ
ْ
حلعب ٨يها وؾالالجه ،اـ أو بؿحية
أ٠مالهن وحيحاشاجهن Eظيد ال يمكى ٨هن حلحصكبة حلّى٨ية بٍكل ٌاهل ب١يؿح ٠ى ٬يمة
ْ
حلعب .كما ْ
يحن قشى ٞحل١الن و ٠ىؾجه بً٩ه حلعككة بعرا ٠ى حلله٨ .يبعد
حل١الن ويهايحه يىحًؿ ٠لی أوان ظككة
حل١الن بؤكمله ٠ى هككم للح١الي باظرا ٠ى هىح٭ك ؾحثن وٌاهل.
ْ
ْ
حلعب٨ .الحّى ٦بمصمله هى ظب حلمٙل ٫وبفلٯ حلعب يحميم
وي٭ىل حلمحّى٨ة او وشىؾ حإليىاو لن يكى اال ٠ى
حلحّى ٦حلع٭ي٭ي ٠ى ٘٭ىن حلمهؿ حألؼكی Eوظب حإلله يص١ل حلمكيؿ يحعمل كل حآلالم وحلمّاثب حلحي يبحليه حلله

ّ٨لية حللىاو حلمبيىٕبعىخ ٨ي حألؾب حل١كبئ ،حلىًة حلحاو ،ٟحلمىلىل حلصؿيؿ ،وحظؿ و حلربلذىو،قبي8 / :<B@ٟ
ْ
ْ
حلمعب هى حالجّال بالعٕكة حإللهية ٕهاقي
بها ليؽحبك ظبه و يٙهكه ،بل ويص١له يحلفـ بها Eوـلٯ حلعب يمكى ٬لب
ٌيمل.ٔ6 :3115 ،
ْ
٨بـح يٝكيا الی حلحّى ٦و٤ايحه حألهن وًصؿ أيه لن جحصاول ٠ى حالجعاؾ بالله/حلمٙل٨ .٫العب ٨ي حل٩كك حلّى٨ي
ْ
وحلمعب حلفي ي١ؿ شمءح هى حالجعاؾ ه ٟحلله ج١الیُ .وج َ
ٙكض هًا ٕ٬ية حالكحمال
ببهكايه أو يع٭ ٫حالجعاؾ بيى حلعبيب
بيى حلٙك٨يى أي حلعبيب وحلمعبىب ،بمً١ی أيه ٨ي حل٩كك حلّى٨ي ،ال هً١ی لؤليا/حلعبيب ب٥يك حأليث/حلمصبىب،
وحأليث يحكشن حأليا .وحأليا يكمل حأليث كما أيث يكمل حأليا وكبل حلٙك٨يى بعاشة حآلؼك لبلكحمال.
ْ
ْ
٨العب ٨ي حلم١صن حلّى٨ي هى ها ْ
يعكق حإليىاو ويعييه .كما ٬يل أو حلله جباقٮ وج١الی ؼل ٫حل١الن ظبا لل١الن
ُ
ْ
وحل١الميى .كما أو حلعؿيد حل٭ؿوي يئكؿ ٠لی ـلٯ ظيًما ٬ال حلله ج١الیD :كًث كًمح هؽ٩يا ٨ ،ؤظببث أو أ٠ك٦
ُ
٨ؽل٭ث حلؽل٨ ٫به ٠ك٨ىييٕCحبى ٠كبي1382 ،ه :ز٨ .ٔ263/2هفح حلعب هى حلىبب حلكثيه حلفي ؾ ٟ٨حلله ج١الی الی
ؼل ٫حل١الن.
ْ
ْ
ْ
ْ
وحجؽف حلّى٨يىو حلعب ٌ١اقهن ٨ي حلعياة وهفهبا ايىاييا ي٭بلىو ٠ليه وحيحهی بهن حلعب الی حلعب حإللهي،
حلعب حإللهی هى ياظيةْ ،
ْ
ظب
٨اظحك٬ىح بًاقه ،ذن وظؿة حلىشىؾ ٨حاهىح ٨ي هىالكهإؼ٩اشي ،الجا .ٔ166 :ويكىو
ْ
ْ
حلؽال ٫هى أشل حلمؽلى ،٪كما أيه هى ياظية ُحؼكی ْ
حلعب ،حلعىحق حألبؿی
ظب حلمؽلى .٪و يمرل هفح حلٕكب هى
ْ
ْ
حلعب حلكوظي يلحمه حلمؽلى ٪حلىشىؾ حلفی يحكٍ٨ ٧يه ِىقجه وليه
حلم١بك ٠ى ح٬حكحو حل٭ؿوي وحإليىاييD .و٨ی
ْ
ْ
ْ
حلعب حلٙبي١ی ٨بيه حوحعىحـ ويٍؿحو
حلعب٤ ،اية أو اقحؾة وىی أو يحٙاب ٫ه ٟحلمعبىب ...وأها
للمؽلى٨ ٪ی هفح
ْ
حلمعب ؾويما حكحكحخ ببقٔاء حلمعبىبٕ Cشىؾه يّك.ٔ:<B ::BA< ،
إلقٔاء ق٤بات

أها حلعب ٨ي حلىىقيالية ٨هى هبؿأ ١٨الية Dيحيط جعكيك حالوحيهاهات وحل٭ٕاء ٠لی حلٍ١ىق باإلذن ٨يما يحّل بالح١بيك
٠ى حلك٤بة .و٨ي حإليكووية يكٍ ٧حإليىاو ٠ى حوحيهاهاجه ويكحٍ ٧ي٩ىه بىحوٙة حلهيصاو حلٍهىيٕ Cأؾوييه،
ْ
حلعب يؿوق ٨ي حألوان ظىل حاليكوجيكا٨ .الىشىؾ هى حإليكوجيكا،
 .ٔ118 :3115وحلبعد حل٩لى٩ي للىىقيالييى ٠ى
ْ
وِىت حلك٤بة هى ِىت حلىشىؾ ي٩ىه ،ـلٯ ْأو حلىشىؾ ليه وىی ق٤بة للّيكوقة وحلعككة .كما أو حإليىاو ِ
٬اؾق أو
يعىل حل١الن بؤكمله الی ِىقة هى ِىق ٌهىحجه .وحلب ٓ١هى حلىىقيالييى يفهبىو الی أب١ؿ هى ـلٯ ظيى ْ
ْ
يعىلىو
حلكىو بؤكمله الی هىٔى ٞشًىي٨D .المٝهك حليىهي للٍهىة هى حلك٤بة حلصًىية Eق٤بة جٍٙب كل حلمىا٨ات حل٭اثمة
بيى حأليا وحأليث وجهؿ ٦الی حلفوباو حلٍهىي للىحظؿ باآلؼك٨ :هي شىهك وقهم لبلجعاؾ ب١ؿ ٘ىل حل٩ك٬ة .ولن يكى هفح
ْ
حلعبٕCبيكك.ٔ355 :3112 ،
ٌيء آؼك ٤يك
ْ
حلعب جكىو بالًىبة للىىقيالييى أؾوحت للم١ك٨ة كالٍ١ك .وحلك٤بة وويلة لم١ك٨ة حإليىاو
٨اإليكوجيكا الی شايب
ْ
ْ
ْ
ْ
هىاو لؤللىهية .وه٩هىم حل٭ؿحوة يٍح ٫هباٌكة هى حلعب ،وؾوو
ولح٥ييك حل١الن .وي٭ىل أِعاب حلىىقيالية أو حلعب ٍ
ْ
ُ
جّىق ٌيء ه٭ؿن ٕحلمّؿق ي٩ىه٨ .ٔ356 :العب ً٠ؿ حلىىقيالييى هى حلعب حل١ام حلمٙل ٫حلمميس
حلعب ال يمكى
ُ ْ
١ؿ وويلة للم١ك٨ة ،و٨ي إٔ٨ل أظىحلها ُّ
جصىؿها ٨ي حلمكأة .و ٨ي حلعب حلىىقيالي ي٥ؿو
هى كل أيىح ٞحلعب وي

ُ
ْ
ٌيء هعبىب .ويحصؿؾ حل١الن به ،ويّبط ٨كؾووا آؼك ٤يك
حلممًى ٞهباظا ،ويّبط حلعب وبلظا ذىقيا يباض ه١ه كل ٍ

حل٩كؾون حإللهي.

/9

شماليات جىٜي ٧حلمكأة وحلعب ٨ي حل٭ّيؿة حألؾوييىية بيى حلًٝكجيى حلّى٨ية وحلىىقياليةٕجعىالت حل١اٌ ٫يمىـشأ

< .جعىالت حل١اٌ٫
ُ
ْ
ي١ؿ ٌ١ك جعىالت حل١اٌ ٫أ٘ىل ٌ١ك ألؾوييه ٨ي كحابه "حلحعىالت وحلهصكة ٨ي أ٬الين حلًهاق وحلليل " وأيٍؿ ٠ام
 .1853وً٠ؿها يبؿأ حل٭اقة ب٭كحءجه يصؿ ي٩ىه أهام هٍهؿ ؼليٗ هى حلّىق وحلحكحكيب حلًاؾقة حلحي جبؿو ٨ي باؾة حألهك
٤يك هحكحبٙة و٤يك هحصايىة ال قحبٗ بيًها٨ .الّىق هؤؼىـة هى حلم٩اهين حلّى٨ية كما جصؿ ٨يه كريكح هى حلّىق حلىىقيالية
حلمبؿ٠ة ولىظة هى حلمٍهؿ حلبؿي.ٟ
ْ
وب ٫وأٌكيا الی حلمعىقيى حألواوييى أً٠ي حلمكأة وحلعب ،حللفيى يعحبلو هىاظة كبيكة ٨ي هفح حلٍ١ك و٬مًا
بحىٔيعهما واب٭ا٨ .الًّ١ك حألوان حلفي جصؿه ٨ي حلٍ١ك ويمكى ح٠حباقه حل١مىؾ حل٩٭كي ٨يه هى حلًّ١ك حأليرىي،
ْ
ظيد يى٩ٜه حلٍا٠ك ٨ي هيجة حأل١٨ال حلمئيرة أو حلٕماثك حلمؽحّة باإلياخ.
< -:-حلحؤكيؿ ٠لی حأليری حلباً٘ي
ويحكىو ً٠ىحو حلٍ١ك هى شمءيى :جعىالت +حل١اٌ .٫وهى حلٙبي١ي أو جحمعىق حل٭ّيؿة ظىل حلحعىل وحلْ /٫ٍ١
ْ
حلعب.
ويبؿأ حلٍ١ك بحىٜئ ٧ميك ٕهأ حلفي ال يصؿ حل٭اقة هكش١ا أو ٠اثؿح له ٨ي حلكبلم ،ظيد ي٭ىل حلٍا٠ك:
Dكاو حومها يىيك هاؾثا ٨ي ٤ابات حلعكو/٦وحلعكوِ ٦
أ٬ىحن وظيىحيات كالمؽملٕ Cأؾوييه.ٔ28 :1885 ،
٠اثؿ لهفح حلٕميك ٨يىحشه جىٜي ٧حأل١٨ال حلمئيرة ٨ي حألبيات حلحالية .ويىحمك حلٍا٠ك ٬اثبل:
٨ال٭اقة يبعد ٠ى ٍ
ْ
ُ
 Dجكبكيى ٨ي حلصهات كلها/جكبكيى ٨ي حجصاه حأل٠ما/٪وجً٩حعيى لي كالًب/ٟوجىحىلميى كالٍصكة/و أيا/كًث ٠ال٭ا
ُ
ُ
َ
كحبحٯ ٠لی
بؤبكحز حلعلن/أقون ظىلها أٌكالي/أبحكك أوكحقح أهؤل بها ذ٭ىب حأليام/ي٭ٍث ٠لی إٔ٠اثٯ شمك إٔ٠اثيّ /
ُ
ْ ُ
وأكركت حل٭كحءحت٨/.../ي ْ
ْ
٘يات ذىبٯ حؼحبؤت/قح٨٭حٯ
ويى٠ث حلعكو ٦وحلحهصية
ظ٩كجٯ ٠لی شبيًي
ٌ٩حي وأِاب١ي/
ّ
ُ
ُ
قأيحٯ٨/ي
الی حلمؿقوة/وك٬ث ؼٙىحجًا أشكحن حل١حبة/وحيىللًا/شلىث الی يىاقٮ ٨ي حلّ/٧يمث بيى أهؿحبٯ/وها ّ
ُ
ُ
ؾقبٯ ْ
اليٕ Cحلمّؿق ي٩ىه.ٔ33 :
كًث/ذيابٯ حأل٬الين/وحلّ٩ىل ّ
و٩ك لن يّل اليًا ّ
ٍ
ُ
ْ
وجكبك حلمكأة/حلًّ١ك حأليرىي ٨ي حجصاه حأل٠ما ٪كالًب ٟوحلٍصكة .وجٝهك هفه حلؽّاثُ أو حلمئيد ٨ي حلٍ١ك
ْ
يكىو ٤يك أقٔي وهي باً٘ية ،ؼاِة يى ٧ٜحلٍا٠ك حلًب/ٟحلماء وحلٍصك ٨ي حٌاقجه الی حلٙبي١ة .وكايث حلٙبي١ة والجمحل
ْ
يٍح ٫هًه ،كالمعيٗ وحلبعك وحلًهك وحلًبِ ،ٟ
كل قهم ْ
قهم للعياة وللىشىؾ.
هعٙة حهحمام حلٍ١كحء حلمحّى٨ة .وحلماء أو
ْ
كما َّأو قهم حلبعك ِ
لي١بكوح ٤البا ٠ى حجىا ٞحلم١ك٨ة وحل١لن حإللهييى ،أو ْ
هٍح ٫هى قهم حلماء حلفي و٩ٜه حلّى٨يىو ْ
لي١بكوح
يحىبباو للّى٨ي حلىشؿ ْ
٠ى حجىا ٞحلًىق وحلبهاء حإللهييى حللفيى ْ
٨الىكك ٕيىيه.ٔ114 :3115 ،
و٨ي حلريىِى٨ية حإلوبلهية هًالٯ جّىقحو أواوياو ٠ى حلماء Dحألول حلعياة حلمح٥ل٥لة ٨ي حلٙبي١ة بؤوكها ،وحلرايي
ْ
جّى ِق ِ
ْ
هٍح ٫هى ل٥ة حلىظي حل٭كآيي ،يعيل الی ِىقة حل١كْ حإللهيٕ Cشىؾة يّك .ٔ364 :1872 ،و٨يما يح١ل٫
بالحّىق حألول ي١لى حبى ٠كبي ٬اثبلْ :او ْ D
وك حلعياة وكي ٨ي حلماء٨ ،هى أِل حلً١اِك وحألقكاو ،ولهفح ش١ل حلله هى
ْ
ْ
كل ٌيء ْ
ظي ،وها ْذن ٌيء اال وهى ظيٕ Cحبى ٠كبي ،الجا.ٔ351:
حلماء
ْ
٨يً٩حط هفح حلمئيد كالًب ٟويً٩ػ قوض حلعياة ٨ي شىن حلٍا٠ك ويكىو كالٍصكة .ويحعؿخ حلٍا٠ك ٠ى حلعلن
ه٩كؾحت كالصمك،
ويً٭ً ٠لی إٔ٠اء حلمئيد/ظبيبحه شمك إٔ٠اثه كاجبا قحوما اياها ٠لی ٌ٩حيه وأِاب١ه هىحؽؿها
ٍ
ْ
وحألوكحق ،وحلعكو ،٦وحلى٩ك ،وحأل٬الين حلحي جٍيك الی ٬اهىن حلر٭ا٨ة حلّى٨ية ،اال أيه يى٩ٜها ٨ي حلعلن حلفي يكىو

ّ٨لية حللىاو حلمبيىٕبعىخ ٨ي حألؾب حل١كبئ ،حلىًة حلحاو ،ٟحلمىلىل حلصؿيؿ ،وحظؿ و حلربلذىو،قبي01 / :<B@ٟ
حلىشه حلمٍحكٮ بيى حلّى٨ية وحلىىقيالية .ويؽحل ٧حلعلن ه ٟحلكإيا ٨ي حلحّىق حإلوبلهي اال أيهما يىاوياو ٨ي حلؿاللة
٨ي حلٍ١ك حألؾوييىي كٍؤو حلىىقيالييى وحلكوهايحيكييى ٨العلن ليه اال ٌ١ك ٤يك اقحؾي.
ْ
لؾ ٠لی ـلٯ ،أو هفه حلعبيبة جحًى٠ ٞلی جًى ٞحل٭كحءحت وحلعكو ٦ولها ذىب يؽح٩ت ٨يه حلٍا٠ك .ويكون حلٍا٠ك
ُ
َّ
وحوحكًث ٨ي حلبا٘ى وال جصؿ
ِىقة هى حلمئيد حلفي ال جصؿ ٨يه هبلهط حلعبيبة حألقٔية كؤيها يملث هى حلىماء
هٍابهة بيًها وبيى حلًىاء حلحي جصؿها ٨ي حألقْ٨ .ي٭ىل أيه قح ٫٨ظبيبحه الی حلمؿقوة كؤيها جصلث ٨ي هيجة ٘٩لة
بعاشة الی حالهحمام وحاللح٩ات .ويصله الی شايب ظبيبحه ياثما بيى أهؿحبها.
٨ي٭ىل حلٍا٠ك ب١ؿ هفح حلىِ ٧حألقٔي أيه لن يك ظبيبحه ٨ي حلى٩ك حلفي ال يبؿو و٩كح ٠اؾيا بل يكىو و٩كح الی
حأل٠ما ٪حلحي جكبك ٨يه حلعبيبة .وحلى٩ك حلّى٨ي ال ي٭حٕي أو يؽكز هى حلىشىؾ وهى ي٩ىوًا ،وحيما ي٭حٕي ٠لی حل١كه
أو يؿؼل أكرك ٨ؤكرك ٨ي حلىشىؾ و٨ي ي٩ىوًا .وحل٥ىق ٨ي حأل٠ما ٪بعرا ٠ى حلله/حلمٙل/٫حلمصهىل يكىو هى أهن
حلمكجكمحت ٨ي حلّى٨ية وحلىىقيالية٨ .هفح حلى٩ك يكىو هى حألو٩اق حلحي ي٭ىم بها حلمحّى٨ة ب٥ية حلىِىل الی حلم١ك٨ة،
جلٯ حلحي جكىو لؿی حلمحّى٨ة ه١ك٨ة حلله ،وجب٭ی أظيايا ٨ي ّ٬اثؿ أؾوييه ٨ي ؾحثكة ه١ك٨ة شىؿ حلمكأة بىِ٩ها جصلية
لفحت حلله ويحصاول أظيايا هفح حلمىحىی ويبل ٣الی ه١ك٨ة حلمٙل/٫حلمصهىل ٕأؾوييه 13 :3115 ،و .ٔ12
ْ
ْ
يىحمك حلٍا٠ك قحوما حللىظات جلىح ب١ؿ حآلؼك٨ .يكىو حلصىؿ هى أهن حلم٩اجيط ل٩ٯ ٌ٩كة حلًُ حألؾوييىي
و
ؼاِة حلحعىالت .وشىؿح حلٍا٠ك وظبيبحه يك٨ ٟ٨يهما حلٕىء جبلله وقحياجه وحلًهاق ي١لى حلليل ٨يهما ويكيؿ هًها أو
ْ
جىحي٭٨ .ٛالصىؿ ٨ي حلىىقيالية ٠اهة أو ٨ي حلًُ حألؾوييىي يعل هعل حلكوض ٨ي حلّى٨ية Eظيد أيه يص١ل حلصىؿ
ْ
بؤو حلصىؿ يكمى ٨يه حلكوض .ويبؿو ْأو هفه حلًٝكة الی حلصىؿ ْ
جحكىو إلبكحل
هعىقح ل٭ّيؿجه بؿال هى حلكوض ويئهى
ْ
هًاهٕحه ه ٟحلحّىق حإلوبلهي وحلّى٨ي حلفي يئهى بؤو حإليىاو اـح أقحؾ أو يح١ك٠ ٦لی حلله وي١ك٨ه ه١ك٨ة ٌاهلة هى
ْ
ْ
حلىحشب ٠ليه جصاول ٠حبة هفح حلصىؿ حلحكحبي٤ .يك أو حلٍا٠ك ي١ؿ حلصىؿ أهن هكجكم لبلى ٢حلبلهكثي.
كما يصؿ حل٭اقة هفه حلًٝكة الی حلصىؿ ٨ي حلؿياية حلمىيعية .وحٌمجمحل حلىىقيالييى هى حلؿياية حلمىيعية ،هى
ظ٭ؿها ٠لی كل ها هى ظي و٘بي١ي ،هى جع٭يكها للصىؿ وبّ٩ة ؼاِة ٨همها للصًه كمّ١ية ،الجىاهعها٩ً٠ ،ها
ؤكحوجها ،حلبًية حلكليايية لكًيىحها ٬ؿ ْ٠بك ٠ى ي٩ىه ٨ي هصىم ٬ىي ٠لی حلمىيعية٨ .ي٭ىل حلىىقياليىو ايه Dال ٌهىة
يمكى ح٠حباقها هّ١ية ...وايما حلمّ١ية جحمرل ٨٭ٗ ٨ي كبث هفه حلٍهىةٕCبيكك.ٔ358 :3112 ،
< -;-حالهحمام بالصىؿ وحلصًه حلىىقيالي
ولفلٯ ُيفكك حلصىؿ الی شايب حلصًه وحلٍهىة ٨ي حلىىقيالية حلحي جب١ؿ هفح حلم٭٠ ٟٙى حألشىحء حلّى٨ية٨ .يؽحك٪
ْ
ويّكض ٬اثبل:
حلٍا٠ك شىؿ حلعبيبة
ْ
ْ
 Dأوحٙل ٟحألقْ حل٥اهٕة ٨ي ؼكيٙة حلصًه/أج٭ؿم/أكىى ْ
همكحجي بالٙبلون وحإلٌاقحت/أبؽكها بهفيايي حألؾ٤الي،
ُ
ْ
وأظىب ي٩ىي هىشة ْ
ُ
وأًٜٯ حلٍا٘تٜ/هكٮ يّ٬ ٧اقة ،وجعث ذؿييٯ شهاجي حألقب/ٟوأجٍصك
بالًاق وحلىٌن/
ظىلٯٕCأؾوييه.ٔ32 :1885 ،
ويكون حلٍا٠ك ؼكيٙة للصًه حلفي يكىو ب١يؿح هى حلحّىق حلّى٨ي ويٝكجه الی حل١بل٬ة بيى حلعبيب وحلمعبىب
ْ
هحعؿذا ٠ى حلٙبلون وحإلٌاقحت حلحي جصؿها ٨ي حلىىقيالية .كما أو حلًاق وحلمىشة وحلٍا٘ت هي هى حلمّٙلعات
حلّى٨ية حلمحؿحقشة حلم١كو٨ة .ويؿؼل حلٍا٠ك ٨يما ب١ؿ ٨ي ِمين حلمكأة ووِ ٧هاؾي لها٨ .الصىؿ وحلى٩ك ٨يه يً١ي
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شماليات جىٜي ٧حلمكأة وحلعب ٨ي حل٭ّيؿة حألؾوييىية بيى حلًٝكجيى حلّى٨ية وحلىىقياليةٕجعىالت حل١اٌ ٫يمىـشأ

ْ
حلعب
أيه يكحٍ ٧حلبلهحًاهيD ،ألو شىؿ حلمكأة ٬اقة ال جًحهيٕCأؾوييه٨ .ٔ72 :3114 ،الصىؿ حإليىايي ؼبلل

وهىيحه هما شىؿحو حذًاو ٠لی ٤كحق حأليا وحل١الن٨ .مى ؾوو حل١الن ال وشىؾ للهىية وحلصىؿ هى ؾوها حذًاو٨ .مى هًا ال
ْ
يمكى لل٭اقة أو ْ
يميم بيى حلًُ حلّى٨ي و حلىىقيالي٨ .٭ؿحهحمز حلًّاو ،وال يمكى أو جعؿؾ هى هي ظبيبة أؾوييه
ْ
حلحي يحعؿخ ً٠ها ويحٍصك ظىله.
ويً٭ل حلٍا٠ك أ٬ىحال وجّكيعات ٠ى حلصىؿ ْ
ويل٭به بالىيؿ حلصىؿ ،كؤيه ي٥لبه ٠لی حلكوض ويؽحاق له ل٭ب حلىيؿ.
ُ
ُ
٨الصىؿ يكىو هب٥حاه ٨ي يّه حلّى٨ي وحلىىقيالي .وؼاِكة حلعبيبة جًمله الی حأل٘با ٪حلى٩لی وجىككه هٍاهؿة هفه
حلمٍاهؿ:
ُ
ُ ُ
َ
ووبلم حألوقحٮ/ي٥لبًي حلعال/يالال الی حأل٘با ٪حلى٩لی٨/ي ظٕكة حل١الن حألٔي/٫أٌاهؿ
Dأومٌ ٟه٭ة حلؽاِكة
ُ
حلًاق وحلؿه٨ ٟي ِعى وحظؿ/أٌاهؿ هؿيًة حل١صب/وجىكك أظىحلي/هكفح ي٭ىل حلىيؿ حلصىؿٕCحلمّؿق ي٩ىه.ٔ33 :
ويكىو حلًمول الی حأل٠ما ٪أظىى وبيل لم١ك٨ة حلً٩ه/حلفحت/حلمصهىل/حلله ٨ي ٌ١ك أؾوييه٨ .يحعؿخ حلٍا٠ك هٟ
حلٙبي١ة وحلعصك وحلىيؿ حلصىؿ ،كؤيه يبعد ٠ى ظ٭ي٭ة ال جع٭ ٫هى حلؽاقز أو هى حأل٠الي كما جصؿها ٨ي حل٩كك
ْ
حإلوبلهي حلفي يكی أو حلله ٨ي ي٭ٙة هًّ٩لة هى حل١الن هىح٭كح ٨ي حأل٠الي .وحلله ،اـح كاو ؼاقز حلىشىؾ ،وال حجّال له
به اال حجّال حلحكىيى وحلهيمًة٨ ،بو هفح حل١الن لى يكىو أكرك هى ككة هى حل٥باق ال يىحع ٫أو يىشؿ وال أو ي١يً ٨يه
هفح حلكاثى حلٝ١ين حومه ايىاو .كما أيه ويكىو هفح حلمؽلى ٪ه ٟـلٯ أكرك أهمية هى حلؽال٨ .٫بـح لن يكى حلىشىؾ اال
شًة أو شعيما ٨بيه لى يكىو اال قهايا وويكىو هفح حلكهاو هٕعكا ال يلي ٫باإليىاو ٕأؾوييه .ٔ15 :3115 ،و٨ي هرل
ْ
بؤو هًاٮ ٨ي أ٠ما٬ه هعيٙا ببلظؿوؾ ْ
جىىقه وجلصمه وؿوؾ وظىحشم هى كل يى ،ٞو
هفه حللعٝة يمؾحؾ حلي٭يى ٨ي حإليىاو
أو ْظياجه وحٝل لبؿح ،او لن يهبٗ ٨يه ،ويعه بما كاو ي١ح٭ؿ أو أظؿح لى يعٝی به وظيد يً٩حط له ٠بك هفح حلهبىٖ ٨ي
ْ
هفح حلمعيُٗ ،
٠الن ليه هعؿوؾح باألٌياء وايما ظؿوؾه حل٩كك وحلؽيال٨ .الًمول الی حأل٘با ٪حلى٩لی يكىو أظلی وألف
لؿی حلٍا٠ك هى حلّ١ىؾ الی حأل٠الي Eظيد يحعكن حلله كعاكن شباق ٠لی حل١الن٨ُ .حىكك هفه حلمٍاهؿ حلٍا٠ك ،كؤيه
و ٧٬كالّى٨ي أهام ظٕكة حلمٙل/٫حلله ٨ايحابه ِ
ٌ١ىق هى حلعيكة ولن ي١ؿ يىحٙي ٟحلحكلن ً٠ه.

ْ
وحلمعب ظحی حالثحبل٨ ٦ي حالؼحبل٦
< -<-هى جباؾل حألوحق بيى حلعبيبة
٨يكىو حلصىؿ ويؿح للىِىل الی حلمً١ی/حلكوض وحلى٩ك الی حلله ي٭حٕي حلى٩ك ٨ي أ٤ىحقه٨ .يّكض باون حلمكأة حلحي
ُ
كحبث ب٭لن حل١اٌ/٫حلّى٨ي/أؾوييه ٬اثبل:
ْ
ُ
وجكلميْ :
يًٍ ٫شىؿي وجؽكز
Dأيحها حلمكأة حلمكحىبة ب٭لن حل١اٌ/٫ويكي ظيد جٍاثيى بيى أ٘كح٨ي٩٬/ي
كًىلي/لظمظي يصىهي حلرابحةٕ Cأؾوييه.ٔ33 :1885 ،
ْ
و يؽل ٫حلٍا٠ك حلمكأة هفه Eظيد او حإلبؿح٨ ٞي حلٍ١ك أو ٨ي حلفهى يىاوي حلؽل٨ ٫ي حل١الن حلماؾي وحلٍا٠ك
ُ
وحلؽال ٫يىحلياو وي٭ىهاو بً٩ه حل١مل أي حلؽل ٫وحإلبؿح٬ .ٞؿ ؼل٭ث حلمكأة ٠لی يؿ حل١اٌ/٫حلّى٨ي٨ .يكيؿ حلٍا٠ك
هى ٍ٠ي٭حه أو ي٭ىم بمظمظة حلًصىم اٌاقة الی ؾوقها ٨ي هّيك حإليىاو ٠لی ظىب حلم١ح٭ؿحت حل٭ؿيمة حلحكحذية٨ .ي٭ىم
بممز حلمكأة حلمؽلى٬ة ٠لی يؿه وحلله حلحي يحؤجی له ؾوها ج٥ييك حل٭ٕاء وحل٭ؿق٨ .المكأة/حلمٙل ٫جكىو ـح وشهيى :حلله
ََ
ْ
حلفي يمكى له أو ْ
ي٥يك هّيك حلٍا٠ك وحلمكأة حلحي ٬ؿ ؼل٭ها حلٍا٠ك/أؾوييه .كؤيه ٬ؿ ظؿخ جباؾل ٨ي حألؾوحق ظيد أو
حلٍا٠ك هى حلؽال ٫وحلمكأة أو حلله هى حلمؽلى ٪حلفي ُؼل٠ ٫لی يؿه٩٨ .ي جباؾل حألؾوحق ْ
جحن حلىظؿة وجً٩ي ـحت حإليىاو

ّ٨لية حللىاو حلمبيىٕبعىخ ٨ي حألؾب حل١كبئ ،حلىًة حلحاو ،ٟحلمىلىل حلصؿيؿ ،وحظؿ و حلربلذىو،قبي02 / :<B@ٟ
ْ
٨ي ـحت حلله .كما أو أؾوييه ٬ؿ جؽٙی حلًٝكة حلر٭ا٨ية حلىاثؿة حلحي جئكؿ ٠لی ٔكوقة ب٭اء حلمكأة ٨ي حلبيث ؾوو حلبلى٢
الی حلمىحىيات حالشحما٠ية حلكح٬ية ،وي٭ىم ببٙ٠اء ؾوق حلؽل٨ ٫ي هكحجب حلكىو.
ْ
وهى هٝاهك هفه حلىظؿة هى حالؼحبل٨ ٦ي حالثحبل ٦حلفي ي١ؿ هى أهن حلمكىيات ٨ي حلًٝكة حلّى٨ية .وهفح
حالثحبل٨ ٦ي حالؼحبل ٦يىمی ٨ي حلىىقيالية حل٥كوجيىٯ أو حل١صاثبية٨ .األٌياء ٨ي هفه حلًٝكة جكىو هئجل٩ة هؽحل٩ة
وهحماهية هحبايًة:
ُ
ْ
يهك يؽكز هًٯ الی أقْ ذايية/أوم ٟكبلها/يّيك
Dأشم ٟبيى حل٭مك وحلٍمه/وج٭ىم وا٠ة ْحلعب/أي٥مه ٨ي ٍ
َ
شًاثى وأظصاقح أهىحشا أهىحشا/ولهكح وماوي حلٍىٮ/هكفح ي٭ىل حلىيؿ حلصىؿٕCأؾوييه.ٔ34 :1885 ،
ْ
ْ
٨يّىق حلٍا٠ك هفح حلًّ١ك كال٭ياهة
حلعبE
ُ٨يصحم ٟحل٭مك وحلٍمه لؿی حلٍا٠ك ؼاِة ظيًما ظايث وا٠ة
ويىح١يك هفه حلم٩كؾة هى حل٭كآو حلككين جؤكيؿح ٠لی ٝ٠مة هفه حلىا٠ة/حلمهاو/حلى٬ث حلفي يىحؽؿم ٨ي حلًّىَ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ ٓ َّ َ ٓ َ َ َ َّ َ َ
حلىاّ ٠ة ٌ ٓي ِء
حلّى٨ية كريكح٨ .فكك حلله ج١الی ٨ي حآلية حألولی هى وىقة حلعس حلمباقكة :يا أيها حلًان حج٭ىح قبكن ۚ ّاو للملة
ِ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
٨ىشىؾ حإليىاو وحل١الن أواوه
حلعب هى يى ٞهى حلم١ك٨ة.
٨العب جصكبحه جٍبه بحصكبة حل١ك٨او و يمكى حل٭ىل او
ِ ّٝ ٠ين.
َ
َ
حلعب ُ
حلؾؾت ظيكة وجحبلٌی ي٩ىٯ ٨يها .وكلما ْ
ْ
جعيكت ٨يها
و٤ايحه هي حلم١ك٨ة٨ .كلما أظببث حلعبيبة/حلمٙل ٫أكرك
َ
ْ
حلعب وبب حلًٍؤة ٨بيه يحيصة للصمال Eألو حلله
كًث أكرك ه١ك٨ة به وٌهىؾح لها وأكرك ٬كبا هًها وظًيًا اليها .واـح كاو
وبعايه هحصل ٨ي ِىقة كل هعبىب ل١يى كل ْ
هعب ٕقظمايي.ٔ43 :3114 ،
ٍ
ٍ
ْ
وبالعب يّبط حل٭لب ٠يًا بٕ٩لها يحؤهل حلىحظؿ ـحجه
وجكٍ ٧هفه حلم١ك٨ة للّى٨ي/حلٍا٠ك أوكحق حلىشىؾ.
وبٕ٩لها يّبط حل٩كك يىقح يٕيء هصال حلكإية حلؿحؼليةٕ أؾوييه٨ .ٔ154 :3115 ،يحعىل حلمىز الی حلّؽكة ٨ي ؾيى
ْ
حلعب وجمول حلح١يًات ٨ي هفه حلً٭ٙة .وحلىِىل الی هفه حلً٭ٙة يىمی ٨ي حلّى٨ية "وظؿة حلىشىؾ" و ٨ي حلىىقيالية بـ

"حلً٭ٙة حل١لياء" .وحلىِىل الی حلىظؿة حلمٙل٭ة ال ْ
يحن اال بالفو ٪وحلكٍ ٧وهى ها يىمی ب١لن حلحع٭ي ٫وحلفي هى ٌؤيه
ْ
ايّال حلّى٨ي الی أ٠لی هكحجب حلحصلي حإللهي ،وج١ؿ ٨ككة وظؿة حلىشىؾ هى أهن حلمفحهب ٨ي حل٩كك حلّى٨ي.
َّ
وهفه حلً٭ٙة ال هكاو لها أي ال جعؿؾ ٨ي حلمكاو ،وج٩لث هى حإلؾقحٮ حل١اؾي .وجكىو ي٭ٙة حلبؿحية/حلًهاية،
حألِل/حل١ىؾة ،حلٝهىق/حلبٙىو .كما أيها جكمى ٨ي ش٥كح٨ية حلؽيال وال ُج َ
ؿقٮ اال بالؽيال .وحلىِىل الی هفه حلً٭ٙة هى
ِ
ِ
ْ
ويحعىل الی ٕ٨اء ٤يك هعؿوؾ ،ويكی
وجع٭ي ٫لىظؿة حلكاثى .و٨ي هفه حلً٭ٙة يّبط حلصىؿ ِّليًا
وِىل الی حألِىل
حلكاثى حإليىايي ٠بك شىؿه َ
ي٩ىه وي٩همه بىِ٩ه ٠الما أِ٥ك يًٙىي ٨يه حل١الن حألكبكٕحلمّؿق ي٩ىه.ٔ167 :
وجكىو حألٌياء و٨٭ا للكإية حل١اؾية هًّ٩لة بٕ١ا ٠ى ب ٓ١ب١بلهات ٨اق٬ة ٬بل حاليؽٙا ٦وحإلٌكحْ ،٪
جميمها
هاء وحلًاق ِ
وج١يًها .وحلماء ِ
ياق لكى ٨ي حإلٌكح ٪وحاليؽٙا ٦جمول حلح١يًات وجمعي جلٯ حل١بلهات حل٩اق٬ة .و٨ي حإلٌكح٪

جمول حألٌياء بىِ٩ها كركة وأ٨كحؾح .ويكىو هفح حإلٌكح ٪هلعىٜا ٨ي حلٍ١ك ظيًما يٙكأ حلحعىل ٠لی ي٩ه/ـحت حلٍا٠ك.
ْ
وظاو و٬ث حلحعىل لؿی حل١اٌ/٫أؾوييه .ويعحل حلحعىل ظيمح كبيكح ٨ي ٬اهىوه حل٩ككي وحلٍ١كي و٬ؿ أؼف حلباظرىو
ْ
أ٘كح ٦حلعؿيد ً٠ه ،و٬يل او حلحعىل لؿی أؾو ييه هى حلم١اقْ وحلهاهٍي وحلفي يك ٓ٨كآبة هفح حلكىو وبٍا٠ة هفح
ْ
حلحكىيى ويحٙل ٟالی جعىيل وشه حل١الن وجؤويه شمال شؿيؿ ٨ي حلعياة وحلمصحمٕٟأبى٨ؽك٤ .ٔ11 :3111 ،يك أو
ْ
بالعب حلفي يكىو
هفح حلحعىل يكىو ٨ي جعىالت حل١اٌٜ ٫اهكح ٨ي حلًٝكة الی حلصىؿ وحلصًه وجىٜي٩هما وؼلٙهما
هعٙة حهحمام حلىىقيالييى .كما ي٭ال ْأو حلصىؿ ٨ي ٌ١ك أؾوييه هى شىؿ ذ٭ا٨ي وحلًٝكة للصىؿ جؽٕ٨ ٟي ْ
جكىيها الی
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شماليات جىٜي ٧حلمكأة وحلعب ٨ي حل٭ّيؿة حألؾوييىية بيى حلًٝكجيى حلّى٨ية وحلىىقياليةٕجعىالت حل١اٌ ٫يمىـشأ

ذ٭ا٨ة حلمكء حل٩كؾية وحلصم١ية وحلصىؿ ً٠ؿه يحعىل الی شىؿ كحبي وليه أكرك ٕشهاؾ ٔ86 :1882 ،وهفح حلكأي هعل
حلبعد وحلحىاإل والجًؿقز ٔمى حلبعد.
< -=-هى حل٭بٓ حلّى٨ي ظحی حلٍهىة حلىىقيالية
و يٙكأ هفح حلحعىل ٠لی حلصىؿ بؿل حلكوض ٨ي حلٍ١ك ويٍ١ك حلٍا٠ك باالي٭باْ وحاليبىاٖ حللفيى يكىياو هى
حلمّٙلعات حلّى٨ية:
ُ
ُ
َ ُ
ُّ
ْ
Dيمق ٞأٌصاق حلصىؿ /.../ح٤حكب حلصىؿ/هىه حلحعىل /وش ٟحلم٩اِل يبٓ حأل٘كح ٦هًؿوة حلٕ١ل وأبهة حل١٩ل/
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
حالي٭باْ حلح٭ل ُُ حالي٩ىاض /ههابٗ حلصىؿ هّا٠ؿه وهىله هؿحقشه حلحىحءحجه /أقْ حلؽاِكة حلمليجة بالًصىم وأيّا٨ها
َ
ببكحكيى حلصمك حألبيٓ /بٍبلالت حلصمىض وحلٍهىة /ب١ؿ هفح ْ
ُ
يىحؿيك كىكب حلصًه/
يح٩يؤ وكحؾ ٪حلعىْ /ظيد
يكحمل حلحعىل /يّيك ذؿياٮ حلليل وحلًهاق /هكفح ي٭ىل حلىيؿ حلصىؿٕ Cأؾوييه.ٔ35 :1885 ،
وحالي٭باْ وحالي٩ىاض أو حل٭بٓ وحلبىٗ ٨ي حلّى٨ية ظاالت باً٘ية جٙكأ ٠لی حلّى٨ي٨ ،يكىو حلبىٗ ٨ي لعٝات
حل٩كض وحل٭بٓ ٨ي ظالة حل٥ن ْ
وحلهن .وي١حبك حلمحّى٨ة هاجيى حلّ٩حيى ؼاِحيى لل٭لب أو حلكوض ال حلصىؿ .ويٙكأ هفح
ْ
ْ
حل٭بٓ ٠لی حلّى٨ي ظيًما يٍ١ك أو حلله ٬ؿ ٠حبه كما أو حلبىٗ يٙكأ ٠ليه ظيًما يٍك ٪يىق حلله ٨ي ٬لبهٕقٔاثي
وهاٌمياو1278 ،ي .ٔ62 :ويٍيك حلٍا٠ك الی حلحعىل حلمًب١د هى حل٭بٓ وحاليٍكحض ٨ي شىؿه ال ٨ي ٬لبه .وحلصىؿ
حلفي يكىو حل٭اقة يًحؿبه حال٤حكحب حلفي لن يك هريبل له لؿی حلٍا٠ك٨ .٭ؿ جٍيك لعٝة حلحعىل الی و٬ث يكی حلٍا٠ك
شىؿه ٨ي حلىماء ؼاِة أيه يىحٙل ٟحألقْ حل٥اهٕة ٨ي ؼكيٙة حلصًه .وهفح حلصىؿ حلفي يكىو ٠لی أهبة حلحعىل
بعاشة الی أهك الوحكمال ٠ملية حلحعىل أال وهى حلصًهْ /
حلعب.

ْ
حلعب .وحلصًه أو حلك٤بة ٨يه يحٙلب ٌهىة .وهفه حلٍهىة ٨ي هً١اها حلىحوٟ
٨الصًه ٨ي حلىىقيالية ي٭ ٟالی شايب
ْ
هي ق٤بة حإليىاو ٨ي جصاول ـحجه وحلفوباو ٨ي ٌيء ؼاقشه .والبؿ للىىقيالي أو يحصاول ـحجه ويحعىل٨ .ي١ؿ أِعاب
ْ
وحلعب بالًىبة
حلىىقيالية ،كل ٠مل ،وىقياليا وكل ايحاز أِيل للمؽيلة حلٍ١كية ٠مبل ايكوجيكيا٨D .اإليكوجيكه
ٍ
ٍ
ٍ
ْ
هىاو لؤللىهيةٕ Cبيكك.ٔ356 :3112 ،
وحلعب
للم١ك٨ة
للىىقيالييى أؾوحت
ُ ٍ
ُ
و٬ؿ ْ
جعىل حلٍا٠ك وحوحكمل جعىله ظيًما يىحؿيك كىكب حلصًه٨ .هفح حلصًه يفككه حلٍا٠ك الی شايب حالي٭باْ
وحاليٍكحض .وهفح حلصًه ال ي١كٌ ٦يجا اال حلٍهىة وحلصمىض٨ .عيًما جكىو حلٍهىة شاهعة ْ
يح٩يؤ حلٍا٠ك ويٍ١ك بالكحظة.
ْ
و٨ي هفه حللعٝة يبؿو للٍا٠ك ظيى يماقن حلصًه ه ٟحلًّ١ك حأليرىي أو ذؿياها جعىلحا الی حلليل وحلًهاق٨ .هفح
ْ
حلعب ،و٨ي هماقوة حلصًه يفوب
حالؼحبل ٦يّيك حثحبل٨ا ٨ي حللعٝة حلصًىية و٨ي حلٍهىة حلصاهعة .و٨ي
حالؼحبل٨ات ويّبط كل ٌيء همكًا .وهفح حألهك يفككٮ باالثحبل٨ ٦ي حالؼحبل ٦حلفي يئؾي الی وظؿة حلىشىؾ ٨ي
حلّى٨ية أو حلً٭ٙة حل١لياء ٨ي حلىىقيالية٨ .يكىو ههابٗ حلصىؿ هّا٠ؿه ٨ي حلٍ١ك ويحعىل حلرؿي الي حلليل وحلًهاق
جحن حلم١ك٨ة ْ
ه١ا .وجحكىو هفه حلً٭ٙة حل١ليا أ٨٭ا للى٩ك و٨يها ْ
وي١ك ٦حلّى٨ي/حلىىقيالي ـحجه حلع٭ي٭ية هحصاولح حل٥كبة
وحلصهل وحالواقة ألياة حل٩كؾية وحإلشحما٠ية وحلح٭ليؿية.

ّ٨لية حللىاو حلمبيىٕبعىخ ٨ي حألؾب حل١كبئ ،حلىًة حلحاو ،ٟحلمىلىل حلصؿيؿ ،وحظؿ و حلربلذىو،قبي04 / :<B@ٟ
< ->-حلحكؾيؿ بيى حلمكأة حألقٔية وحإللهية
وجىحمك جعىالت حل١اٌ ٫هابٙا ِا٠ؿح بيى حلىىقيالية وحلّى٨ية .ويحعؿخ حلٍا٠ك ٠ى حلًّ١ك حأليرىي هى شؿيؿ.
ويرمك حلًّ١ك/حلمكأة ٨ي ـحت حلٍا٠ك وجىظي هفه حلٍ٩كة بؤو حلمكأة جكىو باً٘ية وليىث ٜاهكية:
ُ
ِ
ُ
ِ
َّ
وأيث وكًاي
اليٯ/
ّ
وأيث قيعايي وحلماء /كل ذمكة شكض ،و٘كيّ ٫
أ٠بكٮ ّ
Dجرمكيى ٨ي /أ ٧ٙ٬جعث ِؿقٮ ،أيبه ّ
ِ
ِ ُّ
ِ
ِ
ذًية ظماهة جهؿل باومي /جعٍكيى اليه
هىشة ٌكح/ٞ
بعك وكل
شىؿٮ
وأيث هىشي/
شىؿٮ قبي ٟوكل ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
أوكًٯ ّ
ْ
حتٕ Cأؾوييه.ٔ37 :1885 ،
جيه ووكك ٍ
إٔ٠اثي /أجصه ٨ي ٍ
وجكىو حلمكأة بىِ٩ها حلمعبىبة ،قهمح لؤليىذة حلؽال٭ة حلمرمكةِّ ،
للكظن حلكىيية و٠لة حلىشىؾ وهكاو حلىشىؾ .وأقحؾ
ْ
حلٍا٠ك/حلّى٨ي أو يحىظؿ ه ٟـحت حلعبيبة .و٨ي هفح حلم٭ ٟٙيٝهك أؾوييه ٨ي هيجة ِى٨ي يؿ٠ى ْقبه هؽلّا ويحعؿخ
٠ى حلٙكي ،٫وحل١بىق ،وحلىكًی ،وحلمىز ،وحلبعك ،وحلحيه وحلىككحت .ويكيؿ أو ي١ك ٦ظبيبحه أكرك ٨ؤكرك وكل ذمكة/جصل
ٍ
ْ
حلعب يحصاول كل هى حلكشل وحلمكأة ٨كؾيحه٨D ،ي وظؿة وال ي١ىؾ كل
٨ي ي٩ىه جكىو ٘كي٭ا يعى ه١ك٨ة حلعبيبة٩٨ .ي
هًهما اال جصليا لآلؼك .يحصل ی له ،ويحصلی ٨يه ،ويحصلی هًه ويحصلی ٠ليه ويحصلی ه١ه ويحصلی كمرلهٕ Cأؾوييه،
.ٔ16 :3115
ْ
وجحصلی حلعبيبة ٨ي هفح حلم٭٨ ٟٙي هيجة حلرمكة ،وحلكيعاو ،وحلماء ،وحلٙكي ،٫وحلمىكى ،وحلمىز ،وحلبعك ،وحلكبي.ٟ
٨كي ٧يمكى للعبيبة حألقٔية أو جحصلی ٨ي هفه حألٌكال حلحي حوح١اقها أؾوييه هى حلم١صن حلّى٨ي وحلر٭ا٨ة
حلّى٨ية .وج١حمؿ حلل٥ة حلّى٨ية/حلىىقيالية ٨ي هفح حلٍ١ك ٠لی حلكهم .وجًؿقز هفه حلً١اِك حلىاب٭ة ٨ي ؾحثكة حلكهم
ْ
ِ
حلفي يى٩ٜه كل هى حلّى٨ي وحلىىقيالي ٨ي أ٠ماله٨ .العبيبة حلحي ٬ؿ جٍيك الی حلله /حلمٙل/٫حلمصهىل /حلؽ٩ي ال
ْ
جحصلی ٨ي ِىقة وحظؿة ٨ي هفح حلٍ١ك وأهام ٠يىو حلٍا٠ك /حل١اٌ /٫أؾوييه وجؽحل ٧جصلياجه Eظيد او حإليىاو ال
ْ
يمكًه وال يحؤجی له أو ي١ك ٦حلمٙل ٫بل ي١كِ ٦ىقه وجصلياجه .وليىث هفه حلحصليات جبايًا أو جًإ٬ا ٨يها وليىث
ْ
ْ
وجًام Eظيد أو كل جصل يىٔط لئليىاو شايبا هى كبكياء حلمٙل /٫حلعبيبة
حل١بل٬ة بيًها ٠بل٬ة جٕاؾ وايما ٠بل٬ة حكحمال ٍ
ٍ
٨ي هفح حلم٭.ٟٙ
ويكون حلٍا٠ك ب١ؿ هفح حلم٭ ٟٙلىظة أهام حل٭اقة ٨يكی أيه وظبيبحه يعاوقحو وي١اوؾ هفح حلعىق ٨ي ٬ىن آؼك هى
حل٭ّيؿة .كما أيه ي٥ىق ٨ي ظلمه ويّ١ؿ هلملما ٬لبه حلمحًاذك ٨ي يهايات ـحجه ويك ٟ٨بّكه واه١ا الی يؿحء ظبيبيحه ظيًما
ج٭ىل له:
ِ
ُ
َ
ِ َ
يّكغ حلعبْ
Dأبٙؤت ياظبيبي أبٙؤت /شىؿي ؼيمة أيث ظبالها وأوجاؾها /أبٙؤت يا ظبيبي٩٘ /...ل جعث ذيابي
ْ
حلعبٕ Cأؾوييه.ٔ38 :1885 ،
< -?-حلى٩ك حلىشىؾي وحلحعىيك ٨ي ه٩هىم حلعب وحلعبيبة
ْ
حلعب٨ .العبيبة ٨ي هفح حلم٭ ٟٙجكىو أقٔية
ويكون حلٍا٠ك هفه حللىظة حألقٔية أهام حلمحل٭ي ويحعؿخ هى شؿيؿ ٠ى
بالكاهل .ويكىو لهما بيث ٨ي يىيس حلميحىو وحلحيى وحلًب ٟوال جصؿ ٨يها أية هبلهط هى جلٯ حلمكأة حلحي كايث وكًاه
وجىح٭ك ٨ي حلبا٘ى٨ .ؤؾوييه ْ
يمهؿ ي٩ىه ب١ؿ ـلٯ للى٩ك حلىشىؾي:

/15

شماليات جىٜي ٧حلمكأة وحلعب ٨ي حل٭ّيؿة حألؾوييىية بيى حلًٝكجيى حلّى٨ية وحلىىقياليةٕجعىالت حل١اٌ ٫يمىـشأ

ِ
ُ
ُّ
ْ
ُ
ُ ْ ْ
كل ؼلصة ِ
يح٭ابل يحعاـیٕ /أيا لبان لٯ وأيث ِ
لبان
ببلؾ وحلٙك ٪هٕيجة كؤظٍاثي /يًعًي يحىجك
هيت ٠ؿة حلى٩ك/
Dأ
ٍ
ّ
ّ
ِّ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
لئ /جحؽمك حلٕ١لة /.../آه حلماء حلمؽلُ حلعب /لماـح حلح١ب حلكحظة يا يىيصا أكرك جبلِ٭ا هى حلماء يا
ُّ
ظب؟ٕCأؾوييه.ٔ41 :1885 ،
و٬ؿ يكىو هفح حلى٩ك يعى ٬لب حل١الن .وظيى يىا٨ك يؿؼل ٨ي يهك حلعككة .و حلى٩كDيمول ٠ى حلصىن ٍ٤اء حلمكاو

حلفي ي٥مكه٨ .الى٩ك يٙ١ي للصىؿ ب١ؿح وشىؾيا آؼك ،يٍي٨ ٟيه حلىشىؾ كله ،ها يكىو ،ها يعحمل أو يكىو و ها ال
ْ
ْ
يعحمل Eـلٯ أو حلصىؿ اـ يىا٨ك يح٭ؿم ٨ي حلم٩اشيء حلبليهاثي و٨ي حلى٩ك جحبلٌی حلمىا٨ات ويٍ١ك بؤو كل ٌيء
٬كيبٕ Cاوبك 37 :3111 ،و .ٔ38
وي٭حكو هفح حلى٩ك بؽلصات حلً٩ه ،وحلٙك ٪حلحي يًىي حلٍا٠ك حشحيالها جكىو هٕيجة كؤظٍاثه ٨ي جٕاؾ وحٔطE
ْ
ْ
ْ
ظيد ْأو حألظٍاء يكىو ٤اهٕة وؼ٩ية وليىث ْ
شلية .كما أو حلٍا٠ك يكی أو حلعبيبة لبان له وبال١كه .و ٬ؿ يؿل هفح
حألهك ٠لی حالجعاؾ وحلىظؿة بيى حلٍ١ي٭يى٨ .يىحك حلٍا٠ك حلعبيبة وحلعبيبة جىحك حلٍا٠ك/حلّى٨ي وحلىحك وحلؽ٩اء يكىو
ِ
أظؿ Eاـ ْأو حلى٩ك هى ِ
و٩ك
أهن ها يحصلی للمحل٭ي .ويكىو هفح حلى٩ك ؼ٩يا ويىا٨ك حلٍ١ي٭او بٍكل ؼ٩ي ال يكيهما
ْ
يعى حلفحت .و و ٧ٜحلٍا٠ك حلؽلصة هحًا٤ما ه ٟهفه حألشىحء حلؽ٩ية حلباً٘ية حلفحجية.
ْ
وحلمعب الی حلحماهي ٨ي حلّى٨ية Eحلحماهي حلفي يً١ي حلحمالز أو حلحكحبٗ أو
ويٍيك حلىحك أو حلمىحىق بيى حلعبيبة
حاليّهاق بيى ٌيجيى وش١لهما وحظؿح .وحلٍا٠ك يىحك ويلبه حلعبيبية وبال١كه Eويفوب حلٍ١ي٭او بٕ١هما ٨ي
ُ
حلب .ٓ١ويٍيك هفح حلحماهي الی حلبلبه وحلملبىن ٨ي ذًاثية جميل ٨ي حلٍ١ك أو حلىِىل الی حلً٭ٙة حل١ليا أو وظؿة
حلىشىؾ.
ٍّ
ويى١ی حلٍا٠ك /حلّى٨ي أو يحماهی ه ٟحلعبيبية /حل٥يب/حلمصهىل /حلمٙل .٫وها يكىو ْ
هاها لؿی كل هى حلّى٨ي
وحلىىقيالي هى جع٭ي ٫هفح حلحماهي وحلٙكي ٫حلحي جًحهي اليه ٨.الىىقيالية كالّى٨ية ٤ايحها حلحماهي ه ٟحلمٙل/٫
حلمصهىل وحلّى٨ية وىقيالية ج٭ىم ٠لی حلبعد ٠ى حلمٙل ٫وحلحماهي هي أيٕا ه١هٕأؾوييه .ٔ14 :3115 ،ويعاول
ْ
حلّى٨ي /حلىىقيالي أو يىشؿ جماهيا ه ٟحلمٙل /٫حلمصهىل وبفلٯ يٍ١ك أيه ي١يً ٨ي ٠الن اليًحهي هئكؿح ٠لی أو
حلمٙل ٫وحلّى٨ي /حلىىقيالي ليىا حذًيى بل وحظؿح ،ظيد يلبه كبلهما حآلؼك وال جصؿ ٨ك٬ا بيًهما ويحىِل الی وشىؾ
حلىظؿة ٨ي حل١الن حلىح١٬ي وحلؽيالي.
َْ
ْ
ْ
هيؤ حلٍا٠ك ٠ؿة حلى٩ك ٬ام بؽل ٫حلًّ١ك حأليرىي هى شؿيؿ اال أو حلعبيبة جٍحهي حلٍا٠ك هفه حلمكة٨ Eهفح
وب١ؿ أو
حلًّ١ك له اقحؾة حٌحهاء وحلٙلب ويكىو هؽحل٩ا ٠ما يصؿه ٨ي حلم٭ا٘ ٟحلىاب٭ة:
ؼل٭حٯ حٌحهيحًي /كما ُ
Dكما ُ
ٌجح ّٯ حيىكبث َّ
ذؿييٯ بكلماجي وج٥ك٬يى ٨ي ٬كحقة
٨ي /جؿؼليى ٨ي اي٭ا٠ي /جؿهًيى
ّ
ّ
ّ
ْ
ْ
حلعبٕ Cأؾوييه.ٔ41 :1885 ،
حلعب /ظيد أق ٟ٨هؿيًحي أظيا /يعيا ،وهى أ٠ما ٪حألٌياء حلعا٬ؿة ي١لى
وحلٍا٠ك هًا يكىو ؼال٭ا لٍ١ي٭حه وأظيايا جؽل٭ه ٍ٠٭يحه وي١ىؾ حألهك الی جباؾل حألؾوحق بيى حلفحت /حلّى٨ي وحلله/
ْ
حلٍ١ي٭ة ٨ي حلّى٨ية٨ .اإلبؿح ٞهى حلؽل ٫وحلؽل ٫هى حإلبؿح .ٞوحلٍا٠ك يبؿ٨ ٞيؽل ٫كما أو حلمٙل ٫يؽل٨ ٫يبؿ.ٞ
وجًىكب هفه حلمكأة ٨ي ـحت حلٍا٠ك وي١لى حلحماهي ٨ي حلفحجيى:
ُ
َ
َ
ْ
هعابك وحلًهاق ِ
َ
ِّ
ِ
كحاب ه٩حىض /أب١ؿ هى حلعلن وكيا /أب١ؿ هى حل٭لب أظببًا٬ /لًا ال جىمًا لمى
Dيعلن أو أهؿحبًا
ْ
ُ
ِ
ُ ْ
وؼّكٮ هكواجيٕ Cحلمّؿق ي٩ىه:
بعيكة /وأيا شف ٞل٩اض وهآلو باألقْ /أقوى ٨ي ٌىح٘جٯ
أيث
ّ
يىمی وحوحي٭ًٝاّ /
ٍ
.ٔ41

ّ٨لية حللىاو حلمبيىٕبعىخ ٨ي حألؾب حل١كبئ ،حلىًة حلحاو ،ٟحلمىلىل حلصؿيؿ ،وحظؿ و حلربلذىو،قبي06 / :<B@ٟ
ْ
ْ
اليحؤجی لل٭اقة أو ْ
ي٩ك٪
ويعب أب١ؿ هى حلعب .ويىيك ه ٟظبيبحه ٨ي أشىحء حلعلن حلحي
ويىيك حلٍا٠ك أب١ؿ هى حلعلن
ْ
بيى حلصى حلّى٨ي وحلىىقيالي٨ .يممز حلٍا٠ك حألشىحء هبؿ٠ا ِىقة بؿي١ة ٠ى حلعب وحل١بل٬ة حلحي جكبٗ حلعبيب
َّ
بالمعبىب .وحلمعبىب بعيكةِ /
بعك كما جصؿ ٨ي حلم١صن حلّى٨ي .وجى ٧ٜهفه حلم٩كؾة ٨ي حلًّىَ حلّى٨ية ككحقح
وهكحقح ويكوى حلٍا٠ك /حلّى٨ي ٨ي ٌىح٘جها ويىكى ٨يها Eكؤيه ال ي٭ؿق أو يحصاول حلٍىح٘ت ويّل الی أ٠ما ٪حلبعك
وأ٤ىحقه.
< -@-هى حلمىت حلّى٨ي وحلؽل ٫حلصؿيؿ ظحی حلحؤكيؿ ٠لی حلمصهىل حلىىقيالي
ٌّ ْ
ؼ٩ي ٨كلما ي٥ىق ٨يه يمؾحؾ ٨يًا حلعيكة:
٨فحت حلعبيبة/حلله/حلمٙل٫
ِ
ِ
ْ
ِ
ْ
وشهٯ ظاهل لٍكح٠ي وبيى ظبًا وحلىماء ٕ٨اء اليك٩ي /.../أِكغ
وأيث لئلئي وِياؾي/
ّ
Dه٥ل ٫ي٩ىي كالمعاق ّ
ُ
ُ
ِ
َ
وبالك٠ؿٓ :
ُ
ْ
كال٭ّبةْ /
حلعب وظؿه هكاو ال يؤجيه حلمىت؟ /هل ي٭ؿق حل٩ايي
حوم /ٟأوؤل :هل
حيكىك
بالبعك :أيها حلصاهط ّ
ُ
ْ
ْ
حلعب؟ /وهاـح ْ
حلعب يكِيًي حلمىت /وحلصىؿ
أوميٯ يا هىت؟ /بيًي و بيى ي٩ىي هىا٨ة /يكِؿيي ٨يها
أو يح١لن
٠ماؾجيٕ Cأؾوييه.ٔ43 :1885 ،
ْ
ْ
ْ
حلعب هى شؿيؿ Eكؤو هفح حألهك ي١ؿ أظؿ أهن هكىيات ٌ١ك جعىالت
وي١ىؾ حلٍا٠ك هكة أؼكی لكي يحعؿخ ٠ى
ْ
حل١اٌ ٫وهفح ويكىو ٠اؾيا اـح يٝكت الی ً٠ىحو حلٍ١ك حلفي يٍيك الی حل ٫ٍ١أي  %41هى حلً١ىحو يؽحُ بالعب/
حل ٫ٍ١حلّى٨ي /حلىىقيالي ،ـحٮ حلفي ال يمكى للىماء أو جعحًٕه وأو جحى١ه.
ُ َ
ْ
ْ
حلعب هى أو هفح حلًّ١ك يفكك الی شايب حلمىت.
وحلً٭ٙة حلهاهة حلحي يٍيك اليها حلٍا٠ك ٨ي هفح حلم٭٠ ٟٙى
ْ
ْ
حلعب بالمىت هي هى أهن حلمىحٔي٨ ٟي
وحلعب هى ٕ٨اء /هكاو E،كؤيه يىحٙي ٟأو ي٥مك حل٩كؾ /حل١اٌ .٫و٠بل٬ة
ْ
ْ
ْ
٨العب ُيعيي حلّى٨ي واليىمط
حلعب هى ٠الن اليؤجيه حلمىت ولى هات حلٍؽُ ٨ي حلىح.ٟ٬
حلّى٨ية Eظيد أو
ُ
ِ
ْ
حلعب ال يمىت بل ْ
ظي .ويىحمك حلٍا٠ك ٨ي وِ ٧حلعب
للمىت أو يؤؼفه وي٥مكه ،كؤيه ٌهيؿ وكل هى ٬حل ٨ي وبيل
٬اثبل:
ِ
ِ
ْ
ِ
ْ
وشهٯ ظاهل لٍكح٠ي وبيى ظبًا وحلىماء ٕ٨اء اليك٩ي /.../أِكغ
وأيث لئلئي وِياؾي/
ّ
Dه٥ل ٫ي٩ىي كالمعاق ّ
ُ
ُ
ِ
َ
وبالك٠ؿٓ :
ُ
ْ
حلصاهط حيكىك كال٭ّبةْ /
حلعب وظؿه هكاو ال يؤجيه حلمىت؟/هل ي٭ؿق حل٩ايي
حوم/ٟأوؤل :هل
بالبعك :أيها
ّ
ُ
ْ
ْ
ْ
أو يح١لن حلعب؟/وهاـح أوميٯ يا هىت؟ /بيًي و بيى ي٩ىي هىا٨ة /يكِؿيي ٨يها حلعب يكِؿيي حلمىت /وحلصىؿ
٠ماؾجيٕ Cأؾوييه.ٔ43 :1885 ،
ْ
ويٙ١ي حلٍا٠ك ؾاللة شؿيؿة للعب وهي حإلظياء ،أي كل هى يعب اليمىت .حلمىت ٨ي وبيل حلعب يص١ل
حإليىاو أو يحؽلُ هى حلصىؿ حلبٍكي حلٕي ٫حلفي ظال ؾوو جىشه حلفحت يعى حآلؼك .وبالمىت جحؽلُ حلً٩ه هى
ْ
٨كؾيحها وجعىل الی حلصم .ٟكما أو Dحلمىت ،هى حل٥ياب ٠ى حلّىقة وحلعٕىق ٨ي حلمً١یٕCأؾوييهٔ111 :3115 ،
كما أيه يكىو ظياة ذايية ويحعىل الی ظياة الهىت ب١ؿها.
ْ
ْ
ْ
ْ
حلعب/حإلكىيك حلفي يعىل
حلعب واثبل :هل حل٩ايي/حإليىاو يمكًه أو يح١لن
ويىحمك حلٍا٠ك هىيكجه ٨ي وِ٧
ْ
ؾوو حلمىت٨ .يكی ٨اِبل بيًه وبيى ي٩ىه٨ .بـح ٠ك ٦حإليىاو ي٩ىه هى حلؿحؼل ٨هي حلم١ك٨ة حلع٭ي٭ية ،ألو حألهك ُيميل
ْ
يع٭ ٫ـحجه٨ .بل ْ
يحن حلم١ك٨ة اال ٠ى ٘كي ٫حلعٕىق ،وحلفو ٪وحإلٌكح.٪
حلمىا٨ة بيى حل١اق ٦وي٩ىه ويىمط له أو
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ْ
حلعب ٠ى أ٠ما ٪حألٌياء حل٩ايية/حلؿييا قحوما ِىقة ٠ى كي٩ية لوحشه ه ٟظبيبحه ٨ي ظىحق شكی
وي١لى أؾوييه

بيًهما:
ْ
ُ
ُ
ِ
جمو َ
 _Dكيْ ٧
شحًي؟-/كًث أويكح وظٍيا ليه ً٠ؿي ها أوكى اليه وأقجاضً٨/مث يىهة وحوحي٭ٝث /واـح ٠لی
ْ
ُ
ْ
ظلمث أو وعابات وىؾحء ُق١٨ث ْ
الي /وياؾحيي
وواؾجي اهكأة /جفككت ظىحء وحلٕل ٟحآلؾهي و٠ك٨ث أيٯ لوشحي /يىهها
ٓ
ِ
َ
ِىت حؼحك ها ٌجث /.../وقأيث ذىبي يميل ً٠ي /وحلٝبلم يٍ٥ايي /و٘ل ٟهًي حل١الن ِاقؼا كالعكبة"/:حهبٗ ٠مي٭ا
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
بٯ وقأيث ي٩ىي٬/لث /:وؤب٭ی
٠مي٭ا ٨ي حلٝلمة" /و١٬ث ٨ي حلٝلمة /قأيث حلعصك ٔىءح وحلكهل هياها جصكي /وحلح٭يث ّ
َ
ْ
اليٯْ /
يحلىو باألقْ هبىبا اليٯٕCأؾوييه:1885 ،
شحًي؟_" /كاو شىؿي هبىبا
٨ي حلٝلمة ولى أؼكز /.../وكي ٧جمو ّ
.ٔ42
ْ
وي٭ىم أؾوييه بكون ِىقة ؼيالية همموشة بالعلن ظيًما يّىق لوحشه هى ظبيبحه .ويكىو حلعلن ظّيلة أ٨كاق
ْ
وهٍا٠ك جحع٭٨ ٫ي حلًىم وج١ؿ أهن حلمًٙل٭ات ٨ي حلىىقيالية .وللعلن ٬يمة ـحجيه ٨ي حلىىقيالية هى شهة وي١ؿ حآللة
ْ
يحصلي ٨يه حلبلو٠ي حإليىايي ُ
ويٝهك حلىحٟ٬
حإلوحكحجيصية ٨ي حلً٩اـ ٨ي حلٕميك حلؽ٩ي هى شهة أؼكی .وايه هٕماق
ُ َ
ْ
ْ
بٍكل أظىى وي١ؿ حلىح ٟ٬حأل٠لی ٨ي حلىىقيالية ٕأهيًي .ٔ85 :1283 ،كما أيه يّىق لًا اهكأة ؼيالية جؽل ٫ظيًما يًام
ِ
ِ
ُ
حلٍا٠ك ويصؿها الی شايبه ظيى حوحي٭ .ٛويىحؽؿم ه٩كؾة "ظلمث" وب١ؿ ـلٯ يًاؾي ِىت هصهىل حلٍا٠ك ٨حعؿخ
أظؿحخ ٠صيبة ظيد يميل ذىبه ً٠ه .ويفككيا هفح حلصى بمؽا٘بات حلً٩كي حلفي يم٠ن بؤو يحعؿخ حلله ه١ه ويؽا٘به.
٨الً٭ٙة حلهاهة ٨ي هفح حلم٭ ٟٙهي قون لىظة يكىو ٨يه حللىو حألوىؾ أهن حأللىحو .وجٍيك حلٝلمة وحلٝبلم وحلهبىٖ
ْ
٨يه الی هفح حللىو٨ .٭ؿ أبؿ ٞحلٍا٠ك جّىقح شؿيؿح ه٥ايكح ٠ى حلٝلمة وحللىو حألوىؾ٨ .٭ؿ جؿل حلهبىٖ ٨ي حلٝلمة ٠لی
ْ
حلهبىٖ ٨ي ي٩ه حلٍا٠ك ظيًما يلح٭ي بعبيبحه حلحي ال جكىو اال ي٩ه حلٍا٠ك .وجٍبه هفه حلعالة بالً٩اء ،ظيد او
حلّى٨ي ظيًما ألحل حلعىحشب ٠ى ي٩ىه و٤اق ٨يها باظرا ٠ى حلله أو حلمٙل٨ ٫ىشؿ ي٩ىه أهام حلمكأة ظيد يحصلی
حلمٙل/٫حلله ٨ي ي٩ه هفح حإليىاو حلفي وِل الی هكظله حلكمال أو يىميه باإليىاو حلكاهل.
ْ
أها أؾوييه ٨يكی أو شىؿ حإليىاو هى حلٝلمة ٕأؾوييه٨ .ٔ64 :3114 ،بيه هى حلمصهىل وحلليل ويًحٝك حكحٍا٨هE
ْ
ألو بىو١ه أو يىلؿ كل يىم هى شؿيؿ .وهفه حلىالؾة حلصؿيؿة ج٭ىؾيا الی يٝكية حلؽل ٫حلمىحمك لؿی حبى ٠كبي Eظيد
َ ُ َ
ْ
ؽل٨ ٫ي كل لعٝة ْ
وي١بك ً٠ه بالؽل ٫حلصؿيؿ .وحلصؿيؿ هًا ليه ج٭اببل ه ٟحل٭ؿين
يكی حلٍيػ حألكبك أو حل١الن يىلؿ وي
ْ
وايما يً١ي حلمصؿؾ ٕايموجىى٨ .ٔ318 :1273 ،يبعد أؾوييه ٠ى حلصىؿ ويؿقوه حبكحلح لمًاهٕحه حلحّىق حلؿيًي
ظيال حلًٝكة الی حلصىؿ حإليىايي.
ْ
هفح وأو حلٝلمة /حلمصهىل /حل٥يب جبكل ي٩ىها ٨ي أ٠ما ٪حلٍا٠ك .وهفه حلًٝكة الی حلمصهىل حلمىح١اق هى حل٩كك
ِ
ه١لىم ٨ي
حلىىقيالية هلعىٜة ٨ي حل٩كك حألؾوييىي وٌ١كه ،اـ أيه يكىو هحؤذكح بٙكي٭ة حلح٩كيك حل٭اثلةD :ايه اـح كاو هًاٮ
حل١الن وه٭ابله هًاٮ هصهىل٨ ،الم١ك٨ة حلع٭ي٭ية ليىث ه١ك٨ة حلم١لىم بل ه١ك٨ة حلمصهىلٕ Cأبى٨ؽك38 :3111 ،
و .ٔ41وه١ك٨ة حلمصهىل /حلٝلمة لؿی حلٍا٠ك جكجبٗ بالفحت حل١اق٨ة ٨ي جصكبحها حلؽاِة ،ؼاقز حل١٭ل وحلً٭ل.
وحلع٭ي٭ة ليىث ٨ي ها ي٭ال أو ها يمكى ٬ىله وايما هي ؾحثما ٨ي ها ال ي٭ال و٨يما يح١فق ٬ىله .ايها ؾحثما ٨ي حل٥اهٓ
حلؽ٩ي حلبلهحًاهي.
وجكجبٗ حلٝلمة وحلمصهىل ٨ي ٌ١ك أؾوييه ؼاِة جعىالت حل١اٌ ٫بالحعىل ،ـحٮ حلفي ٬ؿ حِٙب ٣بؿالالت هًى٠ة
٨ي هفح حلٍ١ك٨ .ي٭ىم حلحعىل بحؤويه حلّلة حلمٕيجة بيى أ٠ما ٪حإليىاو حلمصهىلة وبيى حلكىو .ولهفح ٨مهمة

ّ٨لية حللىاو حلمبيىٕبعىخ ٨ي حألؾب حل١كبئ ،حلىًة حلحاو ،ٟحلمىلىل حلصؿيؿ ،وحظؿ و حلربلذىو،قبي08 / :<B@ٟ
ْ
حلىىقيالي كمهمة حلّى٨ي :حلكٍ ٧ال حلصمال ،ـلٯ أو هفح حلكٍ ٧هى ي٩ىه حلصمال .وحلكٍ ٧يً١ي Dحإل٘بلٞ
٠لی هاوقحء حلعصاب هى حلم١ايي حل٥يبية وحألهىق حلع٭ي٭ية وشؿح وٌهىؾحٕ Cحلعً٩ي٨ .ٔ833 :3112 ،يىحٙي ٟحلّى٨ي
بالكٍ ٧حلحظة كل حل١ىحث ٫وحلعصب ٠ى بّيكجه ،جلٯ حلحي جمً٬ ٟلبه أو ج١ك ٦حلع٭اث ٫حإللهية حلبلهحًاهية٨ .يكىو
وه١او٠ٕCبؿحلع.ٔ333 :1877 ،٫
حلكٍ ٧ظيًفحٮ Dولىكا ه١ك٨يا هؿ٨ه حكحٍا ٦ـلٯ حل١الن وحلفحت ه١ا هى ظ٭اث٫
ٍ
ْ
ويكيؿ حلٍا٠ك أو يب٭ی ٨ي حلٝلمة ولى يؽكز هًها ،ألو هفح حلمصهىل كالمٙل ٫ليه حلً٭ٙة حلحي يمكى حلىِىل اليها
ويًحهي الی حلم١ك٨ة ،ايما ٠لی حل١كه يكىو هحعككا الهحًاهيا وظيًما جكحٌٍ ٧يجا هًه ٨يميؿ هما يصب ه١ك٨حه وال
ْ
يمكى حلىِىل الی ه١ك٨حه يهاثيا .كما ْ
ي٩ك ٪أؾوييه بيى حل٥يب وحلمصهىل ويكی أو حلمحّى ٦هىكىو بال٥يب
وحلىىقيالي هىكىو بالمصهىل و حلكٍ ٧هى حل٥اية هى جصكبة كل هًهما .وكبلهما يكيؿ هى هفح حلكٍ ٧أو يفهب الی
حأل٬اِي.

ْ
هفح و ٬اقة حلٍ١ك ال يمكًه أو يصمم حل٭ىل بؤو حلٝلمة ٨ي هفح حلم٭ ٟٙكايث ِى٨ية حو وىقيالية .وحلً٭ٙة حلهاهة

هي همز حلٍا٠ك بالم٩اهين حلّى٨ية وحلىىقيالية ٨ي ٌكل شؿيؿ Eظيد يلح٭ي أؾوييه ٨ي هفه حلٝلمة/حأل٠ما ٪بً٩ىه.
ويئؾي هفح حاللح٭اء وه١ك٨ة حلً٩ه الی ه١ك٨ة حلمٙل /٫حلع٭ي٭ة .واـح أقحؾ حإليىاو ه١ك٨ة حلله ٨بلبؿ له هى أو يحصاول
ْ
ْ
ي٩ىه ،وبما أو حلله /حلع٭ي٭ة يكىو ٤يك هحًاهية ٨م١ك٨حه البؿ أو جكىو اليهاثية و اـح كاو حلله وكح هحىحِبل ٨بلبؿ هى أو
جكىو ه١ك٨حه ٨ي هيجة كٍ ٧هحىحِل.
< -A-حلحؤكيؿ ٠لی حلصىؿ وحلحعىيك ٨ي ه٩هىم حلكٍ ٧وحلعصاب
وحلٍا٠ك ب١ؿ أو أٌاق الی حلٝلمة يئكؿ ٠لی أيه لى يؽكز هى حأل٠ما ٪وجكيؿ أو جكحٍ٬ ٧اقة حأل٠ما:٪
ُ ٓ
Dجكی ها جعث حلصلؿ .هل جكيؿ ،اـو ،أو جكٍْ ٧
٬اقة حأل٠ما٪؟ أجكٮ /ل٥يكٮ أو يكحٍ٬ ٧اقة حأل٠الي /حأل٠ماC٪
ٕأؾوييه.ٔ44 :1885 ،
ْ
ْ
٨يكی أؾوييه أو حلصىؿ بٍكل ٠ام وشىؿ حلمكأة ؼاِة يكىو ك٭اقة جعحاز الی هميؿ هى حلكٍ E٧ظيد أو
ْ
ْ
حإليىاو كلما ي٥ىق ٨ي شىؿ حلمكأة يمؾحؾ ظيكجه .أها حلم٩هىم حلصؿيؿ حلفي ٘كظه حلٍا٠ك ٨هى ٬اقة حأل٠الي .وب١ؿ أو ظل
ظؿ ها ،ؼبل٨ا للكإية حإلوبلهية وحلّى٨ية ٨ي حألهمية٨ ،يكيؿ أو يحكٮ ٬اقة حأل٠الي الی
أؾوييه حلصىؿ هعل حلكوض الی ٍ

٤يكه.
ْ
ويبؿو أو حأل٠الي جٍيك الی ظٕىق حلمٙل /٫حلله ٨ي حأل٠بلء وحألهىق حل٥يبية حلحي يئهى بها حلم١حً٭ىو باألؾياو
َّ
ْ
حلىماوية .ب١باقة أؼكي ي٭ؿم حلله ٨ي حلم٩هىم حإلوبلهي كً٭ٙة هً١ملة ٠ى حل١الن ،اال أو أؾوييه يكيؿ أو يًٝك الی
ْ
ه٩هىم حلله بًٝكة أؼكی ،ظيد يّبط حإليىاو ٨يها هى ي٩ىه حلمككم حلفي يمكى أو يحصلی ٨يه حلله ،ألو حلله هى بمً١ی
آؼكْ ،
حلىك حلمىشىؾ و حلمصهىل ٨ي حل١الن ٕأبى٨ؽك.ٔ131 :3111 ،
هفح وحجٕط لماـح ْ
يلط حلٍا٠ك ٠لی حلهبىٖ وحل٥ىق ٨ي حأل٠ما ٪حلحي ال يصؿ ٨يها اال ي٩ىه٨ .هفه حل٭اقة جكمى جعث
حلصلؿ ،أليه ْيهمه ٨ي ٌ١كه حلّى٨ي حلصىؿ بىِ٩ه هرىال هحّبل هباٌكح باألٌياء وبال١الن وبالًىق .و٬ؿ ش١ل هفه
ْ
حلصملة ٬ؿوة ٨ي ٌ١كه حلّى٨ي وؼاق٘ة لٙكي٭ه حلٍ١كيD :هى أشل بلى ٢حلبلهكثي ،أي حلله ،البؿ هى حلمكوق بالصىؿ
َ
ْ
يئيد ُ
الي ْ
١ىل ٠ليهٕCأؾوييه .ٔ7 :3114 ،كما أو حلمحّى٨ة يئكؿوو ٠لی
ؼاِة حلصىؿ حأليرىي ،ألو حل١الن حلفي ال
ْ
ْ
ويّكظىو أو حلؽل ٫هى ٠ملية يص١ل جعث ظكن حلحؤييد و يكىو شمي ٟحلً١اِك حلؿؼيلة ٨ي
ًّ٠ك حأليىذة ٨ي حل١الن
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شماليات جىٜي ٧حلمكأة وحلعب ٨ي حل٭ّيؿة حألؾوييىية بيى حلًٝكجيى حلّى٨ية وحلىىقياليةٕجعىالت حل١اٌ ٫يمىـشأ

حلؽل ،٫هئيرة وجحؤذك ٠ملية حلؽل ٫بالحؤييد٨ .ايكٍ ٧بفلٯ وبب ح٠حماؾ أؾوييه ٠لی حلًّ١ك حأليرىي ٨ي هفح حلٍ١ك
حلفي ْ
جٍن هًه قحثعة حلّى٨ية.
وب١ؿ حكحمال حلعؿيد ٠ى حأل٠ما ،٪ل٭ؿ حلح٭ي حلٍا٠ك بالعبيبة /حلمٙل/٫حلله ٨ي ي٩ىه ويصكي ظىحق بيًهما.
ْ
ويؽحل ٧هفح حلعىحق ٠ما وب٭ه ،ظيد جصؿ ٨يه حٌاقة حلٍا٠ك الی حلعصاب حلفي ي١ؿ هى حألل٩ا ٚحلكثيىة ٨ي حلم١صن
حلّى٨ي:
ُ
ْ
ِ
لٯ حلم٩اجعة وحلكٍ /٧و٨ ٟ٬ي ٬لبٯ حلمىت ٨اوحًيكي بالمىت /وهى
Dظىحق- :بيًي وبيًٯ ظصاب لى جكيًي /أيی ّ
ٓ
ٓ
٘بؽحٯ ٌمىيٕCأؾوييه:1885 ،
٨يٯ /...أيا ٬كحقٮ/
أيى جؽك٬يى حل١اؾة؟ /جؽبٙيى ،جؽلٙيى /...أظىحلي لن جىحعكن ّ
.ٔ51
وأها حلعصاب ٨٭ؿ ٬ؿ شاء ٨ي "كٍا ٦حِٙبلظات حلً٩ىو" ً٠هD :حلعصاب حلفي يعحصب به حإليىاو ٠ى ٬كب حلله
اها يىقحيي وهى يىق حلكوض واها ٜلمايي وهى ٜلمة حلصىنٕCجهايىي .ٔ8 :1885 ،و اـح أليل ظصاب حلكركة وحلح١يى
وحلٝلمة الحلة جاهة٨ ،لن يب ٫اال حلًىق وحلىظؿة وـحت حلع .٫ب١باقة أؼكي ُ
وحً٩ی حلكركحت ٨ي يىق وشىؾ حلمٙل٨ .٫حكىو
حلعصب حلًىحقحي ية وحلٝلمايية كريكة ببليهاية وهحًى٠ة وكل حألٌياء ٨ي حل١الن يىح١ؿ أو جحعىل الی حلعصاب.
ؼبل٨ا لما جصؿه ٨ي حلّى٨ية حإلوبلهية هى حلحؤكيؿ ٠لی حلًىق ٨ي قإية حلع/٫حلمٙل٨ ٫يئكؿ حلٍا٠ك ٠لی حلٝلمة
وحل٥ىق ٨يه وحلهبىٖ ٨ي حأل٠ما ٪ب٥ية حلىِىل الی حلع٭ي٭ية حلبلهحًاهية٨ .٭ؿ أظؿخ أؾوييه جعىيكح ٨ي هفح حلم٩هىم
ْ
حلّى٨ي حلفي و٩ٜه حلمحّى٨ة ككحقح وهكحقح .كما أيه حوح١اق شملة "لى جكحيي" حلحي ٬الها حلله ج١الی الی هىوی ٕ٨ ٔٞي
ُ
حألبّاق" ٕأي١ام.ٔ112 :
شبل ٘ىق ظيًما ٘لب حلًبي هًه أو ُيكي ي٩ىه له٨ .كإية حلله هىحعيل حوحًاؾح الی آية "ال جؿقكه
٨بل يمكى لئليىاو حو يكی حلله ٨ي حلؿييا اال ٨ي حلعصاب أو بٍكل ٤يك هباٌك.
هفح و أٙ٠ی أؾوييه ؾوقح للعبيبة /حلمٙل /٫حلله ويىًؿ ِ٩ة حلكٍ ٧اليها ؼبل٨ا لما جصؿ لؿی حلّى٨ية .وقبما
ي١ىؾ ـلٯ الی جباؾل حألؾوحق بيى حلّى٨ي وحلله كما وب ٫وأٌكيا اليه .وو ٟ٬حلمىت ٨ي ٬لب حلعبيبة ويٙلب حلٍا٠ك هًه
ْ
َ
حلعاشم بيى حأليا /حلٍا٠ك وحألؼك/حلعبيبة٨ .بلبؿ للّى٨ي أو
أو جىحًيك به .وحلمىت ٨ي حلحّى ٦وويلة لعياة أومی لحثبل
ْ
ْ
ي١بك حلمىت لبليح٭ال هى حلصمثي الی حلكلي و حاليح٭ال الی حلعياة .كما أو حلمىت ٬ؿ يكىو هىببا ٠ى حلعب بيًهما
ِ
٨حؽحك ٪حل١اؾة ٨ي حلٍ١ك Eظيد أيه ليه ٨ي ِى٨ية أؾوييه ٨ك ٪بيى حلكاثى حإليىايي وحلمٙل/٫حلله ،ظيد يمكى
لصمي ٟحلًان أو يحعؿوح ه ٟحلمٙل/٫حلله.
حلًحاثس

ْ
ْ
حلعب حللفيى ي١ؿحو هى حلمٍحككات
يئكؿ حلٍا٠ك ٨ي ٌ١ك جعىالت حل١اٌ٠ ٫لی هعىقيى :حلًّ١ك حأليرىي /حلمكأة و

بيى حلّى٨ية وحلىىقيالية .ويمحمز حلًّ١كحو ٨ي حل٭ّيؿة هى بؿحيحه الی يهايحه ٨ي جًاوب و٨ي ظككة هحًاهية .و٬ؿ يٝهك
حلٍا٠ك كّى٨ي يًاؾي حلله/حلمٙل ٫ؼالّا وأظيايا ي١٩ل كؤيه ٠اٌِ ٫
ٌاب ال يكی ٨ي ظبيبحه /حلمٙلٌ ٫يجا اال حلصًه
ْ
وحلصىؿ وحلٍهىة وحلك٤بة حلحي جكىو هى أهن حلم٭ىهات ٨ي حلىىقيالية .كما أو حلمكأة/حلعبيبة /حلمٙل ٫جكىو ؼال٭ة
َ
ِ ْ
وهؽلى٬ة ٨ي حل٭ّيؿة .ويؽل٭ه حلٍا٠ك ّب٭لمه أظيايا كما أيها جح١اهل كؤيها ؼال٭ة يحؤجی لها ج٥ييك هّيكه ولظمظة يصىم
هّيكه حلرابحة .وهفح يٍبه جباؾل حألؾوحق حلفي يئهى بها حلمحّى٨ة .و٬ؿ جكىو حلمكأة أقٔية و٬ؿ جحصاول حألقْ وج٥ىق ٨ي
ـحت حلٍا٠ك وشىحقظه وجحعىل الی كاثى باً٘ي يبعد أؾوييه ً٠ها ٨ي و٩ك وشىؾي يٍبه قظبلت حلمحّى٨ة .أها

ّ٨لية حللىاو حلمبيىٕبعىخ ٨ي حألؾب حل١كبئ ،حلىًة حلحاو ،ٟحلمىلىل حلصؿيؿ ،وحظؿ و حلربلذىو،قبي21 / :<B@ٟ
ِ
ْ
حلصىؿ ٨يعل هعل حلكوض ؼبل٨ا للكإية حلّى٨ية ويٙكأ ٠ليه جعىل ويبعد حلٍا٠ك ٨ي أ٠ما٬ه ٠ى حلع٭ي٭ية/حلمٙل٫
ويكحمل هفح حلحعىل ٨ي حلصًه وحلٍهىة حلىىقيالية .كما يبعد ٨ي حلً٩ه ٠ى حلم١ك٨ة ولن يٍاهؿ ٨يها ٌيجا اال
ْ
ي٩ىه/ـحجه ،وكؤيه يح١اهل و ٫٨ظؿيد "هى ٠ك ٦ي٩ىه ٨٭ؿ ٠كْ ٦قبه" .كما أو حلٍا٠ك ب١ؿ حلى٩ك يعى حأل٠ما ٪يىحشه
ْ
بالٝلمة حلمىح١اقة هى حلىىقيالية هًاهٕا للًىق حلفي يئكؿ حل٩كك حلّى٨ي ٠ليه .ويٕ٩ل حلب٭اء ٨ي حلٝلمة ال حلؽكوز
ْ
هًها ،ظيد او حلً٩ه وحلٝلمة وحلمٙل ٫الجًحهي وه١ك٨حها بعاشة الی هميؿ هى حالوحكٍا ٦وهفح حالوحكٍا ٦يئؾي
ْ
الی حلعككة وحلًمى وحلحعىل هؽال٩ا للىكىو وحلربات .ويٍبه حلى٩ك بالهبىٖ ٨ي حلفحت ويئكؿ حلٍا٠ك ٠لی أو حإليىاو
ْ
ْ
حلعب بحصاول حلً٩ه ،ظيد جفوب حلحًإ٬ات،
اـح أقحؾ ه١ك٨ة حلمٙل٨ ٫بلبؿ هى جصاول ي٩ىه /شىؿه .كما يلح٭ي
ْ
وحلح١يًات ٨ي كليهما ويّل حإليىاو الی ي٭ٙة هى حلىظؿة ْ
جىمی ٨ي حلّى٨ية بىظؿة حلىشىؾ و٨ي حلىىقيالية
وحلحبايًات
َّ
ْ
بالً٭ٙة حل١لياء .أها حلً٭ٙة حلهاهة حلحي يئكؿ ٠ليها أؾوييه ٨ي حل٩كك حلّى٨ي حلمى٨ ٧ٜي حل٭ّيؿة ٨هى حلعىحق Eأي او
حل١اٌ /٫حلّى٨ي يحكلن ؾوها ه ٟظبيبحه /حلمٙل ٫وجصيبه بّكحظة .ويًؿقز هفح ٔمى ها يىمی بّى٨ية حل٩ى .ويمكى
جىمية هفه حلّى٨ية بّى٨ية حلبا٘ى أو ِى٨ية حأل٠ما .٪ويئكؿ حلٍا٠ك ؼبل٨ا للمًٝىق حإلوبلهي وجؤكيؿح ٠لی
ْ
ْ
يىحكى ٨ي حلً٩ه و٨ي أ٤ىحقه ويكىو
جّكيعات حلمحّى٨ة ه ٟب ٓ١حلحصاول أو حلمٙل /٫حلله ليه ٨ي حأل٠بلء وايما
ْ
حوح٭ك حلؽال /٫حلمٙل٨ ٫ي هكايه ٨ي أ٠لی ٠لييى وليه بيًه وبيى
ظٕىقه واقيا وشاقيا ٨ي حلٙبي١ة كالماء .واـح
ْ
هؽلى٬اجه أية ٠بل٬ة اال حلهيمًة وحلىيٙكة وحلؽل٨ ٫هفح حلكب ال يىحع ٫حل١باؾة.
ويبعد حلٍا٠ك ٠بك جىٜي ٧حلعب وحلمكأة ٨ي هفه حل٭ّيؿة ٠ى أو ْ
ي٥يك حلًٝكحت حلىاثؿة حلمحكوؽة ٨ي حلر٭ا٨ة

حإلوبلهية حلمحب١ة ٨ي حلمصحم١ات حل١كبية وحإلوبلهية٨ .بل يكی حلٍا٠ك حلمكأة ًّ٠كح هاهٍيا كما جصؿه ٨ي حلمصحم١ات
ْ
حل١كبية ،بل ايها حلًّ١ك حألوان للكىو وحلؽل ٫وج٭ؿق ٠لی أو جؽل ٫وجعل هعل حلله/حلمٙل٨ ٫ي حلمًٝىق حلّى٨ي
ْ
ِ
ْ
ه٩حاض للىِىل الی حلعياة حلؽالؿة حلبا٬ية ،ويمكى للمكء وحلمكأة أو
حلعب هى
وحلمصهىل ٨ي حل٩كك حلىىقيالي .كما أو
ْ
يب٭يا ٨ي ٠الن حلؽلؿ ب١ؿ أو ْ
جفو٬ا حلعب حلفي هى ه٩حاض حلم١ك٨ة Eـحٮ حلًّ١ك حلفي ي١ؿ حلىبب حلكثيه وقحء ؼل٫
حل١الن ٠لی يؿ حلله ج١الی٨ .المكء يمكى أو يّل الی حلمٙل٠ ٫بك ْ
ظب حلمكأة ،كما أيها ٘كي ٫حلٍا٠ك الی ه١ك٨ة ي٩ىه.
ويبعد حلٍا٠ك ٠ى حإلقج٭اء بمكاية حلمكأة ٨ي حلمصحم ٟبىِ٩ها ًّ٠كح هىلؿح ١٨اال هككميا٨ .المكأة ليىث ه٭ّىقة ٨ي
شىؿها وهكايا للؽٙيجة ً٠ؿ حلكشل ويبح٥ي حلٍا٠ك أو يكحٍ ٧حلىشىؾ ٠بك شىؿ حلمكأة ،ـحٮ حلفي يحصاول حلٍهىة،
ق٤ن أيها شكءح أواويا ٠ى هفح حالجّال ويًىي أو يبل ٣حلبلهكثي ٠بك ٨همه حلمكثي/حلصىؿ٨ .المكأة هي ًٙ٬كة للىِىل
الی حلم١ك٨ة حلع٭٭ة ،ولن جحع٭ ٫هفه حلم١ك٨ة اال باللصىء الی حلعب حلفي يعيي حإليىاو.
حلمّاؾق
حل١كبية
حل٭كآو حلككين
حبى ٠كبی ،هعيی حلؿيى .ٔ;99?ٕ .حلحصليات حإللهية .حل٭اهكة :هكحبه حلٍ٭ا٨ة ؾيًية.
ٕ .------،---ال جأّ٨ .ىَ حلعكن .حلح١لي٭ات :أبىحل١بلء ٩٠ي٩ي .بيكوت :ؾحق حلكحاب حل١كبي.1382ٕ .----- ،----هـٔ .حل٩حىظات حلمكية .3 ٖ .هّك.
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شماليات جىٜي ٧حلمكأة وحلعب ٨ي حل٭ّيؿة حألؾوييىية بيى حلًٝكجيى حلّى٨ية وحلىىقياليةٕجعىالت حل١اٌ ٫يمىـشأ

أبى٨ؽكِ ،٭ك .ٔ3111ٕ .ظىحق ه ٟأؾوييه .بيكوت :حلمئوىة حل١كبية للؿقحوات وحلًٍك>
أؾوييه ٕ٠لي أظمؿ و١يؿٔ .ٔ3115ٕ .حلّى٨ية وحلىىقيالية .بيكوت :ؾحق حلىا٬ي.
 .ٔ3114ٕ .---حلهىية ٤يك حلمكحملة .ت :ظىى ٠ىحؾة .وىقية :بؿحيات للٙبا٠ة وحلًٍك وحلحىلي.ٟ .ٔ1885ٕ .--حأل٠مال حلٍ١كية Eه٩كؾ بّي٥ة حلصم ٟوّ٬اثؿ أؼكی .هصلؿ  .2ؾحق حلمؿی للر٭ا٨ة وحلًٍك.٨ .ٔ1871ٕ .---اجعة لًهايات حل٭كو .بيكوت :ؾحق حل١ىؾة.اوبك ،أواهة .ٔ3111ٕ .أؾوييه Eحلعىحقحت حلكاهلة .3 ٖ .وىقيا :بؿحيات للٙبا٠ة وحلًٍك وحلحىلي.ٟ
حألِ٩ك٠ ،بؿحلكلح .ٔ1888ٕ،٪حلمفحهب حألؾبية لؿی حل٥كب .هًٍىقحت حجعاؾ حلكحاب حل١كب.
بً١ماقة ،هعمؿ .ٔ3111ٕ .حألذك حلّى٨ي ٨ي حلٍ١ك حل١كبي حلم١اِك .حلؿحق حلبيٕاء.
بيكك ،هكيبكت" .ٔ3112ٕ .حاليكوجيكا وحلىىقيالية" .ت :قٌيؿ بى٘يب .هصلة حلككهل .حل١ؿؾ .66/65
ُِ.363-352
جهايىي ،هعمؿ ٠لي .ٔ1885ٕ .هىوى٠ة كٍا ٦حِٙبلظات حلً٩ىو وحل١لىم .لبًاو :هكحبة ياٌكوو.
شهاؾ ،كاٜن .ٔ1882ٕ .أؾوييه هًحعبل .حل٭اهكة :هكحبة حلمؿبىلي للٙبا٠ة وحلًٍك.
شىؾة يّك٠ ،ا٘ .1872 .٧حلكهم حلٍ١كي ً٠ؿ حلّى٨ية .ؾحق حأليؿله للٙبا٠ة وحلًٍك وحلحىلي.ٟ
حلعً٩ي٠ ،بؿحلمً١ن .ٔ3112ٕ .حلمىوى٠ة حلّى٨ية .حل٭اهكة :هكحبة حلمؿبىلي للٙبا٠ة وحلًٍك.
ؼالؿ ،بل٭اون .ٔ3111ٕ .أؾوييه وحلؽٙاب حلّى٨ي .ؾحق جىب٭ال للًٍك.
ؼل ٧حلىىيؿحوي ،ياٜن ظمؿ٨" .ٔ3112ٕ .لى٩ة حلكإية ٨ي حل٭ّيؿة حلّى٨ية Eحبى حل٩اقْ يمىـشا" .هصلة
هؿحؾ حألؾب.كلية حآلؾحب .حلصاه١ة حل١كح٬ية .حل١ؿؾ .84-55 ُِ .6
ؼ٩اشي ،هعمؿ ٠بؿحلمً١نٕ .ال جأ .حألؾب ٨ي حلحكحخ حلّى٨ي .حل٭اهكة :هكحبة ٤كيب.
قظمايي٬ ،ؿوق" .ٔ3114ٕ .بًية حلؽٙاب حلٍ١كي ٨ي حل٩حىظات حلمكية البى ٠كبي" .أ٘كوظة حلؿكحىقحه.
شاه١ة حلصمحثك.
وىهيػ ،واوىو .ٔ3113ٕ .هبلهط أولىبية شؿيؿة ٨ي حألؾب حل١كبي حلعؿيد .ظي٩ا :هصم ٟحلل٥ة حل١كبية.
٠بؿحلع ،٫هًّ .ٔ1877ٕ .٧حلكحابة وحلحصكبة حلّى٨ية .حلكباٖ :هًٍىقحت ٠كا.ٚ
حل١ىحؾي٠ ،ؿياو ظىيى .ٔ1875ٕ .حلٍ١ك حلّى٨ي .ب٥ؿحؾ :ؾحق حلٍجىو حلر٭ا٨ية حل١اهة.
الاليؿ .أيؿقيه .ٔ3111ٕ .هىوى٠ة الاليؿ حل٩لى٩ية .جكشمة ؼليل أظمؿ ؼليل .3.ٖ .بيكوت :هًٍىقحت
٠ىيؿحت.
هاقي ٌيمل ،آيا .ٔ3115ٕ .حألب١اؾ حلّى٨ية ٨ي حإلوبلم وجاقيػ حلحّى .٦هًٍىقحت حلصمل.
هعمؿ هًّىق ،ابكحهين .ٔ1888ٕ .حلٍ١ك و حلحّى .٦ؾحق حألهى للًٍك و حلحىلي.ٟ
حلم١مكي٘ ،الب .ٔ3111ٕ .حلؽٙاب حلّى٨ی ٨ی حلٍ١ك حل١كبی حلم١اِك .هئوىة حاليحٍاق حل١كبي.
يىيه ،ؤعي .ٔ3115ٕ .حل٭ٕايا حلً٭ؿية ٨ي حلًرك حلّى٨ي ظحی حل٭كو حلىاب ٟحلهصكي .ؾهٍ :٫حجعاؾ
ْ
حلكحاب حل١كب.

ّ٨لية حللىاو حلمبيىٕبعىخ ٨ي حألؾب حل١كبئ ،حلىًة حلحاو ،ٟحلمىلىل حلصؿيؿ ،وحظؿ و حلربلذىو،قبي22 / :<B@ٟ
حل٩اقوية
أهيًي ،اؾقيه 1283ٕ .ئ٠" .ك٨او وىققثاليمه :ؼىحيً وكىالق وًث ٠ك٨ايي ؾق ٌ١ك أؾوييه Eجعليل
بيًاهحًي ٌ١ك جعىالت ٠اٌّ٨ .٫لية ي٭ؿ أؾبي .شاه١ة جكبيث هؿقن٘ .هكحو .حل١ؿؾ .115-82ُِ .38
ايموجىى ،جىٌيهيكىِ .ٔ1283ٕ .ى٨يىن و جاثىيىن .ت :هعمؿ شىحؾ كىهكي .5 ٖ .جهكحو :هًٍىقحت
قولية.
ؾحوؾي ه٭ؿم٨ ،كيؿه و٘اهكه حؼحكيD .ٔ3112ٕ .جصلی جصاقب ِى٨يايه ؾق ٌ١ك حؾوييه و وهكحب
وپهكی .Cهصلة حلصم١ية حإليكحيية لل٥ة حل١كبية وآؾحبها .حل١ؿؾ .111-62 ُِ .35
قٔايي٨ ،ؽكحلؿيى و ليبل هاٌمياو" .ٔ1278ٕ .جؤهلي ؾق ٬بٓ و بىٗ ِى٨يايه"٠ .ك٨اييات ؾق حؾب ٨اقوي.
حل١ؿؾ .68- 63 ُِ .3
يٝكي٠ ،لي وهعمىؾ هيكلحيي حلعىيًي وههكحو يص٩ي ظاشيىق1286ٕ .ئ" .بكقوي هئل٩ه هاي وبٯ
وال ؾق ٌ١ك جعىالت حل١اٌ "٫حؾوييه .هصلة أؾب ٠كبي .شاه١ة ٘هكحو .حلىًة حل١اٌكة .حل١ؿؾ ُِ.1
.43-26
حلمىح ٟ٬حإللكحكويية
وبلم٠ ،بؿ حلىبلم ظىى .حلؽٙاب حلٍ١كي ً٠ؿ هعمؿ ٩٠ي٩ي هٙك.
http://alfaseeh.net/vb/showthread.php?t=58566&p=441107

ّ٨لًاهه لىاو هبيىٕپژوهً حؾب ٠كبئ
ٕ٠لمي – پژوهٍئ
وال يهن  ،ؾوقة شؿيؿٌ ،ماقه وی يكن  ،بهاق @:<B
ليبايی ًٌايی كاقبىث لو و  ٫ٍ٠ؾق ٌ١ك حؾوييه حل يٝكگاه جّى ٦و وىقثاليىن ٕيمىيه هىقؾی :جعىالت حل١أٌ٫
هعمؿقٔا حظمؿی٨ ،اق ٢حلحعّيل ؾكحكی لباو و حؾبيات ٠كبی ،ؾحيٍگاه جكبيث هؿقن جهكحو.
ؼليل پكويًی ،حوحاؾ گكوه لباو و حؾبيات ٠كبی ،ؾحيٍگاه جكبيث هؿقن جهكحو.
كبكی قوًٌ٩كك ،ؾحيٍياق گكوه لباو و حؾبيات ٠كبی ،ؾحيٍگاه جكبيث هؿقن جهكحو.
هاؾی يٝكی هًٝن ،حوحاؾياق گكوه لباو و حؾبيات ٠كبی ،ؾحيٍگاه جكبيث هؿقن جهكحو.

چكيؿه
ٌ١كحی ه١اِك ٠كب ؾق حوحوٗ ٬كو بيىحن به حوح٩اؾه حل جّى ٦ؾق حٌ١اق ؼىؾ قوی آوقؾيؿ و آو قح با قويككؾهای شؿيؿ
حؾبی ٠صيى ككؾيؿ .حيى گكحيً كه هی جىحو آو قح به يى٠ی بالگٍث به گفٌحه ٬لمؿحؾ ككؾ ؾق حٌ١اق آؾوييه ٜهىق و بكول
ؾحقؾ .حيى پژوهً جبلي ؾحقؾ كه  ٫ٍ٠و لو قح به ً٠ىحو ؾو حِل هٍحكک بيى جّى ٦و وىققثاليىن ؾق ٌ١ك Dجعىالت
٠اٌ C٫با جكيه بك قوي جىِي٩ی-جعليلی بكقوی كًؿ و ليباييهای حيى كاقبىث قح يٍاو ؾهؿ .ؾقباقه ههمحكيى يحايس
جع٭ي ٫بايؿ گ٩ث كه جّى ٦و وىققثاليىن ؾق حيى ٌ١ك با هن ؾق ظككث هىحًؿٌ .ا٠ك بك  ٫ٍ٠و لو به ً٠ىحو ً٠اِك
هٍحكک جّى ٦و وىققثاليىن جؤكيؿ ؾحقؾ .وی لو قح ؾق ٬الب ؼال ٫و هؽلى ٪و لهيًی و آومايی به جّىيك هیكٍؿ.
 ٫ٍ٠ييم حل شمله قحههايی حوث كه ٠اٌ ٫با هٍ١ى/٪هٙل ٫به وظؿت هیقوؿ كه ؾق جّىD ٦وظؿت وشىؾ Cيام ؾحقؾ
و ؾق وىققثاليىن Dي٭ٙه وحالٌ .Cا٠ك با حوح٩اؾه حل حيى ؾو ًّ٠ك ؾق پی ج٥ييك يگاههای هىشىؾ ؾق شىحه٠ ٟكبی و
ٌ١ك ؼىؾ ،لو قح ًّ٠ك ظاٌيهحی يمیؾحيؿ ،بلكه آو قح ًّ٠ك حِلی هىحی و آ٨كيًً هیبيًؿ كه
حوبلهی حوث .وی ؾق ّ

هیجىحيؿ بيا٨كيًؿ و شايگميى ؼؿحويؿ ؾق جّى ٦و Dهىشىؾ ياًٌاؼحه Cؾق وىققثاليىن ٌىؾ ٫ٍ٠ .ييم كليؿی بكحی
قويؿو به ليؿگی شاوؾحو بىؾه و لو و هكؾ ،په حل چٍيؿو ٍ٠٭ی كه كليؿ ه١ك٨ث حوث ،به شاوؾحيگی هیقوًؿ .لفح

حيىاو هیجىحيؿ حل ٘كي ٫ٍ٠ ٫به لو ،به هٙل/٫ؼؿحويؿ بكوؿ و به ؼىؾًٌاوی ؾوث يابؿٌ .ا٠ك ّ٬ؿ ؾحقؾ حل ٘كي٫
شىن لو ،هىحی قح كٍ ٧كًؿ و با ٨هن هكثی/شىن به ياهكثی/هٙل ٫بكوؿ .بًابكحيى لو ؾق حيى ٌ١ك پلی حوث بكحی
قويؿو به ه١ك٨ث وح١٬ی و حيى ه١ك٨ث ٨٭ٗ با پًاه بكؾو به  ٫ٍ٠هيىك حوث.
كلمات كليؿی :جّى ،٦وىققثاليىن ،جعىالت حل١اٌ ،٫حؾوييه ٫ٍ٠ ،و لو.
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جاقيػ پفيكي يهايی:<B@/9>/:@ :

يٍايی پىث حلكحكوييكی يىيىًؿهmohamadahmadi89@gmail.com :

