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ثبظَياللانالًوحودًةايفاػيالًضزيوفِيَاالله اثوتوًوحِة ا
ا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.أسٌلءاابًض َخا-اخامـةاأدرلر-الجلزلئص ا

لملَرط  :ا

This article tries to answer the reality
of finding a local identity of the
science of anthropology and what is
present in the light of the field,
academic and future data, and how
to get rid of these schizophrenia
characterized
by
anthropology
practically and procedurally.

ملسمة :ا
لنالحلسًراؾناللانالًوحودًةاًـينالحلسًراؾنالًىِانالملخاكمياللؾضاءاولملخياسقا
للُسلف اولًـصًق الجلشور ،اأي اًـين الحلسًر اؾن الًِوًة الًيت النمتي اثب ُظَِا ،اوًُستا
لًسائصةالًخبظَياوالالًومهَةالًخبظَي .ا
ُشل الذلي اميىن اأن اوساٍصٍ ايف اس ر احسًثٌا اؾن اللهرتوتوًوحِا الًيت اثخبرج امن احِرا
لملحسأا اتني امتوضـات اثدٌاكغ اوثدٌامغ ازشًوفِيَ ًا ،امفن اللهرتتوًوحِا الملادة ،الىل اللهرتوتوًوحِاا
لًفصعالًخرعيص،الىلاأهرتوتوًوحِاالًخرعطالملس خلي ...ا
وتني اظَات اُاثَ الحملعات الكِا احصلنٌلت انث رة اوخسًَات اهلاص َة اؿسًسة ا ُظصحتا
وثـاًت ايف الًىث ر امن الملياس حات ،اذاظة ايف الظار اؿالكهتا اابًسوس َوًوحِا ،اُشلنا
لًخرععان الٌرللن اصاءل اأن اثخحول اتًَِهتٌل امن الًخوأمة الىل اجالحنالل اوجالهعِار ،امما اظصحا
رضورة اجالوضعار اوهحش اجالحذالًَة امن اذالل اؿسة اأآًَات ااكن امن امؼاُصُا اػِور امصلنزا
ودورايت اأهرتوتوًوحِة احمضة ،اوختععات امس خل ةل اذاظة اتـمل اللهرتوتوًوحِا انخرعطا
أم ...ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا113ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة

جم ةلالًخي راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًثاًر

حياول اُشل المللال اجالخاتة اؾن امسى اولكـَةا
لجياد اُوًة احمََة اًـمل اللهرتوتوًوحِا ،اوما اولكـَا
للآين ايف اػي الملـعَات الملَسلهَة اوللاكدميَةا
وجالسدرشلفِة ،اوهَف اميىن الًخزَط امن اُاثَا
لًضزيوفِيَاالمليحيافهياامعََااولحصلئَا .ا

ا

Abstract :

ثبظَياللانالًوحودًةايفاػيالًضزيوفِيَااللهثوتوًوحِةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لال اأن اُشل امعََا اال ازلل اًخـصض اًـولئق امجة ،امهنا الًـولئق الملـصفِة اوعـوتة الًفعيا
لدلكِق اولًخام اتني اجالحامتؾي اوللهرتتوًويج ،اونشل اتني الًثلايف الًضـيب اوللهرتوتوًويج،ا
انَُم اؾن الًـولئق الًخيؼميَة الملصثحعة اابًَِلكة الًـَمَة اٌَخرعط ايف اػي الًيؼام الجلسًس،ا
لملىوهة افَِ ايف اػي احمسودًة اثسعَ انخرعط اأاكدميي ايفا
ونشل ايف اثوس َؽ ادلئصة الًيرحة ا ّ
لجلامـاتالجلزلئصًة .ا
ابالضافة الىل الك اُشل اوذلك الراباكثيا الملصثحعة اتخعور الحملخوى الملـصيف اًِشل الًخرعطا
من احِر اهوهَ اختعط امن الًرضورة امبا ااكن اأن اٍىون احمخولٍ امٌعحا ايف امـاجلة الًؼاُصةا
لحملََة امبيؼورلت احمََة اأًضا ،اتـَسل اؾن الس خًساخ اللهرتوتوًوحِا الًيصتَة امبحخولُا الًخحًََلا
وللمربًلي .ا
وُشل امصتط اجالصاكل اًىوهَ الصاكال اؾوًعا افان احَت الصاكًَة احصلمك الدلرلساتا
للمربًلِة ،امفا امع ر الًعصوحات اولًيؼصايت اولملفاُمي اولملياًم امن الحملََة ،اأم اأهيا اسًدلهياا
غصتَة؟ اُشل اجالصاكل الذلي اهوكش ام اصلرل اومل اثخسط اهل اًس الًـمَ َّة الىل اًومٌا اُشل ايف الكا
لًخرععاتاجالوساهَةاوجالحامتؾَةاالاللهرتتوًوحِااحفسة .ا
مناُشلاميىناجالهعالقايفاملاًخيااُاثَاملـاجلةاجالصاكلالذليامفادٍ :ا
ماامسىاولكـَةالجياداُوًةاحمََةاًـملاللهرتوتوًوحِااومااولكـَاللآينايفاػيالملـعَاتا
لملَسلهَة اوللاكدميَة اولًيرحوًة اوجالسدرشلفِة؟ اوهَف اميىن الًخزَط امن اُاثَ الًضزيوفِيَاا
معََااولحصلئا؟ ا

أوال:امسذيامفِويماًـملاللهرتوتوًوحِا :ا
ًلسالدذَفتالًخحسًسلتالًخـصًفِةاًـملاللهرتوتوًوحِاايفامعوهما،ال ّالامااثـَقاابًخحسًسا
لٌَيوياًِا،الذليالثفقافَِاؿىلاهوهَا"ًـودالىلالًـِسالًَوانيناؿىلالؾخحاراُشلاجالظعالحا
مسمىاًيلسمالىلاكسمنيا Anthroposاوا Logiaاحبَراثـيناللوىلاجالوساناولًثاهَةا
لًـملاأوالدلرلسة،اويهاجممتـةاؿملاجالوساناأوالدلرلسةالًـَمَةاًالوسان" .1ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا114ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة
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اثهَا:اهصهوًوحِااللهرتوتوًوحِاا(لظالكةاغصتَةاوأفولاؾصيب) :ا
ملاجسملالكالًـَومامنالرثحاكالًـمََةالًخبرخيَةافهيا اهؼصل اًفضيالجلِودايفاثوحِسازمنا
وماكنالهخاهجااكولامعياًمناؿىلالتخاكراؿملاخسًسامناصبهَاأناًخىفياابدلرلسةالًـَمَةا
ًوكائؽامـَية،اومناذزلاؿملاجالوسانالذلياجنسايفاحتسًسٍاًـودوناتَالىلا"ؿاما1551ا
هؼصلاًؼِورالظعالحاأهرتوتوًوخنيا Anthropologeionاوـيولناًىذابالملفىصاُيستا
Hundtاولذلياحلكمافَِاؾنالخلعائطالًدرشحيَةاجلسماجالوسان،اويفاؿاما1533اأوردا

خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا115ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة

جم ةلالًخي راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًثاًر

ُاثَالًرتمجةالحلصفِةالًيتاأؿاهبا الًىث رٍن اهؼصلاًىوهنااأفلستاتـضاامنارصلمةاودكةا
لًـملاوموضوؿَايف اهفسالًوكت،اأيادرلسةاجالوسانانشلتاتَوًوحِةاولحامتؾَةاوزلافِةا
ولكذعادًة اوؾلائسًة اولًسًوًوحِة اوحضارًة ،امفوضوع اجالوسان اُو ايف احس اذلثَ اػاُصةا
مدضـحةاومـلسةاوغامضةاوابًخايلافاهَاًعـةادرلس هتاادفـةاولحسةاوفقامٌؼورامـصيفا
ومهنجياوموضوؿايتاولحساموحس .2ا
وذ راثـصًف اٌَـملانٌلاثلولاللهرتوتوًوحِةا"مِس"اُواثـصًفالدلورالذلياًلوماتَا
ُؤالءاللهرتوتوًوخنيادلىاكاًت:ا"له ّيا اهـمياؿىلاثعيَفالخلعائطالالوساهَةالًحَوًوحِةا
ّ
لتطايفاثي رامس متص،اوذزلاؾناظصًقاملاًُساومٌاًما
ولًثلافِةاٌَجًسالًخرشياكوساقاثرت
مدخىصة،انٌلاهن ّمتاأًض ًااتوظفالًيؼماجالحامتؾَةاولًخىٌوًوحِةاوثفس رُا،الضافةالىلالًححرا
يفالالدرلكالًفىصياًالوساناومـخلسلثَاولجنازلثَ،اولًوسائيالًـمََةالالثعاًَةادلًَ،اومعوماا
لهيااحنناللهثوتوًوحِنياوسـىاًخفس ر اهخاجئادرلساثيااو الًصتطافامياتُهناايفالظار اهؼصايتا
لًخعور،اأوامضنامفِوماجالحتادالًيفيساولملـيويالملضرتكاتنيالًخرش" .3ا
ّ
مناذزلاميىنالًلولاأناللهرتوتوًوحِاا(ؿملاجالوسان)اذياللظولالًَوانهَةاُواؿملا
ًُـىناابًحـسالًفزيًلياولًثلايفاوجالحامتؾياًيؼمالحلَاةايفالجملمتـاتالًخس َعةاولملـلسة اوذزلا
تسرلس هتااوثفس رُااوفقاأساًَةامهنجَةامذعَحةالدلكةاولٍمتصس،اًيصضالهخاجافىصاوثلارٍصا
حولاذولثياالًفاؿ ةلالوساهَا.اا ا

ثبظَياللانالًوحودًةايفاػيالًضزيوفِيَااللهثوتوًوحِةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لملفىصاهوتَالا  Copellaاأًضااُشلاجالظعالحايفانخاباتـيولنا L'Anthropologiaا
والذلياًسرسافَِالًعفاتالًضرعَةاًلفصلد 4"...ا
وُيااهالحغاأهَاابًصمغامناجالمذسلدالًَوانيناٌَلكمةالالاأناُشلالًـملاملاًرتؾصعاًوانهَااا
وكنالًيـتالًَوانيناُياااكنامناابباجالظعالحاالالًًضبة،انٌلاحصىاللمصامؽاجسمَاتا
لًىث رامنالًـَوماغ رُاا(لًسوس َوًوحِاامثال)...اانَُماؿىلاأناُاثَاللذ رةا(لًَوانن)اكسا
ُؾصفتاابًفَسفةاأنثامٌَاص ئياأآدص،اللمصالذلياحـيالًىث رامنالًـَوماجتساًِاالمذسلدلا
فَسفِااكدََاازللامؽامتصدالًزنؿةالًـَمَة،اللمصالذلياًربراؿسماوحودالٌَمسةالًَوانهَةامنا
حِراجالهخاجالًفـًلايفالًـملالكماكامئاتشلثَ .ا
ومولظ ةل اذلزل اجنس اأهَ ا"يف اس ية ا 1655اجسَت اكول اس ية اػِص افهيا الظعالحا
لهرتوتوًوحِاايفالٌَيةاجالجنَزيًةايفانخاباجمِولالملؤًفاحيمياؾيولن:ا Anthropology
Ab-stractedاوًسوراحولالًعحلِةالًخرشًة".5ا ا
أماايفاأوراباجنساأنالًحاحرالًفصويساخاناتولرًََا J.poirierاًشهصاأهنااػِصتاأوالا
يفانخاابتاؿٌَلءالًعحَـةالابنالًلصنالًثامناؾرش،اًخـىناتسرلسةالًخارخيالًعحَـياللملاينا
يفامهنجاثسرٌسالًخارخيالًعحَـياابمللصرلتالجلامـَة،انٌلاكسالس خزسمَايفالًعحـةالًثاًثةا
منانخاتَالذلياظسراؿاما 1795اتـيولنا"لًخيوؿاتالًعحَـَةالجلوُصًةاتنيالًخرش" De
،Generis Humani Varietateاوًشهصاتولرًََايفاذلتالًس َاقاأنالًفَِسوفاللملاينا
لمياهوًَيااكهتاI.Kantاكسااكناهلادوراأًضاايفالصاؿةالس خزسلماُشلالملععَحاذاظةاتـسا
ظسورانخاتَا”للهرتوتوًوحِاامنامٌؼوراؿَمي“ 6."...ا
ُش الملسار الذلي اجيـَيا اوسدضف اأ ّن الابن الًلصن 18ا اوما اكدهل ااكهت الجلِودا
للهرتوتوًوحِةاؾحارةاؾنالهخاخاتاكََ ةلاومذفصكةامِسلهَا،اوحصحىزاأغَهبااحولاجالدذالفاتا
لًفزيًلِةاولًحَوًوحِةاتنياللفصلد .ا
ااومؽاجزوغاموخةاؾرصالًخيوٍصايفالًلصنالًخاسؽاؾرشامسحاذزلاتؼِوراخماضاؿَميا
هح رااكناهخاخَامِالدالًـسًسامنالًـَوماجالوس اهَةاوجالحامتؾَةالًيتاسارتاحٌحاالىلاحٌةا
حبنكاأنالًرتلمكايفالحسلُااميىناأناٌسدمثصايفاللآدص،اومنامثةاسُذحلقاثصلءاؿَميامذحادل،ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا116ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة
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اثًثا:للهرتوتوًوحِااتنياثوهجاتالملسلرسا(اللمصٍىِة،اللورتَة،الًـصتَة :)...ا
ممّااالاخيفىاؿََيااأناللهرتوتوًوحِااتـسالنامتلاتًِاهناالملوضوؾياولملهنجياولًيؼصياويفا
س راثفاؿَِاامؽاتُئاتالًصولداللهرتوتوجلنيالخملخَفة،اذَفاذزلامتاٍزلالُامتمِااًعةالكَا
ًعاحلالًخعورالًـصيضايفالًـمل،اهؼصلاًىوهَاس رسةاًيااثيوؿاافىصاياومِسلهَااًثيالحملخوىا
لًخفس رياولًخجصًسياٌَخرعط،اولمنااالاتبساأًضااأناهـصفاثوخَالكامسرسة،اومربرلتا
لًيؼصايتالملفسشة .ا
ُشلالًخوخَامناحِرالحملخوىاولملوضوؿاتاولجملمتـاتاولًيؼماو
ِّ
احِر اأهيا اؾيس الحلسًر اؾن ا"لظعالح اللهرتوتوًوحِا ا Anthropologyايفا
لًوالايتاللمصٍىِةالملخحسة اهفِمامٌَايفاأغَةاللحِانادرلسةالًخعورالًحَوًويج اٌَاكئياتا
لًخرشًة اوثعورمه الًثلايف اظَ ةل افرتة اما اكدي الًخارخي...يف احني املا اهلول اجلك الدذعارا
للهرتوتوًوحِاايفافصوساافاهيااهـيناهباامااهلاؿالكةاابًخيوعالملـارصايفالًثلافاتاجالوساهَة" .7ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا117ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة

جم ةلالًخي راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًثاًر

ٍىونامناصبهَالملسامهةايف اهضجالًـملاوثسكِقاأُسلفَاوجماالثَاوامٌاُجَاللمصالذليا
لس خفادامٌَاؿملاللهرتوتوًوحِااتسورٍاؿىلاغصلرالًـَوماللدصى.ااا ا
ّ
نٌلاكسامزي اُاثَالملصح ةلاأهَاتسأ افهيااثوسؽاًلهرتوتوًوحِااجالحامتؾَةاواللهرتوتوًوحِاا
لًثلافِة،اوايفالمللاتياحصلحؽاًلهرتوتوًوحِاالًفزيًلِةالًيتااكهتاؿىلاأوهجااساتلا،اهؼصلالنا
للهرتوتوجلنيالًياصعنياحِهناااكهتاهلمايفالًياًةالمذسلدلتايفاؿملاجالحامتعاأوالًثلافةا
لًضـحَةاأواللآاثراممااحـياللهرتوتوًوحِااأنثاثوؤمةامؽالًـَوماجالوساهَةاوجالحامتؾَةامٌَا
مؽالًـَومالًححثةا(لًحَوًوحِا،اؿَومالًعحَـة،الًعة)...اللمصالذليامٌحالزدُارلاًِسٍنا
لًفصؿنياؿىلاوخَالخلعوصادوناللول .ا
وحىت اتـس الهخلال اُشل الًـمل اٌَحُئة الًـصتَة اجنس اأهَ اكس اأحلق انخرعط اأاكدميي امنا
ختععاتالًـَوماجالوساهَةاوجالحامتؾَة،اللمصالذلياحـيالًخىوٍنافَِاٍىونامنالذلٍنامها
يف اُشل الملسار اوًُس ايف امسار الًـَوم الًعحَـَة او الًحَوًوحِا ...اللمص الذلي احـيا
للهرتوتوًوحِا الًفزيًلِة امذولرًة امتاما ايف الًحُئة الًـصتَة ،ايف احني اُياك ادرلسات امجة ايفا
فالهرتوتوًوحِااجالحامتؾَةاونشلاللهرتوتوًوحِاالًثلافِة.

ثبظَياللانالًوحودًةايفاػيالًضزيوفِيَااللهثوتوًوحِةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ويفاكصلءةاأدصىاُياكامناٍصىاأنا"يفالىلكرتلاًعَقامععَحاللهثوتوًوحِااؿىلا
درلسةالًاضـوباوهَاانهتااجالحامتؾَة،امؽامِياذاصاٌَخبهَساؿىلادرلسةالًضـوبالًحسلئَة،ا
أ ّما ايف اأمصٍاك اف رى الًـٌَلء اأ ّن اللهثوتوًوحِا ايه اؿمل ادرلسة الًثلافات الًخرشًة الًحسلئَةا
ولملـارصة ،ايف احني اأ ّن اؿٌَلء افصوسا اًـيون اهبشل الملععَح ادرلسة الالوسان امن الًياحِةا
لًعحَـَةاأياالًـضوًة .8ا
حِراأنامااًسرخَاللمصٍىِوناحتتاؾحارةاللهرتوتوًوحِاالًثلافِةاًععَحالًفصوس َونا
ؿَََاابالزيوًوحِااأوالالزيوغصلفِاايفاتـغاللحِان،اومهاًسرسوهنااحتتامؼ ةلاؿملاجالحامتعاا
أما اجالجنَزي افلس الدذارول اجسمَة اأدصى اويه اجالهرتوتوًوحِا اجالحامتؾَة ا social
 Anthropologyاوهؼصولالٍهيااابؾخحارُااؿٌَلاكامئااتشلثَاؿىلالؾخحاراهممهتاايهادرلسةا
لًسَوكاجالحامتؾيالذلياًخزشايفالًـادةاصلك اهؼمالحامتؾَةا...أماايفاأملاهَااجنساأنالكمةا
لهرتوتوًوحِااجس خزسماًالصارةالىلالدلرلسةالًعحَـَةاًالوساناتُامناجس خزسمالكمةالزيوًوحِاا
ًدض رالىلاؿملالًضـوب...أماالذلالهخلَياالىلاجالحتادالًسوفِايتاومـَامـؼماتالدارشقاأورابا
جنس اأن امععَح الالزيوحصلفِا اٌض َؽ الس خزسلمَ ادلهيم ،انٌل اهيمت الالزيوغصلفني الًسوفِاثنيا
تسرلسةالملضالكالملخع ةلاابدلاؿاتالًـصكِةاولملضاؾصالًلومِةاًلكََات .9ا
ومناُشلالمليعَقاميىناأناخنزتلادعائطاللهرتوتوًوحِاايفاُاثَالًحُئاتانٌلاًًل :ا
لملسرسةاللمصٍىِة :ا
ػالًرتنزياأنثاؿىلادرلسةالجملمتـاتالًحسلئَة .ا
ػالًرتنزياؿىلاللهرتوتوًوحِاالًثلافِة .ا
ػالًرتنزياؿىلالًـمياللمربًلي .ا
لملسرسةالًفصوس َة :ا
ػالًرتنزياؿىلاموضوؿاتالًخيوعالًثلايف .ا
ػالًرتنزياؿىلالجملمتـنيالًحسليئاونشلالملـارص .ا
ػالًرتنزياؿىلافصعاجالهرتوتوًوحِاالًفزيًلِة .ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا118ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.اأسٌلءاابًض َخا-اخامـةاأدرلرا-الجلزلئصا

ػالؾخحارالالزيوًوحِااولالزيوغصلفِاامناختععاتاؿملاجالحامتع .ا
لملسرسةالًربًعاهَة :ا
ػالًرتنزياؿىلالجملمتـاتالًحسلئَة .ا
ػالس خزسلماللهرتوتوًوحِااجالحامتؾَةاتسًالاؾناابيقالظعالحاتالملسلرساللدصى .ا

رلتـا:موضوعاللهرتوتوًوحِااوثياكضاتالحملخوى :ا
ًـخربا"موضوع"الًـملامناتنياأحسادؿامئاكِامَالضافةالىلالملهنجاولًيؼصًة،اؿىلالؾخحارا
أن اتسوهَ اىىون اأمام افصلغ اتًِوي اثبظًَل ،اولمللعود اُيا اابملوضوع اُو امج ةل الًوكائؽا
وجالُامتماتالًيتاًيعةاؿَهياالًـميالًححيثايفاُشلالًـمل .ا
َـخربا ُخيالملؤًفاتافَِاأناموضوعاُشلالًـملاُواحماوةلادرلسةا
ويفاؿملاللهرتوتوًوحِااث ِ
10
لًيؼمايفالجملمتـاتالًحسلئَةاؿىلالؾخحاراُاثَاللذ رةاحمتزيامبااًًل  :ا
ػ جالؾامتداؿىلامجؽالًعـاماولًعَس .ا
ػالًخىذيايفامـارشاوٍلوؿاتامتخازاتعيصاجحمِااونثافهتا .ا
ػاللمِّةا(لجلِياابًلصلءةاولًىذاتة) .ا
ػاجضاتَاذربلتاللفصلداحبَراجيخازالًفصداهميةاخيخارُااأواميصاهباامـؼماأفصلدالجملمتؽ .ا
ػاثولفصالًضـورالًلوياتامتسمالدلاؿةاوثضامهنااؾضواياودمواي .ا
ػاس َادةالًخجاوساولدذفاءاثلس ميالًـميالالافامياًخـَقاابًـمصاولًيوعا(ذهص،اأهىث) .ا
ػاجالنخفاءالذلليتاومااًرتثةاؾيَامناضـفالحلافزاجالكذعادي .ا
ػالخلضوعالحامتؾَااًلؾصلفاولًخلاًَس .ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا119ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة

جم ةلالًخي راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًثاًر

لملسرسةالًـصتَة :ا
ػالًرتنزياؿىلالجملمتـاتالملخزَفةاؾنالحلسلزة .ا
ػالًرتنزياؿىلالملوضوؿاتالًثلزَة .ا
ػاجالُامتماتفصعاللهرتوتوًوحِااجالحامتؾَة .ا

ثبظَياللانالًوحودًةايفاػيالًضزيوفِيَااللهثوتوًوحِةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لالاأناُشلالًيوعامنالجملمتـاتاكساابتامٌـس ٌمايفالًـاملالملـارص،اممااحـياُشلالًـملا
ًلؽايفامبزقاثـصًفي،اللمصالذليادؾىالىلالؿادةالًيؼصايفاُاثَالًخـصًفاتاوفذحالجملالاحنوا
لجملمتـات اللآهَة اابسددسلل الكمة اتسلئَة اجلكمة ا"لًخلََسًة" اأو ا"لًيصًحة" اًالصارة ادلمئا الىلا
حصلثخِة امذزَفة امل اثعي اًِا اتـس اُاثَ الجملمتـات اكِس الدلرلسة اللهرتوتوًوحِة ،الهَ امنا
لًرضورياأناٍىوناٌَـملاموضوؿاامس متصاوغ راملِسامـاص َااتَحؼةاأوازمناًًهتيياثولخسٍا
فورالىهتاءُا .ا

ذامسا:الًـالكةالدلايًىذىِةاتنياللهرتوتوًويجاولًسوس َوًويج:
ناهن اس يلارنا
مناحِرالمليعَقالملهنجياُيااالاميىناأناحنسداتسكةامـاملالًـالكةالا ّا
تنياختععني ،اأواتنياختعطاوفصع ،اأواتنياؿالكةالهفعاًَةاأواؿالكةالحذولئَة ،اواذزلا
مصدٍ اأنالًـَمنياحبساذلهتٌلاٍصًسلنالالثعالاوجالهفعالايفاذلتالًوكت ،اًىناأٍناٍمكنا
مصتطاجالصاكلاُيا؟ ا
ًلساؾ اصفاهناايتالًلصنا 19اموخةاخماض اؿَمياهح رامسحاتربوزالًىث رامنالًـَوما
جالوساهَةاوجالحامتؾَةاؿىلاغصلراابيقالًـَوماللدصى،اومناُاثَالًـَوماؿملاجالحامتعالذليا
لهعَقاتحسلًةاحصًئةاوملسلمةامسحتاهلاتخسطاماكهخَالًيؼصًةاولملهنجَةاوالًخحََََةاممااوفصا
هل افصظة اجضىِياظورةاولحضةالملـاملاؾناذلثَ،اويفاذلتالًس َاقااكهتاللهرتوتوًوحِااالا
غضُهتااثفضياجالحذضانالًصمحياًاحـغامنالًزمناالالًوالدةالًلِرصًةالًفورًة،ا
ّا
زلًتاتنياأ
ُاثَ اجالحذضاهة الًيت اوفصت اهل اؾن اظصًق اؿمل الًسوس َوًوحِا ،اذاظة اوأن انث ر امنا
للهرتوًوخنيامهاابمذسلداسوسوًويجاأواسوس َوًوخنياابمذسلداأهرتوتوًويج .ا
يفاػياذزلاتسىاًيااأناللهرتوتوًوحِااماايهالاالافصعامنالًسوس َوًوحِااأواأحسا
مولدُااولس متصالًوضؽاؿىلاذزلاًـلسامنالًزمناثضلكاجتاويسامس خلص،الالاأناُشلالًوضؽا
ذَفاماًًل :ا
ػالملزًسامنالًخعوراًـملاجالحامتعالهدضاراياومهنجَااوهؼصايايفاحنيالًمكون الًخعوريا
ًلهرتوتوًوحِاالًيتاتستاسانيةاوسخِاايفاذلتالًيلعة .ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا120ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.اأسٌلءاابًض َخا-اخامـةاأدرلرا-الجلزلئصا

سادسا:ذَياملوماتاحصس َخالًِوًةاللهرتوتوًوحِااؾصتَا :ا
ًلساؾصفتالًـَومامؽامعَؽالًلصنالًـرشٍناػِوراثَارلتاللاسَمة،اُاثَالًاخَارلتالًيتا
اكن احفولُا ارضورة الًـمي اؿىل الجياد اوسزة اؾصتَة/لسالمِة اًِاثَ الًـَوم الًولفسة اًيا امنا
لًيصبالذلياىصىاأهَاالاحياهَياازلافِااولحامتؾَااودًًِااوولكـَااوفىصاي ،اللمصالذلي اجيـيا
مٌعَلاهتمالًخحَََاَةاالاميىناأناجسلطاؿىلاولكـياالسلاظااموضوؾَااوحِاداي .ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا121ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة

جم ةلالًخي راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًثاًر

ػالمذالكاؿملاجالحامتعالحلعاهةاولًصؿاًةاؿىلاؿملاللهرتوتوًوحِااممااكزمامنادوراُشلا
للذ ر .ا
ػاؿسماجالُامتماابًحـساللاكدميياًخرعطاللاهرتوتوًوحِااممااحـهلايفاأحِانانث رةاًـخربا
أحسالًخرععاتالًفصؾَةاًـملاجالحامتع .ا
ػاؿسماحاكفؤالًفصصاٍمنوافصوعاللهرتوتوًوحِااؿىلاحساسولءاممااحـياُياكاحصلحؽا
ولحضايفاللهرتوتوًوحِاالًفزيًلِةاوثلسماولهدضاراًلهرتوتوًوحِااجالحامتؾَةاولًثلافِةالًياتؽا
أساساامناجالهدضارالًسوس َ اوًويجاهوهَاٍصؾىاُاثَالجلولهةاؿىلاوخَالًخحسًس .ا
ػالدذالطالًىث رامناحصلنٌلتالًخرععنيا(لدلرلسات،الًيؼصايت)..اممااظـةاالحلاا
لجيادادطافـًلافاظياودكِقاًخحسًسالحلسودالًحًَِةاتُهنٌل .ا
اػ الٌُلل اتياء اأمعسة الًـمل ايف اللهرتوتوًوحِا ا(لملوضوع ،الملهنج ،الًيؼصًة) اظاملا اأهناا
مسدٌسةاؿىلاأمعسةاؿملاجالحامتعاممااذَقاالحلااحوفِة اهؼصًةاوُالمِةاحولاموضوؾِاا
وذَقاأًضااحاةلالهعحابالكاجالسِاماتايفالدلرلساتاللمربًلِةايفالًـملاوفلط،اممااحـيا
لًـسًساًـخربوناللهرتوتوً اوحِااجمصدا"مهنج"احبراأمربًلي .ا
ُاثَالًـولمياجممتـةاحـَتاالحلاالخملخعنيايفاؿملاللهرتوتوًوحِاا(لذلٍناحزلًساؿسدمها
نٌلاوهوؿا)ايفاثضاًقامناُاثَالًوظاًةالًسوس َوًوحِة ،اللمصالذلياذَقاموخةالملعاًحةا
ابالس خلالًَةالًخامةاوثـمسالوضاءادورايتاومؤًفاتاومصلنزاحتميامسمىا"للهرتوتوًوحِا"ا
كآًَةادفاؾَةالًِسفامهنااحٌلًةاللانالًوحودًةاًخرعطاؿملاجالوسان،اويهامعاًحةامنا
حِراأحلِهتااثـسامرشوؿةارشؾَةااتمةاؿَمَااولسدرشلفِااوأاكدمِا.ا ا

ثبظَياللانالًوحودًةايفاػيالًضزيوفِيَااللهثوتوًوحِةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ومما اًالحغ اأًضا اأن الًيصب امىدضفول اُاثَ الًـَوم امل اًعاًح اول اًوما اتخوظَهنا اوالا
ابهفعاًَهتاافاًـملالذليالندضفَاأا اوريبّا املاوسمؽاأس َاوايامااأواأيالزًِةالدصىاغ رالزًِةا
مىدضفِااظاًحتاتبس َوٍهتااأواحمََهتا .ا
اتياوحىتايفالًـالكةامااتنيالًسوس َوًوحِااوللهرتوتوًوحِااجنساأنالًحُئةالًـصاتَةايها
وحسُا الًيتاثـصف اموخةاحادةاًرضورةاجالهفعالالًخرعيصاوجالس خلالًَةايفاحنياؾيسا
لًيصباالاًوخساُشلاللمص،اممّااجيـَيااهعصحاُشٍالًفىصةاؿىلاحممالًدساؤلاوجالس خفسار؟ ا
ُيااميىنالًلولاأناُياكاولكؽا"ؾصيب"اخيخَفامتامااؾناولكؽاللآدص؛اُشلالًولكؽالذليا
مفادٍامااًًل :ا
ػاال اًـُشالًيصباحاةلاجضوٌشاُواييتاؿَمي اهؼصلاًىونالًـَومادصحتامناحمخوىا
حـحهتماومناأوظاهنمايفاحنيالًـصباأثخَاتفـياؾولمياملعودةاوغ راملعودة،افِيياولفسةا
جلكالمللاًُس .ا
ػاًـُشالًوظنالًـصيباولكؽاخنحوياذاصاحبَراأنامـاملالًيرحةافَِاختخَفاؾنامـاملا
لًيرحةالًيصتَة ،احِراأن اللوىلاثـصفامؼاُصاؿسةا(لًخـعةالالزين،الًعحلِة،الًخـامل،ا
لحملاابة،الًسَعوًة)....اممااسٌُـىساالاحماةلاؿىلاممارس هتمالًـَمَة .ا
ػاؿسمالملعاتلةالًزمٌَة ،اولًيت اهلعساهبااأنالًيصباؾيسمااػِصتاؾيسمهاُاثَالًـَوما
وؿاصولاحلؼةاماِالدُااوجالىهباراهباااكنالًـصبايفامٌبىاؾهنا امج ةلاوثفعَال ،اوؾيسمااتسأا
لًـصباابحذضاناُاثَالًـَوماوجالىهبارااكنالًيصباكساكضولامهنااوظصلاولىهتتاهبصحهتماتَا
ممااًفسشاحاةلالملعاًحةالملض خـ ةلاؾصتَااأآهَا .ا
ػاخيخَفالس خزسلمالًيصب اٌَـَوماجالوساهَةاوجالحامتؾَةاؾيَادلىالًـصباحبَراهيمتا
لًيصيباابًـملالخياثفس راولكـَالملـاشافـََااثفس رلاموضوؾَا اهلسايايفاحنياٌساخزسما
لًـصيباُاثَالًـَومالخيالدلرلسةاللاكدميَةاحفسة ،اممااجيـيالًيصيباهيمتاتامثرالًـملاؿىلا
جممتـَاأنثامنالُامتمَاابس خلالًَخَاأواثحـَخَ ،ا اولملِمايفاذزلاؾيسٍاأناًلسمادورلاوػَفِاا
ًحَئذَاونفى .ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا122ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.اأسٌلءاابًض َخا-اخامـةاأدرلرا-الجلزلئصا

ساتـا:اولكؽاللاهرتوتوًوخنيالًـصب :ا
يفاحلِلةاللمصالناللهرتوتوًوخنيالًـصبامناحِراجالسِاماجالهخايجاالالًخـسلديا
ٍاكداًـساؿىلاأظاتؽالًَسالًولحسة ،افالزًيا اهالحغاأناللهرتوتوًويجالًـصيباًؼِصاتؼِورا
حمدضم ايف ادعاابت الجملمتؽ اومصلفلَ ،اوأحِاان انث رة اًضاف الكمة الحامتؾي ا(لهرتوتوًويجا
لحامتؾي)املسٌلٍاوكهَالسدضـار اًيلطاماايفاذزلالملسمىاوُوامٌفصداًوحسٍ ،اأواكهَا
مسدضـصاأهَامٌفصداساَىونامسمىامهبماوغ رامذـارفاؿَََامناحِراجالهدضاراممااخيَؽا
ؿىلاُشلالًـملاحاةلالًخولريالملَحوػةاؿَََ .ا
نٌلاأهيااجنساأناللهرتوتوً اوحِااؾيسمهاالزلًتاغ راولحضةالملـاملاوـملاخسياكامئاتشلثَا
ولمنااٍلياجالسِاماتايهاذََطامنالًرتلثالًضـيباولًثلافةالًضـحَةامِسلهَا ،اخمزتًنيايفا
ذزل اٍلي السِاماهتم ايف اموضوؿات اتـَهنا اوًُس ايف اختعطاولسؽ الًفصوع اولًصولفس امماا
جيـياحاةلالهـسلمِةاًحـغالًفصوعاجالهرتوتوًوحِةااكالهرتوتوًوحِاالًفزيًلِةامثال .ا
ُشلاانَُماؾناوضـَاتاأدصىاؿسًسةاهشهصامهنا :ا
 .1اهلطالثصلءالًـملامناحِرالحملخوىالًخجصًسياهؼصلاًىونالًىثٍنالذزتلاُشلا
لًـملايفاجمصدالدلرلساتاجالمربًلِةاًوكائؽامـَية،اتياوحىتاأنالًـملامبحخولٍالًيصيباغ را
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا123ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة

جم ةلالًخي راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًثاًر

ػالً ّاالحِادًةالًيتاثوخساغاًحاادلىالًـصيبامٌَادلىالًيصيب،احِراؾيساك اصلءثيااًىذاابتا
لًيصباجتسافهياالًىث رامنالحلسًراؾنارشوذاتالجملمتؽاوحاالتاجالضعصلبايفالجملمتؽا
لًفصويساأواللامصٍيكاأاوالًـصكِةاولًعحلِةا...واغ رُا ،ايفاحنياجنسالًـصيباٌسـىايفاُاثَا
لًـَومااًخحلِقالًيَحةالًـصكِةاو الالازًِةامما اجيـهل اٍصلمكاًياادرلساتاغزًَةاحولازلافةاتينا
أخسلدٍاوجممتـَاأنثامٌَادرلساتاجرشحيَة افـَ َّة،اويفاحاًتااكهتالًثاهَة اجنساأهَاكسا
متارساؿَهيااضيوطالحامتؾَةاًلمـِااووسفاظارهحا .ا
فلكِاادولؾياثربرالملوكفالًـصيبالحلايلالجتاٍاُاثَالًـَوم،اوالًيتاًُساابًرضورةايها
جاساٍصالملوكفالًيصيب،الا ّاالاأناُشلالملوكفالًصلغةايفاثـصًةاأواأسَمةاأوالؿادةالهخاجاؿَوما
مضاهبة...اُواحباخةالىلاأرضَةارزًيةامبظصةاثبظ رلاحىامياومسروسا .ا

ثبظَياللانالًوحودًةايفاػيالًضزيوفِيَااللهثوتوًوحِةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مىذفي اتشلثَ الذل اٌسدٌس ايف اخي اهؼصايٍ اؿىل الًخرععات الًلصًحة امٌَ اوًُس اؿىلا
هؼصايتامنامصميالثصلئَاذاًعةاهل.
 .2اؿسماثلسميالضافاتاخسًةاحتسةاًعاحلالًـملاذاظةامنالًياحِةالًـمََةاأوا
مااٌسمىاابلهرتوتوًوحِاالًخعحَلِة.
 .3اهلطالجلاهةالًخبًَفيالذلياحيويالًحـسالًخجسًسياأياًلسماظصوحاتاغ را
لملوحودةاولملخياك ةلاأياجالتخـاداؾنالًخىصلرالحلصيفاملـَوماتاس حقاوحودُاايفازمخا
منالملصلحؽااكًخلكمامثالاؾناأهرتتوًوحِاالجلزلئصاأوادرلساتاأهرتوتوًوحِةاابجلزلئصا ....ا

اثمٌا:للهرتوتوًوحِاايفالجلزلئص :ا
اثيلسمالًيؼصةاًـملاللهرتوتوًوحِاايفالجلزلئصالىلازالزةاأكسامايه :ا
لًيؼصةاجالدًوًوحِة:الًيتاحصىامناؿملاجالوساناؿٌَلالس خـٌلراياالتسامناجمافاثَ،اويها
هؼصةاذلثَةاهفس َةاٌَـملاهوهَااكناأآًَةامناأآًَاتاجالس خـٌلرالًفصويسايفالًخـصفاؾناحمصاكتا
ودعوظَات الجملمتؽ الجلزلئصي ،امما امىٌَ امن الحاكم الًلدضة اؿَََ اووضف اُفولثَ اوهلاطا
ضـفَاللمصالذلياسِيالًـمََةاجالحذالًَةاثحـااذلزل،اوُشلامااحـيالجلزلئصًنياالاٍصحدونا
هبشلالًـملانث رلاانؾَخُاٌَاابًـملالخلائن .ا
لًيؼصةاللاكدميَة:اوُوالؾخحاراؿملاجالوساناكياؿملامنالًـَوماجالوساهَةاوجالحامتؾَةا
لًيت اابماكن الًعاًة ادرلس هتا ،احبَر اًـىن اُشل الًـمل اابدلرلسة الملهنجَة الًـَمَة اولًـمََةا
ٌَضـوبايفازلافهتماولحامتؾَهتماوأحٌاسِم .ا
لًيؼصةالًخرععَة:اأياهؼصةالخملخعنياولملٌلرسنياٌَـملالذلياٍصوناأناؿملاجالوساناُوا
ؿملامس خلياحباخةالىلاثوسـةاجالُامتماتَاولىلاثسعَاؿىلامس خوىالًصمسياولجملمتـي .ا
نٌل اهالحغاأًضااأناابًولكؽالجلزلئصياكساؾصفاحاةلامنالخلَطاتنيالًثلافةالًضـحَةا
ولًرتلثاوللهرتوتوًوحِااجلكافصوؾِااللمصالذلياحـياُشلالًـملايفامذياولالكاؿاظي،ا
فبياخشطاكاماابملىوثاًوماأواًومنيايفاجممتؽامااوحىكاؾيَاأوانخةاؾيَالهعحاؿاثَالًـاجصةا
لؾخرباهفسَاهبشلالمللاساأهَالهرتوتوًويج،احموالالًـملاوكهَاكعطامااكديالًيوماأواكعطا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا124ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.اأسٌلءاابًض َخا-اخامـةاأدرلرا-الجلزلئصا

ذامتة :ا
لنالملرشوعالًخبظًَلالهرتوتوًوحِااؾصتَةاًـسامصىماُادفاورضوري،الالاأهَاحباخةا
لىلالملصورامبصح ةلاثسكِقالًيؼصةالًضموًَة اٌَـملالًيصيباذلثَ،اُشلاللذ رالذلياابتاؿََالا
هدِجة الحلاةل الًـلمَة الًيت اأحاظت اتَ ،امما اأردلٍ اغ ر امٌخج اهؼصاي ،افاحنصلف امسـاٍ امنا
لملسـىالًخعورياولًـمًلالىلاجالدذاللاللمربًلي،الضافةالىلالًيولجتاجالهفعاًَةاؾناؿملا
جالحامتعالًيتاثحسىامهناافصلغااهؼصاياودؿامئَااولحضاخسل .ا

خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا125ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة

جم ةلالًخي راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًثاًر

أوسةامااتـسالًوالمئ،ايفاحنياللهرتوتوًوحِااوـملاأاكدميياالاميىناأناًخَخسِااابحراخاُيا
ابمللوماتالملهنجَةاولًيؼصًةاٌَـمل،الهَاًفرتضاأناٍىوناحمطامسائ ةلاتبيامهنجَةارستايفا
لملَسلناوتبياهؼصًةالهرتوتوًوحِةافسشت؛افـملالالوساناأرىقامناٍىوناجمصداحاكًةاحصوهياا
يفاحاةلاصيور،افاًـملاًُساحمط اٌَثثصةافَِ،اولمنااُوامؤسسامبهناجاحمنكاًفرتضالٍمتىنا
فَِاأوال .ا
نٌلاأنالؾامتداللهرتوتوًوحِااؿىلاتـغالًـَومالًلصًحةامٌَاحـيامنامااًفرتضاأهَامادةا
ذاماأوًَةاثلسماؿىلاأهناالًـملاذلثَ،اومثالاذزلالدلرلساتالًيتاثلاماحولالظعالحاتاًيةا
أواًِجةامااأواحولاأُازجياواظلوس َاتامـَية،ايهاأساساايفاتسلايهتااللوىلاحفسة؛ا
ولناملاثؤظصاتيؼصًةاأواملارتةاأهرتوتوًوحِةايهاجمصداتَاانتاجسدمثصايفاؿملاللهرتوتوًوحِاا
وًُستايهالًـملاذلثَاوُشلاؿىلاغصلرالكالًـَوم .ا
نٌلاميىناجالصارةايفاُشلالًس َاقالىلالصاكًَةاضَقاثوس َؽالًيعاقاللاكدميياٌَـملايفا
لجلامـاتانخرعطامس خلياولمنااوحودٍايفاغاًةانفصعاأوانٌلدةايفاختعطاؿملاجالحامتعا
تياوحىتاأناوحودُااُاميشايفاُاثَالًخرععاتاحبَراثوضؽاؾيسالًخرعطانٌلدةا
مضن الملولد اجالس خىضافِة اخم ر ايف اثسرٌسِا امن اتني امادثني الدصثني ا(لًخارخي اجالحامتؾيا
ٌَجزلئص،اؿملالًيفساجالحامتؾي).

ثبظَياللانالًوحودًةايفاػيالًضزيوفِيَااللهثوتوًوحِةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ًَحلىاتشزلالملسـىامىدال اهدِجةاؿسمامتِسالًس حيالًفـََةاهل،اذاظةاوأنايفالًحُئةا
لًـصتَة اولجلزلئصًة انٌل اوضاُس اال ازلًت اجس هتسل اُاثَ اللهرتوتوًوحِا الًيصتَة اجلك اأجمادُاا
وُفولهتا،اوالامتسلاأيامٌبىاؾهناايفاػياحاةلالً ّالتسًيالملضِودةادلًيا.ا ا
لذناالتساأناٍىوناُشلاهلعةاحصنزياُا ّمةاالامٌاصامنالملصوراهبااسولءلاًخلِميالملسارا
لذليامصتاتَاللهرتوتوًوحِااؾصتَااوحزلئصاي،الهَايفالًوظنالًـصيباجصمغالدذالفالدلولاهباا
ولزًِاهتا،الالاأنالًسٌُارًوالًـَمياًحلىاذلثَايفالكالًخرععات:اخَةالًـمل،امثاثعحَقا
لًـمل،امثاُوةالًـملامنالجملمتؽاوفضيالًـملايفالًخفس َ ر،اأياؾلمالًـمل،اممااًسفـيا اٌَيلس،ا
فصفغالًـمل،امثالملعاًحةاابًحسًياًفؼَا،اولس متصلرالملعاًحةاوفلطالىلاًومٌااُشلالذناُىشلا
ًًسج الًـمل اكعة ايف اتَئذيا اًَحلى اجالسدرشلف الجلسي اجملمي اُاثَ الًـَوم اجالوساهَةا
وجالحامتؾَة امعَة اال ازلل اكِس اللمي ايف اثوحِس الجلِود اًخحلِلَ اأو اؿىل اللكي ارمسا
مرشوعاهؼصياًخحلِقامس خلدًلاهل.ا ا
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