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قررت اىعرٗف اىٖصائية أُ جحخذ  ٍذِ رذصرخ ػذخَة ضذنْاا ىٖذات ٗػارذث اىعذرٗف ضذؼي خ 

أُ رأت ظشرخ طغيرخ جؼيَث ٍْٖا جيل اىعذرٗف اىَصذر خ  إىٚبعياجٖا ٍغ اىطبيؼة ف٘ق األغظاُ 

ا ٍِ اىنيَات ال ظظر ىٔ ػيٚ اخحالف أشْاضذٖا ٍذِ  ُ ب ىل ػ  ا َّ٘ أُ جحصَغ ىينُ٘ ىٖا ٍؼْٚت ٗىحن

 أضَاء ٗأفؼاه ٗظرٗف.

ا أخرٙ قريبة ظحٚ طارت ْٕاك ظ يقة ماٍية ٍِ اىنيَذات  ذٌ جْاذرت اىنيَات ىحطنِ أرصارا

ا آخذر ٍذِ اىح٘اطذو ي ذ٘ق ٍذطح٘ٙ ج٘اطذو اىعذرٗف ٗيرجقذ ٚاىح  ٚ إىذٚأزٕرت َّٗث ىححؼيٌ ّ٘ػا

ات ٗجطحَر قظة اىنحابة فذ  ٚج٘اطو اىنيَات ىحنُ٘ ػبارات جظْغ بٖا ظناياتت ٗفنإاتت ٗقظظا

أُ اخحرع اإلّطاُ آىة اىطباػذةت ٍٗذا ػذا  باٍنذاُ  إىٚت ٙاىحط٘ر ػيٚ اىعصر ٗاىصي ت ٗٗرق اىبر 

طذذ عات اىنحذذد ىحذذ ًٗ ٗجبقذذٚ ؽذذ٘يالت  إىذذٚ اىعذذرٗف أُ جذذطنِ فذذ٘ق اىذذشصر ىنررجٖذذات فاّحقيذذث

 ٗىيح٘ارذٖا األبْاء ٗاألظ ا .

جصَذغ  ٚىيط ذو بقذ ر ٍذِ األى ذة اىذح ٚٗجعَو اىطيطية ػْ٘اُ "ٕيذا ّقذرأ" ٕٗذ٘ ػْذ٘اُ ي٘ظذ

جعذاٗه مذو قذظض  ٚاىقيَذة اىذح إىذٚاىط و اىقارئ ٍغ اىناجد جعث ى٘اء اىصَاػةت ٗيشير اىؼْ٘اُ 

قيَة اىقراءخت أٍا ػْ٘اُ اىقظة "ػش اىعرٗف" فيعرك ذِٕ اىط و  ٚاىطيطية جظ يرٕا ىيط و ٕٗ

ا ٍعيقذذة جبذذْ إىذذٚ ػذذشٖا فذذ٘ق األرذذصار. خيذذث مذذو قذذظض اىطيذذطية ٍذذِ  ٚجخيذذو اىعذذرٗف ؽيذذ٘را

 ٚجَٖيذ ت ػيذٚ ػنذص ٍذا ّٖصذٔ اىَ ىذ  فذ ٍٙ٘ػ٘ع اىقظة  ُٗ أ ٚاىَق ٍاتت ٗب أت باى خ٘ه ف
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مو قظض اىطيطية ٍَٖا بيذ  ػ  ٕذا  ٚضالضئ األخرٙ ض٘اء ٍا ب أ ٍْٖا بَق ٍة جنررت باىناٍو ف

ُ قذذظة أٗ ٍذذا بذذ أ بَق ٍذذة جعَذذو رٗض اىعذذ٘ار ٗاىْقذذ  ٍٗرذذو ٍ٘ضذذ٘ػة ػيذذٌ اىبيدذذةت ٗػذذ  ٕا ػذذشر

اى نرخ ٍ٘ػ٘ع اىقظة ٗإُ جغيرت أى اظٖذا إال أُ ٍؼْإذا اضذحَر يعَذو ّ ذص  ٚٗإرراك اىقارئ ف

 مو قظض اىَصَ٘ػة ٍرو "ظنايات غير رؼبية" ٗػ  ٕا ػشر قظض. ٚاى الىة ف

فنذرخ ٗإُ  ٚجخيي  ٍيراخ األش ا  ىألظ ا ت ٕٗذ ٚإَٔية اىنحابة ٗاىطباػة ف ٚجَريث اى نرخ  ف

فنذرخ ٍذِ  ٚماّث جقيي ية إال أُ اىناجذد طذاغٖا طذياغة ش يذ خ جعَذو ػيذٚ اىحؤٍذو ٗاىحخيذوت ٕٗذ

يُؼذ  أمذرر األػَذذار ٍؼايذشة ىحعذ٘الت اىرذ٘رخ اىحقْيذذة  ٙػقذو اىط ذذوت اىذ  ٚجرضذيخٖا فذ ٙاىذؼرٗر

اآلىيذات  ٚاىنحابة باألزرارت ٗاىقذراءخ ػذبر طذ عات إىنحرّٗيذة ٍحالظقذةت فالبذ  أُ يؼذ ٚاىَحَرية ف

ظ ذع  ٚظ ع بٖا أش ا ٓ اىَؼرفة قبو  خ٘ه اىؼذاىٌ ػذظر اىرذ٘رخ اىحنْ٘ى٘شيذةت ٗقبذو اىح ْذِ فذ ٚاىح

اىَؼيٍ٘ذذات ٗاألفنذذار ػذذبر بْذذ٘ك اىَؼيٍ٘ذذات ٗاىذذ امرات اآلىيذذة ٗاأل ٍغذذة اإلىنحرّٗيذذة ٗاىذذشبنات 

يحؼط أُ اى نذرخ إٔذٌ ٍذا  -ٍالظظة ػاٍة  -ٚ ػْاطر اىبْاء اى ْ ٚاىرقَية. ٍِٗ خاله ٍالظظة باق

ا ٍذِ اىعذ٘ار  ٙجقً٘ ػيئ اىقذظة يييٖذا األضذي٘ل اىذ  اى٘طذ   إىذٚيظٖذر بطرقذٔ اىَخحي ذة ٍحذ رشا

ا اىطر .  ٗأخيرا

محابذات اىَ ىذ  ظيذد ج حقذ   ٚاىؼ ي  ٍِ قظض ٕذ ٓ اىَرظيذة فذ ٚذٌ ّص  اىعبنة جْع٘ ٍْع

جنذُ٘ اىْٖايذة ظذال ىٖذات ٗجْٖذس ٍْٖذس اىحذ رز بَذطح٘يات  ٚٗش٘  اىَشنية أٗ اىظراع أٗ اىؼق خ اىح

ب ايذة اىقذض ضذ٘اء  ٚماّث ػييٖا ف ٚظاىة جخحي  ػِ اىعاىة اىح إىٚاألضي٘ل ٗط٘ال باىشخظيات 

أٗ  ٚماُ ٕ ا االخحالف اخحالفاا رنيياا أٗ ٍؼْ٘ياات ٗغاىباذا ٍذا يؤخذ  االخحذالف رذنو اىحطذ٘ر اىذطي٘م

قظض اىؼ ي  ٍِ ضيطية "ٕيا ّ نر"ت بو يذظاظد  ٕٚ ٓ اىقظة ٗف ٚمَا ّالظع ف ٙاىحط٘ر اى نر

ٕذ ٓ  ٚجصذآ اىعاىذة اىص يذ خ مَذا يحذؼط فذ ٙرذؼ٘ر ٍٙؼظذٌ اىقذظض جغذير ٍؼْذ٘ ٕٚ ا اىحغيير فذ

 إىذٚمو األظياُ جغير اجصآ اىح نير جصذآ قذؼية ٍذا  ٚف ٚاىقظة. ٍغ ٍالظظة أُ ٕ ا اىحط٘ر ال يؼْ

ٗشذذرت "اىؼنذذصت بَؼذذْٚ أُ ٕذذ ا اىحطذذ٘ر بَذذطح٘ياجٔ اىرالذذذة قذذ  يعذذ خ ٍذذغ اىشخذذظية اىصذذإسخ 

)جغيذر  4ص اىعرٗف ٗق ست ىححؼيق ب رٗع اىشصرخ ٗأغظاّٖات ٗاخحار مو ظرف ىْ ذطٔ ٗرقذة" 

.9ص "ب أت اىعرٗف جحقافس ٍِ ف٘ق األٗراقت ٗيحع  بؼؼٖا ببؼذغ ٍنّ٘ذة ميَذات" .  (ٚضي٘م

ات ٗأطذبط فذٚ)جغير ضي٘م ٍقذ ٗرٕا أُ  ٚ(. "ٗإذا بٖا جحصَغ ىحظْغ ظنايذاتت ٗفنإذاتت ٗقظذظا

ا.."  "ٗجنررت اىعذرٗفت ٗراظذث جحقذارلت ٗجغيذر   (.ٚ. )جغير ضي٘م51ص ج ير فيَا بيْٖا ظ٘ارا

)جغيذر  .51ص  “خرٕذاٚ آٗضطٖات ٍٗرخ ف ٚأٗه اىنيَةت ٍٗرخ ف ٍِٚ أٍامْٖا ٗأٗػاػٖا. ٍرخ ف

 (.ٚضي٘م

ا جشنو ٍؼْٚت ٗجق٘ه أرياء ٍ ٍٖ٘ة". )جغير فنر (. "ماُ ٙ"ٗٗش ت ّ طٖا ظيِ جصَؼث ٍؼا

 (.ٙ". )جغير فنر51ص  اىح إٌ ماٍالا بيِ اىنيَات بؼؼٖا ٗبؼغ..

. )جغيذر 51" ص جعذاٗه ابحنذار ميَذات ش يذ خ ٚ"ٗىٌ جشؼر اىعذرٗف اىٖصائيذة باىَيذو ٕٗذ

ٗىذ٘ أّٖذا بذ أت (. ”ٙ".)جغذير رذؼ٘ر51ص  فرظة ٗظد ٚجَارضٖا ف ٙذ ٚ(. ".. ٕٗا ٕٙرؼ٘ر

جشؼر باىَطد٘ىية.. ألُ ْٕاك ػبارات جذ ىٌت ٗأخذرٙ جذطبد اىعذسُ أٗ اىغذؼدت مَذا ماّذث ْٕذاك 

 (.ٙ)جغير رؼ٘ر 51ص  “ػبارات جشيغ اىراظة أٗ جرضٌ االبحطاٍة

يطذرأ ػيذٚ أبطذاه اىقذظض  جؤميذ  ٍذطح٘يات  ٙٗربَا قظ  اىَ ى  ػبر رط  اىحغيذير اىذ 
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ت اىَنذُ٘ ٙت اىَنذُ٘ اى نذرٚاىَنذُ٘ اىذطي٘م ٍٚنّ٘اجذٔ اىرالذذة ٕٗذ إىذٚاىحغيير ٗى ث ّظر اىط ذو 

 ضذي٘مٍٔالظظة ٕ ٓ اىَذطح٘يات اىرالذذة ػْذ  اإلقذ اً ػيذٚ جغيذير  إىٚباىط و  ٙت ٍَا ي  ٙاىشؼ٘ر

 .اع  ٗى٘ بشنو غير ٗ

ٍؼظذٌ قظذظٔ ٍَذا  ٚجباع ّ ص جرجيد اىَنّ٘ات اىطابق فٕ٘ ا إال أُ ٍا ي خ  ػيٚ اىَ ى 

أٗالات ذذٌ ٚ اىََارضذة اىؼَييذةت اىَنذُ٘ اىذطي٘م ٚىيط و بؤَٕية اىحرجيد ػيٚ ٕ ا اىْعذ٘ فذ ٚق  ي٘ظ

ا ىيحغيذيرت ٕذ٘  ٚت إال أُ األٗىذٚ فذٙت ذٌ اىشؼ٘رٙاى نر اىحرجيذد ظذطد األَٕيذةت ٗاألمذرر جرضذيخا

ا اىطي٘مٙذٌ اىشؼ٘ر ٙاىب اية باىَنُ٘ اى نر  .ٚت ٗأخيرا

جذ ٗر  ٚاىعذرٗف اىٖصائيذة اىذح ٚٗجحْ٘ع اىشخذظيات فَْٖذا ٍذا يظٖذر بشخذظية اىبطذو ٕٗذ

اىقظة ظ٘ه ٍ ٙ إَٔيذة ج٘اطذيٖا ٗبقائٖذات ٍْٖٗذا ٍذا يظٖذر بَظٖذر اىشخذظية اىراّ٘يذة )اىعذشرخ 

 ٚىقطذات ضذريؼة ٗجخح ذ ٚاىظغيرخ( ٗىنْٖا ذاّ٘ية ٍطاػ خ ىيبطو بذو ٍعرمذة ىألظذ اخت جظٖذر فذ

ؽبيؼة  ٗرٕذا ٗإَٔيذة رضذاىحٖات ٗقذ  ظٖذرت شَيذغ اىشخذظيات مشخذظيات  إىٚىح٘شٔ اىعرٗف 

خرٕذات ٗىنذِ ي خذ  ػيذٚ إىذٚ آشإسخ ظيد اّحٖصث ّ ص ؽريقة اىح نير ٗاىطي٘ك ٍِ أٗه اىقذظة 

ا  ٚظٖرت ف ٚاألبطاه "اىعرٗف اىٖصائية"  جيل اىطيبية اىح اّقيا ٌٕ ى رٗش اىعشرخ اىظغيرخ  رضا

ػيذٚ بؼذغت فنذاُ بؼذؼٖا  ٗراء اآلخر  ُٗ أ ّٚ ٍعاٗىة ابحنارت خاطة أُ ٕ ٓ اى رٗش ٍحرجبذة

ُ   إىٍِٚ اىََنِ أُ جظو اىعرٗف باػَاه ػقيٖا  جحصَذغ  ٍعح٘ٙ اى رش اىراىذد ٕٗذ٘ جنذ٘يِ ٍؼذا

ىحظبط ظنايات ٗفنإاتت بؼ  أُ مذاُ اىذ رش األٗه ػذِ اىحذشابل ىحنذ٘يِ ميَذاتت ٗمذاُ اىذ رش 

ػِ جْاذر اىنيَات ػيٚ اىؼ ي  ٍِ األرصار ىحنذ٘يِ ظ يقذة مبذيرخ ٍذِ اىنيَذاتت ظذحٚ ػْ ٍذا  ٚاىراّ

  ٍ اىَب ع طاظد فنرجٔت أٗ طاظد ظذق اخحيذار  ٕ٘ ِأطبط ىٖ ٓ اىنيَات رؼار ىٌ يع   األضي٘ل 

 ميَاجٔ ٗىنْٔ قاه :

"ٗظاٗىث اىؼبارات ٗاىصَو اىعيذ٘خ أُ جيحذظق باىذش آ. ٗجخذرز ٍْٖذا ظيذ٘خ رقيقذةت ٗطذار 

 رؼارٕا : اىنيَة اىطيبة ط قة". 

ٍذِ خذاله اى نذرخ ٗاى٘طذ ت فَذِ  يظٖذراُىٌ ج ظط اىقظة ػذِ زٍذاُ أٗ ٍنذاُ إال أَّٖذا 

ُ ٍؼاّ ِّ٘ ٍراظو اىحذ ٗيِ ٗاىطباػذة يظٖذر أُ اىسٍذاُ  إىٚ اّحقاالا  ٚخاله فنرخ ج٘اطو اىعرٗف ىحُن

ت ٍٗذذِ خذذاله ٗطذذ  شَذذاه اىطبيؼذذة ٗجؼيذذق اىعذذرٗف باألغذذظاُ يظٖذذر أُ ٍؼظذذٌ ٕٚذذ٘ اىَاػذذ

ظ يقة ٍَي٘ءخ باألرصار ظحٚ قذرل اّحٖذاء اىقذظة ظيذد جْحقذو اىعذرٗف ىحعحذو  ٚاألظ اخ ج ٗر ف

 ٍناّٖا ػيٚ اىظ عات اى٘رقية. ٚأُ جطحقر ف إىٍٚناّاا آخر ػيٚ أضطط األظصار ٗاىصي٘ ت 

ا  قيقاذا ٕٗذ٘ ٍذا  ٗٗاػط أّٔ رغٌ اضحش اف ؽبيؼة اىَناُ ٗاىسٍاُ أَّٖا غير ٍع  يِ جع يذ ا

يْاضذد اىطبيؼذذة اىخياىيذذة ىيعنايذذةب ألُ اىبيدذذة غذذير ٗاقؼيذذة ٍذذطح٘ظاخ ٍذذِ خيذذاه اىَ ىذذ . ٗاجذذطَث 

ميَذة غريبذة  ٙاىقظة بطَات أضي٘بية مريرخت فَِ ظيد اىنيَات شاءت ٍؤى٘فذة ىذٌ يحخيذو اىقذظة أ

 .ػيٚ أؽ اه ٕ ٓ اىَرظية

ظٖذر ػذ    ٙظيِ جنرر أمرر ٍِ ى ع ىيَؼْٚ اى٘اظ ت أ ٚٗىٌ جظٖر ميَات ٍحؼ  خ اىَؼْٚت ف

ذا"ت  "قذاٍ٘ش أٗ ٍؼصذٌ"ت  مبير ٍِ اىَحرا فات ٍرو "ب ُٗ ػ  ٗال ظذظر"ت ذا ٗابحٖاشا "جذ ًٗ   "فرظا

 ٗجبقٚ ؽ٘يال"ت "ج يغ ٗجْحشر"ت "ٍبؼررخ ٍحْاذرخ".

جبا ىث اىصَو االضَية ٗاى ؼيية ٗاإلّشائية اىَ٘اقغ  اخو اىقظة إال أُ اىصَيذة اى ؼييذة اظحيذث 
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شَذو اضذَية فقذؾت ٍَذا أػذ ٚ  1شَو إّذشائية ٗ 1ٍقابو  ٚشَية فؼيية ف 14ٍناُ اىظ ارخ ب٘اقغ 

ػيذٚ اىقذظة طذ ة اىعي٘يذة خاطذذة أُ األفؼذاه بؼذؼٖا ٍذِ قبيذذو "ضذارتت أػيذِت شذرتت ج ذذرضت 

اٍحذألتت جذ٘ار تت شذاءتت ظاٗىذثت رغبذثت أرا ٗا.." ٍٗؼظَٖذا  تجبحٖست ضذؤىثت جْاٗىذثت بذ أت

ات زا ت جيل اإليصابيذة أٗ جذشنيث فذ ٚجعَو  الالت إيصابية ف بؼذغ األظيذاُ  اخذو  ٚى ظٖا ٍْ ر ا

اىي ذع  إىذٚأػذاف  ٚضذياق إيصذاب ٚاىطياق فَرال "ظاٗىث" ٗإُ ماُ ٍؼْذآ ظيا ياذا إال أُ  خ٘ىذٔ فذ

ت إال أُ األضذي٘ل ٍذِ ظيذد ؽذ٘ه "ٗظاٗىث اىؼبارات ٗاىصَو اىعيذ٘خ أُ جيحذظق باىذش آ"ظي٘ية 

جصذ ل اىط ذو بنيَاجٖذا  ٍٚة اىَرظية ظيد ٗر ت اىصَذو اىط٘ييذة اىذحءاىصَية ٍٗنّ٘اجٖا جَيس بَال

ُ ػبارات ٗشَال قذظيرخت ٗؽ٘ييذة.. ىذٌ ينذِ األٍذر  ِّ٘ اىطٖية إلمَاىٖا ٍرو "إُ اىنيَات ق  ب أت جُن 

ا جشنو ٍؼذْٚت  ٚطؼباات ٍغ أّٔ ىٌ يخطر ف باه اىعرٗف ٗاىنيَاتت ٗٗش ت ّ طٖا ظيِ جصَؼث ٍؼا

ٍرو "مذاُ اىح ذإٌ مذاٍال بيذِ اىنيَذات بؼذؼٖا ٗبؼذغت ٗإذا بٖذا جحصَذغ ٗ ٗجق٘ه أرياء ٍ ٍٖ٘ة"ت

ات ٗأطبط ف ات ٗأُ جحؼارفت  ٚىحظْغ ظنايات ٗفنإاتت ٗقظظا ٍق ٗرٕا أُ ج ير فيَا بيْٖا ظ٘ارا

 فرظة ٗظد". ٚجَارضٖا ف ٙذ ٚٗأُ جحظا ق.. إّٖا ىؼبة ماّث غائبة ػْٖات ٕٗا ٕ

ٗر ت  فقذ  خيث اىقظة ٍِ األخطاء اىْع٘ية ٗاىحراميد اىرمينة. ٍِ ظيد اىحقذ يٌ ٗاىحذؤخير

ج رض بٔ ٗجبحٖس.." م ىل ٗر  اىؼ ي  ٍِ اىظي  اىحؼبيرية ٍرو اىحؼا   ٚشَية ٗاظ خ "أٍا اىربيغ فٖ

"ظذحٚ طذارت ْٕذاك  ٚت ٗاىذظ٘ر اىخياىيذة مَذا فذ51"جطبد اىعذسُ ٗجرضذٌ االبحذطاٍة" ص  ٚف

 ج٘ار ت َّٗث".  ٚظ يقة ماٍية ٍِ اىنيَات اىح

ٍقذ ٍحٖا ف نذرخ جذشخيض  ٚارجنست اىقظة ػيٚ اىؼ ي  ٍِ اىقيٌ اإلب اػيذةت ٗيقذ  اىخيذاه فذ

 إىذٚاىذ رٗش ٍذِ اىعذشرخ اىيطي ذة ٗطذ٘الا  ٚبؼؼٖا بعراذا ػذِ ضذنِت ٗجيقذ إىٚاىعرٗف ٗظ يرٖا 

ُ  جشابل جيل اىعرٗف ىحن٘يِ ٍؼ ت فنرخ غير ٗاقؼية ٍِ جخيو اىَ ى ت أمَو جيل اىظ٘رخ اىخياىية ا

ظ يد اىعرٗف ٍغ بؼؼٖا ٍٗغ اىعشرخت ٗغيال اىسٍاُ ٗاىَناُ اىَع  يِت ٗجآى  جيذل اىعذرٗف 

 ٍغ ظرٗف اىطبيؼة اىَحغيرخ.

ظٖذرت بٖذا ىيعذرٗف أػيذِ ٗفذٌ ٗأقذ اًت ٗجؼيذق  ٍٚصَ٘ػذة ٍذِ اىذظ٘ر اىذح إىذٚباإلػافة 

ط٘رخ ذاىرة ػيٚ رنو ظي٘اّات ىٖذا  ٚط٘رخ قي٘لت ٗظٖ٘رٌٕ ف ٚاىبؼغ اآلخر ػيٚ األرصار ف

ظٖذ٘ر اىذشؼار  إىذٚذي٘ه ٗأرشو ؽ٘يية يشبٔ بؼؼٖا اىبذؾت ٗيذشبٔ بؼذؼٖا اىبصذغت ٕذ ا باإلػذافة 

جُبْٚ ػييٖا اىظ٘رخ  ٚاىظ٘ر مؤّٔ ذَارٕا. ٗيحؼط ٍِ جؼافر اىؼ٘اٍو اىح ٙظ ٚ إأػيٚ اىشصرخ ف

جقذً٘ اىقذظة  ٚاىخياىية مٌ يظٖر اىخياه ػَيقاات يطحرير ٍشارمة اىط و اىؼاؽ ية ىَْاذز اىذطي٘ك اىذح

 بحق يَٖا.

يعذ خ  ٕٚ ٓ اىقظة ػ ً اىَباىغة ػيٚ ؽريقة اىقظض اىخرافية اىذح ٚم ىل يُعطد ىيخياه ف

اىبؼغت ٍَا يطاػ  ؽ ذو ٕذ ٓ اىَرظيذة ػيذٚ إذذراء خياىذٔ  ٍغ فيٖا أظ اخ جحؼارل ٍْطقياا بؼؼٖا

 ٗٗاقؼٔ ٍِ ّاظية أخرٙ. اىٚٗخظ٘بة ج نيرٓ ٍِ ّاظيةت ٗػب٘رٓ ىيٖ٘خ بيِ ػاىَٔ اىخي

فذظ٘ه اىذطْة  ٚباىسٍِ ٍِ خذاله رطذ  جغذيرات اىطبيؼذة فذ ٚمَا  ػَث اىقظة قيَة اى٘ػ

ج ذرض  ٚال جخاف ظرارخ اىشَص طي اا"ت "ٗال يسػصٖا اىشحاء"ت"أٍا اىربيغ فٖ ٚاألربؼة ٍرو "ٕٗ

أزٍاُ ىٖا  إىٚء ٙبٔ ٗجبحٖس.." فصاءت ٕ ٓ اىصَو ػيٚ بطاؽحٖا ىحْقو اىعرٗف ٍٗؼٖا اىط و اىقار
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 ٍٚظإر ؽبيؼية ٍخحي ة  اخو اىقظةت مَا ربطث بيِ اىسٍاُ ٗاىَناُت ظيَْا شؼيث اىحغذيرات اىحذ

جطرأ ػيٚ األرصارت أٗ ػيٚ اىع يقة )اىَناُ( ٕذٚ ٍقيذاش جغذير اىسٍذاُت ٗىنذِ ي خذ  ػيذٚ فنذرخ 

اىقظة أّٖا ىٌ جحع   بحع ي  ٍؼْٚ اىحذؤذير ٗاإلّحذازت أٗ بَؼذْٚ أ ق غيذال ٍ ٖذً٘ اىسٍذِ  ٚاىسٍِ ف

جشنو إؽار اى ؼذوت ٗمذاُ ٍذِ اىذطٖو إظذ اخ ٕذ ا  ٚجن٘يِ اىقيٌ اىح ٚجن٘يِ اى ؼوت أٗ ف ٚاى اخو ف

اىشحاء ظنايات  ٚاىربؾ إذا قاٍث اىعرٗف ب ؼو ٍا يْاضد مو فظو ٍِ فظ٘ه اىطْةت مؤُ جْطس ف

اىربيذغ ػذِ  ٚاىظي  ظنايات ػِ اىبال  اىقريبة ٍِ خذؾ االضذح٘اءت ٗفذ ٚت ٗفٚػِ اىقطد اىصْ٘ب

 .أٗ ٍا رابٔ ذىلأرٖر ظ ائق اىؼاىٌ أٗ ٍظر.. 

 جؼبيذرضي٘ل قيَة "اضحخ اً اىَؼرفة اىطابقة مقاػذ خ ألبْيذة ش يذ خ" ػْذ ٍا اضذحخ ً األ ػٌ ٗ

أُ اىٌَٖ بؼ  ٗق٘ع اىع خ األٗه  ٙت أٍٙقأٍ اىحقيي  ٚت ف1  "ػاط ة ج ٘ت ٗال ظرف يَ٘ت" ص

ا ػذِ اىذطياق إٍِ اىَرو أُ ينُ٘ اىصَيغ أظياءت إال  ا ٗجؼبذيرا اضذحب اه ُ ٍا شؼو اىَرو أمذرر جَاضذنا

إذ أُ أطذذو اىَرذذو "ػيقذذة ج ذذ٘ت ٗال ظذذ  يَذذ٘ت" ٗال رذذل أُ   تميَذذة ػاطذذ ة بؼيقذذة ٗظذذرف بعذذ 

ا ىحذؤذيرٓ فذ ء ظيذد ٙاىقذار  ّ ذصٚ اضحؼَاه اىَرو أٗ اىؼبارات اىَؼرٗفة ىٔ ر ٗ  فؼذو شَاىيذة ّظذرا

ٕذو يحؼذرف ؽ ذو  :جطحرػٚ ٕ ٓ اىصَو اّحبإٔ ٍْ  ىعظة جؼرفٔ ػييٖا. ٍَا يطذرض ضذ اال ٍْطقياذا 

بطٖ٘ىة؟ ٕٗو إذا ىٌ يحٌ اىحؼرف ػييٖا ضيرير شٖئ   ٕ ٓ اىَرظية ػيٚ األٍراه أٗ اىؼبارات اىَح اٗىة

اىط اه األٗه جح٘ق  ػيذٚ طذ ات اىَرظيذة ٍذِ  ِ؟ ٗاإلشابة ػإيصابيةبٖا ر ٗ  فؼو ٍؼامطة غير 

أٗاخر ٕ ٓ اىَرظية ػيٚ اىَٖارات اىقرائية األضاضية ٗفٌٖ  ٚاىْاظية اىيغ٘ية ظيد "يطيطر اىط و ف

اىَطحخيذظة ٍذِ اىقذراءخ   ٗاضذحخ اً األفنذار  اىرٍ٘ز اىيغ٘ية اىَقرٗءخ ذٌ االضحصابة ىَذا فيٖذا ٍٚؼاّ

 .(5)اىعاشة إىيٖا"ت ميَا ظٖر

ٗإٍذا جذطحريرٓ اىنيَذات اىَذطص٘ػة أٗ اىغريبذة   فاٍا أُ يؼذرف اىط ذو  الىذة اىَرذو أٗ اىقذ٘هت

ػالٍذات ىٖذا إظذ ٙ  الىحيذِ  الىذة ػيذٚ قيَذة  إىذٚفيطؤه ػِ ٍ ى٘ىٖا. فححع٘ه ٕ ٓ اىبْيات اىيغ٘يذة 

ظاىذة إذا مذاُ اىَرذو أٗ اىقذ٘ه اىَذطن٘ك  ٚ"اضحخ اً اىَؼرفة اىطابقة مقاػذ خ ألبْيذة ش يذ خ" ٕذ ا فذ

ظاىة إذا ماُ اىَرو أٗ اىق٘ه اىَذطن٘ك  ٚا ى ٙ اىط وت أٗ  الىة ػيٚ قيَة "ظد االضحطالع فٍؼرٗفا 

 غير ٍؼرٗف ى ٙ اىط و.

ٍِٗ ظيد اإلخراز جُؼ  ٕ ٓ اىطيطية ٍِ أمذرر اىطالضذو اّذؼباؽاا ٍذِ اىْاظيذة اى ْيذةت ظيذد 

أػ ث اىرضً٘ اىي ٗية ػيٚ اىقظة ػْظر اىحش٘يقت مَا يحْاضد ّ٘ع اىرضذً٘ ٍذِ ظيذد جصري ٕذا 

ٍذغ فنذرخ اىقذظةت ٍٗذِ ظيذد اىْذطبة بيذِ ٍذطاظة اىذظ٘ر باىْذطبة  ٚٗخرٗشٖا ػِ اإلؽار اى٘اقؼ

ظٖذذر  فذذٚ ظيذِىيْذضت زا ت ٍذذطاظة اىنذذالً اىَنحذذ٘ل ػيذذٚ ّذذطبة ٍذذطاظة اىذذظ٘ر زيذذا خ ؽ ي ذذةت 

ٍطح٘ٙ  الىة اىرضً٘ بَطح٘ٙ قا ر ػيٚ ج٘ػيط اىغذرعت مَذا ظٖذرت األىذ٘اُ مؼْاطذر شذ لت 

ا ىذذطِ  ظيذد اضذذحخ ً اىرضذذاً األىذ٘اُ اىسإيذذة األضاضذذية ٍرذو األظَذر ٗاألخذذؼر ٗاألزرقت ّٗظذذرا

 .ٚٗاىبْ ٚاىَرظية اىَق ً ىٖا اضحخ ً ٍِ األى٘اُ غير األضاضية اىبْ طص

طذ عة ال ي٘شذ   51ٗق  ظٖرت اىقظة بَطح٘ٙ ٍَحاز ٍِ ظيد اىطباػذةت اىقذظة باىناٍذو 

ي ث ظرٗفٖا باىناٍو جشنيال  قيقاات ٗشاء قطغ اىنحال ٍِ اىْ٘ع اىَح٘ضؾت ٚخطؤ ٍطبؼ ٙبٖا أ ت ُٗرنِّ

ػيٚ رنو ٍطحطيوت ٗجَث اىطباػة ػيٚ ٗرق أبيغ اىيُ٘ ٍِ اىْ٘ع اىصي  ٍَا ضاػ  اىرضاً ػيذٚ 

ا شي اا. ٍا  اضحخ اً األى٘اُ اضحخ ا
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ؽبؼث قظض ٕذ ٓ اىطيذطية ٍْ ذظية ىذٌ يذؼَٖا ٍصيذ  ٗاظذ  مَؼظذٌ اىطالضذوت ٗىذٌ يحَيذس 

االظحيذاز ىٖذ ا اىْذ٘ع ٍذِ  ٚغالفٖا بحصيي  ق٘ٙت إال أُ ارج اع ضِ اىَرظية اىَق ً ىٖا اىقظة ق  يْ ذ

ىٖ ٓ اىقظة ٕ٘ بْذؾ اىنحابذة ظيذد ُمحبذث اىعذرٗف ببْذؾ  ٚاىحصيي  ٗىنِ ٍا ي خ  ػيٚ اإلخراز اى ْ

يَنذِ اىحؼاٍذو ٍؼذٔ ٍذِ خذاله  ٙت ٕٗ٘ بْؾ أمبر بنرير ٍَا يعحاز إىيذٔ ؽ ذو ٕذ ٓ اىَرظيذة اىذ 14

 .11ت 51ت 51أبْاؽ 

رضَحٖا ىَياء ػب  اىظاظد أٗ األػ ا  اىرالذذة  ٚٗاجطَث اىطيطية باىناٍو ض٘اء اىقظض اىح

ػاٍذة ٍرذو رذنو اىغذالف اىَحَذيس بخط٘ؽذٔ اىط٘ىيذة اىَح٘ازيذةت  طَاترضَٖا ضاٍر أضاٍة بذ ٚاىح

اىطيطية شٖة اىيطارت ٗرضٌ ط٘رخ جؼذبر ػذِ  ٚٗمحابة اضٌ اىقظة بخؾ اىْطخ ٗمحابة رقٌ اىقظة ف

 ٚأض و قييالت مَا جشابٖث قظض اىطيذطية فذ إىٍٚؼَُ٘ اىقظة  اخو إؽار ٍربغ ٗضؾ اىظ عة 

مو اىطالضذوت مَذا اظحذ٘ت آخذر طذ عة  ٍٚخحي  اىيُ٘ ٍٗح ق اىشنو ف ٚٗش٘  إؽار مٖاٍش ض ي

ط عات اىنحابة ٍِ  ٚىبؼغ اىقظض ػيٚ ط٘رخ فقؾ  ُٗ ميَاتت ٗشاءت اىٖ٘اٍش ٍْؼبطة ف

 ضٌ. 1.1مو ش٘اّد اىظ عة 

 


