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  :ا��	&ص
���راث ا�� ��������� �ل �ر��ط ا�ر���� ا����� ا ��  اذي ا�����!  ا

 ،�����ا����0ت ا����ر �ن -�رئ  �+�  ا*�ر() ا�ؤف %��ب ا�دو�� ا��!�� ا
�  اذي ��� ��أ�� ا�ر���� ا����� ا��1��� *!  �� ار��ط ���راث ا��!  ا

!*  ��و �ؤ�وه إ� ��+ل دور ا��رئ أو ا�����  أ+��ء ����� ���ء ا�راث، و��
  .�راث ���� ا����ر (�ن �دود �%�� ����� و��رو(�

  !��و����� ھذا ا����0ح وا�1�0ق *  ا�ر���� ا�����، ��� *  ا����ج ا
دى او�>ر��  �ن ;�ل ����) ا����ر، ��ون ����را ���و�� *  ��ض   ���ا

ا�ظ�م  �(����)، �1��� *  ا��ض ا?;ر، ���ظر إ� ا��1رات ا�وھر�� * 
  .ا��ري

�������ا���ب، ا��رئ، ا�ر���� ا����� ا������، ا�ر���� ا����� : ا����ت ا
  .ا�1���، ا����، ا�ر����، او�>ر�� ، ا����ر

Abstract:  
The open valuable reference is linked to the close Malik’s 
jurisprudence heritage that is open to all interpretation probabilities 
based on an ideal reader proposed by the Malik’s jurisprudence 
record. Whereas, the close valuable reference one is related to the 
open Malik’s jurisprudence heritage. Here the author of the record 
plays the role of the reader or the follower during the process of 
heritage establishment. Therefore, this heritage allows interpretation 
within a certain textual boundaries. 
The openness and/ or closeness of the valuable reference is clear. This 
is mentioned within EL-WANSHARISSI book (EL-MIAAR), as an 
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open book in some of its contents, and a close one in other times 
according to the core changes in the epistemic system . 
Keywords: author, lector, open valuable reference, close valuable 
reference, value, reference, EL OUANSHARISSI, AL MYAAR .  

  :��د��
�ن ��*�� ا�ول أن ا���م ��!  ا�����ن �ن أن ��ووا ��� @ ��1ر ��م 

���� (َذا َ�َراٌم  �: �%دا-� �و َذا َ�َلٌ َوَھٰ َوَ� َ�ُ�و�ُوا �َِ�� 3ِ�َُف أَْ�ِ"َ�ُ�ُ�ُم اْ�َ�ِذَب َھٰ
ِ اْ�َ�ِذَبۚ  إِن5 ا�5ِذ�َن َ�ْ�َ�ُروَن 4َ  ِ اْ�َ�ِذَب َ� ُ�ْ�	ُِ�ونَ �:َ�ْ�َ�ُروا 4ََ	9 58 ، )116:ا��ل( �َ	9 58

ْ�َ> َوا3َ�َ�َْر َواْ�ُ�َؤاَد  �: و-و) �ّل و�� أ�(� َوَ� َ�ْ�ُف َ�� َ�ْ�َس َ�َك ِ�ِ= 4ِْ	ٌم ۚ إِن5 ا�"5
ِ@َك َ��َن 4َْ�ُ= َ�ْ"ُ@وً�    ).36:ا��راء( �ُ�لA أُوَ�ٰ

�ن ا�رآن ا�ر�م  إ(�*� إ� ھذ�ن ا�%�ن، *�د ��ءت �%وص أ;رى
�� ��ل ����Dل �ن  ��*�<وا��� ا�>ر*� آ�رة ��ؤال أھل اذ�ر �ن ا�Eو�� ا

َوَ�� أَْرَ"ْ	َ�� ِ�ن �: �وازل و-(��� *�ر�� وا�������، و*  ھذا ��ول @ �ز و�ل
ْ�ِر إِن ُ��ُ�مْ    ).43:ا��ل( �َ� َ�ْ�َ	ُ�ونَ  Cَْ�	َِك إ5�ِ ِرَ
�ً� �Aوِ�� إَِ�ْ�ِ�ْم ۚ َ��ْ"Bَ�ُوا أَْھلَ ا�ذ:

���رض ھذا ا�ص أو0 و�ود ����I ��>�ل �ن أھل اذ�ر، و �ن �Hر أھل 
اذ�ر، و���رض +���� (رورة و�ود �وا%ل ����ر ���!��، وھذا �� ���(  أن 
��رف �ل *رد �و-�) �ن ھذا ا�>��ل، أھو �ن أھل اذ�ر أو �ن �Hر أھل اذ�ر، 

د �� ��Kل ��) ا�رء وھو ��ك ا��د+� أو ا��ز� ا�  0 و���رض ا�ص +�+� و�و
���م ���!�، وا�  ��Kطر -���� *  إط�ر ز����  ���ل �را�� +��*��، و �!�� ��ن �ن 

��د ا�رء أن ��ر*� �ل *رد �و-�)  �> ء *Mن ار�وع إ� ��رة ار��ل اEول 
���ت ��ر�) ا�طرة ����� ا�دوة *  �ل > ء، و ���ن أ�را ���را، *�د ��ن ار�ول 

�� ����د �ن �وادث و�وازل –-  Iر����رآن ا�ر�م و��ن ���) ا%�ة وا��م ا
، �اEول �ر�I إ�) ا%���� *��� ��زل �!م �ن �وادث و�وازل، �واء *  �(ر�) 

(���H  * أو.  
���، �و�!ت أ�ظ�ر ا�����ن إ�  ���� إذا �� �ق ار�ول Eر*�ق ا��

إ(�*� إ� ��I ���ر �ن ��ل  ،�ر�وا *  �در�� ا��وة �ن ا%���� ا�ـرام اذ�ن �
ا�����ن، ��ث ���ت �رد ���!م أ-(�� و�وازل ���Kون *�!� إ� ���ب @ ����، *Mن 
و�دوا *�) ا��م *��� �ر�دون ����وا �)، وإن م ��دوه ا��!وا إ� ا�K+ور �ن 

م *��� ���ظو�) ��)، وإن أ���ھم ذك ، وا��>�روا ذا�رات ��(!�ر�ول @ 
  .���وا رؤوس ا��س و;��رھم *Mذا أ��I رأ�!م ��� أ�ر -(  �)
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و��د ھذا ا�%ر �>طت �ر�� ا��0!�د �>�ط� �ظ��� و ازدھرت و ا���ت 
داDر�!� �ل �� �دP �ن ا�وادث واو-�ID، إن *  ا�>رق أو ا�1رب ا������ن، 

������ت ا��� و *��وى ا����ن �ن ا%����  -ا�دو�ن -و�>طت �ذك �ر�� ا Qُدو*
وا�����ن وأ%��ب ا�ذاھب و�و�و��ت ����ر ا�رآن، و*�) ا��DE ا���!د�ن، 
�  �ن ��ث ھو �را�م *�!  ��I ��ن ��*ظ!ر �� ���� ���راث ا��!  ا

 ���  .ا;%و%�� ا����0��� و�;��!� ا+��*  و;زا�!� ا
��ن ��و-I �� �دث ��>�ل اذي �دث و ��دث �)، ذك %��� أ�) 0 أ�د 

*�� ا��Dدة �ن ا�د�ث �ن ا�ر���� ا�����؟ و�� اذي ��رر �>رو��� �+ل ھذا 
 �����ا�د�ث �ن �و(وع ���س ��دل ا�ر���� ا����� ا������ وا�ر���� ا

� ؛ *!ل ا����0ح وا�1�0ق ����ق ��ظ��!����ا��ري، أو إ�)  ا��1��� *  ا��) ا
�دل و�ودي، ��ط�ق �ن ;�) إ�دى ا�ر�����ن ��رغ ��و�!� ا��ر*�� ���ون 

  ا�ر���� اE;رى؟
�ن ��ث �و(و�)، : *��رز �ن �����ن، أو!�� أھ��� ھذا ا��ثأ�� 

أرى أن *!م ����� ا�ر���� : �ن ��ث ��!�)؛ *�ن ��ث ا�و(وع: و+���!��
 - إدرا�� �����–ح أو ا�1�0ق، (رورة �0د ��!� �  �درك ا����� �ن ����� ا����0

ا���ر اذي ر���) ا������ت ا������ ���!� *  ا��( ، وا���ر اذي 
��ر��) ھذه ا������ت ���!� *  ا�����ل ��ر ��ر��ت �>روع *�!  وا-� ، 

V!��وا-I ا���ش *Mن ھذا ا��ث درا�� ��د�� ������� ��ط�ق �ن ا: أ�� �ن ��ث ا
��رھ��  �!����)� I�%و��ط +����، و�آ�ذاك، +م �ن ا�%ور ا��!  ;�ل ا�%ر ا

  .و���  ����D!� �ن ;�ل ذك
أ�� ا��!V ا���I *  ا��ث *Mن ھذه ادرا�� �%ب *  إط�ر ادرا�� 

  .ا��ر�;�� ���ب �ن ��ب او�>ر�� ، وذك ���(  ��!�� ��ر�;�� ������� 
  .د ��ض �(���ن ا�ر���� ا����� ;�ل �%ر او�>ر�� ��ر�;  ر%

���%رھ� ا�ز��D �����0ن  �����ك �(���ن ��ك ا�ر����ت إ  �����
� ا����0ح أو ا�1�0ق *�!�، و���(�*� إ� ذك م أ��1ن �ن ا��د ا���ء اذي ���

  .0 ��;س ا��س أ>��ءھم
ل ��!�)، و���در اذي ���� ھذا �� ���ول ا��ث �ر() و�����) �ن ;�

  .�) ا����� ا����� �ن ;�ل +�+� ����ث �������
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  ا�درا"� ا����ھ����: ا����ث اDول
���
: �ن ا��ل ر�I؛ ور�I ����� ا�%رف و��د، وا�ر�I :أو� ا��ر

ور�I *�ن إ�  .1أ��ل ا>X، أي �� ����د ���) ا��س و��ودون إ�) *  -(���ھم
2إ� �� �ظن أن *�) ا�ق وا���ن�ر����)، أي 

.  �ور�I *�ن إ� �ر����)، أي إ

  .�� �ظن أن *�) ا�ق وا���ن
����E :���ا��� : �����%ر�� ����� ا  * �!���� ا���� ا�  ا��>ر ا�����
�دل أ%� ��� ا�م ا�وع �ن ا��ل -�م ����� و-ف، وا��دل،  Valeurا�ر���� 

 ،Y�3وا��وىوا��%ب، و�
 .   

) -���، إذا ��ن 0 �دوم و0 �+�ت ��� > ء، : و�ن ا���رات ا>�D�� -و!م��
و%ف ا����ن أو ا> ء أو ا��ل، أو اد�ن ��و�) -���، ���  �������، : و��!� أ�(�

����، ھذا و��د *  ا�رآن ا�ر�م -و) 4*�����ن ا��م ھو ا�����م، و�ذك اد���� ا

��� ُ�ُ�بٌ � :���َ�ِ�  ٌ��َ :�Cَ� )����َ��ِ �، )3:ا �َِك ِد�ُن اْ�َ��: ، -�ل اط�ھر �ن )5:ا����( �َوَذٰ
و(ده ا�وج -�ل ... ا���� ا������� أي >د�دة ا���م:" ��>ور *  ����ر ھذه ا?��

���� :��
ِ ا�5ِذي أَ�َزلَ 4ََ	9ٰ 4َْ�ِدِه اْ�ِ�َ��َب َوَ�ْم َ�ْ
َ�ل �5ُ= 4َِوً 5Iِ ُد�ف( �اْ�َ�ْ!�، )1: ا

Kط;  .  5"أي م ���ل *  ��ص ا��طل وا

 �E��E :���ا��� ���
إن ���� ا�ر���� ا����� ����ل (�ً�� ��د ����ء : ا��ر
ا��ف، وا�ؤال اذي �رد أ��م �ٍل ��!م *  %ورة �� ا�ر���� ا�����؟ �K;ذ د�) 

أ���د ا0;���رات ا���0ه ���)، وا���� ���)؛ *!و ��%ل د�!م ���د �!م �ن 
ا�������، �E) ��%ل د�!م �وا-I ���ن �و�ود ����ل *  �ط�ق ��ر�;  ���ن، وEن 
�(�ون ھذه ا�ر���� وإط�رھ� و;زا�!� ا��وي ��دد �ن -�ل ���م اظروف 
�ن ا�(�رة ا������ ا�  ���ت *  ��Qز ا�وة أ��م ا�!د�دات  �����ا���� ا

  .ا;�ر���
��� ا����  ا�وم، *K� (�M;ذ ���� آ;ر أ�� إذا طُ ��رح ھذا ا�ؤال *  

 ������;��ً�� ���م ا0;��ف؛ إذ ھو ��%ل �+�+�� 0 ���%ل �ن ��(!�؛ *��ر���� ا
>;ص واع ���>�!� و�!�م �!�، وھ  *  او-ت ���) ���ن 0  ������ت �ذك إ0 ��

��� و�ودھ� �ن ;�ل %ورة ���ن ا�����ذه أو ا���ط� �) *  ����)، *!   ���د
�>�ر إ�!�، ھ  �دود ��را�ط� �د*I �ل ��!� إ� ا?;ر د*�� د������؛ *�>;ص 0 
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 �����  ��%طدم ������ ���>رة، ��� ��ول ار��I ���ون، و�ن �وا�ط� ا%ورة ا

6) و�د*�) إ�!�، *Mذا ا�د*I إ�!� %�ر ;�د�� !�، و%�رت ھ  ا�  �و�!) .  

�ر���� ا����� ھ   ذك�*" (ا���� اذي ��ط�I إ�) ا����ن، و��زل أ*��
��� ���(�ه، ��+� �ن ا;���را�) *  ا���ة (  ".وأ-وا

� ، *Mن ا�ر���� ��و�M(�*� -�د ا����0ح وا�1�0ق *  ا�راث ا��!  ا
�� ا��رئ ا����� �K;ذ �ذك ���� آ;ر �;��ً�� ���م ا0;��ف؛ إذ ھ  ��%ل ����و

أو ا�����  و�����ت ا�Kو�ل �ن �!�، و�ر��ط ��� أ���) ا�ؤف �ن �راث *�!  
�  �ن �!� أ;رى، *��ر���� ا����� ا������ ھ  �� ار��ط ������ج ا�را+  ��
 I؛ إذ ���ط� ��� �ل ا����0ت ا����ر �ن -�رئ ����  أو �+� ��  اذي ا�����ا

�وع ا��رئ اذي ا*�ر() ا�ؤف %��ب ا�دو�� ا��!�� ا���ر أو ا�رء �;��ن 
�����  .ا

�  اذي ��أ�� ا�ر���� ا����� ا��1��� *!  �� ار��ط ������ج ا�را+  ا
  ����� �ؤ�وه إ� ��+ل دور ا��رئ أو ا�����  أ+��ء ����� ���ء ا�راث، و��

����ر أو ا�Kو�ل (�ن �دود �%�� ��� ����� و��رو(�، *!و �راث ���
وا�Kو��ت ا�  ���رض !� ھذا ا�وع �ن ا�راث ��رد أ%داء ��(!� ��ض، 
��س ا������0ت ا�  ���+�رھ� ا�راث ا���وح؛ إذ إ�ك 0 ���ط�I ا��;دام  ���
�  ا�1�ق ��� �>�ء، وإ��� *�ط ��� �>�ء ھذا ا�راث ك أن ���;د�)، ��ا�راث ا

  .ل ا��رئ -�د دور ��دد 0 ���ط�I ���وزه*���1ق ا�راث ���
�  ���ن *  ��ك ����د ھذا ا��د�د ا0%ط��  ���ن ا�ول إن ا���) ا
 ��������� ا�  أو�دت ا�ر���� ا���ا�رون �ن إدراك ��د �+ل ��ك ا����� ا

!�- وأدرك ا���ه �طورھ�  ������ق ، و���ن �ن ��ّ�ن آ*-أو ��� اE-ل ا���0ھ�ت ا
�����ل �ر����) ا�����، و*  ھذا 0 �د �ن ا����) إ� أن ا�د�ث �ن ا�ر���� 
ا����� ا������ وا�ر���� ا����� ا��1��� ��ون ��رد ���1رة ;ط���� إذا ھو م 

ا�دراك ا��د ����� ا�Kط�ر ا��� ، ا�����ب ���� :  ����د إ� +�ث ر��Dز أ�����
  . *ر، و�وا*ر إرادة ا(�ط ا��� ، و��>�ل اذي ���1  أن ��ونا;زان ا���  ا��وا

  ���ھ  +�+�� �����ل �I ��(!� �ل ��!� >رط \;رى، *Mرادة ا(�ط ا
  ��>رط *  ا���ه ا�دراك ا���م ����� ا�Kط�ر ا���  و���%�)، وا���0��ب ا

  ...ط ���ح إرادة ا(�ط�;زان ا���  >رط [دراك ا��د ����� ا�Kط�ر، وھو >ر
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�ل *  ا�%ر او��ط ھو ��+��� ��د�د ��وذج -��  ���و�%ور �+ل ھذا ا
V إ>���� ا�K%�ل !ذه ا�ر���� ا�����، ��ث �;(I ھذا ا��وذج ;%�Dص ��
اوا-I ا����  و�����ب �����)، وم �دع ا��!�ء *  ��ك ا��رة ا��ر�;�� أن 

د !م �����M!م ��ور�)، و Qر أن ��د;^�ن ا����0ت ا����0ح وا�1�0ق، م ��رك 
 ��ر����!م ا����� و�>�ل !م ا�داDل ا��ر�;�� ا������، وا�!م �س ا�ظر إ

(  .ا��ر�_ �ز�ن ��رد، إ��� �وا-I -��  ���1  ا���>�ف ��!) وا���م *  أ>��
  :نذك �����ول ھذه ا�ر���� ا����� �ن ;�ل ��%ر�

�راث ��  ���ل ا��%ر اEول �ر��� ا�1�0ق إ>�رة إ� ���ك ا���) ا Q�<�ُ
  ��� �ل ا��%ر ا+��  �ر��� ا����0ح وا��د�د إ>�رة إ Q�<ق، و��1��  ا��ا

 ���  .ا����ء ��رة ا����0ح *  ا�راث ا
  :ا����ث ا����E ا��ر
��� ا������ و�ر�	� ا���ق

-��و�) ا��ر�;   -إذا %� ا����ر- ���Kد ��� أن �ل وا-I -��  �دا�� ��ب ا
*  ا�ر�� وا���0ه، ��ب ا��ددات ا�  �(�ط ���ره وا?*�ق ا�  ر��!� *�!�ؤه 
��) �I او�  وا��ل -واه ادا*�� ��و ا�ر���� ���  * I-ث ��رز �ل وا�� ،�!Hو��

����دات ا�  ���H ،Iر أن ھذا 0 ا����� ا�وا��� ��طور، ���� إ� ��ب �I ا
 ������  أن ا�ر���� ا����� ا��1��� ��� ��ددت %ور�!� ��د ا��!�ء، أ+رت 
�  اذي ��ن *  ���  اذي %���!� *�Kدث -ط��� �I ا�راث ا��ا�راث ا
ا�را�ل ا�����، و0 ذك ا�راث *�ل ذك ��() ���ض، �ل أ�ط� �ٌل �ن ��ك 

�را+�� ����) وز�) ا��ر�; ، وم ���1*ل �ن إط�ره، و0 �ن ا����� ا�  ا�دو��ت ا
  . �طور (��!�

و����د *  ھذا إ�  7)ھـ914 :�و* (وھذا �� ��ده ���� *  ����ر او�>ر��  

+�ث ظواھر ��ر�;�� ������ �ن ��ر*� �دى ا�����ب او�>ر��  و�Hره ��دو��ت 
  :ا�را+�� ا����� وھ  ��?� 

;�رج  -وأ-ول ��!�  - م ���ث او�>ر��  �ن �د�ل ��!�  -أو�
ا�دو��ت ا�را+�� ا����D، رHم ا��ن ا�  ا����ت دو� ا;�*� ا������ آ�ذاك، 
 �ورHم ا����0ك �+��*�ت ا>�وب اE;رى ا������ و�Hر ا������، *��د ��ظ @ ���

ھ��ك �طو�ر E%ول ��ك ا�دو��ت \�� ��!���!� و�ر����P!� �ن ا(��ع، �ل ��ن 
ا�را+�� ا����� ��� ��وا*ق و;%�Dص �ل �ر���، ��� ���  ا�����ب �ل ���ق 

0 ��دو  وا�(�*� ���)، ��� أ%��ت ا�دو��ت ا�را+�� ا�1��� *  ا�%ر او��ط
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، 8أن ��ون ا;�%�را �دو�� ���ت، أو >ر�� !�، أو ���� �� ��رق *  ��ب >��

%�ور ا����د وا��ذھب 0 �����ز ا��ض �دو�� �;�ف �دو�� �ن ���) ��� *  
��DEن ا�.  

����E/  ن��* ، ���ظ�ت -وى ا��د�د ��وا%�� و����و�� ��ر ��ر�_ ا�راث ا
��د ا���م ��ك وأ%���)، ����ذھم +م ����ذ ا����ذ وھ�ذا، و�ل ��!م أ;ذ �ن 

��� « :��ول @ ����)، وذك و�د @ ���� ��ث -�ل ر  ��Eذه ا!إن @ ���ث 

د !� د��!� Qن ُ��د� ��� �D�� Q*  ، 9»رأس �ل ���1�*!�ذا ���ت ا�دو�� ا�را+�� ا

�طورھ� إ� أن ا��!� �!� ا�ط�ف إ� ���ز راھن ���) *  %ور�) ا��K;رة ��د 

  . 10ا�رن ا+��ن ا!�ري

1�ق، �ل اذي ا�1�ق ھو ا��ر اذي وا�ق أ�) �� ��ن ��دو�� ا�1��� ��ب �
 ���ن ���ر�) (�ن إط�ر �(�ري �و-ف �ن ا�ر�� وا��و، وھذه ��� @ ���

�ِ ا�Cَ ��ِ5ْد َ&	َْت ِ�ن Cَْ�لُ ۖ َوَ�ن �: ا�  0 ���ل ا�;�ف و0 ا��د�ل، -�ل ��� 58 �َ 5�"ُ
 ِ َ�ْ�ِد�ً 58 �ِ 
َد �ُِ"�5ِ�َ� )���، و�� 11»�ن ��رك ھدى @ ��ر�) @«) �وھ  أ ،)23:ا

�ُ"ولَ �: ا;��ره �ن ���ھV أو �� ا;��ره �ن ���ك ا����د، -�ل ��� َوَ�ن ُ�َ#�Cِِق ا�ر5
مَ  5��َ
ِ�ْ> Lَْ�َر َ"�ِ�ِل اْ�ُ�ْؤِ�ِ��َن ُ�َو�:ِ= َ�� َ�َو�9ٰ5 َو3ْ�ُ	ِِ= َ َن َ�ُ= اْ�ُ�َدٰى َو5��َ ۖ  ِ�ن َ�ْ�ِد َ�� 5��َ�َ

�)115:ا���ء( ��َءْت َ��3ًِراَو"َ ��� (�و) �� «: ، -�ل ا���م ارازي *  ����ر -و

(���  . 12»�و� أي ��ر�) و�� ا;��ر ���) و ���) إ� �� �و�ل 

وھذا ھو *�ل @ (�ن +�+�� ا�ر���� ا����� ا��1��� وا�دو�� ا�را+�� 
*�� �Hر ���>ر و��) ���ل  ا�1��� وا��ل *  �ر�� ا�Eم و�ر����!� ا�����؛

ت ا��E *  *�رة �ن ا��رات �ن ا���ع ھدى @، و�وPت �ن  Pر، ��ث إذا �و�+K�ا
� *  ا�Eم وا������ت، ��� @ ��� �!���ا���ع ���ل ا�ؤ���ن ا���!د�ن ا�ط��ت 

م ��ر ���� @ Pر أن�H ،ري�)�ك *��ن ا��0دار وا(�ف واوھن وا��وط ا
ا�Eر �و�و0 �وى ا��طل ���ث *�) ��ف >�ءت، *�>��D) �����) ھ  د*I *�ر 

�َ&ْذَ��ُه  �:ا��E �����ه a D�H ھو د*I ا��طل ���ق، -�ل ��� 5� ِ&َذ َ�ْ�ًوا �5 5� َ�ْو أََرْدَ�� أَن �5
��4ِِ	�َن َ � � إِن ُ��5 �ِطِل َ�َ�ْدَ�ُ�ُ= َ�Nَِذا ُھَو َزاِھٌقۚ  َ�لْ َ�ْ�ِذُف ِ��ْ�َ�ق: 4ََ	9 اْ��َ  )17(ِ�ن �5ُد�5
� 3ِ�َُ�ونَ  ، و�ظرة ;�ط�� وا-I ا�دو�� ا�را+�� *  )18- 17:ا����Eء( �َوَ�ُ�ُم اْ�َوْ�لُ ِ��5

��) �I ا�ر���� ا����� وا��ل ��ّ%ر�� ��� ��ن���.  
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�E��E:  د!�ر��� ا��م و��و�ن أ���ل �ن ا����ء؛ و�+�ل ذك �� �%ل *  
�و�د�ن أ�ن ُ���ت �����ن ��را و�0!م ��� ا�1رب اEو�ط، ��ث أ%�� �+�ر ا

�ن ����D!� وط���!� �ر��ون إ� ا��دان ا���ورة ط�ب ا��م وا�در�س وا���0رار 

�!�13.  

وھ�ذا، *Mن �����ن م �زل، ��ذ ا�رن ارا�I ا!�ري ����طب ا����ء، 
ا��را� ، *�د �ّ�ر أ�دھم �ن ذك *  و���) �;ط� �+�+� ��و ا��و ا+��*  و

(وم �زل �����ن دارا �����ء وا��د+�ن و���� ارأي : "و%ف �����ن ا�د��� ��و

��� �ذھب ��ك �ن أ�س ر��) @"14.  

*!ذا أ�و ���ر أ��د �ن �%ر اداودي ا����  اE%ل وأ�د ���ر ا��د+�ن 

، وھذا أ�و 15!� إ� أن �و*  �!�وا��!�ء *  �%ره، ��زل �����ن و��>ر ا��م �

 ����ر أ��د �ن Hزون �ن ����ء ا�Eدس، ����ر �!�، و�K;ذ ��) ط��� ا��م إ

  .16و*��) �!�

و�ن ر��ل ا��م وا%�ح اذ�ن ا>�!روا �!� أ�و ���د ��د ا��م ا�و��  
 اذي درس �!� و��ن �ن ���ذ�) ��د ا�ؤ�ن �ن ��  �ؤ�س دو� ا�و�د�ن، و��!م

17��د ا�ز�ز �ن اد��غ اذي ��ن *��!� و��د+� �!�.  

و0 >ك أن �وا*د ا�د�د �ن ر��ل ا��م ��� �����ن ��� ���و�ن أ���ل �ن 
ا����ء �ن ��ن أھ�!�، أ�+�ل ا�ن أ�  -�ون، أ�  ��د @ ا�ن ��د ا�ق، و�Hرھ�� 

  .��18ن ��1وا *  �;��ف ا��وم

�  �1���، و�ر����) ا�ؤال ا�طروح ا?ن ھو ���� أن ����ون ا�راث ا
  ��1����K* ،ن ����� ھذا ا�1�0ق *  ا�راث؟ 

����� ا�1�0ق *  ا�راث �ن ;�ل ��ض اروا*د ا��ز�� ا�  ��دھ� ��+و+� 
  �����*  +���� ا����ر، وا�  ���ت او�>ر��  ����� إ� ��+ل دور ا��رئ أو ا

� ا�Kو�ل (�ن �دود *ر(!� أ+��ء ����� ���ء ا����ر، و����� ��  *!  روا*د ��ز��
�  ���ق ا���رار ا���Eم ا>ر���، و0 ُ��َ�ض ا���وى ��(!�  ، ���ا�ؤف أو ا
 ()�����ض، ذك *��Kو��ت ا�  ���رض !� ھذا ا�وع �ن ا�راث ��رد أ%داء 

�)��.  
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�%ة *  +وب ا��ف اذي و�ن ھذه اروا*د ا��ز�� �وازل اط!�رة -(�� ا
��� ا�  ���%ر ��� رأي �����) ا�%�رى �+�؛ ��ث ���ظ ��ك ا�0طوا��D ا
ا�ذھب 0 ���داه، ��ث ��ن ا�واب أو0 �� ھو �>!ور ��د ��ك ر��) @، +م 
���، +م �� ���ه ا��(  أ�و او�د ا�ن ر>د �ن ا�ن ��د ا��م، ��رأي أ>��خ ا

وأ��ل ا����� " *Mن -�تَ " �>ر��  دور ا��رئ أو ا�����  ����رة و��دھ� ��+ل او
�ن �ؤال ا�����  �ن ;�ل �� ذ�ره ���ون وا�ن �ر�م و�Kن او�>ر��  ھو 

 �����  .19ا��Dل أو ھو ا

��� ا�  أ���ت ھذه ا�دو�� ���+�ل آ;ر ����Kس �) �و(�� ھذه ا�0طوا��D ا
 - ��� ذ�ر او�>ر��  - ��دي أ�و ا���م ا�>دا   ا��ز�� ا�1���؛ *��ن أن �Dل

�ن �وت ا;�ز�ر *  �ط�ورة ازرع ��ث ��ن ا�ؤال   ��<��� و-I *  �وازل ا
���، *ذ�ر او�>ر��  أن �+ل ھذا و-I �0ن ���ن ا���0ق *  ا��م ��ن ا��دة ا

��Kس �رأي أ�  ز�د، و�Kن او�>ر��  أو ا�>دا  ����Dن ا�ن أ�  ز�د اذي ا�

و�+ل ھذا �+�ر *  ا����ر، و��ن �رى ھذا اE*ق ا�Kو��  ا��دود !ذا ، ���20ون

ا�راث اذي 0 ���ط�I ا��رئ ا��;دا�) ��� �>�ء، وإ��� *�ط ��� �>�ء ھذا ا�راث 
) أن ���;د�)، *���1ق ھذا ا�زء �ن ����ر او�>ر��  ���ل ا��رئ -�د دور 

، ��ف 0 وھو 0 ��ط  ���رئ أي *ر%� �����ر *  رأي ��دد 0 ���ط�I ���وزه
�  ���ن أن ��ون %وا����ف �رأي ا�;�.  

 �K��  �* ،����� ل�- �� ���وھ��ك أ�+�� أ;رى �ن ا����ر أ�(�، �دل 
>واء ارأس -�ل �H�) ذ�ر او�>ر��  �ؤا0 *  �طر�ن، +م �وا�� *  ;��� 

� و-وع ا;����ء *  اط��م ��ث ��ن أ�طر %���) ���د �ن �رزوق، +م �K�
ا�ؤال *  �%ف �طر وا�واب *  أ-ل �ن �طر�ن �ن دون ذ�ر د�ل أو و�) 

  .21ا��د0ل

��� ا�1���، ھو ا�����ب ��ر�_ ��إن ا�����ب �(���ن ا�دو��ت ا�را+�� ا
�ل���� ، وا�����)  ھذه ا�دو��ت، و��ر�_ ھذه اE;�رة ھو ��ر�_ ا��ل ا���م ا

و��ن �ر����) ا����� واو-�ID ��ذ �>وء ادو��ت ا�طر��؛ ھو ��ر�_ طرق �ل 
 ����ا�وازل ا�  ���زت ��K!� وا-��� ����� و�ظر�� ��� ا�واء، إ�) ��ر�_ ����  ا

 ��������، )ا�  �>�ل ا��(ر ������ إ���(ا����0��� و�دودھ� و������!� وآ*�-!� ا
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�و-ف ا����ن ا���م �������M) ا����0��� وا����� �ن ا��د��ت إ�) ��ر�_ �طور 
  .ا�;����، إ�) ��ر�_ ا�ر���� ا����� اذي ��ن ��Dدا و-�Dذ

و�ل ھذا ا��ر�_ 0 ���ن درا�� أو ���ل ��وا(I أن ����ر�)، و�ن 
و�ن �%ور�� Eھم ا��ط�ت وا��ددات ا��ر�;�� ا�   ��ن !� ادور ا���ر *  ��

ا�دو�� ا�را+�� ا���و�� �;�ف �ن وطKة ��ك ا���ؤ0ت ا�+�رة �ن �ل �ظ� �ن 
�ظ�ت ��ر�_ ا�دو�� ا�را+�� إ��ن ا�%ر او��ط.  

  ا��ر
��� ا������ و�ر�	� ا�����ح: ا����ث ا���Eث
ا�ط�-� ��� طرأ ��� اوا-I ا����  �ن ���1ر و�طور و�Kزم ��� �ـ�Dر 

، وا����راً ��� -ا��ر�� وا����0��� وا0-�%�د�� وا������ وا�����-����  ا���ة 
�  �ن ����راث ا  ������ط ���ر���� ا����� �ن دور *  ا��!�م *  ا(�ط ا

 *��+� - ;�ل ارا%د ا��، *�M) -د آن اEوان -اذي ھو او�>ر��  *  ھذه ا
����Dل ا��!�� *�ط، و�����ل �!� �ن �ر��� �����ل ���دو�� ا�را+�� �ن ا�%دي 

ا0*���ن وا��0!�ر وا��ث �ن �ر ا�ظ��، إ� �ر��� ��ن ا�>�1ل وا�و��)، 
ا��ر�� وا����0��� -وا�طو�I وا�رو�ض، وإ� ا�%دي ��Dر ا���Dل 

�����، *��س �ن ا���ول *  ذك ا�%ر إ�!�ء دور -وا0-�%�د�� وا������ وا
��د �دود ا��رف ��� ا��م ا��!  ا+��ت ����Dل ا�دو ������� ا�را+�� ا

��� ا������ ���� ������ ��ردا ������ ��ا����دة، أو أن ��ون ا�دو�� ا�را+�� ا
��Eو�ودي ���ظ) ا I-واا?;ر ����د /�����، ھو ��ض %ورة ا�����وو��� 

���� ا��������� وا��داع ا����� ، �ل ���1  أن �ط�ق و�و(و��� �وھو��، ��1  ا
� *�ر�� ���و�ب ��*� -(��� و���Dل ا����0ع ا����� ،  � ا�دو�� ا�را+�� ھّ�ً�%�
و*  ���I ا����  ��ث �1دو >��K أو�I �ن أن ���و��) *�!�ء ا�ص و�دھم، وھذا 

���ط� وا�� ������ ���  .���م واو-ف�� ���ظ) ��د او�>ر��  �ن روا*د �را+�� ��
 �����*Mذا %�ت ھذه ا0����رات أ���ت و(I ��!وم ��دو�� ا�را+�� ا
��� ا��1��� ا�  أ;ذ ��!و�!� %ورة ��ا������ ���1ر ��!وم ا�دو�� ا�را+�� ا
وا-I �������!� *  *�رة ����� �ن ا�%ر او��ط، ذك 0 ����د�� *  إ�ط�ء 

����� ا������ أن ����رھ� ����ز راھن ���) �دد ��!وم ��دو�� ا�را+�� ا
ا��ط���ت ا�  ��وا�!!� ا��رئ أو ا�����  ا��د، إ��� ��دد ا�دو�� ا�را+�� 
��� ا������ �وع ا��رئ أو ا�����  اذي ا*�ر() ا�ؤف، و����K أ��م ا�ظرة ��ا

�ل ��ن -%د�� ا�ص ا�Kو���� ��Eر�و إ��و، وا�  �(I ا�Kو�ل ��� أ�) ���
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و-%د�� ا��رئ؛ *��ص ��ب إ��و �راد ��) إ���ج -�رئ ��وذ� ، أ�� ا��رئ 

  .22*���در�) �%ور ���ب ��وذ�  ��ص ��وا*ق �I ا��را����� ا�ص

���، ��ون أ��م را*د �ن روا*د ��إ��� وأ��م ا����0ح *  ا�دو�� ا�را+�� ا
������، ����طق أ�وا�!�، و���   ا��ل ا�Kو�� ، اذي ��ر�) ا�ؤول ��ا�دو�� ا

���1�ق �(����!�، إذ إن ا�ؤول �ظ� -راء�) ��دو��، إ��� ���%ر ز�م �Kو��  

23��� ���ب ز�م �Kو��  آ;ر ا���د *  *��ده، وآ�ن ��دوده.  

��� ا������  وا�ؤال اذي �وا�!)، ����ف ���  و��وي ا�دو�� ا�را+�� ا
�����*  �ر��� �����؟ ;�%� إذا �ر*�� أ�) و*  إط�ر ��ك ا�ر����  ا�ر���� ا

��� ا������ ���ددات ��ن !� ادور *  ��ن وا-I ا�دو�� ا�را+�� ا Pو�� �����ا
� ا������ أ�(�، �Hر أن �� �!��� *  ھذه ��د�د �����ل ��ك ا�دو�� ا�را+�

ا��ددات ھو طر��� ا����ر *  ����� �وظ��!� *  ���0ت ا��وم ا�;����، وھذا ن 
 ������و-ف *�ط ��� �دى ا�������� �;طوط ا�ر�(� [���ج ا��ر*  ��ك ا

ذ�ن ا��ر�;��، �ل أ�(� ��و-ف ��� �دى ا�������� �و�و��� ��ض ������D، ا
;طوا ���ر�_ ���را ��*� ������زات، ����!� ��ط�ت *�ر�� ��رى، ھ  �����ذج 

�;��ف ا�ز��ت ا�����، وا�  ��ب أن ���و��!� إذا أرد�� �ر��ب  24 ا��ر*��

��-��� ����Mج أ��*�� ا��ر*  �%ورة ������ ���و�) �دل أن ���و���.  
*  �>��ل �ر��� ا����0ح ������  ��دد ر��D  ھو اذي ��ن ) ادور ا���م

� ، ھذا ا��دد ����ور �ول �>روع ����راث ا ������ر���� ا����� وا����0ح ��

، ���ب أ�!� �>�ل و��+ل 25او�>ر�� ، و���طرق ����ور ا��رى �دو��) ���ر��

���1�  .�%وره �����ل ا�دو�� ا�را+�� ا
 ��� 0  ��+��أن ھذا ا��رى م �>1�) �وى ذاك اَ�َ�م،  إن ھذا ا0;���ر ا

  �وم ��درج دا;�) �وى ذاك اE+ر، وإ��� �رد ذك إ� ��ك ا��و0ت ا�;���� ا
� ، وا�  أدر�ت أ����) ا��!��، ��� ��0ت �(����)، ��>!دھ� ا�راث ا��!  ا

د�د ��وذج أو و���و��ت ���ر*)، �ن ��ث ا�1�0ق وا����0ح، وإذا ��ن �0د �ن ��
�، *Mن �����  ا���>روع ���ن ا�ول ��) أ�) أ�+ر َ�ن *�� آ*�-� *���� ��راث ا

  .-إن %� ا����ر - ھذا ا��وذج ن ��ون إ0 ��وذج او�>ر��  
��ث ���ز او�>ر��  ���� اE*ق، وا�ظرة ا�%���� �>��ل �%ره 

Eر �ن ا�+��ور ا��Dدة *  �%ره ����د ����0 ا�>��ل ا�����، *!و ���رض 
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وا�%�ح، ��� ��ل ����ره ������ ��ر���� ������ ��� ا?;ر، وھذا �� ���ظ) 
و�Dل ا���ب �ن :"��ث -�ل) ا����ء(*  ذ�) ���%ب ا�ذھ�  وإ���ره ��راق 

 (���� �ن اط��� �ط��ون *  ���ب ا>�_ ا���م أ�  ���د ا1زا  ر(  @ ���
���ء و�>ددون *  ا����ر ��� �ن أراد -راء�)، و��Y ��(!م *  ذك ا�>!ور ���

إ���ر : *��Kب... �س ذك ����Mء ��وم اد�ن، وإ��� ھو إ���� ��وم اد�ن: إ� أن -�ل
ا���ر �راءة ا����ء و-و) إ�) إ���� ��وم اد�ن 0 إ���ؤه، *!ذا -ول ���ر و��م 

وأ�و ���د إ��م �ن أ��� ا�����ن، -�ل . ���)���دع و�H  ��ھل ��ق ار�ل و��ق �

(��  .26"*�) ا��زري إ�) 0 �>ق ��Hره *  ا��) و*  أ%ول ا

 و��� أ��ر ��� ا1زا  ر��) @ و����� : "و-�ل او�>ر��  *  �ق ا1زا

ھذا �� ���ن ا������� �ر���� ، 27... "�) وأ*�ض ��  و��� أو0دي �ن �ر���)

�� ���� ، او�>ر�� ، ���I ا���Eق ا�ذھ��� اE;رى �Hر ا��ق ا�ذھ�  ا
وا�Eر 0 ����ق *�ط ��و�>ر�� ، �ل ��ل �دو�� *�!�� ����� ������، آ��ت 
 ����0;��ف ���Kس ���!�د ا��! ، *;ر�ت �ن إط�ر ا�ذھب ��>دة ا�����، و

  �����ر ا��ري ����� ;�ر �+�ل ��� ذك؛ إذ إن �) ھـ758: �و* (*  ا��ري ا
��� آراء ا���!د�ن *  ا�ذاھب اE;رى، ���ه ��� ا;���ر آراء ;�ر��  (�واط�
�ن �ذھب ا���م ��ك ر��) @، أو ;�ف ا�>!ور �ن �ذھ�)، وھ�� ��رز %�� 
ف �ذھ�) و���رض -�ر�D ���ررا �;� (��ا����0ح *  �دو��)؛ *!و ���  ا�ذھب و

��� �;��ف ا�Kو��ت، *�دو��) ا���و�� ��دد �>رو�� �ن ا��%ب، ������ 
�����  ا�+�  .���و�� ��رD) ا

�دة،  ��2200(� ھذا �ن ;�ل ��!�) *  �دو��) ا��ز��، ا�  �(��ت �-
 �!���ھ  اE%ول ا�ر��� �E!�ت ���Dل ا;�ف، *�ورد ��ك ا�وا�د و��رع 

���دة �ن ا����ب وا���، ��ر�� ���رئ إدراك و�) �%ورة �;�%رة �دا، ���د0 

����+�دة ا��، وھذا �� د�� او�>ر��  إ� ا�ول �ن 28ا��0د0ل، و�+ل ذك ا

م *��ح" :����)�� �� ا��!�� دون 29"����ج إK��، �E) ����  ���>�رة إ� ا

  .���و� إ�(��!�، وھ�� ا���ل ���وح ���رئ ا���رس �Eل ا�Kو�ل
� وھذا �� �د�� - *  *�رة ��ر�;�� ����� - ل ��� ;%�Dص ا��ل ا��!  ا

X وا�زم ��;�%�� ا������� *  �ؤ��ت أ%���)؛ إذ ���ت �اذي ا���د �ن ا��ز
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ھذه ا;�%�� ا������� ��ن ا��) واE;�ق، *�م ��;س ا��س أ>��ءھم، و;�ر د�ل 
 �*�<  . �و-ف او�>ر��  �ن ا1زا  ا

ذه ا;�%�� ا������� �ذك، أن رھ�ن او�>ر��  ��ن رھ�ن و�ن �وا�ب ھ
��ل ��در�� اEو�، 0 رھ�ن ���� �����ط *�ط، ذك ا���د او�>ر��  �ن 
ا��ر�د *  �واز)؛ *����ت �ن ا�دل ا���  ا���م و���D�) ا��%����، ا�!م إ0 �� 

�K�� (إ�%�ء أ���ء @  ذ�ره *  �و(I ھ�� وھ��ك �ن ��ض ا�(���، و�+�

����  . 30ا

��� ا���د او�>ر��  �ذك �ن ��ك اE-وال ا%و*�� ا�  0 ����د إ� د�ل، 
�ذھب :"��ث أورد *  ����ره �ؤا�E 0  ��ر اطرطو>  �ن �ذھب ا%و*�� *��ل

....  �ا%و*�� �ط�� و�!�� و(��، *�� ا���م إ0 ���ب @ و��� ر�ول @ 
���ط�ن و�وا�) أن ����وھم �ن ا�(ور *  ا����د و�Hرھ�، و0 ��ل و���1  

  . �E"31د �ؤ�ن ��d وا�وم ا?;ر أن ��(ر ��!م، و0 ����!م ��� ��ط�!م

�  �ن ��س او�>ر��  ���م ��ط�) اذي ��وم ��وھ�ذا ���ن ا�ذھب ا
��� �ن دون ا�ذاھب ا��!�� اE;رى أ-ر��ت ��ل أھل ��� ا��ل وا%���؛ *�

��� أن ، 32ا�د��� �%درا �ن �%�در ا�>ر�I ا����  ��وھذا �� ��!ض د

 ،���%��� ����ت ��� �� �>�ھدة ا��وك ا�  �ن أ+ر *  ����ق ا�د�ن ا��ا
(و�ل �ن زاغ �ن �ذھب ��ك أ�) ��ن ر�ن ��� -��)، " :و�+�ل ذك �ن ا����ر -و

(�����ل أھل ا�د��� وھم أ�رف ����  ��ف 0 وھو ،33"وز�ن ) �ـوء  �����د إ

  .�ر�ول @ 
���، ذك أن ��أ�� ا%��� *!  ��دأ 0زم �ن أ%ل ا��ل اذي ��ول �) ا
ا%��� �>�ھدة ��� \���ب وا�راDن ا�  �را*ق أ���ل ا�%�وب أ-وا0 

��) *�د ��ن �ن ���ذة ��ك �ن ���� ��� ��ز��) ��� ����) و��و؛ 34وأ*��0

����م "ا�ظري ��� ���دأ ا%���، ��� �رث أ;�-) وأ�وا)، *�د ��ء *  ا����ر
� وروا��)*�� ا���ف أ�د ��� ا�دو�� ودرا��!� ... ���دو�� *�M!� ��م ر�ل %�

ك �ن أ�س إ��م دار ... إ0 �رف ذك *  ور�) وزھده�� ���ھذه ا�دو�� �دور 
�، و���ون، و��!م �>!ور ������� ا!�رة، وا�ن ا���م ا�%ري او�%  ا

  .35"وا��م وا�(ل
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و����� ا����0ح *  ا�راث �ن ;�ل ا�%����، *  ذك ا�وار ا���ء اذي 

 K<��36 ��ن ا>�_ و����ذه �>دا�� ط�ب ا%واب، *� ��ون ھ��ك �ر�ز ��� اذات

�ون �ذك ��ن ���I ��ن 0 �ن ا>�_ و0 �ن ����ذه، Eن ا;�%�� ا������� إ��� �
��م �� ID�-وا��ط� ا���  وا���ب ا;�� ، و*  او-ت ���)، ��ن ��>�I ا

  .ارو���، و����س ا��م ارو��� وا-I ا����ن
أ�� ��ز�� ا��ر�د ���1ق ا��� ، *!و �ن ��ب �دم ا����ك ا��ل �ن 

�طق �ن دون �ط�ق، أ�� ا����0ح ا��� ؛ ذك أن ا��ر�د ��طق *  ا�ظر، و0 �
ا��ل *���ر�� ����ل ���!� �ن ا��E إ� ا?;ر، و�ن ا���ل إ� ا?�ل، وھذا ھو 

��ن ا����0ح ا���  اذي ����ل ا����0ح ا�را+ .  
و��� ���ن �ذك ا������� ا����ر ��د�ده �وع ا��رئ أو ا�����  اذي 

��!م، و�+�ل ذك �� ذ�ره ا*�ر() ا���  أو ا�ؤف أو او�>ر��  أو �ن  ���
� �واز ا��م وا���� �(��ف اE-وال، ��ث -�لK��  *  و�>ر��و�Dل >�;�� " :ا

  ������ن *�!�ء او-ت  -ر��) @ –ا���) ا��(  أ�و ��م إ�راھ�م �ن -��م ا
و-(��)، ھل ��وز !م ا��م وا���� �(��ف اE-وال و��ر�ون ا�>!ور و�� �رى 

�أ�) و-I *  ��م :...�ل �ن �ذھب ��ك ر��) @ ���� أم 0؟ *��Kب ��� �%)�) ا
�  ا>!�ر ���ن *ر�ون �� ���ن و-و�) �وا�� ���رھ�ن اد�ن إ�راھ�م ا�د�  ا

*!ل ��زم ا��(  ا���د إذا و�د ا�>!ور أن 0 �;رج ��)؟ وذ�ر : ��!�، و�%)
و��� �) -دوة *  ... �� -ط ��1ر ا�>!ور�ن ا��زري أ�) ��Y در�� ا��0!�د و�� أ*

ھذا *Mن م ��ف ��� ا�>!ور �ن اروا���ن وا�و�ن *��س ) ا��>  وا��م ��� 
�*ظ�ھر -و) ��زم ا��(  ا���د إذا و�د ... >�ء ��!�� �ن �Hر �ظر *  ا�ر��

���!� ا�>!ور أن 0 �;رج ��)، �واء ��ن أھ� ��ظر *  طرق ا�ر��� و) -وة 

  .37... "أو 0

 ، �+�� ھو ذك ا��رئ اK��ھذا �� �دل ��� أن ا��رئ �����ر *  ھذه ا
  اذي ) �وع �ظر *  �ظ�ن ا���Eم، و�س أي -�رئ !ذه �+�أو ذك ا�����  ا
���، و*رق ��ن ا�>!ور ��ا�ز��D ��!م �� ا�>!ور و�� ارا�� *  �ذھب ا

  .38��موارا�� ��� ��ول أھل ا

و����� ا����0ح أ�(� *  ا����ر �ن ;�ل ذك ا�را�م ا��ز ، اذي �>�ل 
�E�) ا����ر؛ *�د أ;ذ �ن أ��د او�>ر��  �دد ���ر �ن ا����ء و�ن ���!م ���د 
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ا1رد�س ا�1��  %��ب ا����� ا�ظ��� ا�  �وت �ن ���Dس ��ب ا�1رب 
��  �K%��*!� ا�E!�ت ا�طو0ت وا�Eدس ا> ء ا�+�ر 0 ���� ��ب ا���) ا

*���ت ، 39وا�وا>  وا�وازل و�Hرھ�.. وا�;�%رات *  اE%ول وا�روع

�ؤ��ت ھذه ا����� ا�%در ا��Eس ���ب او�>ر��  ا����ر *��� ����ق ��وازل 
ا�1رب اE-%� وا�Eدس، *  ��ن ا���د *  *��وي ا�1ر��ن اEد�� واEو�ط، أو 

� و�����ن ��� �وازل ا�رز  أ�  ا���م �ن أ��د ا��روا� ، وادرة ا���و�� إ*ر���
*  �وازل ��زو�� ���� �ن أ�  ��ران ا��1�  -�(  ��دة ��زو�� Hر�  

��� ، 40ا�زاDر �Dط�ر*��Eر إذن ����ق ��وازل ھ  ��ك ا���Dل أو ا����دات ا

���ل، و���د ا�����ت،Eا Iب �و���� I����وا�  0 �و�د �ص �>ر��   ا
���>ر، أو ا��!�د *�!  ���ق ��ط�ق ���!�، و%ورھ� ���ددة و���ددة، و�;���� ��ن 

������راف اEدات وا���م 0;��ف ا�-Eدان أو ا��أي إ�!� ���Dل ا����ط!� ، 41ا

ا���!دون ا��K;رون �� �D�وا �ن ذك، وم ��دوا *�!� روا�� �ن أھل ا�ذھب 
���  .  د��ن، ذك ا�Eر ����ق �K-وال �;ر��، P���ُف أ����!� ��� ��ب ا��Dلا

و����ز ا����ر ��+رة �� ا��وى ���) �ن �وازل ���زة ا�و�و���؛ ��ث إ�) 
م ا��ر�_ وا��Eرو�وو���، *�د ��م ا����0ع، و����وم >��، *!و �ذك   * Iر��

وال ا����I ا����  ا�Eر اذي ���ل �وى ا����ر ا�+�ر �ن ا�>�رات إ� أ�
(���� ���+�  �  .��) �%درا و+��� ��ؤرخ ا����0

و�+�ل ذك �� ذ�ره او�>ر��  �ن ا�را�ط�ن اذ�ن �����ون �� و��>ون 

، أو �� ذ�ره �ن ��دة ا�����ب *  و-د ا>�I وا����ع اEو0د �%�ة ��42���د�ل

 �����د أ�  *�رس ��د ا�ز�ز ا��%  ��ك ، أو �� ذ�ره �ن ��43 ��� ا

  .و�Hرھ� �ن ا�E+�� 44إ*ر����

 ���!�م �ذ�ر او�>ر��  *  ا����ر ��ر�_ �دء ا����� *�)، وإ��� ذ�ر ا
(و��ن ا�راغ �ن ����ده �I �زا��� اE>�1ل و��1ر ا�Eوال �وم ا�Eد ا+��ن : "��و

�D���م وا�د و����و أن او�>ر��  م �طو %��� �ن ��د .45"وا�>ر�ن >وال 

� إ� آ;ر ����)، ����ا����ر ط�� �!���D *  ھذا ا��ر�_، �ل ظل ���!ده ��ز��دة وا
و�I ذك ���ت *�) ���(�ت �+�رة، و%رح ھو ���) �!ذه ا���-�ت *  *��وى 

  . 46ـھ911 أ(�*!� ���ض ا�Eواب، و�ص *  ��(!� ��� أ�) *�ل ذك ��م



  "ر��ن �ن &��س/  د 
  

 

   2016/ 19: دا��د                                                                                                         106

�;)��) و�����) و�و���) ا��1رق و�ظرا !ذا، وK� ب، ���رض أن����� ا
، *��ن ��ق ����را -����، ـھ914إ� و*��) ��م  ـھ�890وا  ر�I -رن �ن ��و ��م 

و����را ����� و����را ��ر�;��، �رزت ��) %�� ا����0ح *  ھذه ا�دو��؛ إذ إن 

�، �47!�� وا�وا�د اE%و��ا����� ��رز �I ا����د، *���د0ل او�>ر��  ���وا�د ا

0 ���ل �دو��) ����ز �������، *�E%ل أن ا�ط�وب �ن ا���ون ھو أن ���ق 
�>ر��) ا�Eداث، و�(I ا�وا�د �� ُ����َ�ل �ن او-�ID و*ق -�م أ;�-�� �����، 

��ط�ب �! Qطوات و�و�;� �� Q���48ث ��ون ��و.  

ا;�ف *  ا���Dل ا��!��،  و�+�ل ذك �� ذ�ره او�>ر��  �ن ��ب �+رة
و���وم أن ا�E+ر *  ا�Eور ا���و�� >ر�� أن ���I *  ا��0داء و��د : "*��ل

(��  !��... او-وع، وذك ��ر ��� �ذھب ��ك *  أن ا�!  �دل ��� *��د ا
��  ...وا���س ��� ا�E+ر أوK��*��ث و�دت ا��� ���1  أن ���ق ��ك ا

�!�  .49..."��و

رز ا����ر ا��ر�;  ��د درا�� ا�(���ن ا��Eرو�وو��� ا�  ���>ف و��
�ن ;�!� ا?��ت ا;��� ا�  ���ت ����م �و�  >�وب ا�1رب اEو�ط *  

و*!م ��ف �م ، 50ا�%ر او��ط، و��رز ��!� ا����ر ا���  *  *!م ا�;��ل اد�� 

E كن او�>ر��  م ���ل ����رات ا����ج ا��ر*  *  ���� ����� �ن از�ن، *ذ
ا���ة *  ����ھ� ا��%ود، إ��� ��ر *  �� �دث *  ط���ت ا�و� ، و��� او�) 
���) أّول ��ط��ت اوا-I ���� ���>ف ا���� ا����  اذي ���ر ��)، و���>ف *  

  .او-ت ���) �� �;��) ھذه ا��ط��ت
ا��ل ا���%ر �I �!��� اE>;�ص  �ن ��ث ھم أ>;�ص، *�د �;��ف  0

��ض طرو��ت  او�>ر��  أو �Hره، و�ن اذي �!��� ھو طر��� ا���ـ�ر 
وا���ھ�ـم ا�وظ�ـ� و����� �وظ��!�، *�و�>ر�� ، ھذا ا��م اذي أ�رز�� *  
 �������دو�� ا�را+�� ا�� I*د�>رو�) �ز�� ��د�� 0 �ن أ�ل ا��د، و�ن �ن أ�ل ا

��ل ا���م �ن ��ط� ا��%ب ا�ذھ� ، و��ط� ا����د، إ� آ*�ق *���� ��رر ا
 �����-�م ���!� ا��ر  -������ر وا���%د وا�وا��ن –وذك �طرح ���ھ�م 

  .ا����  ا�د�ث، و0 زات �ؤ�س ����ر�� إ� ا�%ر اراھن
�����ل �ن *�ر ���د �و��ء  �����ھ�ذا �طورت ا�دو�� ا�را+�� ا��!�� ا

،�1�  .إ� *�ر ا����ل وا����ت وا���%د *  ا���Eم ا>ر��� و*  اظواھر ا
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ر ��ره ����ؤ��  Pأط �����إ�) ا����ل �وھري ��دو�� ا�را+�� ا��!�� ا
روه �در����، *��ن �دل ا��ل  Pم ����وزوا وا-�!م و>روط)، وإ��� طو�و*�!�ؤ��، *

���وح وا�1�ق، و�دل ا�دو�� ا�را+�� ���ر���� ا����� و�دل ا�ر���� ��و��!� ا
��� ��و��!� �ذك ا���وح وا�1�ق �د0 �و�ودا و���ل ��) ���� و�وده، و0 ��ا
� ا����� ا�  �����ب ���د�ر ا�!  و����I ����) *  و��)، و*  ������ إ0 ا

ن ا��ل ا���م �ن  P���  ���ل ���!��، و�����رؤ�� �ر����) اوا-I، و���� ;�ق ا
  .���و� ���د�ر إ!  ���م *  ���رھ� ��� ���وى ا��ر�_

�3  :ا�&
��ت و��د�%  :ا��د d اذي �����) ��م ا

 I)أ�+ر �ن �%ور ��وا �*�م ��ن *  ����� اذھ�ب �!ذه اور-�ت إ
��ر���� ا�����، و-د -��� *  ھذا ا���ل ��� ا��ط��� ا���م �)، وا?ن و-د ��ت 

�( ����  .���� ھذا ا��ث، �و�ز *  ;����) أھم ا���VD ا
1-   !��[�!�م *  إ;راج ا!م ا �إن �وھر ا��ث ���وم ��� أ�) ���و

 ����ن داDرة ا��ل وا�رام، وا���ذ �) إ� ��Dر ا���Dل ا��ر�� وا����0
(�ط �راد @ *�!�، و�و��!!� ��� ���ق ،�������%��� ا���د،  وا0-�%�د�� وا

وذك Eن ا��) *  ��ط� ��ر�;�� ����� أ+�ت ��1را ����� ���را *  ���� وا-�)، ��� 
  .���  ا(رورة �و��I داDر�) �>�ل ��Dر ا���Dل ا�طرو��

2-  �� ��I إ(�*� -�د ا����0ح وا�1�0ق إ� ��ردة ا�ر���� ا�����، ا�(
��� أن ا(�ط ا���  وا;زان ا���  وا�Kط �����!ذه ا�دو�� ا�را+�� ا  ����ر ا

�ل ا��� : ا�Eر ����ق �+�+��ت��  .ا�K%�ل ا��� ، ا��ل ا��� ، وا
���%�ب ا�ر���� ا����� ا������، �را+� *�!�� ��1��� ��رئ �+�  ���د  -3

�ن ا��%ب وا����د، ����ق ا�K%�ل �ن *�ل و*��ل ھ�� ا��رئ وا���ب/   ���ا
 �����  .وا
���ب م ��رك  -4 �أ�� ا�ر���� ا����� ا��1���، *�����!� �راث *�!  ����

  .أ�� ���*� �Kو���� ���رئ، *!و -�د دور ��دد 0 ����وزه
�دل ا�ر���� ا����� ا���و�� وا�ر���� ا����� ا�1���، ھو �دل ����ق  -5

  .�  ����ب إرادة ا����ن���1رات *  �ظ�م ا��ر، 0 �دل أ�طوو
6-  ��!��إن ��ر�ب �د;ل ا����0ح وا�1�0ق *  ���ن -وا��ن ا�دو�� ا

��� ;%و%� وا�دو��ت ا��!�� ا������ ��و��، إ��� ھو و�) �ن و�وه ��ا
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ا����ل ا����� �I أ���ط ا�!وم ا���ددة، وو�وه ا��ط���ت ا������� ا�  ��و;�ھ� 
  .�ل *��)

  :�شا��وا
                                                           

  .      121-114 ، ص8 ج ط،.ت.��روت، دار %�در، د ��ن ا�رب،ور، ا�ن ��ظ -1
    .121-114 ، ص8ج ،ا�ر�I ا���ق -2
      .و�� ��دھ� 35 ، ص9 ، جم1966، ��روت، دار %�در، ��ج ا�روساز��دي �ر�(�،  -3

                                                                   .37، ص9 ا�ر�I ا���ق، ج -4
، م�1984و�س، ادار ا�و���� ��>ر،  ،����ر ا��ر�ر وا��و�ر�ن ��>ور اط�ھر،  -5

                                                                   .478 -477ص، 30ج
>ر�� ا�زاDر، ا �ظر�� ا��م *  ا��ر ا���%ر ��ن ا����� وا�ط����،ار��I،  ���ون -6

 ،Iوز��   .113صط، .، دم1980اوط��� ��>ر وا
ھو أ��د �ن ��  �ن ���د �ن ��د اوا�د �ن ��  او�>ر��  ا������  اE%ل  -7

،K<��، و�و*  م1431-ـھ834+م *��  ادار واو*�ة وا�د*ن، *��)  ���  ود ���  وا
���ء إ*ر���� وا�Eدس ا����ر ا��رب �ن *��وى �: م �ن �ؤ���) 1508 -ـھ���914 

وا�1رب، �دة ا�روق *  ��I �� *  ا�ذھب �ن ا��وع وا�روق ،ا��!V ا��Dق *  
��ر ر(�، : ُ��ظر �ر���) ��د . أ���م او+�Dق ���روت، �ؤ���  ���م ا�ؤ��ن،���

     .325ص، 1، جم1993- ھـ1414، 1ار���، ط
    . ازل ا��1�  وا�رز �+�ل ذك ا����د �دو�� او�>ر��  ��� �و - 8
، ���ب م1988 - ھـ1409، 1دار ا���ن، �ؤ��� ا��ب ا+��*��، طا��ن، أ�و داود،  -9

ا���م . 512 ص، 2 ، ج4291 ر-ما���م، ��ب �� �ذ�ر *  -رن ا���D، �د�ث 
ط، ���ب ا��ن وا���م، .ت.��روت، دار ا���ب ا�ر� ، د ا���درك،ا�����وري، 

  . 523 - 522 ص، 4ج
ط، .��روت، دار ا��ب ا�����، د ��ر�_ ا�>ر�I ا���� ،���د، ا;(ري �ك  -  10

  .266ص، م1985 -ھـ1405
��ت واE*راد *  ا>ر���،ز�دان ��د ا�ر�م،  -11�����روت،  ا��ن ا�!�� *  ا�Eم وا

  .36ص، م1996 - ھـ1417، 3 �ؤ��� ار���، ط
  .35ص، 11 ج، م1990، 1ط، ��روت، دار ا��ب ا����� ،ا���را����ر  ،ارازي *;ر اد�ن -12
درا��ت �ول ا��ر�_ ا����  وا�(�ري �����ن وا�1رب �����ت ��د ا���د،  -13

م ا��ر*�، ط��� ;�%�، ا���� ، ��  .9 ، ص2 ، جم2011ا�زاDر، 
  .9 ، ص2 ا�ر�I ا���ق، ج -14
��م،ازر��  ;�ر اد�ن،  -15Eن ��روت، ا�����  . 264 ص، 1، جم2002، 15 ط ،دار ا��م 
درا��ت �ول ا��ر�_ ا����  وا�(�ري �����ن وا�1رب �����ت ��د ا���د،  -16

  .10 ، ص2 �ر�I ���ق، ج ،ا���� 
  .10 ص، 2 ا�ر�I ا���ق، ج -17

  .10 ص، 2 ا�ر�I ا���ق، ج -18 
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�1رب �ن *��وي إ*ر���� وا�Eدس ا����ر ا��رب وا���I ااو�>ر��  أ��د،  -19 

، 1، جم1981-ھـ1404ط، .ار��ط، وزارة اEو-�ف وا>ؤون ا������، د وا�1رب،
  .7- 3ص

  .7، ص1جا�%در ا���ق،  -20 
  .11ص، 1ا�%در ا���ق، ج -21 

22- Umberto Eco. Les Limites de L'Interprétation, traduction by Bouzaher, 
édition Grasset & Fasquelle, 1992, imprimé en France par Brodard et 
tampon, P 23. 

23- Some Passages from Hirsch on Validity in Interpretation look on: http:// 
faculty.goucher.edu/eng215/some_passages_from_hirsch_on_validity_in_interp.
htm. 

�� ، اذي ����ق أن ��I ا�و�) إ�)، و اذي �ن ا���ء ا�ظري و ا�«: ا��وذج ھو - 24
 ، ا��ل اد��  و��د�د ا��ل،��د ار��ن ط): ��ظر» ;�) ����  آ�� �ظ�م ���ن

��د ا�  و�د، : و��ظر. 78 ص، م2000، 3 ادار ا��(�ء، ا�ر�ز ا+��*  ا�ر� ، ط
،��، م1991، 1>ر�� ا>!�ب، ط �����، ا�زاDر، ادرا��ت ا�������� *  ا��-�ت ادو

  .25 ص
  .وذك �  ��رد ���ق ا�د�ث و�ز�د *  �%دا-�� ا��وذج - 25

ا����ر ا��رب وا���I ا�1رب �ن *��وي إ*ر���� وا�Eدس وا�1رب، او�>ر�� ،  -26 
  .184 ص، 12 ج

  .185 ص، 12 جا�%در ا���ق،  -27 
��!د ا��وث : �ن ��د @ �ن ���د، �����ق، أ��د  ا�وا�د،ا��ري ���د �ن ���د،  -28 

  .229 ص، 1ط، ج.ت.ا�����، د
��ق، إ���ن ���س،  ��� اط�ب �ن H%ن ا�Eدس ارط�ب،ا��ري أ��د �ن ���د،  -29 

  .284 ص، 5 ، جم1988 - ـھ1408ط، .��روت، دار %�در، د
 دس وا�1رب،ا����ر ا��رب وا���I ا�1رب �ن *��وي إ*ر���� وا�Eاو�>ر�� ،  -30 

  .257ص، 12 ج
  .163 ص، 11 جا�%در ا���ق،  -31 
ار��ض،  ،-أد�) ا�����- أ%ول *�) ا���م ��ك��د ار��ن �ن ��د @ ا>��ن،  -32 

  .1008 ص، 2 ، جم2003 -ـھ1424، 1 ����� ���د �ن ��ود ا������، ط
 *ر���� وا�Eدس وا�1رب،ا����ر ا��رب وا���I ا�1رب �ن *��وي إاو�>ر�� ،  -33 

  .26 ص، 12 ج�%در ���ق، 
، 2009، 4 طادار ا��(�ء، ا�ر�ز ا+��*  ا�ر� ،  �ؤال اE;�ق،��د ار��ن ط)،  -34 

  .214 ص
 ا����ر ا��رب وا���I ا�1رب �ن *��وي إ*ر���� وا�Eدس وا�1رب،او�>ر�� ،  -35 

  .23 ص، 12 ج�%در ���ق، 
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م �ن ا����� ا��ر�� *� ��ظر إ� ا�ر�ز ��� ا -36 ���ذات أي ��ل اذات �ر�زا 

 ���اE>��ء إ0 ���ظ�ره ا;�ص و 0 ���ر إ0 *  ذا�) وھ  -ر��� �ن ���� ا�0طواء 
ط، .��روت، دار ا���ب ا����� ، د ا���م ا���� ،%���� ���ل، : اذات، ��ظر

  .589 ص، 1 م، ج1982
 ر ا��رب وا���I ا�1رب �ن *��وي إ*ر���� وا�Eدس وا�1رب،ا����او�>ر�� ،  -37 

  .5 ، ص12 ج
ا�>!ور �� �+ر -�D�)، أ�� ارا�� *!و �� -وي د��)، وھذا ھو اEر��؛ 0 ا��س،  -38 

� ا���ن *  ��ر�ف �%ط���ت ا��!�ء ا����وي ���د إ�راھ�م، : ��ظر��ا
  .114 -111ص، م2005 -ـھ1426، 1 ا��ھرة، دار ا��م، ط واE%و��ن،

 ا����ر ا��رب وا���I ا�1رب �ن *��وي إ*ر���� وا�Eدس وا�1رب،او�>ر�� ،  - 39
    .و -ـ ھ :ص

  .ا�%در ا���ق، ص و - 40
  .1/26، م1985 - ھـ1405، 2ط، د�>ق، دار ا��ر ا��) ا����  وأد�)،از���  وھ��،  - 41

ا���I ا�1رب �ن *��وي إ*ر���� وا�Eدس وا�1رب، ا����ر ا��رب واو�>ر�� ،  -42 
  .361 ، ص12 ج، �%در ���ق

  .48 ص، 12 جا�%در ا���ق،  -43 
  .10 ص، 10 جا�%در ا���ق،  -44 

  .ح -ا�%در ا���ق، ص ز - 45
ص  ا����ر ا��رب وا���I ا�1رب �ن *��وي إ*ر���� وا�Eدس وا�1رب،او�>ر�� ،  - 46

  .ح-ز
� ا>ك *  ا�دث ��د او�>ر�س، أ�ظ - 47K�� �+� قر���  .11ص، 1، جا�%در ا
ادار ا��(�ء،  روح ا�دا+� ا�د;ل إ� ���Kس ا�دا+� ا������،��د ار��ن ط)،  - 48

  .115 ص، م2006، 1 ا�ر�ز ا+��*  ا�ر� ، ط
 دس وا�1رب،ا����ر ا��رب وا���I ا�1رب �ن *��وي إ*ر���� وا�Eاو�>ر�� ،  -49 

  .203ص، 2، ج�%در ���ق
ھو �%ط�� وا*د �ن ��م ا�E+رو�وو���، و-د ��ت ��ور�) �رد *�ل : ا�;��ل اد��  - 50

  ���� ا�طرف ا��دي أو ا��ر��  *  درا�� ا��ر�_ و���  ���� ا���Eم ا����� ا
ھو  أ�نأر�ون ���د، : ���!� >�ب >�ب آ;ر، و�ذھب �� (د �ذھب آ;ر، أ�ظر

� ، ��روت، دار ا��- ، طا��ر ا����  ا���%ر، ص م2006، 3 ، �ر، ھ�>م %�
12- 13.  


