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كسخلةل امل

ــْدٖكّاملكككككككككك ــل كالَٔـ ــدٍاكالػـ ــٕكيٌكدقةلـ ــ٘كللـ ــ٘ك اقنـ ــا٘كالْٔىاىٔـ ــخنلسكالاةلسـ ــدكاسـ ــهكككلقـ ــالمٕاكثـ ــلمكاإلسـ ــٔرٕاكّال ـ سـ

ــا كعكككككككد ــٕكدقلٓجــ ــ اكّديخَــ ــلٌكالخاســ ــد ٔ كعكالقــ ــُكالخــ ــٕكّجــ ــاخُكاةلــ ــديكيةلســ ــلٖكدجــ ــٔأاكّالــ ــلكالْســ ــْرسكعكالعلــ طــ

القـــــلٌكاللابـــــ كا ـــــلكاملـــــٔالدٓفلكليكيٌكٍيـــــاعكملذةلـــــ٘كيةلســـــأ٘ك)مَنةلـــــ٘(ك نـــــ كبـــــفكالاةلســـــاخف:كالقد ـــــ٘كككك

٘كّالْســــطٕاكييكٍّـــــٕك)ك (اكّالـــــ،كتخـــــداكدقلٓجــــا اكمـــــًكالقـــــلٌككByzantine Philosophyكالاةلســــا٘كالجٔةىطٔـــــ

الثالـــلكللـــٕكاشــــامدكا ـــلكاملـــٔالدٓفاكّ لــــاكيثيـــااكايذـــخاللكاللّمــــاىٕكلـــجالدكالْٔىـــاٌلكيَــــٕكيةلســـا٘كرّماىٔــــ٘كككككككككك

ــ٘كككككككك ــاىٕكّالعقةلٔـ ــلكاللّمـ ــ كبـــفكالاكـ ــدا اك ٔـ ــا كيلٓـ ــلا كدْئقٔـ ــَاكيكـ ــاكفعةلـ ــإكمـ ــلامكالاةلسـ ــًكاملـ ــاكمـ ــ٘اكاـ ــ٘كْٓىاىٔـ بةلػـ

ــ٘كع ــ٘اك ا ــــ ــٔ كككككاإلغلٓقٔــــ ــلًٓ:كااةلةلــــ ــ٘كعكالعلــــ ــا٘كالْٔىاىٔــــ ــياالوكالاةلســــ ــٕكبــــ ــلكالجٔةىطــــ ــيثلكالاكــــ ــاكدــــ كلــــ

كّااةلةلٔيس،كاةلٕكذدكسْاالكك

دكنـــًكلشـــكالٔ٘كالدراســـ٘كعكااّلـــ٘كاإلجابـــ٘كاـــًكالســـاالكالخـــالٕ:كمـــاكاأل ـــْلكالْٔىاىٔـــ٘كككككككككككلشـــكالٔ٘كالدراســـ٘:ككك-

ــ٘اكّيٍــــككككك ــا٘كالجٔةىطٔــ ــ٘كالاةلســ ــٕكمأٍــ ــل كاةلــ ــد كالخعــ ــ٘لكبَــ ــا٘كالجٔةىطٔــ ــَلككلةلاةلســ ــ٘اكّيشــ ــاكالاكلٓــ هكمالاَــ

ياالمَــــااكمــــ كبٔــــاٌكىــــْاذٕكديثلٍــــاكبينــــا دكةثةلــــ٘كمــــًكالاةلســــا٘كالْٔىاىٔــــ٘اكااةلةلٔئــــ٘كّااةلةلٔيســــخٔ٘كاةلــــٕكذــــدكك

كسْاااكّدْجُٔكاليقدكاملالقهكاالكك

كيماكاًكدساؤيسكالدراس٘اكئنكًكل اااكئناكٓةلٕ:

ــْدك لــــــطةلسك)كك-2 ــاكاملقلــــ ــ٘مــــ ــا٘كالجٔةىطٔــــ ــديسلكّالاةلســــ ــَاككك(لكّمــــــ،كبــــ ــاكملاذةلــــ للــــــٕكمــــــ،كاســــــخنلسلكّمــــ

كّمْضْاادَاكاللقٔس٘لكك

كٍاكٓعدكالاكلكالجٔةىطٕكيكلا كيٍْدٔا ك اللا لك-0

ك(لكالاةلسا٘كالالدٔئ٘كالػلبٔ٘(اكّ)الاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘ماكالاارمكبفكلاكمً:ك)ك-3

كاكّييكارِاكعكمالاادَهكلكسقلاطلٔفكدياّلكماكلّكبٔةىط٘كشللٔ٘كك-4

كلكيرسطْاكلكالجٔةىطٕكباةلسا٘كللٕكيٖكذدكاٍخهكالك-5

جــــْردكك(اك)مٔلاقٔــــاكبســــةلةلْ ك(اكّ)جــــْردكبٔاد ــــن  كمــــاكال ــــلّيكّالخعةلٔقــــاسكالــــ،ك ــــدمَاكلــــاكمــــً:ك)ككككككك-6

ك(كاةلٕكيةلسا٘كيرسطْكلمآكاكمًكليسْ (اكّ)جْردكسكْريرٓد(اكّ)بةلٔثٌْ

ك(كبالاكلكاأل ال ٕكاللّا ٕكلمسجةلٔقْ كمًك ٔةلٔقٔ٘لٔفكديثلك)ك-7

ــخلدو:ك- ــيَخكاملسـ ــيَخكككككككاملـ ــا:كاملـ ــ٘اكمثـ ــلكاملالقنـ ــاٍخكالجرـ ــخلداوكميـ ــ٘كباسـ ــلِكالدراسـ ــاؤيسكٍـ ــًكدسـ ــ٘كاـ ــإلكاإلجابـ تـ

كككالخاركٕاكّالخرةلٔةلٕاكّاليقدٖاكّاملقارٌل

كلالجٔةىطٔ٘اكالالدٔئ٘اكااةلةلٔ اكااةلةلٔيس،اكسقلاطاكيرسطْاكاللّا ٔ٘الكةلناسكاملاخاذٔ٘ك:ك

The Greek Origins of Byzantine Philosophy 
(Comparative critical analysis study - representative models) 
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Abstract 

Greek philosophy continued to exist until it was imitated by the Jewish and 
Christian West, and the Islamic East, then it developed in the Middle Ages, whose 
philosophy begins to be precise in the ninth century and ends roughly in the fourteenth 
century AD. However, there is a (forgotten) philosophical stage that combines the two 
philosophies: the ancient and the medieval, namely (Byzantine Philosophy), which 
extends, approximately, from the third to the fifteenth century AD, during the Roman 
occupation of Greece. It is a Roman philosophy in the Greek language, and it has a 
philosophical flavor that makes it a unique syncretic thought, all between Roman thought 
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 ىاٍدكلبلأٍهكاندكانددلك                           منا دكةثةل٘(ك-)دراس٘كحتةلٔةلٔ٘كىقدٓ٘كمقارى٘ك األ ْلكالْٔىاىٔ٘كلةلاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘
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and the Greek mentality, especially in light of the influence of Byzantine thought by the 
flags of Greek philosophy in the two eras: Hellenic and Hellenistic alike. 
- The problem of the study:   
    The problem of the study lies in the attempt to answer the following question: What 
are the Greek origins of Byzantine philosophy? So that we can get acquainted with the 
nature of Byzantine philosophy, its most important intellectual features, and its most 
famous figures, with an explanation of the aspects of its influence by representative 
examples of Greek philosophy, Hellenic and Hellenistic alike, and direct appropriate 
criticism of it. 
- As for the study's questions, they can be summarized as follows: 
1- What is meant by the term (Byzantine philosophy)? And when did it start? And how 
long did it last? What are its main stages and topics? 
2- Is Byzantine thought considered pure theological thinking? 
3- What is the difference between: (Byzantine philosophy) and (Latin Western 
philosophy)? 
4- How did the thinkers of Byzantium deal with the personality of Socrates, and his ideas, 
in their writings? 
5- To what degree were Byzantium thinkers interested in Aristotle's philosophy? 
6- What explanations and comments made by: (George Pachymere), (Michael Psellos), 
(George Plethon), (George Scholarios), and (Michael of Ephesus) on Aristotle's 
philosophy? 
7- How was (Simplicius of Cilicia) influenced by Stoic moral thought? 
- Approach used: The questions of this study were answered using appropriate research 
methods, such as: the historical, analytical, critical, and comparative method. 
Keywords : Byzantine-Hellenic- Hellenistic- Latin- Socrates- Aristotle- Stoic. 

ُدعل كالارتٗكالـ،كتثـاكشـٔلْ ٘اكبـاكاضـنراللاكالاةلسـا٘كالْٔىاىٔـ٘اكّالـ،كتخـدكمـًككككككككككككك

كككككككككككككككيّاقــاكالقــلٌكاللابــ ك جــاكاملــٔالدكللــٕكيّا ــلكالقــلٌكاشــامدكبعــدكاملــٔالداكباســهكالعلــلكااةلةلٔيســ،كككككك

Hellenistic Age ــ كككك ــكيدركاأللـــــــــ ــاٗكاإلســـــــــ ــإلكّيـــــــــ ــ٘كالـــــــــــ،كياقجـــــــــ ــٕكاحلقجـــــــــ ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككٍّـــــــــ

ملو303اـــاوك

(2)

اكّالـــ،كيمســـإلكئَـــاكالثقايـــ٘كاإلغلٓقٔـــ٘كمةلكـــا كم ـــرتلا كبـــفك ٔـــ كبةلـــداٌكالجرـــلككك

املخْسأ;كيكاىإلكااةلةلٔيسخٔ٘كثقاي٘كمللج٘كمًكايا لكْٓىاىٔ٘اكّشل ٔ٘اكمحاكئَاكاإلغلٓ كللٕك

ٌْكذضارٗكالْٔىاٌكبلّذاىٔ٘كال لمكّىظنُكّاةلنُال لمكالاةلسا٘اكّلّقسكئَاكال ل ٔ

(0)

كلك

ّمًكثهاكيقدكااخادكاملار ٌْكدقسٔهكدارٓخكالاةلسا٘كالْٔىاىٔ٘كللٕكاللًٓكلج ًٓ

(3)

ك:

ــ٘:كك-2 ّالــ،كتخــدكداركٔــا كمــًكلَــْركالاةلســا٘كالْٔىاىٔــ٘كاةلــٕكالســاذاكاألٓــْىٕاككككككككاحلقجــ٘كااةلةلٔئ

ٌكالسـاد ك جــاكاملـٔالداكّذــ،كّيـاٗكيرســطْكعككككّ ا ـ٘كعكمدٓيـ٘كمةلطٔــ٘كاةلـٕكٓــدك ـالٔدكعكالقــلكككك

كملواكيٖكبعدكّياٗكدةلنٔلِكاإلسكيدركاألل كبعاوكّاذدكدقلٓجا ل300آسٔاكاللػلٖكااوك

ال،كدجديكميلكّياٗكيرسطْاكّلَـلسكئَـاكمـدار كيةلسـأ٘كجدٓـدٗاكلـاٌككككككككاحلقج٘كااةلةلٔيسخٔ٘:ك-0

احملدثــ٘اكّاســخنلسكذــ،كديٍــ كالعــا كككيشــَلٍا:كاللّا ٔــ٘اكّاألبٔقْرٓــ٘اكّال ــكاعاكّاأليال ْىٔــ٘ككك

كاللّماىٕكيىخ اركاملسٔرٔ٘ل

يةلقــدكاســخنلسكالاةلســا٘كالْٔىاىٔــ٘ك اقنــ٘كللــٕكيٌكدقةلــدٍاكالػــل كالَٔــْدٖكّاملســٔرٕاكّال ــلمككككككككككككك

اإلسالمٕاكثهكدطْرسكعكالعللكالْسٔأاكّاللٖكدجديكيةلساخُكاةلٕكّجُكالخد ٔ كعكالقـلٌكالخاسـ اككك

اللاب كا لكاملٔالدٓفّديخَٕكدقلٓجا كعكالقلٌك

(4)

كل



ك0202ككلسي٘كك  (ككاألّلالثالثٌْكككك)العددكاحلادٖككاجملةلدكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالرتبٔ٘كـكجامع٘كاإلسكيدرٓ٘ككككةل٘كلةلٔ٘كجم

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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ليكيٌكٍيــاعكملذةلــ٘كيةلســأ٘ك)ُمَنةلــ٘(ك نــ كبــفكالاةلســاخف:كالقد ــ٘كّالْســطٕاكييكٍّـــٕكككككككككككككك

٘كك) (اكّالــ،كتخـــداكدقلٓجــا اكمــًكالقـــلٌكالثالــلكللـــٕكككككByzantine Philosophyكالاةلســا٘كالجٔةىطٔــ

ٌاشامدكا لكاملٔالدٓفاكّ لاكيثيااكايذخاللكاللّماىٕكلجالدكالْٔىا

(5)

يَٕكيةلسا٘كرّماىٔ٘كبةلػـ٘ككك

ْٓىاىٔ٘اكااكمًكامللامكالاةلسإكماكفعةلَاكيكلا كدْئقٔا كيلٓدا اك ٔ كبفكالاكلكاللّماىٕكّالعقةلٔـ٘كك

اإلغلٓقٔ٘اك ا ٘كعكلاكديثلكالاكـلكالجٔةىطـٕكبـياالوكالاةلسـا٘كالْٔىاىٔـ٘كعكالعلـلًٓ:كااةلةلـٔ كككككككك

كّااةلةلٔيس،كاةلٕكذدكسْاالك

اكالجرـلكعكاأل ـْلكالْٔىاىٔـ٘كلةلاةلسـا٘كالجٔةىطٔـ٘اككككككّمًكثهاكيـنٌكككككك

ّالك فكاًكاملالمسكالاكلٓ٘كالِكالارتٗكالخاركٔ٘كاملَن٘اك ا ٘كّيٌكٍياعكالكـث كمـًكالدراسـاسكككك

الاةلســـأ٘كالـــ،كااخيـــإلكبالجرـــلكعكمـــدٖكدـــيثلكيالســـا٘كالعلـــلكالْســـٔأاكّالاالســـا٘كاحملـــدثفككك

ْٔىاىٔ٘اكّ ةلٔاكميَـاكمـًكاٍـخهكبالجرـلكعكمـدٖكدـيثلكالاةلسـا٘كالجٔةىطٔـ٘كككككككككّاملعا لًٓكبالاةلسا٘كال

كبالاكلكاإلغلٓقٕلكك

 
ــ٘(كككككككككككككك ــ٘اكّاملرت ـ ــ٘اكّاألجيجٔـ ــ٘ك)العلبٔـ ــادٗكالعةلنٔـ ــدرٗكاملـ ــ٘كعكىـ ــعْباسكالدراسـ ــسك ـ دخضـ

ايذــخاللكاشا ــ٘كبــياالوكالاةلســا٘كالجٔةىطٔــ٘اكيضــال كاــًكا خضــااكالجرــلكعكدــارٓخكالْٔىــاٌكميــلكككك

اللّمــاىٕكّ ــْي كلةلاــخسكالعثنــاىٕكمــًكىاذٔــ٘اكّااّلــ٘كدقــدٓهكدراســ٘كحتةلٔةلٔــ٘كىقدٓــ٘كّائــ٘كعكك

كضْاكاملادٗكالعةلنٔ٘كامُلخاذ٘كمًكىاذٔ٘كي لٖلك

دكنــًكلشــكالٔ٘كالدراســ٘كعكااّلــ٘كاإلجابــ٘كاــًكالســاالكالخــالٕ:كمــاكاأل ــْلكالْٔىاىٔــ٘ككككككككككككك

بَـد كالخعـل كاةلـٕكمأٍــ٘كالاةلسـا٘كالجٔةىطٔـ٘اكّيٍـهكمالاَـاكالاكلٓــ٘اككككككككلةلاةلسـا٘كالجٔةىطٔـ٘لككك

ّيشـــَلكياالمَـــااكمـــ كبٔـــاٌكىـــْاذٕكديثلٍـــاكبينـــا دكةثةلـــ٘كمـــًكالاةلســـا٘كالْٔىاىٔـــ٘اكااةلةلٔئـــ٘كككككككككككك

كّااةلةلٔيسخٔ٘كاةلٕكذدكسْاااكّدْجُٔكاليقدكاملالقهكاالكك

كيماكاًكدساؤيسكالدراس٘اكئنكًكل اااكئناكٓةلٕ:

٘كلـــْدك لــطةلسك)كمــاكاملقكك-2 (لكّمـــ،كبــديسلكّللـــٕكمــ،كاســـخنلسلكّمـــاكككالاةلســـا٘كالجٔةىطٔــ

كملاذةلَاكّمْضْاادَاكاللقٔس٘لكك

كٍاكٓعدكالاكلكالجٔةىطٕكيكلا كيٍْدٔا ك اللا لك-0

ك(لكالاةلسا٘كالالدٔئ٘كالػلبٔ٘(اكّ)الاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘ماكالاارمكبفكلاكمً:ك)ك-3

كّييكارِاكعكمالاادَهكلككاسقلاطلٔفكدياّلكيالسا٘كبٔةىط٘كشللٔ٘كك-4

كلكيرسطْللٕكيٖكذدكاٍخهكالاكلكالجٔةىطٕكباةلسا٘كك-5

(اكمٔلاقٔاكبسـةلةلْ ك(اكّ)جْردكبٔاد ن  ماكال لّيكّالخعةلٔقاسكال،ك دمَاكلاكمً:ك)ك-6

ك(كاةلٕكيةلسا٘كيرسطْكلمآكاكمًكليسْ (اكّ)جْردكسكْريرٓد(اكّ)جْردكبةلٔثٌْ)

كبالاكلكاأل ال ٕكاللّا ٕكل(كمسجةلٔقْ كمًك ٔةلٔقٔ٘لٔفكديثلك)ك-7

ك

;كّ لـاككامليَخكالخاركٕاسخلدمإلكعكلادادكٍلِكالدراس٘كبعضكمياٍخكالجرلكامللخةلا٘:كككككككك

لخخج كبدآاسكالاكلكالْٔىاىٕاكّحتدٓدا كمًكالعللكااةلةلٔيس،اكّ ْي كللٕكالاخسكالعثناىٕكعكالقـلٌكك

ــايذخاللككك ٕكاللّمــاىٕلككالســاد كا ــلكاملــٔالدٖاكمــلّرا كب ــيَخكالخرةلٔةلــ ــاكاأليكــاركّا رااككّامل ;كلخرةلٔ

٘كالاةلســأ٘كامللخةلاــ٘كعك)ك ّاملــيَحفكاليقــدٖكك(كّمعليــ٘كي ــْااكاإلغلٓقٔــ٘اكككالاةلســا٘كالجٔةىطٔــ

;كّ لــاكلةلْ ــْ كاةلــٕكيّجــُكالخ ــابُكّاي ــخال كبــفكالاكــلكالْٔىــاىٕكاأل ــٔاكّالاةلســا٘كككككككّاملقــارٌ

كالجٔةىطٔ٘اكّ لاكعكرؤٓ٘كىقدٓ٘لكك

ك

ك



 ىاٍدكلبلأٍهكاندكانددلك                           منا دكةثةل٘(ك-)دراس٘كحتةلٔةلٔ٘كىقدٓ٘كمقارى٘ك األ ْلكالْٔىاىٔ٘كلةلاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ككاكدارٓخكالاكلكالاةلسإكمًكبعضكال للٔاساكيّكامللاذاكالاةلسـأ٘اكالـ،كُلةلنـإلاككككككككككك

يّكُاٍنةلإلاكيّكُاسئكيَنَااكّر اكيكدْجدكملذةل٘كيةلسأ٘كدكادكدكٌْكُاٍنةلـإلاكيّكُلةلنـإلكاثـا اكيلثـلككككك

الجرلكالاةلسإكٓيخجُكللَٔااكلخللـ كميالـااكبدآـ٘كمـًككككك(اكّال،كبديكالاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘مًك)

اليلفكالثاىٕكمًكالقلٌكالع لًٓاكّبالخردٓـدكبعـدكاحلـل كالعاملٔـ٘كالثاىٔـ٘اكذٔـلكبـديسكالدراسـاسككككككككك

الاةلسأ٘كدخيجُكللَٔاكلرقاكيلاد ٕكمَهكمسخقاكٓسخر كالجرل

(6)

كلكككك

طٔـ٘اكاليظـلكللَٔـاكلخابعـ٘كككككيةلقدكلاٌكمًكضنًكالخردٓاسكال،كّاجَإلكالاةلسـا٘كالجٔةىككككككككك

لةلدراســاسكالالٍْدٔــ٘كاملســٔرٔ٘كعكالعلــْركالْســطٕاكّيىــُكفــ كدراســخَاكمــًك جــاكاملخلللــفكعكك

دطْركامللٍ كاألرثْ لسٕاكليكيٌكالسج كاللقٔدكاللٖكجعاكالجاذثفكٓيظـلٌّكللَٔـاكلخللـ كككك

حلقجـــ٘كاةلـــٕكيةلســإاكّلـــٔدكيٍْدٔـــا كيقـــأاكٍـــْكال ـــلّيكالاةلســأ٘كالـــ،ك ـــدمَاكيالســـا٘كٍـــلِكاكك

الاةلسا٘كاإلغلٓقٔ٘كالقد ٘لكّمًكثهاكينٌكٍلِكاحلقج٘اكيكلٓا اكيكددًٓكلـث ا كعكّا ـ كاألمـلكللـٕككككك

الآلٍْسكاملسـٔرٕاكبقـدركمـاكدـدًٓكللـٕكالاةلسـا٘كالْٔىاىٔـ٘اك ا ـ٘كعكلـاكمـاك دمخـُكمـًكميا  ـاسكككككككككككككك

ٔ كالقـدٓهكّلكـًكككّذحخكيةلسأ٘كي ٔةل٘اكّلٔسإلكُمكلرٗاكيّكُمةلاقـ٘اكدَـد كللـٕكلذٔـااكالاكـلكااةلةلـكككككك

بلّيكمسٔرٔ٘اك ا ٘كماكدعةل كميَاكبالاكلكاألرسطٕاكيضـال كانـاكتٔـةسكبـُكلخابـاسكٍـلِكالاـرتٗكككككككك

ــامليط اكككككككككك ــ كب مــًكامليَحٔــ٘كالد ٔقــ٘اكّدطجٔــ ك ْااــدكالجرــلكالاةلســإكاأل ــٔااك ا ــ٘كئنــاكٓخعةل

اــًكيٖكّالقــدرٗكاةلــٕكا ــدللكّبالخــالٕكيَــٕكلنلذةلــ٘كيةلســأ٘كيكدقــاكعكاألٍنٔــ٘اكيّكالعنــ اككككككككك

ملذةل٘كي لٖكعكدارٓخكالجرلكالاةلسإ

(7)

كل

بديكايٍخناوك علي٘كٍْٓ٘كالاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘اكّمْضْاَاكاللقٔداكّمالمـسككّمًكٍيااككككككك

يكلٍـــااكّي ـــْااكالاةلســـأ٘اك ا ـــ٘كعكلـــاكا ـــخال كالجـــاذثفكمعـــا كذـــْلكمـــ،كبـــديسكالاةلســـا٘ككككك

الْٔىاىٔـ٘كعكالعلـلكالْسـٔأاكّالسـاال:كككككالجٔةىطٔ٘كاةلٕكّجُكالخد ٔ لكيَٕكيةلسا٘كالعا كاليا  كب

ٍاكبديسكميلكبداكاملسٔرٔ٘كعك)اللكا باا(اكعكالاـرتٗكمـاكبـفكالقـلٌكاألّلكّالخاسـ كاملـٔالدٓفلكيوككككككك

بعدك لالكّللٕكم،كاسخنلسل

(8)

كل

و(اك732ادا كمعظهكالجاذثفكيٌكدارٓخكالاةلسـا٘كالجٔةىطٔـ٘كبـديكاةلـٕكّجـُكالخردٓـدكمـًك)كككككككككككككك

و(;كيَـلِكامللذةلـ٘كتخـااكبالكخابـاسكالاةلسـأ٘كككككك2453خسكالعثنـاىٕكلةلقسـطيطٔئ٘كاـاوك)كككّامخدكذ،كالاـك

العنٔق٘اكّال ـلّيكّالخاسـ اسكاملَنـ٘كلكـث كمـًكمْرّثـاسكالاةلسـا٘كالْٔىاىٔـ٘لكيمـاكالاـرتٗكمـاكبـفككككككككككككك

الاةلســـا٘كو(كيٖكبدآـــ٘كمـــًكالقـــلٌكاللابـــ كّ ـــْي كلةلقـــلٌكالثـــامًكاملـــٔالدٓفاكيُخســـنٕك)كك732-و332)

(امُلجكلٗكٔ٘الجٔةىط

(9)

ّال،كُدسخجعداكاادٗاكمًكِ جاكلث كمًكاملار ف;كلكْىَاكمًكّجَ٘كىظلٍهكيكك

دعــ كاــًكالْجــُكاحلقٔقــٕكلةلاةلســا٘كالجٔةىطٔــ٘اكّيكدةٓــدكاــًكلْىَــاكدكــلارا كلةلاةلســا٘كالْٔىاىٔــ٘ككككك

ّمـًككالقد ٘اكيّكُىسل٘كمةلاق٘كميَاكللٕكذدكمااكيضال كاًكاردجا َاكبالالٍْسكيلثلكمًكالاةلسا٘اك

ــلكالاةلســـا٘ككككككك ــئاَاكلعنـــاكيةلســـإكانٔـــ لكلـــللاكمـــًكاأليضـــاكذلـ ثـــهكيَـــٕكغـــ كماٍةلـــ٘كلخلـ

ٖككككككككك الـلٖكٓعـدكىقطـ٘ككككك-الجٔةىطٔ٘كعكاألانـالكالاةلسـأ٘كالـ،كُ ـدمإلكبدآـ٘كمـًكالقـلٌكالخاسـ كاملـٔالد

ّ ْي كلةلقلٌكاشـامدكا ـل;كيالكخابـاسكالاةلسـأ٘كعكٍـلِكالاـرتٗكككككككك-ايىطالمكلةلاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘

قأكحنْكيَهكّداس كدعالٔهكاملسٔرٔ٘اكيّكدقـدٓهكال ـلّيكلةلاةلسـا٘كالْٔىاىٔـ٘كالقد ـ٘;كككككك كدخحُكي

بــاكاتــلسكشــكال كيةلســأا كمســخقال كىســجٔا اكمــ كاأل ــلكعكاياخجــاركيٌكالاةلســا٘كالجٔةىطٔــ٘ك ــدكبةلػــإلككك

يّجَاكبدآ٘كمًكالقلٌكاحلادٖكا لكاملٔالدٖ

(22)

كلك

للٕكثالثكملاذاكرقٔس٘اكٍّّٕمًكثهاك كًكدقسٔهكدارٓخكالاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘ك

(22)

ك:

ك/كالجٔةىطٔ٘كاملجكلٗك)يّكماك جاكالاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘(كمًكالقلٌكاللاب كللٕكالساد كاملٔالدٓفلككيّي

/كملذةلــ٘كالكخابــاسكالاةلســأ٘كال ــعجٔ٘اكامُلقخجســ٘كاــًكالاةلســا٘كاإلغلٓقٔــ٘ك) ا ــ٘كمدرســ٘كككككثاىٔــا 

كالثامًكاملٔالدٓفلاإلسكيدرٓ٘اكّالاكلكاألرسطٕ(كمًكالقلٌكالساد كللٕك

/كملذةل٘كالكخاباسكالاةلسأ٘كالعنٔق٘كعكالاكلكالجٔةىطٕكبدآ٘كمًكالقلٌكالخاس اكّ ْي كللـٕككثالثا

كالقلٌكاشامدكا لكاملٔالدٓفل

ّجــدٓلكبالــلللاكلٌكٍيــاعكمســ٘كّاضــر٘كةٔــةٗكلةلثقايــ٘كالجٔةىطٔــ٘كبلــْرٗكاامــ٘اكككككككككككككككككك

اركعكاسـخعنالكالةلػـ٘كالْٔىاىٔـ٘كالقد ـ٘اكيضـال ككككككّالاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘كبلْرٗك ا ٘اكٍّٕكايسخنل
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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اًكالخنساكبكيْاكالاكلكالْٔىاىٕكالقـدٓهاك ا ـ٘كاإللٔـا ٗكّاألّدٓسـ٘كاـْم ّ اكّالـ،كاسـخنلسكككككككك

الكخــا كالدراســٕكالــلقٔدكعكملاذــاكالخعةلــٔهكاألساســٔ٘كّ خبــللكليكيىــُكفــ كاإلشــارٗكللــٕكيٌكٍــلِكككككك

ًكككككك يجـــةااكالــرتاثكاألدبــٕكالْٔىــاىٕك ــدكُديعــإلكللـــٕكككككككايســخنلارٓ٘ك كدكــًكمطةلقــ٘;كيَيــاعكلــث كمــ

اليسٔاٌاكيّكاإلٍنالاكعكيرتاسكالللْدكالثقاعكاللٖكي ا كالاكلكالجٔةىطٕكعكاليَآ٘اكّ لـااكاةلـٕككك

العكــدكمــًكيــرتاسكايادٍــاركالثقــاعكالــلٖكتٔــةسكبــُكالاةلســا٘كالجٔةىطٔــ٘كعكلــث كمــًكالاــرتاسككككككك

ةىطٕكبالاةلسا٘كالْٔىاىٔ٘اكّ ا ٘كميط كيرسـطْكّيةلسـاخُكككاملخالذق٘اكّال،كااخ كئَاكالاكلكالجٔ

الطجٔعٔ٘كّاأل ال ٔ٘اكّال،كمتكىقةلَااكّشلذَااكّالخعةلٔ كاةلَٔاكعكىسـخكمـًكامللطْ ـاسكا دٓـدٗككككك

ــًك)ككككك ــدكمـ ــ٘اكّبالخردٓـ ــالكاملخالذقـ ــاكاألجٔـ ــ،كديا ةلخَـ ــػ ٗاكّالـ ــ،ك)840اللـ ــللاك2342و(كّذـ و(اكّلـ

د(اكّال،كتخعإلكب عجٔ٘كلـج ٗكعكالقـلىفكالثالـلكا ـلكككككال لّيكال،كُ دمإلكاةلٕكيانالك)يبلّ ةل

ّاللاب كا لكاملٔالدٓفلكّ دكلاٌكاملـيَخكالاةلسـإكالسـاقدكّ خبـلكٍـْكاحلـْاراكّامليا  ـاسكالاةلسـأ٘ككككككككك

ا دلٔــــ٘كعكاللــــالْىاسكاألدبٔــــ٘اكّ لــــاكاةلــــٕكحنــــْكمقــــار كألســــةلْ كييال ــــٌْكعكالــــدٓالكخٔاككك

الاةلسإ

(20)

كل

ًككككككككك القـْلكلٌكالاكـلكالجٔةىطـٕكمـًكالقـلٌكالخاسـ كللـٕكاشـامدكا ـلكككككككككككّاةلٕكيٓ٘كذـالاك كـ

٘كك املٔالدٓفاك دكدللةكاىخجاٍُكعكااّل٘كلدراعكاحلقاق كاللقٔس٘كال،كدخعةل كبالعـا كّاإلىسـاىٔ

(23)

ك

سْااكمًكّجَ٘كاليظلكالدٓئـ٘كاملسـٔرٔ٘كالـ،كدجياٍـاكآبـااكالكئسـ٘اكيّكمـًكّجَـ٘كاليظـلكالاةلسـأ٘ككككككككككك

للًٓكاى ـقْاكاـًكالكئسـ٘اكّدجيـْاكاليظـلكالاةلسـإكمـًكّجَـ٘كىظـلك ادٔـ٘كاخـ٘اككككككككككككلآلبااكالْٔىاىٔفكا

دٌّكاللجْعكللٕكالالٍْسكللةلأ٘كيكلٓ٘;كباكاًك لٓ كاللجْعكللـٕكالـرتاثكالْٔىـاىٕكعكمدرسـ٘ككككك

اإلســكيدرٓ٘كالقد ــ٘اكّغ ٍـــاكمــًكملـــادركالاكــلكالْٔىــاىٕلكّمـــًكثــهاكيك كـــًكالقــْلكلٌكالاكـــلكككككككك

 ــلدكمــًكاجــااٗكالالٍــْسكاملســٔرٕاكبــاكاةلــٕكالعكــد;كلٌكالالٍــْسك كٓكــًككككالاةلســإكالجٔةىطــٕك ــدك

مَٔنيــا كاةلــٕكالاكــلكالاةلســإكّ خبــلاكبالدرجــ٘كىاســَااكالــ،كســٔطلسكبَــاكالاةلســا٘كالْٔىاىٔــ٘كاةلــٕككك

احللل٘كالثقائ٘كّاألدبٔ٘كآىلاع

(24)

كلك

سـا٘كالالدٔئــ٘ككليكيٌكالخسـاؤلكالـلٖكٓطـليكىاسـُ:كمـاكالاـارمكبـفكالاةلسـا٘كالجٔةىطٔـ٘اكّالاةلككككككككككككك

كالػلبٔ٘لك ا ٘كّيٌكلالكميَناكٓخ ارعكملذةل٘كالعلْركالْسطٕل

لقــدكُ ســنإلكيّرّبــاكعكالعلــْركالقد ــ٘كللــٕك ســنف:كْٓىــاىٕاكّيدــٔ اكّ ــدكمتكحتدٓــدككككككككك

ملواكشلمكالجرلكاألبٔضكاملخْسأاكّلاىإلكالةلػـ٘كالْٔىاىٔـ٘كككك322امليطق٘كالْٔىاىٔ٘اكدقلٓجا كميلكالعاوك

للمسٔ٘كالِكامليطق٘كبيلنةلَالكّذـفكذـدثكالػـةّكاللّمـاىٕاكبـديكاألمـلكعكالـخػ كشـٔبا كككككككككٍٕكالةلػ٘كا

ي ــٔبا ;كذٔــلكبــديسكالةلػــ٘كالالدٔيــ٘كعكالظَــْراكّمــ كادســاعكاألم ا ْرٓــ٘كاللّماىٔــ٘اكبــديسكالةلػــ٘كككككك

الالدٔئــ٘كعكايىخ ــاركعكاألمــالًكالــ،ك كٓكــًكبَــاكلػــ٘كرمسٔــ٘اك ا ــ٘كئنــاكٓخعةلــ كبالخحــارٗاكككككككك

لثقاي٘لكّمًكثهاكلاىـإلكالْٔىاىٔـ٘كٍـٕكالةلػـ٘كاللقٔسـ٘اكّالثقايـ٘كاملَٔنيـ٘كعكال ـلماكّالالدٔئـ٘ككككككككككّا

ٍٕكاملَٔني٘كعكالػل 

(25)

كل

ّئنــاكٓخعةلــ كبــالاكلكالاةلســإاك كــًكالقــْل:كلٌكلــال كالثقــايخفكالْٔىاىٔــ٘اكّالالدٔئــ٘ككككككككككك

الاكـلكالالدـٔ ك ـدكاسـخْا كب ـػفكككككككحتخاكمكاى٘كمَن٘كعكدارٓخكالاةلسا٘اكم كاأل لكعكاياخجاركيٌ

العقةلٔ٘كاإلغلٓقٔ٘كال،كلاىإلكمَٔني٘كبالكميااعكاةلـٕكالثقايـ٘كالعاملٔـ٘لكّاةلـٕكالـلغهكمـًكيخْذـاسكككككككك

اإلسكيدركاألل اكّادسـاعكايم ا ْرٓـ٘كاللّماىٔـ٘اكليكيٌك)ااةلةلٔئـ٘كاألثٔئـ٘(كلاىـإلكيكـلا كااملٔـا ككككككككك

ّلاىـإلكرّمـاكاةلـٕككككك-اةلٕكذدكدعـج كالْٔىـاىٔفكآىـلاعكككك-ٓي لكاآْ٘كالْٔىاىٔ٘كبفكال ابلٗكاللّماٌ

اسخعدادكداوكلخةلقٕكالثقاي٘كالْٔىاىٔ٘اكّ ةلـ كيبـ٘كمـًكالاالسـا٘كالالدٔيـٔفكالقـادرًٓكاةلـٕكميايسـ٘ككككككككك

واكّاسـخنلكك2422الاكلكاإلغلٓقٕلكّلقدكلاٌكايىاخايكالعظٔهكاةلٕكالاةلسا٘كالْٔىاىٔ٘كبدآـ٘كمـًكاـاوكككك

 لــا;كيةلقــدكي ــجرإلكلــاكاليلــْةكالْٔىاىٔــ٘كمخاذــ٘كلةلرت ــ٘اكككاألمــلكملاقــ٘كّعســفكاامــا كبعــدكك

ّالخعةلٔ اكّال لياكّ ا ٘كعكلٓطالٔاكم كبدآ٘كاللكاليَض٘اكذٔلكلَلكجمنْاـ٘كمـًكاملاكـلًٓكككك

اللًٓكذاّلْاكا ن كبفكالاةلسا٘كّاألد كمعا 

(26)

كلكك

ٔـ٘اكيـٔنكًكككّل اكلاىإلكالاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘كٍٕكيةلسـا٘كالعـا كاللّمـاىٕكاليـا  كبالْٔىاىككككككككككك

القــْل:كلٌكالاةلســا٘كالجٔةىطٔــ٘كٍــٕكيكــلكْٓىــاىٕكي ــٔاك ــلامكرّمــاىٕكغلبــٕ;كيــالاكلكالالدــٔ اككككككككك



 ىاٍدكلبلأٍهكاندكانددلك                           منا دكةثةل٘(ك-)دراس٘كحتةلٔةلٔ٘كىقدٓ٘كمقارى٘ك األ ْلكالْٔىاىٔ٘كلةلاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ّ خبلاك كٓكًكلدُٓكمًكالقـْٗاكيّكاأنيـ٘اكيّكغـةارٗكاأليكـاراكمـاكفعةلـُك ـادرا كاةلـٕكالخـيث كعكالاكـلككككككككككك

الجٔةىطٕكلناكٍٕكاحلالكم كالاكلكالْٔىاىٕكاأل ٔا

(27)

كلك

 كًكدخجـ كيثـلكالاةلسـا٘كالْٔىاىٔـ٘اكعكالـلٍاكااةلةلـٔ كعكالاةلسـا٘كالجٔةىطٔـ٘اكمـًكككككككككككككككككك

ك اللكبعضكال للٔاسكالخالٔ٘:ك

اٍخهكالجٔةىطٌْٔكبـالرتاثكالْٔىـاىٕكغآـ٘كايٍخنـاواكّ ا ـ٘كئثـاغْر اكّييال ـٌْ)كككككككككككككك

28

(اك

ّلْىْاكمعليـ٘كّاسـع٘ك لـادركالاكـلكالْٔىـاىٕاكيضـال كانـاكدـْايلسكلـدَٓهكككككككككككّدْٓجٔيدكالالقلدٕا

مًكمعاجهكيةلسـأ٘كمَنـ٘اكالضـإلكالسـ كاللادٔـ٘كلاالسـا٘كالْٔىـاٌاكّتٔـةسك دا ةلـَاكاملخعـددٗاككككككككككك

ال،كشلذإلكّدجمإلكلـث ا كمـًكاملعةلْمـاسكالاةلسـأ٘كاليـادرٗكاـًكاةلنـااكّيالسـا٘كالجرـلكاألبـٔضككككككككككك

يٍــهكماكــلٖكالْٔىــاٌكالــلًٓكاٍــخهكبَــهكيالســا٘كبٔةىطــ٘اكّاســخاادّاككاملخْســألكّلــاٌكســقلاطكمــًك

لــث ا كمــًكلخابــاسكييال ــٌْكّدعةلٔقادــُكاةلــٕكســقلاطكمــًكىاذٔــ٘اكّلــاٌكيَــهكســقلاطكا داٗككككككككككك

الضلّرٓ٘كلاَهكاليلْةكاأليال ْىٔ٘كمًكىاذٔـ٘كي ـلٖاكمـ كاأل ـلكعكاياخجـاركيٌكاملسـٔرٔ٘ك ـدكككككككك

ةىطٔــ٘كاــًكســقلاطكّملــ ِكامليســاّٖاكّالــ،كدــدا ةلإلكمــ ككلعجــإلكدّرا كمَنــا كعكدعةٓــةكاللــْرٗكالجٔ

دلْرٍهكاًكالسٔدكاملسٔساك ا ٘كعكسعَٔناكحنْكاحلقٔق٘

(29)

كلكك

يةلقدكدْايلسكلدٖكالاالسا٘كالجٔـةىطٔفكملـادركيةلسـأ٘كْٓىاىٔـ٘كمَنـ٘كاـًكسـقلاطاككككككككككككككك

ُّجـدسكعكالقـلٌكالخاسـ كاملـٔالدٖكجمكككككككك نْاـ٘كمـًكالكخـ كككك كدخْايلكلـدٖكىظـاقلٍهكالػـلبٔف;كينـثال :ك

(كّالــ،كدياّلــإلكذٔـــاٗكككPhotiosكيْشـــْٔ القٔنــ٘كالــ،كدســخر كاي ـــالعك)عكمكخجــ٘كالجطلٓلٓــاكككككك

ســقلاطاكّملــ ِاكأــلكمتكدلــْٓلِكاةلــٕكيىــُكال ــل كالــلٖكُاضــطَدكلةلنــا كىخٔحــ٘كااّلخــُككككككك

ككككككككككككككككككككالخػةلـــ كاةلـــٕك لـــْمُكالظــــاملفاكّ ـــدكلاىـــإلكٍــــلِكٍـــٕكاللـــْرٗكىاســــَاكالـــ،ك ـــْردَاكرّآــــ٘كككككككككك

عكالقـلٌكك  Eumathios (ْٓمثٔـْ ك(كلألدٓ ك)Hysmine and Hysminias)ٍٔسنفكٍّآسنٔئا 

الثــاىٕكا ــلكاملــٔالدٖاكأــلكد ــابَإلكذٔــاٗكبطــاكاللّآــ٘ك)ٍآســنٔئا (كمــ كذٔــاٗكســقلاطاكّمتكككك

ايسخعاى٘كبجعضكاي خجاساسكمًكاحملاّراسكاأليال ْىٔ٘كلخْلٔفكالخ جُٔكبلْرٗكمالقن٘

(02)

كل

ــاكبســةلةلْ كلــللاكّردسكاإلشــارٗكللــٕكســقلاطكعكيانــالكاشطــابٕكّاملــار ك)ككككككككككك (كمٔلاقٔ

Michael Psellosو(اكّالـــلٖكاسخ ـــَدكبـــطرااكســـقلاطكلـــث ا كمـــ ك البـــُكيثيـــااكدراســـخُكك2278)س/ك

لةليلْةكالاةلسأ٘كعكاألانالكالكالسٔكٔ٘كاإلغلٓقٔ٘اكيضـال كاـًكداسـ ِكلةلرحـخكاأليال ْىٔـ٘كككككك

ــْاردٗكعكاــاّرٗك)يك ككككككككككككككككٔــدٌّ(كئنــاكٓخعةلــ كلةلــْدكالــلّياكّغ ٍــاكمــًكا راالكٍّيــاعكيٓضــاكاملاكــلكككككككككال

ــاىٕكا ــلكاملــٔالدٖاكالــلٖكانــدكللــٕكحتةلٔــاكشللــٔ٘كككككككككTzetzes John(كجــٌْكادةٓــةك) عكالقــلٌكالث

سقلاطكلناكّردسكعكمسلذٔ٘ك)السر (كألرٓسخْياىٔد

(02)

كلكك

عكاليلـــفكاألّلكمـــًكالقـــلٌكاللابـــ كا ـــلككيمـــاكامللذةلـــ٘كالجٔةىطٔـــ٘كاملخـــي لٗاكّ ا ـــ٘ككككككككك

ثٔــْدّركاملــٔالدٖاكيقــدكّردكبَــاكدراســخاٌكغآــ٘كعكاألٍنٔــ٘كاــًكســقلاط;كيّانــاكدراســ٘كالأةلســْ ك)كك

بــاريراوكمــًكو(اكّاأل ــلٖكلةلأةلســْ كاللاٍــ ك)2308)س/ Theodore Metochites (مٔخْد ــآد

نـاك ـلااٗكانٔقـ٘اكّي ـٔةل٘اكاـًككككككو(;كيةلقدك دوكلاكمي2348َ)س/كBarlaam of Calabriaكلايبلٓا(

ــااكالاكـــلكالســـقلا ٕكعككســـقلاطكّمْا اـــُكعكدـــارٓخكالاةلســـا٘كاإلغلٓقٔـــ٘كالقد ـــ٘اككك ّذـــاّي كلذٔـ

بٔةىط٘اكّ لاكباإلشارٗكللٕكسقلاطكعكلث كمًكاألانالكاألدبٔ٘كآىلاع

(00)

كلك

سـقلاطككّردكيٓضا كعكدةلاكامللذةل٘كاملخي لٗكمًكالاةلسا٘كالجٔةىطٔـ٘كبعـضكاإلشـاراسكللـٕككككككككككك

عكبعضكاللساقاكاألدبٔ٘كال،كدجادااكيالسا٘كدةلاكامللذةل٘اكّاللًٓك دكتٔةّاكبسـع٘كاإل ـالعكاةلـٕكككك

ــاقاككككك ــقلاطكعكرســــ ــٕكســــ ــارٗكللــــ ــالكّردسكاإلشــــ ــجٔاكاملثــــ ــٕكســــ ــٔ ;كيعةلــــ ــٔكٕكااةلةلــــ ككككككككككككككككككككككككككككككككاألد كالكالســــ

دٓلكاًكسـقلاطكعكانـاكككو(اكّلللاكّردكاحل2033)س/كJohn Apokaukos(كجٌْكآبْلاّلْ )

و(كّالـلٖكي ـجسككك2383)س/John Kantakouzenos ( جـٌْكلاىخـالْآيْ ككيٍـْدٕكمـًكدـيلٔفك)ككك

راٍجا كئناكبعداكّيلفكالعدٓدكمًكاألانالكالالٍْدٔـ٘كاأل ـٔةل٘كعكدةلـاكالاـرتٗاكيضـال كانـاكّجـدكمـًككككككككك



ك0202ككلسي٘كك  (ككاألّلالثالثٌْكككك)العددكاحلادٖككاجملةلدكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالرتبٔ٘كـكجامع٘كاإلسكيدرٓ٘ككككةل٘كلةلٔ٘كجم

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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ّكككك ــٌْاك ــدياع(كأليال ـ ــاّرٗك)الـ ــليكّالخرةلٔـــاكاـ ــدٗكدياّلـــإلكبال ـ ــاسكيةلســـأ٘كادٓـ ــلذٔ٘كمالاـ مسـ

)السر (كألرٓسخْياىٔداكّلللاكىقدكيرسطْكلجعضكا رااكالسقلا ٔ٘كّاأليال ْىٔ٘

(03)

كلكك

و(اكالـلٖكٓعـدكيلثـلكماكـلٖككككك2352)س/كMichael Gabras(كمآكاكغابلا ٍّياعكاملاكلك)ككككككك

رســال٘(اكيرســةلَاكلةلنبــطسكمــًكككك460ٍــلِكالاــرتٗكغــةارٗكعكلخابــ٘كاللســاقاكالاةلســأ٘;كيقــدكلخــ ك)ككككك

ّ دك اوكباحلدٓلكاًكسقلاطكلث ا كعكملاسالدُكالضـلن٘اكأـلكي ـجسكٍـلاكاأل ـ كٍـْكككككككالقلاااك

ُك ال للــٔ٘كاألدبٔــ٘كاللقٔســ٘كالــ،كحتخــاكيغةلــ كرســاقةل

(04)

لنــاكّردكســقلاطكيٓضــا كعكرســاقاكاأل ككك

و(كلــج كيســا ا٘كرّمــاكآىــلاعاكّالــلٖكاٍــخهاككككك2000)س/كMichael Choniates(كمآكــاكشــْىٔاددك)

يدل٘كسقلاطكاةلٕك ةلْدكاللّياكّذـاّلكالـلبأكبٔيَـاكّبـفكالـدًٓكاملسـٔرٕاك ا ـ٘ككككككككاٍخناما ك ا ا اكب

ئناكٓخعةل كبالثْا كّالعقا كعكا  لٗ

(05)

كلك

ــخَكهكالســــــقلا ٕاكلخــــــ ك)كككككككككك ــاكٓخعةلــــــ كبالجرــــــلكعكالــــ ــآدكّئنــــ ــْدّركمٔثْد ــــ كككككككككككككككككككككك(ثٔــــ

Theodore Metochitesســٔ٘كالجــاراٗكعكدةلــاكالاــرتٗاكككو(كيذــدكيٍــهكال للــٔاسكالسٔاك2330-2072)ك

دســ كّثالثــفكرســال٘كدخكــٌْكمــًك)يلــف(كمقــالك ــ كبــفكالاةلســا٘اكّاألد اكّالخــارٓخكالقــدٓهاكّ ــدككك

ــابٕكعكلخابـــ٘ككككككككك ــٌْكاشطـ ــ٘اكّيســـةلْ كييال ـ ــْرٗك ا ـ ــخَكهكالســـقلا ٕكبلـ ــلكعكالـ ــخهكبالجرـ اٍـ

اعكاحملـــاّراساكيضـــال كاـــًكالجرـــلكعكمـــدٖكســـةلجٔ٘كميَحـــٕكالـــخَكهكّال ـــاك) ا ـــ٘كايـــدكشـــكككككككككككك

األلاد ٔ٘كعكالعللكااةلةلٔيس،(اكّدّرٍناكالجالغٕكعكحتقٔ كيغلاضكاحملادث٘كالاةلسأ٘

(06)

كل

ــةا كعكميا  ــادَهاككككككككككككككككك ــا كمخنٔ ــاكالقــْل:كلٌكماكــلٖكبٔةىطــ٘ك ــدكيلَــلّاكّأ ّمــًكثــهاك كيي

ُككككككككك كّرساقةلَهكاألدبٔ٘اكب للٔ٘كسـقلاطاكّ لـاكب ـليكآراقـُاكّالخعةلٔـ كاةلَٔـااكّااّلـ٘كلذٔـااكدلاثـ

الاكلٖكعك ْرٗك ن كبفكاليقدكاألدبٕكمًكىاذٔ٘اكّالاكلكالاةلسإكمًكىاذٔ٘كي لٖاكيضال كاـًكك

اثَهكعكمل كسـقلاطكامليسـاّٖاكّالـلبأكبٔيـُكّبـفكالاكـلكاملسـٔرٕكعك ـْرٗكدْئقٔـ٘اكدَـد ككككككككككك

لةلنعلي٘كالدٓئ٘كاحلقٔقٔ٘كعكىَآ٘كاألمل

(ل07)

كك

ــةلةلْ خابـــاسكالجٔةىطٔـــ٘;كّ ا ـــ٘كايـــدك)كّردكيرســـطْكعكلـــث كمـــًكالككككككككك (اكمٔلاقٔـــاكبسـ

ككككككككككككككككككككككككJohn Italos(كجــــٌْكلٓخـــــالْ كّيٓضـــــا ك)كابــــاريراوكمـــــًكلايبلٓــــا(كك)(اكّ)ثٔــــْدّركمٔثْد ـــــآدكّ

ــاكو(اكّ)2280ك-2205) (كعكميخلــفكالقــلٌكاحلــادٖكا ــلكدقلٓجــا اكّيٓضــاكلــاكمــً:ككككثٔــْدّركمــًكمس ى

ــاك) ــًكىٔكٔـ ــٔدكمـ ــْ كاك)Eustratios of Nicaea(كيْٓسخارشـ ــًكليسـ ــاككمـ كMichael of Ephesus(كمآكـ

و(اكّلــللاكاملاكــلك2272ك-2222)كTheodore Prodromos(كثٔــْدّركمـًكبــلّدرّمٔدكو(اكّيٓضـا ك)ك2209)س/

و(اكباإلضاي٘كللٕكالخعةلٔقـاسكّال ـلّيككك2322ك-2040)كGeorge Pachymeres(كجْردكبٔاد ن  ّاملار ك)

ىٔكْيــــْرٓدكو(اكّ)2307-2252)كNikephoros Choumnos(كْميخْ ىٔكٔاــــْرّ كد ــــالــــ،كيّردٍــــاك)

ككككككككككككككككGregory Palamas(كجلفــــْرٖكبــــايمدو(اكّ)2362ك-2093) Nikephoros Gregoras (جلفـــْرٓدك

و(اكيضــال كاــًكدطــْركالاةلســا٘كالطجٔعٔــ٘كّامليطقٔــ٘كاألرســطٔ٘كاةلــٕكٓــدكجمنْاــ٘كمــًكك2359ك-2096)

بالْٔىاىٔــ٘اكالــلًٓكذــاّلْاكلاــادٗك ــٔاغ٘كيانــالكيرســطْاكّ لــاكمــًكككككككاملاكــلًٓكالػــلبٔفكاليــا قفك

ــال:ككككك ــٔالدٓفاكيمثــــــــــــــ ــلكاملــــــــــــــ ــامدكا ــــــــــــــ ــٕكاشــــــــــــــ ــلكللــــــــــــــ ــلكا ــــــــــــــ ــلٌكالثالــــــــــــــ كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالقــــــــــــــ

 ـلّيكالاةلسـأ٘كككو(اكم كالعةلـهكيٌكالخعةلٔقـاسكّالكك2470ك-2425)George Scholariosكجْردكسكْريرٓد()

اةلٕكيرسطْك كديقط كعكالاكلكالجٔةىطٕكذ،كبعدكالاخسكالعثنـاىٕكلةلقسـطيطٔئ٘اكّ ا ـ٘كاةلـٕككككك

يانالُكامليطقٔ٘

(08)

ل

George Pachymere 

بٔةىطــ٘اكُّاــل كبــفككلــاٌكبٔاد ــن  كرجــاكدٓــًكبــاراكعكلئســ٘ك)ســاىإلك ــْئا(كعكككككككك

رجـالكالـلِكبااخجـارِكاملـار كاملْضـْإكامُلـخِقًكلعنةلــُاكيضـال كاـًكادقاىـُكلةلػـ٘كالْٔىاىٔـ٘اكّمعليخــُكككككككككككك

الْاســع٘كبــا دا كاإلغلٓقٔــ٘كالقد ــ٘كالــ،كجعةلخــُكمــًكيبــلاكرجــالكالثقايــ٘كالجٔةىطٔــ٘اكّاأللثــلكككككك



 ىاٍدكلبلأٍهكاندكانددلك                           منا دكةثةل٘(ك-)دراس٘كحتةلٔةلٔ٘كىقدٓ٘كمقارى٘ك األ ْلكالْٔىاىٔ٘كلةلاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْكعكاث كا ـلكلخابـا اكّ ـدكمتككككاىخاجا كلةلنالااسكالاةلسأ٘كآىلاع;كيةلقدك دوكدةللٔلا كلاةلسا٘كيرسط

دل خَاكللٕكالالدٔئ٘اكلخلجسكمًكيشَلكاملالااسكالاةلسأ٘كعكالػل كّ خبلاكيضال كاناك دمـُكمـًككك

شلّيكلث ٗكاةلٕكيةلسا٘كيرسطْاك ا ٘كماكٓخعةل كبامليط اكّالطجٔعٔاساكّاأل الماكّاملٔخائةٓقااك

ٔد اكّييال ٌْاكّيبلّ ةلدكيٓضا باإلضاي٘كملاكيّردِكمًكدعةلٔقاسكعكمالاادُكاةلٕكبارمي

(09)

كل

يةلقـــدكلَـــلكاٍخنـــاوكبٔاد ـــن  كالْاســـ كبالاةلســـا٘كاإلغلٓقٔـــ٘اكّ ا ـــ٘كيرســـطْاكعككككككككككك

ى ــا ُكالاةلســإكاملكثــفكالــلٖك ةلــٕكعك لــٔددُكال ــعلٓ٘كّبعــضكاليلــْةكاليثلٓــ٘كامُلةلرقــ٘كككككككككك

دياعكاــًكماَــْوكبخعةلٔقادـُكالاةلســأ٘كاةلــٕكئةٓـااكيرســطْاكّالــ،كٍـد كبٔاد ــن  كمــًكّراقَـاكالــكككك

معفكلإلىساٌاكفن كئُكبفكاللؤٓخفكالاةلسأ٘اكّالدٓئ٘اكبـدي كمـًكذـال،كا نـْدكّ)اللٍجيـ٘(اكككككك

ال،كلاىإلكديادٖكبَناكالكئس٘كعك لاكالْ إلاكيضال كاناكدياّلُكمـًكييكـاركيةلسـأ٘كدخعةلـ كبـالقةل كككككك

ن  كاًكئةٓااكيرسـطْكدعـدكككاإلىساىٕكمًكاحلٔاٗكاأل لٖلكّمًكثهاك كيياكالقْل:كلٌكدراس٘كبٔاد 

االمــ٘كاةلــٕكملذةلــ٘كجدٓــدٗكعكالاةلســا٘كالجٔةىطٔــ٘اكمتكا نــ كئَــاكبــفكاملســٔرٔ٘كّاإلغلٓقٔــ٘ككككك

بلْرٗكدْئقٔ٘

(32)

كلك

يماكاًكالقلٔدٗكىاسَااكيكاىإلكبعيـْاٌك)دراسـ٘كالأةٓـاا:كيرسـطْاكاملسـٔرٔ٘اكّالخحسـد(اكّ ـدكككككككككككك

 كئَا)واكٓقْلكبٔاد ن 2772ُى لسكلةلنلٗكاألّلٕكااوك

32

ك(:

ك"كرؤٖكمًكالطجٔع٘كعك ضهكالقاىٌْ

كيَياعكعكا يْ اكالطجٔع٘كدخحسدك

كّبقدركماكٍٕك جٔع٘اكليكاىَاك كداةلإل!

كلناكٍٕكاحلالكعكاليضخاكيالْلدكالقا لكيكٓالكمًكالك !

كيالقاىٌْكاإلإكٍْكيوكالطجٔع٘كلل

كّلناكددر كاأل االكيٍهكالدراساسكعكالعا 

كالطجٔع٘كاملخدثلٗكبالةمًكييىإلاكٍيااكددر ك

كّيكدي لعكشيٖكالطجٔع٘زكبعٔدا ك

كييىإلكيقأكاةلٕكُبعدكا لٗكيمخاركمًكآ لكاحلكناا

كّلقدكلاىإلكاحلالكباألمدكٍٕكاحلالكىاسَاكا ٌكللك

كلاٌكاملكاٌكٍْكىاسُاكّاأل كٍْكىاسُكلل

كلناكلْكيٌكلاكدػ كٍْك اردكاًكالةماٌك!

كغكلناكحنًكا ٌك!ياحلكنااك ٔعَهك ٔعَهك ٔعَهكيار

كيىاكلسإلكذكٔنا كللكّيىإلكرجاكذكٔهاك

كيحنٔ كاألشٔااكتلكا كمعاىاداك!

كلقدكليإلكيىإلكمًكياددسكالقةلهاكّ دكُديًكمعاكا ٌكلل

كلقدكيدرلإلكالطجٔع٘كمًكرغجاسكاقةلاكال،كيكدكاكللك

كّمًك ْٗك ةلجاكاملثالٔ٘كللكّجسناكالطجٔعٕكلل

كّمًكلاكماكٍْكّي كالطجٔع٘اك

كفكلاٌكلٔلجسكمل ِكلاكٍلالّلكًكلٔ

كي كٓلاّدعكالساالكل

كبالخيلٔدكراّدعكللكّالخ اإلكلٔفكجناكلاكٍلاكمًكمل كةٔإل!

كٍلِكل ٌكيذحٔ٘كاحللّ كاإلأ٘كعكالطجٔع٘كلل

كيذحٔ٘كدخحةلٕكيلثلكمًكيٖكّ إلكمضٕكلل

كدخحْلكذْلياكعكامًكٓك فكلةلعا كاحلكن٘كاجملٔدٗكلل

ككٓكًكبْسعاكذ،كيىإلكاال كميُك!ذكن٘كالخدب اكّاملل اكاللٖك 

كياىظلكاحلكن٘كاألبدٓ٘كللك

كيةلقدكليإلكدعةلهكماك كٓعةلنُكالْثئٌْكللك

كّالخ اإلكجاقةٗكاثاكالقْٖاك
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كّريٓإلكااملاكاللٖكيككةلْكمًكالعيآ٘كاإلأ٘كلل

كّّجدسك ْٗكاألبدٓ٘كال،كيكُدسنٕاكّيكُدندكلل

كٔ٘كاةلٕكالخػٔ كللدةلاكالقْٗكاللائ٘اكاشالٔ٘كمًكاأل اكالعل

كّيىإلكياةلخَاكذٔلكال ل كاألل كلل

كّسخظاكسالي٘كٍياعكللك

كّحنًكلللاكساليفك!كلًكىس كأللثلكمًك لااك

كيناكٓيخظلىاكيك كًكالْ ْلكللُٔك!

كللٕكلاكمًكاحلكناااكّغ كاحلكنااكلل

كاجثاكحتاّلٌْكالسعٕكللٕكيلثلكمًك لاك!

ك٘كللاحلكنااكمًكٓدرلٌْكمقآٔدكاحلكن٘كالج لٓ

كّ دكيّ اخ كمساقاكيكُدرلٕاكّيكدقَلكل

كدْ فك!

كيىاكيٓضاكسْ كيعدك ةلنٕكاللٖكٍْكلنحدا كٓع كالا كٍادقا كلل

كلقدكدْ اإلكاًكاحللل٘كللك

كآٓاسكمقدس٘اكٍٕكلاكمًك ةليباكمْنإلكمًك ةل كٓجارلا

كّيىااك كٓسج كلٕكيٌكلَلسكلندٍعكعكبةلدٖكلل

ّٕكالاس٘كالعدال٘ كللككّ املاك دكُاَدكلل

ّٕكمًكياداقٕكامُلدِملًٓك!ك" ُٓركهكاةل كيةلًك

ككككككك

مًكامُلالذظكمًكايْاٌكالقلٔدٗكيٌكامُللا  كٍْكيرسطْاكّيةلساخُكذْلكجٍْلكالطجٔعـ٘اكككك

ــاسكالكْىٔــ٘كمــًكلــٌْكّيســاداكيضــال كاــًكككككككككك ــاسكّالعيا ــلكّالعنةلٔ ــطسكالكاقي ّيكــلٗك)الــخػ (كعكٍٔب

ٓك خرـــلعاكّالـــلٖكيشـــاركللٔـــُكعك لـــٔددُكبـــالقْٗكذدٓثــُكاـــًكللـــُكيرســـطْك)امُلرـــلعكاألّلكالـــلٖكيك

اللائ٘كالسالي٘كغ كاملـخػ ٗ(اكٍّـلاكا َـدكالاكـلٖكاملنٔـةكألرسـطْكعكجمـالكالطجٔعٔـاساكلـاٌكككككككككك

مــًكاملنكــًكيٌكٓلــجسكعك ــٕكاليســٔاٌك)املنٔــإل(اكلــْك كٓــخهكاحلاــالكاةلٔــُكّدقــدٓلِاكمــ كاأل ــلكعككككككككك

لٔــ٘ك ـــدك ــاّاسكســـاقلكيالســا٘كاإلغلٓـــ ككككاياخجــاركيٌكبٔاد ـــن  ك ــدكياـــدكيرســطْك اكمكاىـــ٘كااككك

الْثئفاكّ لاك اك دمُكمًكدراس٘كشامةل٘كلةلطجٔعـ٘اكّالكاقيـاسكاحلٔـ٘اكّىظلٓخـُكاـًكاإللـُكيٓضـااكككككككك

ّ)القــْٗكاألبدٓــ٘كاإلأــ٘(اكّالــ،كيلنةلخَــاكاملســٔرٔ٘كبيظلٓــ٘ك)العيآــ٘كاإلأــ٘(اكيكاىــإلكدراســ٘ككككككككككك

ٕكذقاق كاملسٔرٔ٘كبعدك لايرسطْكلةلطجٔع٘كاملساركالاةلسإكاللٖكمَدكالطلٓ كلل

(30)

كلك

ّالااكيّ ٕكبٔاد ن  كبدراس٘كيرسطْاكّيادِكاحلكـٔهكالـلٖكٓسـخر كٍـلاكالةلقـ كاـًكككككككككككككك

 ــدكآٌكاألّاٌكلخخْ ــفكاــًكك-مــًكّجَــ٘كىظــلكبٔاد ــن  ك-جــدارٗاكّلــللاكيــنٌكالجرــْثكالاةلســأ٘

يةلقــدكذــددكيرســطْككالجرــلاكيٖكيٌكٓكــفكالقةلــهكالاةلســإكاــًكالســعٕكملةٓــدكمــًكاملعليــ٘كالاةلســأ٘;كككك

مقآٔدكاحلكن٘كالج لٓ٘اكّدْ اكحملدّدٓ٘ك دردَاكاملعلئ٘اكّال،كتخةلفاكبـالطج اكاـًكاملعليـ٘كككك

اإلأ٘كغ كاحملدّدٗلكثهكاىَٕكبٔاد ن  كالقلٔدٗكادٓثُكاًكىاسُاكّاسخنلارِكعكرذةلخـُكحنـْككك

الخ ا كاهلل

(33)

كلك

Michael Psellos 
ّي كبسةلةلْ اكعكلخابخُاكبفكاألسةلْ كالاةلسإك لٓ كال ـجُكمـًكااةلةلٔئـ٘كاإلغلٓقٔـ٘ككككككككككككك

) ا ــ٘كالكخابــاسكاأليال ْىٔــ٘كّاألرســطٔ٘اكمــ ك ةلٔــاكمــًكيبــلّ ةلدكعكالاكــلكااةلةلٔيســ،(اكّبــفككككك

ٔـ٘اكّيبلاٍـاكعكلـث كمـًكككككالكخاباسكالالٍْدٔ٘كعكاللِاكّاٍـخهكاٍخنامـا ك ا ـا كباكـلٗكالعيآـ٘كاإلاككككك

اي خجاساسكالدٓئ٘كال،كيّردٍاكعكلخابادُ

(34)

كلكك

"يؤلـدكلكـهكككّ دك ةلٕكشػفكبسةلةلْ كبالاكلكاإلغلٓقٕكعكذدٓثُكاًكىاسُكذـفك ـال:كككككككككك

رمسٔا اكلىُك كٓكًكيقأكالاضْلكٍْكالداي كلدٖكأل  كمعظهكٍلِكا راااكّلك كيذ كيٌكيدعةله;ك

َٔ٘كيكد ج كلكاكاملْضْااساكّيكيرٓدكيٌكٓاْد كيٖكشئاكذ،كلى كيرٓدكيجركهك جٔع،اكلدٖكش



 ىاٍدكلبلأٍهكاندكانددلك                           منا دكةثةل٘(ك-)دراس٘كحتةلٔةلٔ٘كىقدٓ٘كمقارى٘ك األ ْلكالْٔىاىٔ٘كلةلاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يٌكيال كماكحتإلكاألرض!كيإكدراس،ك كيلًكمثاكمعظهكاليا اكي جاكٍلاكّيريضك اع;كيَلاك

األملكمليْض!كّليكلٔفك كًكدذضكييكاركاملخردثف"

(35)

كلك

ِككككككك اكباإلضــاي٘كللــٕكالخــارٓخاكّاــلاكاذخضــًكيكــلكبســةلةلْ ك ٔــ كالايــٌْكّالعةلــْوكعكالــل

٘كككككك ّا ػلائااكّاألشكالكاألدبٔ٘كلايـ٘;كيضـال كاـًكالكخابـاسكااةلةلٔئـ٘كالالٍْدٔـ

(36)

;كّ لـاكياخقـادِككك

اللاسخكبيٌكبعضكاأليكاركااةلةلٔئ٘ك كًكيٌكدكٌْكمأدٗكعكالالٍْس;كألك كًكيٌكدسَهاكب كاك

اكّاسـخلداوكامليا  ـاسكلخْضـٔسكالاكـلٗاكككككلفابٕاكعكدقلٓ كالعقٔدٗكاملسـٔرٔ٘اكّ لـاكبخرةلٔـاكا رااككك

ألكدلجسكالاةلسا٘ك ادم٘كلآلٍْساكّٓلـجسكٍـلاكا  ـ كااـد كاألاـهكّاألفـاكلةلاةلسـا٘لكّ ـدككككككككك

لاىــإلكمســاٍناسكبســةلةلْ كّدعةلٔقادــُكاةلــٕكميطــ كيرســطْكمــًكيلثــلكال ــلّيكيٍنٔــ٘كعكالاكــلككككككككك

عقٔدٗكاملسٔرٔ٘اكّدذـضككالجٔةىطٕ;كّ لاكي خيااُكيٌكمعلي٘كايا لكامليط كيملكضلّرٖكلاَهكال

اال ق٘

(37)

كل

يةلقـدكيّضـسكبسـةلةلْ اكعكرسـاقةلُكاشا ـ٘اكيٌكدعةلـهكميطـ كيرسـطْكاةلـٕكيٓـدٖكماكــلٖكككككككككككككككككك

بٔةىط٘كاملسٔرٔفاكسٔحعاكالعقْلك ادرٗكاةلٕكيَهكاحلقٔق٘كالدٓئ٘كّالخْ ـاكاـااكأـلكٓلـجسككككك

يالسـعٕكامليطقـٕكلةلرقٔقـ٘اككككك لٓ كاملعلي٘كةَدا كلةلاكلكاإلىساىٕكاًك لٓ كامليط اكّالـْذٕكمعـا لكك

مــًكّجَــ٘كىظــلِاكلــًكٓــخهكاــًك لٓــ كايلخاــااكبيذــدٍناكيقــأكدٌّكا  ــلاك ا ــ٘كّيٌكالخعةلــٔهككككك

الاةلســإكدٌّكايســخعاى٘كبــطرااكماكــلٖكاإلغلٓــ ك)مثــاكييال ــٌْكّيرســطْ(كسٔلــجساكدٌّكجــدالاككككككك

 ـْرٗكجدٓـدٗاكككدعةلٔنا كىا لا اكّغـ كلـا  اكّمـًكثـهكيـالكماـلكمـًكلذٔـااكٍـلاكالاكـلكمـلٗكي ـلٖكعككككككككككككك

اةلٕكاللغهكمًكلْىُكيكلا كّثئا كعكاألسا !كّلاىـإلكذحـ٘كبسـةلةلْ كعك لـاكيٌكامليطـ كلـًكٓـادٖكككككككك

للٕكالخ كاكعكالـلاسكاإلأـ٘اكيّكالقضـآاكالالٍْدٔـ٘كعكاملسـٔرٔ٘اكبـاكاةلـٕكالعكـد;كسٔسـاادكاةلـٕككككككككككك

يطقٔـ٘اكأـلكككذاكلث كميَالكّبالخالٕاكيالبدكمًكّجْدكشلّيكسَةل٘كالاَـهكاةلـٕكٍـلِكاألانـالكاملكككك

ٓخهكدقد َاكلكاكدارسٕكالاةلسا٘كّ خبل

(38)

كلككك

ّمــًكضــنًكاملْضــْااسكالاةلســأ٘كالــ،كاا َــاكبســةلةلْ كعكرســاقةلُكبلــْرٗكميطقٔــ٘:ككككككككككككك

لشكالٔ٘كّذدٗكاللّيكّا سداكم كةل٘كال لاكاألذالواكّغ ٍاكمـًكاملْضـْااسكالـ،ك ـاوكئَـاكب ـليككككككك

آلٍْسكاملسٔرٕكمًكىاذٔ٘اكّامللـادركالْثئـ٘كاإلغلٓقٔـ٘ككككاملاأٍهكالاةلسأ٘كباياخنادكاةلٕكلخ كال

مًكىاذٔ٘كي لٖاكمثاكمعا خُكلقضـٔ٘ك)الثـالثْثكاملسـٔرٕ(كعكضـْاكىظلٓـ٘كالاـٔضكألبـلّ ةلداكككككككك

ــ٘اكدخياســ كمــ كالعقٔــدٗكككككككككك ــادٗ(كعك ــْرٗكُمعدل أــلك ــدوكيرااِكذــْلك)الْاذــداكالعقــااكّالــلّياكّامل

ــٕككككاملســـٔرٔ٘كبعٔـــدا كاـــًكاال قـــ٘لكّ ـــدكاشـــخَلسكك ــا كللـ دةلـــاكاللســـاقاك)ّالـــ،كّ ـــاكاـــددٍاكدقلٓجـ

عسـناق٘كرسـال٘(كباألسـةلْ كالجالغـٕكاحلسـًكعكا خٔــاركاأللاـالكالـ،كتثـاكيسـةلْبا ك طابٔـا ك لٓــ ككككككككككك

ال جُكمًكيسةلْ كييال ٌْكعكااّرادُ

(39)

كلكك

George Gemistos Plethon
George Scholarios 

ىظــلكلخةلاــخفكذــْلكيرســطْ;كيــاألّلكككككك ــدوكلــاكمــًكبةلٔثــٌْاكّســكْريرٓدكّجَــ،كككككككككككك

اىخقــدِكبقــْٗاكّالثــاىٕكدايــ كايــُكضــدكايىخقــاداسكالــ،كّجََــاكلــُكاألّلاكّالــ،كلــاٌكمــًكيبلاٍــاكيٌككككك

ٔك نــاكٓخعةلــ كباملســاقاك اسكاألٍنٔــ٘كيةلســا٘كيرســطْكدقــاكعكيٍنٔخَــاكاــًكيةلســا٘كييال ــٌْاك ا ــ٘كي

باليسج٘كلةلاكلكالجٔةىطٕاكمثا:كمسـيل٘كامللـ اكّذلٓـ٘كاإلرادٗكاإلىسـاىٔ٘لكيةلقـدكدجآيـإلكاإل اٍـاسكككككككك

الاةلســأ٘كاةلــٕكمــداركدــارٓخكالاكــلكالجٔةىطــٕكذــْلكالقطــجف:ك)األيال ــْىٕكّاألرســطٕ(كبــفكمآــدككك

اِكيكـلٖكّاذـدكٓخناشـٕكمـ كالعقٔـدٗككككككّمعارضكمًكىاذٔ٘اكّبفكمًكذـاّلْاكالخْئـ كبٔيَنـاكعكل ـكككك

املسٔرٔ٘كمًكىاذٔ٘كي لٖاكمـ كاأل ـلكعكاياخجـاركيىـُكمـًكامُلالذـظكّجـْدكداضـٔاكيلثـلكلاةلسـا٘ككككككككككك

ييال ٌْكعكالعَدكاملجكلكلةلاكلكالجٔةىطٕكمًكِ جاكلث كمـًكا بـاااكّلـللاكعكيـرتاسكيذقـ٘كمـًككككككك

ــٔالدٓفك)كككككك ــلكاملـــ ــ كا ـــ ــٕكاللابـــ ــْي كللـــ ــلكّ ـــ ــادٖكا ـــ ــلٌكاحلـــ ــاالقـــ ــْدّركمٔخْشـــــٔخدكك:مثـــ ككككككككككككككككككككككككككثٔـــ

Theodore Metochitesــي لٗاكذــدثككككككك2330ك-2072)ك و(اكبٔينــاكعكيــرتاسكي ــلٖكمــًكالجٔةىطٔــ٘كاملخ

اىخعاشكيكلٖكمةلرْلكباليسج٘كلكخاباسكيرسـطْلكّمـًكثـهاكيـنٌكاإلشـكالٔ٘كاللقٔسـ٘كلٔسـإلكاملقارىـ٘ككككككككك

مــاكدخعةلــ كبقــدرٗكاملاكــلكاملســٔرٕكاةلــٕكدطْٓــ كككبــفكييال ــٌْكّيرســطْكعكاملكاىــ٘كيّكاألٍنٔــ٘;كبقــدرك



ك0202ككلسي٘كك  (ككاألّلالثالثٌْكككك)العددكاحلادٖككاجملةلدكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالرتبٔ٘كـكجامع٘كاإلسكيدرٓ٘ككككةل٘كلةلٔ٘كجم

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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الاكــلكاإلغلٓقــٕكالــْث ك)ســْااكاأليال ــْىٕكيّكاألرســطٕ(كلةلعقٔــدٗكاملســٔرٔ٘اكّبٔــاٌكيَٓنــاكي ــل ككككككك

للَٔالكّبالخالٕكينٌكاألملكٓخحاّاكيكلٗكدلـئفكآرااكٍـاياكاملاكـلًٓكلْىَـاكيقـأك)ييال ْىٔـ٘(اكيّككككككك

)يرسطٔ٘(

(42)

كل

قـــاداسكالـــ،كّجََـــاكبةلٔثـــٌْكألرســـطْاكلْجـــدىاكيىـــُك ـــدكاتـــلكمـــًكككيـــن اكىظلىـــاكللـــٕكايىخككككككك

)ييال ــٌْ(كاملعٔـــاركالاةلســـإكالــلٖك ـــاوكبخقٔـــٔهكيرســطْكاةلـــٕكيساســـُاكّ ا ــ٘كعك ٔـــ كاملســـاقاككككك

الاةلسأ٘كاللقٔس٘كعكملٍجَنا;كّ لاكبنبلااكا رااكاملخيا ضـ٘كبـفكيرسـطْكّيسـخا ِ;كّ لـاكديلٔـدا ككككككك

دكاــًكمــلٍ كيســخا ِ)كلاكــلٗكمعٔيــ٘اكٍّــٕكيٌكيرســطْك ــدك ــلككك

42

مــًكّجَــ٘كىظــلككك-(اكّيىــُك ــدك ــدوك

ملٍجا كىا لا اكٓاخقدكللٕكالاَهكالسةلٔهكالْاضـساكّيىـُك كققـ كمـًكىظلٓادـُكيٖكدعـدٓاكيّكككككككك-بةلٔثٌْ

حتسفكعكملٍ كيسخا ِلكيْيقا كلجةلٔثٌْكيٌكيةلسا٘كييال ٌْكٍٕكالـ،كل ـاإلكلةلج ـلٓ٘كاحلقٔقـ٘ككككك

اىطـْسكاةلـٕكسـْاكالاَـهاكّىقـ كعك)الاطيـ٘(كّالـللاا!كككككككككالكامةل٘كاملقدس٘اكيماكيةلسا٘كيرسطْاكيقـدك

ّماك دمُكمًكلسَاماسكعكامليط كّالعةلْوكالطجٔع٘اكٍٕاكعكريُٓاكبـالكجـدّٖ!كك

(ك40)

ّيك كـًكيٌكُدقـارٌككك

عك ٔنخَاك اك دمُكيسخا ِلكّبالخالٕاكيكدْجدكلضاي٘كيةلسأ٘كجدٓدٗك كًكيٌكُدقدوكبعدكييال ـٌْكك

ٖكادجعُكبةلٔثٌْكعكىقـدكيرسـطْاكٍـْكاملـيَخكىاسـُكالـلٖكادجعـُكلـث كمـًكككككككككك)ّ كًكالقْلكلٌكامليَخكالل

الاالسا٘كعكىقدكاللّا ٔ٘اكّ لاكبنبلااكيٍهكاملخيا ضاسكعكملٍجَا(

(43)

كلكك

مًكىاذٔ٘كي لٖاك دكدساالكبةلٔثـٌْكعكمالاادـُ:كلٔـفك كـًكلةللجـاكاملسـٔرٕكيٌكٓقيـ ككككككككككككككك

مـ كالعقٔـدٗكاملسـٔرٔ٘كلكيَـلاكالخسـاؤلكٍـْكاـْركككككككككبطرااكيرسطْاكّيكلدُكاـًكاإللـُكدخعـارضاكتامـا اكككك

 كــًكيٌكك-مــًكّجَــ٘كىظــلِك-ذحــ٘كبةلٔثــٌْكلــليضكيةلســا٘كيرســطْاكعكذــفكيٌكيةلســا٘كييال ــٌْ

دخْاي كعكبعضكآراقَااكللٕكذدكمااكمـ كالالٍـْسكاملسـٔرٕ;كّ ـدكّايقـُكعكٍـلاكالـليٖكلـث كمـًكآبـااككككككككككك

لـلكعكالْثئـ٘كاإلغلٓقٔـ٘كمـًكذٔـلك لبَـاكككككككالكئس٘اكاللًٓكريّاكيٌكيةلسا٘كييال ٌْكٍٕكييضـاكايك

مًكرّيكالعقٔدٗكاملسٔرٔ٘

(44)

كلكك

يمـاكسـكْريرٓداكيةلقـدكدايــ كاـًكيرسـطْكضـدكاىخقــاداسكبةلٔثـٌْاكلـٔدكريضـا كأليال ــٌْككككككككككككككككككك

ّ جْي كألرسطْ;كّلكًكمًكميطةل كيٌكلال كمًكييال ٌْكّيرسطْكّث كالاكـلاكّمـًكثـهكيكالٍنـاكيككككك

املسٔرٔ٘كعكاألسـا ككٓلدقٕكللٕكذقٔق٘كالعقٔدٗ

(45)

لكمـًكىاذٔـ٘كي ـلٖاكٓـلٖكسـكْيرٓدكيٌكسـج ككككككك

اجنلا كاملاكلًٓكاملسٔرٔفكلاةلسا٘كييال ٌْاكٍْكااخقـادٍهكبقلبَـاكمـًكالعقٔـدٗكاملسـٔرٔ٘كيلثـلككككككك

مــًكيةلســا٘كيرســطْاكليكيٌكٍــلاكلــٔدكســججا كلائــا كمــًكّجَــ٘كىظــلكســكْيرٓدكلــليضكيةلســا٘كككككككككك

ّبفكالآلٍْسكاملسٔرٕك دركاإلمكاٌكيرسطْكبيلنةلَااكيّكادوكالخْئ كبٔيَا

(46)

كل

يةلقدك ٍ كسكْيرٓدكللٕكيٌكٍحْوكبةلٔثٌْكاةلٕكيةلسا٘كيرسـطْكر ـاكٓلجـ كللغجخـُكعكككككككككككك

اسخعادٗكالاكلكالْث اكّااّل٘كدقد ُكعك ْرٗكجدٓـدٗكدخْايـ كمـ كاملسـٔرٔ٘اكأـلكٓـخهكلذٔـااكككككككك

لـللااكيـنٌكااحـْوكاةلـٕكيرسـطْكيمـلكككككككالْثئ٘كاأليال ْىٔ٘كبلّيكدٓئـ٘كجدٓـدٗلكّل اكلـاٌكاألمـلككككك

غــ كُمــ ر;كّغــ كمْضــْإاك ا ــ٘كّيٌكالجرــلكعكيةلســا٘كيرســطْكجٔــدا كر ــاكْٓضــسكلــث ا كمــًكككك

اليقــاطكامل ــرتل٘كبــفكاألرســطٔ٘كّالعقٔــدٗكاملســٔرٔ٘اكٍّــلِكٍــٕكمَنــ٘كاملاكــلًٓكاللقٔســ٘اكيٖكككككككك

ا دٓـدٗاكّال ـلّيكاملَنـ٘ككككدذضكال كْعكغ كامل رٗاكّالقضااكاةلٕكاألمٔـ٘كالاةلسـأ٘كبالخعةلٔقـاسكككك

ألانـــالكيرســـطْاك ا ـــ٘كامليطقٔـــ٘كميَـــااكأـــلكٓـــخهكدْلٔـــفكيةلســـا٘كيرســـطْكشدمـــ٘كالعقٔـــدٗكك

املسٔرٔ٘

(47)

كلك

ــفكككككككككككك ــ كمْ ـ ــث ا كمـ ــابُكلـ ــااكٓخ ـ ــطْاكٍيـ ــا٘كيرسـ ــًكيةلسـ ــكْيرٓدكمـ ــْلكلٌكمْ ـــفكسـ ــًكالقـ كككككككككككككككككككككّ كـ

األّلك ـدكيلـدكعكلـث كمـًكرسـاقةلُكيٌكمْ اـُككككككك)دْماكاإللـْٓ (كعكالالدٔئـ٘كالػلبٔـ٘اكّلٌكلـاٌككككك

مًكيرسطْكيككخةلفكلث ا كاًكمْ اُكمًكييال ٌْ;كيكالٍناكيكٓلدقٕكملسـخْٖكالعقٔـدٗكالدٓئـ٘كككك

اللرٔر٘اك ا ٘كئناكٓخعةل ك ْ اَناكامل رتعكمًك دوكالعا اكّماكيّرداِكمًكآرااكدخعةل كبالاةلـاكك

ّذلل٘كاليحْو

(48)

كلك

chael of EphesusMi 
يكُدعل كلـث كمـًكالخاا ـٔاكاـًكذٔـاٗكمآكـاكمـًكليسـْ اكّلٌكلـاٌكاملالـدكيىـُك ـدكككككككككككككككككككك

يلفكجمنْا٘كلـج ٗكمـًكال ـلّيكّالخعةلٔقـاسكاةلـٕكيةلسـا٘كيرسـطْاكّبالخردٓـدكمـاكٓخعةلـ كبطراقـُكككككككككككك
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٘كك الجْٔلْجٔ٘اكيّكماكٓخعةل كبالكاقياسكاحلٔ٘كبلـْرٗكاامـ

(49)

اك ا ـ٘كّيٌكاألاـاثكالاةلسـأ٘اك ـد ا اككككك

املخعةلق٘كبالط اكّاللـٔدل٘اكّاةلـْوكاحلٔـْاٌاكّاليجـاساكي ـجرإلكا ٌكديـدردكحتـإلكالاـلّعكامللخةلاـ٘كككككككككك

عكك- ا ٘كيرسطْك-لعةلهكاألذٔاالكّلعادٗكالاكلكالجٔةىطٕاك دكمتكايسخعاى٘كبطرااكيالسا٘كالْٔىاٌ

فكالعقٔـدٗك ـدركاإلمكـاٌاك ا ـ٘كّيٌكالـدًٓكاملســٔرٕككككككٍـلِكاملْضـْااساكأـلكمتكالخْئـ كبٔيَـاكّبــككككك

لــاٌك ــدكذســهكالقــْلكعكبعــضكاملســاقاكالــ،كلاىــإلكدعــدكلشــكالٔاسكمعقــدٗكعكالاكــلكالــْث اكمثــاكككك

املْ ــفكالاةلســإكمــًكمســيل٘كاشةلــ اكّمــاكٓخعةلــ كبالجرــلكعك ٔنــ٘كاإلىســاٌكّمْ عــُكعكٍــلاكالعــا اكك

ْاسكاأل لّٖبٔاٌكيّلْٓ٘كاحلٔاٗكالج لٓ٘كاةلٕكساقلكاحلٔ

(52)

كل

ّلقدكدللةكاٍخناوكمآكاكاةلٕكىقاطكمعٔي٘اك كًكذللٍاكئناكٓةلٕ)
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ك(:

كاليجاداسكّاحلْٔاىاسكدخطةل كاٍخناوكالج لاكّايآخَهاكبلْرٗكلج ٗلك-2

لٌكالاكلكالاةلسإكٓي كاةلٕكيٌكلاكشئكعكالعا كلُكغآ٘كسامٔ٘اكذ،كي اكاحلْٔاىـاسكيٍنٔـ٘اكككك-0

كّال،كمًكاملنكًكيٌكدث كىاْرىاكيذٔاىا ل

كلٌكمعلي٘كالكاقياسكاحلٔ٘كاألرضٔ٘كدقلبياكمًكاملعلي٘كاإلأ٘كالسنآّ٘لك-3

ٍــٕكاــدوكربــأكالاكــلكككّ كــًكالقــْلكلٌكىقطــ٘كاشــال كاللقٔســ٘كبــفكيرســطْكّمآكــااكككككككككك

األرســطٕكبــفكالاةلســا٘كاإلأــ٘كّالجْٔلْجٔــ٘اكعكذــفكيٌكمآكــاك ــدكيلــدكٍــلاكالرتابــأكبٔيَنــااككككككككك

ّجعةلـُكعك ـْرٗك)دجـادلكمعـلع(كيشـجُكبيظـاوك)املقآضــ٘(;كلـٔدكيقـأكبـفكمعليـ٘كالكاقيـاسكاحلٔــ٘كككككككككككك

كــاكمعليــ٘كدــادٖكللــٕككّايٍخنــاوكبَــااكّبــفكاملعليــ٘كاإلأــ٘اكّلكــًكيٓضــا كئنــاكٓخعةلــ كبــاأل الملكيككك

ي لٖاكّلدراعكمظاٍلك)اليجاكاإلاـٕ(اكّالعيآـ٘كاإلأـ٘اكلـٔدكيمـلا كميالـال كاـًكلدراعكالػاقٔـ٘كعككككككككك

ٍلاكالعا اكسْااكئناكٓخعةل كباملْجْداسكاحلٔ٘اكيّكالسةلْعكاأل ال ٕكاإلىساىٕ

(50)

كلك

يرــ،كاةلــهككيةلقـدكيّضــسكمآكــاكيىــُكيكْٓجــدكشــئك كــًكيٌكٓيالــاكاــًكالكخــا كاملقــد ;ككككككككك

الطـ كّّلـاقفكاألاضـااك كـًكيٌكٓـداهكمعليخيـاكبالعقٔـدٗكالدٓئـ٘اكّٓسـاادكاةلـٕكيَنَـاكبلــْرٗكككككككككككك

ييضالكيكاكماكٓخعةل كباللّياكّا سداكّالعا ا٘اكّانةلٔ٘كاشةل اكّاشالةاكلاكٍلاكاملسـاقاك ـدككك

،كُلخجإلكعك ْرٗكرمةٓـ٘كعكالكخـا كاملقـد اكّ لـاكاـًك لٓـ كايسخ ـَادكبقلـ كاحلٔـْاٌاكّالـكككككككككك

لعجإلكدّرا كمَناكعكاشطا كالدٓ كاملسٔرٕكلخْ ٔاكاأليكـاركالدٓئـ٘كّاأل ال ٔـ٘اكّ ـدكد ـابُكٍـلاككككككك

األمــلكلــث ا كمــ كاألســا  كالْٔىاىٔــ٘كالْثئــ٘كالقد ــ٘اكّالــ،كلعجــإلكئَــاكامللةلْ ــاسكاألســطْرٓ٘ككككك

سكاحلٔــ٘ك ــدكالــدّركىاســُاكّ لــاكلخقلٓــ كاأليكــاركالاةلســأ٘كأل ٍــاٌكالعامــ٘لكّمــًكثــهاكيــنٌكالكاقيــاككك

ــدٗككككككك ــْث اكيّكالعقٔــ ــلكالــ ــْااكعكالاكــ ــدٓ اكســ ــإكّالــ ــلًٓ:كالاةلســ ــج٘كلةلاكــ ــاكباليســ ــإلكدّرا كمَنــ لعجــ

املسٔرٔ٘

(53)

كلك

ــاِكللــٕكمســيل٘ككككككككككككككك ــاسكاحلٔــ٘اك ــدكلاــإلكايىخج ّ كــًكالقــْل:كلٌكمآكــاكباةلســاخُكاــًكالكاقي

ااكييكٍّٕكيٍنٔ٘كالـدّرككي ال ٔ٘كمَن٘اك دكمتكايلخااسكللَٔاكعكالاكلًٓكاحلدٓلكّاملعا لكبعدك ل

ــاساكٍّــٕككككككككك ــاسكيوكىجاد ــاسكاحلٔــ٘كامُلرٔطــ٘كباإلىســاٌاكســْااكيلاىــإلكذْٔاى األ ال ــٕكّالرتبــْٖكلةلكاقي

القٔنــ٘كالــ،كاىخجــُكللَٔــاكلــاكمــً:كالاكــلكالــْث كاإلغلٓقــٕكمــًك جــااكّلــللاكالكخــ كالســنآّ٘ككككككككك

ْكك لكلٌكاإلىسـاٌكمخاـْمكاةلـٕككككاملقدس٘اك ا ٘كّيٌكٍياعكلث ا كمًكامللاٍ كالاكلٓ٘كال،كااخـادسكالقـ

احلْٔاٌكبسج كامخاللُكالةلػ٘اكّالعقةلٔ٘كال،كيك عةلُكعكذاج٘كللـٕكمثـاكٍـلِكالقلـ كاللمةٓـ٘كككككك

لخْضٔسكيكلٗكي ال ٔ٘كمعٔي٘

(54)

كلكككك
ك

الاةلســـأ٘كعكالعلـــلكااةلةلٔيســـ،اكّلعـــادٗكدــيثلكالاكـــلكالاةلســـإكالجٔةىطـــٕكباملـــدار كككككككككك

ماكــلٖكبٔةىطــ٘اكذــاّلْاكالخْئــ اك ــدركاإلمكــاٌاكبــفكاأليكــاركالاةلســأ٘كالْثئــ٘اكّبــفكالعقٔــدٗكككككككككك

املسٔرٔ٘اكم كاأل لكعكاياخجاركيٌكبعضكاملاكلًٓك دكذاّلْاكلد ـالكبعـضكالخعـدٓالسكاةلـٕكاأليكـاركككككك

مًكّجَ٘كىظلٍهاكأـلكدخاـ اكللـٕكذـدكمـااكمـ كككككككالْٔىاىٔ٘كاأل ةلٔ٘اكبَد كدعدٓةلَااكيّكدلرٔرَاك

ييكارٍهكالدٓئ٘

(55)

كلكك

ذــْلكاملنارســ٘كاأل ال ٔــ٘كالعنةلٔــ٘كيىظــاركككككككاللّا ٔــ٘يعةلــٕكســجٔاكاملثــالاكجــلبإلكييكــاركككككككككككك

ماكلٖكبٔةىط٘اكّذاّلْاكلذٔااٍاكمـلٗكي ـلٖاك ا ـ٘كئنـاكٓخعةلـ كبييكـارٍهكذـْلك ٔنـ٘كاإلىسـاٌاكككككككككك

ّاللغجـــاساكّالل ٓةلــــ٘)ككّلاـــالاكالــــلاساكّالخرـــلركمــــًكاشــــْ اكك
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ٗك ككككككككككككككككككك(اكيضــــال كاـــًكاٍخنــــامَهكباكــــل
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)القــدرٗكاةلــٕكاي خٔــار(كّالــ،كاذخةلــإلكمكاىــ٘كمَنــ٘كعكالاكــلكاللّا ــٕ)ككك

57

(اكّيٓضــا كمجــديٍهكال ــَ كك

)احلٔاٗكّي كالطجٔع٘(اكباإلضاي٘كللٕكاسَامادَهكعكامليط اكّال،كتإلكمقارىخَاكبامليط كاألرسـطٕ;كك

ديثلٍهكبيرسطْملعلي٘كمدٖك

(58)

كلك

و()Simplicius(492-562 (كمسجةلٔقـْ كّٓعـدك)كككككككك

59

(كيذـدكيبـلاكماكـلٖكبٔةىطـ٘كالـلًٓكاٍخنـْاككككككك

اٍخناما ك ا ـا ك ـدار كالعلـلكااةلةلٔيسـ،;ك ا ـ٘كاللّا ٔـ٘كّاأليال ْىٔـ٘كامُلردثـ٘اكيةلقـدكديـاّلككككككككككك

العقالىٔ٘كّا سـدٓ٘كعكككييكارٍناكبد ٘اكّ ا ٘كماكٓخعةل كبالعيآ٘كاإلأ٘اكّايىسحاوكبفكالقْٖ

اإلىساٌاكّاال ٘ك لاكالخْااٌكباليامْ كاإلإك)يّكالةلْغْ كدجعا كلةلاكلكاللّا ٕ(

(62)

كل

يةلقـدكيّضـسكمسجةلٔقـْ كيٌكالـلّيكالعقالىٔــ٘كعكاإلىسـاٌكدخلـل كّيـ كا ـٍْلكاإلاــٕكككككككككككككككك

٘ك دخنٔـةكبالخةلقاقٔـ٘ككككاملالقهكلطجٔعخَالكّمًكثهاكينٌكالسةلْلٔاسكاليابع٘كاًكالعقاكٍٕكييعالكلىسـاىٔ

ّاحللٓ٘اكٍّٕكال،كدقْدكاإلىساٌكيلخسا كاملعلي٘كاحلقٔقٔ٘كاًكٍلاكالعا 

(62)

كلكك

"ايدماكدخلل كاليادكالعا ةل٘كّيقا كلةلطجٔع٘اكثهكٓسـةلاكاإلىسـاٌكككئقْلكمسجةلٔقـْ :كككككككك

ٕكاألشٔااكال،كٍٕكعكذدّدك درادُاكينىُك ٘كدجعا كلقدرادُكاشا ٘اكّٓيظلكلل ُكالٓ ٓدرعكسةلْلٔاد

يٌكاملجديكاألاةلٕكٍْكيسا كلاكشئكعكالكٌْاكّيىُكٍْكي اكاحلٔاٗكل ٍاكّشـلٍااكّبالخـالٕكيـنٌكككك

األشٔااكلٔسإلك  ٗكيّكسٔب٘كعك ادَااكباكيٌكاألملكٓلج كليظلدياكحنًك اٍَاكعكاألسا ")

60

ك(لك

ال كيةلقــدكيلــدكمسجةلٔقــْ كمســبْلٔ٘كاإلىســاٌكبالكامــاكاــًكييعالــُكاأل ال ٔــ٘اكّيٌكاشــككككككككك

لـٔدكمســبْي كاـًكي طــااكالج ــلاكيّكالظةلـهكاحلــادثكبٔــيَه;كّ لـاكألىــُكياطــاٍهكالقـدرٗكاةلــٕكتٔٔــةكككككك

األيعالكال ـلٓلٗاكّمـًكثـهك يجَـالكّبالخـالٕاكيـنٌكاشٔـاركالج ـلٖكمْجـُكمـًكالعيآـ٘كاإلأـ٘كحنـْكككككككككككككك

ٍجــ٘كمــًكاشــ كبالخردٓــداكّّســٔةل٘كاإلىســاٌكعك لــاكيٌكقٔــاكّيــ كالطجٔعــ٘كالعقالىٔــ٘اكالــ،كدعــدك)ك

اهلل(اكٍّٕكال،كف كاةلٕكاإلىساٌكايسرتشادكبَااكّيٌكٓسةلاكسةلْلٔادُكدجعا كاا

(63)

كلكك

مًكاملارتضكيىُك ادركاةلٕكدْجُٔكرغجادُكّيقـا كلةلعقـااكّمـًككككك-لكاقًكاقالىٕك-ياإلىساٌككككككك

ٕكثهكدقلٓلكمل ِكبلْرٗكميطقٔ٘لكيَياعكاال ٘كّ ٔدٗك)مخجادل٘(كبفكالقلاركامليطقٕكالقاقهكاةلـك

ــلاّدكاإلىســاٌك كــًكالســٔطلٗكاةلَٔــاككككككككك ــ٘كد ك-ّدلّٓضــَاك-العقــاكّبــفكالســةلْعكاأل ال ــٕ;كيــيٖكرغج

بالعقالكّبالخالٕكينٌكٍلاكا ةاكالعقالىٕكمـًكالـلّيكاإلىسـاىٔ٘كٍـْكالـلٖكْٓجـُكاللغجـاساكّٓقٔنَـااككككككككك

ّٓقْمَاكيٓضا اكّ لاكبخرسٔيَااكيّكدعدٓةلَااك اكٓخياس كم كالْ آاكاإلأ٘كاملقدس٘

(64)

كل

ــارٗكككككككككككككككك ــااكبــفكا ــاىجف:كالعقالىــٕكّغــ كالعقالىــٕاكيّكبعج يســنجةلٔقْ كقــاّلكا نــ اكٍي

ي لٖاكا ن كبفكالاكلكاليظلٖكّالسةلْعكالعنةلٕاكيّكبـفكاحلكنـ٘كاأل ال ٔـ٘كّالاضـٔةل٘كالعنةلٔـ٘كككككك

عكاحلٔــاٗاكأــلكٓــخهكل ضــاعكلــاكرغجــاسكاإلىســاٌكللــْسكالعقــااكّحتدٓــدكاشٔــاراسكالســةلْلٔ٘ككك

ياًاكاةلٕك لالاي٘كب

(65)

"لٌكاحلكن٘كٍٕكالقدرٗكاةلٕكاي خٔاراكيٖكيٌكدخنكًكمًكيٌكتخاركئقْل:كك

الاعاكاللٖكف كاةلٔاكالقٔاوكبُاكّيٌكدخحي كماكف كاةلٔاكايبخعادكايُاكٍّلاكاي خٔـاركٓعخنـدككك

اةلٕكشللٔخياكحنً;كيكالكاشٔارًٓكبفكيٓدٓيا"

(66)

كلك

(;كألٌكالسـةلْعككاناكلىساىٕكّاٍعكلةلػآ٘بكْىُ:ك)كّلللاكاّل كمسجةلٔقْ كيعاك)اي خٔار(كككككك

ٍياكمج كاةلٕكا خٔاركالاضـٔةل٘كعكاملقـاوكاألّلكبلـْرٗكذـلٗكدةلقاقٔـ٘كدٌّكلججـاركيّك سـلاكثـهكا خٔـاركككككككككك

السةلْلٔاسكاملخْايق٘كمعَاكبعدك لا

(67)

كلك

ّكككككككككككككككك يكّمًكثـهاك كـًكالقـْل:كلٌكمسجةلٔقـْ كياـادكلذٔـااكالاكـلكاللّا ـٕكمـلٗكي ـلٖكبخعةلٔقـاسكّشـل

جدٓدٗاكذقا ك كدضفكلث ا كللٕكامللٍ كاأل ةلٕاكّلكيَاكيبلاسكاأليكـاركاأل ال ٔـ٘كاملثالٔـ٘كعكثـْ ككككك

كرّا ٕكجدٓداكي اكيٍهكالعيا لكبعٔدا كاًكاملخيا ضاسلكك

٘كاليقدٓ٘كاملقارى٘كلةلاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘كّي ْااكالْٔىاىٔ٘اك كي ككككككك ٘كالخرةلٔةلٔ مًك اللكالدراس

كهكاليخاقخكال،كدْ ةلإلكللَٔاكعكاليقاطكالخالٔ٘:يٌكير دكيٍ

ٕكيّي ككككك ًكككككككك-/كلقدكديجُكالجرلكالاةلسـا للـٕكالاةلسـا٘كككك-بدآـ٘كمـًكاليلـفكالثـاىٕكمـًكالقـلٌكالع ـلٓ

الجٔةىطٔ٘كبااخجارٍاكتللاكمسخقال كٓسخر كالدراس٘كلرقاكيلاد ٕكمَهاكٓدًٓكبالكث كمـًكك

ـٔـك ااِكعكضــْاكمــاك دمــُكمــًكدعةلٔقــاساكّشــلّياكّ ــلااآسككييكــارِكللــٕكالاكــلكااةلةلــٔ اكالــلٖكذــاّلكلذ



 ىاٍدكلبلأٍهكاندكانددلك                           منا دكةثةل٘(ك-)دراس٘كحتةلٔةلٔ٘كىقدٓ٘كمقارى٘ك األ ْلكالْٔىاىٔ٘كلةلاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘
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يةلســأ٘اكيكدقــاكعكيٍنٔخَــاكاــًكيٖكملذةلــ٘كي ـــلٖكعكدــارٓخكالاةلســا٘لكلــللاك كــًكالقـــْل:كلٌكككككككككك

الاةلســا٘كالجٔةىطٔــ٘كذقجــ٘كيةلســأ٘كا خةلاــإلكعكمــلا َاكاــًكالاكــلكالالدــٔ كالػلبــٕاكلــٔدكيقــأكككككك

الرتاثكالْٔىاىٕاكاللٖكامخةلاكمًكاأنيـ٘كمـاكجعةلـُككككلكْىَاكبالةلػ٘كالْٔىاىٔ٘;كباكيٓضا كلخنسكَاكبكيْاك

 ادرا كاةلٕكالخيث كعكماكلٖكٍلِكاحلقج٘اكاللًٓكذاّلْاكالخْئـ كبـفكالاةلسـا٘كّالآلٍـْساكّدطْٓـ كككككك

كالاةلسا٘كاإلغلٓقٔ٘كشدم٘كالدًٓكاملسٔرٕك دركاإلمكاٌلكك

ال ليكّالخرةلٔاكيّكاليقـداككمكاى٘كمَن٘كعكالاكلكالاةلسإكالجٔةىطٕكسْااكبكسقلاط/كاذخاكثاىٔا ككككك

ّلاٌكمد ال كميطقٔا كلاَـهكيةلسـا٘كييال ـٌْكمـًكىاذٔـ٘اكّلـاٌكٍـلاكاأل ـ كآداٗكضـلّرٓ٘كلاَـهككككككككككك

سـقلاطكمـًكىاذٔـ٘كي ـلٖلكليكيىـُكمـًكامُلالذــظكيٌكايٍخنـاوكبسـقلاطك كٓقخلـلكيقـأكاةلـٕكآراقــُكككككككككككك

ٍـكككك لِكاحلقجــ٘اكمــ كالاةلسـأ٘;كذٔــلكلٌكشللــٔخُاكّملـ ِكامليســاّٖك ــدكدـدا ااكعكدلــْركماكــلٖك

شللٔ٘كالسٔدكاملسٔس;كّ لاكعكسعَٔناكحنْكاحلقٔق٘اكّماكّاجَاِكمًكلةلهكيّك ـعا لكمـًكىاذٔـ٘كككك

ي لٖاكاٍخهكماكلٖكبٔةىط٘كبدراس٘كالدّركالجالغـٕكلةلـخَكهكالسـقلا ٕكعكحتقٔـ كيغـلاضكالاكـلككككككك

سكالالٍْدٔـ٘ككالاةلسإاكيضال كاناكُلخـ كمـًكمبـطسكاللسـاقاكالاةلسـأ٘اكّاألانـالكاألدبٔـ٘اكّاملالاـاكككككككك

الــ،كّردكبَــاكســقلاطكل للــٔ٘كرقٔســ٘كمتكدطْٓــ كييكارٍــااكبلــْرٗكدْئقٔــ٘اكشدمــ٘كالــدًٓككككككككك

كاملسٔرٕاك ا ٘كئناكٓخعةل كلةلْدكاللّياكّالثْا كّالعقا كعكالعا كا  لل

اكّ ا ــ٘كيرســطْ/ك ــدوكلــث كمــًكماكــلٖكبٔةىطــ٘كدعةلٔقــادَهكّشــلّذَهكاةلــٕكيةلســا٘ككككثالثــا كككك

(اكمٔلاقٔــاكبســةلةلْ (اكّ)جــْردكبٔاد ــن  لجْٔلْجٔــ٘كّالطجٔعٔــ٘اكيمثــال:ك)كيانالــُكامليطقٔــ٘كّا

(اكّغ ٍهلكّ دكدجآيإلكاإل اٍاسكماكمآكاكمًكليسْ (اكّ)جْردكسكْيرٓد(اكّ)جْردكبةلٔثٌّْ)

بفكاملآدكلاةلسا٘كيرسطْاكّماكبفكاملعارضكااكديٓٔدا كلاةلسا٘كيسخا ِكييال ٌْ;كااخقادا كبقلبَاكمـًكك

ســـٔرٔ٘كيلثـــلكمـــًكيةلســـا٘كيرســـطْاكليكيىـــُكمـــًكاملالذـــظكيٌكالســـن٘كامل ـــرتل٘كبـــفككككالعقٔـــدٗكامل

اإل ــأٍفكٍــٕكااّلــ٘كدطْٓــ كالاكــلكالــْث اكيٓــا كلــاٌاكشدمــ٘كالاكــلكاملســٔرٕاكّلفــادكىقــاطكككك

م ــرتل٘كبٔيَنــاك ــدركاإلمكــاٌلكّ كــًكالقــْل:كلٌكيالســا٘كالعَــدكالجٔةىطــٕك ــدكاســخطااْاكلذٔــااككككك

ٓدك  كبفكاألد اكّالاةلسا٘اكّالالٍـْساكّالطجٔعـ٘اكّامليطـ كعكلٔـاٌكككككيةلسا٘كيرسطْكعكثْ كجد

ّاذداكألكيضايْاكلاةلساخُكماككـدوكالعقٔـدٗكّٓـدذضكاال قـ٘اكمثـاكيكـلٗك)العيآـ٘كاإلأـ٘(ككككككككك

كّربطَاكبالػاقٔ٘اكسْااكئناكٓخعةل كباملْجْداسكاحلٔ٘اكيّكالسةلْعكاأل ال ٕكاإلىساىٕل

٘ك/كاذخةلــــإلكمــــدار كالعرابعـــا كككككك  ا ــــ٘كك-لــــلكااةلةلٔيســــ،كمكاىـــ٘كمَنــــ٘كعكالكخابــــاسكالجٔةىطٔــــ

ّ ـــدكذـــاّلْاكلد ـــالكالكـــث كمـــًكالخعـــدٓالسكاةلـــٕكاأليكـــاركككك-)اللّا ٔـــ٘(اكّ)األيال ْىٔـــ٘كاحملدثـــ٘(

(كييكاركاللّا ٔـ٘ككمسجةلٔقْ الاةلسأ٘كاأل ةلٔ٘كألكدخياس كم كالعقٔدٗكاملسٔرٔ٘لكيةلقدكدياّلك)

ــالاكلككك ــ كب ــدكمــاكٓخعةل األ ال ــٕاكّمــاكٓخلــاكبــناالاك ٔنــ٘كاإلىســاٌاكّربــأكالاكــلككككككككبد ــ٘;كّبالخردٓ

اليظـلٖكبالسـةلْعكالعنةلـٕكعكاحلٔـاٗاكّالقـدرٗكاةلــٕكالخرـلركمـًكال ـَْاساكّايىاعـايساكّاللغجــاساكككككككككك

ّ لاكبا خٔاركالاعاكالْاإكالخةلقاقٕكاملخْاي كم كالعقاكّالعقٔدٗكّالْ ـآاكاإلأـ٘كاملقدسـ٘اكيضـال ككككك

ٔكك قـ٘كاةلـٕك)يكـلٗكاي خٔـار(كعكاملـلٍ كاللّا ـٕاكّربطَـاكباكـلٗك)العيآـ٘ككككككككككاناك دمُكمـًكدعةلٔقـاسكان

كاإلأ٘(كال،كٓسرتشدكبَاكاإلىساٌكَّٓخدٖلك

لٌكالساالكالـلٖكٓطـليكىاسـُ:كللـٕكيٖكمـدٖك كـًكااخجـاركالاةلسـا٘كالجٔةىطٔـ٘كيكـلا ككككككككككك/ك امسا ككككك

٘كب ٗكي لٖ:كٍاكاسخطاعكيالسا ٘كلضاي٘كا دٓدكللٕكمسخقال كاًكالاةلسا٘كالْٔىاىٔ٘لكيّكبعجار ٔةىط

كالاكلكااةلةلٔ كالقدٓهل

لٌكالجرلكئناكّ اكللٔياكمًكآرااكيةلسأ٘كلـجعضكماكـلٖكذقجـ٘كالاةلسـا٘كالجٔةىطٔـ٘اكفعةليـاكككككككككككك

ىلٖكيٌكماكُ دوكمًكىخـادكيةلسـإكبٔةىطـٕكٍـْاكعكالْا ـ اكيكـلكدـْئقٕكدةلأقـٕك ـ كبـفكالاةلسـا٘كككككككككككك

امخةلاكمًكالثقاي٘كالعالٔ٘اكّ ـْٗكالرتلٔـ اكمـاكجعةلـُكككككاإلغلٓقٔ٘كّالالٍْسكاملسٔرٕكعكىس كيكلٖك

يكـلا كمخناسـكا كاسـخطاعكمــةدكا رااكالْثئـ٘كمعـا اكّل ضــااَاكلةلكةلنـ٘كالْاذـدٗكالــ،كدسـنْكاةلـٕكلــاكككككككككك

كيةلسا٘اكٍّٕكلةلن٘كالآلٍْسكال،كقنةلَاكالكخا كاملقد لك

عكمْضـْاادُكّآراقـُكككك:كلٌكالاكـلكالاةلسـإكالجٔةىطـٕكٓـدًٓاكبـالكيدىـٕكشـااكككككككّمًكثهاك كًكالقْلكككك

ٕك ــلكلــْكُيــلضكذــل كىقــاطكالخــيثلككككككك-ااةلةلــٔ كّااةلةلٔيســ،كاةلــٕكذــدكســْااككككك-لةلاكــلكاإلغلٓقــ أ

بالاةلسـا٘كالْٔىاىٔـ٘اكأل ـجسكالاكـلكالجٔةىطـٕكيكـلا كيٍْدٔـا اكيقـأاكعكاملقـاوكاألّل!كّمـ كٍـلاكفــ كككككككككككك
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٘كالاةلسـا٘كالجٔةىطٔـ٘كككاإلشارٗكللٕكيٌك ْٗكالرتلٔ اكّااّيسكالخحدٓداكّمـاك ـاوكبـُكماكـلّكذقجـككككك

مـًكشـليكّحتةلٔـاكمللـادركالاةلسـا٘كالْٔىاىٔـ٘اك ـدكيـخسكييا ـا كجدٓـدٗكلقـلااٗكالاكـلكالْٔىـاىٕكبعٔــٌْكككككككككككككك

جدٓدٗاك عإلكبفكالطجٔع٘كّالخقْٖاكّاإل اٌكّالعقااكّاملٔخائةٓقاكّالأةٓقااكّمةجإلكلـاكٍـلاككك

كباأل المكاملسٔرٔ٘كعكّذدٗكّاذدٗل
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 ىاٍدكلبلأٍهكاندكانددلك                           منا دكةثةل٘(ك-)دراس٘كحتةلٔةلٔ٘كىقدٓ٘كمقارى٘ك األ ْلكالْٔىاىٔ٘كلةلاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘
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ٓجديكالعللكااةلةلٔيسـ،كاقـ كاملـْسكاملاـاجئكلإلسـكيدركاأللـ كاـًكانـلكٓيـاٍةكالثالثـ٘كّالـثالثفككككككككككككك

ّٓيخَـٕكباسـخٔالاكاللّمـاٌكاةلـٕكةالكـُكّدّلـُاكككككككثـ كا ـلكاامـا كّياىٔـ٘كشـَْرلككككككاااما اكبعدكيٌكذكهك

إلكاحلٔ٘كلةلْٔبادلاكالسابع٘كمةلكـ٘ككالْاذدٗكدةلْكاأل لٖاكّآلكللَٔهكآ لكجةاكدجقٕكميَااكبعدكيٌكلدغ

ملواكمسدل٘كالسخاركاةلـٕكالالـاكاشخـامٕكمـًكذكـهكالجطاملـ٘كمللـللكككككككك32مللكالجطةلنٔ٘كعكيغسطدك

ّاملقلْدكباي طاليك)ااةلةلٔيس،(كيٌكذضـارٗك لـاكالعلـلكلاىـإلكمةفـا كمـًكاحلضـارٗكااةلةلٔئـ٘ككككككككك

كاكذضارٗكجدٓدٗلك)اإلغلٓقٔ٘(كلجالدكاإلغلٓ اكّاحلضاراسكال ل ٔ٘كال،كد كةلإلكميَ

ّلجاىاليلاىــا:كالعــا كاأةلةلٔيســ،ك)محةلــ٘كاإلســكيدركاةلــٕكال ــلمكّى ــيٗكاملنالــاكاأةلةلٔيســخٔ٘(اككك-

دل ــ٘:كآمــالكانــدكانــدكاللّبــٕاكملاجعــ٘:كانــدكلبــلأٍهكبكــلاكاملللــةكالقــْمٕكلةلرت ــ٘اككككككك

 لكك7اكة0229القاٍلٗاك
0

اكمطجعــ٘كك)العلــلكااةلةلٔيســ،(كككاٌذلبــٕكاجــا كاطٔخــْ:كل اٍــاسكالــخاك كالاةلســإكايــدكالْٔىــكككككككك

كلكك7اكة0227الجر ٗاكدميَْراك

3

 لك054اكة0226ملطإكالي ار:كيةلسا٘كيرسطْكّاملدار كاملخي لٗاكداركالثقاي٘كالعلبٔ٘اكالقاٍلٗاكك
4

ذلبٕكاجا كاطٔخْاكماٍلكاجدكالقادر:كل اٍاسكالخاك كالاةلسإكعكالعلْركالْسـطٕاكيّرٓيخـالاكككك

كلك3/4اكةكة0226)دلو(اك

5

 كٓرتعكاإلسكيدركاأللـ كّرٓثـا كلـُكبعـدكّيادـُ;كيةلنـاكلـاٌكاةلـٕكيـلاشكاملـْساكسـيلُكيدجااـُكانـًككككككككككككككك

اكّلاىــإلكدةلــاكاملنةلكــ٘كشاســع٘ككككك"ٓخْيٍــاكمــًكٓســخرقَا"كككٓلٓــدكيٌكٓخــْلٕكةةلكخــُكبعــدِاكييجــا :ككككك

مَاكاأل لا اكتخدكمًكبالدكالْٔىاٌكللٕكي ا ٕكاايداكّئَاكلث كمًكاألمهاكيـطلكاألمـلكللـٕكاىقسـاكككك

بفكثالث٘كّثالثفكمًكلجارك ْادِاكلاٌكىلٔ كميطق٘كالجرلكاملخْسـأكئَـاكثـالثكلم ا ْرٓـاسككككك

لـــ ٖك)املقدّىٔـــ٘كعكبـــالدكالْٔىـــاٌاكّالجطةلنٔـــ٘كعكملـــلاكّالســـةلْ ٔ٘كعكســـْرٓا(لكيةلقـــدكداككـــإلكككك

اكةـكلم ا ْرٓ٘كاإلسكيدركللـٕكجمنْاـ٘كمـًكاملنالـاكاملخيايسـ٘اكالـ،ك ـ كبٔيَـاكاللـلاعكالـدامٕك)كككككككككك

بالطج كاةلـٕكالياذٔـ٘كايجخناأـ٘كّاأل ال ٔـ٘كّاي خلـادٓ٘كعكبـالدكالْٔىـاٌ(اكككككككككللٕكديث كسةليبكيدٖ

ّاللٖكماكلادكٓيخَٕكذ،كٓجـديكمـًكجدٓـدكعكمسةلسـالسكمـًكاحلـلّ كالدامٔـ٘كالـ،كدارسكبـفك ـادٗككككككككككك

لـ،ك ـاوكككاإلسكيدركىاسُكاملخيايسفكاةلٕكاحلكهكمًكىاذٔ٘اكّاألجٔـالكالخالٔـ٘كمـًكاألسـلكاحلالنـ٘كاككككك

لجارك ادادُكبخيسٔسَاكمًكىاذٔ٘كي لٖاكّال،ك دمإلكلقْٗك)اللّماٌ(كالال ٘كاللٍجٔـ٘كعكالةذـفككك

الخــدرفٕكاةلــٕكامليطقــ٘اكميخَــةٗكلــاكثػــلٗكُادٔرــإلكاــاكلخياــلكميَــااكذــ،كاىخَــٕكاألمــلكبخــدم كككككككككك

كلكككككا نٔ اكّّض كٓدٍاكاةلٕكةالكَه

راك نعـْاكعكاسـرتجاعكذـلٓخَهاكّذـاّلْاك لـااكّلكـيَهكككككككيماكالْٔىاىٌْٔاكيةلناكاةلنْاك ـْسكاإلسـكيدكككككك

 كٓاْاّااكيي جرإلكبالدٍـهكحتـإلكسـةلط٘ك)لاسـيدر(كالـلٖكلـاٌك اقـدا كلالسـاٌكاإلسـكيدراكّبعـدككككككككككك

ّ ــإلكٓســ اكدــْعكلاســيدراكّ كٓجــ كبعــدك لــاكعكدــارٓخكالْٔىــاٌكذــْادثكدخةلــٕكمــاك ــالكالاــْاذ كككككككك

ملو(كحتـإلكالسـةلط٘ككك246ذ،كد ةلإلكالْٔىاٌكاـاوك)كلن٘اكاملخعالن٘اكّالكْارثكاملخخابع٘كّامللاق كاملرتا

كلككاللّمٔ٘

 امإلكاإلم ا ْرٓ٘كاللّماىٔ٘كعكالقلٌكالثاللك جاكاملٔالداكّاسخنلسكذ،كالقـلٌكاشـامدكككّلقدككككك

املــٔالدٖكعكيّرّبــاكالػلبٔــ٘اكّبةلػــإلكٍــلِكايم ا ْرٓــ٘كيّدكاظنخَــاكّ ْدَــاكّادســاعكةةلكخَــاكعكككككككككك

القــلٌكالثــاىٕكاملــٔالدٓف;كيقــدكضــنإلكاإلم ا ْرٓــ٘كعكدةلــاكالاــرتٗكيّرّبــاككككالقــلىف:كاألّلاكّبدآــ٘

الػلبٔ٘اكّالجةلقاٌاكّيسٔاكاللػلٖاكّبـالدكال ـاواكّملـلكّلٔجٔـااكّدـْىداكّا ةاقـلاكّاملػـل اكّامخـدككككككككك

ىاْ ٍاكلٔ ناكلٓلاٌاكّاايداكّالسْداٌاكّال عْ كا لماىٔ٘كشل ٕكالـلآًكّفـالٕكالـداىْ لكلكـًككككك



 ىاٍدكلبلأٍهكاندكانددلك                           منا دكةثةل٘(ك-)دراس٘كحتةلٔةلٔ٘كىقدٓ٘كمقارى٘ك األ ْلكالْٔىاىٔ٘كلةلاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘
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ا ْرٓ٘كد ةلإلكملذةل٘كالخدٍْركّايحناللكميلكالقلٌكالثاللكاملٔالدٖاكىخٔح٘كلث كمًكٍلِكايم 

كاألاماسكّاحللّ كالدا ةلٔ٘اكةاكيدٖكلينْكاليةااسكايىالالٔ٘لكك

يماكدارٓخكالْٔىاٌكاحلدٓلاكينخلاكبخارٓخكاألمهكاأل لٖ;كيةلهكٓعدكالْٔىاىٌْٔكبعـدكد ـْاهكذـْاٗكككككككك

ّعكٗاكّاحنطــإلكميــةلخَهكليكئنــاكٓخعةلــ كب ــعلاقَهكّمــار َٔهلكاللّمــاىٔفكاةلــٕكشــئكمــًكالســطْ

اىقسنإلكاملنةلك٘كاللّماىٔ٘كللٕك سنف:كشـل ٕكّغلبـٕاكّلاىـإلكاا ـن٘ككككككا ٔاكالثاللكبعدكاملٔالدا

و(كٍـٕك)القسـطيطٔئ٘(اكّلاىـإلكبـالدكالْٔىـاٌكحتـإلكذكْمـ٘كككككككك325ك-و084املنكةل٘كال ـل ٔ٘ك)بٔةىطـ٘ككك

جـدٓلكبالـلللاكلٌكمـًكككككاملنةلكـ٘كال ـل ٔ٘كباسـهك)ةةلكـ٘كالْٔىـاٌ(لكككككٍلاكالقسهاكّلاىإلكُددإكيذٔاىا ك

اامـااككك90و(اكّالـلٖكاسـخنلككك622ك-528يشَلكالْركاحلكهكعكاملنةلك٘كال ل ٔ٘اكالـلكيسـلٗك)جسـخئاٌكككك

ّلاٌكمًكياٍـٕكالـْركاإلم ا ْرٓـ٘كال ـل ٔ٘كثقائـا كّذضـارٓا لكّمـًكضـنًكيشـَلكيبـا لٗكٍـلِكككككككككككك

و(كّالـلٖكرغــهكذجـ٘كلةلقـلااٗكّاإل ـالعاكّ ا ـ٘كاألانــالكككككك565-و507األسـلٗكاإلم ا ـْرك)جسـخئاٌكككك

و(;كألٌكبعضكامليـاٍخكئَـاكدقـْوكككك509الكالسٔكٔ٘كاإلغلٓقٔ٘اكيملكبنغالمكجامع٘كيثٔياكالعلٓق٘كااوك)

اةلـٕكالاكـلكالـْث كاإلغلٓقـٕاكيضـال كاـًكلجـلااكبعـضكالخعـدٓالسكلـجعضكايذخاـايسكايجخناأـ٘ككككككككككككك

كعكالعلْركالْثئ٘;كّ لاكذ،كدخناشٕكم كالاكـلكالـدٓ كالكيسـٕلككككال،كدلج كللٕكالرتاثكاإلغلٓقٕ

م ا ْرٓــ٘كالجٔةىطٔــ٘كىخٔحــ٘كايىالــالكالسٔاســٕكّالــدٓ كّايجخنــاإككى ــيسكاإلّمــًكثــهاكيقــدك

و(كايخـخسكك2453ّعكاـاوك)ككم ا ْرٓ٘كاللّماىٔ٘كميلكالقلٌكاللابـ كاملـٔالدٖاككّاي خلادٖكبفكشقٕكاإل

ٌكال ل ٔ٘كاةلٕكٓدكالسةلطاٌكانـدكالاـادساكيـد ةلإلكالْٔىـاٌكعكذـْادَهاككككككالعثناىٌْٔكةةلك٘كاللّما

ّاســخنلكالعثنــاىٌْٔكعكمعامةلــ٘كالْٔىــاٌكمعامةلــ٘كاللأــ٘كمــدٗكيربعــ٘كيجٔــالاكللــٕكيٌكذلــاكالْٔىــاٌكك

كول2807اةلٕكاحلكهكاللادٕكمًكاإلم ا ْرٓ٘كالعثناىٔ٘كااوك

ــاٌكّاللّمــاٌاكماسككككككاىظــل:ك- ســ٘كٍيــداّٖكلةلخعةلــٔهكّالثقايــ٘اككككجلجــٕكآــداٌ:ك ال ــ٘كدــارٓخكالْٔى

كل32-08اكة0220القاٍلٗاك

كلك022اكة2992:كالْٔىاٌكّاللّماٌاكداركاألماكلةلي لكّالخْآ اكاألردٌاك)ّآ لٌّ(ك:كاةلٕكاكاش٘يٓضا ك-

ــاراكداركاملعليــ٘كا امعٔــ٘اكككككككككك- يمحــدكغــافكذــايظ:كاإلم ا ْرٓــ٘كاللّماىٔــ٘كمــًكالي ــيٗكللــٕكايىَٔ

كل284ا292ا292اكةاة/0227اإلسكيدرٓ٘اك
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متكدعلٓــفكالاةلســا٘كعكاملعــاجهكّاملْســْااسكالجٔةىطٔــ٘كبــيلثلكمــًكدعلٓــفكفنــ كبــفكاملعليــ٘ككككك

اإلىسـاىٔ٘كّاإلأــ٘اكينــثال كُاليـإلكاةلــٕكيىَــا:ك)املنارسـ٘كاأل ال ٔــ٘كاللــرٔر٘كجيجـا كللــٕكجيــ كمــ ككككك

قٔقٔـ٘كانـاكفـلٖكعكالعـا (اكّيٓضـا :ك)لٌكالاةلسـا٘كككككككالعقٔدٗ(اكّيٓضا :ك)لٌكالاةلسا٘كٍـٕكاملعليـ٘كاحلكك

ٍــٕكا نــ كبــفكاملعليــ٘كّاحلقٔقــ٘(لكّ كــًكالقــْلكلٌكٍــلِكالخعلٓاــاسكدخياســ كمــ كدعلٓــفكالاكــلكك

الجٔةىطٕكلإلىساٌكاملسٔرٕكبقْاه:ك)لٌكاملسٔرٕكٍْكُمقةلدكالسٔدكاملسٔسكعكالاكلاكبالكةلن٘كّالاعـااكك

ةلـإلكدعلٓاـاسكالاةلسـا٘كلـدَٓهكعكا خٔـارٍهكليْأـ٘كاملْضـْااسككككككككبقدركماكٍْكلىسـاٌكيٓضـا (لكّلقـدك ككك

(كمعليـ٘كك2الاةلسأ٘كال،كاٍخنْاكبالجرلكئَااكّ كًكا خلارٍاكعكسخ٘كمْضْااسكرقٔس٘اكٍّـٕ:ك)ك



 ىاٍدكلبلأٍهكاندكانددلك                           منا دكةثةل٘(ك-)دراس٘كحتةلٔةلٔ٘كىقدٓ٘كمقارى٘ك األ ْلكالْٔىاىٔ٘كلةلاةلسا٘كالجٔةىطٔ٘
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مْســْأا ;ك ــ كعكاقةلــُكبــْإكالكــث كمــًكيــلّعكاملعليــ٘كاإلىســاىٔ٘كمثقاــا كككلــاٌكبســةلةلْ كااملــا ك

ّاس كالثقاي٘اك ليكاْم ّ اكّبةلْدار اكّيالسا٘كاإلغلٓ ك) ا ٘كييال ٌْاكيرسطْاكّاللّا ٔـ٘اكك

ّييةلــْ فاكّيبــلّ ةلد(اكّآبــااكاملســٔرٔ٘اكّيجنــةكالكــث كلبــاٌكذٔادــُاكّدــلعكلــث ا كمــًكاملالاــاسكعكك

لاةلسا٘اكّالعةلْوكالطجٔعٔ٘اكّيقُكالةلػ٘اكّالخارٓخاكّالقـاىٌْاكّىظـهكاـددا كمـًكالقلـاقداككككككالآلٍْساكّا

ّلخــ كجمنْاــ٘كمــًكاشطــ اكّ ةّلــفك ــدرا كمــًكاللســاقااكّادســعإلكمدارلــُكلدراســ٘كالطــ اكبــاكككك

ّةارسخُكعكبعضكاألذٔاٌاكيضال كاًكالاةلااكّالخيحٔهاكّالجالغ٘اكّاايدس٘اكّاملْسٔقٕاكّالعةلـْوكك

ّاحللبٔ٘لكّٓلفكبسةلةلْ كىاسُاكبيػن٘ك دكٓلاٍاكالـجعضك الٔـ٘كمـًكالخْاضـ اكبقْلـُ:ككككككالعسكلٓ٘ك

ّٕكادٓدٗكّمخيْا٘اكألك كي كالقْلكلىُك "احلقٔق٘كيٌكثقاي،كالٓض٘اكّاألسبةل٘كال،كدْجُكلل

ليكيٌكيذـ كالعةلـْوكللـٕك ةلجـُكلاىـإلككككككلٔدكٍياعكاةلهكمًكالعةلْوك كيجدكايدٖكاللغج٘كعكدراسخُ"لك

يقـــدكلـــاٌكٓالـــلكداقنـــا كبةلقـــ كالأةلســـْ اكّ لـــاكبااخجـــارِكيســـخا كالاةلســـا٘كدامعـــ٘كككككالاةلســـا٘;ك

القســطيطٔئ٘اكّّ ــفكاةلــٕكدراســخَاكذٔادــُكلةلــَالكّ ــدكشــجَُكبعــضكاملــار فكبالعــا كّالالٍــْدٕككك

كرّجلكبٔكٌْاكبٔيناكٓقارٌكآ لٌّكبٔيُكّبفكيْلخ كّ لاكعكسع٘كاةلنُكّثقايخُكالسا لٗل

:كبٔةىطـــ٘كبـــفكالاكـــلكّالـــدًٓكّالسٔاســـ٘اكاـــفكلةلدراســـاسكّالجرـــْثككاىظـــل:كرييـــإلكاجـــدكاحلنٔـــدك-

 لك092-087اكة2997اإلىساىٔ٘كّايجخناأ٘اكالقاٍلٗاك
37 Duffy.John, Op.Cit, P.149-151. 

-Ierodiakonou.Katerina,Psellos' Paraphrasis on Aristotle's de interpretationem, 
P.158.   

38Ierodiakonou.Katerina,Psellos' Paraphrasis on Aristotle's de interpretationem, 
PP.158/159.  
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39 Ierodiakonou.Katerina,Bydén.Börj, Byzantine Philosophy, Published online at: 

Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
41 Karamanolis.George: Plethon and Scholarios on Aristotle, Published in: 

Byzantine Philosophy and its Ancient Sources, P.253-258.  
42

يال ٌْكمعٔارا كلخقٔـٔهكيرسـطْاكيمـلكغـ ك ـاق ;كّ لـاكألٌكككككككألكبةلٔثٌْكمًكّجَ٘كىظلٖ:كلٌكاتا ك

ٕكككككعككملٍ كبةلٔثٌْكااخندكاةلٕكلبلااكاألمْركاملخيا ض٘ك ألٌكمـلٍ ككك;يرسـطْاكٍّـلاكمـيَخكغـ كميطقـ

مـًكاأليكـاركامللخةلاـ٘كككككالكـث كا عٕاكّمًكالجـدَٕٓكيٌكٓكـٌْكٍيـاعككككييال ٌْكمثالٕاكّملٍ كيرسطْكّ

مـًكآرااكعكلخةلـفككككدجيـاِكلـاكميَنـاكككمـاككّدجـآًككاكامللٍ كمًكىاذٔ٘بٔيَنا;كّ لاكي خال ك جٔع٘ك

الاةلســأ٘كمــًكىاذٔــ٘كي ــلٖاكيضــال كانــاكيّردِكيرســطْاكىاســُاكعكمالاادــُكمــًكاىخقــاداسككككككككاملســاقاك

 ٌْلك لق٘كليظلٓ٘كاملثاكايدكييال 
40

جــدٓلكبالــلللكيٌكمْ ــفكبةلٔثــٌْكمــًكيرســطْك ــدكدػــ كعكىَآــ٘كذٔادــُ;كيةلقــدكياةلــًكعكلخابــُكككككككك

 ـــدكدجـــ كعكبدآـــ٘كذٔادـــُكآرااكلـــاكمـــًكارادشـــإلكّييال ـــٌْاكليكيىـــُكئنـــاكٓخعةلـــ كككك)الالٍـــْس(كيىـــُ

 بالاةلسا٘كالطجٔعٔ٘ك دكدج كيرسطْل
- Karamanolis.George, Op.Cit, P.261.   
43 Karamanolis.George, Op.Cit, P.259-261.  
44 Ibid., P.263. 
45 Ibid., P.267.  
46 Ibid., P.268. 
47 Ibid., PP.268/269. 
48 Ibid., P.271.  

49

اةلــٕكلخابــاسكك-بي لــٕكمــاكلــدٖكمــًك ــدرٗكك-شــلّذا لقــدكلخجــإلكك"ٓقــْلكمآكــاكمــًكليســْ :كك

ال ــٔلْ ٘ككيرســطْ;كّ ا ــ٘كٍــلِكاألانــال:ك)دطــْركاحلْٔاىــاساكالــلاللٗكّالخــلللاكاحلللــ٘اك

ّال جا (كّلى كي ةل كمًك لاقٕكايمخياٌكاحلاركل اكماكذققْاكمًكٍلِكالكخاباسكيٓ٘كاسخاادٗاكيماكعك

ذال٘كادوكايسخاادٗكميَااكيةلًكٓضلّاكميَاكاةلٕكيٓ٘كذاللكلقدكلخجإلكيٓضـا كاـًكاملٔخائةٓقـااكمـاككككك

كٓخجقٕكلدٖكالكخاب٘كاًكمسيل٘ك)األلْاٌ(اكّسْ كيلخ كدعةلٔقا كايَاك"ل

- Coughlin.Sean(ed) (2119): A Collection of Autobiographical Passages from the 

Works of Michael of Ephesus and Other Witnesses to his Life, (without place), 
P.2. 

51 Arabatzis.George (2112): Michael of Ephesus and the philosophy of living 
things, The Norwegian Institute, Athens, P.51.  
51 Ibid., PP.54/55. 
52 Ibid., P.55-58. 
53 Ibid., PP.55/59.  
54 Ibid., P.59. 
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55 Triantari.Sotiria (2114): Stoicism and Byzantine Philosophy (Proairesis in 

Epictetus and Nicephorus Blemmydes), A contribution from Bochumer 
Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, John Benjamins 
Publishing Company, P.85.  

56 Ibid., P.85-87.  
ٕككككك 57 م ـاالِكّييكـارِكبـفكدقجـاكامللـ ككككككذلٓـ٘كاإلىسـاٌكعككككلٌك)القدرٗكاةلـٕكاي خٔـار(كٍيـاكد ـ كللـ

 اقدٗلكاملالّضكاةلُٔك درٓا كبيادكراضٔ٘اكّبفكايارتاضكاةلُٔكّالػض كميُكدٌّكي
58 Triantari.Sotiria, Op.Cit, P.87. 

59

عكمدٓي٘ك) ٔةلٔقٔ٘(كجيْ كشلمكاألىاضْلاكّ دكدةلقٕكدعةلٔنُكاةلٕكٓدك)يمْىٔـْ كسـالا (كككّلدكك

ُٓلجسكيٌكمعظهكيانالُكالاةلسأ٘اكّدعةلٔقادُاكّملللادُك عكاإلسكيدرٓ٘اكّ)داماسْٔ (كعكيثٔيااكّ

ٔاٌكلةلنـدار كالاةلسـأ٘كالْثئـ٘كعكيثٔيـااكليكككككال للٔ٘ك ـدكلخجَـاك جـاكلغـالمكاإلم ا ـْركجسـخيكككككك

ُٓعل كالكث كاًكى ا ُكالاةلسإكبعدك لااكّلللاكماكٓخعةل كبس دُكاللادٔ٘ل كيىُكيك

 - Baltussen.Han (2111): Late Platonism (Art: Simplicius of Cilicia), Published online 

at: The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity, 
(https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-history-of Philosophy-in-
late-antiquity/simplicius of cilicia/F87E4977C81BA6E7E1E43A3CEE6DC5C4).   

61 Triantari.Sotiria, Op.Cit, P.88. 
61 Ibid., P.89. 
62 Ibid., P.89. 
63 Ibid., P.89.  
64 Ibid., P.91.  
65 Ibid., PP.91/91.  
66 Ibid., P.92.  
67 Ibid., PP.92/93.  
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يمحــدكغــافكذــايظ:كاإلم ا ْرٓــ٘كاللّماىٔــ٘كمــًكالي ــيٗكللــٕكايىَٔــاراكداركاملعليــ٘كا امعٔــ٘اكككككككك-2

كل0227اإلسكيدرٓ٘اك

جلجٕكآداٌ:ك ال ـ٘كدـارٓخكالْٔىـاٌكّاللّمـاٌاكماسسـ٘كٍيـداّٖكلةلخعةلـٔهكّالثقايـ٘اكالقـاٍلٗاككككككككككك-0

كل0220

اكمطجعــ٘ك)العلــلكااةلةلٔيســ،(ككلْٔىــاٌذلبــٕكاجــا كاطٔخــْ:كل اٍــاسكالــخاك كالاةلســإكايــدكاكككك-3

كككل0227الجر ٗاكدميَْراك

ــادر:كل اٍـــاسكالـــخاك كالاةلســـإكعكالعلـــْركالْســـطٕاكككككك-4 ــْاكمـــاٍلكاجـــدكالقـ ذلبـــٕكاجـــا كاطٔخـ

ككل0226يّرٓيخالاك)دلو(اك

رييإلكاجـدكاحلنٔـد:كبٔةىطـ٘كبـفكالاكـلكّالـدًٓكّالسٔاسـ٘اكاـفكلةلدراسـاسكّالجرـْثكاإلىسـاىٔ٘ككككككككككككك-5

كلك2997اكالقاٍلٗاكّايجخناأ٘

كل2992:كالْٔىاٌكّاللّماٌاكداركاألماكلةلي لكّالخْآ اكاألردٌاك)ّآ لٌّ(كاةلٕكاكاش٘ك-6

كل0226ملطإكالي ار:كيةلسا٘كيرسطْكّاملدار كاملخي لٗاكداركالثقاي٘كالعلبٔ٘اكالقاٍلٗاكك-7

ٍكك-2 ةلٔــ٘كلةلي ــلكّالخْآــ اكاألردٌاكبلٌّلجاــلٖ:كدــارٓخكيّرّبــاكاحلــدٓلاكدل ــ٘:كاةلــٕكامللاّ ــٕاكاأل

كل0226

ّلجاىاليلاىا:كالعا كاأةلةلٔيسـ،ك)محةلـ٘كاإلسـكيدركاةلـٕكال ـلمكّى ـيٗكاملنالـاكاأةلةلٔيسـخٔ٘(اكككككككككك-0

دل ٘:كآمالكاندكاندكاللّبٕاكملاجع٘:كانـدكلبـلأٍهكبكـلاكاملللـةكالقـْمٕكلةلرت ـ٘اككككككك

كلك0229القاٍلٗاك
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