


 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 تارخيّية انلّص ادلييّن ىلع ضوء رؤية ثبات املفهوم وتغّّي املصداق





 

 

 تاريخّية النّص الدينّي 

 على ضىء رؤية ثبات المفهىم وتغّير المصداق

  عرٌض ونقٌد

 

 اعدل حمهد الرشيفد. 
 

 
 

 
http://aldaleel-inst.com 

www.facebook.com/aldaleel.ins 

http://www.facebook.com/aldaleel.ins


 اإلصدارهوّية 
 دةرخييٌح اجلٌه ادلييٌن ىلع ًٮء رؤيح زجةت املٛ٭ٮـ كدٌّ٘ي املىؽاؽ :اإلصداراسم 

 اعدؿ حم٧ؽ الرشيٙ د.املؤلّف: 
 املض٤ف ا٤ٕ٣ٌِل يف مؤٌقكح ادلحل٢ :اإلرشاف الػلمّ 

 : بلـ يف مؤٌقكح ادلحل٢ادلغم الفيّنّ  مٕجح ا٣ٕبلٝةت ا٣ٕة٦ٌح كاإٔل
 :ٌٔل گي٥ اتلقويم اللغوّي 
 :حم٧ؽظك٨ آزاداگف تصهيم الغالف 
 :  ٚة٢ً الكٮداين اإلخراج الفيّنّ

 املٌٞؽقح/ ٠ؿببلء  دار الٮارث ل٤ُجةٔح كا٣جرش: املطبػة 
 األكىل الطبػة:

  9102 النرش:سية 
 ح كح ادلحل٢ لدلراقةت كابلعٮث ا٣ٕٞؽيٌ مؤقٌ  انلارش:

  9102لك٪ح  0452ح ا٣ٕؿاٝيٌ ح ر٥ٝ اإليؽاع يف دار ال١ذت كالٮزةاٜ الٮَ٪يٌ 
 ؤٌقكح ادلحل٢ل مدل ظٞٮؽ ا٣ُجٓ كا٣جرش حمٛٮّحه 

 
 
 

 

http://aldaleel-inst.com 

www.facebook.com/aldaleel.inst 



 

 

 

 6 ..................................................................................................... لك٧ح املؤٌقكح
 12 ............................................................................................ دٕؿيٙ اتلةرخييٌح

 03 ......................................................................................... اتلةرخييٌح يف ا٣٘ؿب
 12 .......................................................................... دةرخييٌح ا٣ٛ٭٥ كدةرخييٌح اجلٌه 

 14 ................................................................ اتلةرخييٌح يف ا١ٛ٣ؿ اإلقبلٌَل احلؽاثٌ 
 15 ...................................................................... األماكؿ املؼذ٤ٛح تلةرخييٌح ادلي٨

ٓو لدلي٨  16 .......................................... دةرخييٌح ال١ذت الك٧ةكٌيح ثةٔذجةر٬ة أ٥ٌ٬ ٦٪ج
 22 ................................................................................... ٦جةين اتلةرخييٌح كأقك٭ة

/ املجةين املٕؿٚيٌح ل٤ذةرخييٌح  22 ......................................................................... أٌكالن
 24 ........................................................................ زة٩ينة/ املجةين الٮصٮديٌح ل٤ذةرخييٌح

 26 .............................................................. زةثلنة/ املجةين األ٩رثكبٮلٮصيٌح ل٤ذةرخييٌح
ة/ املجةين ال٤كة٩يٌح كال٤٘ٮٌيح ل٤ذةرخييٌح ٕن  33 ......................................................... راث

 36 ..................................................................................اتلةرخييٌح يف ٦زياف اجلٞؽ
/ اقذ٧ٕةؿ املى٤ُط  36 .................................................................................. أٌكالن

 44 ........................................................................................ زة٩ينة/ ٦٪ةٝنح املجةين
 64 ........................................................................................ زةثلنة/ ٦٪ةٝنح األد٣ٌح

 220............................................................................الرشيٕح كا٣ٌٞةية احلٞيٞيٌح



 دةرخيٌيح اجلٌه ادلييٌن ىلع ًٮء رؤيح زجةت املٛ٭ٮـ كدٌّ٘ي املىؽاؽ  ............. 6

 210........................................... اتلةرخييٌح كمكأ٣ح م١ٌيٌح الكٮر ا٣ٞؿآ٩ٌيح ك٦ؽ٩حٌذ٭ة
 212......................................................................أقجةب ا٣زنكؿ كدةرخييٌح ا٣ٞؿآف

 203................................................................................ دٌٕؽد الرشاآ كاتلةرخييٌح
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 كلمة املؤّسشة

 

 بسم اهلل الرمحٰو الرحيم
املجٕٮث رمححن ل٤ٕةملني احل٧ؽ  رٌب ا٣ٕةملني كوًٌل ا ىلع حم٧ٌؽو 

 كىلع أ٢٬ ثحذ٫ اهلؽاة املية٦ني.
 إٌف ا٣ٕةم٢ ا١ٛ٣ؿٌم كامل٪ْٮ٦ح ا٣ٕٞؽيٌح ا٣يٌت حي٤٧٭ة اإلنكةف د٧ٌس٢

ننُح األ اء ٌك رم يٞٙ كاٌل كادلاٚٓ األقةس  ا٣ٕةم٢ الؿاحصٌ 
 ٚاكف وبلح د٤ٟ امل٪ْٮ٦ح كانكضة٦٭ة، ا٣يٌت دىؽر ٔ٪٫ةت كالك٤ٮكيٌ 

ة ىلع أ٤ٗت ، أك ٚكةد٬ة كخمة٣ٛذ٭ة ل٤ٮاٝٓ الٮاٝٓ ٦ٓ ٦٪١ٕكن
ا ٝٮيًّة  تةك٤ٮكيٌ ال ـن ا٣ٛؿديٌح كاالصذ٧ةٌٔيح لئلنكةف، ٚإ٦ٌة أف تنٌّك ظةٚ

أك اعمبلن جيٌؿق حنٮ ٧٠ةهل املجنٮد،  الك٧ٌٮ ثةٌّتةق حنٮذ٫ يف ظؿك ينٌؽق
 اٌلم ال خي٤ٌٙ إاٌل ا٣ٛٮىض كا٣ٛكةد  ا٣تكة٢ٚ كالكٞٮط يف دٌكا٦ح

 كالٌيةع.االًُؿاب 
 ظيةة اإلنكةف ثس٢ٌ  ٦٪٫ٜ م دذؽٌٚ ٬ٮ الؿاٚؽ اٌل  ٚة١ٛ٣ؿ ا٣ٕٞؽٌم 

ةت اإلنكةف ٥ بك٤ٮكيٌ يت دذعسٌ وٮر٬ة كأماكهلة، ك٬ٮ األداة ا٣ٌ 
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د٧٪ع٫  ٦ٞ٪ٕحن  ل٥ جيؽ إصةثةتو  إف٫ٝ م يؤرٌ كمٮا٫ٛٝ، ك٬ٮ اهلةصف اٌل 
الػذيةر ٧٩ٍ ٦٪٭ش احليةة، املٞذيض  ١ٚأ٫ٌ٩ا٧ُ٣أ٩ح٪ح كاالقذٞؿار، 

د٫ ةةت اإلنكةف كممةرقق٤ٮكيٌ حنٮ  م دججسٜ ٦٪٫ دميٓ ادلكاٚٓاٌل 
 .حن ح اكٌٚ ح كاحليةديٌ ا١ٛ٣ؿيٌ 

دميٓ الؿقةالت الك٧ةكٌيح ا٣يٌت ٩ـ٣خ ألص٢  ا٬ذ٧ةـ ك٬ٰؾا ٦ة يٌٛس 
٪ةيذ٭٬ؽايح اإلنكةف،   ،لئلنكةف ا٣ٕٞؽٌم  ا٣ٛةاٞح ثةملضةؿ ا١ٛ٣ؿٌم  ةٔك

كيؽٚٓ النج٭ةت ؾا اجلة٩ت كا٦ذبلء وعٙ أوعةث٭ة ث٧ة يؤٌو٢ ل٭ٰ 
ح كػُةثةد٭٥ ىلع تن١ي٢ امل٪ْٮ٦ح وبلظيٌ د٭٥ اإلظؿاك رٌكـت ٔ٪٫، إذ
 .كظِٛ ٩ٞةا٭ة ٨٦ ا٣تنٮي٫ كاخلؿاٚةت ذ٭ةح كد٪٧يا٣ٕٞؽيٌ 

ة أػؿل  ك٨٦ ص٭حو  ٚإٌف ٠سّينا ٨٦ اجل٭٤ح كاملٛكؽي٨ يكٕٮف داا٧ن
تل٤ٮير ُٚؿة اجلةس كحتؿيٙ أٚاكر٥٬؛ ألص٢ ا٣تك٤ٌٍ ٤ٔي٭٥ ١ٚؿيًّة 

 ا٣ٕٞؽٌم ا١ٛ٣ؿٌم كٚكةد اإل ة كمىةدرة ٦ٌٞؽراد٭٥، كٝؽ اقذ٤٧ٕٮاكقيةقيًّ 
ٌّ  ٧َةٔ٭٥ ادل٩حبح،أة تلعٞيٜ ٦آرب٭٥ كقبلظن  ظ دكاد٭٥ ٨٦ كاٌع أٛٮا ٚٮ

ـو أقبلَني ك ـو إككقةا٢  رػيىحو  ٝبل لؿق٥ ٔٞيؽة  ؛٦أصٮرةو  ٔبل
ل٥ يٛذأكا ك ،راتٞؽٌ األٚاكر كاملقيةقح اهلي٧٪ح ىلع  املع١ٮ٦ني يف ٢ٌّ 

ا٣تن١يٟ كإ٣ٞةء النج٭ةت يف أذ٬ةف اجلةس ظٮؿ ٨ٔ اقذؼؽاـ قبلح 
االػذبلٚةت ٌك ٦ة يذ٤ٌٕٜ ثٕٞةاؽ٥٬ كإي٧ة٩٭٥، ككؾا االقذٛةدة ٨٦ 

 ،ػذبلؼ٩ْةر اجلةس إىل ٩ٞةط االأح، كا٢٧ٕ٣ ىلع دٮصي٫ ا١ٛ٣ؿيٌ 



 00  ........................................................................................... لك٧ح املؤٌقكح

 ،َؿاؼ املذؼة٣ٛحإلذاكء ا٣ٛنت ثني األ ؛كاتل٧ٕيح ىلع ٩ٞةط االمرتاؾ
٨٦ أص٢  ؛ًٕةؼ ٔـي٧ذ٭٥إك ،ككس مٮكذ٭٥ ،يخ كظؽد٭٥كدٛذ

 ػٌةٔ٭٥ لك٤ُذ٭٥.إك ،٥ يف مٮاٝٛ٭٥الكيُؿة ىلع منةٔؿ٥٬ كاتلعسٌ 
أف ٩ُٰٕ  ادليينٌ  ي٨ ل٤نأف ا١ٛ٣ؿٌم ٦ذىؽٌ ثٮوٛ٪ة ٬٪ة يججيغ جلة ٨٦ 

منةريٕ٪ة ٪ة كةد٥ أكلٮيٌ ىلع ق٤ٌ أكأف يسٮف يف  ،اة ٠جّين ٬ٰؾا ا٣ٕةم٢ ا٬ذ٧ة٦ن 
ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح ٨ ٨٦ دؿقيغ جلذ٧سٌ  ؛نكىع تل٪ٛيؾ٬ةيت ح ا٣ٌ ا١ٛ٣ؿيٌ 

ح كٜٚ رؤيح ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ  ٌٞ  ٦ذؽاد ا٣ُجيعٌ ثةٔذجةر٬ة اال احل
، ٧٠ة يججيغ أف جنذ٭ؽ يف َؿح ٬ٰؾق الؿؤيح  ؽو اإلقبلـ حم٧ٌ  جلبٌ 

، دت٪ةقت كمكذٮل ٔؿاٝح ٦ؽرقح أ٢٬ روي٪حو  ٦ٕةرصةو  ٨٧ً ويةٗحو 
٨ ٨٦ ٦ُٕيةت ا٢ٕٞ٣، كاجلىٮص ، مكذٛيؽي٭ةوةتلأك ابليخ 
 .ح املٕذربةادليجيٌ 

مؤّسسة ادليلل لدلراسات وابلحوث لٟ صةء مرشكع كألص٢ ذٰ 
اتلةثٕح ل٤ٕذجح احلكح٪ٌيح املٌٞؽقح؛ حل٤ٌب ٝؽرنا ٨٦ احلةصح  الػقديّة

امل٤ٌعح لٮصٮد مؤٌقكةتو ختىىٌيحو د٢٧ٕ ىلع اجلة٩ت ا١ٛ٣ؿٌم 
ؾا اجلة٩ت كاتلىٌؽم ا٣ٕٞؽٌم، كحلع٢٧ ىلع اعد٫ٞ مكؤكحٌلح دأوي٢ ٬ٰ 

ح ثةلٮقةا٢ كاإلماك٩ٌيةت  ٌٞ دلٚٓ النج٭ةت، كاتلأكيؽ ىلع ا٣ٕٞةاؽ احل
اٌلم يٕةين  ا٣ٕٞؽٌم ا١ٛ٣ؿٌم ا٣ٛؿاغ  قؽٌ ل٧٤كة٧٬ح يف لٟ املذةظح؛ كذٰ 
 ٦٪٫ املضذ٧ٓ.
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كاكف ٨٦ اقرتاديضٌيةت املؤٌقكح املٕذ٧ؽة يف حتٞيٜ أ٬ؽاٚ٭ة ٬ٮ 
٠ذةثح ابلعٮث اتلؼٌىىٌيح اتلأوي٤ٌيح كاجلٞؽيٌح، كرٌد النج٭ةت يف 
خمذ٤ٙ املٮاًيٓ ا٣ٕٞؽيٌح، كبةخلىٮص د٤ٟ ا٣يٌت د٭٥ٌ الكةظح 

.ا١ٛ٣ؿٌيح ث٪عٮو   ٌٕٚلٍّ

ك٩تيضحن ملة د٥ٌ روؽق يف الكةظح ا١ٛ٣ؿيٌح ٨٦ َؿحو جلْؿيٌح زجةت 
املٛ٭ٮـ كدٌّ٘ي املىؽاؽ يف اجلىٮص ادليجيٌح ٨٦ ٝج٢ ابلٕي، ٚٞؽ رأل 

ؾق اجلْؿٌيح املض٤ف ا٤ٕ٣ٌِل يف املؤٌقكح رضكرة ٠ذةثح حبرو يذٌٕؿض ل٭ٰ 
ٮيٌع، كرٌد٬ة إىل أو٤٭ة، كْل ٩ْؿيٌح د ةرخييٌح اجلٌه ثةتلع٤ي٢ كاجلٞؽ املًٮ

. ادلييٌن، كأ٥ٌ٬ ٦ة يؿد ىلع ٬ٰ   ؾق اجلْؿيٌح ٨٦ إماكالتو ٧٤ٔيٌحو

األستاذ ادلكتور اعدل ؾا ابلعر إىل كٝؽ أكلكخ ٦٭٧ٌح ٠ذةثح ٬ٰ 
مكؤكؿ كظؽة ا١ٛ٣ؿ ادلييٌن يف مٕجح ابلعٮث، ٚٞةـ  ،حمهد الرشيف

. ٌٝحو كإػبلصو  ثةمل٭٧ٌح من١ٮرنا ثس٢ٌ د
ة دذٌٞؽـ مؤٌقكح ادلحل٢ لدلراقةت كابلعٮث ا٣ٕٞؽيح ثٮاٚؿ  ػذة٦ن

ملة ٝةـ ث٫ ٨٦ ص٭ؽو ممزٌيو يف  ؛املؤ٣ٌٙ ال١ؿي٥الن١ؿ كاال٦ذ٪ةف إىل 
ألستاذ اإىل ـ ثةلن١ؿ اجلـي٢ ؾا ابلعر ا٣ٌٞي٥، ٧٠ة دذٞؽٌ دؽكي٨ ٬ٰ 

؛ ملة ثؾهل ٨٦ ص٭ؽو ٌٔٮ املض٤ف ا٤ٕ٣ِلٌ  ادلكتور كهال مسػود ذبيح
ؾا ابلعر كدىعيع٫، قةا٤ني ا ا٣ٌٌٕل ا٣ٞؽيؿ مؿاصٕح ٬ٰ ٠جّيو يف 

 هل٥ دكاـ اتلٌٞؽـ كاتلٮٚيٜ.



 

 املقّدمة 

 

ل٥ يس٨ دج٤ٮر ١ٚؿ احلؽازح ا٣٘ؿبٌيح دٕٚحن كاظؽةن، ث٢ صةء ز٧ؿة 
ا ٨٦ ٔرص َٮي٢و َٮل  دةريخٍّ  خمةضو  ػبلهل ٌٔؽة مؿاظ٢ ٦ذذةحلحو ثؽءن

اإلوبلح ادلييٌن، ز٥ٌ ٔرص اجل٭ٌح، ز٥ٌ ٔرص األ٩ٮار، ز٥ٌ ٔرص 
ىلع  -احلؽازح. كيس٨٧ ا٣ٛؿؽ األقةٌر ثني ا١ٛ٣ؿ ا٣٘ؿيٌب احلؽير 

كبني ١ٚؿ ا٣ٕىٮر الٮقُٯ األكرٌبٌيح يف اال٩ذٞةؿ ٨٦ رؤيحو  -ا٧ٕ٣ٮـ 
، كْل رؤيح ا٣ٕرص ال ٮقيٍ ا٣يٌت أذ٧ؽت ىلع ا٣٘ةاٌيح إىل ٠ٮ٩ٌيحو ٦ٌٕي٪حو

 رؤيح ا١ٛ٣ؿ احلؽير.

اتٌك٥ ١ٚؿ احلؽازح ا٣٘ؿبٌيح ثةتل٪ٌٮع كا٣رثاء، ٚإذا أذيربت رؤيح 
ا٣ٞؿف الكةثٓ ٔرش  ( يف أكااRené Descartes٢ريجي٫ ديسةرت )

ٌؽت (1)٩ُٞح ثؽايحو ل٤عؽازح  Martinرؤيح ٦ةرد٨ ٬ةيؽٗؿ )، ٔك

Heidegger٦٪ذىٙ ا٣ٞؿف ا٣ٕرشي٨ ٩ُٞح ٩٭ةيحو هلة؛ ٚإٌف ٦ة  ( يف
ثح٪٭٧ة ٬ٮ ظنؽه ٬ةا٢ه ٨٦ الؿؤل كاملؾا٬ت كاجلْؿٌيةت يىٕت ٢٧ٔ 

                                                                                                               

ا١ٕ٣ف ٧٠ة اكف ( ظير ص٢ٕ اإلنكةف ٩ُٞح اال٩ُبلؽ ٨٦ أص٢ الٮوٮؿ إىل ا٣ٕةل٥، ك٣حف 1)
ا ٨٦ ػبلؿ ال١ٮصيذٮ.  قةاؽن
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٥ ٨٦ أٌف دميٓ ٬ٰؾق االٌّتة٬ةت  ٜو هلة. كىلع الٗؿ ٙو اكم٢و كدٝي دى٪ي
ا١ٛ٣ؿٌيح ٣ٕجخ دكرنا يف ث٤ٮرة املضذ٧ٕةت احلؽازٌيح ا٣٘ؿبيٌح، إاٌل أٌف 

صةء ٩تيضحن ٦جةرشةن ٣ُٞةعو ٦ٕنٌيو ٨٦ ٬ٰؾا  دج٤ٮر دلذ٧ٓ احلؽازح
ا١ٛ٣ؿ، ٦ٌس٢ ٦٪ْٮ٦حن حمٌؽدةن ٨٦ األٚاكر ا٤ٛ٣كٌٛيح كاجلْؿٌيح هلة 

٭ة ٩ْؿة ١ٚؿ احلؽازح إىل ا٣ٕةل٥.  ق٧ةته ٦ٌٕي٪حه ٠ٌٮ٩خ يف دل٧ٔٮ

كٝؽ صةء ١ٚؿ احلؽازح ثٕؽدو ٨٦ املٞٮالت كاجلْؿٌيةت كاألٚاكر 
جةرشو ٨ٔ ٦ٛ٭ٮ٦٭ة اجلٮ٬ؿٌم، ك٬ٮ املؿكـٌيح ا٣يٌت دٕرٌب بنّكو ّٗي ٦

حو ٨٦ األٚاكر  ا٣ٞؽرة امل٤ُٞح ل٢ٕٞ٤. ٬ٰؾا األػّي اٌلم د٧زٌي ث٧ض٧ٔٮ
 ي٧س٨ أف ٩ٮصـ٬ة اكتلةيل/

عٌ  - ا٢ٕٞ٣ ( كٝؽرةEnlightenmentاتل٪ٮيؿ )  كػةٌوحن الًٮ
٪خ ١ٚؿة اتل٪ٮيؿ، ر د٧ٌٌ ـ/ ١ٛٚؿة اتلُٮٌ ر كاتلٞؽٌ ىلع اتلُٮٌ  - املةٌدٌم 
ت د٪ٮيؿ املضذ٧ٓ كنرش رق حنٮ احلؽازح يذ٤ٌُ ٓ كدُٮٌ ـ املضذ٧كدٞؽٌ 

 األٚاكر احلؽازٌيح. 

ؽـ ا٣تك٤ي٥ ألٌم ق٤ُحو ٦ةٌديٌحو (Critical) اجلٞؽيٌح / ١ٚؿة اجلٞؽ ٔك
ذ٧ةد ىلع ا٢ٕٞ٣ يف ٝجٮؿ خمذ٤ٙ اجلْؿٌيةت  ، كاأل أك ٦ٕ٪ٮٌيحو
كاتلىٌٮرات األػؿل كرٌٚ٭ة. ك٦ٞٮ٣ح اجلٞؽ يف املضةؿ ادلييٌن دٕين 

الك٤ُح املٕ٪ٮٌيح ادليجٌيح. كّت٤ٌخ ٦ٞٮ٣ح اجلٞؽ يف احل٢ٞ رٚي 
.  ا٤ٛ٣كيٌف يف ٩ٞؽ األٚاكر ا٣رتازٌيح قٮاءه اك٩خ ٧٤ٌٔيحن أك ٤ٚكٌٛيحن
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(/ اإلنكةف هل مكؤكحلٌح د٘يّي ا٣ٕةل٥ حنٮ Humanizationاألنك٪ح )
املكيعيٌح. ٚةخلبلص ٬ٮ يف ٬ٰؾا  (1)األ٢ٌٚ، ثؽالن ٨٦ ١ٚؿة اخلبلص

 ا٣ٕةل٥ كبٮاقُح اإلنكةف ٩ٛك٫. كيكتذجٓ ٰذلٟ ١ٚؿة احلٌؿٌيح. يٞٮؿ
 ٨ٔ( املذٮدٌل  أك)اجلةدش  املكيحٌ  اكف» /"ثٮال إ٦ي٢" ا٣ٛؿنصٌ  ابلةظر
ة ا٣ربكتكذة٩يتٌ  اإلوبلح ظؿكح  ٔؽـ ىلع ػ ادليينٌ  املكذٮل ىلع ػ ظؿيىن
 كأ٦ٌة( ابلةثة أم) خل٤يٛذ٫ كال ل١٭٪ذ٫ ال "ككذةث٫  إاٌل " ا٣ُةٔح دٞؽي٥
 اإلنكةف يٕؽ ٥٤ٚ/ زة٩يحو  ٔذجحو  اصذيةز د٥ٌ  ٚٞؽ - اتل٪ٮيؿ ٦ٓ أم - اآلف

 اآلف ٧ٚ٪ؾ ..ثؾاد٭ة األميةء حيةز٥ أف يكذُيٓاٌلم  ٫٤ٕٞ٣ إاٌل  خيٌٓ
ا  ٔرص تلٌٞؽـ املاكف خيٌل ليك يزناح ا ث١٤٧٧ح األم٢ راح ٚىةٔؽن
 أ٦ةـ كيذبلذ ي٪٧ح اإلهلٰيٌح اجل٧ٕح ٩ْةـ راح ك١٬ٰؾا ك٬ي٧٪ذ٫، ا٢ٕٞ٣
 ٔ٭ؽ حم٫ٌ٤ حي٢ٌ  ليك ا٧ٕ٣ٮدٌم؛ اتلٕةيل ٔ٭ؽ كا٩ذٓل ا٣ُجيٕح، ٩ْةـ

ة كظؽق اإلنكةف أوجط ٣ٞؽ األٌٚٞيح، كا٣ٕبلٝةت املعكٮقيٌح  ٦ٞيةقن
 إحل٫ د٪تكتا٣يٌت  ادليجيٌح كالك٤ُةت ا ظس٥ كأوجط لئلنكةف،
ة ٕن  احلٌؿٌيح، ثةق٥ األػّي احلس٥ ي٤ُٜاٌلم  ا٣برشٌم  الٮيع حلس٥ ػةً

ا ل٤٪ٞي ا٣ٞةث٢ ّٗي اجلؽيؽ م١كج٫ د٧س٢ٌا٣يٌت  احلٌؿٌيح ٬ٰؾق  . (2)«أثؽن
                                                                                                               

اإلهٰل، كأذ٪ة٫ٝ  -( ٦ٛةد ا١ٛ٣ؿة ك٬ٮ احنىةر ػبلص اإلنكةف يف إي٧ة٫٩ ثحكٮع اإلنكةف 1)
 دٕةحل٥ ال١٪حكح ا٣ٞؽي٧ح. 

( ٬ةم٥ وة٣ط، "اثلٞةٚح ا٣ٕؿبيٌح يف مٮاص٭ح اثلٞةٚح ا٣٘ؿبيٌح كاتلعٌؽيةت"، الٮظؽة، ا٣ٕؽد 2)
، ك٬ٮ ي٪٢ٞ ٨ٔ ٠ذةب إ٦ي٢ ثٮال "احلٌؿٌيح ا٧٤ٕ٣٪يٌح"/ 12ك 13، ص 2660، 232-231
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١ؿ  ٬ٰؾق أثؿز ٦ٞٮ٣ح اتلةرخييٌح اك٩خ ٨٦ ك٢ٌٕ٣  اجلْؿيٌةت ا٣يٌت َؿظ٭ةٚ 
ؽ احلؽازح. ٬ٰؾق املٞٮ٣ح ا٣يٌت دج٤ٮر ٦ٛ٭ٮ٦٭ة  ا٤ٛ٣كٛح يف احلؽازح ك٦ة ٕث

٨٧ -ث٧ة يف ذٰلٟ احلٞيٞح  -زءو  ٌك  كدٕين أفٌ  احلؽيسح، ا٣٘ؿبيٌح  يًٞٓ 
ٮام٢ اتلةريغ دٌُٮر ث٢ أٌدل ربٍ .اتلةريغ أَؿ  كم٧٤ٮقحو  حمٌؽدةو  دةرخييٌحو  ٕث
 د٥ٌ كق٥ أ٫ٌ٩ دلرصح ث٫ كترش٫َ ل٤ذةريغ، أمؿو  ٌك  دةرخييٌحو حتي٢ دٌُٮر إىل

 األقةرٌ  امل٪ذش أك امل٪جٓ ٬ٮ أوجطاٌلم  ل٤ذةريغ ٔجةدةن  ٭ةثسٮ٩ احلؽازح
 املضة٣ني يف قي٧ٌة ال ا٣٘ؿب بنّكو ٠جّيو، كٝؽ صؿل دؽاكهلة يف. ل٧٤ٕىن

ا١ٛ٣ؿٌم  إىل ا٣ٌٛةء ٭ة ٦ة بلسخ أف ا٩ذ٤ٞخ١ٰ٣٪ٌ  كاأليؽيٮلٮيٌج، الكيةرٌ 
ؿض ا٣ٕؿيٌب كاإلقبلَلٌ   را٨٬ كاٌلم. ا٣٘ؿبحنٌي دلل ٩ٛك٫ امل٪ىح د٪عٮ أف ٘ث

ٕةرص ا٣ٕؿيبٌ  احلؽاثٌ  اخلُةب ٬ٮ اإلقبلَلٌ  ا١ٛ٣ؿ قةظح إىل إدػةهلة ىلع  .امل

ٮع ٦ٓ  كال خيىف ىلع أظؽو احلةصح املةٌقح إىل ابلعر ٨ٔ ٬ٰؾا املًٮ
كقٕذ٫ كدٌٕؽد أثٕةدق. ٧ٚٞٮ٣ح اتلةرخيٌيح كدةرخيٌيح ادلي٨ كاجلٌه ادلييٌن 

ق٪حو يف ا٣٘ؿب، كٝؽ دٌُٮر ٦ٕ٪ة٬ة  022دٕٮد جبؾكر٬ة إىل ظٮايل 
٠سّيةو ػبلؿ ٬ٰؾي٨ ا٣ٞؿ٩ني. أ٦ٌة يف ا٣ٕةل٥ اإلقبلٌَل،  ثىٮرو كأماكؿو 

ـٔح أراكف اإلي٧ةف ادلييٌن،  ٧ٚٓ أٌف دٮّيٙ ٬ٰؾق الؿؤيح يٛيض إىل ٔز
٫ ثٕؽ؛ م٧ٌة  ٌٞ إاٌل أٌف ابلعر ظٮهلة ثىٮرةو صةٌدةو ك٧ٌٕ٦ٞحو ل٥ يكذٮؼ ظ
٧٤ٌيحن ٧ٔيٞحن كحم٧١حن يف ٬ٰؾا املضةؿ.  يٞذيض دراقةتو حتٞيٌٞيحن ٔك

                                                                                                               

 ـ. 2645ظؿب مُؿم ٚؿنكة ك٦جؽأ احلؽازح، ٦٪تنٮرات قّيؼ، ثةريف 
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ّي ٨٦ النج٭ةت ا٣يٌت دؿد يف ٌٚةء ادلي٨ اإلقبلٌَل كاملٕؿٚح ٚةل١س
ٝؽ َؿظخ يف  - دحل٢و  ثبل ويةٗذ٭ة أٔيؽت -ادليجٌيح ْل ٩ٛك٭ة 

ٔرص اجل٭ٌح يف مٮاص٭ح املكيعٌيح. ٨٦ دكف أف ينٕؿ أوعةث٭ة أٌف 
ت ٬ٰؤالء يف  ٝيةس اإلقبلـ ٦ٓ املكيعٌيح ٬ٮ ٝيةسه ٦ٓ ا٣ٛةرؽ؛ إذ ٗر

ح ٩ٛك٭ة ٦ٓ اإلقبلـ؛ تلع٢ٌ األنك٪ح حم٢ٌ الكّي ثةمل٪٭ش كالؿؤي
٬ٰؾق الؿؤيح  حبر إىل اتلٌُؿؽ أفٌ  يجؽك األقةس، ٬ٰؾا اإلقبلـ. كىلع

  ْل/ األمٮر ٨٦ دم٤حه  قةٝذ٫ ٝؽ ك٦جنب٭ة ك٦جة٩ي٭ة
ـٔحن  ثةٔذجةرق اتلةرخيٌيح ٦ٛ٭ٮـ دج٤ٮر -أ ة ك٩  هل ك٦ؾ٬جنة، ٦ٛ٭ٮ٦ن

حه  الىؽد ٬ٰؾا يف كدٌك٩خ. كرشٝنة ٗؿبنة ق،كك٦٪ةرص أدجة٫ٔ  ٨٦ دل٧ٔٮ
 دةرخيٌيح"ك ألركٮف، "اإلقبلَلٌ  ا٣ٕؿيبٌ  ا١ٛ٣ؿ دةرخيٌيح"٠ػ  اتلأحلٛةت
خ... ك (1)جلرص ظة٦ؽ أثٮ زيؽ "ا٣ٞؿآف  حتخ ظٮهل آراءه  ٧٠ة ًٔؿ
ّي ،(2)اإلقبلـ" "دةرخيٌيح ٔ٪ٮاف  ٰذلٟ. ٗك
ؿ اإلقبلٌَل، ا١ٛ٣ؿ قةظح إىل إدػةهلة ىلع املؿا٬٪ح - ب ْى  إذ يي٪
 ٠كت يف احلؽاثٌ  اخلُةب ث٭ة يذٮٌق٢ا٣يٌت  األٝٮل اآلحٌلح أ٩ٌ٭ة ىلع إحل٭ة
 .٩ٛك٫اجلٌه  ٨٦ ا٩ُبلٝنة ا٧٤ٕ٣ة٩ٌيح كاألنك٪ح دربيؿ ٬ٮاٌلم  ر٬ة٫٩

                                                                                                               

، املؿكـ 2( ٩رص ظة٦ؽ أثٮ زيؽ، ٦ٛ٭ٮـ اجلٌه/ دراقحه يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف، ط 1)
 ـ. 1333اثلٞةيف ا٣ٕؿيب، ثّيكت، 

كيف ّٗي٬ة  144قت٪جةط ا٣ٌٛٞٔل ( احليؽرم، ٧٠ةؿ، يف ادلرس/ ٦ٛةديط ٤٧ٔيح اال2)
 ٨٦ ادلركس. 
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 ا٣ٞؿكف يف كصؽتا٣يٌت  اجلْؿٌيةت أ٥٬ٌ  كإظؽل/ »يٞٮؿ أظؽ امل١ٌٛؿي٨
 كاحلؽازح كاجل٭ٌح اتل٪ٮيؿ ٔرص ٨٦ أم - األػّية األربٕح أك اثلبلزح

ا٣٘ؿيٌب  ا٣ٕةل٥ يف املٮصٮدة األربٕح ا٣ٕىٮر ٬ٰؾق احلؽازح، ثٕؽ ك٦ة
 ٬ٰؾا، يٮ٦٪ة إىل ٔرش الكةثٓ أك ٔرش الكةدس ا٣ٞؿف ٨٦ ثؽأت كا٣يٌت
 إىل صةءكا أ٩ٌ٭٥ ْل - احلؽازح ثٕؽ ك٦ة كظؽازحه  ك٩٭ٌحه  د٪ٮيؿه  ْلا٣يٌت 
 ال ٝةلٮا اتلةرخييٌح، األَؿ ٨٧ً ٝؿاءةن  كٝؿؤكق اإلقبلَلٌ  ادليينٌ  ا١ٛ٣ؿ
ـه  يأيت أف ي٧س٨ ٨٦ دكف أف  إقبل٦ٌيحه  ك٩ْؿٌيةته  إقبل٦ٌيحه  كأٚاكره  إقبل
ا يسٮف  إىل كا١ٛ٣ؿٌم  كاالٝذىةدٌم  كاالصذ٧ةيعٌ  اتلةريخٌ  ثةلٮاٝٓ ٦ذأزٌؿن
 ١ٛ٣ؿو  ي٧س٨ ٚبل ٚي٫، يٕحلاٌلم  الٮاٝٓ كحلؽ ا١ٛ٣ؿ ألفٌ  ٰذلٟ؛ ّٗي
 - ٤ُ٦ٞةته  ٚي٫ يٮصؽ ال إذ - ٚي٫ يٕحلاٌلم  الٮاٝٓ ىلع يك٧ٮا أف

ة يسٮف كإ٧ٌ٩ة ُن  (1)ا٣٘ؿب ٨٦ صةءد٪ة ٩ْؿٌيحو  أ٥٬ ك٬ٰؾق ثٮا٫ٕٝ، مؿدج
 .(2)«اإلقبلَلٌ  ا٣ٕةل٥ يف ٔ٪ؽ٩ة احلؽازٮٌيني ٨٦ ٠سّيه  ث٭ة كدأزٌؿ
ٙا٣يٌت  املضةالت يف ٦ٛ٭ٮ٦٭ة تلجةسا- ـج ٌّ ؽـ ٚي٭ة، دٮ  ٔك

ٮظ٭ة  ٧ٌٔة ٌٚبلن  ادلييٌن، اخلُةب يكتك٘٭ة ل٥ا٣يٌت  ادلرصح إىل ًك
 إفٌ / ا٣ٞٮؿ ي٧س٨ كٰللٟ احلؽاٌث؛ اخلُةب دلل ٧ٗٮض ٨٦ يسذ٪ٛ٭ة
ٮع ٬ٰؾا يف ال١ذةثح ا معيعحه  املًٮ  .صؽًّ

                                                                                                               

( اجلؽيؿ ثةل٠ؿ أٌف ٬ؾق اجلْؿٌيح د٪ٞي ٩ٛك٭ة ث٪ٛك٭ة، ٚج٧ة أٌف "ا١ٛ٣ؿ كحلؽ ل٤ٮاٝٓ اٌلم 1)
، يٕحل ٚي٫"، ٚ٪ٛف ٬ٰ  ؾق ا٣ٌٞيٌح ١ٛ٠ؿةو ْل كحلؽةه لٮإٝ٭ة اخلةٌص، كبةتلةيل ٣حكخ ٤ُ٦ٞحن

 كإ٧ٌ٩ة ْل ّؿٚيٌحه كمرشكَحه ثٮإٝ٭ة ٚعكت.
 .144( احليؽرم، ٧٠ةؿ، يف ادلرس/ ٦ٛةديط ٤٧ٔيح االقت٪جةط ا٣ٌٛٞٔل 2)
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 تكىعا٣يٌت  ادلراقح ٬ٰؾق إماكحٌلح ا٩ذ٧ْخ املكٮاٌغت ٬ٰؾق ىلع ث٪ةءن 
 كادلال٣ح كال١نٙ ٨ٔ املجةين، ص٭ح املٕىن ٨٦ املٛ٭ٮـ ٬ٰؾا ٦ذةثٕح إىل

ٙا٣يٌت  اتلٮّيٛةت ص٭ح ك٨٦ ٌّ  .احلؽاٌث ك٩ٞؽ٬ة اخلُةب يف ث٭ة يٮ

يٛةت أفٌ  إىل اإلمةرة ّتؽر املٛ٭ٮـ ختذٌه ثةلٮٝخ  لٰ٭ؾا احلؽازيٌح اتلّٮ
 ٦ذٌٕؽدة ث٧٪٭ضيٌحو  األػؾ اإلماكحلٌح ٬ٰؾق ٦ٕةجلح اٝذٌخ كٝؽ. الؿا٨٬
اجلٞؽٌم. اتلع٤يٌٌل، كابلٕؽ  الٮويفٌ  كابلٕؽ اتلةريٌخ، اكبلٕؽ/ األثٕةد

٠ذةثةت  ثٕي/ ٦٪٭ة الكةثٞح، ادلراقةت ثٕي إىل ا٣ٕٮدة اٝذٌخ ٧ة٠
ّي٥٬ زيؽ، أثٮ ظة٦ؽ ك٩رص أركٮف، كحم٧ٌؽ ا٣ٕؿكٌم   .ٗك

 ادلي٨ ػىٮص ٬ٮ املٞةؿ ٬ٰؾا يف ادلي٨ ٨٦ كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أٌف املٞىٮد
 ادلي٨ ٬ٮ األقةرٌ  كاملعٮر ثةدلي٨، يكٌُل  ٦ة ٤ُ٦ٜ أ٫ٌ٩ ك٣حف ٔلٌ اإل٣ٰ 

 اإلقبلَلٌ  ادلي٨ ٨٦ كاملؿاد. ظٮهل دُؿحا٣يٌت  كالنج٭ةت كالؿؤل اإلقبلَلٌ 
 كبٕجةرةو  . املٕىٮ٦ني كقّية األا٧ٌح  اجلبٌ  حكق٪ٌ  ا٣ٞؿآف ٬٪ة ٬ٮ
ح أدٌؽ،  ل٤٪ةس ثإثبلٗ٭ة  ٩بي٫ٌ ا أمؿا٣يٌت  ا٣ٌٞةية دل٧ٔٮ

 ا٣ٌٞةية ْل ا٣ٌٞةية ٨٦ كاملؿاد األثؽيٌح، قٕةدد٭٥ أص٢ كإصؿاا٭ة ٨٦
 ...ك كاتلةرخيٌيح كا٧٤ٕ٣ٌيح حكا٣رتبٮيٌ  كا٣ٛٞ٭ٌيح كاألػبلٌٝيح ا٣ٕٞؽيٌح





 

 تعريف التارخيّية

ح  - "اتلةرخييٌح" حيي٤٪ة اوُبلح أك األرػ٪ح أك اتلةرخية٩يٌح أك ا٣زٔن
 ْل ث٢ ثةألوة٣ح ٔؿبيٌحن  املٛؿدة ٣حكخ ك٬ٰؾق ،(1)اتلةريغ إىل -اتلةرخييٌح 

 إىل ا٣جكجح ٚيؽٌؿ ىلع األٌكلٌ  ٦ٕ٪ة٬ة . أ٦ٌة(2)(Historicismللك٧ح ) دؿدمحه 
 هل الضء ذٰلٟ أفٌ  يٕين ذٰلٟ ٚإفٌ  الضء ث٭ة يٮوٙ ٕٚ٪ؽ٦ة/ اتلةريغ
، كصٮده   كاملاكف، ثةلـ٦ةف يذعٌؽد دةرخييًّة كصٮدنا ٕٚبلن  كصؽ أ٫ٌ٩ أم ظٞيٌفٌّ
 إظؽل ْل ٬٪ة كاتلةرخييٌح .أقُٮرمٍّ  أك اٚرتاضٍّ  كصٮدو  دلؿٌد ك٣حف

ة ثةٔذجةر٬ة ثةتلٌٞؽـ اردجُخا٣يٌت  املٞٮالت ٛن  كبٰ٭ؾا. املةٌديٌح ل٤عٌةرة كو
 ل٤عٌةرة املةٌديٌح ثةخلىةاه اردجةطو  ىلع أ٩ٌ٭ة ٚج٧ة املةٌديٌح؛ دالتل٭ة دذأٌكؽ

                                                                                                               

( يذضةكز دؽاكؿ لك٧ح اتلةريغ املٕىن النةآ كا٣ٕؿيٌف ثأ٫ٌ٩ ٥٤ٔه يجعر يف الٮٝةآ كاحلٮادث 1)
 املةًيح إىل رؤيحو ٤ٚكٌٛيحو كإظة٣حو يف اتلٛكّي.

كٰؾلٟ ال يؿاد ٦٪٫  (، كHistoriteاملؿاد ٨٦ ٬ٰؾا املى٤ُط ّٗي اتلةرخييٌح )( 2)
(Hisoricisme ) كٝؽ ، ٌٰ ك٬ٮ ٩ٛف املى٤ُط، ظير اقذ٢٧ٕ ٨٦ ثةب االمرتاؾ ال٤ْٛ

اقذؼؽـ ٬ٰؾا األػّي لدلال٣ح ىلع كصٮد ٝٮا٩ني كقننو اصذ٧ةٌٔيحو كزٞةٚيٌحو زةثذحو حتس٥ ظؿكح 
أف دذؼ٤ٌٙ، كأ٩ٌ٭ة ال ي٧س٨  -كْل ٩ْؿٌيحه ٦ذٛؿٌٔحه ٨ٔ اجلؽحٌلح اهلي٘ي٤يٌح  -األم٥ احلٌةرٌيح 

ث٢ إ٫ٌ٩ ٨٦ امل٧س٨ اتلجٌجؤ ث٧ىّي أ٦ٌحو ٨٦ األم٥ ثذُجيٜ ٬ٰؾق ا٣ٞٮا٩ني املعٌؿ٠ح ل٤ذةريغ. كىلع 
 ٬ٰؾا يٮصؽ ٦ٕ٪يةف ملى٤ُطو كاظؽو م٧ٌة يكٌجت اخل٤ٍ أظية٩نة.
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ة اقذ٧ٕةالد٭ة يف ٚٔل احلؽيسح ا٣يٌت أٚؿز٬ة ٔرص اجل٭ٌح، ٌن  يف اك٩خ أي
 دٞةث٢ا٣يٌت  الٮإٝيٌح، ث٧ٕىن دؿًدي  جنؽ٬ة إذ املةٌدٌم؛ ل٤جٕؽ اإلَةر ٬ٰؾا

ٜ يىٕتاٌلم  املؼيةيٌل كاألقُٮرٌم  ٌٞ وٌعذ٫؛ كلٰ٭ؾا يٞٮؿ  ٨٦ اتلع
 اخلةٌوٌيح د٤ٟ/ ْل املعرتٚني املؤرٌػني ٔ٪ؽ اتلةرخييٌح إفٌ »حم٧ؽ أركٮف/ 

؛ ٬ٮ ٦ة ٌك  ث٭ة يذ٧زٌي ا٣يٌت  ة، أك ػيةحلًّة ٣حف ٦ة أم دةريخٌّ  ٬ٮ كاٌلم ك٧٬ن
ٜه  ٌٞ  .(1)«اتلةريخٌ  اجلٞؽ أدكات ث٧كةٔؽة ٦٪٫ ٦ذع

 الـ٦ةف،/ ٦س٢ أ٩ُٮلٮصيٌحو  ككٰؾلٟ دؿد اتلةرخييٌح لدلال٣ح ىلع ٦ٛة٬ي٥
 ث٭٧ة، اردجةَ٭ة ظير ٨٦ اتلةرخييٌح الٮإٝح ػىةاه ٨٦ ك٧٬ة كاملاكف.
ٙ ٌّ الـ٦٪يٌح، كىلع ٬ٰؾا األقةس يٌٕؿؼ ٩رص ظة٦ؽ أثٮ  ىلع لدلال٣ح ٚذٮ

اتلةرخييٌح ٬٪ة دٕين احلؽكث يف الـ٨٦، أك ظؽكث »زيؽ اتلةرخييٌح ثٞٮهل/ 
٨٦ حلْةت  يف الـ٨٦ كاتلةريغ أك يف حلْحو  -دٕةىل  -إٔٚةؿ ا 

 -اإل٣ٌٰٔل  الالكـ ذٰلٟ يف ث٧ة - ال١ٮف ػ٤ٜ ثٕؽ ٦ة يٞٓ ٌّٚك . (2)«اتلةريغ
؛  أم ك٨٦ ٬٪ة ذ٬ت ٩رص ظة٦ؽ أثٮ زيؽ إىل ا٣ٞٮؿ ثذةرخييٌذ٫؛ ٚ٭ٮ ظةدثه

 دٕؽٌ  كلٰ٭ؾا اتلةريٌخ؛ اتلؽمني حلْح ٬ٮ ال١ٮف ٚإجيةد الـ٦ةف، يف حبؽكز٫
ة" اتلةرخييٌح"  .(3)ا٣ٕةل٥ لٮصٮد حمةيسنة ٦ٛ٭ٮ٦ن

                                                                                                               

 .  224( أركٮف، حم٧ؽ، ا١ٛ٣ؿ االقبلٌَل، ص 1)
 .42( ٩رص ظة٦ؽ أثٮ زيؽ، اجلٌه، الك٤ُح، احلٞيٞح، ص 2)
 ( املىؽر الكةثٜ.3)
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اتلةرخيٌيح كٜٚ ٬ٰؾا املٕىن قذ٘ؽك إظؽل األدكات ا٣يٌت  ٧٠ة أفٌ 
، ثني ٌك ٦ة ٬ٮ ٩ذ٧ٌس٨ ثٮاقُذ٭ة ٨٦ اتل٧يزي ك٦ة ٬ٮ  ٗيبٌّ ٦ة كرايئٌّ

. ثةلـ٦ةف كاملٌٞيؽ ث٫، كالٮصٮد امل٤ُٜ  ثني الٮصٮد املرشكط َجيعٌّ
 ك٨٦. امليذةٚزييٞة كالٮصٮد الـ٦ةينٌ  ال٤عْح ا٣ٛى٢ ثني ٚٔل كاملذٕةيل.

ٙ" اتلةرخيٌيح" ٦ٛ٭ٮـ أفٌ  يٛ٭٥ ٬ٰؾا َّّ  األكلٮٌيح إُٔةء دلةؿ يف يٮ
كالبلمرشكط  كاملذٕةيل ا٣٘يبٌ  ظكةب ىلع كا٣ُجيعٌ  ل٧٤ةٌدٌم 

٧ةيئٌ  أف ال  اتلةرخيٌيح دٕين»؛ لٰ٭ؾا جنؽ حم٧ؽ أركٮف يٞٮؿ/ (1)كادلٗك
جي٢ٕ اجلٌه أك املؾ٬ت ٩ٛك٫ بنّكو ٦ذٕةؿو ٚٮؽى اتلةريغ، ث٢ جي٢ٕ 

٣ُةثٓ اآليٌن االٚرتاٌض كيٌذىٙ ثىٛحو اظذ٧ةحٌلحو ٩ٛك٫ يف ٨٧ً ا
٧ةاٌيح ا ٨ٔ االقرتاديضٌيح ادلٗك . كيٞٮؿ ٬ةم٥ وة٣ط مةرح (2)«ثٕيؽن

دةرخيٌيح اجلٌه ْل اردجة٫َ ث٤عْح كالدةو ٦ٌٕي٪حو ٨٧ً »الكـ أركٮف/ 
 .(3)«ّؿكؼو اصذ٧ةٌٔيحو كقيةقٌيحو كزٞةٌٚيحو ٦ٌٕي٪حو 

ٚةتلةرخيٌيح كاتلةرخية٩ٌيح ْل ٨٦ ا٣ٕ٪ةكي٨ كالىٛةت ا٣يٌت إذا 
ٌيذ٫،  ًؿ أًيٛخ إىل زءو آػؿ ٚإ٩ٌ٭ة ٠٪ةيحه ٨ٔ ز٦ة٩ٌيح ٰذلٟ الضء ٔك
، كأزؿق كٚة٤ٌٔيذ٫ دسٮف  ةعو ٦ٌٕي٪حو ٨٦ ظير إ٫ٌ٩ كحلؽ ّؿكؼو كأًك

                                                                                                               

٧ةايٌح ْل ظة٣حه ٨٦ اجل٧ٮد ا١ٛ٣ؿٌم، يذٌٕىت ٚي٭ة النؼه ألٚاكرق دلرصح ر٫ٌٚ 1) ( ادلٗك
بلع ىلع األٚاكر املؼة٣ٛح. ٌَ  اال

 .202( أركٮف، حم٧ؽ، حنٮ ٩ٞؽ ا٢ٕٞ٣ اإلقبلٌَل، ص 2)
 .41أركٮف، حم٧ؽ، ا١ٛ٣ؿ األوٮٌل كاقذعة٣ح اتلأوي٢، ص  (3)
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ةع كاألز٦ةف  ٨٧ً د٤ٟ ا٣ْؿكؼ. أ٦ٌة يف ّٗي د٤ٟ ا٣ْؿكؼ كاألًك
أف ال يسٮف هل أزؿه كٚة٤ٌٔيحه ابلٌذح، كإ٦ٌة أف يٛذٞؽ األػؿل، ٚإ٦ٌة 

، ٧ٚسبلن  ٚة٤ٌٔيذ٫ يف ز٦ة٫٩ كدذعٌٮؿ ٦ة٬ٌيذ٫ إىل ٦ة٬ٌيحو أػؿل خمذ٤ٛحو
يٌٕؽ الكيٙ إظؽل اآلالت كالٮقةا٢ احلؿبٌيح ا٣يٌت دؿدجٍ ثةحلٞت 
، ث٧ٕىن أ٫ٌ٩ يؿدجٍ  ا٣٘ةثؿة، ١ٰ٣ٌ٪٫ احلٮـ يٌٕؽ حتٛحن أزؿٌيحن دةرخيٌيحن

ا٣٘ةثؿة، كالٮّيٛح ا٣يٌت ٌٔي٪خ هل يف ٦ة مىض، ل٥ يجٜ هلة دكر  ثةألز٦٪ح
ؿ يف ا٣ٕرص احلةرض، كإ٧ٌ٩ة ي٧س٨ أف نكذٛيؽ ٦٪٫ ثأف ٫ٌٕ٩ يف  ييؾ٠ى
املذعٙ أ٦ةـ أ٩ْةر الؿاٗجني كاملنة٬ؽي٨، كٝؽ ّ٭ؿت كقي٤حه أػؿل 
ثؽي٤حه دؤٌدم ٰذلٟ ادلكر يف ٬ٰؾا ا٣ٕرص. ك١٬ٰؾا ثة٣جكجح ٣ٛة٤ٌٔيح 

 كر ادلقةدّي ا٣يٌت أٌٝؿد٭ة ا٣برشٌيح ٚي٧ة مىض.ا٣ٞٮا٩ني كد
٨٦ ٬٪ة ي٧س٨ أٌف ٩ٛ٭٥ اجلْؿة اتلةرخيٌيح إىل ا٣ٞؿآف كاجلىٮص 
ادليجٌيح كاملٕذٞؽي٨ ث٭ة؛ إذ إ٩ٌ٭٥ يؿيؽكف ٬ٰؾا املٕىن، أم أ٩ٌ٭٥ 
يٕذٞؽكف أ٩ٌ٭ة ٩ذةجه ل٤ْؿكؼ اتلةرخيٌيح أك أٌف ل٤ْؿكؼ دػبلن يف 

لٟ ٚإٌف لدلي٨ أك ل٤جٕي ٨٦ دٕةحل٫٧ ٠يٌٛيذ٭ة كك٧ٌٌيذ٭ة؛ ك٩تيضحن لٰ 
ٓو كاقذ٭بلؾو حمٌؽدي٨.  دةريغ و٪

كاتلةرخيٌيح ثة٣جكجح ل٤كٌ٪ح دٕين ٚ٭٥ األظةدير يف قيةٝ٭ة اتلةريٌخ 
ث٧ة يٮصت ظرص ٦ٛ٭ٮ٦٭ة ا٣ْة٬ؿٌم يف إَةر زماكينٍّ، م٧ٌة يٕين 
ظىٮؿ إ٣٘ةءو أك دٕؽي٢و يف الىٮرة املكت٪ذضح، ك٨٦ ز٥ٌ ظىٮؿ دٌّ٘يو 
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 احلس٥ الرشيٌع ىلع دٞؽيؿ ٠ٮف احلؽير م٧ٌة يٌذى٢ ثةجلة٩ت ٦ة يف
. كظٌّت يٌذٌط املؿاد ٩ؾ٠ؿ ٦سةالن ٰللٟ، ٚةملٌٞؿر يف الـاكة تكٕح (1)ا٧ٕ٣ٌلٌ 

أميةء ىلع ٦ة ٬ٮ املٕؿكؼ ٔ٪ؽ ٚٞ٭ةء النيٕح، كْل ا٣٘بٌلت األربٓ/ 
احل٪ُح كالنّٕي كاتل٧ؿ كالـبيت، كاأل٩ٕةـ اثلبلزح/ ا٣٘٪٥ كابلٞؿ 

 ف/ ادلي٪ةر كادلر٥٬.اإلث٢، كاجلٞؽكا

ٓ احلؽير  ٣ٰس٨ٌ ٝؿاءةن خمذ٤ٛحن لؿكايةت ثةب الـاكة دٞٮؿ/ إٌف ًك
الرشيٙ الـاكة ىلع ٬ٰؾق ا٣تكٕح ثأٔية٩٭ة، إ٧ٌ٩ة اكف ٣ْؿؼو دةريخٍّ 
زماكينٍّ، ك٬ٮ أ٩ٌ٭ة د٧ٌس٢ ٔىةرة اإل٩ذةج االٝذىةدٌم يف املضذ٧ٓ 

يةة االٝذىةديٌح، أ٦ٌة احلٮـ ا٣ٞؽي٥، كٝؽ اكف ظٌٮر٬ة ٚةٔبلن يف احل
٥٤ٚ يٕؽ هلة أٌم ظٌٮرو م٧ٌة جي٢ٕ إ٩ذةج الـاكة يف اغيح الٌعة٣ح 

كْل ا٣يٌت رٌشٔخ لكٌؽ ظةصح  -كالٌآ٣ح، ١ٚيٙ دسٮف الـاكة 
 ؟! (2)حمىٮرةن ثٰ٭ؾق األمٮر احلٮـ ال دذٌٕؽل إىل ّٗي٬ة -ا٣ٛٞؿاء 

إذ دؿل أٌف  ك١٬ٰؾا ثة٣جكجح ل٤٪ْؿة اتلةرخيٌيح إىل ذات اإلنكةف،
؛ ٩تيضح دٌّ٘ي ٦ة ظٮهل ٨٦ ّؿكؼ اتلةريغ،  اإلنكةف يف ظةؿ د٘يّيو داا٥و

                                                                                                               

 .420ح الكٌ٪ح يف ا١ٛ٣ؿ اإل٦ةٌَل النيٌع، ص ظت ا،ظيؽر، ٩ْؿيٌ ( 1)
( املىؽر الكةثٜ؛ احليؽرم، ٧٠ةؿ، يف درس وبلظيٌح ا٣ٞؿآف لٌّك ز٦ةفو كماكفو ر٨٬ ٩ْؿٌيح 2)

 كظؽة املٛ٭ٮـ كدٌٕؽد املىؽاؽ.
  http://alhaydari.com/ar/2017/01/59288  

http://alhaydari.com/ar/2017/01/59288/
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كبٰؾلٟ دذٌّ٘ي احلةصةت اجلك٧ٌيح كالؿكظٌيح ث٧ة يت٪ةقت ٦ٓ ٰذلٟ. ك٨٦ 
ا زةثذحن لئلنكةف كظةصةتو زةثذحن دٞذيض  ٌيح أٌف ٬٪ةؾ أثٕةدن ٬٪ة ٚإٌف ًٚؿ

يٌحه ػةَبحه أقة ة.إصةثحن زةثذحن كػةدلةن، ْل ًٚؿ  قن

ـٔحو دٕىن  ة ل٤ذٕةريٙ املؾ٠ٮرة جنؽ اتلةرخيٌيح ٔجةرةن ٨ٔ ٩ ٞن كٚ
٨٧ رشكَ٭ة  ثؽراقح املٮاًيٓ كاألظؽاث كاجلىٮص يف ثحبذ٭ة ًك

ا ٨ٔ اتلٕةيل  .كاإلَبلؽ كاثلجةت (1)اتلةرخيٌيح ثٕيؽن

ا ٨٦ أص٢  اخلُةب قىع كٝؽ اإلقبلٌَل احلؽاٌث املٕةرص صة٬ؽن
اٌلم  اإلقبلَلٌ  ا١ٛ٣ؿ أفٌ  ؽازيٌٮفيؿل احل إذ اتلٮّيٙ؛ ٬ٰؾا دربيؿ
ٙ ٝؽ الٮيح، يف احلٞيٞح ثأفٌ  يؤ٨٦ ٌّ  أػؿل؛ ثأق٧ةءو  اتلةرخييٌح ك

، "ا٣ٞؿآف ػ٤ٜ" يف املٕزت٣ح ٧ٚٞٮ٣ح  كأ٫ٌ٩ وٛح ٢ٕٚو ال وٛح ذاتو
ٌؽت ث٪ْؿيٌذ٭٥  كاملٕزت٣ح. اتلةرخييٌح الؿؤيح مبل٦ط أثؿز أظؽى  ٔي

 الكـ د٦ش إىل ثةحلةصح أظٌكٮا ٝؽ اك٩ٮا املٞٮ٣ح ٬ٰؾق ٨ٔ كدٚةٔ٭٥
يٛذعٮف املضةؿ  احلؽازحٌني أظية٩نة جنؽ ث٢ .(2)اتلةريغ نكيش يف ا

                                                                                                               

كا٣ٞٮؿ إٌف كراء ا٣ْٮا٬ؿ  ( دٕةيل احلةدزح كالٮإٝح ٬ٮ ٧َف ٦ٕةمل٭ة كإظؽازيٌةد٭ة الـماك٩يٌح،1)
، ٝةا٧حن ثؾاد٭ة. ، أك ظٞةاٜ ٤ُ٦ٞحن  احلٌكٌيح املذٌّ٘ية صٮا٬ؿ زةثذحن

؛ ا٧ٕ٣ؿٌم، مؿزكؽ، اتلةرخييٌح، 42( ٩رص ظة٦ؽ أثٮ زيؽ ، اجلٌه كالك٤ُح كاحلٞيٞح، ص 2)
؛ دل٤ٌح إقبل٦يٌح املٕؿٚح/ املٕ٭ؽ ا٣ٕة٣ٌِل ل١ٛ٤ؿ 22ؽازيٌح، ص املٛ٭ٮـ كدٮّيٛةد٫ احل

 ـ. 1322، مذةء 30اإلقبلٌَل، ا٣ٕؽد 
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/ أركٮف حم٧ؽ ٩ٛك٫، يٞٮؿ لٰ٭ؾق املٞٮ٣ح ٣تن٢٧ اجلٌه ا٣ٞؿآينٌ 
ينة أف ا٣ٞؿآينٌ  ا٣ٞىه ػبلؿ ٨٦ جنؽ»  إىل ي٧ي٢ ثؽايًّة دةرخييًّة ٔك

 ك٦ة .(1)«الكةاؽ األقُٮرٌم  الٮيع ّة٬ؿة ٨٧ً كاال٩بسةؽ ا٣ْ٭ٮر
 ٚإ٩ٌ٭ة -اتلةريغ  يف احلٞيٞح ٦ٕؿٚح أم - ٠ٰؾلٟ اتلةرخييٌح دا٦خ
 أك املؾ٬جيٌح، اال٩ذ٧ةءات دسٌؿق٭ةا٣ٌيت  األيؽيٮلٮصية ٚٮؽ دىجط

ٓ ْل ث٢ اإلٔبل٦يٌح، اال٩ذىةرات اٌلم  املٕحل ا٣برشٌم  الًٮ
اتلُ٭ّيٌم.  اتلةريغ إىل األيؽيٮلٮيجٌ  اتلةريغ ّتةكز ٨٦ ي١ٌ٧٪٪ة
 آحلٌةت ٨٦ آحلٌحن  ثٮوٛ٭ة ا٣ُٞيٕح، ٬ٮ اتلةرخييٌح ٦ٕىن ي٘ؽك ك٬٪ة

 ا٣ٛؿنصٌ  ا٣ٛي٤كٮؼ ٦ٓ دٌُٮراٌلم  اإلبكتي٧ٮلٮيجٌ  ابلعر
 يف يذضًٌل  ٦ة ك٬ٰؾا ،(Gaston Bachelard)ثةمبلر  اغقذٮف

 إ٩ٌ٭ة ٔ٪٭ة يٞٮؿا٣ٌيت  ا٣ٞؿآف، دةرخييٌح ٨ٔ ٩ٛك٫ أركٮف الكـ
 ثة٣رتاث أق٧يذ٫ ٦ة كىلع ا٣ٞؿآف ىلع ٩ُجٌٜ أف الٮاٝٓ يف»/ دٕين

 .(2)«كاإلبكتي٧ٮلٮصيٌح امل٪٭ضيٌح ا٣ٞؿاءات الاكم٢ اإلقبلَلٌ 

كٝؽ ثٌؿر ثٕي احلؽازحنٌي دٮّي٫ٛ ملٛؿدة اتلةرخيٌيح يف دلةؿ 
                                                                                                               

 . 202( أركٮف، حم٧ؽ، ا١ٛ٣ؿ اإلقبلٌَل.. ٝؿاءةه ٧٤ٔيٌحه ص، 1)
( أركٮف، حم٧ؽ، "اإلقبلـ كاتلةرخييٌح كاتلٌٞؽـ"، دل٤ٌح األوة٣ح، اجلـااؿ، النؤكف ادليجيٌح، 2)

 .26، ص 2644، 23ك 16ا٣ٕؽداف 
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حو ٨٦ النٮا٬ؽ/ -قٮاءه ا٣ٞؿآ٩يٌح أك الؿكاايٌح  -اجلىٮص ادليجيٌح   ث٧ض٧ٔٮ
٠ذٞكي٥ اآليةت ا٣ٞؿآ٩ٌيح إىل م١ٌٌيحو ك٦ؽ٩ٌيحو يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف، كمكأ٣ح 
اجلةقغ كاملجكٮخ، كأقجةب ا٣زنكؿ، كحبر اثلةثخ كاملذٌّ٘ي يف الرشيٕح، 

ٮاعت األظاكـ الرشٔيٌح . كرأل أٌف (1)كدأزّي الـ٦ةف كاملاكف يف دٌّ٘ي مًٮ
، ك٦ٕةدو ك...( ٔٞيؽةن )٨٦ دٮظيؽو  -امل٪ْٮ٦ح ادليجيٌح جب٧يٓ ٦ٛؿداد٭ة 

 ) ة ٚٞ٭يٌحن )وبلةن كزاكةن ك...( أك ٝي٧يٌحن )أػبلٝنة كق٤ٮكيٌةتو  -كأظاك٦ن
 .(2)دةرخييٌحن كٜٚ ٩ْؿيٌح كظؽة املٛ٭ٮـ كدٌّ٘ي املىؽاؽ أك دٌٕؽدق

بلٕي األد٣ٌح ا٣يٌت ذ٠ؿت يف اخلُةب ا٣ٕؿيٌب املٕةرص  كقيأيت ذ٠ؿه 
ٝنذ٭ة ث٧ة يك٧ط ظٮؿ وٌعح دٮّيٙ ٦ٛؿدة اتلةرخيٌيح كحت٤ي٤٭ة ك٦٪ة

 ث٫ دلةؿ ٬ٰؾا ابلعر.
                                                                                                               

( احليؽرم، ٧٠ةؿ، يف درس/ وبلظيٌح ا٣ٞؿآف لٌّك ز٦ةفو كماكفو ر٨٬ ٩ْؿٌيح كظؽة املٛ٭ٮـ 1)
 كدٌٕؽد املىؽاؽ. 

http://alhaydari.com/ar/2017/01/59288/  
ا٠يٙ جنؽ »( ٨٦ ٰذلٟ ٦ة يٞٮؿ حم٧ؽ أركٮف/ 2) ،  اإلقبلـ ظةرضن يف ثحبحو دةرخييٌحو إنكة٩يٌحو زٞةٚيٌحو

، ٬ٰؾا ٦ة ننة٬ؽق. ]ٕٚ٪ؽ٦ة[  -أم ادلي٨  -ختذ٤ٙ يف دةرخي٭ة ك٣٘ةد٭ة... ٨٦ ي٪١ؿ أ٫ٌ٩  دةريخٌّ
دؾ٬ت إىل الك٪٘ةؿ، ]أك[ دؾ٬ت إىل املضذ٧ٕةت اإلٚؿيٞيٌح لكٌ٭ة، ]أك ظٌّت[ إىل أ٩ؽك٩حكية، 

]أركٮف، حم٧ؽ، ٩ٞؽ « ٌذىٙ ث٫ اإلقبلـ ٠إقبلـ٨٧ٚ الىٕت ٤ٔيٟ أف دستنٙ ٦ة ي
 14، ا٣ٕؽد 22ا٢ٕٞ٣ كاإلقبل٦يٌةت اتلُجيٌٞيح، دل٤ٌح ٌٝةية إقبل٦يٌحه ٦ٕةرصةه، الك٪ح 

، البل٬ٮديٌٮف كا٣ٛٞ٭ةء ٥٬ »[. كيٞٮؿ/ 1322، ويٙ كػؿيٙ 15ك ـه كاظؽه ال يٮصؽ إقبل
 [.14]ص « اٌلي٨ اثذؽٔٮق ىلع الٮرؽ

http://alhaydari.com/ar/2017/01/59288/


 

 يف الغرب التارخيّية

٣ٞؽ اكف الرصاع ثني اتلٛكّي ادلييٌن حلؿكح اتلةريغ كاتلٛكّي 
ح اتلةرخييٌح، ٚ٭٢ يؽرس ادلي٨  ة ثني البل٬ٮت كا٣زٔن ا٧٤ٕ٣ةيٌن هلة حمذؽ٦ن

ر يف ا٤ٕ٣ٮـ اتلةرخيٌيح ث٧٪٭ش البل٬ٮت؟ أك أ٫ٌ٩ يؽرس ث٧٪٭ش ابلع
كاإلنكة٩يٌح؟ ث٧ة يرتدٌت ٨ٔ ٰذلٟ ٨٦ ٩ذةاش ٦ذٌةربحو ك٦ذ٪ةٌٝحو ثني 
ذني، يٞذيض أظؽ٬ة إزاظح ا٣ُؿؼ اآلػؿ ٨٦ َؿي٫ٞ ظي٪نة، كرب٧ة  ا٣زٔن
ح  أ٦س٨ اتلٮٚيٜ ثح٪٭٧ة ظي٪نة آػؿ. كٝؽ ظك٥ ٬ٰؾا الرصاع لىة٣ط ا٣زٔن

ٝؿاءد٫ مٌؿةن أػؿل يف إَةر  اتلةرخييٌح ىلع ظكةب امل٪٭ش البل٬ٮيٌت، ٚأٔيؽ
آحلٌةت امل٪٭ش اجلؽيؽ. كاٌلم ٢٧ٔ ىلع أنك٪ح اجلىٮص املٌٞؽقح دراقذي٭ة 
ىلع أ٩ٌ٭ة قضبٌلته إنكة٩يٌحه ختٌٓ ٠ّ٘ي٬ة ٨٦ الكضبٌلت املؼذ٤ٛح 
ٌٜٞ كالىؽؽ املٕؿيٌف اٌلم أ٩ذضذ٫  األػؿل ل٤جعر كٜٚ آحلٌةت اتلع

ٕي٧٧ٌخ ٬ٰؾق امل٪ة٬ش ىلع دراقح  ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٕيٌح يف ٔرص اجل٭ٌح، ٚ
ادلي٨، األمؿ اٌلم أٌدل إىل ٩ـع ا٣ٞؽاقح ٔ٪٫ ٨٦ ػبلؿ دُجيٜ آحلٌةت 

املكيٌح  -امل٪٭ش اتلةريٌخ. ك٬ٰؾا ٦ة أٌدل ثؽكرق إىل دؽ٦ّي اإلي٧ةف ادلييٌن 
 يف ا٣٘ؿب، حتخ ٦ة يكٌُل ثةجلٞؽ اتلةريٌخ. -كاحل٭ٮدٌم 
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 صة٦جةدحكذة ٚي١ٮاكف ملٞةربح ا٣ٛي٤كٮؼ اإليُةيٌل 
(Giambattista Vico)

ٮع ابلعر اتلةريٌخ أزؿه  (1) اجلْؿٌيح ملًٮ
٠جّيه يف دٌُٮر ثٕي ٩ْؿٌيةت اتلٛكّي كاتلأكي٢ اتلةرخيٌيتني. رأل 
ٜه ثأميةء ػةرج  ٮع ابلعر يف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح ٦ذ٤ٌٕ ٚي١ٮ أٌف مًٮ
ٮع ابلعر  الات ا٣ٕةرٚح، ٗؿيجحو ٨ٔ َجيٕذ٭ة ا٣برشٌيح، ثح٪٧ة مًٮ

؛ اتلةريٌخ ال خيذ٤ٙ يف اجلٮ٬ؿ ٨ٔ َج يٕح املؤٌرخ ثةٔذجةرق ذادنة اعرٚحن
ٮع كالات  -ألٌف لكي٭٧ة  ٜه ثة٣ٕ٪رص ا٣برشٌم. -املًٮ  ٦ذ٤ٌٕ

ث٧ة أٌف املؤٌرخ يكذُيٓ أف يٞٮـ ثإٔٚةؿو ٠ذ٤ٟ ا٣يٌت ي٤ٕٛ٭ة ث٪ٮ  
ة يكذُيٓ أف يذىٌٮر ادلكاٚٓ  ٌن ا٣برش، كب٧ة أ٫ٌ٩ يٕؿؼ ٩ٛك٫، ٚ٭ٮ أي

املةض. ٨٦ ٬ٰؾا امل٪ْٮر  املعذ٤٧ح ا٣يٌت ص٤ٕذ٭٥ ي٤ٕٛٮف ٦ة ٤ٕٚٮق يف
ٮع ابلعر اتلةريٌخ ذم ا٣ُةثٓ ا٣برشٌم، رأل ٚي١ٮ أٌف ا١ٛ٣ؿ  ملًٮ
ة ٚي٭ة، كْل  ٓه ٨٦ ثحبحو زٞةٌٚيحو ٦ذٌّ٘يةو ٔرب اتلةريغ، ك٦ذأٌو٢ه داا٧ن ٩ةث
مؿدجُحه ثذٌُٮر ال٤٘ح ٨٦ مؿظ٤ح األقُٮرة كالنٕؿ إىل مؿظ٤ح 

 اتلضؿيؽ اجلْؿٌم كاملٛؿدات اتلٞ٪ٌيح. 

ٚي١ٮ أٌف ٚ٭٥ اإلنكةف ذاد٫ يٕين ٚ٭٥ ق٤ك٤ح نكت أ٫ٞٚ  أذٞؽ
                                                                                                               

، كدل ث٪ةثٮل ق٪ح ( مؤٌرخه كٚي٤كٮؼه إي1ُ) ـ، اكف يؿل أٌف ٌك أ٦ٌحو د٧ٌؿ ثسبلث  2335ةيلٌّ
 ـ. 2411مؿاظ٢، مؿظ٤ح املٌٞؽس، مؿظ٤ح األثُةؿ، ز٥ٌ املؿظ٤ح اإلنكة٩ٌيح، دٮيٌف ٚي١ٮ ق٪ح 
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يٌحو  ٔٮ ة ملًٮ " دةرخييٌحو دٌٞؽـ ٧٩ٮذصن ـو ا١ٛ٣ؿٌم. ٬ٰؾا ا٣ٛ٭٥ حبةصحو إىل "٤ٔٮ
خمذ٤ٛحو ٨ٔ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٕيٌح؛ ألٌف مٮاًيٓ حبس٭ة ّٗي مكذ٤ٌٞحو ٨ٔ الات 

ـه كاًطه ثني ا بلةظر ابلةظسح، ٚيف ظ٢ٞ ادلراقح اتلةرخييٌح ال يٮصؽ د٧ةي
ة ث٫، ٬ٮ اعل٥ اإلنكةف.  ٮع ادلراقح؛ ألٌف املؤٌرخ يؽرس اعل٧نة ػةوًّ كمًٮ
ة، يكذُيٓ  كب٧ة أٌف املٕؿٚح اتلةرخييٌح ك٦ٕؿٚح الات ٦ذبلز٦ذةف داا٧ن
ٮع حبس٫ ٨٦ ادلاػ٢ ٨ٔ َؿيٜ اتلٕةَٙ إىل درصح  املؤٌرخ أف يٛ٭٥ مًٮ

٨ َؿيٜ اتل١ّٛي  ٨٦ صؽيؽو ث٧ة د٧ٌٞه مؼىيٌةد٫ اتلةرخييٌح اعَٛيًّة، ٔك
 .(1)اك٩ٮا ي١ٌٛؿكف ظني ٝةمٮا ثإٔٚةهل٥

 Johann Gottfried Von)٬ّيديؿ  ٚٮف ٗٮدٛؿيؽ صةء صٮ٬ةف ز٥ٌ 

Herder)
 د٧س٢ٌ كاك٩خ اتلةرخييٌح، ثآراا٫ ظٮؿ ا٣جكبيٌح امذ٭ؿاٌلم  ،(2)

 زءه  دؿاز٫ أك دي٪٫ أفٌ  يذؼي٢ٌ مٕتو  ٌّٚك  الـ٦ةف، ذٰلٟ يف صؽيؽةن  ١ٚؿةن 
؛ أك ٠ٮنٌّ  ٜه  ل٥ كأل٫ٌ٩ ا٣ٞٛه، داػ٢ اك٣ٕىٛٮر داػ٫٤ يٕحل أل٫ٌ٩ ٤ُ٦
ٜه  دؿاثه  يٮصؽ ال الٮاٝٓ يف ك٣ٰس٨ ّٗيق، يؿ  كاتٌكٓ ظض٫٧ ٠رب ٦٭٧ة ٤ُ٦

 .(3)ل٤برشيٌح نكبيٌحو  دؿازةتو  دٮصؽ ٌٔؽة كإ٧ٌ٩ة كا٩ترش،
                                                                                                               

 .10ك 11( ٝحف ٦ةض ٚؿكا، املٕؿٚح اتلةرخييٌح يف ا٣٘ؿب، ص 1)
ـ أم ٔ٪ؽ كٚةة ٚي١ٮ. يٌٕؽ مؤٌقف املؽرقح  2411( ٩ةٝؽه كال٬ٮيتٌّ كٚي٤كٮؼه أملةينٌّ كدل اعـ 2)

ـ، ك٨٦ أثؿز مؤ٣ٌٛةت ٬ّيديؿ "دراقحه يف أو٢  2530األملة٩ٌيح يف ٥٤ٔ اتلةريغ. دٮيٌف ق٪ح 
ال٤٘ح" ك"٤ٚكٛحه صؽيؽةه ل٤ذةريغ ٨٦ أص٢ دؿبيح ا٣برشٌيح" ك"أوٮات النٕٮب ٨٦ ػبلؿ 

 ٌيح".أاغ٩ي٭ة" ك"ا٢ٕٞ٣ كاحلس٥" ك"رقةا٢ ٨٦ أص٢ االردٞةء ثة٣برش
( أركٮف، حم٧ؽ، ا٣ٞؿآف ٨٦ اتلٛكّي املٮركث إىل حت٤ي٢ اخلُةب ادلييٌن، دؿدمح كد٤ٕيٜ ٬ةم٥ 3)

 . 15وة٣ط، ص 
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(Wilhelm Dilthey) دي٤ذةمٚي٤٭٥٤  كٝؽ اكف
 امل١ٌٛؿي٨ أظؽ (1)

 دؽىع اك٩خا٣يٌت  اإلنكة٩ٌيح ا٤ٕ٣ٮـ ث٤ٮرة يف قة٧٬ٮا اٌلي٨ األكاا٢
 أف كأراد امليذةٚزييٌٌف، املٮٝٙ ا٩ذٞؽ كٝؽ األػبلٌٝيح، ا٤ٕ٣ٮـ آ٩ؾاؾ
 الٮإٌٝيح ثةتلةرخيٌيح د٫ٌٞ٤ٕ ىلع دحل٢ه  ك٬ٰؾا حم٫ٌ٤، ا٤ٕ٣ِلٌ  املٮٝٙ حي٢ٌ 

 ملة ا٣ٛزييةاٌيح أك ا٣ُجيٌٕيح ا٤ٕ٣ٮـ دأزّي لٮال ك٣ٰس٨ املعكٮقح،
 .(2)ز٦ة٫٩ يف املذٌٞؽـ املٮٝٙ ٬ٰؾا ٦س٢ يذٌؼؾ أف اقذُةع

ا ل٤ذأكي٢ كا٣ٛ٭٥ ٦ٓ أُٝةب ت اتلةرخيٌيح ثٮوٛ٭ة مكت٪ؽن كاقذ٧ؿٌ 
ح ٦ّي صؽحلٌ اٚٔل ٔ٪ؽ اغد ،٬ةيؽٗؿ كاغدا٦ّي كريسٮر اهلؿ٦٪ٮَيٞة

 ٨٦ ػبلؿ اقذ٧ؿار اتلةريغ يف الؿا٨٬.  ،كاتلةريغ )احلةرض( الؿا٨٬

 أكرٌبة ٔؿٚذ٫ ٦ؾ٬ته  اتلةرخييٌح ٬ٰؾا االقةس ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ إٌف كىلع
ة،  ا٣ٞؿف أكاػؿ ا٣ٞؿف اتلةقٓ ٔرش كبؽايح يف أملة٩ية يف راج أ٫ٌ٩ إاٌل  ٧ٔٮ٦ن
 كٝذ٭ة يف أكريٌبٍّ  ثدلو  أٌم  ٨٦ أكرث أملة٩ية ا٩رصٚخ ٚٞؽ امليبلدٌم، ا٣ٕرشي٨

٧خ ثةتلةريغ، اال٬ذ٧ةـ إىل  ص٤ٕ٭ة م٧ٌة أكربة؛ مؤٌريخ أكرث ٦ؽرقذ٭ة ًك
ة خمذربنا ٕن ٧ةؿ كاق  ٔرش اتلةقٓ ا٣ٞؿف ٚيف أكاػؿ .(3)اتلةرخييٌح لؤٔل

                                                                                                               

ـ، كاكف أٌكؿ ٨٦ ص٢ٕ ل٤ٕ٤ٮـ اإلنكة٩ٌيح حمبلًّ مكذٞبلًّ ٨ٔ  2500( ٚي٤كٮؼه أملةينٌّ، كدل ق٪ح 1)
 ـ. 2622ثةيق ا٤ٕ٣ٮـ، دٮيٌف ق٪ح 

؛ أركٮف، حم٧ؽ، ا٣ٞؿآف ٨٦ اتلٛكّي 14، ص 2ح ا٤ٛ٣كٛح، ج ( ثؽكم، ٔجؽ الؿمح٨، مٮقٔٮ2)
 .15املٮركث إىل حت٤ي٢ اخلُةب ادلييٌن، دؿدمح كد٤ٕيٜ ٬ةم٥ وة٣ط، ص 

 .03( يـبٟ، ٝةق٥، اتلةريغ ك٦٪٭ش ابلعر اتلةريٌخ، ص 3)
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 أ٤َٜ ظةدٌّ  رصاعه  األملة٩يٌح اجلة٦ٕح اصذةح ا٣ٕرشي٨، ا٣ٞؿف كبؽايةت
 ا٤ٕ٣ٮـ ىلع جيت ٢٬/ اآليت الكؤاؿ ظٮؿ دار امل٪ة٬ش رصاع ٤ٔي٫

 أك ا٣ُجيٕح؟ ٤ٔٮـ ٦٪٭ض٭ة يف دٞدٌل  أف( اتلةريغ ٥٤ٔ ٦س٢) االصذ٧ةٔيٌح
ة تكت٪جٍ أف ٤ٔي٭ة ة ٦٪٭ضن  اإلنكة٩ٌيح كَجيٕذ٫ يذ٧ةذ ثةإلنكةف ػةوًّ

ا؟ اخلةٌوح ا٣يٌت  املةٌدة يف دس٨٧ ٢٬/ املؤٌرخ ػىٮويٌح ْل ك٦ة صؽًّ
 ؟(1)يكذؼؽ٫٦اٌلم  امل٪٭ش يف أك ي٧ةرق٭ة؟

ح اتلةرخييٌح َجيٕح ٨ٔ أ٦ٌة  إىل دٞٮد أ٩ٌ٭ة يؿل ثٌٕ٭٥ ٚإفٌ  ا٣زٔن
 ٚي٭ة، املنةركني ٨٦ أكرث دسٌٮ٩٭ة كّؿكؼ اتلةرخييٌح ثةلٮإٝح اإلظةَح

 الكيع ٨٦ ٦جةرشةن  دجذ٢ٞ األظؽاث ثني امل٪ُٞيٌح ٚةالردجةَةت
 رآ٬ة ٧٠ة االردجةَةت أ٦ٌة. املٕةرص املؤٌرخ كيع إىل املنةركني
٤٧ٮا املنةركٮف ، ٤ٚحكخ ًٮا٭ة، ىلع ٔك  ؛(2)احلٮـ دةريغ ث٪ْؿ ثٮإٝيٌحو

 .(3)يى٪ٕٮ٫٩ أ٩ٌ٭٥ ي٧٤ٕٮف ال ٭٥ك١ٰ٣٪ٌ  اتلةريغ، يى٪ٕٮف الؿصةؿ ألفٌ 

 يف اكف ل٧٤ى٤ُط الركس" ٚإف أٌكؿ اقذ٧ٕةؿو  "٦ٕض٥ كظكت
2870 ق٪ح البلدح٪ٌيح ال٤٘ح

 ٬ٰؾا ك٢ٌٕ٣  ثة٦ذيةزو، اثلٮرة ٔرص ك٬ٮ ،(4)
                                                                                                               

 .33( اتلي٧ٮٌَل، اهلةدم، ٦ٛ٭ٮـ اتلةريغ كدةريغ املٛ٭ٮـ، ص 1)
 .45ب كا١ٛ٣ؿ اتلةريٌخ، ص ( ا٣ٕؿكٌم، ٔجؽ ا، ا٣ٕؿ2)
 . 201( ثٮريسٮ، ر. ثٮدكف كؼ، املٕض٥ اجلٞؽٌم ٥٤ٕ٣ االصذ٧ةع، ص 3)
/ اكف أٌكؿ ّ٭ٮرو ل٤لك٧ح ثذأريغ 4)

يف دل٤ٌح اجلٞؽ، كاكف األمؿ يذ٤ٌٕٜ  ٩2541حكةف  3( مبلظْحه
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 ا٣ْ٭ٮر أرصٓ ظني( Benedetto Croce) ٠ؿكتن٫ ثح٪ؽيذٮ يٞىؽ ٦ة
 ز٨٦ إىل ٔرش، اتلةقٓ ا٣ٞؿف إىل اتلةرخيٌيح ١ٛ٣ؿ كالاكم٢ احلٞيٌفٌ 
 ٬ٮ ٦ة ثني ا٣ٛى٢ ٬ٮ ل٧٤ى٤ُط ا١ٛ٣ؿٌم  ادلكر كإفٌ . ا٣ٛؿنكٌيح اثلٮرة

، ٬ٮ ك٦ة أقُٮرمٌّ  عٍّ  ثؽكرو  يٞٮـ ثٰ٭ؾا املى٤ُط ٚاكف ٤ِٔلٌّ  يف ًك
 .اإلنكةينٌ  كاإل٩ذةج احلٌةرٌيح كا٣ٞي٥ اثلٞةٚح إىل اجلْؿ

 يؽٔٮاٌلم  املؾ٬ت»/ أركف" اتلةرخيٌيح ثأ٩ٌ٭ة "ري٧ٮف ٔؿؼ كٝؽ
اتلٕؿيٙ  ك٬ٰؾا ،(1)«كنكبٌيذ٭ة كا٤ٛ٣كٛةت ل٤ٞي٥ اتلةرخيٌيح املٕؿٚح إىل

 Pierreبلحّي الركس ) (2)ال١جّي ا٤ٛ٣كيفٌ  ا٣ٞةمٮس منةث٫ه ملة صةء يف

Larousse اثلٞةٚيٌح ا٣جكبٌيح ىلع ٝةا٧حه  ٩ْؿٌيحه »( ؛ إذ ٌٔؿٚخ ىلع أ٩ٌ٭ة 
ٓ   «.٩ٛك٫ اتلةريغ ٦ٛ٭ٮـ ىلع ٦ٌٞؽ٦حن  اتلةريخٌ  قيةٝ٭ة يف املٕؿٚح ثًٮ

                                                                                                               

ة ٨٦ ٝج٢ ا٣ٛبلقٛح الٮصٮدينٌي ل٤ذعٌؽث ٨ٔ  ظي٪ؾاؾ ثىيةٗحو ٧٤ٔيٌحو مكذؼؽ٦حو ػىٮون
ال٦ذيةز اخلةٌص اٌلم ي٧ذ٫١٤ اإلنكةف يف إ٩ذةج ق٤ك٤حو ٨٦ األظؽاث كاملؤٌقكةت كاألميةء ا

٭ة مىّي ا٣برشٌيح. ]ا٩ْؿ/ أركٮف، حم٧ؽ، "ا١ٛ٣ؿ اإلقبلٌَل،  اثلٞةٚيٌح ا٣ٌيت تنٌّك ث٧ض٧ٔٮ
"، دؿدمح / ٬ةم٥ وة٣ط، ص   [.223ٝؿاءةه ٧٤ٔيٌحه

(1) Aron, Raymond, La philosophie critique de l'histoire ،p289 
، )املٕض٥ اجلة٦ٓ ال١جّي ل٤ٞؿف 2) ( ا٣ٞةمٮس ا٤ٛ٣كيٌف ال١جّي ٬ٮ أٝؽـ ٦ٕض٥و مٮقٮيعٍّ ٚؿنصٍّ

ٓ  Dictionaire uni versel du xixem siecie Grondاتلةقٓ ٔرش(.  ٨٦ ًك
ا، ك٬ٮ ٨٦ أ٦ٌ٭ةت  22ـ، يٞٓ يف  2543 - 2533ثحّي الركس، نرش ٦ة ثني اعَل  دلدٌلن
ة ث ٌن  )٦ٕض٥ الركس(.  املٕةص٥ ا٣ٛؿنكيٌح، كيٕؿؼ أي
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 ٦سةالن  ص٤ٕ٪ة٬ةا٣يٌت  كاألٚاكر ا٣ٞي٥ إفٌ »/ ٠ؿكتن٫ ثح٪ؽيذٮ يٞٮؿ
ة ة أٚاكرنا ٣حكخ ل٤ذةريغ ك٦ٞيةقن ، كٝي٧ن  ػةٌوحه  أظؽاثه  ْل إ٧ٌ٩ة ٠ٮ٩ٌيحن

،   رٕٚخ كدةرخيٌيحه
ن
 .(1)«ال١ٮ٩ٌيح مؿدجح إىل ػُأ

ٌؿٚ٭ة آالف دٮري٨  ىلع ٝةا٥ه  ١ٚؿه  ٬ٮ»/ ثٞٮهل (Alain Touraine) ٔك
ـو  ٨ٔ كابلعر ا٣ٞؽي٥، املٕؿيفٌ  اجلْةـ ٬ؽـ  .(2)«صؽيؽو  ٩ْة

 اتلةرخييٌح يف ٦ٛ٭ٮ٦٭ة ا٣٘ؿيٌب ْل إفٌ  ا٣ٞٮؿ ي٧س٨ ا٧ٕ٣ٮـ كىلع
ٙه   ص٭ح ٨٧ٚ كالٮصٮد، احلٞيٞح ٨٦ كأ٩ُٮلٮيجٌّ  إبكذ٧ٮلٮيجٌّ  مٮٝ
ة ٠ٮ٩٭ة ٛن  كاقذٕؽاء اإلنكةف مؿكـيٌح ٨ٔ دٕرٌب  أ٩ُٮلٮصيًّة مٮٝ

ة ٠ٮ٩٭ة ص٭ح ك٨٦ امليذةٚزييٞية، ٛن  ٨ٔ دٕرٌب  ٚٔل إبكذ٧ٮلٮصيًّة مٮٝ
 ٚٔل ٬٪ة ك٨٦ امل٤ُٞةت، كرٚي كبرشيٌذ٭ة احلٞيٞح نكبيٌح

ة ٦ذ٪ة٧ٗحه   األػّية ٬ٰؾق اك٩خ ث٢ املٕةرصة، اهلؿ٦٪ٮَيٞة ٦ٓ د٧ة٦ن
 .األكىل دٌُٮر أكج ْل

 املٕؿٚيٌح احلٞٮؿ دذٌٕؽد ثذٌٕؽد اهلؿ٦٪ٮَيٞة ٦ٛة٬ي٥ اك٩خ كإذا
 ٨٦ ٩ؿيؽق ٬٪ة ٦ة ٚإفٌ  كالبل٬ٮديٌح، كا٤ٛ٣كٛيٌح كال٤٘ٮٌيح اجلٛكيٌح
 املجينٌ  ا٥٤ٕ٣ ذٰلٟ أم'' اتلأكي٢ ٥٤ٔ'' يف يذ٧س٢ٌ اهلؿ٦٪ٮَيٞة، ٦ٛ٭ٮـ

                                                                                                               

(1) Benedetto Croce, L'histoire comme pensée et comme 
action, p 73.   

 .63( دٮري٨، آالف، ٩ٞؽ احلؽازح، دؿدمح أ٩ٮر ٦٘ير، ص 2)
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 ث٪ةءن  اتلةريغ دلةؿ يف كاتلٛكّي اتلأكي٢ ٨٦ ّت٢ٕ كأقفو  ٝٮأؽ ىلع
ة ٧٤ٔيًّة ٞن ة ٦ذ٪ةق  يؤٌكؽق ا٣ٕيةيٌن، اتلةريغ الٮاٝٓ ٦ٓ ك٦ذبلز٦ن

 ٚإفٌ  أػؿل كبٕجةرةو . امل٪ٌُفٌ  قية٫ٝ ٨ٔ خيؿج كال كيٌٕؽق،
 أك اتلأكيٌٌل، ل٢ٕٛ٤ د٪ْي٧يٌحن  حمةك٣حن  دٕين اتلةرخييٌح، اهلؿ٦٪ٮَيٞة

ـو  ْل  يسٮف اتلةريٌخ، اتلأكي٢ ٤٧ٕ٣يٌح ٤ِٔلٍّ  ث٪ةءو  حمةك٣ح آػؿ ثسبل
 ل٤٪ٌه  اتلأكي٤يٌح ل٤ٞؿاءة ٦٪ُٞيٌحو  اقرتاديضيٌحو  د٪ْي٥ ٬ؽٚ٭ة

، كحمٌؽداتو  ًٮاثٍ ٔرب اتلةريخٌ  ٜه  ٚٔل ٧٤ٔيٌحو  يذٕةم٢ ١ٚؿمٌّ  نك
ٜو  ىلع ث٪ةءن اجلٌه  ٦ٓ ُ٪٦ ،  ٨٦ املؤٌكؿ يكذُيٓ حمٮرٌيحو  كٝي٧حو  ٧ًينٍّ

 ال احلؽس إىل ثةل٤ضٮء كالٮظؽة اتلجكيٜ ٔ٪رص يؽرؾ أف ػبلهل
 اجلٛف يف تكذٞؿٌ ا٣يٌت  ا٣ٞ٪ةٔح ث٧ٕىن ث٢ ا٣ٕةثؿ، اتلٮ٥٬ٌ ث٧ٛ٭ٮـ

 .(1)اجلٌه  ٦ٓ كاالقتب٪ةس املٕةرشة َٮؿ ثٕؽ

 ثني امل٪ٌُٞيح ا٣ٕبلٝح ىلع د٪ْي٥ اتلةرخيٌيح اهلؿ٦٪ٮَيٞة ي٢٧ٕ ظ٢ٞ
 : زبلزحو  م١ٌٮ٩ةتو 

املؿق٢ أك ابلةٌث، ك٬ٮ اٌلم دأٌقف ٦٪٫ اجلٌه اتلةريٌخ  -2 
 .بنلك٫ اتلٕجّيٌم كال٤٘ٮٌم 

املذ٤ٌٌف، ك٬ٮ ٝةرئ اجلٌه يف ز٦ةفو كماكفو حمٌؽدي٨، ختذ٤ٙ  -0
 .ظكت حمي٫ُ اثلٞةيٌف، كم١ٌٮ٩ةت مؼىٌيذ٫ ٝؿاءد٫

                                                                                                               

 .020/ املٛة٬ي٥ كاألوٮؿ، ص  1( ا٣ٕؿكم، ٔجؽ ا، ٦ٛ٭ٮـ اتلةريغ، ج 1)
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ٮع/ -3  ٦ة ثس٢ٌ  ذاد٫ ظؽٌ  يف اتلةريخٌ اجلٌه  ك٬ٮ املؤٌكؿ، املًٮ
( كاملذ٤ٌٌف  ابلةٌث ) األٌك٣ني ٩نيامل١ٮٌ  ك٨٦. دالحٌلحو  محٮالتو  ٨٦ خيزت٫٩
ٮع ٬ٮاٌلم  اثلة٣ر امل١ٌٮف ظٮؿ" ظٮاره " يتنٌّك   كداػ٢. املؤٌكؿ املًٮ

 ٚي٫ يرشح" اٌلم اتلضؿيبٌ " اتلأكي٢/ وٮردةف د٪ؽرج'' احلٮار'' ٬ٰؾا
ة املؤٌكؿ  ثذُجيٞ٭ة، يٞٮـ ٦ٕؿكٚحو  ٦ٕةيّي ٨٦ ا٩ُبلٝنة ٦ٌٕي٪نة ٩ىًّ

ٜو  دىٌٮرو  ٨٦ ا٩ُبلٝنة املؤٌكؿ يؤٌكهل" اٌلم اجلة٬ـ" كاتلأكي٢  كبح٪٧ة. مكج
ة جب٫٤ٕ'' اتلضؿبح'' َؿيٜ ٨ٔ كدأكي٫٤اجلٌه  ٚ٭٥ األٌكؿ حيةكؿ  ٩ىًّ
حو  إػٌة٫ٔ ي٧س٨  جي٪ط ٤ٔي٫، دُجيٞ٭ة يؿادا٣يٌت  ا٣ٞٮأؽ ٨٦ ملض٧ٔٮ
ـ٫٧ٔ م٧ٌة ا٩ُبلٝنة املؤٌك٣ح؛ الات دتجٌ٪ةق ػةصٍّ  دىٌٮرو  ٚؿض إىل اثلةين  د

 أك ٩ٛك٫ ابلةٌث  ٚ٭٫٧ م٧ٌة أكرث رٌب٧ة كدأكي٫٤اجلٌه  ٚ٭٥ ىلع ثٞؽرد٭ة
ٮع املذ٤ٌٌف  ثني ل٤عٮار ي٧س٨ احلة٣ح ٬ٰؾق كيف ٝىؽق،  أف ؿاملؤكٌ  كاملًٮ
 ٨ٔ يٛىط أف ل٤٪ٌه  املضةؿ يرتؾ ال كاظؽو  صة٩تو  ٨٦ ظٮارنا يسٮف
 ظكت كدٮٌص٭٫ املؤٌك٣ح، الات ٤ٔي٫ تكيُؿ حبير ث٪ٛك٫، ٦ٕ٪ةق

 . (1)دٮص٭ةد٭ة كحتس٥ املٕؿٌٚيح ق٤ُذ٭ة

                                                                                                               

، ٦ةرس 1( دٮٚيٜ، قٕيؽ، ٬ؿ٦٪ٮَيٞة اجلٌه األديٌب ثني ٬يؽصؿ كصةدمؿ، دل٤ٌح ٩ـكل، ٔؽد 1)
دل٤ٌح ٔبل٦ةت،  ؛ ا٣ٞةدرم ثٮتنحل، إثؿا٬ي٥، اجلٌه اتلةريٌخ كاتلأكي63،٢، ص 2662
 .02. ص 1332، 23ا٣ٕؽد 





 

 تارخيّية الفهم وتارخيّية النّص

ٙه  ْلا٣٘ؿيٌب  ٦ٛ٭ٮ٦٭ة يف اتلةرخيٌيح إفٌ   إبكذ٧ٮلٮيجٌّ  مٮٝ
ة، كٌك  احلٞيٞح ٨٦ كأ٩ُٮلٮيجٌّ  ٞن  اجلْؿٌيةت كالٮصٮد ٧٠ة رأي٪ة قةث
ة املٛ٭ٮَلٌ  كأ٫ٞٚ املِٛس  د٧٪طا٣يٌت  اتلٛكّيٌيح  ٔ٪ؽ املٕىن إجيةد يف ق٭٧ن

 يف كالسٌ  كٝؿاءد٫ دؿصٓ يف األقةس إىل دةرخيٌيح ا٣ٛ٭٥.اجلٌه  حت٤ي٢
 ٦ٛ٭ٮـ دسٮي٨ ٤٧ٔيٌح يف ل٤ٞةرئ املعٮرٌم  ثةدلكر اإلي٧ةف أفٌ  ٰذلٟ

يٌٌف، كامل٪ةخ ل٧٤ِٛس، ال٬ينٌ  ا٣ٕةل٥ أم -اجلٌه  ّي٬ة اهلؿ٦٪َٮ  - ٗك
و  أم   هل ٣حفاجلٌه  ٦ٛ٭ٮـ كإفٌ . اجلٌه  ٦ٛ٭ٮـ يسِٮفاٌلم  ٬ٮ  دٕني 

ٜو 
 ٞ ٭ةت ا٣ٕٞؽيٌح اخل٤ٛيٌةت دؽٌػ٢ ٨ٔ كمكذٞبلًّ  ا٣ٞؿاءة، ٝج٢ كحت  كدٮص 

ة ٣حف املِٛس  ث٫ يٞٮـ ٦ة ٚإفٌ  كبةتلةيل. املِٛس كا٩ذ٧ةءاد٫ ُن  ل٤ٌٮء تك٤ي
ـو  ىلع ، حنٮو  ىلع ٦ذٕنِيو  ٦ٛ٭ٮ ٜو يكً٭٥ ٬ٮ ث٢ قةث ة ي ا إق٭ة٦ن  يف ٦جةرشن

 ل٧٤ِٛس  املٛ٭ٮَلٌ  األٜٚ كل٧ٌة اكف. اجلٌه كّ٭ٮرق ٦ٛ٭ٮـ دسٮي٨ ٤٧ٔيٌح
يٌفٌ  كحمي٫ُ  ثة٣ْؿكؼ كاملذأزِؿة اتلةرخييٌح األمٮر ٨٦ اهلؿ٦٪َٮ

ا قي١ٮف ل٤٪ٌه  ٚ٭٫٧ ٚإفٌ  اتلةرخيٌيح، حلٞجذ٫ كاثلٞةٚيٌح االصذ٧ةٔيٌح  أمؿن
ة ل٤ذّ٘ي   حمة٣ح ال قيؼٌٓ كإ٫ٌ٩ دةرخييًّة، ٕن  اتلةرخيٌيح ا٣ْؿكؼ تلّ٘ي   دج

 .ل٧٤ِٛس  كاملٛ٭ٮَلٌ  املٕ٪ٮٌم  األٜٚ دّ٘ي   ٢ٌّ  كيف كاالصذ٧ةٌٔيح،
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 أفٌ  إالٌ  ا٤ٛ٣كٌٛيح، ٝج٢ ٦ة ثةهلؿ٦٪ٮَيٞة دجؽأ ا٣ٛ٭٥ دةرخيٌيح إفٌ 
 اهلؿ٦٪ٮَيٞة يف ػةصٍّ  حنٮو  ىلع دربز كا٤ٛ٣كٌٛيح اتلع٤ي٤ٌيح ويةٗذ٭ة
(Martin Heidegger) ةرد٨ ٬ةيؽٗؿمل ا٤ٛ٣كٌٛيح

ك٬ةنف اغدا٦ّي  (1) 
(Hans-Georg Gadamer)

(2). 

(Friedrich Nietzsche)الكًّ ٨٦ ٩يتن٫  اغدا٦ّي يٮا٠ت
 ك٬ٮرسؿ (3)

                                                                                                               

. درس يف صة٦ٕح ٚؿايجٮرغ 2643كدٮيٌف ق٪ح  2556ٚي٤كٮؼه أملةينٌّ كدل ص٪ٮب أملة٩ية اعـ ( 1)
حتخ إرشاؼ إدمٮ٩ؽ ٬ٮرسؿ مؤٌقف ا٣ْة٬ؿٌيةت، ز٥ٌ أوجط أقذةذنا ٚي٭ة. كٌص٫ ا٬ذ٧ة٫٦ 
ّي٬ة ٨٦ املكةا٢. كهلةيؽٗؿ  ا٤ٛ٣كيٌف إىل منالكت الٮصٮد كاتلٞ٪يٌح كاحلٌؿٌيح كاحلٞيٞح ٗك

(، "اك٩ٍ كمنلكح امليذةٚزييٞة" 2614ةه ٩ؾ٠ؿ ٦٪٭ة/ "الٮصٮد كالـ٦ةف" )مؤ٣ٌٛةته ٔؽيؽ
(، "رقة٣حه ظٮؿ 2610(، "٦ة٬يٌح احلٞيٞح" )2616(، "٨ٔ ٦ة٬يح ا٢ٕٞ٣" )2616)

(، 2623(، "٦ة اتل١ّٛي؟" )2620(، "٦ؽػ٢ه إىل امليذةٚزييٞة" )2614املؾ٬ت اإلنكةيٌن" )
(. د٧زٌي ٬ةيؽٗؿ ثذأزّيق 2643ؿ كالبل٬ٮت" )(، "٥٤ٔ ا٣ْٮا2624٬"اهلٮٌيح كاالػذبلؼ" )

ال١جّي ىلع املؽارس ا٤ٛ٣كٛيٌح يف ا٣ٞؿف ا٣ٕرشي٨ ك٨٦ أ٧ٌ٬٭ة الٮصٮديٌح، اتلأكي٤يٌةت، ٤ٚكٛح 
 اجلٞي أك اتل١ٛي١يٌح، ٦ة ثٕؽ احلؽازح.

. 1331كدٮيٌف ق٪ح  2633( ٨٦ أم٭ؿ ا٣ٛبلقٛح الٮصٮدينٌي األملةف يف ا٣ٕرص احلةرض. كدل اعـ 2)
ؿ ث٪ْؿٌيح ٤ٚكٛح اتلأكي٢ ا٣يٌت دٞٮؿ إٌف أٌم حبرو ٤ٚكيفٍّ أك أٌم أَؿكظةتو ٤ٚكٛيٌحو جيت امذ٭

ٕ٭ة يف إَةر٧٬ة ا١ٛ٣ؿٌم كاتلةريٌخ كاالصذ٧ةيٌع؛ ألٌف لٌّك ٔرصو ز٦ينٍّ "٦ٛة٬ي٫٧"  ًك
ك"حتٌؽيةد٫" لؤلٚاكر، ختذ٤ٙ ٨ٔ ثٞيٌح ا٣ٕىٮر. امذ٭ؿ ث٫٤٧ٕ الن٭ّي "احلٞيٞح كامل٪٭ش، 

ح اتلةرخييٌح / اتلٛكّي ا٤ٛ٣كيٌف" 2633ٛكّي ا٤ٛ٣كيٌف" )مبل٦ط اتل (، ك"اتلٛكّي كا٣زٔن
(2630.) 

، ك٩ةٝؽه زٞةيفٌّ، كمةٔؿه كم٤ٌع٨ه ك٣٘ٮمٌّ كبةظره أملةينٌّ يف 3) ( ٚؿيؽريل ٚي٤٭ي٥٤ ٩يتن٫، ٚي٤كٮؼه
ٜه ىلع 2633، كدٮيٌف ق٪ح 2511البلدح٪يٌح كاحلٮ٩ة٩ٌيح. كدل اعـ  . اكف ٫٤٧ٕ٣ دأزّيه ٧ٔي

ا٤ٛ٣كٛح ا٣٘ؿبيٌح كدةريغ ا١ٛ٣ؿ احلؽير. ٨٦ مؤ٣ٌٛةد٫/ "٬ٰؾا ٬ٮ اإلنكةف"، ك"أٚٮؿ 
 األو٪ةـ"، كاإلرادة احلٌؿة كا٣ٞؽر".
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(Edmund Husserl)
 ٨٧ً ا٣ٛ٭٥ ثذعؽيؽ ا٣ٞٮؿ يف ك"٬يؽٗؿ" (1)

 يٮٌص٫ ل٧٤ِٛس  ال٬ينٌ  األٜٚ ثأفٌ  ا٣ٞٮؿ ىلع كيرصٌ . ا٣ٛ٭٥" "أٜٚ ٩ُةؽ
ة ا٣ٛ٭٥ ىلع ٝيٮدنا يٛؿض ٧٠ة ا١ٛ٣ؿٌيح، املكةظح ٌن  كص٭ح ك٨٦. (2)أي

يٌفٌ  كا٣ْؿؼ األٜٚ ٚإفٌ  ٩ْؿق  أظاك٫٦ ٨ٔ اجلةدشاجلٌه  ملِٛس  اهلؿ٦٪َٮ
ح كآراا٫ و  يف ٬ٮ ث٢ اثلةثخ، ثةألمؿ ٣حف املكجٞى  ك٦ذٮاو٢و  مكذ٧ؿٍّ  دّ٘ي 
 ٨٦ ا٣ٛ٭٥ دةرخيٌيح يف الٮص٫ إفٌ . (3)كاتلع٤ي٤يٌح اإلدرا٠يٌح ا٤٧ٕ٣يٌح ٨٧ً
يٞة ٩ةظيح  ٔجةرة الؿؤيح ٬ٰؾق يف ا٣ٛ٭٥ أفٌ  يف يس٨٧ ا٤ٛ٣كٛيٌح اهلؿ٦٪َٮ
 اكف كل٧ٌة ل٤٪ٌه. املٛ٭ٮَلٌ  ثةألٜٚ ل٧٤ِٛس  املٛ٭ٮَلٌ  األٜٚ ا٦زتاج ٨ٔ

ؿ٫ٚ ٔرصق إَةر ٨٧ً كحمؽكدنا حمىٮرنا ٦ِٛسو  لٌّك  املٛ٭ٮَلٌ  األٜٚ  ّك
ة الـ٦يٌن، ٕن  ٨٦ اآلػؿي٨ ٦ٓ كدٕةم٫٤ ثحبذ٫ ٦ٓ دٕةَي٫ إَةر ٨٧ً ككاٝ

 كاتلٛكّي اإلدراؾ كإفٌ  األصٮاء، ثٰ٭ؾق حمة٣ح ال يذأزَّؿ ٚإ٫ٌ٩ ٔرصق، ثين
٢ ٨ٔ اجلةدش  دةرخييًّة، حمة٣ح ال قي١ٮف كامل٪ةخ األٜٚ ٬ٰؾا ٦س٢ دؽػ 

ة ٕن ة الـ٦ينٌ  ل٤ْؿؼ كػةً ٌن  .(4)أي
                                                                                                               

 2526( إدمٮ٩ؽ ٬ٮرسؿ ٚي٤كٮؼ أملةين كمؤقف ا٣ْة٬ؿيةت، أقذةذ ٬ةيؽٗؿ، كدل اعـ 1)
/ ٦ٌٞؽ٦حه اع٦ٌ 2605كدٮيٌف ق٪ح  "، ك"أٚاكره حه ٤ٛ٣كٛحو ّة٬ؿٌيحو . ٨٦ مؤ٣ٌٛةد٫/ "حبٮثه ٦٪ُٞيٌحه

"، ك"أز٦ح ا٤ٕ٣ٮـ األكرٌبٌيح  " ك"امل٪ُٜ الىٮرٌم كاملذٕةيل" ك"دأٌمبلته ديسةرديٌحه ػةلىحو
 كا٣ْة٬ؿٌيةت املذٕةحلح" ك"اتلضؿبح كاحلس٥".

(2) Gdamer Hans, Truth and Method, Caoninuum, P. 302. 
(3) Ibid, P. 306. 

٠ذةب )احلٞيٞح كامل٪٭ش( ثةدٌىةؼ ٌك ا٤ٕ٣ٮـ  ٨٦ 036( ٣ٞؽ رٌصح اغدامؿ يف الىٛعح 4)
اإلنكة٩يٌح ثةتلةرخييٌح، كيؿصٓ رٌس ٰذلٟ إىل ابلعر يف دةرخييٌح املٮٝٓ اهلؿ٦٪ٮَيٌٌف ل٧٤ٕ٤ةء 
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 ٦ٛ٭ٮـ دأز ؿ ث٧ٞٮ٣ح دؿدجٍ إذ آػؿ؛ كادو  ٨٦ ٚٔلاجلٌه  دةرخيٌيح أ٦ٌة
ٌيحاجلٌه   كاتلةرخيٌيح اثلٞةٌٚيح كاحلٞةاٜ كا٣ْؿكؼ اتلةرخيٌيح، ثةألًر
ٮع إفٌ  .اجلٌه  ّ٭ٮر ٣ٕرص ة، دةرخيٌيح صؾكرنااجلٌه  دةرخيٌيح ملًٮ ٌن  أي
 .ٔ٪٭ة املؼذ٤ٛح اتلٞؿيؿات ٨٦ ا٣ٕؽيؽ ك٬٪ةؾ

 Rudolf) ثٮتل٧ةف ركدك٣ٙ يؾ٬ت/ املسةؿ ثةب ٨٦

Bultmann)
ذٞةدإىل  (1) قح ال١ذت يف ادليجٌيح األوٮؿ ثأفٌ  األ  املٞؽَّ

 اجلىٮص د٤ٟ دؽكي٨ ٔرص يف الكةاؽ كاألٚاكر ثةآلراء ٦ذأزِؿةه 
 ك٣حكخ األقةَّي، ىلع منذ٤٧حن  اجلىٮص د٤ٟ جنؽ ٬٪ة ك٨٦. ادليجٌيح

. ٔرص٩ة يف الكةاؽة ا٧٤ٕ٣يٌح كاآلراء األٚاكر ٦ٓ ق٪ؼيٌحو  أٌم  هلة
 ٬ٰؾق يٌٕٮف اك٩ٮا اٌلي٨ األكاا٢، الالك٦ٌيني يرباحٌلنيل٤ٌ  كػبلٚنة
 ٩ٞي رضكرةإىل  ثٮتل٧ةف يؾ٬ت صة٩جنة، األقُٮرٌيح ا٣ٕ٪ةرص
قح، اجلىٮص يف األقةَّي  املٕةرصة اإلهلٌٰيةت ٦٭٧ح أفٌ  كيؿل املٞؽَّ

                                                                                                               

كامل١ِٛؿي٨. ك٨٦ كص٭ح ٩ْؿق ٝؽ ثٞيخ ٬ٰؾق اجلُٞح ظجحكح اهلؿ٦٪ٮَيٞة الؿك٦٪ُيٞيٌح يف 
ا٣ٛ٭٥ ا٣ٕييٌن اٌلم يذضةكز اتلةريغ يف ٦ة  ا٣ٞؿف اتلةقٓ ٔرش. ك٨٦ ٬٪ة اكف ٬ٰؤالء يجنؽكف

يذ٤َّٕٜ ثة٤ٕ٣ٮـ اإلنكة٩ٌيح، كد٭٧حل األمٮر املؿدجُح ثةملٮٌٕٝيح اتلةرخييٌح كاملكةا٢ اخلةٌوح 
 املذ٤ِٕٞح ثةألٜٚ املٛ٭ٮٌَل.

، كدل اعـ 1) . اكف أقذةذ دراقةت 2643، كدٮيٌف ق٪ح 2551( ال٬ٮيتٌّ أملةينٌّ ٨٦ ػ٤ٛيٌحو لٮزؿٌيحو
ا ٨٦ أثؿز ٦ٌٛسم ا٣ٕ٭ؽ ا٣ٕ٭ ؽ اجلؽيؽ ثلبلزح ٔٞٮدو يف صة٦ٕح ٦ةربٮرغ، كأذرب كاظؽن

ا ثة٣ٛي٤كٮؼ األملةيٌن ٦ةردني ٬يؽٗؿ يف ٬ؿ٦٪ٮَيٞية  اجلؽيؽ ا٣ربكتكذة٩تيٌني، كٝؽ اكف ٦ذأزٌؿن
ال١ذةب املٌٞؽس. بلٮتل٧ةف ٌٔؽة مؤ٣ٌٛةت ٩ؾ٠ؿ ٦٪٭ة/ "إجني٢ يٮظ٪ٌة"، "ال٬ٮت ا٣ٕ٭ؽ 

 األقُٮرة ك٩ـع األقُؿة". ل٧٤ـيؽ/ َؿاثحض، صٮرج. ٦ٕض٥ ا٣ٛبلقٛح.  اجلؽيؽ"، "يكٮع/
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 امل٘ـل اقذ١نةؼ أص٢ ٨٦ األقةَّي، ٬ٰؾق ٔرب ا٣تك٤ ٢ يف دس٨٧
س ال١ذةب اقذ٭ؽ٫ٚاٌلم   اتلةرخيٌيح ا٣ٕ٪ةرص ٬ٰؾق كراء ٨٦ املٞؽَّ

٤ي٫. كاألقُٮرٌيح ة ٝي٢ ٦ة يسٮف ٔك ٛن  ٩ٞي كإفٌ . املؿاد ٨ٔ خمذ٤
 .(1)اجلٌه  ركح كراء الاك٨٦ املؿاد ٚ٭٥ ىلع يكةٔؽ األقةَّي

(Roland Barthes)ثةرت  ركالف يٌٞؽـ ٧٠ة
ا( 2)   ٨ٔ آػؿ دٞؿيؿن

 اتلةريغ ٔرباجلٌه  يٕٮـ ٩ْؿق كص٭ح ٨٧ٚ. اجلٌه  دةرخييٌح
 صؽيؽةن، ٦ٕةين املذٮاو٤ح مكّيد٫ ٔرب كيستكت كاثلٞةٚةت،

 اتلةرخييٌح، كاالٝذٌةءات اإلنكة٩يٌح كالرشااٍ اجل٘ؿاٚية حبكت
 ا٣ٞؽي٧ح. ٦ٕة٩ي٫ ٨ٔ كي٪ٛى٢

ا كدٛكّيق ٚ٭٫٧ جيتاجلٌه  أفٌ  ثةرت يؿل املجنإ  ٬ٰؾا ٨ٔ ثٕيؽن
 ٩هٍّ  ٌك  يٕؽٌ  ةرتبل امل٪ْٮرة اتلةرخيٌيح يف. املؤ٣ِٙ كق٤ُح اتلةريخٌ 

 ٨٦ ك٣حف ٔجٮرو، كلك٧ةت رمٮزو  ٌٔؽة ٨٦ دذأ٣َّٙ دةرخيٌيحن  كزيٞحن 
ٌٟ  يذ٥ٌ  أف الرضكرٌم   املجنإإىل  ثةلؿصٮع كالنيٛؿات الؿمٮز ٬ٰؾق ٚ

                                                                                                               

 .242امحؽ، درآ٦ؽی ثؿ ٬ؿ٦٪ٮديک ]٦ؽػ٢ه إىل اهلؿمٮ٩ُيٞية[، ص ( كأْٯ، 1)
ؿه أديبٌّ كٚي٤كٮؼه ك٩ةٝؽه ٚؿنصٌّ كأظؽ ركاد 2٥٤ٔ) ٌْ اإلمةرات )ا٥٤ٕ٣ ادلاليٌل(. كدل اعـ  ( ٦٪

. دذٮٌزع أ٧ٔةؿ ركالف ثةرت ثني ابلجيٮٌيح ك٦ة ثٕؽ ابلجيٮٌيح، 2653، كدٮيٌف ق٪ح 2622
٤ٚٞؽ ا٩رصؼ ٨ٔ األكىل إىل اثلة٩يح أقٮةن ثة٣ٕؽيؽ ٨٦ ٚبلقٛح ٔرصق ك٦ؽرقذ٫. ٧٠ة أ٫ٌ٩ يٌٕؽ 

بلـ ال١جةر  ّي٥٬ إىل صة٩ت كٍّ ٨٦ ٦حني٢ ٚٮكٮ كصةؾ درٌ  -٨٦ اأٔل يف اتلٌيةر  -يؽا ٗك
ا١ٛ٣ؿٌم املكٌُل ٦ة ثٕؽ احلؽازح. هل ٌٔؽة مؤ٣ٌٛةتو ٨٦ ثح٪٭ة/ "ال١ذةثح ٨٦ ادلرصح الىٛؿ"، 

." " ك"٩ٞؽه كظٞيٞحه " "٦يسٮلٮصيةته " ك"أقُٮرٌيةته ًتٍّ  ك"مؾراته ٨٦ ػُةب حمي
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 إفٌ  ث٢ ،(اجلٌه  ٣ْ٭ٮر كاتلةريخٌ  الـ٦ينٌ  املُٞٓ) ل٤٪ٌه  اتلةريخٌ 
٪ؽ الؿا٬٪ح، ال٤عْح يفاجلٌه   يسٮف اتلٛكّيٌيح، ا٤٧ٕ٣ٌيح إصؿاء ٔك
ة َن  ػبلهلة ٨٦اجلٌه  ٝؿاءة جيتا٣يٌت  املٕةرصة كالنيٛؿات ثةلؿمٮز حمة
 .(1)ًٮا٭ة كيف

                                                                                                               

 ، دؿدمح/ ٌٔل مؿمؽم زادق؛134( كارد، لگ٨، شكخ ٦ؽر٩حك٥ ]٦ة ثٕؽ احلؽازح[، ص 1)
بلع يؿاصٓ/ الٮأْٰ، أمحؽ، دةرخييٌح ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ ٩رص ظة٦ؽ أثٮ زيؽ،  ٌَ كل٧٤ـيؽ ٨٦ اال

 .1324، 14دؿدمح ظك٨ ٌٔل ٦ُؿ، دل٤ٌح ٩ىٮصه ٦ٕةرصةه، ا٣ٕؽد 



 

 احلداثّي اإلسالمّي الفكر يف التارخيّية

٣ٞؽ اػذ٤ٛخ رؤل املذ٪ٌٮري٨ ا٣ٕؿب ظٮؿ ٦ٛ٭ٮـ اتلةرخييٌح، ك٣ٰس٨ 
كدةرخييٌح اجلٌه ىلع ظٌؽ قٮاءو، ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ثأ٩ٌ٭٥ دأزٌؿكا ثذةرخييٌح ا٣ٛ٭٥ 

ك٥٬ ثٰؾلٟ ل٥ يأدٮا جبؽيؽو يف ٬ٰؾا امل٧ٌةر قٮل حمةك٣ح إقٞةط ٦ٞٮ٣ح 
 اقذؼؽـ ٨٦ اتلةرخييٌح ىلع ا٣رتاث كاجلىٮص ادليجيٌح اإلقبل٦يٌح. ٚأٝؽـ

ٌٞٛني ٨٦ اتلةرخية٩يٌح مى٤ُط  ٠ذةث٫ يف ا٣ٕؿكٌم  ا ٔجؽ ٬ٮ ا٣ٕؿب املس
 زجٮت"/ ثػ ا٣ٕؿكٌم  ٔ٪ؽ اتلةرخية٩يٌح كدذعٌؽد ،"اتلةريخٌ  كا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿب"

 اتلةرخييٌح". املؿاظ٢ ظذ٧يٌح أم اتلةريخٌ  اتلٌُٮر ٝٮا٩ني
ح  حه ٨٦ ابلعٮث املٮقٔٮ خ يف اآلك٩ح األػّية دل٧ٔٮ ٣ٞؽ ًٔؿ
د٭ؽؼ إىل ٩ٞؽ ا٣رتاث، إذ ٌٔؽ ا٣رتاث ٚي٭ة ٔجةرةن ٨ٔ ابلٕؽ اثلٞةيٌف 

ا األقةس د٘ؽك ال١سّي ٨٦ اٌلم اكف ٦٭ي٧٪نة ىلع الكةظح، كىلع ٬ٰؾ
اتلٕةحل٥ ادليجٌيح ا٣يٌت وؽرت يف أٌكؿ اإلقبلـ ٦ذأزٌؿةن ثسٞةٚح ٔرص 
ا٣زنكؿ، كٝؽ حتٌٮ٣خ إىل أمؿو دةريخٍّ كٚٞؽت ٕٚةحٌلذ٭ة كدأزّي٬ة. ك٢ٌٕ٣ 
الرشارة األكىل لٰ٭ؾق األحبةث ٝؽ ا٤ُ٩ٞخ ٦ٓ ٠ذةب "ا٣زناعت املةٌديٌح 

ة، ز٥ٌ ٦ٓ ا٣ٌُيت دزييين اٌلم دٌكف يف ا٤ٛ٣كٛح اإلقبل٦ٌيح" حلكني مؿك
٠ذةب "٨٦ ا٣رتاث إىل اثلٮرة"، ككذت ظك٨ ظ٪يف يف مخكح دلدٌلاتو 

ذ٫ ا٣يٌت اقذ٭٤٭ة كْل  ،حتخ ٔ٪ٮاف "٨٦ ا٣ٕٞيؽة إىل اثلٮرة" دل٧ٔٮ
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ذ٫  ٮع. أ٦ٌة حم٧ؽ اعثؽ اجلةثؿم ٚؽكف مٮقٔٮ ث٧ٌٞؽ٦حو ظٮؿ املًٮ
 ٕؿيٌب ك...اخلةٌوح ث٪ٞؽ ا٢ٕٞ٣ ا٣ٕؿيٌب كدسٮي٨ ا٢ٕٞ٣ ا٣

ك٨٦ املٕؿكٚني يف ٬ٰؾا االٌّتةق جنؽ ٩رص ظة٦ؽ أثٮ زيؽ ٨٦ ػبلؿ 
حم٧ٌؽه كاآليةت "ك "٩ٞؽ اخلُةب ادليينٌ "ك "٦ٛ٭ٮـ اجلٌه "٠ذج٫ املذٌٕؽدة ٦س٢ 

ا٣يٌت  - را٨٬ ىلع إدػةؿ اتلةرخييٌحاٌلم  . ٧٠ة جنؽ حم٧ؽ أركٮف"يٌحاإلهلٰ 
إىل الٮقٍ  -كاألز٦ةف  ٮرا٣ٕى ثذٌّ٘ي  كدٌّ٘ي٬ة ا٣ٞي٥ دٕين ٔ٪ؽق حتٌٮؿ

دةرخييٌح ا١ٛ٣ؿ "اإلقبلٌَل، كٝؽ دكف يف ٬ٰؾا الىؽد ٌٔؽة ٠ذتو ٦٪٭ة/ 
ّي٬ة. "اإلقبلـ كاحلؽازح"، ك"ا٧٤ٕ٣٪ح كادلي٨"، ك"اإلقبلَلٌ   ك... ٗك

 

٣ٞؽ دٌٕؽدت ا٣ٞٮا٣ت كاألماكؿ ا٣يٌت َؿح أدجةع اتلةرخيٌيح ٨٦ 
آراء٥٬، ٚذةرةن يذعٌؽزٮف ٨ٔ دةرخيٌيح ادلي٨ ثىٮرةو ٤ُ٦ٞحو ػبلهلة 

تن٢٧ ٌك ادلي٨، كيؾ٬جٮف إىل دةرخيٌيحو صـاٌيحو دذ٨٧ٌٌ ثٕي 
. ٨٦ ٬٪ة جن٢٧ خمذ٤ٙ (1)املٛؿدات ادليجٌيح ٚعكت دةرةن أػؿل
 األماكؿ ا٣يٌت ذ٠ؿت ل٤ذةرخيٌيح، اكتلةيل/

                                                                                                               

( ي٧س٨ يف ٬ٰؾا املضةؿ مؿاصٕح/ أركٮف، حم٧ؽ، ا٧٤ٕ٣٪ح كادلي٨، كدةرخيٌيح ا١ٛ٣ؿ اإلقبلٌَل؛ 1)
حم٧ؽ اعثؽ، ٦ؽػ٢ه إىل ت اإلهلٌٰيح، ٦ٛ٭ٮـ اجله؛ اجلةثؿم، ٩رص ظة٦ؽ أثٮ زيؽ، حم٧ٌؽه كاآلية

ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥؛ رسكش، ٔجؽ ال١ؿي٥، بكٍ اتلضؿبح اجلجٮٌيح؛ دلذ٭ؽ مبكرتم، حم٧ؽ، دأٌمبلته 
ٜه إىل  يف ا٣ٞؿاءة اإلنكة٩يٌح لدلي٨، كاإلي٧ةف كاحلٌؿيٌح؛ ٦ةل١يةف، مىُىف، راّل ث٫ ر٬ةیي ]َؿي

درس/ وبلظيٌح ا٣ٞؿآف لٌّك ز٦ةفو كماكفو ر٨٬ ٩ْؿيٌح كظؽة اخلبلص[؛ احليؽرم، ٧٠ةؿ، يف 
 املٛ٭ٮـ كدٌٕؽد املىؽاؽ.
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ظير  اتلةرخيٌيح أقةس ادلي٨، قٮاءه ٨٦ ظير ننأد٫ أـ ٨٦
مؿظ٤ح اتل٤ٌٌف كاإلثبلغ ل٤٪ةس، أـ يف مؿظ٤ح ثٞةا٫، أـ يف مؿظ٤ح 

 ٕٚةحٌلذ٫ كدكرق يف األز٦٪ح كاألم١٪ح املؼذ٤ٛح. 

 

يح كاملكذٞج٤ح لدلي٨، أم اجلٌب ٨٦  -2 ٌٞ دةرخيٌيح النؼىٌيح املذ٤
 ، ظير إ٫ٌ٩ برشه ٠كةاؿ اجلةس، كإ٫ٌ٩ دؿٌّب يف ثحبحو كزٞةٚحو كٝجي٤حو ٦ٌٕي٪حو
، حبير ال ي٧س٨ ق٤ت ا٣ْؿكؼ  ةعو زماك٩ٌيحو ػةٌوحو كيف ّؿكؼو كأًك

٨ٔ  كدأزّي٬ة ٨ٔ ٚ٭٫٧. كبةتلةيل ٚإٌف ٚ٭٫٧ لآليةت اإلهلٌٰيح ال خيؿج
٩ُةؽ ٬ٰؾا املٕىن. كاٌلي٨ يٕذٞؽكف ثأٌف مىؽر الٮيح ٬ٮ مؼه اجلٌب 

 كّتؿبذ٫ ابلةَ٪ٌيح، ٚإ٩ٌ٭٥ يٌٕؽكف ادلي٨ دةرخييًّة ٨٦ ص٭ح مؼىٌيذ٫. 

دةرخيٌيح املؼةَجني ثة٣ٞؿآف، ك٬ٮ اإلنكةف، ث٧ٕىن أٌف لٌّك  -0
، كأٌف هل قٕحن كدؿبيحن كزٞةٚحن ػة ، إنكةفو ظؽكدنا كصٮديٌحن ٦ٌٕي٪حن ٌوحن

ة أٌف لئلنكةف ذادنة زةثذحن ىلع مٌؿ اتلةريغ دسٮف هلة  ك٣حف وعيعن
. كىلع  ، كبةتلةيل يٞذيض قٌؽ٬ة ظ٤ٮالن كإصةثةتو زةثذحن اظذيةصةته زةثذحه
٬ٰؾا األقةس ٚإٌف ٚبحن ػةٌوحن ٨٦ اجلةس ٥٬ املؼةَجٮف ٨٦ ٝج٢ ادلي٨ 

ـه ٨ٔ أٍف يٌٞؽـ ظ٤ٮالن كإصةثةتو  ٓه هل٥، ١ٰ٣ٌ٪٫ اعص زةثذحن كػةدلةن  ك٬ٮ ٩ةٚ
 ل٧٤ؼةَجني ٨٦ ٚبةتو خمذ٤ٛحو كأص٪ةسو ٦ذ٘ةيؿةو. 
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 -ك٨٦ ثح٪٭ة اجلٌه ادلييٌن  -دةرخيٌيح ٦ٕىن اجلىٮص كقيبل٩٭ة  -3
كا٣يٌت َؿظخ ٨٦ ٝج٢ اغدا٦ّي كاٌلي٨ ادٌجٕٮا مك٫١٤ ٨٦ احلؽازحنٌي يف 

 ا٣ٕةل٥ اإلقبلٌَل. 

حو ٨٦ ادلي٨ دةرخييٌح ٝك٥ ٨٦ اتلٕةحل٥ ادليجيٌح كأصـاءو ػةٌو  -4
اك٫ٞٛ٣ كأظاكـ ادلي٨ احلٞٮٝيٌح كاجلـاايٌح كظٞٮؽ املؿأة، ك٣٘ح 

ـه ثذةرخييٌح ادلي٨ كال يثجخ ٦ة ادلي٨، ك... ٬ٰؾا ا٣ٞك٥  ٣حف هل دبلز
ىلع ٝك٥و ْٔي٥و ٨٦  -يف دل٫٤٧  -كراءق. ٣ٰس٨ ث٧ة أ٫ٌ٩ ينذ٢٧ 

ادلي٨، كأكردت ا٣ٕؽيؽ ٨٦ النج٭ةت ٨٦ ٬ٰؾا اجلة٩ت؛ ٚكحذ٥ٌ 
 صـايٌحه دؿدجٍ ثذةرخييٌح ٫ ٨٧ً ا٣ٞة٣ت األػّي. ٰٚ٭ؾق دةرخييٌحه إدراص

 د٪ةقت دٕؽ كل٥ ل٤ٕرص، وةحلحن  دٕؽ ل٥ ككٮ٩٭ة الرشٔيٌح، األظاكـ
ك٨٦ مىةديٜ ٬ٰؾا اجلٮع ٨٦  .ا٣برشٌم  ا٢ٕٞ٣ ين٭ؽقاٌلم  اتلٌُٮر

اتلةرخييٌح اجلْؿة ا٣يٌت دٛى٢ ثني املٛة٬ي٥ ادليجيٌح اثلةثذح كاملىةديٜ 
 املذٌّ٘ية )اتلةرخييٌح( ا٣ٌيت ْل حم٢ٌ حبس٪ة. 



 

 مباني التارخيّية وأسشها

 ٨٦ أص٢ حت٤ي٢ مكأ٣حو ٦ة كدٛكّي٬ة كٚ٭٧٭ة يذٮٌصت الؿصٮع إىل
األقف كاملجةدئ ا٣يٌت دججين ٤ٔي٭ة د٤ٟ املكأ٣ح، كىلع ٬ٰؾا األقةس، 

؛ كذٰ  ٨٦ ٟ لٚإٌف ٦ٕؿٚح ٦جةين دةرخيٌيح املٕؿٚح كاجلٌه ْل أمؿه رضكرمٌّ
ة٩حٌ  ٌٞ  ذ٭ة. أص٢ الٮٝٮؼ ىلع ظٞيٞذ٭ة كأثٕةد٬ة ك٦ؽل ظ

كاألماكؿ املؼذ٤ٛح ل٤ذةرخيٌيح أٌف هلة يٌذٌط ثٕؽ اإلمةرة إىل املٕةين 
 ٬ٰؾا يف املُؿكظح األقةقٌيح ٔبلٝحن كَيؽةن ثةبلٕؽ املٕؿيٌف، كا٣ٌٌٞيح

االصذ٧ةٌٔيح  ثةألَؿ املٕؿٚح أك ثةلٮاٝٓ، ا١ٛ٣ؿ ٔبلٝح ٌٌٝيح ْل املضةؿ
، كإىل ٚؿيؽريٟ ٬يض٢. ككيٌٛيح ٚ٭٧٭ة  ٤ٚٮ رصٕ٪ة إىل الٮراء ٤ٝيبلن

(Friedrich Hegel) (2772- 2832)  ثةلات، لٮصؽ٩ةق يذعٌؽث
٨ٔ ا٣ٛ٭٥ املذاكم٢، ك٣حف ا٣ٛ٭٥ املذٌّ٘ي كاملزت٨٦ٌ، ٚةلؿكح اإلنكة٩ٌيح 
يف قّي٬ة اتلاكمٌٌل د٢٧ٕ ىلع دٌُٮر املٕؿٚح ثةقذ٧ؿارو إىل أف دج٤ٖ الؿكح 
. ثح٪٧ة يف اتلةرخيٌيح ا٣يٌت حن٨ ثىؽد٬ة ٚإٌف املٕؿٚح  امل٤ُٜ كا٢ٕٞ٣ الّلٌكٌ

ىلع اتلةرخيٌيح، ث٧ٕىن أ٩ٌ٭ة ٦٪ٮَحه ثةلرشااٍ كا٣ْؿكؼ  ا٣برشٌيح ٝةا٧حه 
 ، الـماك٩ٌيح ا٣يٌت حتيٍ ث٭ة، كىلع ٬ٰؾا األقةس ٚةملٕؿٚح ْل أمؿه نكبٌّ
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 . ، كحمؽكده، كصـيئٌّ، كْل ختٌٓ لرشكط ٌك ٔرصو ، كز٦ةينٌّ ك٦ذٌّ٘يه
 كبةتلةيل د٪١ؿ ٦ة كراء اتلةريغ كالـ٦ةف، كد٪يف اثلجةت.

٥ ٨٦ أ  ةٌف ل٤ذةرخيٌيح يف الؿؤل املؼذ٤ٛح ٦جةين كأقكن ٬ٰؾا كبةلٗؿ
٦ٕؿٌٚيحن ٦ذٌٕؽدةن، ٣ٰس٨ يجؽك أٌف ا٣ٞةق٥ املنرتؾ ثح٪٭ة ٬ٮ ٦جىن 

 . (1)ح املٕؿٌٚيح كأقةق٭ة اٌلم دٞٮـ ٤ٔي٫ا٣جكبيٌ 

 أكرث ٔ٪ؽ ١ٚؿمٍّ  مل١تكتو  ٚةتلةرخييٌح أك دةرخييٌح اجلٌه دأيت اقذضةثحن 
 أل٩ٌ٭ة احلؽير؛ ا٣ٕؿيبٌ  ا٢ٕٞ٣ يف ا١ٛ٣ؿٌم  اتل٪ٮيؿ داعة ٨٦ هلة املذع٧ٌكني

ٌٜٞ ٧ةايٌح )الٮزٮٝيٌح  ٩يف د٨٧ٌ احلة٣ح ٬ٰؾق اجلٌه، يف ا٩ٛذةحو  ظة٣ح حت ادلٗك
 كّت٢ٕ اجلٌه، يف املٛ٭ٮ٦يٌح ٝػ٢/ كظؽة أك اجلٌه. ٦ٛ٭ٮ٦يٌح يف كاحلذ٧يٌح(

ـاجه  ك٬ٰؾا كا٣ٞؿاءات، اتلأكيبلت ٨٦ ل١سّيو  مكذضيجحن  اجلٌىيٌح الؿٕٝح  م
ؽـ ثةتلٌُٮر يك٧ط ١ٚؿمٌّ   زةثذحو  ظٞيٞحو  أك كاظؽةو، ١ٚؿةو  ٔ٪ؽ اتلض٧ٌؽ ٔك

. ثجكجحو  ا٣ٕٞٮؿ هلة تكذضيت ٜه  ْل إذف زةثذحو ٌٞ دٌٕؽ ا٣يٌت  اجلٌىيٌح ل٤جكبيٌح حت
اٌلم  ا١ٛ٣ؿٌم  اتلعٌضؿ ٣ُٮؽ ككسه  احلؽازح، ثٕؽ ٦ة أثؿز ٦ٞٮالت

 الىيةٗح ٬ٰؾق ٌٞؿرتد ٚٞؽ ٰللٟ الالكقي١يٌح؛ امليذةٚزييٞيٌةت إحل٫ دؽٔٮ
 ثٮوٛ٭ة ا١ٛ٣ؿيٌح، ا٧٤ٕ٣٪ح أك ا١ٛ٣ؿٌم  اتل٪ٮيؿ داعة ٔ٪ؽاجلٌه  ٝؿاءة يف

 ٦ةًٮٌيحو  ث٧ٞٮالتو ال٬ٮديٌحو  املؿدجٍ ا٣ٕؿيبٌ  ا٢ٕٞ٣ ملنالكت املبلا٥ احل٢ٌ 
 كاتلٕةيل. ا٣ٞؽاقح بكٮر مكٌٮرةو 

                                                                                                               

 .221( ٝةاِل ٩ية، ٤ّٔيًة كآػؿكف، ا٣ٞؿآف ك٩ْؿٌيح املٕؿٚح، ص 1)
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 ي٢ٌ٤ٞاجلٌه  ٦ٞٮ٣ح دةرخييٌح أٌف دٞؿيؿ امل١ٌٛؿي٨ ٨٦ اجلٛؿ ٬ٰؾا حلِ كٝؽ
٤ٌٙا٣يٌت  اتلٕةيل ظضت كيسس ا٣رتاث، يف ٚي٫ البل١ٌٛ٦ؿ رٕٝح ٨٦  ي٘ي
 ىلع دٞٮـا٣يٌت  (1)الكي١ٮالقتي١يٌح احلة٣ح كي٢ٌ٤ٞ ك٦ٞٮالدي٫، ا٣رتاثي  ث٭ة

 ا٣ْؿؼ ٦ٓ تنتجٟ أف هلة يؿاد كزةثذحو، صة٬ـةو  ٦ةًٮيٌحو  ٦ٛةٔي٢ اصرتار
 كل٧ٌة األٌكؿ. تنلٌك٭ة ّؿؼو  ٦ٓ ٚي٭ة امتج١خا٣يٌت  ٔي٪٭ة ثة٣جكجح املٕةرص

 رقةا٢ كظةم٢ى  اجل٧ٌع، كاملْ٭ؿ ل٧٤ؼيةؿ ل٤ٮيع، احلةيك ٬ٮاجلٌه  اكف
 َؿيٞحو  اػذيةر ثٌؽ ٨٦ ال اكف كدةرخييٌحن، كقيةٝيٌحن  ّؿٚيٌحن  َجٞةتو  خترتؽ
ا٣يٌت  الٮيع ظة٣ح ٩ٌٞؿر إ٧ٌ٩ةاجلٌه  ثٞؿاءة أل٩ٌ٪ة اجلٌه؛ ٬ٰؾا ٣ٞؿاءة ٦٪ةقجحو 
ة ثٮو٫ٛ اجلٌه، ٬ٰؾا ي١ٕك٭ة ة زٞةٚيًّة ٦٪ذىضن أك  ل٤سٞةٚح، (ثة٣ٛة٢ٔ) ك٦٪ذضن

ة ثٮو٫ٛ/ ٢ٝ ة ل٤ٮيع ٦٪ذىضن  .(2)ل٤ٮيع( ثة٣ٛة٢ٔ) ك٦٪ذضن
 ك٩يف احلٞيٞح نكبٌيحإىل  أوعةث٭ة ث٪ْؿة ٚجكبٌيح اجلٌه دذ٤ٌٕٜ

، ظٞيٞحن  ي٤٧ٟ ال ٚةجلٌه  إَبلٝ٭ة،  ٦ذ١رٌثةه  ظٞةاٜ ٬٪ةؾ ث٢ ٤ُ٦ٞحن
،  أذجةر صٌؿاء ٨٦ املٞٮ٣ح، ٬ٰؾق يف احلٞةاٜ دسرٌث  صةء كإ٧ٌ٩ة نكبٌيحه
 صٌؿاء ٨٦/ ٢ٝ أك اجلٌه، إٌجٌيح يف اثلٞةيفٌ  كا٣ْؿؼ اتلةريخٌ  الكيةؽ
ة يؤٌدم ك٬ٰؾا اجلٌه، ٦ٛ٭ٮ٦ٌيح إ٩ذةج يف ا٣ٞؿاءة قيةؽ أذجةر إىل  ظذ٧ن

                                                                                                               

( الك١ٮالقتي١يٌح ٨٦ "ق١ٮؿ"، أم "٦ؽرقح" يف ال٤٘ح البلدح٪يٌح. كاك٩خ ٝةا٧حن ىلع 1)
 ٦٪٭ضيٌح اتل٤ٞني.

دل٤ٌح األزؿ، ٦ٞة٣ح/ األقف ا٤ٛ٣كٛيٌح ألرػ٪ح اجلٌه/ رؤيحه ٩ٞؽيٌحه  ( الـب٨، ٧ٔةد أمحؽ،2)
 ، األردٌف. 1321، اك٩ٮف األٌكؿ 26، ص 12يف املٞٮ٣ح، ا٣ٕؽد 
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 بكجت ظٞةا٫ٞ؛ كدسرٌث اجلٌه  ٝؿاءات كدسرٌث  املٛ٭ٮ٦ٌيح، كظؽة ٩يف
 ٌّٚك  ل٤٪ٌه، ٝؿاءاد٭٥ كاقرتاديضٌيةت قيةٝةد٭٥ كدسرٌث  ا٣ٌٞؿاء دسرٌث 

، ٝؿاءةو  بكيةؽ دؿدجٍ ٩ٌىٌيحو  ظٞيٞحو   دٌّ٘يت الكيةؽ ٬ٰؾا دٌّ٘ي  كإذا زةثخو
 ا٣ٞؿاءة مكذٮيةت دذٌٕؽد»/ زيؽ أثٮ ظة٦ؽ ٩رص يٞٮؿ اجلٌه، ظٞيٞح
 بكجت ا٣ٌٞؿاء؛ ثذٌٕؽد زة٩ينة كدذٌٕؽد الٮاظؽ، ا٣ٞةرئ أظٮاؿ ثذٌٕؽد
ة ٚذذٌٕؽد كاأليؽيٮلٮصٌيح. ا١ٛ٣ؿٌيح ػ٤ٌٛيػةد٭٥ دٕػٌؽد ٞن  ٰللٟ َج

، ظؽٍّ  ىلع كاتلٞيي٥ اتلٛكّي مؿصٌٕيةت  املكػذٮيةت د٤ٟ كدذٌٕؽد قٮاءو
 ٦ٕؿٚيًّة ا٣ٞؿاءة ٦٪ْٮر حتٌؽدا٣يٌت  اتلةرخيٌيح كاحلٞت املؿاظ٢ ثذٕػٌؽد
ـداد كاملؿظ٤ح، ل٤ٕرص  ٦ػ٨ ثةال٩ذٞػةؿ كاتلٕٞيؽ اتلٌٕؽد درصةت كد
أثٮ زيؽ  ظة٦ؽ ٩رص كيؿل. (1)«ظٌةرٌيحو  مؿظ٤حو إىل  ظٌةرٌيحو  مؿظ٤ػحو 

ٓو  يف  السٌ  ٬ٮ ل٤ٮاٝٓ، كاجلٌىٌيح ا٣رتازٌيح األوٮؿ ػٌٮع أفٌ  آػؿ مًٮ

 األوٮؿ ٤ٚحكخ ا٣ٞؿاءة، يف اتلٌٕؽديٌح ىلع األوٮؿ ٬ٰؾق ا٩ٛذةح يف
 يف اتلضٌؽد دٞج٢ ال زةثذحن  ٔٞةاؽ أك ٩ْؿٌيةتو  اجلٌىٌيح أك ا٣رتازٌيح
ٞةت دل٧ٮع ْل ث٢ ا٣ٞؿاءة، ٌٞ ، ّؿؼو  يف اجلْؿٌيةت ٬ٰؾق حت  كيف ٦ٕنٌيو
ٙو  ، دةريخٍّ  مٮٝ ٪ؽ حمٌؽدو  كدسٌٮف دىػ٪ٓ رؤيذ٭ة، ػةٌوحو  دمةٔػحو  ٔك

 .(2)ل٤ٕةل٥ دىٌٮراد٭ة
                                                                                                               

 .221( ٩رص ظة٦ؽ أثٮ زيؽ، اجلٌه كالك٤ُح كاحلٞيٞح، ص 1)
 .113ك 23( ٩رص ظة٦ؽ أثٮ زيؽ، ٦ٛ٭ٮـ اجلٌه/ دراقحه يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف، ص 2)
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 ثأٌف ٌك  دٕرتؼ امل٤ُٞح، اجلٌىيٌح احلٞيٞح د٪يف كْل كاتلةرخيٌيح
 الٌٌيٞح ادلااؿة ظؽكد يف أم زٞةٚذ٭ة،إىل  ثة٣جكجح ٤ُ٦ٞحه  ْل ظٞيٞحو 

 قرنل الٌيٌٞح، اثلٞةٌٚيح ادلااؿة ٬ٰؾق ٨٦ ػؿص٪ة إذا ١ٰ٣ٌ٪٪ة ل٤سٞةٚح،
 ث٢ٕٛ ١٤٧٩٭ةا٣يٌت  احلٞيٞح ثإَبلؽ ظ٧١٪ة ي٪يف احلٞةاٜ يف دسرٌثنا
ي٪ة   .(1)كاثلٞةٌٚيح اتلةرخيٌيح َجٞةد٪ة أك ٔك

٤ًَٜ ٤ٔي٭ة اجلٌىٌيح ثة٣جكبٌيح كدؿدجٍ
ي
 ،(2)ا٣ٞةث٢" "املع٢ٌ  ٦ٞٮ٣حه أ

 كرٕٝحن  ا٣ٞؿاءات، جل٧يٓ ٝةثبلن  حمبلًّ  يسٮفاجلٌه  أفٌ  ث٭ة كاملؿاد
٭ةا٣يٌت  اجلؽيؽة ا٣تنٌّك  ٔ٪ةرص ٣ٞجٮؿ ٦٪ٛذعحن   ا٣ُجٞةت دٌٕؽد يًٛؿ
 ٚٔل ل٤ٞةرئ، احلػٌف  كاقػرتاديضٌيةت اثلٞةٌٚيح، كاألظٮاؿ اتلةرخيٌيح

٭ةا٣يٌت  ل٧٤ٕيةرٌيح ٩يفو  ظة٣ح  كزجةتي  اجلٌىيٌح، املٛ٭ٮ٦ٌيح كظؽة دًٛؿ
ينؽٌ ا٣يٌت  اجلٌىٌيح احلٞةاٜ ، إظة٣حو  ٦جؽإإىل  ت  ٝؿاءةو  ٌّٚك  كبٰ٭ؾا د٤ٞيؽمٍّ
 ٝةث٤حه  ٝؿاءةه  أم اتل١ٛي١ٌيني، ث٧ى٤ُط قحٌبحه  ٝؿاءةه  ْل ل٤٪ٌه 

؛ ٝؿاءاته  كلكٌ٭ة صؽيؽةو، ثٞؿاءةو  ل٤ذٞٮيي  ٩ٌه إىل  تنؽٌ  أل٩ٌ٭ة ٦ٞجٮ٣حه
 دٮيح ٦ة ث١ٕف الكحٌبح كا٣ٞؿاءة اتلٌٕؽد، ثٰ٭ؾا الك٧ةح مؿصٌٕيةد٫ ٨٦
 دٕين ا٣ٞؿاءة ٚبل ٝؿاءةو، ٠ػ٢ٌ  ٝجػٮؿإىل  تنّي احلٞيٞح، ٦٪ةٚؿة ٨٦ ث٫

ينؽٌ ا٣يٌت  ا٣ٞؿاءات ػُأ اجلؽيؽة اثلٞةٚح بك٤ُح املع١ٮ٦ح اجلؽيؽة  ت
                                                                                                               

 .25لكةثٜ، ص ( املىؽر ا1)
( الـب٨، ٧ٔةد أمحؽ، دل٤ٌح األزؿ، ٦ٞة٣ح/ األقف ا٤ٛ٣كٛيٌح ألرػ٪ح اجلٌه/ رؤيحه ٩ٞؽيٌحه يف 2)

 . األردٌف.1321، اك٩ٮف األٌكؿ 26، ص 12املٞٮ٣ح، ا٣ٕؽد 
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 يفاجلٌه  ظؿكح إفٌ »/ ظة٦ؽ ٩رص يٞٮؿ. ٦جةي٪حو  أك قةثٞحو  زٞةٚةتو إىل 
ٓو  ٨٦ ظؿكحن  إاٌل  ٣حكخ كاملاكف الـ٦ةف  ٦ذٌُٮرو، كا٠تنةؼ يحٍّ  كاٝ
 ا٠تنٛخا٣يٌت  ادلالالت إقٞةط يٕين ال ل٤٪ىػٮص صؽيؽةو  دالالتو 

 ظكػ٨ يٞٮؿ ٩ٛك٫ اإلَةر كيف. (1)«اجلىٮص ٬ٰؾق ٨٦ ٰذلٟ ٝج٢
، لكٌ٭ة ٦ذٌٕؽدةو  ث٧٪ْٮراتو  ٝؿاءد٫ ي١٧ػ٨ ٚػة٣رتاث»/ ظ٪يف  مم١٪حه

 ٰذلٟ ٦ٕىن ك٣حف ا٣ٕرص، ث٧٪ْٮر ا٣رتاث ٝؿاءة إاعدة ٬ٮ كاتلضؽيؽ
، هل ا٣ٞؽي٧ح ا٣ٞؿاءات أفٌ   ّٗي هل املكذٞج٤ٌيح ا٣ٞؿاءات كأفٌ  ػةَبحه

، لكٌ٭ة ث٢ كاردةو،  املٕةرصي٨ ٨٦ ا٣رتاث ٝؿاءة ٬ٮ اخلُأ ك٣ٰس٨ وعيعحه
، ّٗي ث٧٪ْػٮرو   .(2)«املٕةرصة ٔؽـ ػُأ يس٨٧ ك٬٪ة ٔرصمٍّ

 يف املؾ٠ٮرة ٚيٕذٞؽ أٌف املٛؿدات أركٮف حم٧ؽ اجلـااؿٌم  امل١ٌٛؿ أ٦ٌة
إىل  كرمٮزنا ثٮوٛ٭ة ٔبل٦ةتو  كإ٧ٌ٩ة لاد٭ة، تكذؼؽـ ال»اجلىٮص/ 

 كاحليةة كامليسةؽ ا٣ٕ٭ؽ ث٧ٛة٬ي٥ مؿدجُحو  دذضةكز٬ة، أػؿل أميةء
ٌٜٞ اخلةٌوح ا٣ٞؿآ٩ٌيح الؿمـٌيح . ك٬ٰؾق(3)«كا٣سٛؿ كاإلي٧ةف كاملٮت  حت
، ثٮإٌٝيحو اجلٌه  اظذٛةظ " كدٞذيض "ػُٮاتو  ػةٌوحو  مؽيؽة ٦٪٭ضيٌحن
 املٕىن. كإ٩ذةج ا٣ٞؿاءة ٤٧ٌٔيح يف ٌيحاأل٧٬ٌ 

                                                                                                               

 .113( ٩رص ظة٦ؽ أثٮ زيؽ، ٦ٛ٭ٮـ اجلٌه، ص 1)
 .201( ظ٪يف، ظك٨، ا٣رتاث كاتلضؽيؽ/ مٮٝٛ٪ة ٨٦ ا٣رتاث ا٣ٞؽي٥، ص 2)
، ص 3)  .260( أركٮف، حم٧ؽ، ا١ٛ٣ؿ اإلقبلٌَل، ٝؿاءةه ٧٤ٔيٌحه
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٭٥   ٚ ٬ٰؾا، ك٬٪ةؾ ٨٦ يٕذٞؽ ثأٌف احلٞيٞح اجلٌىيٌح ْل ٤ُ٦ٞحه إاٌل أٌف
ٛة٬ي٥ ادليجيٌح  اإلنكةف كٝؿاءد٫ هلة ٬ٮ نكبٌّ خيذ٤ٙ ٨٦ ٝةرئو إىل آػؿ. إٌف امل
ٛة٬ي٥  املجسٮزح يف اجلىٮص ادليجيٌح تنٌّك ظٞيٞح امل٪ْٮ٦ح ادليجيٌح، ٬ٰؾق امل

ٛة٬ي٥ زةثذحه ك٤ُ٦ٞحه، ال ي٪ةهلة أٌم مؼهو قٮل قيٌؽ األ٩بيةء ْل  ٦
٭٥ه نكبٌّ  اجلٌه  ٨٦ يٛ٭٫٧ ، ٧٠ة أٌف ٦ة(1)كاملؿق٤ني، ٣ٰس٨ٌ ٚ٭٧٪ة هلة ٬ٮٚ 

 .  املٕىٮـ ٔرص ٣٘ح كٜٚ ك٣حف احلٌضح، ٬ٮ الـ٦ةف ٬ٰؾا أوعةب

املج٪ةاٌيح ل٤ذةرخيٌيح ٣ٕجة دكرنا  يٮصؽ ٔ٪رصاف ٦٭٧ٌةف ٨٦ ا٣ٕ٪ةرص
ثؽؿ  (Individuality) ثةرزنا يف ابلعٮث املٕؿٌٚيح ٧٬ة ٔ٪رصا/ ا٣ٛؿديح

ثؽؿ ا٣ٕيجٌيح كاثلجةت، املؿاد  (Development) اتل٧ٕي٥، كالىّيكرة
٨٦ ا٣ٛؿديٌح ٬ٮ أٌف ا٣ْٮا٬ؿ اتلةرخيٌيح كاثلٞةٌٚيح ٦٪عرصةه كحمؽكدةه، 
ك٨٦ أص٢ دبيح٪٭ة ٣حف ٤ٔي٪ة الؿصٮع إىل األوٮؿ كاملجةدئ املنرتكح. 
ك٦ٕىن الىّيكرة ٬ٮ أٌف ٚؿديٌح ٌك مؼهو ْل ٩ٛك٭ة دةريغ حتٌٮهل 

 .(2)املٕنٌي ك٣حف أ٫ٌ٩ أمؿه زةثخه  كدٌُٮرق يف ٤٧ٌٔيح الىّيكرة يف دةرخي٫
يجكض٥ اتلٌٛؿد كاال٩ٛؿاد يف ا٤ٛ٣كٛح الٮصٮديٌح ٦ٓ ا٣ٕ٪رص 

 ا٣ٛؿديٌح، ٌّٚك كصٮدمٍّ ٬ٮ مؼهه ٦٪ٛؿده ال ٦سي٢ هل. 
                                                                                                               

( احليؽرم، ٧٠ةؿ، ٔ٪ٮاف ادلرس/ وبلظيٌح ا٣ٞؿآف لٌّك ز٦ةفو كماكفو ر٨٬ ٩ْؿٌيح كظؽة 1)
 املٛ٭ٮـ كدٌٕؽد املىؽاؽ.

  .24( ٔؿب وة٣ح، حم٧ؽ، اتلةرخييٌح كادلي٨، ص 2)
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٩ْؿدةف ال د٪ٛاٌكف ٔ٪٭ة/ اتل٧ٌؿد  -ا٣ٛؿدا٩يٌح  -٧٠ة يبلزـ ا٣ٛؿديٌح 
ذٞةد ؽـ األ ثأٌم كقي٤حو  ىلع ٌك املؿصٌٕيةت ا٤ٕ٣ية ىلع ا٣ٛؿد، ٔك

 ٦ٕؿٌٚيحو أىلع ٨٦ ا٢ٕٞ٣ ا٣ٛؿدٌم اجلـيٌئ.
ـو هل  كىلع ٬ٰؾا األقةس د٪١ؿ اتلٕةحل٥ ا٣ربكتكذة٩تيٌح أٌم ٩ْة
حو تلٞي٥ ثؽؿ  وبلظٌيح ثيةف املؾ٬ت ادلييٌن ا٣٘ؿيٌب ثُؿيٞحو مرشٔك
ٰذلٟ ٦ة دٌؽيع أ٫ٌ٩ "ظٌؿٌيح اجلٞؽ"، أم ٌك ثيةفو ٩ةدشو ٨ٔ ظس٥و مؼيصٍّ 

ة  ىلع اقذؼؽاـ ا٢ٕٞ٣ ا٣ٛؿدٌم اجلـيٌئ ٚعكت. ك٨٦ ٬٪ة كيسٮف ٝةا٧ن
حه ٠جّيةه ٨٦  اك٩خ اجلتيضح ا٣ُجيٌٕيح لٰ٭ؾا األقةس أف ّ٭ؿت دل٧ٔٮ
اجلع٢ كا٣ٛؿؽ، حبير ال تنّي كٌّ ٦٪٭ة إىل زءو أكرث ٨٦ ا٣ٕٞيؽة 
النؼىٌيح بلٕي األٚؿاد. ٚزتكؿ يف ظ٢ٞ ادلي٨ ا٣ٕ٪ةرص ا٣ٕٞبل٩يٌح 

ح ٨٦ اآل٦ةؿ املج٭٧ح اثلةثذح؛ حلىجط ادلي٨ "إ ة ديجيًّة"، أم دل٧ٔٮ ظكةقن
.  كا٣ٕةٌَٛيح ا٣يٌت ال ي٧س٨ دربيؿ٬ة ثأٌم ٦ٕؿٚحو كإٌٝيحو

أ٦ٌة ثة٣جكجح ٣ٕ٪رص الىّيكرة أك اتلٌُٮر ٚي٧س٨ ا٣ٞٮؿ إٌف 
، أم أٌف اتلةريغ (Progressism) اتلةرخيٌيح دجذٔل إىل اتلٌٞؽ٦يٌح

، كيذٮٌصت ابلعر  ٨ٔ ظٞيٞح األمٮر يف إَةر يذٌٞؽـ كال يذ١ٌؿر ألظؽو
دٌُٮر٬ة كدٮٌقٕ٭ة. ٚعٞيٞح ٌك زءو ْل َجيٕذ٫ الكةا٤ح، ك٬ٰؾا ٦ٕىن 

كصٮد اإلنكةف يستكت ٦ٕ٪ةق يف اإلَةر »الكـ ٬ةيؽٗؿ ٔ٪ؽ٦ة يٞٮؿ/ 
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 كدسؿيف اتلٌّ٘ي، ٝةا٧حه ىلع دي٪ة٦ي١يٌح" اتلةرخيٌيح"ٚػ .(1)«الـ٦ينٌ 
 اثلجةت. ثؽؿ املكذ٧ؿٌ  اتلٌُٮر

" ثؽراقح اإلنكةف نكةف٥٤ٔ اإلد٭ذ٥ٌ األ٩رثكبٮلٮصية أك "
كاملضذ٧ٕةت املةًيح كاحلةرضة، كدٌٕؽ ٨٦ أكرث احلٞٮؿ املٕؿٌٚيح ا٣يٌت 
صؾثخ إحل٭ة أ٩ْةر املؤرٌػني؛ ٩تيضحن ملة د٧٪ع٭٥ إيٌةق ٨٦ إماك٩ٌيةتو 

كبٮلٮصية ٠ٰؾلٟ ثؽراقح وٛةت ٗ٪ٌيحو ل٤ذٛكّي كاتلأكي٢. كدٕىن األ٩رث
 اإلنكةف كخمذ٤ٙ أثٕةدق كا٣ْٮا٬ؿ املذ٤ٌٕٞح ث٫. 

حن ٨٦ الك٧ةت ا٣يٌت دؿدجٍ ٦ٓ  كىلع ًٮء ٰذلٟ ٚإٌف لئلنكةف دل٧ٔٮ
ؽـ كصٮد ذاتو  ، ٔك اتلةريغ، ٚةملعؽكديٌح ككصٮد إَةرو ز٦ينٍّ كدةريخٍّ

ؽـ  زةثذحو لئلنكةف، كذاديٌح احليثٌيةت الـماك٩يٌح كاتلةرخيٌيح هل، ٔك
إماك٩ٌيح كصٮد ٦ة كراء الـ٦ةف ك٦ة كراء اتلةريغ لئلنكةف، ك... ْل أمٮره 

 ذادٌيحه خيذٌه ث٭ة اإلنكةف.

ة أ٩رثكبٮلٮصيًّة ، ك٨٦ ص٭حو أػؿل ٚإٌف ل٤ذةرخيٌيح أقةقن  ٬ٰؾا ٨٦ ص٭حو
ٕيًّة،  ثٕؽق يف كاالصذ٧ةيعٌ  اثلٞةيفٌ  ثةملضةؿ االردجةط ثرضكرة يٞيض ًك

                                                                                                               

 . 01( ٦ةردني ٬ةيؽٗؿ، الٮصٮد كالـ٦ةف، ص 1)
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عٌ  س ٔؽِ إىل  كدى٢ املةٌدٌم، الًٮ  حتٮؿا٣يٌت  ا٣ٕٞجةت إظؽل املٞؽَّ
املٛ٭ٮـ، ٚةدلراقةت األ٩رثبٮلٮصٌيح دؽرس ابل٪ةء  ٬ٰؾا دٮّيٙ دكف

االصذ٧ةيٌع كا٣ٕبلٝةت اثلٞةٌٚيح ثني املضذ٧ٕةت كحتةكؿ دٛكّي٬ة 
دٛكّينا َجيٕيًّة كدةرخييًّة ٨٧ً ٩ُةؽ األظؽاث كالٮٝةآ ٨٦ دكف أف 

 اتلةرخيٌيح ٔيٌؽت مليذةٚزييٌٞيح كاملةكرااٌيح؛ كلاحتي٢ ٰذلٟ إىل املكةا٢ ا
ة رؤيحن  ٧ةيئٌ  ا٢ٕٞ٣ اقتيٕةث٫ ىلع يٞٮل ال ك٦ٛ٭ٮ٦ن  -( املذٌٕىت) ادلٗك
٧ةاحٌذ٫ ألفٌ  -اتل٤ٞيؽٌم  املؤ٨٦ ٢ٞٔ جح ينٕؿ ّت٫٤ٕ دٗك  ثٗؿ

 .(1)اتلةرخيٌيح ي٪ةيف" اٌلم املؼيةؿ" يتنٌّك  ٬٪ة ك٨٦ اتلٞؽيف،

ٓه إىل  ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ إٌف اخٌتةذ ٬ٰؾا املٮٝٙ ظٮؿ اإلنكةف راص
ذٞةد ثة٣ٛؿديٌح كالىّيكرة يف ٩ُةؽ األ٩ُٮلٮصية امل٤ُٞح.   األ

ة ىلع دٌُٮرق  ْن كاو٢ ٥٤ٔ أوٮؿ ا٫ٞٛ٣ النيٌع مكّيد٫ اتلاكم٤يٌح حمةٚ
ؽ ػُة ػُٮاتو صجٌةرةن يف دلةؿ األحبةث ادلاػٌٌل ك٧٩ٮٌق اتلىةٔؽٌم، كٝ

ٓ ال٤٘ٮٌم، كاالقذ٧ٕةؿ  ٝنة ٨٦ حت٤ي٢ ظٞيٞح الًٮ ال٤٘ٮيٌح كال٤كة٩يٌح، ا٩ُبل
ـٌ كاخلةٌص كاملٛة٬ي٥، كامل٤ُٜ كاملٞيٌؽ،  ، كا٣ٕة ٌٜ ك... إىل ٩ْؿيٌةت املنذ

                                                                                                               

 ( ا٧ٕ٣ؿم، مؿزكؽ، اتلةرخييٌح.. املٛ٭ٮـ كدٮّيٛةد٫ احلؽازيٌح.1)
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ّي٬ة ٨٦  ٥ٌ، كويٖ األكامؿ كاجلٮاْل ٗك كاملض٢٧ كاملجني، كالىعيط كاأٔل
ٮاعت ا ملٕؿكٚح يف ظ٢ٞ أوٮؿ ا٫ٞٛ٣. إاٌل أٌف ا٣٘ؿب اخٌتؾ مكةرنا املًٮ

يٞة.  آػؿ، ٚأٌقف ٦ة يكٌُل ثةمل٪٭ش ا٣ٛي٤ٮلٮيٌج كاهلؿ٦٪َٮ

كاملٞىٮد  (Philology) دٕذ٧ؽ اتلةرخييٌح ىلع امل٪٭ش ا٣ٛي٤ٮلٮيجٌ 
أكرٌبة  يف حيْٯ ٬ٰؾا امل٪٭ش. ال٤٘ح ٬ٮ ٫ٞٚ ا٣ٛي٤ٮلٮيجٌ  امل٪٭ش ٨٦

 ا٣ٞؿف ٚيف اتلةرخييٌح، كابلعٮث ادلراقةت يف ظ٢ٞ ثأ٧ٌ٬ٌيحو ٠جّيةو 
 ىلع دلةؿ ٠جّيو  ظؽٍّ إىل  ٦٪ىجًّة امل٪٭ش ٬ٰؾا اكف امليبلدٌم  ٔرش اتلةقٓ

ٜ كٝؽ األكرٌبيٌح، ل٤ٌ٘ةت اتلةرخيٌيح ادلراقةت ٌٞ ـه  ٚي٭ة حت كدٌُٮره  دٌٞؽ
ا املٌؽة ٬ٰؾق كاك٩خ كاجلْؿٌيح، امل٪٭ش ٬ةا٢ه ىلع مكذٮل  دٞؿيجنة ظ١ؿن

 أملة٩يةإىل  أػؿل أُٝةرو  ٨٦ ٠سّيكف ٝىًؽـ إذ األملةيٌن، ىلع ا٥٤ٕ٣
 دٕةم٤ٮا ٝؽ األملةف أفٌ  كصؽكا أل٩ٌ٭٥ ٚي٭ة؛ ا٥٤ٕ٣ ٬ٰؾا دلراقح

 ال٤٘ح. ٥٤ٔ ٦ٓ دٝيٞحو  ث٧٪٭ضٌيحو 

ا أوجعخ ث٢ ك٦ٕةص٥، ٝٮا٦حف دلٌؿد ا٣ٛي٤ٮلٮصية دٕؽ ٥٤ٚ ـءن  ص
 ا٣ٞؿف ٦٪ؾ اتلةرخية٩ٌيح ٧ٔؽة ثةٔذجةر٬ة الكةاؽ امل٪٭ش ٨٦ أقةقيًّة

 اتلةقٓ ٔرش.

 اكا٪نة كيف إظؽل اجلْؿٌيةت املُؿكظح يف ٬ٰؾا املضةؿ، دٕذرب ال٤٘ح
 ٧٠ة أفٌ  دذٌّ٘ي كدذضٌؽد ثةقذ٧ؿارو، ك٦ٕة٩ي٭ة ك٦ٛؿداد٭ة ظيًّة،
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ا٣ْ٭ٮرات كدال٣ح األ٣ٛةظ كاملٛؿادت ا٣ٞؿآ٩ٌيح كادليجٌيح ىلع ٦ٕة٩ي٭ة 
، ٌك  حبكت إ٧ٌ٩ة دسٮف ظٌضحن   وؽكر اجلٌه؛ فز٦ة كٜٚ ك٣حف ز٦ةفو

 ٨٦اجلٌه  وؽكر لـ٦ةف ك٣حف الٮوٮؿ دسٮف لـ٦ةف ا٣ْ٭ٮر ٚعٌضٌيح
 ٬ٰؾا أوعةباجلٌه  ٨٦ يٛ٭٫٧ ٧ٚة ،كاملٕىٮ٦ني  اجلٌب 
 .(1) املٕىٮـ ٔرص ٣٘ح كٜٚ ك٣حف احلٌضح، ٬ٮ الـ٦ةف

                                                                                                               

أد٣ٌح ٩ْؿٌيح كظؽة املٛ٭ٮـ كدٌٕؽد املىؽاؽ يف اجلٌه  –( 20( احليؽرم، ٧٠ةؿ، ٫ٞٚ املؿأة )1)
  http://alhaydari.com/ar/2018/01/62256ا٣ٞؿآيٌن.  
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 إٌف إظؽل األَؿكظةت ا٣يٌت ٌٝؽ٦خ ظٮؿ دةرخيٌيح اجلٌه ْل ١ٚؿة
 املكةا٢ كاألدكات ٨٦ ثةٔذجةر٬ة املىؽاؽ؛ كدٌٕؽد املٛ٭ٮـ كظؽة

دٌُٮر احليةة، ث٢ دٌٕؽ ادلييٌن ث٪عٮو يجكض٥ ٦ٓ اجلٌه  ٣ٛ٭٥ األقةقٌيح
يكت٪ىؽا٣يٌت  كاملٛةديط كاألقف كا٣ٞٮأؽ األوٮؿ أ٥٬ٌ  ٨٦  يف إحل٭ة ي

ة، ادليينٌ اجلٌه  ٚ٭٥ ٤٧ٌٔيح . ٝٮالن  أك اكف ٝؿآ٩نة ٧ٔٮ٦ن ـو  ملٕىٮ

 ىلع ال١سّي ٨٦ ال١ؿي٥ كاجلىٮص ادليجٌيح حتذٮم ٚة٣ٞؿآف
ٮاعت، املٛؿدات كاملٛة٬ي٥  ٦ٛة٬ي٥ ٚي٭ة كردت ٚٞؽ ظٮؿ مٌّت املًٮ

،  كصةءت ٚي٭ة. كاملٕةد كاإل٦ة٦ح، كاجلجٌٮة كا٣ٕؽؿ، اكتلٮظيؽ، ٔٞؽيٌحه
، ٦ٛة٬ي٥  كاألمؿ كاحلٌش، كاخل٧ف، كالـاكة، كالىٮـ، اكلىبلة ٔجةديٌحه

 اصذ٧ةٌٔيحن  ٦ٛة٬ي٥ د٧ٌٌ٪خ أ٩ٌ٭ة ٧٠ة. امل٪١ؿ ٨ٔ كاجلٔل ثةملٕؿكؼ
، ٝي٧ٌيحن   ٬ي٦٥ٛة ككٰؾلٟ الؿظ٥، كأظاكـ األرسة، ٠ى٤ح أػبلٌٝيحن

،  ك... احلٮار، ٠آداب دؿبٮٌيحن

ٌٟ ٚي٫ ـو  لٌّك  أفٌ  كم٧ٌة ال م ال١ؿي٥  ٦ؾ٠ٮرو يف ا٣ٞؿآف ٦ٛ٭ٮ
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ة ػةرصيًّة مىؽاٝنة كاجلىٮص ادليجٌيح  اجلجٌٮة ٧ٚٛ٭ٮـ إحل٫، تنّي كاًعن
ـه ينّي إىل مىؽا٫ٝ  األ٩بيةء املذ٧ٌس٢ يف الٮاًط اخلةريجٌ  ٦سبلن ٬ٮ ٦ٛ٭ٮ

 ٨٦ كإػؿاص٭٥ ا٣برش هلؽايح - دٕةىل - ا ثٕس٭٥ اٌلي٨ كاملؿق٤ني
 كاًعحو  الىبلة ٠ٰؾلٟ ينّي إىل ظٞيٞحو  ك٦ٛ٭ٮـ اهلؽل،إىل  الٌبلؿ
 كاالقذٞجةؿ، كالٮٝخ اك٣ُ٭ةرة برشكطو  املرشكَح ا٣ٕجةدة د٤ٟ دذ٧س٢ٌ يف

، ثسيٛيٌحو  دسٮف كا٣يٌت  األػؿل. املٛة٬ي٥ ثٞيٌح ك١٬ٰؾا ٦ٌٕي٪حو

٦ذ٪ٮٌٔحو  اظذٮت ىلع ٦ٛة٬ي٥ٝؽ  ال١ؿي٥ كاجلىٮص ا٣ٞؿآف كب٧ة أفٌ 
قؤاؿه ظٮؿ  ال٨٬ يف خيُؿ اخلةرصيٌح، ٚإ٫ٌ٩ ٩ةّؿةو إىل مىةديٞ٭ة ك٦ذٌٕؽدةو،

املجسٮزح يف اجلىٮص  املٛة٬ي٥ ٚ٭٢ ٦ؽل زجةد٭ة كدّ٘ي٬ة )دةرخييٌذ٭ة(،
 اك٩خ ٧ٌٔة دذٌّ٘ي  ال ادليجيٌح )أ٥ٌٔ ٨٦ ا٣ٞؿآف كالك٪ٌح( ْل ٦ٛة٬ي٥ زةثذحه 

 ل٤ذٌّ٘ي  ٝةث٤حه  أ٩ٌ٭ة أك ال١ؿي٥ كوؽكر اجلٌه، فا٣ٞؿآ ٩ـكؿ ٔرص يف ٤ٔي٫
 الرشكط الـماك٩يٌح كا٣ْؿكؼ اثلٞةٚيٌح كابلحبيٌح؟ كٜٚ كاتلجٌؽؿ،

 يف ٰذلٟ جيؿم ث٢ املٛة٬ي٥، ػىٮص يف األمؿ ي٪عرص كال
ٜو  املىةديٜ  ل٤ذٌّ٘ي  املٛة٬ي٥ ثٞجٮؿ اتلػــ ٦ّت أ٫ٌ٩ ٰذلٟ أكىل؛ ثُؿي

 يف ٰذلٟ ثثجٮت ي٤زتـ كأف ثؽٌ ٚبل  كاملاكف، الـ٦ةف ٦ٞذٌيةت كٜٚ
ة، املىةديٜ ٌن  ابل٪ةء ٦ٓ ٚي٭ة، اتلٌّ٘ي  ثثجٮت ي٤زتـ أف ي٧س٨ ٧٠ة أي

ؽـ املٛة٬ي٥ ظٞيٞح زجٮت ىلع  الىبلة ثذٌّ٘ي  ٚي٤زتـ. دٌّ٘ي٬ة ٔك
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، اخلةرصٌيح  ا٣ٞؿآف يف املٮصٮدة ل٤ىبلة اخلةريجٌ  املىؽاؽ ٚي١ٮف ٦سبلن
 ٔرص يف املٮصٮدة الىبلة ٤ٔي٫ اك٩خ ٧ٌٔة احلٮـ خيذ٤ٙ ال١ؿي٥

 دٌّ٘ي  ابل٪ةء ىلع ي٧س٨ ككؾا .ث٭ة ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف ك٩ـكؿ ترشيٕ٭ة،
ٌٜٞ اكف ٚجٕؽ٦ة الٮادلي٨، ثؿٌ  مىؽاؽ  ٩ـكؿ كٝخ يف ثةألمف ثٌؿ٧٬ة يذع
 ي٧س٨ ٚإ٫ٌ٩ ٦ٕ٭٧ة، كاجل٤ٮس إحل٭٧ة ال٬ةب ػبلؿ ٨٦ ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف
٫ٞ ٌٞ  ماكملحو  ػبلؿ ٨٦ أك إحل٭٧ة، دؿق٢ ٩ٌىيٌحو  رقة٣حو  ػبلؿ ٨٦ احلٮـ حت

،  حبير الؿظ٥، و٤ح مىؽاؽ دٌّ٘ي  ىلع ابل٪ةء ي٧س٨ ككؾا ٬ةدٛيٌحو
ة اخلةرصيٌح وٮرد٭ة دتجٌؽؿ ٌن ة، ٤ٔي٫ اك٩خ ٧ٌٔة أي ٞن  .(1)ك١٬ٰؾا قةث

 ، ة ذات أماكؿو كألٮافو خمذ٤ٛحو ٛن إٌف دةرخييٌح ادلي٨ ٧٠ة مٌؿت ٤ٔي٪ة آ٩
 كظك٨ زيؽ أثٮ ظة٦ؽ ك٩رص أركٮف حم٧ؽ ٚجح٪٧ة يٕذٞؽ ابلٕي أ٦سةؿ

 ادليينٌ اجلٌه  ثأو٢ مؿدجُحه  كآػؿكف ثأٌف اتلةرخييٌح صٕيٍ ك٬نةـ ظ٪يف
 اجلجٮٌم  كاجلٌه  ا٣ٞؿآينٌ  كاجلٌه  املٛ٭ٮـ املٛة٬ي٥ ادليجيٌح، ث٧ٕىن أفٌ  كأو٢
دكرق، ٚإٌف ابلٕي  كا٩ذٓل ٦ٕنٌيه  دةريغه  هل املٕىٮـ ٨ٔ كرداٌلم  كاجلٌه 

٨٦ دةرخييٌح اجلٌه، كْل دةرخييٌح مىةديٜ اآلػؿ يؾ٬ت إىل ٩ٮعو آػؿ 
، ز٦ةفو  لٌّك  وة٣طه  ال ٩ٛف املٛة٬ي٥، ٚةدلي٨ املٛة٬ي٥ ادليجيٌح  كماكفو

ادليجيٌح  املٕؿٚيٌح كامل٪ْٮ٦ح كا٣ٞؿآف ادلي٨ يف كاملاكف الـ٦ةف كوبلظيٌح
                                                                                                               

  .ت ا٣ٞؿآ٩يٌح ثني اثلجةت كاتلٌّ٘ي ا٣ٕجيؽاف ا٣ُٞييف، حم٧ؽ، ا٣ْ٭ٮرا (1)
https://www.alobaidan.org  
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 املىؽاؽ. كىلع ٬ٰؾا األقةس ث٤عةظ ك٣حف املٛة٬ي٥ دسٮف ث٤عةظ
ـو  يسٮف آػؿ محبنة  ز٦ةفو  يف كيسٮف محبنة ز٦ةفو ٦ة يف ٦ٕنٌيو مىؽاؽ ٦ٛ٭ٮ

 .(1)آػؿ، ٧٠ٛ٭ٮـ الـاكة اٌلم مٌؿ يف وؽر ابلعر

ؽـ اتلةرخييٌح مبلؾ إفٌ   دم٤حو  يف يس٨٧ اإلقبلَلٌ  ادلي٨ يف اتلةرخييٌح ٔك
 ٚٔل مىةديٞ٭ة أ٦ٌة دةرخييٌحن، ٣حكخ ادليجيٌح املٛة٬ي٥ أفٌ  كْل كاظؽةو،
،  أ٦ٌة دتجٌؽؿ، كال دذٌّ٘ي  ال زةثذحه  ٦ٛة٬ي٥ اإلقبلَلٌ  ٨ادلي ٧ٚٛة٬ي٥ دةرخييٌحه
 يف ث٧ة ك٦ذعٌٮ٣حه، ٦ذٌّ٘يةه  ْل ث٢ دٕجٌؽيٌحن، دٮٝيٛيٌحن  ٤ٚحكخ مىةديٞ٭ة

ؽـ كدٌٕؽد٬ة كدٌّ٘ي٬ة. كالىٮـ اكلىبلة ا٣ٕجةدات ذٰلٟ  ألفٌ  دٮٝيٛيذ٭ة ٔك
 ٔرص ي٪ةقت ٧ٚة اآلػؿ، الـ٦ةف ٨ٔ ختذ٤ٙ ز٦ةفو كرشك٫َ ٌك  ّؿكؼ
 .كدلذ٧ٕةد٫ ا٣ٕرص ٬ٰؾا ظةصةت ي٪ةقت ٦ة خيذ٤ٙ الؿقة٣ح

 ركايةت يف مٮصٮدةه  املىةديٜ كصؿم املٛ٭ٮـ كظؽة ٩ْؿيٌح ٝةٔؽة إفٌ 
ٚٔل ٨٦ املك٧ٌ٤ةت، إذ  كا٣ٛٞ٭ةء، ا٧٤ٕ٣ةء كلك٧ةت  ابليخ أ٢٬
 ثةثلجةت دذ٧زٌي  مكةظحن  ادلي٨، ٨٦ مكةظذني ٬٪ةؾ أفٌ  يٕذربكف اك٩ٮا إ٩ٌ٭٥
 كيٕذربك٩٭ة اجلٞه، أك ثةلـيةدة ٚي٭ة اتلرٌصؼ ي٧س٨ ال" دٮٝيٛيٌحه " كأ٩ٌ٭ة
 كظؽة ٤ٔي٭ة ّتؿم ك٦ذٌّ٘يةن  زةثذحو  ّٗي أػؿل كمكةظحن . الرضكرٌيةت ٨٦

 اجلىٮص يف األو٢ أفٌ  املىؽاؽ. ٧٠ة أ٩ٌ٭٥ يٕذربكف كدٌٕؽد املٛ٭ٮـ
                                                                                                               

( احليؽرم، ٧٠ةؿ، درس/ وبلظيٌح ا٣ٞؿآف لٌّك ز٦ةفو كماكفو ر٨٬ ٩ْؿٌيح كظؽة املٛ٭ٮـ 1)
 كدٌٕؽد املىؽاؽ.



 64  ............................. زجةت املٛ٭ٮـ كدٌّ٘ي املىؽاؽ ٧٩ٮذجه ٨٦ ا٣زنٔح اتلةرخيٌيح

 ي٢ٌْ  دةرخييٌذ٭ة ٨ٔ احلؽير كأفٌ  الـ٨٦، ٔرب زةثذحن  يٌحن إهلٰ  دسٮف أف ادليجيٌح
 .(1)ٝؿي٪حو  أك مة٬ؽو إىل  حيذةجاٌلم  االقتس٪ةء ٬ٮ

األػّية ثذ٘يّي ٬ٰؾا األو٢ لكٌيًّة ٨٦  اآلك٩ح يف ابلٕي ٝةـ ٣ٞؽ
٩ْؿٌيح كظؽة املٛ٭ٮـ  -ا٣ٞةٔؽة املؾ٠ٮرة  يف دااؿة ػبلؿ اتلٮقيٓ

ة، لكٌ٭ة، ادليجٌيح امل٪ْٮ٦ح ٣تن٢٧ -كدٌٕؽد املىؽاؽ  ٕن  ث٧ٛؿداد٭ة دمي
، ٨٦) ٔٞيؽةن  ة أك...( ك ك٦ٕةدو  دٮظيؽو ...( ك كزاكةن  وبلةن ) ٚٞ٭ٌيحن  أظاك٦ن

ا(. كق٤ٮكٌيةتو  أػبلٝنة) ٝي٧ٌيحن  أك  دٕجّيه  ْل ا٣ٞةٔؽة ٬ٰؾق ثأفٌ  ٦ٕذٞؽن
كبٰ٭ؾا يىجط األو٢ يف دميٓ  .اإلقبلَلٌ  ادلي٨ دةرخيٌيح ٨ٔ آػؿ

اجلىٮص ادليجٌيح ٬ٮ أف دسٮف ٦ذٌّ٘يةن ك٦ذٌٕؽدةن، كال ظؽير ٨ٔ 
 اقتس٪ةءو ظٌّت حنذةج إىل ٝؿي٪حو أك مٮا٬ؽ. ًٕٚل قبي٢ املسةؿ لٮ أوؽر

ة،  اجلبٌ  ة أذجةرق يكذؽيع األو٢ ٚإفٌ  ظ٧١ن  دةرخييًّة ظ٧١ن
 احلٞجح يف هل ننةط مؿظ٤يًّة هل مىةدي٫ٞ يف ٰذلٟ الـ٦ةف، كال

 املٕةرصة، ث٢ يذٮٌصت ابلعر ٨ٔ مىةديٜ صؽيؽةو هل.

كإىل صة٩ت املجةين ا٣يٌت دٞٮـ ٤ٔي٭ة اتلةرخيٌيح، قيٞخ ظٮؿ وٌعح 
حه ٨٦ األد٣ٌح ٦٪٭ة/  ٬ٰؾق اجلْؿٌيح دل٧ٔٮ

/ دٞكي٥  ا٣ٞؿآف، ٤ٔٮـ يف ك٦ؽ٩ٌيحو  م١ٌٌيحو إىل  ا٣ٞؿآ٩يٌح اآليةت أٌكالن
                                                                                                               

 .5ا، األظاكـ الرشٌٔيح زةثذحه ال دذٌّ٘ي، ص ( وةيف لگپةياگين، ٣ُٙ 1)
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 يف ا٣ٞؿآينٌ  اخلُةب ك٩ٮع ث٪عٮو، اكف م١ٌح يف ا٣ٞؿآينٌ  اخلُةب ٚ٪ٮع
 آػؿ، ك٬ٰؾا يسنٙ دةرخيٌيذ٫. ث٪عٮو  اكف املؽي٪ح

ا ي٤ٌف ا٣زنكؿ زة٩ينة/ أقجةب ا٣زنكؿ/ ٚكجت اجلةز٣ح،  اآليح ىلع ًٮءن
ٚةل١سّي ٨٦ الكٮر كاآليةت دؿدجٍ ثةألظؽاث كالٮٝةآ اتلةرخييٌح ا٣يٌت 

رضكريٌحو ٨٦ األظاكـ ظؽزخ يف أيٌةـ ادلٔٮة، أك أ٩ٌ٭ة ٩ـ٣خ حلةصةتو 
كا٣ٞٮا٩ني اإلقبل٦يٌح ا٣يٌت اظذةج إحل٭ة املضذ٧ٓ يف ذٰلٟ الـ٦ةف، ٠كٮرة 

. . كىلع ٬ٰؾا األقةس ٚةآليةت كالكٮر ْل دةرخييٌحه  ا٣جكةء كاأل٩ٛةؿ ٦سبلن

 كا١ٛ٣ؿيٌح الـ٦ة٩يٌح زةثلنة/ ك٬ٮ األ٥ٌ٬ دٌٕؽد الرشاآ، ٚؤلٌف ا٣ْؿكؼ
غ ٦ذٌّ٘يه اٝذىض األمؿ دٌٕؽد الرشاآ، ا٣برش كاتلةري كمكذٮل كاثلٞةٚيٌح
 رشيٕح ّٗي إثؿا٬ي٥ كرشيٕح إثؿا٬ي٥، رشيٕح ّٗي ٩ٮحو  رشيٕح ٚاك٩خ
حس مٮد الكةثٞح. كٝؽ  الرشاآ ّٗي  اخلةد٥ ، كرشيٕح ٔك

 يف كاملذٌّ٘ي  اثلةثخ ٌٝؽـ ا٧٤ٕ٣ةء حبٮزنة حل٢ٌ ٬ٰؾق اإلماكحلٌح، ٨٦ ٝجي٢ حبر
ك٦٪ُٞح ا٣ٛؿاغ يف ا٣ترشيٓ اإلقبلٌَل  ا٣ُجةَجةيٌئ،الرشيٕح ٔ٪ؽ ا٣ٕبٌل٦ح 

ٮاعت دٌّ٘ي  يف كاملاكف الـ٦ةف ٔ٪ؽ الن٭يؽ الىؽر، كدأزّي  األظاكـ مًٮ
ّي٬ة  .(1)الرشٔيٌح ٔ٪ؽ اإل٦ةـ اخل٧ييٌن، كاجلٮ٬ؿ كا٣ٕؿض ٗك

                                                                                                               

( احليؽرم، ٧٠ةؿ، درس/ وبلظيٌح ا٣ٞؿآف لٌّك ز٦ةفو كماكفو ر٨٬ ٩ْؿٌيح كظؽة املٛ٭ٮـ 1)
 كدٌٕؽد املىؽاؽ.



 

 

 التارخيّية يف ميزان النقد 

٬٪ةؾ ال١سّي ٨٦ املبلظْةت كامل٪ةٝنةت ا٣يٌت ي٧س٨ إزةرد٭ة ظٮؿ 
ة ك٩ْؿٌيح كظؽة املٛ٭ٮـ كدٌٕؽد  ،٩ْؿٌيح دةرخيٌيح اجلٌه ادلييٌن ٧ٔٮ٦ن

ة. كأٌكؿ مبلظْحو ي٧س٨ أثؽاؤ٬ة يف ٬ٰؾا ٬ٮ اقذ٧ٕةؿ  املىؽاؽ ػىٮون
ة ٦ٕؿٚيًّة  مى٤ُط اتلةرخيٌيح يف ظٌؽ ذاد٫؛ ثةٔذجةرق أداةن ك٦٪٭ضن

 يكذؼؽـ يف دلةؿ اجلىٮص ادليجٌيح.

 ح اتلةحلح/ جيؽر ث٪ة ٝج٢ ثيةف اإلماكؿ أف ٩ذٌُؿؽ إىل املٌٞؽ٦

كيعو ػةصٍّ كإىل زٞةٚحو ٦ٌٕي٪حو يف إىل  املؤ٦٪ني ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ يؽٔٮ
ني كامل٪ذ٭ـي٨ احلٮار كاخلُةب؛ ظٌّت  حن ل٧٤ً٘ؿ  ال يسٮ٩ٮا ًٔؿ

حَُّها يَاكاملرتٌبىني ث٭٥، ٚيٞٮؿ دٕةىل/ 
َ
ِيوَ  أ  َراِغَيا َتُقولُوا َل  آَنُيوا اَّلذ

لك٧ح "رأ٪ة" دٛيؽ ٦ٕىن "ا٩ْؿ٩ة"، إاٌل أٌف . ك٦ٓ أٌف (1)اْجُظْرىَا َوقُولُوا
 -"ا٩ْؿ٩ة"، كاك٩ٮا  ٝٮؿى  "رأ٪ة" ثٞٮهل٥ ا٣ٞؿآف يأمؿ٥٬ أف يكتجؽلٮا

                                                                                                               

 . 231( قٮرة ابلٞؿة/ 1)
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 يف دٛيؽ ال٤ْٛح كاك٩خ - دٞٮؿ ٦ة ٩ٛ٭٥ ظٌّت  كا٩ْؿ٩ة أ٦٭٤٪ة يؿيؽكف
  خيةَجٮف ٚاك٩ٮا ٰذلٟ احل٭ٮد ٚةٗذ٪٥ النذ٥، ٦ٕىن احل٭ٮد ٣٘ح

النذ٥ كالكٌت.  يؿيؽكف ك٥٬ ٫ٕ٦ اتلأٌدب يْ٭ؿكف ،ثٰؾلٟ  اجلبٌ 
ٌٚؿكا ال أف املك٧٤ني ىلع أفٌ  ك٨٦ ٬٪ة نكت٪ذش  ا٨ُٕ٣ ٚؿوح لؤلٔؽاء يٮ

 اجل٧ةٔحإىل  ث٭ة يكحبٮف ذريٕحن  ٝٮؿو  أك ث٢ٕٛو  هل٥ يتيعٮا ال كأف ث٭٥،
٤ي٭٥. املك٧٤ح  ا٣ٕؽكٌ  يكذ٤ٌ٘٭ة ٔجةرةو  دؿديؽ ظٌّت  يذض٪ٌجٮا أف ٔك
ؽاء د٧ٌس٨ ٔجةرةو  ٝٮؿ ٨ٔ ثةجلٔل درٌصح اآليح. لىةحل٫  ٨٦ أف اأٔل

 كدأمؿ٥٬ املك٧٤ني، ٦ٕ٪ٮٌيةت تلٌٕيٙ ٦ٕة٩ي٭ة أظؽ يكتس٧ؿكا
 .كا٨ُٕ٣ ل٤ذعؿيٙ ا٣ٞةث٤ح اللك٧ح د٤ٟ ّٗي أػؿل لك٧حو  ثةقذ٧ٕةؿ

 ٚإفٌ  ا٣بكيُح، املكأ٣ح ٬ٰؾق يف احلؽٌ  ٬ٰؾاإىل  اإلقبلـ ينٌؽد ٚعني
 ٨٦ مٮاٝٛ٭٥ يف ٤ٔي٭٥ ،كاًطه  ال١ربل املكةا٢ يف املك٧٤ني دس٤يٙ
ؽاء، ٨َٕ أ٦ةـ ا٣ُؿيٜ يكٌؽكا أف ا٣ٕةملٌيح املكةا٢  يٛذعٮا ال كأف اأٔل

 ق٧ٕحإىل  لئلقةءة كاألصة٩ت ادلاػ٤ٌيٮف املٛكؽكف ٦٪٭ة ي٪ٛؾ ز٘ؿةن 
 .(1)كاملك٧٤ني اإلًقبلـ

ح،  ة ثة٣ٖ الؿٔك ٬ٰؾا ك٩ٞؿأ يف )٩٭ش ابلبلٗح( يف اخلُجح ا٣ٞةوٕح ٩ىًّ
٠يٙ دذ١ٌٟٛ  يبنٌي ٚي٫ أ٦ّي ابلبلٗح كابليةف ٌٌٔل ث٨ أيب َة٣تو 

األق٧ةء ٨ٔ املٕةين كاملٛة٬ي٥ ٨ٔ املىةديٜ. ٚٛي٫ يت٪ةكؿ أ٦ّي 
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٤ٚكٛح اثذبلء ا خل٫ٞ٤، كحيٌؾر ٨٦ ماكاؽ النيُةف،  املؤ٦٪ني 
ىٮٍ »إىل أف يٞٮؿ/  ة ٧٩ةذج ٨٦ دٮآً األ٩بيةء كيؾ٠ؿ ٚي٭ ل رىادى  كى

ى
 أ

ة٩ى٫ي  - اي  جٍعى ٩ًٍبيىةا٫ًً  - قي
ى
يٍري  أًل ٥ٍ  ظى سى٭ي ٕى فٍ  بى

ى
ذىطى  أ ٍٛ ٥ٍ  حى ى٭ي ٪يٮزى  ل  اِل٬ٍجىةفً  ٠ي

ةًدفى  ٕى ٦ى يىةفً  كى ٍٞ ًٕ ةرًسى  ا٣ٍ ٘ى ٦ى ٪ىةفً  كى فٍ  اجٍلً
ى
ى  كىأ رٍشي ٥ٍ  حيى ٭ي ٕى ييٮرى  ٦ى ةءً  َي ٧ى  الكَّ

ٮشى  نيى  كىكيظي ًً رى
ى
، اأٍل ٕى٢ى ٛى ىٮٍ  ٣ى ل ٢ى  كى ٕى ٍى  ذى ٞى ىكى ءي  ل ٢ى  ابٍلىبلى ُى بى اءي  كى ـى  اجٍلى
٤ًَّخ  عى ٧ى ًٍ ا ، كى ٍججىةءي

ى
ة اأٍل ى٧ى ل تى  كى ةث٤ًًنيى  كىصى ٞى ٮري  ل٤ًٍ صي

ي
، أ جٍذى٤ىنٍيى الى  ال٧ٍي َّٜ  كى  اٍقذىعى

ٍؤ٦ً٪يٮفى  ، زىٮىابى  ال٧ٍي ٍعًكجنًيى ًخ  كىالى  ال٧ٍي ٦ى ـً
ى ةءي  ل ٍق٧ى

ى
ةًجيى٭ى  اأٍل ٕى  «. ة٦ى

 اإلي٧ةف أفٌ  ٦ٓ لئلي٧ةف، مىؽاٝنة ثةلؿ٬جح ٚأراد أف يسٮف اخلٌٮع
ة االق٥ ٦ٕىن يسٮف ٚبل كاتلىؽيٜ، اإلذاعف ٬ٮ احلٞيٞح يف هل،  الز٦ن

 كدىجط األق٧ةء د٤ُٜ ىلع ٦ٕةفو كمىةديٜ ٣حكخ هلة. ٚةالثذبلء
ذٞةدات ثةأل٩بيةء  اإلنكةف اردٞةء أص٢ ٨٦ يسٮف كا٣ٕجةدات كبةأل

٣ًٰس٨َّ » ة٩ى٫ي  - اى  كى جٍعى ٫ي  يىبٍذىًٌل  - قي ٞى ٍ٤ ًٍٕي  ػى ة ثًجى ٤يٮفى  ٦ى ٍ٭ى ؛ جيى ٍو٤ى٫ي
ى
 تى٧ٍيزًينا أ

٥ٍ، ثًةاًلٍػًذجىةرً  ى٭ي ينة ل ٍٛ جى ٥ٍ، لبًًلٍقًذ١ٍجىةرً  كى ٪ٍ٭ي ةدنا خى ٕى إًٍب ءً  كى يىبلى ٥ٍ  ل٤ًٍؼي  كلٮ«. ٦ً٪ٍ٭ي
 لكٌ٭ة امل٪ْٮ٦ح ٚإفٌ  ٬ٮ ٩ٛك٫ يؿيؽ ٧٠ة ا يٕجؽ أف اإلنكةف أراد

كبةتلةيل قيٛؿغ اإلقبلـ  كاملٕةين، األق٧ةء ٦٪ْٮ٦ح ٚي٭ة ث٧ة دذ١ٌٟٛ
ٮفى » ٨٦ حمذٮاق ك٦ٕة٩ي٫، ك٨٣ يجًف لئلنكةف ٦٪٫ إاٌل االق٥/ ٞي َّ٤ ٕى ة تىذى  ٨٦ًى  ٦ى

ـً  الى  ثًةٍق٫٧ًً  إاًلَّ  اإٍلًٍقبلى ةفً  ٨٦ًى  يٕؿؼ كى ي٧ى ٫ي  إاًلَّ  اإٍلً  إاٌل  ٰذلٟ ك٦ة«. رىٍق٧ى
ؿكرق، ٨٦ ٬٪ة ٩ؽرؾ أٌف االردجةط ثني املٛة٬ي٥  اإلنكةف ل١رب ٩تيضحن  ٗك

.  ك٦ٕة٩ي٭ة كمىةديٞ٭ة إ٧ٌ٩ة يذ١ٌٟٛ ل٧ٌة دسٮف ٬٪ةؾ ماكاؽ ميُة٩يٌحه
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ػةٌوحن يف ٬ٰؾا  -كىلع ٬ٰؾا األقةس، ي٤ــ اقذ٧ٕةؿ املى٤ُعةت 
ـػؿ ث٧ؼذ٤ٙ أ٩ٮاع كقةا٢ اتلٮاو٢ االصذ٧ةيٌع   -الـ٦ةف اٌلم ي

؛ ظٌّت ال دثّي ٌٝحو كتن١ٌٟ يف أذٞةدات اجلةس كد٭ؽـ إي٧ة٩٭٥  ثؽ
كدٛذط املضةؿ أ٦ةـ ماكاؽ ميةَني اجل٨ٌ كاإلنف. ك٨٦ ثني ٬ٰؾق 

 املى٤ُعةت/ اوُبلح اتلةرخيٌيح، إذ إ٫ٌ٩/ 

 املٛة٬ي٥ ٨٦ دم٤حن  امل١ٌٛؿي٨ ثٕي يكذ٢٧ٕ :املصطلح ضبط غدم
 ادٌٛةؽه  ز٧ٌح ٣حف ٣ٰس٨ املٕةرص، ا١ٛ٣ؿ ثٌٞةية دؿدجٍ كاملى٤ُعةت

ٕ٭ة، كدأريغ املٛة٬ي٥، د٤ٟ ٦ٕةين يٌجٍ حتؽيؽه  أك  كدٌُٮرات ًك
 ا٣ٕؿبٌيح، ٣٘ذ٪ة يف هلة املُٕةة املذٌّ٘ية كادلالالت اقذ٧ٕةهلة،
 حنٮو  ىلع املٛؿدات ٬ٰؾق إٝعةـ جيؿم إذ ١ٚؿ٩ة، يف كبةخلىٮص

ٙو  ؛ ٦ذٌٕك ٧ٮضه  املٕىن يف ٣بفه  ٤ٔي٫ يرتدٌتاٌلم  األمؿ ك٤٘٦ٮطو  ٗك
 أك داعد٭ة ثٕي ٔ٪ؽ كالؿؤل الكيةٝةت دٌٕؽد يف كدؽاػ٢ه  املٛ٭ٮـ، يف

ي٭ة، رتاب ظة٣حإىل  يؿصٓ ٰذلٟ ك٢ٌٕ٣  ٦ٕةًر  اثلٞةٌٚيح، كاتلجٌٕيح ااٗل
 ا١ٛ٣ؿٌيح. كاملؽارس امل٪٤ُٞةت دجةي٨ كإىل

ت ال( ا٣٘ؿبٌيح) املٛة٬ي٥ ٩ٞٮؿ إفٌ  أػؿل كبٕجةرةو   ٌك  تكذٔٮ
يٌح، ثة٧٤ٕ٣يٌح اتٌك٧خ ك٦٭٧ة كاملع٤ٌيٌح، احلٌةرٌيح اخلىٮويٌةت ٔٮ  كاملًٮ

ـاؿ ٚإ٩ٌ٭ة ال  ٨٧ٚ االػذىةص، أ٢٬ ثني ٤ِٔلٍّ  كصؽاؿو  ػبلؼو  حم٢ٌ  د
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ٌـّ؟ ٬ٮ ٦ة ظؽكد كأي٨ احلؽكد؟ د٤ٟ دجذٔل كأي٨ دبذؽئ؟ أي٨  كأي٨ اع
؟ ٬ٮ ٦ة دلةؿ   ػةصٌّ

 إذ اتلةرخيٌيح، ٦ٛ٭ٮـ األػّية اآلك٩ح يف ثؿز األقةس، ٬ٰؾا ىلع
؛ ٝؿاءةن  ادليينٌ اجلٌه  ٝؿاءةإىل  إحل٭ة ادلأني حمةكالت دؿَل إذ  دةرخيٌيحن
 .اخلةٌوح اتلةرخيٌيح كّؿك٫ٚ أَؿق مبلظْح ٦ٓاجلٌه  ٝؿاءة ٚي٭ة يذ٥ٌ 

ـو  ٦٪ة٬ش ثؿكز اكف كإذا ٤ٮ  ال٤٘ٮٌم اجلٌه  ٣ٞؿاءة ٣٘ٮٌيحو  أدثٌيحو  ٔك
ا  ثٰؾلٟ املذلك٥ٌ ثحبةت ٦ٕؿٚح يف كاتلٮٌقٓ اجلٌه، ٝؿاءة ٧ٕ٣ٜ ين٭ؽ أمؿن

 أفٌ  ظٌّت  األديٌب، ل٤٪ٌه  كاجلٞؽ اتلع٤ي٢ ٨٦ ٰذلٟ ّٗيإىل  اجلٌه،
ةد ٨٦ ّٗيق إحل٭ة يى٢ ال ٦ٕةفو إىل  يى٢ ٝؽ األديبٌ  اجلةٝؽ ٌٞ  اجل

ا يىجط ٰذلٟ ٌك  أفٌ  إاٌل  ال٤٘ح، أث٪ةء ثٞيٌح ٨ٔ ٌٚبلن  كاألدثةء،  قؽيؽن
رةو، مٮازي٨ كٜٚ د٥ٌ  إذا  أ٦ٌة ال٤٘ح، ٤ٔٮـ يف ٦سبذحو  ٦رب٬٪حو  كٝٮأؽ ٦ٞؿَّ

ر ييثجخ ل٧ٌة أقفو  ىلع املججٌيح ل٤٪ٌه  ا٣ٞؿاءة  ٤ٔٮـ يف وٌعذ٭ة كيٞؿَّ
ّيق األديبٌ  ل٤ٮقٍ املٞ٪ٓ ادلحل٢ وةظج٭ة ي٧ذ٤ٟ ٚبل ال٤٘ح،  ٨٦ ٗك

 كاإلزجةت ل٤٪يف ػةًٕحن  حمذ٤٧حن  ٝؿاءةن  د٢ٌْ  ٥ٕ٩،. ا٧٤ٕ٣ٌيح األكقةط
 يف ل٧٤ٕةين ا٣ٞة٩ٮنٌ  ابلٕؽ يف امل٪ةكرة مكةظح اتٌكةع أ٦ٌة .كادلراقح
ّي٬ة اتلةرخيٌيح ا٣ٞؿاءة  ابلعر ًٮاثٍ إ٧ٔةؿ ٨٦ ٚبل ثؽٌ  ،ل٤٪ٌه  ٗك
 إظؽازٌيحو  ًةثُحو  ىلع ا٣رب٬٪ح دراقح ٩ُةؽ ىلع كلٮ ٰذلٟ، يف ا٣ٞة٩ٮنٌ 
 ا٣ٞؿاءات، لٰ٭ؾق املٮزكف ا٤ٕ٣ِلٌ  اتلٞيي٥ ٬ٮ امل٤ُٮب كامل٭٥ٌ . صؽيؽةو 
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 ابلعر ٨ٔ اال٩٘بلؽ كال ،(ٌلةه  صؽيؽو  لٌّك ) ٣ربيٜ االقرتقةؿ ال
 إ٧ٌ٩ة. كاتل٪ٞيت الكّي مٮاو٤ح ٬ٮ ا٣برشٌم  ا١ٛ٣ؿ دأب ألفٌ  ٚي٭ة؛

 مكذٮل ىلع ا٣ٞؿاءات ٬ٰؾق جلٮا٩ت اتلؼٌىىيٌح ادلراقح امل٤ُٮب
ٛني ٦ٓ ا٣ٕٛٮٌم  املض ال املذؼِىىني، َّٞ  ٝٮأؽ ٚإفٌ  ٬٪ة، ك٨٦ .املس

 زاؿ ٦ة اجلٌه كأقك٭ة دةرخيٌيح أك الـ٦ينٌ  ا٣ٕ٪رص مبلظْح ٤٧ٌٔيح
؛ ٝٮ٩٪حو إىل  ٦ةٌقحو  حبةصحو  ٍو ج ا ًك  ٔؽـ حبة٣ح نك٧ٌي٫ أف ي٧س٨ ملة ٩ْؿن

 األػّية. ا٣ٛرتة يف قٌي٧ة احلةالت، ٨٦ ٠سّيو  يف اقذؼؽا٫٦ يف اال٩ذْةـ
 دلراقحو  ا٣ٛٞٔلٌ  االصذ٭ةد يف ابلٕي يذىٌؽل أف اجلةدر ٨٧ٚ
 دىٌؽل لٮ كظٌّت  ا٫ٞٛ٣، أوٮؿ وٕيؽ ىلع ادليينٌ ٤٪ٌه ل دةرخيٌيحو 
 املٕؿٌٚيح ا٣رتا٧٠ةت أ٩ذضذ٫ مك٥ٌ٤و  قٮل اتلةرخيٌيح يٌٞؽـ ال ٚ٭ٮ ٰللٟ،

 يف االصذ٭ةد ث٪ةء يف املٛ٭ٮـ ٬ٰؾا يسٌيٙ أف دكف كاأللكجٌيح، ا٤ٛ٣كٛيٌح
 ٩ُةؽ يف هل دبيبحو  ث٤٧ٌٕيح يٞٮـ ال أ٫ٌ٩ أم اإلقبلٌَل، ا٫ٞٛ٣ أوٮؿ

رتاؼ، حيْٯ ظٌّت  اإلقبلَلٌ  االصذ٭ةد  تكضي٢ يكذؽيع ٦ة ك٬ٰؾا ثةأل
،  اتلٕةم٢ يف أظية٩نة ا٣ٛٮىض ٨٦ ظة٣حو إىل  أٌدل ٰذلٟ أفٌ  كْل مبلظْحو

 اتلةرخيةينٌ  االقذؼؽاـ إَةر حتٌؽد ًٮاثٍ دكف اجلىٮص ثٕي ٦ٓ
 دجعر ل٥ اآلف املكأ٣ح ٬ٰؾق/ »كىلع ٬ٰؾا األقةس يٞٮؿ ابلٕي ل٤٪ٌه،

 أٌم  يف أك األوٮؿ ٥٤ٔ يف املكأ٣ح ٬ٰؾق دجعر .. ل٥.آػؿ، ماكفو  أٌم  يف
ط ٧٠ة ٩ٞٮؿ ظٌّت  آػؿ ٥٤ٔو  ٌٞ إىل  االقت٪ةد ي٧س٨ ال يٕين حم٫ٌ٤، يف ٩
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يًّة حبير دسٮف أوبلن  ا٣ٞةٔؽة ٬ٰؾق ٔٮ  الؿدجح يف ٔ٪٫ ٦ٛؿكاغن  مًٮ
 .(1)«حبس٭ة ٨٦ ال ثؽٌ  كإ٧ٌ٩ة الكةثٞح،

 ٦سبلن  ٚةملكترشٝٮف هلة،ا٣٘ؿيٌب  اجل٧ٮذج ٬ٮ اتلةرخييٌح ا٣ٞؿاءة منلكح
عٌ  امل٪٭ش يكذؼؽمٮف املعؽزح اتليٌةرات ٨٦ ال١سّي ك٦ٕ٭٥  ٝؿاءة يف الًٮ

 يف دةريخٍّ  ٚٮؽ ٦ة ديينٍّ  اعم٢و  أٌم  ا٣ٕةدة يف يٞيص امل٪٭ش ك٬ٰؾا اتلةريغ،
، أٌم  دٛكّي ٪ؽ٦ة ظؽثو  ا٤ٛ٣كٛح ىلع ٝةا٧حن  اتلةرخييٌح ا٣ٞؿاءة دسٮف ٔك

ٕيٌح  ادليجيٌح. املٞٮالت ٌك  دٛذٌخ أف ظيجبؾو  مأ٩٭ة ٨٧ٚ الًٮ

اجلىٮص األدثٌيح أك اتلةرخيٌيح امل١ذٮبح ٨٦ ٝج٢ ٚٔل ال دٌٛؿؽ ثني 
 ا٣برش، ا٣يٌت دٕرٌب اعدةن ٨ٔ ٧٩ٍ د١ّٛي الاكدت كمكذٮاق املٕؿيٌف، كاعدةن 
٦ة دسٮف ر٬ي٪حن ثـماك٩ٌيح ٔرصق، كبني اجلىٮص ادليجيٌح ا٣يٌت هلة 
ػ٤ٛيٌحه الك٦يٌحه ٔٞؽيٌحه ختؿص٭ة ٨ٔ زماك٩ٌيح ٔرص وؽكر٬ة، ٚعي٪٧ة 

ٮ ػة٣ٜ ال١ٮف كاإلنكةف، ا٣ٞةدر كا٣ٕةل٥ كاحل١ي٥ يسٮف املذلك٥ٌ ٬
امل٤ُٜ، أك ٨٦ يؿدجٍ ث٫، كيسٮف مكٌؽدنا ٨٦ ٝج٫٤، ٚكيؼذ٤ٙ دكف 
ٍّٟ ٧٩ٍ اخلُةب كدؽأيةد٫ كاهلؽؼ ٦٪٫، كٌك ٰذلٟ ال ثٌؽ أف يؤػؾ  م

ذجةر ٔ٪ؽ حمةك٣ح حتؽيؽ ٦ٛ٭ٮ٦٭ة كدالالد٭ة.  ث٪ْؿ األ

                                                                                                               

(/ أد٣ٌح ٩ْؿٌيح كظؽة املٛ٭ٮـ كدٌٕؽد املىؽاؽ يف 32( احليؽرم، ٧٠ةؿ، درسه ٫ٞٚ املؿأة )1)
 اجلٌه ا٣ٞؿآيٌن. 

http://alhaydari.com/ar/2018/01/64200  

http://alhaydari.com/ar/2018/01/64200/
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 ا٣ٞيٮد ٌك  ٨٦ اتلعٌؿرإىل  اتلةرخيةيٌن ي٭ؽٚٮف املؾ٬ت ٚأ٩ىةر
 املؤٌرخ دٕيٜ( ا٣يٌت ا٣ٕةٌَٛيح أك ا٣ٕ٪رصٌيح، أك ا٣ٞٮ٦ٌيح، أك ادليجٌيح،)

 كٜٚ ٚةتلةرخيٌيح اتلةرخيٌيح، الٮإٝح ظٮؿ الىعيط احلس٥ إوؽار ٨ٔ
 - دىُؽـ ٚٔل لا ثةحلٌف؛ إاٌل  دؤ٨٦ ال صة٦ؽةه  ٦ةٌديٌحه  رؤيحه  ْل ٰذلٟ
 ثةحلٞةاٜ - ثةتلةريغ امل٭ذ٧ٌح ٣٘ؿبٌيحا املةٌديٌح اجلْؿٌيةت ٨٦ ٠سّيو  ٦س٢

ة ادليجٌيح  .(1)الٮيح كػىٮون

ا دأيحن  كٝٙ ٝؽ أركٮف اكف كإذا ـن ٌٛ  ابلعر أدكات ٦ٛة٬ي٥ تلُجيٜ كحم
. ابلٕي ٝؽ قةرع تلُجيٜ ذٰلٟ ٚإفٌ  املٕةرصة، اإلنكة٩يٌح كا٤ٕ٣ٮـ املٕةرصة

 الاٌلم  ك٣ٰس٨ٌ  كبٌؿاٝحو، صؽيؽةو  ثأميةء أىت أ٫ٌ٩ ابلعر ٬ٰؾا ٩ذةاش ك٨٦
 ٚٔل .ٍٚٞ ٦٪عٮدحو  ٣٘ٮيٌحو  ٦ٛة٬ي٥ ٬ٮ أٌف ٬ٰؾق املٛؿدات ٣حكخ دلؿٌد يٕؿ٫ٚ
، نكتجؽؿ ث٭ة أف ي٧س٨ لك٧ةتو  ٣حكخ . حبرو  أدكات ْل كإ٧ٌ٩ة ٦ٛؿداتو
 محٮ٣حه  ٚي٭ة حبرو  أدكات اتلةرخييٌح أك ّٗي٬ة، ٰٚ٭ؾق ٨ٔ ٩ذلك٥ٌ ظي٪٧ة

                                                                                                               

حن يف ا٣٘ؿب ٩ٛك٫ ٣ُجيٕح دٕة1) م٢ أ٩ىةر اتلةرخييٌح ٦ٓ ( ّتؽر اإلمةرة إىل أٌف ٬٪ةؾ ٦ٕةًر
إٌف ادلراقح »ا٣ْة٬ؿة اتلةرخييٌح، يٞٮؿ ا٣ٛي٤كٮؼ كاملؤٌرخ ا٣ٛؿنٌص ٬رنم ٠ٮربةف/ 

ذيةديٌح، ٚذٛؿض ٤ٔي٫ ز٦ة٩نة ّٗي  اتلةرخيٌيح د٘ؿؽ احلؽث ادلييٌن يف ظزٌي اتلةريغ كاألػجةر األ
ذيةدمٌ  ة ّٗي حمي٫ُ، ]ك[ال ي٧س٨ أف حنرش ٨٧ً اتلةريغ األ ُن ػٮارؽ ٦س٢  ز٦ة٫٩ كحمي

، «احل٤ٮؿ كالؿؤية.. ا٣يٌت حتٌؿر٩ة كد٪ٞؾ٩ة يف الٮاٝٓ ٨٦ ٝجٌح الـ٦ةف ك٨٦ قض٨ اتلةريغ
أ٫ٌ٩ ال ثٌؽ ٨٦ ابلعر ظٮؿ األثٕةد الؿكظيٌح ٝج٢ ابلعر »كٝؿيته ٨٦ ٬ؾا الؿأم يؿل ثٌٕ٭٥ 

اقةت ]ا٩ْؿ/ ٩ةدر ثٮر٩ٞنب٪ؽ، امل٪٭ش االقترشايٌق يف در« ٨ٔ ا٣ٌٞةية كاملكةا٢ اتلةرخييٌح
، 11ك 12الكّية اجلجٮٌيح الرشيٛح، دؿدمح حم٧ؽ ظك٨ زٝؿاط، دل٤ٌح احليةة ا٣ُجٌٌيح، ا٣ٕؽد 

 [.203، ص 4الك٪ح 
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 كاالقذ٧ٕةؿ، كدىجط اتلؽاكؿ إىل املٛ٭ٮـ ٨٦ ثةل٤٘ح ٩جذ٢ٞ ك٬٪ة. ٦ٕؿٚيٌحه 
 ذات ٦ٛة٬ي٥ كإ٧ٌ٩ة ٍٚٞ، مى٤ُعةتو  ٣حكخ املكذ٤٧ٕح املى٤ُعةت

اتلؽاكؿ، ثح٪٧ة ل٥  ٦جعر ٬ٮ آػؿ دلةؿو  يف ٚ٪ؽػ٢ ٦ٕةفو كدالالتو ٦ٕيٌ٪حو،
ٌٞط أو٢ ا١ٛ٣ؿة ٨٦ األقةس. ٪٩ 

ي المعرفّية
 
 المبان

ث٧ة أٌف اتلةرخيٌيح دٕذ٧ؽ ىلع ا٣جكبٌيح املٕؿٌٚيح، ٚإ٩ٌ٭ة دٮاص٫ ا٣ٕؽيؽ 
 ٨٦ ا٣ٕٮااٜ ا٣يٌت دٕرتض َؿيٞ٭ة، ٦٪٭ة/ 

أٌف دةرخيٌيح اجلٌه ادلييٌن د٪ةٝي ٩ٛك٭ة ث٪ٛك٭ة، إذ إٌف ٬ٰؾق  -2
 ، ٩ْؿٌيحه يف ظٌؽ ذاد٭ة كحلؽة الٮاٝٓ، ك٩تيضح ّؿكؼو زماك٩ٌيحو ٦ٌٕي٪حو

ة ٣حكخ ػةرصحن ىلع اتلةريغ، ٚةٌلي٨ َؿظٮا ٬ٰؾق كاألظاكـ ا٣يٌت د٤ُٞ٭
اجلْؿٌيةت ل٥ خيؿصٮا ٨٦ كإٝ٭٥، ث٧ٕىن أ٩ٌ٭٥ ٣حكٮا ٚٮؽ الـ٦ةف، 
كإ٧ٌ٩ة ٥٬ يذعٌؽزٮف ٨٧ً اتلةريغ. كىلع ٬ٰؾا األقةس ٚإٌف ٬ٰؾق 
ٓو ٦ٕنٌيو ال ي٧س٨ أف دذٌٕؽاق إىل ّٗيق أك  ّي٬ة ْل كحلؽة كاٝ اجلْؿٌيح ٗك

 أف د٪ُجٜ ٤ٔي٫.

ءن ىلع ٬ٰؾق اجلْؿٌيح قٮؼ ال يسٮف مبلؾ الىعيط ٨٦ ث٪ة -0
ا٣ٞؿاءات املذٌٕؽدة ٬ٮ ا٣ٞؿاءة املُةثٞح ل٤ٮاٝٓ املؿاد ٨٦ ٝج٢ النةرع؛ 
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ٕؽـ إماك٩ٌيح ا٣ٛ٭٥ املُةثٜ ل٤ٮاٝٓ، كإ٧ٌ٩ة املبلؾ يف ٦ة يٛ٭٫٧ ا٣ٞةرئ. ٣
ة ل٤ٮاٝٓ أـ ال.  ٞن  ٧ٚة يٛ٭٫٧ ا٣ٞةرئ ٬ٮ الىعيط، قٮاءه اكف ٦ُةث

اكف ٚ٭٥ مؿاد النةرع كالٮوٮؿ إحل٫؛ ك٬ٰؾا ٦ة يؤٌدم ٔؽـ إم -3
إىل اتل٪ةٝي يف اجلىٮص ادليجٌيح، ٚةلنةرع دةرةن يأمؿ ثةتلأٌر 

 ككصٮب ا٢٧ٕ٣ ثةلرشاآ، ثح٪٧ة ال ي٧س٨ ٚ٭٥ مؿادق كالٮوٮؿ إحل٫. 

4-  ٨٦ . دٛةكت ا٣ٛ٭٥ ٨٦ مؼهو إىل آػؿ بنّكو ٔؿضٍّ كَٮلٍّ
، ثٕؽد املِٛسي٨ ٚإ٩ٌ٪ة أ٦ةـ ٦ٕةفو ٠سّيةو ٬٦٪ة  ذ١رِثةو جلهٍّ كاظؽو

، ث٧ٕىن أٌف ٤٧ٌٔيح ا٣ٛ٭٥ ال ٩٭ةيح هلة. ٚ٭٪ةؾ ٝؿاءاته خمذ٤ٛحه كاتلٛةقّي
ّي ٦ذ٪ة٬يحو ل٤٪ٌه.  ٗك

، كإ٧ٌ٩ة ٬ٮ ٦ذِّ٘يه كقٌيةؿه كدةريخٌّ  -5 ٚ٭٥ اجلىٮص ّٗي زةثخو
، كال كصٮد ٣ٛ٭٥و زةثخو ك٩٭ةيئٍّ ألٌم ٩هٍّ ٨٦ اجلىٮص.  بنّكو داا٥و

ةثُحه ٦ٕيٌ٪حه يذ٥ٌ ٨٦ ػبلهلة د٧يزي  -6 ال يٮصؽ ٦ٕيةره ٦ٕنٌيه ًك
 ٦٪٫ ٨٦ ا٣ٛةقؽ. الىعيط

وبولوجّية ة واألنثر
ّ
ي الوجودي

 
 المبان

دٞٮـ اتلةرخيٌيح ىلع أقةس رؤيحو ػةٌوحو إىل اإلنكةف، ك٬ٮ أ٫ٌ٩ يف 
 كاتلعٌٮؿ، كبةتلةيل ٣حف هل أٌم ذاتو مكذٌٞؿةو أك صٮ٬ؿو ظةؿ اتلٌّ٘ي 

، ك٬ٰؾق اجلْؿة كحلؽة آراء ٬ةيؽٗؿ كد٧٤يؾق اغدا٦ّي، كيف ٬ٰؾق  زةثخو
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الؿؤيح ٚإٌف اتلةرخيٌيح تسم إىل الٮصٮد ا٣برشٌم كإىل ٫٤ٞٔ، ٚبل ي٧س٨ 
 ل٢ٕٞ٤ ا٣برشٌم أف يذضةكز ظؽكد اتلةريغ كرشاا٫ُ.

الؿؤيح اإلقبل٦ٌيح ٬ٮ مٮصٮده ذك ثٕؽي٨ ثح٪٧ة جنؽ أف اإلنكةف يف 
، ٚٞٮهل دٕةىل/  ٜه  إًيِن َجيعٍّ ك٦يذةٚزييٌفٍّ ة٣ً ا ػى ن ىرشى نيو  ٨٦ِ ب ًَ  إمةرةه

ٍؼخي إىل ابلٕؽ ا٣ُجيٌع، كٝٮهل/  ٛى جى ٩ةّؿةه إىل ابلٕؽ  ر كيًح  ٨٦ً ًذي٫ً  كى
 ٦ٞةـ امليذةٚزييٌٌف. ك٬ٰؾق ابلٕؽ امليذةٚزييٌٌف ٬ٮ اٌلم يٮو٢ اإلنكةف إىل

ا٣ٞؿب اإل٣ٌٰٔل، ٨ٕٚ َؿيٜ ا٣ٕجةدة  خيؿج اإلنكةف ٨٦ اإلَةر 
 «.ا٣ٕجٮديٌح صٮ٬ؿةه ٠٪٭٭ة الؿبٮبٌيح»ا٣ُجيٌع حلج٤ٖ ٦ة كراء ا٣ُجيٕح/ 

 ، ٧٠ة أٌف لئلنكةف يف الؿؤيح اإلقبل٦ٌيح ُٚؿةن كاظؽةن ك٬ٮٌيحن زةثذحن
ل٤نٌؽة  ك٬ٰؾق ا٣ُٛؿة ّٗي ٝةث٤حو ل٤ذٌّ٘ي كاتلجؽي٢ كإف اك٩خ ٝةث٤حن 

ةى ٨٦ قٮرة الؿكـ/  03يف اآليح  -دٕةىل  -كالٌٕٙ. يٞٮؿ  ؿى ٍُ  اً  ًٚ
ؿى  ا٣َّيًت  ُى ة اجلَّةسى  ذى ٤ىيٍ٭ى جًٍؽي٢ى  ال ٔى ًٜ  تى

ى٤ٍ  . اً  خًل
٬ٰؾق ا٣ُٛؿة اثلةثذح ينة٬ؽ٬ة ٌك إنكةفو ٨٦ ػبلؿ د٤ٌٞت أظٮاؿ 
 ظيةد٫ لكٌ٭ة، كظِٛ ذ٠ؿيةد٫، ٧ٚٓ مؿكر اآليةـ كالك٪ٮات ككرثة
النؤكف املةٌديٌح كا٣ٞٮل ابلؽ٩ٌيح يؽرؾ اإلنكةف أٌف ظٞيٞذ٫ ْل أمؿه 
، ث٢  كاظؽه ال يذٌّ٘ي، كجيؽ٬ة ّٗي ٦ٌٞيؽةو ثـ٦ةفو ػةصٍّ أك ماكفو ٦ٕنٌيو

 يؿل ٌك األز٦٪ح كاألم١٪ح ا٣يٌت مٌخ ٦٪ٌٮيحن ىلع ًٮء كصٮدق.  
. ل٤ٞؿاءة٦ٛذٮحو  ٠ذةبو يف امل٪ْٮ٦ح ادليجيٌح ث٧سةثح اإلنكةف  ٬ٰؾا كيٕؽٌ 
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ٜو  ث٢ ا٣ُؿيٜ  - ل١ذةب كصٮدق ٝؿاءةو  ملٕؿٚح اإلنكةف كأدٌؽ  كإٌف أٝرص َؿي
٬ٮ الؿصٮع إىل ٨٦ ػ٤ٜ  - حو ككإٝيٌ  اكم٤حو ثىٮرةو الٮظيؽ إىل ٦ٕؿٚذ٫ 

األ٩بيةء كاألكحلةء  إفٌ  .(1)٬ٰؾا ال١ذةب )اإلنكةف( أكصؽاإلنكةف ك
اء رشظ٭٥ كا٣٘ةيح ٨٦ كر ،اإلنكةفظٞيٞح رشح بكاملبلاسح ٦أمٮركف 

يٌٕؿؼ ا٣ٞؿآف  بلٚ ،(2)ل٤ك٧ةء كاألرض ْل ٦ٕؿٚح اإلنكةف ٩ٛك٫
ٜو  ني ٠عيٮافو اإلنكةف ٦س٢ امل٪ُٞيٌ   .(3)املذأهٌل  ٫ٚ ثة٣حٌ ث٢ يٕؿٌ  ،٩ةَ

 اكم٤ح.ال د٫وٮر ـحلٞؽٌ  ؛(4)ةجلْؿ إىل ٦جؽا٫ كظٞيٞذ٫ كاغيذ٫ثكيىٌٮرق 
ٗرتاب االاالقذبلب كإٌف الؿؤيح اتلةرخيٌيح لئلنكةف دٞٮد إىل 

(alienation) ح أز٦ح اهلٮيٌ إىل ك(Identity Crisis) ثٕؽه . ٤ٚئلنكةف
حن ٨٦ املذ٤ٌُجةت كاحلةصةت اثلةثذح،  زةثخه  ال يذٌّ٘ي، يٞذيض دل٧ٔٮ

كاتلةرخيٌيح د٢٧ٕ ىلع دأوي٢ ابلٕؽ املذٌّ٘ي كاملذعٌٮؿ، م٧ٌة يؤٌدم إىل أف 
يٞٮد إ٧٬ةؿ  كبةتلةيل .ثلةثذحذ٫ ا٨ٔ ٬ٮيٌ  يبذٕؽرتؾ اإلنكةف ٩ٛك٫ كي

أثٕةدق  ٨ٔ أ٥٬ٌ ابلٕؽ الؿكيٌح امل١٤ٮيٌت اثلةثخ لئلنكةف حنٮ ا٣٘ؿبح 
دسٮف ٝؽ ٤ٛٗخ ٨ٔ  ٤جٕؽ اثلةثخل اتلةرخيٌيح ٦ٓ ّتة٢٬كالٮصٮديٌح. 

 يف قٕةدة اإلنكةف كحتىي٢ ال٧١ةالت كا٣ٌٛةا٢. ا٣ٕ٪رص الؿاحصٌ 
ا  إٌف اإلنكةف يف امل٪ْٮ٦ح ا٣ٞؿآ٩ٌيح كادليجيٌح ٣حف مٮصٮدنا را٠ؽن

                                                                                                               

 . 02( صٮادی آمًل، ٔجؽا، وٮرت ك قّيت انكةف در ٝؿآف، ص 1)
 .03( املىؽر الكةثٜ، ص 2)
 .04( املىؽر الكةثٜ، ص 3)
 .06( املىؽر الكةثٜ، ص 4)
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ة إىل  ا، ٦ٓ أ٫ٌ٩ ٝؽ يجؽك ٠ٰؾلٟ، ٚةلكع كاجلٌؽ يؽٔٮ ثؽ٫٩ دك٦ن مكذٞؿًّ
احلؿكح، ٚ٭ٮ يف َٮر اتلعٌٮؿ كاتلاكم٢، ك٣حف يف ظةؿ اتلجٌؽؿ 
كاتلٌّ٘ي، اك٣ٛة٠٭ح ا٣يٌت ٦ة ل٥ دج٤ٖ مؿظ٤ح ٩ٌٮص٭ة، ٚٔل يف اتلاكم٢. 

ىّيكرة ٬٪ة دٕين اتلعٌٮؿ كاتلاكم٢ ٨٦ ٦زن٣حو إىل ٦زن٣حو أػؿل كال
. إاٌل أٌف اكٌٚح ٬ٰؾق اتلعٌٮالت كالىّيكرات (1)ك٨٦ مؿظ٤حو إىل أػؿل

ا يف كظؽة اإلنكةف. ٚإذا اكف  ، كال ختؽش أثؽن دؽكر كٜٚ حمٮرو كاظؽو
املؿاد ٨٦ ٔ٪رص ا٣بكٍ كاتلٌُٮر يف اتلةرخيٌيح ٬ٮ ٬ٰؾا املٕىن ٚ٭ٮ 

. أ٦ٌة إف اكف املؿاد ٦٪٭ة ٦ة ي٪ضٌؿ إىل دجٌؽؿ ذات اإلنكةف ٧٠ة ٦ٞجٮؿه 
 يْ٭ؿ ٨٦ لك٧ةد٭٥، ٰٚ٭ؾا الالكـ ّٗي وعيطو كال دحل٢ ٤ٔي٫. 

ٓه ٨٦ اإلنكةف حنٮ امل٤ُٜ  يف الؿؤيح اإلقبل٦ٌيح، ٬٪ةؾ د٤ٌُ
ة، ٚةإلنكةف يكىع إىل رٚٓ ٩ٮاٝى٫، كيف ٌك حلْحو ٬ٮ  كالبل٩٭ةيح داا٧ن

ـايؽ ٧٠ةال د٫، ك٬ٰؾا األمؿ يججٓ ٨٦ ٦ي٫٤ ا٣ُٛؿٌم، ك٬ٮ ٨٦ يف وؽد د
جةد٫ كظةصةد٫ ال  دكف ذ٠ؿ ا ال ي١٧٪٫ أف ي٧ُنٌئ أك أف ي٭ؽأ، ٚٗؿ
ة ال يكذٌٞؿ ٚي٫ إىل أف يى٢ إىل ا، ك٬ٰؾا ال  ٕن دجذٔل، كلك٧ٌة يج٤ٖ مًٮ

ا دجٌؽؿ ذاد٫ كصٮ٬ؿق  نًئ  كركظ٫ يٕين أثؽن ٧ى ٍُ الى ثًًؾ٠ًٍؿ اً تى
ى
أ

٤يٮ ٞي ة يىة(2) ،بي ا٣ٍ ٭ى ح 
ى
ةفي  أ نكى ٟى  اإٍلً ًدحه  ًإ٩َّ ٰ  اكى ٟى  إىًلى ِب ة رى ٍؽظن ًري٫ً  ٠ى ٧يبلى   .(3)ذى

                                                                                                               

 . 66ك 65؛ ص ٜاملىؽر الكةث( 1)
ؽ / 2)  .15( قٮرة الٔؿ
 .3( قٮرة اإلننٞةؽ/ 3)
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إٌف اقتب٪ةس اإلنكةف ثةحليةة الى٪ةٌٔيح ال يؤٌدم ث٫ إىل االمذ٘ةؿ 
ؿاض ٨ٔ ٦ة  ثة٣ُجيٕح ٚعكت، ث٢ ي٪ضٌؿ اإلٚؿاط يف ٰذلٟ إىل اإٔل

دٌّ٘ي ٩ْؿة اإلنكةف إىل ٚٮؽ ا٣ُجيٕح، ٣حف ٬ٰؾا ٚعكت، ث٢ يٞٮد إىل 
، كىلع إزؿ ٰذلٟ ال جنؽ ظؽيسنة ٨ٔ  ٩ٛك٫، ّٚي٬ة رؤيحن و٪ةٌٔيحن كأدادٌيحن

 . (1)ا٣ُٛؿة اثلةثذح

ة
ّ
ي اللغوي

 
 المبان

، اكا٨ه  ال٤٘ح إٌف ا٣ٞٮؿ ثأفٌ  دذٌّ٘ي ل٥ ي٥ٞ  ك٦ٕة٩ي٭ة ٦ٛؿداد٭ة كأفٌ  يحٌّ
 ْل ثٞةءكا٣ٞةٔؽة ا٣ٕة٦ٌح  ىلع دحل٢و ظٌّت ٔ٪ؽ أوعةث٫، ثح٪٧ة األو٢

 .(2)ىلع ٦ة ْل ٤ٔي٫، إاٌل إذا زجخ ا١ٕ٣ف أ٣ٛةّ٭ة ك٦ؽلٮالت ال٤٘ح
، ٔؿبٌيحو  ث٤٘حو  ٩ـؿ ا٣ٞؿآف إفٌ   ا٠ذ٪ٛ٭ة ٝؽ ا٣ٕؿبٌيح ال٤٘ح ك٬ٰؾق ٦جح٪حو

                                                                                                               

 .20( صٮادی آمًل، ٔجؽا، ُٚؿت در ٝؿآف، ص 1)
وة٣ح ٔؽـ اجل٢ٞ أك أوة٣ح اثلجةت أ٦ة ي٤ُٜ ٤ٔي٫  ؽثةٝؿ الىؽر إىل أفٌ ؽ حم٧ٌ يؾ٬ت الكيٌ ( 2)

٢ ألث٪ةء ا٣ٕؿؼ يٞٮـ ىلع أقةس ٦ة خييٌ  و٢ ا٣ٕٞبليئٌ ؾا األ، ك٬ٰ ٔٞبليئٌّ  يف ال٤٘ح ٬ٮ أو٢ه 
ر كاتلُٮٌ  اثلجةت ا٣جكبٌ  ح ٨٦ اقذٞؿار ال٤٘ح كزجةد٭ة، ٚإفٌ ٩تيضح اتلضةرب النؼىيٌ 

 ٬ة كدُةثٜ ّٮا٬ؿ٬ة ىلع مؿٌ ني ث١ٛؿة ٔؽـ دٌّ٘ي ٚؿاد االٔذيةديٌ ٘ح يٮيح لؤلء ل٤ٌ ٰابلُ
ٌـّ  حيةءه إ ظةؿو  ٫ ىلع أمٌ ١٪ٌ ، ك٣ٰ ف اكف ػةداعن إحيةء كؾا اإلالـ٨٦، ك٬ٰ  ج٫ ابل٪ةء ث٧ٮص اقذٞؿٌ  اع
 د٪ىف ٩ةدرةن  حن اقتس٪ةايٌ  ثةٔذجةرق ظة٣حن  ؛ا٣ْ٭ٮر ىلع إ٣٘ةء اظذ٧ةؿ اتل٘يّي يف ا٣ٕٞبليئٌ 

وة٣ح أ وة٣ح ٔؽـ اجل٢ٞ،أ حمٌةء النةرع ل٤ج٪ةء املؾ٠ٮر ٩ثجخ رشٔيٌ إثةألو٢، كب
٧ة يٕين ٨٦ اجلةظيح حيةء املؾ٠ٮر، كإ٩ٌ ٌةء دىٮيت النةرع لئلماإل اثلجةت، كال يٕين

 ،ثةٝؿؽحم٧ٌ  الىؽر،] ػبل٫ٚ. ىلع ٦ة ل٥ ي٥ٞ دحل٢ه  حن ص٫٤ٕ اظذ٧ةؿ اتلُةثٜ ظضٌ  حا٣ترشيٕيٌ 
  [263ك  256، ص 1يف ٥٤ٔ األوٮؿ، ج دركسه 
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 ا٧٘٣ٮض، يسذ٪ٛ٭ة أػؿل ٣٘حو  ٠أٌم  الكجني، ٦بةت مؿكر ثٕؽ ا٧٘٣ٮض
 أٌم  ألفٌ  ٧ٔٮ٦ٌيذ٫؛ يف يٞؽح كال ا٣ٞؿآف، م٧ٮحٌلح يف يٞؽح ال ٰٚ٭ؾا
 ا٧٘٣ٮض.  يسذ٪٫ٛ قٮؼ ٣٘حو  ثأٌم  يزنؿ ٠ذةبو 

٧٤ةء األدب إٌف ٧٤ٔةء  ٦ؽلٮالت ىلع ظني يؿيؽكف اتلٌٕؿؼ ال٤٘ح، ٔك
 ٬ٰؾق لىؽكر املٕةرص ا٣ٕؿيبٌ  األ٣ٛةظ، ٚإ٩ٌ٭٥ يؿصٕٮف إىل ا٣ٕؿؼ

ز٥ٌ  األمٮٌم، ا٣ٕرص يف كالنٕؿ اجلة٬ٌٌل، النٕؿ األ٣ٛةظ، كأ٦ة٦٪ة
٦ٛؿداتو يسذ٪ٛ٭ة  يكذؼؽـ أظية٩نة احلٮـ ٬ٰؾا كظٌّت  ا٣ٌٕجةٌر،

ا٧٘٣ٮض، ٣ٰس٨ٌ ا٧٤ٕ٣ةء يذٕةم٤ٮف ٦ٕ٭ة، ك٣حف ٦ٕىن ٰذلٟ أٌف ٬ٰؾق 
ؿةه  األمٕةر ٌَ ٧٭ة ! ٦ٌٕي٪حو  ز٦٪ٌيحو  كبرشكطو  ثإَةرو  مؤ ث٢ إ٩ٌ٭ة يف ًظ١ى

ربى٬ة دٕرٌب  ًٔ ، إنكة٩ٌيحو  ٦ٛة٬ي٥ ٨ٔ ك ، ختذٌه  ال اع٦ٌحو  ختذٌه  كال ثـ٨٦و
 ٚةألو٢ اثلجةت، ثأوة٣ح األدب ٧٤ٔةء دلل يكٌُل  ٦ة حبٌةرةو. ك٬ٰؾا

ؽـ ٬ٮ ال٤٘ٮٌيح املؽلٮالت يف  كىلع ٬ٰؾا ٚإٌف دٌّ٘ي  اتلٌّ٘ي، اثلجةت ٔك
  .مٮا٬ؽإىل  حيذةج األو٢، ػبلؼ ال٤٘ٮٌيح املؽلٮالت

 ىلع اآلزةر دؿديت ىلع ٝةا٧حه  كىلع ٬ٰؾا األقةس ٚإٌف قّية ا٣ٕٞبلء
 املذٮٌل  يٛ٭٫٧ ٦ة َجٜ ا٣ٞؽي٧ح، ةاٜالٮز يف املٮصٮدة كالٮوةية األكٝةؼ

ا ٰذلٟ اكف لٮ ظٌّت  ٔرصق، يف  ك١٬ٰؾا ثة٣جكجح .الٮٝٙ ٔرص ٨ٔ ثٕيؽن
ٜ ٚإفٌ  ل٤ٮوٌيح، ٌٞ  كوٌيحه  لنؼهو  كو٤خ أ٫ٌ٩ إذا اخلةرج يف املذع
، ٦بيت ٨٦ أكرث الـ٦ينٌ  ٧ٔؿ٬ة  ثة٢٧ٕ٣ اآلزةر ثرتديت يٞٮـ ٚإ٫ٌ٩ ق٪حو
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 يٕين ك٬ٰؾا ل٤ٮوٌيح، ٝؿاءد٫ ز٦ةف يف يكذْ٭ؿق ك٦ة يٛ٭٫٧ ٦ة كٜٚ ىلع
 يف املٮصٮد ا٣ْ٭ٮر كظؽة أ٫ٌ٩ ىلع َجٜ ق٤يٞذ٫ ا٣ٕٞبلاٌيح يبين ىلع

 ٬ٰؾا كصٮد ٦ٓ الٮوٌيح، ٠ذةثح ز٦ةف يف اكفاٌلم  ا٣ْ٭ٮر ٦ٓ ز٦ة٫٩،
 .الـ٦ينٌ  ا٣ٛةرؽ

 اإل٦ةـ ٔرص يف اك٩ٮا أ٩ٌ٭٥ كظٌّت املترشٌٔح يف قّيد٭٥، ٚإ٩ٌ٪ة جنؽ
 ٦ة ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف ٩ـكؿ ز٦ةف ٨ٔ ثٕؽ٥٬ ك٦ٓ - ٦سبلن  - ا٣ٕك١ؿٌم 

 أذ٧ةد٥٬ يٕين ك٬ٰؾا ّٮا٬ؿق، كٜٚ ي٤٧ٕٮف كاجلىٙ، ا٣ٞؿ٩ني يٞةرب
 املٮاٜٚ ا٣ْ٭ٮر كٜٚ ىلع ٝةا٧نة اكف ٤٧ٔ٭٥ ألفٌ  اجل٢ٞ؛ ٔؽـ أوة٣ح ىلع

ؽـ لـ٦ة٩٭٥، ة ٠ٮ٫٩إىل  اإلمةرة ٔك ٛن  ٩ـكؿ ٔرص يف اكفاٌلم  ل٤ْ٭ٮر خمة٣
 ثني االػذبلؼ ٔؽـ أقةس ىلع ٤٧ٔ٭٥ اكف ث٢ ال١ؿي٥، ا٣ٞؿآف

ٕنة كاحٌتةد٧٬ة ا٣ْ٭ٮري٨،  ٨ٔ رداعن  ا٣ٕك١ؿٌم  اإل٦ةـ ٨٦ جنؽ كل٥. ٦
 . (1)أراد إف الؿدع ٨٦ ٦ذ١ٌ٧٪نة اكف أ٫ٌ٩ ٦ٓ ذٰلٟ،

ة  كىلع ٬ٰؾا األقةس، ٚٞؽ وةغ األوٮحٌلٮف ٝةٔؽةن كٝة٩ٮ٩نة اع٦ًّ
ة أقةقيًّة يف حت٤ي٢ حيس٥ ا٤٧ٕ٣ٌيح اتلؼةَجٌيح ثؿ٦ٌذ٭ة، كي٧ٌس٢  ٕن مؿص

املٞٮالت بل٤ٮغ ا٣ٛ٭٥ الك٤ي٥ ملؿاد املذلك٥ٌ اع٦ٌحن كمؿاد النةرع 
، ك٬ٮ ٦ة يٕؿؼ ثح٪٭٥ ثػ "أوة٣ح ا٣ْ٭ٮر" أك "ظٌضٌيح ا٣ْ٭ٮر".  ػةٌوحن

 ك٦ة يٛ٭٥ ٦٪٫ ٔ٪ؽ إَبل٫ٝ، ال٤ِٛ دال٣ح ٬ٮ ثة٣ْ٭ٮر إٌف املؿاد
                                                                                                               

  .051، ص  6ؽثةٝؿ، حبٮثه يف ٥٤ٔ األوٮؿ، ج ( الىؽر، حم٧ٌ 1)
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 /زبلزحو  حمذ٧بلتو  ٨ٔ ختؿج ال ٦ٕ٪ةق ىلع ال٤ِٛ دال٣ح أفٌ  امل٤ٕٮـ ك٨٦

 ٦ٕىنن  ل٤ٌِٛ يسٮف حبير ثةجلٌه، ٤ٔي٫ دالتل٫ دسٮف أف/ األكؿ
ا، وُهمْ / دٕةىل ٝٮهل ٦س٢ ّٗيق، آػؿ ٦ٕىنن  حيذ٢٧ ٚبل كاظؽن  فَاْجدِلُ
ة   َثَهاجِيَ  ، أمؿو  يف ٦ذٕنٌيه  ا٣ٕؽد ٚإفٌ  ،َجدْلَ  ٚبل اثل٧ة٩ٮف، ك٬ٮ حمٌؽدو
 .ا٣تكٕني أك اكلكجٕني آػؿ ٦ؽلٮالن  حيذ٢٧

 حيذ٢٧ حبير ٦ذٌٕؽدةن، املٕىن ىلع ال٤ِٛ دال٣ح دسٮف أف/ اثلةين
، ٨٦ أكرث ال٤ِٛ  ٧١ٚة ال٤ِٛ،إىل  نكبذ٭ة يف ٦ذاكٚبحه  كدميٕ٭ة ٦ٕىنن

 ٨ٔ ٩ٛك٫ يسنٙ ثةملٞؽار ٚ٭ٮ األٌكؿ، املٕىن ٨ٔ ال٤ِٛ يسنٙ
/ دٕةىل ٝٮهل يف الٮاردة احلؽ ٣ْٛح ٦س٢ ك٬ٰؾا اثلةين، ك١٬ٰؾا. املٕىن
 ةًرؽي ةًرٝىحي  كىالكَّ ٮا كىالكَّ ٕي ُى ة ٚىةٍر ٧ى ٭ي يًٍؽحى

ى
 أف حيذ٢٧ احلؽ ٣ِٛ ٚإفٌ  ،أ

، ث٫ املٞىٮد يسٮف ٌٙ  يف ي٘ك٢ ٦ة ث٫ املٞىٮد يسٮف أف كحيذ٢٧ ال١
ٮء،  .آػؿ زءه  ث٫ املٞىٮد يسٮف أف كحيذ٢٧ الًٮ

 اردجة٫َ أفٌ  إاٌل  أكرث، أك ٦ٕ٪يػني ال٤ِٛ حيذ٢٧ أف/ اثلة٣ر
ط أٝٮل ثأظؽ٬ة  هلة ٚإفٌ  األمؿ، وي٘ح ٦س٢ ثةبلٌٞيح، اردجة٫َ ٨٦ كأًك

 الٮصٮب يف ٔؿٚنة ّ٭ٮر٬ة أفٌ  إاٌل  كاالقذعجةب، الٮصٮب ٦ٕ٪يػني/
ط  اتلجةدر جي٢ٕ ك٬ٰؾا االقذعجةب، يف ّ٭ٮر٬ة ٨٦ كأٝٮل أًك

 .ذ٠ؿ٬ة ث٧ضٌؿد إحل٫ ال٬ينٌ  كاال٩رصاؼ

 ىلع دالتل٫ يف اثلبلزح املعذ٧بلت ٬ٰؾق ٨ٔ الرشيعٌ  ادلحل٢ خيؿج كال
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 يف ذ٠ؿ٬ة الٮارد األ٣ٛةظ دميٓ أفٌ  يٕين ك٬ٰؾا ّٗي٬ة، أك الرشيٌع، احلس٥
 ٬ٰؾق ٨٦ كاظؽو  ٨ٔ ٦ٕة٩ي٭ة ىلع دالتل٭ة ختؿج ال ا٣ٞؿآ٩يٌح اآليةت

 دسٮف أك ثةجلٌه، ٤ٔي٭ة دالتل٭ة دسٮف أف ٚإ٦ٌة املؾ٠ٮرة، املعذ٧بلت
،  .ابلٞيٌح يف ّ٭ٮر٬ة ٨٦ أٝٮل املٕةين أظؽ يف ّ٭ٮره  هلة يسٮف أك دل٤٧حن

ؽ٫٦ احلٌضٌيح ٨ٔ احلؽير يف ابلعر كي٪ىٌت   املعذ٢٧ يف ٔك
 كيف األٌكؿ، املعذ٢٧ ظٌضٌيح ٨ٔ ل٤عؽير ظةصح ال إذ اثلة٣ر؛
ـه  اثلةين املعذ٢٧ بلـ ذ٠ؿق الك   .األوٮحٌلح ابلعٮث يف اأٔل

ؿ/ ٌٛ  ال٤ِٛ اكف إذا ٦ة كمٮرد٬ة )أوة٣ح ا٣ْ٭ٮر(» يٞٮؿ النيغ املْ
ا  ٫ٕ٦ حيذ٢٧ الاٌلم  ٚي٫اجلٌه  كص٫ ىلع ال ػةصٍّ  ٦ٕىنن  يف ّة٬ؿن

 أف ظيجبؾو  األو٢ ٚإفٌ  ا٣ْة٬ؿ، ػبلؼ إرادة حيذ٢٧ اكف ث٢ اخلبلؼ،
 .(1)«ٚي٫ ا٣ْة٬ؿ ىلع الالكـ حي٢٧

ٜه  ذٰلٟ ألفٌ  كىلع ٬ٰؾا األقةس اك٩خ احلٌضيٌح ل٤ْة٬ؿ؛  ٤ٔي٫ ملة مٮاٚ
 كدجةدؿ املعةكرة ٦ٞةـ يف ٔ٪ؽ٥٬ املٕذ٧ؽة ا٣ُؿيٞح إفٌ  إذ ا٣ٕٞبلء، َؿيٞح

. األق٤ٮب ٬ٰؾا كا٩ذ٭ةج األمؿ، ٬ٰؾا ٦س٢ ىلع ٝةا٧حه  كاملٛة٧٬ةت امل٤ٕٮ٦ةت
 يف االػذبلؿ حلىٮؿ مٮصجنة ذٰلٟ لاكف األق٤ٮب ٬ٰؾا يٕذ٧ؽكا ل٥ أ٩ٌ٭٥ كلٮ

 .ثح٪٭٥ ل٤ذٛة٥٬ كقةا٢ قج٢و  إجيةد كلىٕت احليةيٌت، اجلْةـ
                                                                                                               

ة، أوٮؿ ا٫ٞٛ٣، ج 1)  .40، ص 2( املْٛؿ، حم٧ؽًر
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 ث٢ ٦٪٭٥، أل٫ٌ٩ ا٣ٕٞبلء؛ ٨ٔ املٌٞؽس النةرع َؿيٞح ختذ٤ٙ كل٥
ذ٧ةد ٨٦ ٤ٔي٫ ٥٬ ٦ة ىلع ٚكةر كقٌيؽ٥٬، راحك٭٥ ٬ٮ  ىلع األ

 .امل٤ٕٮ٦ةت كدجةدؿ كاملٛة٧٬ةت، املعةكرات ٦ٞةـ يف ا٣ْ٭ٮرات

 كبحٌ٪٭ة، ٔ٪٭ة ألٚىط ٤ٔي٫، ٥٬ ٦ة ّٗي أػؿل َؿيٞحه  هل اك٩خ كلٮ
 .اال٦ذسةؿ ٦ٞةـ يف امللكٌٛٮف يكذ٤٧ٕ٭ة ظٌّت  إحل٭ة؛ كأمةر

ط كْل/ »(1)الكٌيؽ حم٧ٌؽدٌف احل١ي٥يٞٮؿ   يُةؿ ٚي٭ة أف ٨٦ أًك
 ثْٮا٬ؿ األػؾ ىلع صؿل ٝؽ ٣٘ةد٫ دميٓ يف ا٣برش داـ ٦ة احلؽير
 ملة ٔ٪٭ة يذؼًٌل  أف أ٦س٨ لٮ ث٢، ٤ٔي٭ة كلٮاز٦٭ة كدؿديت آزةر٬ة الالكـ
ة اكف ٦ة ؛ ألفٌ حبةؿو  اتلٛة٥٬ هل اقذٞةـ  يف يجذ٥ْ م٧ٌة ٦ؽلٮهل يف ٩ىًّ
 اكف ٦ة  اجلبٌ  ٔرص أفٌ  كبةلرضكرة. ا٤ٞ٣ي٢ إاٌل أ٢ٌٝ  ينٌّك ال  الك٫٦
 ػةصٍّ  دٛة٧٬٭٥ ث٪ٮعو  أقةحلت يف اجلةس ث٫ حل٪ٛؿد، ا٣ٕىٮر ٨٦ ثؽاعن 
ـق ٨٦ ركزيةن  ا٣ْ٭ٮر ال يٕذ٧ؽ اتلٛة٥٬ ٨٦  َؿيٞحه  ل٤٪بٌ  اكف ك٦ة، راكا

 أظؽكزح كإاٌل لاك٩خ، ٦ٕةرصي٫ ٨ٔ ث٭ة ا٩ٛؿد اتلٛة٥٬ ػةٌوحه يف
 يف اكؼو  اتلٛة٥٬ يف ٣ُؿيٞذ٭٥  ثإٝؿار اجلبٌ  ٚة٣ُٞٓ، اتلةريغ

                                                                                                               

٧يؽ ( حم٧ٌ 1) ، ٨٦ أٔبلـ ٦ؽرقح اجلضٙ احلؽيسح، ٔك ؽدٌف احل١ي٥/ ٚٞي٫ه كأوٮلٌّ ٦ٕةرصه
ٌٮ املضة٦يٓ ا٧٤ٕ٣يٌح كال٤٘ٮيٌح يف ث٘ؽاد كا٣ٞة٬ؿة كدمنٜ  ة، ٔك ٞن لكٌيٌح ا٫ٞٛ٣ قةث
ٌٮ دل٧ٓ احلٌةرة يف األردٌف، ك٬ٮ ٨٦ رٌكاد ادلراقةت املٞةر٩ح يف ا٫ٞٛ٣  ٧ةف، ٔك ٔك

ةت ٦٪٭ة/ "األوٮؿ ا٣ٕة٦ٌح ل٫ٞٛ٤ املٞةرف"، ك"٨٦ كاألوٮؿ. هل ا٣ٕؽيؽ ٨٦ املؤ٣ٌٛ
 ّتةرب األوٮحلٌني يف املضةالت ال٤٘ٮيٌح". 
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 َؿيٞذ٭٥ كدبىٌن  ا٣ٕؿب ا٣ٞؿآف ث٤٘ح ٩ـؿ كٝؽ. ا٣ْٮا٬ؿ ظٌضٌيح إزجةت
 .(1)«ك٫ٞٚ ىلع كيكّيكف يٛ٭٧ٮ٫٩ ّة٬ؿه  لالك٫٦ كاكف، أٚاكرق ٔؿض يف

كدم٤حو  (3)كقّية ا٣ٕٞبلء (2)كٝؽ اقذؽلٌٮا ىلع ٰذلٟ بكّية املترٌشٔح
ٙه  إيٌن »/ ٝٮهل  ك٬ٮ اثل٤ٞني، ٨٦ اجلىٮص. ٦٪٭ة/ ظؽير  خم٤ٌ

رتيت ا ٠ذةب/ اثل٤ٞني ٚيس٥  ظٌّت  يٛرتٝة ٨٣ كإ٩ٌ٭٧ة ثحيت، أ٢٬ ٔك
 ٨٦ إاٌل  ثةل١ذةب اتل٧ٌكٟ يسٮف ال أ٫ٌ٩ ٥٤ٕ٩ كحن٨. «احلٮض ٌٔلٌ  يؿدا

ة ال١ذةب د٨٧ٌٌ كٝؽ ٚي٫، صةء ث٧ة ا٢٧ٕ٣ ػبلؿ ا ٩ىًّ ، كّة٬ؿن  كدل٧بلن
 يف ث٫ ا٢٧ٕ٣ ظرص ث٫ اتل٧ٌكٟ ٨٦ املٞىٮد يسٮف أف ي٧س٨ كال

 ٰذلٟ ألفٌ  اجلٌه؛ ث٪عٮ املٕىن ىلع ال٤ِٛ دال٣ح ٨٦ اكف ٦ة ػىٮص
 املكذٛةدة األ٣ٛةظ ثْٮا٬ؿ ا٢٧ٕ٣ ٦٪٫ املٞىٮد ٚي١ٮف ٠سّينا، ٣حف
ة ٦٪٭ة اكف ث٧ة اك٢٧ٕ٣ ٦٪٫،   .٩ىًّ

                                                                                                               

( احل١ي٥، حم٧ؽدٌف، األوٮؿ ا٣ٕة٦ٌح ل٫ٞٛ٤ املٞةرف/ ٦ؽػ٢ه إىل دارقح ا٫ٞٛ٣ املٞةرف، 1)
 . 231ص 

ا ل٧٤ٕىٮـ 2) ، ٚإ٩ٌ٭ة ٝةا٧حه ىلع ا٢٧ٕ٣ ثْ٭ٮر الالكـ، ( كْل ختذٌه ث٨٧ اكف ٦ٕةرصن
. كيكةٔؽ ىلع  كْل ٦أػٮذةه ٨٦ املٕىٮـ  ٦جةرشةن، ٚي١ٮف ا٢٧ٕ٣ ىلع كٚٞ٭ة ظٌضحن

ٝجٮهلة أ٩ٌ٭ة لٮ ل٥ دس٨ ٠ٰؾلٟ حبير اكف ل٧٤ترٌشٔح َؿيٞحه أػؿل ٦٘ةيؿةه، ألٚىعٮا 
 ٔ٪٭ة كبحٌ٪ٮ٬ة، كأمةركا إحل٭ة.

األ٣ٛةظ ( قّية ا٣ٕٞبلء ٝةا٧حه ىلع ٦ٕؿٚح مؿاد املذلك٥ٌ ٨٦ ػبلؿ االٔذ٧ةد ىلع ّٮا٬ؿ 3)
ؾق الكّية مؿًيٌحن ٔ٪ؽ النةرع  املكذٛةدة ٨٦ الك٫٦ ػبلؿ املعةكرة، كلٮ ل٥ دس٨ ٬ٰ
ٙه ٨ٔ  املٌٞؽس، ٧ٕ٣ؽ ل٤ؿدع ٔ٪٭ة، ك٦٪ٓ ٨٦ ا٢٧ٕ٣ ىلع َجٞ٭ة، ٚك١ٮد٫ اكم

 إمٌةا٫ إيٌة٬ة كٝجٮهل ث٭ة.
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ْسَوة   اهللِ  َرُسولِ  ِف  لَُكمْ  ََكنَ  لََقدْ ك٦٪٭ة/ آيح اتلأٌر/ 
ُ
، َحَسَية   أ

 ؛ث٭٥  ػةصٌّ  أمؿه  ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف ّٮا٬ؿ ٚٞؽ يٞٮؿ ابلٕي إفٌ 
املؼةَجٮف ث٫.  ك٥٬ ثيٮد٭٥، يف ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف ٩ـؿ ٚإ٫ٌ٩ ث٫، أٔؿؼ أل٩ٌ٭٥

َجٞ٭ة يف ٌك  ىلع ثة٢٧ٕ٣ كدأمؿ املؾ٠ٮر، ٣ٰس٨ٌ اآليح د٪يف االػذىةص
.   ث٭٥ اتلأٌر  تلؼىيه ينّي ٦ة يؿد ٧٠ة أ٫ٌ٩ ل٥ ظةؿو كيف ٌك ز٦ةفو

 .آػؿ دكف زءو  يف
 االٝذؽاء كْل ا٣ٞؽكة األقٮة»يٞٮؿ ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيٌئ/ 

ٮؿً  يًف / كٝٮهل كاالدٌجةع،  كاألقٮة ا، رقٮؿ مٮرد يف أم اً  رىقي
ؽٍ / ثٞٮهل هل، كاتلٕجّي كادٌجةٔ٭٥ ث٫ دأٌقي٭٥ ْل مٮردق يفا٣يٌت  ٞى فى  ٣ى  اكى
 ٍ٥  ٠ٮ٫٩إىل  إمةرةه  املةض يف كاالقذ٧ؿار االقذٞؿار ىلع ادلاٌؿ  ٣ىسي

ة ٛن ا زةثذنة دس٤ي . ث٢ إٌف ا يأمؿ املؤ٦٪ني ثةالٝذؽاء ثإثؿا٬ي٥ (1)«مكذ٧ؿًّ
ا.  ٩ىٍخ  ٝىؽٍ ك٨٦ ٫ٕ٦ ٦ٓ أٌف ا٣ٛةو٤ح الـ٦٪ٌيح اك٩خ ٠جّيةن صؽًّ ٥ٍ  اكى  ٣ىسي

ةه  ٍقٮى
ي
٪ىحه  أ كى ا٬ًي٥ى  يًف  ظى ي٨ى  إًثٍؿى ً ٫ي  كىالَّ ٕى ؽٍ ، ...٦ى ٞى فى  ٣ى ٥ٍ  اكى ةه  ًذيً٭٥ٍ  ٣ىسي ٍقٮى

ي
 أ

٪ىحه  كى فى  ل٧ِى٨ ظى ٮ اكى ـى  اى  يىؿٍصي احٍلىٍٮ ّي٬ة ٨٦ اآليةت. اآٍلًػؿى  كى  ٗك

٫ إىل املىةدر ال٤٘ٮٌيح كإىل ا٣ٕؿؼ   -إٌف اإلنكةف ٨٦ ػبلؿ رصٔٮ
ة  ٞن  ي١٧٪٫ الٮوٮؿ إىل مؿاد املذلك٥ٌ. -٧٠ة ذ٠ؿ٩ة قةث

٧ة٩حن ٤٧ٕ٣يٌةت النُط  ٝةٔؽة أوة٣ح ا٣ْ٭ٮرً  كىلع ٬ٰؾا االقةس، دٮٌٚؿ 
ٞة٩ٮف املعةدٌث حي٢٧  ادلاليٌل كا٩ـالؽ املٕىن كٚٮىض اتلأكي٢، ُٚجٜ ٬ٰؾا ا٣

                                                                                                               

 . 155، ص  23ؽظكني، املزياف يف دٛكّي ا٣ٞؿآف، ج ، حم٧ٌ ( ا٣ُجةَجةيئٌ 1)
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ؽ أراد املٕىن  الالكـ ىلع املٕىن اٌلم يْ٭ؿ ٦٪٫، كيٛرتض داا٧نة أٌف املذلك٥ٌٝ 
ـٌ آ ٕة ـ ال٤٘ٮٌم ا٣ ْة ا ثْ٭ٮر ظةهل.األٝؿب إىل ال٤ِٛ يف اجل  ػؾن

ة  كدبيٌن ٝة٩ٮف ا٣ْ٭ٮر ٨٦ ٝج٢ األوٮحٌلني ال يٕين دب٪ٌينة أك دأقحكن
ملٞٮ٣ح امل٪٭ش ا٣ْة٬ؿٌم يف اجل٧ٮد ىلع دال٣ح ّة٬ؿ اجلىٮص كإٝىةء 
ة مل٪٭شو ٦٪ٌجٍ اآلحلةت  مكذٮيةت ادلال٣ح األػؿل، ث٢ يٌٕؽ دأقحكن

٢ رؤيحن ٦ذٮاز٩حن ٦ٞنٌنو يف ٝؿاءة اجلٌه ادلييٌن أك أٌم ٩هٍّ آػؿ، كي٧سٌ 
٨ اتلأكي٢ امل٪٤ٛخ ٨٦ ص٭حو أػؿل.  ، ٔك دبذٕؽ ٨ٔ الكُعيٌح ٨٦ ص٭حو
يٞذيض ٬ٰؾا امل٪٭ش )ٝة٩ٮف ا٣ْ٭ٮر( اتلٮٌٝٙ ٔ٪ؽ املٕىن ا٣ْة٬ؿ 
كاملذجةدر ٨٦ الالكـ حبكت أقةحلت ال٤٘ح كٝٮأؽ املعةكرة، ٣ٰس٨ 
ة، ث٢ يف ظةؿ ل٥ يٞرتف الالكـ ث٧ة يرص٫ٚ ٨ٔ ٦ٕ٪ةق  ٞن ٣حف ٤ُ٦

٣ْة٬ؿ، ك٬ٰؾا ٦ة جي٢ٕ ٨٦ دراقح الكيةؽ اٌلم كرد ٚي٫ الالكـ رضكرةن ا
. ك٩ْؿٌيح الكيةؽ ٬ٰؾق إذا ٌَجٞخ حب٧١حو د٧س٢ٌ ظضؿ األقةس يف  مم٪٭ضحن
٥٤ٔ املٕىن. كاملؿاد ٨٦ الكيةؽ املٕىن النةم٢ ل٤ٞؿي٪ح ثأ٩ٮأ٭ة ال٤ٌْٛيح 

ٌك ٦ة يسذ٪ٙ »كاحلةحلٌح، املٌذى٤ح كامل٪ٛى٤ح. كىلع ٬ٰؾا يسٮف الكيةؽ/ 
ال٤ِٛ اٌلم ٩ؿيؽ ٚ٭٫٧ ٨٦ دكاٌؿ أػؿل، قٮاءه اك٩خ ٣ْٛيٌحن اكللك٧ةت 
ة، أك ظةحٌلحن  ُن ا ٦رتاث ة كاظؽن ا٣يٌت تنٌّك ٦ٓ ال٤ِٛ اٌلم ٩ؿيؽق ٚ٭٫٧ الك٦ن
اك٣ْؿكؼ أك املبلبكةت ا٣يٌت حتيٍ ثةلالكـ، كدسٮف ذات دال٣حو يف 
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ٮع  ػبلؼ املٕىن ا٣ْة٬ؿ . ٚإذا ل٥ يس٨ يف الكيةؽ ٦ة يؽٌؿ ىلع(1)«املًٮ
 ل٤ٌِٛ، اكف دٛكّيق ىلع أقةس املٕىن ا٣ْة٬ؿ األٝؿب. 

ة يف الٮوٮؿ إىل مؿاد املذلك٥ٌ ٔرب  ُن ٬ٰؾا امل٪٭ش يٞذيض قّينا ٦٪ٌج
، ككٜٚ ٬ٰؾا امل٪٭ش يؽرؾ األوٮحٌلٮف األ٧ٌ٬يٌح  ػُٮاتو دؿادبٌيحو

كف ا٣ٞىٮل ل٤كيةؽ كا٣ٞؿاا٨ يف دٮصي٫ دال٣ح الالكـ؛ إذ ٥٬ ال جيؿٌ 
 .(2) ٝةٔؽة أوة٣ح ا٣ْ٭ٮر يف ّؿؼ كصٮد ٝؿي٪حو خمة٣ٛحو ل٤ْ٭ٮر

ة ثةألوٮحٌلني، كإ٧ٌ٩ة  ا كخمذىًّ ا صؽيؽن ك٣حف اال٬ذ٧ةـ ثةلكيةؽ أمؿن
اجلؽيؽ كامل٧زٌي دلي٭٥ ٬ٮ إدراؾ د٧ةيـ ادلكر ادلاليٌل أك الٮّييٌف ل٤ٞؿي٪ح 
 ثذ٧ةيـ أ٩ٮأ٭ة، ٨٦ ٰذلٟ د٧يزي٥٬ ثني دكر ا٣ٞؿي٪ح املٌذى٤ح أك
كّيٛذ٭ة يف اتلأزّي ىلع ا٣ْ٭ٮر، ككّيٛح ا٣ٞؿي٪ح امل٪ٛى٤ح يف ٰذلٟ. 
ٌٝح ابلعر  ك٬ٰؾق اتلٛؿٝح ا٣يٌت يؾ٠ؿ٬ة أ٤ٗت األوٮحٌلني دؽٌؿ ىلع د
ا، ال جنؽ  ٢ٌٗ األوٮحٌلني يف اعل٥ املٕىن بنّكو ٠جّيو صؽًّ األوٮٌل، كدٮ

 هل ٩ّْينا يف ادلراقةت ال٤كة٩ٌيح املٕةرصة. 
، كىلع ٬ٰؾا األقةس  ا٣ْ٭ٮرات قٮاءه  ٚإٌف ا٣ْ٭ٮرات ْل ظٌضحه

 حتؽيؽ ٣ٰس٨ يجًف إماكؿ الرشيٛح، ّ٭ٮرات الك٪ٌح أـ ا٣ٞؿآ٩يٌح،
                                                                                                               

، املٕةل٥ اجلؽيؽة 235حم٧ؽثةٝؿ، دركسه يف ٥٤ٔ األوٮؿ/ احل٤ٞح األكىل، ص ( الىؽر، 1)
 . 210لؤلوٮؿ، ص 

ة، 2)  ( احلك٪ةكم، ٌٚةء، األثٕةد اتلؽاكحلٌح ٨ٔ األوٮحلٌني، ٦ؽرقح اجلضٙ ٧٩ٮذصن
 .225ص 
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ال١ؿي٥  ا٣ٞؿآف ٩ـكؿ ز٦ةف يف اكف ٦ة ك٢٬ ٬ٮ ٦٪٭ة، املٞىٮد
٭ة أفٌ  أـ كاجلٌه،  ك٦ة ا٣ٞؿآف، إحل٭٥ كو٢ ٨٦ ز٦ةف ٬ٮ مٮًٔٮ
 .٦ٛة٬ي٥ ٨٦ د٧ٌٌ٪٫

ة ٨٦ أفٌ ٦إىل  اإلماكؿ يؿصٓ ٬ٰؾا كَؿح ٛن  يحٌّ  مٮصٮده  ال٤٘ح ة ذ٠ؿ آ٩
، كدٌّ٘يه  كدسةم٢ه  دٌُٮره  هل  آػؿ، يحٍّ  مٮصٮدو  أٌم  ظةؿ ٚعةهلة كدجٌؽؿه

 كدؤزٌؿ كدذاكم٢، دذٌُٮر احلٌيح املٮصٮدات أفٌ  ٧١ٚة ظ٫٧١، كظ٧١٭ة
 ال٤ْٛح أفٌ  ٰللٟ كين٭ؽ ال٤٘ح، ٠ٰؾلٟ املؼذ٤ٛح، الرشااٍ ٚي٭ة

ة خيذ٤ٙ ٦ٕىنن إىل  الـ٦ةف ٬ٰؾا يف تنّي أف ي٧س٨ الٮاظؽة  ٨ٔ د٧ة٦ن
 ٤ٔي٭ة كيك١خ املؿء احلٮـ، يك٧ٕ٭ة كدم٤حه  الكةثٜ، الـ٨٦ يف ٦ٕ٪ة٬ة
 ٦٪٭ة يتجةدر اكفاٌلم  املٕىن ٨ٔ خيذ٤ٙ ٦٪٭ة، ذ٬٪٫إىل  ٦ٕىنن  تلجةدر
، ق٪حو  مخك٧بح ٝج٢ ًٍٝك٥ي  ٚىبلى / دٕةىل ٝٮهل احلٮـ يك٧ٓ ٕٚ٪ؽ٦ة ٦سبلن

ي
 أ

ةًرؽً  ثًؿىِب  نى ةرًًب  ال٧ٍى ٘ى ال٧ٍى  كدكرا٩٭ة األرض ظؿكح ذ٬٪٫إىل  يتجةدر ،كى
، أ٩ٌ٭ة يٕذٞؽ ٨٦ خببلؼ  ّ٭ٮر ٬ٮ احلٌضح أفٌ  ىلع ثين ٤ٚٮ قة٠٪حه
ة ٰذلٟ اكف ا٣ٞؿآف، ٩ـكؿ ٔرص يف ال٤ِٛ ٕن  ٦٪٫ االقذٛةدة ٨٦ ٦ة٩
 ل٧٤ٕىن الٮوٮؿ احلٮـ املٕةرص لئلنكةف ي٧س٨ ٨٣ أل٫ٌ٩ احلٮـ؛

 الـ٦ةف اػذبلؼ بكجت األ٣ٛةظ لٰ٭ؾق الـ٦ةف ٰذلٟ يف املكذ٢٧ٕ
اٌلم  ا٣ْ٭ٮر خلىٮص احلٌضح جي٢ٕ ك٬ٰؾا كالرشااٍ، كا٣ْؿكؼ

، ٌك  يف املٮصٮد اإلنكةف يٛ٭٫٧  .الٮوٮؿ ز٦ةف ك٬ٮ ٔرصو
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 احلٮـ ّ٭ٮر كصٮد ىلع ابل٪ةء ظةؿ ابلعر ٬ٰؾا صؿيةف أفٌ  خيىف كال
 ال١ؿي٥، ا٣ٞؿآف ٩ـكؿ ٔرص يف مٮصٮدنا اكفاٌلم  ا٣ْ٭ٮر ي٘ةيؿ

 .ٰذلٟ كإظؿاز املٕىٮ٦ني، ٨ٔ الرشيٛح اجلىٮص كوؽكر

 ا٣ْ٭ٮر أفٌ  ث٧ٕىن الـ٦ة٩ني، ثني امل٘ةيؿة كصٮد ٔؽـ ىلع ثين لٮ أ٦ٌة
 خيذ٤ٙ ال ال١ؿي٥، ا٣ٞؿآف د٧ٌٌ٪٭ةا٣يٌت  املٛة٬ي٥ لٰ٭ؾق احلٮـ احلةو٢

 .أوبلن  دلةؿه  املؾ٠ٮر ل٤جعر يسٮف ٨٤ٚ ٩ـكهل، كٝخ ٤ٔي٫ اك٩خ ٧ٌٔة

ة يٌٞؿرق كاٌلم ٞن بلـ ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة قةث  ا٣ْ٭ٮر أفٌ  يثجخ ل٥ أ٫ٌ٩ اأٔل
 ٩ـكؿ ز٦ةف يف اكفاٌلم  ا٣ْ٭ٮر ي٘ةيؿ احلٮـ األ٣ٛةظ ٨٦ املكذٛةد
 ٰللٟ كيكذؽلٌٮف ثح٪٭٧ة، ٚؿؽ ال كاظؽه  ٧٬ة ث٢ ال١ؿي٥، ا٣ٞؿآف
 كٝؽ اجل٢ٞ، ٔؽـ ثأوة٣ح تك٧يذ٫ ٦٪٭ة ٦ذٌٕؽدةه، مك٧ٌيةته  هل ثؽحل٢و 
ّي ال٤٘ح، يف اثلجةت ثأوة٣ح أك ا٣ٞ٭ٞؿايٌئ، ثةالقذىعةب ٔ٪٫ يٕرٌب   ٗك
.  مؤدًّل يف دىٌت ا٣يٌت  اتلٕجّيات ٨٦ ٰذلٟ  ذ٠ؿ٩ة أٌف املؿاد كٝؽكاظؽو
 ال٤٘ح اقذٞؿار ىلع ا٣ٕؿؼ ث٪ةء/ ٬ٮ ال٤٘ح يف اثلجةت أوة٣ح ٨٦

ة الٮوٮؿ ز٦ةف يف أظؿز ٝؽاٌلم  ا٣ْ٭ٮر ٚي١ٮف كزجةد٭ة، ٞن  مٮاٚ
 .آػؿ محبنة ك٣حف ال١ؿي٥، ا٣ٞؿآف ٩ـكؿ كٝخ يف احلةو٢ ل٤ْ٭ٮر

يط ٬ٰؾق املكأ٣ح ثؿ٦ٌذ٭ة، جيؽر ث٪ة اتلٌُؿؽ إىل ثيةف  ك٨٦ أص٢ دًٮ
ي٭ؽؼ املٌٛس »َؿيٞح ٚ٭٥ اجلٌه. يٞٮؿ النيغ أمحؽ الٮأْٰ/ 
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اٌلم  ٰذلٟ ٬ٮاجلٌه  ك٦ٕىن اجلٌه، ٦ٕىن ٨ٔ ال١نٙإىل  كاملضذ٭ؽ
 ل٤ذٕجّي كاجل٢٧ األ٣ٛةظ ؽـيكذؼ كاٌلم املؤ٣ٌٙ، أك املذلك٥ٌ يٞىؽق

، حمٌؽده  ٦ٕىنن  ٩هٍّ  لٌّك  إذف. ٔ٪٫  لىةظت احلةق٥ ا٣٘ؿض ٬ٮ ك٩٭ةيئٌّ
ٮيعٌّ  أمؿه  ل٤٪ٌه  اجل٭ةيئٌ  كاملٕىن احلةق٥ املؿاد ك٬ٰؾا اجلٌه،  مًٮ
،  كاملٞىٮد. ٔ٪٫ كال١نٙ إحل٫ كالٮوٮؿ إدرا٫٠ املٌٛس  حيةكؿ كاٝعٌّ

ٮيعٌ   يىُةد املٕىن ٚبل خيُئ ٝؽ املٌٛس  أفٌ  ٬ٮ كالٮاٝعٌ  ثةملًٮ
 اجلٌه، ٦ٕىن ٦ٓ ٚ٭٫٧ ٚيذُةثٜ يىيت ٝؽ كأظية٩نة ل٤٪ٌه، الىعيط
 ذ٬٪يٌح دؤٌدم كال اتل٘يّي، يٞج٢ ال زةثذنة محبنة احلةتلني يف املٕىن كيجًف
 اجلىٮص دذ٨٧ٌٌ اتلىٌٮر، ٬ٰؾا حبكت. و٪ةٔذ٫ يف دكرنا املٌٛس 
ا٣يٌت  الؿقةا٢ ٬ٰؾق إدراؾ ٦ٌٛس٬ة كاغيح ل٤برش، ٌيحن إهلٰ  رقةا٢ ادليجٌيح
 .اجلٌه  لىةظت احلٞيٌٞيح األ٬ؽاؼ د٧ٌس٢

 األق٤ٮب ا٩ذ٭ةج َؿيٜ ٨ٔ ٦حكٮره اجلٌه  ٦ٕىن اقذ١نةؼإٌف 
ٌٰ  ا٣ْ٭ٮر أفٌ  كٚي٫. اجلٌه  ٣ٛ٭٥ املن٭ٮر ا٣ٕٞبليئٌ   صسه  ل٤٪ٌه  ال٤ْٛ
 وةظت أك ٚةملذلك٥ٌ. املٞىٮد كاملٕىن احلٞيٌفٌ  ا٣٘ؿضإىل  ل٤ٮوٮؿ
 ىلع األ٣ٛةظ كدال٣ح. كدؿا٠يج٭ة األ٣ٛةظ ثٮاقُح مؿادق ٨ٔ ٔربَّ اجلٌه 
ٓ دتجٓ املٕةين  كاتلٛة٥٬ ل٤ذعةكر ا٣ٕٞبلاٌيح كاألوٮؿ ال٤٘ٮٌم  الًٮ

ٞبلاٌيحه  ٔؿٚيٌحه  ٝٮأؽ كْل كاتلٛ٭ي٥، ذجةر ث٪ْؿ دؤػؾ ٔك  ٝج٢ ٨٦ األ
ؽـ. ال٤٘ةت دميٓ يف كاملؼةَت املذلك٥ٌ  الٌٮاثٍ ٬ٰؾق مؿااعة ٔك

ة خت٢ٌ  كا٣ٞٮأؽ ٕن  .اجلٌه  ٚ٭٥ ث٤٧ٌٕيح َج
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ٓ  ملؿاد مٮزٮؽو  يٞيينٍّ  ٚ٭٥و إىل  يى٢ أف ٬ٮ ل٧٤ٌٛس  اجل٧ٮذيجٌ  الًٮ
 ظة٣ح يف ث٢ األظٮاؿ، ٌك  يف يذأىٌت  ال احلٞني ٬ٰؾا ٣ٰس٨. اجلٌؽٌم  املذلك٥ٌ
ٮح ة تكٌُل  ظة٣حه  كْل ٍٚٞ، املؿاد ىلعاجلٌه  دال٣ح ًك  اوُبلظن

ٮيعٍّ  ٚ٭٥و  ىلع املٌٛس  يذٮاٚؿ ادليينٌ اجلٌه  ٚيف. ثػ"اجلٌه" ٜو  مًٮ  ٦ُةث
 - ثػ "ا٣ْة٬ؿ" ٤ٔي٫ ييى٤ُط كاٌلم -"اجلٌه"  ّٗي يف أ٦ٌة. ل٤ٮاٝٓ
٥ ٨ ال املٌٛس  أفٌ  ٚٗؿ ٌٞ  املٕىن ٬ٮ ٦ٕىنن  ٨٦ إحل٫ دٮٌو٢ ٦ة أفٌ  ٨٦ يتي
 ّتؿيؽ -احلٞني  ٔؽـ ٦رٌبر حتخ - ي٧س٨ ال ل٤٪ٌه، احلةق٥ اجل٭ةيئٌ 
ٌيح ٨ٔ اتلٛكّي ٔٮ  ا٣ٛ٭٥ كوٕٮبح اال٧َب٪ةف، ٕٚؽـ. كا٣ٞي٧ح املًٮ
 وٌعح ٣ٛعه ٦ٕيةرو  كصٮد ٔؽـ يٕين ال املذلك٥ٌ ملؿاد أك ل٤ٮاٝٓ

 ٧ُ٩ط - ادليينٌ اجلٌه  قٌي٧ة ال - اجلٌه  دٛكّي ٚيف. ق٫٧ٞ ٨٦ اتلٛكّي
 اتلٛكّي ىلع اتلٕٮي٢ يىطٌ  كإ٧ٌ٩ة. كاحلٌضٌيح اتلٕٮي٢ درصح ث٤ٮغإىل 

 ا٣ٞٮأؽ ٚي٫ ديؿاىع ٦٪٭شو  كٜٚ صةء إذا ٝي٧حو  كذا ظٌضحن  كأذجةرق
 .ل٤ذعةكر ا٣ٕٞبلاٌيح كاألوٮؿ

 ي٧٪ٓ الاجلٌه  وؽكر كز٨٦ املٌٛس  ٔرص ثني الـ٦ةينٌ  ا٣ٛةو٢
. ادليجٌيح ل٤٪ىٮص اجلٌؽٌم  كاملؿاد املٞىٮد، املٕىن اوُيةد ٨٦ املٌٛس 
ٮيعٌ  ٚة٣ٛ٭٥ ٥ ممس٨ه  ل٤٪ٌه  املًٮ  ثني كاملاكينٌ  الـ٦ةينٌ  ا٣ٛةو٢ ٗر
 ٣حكخ ا٣ٕىٮر مؿٌ  ىلع ال٤٘ح د٘يّيات أفٌ  ٰذلٟ كاملٌٛس؛ املؤ٣ٌٙ
ٌٰ  ا٣ْ٭ٮر كجي٢ٕ ظةٌدةن، ٔؿاٝي٢اجلٌه  ٣ٛ٭٥ خي٤ٜاٌلم  ثةجلعٮ  ال٤ْٛ
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اٌلم  املٕىن ٦ٓ دٌةدٍّ  ىلع -ل٧٤ٌٛس  يتجٌؽل كيتجةدر اٌلم - ل٤الكـ
 .املؤ٣ٌٙ إحل٫ ٬ؽؼ

 ٚٛ٭٥. كإدرا٠٭ةاجلٌه  رقة٣ح كيع ىلع املٌٛس  ٥٬ٌ  يرتٌكـ أف يججيغ
 كاملٌٛس  ،(كاملؤ٣ٌٙاجلٌه  أوة٣ح) كاملؤ٣ٌٙاجلٌه  ٦ؽار٬ة ٤٧ٔيٌحه اجلٌه 
 إرشاؾو  أٌم  ٚإفٌ  ٬٪ة ٨٦. اجلٌه  دال٣ح َؿيٜ ٨ٔ املؤ٣ٌٙ مؿاد ملٕؿٚح يكىع
ة مؿٚٮضه  الؿقة٣ح حمذٮل حتؽيؽ يف املٌٛس  ل٬٪يٌح  املٌٛس  ٚٞج٤يٌةت. د٧ة٦ن

ينٮِش املكجٞح كأظاك٫٦ . ثةلؿأم" "دٛكّينا كّت٤ٕ٭ة كد٤ٌٮز٭ة، ا٣ٛ٭٥ ٤٧ٔيٌح ت
 املٌٛس"، "أوة٣حإىل  يٞيض اٌلم اتلٛكّي ٤٧ٕ٣يٌح د٪ّْيو  ٚأٌم  ك١٬ٰؾا
 ٦ٓ بنٌؽةو  يذٕةرض ا٣ٛ٭٥، ٤٧ٔيٌح يف كٝج٤يٌةد٫ ذ٬٪حٌذ٫ إق٭ةـإىل  كينّي

 .(1)«ل٤ذٛكّي ادلارج املٞجٮؿ األق٤ٮب

كىلع ٬ٰؾا األقةس يسٮف ٚ٭٥ اجلىٮص حبكت ٔرص الىؽكر ال 
 املىةديٜ يف الالكـ الٮركد، كيجًف احلؽير ٨ٔ املىةديٜ، ٚ٭٢ جيؿم

 ا٣ٞؿآ٩يٌح املىةديٜ أفٌ  ٢٬/ ٚيٞةؿ ٦ٛة٬ي٫٧، يف جيؿم ٧٠ة ا٣ٞؿآ٩ٌيح
 ظكت ٚذذٌّ٘ي  كاملاكف، الـ٦ةف ٦ُٕيةت كٜٚ كاتلجٌؽؿ اتل٘يّي دٞج٢
 ال؟ أك كاملاكف، الـ٦ةف دٌّ٘ي 

بلـ تكٮؽ إىل  إٌف دتٌجٓ األد٣ٌح كالنٮا٬ؽ ادليجٌيح كآراء ا٧٤ٕ٣ةء اأٔل
ٔؽـ ٝجٮؿ دٌّ٘ي املىةديٜ ىلع حنٮ اللكٌٌيح املٮصجح، ث٧ٕىن أٌف ٌك 
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مىةديٜ املٛة٬ي٥ ادليجٌيح دةرخيٌيحه كدذعٌٮؿ كدتجٌؽؿ. كإ٧ٌ٩ة ي٧س٨ ٍٚٞ 
يط  ال٬ةب إىل أٌف ثٕي مىةديٜ املٛة٬ي٥ ادليجٌيح دٞج٢ اتلٌّ٘ي، كدًٮ
 ٰذلٟ يأيت ٨٦ ػبلؿ ٦٪ةٝنح األد٣ٌح املكةٝح يف ٬ٰؾا الىؽد. 

 تاريخّية األحكام الدينّية

ٮع يف حتٌٮؿو  ظىٮؿ ثني ٚؿؽه  ز٧ٌح  ٩ٕ٪ي٫ ٦ة كبني املىؽاؽ أك املًٮ
 ثذٌّ٘ي  احلس٥ دٌّ٘ي  ٧ٕٚىن الٮصٮق، ثٕي ٨٦ اتلةرخيٌيح ث٧ٞٮ٣ح ٬٪ة

٫ ٔٮ ٮعو  ىلع ٦ة ظس٥ه  زجخ لٮ أ٫ٌ٩ املىؽاؽ ا٩ٕؽاـ أك مًٮ  (1)مًٮ
 ظس٥ ٚإفٌ  خبةرنا، اخل٧ؿ اقذعة٣خز٥ٌ  اخل٧ؿ، ىلع اجلضةقح ٠سجٮت
ٮع، تلٌّ٘ي  يـكؿ الرشب ظؿ٦ح أك اجلضةقح ٮع املًٮ  احلس٥ ٧ًٚٮ
ٮع ٬ٰؾا زاؿ كٝؽ اخل٧ؿ، ٬ٮ احلؿ٦ح أك ثةجلضةقح  ٔ٪٫ ثؽالن  كصةء املًٮ
ٮعه   اإلقاكر، ٔؽـ ٚي٫ يٛؿضاٌلم  املذىةٔؽ ابلؼةر ٬ٮ آػؿ مًٮ

 ثأفٌ  ا٣ٞةًيح األوٮحٌلح ل٤ٞةٔؽة احلس٥ زكاؿ ٬٪ة ا٣ُجيعٌ  ك٨٦
ٮاعد٭ة، دةثٕحه  األظاكـ   .ثـكاهلة كدـكؿ ثثجٮد٭ة دثجخ ملًٮ

                                                                                                               

ٮع احلس٥ يف ٥٤ٔ أوٮؿ ا1٣) ٫ٞٛ ٬ٮ ٌك ا٣ٞيٮد كالرشااٍ املعيُح ث٫، ٚةبل٤ٮغ ٦سبلن ( مًٮ
٫ ك١٬ٰؾا ا٢ٕٞ٣ كا٣ٞؽرة. ٔٮ  رشطه يف احلس٥ كٝيؽه ٚي٫، ٚي١ٮف ٨٦ م١ٌٮ٩ةت مًٮ
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ٮاعت ثذعٌٮر األظاكـ حتٌٮؿ كٝةٔؽة ٜه  ٝةٔؽةه  املًٮ  ثني ٤ٔي٭ة ٦ذٌٛ
  .(1)ا٫ٞٛ٣ أوٮؿ ٥٤ٔ يف ٤ٔي٭ة ك٦رب٨٬ه  يجؽك، ٚي٧ة النيٕح ٧٤ٔةء

 إ٩ٌ٪ة. اتلجٌٕيح حبر ٨٦ أقجٜ اتلةرخيٌيح حبر ٚإفٌ  األقةس ٬ٰؾا كىلع
ة ٩ٕؿؼ أف ٩ؿيؽ ٬٪ةؾ  اجلٌب  صة٩ت ٨٦ احلس٥ إوؽار ٢٬ أقةقن
 يٮصتا٣يٌت  الـماك٩ٌيح ثْؿك٫ٚ ٦ٌٞيؽو  مؿظٌلٍّ  حلس٥و  إوؽارنا اكف

 ٩ؤ٨٦ ٚ٪ع٨ اتلجٌٕيح حبر يف أ٦ٌة ال؟ أـ احلس٥ ٬ٰؾا زكاؿ ا٩ٕؽا٦٭ة
ٓه  أ٫ٌ٩ األمؿ اغيح ادلي٨، يٮـإىل  كدي٧ٮ٦ذ٫ احلس٥ ثأثؽيٌح ٫، دةث ٔٮ  ملًٮ
ٮع زاؿ ٚلك٧ٌة  دكف ماكفو  يف يـكؿ كرٌب٧ة. اعد اعد كلك٧ٌة زاؿ، املًٮ
 .ز٦ةفو  دكف كز٦ةفو  ماكفو 

ٮع دٌٌيٜ اجلْؿة ٬ٰؾق كٜٚ ٚةتلةرخيٌيح  كدٌةٔٙ احلس٥ مًٮ
ٓو  ذات ٝيٮدنا ٤ٔي٫  مكةظحن  أكقٓ أػؿل أظية٩نة ي٘ؽك كٝؽ زماكينٍّ، َةث

 م٧ٌة ركظ٫، أك احلس٥ مبلؾ يبلمف اتلةريخٌ  ا٣ٛ٭٥ أفٌ  ث٧بلظْح
 .(2)اتل٧ٕي٥ أ٦ةـ املضةؿ يٛكط

                                                                                                               

، حم٧ٌؽ )الن٭يؽ األٌكؿ(، ا٣ٞٮأؽ ؛ اث٨ ميٌكٌ 01، ص 2ؿ املض٤ٌح، ج ( اكمٙ ا٣ُ٘ةء، حتؿي1)
الكـ يف رشح رشاآ اإلقبلـ، ؛ اجلضيف، حم٧ؽظك٨، صٮا٬ؿ ال221، ص 2كا٣ٛٮااؽ، ج 

 .200، ص 02ج 
. كم٧ٌة ّتؽر اإلمةرة 422( ظت ا، ظيؽر، ٩ْؿٌيح الكٌ٪ح يف ا١ٛ٣ؿ اإل٦ةٌَل النيٌع، ص 2)

ٮاعت  إحل٫ ٬ٮ أٌف ا٣زنٔح اتلةرخييٌح ال دٞذرص ىلع دلةؿ ا٫ٞٛ٣ كالرشيٕح، كمكأ٣ح ٔبلٝح املًٮ
ـه  ثأظاك٦٭ة، ث٢ دلةهلة أم٢٧ كأكقٓ ٣حن٢٧ ال١ذةب ّي ٰذلٟ. ٚجح٪٭٧ة إذف ٧ٔٮ كاحلؽير ٗك

.  كػىٮصه ٨٦ كص٫و
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، ٚإٌف ٬ٰؾا  كلٮ ذ٬ت ٝةا٢ه إىل أٌف األظاكـ الرشٌٔيح دةرخيٌيحه
يذٕةرض ٦ٓ ال١سّي ٨٦ األد٣ٌح كاألقف ا٣يٌت دٞٮـ ٤ٔي٭ة امل٪ْٮ٦ح 

، كا٣ٌ   يت دذٌٌط ىلع اجلعٮ اتلةيل/ادليجٌيح ٝةَجحن

هّية والمصالح والمفاسد
ٰ
 األحكام اإلل

ح، ٚإٌف دميٓ األظاكـ  ٌٞ يف ٝك٥ الرشيٕح، ث٪ةءن ىلع الؿؤيح احل
ا٣ترشيٌٕيح إ٦ٌة أ٩ٌ٭ة دةثٕحه ل٧٤ىة٣ط كاملٛةقؽ الٮإٌٝيح يف ٩ٛف ٦ذ٤ٌٕٜ 
األظاكـ، ظير إٌف أكرث األظاكـ ٨٦ ٬ٰؾا ا٣ٞجي٢، كإ٦ٌة أٌف املىة٣ط 
كاملٛةقؽ يف ٩ٛف اجل٢ٕ كا٣ترشيٓ، ك٬ٰؾق تنٌّك أ٤ٌٌٝيحن ثة٣جكجح 
ح ٨٦ أص٢ دٞٮيح ا٩ٞيةد ا٣ٕجؽ  ٔٮ ألظاكـ الرشيٕح، اكألظاكـ املًٮ
ح  ٍّٟ ٚإ٫ٌ٩ ظٌّت ثة٣جكجح ل٧٤ض٧ٔٮ ملٮالق أك ا٦ذعة٫٩ ٍٚٞ. ك٨٦ دكف م
ة ٚإٌف ٬٪ةؾ مىة٣ط دٕٮد ىلع ا٣ٕجؽ، إاٌل إذا اك٩خ املى٤عح  ٌن اثلة٩يح أي

خ يف ٦ذ٤ٌٕٜ احلس٥، كإ٧ٌ٩ة يف ٩ٛف ترشيٓ النةرع كظ٫٧١. كيف ٣حك
كلٮ أ٩ٌ٭ة دٌٕؽ  -ٌيح لكذة احلةتلني، دسٮف لٌّك األكامؿ كاجلٮاْل اإلهلٰ 

، ك٬ٰؾق  -أذجةرٌيحن  ادلي٧ٮ٦ح كابلٞةء؛ أل٩ٌ٭ة تكت٪ؽ إىل داع٦حو دسٮيجٌيحو
بلن يف األػّية ْل ا٣يٌت د٨٧ٌ ثٞةء٬ة كاقذ٧ؿارا٬ة. ٚأكامؿ ا٣ُجيت ٦س

اجلٔل ٨ٔ رشب الك٥ٌ كاألمؿ ثت٪ةكؿ ادلكاء، أك ٩ٔل الٮادل اث٪٫ ٨ٔ 
ال٤ٕت ثةجلةر، ٢٬ يىؽؽ ىلع ٬ٰؾق األكامؿ كاجلٮاْل أ٩ٌ٭ة دةرخيٌيحه 



 دةرخيٌيح اجلٌه ادلييٌن ىلع ًٮء رؤيح زجةت املٛ٭ٮـ كدٌّ٘ي املىؽاؽ  ........... 21

؟ ٚةألظاكـ اإلهلٰ  ، كز٦ة٩ٌيحه ؿضو ٌيح ٣حكخ صـاٚنة، ث٢ دةثٕحه هلؽؼو ٗك
ؽ ، يٞٮؿ الكيٌ (1)ك٬ٰؾا األمؿ يٌٕؽ ٨٦ رضكرٌيةت ٦ؾ٬ت ا٣ٕؽحٌلح

 ثإٔٚةؿ املذ٤ٌٕٞح الرشٌٔيح األكامؿ إف»ا٣ربكصؿدٌم يف ٬ٰؾا املضةؿ/ 
 كاظؽو  ٌك  ث٢ ا٣ٕؽحٌلح، ٦ؾ٬ت ٨٦ ثرضكرةو  صـاٌٚيحن  ٣حكخ امللكٌٛني

 ٠ٮف ص٭ح ٨٦ إ٦ٌة النةرع، ٨ٔ وؽر ٝؽ الرشٌٔيح األكامؿ ٨٦
 ٨٦ أك ا٣ٕجؽ،إىل  إيىةهلة أريؽ م٤ـ٦حو  مى٤عحو  ىلع منذ٧بلن  ٦ذ٫ٌٞ٤ٕ
ة املذ٤ٌٕٜ ٠ٮف ص٭ح ٕن ة أك ل٤ٕجؽ، احلةو٤ح ل٧٤ٛكؽة راٚ ٕن  ل٧٤ٛكؽة داٚ

 إَبل٫ٝ ىلع ال١ؾايئٌ  ا٢ٕٛ٣ أفٌ  املٮٌل  يؿم ٚٞؽ كظيجبؾو  إحل٫، املذٮٌص٭ح
ٓه  أك املى٤عح، ىلع منذ٢٧ه  ظى٢ كص٫و  كبأٌم   أك مٮصٮدةو، ملٛكؽةو  راٚ
ٓه  ، ملٛكؽةو  داٚ ة ث٫ يأمؿ ٚعيجبؾو  ٦ذٮٌص٭حو ٞن  ٨٦ بضءو  ٦ٌٞيؽو  ّٗي ٤ُ٦

ا ٠ٮ٫٩ ظةؿ ال١ؾايئٌ  ا٢ٕٛ٣ أفٌ  يؿل كٝؽ ا٣ٞيٮد،  ػةصٍّ  ثٞيؽو  ٦ٌٞيؽن
ٓه  أك املى٤عح، ىلع منذ٢٧ه  ٓه  أك راٚ  ث٫ يأمؿ ٚبل حمة٣ح ل٧٤ٛكؽة، داٚ

                                                                                                               

( ك)دالا٢ الىؽؽ(/ 1) ٌٜ  -دٕةىل  -امل٤ُت الؿاثٓ/ يف أٌف ا »( يٞٮؿ ا٣ٕبٌل٦ح احلٌٌلٌ يف )٩٭ش احل
، ٝة٣خ اإل٦ة٦يٌح/ إٌف ا  إ٧ٌ٩ة ي٢ٕٛ ٣٘ؿضو كظ٧١حو كٚةاؽةو  -دٕةىل  -ي٢ٕٛ ٣٘ؿضو كظ٧١حو

ٓو يى٢ إحل٭٥. كٝة٣خ األمةٔؿة/ إ٫ٌ٩ ال جيٮز أف ي٢ٕٛ محبنة كمى٤عحو دؿصٓ إىل امللكٌ  ٛني، ك٩ٛ
، كال ملى٤عحو دؿصٓ إىل ا٣ٕجةد، كال ٣٘ةيحو ٨٦ ا٣٘ةيةت. كلـ٦٭٥ ٨٦ ٰذلٟ حمةالته  ٣٘ؿضو

جنة اعثسنة يف ٫٤ٕٚ، ٚإٌف ا٣ٕةثر ٣حف إاٌل اٌلم ي٢ٕٛ ال  -دٕةىل  -٦٪٭ة/ أف يسٮف ا  أل
، ث٢ دلٌ  ة يٞٮؿ/  -دٕةىل  -ة٩نة، كا ٣٘ؿضو كظ٧١حو ٧ى ة ثىحٍ٪ى٭ي ٦ى رٍضى كى

ى
ةءى كىاأٍل ٧ى ٪ىة الكَّ ٍٞ ٤ى ة ػى ٦ى كى

ًجنيى  ًٔ بلن  ،الى ًَ ا ثىة ٍٞخى ٬ٰؾى ٤ى ة ػى بَّ٪ىة ٦ى ٌٜ ككنٙ الىؽؽ، ص « رى  [.63]٩٭ش احل
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ا ظيجبؾو   أك املى٤عح ىلع امذ٧ةهل يف دػيبلن  يسٮفاٌلم  ثة٣ٞيؽ ٦ٌٞيؽن
 أف ٬ٮ اثلجٮت ٦ٞةـ يف املةٌدة دٞييؽ ٧ٚبلؾ ل٧٤ٛكؽة، د٫ٕٚ أك ر٫ٕٚ
 ٨ٔ ٔجةرةن  ل٧٤ٛكؽة ادلاٚٓ أك الؿاٚٓ أك املى٤عح ىلع املنذ٢٧ يسٮف
، ثٞيؽو  املٌٞيؽ ا٢ٕٛ٣  . (1)«إَبل٫ٝ ىلع ا٢ٕٛ٣ ال ٩ٛف ػةصٍّ

ك٬٪ةؾ مٮا٬ؽ ٠سّيةه ٨٦ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ دؽٌؿ ىلع كصٮد املى٤عح 
يف قٮرة اجلع٢  -دٕةىل  -كاملٛكؽة يف ٩ٛف ٦ذ٤ٌٕٜ األظاكـ، ٠ٞٮهل 

ؿي  اى  إًفَّ / 92اآليح يف  مي
ٍ
ٍؽؿً  يىأ ٕى ةفً  ثًة٣ٍ إًيذىةء كىاإلًٍظكى ٍؿّبى  ًذم كى ٞي يى٪ٍٓلى  ا٣ٍ  كى

 ٨ً ةء ٔى ٍعنى ٛى ؿً  ا٣ٍ ٪١ى ال٧ٍي ابٍلىيٍغً  كى ٨٦ قٮرة  09. كٝٮهل يف اآليح كى
ؿى  ٝي٢ٍ األٔؿاؼ/  مى

ى
يِب  أ ًٍ  رى ٍك ًٞ ة ٝي٢ٍ  دٕةىل/ كٝةؿ. ثًة٣ٍ ٧ى ـى  إًجَّ ؿَّ يِبى  ظى  رى

ٮىاًظلى  ٛى ة ا٣ٍ ؿى  ٦ى ٭ى ة ّى ة ٦ً٪ٍ٭ى ٦ى ٨ى  كى ُى ا. كيٞٮؿ/ (2)بى إًذى ٍ  كى ٤يٮا ٕى حن  ذى  ٚىةًظنى
 ٍ يٮا ٍؽ٩ىة ٝىةل ة كىصى ٤ىيٍ٭ى ٩ىة كىاي  آثىةء٩ىة ٔى ؿى مى

ى
ة أ ؿي  الى  اى  إًفَّ  ٝي٢ٍ  ثً٭ى مي

ٍ
ةء يىأ ٍعنى ٛى  ثًة٣ٍ

يٮفى  ٮل ٞي تى
ى
ى  أ ة اً  ىلعى ٮفى  الى  ٦ى ٤ى٧ي ٍٕ ًصؽي  الى  ٝي٢. كٝةؿ/ (3)تى

ى
ة يًف  أ ٍكيًحى  ٦ى

ي
 أ

 َّ ة إًيلى ٦ن ىؿَّ ى  حمي ٥و  ىلعى ًٔ ة ٫ي  َى ٧ي ٕى ٍُ ف إًالَّ  حى
ى
ٮفى  أ يٍذىحن  يىسي كٍ  ٦ى

ى
ة أ ٦ن ة دى ٮظن ٛي ٍك كٍ  ٦َّ

ى
٥ٍى  أ  حلى

إ٫َّ٩ًي  ًػزًنيؿو 
كٍ  رًٍصفه  ٚى

ى
ة أ ٞن ٢٬ًَّ  ًٍٚك

ي
ٍّيً  أ ٘ى ٥ًًٝ . كٝةؿ/ (4)ث٫ًً  اً  ٣ً

ى
أ بلةى  كى  الىَّ

بلةى  إًفَّ  ٨ً  تى٪ٍٓلى  الىَّ ةء ٔى ٍعنى ٛى ؿً  ا٣ٍ ٪١ى ال٧ٍي ّي٬ة ٨٦ اآليةت ا٣يٌت (5)كى ، ٗك
                                                                                                               

 . 240( ا٣ُجةَجةيئ ا٣ربكصؿدم، ظكني، ٩٭ةيح األوٮؿ، ص 1)
ؿاؼ/ 2)  .00( قٮرة اأٔل
ؿاؼ/ ( قٮرة 3)  .15اأٔل
 .212( قٮرة األ٩ٕةـ/ 4)
 .12( قٮرة ا٣ٕ٪١جٮت/ 5)



 دةرخيٌيح اجلٌه ادلييٌن ىلع ًٮء رؤيح زجةت املٛ٭ٮـ كدٌّ٘ي املىؽاؽ  ......... 011

 ٰ ٌٔل ٝؽ ٌٝك٧خ يف ٩ٛك٭ة دؽٌؿ ىلع أٌف األميةء ٝج٢ د٤ٌٕٜ األمؿ اإل٣
إىل/ ا٣ٕؽؿ كاإلظكةف، كا٣ٛعنةء كامل٪١ؿ كابليغ، كالؿصف 

 ٰ ّي٬ة. كاكف د٤ٌٕٜ األمؿ اإل٣ ٌٔل ثٕؽ وؽؽ ٬ٰؾق ا٣ٕ٪ةكي٨، كا٣ٛكٜ ٗك
صؽد٭ة. كبٕجةرةو أػؿل ٚإٌف األظاكـ دةثٕحه ك٣حف أ٩ٌ٭ة ْل ا٣يٌت أك

ل٧٤ىة٣ط كاملٛةقؽ الاديٌح يف ٩ٛف ٦ذ٤ٌٕٞ٭ة، كإذا اك٩خ املى٤عح 
، ٚإٌف احلس٥ ثتجٕ٭ة يسٮف مؤٌرذنة. أ٦ٌة إذا  ّي ذاديٌحو كاملٛكؽة مؤٌٝذحن ٗك
اكف الضء ذايٌت املٛكؽة، ٚإٌف احلس٥ حبؿ٦ذ٫ يسٮف داا٧يًّة كاآليةت 

ح ٨٦ املىة٣ط  الكةثٞح كالؿكايةت البلظٞح ّة٬ؿةه يف ٬ٰؾق املض٧ٔٮ
كاملٛةقؽ. كىلع ٬ٰؾا ال ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ إٌف الرشيٕح لكٌ٭ة دةرخييٌحه 

 . ؛ أل٩٭ة ترشيٕةته  كز٦ة٩يٌحه
ة  جييت ٨ٔ قؤاؿ/ ٢٬ أٌف احلبلؿ  يف ركايح ٨ٔ اإل٦ةـ الًؿ

 ًبلالن  ٰذلٟ ٝةؿ ٨٦ ٢ًٌ  ٝؽ»كاحلؿاـ الرشيٌع ٬ٮ ل٤ذٕجٌؽ ٍٚٞ ٚٞةؿ/ 
ا ا لاكف ٠ٰؾلٟ، اكف لٮ ٦جح٪نة؛ أل٫ٌ٩ ػسا٩نة كػس ثٕيؽن ـن  أف صةا

 يكذٕجؽ٥٬ ثرتؾ ظٌّت  أظ٢ٌ، ٦ة كحتؿي٥ ظٌؿـ ٦ة ثذع٤ي٢ يكذٕجؽ٥٬
 كاجلعٮد ككذج٫ كلؿق٫٤ هل كاإل٩سةر لكٌ٭ة، ا٣ربٌ  كأ٧ٔةؿ كالىيةـ الىبلة

 ٚي٭ةا٣يٌت  األمٮر ٨٦ ذٰلٟ أمج٫ ك٦ة املعةرـ، ذكات كحتؿي٥ ثةلـ٩ة كالسٝح
 ّٗيق، ال اتلٕجٌؽ كاتلعؿي٥ اتلع٤ي٢ يف ا٤ٕ٣ٌح إذ كٚ٪ةء اخل٤ٜ؛ اتلؽثّي ٚكةد
 - ا أظ٢ٌ  ٦ة ٌك  كصؽ٩ة إ٩ٌة ذٰلٟ. ٝةؿ ٨٦ ث٫ ٝٮؿ  ا أث٢ُ ٧٠ة ٚاكف
 الا٣يٌت  احلةصح إحل٫ كبٞةؤ٥٬، كهل٥ ا٣ٕجةد وبلح ٚٛي٫ - كدٕةىل دجةرؾ
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 ل٤ٕجةد إحل٫، ظةصح ال األميةء ٨٦ املعٌؿـ ككصؽ٩ة ٔ٪٭ة، يكذ٘٪ٮف
ا ككصؽ٩ةق  .(1)«كاهلبلؾ ا٣ٛ٪ةءإىل  دأينة ٦ٛكؽن

ٓه ٧ٚة يْ٭ؿ ٨٦ الؿكايح ٬ٮ أٌف ٩ٮع األظاكـ اإلهلٰ  يٌح دةث
ل٧٤ىة٣ط كاملٛةقؽ الاديٌح ك٩ٛف األمؿيٌح، ك٣حف ملىة٣ط اعرًحو 
، ك٬ٰؾق األظاكـ ثتجٓ املىة٣ط كاملٛةقؽ ْل داا٧يٌحه  كٝذيٌحو كحم٤ٌيٌحو

 ـ٦ةف كاملاكف.تن٢٧ ال

ح كيف ركايحو أػؿل ذ٠ؿت ثذٕةثّي كأق٪ةدو خمذ٤ٛحو يف ال١ذت الؿكاايٌ 
 ظٌضح يف  ا رقٮؿ ػُت/ ٝةؿ  صٕٛؿو  أيب ٨ٔ»املؼذ٤ٛح/ 

 اجل٪ٌح ٨٦ يٌٞؿبس٥ زءو  ٦ة ٨٦ كا اجلةس، أيٌ٭ة ية/ ٚٞةؿ الٮداع
٨٦  يٌٞؿبس٥ زءو  ٨٦ ك٦ة ث٫، أمؿدس٥ كٝؽ إاٌل  اجلةر ٨ٔ كيجةٔؽز٥

 .(2)«ٔ٪٫ ٩٭يذس٥ كٝؽ إاٌل  اجلٌ٪ح ٨٦ كيجةٔؽز٥ اجلةر

يعة والفطرة  الشر

ة  إٌف أقةس ادلي٨ ٬ٮ أمؿه ُٚؿمٌّ يجكض٥ ٦ٓ ا٣ُٛؿة اإلنكة٩يٌح انكضة٦ن
ة، ٚة٣ٞؿآف ال١ؿي٥ يرٌصح ىلع ُٚؿيٌح اتلٮظيؽ كابلعر ٨ٔ ا، ث٢  دة٦ًّ

، كالرشيٕح (1)، ٧٠ة أٌف الؿكايةت دؤٌكؽ ذٰلٟ(3)ىلع ُٚؿٌيح أو٢ ادلي٨
                                                                                                               

 . 62، ص 3( املض٤ٌص، حم٧ؽثةٝؿ، حبةر األ٩ٮار، ج 1)
 . 40، ص 1( اللكييٌن، حم٧ٌؽ ث٨ يٕٞٮب، الاكيف، ج 2)
 .03( قٮرة الؿكـ/ 3)
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د٧س٢ٌ ٝك٧نة ٨٦ اتلٕةحل٥ ادليجيٌح كاإلقبل٦يٌح. كخمةَت الرشيٕح ٬ٮ 
ة  ، ك٣حف أٌف اإلنكةف ٨٦ ظير إٌف هل ز٦ة٩نة ػةوًّ اإلنكةف ث٧ة ٬ٮ إنكةفه

 أك ماك٩نة ٦ٌٕي٪نة أك ٨٦ ٝجي٤ح ٠ؾا أك ٨٦ ٝٮـ ٠ؾا.

 اثلةثذح أكص٭٭ة أظؽ ي٧ٌس٢ اإلقبل٦ٌيح الرشيٕح يف ا٣ٕجةدات ْةـٚ٪
 ظيةة يف املؽينٌ  اتلٌُٮر كّؿكؼ ا٣ٕة٦ٌح احليةة ثُؿيٞح دذأزٌؿ ال٣يٌت ا

 تلذأزٌؿ كا٣ُجيٕح اإلنكةف ثني ٔبلٝحن  ٣حكخٕجةدات ٚة٣ .اإلنكةف
 كلٰ٭ؾا جنؽ كرٌب٫؛ اإلنكةف ثني ٔبلٝحه  كإ٧ٌ٩ة ْل اتلٌُٮر، ٬ٰؾا ثٕٮام٢

ا٣يٌت  اثلةثذح احلةصةت ٨٦ ٔؽدنا دٕحل اتلةريغ مكةر ىلع اإلنكة٩ٌيح أفٌ 
 ٔبلجه  االقبلـ يف ا٣ٕجةدات ك٩ْةـ .اإلنكةف ا٣ٞؽي٥ كاملٕةرص يٮاص٭٭ة

 َجيٕحو  ذات ٣حكخ كملنةك اجلٮع، ٬ٰؾا ٨٦ زةثذحو  حلةصةتو  زةثخه 
.  كاحلٌةرٌم  كاالصذ٧ةيعٌ  ا٣ٛؿدٌم  ث٪ةا٫ يف اإلنكةف دٮاص٫ ث٢ مؿظ٤ٌيحو

ـاؿ كال ثةقذ٧ؿارو،  يف ظيًّة ا٣ٕجةدات ٔ٪٫ دٕرٌب اٌلم  ا٣ٕبلج ٬ٰؾا ي
ة ظٌّت  أ٬ؽا٫ٚ َن  منةلك٫ ىلع اإلنكةف د٤ٌ٘ت يف أقةقيًّة احلٮـ، كرش
 .(2)احلٌةرٌيح ممةرقةد٫ يف كجنةظ٫

كىلع ٬ٰؾا األقةس، ٚإٌف ادلحل٢ الكةثٜ ينّي إىل زجةت ٦جةدئ 
 ٌيح. األظاكـ، أ٦ٌة ٬ٰؾا ادلحل٢ ٚحنّي إىل زجةت ٦ٞةوؽ األظاكـ اإلهلٰ 

                                                                                                               

 .21، ص 1( اللكييٌن، حم٧ٌؽ ث٨ يٕٞٮب، الاكيف، ج 1)
 . 464 – 462، ص 2ل الٮاًعح، ج ؽثةٝؿ، ا٣ٛذةك( الىؽر، حم٧ٌ 2)
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ٌٝذح، كبةتلةيل  كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أ٫ٌ٩ ال إ٩سةر يف املجةدئ كاملٞةوؽ املؤ
ٌٝذح،  إاٌل أٌف أذجةر الرشيٕح كالرضكرٌيةت ادليجٌيح يف األظاكـ املؤ

ة.  ٚةظنن
ن
 دةرخيٌيحن يٌٕؽ ػُأ

 األمؿ امتج٫ كٝؽ»٬ٰؾا كيٞٮؿ ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيٌئ يف )املزياف(/ 
 ا٣برش ظةؿ لىبلح اكف ل٧ٌة ٕة٦ٌحا٣ ا٣ٞٮا٩ني ص٢ٕ إف/ يٞٮؿ ٨٦ ىلع

 ٩ٛك٭ة يف االصذ٧ةٌٔيةت ثتجٌؽؿ دتجٌؽؿ أف كصت مأ٫٩، كإوبلح
ٌٟ  كال ال٧١ةؿ، ٦ؽارج كوٕٮد٬ة كاردٞةا٭ة  كبني ثح٪٪ة ا٣جكجح أفٌ  م

 ا٣جكجح ٨٦ ثسسّيو  أ٥ْٔ اإلقبلـ ٝٮا٩ني كترشيٓ ا٣ٞؿآف، ٩ـكؿ ٔرص
رص ا٣ٕرص ٰذلٟ ثني  دٛةكت ٚاكف ، كمٮد ٔحس ثٕسح ٔك

رص ا٣ٕرص ٬ٰؾا ثني ا٣جكجح  اإلقبلـ، رشاآ ٣جكغ مٮصجنة اجلبٌ  ٔك
ٓ  .احلةرض ا٣ٕرص ٦ٞذٌيةت ىلع اال٩ُجةؽ ٝةث٤ح أػؿ ٝٮا٩ني كًك

 املةٌدٌم  ال٧١ةؿ دلٌؿد ترشي٫ٕ يف يٕذرب ل٥ ادلي٨ أفٌ / ٔ٪٫ كاجلٮاب
 أقةق٫ كبىن اإلنكةيٌن، الٮصٮد ظٞيٞح أذرب ث٢ لئلنكةف، ا٣ُجيعٌ 

ة، كاجلكِلٌ  الؿكيحٌ  ال٧١ةؿ ىلع ٕن  كاملٕ٪ٮٌيح املةٌديٌح الكٕةدة كاثذىغ ٦
ة، ٕن  املذاكم٢ االصذ٧ةيعٌ  ا٣ٛؿد ظةؿ ٚي٫ يٕذرب أف ٰذلٟ كالزـ دمي

 كالكيةقح، ثةلى٪ٕح املذاكم٢ االصذ٧ةيعٌ  ا٣ٛؿد دكف ادليينٌ  ثةتلاكم٢
٭٥ ٚإ٩ٌ٭٥ ابلةظسني، ٬ٰؤالء ىلع األمؿ اػذ٤ٍ كٝؽ  األحبةث يف لٮلٔٮ

 ٤ٔي٭ة، املجينٌ  اكالصذ٧ةع ٦ذاكم٤حه  ٦ذعٌٮ٣حه  كاملةٌدة املةٌديٌح، االصذ٧ةٌٔيح
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اٌلم  االصذ٧ةع ٩ّْي ادلي٨ أذربقاٌلم  االصذ٧ةع أفٌ  ظكجٮا
 كا٣جكغ ثةتلٌّ٘ي  ٤ٔي٫ ٚع٧١ٮا صك٧ة٩يًّة، ٦ةٌديًّة اصذ٧ةاعن  أذربكق
 يبين ال ادلي٨ أفٌ  ٔؿٚخ كٝؽ املةٌدٌم، االصذ٧ةع حتٌٮؿ ظكت
ة، كالؿكح اجلك٥ ث٢ ٍٚٞ، اجلك٥ أقةس ىلع ترشي٫ٕ ٕن  كىلع دمي

ؿض أف جيت ٬ٰؾا ٓه  ديينٌّ  اصذ٧ةعه  أك ديينٌّ  ٚؿده  يٛي  ادليجيٌح ل٤رتبيح صة٦
 ٔ٪ؽق يٮصؽ ٢٬ حل٪ْؿز٥ٌ  احلٮـ، د٩ية ث٭ة ق٧عخا٣يٌت  املةٌديٌح كاحليةة
 ؟(1)اتلٞٮيحإىل  املعذةج كالٮ٨٬ اتلذ٧ي٥،إىل  املٛذٞؿ اجلٞه ٨٦ زءه 

٣حكخ دلٌؿد  -ىلع األ٢ٌٝ  -كيجؽك أٌف ثٕي ٬ٰؾق املٕةرؼ اثلةثذح 
٦ٛة٬ي٥ ّٗي ٩ةّؿةو إىل املىةديٜ، ث٢ إ٩ٌ٭ة ٦ٛة٬ي٥ هلة مىةديٞ٭ة 
ة  املعٌؽدة كاملٕيٌ٪ح. إذ إٌف مىةديٜ ال١سّي ٨٦ األظاكـ كػىٮون
ا٣ٕجةدات ٝؽ ذ٠ؿت يف الؿكايةت اتلٛىي٤يٌح، ث٢ كاكف ٬٪ةؾ دأكيؽه 

ّي٬ة، كدسؿاره  ة، اكلىبلة كالىٮـ كاحلٌش ٗك ٭ة ػةرصن بليةف ٠يٌٛيح كٝٔٮ
كىلع َٮؿ ا٣ٛرتة ا٣يٌت كصؽ ٚي٭ة األا٧ٌح ٝج٢ ا٣٘يجح، كْل ٚرتةه َٮي٤حه ٝؽ 
٥ ٰذلٟ جنؽ أٌف املىةديٜ ْل  دٌُٮرت ٚي٭ة احليةة ٠سّينا، ك٣ٰس٨ ٗر

 كل٥ يُؿأ ٤ٔي٭ة أٌم دٌّ٘يو يؾ٠ؿ. املىةديٜ يف ز٨٦ اجلٌب 
٠ؿ ٤ٚٮ اكف  ٬٪ةؾ دٌّ٘يه حمذ٢٧ه يف املىةديٜ كلٮ يف املكذٞج٢، لي

ٕخ هل ٝٮأؽ ٨٦ ٝج٢ املٕىٮ٦ني  ًً ، كإاٌل ٚإٌف إ٧٬ةهل جلة، كلٮي
                                                                                                               

 .43، ص 1ؽظكني، دٛكّي املزياف، ج ، حم٧ٌ ( ا٣ُجةَجةيئٌ 1)
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ة ل٤رشيٕح ا٣يٌت ٥٬ أ٦٪ةء هلة، كاحلةؿ أ٩ٌ٪ة ال جنؽ ٦س٢  ٕن يٌٕؽ دٌيي
 ٰذلٟ، كلٮ ملىؽاؽو كاظؽو ٍٚٞ. 

ة/ ثٞٮهل ا٣ٞؿآف يأمؿ ٕٚ٪ؽ٦ة ٦ى ٥ي  كى ٮؿي الؿَّ  آدىةزي كقي  قي ؾي ة ٚىؼي ٦ى ٥ٍ  كى ةزي  جى٭ى
٪٫ٍي  ٮا خى  كالىٮـ، كالؿقٮؿ  كالىبلة ثةلـاكة أمؿ ٚة٣ٞؿآف ،ٚىةٍجذى٭ي
 األكامؿ كاجلٮاْل، د٤ٟ مىةديٜ ثنٌي  أم ثٰؾلٟ، يٞٮـ ٠يٙ ثنٌي 

٤ي٫ قي١ٮف ٦ٕىن د٘يّي د٤ٟ املىةديٜ ؽـ األػؾ  ْل ٔك ٦ٕىيذ٫ ٔك
   .ث٧ة صةء ث٫ ك٦ة ٩ٓل ٔ٪٫

ّ  عالمّية ي   رسالة النب 

ٔبلكةن ىلع اآليةت ا٣ٞؿآ٩يٌح ال١سّية ا٣يٌت درصح ثٕةمليٌح رقة٣ح 
، ٚإٌف ٬٪ةؾ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ النٮا٬ؽ كاملك٧ٌ٤ةت اتلةرخيٌيح (1)اجلٌب 

يجٕر ث٭ة إىل ادلكؿ  ا٣يٌت دؤٌكؽ ٰذلٟ، اكلؿقةا٢ ا٣يٌت اكف اجلٌب 
كاإل٦رباَٮرٌيةت املؼذ٤ٛح، كا٣يٌت اك٩خ هلة زٞةٚةته كبحبةته ٦٘ةيؿةه، 

 يؽٔٮ٥٬ إىل اإلقبلـ، كإىل أ٫ٌ٩ ٦جٕٮثه ل٤ٕةملني. ٚاكف اجلٌب 

أًٙ إىل ذٰلٟ، اخلُةثةت ا٣ٕة٦ٌح كامل٤ُٞح ا٣ٌيت يذ٧ٌٌ٪٭ة 
 ٬ٰؾا ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥، كا٣ٕؽيؽ ٨٦ الؿكايةت يف ٬ٰؾا املضةؿ. كىلع

                                                                                                               

ى٧ًنيى ( ٠ٞٮهل دٕةىل/ 1) ةل ٕى ٪ىةؾى إًالَّ رىمٍحىحن ل٤ًٍ
ٍ٤ رٍقى

ى
ة أ ٦ى ا [، 234]قٮرة األ٩بيةء/  كى ٰؾى َّ ٬ى كيًحى إًيلى

ي
كىأ

ٖى  ٨ ثى٤ى ٦ى ٥ ًث٫ً كى كي ٩ًؾرى
ي
ٍؿآفي أًل ٞي ٰل كىًدي٨ً [، 24]قٮرة األ٩ٕةـ/  ا٣ٍ ؽى ي ًثةلٍ٭ي ٮهلى ٢ى رىقي رٍقى

ى
م أ ً ٮى الَّ ٬ي

 ً٫ِ ى ادِلي٨ً لكي ً٭ؿىقي ىلعى ٍْ ِٜ حًلي  [.00]قٮرة اتلٮبح/  احٍلى
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 حبرى  األوٮحلٌٮف هلة يذٌٕؿضا٣ٌيت  ابلعٮث األقةس، جنؽ أٌف ٨٦
 ي٥٤ٕ ٧٠ة اتلٛةوي٢، ٠سّي الي٢ َٮي٢ حبره  ك٬ٮ كاملٞيٌؽ، امل٤ُٜ

٤ٕٮف ٌُ  ا٣ٛٞ٭ةء دؽٝيٜ ػربكا ٨٦ اٌلي٨ ا٥٤ٕ٣، ٬ٰؾا ىلع امل
 إرقةؿ ٬ٮ ثةإلَبلؽ كاملٞىٮد. املجةظر ٬ٰؾق ٦س٢ يف كاألوٮحلٌني

، أك ظة٣حو  أك ثٛؿدو  دٞييؽق دكف الالكـ  إفٌ  ا٣ٛٞ٭ةء ٚيٞٮؿ وٛحو
ا يؿيؽ اكف إف احل١ي٥ املذلك٥ٌ ة ٚؿدن  ذٰلٟ ثيةف ٤ٔي٫ لاكف ػةوًّ
 امللكٌٙ ٨٦ امل٤ُٮب اكف لٮ ٦سبلن  ٤ٔي٫، يؽٌؿ اٌلم  ا٣ٞيؽ ثؾ٠ؿ
 ٨٦ ّٗي٬ة يف أك الىبلة يف ا٣ٞؿآف ٨٦ ػةٌوحو  قٮرةو  ٝؿاءة

 ثٞؿاءة يأمؿا أف اجلبٌ  ٨٦ كال احل١ي٥ ا ٨٦ وطٌ  ملة احلةالت،
 ا٣ٞةٔؽة ٬ٰؾق ٨ٔ كيٕرٌبكف. املؿادة الكٮرة د٤ٟ ذ٠ؿ دكف ا٣ٞؿآف
. «يؿيؽ ال ٧ٌٔة كيك١خ يؿيؽ، ٦ة يٞٮؿ احل١ي٥ املذلك٥ٌ»/ ثٞٮهل٥
 ٦ذ٤ٌٕٞةت أك امللكٌٛني أٚؿاد ىلع ي٪ُجٜ ٧٠ة اإلَبلؽ ك٦جؽأ

، يف اتللكيٙ / ٚيٞةؿ البلظٞح، ا٣ٕىٮر ىلع ي٪ُجٜ ٠ٰؾلٟ ٔرصو
ة  ا رقٮؿ أ٤ٔ٪٫اٌلم  احلس٥ اكف لٮ  دكف ثـ٦ةفو  ػةوًّ

 يف ذٰلٟ يبنٌي  أف ٤ٔي٫ لاكف أػؿل؛ دكف دةرخييٌحو  كببيبحو  آػؿ،
ا؛ ٣حف ك٬ٮ احلس٥ ػ٤ٮد اجلةس يٮ٥٬ كال الك٫٦،  كيٌةؼ ػةدلن

  اتلٛةتإىل  تنّي اجلجٮيٌح اجلىٮص ٨٦ ٔؽدو  كصٮدإىل  ٬ٰؾا
ة كاملك٧٤ني ث٢ - اجلٌب  ٌن البلظٞح ٧٠ة  ا٣ٕىٮرإىل  - أي
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يكذٛةد كال قيأيت،  ٔرصق ثأ٢٬ يٕذين اكف أ٫ٌ٩ اجلىٮص ٨٦ ي
 يٞةؿ اإلَبلؽ ٨ٔ ٝي٢ ك٦ة كأ٤٬٭ة، ا٣ٕىٮر ٨٦ ثٕؽق ٦ة كي٢ٛ٘

 .حبؿؼو  ظؿٚنة ا٧ٕ٣ٮـ ٨ٔ
 الٮارد"، كْل خيٌىه ال ٧٠ة يكذٛيؽ ا٣ٛٞ٭ةء ٨٦ ٝةٔؽة/ "املٮرد

رة ا٣ٞٮأؽ ٨٦  ثٕي دٞييؽ ٝةٔؽة صة٩تإىل  اإلقبلَلٌ  ا٫ٞٛ٣ يف املٞؿَّ
 ٬ٰؾقإىل  ا٣ٛٞ٭ةء ٨٦ ٠سّيه  كيكت٪ؽ ٚي٭ة، وؽرتا٣يٌت  ثةلٮإٝح الكنن

 ّٗي يف ٦٪٭ة كاالقذٛةدة ا٣ٌٞيٌح دٮقٕح يؿيؽكف مٌؿةو  ٌك  يف ا٣ٞةٔؽة
 . (1)ٚي٫ ٝي٤خاٌلم  املٮرد

ي لسان المعصومي   
 
يعة ف   الشر

 : ة أو المطلقةالروايات العام  

 احلبلؿ ٨ٔ  ٔجؽ ا أثة قأ٣خ»وعيعح زرارة/ ٦٪٭ة 
ا ظبلؿه  حم٧ٌؽو  ظبلؿ/ ٚٞةؿ كاحلؿاـ ـه  كظؿا٫٦ ا٣ٞية٦ح، يٮـإىل  أثؽن  ظؿا

ا   ٝةؿ/ كٝةؿ ّٗيق. جييئ كال ّٗيق يسٮف ال ا٣ٞية٦ح، يٮـإىل  أثؽن
 .(2)«قٌ٪حن  ث٭ة دؿؾ إاٌل  ثؽٔحن  اثذؽع أظؽه  ٦ة/  ٌٔلٌّ 

                                                                                                               

؛ ج 122، ص 2ؽظك٨، صٮا٬ؿ الالكـ يف رشح رشاآ اإلقبلـ، ج ، حم٧ٌ ( ا٩ْؿ/ اجلضيفٌ 1)
، ص 2؛ احل١ي٥، حمك٨، مكذ٧كٟ ا٣ٕؿكة الٮزًف، ج 61، ص 24؛ ج 123، ص 22

. إىل ّٗي ٰذلٟ ٨٦ املٮارد، كْل ٠سّيةه. حم٧ؽ ظك٨ زراٍٝ، دل٤ٌح ابلىةاؿ، ا٣ٕؽد 263
14 ،1322 . 

 . 25، ص 2( اللكييٌن، حم٧ٌؽ ث٨ يٕٞٮب، الاكيف، ج 2)
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٨  أيٌ٭ة/  ا رقٮؿ صٌؽم ٝةؿ»/ ٝةؿ  ابلةٝؿ صٕٛؿو  أيب ٔك
ـه  كظؿاَل ا٣ٞية٦ح، يٮـإىل  ظبلؿه  ظبليل اجلةس،  يٮـإىل  ظؿا

 كقجيٌت، قّييت يف كبحٌ٪ذ٭٧ة ال١ذةب، يف  ا ثحٌ٪٭٧ة ا٣ٞية٦ح، كٝؽ
 أمؿ هل و٤ط دؿك٭ة ٨٦ كبؽعه ثٕؽم، النيُةف ٨٦ مج٭ةته  كبح٪٭٧ة
٫ مؿٌكد٫ هل كو٤عخ دي٪٫، ًؿ  ٚي٭ة كادٌجٕ٭ة ككٝٓ ث٭ة د٤بٌف ك٨٦. ٔك
 احلُل ٝؿب ٦ةمحذ٫ رىع ك٨٦ احلُل، ٝؿب ٗ٪٫٧ رىع ٨٧٠ اكف

ذ٫ ٟو  لٌّك  كإفٌ  أال احلُل، يف أف يؿاع٬ةإىل  ٩ٛك٫ ٩ةٔز  أال ظُل، م٤
ٌٝٮا حمةر٫٦،  ا ظُل كإفٌ   .(1)«كحمةر٫٦ ظُل ا ٚذٮ

 ا٫ٞٛ٣ ٦٪٭ة ي٪٤ُٜا٣يٌت  األٌكحلٌح ابلؽ٬يٌةت ٨٦ أفٌ  جنؽ األقةس ٬ٰؾا كىلع
ة ٧ٮ٦ن . اجلجٌٮة كػذ٥ الرشيٕح ػ٤ٮد مكأ٣ح كإىل احلٮـ، دةرخي٫ ٔرب اإلقبلٌَلٔ 
حو  ىلع إذ تكت٪ؽ املكأ٣ح  دلةؿو  ٨٦ ٣حف كا٤ٕٞ٣يٌح، الالك٦يٌح األد٣ٌح ٨٦ دل٧ٔٮ

ٞةٔؽة ٔ٪٭ة كدٕرِب  ل٠ؿ٬ة، ا ظبلؿه  حم٧ٌؽو  ظبلؿه / »املن٭ٮرة ا٣  يٮـإىل  أثؽن
ـه  كظؿا٫٦ ا٣ٞية٦ح، ا ظؿا  ٩ٛك٫، املٕىن يؤٌدم كم٧ٌة...«. ا٣ٞية٦ح يٮـإىل  أثؽن
. (2)«اجل٧ةٔح ىلع ظ١ِل الٮاظؽ ىلع ظ١ِل/ »املن٭ٮرة اجلجٮيٌح الؿكايح
 ثذةرخييٌح ك٦ة ا٣ٞٮؿ ا٣جكغ، إٗبلؽ ثةب الرشيٕح ػ٤ٮد مكأ٣ح ىلع كيرتدٌت
ٌِل  نكغه  إاٌل اجلٌه  ٕةرصو  ثةق٥و  قي ؽ مم٪ٮعه  ا٣ٞؿآف نكغ أفٌ  كك٧ة. ٦  رقٮؿ ٕث

                                                                                                               

 . 153، ص 1( املض٤ٌص، حم٧ٌؽثةٝؿ، حبةر األ٩ٮار، ج 1)
 .123، ص 2( اإلظكةيٌئ، اث٨ أيب دم٭ٮر، ٔٮايل الآليل، ج 2)
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٫٧ٌ٤ مؽيؽ  ألٌف الكًّ ٦٪٭٧ة الك٪ٌح؛ نكغ ٠ٰؾٟل ، ا كيحه يٮىحٔ 
ة /ا٣ٞٮل ٜي  كى٦ى ًُ ٮى  إًفٍ   الٍ٭ىٮىل ٔى٨ً  يى٪   .ييٮىحى  كىيٍحه  إاًلَّ  ٬ي

ةٍ   الروايات الواردة في موضوعاٍت وأحكاٍم خاص 

 كظٌؿـ ظبلالن  أظ٢ٌ  ا أفٌ  أػربؾ/ »٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ 
ة ةٔذ٭٥ ككاليذ٭٥ الؿق٢ ٧ٕٚؿٚح ا٣ٞية٦ح،يٮـ إىل  ظؿا٦ن  ٬ٮ َك

 .(1)«ظٌؿمٮا ٦ة كاملعٌؿـ أظ٤ٌٮا ٦ة ٚةملع٢ٌ٤ احلبلؿ،
٨ اجلٌب   الك٧ةكات ػ٤ٜ يٮـ م١ٌح ظٌؿـ ٝؽ ا إفٌ  أال/ »ٔك

ـه  ٚٔل كاألرض، كال  ويؽ٬ة، ال ي٪ٛؿ ا٣ٞية٦ح، يٮـإىل  ا حبؿاـ ظؿا
 .(2)«٣ُٞذ٭ة كال حت٢ٌ  ػبل٬ة، كال خيذًل مضؿ٬ة، يٌٕؽ

٨ اجلٌب  إىل  كاصجحن  ٚؿيٌحن  اجل٧ٕح ٤ٔيس٥ ٠ذت ا إفٌ / »ٔك
 . (3)«ا٣ٞية٦ح يٮـ

، ٧٤ٚةذا يذٮٌصت يف ثٌٕ٭ة أف تكذ٧ٌؿ  ٤ٚٮ اك٩خ األظاكـ دةرخيٌيحن
 إىل يٮـ ا٣ٞية٦ح؟!

 ػبلؿ ثنٌي  ٝؽ  ا رقٮؿ ثأفٌ  ٩ؤ٨٦ ٔبلكةن ىلع ٰذلٟ لٮ ٠٪ٌة
حن  ظيةد٫  ثآػؿ، أك بنّكو  ٦٪ةقجحه  ٦٪٭ة لّكٍّ  كاكف األظاكـ، ٨٦ دل٧ٔٮ

                                                                                                               

 . 156، ص 11( املىؽر الكةثٜ، ج 1)
 . 025، ص 1( اللكييٌن، حم٧ٌؽ ث٨ يٕٞٮب، الاكيف، ج 2)
 . 032، ص 4( احلٌؿ ا٣ٕةمٌٌل، حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨، كقةا٢ النيٕح، ج 3)
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ـو  ٌك  ٚإفٌ   ٩ٛك٫ يؿل اصذ٧ةٔيٌحو  ثحبحو  يف يٕحل إنكةفو  ٨ٔ يىؽر الك
ا ٔ٪٭ة مكؤكالن  ا ك٦ؽثِؿن  ٔ٪٫ يىؽر ٦ة يسٮف أف ثؽٌ  ال لنؤك٩٭ة، ك٦ؽيؿن

ة ك٩ٮاقو  كأكامؿ مٮاٝٙ ٨٦ ُن  إلوبلح إ٦ٌة ابلحبح، ثذ٤ٟ كدٮصي٭ةتو مؿدج
ٓو  تلأقحف كإ٦ٌة أمٮر٬ة، ٨٦ ٚةقؽو   أرد٩ة ٚإذا. ك١٬ٰؾا مٮصٮدو  ّٗي كاٝ
 ل٥ ٚي٭ة، وؽرتا٣يٌت  كا٣ْؿكؼ ثةبلحبح ا٣ٌٞةية ٨٦ ٌٝيٌحو  ٌك  ربٍ
 أٌكالن  كا٣ٞؿآف ا٣ٞؿآف، إاٌل  يجًف كال الك٪ٌح، ٨٦ لبلقذٛةدة دلةؿو  ٨٦ يٕؽ
ٰ كال األظاكـ، ٌك  دٛىي٢ ٚي٫ ٣حف ُِ  أ٫ٌ٩ ا٥٤ٕ٣ ٦ٓ الٮٝةآ، دميٓ ي٘
 امل٤ٕٮـ ك٨٦ . ثةجلبٌ  كاتلأٌر  ثةلك٪ٌح ا٢٧ٕ٣إىل  يؽٔٮ ٩ٛك٫، ٬ٮ
 يكذؽلٌٮف ٚإ٧ٌ٩ة الك٪ٌح، ظٌضيٌح ىلع يكذؽلٌٮف ٔ٪ؽ٦ة ا٣ٛٞ٭ةء أفٌ 

 . (1)ادلكر ل٤ـكـ ٩ٛك٭ة؛ ظٌضيٌح إلزجةت الك٪ٌح دسيف كال ثة٣ٞؿآف،
 ثْؿؼو  كٌٝيؽت وؽرت ٦ة الؿكايةت ٨٦ ٬٪ةؾ أفٌ  جلة كبٰ٭ؾا يٌذٌط

، إىل  ل٤برشٌيح لكٌٌيحن  ٝةٔؽةن  تل١ٮف وؽرت اآلػؿ ثٌٕ٭ة كأفٌ  دةريخٍّ
 كإٝحو  ٌك  ٦ٓ اتلٕةم٢ ٨٦ ثؽٌ  ال ٤ٔي٫ كب٪ةءن . ٰذلٟ ّٗي ا ينةء أف
ةو، ىلع  دلةؼو  دةرخيٌيحه  ثأ٩ٌ٭ة لكٌ٭ة الكٌ٪ح ىلع احلس٥ أفٌ  كك٧ة ًظؽى

ٌٜ  كدلة٩ته  ل٤ىٮاب، ـه  كدُٕي٢ه  ل٤ع  الكٌ٪ح د٧ٌس٢ا٣يٌت  ل٤رشيٕح ٦ؾمٮ
 اتل٧يزي دكف الكٌ٪ح، يف كرد ٦ة ثس٢ٌ  األػؾ ٠ٰؾلٟ أراك٩٭ة، أ٥٬ٌ  أظؽ
 د٧ٕي٫٧، يؿيؽ ك٦ة ثْؿؼو  ختىيى٫  الكٌ٪ح وةظت يؿيؽ ٦ة ثني
 .٥٤ٔو  ثّ٘ي كاجلبٌ  ا ىلع ٝٮؿه  ٬ٮ

                                                                                                               

 .1322، 14( حم٧ؽ ظك٨ زراٍٝ، دل٤ٌح ابلىةاؿ، ا٣ٕؽد 1)



 000  ......................................................................... اتلةرخيٌيح يف ٦زياف اجلٞؽ

 

، إذ إٌف (1)إٌف ٩ٮع األظاكـ الرشٌٔيح ٬ٮ ٨٦ ق٪غ ا٣ٌٞةية احلٞيٌٞيح
ل٤ٕ٪ةكي٨ اللكٌٌيح، كا٣ٕ٪ةكي٨ اللكٌٌيح ٣حكخ ز٦ة٩ٌيحن أك  احلس٥ دلٕٮؿه 

. كبٕجةرةو أػؿل، ث٧ة أفٌ   -كلٮ ثٌٕ٭ة  - الرشٌٔيح األظاكـ دةرخيٌيحن
 ز٦ةفو  لٌّك  مةم٤حن  دسٮف ٰذلٟ ٕٚ٪ؽ احلٞيٌٞيح، ا٣ٌٞةية حنٮ ىلع دلٕٮ٣حه 

. ٚةلسٝح كالؿبة كأك٢ امليذح كا٣٘يجح كاجل٧ي٧ح ك... ْل ٔ٪ةكي٨  كماكفو
. كالى٤ٮات احلٮ٦يٌ  ح، كوٮـ رمٌةف كالـاكة كاحلٌش ك... ْل لكٌٌيحه حمٌؿ٦حه

. كابل٤ٮغ كا٢ٕٞ٣ كا٣ٞؽرة كاتللكيٙ كالؿص٢  ٔ٪ةكي٨ لكٌٌيحه كاصجحه
كاملؿأة كاحلةاي كاحلةٌج كاملٕذ٧ؿ كاملكةٚؿ كاحلةرض ك... ْل ٨٦ 
ٮاعن لؤلظاكـ املؼذ٤ٛح، كال ٔبلٝح  ا٣ٕ٪ةكي٨ اللكٌٌيح ا٣يٌت دٞٓ مًٮ

 ل٤ـ٦ةف كاملاكف ث٭ة. 
                                                                                                               

( إٌف احلس٥ دةرةن جي٢ٕ ىلع ٩٭ش ا٣ٌٌٞيح احلٞيٞح، كأػؿل جي٢ٕ ىلع ٩٭ش ا٣ٌٞيٌح اخلةرصيٌح. 1)
كا٣ٌٌٞيح اخلةرصيٌح ْل ا٣ٌٌٞيح ا٣يٌت جي٢ٕ ٚي٭ة احلةز٥ ظ٫٧١ ىلع أٚؿادو مٮصٮدةو ٕٚبلن يف 

أك يف أٌم ز٦ةفو آػؿ، ٤ٚٮ أديط حلةز٥و أف يٕؿؼ ثةلٌجٍ ٨٦  اخلةرج يف ز٦ةف إوؽار احلس٥،
ة كأمؿ  ٕن كصؽ ك٨٦ ٬ٮ مٮصٮده، ك٨٦ قٮؼ يٮصؽ يف املكذٞج٢ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء، ٚأمةر إحل٭٥ دمي

  .ثإ٠ؿا٦٭٥، ٰٚ٭ؾق ٌٌٝيحه ػةرصيٌحه 
ْل ا٣ٌٞيٌح ا٣يٌت ي٤ذٛخ ٚي٭ة احلةز٥ إىل  -حبكت اوُبلح األوٮحلٌني  -كا٣ٌٌٞيح احلٞيٞيٌح 

ٮع املٌٞؽر د ، رشَ٭ة ٬ٮ املًٮ ٞؽيؿق كذ٬٪٫ ثؽالن ىلع الٮاٝٓ اخلةريٌج، ٚحنٌّك ٌٝيٌحن رشَيٌحن
ة ٚأكؿ٫٦، كإذا ٝةؿ أكؿـ ا٣ٕةل٥،  الٮصٮد، كصـاؤ٬ة ٬ٮ احلس٥، ٚيٞٮؿ/ إذا اكف اإلنكةف اعل٧ن

 . ، كإف اك٩خ ويةٗحن مح٤يٌحن ة رشَيٌحه ا ٬ؾا املٕىن، ٚة٣ٌٌٞيح ركظن ل٧٤ـيؽ راصٓ/ ]ٝةوؽن
 [02 – 16، ص 1ؽثةٝؿ، دركسه يف ٥٤ٔ األوٮؿ، ج لىؽر، حم٧ٌ ا
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كيف ثٕي املٮارد، دىؽر األظاكـ ٠ٰؾلٟ ث٪عٮ ا٣ٌٞةية اخلةرصيٌح، 
ٮع ٚي٭ة دػ٢ه يف احلس٥، إذ  ١ٰ٣٪ٌ٭ة ٨٦ ٩ٮع ا٣ٌٞةية ا٣يٌت يسٮف ل٧٤ًٮ
ي٧س٨ ٚي٭ة تسيح ا٣ٕ٪ٮاف إىل ٌك املىةديٜ، إذ يٕرٌب ٔ٪٭ة ثت٪ٞيط 

ٮع، كد٧ٕي٥ املبلؾ  كا٤ٕ٣ٌح املكت٪جُح ك... امل٪ةط، ك٦٪ةقجح احلس٥ كاملًٮ
 كبٰ٭ؾا يسم احلس٥ إىل ٌك املىةديٜ يف األز٦٪ح كاألم١٪ح املؼذ٤ٛح.  

ٮاعت  كلٰ٭ؾا جنؽ أٌف ا٣ٛٞ٭ةء يف ٦ٞةـ اقت٪جةط أظاكـ املًٮ
املكذعؽزح يذ٧ٌك١ٮف ثإَبلٝةت األد٣ٌح امل٤ُٞح دلػٮؿ د٤ٟ 

ٮاعت احلؽيسح، يٞٮؿ الكٌيؽ اإل٦ةـ  "اتلأ٦ني" مكأ٣ح اخل٧ييٌن يف املًٮ
 ثىٌعح ا٣ٞٮؿ ىلع كركد٬ة حيذ٢٧ا٣يٌت  لئلماكالت اقذٕؿا٫ً ٨٧ً
ٍكٚيٮا ٝجي٢ ٨٦ ا٧ٕ٣ٮ٦ةت ثأفٌ  مؼهه  أمّك إذا»/ اتلأ٦ني

ى
ٮدً  أ ٞي ٕي  (1)ثًة٣ٍ

 ز٨٦ يف اجلةس ثني املذٕةرٚح املٕ٭ٮدة كالرشكط ا٣ٕٞٮد دت٪ةكؿ إ٧ٌ٩ة
 ٦ذٕةرٚنة يس٨ ل٥ ا٣ٕ٭ؽ ٬ٰؾا ٦س٢ أفٌ  ٤ٔي٫ املتكةل٥ ك٨٦ وؽكر٬ة،

 آػؿ دحل٢ه  ا٧ٕ٣ٮ٦ةت ّٗي جلة ك٣حف ٩ُةٝ٭ة، يف يؽػ٢ ظٌّت  ثح٪٭٥
 ابلة٢َ يف داػبلن  ا٣ٕ٭ؽ ٬ٰؾا ٦س٢ ٚي١ٮف دىعيع٫، يف إحل٫ ٩ؿك٨
الى / دٕةىل ٝٮهل يف ٔ٪٫ امل٪ٔلٌ  ٤يٮا كى كي

ٍ
٥ دىأ ٍمٮىا٣ىسي

ى
٥ أ ٢ً  ثىحٍ٪ىسي ًَ . (2)ثًةبٍلىة

 ا٣ٕ٭ٮد ىلع ا٧ٕ٣ٮ٦ةت ٝرص دٔٮل ٚإفٌ  اتلٌٕكٙ، ٨٦ خيىف ال ٦ة كٚي٫
ٜه  ٦٪٭ة املٛ٭ٮـ، ػبلؼ كا٣ترشيٓ الٮيح ز٨٦ يف املذؽاك٣ح  كدٌيي

                                                                                                               

 . 2( قٮرة املةاؽة/ 1)
 .255( قٮرة ابلٞؿة/ 2)
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 كاتلعٌضؿ اجل٧ٮد ٬ٰؾا ٦س٢ ٨ٔ دأىب ا٣ٕة٦ٌح ا٣ٌٞةية د٤ٟ إفٌ  إذ دلااؿد٭ة،
 ٨٦ أظؽو  ثجةؿ خيذ٤ش أ٫ٌ٩ أ٨ٌّ  كال الك٭٤ح، الك٧عح ل٤رشيٕح املؼة٣ٙ
/ دٕةىل ٝٮهل أفٌ  - الٮقةكس ٨ٔ ال٨٬ ا٣ٕةرم ثةل٤كةف ا٣ٕةرؼ - ا٣ٕؿؼ
ٍكٚيٮا
ى
ٮدً  أ ٞي ٕي  ٦٪عرصه  ا٣ٞية٦ح يٮـإىل  املكذ٧ؿٌ  اتلٞ٪ني ٦ٞةـ يف الٮارد ثًة٣ٍ
ـه  اجل٧ٮد ٬ٰؾا ٦س٢ ٚإفٌ  الـ٦ةف؛ ذٰلٟ يف ث٭ة امل٧ٕٮؿ ا٣ٕ٭ٮد يف  مكذ٤ـ

. ذٰلٟ ٨٦ ثة ٩ٕٮذ ادلي٨ ربٞح ٨ٔ ث٢ ا٫ٞٛ٣، دااؿة ٨ٔ ل٤ؼؿكج
 ىلع اإلقبل٦يٌح املؾا٬ت ثٕي دمٮد ٨٦ ثأ٢ٌٝ  ٣حف اجل٧ٮد ٬ٰؾا إفٌ  ٧ٕ٣ؿؾ
 .(1)«الـ٦٭ؿيؿ ٨٦ أثؿد ٬ٮاٌلم  ا٣ْٮا٬ؿ، ٨٦ ٠سّيو 

 الرضكرٌم  ٨٦ جنؽ ك٬٪ة»كىلع ٬ٰؾا األقةس يٞٮؿ أظؽ ا٧٤ٕ٣ةء/ 
ِٞٞني كا٣ٛٞة٬ح ا٫ٞٛ٣ أربةب دؾ٠ّي  ثأفٌ  الٮاقٓ، ا٫ٞٛ٣ حبؿ يف كاملع
 يف الكةاؽة املىةديٜ دااؿة يف كالكٌ٪ح ال١ذةب أ٣ٛةظ ٦ؽلٮؿ حتؽيؽ
 لن٧ٮحٌلح كابلؽ٬ٌيح الٮاًعح ٦٪ةٚةد٫إىل  مٌةٚنة الىؽكر، ز٦ةف

 كدٛكّي ال يجكض٥، ٚإ٫ٌ٩ ا٣ٞؿآف؛ كْل ٦ٕضـد٫، كػ٤ٮد ادِلي٨،
 يف الؿكايةت يف كرد ٧ٚسبلن . الرشيٛح لآليح املٕىٮ٦ني  األاػ٧ٌح
ٍكٚيٮا الرشيٛح/ اآليح دٛكّي

ى
ٮدً  أ ٞي ٕي  ا٣ٕٞٮد ٨٦ املؿاد أفٌ  /ثًة٣ٍ

ػؿل كبٕجةرةو  .دااؿد٭ة دٮقٕح د٥ٌ  كٝؽ ،(2)ا٣ٕ٭ٮد
ي
 ثذعؽيؽ ٤ٝ٪ة إذا/ أ

                                                                                                               

 . 5، ص 2، ج ( مؤٌقكح دااؿة ٦ٕةرؼ ا٫ٞٛ٣ اإلقبلٌَل، ٫ٞٚ أ٢٬ ابليخ 1)
(2 ، ، ٌٌٔل ث٨ إثؿا٬ي٥، دٛكّي ا٣ٌِٞلٌ  .233/ 2( ا٣ٌِٞلٌ
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 ٬ٰؾق املٕىٮمٮف  األاػ٧ٌح يؾ٠ؿ ل٥ ٧٤ٚةذا ا٧ٕ٣ٮ٦ةت، ٬ٰؾق
 خببلٚ٭ة؟ ظ٧١ٮا ث٢ املبلظْح،

ا ٩أقٙ ٬٪ة ٨٦ ٥ - املٕةرصي٨ ثٕي ذ٬ت ٠يٙ صؽًّ  د٤ٌٌٕ٭٥ ٗر
 حمؽكدةه  كالك٪ٌح ال١ذةب ٧ٔٮ٦ةت أكرث أفٌ إىل  - كاتلٛكّي ا٫ٞٛ٣ يف

 ٨٦ %03 أفٌ  لك٧ةد٫ يف ذ٠ؿ ا٣زنكؿ؟ ٚٞؽ ز٨٦ يف الكةاؽة ثةملىةديٜ
 ككٰؾلٟ الـ٦ةف، ٰذلٟ يف املٕ٭ٮدة ثةملىةديٜ دذ٤ٌٕٜ ا٣ٞؿآف ٧ٔٮ٦ةت

 !ادلي٨  كأاػ٧ٌح  اجلبٌ  أظةدير يف الٮاردة ا٧ٕ٣ٮ٦ةت يف الالكـ

ا الٮاًط ٨٧ٚ ٬ٰؾا، كىلع  أظاكـ ثيةف دذ٨٧ٌٌا٣يٌت  األد٣ٌح أفٌ  صؽًّ
، إَبلؽه  هلة الرشيٕح ا٣يٌت  املٮارد يف إاٌل  احلةيل، ا٫ٞٛ٣ يف كصةريحه  ز٦ةينٌّ

 .(1)«نكؼ٭ة ىلع ا٣ُٞعٌ  ادلحل٢ ٝةـ

٦ٛة٬ي٥ اجلٌه  ثأفٌ  ٬ٰؾا، كٝؽ ذ٬ت ثٕي املٕةرصي٨ إىل ا٣ٞٮؿ
،  دٮٝيٛيٌحن  مىةدي٫ٞ ٚٔل ٦ذٌّ٘يةه ك٦ذٌٕؽدةه ك٣حكخ أ٦ٌة ادلييٌن زةثذحه

،  األػبلؽ صة٩تإىل  - ككٌقٓ يف دااؿة رؤيذ٫ ٬ٰؾق ٣تن٢٧ دٌٕجؽيٌحن
، ث٧ة يف ٰذلٟ - كا٣ٕٞةاؽ ٌٚح األظاكـ الرشٌٔيح ثبل اقتس٪ةءو  ا٣ٕجةدات اك
رشااٍ  ٚةملىةديٜ ٦ذٌٕؽدةه ك٦ذٌّ٘يةه ألفٌ  .(2)كالـاكة كالىٮـ اكلىبلة

                                                                                                               

 . 152( ٚة٢ً جل١ؿاين، حم٧ؽصٮاد، رقةا٢ يف ا٫ٞٛ٣ كاألوٮؿ، ص 1)
ا يف ٔرص٩ة احلةيل، ٣ٌّ٘ي ٩ْةـ الىبلة ٬ٰؾا، كبؽؿ أف دسٮف  ( ٦سبلن لٮ اكف اجلٌب 2) ٦ذٮاصؽن

. ك٬ٰؾا يٕين أٌف  الىبلة مخكح أكٝةتو جي٤ٕ٭ة كٝذني أك زبلزحن ٦سبلن أك رٌب٧ة يٌّ٘ي٬ة لكٌٌيحن
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اكف يجكض٥  ٧ةٚ اآلػؿ، الـ٦ةف ٨ٔ كّؿك٫ٚ كبحبذ٫ ختذ٤ٙ ز٦ةفو  ٌك 
الـ٦ةف  ٬ٰؾا ٦ٓ ٦ذ٤ٌُجةت يت٪ةقت ٧ٌٔة خيذ٤ٙ ٦ٓ ا٣ٕىٮر األكىل

كاٝذٌةءاد٫، كاملؼٌٮؿ ثةثذاكر املىةديٜ املٕةرصة كا٠تنةٚ٭ة كآحٌلةد٭ة 
ككيٌٛيح دُجيٞ٭ة ث٧ة يجكض٥ ٦ٓ ٬ٰؾا الـ٦ةف ٥٬ ا٧٤ٕ٣ةء. ٚ٭٥ قيؤٌدكف 

كاملٕىٮ٦ني يف حتؽيؽ املىةديٜ تل٤ٟ املٛة٬ي٥  دكر اجلٌب 
كا٣ٕ٪ةكي٨ املٮصٮدة يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كاجلىٮص ادليجٌيح كد٘يّي٬ة ث٧ة 

 يت٪ةقت ٦ٓ ٬ٰؾا الـ٦ةف. 
 053 ا٦ذٌؽت ا٣يٌت املٕىٮ٦ني  ك٦ٓ أ٩ٌ٪ة لٮ راصٕ٪ة قّية

ة، ـو  ٩ٞٙ ىلع ل٥ اع٦ن ٌّي محبنة ثٌؽؿ ٦٪٭٥ ٦ٕىٮ  د٤ٟ مىةديٜ ٨٦ ٗك
 ٠ٕؽد ثة٣ٕجةدات د٤ٟ املؿدجُح ػةٌوحن  -كا٣ٕ٪ةكي٨  ٥املٛة٬ي

 ثؽٔٮل  الؿقٮؿ ز٨٦ ٤ٔي٫ يف اك٩خ ٧ٌٔة - كالىٮـ الى٤ٮات
. ث٢ ق٪ضؽ ّٗي ٰذلٟ، إذ (1)كرشاا٫ُ كاٝذٌةءاد٫ ز٦ةفو ثحبذ٫ لّك أفٌ 

                                                                                                               

. ك٦ة ىلع ا٣برش قٮل اثذاكر مىةديٜ الى٤ٮات كأكٝة د٭ة ٦ذٌٕؽدةه ك٣حكخ دٮٝيٛيٌحن دٌٕجؽيٌحن
ـو رشٌٔيحو تلٕيني دُجيٜ د٤ٟ ا٣ٕ٪ةكي٨ كاملٛة٬ي٥ الٮاردة يف اجلٌه ادلييٌن،  َؿؽو كآحلٌةتو كأظاك
ٓو خيذ٤ٙ ٨ٔ  ٌٰ هل مىةديٜ، كالىني هلة مىةديٜ، كٌك دلذ٧ ٚأمؿيسة كاملضذ٧ٓ األمؿيس

ٓو رشاا٫ُ اآلػؿ، كاٌلم جي٧ٕ٭ة  ا٣ٞؿآف ثة٣ٕ٪ةكي٨ املؾ٠ٮرة ٚي٫ دكف مىةديٞ٭ة، ٤ٌّٚك دلذ٧
 كّؿك٫ٚ، كلٌّك ز٦ةفو ٦ذ٤ٌُجةد٫! 

مىُىف م١٤يةف ٚي٧ة قجٜ. ا٩ْؿ/ م١٤يةف،  -ٚي٧ة خيٌه الىبلة  -كاكف ٝؽ ذ٬ت إىل ٬ٰؾا الؿأم 
؛ 30ك 31، ص 2ی ٩ة٫٦، ا٣ٕؽد مىُىف، ٔٞبل٩يخ، دي٨، ٩ٮا٩ؽيش، ٦ة٬٪ة٫٦

 . 131ك 132ىُىف، منذةیق ك٦٭ضٮری، ص م١٤يةف، م
حن ل٤ذ٘يّي ٬ٮ ٍٚٞ ثٕي ا٣ترشيٕةت ا٣يٌت زجخ أ٩ٌ٭ة ترشيٕةته ػةٌوحه ثةدلك٣ح 1) ( ٦ة اكف ًٔؿ

. ـٌ  كبت٪ْي٥ النأف ا٣ٕة
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يف اخلُجح الكةثٞح ثٕؽ أف يبنٌي ٤ٚكٛح  جنؽ أ٦ّي املؤ٦٪ني 
 يرضب االثذبلء، كْل ٩ـع اتل١رٌب كا٣٘ؿكر ٨٦ وؽر اإلنكةف،

ة  مىؽٝ٭ة ٦٪ؾ ٨٦ ٦ٛؿدةو ٨٦ املٛؿدات ادليجيٌح ل٥ يذٌّ٘ي  ٧٩ٮذصن
الى » /يٞٮؿ ظير املرٌشٚح ال١ٕجح كيبنٌي ٤ٚكٛذ٭ة، كْل ،آدـ  

ى
 أ

ٍكفى  فَّ  دىؿى
ى
ة٩ى٫ي  - اى  أ جٍعى ى اٍػذى  - قي ٣ًنيى  ربى كَّ

ى
فٍ  ٨٦ًٍ  اأٍل ي ـى  دلى  ا و٤ٮات آدى

ى٥ً  ٬ٰؾا ٨٦ًٍ  اآٍلًػًؿي٨ى إىل  ٤ٔي٫ ةل ٕى ةرو  ا٣ٍ ٍظضى
ى
الى  دىرضي   الى  ثًأ ٓي  كى ٛى ٍ٪ الى  تى  كى

الى  تيجرًٍصي  ، كى ٓي ىٍك٧ى ة ت ٤ى٭ى ٕى ـى  ثىحٍذى٫ي  ٚىضى ا ً  احٍلىؿى ٤ى٫ي م الَّ ٕى ة، ل٤ً٪َّةًس  صى  ٥َّ ثي  ًريىة٦ن
٫ي  ٕى ًى ؿً  كى ٔى ٍك

ى
ةًع  ثًأ ٞى رًٍض  ثً

ى
ا، اأٍل ؿن ضى ٝى٢ِ  ظى

ى
ًٜ  كىأ ذىةاً ٍجيىة جى رنا، ادل  ؽى ًٜ  ٦ى يى ًٍ

ى
أ  كى

ٮفً  ُي كًٍديىحً  بي
ى
ا، اأٍل ؿن ٍُ نٍيى  ري ًن٪ىحو  ًصجىةؿو  بى ةؿو  ػى ًر٦ى ، كى ٦ًسىحو ييٮفو  دى خي  كىًم٤ىحو  كى

ٝيؿنل ، كى حو ٕى ًُ ٞى ٍ٪ ٮ الى  ٦ي ٠ي ـٍ ة يى ٌّٙ  ثً٭ى الى  ػي ةًٚؿه  كى الى  ظى ، كى ٙه ٍ٤ ؿى ز٥ٌ  ًّ مى
ى
  أ

ـى  قي   آدى ى دلى كى فٍ  كى
ى
٥ٍ  يىثٍ٪يٮا أ ٭ي ةذى ُى ٍخ

ى
ٍٮىقي، أ ةرى  حنى سىةثىحن  ٚىىى ًٓ  ٦ى ٪ٍذىضى  ل٧ًي

ةر٥ٍ٬ًً، ٛى ٍق
ى
يىحن  أ ٤ًٍفى  كىاغى ةلًً٭٥ٍ، ل٧ًي ٫ًٍ  تىٍ٭ًٮم رًظى ةري  إًحلى ةً  ز٧ًى ٍٚبًؽى

ى
ةًكزً  ٨٦ًٍ  اأٍل ٛى  ٦ى

ةرو 
ٛى ًٝ ، حو ٞى ًعي ةًكم قى ٭ى مى ةجو  كى ، ًٚضى حو ٞى ٧ًي ااًؿً  ٔى ـى ؛ ةرو حًبى  كىصى حو ٕى ًُ ٞى ٍ٪ ّتَّ  ٦ي  ظى

كا ـ  ٭ي ٥ٍ  حى ٪ىة٠ًجى٭ي ، ٦ى يبلن ل ٤ِ٤يٮفى  ذي ٭ى ًَّ  حي ي، ً ٍٮهلى ٤يٮفى  ظى يىٍؿمي ى  كى اًمً٭٥ٍ  ىلعى ٍٝؽى
ى
 أ

سنة ٍٕ رٍبنا، مي ي  دي كا ٝىؽٍ  هلى ابًي٢ى  جىجىؾي ى رىاءى  السَّ ٮًر٥ٍ٬ً، كى ٭ي ٮا ّي ٮ٬َّي ةءً  كىمى ٛى  ثًإًٍخ
ٮرً  ٕي ىةًق٨ى  الن  ؛ حمى ً٭٥ي ًٞ ٍ٤ ءن  ػى ة اثًٍذبلى ي٧ن ًْ ة٩نة ٔى ا٦ٍذًعى ا كى ًؽيؽن اٍػذًجىةرنا مى  كى
جًح٪نة ة ٦ي تى٧ًٍعيىن ة كى ٘ن ٤ى٫ي  ثى٤ًي ٕى بىجنة اي  صى كيٍو٤ىحن  لًؿىمٍحىذ٫ًً، قى ٪ًَّذ٫ً،إىل  كى  صى
ىٮٍ  ل رىادى  كى

ى
ة٩ى٫ي  - أ جٍعى فٍ  - قي

ى
ٓى  أ ٌى ـى  ثىحٍذى٫ي  يى ا قي  احٍلىؿى ؿى ًٔ ة نى مى ـى  كى ة ْى ًٕ  بىنٍيى  ا٣ٍ
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٪َّةتو  ةرو كى  صى ٍج٭ى
ى
ٍ٭٢و  أ ارو  كىقى ؿى

ٝى ٥َّ  كى ةرً  صى ٍمضى
ى
ايًنى  اأٍل ةرً  دى َّٙ  اثل٧ِى ٤ٍذى  ابٍليىنى  مي

ذًَّى٢ى  ؿىل، ٦ي ٞي نٍيى  ا٣ٍ ةو  بى اءى  ثيؿَّ ٧ٍؿى حو  قى ًى ٍك رى اءى  كى رٍضى ٍريىةؼو  ػى
ى
ًٍؽٝىحو  كىأ  حمي

ؿىاصو  ًٔ ًؽٝىحو  كى ٍ٘ ًريىةضو  ٦ي ةو  كى ؽو  ٩ىةرًضى ؿي َي ةو؛ كى ًمؿى فى  اعى ؿى  ٝىؽٍ  ٣ىاكى ٘ي  ٝىٍؽري  وى
اءً  ـى ى  اجٍلى ًت  ىلعى كى ًٙ  ظى ٍٕ ًء، ًى ىٮٍ  ابٍلىبلى ل فى  كى ةسي  اكى ٮؿي  اإٍلًقى ٍع٧ي  ال٧ٍى
ة، ٤ىيٍ٭ى ةري  ٔى ٍظضى

ى
اأٍل ٍؿٚيٮعي  كى ة، ال٧ٍى نٍيى  ثً٭ى ةو  بى ؿ دى مي اءى  زي رٍضى يىةٝيٮدىحو  ػى اءى  كى ٍؿى  محى

٩يٮرو  ٙى  كى َّٛ ى ، خلى يىةءو ًً ٟى  كى ً حى  ٰذل ٔى ةرى ىى ِٟ  مي كًر، يًف  النَّ ؽي ٓى  الى  ًى ىٮى ل  كى
ةى  ؽى ىة٬ى ٨ً  إًث٤ًٍحفى  دلي ٤يٮًب، ٔى ٞي ىىفى  ا٣ٍ جلى ذى٤ىشى  كى ٍٕ يًٍت  ٦ي  اجلَّةًس، ٨٦ًى  الؿَّ
٣ًٰس٨َّ  ٍذىرًبي  اى  كى قي  خيى جىةدى اًع  ًٔ ٩ٍٮى

ى
ااًًؽ، ثًأ ؽى ٥ٍ  النَّ ٬ي جَّؽي ٕى يىذى اًع  كى ٩ٍٮى

ى
 ثًأ

ة٬ًًؽ، ضى يىبٍذى٤ًيً٭٥ٍ  ال٧ٍى كًب  كى ي ًرقً؛ ثرًضي اكى ةإً  ال٧ٍى اصن ً  ٍػؿى رب   ٝي٤يٮبًً٭٥ٍ، ٨٦ًٍ  ل٤ًذ١َّى
٩نة إًٍقاكى ٣ ٢ً  كى ٮًقً٭٥ٍ، يًف  ل٤ًذَّؾى ٛي ٢ى  جي ٕى حًلىٍض اثنة ٰذلٟ كى ثٍٮى

ى
ة أ ذيعن ٫ً٤ً،إىل  ذي ٌٍ  ٚى

ٍقجىةثنة
ى
يبلن  كىأ ل ًٮقً  ذي ٍٛ ٕى ً٣.»  

 ٚىةى »/ ٚيٞٮؿ املؤ٦٪ني حيٌؾر اإل٦ةـ ٌٔلٌّ  ٦جةرشةن  ٰذلٟ ثٕؽ
ًص٢ً  يًف  اى  آًص٢ً  ابٍلىيٍغً  اعى حً  كى ة٦ى ٥ٍ٤ً  كىػى  ْ ٮءً  ا٣ ًٝجىحً  كىقي ؛ اعى ة ا١ًٍ٣رٍبً إًجَّ٭ى

 ٚى
ةي  ٍىيىؽى ، إًث٤ًٍحفى  مى ُلى ٍْ ٕي دي٫ي  ا٣ٍ ١ًيؽى ٦ى رٍبىل كى ةًكري  يًت ا٣َّ  ا١ٍ٣ي يكى ةؿً  ٝي٤يٮبى  ت  الؿِصى
ةى  رى ةكى كى ـً  مي ٮ ٧ي ةد٤ًىًح، الك  ٞى ة ا٣ٍ ٧ى ا ديٍسًؽم ذى ثىؽن

ى
الى  أ يٍنٮًم كى ا، ت ؽن ظى

ى
ة الى  أ ل٧ًن  اعى

،٫ً٧ًٍ٤ ًٕ الى  ٣ً ًٞبلًّ  كى ٧ًٍؿقً، يًف  ٦ي ًَ  ٍ٨ خى ة ٰذلٟ كى ؿىسى  ٦ى قي  اي  ظى جىةدى ٍؤ٦ًً٪نيى  ًٔ  ال٧ٍي
٤ىٮىاًت  ٮىاًت  ثًةلىَّ ٠ى َـّ ال ةً  كى ؽى ىة٬ى دلي ـً  كى ـً  يًف  الِىيىة يَّة

ى
ةًت؛ اأٍل ًى ك ؿي ٍٛ ىٍك١ًي٪نة ال٧ٍى  ت

اًًٚ٭٥ٍ، ؿى ٍَ
ى
ة أًل ٕن ًٍني ختى ةر٥ٍ٬ًً، كى ثٍىى

ى
دىٍؾحًلبلن  أًل ٮًقً٭٥ٍ، كى ٛي ة جًلي ٌن ي ًٛ ٍ ختى  كى
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٤يٮبًً٭٥ٍ، ٞي ةثنة ٣ً إًٍذ٬ى ءً  كى يىبلى ٥ٍ، ل٤ًٍؼي ٪ٍ٭ي ة خى ل٧ًى ّيً  ٨٦ًٍ  ٰذلٟ يًف  كى ًٛ ٍٕ ذىةؽً  تى ًٔ 
ٮقً  ىاًب  الٍٮيصي ة، ثًة٣رت  ٕن ًي ا ةؽً  دىٮى اا٥ًً  كىاتٍلًىى ؿى رًٍض  اجٍلىٮىاًرًح  ٠ى

ى
ا، ثًةأٍل ؿن ٗي ة  دىىى

يٮؽً  حلي ٮفً  كى ُي ذيٮفً  ابٍلي ـً  ٨٦ًى  ثًةل٧ٍي ، الِىيىة ٣ بلن ٓى  دىؾى ة ٦ى ةً  يًف  ٦ى اكى َـّ ًٍؼ  ٨٦ًٍ  ال  رصى
اًت  ؿى رًٍض  ثى٧ى

ى
ٍّيً  اأٍل دى ٢ً٬ٍ إىل  ٰذلٟ كى

ى
٪ىحً  أ ٍك١ى ؿً  ال٧ٍى ٍٞ ٛى ا٣ٍ كا .كى ؿي ْي ةإىل  اٍج  يًف  ٦ى

ةؿً  ٬ًٰؾقً  ٕى ٍذ
ى
ًٓ  ٨٦ًٍ  اأٍل ٧ٍ ٍؼًؿ، ٩ىٮىاًص٥ً  رى ٛى ٝىٍؽًع  ا٣ٍ ًٓ  كى ا٣ً ٮى ، َى ؽٍ كى  ا١ًٍ٣رٍبً ٞى  ٣ى
ٍؿتي  ْى ة جى ٧ى ٍؽتي  ذى ا كىصى ؽن ظى

ى
ى٧ًنيى  ٨٦ًى  أ ةل ٕى تي  ا٣ٍ ٕىىَّ ذى ٍ  حى ٍميىةءً  ٨٦ًى  ءو  لًضى

ى
 ًإالَّ  اأٍل

 ٍ٨ ٤َّحو  خى ٍذى٢٧ًي  ًٔ ًء، تى٧ًٍٮي٫ى  حتى كٍ  اجٍلي٭ىبلى
ى
حو  أ ضَّ ٍي  ظي ٮؿً  دى٤ًي ٞي ٕي ةءً  ثً ٭ى ٛى  الك 

،٥ٍ كي ٍّيى ٥ٍ  دى جيٮفى  ٚىإ٩ًَّسي ٕىىَّ ٍمؿو  تىذى
ى
ة أًل ٍٕؿىؼي  ٦ى ي  حي جىته  هلى الى  قى ، كى ٤َّحه ة ًٔ َّ٦

ى
 أ

تى  إًث٤ًٍحفي  ٕىىَّ ذى ى  ذى ـى  ىلعى ٍو٫ً٤ً، آدى
ى
٨ى  أًل ٕى َى ٤ىي٫ًٍ  كى ًذ٫ً، يًف  ٔى ٞى ةؿى  ًػ٤ٍ ٞى ٩ىة ذى

ى
 أ

٩ٍخى  ٩ىةرًمٌّ 
ى
ييًنٌّ  كىأ ًَ»(1) . 

كلٮ ٤ٝ٪ة صؽالن إٌف اإل٦ةـ املٕىٮـ اثلةين ٔرش اغاته ٨ٔ الكةظح 
ة، كأٌف أمؿ ادلي٨ كا لرشيٕح ثؿ٦ٌذ٫ كظْٛ٭ة ٝؽ أكك ل٧٤ٕ٤ةء، ٚإٌف د٧ة٦ن

"ا٣ٕةل٥" ك"ا٧٤ٕ٣ةء" ك"ركاة احلؽير" ٨٦ املٛة٬ي٥ ا٣يٌت كردت يف اجلىٮص 
ٌٜ  كاٌلم ا٣٘يجح ٔرص يف مىؽا٫ٝ ادليجيٌح، ٧ٚة ٬ٮ ثذ٘يّي  ا٣ٞيةـ هل حي

٧٤ةء، اعل٥و  ٣ْٛح ذ٠ؿ ٚة٣ٞؿآف كأكٝةد٭ة؟ الىبلة  جلة حيٌؽد ل٥ ك٣ٰس٨ ٔك
 لكةف ىلع صةء ٦ة إفٌ  املذلك٥ٌ دٔٮل ٩ٛف كٜٚ ا٣ٞٮؿ كي١٧٪٪ة املىةديٜ،

 د٪ةقت كإ٧ٌ٩ة ا٣ٕةل٥، ٬ٰؾا مىؽاؽ ظٮؿ  كاألا٧ٌح  اجلبٌ 
ؿكؼ ز٦ة٩٭٥  قيٞٓ اهلؿج كاملؿج.  كبةتلةيل األز٦ةف، د٤ٟ ّك

                                                                                                               

 ( ٩٭ش ابلبلٗح، اخلُجح ا٣ٞةوٕح. 1)
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 يف دؽٌػ٢ ٦ة ك٤ٝيبلن  اع٦ٌحن، ٔ٪ةكي٨ ذ٠ؿ ا٣ٞؿآف وعيطه أفٌ 
٪ةكي٨ ث٧ٛة٬ي٥ املٕىٮـ يأت ل٥ كرٌب٧ة اتلٛةوي٢،  يف ٧ٌٔة زااؽةو  ٔك
يٛذ٫ ك٣ٰس٨ٌ  ا٣ٞؿآف،  إفٌ  ٤ٝ٪ة ٚإفٌ  ثيةف املىةديٜ، ػبلؿ ٨٦ اتلبيةف ّك
 يف ٝي٧حه  املٕىٮـ لالكـ يجًف ٨٤ٚ دٌٕجؽيٌحن، دٮٝيٛيٌحن  ٣حكخ املىةديٜ
 .الرشٔيٌح األظاكـ قٮل املىةديٜ ٣حكخ إذ ٦زيةه؛ كال الرشٔيٌح األظاكـ

ة أفٌ  ٥٤ٕ٩ كل٥  ي٧٪ط كل٥ املذلك٥ٌ، ث٫ صةء ٦ة ملس٢ أٌقف ٦ٕىٮ٦ن
 إ٣٘ةء ٨ٔ ٌٚبلن  صؽيؽةو، مىةديٜ ثةػرتاع اعل٥و  ألٌم  وبلظيٌحن  املٕىٮـ
. أدمٕني ٤ٔي٭٥ ا و٤ٮات ثحذ٫ كأ٢٬ اجلبٌ  ث٫ صةءا٣يٌت  املىةديٜ
 املٌؽىع ٬ٰؾا يثجخ ٤ِٔلٍّ  كحبرو  ثأد٣ٌحو  املذلك٥ٌ يأت ل٥ لك٫ٌ، ذٰلٟ جبة٩ت
األ٦س٤ح ا٣يٌت ي٧س٨ رٌد٬ة  ثٕي اػذيةر قٮل الك٧ةء، بكٕح الٮاقٓ
 .(1)كدٌّ٘ياد٫ الـ٦ةف مٮا٠جح ٨ٔ ا٣ٛٞ٭يٌح امل٪ْٮ٦ح ٔضـ إلزجةت بك٭ٮ٣حو 

بلٝح هل  ٌؽ ٬ٰؾا اجلٮع ٨٦ ابلعٮث الٔ  ّتؽر اإلمةرة إىل أٌف ابلٕي ٕي
 ٓ ٮع دةرخييٌح اجلٌه ادلييٌن، ٰٚ٭ؾق ابلعٮث دٛرتض أك دجكض٥ ٦ ث٧ًٮ

دلييٌن، كحتٌؽد ٔ٪ةكي٪٭ة الٮاردة ٚي٭ة ٦ٓ أظاك٦٭ة ق١ٮف اجلىٮص ا
٭ة كٝيٮد٬ة، كبٕؽ ٬ٰؾا االٚرتاض حتةكؿ أف دؿوؽ مىةدٜي صؽيؽةن  كرشَك
ىن  بل ٕد  -لٰٟل ا٣ٕ٪ٮاف اٌلم ردٌت احلس٥ ٤ٔي٫، أ٦ٌة دةرخييٌح اجلٌه،ٚ 

                                                                                                               

(1/  ( ٔجةس ٬ةم٥ م٭ةب، كظؽة املٛ٭ٮـ كدٌٕؽد املىؽاؽ.. داعكل كاقٕحه ٫ٞٛ٣و صؽيؽو
https://abbashashim.wordpress.com/   

https://abbashashim.wordpress.com/
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كاية  ٨ أٌف املرٌشع ل٥  -ٍٚٞ ك٨٦ ثٕي اـل ثةملىةدٜي اجلؽيؽة، ث٢ حتيكٔ 
ـءنا ٨٦ األظاكـ اإلهلٰ يرٌشع ٬ٰ  يٌح اثلةثذح بنلك٫ ؾا احلس٥ أك ذاؾ حل١ٮف ص

 ٨٧ ، أكً  اجلة٦ؽ املٮصٮد يف اجلٌه، ث٢ ٫ٌ٤ٕ٣ ملؿظ٤حو ٦ٕيٌ٪حو أك ٣ْؿؼو ٦ٕنٌيو
 ٜ ي إَةرو ٦ٕنٌيو ال حي١ي٫ اجلٌه، ث٢ يٛ٭٧٪ة إيٌةق اتلع٤ي٢ اتلةريٌخ، م٧ٌة ٕي

ٛةدة ٨٦ ٬ٰؾا اجلٌه إىل ظؽٍّ ٤ٔي٪ة ا٣ٞؽرة ىلع اتل٧ٕي٥، كي٭ؽر دلةؿ  االقذ
ٛة٢ٔه  ، إ٦ٌة لكٌيًّة أك صـايًّة، كرب٧ٌة قةٔؽ ىلع د٧ٕي٫٧. كٝؽ يسٮف ٬٪ةؾ د ثٕيؽو
ثني اتلةرخييٌح كاملىةدٜي اجلؽيؽة؛ ألٌف ا٣ٞؿاءة اتلةرخييٌح ل٤٪ٌه ٝؽ تكةٔؽ 
ذرب٩ة  ىلع اظذٮاء ا٣ْٮا٬ؿ اجلؽيؽة يف االصذ٧ةع كالكيةقح كاالٝذىةد، إذا ٔا

ذ٧ةد ىلع ركح احلس٥أ٩ٌ   .(1)٭ة د٪عٮ ٦٪ىح األ

 

كاملؽ٩ٌيح خبىةاه كممزٌياتو ٌٔؽةو،  امل١ٌيٌح كاآليةت الكٮر د٧ذةز
 كإجيةز آيةد٭ة كٝرص ظض٧٭ة ٚةلكٮر امل١ٌٌيح ْل قٮره دذ٧زٌي ثى٘ؿ

 ثة اكإلي٧ةف ا٣ٕٞيؽة، وٮؿأإىل  ٧٠ة أٌف ادلٔٮة ٚي٭ة ٩ةّؿةه  .ػُةث٭ة
 اآليةت ٚي٭ة دذ٧زٌي ثةلنٌؽة، كهلضح .كاحلكةب ا٣ٞية٦ح كيٮـ كدٮظيؽق
، كأق٤ٮب٭ة  .٦ٕذٞؽاد٭٥ كدٛ٪يؽ املرشكني دلةد٣ح يف قٌي٧ة كال دٞؿيعٌّ

 اكملعٌجح، ا٣ٕةحلح، كاألػبلٌٝيح ادليجٌيح ا٣ٞي٥إىل  ٧٠ة أ٩ٌ٭ة دؽٔٮ
                                                                                                               

 . 424( ظٌت ا، ظيؽر، ٩ْؿٌيح الك٪ٌح يف ا٫ٞٛ٣ النيٌع اإل٦ةٌَل، ص 1)
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 ػُةب اقذ٧ٕةؿ كيسرث ٚي٭ة ...الٮادلي٨ كبؿٌ  كاإلػبلص، كالىؽؽ،
ة يىة﴿ ٭ى ح 

ى
، ...ا٣ٞية٦ح كيٮـ ثة، اك٣ٞك٥ ٚي٭ة، ا٣ٞك٥ ككركد ،﴾اجلَّةسي  أ
  .كأمم٭٥  الكةثٞني األ٩بيةء ٝىه كًذ٠ؿ

، ظير يسرث ٚي٭ة  أ٦ٌة اآليةت كالكٮر املؽ٩يٌح ٚدلي٭ة ػىةاه خمذ٤ٛحه
 كٚؿااي ظؽكدو  ٨٦ كاملضذ٧ٓ، ثة٣ٛؿد يذ٤ٌٕٜ ٦ة يف األظاكـ آيةت ترشيٓ

كاال٬ذ٧ةـ ٚي٭ة  .كآيةد٭ة قٮر٬ة ظض٥ ، كد٧ذةز ثُٮؿ...كإرثو  ك٦ٕة٬ؽاتو 
 كدسرث ٚي٭ة .كٌٚع٭٥ كدلةث٭ذ٭٥ امل٪ةٚٞني ملٮاص٭ح ٦٪ىتٌّ ىلع اتلىٌؽم

 .ادليجيٌح احلٞةاٜ ىلع كا٣ربا٬ني األد٣ٌح اجل٭ةد، كيسرث اقذؼؽاـ آيةت

 ث٪عٮو  اكف م١ٌح يف ا٣ٞؿآينٌ  اخلُةب كىلع ٬ٰؾا األقةس ٚإٌف ٩ٮع
دةرخيٌيذ٫ كأ٫ٌ٩  ٦ة يسنٙ ك٬ٰؾا املؽي٪ح، خيذ٤ٙ ٧ٌٔة ٬ٮ ٤ٔي٫ يف

 .  ٦ذٌّ٘يه ك٦ذجٌؽؿه
 ٦جةرشو  بنّكو  - ٩ةّؿه  حمة٣ح ال إذ إ٫ٌ٩ ا٣ٛؿاغ؛ ٨٦ يٮدلى  الاجلٌه  إفٌ 

 .٣ٕرصق كاالصذ٧ةيعٌ  اثلٞةيفٌ  الٮاٝٓإىل  - ٦جةرشو  ّٗي أك
ة؛ الك٧ةكٌم اجلٌه  مأف يف املكأ٣ح ٬ٰؾق كدىؿًدي  ٌن  ثٮص٫و  ٩ةّؿه  إ٫ٌ٩ إذ أي

 زٞةٚيًّة ا٣ٕرص ٬ٰؾا ككاٝٓ ا٣زنكؿ ٔرص أظؽاثإىل  الٮصٮق ٨٦
جني ٬ؽايح ٣٘ةيح ٩ـؿ إ٫ٌ٩ إذ كاصذ٧ةٔيًّة؛ َى  كدؿبحذ٭٥، كإرمةد٥٬ املؼة

٤ي٫  يف كاالصذ٧ةيعٌ  اثلٞةيفٌ  الٮاٝٓ ٨ٔ ٦٪ٛىبلن  يسٮف أف ي٧س٨ ال ٔك
جني حمةكرد٫ َى  كاال٬ذ٧ةـ االردجةط ٬ٰؾا ٚإفٌ  إاٌل . ك٬ؽايذ٭٥ املؼة
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ؿ يٕين ال ا٣زنكؿ ٔرص ث٧كةا٢  ٩هٍّ  دلٌؿدإىل  ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف حتٮ 
، رش حبير دةريخٍّ  الـ٦٪ٌيح كاحلٞجح الٌيِٜ ا٣ٕرص ٰذلٟ ٩ُةؽ يف حيي

 أك األػؿل، كا٣ٕىٮر لؤلصيةؿ ٦٪ٕٛحه  ٚي٫ دسٮف أف دكف املعؽكدة،
ّي ثة٤َحو  مكةا٢ ىلع ينذ٢٧ أف ، ٗك  اجل٭٢ ٨ٔ ٩ةّتحو  وةاجحو

 .اتلةرخيٌيح احلٞجح د٤ٟ ىلع ٦٭ي٧٪نة اكفاٌلم  اثلٞةيفٌ  كاتلؼ٤ٙ 
إٌف اخلىٮوٌيةت ا٣يٌت ذ٠ؿت لآليةت كالكٮر امل١ٌٌيح كاملؽ٩ٌيح 
ة، ٚإ٩ٌ٪ة أظية٩نة جنؽ ثٕي اآليةت املؽ٩ٌيح دذ٧زٌي  ٣حكخ ىلع ظةهلة داا٧ن

، (2)احلضش كا٣ربا٬ني، كأٌف الكٮر امل١ٌٌيح ال خت٤ٮ ٨٦ (1)ثةلنٌؽة
ٔبلكةن ىلع ٰذلٟ ٬٪ةؾ ٌٔؽة قٮرو اػذ٤ٙ املٌٛسكف ظٮؿ م١ٌٌيذ٭ة 
ك٦ؽ٩حٌذ٭ة؛ ٩تيضح انكضةـ ػُةث٭ة يف لكذة احلةتلني، ٠كٮرة اتلاكزؿ 
ّي٬ة. كال يتٌكٓ املضةؿ ل٠ؿ ٌك اآليةت ك٦ة  كقٮرة املةٔٮف ٗك

ٌٟ ٚي٫ أٌف اآلي ةت اك٩خ د٧ٌٌ٪ذ٫ ٨٦ ٩ٞيو لٰ٭ؾا ا٣ٞٮؿ. كم٧ٌة ال م
دؽٔٮ إىل اتلؽثٌؿ يف ا٣ٞؿآف، ك٦ة د٧ٌٌ٪٫ ٨٦ ٦ٕةرؼ. كمىؽاؽ ٬ٰؾا 
ا٣ٞؿآف كاظؽه ثني امل١ٌٌيح كاملؽ٩ٌيح، ٧٠ة أٌف ٬٪ةؾ ثٕي األظاكـ ا٣يٌت 
ٌٔخ يف امل١ٌٌيح كبٞيخ ىلع ظةهلة يف املؽ٩ٌيح. كٌك ٰذلٟ إف دٌؿ ىلع  رشي

، كأٌف الـ٦ةف  زءو ٚإ٧ٌ٩ة يؽٌؿ ىلع أٌف اتلٌّ٘ي كاتلعٌٮؿ إ٧ٌ٩ة ٬ٮ صـيئٌّ
 كاملاكف ٣حف ٧٬ة ا٤ٕ٣ٌح اتلة٦ٌح يف دٌّ٘ي األظاكـ كالرشاآ ادليجٌيح. 

                                                                                                               

ؿاؼ/ 02 – 03؛ قٮرة ٌٚى٤خ 124ك 11ك 24( قٮرة ابلٞؿة/ 1)  . 266؛ قٮرة اأٔل
 .11( قٮرة األ٩بيةء/ 2)
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 ككأ٩ٌ٭٧ة ا٣زنكؿ، أقجةب ٦ٛ٭ٮـ ٦ٕ٭ة يؾ٠ؿ اتلةرخيٌيح دؾ٠ؿ ٔ٪ؽ٦ة
، ٨٦ ٬٪ة يكت٪ؽ ابلٕي إلزجةت (1)كاظؽةو  ٤٧ٕ٣حو  كص٭ني ينالٌكف

إىل أٌف ال١سّي ٨٦ اآليةت ا٣ٞؿآ٩يٌح ٝؽ ٩ـ٣خ ٔٞت دةرخيٌيح اإلقبلـ 
٤ي٫ إذا ل٥ دس٨ د٤ٟ احلٮادث  كٝٮع ظٮادث خمذ٤ٛحو ك٩تيضحن هلة؛ ٔك
ٝؽ كٕٝخ ٚإٌف اآليةت ٦ة اك٩خ تلزنؿ. كلبلقذؽالؿ ىلع ٰذلٟ ذ٠ؿكا أٌف 

" كاملؽ٩ٌيح اآليةت امل١ٌيٌح "أك" كمأف ا٣زنكؿ أقجةب"مكةا٢ ٨٦ ٝجي٢ 
دٞٮد إىل  ا٣يٌت دُؿح يف حبٮث ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف "كاملجكٮخ اجلةقغ"ك

، هلة ا٣ٞؿآ٩ٌيح اآليةت أذجةر  حمٌؽده  كزٞةيفٌّ  كماكينٌّ  ز٦ةينٌّ  إَةره  دةرخيٌيحن
 .(2)ي٧س٨ ّتةكزق ال

 -ٔ٪ؽ٥٬ ك٣حف ٔ٪ؽ ا٣ٛبلقٛح  -يؿل املٌٛسكف أٌف الكجت 
ٌيح امل٧ٌ٭ؽة ٣زنكؿ اآليةت ا٣ٞؿآ٩ٌيح، ك٨٦  ث٧ٕىن مأف ا٣زنكؿ كاألًر

ة ال دبلزـ ثني دأزٌؿ ا٣ٞؿآف ثْؿك٫ٚ كبني رشك٫َ الـماك٩ٌيح؛ كٰذلٟ ٬٪
ٌـّ ىلع الٮٝةآ كالرشكط الـماك٩ٌيح،  ألٌف ٦زنؿ ا٣ٞؿآف دلي٫ إرشاؼه دة

                                                                                                               

؛ ركصي٫ صةركدم، 20( اقت٪ؽ إىل ٬ٰؾا ادلحل٢ كٌّ ٨٦/ ظك٨ ظ٪يف، ا٣رتاث كاتلضؽيؽ ص 1)
؛ ٩رص ظة٦ؽ أثٮ زيؽ، ٩ٞؽ اخلُةب ادلييٌن، 213اإلقبلـ، دؿدمح كصي٫ أقٕؽ، ص 

 . 233، ص 2661ا٣ٞة٬ؿة، 
، ( ا٣ٛة٢ً، أمحؽ حم٧ؽ، االٌّتةق ا٧٤ٕ٣ةيٌن املٕةرص يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ دراقحه ك2ٞ٩) ؽه

104 – 012. 
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كيف ًٮء ٰذلٟ يزنؿ ا٣ٞؿآف؛ إذ إٌف ل٤ٞؿآف مؿدجحن ٚٮؽ الٮإٌٝيةت، ٚ٭ٮ 
 أفٌ  ظٞيٞح ٨ٔ يسنٙ ٦ة اآليةت ٨٦ يف "ال٤ٮح املعٛٮظ"، ك٬٪ةؾ

 ٨٦ كأ٩ٌ٭ة أقُل، كصٮديٌحو  كمؿدجحو  أو٢و  ىلع ينذ٢٧ اجلةزؿ ٣ٞؿآفا
 ٩ـؿاٌلم  امل٤ٛٮظ ا٣ٞؿآف ىلع كقةثٞحه  ٦ٌٞؽ٦حه  كاملزن٣ح الؿدجح ٩ةظيح

ٍؿآفه  إ٫َّ٩ًي / دٕةىل ٝٮهل ٝجي٢ ٨٦ ثةتلؽريش، ٞي ًؿي٥ه  ٣ى  ٠ًذىةبو  يًف   ٠ى
١ٍ٪يٮفو  ٫ي  الى  ٦ى ٧ىك  كفى  ًإالَّ  حى ؿي ٭َّ ُى ى٧ًنيى  رىِب  ٨٦ًٍ  دىزًني٢ه   ال٧ٍي ةل ٕى  ثى٢ٍ ك ؛(1)ا٣ٍ

ٮى  يؽه  ٝيٍؿآفه  ٬ي ً ىٍٮحو  يفً   دلى ٮظو  ل ٛي ٍ ٤ٍ٪ىةقي  إ٩ًَّةك ؛ (2)حمى ٕى بًيًّة ٝيٍؿآ٩نة صى ؿى ٥ٍ  ٔى ٤َّسي ٕى  ٣ى
٤يٮفى  ًٞ ٍٕ إ٫َّ٩ًي   تى ـِ  يًف  كى

ي
ٍح٪ىة ا١ًٍ٣ذىةًب  أ ى ًٌلٌّ  دلى ٕى ١ًي٥ه  ٣ى  .(3)ظى

 ننأد٫ يف كصٮدو  لٌّك  أفٌ  حم٫ٌ٤ يف زجخ ٚٞؽ ا٤ٕٞ٣ٌيح اجلةظيح ك٨٦
 األقُل كالٮصٮد كا٢ٕٞ٣، املسةؿ اعل٥ يف أقُل كصٮديٌحن  مؿادت املةٌديٌح

ة. الٮصٮد ٔٮال٥ ثذُةثٜ ٔ٪٫ يٕربَّ اٌلم  ٬ٮ ٞن  ٚإفٌ  ا٣ٌٕٞلٌ  املجىن لٰ٭ؾا َج
 دؤ٣ِٙ كأىلع أقُل ككصٮداتو  مؿادت ىلع حيذٮم ٠ٰؾلٟ ا٣ٞؿآف
 أذجةر دٔٮل ٚإفٌ  ظةؿو  أٌم  كىلع. اجلةزؿ ل٤ٞؿآف املذٕةحلح احلٞةاٜ
ة ا٣ٞؿآف  ا٣زنكؿ، ٣ٕرص كاالصذ٧ةٌٔيح اثلٞةٌٚيح كالٮٝةآ ل٤عٮادث ٩ذةصن
ٙه  ٦ة٬ٮٌيحو  قةثٞحو  أٌم  هلة يسٮف أف دكف   .كاجل٢ٞ ا٢ٕٞ٣ لرصيط خمة٣

                                                                                                               

 .53 - 44( قٮرة الٮإٝح/ 1)
 .11ك 12( قٮرة ا٣ربكج/ 2)
ـػؿؼ/ 3)  .1ك 0( قٮرة ال
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ٛٮا دٕجّي "أقجةب  ٌٞ ّتؽر اإلمةرة إىل أٌف أ٦سةؿ ظك٨ ظ٪يف ل٧ٌة د٤
ٮا كل٥ ي٤ذٛذٮا إىل ا٣ٛؿؽ املٮصٮد ثني الٮيح ثٮو٫ٛ  ا٣زنكؿ" تكةٔر
، كبني ا٣ْٮا٬ؿ املةٌديٌح األػؿل، كأرادكا إػٌةع  ّة٬ؿةن ٦يذةٚزييٌٞيحن

 الٮيح إىل ا٣ٞٮا٩ني كالرشااٍ الـماك٩ٌيح. 

 يف ظؽزخا٣يٌت  كالٮٝةآ األظؽاث ٨٦ دٮصؽ ٠سّيه  ٔبلكةن ىلع ٰذلٟ
. ػىٮو٭ة يف آيحو  أك قٮرةو  أٌم  إزؿ٬ة يف دزٌنؿ ل٥ ٣ٰس٨ الؿقة٣ح، ٔرص

 آيحه   ا رقٮؿ ٔ٭ؽ يف ظؽزخ كإٝحو  أك ظةدزحو  لٌّك  ٤ٚحكخ
ك٨٦ ٰذلٟ ا٩ُٞةع الٮيح ملٌؽة زبلث قجني ٧٠ة يؿل ال١سّي  .ختٌى٭ة

 .(1)٨٦ املٌٛسي٨

 كمأف ٩ـكؿو  أقجةب هلة ٠سّينا ٨٦ اآليةت ٣حف ٬٪ةؾ ٧٠ة أفٌ  
، كإ٧ٌ٩ة ا٬ذ٧ٌخ ثبيةف أظاكـ كدٕةحل٥ اإلقبلـ اثذؽاءن ٨٦ دكف  ٩ـكؿو

، ، ٠تكةؤؿ اجلةس أك كٝٮع ظةدزحو املذ٤ٌٕٞح  اآليةت ٠جٕي ٦٪ةقجحو
 ٨ٔ كاإلػجةر ا٣ٞية٦ح كأظٮاؿ ثأػجةر ا٣٘يت كاملٕةد كاجلٌ٪ح كاجلةر

  .(2)ٰذلٟ كز٧ٮد، ّٗي كاعدو  ٩ٮحو  ٮـٝ ٌٝىح ٠ؾ٠ؿ املةًيح الٮٝةآ

ك٦ة د٧ٌؼي ٔ٪٭ة  اآليح اتل٧يزي ثني مأف ٩ـكؿ ٬ٰؾا كيذٮٌصت ٤ٔي٪ة
                                                                                                               

 .212، ص 2( ٦ٕؿٚخ، حم٧ؽ٬ةدم، اتل٧٭يؽ، ج 1)
 .61، ص 2( الكيٮيٌط، صبلؿ ادلي٨، اإلدٞةف يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف، ج 2)
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ـو  ٨٦ ا دةرخييًّة. ك٦ٕةرؼ كدٕةحل٥ أظاك  ٚإذا اكف مأف ٩ـكؿ اآليح أمؿن
، ٚبل ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ إٌف ٦ة دذ٧ٌؼي  كخيٌٓ ٣ْؿكؼو كرشااٍ زماك٩ٌيحو

ـو ٬ٮ ٠ٰؾلٟ، ٧ٚسبلن   قبجنة اثلة٩يح ا٣ٕةملٌيح احلؿب اك٩خٔ٪٫ ٨٦ أظاك
دؿدجٍ  حلؽٌك٩ٮا كزيٞحن دةرخيٌيحن دذ٨٧ٌٌ مٮادٌ  اخلرباء جي٤ف يف أف
ا٣ٕةملٌيح كإٝحن دةرخيٌيحن صؿت  احلؿب اك٩خ ٚإذا ،(1)اإلنكةف حبٞٮؽ
، يف أظؽاز٭ة أٌف م٧ٌٮف  ٚ٭٢ يٕين ٰذلٟ ّؿكؼو كز٦ةفو كماكفو ٦ٕنٌيو
بلف كزيٞح ٍه  دةريخٌّ  أمؿه  اإلنكةف ْل حلٞٮؽ ا٣ٕة٣ِلٌ  اإٔل  ثبيبحو  مؿدج
؟ كاصذ٧ةٌٔيحو  كدةرخيٌيحو  زٞةٌٚيحو   ! ػةٌوحو

 ٧ٔؿق يف اإلنكةف يٌذؼؾ٬ةا٣يٌت  ا٣ٛؿديٌح ا٣ٞؿارات ٨٦ ٠سّينا إف ث٢
ٚرتةو ٨٦  يف ظؽزخا٣يٌت  اتلةرخيٌيح احلٮادث ٨٦ كظيةد٫ لكٌ٭ة ٩ةثٕحه 

٤ي٫ ال يىٌط ا٣ٞٮؿ إف  ّت٢ٕ كالٮٝةآ ثاألظؽا دةرخيٌيح الـ٦ةف؛ ٔك
ا ٦٪٭ة اجلةمبح كاألظاكـ كا٣ٞٮا٩ني ا٣ٞؿارات  دةرخيٌيحو  حبٞجحو  حمؽكدن

ا ٦ٌٕي٪حو   الخٌتةذ قبجنة وةرت األظؽاث ٬ٰؾق ث٢ الٌك ! ٤ٔي٭ة؟ ك٦٪عرصن
ٍـّ  مةم٢و  ٝؿارو   .(2)كاملاك٩ٌيح الـ٦ة٩ٌيح ا٣ْؿكؼ لٌّك  كاع

                                                                                                               

بلف ا٣ٕة٣ٌِل حلٞٮؽ اإلنكةف 1) وة٫ٗ  -دةريغ ظٞٮؽ اإلنكةف  كزيٞحه دةرخييٌحه ٬ة٦ٌحه يف -( اإٔل
ممس٤ٌٮف ٨٦ خمذ٤ٙ اخل٤ٛيٌةت ا٣ٞة٩ٮ٩يٌح كاثلٞةٚيٌح ٨٦ دميٓ أحنةء ا٣ٕةل٥، كأذ٧ؽت اجل٧ٕيح 

بلف ا٣ٕة٣ٌِل حلٞٮؽ اإلنكةف يف ثةريف يف  ث٧ٮصت  2615اك٩ٮف األٌكؿ  23ا٣ٕة٦ٌح اإٔل
ح النٕٮب كاألم٥. أ٣ٙ، ثٮو٫ٛ املٕيةر املنرتؾ اٌلم يججيغ أف تكذ٭ؽ٫ٚ اكٌٚ  124ا٣ٞؿار 

 ك٬ٮ حيٌؽد كل٧٤ٌؿة األكىل ظٞٮؽ اإلنكةف األقةقيٌح ا٣يٌت يذٕنٌي محةيذ٭ة اعمليًّة.
 .336( ٔؿب وة٣ىح، ٦جةین دةرخي٧٪ؽل ٝؿآف، ص 2)
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 الرشاآ؟ يٕين دٌٕؽدت ٬ٰؾا املضةؿ ْل ملةذاإٌف النج٭ح املُؿكظح يف 
 الـ٦ة٩يٌح ا٣ْؿكؼ اك٩خ إذا كامل٪٭ةج الرشٔح ٨ٔ ا٣ٞؿآف ملةذا يذعٌؽث

ا كاتلةريغ ا٣برش كمكذٮل كاثلٞةٌٚيح كا١ٛ٣ؿٌيح  يذٌّ٘ي، كملةذا ال كاظؽن
 إثؿا٬ي٥، رشيٕح ّٗي ٩ٮحو  رشيٕح ٚذ١ٮف الرشاآ دذٌٕؽد أف ال ثؽٌ 

حس، مٮد رشيٕح ّٗي إثؿا٬ي٥ كرشيٕح   اخلةد٥ كرشيٕح ٔك
 الرشيٕحإىل  ثة٣جكجح الكؤاؿ ٬ٰؾا يأيت ٬٪ة الكةثٞح؟ ٨٦ الرشاآ ّٗي

 ٦ة إًٔةؼ أز٦ة٩٪ة يف كاتلٌّ٘ي  كاالقذ٧ؿارٌيح اتلٌُٮر أفٌ  ك٬ٮ/ اخلةد٧ح
 أ٢ٌٝ  ْلا٣يٌت  اتلٌُٮرات د٤ٟ اك٩خ ٚإذا الكةثٞح، األم٥ يف مٮصٮده  ٬ٮ
 ٬ٰؾا؟ ز٦ة٩٪ة يف ثةلٟ ٧ٚة صؽيؽةن، رشيٕحن  تكذؽيع ٬ٰؾا ز٦ة٩٪ة ٨٦
كاظؽةن ٍٚٞ؛  صؽيؽةن  رشيٕحن  ك٣حف صؽيؽةو  رشاآإىل  حنذةج ٚإ٩ٌ٪ة
٦ٌُٮالن كٌٝؽمٮا  ٔ٪ؽ٬ة كٝٛٮا احلٞيٞح ٬ٰؾق ثٛ٭٥ املٕ٪حنٌي ٌك  كلٰ٭ؾا
 الرشيٕح يف كاملذٌّ٘ي  اثلةثخ حبر ٝجي٢ ٨٦ اإلماكحٌلح، ٬ٰؾق حل٢ٌ  حبٮزنة
 ٔ٪ؽ اإلقبلَلٌ  ا٣ترشيٓ يف ا٣ٛؿاغ ك٦٪ُٞح ا٣ُجةَجةيٌئ، ا٣ٕبٌل٦ح ٔ٪ؽ

ٮاعت دٌّ٘ي  يف كاملاكف الـ٦ةف كدأزّي الىؽر، الن٭يؽ  األظاكـ مًٮ
ّي٬ة. كي٧س٨  كا٣ٕؿض كاجلٮ٬ؿ اخل٧ييٌن، اإل٦ةـ ٔ٪ؽ الرشٌٔيح ٗك

 /  ٦٪ةٝنح ٬ٰؾق اإلماكحلح ٨٦ ٌٔؽة ص٭ةتو

 ٬ٰؾا يف ا٣ٞؽرة دلي٭ة ٣حكخ ا٣ٞٮؿ؛ ٚإٌف الرشيٕح ٬ٰؾا ىلع ث٪ةءن  
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 كرقة٣حو  ٩جٌٮةو إىل  حنذةج كبةتلةيل املٮصٮد، الٮاٝٓ إدارة ىلع الـ٦ةف
 احل٭ٮد دي٨ ٕٚ٪ؽ٩ة اخلةد٧ٌيح، ي٧ٌس٢ ال اجلبٌ  ك٬ٰؾا يٕين أفٌ . صؽيؽةو 
 !لدلي٨ آػؿ مىؽاؽو إىل  كحنذةج االقبلـ، كدي٨ اجلىةرل كدي٨

أف ال أظؽ ٨٦ ٬ٰؤالء ا٧٤ٕ٣ةء ٝؽ ذ٬ت إىل أٌف دميٓ املٛة٬ي٥ زةثذحه 
كأٌف مىةديٞ٭ة ٦ذٌّ٘يةه، ث٢ ذ٬جٮا إىل أٌف اتلٌّ٘ي يسٮف صـايًّة حبير ال 
يرٌض ثةألقف كاألوٮؿ ادليجٌيح، قٮاءه ٨٦ ظير املٛة٬ي٥ أك ٨٦ 

 ؿ. ظير املىةديٜ. كٝؽ ٤ٞ٩٪ة أٝٮاؿ كآراء ٬ٰؤالء ا٧٤ٕ٣ةء يف ٬ٰؾا املضة

 

، دي٨و  آػؿ ٬ٮ اإلقبلَلٌ  إٌف ادلي٨  اإلقبل٦ٌيح كالرشيٕح ق٧ةكمٍّ
 أٌم  يٮصؽ ال املك٥٤ اإلنكةف ٩ْؿ كص٭ح ك٨٦. ٌيحاإلهلٰ  الرشاآ ػةد٧ح
 ٍّٟ  الكؤاؿ يُؿح ك٬٪ة. اإلقبل٦ٌيح الرضكرٌيةت ٨٦ اخلةد٧ٌيح أفٌ  يف م

  اإلقبل٦ٌيح؟ الك٧ةكٌيح كالرشيٕح ادلي٨ خبةد٧ٌيح املؿاد ٬ٮ ٦ة/ ا٣ٞةا٢

 :افرتاضات   غّدة تصّور يهكو السؤال ٰهذا غو لإلجابة

 حل٨٤ٕ ا ٝج٢ ٨٦  اإلقبلـ رقٮؿ االٚرتاض األٌكؿ/ أمؿ
، لرشيٕحو  حبةصحو  اآلف ثٕؽ دٕؽ ل٥ أ٩ٌ٭ة ل٤برشٌيح  لرشيٕح ال ق٧ةكٌيحو
ػؿل ق٧ةكٌيحو  رشيٕحو  ألٌم  كال اإلقبلـ

ي
 .أ

 أفٌ  ل٤برشٌيح حل٨٤ٕ  اإلقبلـ رقٮؿ االٚرتاض اثلةين/ أمؿ
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،إهلٰ  رشيٕحو  آػؿ ْل اإلقبلـ رشيٕح  يٮـإىل  ثةٝيح رشيٕحه  كأ٩ٌ٭ة ٌيحو
ة كأظاك٦٭ة دٕةحل٧٭ة اخٌتةذ كيججيغ ا٣ٞية٦ح،  املضةالت ٌك  يف أقةقن
ٝنة كأذجةر٬ة  .اإلنكة٩ٌيح ل٤عيةة ٦يسة

 ابلةيق أفٌ  ٚةرؽ ٦ٓ اثلةين االٚرتاض االٚرتاض اثلة٣ر/ ٩ٛف
  .املىةديٜ دكف ٦ٛة٬ي٧٭ة ٬ٮ الرشيٕح ٬ٰؾق ٨٦ كاخلةدل

  األكؿـ الؿقٮؿ ألفٌ  ػةَئه؛ األٌكؿ االٚرتاض أفٌ  يف مؿاء ال
 ٚ٭ٮ إذف،. الرشيٕح ٬ٰؾق ثةدٌجةع كَةبل٭٥ صؽيؽةو  برشيٕحو  ل٤برش صةء
 ظةصذ٭٥ ىلع أٌكؽ ث٢ الرشيٕح، ٨ٔ ٗىنن  يف ثأ٩ٌ٭٥ ل٤٪ةس ي٨٤ٕ ل٥

 .(1)اإلقبلـ لرشيٕح

 كٌك  كا٣ٛٞ٭ةء املذلك٧ٌٮف ٤ٔي٫ جي٧ٓاٌلم  ٬ٮ اثلةين كاالٚرتاض
 .املؾا٬ت ٌك  ٨٦ اإلقبل٦ٌيني امل١ٌٛؿي٨

 كدؿ٫ٌٚ ث٢ إَبل٫ٝ، ىلع ٥٤ٚ دثجخ وٌعذ٫ اثلة٣ر االٚرتاض أ٦ٌة
 كاخلةدل اخلةد٥ أفٌ  اجلْؿٌيح ٬ٰؾق تكذؽيع. كالٮظية٩يٌح ا٣ٕٞبل٩ٌيح األد٣ٌح
املٕىٮ٦ني دكف  كأٝٮاؿ ا٣ٞؿآ٩يٌح ٬ٮ املٛة٬ي٥ اإلقبلـ رشيٕح ٨٦

 أٌكؿ لاك٩خ ل٤ؼةد٧يٌح ٬ٰؾق املكأ٣ح مبلاكن  أذرب٩ة إذا. املىةديٜ
ٚة٣ٌٞةية  .ثةخلةد٧ٌيح -احلٞيٞح  يف - ٩ةدتا٣يٌت  ْل ق٧ةكٌيحو  رشيٕحو 

                                                                                                               

( ٩ةٝل الن٭يؽ ٦ُ٭ؿم يف ٠ذةب )الٮيح كاجلجٌٮة( ٬ٰؾا الؿأم كأزجخ ثُبل٫٩ كذ٠ؿ الؿأم 1)
 .  11الىعيط يف املضةؿ يف الىٛعح 
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ا٣ٕٞؽيٌح كاألػبلٝيٌح كا٣ٛٞ٭يٌح مٮصٮدةه ٚي٭ة إىل صة٩ت الرشيٕح 
 اخلةد٧ح، ٧ٚة ا٣ٛؿؽ إذف؟! 

 أف ْل االٚرتاض ٬ٰؾا وٮاب ٔؽـ ىلع ادلا٣ٌح األػؿل كالرضكرة
، ٨٦ اإلقبل٦ٌيح، الرشيٕح دُؿح  ٨٦ صة٦ٕحن  مةم٤حن  ٦٪ْٮ٦حن  ص٭حو

ّي ا٣ٕجةديٌح األظاكـ  أػؿل ص٭حو  ٨٦ حامل٪ْٮ٦ ٬ٰؾق كدٕذرب ا٣ٕجةديٌح، ٗك
ٌٝذحن   ٤٧ٌٔيحه  ا٢ٕٞ٣ ٩ْؿ كص٭ح ٨٦ الضء ٬ٰؾا ٦س٢! األ٦ؽ كٝىّية مٮ
ّي ٔجثٌيحه   .ابلة٣٘ح ٌيحاإلهلٰ  احل٧١ح ٦ٓ دجكض٥ كال ظ١ي٧حو  ٗك

 اإلقبلـ ص٤ٕخا٣يٌت  الرضكرة يف اجلْؿ جيت ٰذلٟ، ٨ٔ ٌٚبلن 
 تل٪ْي٥ اإلقبل٦ٌيح الرشيٕح ثٕ٪ٮاف ػةٌوحن  دٕةحل٥ ٦٪ْٮ٦ح يُؿح
ّي ا٣ٕجةديٌح احليةة  ٝىٮر ٰذلٟ يف الكجت اكف إذا. ل٤برشٌيح ا٣ٕجةديٌح ٗك
٥ اآلف؛ حلؽٌ  ثةؽو  قجته  ٚإ٫ٌ٩ ا٣برشٌيني كا٢ٕٞ٣ ا٥٤ٕ٣  ا٠تكج٫ ٦ة ٚٗؿ
٤ٮ٦٭ة اإلنكة٩يح ٢ٞٔ  حلٞةؿ ال٧١ةؿ ٧ٌٝح دج٤ٖ ل٥ ١ٰ٣ٌ٪٭ة دٌُٮرو  ٨٦ ٔك
  .الك٧ةكٌيح الرشيٕح تلٕةل٥ حبةصحو  ظيةد٫ يف يٕؽ ل٥ اجلؽيؽ اإلنكةف إفٌ 

 يهكو ذكر غّدة أسباب تلػّدد الرشائع نيها:

 ال٦ذسةؿ اقذٕؽاداد٭ة يف األم٥ اػذبلؼ الرشاآ دٌٕؽد قجت أفٌ 
 كاتل٭ٌيؤ االقذٕؽاد ٦ؽارج يف خيذ٤ٛٮف اجلةس ٚإفٌ  الرشٌٔيح، األظاكـ
 املرٌشٔح كاألظاكـ ٌيحاإلهلٰ  كاتلاكحلٙ ك٩ٮا٬ي٫، ا ألكامؿ ل٤تك٤ي٥



 020  ......................................................................... اتلةرخيٌيح يف ٦زياف اجلٞؽ

/ دٕةىل ٝةؿ احليةة، مٮاٝٙ خمذ٤ٙ يف لئلنكةف يًّةإهلٰ  ا٦ذعة٩نةدٌٕؽ 
 ٍّ ٤ٍ٪ىة ٣ًّكي ٕى ٥ٍ  صى حن  ٦ً٪ٍسي ٔى ة رًشٍ ةصن ٦ً٪ٍ٭ى ىٮٍ  كى ل ةءى  كى ٥ٍ  اي  مى ٤ىسي ٕى ى حن  جلى َّ٦

ي
ةن  أ  كىاًظؽى

٣ًٰس٨ٍ  ٥ٍ  كى كي ة يًف  حًلىج٤ٍيٮى ٥ٍ  ٦ى  أ٦ٌحن كاظؽةن  ص٤ٕ٭٥ ٨٦ املؿاد ك٣حف ،...آدىةزي
 كإ٧ٌ٩ة كاظؽةه، أ٦ٌحه  أم ٠ٰؾلٟ، دسٮي٪نة اجلةس ٚإفٌ  اتل١ٮييٌن؛ اجل٢ٕ
 ٣ٰس٨ٌ  كاظؽةن، رشيٕحن  ٣س٥ جل٢ٕ مةء لٮ أم ا٣ترشيٌع، اجل٢ٕ املؿاد

 املة٩ٓ ٚض٢ٕ ٰذلٟ، دكف ظةؿ اقذٕؽاداتو  ٨٦ ث٫ أدةز٥ ٦ة اػذبلؼ
 آدة٥٬، ٚي٧ة ا٣برش ا٦ذعةف - دٕةىل - إرادد٫ ٬ٮ الرشيٕح دٮظيؽ ٨٦
، آدة٥٬ ٦ة أفٌ  كب٧ة ٙه  ٨٦ املؿاد ك٣حف الرشاآ، ٚةػذ٤ٛخ خمذ٤

ة يًف  ٝٮهل يف ا٣ُٕةية ٥ٍ  ٦ى  ك٣حكخ كاملةٌديٌح، االٝذىةديٌح ا٣ُٕةية آدىةزي
 ل٥ ا ٚإفٌ  كاأللٮاف؛ كاأللك٪ح املكةز٨ حبكت االػذبلٚةت ْل

 يف الكجت ْل اك٩خ كلٮ ٍٝ، كاظؽو  ز٦ةفو  يف أكرث أك رشيٕذني يرٌشع
 األٝٮاـ اػذبلؼ ٩ٛك٫ ٔ٪ؽ الـ٦ةف يف دٌٕؽد٬ة الٝذٌخ الرشاآ دٌٕؽد
 أ٩ـؿ - دٕةىل - ا أفٌ  اتلةريغ َٮؿ ىلع جنؽ ال أ٩ٌ٪ة ٦ٓ ٚي٭ة،

، ز٦ةفو  يف رشيٕذني  الـ٦ةف، مؿكر حبكت االػذبلٚةت ْل ث٢ كاظؽو
 اقذٕؽاد اكف ٚلك٧ٌة كاتل٭ٌيؤ، االقذٕؽاد ٦ؽارج يف اإلنكةف كاردٞةء
 - ا ٥٤ٔ إذا ثح٪٧ة ٧ٌ٬ذ٭٥، ٤ٔٮٌ  د٪ةقت رشيٕحه  ٩ـ٣خ أىلع ا٣ٞٮـ
ٌٛٙ الٮ٨٬ ٦٪٭٥ - دٕةىل  ٝٮهل احلٞيٞح ٬ٰؾق مٮا٬ؽ ك٨٦ ٤ٔي٭٥، ػ
ة يىة/ دٕةىل ٭ى ح 

ى
ِؿٍض  اجلًَّب   أ ٍؤ٦ًً٪نيى  ظى ى  ال٧ٍي ذىةؿً  ىلعى ًٞ ٨ٍ  ًإفٍ  ا٣ٍ ٥ٍ  يىسي كفى  ٦ً٪ٍسي رٍشي ًٔ 
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كفى  ةثًؿي ٤ًجيٮا وى ٍ٘ إًفٍ  ٦ًةاىتىنٍيً  حى ٨ٍ  كى ٥ٍ  يىسي ٤ًجيٮا ٦ًةاىحه  ٦ً٪ٍسي ٍ٘ ة حى ٛن ٍ٣
ى
ي٨ى  ٨٦ًٍ  أ ً كا الَّ ؿي ٛى  زى

 ٍ٥ جَّ٭ي
ى
ـه  ثًأ ٮفى  ال ٝىٍٮ ٭ي ٞى ٍٛ ٙى  اآلفى   حى َّٛ ٥ٍ  اي  ػى ٪سي ٥٤ًى  ٔى ٔى فَّ  كى

ى
٥ٍ  أ ة ًذيسي ٛن ٍٕ  ٚىًإفٍ  ًى

 ٍ٨ ٥ٍ  يىسي ةه  ٦ًةاىحه  ٦ً٪ٍسي ةثًؿى ٤ًجيٮا وى ٍ٘ إًفٍ  ٦ًةاىتىنٍيً  حى ٨ٍ  كى ٥ٍ  يىسي ٙه  ٦ً٪ٍسي ٍ٣
ى
٤ًجيٮا أ ٍ٘ نٍيً  حى ٛى ٍ٣

ى
 أ

ٓى  كىاي  اً  ثًإًٍذفً  ةثًًؿي٨ى  ٦ى  اجلةمئ اقذٕؽاد٥٬ يف ٬ٮ ٚةلٌٕٙ، الىَّ
٥٤ًى / كٝٮهل»/ )املزياف( يف ا٣ٕبٌل٦ح الكٌيؽ ٝةؿ إي٧ة٩٭٥. ٨٦ ٔى فَّ  كى

ى
 أ

 ٍ٥ ة ًذيسي ٛن ٍٕ  يجذٔل حمة٣ح كال الؿكظٌيح، الىٛةت يف الٌٕٙ ث٫ املؿاد ًى
ٌٜ  اإليٞةف ٚإفٌ  اإلي٧ةف،إىل   الكضةية دميٓ ٔ٪٫ يججٕراٌلم  ٬ٮ ثةحل

 املىيت، كالؿأم كالىرب اكلنضةٔح كا٣ْٛؿ، ل٤ٛذط املٮصجح احلك٪ح
 ل٥ املؤ٦٪ني أفٌ  الرضكرٌم  ٨٧ٚ كا٣ٌٞٮة ا٣ٌٕؽة ظير ٨٦ الٌٕٙ كأ٦ٌة
ـالٮا  . »(1) اجلبٌ  ز٨٦ يف كٌٝٮةن  ٌٔؽةن  يـيؽكف ي

ا ٬٪ةؾ أفٌ   ك٬ٮ كاظؽه  ادلي٨ ٚإفٌ  كالرشيٕح، ادلي٨ ٦ٕىن ثني دٌٕؽدن
ر ٝؽاٌلم  اإلقبلـ  ك٬ٮ ٚي٫، نكغ كال كالؿق٢ األ٩بيةء دميٓ ث٫ ثٕي
ح وٮؿ دل٧ٔٮ

ي
وٮؿ ا٣ٛؿكع كأراكف كاملٕةرؼ ا٣ٕٞةاؽ أ

ي
 املعٌؿ٦ةت كأ

 رقٮؿو  لٌّك  ٚإفٌ  الرشيٕح؛ خببلؼ ك٬ٰؾا ا٣ٛؿكع، يف كالٮاصجةت
 ْل ٕحكالرشي ٝج٫٤،اٌلم  كالؿقٮؿ اجلبٌ  لرشيٕح ٩ةقؼحه  كْل رشيٕحن 
 .ا٣ٛؿكع يف ا٣ترشيٕةت دٛةوي٢

٪ٍؽى  ادِلي٨ى  إًفَّ / دٕةىل ٝٮهل اتل٘ةيؿ ٬ٰؾاإىل  كينّي ـي  اً  ًٔ ة اإلًٍقبلى ٦ى  كى
                                                                                                               

 .34، ص 6( ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني، املزياف يف دٛكّي ا٣ٞؿآف/ ج 1)
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ٙى  ي٨ى  اٍػذى٤ى ً كديٮا الَّ
ي
ٍٕؽً  ٨٦ًٍ  ًإالَّ  ا١ًٍ٣ذىةبى  أ ة بى ٥ي  ٦ى ٬ي ةءى ٥ٍ٤ي  صى ًٕ ينة ا٣ٍ ٍ٘ ٥ٍ  بى ٨ٍ  ثىحٍ٪ى٭ي ٦ى  كى

ؿٍ  ٛي ٓي  اى  ٚىًإفَّ  اً  ثًآيىةًت  يىٍس ي ً ةًب  رسى  كاظؽه  ا ٔ٪ؽ ٚةدلي٨ ،(1)احٍلًكى
، ثأديةفو  األ٩بيةء يجٕر كل٥ اإلقبلـ، ك٬ٮ  أظؽثاٌلم  كإ٧ٌ٩ة خمذ٤ٛحو

 دي٨ ك٬ٮ الٮاظؽ ادلي٨ ظٌؿٚٮا إذ أدجةٔ٭٥؛ ٥٬ األديةف اػذبلؼ
لبلحنؿاؼ كاتلعؿيٙ ا٧ٕ٣ؽٌم كاتلٛكّي  ٚذٌٕؿً٭ة .ث٘ينة اإلقبلـ

اٌلم  املكةر احلٌؽ اٌلم يى٢ إىل االحنؿاؼ ٨ٔكا٣ٛ٭٥ اخلةَئ، إىل 
 يف ظى٢ اجلةس ٧٠ة ٬ؽايح لىبلظٌيح ٚةٝؽةن  ص٤ٕ٭ة دٕةىل، يؿيؽق
.  رقٮؿو  ثٕر كاإلجني٢، ك٬ٰؾا ٦ة يٞذيض اتلٮراة  صؽيؽو

بلكةن ىلع ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٝٮؿ أ٦ّي املؤ٦٪ني  ظٮؿ "احلٌش" اٌلم  ٔك
ة ىلع الكةثٞني كٝؽ كرد يف رشاإ٭ ًن ٥، ٚإٌف األديةف ٝؽ اكف ٦ٛؿك

كاألكويةء ٨٦ ثٕؽق، كبةمل٭ؽٌم  برٌشت ث٧يجء اجلٌب حم٧ٌؽو 
ٮد  ٌٟ أٌف ٬ٰؾق ا٣بنةرة ٣حكخ دلٌؿد بنةرةو ىلع املٔٮ ، كال م

ة.  ٌن مكذٮل املٛ٭ٮـ ٚعكت، ث٢ ال ثٌؽ أف دسٮف مةم٤حن ل٧٤ىةديٜ أي
ي٨ى ٝٮهل دٕةىل/ »/ يٞٮؿ ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيئٌ  ً  ا١ًٍ٣ذىةبى  ٥ي آدىحٍ٪ىة٬ي  الَّ

ًؿٚيٮ٩ى٫ي  ٍٕ ة حى ٧ى ًؿٚيٮفى  ٠ى ٍٕ ٥ٍ  حى ٬ي ٍب٪ىةءى
ى
 - ا ث٫ م٭ؽ ٧ٌٔة إػجةره  ك٬ٰؾا ،أ

٫٧٤ ال١ذةب، أ٢٬ ىلع املزن٣ح ال١ذت يف - قجعة٫٩  أ٢٬ ٧٤ٔةء ٔك
 ا٣بنةرة ثٕؽ ا٣بنةرة ٨٦ األ٩بيةء ٠ذت ٨٦ ٔ٪ؽ٥٬ م٧ٌة ال١ذةب

                                                                                                               

 .26( قٮرة آؿ ٧ٔؿاف/ 1)
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ٌّٟ  يٕرتي٫ ال ث٧ة ككو٫ٛ ، ثةجلبٌ   .(1)«ريته  ٤ٔي٫ يُؿأ كال م

يف د٘يّي ثٕي  -يف اجل٤٧ح  -ال ٩٪١ؿ ٦ؽػ٤يٌح الـ٦ةف كاملاكف 
يف مٮرد  -دٕةىل  -األظاكـ كاملىةديٜ، ك٣ٰس٨ ٣حف ثةللكٌيٌح، يٞٮؿ 

ِؽٝنة /ٔحس  ىى مي ة كى نٍيى  ل٧ًى مَّ  بى ٍٮرىاةً  ٨٦ًى  يىؽى ًظ٢َّ  اتلَّ
ي
أًل ٥ٍ  كى ٍٕيى  ٣ىسي  بى

 ً ـى م الَّ ِؿ ٥ٍ  ظي ٤ىيٍسي ٕٚبلكةن ىلع دىؽيٜ أظاكـ احل٭ٮد الكةثٞح ، (2)ٔى
، ٚٞؽ حه ٌٞ  امل١ذٮبح املعٌؿ٦ح األظاكـ ثٕي ألنكغ صبذس٥ كأ٩ٌ٭ة ظ

. ٚجٕي األظاكـ ٝؽ دذٌّ٘ي ٩تيضح ا٣ْؿكؼ كالرشااٍ (3)٤ٔيس٥
اتلةرخييٌح، ٣ٰس٨ ٣حف ثةلرضكرة أف دذٌّ٘ي ٌك امل٪ْٮ٦ح ادليجيٌح 

 جب٧يٓ مىةديٞ٭ة. 

 

 ٬٪ةؾ حبٮثه صؽيؽةه دذ٧عٮر ظٮؿ دكر الـ٦ةف كاملاكف يف االصذ٭ةد،
، ٬ٰؾا (4)ك٬ٰؾا ا٣ٕ٪ٮاف مكذًفن ٨٦ ٩هٍّ دةريخٍّ لئل٦ةـ اخل٧ييٌن 

                                                                                                               

 .12، ص 4( ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني، املزياف يف دٛكّي ا٣ٞؿآف، ج 1)
 . 23( قٮرة آؿ ٧ٔؿاف/ 2)
 .131، ص 0( ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني، املزياف يف دٛكّي ا٣ٞؿآف، ج 3)
إيٌن ىلع أذٞةدو ». يٞٮؿ اإل٦ةـ اخل٧ييٌن/ 65، ص 12، وعيٛح اجلٮر، ج ( اخل٧ييٌن، ركح ا4)

ثة٫ٞٛ٣ ادلارج ثني ٚٞ٭ةا٪ة، كبةالصذ٭ةد ىلع اجل٭ش اجلٮا٬ؿٌم، ك٬ٰؾا أمؿه ال ثٌؽ ٦٪٫، ٣ٰس٨ ال 
يٕين ٰذلٟ أٌف ا٫ٞٛ٣ اإلقبلٌَل ال يٮا٠ت ظةصةت ا٣ٕرص، ث٢ إٌف ٣ٕ٪رصم الـ٦ةف كاملاكف 

ا يف االصذ٭ة ة آػؿ ىلع ًٮء األوٮؿ دأزّين د، ٚٞؽ يسٮف لٮإٝحو ظس٥ه ١ٰ٣٪ٌ٭ة دذٌؼؾ ظ٧١ن
 «.  احلة٧٠ح ىلع املضذ٧ٓ كقيةقذ٫ كاٝذىةدق
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ابلعر ال يؿدجٍ ثجعر اتلةرخييٌح؛ ٰذلٟ أ٫ٌ٩ حبره يف زماك٩يٌح ا٣ٛٞي٫ 
ادلييٌن. ٩ٛك٫، أ٦ٌة حبر اتلةرخييٌح ّٚيدجٍ ثجعر دةرخيٌيح اجلٌه 

ا ىلع ا٣ٛٞي٫، قٮاءه اكف اجلٌه إهلٰ  يًّة زةثذنة أك ٚةلـ٦ةف كاملاكف يرتاكف أزؿن
مؿظ٤يًّة دؽثّييًّة، كا١ٕ٣ف ٬ٮ الىعيط، ٧ٚؿظ٤ٌيح اجلٌه زةثذحه هلة ث٪ةءن 
ا يف اصذ٭ةد ا٣ٛٞي٫ أـ ال.   ىلع ا٣ٞٮؿ ثذةرخيٌيذ٭ة، قٮاءه اكف املعيٍ مؤزٌؿن

ىلع ٦ٕةفو ختذ٤ٙ ٨ٔ املٕةين ا٣يٌت ٚذةرخيٌيح اجلٌه مى٤ُطه يؽٌؿ 
ٮاعت أك اقذعؽاث املىةديٜ أك دكر  دؽٌؿ ٤ٔي٭ة ٦ٞٮالت دٌّ٘ي املًٮ
ـو كالاٌيحو أك زة٩ٮٌيحو  الـ٦ةف كاملاكف يف ٤٧ٌٔيح االصذ٭ةد، أك كصٮد أظاك
أك...، كقٮاءه اكف ا٣ترشيٓ مةمبلن ملؿاٜٚ احليةة ثؿ٦ٌذ٭ة أك ال، اكف 

 .(1)اجلٌه ٌّ٪يًّة أك يٞيجيًّة

 ٨٦ كاإل٦ؽاد الٮيح أقةس ىلع الؿقة٣ح دٛكّي كال يٕين»٬ٰؾا 
 ا٣ٕٮام٢ ٬ٰؾق إ٣٘ةء املعكٮقح، كا٣ْؿكؼ ا٣ٕٮام٢ ٨ٔ ثؽالن  الك٧ةء،

ة مؤزٌؿةه  إ٩ٌ٭ة ث٢ ٩٭ةايًّة، اتلأزّي ٨ٔ كا٣ْؿكؼ ٞن  ال١ٮ٩يٌح ل٤كنن كٚ
 ٦ة ك٦ؽل األظؽاث، قّي يف ٬ٮ إ٧ٌ٩ة دأزّي٬ة ك٣ٰس٨ٌ  ا٣ٕة٦ٌح، كاالصذ٧ةٔيٌح

. اجلضةح ٨ٔ إلاعٝذ٭ة أك الؿقة٣ح، جنةح لىة٣ط مؤزٌؿاتو  ٨٦ ٔ٪٭ة ي٪ض٥
 املةٌديٌح، كا٣ْؿكؼ الرشكط ٚٮؽ ربٌة٩يٌحه  ظٞيٞحه  -٧٠عذٮل  - ٚةلؿقة٣ح
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 اتل٘يّي، قبي٢ يف ٦ذٮاو٢و  ٢٧ٔو إىل  ظؿكحو،إىل  حتٌٮ٣خ أف ثٕؽ ك١ٰ٣٪ٌ٭ة
 .كأظةقحف مبلبكةتو  ٨٦ دسنٛ٭ة ك٦ة ثْؿكٚ٭ة ربُ٭ة ثةإلماكف يىجط

ؽ ا٣ٕؿيبٌ  اإلنكةف مٕٮر إفٌ / ٦سبلن  ٝي٢ ٚإذا ـٌ  ك٬ٮ كالٌيةع، ثةتل٧
٫٧ ظضؿو  يف األىلع ك٦س٫٤ آهلذ٫ جيٌكؽ ٩ٛك٫ جيؽ ٌُ ، حلْح يف حي  ٌٗتو
، حلْح يف ي٤ذ٭٧٭ة ظ٤ٮل أك  .اجلؽيؽة الؿقة٣حإىل  يذ٤ٌُٓ ص٫٤ٕ صٮعو

 ثة٥٤ْ٣ ا٣ٕؿيبٌ  املضذ٧ٓ يف كالاكدح ابلةئف مٕٮر إفٌ / ٦سبلن  ٝي٢ أك
 صؽيؽةو  ظؿكحو  دأييؽإىل  د٫ٕٚ كاملكذ٤ٌ٘ني، املؿاثني ٝج٢ ٨٦ كاتلٌٕكٙ

 .الؿبٮٌم  املةؿ رأس ىلع كدٞيض ا٣ٕؽا٣ح، رايح دؿٚٓ

 اكف ٦ة قٮاءه  الؿقة٣ح، ظيةة يف ٦٭٧ًّة دكرنا ٣ٕت ا٣ٞجٌلٌ  النٕٮر إفٌ / ٝي٢ أك
 ك٦ة ٝؿيل، ٝجةا٢ ثني كاتل٪ةٚف الرصاع ٧٠نةٔؿ حمٌٌلٍّ، مكذٮنل ىلع ٦٪٭ة

ؽاء، ٨٦ محذ٫ ك٬يجحو، ظىة٩حو  ٨٦ ٔنّيد٫ ىلع اجلبٌ  أقج٫٘  اكف ٦ة أك اأٔل
 .م٧ةهلة ّتةق اجلـيؿة ص٪ٮب ٔؿب ٧٠نةٔؿ ا٣ٞٮٌَل، املكذٮل ىلع ٦٪٭ة

 مٌؿتا٣يٌت  املعؿصح كاألظٮاؿ املذؽايع، ا٣ٕةل٥ ّؿكؼ إفٌ / ٝي٢ أك
 ادلكلٌ  املسح ىلع كا٣ٛةرقٌيح الؿك٦ة٩ٌيح ا٣ْٕي٧ذةف ادلكتلةف ث٭ة

،  دكف كظة٣خ ث٪ٛكي٭٧ة، ال١جّيدني ا٣ٌٞٮدني ٬ةدني أم٤٘خ كٝذبؾو
 .ا٣ٕؿبٌيح اجلـيؿة يف اجلؽيؽة احلؿكح إص٭ةض يف دؽػ٤٭٧ة
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، أمؿه  ٚ٭ٮ ا٣ٞجي٢، ٬ٰؾا ٨٦ زءه  ٝي٢ إذا ، يسٮف كٝؽ ٦ٕٞٮؿه  ٦ٞجٮالن
 .(1)«٩ٛك٭ة الؿقة٣ح يٌٛس  كال األظؽاث، يٌٛس  إ٧ٌ٩ة ٬ٰؾا أفٌ  ّٗي

الـ٦ةف كاملاكف كخمذ٤ٙ  كظٌّت دٌذٌط املكأ٣ح؛ ٩ذٌُؿؽ إىل دكر
 ا٣ٞؿآ٩ٌيح كاملٕىٮ٦ني.  اجلىٮص يف ا٣ْؿكؼ

ٌٝحو  ىلع ي٪ُٮم ادليجٌيح إٌف دكر الـ٦ةف كاملاكف يف اجلىٮص  د
 ا٥٤ٕ٣ دج٤ٮر ْل ا٣ٞؿآ٩يٌح كلك٧ةت املٕىٮ٦ني اجلىٮص ممزٌيةو؛ألفٌ 

 دكر٬ة هلة أفٌ  ٦ٓ كالـ٦ة٩ٌيح املاك٩ٌيح كا٣ْؿكؼ النةم٢، الٮاقٓ ٔلٌ اإل٣ٰ 
 أفٌ  ثيؽ كوؽكر٬ة، ا٣ٞؿآ٩ٌيح كادليجٌيح كاألظاكـ املٕةرؼ ٩ـكؿ يف

ؽاديٌح ا٢٤ٕ٣ ظؽكد يذضةكز ال دكر٬ة   .امل٧ٌ٭ؽة كا٣ْؿكؼ اإٔل

ة ٦ٕىنن  ا١ٛ٣ؿة ٬ٰؾق كدستكت ا، كاًعن ة صؽًّ  ثة٣جكجح ػىٮون
 ثٕر ا أفٌ  ٦ٓ. كاألثؽيٌح ثةخل٤ٮد املتٌك٧ح اإلقبل٦يٌح ل٤رشيٕح
، دةرخييٌحو  ّؿكؼو  يف اإلقبل٦يٌح كاألظاكـ املٕةرؼ  أفٌ  ثيؽ ػةٌوحو
 ٦ة احلة٣ح ٬ٰؾق يف. ٦زت٦ٌ٪نة كال دةرخييًّة ٣حف ترشيٕ٭ة ٨٦ ا٣٘ؿض
 مكةا٢ ٨ٔ اإلصةثح ٬ٮ اإلقبل٦يٌح كاألظاكـ املٕةرؼ ٨٦ يذٮٌٝٓ

 مكةا٢ ٨ٔ اإلصةثح ككٰؾلٟ كالىؽكر، ا٣زنكؿ ٔرص كأقب٤ح
ٮع ا٩ذىف إذا إاٌل  البلظٞح، ا٣ٕىٮر كأقب٤ح  األظاكـ أظؽ مًٮ
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 ز٦٪يٌحه  ٝيٮده  ل٤عس٥ يسٮف ٨٣ احلة٣ح ٬ٰؾق ٦س٢ يف. اكمبلن  ا٩ذٛةءن 
٫ قي١ٮف إ٧ٌ٩ة ٔٮ ّي اغاجنة مًٮ   .ػةرصيًّة مٮصٮدو  ٗك

ٜ ٦ة ٦ّت أ٫ٌ٩ الالكـ ٬ٰؾا ٦ٕىن ٌٞ ٮع حت  الرشيعٌ  احلس٥ دؿدٌت املًٮ
 اإلقبل٦يٌح األظاكـ ٨٦ كا٣ٞىؽ ا٣٘ؿض أفٌ  ٧٠ة األقةس، ٬ٰؾا ىلع .٤ٔي٫
، مةم٢ه  . كوٮر٬ة اإلقبل٦ٌيح األظاكـ لنّك ثة٣جكجح احلةؿ ٠ٰؾلٟ كداا٥ه
ة ٕن  ىلع ا٣ٞؽرة هل دسٮف حبير اإلقبلَلٌ  ا٣ترشيٓ ٩ْةـ ويةٗح صؿت َج

 املؼذ٤ٛح كالـ٦ة٩ٌيح املاك٩ٌيح ا٣ْؿكؼ يف ا٣برش الظذيةصةت االقذضةثح
ؽـ أظاك٫٦ زجةت صة٩تإىل  ٮعو  أٌم  يٮصؽ ال. دٌّ٘ي٬ة ٔك  يف صؽيؽو  مًٮ

 اقت٪جةط ي٧س٨ ال ل٤برش االصذ٧ةٌٔيح أك ا٣ٛؿديٌح األٕٚةؿ م٧ٌةر
 يٕضـ كماك٩يٌحه  ز٦ة٩يٌحه  ّؿكؼه  دٮصؽ كال. اإلقبل٦ٌيح املىةدر ٨٦ ظ٫٧١

 . الرشٔيٌح أظاك٦٭ة دبيني ٨ٔ اإلقبلَلٌ  االصذ٭ةد

اثلةثخ كاملذٌّ٘ي أك ٦٪ُٞح ك٩ٛف الضء يٞةؿ ثة٣جكجح جلْؿٌيح 
ّي٬ة.  ا٣ٛؿاغ ٗك



 

 النتيجة

ح اتلةرخيٌيح ا٣ٌ  إفٌ  يت دٕىن ثؽراقح املٮاًيٓ كاألظؽاث كاجلىٮص ا٣زٔن
ا ٨ٔ  ٨٧ رشكَ٭ة اتلةرخيٌيح ثٕيؽن اتلٕةيل كاإلَبلؽ يف ثحبذ٭ة ًك

ـٔح ٗؿبيٌ ، كاثلجةت حو  إح املجنْل ٩ ٨٦ املجةين  كدٞٮـ ىلع دل٧ٔٮ
يت دؿد ٤ٔي٭ة. دٞٙ يف كص٫ اال٩ذٞةدات ا٣ٌ  يت ال ي٧س٨ أفكاألقف ا٣ٌ 
د املىؽاؽ املُؿكظح احلٮـ ح كظؽة املٛ٭ٮـ كدٕؽٌ ٩ْؿيٌ  ٧٠ة أفٌ 

ذ٭ة يٌ َبلٝ٭ة كلكٌ إ٨٦ ظير  -ح دٮاص٫ ثةٔذجةر٬ة ٨٦ مىةديٜ اتلةرخييٌ 
يت ح كالنٮا٬ؽ ا٣ٌ ىلع مكذٮل األد٣ٌ اجلٌؽيٌح ال١سّي ٨٦ اال٩ذٞةدات  -

       اقت٪ؽت إحل٭ة.

 



 



 

 املصادر

 ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

 ٩٭ش ابلبلٗح

نٮرات ػ ٦ج ب مُؿم ٚؿنكة ك٦جؽأ احلؽازحح/ ظؿ"إ٦ي٢ ثٮال" احلٌؿٌيح ا٧٤ٕ٣٪يٌ  .2
 .ـ 2978قّيؼ ػ ثةريف 

 ، حم٧ٌؽ الن٭يؽ األٌكؿ، ا٣ٞٮأؽ كا٣ٛٮااؽ، َجٕح اجلضٙ األرشؼ. اث٨ ميٌكٌ  .0

/ ابليٌةء ادلار -، الك٤ُح، احلٞيٞح، ثّيكت ظة٦ؽ، اجلٌه ٩رص  ،أثٮ زيؽ .3
 .ـ 0222، 4ط  ا٣ٕؿيب، اثلٞةيف املؿكـ

، ا٣ٕؿيبٌ  كـ اثلٞةيفٌ ، املؿ5 اجلٌه كالك٤ُح كاحلٞيٞح، ط ،أثٮ زيؽ، ٩رص ظة٦ؽ .4
  ـ. 0226 -ثّيكت 

، املؿكـ 5 يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف، ط / دراقحه ٦ٛ٭ٮـ اجلٌه  ،أثٮ زيؽ، ٩رص ظة٦ؽ .5
 .ـ 0222 -، ثّيكت ا٣ٕؿيبٌ  اثلٞةيفٌ 

، ؽ الن٭ؽاء، ٥ٌٝ ، ٦ُجٕح قيٌ 2 ٔٮايل الآليل، ط ،، اث٨ أيب دم٭ٮراإلظكةيئٌ  .6
2425٬.  

"االقبلـ كاتلةرخييٌح كاتلٞؽـ"، دل٤ح األوة٣ح، اجلـااؿ، النؤكف  ،ؽأركٮف، حم٧ٌ  .7
 .ـ 2977 ،52 - 49ادليجيٌح، ا٣ٕؽد 

"، دؿدمح/ ٬ةم٥ وة٣ط، مؿكـ ٧٤ٔيٌحه  "ا١ٛ٣ؿ اإلقبلٌَل، ٝؿاءةه  ،ؽحم٧ٌ  ،أركٮف .8
 ـ.  2996ثّيكت  ،، ا٣ُجٕح اثلة٩يحا٣ٕؿيبٌ  كاملؿكـ اثلٞةيفٌ  اإل٧٩ةء ا٣ٞٮَلٌ 

 ا٣ٕؿيب، اثلٞةيف املؿكـ/ ابليٌةء ادلار -ا١ٛ٣ؿ اإلقبلٌَل، ثّيكت  ،ؽأركٮف، حم٧ٌ  .9
 . ـ 2996، 0ط 
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)حنٮ ختؿيشو آػؿ ل١ٛ٤ؿ  كاقذعة٣ح اتلأوي٢ ا١ٛ٣ؿ األوٮلٌ  ،ؽأركٮف، حم٧ٌ  .22
 ـ. 2999، ثّيكت 2اإلقبلٌَل(، دؿدمح/ ٬ةم٥ وة٣ط، دار الكةيق، ط 

اخلُةب ادلييٌن، دؿدمح  ا٣ٞؿآف ٨٦ اتلٛكّي املٮركث إىل حت٤ي٢ ،ؽأركٮف، حم٧ٌ  .22
 . ـ 0225، 0 دار ا٤ُ٣يٕح، ثّيكت، ط ،كد٤ٕيٜ ٬ةم٥ وة٣ط

، دؿدمح/ ٬ةم٥ وة٣ط، دار ا٤ُ٣يٕح ؽ، حنٮ ٩ٞؽ ا٢ٕٞ٣ اإلقبلَلٌ حم٧ٌ  ،أركٮف .20
 ـ. 0229ثّيكت  2ل٤ُجةع كا٣جرش ط 

ح ا٤ٛ٣كٛح ،ٔجؽ الؿمح٨ٰ ثؽكم، .23  . ـه 2409، ذكل ا٣ٞؿّب، ٥ٌٝ، مٮقٔٮ

٥٤ٕ٣ االصذ٧ةع، دؿدمح/ ق٤ي٥  كؼ، املٕض٥ اجلٞؽمٌ ثٮريسٮ، ر. ثٮدكف  .24
 . ـ 0227ح، ثّيكت، ، ديٮاف املُجٮاعت اجلة٦ٕيٌ 0ظؽاد، ط

ح الرشيٛح، يف دراقةت الكّية اجلجٮيٌ  امل٪٭ش االقترشايقٌ  ،ٮر٩ٞنب٪ؽ، ٩ةدرپ .25
، 7، الك٪ح 00ػ  02ح، ا٣ٕؽد يٌ ح احليةة ا٣ُجٌ دؿدمح حم٧ؽ ظك٨ زٝؿاط، دل٤ٌ 

 .ـ 0227 -ح ل٧٤ٕة٬ؽ اإلقبل٦يٌح ا٣ٕةمليح، ثّيكت كح ا٣ٕةمليٌ املؤقٌ 

، ٌٌٔل ث٨ إثؿا٬ي٥،  .26 ، 2ط ،، مؤٌقكح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم دٛكّي ا٣ٌِٞلٌ ا٣ٌِٞلٌ
 . ـه ٥ٌٝ2435، 

ح ٩ـكل، ثني ٬يؽصؿ كصةدمؿ، دل٤ٌ  ٬ؿ٦٪ٮَيٞة اجلٌه األديبٌ  ،دٮٚيٜ، قٕيؽ .27
 .ـ 2995، ٦ةرس 0ٕؽد ا٣

، دار حم٧ؽٌٔل، 2 ريغ املٛ٭ٮـ، طاتلي٧ٮَل، اهلةدم، ٦ٛ٭ٮـ اتلةريغ كدة .28
 .ـ 0223دٮنف، 

ح ل٤ُجةٔح كا٣جرش اإلقبلـ، دؿدمح كصي٫ أقٕؽ، دار ُٔيٌ  ،صةركدم، ركصي٫ .29
 .ـ 2996، 2 كاتلٮزيٓ، ط

، ٥ٝ/ مؿكـ 0 ط ،نكةف در ٝؿآفاقّيت  وٮرت كٔجؽا،  ،آمًل یصٮاد .02
 .٬ 2382نرش ارساء، 
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 .٬ ٥ٝ2379/ مؿكـ نرش ارساء،  ،، ُٚؿت در ٝؿآفآمًل یصٮاد .02

)اتل١ٌٮف  النيعٌ  ح يف ا١ٛ٣ؿ اإل٦ةَلٌ ٩ْؿٌيح الك٪ٌ  ،ظيؽر ا، ظٌت  .00
  ـ. 0226، ثّيكت، 2مؤٌقكح اال٩تنةر ا٣ٕؿيٌب، ط كالىّيكرة(،

كح آؿ ابليخ إلظيةء ، مؤقٌ ؽ ث٨ ظك٨، كقةا٢ النيٕح، ٥ٌٝ ، حم٧ٌ ا٣ٕةمٌلٌ  احلؿٌ  .03
 . ٬ 2429ا٣رتاث، 

، 4ا٣رتاث كاتلضؽيؽ/ مٮٝٛ٪ة ٨٦ ا٣رتاث ا٣ٞؽي٥، ط  ،ظك٨ظ٪يف،   .04
 .ـ 2990 -كح اجلة٦ٕيح لدلراقةت كا٣جرش، ثّيكت املؤقٌ 

ني، ٦ؽرقح ح ٨ٔ األوٮحلٌ ثٕةد اتلؽاكحلٌ األ ،احلك٪ةكم، ٌٚةء ذيةب ٤ٗي٥ .05
، ثّيكت، 2 ط ة، مؿكـ احلٌةرة تل٪٧يح ا١ٛ٣ؿ اإلقبلٌَل،اجلضٙ ٧٩ٮذصن 

 .ـ 0226

، 2، دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿيٌب، طا٣ٕؿكة الٮزًف مكذ٧كٟ ،احل١ي٥، حمك٨ .06
  ـه. 2392ثّيكت، 

إىل دارقح ا٫ٞٛ٣  ح ل٫ٞٛ٤ املٞةرف/ ٦ؽػ٢ه وٮؿ ا٣ٕة٦ٌ األ ،ؽدٌفحم٧ٌ  ،احل١ي٥ .07
 .ـ 2979 –آب  ،0 ل٤ُجةٔح كا٣جرش، ط كح آؿ ابليخ مؤقٌ  ،املٞةرف

ح ا٤ٛ٣كٛح كا٣ٛبلقٛح، م١ذجح ٦ؽثٮل، ا٣ٞة٬ؿة،  ،احل٪يف، ٔجؽ امل٪٥ٕ .08 مٮقٔٮ
 .ـ 2999، 0 ط

، مؤقكح اتلةريغ ا٣ٕؿيٌب،  يف املٕؿٚح ادليجيٌحاثلةثخ كاملذٌّ٘ي  ،احليؽرم، ٧٠ةؿ .09
 ـ. 0229، ثّيكت، 2ط

كح نرش كد٪ْي٥ آزةر اخل٧يين، ركح ا، وعيٛح اجلٮر، َ٭ؿاف، مؤقٌ  .32
 . اإل٦ةـ اخل٧يينٌ 

/ ح األزؿ، ٦ٞة٣ح/ األقف ا٤ٛ٣كٛيٌح ألرػ٪ح اجلٌه دل٤ٌ  ،محؽأالـب٨، ٧ٔةد  .32
 .ـ 0224 اك٩ٮف األٌكؿ ،، األردفٌ 02يف املٞٮ٣ح، ا٣ٕؽد  ٩ٞؽيٌحه  رؤيحه 
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بكتي٧ٮلٮصيح اتلعٮالت ا١ٛ٣ؿيٌح ال١ربل ل٤عؽازح/ مكةرادػ٭ة األ ،قبيبل، حم٧ؽ .30
، ا٣ٕؽد كدالتل٭ة ا٤ٛ٣كٛيٌح األٌكؿ ، الك٪ح األكىل، ترشي٨ 0، دل٤ٌح ١ٚؿه ك٩ٞؽه

 ـ، الؿبةط. 2997

٤ٮـ ا٣ٞؿآف، ٥ٌٝ اإل ،، صبلؿ ادلي٨الكيٮيطٌ  .33  . ٬. ش 2382، ٚؼؿ ادلي٨، دٞةف يفٔ 

الىةيف ا٣لگيجةياگيٌن، ٣ُٙ ا، األظاكـ الرشٔيٌح زةثذحه ال دذٌّ٘ي، دار ا٣ٞؿآف  .34
 . ٬ 2420، ٥ٝ، 2ال١ؿي٥، ط

 .٬ 2404، دار ا٣بنّي، 0 ا٣ٛذةكل الٮاًعح، ط ،ؽثةٝؿالىؽر، حم٧ٌ  .35

 .ـ 2986ح، ثّيكت، املؿق٢ الؿقٮؿ الؿقة٣ح، ادلار ا٣ٕةمليٌ  ،ؽثةٝؿالىؽر، حم٧ٌ  .36

، مؿكـ األحبةث كادلراقةت املٕةل٥ اجلؽيؽة لؤلوٮؿ ،ؽثةٝؿالىؽر، حم٧ٌ  .37
  ـه. 2402، 2اتلؼٌىىيٌح ل٤ن٭يؽ الىؽر، ط

، ٦جرشكات د١ٛؿ، َ٭ؿاف، ٩٭ةيح األوٮؿ ،، ظكنيه ا٣ربكصؿدمٌ  ا٣ُجةَجةيئٌ  .38
  ـه. 2425

قني، ، صة٦ٕح املؽرٌ 5 املزياف يف دٛكّي ا٣ٞؿآف، ط ،ؽظكني، حم٧ٌ ا٣ُجةَجةيئٌ  .39
2427 ٬ . 

 ثّيكت. - دار ا٤ُ٣يٕح ل٤ُجةٔح كا٣جرش ،٦ٕض٥ ا٣ٛبلقٛح ،َؿاثحض، صٮرج .42

 ٫ٞٛ٣و  داعكل كاقٕحه  ٔجةس ٬ةم٥ م٭ةب، كظؽة املٛ٭ٮـ كدٌٕؽد املىؽاؽ... .42
 https://abbashashim.wordpress.com، صؽيؽو 

اتلةرخييٌح كادلي٨، ٦جنٮرات مؿكـ اتلعٞيٞةت  ،ؽٔؿب وة٣ح، حم٧ٌ  .40
 .٬ 2392 - ، َ٭ؿاف2 اثلٞةٚيٌح كا١ٛ٣ؿ اإلقبلٌَل، ط

، دل٫٤ ٤ٚك٫ٛ دي٨، زمكذةف، دةرخي٧٪ؽل ٝؿآف ٦جةین ،ؽٔؿب وة٣ح، حم٧ٌ  .43
 .4، ٔؽد 23 ـه. ش، دكرق  2395

https://abbashashim.wordpress.com/
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، ثّيكت، ا٣ٕؿيبٌ  ، املؿكـ اثلٞةيفٌ 5 ، طا٣ٕؿكم، ا٣ٕؿب كا١ٛ٣ؿ اتلةريخٌ  .44
 . ـ 0226

 ٦ٛ٭ٮـ اتلةريغ، املٛة٬ي٥ كاألوٮؿ، املؿكـ اثلٞةيفٌ  ،ٔجؽ ا ،ا٣ٕؿكم .45
 .ـ 2990 -، ثّيكت ا٣ٕؿيبٌ 

ح إقبل٦يٌح اتلةرخييٌح، املٛ٭ٮـ كدٮّيٛةد٫ احلؽازيٌح، دل٤ٌ  ،ا٧ٕ٣ؿم، مؿزكؽ .46
 ـ.  0222، مذةء 63املٕ٭ؽ ا٣ٕة٣ِل ل١ٛ٤ؿ اإلقبلٌَل، ا٣ٕؽد املٕؿٚح/ 

٭ؿاف، نرش دزادق،  یمؿمؽ / ىلع٫كخ ٦ؽر٩حك٥، دؿدمش ،ٚةرد، ٠ٮ٨٣ .47
 ش. 2384.٬ٝىيؽق رسا، 

، مؿكـ ٫ٞٚ األا٧ٌح رقةا٢ يف ا٫ٞٛ٣ كاألوٮؿ ،ٚة٢ً ال٤٪١ؿاين، حم٧ؽصٮاد .48
  ـه. 2408، ٥ٌٝ، 0، طاألَ٭ةر 

 املٕةرص يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ ةق ا٧٤ٕ٣ةينٌ ٌّت اال ،أمحؽ حم٧ؽ ا٣ٛة٢ً، .49
  ـ. 0228، دمنٜ، 2، مؿكـ اجلةٝؽ اثلٞةٚيٌح، طك٩ٞؽه  دراقحه 

ح ٔبل٦ةت، كاتلأكي٢، دل٤ٌ  اجلٌه اتلةريخٌ  ،ا٣ٞةدرم ثٮتنحل، إثؿا٬ي٥ .52
 . ـ 0222، 26ا٣ٕؽد 

٤ّٔيًة كآػؿكف، ا٣ٞؿآف ك٩ْؿٌيح املٕؿٚح، ٦جنٮرات مؿكـ  ،٩يةٝةاُل .52
 . ٬ 2390 ،، َ٭ؿاف2 اتلعٞيٞةت اثلٞةٚيٌح كا١ٛ٣ؿ اإلقبلٌَل، ط

٧٤يٌحه  ٝحف ٦ةض ٚؿكا، املٕؿٚح اتلةرخييٌح يف ا٣٘ؿب/ ٦ٞةربةته  .50 ، حه كأدثيٌ  ٤ٚكٛيٌح ٔك
 . ـ 0223، ادلكظح 2 ح، طحبةث الكيةقيٌ لدلراقةت كاأل املؿكـ ا٣ٕؿيبٌ 

  ـه. 2359املُجٕح احليؽرٌيح، اجلضٙ ، ح، اكمٙ ا٣ُ٘ةء، حتؿيؿ املض٤ٌ  .53

، َ٭ؿاف، 4، دار ال١ذت اإلقبل٦يٌح، طؽ ث٨ يٕٞٮب، الاكيف، حم٧ٌ اللكيينٌ  .54
  ـه. 2427
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اجلة٦ٕح دلرر أػجةر األا٧ٌح األَ٭ةر، دار  حبةر األ٩ٮار ،ؽثةٝؿ، حم٧ٌ املض٤صٌ  .55
  . ـه 2423، ثّيكت، 0إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿيٌب، ط
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