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خيا ِمْفَصِلًيا  ِزُى حذثا جاٍس
َ
ت
ْ
خ

َ
           ًتزامن إصذاس هزا العذد الجذًذ من مجلت مخىو مع مناظبت جليلت اللذس، ج

َمت امخحاو إلهي للذسة إلانعاو على الامخثاى العللي على 
َ
ِم الحذث إلابشاهيمي، ث ت، ففي ِخضَّ خ البشٍش في جاٍس

ُه أو هب لي من الصالحيو، فاظخجاو له وابخاله البالء  حعاو الامخذاد الجعذي والنفس ي، إر دعي إْبَشاِهيُم سبَّ

ٍُ ِبِزْب ٍح َغِظيمٍح )املبيو  ا
َ
ى ًْ ذَ

َ
ًَ  ،َوف ِخِشي

ْ
ْيِه ِفي آلا

َ
ا َغل

َ
ى

ْ
َشك

َ
جذه من 1(َوج ِبِذه ٍو

َ
 ل

َ
ة

َّ
ز

َ
ل
َ
  فليغ من الّعهل أو ًزبح أٌو ف

ن، وقذ جاء في ألاثش أوَّ الىلذ جضء وامخذاد لجعذ الىالذ، في حيو أّو جعذ الابن انطىلىجيا ال ًملو  الصابٍش

 ".هم مننم وانخم لعخم منهم:" الشعىس بجعذ والذه 

ب أو الحذث ٌعىد و  ِم  (آلاخشيً)     والغٍش
ْ
ٌعيشىو اغترابا سوحيا ونفعيا؛ ووجىدًا، فهل ش يء َباَث في ُحن

اُى 
َ
ؤ َها العُّس

َ
ْل، وقبل رلو مانن ألاّمت اللي َهال

َّ
َعط

ُ
َغ : امل مَّ

َ
َخِفَن ِلَخَخل

ْ
ل
َ
ٍت ج

َ
ْيُرَها؟ ومع مل َضاِئل

َ
م غ فن وجلذَّ

َّ
ليف جخل

َخَصُش َحاُى 
ْ
ِلَو ُهى ُمخ

َ
ًَ )جىابا من غيرها، ر ه في أسضه وجعلهم خيَر أّمت أخشجن  (آلاِخشِي

ّ
ًن اظخخلفهم الل

ّ
الز

بت من همىم عصشنا، قضاًا اأحىجنللناط؟ فما   والحاى لما حعلمىو؛ إلى الالخفاث نحى قضاًانا اللٍش

ذة من نىعها،  إلانعاو املعاصش  وهى ٌعيش ججاسو وجحذًاث فٍش

ي ًخضّمن دساظاث نىعيت، على جنّىع حلىلها املعشفيت، واللي 
ّ
ِم هزا املععى ًأحي هزا العّذد الز          وفي ِخضَّ

ن  ًّ شاسك في إعذادها نخبت من ألاظاجزة العشو، مل حعب دائشة اخخصاصه، حيث ماو الّذًن والخذ

 املغشبي أحمذ الصادقي عافاه هللا، الزي رألاولى لألظخا: بئشهاالجه محىسا سئيعا في  أهمها، لما ضّمن جشجمخيو

 ماًير، وأما الثانيت فهانن جشجمت ىمليص ي"إلاشهاليت"جنّشم للمجلت باإلرو في نشش جشجمت أهم فصل من لخاو 

خ قبيلت الحشم في مععنش ، جفّضل به ألاظخار مىظاوي مجزوو من  ليت ًخعلق بخاٍس نص من املجلت إلافٍش

ش  نشنش العادة ألاظاجزة املشاسليو في العذد من اململنت املغشبيت ومن  جامعت ظعيذة، ونيابت عن إداسة الّخحٍش

يو ألاوفياء ملجلت مخىو   . جىنغ، ومن اململنت العشبيت الععىدًت، ومل الباحثيو الجضائٍش

 

                                        شٍشف الّذًن بن دوبت. د                               

 2020أوث-   جامعت ظعيذة 

                                      

 

                                                                    
1
 .107/108ظىسة الصافاث، آًت  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya107.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya107.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya108.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya108.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya108.html
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 مقاربة أبي حامذ الغزالي اإلانطقية

 إلاقذمات الاسحذالل الفقهي
Abu Hamid Al-Ghazali's logical approach          

The premises of idiosyncratic inference        

 

 

 الحسن بنعبى. د

 

 

 2020 / 08/ 01: ثاريخ النشر 2020 / 20/07: ثاريخ القبىل  17/07/2020:  ثاريخ ؤلارسال

 :ملخص

 امواد مٝذمنث خُث مً اإلاىىٝي االاظخذال٥ الٙٝهي الاظخذال٥ بحن الّالٜت ؤاحه اظخبُنن  البدث َزا ًدىنا٥ 

ذ الٙٝهي، الاظخذال٥ إلاٝذمنث اإلاىىُٝت الٕضالي مٝنسبت مً اهىالٜن ارل٤ الاظخذال٥،  بجهن ِجهن هٝوله من ؤخق ٣ًون  ٜا

 .اإلاىىٝي البدث في ًٝنبلهن امن الؽشعي، الاظخذال٥ مٝذمنث بحن امتزاج

ُت، الاظخذال٥ الٙٝهي:الكلمات اإلافحاحية   .  اإلاٝنسبت، ؤبي خنمذ الٕضالي، ألاخ٣نم الؽِش

Summary  :  

This research examines the questionnaire aspects of the relationship between juristic 

reasoning and logical reasoning in terms of introductions and materials for reasoning, and that is 

based on al-Ghazali’s logical approach to the premises of juristic reasoning. 

 
Keywords : The approach, Abu Hamid al-Ghazali, the legal rulings, juristic reasoning. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ش ـ اإلإشب ـ، ١لُت آلاداب االّلوم ؤلاوعنهُت بإ١ندًش   حنمّت ابً َص
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 : مقذمة

ُت الّملُت ٜنثمن ِلى الٍىون الٕنلبت، امً زم ال حذاى مً  اِخبر الٕضالي مجن٥ ألاخ٣نم الؽِش

نن الّٝلي" الاؼخٕن٥  في ٜمنًنٍ، الً ٣ًون ؤـذٛ العبل اؤهجّهن في اظخيبنه ألاخ٣نم اجىنا٥ " بنلبَر

. الٝمنًن ااإلاعنثل الٙٝهُت

اهٍشا للىبُّت الٍىُت للمندة الٙٝهُت، ٘ةهه برا حنص ؤن همْ مٝنسبت مىىُٝت إلامنمحن امٝذمنث 

نهُت  الاظخذال٥ الٙٝهي، ٘ةهه بنإلم٣نن سدَن مً احهت هٍش الٕضالي بلى مشجبت دان مشجبت اإلاٝذمنث البَر

نوي . الفنلخت لالظخذال٥ البَر

زا البدث ًدىنا٥ اإلاٝذمنث ؤلاٜىنُِت التي ؤدسج الٕضالي مبندت الاظخذال٥ الؽشعي اموادٍ ٘حهن،  َا

شام بُنن احه ـلتهن به ّت الّملُت . ٍا نن الًٍ في ؤخ٣نم الؽَش بل رل٤ ظيخىٛش بلى معإلت حٍش ٜا

ن داُ ؤظنس ي ظٓو ِىذٍ بحشاء اإلاٝذمنث ؤلاٜىنُِت في اإلاندة الٙٝهُت ٚ ؤبي خنمذ مجهن؛ بنِخبنَس . امٜو

ذ ٜعمىن َزا البدث بلى اإلابنخث آلاجُت : ٜا

  ّت الّملُت اإلابدــث ألاا٥ في الّمل بنلٍىون في ؤخ٣نم الؽَش

  مؽهوسة "اإلابدث الثنوي في بىنء الاظخذال٥ الٙٝهـــي ِلى مٝذمنث "

  مٝبولت"اإلابدث الثنلث في بىنء الاظخذال٥ الٙٝهي ِلى مٝذمنث" 

 

اإلابحــث ألاول 

ّت الّملُت      خو٥ الّمل بنلٍىون في ؤخ٣نم الؽَش

بىنء الٝمنًن الٙٝهُت ِلى الٍىون الٕنلبت  : اإلاطلل ألاول 

ُت الّملُت ابحن من ًجلُه الُٙٝه ؤا  زمت ٘ٛش بحن خىنب الؽنُس ُ٘من له حّلٞ بخٙنـُل ألاخ٣نم الؽِش

ت  ُت مً َزا الخىنب، االؼ٤ ؤن بحن ؤًذًىن الُوم زشاة َنثلت مً اإلاّ٘ش اإلاجتهذ بٙهمه مً دالالث ؼِش

ذ سا٠متهن ِبر الّفوس افي مخخلٚ ألامفنس احتهنداث ؤحُن٥ مً الٙٝهنء، ارل٤ بٙمل من  الٙٝهُت، ٜا

 .حندث بهن ؤ٘هنمهم للخىنب الؽشعي ااخخ٣ن٠هم بواّٜهم
ااإلاالخَ ؤن حل من بدث مً ٜمنًن ابؼ٣نلُنث ٘ٝهُت ال جخشج هخنثجه ًِ خنهت الٍىُت       

ذ ؤٜش ؤلامنم الٕضالي بهزا إلان . االاخخمنلُت ، اال مىنؿ مً ؤلاٜشاس به، ٜا زا ؤمش ااْٜ ال ًم٢ً به٣نٍس َا

٘نلٍىون اإلاّخبرة في الٙٝهُنث هي اإلاشحْ الزي : "اِخبر الًٍ الٕنلب ظبُل اإلاجتهذ في الترحُذ؛ بر ًٝو٥ 
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ً بٜذامن ابحجنمن  ٚ لم ًخخق به الٕضالي اخذٍ، ، 1... "ًخِعش به التردد بحن ؤمٍش االخٞ ؤن َزا اإلاٜو

ولُحن ٍم مً الٙٝهنء األـا ٚ الجمهوس ألِا  .بل َو مٜو
ذ ؤاسد الّض بً ِبذ العالم في ٠خنبه  حملت مً الىفوؿ جض١ي " شجشة اإلاّنٗس األاخوا٥" ٜا

ؤمش الؽُش بنجبنُ ٌىون معخٙندة مً ؤمنساث جُٙذ إلان في رل٤ مً : " حنء ُ٘ه . مؽشاُِت الّمل بنلٍىون 

زٍ الٍىون .. جدفُل اإلافنلر اإلاٍىوهت   ١نلًٍ اإلاعخٙند مً ،١ل ًٌ معخٙند مً دلُل ؼشعي: َا

ــش االؽهــنداث، األاِٜعـت،الٍواَش . 2.." األاٜنٍس

يي ؤظخنر الٕضالي إلان ًٝو٥  ٚ هٙعه هلمعه ِىذ ؤلامنم الجٍو الدؽٗو بنلًٍ بلى الخحر "بن : ااإلاٜو

ي اؤلا٘شاه ىْ ؤظبنب الاظخيبنه، اجخحر الخلٞ بحن الخٍٙش . 3"ااحخىنب المحر ؤخشى مً خل الشبنه ٜا

ذ هق ؤلامنم الٕضالي ِلى اوّٝند بحمنُ الصخنبت ِلى اجبنُ الًٍ ن ًض١ي ، ٜا  ااِخبٍر دلُال ٍٜو

؛ بر ًٝو٥ . صخت الّمل به الوال ظحرة الصخنبت  : "الوال اؼخٕن٥ الصخنبت بنلٍىون في الٙٝهُنث إلان ؤحنٍص

ذ اخخلٙوا في معنثل الو ١نهذ ٜىُّت إلان اخخلٙوا ٘حهن، ّ٘لمىن ؤن - ؤي الًٍ– إلان ججنظشث ِلُه ٜا

. 4"الًٍ ١نلّلم

٠من ؤن ؤبن خنمذ ٌعٛو مً معنثل ٘ٝهُت ؼواَذ مبيُت ِلى الٍىون الٕنلبت اهي مً ؤبواب 

:  مخخلٙت، مجهن

. ٔحر ؤن ؤمنسة ٍ٘ٝش ٌىُت، الض١نة ال حّىى بال لٙٝحر- 

. ٔحر ؤن ؤمنسة الّذالت ٌىُت ؤًمن، الخ٢م ًلضم ؤن ٌعدىذ بلى ؼهندة ِذ٥- 

.  الاظخذال٥ ِلى الٝبلت ٣ًون بإمنساث ٌىُت- 

زا خن٥ حل الٝمنًن الاحتهندًت الخ٢م ِىذ " بر ال جى٤ٙ ِجهن ـٙت الٍىُت، امً زم ٘ةن ؛ َا

. 5"الًٍ ااحب ٜىّن، ٘ىدً ٠زل٤ هٝو٥ في ظنثش الاحتهنداث

ل٢ً ال ٌّيي َزا ؤن ١ل ؤخ٣نم الؽُش ٌىُت، بل مجهن من جبيى ِلى الٝواوْ ١نإلاخواجشاث ابن ١نن 

فنس، بال هٝل آلاخند" ٌّخبر احودَن هندسا؛  .  6" لم ًبٞ ِلى خذ الخواجش،بر لم ًبٞ في ألِا

                                                           
 .129: ؿ .  ـ مُّنس الّلم 1
 .1989 جدُٝٞ بًند خنلذ الىبنُ  90- 89: ؿ . ِض الذًً بً ِبذ العالم. شجشة اإلاّنٗس األاخوا٥-  2
نن في ؤـو٥ الٙٝه  3 يي ج . البَر  .2/11ؤبو اإلاّنلي الجٍو
 .2/350ج.اإلاعخفٙى - 4
 300/ 2ج . اإلافذس هٙعه - 5
. 324/ 2ج .  ـ اإلافذس هٙعه6
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ل٢ً برا زبدذ ٜىُّت بّن ألاخ٣نم االٝمنًن الٙٝهُت، ٘ةجهن جفلر ِىذ ؤبي خنمذ ؤن ج٣ون 

نهُت اهىالٜن مجهن ذ ـنٓ ؤبو خنمذ ال٢ثحر مً ألاِٜعت  البَر نوي، ٜا ، ٔحر ؤهه *مٝذمنث لالظخذال٥ البَر

.  ًدٞ لىن ؤن هدعنء٥ ًِ ظبب اجفنٗ اإلابنخث الٙٝهُت بنلًٍ االاخخمن٥

أسباب ظنية القضاًا الفقهية : اإلاطلل الثاني

الٝعم ألاا٥ مجهن ًخّلٞ . ًم٢ً ؤن هجمْ ؤظبنب ٌىُت الٝمنًن الٙٝهُت في ٜعمحن مً ألاظبنب

ُت خنسحت ًِ هىنٜه اال  بنِخبنساث راجُت جخق اإلاعخذ٥، االٝعم الثنوي  مشدٍ بلى ؤظبنب مولِو

. دخل له ٘حهن

أسباب راثية  :         أوال

ال ؼ٤ ؤن ؤلاوعنن ٜنـش ًِ بدساٟ ٠ىه ألاؼُنء ِلى هدو ١نمل، ٘نإلوعنن ٜذ حبل ِلى العجض 

له اال ًدُىون بص يء مً  : االىٝق؛ بر ال٢من٥ الّلمي اإلاىلٞ َو هلل حّنلى اخذٍ، حنء في مد٢م ججًز

ِلمه بال بمن ؼنء 
ٝو٥ ـنخب ساح اإلاّنوي في جٙعحٍر لهزٍ آلاًت7 اؤلاخنوت بنلص يء ِلمن ِلمه : "، ٍا

، اال ًخخلٚ 8"٠من َو ِلى الخُٝٝت، ااإلاّيى ال ٌّلم ؤخذ مً َاالء ٠ىه ش يء من مً مّلومنجه حّنلـى

زا ؤمش بذًهي ال ًم٢ً لزي  ازىنن في ؤن ؤلاوعنن بىبّه ٜنـش ًِ بدساٟ خٝنثٞ الذًً اؤخ٣نمه، َا

.  ِٝل ظلُم به٣نٍس

" امً زم ٘ةن ؤٔلب الاحتهنداث الٙٝهُت حؽوبهن الاخخمنلُت االٍىُت ابن بذسحنث مخٝناجت، 

ُت، مً الٍىُت االاخخمنلُت، ساحْ  ٢زا، ٘ةن ٜذسا ٠بحرا ممن جخفٚ به بّن ألادلت األاخ٣نم الؽِش َا

٘ٝذساث ؤلاوعنن الّٝلُت االّلمُت االّملُت جازش ... بلى وبُّت ؤلاوعنن اإلاخفٙت بنلٝفوس ااإلادذادًت 

همن اممنسظت اهٝال   ابُنهن : االبذ ِلى حّنمله مْ الذًً  . 9"جلُٝن ٘ا

بذا ؤن ؤبن خنمذ الٕضالي ٜذ جيبه بلى َزٍ اإلاعإلت التي جخق ِالٜت ؤلاوعنن بنإلامنمحن  ٍا

ُت، بر جبٝى ؤ٘هنم اإلاخىنالحن للىق الؽشعي ٌىُت اوعبُت جخخلٚ مً مجتهذ بلى آخش : ًٝو٥ . الؽِش

                                                           
نهُت - * بةم٣نن البنخث ؤن ًالخَ رل٤ في مفىٙنث الٕضالي اإلاىىُٝت؛ بر ٠ثحرا من ١نن الٕضالي ًمثل إلاٝذمنث ألاِٜعت البَر

ت مً معنثل ٘ٝهُت زبدذ صخخه . بمٝذمنث مفٔو
 .254: آلاًت . ظوسة البٝشة-  7
 .9/ 3ج. ؤبو الٙمل مدمود ألالوس ي .جٙعحر ساح اإلاّنوي - 8
ب االخٕلُب-  9 ت الخٍٝش عووي. هٍٍش  .227: ؿ .  ؤخمذ الَش
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و بُّىه ال ًدٟش ًٌ " االٍىون جخخلٚ بإخوا٥ اإلاجتهذًً، مً ؤن ؼِئن ااخذا ًدٟش ًٌ مجتهذ، َا

.  10"آلاخش

أسباب مىضىعية : ثانيا 

. اهي اِخبنساث مشدَن بلى الىق الؽشعي راجه ابلى وبُّت الٝمنًن الٙٝهُت

ـ اححمالية النصىص الشرعية  

ُت آلاًلت بلى ألالٙنً مً اخخمنلُت في اإلاّيى ممن ًجّلهن ٜنبلت لخٙناث  ال جخلو ألادلت الؽِش

.   ألاهٍنس، ألامش الزي ًدذر ِلمن ٌىُن ال ًشقي بلى الٝىْ

االؼ٤ ؤن الذلُل الىص ي الٝىعي زبوجن اداللت مّوص ٜلُل، بل بن احودٍ مً ؤظنظه مخخلٚ 

مخىنُص في احودٍ بحن الّلمنء، االٝنثل بوحودٍ مٝش بإهه : " ُ٘ه؛ بر بن احودٍ ٠من ًٝو٥ ؤلامنم الؽنوبي

ّت . 11"ال ًوحذ في ١ل معإلت جٙشك في الؽَش

اؤ٠ثر ألادلت الىفُت هي ؤخبنس آخند، امّلوم ؤجهن ٌىُت الثبوث ال جُٙذ ِلمن ٜىُّن، ًٝو٥ ؤبو 

فنس، بال هٝل آلاخند، لم ًبٞ ِلى خذ الخواجش، اال ًوسر الّلم بال من : " خنمذ الٕضالي لم ًبٞ في َزٍ ألِا

ل بلُه، ٘ال ًدفل الّلم بأخندَن  .      12..."جواجش ال٢ً آخند لٍٙهن ًخىٛش الاخخمن٥ االخإٍا

ـ جشابه وخفاء في دالالت النصىص  

دالالث الىفوؿ لِعذ ِلى دسحت ااخذة في الولوح، ابن مجهن من ٌؽوبهن خٙنء احؽنبه في 

اإلاّيى بدعب من ٌّتري ؤلٙنٌهن مً ٔموك، ١نأللٙنً اإلاجملت ااإلاؽتر٠ت، ا٠بّن اإلاجنصاة 

. االّمومُنث

االخٞ ؤن َزا الالخبنط في مّنوي دالالث الىفوؿ ٜذ ٜذم لىن ٜذسا ٠بحرا مً ألاخ٣نم ااإلاّنوي ال 

ذ ؤ٘مذ في ؤخُنن ٠ثحرة بلى ـوس مً الخّنسك بُجهن في الٍنَش . جخلو مً ؤلاؼ٣ن٥ االاخخمن٥، ٜا

ل الىق في الٕموك . االؼ٤ ؤن داثشة ألاخ٣نم الٍىُت جدعْ ؤ٠ثر ٘إ٠ثر ١لمن ؤٔا

                                                           
 .127: ؿ . مُّنس الّلم-  10
 .38/ 2ج . اإلاوا٘ٝنث-  11
 .324/ 2ج . اإلاعخفٙى-  12
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ذ جىنا٥ الذ٠خوس الَشعووي َزا ؤلاؼ٣ن٥ في ٠خنبه  ب االخٕلُب " ٜا ت الخٍٝش " ٘خلق بلى ؤن " هٍٍش

و ؤن ٠ثحرا مً الىفوؿ ًخّزس جدذًذ مّنهحهن اؤخ٣نمهن بال ِلى ظبُل . َزا الواْٜ ال ًم٢ً به٣نٍس َا

ب االخٕلُب . 13الخٍٝش

ـ واقعية القضاًا الفقهية 

٠من ؤن . ًدعم البدث الٙٝهي بنلواُّٜت؛ بر بهه ؤ٠ثر ِلوم الؽُش اظدىندا بلى الواْٜ اجُٝذا به

ن البىهن؛ لزل٤ . الُٙٝه ًدىنا٥ الٝمنًن ااإلاعخجذاث التي ًُٙن بهن ااْٜ الخُنة عخدُل خفَش َا

ل ؤخ٣نم الؽُش ِلُه ذ ججًز . ًلضم ِلُه مشاِنة مالبعنث الواْٜ امٝخمُنجه ٜا

ابرا ١نن اظخيبنه خ٢م ؼشعي ًٝخط ي ٘هم اإلاشاد ؤلالهي مً خىنبه الؽشعي، افي بونس هٍشي 

ل هٙغ الخ٢م ِلى الواْٜ  احتهندي مد٣وم بٝواِذ اظخذاللُت جٙشلهن وبُّت هفوؿ الوحي، ٘ةن ججًز

ًخىلب ِمال احتهندًن مً هُو آخش، ًشاعي وبُّت الواْٜ اإلادؽنب٤ ااإلاّٝذ؛ بر بن ااْٜ الخُنة ًخمحز 

جّلهن  نتهم، ٍا بنلخش٠ُت االخدو٥ اإلاعخمش بنخخالٗ اإلا٣نن االضمنن، ممن ًازش ِلى ؤّ٘ن٥ اإلا٣لٙحن اجف٘ش

. ال جثبذ ِلى خن٥

زا الخبذ٥ االخٕحر ٌعخدبّه خخمن اخخالٗ مّنلجنث الىٍنس ااإلاجتهذًً للواْٜ الزي ٣ًون ُٜذ  َا

ذ ؤؼنس بلى َزا ؤلاؼ٣ن٥ ؤبو خنمذ الٕضالي خُىمن اِخبر  اخخالٗ ألاخالٛ األاخوا٥ "الذسط ااإلاّنلجت، ٜا

. 14"ااإلامنسظنث ًوحب اخخالٗ الٍىون 

ولُحن بخدُٝٞ اإلاىنه، ًٝو٥ ِىه الؽنوبــي ذ ِٗش َزا الىُو مً الاحتهند ِىذ ألـا ألاّ٘ن٥ : "ٜا

ت بإن  ال جْٝ في الوحود مىلٝت، ابهمن جْٝ مُّىت مصخفت، ٘ال ٣ًون الخ٢م ااّٜن ِلحهن بال بّذ اإلاّ٘ش

.  15"َزا اإلاّحن ٌؽمله رل٤ اإلاىلٞ ؤا رل٤ الّلم

ت ختى  وسٍ اإلاخخلٙت ااإلاخىِو امً مهنم َزا الاحتهند حصخُق الواْٜ بنل٢ؽٚ ًِ ؤالنِه ـا

ل ؤخ٣نم الؽُش ِلُه ِلى هدو ًدٝٞ مٝفذ الؽنُس .  ًخِعش ججًز

اال ؼ٤ ؤن ِملُت ال٢ؽٚ َزٍ لِعذ راث ُٜمت مىلٝت، بمّيى ؤجهن ال ًم٢ً ؤن ج٣ون بخنجن 

ٜىُّت ًُٝيُت جدٍى بنجٙنٛ ١ل الىٍنس، بل هي وعبُت بٝذس وعبُت الواْٜ الزي ال ٌعخٝش ِلى خن٥؛ 

. امً زم ٘هي جخخلٚ بنخخالٗ الٍشاٗ األاخوا٥

                                                           
ب االخٕلُب-  13 ت الخٍٝش عووي. هٍٍش  .123: ؿ . ؤخمذ الَش
 .556/ 2ج . اإلاعخفٙى - 14
. 93/ 4ج . اإلاوا٘ٝنث - 15
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اإلابحث الثاني 

" مشهىرة"بناء الاسحذالل الفقهي على مقذمات 

" الخدعحن االخٝبُذ الّٝلُنن"ؤا " اإلاٝذمنث اإلاؽهوسة: "اإلاىلب ألاا٥ 

ذ هنلذ اِخبنس الىنط بٙمل ؼهشتهن بُجهم؛ بر  اإلاؽهوساث هي ٜمنًن اهىوث ِلى ُٜم ِملُت، ٜا

نث م لخُنة ألا٘شاد ااإلاجمِو . بن ؤٔلب الّٝالء مخٙٝون ِلى ؤَمُتهن في العحر الٍٝو

بمن ؼهندة ال٣ل ؤا ألا٠ثر، ؤا ؼهندة حمنَحر " الٝذ ؤاحب الخفذًٞ بهن ـ ٠من ر٠ش رل٤ الٕضالي ـ 

ذخل ٘حهن حملت مً الُٝم الّملُت التي ًٝبدهن الىنط ؤا ًدعىوجهن مجهــــن ٜول٤ ال٢زب : "ألا٘نلل ، ٍا

. 16.."اؼ٢ش اإلاىّم ابهٝنر الهل٣ى خعً , ا٠ٙشان الىّم ٜبُذ, ابًالم البريء ٜبُذ, ٜبُذ

َزا، احعمى اإلاؽهوساث ِىذ البّن بنإلادموداث ؤا آلاساء اإلادمودة  خعب من هٝله ابً جُمُت 

. 17ًِ ابً ظِىن

لم ؤـو٥ الٙٝه بمعإلت  ذ في ِلم ال٢الم ِا الّل َزٍ الٝمنًن الّملُت هي هٙعهن التي ِ٘ش

ْ جىنُص بحن الّلمنء في من َو مّشاٗ خو٥ بم٣نن بدساٟ الّٝل لخدعحن  ذ ٜا الخدعحن االخٝبُذ، ٜا

. ألاؼُنء اجٝبُدهن ؤا ال

ّت ًجذس بىن ؤن هٝذم  بل ؤن هدىنا٥ ـلت اإلاؽهوساث ؤا آلاساء اإلادمودة بمجن٥ ؤخ٣نم الؽَش ٜا

ٚ ؤبي خنمذ الٕضالي مً معإلت الخدعحن االخٝبُذ الّٝلُحن . هٍشة ِنمت خو٥ مٜو

م مً اِترا٘ه بنألزش ؤلاًجنبي لهزٍ آلاساء اإلادمودة في خُنة اإلاجخمّنث  بنليعبت للٕضالي، ٘بنلٔش

األا٘شاد، ٘ةن اوٕشاظهن في الىٙوط لم ٢ًً هنحمن ًِ ًٝحن ؤاحبه الّٝل، ٘مشد رل٤ ِىذٍ بلى حملت 

خبنساث الىٙعُت االاحخمنُِت؛ ألهه  ٝله اإلاجشد ااَمه اخعه، إلان ٜط ى " مً الِا لو خلي ؤلاوعنن ِا

ال٢ً بهمن ٜط ى بهن ألظبنب ِنسلت ؤ٠ذث في الىٙغ َزٍ , الزًَ بهن  ٜمنء مجشد الّٝل االخغ

:  الٝمنًن اؤزبختهن، اهي خمعت 

ضة ارل٤ في ؤ٠ثر الىنط :            ؤالهن ت الٝلب بد٢م الٍٕش ... ٜس

... من حبل  ِلُه ؤلاوعنن مً الخمُت األاهٙت :            العبب الثنوي

... مدبت الدعنلم االخفنلر االخّنان ِلى اإلاّنػ :            العبب الثنلث

                                                           
 .116/ 1ج .  ـ اإلاعخفٙى16
. 133/ 2ج .ؤخمذ ابً جُمُت .  ـ الشد ِلى اإلاىىُٝحن17
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الح الىنط :            العبب الشابْ  ُت إـل ... الخإدًبنث الؽِش

. 18... "الاظخٝشاء للجضثُنث ال٢ثحرة :            العبب الخنمغ 

 

َزا الخٙعحر الزي ٜذمه الٕضالي لذااعي اؼتهنس َزٍ آلاساء اإلادمودة  َو هٙعه الزي ؤؼنس بلُه 

. بؽ٣ل ؤا بأخش حملت مً اإلاىنوٝت في بدوثهم اإلاىىُٝت، اؤر٠ش مجهم ابً ظِىن

اهي آساء لو . ٘إمن اإلاؽهوساث مً َزٍ الجملت، ال ِمذة لهن بال الؽهشة: "هٝل ابً جُمُت ِىه ٜوله

تراٗ بهن، الم ًمل الاظخٝشاء  ٝله اإلاجشد ااَمه اخعه، الم ًادب بٝبو٥ ٜمنًنَن االِا خلي بوعنن ِا

مه، ؤا خعه .. بٍىه الٝوي بلى خ٢م ل٢ثرة الجضثُنث  لم ًٝن بهن ؤلاوعنن ونِت لّٝله،ؤا َا

"19                                                               .                                                

االخٞ ؤن الخٙعحر الزي ٜذمه الٕضالي لذااعي اؼتهنس جل٤ آلاساء اإلادمودة بحن الىنط، اؤن رل٤ 

ت  ًشحْ بلى ألاظبنب العنلٙت الز٠ش اال ِالٜت له بإخ٣نم الّٝل، َو مىخى ًخمنش ى  مْ هٍشجه ألاؼٍّش

التي لم ًخخل ِجهن؛ بر بن رًُو اإلاؽهوساث بنليعبت بلُه ًشحْ بلى ألاظبنب العنلٙت الز٠ش اال ِالٜت له 

ولُون في معنثل  بٙىشة الّٝل ، ابن آلاساء اإلادمودة ؤا الٝمنًن اإلاؽهوسة ج٣ند ج٣ون هٙغ من بدثه ألـا

. الخدعحن االخٝبُذ الّٝلُحن في مبنخثهم ال٢المُت

بدهن؛ ألن ألاؼُنء  ت جشى الّٝل ِنحضا ًِ بدساٟ خعً ألاؼُنء ٜا امً اإلاّلوم ؤن الىٍشة ألاؼٍّش

األاّ٘ن٥ ال جدمل في راتهن ـٙتي الخعً االٝبذ؛ ٘نلؽُش َو الزي ًمىذ لؤلؼُنء ـٙتي الخعً 

. االٝبذ

يي ؤلامنم ألاؼّشي  الّٝل ال ًذ٥ ِلى خعً ش يء اال ٜبده في خ٢م الخ٣لُٚ، ابهمن : " ًٝو٥ الجٍو

. 20"ًخلٝى الخدعحن االخٝبُذ مً مواسد الؽُش اموحب العمْ

ٚ ًشددٍ الٕضالي ؤًمن في ٜوله  زا اإلاٜو اال , الّٝل ال ًدعً اال ًٝبذ، اال ًوحب ؼ٢ش اإلاىّم: " َا

. 21"خ٢م لؤلّ٘ن٥ ٜبل اساد  الؽُش

                                                           
. 143: ؿ .   ـ مُّنس الّلم18
. 133/  2ج . ؼُخ ؤلاظالم ابً جُمُت.  الشد ِلى اإلاىىُٝحن - 19
خٝند - 20 . 228: ؿ . ؤلاسؼند بلى ٜواوْ ألادلت في ؤـو٥ الِا
 .133/ 1ج.  ـ اإلاعخفٙى 21
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" ؤمن من ًٝبده الىنط مً ؤؼُنء ؤا ٌعخدعىوهه َو معإلت بلنُ٘ت، ًخمْ لذااعي الٕشك؛ بر 

٘نإلاوا٘ٞ ٌعمى , ألاّ٘ن٥ جىٝعم بلى من ًوا٘ٞ ٔشك الٙنِل ابلى من ًخنلٙه ابلى من ال ًوا٘ٞ اال ًخنلٚ

.  22"االثنلث ٌعمى ِبثن , خعىن، ااإلاخنلٚ ٌعمى ٜبُدن

ٙن راجُن،  ٠من ؤن الخعً االٝبذ ًخخلٚ بنخخالٗ ألاصمىت األاخوا٥، ٘مً ٔحر اإلاّٝو٥ اِخبنٍس ـا

، ٘ةن مشد رل٤ ِىذ الٕضالي بلى  من ؤلٙه ؤلاوعنن " ابرا من احذ ؤن اظخدعً الىنط ؼِئن ؤا اظخٝبدٍو

ىالخنث .  اال ِالٜت لزل٤ بنلٙىشة اال بنلّٝل23"مً الّنداث األاخالٛ االـا

ٚ  ٜذ ؤملخه  ٚ في خنحت بلى مشاحّت اجدُٝٞ، ٘ةرا ١نن راث اإلاٜو ٔحر ؤهه ًبذا لي ؤن َزا اإلاٜو

ل مْ خفومهم  *ِلى ألاؼنِشة، امجهم بىبُّت الخن٥ الٕضالي   ٌشاٗ الفشاُ االجذا٥ ال٢المي الىٍو

ً اإلاعلمحن ِلى  الىٍشة راتهن بمن ٘حهن مً مٕنلىنث،  اإلاّتزلت، ٘ةن رل٤ ال ًبرس ؤن ًٍل بّن اإلا٢ٍٙش

وامل وؽوثه . ابنألخق ؤن رل٤ الفشاُ ال٢المي اهخهى بنهذزنس ؤظبنب ِا

بن بسحنُ من في ألاّ٘ن٥ مً ـالح ؤا ٘عند، امن ٘حهن مً هْٙ ؤا لش بلى الاؼتهنس الزي ظببه 

مدن الاجٙنٛ الىنش ئ ًِ الّندة، اؤن الّٝو٥ لِغ بةم٣نجهن بدساٟ آلاساء اإلادمودة ُ٘ه َو في خُٝٝت 

. ألامش بَذاس للمّٝو٥ راجه

ُت، ٘ٝذ ؤمش الؽنُس الخ٢ُم  ٚ حّنسك مْ دالالث امّنوي الىفوؿ الؽِش ؤلِغ في َزا اإلاٜو

زٍ " بنإلجُنن بم٣نسم ألاخالٛ امدنظجهن، اههى ًِ ؤسر٥ ألاخــالٛ امعنائهــــن،  ٘لوال ؤن َزٍ اإلاإموساث َا

هن اإلاخنوبون إلان ١نن إلاخنوبتهم بهن ٘نثذة، ٘مً ٌعخىُْ ؤن ًى٢ش ؤن الىنط ١نهوا  اإلاجهُنث مّنوي ال ٌّ٘ش

ًوم خووبوا بهن ِلى بدساٟ ااضر إلادخواَن امّىنَن ؟ اؤجهم خووبوا ِلى ؤظنط رل٤ ؤلادساٟ ؟ بل 

ن  . 24"…بجهم ١نهوا ًٝذساجهن ٜذَس

ت الخعً االٝبذ ؤر٠ش ِلى ظبُل  ٚ ألاؼّشي اإلاى٢ش لٝذسة الّٝل ِلى مّ٘ش اممً خنلٚ اإلاٜو

مٍّم مفنلر الذهُن امٙنظذَن مّشا٘ت " اإلاثن٥ ال الخفش ؤلامنم الّض بً ِبذ العالم الزي ًشى ؤن 

ؤن جدفُل اإلافنلر اإلادمت، ادسء اإلاٙنظذ - ٜبل اساد الؽُش– بنلّٝل؛ بر ال ًخٙى ِلى ِنٜل 

                                                           
 .135/ 1ج.  ـ اإلافذس هٙعه22
. 81: ؿ . . ــ مد٤ الىٍش23

نًت الفالح  ٘ال , اهدً ابن ٜلىن بن هلل ظبدنهه احّنلى ؤن ًّٙل من ٌؽنء بّبندٍ: " ًذ٥ ِلى رل٤ ٜوله - * اؤهه ال ًجب ِلُه ِس

ن اإلاهنل٤ , هى٢ش  بؼنسة الّٝو٥ بلى حهت اإلافنلر ااإلاٙنظذ ّتٗر ـشاخت بذاعي به٣نٍس لذاللت الّٝو٥ ِلى اإلافنلر , " اجدزًَش َا

تزا٥: " في  ٜوله  خ , ابهمن هبهىن ًِ َزا الٝذس ١ي ال هيعب بلى اِخٝند الِا اال ًىٙش وبْ اإلاعترؼذ ًِ َزا ال٢الم خُٙت الخممُّ

. 81:ؿ . ؼٙنء الٕلُل". بُّٝذة مهجوسة ًشسخ في هٙوط ؤَل العىت جهجُجهن 
. 81: ؿ . ؼٙنء الٕلُل - 24
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ً ٔحٍر مدمود خعً  ااجٙنٛ الخ٢منء ِلى رل٤، ا٠زل٤ الؽشاجْ ِلى .. اإلادمت ًِ هٙغ ؤلاوعنن، ِا

شاك  م الذمنء األابمنُ األاموا٥ األِا . 25.."جدٍش

ن٥ الّالمت ابً ِنؼوس في جٙعحٍر لٝوله حّنلى   ٜل بن هللا ال ًإمش بنلٙدؽنء ٜا
هٝن :  " 26

م و سد ِلحهم، احّلُم لهم، اب٘نٜت لهم مً ٔشاَس م بهن، ؤي بخل٤ الٙواخؾ، َا , لذِواَم ؤن هللا ؤمَش

   27.."ألن هللا مخفٚ بنل٢من٥ ٘ال ًإمش بمن َو هٝق لم ًشله الّٝالء اؤه٢شاٍ 

ُٙهن في الاظخذال٥  الٝمنًن اإلاؽهوسة التي هنلذ اظخدعنن الىنط بنإلم٣نن خعب الٕضالي  جٌو

زا من ـشح به ٔحر مشة، مً رل٤ ٜوله, الٙٝهي بت مً الفذٛ مدخملت : " َا َزٍ اإلاٝذمنث إلان ١نهذ ٍٜش

لخذ للٙٝهُــنث  .  28"ال٢زب لم جفلر للبراَحن التي ًىلب مجهن الُٝحن، ـا

اظإِمل  ُ٘من ًإحي ِلى جولُذ احه الفلت الزي بحن الٝمنًن اإلاؽهوسة ااإلاجن٥ الؽشعي، ارل٤ 

ً ؤظنظحن : مً خال٥ اِخبنٍس

اعحبار مراعاة الشرع ؤلاسالمي للقيم اإلاشهىرة : اإلاطلل الثاني

خبنس َو الزي ًخطر مً خالله بؽ٣ل حلي ـلت الٝمنًن اإلاؽهوسة بمجن٥  ؤخعب ؤن َزا الِا

ّت . ٘ٝه الؽَش

لٝذ اجٙٝذ آلاساء ِلى مشاِنة جل٤ الُٝم الّملُت، ؤا آلاساء اإلادمودة مً ؤحل جدُٝٞ اإلافلخت 

. ابٝنء الىُو ؤلاوعنوي, الّنمت بنِخبنس ؤن بهن خَٙ الىٍنم

ت بحن ألامم ختى ٜبل مجيء ؤلاظالم، اهي ال جخلو مجهن زٝن٘ت مً الثٝن٘نث  زٍ الُٝم مخّن٘س َا

. اهدذ بهن مىخى مىٙشدا, ؤلاوعنهُت، ابن ـنٔتهن في ٜنلب خنؿ

الىإخز ِلى ظبُل اإلاثن٥ الّذ٥، ٘ةن ُٜمت خعً الّذ٥، ٜذ اجٙٝذ الؽشاجْ ؤلالهُت، االّٝو٥ 

. الخ٢ُمت ِلى بٜنمتهن بحن الخالثٞ

ن، اهي ؤًمن مً الُٝم التي  ت اإلاؽهوسة التي جيؽشح الىٙوط إلاٍنََش بن الّذ٥ مً الُٝم الٙىٍش

. ١نهذ ؤلاوعنهُت حععى داثمن إلٜنمتهن

                                                           
 .4: ؿ .  660ٌث. ؤبو مدمذ ِض الذًً العلمي. ـ ٜواِذ ألاخ٣نم25
شاٗ - 26 . 27: آلاًت . ظوسة ألِا
ش - 27 ش االخىٍو . 84: ؿ . الجضء الثنمً مً اإلاجلذ الخنمغ. الخدٍش
. 146: ؿ .  ـ مُّنس الّلم28
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: الىنط برا ٜنلوا: " ًبحن ابً جُمُت مّيى جدعحن الىٙوط للّذ٥ اجٝبُدهن للٍلم بٙىشتهن في ٜوله

ٜبُذ ٘هم ٌّىون بهزا ؤن الّذ٥ مدبوب للٙىشة  ًدفل لهن بوحودٍ لزة   (الّذ٥ خعً االٍلم)

شح، هنْ٘ لفنخبه الٕحر ـنخبه، جدفل به اللزة االٙشح امن جدىّم بـه الىٙــــوط، ابرا ٜنلــــوا الٍلم :  ٘ا

ب به : ٜبُذ
ّ
٘هم ٌّىون به ؤهه لنس لفنخبه الٕحر ـنخبه، اؤهه بُٕن ًدفل به ألالم االٕم امن جخّز

. 29"الىٙوط

ّت ؤلاظالمُت اخعبىن من اسد مً . اال ًخٙى ِلى ؤخذ الخموس الٝوي للُٝم ألاخالُٜت في الؽَش

دن ال ٔموك ُ٘ه ِلى ـلتهن بجنهب العلٟو ألاخالقي افي رل٤ سااًخنن ,آًنث اآزنس جفشح جفٍش

من . صخُدخنن لخذًث مؽهوس هفن ِلى َزٍ الفلت :  َا

.  31"بهمن بّثذ أل٠مل ـنلر ألاخالٛ"   ا 30"بهمن بّثذ ألجمم م٣نسم ألاخالٛ" 

ابن ِملُت الخخمُم الواسدة في الخذًث جٝخط ي وبّن جصخُذ جل٤ الُٝم اآلاساء الّملُت اتهزًبهن 

. ِلى هدو ًجّلهن ميسجمت مْ الشئٍن الّٝذًت االّملُت للخفوس ؤلاظالمي

ت هنحم مً  خٝندًت االّملُت لآلساء اإلادمودة الٙىٍش ٠من ؤن مشاِنة الؽُش ؤلاظالمي في ؤخ٣نمه الِا

 ٘إٜم احه٤ للذًً خىُٙن ٘ىشث هللا : ١وهه َو هٙعه دًً الٙىشة، اال ؤد٥ ِلى رل٤ مً ٜوله حّنلى

التي ٘ىش الىنط ِلحهن ال جبذًل لخلٞ هللا رل٤ الذًً الُٝم 
32 .

ٔحر هنثحن , ااإلاّيى ؤهه خلٝهم ٜنبلحن للخوخُذ ادًً ؤلاظالم... الٙىشة الخلٝت : " ٜن٥ الضمخشش ي

ن للىٍش الصخُذ ً له، ل٣وهه مجنابن للّٝل معنٜا ختى لو جش١وا إلان اخخنساا ِلُه دًىن , ِىه، اال مى٢ٍش

.  33"آخش

ٚ ؤلاظالم بنلٙىشة حنء ُ٘ه خّحن ؤن اإلاشاد : " اللّالمت ابً ِنؼوس حٍّشٚ ُٜم إلاّيى ـا ٍا

ٗو بهن الذًً هي الٙىشة ؤلاوعنهُت، ؤي الاهّٙنالث الخنـلت لىٙوط البؽش في خنلت  بنلٙىشة اإلاـو

                                                           
. 155/ 2ج . الشد ِلى اإلاىىُٝحن - 29
شة10/191سااٍ البحهٝي في ظيىه ال٢برى ج - 30  .254/ 16اابً ِبذ البر في الخمهُذج , ًِ ؤبي ٍَش
" بلَٙ   (4/575ج)اسااٍ ابً ِبذ البر في الخمهُذ . 2/670ج" …بّثذ ألجمم" سااٍ الخن٠م الىِعنبوسي في معخذس٠ه بلَٙ  - 31

 ".بهمن بّثذ ألجمم ـنلر ألاخالٛ 
. 29: آلاًت . ظوسة الشام - 32
ل - 33  .222/ 3ج . ؤبو الٝنظم الضمخؽشي . ال٢ؽنٗ ًِ خٙنثٞ الخجًز
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ظالمت الىٙغ مً ا٠دعنب الخّنلُم البنولت، االّواثذ العِئت،اهي ؤظنظن الىٍم التي ؤُٜمذ ِلحهن 

.  34.."ادسء الٙعند، ابـنبت الخٞ, الخمنسة ألاالى مً البؽش مً جودي الفالح

ٚ ؤلاظالم بنلٙىشة ٔحر من ٜذ ٌّيي به مً الٙىشة  ذ٥ َزا الخٍّشٚ ِلى ؤن اإلاٝفود بـو ٍا

ت الجعذًت؛  ّنث ا١لهن مذس٠ت بنلّٝل، ابهمن  " الٍنٍَش ألن ؤلاظالم ِٝنثذ احؽَش

.  35"اإلاٝفود ؤهه الٙىشة البنوىُت الّٝلُت

ت، ؤا راجّت بحن ألامم التي  ظندث  ّت ؤلاظالمُت إلان اظخدعيخه مً ُٜم ٘ىٍش الّل مشاِنة الؽَش

٘حهن ١نن ِنمال ؤظنظُن في جم٢حن ؤلاظالم مً ؤن ًمشب ؤوىنبه بُجهن، بخالٗ ٔحٍر مً الؽشاجْ التي 

. جخلذ ِجهن جل٤ ألامم، الم ٢ًخب لهن العُندة بُجهن

م هللا حّنلى  بن الُٝم االعلو٠ُنث ألاخالُٜت الّملُت التي اظخدعجهن الىنط، بّٝولهم التي ٘ىَش

ْ, ِلحهن خبنس في الدؽَش من دامذ ال جخّنسك , ختى جل٤ الزاجّت بُجهم بد٢م الّندة، ٜذ هنلذ خٍهن مً الِا

. مْ مٝنـذ الؽُش اؤَذا٘ه، افي رل٤ بحشاء ألخ٣نم الؽُش بمن ًدٝٞ مفنلر الىنط

و مجن٥ حّلُل  ّت بمٝذمنث بٜىنُِت، ؤال َا الىٝٚ ِىذ مجن٥ ًخجلى ُ٘ه بؽ٣ل بنسص ؤخز الؽَش

منًن مؽهوسة بٜىنُِت، اٜخط ى ألاخز بهن مالخٍت  ألاخ٣نم، ابن ؤ٠ثر الخّلُالث مبىنَن ِلى مٝذمنث ٜا

و معل٤ ِٝلي بلى خذ ٠بحر،  ،  امّلوم ؤن ؤخذ معنل٤ الخّلُل َو معل٤ اإلاىنظبت، َا ِندة الؽُش

ُنظنث  اؤ٠ثر الخّلُالث الذاثشة في الٙٝه جٝوم ِلى َزا اإلاعل٤؛ بدُث جيبيي ِلُه احتهنداث ٜا

اإلاّنوي اإلاىنظبت حؽحر ِلى " ٠من ؤن .  ااظخيبنونث ال جدص ى، ا١لهن ِبنسة ًِ جٙعحر مفلخي للىفوؿ

. 36"احٍو اإلافنلر اؤمنساتهن

زٍ اإلاّنوي هي في مٍّمهن مً ٜبُل اإلاؽهوساث ؤلاٜىنُِت؛ ألهه اٜخط ى ألاخز بهن مالخٍت ِندة  َا

حمُْ اإلاىنظبنث ِىذ البدث ال جشحْ بلى اٜخمنء اإلاّنوي اإلاوحبنث : "ًٝو٥ الٕضالي. الؽُش لِغ بال

اال ًشحْ رل٤ بلى الزااث، مثل , بزاتهن، ابهمن َو هُو  مً اإلاىنظبت ٌعخذعي الخ٢م بنلّندة اإلاىشدة

و مً  الّلل في اإلاّٝوالث، اللّنداث الخٙنث بلى اإلاّنوي الخىنبُت ؤلاٜىنُِت، اللؽُش مالخٍت لجيعه، َا

. 37"الذااعي اإلاخٝنلُت بنلّندة ؤًمن

                                                           
 .18: ؿ . الىنَش ابً ِنؼش. ؤـو٥ الىٍنم الاحخمنعي في ؤلاظالم - 34
 .17: ؿ . اإلافذس هٙعه - 35
 .79: ؿ .  ـ ؼٙنء الٕلُل36
 .99: ؿ .  ـ اإلافذس هٙعه37
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٘ةن َزا "من اظخٝش في الىٙوط اجلٝخه الىبنُ العلُمت بنلٝبو٥ : "ابرا اِخبرهن الّٗش ؤا الّندة

عخدعىوجهن بّٝولهم  الخٍّشٚ ؼنمل للُٝنم االعلو٠ُنث ألاخالُٜت الّملُت التي حؽتهش بحن الىنط، َا

م هللا حّنلى ِلحهن، ؤا جل٤ الزاجّت بُجهم بد٢م الّندة ْ . التي ٘ىَش خبنس في الدؽَش ذ هنلذ خٍهن مً الِا ٜا

من دامذ ال جخّنسك مْ مٝنـذ الؽُش اؤَذا٘ه، الِغ في رل٤ بال بحشاء ألخ٣نم الؽُش بمن ًدٝٞ 

. مفنلر الىنط

ابن ١ل اإلازاَب الٙٝهُت الشثِعت ٜذ حّلذ مىه اظخذالال مّخبرا في ألاخ٣نم، اساِخه في معنثل 

.  ٠38ثحرة

الهزا ٘ةن الؽُش ؤلاظالمي ال ًمنوْ مً ؤخز َزٍ الٝمنًن اإلاؽتهشة ِلال لؤلخ٣نم، الٝذ ١نهذ 

. بنلّٙل موسدا امن صالذ أل٠ثر الخّلُالث الذاثشة في الٙٝه

اِخبنس ٌىُت الٝمنًن اإلاؽهوسة   : اإلاىلب الثنلث

اِخبنس الٍىُت بيى ِلُه الٕضالي ؤظنظن حواص الاؼخٕن٥ بنلُٝم الّملُت اإلاؽهوسة في الٝمنًن 

الٙٝهُت؛ ٘نإلاؽهوساث هي مً ٜبُل الٝمنًن الاخخمنلُت؛ ألن الزي ٜط ى بهن خعب الٕضالي َو ؼهشتهن 

 .بحن الىنط، الم ًٝن بهن الّٝل ١ي ج٣ون ًُٝيُت ال ًخخلٚ ٘حهن

نن الُُٝيي، ًٝو٥ الٕضالـي زٍ ٜذ :   "٘هي اخخمنلُت ال جفذٛ داثمن، لزا ال ٌّو٥ ِلحهن في البَر َا

نن ذ ج٣ون ١نربت ٘ال ًجوص ؤن ٌّو٥ ِلحهن في مٝذمنث البَر  . 39"ج٣ون ـندٜت، ٜا

ابرا من ِنسلذ جل٤ اإلاؽهوساث إلان زبذ بّذ هٍش ااظخٝفنء ؤهه خٞ مّٝو٥؛ ٘ةهه ًلضم ـٗش 

خبنس، ٘ال  ن مً مخنلٙت الّنداث " الىٍش ِجهن، اال جاخز بّحن الِا ال ًيبغي ؤن جمْ الخٞ اإلاّٝو٥ خ٘و

 . 40"اإلاؽهوسة، بل اإلاؽهوساث ؤ٠ثر من ج٣ون مذخولت، ال٢ً مذاخلهن دُٜٝت ال ًىدبه لهن بال ألاٜلون 

اإلدساٟ ٌىُتهن ٢ًٙي ؤن هٝنسجهن بنألالُنث؛ خُث ظِخطر لىن ؤن ألاالُنث جخٝبلهن الىٙوط بذاَت 

امهمن ؤسدث ؤن حّٗش الٙٛش بحن َزٍ الٝمنًن اإلاؽهوساث ابحن  "،بذان ؤدوى دسحت مً الدؽ٤ُ٢

بّذ ؤن , ِلى ِٝل٤ (ٜخل ؤلاوعنن ٜبُذ ابهٝنرٍ مً الهالٟ حمُل ): ألاالُنث الّٝلُت، ٘نِشك ٜولىن 

 الم حعمْ ٜي جإدًبن، الم حّنؼش ؤمت الم حّهذ جشبُت ،جٝذس ٠إه٤ خفلذ في الذهُن دّ٘ت بنلٕن ِنٜل

ُ٘م٢ى٤ الدؽ٤ُ٢ في َزٍ اإلاٝذمنث ؤا , اظُنظت، ل٢ى٤ ؼنَذث اإلادعوظنث اؤخزث مجهن الخُنالث

                                                           
. 90:  بلى ؿ 77: مً  ؿ .  ِمش الجُذي. ؤهٍش الّٗش االّمل - 38
 .116/ 1ج . اإلاعخفٙى - 39
 123: ؿ . مُّنس الّلم - 40
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ٚ في ٜولىن ؤن العلب اؤلاًجنب ال ًفذٜنن في خنلت ااخذة ٚ ٘حهن، اال ًم٢ى٤ الخٜو اؤن الازىحن , الخٜو

.  41"ؤ٠ثر مً الواخذ

 ٘ال لحر في بِمنلهن في الٙٝهُنث؛ بر ال ًىلب ٘حهن جدفُل هخنثج ،امندامذ اإلاؽهوساث ٌىُت

ااإلاؽهوساث جفلر للٙٝهُنث الٍىُت األاِٜعت الجذلُت اال جفلر إل٘ندة الُٝحن : " ًٝو٥ الٕضالي ،ًُٝيُت

.   42"البخت

ن في  ابرا ١نن الٕضالي ٜذ ظنس ِلى من ٜشسٍ اإلاىنوٝت ُ٘من له حّلٞ بنلٝمنًن اإلاؽهوسة  بإن ؤدسحَو

ن دِوى ٌىُت ، ٘ةن ابً جُمُت ِلى ال٢ّغ مً رل٤، اهي بزل٤ ٔحر ملضمت ِلى ؤلاوالٛ،الٍىُنث  ً٘ش

ذم بلضامهن اإلاىلٞ لِعذ مً : "  بن الٝو٥ بإن اإلاؽهوساث خعب ابً جُمُت،الٝمنًن الّملُت ِا

.  43" بل َزٍ مً ؤٍِم الُُٝيُنث اإلاّلومت بنلّٝل،الُُٝيُنث دِوى بنولت

ؤبلٖ مً ٠ثحر مً اإلاجشبنث، " ٘نلٝمنًن اإلاؽهوسة  ِىذ ابً جُمُت هي مً ؤٍِم الُُٝيُنث ا

االّلم بهن االخفذًٞ بهن في هٙوط ألامم ٜنوبت ؤٜوى اؤزبذ مً الّلم ب٢ثحر مً اإلاجشبنث ااإلاخواجشاث 

 .44"التي جواجشث ِىذ بّن ألامم دان البّن

اإلابحث الثالـث 

" مقبىلة"بناء الاسحذالل الفقهي على مقذمات 

ؤموس اِخٝذهنَن بخفذًٞ مً : " اإلاعخّملت ِىذ اإلاىنوٝت بإجهن" اإلاٝبوالث " ِٗش الٕضالي ِبنسة 

ؤخبرهن بهن مً حمنِت ًىٝق ِذدَم ًِ ِذد الخواجش ؤا شخق ااخذ جمحز ًِ ٔحٍر بّذالت ٌنَشة ؤا 

. 45"ِلم اا٘ش

ٚ في مفىٙه اإلاىىٝي مُّنس الّلم، ٘ةن ـُنٔخه  االخٞ ؤن الٕضالي ابن ١نن ٜذ ؤاسد َزا الخٍّش

ُت التي ـنٓ بهن الخٍّشٚ راجه ٍهش رل٤ حلُن مً خال٥ ألالٙنً الؽِش ُت، ٍا . له هي ـُنٔت ؼِش

خٝند، " اإلاٝبوالث"ااهىالٜن مً َزا الخٍّشٚ ٘ةن  حؽمل حمُْ الٝمنًن التي مبىنَن ِلى الِا

. بمّيى ؤن الزي ٜط ى بمؽشاُِت جذاالهن َو اِخٝند مخلٝحهن بصختهن

                                                           
. 145: ؿ . اإلافذس هٙعه - 41
 .118/ 1ج . اإلاعخفٙى - 42
 .155/ 2ج . الشد ِلى اإلاىىُٝحن - 43
. 159/ 2ج. اإلافذس هٙعه - 44
. 146: ؿ . مُّنس الّلم - 45
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خٝند، اداللخه الخذاالُت في الخٝل الؽشعي، ارل٤  جذس بىن في البذاًت ؤن هدذد مّيى الِا         ٍا

. بنإلاجن٥ الؽشعي" اإلاٝبوالث" ٜبل ؤن هبدث في ـلت 

معنى الاعحقـــــاد  : اإلاطلل ألاول 

: الاعحقاد في اللغة      - 

ب، ااِخٝذ ٠زا بٝلبه- 
ُ
ل  .                        46اِخٝذ الص يء، ؤي اؼخذ ـا

خٝند في اإلاؽهوس َو الخ٢م الجنصم اإلاٝنبل للدؽ٤ُ٢ بخالٗ الُٝحن     . 47ـ االِا

                                     

 :    الاعحقاد في الاصطالح 

ىالح له  خٝند في الـا و خ٢م رَيي ًٝبل : مّىُنن " ر٠ش التهنهوي ؤن الِا ؤخذَمن اإلاؽهوس َا

و خ٢م حنصم ال ًٝبل  و خ٢م رَيي حنصم ؤا ساجر ُّ٘م الّلم َا الدؽ٤ُ٢، االثنوي الٕحر اإلاؽهوس َا

 "الدؽ٤ُ٢

م، اؤر٠ش  ذ جبىنٍ ؤ٠ثَر االخٍّشٚ ألاا٥ لالِخٝند الزي ر٠ٍش التهنهوي َو اإلاؽهوس بحن الّلمنء، ٜا

خٝند بإهه : مجهم  الىذُ البنجي ٌؽشح لىن ". جًُٝ اإلاّخٝذ مً ٔحر ِلم" ؤبى الولُذ البنجي الزي ِٗش الِا

ٙه ًٝو٥  خٝند : "بىٙعه حٍّش صر ؤن وّيي بٝولىن ؤهه جًُٝ لِغ مً مخممً الّلم اال بعببه، االِا ٍا

ألهه برا ١نن الُٝحن مً مٝخمنٍ الّلم خشج , ِىذ الٝنثل بهزا الٝو٥ ؤخذ ؤلذاد الّلم ١نلؽ٤ االًٍ

 48"ِلى ؤن ٣ًون اِخٝندا، ا١نن ِلمن

خٝند ِىذ ابً خضم الٍنَشي َو  نن" االِا ؤا اجبنُ , اظخٝشاس خ٢م بص يء من في الىٙغ بمن ًِ بَش

نن ٜوله، ٣ُ٘ون ِلمن ًُٝىن االبذ،ابمن ًِ بٜىنُ ٘ال ٣ًون ِلمن مخُٝىن ٣ًون بمن خٝن ؤا  مً صر بَش

نن ٣ُ٘ون بمن خٝن بنلبخذ ابمن بنوال بعوء الجذ  مٙهوم 49"بنوال، ابمن ال ًِ بٜىنُ اال ًِ بَش

ت في الىٙغ، االؼ٤ ؤن َزا الخٍّشٚ  خٝند ِلى خعب َزا الخٍّشٚ ِنم ل٣ل مشاجب خفو٥ اإلاّ٘ش الِا

ٚ الثنوي الزي ر٠ٍش التهنهوي  ب مً الخٍّش . ٍٜش

                                                           
شي . جنج اللٕت اصخنح الّشبُت. الصخنح - 46 : ؿ . ؤبو هفش بظمنُِل بً خمند الجَو
ت - 47 . 151: ؿ . ؤبو البٝنء ال٢ٙوي . ال٣لُنث معجم في اإلافىلخنث االٙشاٛ اللٍٕو
و٥  - 48 . 28: ؿ . ؤبو الولُذ البنجي. الخذاد في ألـا
 .40/ 1ج . ابً خضم الٍنَشي . ؤلاخ٣نم في ؤـل ألاخ٣نم - 49
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خٝند ِىذ الٕضالي  ٘مّىنٍ  ٗو ِلُه مً ٔحر : " ؤمن الِا العبٞ بلى ؤخذ مّخٝذي الؽنٟ، مْ الٜو

بخىنس هُٝمه بنلبن٥ امً ٔحر جم٢حن هُٝمه مً الخلو٥ في الىٙغ، ل٢ً برا ؤـغى اإلاّخٝذ بلى اإلاؽ٤٢ 

.  50"لوحذ لىُٝن مّخٝذٍ مجنال في هٙعه 

ت، جخلٝنَن الىٙوط بنلٝبو٥ احعلم  خٝند، ٘ةن اإلاٝبوالث هي ٜمنًن خبًر ااهىالٜن مً مّيى الِا

ىت بمن  زٍ الٍٝش ىت جٝط ي بخفذًٞ اإلاخبر، َا بصختهن، امبيى الدعلُم بصختهن َو اـىدنب الخبر ٍٜش

 ً ً، ؤا ٠ُُٙت جخمثل في ـٙت اإلاخبًر ىت ٠مُت جخمثل في ِذد اإلاخبًر . اهي الّذالت ؤا الّلم الوا٘ش: ٍٜش

بلى الخٝل الؽشعي ٘ال ؼ٤ ؤجهن حؽمل خعب ؤلامنم الٕضالي " اإلاٝبوالث " ابرا ؤسحّىن ِبنسة 

: ٜعمحن ؤظنظحن مً مبنخثه 

ٞ آلاخند: ألاول  . ألاخبنس اإلاىٝولت ًِ وٍش

لمهم: الثاني . ؤٜوا٥ اآساء مً ًوزٞ في ِذالتهم ِا

في َزا اإلاىلب َو البدث في ألاظبنب " اإلاٝبوالث " اؤاد ؤن ؤئ٠ذ مىز آلان، ؤن ٜفذي مً جىنا٥ 

ُت العنلٙت الز٠ش في حملت  التي دِذ الٕضالي بلى بدساج َزًً الٝعمحن ؤا الفىٙحن مً الٝمنًن الؽِش

بإخبنس آلاخند : اإلاٝبوالث، الىبذؤ ؤاال" من جدىناله 

خبر آلاحـــــاد  : اإلاطلل الثاني

، الٝذ جدنش ى 51"من ال ًيخهي مً ألاخبنس بلى خذ الخواجش اإلاُٙذ للّلم: "خبر الواخذ ِىذ الٕضالي َو

الٕضالي ٠ٕحٍر مً حمهوس الّلمنء ر٠ش الّذد اإلاىلوب في الخبر ختى ٣ًون مخوجشا، ٔحر ؤهه ؤلر ِلى احود 

زا من ـشح به في ٜوله : ال٢ثرة في الشااة؛ بر ال ًشى في الخبر الزي ًشاٍه خمعت ؤا ظخت مثال مخواجشا، َا

ذ بخبر الواخذ في َزا اإلاٝنم من ال ًيخهي مً ألاخبنس بلى خذ الخواجش اإلاُٙذ للّلم" ٘من هٝله , اِلم ؤهن هٍش

.  52"حمنِت مً خمعت ؤا ظخت مثال ٘هو خبر الواخذ

ُو الخّبذ ُ٘ه َو مً حهت  الٝذ هنٜؾ الٕضالي ؤًمن معإلت حواص الخّبذ بخبر الواخذ، َل ٜا

الّٝل ؤم مً حهت العمْ ؟ اخلق بلى ؤن الّٝل ال جإزحر له في معإلت الخّبذ بخبر الواخذ ظواء مً 

ذ٥ ِلى رل٤ معل٣نن  حهت الاظخدنلت ؤا ؤلاًجنب، ابن اإلاّو٥ ِلُه في حواص الخّبذ به َو العمْ  ٍا

: ٜنوّنن 

                                                           
 .67/ 1ج . اإلادعفٙى - 50
. 433/ 1ج . اإلاعخفٙى - 51
. 1/433ج . اإلافذس هٙعه - 52
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.  بحمنُ الصخنبت ِلى ٜبو٥ خبر الواخذ:أحذهما 

 جواجش الخبر بةهٙنر سظو٥ هللا ـلى هللا ِلُه اظلم الوالة االشظل بلى البالد اج٣لُٙه :والثاني 

.  53"بًنَم جفذًٝهم ُ٘من هٝلٍو مً الؽُش

٠من ؤن الٕضالي ٜذ ؤدسج خبر آلاخند في اإلاٝبوالث؛ هٍشا لخلٝي الّٝو٥ جل٤ ألاخبنس بنلٝبو٥ اِخٝندا 

. مجهن بفذٛ مً ؤخبر بهن

نوي؛ ألن سااًتهن مً وٗش  خٝند الخنـل بصختهن ال ًشقى بلى معخوى الّلم البَر االؼ٤ ؤن الِا

. ِذد ال ًبلٖ خذ الخواجش ال ٌّيي بخنجن ؤن الخبر ًُٙذ ِلمن جنمن

ّـت َو ؤن ؤي  " ؤخبنس آلاخند ال جوحب الّلـم" ابن الٝو٥ الشاحـذ ِىذ ِلمـنء الؽَش

, بّن ؤَل الٍنَش" الم ًىٝل ٢ِغ َزا الٝو٥ بال ًِ , ال جُٙذ الّلم بمّيى الجضم اإلاىىٝي

.  54"ابّن ؤصخنب الخذًث

ً مً , اختى الزًً ٜنلوا بة٘ندجه الّلم ٘مٍّمهم ال ٌّىون به الّلم بمّىنٍ اإلاخذاا٥ ِىذ اإلاخإخٍش

. بل ِىوا به الّلم الزي ٜذ ًخنلىه هفِب مً الاخخمن٥, الّلمنء ؤي الُٝحن الخنم

عووي لهزا الخلي اإلاٙنَُمي الزي ١نن ؤخذ ؤظبنب جمنسب آلاساء في َزٍ  ذ جيبه الذ٠خوس الَش ٜا

ُ٘خجلى في الخلي بحن الّلم , ٘إمن الخلي في مٙهوم الّلم... ااْٜ الخلي في مىهج الّلم : "اإلاعإلت ًٝو٥ 

ت الىنؼئت ًِ دلُل ذمه، ابٕن الىٍش ًِ جىٛش الاخخمن٥ , بمّيى اإلاّ٘ش بٕن الىٍش ًِ الُٝحن ِا

, بلُه، ابحن الّلم بمّيى الُٝحن الزي ال ًم٢ً ؤن ًخىٛش بلُه الخلل ؤا الاخخمن٥ بدن٥ مً ألاخوا٥

فش . بدُث ٣ًون ٌنٍَش ابنوىه ؼِئن ااخذا ِلى اإلاّيى الثنوي بهمن َو اـىالح وـنست، ال " الّلم" ٜا

. 55"هجـذٍ ِىـذ اإلاخٝذمُـً

ٚ اإلادذزحن الزًً ًيعب بلحهم الٝو٥  زا ؤًمن من ؤؼنس بلُه الٕضالي ِىذ حّلُٝه ِلى مٜو َا

امن خ٣ي ًِ اإلادذزحن مً ؤن رل٤ ًوحب الّلم ٘لّلهم ؤساداا ؤهه : " ًٝو٥ , بةًجنب خبر الواخذ الّلم

ًُٙذ الّلم بوحوب الّمل؛ بر ٌعمى الًٍ ِلمن، الهزا ٜن٥ بّمهم ًوسر الّلم الٍنَش االّلم لِغ 

. 56"له ٌنَش ابنوً، ابهمن َو الًٍ

                                                           
. 444/ 1ج . اإلاعخفٙى-  53
. 579/ 2ج . اؼشح اللمْ للؽحراصي . 298: الخبفشة للؽحراصي ؿ  - 54
ب االخٕلُب -  55 ت الخٍٝش . 67: ؿ . هٍٍش
. 116/ 1ج . اإلاعخفٙى - 56
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ٔحر ؤن ؤخبنس آلاخند ِىذ الٕضالي لِعذ ِلى دسحت ااخذة مً خُث صختهن، خُث مً الواضر ؤن 

َىنٟ الخبنط في اإلاعإلت، لٝذ حشث ِندة الّلمنء ِىذ الخذًث ًِ خبر آلاخند جىناله في ؼمولُخه، 

. ابٕن الىٍش ِمن ًىىوي ِلُه مً ؤهواُ، ادسحنث مً ألاخبنس

       الٝذ ؤدى َزا الخلي بحن ؤٜعنم ألاخبنس بلى بـذاس الخ٢م ِلحهن بةزبنث ؤا هٙي الّلم ِلى 

. ٜذس اإلاعنااة

الٝذ جيبه الٕضالي بلى َزا اإلاجزلٞ في الخٝذًش؛ بر ـشح بإن ألاخبنس لِعذ ِلى اصن ااخذ مً خُث 

 في ال٢خب الصخنح مً ألاخندًث ١نلزي ًىٝله الواخذ، اال من ًىٝله *لِغ اإلاعخُٙن :  " ٌىُتهن، ًٝو٥ 

، ادسحنث الًٍ ُ٘ه ال جدفــى . 57"ؤخذ الخلٙنء الشاؼذًً ٠من ًىٝله ٔحٍر

ؤمن برا : "٠من ؤهه بٝذس من اهممذ ٜشاثً بلى خبر آلاخند ٘ةن وعبت الصخت ُ٘ه جضداد، حنء في ٜوله

ٝوم  ىت ااخذة، ٍا احخمّذ ٜشاثً، ٘ال ًبّذ ؤن جبلٖ الٝشاثً مبلٕن ال ًبٝى بُجهن ابحن بزنسة الّلم بال ٍٜش

ىت . 58"بخبنس الواخذ مٝنم جل٤ الٍٝش

يي الزي ًٝو٥  ولُحن ١نإلمنم الجٍو زا من رَب بلُه ؤًمن بّن ألـا ٚ خفو٥ الّلم : "َا ال ًخٜو

ً ِلى خذ مدذاد ذد مّذاد، ال٢ً برا زبدذ ٜشاثً الفذٛ، زبذ الّلم به, بفذٛ اإلاخبًر ، ؤي 59"ِا

. ؤن الخبر برا ؤجدٙخه الٝشاثً ٜذ ًفبذ ٜىُّن بنهممنمهن بلُه

ألاخندًث التي جلٝتهن ألامت بنلٝبو٥، األاخندًث اإلاؽهوسة : " الّل مً ألاخندًث اإلادخٙت بنلٝشاثً

الخذًث  الزي ًشاٍه منل٤ : ِىذ ِلمنء الخذًث، األاخندًث اإلاعلعلت بنألثمت الخٙنً اإلاخٝىحن مثل 

.                                                                                                    60"ًِ هنْ٘ ًِ ابً ِمش

ابرا ١نن الٕضالي ٜذ ؤدسج ؤخبنس آلاخند في الٝمنًن اإلاعمنة بنإلاٝبوالث، مً خُث بن مبىنَن ِلى 

ُت الىنحمت ًِ  خٝند الٕحر الجنصم، ٘ةن ابً خضم ِلى ال٢ّغ مً رل٤ ٜذ حّل اإلاٝذمنث الؽِش الِا

                                                           
ٛش , ٌعمى اإلاعخُٙن ِىذ بّن الّلمنء اإلاؽهوسـ ااإلاؽهوس َو منله وٛش مدفوسة بإ٠ثر مً ؤزىحن-  * الم ًبلٖ خذ الخواجشـ ٘ا

ب  ]. امجهم مً ٢ِغ رل٤,ااإلاؽهوس ؤِم مً رل٤, البّن مجهم بُجهمن بإن ٣ًون اإلاعخُٙن ظواء في ابخذاثه ااهتهنثه ؤهٍش جذٍس

[. 5:ؿ. اؼشح هخبت ال٢ٙش. 369ـ368:الشااي للعُووي ؿ
 .146: ؿ . مُّنس الّلم - 57
 . 1/407ج . اإلاعخفٙى - 58
نن في ؤـو٥ الٙٝه - 59 . 219/ 1ج . البَر
. 35: ؿ .  بدَسغ خمندي. الخىنب الؽشعي اوٛش اظدثمنٍس - 60
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ذٜهن نهُت مً خُث صختهن ـا ٚ ااضر , ؤخبنس آلاخند في مفنٗ اإلاٝذمنث الُُٝيُت البَر اله مٜو

.  اخنظم في رل٤

زٍ بخذى الىٝنه التي اخخلٚ ٘حهن الٕضالي مْ ابً خضم في جشجِب الٝمنًن خعب ـذٜهن لٝذ . َا

ؤن خبر الواخذ الّذ٥ ًِ مثله مبلٕن بلى سظو٥ هللا : " زبذ لذى ابً خضم زبوجن ًُٝيُن بدعب من ًٝو٥ 

ٚ ٣ًند ًىٙشد به 61"خٞ مٝىُو به، موحب للّمل ؤا الّلم مّن ـلى هللا ِلُه اظلم  ، امثل َزا اإلاٜو

   .ابً خضم ختى بحن ؤَل الٍنَش

ال ًم٢ً ؤن ٌّيي بإي خن٥ مً ألاخوا٥ ؤن " اإلاٝبوالث " افي ألاخحر، ؤسى ؤن بدساج خبر آلاخند في 

حمُّه َو مً ٜبُل اإلاٍىوهنث التي ًخّزس الجضم بصختهن هٍشا ألن سااجه ال ًبلٖ ِذدَم الّذد اإلاىلوب 

.    في الخواجش

بن مً ؤخبنس آلاخند التي برا اهمن٘ذ بلحهن حملت مً الٝشاثً مً ٜبُل من اؼتروه ؤثمت هٝل 

ال٥، , الخذًث الصخُذ ذم ؤلِا ذم الؽزار، ِا االتي جخمثل في الّذالت، االمبي، ااجفن٥ العىذ، ِا

خٝند بصختهن؛ بر َزٍ الؽشاه ابن لم جٝم مٝنم الخواجش في ًُٝىِخه ٘هي جٝشب مىه؛ ا رل٤ " من ًلضم الِا

ًدٝٝنن ؤداء الخذًث ٠من ظمْ مً ٜنثله، ااجفن٥ العىذ ِلى َزا الوـٚ في  ؤن الّذالت االمبي

ا٠ذٍ،  ذم الؽزار ًدٝٞ  لبي َزا الخذًث بُّىه ٍا الشااًت ًمىْ اخخال٥ رل٤ في ؤزىنء العىذ، ِا

ال٥ ًذ٥ ِلى ظالمخه مً الٝوادح الخُٙت، بّذ ؤن اظخذللىن بعنثش الؽشاه ِلى ظالمخه مً  ذم ؤلِا ِا

ش ِنمل الىٝل الصخُذ، ااهذ٘نُ الٝوادح الٍنَشة  الٝوادح الٍنَشة، ٣٘نن الخذًث بزل٤ صخُدن لخ٘و

.  62"االخُٙت، ُ٘د٢م له بنلصخت بنإلحمنُ

ّت  ٚ ِلمنء الؽَش خٝند بنلخبر ألاخندي الصخُذ" الزل٤ ٘ةن مٜو ٠من , مً ١ل اإلازاَب لضام الِا

ً ٠من ٜذ ًًٍ وا بحن ألامٍش . 63"ٜشساا احوب الّمل به ؤًمن، الم ًٜٙش

آراء وأقىال من ًىثق بعذالتهم وعلمهم  : اإلاطلل الثالث

الٝمنًن الٙٝهُت اإلاإخورة جٝلُذا ممً ًوزٞ في ِذالخه ؤا " اإلاٝبوالث " ؤدسج الٕضالي في ِبنسة 

. الّل الزي ٜط ى بإن ج٣ون مثل َزٍ اإلاعنثل مً اإلاٝبوالث َو ؤجهن مبيُت ِلى الخٝلُذ. ِلمه

                                                           
. 121/ 1ج . ؤلاخ٣نم البً خضم - 61
خبر الواخذ الصخُذ اؤزٍش : مٝن٥ للذ٠خوس هوس الذًً ِتر بّىوان . 152:  ؿ 12 – 11: الّذد . مجلت الترار الّشبي العوسٍت - 62

 .هٝال ًِ الخىنب الؽشعي. في الّمل االُّٝذة
. اإلاشحْ االفٙدت هٙعهمن - 63
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ٚ ًخ٢شس ِلى .  64"ٜبو٥ ٜو٥ بال حجت"   الٝذ ِٗش الٕضالي الخٝلُذ بإهه  اه٣ند هجذ هٙغ الخٍّش

ه آلامذي بإهه ولُت، ٘ٝذ ِ٘ش ب في اإلافىٙنث ألـا ِبنسة ًِ الّمل بٝو٥ الٕحر مً ٔحر حجت : "هدو ٍٜش

ن٥ ِىه ابً العب٣ي ؤًمن بإهه65"ملضمت ت دلُله: "، ٜا . 66"ؤخز الٝو٥ مً ٔحر مّ٘ش

ٚ َو ؤن اإلاٝلذ ًإخز ٜو٥ الٕحر دان ؤن ٣ًلٚ  لُه، ٘ةن الزي ٌعخٙند ؤظنظن مً َزٍ الخّنٍس ِا

. هٙعه ِىنء ولب الذلُل

ابرا هٍشهن بلى الخٝلُذ راجه  بنِخبنٍس ممنسظت ٘ٝهُت ٘ٝذ اجخز ؤاحهن ِذة في الخٝل الؽشعي، 

ًجب ِلى الٝنض ي : " ابن مؽشاُِت بحشاثه حعدىذ ؤظنظن ِىذ الٕضالي ِلى الذلُل العمعي، ًٝو٥ 

ل٢ً مً خُث د٥ العمْ ِلى حّبذ الٝمنة بنجبنُ , الخ٢م بٝو٥ الّذا٥، ال بمّيى اِخٝند ـذٜهم

جب ِلى الّنمي اجبنُ اإلاٙتي؛ بر د٥ ؤلاحمنُ ِلى ؤن ٘شك  ٔلبت الًٍ ـذٛ الؽنَذ ؤم ٠زب، ٍا

٘هو , ٜو٥ اإلاٙتي االؽنَذ لضم بذجت ؤلاحمنُ: الّوام اجبنُ رل٤ ٠زب اإلاٙتي ؤم ـذٛ ؤم ؤـنب، ٘ىٝو٥ 

.  67"ٜبو٥ ٜو٥ بذجت ٘لم ٢ًً جٝلُذا

لى َزا ٘ةهه ًذخل في اإلامنمحن اإلاخلٝنة جٝلُذا من جخلٝنٍ الىٙوط بنلٝبو٥ مً ؤٜوا٥ الصخنبت  ِا

 .االخنبّحن ااإلاجتهذًً، برا لم ٌّٗش ؤظنط الاخخجنج بهن

ولُون في مبنخثهم اإلاخّلٝت بنلخٝلُذ  ،اؤؼحر ؤهه لِغ مً َذفي البدث في الٝمنًن التي جىنالهن ألـا

 ؤا جٝلُذ الّوام للمجتهذًً، ابن ، ؤا جٝلُذ اإلاجتهذ للمجخه،اإلاعنثل اإلاخّلٝت بخٝلُذ الصخنبت: مً ٜبُل

َذفي ًخخق بنلبدث ؤظنظن في وبُّت اإلامنمحن الٙٝهُت التي هي الُذة الخٝلُذ، افي دِوى بدساحهن في 

. اإلاٝذمنث اإلاعمنة بنإلاٝبوالث ِىذ الٕضالي

ن الخٝلُذ دان ؤن  الخٝلُذ ال ًوسر في الىٙوط ِلمن جنمن، بهمن جخٝبل الىٙوط اإلاّنٗس التي مفذَس

.  لزا ٘هو مً ٜبُل اإلاٝبوالث في ِٗش ؤَل الىٍش الّٝلي،٣ًون لهن ٜىنِت جنمت بصختهن

م ُ٘ه الٕضالي ؤًمن مً خُث ؤن اإلاعنثل التي هي هدُجت جٝلُذ الٕحر، ال  ٚ ٌؽنوَش زا اإلاٜو َا

ٝن بلى الّلم،"بل ٔلبت ًٌ , جوسر ِلمن في الىٙوط و٥ ,  الِغ رل٤ وٍش اال في , ال في ألـا

  .                    68"الٙشاُ

                                                           
. 619/ 2ج . اإلاعخفٙى - 64
 .221/ 4ج . ؤلاخ٣نم في ؤـو٥ ألاخ٣نم - 65
نب بً العب٣ي - 66 . 393/ 2ج . متن حمْ الجوامْ لئلمنم جنج الذًً ِبذ الَو
. 620/ 2ج . اإلاعخفٙى - 67
. 619/ 2ج . اإلافذس هٙعه - 68
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خٝند الخنـل لذى اإلاٝلذ ٜذ ًفنخبه ومإهِىت في الىٙغ، ال٢ً رل٤ لِغ ِلمن؛  خٝن بن الِا

يي  : ألهه لو خنلجه ؼ٤ مً حهت ؤخشى ألخذر لذًه الىشابن في هٙعه ًٝو٥ الجٍو

ٕنء "  ا مً ؤخ٣نم ِٝذ اإلاٝلذ ؤهه لو ؤـغى بلى حهت في الدؽ٤ُ٢، الم ًمشب ًِ خُٝٝت ؤلـا

ٙخه،لدؽ٤٢ ال مدنلت و ًإٛس في ٜا .  69" ١نلزي ًخيبه َا

يي، مً خال٥ اإلاٝنسهت بحن  وضر الٕضالي من حنء في َزا الٝو٥ ألاخحر الزي ر٠ٍش ؤظخنرٍ الجٍو ٍا

خٝند الىنش ئ ًِ الخٝلُذ االّلم ااحه الٙٛش ؤن اإلاٝلذ لو ولب معخٙعشا معل٤ الىٍش : "ًٝو٥ , الِا

.  70"االّلم اوؽشاح ـذس مً ٔحر سبي ج٣لُٚ... لوحذٍ االّلم ال ًخم٢ً مىه؛ بر ال الوح بّذ الولوح 

لى ال٢ّغ مً رل٤ ٘ةن اإلاّنٗس التي سسخذ في الىٙوط سظوخن  ًُٝيُن ٘ةن الؽ٤ ال ًٝوى , ِا

تهن،  ِض  .71"اخٞ ري الّلم ؤال ًخفوس حؽ٢٢ه، بن جىنهى بلى حهت الدؽ٢ُـــ٤"ِلى ِص

خٝند الىنحم ًِ الخٝلُذ ال ًدذر به الخجلي االاه٢ؽنٗ الالصم ًِ خفو٥ الّلم  ٠من ؤن الِا

ذ ر٠ش الؽو١نوي ؤهه, لزل٤ ٘ةن مثله مثل الًٍ االجهل اإلاش٠ب ٜذ خشحوا ًِ خذ الّلم, بنلص يء : " ٜا

الًٍ، االجهل اإلاش٠ب، ااِخٝند اإلاٝلذ اإلافِب ؤًمن، ألهه في الخُٝٝت - ؤي خذ الّلم- ًخشج ًِ الخذ

 . 72"ِٝذة ِلى الٝلب، ٘لِغ ُ٘ه اه٢ؽنٗ جنم ااوؽشاح ًىدل به الّٝذة

زا من ِلُه سؤي حمهوس , لزا، ٘مً الواضر ؤن الخٝلُذ ال ًيبغي الّمل به في ٜمنًن الُّٝذة َا

الّلمنء؛ ألن اإلاشء ال ٌّخبر مامىن بال برا ِٝل دًىه، اؤخزٍ ًِ ٜىنِت جنمت ًُٝيُت ال جٝبل رسة مً 

زا خال٘ن إلان َو ِلُه الخن٥ في الٝمنًن الّملُت اإلاإخورة جٝلُذا، لزل٤  ؤحمّذ ألامت "الدؽ٤ُ٢، َا

 . 73"ِلى ببىن٥ الخٝلُذ في الّٝنثذ

وامهن زا الخ٢م ٌؽمل حمُْ ٘ئنث ألامت مجتهذًً ِا اال ًجوص الخٝلُذ في ؤـو٥ الذًً . "َا

اال جٝٚ من لِغ ل٤ به ِلم: لٝوله حّنلى. إلاجتهذ، اال للّوام ِىذ الجمهوس 
؛ الٍّم الخىإ االخىش 74

خنب في الثنوي حضمن, في حنهب الشبوبُت، بخالٗ الٙشاُ؛ ألهه سبمن ٠ٙش في ألاا٥  *. "ٍا

                                                           
نن في ؤـو٥ الٙٝه -  69  .23/ 1ج . البَر
و٥  - 70  .582: ؿ . ؤبو خنمذ الٕضالي. اإلاىخو٥ مً حّلُٝنث ألـا
نن ٗ ؤـو٥ الٙٝه - 71  .24/ 1ج . البَر
 .7:ؿ . بسؼند الٙدو٥  - 72
 .2/212ج. الٝشوبي. الجنمْ ألخ٣نم الٝشآن - 73
. 36: آلاًت . ؤلاظشاء - 74

.  444:ؿ . للٝشافي. ؼشح جىُٝذ الٙفو٥ - *
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خٝند ولُت اإلاخّلٝت بناِل ٠من ر٠ش رل٤ , َزا ابن رَب البّن بلى حواص الخٝلُذ في اإلاعنثل ألـا

ت75اوعب الجواص في رل٤ بلى ِبُذ هللا بً الخعً الّىبري،, آلامذي ، ٘ةن 77، االخّلُمُت76 االخؽٍو

ت هللا حّنلى" .  78"امن ًجوص ِلُه، امن ال ًجوص , ؤلاحمنُ مً العلٚ مىّٝذ ِلى احوب مّ٘ش

ت هللا حّنلى خشج اج٣لُٚ بمن ال ًىنٛ؟ الو ١نن ألامش  ل٢ً ؤلِغ في بلضام الّوام بمعنل٤ مّ٘ش

ااحبن إلان لم ًلضم الصخنبت الّوام بزل٤ ؟  

ش ألادلت : "االخٞ ؤن اإلاىلوب مجهم ٠من ًزَب بلى رل٤ الّالمت الّمذ في ٜوله لِغ اإلاشاد جدٍش

ادْ٘ الؽ٣ٟو الواسدة ٘حهن، بهمن اإلاشاد الذلُل الجملي بدُث ًوحب , بنلّبنساث اإلافىلر ِلحهن

دفل بإٌعش هٍش، ا١نهوا ٌّلمون مجهم الّلم به       .      79"الىمإهِىت، ٍا

" افي هٍش الٕضالي الخفذًٞ الخنـل لذى الّوام في الّٝنثذ َو مً ٜبُل من ًفذٛ به الصخق 

لو زبذ اؤـغى اخ٣ى له هُٝن " ، ٔحر ؤهه "اال ٌؽّش بىُٝمه البخت , جفذًٝن حضمن ال ًخمنسى ُ٘ه

ذ هٝله مثال ًِ الىبي , مّخٝذٍ ِمً َو ؤِلم الىنط اؤِذلهم ِىذٍ  ؤاسر رل٤ ِلُه الفالة االعالمٜا

ٙن  ؤ٠ثر اِخٝند ِوام اإلاعلمحن االحهود االىفــنسى  " ؛  لزا ١نن "في ًُٝىه جٜو

ٞ ألادلت ٘ةجهم  في مّخٝذاتهم، اؤدًنجهم، امزاَبهم، بل ١نن ؤ٠ثر اإلاخ٣لمحن في هفشة مزاَبهم بىٍش

ٜبلوا اإلازاَب األادلت حمُّن بدعً الًٍ االخفذًٞ مً ؤسبنب مزاَبهم الزًً خعً ٘حهم اِخٝندَم 

.  80"ب٢ثرة ظمنِهم الثىنء ِلحهم اجٝبُذ مخنلٙتهم اوؽوءَم ِلى ظمنُ رل٤ مىز الفبى

ُت الٙشاُِت، ٘ٝذ اخخلٚ سؤي الّلمنء خو٥ حواٍص ٘حهن ؤحمل , ؤمن الخٝلُذ في اإلاعنثل الؽِش

: سؤحهم ُ٘ه ُ٘من ًلي 

وعب الٝشافي الٝو٥ بّذم حواٍص بلى مزَب منل٤، احمهوس ِلمنء ؤَل العىت، اوعب  : أوال

ه, الٝو٥ بّذم الجواص بلى ؤخمذ بً خىبل  81**، اظُٙنن الثوسي*ابسخنٛ بً ساٍَو

                                                           
ٜنك مً الٙٝهنء الّلمنء بنلخذًث مً ؤَل . ٌ 105الذ ظىت , َو ِبُذ هللا بً الخعً بً الخفحن الّىبري مً جمُم  - 75

لمن:  البفشة ٜن٥ ابً خبنن  ذ جوفي ظىت .مً ظندتهن ٘ٝهن ِا الم لخحر الذًً الضس٠لي186ٜا . 192 /4ج. ٌ ؤهٍش ألِا
ت ِٝذًت  - 76 ت ٜ٘ش اؤن اإلاعلمحن اإلاخلفحن ٌّنهٝوهه ٘يي الذهُن , ؤحنصاا ـ ؤي ؤصخنبهن ـ ِلى سبهم اإلاالمعت ااإلافن٘دت" الخؽٍو

نلت االاحتهند بلى خذ ؤلاخالؿ االاجدند اإلادن . 1/105ج.للؽهشظخنوي" اإلالل االىدٍل " ؤهٍش٠خنب " .اآلاخشة برا بنلٕوا في الٍش
نث الّٝو٥ ادِنء الخلٞ بلى الخّلُم مً ؤلامنم اإلاّفوم اؤهه ٥  - 77 لٝبوا بزل٤ ألن مبذؤ مزَبهم ببىن٥ الشؤي اب٘عند جف٘ش

 [. 128:ؿ. ِبذ الشخمنن بً ِلي بً مدمذ ؤبو الٙشج.جلبِغ ببلِغ]. ًذٟس الّلوم بال بنلخّلُم
 .223/ 4ج . ظُٚ الذًً آلامذي. ؤلاخ٣نم في ؤـو٥ ألاخ٣نم - 78
ولي البً الخنحب - 79 . 305/ 2ج . ؼشح الّالمت الّمذ ِلى مخخفش اإلاىخهى ألـا
. 56: ؿ . مد٤ الىٍش - 80
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ذ ر٠ش الؽو١نوي  ذ خ٣ى ابً خضم الىهي ًِ الخٝلُذ ًِ منل٤، االؽن٘عي، ا ؤبي خىُٙت، ٜا ٜا

. 82"ؤن اإلاىْ مً الخٝلُذ برا لم ٢ًً بحمنِن ٘هو مزَب الجمهــوس " ؤًمن 

ٔحر ؤن معإلت الخٝلُذ في الٝمنًن الٙٝهُت جدخنج ِىذ البّن بلى جٙفُل ؛ بر رَب البّن بلى 

. حواٍص في خٞ الّنمي اخشمخه ِلى اإلاجتهذ

شى الٕضالي ؤهه مً الواحب ِلى الّنمي الاظخٙخنء ااجبنُ الّلمنء، اد٥ ِلى َزا معل٣نن . ٍا

. اال ًإمشاجهم بيُل دسحت الاحتهند, بحمنُ الصخنبت، ٘ةجهم ١نهوا ًٙخون الّوام: ؤخذَمن

.  83.."اج٣لُٙه ولب سجبت الاحتهند مدن٥, ؤن ؤلاحمنُ مىّٝذ ِلى ؤن الّنمي م٣لٚ بنألخ٣نم : الثاني

األاخز بٙخواَم ِىذ , اجبنُ ٜو٥ اإلاجتهذًً" اخُث ؤن الّنمي لِغ لذًه ؤَلُت الاحتهند ُ٘لضمه 

ولُحن .                                                                               84"اإلادٝٝحن مً ألـا

ُت و , الّل الزي ًبُذ الخٝلُذ في الٝمنًن الِٙش و٥ َو ؤن اإلاىلوب ٘حهن الًٍ، َا مىّه في ألـا ٍا

زا ًخّزس , خنـل بنلخٝلُذ ؤًمن ِىذ الّوام بخالٗ الثنهُت ٘ةن اإلاىلوب ٘حهن الٝىْ االُٝحن، َا

. خفوله بنلخٝلُذ بىبُّت الخن٥

ُت الّملُت هي مً ٜبُل : افي ألاخحر، ؤٜو٥  ، ؤي "اإلاٝبوالث"بن ؼىشا مهمن مً اإلاعنثل الؽِش

خٝند بصختهن، ل٢ً دان الجضم الُُٝيي ٞ الِا . التي جلُٝذ ًِ وٍش

ٙهن الٕضالي في الٙٝهُنث حؽمل بلى خذ من ممنمحن " اإلاٝبوالث " االؼ٤ ؤن ِبنسة  اإلاىىُٝت التي ٌا

ذالتهم، مً خُث بهـه  بنِخبنس ٘ٝهه ًترجر "٘ٝهُت، ٠إخبنس آلاخند، اؤٜوا٥ اآساء مً ًوزٞ بّلمهم ِا

نبت، ا بنِخبنس ِذالخه ـ ؤي سااي الخذًث ـ ًترجر حنهب الفذٛ ُ٘ه ُ٘جب الّمل به . 85"حنهب ؤلـا

                                                                                                                                                                                     
ل هِعبوس  - * الذ .َو ؤلامنم ال٢بحر ؼُخ ااإلاؽٛش ظُذ الخٙنً ؤبو بسخنٛ بً ببشاَُم بً مخلذ الخمُمي زم الخىٍلي اإلاشاصي هٍض

مت . 161ٌظىت  همه :  ٜن٥ ِىه ابً خٍض لمه ٘ا ت  ]. ٌ 238جوفي ظىت .اهللا لو ١نن بسخنٛ في الخنبّحن ألٜشاا له بدٍٙه ِا هَض

 [. 2/953ج. الٙمالء لئلمنم الزَبي
مفىٚ ٠خنب .  ـ َو ؤبو ِبذ هللا ظُٙنن بً معشاٛ الثوسي ؼُخ ؤلاظالم، بمنم الخٙنً، ظُذ الّلمنء الّنملحن في صمنهه**

ت ]ٌ 261جوقي ظىت . من سؤًذ سحال ؤِلم بنلخال٥ االخشام مً ظُٙنن الثوسي:  ٜن٥ ِىه ابً ُِِىت . ٌ 97الذ ظىت .الجنمْ  هَض

[. 695ـ2/694ج.الٙمالء 
. 442: ؿ . ؼشح جىُٝذ الٙفو٥  - 81
. 395:ؿ . بسؼند الٙدو٥  - 82
 .625/ 2ج . اإلاعخفٙى - 83
. 228/ 4ج . آلامذي. ؤلاخ٣نم في ؤـو٥ ألاخ٣نم - 84
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خالصـــــــة وجعليـــــق  

خنالذ في َزا البدث  اظخبُنن ؤاحه الّالٜت بحن الاظخذال٥ الٙٝهي االاظخذال٥ اإلاىىٝي مً 

خُث مٝذمنث امواد الاظخذال٥، ارل٤ اهىالٜن مً مٝنسبت الٕضالي اإلاىىُٝت إلاٝذمنث الاظخذال٥ 

ذ ٣ًون ؤخق من هٝوله ِجهن بجهن امتزاج بحن مٝذمنث الاظخذال٥ الؽشعي، امن ًٝنبلهن في  الٙٝهي، ٜا

. البدث اإلاىىٝي

ابن الفنلر للممنسظت الاظخذاللُت الٙٝهُت ِىذ الٕضالي مٝذمنث ٌىُت مً ٜبُل اإلاؽهوساث، 

ت؛ . ااإلاٝبوالث، ااإلاٍىوهنث الٝذ ؤ٠ثر الٕضالي مً اظخّمن٥ اإلاٝذمنث ؤلاٜىنُِت في حل مجنالث اإلاّ٘ش

. ارل٤ لخدُٝٞ الخواـل مْ حمهوس الّنمت ِلى هدو ؤ٠ثر هجنِت

ابن َزا الخوحه ؤلاٜىنعي لم ًخق به الٕضالي اإلاجن٥ الؽشعي ٘دعب، بل ظنس ِلُه ؤًمن في 

بي؛ بر ًٝو٥  زا من الخٍه البنخث ؤهوس الِض ُت، َا ذ اظخّمل الٕضالي اإلاؽهوساث : "مبنخثه الف٘و ٜا

، اجوحُه ألاهٍنس لالِخٝند به االّمل بمن ًدن  ب٢ثرة في الىوس الفوفي افي الخذلُل ِلى مضاًن الؽُش

ُت. ِلُه نهُت االؽِش ٚ ًىذسج 86"اظنمذ هٙعه في اظخّمنله لـخإًُذ الخٝنثٞ البَر ، االؼ٤ ؤن َزا اإلاٜو

. لمً ؤبّند ظُنظت الّلم التي منسظهن الٕضالي

نهُت، ٘ةن  االٕضالي، ابن ؤٜش بةم٣نهُت وسج ممنمحن الاظخذال٥ الؽشعي ِلى مىوا٥ اإلاٝذمنث البَر

. رل٤ ٌّخبر في خ٢م الىندس، هٍشا لؽُُو الًٍ االاخخمن٥ ب٢ثرة في اإلامنسظت الٙٝهُت

ٗو ِلى  ل٢ً الخوظل بنإلاٝذمنث ؤلاٜىنُِت في ؤخ٣نم الؽُش الّملُت َو ِىذ الىنٌش اإلاخإمل مٜو

ش ٜذسا مّخبرا مً الصخت في الٝمنًن الٙٝهُت؛ بر  ولُحن في العبر االخمدُق، بمن ً٘و مشاِنة مىهج ألـا

. بن بّمهن ٜذ ًخدو٥ في خنلت اظخٝفنء الّهن بلى مفنٗ اإلاٝذمنث ألاااثل ؤا اإلاجشبت ؤا اإلاخواجشة

ُت لِعذ ١لهن ٌىُت، بل بن مجهن من ًيبيي  زا بن د٥ ِلى ش يء ٘ةهمن ًذ٥ ِلى ؤن ألاخ٣نم الؽِش َا

ٚ ؤبو خنمذ ال٢ثحر مجهن في اظخذالالجه راث الفٙت  ذ ٌا نهُت، ٜا خبنس بَش ِلى اإلاخواجشاث، اهي بهزا الِا

نهُت . البَر

                                                                                                                                                                                     
. 338/ 1ج . ؤبو ب٢ش مدمذ العشخس ي.ؤـو٥ العشخس ي - 85
ت امىهج البدث ِىذ الٕضالي - 86 بي. معإلت اإلاّ٘ش . 230: ؿ . ؤهوس الِض
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ُت الٙٝهُت  ٠من ؤن وبُّت مولُو الٙٝه جٝخط ي الا٠خٙنء بخدُٝٞ الًٍ في اإلاعنثل الؽِش

١نٗ " ارل٤ الٝذس مً الًٍ, الّملُت، مً خُث ؤجهن جخّلٞ بإخ٣نم ِملُت، امبيى الّمل ١له ِلى الًٍ

بىله . 87"في الٙٝهُنث، ااإلامنًٝت االاظخٝفنء ُ٘ه ٌؽوػ مٝفودٍ بل ٍا

الّل َزا العبب َو الزي خزا بنلٕضالي ؤن ًإخز بنإلاعل٤ الدجنجي في الاظخذال٥ الؽشعي، ٘هو 

وسَن الخبلُُٕت بمن ًدٝٞ  اخذٍ اإلاالثم للخىنب الؽشعي الزي ًجمْ اإلامنمحن الٙٝهُت بلى ؤؼ٣نلهن ـا

لى سؤظهن الاظخذال٥ الُٝنس ي الخمثُلي، اهإى ًِ  اإلاٝفود؛ لزا ٘ٝذ اؼخٕل بنإلاعنل٤ الدجنحُت ِا

نهُت في ؤخ٣نم الؽُش الّملُت، ابن ١نهذ َزٍ اإلاعنل٤ جخذاخل ُ٘من بُجهن في ؤخُنن  بِمن٥ آلالُنث البَر

.  ٠ثحرة

 

الئحة اإلاصادر واإلاراجع 

و٥، مدمذ بً ِلي بً مدمذ الؽو١نهــي -  ، داس ال٢خب الّلمُت، ( َـ 1255ث  )بسؼند الٙدو٥ بلى جدُٝٞ الخٞ مً ِلم ألـا

. بحراث

نء ألإ٘نوي، داس ( َـ 490ث  )ؤـو٥ العشخس ي، ؤبو ب٢ش مدمذ بً ؤخمذ بً ؤبي ظهل العشخس ي -  ، جدُٝٞ مدمود ؤبو ال٘و

ت، بحراث . اإلاّ٘ش

. ؤـو٥ الىٍنم الاحخمنعي في ؤلاظالم، مدمذ الىنَش ابً ِنؼوس، الؽش٠ت الخووعُت للخوصَْ، جووغ- 

خ الىبْ. بحراث. داس ال٢خب الّلمُت. ؤلاخ٣نم في ؤـو٥ ألاخ٣نم-  . دان جنٍس

 َـ، اإلا٢خب 1402/، حّلُٞ ِبذ الشصاٛ ُِٙٙي، الىبّت الثنهُت ( َـ 631ث  )ؤلاخ٣نم في ؤـو٥ ألاخ٣نم، ِلي بً مدمذ آلامذي - 

. ؤلاظالمي، دمؽٞ

يي -  خٝند، ؤبو اإلاّنلي ِبذ اإلال٤ الجٍو ، جدُٝٞ ؤظّذ جمُم، الىبّت الثنلثت (َـ478ث)ؤلاسؼند بلى ٜواوْ ألادلت في ؤـو٥ الِا

. م، ماظعت ال٢خب الثٝنُ٘ت، بحراث9961 َـ ـ1416/

الم ٜنموط جشاحم ألؼهش الشحن٥ االيعنء، خحر الذًً الضس١لـــي، ه-  . لبىنن. م، داس الّلم للمالًحن1999/ 14ألِا

ىــــي، ِلٞ ِلُه اخشج ؤخندًثه ـالح بً مدمذ -  نن في ؤـو٥ الٙٝه، ؤبو اإلاّنلي ِبذ اإلال٤ بً ِبذ هللا بً ًوظــــٚ الجٍو البَر

مت، الىبّت ألاالى  .  م، داس ال٢خب الّلمُت، بحراث1997-  َـ1418بً ٍِو

. دمؽٞ. داس ال٢ٙش.  م1983الىبّت ألاالى . جدُٝٞ مدمذ خعً َُخو. ؤبو بسخنٛ الؽحراصي . ـ الخبفشة في ؤـو٥ الٙٝه

ش، مدمذ الىنَش ابً ِنؼوس، داس سخىون لليؽش، جووغ ش االخىٍو خ الىبْ اال ِذد الىبّت. ـ الخدٍش .  بذان جنٍس

                                                           
 .129: ؿ .  مُّنس الّلم - 87
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 َـ، اصاسة 1387، جدُٝٞ مفىٙى ابً ؤخمذ الب٢شي، وبّت ( َـ462ث  )الخمهُذ، ؤبو ِمش ًوظٚ بً ِبذ هللا الىمشي - 

نٗ اإلإشبُت . ألاٜا

/ 2، جدُٝٞ ؤخمذ ِبذ الّلُم البرداوي، ه ( َـ 671ث  )الجنمْ ألخ٣نم الٝشآن، ؤبو ِبذ هللا مدمذ بً ؤبي ب٢ش الٝشوبي- 

. َـ ، داس الؽّب، الٝنَشة1372

ه خمندي، ه و٥، ؤبو ظلُمنن ابً خلٚ البنجي، جدُٝٞ هٍض بي، بحراث1973َـ ـ 1/1392ـ الخذاد في ألـا . م، ماظعت الِض

، بدَسغ خمندي، ه . م، اإلاش٠ض الثٝنفي الّشبي، بحراث1/1994ـ الخىنب الؽشعي اوٛش اظدثمنٍس

ُٞ العجم، الىبّت ألاالى -  .  م، داس ال٢ٙش اللبىنوي، بحراث1993الشد ِلى اإلاىىُٝحن، ؤخمذ ابً جُمُت، جدُٝٞ ٘س

ــــشي -  ، جدُٝٞ بمُل بذٌْ ٌّٝوب ( َـ 393ث )الصخنح جنج اللٕت اصخنح الّشبُت، ؤبو هفش بظمنُِل بــــً خمـــــند الجَو

ٙي، ه . م، داس ال٢خب الّلمُت، بحراث1999- َـ1420/ 1امدمذ هبُل وٍش

م الجُذي . (اإلإشب)م، مىبّت ٘منلت، اإلادمذًت 1984َـ ـ 1404/ه. ـ الّٗش االّمل في اإلازَب اإلانل٣ي، ِمش ِبذ ال٢ٍش

ل، ؤبو الٝنظم حنس هللا مدمذ بً ِمش الضمخؽشي الخواسصمي -  ل في احٍو الخإٍا ُون ألاٜنٍا ل ِا ث  )ال٢ؽنٗ ًِ خٝنثٞ الخجًز

.  م، داس ال٢ٙش، بحراث1977-  َـ 1397، الىبّت ألاالى ( َـ 538

ت، ؤبو البٝنء ؤًوب بً موس ى ال٢ٙوي . ال٣لُنث-  ، ٜنبله ِلى وسخت خىُت ( َـ 1094ث )معجم في اإلافىلخنث االٙشاٛ اللٍٕو

.  م، ماظعت الشظنلت، بحراث1993 َـ 1413/ 2اؤِذٍ للىبْ االْ ٘هنسظه ِذهنن دساَؾ امدمذ اإلافشي، ه 

، جدُٝٞ مفىٙى ِبذ الٝندس ( َـ405ث  )اإلاعخذٟس ِلى الصخُدحن، مدمذ بً ِبذ هللا ؤبو ِبـــــذ هللا الخن٠ـــــم الىِعنبـــوسي - 

 . م، داس ال٢خب الّلمُت، بحراث1990- َـ1/1411ِىن، ه 

و٥، جٝذًم البي احّلُٞ الؽُخ ببشاَُم مدمذ سممنن-  م، 1994وبّت . اإلاعخفٙى مً ِلم ألـا م بً ؤبي ألاٜس  م، داس ألاٜس

. بحراث

م الؽهشظخنوي -  لٞ ِلُه ؤخمذ ٘همي مدمذ، داس ( َـ548ث  )اإلالل االىدل، ؤبو الٙخذ مدمذ بً ِبذ ال٢ٍش ، صدخه ِا

خ الىبْ . ال٢خب الّلمُت، بحراث، دان جنٍس

و٥، جدُٝٞ مدمذ خعً َُخو، ه-  . م، داس ال٢ٙش، دمؽ1998ٞ–  َـ 1419/ 3اإلاىخو٥ مً حّلُٝنث ألـا

ّت، ؤبو بسخنٛ ببشاَُــم بــً موظــى اللخمـــي الؽنوبــي -  ، جدُٝٞ ِبذ هللا دساص، داس ( َـ790ث )اإلاوا٘ٝنث في ؤـو٥ الؽَش

. ال٢خب الّلمُت، بحراث

ب الشااي، ِبذ الشخمً بً ؤبي ب٢ش العُووي-  نك ( َـ 911ث  )جذٍس ، جدُٝٞ ِبذ الٝندس ِبذ اللىُٚ، داس اليؽش إلا٢خبت الٍش

نك . الخذًثت، الٍش

، داس بخُنء الترار الّشبي، ( َـ 270ث )جٙعحر ساح اإلاّنوي، ؤبو الٙمل ؼهنب الذًً العُذ مدمود ألالوظــي البٕــــذادي، - 

. بحراث، د ث
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م، داس 1985َـ ـ 1405/ 1، جدُٝٞ العُذ الجمُلي، ه (َـ 597ث )ـ جلبِغ ببلِغ، ؤبو الٙشج ِبذ الشخمنن بً ِلي بً مدمذ 

. ال٢خنب الّشبي، بحراث

 1994-  َـ1414، جدُٝٞ مدمذ ِبذ الٝندس ِىن، وبّت ( َـ458ث  )ظجن البحهٝي ال٢برى، ؤبو ب٢ش ؤخمذ بً الخعحن البحهٝي- 

. م، م٢خبت داس البنص، م٢ت اإلا٢شمت

من٥-  نلر ألاٜوا٥ األِا  َـ 1410الىبّت ألاالى . جدُٝٞ بًند خنلذ الىبنُ. ِض الذًً بً ِبذ العالم. شجشة اإلاّنٗس األاخوا٥ ـا

. داس الىبنُ.  م1989– 

. بحراث. داس الٕشب ؤلاظالمي. جدُٝٞ ِبذ اإلاجُذ جش١ي.  م1983الىبّت ألاالى . ؤبو بسخنٛ الؽحراصي . ؼشح اللمْ- 

و٥ -  الىبّت . ( َـ684ث  )ؼهنب الذًً ؤبو الّبنط ؤخمذ بً بدَسغ الٝشافي . ؼشح جىُٝذ الٙفو٥ في اخخفنس اإلادفو٥ في ألـا

. الٝنَشة. داس ال٢ٙش.  م1973–  َـ 1393ألاالى 

. م1934 َـ ـ1352ؼشح هخبت ال٢ٙش في مفىلر ؤَل ألازش، ابً حجش الّعٝالوي، مفىٙى البنجي الخلمي بمفش، وبّت - 

ن ِمحراث، ه-   م، داس 1999–  َـ 1420/ 1ؼٙنء الٕلُل في بُنن الؽبه ااإلاخُل امعنل٤ الخّلُل، الْ خواؼُه الؽُخ ص٠ٍش

. ال٢خب الّلمُت، بحراث

ض بً ِبذ العالم العلمي، وبّت -   م، ماظعت 1990-  َـ1410ٜواِذ ألاخ٣نم في مفنلر ألاهنم، ؤبو مدمذ ِض الذًً ِبذ الٍّض

نن، بحراث . الٍش

نب بً العب٣ي، وبّت  -  .  م، داس ال٢ٙش، بحراث1995 َـ 1415متن حمْ الجوامْ، جنج الذًً ِبذ الَو

. 12- 11: مجلت الترار الّشبي العوسٍت، الّذد- 

. م، داس الجهمت الخذًثت، بحراث1966مد٤ الىٍش في ً٘ اإلاىىٞ، لبي اجصخُذ مدمذ بذس الذًً الخّعنوي، وبّت- 

ولي،  البً الخنحب اإلانل٣ي -   م، داس ال٢خب الّلمُت، 1983– َـ 1403، الىبّت الثنهُت  ( َـ 646ث  )مخخفش اإلاىخهى ألـا

. بحراث

بي، ه-  ت امىهج البدث ِىذ الٕضالي، ؤهوس الِض . م، داس ال٢ٙش، دمؽ2000ٞ-  َـ 1420/ 1معإلت اإلاّ٘ش

. مُّنس الّلم في ً٘ اإلاىىٞ، داس ألاهذلغ، بحراث- 

ت الٙمالء تهزًب ظحر ؤِالم الىبالء-  بِذاد مدمذ بً خعً بً ُِٝل . ؼمغ الذًً مدمذ بً ؤخمذ بً ِثمنن الزَبي . هَض

. حذة. داس ألاهذلغ.  م1998–  َـ 1418الىبّت الثنلثت . موس ى

عووي، مىبّت مفّب، م٢ىنط-  ب االخٕلُب اجىبُٝنتهن في الّلوم ؤلاظالمُت، ؤخمذ الَش ت الخٍٝش . هٍٍش

ـ أبحاث في نفس اإلاجال للباحث 

، الخعً بىّبو، مجلت الىذاء التربوي مخخففت في الٝمنًن "حجنحُت اإلاٝن٥ الٙٝهي ااهبىنٍئ ِلى ألاِٜعت الخمثُلُت"ـ 

ت، ِذد  .م2005لعىت 14التربٍو
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ولي"ـ  ن الشابىت اإلادمذًت "اإلاىخى الدجنجي للخىنب الٝشآوي اؤزٍش في مىهج الاظخذال٥ ألـا ، الخعً بىّبو، مجلت ؤلاخُنء جفذَس

. 26/2007لّلمنء اإلإشب، ِذد 

خبنس الٝفذي"ـ  خبنس الفوسي االِا ، الخعً بىّبو، مجلت ٜىش الىذى ِذد حمندي "مٙهوم اللَٙ في خىنب الؽنُس بحن الِا

. َـ1431ألاا٥ 

، الخعً بىّبو،  مجلت اإلازَب اإلانل٣ي، الّذد "الىبُّت الخىنبُت االدجنحُت للمٝن٥ الٙٝهي لذى الٕضالي اابً سؼذ الخُٙذ"ـ 

. م2009َـ 1430العنبْ 
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(ه1090ث )العجيب في رحلت ماء املوائذ ألبي سالم العياش ي   

 

 1خالد التوزاني. د: بقلم
      

         
 2020 / 08/ 01: جاريخ النشر 2020 / 07/ 26: جاريخ اللقول  2020/ 07 / 24: جاريخ إلارسال

 :ملخص

ت         بطا ٧ان هضٝ العجُب في ألاصب ٚحر الهىفي ٞضر الىا٢٘ وحٍٗغ

ُت مداولت لخُٛحر طل٪  اإلاٗاوي اإلاسخُٟت في ق٣ى٢ه، ٞةهه في همىطط الغخلت الهٞى

الىا٢٘، مً زال٫ ا٢تراح خلى٫ ظضًضة جسضم ٖمغان ال٩ىن وؤلاوؿان، باٖخباع 

ىب ُٞه، بلى خا٫  ُت اهخ٣اال مً خا٫ مإلٝى ٚحر مٚغ " عجُب"الغخلت الهٞى

ىب ومُلىب ومً زم، حؿعى هظه اإلاضازلت بلى بؿِ مىاثض العجُب في ؤخض . مٚغ

ُت، وهي عخلت  ، (هـ1090ث)ألبي ؾالم الُٗاش ي " ماء اإلاىاثض"الىماطط الهٞى

ُت، بياٞت   ًٖ ظمالُاث العجُب الهىفي وزهىنُاجه في الغخلت الهٞى
ً
٧اقٟت

ت والجمالُت التي  بلى مىا٢كت ؤلاق٩االث التي ًشحرها وال٣ًاًا اإلاىهجُت وال٨ٍٟغ

. ٌؿدبُنها

 

 .  الغخلت، ماء اإلاىاثض، عجُب، ؤبي ؾالم الُٗاش ي:الكلماث املفتاحيت

Summary  :  
 If the aim of the wondrous in non-Sufi literature is exposing the reality and nudging the 

meanings hidden in its cracks, then in the model of the mystical journey is an attempt to 

change that reality, by proposing new solutions that serve the construction of the universe and 

man, as the mystical journey is a transition from an unwanted familiar state, to the state of 

Fantastic, desirable and required. Hence, this intervention seeks to extend the tables of Al-

Ajeeb in one of the Sufi models, which is the “Water of the Tables” trip by Abu Salem Al-

Ayyashi (d. 1090 AH), revealing the aesthetics of Sufi and his specialities in the Sufi journey, 

in addition to discussing the problems it raises and the methodological, intellectual and 

aesthetic issues that cover it . 

 
Keywords : The journey, table water, Ajeeb, Abi Salem Al-Ayashi. 

 

                                                             
. touzani79@hotmail.comؤؾخاط باخض في ألاصب والى٣ض والخهٝى1



              وإلانسانيتكليت العلوم الاجتماعيت            متونمجلة                 سعيذة جامعت الذكتور موالي الطاهر      

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: السنت/  أوث:  الشهر /02: العذد / 12: املجلذ 

 

 

36 

الرحلت العجيقت : "ماء املوائذ"        

ت والغوخُت باإلاٛغب وباقي " ماء اإلاىاثض"حٗض عخلت  وز٣ُت ال ج٣ضع بشمً في صعاؾت الخغ٦ت ال٨ٍٟغ

ً الٗغبي، ، خُض ؤ٢بلذ ٖليها ألاوؾاٍ 1"ؤٖٓم عخالث ؤهل اإلاٛغب الٗلمُت" ٞهي مً ؤهداء الَى

ال ج٩اص جسلى زؼاهت "، بط 3 صازل اإلاٛغب وزاعظه2الٗلمُت في اإلاٛغب وزاعظه، ٞخٗضصث وسخها الخُُت

حن بل في 4"ٖالم ٦بحر منها ، هٓغا الخخٟائها بإظىاء الخُاة في مٛغب ال٣غهحن الٗاقغ والخاصي ٖكغ الهجٍغ

ُت التي اجهٟذ بها هظه الغخلت  ظٗلتها "٦شحر مً الب٣إ ؤلاؾالمُت ببان جل٪ الٟترة، زانت وؤن اإلاىؾٖى

مهضعا مىزى٢ا ألزباع وؤخضار الٗهغ ٖلى َى٫ الخِ الظي اجبٗخه الغخلت، بىنٟها للبالص وألاخىا٫ 

ض هظه الغخلت ؤهمُت ٧ىنها حكخمل 5"الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت والٗلمُت اصة ٖلى "، ومما ًٍؼ ٍػ

سُت، ومىاْغاث ٣ٞهُت ال  ون٠ البلضان التي مغ بها ال٩اجب، ٖلى جغاظم ٖلماء مكهىعًٍ، وبقاعاث جاٍع

ًٓهغ ؤؾلىب ظضًض في البدض ًداو٫ ؤن ًخجاوػ الىُا١ اإلاٛغبي اإلادضوص بلى "، خُض 6"جسلى مً َغاٞت

 ما ٖنها في 
ً
ا طل٪ الًٟاء الىاؾ٘ الظي ًمخض بلى الكغ١ ألاصوى، خُض جسخل٠ اإلاىاهج الضعاؾُت هٖى

، وبظل٪ صقيذ هظه 7اإلاٛغب، وخُض جدؿم َغاث٤ الخهي٠ُ ومىايُ٘ الخإل٠ُ بمحزاث مً َغاػ ظضًض

ُت لٟخذ اهدباه مخل٣ي ، الغخلت لالزخالٝ واؾخُاٖذ ؤن جهى٘ مً العجُب ظمالُاث ٞىُت ومىيٖى

:   الخ٣اَا للعجُب ؤًىما ٧ان، ٦ما ٢ُل في مضخهاها، بلى صعظت ًم٨ً ٖضالغخلت ٖلى مغ الٗهىع 

٣ُذ مً ٧ّلِ ٖلم َعِجُبت 
َ
ْض ل

َ
ت َو٢

َّ
َغُب ُخل

ْ
ٚ

َ
َباِع ؤ

ْ
ز

َ
ِل ألا

َ
وِمً ُخل

 )...(

                                                             
. 362:، م2:، ط(1965-60 )، 2: ، صلُل ماعر اإلاٛغب، صاع ال٨خاب، الضاع البًُاء، ٍؾىصهٖبض الؿالم بً   1
ٟحن بالخغمحن الٗلمي اليكاٍ في اإلاٛاعبت الٗلماء الغخالت بؾهام الٗغاقي، ؤخمض2 حن ال٣غهحن زال٫ الكٍغ  والشاوي ٖكغ الخاصي الهجٍغ

. 100: ، م2001، 1:بغاهذ، ٞاؽ، ٍ –جىانالجه،مُبٗت ؤهٟى  زال٫ مً اإلاٛغبي ألاصب :، يمًٖكغ
ت مضًىت في البلضًت بم٨خبت  ًىظض" الُٗاقُت الغخلت " مسُى3ٍ  مٛغبي بسِ ظؼؤًً، في( ط3437 )٢مث عجذ بمهغ ؤلاؾ٨ىضٍع

  (.2415 )بغ٢م اؾخاهبى٫  م٨خبت في مىه ٦يسخت  هىا ؤن ٦ما ظمُل،
 ؤلاؾالمُت اإلاىٓمت ٖبض الهاصي الخاػي، ميكىعاث: وجذ. عخلت ابً ٖشمان همىطظا، ظم:ال٣ضؽ والخلُل في الغخالث اإلاٛغبُت4

 .24: ، م1997بٌؿؿ٩ى، والش٣اٞت  والٗلىم للتربُت
، ؤَغوخت (هـ1090ث)، ألبي ؾالم ٖبض هللا الُٗاش ي "ماء اإلاىاثض" زالض ؾ٣اٍ، مً م٣ضمت جد٣ُ٣ه لغخلت للغخلت الُٗاقُت 5

ظامٗت ؾُضي مدمض بً ٖبض هللا،  (1999-1998)لىُل الض٦خىعاه، زؼاهت ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت، ْهغ اإلاهغاػ، ٞاؽ، 

. 102: م
، 8: الش٣اٞت اإلاٛغبُت، وػاعة ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت والش٣اٞت، الغباٍ، ٕ: مدمض ألازًغ، مهاصع ألاصب اإلاٛغبي، مجلت6

. 80: ، م1973
ؼ ٖبض7 ً جىا٦ب ٖبضهللا، بً الٍٗؼ ش وألاصبي، الهىفي ال٨ٍٟغ اإلا٣ا٫ مخاح ٖلى الكب٨ت مً زال٫ . 2003 ،قخاء25: الٗغبي،ٕ الخاٍع

 :مى٢٘ اإلاجلت

http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad25partie2.htm 

http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad25partie2.htm
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ت
َ
ْغٞ

ُ
ـل َوَ

َ
ْم َمش

َ
اِثـَضةَعِجَُبـت  َو  َو٦

َ
 1 زلذ لهم ٞخسـلذٞو

م مً ٧ل الكهاصاث التي جمىذ ٢ُمت ، بال ؤن جل٪ الكهاصاث ال جهضع "ماء اإلاىاثض"لغخلت  ٖلى الٚغ

ُت،  ًٖ م٩اهت العجُب ٞيها، وبهما جهضع ًٖ م٩اهتها في ًٞ الغخلت ٖىض الٗغب، وباألزو ٖىض الهٞى

، ؤي ؤن العجُب ٞيها لم ًدٔ ُٞما وٗلم  ُت وؾٗت اَإل ما جمحزث به شخهُت ناخبها مً مىؾٖى ٖو

لى هظا ألاؾاؽ، ٞةن ما اؾخى٢ٟني في هظا اإلاجا٫ بالظاث، هى ٦شاٞت مىاثض : بما ٌؿخد٣ه مً ٖىاًت، ٖو

ُت . العجُب في هظه الغخلت الهٞى

 

الّرحالت أبو سالم العياش ي 

م مً ؤن ؤبا ؾالم الُٗاش ي لم ًضون جغظمت طاجُت، باؾخصىاء ما وعص في بٌٗ مالٟاجه     ٖلى الٚغ

ًٖ ؤؾغجه وبٌٗ ؤٖالمها، بال ؤن الٗضًض مً اإلاهاصع واإلاغاظ٘ ٢ض جُغ٢ذ للخضًض ًٖ جغظمخه ؤزىاء 

. 2صعاؾت بٌٗ آزاعه الٗلمُت، ولٗل ٖضصها ًٟى١ الؿخحن، بحن مسخهغة ومُىلت وؤزغي باللٛت ألاظىبُت

ٞمً هى الُٗاش ي؟ 

   هى ٖبض هللا بً مدمض بً ؤبي ب٨غ بً ًىؾ٠ بً مىس ى بً مدمض بً ًىؾ٠ بً ٖبض هللا 

ت الُٗاقُت4اقتهغ ب٨ىُت ؤبي ؾالم. ، وؿبت آل٫ ُٖاف ؤو آًذ ُٖاف3الُٗاش ي ، 5، مً ؤبغػ قُىر الؼاٍو

و٧ان ًل٣ب ب٠ُٟٗ الضًً، ". ٖبض هللا"، وهى في ألانل ؤبي مدمض ٖلى ٖاصة مً ٧ان اؾمه 5الُٗاقُت

                                                             
. 1299: ، م4: ماء اإلاىاثض، مهضع ؾاب٤، ط: ًىٓغ ال٣هُضة ٧املت يم1ً
ٖبض هللا بىهغ الٗلىي، ؤبى ؾالم : وؤًًا. 38:، مهضع ؾاب٤، م"ماء اإلاىاثض" زالض ؾ٣اٍ، مً م٣ضمت جد٣ُ٣ه لغخلت 2

.  83- 75: م ، م1998اإلاخهىٝ ألاصًب، ميكىعاث وػاعة ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت، ًٞالت، اإلاٛغب،  الُٗاش ي
اجه ؾىت 3 هـ، ٞاؾم والضه 1073 ًيبغي ٖضم الخلِ بحن عخالخىا وبحن ؾمُه اؾما ول٣با ابً اإلاجاهض الُٗاش ي الظي ٧اهذ ٞو

،٧ان مجاهضا نالخا، و٢ض ط٦غه ؤبى (هـ1051ث )الؿلىي  اإلاجاهض الُٗاش ي اإلاال٩ي ؤخمض الٗباؽ ؤبي بً مدمض هللا ٖبض ؤبى: هى

اة وؤزباع هظا اإلاجاهض. 740-739: ، م3:ماء اإلاىاثض، ط: ؾالم في عخلخه ووٗخه بالغظل الهالر اإلاجاهض، ًىٓغ   وكغ :في مؿخٞى

٤ُ، م٨خبت الُالب، : ألهل ال٣غن الخاصي ٖكغ والشاوي، إلادمض بً الُُب ال٣اصعي، جذ اإلاشاوي مدمض خجي وؤخمض الخٞى

ت الخغ٦ت : وفي.7:، م2:ط 380-375-371: م 1:،ط1986ٍ، .صالغباٍ، . في ٖهض الؿٗضًحن إلادمض خجي،مِباإلاٛغب ال٨ٍٟغ

ش اإلاٛغب في ال٣غن : وفي. 445:،م2: ط،1988ًٞالت، اإلادمضًت،   لٗبض الل٠ُُ الكاصلي، 17الخغ٦ت الُٗاقُت خل٣ت مً جاٍع

 .وما بٗضها6:م،1982، 1: ٍ، 10: ميكىعا ث ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت، الغباٍ، يمً ؾلؿلت ؤَغوخاث وعؾاثل
ا٢خٟاء ألازغ بٗض طهاب ؤهل ألازغ ٖىض ط٦غ الكُش ؤبي الل٠ُ :  خى٫ ؤنل هظه الدؿمُت ٣ًى٫ ؤبى ؾالم في ٦خابه4

اجي هظه زغ٢ت : ؾالم بن قاء هللا في الضهُا وآلازغة، و٢ا٫ لي: ؤلبؿني الخغ٢ت و٦ىاوي بإبي ؾالم، و٢ا٫ لي: "(هـ1156ث)الٞى

 (.1996 ،1 :ٍ، 33 :ع٢م وؤَغوخاث عؾاثل آلاصاب، الغباٍ،ؾلؿلت ٧لُت هِٟؿت الظهبي، ميكىعاث: جذ). 156: م". الؿاصاث
ت الُٗاقُت :ًىٓغ5 : و٦ظل٪ ٕ. 1985،ماي 248: ، صٖىة الخ٤، ٕ(ؤبى ؾالم الُٗاش ي)ٖبض هللا بىهغ ٖلىي، مً شخهُاث الؼاٍو

٤، ٕ: وزالض الخىػاوي، ؤبى ؾالم الُٗاش ي. 1985، قدىبر 252 ل 26 بلى 20، مً 14: مالمذ مً خُاجه وؤصبه، هٟداث الٍُغ  ؤبٍغ

. 21-20: ، م2012
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س ي بأًذ ُٖاف  (م1628 ماي 4: هـ1037)ولض للُلت ب٣ُذ مً قهغ قٗبان ؾىت . اإلاال٩ي، اإلاٛغبي ؤلاصَع

ذ ت جاػعٞو ؼ– بال٣غب مً ٢ٍغ التي ٧ان اهخ٣ل بليها ؤظضاصه مً ٢هغ - ٖلى بٌٗ ؤوصًت ؤخض عواٞض واص ٍػ

.  ولخضٚحر مً ٞجُج

ب الؼمان ال٣ُٟه اإلادضر الهىفي: "ونٟه ؤخض الكُىر ب٣ىله ٖاف باهلل هلل  (...)هاصعة الى٢ذ ٍٚغ

الكُش الهالر الٗالم، الٗامل "وُون٠ ٦ظل٪، بـ. 1"ٖبض هللا، مً زلو خؼب هللا في خماًت هللا

الىاجر، اإلادضر اإلاد٤٣، والٗالمت اإلاض٤٢، ػبضة ؤهل الًٟل والهالح، ومٗضن الخلم والؿماح، ٞسغ 

حن ؤعباب ال٣ُحن .     2"اإلاخ٣حن الؿال٨حن، ٖو

ت  (هـ1067ث) 3جل٣ى ؤبى ؾالم الُٗاش ي حٗلُمه ألاو٫ ٖلى ًض والضه مدمض بً ؤبي ب٨غ ماؾـ ػاٍو

ت خمؼة بً ؤبي ؾالم ٖبض هللا الُٗاش ي  ، (هـ1030ث)آًذ ُٖاف التي جدىلذ ُٞما بٗض بلى اؾم ػاٍو

ت الُٗاقُت ٣خه ، وهي اإلا٩ان الظي 4واقتهغث ؤًًا باؾم الؼاٍو همذ ُٞه مضاع٥ ؤبي ؾالم، ونٟذ ٍَغ

ت خُض  لمائها ًٞال ًٖ ؤزغ والضه، ٢بل ؤن ًغخل في َلب الٗلم بلى بالص صٖع ٖلى ؤًضي قُىزها ٖو

ت، زم بلى ٞاؽ خُض ظامٗت ال٣غوٍحن،  ت الىانٍغ ها اإلاٛغب ؤواؾِ "الؼاٍو ولم جخذ له الٓغوٝ التي ٖٞغ

اعة ألاولى بالٗال٢اث  ال٣غن الخاصي ٖكغ الهجغي ؤن ًغخل بلى الضالء وال بلى مغا٦ل، ٞاؾخٛنى ًٖ ٍػ

ت الضالثُت ٦إبي ٖلي الخؿً  الىصًت واإلاغاؾالث الٗلمُت وألاصبُت التي ٧اهذ بِىه وبحن بٌٗ ٖلماء الؼاٍو

، 5"٦ما لم ًؼع الشاهُت م٨خُٟا بصخبت ؤقهغ ٖلمائها ؤبي ب٨غ بً ًىؾ٠ الؿ٨خاوي... بً مؿٗىص الُىس ي

ه مً الدج في عخلخه ألاولى ؾىت    اخخل ؤبى ؾالم الُٗاش ي م٩اهت مغمى٢ت بحن ،.هـ1059وطل٪ ؤزىاء عظٖى

ؤبىاء ٖهغه، هٓغا إلاا جمحز به مً اٞخخان باألؾٟاع، وول٘ بُلب الٗلم خُشما ٧ان، بط لم ٨ًً َالب صهُا 

لم، ٦ما ٣ًى٫ ًٖ هٟؿه :  وبهما َالب طو١ ٖو

ُا ٞما لـي  ولؿُذ 
ْ
ِني بُالب ُصه ًْ هُا التي جـغصي وج وِللـضُّ

ْؿـغا  ا وَُ
ً
ْو٢

َ
ـالٌب ط

َ
ًماول٨ً َ

ْ
ـل ِٖ ٣نيو ٛني وٍُ ٌُ  6 َنـاِلًخا 

                                                             
ؤلاإلاإ اإلادُِ بخد٤ُ٣ ال٨ؿب الىؾِ بحن َغفي ؤلاٞغاٍ ": في عؾالخه اإلاؿماة(هـ1101ث) ونٟه بظل٪ الكُش اإلاال ببغاهُم 1

. 639: ، م3: ماء اإلاىاثض، ط: ، ًىٓغ"والخٍٟغِ
. 1162: ، م4: ماء اإلاىاثض، ط:  ًىٓغ.مدمىص الؿالمي ال٣ضس ي ونٟه بظل٪ الكُش 2
الخ٣اٍ الضعع و. 83:، م2:وكغ اإلاشاوي لل٣اصعي، ط: ووعصث جغظمخه ؤًًا في. 103: جغظم له ؤبى ؾالم في ا٢خٟاء ألازغ، م3

 هاقم الٗلىي ال٣اؾمي، صاع آلاٞا١: وجذ. ، صلل٣اصعي ومؿخٟاص اإلاىأٖ والٗبر في ؤزباع وؤُٖان اإلااثت الخاصًت والشاهُت ٖكغ، 

. 129: ، م1983، 1:، بحروث، ٍالجضًضة
ىُت للممل٨ت اإلاٛغبُت ًىما صعاؾُا خى٫ 4 ت الُٗاقُت:  هٓمذ اإلا٨خبت الَى ش وجغار، وطل٪ بم٣غ اإلا٨خبت بالغباٍ ًىم : الؼاٍو  24جاٍع

ل  ت. 2010ؤبٍغ اث هظه الؼاٍو خم بخى٢ُ٘ اجٟا٢ُاث جغمُم وجإهُل مسَُى
ُ
. ز

. 65 و84: ٖبض هللا بىهغ الٗلىي، ؤبى ؾالم الُٗاش ي اإلاخهىٝ ألاصًب، مغظ٘ ؾاب٤، م5
. 189: ، م1: ماء اإلاىاثض، ط6
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الم الظًً 1مما ؤؾهم في بلىعة ججغبخه، وفي جىٕى مكاهضاجه واهُباٖاجه ، ٞالغظل ؤزظ ًٖ ألٖا

غمي بؿهم  ىض ؤعبابه ٍو ؤصع٦هم باإلاٛغب، زم عخل زالر مغاث بلى البالص اإلاكغ٢ُت لُخدب٘ الٗلم في مٓاهه ٖو

ٝغ ًٖ اإلاٛاعبت حٗل٣هم بإعى اإلاكغ١ 2مهِب م٘ ؤصخابه ُٖ ٞهى مهض ز٣اٞتهم الٗغبُت "، ، ٣ٞض 

، ٩ٞاهىا ًيخجٗىن الكغ١ الؾدخمام اإلاٗاٝع 3"ؤلاؾالمُت، ومىب٘ لٛتهم الٗغبُت، واإلاهضع ألاو٫ آلصابهم

 لم ًتر٥ وه٨ظا. 4"ًخى٢ىن بلى مباصلت ٖلماثىا وظىه الىٓغ"وجباص٫ ؤلاظاػاث، و٧ان اإلاكاع٢ت ؤًًا 

ا بال ػاعه وجبر٥ بما ٖىضه، ٞإٞاص واؾخٟاص، ختى اظخم٘  الُٗاش ي ٖاإلاا بال ٢هضه وؾم٘ مىه، وال مخهٞى

ه بضوا وخًغا احؿمذ "، و5له مً ألاؾاهُض والغواًاث وؤلاظاػاث ما لم ًجخم٘ لٛحره مً مٗانٍغ

ٗت وألاصب وبظل٪، ق٩ل ؤبى ؾالم الُٗاش ي . شخهِخه باَالٖها الىاٞغ ٖلى ٖلىم الخ٣ُ٣ت والكَغ

ضة في ٖهغه" ؾىاء في بٌٗ البالص اإلاكغ٢ُت مشل  ، ؤهلخه للخٟٙغ للخضَعـ والخإل6٠ُ"ْاهغة ٖلمُت ٍٞغ

خه في مؿ٣ِ عؤؾه بأًذ  اإلاضًىت اإلاىىعة، ؤو في مغا٦ؼ الٗلم اإلاكهىعة باإلاٛغب مشل ٞاؽ، و٦ظل٪ بؼاٍو

، (م1679:  هـ1090) طي ال٣ٗضة ؾىت 18 بٗضوي الُاٖىن ًىم الجمٗت -عخمه هللا–بلى ؤن جىفي . ُٖاف

غاثب آلازاع7مسلٟا وعاءه مالٟاث ٦شحرة اث ٚو .  وزؼاهت ٖامغة بىٟاجـ اإلاسَُى

 

أشواق وأرواق :         الرحلت

 باليؿبت ألبي ؾالم الُٗاش ي، وزانت في عخلخه ألاولى بلى 
ً
   لم ٨ًً زىى الغخلت ؤمغا ؾهال

الكباب بط طا٥ هاٖمت ؤٚهاهه، والهىي قضًض ٖلى " ؾىت، و23هـ خُض ٧ان ٖمغه 1059الدج ؾىت 

ً خبِب ٌك٤ ٞغا٢ه جن الهبا هاٖمت ؤوعا٢ه،والَى ٢ُ٘ "، وم٘ طل٪، اؾدؿهل 8"ال٣لب ٖهُاهه،ٞو

                                                             
. 47:ا٢خٟاء ألازغ بٗض طهاب ؤهل ألازغ، ألبي ؾالم الُٗاش ي، مهضع ؾاب٤، م:  هِٟؿت الظهبي، مً م٣ضمت جد٣ُ٣ها ل٨خاب1
الم الظًً ؤصع٦تهم باإلاٛغب ٢لُال، ٞلم ٌك٠ ما لضيهم مما ؤظض ٚلُال وال بغؤ ٖلُال، ألنهم : " ٢ا٫ ؤبى ؾالم2 ٞإزظث ًٖ ألٖا

ىض ؤعبابه،  (...)ٞلما مً هللا حٗالى بالغخلت بلى البالص اإلاكغ٢ُت  (...)ا٢خهغوا مً ال٨خب ٖلى ما اقتهغ جدبٗذ طل٪ في مٓاهه ٖو

. 101-100: ا٢خٟاء ألازغ بٗض طهاب ؤهل ألازغ، مهضع ؾاب٤، م: ، ًىٓغ"وعمُذ والخمض هلل بؿهم مهِب م٘ ؤصخابه
حن مً زال٫ ًٞ اإلاٗاعياث قٗغ خمضون بً الخاط همىطظا، 3  ؤخمض الٗغاقي، الخإزحر اإلاكغقي في الكٗغ اإلاٛغبي ػمان الٗلٍى

. 31:ألاصب اإلاٛغبي مً زال٫ جىانالجه، مغظ٘ ؾاب٤، م: يمً
ؼ  ٖبض4 ً جىا٦ب ٖبضهللا، بً الٍٗؼ . وألاصبي، مغظ٘ ؾاب٤ الهىفي ال٨ٍٟغ
ٖبض هللا : وؤًًا. ا٢خٟاء ألازغ بٗض طهاب ؤهل ألازغ:  خى٫ قُىر الُٗاش ي الظًً ججاوػ ٖضصهم اإلااثت، ًىٓغ م٣ضمت جد5٤ُ٣

عخلت ماء اإلاىاثض وم٣ضمت جد٣ُ٣ها للض٦خىع زالض : و٦ظل٪. 96-88: اإلاخهىٝ ألاصًب، نو: بىهغ الٗلىي، ؤبى ؾالم الُٗاش ي

. ؾ٣اٍ
. 42:، مهضع ؾاب٤، م"ماء اإلاىاثض" زالض ؾ٣اٍ، مً م٣ضمت جد٣ُ٣ه لغخلت 6
. 139-111:ٖبض هللا بىهغ الٗلىي، ؤبى ؾالم الُٗاش ي اإلاخهىٝ ألاصًب، مغظ٘ ؾاب٤، نو:  ًىٓغ مالٟاث الغظل يم7ً
. 5:، م1: ماء اإلاىاثض، ط8
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، وع٦ب مخىن اإلاجاهل م٘ ع٦ب ًامىن البِذ الٗخ٤ُ، و٢ض ٧ان ًًٓ ؤن مكاهضة 1"جل٪ الٗالث٤ ٧لها

ىه واهتهاء ؤمض الُٛبت، . جل٪ ألاما٦ً اإلا٣ضؾت حكٟي مً ؤلُم الكى١ ٖلُال ل٨ً، بمجغص ؤوبخه بلى َو

ذ هٟؿه للغظٕى بلى الدج مغة ؤزغي،ُٞه٠ قى٢ه إلاغا٣ٞت ع٦ب الدج ٢اثال ٞال ًإحي ؤوان اعجدا٫ : "خىَّ

الغ٦ب بال ؤَاٖذ الجٟىن صاعي الؿ٨ب، وخىذ خىحن الش٨لى الىاله بلى مٗاهض الغؾى٫ وآله، وصب بحن 

وهى ون٠ ًبحن بجالء، مضي الكى١ الظي ػاص . 2"الجلض والٗٓام صبِب الكى١ بلى جل٪ اإلاكاٖغ الٗٓام

ٗلى ِٞؿُُغ ٖلى وظضان  ت، ٞٗىى ؤن ًؼو٫ الخىحن ؤو جس٠ خضجه، هجضه ًؼصاص َو اعة الب٣إ اإلاكٞغ بٍؼ

ولم ًسمض م٘ "هـ، 1064ؤبي ؾالم و٦ُاهه، ٞال ج٣غ له ُٖىا ختى ًد٤٣ بُٛخه في الغخلت مغة زاهُت ؾىت 

هـ لىال ؤن ْغوٝ اإلاٛغب 1069، ٣ُٗٞض الٗؼم ٖلى الدج مغة زالشت ؾىت 3"هاع الٛغام طل٪ مخإجج

لم ًؼ٫ "الهٗبت في جل٪ الؿىت خالذ صون عخلخه، ٞاهخٓغ حٛحر الخا٫ مً ايُغاب بلى اؾخ٣غاع، ل٨ً 

غبى، هـ التي ٖٝغ ٞيها 1072، ختى خلذ ؾىت 4" ًٖ ٢هضها اإلادمىص ال جيبىوالهمتؤمغ الٟتن ًخٟا٢م ٍو

اإلاٛغب ؤوط ؤػمخه، ُٞه٠ الُٗاش ي مٓاهغ جل٪ ألاػمت ونٟا مازغا ج٣كٗغ مىه ألابضان، بط 

٤ ال٩لمت  ٞخىلض مىه مً وؤيغم الجٕى في ؾاثغ ألاعظاء هاعه،:"٣ًى٫  الٟخ٪ والخغابت ما ؤٖلى جٍٟغ

غ  غاعه، واجسظث البضٖت قٗاعا، والؼهض٢ت صزاعا، ٞو
ُ

غاعه،وؤهان زُاع ٧ل ٢ُغ ق
َ

مىاعه،وجُاًغ في ٧ل ؤ٤ٞ ق

: الٗؼم ال٣ىي،٣ًى٫  خُض ؤٌـ الُٗاش ي مً الؿٟغ بلى الدج، بٗض. 5"الؿا٦ً مً بلضه، والىالض مً ولضه

ذ ق٣ت طل٪ الٗؼم ؤي َي،ٞلخ٣ني مً الخسل٠ ٦غب قضًض،: "ال٣ىي،٣ًى٫  ٍى ٞاؾتروخذ مً  (...)َو

ؤْهغث ٞيها  (...)،ٞإوكإث منها ٖضة ٢هاثض في ؤًام مىلضه الكٍغ٠ ملسو هيلع هللا ىلصطل٪ الٗىاء وألالم بلى مضح الىبي 

 (...)الخىصص والخ٠ُٗ، وؤ٦ثرث الدك٩ي والخب٩ي والخله٠ ٖلى ما ٞاث مً ال٣هض الجمُل في هظه الؿىت 

اعجه مً ًٞله الُٗٓم م ؤن ًِؿغ لي في ٍػ ل ٖلى جل٪ 6"وؤَىبذ في الاؾخٛازت بلى هللا بىبُه ال٨ٍغ ، ْو

اح الغخمت مً خُض ال ًددؿبها،٣ًى٫  وما ٦ىذ ؤَم٘ ؤن طل٪ ٩ًىن ًٖ : "الخا٫ ال٣ل٣ت، ختى ظاءجه ٍع

ب،بل هى ٖىضي ؤٚغب مً ٍٚغب ب، ًجٗل الغخالت . 7"٢ٍغ ٞإن ٩ًىن خلم جد٤ُ٣ الغخلت ؤٚغب مً ٍٚغ

 ألاخضار اإلاِؿغة للغخلت، خُض اه٣لبذ اإلاىاو٘ بلى بىاٖض مدٟؼة للؿٟغ، وفي طل٪ جىاليمؿخٛغبا مً 

.  بٌٗ العجب

ت 
ّ
رحلت الحج وعجيب املشل

                                                             
. اإلاهضع والهٟدت هٟؿهما1
. اإلاهضع والهٟدت هٟؿهما2
. 7:،م1: ماء اإلاىاثض، ط3
. اإلاهضع والهٟدت هٟؿهما4
. اإلاهضع والهٟدت هٟؿهما5
. 8:اإلاهضع هٟؿه،م6
. 8:اإلاهضع هٟؿه، م7
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بطا ٧ان الؿٟغ في الٗاصة ٢ُٗت مً الٗظاب، ٞةهه في خا٫ الغخلت بلى الدج صواء مً ٧ل ألاؾ٣ام، 

ُبت ومٙغ ؤ٢ضامه في عما٫ اإلادبت اإلادمضًت؟  ٠ُ٨ٞ ال ٌكٟى مً ألاصواء مً ٧اهذ وظهخه م٨ت َو

٤ م٘ جىالي اإلاغاخل، ٠ُ٨ٞ بطا بلٜ الغخالت م٣هىصه وها٫ ال٣غب مً  والعجُب ؤن ٣ً٘ الكٟاء في الٍُغ

ٟت، ٣ًى٫ الُٗاش ي ٤ اإلاباع٦ت مً ظمُ٘ ما ٧ان ِفيَّ ٢بل طل٪ : "الب٣إ الكٍغ و٢ض قٟاوي هللا في هظه الٍُغ

و٢ض ؤوٗم هللا ٖلُىا بىٗم ؾىي طل٪ ال جدص ى وؤًاصي ال  (...)مً ألامغاى الٓاهغة والباَىت، 

٣ى٫ ؤًًا.1"حؿخ٣ص ى ومما ؤوٗم هللا به ٖلي ؤن ؤُٖاوي مً ال٣ضعة ٖلى اإلاص ي ما لم ؤ٦ً ؤٖهض مً : "ٍو

ض ؤو ؤ٢ل ٨ٞشحر (...)هٟس ي بًٗه  .  2"ٞهغث الُىم ؤؾحر مغخلت ٧املت، وبما ههٟها ؤو ؤٍػ

   ه٨ظا جهبذ عخلت الدج ٖالظا لؤلمغاى الٓاهغة والباَىت، و٢ض ؤخـ الُٗاش ي ب٣ىة في ظؿضه 

ض بظل٪ ؤن ًذج ٦ما  بٗض اهتهاء ٞترة اإلاجاوعة خُض ؾ٣ُغع ؤصاء مىاؾ٪ الدج مكُا ٖلى ألا٢ضام، ًٍغ

، وبظل٪ ًخم٨ً مً "حجت نٗلى٦ُت"ًذج ال٣ٟغاء والًٟٗاء صون مخإ وال ع٧ىب، في حجت ونٟها بـ

٤ ؤوظه ؤلاخغام الشالزت ٧لها ج٣ضمذ لي : "٦ما ٢ا٫-جد٤ُ٣ ٦ُُٟاث الدج ٧لها؛ ٞبٗضما جِؿغ له الدج ٞو

- 3"حجاث والخمض هلل مٟغصا؛ ٣ٞهضث اؾدُٗاب ؤوظه ؤلاخغام الشالزت لالزخالٝ اإلاكهىع في ؤيها ؤًٞل

غ هللا ٖليهم، ؤعاص ؤن ًجغب  ؿَّ ٌَ ؤعاص ؤن ًد٤٣ ؤق٩ا٫ الدج ٧لها ؤًًا، ٞبٗضما حج عا٦با مشلما ًٟٗل مً 

. الدج ماقُا مشلما ًذج ٣ٞغاء اإلاؿلمحن

    ه٨ظا، ٢ّغع الُٗاش ي في آزغ حّجت ٣ًىم بها بٗض اه٣ًاء ؤمض اإلاجاوعة، ؤن ًذّج بٛحر ػاص وال 

٢ض حججىا مغاعا : زغظىا مً م٨ت عاظلحن بال صاّبت، و٢لذ ألصخابىا: "صاّبت، ُٞه٠ حّجخه جل٪ ب٣ىله

باها ٞخٗالىا بىا هذج في هظه اإلاغة مكاة، لخم٨ً طل٪ لىا لخٟت الخا٫ و٢لت ألاجبإ، ولِؿذ ٖىضها 
ْ
ُع٦

 نٗلى٦ُت ٖس ى هللا ؤن 
ً
ت ، ٞىجٗلها َحجَّ صواب حكىقىا وال زباء ًش٣لىا؛ ٞىإوي بلى اإلاؿاظض وال٨هٝى

ي بؼي ال٣ٟغاء والًٟٗاء ؿغ وعاخت، ٞحر٦ب . 4"ًغخمىا بالتَز ُِ و٢ض ٧ان في م٣ضوع ؤبي ؾالم ؤن ًذج ب

لت، مشل قُسه ؤبي مهضي الشٗالبي
ّ
جز٫ بإما٦ً مٓل ل"الظي ٧ان  ؤلابل ٍو

ّ
، ل٨ً ؤبا 5"هاػال في عوا١ مٓل

ي بؼي ؾالم ٦ؿغ مً هٟؿه اإلاُل بلى ا ، وؤعاص التَز الًٟٗاء، ٞىا٫ خٓا ٚحر ممىىن مً اإلاك٣ت، لتٝر

اث ونٟا ص٣ُ٢ا ب٣ىله طهبىا بلى اإلاى٠٢ في خّغ قضًض، ما عؤًذ َى٫ ٖمغي : "و٢ض ون٠ خاله بٗٞغ

ه  (...). مشله، وبلٜ مني الجهض ٚاًت، وجظ٦غث خغ ال٣ُامت ٨ٞىذ ؤهٓغ ًمُىا وقماال ٖس ى ؤن واخضا ؤٖٞغ

ًَّ هللا ٖلي، ٞلم ؤع ؤخضا، وجداملذ ٖلى ؤقض ما ٩ًىن مً الخٗب وم٣اؾاة الخغ  َم
َ
ٞأوي بلى زباثه، ٞ

                                                             
. 117: اإلاهضع هٟؿه، م1
.  20: اإلاهضع هٟؿه، م2
. 845: ، م3: ماء اإلاىاثض، ط3
. 1098: ، م4: ماء اإلاىاثض، ط4
. 1099:، م4: ماء اإلاىاثض، ط5
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الكضًض، ؾُما بٗض ؤن صزلىا مؼصخم الىاؽ واهًٛاَهم وامتزاط خغاعة ؤهٟاؽ الخُىاهاث بدغاعة 

م مً . 1"الكمـ وزىعان ٚباع ألا٢ضام ٖلى الغئوؽ، ختى ال ٩ًاص ؤلاوؿان ٌك٪ ؤنها هاع لٓى لى الٚغ ٖو

بال ؤنها بدمض هللا ال ًهالها :"نٗىبت هظا اإلاى٠٢، بال ؤن ؤبا ؾالم ًخلظط به، خُض ٣ًى٫ ًٖ هاع الخغ

واإلاالخٔ ؤن . 2"بال الؿُٗض الظي آمً وؤ٢بل ٖلى هللا حٗالى، وجداملىا في طل٪ الخغ م٘ اإلاك٣ت الخامت

بسالٝ . جلظط عخالخىا بهظا الخغ، عاظ٘ ل٩ىهه ٧ان ٩ًابضه في ؾبُل هللا، ِٞؿخدًغ ؤظغ الهبر والخدمل

مى٠٢ آزغ، ا٦خٟى ُٞه بالخعجب والضهكت ولم ًخجاوػه بلى الاؾخمخإ واللظة، وطل٪ ٖىضما حعجب مً 

٣ه بلى الُاث٠، خُض ٢ا٫ وحعجبىا مً نى٘ هللا وبضٌ٘ : "حٗا٢ب الخغ والبرص في ؤخض الجبا٫ وهى في ٍَغ

٢ضعجه؛ ٣ٞض ٢اؾِىا ؤو٫ النهاع مً قضة الخغ وؾمىمه ما ٧اصث الٗٓام مىه جظوب وجىُٟغ ال٣لىب، 

 .3"و٧ابضها مً قضة البرص آزغه ما اعحٗضث اإلاٟانل مىه و٧لذ ال٣ىي ٖىه

ت ًبخضت الجزو٫ بلى مؼصلٟت، ولم جسل هظه اإلاغخلت ؤًًا مً مك٣ت     بٗض ٚغوب قمـ ًىم ٖٞغ

ٞىٟغها م٘ ؤوازغ الىاؽ ٖلى ؤقض ما ٩ًىن : "ٖؿحرة، خُض ًه٠ عخالخىا ما ؤنابه ٞيها مً ههب، ٢اثال

ض ٖلُه  زم ؾغها عوٍضا هجغ  (...)مً الخٗب، ٞلم ههل بلى مؼصلٟت ختى ٢اؾِىا مً الخٗب ما ال ًٍؼ

ش ختى ٦ضث ؤن ٌٛص ى ٖلي، ٞب٣ُذ   (...)ألا٢ضام ٖلى ألاعى ظغا  ٞبمجغص ظلىس ي زاع ٖلي قيء وجضٍو

ئؿذ مً َىاٝ ؤلاٞايت في جل٪ ألاًام، وخل٣ذ عؤس ي وؤزغث ؤلاٞايت  ٖامت ًىمي ال ؤهخٟ٘ بىٟس ي، ٍو

 .4"بلى ؤن عظٗىا مً منى

   ه٨ظا، بٗض اهتهاء حجخه هظه، والتي ٧ابض ٞيها ما ال ًىن٠ مً اإلاك٣ت، ٌٗؼم ٖلى الخغوط مً 

٣ت لِـ ٞيها : "منها ما ًظ٦غه ب٣ىله٩ُٞابض في طل٪ نٗىباث بالٛت، م٨ت بلى اإلاضًىت اإلاىىعة،  ؾغها م٘ ٞع

اء مٗىا في الغ٧ىب والجزو٫  ؤخض مً ؤبىاء ظيؿىا، ويا٢ذ ٖلُىا ألاعى بما عخبذ، وؤؾاء ألا٦ٍغ

٣ُه (...)والخمالن  ذ قضًضة ؾمىم جلٟذ الىظىه وجشحر ألاعى، ختى ال ٩ًاص ؤخض ًغي ٞع ىىا . وهبذ ٍع ْو

. 5"ؤن الىاؽ ال ًغجدلىن في مشل طل٪، ٞاعجدلىا و٢اؾِىا ما هللا ٖالم به مً اإلاك٣ت

ًم٨ً ؤن ًًاٝ بلى عجُب اإلاك٣ت، حعجب ؤبي ؾالم مً مكهض ٦يـ الُٗىن في مضًىت واع٦ال 

بت مً ٚغاثب هظه البلضة اؾخسغاط : "ومضي اإلاك٣ت البالٛت التي جدهل ؤزىاء طل٪، خُض ٣ًى٫  ٍٚغ

غ بدٟغ آلاباع؛ ُٞدٟغون بئرا هدىا مً زمؿحن ٢امت زم ًهلىن بلى حجغ مهٟذ ٖلى  ُٖىن اإلااء الٍٛؼ

هحر  ت بلى ٞم البئر ٍو ُل٘ ٦ظل٪ بؿٖغ ا،ٍو وظه ألاعى، ُٞى٣غوهه، ٞةطا ه٣غوه ٞاى مىه اإلااء ًُٞا ٢ٍى

                                                             
. 1100:، م4:ماء اإلاىاثض، ط1
. 1099:، م4:  ماء اإلاىاثض، ط2
. 856: ، م3:ماء اإلاىاثض، ط3
. 1100: م4: ماء اإلاىاثض، ط4
. 1103:، م4: ماء اإلاىاثض، ط5
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خضاع٥ُٖىا،ٞةن لم  ومتى اخخاظذ الٗحن بلى ال٨يـ خهلذ إلاخٗاَي . الخاٞغ بالجظب ؤٚغ٢ه اإلااءًُ

و٢ض ؤزبروي مً ؤصخابىا مً ٖاًً .٦يؿها مك٣ت ٦شحرة، وعبما جغ٧ىها بال ٦يـ للمك٣ت، ٞخىضزغ

 1."٦يؿهم للُٗىن بإمغ ٍٚغب

ا مً     ًبضو ؤن اإلاك٣ت ٖىضما جخجاوػ خضوص اإلاإلٝى وجسغط ًٖ اإلاٗخاص في ألاؾٟاع، جهبذ هٖى

، ولٗل طل٪ 2"مخٗت الىو اإلااإلات"العجُب، وجخدى٫ بلى وؾُلت ٞىُت إلزاعة اهدباه اإلاخل٣ي، خُض جدًغ 

 .  ، ٞما هي ؤهماٍ العجُب في عخلخه؟ما ٌٗني ؤن للُٗاش ي عئٍت زانت للعجُب

  العجيب في رحلت ماء املوائذججلياث

م مً مداولت بٌٗ الباخشحن ا٢تراح جهيُٟاث للعجُب جبٗا إلاٗاًحر مخباًىت؛ مشل     ٖلى الٚغ

اث لها 5 ؤو َبُٗت الخغ١ 4 ؤو اإلاهاصع3اإلاىيٖى ، بال ؤنها ٖبرث ًٖ هٓغة مُٗىت في الخل٣ي، ًهٗب ججًز

ُت، ؤبغػها ؤن جىٓحراث هاالء الباخشحن " ماء اإلاىاثض"ٖلى عجُب عخلت  خباعاث مىهجُت ومىيٖى اٖل

ُت، هظه 6"ؤصبُت"اههبذ ٖلى مخىن   لها زهىنُاتها التي جسخل٠ ًٖ زهىنُاث ال٨خابت الهٞى

ومً زم، ًم٨ً الخضًض .  واإلا٣ضؽ والبر٦ت7ألازحرة حٗبر ًٖ ججغبت عوخُت جخضازل ٞيها ٖىانغ الخُا٫

٤ اليؿ٤ الهىفي ال٣اثم ٖلى الترقي في الؿلى٥ بلى الخ٤" ماء اإلاىاثض"ًٖ ؤهماٍ العجُب في عخلت  . ٞو

                                                             
. 74: ، م1:ماء اإلاىاثض، ط1

2Roland Barthes, Le plaisir du texte, Editions du Seuil, Paris, P :13. 
اث ألاهذ، ًىٓغ:  ا٢تراح جىصوعٝو3 اث ألاها ومىيٖى ، : مىيٖى خان جىصوعٝو الهض٤ً : جغمضزل بلى ألاصب العجاثبي، جٞؼ

الم، ج٤  الظي عنض (Jean Malino) وا٢تراح ظان ملُىى . 175-121: ، نو1993، 1مدمض بغاصة، صاع ال٨الم، الغباٍ، ٍ: بٖى

اث  الجً وألاقباح، اإلاىث ومهام : اإلاخىاجغة في مٗٓم الخ٩اًاث العجُبت و٢ض خهغها في ؾخت ؤق٩ا٫ وهي (الخُماث)اإلاىيٖى

ال٢اجه م٘ ٖالم الخ٣ُ٣ت، والخدىالث الُاعثت ٖلى الًٟاء والؼمً قُٗب : ًىٓغ. الضماء، اإلاغؤة والخب، الٛى٫، ٖالم الخلم ٖو

ت الغواًت الٟاهخاؾد٨ُُت، صاع الخٝغ لليكغ والخىػَ٘، ال٣ىُُغة، ٍ : وجهي٠ُ قُٗب خلُٟي. 24:، م.2007، 2: خلُٟي، قٍٗغ

. 77-75: ًىٓغ اإلاغظ٘ هٟؿه، نو. الامدؿار والخدى٫، وحٛحر الؿببُت، والازخالالث، ولٗبت اإلاغجي والآلمغجي
٤ مبضؤE . Webber ا٢ترح ُٞبر 4 ٖبض الخي الٗباؽ، بيُت الخاع١ في ؾحرة : ما ًهضع ٖىه الخاع١، ًىٓغ/مً:  جهيُٟا للعجُب ٞو

مٗالجت ونُٟت جهيُُٟت، ؤَغوخت لىُل الض٦خىعاه، زؼاهت ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت، ْهغ : اإلال٪ ؾ٠ُ بً طي ًؼن 

. 210-207:، نو(2000-1999)اإلاهغاػ، ٞاؽ، ظامٗت ؾُضي مدمض بً ٖبض هللا، 
٤ مُٗاٍع5ً ًدٓى  (مشال الخاع١ للُبُٗت): زاع١ ٖام: ا٢ترح ٖبض الخي الٗباؽ جهي٠ُ الخاع١ في ؾحرة ؾ٠ُ بً طي ًؼن ٞو

ٖبض الخي الٗباؽ، بيُت الخاع١ في ؾحرة اإلال٪ : ًىٓغ. هٕى مٗحن مً ؤهىإ الخل٣ي: بةظمإ ٧ل ؤنىاٝ اإلاخل٣حن، وزاع١ زام

ً مشل ٖبض الٟخاح ٧لُلُى، وؾُٗض ظباع . 218: ؾ٠ُ بً طي ًؼن، مغظ٘ ؾاب٤، م وهىا٥ جهيُٟاث ؤزغي لباخشحن آزٍغ

بض الىبي طا٦غ وظٟٗغ حرهم الخاط ابً ٖو بض الٟخاح الكاصلي، ٚو . الؿلمي وؾُٗض ٣ًُحن وظا٥ لى٧ىٝ ٖو
حرهما6 . مشل ؾحرة ؾ٠ُ بً طي ًؼن ؤو ؤل٠ لُلت ولُلت ٚو
 :  ، ًىٓغ Limaginairen est pas irréel:  الخُا٫ لِـ ٚحر وا٢عي7

Mircea Eliade, Mythes, reves, et mystères , Gallimard, Paris, 1957, p.131. 
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البىاء والهضم، : ًخمٓهغ في همُحن مخٗاعيحن هما" ماء اإلاىاثض"   ًم٨ً ال٣ى٫ بن العجُب في عخلت 

ألاو٫ له نلت بالترقي في مضاعط الؿلى٥ الهىفي ج٨مال وججمال، بِىما الشاوي له نلت بالخ٣ه٣غ في 

وبحن البىاء والهضم ًدًغ الىلي الخ٣ُ٣ي ومضعي . الؿلى٥، ؤي الجزو٫ بلى ألاؾٟل في صع٧اث الهٟاث

هضع ٖىه عجُب 1الىالًت، ٞاألو٫ نىفي ًهضع ٖىه العجُب ال٣ضس ي ، والشاوي م٣لض ًضعي الهالح ٍو

الىهم ؤو الهضم، والٗال٢ت بحن الازىحن وبن ٧اهذ جبضو مخىا٢ًت في الٓاهغ، بال ؤنها جاؾـ لٗال٢ت 

ج٩امل، خُض ال ًخم بىاء ؤلاوؿان ال٩امل في ٟٚلت مً الكُُان ؤو الىٟـ، ٦ما ال ًخم بىاء نٟت خؿىت 

و٧لما ج٣ضم الهىفي في الؿلى٥ وخ٤٣ بٌٗ ؤلاهجاػاث في ٦ؿغ قهىاث . بال ٖلى ؤه٣اى ؤزغي ؾِئت

ّىع الكُُان ؤصواجه، ٩ُٞىن البىاء ؤلُما، ل٨ىه  هٟؿه و٦خم نىث ببلِـ، خىذ الىٟـ بلى صع٧اتها َو

.  ؤلم لظًظ ماصام ؤإلاا في ؾبُل الىنى٫ بلى خًغة الخ٤ ٖؼ وظل

 عجُب الهضم  -1

 به؛ ٨ٞما ج٩ىن بٌٗ الخ٩اًاث ظىضا مً ظىىص 
ً
  في الؿُا١ الهىفي ال ٌٗخبر ٧ل عجُب ُمْعَجبا

ضًً ، حك٩ل خ٩اًاث ؤزغي ظىضا مً ظىىص ببلِـ، ٌكىف بها ٖلى ؾحر 2هللا حٗالى، ٣ًىي بها ٢لىب اإلاٍغ

٨ٗغ نٟى ؾلى٦هم؛ مشل ، واختراٝ الؿغ٢ت 4، وعمي زُاب اإلاىحى3الهالة بٛحر ويىء: الؿال٨حن َو

                                                             
ه والُهاعة والبر٦ت والاعجٟإ والؿمى / ًيخج ًٖ/٧ل ما ٌٗبر ًٖ" ًغاص بال٣ضس ي 1 ًخجلى مً زالله ؤو بىاؾُخه ٖالم الخجًز

اإلاخسُل اإلاُلىصي قٛمىم، : ، ًىٓغ"والخهىبت والٛنى، ؤي ما ًىظض جمام الىظىص، خ٤ الىظىص، الهافي ؤو الى٣ي وال٩امل

ؤما اإلا٣ضؽ . 19: ، م1991، 1:الخ٩اًت والبر٦ت، ميكىعاث اإلاجلـ البلضي بمضًىت م٨ىاؽ، ٍ: وال٣ضس ي في الخهىٝ ؤلاؾالمي

صاع جىب٣ا٫ لليكغ، الضاع هىع الضًً الؼاهي، اإلا٣ضؽ ؤلاؾالمي، : ٞهى ٌٗاه٤ في الى٢ذ هٟؿه ٦ال مً الُاهغ والضوـ، ًىٓغ

: ، ٨ٞغ وه٣ض، ٕ(مهُلخاث ومٟاهُم)ًىوـ لىلُضي، اإلا٣ضؽ وألاهىإ الخ٩اثُت : ًىٓغ ؤًًا. 27:، م2005، 1:البًُاء، ٍ

. 19: ، م2000، ٞبراًغ 3: ، ؽ26
ت،جذ2 ٖبض الخلُم مدمىص، ومدمىص بً الكٍغ٠، مُاب٘ ماؾؿت صاع الكٗب، :  ؤبى ال٣اؾم ال٣كحري، الغؾالت ال٣كحًر

. 353: م، م1989ٍ، .ال٣اهغة، ص
عجبا : صزل الىاؽ للهالة ابخضعوا ػواًا اإلاسجض ًدُممىن،٣ٞلذ: "حعجب الُٗاش ي مً نيُ٘ َاثٟت مً ألابايُت، خُض ٣ًى٫ 3

ظاع ابت عواٌٞ! هاالء ٧لهم مً طوي ألٖا ؼَّ ُٖ  (...)زم ؾإلىا بٗض طل٪، ٞةطا اإلاسجض مسجضهم ًهلىن ُٞه  .زم و٢٘ في هٟس ي ؤنهم 

بًٛىن بٌٗ الصخابت . 71: ، م1:ماء اإلاىاثض، ط". ًىا٣ٞىن اإلاٗتزلت في ؤ٦ثر ٣ٖاثضهم، ٦ىٟي الغئٍت وال٣ى٫ بسل٤ ال٣غآن، ٍو

وفي : "مً اإلاكاهض العجُبت التي ؤزاعث اؾخٛغاب ؤبي ؾالم في مضًىت واع٦ال، مكهض الشُاب اإلال٣اة في باب اإلاضًىت، خُض ٣ًى٫ 4

باب اإلاضًىت التي هؼلىا مً ٢بله زغ١ ٦شحرة مً نىٝ و٦خان، وؤ٦ثرها صخُدت ال ٢ُ٘ ٞيها، ًهلر لالهخٟإ، ولِـ مشلها مما 

ًغمى به في الٗاصة، وحعجبىا مً ٦ثرتها م٘ صختها، وال وٗلم الؿبب في ٖضم ؤزظ الىاؽ لها وجغ٦هم لالهخٟإ بها، وهي لى ظمٗذ 

ل٩اهذ ؤخماال، وؾمٗىا هىا٥ ؤنها زُاب اإلاىحى، وؤن مً ماث ؤل٣ُذ زُابه التي ٖلُه ٖىض اإلاىث هىا٥، وال جمـ، وال وٗلم صخت 

. 74: ،م1:ماء اإلاىاثض، ط". طل٪، وهللا ؤٖلم
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خضاء ٖلى ع٦ب الدج حرها مً ألامىع التي حعجب منها الُٗاش ي، وؤزاعث 2، وزُاهت ألاماهت1بااٖل ، ٚو

؛ ؤي طل٪ العجُب الظي ًاصي ج٣لُضه بلى الهضم "عجُب الهضم"اؾخٛغابه، وطل٪ م٣هىص ون٠ 

َغ١ٍ " ماء اإلاىاثض"وجيكئت الىهم، ٩ُٞىن ط٦غه في عخلت 
ْ
ز

َ
ْغ١ٍ ؤ

َ
مً باب الخدظًغ مىه وألاؾ٠ ٖلى ز

للٗاصة؛ ٞسغ١ الٗاصة ٦ما ٢ض ٩ًىن بابا للترقي والؿمى، ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٦ظل٪ بابا للغظٕى بلى الخل٠ 

.  وبخُاء نٟاث ٢ضًمت مظمىمت؛ ٧الٛضع والُم٘ وجغ٥ الخُاء

 التي ًظ٦غها الُٗاش ي في عخلخه، ؤعجىبت في جغ٥ الخُاء، خُض" عجُب الهضم" مً هماطط 

امغؤة في الخغم الكٍغ٠، ٞدمال بلى  خ٩ى لي بٌٗ اإلاجاوعون ؤهه وظض في بٌٗ اإلاىاؾم عظل ٖلى:"٣ًى٫ 

بهه ال ؤوالص لىا ٞغظىث : ما خمل٪ ٖلى ما ٞٗلذ؟ ٣ٞا٫: الخا٦م؛ ٞكهضث البِىت ؤنها ػوظخه، و٢ُل له

ومهضع العجب ال ٨ًمً في الٟٗل الكيُ٘، .3"ؤن جدمل اإلاغؤة ببر٦ت هظا الخغم، ٞٗظع بجهله ولم ٌٗا٢ب

غ الٟٗل بالبر٦ت، ٞالٗظع ؤؾلم مً الؼلت  ب٣ضع ما ًٓهغ في زغ١ الخُاء صازل الخغم الكٍغ٠، م٘ جبًر

ِظع الغظل لؿالمت هِخه وظهله في آلان طاجه بكٝغ اإلا٩ان اإلا٣ضؽ ُٖ  . وؤَهغ مً الٟٗل اإلاؿخ٣بذ، ولظل٪ 

 عجُب البىاء  -2

ًم٨ً الخضًض ًٖ هٕى مً العجُب الظي ٌؿتهضٝ بىاء ٖمغان ؤلاوؿان وجيكئخه ٖلى نٟاث 

ُت ٦بحرة ، ًم٨ً ؤن "ماء اإلاىاثض"ومً هماطط هظا الىمِ الظي جدٟل به . ال٨ما٫ باٖخباعها ٚاًت نٞى

: هظ٦غ آلاحي

ال٨خب العجُبت  - أ

ٝغ ًٖ الؿل٠ خغنهم ٖلى 4ال ق٪ ؤن عقي ألامم ٣ًاؽ بُبُٗت الٗال٢ت م٘ ال٨خاب ُٖ ، و٢ض 

بت في جإلُٟها، وهاصعة في  ال٨خب جإلُٟا و٢غاءة ويبُا،و٢ض و٠٢ الُٗاش ي ٖىض بٌٗ ال٨خب ٖلى ؤنها ٍٚغ

                                                             
ت لهم بٗض جىمُت مىاقيهم بال النهب والٛاعة، ٢ل : "حعجب ؤبى ؾالم الُٗاش ي مً ٖغب الجبل ألازًغ، ٞىنٟهم ب٣ىله1 ال خٞغ

خ٨هم ٖىض اقخٛا٫ الىاؽ بالؿى١ مٗهم و٢ض و٢٘ لىا . ما مغ بهم ع٦ب ٞؿلم مً بوكاب الخغب بُنهم وبِىه بؿبب ٚضعهم ٞو

، ُٞخدغؽ الىاؽ منهم نهاعا زكُت النهب والٛاعة، وباللُل ًبِذ 
ً
ىن الؿغ٢ت لُال طل٪ مٗهم مغاعا، وؤٚغب مً طل٪ ؤنهم ال ٌٗٞغ

وما طل٪، وهللا ؤٖلم، بال اله٣ُاٖهم ًٖ الٗمل وجىخكهم، والؿغ٢ت في الٛالب بهما . الىاؽ ع٢ىصا مُمئىحن ال حؿغ١ لهم خاظت

ىظض بُ٘ وقغاء، وؤما هاالء ٞإٖضائهم بُٗضون منهم ال  حٗهض خُض ٨ًثر الٗمغان وججخم٘ ؤظىاؽ مً الىاؽ، وحٗمغ ؤؾىا١ ٍو

ُما بُنهم ًامً بًٗهم بًٗا، ٞإلٟىا طل٪ وهىاصع هظا الجبل في عزاء ؤلاصام .٣ًضعون منهم بال ٖلى الٛاعة اإلاغة بٗض اإلاغة، ٞو

ٟلت ؤهله ًٖ ٢ُمخه و٦ثرة زهبه وبُٗهم لبىاتهم وؤزىاتهم ؤقهغ مً ؤن ًظ٦غ . 148: ، م1:ماء اإلاىاثض، ط". ٚو
حعجب ؤبى ؾالم الُٗاش ي مً جل٠ُ بٌٗ الٟالخحن ولحن زُابهم ٖىض ههب قب٨ت الخضإ للمٛتر مً الدجاط، ُٞىصٕ 2

ا، ل٨ً ٖىض اإلاٟانلت ٢لما ما ًىٟهل مٗهم ؤخض بُُب هٟـ ا وعظٖى تر٦ها ٖىضهم ؤمضا لئل٢امت َلٖى ماء ". ٖىضهم ؤلابل ٍو

. 170: ، م1:اإلاىاثض، ط
. 360: ، م2: ماء اإلاىاثض، ط3

:  ًم٨ً ٢غاءة اإلا٣ا٫ مً زال٫ الغابِ الخالي.  58ٕ .مجلت ٨ٞغ وه٣ض. مدمض ؤًذ لٗمُم. ج٣ضٌـ ال٨خب: عاظ٘ م٣ا٫ي4
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ها،و٢لُلت الاهدكاع في الٗالم ؤلاؾالمي ولظل٪، زهو خحزا مهما مً عخلخه،للخضًض ًٖ بٌٗ .مىيٖى

خ٣اصه وظىص  ما و٢٘ في ًضه مً ٦خب عجُبت، ٞىجضه ًىعص ؤؾماء هظه ال٨خب زم ًيخ٣ي منها ههىنا،اٖل

٣خبـ مً ألازغي بٌٗ الٟىاثض، ولٗل طل٪ ما ًا٦ض ُظىص  ٞىاثض ٞيها، ُٞظ٦غ بًٗها ب٨مالها وجمامها ٍو

ان مظا٢ا زانا اء ألهل الٗٞغ ضها ماء الٞى . الغخالت بمىاثض الٗلم التي ًٍؼ

بت التي ٖثر ٖليها الُٗاش ي بم٨ت، عخلت مدمض بً عقُض الؿبتي، خُض  مً جل٨م ال٨خب الٍٛغ

ش "و٦ظل٪، ٦خاب. 1اهخ٣ى منها ه٣ىال مخٗضصة ،خُض ٣ًخبـ مىه 2الظهبي هللا ٖبض ؤبي للخاٞٔ" ؤلاؾالم جاٍع

ُت"و٦خاب . 3العجُبت في طل٪ الؼمان ما ًخد٠ ٢اعت عخلخه ببٌٗ الى٣ى٫  " َب٣اث الهٞى

ُت ٧الكُش 4للمىىي  مً ٧ىهه ٧ان عظال  ، وحعجب5الكاطلي،والظي اؾخمض مىه جغاظم بٌٗ ؤثمت الهٞى

غا  ث)ٞهض بً ٖمغ الضًً هجم للكُش" ال٣غي  ؤم بإزباع الىعي بجداٝ"٦ما اَل٘ الُٗاش ي ٖلى ٦خاب . 6يٍغ

بت، ، (هـ885 ومنها، خملذ مالبـ ظؿم ؾلُمان بً ٖبض اإلال٪ إلاا حج "وه٣ل مىه بٌٗ ألازباع الٍٛغ

الخدٟت اإلاغؾلت : "ٖلم الخ٣اث٤ حؿمىعؾالت في ٦ما َل٘ ٖلى . 7" بٗحرحؿٗماثتٖلى ؾبٗماثت بٗحر، و٢ُل 

                                                                                                                                                                                              
http://membres.lycos.fr/abedjabri/n58_02laamime.htm 

بت : "٣ًى٫ ؤبى ؾالم. 1056-1030:، نو4: ماء اإلاىاثض، ط:  جىٓغ جل٪ الى٣ى٫ يم1ً ولىظ٦غ بٌٗ ما ٢ُضجه بم٨ت مً ٦خب ٍٚغ

وال٣اؾم اإلاكتر٥ في ما ٢ُضه . 1030: اإلاهضع هٟؿه، م". عخلت الكُش اإلادضر مدمض بً عقُض الؿبتي: ٞمنها. ٖثرث ٖليها بم٨ت

 ."ماء اإلاىاثض" مً عخلت 1054: م: ًىٓغ مشال. مً عخلت الؿبتي هى الٛغابت والىضعة التي جٟط ي بلى عجُب ألازباع والخ٩اًاث
ش بال ؤوصٖها ٦ِخاَبه، م٘ : "٣ًى٫ ٖىه2 وهى ٦خاب خاٞل لم ًضٕ قاطة وال ٞاصة مما جدكى١ بلُه الىٟـ مً ٖلم الخاٍع

 .1057: اإلاهضع هٟؿه، م". الازخهاع وؤلاج٣ان، ٦إهما ُظمٗذ له الضهُا وؤهلها في نُٗض واخض
 ٞمً ظملت ما ه٣له؛ 3

يهاونئللىبٛضاصؤبىمىهىعألانبهاوي،عظل٨هلهٛحرالخل٣تظضا؛َىلهشالزتؤقباعوزالزتؤنا"ط٦غه ُٞدىاصسؿىتؾبٗىؤعبُٗىىؾخماثتٞو

لىاأل٧ابغ . ب٘،ولخُتهُىلهاؤ٦ثرميكبر،ُٞدمئللىضاعالخالٞت،ٞإوٗمٗليهىصاٖع

وعآهمىحعجبمنهم،زمإمغلهمبؿخماثت
ُ
ُالؿىتالخ٣ُبلهاولضجامغؤةببٛضاصؤعبٗتؤهٟؿُٟبًُ،ُٞلبُهُمالخلُٟت : ، م4: ماء اإلاىاثض، ط". ٞو

1060 .
ت ال٩ىا٦ب: ب٨خاب ًخٗل٤ ألامغ 4 ُت، إلادمض مىا٢ب في الضٍع : وعصث جغظمخه يمً(. هـ1031ث )الخضاصي اإلاىىي  الغئٝو ٖبض الهٞى

 :، م1982ًٖ ؤؾامي ال٨خب والٟىىن، خاجي زلُٟت، صاع ال٨ٟغ، بحرعوث،  الٓىىن  ٦ك٠. 393:، م2:لل٣اصعي،ط اإلاشاوي وكغ

بت التي عؤًتها بم٨ت : "٣ًى٫ ٖىه.1522 ُت"ومً ال٨خب الٍٛغ ً مً " َب٣اث الهٞى للمىىي، و٢ض ؤظاص ٞيها ؾُما للمخإزٍغ

اة في ٚحرها ُت، ٞلم ؤع ؤزباعهم مؿخٞى  .1060: ، م4: ماء اإلاىاثض، ط".الهٞى
: م٦:1ك٠ الٓىىن، ط:ًىٓغ.(هـ656ث )الكاطلي اإلاٛغبي الخمُض ٖبض بً هللا ٖبض بً ٖلي الخؿً ؤبي الضًً هىع 5

الم،زحر661 ٖبض الخلُم : و٦ظل٪ ٦خاب. 350: م4: ط1980 ،5 :لبىان،ٍ بحروث للمالًحن، الٗلم صاع الؼع٦لي، الضًً ،وألٖا

 .1967ٍ، .الٗغبى، ال٣اهغة،ص ال٩اجب الكاطلي الهىفى اإلاجاهض والٗاٝع باهلل، صاع مدمىص، ؤبى الخؿً
غبا، وؾ٨نى : "٣ًى٫ ؤبى ؾالم6 غا ؤمٌغ مؿخٛغٌب، م٘ ما ٖٝغ له مً الؿُاخاث في البالص البُٗضة قغ٢ا ٚو وما ط٦غ مً ٧ىهه يٍغ

غ بال ؤن الظي ًٓهغ لي مً ٦المه ؤن طل٪  (...)! الجبا٫ واإلاٛاعاث و٢ُ٘ اإلاٟاوػ وخضه، وهظه ألامىع ًخٗظع مشلها ٖاصة مً الًٍغ

. 1062: ، م4: ماء اإلاىاثض، ط". خهل له في آزغ ٖمغه
. 1063: اإلاهضع هٟؿه، م7

http://membres.lycos.fr/abedjabri/n58_02laamime.htm
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في  والتي ط٦غها الُٗاش ي بخمامها، (هـ1029ث )للكُش مدمض بً ًٞل هللا الهىضي " ملسو هيلع هللا ىلصبلى عؾى٫ هللا 

عخلخه
. 2"الضهُا في ًىظض ؤن ٢ل" بإهه"ال٨بحر الجٟغ"٦خاب"٦ما ون٠ . 1

، خُض اهخ٣ى مىه "َب٣اث الؿب٩ي"،٦خاب 3 مً ال٨خب التي لم ٌؿم٘ بها الُٗاش ي في اإلاٛغب

ر عخالخىا ًٖ ؤؾٟه الكضًض ٫، 4بٌٗ الٟىاثض ، هٓغا 5ٖضم جم٨ىه مً عئٍت بٌٗ اإلاالٟاثو٢ض ٖبَّ

بت للكُش ؤبي مهضي ِٖس ى الشٗالبي، بؿبب خاصر الؿُل في  لًُإ زؼاهت مً ال٨خب الىِٟؿت والٍٛغ

ؤحى اإلااء ٖليها ٧لها، ولم ٌؿلم منها ش يء، و٧اهذ هدى الشماهحن ؾٟغا ٞيها مً هٟاجـ ال٨خب "م٨ت؛ خُض 

غاثبها التي ال ج٩اص جىظض في ٚحرها . 6"ٚو

 لم ٨ًخ٠ عخالخىا بخدب٘ عجُب ال٨خب، بل ؤزبذ في عخلخه ؤًًا بٌٗ ما ؾمٗه مً قُىزه، 

، التي ؾمٗها مً الكُش ؤبي مهضي الشٗالبي، وهي في 7"ما قإن ؤم اإلاامىحن وقإوي: "٢هُضة ومً طل٪

 ، ط٦غها الُٗاف8ألازحرة مً زُبهملسو هيلع هللا ىلص ًٞل ؤم اإلاامىحن ٖاجكت عض ي هللا ٖنها،وؤًًا زُبت الىبي 

م مً ؤنها  ْحن مً ال٣غآن"بخمامها ٖلى الٚغ َُّ ْىِل
َّ
.  ، ؤي الب٣غة وآ٫ ٖمغان9"نهاًت في الُى٫ جىاػي بخضي الُ

.  ٖمغان

ُت التي ٣ًل جضاولها ٖىض ؤهل اإلاٛغب، وبهما ٦ظل٪  ال جخهل الٛغابت بال٨خب والىهىم الهٞى

ُت، التي ًجخم٘ ٞيها ما ٢ض ًخٟغ١ في ٚحرها، ومً طل٪ عؾالت  خؿً بً الكُش بٌٗ الغؾاثل الهٞى

ُت ألاعبٗحنٖلي العجُمي .  10" الظي ؤظاػ الُٗاش ي ب٩ل الُغ١ الهٞى

                                                             
. 509-503: ، نو2:اإلاهضع هٟؿه، ط1
. 677: ، م3: اإلاهضع هٟؿه، ط2
. 756: ،م3: اإلاهضع هٟؿه، ط3
ؤٚلب ما اهخ٣اه الُٗاش ي مً هظا ال٨خاب جمحز بالٛغابت والىضعة وزانت في ط٦غ بٌٗ ما ًخٗل٤ بمً جغظم لهم هظا ال٨خاب، 4

 .808-756: ، نو3: ماء اإلاىاثض، ط: ًىٓغ طل٪ يمً
اإلاهضع ". و٦ثر ؤؾٟي ٖلى ٖضم عئٍتها لٛغابتها، ول٩ىن ؤ٧ابغ ال٣ٟهاء مً ٢بل هظه ال٣غون لم ًٟٓغوا منها بص يء: "٣ًى٫ الُٗاش ي5

. 827: هٟؿه، م
. 827: اإلاهضع هٟؿه، م6
 وال٣هُضة ألبي ٖمغان مىس ى ابً مدمض بً ٖبض هللا الىأٖ ألاهضلس ي اإلاٗغوٝ. 933-930: ، نو3: ماء اإلاىاثض، ط:  ًىٓغ7

. 132: ، م1981، 1:ؤلاؾالمي،ٍ الٛغب صاع ٖباؽ، بخؿان :جذ ألاباع، البً ال٣اصم  جدٟت(.هـ604ث )باإلاغجلي
ؤن آزغ ما ٢اله مً الخُب هي زُبت حجت الىصإ، ؤما هظه الخُبت التي ط٦غها ؤبى ؾالم ٞهي ُٞما ملسو هيلع هللا ىلص  بن اإلاإزىع ًٖ الىبي 8

٦ما الخٔ طل٪ الض٦خىع زالض ؾ٣اٍ ٖىضما ٖل٤ ٖلى هظه الخُبت في جد٣ُ٣ه . ًبضو مغ٦بت مً زُب ٖضة وؤخاصًض مسخلٟت

. ، مً عخلت ماء اإلاىاثض4: ، ط952: ، ًىٓغ هامل، م"ماء اإلاىاثض"لغخلت 
. 951: اإلاهضع هٟؿه، م9

 جدكى١ هٟـ الىاْغ في هظا ال٨خاب بلى مً جيؿب : " بٗض ط٦غ الغؾالت٣ًى٫ الُٗاش ي10
َّ
ال َُ وبهما ط٦غُث مً طل٪ قِئا ٢لُال، ِل

. 1005: اإلاهضع هٟؿه، م". بلُه هظه الُغ١، لٛغابت ؤ٦ثرها ب٣ُغها، ما ٖضا الكاطلُت وقٗبها
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ُه 
َ
ٟ

َّ
ل
َ
ًم٨ً ؤن ه٠ًُ بلى ما اهخ٣اه عخالخىا مً ٚغاثب مبشىزت في بٌٗ ال٨خب الىاصعة، ما ؤ

بت الىي٘، والتي ؾماها ٘ الَدْجِغ ًٖ الا٢خضاء : "بىٟؿه، وؤط٦غ في هظا الؿُا١ عؾالخه ال٣ٟهُت الٍٛغ ٞع

بت الىي٘، ُٖٓمت الىٟ٘، ًدخاط بليها : "، خُض قّى١ ال٣اعت بليها ب٣ىله1"بةمام الِدْجغِ  هظه عؾالت ٍٚغ

 .2"ؤهل م٨ت البرعة ال٨غام

حرها ٢ض اهخ٣ى منها ههىنا، جٟصر ًٖ  ًدبحن ؤن ؤ٦ثر ال٨خب التي اَل٘ ٖليها الُٗاش ي بم٨ت ٚو

ٚغابت هظه اإلاالٟاث مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي جٟصر ًٖ قضة بعجاب عخالخىا بها واٚخباَه بمُالٗتها 

. والاؾخٟاصة منها، ولظل٪ خغم ٖلى بزباتها في الغخلت جد٣ُ٣ا ل٣هضه منها ؤن ج٩ىن صًىان ٖلم

 الؼمً العجُب - ب

ُت  الؼمً  ًبضو ؤن ت، وبهما ٣ًاؽ "عجُب"ؤو الى٢ذ ٖىض الهٞى ، ٞهى ال ٣ًاؽ باإلاؿاٞاث اإلاإلٞى

ي٤ُ الى٢ذ ومؼاخمت "وبطا ٧ان الُٗاش ي ًخدضر في مىاي٘ ٦شحرة مً عخلخه ًٖ . باإلاؿاٞت الغوخُت

ٗبر ًٖ خؿغجه ٢اثال 3"ألاقٛا٫ ، ٞةن طل٪ ًىحي للمخل٣ي ؤن ما ٦خبه ال 4"ولى احؿ٘ الى٢ذ لؼصث"، َو

ض"ًمشل ٧ل ما عآه في عخلخه، خُض جسلى ًٖ ٦خابت طل٪  ، ٣ٞض ٧ان 5"زٝى اإلالل وي٤ُ الى٢ذ" "اإلاٍؼ

ًسص ى ؤن ًهِب اإلالل ٢اعت عخلخه ٞخ٩ىن ال٨خابت جًُِٗا للى٢ذ الظي هى ؤنال ي٤ُ وال ٨ًٟي ؤبضا، 

هبذ  ، ٍو ولٗل طل٪ قإن الٗمال٣ت مً الىٟىؽ التي جدمل آلاما٫ ال٨بحرة، ٞال ًدؿ٘ لها الؼمً اإلاإلٝى

.  زغ١ الٗاصة في الى٢ذ بابا لجمالُاث زاع٢ت وعجُبت

م، بحن مً ٌؿخُُ٘ زخمه بحن         ه٨ظا، ًخٟاوث الؼمً الظي ٌؿخٛغ٢ه زخم ال٣غآن ال٨ٍغ

لٕى الكمـ ، وبن ظاػ طل٪ ٣ٖال 7ملسو هيلع هللا ىلصوهىا٥ مً ًسخم ال٣غآن ٧امال وهى ؤمام ٢بر الىبي . 6الهبذ َو

                                                             
. 1095-1065: ، نو4: ماء اإلاىاثض، ط:  يمًًىٓغ متن هظه عؾالت1
. 1065: اإلاهضع هٟؿه، م2
: ، م4:وفي ط. 839- 712: ، م3:وفي ط. 329- 301-345: ، م2:وفي ط. 192- 191- 76- 23: ، الهٟداث1: اإلاهضع هٟؿه، ط3

. 1274: ، وم1258-1267- 1150-1207-1241- 999
. 118: اإلاهضع هٟؿه، م4
. 512: ،  م2:اإلاهضع هٟؿه، ط5
اعة  ٢بر الكُش مديي الضًً ابً ٖغبي 6 مشل خاٞٔ اإلاٛغب الكُش ؤخمض اإلا٣غي الظي ابخضؤ ٖىض زغوظه بٗض نالة الهبذ لٍؼ

: ، م3:ماء اإلاىاثض، ط:  ًىٓغ.بضمك٤ زخمت مً ال٣غآن، لغوح هظا الكُش و٢ض زخمتها ٖىض ونىله بلى اإلاؼاع م٘ َلٕى الكمـ

808 .
ؤهه ل٣ي في بٌٗ حجاجه عظال ٣ٞيها مً ؤهل جلمؿان خ٩ى ٖىه " ألبي ؾالم  (مغػ الكامي الضمك٣ي)مً طل٪ ما خ٩اه الكُش 7

بت؛ منها ؤهه عا٣ٞه مً م٨ت بلى اإلاضًىت، و٧ان ًسخم في ٧ل ًىم ٦ظا و٦ظا زخمت، ٢ا٫ ٞلما ونلىا بلى اإلاضًىت وصزلىا : ؤخىالا ٍٚغ

اعة وو٢ٟىا باإلاىاظهت، ٢ا٫ اعة ٖلى الىظه اإلاٗخاص وعظٗذ بلى الغويت وظلؿذ : اإلاسجض الىبىي وج٣ضمىا للٍؼ ذ مً الٍؼ ٞلما ٞٚغ

زخمذ زخمت ؤمام وظه الىبي نلى هللا ٖلُه : ما ؤبُإ ب٪ ٖني؟ ٣ٞا٫ لي: ؤهخٓغه ٞإبُإ ٖلي هىِئت، ٞةطا هى صازل، ٣ٞلذ له

 .808: ، م3:ماء اإلاىاثض، ط". وؾلم زم ظئخ٪
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م ؤ٦ثر مً ؾبٗحن ؤل٠ زخمت في الُىم واللُلت،  ٠ُ٨ٞ هٟؿغ ال٨ُُٟت التي ًسخم بها البٌٗ ال٣غآن ال٨ٍغ

وؤٚغب ما ؾمٗىا مً طل٪ ما خ٩اه ٚحر واخض ممً ؤل٠ في ٦غاماث ألاولُاء ؤن : "٦ما ٣ًى٫ الُٗاش ي

 حج في الؿىت التي حج ٞيها الكُش الؿهغوعصي، ٞظ٦غ له ؤهه ًسخم في 1بٌٗ ؤصخاب الكُش ؤبي مضًً

ٞبٗض بٌٗ ز٣اث ؤصخابه ًسخبر له طل٪، ٞىظضه ًُٝى بالبِذ وهى . الُىم واللُلت ؾبٗحن ؤل٠ زخمت

ب مً الدجغ ٞسخم ٖضصا ٦شحرا مً الخخماث وبٌٛ الىٓغ ًٖ بم٩اهُت . 2"٣ًغؤ، ٞخبٗه مً الغ٦ً بلى ٢ٍغ

خهى٫ طل٪ ٖلى ؾبُل ال٨غامت، بال ؤن ؤبا ؾالم ًلٟذ الاهدباه بلى خضور زغ١ ٖىض الؿام٘ ؤًًا، 

؛ ٣ٞض ٢ُل بن " ـٍ
َ
ٟ

َ
ب مً زخمت في ٧ل ه ألن ؾمإ مشل هظا في هظه اإلاضة ال ًم٨ً ٖاصة، وهظا ٢ٍغ

لم هللا ؤوؾ٘ مً ؤن ًداٍ به. ؤهٟاؽ آلاصمي اإلاٗخاصة في الُىم واللُلت هدى مً طل٪ الٗضص . 3"ٖو

الغئٍا العجُبت  - ث

بت"بٌٗ ال٨غاماث والغئي وال٣ًاًا  حٗغى الُٗاش ي في عخلخه بلى ،والتي حٗض مً ؤص١ "الٍٛغ

، 4ألاقُاء التي هاصعا ما ٢ض جسُغ ٖلى با٫ ٣ُٞه، مشل خ٨م لباؽ الهٝى اإلاىخٝى ًٖ الٛىم وهي خُت

٦ما جدضر ًٖ ظملت مً العجاثب التي اعجبُذ . 5ؤو اؾخٗما٫ َُب الٛالُت اإلاؿخسغط مً الؼباص

ؤو اإلابالٛت في بج٣ان نىٗت اإلاؿاظض . 6بخٗمحر ألاعى؛ مشل زغ١ الٗاصة في الٗىاًت بٛغؽ ألاشجاع اإلاشمغة

                                                             
ؼ الابتهاط هُل: ًىٓغ جغظمخه في(. هـ594 ث)ؤبىمضًً ألاهضلس ي، اإلاٛغبي الخلمؿاوي الخؿً بً قُٗب1  بابا ألخمض الضًباط بخٍُغ

. 193:،م1989 ،1:َغابلـ،ٍ ؤلاؾالمُت، الضٖىة ٧لُت ميكىعاث الهغامت، هللا ٖبض الخمُض ٖبض :،ج٤(هـ963ث )الخيب٨تي 

 شجغة الىىع .303:،م1:هـ،ط1350 ال٣ضس ى،ال٣اهغة،ؾىت م٨خبت َبٗت الخىبلى، الٗماص ابً طهب، مً ؤزباع فى الظهب قظعاث

بً ال٨بري،ال الُب٣اث.164: هـ، م1،1349: الؼ٦ُت في َب٣اث اإلاال٨ُت، مدمض بً مسلىٝ،صاع ال٨خاب الٗغبي، بحروث، ٍ

 .164:، م1:ط،1968، 1:بخؿان ٖباؽ، صاع ناصع، بحروث، ٍ: جذ (هـ230ث)ؾٗض، ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؾٗض بً مىُ٘ 
. 809: ، م3:ماء اإلاىاثض، ط2
. 809-808: اإلاهضع هٟؿه، م3
غ في لىهه "ًخٗل٤ ألامغ بىٕى مً الهىٝ 4 ُٗت، الكبُه بالخٍغ خسظ مىه الجىزاث وألا٢بُت الٞغ

ُ
ًإحي مً بغ الغوم ميؿىظا، وج

حرها وهى لباؽ ٚالب ٖلماء مهغ وال٣اهغة والكام والدجاػ . ونىٗه وعَىبخه ُت هظه اإلاؿإلت، بحن مً ". ٚو خُض ها٢ل الهٞى

. 719- 718: ، م3:ماء اإلاىاثض، ط(. ؤبى ؾالم الُٗاش ي)ومً ًبُدها ( (هـ1095ث )الكُش مدمض بً ؾلُمان الغوصاوي )ًدغمها 
ؿخٗمل هٕى مً الُُب ٌؿخسغط مً الؿىىع الهٛحر : الؼباص5 : ًىٓغ .الغؤؽ في َالؾم ق٩ل ٖلى اإلاُذ مً ال٨ًٟ ٞى١  زانت َو

 ط٦غ الىجاؾت وبػالتها، صاع ٖالم ال٨خب، بحروث، باباإلا٣ضس ي، ٞغوٕ ال٣ٟه الخىبلي، ٦خاب الُهاعة،  مدمض بً مٟلر بً مدمض

. 98: ، م1:ماء اإلاىاثض، ط: وؤًًا.250: ، م1:، ط1985
ض ًٖ ماثت ؤل٠ شجغة، ٧لها ؤَٗمذ وؤ٧ل مً زمغها (هـ1081ث)ومً طل٪ جم٨ً الكُش زحر الضًً الغملي6 . مً ٚغؽ ما ًٍؼ

ًٖ "ؤل٠ با"وهظا ؤٚغب ما ٩ًىن وما ؾمٗىا بمشله، وؤٚغب ما ط٦غ البلىي في ٦خابه :"خُض ٖل٤ ٖلى طل٪ الُٗاش ي ب٣ىله

 .1139:،م4:اإلاىاثض،ط ماء". بًٗهم ؤهه ٚغؽ زالزحن ؤل٠ شجغة

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=28&ID=236
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تها، مشل ونٟه لضخامت مسجض الؿلُان خؿً ى٫ ؤٖمضجه الغزامُت وؾٗت ؤبىابه، 1وػزٞغ ٦إهه " َو

اح في ؤًام اله٠ُ بإبىابه، ٦ما جٟٗل في قىاه٤ الجبا٫ وما في بٌٗ ؤبىابه 2"ظبا٫ مىدىجه جه٤ٟ الٍغ

. مً ه٣ىف عجُبت

ُت، خُض " ماء اإلاىاثض"ًدًغ عجُب الغئٍا في      ٦ظل٪،  لِؿهم في زضمت الخجغبت الهٞى

، ؤو جهلر بٌٗ 4، ولخُٛحر مؿاع خُاة بٌٗ الىاؽ3جخضزل الغئٍا لخدبِب الؿلى٥ الهىفي لآلزغ

حر طل٪ مً ألاصواع اإلاخٗضصة التي ٢امذ بها الغئٍا 5الٗاصاث الؿِئت ٧الترهُب مً قغب الضزان ، ٚو

.  العجُبت في هظه الغخلت

وظضًغ بالظ٦غ ؤن الغخلت ٢ض جًمىذ ؤًًا بٌٗ الغئي التي جض٫ ٖلى خًىع ٦باع ألاولُاء 

ا م مما ٣ً٘ ٞيها مً بٌٗ ألامىع اإلاى٨غة قٖغ ، بل ؤوعص الُٗاش ي عئٍا لبٌٗ 6إلاىاؾم الخحر ٖلى الٚغ

ُت م ؤن 7ال٣ٟهاء جض٫ ٖلى خًىع الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم إلاىاؾم الهٞى ، وهىا٥ ٦غامت جٖؼ

ٗه عثِـ اإلااطهحن بم٨ت،  ألابضالٟي مكاع١ ألاعى ومٛاعبها ٌؿمٗىن ؤطان نالة الٟجغ الظي ًٞغ

                                                             
 ججاه وهي هـ،758 ؾىت خؿً االؿلُان بىاه مضعؾت هى ألانل في واإلاسجض ٢الوون، بً مدمض الىانغ بً خؿً الؿلُان هى1

ت الخُِ: ًىٓغ ؤزباعه ًٖ. الُدُاوي  بلبٛا ألامحر بِذ مىيٗه و٧ان الُٟل، وبغ٦ت ال٣لٗت بحن ُٞما الجبل ٢لٗت ٍؼ  اإلاىأٖ )اإلا٣ٍغ

خباع ؼي، م٨خبت ؤخمض الضًً لخ٣ي( وآلازاع الخُِ بظ٦غ والٖا . 316: ، م2: ، ط1987 ،2 :الضًيُت، ال٣اهغة،ٍ الش٣اٞت اإلا٣ٍغ
. 217: ، م1: ماء اإلاىاثض، ط2
. 635-634: ، م3:ماء اإلاىاثض، ط: ًىٓغ". نٟي الضًً ال٣كاش ي"الكُش  مشل عئٍا 3
. 64-62: ،نو1:ماء اإلاىاثض، ط: ًىٓغ. (هـ1064ث ) مشلما و٢٘ إلادمض بً بؾماُٖل 4
عظل )وؤزبروي مً ؤز٤ به بد٩اًت و٢ٗذ لبٌٗ الىاؽ م٘ ناخب هظا ال٣بر : "ٖىض الاعجدا٫ مً ؤعى َغابلـ، ٢ا٫ الُٗاش ي5

خىهت، ٧ان ًجلـ بليها في خُاجه، ٞجاء عظل  (مً الهالخحن في قإن الضزان جض٫ ٖلى ٢بده وزبشه؛ وطل٪ ؤهه ٧ان ٖىض ٢بره ٍػ

بٗض مىجه ٞجلـ في طل٪ اإلادل وقغب ُٞه الضزان، و٧ان مً ؤ٧ابغ البلض، ٞلما هام في اللُل، ظاءه وو٠٢ ٖلُه ويغبه ٖلى 

َىَجْؿَخه، ٞإنبذ الغظل ؤٖمى: عؤؾه، ٣ٞا٫ له
َ
مى. ًا ٞالن م٩ان ٦ىذ ؤظلـ بلُه ٞجئَذ بلُه ٞ ماء ".ؤزبروي بظل٪ مً ؤزبره ألٖا

. 1272: ، م4: اإلاىاثض،ط
خ٩اًت الكُش ٖبض الىهاب الكٗغاوي الظي ٖؼم ٖلى الخسل٠ ًٖ مىلض الكُش ؤخمض البضوي، ًىٓغ جٟهُل : ٖلى ؾبُل اإلاشا6٫

. 381-380: اإلاهضع هٟؿه، م: طل٪ يمً
ا ومغا٣ٞت عوخاهُت ألمخه في ملسو هيلع هللا ىلص وال بضٕ، ٞةن للىبي : "ٌٗل٤ الُٗاقُٗلى طل٪ ب٣ىله.379-378: ، م2:ماء اإلاىاثض ، ط7 حٗل٣ا مٗىٍى

ٟغح بما ًٟغخىن به  يهم ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞض ٧ان (...)ؾاثغ قاونهم وج٣لباتهم، ٞيهخم بما يهخمىن به ٍو في خُاجه مٗهم ٖلى هظا الخا٫ ٞو

في ٧ل ؤَىاعهم وج٣لباتهم بمضصه الغباوي وؾغه ملسو هيلع هللا ىلص ٞهى مٗهم (...)م٘ ؤمخه بٗض مىجه ملسو هيلع هللا ىلصو٦ظل٪ خاله ؤًًا  (...)اإلاس يء واإلادؿً 

هٟؿه، ". بغوخاهِخه في مداٞل اإلاؿلمحن ومىاؾمهم ومدا٫ اظخماٖهم ٖلى ؤي خا٫ ٧اهىاملسو هيلع هللا ىلص ٞال ٌؿدبٗض خًىعه  (...)الخ٣اوي 

 .379: م
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، ولم ًى٨غ طل٪ عخالخىا وبهما ٢بله مً باب زغ١ الٗاصة، 1ُٞدًغون الهالة مً ؤ٢ُاع ألاعى البُٗضة

. ل٨ً ٢ض ٣ً٘ الاؾخٛغاب مً اإلاخل٣ي ٢اعت الغخلت

ُت، خُض ؤزظث مؿاعا زاصما للؿلى٥  ؼ م٩اهت الهٞى     ؾٗذ بٌٗ ال٨غاماث العجُبت لخٍٗؼ

الهىفي، ومؿهما في جيكئت ؤلاوؿان ال٩امل الظي ًم٨ً في لخٓت ما ؤن ًمخل٪ ؾلُت بٌٗ اإلالى٥ زم 

٣ُىا في ما ٖىض هللا ا ٍو ًٖ الٟىاء في هللا، ٦ما " العجُب"، ٞالهىفي ال ٌكٛله 2ًدىاػ٫ ٖنها ػهضا ووٖع

ُت ب٣ىلهم ، 3"لِـ مً جاه ُٞه، ٦مً جاه بعجاثب ما وعص ٖلُه مىه: "ؤقاع بلى هظا اإلاٗنى بٌٗ الهٞى

ٟغط ٦غبهم  ذ الدجاط ٍو ُت، ُٞشّبِ و٢ض خٟلذ الغخلت بهظا الىٕى مً العجُب الظي ًسضم الخجغبت الهٞى

ُت . 4ؤو ًبكغهم ب٣غب الىهغ وخؿً الخاجمت ؤما مى٠٢ الُٗاش ي ٞجاء ميسجما م٘ ز٣اٞخه الهٞى

. ال٣اثمت ٖلى ٢بى٫ ال٨غامت والدؿلُم لؤلولُاء

اإلا٩ان العجُب  - ث

 في ؤصب الغخالث بم٩اهت ٦بحرة، ٞالغخلت في ؤنلها اهخ٣ا٫ مً مإلٝى اإلا٩ان بلى 5      ًدٓى اإلا٩ان

ُت، ؤنبذ  ل طل٪ الاهخ٣ا٫ وحسخحره لخضمت الخجغبت الهٞى ُت ٖىضما ٢غعوا جإٍو به، ل٨ً الهٞى بلى ٍٚغ

بْهاع "مهمت ألاولُاء هي ، و6"الٟخذ ٌؿٕغ في بٌٗ ألام٨ىت"للم٩ان بٗضا عوخُا وظمالُا مخمحزا، خُض 

ت مً الخىاع١  وبطا ٧ان الهىفي مضع٧ا ألهمُت . 7"الخًىع الٗاصي لل٣ضس ي في ال٩ىن بىاؾُت مجمٖى

اإلاؿال٪ في الىنى٫ بلى خًغة مل٪ اإلالى٥، ٞهى ًىٓغ بلى ألاما٦ً اإلاىنلت بلى هظه الٛاًت هٓغة ٖاق٤ 

                                                             
ؼ الؼمؼمي اإلا٩ي وهم ماطوي الخغم اإلا٩ي الكٍغ٠، ًىٓغ بٌٗ ٦غاماث ؤهل 1 : ، م3:اإلاهضع هٟؿه، ط:  يمًالكُش ٖبض الٍٗؼ

712-713 .
ىش ي، ٦ما ؤزبر بظل٪ الُٗاش ي2 وش ى به بٌٗ الخؿاص بلى ؾلُان مهغ في و٢خه، ٞبٗض : ".. مشلما و٢٘ للكُش ؤبي ب٨غ الَُغ

ُلب مىه . بلُه، ٞلما ونل بلُه ؤعاص بهاهخه، ٞضٖا ٖلُه الكُش، ٞاهخٟش ختى ناع ٧الؼ١  ٗخظع بلُه ٍو ٞبٗض بلى الكُش ًدىهل َو

٨ِِه : ٣ٞا٫ الكُش. ؤن ًضَٖى له
ْ
ُني ظمُ٘ ُمل ُِ

ْٗ ٌُ ٞضزل ٖلُه الكُش، ويغبه بغظله، . ٞإُٖاه ظمُ٘ مل٨ه. ال ؤصٖى له بال ؤن 

 : ٣ٞا٫ له الكُش. ًٍٞغ اإلال٪ وػا٫ ما به مً الىٟش
ٌ
ت ل٨َِ٪ الظي ٢ُمُخه يَغ

ُ
ِ ل٪ وإلِا

ّ
ٝ

ُ
َب ُٞه! ؤ

َ
ْغٚ ًَ ٢ض ! ٠ُ٦ ًيبغي لٗا٢ل ؤن 

. 1215:، م4: ماء اإلاىاثض، ط". ٞسغط الكُش، ٞٗٓمذ م٩اهخه ٖىض اإلال٪ مً ًىمئظ. عصصهاه ٖلُ٪
ُىن وؤعباب ألاخىا٫: يمً (هـ258ث) وعص ميؿىبا لُديى بً مٗاط الغاػي 3 ؼ ٖؼ الضًً الؿحروان، الهٞى مىأٖ : ٖبض الٍٗؼ

. 43: ، م1995، 1:وخ٨م وؤ٢ىا٫،الؿحروان للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ؾىعٍا، ٍ
بت"مً طل4٪ ، 1: ماء اإلاىاثض، ط.صونها الُٗاش ي في عخلخه، ؤزبره بها الكُش مدمض الىٟاحي ؤًام ل٣اثه مٗه بال٣ضؽ الكٍغ٠" ٍٚغ

. 1213-1212: اإلاهضع هٟؿه، م. و٦ظل٪ م٩اقٟاث الهالخت ؾذ وُٗمت. 132: م
م مً قُٕى ؤلٟاّ ؤزغي في الى٣ض ألاصبي؛ مشل الًٟاء والخحز، ٣ٞض آزغُث اؾخٗما٫ مهُلر 5 ، اوسجاما م٘ "اإلا٩ان" ٖلى الٚغ

ٝغ بجمالُاث  ُٖ ٠ُ هظا اللٟٔ ؤًًا في الى٣ض الٗغبي اإلاٗانغ ُٞما  اللٟٔ الظي اٖخمضه الُٗاش ي وؤ٦ثر مً ط٦غه، و٦ظل٪ لخْى

. اإلا٩ان
. 865: ، م3: ماء اإلاىاثض، ط6
 .59: ، مغظ٘ ؾاب٤، م.. اإلاُلىصي قٛمىم، اإلاخسُل وال٣ضس ي في الخهىٝ ؤلاؾالمي7
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ُت  ملهم، ٩ُٞىن ونٟه لها ون٠ مدب لخبِبه، ولٗل طل٪ ما ًٟؿغ َبُٗت الٗال٢ت الخمُمُت للهٞى

ببٌٗ ألاما٦ً التي ًخم الىٓغ بليها باٖخباعها باعة اإلا٣ضؽ الظي ال ٌكبه ظماله ؤي ش يء آزغ في الضهُا، 

بن قَغٝ ألام٨ىت لِؿذ لظاتها، بهما : "هٓغا إلاا في جل٪ ألاما٦ً مً ؤؾغاع، وفي هظا اإلاٗنى ٣ًى٫ الُٗاش ي

وبِخه ونالجه ُٞه مضة ملسو هيلع هللا ىلص هى إلاا اقخملذ ٖلُه وؤوصٖه هللا ٞيها، وقٝغ اإلاسجض الىبىي إلاجاوعجه ل٣بره

حر طل٪ .  1"خُاجه ٚو

ت ) مً زال٫ ألايغخت والؼواًا، ٖلى اٖخباع ؤن اإلااؾـ ؤًًا    ًٓهغ خًىع اإلا٣ضؽ  قُش الؼاٍو

وبظل٪ ًهبذ اإلاجا٫ مخمازال م٘ اإلااؾـ "ًمىذ لٟٗل الخإؾِـ، َابٗا ٢ضؾُا،  (ؤو الىلي ؤو الهالر

ؿخ٣ي مىه ٢ضؾِخه ٦ما حؿخمغ ٣َىؽ اإلااؾـ بًٟل خًىع اإلاجا٫ ختى وبن ازخٟى اإلااؾـ مً  َو

ت الكُش ؤخمض ػعو١ بمؿغاجه، خُض ًماعؽ قٝغ اإلا٩ان وقٝغ الى٢ذ 2"الىظىص ، ومشا٫ طل٪ ػاٍو

خه نبُدت ًىم الجمٗت، وػعها ٢بر : "جإزحرا وااخا ٖلى هٟؿُت عخالخىا، ٞىجضه ٣ًى٫  و٧ان هؼولىا بؼاٍو

ني ًٖ البُان ؤن اإلا٩ان اإلا٣ضؽ ال ًم٨ً . 3"الكُش بما ا٢خًاه الى٢ذ مً ؤصب وو٢اع، وط٫ واه٨ؿاع ٚو

ًم٨ً ؤن ٩ًىن بال ظمُال، ومً زم، ٞةخؿاؽ الجما٫ ال ًٟاع١ مً ٌكاهضه، وحٗخبر اإلاضًىت اإلاىىعة مً 

ؤظمل اإلاضن التي قاهضها الُٗاش ي، بل هي مىب٘ الجما٫ و٧ل ش يء مؿخدؿً في الضهُا ًؼصاص خؿىا في 

٣ٞض اج٤ٟ ؤعباب ألاطوا١ الؿلُمت ؤن ٧ل ش يء : "اإلاضًىت ٖلى خؿىه، وفي هظا اإلاٗنى ٣ًى٫ ؤبى ؾالم

ُبها ًؼصاص خؿىا في اإلاضًىت ٖلى خؿىه الظي  ىا٢ُتها َو مؿخدؿً في الضهُا مً مالبؿها وظىاهغها ٍو

٧ان ٢بل طل٪، وطل٪ لؿغ ًضع٦ه ؤهل البهاثغ بهٟاء الؿغاثغ، و٠ُ٦ ال وجل٪ خًغة مٓهغ ؤنل 

٠ُ٨ٞ ال . الجما٫ ومىب٘ ال٨ما٫؛ ٞما مً ظما٫ في الضهُا وآلازغة بال وهى مؿخمض مً طل٪ الجما٫

. 4"مجمٗهمًًؼصاص خؿىا ٖىض خهىله بمدل ؤنل الجما٫ ل٣غبه مً مىبٗه و٢غب اؾخمضاصه 

التي زالٟذ مإلٝى اإلا٩ان بما اقخملذ ٖلُه مً ؤمىع لٟخذ اهدباه " العجُبت"   مً جل٨م ألاما٦ً 

 ٠ عخالخىا ٞخعجب منها وجبر٥ بها وجلظط بغئٍت مداؾنها؛ م٨ت اإلا٨غمت واإلاضًىت اإلاىىعة وال٣ضؽ الكٍغ

ت مً ؤعجب اإلاضن وؤظمٗها "، وبؿ٨غة التي ٖضها عخالخىا5وبٌٗ اإلاضن ؤلاؾالمُت اإلاكهىعة ٧اإلؾ٨ىضٍع

ت الكُش ٖبض الؿالم ألاؾمغ وما جمحزث به مً ؤمىع 6"إلاىاٞ٘ ٦شحرة ، وبلضة الٟىاجغ التي جىظض بةػاء ػاٍو

                                                             
 .628: ، م3:ماء اإلاىاثض، ط1
 .36:هىع الضًً الؼاهي، اإلا٣ضؽ ؤلاؾالمي، مغظ٘ ؾاب٤، م2
. 138: ، م1:  ماء اإلاىاثض، ط3
 .427: ، م2:اإلاهضع هٟؿه، ط4
ت 5 ومً عجاثبها الٗمىص اإلاكهىع بٗمىص الؿىاعي، وهى  (...)مً ؤمهاث اإلاضن اإلاظ٧ىعة في الضهُا "اٖخبر الُٗاش ي مضًىت ؤلاؾ٨ىضٍع

ومً مباهيها العجُبت التي ال قبُه له في  (..)ومً عجاثبها اإلاىاعة اإلاكهىعة (...)با١ بلى الُىم مازٌل في الهىاء جداع ألا٩ٞاع في نىٗه 

 .1221-1213: ، نو4: ماء اإلاىاثض، ط: ًىٓغ". (...)الضهُا خمامها ال٨بحر
. 1282:، م4: ماء اإلاىاثض، ط6
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 .1"٧ل مً عام ؤهل هظه البلضة بؿىء ٢همه هللا، وال ًضزلها ؤخض بؼهى وج٨بر بال ؤطله هللا"زاع٢ت ججٗل 

، وؤيغخت ألاولُاء خُض ٢بىع بٌٗ 2و٦ظل٪ ٢بىع بٌٗ ألاهبُاء ٦عجاثب ٢بر مىس ى ٖلُه الؿالم

 ٦ما حٗغى عخالخىا لىن٠ عجاثب بٌٗ اإلاؿاظض اإلاكهىعة مشل. 3الهالخحن التي لم ًخٛحر منها ش يء

مه الىاؽ مً ،٢بت الصخغة بٟلؿُحن  وجدضًضا ما في الصخغة اإلا٣ضؾت مً عجاثب، وزانت ما ًٖؼ

خه وبىاثه. 4ؤنها ٧اهذ مٗل٣ت في الهىاء . 5بياٞت بلى ط٦غ بٌٗ مؼاعاث هظا اإلاسجض وعجاثب ػزٞغ

بت، ومنها بِذ مىدىث في الدجغ الهلض ، 6        ٦ظل٪، حعجب الُٗاش ي مً بٌٗ آلازاع الٍٛغ

٣ًىلىن بهه إلاا "خُض ملسو هيلع هللا ىلص والٗحن الؼع٢اء التي قإ بحن حجاط بِذ هلل الخغام ؤنها هاظغث م٘ الىبي 

هممىن ٖلى طل٪ (...)هاظغ الىبي مً م٨ت جبٗخه،  و٢ض ٞىض الُٗاش ي هظا . 7"بلى ؤن ونلذ اإلاضًىت، ٍو

ت وال بم٨ت وال باإلاضًىت ٖحن جظ٦غ ملسو هيلع هللا ىلص ٞةهه لم ٨ًً في ػمىه "، ملسو هيلع هللا ىلصاإلاٗخ٣ض، بالغظٕى بلى ؾحرة الغؾى٫  بٗٞغ

ذ هظه الُٗىن بٗض طل٪ بإػمان ٚاع ٦ما اٖخبر عخالخىا. 8"ٖلى هظا الىٗذ وال ما ٣ًغب مىه، وبهما ؤظٍغ

 .10، مٗبرا ًٖ َى٫ حعجبه مً هىضؾخه العجُبت9"هللا ٢ضعة آزاع عجاثبمً "ظبل زىع بإهه 

غابت مً ًؼوعه، مشل ٢بر خمؼة بً الظي ًؼوعه  اإلاُلب ٖبض        ٢ض ججخم٘ في اإلا٩ان ٚغابخه ٚو

و٢ض ًجخم٘ قٝغ اإلا٩ان م٘ قٝغ الى٢ذ، مشل ؤًام الدج . ٦11ما ه٣ل طل٪ عخالخىاالخًغ ٖلُه الؿالم 

                                                             
. 136: ، م1:اإلاهضع هٟؿه، ط1
. 1152-1151: ، م4:  ماء اإلاىاثض، ط2
. 1274:اإلاهضع هٟؿه، م3
. 1148:اإلاهضع هٟؿه، م4
وبالجملت، ٞٛغاثب الصخغة واإلاسجض ألا٢ص ى وما خىلهما مً اإلاؼاعاث ش يء ٦شحر، و٢ض ؤلٟذ ُٞه الخأل٠ُ، وبهما : "خُض ٣ًى٫ 5

ٞمً طل٪ حجغ زاعط بٌٗ ؤبىاب اإلاسجض الٛغبُت مش٣ىب، هى في ؤنل خاثِ ًؼوعه . هظ٦غ مً طل٪ بٌٗ ما عؤًىاه وػعهاه

خمسخىن به، ٣ًىلىن بهه الظي عبِ به الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم صابت البرا١ لُلت اإلاٗغاط ضزلىن ُٞه ؤًضيهم ٍو ماء ".الىاؽ ٍو

. 1148: ، م4: اإلاىاثض، ط
. 151: ، م1: ماء اإلاىاثض، ط6
. 396: ، م2:اإلاهضع هٟؿه، ط7
. 397: ، م2: ماء اإلاىاثض، ط8
. 835: ، م3:اإلاهضع هٟؿه، ط9

ت الىاؽ ب٩ىهه ٚاعا مدؿٗا مً صازل، ٞهى بن لم ٨ًً مٗغوٞا ٖىضهم ٢بل طل٪ : "خُض ٢ا10٫ ول٣ض َا٫ حعجبي مً مٗٞغ

ألن الٗاصة ج٩اص ج٣ُ٘ بإن مشل طل٪ ال ٩ًىن ٦هٟا مدؿٗا مً صازل، بط . مٗهىصا؛ ٞاأل٢غب ؤهه بالىحي ؤو بلهام مً هللا لغؾىله

هى صخغة واخضة مى٣ُٗت ًٖ ٚحرها مى٨ٟئت ٖلى ؤزغي مى٣ىعة، في وؾُها ٢ضع ٢امت ؤلاوؿان اعجٟاٖا وؾٗت هدى الٗكغة 

ِلبذ ٖلى ؤزغي بهى٘ . ؤطٕع
ُ
٣غث في وؾُها، ٢

ُ
ولىال ٖٓم الصخغة وجىاجغ الخبر بإهه ٦ظل٪ مً ٢ضًم الضهغ لُخُىهم ؤنها صخغة ه

. 836: ، م3:ماء اإلاىاثض، ط". آصمي
ؤها ال : ، و٢ا٫ في هٟؿهملسو هيلع هللا ىلصؤهه إلاا حج ب٣ي ؤمام الىبي  "(هـ1074ث) ه٣ل ؤبى ؾالم ما ؤزبره به الكُش ؤخمض بً مدمض ُبىْمِجُْب 11

اعة خمؼةوال ٚحره، هظا ٨ًُٟني ًا ؤخمض ًا خبُبي، ٖم الغظل ٖىى :  ٞإزظجني ِؾَىت ٞغؤًخه ٖلُه الؿالم، ٣ٞا٫ لي:٢ا٫. ؤطهب لٍؼ
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و٦ىذ : " واإلا٩ان، خُض ٣ًى٫ الى٢ذؤو الٗمغة في قهغ عمًان، و٧ان الُٗاش ي ًخدحن اظخمإ بغ٦ت 

ٞةهه ال ًخٗاْمه ش يء ؾُما في الى٢ذ الظي  (...)جدُيذ طل٪ الى٢ذ وطل٪ اإلا٩ان عظاء ؤن ٌٟٛغ هللا لي 

ْىهب ُٞه عخمخه اههبابا، وجى٨ب الخالث٤ ٖلى مىاثض ؤًٞاله اه٨بابا
ُ
ض٫ طل٪، ٖلى ؤن اإلا٩ان . 1"ج ٍو

 بلى قٝغ الى٢ذ قٝغ اإلا٩ان ؤهًاٝٞةطا : "ًماعؽ جإزحرا عجُبا في اإلاخل٣ي، ٦ما ؤ٦ض طل٪ عخالخىا ب٣ىله

، ولظل٪ 2"عبما وعص ٖلى ال٣لب ال٠ًُٗ مً الىاعصاث ما ٌعجؼ ًٖ خمله وال ٣ًىي ٖلى ال٣ُام بد٣ه

اعة بٌٗ ألام٨ىت اإلاباع٦ت، ٧ان الىهي ًٖ الخىاظض في ؤم٨ىت ؤزغي، إلاً لم  ٦ما ٧ان الخإ٦ُض ٖلى ٍػ

الاهٟغاص ًٖ الىاؽ ؾُما في اإلاٟاػاث واإلاٛاعاث البُٗضة مً الٗمغان ال ٣ًىي ٖلُه بال مً "ًهل، مشل 

ًض بغوح ال٣ضؽ و٧اهذ له ٧لمت ٖالُت، وؾ٣ُذ مً ٢لبه مساٞت ٚحر هللا، ٞةن ؤلاوؿان مضوي الُب٘ 
ُ
ؤ

. 3"الاهٟغاصال ًخدمل وخكت 

هى حٗضص مٓاهغ العجُب ٞيها، ٞلم حٗض اإلاضن وال٣بىع " اإلا٣ضؾت"بن اإلاكتر٥ بحن هظه ألاما٦ً 

واإلاؿاظض ؤم٨ىت باإلاٟهىم الخ٣لُضي بل ؤاخذ ؤًُٞت ملخبؿت بالعجُب واإلا٣ضؽ، وبظل٪ ْلذ 

ب " ت اإلا٣ضؽ مد٩ىمت بخٗضصًت اإلاٗنى وبلٗبت الخًىع والُٛاب، و٦ظا ال٣ضعة ٖلى اؾخدًاع الٍٛغ حٗبحًر

ُت، ٞهي بدض 4"والعجُب في وااخت النهاع اعة جل٪ اإلا٣ضؾاث مً ؤظل الخبر٥ يغوعة نٞى ، وجهبذ ٍػ

اث الؼاثٟت، و٢ض  ًٖ الظاث الًاجٗت وؾِ ػخمت الخُاة التي جد٨مذ ٞيها ألاماوي ال٩اطبت واإلاٍٛغ

اعة ألاولُاء وألاما٦ً اإلا٣ضؾت بحن ٖامت الىاؽ، بال ؤن ؾلى٥ الغخالت اإلاخهٝى هى ؾلى٥  قاٖذ ٍػ

الٗاِعٝ اإلالهم، بِىما ؾلى٥ الٗامت ج٣لُض حكىبه مبالٛاث ٦شحرة جدُله في ؤٚلب ألاخُان بلى بضٕ 

.  ومى٨غاث

: زاجمت

اث  ت مً العجُب، قملذ ؤهماَا مخٗضصة ومىيٖى  ه٨ظا، جدٟل عخلت ماء اإلاىاثض بمىاثض مخىٖى

م مً ؤن بٌٗ العجاثب ٢ض ؾ٣ِ مىي٘ الخعجب  لى الٚغ ، ٖو ٨ؿذ اهخمام عخالت مخهٝى ظمت، ٖو

منها في هٓغ اإلاخل٣ي اإلاٗانغ، بٟٗل ْهىع ما هى ؤعجب منها، ؤو بٟٗل الخ٣ضم الٗلمي والخ٣ني الظي ٢ّضم 

جٟؿحراث ظضًضة لبٌٗ ْىاهغ ال٩ىن، بال ؤهما ؤزاع حعجب عخالخىا بهما ٨ٌٗـ بيُت ج٨ٟحر بوؿان ال٣غن 

ا بال ٖلى يىء مٗاٝع طل٪  ٨ٍغ ُت، ظمالُا ٞو الخاصي ٖكغ الهجغي، وال ًم٨ً ٢غاءة الغخلت الهٞى

الٗهغ وما قهضه مً ؤخضار ماإلات، ؤزغث في هٓغة ؤلاوؿان لل٩ىن والىظىص، وزل٣ذ ٧اثىا مىلٗا 

                                                                                                                                                                                              
اعة خمؼة وخضي و٧ان و٢ذ زىٝ، ول٣ُذ هىا٥ زالر عظا٫، ؤخضهم الخًغ ٖلُه : ٢ا٫! ؤبُه ٣ٞمذ في الخحن وطهبذ بلى ٍػ

 .138: ، م1:ماء اإلاىاثض، ط". الؿالم
. 932: ، م3: ماء اإلاىاثض، ط1
. 858: اإلاهضع هٟؿه، م2
. 851: اإلاهضع هٟؿه، م3
 .7:  هىع الضًً الؼاهي، اإلا٣ضؽ ؤلاؾالمي، مغظ٘ ؾاب٤، م4
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ًخٛحر بخٛحر الٗهىع والش٣اٞاث، وجىظهاث "بالعجاثب والٛغاثب، ولظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ بإن العجُب 

الث اإلام٨ىت في اليؿ٤ واإلاغظ٘، ٞما ٌٗخبر في ٖهغ ما مً باب العجُب، ٢ض جؼا٫ ٖىه  الغئي والخدٍى

وه٨ظا، . 2"ل٩ل ٖهغ زغاٞاجه، ول٩ل بِئت ؤؾاَحرها"، بط 1"هظه الهٟت ٣ُٟٞضها في ٖهغ مىا٫

ُت  ابً قغعي للبِئت وللش٣اٞت ولل٣ُم " "ماء اإلاىاثض"ؾُالخٔ ال٣اعت ؤن مىاثض العجُب في الغخلت الهٞى

ترجب ًٖ طل٪ ؤن ٌؿخدًغ اإلاخل٣ي ْغوٞا مُٗىت لًمان خض ؤصوى 3"وللخًاعة التي هبذ في جغبتها ، ٍو

. مً الخظو١ الجمالي ولظة الىو العجُب
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 الّذيً والتذّيً

 دالالت فكرية فلسفية

 

 حسً محمذ أحمذ محمذ

 

 

 2020 /01/08: ثاريخ اليشر 2020 /07 / 22: ثاريخ اللقول  2020/ 17/07:  ثاريخ إلارسال

 :ملخص

ت  بن الفىشة ألاظاظُت التي جبدث فيها َزٍ الذساظت جترهض خى وبُػت الذًً همػخلذ مخجزس في الىفغ البؽٍش

دىاٌو : وكذ جم جلعُم الذساظت بلى مدىسًٍ سثِعحن. ولاسب بجزوسٍ في ؤغماق حمُؼ اإلاجخمػاث ؤلاوعاهُت ، ٍو ألاٌو

وفُه : الثاوي و .الذًً في اللؿت، ؤَمُت اإلاػخلذ، الذًً والخذًً، الػلُذة وؤلاغخلاد: فُه الباخث اإلاىلىغاث الخالُت

. الفشاع بحن الذًً والفلعفت والػلم، الػلاثذ الذًيُت الفلعفت الػللُت: داس الحذًث غً مىلىغاث زالزت، وهي

 

 الذًً ، الخذًً، الػلُذة، الاغخلاد، اإلاخؿحر الىفس ي ، اإلاخؿحراث الثلافُت  :الكلمات املفتاحية

Summary  :  

The basic idea in which this study is researched is focused on the nature of religion as a belief 

rooted in the human soul and rooted in the depths of all human societies. The study was 

divided into two main axes: The first, in which the researcher deals with the following topics: 

Religion in language, the importance of belief, religion and religion, belief and belief. And the 

second: It includes the discussion of three topics, namely: the conflict between religion, 

philosophy and science, religious beliefs and mental philosophy. 
Keywords : Religion, religiosity, belief, belief, psychological variable, cultural variables 
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:  ثمهيذ

الؼً في ؤن فىشة ألادًان واإلاػخلذاث مً ألافياس اللذًمت لذي ؤلاوعان وكذ اسجبي الذًً بيل 

ت منها وألاخشوٍت، ؤي ما بػذ اإلاىث، بدُث ؤضحذ الػلُذة حضًءا ال ًمىً ففله  حىاهب خُاجه الذهٍُى

ػذ اإلاػخلذ الذًني مً ؤبشص وؤكىي الػىامل اإلايىهت للعلىن،  غً البىاء ؤلاوعاوي واليعُج اإلاجخمعي، َو

ظىاء ؤوان رلً لذي الفشد ؤو الجماغت، وجدعاوي في رلً ول البِئاث وال ٌعدثنى ؤي مجخمؼ بوعاوي، 

مخىىس ومخلذم وان ؤم بعُي ومخخلف، فالجمُؼ ظىاظُت في ؤمش الػلُذة واإلاػخلذاث الذًيُت وما 

ت وفلعفُت  ؤن غلي "، وكذ وسد في ألاخباس ..جدذزه مً جإزحراث هفعُت وسوخُت واحخماغُت وغلذًت وفىٍش

، بىا ًخخم : ًا سظٌى هللا ؤمّىا الهذاة ؤم مً ؾحرها؟ كاٌ: بً ؤبي والب، سلىان هللا غلُه، كاٌ
ّ
ال بل مىا

ٌعدىلز مً الماللت بىا ًجمؼ هللا بحن كلىبهم بػذ غذاوة هما بىا حمؼ بىيهم بػذ . الذًً هما افخخذ بىا

. 1"مفخىن ووافش: ًا سظٌى هللا، فمً بلي ؤمامىىن ؤم وافشون؟ كاٌ: كاٌ غلي. غذاوة الؽشن

ت حباسة وؤن َزا الخإزحر ظُمخذ بامخذاد  ، ؤن للذًً كىة جإزحًر ومً الىاضح الجلي، في َزا اللٌى

. الضمً وجلادم الػفىس والذَىس، ؤي ظِبلى جإزحر الذًً ما بلي بوعان في َزا الىحىد

 

: املوضوع

، خٌى مفهىم الذًً، هػلُذة، والخذًً باخخفاس جخمدىس فىشة َزٍ الذساظت  ومؽيلتها، 

، غمُلت الخإزحر، بل ًمىً اللٌى بإنها جمثل الػىفش ..هعلىن ًدمل في وُاجه واكت سوخُت وبًماهُت 

اإلاخدىم في ول مفاـل  وخلجاث ألاوؽىت ؤلاوعاهُت بال اظخثىاء؛ ألامش الزي ظُدعبب، فُما بػذ، في 

وؽىب الىثحر مً الفشاغاث بحن الػلماء مً ؤَل الفله، مً حاهب،  وبحن الحيام العُاظُحن، مً 

ى ـشاغهم مؼ الػلماء   الزًً الىبُػُحنحاهب آخش، ولِغ َزا فدعب، بر بن للفلهاء ـشاع آخش، َو

م الفالظفت  لُحنًىاـَش والذساظت التي بحن ؤًذًىا حعخػشك مفهىم الذًً والخذًً وجدىاٌو . اإلاُخافحًز

. ـشاغاجه اإلاخخلفت

 

: ـ ألاهمية

                                                           
 (.www.arpeotry.com)، اإلافذس مىظىغت الؽػش الػشبي 159: ؤخاس الضحاجي، ؿ: الضحاجي / 1
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 جدمل َزٍ لذساظت ؤَمُتها في داخلها، فهي جلىم غلى مىهج البدث الػلمي، وفي َزا ما ٌؽحر بلى 

. ؤَمُتها، وبما ؤنها جدىاٌو مىلىع الػلُذة الذًيُت فةن َزا ًمفي غليها الىثحر مً ألاَمُت

. ببشاص ؤَمُت دوس الػلُذة الذًيُت في خُاة الفشد والجماغت

جىلُذ الفشق بحن الذًً همػخلذ سوحي، والخذًً هخمىع واظخجابت ظىهُت لؤلومش والىىاهي 

. ؤلالهُت

ف، واللاثم غلى كاغذة، حمؼ البُاهاث ودساظتها وجفيُفها وجدلُلها  بن مىهج الخدلُل والـى

. ، َى اإلاىهج ألاوعب لهزا الىىع مً الذساظاث..واظخيباه الىخاثج ومىاكؽتها 

 

: الّذيً في اللغة

ؤي هما ججاصي ججاصي ؤي ججاصي بفػلً " هما جذًً جذان"ًىم الذًً ًىم الجضاء، وفي اإلاثل 

ىن مداظبىن ...وبدعب ما غملذ  ذًىىَن﴾ ؤي مجٍض
َ َ
ا إلا ِءهَّ

َ
، ...، و داهه دًىا ؤي حاصاٍ وكىله حػالى ﴿ ؤ

ًً﴾ وكُل مػىاٍ مالً ًىم الجضاء وكىله حػالى ﴿ ؟والذًً الحعاب ومىه كىله حػالى   ﴿ مالً ًىم الّذِ

ُم ﴾ ؤي رلً الحعاب الصحُذ والػذد اإلاعخىي،  ِ
ُّ َ
ًً الل ، ودان بىزا دًاهت وجذًً به فهى ...رلً الّذِ

دًً ومخذًً ودًيذ الشحل جذًِىا برا وولخه بلى دًىه والذًً ؤلاظالم وكذ دهذ به وفي خذًث غلي، غلُه 

" ما صاٌ رلً دًني ودًذوي"، والذًً الػادة والؽإن جلٌى الػشب (مدبت الػلماء دًً ًذان به)العالم، 

الىِغ مً دان هفعه وغمل إلاا بػذ اإلاىث وألاخمم مً ؤجبؼ هفعه َىاَا )، وفي الحذًث ...ؤي غادحي 

ًُ 1...كاٌ ؤبى غبُذ كىله دان هفعه ؤي ؤرلها واظخػبذَا  (وجمنى غلى هللا  : ، الذً
ُ
: ًلاٌ. الجضاُء واإلايافإة

، ؤي حاصاٍ
ً
ُه دًىا

َ
جاصي بفػلً وبدعب ما : ًلاٌ. داه

ُ
جاصي، ؤي ج

ُ
جاصي ج

ُ
ذاُن، ؤي هما ج

ُ
ًُ ج ذً

َ
هما ج

ىن مداَظبىن : وكىله حػالى. غملذ ذًىىَن﴾ ؤي مجضٍُّي
َ َ
ا إلا ِءهَّ

َ
. 2﴿ ؤ

م بلى الفالح في  ىالح، فهى، ولؼ بلهي ظابم لزوي الػلٌى العلُمت باخخُاَس وؤما في الـا

ىالح َى ولؼ بلهي ًشؼذ بلى الحم في الاغخلاداث، . الحاٌ، والفالح في اإلاأٌ فالذًً بملخط ى َزا الـا

                                                           
. (بحروث)، داس ـادس 169ؿ:13لعان الػشب ج: مدمذ بً مىشم بً مىنىس / 1
 .م1995 (بحروث)، مىخبت لبىان، 91ؿ:1مخخاس الصحاح ج: مدمذ بً ؤبي بىش غبذ اللادس الشاصي / 2
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ْذ في . وبلى الخحر في العلىن واإلاػامالث
ْ
فاث الذًً غىذ الؿشبـُحن ما كاله الفُلعىف واه ومً ؤؼهش حػٍش

. 1الذًً َى الؽػىس بىاحباجىا مً خُث وىنها كاثمت غلى ؤوامش بلهُت: هخابه الذًً في خذود الػلل

ذ مً : كاٌ له، غلُه العالم: فهى الخمىع، وكذ حاء في خذًث ؤبي والب: ؤما غً الخذًً ؤٍس

. 2كَشؾ ولمت جذًً لهم بها الػشب ؤي جىُػهم وجخمؼ لهم

 

 املعتلذ أهمية

ش ؤَمُت ول مً الذًً والفلعفت هعلىن فىشي ؼذًذ ألاَمُت في خُاة  في البذء البذ مً جلٍش

ت، وكذ ؤولى الفالظفت ؤمش الػلُذة الذًيُت  الفشد ري العلىن العىي مً خُث الفىشة العلُمت والعٍى

ا؛ بلذس ما حؽؿله مً مياهت في الللىب، وما لها مً جإزحر في الىفىط، فما مً دًً بال  
ً
 هبحًرا وبالؿ

ً
اَخماما

جػل اإلاامً به غلى خزس مً ملاسفت   باإلاعئىلُت في العش والػالهُت، ٍو
ً
 خالشا

ً
ىكظ في الىفغ ؼػىسا ٍو

ىحي بلى ألاؾىُاء والفلشاء غلى العىاء ؤنهم لً ٌعخدلىا ألاحش مً العماء  الزهىب، بِىه وبحن ؾحٍر  ٍو

ً ظُيىن كشن الذًً: ، ًلٌى جىفُم الحىُم3بؿحر غمل وبؿحر حضاء ، ولىىه ...بن اللشن الىاخذ والػؽٍش

لً ًيىن كشن الذًً الفاسؽ اإلاتهىط، اللاثم غلى الجهل والهىط والذحل، بل الذًً اإلاخػمم اإلابني غلى 

، وبرا ـىبىا هنشة مخإملت للحماساث ووؽإتها، مىز اللذم وختى التي ما بشخذ كاثمت 4الػلم والػلل

خ  ختى ًىمىا الحالش، هجذ ؤن الػلُذة الذًيُت جىمً بحن وُاتها وفي جالفُفها؛ فلذ ؤزبذ الخاٍس

ؤهه كذ وحذث في اإلااض ي السحُم حماغاث بوعاهُت : personالبؽشي، هما ًلٌى َجري بشحعىن 

، ولىً لم جىحذ كي حماغت بوعاهُت لِعذ لها غلُذة جامً ...لِعذ لها فلعفاث وال غلىم  وال فىىن 

، الظُما وؤن الحماساث ال 6؛ وغلُه جفبذ الػلُذة حضًءا مً هنام الاظدُالد الحماسي 5بها وجذًً

جيبػث بال بػلُذة دًيُت حعىذَا وجذغم معحرتها، خُث جمثل الػلُذة الذًيُت الشهحزة ألاظاظُت 

ت ليؽإة واظخمشاس ؤي خماساث بوعاهُت، بال اظخثىاء، ولػل رلً مما ال ًدخاج مىا بلى  والذغامت اللٍى

                                                           
 .م2004 بـذاساإلاىظىغت الػلمُت الػشبُت، / 1
 (د، ي، ن)لعان الػشب، مادة : ابً مىنىس / 2
  (اللاَشة) ، اللاَشة للىباغت واليؽش 8:اإلازاَب الهذامت  ، ؿ : الػلاد / 3

م 1982ـ  (مفش )، داس النهمت .(اإلالذمت)ص : مخخاساث جفعحر اللشوبي  ، ؿ : جىفُم الحىُم  /  4
5/ Henri pergson _ Les deux sources de Ia morale et de religion P:105   

ت ، ؿ : ؤخمذ مدمذ هىػان  /  6 ذ) ؤ هخاب ألامت 151: ؤصمخىا الحماٍس . م1997 ،1:، ه (اليٍى
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م والشومان  ان ؤو دلُل، فالؽاَذ مىحىد وال ًياد ًخفى غلى ؤخذ، فهزٍ آزاس الفشاغىت، وؤلاؾٍش بَش

عىذٍ، ...والفشط، وآلاؼىسٍحن والفحن والهىذ  ذغم َزا الاججاٍ َو ا مً آلازاس مازلت للػحن، ٍو ، وؾحَر

الُىم، ما هلمعه مً ظُىشة جامت للػلُذة اليهىدًت في بظشاثُل، وجإزحر كىي وخمىس واؽ للذًً 

للذ وان للذًً، وما ًضاٌ، ؤزش هبحر في . اإلاعُيي في ؤوسبا والؿشب بؽيل غام، ولػلُذة ؤلاظالم في الؽشق 

ً الثلافت  خُاة ألامم والؽػىب، فلذ وان لئلظالم واليهىدًت وبذسحت ؤهبر للىفشاهُت، ألازش الىبحر في جيٍى

ا في همى زلافاث الؽشق ألاوظي،  ًُ الؿشبُت، هما ؤدث َزٍ ألادًان الثالزت، وخاـت ؤلاظالم دوًسا ؤظاظ

ت .  1بِىما هجذ ؤن زلافت آظُا ؤظهمذ في حؽىُلها البىرًت واليىهفىؼُت والهىذوظُت والؽيخى والىاٍو

 بلى الذًً، ال حػني الذًً ؤلاظالمي في ش ئ، وبهما غنى بها 2بن ظهام الىلذ التي ـىبها ؤسوىن 

ذ للحشواث، التي  ُمىتها غلى ؤوسبا وىاٌ الػفىس الىظىى، وما وحهه مً هجىم وججٍش الىىِعت َو

ىلُت، بلىله ٌػني ما وفشجه )ؤما ؤهنمت الػالم الثالث فلذ فؽلذ في جىفحر َزٍ ألاؼُاء : ظماَا باأـل

 مىلىؼ الىنحر ...(ؤوسبا مً هاغم الػِؾ
ً
فاإلالفىد . ، ولهزا فةن الحشواث ؤلاظالمُت كذ ؼهذث هجاخا

ٌى بلى ؤَذافها، وال ٌػني ألامش َىا  بزلً، جلً الحشواث التي اجخزث مً الذًً ؾىاًء بؿشك الـى

ه ًشي  ا : الذًً ؤلاظالمي، الىلي مً ول ؼاثبت، ًلٌى ؤولُفُه واٍس ًُ  غال
ً
ا آخش لئلظالم جشازا

ً
ؤن َىان جشاز

ىلُت بهه الترار الفىشي   ، ؾحر َزا الترار الزي هجذٍ ؤمامىا والزي جيؽٍش الحشواث العلفُت ألـا

، هزلً ًلٌى 3، فللذًً بػذٍ الشوحي...والفلعفي للػفش الزَبي مً غمش الحماسة ؤلاظالمُت الػشبُت

بن ؤلاظالم دًً ٌعخدم ول اخترام  وبحالٌ، ألهه : (بشهاسد ؼى)الياجب ؤلاًشلىذي اإلاؽهىس واإلاػشوف 

ى خالذ خلىد ألابذ، وبوي ؤسي  هثحًرا مً بني كىمي الػلماء كذ  ؤكىي دًً َمم حمُؼ الذًاهاث، َو

  ظُجذ َزا الذًً مجاله الفعُذ في ول ؤهداء ؤوسبا
ً
م، ومعخلبال .  4دخلىا َزا الذًً غلى بِىت مً ؤمَش

.  4ؤوسبا

 

الّذيً والتذّيً 

                                                           
. م2004اإلاىظىغت الػلمُت الػشبُت، اـذاس / 1
 م1995 ـ 1: ؤ جشحمت َؽام ـالح ، داس العاقي ، ه15:ؤلاظالم ،ؤوسبا ، الؿشب، ؿ : مدمذ ؤسوىن / 2

م 1995 ـ 1: ؤ جشحمت َؽام ـالح ، داس العاقي ، ه15:ؤلاظالم ،ؤوسبا، الؿشب، ؿ: مدمذ ؤسوىن /  3
 284: ، ؿ (ؤلاظالم )ملاسهت ؤدًان، : مدمىد ؼلبي/  4



 وإلاوساهيةكلية العلوم الاجتماعية            متونمجلة                 سعيذة جامعة الذكتور موالي الطاهر    

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: السىة/  أوت:  الشهر /02: العذد / 12: املجلذ 

 

 

63 

بن الؽػىس الذًني لم ولً ًفاسق ؤمت مً ألامم ؤو حماغت مً الجماغاث؛ والحلُلت الثابخت ؤن 

، هما ًبدث غً جفعحر ليل النىاَش  ى ًجتهذ إلاػشفت مبخذؤٍ ومفحٍر ، َو  في خحرة مً ؤمٍش
ً
ؤلاوعان دوما

ا، . اليىهُت، مما ًدثه غلى ؤلاًمان بىحىد كىة ًخمؼ لها َزا الىحىد بيامله َش وفىشة الخذًً، في حَى

ضة وظمت مؽترهت بحن ول  لِعذ َىان دلُل واخذ ًذٌ غلى ؤنها كذ جإخشث غً وؽإة ؤلاوعان، فهي ؾٍش

ت ختى جلً التي ؤؼذَا َمجُت وؤكشبها بلى الحُىاهُت وؤن الاَخمام باإلاػنى ؤلالهي وبما , ألاحىاط البؽٍش

ىان الػذًذ 1َى ؤخذ الجزغاث الػاإلاُت الخالذة، وهي ال جخخفي وال جمػف وال جزبل, فىق الىبُػت ، َو

ىىن غلى ؤـالت الؽػىس الػلذي والذًني  بَر مً الباخثحن واإلااسخحن الىاكذًً لؤلدًان؛ ممً ًاهذون ٍو

ت . 2مً ؤمثاٌ, في الىفغ البؽٍش

َزا اللؿض الػنُم : ( مدمذ واللشآنMohammed et le Qoran)في هخابه : ظاهذ َُلحر/ ؤ

 ٌ  غلى الدعائ
ً
ما الػالم؟، ما : الزي ًخىاسد غلى ؤفياسها وال وعخىُؼ دفػه غً غلىلىا والزي ًدملىا خمال

ل ًىحذ ش ئ َىان؟ ال جىحذ ؤمت بال وولػذ لهزٍ ألاظئلت ...ومً ؤًً؟, ؤلاوعان؟، وهُف بذؤ؟ ، َو

 مىاظبت، حُذة واهذ ؤم  سدًئت، ملبىلت ؤو ممجىحت، زابخت ؤو مخؿحرة
ً
. خلىال

َزا ؤلاخعاط له ؤـالخه، وحزوسٍ الػمُلت في الىفغ : (max nordau)ماهغ هىسدٍو / ب

. ؤلاوعاهُت، ٌؽػش به اإلاخذًً  وؾحر اإلاخذًً

ىان / ج خ ألادًان renan))ٍس بهه مً اإلادخمل ؤن : (histoire des religions) في هخابه جاٍس

ت اظخػماٌ الػلل والػلم  . ًممدل ول ما هدبه وهخىلؼ بلى خُاصجه ، ؤن جبىل خٍش
ً
ومً الجاثض، غلال

، غلى بىالن اإلازَب اإلاادي , والفىاغت
ً
 كاوػا

ً
ولىً مً اإلاعخدُل ؤن ًميى الخذًً، بل ظِعخمش، دلُال

. الزي ٌععى لحفش الفىش ؤلاوعاوي في اإلاعالً الذهِئت للحُاة

ى ؤلاحماع غلى : ... (هللا)الػلاد في هخابه / د ف بالؿشابت، لعبب واخذ، َو وبهما ًصح ؤن ًـى

 وان مىلىع َزا الاغخلاد
ً
، زم جىحذ الػلُذة غلى . الاغخلاد ؤًا

ً
هإهما ًىحذ الاظخػذاد للػلُذة ؤوال

، زم ًىحذ مىلىع الاغخلاد. اخخالف هفُبها مً الشؼذ والمالٌ
ً
. 3ؤو جىحذ اإلالىت ؤوال

                                                           
ذ)، داس الللم 83: الذًً، ؿ: مدمذ غبذ هللا دساص/  1 . (اليٍى
 32:ؤلاًمان هما ًفىسٍ الىخاب والعىت ، ؿ : مدمذ البهي/  2
 .م1980، 2:، ه (اللاَشة)، داس اإلاػاسف 54: هللا ؿ: الػلاد/ 3
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، ؤن جخالش ى فىشة 
ً
ال ًملً شخق غاكل بال ؤن ٌعلم بإهه مً الفػب بل ومً اإلاعخدُل جماما

بل بن َزا اإلاُل , هاًَُ بمُل ًشفؼ سؤط ؤلاوعان, الخذًً؛ ألنها جمثل ؤسقى مٌُى الىفغ وؤهشم غىاوفها

ظحزداد، ألن فىشة الخذًً ظخالخم ؤلاوعان مادام را غلل ٌػلل به، وظتزداد َزٍ الفىشة غلى وعبت 

ا فةن فىشة الػلُذة الذًيُت، كذًمت كذم الىحىد البؽشي، ولً ؤن جلٌى . غلى مذاسهه  وهمى مػاسفه
ً
بر

ت، ففي الخىساة  زا ما دغمخه الذًاهاث العماٍو وحبل الشب ؤلاله آدم ): بنها وحذث مؼ خلم ؤلاوعان، َو

 مً ألاسك
ً
 خُت* وهفخ فُه وعمت مً خُىة * جشابا

ً
ؤما في اللشآن الػنُم فهىان . 1(ففاس آدم هفعا

ْفٍغ َواِخَذٍة : الػذًذ مً آلاًاث الذالت غلى خلم ؤلاوعان ً هَّ م ّمِ
ُ
ى

َ
ل

َ
ل
َ
ِزي خ

َّ
ُم ال

ُ
ى  َسبَّ

ْ
ُلىا اُط اجَّ َها الىَّ يُّي

َ
إ ًَ ﴿

اَن 
َ
َه و

ّ
ْسَخاَم ِبنَّ الل

َ
ىَن ِبِه َوألا

ُ
َعاءل

َ
ِزي ح

َّ
َه ال

ّ
 الل

ْ
ُلىا ِثحًرا َوِوَعاء َواجَّ

َ
 ه

ً
 ِمْنُهَما ِسَحاال

َّ
َم ِمْنَها َصْوَحَها َوَبث

َ
ل
َ
َوخ

ْم َسِكًُبا﴾
ُ
ى ُْ مَّ َحَػَل ِمْنَها َصْوَحَها﴾2َغلَ

ُ
ْفٍغ َواِخَذٍة ز ً هَّ م ّمِ

ُ
ى

َ
ل

َ
ل
َ
. 3، ﴿خ

العليذة والاعتلاد  

ت، فمىز ؤن خلـــم هللا آدم،  ا للخفىس ؤلاظالمي، فةن بذاًت الذًً جشجبي ببذاًت الحُاة البؽٍش
ً
وفلــ

 وؤهبـُاء ًذغىن الىاط بلى الهذي بػذ المالٌ، وبلى 
ً
خه سظال م بلى مػشفخه، وحػل مً رٍس حن له الـــىٍش

َّ
بــ

، بال ؤن غلماء ألادًان وألاهثروبىلىجي، 4﴿وبْن مً ؤمت بال خال فيها هزًش﴾: الشؼــذ بػذ الؿـي، كــاٌ حػالى

والاحخماع، كذ ظػىا بلى مػشفت بذاًت فىشة الخذًً، والذوافؼ التي جذغى الىاط للخمعً بالػلاثذ 

م، وكاٌ بػمهم، بن الذًً بذؤ مؼ . ق60,000الذًيُت، فزَب بػمهم بلى ؤن الذًً بذؤ مىز غام 

، وهدً مُالىن بلى الشؤي ألاخحر، فلذ وحذ ؤلاوعان وبزسة الخذًً 5بذاًت خُاة ؤلاوعان غلى ألاسك

مؿشوظت في جالفُف غلله وفي ؤغماق سوخه وهفعه، ؤي الخذًً َى فىشة حبل ؤلاوعان غليها، كاٌ 

ى : حػالى
َ
 َبل

ْ
ىا

ُ
ال

َ
ْم ك

ُ
ى ْعَذ ِبَشّبِ

َ
ل
َ
هُفِعِهْم ؤ

َ
ى ؤ

َ
ْم َغل َُ َهَذ

ْ
ؼ

َ
َتُهْم َوؤ ٍَّ ّسِ

ُ
ْم ر َِ ُهىِس

ُ
ًَ ِمً َبِني آَدَم ِمً ظ  َسبُّي

َ
ز

َ
خ

َ
 ؤ

ْ
﴿َوِبر

اِفِلحَن﴾
َ
ا ؾ

َ
ز ََ  ًْ ا َغ ىَّ

ُ
ا ه اَمِت ِبهَّ َُ ِل

ْ
ْىَم ال ًَ  

ْ
ىا

ُ
ُلىل

َ
ن ج

َ
ا ؤ

َ
ِهْذه

َ
. 6ؼ

                                                           
ً، ؤلاصحاح الثاوي غؽش، آلاًت :  الىخاب اإلالذط/  1  7:الػهذ اللذًم، ظفش الخيٍى
. 1: ظىسة اليعاء/  2
. 6: ظىسة الضمش/ 3
 .24: ظىسة فاوش، آلاًت/ 4
. م2004اإلاىظىغت الػاإلاُت الػشبُت، اـذاس / 5

م ألاغشاف/  6 . 172: اللشآن الىٍش
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وال هضاع غلى ؤن مفذس , وكذ واهذ الذًاهاث جىاظب ول وىس مً َزٍ ألاوىاس: ًلٌى مدمىد ؼلبي

الشظاالث َى هللا الػلي الػنُم  رو الجاٍ والعلىان، ولىىه، حلذ كذسجه، وان ٌػىي الذواء بلذس واكت 

ت وما ًىاظب غىدَا الزي بذؤ  ت مً الهذي والخىحُه ما جدخمله البؽٍش اإلاٍشن، فيان ٌػىي البؽٍش

 ختى اهخمل همٍى
ً
 سوٍذا

ً
 زم اؼخذ سوٍذا

ً
ولىً ؤلاوعان، مً وحهت هنشي، خلم غلى ؤهمل . 1لػُفا

ا هما ًشي , وؤخعً ـىسة وؤجم غلل ولم ًدذر ؤن جىىس مً ظاللت ؤخشي واللشدة ؤو ؾحَر

. 2الذاسوٍيُىن 

ان غلى  ىا البذ مً وكفت إلزاسة اظخفهام، مؽشوع هشاٍ ًلىح غلى وحه اللاست، ما َى البَر َو

ان، وكذ حػلتها غلى لشبحن، ألاٌو مً آي  ـذق َزٍ الذغىي؟ وؤلاحابت هي ؤن َىان ؤهثر دلُل وبَش

: الزهش الحىُم، والثاوي غباسة غً احتهاداث وبشاَحن غللُت

 

 
ًال
: أدلة وبراهين قرآهية: ـ أوال

َل َظاِفِلحَن﴾: كىله حػالى/ؤ
َ
ْظف

َ
ٍُ ؤ ا

َ
مَّ َسَدْده

ُ
ْلِىٍٍم  ز

َ
ًِ ج ْخَع

َ
وَعاَن ِفي ؤ ِ

ْ
ْلَىا ؤلا

َ
ل
َ
ْذ خ

َ
ل

َ
، وكذ حاء في 3﴿ل

م)﴿خللىا ؤلاوعان﴾ ؤي الجيغ : جفعحر الجاللحن : وفي جفعحر ابً هثحر. حػذًل ـىسجه (في ؤخعً جلٍى

ى ؤهه حػالى  َل َظاِفِلحَن﴾ َزا َى اإلالعم غلُه، َو
َ
ْظف

َ
ٍُ ؤ ا

َ
مَّ َسَدْده

ُ
ْلِىٍٍم  ز

َ
ًِ ج ْخَع

َ
وَعاَن ِفي ؤ ِ

ْ
ْلَىا ؤلا

َ
ل
َ
ْذ خ

َ
ل

َ
﴿ل

. خلم ؤلاوعان في ؤخعً ـىسة وؼيل مىخفب اللامت ظىي ألاغماء

ْم : كىله حػالى/ ب َُ َىا
ْ
ل مَّ

َ
َباِث َوف ِ

ُّ ًَ الىَّ
م ّمِ َُ َىا

ْ
َبْدِش َوَسَصك

ْ
َبّرِ َوال

ْ
ْم ِفي ال َُ َىا

ْ
ْمَىا َبِني آَدَم َوَخَمل شَّ

َ
ْذ ه

َ
ل

َ
﴿َول

﴾ وفي جفعحر َزٍ آلاًت وفي ؤهثر مً جفعحر
ً
ْفِمُال

َ
ْلَىا ج

َ
ل
َ
ًْ خ مَّ ِثحٍر ّمِ

َ
ى ه

َ
﴿هشمىا﴾ فملىا ﴿بني آدم﴾ : 4َغل

بالػلم والىىم واغخذاٌ الخلم  وؾحر رلً ومىه وهاستهم بػذ اإلاىث، هزلً ًلٌى ـاخب ظالٌ اللشآن، 

م في, وكذ هشم هللا َزا اإلاخلىق، وفمله غلى هثحر ممً خلم: في هفغ ؤلاواس خجلى َزا الخىٍش : ٍو

. ـ هشمه بخلله غلى جلً الهُئت

. ـ هشمه بالفىشة العلُمت، التي حمػذ بحن الىحن والىفخت، فجمػذ بحن ألاسك  والعماء

. ـ هشمه باإلغذاد والخجهحز لخالفت ألاسك

                                                           
  28: ملاسهت ؤدًان، ؿ: مدمىد ؼلبي /  1
خه اليؽىء والاسجلاء، التي ؤوسدَا في هخابه ؤـل ألاهىاع/ 2 . اإلالفىد َىا داسون ومىاـشو هنٍش

. 6،5: ظىسة الخحن :جفعحر الجاللحن  /  3
م ظىسة ؤلاظشاء  /  4 . 70: اللشآن الىٍش
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. ـ هشمه بإن ؤسجذ له اإلاالثىت، ووشد مً ؤبى الخمىع له

م م ﴿وللذ هشمىا بني آدم﴾ في كشآهه الىٍش . 1ـ هشمه بةغالهه لهزا الخىٍش

 
ًال
: أدلة مىطلية عللية: ـــ ثاهيا

ًىا في هالم / ؤ ِّ خ ؤلاوعان، واإلاخإمل في جلً آلازاس التي خلفتها ألامم ًجذ جىاكًما ب بن الىاظش بلى جاٍس

مىً مالخنت رلً مً خالٌ مذي الخلذم الزي بلؿخه الحماسة الفشغىهُت , اللاثلحن بخىىس ؤلاوعان ٍو

وفي خماسة ألاهيا , (خذاثم بابل اإلاػللت)، وؤًًما في خماسة بابل في الػشاق (ألاَشاماث)في الىب واإلاػماس

يا الالجُيُت . في ؤمٍش

الذًاهاث التي ؤخبر غنها اللشآن الػنُم ، لِغ باإلميان ؤن جىلم غليها ـفت البذاثُت؛ ورلً / ب

م الشظل؛ مما ًبرئَا مً ـفت  ألهه ًفهم مً بخباس اللشآن الػنُم غنها، ؤنها بلؿذ للىاط غً وٍش

.  2البذاثُت

في الخلذم الخلني الزي ٌؽهذٍ الػالم الُىم في ؼتى مىاحي الحُاة ومجاالتها، دلُل غلى ؤن / ج

م التي خلم غليها، والتي اهدذس منها . ؤلاوعان ًبدث غً ظبُل للػىدة بلى ؤخعً جلٍى

ولػل اللاست، آلان، ًدعاءٌ غً ظبب الخذوي والعلىه بلى ؤظفل ظافلحن؟ وؤلاحابت جىمً في 

: حملت اخخماالث

كذ ًيىن العبب َى الػىامل الىبُػُت مً، صالٌص وبشاهحن وؤمىاس هي التي ؤدث بلى جذمحر جلً / ؤ

ت . آلازاس الحماٍس

. سبما جيىن كذ وؽبذ خشوب مذمشة ؤدث بلى دماس الحماسة ؤلاوعاهُت/ ب

ت كذ حػشلذ بلى بػن ألاوبئت ألامشاك الفخاهت/ ج . لػل البؽٍش

ؤو ؤهه  كذ لشبتها , مً اإلادخمل ؤن جيىن ألاسك كذ حػشلذ لؿضو مً الفماء الخاسجي/ د

. الىُاصن، مما دمش جلً الحماساث؟

ٌ / ، في جذمحر ما ـىػخه ؤًذي ... سبما حعببذ اليىاسر الىبُػُت والفُماهاث وألاغاـحر، والضالٌص

ت مً خماساث . البؽٍش

 

                                                           
. م1992، 17:ه (اللاَشة) ، 346:، ؿ 5:ج: في ظالٌ اللشآن: ظُذ كىب  /  1
. 28: ؤلاًمان، ؿ :  مدمذ البهي /  2
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الصراع بين الّذيً والفلسفة والعلم 

الذًً والفلعفت والػلم؛ غالكت كذًمت وؤصلُت،  خُث ٌػخبر الذًً َى اإلاشخلت : بن الػالكت بحن

: ألاولى التي بذؤ بها ؤلاوعان في البدث غً بحاباث لىثحر مً الدعائالث التي واهذ جذوس في خلذٍ غً

الىحىد، الؿاًت، اإلافحر، ؤما الفلعفت فهي جمثل اإلاشخلت التي بذؤث غىذ ما بذؤ ؤلاوعان في الاظخلالٌ 

ان  بفىٍش معدىًذا بلى الػلل ومػخمًذا غلُه في البدث غً بحاباث ملىػت جلىم غلى الذلُل والبَر

والحجت، زم جإحي اإلاشخلت التي وان للػلم فيها الِلذح اإلاػلى في العُىشة غلى ول مً الذًً والفلعفت؛ 

اض ي والىبُعي بي، غً ؾحٍر , ورلً خُىما جدذدث مىاهج البدث الٍش ومما ًمحز الػلم، الػلم الخجٍش

ؤهه جياد جىػذم فُه الخالفاث في وحهاث الىنش، وكذ حؿلؿل الػلم في ول مىاحي  (الذًً والفلعفت)

لت جفىحر دكُلت  ت ختى ـاس مً ؤغنم ظماث الػفش الحالش؛ ورلً ألهه ٌؽيل وٍش الحُاة البؽٍش

الُت، والاظخلشاجي في الػلىم،  لذساظت اإلاىلىغاث؛ مػخمًذا غلى الاظخذالٌ الاظخيباوي في الػلىم الٍش

اإلاؽاَذة الذكُلت واإلاباؼشة، : وؤخز اإلاىهج الػلمي ًخىىس وفم مخىلباث الخلذم اإلاػشفي معدىًذا غلى

ٌى بلى هدُجت خاظمت, الخفيُف، اإلاىاصهت، الاظخذالٌ، فشك الفشوك ًلٌى . الخجشبت بؿشك الـى

سظل
ًياد ول ما ًمحز الػالم الحذًث مً الػفىس اللذًمت؛ ًيعب للػلم، الزي خلم ؤغنم : 1

.  م17اهخفاساجه بزاسة في اللشن 

ا وؤن الذًً كذ فلذ  ؤن ظُىشة الػلم، في الىكذ الشاًَ، ال حػني ؤن الفلعفت كذ اهخهى غفَش

وظُفخه غىذ ؤلاوعان، وبهما حػني ؤن ؤلاوعان، وخاـت الػلماء، كذ اهداصوا بلى الخفىحر اإلاادي، ؤي ؤنهم 

م بالخالي ابخػذوا  ال ًامىىن بالخجاسب الػلمُت واإلاػملُت التي حػخمذ غلى اإلادعىط واإلالمىط فلي، َو

غً الذًً وؾُبُاجه، والفلعفت وجدلُالتها، حاَلحن ؤو مخجاَلحن ؤن الػلم ال ًنهن وال ًضدَش بال برا 

ما الذًً والفلعفت،  خُت التي . اظدىذ بلى دغامخُه ألاظاظِخحن، َو ىان الىثحر مً الؽىاَذ الخاٍس َو

جىبئىا غً انهُاس خماساث الؽػىب وألامم العابلت، بػذ ؤن افخلش ؤلاوعان فيها بلى اؼشاكاث الشوح 

: وومإهِىت الىفغ، وبلاءاث الػلل العىي، كاٌ حػالى

                                                           
خ الفلعفت الؿشبُت، ج: بشجشاهذسظل/ 1 ت الػامت للىخاب : ، مترحم53: ، ؿ3جاٍس مدمذ فخيي الؽىلُىي، الهُئت اإلافٍش

 .م2012، (مفش)
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ْذِمحًرا 
َ
ا ج ََ ا

َ
ْشه َذمَّ

َ
ٌُ ف ْى

َ
ل

ْ
ْيَها ال

َ
َدمَّ َغل

َ
َعُلىا ِفيَها ف

َ
ف

َ
َرِفيَها ف

ْ
ا ُمت

َ
َمْشه

َ
 ؤ

ً
ت ْشٍَ

َ
ًَ ك ْن ُنْهِل

َ
ا ؤ

َ
َسْده

َ
ا ؤ

َ
ْم * ﴿َوِبر

َ
َوه

ِبحًرا َبِفحًرا﴾
َ
ٍِ خ ىِب ِغَباِد

ُ
ه
ُ
ًَ ِبز

ى ِبَشّبِ
َ
ف

َ
ىٍح َوه

ُ
ًْ َبْػِذ ه ُلُشوِن ِم

ْ
ًَ ال َىا ِم

ْ
ى

َ
ل َْ َ

ِعحُروا ِفي : ، وكا1ٌؤ ٌَ ْم 
َ
َول

َ
﴿ؤ

ا  َر ِممَّ
َ
ث
ْ
ه

َ
ا ؤ ََ ْسَك َوَغَمُشو

َ ْ
اُسوا ألا

َ
ز
َ
 َوؤ

ً
ة ىَّ

ُ
ذَّ ِمْنُهْم ك

َ
ؼ

َ
ىا ؤ

ُ
اه

َ
ْبِلِهْم و

َ
ًْ ك ًَ ِم ِزً

َّ
 ال

ُ
اَن َغاِكَبت

َ
 و

َ
ف ُْ َ

ُشوا ه
ُ
ْىن َُ ْسِك فَ

َ ْ
ألا

ِلُمىَن﴾
ْ
ن ًَ ُفَعُهْم 

ْ
ه
َ
ىا ؤ

ُ
اه

َ
ًْ و ِى

َ
ِلَمُهْم َول

ْ
ن َُ ُه ِل

َّ
اَن الل

َ
َما و

َ
َىاِث ف ِ

ِّ َب
ْ
ُهْم ِبال

ُ
ا َوَحاَءْتُهْم ُسُظل ََ . 2َغَمُشو

    للذ مشث الػالكت بحن الذًً والفلعفت والػلم بفتراث مً الخىجش، وبالىنش بلى وبُػت الػالكت 

 
ً
ً، فإخُاها خ ًالخظ ؤن زمت ظُىشة ألخذَا غلى اإلافهىمحن آلاخٍش بحن َزٍ اإلافاَُم الثالزت غبر الخاٍس

جيىن الؿلبت للذًً، وفي ؤوكاث ؤخشي جيىن العُىشة للفلعفت ؤو الػلم، فمىز ؤن وحذ ؤلاوعان والذًً 

ت، ووان الذًً ؤو   لػاوفت ؤلاًمان بالؿُب الزي جىىىي غلُه الىفغ البؽٍش
ً
َى الؿالب؛ ورلً هنشا

 وىاٌ اللشون الىظىى في جىحُه ؤلاوعان، ظىاء في ظلىهه وجىنُم حماغخه، ؤو في فهمه 
ً
الىق ظاثذا

ى ـاخب الحم الىخُذ  للىبُػت، واإلالفىد بالذًً َىا َى اإلاعُدُت التي سهضث العلىت في ًذ البابا َو

جىسي 4:، ًلٌى بشجشاهذ سظل3في جفعحر هفىؿ الىخاب اإلالذط خ ألاوسبي، مىز غهذ حٍش  ًترهض الخاٍس

م، خٌى الفشاع في ظبُل العلىان بحن الىىِعت مً حهت واإلالىن 13العابؼ، ختى مىخفف اللشن 

وجخجلى , ولِعذ َىان مً ؼً في ؾلبت الذًً وظُىشجه في جلً الػفىس . الػلماهُحن مً حهت ؤخشي 

جلً اللىي الذًيُت بالىنش بلى وبُػت الػالكت بحن الذًً والػلم في ران الػهذ خحن ما حػشك له الػلماء 

 
ً
وجمثل  مداهم الخفخِؾ التي غاوى منها الىثحرون سمًضا وغىىاًها , الىبُػُىن للمداهمت  وباظم الشب ؤًما

لزلً الػهذ، خحن خىهم حالُلُى حالُلُه بعبب كىله بىشوٍت ألاسك وؤنها جذوس خٌى الؽمغ 

ل بلُه ظلفه وىبشهُيىط ا مشهض اليىن ولِغ ألاسك، وبزلً ؤزبذ ما جـى وزاسث زاثشة , باغخباَس

وكذمخه إلاداهم الخفخِؾ باغخباٍس  (خىاس الىنامحن اإلاؽهىسًٍ)الىىِعت غىذ اوالغها غلى هخاب حالُلُى 

 غليها وخىم غلُه بإن ًلضم داٍس  وال ًضوٍس ؤخذ
ً
وؤن ًشحؼ غً ما وسد في الىخاب اإلازوىس، فما , خاسحا

 غلى 
ً
 كابما

ً
 لىفعه، ولىنها جذوس، وماث حالُلُى مخذًىا

ً
وان مىه بال  ؤن هنش بلى ألاسك وكاٌ، َامعا

                                                           
. 17-16: ظىسة ؤلاظشاء، آلاًت/ 1
. 9: ظىسة الشوم، آلاًت/ 2

لخه باالظخػماس، ؿ: مدمذ البهي/  3 . 279: الفىش ؤلاظالمي الحذًث ـو
خ الفلعفت الؿشبُت، ج: بشجشاهذ سظل/ 4 ت الػامت للىخاب : ، مترحم197: ، ؿ2جاٍس صوي هجُب مدمىد، الهُئت اإلافٍش

 .م2012 (مفش)
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ولم جلف ظُىشة سحاٌ الذًً غىذ الػفىس . 1غلُذجه هما جمعً بالخجشبت ولِغ بما كاله ألاكذمىن 

الىظىى بل ججاوصجه بلى الػفىس الحذًثت؛ ورلً غىذما اهدنى داسوًٍ ؤمام لؿي الشواق الذًني 

، وفي َزٍ اإلاداولت جشاحؼ ...في الىبػت الثاهُت مً هخابه ؤـل ألاهىاع " بىاظىت الخالم"فإخل غباسة 

؛ ألن  داسوًٍ، بل غىغ مىكفه، في غذد مً الىلاه اإلاهمت والتي واهذ بالفػل صحُدت في اإلالام ألاٌو

 "غباسة 
ً
ولىنها كىة سحاٌ الذًً . ، في الىبػت ألاولى"بىاظىت الخالم"لم ًشد فيها " كذ هفثذ ؤـال

وظُىشة الىىِعت؛ مما حػل داسوًٍ، فُما بػذ، ٌؽػش بالىذم غلى لػفه ؤمام حبروث الفىش 

خجلى رلً الؽػىس في سظالت بػث بها بلى ـذًله غالم الىباث، حىصٍف َىهش، كاٌ  ا، ٍو ًُ اإلاخػفب دًي

 الرغاوي للشؤي الػام، واظخخذامي إلافىلح مً ؤظفاس الػهذ اللذًم بمػنى : ... فيها
ً

ال غلى ؤوي هذمذ وٍى

م غملُت مجهىلت باليامل" ظهىس "الخلم، في خحن هىذ ؤغني    2.ش يء ما غً وٍش

ان فلذ واهذ الؿلبت للذًً غلى ول مً  ىا جبذو ظُىشة الذًً واضحت ال جدخاج بلى دلُل ؤو بَش َو

ؤما في غفش النهمت ؤو ما ٌعمى بػفش , (اإلانلمت/الػفىس الىظىى)الفلعفت والػلم في َزٍ الفترة 

ذًىن واؼخذث ؼىهتهم  ش؛ فلذ ظهشث، في ؤوسبا، كىة الػلم خُث جماغفذ كىة الػلماء الخجٍش الخىٍى

معخفُذًً مً اهلعام الىىِعت بلى وازىلًُ وبشوظخاهذ وؤسزىصهغ وداس ـشاع غىُف بحن َزٍ 

، فعػذ 3الىىاثف الثالزت لم جٌض آزاٍس باكُت ختى الُىم، بالشؾم مً ظُىشة الىىِعت اليازىلُىُت

ؤوسبا بلى ففل الذًً غً الذولت، مً خالٌ ظً كىاهحن وولؼ دظاجحر غلماهُت ججػل الذولت في مإمً 

. مً حػىد ظُىشة الىىِعت وبىؽها مشة ؤخشي 

رلً َى ؼإن الذًً وجإزحر الىىِعت في ؤوسبا والؿشب غمىًما، ؤما برا ـىبىا ؤهناسها جللاء الؽشق؛ 

فعىجذ ؤن الىلؼ ًخخلف بيل اإلالاًِغ، خُث واهذ الذولت ؤلاظالمُت حػِؾ ؤصهى غفىسَا، بػذ 

 
ً
 هبحرا

ً
ػخبر هثحر مً اإلااسخحن ...  ,اهدؽاس الثلافت في َزا الػفش اهدؽاسا ًذغى لئلإلجاب واحعػذ احعاغا َو

ى الػفش الزَبي باليعبت  ؤن اللشن الشابؼ الهجشي َى الػفش الزي وسر خماساث الفشط  والشوم  َو

، فخلىهذ الثلافت الػشبُت وظهشث هخب ...للفىش والثلافت والػلىم، فلذ جطخمذ اإلاىخبت ؤلاظالمُت

                                                           
. (مفش)، اإلاىخب اإلافشي الحذًث 59: اإلااثت الخالذة، ؿ: ؤهِغ مىفىس /  1
مفىفى ببشاَُم فهمي، : ، مترحم287/288: ، ؿ2ؤغنم اظخػشاك فىق ألاسك، ؤدلت الخىىس، ج: حؽاسلض دوهجز/ 2

 م2015 (مفش)مىخبت ألاظشة 
. 23: مدمذ خعىحن َُيل، ؤلاًمان واإلاػشفت والفلعفت، ؿ/  3
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اس الػشاق، في َزٍ الفترة، ملخلى الثلافاث ومشهض الثلل الػلمي في الػالم  الفلعفُت وغلم الىالم، ـو

: ؤلاظالمي بل والػالم ؤحمؼ وكذ ؤظهمذ في رلً ؤمىس غذة منها

ما ظبم َزا الػفش مً جشحمت لىخب الفلعفت واإلاىىم، ولم ًىخف اإلاعلمىن بهزا فدعب بل / ؤ

. ـاسث لهم مالفاث ؼهحرة في َزٍ ألابدار

. اججاٍ الػلماء بلى الخخفق بعبب احعاع آفاق الػلىم/ ب

. حصجُؼ الحيام وألامشاء للحشهت الػلمُت ، للخباهي و الفخش/ ج

ت الفىش في غفش اإلاإمىن في اللشن الثالث الهجشي، والتي واهذ / د ت التي واهذ ـذي لحٍش الحٍش

 في الفشاع الفىشي بحن الجماغاث ؤلاظالمُت
ً
. 1ظببا

 

 العليذة الّذييية والفلسفة العللية 

 
ً
 بػُذا

ً
بن الفلعفت، هػلم مػشوف، كذ وؽإ في وكذ واهذ فُه الػلُذة الذًيُت كذ كىػذ ؼىوا

، فالفلعفت بشصث بلى الىحىد  وغشفها ؤلاوعان في خىالي اللشن العادط كبل 
ً
 غنُما

ً
وبلؿذ ؼإوا

ل ؤكص ى آمادٍ مً جفىس الفىشة ؤلالهُت والػلُذة الشوخُت، خُث  اإلاُالد، وفي خُنها وان الذًً كذ ـو

ولىً ما الزي ٌػىُه لىا ؤن . غشف ؤلاوعان ؤلاًمان باهلل الىاخذ كبل اإلاُالد بما بلشب مً الػؽشة كشون

جيىن الػلُذة هي العابلت بالنهىس غىذ ؤلاوعان؟ ٌػني َزا ؤن الفالظفت كذ جللىا فىشتهم غً الشوح 

مً الذًً  ومً الذًً جللىا فىشتهم غً بىالن النىاَش اإلاادًت، ومً الذًً حػلم الفالظفت الخفشكت 

ىؾلىن في جففُت هىه اإلاىحىداث بلى  بحن الػلل واإلاادة، خُث ؤدسوىا هُف ًىفزون بلى ما وساء اإلاادة ٍو

، هما اظخػاسوا مً ألادًان ألاولى غلاثذ 2ؤغماق ال حؿىؿ فيها ألاحعام  وآفاق ال جذسهها ألابفاس

ا بػذ وفاء آحالها مً الىحىد فتراَم كذ كالىا بن  اإلاامىحن بها في حػلُل ؤـٌى الياثىاث والخيبا بمفحَر

العماواث وألاسك كذ خللخا مً اإلااء، هزلً كالىا بالذوساث اليىهُت التي جبخذت الػالم زم حػُذٍ هشة 

م في َزا ًإخزون بإكىاٌ اإلاخذًىحن, ؤخشي   ساخىا ًزهشون الحعاب والػلاب  َو
ً
وكذ كاٌ . وؤًما

فخػلمىا ؤن هللا ًخلم ... الفالظفت بإن كذسة هللا جخالف اللىي اإلاادًت التي حػمل بالجهذ والػىاء 

                                                           
ـ  (مىت اإلاىشمت)، اإلاىخبت الفُفلُت 18:الؽشح وؤلاباهت غلى ؤـٌى العىت وؤلاباهت ، ؿ: مدمذ بً  بىت  الػعىشي  /  1

. م1984
. م1980، 2:، ه (اللاَشة)، داس اإلاػاسف 119:هللا ، ؿ : الػلاد  /  2
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، وفي اللشآن 1(وكاٌ هللا لُىً هىس فيان هىس ): باليلمت ؤو اإلاؽِئت فُخلم ما ٌؽاء، ففي الىخاب اإلالذط

ىُن﴾: الػنحن
ُ
ي َُ ًْ فَ ُ

ُه ه
َ
ٌَ ل ُلى

َ
ْن ه

َ
ٍُ ؤ ا

َ
َسْده

َ
ا ؤ

َ
ْيٍء ِبر

َ
َىا ِلص 

ُ
ْىل

َ
َما ك ُم : ، وكاٌ حػالى2﴿ِبهَّ ا َمْشٍَ ًَ  

ُ
ت

َ
ِثى

َ
ال

َ ْ
ِذ اإلا

َ
ال

َ
 ك

ْ
﴿ِبر

ِبحَن﴾ شَّ
َ
ل
ُ ْ
ًَ اإلا ِخَشِة َوِم

َ ْ
ا َوآلا َُ

ْ
ه َم َوِحيًها ِفي الذُّي ًُ َمْشٍَ ى اْب ِعُُذ ِغِس َ

َ ْ
ِلَمٍت ِمْىُه اْظُمُه اإلا

َ
ُشِن ِبي ِ

ّ
َبؽ ًُ َه 

َّ
، وغلى 3ِبنَّ الل

الشؾم مً ؤن الفالظفت كذ ؤخزوا مً الذًاهاث اللذًمت الىثحر والىثحر بال ؤنهم لم ًخجاوصوا آفاق 

. ؤلاًمان بىخذاهُت هللا 

وال ٌػني َزا ؤن الفلعفت والذًً غلى خالف وؤن الػالكت بُنهما ؾحر مخىافلت،  بل غلى الػىغ 

ت، مً خالٌ بلهام الذًً ت الجىاهب الشوخُت اليامىت في الىفغ البؽٍش , مً رلً، فلذ حػاوها غلى جلٍى

الظُما وؤن الفلعفت الُىهاهُت  واهذ غلى غالكت بدماساث الؽشق اإلاخذًىت والفشغىهُت والػذًذ مً 

م الشخالت الزًً ؤظهمىا  الذًاهاث التي ظهشث في الؽشق، فػشف الُىهاهُىن آلالهت والخلشب بليها غً وٍش

في هلل الثلافاث بحن الؽػىب، فيان ؤن جإزشث الفلعفت الُىهاهُت بما هلل بليها مً جلً الذًاهاث، 

: خُث ًخجلى رلً  فُما ًإحي

ٌ / ؤ . اإلااء ؤـل ول ش ئ: والِغ اإلاالُىي، اإلاػشوف بإبي الحىماء، ًلى

. بن ألاؼُاء ولها جخشج مً مادة ؤولُت، وجمثل دوساث وىهُت: اهىعماهذس/ ب

. وان مزَبه وسخت مً غلُذة البراَما، فلذ وان ًامً بدىاسخ ألاسواح: فُثاؾىسط/ ج

ىىن / د . وان ًامً بالىاخذ الزي ال ًخػذد: ٍص

    ولػل الىاظش بلى وبُػت الػالكت بحن الذًً  والفلعفت؛ ًلمذ ؤنها لم جىً غلى وفاق جام، ومً 

 بلى مفحر فُثاؾىسط 
ً
وصٍىىن  (بمام الحىمت الفىفُت)ًىنش بلى مفحر زالىر الفلعفت الُىهاهُت، وؤًما

ًجذٍ مفحًرا مؽاًما فعلشاه كط ي غلُه باإلاىث بالعم، وبُؼ ؤفالوىن في  (بمام الفلعفت الشواكُت)

 
ً
ىىن فلذ اهخدش؛ ألن آلالهت كذ . ظىق الىخاظحن بػذ ما ؤتهم باإللحاد، وماث فُثاؾىسط ملخىال ؤما ٍص

وفي الحماسة الُىهاهُت، كبل اإلاعُدُت، ظهش الفالظفت الزًً لم ًخلبلهم العاظت والحيام . ؤمشجه بزلً

فػمذوا بلى مداهمتهم، ومً ؤبشص جلً اإلاداهماث مداهمت الفُلعىف الُىهاوي ظلشاه جلً اإلاداهمت 

ذ ؤن  لت التي ًٍش ى خم اخخُاس الىٍش التي كط ي فيها غلى ظلشاه باإلاىث ولم ًترن له بال خُاس واخذ َو

جيخهي بها خُاجه، فاخخاس ؤن جىلط ي خُاجه بؽشب هإط مً العم، ولم ًىج ؤفالوىن مً اإلاداهمت، 

                                                           
ً، ؤلاصحاح/ 1 ٌ : الػهذ اللذًم، ظفش الخيٍى . ألاو
. 40: آلاًت: ظىسة الىدل/ 2
. 45:ظىسة آٌ غمشان، آلاًت/ 3
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ؤما ؤسظىى فلذ ؤحبر . ولىىه هجا مً اإلاىث بػذ ؤن حػشك بلى مدىت الشق الزي افخذاٍ مىه ؤخذ مدبُه

غلى مؿادسة ؤزِىا، بػذ وفاة ؤلاظىىذس، جلمُز ؤفالوىن، الزي جىلى الحىم بػذ والذٍ، بػذ ؤن اتهمه 

. 1خفىمه باإللحاد

بالشؾم مً ؤن , وغىذ اإلالاسهت بحن ما حػشك له فالظفت الُىهاهُىن وبحن خاٌ الفالظفت اإلاعلمحن

ب، هجذ ؤهه لم ًفب ؤخذ مً فالظفت اإلاعلمحن بمثل ما ؤـِب به فالظفت  الفلعفت غلم ؤحىبي ؾٍش

م وآسائهم الفلعفُت التي هاكؽىا مً خاللها مفهىم الذًً والخذًً، ًلٌى غبذ  الُىهان مً حشاء ؤفياَس

خ في مخخلف البالد ؤلاظالمُت، : اإلاىػم الحفني غىذما حعنى لي ؤن ؤساحؼ غذد الزًً اظدؽهذ غبر الخاٍس

، في خحن ؤن غذد مً 
ً
ً وماثخحن فشدا ذوا غً زالزت وغؽٍش بدعب ما وسد في اإلاشاحؼ الػلمُت، فلم ًٍض

ألامش .2ؤخفتهم اإلاشاحؼ ألاوسبُت مً ؼهذاء الفىش في الىفشاهُت وان ظخت وزماهىن وؤسبػماثت وزالزت آالف 

 
ً
ت في الذولت ؤلاظالمُت واهذ ؤهثر جىفشا بن مً حػشك لؤلري مً فالظفت اإلاعلمحن . الزي ًاهذ ؤن الحٍش

لم ًخػشك له بعبب ؤفياٍس وبهما مً حشاء العُاظت، وألادلت غلى رلً هثحرة فهزا ابً ظِىا كذ ادخل 

السجً ألهه وان غىذ ؤمحر َمذان فبرم باإلالام غىذٍ وؤساد ؤن ًلحم بإمحر ؤـفهان، غالء الذولت بً 

ه، فدبعه لُبلى بلى حىاٍس وال ًشخل بلى ظىاٍ، ولم ٌسجً غلىبت غلى سؤي ـذس مىه هزلً . واوٍى

جماسبذ ألاكىاٌ خٌى ما خل بابً سؼذ فلذ رهش ابً ؤبي ؤـِبػت ؤن الخلُفت زاسث خفُنخه غلى ابً 

ووان رلً ؤمام حمؼ مً الىاط، ورهش ابً ؤبي ؤـِبػت ظبًبا  (ؤحعمؼ ًا ؤخي)سؼذ إلاخاوبخه له بػباسة 

ى ؤن ابً سؼذ كذ للب الخلُفت  بن الخلُفت : ، ؤما ألاهفاسي اإلاشاهص ي فلذ كاٌ(بملً البربش)آخش َو

 مً ابً سؼذ بلى ؤخُه
ً
بُذ ؤن الشاجح َى، ؤن ظبب هىبت ابً سؼذ واهذ بعبب ألاولاع . ؤخغ مُال

ى في ؤمغ الحاحت   لذ ؤلاماساث اإلاعُدُت في بظباهُا، َو
ً
العُاظُت  خُث وان الخلُفت ًخىك خشبا

عىذ َزا الاججاٍ ؤن الخلُفت كذ  بلى دغم الػامت، فػمذ بلى الخلشب مً الفلهاء بمشب الفالظفت، َو

. غفا غً ابً سؼذ فُما بػذ، ؤي بػذ  ؤن خلم ما ًفبىا بلُه مً مىاـشة الػامت والفلهاء له

 

الغرب هل هو علماوي؟ 

                                                           
م 1973 ـ 1:، ه (بحروث)، داس ومىخبت الهالٌ 15: في ظبُل مىظىغت فلعفُت ـ هخاب ؤفالوىن ـ  ؿ: مفىفى ؾالب/  1
 10: ؿ, مىظىغت الفشق والجماغاث : غبذ اإلاىػم خفني /  2
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كذ ًنً هثحر مً الىاط ؤن الؿشب كذ ؤكام خماسجه الحذًثت غلى مبذٍؤ غلماوي، ؤي ففل الذًً 

، وؤهه، بزلً، كذ كىؼ ـلخه باإلاػخلذ 
ً
 شخفُا

ً
غً الذولت، وغً خُاة اإلاجخمؼ بدُث ًفبذ الذًً ؤمشا

ا ال ٌؽؿل الىاط فُه  ظىي   ًً  بلحاد
ً
 مادًا

ً
الذًني وجخلذ غىه، واهخهج في ظحرجه الخاـت  والػامت مىهجا

َزا، بال ؤدوى ؼً، ظً واَم . ، دون الالخفاث بلى دًً ؤو اهخناس آلخشة..جدعحن  معخىاَم اإلاادي 

ا خػمم في مخبَر ا دون ٌعبر ؾىسَا ٍو ، فالػالكت بحن الذًً والعُاظت غالكت 1ًدىم غلى ألامىس بمنهَش

كذًمت لم ولً جىففم غشاَا في ؤي وكذ؛ ألن رلً ؤمش مً الفػب بل ًمىً اللٌى بإهه معخدُل 

 غلى الشؾم مً الفشاع الزي هثحًرا ما ًيؽب بُنهما
ً
فىالَما في خاحت لآلخش، فالعاظت ًدخاحىن . جماما

م  بلى دغم وظىذ دًني لُبلىا في هشاس ي الحىم، وسحاٌ الذًً في خاحت للعاظت ليي جىدؽش ؤفياَس

 كُل 
ً
، ففي الىالًاث اإلاخدذة، (الىاط غلى دًً ملىههم)ومزاَبهم وحعىد بحن الػامت والخاـت، وكذًما

غً الذولت، فةن َزا لم ًاد بلى ففل الذًً  (الذًً)وغلى الشؾم مً الاغتراف بعُاظت ففل الىىِعت 

ىُت امخذ لُمتزج بالخػلُم والىب وألاغماٌ والفىىن  غً العُاظت، هما ؤن جإزحر الذًً في الحُاة ألامٍش

اح، ..والعُاظت  ، ولِغ زمت ش ئ  ًىجى مً كبمت الذًً وؤن حمُؼ الجهىد كذ رَبذ َباًء ؤدساج الٍش

م الذًً ًمىً اللُام بيل ش ئ يا وخذَا، فباإلميان سئٍت ؤزش الذًً 2فػً وٍش ، وال ًلخفش ألامش غلى ؤمٍش

 مً خالٌ ؤغالم 
ً
ذ، الذهماسن، الجروٍج، : الذٌو ألاوسبُت (سمىص )في الحُاة ألاوسبُت ؤًما بهجلترا، العٍى

عشا، الُىهان  وال ًلف ؤزش الذًً غىذ َزا , ، فػالمت الفلُب واضحت وال جياد جخفى غلى الىاظش...ظَى

ؤإلااهُا، بًىالُا، َىلىذا، الىمعا، غلى ظبُل اإلاثاٌ ال الحفش، : الحذ بل ًخػذاٍ بلى ألاخضاب الحاهمت في

خىبىن ودَم،  ومىز ؤكذم ألاصمىت والػفىس واإلالىن ٌػملىن غلى اظخلىاب الػلماء والخىدد بليهم ٍو

لتربىن منهم غلى ش ئ مً الىحل والخىف، ألن العاظت هثحًرا ما ًبىؽىن  وألاخحرون ًخمىػىن ٍو

خ ًضخش بلفق الالىهاد العُاس ي والذًني بىن ظىىتهم، والخاٍس  .بالػلماء غىذما ًَش

ولىً العااٌ اإلاهم َى، هُف جمىً الؿشب مً انهاء خالت الفشاع الزي داسث سخاٍ بحن الىىِعت 

مً حاهب والحيام العُاظُحن مً وشف آخش؟ وؤلاحابت هي ؤن الىيعُت غملذ غلى حؿُحر مىهجها 

وؤظلىبها، اإلاخػىذ، في جلبل الحلاثم الػلمُت التي ال جلبل الجذٌ والىلاػ، هما ؤن َزٍ اإلااظعت 

                                                           
ت، ؿ: غىن الؽٍشف كاظم /  1 . م1980/ ـ هىفمبر 22: الذًً في الػالم الػشبي ، مجلت الذوخت اللىٍش
ىُت ، ؿ : ًىظف الحعً  /  2  1990 ـ 1: ، ه (بحروث) ، 67: البػذ الذًني في العُاظت ألامٍش
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ا ًخىافم مؼ مخىلباث الػفش وجىىسٍ، وفي راث آلان 
ً
الذًيُت كذ ظػذ بلى حػلُم مىدعبيها حػلًُما خذًث

ى ما هفخلش بلُه هدً اإلاعلمحن . 1ًخفم مؼ حػالُم الىىِعت وهخابها اإلالذط، َو
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  املقذس والذًني على رهنية الفرد واملجتمع واستعماالت السلطة أثر 

The effect of religious sacredness  

on society and the role of authority  

 

 * نافُت مىاص: الباخثت

 

 

 08/2020 / 01: ثاريخ النشر 2020 / 07 /11: ثاريخ الققول  2020 / 06 /25: ثاريخ إلارسال

 :ملخص

غ  غ الىاكؼ وخل مكىالجه ،وفخذ ؾبل الخٍُى سُت هي مؿاهمت الفىغ في جٍُى الؿاًت مً اإلاػغفت الضًيُت الخاٍع

ت للػمل للبدث في  ش هظٍغ الػالكت بحن الضًً والىاكؼ مً هاخُت الاحخماغُت والاكخهاصًت والؿُاؾُت والثلافُت،فالخاٍع

ش فهى زىعة احخماغُت صوعٍت ،مثل اإلاىعور بيل جهيُفاجه ومجاالجه التي ويػذ نلت الضًً  والترار نىعة للخاٍع

ش الىيعي الظي ًلؼم جدلُل الىاكؼ جدلُال مباقغا بال جىظحر عاحؼ الى غالكت  بالؿلُت وهي نلت مباقغة بالخاٍع

 .هُىلىجي للمػغفتؤالاًضًىلىحُا بالترار ؤي بحن اإلاىعور الضًني والفػل الؿُاس ي هدضر 

 

سُت ؛ اإلاجخمؼ؛ الاهُىلىحُا؛ الاًضًىلىحُا؛ اإلالضؽ؛الىو الضًني  :الكلمات املفتاحية  . الظاهغة الخاٍع

Summary  :  
The purpose of historical religious knowledge is the contribution of thought to 

developing reality, solving its problems, opening avenues for development and 
understanding the relationship between religion and reality in terms of social, economic, 
political and cultural. We also find this in history as a theory of work and heritage as an 
image of history, it is an authoritarian social revolution.  

Keywords : Religious text; Ideology; Ontology; the society; Historical phenomenon. 
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 :ملضمت

ت وبهما ًجض صغامخه ألاولى   بّن الخضازل بحن الضًنّي و الؿُاس ّي لِـ بالفىغة الجضًضة غلى البكٍغ

ت اللضًمت للبالص الىاكػت في  ُّ ت غاّمت جاّؾـ هظا الترابِ في ألاهظمت الؿُاؾ ت خًاعٍّ ُّ في ؾُاق آل

ش اللضًم ً، و في وّل ؤقياٌ الخىظُم الؿُاس ّي التي غغفها الخاٍع  وهدً غىضما وػىص .مىُلت ما بحن النهٍغ

ت ألاولى للضولت في ؤلاؾالم، ؤي ججغبت  ُّ إلقيالُت الػالكت بحن الضًنّي والؿُاس ّي في الخجغبت الخإؾِؿ

 هجغة الىبي بلى اإلاضًىت بضؤث مػالم فبػض (ؤو الخىظُف )الغؾٌى في اإلاضًىت، ًمىً جدبؼ هظا الخضازل

الخدٌى  جظهغ قِئا فص يء لخظهغ مػه هىاة الضولت ؤلاؾالمُت في اإلاضًىت،وجىيؼ لها اإلاباصت ألاؾاؾُت 

 ."وؤؾـ الػالكاث الخاعحُت وقاون الحغب

 في بىاء الضولت فللض واهذ ؤلاؾالمُت بحن الضًني والؿُاؾُت في الخجغبت اهفهاٌ لم بىً هىان 

ػُتها مً الضًني وواهذ حؼء مً بىاء قامل لفىغة الحىم بفػل الخالفت   وؤلامامتالضولت حؿخمض قَغ

 الؿُاس ي زاعج صاثغة الضًني النها واهذ مكيلت ؾلُت ال ؾُاصة بضاًت هظه بصعان باإلميانفلم ًىً 

 ماؾؿها ألاٌو فضبذ في ؤعوانها مػالم هؼاث ؾُاؾُت بفػل ؤًامالتي ويػذ ؤؾؿها  (الضولت )اإلاضًىت 

، واصغذ ول فغكت ؤخلُتها في الحىم والخالفت، "و ؾُفا– فىغا- "طلً الهغاع الظي صاع بحن اإلاؿلمحن

 فالخالفاث التي ظهغث للػلً مىظ خاصزت ؾلُفت بني "مهضصة، مضًىت الىبي- وؤنبدذ اإلاضًىت الىمىطج

ؾاغضة  بضاًت لدكيل الؿُاس ي الضًني زاعج صاثغة اإلاظهب الىاخض ألهه وان مىبؼ لدكيل اإلاظاهب 

مً عبُؼ ألاٌو الػام الحاصي غكغ مً الهجغة  12  بػض وفاة الىبي نلى هللا غلُه وؾلم فيؤلاؾالمُت

ت غلى ؤلاماعة  وما اهجغ غنها مً هخاثج غلى ،فياهذ بضاًت ونٌى لحغب التي وكػذ بحن غلي ومػاٍو

ش الؿُاس ي ؤلاؾالمي الالخم،خُث ؤنبدذ مػًالث  ازخالف الغواًاث ،ؤزغث بػض طلً غلى ول الخاٍع

ض مفاهُم لػبذ صوعا هاما في عؾم خضوص زُاب ؾُاس ي 
ّ
ؤلامامت والؿُاؾت واكػا ًُغح هفؿه،وول

الظي اؾدثمغ الضًً لخضمت الؿُاؾت هما اؾخسضم الؿُاؾت لحغاؾت الضًً وجىظُفه خؿب ما ًسضم 

 .جىحهاث الؿلُت الؿُاؾُت  وجثبُذ ملىها

 مً هظه اإلالضمت ؾىف وؿخػغى مً زالٌ بدثىا هظا مؿإلت جضازل الضًني والؿُاس ي اهُالكا

في مداولت إلبغاػ  جمفهالث جىظُف الىو الضًني وهُفُت كغاءجه في ؾُاق . في الخجغبت ؤلاؾالمُت

ت  واإلاػغفُت ؤلاؾالمُت مىظ هىاتها ألاولى وما اهجغ غلى هظا الخضازل مً هؼاث  سُت والفىٍغ الخجغبت الخاٍع

سُت؟ وهُف . ماػلىا وػاوي جبػاتها الُىم غثفػلى ماطا جلىم اإلاػغفت الضًيُت الخاٍع
ّ
 غلى الاًضولىحُا ؤز

. هي غالكت الؿلُت بالضًً ؟ اإلاجخمؼ ؟وما
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: املعرفة الذًنية التاريخية _1

خي خُث جهُضم في ول مغة بفىغ  سُت جلضم عئٍت حضًضة غً الفىغ الىلضي والخاٍع اإلاػغفت الخاٍع

خي وبخالٌ الهىعة الحلُلُت  الخللُضي الظي عسخه الؼمً وهغؾخه اللغون غلى ؤؾاؽ الىلض الخاٍع

سُت،ألاؾُىعٍتمدل الهىع  ش   فُما ًسو ول مؿإلت مً مؿاثل اإلاػغفت الخاٍع فةمياهُت جدّغع الّخاٍع

تمً 
ّ
ش وويؼ وؿم ًدىم بغاصة بػض الحضازُت للمػغفت حػض هلضا ًلؼم ما مظل  كغاءة وهخابت للخاٍع

ش بما بػض الحضازت غالكت ال ًمىً اؾخلهائها فهي مخهلت بدُاعاث  الخدلُل الىلضي،ألّن غالكت الخاٍع

سُت يمً كًاًا اإلاجخمؼ ومؿاثله اإلاكترهت بحن ... الفىغ اإلاػانغ هدخمُت غلالهُت ًبدث اإلاػغفت الخاٍع

ًجخاح ول واثً بكغي،بىنف هظا "الضًً وؤلاوؿان والػلىم ألازغي في ول مجاالث الفىغ،خؿب ما 

جػل خُاجه ممىىت في هظا الػالم الؿاعق  الياثً ًخػُل لئلمخالء بالىحىص،وي ًخسلو مً الهكاقت،ٍو

سغج مً خالت  باأللم وألاوحاع،وجيىن له اللضعة غلى الػِل بإكل ما ًمىً مً اإلاغاعاث وألاخؼان،ٍو

ت بلى الىىع،  اهخماملػل طلً ًلهض به  1"الللم بلى الؿىُىت ومً الالمػنى بلى اإلاػنى،ومً الؿىصاٍو

ًجػل ؤلالهي   الظمإ للملضؽ وهى مااعجىاءبالخجاعب الضًيُت وغلى بزخالفها ججػل ؤلاوؿان غلى ؤعيُت 

اث  .  خؿب كضعجه غلى اإلاثٌى في خًغة هللاالاعجىاءًخمثل للبكغي جسخلف فلِ مؿخٍى

 جمثل لضي ؤلاوؿان بهفت غامت وغلى غالكت بالىاكؼ بما ٌؿمى باإلًمان،الظي ٌكيل مىبؼ 

الحُاة الغوخُت وعاختها وختى غالكتها بالىاكؼ الُىمي ؾىاء غلى مؿخىي الفغص ؤو اإلاجخمؼ فهى له 

خُثُاث هبحرة وجإزحراث ؤهبر و الخجغبت الضًيُت جمثل البػض ألاهُىلىجي في الضًً والىحىص ؤلاوؿاوي الظي 

والتي جغجبِ مباقغة بالػلل وغلىم الاوؿان واإلاجخمؼ  (الخفىحر والظاث واإلاجخمؼ )ًخدلم بفػل زالزُت 

فهم للضًً زاعج طاث "،فال ًمىً ان ًخدلم خحزا ؤهُىلىحُا لئلوؿان صون فهم الضًً،ولِـ هىان 

خه للػالم ومػاصالث الىاكؼ الظي ٌػِل فُه . الياثً البكغي وعٍئ

اإلاا فغيذ مػاصالث الىاكؼ غلى ول صًاهت اهخاج وسخها اإلاًاصة وال ًمىً ؤن جدمي الضًاهت . َو

 غً اؾدبػاص الػلل في فهم الضًً وجفؿحر جمثالجه 
ّ

ُفها بال بالىف هفؿها مً جؼوٍغ اليسخ اإلاًاصة وجٍؼ

في خُاة الفغص واإلاجخمؼ،واغخماص الػلل مغحػُت في ازخباع صحت مػخلضاث الضًاهت وكبىلها،ومىاهبت 

الضًاهت إلاػُُاث الػلىم واإلاػاعف ،وجىظُفها في بغاصة اهدكاف ما جبّضص مً مػىاها الغوحي وعؾالتها 

. 2"ألازالكُت

                                                           

-https://al .2015 اطاع 5غبض الجباع الغفاعي ،خىاع مؼ اإلافىغ غبض الجباع الغفاعي ،صحُفت الػالم الجضًض، 1 _

aalem.com/news/ ش  .16/05/2020 ؤَلؼ غلُه بخاٍع
لي ،مغهؼ صعاؾاث فلؿفت الضًً،بؿضاص ،ٍ_ 2  25،26،م 2018 ،1 غبض الجباع الغفاعي، الضًً وؤلاؾتراب اإلاُخافحًز

https://al-aalem.com/news/���
https://al-aalem.com/news/���
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ًىبثم غً طلً ول الهىع ؤلاًجابُت والؿلبُت غً الضًً التي حػخبر حىهغه وعوخه وباَىه وغمله غلى 

ش، وهي ماحؿمى بالخجغبت الجىاهُت التي جيىن ؾاَؿت في الظاث ومخماهُت مػها بفػل اإلاػغفت  مضي الخاٍع

سُت،وجلابالتها الخاعحُت التي جيىن غىؿها ؤخُاها هما وكحر غىض بػٌ عحاٌ الضًً ما ًماعؽ مً  الخاٍع

خإزغ بفًاءاث مسخلفت غىه،فًال غً  َلىؽ وقػاثغ وباَنهم بػُض غً هللا، فُخلىن  فهم الضًً ٍو

بحن الضًً والخضًً، ؤلاًمان والخضًً، الضًً والحُاة الغوخُت، جمثالث الضًً الفغصًت "طلً همحز 

البػض الاهُىلىجي الظي ًخمثل في ؤلاًمان، "وؤلاحخماغت وحىهغ الضًً خحن هخدضر غً الضًً هىا 

الحُاة الغوخُت، والحُاة ألازالكُت، حىهغ الضًً ، فالضًً ٌػُي للفىغ اإلاػانغ وظُفت بحخماغُت 

ت الجُىلىحُت وختى ألاعهُىلىحُت . خُىما ًخمثل في ول ججاعبه الحفٍغ

فهىعة الضًً في ول اإلاجخمػاث حكىبه بفًل بزخالٍ الضًً بيل ش يء؛هلٌى ؤّن الخلِ الؿلبي 

سخلِ  مً خُث اإلاىيىغاث وختى الفهم بط ًسخلِ الضًً بالػلم والػلم بالضًً مً خُث الىظفُت ٍو

سخلِ الضًً بالفً والفً بالضًً مً خُث الؿُاق،  الضًً بالكػغ والكػغ بالضًً مً خُث الىو،ٍو

سخلِ الضًً بالػاصاث والخلالُض والخلالُض  سخلِ الضًً باللبُلت واللبُلت بالضًً مً خُث الؿلُت،ٍو ٍو

سخلِ الفلؿفت بالضًً والضًً بالفلؿفت مً خُث اإلاىهج،ول  والػاصاث بالضًً مً خُث اللضاؾت،ٍو

ل الضًً مً مىث  هظا اللبـ وبلخباؽ ٌػالجه اإلافىغ اإلاػانغ مً خُث الىظُفت والؿاًت، فخلؼمه جدٍى

بلى خُاة مً صاء الى صواء ،فخيىن ؾاًت الخلِ في الفهم مىايُػه وزضمت مجاٌ لآلزغ غلى مؿخىي 

. ؤلاوؿان اوال وزم غلى مؿخىي اإلاػغفت زاهُا

 ٌؿخػمل بػًهم الىؾُُت للخسلو مً مإػق الغاهً للخفىحر الضًني في غالم الاؾالم وحػض مً 

فىدخاج الُىم الى غملُت جفُحر حؿىعة حؿخإهف ههاب الػلل في الخفىحر "اإلاؿىىاث اإلااكخت للػلل، 

خي لخسترق بىِخه الخدخُت  اث غلى الترار الخاٍع جغي خفٍغ الضًني،وي ًفضح الالمػلٌى في فهم الضًً، ٍو

فىً  وجىدكف الغوافض الػمُلت لدكىُله،فخخػغف غلى ؤوؿاكه اإلاًمغة التي حػُض بهخاج ميىهاجه،ٍو

اإلاػغفت الضًيُت اإلاىخجت في ؾُاكاث ؤلاؾخدىاط غلى الؿلُت الؿُاؾُت والغوخُت والهُمىت غلى ؤقياٌ 

ت اإلاسخلفت،فالىؾُُت بمػىاها الجضًض لِؿذ زُاعا للخالم ض الاهخماء 1"الثروة اإلااصًت والغمٍؼ ، فمً ًٍغ

ش اًًا له طلً وهى واضح لىالهما،صون  ض بلاء كُض اهخماء للماض ي والخاٍع لحايغه له طلً ومً ًٍغ

ه للفهم وايُغاب للغئٍت  خاحت إلؾلاٍ طلً غلى ههىم الضًيُت والترار،فظلً ًدضر حكٍى

ت . الفىٍغ

 

                                                           
 .28 اإلاغحؼ هفؿه،م_ 1
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: املقذس واملجتمع_2

جمثالث الضًً في الىاكؼ ٌػخبر مً ؤؾاؽ بهخلاٌ الضًً مً ؤلالهي بلى ؤلاوؿاوي مً منهاج جللُضي 

فالىثحر مً ؤلالخباؾاث في الخفىحر الضًني، جيكإ مً زلِ اإلافاهُم وببهامها ومً "بلى غلمي غملي،

ت، هي ألاغمم في خُاة ؤلاوؿان، وألاقض ؾمىيا، في الىكذ الظي  ؾمىى الدؿمُاث الضًً ظاهغة بكٍغ

ش ختى الُىم،ال جىف غً الحًىع في  جبضو فُه ألاقض ويىخا ،لىال ؾمىيها إلاا لبثذ مىظ فجغ الخاٍع

، فةصعان الضًً ؤو للفهم اإلالضؽ 1"الجضالاث والىلاقاث والىخاباث والجزاغاث والهغاغاث والحغوب

دلم الىُىىهت  وجفؿحر حىهغ الىو وبعحاغه لحلله الُبُعي ًمىىه ؤن ًبني خُاة ألازالكُت للظاث ٍو

سُت في اإلاجخمؼ جؿض ألزغ اإلاػغفت الضًيُت الخاٍع . الباَىُت للظاث ٍو

ؤما في الىاكؼ اإلاػانغ ججخاح الفىغ الضًني مىحت حػهب  ججػل مً ؤلاوؿان في خالت جُه بحن 

ه والخضاع والاؾخؿالٌ،والالمػنى  الظي  اإلالضؽ واإلافؿغ والىاكؼ والػالم، فِؿلِ في غالم الخمٍى

ت اإلاػنى ؤزهب مً  ًفض ي بلى الًُاع وال هدؿب ؤّن هىان مىبػا حؿخلي مىه الغوح البكٍغ

وهي مهمت وحىصًت .2"الضًً هى اإلانهل إلعواء الفىغ واإلاػغفت،وهى اإلاىبؼ إلزغاء الحُاة الغوخُت"الضًً،

للفىغ،فللض ًيكإ الفهم الخاَئ للىو جهىع غً هللا جهىعا الهىجُا نغاَُا ؤو ماٌؿمى بالهىث 

وهظا الالهىث بُبُػخه ًيسج قباوا مػلضة إلاسخلف ؤهماٍ الػبىصًاث التي جىبل خُاة "ؤلاؾتركاق، 

اث ؤلاحخماع  الشخو البكغي، غبر بهخاج ؤلاؾدبضاص والىظام ألابىي الػمىصي في مسخلف مؿخٍى

،فهى هىا ًغنض اإلالضؽ بةغخباعه الهىجا 3"البكغي، مً الػاثلت واللبُلت بلى اإلاضعؾت والحؼب والضولت 

حجب الهىث الغخمت واإلادبت، ففهم جلً  ىغؽ الػبىصًت ٍو ت ؤلاوؿان ٍو هاصع خٍغ نغاَُا ًدض ٍو

الػالكت  جخمدىع خٌى ؤلاوؿان والبدث في همِ الػالكت بحن هللا وؤلاوؿان هل هي مؿضوصة ومدضوصة 

ختى جفض ي بلى ؤلالحاص؟ وهي مىحت غغفها الفىغ مً اللضم وغغفذ خُثُاث ججضًضًت في الفىغ 

اإلاػانغ،وبن واهذ جبضوا ؤّنها غملُت جضًً ػاثف ؤو فهم زاَئ فالشخو البكغي بُبُػخه ًىفغ ممً 

ىغه مً ًمتهىه ملذ مً ًىتهً هغامخه ٍو . ٌؿخػبضه،ٍو

فالػالكت بحن ؤلاوؿان واإلالضؽ ؤو بحن ؤلاوؿان وهللا بهفت زانت وحب ؤن جيىن غالكت مدبت 

ال غالكت زىف ونغاع ، ؤي هما ًلٌى  اإلافىغ غبض الجباع الغفاعي ؤنها ًيبغي ؤن جيىن غالكت مبيُت غلى 

                                                           
 163،م.2018، بؿضاص، 3 غبض الجباع الغفاعي،الضًً والظما الاهُىلىجي، مغهؼ صعاؾاث فلؿفت الضًً، ٍ_ 1

. 164اإلاغحؼ هفؿه،م _  2
 1غبض الجباع الغفاعي،غلم الىالم الجضًض، مضزل لضعاؾت الالهىث الجضًض وحضٌ الضًً والػلم، صاع الهاصي لبىان، ٍ_  3

 30م. 2002،
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ت وبزخُاع،ال غلى بهغاه وبمتهان،  مْن ))خٍغ هِإ
 ْن
َو
ل ذْن غَو

َو
اه

َو
ي و تِإ

َّل
ٌَو ال َو

ال
ْن
ؾ
َو
ألا مْن وَو هُع غَو نْن  بِإ

مْن هُع نْن ؼُع غَو ًَو ٍَو فالىمِ " ،1((وَو

الػمىصي للػالكت بحن هللا وؤلاوؿان، الظي كىامه التربُت غلى الخىف ًجض مضلىله ؤلاحخماعي في مسخلف 

، وهى ماًجػل الاوؿان في هفىع 2"ؤقياٌ الػالكاث الؿُاؾُت وؤلاحخماغُت وؤلاكخهاصًت في اإلاجخمؼ

ت التي عافلها الظلم وؤلاؾدبضاص بةؾم الضًً . صاثم مً الؿلُت ألابٍى

فاإلوؿان ًهىؼ "فيل ش يء همىده بػضا كُمُا ًخجاوػ وحىصها ألاهُىلىجي هبكغ، فهى ملضؽ

ً ؤي فىغة غً ماهى ملضؽ بهما ًسًؼ لفهم ؤلاوؿان  لفلها،بل بمػنى ؤن جيٍى ملضؾاجه ؤهه ًسخللها ٍو

خه بكإن وحىصه ووحىص الػالم الظي ًدُا فُه  ،هىا هجض ول نىع اإلالضؽ وجمثالجه جخؿحر 3"وهظٍغ

خؿب زلافت ؤلاوؿان وواكػه اإلاػِل وختى صازل اإلاجخمؼ اللىكعي الظي بضازله وختى هىع الؿلُت 

التي جدىمه والثلافت التي اهدؿبها والػاصاث التي جغبى غل ها فيلها جمثالث لىاكؼ ًاؾـ لػالم جلضٌس ي 

سُت والثلافاث والجؿغافُا  ، ففًاء اإلالضؽ ٌػض مفخىخا وؾحر مخىاهي ًخػضص بخػضص الغواًاث الخاٍع

ُلا ت وهظا يمً ؤهثربىلىحُا الضًً، وؾىؾُىلىحُا الضًً وغلم هفـ الضًً والهغمىَُى . البكٍغ

ت، وبخضي البنى الػمُلت في الىعي والالوعي البكغي " فاإلالضؽ ظاهغة ؤبضًت مىحىصة في الحُاة البكٍغ

ش الفىغي،ختى اإلاجخمػاث قضًضة الػلمىت بط صح الخػبحر ال ًمىً ؤن حؿاصع اإلالضؽ،ألهه  في الخاٍع

، فاإلوؿان واثً مخضًً والضًً ظاهغة 4" مىحىص في بيُتها الػمُلت، وهجض صاثما حػبحراجه في خُاتها

، لظلً جظهغ ججلُاجه ومظاهغه في خُاة ؤلاوؿان الػملُت،  ش البكغي مىظ وحىصه ألاٌو واهبذ الخاٍع

فُمثل الضًً مدغن الحُاة مؼ مىاهبت الػلل البكغي ليل جُىعاث الػلم ومىاهجه وكىاهحن الُبُػت 

" وجفؿحرها وبنُضام الػلل بإلؿاػ بؾخػهذ غلى الػلل فُػىص بظلً بلى اإلالضؽ، ًىخب مغؾُا بلُاص

ؤلاوؿان ؾحر الضًني ًىدضع مً ؾاللت ؤلاوؿان الضًني، وهى نيُػخه ؤًًا، ؤعاص طلً ؤم لم ًغص، وكض )

بن ؤلاوؿان الضهُىي،ؤعاص طلً ؤم لم ًغص،لم ًٌؼ ًدخفظ ...جيىن بهُالكا مً ؤوياع بجسظها ؤؾالفه 

مهما فػل فهى واعر،ال ٌؿخُُؼ ؤن ًلغي .بأزاع مً ؾلىن ؤلاوؿان الضًني،لىنها زالُت مً اإلاػاوي الضًيُت

الؿالبُت الػظمى مً الظًً ال صًً لهم لِؿىا ...مايُه نهاثُا ماصام هى هفؿه هخاحا لهظا اإلااض ي 

                                                           
م157آلاًت _ 1 . ،ؾىعة ألاغغاف،اللغآن الىٍغ
 32 اإلاغحؼ الؿابم،م غبض الجباع الغفاعي،غلم الىالم الجضًض، _ 2
غ،بؿضاص،ٍ_  3  22،م2013 ،2غبض الجباع الغفاعي،اهلاط الجزغت الاوؿاهُت في الضًً مغهؼ صعاؾاث فلؿفت الضًً، صاع الخىٍى
 22اإلاغحؼ هفؿه،م_ 4
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 (لخبُت)مخدغعًٍ جماما مً اإلاؿلً الضًني، مً الالهىث واإلاُثىلىحُا هفهم ؤخُاها مثللىن بيل 

ياجىع،ولهظا وان مً الهػب الخػغف غل ها تــــ صًيُت، لىنها مىدُت بلى صعحت الياٍع . 1"(سحٍغ

فداحت ؤلاوؿان للضًً هداحخه لىحىصه ألاهُىلىجي جىبثم مً ؤغماكه ختى لى واحه ول الظىاهغ 

اإلاىاهًت للضًً فهي مىحاث ماكخت لُاإلاا جًمدل، ففي اللغن الخاؾؼ غكغ جدضر فُىعبار وماعهـ 

وهُدكه وؾحرهم غً ؾُاب ؤلاله ؤو مىث هللا خؿب ملىلت هُدكه ،ؾحر ؤن هللا بهخلم لىفؿه في اللغن 

ه مالغو  ً ؾىف ًيىن عوخُا )"الحاصي وغكغون ،غاص ؤلاًمان هما كاٌ ؤهضٍع بن اللغن الحاصي والػكٍغ

 ،عبما ًيىن بهخهى الخهىع اللغوؾُي لئلله لىىه الًؼاٌ حي ومىحىص في الفىغ 2(ؤو صًيُا، ؤو ؤهه لً ًيىن 

والفهم،مما ًاصي بلى الفلغ ألاهُىلىجي للظاث الاوؿاهُت، بةغخباع الضًً مكغوع بكغي ًسلم وىن 

غ اإلالضؽ مً الفهم اإلاخىخل   . ملضؽ لالوؿان فهى ؤًًا ًلؼم بخدٍغ

فمفهىم هللا ًيخمي الى ألازالق ؤي الى الىاكؼ اإلاػِل اإلاالمـ للترهُبت اإلاجخمؼ  فدؿب ؤلاًمان غىض 

واهِ،الفهم ؾحر بغيء للضًً ًدضص جغخُل البروحؿخاهدُت ؤلاؾالمُت للضًً مً ألاهُىلىحُا بلى 

ؤلاًضًىلجُا، وخاحت ؤلاوؿان لؤلهُىلىحُا ؤهثر مً ؤلاًضًىلىحُا اإلاؿِؿت، فُسغج الضًً مً خلله 

الُبُعي الخام بلى خلل الىهم الػام، هىا ال ًخم بعجىاء ؤلاوؿان بظاجه ؤلاًماهُت مً الىحىص والىُىىهت 

التي جدضص مػنى لحُاجه بلضعة الضًً غلى بقباغها، فخخمثل غملُت حؿُحر الظاث حضلُت بحن الباًَ 

، فالخجضًض ًُاٌ اإلاباخث التي لها غالكت بالظاث ؤلاوؿاهُت ألن ؤلاوؿان ((الغوح والجؿض ))والخاعج 

مثلما تهمل زلافخىا البػض "همبدث مػغفي وان مؿُبا جماما؛ فالخجضًض الػم الخُىع الحًاعي 

خسبِ في مخاهاث  . 3"ألاهُىلىجي للياثً البكغي ومخُلباجه الػمُلت، ًًُؼ طلً الياثً ٍو

 فالضًً ٌػمل غلى بعواء الظمإ ألاهُىلىجي بؿُت جغخُل اإلاػغفت الضًيُت ،بحن صًً ألاهُىلىحُا 

صًً ؤلاًضًىلىلجُا بمػنى ؤهه ًهىؽ عئٍت هلل " وصًً ؤلاًضًىلىحُا التي جدضص ماهُت اإلاػغفت الضًيُت؛ 

وؤلاوؿان والػالم وفهما للضًً، جبنى وحكاص غلُه مغجىؼاث ؤلاًضًىلىحُا، الجماغاث ؤلاؾالمُت وافت 

جيسج قباهها في ؾُاق عئٍت اإلاخيلم هلل وؤلاوؿان والػالم، وقيئ مً فخاوي الفلُه، وال جلترب مً 

محرار ؾىاهم، والفُلؿىف والػاعف واإلاخهىف،ألن الفُلؿىف والػاعف واإلاخهىف فُلؿىف صًً 

. 4"ألاهُىلىحُا 

                                                           
، مغهؼ صعاؾاث فلؿفت 36_35غبض الجباع الغفاعي ،اهلاط الجزغت الاوؿاهُت في الضًً،مجلت كًاًا اؾالمُت مػانغة ،الػضص _  1

 .06م2008الضًً، بؿضاص،
 6اإلاغحؼ هفؿه،م_  2
 20اإلاغحؼ هفؿه،م_  3
 .174غبض الجباع الغفاعي،الضًً والظما الاهُىلىجي ،اإلاغحؼ الؿابم م_  4
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فالكؿف ؤلاوؿان بالخفخِل غً اإلاػنى ال ًخىكف ماصام خُا، وال ًىجؼ طلً بال  ؤلامخالء "

، والبدث في فلؿفت الضًً  الظي ٌػُي مػغفت غمُلت للضًً والىو  ًمىً ؤن ًغجىي بها 1"ألاهُىلىجي

ت فداحت ؤلاوؿان للمػنى حػبر غً ظمئه ألاهُىلىجي هما ًلٌى ماعجً .الظمإ ألاهُىلىجي للغوح البكٍغ

 2"بن ؤلاوؿان هى الياثً اإلاؿيىن بمكيلت مىذ مػنى للىحىص: هاًضؾغ

فالىهىم اإلالضؾت ؤو مػُُاث الىحي جاؾـ لظاهغ حػاعض ي بحن باًَ الىو وزاعحه،بحن 

ماًفهم وماًجب ان ًفهم فُدخاج الفهم ألعيُت مىاؾبت جغعى خم الازخالف وجامً بالخػضصًت 

ت،مػخمضا في طلً غلى الػلل، فالخضًً الػلالوي واألوهسجحن اإلاخؿلؿل في ول واخضة مً زالًا "الفىٍغ

قاملت  (فلؿفت خُاة)الجؿم البض ؤن ًىفظ بلى ول حؼء مً ؤحؼاء خُاة ؤلاوؿان،فُمثل باليؿبت له 

ت3" الخلِ الظي ًدهل في فهم الضًً .،فالىهىم الضًيُت غل ها ؤن جخمازل مؼ الػلىم واإلاػاعف البكٍغ

ففهم  الحُاة الغوخُت وألازالكُت والػللُت ؛ًمىً ؤن ًيخلل بضًً مً صًً ؤلاًضًىلىحُا الى صًً 

مىً ؤن ٌؿمى  غ)ألاهُىلىحُا ٍو .  (بالهىث الخدٍغ

فالىظُفت ألاؾاؾُت لللُم الغوخُت وألازالكُت ؤنها حكبؼ الفلغ الىحىصي لئلوؿان،وجغوي الظمإ 

ول واثً بكغي للملضؽ،فخىغؽ هُىىهخه،وجلهمه اللىة،وجمىذ بعاصجه جىجغا ونالبت، "الظي ٌػِكه 

واللُم ألازالكُت حػمل غلى بكامت بىاء ؾلُم للغوابِ ؤلاحخماغُت وججػل الػالكت باآلزغ غاصلت،جيكض 

ت وؤمنها وؾالمها،لىً اللُم ألازالكُت الجثري الفلغ الىحىصي للىُىىهت البكغبت وال جغوي  زحر البكٍغ

الظمإ اإلاؼمً للملضؽ الظي جغوٍه اللُم الغوخُت، لظلً ؤيخى اإلالضؽ مىبػا ألمً الىفـ وؾىُىت 

مإهِىت  الللب خي  (اإلاػغفت) ،وهظا ما الهجضه في الظاهغة4"الغوح َو سُت باغخباعها خضر جاٍع الخاٍع

مفخلغا لللُم ألازالكُت همبدث جفىحري زام باإلوؿان، لهظا هى مفخلغ لللُم الىحىصًت لىُىىهت 

م الحب  البكغ، فاللُم الغوخُت وألازالكُت جسفف مىاحؼ الحُاة وهىباتها وجاؾـ لئلًمان غً ٍَغ

ت للمدبت وبهما ؤنبذ . الظي ًجػل الللىب حىهغا هفؿُا فالفىغ ؤلاؾالمي اإلاػانغ لم ٌػض ؤعيُت فٍُغ

مليء بالكىاثب الخُغف والخػهب والُاثفُت ولئلوؿاهُت بةؾم اإلالضؽ ؤو الىو اللغآوي او الفهم وولها 

ت ملُئت بالىغاهُت وهضا ماًلف بىحه جإؾِـ غالم  جإؾِؿاث وهمُت إلًضًىلىحُا مػحن اهثرها غىهٍغ

ش بشجاغت والىكف غً مؿالُاث الػاٌ الحايغ ًدملها غً  بوؿاوي اؾاؾه اإلادبت و كغاءة الخاٍع

                                                           
 22اإلاغحؼ هفؿه،م_  1
. 26م.غبض الجباع الغفاعي،اهلاط الجزغت الاوؿاهُت في الضًً،اإلاغحؼ الؿابم_  2

، مغهؼ صعاؾاث فلؿفت الضًً،بؿضاص 21 ،20مهُفى ملُىُان ،الخضًً الػلالوي، مجلت كًاًا اؾالمُت مػانغة ،الػضص _  3

 .5م2002،
 2018-02-4179،13غبض الجباع الغفاعي،غلم الىالم والحُاة الازالكُت،صحُفت اإلاثلف،،ماؾؿت اإلاثلف الػغبي،الػضص _  4
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اإلااض ي فال ًمىً اهخاج مجخمؼ ؾىي صون ان هلُؼ خبل اللُم اإلالُخت التي جخدىم باالوؿان مً 

ت وؾحرها ،لظلً انبدذ اإلاجخمػاث صازل غالم الخُه يػُفت البىاء والاوؿان  هغاهُت وغىهٍغ

.  محجىع في جفاهخه اإلالُخت البػُضة غً هُىىهخه الاوؿاهُت

ًلٌى ؤًًا الغفاعي الضًً هى الحب والحب هى الضًً في غالكت اإلالضؽ بالظمإ ألاهُىلىجي،فالضًً هى 

ت والفاعؽ  مدبت هللا، والحب الالهي هى ما ًغجىي به اإلاغء ؤهُىلىحُا،فالخضًً اإلافغؽ مً اإلاػىٍى

ؤهُىلىحُا ومػضم الىُىىهت ؤنهً ؤلاوؿان وبؾخجزف بًماهه،فسلؼ غىه اإلاػنى الظي هى عابُت الظاث 

. بالضًً

 :الاًذًولوجية الفكرية و املعرفة التاريخية- 3

 للميىن الاهُىلىجي باغخباعه ميىن غمُم لىحىص الياثً البكغي وهى هضاء ؤلاوؿان خاحت 

الىُىىهت، الظي ًىجؼ مً زالله الضًً لىغىصه اججاه الاوؿان ووظُفخه اججاه اإلاجخمؼ،غلى مسخلف 

حن  اث ؾىاء الثلافُت ؤو الؿلىهُت، فالخضًً ًخدلم غلى مؿخٍى جضًً عوخاوي ؤزالقي الظي )اإلاؿخٍى

ًًم خُاة عوخُت ملهمت وخُاة ؤزالكُت ملهمت وجظوق لجمالُاث الػالم و مؿخىي الثاوي وهى جضًً 

،ما ٌكيل لىا بالػصواحُت،فالحضًث غً ألاصًان بهفت غامت وصوعها في بىاء الظاث (ظاهغي قىلي

ؤلاوؿاهُت واإلاجخمػاث وؾاًتها ألاؾاؾُت في بىاء حؿغ بحن الضًني والضهُىي بحن البكغي وؤلالهي ؾىاء 

م ؤلاًمان والخجغبت الضًيُت م الىو وفهمه ؤو غً ٍَغ .  غً ٍَغ

ت للىو والضوؾماثُت للفهم واللغوؾُُت للظاث، ؤنبدذ   فإهخجذ بظلً  لىا الؿلُت ألابٍى

الظاث ؤلاوؿاهُت ولُضة ؾُاحاث مخػهبت زالُت مً الغوح مما ؤظهغ ول نىع الىفغ وؤلالحاص،فجػلذ 

ض بظلً الضًً الخضزل والػمل في "الػالم كضؾُا بهىعة ؤبضًت ؤفلضث بظلً كضؾُت الػلُضة  فحًر

اإلاجاالث الػامت ؾُؿضو غلُما بىفـ صعحت ؤلاًضًىلىحُاث الػلماهُت التي ًخلهض مىاهًتها واللًاء 

سُت،  غل ها؛ غمىما ًمىً اللٌى ؤّن ألاصًان وعَذ هفؿها في ؤمىع زاعج نالخُتها، ؤن مً الىاخُت الخاٍع

خدٌى بلى ش يء غاصي مجزوع الهُبت ...وؤن مً الجىبت الىفؿُت  ،فالضًً بهظه الهىعة ًسؿغ كضؾِخه ٍو

ت وعوخاهُت ،فهي ولُضة الغوح وخؿب ونيُػت ماٌؿمُه عوصولف ؤوجى  غغفان ))بطا واهذ زمت مػىٍى

،فُىخمل بػالكت 1"ؤهه غغفان ال قإن له باللىاغض الفلهُت، وال نلت له بجُاجىا الشخهُت ( (الغوح

ه ٌػِل في خلبت ألاهُىلىحُا اإلاهمكت 
ّ
. اإلالضؽ بالؿُاس ي ؤي ؤه

                                                           
ىف قاٌؿان ،الاهُىلىحُا اإلاهمكت ،مجلت كًاًا اؾالمُت مػانغة ،الػضص _  1 ، مغهؼ صعاؾاث فلؿفت الضًً،بؿضاص 26صاٍع

 164م2004،
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سُت وماجدمله مً غلاثض هما   فاإلاػخلض وفهمه ًدُذ لىالصة ول الخىحهاث اإلاسخلفت، فاإلاػغفت الخاٍع

 ؤلاؾالمُت 1اإلاؿاهمت الىبري في الخمثُل الػام لئلًضولىحُا"غلم  الىالم باغخباعه غلما غلاثضًا ًملً 

،غلى ؤؾاؽ ؤن ؤلاًضًىلىحُا هي الىحىص الىاعي لؤلمت، مً خُث هي مجمىغت ألافياع اإلابضثُت الػامت 

ت  ؛ فالضًً هى صاثما 2"ليل حماغت مػُىت بكإن ؤنىلها وؤهضافها ومػاًحرها وكُمها ومهالحها الحًاٍع

بًضًىلىحُا مً خُث وؿم الفهم للمػخلض  الظي ًيخج غىه الفهم الخػبىي الظي ًىػضم فُه الخفىحر 

. والؿااٌ 

ً "فاألصًان حؿعى إلاىاهًت الظلم والدؿلِ وؤلاؾدبضاص وغبر غ في اللغن الػكٍغ غً الهىث الخدٍغ

يا الالجُيُت بػض ؤن غملىا غلى بهدكاف اإلاًمىن الاحخماعي  حماغت مً عحاٌ الضًً والىىاجـ في ؤمٍغ

غ،فيكإ  الثىعي للػلُضة وجىظُفها في ملاومت ؤلاؾخػماع، وبغخماصها همغحػُت في الىًاٌ والخدٍغ

غ هةًضًىلىحُت زىعٍت جدغعٍت قػبُت للجماهحر،جغبِ بحن الضًً والثىعة،وؤلاًمان  الهىث الخدٍغ

ت وؤلازاء واإلاؿاواة مً  والػضالت، وهللا والكػب والػلاثض واإلاُالب ؤلاحخماغُت،والىحي مً هاخُت والحٍغ

. 3"هاخُت ؤزغي 

 

 

                                                           
س ي :الاًضًىلىحُا _  1 وفم اؾخسضامها ألانلي ،الاًضًىلىجي هي غلم ألافياع الػام ،غلم غىانغها وغالكتها صؾذ صي جَغ

،عؾم ان الاهخمام باالًضًىلىحُا بهظا اإلاػنى ظل كاثما ـــــــــ خُث بحؿم ؤخُاها بهبؿت ؤهثر كبلُت ،واخُاها ازغي ؤهثر 1836_1754

ً في صاللت ؤهثر كهغا وكُمُت ،خُث  ؾىؾُىلىحُت ـــــــغبما ًخػحن ؤهثر الاؾخسضاماث ؤهمُت في الفلؿفت وغلم الؿُاؾُت اإلاػانٍغ

جهحر الى مجمىغت مً اإلاػخلضاث واللُم ًخبىاه فغص او حماغت الؾباب لِؿذ ابؿخمىلىحُت ،مثاٌ الاًضًىلىحُت البرحىػاًت 

ً اوال اؾلىب  ،الاًضًىلىحُت اللىمُت ،او الاًضًىلىحُت الجيؿُت ،وغاصة ماٌكخمل الاؾخسضام اللمي لهظا اإلاهُلح غلى غىهٍغ

الى صوع ؾحر ابؿخمىلىجي جلىم به وؿبت الى الافغاص  (بضعحت هبحرة)بػُىه في الخفؿحر خُث ٌػؼي ؾىاص مػخلضاث وكُم بػُنها 

اما زاهُا فهى اؾلىب بػُىه في الىلض ًىظف في الاعجُاب في اإلاػخلضاث واللُم غبر َغح هظا الىىع مً الخفؿحر الغمؼي ...

ض  الؿىؾُىلىجي او اإلااؾـ غلى مهالح لؿىاص جلً اإلاػخلضاث واللُم وهى جفؿحر ًخمحز بجهل اإلاػخلضًً ؤهفؿهم اًاه ، للمٍؼ

غ ،لُبُا , ،مً ؤ الى 1ٍؤهظغ ،جضهىهضعحل صلُل ؤهؿفىعص للفلؿفت ،جغحمت هجُب الحهاصي ،ج ني  للبدث والخٍُى اإلاىخب الَى

 129،م 
 .1995، صاع الثلافت لليكغ والخىػَؼ، اللاهغة، (مً اإلااض ي الى اإلاؿخلبل)ًمنى ٍَغف الخىلي ،الُبُػُاث في غلم الىالم ،_  2

 .29م

ػتي وخؿً خىفي ،كًاًا اؾالمُت مػانغة _ 3 غ غىض غلي قَغ  غبض الجباع الغفاعي،ازتزاٌ الضًً في الاًضًىلىحُا الهىث الخدٍغ

 105م.2012مغهؼ صعاؾاث فلؿفت الضًً، بؿضاص،. 50_49،الػضص 
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: (أثر إلاًذًولوجيا على بناء املجتمع)الذًن والسلطة _4

ش، فهي بًضًىلىحُا صوؾماثُت جغض ي الغوح  ؤلاًضًىلىحُا الُىم لها الضوع هفؿه إلاُثىلىحُا الخاٍع

فةنها لِؿذ في الحلُلت غلما وال فلؿفت وال "ؤلاهفػالُت صون مىُم غللي وال غلمي وال فلؿفي،

اكخً ومىاهبً لخسضمه "،فضًً ؤلاًضًىلىحُا ًًغب ول مً ًىظب مباصثه،1"صًىا فهى ٌسخغ خُاجً َو

فغى غلًُ خضوصه واَاعه وؤؾُجخه،التي بن جسُُتها ًهاصع غلًُ صهُان وآزغجً ؛وخاحت 2"ٍو

ت الخفىحر لػلله صًً ًمدىا الىغاهُت  مىذ خٍغ ؤلاوؿان الُىم ؾحر طلً فهى بداحت لضًً ًسضمه ٍو

والخُغف والدؿلِ ًُهغ الغوح مً الخُاًا ،فضًً ؤلاًضًىلىجي فاعؽ مً ألابػاص ؤلاوؿاهُت ومىُله 

 .غىُض وبزتزالي

ني والُبلي لئلوؿان،وجفؿغ هظامه  فاالًضًىلىحُا هي غلُضة جدضص ؤلاججاه ؤلاحخماعي والَى

اللُمي وؤلاحخماعي،وقيل الحُاة،والىيؼ اإلاثالي للفغص واإلاجخمؼ،والحُاة ؤلاوؿاهُت بيل ؤبػاصه،لىً 

ػتي ؤلاًضًىلىحُا تهضي لئلوؿان ما جمىده له : "ماهي خضوص ؤلاًضًىلىحُا ؟ ًجُب غً طلً غلى قَغ

ؤلامياهاث الخلىُت جماما، مالخلىُت بال مجمىغت الجهىص ؤلاوؿاهُت الغامُت بلى جىظُف الُبُػت لخدُُم 

هُمىتها وحبرها،وفغى بخخُاحاجىا غل ها، ؤلاًضًىلىحُا جلىُت ٌؿخػحن ؤلاوؿان بها وباإلاػغفت لخىظُف 

ش واإلاجخمؼ خؿب ما ٌكاء ػتي وهي ما جىضح جإزغه بالهىث 3"الخاٍع ،فاإلًضًىلىحُا جلىُت باليؿبت لكَغ

غ ألاعى وجىمُت اإلاجخمؼ  ل الضًً بلى بًضًىلىحُا مىاهًت ؤلاؾخػماع وجدٍغ غ في صغىتهم لخدٍى الخدٍغ

ػتي التي  وؾحرها، مً مكاؾل الالهىث الىالؾُيي، هظا ما هلضه  غبض الجباع الغفاعي  لئلًضًىلىحُا قَغ

. جدٌى اإلاثلف بلى حؿحر الػالم صون جفؿحره وفهمه  فهي هىا ؤصاة  لبىاء مجخمؼ مؿلم ومللض 

ػتي بخفؿحر ماعهس ي لبػٌ آلاًاث فإؾلِ  فةهخلاٌ ؤلاؾالم مً زلافت بلى بًضًىلىحُا ًىضح جإزحر قَغ

سُت غلى اللهو اللغآوي، ففؿغ اإلاجخمؼ غلى َبلاث مخهاعغت بغخلاصًا وزلافُا  اإلااصًت الخاٍع

. وؾُاؾُا، فالثىعة جلىم غلى جىاكٌ صًالخُيي،فُهبذ فىغ بال ميان

ػتي، مثلما غبره وججاوػه الخفىحر الضًني، وبداحت ؤًًا "فىدً بداحت ماؾت لػبىع محرار قَغ

ً ؤلاًضًىلىحُحن مً عواص البروحؿخاهدُت ؤلاؾالمُت،في غالم ؤلاؾالمي في  لػبىع الخفىحر الضًني للمفىٍغ

ت، فالؼغُم الؿُاس ي ؤو ؾحره  ً،طلً ؤن مجخمػاجىا مؿيىن بىدذ ألانىام البكٍغ اللغهحن ألازحًر

                                                           
ىف قاٌؿان ،مالثىعة الضًيُت، اإلاغحؼ الؿابم،م_  1  217صاٍع
 .117غبض الجباع الغفاعي ،الضًً والظما الاهُىلىجي، اإلاغحؼ الؿابم،م_  2
 87_86 اإلاغحؼ هفؿه،_ 3
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ت،فُهاب بجىىن الػظمت،  ؾغغان ما ًخدٌى في الىحضان الكػبي بلى ؤؾُىعة زاعكت للُبُػت البكٍغ

هضق ؤهه ؤيخى ؤؾُىعة وؤهه الغحل الًغوعة .  1"ٍو

ىف غً  ت والجهل اإلالضؽ، فُخدٌى الفىغ بلى نىم ٍو فالخفىحر الضوؾماجي ًىلض ؤنىام بكٍغ

الخفىحر في خحن ؤن الخفىحر الضًني الحضًث مُالب باإلهخلاٌ مً ؤلاًضًىلىحُا بلى ؤلابؿخمىلىحُا 

. وجدلُم وظُفت ألاهُىلىحُت للضًً 

ىضح  ػتي وخؿً خىفي،ًستٌز فُه  الضًً باإلًضًىلىحُا ٍو غ غىض ول مً قَغ فالهىث الخدٍغ

وظُفت ومهمت الضًً؛ فاإلًضًىلىحُا ؤقض بغاكت للػلل وهي ألاهثر خًىعا وجإزحرا في خُاة مسخلف 

ت والضًيُت  اإلاجخمػاث وهي غاصة ما جبضٌ ؤؾماءها ول مغة وجخسظ ؤكىػت جخلىن خؿب اإلاػُُاث الفىٍغ

والؿُاؾُت الؿاثضة في اإلاجخمؼ، فهي جحجب الحلُلت وجيخج الىهم وحػُل الػلل وحكُِؼ البالهت ؤنها 

. ًىجُىبُا ؤلاًضًىلىحُا 

ػتي لئلًضًىلىحُا بهضف ؤن الضًً ًدلم لخدلُم الػضالت،وهى ما  صغىة خؿً خىفي وغلى قَغ

عفًه الغفاعي بلىله ؤهه ال ًمىً ؤن ًيىن بإصلجت الضًً ألن ألاصلجت جفؿض الضًً والضًً ًخمدىع 

ًمدل  هضفه في ماًفكل الػلل،فإصلجت الضًً ًجػل مً ول ماهى صهُىي ملضؾا فًُُؼ اإلالضؽ ٍو

ىف الػلل غلال، ت ٍو سخىم فًاء الحٍغ فاإلًضًىلىحُا وؿم مؿلم ٌؿظي الغؤؽ بمهفىفت "الضهُىي ٍو

مػخلضاث ومفاهُم وملىالث نهاثُت،حػلً الحغب غلى ؤًت فىغة ال حكبهها ختى جفض ي بلى بهخاج وسخ 

ٌَو ))مدكابهت مً البكغ، وججُِل الجمهىع غلى عؤي واخض ومىكف واخض وهإنها جخمثل كٌى فغغىن  ا
َو
ك

اصْن 
َو

ق لَو الغَّل ُْن
بِإ
 ؾَو

َّل
ال  بِإ

مْن
ُع
ًى ضِإ

هْن
َو
ا ؤ مَو ي وَو عَو

َو
ا ؤ  مَو

َّل
ال  بِإ

مْن
ُع
عِإٍى

ُع
ا ؤ  مَو

نُع ىْن غَو غْن فِإ
2"))3 .

وطلً بالػمل غلى الخسلو مً ألاصلجت الضًً التي حػمل غلى بقاغت الخلالُض وجغسخ الضوؾماثُت 

لُت  والخفىحر اإلاؿلم فهمها جضحُحن وهمظحت الشخو البكغي،فخؿلم بظلً ول ألاؾئلت اإلاُخافحًز

ت ٌ الفىغ بخلضًم بحاباث نهاثُت،فىغ حػبىي مليء بالتراحُضًا الضمٍى . والػلمُت ألهه ًخم جلٍى

لحؿً خىفي الظي ًخمدىع خٌى " الػلُضة بلى الثىعة" هجض في اللؿم ألاٌو مً هخاب مً 

ػخبر ؤلاًضًىلىحُا مظهغ  غ والظي ٌؿغص في عئٍخه إلغاصة بىاء غلم الىالم وججضًضه ، َو الهىث الخدٍغ

                                                           
واغاصة الضًً الى خلله الُبُعي،خىاع مؼ غبض الجباع  (جضًحن الضهُىي )غبض الجباع الغفاعي ،ال زالم الا بالخالم مً _  1

اث ،      .24،2،2018الغفاعي ،عخُل صهضف، صحُفت خٍغ
م29آلاًت _ 2 .  ،ؾىعة ؾافغ اللغآن الىٍغ
واغاصة الضًً الى خلله الُبُعي اإلاغحؼ  (جضًحن الضهُىي )غبض الجباع الغفاعي ،ال زالم الا بالخالم مً _  3

 120،121الؿابم،م
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ػتي وخىفي بلى"وحػبحر بحخماعي للضًً،ؤي بزتزاٌ ؤلاوؿان في بػض واخض، : جيخهي ألاصلجت التي ؤهجؼها قَغ

ت في الكػاثغ والُلىؽ واإلاماعؾاث الضًيُت، وبالخالي بنهان  ت الضًً بمػنى بهضاع الُاكت الغمٍؼ صهٍُى

ؿه مً مدخىاه اإلاػىىي بّن اإلافاهُم الضًيُت في ؾاًت الضكت، وبطا ما زغحذ غً خضوصها  الضًً وجفَغ

ساهُت ؤلاًضًىلىحُت التي جدُل الى بًلُت ؾُاؾُت  .1"الخانت فلضث كابلُاتها وبمياهاتها  حػُي لخاٍع

. مدًت

ػتي وخؿً خىفي وخُضًً في صوغتهما وحهىصهما إلزتزاٌ الضًً في ؤلاًضًىلىحُا  لم ًىً غلي قَغ

بل واهذ مىظ ألافؿاوي،ؤصبُاث الجماغت ؤلاؾالمُت بلى ًىمىا جىاظل مً ؤحل جدلُم جإؾِـ صولت صًيُت، 

. جضعن ؤن ال ًخم بهجاػ هظا الحلم بلى بإصلجت الضًً والترار 

ش مىظ كغون  ف الظي الػم الخاٍع الىظغ الخجضًضي للفىغ الضًني ٌػمل غلى بػالت الخللُض والٍؼ

ؤلاهفهاٌ بحن "ؾابلت وهى هدُجت َبُػُت للفجىة ألاؾاؾُت فاإلًضًىلىحُا بخضي نىعه التي ؤهخجذ 

الػلُضة واإلاػغفت،هما بحن الضًً والفلؿفت وهى ؤلاهفهاٌ الظي وان كض حؿبب ــــــ بةغخباع كىة 

ؾلبُت،وبالخالي كىة غضمُت ـــــ في بنهُاع عئٍت ؤلاوؿان ألاهُىلىحُت،ؤنها همِ فىغي ًداٌو ؤن ًلبي في ؤن 

ت ومخُلباث الػلل وهىظا،فةن ؤلاًضًىلىحُا،بةغخباعها  واخض، ويمً بَاع بزتزالي، َاكت الىفـ الترمحًز

ت ٍؼ ا،جهبذ فىغا بزتزالُا ماؾؿا غلى جهػُض الحُاة الؿٍغ ،فهظا اإلاىظىع ًىكف غً ؤن 2"اَاعا بيٍُى

.  لئلًضًىلىحُا زىاثُت الجزغت باإلالاعهت مؼ الفىغ الخللُضي فلِـ لها ؤي ملابل في الىظام ألاهُىلىجي

فالػلل ؤلاًضًىلىجي لِـ بسُاب غلالوي وال هى بفلؿفي وال نىفي وال هى غغفاوي وال هى بُاوي 

وال وىوي وبهما هى ؤصاة لخبلُض الػلل وحكىيهه؛فال بض مً الخدغع مً الجزغت ؤلاًضًىلىحُت التي جىافي 

. الػلم اإلاىيىعي والجزغت ؤلابؿخمُت للػلم 

: زاجمت

ف الظي الػم الضًني والؿُاس ي مىظ  الاهؼالق مً الػضمُت الترازُت هى غمل غلى بػالت الخللُض والٍؼ

ؤلاهفهاٌ )كغون ؾابلت وهى هدُجت َبُػُت للفجىة ألاؾاؾُت، فاإلًضًىلىحُا بخضي نىعه التي ؤهخجذ 

بحن الػلُضة واإلاػغفت، هما بحن الضًً والفلؿفت، وهى ؤلاهفهاٌ الظي وان كض حؿبب ــــــ بةغخباع كىة 

ؾلبُت، وبالخالي كىة غضمُت ـــــ في بنهُاع عئٍت ؤلاوؿان ألاهُىلىحُت، ؤنها همِ فىغي ًداٌو ؤن ًلبى في ؤن 

ت ومخُلباث الػلل وهىظا، فةن ؤلاًضًىلىحُا،  واخض، ويمً بَاع بزتزالي، َاكت الىفـ الترمحًز

                                                           
 .103م,الجباع الغفاعي ،اهلاط الجزغت الاوؿاهُت في الضًً،اإلاغحؼ الؿابم _  1
ىف قاٌؿان ،مالثىعة الضًيُت،اإلاغحؼ الؿابم،م_ 2  .226 صاٍع



 وإلانسانيةكلية العلوم الاجتماعية            متونمجلة                 سعيذة  جامعة الذكتور موالي الطاهر 

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: السنة/  أوت:  الشهر /02: العذد / 12: املجلذ 

 

 

89 

ت ٍؼ ا، جهبذ فىغا بزتزالُا ماؾؿا غلى جهػُض الحُاة الؿٍغ ، فهظا اإلاىظىع ًىكف (بةغخباعها بَاعا بيٍُى

غلى ؤن لئلًضًىلىحُا زىاثُت الجزغت باإلالاعهت مؼ الفىغ الخللُضي، فلِـ لها ؤي ملابل في الىظام 

.  ألاهُىلىجي

فالػلل ؤلاًضًىلىجي لِـ بسُاب غلالوي وال هى بفلؿفي وال نىفي وال هى غغفاوي وال هى بُاوي 

وال وىوي وبهما هى ؤصاة لخبلُض الػلل وحكىيهه؛ فال بض مً الخدغع مً الجزغت ؤلاًضًىلىحُت التي جىافي 

ىلجي الؿُاس ي والظاحي . الػلم اإلاىيىعي والجزغت ؤلابؿخمُت للػلم، التي جفغؽ الفىغ مً مدخىاه ؤلاًضٍو

. وجمىحن الاوؿان مً بىاء طاجه ومجخمػه غلى اؾاؽ غللي بػُض غً ول جمثالث الاًضًىلىحُا

: قائمة املراجع

م _  اللغآن الىٍغ

 .1995، صاع الثلافت لليكغ والخىػَؼ، اللاهغة، (مً اإلااض ي الى اإلاؿخلبل)ًمنى ٍَغف الخىلي ،الُبُػُاث في غلم الىالم ،_ 
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. 2018، بؿضاص، 3 غبض الجباع الغفاعي،الضًً والظما الاهُىلىجي، مغهؼ صعاؾاث فلؿفت الضًً، ٍ_

 1غبض الجباع الغفاعي،غلم الىالم الجضًض، مضزل لضعاؾت الالهىث الجضًض وحضٌ الضًً والػلم، صاع الهاصي لبىان، ٍ_ 

،2002 . 
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 .(بُاهاث ؤزغي 

ىف قاٌؿان ،الاهُىلىحُا اإلاهمكت ،مجلت كًاًا اؾالمُت مػانغة ،الػضص _  ، مغهؼ صعاؾاث فلؿفت الضًً،بؿضاص 26صاٍع

،2004. 

، مغهؼ صعاؾاث فلؿفت الضًً،بؿضاص 21 ،20مهُفى ملُىُان ،الخضًً الػلالوي، مجلت كًاًا اؾالمُت مػانغة ،الػضص _ 

،2002. 

، مغهؼ صعاؾاث فلؿفت 36_35غبض الجباع الغفاعي ،اهلاط الجزغت الاوؿاهُت في الضًً،مجلت كًاًا اؾالمُت مػانغة ،الػضص _ 

 2008الضًً، بؿضاص،

 2018-02-4179،13غبض الجباع الغفاعي،غلم الىالم والحُاة الازالكُت،صحُفت اإلاثلف،،ماؾؿت اإلاثلف الػغبي،الػضص _ 

ػتي وخؿً خىفي ،كًاًا اؾالمُت مػانغة _ غ غىض غلي قَغ  غبض الجباع الغفاعي،ازتزاٌ الضًً في الاًضًىلىحُا الهىث الخدٍغ

 .2012مغهؼ صعاؾاث فلؿفت الضًً، بؿضاص،. 50_49،الػضص 

واغاصة الضًً الى خلله الُبُعي،خىاع مؼ غبض الجباع الغفاعي  (جضًحن الضهُىي )غبض الجباع الغفاعي ،ال زالم الا بالخالم مً _ 

اث ،      .24،2،2018،عخُل صهضف، صحُفت خٍغ

 /https://al-aalem.com/news .2015 اطاع 5غبض الجباع الغفاعي ،خىاع مؼ اإلافىغ غبض الجباع الغفاعي ،صحُفت الػالم الجضًض،

ش   .16/05/2020ؤَلؼ غلُه بخاٍع
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 (دراسة نقذية إبستمولوجية): التطور التاريخي ملفهوم النص 

Historical development of the concept of text: 

 (Epistemological critical study) 

 

 * الـُر الجاض. ز

 

 2020 / 08 / 01: ثاريخ النشز 2020 /07 /10:ثاريخ الققول  2020 / 06 /16: ثاريخ إلارسال

 :ملخص

خي ملٌهىم الىص مً دال٘ جدجم مذاض والزة َصا املٌهىم ومطاحل ثي ها٘و َصا الجحض مىطىق الخؼىض الخاٍض

ؼدٌُا ضاةسة الخُاض الخٌُٕٖي جؼىضٍ،بسء مً س  الؼُمُىلىجي الُىم، أثي كشمان كمط بً بحط الجاحف حتى ظىلُا آَط ُو

حاولذ أن جٖىن زضاػتي َصٍ ظاملت بحن املىحُحن الىِسي وإلاةؼدُمىلىجي، مم أن املىحى الىِسي ُس ٌولب كلحها 

ُت التي اػخؼاكذ الطؤٍت  س اػخؼلذ مً دال٘ َصا الجحض أن أٓدـٍ أَم مـاَط الِؼُلت امللًط أحُاها، ُو

 امللاصطة ملٌهىم الىص أن جحسثها مم الخصىض التراسي للىص، وئهني لللى ًِحن مً أن َصٍ السضاػت ُس ال ةالىِسي

خي لهصا املٌهىمئليجصل لٖل الواًاث التي أػعى  ىي كلى املؼاض الخاٍض . َا، حؼبها أن ججِى محاولت للُى

 

خي :الكلمات املفتاحية ت الىص؛ الخؼىض الخاٍض  .الطؤٍت الىِسًت؛ أةؼخمىلىظُا؛ هِسًت؛ هـٍط

Summary  :  

This research deals with the topic of the historical development of the concept of the text 

through tracing the beginings of this concept and the stages of its development, starting from 

Abu Uthman Omar bin Bahr Al-Jahiz until Julia Acristeva who is the pioneer of the semiotic 

thinking stream nowaday. and i have tried in this study to sum between  

The critical and epistemological curves, although the critical curve may overcome. and i 

discovered through this researchThe most important manifestations of the epistemic rupture 

that faces the contemporary critical view of the concept of the text that hapened to it with the 

traditional perception of the text, and I am sure that this study may not reach all the goals that i 

seek from it. however, it remains an attempt to find the historical path of this complex concept. 

 
Keywords : Historical development; text theory; monetary; Epistemology; monetary vision. 

 

 

 

                                                           
 .الؼلىزًت-ظاملت حاةل- ٔلُت  زاا والٌىىن – أػخاش مؼاكس  *
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: مِسمت

اث  ت مً أٓثر هـٍط ى املجهجي، مازام أهه ًدىا٘و هـٍط ُس ًجسو مىطىق َصا الجحض محخاظا للدؼَى

ى ما ًٌطض كلي أن  ت الىص بٖل حمىالتها الٌلؼٌُت والىِسًت، َو الللىم إلاوؼاهُت حـلجا، وهي هـٍط

ُّ بحن مذخلٍ املِاضتاث  أحخج لللىىان احخجاظا ًجهع كلى ًٕطة جطي في املىطىق محاولت للخًى

الٌلؼٌُت والىِسًت التي حاولذ اػخٕىاٍ مٌهىم الىص ُسًما وحسًشا، هـطا ملا في شلٗ مً مصالخت 

ت بحن الخسازت والخِلُس، وتالطهم مً ُىاكتي بأهني لؼذ أ٘و جىا٘و مٌهىم الىص ئال أن َصا  ططوٍض

خي ملٌهىم الىص هِسًا  الاكتراي ال ًحطمني مً ؿطي ٔىوي أ٘و مً حا٘و ضصس الخؼىض الخاٍض

س ٓىذ مسًىا في َصا الجحض ملإلٌاث الٌُلؼىي والىاُس الٌطوس ي ضوالن باضث التي  وئةؼدُمىلىظُا، ُو

ً مم  ُت التي أحسثها الخُاض الجيُىي مؼلم الِطن اللـٍط اػخؼلذ مً داللها أن أحلطي الِؼُلت امللًط

مذخلٍ الخصىضاث الؼاةسة ملٌهىم الىص ، ٓما أن طمحرها الللمي ًٌطض كلُىا أًظا إلاُطاض بذجم 

ؼدٌُا ًجٌظلها اػخؼلذ وطم الُس كلى  ت ظىلُا آَط اػخٌازحي الٕجحرة مً مإلٌاث الىاُسة الجلواٍض

ت والخٌُُٕٕت في هـطتهما للىص  .مـاَط الخجاًً املجهجي والادخالي امللطفي بحن الطؤٍخحن الجيٍُى

س اهؼلِذ في َصٍ السضاػت مً ةلع الٌطوض التي مشلذ امللالم الٕبري للطؤٍت املىهجُت  ُو

ذُت  خي ملٌهىم : الىاؿمت لجحشىا َصا، جيجني َصٍ الطؤٍت كلى زكامخحن، ئحساَما جاٍض جطصس املؼاض الخاٍض

ماهي الخؼىاث التي ُؼلها الىص في ضحلخه مً : الىص، ًمًٕ أن هصىهها كلى ؿٖل الدؼا٘ؤ الخالي 

الُىم ؟، أما السكامت  أثي كشمان الجاحف في الِطن الشاوي ئلى أن وصل ئلى أحظان الخُاض الخٌُٕٖي

ت جدؼاء٘ كً ػجُلت الخؼىض الىِسي الصطي ملٌهىم الىص؟، وتما أجهصٍ   الشاهُت ًاجها هِسًت صًط

السضاػت أدصث كلى هٌؼها مهمت  جِسًم ٔل الخصىضاث والطؤي املطججؼت بمٌهىم الىص ُسًما وحسًشا 

ىي كىس أَم ألاػؽ التي ًٌترض أجها جذسم َصا الجحض  ًان َصا ٌؼخىظب مني مىهجُا أن أػعى  للُى

ا وكلمُا، : مً دال٘ ماًلي وجأػؼه هـٍط

: الجذور التاريخية لنظزية النص .1

: املعاني املعجمية، والقضايا املصطلحية املتعلقة بمفهوم النص. 1.1

ّ جِخط ي الجساًت املىهجُت لسضاػت  مٌهىم الىص أن أػتهل بالـّ املعجمي، باكخجاٍض  الؼٍط

كلى معجمحن مً أؿهط (الىص): ألاوؼب لسد٘ى املىطىق، ملخمسا في بُان أبطظ امللاوي املعجمُت لٖلمت

ُت كً الجاهب املعجمي املخللّ بٖلمت  امللاظم اللطتُت، اػخؼاق  ٔل مجهما أن ًِسم لىا ئطاءة ملًط

٘  الىص، ًيخمي ى الِامىغ املحُؽ ملجس السًً الٌحروظ آبازي،ئش  ألاو مجهما للِطن الشامً للهجطة، َو

له، وهاُخه: "ًِ٘ى في ػُاَ حسًشه كً مازة هصص اػخِص ى أُص ى ما كىسَا : هص الخسًض ئلُه ًض

ه، ومىه: مً الؼحر، والص يء ى هصاص ألاهٍ، واملخاق: حٓط ظلل ةلظه ًَى : ًالن ًىص أهٌه هظجا، َو

الها م : اػخِص ى مؼألخه كً الص يء، واللطوغ: ةلع، ًو أُلسَا كً املىصت، بالٕؼط، وهي ما جًط
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، والـىاء ًىص هصُصا: كلُه، ًاهخصذ، والص يء هلذ، واملىصت، : صىث كلى الىاض، والِسض: أؿهٍط

ٍُ والخلُحن كلى ش يء ما، : الدجلت مً هص املخاق، والىص: بالٌخح إلاػىاز ئلى الطةِؽ ألآبر، والخُى

ُم، وئشا بلى اليؼاء هص الخِاَ، أو الخِاةّ، ًاللصجت أولى، أي: وػحر هص وهصُص بلوً : ظس ًض

ى الخصام، أو حَى ًحهً، ًِا٘ ٔل مً ألاولُاء : الواًت التي كِلً ًحها، أو ُسضن ًحها كلى الخِاَ، َو

ً، وهصُص الِىم: أها أحّ، أو اػخلاضة مً حِاَ إلابل، أي : كسزَم، والىصت: اهخهى صوَط

الخصلت مً الـلط، أو الـلط الصي ًِم كلى وظهها مً مِسم ضأػها، وحُت : اللصٌىضة، وتالظم

مه وهاصه: هصىاص ت، وهصص هٍط اهِجع، واهخصب، : اػخِص ى كلُه، وهاُـه، واهخص: ٓشحرة الخٓط

لِله، والجلحر: واضجٌم، وهصىصه ه، ُو جخه في ألاضض وجحْط للجهىض: حٓط ، أما إلامام ابً (1.أزحذ ٓض

ةص يء مً إلاػالت، مما ًٌطض كلُىا أن هخلامل " هصص"مازة " لؼان اللطا"مىـىض ًاهه ُس جىا٘و في 

 ٘ لٗ الص يء، هص الخسًض ًىصه هصا : الىص: هصص:  "مم ما أوضزٍ كجها حلامال اهخِاةُا، ئش ًِى ًض

ا٘ كمطو ابً زًىاض ل ما أؿهط، ًِس هص، ُو له، ٔو طي، أي : ًض ما ضأًذ ضظال أهص للخسًض مً الَع

م له وأػىس، ًِا٘ صلٗ هصصخه ئلُه، وهصذ الـجُت ظُسَا: أًض له، ٓو : هص الخسًض ئلى ًالن أي ًض

لخه، ووطم كلى املىصت أي كلى هاًت الٌظُحت والـهطة والـهىض، واملىصت ما جـهط كلُه اللطوغ : ًض

س هصها واهخصذ هي، واملاؿؼت جىص اللطوغ ًخِلسَا كلى املىصت، وهي جيخص كلحها لتري  لتري، ُو

أهه جعوط بيذ الؼاةب، ًلما هصذ لتهسي ئلُه ػلِها، : مً بحن اليؼاء، وفي حسًض كجس هللا ابً ظملت

ُل ط اللطوغ، ُو الدجلت كلحها، مً ُىلهم : هي بٌخح املُم: أي أُلسث كلى املىصت، وهي بالٕؼط، ػٍط

ل ش يء أؿهطجه ًِس هصصخه، واملىصت: هصصذ املخاق لت : ظللذ ةلظه كلى ةلع، ٔو الشُاا املًط

لها في الؼحر، : والٌطؾ املىػئت، وهص املخاق هصا ظلل ةلظه كلى ةلع، وهص السابت ًىصها هصا ًض

صلٗ الىاُت، وفي الخسًض اث ػاض اللىّ، ًاشا وظس : ٓو أن الىبي صلى هللا كلُه وػلم ححن زًم مً كًط

س هصصذ هاُتي م هاُخه في الؼحر، ُو لتها في الؼحر، وفي الخسًض أن أم ػلمت : ًجىة هص، أي ًض ًض

ما ٓىذ ُاةلت لى أن ضػ٘ى هللا صلى هللا كلُه وػلم كاضطٗ بجلع : ُالذ للاتـت، ضض ي هللا كجهما

طي  الىص أصله مىخهى : الٌلىاث، هاصت ُلىصٗ مً مجهل ئلى آدط؟، أي ضاًلت لها في الؼحر، ُا٘ ألاَظ

خه، وفي حسًض أثي بٕط ححن زدل كلُه كمط ضض ي  ِا٘ هصىصذ الص يء حٓط ألاؿُاء ومجلى أُصاَا، ٍو

 ٘ ِى ى ًىصىص لؼاهه، ٍو : ًِ٘ى الججاض: َصا أوضزوي املىاضز، وضوي كً ٓلب أهه ُا٘: هللا كجهما َو

ل: احصضووي ًاوي ال أهاص كجسا ئال كصبخه، أي : ال أػخِص ي كلُه في الؼإا٘ والخؼاا، وفي حسًض َُط

، ومىه ُ٘ى الٌِهاء ـهٍط هص الِطآن وهص الؼىت، أي ما ز٘ ؿاَط : ًىصهم، أي ٌؼخذطط ضأحهم ٍو

                                                           
ىس ي، مٕخب جحُِّ الثراث في مإػؼت الطػالت باؿطاي: مجس السًً الٌحروظ آبازي، الِامىغ املحُؽ جحُِّ - 1 محمس : محمس ولُم اللُط

ىس ي، الىاؿط . هصص:  م، مازة2005، 8: مإػؼت الطػالت للؼجاكت واليـط والخىظَم، بحروث، الؼجلت: ولُم اللُط
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 وما زام أن الـّ املعجمي كىس إلامامحن الٌحروظ آبازي وابً مىـىض بهصٍ 2،.."لٌـهما كلُه مً ألاحٖام 

 السضظت مً الىطىو، ًُجسض بىا أن وـٌم ما أوضزاٍ ح٘ى مازة هصص بما ًخحٌىا به إلامام العمذـطي 

، حُض حا٘و أن ًٌَط بحن امللىُحن الخُِِي، واملجاظي للىص،ظاكما أن "أػاغ الجالهت" في معجمه 

الساللت املعجمُت للىص حـمل الجاهجحن الخُِِي واملجاظي ملائش ًطي أن مً أَم مـاَط الخىؿٍُ 

س ًٖىن مً أمشلت شلٗ اللجاضة الؼاةطة ًىص ): املجاظي للٖلمت اػخذسامها بملنى الِ٘ى والخسًض، ُو

، وتىاء كلى َصٍ امللؼُاث املعجمُت ًخضر لىا أن ٔلمت (3الخسًض ئلى أَله، ًان الىزُِت في هصه

ت، وللل بمِسوضها ئًجاز  (الىص) جخمحز بٖىجها معزوظت الاػخذسام، ئش حـمل امللاوي الخؼُت، وامللىٍى

صُوت الٕالم :"، ٌلطي ًُه الىص بأهه(املعجم الىػُؽ)كىس صاحب  مطظم معجمي بسًل، هجسٍ

ل، ومىه  ألاصلُت التي وضزث ى ماال ًحخمل الخأٍو ىما ال ًحخمل ػىي ملنى واحسا، أَو كً املإلٍ، أَو

ًهىا ًٖاز ًخؼابّ مم ضأي بً 4،"الٕخاا و الؼىت: ال اظتهاز مم الىص، والىص كىس ألاصىلُحن: ُىلهم

ما كلُه مً ألاحٖام، وئشا أضزها أن : مىـىض الؼابّ الِاةل بأن هص الِطآن والؼىت َى ما ز٘ ؿاََط

ٌاث الؼابِت، ًاألمط ًِىزها للخطوط بالىخاةج الخالُت : هلِي هـطة واكُت كلى مظامحن الخلٍط

ٌاث املعجمُت الؼابِت  أن ظل-أ ججمم كلى ألاص٘ى املعجمُت لٖلمت الىص، مً حُض جحسًس  الخلٍط

ا املاض ي مجها ت كحن مظاضكها، ومصسَض . وحٓط

ٗ)أن ابً مىـىض ًٖاز ًحصط امللاوي املعجمُت للىص في - ا م والـهىض والخحٍط ى ما ًِىزوي (الًط ، َو

أهه ًٖاز ًخؼابّ مم امللاوي املعجمُت التي ًِسمها صاحب أػاغ : ألن أُط بحُِِت َامت مٌازَا

ُسضجه كلى الجمم بحن امللاوي الخؼُت  الجالهت، والِاةلت باظزواظُت امللنى املعجمي للىص، مخمشلت في

ت . وامللىٍى

م بىظهُه، الخُِِي)أن صاحب الِامىغ ًٖاز أًظا ًحصط امللاوي املعجمُت للىص في - ط   الًط

ٍُ، والخلُحن ت بملاهحها املخلسزة، والصىث، والخُى ى بهصا (واملجاظي، وتلىن الِصس والواًت، والخٓط ، َو

. ًٖىن ُس حا٘و اػخِصاء أَم امللاوي املعجمُت للٖلمت

وتىاء كلى ما جِسم ًِس صاض بمِسوضها أن هجمل أَم امللاوي املعجمُت لٖلمت الىص، ئظماال 

:  ًخمشل ًُما ًلي

                                                           
. هصص: ، مازة 7: َـ، ط1414، 3: زاض صازَ، بحروث، غ : ابً مىـىض، لؼان اللطا، ميـىضاث - 2
 136، 135م، مازة هصص، 1994العمذـطي، أػاغ الجالهت، زاض الٌٕط، بحروث،  - 3
. 926: ئبطاَُم أهِؽ وآدطون، املعجم الىػُؽ، ميـىضاث مجمم اللوت اللطتُت بالِاَطة، ز ث، ص - 4
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م - 1 ومىه هص اللطوغ أي أُلسَا كلى املىصت، أو بملاهُه هحر الخؼُت ومجها : بملىاٍ الخس ي: الًط

له لِاةله: هص الخسًض . أي ًض

: كىسما ٌؼخذطط أُص ى ػاُتها في الؼحر وهص ًالها: ومىه هص هاُخه: بلىن الواًت ومىخهى الِصس - 2

. اػخِصاٍ كً مؼألخه

ت - 3 ٔاهذ ظؼماهُتيفي جحّ: الخٓط ٔاهذ : ومجها هص ًالن أهٌه: ُاتها املخلسزة، ػىاء  ه، أو  أي حٓط

. هلُاها واطؼطابا مشل هصذ الِسض كىسما حولي

صا الخلمُم ما ُصسٍ ابً مىـىض بِىله: الـهىض بٖل ملاهُه - 4 ، َو : ومىه هص الص يء كىسما ًـهٍط

ل ما أؿهط) كىسما : الصىث ومىه هص الـىاء هصا وهصُصا: ، وحـمل َصٍ امللاوي أًظا(ًِس هص: ٔو

ٔاهذ َصٍ هي أَم امللاوي املعجمُت التي جؼَط لها السضغ التراسي، وأوضزَا كً  ًصىث كلى الىاض، وئشا 

ى أمط : ٔلمت الىص، ًُحّ لىا أن هدؼاء٘ كً أَم السالالث املصؼلخُت التي حلىحها َصٍ الٖلمت َو

ٍ كىس املؼلماث  جُت : ًحىظىا ألن هخُى

ل": الىص"أن مً أَم ما حلىُه زاللت. أ أي : ومىه هص الِطآن والؼىت: الساللت الـاَطة هحر الِابلت للخأٍو

صا ما ًحُلىا لجلع امللاوي املعجمُت الوابطة مً  ل،َو زاللتهما الـاَطة الِؼلُت هحر املحخملت للخأٍو

ٍُ)ُجُل  . (الـهىض والخلُحن والخُى

ٔاهذ محسوزة للواًت، هـطا لىظىز هعكت : ُس جمحزث بأمط َام َى" الىص"أن زاللت . ا أن زاةطة حلاػحها 

ا وضتؼها بالؼُاَ السًني: اهخِاةُت في اػخذسامها املِسغ، ممشال في الِطآن اللـُم،  حؼعى لخصَط

خه املصؼلخُت ئال مً دال٘ مىآجخه  صا ما ًٌؼط لىأىن َصا اللٌف لم ًىل ٍَى ٌت، َو والؼىت الـٍط

ت مً العمً . للىصىص السًيُت املِسػت التي اػخٌطزث بهصا املصؼلر بَط

أهه ًمٕىىا اكخمازا كلى اػخِطاءها الخاص أن هطظم الجصوض ألاولى لـهىض مصؼلر الىص للِطن . ط

ى هٌؽ الاػخِطاء الصي ٌؼمح لىا بالِ٘ى بأن مصؼلر الىص مسًً في وظىزٍ وؿهىضٍ  ، َو الهجطي ألا٘و

لىظىز هعكت زًيُت، حؼعى لخحسًس ملنى الىص مصؼلخُا، دسمت ألهطاض زًيُت محظت، وتىاء كلى 

َصا الىعي املصؼلحي املؼخـل بالـال٘ السًيُت ًان ؿمىلُت الىص وكمىمخُه كلى املؼخىي املعجمي 

كلى املؼخىي املصؼلحي، مما ٌؼخسعي مني مجسزا الخأُٓس كلى  وطُّ مجاله جِابلها دصىصِخه

ت : مظمىن الاػخِطاء الؼابّ الِاةل بأن مصؼلر الىص لم ًجسأ جساوله ةـٖل كملي ئال مم حٓط

ً في الِطن الهجطي ألا٘و في دظم ؿهىض وعي زًني بظطوضة ظمم الِطآن اللـُم، وحٌف الؼىت  الخسٍو

ما ٌت باكخجاَض م واملطظلُت السًيُت الجاملت لألمت، وججسض : الـٍط هصحن مِسػحن ًمشالن مصسضي الدـَط

ٔاهذ حلبر كً وعي زِافي، ًطجٌم بمٌهىم  ً َصٍ  إلاؿاضة في َصا الصسز ئلى أن كملُت الجمم والخسٍو
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الىصُت كً الؼىض الـٌىي املطجٕع كلى الخٌف والاػخـهاض امللططحن للظُاق واليؼُان ئلى الؼىض 

الٕخاثي املسون، مم أجها ُاةمت كلى زواًم كِسًت محظت، ومً َصا املىؼلّ أبان لىا أبى كشمان 

٘ : الجاحف ضؤٍخه الِاةلت ولىال الٕخب : "بأن الٕخابت أَم مِىم مً مِىماث الىظىز الخظاضي، ئش ًِى

املسوهت، وألادجاض املذلسة، والخٕم املذؼىػت، التي جحصً الخؼاا، وهحر الخؼاا، لجؼل أٓثر الللم، 

ٔاهذ 5"ولولب ػلؼان اليؼُان ػلؼان الصآطة ، وبهصا ًخضر لىا ٍُٓ أن اليـأة املصؼلخُت للىص 

َال٘  في الٕخاا والؼىت، وللل َصا ما كبر أبى (الىص)وـأة زًيُت بامخُاظ، جٖاز جحصط مصؼلر 

٘ : اللؼٕطي بِىله بص٘ : الاظتهاز: ُا٘ الٌِهاء: في ػُاَ حسًشه كً آلُاث ًهم الِطآن والؼىت، ئش ًِى

أظتهس ًُما ال هص ًُه : املجهىز في حٕم الخاززت مً الىص، ال بـاٍَط وال ًحىاٍ، ولصلٗ ُا٘ ملاش

ٔان مً 6مً الٕخاا و الؼىت ت العمً الساةجت ظللذ َصا املـطوق ًىٌخح ؿِئا ًـِئا، و ، هحر أن حٓط

ت: هخاةج اهٌخاحه الٕخاا : جىػُم الساللت املصؼلخُت للىص، لِـمل  مم الىصىص السًيُت الصًط

ٔاهذ ت، مؼىهحن شلٗ بأن هِاء : والؼىت،الىصىص شاث الصلت بهما ػىاء  ت، وحتى ؿلٍط ًِهُت،أو لوٍى

. الىص السًني ٌؼخسعي املحاًـت كلى اللؼان اللطثي

:  الزؤية النقذية التراثية ملفهوم النص2.1

هي أن  وهحً بصسز جحسًس مٌهىم الىص في الترار الىِسي ئن أ٘و حُِِت ًجب الاهؼالَ مجها

ى أمط كاةس في ألاػاغ الدخالي ،ئظماكاالىِاز الِسماء لم ٌلىا مٌهىم الىص وكُا   مخٌِا كلُه، َو

ُا، أو طلٌا في إلازضاْ، مما ًٌطض كلُىا ألادص بمجسأ اليؼحُت العماهُت  ًهمهم له أٓثر مىه عجعا ملًط

 ٘ مٕىىا الِى وما أزاضجه مً لوؽ  (اللٌف وامللنى)بأن ظسلُت : مً أظل أدص اللصض لىِازها املخِسمحن،ٍو

ٔاهذ الجأىضة ألاولى لـهىض وعي هِسي بمٌهىم الىص  في جطازىا الىِسي  ملطفي، وأػالخه مً مساز 

اث  ا بٌلل حص٘ى ظس٘ وادخالي ح٘ى ػجُلت الىص، ومؼخٍى ٔان مـَى الِسًم، مم أن وكحهم َصا 

ت ، وتحن مً ًيخصط (أهصاض اللٌف): للجاهب املازي، املحؼىغ مً الىص جحِِه، بحن مً ًطي ألاولٍى

، وفي َصا الؼُاَ هجس الجاحف ًلر كلى ططوضة (أهصاض امللنى): للجاهب الصَني املجطز مً الىص

 ٘ ّ بحن ػطفي امللازلت الىصُت، اللصًً َما اللٌف وامللنى، ئش ًِى أن حٕم - حٌـٗ هللا–اكلم: "الخٌٍط

امللاوي دالي حٕم ألالٌاؾ، ألن امللاوي محؼىػت ئلى هحر هاًت، وممخسة ئلى هحر جهاًت، وأػماء امللاوي 

الجاحـي بحن اللٌف وامللنى لم ًصل  ، هحر أن َصٍ الخٌٍط7ّ"مِصىضة، ملسوزة، ومحصلت محسوزة 

س كلى حخمُت املصالخت بحن  كىس أثي كشمان مطحلت الِؼُلت، بل كلى اللٕؽ مً شلٗ، ئش هجسٍ ًٓإ

                                                           
 47:، ص1: م، ط1965، 2:الجاحف، الخُىان، جحُِّ وؿطو كجس الؼالم َاضون، الىاؿط مصؼٌى الجاثي، الخلبي، غ - 5
محمس ئبطاَُم ػلُم، زاض الللم والشِاًت، لليـط والخىظَم، الِاَطة، ز ث، : أبى َال٘ اللؼٕطي، الٌطوَ في اللوت، جحُِّ وحللُّ - 6

 78ص
 .76: ص، 1م،ط 1968، 6الجاحف، الجُان والخحُحن، جحُِّ وؿطو كجس الؼالم َاضون، الىاؿط مٕخجت الخاهجي الِاَطة، غ - 7
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 ٘ ا٘ ةلظهم : " اللٌف وامللنى، ئش ًِى ى مً أحؼً ما اظخجِىاٍ – ُو ال ًٖىن الٕالم ٌؼخحّ اػم – َو

الجالهت، حتى ٌؼابّ ملىاٍ لٌـه، ولٌـه ملىاٍ، ًال ًٖىن لٌـه ئلى ػملٗ أػجّ مً ملىاٍ ئلى 

ٔازث حلصٍ باملاَُت الىصُت مً أػاػها ًان َصٍ 8"ُلجٗ وثوع الىـط كً دصىمتهم الىِسًت التي 

س جمحزث َصٍ الطؤٍت  الخصىمت الىِسًت ججِى مـهطا مً مـاَط إلاظابت الىِسًت كً مٌهىم الىص، ُو

الترازُت بىظىز آضاء وهـطاث زاُجت، اػخؼاكذ أن جخجاوظ املأَظ الىِسي املترجب كلى الٌصل الخلؼٌي 

ت (اللٌف وامللنى ): بحن ػطفي الىص ٍ والدسجُل هـٍط ا ظساضة بالخُى اث وأٓثَر ، ومً أَم َصٍ الىـٍط

ت الجطظاوي َصٍ أجها اػخؼاكذ أن جِسم مِترحا : الىـم الجطظاهُت، ومٕمً الِىة والخماػٗ في هـٍط

ُت بُجهما (اللٌف وامللنى): مٌهىمُا للىص ًخجاوظ مجسأ الِؼُلت بحن مٖىهُه ، بل ئهه اُترو صُوت حـآض

ت 9بهصا أحسر ألٌت بحن اللٌف وامللنى و أوكُت للملاوي ألالٌاؾ كلى أػاغ أن ، (الىـم) ممشلت في هـٍط

ئن ئُطاضها بأن الطؤٍت الترازُت ملٌهىم الىص لم جِسم جصىضا مخٖامال كً مٌهىم الىص ال ًجللىا جهمل 

خحن الجاحـُت ٔازجا  الجىاهب املخماػٕت الطاةسة ًحهصٍ الطؤٍت ممشلت في الىـٍط والجطظاهُت اللخحن 

كصا الىص مً مىخصٌها وجحسزان املاَُت الىصُت جحسًسا كبر كىه الجاحف بمصؼلر  جمؼٖان

خٗ الدجاا : " ، الصي ؿطحه بِىله(الجُان) والجُان اػم ظامم لٖل ش يء ٓـٍ لٗ ُىاق امللنى، َو

ٔان شلٗ الجُان ٔاةىا ما  هجم كلى محصىله،   10"زون الظمحر، حتى ًٌط ي الؼامم ئلى حُِِخه، ٍو

امللنى الـٍطٍ ٌؼخسعي يملخصا كىاصط َصٍ املاَُت في ئزضآه اللمُّ ملذخلٍ مٖىهاث الجىاء الىص ي، 

ما، :" اللٌف الـٍطٍ ططوضة، كلى أن ًطاعي مم شلٗ مِخظُاث املِام، ئش ًِ٘ى  ومً أضان ملنى ٍٓط

ٍ للٌف الـٍطٍ ما، ًان امللنى الـٍط ، ًهصٍ املِىلت ظاملت بحن الصٌاث 11"ًلُلخمؽ له لٌـا ٍٓط

مٕىىا ئظما٘ امللالم الٕبري  الصاجُت املىخمُت للىالم إلالهام، وتحن املهاضاث املٕدؼجت بؼ٘ى الخجطتت،ٍو

: للطؤٍت الجاحـُت ملٌهىم الىص في الىِاغ الخالُت

الؼعي الخشِض لطتؽ املاَُت الىصُت بالٕخابت، كلى اكخجاض أن الخحِّ الىص ي ًطججؽ اضججاػا  - 1

ىي َىا كىس كجاضجه املخِسمت جسض بىا الُى ت، ٍو تها الخظاٍض ً، ًجصاْ جحِّ ألامت ٍَى : وظىزًا بالخسٍو

ولىال الٕخب املسوهت، وألادجاض املذلسة، والخٕم املذؼىػت، التي جحصً الخؼاا، لجؼل أٓثر الللم، "

. 12"ولولب ػلؼان اليؼُان ػلؼان الصآطة 

                                                           
 .115: مطظم ػابّ، صالجاحف، الجُان والخحُحن، - 8
. 52: كجس الِاَط الجطظاوي، زالةل إلاعجاظ، جحُِّ محمىز محمس ؿآط، الىاؿط مٕخجت الخاهجي، مؼجلت املسوي، الِاَطة، ز ث، ص - 9

 .76: الجاحف، الجُان والخحُحن، مطظم ػابّ، ص- 10
. 136:  الجاحف، الجُان والخحُحن، مطظم ػابّ، ص-11
. 47: ، ص1: الجاحف، الخُىان، جحُِّ، مطظم ػابّ، ط - 12
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وتحن الٕخابت املىسضظت  ئُامت الخِابل بحن الىؼّ الـٌىي الخاضط كً حسوز الساةطة الىصُت - 2

. طمجها

ى ما ججلى في  - 3 الِسضة كلى ًهم ػجُلت املاَُت الىصُت، والٌصل بُجها وتحن الخحِّ ألازثي، َو

وألاةلاز هحر الصَىُت هحر  (ألالٌاؾ): ُسضجه كلى الخمُحز بحن الجىاهب املٖىهت للىص في ةلسٍ املازي

، ملخبرا أن امللاوي زادلت طمً زاةطة املـتْر الحـطي اللام، بِىما ألالٌاؾ ػمت (امللاوي): املحؼىػت

ازة الىصُت والخٌَى الٌني اث جأزًتها، وهي مٕمً الٍط . ًطزًت ًخٌاوث الحـط في مؼخٍى

ت بالسضظت ألاولى ئال أجها ُازضة كلى الجمم  - 4 إلاُطاض بأن املاَُت الىصُت مم أجها جـل ماَُت لوٍى

ٔامللاوي،  سي  ت شاث املىحى الخجٍط ٔاأللٌاؾ، واللىاصط اللوٍى ت شاث املىحى املازي  بحن اللىاصط اللوٍى

ت هِسًت مخٖاملت، ؿأهه في  ًبهما ملا ًدـٖل الخىاػّ اللوىي، وبهصا ًٖىن الجاحف ُس ُسم لىا هـٍط

: َى  دط أن ًجحن مـاَط الخصالر بحن مٖىوي الىص اػخؼاق شلٗ ؿأن كجس الِاَط الجطظاوي الصي

ٔاهذ أوكُت للملاوي ًاجها جدجم امللاوي في مىطلها، ): ؿاضحا شلٗ بِىله (اللٌف وامللنى) ئن ألالٌاؾ ئشا 

،ًاإلمام (في الىـام أوال ًاشا وظب مللنى أن ًٖىن أوال في الىٌؽ وظب للٌف السا٘ كلُه ًٖىن مشله

كً اللالُت الىزُِت بحن زا٘ الىص ومسل٘ى بىعي ال ًٖاز  الجطظاوي مً دال٘ َصٍ املِىلت ًحسزىا

ّ بحن الىظهت املازًت  كً مظامحن السضغ اللؼاوي امللاصط ًذخلٍ دصىصا ما حللّ مىه بالخٌٍط

ـهط: اللٌف، والىظهت الصَىُت اللمُِت له: للىص لىا حجم الاضججاغ الىزُّ بحن  املسل٘ى أو امللنى، ٍو

كلم بمىاُم : الللم بمىاُم امللاوي في الىٌؽ): زا٘ الىص ومسلىله كىس الجطظاوي في جأُٓسٍ كلى أن

ٔان الجاحف و الجطظاوي ُس أماػا اللشام كً ملالم ضؤٍخحهما، ًان (13ألالٌاؾ السالت في الىؼّ ، وئشا 

م مً ُسامى الىِاز لم ًخحىىا شاث املؼلٗ، ًٖان حسًثهم كً مٌهىم الىص حسًشا هامظا، لِؽ  هحَر

بمِسوض هحر املخأملحن جلمؼه، ومطز َصا الومىض أجهم لم ًخحسزىا كً مٌهىم الىصُت ئال في ػُاَ 

ّ بحن ُؼبي ألازبُت املخسادلحن الـلط ): حسًثهم كً مٌهىم ألازبُت، في ئػاض ػعي َإالء الىِاز للخٌٍط

كلى أػاغ أن الخىاػّ اللوىي، الصي َى مً محسزاث الىص، ٌلخبر صٌت ظاملت لهصًً  (والىثر

مشلها الـلط، بِىما الىصُت ئػاض كام ؿامل، : الِؼجحن، حُض ئن ألازبُت جمشل حالت اػخصىاةُت ٍو

مشلىن له بالىثر، وللل أَم محسزاث الىصُت في املٌهىم الىِسي الترار َى الؼاةم الجىاتي واليؼِي  ٍو

الاهخـام اللوىي ئطاًت لىـطة الىِاز الِسامى املعزوظت ملٌهىم الىصُت، وهي هـطة جسدل : املحِّ ملجسأ

في حؼاباتها املىهجُت وظىز همؼحن مً أهماغ الىظىز الىص ي، أحسَما هثري كام، بِىما الشاوي ؿلطي 

ت الىِسًت الترازُت ًُما ًلي :  داص وبهصا ًمٕىىا ئظما٘ أَم محسزاث الىصُت في الىـٍط

                                                           
. 54: كجس الِاَط الجطظاوي، زالةل إلاعجاظ، مطظم ػابّ، ص-   13



 وإلانسانيةكلية العلوم الاجتماعية            متونمجلة                 سعيذة جامعة الذكتور موالي الطاهز 

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: السنة/  أوت:  الشهز /02: العذد / 12: املجلذ 

 

 

98 

ى: الاهخـام اللوىي  - 1 الجُان ٓما َى الخا٘ كىس الجاحف أو بالىـم  ما ٌلبرون كىه بمصؼلر َو

. ٓما هجس كىس الجطظاوي

س اػخسعى َصا املحسز الىص ي مجهم ئزدا٘ الِاضب في اللملُت الىصُت: ألازط الىص ي - 2 . ُو

سضجه كلى الجمم بحن اللىاصط املازًت - 3 واللىاصط  (ألالٌاؾ): اكتراًهم الظمني بحىاةُت الىص ُو

سًت ى ما ججلى في جأُٓسَم كلى الؼاةم اليؼِي للىص، وكلى امخالٓه: الخجٍط ا : امللاوي، َو هـاما لوٍى

. داصا به

بحُض لم حهملىا أي ظاهب مً ظىاهب الىص أو  ُسضتهم كلى جِسًم جصىض محسز للماَُت الىصُت - 4

. الصَىُت مٖىهاجه، أو مطظلُاجه

ٔان  - 5 س  ت، ُو ػلحهم هحى حصط املاَُت الىصُت في الٕالم املٕخىا والخطوط كلى مجسأ الـٌٍى

لىال الٕخب ): أ٘و مً ػعى وأػؽ لهصٍ الجزكت املٌاَُمُت، حُض جِسمذ ملىا كجاضجه الؼاةطة الجاحف

. (الللم املسوهت وألادجاض املذلسة لجؼل أٓثر

ألاحازًت، مخجهت صىا ضحابت الىعي  أجهم اػخؼاكىا جِسًم ضؤٍت هِسًت حاولذ ججاوظ الخٌؼحراث - 6

. الـامل

ًخمشل في ججىبهم اػخذسام  أن حسًثهم كً مٌهىم الىص ُس جمحز بىظىز همىض مصؼلر - 7

. الىص، بل ئجهم اجذصوا للخلجحر كىه هؼاء مصؼلخُا: مصؼلر

:مظاهز القطيعة املعزفية في الزؤية النقذية املعاصزة ملفهوم النص. 2  

: مفهوم النص عنذ التيار القنيوي  1.2

ً مم  ت ًجللىا هذلص الىظهت املىهجُت للِطن اللـٍط ئن جدجم مٌهىم الىص في الطؤٍت الجيٍُى

ٔان له الٌظل في الخىا٘و الجاز ملٌهىم الىص، وأن ًخمحىض  اصاث الٌٕط الجيُىي الصي  ؿهىض ئَض

حزها كلى ضاةس َصا الخُاض الىاُس الٌطوس ي مؼخِطةحن ظل مإلٌاجه الىِسًت، ػلُا مىا  ضوالن باضث: جٓط

لخحسًس أَم امللالم واملحسزاث التي كلى أػاػها ًخحسز مٌهىم الىص كىسٍ، وللل أ٘و أمط ًجب 

ّ بحن مٌهىم اللؼان : باكخجاٍض الخيجه لههى أن جحسًس َصا املٌهىم في اللطي الجاضحي ًمط مً بىابت الخٌٍط

ت آهُت:الٕخابت الىص ٔلُت كامت، وتيُت ظماهُت، مؼلِت وتحن مٌهىم  وتىاء كلى 14باكخجاٍض مماضػت لوٍى

ِت : الىص كىس باضث هي- َصا ًان الٕخابت  هـام حُِِي ومؼخِل، ًدىامى ح٘ى اللمل ألازثي بؼٍط

                                                           
ع إلاهماء الخظاضي، ألاكما٘ الٖاملت، كلي مىال، غ : ضوالن باضث - 14 زضظت الصٌط في الٕخابت، جطظمت محمس هسًم دـٌت، ميـىضاث مٓط

. 16: م، ص2002، 1



 وإلانسانيةكلية العلوم الاجتماعية            متونمجلة                 سعيذة جامعة الذكتور موالي الطاهز 

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: السنة/  أوت:  الشهز /02: العذد / 12: املجلذ 

 

 

99 

ت الىص الجاضجُت15أوزًحُت َى جلٗ املِىلت الشىضٍت التي جذطط  ، وللل مطتؽ الٌطغ في جحسًس هـٍط

 حُض ئن باضث ُس أٓس مطاضا  كلى ططوضة ئدطاط الٖاجب مً املإلٍ مً امللازلت الىصُت وجٌترض مىجه،

 ٘ ٖىن : "امللازلت الىصُت، ئش ًِى ت ماال ضمُه، ئهما جِىم كلى حصي املإلٍ ملصلخت الٕخابت، ٍو ًـلٍط

ت زوض الِاضب في اللملُت الىصُت، في  " 16باكؼاء الِاضب مٖان املإلٍ" َصا ٓما ػجري  ٍط سا كلى ظَى مٓإ

صا ما ًٌصله لىا باضث بِىله17مِابل جىحُت املإلٍ، ألهه ػابّ كلى الىص وظىزا ًمىث الٖاجب : "، َو

ت الِاضب كىس ضوالن باضث هاؿئت كً ضزة ًلل ،18"َى الشمً الصي جخؼلجه والزة الِطاءة ٍع ًٌٕطة مٓط

ذُت، ٓما أن مِىلت ذُت التي جطتؽ امللاوي الىصُت بأمهاث ألاحسار الخاٍض : كىٌُت كلى املىاهج الخاٍض

اث الوطتُت(مىث املإلٍ) الؼاكُت ئلى ججاوظ  التي ضوط لها باضث ُس جٖىن اهٌلاال وجِلُسا لجلع الىـٍط

ل الىص مً أزهاٍ ئلى  ى ما ًٌط ي لخىحُت املإلٍ، وجِترو َصٍ املِىلت جحٍى ما لِؽ مازال أو مـاَسا، َو

اث ِت ججلل املإلٍ هاةجا كىه في ٔل املؼخٍى ِطأ بؼٍط ، ووكُا بما ػجّ 19أكالٍ، بحُض ًصىم الىص ٍو

ًخضر لىا ٍُٓ أن باضث اػخؼاق أن ٌلس٘ الصىضة الىمؼُت للىص املؼخِطة في ألاشَان ُسًما، 

ًالىص لِؽ ػؼطا مً الٖلماث ًيخج كىه ملنى أحازي أو الَىحي، ولٕىه ًظاء ألةلاز مخلسزة، وفي 

سدله في صمُم اليـاغ الىص ي،  مِابل ئدطاط املإلٍ مً الللجت الىصُت ًان باضث ًحخٌي بالِاضب  ٍو

، وكلى 20التي هي مً وـاغ املخلِي، ًهى الٖاةً الٕلي للٕخابت ًُيجىق الىص الخُِِي ًٕمً في الِطاءة

لِؼذ هاةلت في أصله، الصي مصسٍض املإلٍ، وئهما وحسجه  َصا ًان وحسة الىص في اللطي الجاضحي

ت في الخصىض  ٍط ى مً صىم الِاضب، ًوُاا املإلٍ مؼألت ظَى ٔامىت في املِصس الصي ًخجه ئلُه،َو

 ٘ لِس ماث املإلٍ بىصٌه مإػؼت، وادخٌى شخصه املسوي، والاهٌلالي : "الجاضحي ملٌهىم الىص،ئش ًِى

ٌا داصا للىص، 21"واملٖىن للؼحرة، ٓما أن ملُٕخه ُس اهتهذ س اػخؼاق باضث أن ًِسم لىا حلٍط  ُو

ت: اكخمس ًُه كلى املىحى املعجمي املحُلت  (TAXE): الالجُيُت لٖلمت: الاؿخِاقي، مىؼلِا مً ألاص٘ى اللوٍى

مللان كسًسةمً ُجُل اليسج الصي َى الجىاء املحٕم الصي جخظاًط ٔل اللىاصط املٖىهت له لدـٖل مىه 

ما جِ٘ى : "بيُت مخىاػِت، شلٗ أن ُطاءة مخأهُت ملإلٌاث باضث ٌُٓلت بأن ججللىا هٍِ كىس ُىله ٓو

ت الىص لِس جمذ ئكازة جىظَم اللوت، وئن ئكازة الخىظَم َصٍ ئهما جخم بالِؼُلت زاةما، وئهه : هـٍط

                                                           
. 111: املطظم هٌؼه، ص- 15
ع إلاهماء الخظاضي، : ز: هِس وحُِِت، جطظمت: ضوالن باضث- 16 ؽ، 1994مىصض كُاش ي، ميـىضاث مٓط م باجٌاَ داص مم زاض لىػىي في باَض

 .17: ص
 .20:، مطظم ػابّ، صضوالن باضث، هِس وحُِِت- 17
 .25:املطظم هٌؼه، ص- 18
. 20: املطظم هٌؼه، ص - 19
. 24 -21، صاملطظم هٌؼه - 20
ؽ، غ : ضوالن باضث، لصة الىص، جطظمت ز- 21 ع إلاهماء الخظاضي، باجٌاَ داص مم زاض لىػىي في باَض ، 1مىصض كُاش ي، ميـىضاث مٓط

 . 56: م، ص1992
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وئشا 22"َى وسج اللوت في حالتها املِىىت ظاهب حُٕم، مىاًّ، واملِصس مىه: لحرحؼم هدُجت لهصا ظاهجان

مٌهىم لوىي ًحخاط  في اللطي الجاضحي جأملىا َصٍ املحسزاث املىظىزة بحن أًسًىا اجضر لىا أن الىصُت

للشجاث  وأن مً أَم َصٍ املِىماث كىسٍ الىظىز الخس ي املحِّ ملِىماث، بها ًخحِّ، ومجها ًخجؼس

والظامً للُٕىىهت والىظىز، والاػخِاللُت، ئطاًت ملِىم هص ي ال ًِل أَمُت كً ػابُِه َى مِىم 

ى: ًبها ًحِّ الىص صٌتي: الٕخابت ما وـأ كىه اػخِطاض مٌاَُمي، بىاء كلى أن  ألاظلُت والخلىز، َو

ا َىا بحن مٌهىم الىص ومٌهىم الجملت، ئش ًِ٘ى  كىس باضث الىص ت، مٌُط ًالىص لم ٌلس " بيُت لوٍى

ؼا جحخُا للوت  ا مً الٖلماث، وؿٍط جيجني وظىزًا 23"ًخذص الجملت همىشظا، ًلِس هسا هالجا زًِا لوٍى

اهٌٕاء، ٓما أن إلاُطاض بحىاةُت الىص  اهٌخاحا أو اووالُا واججاَا أو: مً الشىاةُاث املخِابلت كلى مجمىكت

حؼخىظب وظىز وؼُِت، بها ًحِّ اهظجاػه اللوىي الظطوضي، وئشا أملىا الىـط في ملالم الطؤٍت 

ت،  الجاضجُت ا َى هعكتها الشىضٍت، ًبها اػخؼاكذ جىٕب الؼَط املألًى ًاهىا ػىسْض أن أَم ما محَز

كلى أن ًِسم  (باضث)والِىاكس الشابخت، لخظم لىٌؼها دؼا مٌهىمُا ًذخص بها، وللل َصا ما حمل 

ذ ججاوظ ألاػط املطظلُت  ٔان ًُه أػحرا لهصا الىٌؽ الشىضي، محاوال في شاث الُى ٌا ممحزا للىص،  حلٍط

ى ما ًمًٕ أن ولخمس ًُه كلى ُىله  ٔاةً لوىي، َو ًشوشوت الىص " الؼاةسة، كلى اكخجاض أن الىص 

 وأن كسم ُسضة َصا الٖاةً اللوىي كلى جحُِّ صٌت ألازبُت املخأجُت مً 24"لِؼذ ػىي سوشوت اللوت

ت ووطله الٌني ال ًذطظه : كً زاةطة الىصُت، وبهصا هسْض أن باضث ًٌَط بحن مٌهىمي لوخه الاػخلاٍض

أن ٔل هـام لوىي بامٖاهه أن ًحِّ الىصُت : ، اهؼالُا مً حُِِت َامت مٌازَا(الىصُت وألازبُت)

ُجا وزاللت، بِىما ألازبُت ججسو مٌهىما صلب الخحِّ، هـطا  باهخـامه اللوىي ووؼُِخه واػخِالله جٓط

احا ٘  لٖىجها جخؼلب ظمالُت واهٍع اث الخلجحر املجاؿط، ئش هطاٍ ًِى وملنى شلٗ أن اللوت مشل : " كً مؼخٍى

ُا، ئجها مىاخ الٌلل، وحلٍطٍ  الؼجُلت، جمط بمجملها كبر ٓالم الٖاجب، واللؼان باليؼجت ئلُه حًط

، وهي امللُٕت املـاكت بحن الىاغ، ولِؽ بحن الٕخاا، وهي ججِى ةلُسة كً ػِؼُت  املمًٕ واهخـاٍض

ِىزها َصا الاػخيخاط25..." زاا ُحُت بحن صٌتي ،ٍو : ألن هِط بأن ٔل هص أزثي ظامم بؼجُلخه التٓر

ٌـمل مذخلٍ مـاَط اليـاغ : الىصُت وألازبُت ملا، بحُض ٌوسو مٌهىم الىصُت مٌهىما مؼلِا

ِت ججؼُس شلٗ  اللوىي الخلجحري الِازضة كلى هِل ألاًٖاض واملـاكط واللىاػٍ، ةوع الىـط كً ػٍط

 ٘ ىا هجس باضث ًىػم مً زاةطة ًهمىا للىص، لِـمل مذخلٍ الخلجحراث الٌىُت، ئش ًِى ا، َو ئن : " حلجحًر

س هصا مً هحر ؿل، ومِؼىكا كً إلاًسًىلىظُا املهُمىت، ولًٕ َصا ًس٘ كلى  (ًىا، لىحت): ةلظهم ًٍط

                                                           
 .28:، صضوالن باضث، لصة الىص، مطظم ػابّ- 22
 .30: ، صاملطظم هٌؼه- 23
 .26: ص، ضوالن باضث، لصة الىص، مطظم ػابّ- 24
. 16: زضظت الصٌط في الٕخابت، مطظم ػابّ، ص: ضوالن باضث-25
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سون هصا ال دصىتت ًُه وال ئهخاظُت  ًهى َىا ًطي مٌهىم الىص ؿامال للًٌ واللىحت،وبهصا 26"أجهم ًٍط

 ٘ ٌت ًاحصت لإلضر الىِسي  ًٌخح الجاا لسدى ت طمً زاةطة الىصُت املدؼلت، ئن ُو ٔل ألاهماغ الخلجحًر

ٌي جحِِه الجاضحي ٌُٓلت بأن جٕـٍ لىا  أن : املحسز اللوىي  أَم محسزاث الىص كىس باضث َى الجيٍُى

ًاللوت كىصط أػاس ي مً كىاصط الجىاء الىص ي كىسٍ، بل ئن َصا املحسز ٌلخبر أٓثر ظىاهب الىص بطوظا 

سضة كلى الـهىض، وشلٗ كاةس ئلى أن املحسز اللوىي بؼجُلخه له أزط مازي ى ما ُاز باضث : ُو ملمىغ،َو

ت الخِلُسًت الِاةلت بىظىز جطازي بحن مٌهىم الىص ومٌهىم الجملت، ألامط  للخطوط كً أػط الىـٍط

ُت الىص، كلى أػاغ أن الىِس ًٖىن كلى ؿٖل جسًّ لوىي مً  الصي ضأي ًُه باضث جُُِسا لخٓط

ؼا جحخُا للوت اث املخلسزة لِطاءة الىص، ئش ،27الٖلماث، أو ؿٍط ّ بحن املؼخٍى س اػخؼاق باضث الخٌٍط  ُو

 ٘ يخج كً َصا هـامان للِطاءة: "ًِى صٍ الِطاءة تهخم : ٍو زمت ُطاءة جخجه مجاؿطة ئلى مٌاصل الِصت، َو

بامخساز الىص وججهل أللاا اللوت، وزمت ُطاءة ال حلؼي ؿِئا، ئجها جعن الىص ًخلخصّ به، وجِطأٍ 

ُا ئشا صر أن هِ٘ى َصا، في هِؼت مً هِاػه ومً أبطظ مِىماث الىص التي ًِترحها ضوالن باضث، 28"حًط

ا ال ًىظس " الخطاضة الىصُت ئش ًِ٘ى : أن الىظىز الىص ي ُاةم كلى مجسأ ئن حطاضة الىص والتي مً هحَر

 هي ملٗ شاحي له، ًهي جطججؽ بحىاةه 29"هص، في الىدُجت ػخٖىن ئضازجه في املخلت حُض ًٌطغ في الؼلب

ع أي صطاق وؼِي  ا، ولِؼذ أمطا داضظا كىه أو مٌطوطا كلُه، ًجاضث ًًط السادلي اضججاػا كظٍى

داضط كً ماَُت الىص السادلُت، لؼحب ةؼُؽ َىأن لسي ٔل هص ُسضة مؼلِت كلى ادتراق وؼُِخه 

الخاصت، ولهصا ًان ػط ُىة الىص باليؼجت له َى ٔىهه ًمشل ًظاء هازضا مً ًظاءاث اللوت،لًٕ البس 

ى ما اصؼلر صاحجىا كلى  أًظا ، َو مً كسم الخىٕط للجاهب هحر املحؼىغ مً الىص، املخللّ بأزٍط

ت30(الىص املخلت): حؼمُخه  ّ بحن الىص باكخجاٍض بيُت لوٍى لها : ، ومً زم ًان باضث ًطي ططوضة الخٌٍط

طاءجه ش يء  طاءجه، وتىاء كلى َصا ًان الىص ش يء، ُو ُىاهُجها السادلُت، وتحن الىص في حاالث جمشله ُو

زاللُحن بحن ملاهُه وظمله  آدط، ولٖي ًحِّ الىص مجسأ اليؼُِت ًان كلُه ئحسار اوسجام واحؼاَ

والِظاًا التي ًؼطحها، مم املىاءمت بحن وظهخُه املىـىضة واملؼخٕىت، زون أن ًدىٕط للجاهب املازي 

مً صىم  ،دالًا للىص الـاَط، الصي َى(الجؼس الىص ي): املحؼىغ الصي اصؼلر باضث كلى حؼمُخه

ِهاء اللوت، ئش ًِ٘ى باضث  ً، والىِاز، ًو خٖلم " الىحاة، واملٌؼٍط وئن َصا الجؼس الصي ًطاٍ الللم، ٍو

ِهاء اللوت، ئهه الىص الـاَط، ولًٕ لسًىا أًظا ً، ًو هص : كىه، لهى هص الىحاة، والىِاز، واملٌؼٍط

                                                           
 .64-63: صمطظم ػابّ، ضوالن باضث، لصة الىص، - 26
 30 - 29 - 28، ص ضوالن باضث، لصة الىص، مطظم ػابّ - 27
 .37-36: ، صاملطظم هٌؼه- 28
 .39:  صاملطظم هٌؼه،- 29
. 41: صضوالن باضث، لصة الىص، مطظم ػابّ، - 30
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ى ظؼس، ال جطتؼه باأل٘و أًت صلت  ى مصىىق ًِؽ مً اللالُاث الجيؼُت، َو ، ومً أَم 31"املخلت، َو

لني َصا املجسأ وظىز كالُت مطظلُت  محسزاث أو مٖىهاث الىص كىس ضوالن باضث مجسأ إلاهخاظُت َو

س ًؼط باضث إلاهخاظُت بأجها ئهخاظُت شاث : جطتؽ الىص بالٖىن ألازثي ٔله،الؼابّ كلُه والالحّ ملا، ُو

ػاةم لؼاوي، ججلل بمِسوض الىص الىص٘ى لجهاًاث الِ٘ى املمٕىت، ًِس أٓس باضث كلى َصٍ إلاهخاظُت، 

 ٘ والىص ححن ًصَب ئلى جهاًت الِ٘ى طمً ئهخاظُت لؼاهُت، ال : "التي هي كىسٍ شاث ػاةم لؼاوي ئش ًِى

س أن جذخلؽ مم الللم  اث اللصة واملخلت، وتىٌؽ املىؼلّ ًمٕىىا أن هِط32"جٍط مم باضث  جطجٌم به ملؼخٍى

 ٘ : بأن الىص شو ػجُلت ئهخاظُت، حُض ئن باضث ُس ضتؽ اللصة الىصُت بخحِّ َصٍ إلاهخاظُت، ئش ًِى

ٔاث، " ط واملحا ٔاث والىمىشط، ولٕىه ًِؽ في كالُت الخوٍط ئن مٖان اللصة الىصُت لِؽ في كالُت املحا

ٌاث الؼابِت، ًاهىا ػيخلطي 33"كالُت ضهجت، وكالُت ئهخاط  وئشا أكسها الىـط في مجمل  ضاء والخلٍط

ٍ الىص ووطله في ئػاٍض املٌهىمي : كلى حُِِت َامت مٌازَا أن ظل الجهىز الىِسًت الؼاكُت لخلٍط

ى ما ججلى في محاولتها لخىػُم مٌهىم الىص مً ظهت، وفي  ُت لإلضر الجاضحي، َو ٔاهذ ًو الصخُح، 

ٌاث امللاصطة للىصٌي  ّ بحن بيُت الىص وأزٍط أًظا، وئشا ما ُسض لىا أن هِطأ ةلع الخلٍط الؼعي للخٌٍط

ٍ للسٓخىض كجس الؼالم  كالُتها باإلضر الجاضحي طىء ًاهىا واظسون ًحها جأزطا به ئش ػىٍِ كىس حلٍط

ىا ًلىو لىا جأزٍط بمٌهىم الجؼس الىص ي كىس  املؼسي حا٘و ًُه أن ًىـط للىص باكخجاٍض َُٕال،َو

ٌه الشىا ألاػلىثي، ئال أن الـال٘ 34باضث ، ًجالطهم مً أن املؼسي ُس ػعى ألن ًخِمص في حلٍط

ٌه املازل بحن أًسًىا، ًمم أهه اػدجس٘ مصؼلر الصي َى مصؼلر  (الجؼس ): الجاضجُت ُس أؿلذ حلٍط

ُا لإلضر الجاضحي، مً دال٘ جأُٓسٍ كلى مجسأ الاوسجام : بيُىي صطي بمصؼلر الهُٖل، ًاهه بِي ًو

. الصي َى مجسأ باضحي أصُل

وأػلىا ًحها املساز،  الىص الخسًض كً ملالم الطؤٍت الجاضجُت ملٌهىم الِىلٌي وما زمىا ُس ةؼؼىا

مً  ًان الخؽ املجهجي ًٌطض كلُىا أن هظطا كجها الصٓط صٌحا كً  مً أظل أن هذصص ظاهجا

الخسًض للخلطي كلى مِىماث الىص ومٌهىمه زادل الٌٕط الجيُىي الخاضط كً كجاءة باضث، مً دال٘ 

ت، ئطاًت لـخاث مً  ضاء الخطة الؼاكُت إلكؼاء مِترو  ؼٍط ت الؼَى ىي كىس أَم  ضاء الجيٍُى الُى

ت س اكخمسها لىلىط اللىالم الؼىػحًر خه، ُو كلى اػخِطاء للسٓخىض  مٌهىمي ح٘ى مٌهىم الىص وهـٍط

ًذخلٍ في ػطحه ملٌهىم الىص كً الؼطو الجاضحي، حُض  (زًىػىػحر)أن : صالو ًظل ًطي ًُه

، مم أن (زًىػىػحر)اػخؼاق السٓخىض صالو ًظل أن ًِسم لىا ضؤٍت مخماػٕت كً مٌهىم الىص كىس 

                                                           
 .42: صاملطظم هٌؼه، - 31
 . 82: املطظم هٌؼه، ص- 32
 .97: ضوالن باضث، لصة الىص، مطظم ػابّ، ص- 33
. 104:، ز ث ص3كجس الؼالم املؼسي، ألاػلىتُت وألاػلىا، ميـىضاث الساض اللطتُت للٕخاا، جىوؽ، غ  - 34
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خي ملٌهىم  خي ُس ػوا كلى حؼه الىِسي، ًطصس املؼاض الخاٍض ، بسءا بمطحلت اليـأة "الىص"حؼه الخاٍض

والخذلّ، مطوضا بأػىاٍض املذخلٌت، واهتهاء باملؼخجساث الؼاضةت كلُه، ألامط الصي ُازٍ في الجهاًت 

ٔان ٌؼمى لوت كىس: " الػخيخاط كبر كىه بِىله ٔان ٌؼمى ٓالما  ًما  زًىػىػحر أصجح ٌؼمى هـاما، وما 

لخبر الىص َى اللملُت  سؿطو  السٓخىض ًظل الاػخيخاط الؼابّ مً دال٘ 35"ًؼلّ كلُه كملُت، َو ، ُو

سا : جٌصُله لخُِِت الخسادل املٌهىمي زادل الطؤٍت الىِسًت امللاصطة بحن مٌهىمي الجملت والىص، مٓإ

اػدجسالُت، جٖاز جصل لسي الجلع حس الِ٘ى بىظىز جؼابّ بحن  في شاث الصسز أن َىاْ كالُت

 ٘ ه ةلع – ئش الؼُاَ : " املصؼلخحن،مىوخا أَم ملالم اػخِطاءاجه الىِسًت، حُض ًِى ٓما كًط

ٔل مجمىكت مً الطمىظ املذخلٌت في الىؿاةٍ، وهي ألاُل زىاةُت، وجِىم بحن أػطاًها كالُت – الجاحشحن 

، وهمط ي مم السٓخىض صالو في اػخِطاةه لخؼىض مٌهىم الىص، لىٍِ كلى 36"مً الخٍُٕ املخجاز٘

ت ت جصىٍ (زًىػىػحر): اػخِطاء ظسًس له ًطي ًُه أن هـٍط مجمىكت مً : باكخجاٍض" الىص"الجيٍُى

ت، ًهى مٖىن كىسَا مً مازة وحلجحر، وبهصا املىؼلّ ًاهىا هٖىن أمام كىاصط أضثلت " صىض : "الطمىظ اللوٍى

: 37مٖىهت لهصا الىـام الطمعي وهي

ٔاهذ هحر مِلسة:مادة التعقير - 1  ت وئن  .  وهي املازة الصىجُت ألاولُت املىؼُى

ت أو املٕخىتت:صورة التعقير - 2 ت املىـمت للمازة املىؼُى .  وهي مٖىهت مً الِىاكس الىحٍى

ت واللاػٌُت التي جخٖىن مجها الساللت:مادة املضموو  - 3  .  وهي اللىاصط الٌٍٕط

. وهي الخىـُم الـٕلي للمسلىالث:صورة املضموو  - 4 

 :(السيميولوجي):  مفهوم النص عنذ التيار التفكيكي2.2

ازة  ازة ضوالن باضث للخُاض الجيُىي أمط مؼلم به، وهي ٍض جِسم ملىا في املجحض الؼابّ أن ٍض

ازة  ًان الصي ُسمه باضث، أما بذصىص الخُاض الخٌُٕٖي مخأجُت مً هىاء وجىىق إلاػهام الىِسي َصٍ الٍط

ت ،التي اػخؼاكذ أن ججلى الطؤٍت الخٌُُٕٕت  (ٓطػدٌُا اظىلُا): ٔاهذ مً هصِب الىاُسة الجلواٍض

ًأن الىص بحٕم ٔىهه ملٌىؿا ئًسًىلىظُا، ًخحسز بٖىهه ظهاظا كبر لؼاوي، ي ملٌهىم الىص، ًهي جط

ت مم  طججؽ ةلالُت ٍُى ت، ٍو جمم بحن الجلس إلادجاضي، والخلٌُت الخىاٍض ٌلُس جىظَم هـام اللؼان، ٍو

ِها َى مجسأ : امللٌىؿاث املخِسمت كلُه، وللل أَم املجازب التي ةـطث بها َصٍ الىاُسة وكملذ كلى حؼٍى

:  الصي ًخجلى كىس ظىلُا ًُما ًلي(إلاهخاظُت)

                                                           
ت الجىاةُت في الىِس ألازثي، ميـىضاث زاض الـطوَ، الِاَطة، غ - 35  .93: م، ص1968، 1صالو ًظل، هـٍط
ت الجىاةُت في الىِس ألازثي- 36  .303: ، مطظم ػابّ، صصالو ًظل، هـٍط
 .308: املطظم هٌؼه، ص- 37
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م زادله هي كالُت ئكازة جىظَم - 1 صسما وتىاء، ولصلٗ ًهى ُابل : أن كالُت الىص باللؼان الصي ًخمُى

للخىا٘و كبر املِىالث املىؼُِت ولِؽ مً دال٘ املِىالث اللؼاهُت الخاصت، ًاإلهخاظُت الىصُت هي 

. 38ئلواةُت شاث صلت حمُمُت باملخلِي: ئهخاظُت تهسًمُت

ًٌي ًظاء هص ي ملحن جخِاػم وجدىافى ملٌىؿاث كسًسة : أجها جطحا٘ للىصىص وجسادل بُجها - 2

. مِخؼلت مً هصىص أدطي 

ى ما ظلل أن مٌهىم إلاهخاظُت - 3 َصٍ إلاهخاظُت مٖىهت مً  كىس ظىلُا مٌهىم شو صجوت اظزواظُت َو

بِىما الشاوي مطججؽ بِطاءة الىص وجمشله، باكخجاٍض ظعءا  (الىص)أحسَما مخللّ ةلمل الٕخابت : ةلسًً

وبهصا هٖىن أمام بىاء هص ي 39مً ُٓاهه ووظىزٍ وأزط الىص، ًاإلهخاظُت الىصُت هي كمل واػتهالْ، 

ب، ٌـمل الِطاءة والٕخابت وإلاهخاط ت  مٓط ت باضث الىٍُى ٔاهذ هـٍط والاػتهالْ والٌلل وضزة الٌلل، وئشا 

ٌاث الىص شاث الىٌؽ الجيُىي واػخِذ مىه ُا وهِسًا اػخىحذ ٔل حلٍط ًِس  ُس مشلذ مىضزا ملًط

ٌاث الىص املؼخـلت بـال٘ الٌٕط الخٌُٕٖي لم  ٍ مم ظىلُا، ئش ئن ظل حلٍط جٕطض أًظا هٌؽ املُى

في  حؼخؼم الخطوط كً كجاءة ظىلُا، وجٕمً َصٍ الخجلُت املسكاة في اكخماز ظل الىِاز الخٌُٕٕحن كلحها

ٌهم للىص واػدىازَم كلى مجسأ ى مجسأ ًسًً في وظىزٍ وؿهىضٍ للىاُسة: حلٍط ظىلُا،  إلاهخاظُت، َو

ِىم َصا املجسأ كلى ًلؼٌت ًىُت حلخبر الىص ًلالُت ٓخابُت ُاةمت كلى مجسأ إلاهخاط الصي َى ؿجٕت  ٍو

الٖاجب والِاضب والىص، وهحً في جدجلىا ملٌهىم الىص في : مً اللالُاث الىصُت، لها أُؼاا زالزت هي

طاءة ةلع املإلٌاث  اللطي الخٌُٕٖي مظؼطون ألن هدجنى ضأًا جىلس لسًىا مً دال٘ ملاٌـت ُو

أن إلاطاًت التي ُسمها َصا الخُاض جخجلى في  الخٌُُٕٕت املهخمت بمٌهىم الىص، ًخمشل َصا الطأي في

أن ظىلُا حلخبر الىص وـاػا ٓخابُا  شلٗ (إلاهخاظُت واملوامطة): بمٌهىمي اػدجسا٘ مٌهىم اللصة الجاضحي

ىظىي جحخه املإلٍ والِاضب وأظعاء الىص، ومم أن َصا الطأي ًجِى  هجُىا، بمِسوضٍ أن ًجخمم ًُه ٍو

مجطز اظتهاز شخص ي، أها أ٘و مً ٌعي مسي َـاؿخه، لٕىه ًجِى محاولت لطصس مـاَط الخجسًس زادل 

ت الخٌُُٕٕت ُسضتها كلى جىػُم : الٌٕط لخٌُٕٖي، ومً أَم إلاطاًاث واملؼاَماث املِسمت ملسن الىـٍط

مٌهىم الىص لُذطط كً ٔىهه مجطز وـاغ لوىي ًطزي، جٕخجه شاث مجسكت، ًمخلٗ مِىماث الىظىز 

ُت حؼعى للخأزحر الىص ي، لُخح٘ى مم الخُاض الخٌُٕٖي املخجاز٘ وجيـس  ئلى ًلالُت هصُت شاث صجوت حـآض

الخٌاكل، بحُض جح٘ى زوض الِاضب مً مطججت الخلِي الىص ي الجاَذ، ئلى مؼاَم ًلا٘ في ٓخابت الىص 

. وصُاهخه

                                                           
س العاهي ومطاظلت: ظىلُآطػدٌُا، كلم الىص، جطظمت - 38 . 65كجس الجلُل هاؿم، زاض جىتِا٘ لليـط الساض الجُظاء، املوطا، ز ث، ص : ًٍط
 49 - 48- ٓطػدٌُا، كلم الىص، مطظم ػابّ، ص  ظىلُا - 39
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س اػخؼلىا أن ٌاث الىِسًت ضصسا اػخِطاةُا هِسم  ُو امللاصطة  حاولىا ًُه أن هصىن أَم الخلٍط

 : للىص، مجملحن ئًاَا ًُما ًلي

ٔاةً لوىي بالسضظت ألاولى .1  .أن الىص 

 .أن الىص ًخؼلب ححزا مٖاهُا وظماهُا لخحِِه .2

 .أن لٖل هص ضػالت ٌؼعى لخىصُلها .3

ٌاث  هٌت الصٓط ةلُىن مٌخىحت ًؼىجس أجها اػخؼاكذ أن جِسم  وئشا ما ٓخب لىا أن هِطأ الخلٍط

ٔاهذ  لىا جصىضا ؿجه ؿمىلي كً مٌهىم الىص، ال ًلغي أو ًدىٕط ألي مً أةلازٍ املذخلٌت، ػىاء 

ت ٔان َصا الخحِّ الىص ي مطججؼا بما َى داضط كً : لوٍى ٓالمُت أم ظماهُت أومٖاهُت أو جىـُمُت، أو 

. املاَُت الىصُت السادلُت

  :خاثمة

أن هِسم  بىاء كلى ما ػجّ وجأػِؼا كلُه ًحّ لىا وهحً في مذخخم َصا املجحض مً الّسضاػت

حن  حصُلت ئظمالُت ألَم ألاػط املٌهىمُت، واملِىماث الىِسًت، التي كلى أػاػها ًخحسز الىص في اللًط

ى ما ػىجمله في الىِاغ  جُت الجيُىي والخٌُٕٖي :  ملا، َو

ٔاةً هجحن، ًجمم بحن :أ أن ضوالن باضث باكخجاٍض املمشل الـطعي للخُاض الجيُىي ًطي أن املاَُت الىصُت 

ى َىا ًحُلىا للجاهب ُاتهايبخحّ الهُٖل املازي ُحُت، والساللُت، َو املحؼىغ املازي مً  لصىجُت، والتٓر

ى ما اصؼلر كلُه باضث: الىص، والصي ٓشحرا ما اهخصط له باضث، وئلى الجاهب الصَني املجطز  ): َو

. (هصاللصة

ّ بحن مٌهىمي أن باضث: ا كلى أػاغ أن الىصُت ئػاض كام لٖل (الىصُت وألازبُت): اػخؼاق الخٌٍط

ت، أو مٕخىتت، أوكمال مىػُُِا، بِىما  ٔاهذ مىؼُى املماضػت إلاوؼاهُت شاث املوعي الخلجحري، ػىاء 

. مٌهىم طُّ ًخؼلب الاضجٌاق كً زضظت الصٌط في الٕخابت: ألازبُت

ؼدٌُا اػخؼاكذ أن الىاُسة ظىلُا: ط جىػُم مٌهىم الىص لخسدل الِاضب في صمُمه مً دال٘  آَط

، ئال أن جحسًس مٌهىم إلاهخاظُت الىصُت الصي حملذ (إلاهخاط والاػتهالْ): ضتؽ مٌهىم الىص بصىاةُتي

ظىلُا لىاء الخحـحر به، لم ًخم ًخحسز بالـٖل املؼلىا، ما زام أن إلاهخاظُت الىصُت جـل مماضػت 

. ٓخابُت هحر ُابلت للخحسًس

ّ له، هـطا ألهه لم ًخحِّ له : ز أن الىاُسة ظىلُا لم جحسز مٌهىم املوامطة الصي ػلذ للدؼٍى

ِىزها اػخيخاظىا وهحً في مذخخم َصا املحىضألن هطظم الؼطي، وولُس  الخحمع املٌهىمي امليـىز، ٍو
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ت والخٌُُٕٕت  خحن الجيٍُى الىـط في مجل  ضاء الؼابِت، ػلُا مىا الػخذطاط ظملت املجازب املٖىهت للىـٍط

:  في هـطجحهما للىص، ئش ًمًٕ ئظما٘ أَم املجازب املـٖلت لىـطجحهما للىص في املجازب  جُت

خٌاكل في ػُاَ شاحي : مجسأ الجىاةُت ًالىص َى وؼُج لوىي جىلُسي .1 خؼىض، ٍو ىمى، ٍو ًىلس ٍو

. زادلي

اث اهٌخاحه: مجسأ الاػخِاللُت .2 خه الخاصت  واووالُه وهي التي جحسز مؼخٍى حؼب ما جملُه ٍَى

. به

ٔاهذ محل ئظماق بحن املصَجحن الجيُىي والخٌُٕٖي، وكبر : مجسأ املازًت .3 ى مً أَم املجازب التي  َو

ؼدٌُا بالصىاكت واليؼُج، وكبرث كىه ظىلي: كىه باضث س شٓط باضث وأٓس  آَط باإلهخاظُت، ُو

صا ما ًٌؼط لىا ػحب ججصض مجسأ  ت الىص جمُل بؼجُلتها للمازًت املخجصضة ًحها، َو كلى أن هـٍط

واَخمامه العاةس بسوا٘ الىص كلى حؼاا مسلىالجه، ولم ًًٕ  املازًت في ألاػطوحاث الجاضجُت

ٌاث الؼابِت ججمم كلى َصا املجسأ،  باضث بسكا في احخٌاةه بسوا٘ الىص، بل ئن ٔل الخلٍط

ٔان َصا الخجؼُس هؼُِا أو ٓخابُا، أو  ا ًجؼسٍ، ػىاء  ملخبرة أن لٖل هص مٖىها مازًا حٍُى

ُا، ًالىص بمٌهىمه الىاػم ًخؼلب ححزا مٖاهُا في حا٘ ٓخابخه وأمسا َىاةُا في حا٘  ػلٓى

 .هؼِه وامخسازا ظمىُا أوان جحِِه

ٌاث و ضاء الؼابِت املهخمت بمٌهىم الىص ججمم  ئن حُض: مجسأ اليؼُِت والاهخـام .4 ٔل الخلٍط

ًمحزاهه، بهما ًخحسز، وتىاػؼتهما ًخحِّ، وكلى طىئهما ًىـم : أن لٖل هص وؼُِت واهخـاما

 .كلى اللالم الخاضجي واووالُه كالُاجه السادلُت، وزضظاث اهٌخاحه

 

: املصادر واملزاجع

.  ٌ 1414 ، 3ابً مىـىض، لؼان اللطا ، ميـىضاث زاض صازَ ، بحروث ، غ .1

ر وـط .2 . ئبطاَُم أهِؽ، املعجم الىػُؽ ، ميـىضاث مجمم اللوت اللطتُت بالِاَطة ، بسون جاٍض

م 1968 ،6الجاحف، الجُان والخحُحن، جحُِّ كجس الؼالم َاضون، ميـىضاث مٕخجت الخاهجي، الِاَطة، غ .3

.  م 1994العمذـطي، أػاغ الجالهت، ميـىضاث زاض الٌٕط، بحروث،  .4

س العاهي، ميـىضاث زاض جىتِا٘، الساض .5 ؼدٌُا،كلم الىص، جطظمت ًٍط ر  ظىلُا آَط الجُظاء، املوطا، بسون جاٍض

. وـط

ضوالن باضث، السضظت في الٕخابت، جطظمت محمس هسًم دـٌت، ميـىضاث مٕع إلاهماء الخظاضي،  ألاكما٘  .6

.     م 2002 1الٖاملت،كلي مىال، غ

ع إلاهماء الخظاضي باجٌاَ داص مم زاض  .7 ضوالن باضث ، هِس وحُِِت ، جطظمت مىصض  كُاش ي ، ميـىضاث مٓط

. م 199لىػىي بجاَضؽ، 
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ع إلاهماء الخظاضي باجٌاَ داص مم زاض لىػىي  .8 ضوالن باضث، لصة الىص، جطظمت مىصض كُاش ي، ميـىضاث مٓط

. م 1992 ، 1بجاَضؽ، غ

ت الجىاةُت في الىِس ألازثي ، ميـىضاث زاض الـطوَ ، الِاَطة، غ .9  م  1968 ، 1صالو ًظل ، هـٍط

ر وـط .10 . كجس الؼالم ملؼسي ، ألاػلىتُت وألاػلىا، ميـىضاث الساض اللطتُت للٕخاا، جىوؽ، بسون جاٍض

ر  .11 كجس الِاَط الجطظاوي، زالةل إلاعجاظ، جحُِّ محمىز محمس ؿآط، ميـىضاث مٕخجت الخاهجي ،بسون جاٍض

. وـط

ىس ي، ميـىضاث مإػؼت الطػالت،  .12 مجس السًً الٌحروظ آبازي، الِامىغ املحُؽ، جحُِّ محمس ولُم اللُط

.  م 2005 ، 8بحروث، غ
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 "الكينونة مع "إلى " الكينونة في"من : اللغة كأداة للتواصل هيذغر

Language as communication tool. Heidegger: 

 from ”being in to ”being with” 

                 

 إًناس كريــبش: الباحثة

 دهوم عبذ املجيذ . د:  ألاستار املشرف

 

 2020 /08/ 01: ثاريخ النشر 2020 / 07 /11:ثاريخ اللبول  2020 / 05 /10:  ثاريخ إلارسال

 :ملخص

ظترجبـ ال مـحالت بشيل ؤو بأخش  (اللغت)لـما واهذ اللغت هي حللت الىضل بحن جـجاسب ؤلاوعان الىظىدًت،فةهـها 

 للحىاس .بـمذي اهفخاح رلً ؤلاوعان نلى الىظىد و نلى الهالـم
ً
فىُف جيىن اللغت بإبهادها ألاهؿىلىظُت معشحـا

م العااٌ في هزا الـملام بـمعإلت اللغت مً خالٌ البيُت الـمفهىمُت لخجشبت الىُىىهت في لغتالخىاضلي مو 
ّ
 آلاخش؟ لُخهل

ى فيها ألافم ،حُض اهىشاف الهالـم 
ّ
 ؤساد هُذغش مً خاللـها سبـ الهالـم بالىُىىهت، ؤو باللحكت التي ًخجل

ً
الهالـم،جـجـشبـت

طبــح الهالـم هى 
ُ
ؤن ًـحّذد " هىان- الـمىظـىد"،و مً خالٌ اللغت ٌعخؿُو رلً "ما ًىىشف لىا"ؤمام الذاصاًً نالمت،لُـ

الزي جـمىحه اللغت مً خالٌ الىشف نً " الخزاوث"لـخخجــه كشاءاث هُذغش في ألاخحر بلى الىشف نً .مىكهه في الهالـم

ت م الخفلعف الزي ما ًلبض بىا الهىدة بلى ألاضل .دالالث الثرزشة الُىمُت بحن مـخخلف ألاظىاط البشٍش فاللغت هي ؾٍش

 .سغم الاخخالف

 .الشلافت، اللغت، الىظىد، الهالـم، الذاصاًً، الخزاوث   :الكلمات املفتاحية

Summary  :  
Whereas the language tends to be a liaison between human’s existential experiences,it is 

inevitably  in one way or openness on the existence and on the world. How can the language 

be a scene to communicative dialogues in its anthological intervals ? The inquiry in this 

context concerns,the landuage via(through) the conceptual structure of the «being » proof 

(experience),an evidence through which heidegger endeavors to make relevancy between the 

world and the « being » or the moment in wich the horizon is manifested where the exposure 

of the world is a symptom in front of dasein.Thus the world becomes  « what is exposed to 

us »,through language that « the existing ther » can define his position into the world. 

Heidegger’s interpretations are oriented to detect intersubjectif granted by the 

language,through the disclosure of indications of daily chatter various mankind races.The 

language is a course of philosophizing wich soon turns us back to the roots in spite of its 

divergence. 
Keywords : culture, language, existence, world, dasein, intersubjectif 

                                                           
 هت :فلعفت، الجامهت: دهخىسالُت، الخخطظ  2الجضاثش /بىصَس
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: ملذمت

ــً بـاظخجــالء مبــاشــش لىــل مفــاهُم  يُــاث و زالزُيُاث اللــشن الهشٍش ــخ الفىــش مىز نشٍش عم جاٍس
ّ
ًد

ـلـا ووغهــهــا  ـحت "كـاب كىظحن بلى حُــً"الـمُخــافحًز و هلُػت " دًياسث"، بل بن كــشاءة الـفـىـش نـبـش ؾٍش

مـت اكلُـذًــت"ؤضحـى " واهـ"وظمُهت " هُجل"
ّ
ًـجب اظخـهادجـها و الـىـشف نً حُشـُاجـها مً ؤظـل " معــل

الـمض ي بةشىـاالجـها ومعـاثـلهـا بلى ؤكص ى ؤبهادها، و بـمىظب رلً ًيخلـل ؤلاوعــان مً فـىش بلى فـىش 

 ظذًذة مـخخلفت و بن وان النهل مـما ظبم الصما للمض ي بعااٌ الشاهً بلى ظااٌ آخش ًبذو 
ً
لُـشظـم دسوبــا

 و بلـماما
ً
بـمـا هي غــشوسة " معــإلـت الـلغت"غـمً هزا الـخىّظـه جىشف .مىز وهلخه ألاولى ؤهثر احعانا

م رلً الـمىظىد بزاجه ؤو بزاث 
ّ
ـت و ؤداة للخىاضل نً ؤظلىب الخفاهم  مو الـمىظىد، وظىاء حهل حػــاٍس

م الخىاضل و  الـماهح " الخزاوث"ؤخشي، فةن الىظُلت جبلى هي هفعها ؤي بىاظؿـت اللغـت بـما هي ؾٍش

غ التي جىشف مهاهيها نً دالالث
ّ
بحن " الـملىالث الُىمُت"لعبل الانتراف والخهاسف،بل هي زلافت الخإو

ـخي و نالكخه .مـخخلف الشلافاث م الخفلعف الزي ما ًلبض بىا الهىدة بلى ألاضل الخاٍس بهـها بـحم ؾٍش

فىُف رلً ؟ . بالـمىسور الشلافي

":  الكينونة في العالم"انطـالقـا من " كينونة الذازاًن"فهم  1.

 ًلىم نلى 
ً
لِغ هىان ش يء خاسط نً هؿاق الـمعاس ألاهؿىلىجي،بل بن وظىد الـمىظىد ؤهؿىلىظُا

وظىد نالكاجه بـما هى مىظىد في اليىن،و لـما وان الهالـم هى الـمجاٌ الزي جخيىن فُه الهالكاث،واهذ 

الهالـم هى هزا الزي ًيىن داثما هىا ))قاهشة ؤهؿىلىظُت بالذسظت ألاولى،و ًطبح " الىُىىهت في الهالـم"

 مً كبل ؤن هخهشف نلُه
ً
لىً ؤال ًلىدها هزا بلى البحض 1((في ول اظخهماالجه،و ًيىن مىىشفا معبلا

نً ألاضل ألاّولي الزي مىه اهبشم الهالـم؟ؤي الهىدة بلى هحراكلُؿغ وؤهىعماوغ والفالظفت الؿبُهُحن 

 ألاواثل ؟

هى  ما ًىفخح ًىكش هُذغش بلى الهالـم مً حُض نالكخه الىظىدًت،و هى ما ًذٌ نلى ؤن الـمىظىد 

،مـما ٌهني ؤن الذاصاًً هياثً مىظىد مشجبـ بالىُىىهت ،بل هى مىظىد في الىُىىهت،ومىه "الهالـم"مً 

ما ٌهني 2((نالـمه اهؿالكا مً وظىد الـمىظىد" داخل"فةن الـمىظىد لِغ هى هفعه،لىً ما ًخلّذم مً ))

ؤن فهم الهالـم ًيخمي بلى الـمىظىد ؤلاوعاوي الزي ًفهم وظىده داخل الهالـم،و ما لـم هفهم هزا 

                                                           
1 -M.Heidegger, Etre et Temps ,tr ,françoisVezin, Edition Gallimard, Paris,1986,p120. 
2 -Ibid, p92. 
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م مً ظهت ؤخشي بالـهُئت . نالـمه فةن بـحشىا ال ؾاثل مىهداخلالـمىظىد 
ّ
غحر ؤن مشل هزا الفهم ًخهل

ب مّىا ؤوال الىشف نً الـخطاثظ الىظىدًت 
ّ
التي ًيىن نليها الذاصاًً في الهالـم،و هزا بذوسه ما ًخؿل

 .الىظذاهُت،الفهم،و الىالم: التي جـخخظ بـها هُىىهت الذاصاًً في الهالـم،و هي نىذ هُذغش مخمشلت في

الىظذاهُت نلى ؤهـها حالت ظُيىلىظُت بلذس ما ًىكش بليها نلى – بادت ري بذء - ال ًفهم هُذغش 

لت وظىدًت جـهذف بلى جـحلُم الاهفخاح،و ًدبّحن رلً مً خالٌ سبؿه لـها بـملىلتي  و " الـخىف"ؤهـها ؾٍش

الـخىف مشجبـ بش يء مهحن هـخاف مىه،وش يء  ))بـحُض ًـخخلف ؤحذهـما نً آلاخش،فةرا وان " الللم"

بر ما ًلللىا "...نلُه"و"مىه"مهحن هـخاف نلُه،فالللم لِغ مشجبؿا بش يء مهحن، وبن هّىا هـمّحز فُه بحن 

في الللم لِغ ؤشُاء حاغشة في الىظىد الهُني،بل بمياهُت الخحلم هفعها في هزا الىظىد،و هي بمياهُت 

و 3((خالُت مً ول حهّحن غحر مجشد وىنها بمياهُت
ّ
 فاآلهُت ححن جـخاف مً ش يء يهّذد وظىدها،فةهـها جخىك

عخحػـش ؤمامها وىظىد " الـمىظىد"بمياهاجـها الـُمـلبلت،مـما ًـجهلها جيشغل بالـخىف مً حُض هى ٌُ الزي 

هي الـحالت الىظىدًت التي بـمىظبها جـحاٌو آلاهُت الـخالص  (مً الـخىف بلى الللم)كلم، رلً الاهخلاٌ 

ذ، وحععى لخحلُم بمياهاجـها بـما هي هُىىهت 
ّ
. الهالـم- في– مً نالـمها الـمشد

م الـهادي إلمياهُاث وظىد " الفهم"ًشبـ هُذغش هُىىهت الذاصاًً بهذ رلً بـ بانخباسه الؿٍش

بالفهم جفخح آلاهُت لىفعها مـجاٌ وظىدها هما جفخح في هفغ الىكذ مـجاٌ الـمىظىد الزي ))آلاهُت،بهــه 

ؤي ًطحر مىشىفا و قاهشا،و بزلً ًطبح 4((جللاه داخل الهالـم فخطل بلُه و ًطبح في مخىاٌو ًذها

و بزلً فةن فهم هُذغش للذاصاًً في نالكخه بالىُىىهت ًىشف نً . الفهم هى ششؽ ول بمياهُت وظىدًت

ه وظىد ملزوف))هُىىهت الذاصاًً نلى 
ّ
بـحُض حشهش آلاهُت بإهـها مللاة في الهالـم،و جىدشف وظىدها 5((ؤه

با نً نالـمه،بل واثىا غاجها في غُاهب " واثىا"في الهالـم بانخباسه " مىخشؽ"مً حُض هى وظىد  غٍش

الهالـم الـمخخفي وساء كىام الـمهشفت الـمادًت التي حهلي مً ظلؿىت الخلىُت و كذسجـها نلى احخىاء 

ي اإلاىظىد و  ))الـمىظىد،بالـملابل ًلف الذاصاًً مزهىال ؤمام راجه اإلاغتربت و بمىظب رلً 
ّ
ًـخفذ ججـل

  nullitéٌغشق في الخىاء
ً
 6(( الكاهش إلاا لِغ فُه اخخالف،إلاا لم ٌهذ بال وعُا ميعُا

ؤو " العلىؽ"التي نّبـش ننها مً خالٌ فىشجه نً "  الىالم"ًطل هُذغش بلى الـخاضُت الشالشت و هي 

مً - باللشب- ؤي فُما وضفىاه بالىظىد" حاغش"لِغ في العلىؽ ظىي الػُام فُما هى ))و" الىبىة"

                                                           
 .171، ص 1973، 3نبذ الشحمان بذوي، الضمان الىظىدي، داس الشلافت، بحروث، ؽ- 3
 .76-75، ضظ 1977ماسجً هُذغش، هذاء الحلُلت، جش، نبذ الغفاس مياوي، داس الشلافت للؿبانت و اليشش، اللاهشة، - 4

5- M.Heidegger, Etre et Temps, op ,cit, p 226. 
6- M.Heidegger, De l’essence de la vérité, approche de l’allégorie de caverne et du théétète 
de platon, traduit et introduction par A.de Waelhens et W.Biemel, Nauwelarts, Vrin, Louvain, 
Paris,1948, p90.  
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هى ما ًفخح الذاصاًً نلى معخلبله،ؤو بهباسة ؤدق، بهفخاحت " الـحاغش"وبزلً ًيىن .ًلٌى هُذغش 7((

.  التي جـحُل بلى جـخاسط الذاصاًً مً خالٌ جـــضّمىه في الهالـمDa" الـهىا"

 :ألابعاد ألانطولوجية ملسـألـة اللغة .2

ً هُذغش في لـجت جفىحره ألاهؿىلىجي بلى ؤن بـحشه الـمخىاضل و ما ًىجش نىه مً ملىالث 
ّ
ًخفؿ

ػه مً كبل،و بـمىظب رلً ًلخفذ بلى معاءلت اللغت مً  ؤظاظُت ًياد ًىشف نً كبٌى ما جـّم جلٍى

 ٌ ر و ألافى
ّ
و ٌهىد .حُض هي الـمشىي ألاخُـش الزي ًىشف نً جــّجب الىظىد و ًىلزه مً الكالم و الدعت

لي اللغىي لذي ؤسظؿى الزي فهم اللغت اهؿالكا  هُذغش مً ؤظل رلً بلى معاءلت الـمفهىم الـمُخافحًز

ؤلاباهت ؤو ؤلاقهاس،ؤي ظهل شيئ ًكهش و ًدبّذي،ؤي ًإحي بلى الالخفاء،ونلُه فةن اللغت جىمً بذوسها ))مً 

ىه،و ...aléthiaفي الىشف،في الـ ِّ غحر ؤن ؤسظؿى لـم ٌهمل نلى بعـ وجإظِغ الهالكت بحن ؤلاباهت و ما جب

 8((هزا ما ؤدي بلى ؾمغ جلً الهالكت زـم ظلىؾها في ؾّي اليعُان

ــش هىظٌش مً ظهخه في اللغت مً خالٌ
ّ
م "الهالمت الطىجُت"    ًفـى

ّ
،و مىه حػىس الطىث الـمخهل

ٌ " مخهالي" بالزاث في الـمىغىم الـمازل بىضفه قاهشة مهؿاة زـم مً حُض هى ؤن  )): لُطل بلى اللى

الـمهّبر "الخهالي الكاهش للطىث بهـما ٌهىد بلى ؤن الـمذلٌى الزي هى مً ماهُت مشلُت دوما،و الذاللت 

" الـجعم"حاغشة فىسا نىذ فهل الهباسة، بـحُض ًلىم هزا الـحػىس الفىسي نلى ؤن " ننها

ــذ فيها
ّ
ـمحى في اللحكت التي جىل ًُ ه 

ّ
بن ؤلاّمـحاء للجعم الـمحعىط و ...الفىىمىىلىجي للذاٌ ًبذو و هإه

ـما هى باليعبت بلى الىعي هُئت الـحػىس الـمباشش للمذلٌى بهُنها
ّ
خه به ُّ مـما ٌهني ؤن هىظٌش 9((لـخاسظ

ت الاخخالف ،بال ؤن رلً لـم ٌعلمه مً الىكىم سهُىت (الهباسة/الهالمت)هفعه سغم جفىحره في اللغت مً صاٍو

 
ً
ل الزي ًفهمه بىضفه اظخحػاسا

ّ
 .الخمش

لي و الفىىمىىلىجي،      ًىّظه هُذغش نلى بزش رلً اللغت وظّهت مغاًشة نً الـمعاس الـمُخافحًز

م اللغت،بل اللغت هي التي 
ّ
 اسجبؿذ فيها اللغت بالىظىد والفىش،حُض ؤضبح فيها ؤلاوعان ال ًخيل

ً
وظهت

م مً خالله،و حعدىؿله بىاظؿت اليلمت
ّ
بهـها البهذ ألاظاس ي إلكامت ؤلاوعان نلى ألاسع،بل هي  ))جخيل

الزي ًـمىً مً جـجمُو الاخخالف بحن الهالـم وألاشُاء،بحن ؤلاهفخاح و ألاسع،بحن " الشهش ألاضُل"

مه الىُفُت التي 
ّ
ــم ؤلاوعان ؤلاهطاث بلى الىذاء،هما حهل

ّ
الخـّجب و الالجــّجب،و اللغت بـهزا الـمهنى حهل

للىظىد ؤلاوعاوي " جإظِغ"ًخهّحن نلُه ؤن ًيىن بـها في الهالـم،ؤي ٌعىً،و بـما ؤن اللغت بىاء و 

خ،فهي هفعها  و مً ؤظل رلً، ًخحاش ى هُذغش الـمفهىم العابم 10((في مهىاه الـجىهشي " الشهش"وللخاٍس

                                                           
 .107ماسجً هُذغش، هذاء الحلُلت، مطذس ظابم، ص - 7
 .245، ص 2002، جش، اظمانُل اإلاطذق، اإلاجلغ ألانلى للشلافت، اللاهشة،2ماسجً هُذغش، هخاباث ؤظاظُت ط- 8
ذا، الطىث و الكاهشة، مذخل بلى معإلت الهالمت في فىىمىىلىظُاهىظٌش ،جشظمت و جلذًم فخحي بهلّضو، اإلاشهض الشلافي الهشبي، - 9 ظان دٍس

 .127، ص 2005، 1اإلاغشب، ؽ-الذاس البُػاء
 .67ص ،1،2008ؽ،بحروث،الذاس الهشبُت للهلىم هاششون،ؤهؿىلىظُا اللغت،ببشاهُم ؤحمذ- 10
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لا بىاكهت الىالم مً حُض هي 
ّ
طبح الفهم مخهل ُُ ،ل

ً
للغت التي ًيىن فيها الىالم ميعىبا بليها بىضفه حهبحرا

البذء ألاولي اللبلي الزي ًىشف نً وكىم الذاصاًً في الهالـم،نالـم الىاط مً حُض هى الـمجاٌ ؤو 

م ًـجب ؤن وعمو هالمىا الزي هـحً بطذد .الفسحت التي ٌعخمذ منها الذاصاًً جضّمىه
ّ
فححن هخيل

لاٌ ؤو ما هخلّىله،و ٌعّمي هُذغش هزه الهملُت الىالمُت بـ ًُ ب بهطاجا لـما 
ّ
ٌ " اللـىلـت"كىله،هما ًخؿل : ًلى

ىطذ بلى اللىلت،وؤن هىطذ بلى كىلت )) ًُ كٌى اللىلت ًخىّظه بلى ؤلاوعان الزي ال ًىظذ بال مً حُض ؤهه 

م اهؿالكا مً اللغت بال ألهىا ظبم ؤن ؤهطدىا 
ّ
لاٌ، بهىا ال وعخؿُو ؤن هخيل

ُ
اللغت ٌهني ؤن هترن كىلخىا ج

 11((بليها

فّشق هُذغش ًُ م"بحن - بـمىظب رلً–     
ّ
م ،و " الـمخيل

ّ
م"الزي ًخيل

ُّ
مً حُض هى الياشف " الخيل

م" الىالم"نً اللغـــت و
ّ
م و الخيل

ّ
م)هزا ألاخحر .مً حُض هى واكهـــت جىبشـــم نً الـمخيل

ّ
الزي ًىشــف  (الخيل

م هةهطاث  )): الـمـــىظــىد ًلـــٌى كىلخـــه،ًلٌى هُذغش" جــشن"بـــذوسه نً كــذسة الذاصاًـــً نلى 
ّ
برا وان الخيل

لـــاٌ لـــه،فةن هزا الخــشن ال ًـمىً ؤن ًخم بال بلــــذس ما جيىن ماهُخـــىا كاثمــت 
ُ
بلى اللغــــت ًخـشن اللىلــــت ج

و في اللـــىلـــت ًـحذر رلــــً الـمىـــح،ألهــــه ًـجهلىـــــا هبلغ ...داخل اللىلــــت،بهىا ال وعمههـــا بال ألهىــــا هيخمي بلُــــها

م
ّ
 بـحُض 12((في اللغـــــت ًىمـــً برن في اللىلــــت الـماهـحــــت " daswesende"بن ألاظــــاس ي.اللــــذسة نلى الخيل

الهـــالـم دون غُـــشه مً الـمىظـــىداث،و -في–ألاشُـــاء  - كـــشب–جـخخـــظ هزه اللىلــــت بالذاصاًـــً الـمىظـــىد 

ـمىً الذاصاًـــً مً مهشفـــت ماهُـــت الـمىظـــىداث الـمحُؿــــت بـــه في الهــــالـم
ُ
. هزه الـخاضـــُت هي التي ج

ـــــم الـمىضــــل للغــــت بلى ما ٌعمُـــه هُذغش بـــ م مً حُض هى الؿٍش
ّ
التي " حـــذور اللغت"    ًيخمي الخيل

 )): مً حُض هي كــــٌى و بقهــاس و ببـــاهــــت ،ًاهــــذ هُذغش رلـــً بلىلــــه" اللىلـــت"بـمىظبـــها جىىشــــف اللغــــت في 

م 
ّ
كـــٌى اللــىلـــت هــــى ببـــاهــــت وبالخالي بقهـــاس الياثــــً،هما ؤن اللـــــٌى في مهىــــاه ألاضلي لُـــغ هى الخيل

 
ً

ا ،و مىه فاإلبــاهـــت في مهىـــاهـــا ألاضـــلي لِعـــذ فهـــال
ً
ـجهــلـــه مـمىىـــ البشـــشي،بــل هـــى ما ٌعبلـــه بىُفُــــت ما ٍو

ا بل هي بقهــــاس الياثـــً الزي ًـحذر في كـــٌى اللــىلــت 
ً
ــــ ف الـمىظـــىد ؤمـــام 13((بشٍش

ّ
 و هى مـــا ٌهني ؤن جىش

كهـــشه
ُ
و الىالم مً حُض .بمياهُاجـــه و بمياهُـــاث الهالم الـمحُــــ به مشجبــــ بـمـــا جذٌ نلُــه اللىلـــت وما ج

الهــالـم وهي بكــامــت بـمىظبهــا ًخـحــّىٌ -في–هــى هزلً ًىشــف نً بكــامــت الذاصاًــً باللــشب مً الــىظــىد 

ــت ــــفهم .صماهُــت جؿــاٌ اإلاهنى-العــااٌ نً الش يء بلى بيُــت لغــٍى ًُ ذ 
ُ
ــــه وظُلــــت " الىـــالم "بـحُض لـم ٌهــــ

ّ
نلى ؤه

ال ًيىن هزا  ))و ؤداة للخهبحر نً مىىــىهـــاث الذاصاًـــً و جـخاسظـــهبل مً حُض اسجباؾه بضماهُت الىالم و

                                                           
  .249، مطذس ظابم، ص 2ماسجً هُذغش، هخاباث ؤظاظُت ط- 11
 272اإلاطذس هفعــه ،ص - 12
 249،مطذس ظابم،ص 2ماسجً هُذغش،هخاباث ؤظاظُت ط- 13
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 و في الىكذ نُىـه ميشــإ كــىة الاظخــمام
ً
مــا بــل ول هالم بهـما ًـجب ؤن ًصُــش حخمــا

ّ
 الزي 14((الىالم مخيل

. الهــالـم-في–ًىشــف بذوسه نً الذاصاًــً و بمياهُاجــه الـمخهذدة هىُىىهت

اليلمــــت لِعــــذ في  ))   ًطــــل هُذغش مً خـــــالٌ جــحلـــُلـــه لىاكـــهـــــت الىالم بلى هدُجـــــت مفـــادهــــا ؤن 

 "الـملـــــام ألاٌو 
ً
خـــــه،و ال يهم نـــذد " حهبُــــشا ُّ نً سؤي،و بهـمــــا هي اليعـــم الـمطــــىن لـحلُلـــــت الـمىظـــــىد بيل

الزًً ًـمىنهم ؤن ٌعخمهـــىا بلى هزه اليلمـــت،فـــىىنُـــت ؤولئً الزًــً ًـمىنهم ؤلاضغـــاء بليها هي التي جلـــشس 

ــــخ بـمهنى لِغ الـمهم نذد الزًً ًـمىنهم الاظخجابـــــت لىـــذاء الىظــــىد،بلذس ما  ـ15((وغو ؤلاوعــــان في الخــــاٍس

ـــه في الـ"مً ُهم"يهم الىشف نً 
ّ
 التي جىشـــف " ُهم"،أله

ً
 و مىه لغــــت

ً
جىىشــــف الاظخجابــــت بىضفهـــا كـــىال

. بذوسهــــا نً حلُلـــت الىُىىهت

ول الـمفــاهُم و -مً حُض هي بيُـــت ؤهؿىلــىظُـــت-    ًـــلـــلب هزا الخطـــىس الـجذًــــذ لكاهـــشة الىـــالم 

هـــاد ضُاغـــت 
ُ
ش ألالفــــاف نً ؤشُــــاءو فـــلـ،و بهـمـــا ح

ّ
الخطـــىساث الىالظُىُـــت الـمعبلـــت،بـمىظبها ال حهبـــ

ؤهؿــىلـــىجي ًىشــف نً نالكــت ؤلاوعــان باللغــت و الىظــىد ،بــل بن – جلً ألالفـــاف نلى ؤظـــاط وظـــىداوي 

و لئـــً ًىحــى هُذغش بعــااٌ .الهــالـم-في–اللغــت هي معىــىــه ألاضُــل ومً خاللــهــا ًفهــم الذاصاًً وظــىده 

مهنى الىُىــىهــت هـحــى اللغــت فألهــه ؤساد ؤن ًطــل بلى الىشف نً مىىــىهـاث الىظــىد ألاضُــل حُض جيىن 

. اللغــت بـمــشـابــت واظؿــت بُــىه و بحن الـمىظــىد

ـش اللغت في ألاخحر 
ّ
" الحذر"نً ران الزي ًطؿلح نلُه بـ- حعب هُذغش-   حهبـ

خُت اإلاىظىد مشجبؿا Ereignis"الههذ"ؤو ً ًيىن فُه العااٌ نً جاٍس خ جيٍى خ الىظىد هى جاٍس  حُض جاٍس

اللــغــت هي اهفخـــاح  ))بتزمىه،و جيىن اللغت هي الشابؿت ألاظاظُت بحن الذاصاًً والهالم،وبهباسة هُذغش  

 16((الـمجـــاٌ،حُض ؤلاوعـــان ٌعىـــً بُــذ الهالـم الـملــام في ألاسع وجـحذ العماء

 ))ًخهلـــم ألامــــش هىــا ،باإلكــامـــت حُض جىـــىن اللغـــت معىـــً الىظىد و مىؾــً ؤظـــشاسه ًلٌى هُذغش    

بن العمــت ألاظاظُــت للمعىــً هي هزه الـمشانــاة حُض ًخهّمم الـمىظــىد في ول معــاحخــه ،هزه 

ــش فيها هشــشؽ بوعاوي ًلُــم داخــل الـمعىــً بـمهنى الـُملــام نلى ؤسع 
ّ
الـمعــاحــت جكهــش لىــا نىذمــا هفى

و ليي هفهم .و هـــى ما ٌهىـــغ بذوسه الهالكــــت بحن الىظــــىد و اللغـــت همعىً له و ؤلاوعـــان17((الفاهُــً 

 .حُض اهفخاح الـحلُلت نلى الهالـم الـمحُـ بالـمىظىد (الشهش)هزه الهالكت ًخجـه هُذغش بلى الفً 

 

": الشعر ألاصيل"اللغة بما هي  .3

                                                           
14-M.Heidegger, Apports à la philosophie, tr, François Fédier, nrf, édition Gallimard, 2013, 
p102 
15 - Martin Heidegger, De l’essence de la vérité, op, cit,p 101 
16 -M.Heidegger, Questions III et IV, tr, jean beaufret ,françoisfédier, et d’autres, édition 
gallimard,1976, p 64 
17-M.Heidegger, Essais et Conférances, traduit par andré préau et préface par jean 
beaufret,éditiongallimard, 1958, p 176 
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ؤضحذ اللغت مو هُذغش مشجبؿت باإلغـــــاءة و اهفخاحــــها نلى الىظــــــىد،و بـمىظـــب رلً جيىن اللغـــت 

ؤن اللغــت لِعذ فلـ وظُـــلت للفهم و الخهبحر ،بل نلى الهىغ ))ظابلــــت نً الـمىظــــىد ،و هى ما ًــــاهــــذ

 في الاهفخـــــاحl’étantمً رلً،فهي جـحػـــــش كبل ول مىظــــىد 
ً
 لىـــً dans l’ouvert ))18 بىضفــــــه مىظــــىدا

ـــت ضمــذ داخلي ًــجـــب سئٍــــت الـمىظـــىد 
ّ
اللغت "الهــــالـم،و هـــى ما ظُحمـــل هُذغش بلى - في– زـمـ

ـــت ــت"،لُخطبح "الشهـــٍش هي التي جفخـــح ؤلاوعــــان نلى الهــــالـم و بىاظؿخـــها ٌعىً ؤلاوعــــان " اليلمـــــت الشهــٍش

في الهــــالـم،و جيىن اللغــــت بـمىظب رلً في مهىــاهـــا الشهـــشي هُالـمعئىلـــــت الىحُـــذة نلى ُمـــلــــام ؤلاوعــــان 

ـــت هزا  ،فةهىا ظىجذه في حهبُـــش "الىالم الشهــــشي "و برا هـحً بـحشىــــا في ظــــىهــــٍش

الشهـــــشاء ٌعخؿُهـــىن بـحعـــً  اخخُاسهم لأللفــاف ؤن ًلُمـــىا مهاًُــــش الىظــــىد ))الشهـــشاء،فىحــــذهم

 19((ؤلاوعـــاوي وملاًـــِعــه

ــــت هي التي حعمـــح باهفخـــاح الىظـــىد ؤمـــام الذاصاًـــً لُلـــٌى  ـــه مو هُذغش جطبح اليلمـــت الشهٍش
ّ
به

الشهشي الزي نّذلــــه هُذغش بـحُض لـم ٌهذ " ظىسط جشاهــل"كىلـــخه الـمىبىجــــت،وهزا ما ًفّعـــشه بِذ 

ًلـــّذم الىظــــىد هفعـــه هىـــان حُض جـخفــــم بـــل حُض جـخفـــم اليلمــــت ًـمخىـــو الـــىظــىد ))البِذ مهه 

لـــاٌ و فلـ،بـــل هى اللــــٌى الزي ًىىشـــف بــــىاظؿخــــه ول 20((.اليلمـــت ًُ و بـهزا ًطبح الشهـــش لِغ هالمــــا 

و نليهال ًىـــىن .هى الشىـــل ألاّولــي للفىــــش" اللـــٌى الشهـــشي "ش يء،بل هى بذاًــــت الخيلم ألاٌو للــغــت،فــــ

الشهـــش مـجــــّشد حشىُـــل لغـــىي ؤو ضــــىسة ظـمالُـــت فحعب،و بهـما هى الـمـجــاٌ الزي جخحلـــم فُه مـــاهُـــت 

ـخبــشهـــا هُذغش بإن ًُ ادة ))اللغـــت،مً حُض هي كـــٌى وهشـــف و بقـــهــاس، هىــا 
ّ
الشهـــش ال ًخللى اللغـــت همـــ

ًـحـــذر فيها نملـــه،و جيىن في مخىــــاٌو ًـــذه،جـحذ جطشفـــه،بـــل نلى الهىغ،الشهـــش هى الزي ًـــبذؤ فُجهـــل 

ــم الاهدشــاس 21((اللغــــت مـمىىــــت 
ّ
ىك ًُ فةرا هــان الـمفىــش ًــيهئ الفسحــت التي ًىدشـــش فيهــا الهــالـم،فةن الشــانش 

" 
ً
ا  شهــٍش

ً
بـحُض ًىــىن هزا الىــالم الشهــشي هى مــا ٌعمــح بسحب اللغــت مً وظــىدها الضاثــف ،و "هالمــا

و اللــشب و اللـٌى .اللــشب" ًـحذر"و في هزا الخفــانل ...اللغــت هي التي جـحمــل جفــانل الشبــام ))بزلً جىــىن 

اللغــت و بحػــاسهــا للمىظــىداث مً الخحــّجب بلى الىــىس،جلً هي " هُىــىهــت"ؤظلــىبـا ؤلاقهــاس،ؤي ؤظلــىبــا 

 22((مــاهُتهــا 

ــش في اللغت مً خالٌ 
ّ
بـما هى " اللٌى الشهشي "حُض ًيىن " شهشهت اليلمت"ًـحاٌو هُذغش ؤن ًفى

لا مىضال لـ" ميان ألاضل" ت"،و جيىن "ظىهش الىُىىهت ألاضُلت"ؾٍش ألامل اإلاخبلي " اإلاياشفت الشهٍش
                                                           

18-Beda Allemann, Hölderlin et Heidegger, tr François Fédier, Presses universitaires de 
France, 1ere édition, 1959, p 139 

 24، ص 1974، 1ماسجً هُذغش، في الفلعفت و الشهش،جش نشمان ؤمحن، الذاس اللىمُت لليشش و الخىصَو،اللاهشة،ؽ- 19
 75، ص 1998فاجُمى،نهاًت الحذازت ،جش ،فاؾمت الجُىش ي، ميشىساث وصاسة الشلافت، دمشم،  ظُاوي- 20
لا؟هىلذسلحن و ماهُت الشهش،جش،فااد وامل و محمىد سظب،مشاظهت،نبذ الشحمان بذوي، داس - 21 ماسجً هُذغش،ماالفلعفت؟مااإلاخافحًز

 15،ص 2،1974الشلافت للؿبانت واليشش، اللاهشة،ؽ
 116ماسجً هُذغش ،هذاء الحلُلت ،مطذس ظابم ،ص - 22
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ففي خػــم الفىــش ".دًياسث"و ؤجـّم مهلمهــا " ؤفالؾىن "للخشوط مً ملىلت الزاث هما حّذد مهــالـمهــا 

لــذ في مهكمـهــا " هــىلذسلُــً"الـمىــاهؼ للزاجُــت ٌهــىد هُذغش بلى جـجــشبت 
ّ
مً حُض هي جـجــشبــت حهل

لي ،لُجــذ هُذغش في ؤشهــاسه الىغــاحــت  بـمىظبهــا ًــشاهــً " كـــفــضة هىنُــت"بـمجـــاوصة الـمــىسور الـمُخافحًز

 ،و بزلــً 
ً
ــا  شهٍش

ً
ًطبــح اللطُــذ الـهــىلذسلُــني مػــاءة للهخمــت الـمفهــىمُــت في الىــظ ))نلى الىظــىد هالمــا

 نلى وحــذة اللــٌى الشهــشي 
ً
لي و اهفخــاحــا ملــاالث "ًىؿلــم في هخــابه  (هُذغش) وهى بر 23((الـمُــخافُــٍض

 "مً ملــىلــت هىلذسلُــً اللاثلت  ؤن " ومـحــاغشاث
ً
ــا هــى " الشهــش"ؤي ؤن " ؤلاوعــان ٌعىــً الهــالـم شهــٍش

معىــً ؤلاوعــان و الهــالـم،فـالشـانــش بىالمــه الشهــشي ٌعخؿُــو ؤن ًـــهُــذ مــا حعجــض اللغــت نً كــىلــه 

ــم  ــل الىــالم الذاخلي الـخــافذ بلى هالم معمــىم نً ؾٍش بطــىث مشجفــو،فــــىحــذه الشــانــش ًــلــذس نً جـحــٍى

ــــت،ًلٌى هىلذسلحن في كطُذجــه مهّبــشا نً بغخــشاب الــياثــً و غُانــه في " خبــض وخـمـش" اللطُذة الشهــٍش

: الهــالم

ــً  )) للــذ ظـئىــا ًا ضذًلي، هىا مخــإخٍش

صحُــح ؤن ألاسبــاب حهِــش ،لىــً في نــالـم آخــش فىق سئوظىــا 

و هي حهمــل بال اهلؿــام،لىّنهــا فُمــا ًبذو ال ث حفــل، بـمــا برا هىــا وهِــش 

ــت، ؤال جشي ؤهـــه مىز شهـــىس، و هي جبــذو  هزا هــى مذي اهخمــام الـمىظــىداث العمــاٍو

، حسحــب ول ؤولئــً الـمفػلُــً في حُــاجىــا بلى ؤنلى 
ً
ــال لىــا ؤمــذا ؾٍى

نىــذمــا ؤشــاح ألاب بـــىظهــه نً ؤلاوعــان  

ــم الـحــضن نلى ألاسع ولهــا ُّ  24((..و خ

للــذ هــان هىلذسلُــً حعب هُذغــش الشــانش الـمجىــىن الزي اظخؿــام جــشوٍــؼ اللغــت و حض 

ــف و الالجــّجب،و في خػــم رلً 
ّ

مــىا و ))الىظــىد نلى الخىش
ّ
ــم ،فاللغــت جخيل

ّ
لـم ٌهــذ ؤلاوعــان هى الـمخيل

 و لـمــا هــان الشــانش هى وحــذه مً ًـحعــً 25((. هـحــً نلُىــا ؤلاضغـــاء بلى ضمـــذ الىــالم و بلى سوح اليشُــذ

جــــفىُــش الىظــىد الـمحمــٌى بلى اللغـــت ،هــان مً الؿبُــعي ؤن ًـحذر للــاء بحن الشهــشي و الضمــاوي 

خــّىٌ لــه اظخذنــاء الـملــذط،وهــى وحــذه اللــادس نلى الـــىكـىف جـحذ 
ُ
الىظــىدي ،فىحــذه الشــانش مً ًـ

ُــاجـهــا الهــاضفـت ألهه وحذه مً ٌـعخؿُــو ؤن ًــاوٌ كذاظــت آلالـهــت و ٌــعّمي 
ّ
قـــــل آلالـهــت و هنهــهم بىـل جـجل

                                                           
ىي - 23 لا، داس الفاسابي، بحروث، لبىان، ؽ"الفً و الحلُلت"ماسجً هُذغش ,نلي الحبِب الفٍش ، 2008، 1ؤو ؤلانهاء الفىىمىىلىجي للمُخافحًز

 247ص 
 -ًبّحن فُه هُف ٌعىً ؤلاوعان في الشهــش" ملاالث و محاغشاث"ًخّطظ هُذغش في هخابه 

ً
 ,M. Heidegger:ؤهكش.فطال

L’homme habite en poète, in Essais et Conférances, op, cit, p224 jusqu'à p245 
ذ، - 24 ا، نالم اإلاهشفت، اليٍى  286-285، ضظ 1982ظىن ماوىسي،الىظىدًت،جش،بمام نبذ الفخاح بمام،مشاظهت، فااد صهٍش
ىي ،ماسجً هُذغش  -25  250، مشظو ظابم،ص "الفً و الحلُلت"نلي الحبِب الفٍش
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ــخ آخــش ،ومهــه ًطبــح مــا ))الـمـــلذط و ًــجُب الىــذاء ،وبـزلً  ًـــاظغ كــذوم الضمــان الـملــذط بذاًــت جــاٍس

 في كــذومــه بالىــذاء 
ً
 26((ًــإحي مــلــىال

،بـحُض 
ً
ًـحــاٌو هُذغش مً خالٌ حهــشغــه لشهــش هىلذسلُــً ؤن ًىشــف نً الشــانش بىضفــه بلــهــا

ظ نىذ الـمعُــحي،ًلـٌى هُذغش 
ّ
  ))ًطبـح الشـانش نىـذه بـمــشــابت الـمخــل

ً
ــا بن ؤلاوعــان الزي ًلُــم شهٍش

بلى البذاهــت الشــابخــت لزاجــه،البذاهــت التي – العمــاء و ألاسع و الـملذط –في ألاسع ًـحمــل وّل مــا ًكهــش 

 لىــّل ش يء، وهى بزلً ًـحمل ول مــا ًكهــش في ضــىسة الهمــل الفني بلى هطــاب 
ً
جطــىن و جىــىن خالضــا

 و بزلً فلــذ وظــذ هُذغش برن في الشهــش و اللطُذة،مــا ٌشبــه الشــاهـــذ 27((زـابــذ و مخُــً ؤي الخــإظِــغ 

نلى بهؼ سئاه ألاهؿــىلىظــــُت،وهـــى بر ًىؿلــم مً الـحػـــىس ؤلاوعاوي الزي اضؿلـــح نلُـــه 

ـــم اللغـــت  -(هىا-الىُىىهـــت/هىـــا-الـمىظــىد)Daseinبلفكـــت و ًـــشي ؤن الهبـــىس بلى الىُىــىهــت ًخم نً ؾٍش

بــل هي معىً الىُىــىهـــت،فألهـــه ؤساد ؤن ًذفـــو باللغـــت  بىضفها الىـــىاة ألاهؿىلــــىظُــت الذاثمــت في الذاصاًـــً،

ـــت بلى ؤوّط اهفخاحـــها ألهـها وحذهــا التي حهؿُىـــا بمىــاهــُت ؤلاكـــامــت باللـــشب مً الىظـــىد الـمىفخــح بـما  الشهٍش

. في رلً اهفخاحه نلى آلاخش

": الكينونة مع"إلى " الكينونة في"دور اللغة في إلانتلال من  .4

ذ هُذغش مـجاوصجـها جخهلم بـ ،ؤي مشيلت الـمهشفت "الـمىغىم"و " الزاث"ًبذو ؤن الـمشيلت التي ًٍش

لا الزاث  ذث مُخافحًز
ّ
ٌ )التي مجـ لا الـمىغىم،فاألمش ًخهلم هىا  (دًياسث،هىظش نلى حعاب مُخافحًز

مً ؤظل "الىُىىهت في"مً ؤظل رلً ًـحاٌو هُذغش الخفىحر داخل .بالـمىغىم همىغىم مً ؤظل آلاخش

" ؤلاوشغاٌ"الىشف نً الـمهنى و جـجاوص رلً الـمىظىد الـمادي الزي ال يهخم بىُىىهخه،ؤي ؤلابخهاد نً 

و هزا ؤلاهخمام كذ ًكهش نلى ضىسة الخيلُف بخىفحر ما ًيبغي  ))به "ؤلاهخمام "بـما هى واثً في الهالـم بلى 

 في 
ً
ً ،ؤو نلى ضىسة معانذجـهم نلى ؤن ًيىهىا ؤحشاسا وهى ما ًذٌ نلى ؤهه 28(("هـّمهم"جلذًـمه بلى آلاخٍش

ألهه ال ٌعخؿُو ؤن ٌهِش مىهضال " الُهم"بلذس ما ًىظذ الذاصاًً في الهالـم،بلذس ما جىشف هُىىهخه نً 

ش ننها نلماء الاظخمام مً ؤمشاٌ دوسههاًم في كىلـهم بإن ؤلاوعان 
ّ
نً آلاخش،و هي الفىشة هفعها التي نبـ

 نً غحره مً الزواث
ً
. اظخماعي بؿبهه وال ًـمىىه ؤن ًـحُا بهُذا

جخجه كشاءاث هُذغش العابلت باجـجاه ما ًـحذر داخل الهالـم الـحذاسي،و الىكىف نىذ مـخاؾش 

فخخح ؤفم " الخلىُت" ًُ الهلل "التي ظُؿشث نلى نالكاث ؤلاوعان بالياثً و الىُىىهت و آلاخش،وبزلً 

لي الزي مً شإهه ؤن ٌهطف بيل مفهىم حذاسي ؤضُل،ًـحاٌو هُذغش " الهلل الخلني"بذًال نً "الخإٍو

ؤو غمً ران الىلذ الهلالوي  (..نلل،بسادة،نذم)ببشاص خلفُاجه غمً ران ؤلاؾاس الخفىُيي للزاجُت 
                                                           

 248،ص هفعهسظو الم -26
، 1لذاس البُػاء، ؽاماسجً هُذغش ،اإلاىادي بوشـاد، كشاءة في شهش هىلذسلً و جشاول، جش،بعام حجاس، اإلاشهض الشلافي الهشبي،- 27

 91-90،ضظ 1994
ذ، دؽ، - 28  221، ص 1992بىشيعيي، الفلعفت اإلاهاضشة في ؤوسبا، جش، نّضث كشوي، ظلعلت نالم اإلاهشفت، اليٍى
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لُت مخإخشة لـم جفي بىنذها في  ىه هُدشه مً كبل،لخطبح الـحذازت مـحؼ ملىلت مُخافحًز
ّ

الزي دش

،و هى "الهلالهُت الخلىُت"،و بهـما نلى الهىغ مً رلً،ؤظلؿذ الهالـم في شبان "فىش ألاهىاس"جـحلُم 

ألامش هفعه الزي دفو بـهُذغش بلى الاظدىجـاد بالفىش الـهىلذسلُني و نالـمه الـمفخىح نلى الشهش،الزي مً 

بن الخلىُت بـمهىاها الىاظو و في :"ًلٌى هُذغش .شإهه بهلار اللغت مً هاللت الاظخخذام الخلني للهلل

ُاجـها مـخؿـ مً وغو ؤلاوعان، لىنها في آخش الـمؿاف جـجبــشه الـحعـم فُما برا ؤساد ؤن 
ّ
مـخخلف جـجل

ذا ًـحىمهــا
ّ
  لُطل هُذغش بهذ رلً بلى ما اضؿلح نلُه 29((.ًطبح نبذا للمخؿؿاث ؤو ًكــل ظُــ

ت، هـحى الالؤظاط))" اللفضة"بــ و مو رلً .كفــضة جىؿلم مً الىُىىهت بانخباسها ؤظاظا للمىظىد هـحى الـهاٍو

، بل هي الخملً الـمخبادٌ هفعه 
ً
 مبهما

ً
، ونلى ألاسجح لِعذ غمىغا

ً
 فاسغا

ً
ت نذما لِعذ هزه الـهاٍو

الزي غمىه و في خػم هبػه ًخم ؤلاحعاط بـماهُت ما ًخحذر بلُىا ولغت، مشل هزه اللغت ظـمُىاها في 

التي بـمىظبها ًخحّىٌ الفىش " مبذؤ اللفضة"  و مىه ًخحّىٌ العااٌ بلى ظااٌ نً 30(("ملش الىُىىهت"ًىم ما

. بلى فىش ًػم ول ما مً شإهه ؤن ًىظذ ؤو ًيخمي بلُه" ؤلاوعان والىُىىهت"مً فىش

ــػاء الهالـم نلى شيل " الفسحت"جىمً مهمـت الـماوٌ هىا الزي ًىشف نً  ًُ التي مً خاللـها 

ـترن الىظ ًلٌى كىلخه،و  ًُ ت،وبـمىظب رلً  ال ٌهني  فهم هظ ما الهشىس نلى مهنى ظامذ  ))ولماث لغٍى

نها الىظ، و بزلً هيىن ؤوفُاء للفهم الـهُذغشي الزي  ُّ مـحخىي فُه، بل بعـ بمياهُت الىُىىهت التي ٌه

ا، نضم ما فيها هُىىهت ل الىظ ًشجبـ ؤظاظا 31((ملزوفت معبلت-هى ظىهٍش  و هى ما ٌهني ؤن جإٍو

و نلى بزش رلً هيخلل بلى البحض نً زىاًا .بالىُىىهت التي حعخلضم فهم الذاصاًً لىُىىهخه في الهالـم

جلً الحللت الىالظُىُت " مـا"و مىىىهاجـها ألاضُلت و نالكاجـها مو الغحر، بذٌ البحض نً الـ" َمً"الـ

يىس في هزا الـمهنى ل الهام همعاهمت في هزه الفلعفت الهكمى  )): الـمفشغت، ًلٌى ٍس بوي ألسي هزا الخإٍو

ا و  للغت التي وهاوي الُىم مً هلطها، فما هـحً الُىم ظىي هاالء البشش الزًً ًـمخليىن مىؿلا سمٍض

ا وؤهثروبىلىظُا،و جـمشُال هفعُا، و الزًً هم للمشة ألاولى سبـما كادسون نلى ؤن ًدىاولىا  نلما جفعحًر

 32((الـخؿاب ؤلاوعاوي بىضفه معإلت واحذة 

ـجه للغت و سبؿها بالىُىىهت ال ًىمً في مـجشد نشع  بن ما ًشمي بلُه هُذغش برن، مً خالٌ جـخٍش

الـمحخىي، بل نّمـا جـخفُه مً نالكاث واكهت  مً شإهـها ؤن جشجلي باإلوعان مً مـجّشد ؤلادسان العؿحي 

لزاجه و غحره مً الزواث ألاخشي،بلى ؤلادسان الهمُم الزي مً خالله ًىمً اهخمام الذاصاًً بىُىىهخه و 

                                                           
ان، جلذًم ، محمذ ظبُال، ميشىساث غفاف، بحروث،لبىان، ؽ- 29 ت و الزاث، جش، محمذ مٍض ، 2015، 1ماسجً هُذغش، الفلعفت، الهٍى

 36ص 
 39اإلاطذس هفعه، ص- 30
ل، جش، محمذ بشادة و حعان بىسكُت، نحن للذساظاث و البحىر ؤلاوعاهُت و - 31 يىس، مً الىظ بلى الفهل،ؤبحار الخإٍو بٌى ٍس

 70، ص2001، 1ؤلاظخمانُت، اللاهشة، ؽ
ا، ؾشابلغ، د ؽ، - 32 الث، جش، مىزس نُاش ي، داس ؤٍو يىس، ضشام الخإٍو  47، ص 2005بٌى ٍس
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و هى ألامش الزي دفو ببهؼ الفالظفت بلى بحُاء فلعفخه مً . الهالـم الـمحُـ به بـما في رلً راث آلاخش

بهذه مً خالٌ مـحاولتهم  جـمذًذ فىشه بلى بهذه ألاكص ى، فةرا وان هُذغش كذ ؤكام مً كبل معإلت 

 - مشال–" لُفُىاط"الاخخالف بحن الىظىد و الـمىظىد، فةن 
ً
كذ سّجح الىفت للمىظىد بىضفه وظها

(visage)  ًر وساء ما ًكهش م
ّ
 بالخلاء الالهـهاجي الـمدعت

ً
 لىظه مىظىما

ً
بـحُض ًيىن بلخلاء ألاها بالغحر وظها

شي )بن الىظه لِغ هما ًـجب ان  )): الىظه، ًلٌى لُفُىاط في هزا الـمهنى ، بل هما ٌهمل جفىحرها نلى (ًُ

ملئه بـمػمىن ًىللىا بلى نالـم آلاخش، و هزا ما ًفّعش حشص الىظه في الخهبحر نلى داللت جدىاظب مو 

. مهشفت ما، نلى الهىغ مً رلً، فةن الىكشة هي بـحض حشِض نً الخالئم، بهـها ابخالم للىظىد بامخُاص

 33((لىً الهالكت مو الىظه هي راث ُبهذ ؤخالقي بالذسظت ألاولى، فهى ما ال هخمىً مً كخله

بذوسه بلى مشل هزا الـمىكف الزي ًكهش مً خالٌ فىشجه نً الخىاضل،ؤًً " محرلىبىهتي"ًزهب 

فمً خالٌ الىالم و اللٌى وهشف آلاخش، و بـما ؤهىا مىظىدون .جيىن الزاث في نالكت مخىاضلت مو الغحر

جىمً ول مهشفت مخبادلت " راجُت-بحن"في الهالـم هفعه الزي ًادي بلى الـمطحر هفعه، فةهه في نالكت الـ 

بن الزاجُت الـمخهالُت هي راجُت مىىشفت، وهي مهشفت )): بحن راث و ؤخشي، ًاهذ محرلىبىهتي رلً بلىله

 مـما ٌهني ؤن نذم الخىاضل مو آلاخش هى الزي 34((راجُت-بزاجـها و باآلخش، و في هزا الـمعخىي فهي بحن

لـم  )): ًىلله بلى مىغىم مخهاٌ،مً رلً ًـمىىىا ؤن هفهم فحىي نباسة محرلىبىهتي التي جىمً في كىله

 جخالقى ول نىاضشه في ظهذ 
ً
ـما هكاما

ّ
حهذ اللغت حطُلت ماٍع فىغىي لىكاجو ؤلعيُت معخللت، و به

 و هى الخحذًذ ألالعني 35((حهبحري ؤوحذ، ًجزم هـحى الـحاغش ؤو الـمعخلبل،و ٌعىده مىؿم حالي

اوص نىه مو هُذغش راجه، رلً ؤهه ٌعجض نً فهم الهالكت ألاهؿىلىظُت بحن الىالم و اللغت و 
َ
الـُمخجـ

 نً ؤي ؾشح وظىدي مً شإهه ؤن ًطبى 
ً
الذاصاًً الـمىظىد في الهالـم، لُكل الـمفهىم اللعاوي بهُذا

. بالىُىىهت بلى مشاجب ؤلاششاق اللغىي 

 :خاجمت

م بالىُىىهت و الفهم 
ّ
الث العابلت خاضت فُما ًخهل

ّ
لـم حهذ الـمعإلت الشلافُت مشجبؿت بالخمش

لا بـمذي فهم الياثً 
ّ
ـما ؤضبح ألامش مخهل

ّ
و اظدُهابه لـما  (الذاصاًً)العؿحي لهالكتها بالياثً وآلاخش،و به

 له 
ً
لاٌ ظىاء وان رلً مخماشُا مو فىشها ؤو مـخالفا ًُ ىطذ بلى ما 

ُ
ًـحطل داخل الىُىىهت هفعها،فإن ه

فبلذس ما هـحعً ؤلاضغاء بلى هذاء الىُىىهت،بلذس ما هيىن .هى ما ًـجب الالخفاث هـحىه والاهخمام به

ه لـمً .مىخمحن لـها،مخفانلحن مهها، و في رلً الاهخماء وهؿي انخباسا لـما ًىظذ حىلىا بـما فُه آلاخش
ّ
و به

الػشوسي في هزا الـملام ،ؤن وعإٌ نً مذي جـحلُلىا للفهم اللغىي بـمهىاه ألاضُل،و لخحلُم رلً 

الث الفاسغت مً الـمهنى،فهلى  لاٌ دون الاحخيام لألحيام الـمعبلت و الخإٍو
ُ
نلى الـماوٌ ؤن ًترن اللىلت ج

                                                           
33-E.Livinas,Ethique d’infini, fayard,1982,pp79-81 
34 -M.Merleau-Ponty, La phénoménologie de la perception, Ed Gallimard,1945,p415 

ذاث،بحروث،ؽ - 35 ل الفلعفت،جش كضحُا خىسي،ميشىساث نٍى  67، ص1983، 1مىسَغ محرلىبىهتي، جلٍش



 وإلانسانيةكلية العلوم الاجتماعية            متونمجلة                 سعيذة جامعة الذكتور موالي الطاهر 

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: السنة/  أوت:  الشهر /02: العذد / 12: املجلذ 

 

 

119 

 ٌ  ما لـم جػو الزاث ؤن ججز
ً
 مً الـحذوط الـمخخالُت،و بهـها لً حعي راجـها حلُلت

ً
 بةمياهاجـها لخهِش مشحلت

 لشوحها بإن حهِش لـحكت الـمعاءلت نً مىكهها ؤمام راث ؤخشي ،ححن ران فلـ حعخؿُو ؤن 
ً
مـجاال

و في خػم ران البحض الـمخىاضل نً الـمىكو الـمىاظب للزاث ؤمام  آلاخش، . جػمً مىكهها وهُىىهتها

ذ ،كلم،وبحن هزا و ران هىان هلؿت 
ّ
حعلـ رواث هشحرة في نالـم ملاه الػُام و الخُه،نالـم مشد

ت بشمغ الدعأٌ ُّ ــبت،مخـخـفـ ُّ حػىس الزاث ..الـحػىس ..هي..اشتران وبن واهذ جبذو للىهلت ألاولى مخغ

ً هزواث ـم بـمذي  جىظُه  .وونيها باآلخٍش
ّ
بن الشهان ألاهبر الزي ًكل ًإظش بؿمىحىا الىبحر ًخهل

هـحى ؤمل الـمعخلبل، وعخهُذ في خػمه ول جللُذ و ول لـحكت جشار نابشة بىُىىهدىا، و " الـحاغش"

ه سظالت الفىش الُىم بلى ما مً شإهه ؤن ًـحمي مهىدىا ومذلىلـها 
ّ
بـمىظب رلً مً الػشوسي ؤن هىظـ

م بكامت الطلح  حُض جيىن اللغت حللت وضل بحن مـخخلف الشلافاث، و هزا ما ال ًخإحى لىا بال نً ؾٍش

م جفىحره مو ما لـم ًخم جفىحره 
ّ
مو مـخخلف الـحشواث الهلمُت الىاشؿت، و مذي الىجاح في مىاقشة ما جـ

. بهذ ؤو ما هى بطذد الخفىحر فُه
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   فكر مالك بً هبيوالتغيير الاجتماعي مً مىظىر اشكاليت الذًً والثقافت 

The problem of religion, culture and social change from the 

perspective of Malik bin Nabi thought 

 

 فىزيت عبى :   *ألاول  اإلاالِاظم ولٓب 

 فؤاد بذاوي :  *ألاول  اإلاالِاظم ولٓب 

 

 2020 / 08 /01: جاريخ اليشر 2020/ 07 / 24: جاريخ القبىل  2020 / 07/ 18:  جاريخ إلارسال

 :ملخص

ًٓىم الذًً الزي :زالر نىاضش مهمت في َ٘ش مالٚ بً هبي وهي هداٛو مً خالٛ َزٍ الىسْت البدثُت الخىُٓب في 

ت بما ًدىاظب ومخؿلباث َذٍ اإلابادت الشوخُت الجذًذة زلٚ نىطش الثٓاَت ، بذوس غبـ وجىكُم ؾاْت ؤلاوعان الحٍُى ٖو

ا نىطش اظاس ي في حشُ٘ل ما اؾلٔ نلُه اظم الحػاسةالتي شٙلذ خٓال خطبا  في دساظاجه   اما نىطش الخًُحر ،بانخباَس

ض نلى ششوؽالاحخماعي في َ٘ش مالٚ بً هبي  خ والاسجُام بدلٛى اإلاش٘الث التي جىاحه ٌٖس  التي خذدَا في الىعي بمىؿٔ الخاٍس

شي مً الششوؽ اإلاهمت َى مىاحهت مش٘الجىا بالخخؿُـ، ظىداٛو الاحابت نً  نملُت بىاء الحػاسة بلى َزا اإلاعخىي ٍو

ا مالٚ بً هبي وهي  جطىسٍ للهالْت بحن الذًً والاْخطاد والعُاظت و ٖزلٚ هكشجه الى الثٓاَت وما : الىٓاؽ التي ؤزاَس

 .واْهها في الهالم الاظالمي 

    الثٓاَت، الذًً ،الخًُحر الاحخماعي ،الحػاسة، الذًمٓشاؾُت العُاظُت والاحخمانُت :الكلماث املفتاحيت

Summary  :  
Through this research paper, we try to explore three important elements in the thinking 

of Malik bin Nabi, namely: Religion, which plays the role of controlling and regulating human 
vital energy in a manner commensurate with the requirements of these new spiritual 
principles, As well as the element of culture that formed a fertile field in his studies as an 
essential element in shaping what he called the civilization, As for the element of social change 
in the thinking of Malik bin Nabi, he focused on his conditions, which he outlined in awareness 
of the logic of history and the rise in solutions to the problems facing the process of building 
civilization to this level. We will try to answer the points raised by Malik bin Nabi, namely: his 
conception of the relationship between religion, economics and politics, as well as his view of 
culture and its reality in the Islamic world. 

Keywords : Culture, religion, social change, civilization, political and social democracy 
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 . والاجصال إلاعالمفىزيت عبى ، أستار محاضر ب، الذكتىر مىالي الطاهر ،علىم * 

 . والاجصالإلاعالمعلىم ، "أ"فؤاد بذاوي، أستار محاضر * 
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 :مقذمت

ًدعم َ٘ش مالٚ بً هبي بالخىىم في اإلاػمىن وألاَٙاس التي ؾشخها في مالُاجه مداوال انؿاء اٖثر 

ت خٛى الىاْو الاظالمي واَخمامه بٓػاًا الاْخطاد والعُاظت مً خالٛ سبؿهما بالذًً  جدلُل وسٍئ

ذ جمحز ٍَ٘ش باهخٓاد ٖال مً هكامحن الاْخطادي  الزي اٖذ بً هبي نلى اهه يحر مً مالمذ اإلاجخمهاث ْو

ش  ىكام باظخؿانخه جؿٍى الشؤظمالي والىكام العُاس ي الذًمٓشاؾي وجىاوله للُ٘ش الاظالمي ٖبذًل ٖو

ت ٖما ًمً٘ ادساج جدلُالجه في مجاٛ الاْخطادي غمً داثشة الاْخطاد الاظالمي ألهه ًشحو  البشٍش

هت ؤلاظالمُت ، ٖما ْذ شٙلذ الثٓاَت ٖمُهىم خٓال خطبا للذساظت  حمُو مشاخل بدىزه بلى الشَش

ا نىطش اظاي في حشُ٘ل ما اؾلٔ نلُه اظم الحػاسة خُث ًجمو ايلب  نىذ مُ٘شها بً هبي بانخباَس

ً الهلماء في حل الخخططاث نلى ؤن الثٓاَت هي اإلاجاٛ الاحخماعي لجمُو ألاَشاد في  ْىمُت مً  اإلاىكٍش

ٓت خاضت في  الٓىمُاث ؤو في وؾً مً ألاوؾان ،بدُث ًشون ؤن الثٓاَت ٖخهبحر ؤدبي ؤو َجي ؤو ٖؿٍش

الحُاة بهما هي في الحُٓٓت اوهٙاط للهمل الاحخماعي الزي ًبزله شهب مً الشهىب بٙاَت َئاجه 

وؾىاثُه ومكهش إلاا ًخػمىه َزا الهمل الاحخماعي مً نالْاث مدشاب٘ت وحهىد مبزولت واججاَاث 

،َاألظاط الزي جٓىم نلُه  الثٓاَت برن لِغ شِئا حامذا ،ؤو نُٓذة مدذدة وبهما هي نملُت لها 

ا اإلاخُانلت واججاَاتها اإلاخؿىسة   . 1نىاضَش

ت للشهىب ؤلاظالمُت والتي اخخلُذ ضىسَا مً  وحهخبر الثٓاَت ؤلاظالمُت جلٚ الثٓاَت اإلاشتٖر

مجخمو بلى مجخمو ومً حُل ألخش  بال ؤجها حشتٕر في العماث ؤلاظالمُت ،وال جخهاسع بؿبُهت الحاٛ مو 

ا ونلُه ظىداٛو في . الهُٓذة ؤلاظالمُت ،وما نذاَا ال ًيخمي بلى الثٓاَت ؤلاظالمُت وبن قل بلى حىاَس

حن والزي خض ي ٍَ٘ش بالذساظت لٙاَت حىاهبه  ً الجضاثٍش َزٍ الذساظت ؤن هٓذم وحهت هكش اخذ اإلاٍُ٘ش

ضا بزلٚ نلى ماَُت الثٓاَت " مالٚ بً هبي" َٓذ نالج اإلاُ٘ش  مشٙلت الثٓاَت في الهذًذ مً مالُاجه مٖش

ً الًشبُحن واإلاعلمحن ،بال ؤن اإلاُ٘ش مالٚ لم  بطُت نامت بهذما جػاسبذ آلاساء والاججاَاث بحن اإلاٍُ٘ش

ًخهمٔ بلى الثٓاَت في الهالم ؤلاظالمي والهشبي بشٙل مىظو وواْهها في قل ما مش نلُه مً مدؿاث 

                                                           
 53، ص 1986، اإلااظعت الىؾىُت لل٘خاب ،الجضاثش،2،ؽ"اإلاعاولُت ؤلانالمُت في ؤلاظالم :"مدمذ ظُذ مدمذ  1
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خه بشتى العبل والىظاثل  و ٖبحر نلى مداولت حًُحر زٓاَخه وؾمغ ٍَى ٗان لها ْو خُت  وظىداٛو . جاٍس

ت   :مً خال ل الاسئلت الاجيت مهالجت بهؼ الىٓاؽ الٍُ٘ش

 جطىس بً هبي الهالْت بحن الذًً و الاْخطاد و العُاظت ؟ ُِٖ 

 و الاوعان داخل الىكام الاحخماعي ؟  ما َى مْى

  ًىكش مالٚ بً هبي الى الثٓاَت ؟ و ما َى واْهها في الهالم ؤلاظالمي ؟ ُِٖ

:  الذًً في ظل الىظام الاجتماعي :اوال

ض ٗل اَخماماجه        لٓذ اسجبـ اظم مالٚ بً هبي بٙلمت خػاسة خُث مثلذ مش٘التها نىذٍ مٖش

ت بر ال ًخلى َذا اإلاُهىم مً دوس اإلااظعت الذًيُت ؤو اإلاماسظاث الذًيُت بانخباٍس ؤلاؾاس اإلاشحعي  الٍُ٘ش

. للمجخمهاث الًشبُت والهشبُت نلى خذ ظىاء

        ٌهخبر اإلاُ٘ش مالٚ بً هبي مً بحن ألاْؿاب الباسصة في نلم الاحخمام والُلعُت مً خالٛ الٓػاًا 

التي جىاولها في مشىاٍس البدثي خٛى مُهىم اإلاجخمو اإلاخًحر و اإلاخدػش  الزي ًُعش نلى ؤن َىإ خذر 

خي ؾاست ؤو ما ٌعمُه الخدّػش ؤي الخىحه هدى مشخلت الحػاسة التي جٓىم نلى نىاضش زالزت  جاٍس

لخهُذ  (ؤلاوعان ،التراب ،الضمً )ؤظاظُت في ٖعش آلالُت اإلاًلٓت التي جد٘م اإلاجخمو العاًٖ اإلاخمثلت في 

جىكُم اإلاجخمو،و ٌعلـ الػىء نلى نامل الذًً ٖؿٍش مهم في َذٍ الهملُت الذًىامُُ٘ت خُث ًطبذ 

ها ٖما خطل في الحػاسة 1الذًً البذًل الىغعي الضمجي لحربـ بحن الهىاضش اإلازٗىسة ظالُا  دٖش ٍو

ٗان ؤصحابها ْبال في مشخلت الجاَلُت لُجذوا هُعهم في قل الذًً الجذًذ  - ؤلاظالم– ؤلاظالمُت التي 

اإلاجّزٛ نلى الشظٛى مدمذ ضلى هللا نلُه وظلم ًٌحر مً ضُاتهم الجاَلُت و بزلٚ حًحر ٖبحر نلى 

معخىي الهالْاث الاحخمانُت بحن ألاَشاد لُطبذ العُذ والهبذ في هُغ الؿبٓت واإلاشجبت لُىؿبٔ نلى 

. َذٍ اإلاشخلت بمُالد الُ٘شة الذًيُت زم جإحي مشخلت حسجُل َزٍ الُ٘شة الذًيُت في هُىط ألاَشاد 

ت بما ًدىاظب ومخؿلباث َذٍ اإلابادت       ًٓىم الذًً بذوس غبـ وجىكُم ؾاْت ؤلاوعان الحٍُى

 التي جخػمً ُْم تهذٍ بلى تهزًب ؤلاوعان الزي وغو هُعه بحن خالٓه لِعمى 2الشوخُت الجذًذة

                                                           
، نالم الاَٙاس  (بدث في مُهىم التربُت و ؾبُهت نالْتها بالحػاسة في هطىص مالٚ بً هبي  )مدمذ بًذادي باي ، التربُت و الحػاسة  1

. 51/52 ،ص ص 2007 ، 2لليشش و الخىصَو ، الجضاثش،ؽ 
. 57 مدمذ بًذاد باي، هُغ اإلاشحو العابٔ ، ص  2
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و الُشد  َّى دسحت الىىم ؤي ٌعمى َّى خُىاهِخه مً خالٛ الىطىص الذًيُت التي جخُ٘ل بخؿَى

طبذ مُُ٘ا لُيخٓل بلى مشاجب ؤلاوعاهُت لخٙىن َىإ سوابـ وشب٘ت نالْاث احخمانُت جٓىد اإلاجخمو  ٍو

، 1بلى جدُٓٔ شٙل مً ؤشٙاٛ الحُاة الشاُْت بدُث ؤجها جخىأَ مو الششوؽ التي جملحها الُ٘شة الذًيُت 

و ٌشحر مالٚ بً هبي بان دوس الذًً في الحُاة الاحخمانُت اهؿالْا مً حشٙل ما ٌعمُه بالحغ الذًجي 

اإلاشتٕر لخٙىن َىإ وخذة في جطىس و ؤَذاٍ ألاَشاد التي ًجمههم الشابـ اإلآذط الًحر ْابل للخمشد 

.  نلُه 

ا حضء مً الىكام الاحخماعي للمجخمهاث وفي َزا الطذد  ؤما في  نالْت الذًً بالعُاظت بانخباَس

 ِ هجذ مالٚ بً هبي ًدىاٛو مُهىم الذًمٓشاؾُت وفي اإلآابل ٖؿٍش آخش مُهىم ؤلاظالم لُٙىن له مْى

ِ ٗلحهما و  ؼ الجمو بحن اإلاُهىمحن في مُهىم دًمٓشاؾُت ؤلاظالم مً خالٛ بنادة الىكش في حهٍش َس

ٔ ألاظغ و اإلاشحهُت الظخيخاج وحىد ؤي هىم مً الٓشابت ؤو هٓاؽ الالخٓاء  غبؿهما بشٙل مدذد َو

بُجهما مىضحا نلى ؤن الذًمٓشاؾُت مً هاخُت دخىله في الٓامىط الهشبي حهخبر ٖمُشدة معخىسدة  ؤما 

ه  شة لُهَش شة ؤن الشظٛى نلُه الطالة والعالم : "باليعبت لإلظالم َٓذ ؤخذ بدذًث ألبي ٍَش نً ؤي ٍَش

ٗان ًىما باسصا للىاط ار ؤجاٍ سحل ًمص ي َٓاٛ ًا سظٛى هللا ما ؤلاًمان ْاٛ ؤلاًمان ؤن جامً باهلل 

ومالث٘خه و ٖخبه و سظله و لٓاثه و جامً بالبهث آلاخش ،ْاٛ ًا سظٛى هللا ما ؤلاظالم ْاٛ ؤلاظالم ؤن 

ٗاة اإلاُشوغت و جطىم سمػان ً . 2" حهبذ هللا و ال حشٕش به شِئا و جُٓم الطالة و جاحي الض بن اإلاٍُ٘ش

ؤمثاٛ مالٚ بً هبي داثما لذحهم سئٍت خاضت للمىاغُو اإلاخىاولت في البدث الهلمي خُث ًخلظ بلى ؤن 

ٔ زالزت ششوؽ و هي  ؤلاظالم ًدخىي نلى الذًمٓشاؾُت الاحخمانُت مً خالٛ جٓعُمه لها َو

الذًمٓشاؾُت ٖشهىس هدى ألاها  - 1 

الذًمٓشاؾُت ٖشهىس هدى آلاخش  - 2

ً و جىمُت الُشد  - 3 الذًمٓشاؾُت ٖمجمىنت الششوؽ الاحخمانُت و العُاظُت الالصمت لخٍٙى

ذا نلى ان َذٍ الششوؽ جمثل ٗل الاظخهذاداث الىُعُت التي ًٓىم نلحها الشهىس الذًمٓشاؾي      *   مٖا

خُت و العُاظُت و الاججاٍ  في اإلاجخمو اإلاخدٓٔ نىذ اخشاج َذا الشهىس الذًمٓشاؾي مً الُٓىد الخاٍس

حز نلى َلعُت الىعي باألخش الزي ادا َٓذ َٓذث  للخهبحر نىه بهلم الىُغ ونلم الاحخمام والتٖر

                                                           
. 65/66 اإلاشحو هُعه ، ص ص  1
ت اإلاهاضشة ، ماحعخحر ، يضة ،   2 ُه مً الٓػاًا الٍُ٘ش  .129/130، ص ص 2005خعً مىس ى مدمذ الهٓبي ، مالٚ بً هبي ومْى
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ت اظخذٛ به  الذًمٓشاؾُت مهىاَا البىاجي و لُٓاط الذًمٓشاؾُت ظلـ بً هبي الػىء نلى مُهىم الحٍش

ىا دلٚ  للىضٛى بلى بزباجه في جىغُذ ؤن ؤلاظالم دًمٓشاؾي ٌهبر نً دًمٓشاؾُت احخمانُت مبَر

ه او غشبه َُ٘اسجه ؤن " نً نبذ هللا بً نمش ْاٛ ظمهذ سظٛى هللا ًٓٛى : بالحذًث  مً لؿم مملٖى

و ًزَب باخذ اإلاُهىم في حاهبه العُاس ي نىذ الحذًث نً الذًمٓشاؾُت العُاظُت َُٓٛى اجها "  ٌهخٓه 

ل نلى هللا ان هللا ًدب " مىحىدة في الاظالم معدشهذا بٓىله حهالى  و شاوسَم في الامش  وادا نضمذ َخٗى

لحن    1".اإلاخٗى

َٓذ وغو مالٚ بً هبي مهادلت ؤظاظها الجمو بحن الذًمٓشاؾُت احخمانُت و الذًمٓشاؾُت العُاظُت 

لٙي وعخيخج الذًمٓشاؾُت ؤلاظالمُت اإلابيُت نلى الشىسي واخترام اإلآّذط مً الىطىص الذًيُت 

. والششنُت 

ا خاضا به لُىكش الى الٓػاًا  ؤما نالْت َ٘ش مالٚ بً هبي باالْخطاد َٓذ ّٗىن اؾاسا ٍَ٘ش

خه الخاضت  ٖباخث و مُ٘ش ظلـ الػىء نلى مىغىم الشؤظمالُت ٖىكام اْخطادي  ت مً صاٍو الٍُ٘ش

مالٙي وظاثل  )نالمي ومدلي لُٓىم باهخٓادَا ٗىجها ج٘شط الؿبُٓت في اإلاجخمو جكهش ؾبٓت سؤظمالُت 

خُث ٌهخبر َذٍ الىغهُت نً خذور ضشام بعبب ( الُئت اإلاعخًلت ) و ؾبٓت الهماٛ  (ؤلاهخاج 

ت واإلاىُهت اإلاادًت ادي الى حهذي دٛو سؤظمالُت نلى  ت الُشد ٖما ًىضح ان مبذؤ الحٍش اظخًالٛ خٍش

ُٓت بال همىرج نً مخلُاث الذٛو  ت اإلاجخمهاث ألاخشي باخخالٛ ؤساغحها بالٓىة وما الٓاسة الاٍَش خٍش

م ظلؿت اإلااٛ الى ؤٖبر دسحت مم٘ىت خُث َمشذ ولم ججهل مجاٛ إلاُهىم 
ّ
الشؤظمالُت ، َٓذ قهش جد٘

نلى يشاس ما َى  ، 2الُٓم الاوعاهُت لخطبذ الهملت الىٓذًت هي الؿٍش اإلاخد٘م في مهامالث الاَشاد 

ٔ جىصَو  مىحىد في الاظالم ٖىكام اْخطادي َاإلااٛ ال ًٙىن في اًذي ْلُلت بل ٌععى الى ججضثخه نً ؾٍش

ٗاة وجىكُم البُو و الششاء و الٓعـ في اإلاحزان  م الشبا واخشاج الض   الخ......اإلاحرار وجدٍش

لُخلظ ان الشؤظمالُت ال جدترم الُٓم الاوعاهُت مً خالٛ َٓذان وحىد جشابـ بحن الُٓم الاْخطادًت 

 الالت جخد٘م في اإلاجخمو واسجبؿذ العهادة بخدُٓٔ اإلاىُهت اإلاادًت واشبام وؤضبدذوالاخالُْت 

ت َماجذ الاخالّ والُػاثل لِعىد الخُ٘حر البرايماحي نلى اإلاجخمو، َالشؤظمالُت جشوج  ٍض الشهىاث الًٍش

                                                           
. 119/120 خعً مدمذ الهٓبي ، هُغ اإلاشحو العابٔ، ص  1
. 86، ص 1985مالٚ بً هبي ، جإمالث ، داس الُ٘ش ، دمشٔ ،  2
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ادة مً احل جدُٓٔ الىذسة في العّى دون مشاناة خاحت  لُ٘شة الاخخٙاس اًػا بخٓلُل نملُت الىخاج او ٍص

  1.الاوعان اإلاعتهلٚ لهذٍ العلهت

ذ بً هبي نلى ؤن الص يء الزي ًمىو الذٛو اإلاخخلُت مً الخٓذم َى يُاب ُْمت الحغ اإلاشتٕر ؤي  ٖا ٍو

ت الُّهالت في  ُت احخمانُت في خؿىة ججعُذ الحػاسة واإلاشاٖس ان ًذٕس الُشد اهه نىطش داخل خٖش

. دَو عجلت الخىمُت و الاصدَاس الاْخطادي

:  الثقافت بين رواسب املاض ي و طىارئ الحاضر في عاملىا اليىم 

تها لخخخلِ نً باقي اإلاجخمهاث و حعمى جلٚ -  ل َىٍّ
ّ
لٙل مجخمو او حمانت خطاثظ و محزاث حشٙ

خ بلى خذ ما، بن صح َزا الٓٛى نلى الٙلماث َُمً٘ الخدٓٔ مىه َُما  بالثٓاَت و هي مً ضىو الخاٍس

خ الزي ضىهها " زٓاَت"ًخهلٔ بلُكت  نلى وحه الخطىص، بن وصن الٙلماث زُٓل بهالْخه مو الخاٍس

خ الزي حعاَم في ضىانخه ،َٓػُت زٓاَت ؤو باألخشي زٓاَاث حشهذ اهبهازا ساَىا ظىاء نلى  والخاٍس

ُ٘ت ؤو نلى الطهُذ العُاس ي ،ولم حشهذ َشوعا  ت الجزنت الثٓاَُت ألامٍش الطهُذ الُ٘شي  ،هكشا لحٍُى

 ً الخ و َزا الاظخخذام ... خذًثا نً الثٓاَت ٖما حشهذٍ الُىم خٛى وظاثل ؤلانالم والشباب و اإلاهاحٍش

بن  اخترام مُهىم الثٓاَت ً٘شِ في خذ  2.ٌشٙل وخذٍ مهؿى ازىىلىحُا " زٓاَت"الُىغىي لٙلمت 

َٔ في ٖىُها َزا الاخترام  ،و الزي ظىؿلٔ نلُه اظم  َ
راجه نً مكهش ؤظاس ي مً مكهش الثٓاَت التي جدٓ

الثٓاَت الًشبُت لهذم وحىد مطؿلح ؤخش ؤٖثر مالثمت مىه ،و في اإلآابل مً اإلاثحر ؤال هجذ مٓابال لٙلمت 

ت للمجخمهاث ألاخشي و الهشّبُت خاضت cultureزٓاَت   3. في ؤيلب اللًاث الشٍُى

بن  جؿىس ؤًت ٗلمت ٌعدىذ بلى نذة نىامل لِعذ راث ؾابو لًىي ،ومحراثها اللًىي ًخلٔ هىنا مً -

َٓذ جؿىسث ٗلمت زٓاَت في اللًت الُشوعُت مىز الٓشون .الاسجباؽ باإلااض ي في اظخخذاماجه اإلاهاضشة 

 بدُث حهىد في ؤضلها بلى 1700الىظؿى ختى الٓشن الخاظو نشش والتي ٌهىد حشٙل مهىاَا بلى نام 

                                                           
. 122 خعً مىس ى مدمذ الهٓبي ، هُغ اإلاشحو العابٔ، ص  1

2  Auge Marc ; « L’autre proche » in Segalen Martine (éd) L’autre et le semblable ;regard sur l’ethnologie des société 

contemporaines ;presses du CNRS ;paris ;1988.pp 19/34 
. 12، ص 2002ْاظم مٓذاد، اجداد ال٘خاب الهشب،دمشٔ،:  ،دساظت، جش"مُهىم الثٓاَت في الهلىم الاحخمانُت :" دووي ٗىش ي 3
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 التي حهجي سناًت الحٓٛى ؤو ْؿهان اإلااشُت زم قهشث في الٓشن الثامً نشش  CULTURAاللًت الالجُيُت 

. لخذٛ نلى حضء مً ألاسع  اإلاضسونت 

ؤي )بل نلى َهل  (الص يء اإلاضسوم )في بذاًت الٓشن العادط نشش لم حهذ َزٍ الٙلمت جذٛ نلى خالت 

ا بال في الٓشن الثامً نشش ،ودخلذ  (َهل صسانت ألاسع ،لم جبذؤ ٗلمت زٓاَت بُشع هُعها مجاٍص

ٗادًمُت الُشوعُت  زٓاَت "ومزلٚ ؤلحٔ بها اإلاػاٍ وضاس ًٓاٛ  (1718في ؾبهت  )مهىاَا َزا معجم ألا

،و شِئا َشِئا جدشسث ٗلمت زٓاَت و اهخهى بها ألامش بلى ؤن " زٓاَت الهلىم"،" زٓاَت ألادب"،" الُىىن 

ً"اظخهملذ للذاللت نلى  (  Kultur)ؤما في ؤإلااهُا َٓذ قهشث ٗلمت  1.الهٓل ؤو الىُغ "  جشبُت"و" جٍٙى

  cultureباإلاهجى اإلاجاصي في اللًت ألاإلااهُت في الٓشن الثامً نشش، وبذث ٖإجها هٓل ؤمحن للٙلمت الُشوعُت 

ٗان الظخخذام اللًت الُشوعُت و ٗان نالمت ممحزة للؿبٓاث الهلُا ألإلااهُا آهزإ)و وجإزحر نطش  (الزي 

  2.ألاهىاس اٖبر ألازش نلى رلٚ الىٓل 

ؤي َْىمه " الص يء"في اللًت الهشبُت َْىم " زِٓ"ٗلمت ؤو مطؿلح : كلمت ثقافتؤما نىذ الهشب َخهجي 

ٗان مهىحا و يحر ظىي، َٓاٛ الهشبي    3.ؤي َْىمخه" زِٓ الشمذ"نىذما 

هي رلٚ الترار الحػاسي و مىهجُت الخُ٘حر وؤظلىب الهِش واإلاهاملت ؤي جلٚ ألامىس :أما اصطالحا 

ٗالخحر والهذٛ ،وجلٚ الؿاْت الهملُت  التي جىؿلٔ مً راجُت وشخطُت ؤلاوعان بما َى نلُه مً ضُاث 

. الٙامىت التي حعخخذم في مجاالث الحُاة التي جمحز مجخمو نً مجخمو ؤخش 

: ماهيت الثقافت عىذ مالك بً هبي

ا في الحُاة في  ؤزاسث ٗلمت زٓاَت َ٘ش مالٚ بً هبي مما حهله ًخدذر نجها بةظهاب و نً ممحزاتها وؤزَش

الهذًذ مً مالُاجه، َٓذ نالج مالٚ نملُت الخهٍشِ خُث ًشي ؤن الص يء ٗي ًطبذ مهجى البذ ؤن 

٘شة لحرجٓي بزلٚ بلى مُهىم ،  خُث ًشي ؤن الثٓاَت هي  مجمىنت مً الطُاث " ًٙىن له اظم َو

                                                           
. 14 دووي ٗىش ي، هُغ اإلاشحو العابٔ ، ص  1
 15 اإلاشحو هُعه، ص  2
الث الهىإلات نلى الذًً و اللًت و الثٓاَت:" اظهذ السحمشاوي 3 . 82 ، ص 2002 ،داس الىُاجغ ، "ٍو
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ه  الخلُٓت و الُٓم الاحخمانُت ،التي جازش في الُشد مىز والدجه وجطبذ الشهىسٍا الهالْت التي جشبـ ظلٖى

  1".بإظلىب الحُاة في الىظـ الزي ولذ َُه 

ٓطذ بالطُاث الخلُٓت والُٓم الاحخمانُت َى ٗل ما ًخلٓاٍ الُشد مىز والدجه ٖشؤظماٛ ؤولي في  ٍو

الىظـ الزي خلٔ َُه ،بدُث ًشي مالٚ ؤن مشٙلت الثٓاَت في الهالم ؤلاظالمي ظببه ؤن ايلب الىاط 

ًخلؿىن بحن ٗلمت زٓاَت و ٗلمت نلم و بحن مُهىم زٓاَت و مُهىم نلم ،و لِعذ الثٓاَت في ؤلاؾاس 

ه و في ؤظلىب خُاة مجخمهه جإزحرا اًجابُا ؤو ظلبُا   اإلاهىىي و اإلاادي الزي ًدُـ بالُشد و ًازش في ظلٖى

َمالٚ بً هبي ًشي ؤن مشٙلت الثٓاَت باليعبت للهالم ؤلاظالمي نامت و الهالم الهشبي خاضت ج٘مً في 

اإلابذؤ ألاخالقي، الزّو الجمالي، اإلاىؿٔ الهملي، الًُ ؤو : الُُُ٘ت التي ًخم َحها جطىس الهىاضش آلاجُت

ُه مً الثٓاَت "الطىاعي في وخذة مخجاوعت ؤو بشهامج جشبىي ، َالهالم ؤلاظالمي و الهشبي ًخخلِ في مْى

و بهما في " الثٓاَت"في الهالم اللُبرالي و الهالم الشُىعي ،َلِعذ اإلاشٙلت مىدطشة في مداولت َهم 

ا و إلجمام َزٍ " جدُٓٓها بطىسة نملُت  ُب نىاضَش و لُهمها نملُت نلى خذ ْىله البذ مً جٖش

الهىاضش البذ مً ششوؽ لها هي بًجاد ضلت بحن نالم ألاشخاص ؾبٔ مىهج جشبىي بطىسة َلعُُت 

ؤخالُْت ،َالُٓمت الثٓاَُت لألَٙاس و ألاشُاء جٓىم نلى ؾبُهت نالْتها بالُشد ،َالطلت الثٓاَُت هي جلٚ 

الطلت التي جمىذ ألاَٙاس و ألاشُاء ُْمتها الزاجُت و اإلاىغىنُت في بؾاس مهحن ،َلىال الهالْت اإلاىحىدة بحن 

ٗل َزٍ الهىاضش إلاا اٖدشُذ الجاربُت و لٙاهذ الخُاخت خُيئز ٗىمت ضًحرة مً الشور بهذ ؤن ؤٗلها 

. هُىجً بٙل بعاؾت

و حشمل الثٓاَت في مهىاَا الهام الزي جطىسٍ ابً هبي بؾاس خُاة واخذة هي  جُتّر نً الهلم ،وال 

حشٙل  حضءا مىه ؤو سدًُا جابها له ،َهي ؤٖثر ؤَمُت و َانلُت مً الهلم و انخبر َزا ألاخحر ،نىطش مً 

ها نلُه مداوال ال٘شِ نً الُشوّ  نىاضش جطىسٍ للثٓاَت ،مىداص بلى َُمىت الثٓاَت نلى الهلم و جُْى

. ألاظاظُت مابحن الهلم وال نلم 

َهى " ٖما اهه سبـ الثٓاَت بالحػاسة مً حهت ٗىجها مدُؿا ًدُـ باإلوعان و بؾاسا جخدٕش داخله 

 2"ًٌزي حىحن الحػاسة في ؤخشاثه ،ؤجها  الىظـ الزي جدشٙل َُه حمُو خطاثظ اإلاجخمو اإلاخدػش 

                                                           
 .74ص ، 2000نبذ الطبىس شاَحن ،داس الُ٘ش ،دمشٔ ،: ،جش"مشٙلت الثٓاَت:"مالٚ بً هبي  1

. 77مشٙلت الثٓاَت، مشحو ظبٔ رٍٖش ، ص :  مالٚ بً هبي 2



 وإلاوساهيتكليت العلىم الاجتماعيت            متونمجلة                 سعيذة جامعت الذكتىر مىالي الطاهر 

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: السىت/  أوث:  الشهر /02: العذد / 12: املجلذ 

 

 

129 

وبن اسجبؿذ ٗلمت زٓاَت وخػاسة ًبهػهما ؤخُاها ،بال ؤجهما يحر مخٙاَئخحن ،َٙلمت زٓاَت ؤٖثر داللت 

 1. نلى الخؿىساث الُشدًت ؤما ٗلمت خػاسة َخذٛ نلى الخؿىساث الجمانُت 

: مكىهاث الثقافت في هظر مالك بً هبي

ى في  التراُٖب الجضثُت اإلاٙىهت لها و التي جمثلذ في
ّ
ألاخالّ، : ؤما مٙىهاث الثٓاَت نىذ بً هب َهي جخجل

الجماٛ، اإلاىؿٔ الهملي، الطىانت ، و هي الهىاضش ألاغهِ جُهُال في الهالم ؤلاظالمي و الهشبي َدعبه 

اب اإلاىؿٔ الىاعي بالػمحر الجمعي و ظٓىؽ معخىي الجماٛ و الزّو الهام هدُجت  ُّ غهِ ألاخالّ و ي

اث  ؾًُان اإلاادة و الابخهاد نً الحُاة الشوخُت الذًيُت و غهِ الطىانت في اإلاإٗل و اإلالبغ و غشوٍس

ت بل مً هخاج رلٚ وشىء ججّمهاث اوعاهُت مخُّشْت مخىاخشة و  ل مً ضىو خػاسة ٍْى
ّ
الحُاة نؿ

ت . مىًلٓت نلى جشار مادي بالي ٌشّذ اإلاجخمو للخخلِ و الشحهُت الػهُُت ال بلى اإلاشحهُت الٓىٍّ

ذ  جدذًذ ألخالق ، فقذ ؤما ا نالج مالٚ بً هبي ألاخالّ مً الىاخُت الاحخمانُت ال الُلعُُت ألهه ًٍش

خُت و اظماٍ بشب٘ت الهالْاث الاحخمانُت بدُث ًشي  ً وخذة جاٍس ْىة الخماظٚ بحن ؤلاَشاد بًُت جٍٙى

ت داخل الهىالم الثالر " ؤجها  ش الطالث الػشوٍس ت التي جَى مجمىم الهالْاث الاحخمانُت الػشوٍس

برا ما جؿىس مجخمو ما نلى ؤًت ضىسة ،َةن َزا الخؿىس " بدُث ًٓٛى  2.ألاشخاص و ألاَٙاس و ألاشُاء:

مسجل ٖما و ُُٖا في شب٘ت نالْاجه الاحخمانُت في ضىسة جىجش ؤو اسجخاء في الخىجش ؤو في جُ٘ٚ الشب٘ت 

خي ًٓىم 3.جهاثُا نىذ مشخلت ؤَٛى اإلاجخمو  بدُث ؤن بىاء شب٘ت الهالْاث الاحخمانُت حهذ ؤٛو نمل جاٍس

ا  ىن باٖخماٛ وجالخم َزٍ الشب٘ت داخل اليعٔ الاحخماعي في بؾاَس به اإلاجخمو، بر ؤن مُالدٍ مَش

 .الثٓافي و الاْخطادي و العُاس ي

 ًشي مالٚ ؤن للجماٛ ؤَمُت احخمانُت ٖبحرة و له جإزحر  في الشوح الاحخمانُت مً مىؿلٔ ؤن :و الجمال 

ألاَٙاس هي اإلاىىاٛ الزي جيسج نلُه ألانماٛ ، و هي جخىلذ مً الطىس اإلادعىظت اإلاىحىدة في ؤلاؾاس "

الاحخماعي ،َخىه٘غ في هُغ مً ٌهِش َُه ، َللجماٛ جإزحر ٖبحرا في خُاة ؤلاوعان و َى ؤلاؾاس الزي 

جخٙىن مىه و َى وحه الىؾً في الهالم ،و هٓطذ َىا بالخىحُه الجمالي اإلاداَكت نلى البِئت و هكاَت 

                                                           
، ص  1 . 14 دووي ٗىش ي ، مشحو ظبٔ رٍٖش
 .27، ص 2006، داس الُ٘ش، ظىسٍا، 6، ؽ "مُالد اإلاجخمو:"مالٚ بً هبي  2
. 42 مالٚ بً هبي ، اإلاشحو ظابٔ، ص  3
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بإن ًشانىا ًٓكت هكاَت "اإلادُـ و مكهش الُشد ،َُي  مىظٙى مثال ضذسث بهؼ ألاوامش جلضم ظٙاجها 

 سوبل نلى ٗل مً ًبطٔ في الشاسم ؤو 100 بلى 25مذًىتهم و بال َهم مهذدون بُشع يشامت جبذؤ مً 

نلى الشضُِ ؤو ٌهلٔ مالبعه في الشبإ  اإلاؿل نلى الشاسم ؤو ًلطٔ " السجاثش"ًلٓي بإنٓاب 

ب العُاساث الهامت بمالبغ الهمل اإلادسخت    1".بنالهاث نلى الحىاثـ ؤو مً ًٖش

ذ على املىطق العملي
ّ
 و اإلآطىد به َى ُُُٖت اسجباؽ الهمل بىظاثله و مٓاضذٍ ،لزلٚ :و بعذها أك

ًشي مالٚ ؤن اإلاعلم ًُخٓذ لهزا اإلاىؿٔ في خُاجه سيم اهه مىؿٔ الُ٘شة و هي حهالُم دًىه ؤلاظالمي 

ت الخهلم بدُث ًٓٛى ؤن  ،ٖما جدذر نً مُهىم اإلاخهاإلاحن ؤو ؤلاوعان اإلاخهالم و الزي ًٓطذ به خَش

ٗاهذ في العابٔ حهاوي مً مشٙلت الجهل و ألامُت ،لً٘ خالُا قهش مشع حذًذ  ألامت ؤلاظالمُت 

معخهطُا َى الخهالم ،و الزي ٌهخبٍر مٍشؼ لم ًخًٓ الهلم لُطحٍر غمحرا َهاال بل  لُجهلها آلت 

للهِش و ظلما ًطهذ به مىطت البرإلاان و َ٘زا ًطبذ ٖالما مجشدا لِغ  مً شإهه ؤن ًخدٛى بلى نمل  

و ٌهؿي مالٚ الحل إلاشٙلت اإلاخهاإلاحن، في غشوسة جىكُُها مً الاهدشاٍ و رلٚ ."و وشاؽ بال ما هزس 

اث للجهػت اإلاخمثلت في اإلاخهاإلاحن و ًشي ؤن الخىحُه  بخطُُت الهاداث و الحُاة مما ٌشىبها مً مهْى

ت اإلااظعت نلى ؤضٛى زٓاَُت و الثٓاَت ؤلاظالمُت هي ألاظاط في ٗل حًُحر   2"،مشجبـ باإلاُاَُم الٍُ٘ش

 ًىكش مالٚ بلى ؤجها وظُلت للمداَكت نلى ُٖان اإلاجخمو و اظخمشاس همٍى :و لم ًيس ى التىجيه الصىاعي

ًٓٛى ُِٖ ؤن " ،بدُث ًشي ؤن ألاَٙاس هي التي جطىو ألاشُاء  و ؤنؿى مثاال نً رلٚ نً دولت ؤإلااهُا 

 3." بلذا شهذ الاجهُاس الٙامل لهالم ؤشُاثه ْذ اظخؿام باخخُاقه بهالم ؤَٙاٍس ؤن ًبجي ُٖاهه مً حذًذ

 : أّما رواسب املاض ي همي عىذ مالك بً هبي 

 ٌهذ نامل الاظخهماس لعبب سثِس ي في ما آلذ بلُه الثٓاَت الُىم في الهالم الهشبي : الاستعمار*

ُب التي حهاهُه الثٓاَت في َزٍ اإلاىؿٓت مً ؾٍش  وؤلاظالمي،بهما حاءث هدُجت خخمُت لالغؿهاد الَش

تها الثٓاَُت  ذ ألامت ؤلاظالمُت مً ٍَى الاظخهماس ،َٓذ جُجن َزا ألاخحر في ٗل ألاظالُب اإلام٘ىت لخجٍش

                                                           
 .84،اإلاشحو العابٔ، ص "مشٙلت الثٓاَت:" مالٚ بً هبي  1

ان ناشىس بالجلُت ،الجضاثش، " مُهىم الخىمُت في َ٘ش  مالٚ بً هبي: "الهابذ محهىب 2  حىان 2،مجلت نلىم ؤلاوعان واإلاجخمو  ،حامهت ٍص

. 156، ص 2012
 .44، مشحو ظبٔ رٍٖش ،ص "مشٙلت الثٓاَت:" مالٚ بً هبي   3
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ٗان الانخماد نلُه في بهث ألادب  ،وببذاله بثٓاَت معُدُت يشبُت حذًذة مما حهل حُل الشباب الزي 

الهشبي لُىطٍش نىه اهطشاَا ٗلُا بلى آلاداب ألاحىبُت ،َإغحى َزا الجُل ًمجذ آدابهم واختراناتهم و 

ٗاهذ  بالشيم مً َزا َةن بهؼ البلذان اظخماجىا في الحُاف نلى لًتهم وحشبثىا بها لخبٓى ،َٓذ 

شحو الُػل في رلٚ بلى ال٘خاجِب الٓشآهُت  باليعبت بلحهم حضء ال ًخجضؤ مً ُٖاجهم الشوحي ؤلاظالمي ،ٍو

ذ الهاضُت ،يحر ؤن اإلاشاٖض  ٗاهذ ؤشبه بالشمىم الخاَخت اإلاخىازشة في مهب الٍش البعُؿت والضواًا التي 

الخهلُمُت بىظاثلها اإلادذودة وزٓاَتها الخٓلُذًت لم جً٘ لخجهؼ باألدب الهشبي في جلٚ الُترة ،ومً زم 

اهه لِغ مً شٚ بإن جلٚ ألاَهاٛ " ٗاهذ الىدُجت جُص ي الجهل في ايلب البلذان ،خُث ًشي مالٚ 

بُت نلى اإلاجخمو وؤلاوعان  ٗاهذ لها آلازاس العلبُت والخخٍش ب  ت مً اْخالم وجذمحر وحًُحر وحًٍش الاظخهماٍس

ا....  نٍش الهالم  1" في مخخلِ ؤلابهاد ألاخالُْت والىُعُت والهٓلُت والاحخمانُت والاْخطادًت ويحَر

ىدا وحمىدا في مجاٛ الُ٘ش ورلٚ ما خذر  ت التي مشث نلُه ٗس في " ؤلاظالمي ؤزىاء الُتراث الاظخهماٍس

الٓشن الخاظو نشش ،َةن ؤخذا في رلٚ اإلاجخمو لم جً٘ لذًه ْذسة ما نلى اظدىؿاّ َ٘شة ابً خلذون 

ألن رلٚ اإلاجخمو لم ًً٘ ْذ ؤظغ وشاؾه الهٓلي والاحخماعي نلى اَخمام اظمي ،ومىز رلٚ الهطش 

ٗان اإلاعلم ًجزلٔ نلى ظؿذ ألاشُاء دون ؤن ًٌىس خاللها بجاهب ألاَٙاس دون ؤن ًخهمٓها ألهه لم حهذ 

  .2له نالْت بهزٍ ؤو جلٚ 

ه و  ت التي حًحر ؤظلىبها ٖما حًحر ظلٖى َلم ٌهذ ًيخج نً لٓاثه بالحُاة الاحخمانُت جلٚ الطذمت الٍٓى

بهذ جخلحهم نً ألاَٙاس و ُْمتها اَخمىا باألشُاء ختى ؤضبذ ايلبهم ًكىىن ؤن الثٓاَت هي َٓـ الهمشان 

ب الحػاسي و اللحاّ بالذٛو الهشبُت و  و اللباط و اإلاىغت ومىاٖبت الخؿىساث الشاَىت مً احل الٖش

ت مطذس َزا الخؿىس بهُذا نً الهلم والُ٘ش والشحىم بلى الٓشان ، َال٘ثحر مً "الشوبُت دون مهَش

ُ٘حن الزًً حاَشوا بظالمهم بمجشد اٖدشاٍ نلمي جىضلىا بلُه  الهلماء الُشوعُحن و ألاإلااهُحن و ألامٍش

م َاإلاعلم ظبب نٓذة جخلُه ًشد َزٍ اإلاعاَاث بلى هؿاّ ألاشُاء ،ؤو بخهبحر  3"مً خالٛ الٓشان الٍ٘ش

. ؤخش ًشي ؤن جخلُه مخمثل في هٓظ ما لذًه مً مذاَو و ؾاثشاث و مطاٍس 

                                                           
ت:"مالٚ بً هبي  1 . 23، ص 1964، م٘خبت نماس ،مطش،2، ؽ"ؤَاّ حضاثٍش

 .48، هُغ اإلاشحو العابٔ ، ص "مشٙلت الثٓاَت:" مالٚ بً هبي 2
 بخطٍش  3
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بر ًشي ولُام احبرن ؤن حًُحر الثٓاَت ًبذؤ في مجاٛ ألاشُاء وألادواث زم ًمخذ جإزحٍر َُما ٌهذٛ الجاهب 

زا ما هالخكه في الهمشان ،بر اظدبذلذ الهماسة ؤلاظالمُت مثال في مطش والشام والجضاثش " الاحخماعي  َو

ت ،وربذ اإلااشُت في العهىدًت والعىدان حضء مً الثٓاَت  الي والؿبُهت الحُت الهاٍس بلىخاث الًُ العٍش

ؤلاظالمُت ولً٘ جٓالُذ الخباهي وؤلاظشاٍ في ألاَشاح بهما مخلُاث الاظخهماس ،  َمً مىكىس مالٚ ؤن 

مً واحباجىا جطُُت ناداجىا وجٓالُذها وبؾاسها الخلٓي والاحخماعي مما َُه مً "الحل لهزٍ اإلاشٙلت اهه 

 1" نىامل ْخاله و سمم ال َاثذة مجها ،ختى ًطُى الجى للهىامل الحُت والذانُت بلى الحُاة 

و لً جخإحى َزٍ الخطُُت بال بُ٘ش حذًذ ،ًدؿم رلٚ الىغو اإلاىسور نً َترة جذَىس مجخمو ،ًبدث 

. نً وغو حذًذ َى وغو الجهػت ؤي بنادة الىكش في ؤلاؾاس اإلاشحعي للمجخمو

ها في اإلاُذان 16بن ولىج نطش الجهػت مىز الٓشن : التكىىلىجيا*   حهل الهالم ٌهٍش جؿىسا ظَش

ا في اإلاجاٛ الخ٘ىىلىجي خُث حهذدث ج٘ىىلىحُاث  الاْخطادي والطىاعي، ٖما ؤهىا وهِش اهٓالبا حزٍس

الاجطاٛ و ؤلانالم والاجطاٛ و جىىنذ مػامُجها و قهشث ال٘ثحر مً الىظاثل الخ٘ىىلىحُت اإلاخؿىسة ،و 

مما الشٚ َُه ؤن َزٍ الكاَشة اًجابُت في خذ راتها ؤنادث جشجِب الهالم و خلٓذ خؿىؽ اجطاٛ 

ان ،بٓذس ما هي قاَشة  ت ٗىهُت نلى خذ حهبحر اإلاُ٘ش ماسشاٛ ماٗلَى ب في ٍْش مُت سبؿذ البهُذ بالٍٓش َو

ظلبُت غشبذ مُهىم الثٓاَت في البلذان الهشبُت و ؤلاظالمُت نلى خذ ظىاء نشع الحاثـ َإهدشش 

بت نً اإلاجخمو ؤلاظالمي حشاء َزٍ الخ٘ىىلىحُا ؤدث  بلى  مُهىم الًضو الثٓافي ؤو ولىج زٓاَاث يٍش

ت الًشط  ت اللُبرالُت و هكٍش ٗالىكٍش اث الاجطاٛ  صخضخت الثٓاَت ألاضلُت ،َزا ما ؤزبدخه الهذًذ مً هكٍش

. الثٓافي 

ىن الٙابلي ومدؿاث ؤلاسظاٛ والاظخٓباٛ نملُت ْاثمت نلى سبـ هٓاؽ  َاألْماس الطىانُت و الخلٍُض

،وما جدذزه مً ؤزش بالٌ نلى البيُاث  (نىطش الضمان )بإٖبر ظشنت مم٘ىت  (نىطش اإلاٙان)مخبانذة 

واإلااظعاث الثٓاَُت في اإلاجخمو في بخذار حًُحراث في الُٓم واإلاُاَُم و ؾشاثٔ العلٕى والخُ٘حر 

والهاداث والخٓالُذ  

                                                           
 .71، مشحو ظابٔ، ص "مشٙلت الثٓاَت:" مالٚ بً هبي   1
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َهىإ بهؼ الهىامل التي ضاخبذ بشوص وهمى ،الخؿىساث الخ٘ىىلىحُاث ابخذاء مً قهىس ؤلارانت في 

ىن الُػاجي والاهترهذ  ىن في الخمعُيُاث ووظاثل الاجطاٛ الحذًثت مثل الخلٍُض يُاث زم الخلٍُض الهشٍش

 :حاليا أبرزها 

ؤزاسث َزٍ الىظاثل هىنا مً الخخٍى ججاٍ ما ًمً٘ ان جدذزه  :"الجاهب القيمي و  ألاخالقي        -

ُاث خاضت ما ًخهلٔ بدػىس الهىِ  اث َزٍ الىظاثل نلى البيُاث الثٓاَُت والخٓالُذ والعلٖى مدخٍى

ت ألاخشي  ىن والىظاثل العمهُت البطٍش   1."والجيغ في بشامج الخلٍُض

خُث ؤزبدذ الهذًذ مً الذساظاث التي ؤُْمذ في مجاٛ جإزحر وظاثل ؤلانالم العلبي نلى ألاَشاد بلى ؤن 

اث التي جبثها وظاثل ؤلانالم اوشًاال متزاًذا مً  نملُت نذم الخٙاَا في الخذَٔ ؤلاخباسي وؾبُهت اإلادخٍى

ت في اإلاجخمهاث الىامُت  خُت و الحػاٍس جُا نلى الُٓم الخاٍس ؤن َزٍ الىغهُت ظخادي بلى الٓػاء جذٍس

ٙي ٌعخدىر  نلى " ،  بلذ و 80 مً صمً الشاشت اإلاطىسة في ؤٖثر مً %50َمثال ًالخل ؤن الُُلم ألامٍش

ٙي ٌهشع في مٙان ما في الهالم و ًكهش سد الُهل  اهه في ٗل لحكت صمىُت مً ؤي ًىم َىإ َُلم ؤمٍش

ذ حذًت و خؿىسة  ت ما َخئذ جٖا َزا بطُت باسصة في اإلادُـ الهشبي ؤلاظالمي في مخخلِ مجاالث اإلاهَش

  2"ما ًمً٘ ؤن جىجم نىه َزٍ الهُمىت الثٓاَُت 

ٖترظُخ ُْم الامخثالُت والٓػاء نلى الخىىم الثٓافي في اإلاجخمو وبوشاء مجخمو اظتهالٗي ًشوج لبػاناث 

. راث ؾابو ججاسي مشجبؿت باإلهخاج الشؤظمالي اإلاشبذ

والحُٓٓت ؤن جإزحراث وظاثل الانالم و الاجطاٛ اإلاباشش ال ًمً٘ بيُاله ظىاء حهلٔ ألامش باإلادخىي 

الٓادم مً الخاسج ؤو الزي هبثه هدً إلاىاؾىِىا مً داخل دولىا الهشبُت بر حشحر مهكم الىخاثج و 

الذساظاث بلى ؤلامٙاهاث الُىُت الهاثلت التي جخمخو بها اإلادؿاث الُػاثُت ألاحىبُت وما جٓذمه مً مىاد 

بنالمُت حزابت جخُي وسائها مخاؾش نذًذة ًجهلها مىغو اَخمام بهؼ الُئاث مً اإلاىاؾىحن و ج٘مً 

ٗاة  الخؿىسة في ؤن َزٍ الُئاث جخمثل في الشباب خُث ظادث في دولىا الهشبُت مكاَش الخٓلُذ  واإلادا

خمثل في ناداث  اإلاإٗل واإلالبغ ومماسظاث الحُاة الُىمُت  للثٓاَت الًشبُت نلى هؿاّ يحر مدذود  ،ٍو

                                                           
،داس الىسظم "ؤلانالم و اإلاجخمو سئٍت ظىظُىلىحُت مو جؿبُٓاث نلى اإلاىؿٓت الهشبُت و ؤلاظالمُت:"نبذ الشخمان نضي ،العهُذ بىمهحزة  1

 .471 ، ص 2010لليشش و الخىصَو،الجضاثش،
. 474 نبذ الشخمً نضي، العهُذ بىمهحزة، هُغ اإلاشحو، ص  2
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ت وصادث دسحت الخؿىسة نىذما  والهالْاث الاحخمانُت بحن الىاط وظُادة الحاحاث اإلاادًت نلى اإلاهىٍى

ٗاإلاعلعالث وألاَالم و  ىهُت  جشحمذ ألانماٛ ؤلانالمُت الًشبُت بلى الهشبُت ونشغها في مدؿاجىا الخلٍُض

ىوي اإلاباشش ،جبٓى خُٓٓت َامت وهي اهه ؤضبذ  ت ،وبالشيم اإلاخاؾش الهذًذة للبث الخلٍُض الشظىم اإلاخدٖش

غشوسة جملحها قشوٍ الهطش ،بر ال ٌعخؿُو الُشد ؤن ٌهِش في نضلت في الهالم لً٘ ما ًجب َهله ججاٍ 

ٓت التي وهامله بها ٖما َهلذ الطحن والُابان وخاَكخا نلى  َزا الخؿش الذاَم َى جصحُذ الؿٍش

ت جػو الخؿـ و اإلابادت للخهامل مو َزٍ  تهما الثٓاَُت ،باإلغاَت بلى سظم ظُاظت بنالمُت مشتٖر ٍَى

ىانذَا مً الذًً ؤلاظالمي  دىا الثٓاَُت لها حزوس معخمذة ْو  1. الكاَشة ،خاضت وؤن ٍَى

: خاجمت

ان مالٚ بً هبي ًػو َ٘شة بحن ؤًذي الذٛو الاظالمُت مً خالٛ وغهه إلاُهىم العُاس ي الاظالمي 

ًشج٘ض نلى هٓؿت ؤظاظُت وهي الهالْت بحن الذًً وألاخالّ بر ًشي ؤن الهمل العُاس ي الىاجح َى 

الهمل اإلاىكم الزي ًمً٘ مً خالله جدُٓٔ الخجاوغ بحن نمل الذولت ونمل الاوعاهُت ؤي ان ًٙىن 

الاوعان َى مدىس الهملُت الخؿىسٍت لُطل الى بىاء خػاسة حهتٍر باألخش وجدبجى الحىاس ٖألُت للخىاضل 

، َهى 
ً
ذا  ٍَش

ً
بحن الثٓاَاث ألاخشي ٖما اججه مالٚ بً هبي في جدلُله إلاش٘الث الهالم ؤلاظالمي اججاَا

ؤن "ًشجئ اإلاش٘الث الٓاثمت بلى ْػُت َامت وؤظاظُت، اظخٓاَا مً دساظاجه في نلم الاحخمام َٓذ سؤي 

ا مشٙلت خػاسجه، وال ًمً٘ لشهب ؤن ًُهم ؤو ًدل مشٙلخه ما لم  َش مشٙلت ٗل شهب هي في حَى

 ".ًشجُو بُ٘شجه بلى ألاخذار ؤلاوعاهُت، وما لم ًخهمٔ في َهم الهىامل التي جبجي الحػاساث ؤو تهذمها

َُ٘شة مالٚ بً هبي حعتهذٍ بلىى اإلاجخمهاث مشخلت الحػاسة، ولٙي ًخدٓٔ َزا ًشي ؤن مشٙلت 

ت بوعان الحػاسة وبنذادٍ   في نملُت الخًُحر الاحخماعي ؤو الخدػش، ؤي ؤن مهَش
ً
ؤلاوعان جبٓى مُخاخا

، ؤما ششوؽ الخًُحر الاحخماعي نىذ مالٚ َةن الىعي بمىؿٔ  ؤشٔ  وؤضهب ٖثحرا مً ضىو مدٕش

شي مً الششوؽ  خ والاسجُام بدلٛى اإلاش٘الث التي جىاحه نملُت بىاء الحػاسة بلى َزا اإلاعخىي ٍو الخاٍس

ض مىؿٓىا   مً الششوؽ اإلاخهلٓت بالخًُحر الاحخماعي ؤن هٖش
ً
اإلاهمت َى مىاحهت مش٘الجىا بالخخؿُـ وؤًػا

                                                           
ت الثٓاَُت :" َػُل دلُى1 ،مخبر نلم احخمام الاجطاٛ  للبدث والترحمت، حامهت ْعىؿُىت، (ظلعلت انماٛ اإلالخُٓاث)،"الهىإلات والهٍى

 .250/251،  ص ص 2010الجضاثش،
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، ومما  حزها نلى الشيبت في هُل الحّٓى الاحخماعي والعُاس ي والثٓافي نلى الُٓام بالىاحب ؤٖثر مً جٖش

ًخطل بششوؽ الخًُحر الاحخماعي نىذ مالٚ َ٘شة الخىحُه، ؤي جىحُه ؤلاوعان ومجاالجه و ؤَٛى 

الاوعان الىطِ ٖما ظّماٍ َى و الزي ًٓطذ به الُشد الزي ًؿالب بالحّٓى و ال ًادي الىاحباث ، 

َمىؿٔ الحػاسة ًبجى نلى ألاخز و الهؿاء في بىاءاث اإلاجخمو ؤلاهماثُت ، َالحػاسة لِعذ مهؿى حاَض 

تها و حهذَا في ظبُل جدُٓٔ ؤلاهجاص الحػاسي  و بهما هي جشاٖماث لخطحُاث ؤحُاٛ ظابٓت مً ْو

ت  ٍض . ،الٓىي الٓاثم نلى الخًُحر لألخعً و ألاْىي و الثابذ في ؤظعه و دناثمه اإلاٖش

َُ٘ش مالٚ بً هبي في الثٓاَت و اإلاجخمو و الحػاسة َ٘ش هٓذي ألوغام اإلاجخمهاث الهشبُت و اإلاجخمو 

ىت  مً اإلاجخمو ال٘بحر الزي ًمخذ مداله بلى ؤلاظالمي زم الهشبي ، َٙل ما ّْذمه مً  ُّ الجضاثشي ٖه

جطّىساث لششوؽ الجهػت و بىاء الحػاسة حاء هدُجت لهاملحن و َما الىٓذ لألوغام الاحخمانُت للذٛو 

ٗاإلاىؿٔ و الُلعُت  الهشبُت و ؤلاظالمُت و الهامل الثاوي َى حشّبهه بمىاهج و نلىم الحػاساث الًشبُت ، 

بُت و اصمت اإلاىاهج ، و ؤظغ الخُ٘حر الهلمي الىٓذي  . و الهلىم الخجٍش

 ج٘ىىلىحُاث الانالم والاجطاٛ و ما بُهلٖمل ال وس ى في ألاخحر ما ؤخذزخه وظاثل الانالم الجذًذة 

ٗاهذ  هت و الّٓىٍت بل ؤْىي مما  ا العَش اتها و ؾّش جإزحَر ذجه مً ؾّش الخُ٘حر الهلمي خٛى مدخٍى ّٓ ن

نلُه وظاثل الانالم ال٘الظُُ٘ت ، َهاإلاىا الُىم ٌهِش جدذ ظلؿت الىظُلت الاجطالُت التي باجذ 

جخد٘م في مطاثش شهىب و جدذد ؤهماؽ الهالْاث الذولُت بحن اإلاجخمهاث و ّٖشظذ مُهىم الهىإلات 

 رو البهذ الىاخذ و ما خذر مً ؤلاوعانؤلانالمُت و الخإظِغ لُ٘ش احخماعي حذًذ  ٌهالج ْطُت 

ب الهالم للهِش في همـ خُاة احخمانُت  جىمُـ في الثٓاَاث و الؿباجو و الطىاجو و الهمل نلى جٍٓش

ادة الُ٘ش و  هشا مً اإلاجخمهاث اإلاعُؿشة نلى الثٓاَت و التربُت و الاْخطاد و نلى ٍس واخذة ْطشا ْو

. البدث الهلمي 

 

: قائمت املراجع

ان ناشىس بالجلُت " مُهىم الخىمُت في َ٘ش  مالٚ بً هبي: "الهابذ محهىب .1 ،مجلت نلىم ؤلاوعان واإلاجخمو  ،حامهت ٍص

. 2012 حىان 2،الجضاثش، 

ت اإلاهاضشة ، ماحعخحر ، يضة ،  .2 ُه مً الٓػاًا الٍُ٘ش  . 2005الهٓبي خعً مىس ى مدمذ ، مالٚ بً هبي ومْى
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الث الهىإلات نلى الذًً و اللًت و الثٓاَت:" السحمشاوي اظهذ .3 . 2002 ،داس الىُاجغ ، "ٍو

.. 2000نبذ الطبىس شاَحن ،داس الُ٘ش ،دمشٔ ،: ،جش"مشٙلت الثٓاَت:"بً هبي مالٚ .4

. 2006، داس الُ٘ش، ظىسٍا، 6، ؽ "مُالد اإلاجخمو:"بً هبي مالٚ .5

ت:"بً هبي مالٚ .6  1964، م٘خبت نماس ،مطش،2، ؽ"ؤَاّ حضاثٍش

. 1985بً هبي مالٚ ، جإمالث ، داس الُ٘ش ، دمشٔ ،  .7

بدث في مُهىم التربُت و ؾبُهت نالْتها بالحػاسة في هطىص مالٚ بً هبي  )بًذادي باي مدمذ ، التربُت و الحػاسة  .8

 2007 ، 2، نالم الاَٙاس لليشش و الخىصَو ، الجضاثش،ؽ  (

 .1986، اإلااظعت الىؾىُت لل٘خاب ،الجضاثش،2،ؽ"اإلاعاولُت ؤلانالمُت في ؤلاظالم :"ظُذ مدمذ مدمذ .9

. 2002ْاظم مٓذاد، اجداد ال٘خاب الهشب،دمشٔ،:  ،دساظت، جش"مُهىم الثٓاَت في الهلىم الاحخمانُت :"ٗىش ي دووي .10

ؤلانالم و اإلاجخمو سئٍت ظىظُىلىحُت مو جؿبُٓاث نلى اإلاىؿٓت الهشبُت و :"نضي نبذ الشخمان ، بىمهحزة العهُذ .11

 . 2010،داس الىسظم لليشش و الخىصَو،الجضاثش،"ؤلاظالمُت

ت الثٓاَُت :"دلُى َػُل .12 ،مخبر نلم احخمام الاجطاٛ  للبدث و الترحمت، (ظلعلت انماٛ اإلالخُٓاث)،"الهىإلات و الهٍى

 .2010حامهت ْعىؿُىت، الجضاثش،

13. Auge Marc ; « L’autre proche » in Segalen Martine (éd) L’autre et le semblable ;regard sur l’ethnologie des 

société contemporaines ;presses du CNRS ;paris ;1988. 

 



 وإلاوساهيةكلية العلىم الاجتماعية            متونمجلة                 سعيذة جامعة الذكتىر مىالي الطاهر 

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: السىة/  أوت:  الشهر /02: العذد / 12: املجلذ 

 

 

137 

 "قراءات في القرآن: "رؤية محمذ أركىن للذيً والتراث مً خالل كتابه

Muhammad Arkoun's vision of religion and heritage through 

his book: Readings in the Qur’an 
 

 عبذ الغني املجتهذ: الباحث

 املغرب. الذار البيضاء. كلية آلاداب  جامعة الحسً الثاوي

abonohaila@gmail.com 
 

 2020 /08 /01: ثاريخ اليشر 2020/ 07 / 13:ثاريخ القبىل  2020 / 06 / 28:  ثاريخ إلارسال

 :ملخص

؛ وكض وك٘ " كغاءاث في اللغآن"تهضف َظٍ الضعاؾت بلى بؿِ مىكف ؤعوىن مً الضًً والترار مً زالٌ هخابه               

ت ألازحرة له هما ظاء طلً مشبخا ٖلى  الازخُاع ٖلى َظا الىخاب صون غحٍر مً مالفاث ؤعوىن باٖخباٍع الىنُت الفىٍغ

َل فٗال : وجدىاٌو الضعاؾت باألؾاؽ ؤلاظابت ٖلى ؤلاقياٌ الخالي". le monde des religions"نفدت الغالف اؾدىاصا بلى 

كضم ؤعوىن مً زالٌ مكغوٖه الىلضي اإلاخمشل في هلض الٗلل ؤلاؾالمي مً زالٌ ؤلاؾالمُاث الخُبُلُت؛ َل فٗال 

ا خبِؿت الؿُاظاث الضوغماثُت، وملُضة بالفىغ اللغوؾُي؟ َظا ما  كضم بضًال ًٖ اللغاءاث الؿابلت التي ٌٗخبَر

.  ؾُداٌو الباخض ؤلاظابت ٖىه مٗخمضا في طلً ٖلى اإلاىهج الخدلُلي الىلضي

الباخض بلى ٖضة هخاثج ؤَمها ؤن مدمض ؤعوىن لم ًلضم بضًال ٖلمُا ٖملُا جصخُدُا هما ًضعي، بل   وكض جىنل

م به مكغوٖه الفىغي َى الخىلُب ًٖ  وبؿُه، " اإلاؿخدُل الخفىحر فُه"وبزاعجه، واكخدام " الال مفىغ فُه"غاًت ما همَّ

. م٘ بزاعة ؤلاقياالث وبًلاّ الخالفُاث، وبٗض الكبه ؤلاؾدكغاكُت بٗض ؤن ججاوػَا الؼمً

 

ل   :الكلمات املفتاحية  .مدمض ؤعوىن؛ الىلض؛ اللغاءاث الخضازُت؛ الضًً والترار؛ الخإٍو

Summary  :  

This article aims to unfold Mohamed Arkoun’s position on religion and heritage in 

light of his book Qira’at fi Al Qur’an (Readings in the Qur’an). Amongst the Arkoun’s 

literature, this work has been particularly selected for examination by virtue of being his last 

intellectual will, as indicated on the cover page of Le Monde des Religions. This article 

correspondingly seeks, on the grounds of a critical analytical approach, to answer the 

following problematic: Does Arkoun’s critical project of conceptualizing the Islamic mind by 

means of applied Islamism set up a substitute for the previous readings, allegedly 

dogmatically-based and constrained by medieval thought ? 

Keywords : modernity ; Mohamed Arkoun ; criticism ; modernist readings. 

mailto:abonohaila@gmail.com
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 :مقذمة

ا هغؽ  ٍغ ً الٗغب الخضازُحن جُاعا جىٍى للض قيل مدمض ؤعوىن، بلى ظاهب الٗضًض مً اإلافىٍغ

ت في ؾبُل بًجاص ظىاب ًٖ ؾااٌ الجهًت م؟ وعؤي َظا : خُاجه الفىٍغ إلااط جسلف اإلاؿلمىن وجلضم غحَر

وظماٖت الغابُت الللمُت وقٗغاء اإلاهجغ مغوعا بُه خؿحن  (1873ث)الخُاع مىظ عفاٖت الُهُاوي 

بض اإلاجُض  وهجُب مدفّى واهتهاء بالهاصق الىحهىم ومدمض ٖابض الجابغي وؤصوهِـ وظىعط َغابِش ي ٖو

خىق 
ُّ
م؛ عؤي َظا الخُاع ؤهه ال ؾبُل بلى الخدًغ والل بض هللا الٗغوي وغحَر ض ٖو الكغفي وههغ خامض ؤبى ٍػ

ة باللظة، والاعجىاء مً مُٗىه 
َّ
بالخًاعة والخسلو مً ِعبلت الجهل والخسلف بال باجبإ الغغب خظو الُلظ

م في طلً صعواث بًٗها جدذ بٌٗ، فمجهم مً اوؿلخ مً صًىه باليلُت، ومجهم صون طلً،  وفًُه، َو

ب في ألاكىاٌ  م وماٌ بلى الكاط والغٍغ ٌ ولفَّ ٌ، وؤوَّ ر وبضَّ م لم ًغفٌ صًىه، لىىه غحَّ وؤكغبهم بلى الخم فٍغ

. واإلاظاَب والغئي

 للض خاٌو ؤصخاب َظا الخُاع بخضار كُُٗت مٗغفُت م٘ جغار ؤلاؾالم وصًىه، مُٗجهم في طلً 

ما اؾخجلبٍى واغترفٍى مً مىهجُاث غغبُت في الخٗامل م٘ الىخاب اإلالضؽ، وغاًت ؤماهحهم ومىتهاَا 

جإؾِـ كغاءة ظضًضة لهظا الضًً ختى ًخماش ى م٘ واك٘ الخضازت الغغبُت، ؤمال في ججاوػ الغوىص 

لٌى اإلاؿلمحن مىظ ػمً بُٗض (1)اللغوؾُي . الظي ال ًؼاٌ ًجشم ٖلى هفىؽ ٖو

ف 
َّ
ف واإلاال ِ

ّ
ٗت وملخًبت خٌى اإلاال  وواؾتهالٌ لهظٍ الضعاؾت، البض ؤن وٗغط في بَاللت ؾَغ

م بخاوعٍغث مُمىن بمىُلت اللباًل 1928مىيٕى الاقخغاٌ، فالضهخىع مدمض ؤعوىن مً مىالُض ؾىت 

غان خُض جاب٘ صعاؾخه الابخضاثُت بها زم بمضعؾت  ت ٖحن ألاعبٗاء قغق َو بالجؼاثغ، اهخلل م٘ ؤبُه بلى كٍغ

غان خُض ؤجم فحها  ت والتي ٖاف فحها نضمت زلافُت، لُيخلل بٗض طلً بلى َو آلاباء البٌُ الخىهحًر

ت زم بلى الجؼاثغ الٗانمت مً ؤظل اؾخىماٌ الضعاؾت الجامُٗت وبخضزل مً اإلاؿدكغق . صعاؾخه الشاهٍى

ـ ماؾُيُىن   خٓي ؤعوىن بمخابٗت الضعاؾت بجامٗت الؿىعبىن في باَعـ، خُض كام (2)الفغون ي لَى

ؼ في اللغت وألاصب الٗغبي زم سجل ؤَغوخخه بىفـ الجامٗت خٌى مىيٕى ألاوؿىت في  بةٖضاص الخبًر

.  الٗاقغ اإلاُالصي/ الفىغ الٗغبي زالٌ اللغن الغاب٘ الهجغي 

ش الفىغ ؤلاؾالمي والفلؿفت في  مَّ حُٗحن مدمض ؤعوىن بٗض خهىله ٖلى الضهخىعاٍ ؤؾخاطا لخاٍع
َ
 ج

م، هما ٖمل مدايغا في الٗضًض مً الجامٗاث ألاوعبُت والٗغبُت، خُض 1980ظامٗت الؿىعبىن ؾىت 

ى ش : " هغؽ مدايغاجه وجألُفه في زضمت مكغوٖه الىخُض وألاوخض ؤال َو بٖاصة هخابت ظضًضة ليل جاٍع

اإلاؿخدُل الخفىحر " و Impensé" الال مفىغ فُه" والٗمل يمً صاثغة " الفىغ ؤلاؾالمي والفىغ الٗغبي

اث واإلادغماث، مؿخُٗىا في طلً Impensable" فُه  ، ؤو بٗباعة ؤزغي زغق اإلاؿلماث واهتهان اإلامىٖى
                                                           

 .فىغ اللغون الىؾُى، ٌؿخٗمله ؤعوىن بكيل مفٍغ همفهىم كضحي: جغهُب مؼجي ًلهض به(  1)

لُا، اَخم بالترار م، ٖمل 1883مً ؤبغػ اإلاؿدكغكحن الفغوؿُحن ولض ؾىت (  2) مؿدكاعا لىػاعة اإلاؿخٗمغاث الفغوؿُت في قاون قماٌ ؤفٍغ

 .م1962جىفي ؾىت . الهىفي ؤلاؾالمي ٖلى الخهىم
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اث الخفىُىُت واإلاىهجُاث ألالؿيُت والؿُمُاثُاث وألاهثربىلىظُا  بألُاث الخفغ ألاعهُىلىجي والىٍٓغ

ا لم ألاصًان اإلالاعن وغحَر وبإفياع الفالؾفت ؤمشاٌ هُدكه وفغوٍض وفىوى وباقالع . والؿُمُىلىظُا ٖو

م ختى ونف بٌٗ الٓغفاء مكغوٖه باإلاٗغى اإلاخىلل بحن الفلؿفاث  ضا وغاصامحر وغحَر وصٍع

واإلاىهجُاث الىلضًت الغغبُت التي ججٗل اللاعت ًخجٌى في اإلاىعور الفلؿفي الغغبي بضٌ كغاءجه إلاىعوزه 

. الضًيي هما ؤعاص له ؤعوىن 

ا 82 ًٖ ٖمغ 2010 قدىبر 14 جىفي ؤعوىن في   ؾىت، وصفً باإلاغغب مسلفا وعاءٍ مكغوٖا فىٍغ

: آزظا في ؤلاهدكاع، والىشحر مً اإلاالفاث لٗل مً ؤبغػَا

 ؛(والظي ؾُهاخبىا في َظٍ الضعاؾت )كغاءاث في اللغآن 

 سُت الفىغ الٗغبي ؤلاؾالمي؛  جاٍع

 الفىغ ؤلاؾالمي كغاءة ٖلمُت؛ 

 كًاًا في هلض الٗلل الضًيي؛ 

 ًًؤلاؾالم اإلاؿُدُت والغغب؛: الٗلمىت والض 

 مً الخفؿحر اإلاىعور بلى جدلُل الخُاب الضًيي؛ 

 سُت الفىغ الٗغبي ؤلاؾالمي  ..جاٍع

فه الظي هدً بهضصٍ فهى هخابه
َّ
والظي وان كض نضع للمغة ألاولى " كغاءاث في اللغآن: "ؤما مال

ا ول مالفاجه، لُىغؽ 1982ٖام  ذ ٖبَر ٖغ م، والظي ٌٗخبٍر مخدبٗى ؤعوىن البظعة ألاولى التي حكيلذ وجٖغ

والىخاب في َبٗخه التي وكخغل ٖلحها . (3)الؿىت ألازحرة مً ٖمٍغ في جىلُذ فهىله وجصخُدها ومغاظٗتها

م، وهلله بلى الٗغبُت مترظمه َاقم نالح، وكض ظاء في َبٗخه 2017بحروث ؾىت / مً بنضاع صاع الؿاقي

اإلالضمت الٗامت باإليافت بلى ملضمت الُبٗت الجهاثُت وملضمت :  نفدت بشالر ملضماث688َظٍ مً 

زم زخم الىخاب ، م، خُض كؿمه ناخبه بلى ازيي ٖكغ فهال1991الُبٗت الشاهُت التي نضعث ٖام 

ت مً ألافياع التي جغصصث هشحرا في هخاباث ؤعوىن والتي قيلذ ٖهب  بدىاع م٘ ؤخض َالبه خٌى مجمٖى

. مكغوٖه الفىغي 

وبٗض َظٍ الخلضمت اإلالخًبت، هغي ؤن ألاوان كض آن للكغوٕ في اإلالهىص وطهغ الخٍُى الىاْمت 

: لهظٍ الضعاؾت والتي ظاءث ٖلى الكيل الخالي

. وهي التي هدً بهضصَا: ملضمت

 ٌ م: اإلابدض ألاو . مىكف ؤعوىن مً اللغآن الىٍغ

. عئٍخه للضًً والخضًً: اإلابدض الشاوي

كُمت بيافُت لخضمت الضًً والترار؟ - همفىغ خضاسي– َل كضم ؤعوىن : اإلابدض الشالض

                                                           
ا الُٗلىبي في ملضمت الُبٗت الجهاثُت لىخاب ( 3)  . الهاصعة ًٖ صاع الؿاقي"كغاءاث في اللغًً" ؤهٓغ في َظا الهضص هالم ػوظت ؤعوىن زٍغ
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. زاجمت

لُه الخىول  خماصوباهلل وؿخٗحن، فمىه الخىفُم والؿضاص، ٖو  .والٖا

 

. مىقف أركىن مً القرآن الكريم: املبحث  ول 

بطا وان اإلاكغوٕ الظي هغؽ له مدمض ؤعوىن خُاجه ولها َى هلض الٗلل ؤلاؾالمي فةن اللغآن 

م بال قً لً ًفلذ مً مٗاٌو َظا الىلض، بن لم ًىً َى اإلاؿتهضف ألاٌو مً َظٍ الٗملُت هٓغا  الىٍغ

فُما ًسو اللغآن :" للمياهت اإلادىعٍت التي ًدخلها يمً بيُت َظا الٗلل، ًلٌى ؤعوىن في َظا الهضص

 ٌ سُت وألاهثربىلىظُت ٖلُه : ًمىً ؤن هلى ت والخاٍع َىان يغوعة ملخت لخُبُم اإلاىاهج ألالؿيُت اللغٍى

ذ (4)"بهفخه ْاَغة مً ْىاَغ الىحي جماما هما َبلذ ٖلى الخىعاة وؤلاهجُل في الغغب ى ًضٖى بهٍغ  َو

، وبنغاعا مىه ٖلى ؤصاء الضوع الظي  الٗباعة وفهُذ اللؿان بلى هٕؼ اللضاؾت ًٖ مهضع اإلاؿلمحن ألاٌو

ان خغب الىىِؿت يض الفالؾفت والٗلماء، عغم الخباًً الىبحر بحن البُئخحن  ؤصاٍ فالؾفت ٖهغ ألاهىاع ببَّ

ى ٌٗترف  ْىِن ما لفٓخه ؤفىاٍ اإلاؿدكغكحن مىظ ػمً بُٗض، َو
َ
الغغبُت وؤلاؾالمُت، بل وال ًترصص في بٖاصة ل

في غحر ما مىي٘ مً هخبه ؤن غاًخه مً مكغوٖه الفىغي هي بػاخت اإلاجزلت التي ًدٓى بها اللغآن ٖىض 

ؤكهض بظلً ؤهىا جهضف مً َظٍ الضعاؾت ولها بلى ػخؼخت مفهىم الىحي ًٖ : "اإلاؿلمحن مً مىيٗها

مىكٗه الالَىحي الخللُضي وججاوػٍ، هلهض ػخؼخت وججاوػ الخهىع الؿاطط والخللُضي الظي قيلخه 

ُت بإؾماء وانُالخاث (5)"ألاهٓمت الالَىجُت ٖىه بضؤ في مكغوٖه َظا بخغُحر ألاؾماء الكٖغ ، ٍو

/ الىاظؼة/ الغؾمُت/ ، فِؿمي اللغآن باإلاضوهت(6)ٌٗترف َى بىفؿه ؤجها ٖؿحرة ٖلى الفهم" ؤعوىهُت"

ؿدبضٌ "ججاوػ الخمىلت الالَىجُت التي جُبٗها" عغبت مىه في (7)/..اإلاغللت مجخم٘ "ب " ؤَل الىخاب"، َو

مصخىن الَىجُا بىدى ؾلبي يض الحهىص "ألن اللفٔ الكغعي الظي ًضٌ ٖلى الحهىص واإلاؿُدُحن " الىخاب

ت ؤو اإلاىُىكت: ، وآلاًت اللغآهُت ٖىضٍ حؿمى(8)"واإلاؿُدُحن بلخ؛ وختى ال ًخدب٘ اللغآن ...الٗباعة اللغٍى

 ٌ ذ خحن ًلى ؿتًر ذ َو بن هخابا واللغآن ًبضو بُٗضا ظضا ًٖ الغوح : لفٓت لفٓت، ًىظؼ في الٗباعة فحًر

، زم بؿبب فىياٍ  لخه العجُبت والخانت في جلضًم ؤفياٍع مت اللاعت بؿبب ٍَغ الخضًشت، بهه ًصبِ ٍٖؼ

سُت والجغغافُت  الٗاعمت واؾخسضامه غحر اإلاٗهىص للخُاب وهثرة جلمُداجه ألاؾُىعٍت والخاٍع

. (9)"والضًيُت
                                                           

 (.587)م. م2017.  مدمض ؤعوىن، كغاءاث في اللغآن، جغظمت َاقم نالح، صاع الؿاقي، بحروث الُبٗتألاولى(  4)

 (558) اإلاهضع هفؿه، م (  5)

: ًىٓغ هخابه". مٗٓم الُلبت الظًً كغؤوا هخبي ٌكيىن مً نٗىبت فهم الجهاػ اإلافهىمي ؤو اإلاهُلحي الظي ؤؾخسضمه: "ًلٌى ؤعوىن (   6)

 (9-8)م. م2005، 2اللغآن مً الخفؿحر اإلاىعور بلى جدلُل الخُاب الضًيي، جغظمت َاقم نالح، صاع الُلُٗت، بحروث الُبٗت

 (9) اإلاهضع هفؿه، م(   7)

  (569) كغاءاث في اللغآن، م (   8)

 (82)اللغآن، م   كغاءاث في (9)
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ْهضع ًٖ  ًَ با َىا، زهىنا وؤهه  ( 10)"ألقيلت"ؤوكف خُاجه " مفىغ" وكض ال ًبضو هالم ؤعوىن غٍغ

ض ؤن ًدىم ٖلى اللغآن بملخط ى اإلاىاهج اإلاخبٗت في الضعاؾاث  بضو ظلُا ؤهه ًٍغ ماث اإلاؿلمحن، ٍو
َّ
ول مَؿل

غ، ولى ؾلمىا له بظلً،  ا ٖلى الجَى ألاواصًمُت، والتي تهخم في الغالب بجاهب الكيل ؤهثر مً جغهحَز

فةهه ًدم لىا ؤن هدؿاءٌ ًٖ مكغوُٖت الخىم ؾلبا ٖلى ؤي هو ألهه لم ٌؿخٗمل مىهجا مُٗىا؟ وفي 

الجاهب آلازغ ًدم لىا َغح ؾااٌ زان خٌى ؤخلُت َظا اإلاىهج ؤو طان في الخىم ٖلى الىو ظىصة 

ت خاهمت ٖلى الىو، وجهحر اإلاىاهج الىلضًت  وعصاءة ؟ فم٘ ؤعوىن فلِ جهحر ؤلاهخاظاث البكٍغ

ا  َى الفٕغ ًلاؽ ٖلحها فةن كبلخه وبال - ولى وان كغآها ؤو ؾىت– والفلؿفاث الغغبُت هي ألانل وغحَر

ل والخلفُم والخدٍغف . وظب الخإٍو

تراف بإن : " ٌؿترؾل ؤعوىن في اهخلاصٍ للغت اللغآن فُلٌى في مىي٘ آزغ " هخاب هللا"ًيبغي الٖا

ً ؿخٗص ي ختى ٖلى ؤفًل الكغاح واإلافؿٍغ وللض  " :، ولٗله لم ًلغؤ كىله حٗالى( 11)"ٖؿحر ٖلى الفهم َو

، خُض هغع هللا ٖؼ وظل آلاًت ؤعب٘ (17.22.32.40: اللمغ، آلاًاث) "ٌؿغها اللغآن للظهغ فهل مً مضهغ

اهت ٖلى جظهٍغ وحؿهُل لفٓه وخفٓه هما وعص في هشحر  مغاث في هفـ الؿىعة في بقاعة بلى جِؿحٍر وؤلٖا

مً الخفاؾحر، بل بن ؤعوىن ًغمي اللغآن بما ًخلبـ به َى في كامىؾه الظي ٌكيى َالبه مً نٗىبت 

 .فهمه هما ؤكغ بظلً غحر ما مغة

ا ومً  ٕغ في الغغب، ًدمل مً اليؿبُت ؤهثَر  وال قً ؤن ظهاػا مفاَُمُا وكإ وجٖغ

ُت ؤكهاَا، بل وازخلف وايٍٗى في جدضًضٍ وجضكُله وجلُُمه واػصعاثه ، وػاصجه الترظمت (12)الالمىيٖى

ً؛ ال ًمىً بداٌ لجهاػ َظٍ خالخه ؤن ًيىن هبراؾا وصلُال في فهم اللغآن الظي  بلى الٗغبُت ىا ٖلى َو َو

هٌؼ 
ُ
؛ بل بن َظا الجهاػ بىفؿه ًدخاط بلى فهم وجىيُذ، فهل )195 آلاًت:الكٗغاء(" بلؿان ٖغبي مبحن"ؤ

ب؟؟ (اللغآن خؿب اعوىن )ًصح في ألاطَان والٗلٌى فهم اإلابهم   بمبهم مؿخىعص غٍغ

ؤن مهمخه ألاؾاؾُت جىدهغ في - في هخابه َظا وفي غحٍر مً الىخب-  ٌٗترف ؤعوىن غحر ما مغة 

تراف بإهىا ال هملً َىا بال "َغح ؤلاقياالث فلِ ولِـ في بًجاص الخلٌى وؤلاظاباث والبضاثل  ًيبغي الٖا

هف فىٍغ بإهه (13)"َغح بٌٗ ألاؾئلت التي ال وؿخُُ٘ ؤلاظابت ٖجها الفىغ الاهلالبي والخفجحري "، بل ٍو

ظٍ مىهجُخه ؤن ٌُٗب (14)"للترار، بهه اهلالبي وجفجحري وحغُحري بىدى مخٗمض ؛ فىُف بمً َظا فىٍغ َو

و ( 17)"في وخضاجه الىهُت اوٗضام الاوسجام"و( 16)"ٖؿٍغ ٖلى الفهم"و( 15)"فىياٍ الٗاعمت" ٖلى اللغآن 
                                                           

مان مىي٘ ؤلاقيالُت(  10)
َّ
 .ًلهض به ؤعوىن وي٘ ظمُ٘ اإلاَؿل

 (81)كغاءاث في اللغآن، م(  11)

جلىُجها وبمياهُت خلها، : ومكيلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت  (178).م. الفىغ ؤلاؾالمي كغاءة ٖلمُت إلادمض ؤعوىن : حٗلُم َاقم نالح في:   ًىٓغ(12)

ف الخىلي، ماؾؿت َىضاوي للخٗلُم والشلافت   (.60)م (ث.ص)ميى ٍَغ

 (157)كغاءاث في اللغآن، م (   13)

 (682)  اإلاهضع هفؿه، م (  14)

 (82)اإلاهضع هفؿه، م (    15)
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وؤما اإلاىهجُت التي ٌٗخمضَا ؤعوىن في كغاءجه لللغآن فلً ًبضٕ في جىنُفها الىنف ... (18)"هخفه اإلاخبٗثرة"

بن اللغاءة التي ؤخلم بها هي كغاءة : "ألاوفى ؤهثر مً مبضٖها وماؾؿها خُض ًلٌى ؤعوىن في َظا الهضص

ت هفؿها ؾىاء  خغة بلى صعظت الدكغص والدؿى٘ في ول الاججاَاث، بجها كغاءة ججض فحها ول طاث بكٍغ

. (19)"واهذ مؿلمت ؤو غحر مؿلمت

، ًيخلل َظٍ اإلاغة بلى الًُٗ اإلاباقغ في آلاًاث "اإلاىهج ألاعوىوي اإلادكغص واإلادؿى٘" وصاثما في بَاع

لى خُاة الىاؽ الُىم، بل  ٌ ؤخيامها ٖلى الىاك٘ الخالي ٖو جزَّ
ُ
اللغآهُت، خُض ًغي ؤهه ال ًيبغي ؤن ج

سُت، فهي  : لِؿذ نالخت ليل ػمان وميان- ؤي آلاًاث اللغآهُت– الخلُم بها ؤن جدىِ في مخدف الخاٍع

خي كبل ؤلف وؤعبٗماثت ؾىت مٗخلضًً ؤجها نالخت ليل " بجهم ٖاظؼون ًٖ مىيٗتها يمً ؾُاكها الخاٍع

ُبت في ؤلاؾالم اإلاٗانغ... ػمان وميان ، بل بن َظٍ مًٗلت وؾلُت ؤزغي (20)"مً َىا جيخج اإلاًٗلت الَغ

غي ؤجها  ٓم مً اإلاؿلمحن، بل ٍو ؤي آلاًاث – مً ؾلُاث ؤعوىن ًسالف بها ما ٖلُه الؿىاص ألٖا

. (21)مدكضصة وال جخماش ى م٘ الؿُاق ألازالقي واللاهىوي والؿُاس ي الخضًض- اللغآهُت

 للض ؾعى ؤعوىن زالٌ مكغوٖه الفىغي بلى الخإهُض ٖلى مؿإلت غاًت في ألاَمُت، ؤال وهي 

بلى الدكىًُ بظلً الخهىع ألاعزىطهن ي اإلاغسخ "ًغمي مً زاللها   والتي(22)مؿإلت ؤعزىت الىو اللغآوي

في الىعي الجماعي ًٖ اللغآن بهفخه هالم هللا الخغفي الىاٌػ مً الؿماء بلى ألاعى، واإلاىلٌى مً فم 

م الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم َظٍ الهىعة اإلاغسخت في الىعي الجماعي  هللا ولمت ولمت بلى البكغ ًٖ ٍَغ

خي ٖلى اللغآن    (23)"ؤلاؾالمي تهتز بطا َبلىا الخفؿحر الخاٍع

والتي جلخط ي َبُٗت الضعاؾت ٖضم الخىؾ٘ فحها وهلضَا – ًٓهغ ظلُا مً زالٌ َظٍ الىلٌى  

ؤن اعوىن ال ًفخإ ٌؿضص مٗاٌو َضمه في اججاٍ ؤنٌى الضًً وكىاٖضٍ، ال ًغاعي في طلً - وبالخالي هلًها

ه في ؤخًان خضازت غغبُت ال  ِ
ّ
ل
ُ
ُبىِؾه ؤلاؾالمي الظي ًضُٖه، مغجمُا بي

َ
بال وال طمت، مخىىغا وميؿلخا مً ل

ت خحن ًدباوى لت الجىاثٍؼ للض : " حؿلم له عغم طلً؛ وكض ٖبر َى بىفؿه ًٖ طلً غحر ما مغة ٖلى الٍُغ

ض الضفإ ًٖ ؤلاؾالم، ؤو جلضًم مداظت ظضًضة  ؤَملىا ول الجهض الىلضي الظي بظلخه، وكالىا بهيي ؤٍع

                                                                                                                                                                                     
   (81)اإلاهضع هفؿه، م (   16)

 (79) اإلاهضع هفؿه، م (  17)

 (144)اإلاهضع هفؿه، م (   18)

 (76)م  (م1991. )1ٍ. جغظمت َاقم نالح، صاع الؿاقي ، بحروث. مدمض ؤعوىن، الفىغ ألانىلي واؾخدالت الخإنُل(  19)

  (530)كغاءاث في اللغآن، م (   20)

 .اإلاهضع هفؿه  (21)

ش  يمً هخاب عوح الخضازت لُه ٖبض الغخمً: ًىٓغ(  22) الُبٗت .    اإلاغهؼ الشلافي الٗغبي، الضاع البًُاء، بحروث. مؿإلت زُت الخإٍع

 .وما بٗضَا (184)م  (م2016)الغابٗت 

  (212)م  (م1996. )2ٍ. الضاع البًُاء بحروث. اإلاغهؼ الشلافي الٗغبي. مدمض ؤعوىن، الفىغ ؤلاؾالمي كغاءة ٖلمُت، جغظمت َاقم نالح(  23)
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مً َظا الىالم ًلخط ي ؤهه طَب لحهضم ؤلاؾالم  (صلُل اإلاسالفت)؛ فمفهىم الخُاب (24)"إلاهلخخه

ِهمه الغغب بسالف كهضٍ 
َ
ف

َ
ىلًه ٖغوة ٖغوة، ف ل الظي جبىاٍ !ٍو ىا ًدبضي ظلُا اإلالهض مً الخإٍو  َو

ل !وظٗله مكغوٕ ٖمٍغ   فهظا مىكفهم مىه، عغم ؤهه !!! بهه الخدٍغف والخىىُل بالىهىم ولِـ الخإٍو

ؿاء فهمه مً َغف غحر اإلاؿلمحن ٌُ للم ؤو  ًُ ؼعج ؤو  ًُ ٔ ٖلى ؤال  : وان زالٌ هخاباجه صاثم الخغم والخُلُّ

غ مداظت جبجُلُت إلاهلخت ؤلاؾالم ِزلؿت، فما َظا " ض جمٍغ ؤعظى ؤال ًفهم ؤخض مً هالمي َظا ؤهيي ؤٍع

كهضث، لم ؤعص اللٌى بن اللغآن ًخفىق ٖلى ؤلاهجُل لؿبب بؿُِ َى ؤهه لم ٌغحر لغخه مىظ ؤعبٗت 

اإلافىغ اإلاؿلم " ، فىُف بهظا (25)"ٖكغ كغها ختى ًىمىا، للض ْل مىخىبا بالٗغبُت مىظ البضاًت بلى الجهاًت

ذ بل ( 26)الظي طَب لُجلي خلاثم ؤلاؾالم لألوعبُحن"  ّمِ
َ
ل لِـ ٖباعاجه وؤلفاْه، وٍُ ًخدؿـ ظىاهبه ٍو

اط غحر اإلاؿلمحن، لىىه ٖلى الًفت ألازغي ًىُل للمؿلمحن ولضًجهم وكغآجهم ما  ض بٖػ هغح بإهه ال ًٍغ وٍُ

 .جخفُغ مىه الللىب وجىفغ مىه ألاؾمإ وجمجه الفُغ الؿلُمت

 

: رؤية محمذ أركىن للذيً والتذيً: املبحث الثاوي

َى  (الىحي ٖمىما)الىالم في َظا اإلابدض لهُم ظضا باإلابدض الظي كبله، هُف ال واللغآن 

بها ؤوخُىا بلًُ هما ؤوخُىا بلى هىح : "، ًلٌى حٗالىالؿابلتعؾالت ؤلاؾالم، هما َى الكإن في الغؾاالث 

، لىً . (163. .اليؿاء)" والىبُحن مً بٗضٍ ض ؤن ًبلغهم مً قٕغ والىحي َى بٖالم مً هللا ألهبُاثه بما ًٍغ

ًًُٗ في اإلاغِؾل هملضمت للًُٗ في الغؾالت؛ وٗم، بهه ًهف - قإهه قإن هشحر مً الخضازُحن– ؤعوىن 

 ٌ َىظا، هالخٔ ؤن كىة الُاٖت : " هللا ٖؼ وظل في هشحر مً اإلاىاي٘ بما ال ًلبله َى لىفؿه خحن ًلى

ضي ؤو مجغص اطي(27)"إلله بُٗض كاب٘ في ؤٖالي الؿماء، بله ججٍغ ٖلى ؤي خاٌ، : "، وحهظي في مىي٘ آزغ ٍو

ش البكغي ألاعض ي – َظا ال ٌٗيي ؤن مفهىم هللا  هما جمذ بلىعجه في اللغآن لً ًفلذ مً ٖمل الخاٍع

ش، ؤو كل بهه ًخغحر م٘ . الخفىُيي وجإزحٍر في الىعي الضًيي والخُاة الضًيُت فمفهىم هللا َى ؤًًا له جاٍع

ش وجُىع الفىغ البكغي  ؤن ًبلغ ؤطاَا " مدكغصة ومدؿىٗت"؛ بطن فال غغابت في كغاءة (28)"جللباث الخاٍع

دها"و لُت التي ًضٖحها ؤعوىن بهما هي اكخُاث ٖلى فخاث -. هللا ٖؼ وظل– ؤكضؽ اإلالضؾاث " ٍع بن الخإٍو

َح ُه ) مىاثض فلؿفت هُدكه في كىله بمىث ؤلاله َّ   َح َح َح اَح    ُسُه ْب َح ا َح ُه وُه وَح  َعَح ا   ، فةن (43. إلاسراء ) َّ(كَحِ رًيا عُهلُه ًّ

ونف هللا ٖؼ وظل بمشل َظٍ ألاوناف ملضمت مظللت ونغاٍ مؿخلُم في ؾبُل جدُُضٍ ؤو ٖلى ألاكل 

ىه وبػالت اللضاؾت ٖىه مً ؤطَان الىاؽ، وفخذ هالمه  ٖلى وافت اللغاءاث لِؿُُغ  (الىو اللغآوي)تهٍى

                                                           
 (569)كغاءاث في اللغآن، م (  24)

 (571)كغاءاث في اللغآن، م (  25)

   (179)م . م2001. 2ٍ. صاع الؿاقي، بحروث. ؤلاؾالم ؤوعبا والغغب، جغظمت َاقم نالح. مدمض ؤعوىن :  ًىٓغ(26)

 (30)كغاءاث في اللغآن، م ( 27)
 (551)  كغاءاث في اللغآن، م (28)
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ت ألاوؿىت التي حكغب مجها فىغ ( 29)الفهم ٖلى اإلاٗيى دت بلى هٖؼ وجخلضم الظاث ٖلى هللا في بقاعة نٍغ

 والتي قيلذ بخضي اوكغاالجه بلى ظاهب (30)ؤعوىن مىظ بٖضاص ؤَغوخخه خٌى ألاوؿىت في الفىغ الٗغبي

. (31)ما ٖغف باألعزىت والٗللىت

َه الخبجُل في فىغ ؤعوىن، فهى ًجغصٍ مً ول كضؾُت، 
ْ
 الظاث ؤلالهُت لم جدٔ بإي اخترام َبل

ٓم - الظاث- هلٌى طلً وهدً وٗلم ؤن الٗامل: "ًلٌى في بخضي ُظغآجه ًلىم بٗضة ؤصواع  (هللا)اإلاغؾل ألٖا

ىا ٖلى َُئت  ت في اللغآن، فهى ؤوال ًٓهغ ؤو ًىفجغ في وظَى ت وهدٍى ، (32)"زاعظُت ٖلى الىو" ؤها"لغٍى

ؿخُغص في َظًاهه َظا هللا ًدضص هفؿه بىفؿه في الخُاب اللغآوي ٖلى ؤؾاؽ ؤهه شخو مُلم : "َو

ًخجاوػ ول الخضوص ختى ولى بلي في الغالب غامًا وبُٗضا، وال ًمىً الىنٌى بلُه، ومفٗما بالهفاث 

. (33)"اإلاخىاكًت

َظا الىم الهاثل مً " مؿلم" ًهٗب في الخلُلت ٖلى اللاعت اإلاؿلم ؤن ًخدمل مً مفىغ

الكغوص والغغابت والكظوط، بهه فٗال ًدلم ؤمىِخه في اللغاءة اإلادؿىٗت في ظمُ٘ الاججاَاث، كغاءة ال 

ًمىً الغص ٖلحها باآلًاث اللغآهُت، فهى ال ٌٗترف بهظا اللغآن وبهما ًخدؿغ ٖلى فلض مصخف ابً 

مؿٗىص الظي ٌٗخبٍر اليسخت الضكُلت لللغآن عغم ؤهه لم ًٍغ بُٗىه ولم ًُبم ٖلُه جغؾاهخه اإلاىهجُت 

ولى ؤن ألاعزىطهؿُت الٓافغة التي ظمٗذ اللغآن وزخمذ ٖلُه بالكم٘ : " ًلٌى في َظا الهضص!!بٗض 

اث ألازغي لللغآن زانت مصخف ابً مؿٗىص  ُجان ول اإلاسَُى ألاخمغ لم جدغق بيل ٖىف َو

خي هلضي اهض طلً في مىي٘ (34)"الؾخُٗىا الخىنل بلى اليسخت الضكُلت لللغآن اإلادلم بىدى جاٍع ، ٍو

الق بل ؾالذ مً ؤظلها الضماء : " آزغ فجم٘ اللغآن بحن صفتي اإلاصخف لم ًىً ٖملُت ؾهلت ٖلى ؤلَا

فةطا واهذ الظاث . (35)"ومؼكذ مهاخف وؤخغكذ ؤزغي ال جلضع بشمً همصخف ابً مؿٗىص مشال

م ٖلى ؤهه ماعر بؾالمي، فةهه ال مجاٌ لالؾخغغاب ؤن جللى  لضَّ ًُ ؤلالهُت كض ؤَُيذ ٖلى ًض مفىغ 

ٗت هفـ اإلاهحر، خُض ًلٌى في َظا الكإن هُف خهل ؤن : الؿااٌ الظي ًُغح هفؿه َىا: " الكَغ

ٗت طاث ؤنل بلهي؟ . (36)"اكخى٘ مالًحن البكغ ؤن الكَغ

                                                           
لُت الخضًشت الؿااٌ الفلؿفي الخللُضي مً(  29) اث الخإٍو هُف : هُف ًجب ؤن ًيىن اإلاٗيى ختى ؤفهمه؟ بلى ؾااٌ: خُض خىلذ الىٍٓغ

ل مً اإلاٗيى اإلاُٗى مً َغف هللا بلى اإلاٗيى اإلاىبشم ًٖ الظاث ى جدٍى ت ؤلاوؿُت )ؤفهم ختى ًيىن اإلاٗيى؟ َو  .(الجٖز

 .وكض واهذ هي مىيٕى ؤَغوخخه التي هاٌ بها صعظت الضهخىعاٍ مً ظامٗت الؿىعبىن (  30)

 .وما بٗضَا (178)م  (م2016. )4ٍ. الضاع البًُاء  وبحروث . اإلاغهؼ الشلافي الٗغبي. عوح الخضازت لُه ٖبض الغخمً :ًىٓغ لإلؾتزاصة(  31)

 (534)كغاءاث في اللغآن، م (  32)

 (590)اإلاهضع هفؿه، م (  33)

 (322)م . كغاءاث في اللغآن(  34)

 (517)م . اإلاهضع هفؿه(  35)

سُت الفىغ الٗغبي ؤلاؾالمي، جغظمت َاقم نالح(  36) م  (م1992. )2ٍ. اإلاغهؼ الشلافي الٗغبي، الضاع البًُاء بحروث. مدمض ؤعوىن، جاٍع

(296) 
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ى ٌؿترؾل في كغاءة َظٍ الؿُىع -  والخلُلت التي ال مدُض ٖجها، ؤن اللاعت   جخىافض ٖلى - َو

طَىه وفىٍغ مؿإلت الايُغاب في مؿاثل ؤلاًمان وؤلاؾالم في فىغ ؤعوىن؛ وختى جىجلي الخلُلت وجؼوٌ 

ول َظا الىالم الخبجُلي اإلاىغوع اهخهى ؤو ًيبغي ؤن ًيخهي، : "الغكاوة مً ٖلى ؤٖحن كغاثه ًفصح بلىله

ا، ؤكهض بظلً ؤهه ًيبغي بإي خاٌ ؤن هىجح في الخغوط جهاثُا  ًيبغي لىا ؤن هفٗل قِئا آزغ مسخلفا ظظٍع

، بهه ًضٖى بلى (37)"وبما ال مغظٕى ٖىه مً طلً الىٓام الالَىحي اإلاىعور الظي امخالن الخلُلت اإلاُللت

لخم بها ًُ بن ججضًض : بمٗيى آزغ: " صًً ظضًض ًخماش ى م٘ الخضازت، فهي ٖىضٍ هي ألانل وما ؾىاَا فٕغ 

ىلغى، وال ًمىً للخضًً اللضًم ؤن ٌؿخمغ  الفىغ الضًيي يغوعي ظضا وبال فةن الضًً ؾىف ًخالش ى ٍو

. (38)"في ْل الٗهىع الخضًشت

كُٗه في الىاؽ َى زلُِ مً    بن الضًً الظي ًضٖى بلُه ض ؤن ًظٌٗه َو  ؤعوىن والظي ًٍغ

ت، الخُِ الىاْم الظي ًجب ؤن  خلاصاث، جىخُضًت واهذ ؤو قغهُت، عباهُت اإلاهضع واهذ ؤم بكٍغ الٖا

ٌ " ًغبِ بُجهما َى يمُمت الخلضٌـ،  بن اإلالضؽ َى ْاَغة ؤهثربىلىظُت، ؤي بوؿاهُت : لهظا الؿبب هلى

كٗغ بالُمإهِىت والؿىُىت،  ٗخهم به َو وىهُت، فدُشما ًىظض بوؿان ًىظض ملضؽ ليي ٌِٗل ٖلُه َو

، بل ألاهثر مً طلً ؤهه ٌٗخبر (39)"ولىً ملضؾً لِـ َى ملضس ي، َظا ول ما في ألامغ، ال ؤكل وال ؤهثر

ٗخه  خباع لخىم هللا وقَغ م َىباوي " بُٖاء الٖا ، وون ي (40)"وؤن اٖخباع طلً فىق ول اٖخباع ٖباعة ًٖ َو

م الُىباوي َى خلمه الخضاسي الظي ؤعاص بؾضاله ٖلى الٗالم ؤلاؾالمي مىظ  اإلاؿىحن ؤو جىاس ى ؤن الَى

لله زالٌ الهضمت الشلافُت التي حٗغى لها ٖىض الخداكه بمضعؾت آلاباء البٌُ  ؤن حكغبه فىٍغ ٖو

ت بالجؼاثغ كبل ؤن ٌكخض ؾاكه في طلً زالٌ الضعاؾت الجامُٗت بباَعـ، وكض ٖبر َى غحر ما  الخبكحًر

 ٌ ي به هفؿه خُض ًلى َمّيِ
ًُ ول َظا ًجٗل ؤي مداولت لخدضًض : " مغة ًٖ َظا الخلم الُىباوي الظي 

الفىغ الٗغبي ؤلاؾالمي وجىخُضٍ قِئا بُٗض اإلاىاٌ في خاٌ لم ًىً مؿخدُال، م٘ طلً ؾىف ؤفٗل َظٍ 

ن ى فُت اإلاؿخدُلت عامُا كاعوعة في البدغ لٗل ٖو بيي ٖلى خاله في مىي٘ آزغ (41)"اإلاداولت الؿحًز ، ٍو

ت  لت ظىاثٍؼ ت بلُذ ختى الُىم قبه وخُضة، فال ٌكاعهيي ؤخض طلً ؾىي " بٍُغ بن مٗاعوي الفىٍغ

حن في اإلاٗغهت هفؿها مشلي، لألؾف . (42)"َالبي اإلاىسَغ

 لم ًىخف ؤعوىن بمىكفه الخاثغ والللم مً الضًً وزىابخه، بل ناع ًىُل الكخاثم والىلاثو 

غمحهم بالجهل والٗهبُت والخللُض واللهىع الٗللي : " ومما كاٌ في َظا الكإن... لٗلماء ألامت ؤلاؾالمُت ٍو

                                                           
 (532)م . كغاءاث في اللغآن(  37)

 (508)م . كغاءاث في اللغآن(  38)

 (505) اإلاهضع هفؿه، م ( 39)

ت وؿبت بلى َىبى وحٗيي بوكاء ؤخالم وُمشل ٖلُا والؿعي بلى جدلُلها وهي بُٗضة اإلاىاٌ(30)اإلاهضع هفؿه، م (  40)  . ، والُىباٍو

 (270) اإلاهضع هفؿه، م ( 41)

 (683) اإلاهضع هفؿه، م ( 42)
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سُت بل ألاؾُىعٍت للىو اللغآوي، آن ألاوان ليي ًسغط  للض آن ألاوان ليي جخىكف َظٍ اللغاءة الالجاٍع

بلغىا ؾً الغقض ت ؤو مغخلت اللهىع الٗللي ٍو لٌى في (43)"اإلاؿلمىن مً مغخلت الُفىلت الفىٍغ ، ٍو

ى هما كضمىا عخل بلى ؤوعبا لُصدح عئٍت الغغبُحن ًٖ ؤلاؾالم - مىي٘ آزغ ٌ – َو وكض عص : " ًلى

هبُت قضًضة- هما هي الٗاصة صاثما– اإلاؿلمىن ٖلى طلً  ؛ فهل َظٍ هي الهىعة التي (44)"بٗىف ٖو

 كض ًيىن ألامغ صخُدا بن وان ًخدضر ًٖ بؾالمه َى، ؤما !ًيبغي ججلُتها ًٖ ؤلاؾالم واإلاؿلمحن؟ 

ؤلاؾالم الظي اعجًاٍ هللا ٖؼ وظل لٗباصٍ والظي بلغه هبُه مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم، فال وؤلف ال؛ 

 ً ، ٖو غٍى
َّ
ًٗ في الضًً ألجهم َم الظًً هللٍى وبل بن الًغب والًُٗ في ٖلماء ألامت َى يغب َو

لهم ٖغف الىاؽ عبهم وهبحهم وصًجهم، فالًُٗ فُمً ًًُٗ فحهم ؤولى وؤخغي؛ بهه ًغي وظىب  ٍَغ

ٌَ طلً في خضازت  الخسلو والاوؿالر وهبظ ول ما ؾٍُغ ؾلف َظٍ ألامت في ظمُ٘ الٗلىم، والاعجماء َبَض

ول َظا ًيبغي الخغوط مىه ًىما ما ُبغُت الخىنل بلى كغاءة خضًشت وبياءة ظضًضة لللغآن، : " ؤعوىن 

. (45)"ًيبغي ؤن هخجاوػ ول طلً بطا ما ؤعصها ؤن هفهم اللغآن بجضًت.... فالتركُ٘ لم ٌٗض ًىفي

ضٍ اللبِب، مترظم هخبه،   وهسخم جهىع ؤعوىن ًٖ الضًً بما عيٗه مىه جلمُظٍ الىجُب ومٍغ

 ٌ ىضثظ هلخدم بفىلخحر وجهىعٍ الُبُعي ًٖ الضًً : "والظاثب في ؤخمايه َاقم نالح خحن ًلى ٖو

م بلى ألاوبت إلاا (46)"وألازالق، فالضًً الخلُلي َى الضًً الُبُعي ؛ وهدً َىا ال ٌؿٗىا َىا بال ؤن هضَٖى

وهدً وٗلم مجزلخه ٖىضَم وبظاللهم – ؾٍُغ فُلؿىف الفلهاء وفلُه الفالؾفت ؤبى الىلُض ابً عقض 

ل َى بزغاط صاللت اللفٔ مً الضاللت الخلُلُت بلى الضاللت : " خحن كاٌ في فهل اإلالاٌ- له ومٗيى الخإٍو

ت مً غحر ؤن ًسل طلً بٗاصة لؿان الٗغب في الخجىػ مً حؿمُت الش يء بكبهه ؤو بؿببه ؤو  اإلاجاٍػ

ىفغون ببًٗه ؟ (47)"الخله ؤو ملاعهه   !!!؛  ؤم ؤن اللىم  ًامىىن ببٌٗ هالم ابً عقض ٍو

 

قيمة إضافية لخذمة الذيً والتراث؟ - كمفكر حذاثي– هل قذم أركىن : املبحث الثالث

ب الُغح، زهىنا بطا جإملىا فىغ الغظل ومكغوٖه  لت ألاولى غٍغ ؾااٌ مشل َظا كض ًبضو للَى

ألامت ؤلاؾالمُت مً الخسلف " بهلاط"الظي هظع خُاجه في ؾبُله، وعغبخه ألاهُضة وؾُٗه الخشِض في 

ا هدى الخًاعة واإلاضهُت والٗلمىت؛ بهه ٌٗخبر الخضازت هي  وجشبُتها فىق ؾىت الخضازت لُىُلم كُاَع

هت  ِ
ّ
لت اإلاهضي اإلاىخٓغ– اإلاسل غا - ٖلى ٍَغ ًُّ عا وجد زم ظاءث الخضازت ليي " فهي التي ؾخمأل ألاعى جدغُّ

                                                           
 (141)كغاءاث في اللغآن، م (  43)

 (399) اإلاهضع هفؿه، م ( 44)

 (632)اإلاهضع هفؿه، م (  45)

ش 8429لىضن، ٖضص  صخُفت الكغق ألاوؾِ،(  46) اقم نالح2001 صظىبر 26 بخاٍع ٌٗخبر مدمض ؤعوىن مجضص -  في هفـ اإلالاٌ- ، َو

 !!واإلاهلح ألاهبر في َظا الٗهغ  ؤلاؾالم 

ٗت مً اجهاٌ(  47)  (32)م  (ث.ص). 2ٍ. جدُلُم مدمض ٖماعة، صاع اإلاٗاعف . ابً عقض، فهل اإلالاٌ فُما بحن الخىمت والكَغ
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، (48)"جدغعها مً ول طلً، ظاءث ليي جسلهىا مً ول َظٍ الٗلاثض الالَىجُت الضوغماثُت اللغوؾُُت

ىا في مكغوٖه الخضاسي  ماٌ ٖلهم ًىسَغ ولِـ فلِ ٖلى َظا اإلاؿخىي، بل ختى ًشحر عظاٌ اإلااٌ وألٖا

خباع َظٍ الىلُت ألاؾاؾُت: " ًخىصص بلحهم بلىله ال ًمىً جىمُت البالص اكخهاصًا : لم ًإزظوا بٗحن الٖا

. (49)"صون جدضًثها صًيُا والَىجُا وفلؿفُا وبيل ش يء

 لىً الؿااٌ اإلاهم الظي ًفغى هفؿه بةلخاح ؤمام َظا الؿُل الجاعف مً ٖباعاث الاعجماء 

َل ًمىً اٖخباع مكغوٕ ؤعوىن : والاوغماؽ الىلي في الخضازت التي ٌغلف بها ؤعوىن مكغوٖه َى والخالي

وبطا هدً جإملىا : "في هلض الٗلل ؤلاؾالمي مكغوٖا خضازُا؟؟ ًجُبىا الضهخىع َه ٖبض الغخمً بلىله

َظٍ اللغاءاث في يىء َظٍ الخلُلت، جبحن لىا ؤن ؤصخابها لم ًماعؾىا فحها الفٗل الخضاسي في 

سهم، بلضع ما ؤٖاصوا بهخاط الفٗل الخضاسي هما خهل في  ببضاُٖخه، وال اهُللىا فُه مً زهىنُت جاٍع

م مللضًً ؤَىاٍع وؤصواٍع ش غحَر . (50)"جاٍع

 بن اإلاخدب٘ لفىغ ؤعوىن ومكغوٖه الخضاسي ًجضٍ صاثم الخُبُل والتهلُل للمىاهج البدشُت التي 

سمت، ختى ونفذ بدغب اإلاهُلخاث، وهي خغب  ا وجىاولها خض الخُّ ىغاَع
َ
جىلضث في الغغب، بل ونل ج

اإلاىاهج الىلضًت " بظزحرة"الهىٗت، و" خضاسي"فٗال حؿلح فحها ؤعوىن يض اإلاؿلمحن وصًجهم وجغاثهم بؿالح 

ضتها َظٍ الخضازت في مىاظهت َغُان الىىِؿت زالٌ ما انُلح ٖلُه بٗهغ ألاهىاع في ؤوعبا
َّ
. التي ول

َؿّىِق لها ؤعوىن في الخٗاَي  ٌُ  وهدً بطا صكلىا في َظا الىالم فةهه ًٓهغ بجالء ؤن آلالُاث التي 

م٘ الترار ؤلاؾالمي هي في ؤنلها كضًمت ومخجاوػة في بِئتها ألانلُت، وؤما الجضًض واإلاؿخدضر فحها فةهه 

مخدً ؤَلُخه ونالخُخه؛ فيان ألاْولى بإعوىن كبل الكغوٕ في هلض الٗلل 
ُ
له، وج ال ًؼاٌ ًخدؿـ ٍَغ

ا لم ًيلف 
َّ َ
ض الاقخغاٌ بها زالٌ ٖملُخه الكاكت َاجه؛ وإلا يخلض آلالُاث التي ًٍغ ؤلاؾالمي ؤن ًخفدو ٍو

ؿىكها  هفؿه ٖىاء طلً، فةن ججضًضٍ الظي ًضعي وكغاءجه التي ًخغيى بها واؾخيخاظاجه التي ْفغ بها َو

بما ؤجها جغصًض إلاا جىنل بلُه ٖلماء الغغب، وبما ؤجها : " خُشما خل واعجدل ال جسغط ًٖ بخضي زالر

جغصًض إلاا جىنل بلُه ٖلماء ؤلاؾالم، وبما ؤجها بًاٖت مؼظاة ال جغقى بلى اؾخيخاظاث َاالء وال بلى 

. (51)"اؾخيخاظاث ؤولئً، فًال ًٖ غمىى الفىغة وعواهت الٗباعة ٖىض غالبُتهم

لغعٍ–  ومً ؤغغب الغغاثب  مشل ؤعوىن، ابً اإلاؿخٗمغة " مفىغا"ؤن - الظي ًاهض ما كضمىا ٍو

" الفغوؿُت الؿابلت، والغالم الباع لفغوؿا، خُض هُبر في خًجها وعي٘ مً زالو لبجها، ٌؿخٗمل لفٓت 

ى ًلهض فىغ اللغون الىؾُى ٖىض " الفىغ اللغوؾُي يمً خلله الضاللي بكيل ملفذ للىٓغ، َو

التها مً الفىغ الغغبي الظي واهذ كغوهه الىؾُى غاًت في  ِٖ اإلاؿلمحن، لىىه ًين ى ؤهه ؤزظَا ٖلى 

                                                           
 (669)م .  كغاءاث في اللغآن( 48)

 (646)اإلاهضع هفؿه، م (  49)

 (188)عوح الخضازت، م . َه ٖبض الغخمً  (50)

 (191)اإلاهضع هفؿه، م   (51)
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اللخامت والباؽ الخًاعي والٗلمي، وكض ُخم لهم ؤال ًظهغوَا بال بالؿىء والغغبت في الخبرئ والاوؿالر 

مجها والخىىغ لها ، ؤما اللغون الىؾُى ٖىض اإلاؿلمحن فلض واهذ ٖلى الىلٌُ مً طلً جماما، خُض 

غفذ  بإجها ؤؾضلذ ٖلى ؤوعبا الُاٖىت في الٓالم خُجها ؤلىاها مً الاوٗخاق - بةكغاع مً الغغب هفؿه– ُٖ

ىا ًخجلى الًٗف الظي وَؾَمُه َه ٖبض  والخدغع والخُىع والخدًغ في قتى اإلاجاالث واإلاُاصًً؛ َو

اث التي هللها َاالء لم : " خحن كاٌ" يٗف آلالُاث اإلاىلىلت" الغخمً ب  بن هشحرا مً اإلاىهجُاث والىٍٓغ

ت واللغاعاث اإلاىهجُت التي اهبيذ  ًخمىىىا مً هانُت اؾخٗمالها، وال باألْولى ؤخاَىا باألؾباب الىٍٓغ

ً بىن ببٌٗ اإلافاَُم، ختى ًسفىا َظا الىلو في الخيٍى ِ
ّ
كغ ٌُ . (52)"ٖلحها، لظلً جغاَم 

الظي هغَّؽ له خُاجه لم ًإبه به " الىبحر" للض اٖترف ؤعوىن غحر ما مغة بإن ٖمله ومكغوٖه 

الغغب ؤلبخت، بل وان مهحٍر الاؾتهؼاء والاػصعاء، ال لش يء بال ألهه ججاوػٍ الؼمً، وكض ٖبر ًٖ طلً 

لت مإجمُت خحن كاٌ ما الظي جفٗله؟ ؤهذ جغصص بكيل : ؤو ًلىلىن لي بكيل مٗاهـ واهخلاصي: " بٍُغ

هاكو ألافياع واإلاىاك٘ والاهخلاصاث هفؿها التي هىا هدً الغغبُحن كض بلىعهاَا ججاٍ جغازىا الضًيي مىظ 

ل، ؤهذ لم جإث بش يء ظضًض ؛ فإًً (53)"ول ما جفٗله ش يء جافه، مللىا مىه، ٖفا ٖىه الؼمً. ػمً ٍَى

غمي اإلاؿلمحن بلىله بن اللضامت ال الخضازت جٓل مهُمىت ٖلى : " الخضازت التي ًخىصص بلحها ؤعوىن ٍو

 !!فهل مً كضامت بٗض كضامت ؤعوىن باهلل ٖلًُ. (54)"اإلاجخمٗاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت

ل الظي حهظي به ؤعوىن ومً ٖلى قاولخه، لم ًترهه الٗلماء ؾبهلال، بل ظٗلىا له   بن الخإٍو

غ  كىاٖض ويىابِ البض ؤن ٌؿحر وفلها، فهي حٗهم اللاعت مً الؼلل، وجىإي به ًٖ مىاًَ الَؼ

، وال ًجٗل ألخض  بٌى
َ
والاهدغاف، ألن زالف طلً ًجٗل ليل طي كغاءة وعؤي ههِبا مً الصخت والل

ظا زالف ما ٖلُه " الدؿى٘ والدكغص"حجت ٖلى ؤخض، فاللٌى و ل والىٓغ، َو مباح ليل مً ؤعاص الخإٍو

الق، وبهما اإلاغصوص مىه واإلاغفىى ما وان  ل ٖىضَم لِـ مغفىيا ٖلى ؤلَا ؾلف ألامت وزلفها؛ فالخإٍو

: " فُه جيلف زغط باللفٔ بلى خض الخالٖب والخيلف اإلاُٗب، ًلٌى قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت عخمه هللا

ف اليلم ًٖ مىايٗه،  ال مما فُه هفاًت، وبهما هظم جدٍغ وكض جلضم ؤها ال هظم ول ما ٌؿمى جإٍو

ضٖى له (55)"ومسالفت الىخاب والؿىت، واللٌى في اللغآن بالغؤي ل الظي ًضُٖه ؤعوىن ٍو ؛ زم بن الخإٍو

سلم  فا لها بلى مٗيى ًغجًُه َى في هفؿه ٍو ًيىن في بٌٗ ألاخُان حغُحرا للٓاَغ مً الىهىم وجدٍغ

ما قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت عخمه هللا في مجمٕى  ً ازىحن طهَغ ى بظلً ًلؼم هفؿه بإمٍغ له اإلاؿىغاث، َو

                                                           
 (190)عوح الخضازت، ام . َه ٖبض الغخمً(  52)

 (23)م  (ث.ص). بحروث. جغظمت َاقم نالح، صاع الُلُٗت. كًاًا في هلض الٗلل الضًيي. مدمض ؤعوىن (  53)

 (597)م . كغاءاث في اللغآن(  54)

ف. ابً جُمُت، مجمٕى الفخاوي  ( 55) اإلاضًىت اإلاىىعة . جدلُم ٖبض الغخمً بً مدمض، مجم٘ اإلالً فهض لُباٖت اإلاصخف الكٍغ

 (21-6/20). م1416ٌ/1995
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ُفخان: " الفخاوي خحن  كاٌ بُان اخخماٌ اللفٔ للمٗيى الظي اصٖاٍ، وبُان الضلُل : واإلاخإٌو ٖلُه ْو

: ؛ فال ٌؿٗىا بال ؤن هلٌى ألعوىن ما كاله مالً ألزُه ؾٗض(56)"اإلاىظب للهغف بلُه ًٖ اإلاٗيى الٓاَغ

 ؤوعصَا ؾٗض وؾٗض مكخمل   ما َىظا ًا ؾٗض جىعص ؤلابل

 

خاثمة 

ن فىغة ًٖ - ومً زالٌ َظٍ اإلالالت اإلالخًبت ًٖ ؤعوىن ومكغوٖه– ال قً ؤن اللاعت  ىَّ
َ
كض و

لغي ول ش يء وال ًلضم ؤي ش يء، فهى  ًُ مؿاع الغظل وؤَضافه، وهُف ؤن مكغوٖه َظا َى مكغوٕ َٖضمي 

ش، فال وظىص ٖىضٍ لإلؾالم في  ًغفٌ ول ما ظاء به ؤلاؾالم وما ؤبضٖخه ٖلٌى اإلاؿلمحن ٖلى مغ الخاٍع

َه اإلاؿخلبل
ْ
سُت مغث واهلًذ وهفى (57)الخايغ َبل    !!، بهه فلِ مغخلت جاٍع

؛ فهى ًيخلض ؤلاؾالم كغآها وؾىت، زم ٌؿفه (58) للض ؤفيى ؤعوىن ٖمٍغ ًسبِ زبِ ٖكىاء

اإلاظاَب الٗلضًت والىالمُت والفلهُت وألانىلُت بجمُ٘ فغكها وؤَُافها، زم ًيخلل الهخلاص الغغب الظي 

لم حهخم بإمٍغ ومكغوٖه، لُٗغط بٗض طلً ٖلى الاؾدكغاق لُهفه بالؿُدُت، زم ًغمي اإلاىهفحن مً 

ً،  لُيخهي به اإلالام في هىاص عفاكه ٖلى الضعب مً الخضازُحن الظًً ًيخلضون  الباخشحن الغغبُحن باالهتهاٍػ

ضم الغغبت في ازاعة الخؿاؾُاث  فهى ال ًغي الٗهمت والفالح ...الٗلل الٗغبي فُتهمهم باإلاضاَىت ٖو

والىجاح بال بدبيي مكغوٕ هجحن، ال غض وال ؾمحن، كضًم ٖىض الغغبُحن، مغفىى ٖىض اإلاؿلمحن، لُجض 

. ال بلى َاالء وال بلى َاالء- ؤو كل مٗؼوال- هفؿه مجزوٍا مىٗؼال 

ل َظا الظي ًضُٖه ؤعوىن للىو اللغآوي في كغاءجه الخغة اإلادؿىٗت؟ ؤبٗض َظا الخىىُل   فإي جإٍو

ل؟  كاٌ حٗالى غ فُدبٗىن ما حكابه مىه : "بىهىم الضًً وؤنىله ًلبل الخإٍو فإما الظًً في كلىبهم َػ

له  ( .7آلاًت: آٌ ٖمغان)"ابخغاء الفخىت وابخغاء جإٍو

 

: قائمة املصادر واملراجع

م بغواًت خفو ًٖ ٖانم .1  .اللغآن الىٍغ

جدلُم ٖبض الغخمً بً مدمض، مجم٘ اإلالً فهض  لُباٖت اإلاصخف . ابً جُمُت، مجمٕى الفخاوي  .2

 .م1995/ 1416ٌاإلاضًىت اإلاىىعة . الكٍغف

ٗت مً اجهاٌ .3 . جدلُم مدمض ٖماعة، صاع اإلاٗاعف . ابً عقض، فهل اإلالاٌ فُما بحن الخىمت والكَغ

 .(ث.ص). 2ٍ

                                                           
 (13/288)/ هفؿه  اإلاهضع( 56)

كغاءاث "  ؤما اإلاىاَىىن اإلاخبهغون الظًً ًفىيىن َظا ؤلاؾالم الٓغفي الٗابغ الظي ال مؿخلبل له، فهم هاصعون: " ًلٌى في َظا الكإن(  57)

 (38)في اللغآن، م 

خهغف ٖلى غحر  بِىت(  58) ى مشل جهف به الٗغب مً ال حهخم لٗاكبت ألامىع، ٍو ى الظي ال ًبهغ، َو  .الٗكىاء ماهض ؤٖش ى َو
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 .واكعه وأعالمه: الخصىف ؤلاظالمي ببالد ألانذلغ

  عصش بني ألاحمش أنمىرجا

 Islamic Sufism in  Andalusia: 

 Reality and poles - The era of bani al-ahmar as a model 
 

  اللادس بىحعىو  عبذ. د 

 

خ ؤلاسظاٌ ٌ  22/07/2020:  جاٍس خ اللبى خ النشش 2020 / 07 /24: جاٍس  2020 / 08/ 01: جاٍس

 :ملخص

وان للخصىف باألهذلغ دوس هبير وففاٌ في مخخلف ألاصفذة ظىاء في الخفلُم أو الفخىي أو ؤلاصالح بين الىاط      

وىنها آخش مفلل للمعلمين باألهذلغ  (بىى ألاحمش )باإلضافت إلى الذوس العُاس ي، ال ظُما خالٌ ـهذ مملىت غشهاظت 

ت  زا ما صاد مً إكباٌ الىاط ـلى الخصىف باـخباٍس مالرا للشوح وحفٍض شا بين اإلاعلمين واإلاعُحين، َو وشهذث صشاـا مٍش

ومً خالٌ َزا اإلالاٌ ظىحاٌو حعلُغ الضىء ـلى واكق الخصىف  .للىفغ ـما فلذٍ اإلاعلمىن مً مذن وكالؿ وحصىن 

 .بمملىت غشهاظت وأبشص أـالمه

ت : اليلماث اإلافخاحُت  اإلاجخمق الغشهاظي. الخصىف، مملىت غشهاظت، الفلماء، الحشهت الفىٍش

Summary  :  

    The Islamic sufism in Andalusia had a great role in various fields wether in fatwa or education 

or reform among People, in addition to the political role. During the reign of granada "banu 

alahmar" Being the last stronghold of muslims in Andalusia it witnessed a bitter struggle 

between Muslims and Christians, this has increased people's appetite for sufism as a haven for 

the soul and self comfort. What Muslims lost from cities, castles and fortresses, and through this 

articale we will tray study the reality of sufism in the reign of granada and most prominent poles 

of sufism. 

Keywords : Sufism, reing Granada, scientists, the thought movement, Granada society  .  

 

 

 

 

 

                                                           
  ظفُذة–، فعم الفلىم ؤلاوعاهُت، حامفت الذهخىس مىالي العاَش "أ"أظخار محاضش . 
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: ملذمت

شة  شا مق اإلامالً الىصشاهُت في شبه الجٍض ال ومٍش خها ؤلاظالمي صشاـا ظٍى     ـاشذ ألاهذلغ ـبر جاٍس

ت، واشخذ َزا الصشاؿ في ـهذ دولت بجي ألاحمش  وىنها آخش مفاكل اإلاعلمين  (مملىت غشهاظت)آلاًبيًر

باألهذلغ بفذ ظلىط حل اإلاذن بأًذي ألاظبان، حُث أصبحذ غشهاظت واإلاذن واللشي اإلاجاوسة لها 

ملصذا للمعلمين الىاصحين، وجمىىذ سغم الؽشوف الصفبت مً الصمىد ولى لفترة في وحه ؤلاظبان إلى 

. 897ٌ/1492أن ظلعذ ظىت 

لى الشغم مً جذَىس ألاوضاؿ العُاظُت بهزٍ الذولت إال أن الحشهت الفلمُت والثلافُت بصفت      ـو

. ـامت ـشفذ اصدَاسا هبيرا، حُث أكبل شفبها ـلى مخخلف الفلىم والفىىن ومً بُنها ـلم الخصىف

ومن هم أبشص أعالمه؟ وهُف وانذ عالكتهم  فما هى واكع الخصىف باألنذلغ خالٌ هزه الفترة؟

 بالعلطت واإلاجخمع؟

 

ف الخصىف.1 : حعٍش

فا      إن حفٍشف الخصىف في الحلُلت لِغ باألمش الهين وىهه أمش كلبي ومخفلم بالعلىن، فال هجذ حفٍش

ف لهزا الفلم مً كبل  ـاما حامفا شامال ًخفم ـلُه الجمُق، ولزلً ظىحاٌو إـعاء بفض الخفاٍس

 .   أَله وغير أَله حتى وفعي ولى فىشة ـامت ـىه

ى مً أكعاب الصىفُت الىباس (م881/َـ297ث )     فالجنُذ البغذادي الخصىف ":  ٌفشفه بلىله (1)َو

 فلذ أحاب ـلى ظؤاٌ مً َى الصىفي؟ الشور باسي  ، أما جلمُزٍ "هى أو جىىو مع هللا بال عالكت

اللفا،  الصىفي من لبغ الصىف على الصفا ، وأطعم نفعه طعام الجفا ، ونبز الذنُا وساء: "بلىله

. (2)"وظلً ظبُل اإلاصطفى

فشفه  علم الخصىف : " في هخابه الدشىف إلى حلائم الخصىف بلىله أحمذ بن محمذ بن عجُبتَو

عت وأظاظها، وهُف ال وهى جفعير إلالام ؤلاحعاو ، وهى علم ...ظُذ العلىم وسئِعها ولباب الشَش

عشف به هُفُت العلىن إلى حضشة ملً اإلالىن، وجصفُت البىاطن من الشرائل وجحلُتها بأنىاع  ٌُ

َـ 771 اإلاخىفى ظىت أبى البرواث بن الحاج البلفُليهما ـّشف كاض ي الجماـت بغشهاظت  .(3)"الفضائل

                                                           

  .24، ص 1999ـبذ الحىُم ـبذ الغجي كاظم، اإلازاَب الصىفُت وأكعابها، مىخبت مذًىلي، (1) 

، ـبذ الشصاق كعىم، ـبذ الشحمان 157، ص 1980، داس اإلاعيرة، بيروث، 1ـبذ اإلاىفم حىفي، معجم اإلاصعلحاث الصىفُت، ط (2)

  .53ـ51، ص ص 1978الثفالبي والخصىف، الششهت الىظىُت لليشش والخىصَق، الجضائش، 

خذاٌ، دمشم، 1ابً عجُبت، الدشىف إلى حلائم الخصىف، وشش محمذ بً أحمذ بً الفاشمي الخلمعاوي، ط (3) ، ص 1937، معبفت الـا

4.  
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الصىفي عباسة عن سجل عذٌ جلي صالح صاهذ، غير مندعب لعبب من ألاظباب، وال : "الصىفي بلىله

،  (4)"نظشه إلى الخلم بالشحمت، ونظشه إلى نفعه بالحزس والتهمت... ُمخل بأدب من آلاداب

لٌى اإلاخصىف  ت ـً ـلم الخصىف معلفهاأبى العباط صسوق الفاس يٍو  : أبُاجا شفٍش

 

    ـلم الخصىف هىس ٌعخضاء به       فاحتهذ لخذسهه ان هىذ ًلضاها              

 (5)    والضم كىاـذٍ إن هىذ كاصذٍ        فاـمل بحاصلها فالششذ كذ باها            

 

هى العىىف على العبادة والانلطاع إلى :" فُفشف الخصىف بلىلهعبذ الشحماو بن خلذوو أما 

هللا حعالى، وؤلاعشاض عن صخشف الذنُا، وواو هزا عاما عنذ الصحابت والعلف فلما فشا الاكباٌ 

اخخص اإلالبلىو على العبادة باظم الصىفُت، ثم صاس علما بعذما دونذ فُه هخب ...على الذنُا

. (6)"هشظالت اللشيري وهخاب ؤلاحُاء ألبي حامذ الغضالي

 وإن هىا هجذ اخخالفا في الخفٍشف الاصعالحي فاألمش هفعه ًلاٌ ـً الاشخلاق اللغىي للخصىف، 

ىان مً أسحفه وعبت  ف في لبغ الصىف، َو
ّ
فهىان مً أسحفه إلى الصىف، فاإلاخصىف ـىذَم مً جيل

فت ، بِىما كاٌ (7)إلى الصف ألاٌو في الصالة، ومنهم مً كاٌ أنهم ظمىا بالصىفُت ألنهم أَل الصُّ

اد، وكذ اظخذلىا في رلً بلٌى (8)آخشون بأهه مشخم مً الصفاء ى الصفاء الزي ٌغمش كلىب الَض ، َو

 ٌ : الصىفي أبى الفخت البعتي حُث ًلى

 

جىاصؿ الىاط في الصىفي واخخلفىا             ؼىـٍى مشخلا مـً الصىف 

لب الصىفي
ُ
( 9)ولعذ أهحل َزا ؤلاظم غير فتى       صافي فصىفي حتى ل

 

                                                           

  .22ـ21، ص ص 7اإلالشي، هفت العُب، اإلاصذس العابم،ج (4)

اض، كعم اإلاخعىظاث، سكم  (5) فت والحلُلت، مخىظت بجامفت الٍش لت بين الجمق بين الشَش   .1591أبى الفباط صسوق، كىاـذ العٍش

  .518ـ517ابً خلذون، اإلالذمت، اإلاصذس العابم، ص ص   (6)

ت التي في مؤخشة اإلاسجذ الىبىي باإلاذًىت (7)   .صفت اإلاسجذ الىبىي وهي الضاٍو

خ العُاس ي والثلافي، اليشش الجامعي الجذًذ، جلمعان، ( 8) ، 2017بىحعىن ـبذ اللادس، الاهذلغ ـلى ـهذ بجي ألاحمش، دساظت في الخاٍس

  ,150، 148ص ص 

  .22، ص 1999، مىخبت مذًىلي، اللاَشة، 1ـبذ الحىُم ـبذ الغجي كاظم، اإلازاَب الصىفُت ومذاسظها، ط (9)
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أيها  ًا:"  وأما أَل الشام فلذ أظللىا ـلى اإلاخصىفت اظم الفلشاء اظدىادا إلى كٌى هللا ـض وحل

:"  ، وكٌى الىبي ـلُه الصالة والعالم(10)"الزًن امنىا أنخم الفلشاء إلى هللا وهللا هى الغني الحمُذ

. (11)"ًذخل فلشاء أمتي الجنت كبل ألاغنُاء بخمعمائت عام

ىان مً حفله  مىما فلذ كُل ـً الخصىف الىثير كذًما وحذًثا، ظىاء باإلًجاب أو بالعلب، َو      ـو

صىف ٌعخمذ أصالخه مً ؤلاظالم، بحُث ال ًىلعق صاحبه ـً الحُاة الفملُت، وصىف : صىفين

. (12)ًىلعق صاحبه ـً الحُاة الفملُت

   ومهما ًىً فلذ ـشف الخصىف اهدشاسا واظفا ببالد اإلاغشب ؤلاظالمي ـمىما وألاهذلغ خصىصا، 

ى الفهذ الزي بشص فُه ـذد مً اإلاخصىفت اإلاشهىسًٍ في مشاسق ألاسض  الظُما في ـهذ اإلاىحذًً، َو

و دفين   (م1198/َـ594 )ومغاسبها واللعب الغىر أبي مذًً شفُب ؤلاشبُلي ألاهذلس ي اإلاخىفى ظىت

 ـ 1065/َـ640 ـ 560)، والشُخ الفاسف باهلل محي الذًً بً ـشبي(13)مىعلت الُفباد بخلمعان

(. 14)(م1242

فلذ صاد ؤلاكباٌ ـلى الخصىف وسحاله، وسبما ظاَمذ مملىت غشهاظت باألهذلغ أما في ـهذ 

ألاوضاؿ العُاظُت في رلً، فبفذما جذَىسث أحىاٌ البالد بفذ أن اظخىلى الىصاسي ـلى أغلب اإلاذن 

ت وظلىة ـً الحُاة اإلاحُعت بهم،  ا  وحذ الىاط في الخصىف حفٍض هلشظبت ، اشبُلُت، بليعُت وغيَر

ش وحى الفتن والحشوب ، وسبما ليىن أغلب (15)وهأهما صاس الخصىف بمثابت اإلالجأ للهشوب مً الىاكق اإلاٍش

اإلاخصىفت زاسوا ضذ ألاوضاؿ ودـىا الىاط للجهاد ضذ الىصاسي كذ صاد في  حب الفامت لهم ـىغ 

. بفض الحيام اإلاخخارلين مق الىصاسي 

                                                           

  15ظىسة فاظش آلاًت  (10)

  .23ـبذ الحىُم ـبذ الغجي كاظم، اإلاشحق العابم، ص  (11)

خ اإلاغشب وألاهذلغ، مشهض ؤلاظىىذسي 55ـبذ الشصاق كعىم، اإلاشحق العابم، ص  (12) ، هماٌ العُذ أبى مصعفى، محاضشاث في جاٍس

  107، ص 2006للىخاب، 

اث الخادلي، الدشىف إلى سحاٌ الخصىف واخباس أبي الفباط العبتي، جحلُم أحمذ جىفُم، ط (13) ، معبفت الىجاح الجذًذة، 1ابً الٍض

جي، اإلاصذس العابم، ص ص 319، ص 1997الذاس البُضاء  ، ابً ـبذ اإلالً ألاهصاسي، الزًل والخىملت لىخابي اإلاىصٌى 61ـ60، الغبًر

، ـبذ اللادس بىحعىن، ألاهذلغ ـلى ـهذ بجي  130ـ129، ص ص (دث)والصلت، جحلُم إحعان ـباط، وشش وجىصَق داس الثلافت، بيروث، 

خ العُاس ي والثلافي،اليشش الجامعي الجذًذ، جلمعان،  . 149 ـ 148، ص ص 2017ألاحمش، دساظت في الخاٍس

جي، اإلاصذس العابم، ص 316ـ310، ص 2اإلالشي، هفت العُب، اإلاصذس العابم، ج (14) ، 1، ابً اإلاللً، ظبلاث ألاولُاء، ط160، الغبًر

  .470، ص1973جحلُم هىس الذًً شِبت، معبفت داس الخألُف، اللاَشة، 

 .20ـ19، ـبذ الشصاق كعىم، اإلاشحق العابم، ص ص 344العىخي، اإلاشحق العابم، ص (15)
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خلاد في أَل الخصىف إلى دسحت وصلذ إلى الخلذٌغ في ـهذ بجي ألاحمش مً  وكذ صاد َزا مً الـا

كبل الفامت وحتى الخاصت، وفي حُاتهم وبفذ مماتهم، فياهذ أضشحتهم مضاساث ًعلب ـىذَا كضاء 

(. 16)الحاحاث

   ومهما كُل ـً جلً الخصشفاث لم ًىً أولئً اإلاخصىفت أن ًصلىا إلى ما وصلىا إلُه مً محبت 

م لىال دوسَم الىبير في مخخلف هىاحي الحُاة، ظىاء دًيُا زلافُا و  الىاط لهم  في ألاهذلغ وجلذًَش

احخماـُا بذـىتهم للجهاد ضذ الىصاسي ودوسَم في مجاٌ التربُت والخفلُم باإلضافت إلى اإلاعاَمت في 

هم وجلىاَم، وممً واهذ جلً لهم اإلاحبت في كلىب  ذَم ووـس أـماٌ البر والخير، َزا فضال ـً َص

: الىاط خالٌ الفترة اإلاذسوظت هزهش

 َى محمذ بً ظلُمان اإلافافشي الشاظبي، اإلاللب بشُخ :(هـ672 ـ 585)ـ أبى عبذ هللا الشاطبي1

ذ،  و له الفذًذ مً اإلاصىفاث في ـلىم شتى  الصالحين، وان ًجمق بين الفلم والفمل والىسؿ والَض

هخاب الحشفت في لباط الخشكت، اإلاىهج اإلافُذ فُما ًلضم الشُخ : والخفعير والحذًث والخصىف، منها

ا ذ، الىبز الجلُت في ألفاػ اصعلح ـليها الصىفُت، وغيَر (. 17)واإلاٍش

أبى محمذ  ـبذ الحم بً إبشاَُم بً محمذ هى : (م1270 ـ 1218/هـ969 ـ 614)ـ ابن ظبعيو اإلاشس ي2

بً هصش اإلافشوف بابً ظبفين اإلاشس ي، واإلاللب بلعب الذًً، وان صىفُا شهيرا وفُلعىفا مفشوفا 

لت العبفُيُت ومزَب ٌفشف بمزَب  لت في الخصىف حفشف بالعٍش باإلاغشب هما باإلاششق، له ظٍش

هخاب بذأ : الىحذة اإلاعللت، جىفي بمىت اإلاىشمت جاسوا الفذًذ مً اإلاصىفاث أغلبها في الخصىف منها

ت مً الشظائل في اإلاىاـؾ وألارواس  الفاسف، هخاب العفش، الىذ، ؤلاحاظت، الذسج، باإلضافت إلى مجمـى

(. 18)والىصاًا

أبى ـبذ هللا بً ـلي بً ري الىىن ألاهصاسي اإلااللي، هى : (هـ618ولذ )ـ ابن ري النىو ألانصاسي 3

اس الخمُلت في آلازاس : الصىفي والضاَذ اإلافشوف وصاحب اإلاؤلفاث الفذًذة في َزا اإلاجاٌ هزهش منها أَص

(. 19)الجمُلت، اظخعالؿ البشير، محض الُلين، سوض اإلاخلين

                                                           

، العىخي، اإلاشحق 69، اإلاشحق العابم، ص3، أحمذ أمين، ضحى ؤلاظالم، ج130، ص 9اإلالشي، هفت العُب، اإلاصذس العابم، ج (16)

 .150، ـبذ اللادس بىحعىن، اإلاشحق العابم، ص 344العابم، ص 

 .289، ص 2، جالعابماإلالشي، هفت العُب، اإلاصذس  (17)

جي، اإلاصذس العابم، ص 442ابً اإلاللً، اإلاصذس العابم، ص  (18) ، الزَبي، اإلاصذس 184، الخيبىثي، اإلاصذس العابم، ص209، الغبًر

ف، بيروث، 6، ط14، ابً هثير، البذاًت والنهاًت،ج126، ص 17العابم، ج ، 2، اإلالشي، اإلاصذس هفعه، ج27، ص 1985، مىخبت اإلافاٍس

 .152، ـبذ اللادس بىحعىن، اإلاشحق العابم، ص 334ص

 .214، ص 2اإلالشي، هفت العُب، اإلاصذس العابم، ج (19)
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شتري 4
ُ

أبى الحعً ـلي الىميري الششتري، أحذ جالمزة ابً : (م1269/هـ668جىفي )ـ أبى الحعن الش

ظبفين العابم الزهش، ولفلمه ومياهخه ُوصف بفشوط الفلهاء وإمام اإلاخجشدًً وبشهت البس ي الخشكت، 

اإلالالُذ الىحىدًت في أظشاس الصىفُت، : جىفي بالشام بميان ًلاٌ له العُىت، وجشن مؤلفاث ـذًذة منها

(. 20)الشظالت الفلمُت، اإلاشاجب ؤلاًماهُت وؤلاظالمُت وؤلاحعاهُت

فذ: (هـ686جىفي )ـ أبى العباط اإلاشس ي5 مً هباس اإلاخصىفت، صحب اللعب الشُخ أبي الحعً الشارلي  ٌُ

م، هما جشن أكىالا  لت بذٌفت في جفعير اللشآن الىٍش حتى كُل أهه وسر الشارلي جصىفا، واهذ له ظٍش

الضاَذ :"وكىله" الفاسف ال دهُا له ألن دهُاٍ آلخشجه وآخشجه لشبه:" هثيرة حٌى الخصىف وأَله منها كىله

ب في الذهُا ألن آخشجه وظىه (. 21)"غٍش

َى أبى البرواث محمذ بً محمذ بً ابشاَُم اإلافشوف : (م1369/هـ771جىفي )ـ ابن الحاج البلفُلي6

اد إلى ألاهذلغ  بابً الحاج وبالبلفُلي، صىفي مفشوف وصاَذ مشهىس، حاب أكعاس اإلاغشب ؤلاظالمي ـو

ت، وجشن الىثير مً اإلاصىفاث منها ؤلافصاح فُمً ـشف باألهذلغ : وجىلى بها كضاء ماللت زم أإلاٍش

بالصالح، دًىان شفش ظمي بالفزب وألاحاج مً هالم ابي البرواث بً الحاج، ومً أكىاله ًخاظب 

: هفعه

ًأبى شجىن حذًثي ؤلافصاح     إر ال جلىم بششحه ألالىاح 

كالذ صفُت إرا مشسث بحَيها     أفال جىـٌض ظاــت جشجــــــــــــــــاح 

فأحبتها لىال الشكُب ليان مـا      جبخغي له بفذ الغــــــذو سواح 

ل في الحي حَي غيٍر    فاظمت فذًخً فالعماح سباح  كالذ َو

 (22)فأحبتها إن الشكُب َى الزي       وسدث مىاَل فُضه ألاسواح

 

مً هباس الصىفُت باألهذلغ اشتهش بمؤلفاجه في َزا : (م1390 ـ 1332/هـ792 ـ 733)ـ ابن عباد الشنذي7

ى هخاب وضفه ـلى حىم  الصىفي والضاَذ الىبير ابً ـعاء هللا  اإلاجاٌ ظُما هخاب الخىبُه، َو

، وهزلً اشتهش بشظائله الصىفُت الىثيرة، والتي كُل ـنها أهه ال (م1309/َـ709اإلاخىفى ظىت )العىىذسي 

 (.23)مثُل لها في الترار الصىفي

                                                           

جي، اإلاصذس العابم، ص 326ـ325، ص ص 2كشي، هفت العُب، جالم (20) ، محمذ بً 202، الخيبىتي، اإلاصذس العابم، ص 210، الغبًر

 .196، ص 1949مخلىف، شجشة الىىس الضهُت في ظبلاث اإلاالىُت، داس الىخاب الفشبي، بيروث، 

 .153، ـبذ اللادس بىحعىن، اإلاشحق العابم، ص 332ـ330، ص ص العابماإلالشي، اإلاصذس  (21)

، 326، 325، ص ص 2، اإلالشي، هفت العُب، اإلاصذس العابم، ج111ـ102، ص ص 2ابً الخعُب، ؤلاحاظت، اإلاصذس العابم، ج (22)

 .30ـ21، ص 7اإلالشي، اإلاصذس هفعه، ج

 .279، الخيبىتي، اإلاصذس العابم، ص 7ابً ـباد ، اإلاصذس العابم، ص  (23)
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: خاجمت

كذ  (مملىت غشهاظت)   ومً خالٌ ما ظبم ًخضح لىا أن الخصىف باألهذلغ خالٌ ـصش بجي ألاحمش

الم الصىفُت ممً واهذ لهم شهشة هبيرة ظىاء باألهذلغ أو خاسحها  بلغ شأها هبيرا، وما الفذد الىبير أـل

إال دلُل ـلى جلً اإلاياهت، هما واهذ لألوضاؿ العُاظُت دوسا في رلً حُث وحذ الىاط في الخصىف 

ش، هما اظخغل الحيام رلً مً أحل سصذ الصفىف  اإلاالر للهشوب مً الىاكق العُاس ي والفعىشي اإلاٍش

والحفاػ ـلى الىحذة بين اإلاجخمق والعلعت الحاهمت مً أحل مجابهت الخعش الىصشاوي الهادف إلى 

. إظلاط ألاهذلغ وظشد اإلاعلمين منها نهائُا

وؼل أـالم الخصىف ًلىمىن بذوسَم ججاٍ مجخمفهم ودولتهم ظىاء في الخفلُم والفخُا واللضاء 

والخعابت أو مً خالٌ اإلاعاَمت في الذفاؿ ـً مذنهم وكشاَم واإلاشاسهت في جىحُذ ألامت إلاىاحهت الخعش 

الم الزًً رهشهاَم إال   كلُلت مً اإلاخصىفت ممً واهذ لهم شهشة هبيرة باألهذلغ فئتالخاسجي، وما ألـا

. وخاسحها، و جشوىا بصماتهم الىاضحت في مخخلف ألاصفذة
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in the Islamic east  

 

 مكاحي جوهامي

 

 

 

 2020 /01/08: جاريخ النشر 2020 /07 / 10: جاريخ اللقول  2020/ 05/ 16:  جاريخ إلارسال

 :ملخص

 الٗالمت ابً مغػو١ الخُُب ؤخض ؤٖالم ؤؾغة اإلاغاػ٢ت والظي إلا٘ ؤلامامهاو٫ َظٍ الضعاؾت حاهب مً حىاهب ثث

 و٧اهذ له 
َ
 ومكغ٢ا

َ
ت والؿُاؾُت مٛغبا  وؤزاع حلُلت حٗلذ مىه إؾهاماثهجمه في الخُاة الضًيُت والٗلمُت وال٨ٍٟغ

. الىؾُِالٗهغ في ؤلاؾالمُحنؤهمىطحا لٗملُه الخىانل الٗلمي بحن اإلاٛغب واإلاكغ١   

  .  الٗغبي، ألازغ الؿُاس ي، ابً مغػو١ الخُُب، اإلاكغ١ الضًني ألازغ,  الٗلميألازغ   :الكلماث املفخاحيت

Abstract 

This research investigates one of the major sides of a leading figure in the Marazika 

family “Ibn Marzouk El khaib” who objected life from different angels : education , religion 

cognition and politics in the east and the west. He had several contributions that left a positive 

impact witch makes him a model of the communication process bet worm Islamic East and 

West in the medieval age 

Keywords :. scientificl impact; religious influence; political impact; Ibn Marzouk el 

khatib;arab east 
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: م٣ضمت

سا لها وونٟا ومً بحن  غبا جإٍع  وخضًثا باإلاضن الاؾالمُت قغ٢ا ٚو
َ
 ل٣ض اَخم الضعاؾىن ٢ضًما

َظٍ اإلاضن التي خُٓذ بٗىاًت ٦بحرة مضًىت جلمؿان، ٣ٞض نىٟذ يمً ؤَم ٖىانم ال٨ٟغ والٗلم 

ت زانت في ال٣غن  ً جال٢ذ ٨ٞغي ومجهل مسخل٠ الٗلىم واإلاٗٞغ ضث مغ٦ؼ اقٗإ ز٣افي ومَى والث٣اٞت ٖو

، ٣ٞض ٧ان وعاء َظٍ الجهًت الٗلمُت اإلالى٥ والؿالَحن (م14)الغاب٘ ٖكغ مُالصي  (١8ٌ)الثامً للهجغة 

الظًً مل٩ىا جلمؿان ٞل٣ض ٧اهذ لهم الاًاصي البًُاء في بلٙى ٖانمتهم َظٍ اإلا٩اهت اإلاغمى٢ت، وطل٪ 

غ الخغ٦ت الٗلمُت وا٢امت َظا الاَخمام َى مداولت حٗل ٖانمتهم   (جلمؿان)خُىما ؾٗىا في جٍُى

ً الٗلىم والاصب والٟىىن  . مَى

اثإن اػصَاع الخغ٦ت الٗلمُت ٧ان مً   هجض ؾُاؾت ؾالَحن جلمؿان ٩ٞان بالَهم م٩اها ألاولٍى

ا ٦باع الٗلماء ألاصبُتللمجالـ الٗلمُت، واإلاىاْغاث واإلاؿاب٣اث   والخُباء واإلاضعؾحن وألاصباء بدًَغ

ت وختى الؿُاؾُت في  م الاٞا١، اؾخُاٖىا ؤن ًؤزغوا هجض الخُاة ال٨ٍٟغ وال٣ًاة الظًً ؤَب٤ ط٦َغ

 و٧اهىا خل٣ت مً خل٣اث الخىانل الخًاعي بحن ؤلاؾالمُتجلمؿان زاعحها وكغوا اللٛت ووعزىا الث٣اٞت 

. اإلاٛغب الاؾالمي وقٛلىا اإلاىانب الؿُاس ي

المومً بحن َؤالء  ت والؿُاؾُت ؤلٖا  ال٣غن الثامً هجغي في الضًً ٖاٌكىا َظٍ الخغ٦ت ال٨ٍٟغ

ٞخإزغوا بها وازغوا ٞحها ؤبى ٖبض هللا قمـ الضًً مدمض بً ؤخمض بً مدمض بً مدمض بً مغػو١ 

. اإلاكهىع بالجض الخُُب 

ت: اق٩الُت َظٍ الضعاؾت جخمدىع خى٫   و خُاة ابً مغػو١ الخُُب واؾهاماجه الخًاٍع

 في اإلاكغ١ الٗغبي و ؤَم الازاع التي زلٟها  الؿُاؾُت

: حياة ابن مرزوق ااخطيب

 ابً مغػو١ الخُُب مً الصخهُاث الباعػة في ال٣غن الثامً الهجغي، َاعث قهغجه قغ٢ا 

، لظجا لم ٌٟٛل اإلاؤعزىن واإلاترحمىن جغحمخه وط٦غ ؾحرجه وازباٍع في مؤلٟاتهم، والتي جغبى ٖلى 
َ
غبا ٚو

ً، إال ؤهىا ؤلُٟىا ٚالبُت مً جغحم له ٖمضتهم ٦خاب  ، 1بالبً الخُي (ؤلاخاَت في ازباع ٚغهاَت)الٗكٍغ

ش ابً زلضون   بد٨م ؤن الغحلحن ٖانغا ابً مغػو١ ٦ما ؤٞغص له اإلا٣غي الخلمؿاوي جغحمت واُٞت في 2وجاٍع

                                                           
 130-103مم 1974, ال٣اَغة , م٨خبت الخاهجي ,  جد٤ُ٣ مدمض ٖبض هللا ٖىان ،3ج ،الاخاَت بازباع ٚغهاَت،  ابً الخُُب1  

ش ابً زلضون،ج,  ابً زلضون 2  , م 200, بحروث , صاع ال٨ٟغ , ؾهُل ػ٧اع ,مغاحٗت , زلُل شخاصة , ، يبِ اإلاتن ووي٘ الخىاش ي 7جاٍع

396م   
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َظا وإن ابً مغػو١ حاء ٖلى ط٦غ حاهب مً ؾحرجه الظاجُت في مؤلٟاجه مثل . 1)(هٟش الُُب)٦خابه 

. (اإلاىا٢ب اإلاؼو٢ُت)، و(اإلاؿىض الصخُذ الخؿً)

ت ٦بحرة بًٗها م٣ُم بجبا٫ مضًىت اإلاؿلُت حؿمى عجِؿت ومً ٖائلت َُبت 2 مً بُلت بغبٍغ

سها خاٞل بصخهُاث ا٢ضامها عاسخت في الٗلم، ومكهىص لها بالىالًت  مت ألازال١، جاٍع ألاؾالٝ ٦ٍغ

والهالح للٗم والجض والىالض، والىالضًً والخُٟض وولض الخُٟض، وؤؾغة مٗغوٞت باإلاغاػ٢ت وؿبت إلى 

حضَم مغػو١ بً الخاج الىاػح ًٖ ال٣حروان إلى جلمؿان في ؤوازغ ال٣غن الخامـ الهجغي، ًىدضع 

مدمض بً ؤخمض بً مدمض بً مدمض بً ؤبي ب٨غ بً مغػو١، اإلا٨نى بإبي ٖبض هللا، واإلال٣ب بكمـ 

. الضًً والجض والخُُب، ؤلامام لٗالمت الخاٞٔ الغخالت ال٣ُٟه اإلادضر

٧ان مىلضٍ بمضهُت جلمؿان، ٖلى ازخالٝ في ؾىت مىلضٍ ٖلى ؤ٢ىا٫، ٢ا٫ ابً مغػو١ في ٦خابه 

في اوائل طي ٢ٗضة ؾىت إخضي ٖكغ وؾبٗمائت و٢ُضٍ بًٗهم ؾىت ...٧ان مىلضي:"اإلاىا٢ب اإلاغػو٢ُت)

٤ ما خضزه به ناخب (3)"إزني ٖكغة وؾبٗمائت  ، وط٦غ ابً زلضون ان مىلضٍ ؾىت ٖكغ وؾبٗمائت ٞو

م ؤنها آزغ ؾىت ٖكغ وؾبٗمائت(4)الترحمت غي ابً مٍغ  و٢ٟىا ٖلى مً جغحم البً مغػو١ ٞإلُٟىاَم (5) ٍو

. ًغجخىن مىلضٍ ؾىت إخضي ٖكغ وؾبٗمائت

٧ان ابً مغػو١ خؿً الك٩ل حلُل ال٣ضع، مىؾىم بالٓغاٞت واللُاٞت وخالة اإلاى٤ُ، 

م ؤزال٢ه ٣ٞا٫ َظا الغحل مً :" واهبؿاٍ الىحه، ؤؾهب ابً الخُُب في حٗضاص حمُل ؤوناٞه، و٦ٍغ

ا وزهىنُت ولُاٞت، ملُذ الخىؾل خؿً الل٣اء، مبظو٫ البكغ، ٦ثحر الخىصص، ه٠ُٓ  َٝغ صٍَغ ْٞغ

 (6..."البزة ، زحر البِذ، َل٤ الىحه، زلىب اللؿان، َُب الخضًث

                                                           
ب هٟش الُُب  , اإلا٣غي  1   391م,م 1988, بحروث , صاع ناصع , اخؿان ٖباؽ :  جد٤ُ٣ ،5، جمً ٚهً الاهضلـ الَغ
هىع و٧اهىا مجاوعًٍ في بُىنهم : ومضلى٫ عجؿُت بلٛت البربغ: عجؿُت 2  وب٣اًاَم لهظا الٗهض لهجهاحتالبًُ، ٧ان لهم بحن البربغ ٦ثرة ْو

ش ابً زلضون، ج  145-89-90، م6في يىاحي جىوـ بالجبا٫ اإلاُلت لى اإلاؿُلت، جاٍع

غاوي، مُبٗت الىجاح الجضًضة، الضاع البًُاء ،ٍ: اإلاىا٢ب اإلاغػو٢ُت، ، جد٤ُ٣ ,  مدمض ابً مغػو١ الخلمؿاوي  ، 1ؾلىي الَؼ

   298، م 2008/ؤ1429

396، م 7ابً زلضون ، اإلاهضع الؿاب٤ ، ج 3  

م   اث الجامُٗت ، الجؼائغ : جد٤ُ٣ ,  البؿخان فى ط٦غ  الاولُاء و الٗلماء بخلمؿان ,ابً مٍغ ني للمُبٖى مدمض ابً ابي قيب الضًىان اَو

  4 184م ,م 1986,
ش نغح به ابً مغػو١ في ٦خابه 5 م في البؿخان 301، م (اإلاىا٢ب اإلاغػو٢ُت) الخاٍع ى مسال٠ إلاا ؤوعصٍ ابً زلضون، وجبٗه ابً مٍغ ، َو

َـ 718اللظان ط٦غا ؤن الغخلت ٧اهذ ؾىت 
 104، م 3، جاإلاهضع الؿاب٤  الضًً ابً الخُُب، لؿان 6
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ت،  خذ ُٖيُه في ؤؾغة مى٨بت ٖلى جل٣ي الٗلىم والاؾتزاصة مً اإلاٗٞغ وكإ ابً مغػو١ بخلمؿان، ٞو

ها ٖلى جيكئت ابىه  بضاًت بىالضٍ الظي ٧ان له ألازغ ال٨بحر في خُاة ابً مغػو١ الٗلمُت، والظي ٧ان خٍغ

جيكئت نالخت ٩ٞان والضا وقُسا ومغبُا وناخبا في الخل والترخا٫، ٦ما ؤن اػصَاع الخُاة الٗلمُت 

ً ابً مغػو١ ٖلمُا، ٞجلـ إلى ٦ثحر مً ٖلماء ٖهٍغ صزل  بخلمؿان ٧ان ٖامال مؿاٖضا في ج٩ٍى

م٨ت، اإلاضًىت، ال٣اَغة، صمك٤، بِذ اإلا٣ضؽ، )جلمؿان، ٦ما ؤن عخالجه إلى ؤ٦بر مضن الٗالم الاؾالمي 

ت، جىوـ، بجاًت ،ٞاؽ . م٨ىخه مً التزوص مً الٗلىم والاٞاصة مً ل٣اء الٗلماء والهالخحن (...الاؾ٨ىضٍع

ً وؾبٗمائت  كٍغ ٣ت والضٍ إلاضة زمـ ؾىىاث، ؾىت ؤعب٘ ٖو  1)(َـ724)  بضاًت بغخلخه ألاولى ٞع

إلى اإلاكغ١ الٗغبي ٞدُاجه خاٞلت بخل٣ي الٗلم مً  (َـ724)وعخلت ؤزغي صامذ ؾيخحن، ؾىت ؤعب٘ وزالزحن 

. ؤواٍ الغحا٫، والؿمإ مً حلت الٗلماء

م في مؤل٠ ؾما ٌ 2)ًبلٜ قُىزه هدى مً ؤلٟي قُش ؼ اإلاؿخجاػ )اؾخىصٕ ط٦َغ عجالت اإلاؿخٞى

اإلاىا٢ب )وفي آزغ ٦خابه  (في ط٦غ مً ؾم٘ مً اإلاكاًش صون مً ؤحاٍػ مً ؤئمت اإلاٛغب والكام والدجاػ

. (3)(اإلاغػو٢ُت

ص ي  ض ٖبض الغخمً بً ٖلي، مدمض بً َضًت ال٣َغ مً مكُسخه بخلمؿان بٗض والضٍ، ؤبى ٍػ

مدمض بً ٖلي آلابلي، ابىا الامام، وبٟاؽ مدمض بً ٖلي بً ؾلُمان الؿُي، مدمض بً ٖبض الغػا١ 

ً ؤبي ٖلي بً هاع الضًً اإلاكظالي، ببجاًت وبخىوـ مدمض بً ٖبض الؿالم الهىاعي، وال٣ُٟه  الجؼولي، ٖو

ص ي  (4)...مدمض بً خؿً ال٣َغ

ؤما باإلاكغ١ الٗغبي ٢ض ؤزظ باإلاضًىت اإلاىىعة ًٖ ٖؼ الضًً الخؿً بً ٖلي بً ابً إؾماُٖل 

وبم٨ت ًٖ ِٖس ى بً ٖبض هللا ....الىاؾُي ، وحما٫ الضًً بً اخمض بً زل٠ الخؼعجي

ان ...وبال٣اَغة ًٖ ٖالء الضًً ال٣ىهىي، بضع الضًً بً حماٖت ...الخجي ، وفي بِذ اإلا٣ضؽ ًٖ بَغ

ان الضًً الٟؼاعي .....الضًً الجٗبري  ، وممً ؤزظ ٖجهم في ؤما٦ً مخٟغ٢ت وفي مغاث ....، وفي صمك٤ بَغ

. مخٟاوجت قُسه ؤبى ٖبض هللا مدمض بً حابغ الىاصي آش ي

                                                           
ت ؤُٖان ٖلماء اإلاظَب، ، جد٤ُ٣,ابً ٞغخىن اإلاال٩ي  1 مدمض آلاخمضي، ؤبى الىىع، صاع الترار للُب٘ واليكغ ، : الُباج اإلاظَب في مٗٞغ

 29، م 2ال٣اَغة ، ج

3604-298م , اإلاهضع الؿاب٤ , ابً مغػو١، اإلاىا٢ب اإلاغػو٢ُت  2
  

294-2981، م 2ج,ابً ٞغخىن،  اإلاهضع الؿاب٤ 3
  

 104، م 3ج, اإلاهضع الؿاب٤ابً الخُُب، 4
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إن في ٦ثرة اؾاجظة ابً مغػو١ صاللت ٖلى عؾىر ٢ضمه في الٗلم، ومكاع٦خه في ٦ثحر مً الٗلىم 

ش ولٛت ٣ه وخضًث و٢غاءاث وجهٝى وجاٍع ٍؼ ٞحها، مً ؤصب ٞو ٢ا٫ ٖىه ابً , الى٣لُت وال٣ٗلُت وجبًر

٣ُض : "الخُُب كٗغ، ٍو غوٕ وجٟؿحر، ٨ًخب َو مدؿ٘ الغواًت، مكاع٦ت في ٞىىن، مً ؤنى٫ ٞو

ؤل٠  . (1)..."ٍو

ظا بكهاصجه ٢ائال ؤهه لِـ الُىم :" ..ٞهى مً عحا٫ الخضًث وعواجه وواخض مً اإلاؿىضًً له، َو

 ٤ ت إلى البًر ً]ًىحض مً ٌؿىض  ألاخاصًث الصخاح ؾماٖا مً باب الاؾ٨ىضٍع  وألاهضلـ (2)[البًر

 (3)"ٚحري 

: [البؿُِ]٢ا٫ ُٞه ابً ؤبي حجلت الخلمؿاوي 

ـــــ٤  ـــىه خؿً جـىفيــعؤي مــالٗالم الخبر والكُش الجــلــُل مــــً          ًىا٤ٞ ا٫

 (4)ــــُى١ ـلى عام بالؿىض الٗـالي الؿــــما عجبـــا          ما ٖا٢ه في الؿماء إصعا٥ ٕ

ضًه، في ؤن٣إ البلضان التي  وعر ابً مغػو١ ٖلىمه ومغوٍاجه ؾماٖا واحاػة لٗضص ٦بحر مً مٍغ

ئتها ؤ٢ضامه، ٞممً خاػ قٝغ الُلب بحن ًضًه، ابً مغػو١ الخُٟض، لؿان الضًً ابً الخُُب ،  َو

غيهم . ابً زلضون، ابً ٢ىٟظ ال٣ؿىُُني، ابً ػمغ٥ ٚو

ش ولخضًث وال٣ٟه واإلاى٤ُ ظا اإلاحرار ...اؾخُإ ابً مغػو١ ؤن ًسل٤ جغازا ٖلمُا في الخاٍع َو

ًمثل ٖهاعة ٨ٞغ، وججاعب خُاة، وقهاصة ٖلى ٖغ ص٫ ٖلى ٖلى ٦ٗب، وعحاخت ٣ٖل، و٢ىة اؾخضال٫، 

، ٣ًى٫ ناخب الضًباج ت وال٣ٟهُت في ٖهٍغ وجاهُٟه ٖضًضة في :" مؿاَمخه الٟٗالت في الخُاة ال٨ٍٟغ

ت و٧لها بضٌٗت ٦ثحرة الٟائضة، جض٫ ٖلى ٦ثرة اَالٖه  (5)"ٞىىن مخىٖى

 

                                                           

م ، اإلاهضع الؿاب٤  187م,ابً مٍغ 1
  

غ الضًباج، ج٣ضًم,اخمض بابا الخمب٨تي  ٖبض الخمُض ٖبض هللا الهغامت، ميكىعاث ٧لُت الضٖىة الاؾالمُت، َغابلـ، : هُل الابتهاج بخٍُى

453م، م 1989/َـ1389، 1لُبُا،ٍ 2
  

 40، م 2011مجاَض مهُٟى بهجذ، ٦ىىػ لليكغ والخىػَ٘، الجؼائغ، بضون ٍ، : جد٤ُ٣: صًىان ابً ؤبي حجلت 3
مدمىص زاَغ، صاع ال٨ٟغ : مسخاع الصخاح، مدمض بً ؤبي ب٨غ الغاػي، جد٤ُ٣ (ٖى١ )هجم ؤخمغ مط ئ في َٝغ اإلاجغة، ماصة : الُٗى١  4

  194م، م1،1421ٌ/2001للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ، بحروث، لبىان،ٍ
معجم ؤٖالم الجؼائغ مً نضع الاؾالم ختى الٗهغ الخايغ، مؤؾؿت هىيهٌ الث٣اُٞت، بحروث، ,ٖاص٫ هىيهٌ  5

 290، م2م، ج2،1400ٌ/1980لبىان،ٍ
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 مً َظٍ آلازاع مجها ما َى مُبٕى مىحىص، ومجها ما َى مسٍُى ًيخٓغ مً ًد٣٣ه، ومجها ما َى 

ظٍ الئدت ببٌٗ آلازاع ال٨خابُت البً مغػو١  : (1)في خ٨م اإلا٣ٟىص، َو

ؼ اإلاؿخجاػ في ط٦غ مً ؾم٘ مً اإلاكاًش صون مً ؤحخاػ مً ؤئمت اإلاٛغب والكام )  عجالت اإلاؿخٞى

ى ٦خاب ٢ُم حم٘ ُٞه ابً مغػو١ اؾماء قُىزه، مً عحا٫ ووؿاء، الضًً جل٣ى ٖجهم  (والدجاػ َو

ا و٢ض  وؾم٘ مجهم باإلاٛغب واإلاكغ١، بهٟت صائمت ؤو ٖلى ٞتراث مخ٣ُٗت، وال ًؼا٫ َظا الٗمل مسَُى

 (2)ه٣ل لىا اإلا٣غي بٌٗ الىماطج مىه

 (ًاإلاؿىض الصخُذ الخؿً في مأزغ مىالها ؤبي الخؿ) ًويٗه في ؾحرة الؿلُان ؤبي الخؿ ،

ني . اإلاٍغ

 (جِؿحر اإلاغام في قغح ٖمضة ألاخ٩ام) ى قغح ل٨خاب لخ٣ي  (ٖمضة ألاخ٩ام ًٖ ؾُض ألاهام)، َو

. الضًً الجماُٖلي

 (ألاعبٗىن اإلاؿىضة في الخالٞت والخلٟاء) 

 (اًًاح اإلاغاقض ُٞما حكخمل ٖلُه الخالٞت مً الخ٨م والٟىائض) 

 (قغح ٖلى ٞغوٕ ابً الخاحب في ال٣ٟه اإلاال٩ي) 

 (إْهاع نض١ اإلاىصة في قٝغ ٢هُضة البرصة) 

 (حنى الجىخحن في ًٞل اللُلخحن) 

 (٪اًًاح الؿال٪ ٖلى ؤلُٟت بً مال) 

 (بغح الخٟا في قغح الكٟا) . لل٣اض ي  (الكٟاء في الخٍٗغ٠ بد٣ى١ اإلاهُٟى)قغح ل٨خاب

ُٖاى، ٖىضما ٖؼم ٖلى قغخه صٖا جلمُظٍ ؤبا إسخا١ الكاَبي لىٓم ٢هائض في مضح ٦خاب الكٟا 

ى (3 لُضبج بها ال٨خاب  وله ٢هُضة ٢الها  إلاا ٧ان في سجىه بخلمؿان، ولم ًهل مجها ٚحر البِذ ألاو٫ َو

 :(4)[اإلاخ٣اعب]

ٗذ ؤمىعي لباعي اليؿم  صم ــ١ ال٘ــبــص ؽــــصها ب٘ــــوجــوم        ٞع

                                                           
 295-292، م5ج,اإلا٣غي،  اإلاهضع الؿاب٤  1

2 152-150مدمض ؤبى الاحٟان، مؤؾؿت الغؾالت، بظون ٍ، بضون ث، م: الاٞاصاث والاوكاصاث، ، جد٤ُ٣,ابى اسخا١ الكاَبي 
 

 52م ,اإلاهضع الؿاب٤ , بً مغػو١،  اإلاؿىض الصخُذ الخؿً  ا3
 312، م7ج,ابً زلضون، اإلاهضع الؿاب٤ 4

 



 كليت العلوم الاجخماعيت وإلانسانيت       متونمجلة             سعيذةجامعت الذكخور موالي الطاهر 

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: السنت/  أوث:  الشهر /02: العذد / 12: املجلذ 

 

 

164 

إلى جلمؿان مً عخلخه إلى اإلاكغ١ الٗغبي، وي ؤٖماال ٖلمُت  (735ٌ)إلاا ٖاص ابً مغػو١ ؾىت 

ني الظي اؾخسلهه لىٟؿه مضة خ٨مه، ٩ٞان مً ؤ٧ابغ  وؾُاؾُت لضي الؿلُان ؤبي الخؿً اإلاٍغ

عحاالث الضولت، ٣ٞلضٍ مىانب َامت في صولخه؛ ٧لٟه بئمامت الجمٗت، والخُابت بحن ًضًه، ٦ما ؤهه 

انُٟاٍ مً بحن زانخه لُٟط ي إلُه بإؾغاعاٍ، واهخسبه ؤمحن عؾائله، و٧اجبا بحن ًضًه وؾٟحرا إلى 

٠ التي انهؼم ٞحها اإلاؿلمىن ؾىت ,(1)اإلالى٥ وؤعؾل إلى  (َـ741)قهض ابً مغػو١ م٘ الؿلُان وا٢ٗت ٍَغ

٢كخالت في مهمت لٟضاء ابً ؤبي الخؿً الظي و٢٘ ؤؾحرا، و٢ض ال٢ذ مهمخه هجاخا وخ٣٣ذ ؤَضاٞها 

. بؿبب  خى٨ت ابً مغػو١ الضبلىماؾُت

ىا٥ بضؤث   وبٗض اإلادىت التي ؤإلاذ بالؿلُان ؤبي الخؿً، ٖاص ابً مغػو١ إلى بلضٍ جلمؿان، َو

اوي وؤزُه ؤبي  اإلادً جدغف به، هاله ألاطي مً لضن الؿلُان ابي ؾُٗض ٖثمان بً ٖبض الغخمً الٍؼ

ني الظي عاؾله  زابذ ٣ٞض امغ ؤبى زابذ باٖخ٣ا٫ ابً مغػو١ خحن اعجاب في ؤمٍغ بىالئه ألبي الخؿً اإلاٍغ

ني  بُٛت ٣ٖض الهلح بِىه وبحن ؤبي ؾُٗض وازُه ؤبي زابذ، ٖمل ابً مغػو١ وؾُُا بحن الُٝغ اإلاٍغ

اوي، ٞإزظ ابً مغػو١ ؤؾحرا وؤل٣ي في السجً حؿٗت ؤقهغ، ختى قاٝع ٖلى الهال٥، بٗض ؤن  والٍؼ

ظا ؾىت  . (2)(َـ752)اهته٨ذ خغمخه، ونىصعث ؤمىاله َو

 عخله، مىته٨ت خغمخه، وؤؾ٨ً ٢غاعة : " ٣ًى٫ ابً الخُُب
َ
٣ت، مىتهبا ٞهٝغ مإزىطا ٖلُه ٍَغ

 بم٣غبت
َ
غ ال٣ٟل، زاوي ازىحن، وألًام ٢خل زاهُت طبدا ؤ٣ًً الىاؽ ...مُب٤ ٖم٤ُ الٗغ، م٣ٟل اإلاؿل٪، خٍغ

ولؼمان مً مدىخه ْهغث ٖلُه بغ٦ت ؾلٟه، في زبر ًىٓغ بُغ٢ه إلى ال٨غامت ٞىجا وال . بٟىاث ألامغ ُٞه

. (3)"حؿل ٠ُ٦، وزلهه هللا زالنا حمُال، و٢ضم ٖلى ألاهضلـ، وهللا ًىٟٗه بمدىخه

بٗض زالنه مً السجً حاوػ إلى ٖضوة ألاهضلـ اؾخ٣بله الؿلُان ؤبى الدجاج الىهغي 

وجلمُظٍ الىػٍغ ابً الخُُب لؿاب٣ت نضا٢ت خهلذ بُجهما، ٞىلي الخُبت بجام٘ الخمغاء، و٢ام 

ـ الخهٝى في اإلاضعؾت البالَُت ؾىت  .  (4)(َـ753)بخضَع

 

 

                                                           
  107، م 3ج, ابً الخُُب، اإلاهضع الؿاب٤  1

 104، ،م هٟؿهاإلاهضع ,3ج,  ابً الخُُب 2 

397، م 7وج,ابً زلضون، اإلاهضع الؿاب٤  3
  

ش الضولخحن اإلاىخضًت و الخٟهُت ,مدمض ابً ابغاَُم الؼع٦ص ي  4  98م,م 1976,جىوـ , اإلا٨خبت الٗخ٣ُت , مدمض مايىع :جد٤ُ٣ , جاٍع
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هٓمه في ؤ٧ابغ :"...وإلاا ولي الؿلُان ؤبى ٖىان اؾخضعى ابً مغػو١ مً إ٢امخه باألهضلـ، خُث

ضعؽ في هىبخه م٘ مً ًضعؽ في مجلؿه  اَل مجلؿه ، و٧ان ٣ًغؤ ال٨خب بحن ًضًه في مجلؿه الٗلي ٍو

 ، ولم ًلبث ؤن ابخلى الىقاة والخا٢ضًً ٞؿٗىا به لضي ؤبي ٖىان ٞى٢٘ في ألاؾغ مغة ؤزغي ٖام (1)"مجهم

 (2).مضة ؾخت ؤقهغ (َـ758)

، ٞإنبذ ابً مغػو١ ًخد٨م في ؤمىع (َـ760)وبٗض خغوب صازلُت آ٫ الامغ للؿلُان ؤبي ؾالم 

، وخٓي بم٩اهت ٦بحرة، ًهٟها ابً الخُُب ب٣ىله إطا اههٝغ جبٗخه الضهُا، وؾاعث :"الضولت بضون مىإػ

ُه. بحن ًضًه الىػعاء، وو٢ٟذ ببابه ألامغاء ... ٢ض وؾ٘ ال٩ل لخٓه وقملهم بدؿب الغجب وألامىا٫ ٖع

َظٍ الخُىة ٧اهذ ؾببا في اٚخُا٫ . (3)"ل٨ً عض ى الىاؽ ٚاًت ال جضع٥ والخ٣ض بحن بني آصم ٢ضًم

 ، وؾببا في ه٨بت ابً مغػو١ ٞسجً للمغة الثالثت (4)ٖلى عؤي ابً زلضون  (762ٌ)الؿلُان ؤبي ؾالم 

بٗض إَال١ ؾغاخه، ل٣ُه الؿلُان إسخا١ بً ابغاَُم  (َـ764)ٖامحن، ومً زم عخل إلى جىوـ ؾىت 

ُىه زُُبا بمسجض اإلاىخضًً . ب٩ل خٟاوة ٖو

، بٗض ان جىلى ؤبى الٗباؽ امىع جىوـ ؾىت (773ٌ)٢غع الغخُل إلى اإلاكغ١ الاؾالمي ؾىت 

ائٟه، ألهه لم ًٓهغ الىالء له، ٞازخاع ان ًخىحه إلى (772ٌ) ؤ٢ضم ٖلى ا٣ًاٝ ابً مغػو١ ًٖ مؼاولت ْو

ىضما ٖؼم ٖلى الغخُل ؤوكض ٢ائال  : (5)[الىاٞغ]مهغ اإلاملى٦ُت بٗض اوٗضمذ ؾبل الٗىصة إلى بالصٍ ٖو

ؤوص٨ٖم وازـــني زــم ازــــــــني         ٖــــلى مـلــ٪ جـُـــاو٫ بالـجــــمُل 

بـت مى٨م لــغبي        بدُـــؿُــغ الــم٣انــض والؿـــبُل  وؤؾــإ٫ ٚع

ب ٖلى الغخُل  ؾالم هللا ٌكملىا حمُٗا      ٣ٞض ٖؼم الٍٛغ

ت  زم اهخ٣ل ٚلى ال٣اَغة، ٞل٣ي ٖىاًت ٦بحرة مً لضن اإلال٪ ألاقغاٝ  جىحه بدغا ٞجز٫ باإلؾ٨ىضٍع

وصًٞ  (781ٌ)قٗبان، وبال٣اَغة اؾخ٣غ ابً مغػو١ الخُُب م٨غما مى٢غا، وبها جىفي في عبُ٘ ألاو٫ ؾىت 

لت ملُئت باليكاٍ الٗلمي والؿُاس ي ظا بٗض خُاة ٍَى . بحن الامامحن ٖبض الغخمً بً ال٣اؾم وؤقهب، َو

: إلاسالميأثر ابن مرزوق في املشرق 

                                                           
 3، م 7ج,ابً زلضون، اإلاهضع الؿاب٤ 1
 397، م 7ج,هٟؿه  ابً زلضون، اإلاهضع 2
 52م , اإلاهضع الؿاب٤, ابً مغػو١، اإلاؿىض الصخُذ 3

ؼ ُٞاللي ىُت للٟىىن اإلاُبُٗت ، الجؼائغ ، : ٖبض الٍٗؼ اوي، اإلاؤؾؿت الَى 329،م2، ج2002جلمؿان في الٗهض الٍؼ  
4
 

ش ال٣ضؽ الث٣افي في الٗهغ الىؾُِ، ، صاع وعص ألاعهُت لليكغ والخىػَ٘، الاعصن، ٍ: خاجم مدمض مدامُض 5 ، 2009، 1صعاؾاث في جاٍع

115م   
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 إن الخضًث ًٖ ؤزغ ابً مغػو١ الخُُب في اإلاكغ١ الاؾالمي ًضٞٗىا للخضًث ًٖ خغ٦ت ٖلماء 

ظٍ الخغ٦ت التي قهضث جُىعا مكهىصا وزانت في ؤوازغ ال٣غن الثامً  ال٢تهم باإلاكغ١ َو جلمؿان ٖو

ا مدلُا خؿب، بل قملذ مسخل٠  الهجغي وما بٗضٍ، ٞهظٍ الخغ٦ت الث٣اُٞت اإلاكهىصة، لم ٨ًً ؤزَغ

الا٢ُاع الاؾالمُت، بلٜ نضاَا إلى اإلاٛغبحن الا٢ص ى والاصوى والاهضلـ واإلاكغ١، وطل٪ مً زال٫ 

الغخالث التي ٧اهذ ج٣ىص ٖلماء جلمؿان إلى الخىايغ الاؾالمُت الٗلمُت ال٨بري باإلاكغ١ ، ٧ال٣اَغة، 

ظا الخى٣ل ٧ان ألؾباب مخٗضصة هظ٦غ مجها : بِذ اإلا٣ضؽ، م٨ت اإلا٨غمت ، إلاضًىت اإلاىىعة، صمك٤، َو

 

ى اإلادغ٥ ألاؾاؽ لٗملُاث الاهخ٣ا٫، وفي َلُٗخه الدج إلى م٨ت اإلا٨غمت : الذافع الذيني .1 َو

 .وػٍاعة اإلاضًىت اإلاىىعة، وال٣ضؽ الكٍغ٠ َلبا للثىاب والبر٦ت واإلاجاوعة

  اعجدل إلى اإلاكغ١ الهٟىة مً الٗلماء والىسبت مً َلبت الٗلم جىؾُٗا :الذافع املعرفي .2

هم وإزغاء لها وجى٣ُدها بل٣ائهم بالٗلماء اإلاكهىعًٍ بهظٍ الخىايغ خث اؾخُاٖىا الاؾهام ٝ . إلاٗاٞع

 
َ
ٓهغ َظا الخٟاٖل في نىع ,1)جٟجحر ًىابُ٘ الث٣اٞت والاهسغاٍ في اإلاجخمٗاث اإلاكغ٢ُت جإزغا وجإزحرا  ٍو

 :مخٗضصة هظ٦غ مجها

ائ٠ الٗلمُت في اإلاؤؾؿاث الخٗلُمُت، ٞدؿب الاخهاءاث اخخل الٗلماء  - جىلي ال٨ثحر مجهم الْى

اإلاٛاعبت وألاهضلؿُحن ال٣ائمحن ٖلى الخضَعـ بمضاعؽ وػواًا بِذ اإلا٣ضؽ اإلاغجبت الثالثت بٗض الكمحن 

حن، وهي وؿب ج٣اعب حؿ٘   (َـ659)ٖضص الٗلماء الاؾاجظة في الٟترة الؼمىُت اإلامخضة ؾىت  (1/9)واإلاهٍغ

 .(2)(803)إلى ما بٗض ؾىت 

جىلى اإلاىانب الهامت، مجها مىهب ال٣ًاء وممً قٛل َظٍ اإلا٣ٗض ابً زلضون بمهغ في ؤوازغ  -

 .ال٣غن الثامً الهجغي 

جإل٠ُ ل٨خب ه٣لها وا٢خىاء اإلاؤلٟاث طاث الهِذ الظائ٘ في الٗالم الاؾالمي، ٦خإل٠ُ ٦خاب ابً  -

 .للمل٪ الىانغ خؿً (صًىان الهبابت)ؤبي حجلت الخلمؿاوي 

ال٣ُام باإلاىاْغاث في ألامىع الضًيُت زانت،  واإلاؿائل الٗلمُت واإلاؿخجضاث ٖلى الؿاخت  -

ت، ٦مىاْغة ابني الامام البً جُمُت   (3)ال٨ٍٟغ

                                                           
  266، 265م, ابً مغػو١، اإلاهضع الؿاب٤ 1
  121م، م 1986، 1ال٣ضؽ في الٗهغ اإلاملى٧ي،  صاع ال٨ٟغ للضعاؾاث واليكغ والخىػٕ، ال٣اَغة ،ٍ, لي الؿُض ٖليٕ 2
 242، 241م , اإلاهضع الؿاب٤ , ابً مغػو١، اإلاؿىض الصخُذ 3
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ا - َغ  .جباص٫ الاحاػاث الٗلمُت في قتى الٗلىم وقهاصاث التر٦ُت، واؾاهض ال٣غاءة والخضًث ٚو

  لم ج٨ً الغخلت إلى اإلاكغ١ م٣هىعة ٖلى الضواٞ٘ الٗلمُت والضًىت ٣ِٞ، : الذافع السياس ي .3

ىص التي ٧ان ًبٗثها اإلالى٥ والؿالَحن خؿب ما ٧اهذ  بل ٧ان الٗلماء ًغجدلىن إلى اإلاكغ١ مً الٞى

غاٝ الضبلىماؾُت و٢خئظ ان ٢ؿغا وايُغاعا، ازغ , جٟخًُه الٖا واخُاها ؤزغي ٩ًىن الخدى٫ ًٖ ألاَو

جضَىع الاويإ الؿُاؾُت وبٗض الاخؿاؽ بالخٝى ٖلى الىٟـ وألاَل في اإلاٛغب الٗغبي، ًخىحهىن 

إلى اإلاكغ١ َلبا لألمً الاؾخ٣غاع في ْل خ٨م ؾالَحن اإلامال٪ بمهغ جدضًا والتي ؤنبدذ بمثابت 

الخهً ألازحر للخًاعة ؤلاؾالمُت بٗض اهخ٣ا٫ الخالٞت الٗباؾُت لها بٗض الاحخُاح اإلاٛىلي لٗانمت 

 (1)بٛضاص وإلا٩اهتها الٗلمُت واػصَاع الخُاة الث٣اُٞت بها

ش والتراحم بإؾماء ل٨ثر مً الٗلماء الىاٞضًً ٖلى الٗىانم  جدخٟٔ لىا ٦خب ألاصب وجاٍع

الث٣اُٞت باإلاكغ١ الٗغبي في ال٣غن الثامً الهجغي، ٧ابني الامام، وابً زلضون ؤبى ٖبض هللا آلابلي، ابً 

م ٦ثحر حَر . حجلت ؤبى ٖبض هللا الخلمؿاوي ٚو

ًم٨ىىا ال٣ى٫ بإن اهخ٣ا٫ ٖلماء جلمؿان إلى اإلاكغ١ لم ٨ًً اهخ٣اال خؿُا حؿضًا ٞدؿب، بل 

ا وعوخُا وز٣اُٞا، ؤؾهمىا في جد٤ُ٣ الترا٦م اإلاٗغفي والخًاعي ؤلاوؿاوي، وؾاٖضوا ٖلى  ٧ان ٨ٍٞغ

ُض الٗال٢اث بحن صو٫ اإلاٛغب واإلاكغ١ الٗغبي ؤلاؾالمي، وطل٪ بالخٗامل الؿلمي والخ٣اعب الؿُاس ي . جَى

وابً مغػو١ الخُُب ٌٗض ؤهمىطحا لهظا الخٟاٖل بحن اإلاٛغب واإلاكغ١ في اإلااصًً الث٣اُٞت 

والؿُاؾُت، ٣ٞض ٧ان له ؤزغ بحن في اإلاكغ١ وزانت بمغ، وطل٪ عاح٘ إلا٩اهخه لضي الٗلماء بٗض اخخ٩ا٦ه 

ىصٍ ٖلحهم، ٞٗٝغ ٢ضٍع وخ٣ه نٛحرا و٦بحرا وطإ نِخه . بهم، والؿالَحن وألامغاء اإلاملى٦ُحن خحن ٞو

ُٟت مُٗض للضعوؽ بجام٘ الخا٦م بإمغ هللا وحام٘  ى ابً حؿ٘ ٖكغة ؾىت، ٞٗغيذ ٖلُه ْو بمهغ َو

ٌ والضٍ الظي ٧ان ًصخبه في ؤ٦ثر عخاالجه  ابً َىلىن م٘ عاجب مٛغ، ٚحر ان َظا٫ الٗغى ٢ىبل بٞغ

 (2)التي ٢اصجه إلى اإلاكغ١ 

سُت البً مغػو١ ٖضصا مً الغخالث بضاًت بالغخلت ألاولى ؾىت   (717ٌ)وجدص ي اإلاهاصع الخاٍع

ى ابً ؾذ ؤو ؾب٘ ؾىىاث والثاهُت ؾىت  وصامذ زمـ ؾىىاث ػاع م٨ت واإلاضًىت وال٣ضؽ  (724ٌ)َو

ت إلاضة ؾيخحن جل٣ى زال٫ ٧ل جل٪ الغخالث  (734ٌ)والخلُل والثالثت ؾىت  ٢اصجه إلى ال٣اَغة والاؾ٨ىضٍع

ئتها ٢ضماٍ، وعخلت  طاث الُاب٘ الضًني والٗلمي مسخل٠ الٗلىم الضًيُت ٖلى ؤًضي ٦باع ٖلماء البالص َو

                                                           

1 121م، م 1986، 1ال٣ضؽ في الٗهغ اإلاملى٧ي،  صاع ال٨ٟغ للضعاؾاث واليكغ والخىػٕ، ال٣اَغة ،ٍ, لي الؿُض ٖليٕ
  

242، 241م , اإلاهضع الؿاب٤ , ابً مغػو١، اإلاؿىض الصخُذ 2
  



 كليت العلوم الاجخماعيت وإلانسانيت       متونمجلة             سعيذةجامعت الذكخور موالي الطاهر 

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: السنت/  أوث:  الشهر /02: العذد / 12: املجلذ 

 

 

168 

ض ٖلى الؿلُان اإلاملى٧ي ألمغ ًخٗل٤ بالؿلُان ؤبي  (737ٌ)عابٗت طاث َاب٘ ؾُاس ي ؾىت  وطل٪ خحن ٞو

٧اهذ ألؾباب ؾُاؾُت ايُغجه لالهخ٣ا٫ إلى اإلاكغ١ بيُت  (773ٌ)  وعخلت ؤزحرة ؾىت (1)الخؿً

ظا بٗض ؤن ٢لب له الؼمان ْهغ اإلاجً، ويا٢ذ ٖلُه ؤعى اإلاٛغب بما عخبذ ٣ٞض قهض في  الاؾخ٣غاع، َو

. خُاجه الٗضًض مً الى٨باث بحن سجً وهٟي ونهب لألمىا٫ بؿبب مىا٣ٞت الؿُاؾُت

 :ألاثر العلمي والذيني ( أ

 ال حؿهب اإلاهاصع التي بحن ؤًضًىا في جٟهُل خُاة ابً مغػو١ الخٗلُمُت في اإلاكغ١، إال ؤنها جٟصح ًٖ 

ـ في بٌٗ اإلاضاعؽ والؼواًا  ائ٠ الٗلمُت باإلاضاعؽ اإلاملى٦ُت، إط جم ج٩لُٟه بالخضَع جىلُض الْى

خمكُت(3)اإلاضعؾت الكُسىهُت:  مجها (2)والخىاه٤  (4) واإلاضعؾت الهٚغ

غ الكغوٍ التي ويٗها وا٢ٟها ....(5)واإلاىهىعٍت ـ في َظٍ اإلاٗاَض ٧اٞـخه الٗلمُت وجٞى والظي ؤَله للخضَع

ظا الكٍغ ؾاع ٖلى حمُ٘ : في حمُ٘ وهي ت بالخٟؿحر وألانى٫، وؤال ٩ًىن ٢ايُا؛ َو الخهٝى واإلاٗٞغ

٣ٞه، خضًث، ٢غاءاث، إؾمإ الصخُدحن و٦خاب الكٟا )الكُىر ال٣ائمحن ٖلى ٖملُت اإلاىاص الٗلمُت 

ـ الخضًث في اإلاضعؾت اإلاىهىعٍت ؾىت . (لل٣اض ي ُٖاى  (6)(773)ٞٗحن لخضَع

٧اهذ َظٍ اإلاضاعؽ إخضي ٢ىىاث الُٗاء الٗلمي إلبً مغػو١ ٣ٞض صعؽ زل٤ ٦ثحر واهخٟ٘ بٗلمه 

 (7)ًخي بً مدمض بً ٖبض الغخمً ألانبخي: حلت الٗلماء  ٞمً جالمُظٍ بال٣اَغة التي اؾخ٣غ بها ٧ان

م(1) وبم٨ت حما٫ الضًً ابً ْهحرة اإلا٩ي(8)خؿحن بً ٖلي البىنحري ال٣اَغة اإلاال٩ي حَر .  ٚو

                                                           
 242-241 ، م الؿاب٤ابً مغػو١، اإلاهضع  1
ت مٗىاَا بِذ ألا٧ل: الخىاه٤ 2 ُت وفي الٗهض اإلاملى٧ي : حم٘ زاه٣اٍ، وهي ٧لمت ٞاعؾُت مٍٗغ زم ناعث البِذ الظي ٣ًُم ُٞه الهٞى

، ٦ما ٧اهذ مإوي للىاٞضًً مً الٛغباء ٖلى مهغ، زُِ  ؤضخذ حكابه اإلاجض واإلاضعؾت ًضعؽ ٞحها ال٣ٟه والخضًث وال٣غاءاث والخهٝى

  130، م6م،ج3،1403ٌ/1983الكام، مدمض بً ٖبض الغػا١ بً مدمض، م٨خبت الىىعي، صمك٤،ٍ
ؤعبٗت ٖلى اإلاظاَب الاعبٗت وصعؽ : وعجب ٞحها ؾبٗت صعوؽ (756ٌ)بىاَا الامحر ؾ٠ُ الضًً قُسى الٗمغي ؾىت : اإلاضعؾت الكُسىهُت 3

ي، جد٤ُ٣ ش مهغ وال٣اَغة، حال٫ الضًً الؿَُى : خضًث وصعؽ ٢غاءاث ومكُست إؾمإ الصخُدحن والكٟاء خؿً اإلادايغة في جاٍع

  266، م2م،ج1967/ 1387ٌ، 1مدمض ؤبى الًٟل ابغاَُم، صاع اخُاء ال٨خاب الٗغبُت، مهغ ،ٍ

خمكُت خمل الىانغي ما بحن : اإلاضعؾت الهٚغ  (757ٌ(756ٌ)ج٣٘ َظٍ اإلاضعؾت زاعج ال٣اَغة بجىاع حام٘ ابً َىلىن، بىاَا ألامحر نٚغ

268،م2وهي مً ؤبضٕ اإلاباوي  وؤحلها، عجب ٞحها صعؽ ٣ٞ٘ ٖلى مظَب الخىُٟت، وصعؽ خضًث اإلاهضع هٟؿه، ج 4
  

ؤوكإَا اإلال٪ اإلاىهىع ٢الوون، وعجب في َظٍ اإلاضعؾت صعوؽ ٣ٞه ٖلى اإلاظاَب ألاعبٗت وصعؽ جٟؿحر وصعؽ خضًث، : اإلاضعؾت اإلاىهىعٍت 5

 264، م2وصعؽ َب، اإلاهضع هٟؿه،ج
ش، جد٤ُ٣ 6 ، 1986، 1ٍ،2مدمض ٖبض اإلاُٗض زان، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث ، لبىان، ج: ص:ابً حجغ، اهباء الٛمغ بإهباء الٗمغ في الخاٍع

 11م 

ش مهغ و ال٣اَغة  ي، خؿً اإلادايغة فى جاٍع م 1967,مهغ , ، صاع اخُاء ال٨خب الٗغبُت 2ج, مدمض ابى الًٟل ابغاَُم , جد٤ُ٣ , الؿَُى

343م , 7
  

150،م3الًىء الالم٘ ألَل ال٣غن الخاؾ٘، ، صاع الجُل، بحروث، بضون ٍ، بضون ث،ج,مدمض السخاوي  8
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٣ت مً َغ١  ا ٍَغ ٤ الاحاػاث، باٖخباَع ًبرػ ؤزغ ابً مغػو١ في الخُاة الٗلمُت باإلاكغ١ ًٖ ٍَغ

ت وم٨خىبت، وجإزظ نىعا ٖضة ، ؤٖالَا احاػة مٗحن إلاٗحن ومجها  جدمل الخضًث وه٣له، وج٩ىن قٍٟى

٤ اؾمإ ؤو  إحاػة مٗحن لٛحر مٗحن، وابً مغػو١ مً الٗلماء الظًً جل٣ىا ًٖ ؤقُازهم الٗلم ، ًٖ ٍَغ

ظا ما ٌكحر إلُه ٖىىان ٦خابه  ؼ اإلاؿخجاػ في ط٦غ مً ؾم٘ مً اإلاكاًش صون )الاحاػة، َو عجالت اإلادؿٞى

ظا ما نغح به (مً ؤحاػ، مً ؤزمت اإلاٛغب والكام والدجاػ ى مً اإلاؿىضًً للخضًث الىبىي َو ، َو

ت إلى :"....٢ائال الاهضلـ ....ؤهه لِـ الُىم ًىحض مً ٌؿىض ألاخاصًث الصخاح ؾماٖا مً باب الاؾ٨ىضٍع

. (2)"ٚحري 

ٖمل ابً مغػو١ ٖلى جىعٍث مغوٍاجه لُلبت الٗلم، باإلاٛغب وألاهضلـ واإلاكغ١ الٗغبي ؾماٖا 

 (3)واحؼة ول٣ض ؤزظث إحاػاجه نىعا مخٗضصة؛ مجها إحاػة ٚحر مٗحن لٛحر مٗحن ٞإحاػ إلاً ؤصع٥ خُاجه

واحاػة ٚحر مٗحن إلاٗحن ٦ئحاػجه باإلاضًىت اإلاىىعة ألخمض بً مدمض بً الجال٫ بً الجما٫ الخجىضي 

؛ (4)[الىاٞغ]٨ٞخب له ابً مغػو١ ٢ائال  (779ٌ)ولىلضًه، بٗض ؤن ؤعؾل إلُه ٌؿإله الاحاػة ؾىت 

 

ؤحؼث الؿائل ألاعاض ي اإلاــــجــــاػ                          حال٫ الضًً زحر مً اؾخجــاػ 

 ان حـــــاػاــمــو٘ــطاَــب ا٫ـــم مــ٫ــــــــا                          ل٘ــــامــي إمـــــــــــ٠ــاٝع و٥ـــٖـــــام مــــإمـــ

 ال مـــــ١ـــــــــحري خــــــ٢وـــ لخـــ ــىـــه                        ـــوإن ٦ـــىـــذ ألاخـــ٤ بـظا٥ م
ً
 ــاػاـــــــــــجــــــا

 مـــــخٟــــــوم٤ ـاال                         ـــــرــــه امـــذـــغث لــــــوي ائـــخمــــــ ولــ٪
ً
ـــاػا ـــــن ؤجـــــج مــــاَــــــًــًا

ٓهغ ؤزغ ابً مغػو١ باصًا مً زال٫ مؤلٟاجه التي ل٣ُذ ٢بىال خؿىا ٖىض الٗلماء اإلاكاع٢ت و٧اهذ  ٍو

ت في ٦ثحر مً اإلاُاصًً  ش)عاٞض مىم الغواٞض اإلاٗٞغ ش حٗض  (....ال٣ٟه، الؿحرة، الٗغبُت، الخاٍع ٟٞي الخاٍع

سُت باإلاٛغب الٗغبي بمؤلٟاجه  اإلاؿىض )مؤلٟاث ابً مغػو١ مهضعا مهما ل٨ثحر مً ألاخضار الخاٍع

ؼ)و٦خابه ( اإلاىا٢ب اإلاغػو٢ُت)و (الصخُذ الظي ٌٗض مً اَم اإلاغاح٘ في جغاحم الٗلماء ( عجالت اإلاؿخٞى

                                                                                                                                                                                     
 159-157م,  م 1993,بحروث , صاع الجبل , ٖضهان صعوَل : جد٤ُ٣ , ابً حجغ الٗؿ٣الوى ، الضعع ال٩امىت فى اُٖان اإلاائت الثامىت  9
 

 4253، م,اإلاهضع الؿاب٤ هُل الابتهاج، ,  الخيب٨تي ؤخمض بابا 1

20، م, اإلاهضع الؿاب2,٤ج,الضعع ال٩امىت ابً حجغ، 3
  

ٟت، ال٨خب الٗلمُت، بحروث، لبىان،ٍ 3 ش اإلاضًىت الكٍغ ، 1م،ج1414ٌ/1993، 1قمـ الضًً مدمض السخاوي، الخدٟت اللُُٟت في جاٍع

 152م
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واإلادضزحن، وال٣ٟهاء والهالخحن زال٫ ال٣غهحن الؿاب٘ والثامً الهجغي في ٧ل مً اإلاٛغب والكام 

. والدجاػ

الضعع )وممً اؾخٗان مً الٗلماء بمؤلٟاث ابً مغػو١؛ ابً حجغ الٗؿ٣الوي، وزانت في ٦خابه 

إط هلُٟه ًهغح باَالٖه ٖلى مؤلٟاث ابً مغػو١، مخسظا إًاَا ٖمضة . (ال٩امىت في ؤُٖان اإلاالئت الثامىت

الم وه٣ل ٦ثحر مً الازباع وال ٌٟٛل جل٪ الخٗل٣ُاث اإلاهمت  حٗل٣ُاث بسِ اإلاؤل٠ هٟؿه في )في جغحمت الٖا

، ؤو بسِ ٚحٍر ٦خٗل٣ُاث ابً الخُُب التي  ؤلٟاَا ٖلى خىاش ي جل٪ ال٨خب، والتي  (٦خبه ؤو ٦خب ٚحٍر

سُت .  (1)ق٩لذ ماصة ٚىُت طاث قإن و٢ُمت جاٍع

ومً آزاع ابً مغػو١ ًٓهغ ؤًًا مً زال٫ اؾخصخابه إلاؤلٟاجه التي ٦خبها ٢بل جغوٖه إلى مهغ، 

و٦ظل٪ ه٣له ل٨خب الٗلماء اإلاٛاعبت وألاهضلؿُحن إلى اإلاكغ١ في عخالجه وزانت في عخلخه ألازحرة، والتي 

لبت الٗلم باإلاكغ١، ٞمً مؤلٟاجه  قغح ل٨خاب   (بغح الخىٟا في قغح الكٟا)اؾخٟاصة مجها الٗلماء َو

٦خبه بسِ ًضٍ و٢ض و٢٘ ال٨خاب بُض ابً حجغ الظي ل٣ي ابً مغػو١ الخُٟض  (الكٟا لل٣اض ي ُٖاى)

 (ؤلاخاَت في ؤزباع ٚغهاَت)ٞإَل٘ ٖلى مؤل٠ حضٍ، ٞؿغ الخُٟض لظل٪ ٦ثحرا، ومً طل٪ ه٣له ل٨خاب 

. (2)ألبً الخُُب

ألاثر السياس ي . ب

 ل٣ض اهسٍغ مغػو١ في الخُاة الٗامت والٗمل الؿُاس ي في ؾً مب٨غة مً خُاجه، ٞبٗض ٖىصجه 

ني، ٞما إن ونل ابً  (737ٌ)مً اإلاكغ١ إلى جلمؿان  ها بُضي الؿلُان ؤبي الخؿً اإلاٍغ ناصٝ و٢ٖى

٤ ٖمه الظي ٧اجً ٢ائما ٖلى مسجض الٗباص والخُابت ُٞه،  مغػو١ ختى اجهل بالؿلُان ًٖ ٍَغ

وامخثاال ألمغ الكُش اإلاغقضي، ٞما ٧ان مً الؿلُان إال ؤن ٢غبه مىه وؤصهاٍ إلا٩اهت . جد٣ُ٣ا لىنُت والضٍ

. ؤؾالٞه وز٣لهم الضًني العجباَهم الىز٤ُ بسضمت ؤبي مضًً قُٗب

َظٍ الهلت ؤجاخذ له ؤن ٣ًىم بإصواع ؾُاؾُت في ؾً مب٨غة، وؤنبذ مً عحاالث الخ٨م 

ً، اؾخُإ ؤن ًىا٫ ز٣ت  ت وصبلىماؾُت ؤًام بني مٍغ وؤلاصاعة، ج٣لض ٖضة مىانب ؾُاؾُت ووػاٍع

الؿالَحن في مٗالجت ٦ثحر مً ال٣ًاًا الخُحرة الضازلُت والخاعحُت ٦خل٪ ال٣ًاًا الٗال٣ت بحن الضولت 

يُت والضو٫ ألازغي  ٤ باألهضلـ وؤؾهم في  (الهض٣ًت، والٗضوة )اإلاٍغ قاع٥ في الخدًحر لىا٢ٗت ٍَغ

                                                           
 410، 409، م4ابً حجغ، الضعع ال٩امىت، ج 1

  362، م هٟؿهاإلاهضع ,3ج,الضعع ال٩امىت ,  ابً حجغ 2 
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٩ا٦ه مً ؤًضي ال٣كخالُحن، وإبغام مٗاَضة نلح م٘ اإلال٪ ال٣كخالي،  إَال١ ؾغاح ولض الؿلُان ٞو

اوي، و٧ان مىي٘ ز٣ت ؤبي ٖىان الظي ٧لٟه بسُبت بيذ  وخاو٫ الهلح بحن ؤبي الخؿً وؤبي ؾُٗض الٍؼ

ى مغجبِ  ٤ ألن ألامغ ٧ان زاعحا ًٖ هُا١ نالخُاجه، َو الؿلُان اإلاخى٧ل الخٟص ي إال ؤهه لم ًٞى

. بٗؼوٝ بيذ اإلاخى٧ل ًٖ الؼواج

ً، جدًحٍر لخىلي الؿلُان ؤبي ؾالم م٣الُض  ولٗل ؤَم ما ٢ام به مً ؤصواع ؾُاؾُت ؤًام بني مٍغ

الخ٨م ٞخم طل٪ الامغ، ٩ٞاٞإة الؿلُان بإن حٗله وػٍغا بحن ًضًه ؤؾلم إلُه ٦ثحرا مً اإلاهام 

. واإلاؿؤولُاث

بٟاؽ )َظٍ اإلا٩اهت التي بلٛها ابً مغػو١ لضي اإلالى٥ زضَم في اإلاكغ١ واإلاٛغب وألاهضلـ 

غهاَت وجىوـ وال٣اَغة غث ُٞه ؤَلخه لُىىء بمهامه  (وجلمؿان ٚو عاحٗت إلى حملت مً اإلاىانٟاث جٞى

زالبت اللؿان، وخؿً الخُاب، وجسُبر ال٩لماث، والىنى٫ إلى صؾائـ الىٟىؽ : الؿُاؾُت، مجها

، خؿً ألاصب م٘ اإلالى٥، وفي َظا ٣ًى٫ ابً الخُُب  زلىب :"بد٨مت، و٢غاءة نٟداث الىحٍى

م ....اللؿان، َُب الخضًث، م٣ضع ألالٟاّ، ٖاٝع باألبىاب ، صعب ٖلى صخبت اإلالى٥ وألاقغاٝ ٌسخَغ

هى٘ ٚاقتهم  ٟخلهم في الظعوة والٛاعب بخجزله، ويهخضي إلى ؤٚغايهم ال٨مُىت بدظ٢ه، ٍو بسالبت لٟٓه، ٍو

 (1)"بخلُٟه، ممؼوج الضاُٖت بالى٢اع وال٩ٟاَت باليؿ٪، والخكمت بالبؿِ

ىحن بضولت اإلامالُ٪  ؤما ًٖ إؾهاماجه في الخ٣ل الؿُاس ي باإلاكغ١ ُٞٓهغ مً زال٫ ٖال٢ت اإلاٍغ

ني  ٣ِٞ، جل٪ الٗال٢ت اإلاىؾىمت بالىص واإلادبت مً ؤًام الؿلُان ؤبي ًىؾ٠ ٣ٌٗىب بً ٖبض الخ٤ اإلاٍغ

والؿلُان اإلاىهىع ٢الوون، ومً ؤؾباب الخىانل الؿُاس ي َى اإلاهالح اإلاكتر٦ت بحن الضولخحن ، 

جمٓهغث في اًٟاص الؿٟغاء والخٗاون الٗؿ٨غي، وجباص٫ اإلاٗلىماث وال٣ُام بالىؾاَاث ل٣ٗض الهلح بحن 

ظا ما ًٟؿغ ٦ثرة  الضولت اإلاملى٦ُت وصو٫ ؤوعوبا، وجباص٫ الهضاًا، ومهام جخٗل٤ بمىاؾ٪ الدج، َو

حن ٓم الهضاًا و٦ثرتها بحن الُٞغ   (2).الؿٟاعاث، ٖو

بضو ؤزغ ابً مغػو١ الؿُاس ي باإلاكغ١، في جل٪ اإلاهمت التي صٖاٍ إلحها ٖثمان بً حغاع  ٢ائض ع٦ب )ٍو

ما بالدجاػ ألصاء مىاؾ٪ لدج لل٣اء اإلال٪ الىانغ بمهغ  (الدجاج إلى م٨ت ، لِؿخإطهه ي (737ٌ)َو

اصة مً بىاث ؤ٩ٞاع  م٣ضم والضة الؿلُان ؤبي الخؿحن ألطًت مىاؾ٪ الدج، وفي الىا٢٘ ٧اهذ َظٍ الٞى

                                                           
 104، م 3ابً الخُُب، اإلاهضع الؿاب٤ ، ج 1
ش الضبلىماس ي للمٛغب مً ؤ٢ضم الٗهىع إلى الُىم، مُاب٘ ًٞا٫، اإلادمضًت، : ٖبض الهاصي الخاػي  2  209،م 7م،ج1408ٌ/1988الخاٍع
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  خحن ٖلم بٗؼم والضة لؿلُان ٖلى الدج بٗض ٞخذ مضًىت جلمؿان (1)ٖثمان بً حغاع، وباحتهاص مىه

ى الٗاٝع بالترجِباث الضبلىماؾُت اصة بئطن الؿلُان و٢ض ؾإله ابً مغػو١ َو :" مباقغة ، ولم ج٨ً الٞى

ل ٦خب ل٪ مىالها بص يء ؤو زاَبهم ُٞه؟ مه ؤن و٢٘ الامغ، و٢ض اؾخ٨خب ٦خابا باؾم الؿلُان " َو ٞإَو

ض بالخٟاوة، و٦خب عؾالت بلُٛت إلى لؿلُان ؤبي الخؿً ٌٗلمه  وصٞٗه إلى اإلال٪ الىانغ الظي ٢ابل الٞى

 (2)...ٞحها بىنى٫ ٦خابه، واَالٖه ٖلى م٣ضم الضجه إلى الدج

: الخاجمت

        ومما هسلو إلُه خى٫ شخهُت ابً مغػو١ الخُُب، وؤزٍغ في اإلاكغ١ الاؾالمي َى ؤن الغحل 

ج مضاعؾها، وزمغة حهىص ٖلمائها عخالت ؤًىما خل ٖٝغ  مً ٖلماء الجؼائغ في ال٣غن الثامً الهجغي زٍغ

لب الٗلم،  اعة اإلاغا٦ؼ الث٣اُٞت، َو ٢ضٍع واهؼله الىاؽ اإلاجزلت التي جل٤ُ به، قض الغخا٫ إلى اإلاكغ١ لٍؼ

والخهى٫ ٖلى الغواًت والؿىض والاحاػاث، ول٣اء الٗلماء والهالخحن ومجالؿتهم قٛٝى بخدهُل 

ا بظل٪ ابخنى شخهِخه الٗلمُت، ٦ما ؤنها اهسٍغ في الخُاة الؿُاؾُت في و٢ذ مب٨غ  مً  الٗلىم ووكَغ

ً ت وصبلىماؾُت ؤًام بني مٍغ ، ٞل٣ض مىانب ؾُاؾُت ووػاٍع .  ٖمٍغ

       ابً مغػو١ الخُُب ال٣ُٟه ٌٗض ؤهمىطحا لٗملُت الخىانل لٗلمي، وبىاء حؿىع الٗال٢اث 

الث٣اُٞت بحن اإلاٛغب واإلاكغ١ في ال٣غون الىؾُى ٞغخالجه ال٨ثحرة إلى الٗىانم الاؾالمُت والتي حٗضصث 

ؤؾبابها وصواٞٗها جاعة إلا٣هض ٖلمي ؤو صًني، وجاعة ؤزغي مًُغا بؿبب ٢هغ الؿلُان، وحٗؿ٠ ألامغاء 

ت والٗلمُت في ٖهٍغ . ح٨ٗـ مضي مؿاَمخه الٟٗالت في الخُاة ال٨ٍٟغ

ً َامحن َما ألازغ :        وجمٓهغث آزاع ابً مغػو١ في اإلاكغ١ ٖمىما، ومهغ ٖلى الخهىم في ؤزٍغ

ائ٠ ٖلمُت بإقهغ اإلاضاعؽ اإلاملى٦ُت،  الٗلمي والضًني والازغ الؿُاس ي ، ٞاألزغ الٗلمي ًٓهغ ُٞه جىلُه ْو

وهي إخضي ٢ىىاث الُٗاء الٗلمي البً مغػو١، ٣ٞض صعؽ ٖلُه زل٤ ٦ثحر واهخٟ٘ بٗلمه حلت الٗلماء 

٤ ؤلاحاػاث . ؾماٖا ومكاٞهت ؤو ًٖ ٍَغ

 في 
َ
ُا  مٗٞغ

َ
لبه الٗلم، و٧اهذ عاٞضا ٓهغ ؤًًا مً زال٫ مؤلٟاجه التي ؤٞاص مجهاال الٗلماء َو         ٍو

ش)  ل٨ثحر منى  (..ال٣ٟه، الؿحرة، الٗغبُت، الخاٍع
َ
 مهما

َ
ش حٗض مؤلٟاث ابً مغػو١ مهضعا ومغحٗا ٟٞي الخاٍع

م ٦ما ؤن ٖال٢اجه بمً ل٣ي  م وؤزباَع الم، وه٣ل ٦ثحر مً ؾحَر مضة في جغحمت ألٖا سُت، ٖو ألاخضار الخاٍع

                                                           

242م, ـ ابً مغػو١، اإلاؿىض الصخُذ اإلاهضع الؿاب٤  1
  

 242-241، م الؿاب٤اإلاهضع ,  ابً مغػو١ 1
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مً الٗلماء والهالخحن والؿالَحن باإلاكغ١ ٧ان خاٞؼا ٖلى ال٨خابت والخإل٠ُ، ٦ما ٧ان له صوع ٦بحر في 

.  ه٣ل مؤلٟاث اإلاٛاعبت واإلاكاع٢ت إلى مهغ

م مً خضازت  ت ٖلى الٚغ ٔ والاعقاص، ٧ان ٞاعؽ مىبر باإلؾ٨ىضٍع        ومً ؤزٍغ الضًني الاهخهاب لٖى

ؾىه، وإلا٩اهت ال٨بحرة ٖىض الٗامت والخانت، ٧ان يمً اإلاغشخحن إلاىهب ٢ًاء اإلاال٨ُت، اما ًٖ ألازغ 

. الؿُاس ي ، ٞلم ٨ًً بىٟـ صعحت ألازغ الٗلمي، ٚحر ؤهه سجلذ له ؾٟاعة لضي ؾلُان مهغ

       خُاة ابً مغػو١ خاٞلت بالُٗاء الٗلمي، ًىبئ ًٖ عؾىر ٢ضمه في الٗلم وخظٞت في الخ٣ل 

الؿُاس ي ًغؾم لىا نىعة ًٖ ال٨ٟغ الؿُاس ي في جل٪ الٟترة، وزانت ٖال٢ت الٗلماء بٗالم الؿُاؾت، 

ُت لم ج٨ً خاحؼا بِىه وبحن اإلاكاع٦ت في َظا  خه الهٞى و٦ُُٟت حٗاَحهم م٘ ألاخضار واإلاؿخجضاث ٞجٖز

 .   اإلاًماع
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ؼ ُٞاللي .32 ىُت للٟىىن اإلاُبُٗت ، الجؼائغ ، : ٖبض الٍٗؼ اوي، اإلاؤؾؿت الَى                      329،م2، ج2002جلمؿان في الٗهض الٍؼ

ش ال٣ضؽ الث٣افي في الٗهغ الىؾُِ، ، صاع وعص ألاعهُت لليكغ والخىػَ٘، الاعصن، : خاجم مدمض مدامُض .33 صعاؾاث في جاٍع

 115، م2009، 1ٍ

  266، 265م, ابً مغػو١، اإلاهضع الؿاب٤ .34

  121م، م 1986، 1ال٣ضؽ في الٗهغ اإلاملى٧ي،  صاع ال٨ٟغ للضعاؾاث واليكغ والخىػٕ، ال٣اَغة ،ٍ, لي الؿُض ٖليٕ .35

 242، 241م , اإلاهضع الؿاب٤ , ابً مغػو١، اإلاؿىض الصخُذ .36

  242-241ابً مغػو١، اإلاهضع هٟؿه ، م  .37

  130، م6م،ج3،1403ٌ/1983 زُِ الكام، ، م٨خبت الىىعي، صمك٤،ٍ,مدمض بً ٖبض الغػا١ بً مدمض .38

ي، جد٤ُ٣ .39 / 1387ٌ، 1مدمض ؤبى الًٟل ابغاَُم، صاع اخُاء ال٨خاب الٗغبُت، مهغ ،ٍ: حال٫ الضًً الؿَُى

  266، م2م،ج1967

 268،م2اإلاهضع هٟؿه، ج .40

 264، م2اإلاهضع هٟؿه،ج .41

ش، جد٤ُ٣ .42 مدمض ٖبض اإلاُٗض زان، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث ، لبىان، : ص:ابً حجغ، اهباء الٛمغ بإهباء الٗمغ في الخاٍع

 11، م 1986، 1ٍ،2ج

ش مهغ و ال٣اَغة  .43 ي، خؿً اإلادايغة فى جاٍع ، صاع اخُاء ال٨خب 2ج, مدمض ابى الًٟل ابغاَُم , جد٤ُ٣ , الؿَُى

 343م ,م 1967,مهغ , الٗغبُت 
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,  م 1993,بحروث , صاع الجبل , ٖضهان صعوَل : جد٤ُ٣ , ابً حجغ الٗؿ٣الوى ، الضعع ال٩امىت فى اُٖان اإلاائت الثامىت  .45

 159-157م

 425هُل الابتهاج،، م,الخيب٨تي  .46

 20، م2ج, ابً حجغ، اإلاهضع الؿاب٤ .47

ٟت، ال٨خب الٗلمُت، بحروث، لبىان،ٍ .48 ش اإلاضًىت الكٍغ ، 1قمـ الضًً مدمض السخاوي، الخدٟت اللُُٟت في جاٍع
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ش الضبلىماس ي للمٛغب مً ؤ٢ضم الٗهىع إلى الُىم، مُاب٘ ًٞا٫، اإلادمضًت، : ٖبض الهاصي الخاػي  .52 الخاٍع

 209،م 7م،ج1408ٌ/1988
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 كليت الػلىم الاجتماغيت وإلانسانيت       متونمجلة             سػيذةجامػت الذكتىس مىالي الطاهش  

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: السنت/  أوث:  الشهش /02: الػذد / 12: املجلذ 

 

 

176 

شَج )مخطىط 
َج

ش شامِع الػَج ااِع ِع اللِع
 َج

َج
ااِع   يَج ِع اث  ف  َج

ش الننِّي اهِع ىَج لذُد االَج لاثةِع غِع ِع
ِّي
ْمسِع  ( الث

َج
لش

مشجاش ي 
ِّي
ذ  ن غبذ هللا ااخطيب الت ًن محمِّي   (هـ1004:ث)الذِّي

 -دساست وجلذًم–
Manuscript (eqd aljawahir alnyirat fi bayan khasayis alkiram 

aleasharat alththiqat) of Shams al-Din Muhammad ibn Abdullah al-Khatib 

al-Tamartashi (1004h) 

–Studying and presenting- 

 

 * فااد بً ؤخمذ ـعاء هللا. د

 

 2020 /08 /01: جاسيخ النشش 2020 /11/07: جاسيخ اللبىل  م2019 / 09 / 30:  جاسيخ إلاسسال

 :ملخ 

ش)ًحضّمً هزا البدث الحفٍشف بمخعىط 
َ

رات في بُان خطاثظ الِىشاِم الَفش ْلُذ الجىاهش الىّحِ لاِت  ِ ـِ ِ
ّ
لشمغ  ( الل

ِشًٍ بالجّىة، (هـ1004:ت)الّذًً مدّمذ بً ـبذ هللا الخعُب الّحمشثاش ي 
ّ

، حمق فيها فضاثل الّصحا  الفشش  اإلابش

شعي هزا اإلاخعىط دساظة وثلذًم الباخث ؤسادوكذ 
ّ

ه، ومجزلة ؛ ورلً الش ة مىضـى ُّ هؽشا للُمحه الفلمُة، وؤهم

فه ِ
ّ
؛ وخاثمة، هما خشج البدث مً الّىحاثج اإلافُذ  والحىضُات ومبدلحنهزا؛ وكذ اشحمل البدث ـلى ملّذمة؛ . مال

لة بمىضىؿ البدث
ّ
 . اإلاهّمة اإلاحفل

ش  مخعىط؛ :الملماث املفتاحيت
َ

رات في بُان خطاثظ الِىشاِم الَفش ْلُذ الجىاهش الىّحِ لاِت  ِ ـِ ِ
ّ
، فضاثل  الل

 .الّصحابة، الخعُب الّحمشثاش ي، ـلُذ  ؤهل العّىة والجماـة

Summary  :  

This research includes the definition of the manuscript (eiqd aljawahir alnyirat fi bayan 

khasayis alkiram aleashart alththiqati)  of Muhammad ibn Abdullah al-Khatib al-Tamtrashi 

(1004h). The research included an introduction, two chapters, and a conclusion, and the 

research came out of useful results and important recommendations related to the subject of 

research. 

 
Keywords : manuscript; Tamtrashi; companions; Creed; Islam. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت، أصىل الفله ، . د*  ًِّي ػىد ت السِّي فؤاد  ن أحمذ غطاء هللا، أستار مساغذ، جامػت االىف اململلت الػشبيِّي

fouadatallah1982@gmail.com. 
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 : ملذمت

لى آله وصحبه وبخىاهه ؤحمفحن؛  ىا مدّمذ ـو ِّ الحمذ هلل سّب الفاإلاحن، والّطال  والّعالم ـلى هب

 :وبفذ

ماٌ التي ًيبغي ؤن ٌفحني بها الباخلىن  راذ وثدلُم اإلاخعىظات ووششها مً ؤحّل ألـا
ّ
بّن خذمة الت

ةفي الّذساظات  ُّ ـش
ّ

ه ال ثضاٌ الش
ّ
بة في خضاثً ؤـذادٌد ؛ فةه ُّ  مً اإلاخعىظات محجىبة ـً الّىىس، مغ

خذمة ثشاذ ـلماء ألاّمة و إلخُاءاإلاخعىظات، مفّشضة للحلف والّضُاؿ، وفي هزا البدث مداولة 

فاتهم
ّ
ة وخماًة ـلىمهم ومال ُّ . ؤلاظالم

م مىضىؿ هزا البدث بالّحفٍشف بمخعىط
ّ
حفل رات في بُان خطاثظ الِىشاِم ): ٍو ْلُذ الجىاهش الىّحِ ـِ

ش
َ

لاِت  ِ الَفش ِ
ّ
وهى هحاب في . (هـ1004:ت)لشمغ الّذًً مدّمذ بً ـبذ هللا الخعُب الّحمشثاش ي  ( الل

ة ُّ حلاد ـىذ ؤهل العّىة والجماـة، ؤال ،الفلُذ  ؤلاظالم ف ـً ؤضل مً ؤضٌى الـا
ّ
 ثدّذذ فُه اإلاال

ي ـنهم ِ
. وهى فضاثل الّصحابة، ومدّبتهم، والحماط اإلافارًش لهم، والترض ّ

ف سخمه هللا في الىضٌى بلى مشاده، فجاء هحاُبه ِ
ّ
َم اإلاال ِ

ّ
لا، مشحمال ـلى  اإلاخعىطهزا، وكذ ُوف  ميعَّ

ً بالجىة سض ي هللا ـنهم ؤحمفحن ٍش
ّ

. فضاثل الّصحابة الفشش  اإلابش

يت البحث : أهمِّي

ة هبحر ، ًمىً ثجلُتها في الّىلاط آلاثُة ُّ : ًىخعب مىضىؿ البدث ؤهّم

م مىضىؿ اإلاخعىط بفلم  .1
ّ
فة التي ؤضٌى ، وهى ـلم مً الفلُذ ًحفل ٍش

ّ
ة الش ُّ ـش

ّ
الفلىم الش

 بها
ُ
 .ًيبغي الفىاًة

م مىضىؿ اإلاخعىط  .2
ّ
ً بالجىة سض ي هللا ـنهم ؤحمفحنًحفل ٍش

ّ
، بفضاثل الصحابة الفشش  اإلابش

 . للمعلمحنالتي ًيبغي وبُانها، وثىضُدهاوهى ؤضل مً الفلُذ  ـىذ ؤهل العّىة والجماـة، 

ف دساظة  .3 ِ
ّ
ة للمخعىط، خُث ضّمنها اإلاال ُّ ة ماجفة لفضاثل الصحابة سض ي اللُمة الفلم ُّ ـلم

 .هللا ـنهم ؤحمفحن

الّحإلُف في ـلم الفلُذ ، وفضاثل الّصحابة سض ي هللا ـنهم،  في ـلماء اإلاعلمحنببشاص بظهامات  .4

 . والّذفاؿ ـنهم

ة هدى الفىاًة بهزا  .5 ُّ ـش
ّ

ة هبحر  في ثدفحز ظالب الفلىم الش ُّ ف باإلاخعىظات له ؤهم الحفٍش

. الّضشب الّشفُق مً ضشوب الفلم

ب الفلم بلى الاهحمام بفلم الحدلُم؛ الزي اهذسظد الفىاًة به في الفلىد  .6
ّ

ثىحُه ـىاًة ظال

ش ؛ ولم ٌُفذ ًحذاسُظه بال الللُل
ّ
 .اإلاحإخ
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 :منهج البحث

ة، منها ُّ : اظحخذمد في بـذاد هزا البدث حملة مً اإلاىاهج الفلم

 ف ِ
ّ
ة للمال ُّ خ خي، واظحخذمحه في ضبغ ثشحمة ثاٍس . اإلاىهج الّحاٍس

  ة ُّ سخ الخع
ّ
اثهللمخعىطاإلاىهج الىضفي، واظحخذمحه في وضف الي اثه ومدحٍى .  ومىضـى

  ف ِ
ّ
سخمه -مىهج ثدلُم الّىطىص، واظحخذمحه في بخشاج الّىّظ اإلادلّم للىحاب هما ؤساده اإلاال

. ، ؤو ـلى ؤكشب ضىس  له-هللا

ة منها ُّ : وكذ كمد بجملة مً الخعىات ؤلاحشاث

 وسخد الّىّظ اإلادّلم، وهحبحه وفم كىاـذ ؤلامالء الحذًلة .

 ة وبحن مىاسد اإلاخعىط، وؤربّد الفشوق في الهامش ُّ سخة الخع
ّ
. كابلد بحن الي

 ة ُّ  . ـضوُت آلاًات اللشآه

  فيهما ؤو في 
ُ

ة، ورلً باالهحفاء بالّصحُدحن ؤو ؤخذهما، برا وان الحذًث خّشحُد الاخادًث الّىبىٍّ

ني ؤخشحه في هحب العّىة ألاخشي، مق بُان دسحة الحذًث صّحة ؤو 
ّ
ؤخذهما، ؤّما برا لم ًىً هزلً فةه

ج اظم الىحاب، واظم الباب، وسكم الحذًث، ما ؤمىً رلً . ضففا ما ؤمىً رلً، وؤراهش ـىذ الّحخٍش

ا لت  الذساساث السِّي

ة؛ فلم ًدؾ هزا اإلاخعىط بالّذساظة والّحدلُم ُّ ا؛ ًيحؽش ؛ سغم كُمحه الفلم ُّ كذ ؼلَّ ُمغفال وميع

ٍة حذًذ 
َّ
. ؤن ثمحّذ له ؤًذي الباخلحن؛ ولزلً ـضمُد ـلى خذمحه والفىاًة به وثدلُله، وبخشاحه في ُخل

ً ٍش
ّ
 .وؤّما فضاثل الّصحابة ـمىما فلذ هحب فيها الفلماء هلحرا ظىاء ـىذ اإلاحلّذمحن ؤو اإلاحإخ

ت البحث 
ِّي
 ط

. ٌشحمل البدث ـلى ملّذمة، ومبدلحن، وخاثمة

 ًحه، وهدى رل
ّ
حه، وخع ُّ ف بالبدث، وبُان ؤهم . ؤّما اإلالّذمة فخشحمل ـلى الحفٍش

 ف
ّ
ف باإلاال . وؤّما اإلابدث ألاٌو ففُه الحفٍش

 ف باإلاخعىط . وؤّما اإلابدث اللاوي ففُه الحفٍش

 وؤّما الخاثمة ففيها ؤهّم هحاثج البدث، والحىضُات اإلالترخة .

م ـلى 
ّ
ى هللا وظل

ّ
م، وضل وؤظإٌ هللا جفالى ؤن ًىفق بهزا الفمل، وؤن ًجفله خالطا لىحهه الىٍش

لى آله وصحبه وظلم جعلُما هلحرا ىا مدّمذ ـو ِّ . هب
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ل  ف : املبحث  وِّي
ِّي
ػشيف  املؤل

ِّي
الت

ف اإلاخعىط الشُخ  ِ
ّ
مدّمذ بً ـبذ هللا شمغ الّذًً خّططد هزا اإلابدث للّحفٍشف بمال

ة؛ وشُىخه وثالمُزه؛ الّحمشثاش ي الحىفي سخمه هللا ُّ ؛ مً حهة اظمه ووعبه؛ ومىلذه؛ ووشإثه الفلم

فاثه
ّ
ة ومال ُّ . ومياهحه الفلم

. اسمه ونسبه: أوال

. (1)هى مدمذ بً ـبذ هللا بً ؤخمذ، الخعُب الفمشي الحمشثاش ي الغضي الحىفي

. مىلذه: ثانيا

ف سخمه هللا في غّض  ـام  ِ
ّ
. (2)هـ939ولذ اإلاال

.  نشأجه وطلبه للػلم:  ثالثا

ي في  م، وؤخز مبادت الفلىم، كاٌ اإلادّبِ
ّ
ف في غّض ، وبها جفل

ّ
: " ما هّطه" خالضة ألارش"وشإ اإلاال

ة بغض  َُّ اِفِف
َّ

ذ بً اإلاششقي الغضي مفتى الش ْمغ ُمَدمَّ
َّ

ً الش ـَ ُفُىىن 
ْ
َىاؿ ال

ْ
ه
َ
ِذِه ؤ

َ
خز ِبَبل

َ
. (3)"ؤ

ي في  ف بلى اللاهش ، وبها ظلل مىاهبه، وؤهمل معحر  ظلبه للفلم، كاٌ اإلادّبِ
ّ
رّم سخل اإلاال

ة، : "ما هّطه" خالضة ألارش"
َ
َمان َوِجْعفحن َوِجْعفِماث

َ
ات، آخشَها فى ظىة ر سبق َمشَّ

َ
اِهَش  ؤ

َ
ل

ْ
رمَّ َسخل الى ال

ِمحن الّذًً بً ـبذ الفاٌ، 
َ
ِبحر ؤ

َ
ى

ْ
َبْدش، والامام ال

ْ
ً بً هجُم َضاخب ال خ الامام ٍص ُْ َّ

وثفله بَها ـلى الش

ىم، وكطذه 
ُ
ُفل

ْ
ذه َوكذ َسؤط في ال

َ
ُلَضا  ِبمْطش، َوسحق بلى َبل

ْ
ىلى ـلي بً الحىاجي كاض ى ال

ْ
ً اإلا ـَ َوؤخز 

ْحَىي، َوؤلف الحألُف العجُبة اإلاحلىة
َ
ف

ْ
اط لل  (.4)"الىَّ

. شيى ه وجالميزه: سابػا

ف ـلى ًذ ـذد مً ـلماء ـطشه، منهم
ّ
:  ثحلمز اإلاال

                                                           

، لحاجي خلُفة، : اهؽش ثشحمحه في  (1) ، وخالضة ألارش في ؤـُان اللشن الحادي ـشش، للُمِدّبي، (3/155)ظلم الىضٌى بلى ظبلات الفدٌى

الم، للضسهلي، (2/24)، ودًىان ؤلاظالم، للغّضي، (4/19) فحن، لفمش سضا هدالة، (6/239)، وألـا
ّ
 (. 10/196)، ومعجم اإلاال

. اإلاشاحق الّعابلة هفعها  (2)

(. 4/19)خالضة ألارش في ؤـُان اللشن الحادي ـشش، للُمِدّبي،   (3)

. اإلاطذس الّعابم هفعه  (4)
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َبْدش، 
ْ
ً بً هجُم َضاخب ال خ الامام ٍص ُْ َّ

ة، والش َُّ اِفِف
َّ

ذ بً اإلاششقي الغضي مفتى الش ْمغ ُمَدمَّ
َّ

الش

ُلَضا  ِبمْطش
ْ
ِمحن الّذًً بً ـبذ الفاٌ، واإلاىلى ـلي بً الحىاجي كاض ي ال

َ
 (.5)وؤلامام ؤ

: واهحفق به خلمٌد هلحرون، منهم

غفاس 
ْ
خ ـبذ ال ُْ َّ

ُبْرَهان الفحُاوي، َوالش
ْ
ْخمذ َوُمَدّمذ اْبىا ـماس، وال

َ
ولذاه َضالح ومدفىػ، وؤ

حرهم
َ
. (6)العجمة، َوغ

. أغماله ووظاافه:  امسا

ف 
ّ
ي في - سخمه هللا-ثطّذس اإلاال : ما هّطه" خالضة ألارش"للّحذَسغ وؤلافحاء والّحإلُف؛ كاٌ اإلادّبِ

ْحَىي، َوؤلف الحألُف العجُبة اإلاحلىة"
َ
ف

ْ
اط لل ىم، وكطذه الىَّ

ُ
ُفل

ْ
ذه َوكذ َسؤط في ال

َ
 (.7)"َوسحق بلى َبل

ت:  سادسا . ممانته الػلميِّي

ف 
ّ
ي في - سخمه هللا– ثبّىؤ اإلاال ة ـىذ ـلماء ـطشه؛ كاٌ ـىه اإلادّبِ ُّ ة ـل ُّ خالضة "مياهة ـلم

اضال : "ما هّطه" ألارش
َ
اَن بماما ف

َ
َهاء في ـطشه، و

َ
ُفل

ْ
َهب، َسؤط ال

ْ
ز
َ
ِعُب الّحمشثاش ي الغضي الحىفي اإلا

َ
الخ

لم ًْبم في آخش ؤمشه مً 
َ
ِة ف

َ
ُجْمل

ْ
ؿ، َوِبال

َ
ال ِ

ّ
ة، كىي الحافؽة، هلحر الِاظ

َ
ِشٍل

َّ
ِبحرا خعً الّعمد حمُل الع

َ
ه

َعاِوٍه فى الذسَحة ٌُ"(8)  .

الم"في - سخمه هللا–وكاٌ ـىه ألاظحار خحُر الّذًً الّضسهلي  . (9)"شُخ الحىفُة في ـطشه": " ألـا

. وفاجه: سابػا

ف  ِ
ّ
ي اإلاال ِ

ّ
ً 1004في غّض  ظىة - سخمه هللا جفالى–ثىف ـَ َواِخش َسَحب 

َ
هـ، ورهش اإلادّبي ؤن وفاثه واهد فى ؤ

ى
َ
َفال

َ
حَن ظىة َسخَمه هللا ج . (10)خمغ َوِظّحِ

فاجه: ثامنا
َّ
. مؤل

                                                           

. اإلاطذس الّعابم هفعه  (5)

. اإلاطذس الّعابم هفعه  (6)

. اإلاطذس الّعابم هفعه  (7)

 .اإلاطذس الّعابم هفعه  (8)

الم، للضسهلي،   (9) ، (6/239)ألـا

، لحاجي خلُفة، : واهؽش. (4/19)خالضة ألارش في ؤـُان اللشن الحادي ـشش، للُمِدّبي،   (10) ، (3/155)ظلم الىضٌى بلى ظبلات الفدٌى

الم، للضسهلي، (2/24)ودًىان ؤلاظالم، للغّضي،  فحن، لفمش سضا هدالة، (6/239)، وألـا
ّ
 (. 10/196)، ومعجم اإلاال
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ف  ِ
ّ
فات منها- سخمه هللا–ثشن اإلاال

ّ
: ـذدا مً الىحب واإلاال

1. ( ٌ  .، وهى الىحاب الزي ؤضبى بلى ثدلُله في هزا البدث(الىضٌى بلى كىاـذ ألاضى

 .(الفحاوي ) .2

 .(الفشاثض) .3

 .(معفف الحيام ـلى ألاخيام) .4

ش ؤظئلة جغّحر الّىلىد) .5  .(بزٌ اإلاجهىد في ثدٍش

. (11)وغحرها مً الىحب واإلاطّىفات

اني
ِّي
ػشيف  املخطىط  : املبحث الث

ِّي
الت

: ظإـّشف في هزا اإلابدث باإلاخعىط

. غنىاا املخطىط: أوال

ش): ـشف اإلاخعىط بفىىان
َ

رات في بُان خطاثظ الِىشاِم الَفش ْلُذ الجىاهش الىّحِ لاِت  ِ ـِ ِ
ّ
؛ وهي ( الل

بًضاح "الغالف، وهي هفُعها ؤًضا التي رهشها البغذادي في الفباس  هفُعها التي ؤربتها الّىاسخ في ضفدة 

  . 12"اإلاىىىن 

. مىضىع املخطىط: ثانيا

رهش وكذ اشحمل ـلى وفي فضاثل الّصحابة ثدذًذا، ، ـلم الفلُذ اإلاخعىط ـباس  ـً هحاب في 

ً بالجّىة ٍش
ّ

 .فضاثل الفشش  اإلابش

بذ الشخمً بً : وهى الخلفاء ألاسبفة لي، وظفذ بً ؤبي وكاص، ـو لمان، ـو مش، ـو ؤبى بىش، ـو

ذ سض ي هللا ـنهم  ـىف، وظلحة بً ـبُذ هللا، وؤبى ـبُذ  بً الجّشاح، والّضبحر بً الفّىام، وظفُذ بً ٍص

ً الّصحابة ؤحمفحن  .ـو

ف: ثالثا
ِّي
. جحليم نسبت املخطىط إلى املؤل

ف  ِ
ّ
ة، منها- سخمه هللا–وعبة اإلاخعىط بلى اإلاال

ّ
ٌّ ـلى رلً ؤدل ذ : صحُدة ال غباس ـليها؛ ٍو

ف رهش اظمه في ملذمة الىحاب:  ول 
ّ
. ؤّن اإلاال

                                                           

.  اإلاشاحق الّعابلة هفعها( 11)

 (.4/106)  بًضاح اإلاىىىن، للبغذادي،  12
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ف: الثاني
ّ
. وعب الّىاسخ الىحاب بلى اإلاال

الث
ِّي
ف: الث

ّ
. 13"بًضاح اإلاىىىن " ملل البغذادي في وعبد هحُب التراحم الىحاب بلى اإلاال

. م ادس املخطىط: سابػا

ف في اإلاخعىط؛ وكذ اظحفاد مً ـذد مً اإلاالفات  ِ
ّ
في الحفعحر والفلُذ  ثىّىـد مطادس اإلاال

 :والحذًث وغحرها، ملل

 الصحُدان. 

 العجن ألاسبفة ومعىذ ؤلامام ؤخمذ. 

  بري
ّ
ش الع  .هحب الحفعحر هحفعحر ابً حٍش

الليمت الػلميت للمخطىط :  امسا

ة هبحر ، ًمىً بُانها في الىلاط آلاثُة ُّ : ًىخس ي الفمل ـلى دساظة وثدلُم هزا الىحاب ؤهم

ة للىحاب وثىّىؿ ألاكىاٌ اإلابلىرة فُه -1 ُّ . اللُمة الفلم

شمغ الّذًً مدّمذ بً ـبذ هللا الخعُب اإلاعحىي الفلمي الزي ثحطف به مالفات الشُخ  -2

 .(هـ1004: ت)الّحمشثاش ي 

ف في  -3
ّ
فهاثشثِب اإلاىهج اإلاحمّحز الزي ٌعلىه اإلاال  . اإلاعاثل وثىَى

ف -4
ّ
 .ثىّىؿ ورشاء اإلاطادس التي ٌعحلي منها اإلاال

ذًذ – ال ًضاٌ هزا الىحاب  -5
ّ

ة- لألظف الش ُّ فهسغم كُمحه الفلم
ّ
ه ومجزلة مال   وؤهمُة مىضـى

ة حاّد  ُّ  .مخعىظا، فلم ًعبق مً كبل، ولم ًدؾ بذساظة ـلم

ل مجحمفة ألاهّمُة الفلمُة لهزا 
ّ
ة جشي ُّ حباسات الفلم  . الّىفِغاإلاخعىطفيّل هزه الـا

ت للمخطىط: سادسا . وصف النسخت ااخطيِّي

ر ـلى وسخة ؤخشي، وهزه هي اإلاخعىطاـحمذت في ثدلُم 
ُ
ذ ، بر لم ؤـث ة فٍش ُّ  ـلى وسخة خع

: هابُاهات

ش: اسم املخطىط
َ

رات في بُان خطاثظ الِىشاِم الَفش ْلُذ الجىاهش الىّحِ لاِت  ِ ـِ ِ
ّ
 الل

ف
ِّي
. (هـ1004: ت)شمغ الّذًً مدّمذ بً ـبذ هللا الخعُب الّحمشثاش ي الشُخ : اسم املؤل

اسخ
ِّي
. غحر مفشوف: اسم الن

                                                           

 .  اإلاشحق الّعابم هفُعهُ  13
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سخ
ِّي
. غحر مفشوف: جاسيخ الن

.  وسكة45: غذد  وساق

.  ظعشا20: غذد  سطش  ف كلِّي وجه

. ظم17.5×25: مسطشتها

سخت
ِّي
ذ : وصف الن ُّ  وسخ واضح, وسخة ح

ّ
ها خغ

ّ
 .، غحر ؤهه فيها ظمغ في بفض اإلاىاضقخع

ةمىحبة : مماا ااحفظ  .اإلاخعىظات في الجامفة ؤلاظالمُة في اإلاذًىة الّىبىٍّ

. 4595 -2 :سكم ااحفظ

 

 

ضىس  وسكة الغالف  
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ضىس  الىسكة ألاولى 

 

 

 مً اإلاخعىط  اللاهُةوسكةاٌضىس  
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 ضىس  وسكة مً وظغ اإلاخعىط

 

 

 ضىس  الىسكة ألاخحر  مً اإلاخعىط
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:  اجمت

فُة بمخعىط رات في بُان خطاثظ الِىشاِم ): اظحفشضد في البدث دساظة جفٍش ْلُذ الجىاهش الىّحِ ـِ

ش
َ

لاِت  ِ الَفش ِ
ّ
 .(هـ1004:ت)لشمغ الّذًً مدّمذ بً ـبذ هللا الخعُب الّحمشثاش ي  ( الل

ة اإلاهّمة ُّ : وثىّضلُد في هزا البدث بلى حملة مً الّىحاثج الفلم

  ة ُّ ةلم ًدؾ هزا اإلاخعىط بالّذساظة والحدلُم مً كبل؛ سغم كُمحه الفلم ُّ ـش
ّ

. والش

  ُخ شمغ الّذًً مدّمذ بً ـبذ هللا الخعُب الّحمشثاش ي وشإ
ّ

ة  (هـ1004:ت)الش ُّ في بِئة ـلم

ة؛ وملىحه  ُّ حه الفلم ِّ ً شخط ُةؤظهمد في ثيٍى . الشـش

 ٌف ـثبّىؤ ا ِ
ّ
ة؛ بحن- سخمه هللا-مال ُّ ة ظي ُّ ة؛ ومجزلة فله ُّ ة ـل ُّ  ـطشه، وخؽي  ـلماءمياهة ـلم

 .بثىاء الفلماء ـلُه

  ف
ّ
فات ـذداثشن اإلاال

ّ
 .الىاففة واإلافُذ  مً الّشظاثل واإلاال

 ف صحُدة؛ ال غباس ـليها
ّ
 .وعبة اإلاخعىط للمال

  بالجىة سض ي هللا ـنهمثضّمً اإلاخعىط ً ٍش
ّ

 .فضاثل الفشش  اإلابش

 ف في فضاثل الّصحابة سض ي هللا ـنهم
ّ
فّذ هزا اإلاخعىط مً ؤخعً ما ؤل ٌُ. 

 :التىصياث

  ماٌ التي ًيبغي ؤن ٌفحني بها راذ وثدلُم اإلاخعىظات ووششها مً ؤحّل ألـا
ّ
بّن خذمة الت

ه ال ثضاٌ آلاالف مً اإلاخعىظات محجىبة 
ّ
ة؛ فةه ُّ ة وؤلاوعاه ُّ خ الباخلىن في الّذساظات ؤلاظالمُة والّحاٍس

بة في خضاثً اإلاخعىظات، مفّشضة للحلف والّضُاؿ ُّ .  ـً الّىىس، مغ

  ة بخذمة ُّ ًيبغي ثىحُه ـىاًة ظلبة الّذساظات الفلُا في الجامفات اإلاحخّططة في الفلىم ؤلاوعاه

راذ وثدلُم اإلاخعىظات؛ ورلً مً ؤحل اإلادافؽة ـلى ثشاذ ـلماء ألاّمة وخماًة ـلىمهم 
ّ
الت

فاتهم
ّ
 .ومال

  سخ ألاضلُة للمخعىظات؛ ورلً مً ؤحل
ّ
ش الي

ّ
ًيبغي ـلى الجامفات ومشاهض البدث ؤن ثىف

شات الّذساظات الفلُا
ّ
 .ثدلُلها ودساظتها في سظاثل ومزه

لى آله وصحبه وظلم ىا مدمذ ـو ِّ م ـلى هب
ّ
. والحمذ هلل سّب الفاإلاحن؛ وضلى هللا وظل
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 :كاامت امل ادس واملشاجؼ

 فحن وآراس اإلاطّىفحن
ّ
ة الفاسفحن ؤظماء اإلاال ًّ راذ الفشبي, بذون سكم ط, البغذاديبظماـُل , هذ

ّ
بذون , بحروت, داس بخُاء الت

شش
ّ
خ الي . ثاٍس

  ىىن ـً ؤظامي الىحب والفىىن
ّ
 .م1941, بغذاد, مىحبة اإلالّنى, بذون سكم ط,  خاّجي خلُفة،هشف الؽ

 الم اس, بحروت, داس الفلم للمالًحن,  15:ط, الّضسهليخحر الذًً ,  ألـا ًّ . م2002ماي -ؤ

 شش, مىحبة اإلالنى, بذون سكم ط, ـمش هّدالة,  معجم اإلاالفحن
ّ
خ الي  .بحروت، بذون ثاٍس

 لبىان، د - بًضاح اإلاىىىن في الزًل ـلى هشف الؽىىن، بظماـُل بً مدمذ البغذادي، داس بخُاء التراذ الفشبي، بحروت

 .ط، د ت

 مدمذ ؤمحن بً فضل هللا بً مدب الذًً بً مدمذ اإلادبي الحمىي ألاضل، ،خالضة ألارش في ؤـُان اللشن الحادي ـشش 

 .بحروت–  داس ضادس ،(هـ1111: اإلاحىفى)الذمشلي 

 خعً،  هعشوي ظُذ: ، اإلادلم(هـ1167: اإلاحىفى )الغضي  بً الشخمً ـبذ بً مدمذ اإلافالي ؤبى الذًً شمغ ؤلاظالم، دًىان

 .م1990 - هـ 1411 ،1: لبىان،ط - بحروت الفلمُة، الىحب داس

 ظلم  ٌ ، مطعفى ظبلات بلى الىضى  «خلُفة خاجي »وبـ «حلبي واثب »بـ اإلافشوف الفلماوي اللععىعُني هللا ـبذ بً الفدٌى

ضالح،  ظفذاوي  ضالح: ؤوغلي، ثذكُم بخعان الذًً ؤهمل: وثلذًم ألاسهائوط، بششاف اللادس ـبذ مدمىد: ، اإلادلم(هـ 1067 اإلاحىفى)

ٌ  بسظُيا، مىحبة  .م 2010ثشهُا،  – بظحاهبى

 كاـذ  بُاهات مشهض اإلالً فُطل للبدىذ والذساظات ؤلاظالمُة. 

  راذ بذبّي
ّ
لافة والت

ّ
 .كاـذ  بُاهات مشهض حمفة اإلااحذ للل

 

 

 

 

 

 

 

 



 وليت الؾلىم الاجخماؽيت وإلاوساهيت       متونمجلة             سؾيذةجامؾت الذهخىر مىالي الطاهر  

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: السىت/  أوث:  الشهر /02: الؾذد / 12: املجلذ 

 

 

188 

 حرهت الِىراكت في الؾالم إلاسالمي 

 وأثرها في وشر التراث الؾلمي كبل عهىر املطابؿ الحذًثت
The movement of stationer's trade in the islamic word and its impact 

on the disseminaition of scientific heritage 

 before the advent of modern presses       

 

   مبروٕ بن نِس ى.أ

 

 2020 /08/ 01: جاريخ اليشر 2020 / 07 / 15: جاريخ اللبىل  2020 / 06 / 14:  جاريخ إلارسال

   :ملخص

ؾاهمذ الىعاْت مؿاهمت باعػة ومشهىصة في نشغ الترار ؤلاؾالمي في الهالم، ونملذ نلى خُكه من الػُام 

ت،  ت ؤلاؾالمُت، وأعؾذ مهالم الصخطُت ؤلاؾالمُت نبر الؼمن، وخملذ النىع ئلى البشٍغ والانضزاع، وخاَكذ نلى الهٍى

ؿذ الخُاة الهلمُت والثٓاَُت، ونٓلذ جغار ألامت نبر 
َّ

ؼث الهمم، وأزاعث الهؼاةم، وخغَّٖذ الىاْو الغاٖض، ونش َُّ وخ

ُت بحو ألامم في الٙىو  كتا الهلمُت وزٓاَكتا اإلاهَغ . ألاألاُاٛ اإلاخالخٓت، لُٙىو  اهضا نلى خػاعة ألامت ونشاؾها وخٖغ

ًن والخػاعة وؤلانؿانُت،  وبظلٚ، نالذ الىعاْت الُػل ال٘بحر والشٍغ الهكُم، بىغهها الٓلم والٓغؾاؽ في زضمت الّضِ

ٗانىا ت خُثما   .وِنهم الىؾُلت هي، وِنهم الًاًت. ووغهذ نُؿها ُْض الخضمت، وعهن ئ اعة ملخمس ي الهلم وؾالب اإلاهَغ

 .اإلاؿابو الخضًثتالخػاعة؛  ؛ الترار الهلمي؛ الهالم ؤلاؾالمي؛الىعاْت   :الكلماث املفخاحيت

Summary  :  
The stationer's trade contributed a prominent and famous contribution to the 

dissemination of the Islamic heritage in the world, and worked to save it from loss and 
disappearance, And preserved the Islamic identity, and established the features of the 
Islamic personality through time, and carried the light to humanity, and stimulated the 
inspiration, and active scientific and cultural life, and the heritage of the nation passed 
through successive generations, To be a witness to the civilization of the nation and its 
activity and scientific movement and knowledge culture among nations in the universe.  

 

Keywords : stationer's trade, Islamic world, scientific heritage, civilization, modern presses. 
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جمهيذ 

ت الصخطُت، وجدضًض مهالم الظاث       ئو صعاؾت الترار وجدُٓٓه من ألاهمُت بمٙاو؛ في مهَغ

سُت اإلاسخلُت في خُاة ألامت،  ت مىاضُاث ألاألاُاٛ اإلاخالخٓت في اإلاشاهض الخاٍع ت، ومهَغ الجمانُت اإلاشتٖر

ت،  ش، والهٍى ت الخاٍع واؾخ٘ماٛ مالمذ الطىعة من ػواًاها وأبهاصها اإلاسخلُت غمن النؿٔ الهام، ومهَغ

ت اإلاؿلىبت  ذي بحو ألامم في الٙىو، وجدُٓٔ الىضل والاؾخمغاٍع و الثٓافي والىألاىص الخاٍع والانخماء، واإلاْى

.      في زـ ألامت في الخُاة

ش الؿابٓحو وخُكذ نلىمهم  نت التي نٓلذ الترار في جاٍع      ومن ألاملت النىاْل ألاؾاؾُت اإلاضوَّ

ت والهلمُت اإلاسخلُت ٓت الشاهضة . الىعاْت: وأنمالهم الثٓاَُت وئنخاألااتتم الٍُ٘غ
َّ
وهي أخض الػىامن اإلاىز

ٗانذ . نلى الؼمن اإلااض ي منظ ْضم الخلُٓت َالىعاْت هي وؾُلت من وؾاةل الؿبانت والنشغ والخىػَو، 

ؼ  ُت خػاعة ألامت، وحهٍؼ ت والثٓاَت، وجْغ غي باعػ مشهىص، في نشغ الهلم واإلاهَغ جٓىم بضوع ؾلُعي جنٍى

هها، وئنالء ُٖكتا في محزاو ألامم في الهالم .  مْى

ؿغح البدث بحو ًضي هظا اإلاىغىم ؤلا ٙاٛ الخالي :      ٍو

ُِ حهاؾذ وجأجذ، ووضلذ ئلى ما وضلذ ئلُه،       ما هي أضٛى الىعاْت في الهالم ؤلاؾالمي؟ ٖو

ل ؤلانؿاو هنإ من ؾباجه الهمُٔ في الهطىع  واؾخؿانذ أو حؿؿو  مؿها نلى الًغب َهال، َخْى

ىه أنُؿهم ؟   الىؾؿى اإلاكلمت، ٖما  هض بظلٚ مؿدشْغ

ٗاو ٖظلٚ، َما هي آلاصاب وألازالُْاث الىعاُْت الػامنت لخدُٓٔ هظه اإلآاضض، والىضٛى ئلى       ئطا 

ت ؟     هظه الًاًاث الؿامُت في خُاة البشٍغ

الىراكت   

. حؾريف الىراكت

ها، : ْاٛ الخلُل. مأزىطة من الىعّ: الِىعاْت     
َ
 وأوعْذ ئًغاْا؛ أزغألاذ وَعْ

ً
ىعٍٓا

َ
 ج

ُ
َجغة

َ
ِذ الص

َ
ْ وعَّ

 ُّ ِّ : والَىعا ذ زغوو الَىَع  َوِعٍٓت. ْو
ٌ
ُّ : وشجغة ، والَىَع ِّ  الَىَع

ُ
م الظي ٌؿٓـ من الِجغاخاث : ٖثحرة الضَّ

ها، والَىَعّ
َ
ؿ ِْ ٓا 

َ
 : َنل

ُ
، والِىعاْت

ٌ
 َوَعْت

ُ
، ممتا وعّ اإلاطاخِ، والىاخضة ٌّ ْصٌم ِعْا

ُ
ُّ : أ ، والَىِع ِّ ا

 الَىعَّ
ُ
َضْنَهت

 
ُ
ت

َ
 : والّغِْ

ُ
 َوْعْاءُ : اؾم للّضعاهم، والُىْعْت

ٌ
ُت ُِ

ْ
ز
ُ
ماص، وَخمامت َوْعْاء وأ ْبرة ٗلىو الغَّ

ُ
(  1). َؾىاٌص في ي

اٛ الٓلٓشنضي      اؾم ألانـ ًٓو نلى الٓلُل وال٘ثحر، واخضه َوَعْت، وألامهه : (بُخذ الغاء)ٗلمت َوَعّ : ْو

ى م ٌؿمَّ ، والىعّ في الٓغآو الٍ٘غ
ً
اْا ي الغألال الظي ً٘خب وعَّ ْغؾاؾا، : أوعاّ وَوَعْاث، وبه ؾّمِ ِْ

                                                           

لبناو، الؿبهت – الضٖخىع نبض الخمُض هنضاوي، صاع ال٘خب الهلمُت، بحروث : الخلُل بن أخمض الُغاهُضي، الهحو، جدُٓٔ وجغجِب( 1)

  .04/364وعّ، :  م، ماصة2003-  هـ 1424ألاولى 
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ى أًػا. وَصِخُُت ؿمَّ جمو نلى (بًحو وصاٛ مهملت)ٗايض : َو ُغوؽ، وُمْهَغّ، ٍو
ُ
جمو نلى ؾ ، وِؾْغؽ، ٍو

 ّ  (2 ).َمَهِاع

ُاث مخٓاعبت، ٖما ًلي: في الاصطالحو       :نغٍَّ الهلماء الىعاْت حهٍغ

مهاني  - ِ الؿَّ اّ : ( هـ562ث )حهٍغ اؾم إلان : (بُخذ الىاو وحشضًض الغاء وفي آزغها الٓاٍ)الَىعَّ

ض ًٓاٛ إلان ًبُو الىعّ، أي الٙايض خب الخضًث ويحرها، ْو اّ : ً٘خب اإلاطاخِ وال٘خب، ٖو الىعَّ

 (3 ).أًػا

ِ ابن زلضوو  - اْحو اإلاهانحو لالؾخنؿار والخصخُذ : الىعاْت: ( هـ808ث )حهٍغ هي ضنانت الىعَّ

ن، وازخطذ باألمطاع الهكُمت الهمغاو      (4 ).والخجلُض، وؾاةغ ألامىع ال٘خبُت والضواٍو

اْحو اؾم ُحو:      وهنإ من أؾلٔ نلى الىعَّ ُِ ْصَخ
ُ
وطلٚ أو الىعاْت في بضاًاتتا ئنما نشأث من . اإلا

.  الاهخمام باإلاصخِ الشٍغِ ٖخابت ونٓشا

اْحو الظًن ًنسخىو ال٘خب يحر اإلاصخِ، ولظا  ض اندشغث هظه الدؿمُت ختى ؾًذ نلى الىعَّ      ْو

اْحو أًػا. «ال جأزظوا الهلم نن ُصُخُي، وال جأزظوا الٓغآو نن ُمْصَخُي » : ُْل ؿلٔ نلى الىعَّ : ٍو

ازىو  ؿَّ
َّ
. الن

ت ها أو  ًال ٌشخًل به لنُؿه، .       َالىعاْت هي النؿازت، وهي خَغ ت ًدتَر ل من ألاهل النسخ خَغ ٗو

اّ ار، و وعَّ .  َهى نؿَّ

     وبتظا ًخطح أو الىعاْت أنم من النسخ، َهي حشمل الخهامل مو ال٘خاب من ألامُو ألاىانبه ختى 

  (5). َهي جػؿلو بالنشغ. ًندشغ بحو الناؽ

و لنا أو الىعاْت جخػمن ألاملت من ألاْؿام والُغوم اإلاغجبؿت بتا اعجباؾا  ُاث، ًدبحَّ      ومن هظه الخهٍغ

:  مبا غا، ٖما ًأحي

غ، والخظهُب، والخسؿُـ. النسخ -1 شمل التزؤٍ، والخطٍى  .َو

ٗاألْالم وألاخباع، ويحر طلٚ -2  .بُو الىعّ وؾاةغ أصواث ال٘خابت، 

 .ججلُض ال٘خب -3

       (6). بُو ال٘خب -4

                                                           

ت، الٓاهغة ( 2) ألامهىعٍت مطغ الهغبُت، الؿبهت ألاولى – أبى الهباؽ أخمض الٓلٓشنضي، ضبذ ألانص ى في ٖخابت ؤلانشا، اإلاؿبهت ألامحًر

  .02/476 م، 1913-  هـ 1331

مهاني، ألانؿاب، جٓضًم وحهلُٔ( 3) م الؿَّ  هـ 1408لبناو، الؿبهت ألاولى – نبض هللا نمغ الباعوصي، صاع الجناو، بحروث : أبى ؾهض نبض الٍ٘غ

  .05/584 م، 1988- 

ٗاع، صاع الُ٘غ، بحروث : ألاؾخاط زلُل شخاصة، ومغاألاهت: غبـمٓضمت ابن زلضوو، نبض الغخمن بن زلضوو، ( 4) – الضٖخىع ؾهُل ػ

  .01/532 م، 1981-  هـ 1401لبناو، الؿبهت ألاولى 

اع : نلي بن ئبغاهُم النملت، الىعاْت وأ هغ أنالم الىعاْحو. ص( 5) اع، الؿبهت – صعاؾت في النشغ الٓضًم ونٓل اإلاهلىماث، م٘خبت الٍغ الٍغ

  .31-30 م، ص 1995-  هـ 1415ألاولى 
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. جاريخ عهىر الىراكت

ش قهىع الىعاْت بكهىع الىعّ في خُاة ؤلانؿاو      ثر اؾخهماله، قهغث . اعجبـ جاٍع وإلاا  ام الىعّ ٖو

ض بن زابذ عض ي هللا . الىعاْت بٙل وؾاةلها ولىاػمها ومخؿلباتتا الهملُت ٖأصاة من أصواث النشغ هض ٍػ َو

ًٔ عض ي هللا ننه أو ًجمو  اّ ألامحو، َٓض ؾلب منه أبى ب٘غ الطّضِ ٗاجب للىحي، النمىطو للىعَّ ننه أٛو 

نه، َُهل طلٚ بمهاعة وئبضام ضّوِ م ٍو ٗانذ هظه اإلاهمت من أ ض اإلاهام ضهىبت وزؿىعة، . الٓغآو الٍ٘غ و

ن، من  خذ مبضأ ألامانت في النٓل والخضٍو ئال أنتا أعؾذ صناةم نملُت النسخ والخىعٍٔ في ؤلاؾالم، وعسَّ

ا في ال٘خاباث الهغبُت ؤلاؾالمُت ؾىاٛ َترة الخالَت . واػم صًيي وخػاعي  وقل هظا اإلانهج ؾاٍع

م ( 7).الغا ضًت وفي نهض نثماو بن نُاو عض ي هللا ننه، أمغ باؾخنؿار نسخ عؾمُت للٓغآو الٍ٘غ

وجىػَهها نلى البالص ؤلِاؾالمُت، إلاىاألاهت الازخالٍ الخاضل بحو اإلاؿلمحو في الٓغاءاث، َنسخذ زمؿت 

مطاخِ أعؾلذ ئلى نىاضم البالص ؤلاؾالمُت، وأبٓى نثماو عض ي هللا ننه مصخُا في مٓغ  (05)

 . اإلاصخِ ؤلِامام: الخالَت في ئصاعة الضولت، نٍغ بـ

ٛ » :      ًٓٛى الضٖخىع عبخي مطؿُى نلُاو م٘ن الٓى ئو الظًن ْامىا بنسخ اإلاطاخِ الخمؿت هم : ٍو

اْىو ألاواةل في الخػاعة ؤلِاؾالمُت ٛ . الىعَّ اْحو بمُهىمها الىاؾو ْض : ٖما ًم٘ن الٓى ت الىعَّ ئّو خٖغ

غ  ِ
ّ
وأٛو ما بضأث الىعاْت ببُو ألاوعاّ وألاْالم وأنىام الخبر واإلاضاص، ( 8). «بضأث منظ طلٚ الؼمن اإلاب٘

 (9 ).وزطىضا بنسخ اإلاطاخِ، زم جناولذ ٖخب الخضًث وؾاةغ الهلىم الضًنُت وألاصبُت

سُت هامت، ٖما ًلي ض مغث الىعاْت بثالر مغاخل جاٍع :      ْو

 قهغث الىعاْت في هظه اإلاغخلت نلى  ٙل مجالـ ئمالء، وطلٚ :مجالس إلامالء: املرحلت ألاولى -1

ن في مؿلو الٓغو الثاني  ض بضأث ٖكاهغة ضىجُت ومغججلت، زم جؿىعث . الهجغي  (02)منظ بضاًت الخضٍو ْو

و وجنسخ بضأ . بهضةظ، لخطبذ قاهغة ٖخابُت جضوَّ ٗاو الشُش أو ألاؾخاط اإلاإلِ ًلٓي مداغغجه، ٍو و

ىنه ؿمُّ ار والخالمُظ ب٘خابكتا مبا غة ننه، َُطحر ٖخابا، َو ؿَّ
ُّ
اْىو الن لذ . ؤلامالء، و ألامالي: الىعَّ

َّ
ض  ٙ ْو

لت، جطل ئلى ؾنىاث في . هظه ألامالي مىؾىناث نلمُت وأصبُت ٗانذ هظه الهملُت جأزظ أ ىاؾا ؾٍى و

غايه من ؤلامالء وبهض . مجالـ نضًضة في اإلاىغىم الىاخض أو في نضة مىاغُو، ئلى خض نتاًت اإلاإلِ َو

طلٚ ًجحز اإلاإلِ نسخت واخضة جٙىو ْض عوألاهذ مهه، ومو أْغب الخالمُظ اإلاالػمحو له، واإلاؿخملحو 

اصة جدضر بهض  بّرِب طمخه من أي ٍػ شِهض الناؽ بظلٚ نليتا، ٍو غ هظه النسخت في الجامو، َو َّٓ ننه، زم ج
                                                                                                                                                                                     

اع، الؿبهت ألاولى . ص( 6) ؼ اإلالٚ َُطل للبدىر والضعاؾاث ؤلاؾالمُت، الٍغ اْى بًضاص في الهطغ الهباس ي، مٖغ  هـ 1421زحر هللا ؾهُض، وعَّ

  .182 م، 2000- 

اْحو في الخػاعة الهغبُت ؤلاؾالمُت، صاع الاندشاع الهغبي، بحروث . ص( 7) لبناو، الؿبهت ألاولى – زحر هللا ؾهُض، مىؾىنت الىعاْت والىعَّ

  .228-01/227 م، 2011

-  هـ 1420ألاعصو، الؿبهت ألاولى – عبخي مطؿُى نلُاو، اإلا٘خباث في الخػاعة الهغبُت ؤلاؾالمُت، صاع ضُاء للنشغ والخىػَو، نماو . ص( 8)

  . 71-70 م، ص 1999

اْىو في ؤلاؾالم، اإلاؿبهت الٙازىلُُ٘ت، بحروث ( 9) اث، الىعاْت والىعَّ   . 06 م، ص 1947لبناو، الؿبهت ألاولى – خبِب ٍػ
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ٗانذ وقُُت هإالء اإلاؿخملحو في مجالـ الاؾخمالء هي. طلٚ ر، ونٓلها ننه ئلى : و ئناصة ألُاف اإلادّضِ

ٗاو ًنخسب لها من طوي ألاضىاث الجهحرة . الناؽ ٗانذ  اتهت ومهغوَت، و وهظه اإلاهنت الشاْت 

اإلاؿمىنت، واللؿاو الُطُذ، وؤلاضًاء الخؿن، والهباعة الىاضخت، ٗي ال ٌشٙل نلى الناؽ ما ًإزظ 

ٗاو بهؼ اإلاؿخمهحو من الهلماء وألاصباء ال ًأزظوو ئال من لؿاو . من َُه من ألُاف ونباعاث و

ٔ في النٓل
ُّ
ؽ والخىز اصة في الخدىُّ ر، ٍػ ٗاو اإلاؿخملي ًجلـ في مٓهض مغجُو، لِؿدنطذ . اإلادّضِ و

ٗاو بهُضا ننه ر، ختى ٌؿمهه من  ن، ولُهُض ٖالم اإلادّضِ .  الخاغٍغ

ر مبا غة، :      وألاغث الهاصة في هظه اإلاجالـ أو ًبضأ ْاعب خؿن الطىث بخالوة الٓغآو، ًلُه اإلادّضِ

م، زم ًضنى للبلض والؿامهحو ه الٍ٘غ ِ
ُّ وبهض أو . مُخخدا خضًثه بالخمض هلل والطالة والؿالم نلى نب

م، زم ٌشغم في  ٌؿدنطذ اإلاؿخملي الناؽ، ًبضأ ٖالمه باؾم هللا والطالة والؿالم نلى النبي الٍ٘غ

.  خضًثه ابخضاء، أو وضال

ت أخضر خالت من الاػصخام في هظه اإلاجالـ،  ّ اإلاتزاًض نلى اإلاهَغ ٗاو ؤلاْباٛ الجماعي والدشىُّ      و

، بما اؾخضعى ئزغاألاها من اإلاسجض، ئط أضبذ ال  خُث ججاوػث في البضاًت اإلائاث، زم ناَذ نلى ألالٍى

ٌؿخىنبتا، وأضبذ اإلاؿخملي الىاخض ال ًإصي الًغع بمُغصه، َاػصاص نضص اإلاؿخملحو في اإلاجلـ الىاخض 

ٗاو في مجلـ أبي مؿلم  (04)وفي اإلاٙاو الىاخض، َٙاو في مجلـ الٓاض ي اإلاداملي أعبهت  مؿخملحو، و

خب الناؽ ننه ُْاما وبأًضيتم اإلادابغ (07)ال٘جي في عخبت يؿاو ببًضاص ؾبهت  ٗاو في . مؿخملحو، ٖو و

ت زالر ماةت وؾخت نشغ  ابي بباب الَٙى ٗاو ًدػغ مجلـ أبي . مؿخمل (316)مجلـ ألاهُغ الٍُغ و

ض نلى ماةت ألِ ئنؿاو ٗاو ٖثحرا ما ٌهُض مٓىالجه، . الخؿن ناضم الىاؾؿي في عخبت النسُل ما ًٍؼ و

ب . مغة، والناؽ ال ٌؿمهىو  (14)ل٘ثرة الناؽ، َأناص مغة أعبو نشغة  ٗاو هاعوو الضًٚ اإلاؿخملي ًٖغ و

ؿخملي نليتا ت، َو . نسلت مهىألاَّ

ت في  ض َغغذ هظه اإلاجالـ نُؿها وامخألث بتا اإلاؿاألاض والؿاخاث والؿ٘ٚ، ٖكاهغة خػاٍع      ْو

.  الىاْو الهلمي والثٓافي في خُاة اإلاجخمو والضولت في الهطغ الهباس ي

أمالي أبي خامض ؤلاؾُغاًُيي، وأمالي ابن الخاألاب، وأمالي ابن حجغ الهؿٓالني، :      ومن هظه ألامالي

ػ، اإلاهغوٍ بـ ض، وأمالي ابن الصجغي، وأمالي أبي نمغ مدمض اإلاؿّغِ : وأمالي ابن نؿاٖغ، وأمالي ابن صٍع

 (10 ).الؼاهض، وأمالي الؼمسشغي، وأمالي الٓالي، ويحرهم

 جؿىعث الىعاْت في هظه اإلاغخلت، وجدىلذ نن ٗىنتا :مرحلت اليسخ وامللابلت :املرحلت الثاهيت -2

مجغص نملُت ؾمانُت مبا غة من اإلاإلِ ئلى انخماص منهج اإلآابلت بحو النسخ اإلانٓىلت نن اإلاإلِ، 

ٓها  يتا لخجض أنمالهم ؾٍغ وطلٚ خُنما أضبدذ مهنت الىعاْت جُغع منهجُت نلمُت صُْٓت نلى مدتَر

ئلى الٓبٛى والنشغ، وطلٚ بالُٓام باإلاؿابٓت الخُُٓٓت نلى أضل اإلاسؿىؽ، وبمطاصْت اإلاإلِ والٓغاءة 

                                                           

اْى بًضاص في الهطغ الهباس ي، ص . ص( 10)   .195-184زحر هللا ؾهُض، وعَّ
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ِ . نلُه، َطال، َطال ِ
ّ
وننض الانكتاء من طلٚ، جإزظ مىآَخه الهلنُت أمام الناؽ وصازل اإلاسجض، وبٙل

ؿمذ لهم بالخضاٛو  ظ لهم، َو ِ
ّ
غز هؿيتم ؤلاألااػة، ٍو يتم اإلاإلِ، َو صًن، ٌؿّمِ شخطا أو أشخاضا مدضَّ

شِهض الناؽ نلى طلٚ   .والنشغ، َو

ٗاو الهلماء  غايه، َٓض  ذ اإلاإلِ َو ال، جبها لْى خا ؾٍى      ونملُت الٓغاءة نلى اإلاإلِ ْض جأزظ ْو

اجا مهلىمت، للمغاألاهت والخضُْٔ، بًُت الترزُظ وؤلاألااػة اْحو أْو . وألاصباء واإلاإعزىو ًمندىو الىعَّ

ٗانذ هظه الهملُت جُُض اإلاإلِ في الخدُٓٔ، بالخظٍ وؤلاغاَت والخهضًل، وندى طلٚ ض ٌهُض . و ْو

ظ إلاسؿىؽ واخض ٗانذ ٗل ضًُت لإلألااػة جسطَّ . اإلاإلِ ضًُت ؤلاألااػة ننض ئناصة ؾبو ال٘خاب، ئط 

ٗاو ًمغ بهضة مغاخل ْبل ئزغاألاه، بضاًت بجهض اإلاإلِ في جدػحره  وهظا ًضٛ نلى أو ال٘خاب ْضًما 

واؾخجمام ماصجه، زم ْغاءجه نلى الجمهىع في مجالـ ؤلامالء، بدػىع الىّعاْحو، زم ْغاءجه ْغاءة أزحرة 

اْحو نلى اإلاإلِ، للمطاصْت وؤلاألااػة والنشغ .  من الىعَّ

اْىو ًػؿلهىو بما نٍغ ننضهم بـ ٗاو الىعَّ ٔ الهٍغ الىعاقي، وطلٚ بخطضًغ :      و عؾىم ال٘خابت، َو

ال٘خاب، ومٓابلت النسخت بال٘خاب ألاضلي، ومغاألاهت اللًت، وججاوػ الخؿأ في النسخ، ويحرها من أمىع 

اْحو ن الضولت أو ننض الىعَّ . ال٘خابت اإلاؿخسضمت في صواٍو

ٙىو جدذ :      والخطضًغ هى ٖخابت بؿم هللا الغخمن الغخُم، في أٛو أي ٖخاب ً٘خب، زم الضناء، ٍو

م من اإلاخأزغ، وندى  اب، لبُاو اإلاخّٓضِ ش ننض بهؼ ال٘خَّ خابت الخاٍع ا لها في اإلاؿاخت، ٖو البؿملت، ومؿاٍو

وال ًُسح بحو البؿملت وبحو الؿؿغ الظي ًليتا من الضناء، ول٘ن ًُسح بحو الضناء والؿؿغ الظي . طلٚ

أما بهض؛ : وبهض طلٚ ٌؿكتل ال٘الم بـ. وال ًخجاوػ الضناء زالزت أؾؿغ نلى اإلاشهىع . ًلُه من ؾاةغ اإلاساؾبت

ٗاجبه. وهي َطل الخؿاب سخم ال٘خاب باؾم    (11). الضناء في آزغة لىلي ألامغ: وفي ػمن الخالَت. ٍو

ص الىراقي :املرحلت الثالثت -3 ا مو جؿىعاث : مرحلت الخخصُّ أزظث الىعاْت جخُانل نلمُا وخػاٍع

ىانض الىعاْت، اججهذ الىعاْت ندى منهج الخسطظ الىعاقي، وازخؿذ . الهطغ َبهض ئعؾاء مباصب ْو

ت ٓها ندى الاػصهاع الهلمي والثٓافي والُيي في ٗل مجاالث اإلاهَغ وهظه اإلاغخلت هي اإلاغخلت ألاٖثر . ؾٍغ

اْحو اْحو، خُث . نطجا في الهملُت ؤلابضانُت للىعَّ ض أغُِ ئلى هظه اإلاغخلت جُُٓضاث ٖثحرة نلى الىعَّ ْو

نسخ  اّ الناسخ أو ًٙىو ناإلاا بخسططه، ناْضا، ًخسطظ في َن مهحو من الُنىو ٍو ب نلى الىعَّ جىألاَّ

ش أو الُلؿُت والترار  م أو الخضًث النبىي أو الشهغ أو النثر أو اللًت أو الخاٍع ٗالٓغآو الٍ٘غ به َٓـ، 

وهنا قهغ مبضأ الخا ُت في الخىعٍٔ، لخىغُذ ما ًٓو َُه . الشهبي، ويحر طلٚ من الُنىو اإلاسخلُت

اّ بُضه، وهى ئبضام زٓافي أغُى خالت  خها الىعَّ صّدِ ت أو نغوغُت، ٍو ت أو ندٍى اإلاإلِ من أزؿاء لًٍى

اْىو نلى ألامانت  من الغقي اإلاهغفي نلى جٓالُض ال٘خابت الهغبُت ؤلاؾالمُت، ئط بتظه الهملُت خاَل الىعَّ

.  الهلمُت في نملُت النٓل من ألاضل اإلاسؿىؽ

                                                           

  .225-202اإلاغألاو الؿابٔ، ص ( 11)
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او الهطغ الظهبي 656     ونلى الغيم من الن٘بت الهكُمت التي أضابذ بًضاص نلى ًض اإلاًٛى ؾنت   هـ ئبَّ

وبظلٚ، . للهلىم واإلاهاٍع في خُاة ألامت ؤلاؾالمُت، يحر أو الىعاْت ؾاعث في اججاه الخؿىع أٖثر َأٖثر

زث بالىغىح  (08)َاو اإلاسؿىؾاث اإلا٘خىبت في الٓغوو اإلاخأزغة، بضءا بالٓغو الثامن  الهجغي، جمحَّ

   (12). والضْت وال٘ماٛ نن يحرها من اإلاسؿىؾاث اإلا٘خىبت في الٓغوو الؿابٓت

. الحاجت إلى الىراكت

ت، إلابا غة خُاجه الُىمُت بِؿغ       قهغث خاألات ؤلانؿاو ئلى الىعاْت  ِئا َشِئا بطُت ماؾت وغغوٍع

، وجىزُٔ  ظا ئزباث الخّٓى وؾالؾت، وطلٚ لًغع الخهلم والضعاؾت واإلاؿالهت والخهٍغ والاٖدشاٍ، ٖو

نٓىصه ومهامالجه الُىمُت، للٓػاء نلى اإلاناػناث بحو أَغاص ألاؾغة واإلاجخمو، وجما ُا مو احؿام الضولت 

وضخامت أنبائتا وصْت مسؿؿاتتا في حًؿُت الاخخُاألااث واإلاخؿلباث الثابخت والؿاعةت، ومىاألاهت اللىاػم 

ت في الشأو الغؾمي والهام . الخػاٍع

ن الهلمُت والسجالث؛ في نسخها وججلُضها » :      ًٓٛى ابن زلضوو  ٗانذ الهناًت ْضًما بالضواٍو

ٗاو ؾبب طلٚ. وجصخُدها بالغواًت والػبـ و من ضخامت الضولت وجىابو الخػاعة : و ٗانذ .... ما ْو و

ّى اإلاهُأة 
ُ
ْ خب الغؾاةل الؿلؿانُت وؤلاْؿاناث، والطٕٙى في الغُّ  الندؿار الهلىم ٖو

ً
السجالث أوال

 ، لت الغؾاةل الؿلؿانُت والطٕٙى لت الخألُِ في ضضع اإلالت، ْو ه، ْو
ْ
بالطنانت من الجلض، ل٘ثرة الّغَِ

ُا للم٘خىباث، ومُال بتا ئلى الصخت وؤلاجٓاو، زم ؾما بدغ  َاْخطغوا نلى ال٘خاب في الغَّّ، حشٍغ

ه، وغاّ الغَّّ نن طلٚ، َأ اع الُػل بن ًخي  ثر جغؾُل الؿلؿاو وضٖٙى ن، ٖو الخألُِ والخضٍو

ه، واجسظه الناؽ من بهضه صخُا  خب َُه عؾاةل الؿلؿاو وضٖٙى بطنانت الٙايض، وضَنَهه، ٖو

     (13). «إلا٘خىباتتم الؿلؿانُت والهلمُت، وبلًذ ؤلاألااصة في ضنانخه ما  اءث 

ى ؾىعة باؾم م ئلى الٓغاءة وال٘خابت، وطٖغ الصخِ والغَّّ والٓغؾاؽ، وؾمَّ ض صنا الٓغآو الٍ٘غ :      ْو

ه بتظه ألاصواث، وئ اعة ئلى أهمُت حسخحرها في مطالح ؤلانؿاو في الٙىو  ٖما صنا . الٓلم، وفي طلٚ جنٍى

ئلى جىزُٔ الضًىو، في أؾٛى آًت؛ وهي آًت اإلاضاًنت، بما ًضٛ نلى أهمُت ال٘خابت والخىعٍٔ والخىزُٔ في 

ت، وهي أصاة . طلٚ وال ٌؿخًيي ؤلانؿاو نن الىعاْت، ئط هي أؾاؽ الهلم والخهلم، وهي صلُل اإلاهَغ

      . ؤلازباث والخطضًٔ، ووؾُلت المتىع والخؿىع في خُاة الُغص واإلاجخمو وألامت وؤلانؿانُت نامت

. حرفت الىراكت

ها       اختٍر الناؽ الىعاْت ألؾباب وصواَو مسخلُت، ئما خبا في الىعاْت وحهلٓا بتا، لُػلها و َغ

لت  وأزغها في الضًن والضنُا، وأما لخسططهم وخؿن زؿهم، وئما بدثا نن الغػّ، بؿبب الخاألات ْو

.  طاث الُض، ويحر طلٚ

                                                           

  .246-242اإلاغألاو الؿابٔ نُؿه، ص ( 12)

  .01/532، نبض الغخمن بن زلضوو، مٓضمت ابن زلضوو ( 13)
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ٖنذ أٖخب اإلاطاخِ » : نن أبي خُ٘مت الهبضي ْاٛ:      وفي ٖخاب اإلاطاخِ ألبي صاوص السجؿخاني

 ٛ ٓى ت، َُمغ نلُنا نلي بن أبي ؾالب عض ي هللا ننه، َُٓىم، َُنكغ، َُيجبه زؿنا، ٍو ه٘ظا : بالَٙى

ع هللا  عوا ما نىَّ ض عوي اإلاإلِ نُؿه ( 14). «نّىِ أو نبض هللا بن نٍى اؾخ٘خب عألاال من أهل الخحرة : ْو

( 15). صعهما (70)مصخُا، َأنؿاه ؾبهحو 

ض، وأنا أٖخب اإلاصخِ، َٓاٛ لي» : ونن مالٚ بن صًناع ْاٛ      ما لٚ ضنهت ئال : صزل نليَّ ألاابغ بن ٍػ

 (16) «. هظا وهللا ال٘ؿب الخالٛ. هظا وهللا ال٘ؿب الخالٛ. أو جنٓل ٖخاب هللا من وعْت ئلى وعْت

ٗاو للضًن ؤلاؾالمي أزغه الىاضح  ت ئؾالمُت في الخىاغغ واإلاضو ال٘بري، و ض نشأث الىعاْت ٖدَغ ْو

ٗانذ البضاًاث ألاولى لها في اإلاؿاألاض ٖمٙاو أو مٓغ للنشاؽ، وبهلىم  في ضُايكتا وئزغاألاها، لظلٚ َٓض 

ل ألاامو اإلانطىع ببًضاص؛ وهى أٖبر . الضًن ٖبضاًت لالمكتاو في هظا الطنِ من الخٍغ
َّ
ض  ٙ ْو

ؼ للخهلُم  ٗاو هظا الجامو أ هغ مٖغ ت لبضء قاهغة ؤلامالء نلى ؾالب الهلم، َٓض  ٍؼ ألاىامهها، نٓؿت مٖغ

ىو لإلمالء والخضَعـ َُه ٗاو الهلماء والخؿباء وألاصباء ًخْى َٓض نٍغ نن . في الضٛو ؤلاؾالمُت، و

ش بًضاص، » : الخؿُب البًضاصي أنه إلاا حج، و غب من ماء ػمؼم، ؾأٛ عبه زالر خاألااث ر بخاٍع أو ًدّضِ

ٗاو له ما أعاص. «وأو ًملي الخضًث بجامو اإلانطىع، وأو ًضَن ئطا ماث ننض ْبر بشغ الخافي  . و

ىو نلى جالمظتتم نلىم 
ُ
ٗاو الُٓهاء ًمل ت المتػت الهلمُت وألاصبُت، خُث       وبتظه اإلاؿاألاض بضأث خٖغ

هت ونلىم اللًت ٗاو ًدػغ هظه اإلاجالـ مئاث الهلماء والُٓهاء وؾالب الهلم. الشَغ  (17) .و

اْىو أٖثر من في الؿّى من  (03)وفي أوازغ الٓغو الثالث       ٗاو الىعَّ الهجغي، ٖثرث خىانِذ الىعاْت، و

ْطغ وغاح، بلٌ نضص : مىلى أمحر اإلاإمنحو، اإلاهغوٍ بـ" عبؼ وغاح"َُي . ؾاةغ الخجاعاث اإلاخنىنت

اْحو أٖثر من ماةت  ا (18) .خانىث (100)خىانِذ الىعَّ اْحو صعبا للٓغاؾِـ، أي ؾْى ٗاو بؿّى الىعَّ  و

اْحو، بل . للىعّ ٗانذ جؼزغ بدىانِذ الىعَّ ٗانذ صمشٔ والٓاهغة وخىاغغ الهالم ؤلاؾالمي ألازغي،  و

ب في الٓغو الغابو نشغ   .الهجغي  (14)بأؾىاّ زاضت بطنانت ال٘خاب نامت، وبٓي طلٚ ئلى نهض ٍْغ

ب، َٙاو الىاػم الضًيي ًإصي زضمت مهمت في ( 19) ٓت ج٘ؿُّ ٓت حهلُم ال ؾٍغ ٗانذ الىعاْت في بضاًاتتا ؾٍغ و

ب به لىألاه هللا حهالى، ول٘ن ننضما أضبدذ مهنت، َاو الضاَو  خٓغَّ ًُ صًمىمكتا و ُىنها، ُٖغع 

اّ أو  ، وجغاألاو الىاػم الضًيي، واندؿغ جأزحره في الناخُت ألازالُْت ننض الىعَّ الاْخطاصي جبىأ اإلآام ألاٛو

                                                           

بداو : ابن أبي صاوص، اإلاطاخِ، صعاؾت وجدُٓٔ: أبى ب٘غ نبض هللا بن ؾلُماو السجؿخاني، اإلاهغوٍ بـ( 14) الضٖخىع مدّبِ الضًن نبض الؿُّ

  . 02/494 م، 2002-  هـ 1423لبناو، الؿبهت الثانُت – وانل، صاع البشاةغ ؤلاؾالمُت للؿبانت والنشغ والخىػَو، بحروث 

  . 02/501اإلاطضع الؿابٔ، ( 15)

  . 02/495اإلاطضع الؿابٔ نُؿه، ( 16)

اْى بًضاص في الهطغ الهباس ي، ص . ص( 17)   .184زحر هللا ؾهُض، وعَّ

اوي، صاع ال٘خب الهلمُت، بحروث : الُهٓىبي، البلضاو، جدُٓٔ: أخمض بن أبي ٌهٓىب، الشهحر بـ( 18) لبناو، الؿبهت ألاولى – مدمض أمحو غنَّ

  .35 م، ص 2002-  هـ 1422

  .31نلي بن ئبغاهُم النملت، الىعاْت وأ هغ أنالم الىعاْحو، ص . ص( 19)
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حو بتا عألااٛ َػالء ونلماء ( 20) .اإلاإلِ ٗانذ الىعاْت مهنت نكُمت ومدترمت، ػاولها ئلى ألاانب اإلادتَر و

اْىث الخمىي، وأبى خُاو الخىخُضي، ويحرهم: أألاالء، ممتم ض . أبى الُغو مدمض بن ئسخاّ النضًم، ٍو ْو

اْحو ٌؿهىو ئلى اإلاإلُحو للخطٛى  ٗاو بهؼ الىعَّ اْىو زاضىو، و ٗاو إلاشاهحر اإلاإلُحو أنُؿهم وعَّ

ٓها ا بن ًخي . ممتم نلى خٔ جىعٍٔ مإلُاتتم، للُٓام بنسخها وججلُضها، زم حؿٍى ٍغ ٗاو أبى ًخي ٖػ َٓض 

ٗاو ئؾمانُل بن أخمض  ْاو للجاخل، ٖما  بن ؾلُماو وأبى الٓاؾم نبض الىهاب بن أبي خُت ًىّعِ

ّ للمبّرِص اْحو أنُؿهم نلى جلبِخه، ئط . الؼألااجي ًىّعِ وأضبذ ؤلاْباٛ نلى  غاء ال٘خب أٖثر من ؾاْت الىعَّ

ن نلى جأمحو اخخُاألااث الناؽ، وزاضت الؿلباث الهاألالت من اإلاإلُاث  لم ًٙىنىا بمُغصهم ْاصٍع

مت، َاغؿغوا ئلى اؾدئجاع أشخاص، الؾخنؿار ال٘خب الغاةجت التي ًٙىو ؤلاْباٛ نليتا ٖثحرا ِ
ُّ ما . الٓ ٖو

اْىو نلى اإلاإلُحو، جناَؿىا أًػا نلى جدؿحو زؿىؾهم، وصْت غبؿهم، وئألاغاء  جناَـ الىعَّ

ابت نلى اإلاإلُاث التي ًنسخىنتا، بًُت ألاظب اإلاإلُحو 
َّ
الخدؿِناث والؼزاٍع واللمؿاث الجمالُت الجظ

ن ئلى نغوغهم  .     واإلاشتًر

ن وباتعي ٖخب، ولظا وألاضث الخىانِذ الهامت اإلاُخىخت، َلم ًٙىنىا       اْىو نا ٍغ ٗاو الىعَّ ض  ْو

مهؼولحو في مٙاجب ال ًغجاصها ئال طوو الطنهت واإلاهخمىو بتا، َٓض اغؿلهىا بمهام النسخ والؿبانت 

ن باإلاُهىم الهام للنشغ ٗانىا نا ٍغ ٗاو مدطىعا في . والنشغ والخىػَو، و أما نملهم في اإلا٘خباث، َٓض 

ٗاو أصخاب اإلا٘خباث الصخطُت  اْىو، و ٗاو في بِذ الخ٘مت وعَّ اإلا٘خباث التي ًنسخىو بتا، َٓض 

اء،  اْحو في م٘خباتتم الخاضت، ٖما َهل الىاْضي، وخنحو بن ئسخاّ، والجاخل، والُغَّ ُىو وعَّ ِ
ّ
ًىق

ض، وال٘نضي، ويحرهم ٗاو في م٘خبت بيي نماع بؿغابلـ الشام ماةت وزمانىو . والُاعابي، والٓالي، وابن صٍع و

ٗانىا ًدباصلىو الهمل لُال ونتاعا، بدُث ال ًنٓؿو النسخ، وال ًٓل الظًن ًإصوو نملهم  (180) ازا، و نؿَّ

ازا في أًت ؾانت نلى مضاع اللُل والمتاع (30)َهال نن زالزحو  ٗاو لضي ابن مؿّغٍِ، ْاض ي . نؿَّ و

ٗاو متى نلم ب٘خاب خؿن ننض أخض،  (06)الجمانت، ؾخت  اْحو ًنسخىو له صاةما، بغاجب مهلىم، و وعَّ

ض الغ ُض . َؿلبه لالبدُام منه وبالٌ في زمنه، َاو ْضع نلى الابدُام منه، وئال نسخه، وعصه نلُه
َّ
ض ْل ْو

ب له ناسخحو ً٘خبىو بحو ًضًه ه مهمت جغألامت ال٘خب الٓضًمت، وعجَّ ٗاو ٌهٓىب بن  ِبت . ابن ماؾٍى و

ار (40)ًُغص أعبهحو  ؿَّ
ُّ
ٗاو ننض ابن اإلاغػباو زمؿىو . لخاَا إلان ًبِذ ننضه من الن ِؿا  (50)و لخاَا ٖو

ار، لإل غاٍ نليتم َُما ً٘خبىو  ؿَّ
ُّ
 (21 ).إلان ًبِذ ننضه من الن

ض أضبدذ مهنت الىعاْت مطضعا للغػّ ننض اإلاخسططحو َيتا، َاػصهغث هظه الطنهت ب٘ثرة       ْو

ٛ  ( هـ428ث )اإلاإلُاث واعجُام أألاىع النسخ، َابن  هاب اله٘بري  ٗاو ٌشتري الٙايض بـ: ًٓى زمؿت : ئنه 

                                                           

اْى بًضاص في الهطغ الهباس ي، ص . ص( 20)   .187زحر هللا ؾهُض، وعَّ

  .34-31نلي بن ئبغاهُم النملت، الىعاْت وأ هغ أنالم الىعاْحو، ص . ص( 21)
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 وزمؿحو ماةت :بـ وأْله صعهم، (200) ماةتي :بـ ًبُهه زم لُاٛ، زالر في اإلاخنبي صًىاو َُه َُ٘خب ،صعاهم (05)

 (22) .صعهما (150)

ض       سخ حًلى وجغزظ وجسخلِ بازخالٍ ألاْالم وخؿمتا وصخت الّنٓل والػبـ، وجٍؼ
َّ
ٗانذ أألاغة الن و

ر ُْم النٓىص وضٍغ الضنانحر بالضعاهم، وعبما يلذ أًػا بدؿب ؾغنت النسخ  ًحُّ
َ
وجنٓظ بنؿبت ح

ٗانذ . وبؿئه ٗانذ أألاىع وعواجب الناسخحو ننض اإلالٕى والىػعاء وأهل الثراء من أنلى ألاألاىع، َٓض  و

لت، ممتم
َ
ٓ ة، ويحرهم ننض بيي : عواجب بهؼ النَّ خنحو بن ئسخاّ، وخبِش بن الخؿن، وزابذ بن ْغَّ

اث، الظي  .صًناع للنٓل واإلاالػمت (500) اٖغ، في الشهغ ندى زمـ ماةت  ا مدمض بن نبض اإلالٚ الؼٍَّ أمَّ

ار في ٗل  هغ ألُي  ؿَّ
ُّ
لت والن

َ
ٓ ٗاو ًٓاعب نؿاؤه للنَّ ٗاو  .صًناع (2000)ٗاو وػٍغا أًام الىازٔ، َٓض  و

 (23) .اإلاأمىو ٌهؿي خنحو بن ئسخاّ ػنت ما ًنٓله من الُىنانُت ئلى الهغبُت بالظهب مثال بمثل

ألَاغاء اجسظوا من الىعاْت مىعصا للغػّ، بل ئو من الهلماء      
ُ
اْحو أ ولِـ بالػغوعة أو ًٙىو ألامُو الىعَّ

ض مٓخنُاجه من اإلاسؿىؾاث بما ًنسخه هى لنُؿه ٍؼ ّ لنُؿه، ٍو ٗاو ًىّعِ ًٓٛى ابن الجىػي نن . من 

   (24). «ٖخبذ باضبعّي هاجحو ألُي مجلضة » : نُؿه

ٗاو       هظا، ونلى الغيم من أو نضصا ٖبحرا من الهلماء والُػالء ا خًلىا بمهنت الىعاْت، ئال أنه 

اث ئلى منخدلها بص يء من الاػصعاء  (25) .ًنكغ في بهؼ ألاْو

ٗاو ًنسخ طاث ًىم في صاع الطاخب بن نباص، َغآه   اّ الشهحر،  َهظا أبى خُاو الخىخُضي، الىعَّ

ّ » : الطاخب، ًٓٛى أبى خُاو اْىو أزـ : َلما أبطغجه، ْمذ ْاةما، َطاح بدلٔ مشٓى اْهض، َالىعَّ

ت الىعاْت بأنتا. «من أو ًٓىمىا لنا  ض وضِ أبى خُاو خَغ ت الشإم » : ْو غوي أو أبي خاجم . «خَغ ٍو

اْا في نِؿابىع لخمؿحو ؾنت، ْاٛ : ٗاو وعَّ

ت مظمىمت       مدغومت نِص ي بتا ػمن  ئو الىعاْت خَغ

ئو نشذ نشذ ولِـ لي أٗل       أو مذ مذ ولِـ لي ُٖن 

اْا ٗاو وعَّ ٓٛى الشانغ ألانضلس ي أبى مدمض نبض هللا الب٘غي، و :      ٍو

ت       أوعاْها وزماعها الخغماو  أما الىعاْت َهي أن٘ض خَغ

او  تذ ضاخبتا بطاخب ئبغة       ج٘ؿى الهغاة وألاؿمها نٍغ  (26) بَّ

                                                           

اع . ص( 22) ش للنشغ، الٍغ ؼ بن مدمض اإلاؿُغ، اإلاسؿىؽ الهغبي وش يء من ْػاًاه، صاع اإلاٍغ اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت، الؿبهت - نبض الهٍؼ

  . 83-82 م، ص 1999-  هـ 1420ألاولى 

لبناو، الؿبهت – نشأتتا وجؿىعها ومطاةغها، مإؾؿت الغؾالت للؿبانت والنشغ، بحروث : مدمض ماهغ خماصة، اإلا٘خباث في ؤلاؾالم. ص( 23)

  .68 م، ص 1978-  هـ 1398الثانُت 

  .34نلي بن ئبغاهُم النملت، الىعاْت وأ هغ أنالم الىعاْحو، ص . ص( 24)

  .66عبخي مطؿُى نلُاو، اإلا٘خباث في الخػاعة الهغبُت ؤلاؾالمُت، ص . ص( 25)

  .37-36نلي بن ئبغاهُم النملت، الىعاْت وأ هغ أنالم الىعاْحو، ص . ص( 26)
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ر نن طلٚ أبى ب٘غ مدمض بن أخمض    ض نبَّ   وهنإ من طم مهنت الىعاْت، وعأي أنتا مهنت مخهبت، ْو

اّ، اإلاهغوٍ بـ
َّ
اْحو الظًن اجسظوا الىعاْت مهنت لهم، ( هـ489ث )ابن الخاغبت : الضْ ، وهى أخض الىعَّ

ض اغؿغ إلعهاّ نُؿه بالهمل اإلاخىاضل، ئط أنه  لٓلت طاث الُض، ًنُٓىو نلى أهلهم من منخىألاها، ْو

ٗاو لُلت من » : ًٓٛى نن نُؿه. مغاث (07)صخُذ مؿلم ؾبو  ( هـ466ؾنت )نسخ في ؾنت واخضة  َلما 

ْخِػغث: اللُالي، عأًذ في اإلانام أو الُٓامت ْض ْامذ، ومناصًا ًناصي
ُ
اصزل : َُٓل لي. ابن الخاغبت، َأ

َلما صزلذ الباب، وضغث في الضازل، اؾخلُٓذ نلى ُْاي، ووغهذ ئخضي عألالي نلى ألازغي، . الجنت

لذ ه من النسخ : ْو
َّ
أبي : وننضما ؾأٛ أخمض بن نبض هللا بن خبِب، اإلاهغوٍ بـ( 27). «آه، اؾترخذ والل

 » : هُاو، أخض الىعاْحو نن خاله، ْاٛ
ُّّ
غة، وألااهي أع

َ
نِص ي أغُٔ من ِمْدَبرة، وألاؿمي أصّ من ِمْؿؿ

ضاي  او، وخكي أزُى من  ٔ الٓلم، ٍو من الؼألااو، ووألاهي ننض الناؽ أ ضُّ ؾىاصا من الخبر بالؼَّ

ْمٌ،  ظ، و غابي أخغُّ من الخبر، وؾىء الخاٛ ألؼم لي من الطَّ ُْ َطبت، وؾهامي أمغُّ من الَه
َ
أغهِ من ْ

رث نن بالء ببالء : َٓلذ له   (28) .«نبَّ

ت َاو وه٘ظا،      اْحو نلى ناصث عزاء بأًام مغث الىعاْت خَغ  ومناَؿت، مضح مدل ألاهلكتا ٖثحر، بسحر الىعَّ

ها ج٘دؿب الىعاْت أو والىاْو .واػصعاء طم مدل ألاهلكتا  ضة، بأًام ومغث  وحهكم ضنُهها،  ٍغ من  َغ

ٛ  النؿبت، بد٘م بهكمخه،  ومؿخىي  ئليتم الناؽ ونكغة الاألاخمانُت ومٙانكتم أصخابتا صزل نن بمهؼ

اّ .والخاضت الهامت ننض أْضاعهم م الظي باإلاهلم أ به َالىعَّ ِ
ّ
ػهه بُضه، ًسؿه هى ئط الهلم، الناؽ ٌهل  ٍو

ُى .واإلاخهلمحو الهلماء أًضي بحو ا بظلٚ ٖو ػال  َغ . أألامهحو والناؽ واإلاالة٘ت هللا ننض َو

اكىن  الىرَّ

اكين . حليلت الىرَّ

ٗانذ خىانِذ بهػهم جٓىم مٓام اإلا٘خباث       ن َٓـ، بل  اْىو في الخُٓٓت مجغص نا ٍغ لم ً٘ن الىعَّ

ٗاو الهلماء ً٘ترونتا  ٗانذ خىانُكتم ملخٓى الهلماء وألاصباء، و واإلاضاعؽ وصوع النشغ في الهطغ الخالي، و

ش البن ألازحر في خانىث ًاْىث الخمىي . لُال إلجمام ما ٖخبىه نتاعا ِ ٖخاب الٙامل في الخاٍع ِ
ّ
ض أل ٗاو . ْو و

اْحو ًؿلو نلى ما َيتا من نلىم اْحو مجغص صوع . الجاخل ًبِذ في خىانِذ الىعَّ َلم ج٘ن خىانِذ الىعَّ

اْحو، وبمثابت نىاٍص  اْحو ويحر الىعَّ ٗانذ مجالـ للهلماء والخ٘ماء وألاصباء، من الىعَّ للنسخ والىعاْت، بل 

اْحو ت، َػال نن ٗىنتا صوعا للىعاْت والىعَّ ٍ٘غ   (29) .أو منخضًاث نلمُت وأصبُت َو

اكين . آداب الىرَّ

                                                           

ت ألاصًب، جدُٓٔ( 27) ب ئلى مهَغ – الضٖخىع ئخؿاو نباؽ، صاع الًغب ؤلاؾالمي، بحروث : ًاْىث الخمىي، ميجم ألاصباء؛ ئع اص ألاٍع

  .05/2357 م، 1993لبناو، الؿبهت ألاولى 

، صاع الجُل للنشغ والخىػَو والؿبانت، بحروث : أبى ئسخاّ ئبغاهُم الخطغي، ػهغ آلاصاب وزمغ ألالباب، جدُٓٔ( 28) ي مبإع – الضٖخىع ٗػ

ش)لبناو، الؿبهت الغابهت    . 02/555، (بضوو جاٍع

  .35نلي بن ئبغاهُم النملت، الىعاْت وأ هغ أنالم الىعاْحو، ص . ص( 29)
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ت وبث الىعي  ٗانذ الىعاْت مهنت طاث أزغ نلمي وزٓافي واألاخماعي، جخىلى نشغ الهلم ونٓل اإلاهَغ إلاا 

والثٓاَت بحو الناؽ، وحؿاهم في بناء شخطُت ؤلانؿاو َغصا ومجخمها، ولها ضلت مبا غة بدّٓى 

ٗاو ال بض َيتا من واألاباث والتزاماث وآصاب وأزالُْاث خؿنت جطب في هظا  اب،  خَّ الًحر؛ من مإلُحو ٖو

.  اإلاهحو، وجػمن جدُٓٔ هظه اإلاهاني، وجطىو هظه آلازاع النُِؿت نبر الؼمن

اّ واألاباث      غي بهؼ الباخثحو أو للىعَّ نَسخ جدذ : ٍو ًُ نسخ ال٘خاب، أو  وطلٚ بأو ًنخسب الىعّ، ٍو

ض جدذ ئ غاَه، زم ًبُهه
َّ
جل ًُ ض ال٘خاب، أو  ِ

ّ
ح ألازؿاء، زم ًجل صّدِ نبغي نلُه أو  (30) .ئ غاَه، ٍو ٍو

دناؾب مو مهنخه، ومن طلٚ بت وآلاصاب الخؿنت؛ بما ًلُٔ بغؾالخه ٍو ِ
ُّ :  ًخدلى بجملت من ألازالّ الؿ

وطلٚ أو النُت هي ألاؾاؽ في ٗل نمل، والىعاْت ؾبب من أنكم ألاؾباب التي : حسً الىيت -1

خٓغب بتا ئلى هللا نؼ وألال اّ خؿن النُت في نمله، َهى ً٘خب : ونلُه. ًُ َانه ًنبغي نلى الىعَّ

الٓغآو والخضًث والهُٓضة والخُؿحر والُٓه، وؾاةغ الهلىم الشغنُت، ويحر طلٚ من الهلىم 

ت والٙىنُت، ٖما ً٘خب الهٓىص واإلاهامالث والشهاصاث والىزاةٔ اإلاسخلُت بحو الناؽ َهى . اللًٍى

م زضمت للمجخمو وؤلانؿانُت نامت، بما ًجهل النُت  م زضمت في ؾبُل الضًن، ٖما ًّٓضِ ًّٓضِ

 (31) . ننضه الػمت، اخدؿابا وابخًاء لألألاغ والثىاب من ننض هللا حهالى

طضّ ْلمه، :الصذق وألاماهت -2  وطلٚ بأو ًلتزم الطضّ في الٓٛى والهمل، َُطضّ لؿانه ٍو

خجنب ال٘ظب في نٓل الغواًاث، ونضم نسخ ما ال ًمذ بطلت ئلى الىاْو وأو ًٙىو أمُنا في . ٍو

دظع الًش في نمله، وفي ضنانخه وئنخاألاه، وفي بُهه و غاةه ه، ٍو خابخه وؾلٖى هله ٖو . ْىله َو

ونلُه أو ًدظع من الخضلِـ في أنىام الىعّ من خُث الجىصة والبُاع والطٓاٛ، ونضم زلـ 

دظٍ ( 32). ويحر طلٚ. أضناٍ ألاوعاّ ونلى الناسخ أو ًخٓي هللا حهالى، وال ً٘خب نن عجلت، ٍو

من أزناء ال٘خابت  ِئا بًحر خٔ، عيبت في ئنجاػه، َهى بظلٚ زاةن هلل حهالى؛ في جػُِو الهلم، 

خه ِ ال٘خاب، في بتره جطنُُه، وؾْغ ومن . وألاهل ال٘الم بهػه يحر مغجبـ ببهؼ، وزاةن إلاطّنِ

ت، ٖ٘خب أهل البضم وألاهىاء، ٖظا ال٘خب يحر 
َّ
ار أال ً٘خب  ِئا من ال٘خب اإلاِػل ؿَّ

َّ
خٔ الن

جاث  ِ
ُّ ظلٚ ٖخب أهل اإلاجىو ومه ذ، ولِـ للضًن َيتا خاألات، ٖو و الْى ِ

ُّ الناَهت التي جػ

ماث والخجغةت نلى اإلاهاص ي، وندى طلٚ َال ًبُو صًنه . الشهىة ومثحراث الُتو، وصواعي اإلادغَّ

ُما اؾخإألاغ نلُه من ألاألاغ   (33). بضنُاه، ولُخٔ هللا َُما ً٘خب، َو

                                                           

  .31اإلاغألاو الؿابٔ، ص ( 30)

  .04/79ألامهىعٍت مطغ الهغبُت، – ابن الخاو، اإلاضزل، م٘خبت صاع الترار، الٓاهغة ( 31)

  .04/81اإلاطضع الؿابٔ، ( 32)

ٓم، جدُٓٔ وحهلُٔ( 33) هم وُمِبُض الّنِ ْبٙي، ُمِهُض الّنِ ض  لبي و مدمض أبى الهُىو، : جاو الضًن نبض الىهاب الؿُّ مدمض نلي النجاع، و أبى ٍػ

  .131 م، ص 1993-  هـ 1413ألامهىعٍت مطغ الهغبُت، الؿبهت الثانُت – م٘خبت الخانجي، الٓاهغة 
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اء بالىنض والالتزام باإلاىانُض من ضُاث : الىفاء بالىؽذ، وججىب املماطلت -3 وطلٚ ألو الَى

ِ بًحر خٔ من ضُاث  اإلاإمنحو الطاصْحو، وزالٍ الىنض واإلاماؾلت بال خضوص والدؿٍى

ولُخجنب اإلاماؾلت بالشًل، وهظا أولى، بل أوألاب أو ًىفي » : وفي هظا ًٓٛى ابن الخاو. اإلانآَحو

ىنه في زلِ الىنض بٓىله يضا، : بما ًٓىله، ألنه في مدؼ الهباصة، َال ٌشىبتا إلاا ًناْػها بْى

ىم ألاًماو منه َُما ًداوله . أو بهض يض، زم ال ًىفي بظلٚ ظلٚ ًدظع من ْو  (34) .«ٖو

. وطلٚ بالخِؿحر نليتم، وئنانكتم في ؾبُل ؾلب الهلم بىألاه ما، ما أم٘ن: الرفم بطالب الؾلم -4

 (35). وطلٚ من  ٘غ نهمت هللا حهالى

ة: طلب إلارن باليسخ مً صاحب املخطىط -5 وئطا . وطلٚ بأو ًأطو له اإلاإلِ بنسخ اإلاؿىصَّ

ة بطًُت ٖخاب مؿخٍى للشغوؽ، من خُث اإلآابلت  وأَ، ًبضأ بالنسخ، لخسغو اإلاؿىصَّ

 . والخصخُذ، وندى طلٚ مما ًنبغي ننض جبُِؼ ال٘خاب

وطلٚ بخطنُِ الىعّ، وجطُُت بهػه من بهؼ، صوو زلـ، : ؽذم خلط أصىاف الىرق -6

َالخلـ في طلٚ نىم من الخضلِـ نلى اإلاشتري، ألو الىعّ الخُُِ ال ًدخمل ال٘شـ والخٚ، 

  .لخُخه، بسالٍ الىعّ الثُٓل

ٗاآلًاث الٓغآنُت : الخأهذ مً خلى الىرق املؾاد جصييؾه مً ألالفاظ والؾباراث الشرؽيت -7 وطلٚ 

اّ أو ال ٌهمل  ِئا من الىعّ اإلا٘خىب  و نلى الىعَّ ت ولُل الجاللت، خُث ًخهحَّ وألاخاصًث النبٍى

ؼ،  ئال بهض أو ٌهٍغ ما َُه، اخخُاؾا، إلاا ْض ًٙىو َُه مما له خغمت  غنُت، من ال٘خاب الهٍؼ

، أو اؾم من أؾماء هللا حهالى، أو اؾم نبي من ألانبُاء، أو اؾم ملٚ من أو خضًث النبي 

ام  اإلاالة٘ت، نليتم الؿالم، َُجخنب طلٚ ٗله، لخغمخه وحهكُمه في الشغم الشٍغِ، ألو الطنَّ

 (36) .ْض ًضوؾىو طلٚ بأعألالهم ويحرها، وطلٚ من أنكم ما ًٙىو من الامكتاو، والهُاط باهلل

اق الؾمل بىفسه، وال ًىِوله إلى مً دوهه -8 ُل ألامغ ئلى من هى : أن ًباشر الىرَّ وطلٚ ألو جٖى

صونه، ْض ٌس يء ئلى هظا الهمل، وهى ًخدمل مؿإولُت هظه ؤلاؾاءة، ٖمن ٌشتري اإلاطاخِ من 

بُهه بؿهغ مغجُو ضوو زؿه، زم ًنؿبه لنُؿه، ألو زؿه مشهىع، ٍو ِ
ّ
ومثاٛ . جالمُظه الظًن ًٓل

، َٓض بلٌ الًاًت في ْلم الخدُٓٔ ( هـ711ث )ابن الىخُض : مدمض  ٍغ الضًن، اإلاهغوٍ بـ: طلٚ

ٗاو ًػغب ب٘خابخه اإلاثل، َٙانذ أنماله عاةجت جبام بأنلى  والنسخ، ولم ًضانُه في ػمانه أخض، و

                                                           

  .04/85اإلاضزل، ابن الخاو، ( 34)

ٓم، ص ( 35) هم وُمِبُض الّنِ ْبٙي، ُمِهُض الّنِ   .132جاو الضًن نبض الىهاب الؿُّ

  .82-04/81ابن الخاو، اإلاضزل، ( 36)
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ٗاو ًنسخه بهؼ جالمُظه  ٗاو الؿلب نلى أنماله ٖبحرا، مما صَو به ئلى  غاء ما  ألازماو، و

٘خب في آزغه اؾمه، زم ًبُهه بؿهغ مغجُو ٗانىا ًداٗىو زؿه، ٍو  (37). الظًن 

 وطلٚ بالتزام اإلاؿاواة واإلاهضلت :(38)اليسخ حسب ألاسبليت دون مفاطلت شخص ؽلى آخر  -9

.  بحو الناؽ، ونضم الخمُحز بُمتم بًحر خٔ

أو من ٌهُنه نلى الكلم،  نلى الناسخ أو ًمخنو نن النسخ لكالم: الامخىاؼ ؽً اليسخ للغلمت -10

  .أو من في ٖؿبه  بتت

 وطلٚ ألو اإلاؿاألاض أماٖن للهباصة، وألو النسخ ؾبب للغػّ، :ؽذم اليسخ داخل املساجذ -11

ثه بؿبب طلٚ ه اإلاسجض نن طلٚ، َػال نن جلٍى .  َُنبغي ججًز

وطلٚ بدٙاًت اإلاإطو، : جرن اليسخ في حالت سماؼ ألاران، والتهيؤ ألداء صالة الجماؽت -12

 (39). وجدطُل َػل ضالة الجمانت

ٌؿخدؿن للناسخ ئطا نسخ  ِئا من ٖخب الهلىم الشغنُت أو ًٙىو نلى ؾهاعة، : الطهارة -13

نبغي له أنه ئطا ألالـ للنسخ » : ًٓٛى ابن الخاو( 40). ومؿخٓبال الٓبلت، ؾاهغ البضو والثُاب ٍو

َاو  ٔ طلٚ نلُه، َلُ٘ن في أٛو ألالىؾه نلى وغىء، زم ًٌخُغ له ما . أو ًٙىو نلى وغىء

بهض طلٚ، ئال أو ًٙىو ًنسخ في ٖخاب هللا، َال بض من الىغىء خحو ًبا غه في ٗل خحو ؾغأ 

نلُه الخضر، اللهم ئال أو ًٙىو ممن ججىػ له الطالة بظلٚ الخضر، َُخىغأ في أٛو ألالىؾه، 

ًخُغ له ما بهض طلٚ   (41). «َو

وئطا نؿيتا اإلاإلِ، . في أوله" بؿم هللا الغخمن الغخُم: "وطلٚ ب٘خابت: ابخذاء ول هخاب بالبسملت -14

وئطا َغى من ٖخابت ال٘خاب أو الجؼء، نلُه أو ًسخم ال٘خابت بالـدمضلت والطـالة . ٖخبتا هى

، أو الثاني، وه٘ظا: ، ولُسـخم بٓـىلهوالؿالم نلى الغؾـٛى  : َاو أٖمله، َلُٓل. آزغ الجؼء ألاٛو

.  جمَّ ال٘خاب الُالني

حهالى، أو : "ًنبغي نلى الناسخ ٗلما ٖخب اؾم هللا حهالى، أجبهه بالخهكُم، مثل: حؾغيم هللا حؾالى -15

ؽ، أو جبإع خلُل بظلٚ"ؾبدانه، أو نؼ وألال، أو جٓضَّ لما ٖخب اؾم النبي، ٖخب بهضه. ، ٍو : ٗو

" ." وال ًسخطغ ضًُت الطالة والؿالم نلى النبي غها، ٖما  في ال٘خابت، وال ٌؿأم من جٍ٘غ

                                                           

مجلـ صاةغة مدمض نبض اإلاهُض زاو، : أبى الُػل أخمض بن نلي بن حجغ الهؿٓالني، الضعع الٙامنت في أنُاو اإلااةت الثامنت، جدُٓٔ( 37)

  .199-05/196 م، 1972-  هـ 1392الؿبهت الثانُت ، الهنض- خُضع آباص- اإلاهاٍع الهثمانُت 

اع، ؾنت. نابض ؾلُماو اإلاشىدي، أزالُْاث مهنت الىعاْت في الخػاعة ؤلاؾالمُت( 38)  1423: مجلت ألاامهت اإلالٚ ؾهىص، ٗلُت آلاصاب، الٍغ

  .451، ص 15 م، الهضص 2003- هـ 

  .86-04/84ابن الخاو، اإلاضزل، ( 39)

 1349ؾىعٍت، الؿبهت ألاولى – أخمض نبُض، مؿبهت الترقي، صمشٔ : نبض الباؾـ الهلمىي، اإلاهُض في أصب اإلاُُض واإلاؿخُُض، بهناًت( 40)

  .132هـ، ص 

  .04/85ابن الخاو، اإلاضزل، ( 41)
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، ألو طلٚ م٘غوه في نٍغ "ضلهم، أو ضلو، أو ضم، أو ضلؿم: "ًُهله البهؼ، َُ٘خبىو 

ي نلى الصخابت ال٘غام، ب٘خابت. الشغم ِ
ظا الترض ّ ٗلما مغ " عض ي هللا ننه، أو عغىاو هللا نليتم: "ٖو

لما مغ به اؾم أخض ألاةمت ألانالم وهضاة ؤلاؾالم الؿابٓحو، ٖخب. اؾم أخض من الصخابت : ٗو

ضه هللا بغخمخه"   .، وندى طلٚ"عخمه هللا، أو عخمت هللا نلُه، أو حًمَّ

وطلٚ بمٓابلت النسخت التي انخهى من ٖخابكتا باألضل الصخُذ : املؾارطت وامللابلت والخذكيم -16

اصة أو نٓطاو ْلذ لناَو » : َهن ناَو بن أبي نهُم ْاٛ( 42 ).اإلاىزّى به، مو الخضُْٔ، وبضوو ٍػ

ونن هشام بن نغوة بن . «َلُأجىني ختى أُْمه لهم : ئنتم ْض ٖخبىا خضًثٚ، ْاٛ: مىلى ابن نمغ

هاعغه لهم » : الؼبحر نن أبُه ٗاو ً٘خب الهلم للناؽ، َو ديى بن . «أنه  اٛ ؤلامام الشاَعي ٍو ْو

ض بلًذ نناًت   .«الظي ً٘خب وال ٌهاعع، مثل الظي ًضزل الخالء، وال ٌؿدنجي » : أبي ٖثحر ْو

الهلماء باإلاهاعغت ئلى صعألات أنتم نضوا النظ اإلانٓٛى بضوو مهاعغت ٖأنه لم ً٘خب أضال، َهن 

لم : ال، ْاٛ: ناعغذ ؟ ْلذ: نهم، ْاٛ: ٖخبذ ؟ ْلذ: ْاٛ لي أبي» : هشام بن نغوة بن الؼبحر ْاٛ

ٗاو ًخضاٛو بحو أهل الشأو( 43)  .«ج٘خب  ابل، وئال اؾغح في اإلاؼابل » : و وهي مٓىله . «أٖخب ْو

 ( 44) .إلادمض اإلاؿناوي الُاس ي

وطلٚ بمغاألاهت ال٘خاب بهض الُغاى منه، لئال ًٓو في زؿأ أو لخن في .  أي اإلاغاألاهت:الؾرض -17

ال٘خابت، ئط اللخن من نُىب ال٘خابت، وهى أمغ مؿخهجن ْاصح في ال٘خاب ياًت ألامغ، ولظلٚ 

 (45) .«اللخن في ال٘خاب أْبذ منه في الخؿاب » : ْالىا

خُٓض مىاغو : إلاعجام -18 ػبـ اإلالخبـ، ٍو شٙل اإلاشٙل، ٍو وطلٚ بأو ٌيجم الناسخ اإلايجم، َو

أما ما ًُهم بال نٓاؽ وال  ٙل، َال ٌهخيي به، لهضم الُاةضة، َاو أهل الهلم . الخصخُِ

وطلٚ ألو ئعجام الخـ ًمنو من . ً٘غهىو ؤلاعجام وؤلانـغاب ئال في اإلالخبـ واإلاشدبه

اٛ بهػهم. اؾخيجامه، و ٙله من ئ ٙاله عب نلم لم حيجم َطىله، اؾخيجم مدطىله » : ْو

ىو النؿٔ أو الٓغاءة من يحر نالماث ؤلانغاب، واإلابخضب في َن مهحو . « ولِـ ٗل الناؽ ٌهَغ

ز ما ٌشٙل وما ال ٌشٙل، وال ضىاب ؤلانغاب من زؿئه . بداألات ماؾت ئلى الخىغُذ، ألنه ال ًمّحِ

                                                           

  .133-132نبض الباؾـ الهلمىي، اإلاهُض في أصب اإلاُُض واإلاؿخُُض، ص ( 42)

مهاني، أصب ؤلامالء والاؾخمالء، صاع ال٘خب الهلمُت، بحروث ( 43) م الخمُمي الؿَّ -  هـ 1401لبناو، الؿبهت ألاولى – أبى ؾهض نبض الٍ٘غ

  .79-78 م، ص 1981

ش الىعاْت اإلاًغبُت( 44) ضنانت اإلاسؿىؽ اإلاًغبي من الهطغ الىؾُـ ئلى الُترة اإلاهاضغة، منشىعاث ٗلُت آلاصاب : مدمض اإلانىني، جاٍع

  .12 م، ص 1991-  هـ 1412اإلامل٘ت اإلاًغبُت، الؿبهت ألاولى – والهلىم ؤلانؿانُت، ألاامهت مدمض الخامـ، الغباؽ 

ألامهىعٍت الهغاّ، ص – مدمض بهجت ألازغي، اإلا٘خبت الهغبُت، بًضاص : أبى ب٘غ مدمض بن ًخي الطىلي، أصب الٙاجب، بهناًت وحهلُٔ( 45)

127-130.  
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ٗانذ اللًت ؾببا في الخالٍ بحو الُٓهاء والهلماء في اؾخنباؽ ألاخٙام الشغنُت من  ثحرا ما  ٖو

 (46). النطىص

اّ وندىه، مما ًخطل بصخطِخه       ويحر طلٚ من ألازالّ وآلاصاب طاث الطلت التي جلُٔ بالىعَّ

ن ه زاضت أو بهمله وجىعٍٓه أو في نالْخه مو آلازٍغ . وؾلٖى

أثر الىراكت في وشر املؾرفت 

. أثر الىراكت في جلييذ الؾلم وحفػ املؾلىماث

حهخبر الىعاْت هي الىؾُلت ألاؾاؾُت الباعػة التي ؾاهمذ في جُُٓض الهلم وخُكه من الػُام      

وأألال ما ْامذ به الىعاْت في هظا الاججاه هى خُل ٖخاب عب الهاإلاحو، بنسخه . والظهاب نبر الؼمن

ت ٗاٍ، وهي بظلٚ . ونٓله ئلى الهاإلاحو، ٖظا الؿنت النبٍى َاو لم ً٘ن للىعاْت ئال هظا الُػل، َهى 

ػل اإلاجزلت، من ألاٛػ ئلى ألابض .  خُٓٓت ب٘ماٛ الشٍغ َو

ْبٙي خب » :      ًٓٛى الؿُّ الىعاْت هي من أألاىص الطناتو، إلاا َيتا من ؤلانانت نلى ٖخابت اإلاطاخِ ٖو

ٓٛى نمتا أبى خامض الُاس ي( 47). «الهلم، ووزاةٔ الناؽ وُنَهضهم  هي من أخؿن الخٍغ وألا ًاٛ، » :  ٍو

ض اختٍر بتا ٖثحر من اإلآخضي بتم . إلاا َيتا من نشغ الهلم وجسلُضه ٓٛى ابن الخاو. «ْو ئو هظه » : ٍو

خب ألاخاصًث والهلىم الشغنُت  ًن، ئط بتا جطاو اإلاطاخِ ٖو  (48 ).«الطنهت من أهم الطناتو في الّضِ

. أثر الىراكت في هلل التراث الثلافي لألمت

ٔ النٓل والنسخ       ؾاهمذ الىعاْت ئؾهاماث باعػة في نٓل الترار الثٓافي لألمت، وطلٚ نن ؾٍغ

ت غث الىعاْت اإلا٘خبت الهغبُت . والترألامت في ألامُو مجاالث الخُاة الضًنُت والضنٍُى
ْ
ولظلٚ، َٓض أز

ت، ختى ُْل ئو بًضاص : وؤلاؾالمُت باإلاسؿىؾاث، مما أصي ئلى اندشاع اإلا٘خباث الخاضت والهامت والخجاٍع

ٗانذ جػم زالر ماةت  طِ الضٖخىع مدمض نبض الؿالم  ( 49). م٘خبت في الهطغ الهباس ي (300)وخضها  ٍو

ٗانذ بمثابت اإلاهاهض الهلمُت اْحو في بهؼ ألامطاع بأنتا  ٗانذ بمثابت  ( 50) .هاعوو أؾىاّ الىعَّ أي أنتا 

اث مسخلُت ت بمؿخٍى .    مضاعؽ ومغاٖؼ نلمُت مإؾؿت ًخههضها الناؽ لخلٓي الهلم واإلاهَغ

امذ باؾخالله واؾخسغاألاه من عخم : ونلُه      َاو الىعاْت خملذ الترار الثٓافي لألمت نبر الؼمن، ْو

ش في الىألاىص، وجىلذ نشغه بحو ألاألاُاٛ، وخاَكذ نلى زٓاَت ألامت من الاؾخالب والامكتاو،  الخاٍع

                                                           

  .136-135نبض الباؾـ الهلمىي، اإلاهُض في أصب اإلاُُض واإلاؿخُُض، ص ( 46)

ٓم، ص ( 47) هم وُمِبُض الّنِ ْبٙي، ُمِهُض الّنِ   .132جاو الضًن نبض الىهاب الؿُّ

ش الىعاْت اإلاًغبُت، ص ( 48)   .12مدمض اإلانىني، جاٍع

  .35-34نلي بن ئبغاهُم النملت، الىعاْت وأ هغ أنالم الىعاْحو، ص . ص( 49)

 1418ألامهىعٍت مطغ الهغبُت، الؿبهت الؿابهت – نبض الؿالم مدمض هاعوو، جدُٓٔ النطىص ونشغها، م٘خبت الخانجي، الٓاهغة . ص( 50)

  .20 م، ص 1998- هـ 
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بت اإلاناهػت للثٓاَت  ٍى باإلاغضاص في وألاه الثٓاَاث الًٍغ ونملذ نلى خغاؾكتا وضُانكتا باؾخمغاع، بالْى

 .الهغبُت ؤلاؾالمُت

. أثر الىراكت في وشر املؾرفت بين الىاس

ٗانذ ُصوع الىعاْت       ت والثٓاَت بحو الناؽ ْضًما وخضًثا، خُث  غث الىعاْت جأزحرا بالًا في نشغ اإلاهَغ
َّ
أز

ٗاَت  ت في  غ وؤلا هام، ومدالث للثٓاَت والُ٘غ وؤلابضام، اغؿلهذ بنشغ الهلم واإلاهَغ مغاٖؼ للخنٍى

.  مجاالث الخُاة

اْىو صوعا باعػا في نشغ الثٓاَت والهلىم، وأزظ الناؽ بجمُو َئاتتم من خٙام وأمغاء  ض أصي الىعَّ      ْو

ا في اندشاع خىانِذ  ووػعاء ونلماء وأصباء وؾلبت ًدؿابٓىو نلى  غاء ال٘خب، َٙاو طلٚ ؾببا ألاىهٍغ

اْحو في  ىاعم بًضاص، خُث ْضع نضصها في الٓغو الثالث  ( 100)الهجغي بأٖثر من ماةت  (03)الىعَّ

اْحو أماٖن زٓاَُت وملخُٓاث لألصباء والهلماء والُػالء، ًخظاٖغوو  ( 51). خانىث ٗاٖحو الىعَّ ٗانذ ص ض  ْو

بدثىو آزغ ألازباع ألاصبُت دؿاألالىو، ٍو خجاصلىو، ٍو دنا ضوو ألا هاع، ٍو َلم ( 52) .َيتا الخىاصر، ٍو

ٗانذ أًػا مجالـ زٓاَُت  ٗاٖحو لنسخ وبُو ال٘خب وأصواث ال٘خابت، بل  ج٘ن هظه الخىانِذ مجغص ص

 (53). الجاخل، واإلاخنبي، وأبي الُغو ألاضُهاني، ويحرهم: ًغجاصها الهلماء وألاصباء والشهغاء، من أمثاٛ

 ٛ ض هىن٘ه هظا الخأزحر الباعػ لهظه الُضوع، َخٓى ًٍغ ت ألاإلاانُت الضٖخىعة َػ  في «:       وجطِ اإلاؿدشْغ

ٗانذ جػم أٖثر من ماةت  ٗاو اإلاخهلمىو من  (100)ؾّى ال٘خب ننض بىابت البطغة ببًضاص، التي  مخجغ، 

ش الُُلؿٍى والشانغ والُلٙي نما ضضع خضًثا من  ِ
ّ
ٗل أنداء الهالم ؤلاؾالمي ًجخمهىو، هنا ًُد

ب الؿبِب واإلاإعر وألاامو ال٘خب نن النسخ الٓضًمت، وهنا وهنالٚ ًدناْشىو  ِ
ّٓ ال٘خب، وهنإ ًن

ت أو جٓغأ نليتم بغمكتم مٓخؿُاث مما ٖخب  دباصلىو اإلاهَغ  (54). »ألامُها ٍو

ٗانذ ججغي َيتا  اْحو في بًضاص ويحرها من البالص مجالـ الهلماء والشهغاء،  ٗانذ ؾّى الىعَّ      َٓض 

دباصٛ َيتا أؾاًب ألاخاصًث وألا هاع وؾغاةِ ألاْىاٛ وألاَٙاع ٗاو . اإلاداغغاث واإلاناقغاث، وٍُ و

اْحو، ًبِذ َيتا للنكغ اّ في الغها مجلـ ٗل . الجاخل ً٘تري خىانِذ الىعَّ ٗاو ؾهض الىعَّ ٗانذ ص و

ترصص ئليتا  هغاء الشام وصًاع مطغ ٗاو ًخىألاه ئلى هظه الؿّى ٗل . أصًب، ًٌشاها ؾالب النطاعي، ٍو و

اْحو، ومؿالهت ما ًٓو َيتا من . عايب في نُاتـ ال٘خب ونىاصع ألازباع اعة ؾّى الىعَّ ٗاو اإلاخنبي ً٘ثر ٍػ و

دُل ممتا خُكا عجُبا ٗانذ ججخيى من الجلىؽ في خىانِذ . أخاؾن اإلاإلُاث، ٍو ولهظه الُىاةض التي 

                                                           

ؼ بن مدمض اإلاؿُغ، اإلاسؿىؽ الهغبي وش يء من ْػاًاه، ص . ص( 51)   .81نبض الهٍؼ

  .79مدمض ماهغ خماصة، اإلا٘خباث في ؤلاؾالم، ص . ص( 52)

ؼ بن مدمض اإلاؿُغ، اإلاسؿىؽ الهغبي وش يء من ْػاًاه، ص . ص( 53)   .81نبض الهٍؼ

ض هىن٘ه،  مـ الهغب حؿؿو نلى الًغب. ص( 54) ًٍغ َاعوّ بُػىو و ٖماٛ صؾىقي، : أزغ الخػاعة الهغبُت في أوعوبا، نٓله نن ألاإلاانُت: َػ

لبناو، – لبناو، و صاع آلاَاّ الجضًضة، بحروث – ماعوو نِس ى الخىعي، ؾُو مشتٕر بحو صاع الجُل، بحروث : عاألاهه ووغو خىا ُه

  .390 م، ص 1993-  هـ 1413الؿبهت الثامنت 
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ب بن أبي ضُغة لبنُه
َّ
لحو، ْاٛ اإلاهل

َّ
اْحو و هىص مناصاة الضال ال ًٓهضو أخض من٘م في : ًا َبِيي» : الىعَّ

 ّ اّ . الؿى او، أو وعَّ اص، أو ؾغَّ  (55) .«َاو ٖنخم ال بض َانلحو، َالى ػعَّ

. أثر الىراكت في الخىاصل بين ألاجيال

غث الىعاْت جأزحرا ٖبحرا ومشهىصا في الخىاضل الُ٘غي والثٓافي والغبـ ألازالقي بحو ألاألاُاٛ في ألامت      
َّ
أز

ٔ لًت اإلانؿٔ  ت والخىاع َو الىاخضة والىؾن الىاخض، ويحرهما، بأؾالُب مخنىنت، أؾاؾها الهلم واإلاهَغ

وبظلٚ اؾخؿانذ أو جٓاعب بحو ألاألاُاٛ اإلاخبانضة في الؼماو واإلاٙاو، وأو جنٓل . وؤلاْنام والخأزحر

ذي  ٔ الخُانل الخاٍع ِ
ّٓ زٓاَاث ومهاٍع ألاألاُاٛ الؿابٓت ئلى ألاألاُاٛ الالخٓت، من ْضًم الؼماو، وجد

. والخالْذ الُ٘غي والانسجام الثٓافي وؤلاخؿاؽ الىألاضاني بحو هظه ألاألاُاٛ

ٗاث  شُذ نن اإلاشتر ش الٙىو والىألاىص والؿبُهت نامت، ٖو ت وجاٍع ش البشٍغ      َالىعاْت نٓلذ جاٍع

ت والطالث الٓاةمت والهالْاث اإلاضًضة نبر الؼمن، وخملذ عؾالت ألاألاُاٛ الؿابٓت ئلى ألاألاُاٛ  البشٍغ

ٗانذ همؼة وضل وأصاة عبـ بحو  ، ئط  اإلاخهاْبت بأمانت ومؿإولُت، َٙانذ بظلٚ خُٓٓت بتظا الشٍغ

ت نامت .   ألاألاُاٛ في زضمت ألامت والضًن والىؾن والبشٍغ

. أثر الىراكت في الحظارة الحذًثت

ت لم ًطل ئلُه       ُها من الخػاعة والخٓضم والؿبٔ في الهلم واإلاهَغ ن٘ؿذ الىعاْت مؿخىي َع

ٗانذ زىعة نلمُت ونتػت زٓاَُت بغؾم الٓلم واإلادبرة والٓغؾاؽ لم ًبلًها أخض في الهطىع  الًغب، ئط 

ٗانذ أوعوبا جنام في غخى المتاع وحًـ في ؾباث نمُٔ في الهطىع الىؾؿى في  ؤلاؾالمُت الؼاهُت، خُث 

قلماث خال٘ت، و مـ الهالم ؤلاؾالمي في ْمت ؤلا غاّ والنىع جبهث بأ هكتا وأنىاعها اإلاؿترؾلت ئلى 

ب الخػاعة : وفي طلٚ، ًٓٛى الضٖخىع زحر هللا ؾهُض. الًغب جضنىه ئلى الاؾدُٓاف والخُؿن واللخاّ بٖغ

اْحو في بًضاص واخضا من أ هغ ألاؾىاّ، في مؿاًغة خالت الخؿىع الخػاعي في خُاة »  ٗاو ؾّى الىعَّ

ٗاو أبى مكهغ ألاػصي ًُازغ أهل أضبتاو في مثل  ِ الثٓافي، ولهظا  اْىو َُه ؾاصة اإلاْى ألامت، والىعَّ

 ٛ هل أعي ننضٖم من أعباب الطناناث واإلاهن مثل » : هإالء ويحرهم من أهل الطنانت في بًضاص، َُٓى

ازحو واإلاؿِغبحو، ومن ال  ْحو والؿبَّ اصًن واإلاؼّوِ اؾحو والؼعَّ َُّ اؾحو والخ
َّ
اْحو والخؿ ما أعي ببًضاص من الىعَّ

اّ 
َّ
 (56). «ًدص ى نضصا من الخظ

خاجمـــــت 

:      في أنٓاب هظا البدث اإلاؿخُُؼ في نالم الىعاْت، أضل ئلى النخاةج والخؿلهاث الخالُت

ش، وعآَذ اإلاؿلم في نطغ ؤلاؾالم، وأزظث  -1 أو الىعاْت قهغث في خُاة ؤلانؿاو منظ َجغ الخاٍع

م والخضًث النبىي الشٍغِ، ويحرهما،  ت، وغمنذ له جُُٓض الٓغآو الٍ٘غ بُضه ندى الهلم واإلاهَغ

                                                           

اْىو في ؤلاؾالم، ص ( 55) اث، الىعاْت والىعَّ   .46-45خبِب ٍػ

اْى بًضاص في الهطغ الهباس ي، ص . ص( 56)   .180زحر هللا ؾهُض، وعَّ
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، وجىزُٔ اإلاهامالث اإلاسخلُت بحو  ن الهامت الالػمت في الضولت، ٖظا ئزباث الخّٓى ووغو الضواٍو

ُت الخُاة  ٗانذ الىعاْت في ْلب ؤلاصاعة واإلاجخمو، إلزاعة الهٓل ندى ؤلابضام وصَو خٖغ الناؽ، و

 . ندى اإلاهالي

ْامذ خػاعة ألامت نلى وؾاةل الٓغاءة وال٘خابت، وؾاهم الٓلم والٓغؾاؽ في نٓل مهاٍع  -2

ت بالٙىو والىألاىص وأؾغاع  وزٓاَاث ألاألاُاٛ ونشغ ما وضلذ ئلُه ألامت من نلم ووعي ومهَغ

ٗانذ  ٔ لها الغقي والاػصهاع وؾُاصة اإلاشهض الخػاعي في الهطىع الىؾؿى خُث  َّٓ الخُاة، بما خ

ٗانذ ألامت ؤلاؾالمُت حهِشها نطىعا طهبُت  ت الخال٘ت، في خحو  أوعوبا حهِش في الكلماث الٍُ٘غ

ت  .بُػل الهلم واإلاهَغ

ُت، بطٍغ النكغ نن نىاةضها اإلااصًت  -3 ت  ٍغ ت الىعاْت خَغ  مهما ً٘ن من أمغ، َاو خَغ

و مؿخىي  ومضازُل أهلها، ئط هي جغبـ ؤلانؿاو باألألاُاٛ اإلاخهاْبت في الىألاىص والٙىو نامت، وجَغ

ت،  ُت الُ٘غ، وػٍاصة اإلاهَغ ؤلانؿاو الثٓافي والُ٘غي والهلمي، وجنحر صعوب الخُاة، وحؿاهم في جْغ

ن  ، وجدّؿِ ومٓاومت الاؾخهماع ألاألانبي، والاؾخًالٛ الؿيئ لإلنؿاو، وجدّغِع ؤلانؿاو من الّغ

الُخه وألاضواه، وجُخذ أمامه  ض من َهَّ قغوٍ مهِشخه، وجغقى بأصاةه، وجّٓىِي صعألات ُٖاءجه، وجٍؼ

ٔ نىامِـ الٙىو   .صوالُب الخُاة، الؾدثماعها َو

اْحو في أي قٍغ من الكغوٍ، ئط الىعاْت هي ؾالح الهٓل  -4 ال ًم٘ن الاؾخًناء نن الىعاْت والىعَّ

ت، َهم أصواث  ء نلى الهلم واإلاهَغ
َّ
اْىو هم بمثابت ألاِصال غض الجهل وألامُت والخسلِ، والىعَّ

ت خذ مًالُٔ اإلاهَغ ٗاإلاُاجُذ في الىضٛى ئلى زؼاةن اإلاإلُحو َو  .الىضل بحو اإلاإلِ والٓاعب، وهم 

اْحو، لخٙىو هظه  -5 ٔ اإلانهج الىعاقي، وبثٓاَت وعاُْت مناؾبت للىعَّ ٗاٖحو الىعاْت َو ئناصة بهث ص

اء، وبساضت في النسخ والخجلُض، وندىهما،  ٗاٖحو في زضمت الؿلبت والباخثحو والٓغَّ الض

ت والطىع  ٗالخبًُاث وألاياني اإلااألانت واللىاةذ ؤلا هاٍع وجسلُطها مما ال نالْت له بالخىزُٔ، 

 .اإلاخبّرِألات، ويحر طلٚ مما ال ٌؿخُٓم مو أزالُْاث مهنت الىعاْت

اث الىعاْت الُىم في اإلاؿبىناث واإلانشىعاث اإلاسخلُت، بخُُٓمها من الجانب  -6 ًنبغي جغجِب أولٍى

الهلمي، وجٓضًغ اإلانُهت اإلاترجبت نمتا ناألاال أو آألاال، بما ًُُض الُغص واإلاجخمو وألامت في الضًن 

ل نلى الجانب الخجاعي والاؾكتالٗي الؿاةض َدؿب، خؿب لًت  والضنُا وآلازغة، ونضم الخهٍى

الؿّى وؾلباث الشاعم، بما ْض ًمأل الؿاخت الثٓاَُت والاألاخمانُت بما ْض ال ًُُض في ش يء، 

ٗاو غغعه أٖثر من نُهه، وأصي ئلى َؿاص ألازالّ، وجضهىع الُٓم، وجغاألاو الهلم الخُٓٓي  وعبما 

 .بحو أهله
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ت اإلااض ي والخاغغ، والخم٘ن من  -7 ال بض من الهناًت بالترار؛ جدُٓٓا وصعاؾت ونشغا، إلاهَغ

اؾدُهاب اإلاهؿُاث الخالُت ووغهها في ؾُاْاتتا اإلاناؾبت، وخؿن الخهامل مو اإلاؿخٓبل، 

 .واؾدشغاٍ آلاث، باطو هللا حهالى
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  في الجزائر الاستيطان وألاقلية ألاوروبية
Settlement and the European minority in Algeria 

 

 داعي محمذ. د

 
 

 2020 / 08 / 01: ثاريخ النشر 2020/ 07/ 26: ثاريخ اللقول  2020 /07/ 25:  ثاريخ إلارسال

ُٝت التي صاسث الجضائش ظىت  :ملخص ذة ألن 1833أحمّذ اللجىت ؤلاٍ٘ش ذم الخخلي ًِ الىٍش  ِلى مىاـلت الاخخال٥ ِو

الجضائش جٝذم لٙشوعا مىاْ٘ ٠ثحرة في اإلاُادًً الاٜخفادًت والعُاظُت والحشبُت، ٘هي ظٛى لتروٍج بمائّها ومىٙى 

 .  للمؽىؼحن مً أبىائها ومش٠ض ئظتراجُجي حعخّمله في خشوبها وفي وؽش ظلىانها ِلى البدش ألابُن اإلاخىظي

 .الاظخّماس، الاظدُىان، ألاٜلُت ألاوسوبُت، الىٍام العُاس ي :الكلمات املفتاحية

Summary  :  

The African Committee that visited Algeria in 1833 unanimously agreed to continue the 

occupation and not abandon the game because Algeria offers France many benefits in the 

economic, political and military fields, as it is a market for the promotion of its goods and 

exile for the disgraced of its sons and a strategic center that it uses in its wars and in spreading 

its authority over the Mediterranean.. 

Keywords : Colonialism, colonization, European minority, political system. 

 

  

                                                             
  ظُّذة–، ٜعم الّلىم ؤلاوعاهُت، حامّت الذ٠خىس مىالي الىاهش "أ"أظخار مدالش . 
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 :ملذمة

ٞ الجِؾ  ت مىز البذاًت أن هذ٘ها ال ًم٢ً جدُٝٝه ًِ وٍش لٝذ أدس٠ذ ٘شوعا الاظخّماٍس

ت مازلت أمام أِحن العاظت  الٙشوس ي وخذه، خاـت وأن الخجشبت ؤلاظباهُت في اخخال٥ العىاخل الجضائٍش

احضة  الٙشوعُحن، خُث بٝي ؤلاظبان أل٠ثر مً زالر ٜشون مّضولحن في خامُاث مخىازشة ِلى العىاخل ِو

ًِ ٘شك ظُىشتها ِلى ١امل التراب الجضائشي، الص يء الزي ظهل ُ٘ما بّذ اٜخالِها ووشدها نهائُا مً 

البالد لزل٤ أدس١ىا أهه بذون معخىوىحن ٘شوعُحن وأوسوبُحن مذهُحن ًذِمىن الجِؾ الٙشوس ي ٘ان هزا 

 .1الخىاحذ ال ًم٢ً أن ٌعخٝش بأي خا٥ مً ألاخىا٥

ُٝت التي صاسث الجضائش ظىت  ذم 1833لزل٤ أحمّذ اللجىت ؤلاٍ٘ش  ِلى مىاـلت الاخخال٥ ِو

ذة ألن الجضائش جٝذم لٙشوعا مىاْ٘ ٠ثحرة في اإلاُادًً الاٜخفادًت والعُاظُت والحشبُت،  الخخلي ًِ الىٍش

٘هي ظٛى لتروٍج بمائّها ومىٙى للمؽىؼحن مً أبىائها ومش٠ض ئظتراجُجي حعخّمله في خشوبها وفي وؽش 

ا ما . 2ظلىانها ِلى البدش ألابُن اإلاخىظي وهى ما ِبر ِىه الججرا٥ ؼاس٥ دٌٕى٥ ِبر مز٠شاجه مّت٘ر

لٝذ ١اهذ الجضائش جدخل في خُاجىا الٝىمُت أهمُت ال مجا٥ '' : أـبدذ جمثله الجضائش لٙشوعا ٜىله

٘ٝذ ٔمشها الٙشح ألهىا أـبدىا '' : لُمُٚ ٜىله'' للمىاصهت بُنها وبحن بُٝت البالد التي ١اهذ جابّت لىا

ُٝا والبدش ألابُن اإلاخىظي بٙمل الجضائش ّىا في ئٍ٘ش لُه . 3''ظادة أسك ١لٙخىا ال٢ثحر، حّضص مٜى ِو

٠ما ًٝى٥ أبى الٝاظم ظّذ هللا في ٠خابه '' الجضائش الٙشوعُت''١ان الهذٗ ألاظاس ي والبُّذ هى جدُٝٞ 

خ الجضائش شافي ١امخذاد لٙشوعا حىىب البدش اإلاخىظي، والّملُت لم '' : أبدار وآساء في جاٍس بىصنها الذًمٔى

شاُ٘ا ختى حعهل ِملُت  ت ئ٘شآ الجضائش دًمٔى ج٢ً ملئ الٙشآ، لٝذ ١ان ِلى ٜادتهم الّع٢ٍش

 .4''اإلافادسة

                                                             
 .93:، ؿ2005٘شخاث ِباط، لُل الاظخّماس، جشحمت، أبى ب٢ش سخا٥، اإلاإظعت الىوىُت للٙىىن اإلاىبُّت، الجضائش،  1
أخمذ باي وخمذان خىحت وبىلشبت، مز٠شاث ، جشحمت، مدمذ الّشبي الضبحري، الؽش٠ت الىوىُت لليؽش والخىصَْ، الجضائش، -  2

 .130: ، ؿ1973
ذاث، الىبّت ألاولى، -  3 ذاث، ميؽىساث ٍِى ؼاس٥ دٌٕى٥، مز٠شاث ألامل، جشحمت، ظمىحي ٘ٛى الّادة، مشاحّت، أخمذ ٍِى

 .99: ، ؿ1970لبىان، 
خ الجضائش،الجضء الثاوي، اإلاإظعت الىوىُت لل٢خاب،الجضائش،  4  .89:، ؿ1986أبى الٝاظم ظّذ هللا، أبدار وآساء في جاٍس
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لُه اججه الىٍام  ئِماس ألاسك باألوسوبُحن ١ان هى الهذٗ ألاظاس ي مً ٘شوعت الجضائش، ِو

ا٥ اإلاجخمْ اإلاعلم، ٘جشده مً ظالخه وممخل٣اجه ل٣ي  الاظخّماسي ببز٥ ١ل ما في وظّه لخٝىُْ أـو

اهُت ألاوسوبي  .1ًجّل مىه أداة في خذمت ٘س

لٝذ ١ان أخذ '' : ٜىله'' اإلاشآة''هزا ألاوسوبي الزي ًفٚ هذ٘ه خمذان بً ِثمان خىحت في ٠خاب 

أٜشبائي ًمل٤ حىاها في داس الاظخدمام أهُٝت البىاء و١اهذ هزه اإلال٢ُت مً حملت ألامالٟ اإلادخلت 

ىت، ٌىىا أن الذاس جدخىي ِلى ٠جز د٘حن، ألن مٍّم  ا، وإلاا سأي بّمهم جل٤ ألابهت وجل٤ الٍض ِع٢ٍش

ىا ئلى الحٙش وجٙخِؾ ألاسلُاث وتهذًم بّن  العادة ألاوسوبُحن ال ًدلمىن ئال بال٢ىىص، وه٢زا ظاِس

الحُىان التي ؼ٤ في أنها جخٙي بّن الثرواث وإلاا لم ًجذوا ؼِئا باِىا اإلاىاد التي ١ان لها زمً لجمْ 

لُه ًدبحن أن ظُاظت الاظدُىان ١اهذ الهم ألا٠بر للح٣ىماث الٙشوعُت، والّىاـش . ٠2مُت مً اإلاا٥ ِو

 .3الهذامت مً الٙشوعُحن جىالب بالحفى٥ ِلى جىاصالث مجاهُت خُث بلٖ ِذد ولباتها أ٠ثر مائت ألٚ

اِخمذتها واِخبرتها أظاط هجاح اظخّماسها، مً أحل ئخذار ٜىة ظُاظُت لىٍام خ٢م ومجا٥ 

 وو٘ٝا 
ً
ظُادة ِلى خعاب هزا الؽّب، ألامش الزي ًإدي ئلى ٌهىس هٍام ظُاس ي حذًذ ًخىىس ٜهشا

لُحن ٞ الخىىس الىبُعي والذًمٕشافي للع٣ان ألـا بت اإلاعخىوىحن ال ٘و خُث لجأث الح٣ىمت . 4''لٔش

 ٌعمذ 1830 ظبخمبر 21، ٘أـذسث ٜشاس 5الٙشوعُت لىظائل ٔحر وبُُّت إلسظا٥ اإلاعخىوىحن ئلى الجضائش

ٚ والباًل٤ ٜفذ جىصَّها ِلى الىا٘ذًً ألاوسوبُحن  .6بمفادسة أمالٟ الٜى

 جفل ئلى نهاًتها ختى أـبدذ ألاساض ي الضساُِت جإخز مً أًادي الٙالخحن 1830وما ١ادث ظىت 

لى مجاسي  الزًً أبّذوا ئلى اإلاىاوٞ الجبلُت الٝاخلت الجشداء، وألاساض ي الخفبت التي جْٝ في العهى٥ ِو

                                                             
ذ خشب، جشحمت، أخمذ مىىس، الجضائش، -  1  .10: ، ؿ2010٘شخاث ِباط، حؽٍش
ب وجدُٝٞ، مدمذ الّشبي الضبحري، اإلاإظعت الىوىُت للٙىىن اإلاىبُّت، -  2 خمذان بً ِثمان خىحت، اإلاشآة، جٝذًم وحٍّش

 .264: ، ؿ2005الجضائش، 
اث الجامُّت، الىبّت الثاهُت، -  3 خ الجضائش اإلاّاـشة، جشحمت، ِِس ى ِفٙىس، دًىان اإلاىبِى ؼاس٥ سوبحر أححرون، جاٍس

 .55: ، ؿ1982الجضائش، 
خ الحذًث واإلاّاـش -  4 ، الىبّت العادظت، م٢خبت (الجضائش، جىوغ، اإلإشب ألاٜص ى)ـالح الّٝاد، اإلإشب الّشبي في الخاٍس

ت،   .146: ، ؿ1993ألاهجلىمفٍش
 .133: ـالح الّٝاد ، مشحْ ظابٞ، ؿ-  5

6   - Djillali Sari, La dépossession des Fellahs 1830- 1962, SNDE, Alger, 1975, p : 9. 
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ه 1اإلاُاه ًمخل٢ها اإلاعخىوىىن ألاوسوبُىن  ، وبزل٤ ِاؼذ الجضائش أبؽْ اظخّماس اظدُىاوي ِ٘ش

خ  .3، أخز ؼ٢ال مخىىسا ظاِذ ِلى ئبشاص ١ل ظلى١اث الاظخّماس الخٝلُذي وحشائمه2الخاٍس

جذ٘ٝذ ظُى٥ هجشة ألاوسوبُحن ئليها لخىصُ ِليهم مالًحن مً ه٢خاساث ألاساض ي الّشبُت اإلافادسة 

 .4ولخبنى لهم الٝشي الٙالخُت وجٝذم لهم الٝشوك السخُت لالظخٕال٥

ْ، وصادث ٘شوعا ئـشاسا ِلى الذْ٘  ً والباخثحن ِلى الشبذ العَش ذ ال٢ثحر مً اإلإامٍش وبزل٤ ٘و

ْ ِذدهم مً  ادتهم لح٘ر  . 18505 وعمت ظىت 130700 ئلى 1840 وعمت ظىت 35700بٍض

ٝلُت ومالىا وظلمذ لهم أساض ي، لُخدفلىا بّذها ِلى  ً مً ١ىسظ٣ُا ـو اظخٝبلذ مهاحٍش

حرها مدا ٔو  6...ٜشوك دّ٘تهم لؽشاء أساض ي مً ٘الخحن أـابهم الٙٝش، صسِىها ٠شوما وجبٕا وبشجٝاال ٜو

حرها ٞ زىساتهم اإلاعلحت، 6...ٔو ت ًِ وٍش حن جىظُْ اإلال٢ُت الاظخّماٍس ن ألاهالي الجضائٍش  في ٌل ٘س

 للىحىد الٙشوس ي بالجضائش، لزا وحب جفُٙتهم أو ِلى ألاٜل حّلهم في ولُّت أٜل 
ً
٘ؽ٣لىا تهذًذا

 .7ُٜمت باليعبت للع٣ان ألاوسوبُحن

باتهم مً  ٘جّلىا مً الشحا٥ ألاهالي ٜىّاها ٠بحرة مىصِت بالٝىة ٘ٛى أساض ي مُّىت خعب ٔس

ُت '' : أحل ؤلاظشاُ في ِملُت الاظدُىان وبفٙت أدٛ ًٝى٥ أولُٙي لى١ى ٔشاهمحزون ئنها خشب ِٜش

                                                             
ت، الؽش٠ت الىوىُت لليؽش 1956- 1931سابذ جش١ي، الخّلُم الٝىمي والصخفُت الىوىُت -  1 ت للصخفُت الجضائٍش ، دساظاث جشبٍى

 .86: ، ؿ1981والخىصَْ، الجضائش، 
ت في ِامها ألاو٥، اإلاإظعت الىوىُت لل٢خاب، الجضائش، -  2  .53: ، ؿ1984مدمذ الّشبي الضبحري، الثىسة الجضائٍش
ت، الىبّت ألاولى، داس الؽىسي، بحروث، -  3  .59: ، ؿ1982مفىٙى والط، بعام الّعلي، الثىسة الجضائٍش
، الجضء 1936- 1920ون، ال٢ٙاح الٝىمي والعُاس ي مً خال٥ مز٠شاث مّاـش، الٙترة ألاولى، ڤِبذ الشخمً بً ئبشاهُم الّـ-  4

 .50: ، ؿ1984ألاو٥، اإلاإظعت الىوىُت لل٢خاب، الجضائش، 
اث الجامُّت، الجضائش، -  5 ، 1984أهذسي هىش ي، أهذسي حىلُان، ئًٚ ال١ىظذ، ، الجضائش بحن اإلااض ي والحالش، دًىان اإلاىبِى

 .335: ؿ
عالفي ًِ خشب الجضائش، جشحمت، ٘خخي ظُّذي، اإلاإظعت الىوىُت للٙىىن -  6 صدسا٘ىب٣ُاس، الجضائش، ؼهادة صحٙي ًٔى

 .374: ، ؿ2011اإلاىبُّت،الجضائش، 
ت، الجضائش، 1962- ٠1830ما٥ ١اجب، أوسوبُىن أهالي ويهىد الجضائش -  7 ، جمثُل وخٝائٞ، جشحمت، سممان صبذي، داس اإلاّ٘ش

 .269: ، ؿ2011
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ت للجضائش ت بىظائل أخشي ظخيخهي بخُٕحر الخاسوت البؽٍش ، ألنهم هم الحلٙاء الىبُُّىن 1ِىفٍش

ت في ِهذ الجمهىسٍت لم جبخل  لالظخّماس، هم سأط الحشبت باليعبت له، لزل٤ ٘ان ٘شوعا الاظخّماٍس

ِليهم باالمخُاصاث ِلى خعاب الؽّب الجضائشي، بدصجُّها الاظدُىان ب٣ل الىظائل، جٝذًم ألاسك 

 ختى 1841 حله جم في ٌل حُّحن الججرا٥ بُجى خا٠ما ِاما ِلى الجضائش ُ٘ٙشي 2...مجاها، بىاء اإلاشا٠ض

ت لالخخٙاً باإلاعخّمشة1847ظبخمبر  ٘اسجْٙ حجم ألامىا٥ .  وحذ الذِم مً ؤلاداسة الاظخّماٍس

 آالٗ لزل٤ وبٞ 10اإلاخففت للحشب ِلى اإلاٝاومت الىوىُت، ودِم حِؽه ختى مً ألاهالي في خذود 

حن وشجْ الاظدُىان في آن واخذ لزل٤ ا٠دسح ال٣ىلىن ِلى مجمُى ألاساض ي  خشب ئبادة ِلى الجضائٍش

 .3التي ١اهذ لألمحر

ٝت التي ٌعل٢ها لالظدُىان، ئال  ذم اظخٝشاس الججرا٥ بُجى ِلى الىٍش ت ِو م اإلاٝاومت الجضائٍش ٔس

 والتي 1851- 1830أهه اظخىاِذ ٘ئت مً ألاوسوبُحن أن جُٝم في الجضائش ما بحن الٙترة اإلامخذة ما بحن 

 4 :جىصِذ خعب الجذو٥ الخالي

 

 اإلاجمُى ٜعىىُىت وهشان الجضائش العىت

1833 -1844 53140 11427 10853 75420 

1851 37081 46820 27854 131578 

 

ٚ الح٣ىمت ِلى مىذ ألاساض ي وهى ما لم  ذ الّملُت في ِهذه جٜى مْ مجيء هابلُىن الثالث ِ٘ش

حن وئهما لفالح الؽش١اث اإلاالُت ال٢بري بدُث ١ان ِلى خعاب الاظدُىان  ٢ًً في ـالح الجضائٍش

ت ما ١ان ل٢ُخب . 5الفٕحر ؽل لىال لشاوة ؤلاداسة الاظخّماٍس وسٔم ما بذا ِلى الّملُت مً جشاحْ ٘و

                                                             
ت، جشحمت، هىسة بىصبذة، داس الشائذ لل٢خاب، -  1 أولُٙي لى١ى ٔشاهمحزون، الاظخّماس ؤلابادة، جأمالث في الّشب والذولت الاظخّماٍس

 .72: ، ؿ2007الجضائش، 
اث الجامُّت، الجضائش، 1900- 1870ِباد ـالح، اإلاّمشون والعُاظت الٙشوعُت في الجضائش -  2  .68: ، ؿ1984، دًىان اإلاىبِى

3   - Charles Robert Agéron, Histoire de l’Algérie contemporaine, 1830- 1973, Que sais-je, paris, 1974, p : 18. 
، 1976، سظالت دبلىم دساظاث، وهشان، 1887- 1830ظُذ أخمذ ظلُمان، ظُاظت ٘شوعا في جىوحن ألاوسوبُحن في الجضائش -  4

 .32: ؿ
5   - A.W.O., Evénement politique 1833- 1879, série B, sous série B7. 
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ً والخىظْ اإلا٢ثٚ لألساض ي ألاوسوبُت، لٝذ أِذث ؤلاداسة الّلُا ووظّذ مشاث ٠ثحرة  إلٜامت اإلاّمٍش

 إللّاٗ ٜىاث اإلاٝاومت منها لألمحر 1843اإلاضاُس وأخاوذ باإلاىاوٞ الجبلُت أبشاج مشاٜبت بذاًت مً ظىت 

 .1ِبذ الٝادس

حؽُٕل ال٣ىلىن مً روي الاخخفاؿ في الٙالخت، لُهجش ٘شوعُى حىىب ٘شوعا مدل مىاوىيهم 

 لألولاُ
ً
. 2الزًً ما اظخىاِىا الخأٜلم والخجزس، ل٢ً ؤلاظبان وؤلاًىالُحن واإلاالىُحن ١اهىا أ٠ثر جدمحرا

لزل٤ ؼ٣ل الاظدُىان وجىظْ في اإلاىاوٞ العاخلُت والذاخلُت للجهت الٕشبُت وبؽ٣ل ٠بحر خُث اظخىلى 

، ١ان لإلظبان ٘يها الجضء ألا٠بر، مثلىا الٕالبُت مً 3اإلاعخىوىىن ِلى معاخاث ؼاظّت مً ألاساض ي

، اظخىوىىها 4 ألٚ وعمت93 وحىدهم بـ1911الع٣ان في الٝىاُ الىهشاوي، سجلذ ؤلاخفائُاث ظىت 

اداتهم هضخىا مً أل٣ُاهذ  ُاتهم ِو لٝشبها مً الؽىاوئ الجىىبُت إلظباهُا ٠ثحرا ما خاٍ٘ىا ِلى خفـى

الىوعُا  .5ومىسَعا ٘و

 بذأ اإلاعخىوىىن ٌعخىلىن ِلى مخخلٚ اإلاىاوٞ خاـت بّذ ج٤ُ٢ٙ 1841وبذاًت مً ظىت 

ذ   ِاـمت ألامحر ِبذ الٝادس، وبهزا جم٢ً اإلاعخىوىىن مْ جثبُذ وحىدهم والّمل أ٠ثر مً أحل ججٍش

حن وظلب أساليهم الضساُِت ، لزل٤ أٜذم الججرا٥ بُجى ِلى جىظُْ دائشة الاظدُىان خُث وفي 6الجضائٍش

 أ٠ذ ِلى لشوسة جأظِغ مٝاوّت ٘شوعُت في الجضائش ٌعُىش 1840وفي خىاب له أمام الىىاب حاهٙي 

 7٘يها اإلاّمشون الٙشوعُىن 
ً
شة '' : ، ٠ما ألاٗ ٜائال ًجب أن ًُٝم الٙشوعُىن خُثما وحذث اإلاُاه الٍٕض

وألاساض ي الخفبت بذون اهخمام بدٞ مل٢ُت ألاسك التي ًجب أن جىصُ ِلى ألاوسوبُحن، أن جفبذ هزه 

                                                             
ٞ الثىسي، جشحمت، ِبذ الٝادس 1954- 1900الجُاللي ـاسي، مدًٙى ٜذاػ، اإلاٝاومت العُاظُت -  1 الحي والىٍش ٞ ؤلـا ، الىٍش

 .141: ، ؿ1987بً خشار، اإلاإظعت الىوىُت لل٢خاب، الجضائش، 
ضي، مشاحّت وئؼشاٗ 1962- 1830حما٥ خشش ي، الاظخّماس وظُاظت الاظدُّاب في الجضائش -  2 ، جشحمت ِبذ العالم ٍِض

 .182: ، ؿ2009مفىٙى ماض ي، داس الٝفبت، الجضائش، 
3   - Ahmed Henni, La collaboration agraire et le sous développement en Algérie, SNED, Alger, 1982, p : 21. 
4   - Bernart Tricot, Les sentiers de la paix, Algérie 1950- 1962, plan, paris, 1972, p.p : 436- 437. 
5   - Pierre Goinard, Algérie l’œuvre française, Edition, paris, 1984, p.p : 97- 98. 
6   - Benjamin Stora, Histoire de l’Algérie contemporaine 1830- 1889, Alger, 2006, p.p : 27- 28. 
7   - A.W.O., dossier 14073 événement politique 1833, 1879, série B, sous série B7. 
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خت ال '' : ، وهى مً اؼتهش ِىه ٜىله1''ألاساض ي الخفبت مً أمال٠هم الصخفُت أن الٙخذ ِملُت مٜإ

خ . 2ج٢عب ـٙت الذوام ئال باالظخّماس، جثبُذ الّىفش ألاوسوبي في البالد اإلاٙخىخت  22مإ٠ذا وبخاٍس

 .3 ِلى أن الٕضو بذون اظدُىان ظ٣ُىن ُِٝما1849ُ٘ٙشي 

لُه دِا باِىاء ـالخُاث حذًذة و٠بحرة للعلىاث الّمىمُت ٜفذ ؤلاظشاُ بخلٞ الٍشوٗ  ِو

ّهم، جىٍُم خُاتهم ٠ما ًشي  ل مؽاَس اإلاىاجُت لالظدُىان، بخىحُه الشأبحن للٝذوم اججاه الجضائش، جمٍى

أن الذولت جٝىم بذوس جأظس ي بخ٢ٙلها وشد الّشب مً أساليهم وتهُئتها الظخٝبا٥ الٝادمحن مً ''

 .4''أوسوبا

 
ً
ِل٢ُم أن '': ومْ حُّحن الججرا٥ ١لىصٍل وحه ١لمت في الجضائش بمىاظبت حُِّىه ٠دا٠م ِام ٜائال

ت، رل٤ أهه ال ًم٢ً أن  ت التي هي جدذ ئمشحي، ما هي ئال وظُلت زاهٍى حّلمىا أن هزه الٝىة الّع٢ٍش

ٝخه في الخىوحن حّلذ مً الجضائش . 5حٕشط الّشوٛ هىا ئال بىاظىت الهجشة ألاوسوبُت ٘ٝي وٍش

٘اِخمذث . 6خُث شجْ اإلادؽشدًً مً ألاوسوبُحن ِلى ؤلاٜامت بالجضائش'' معخىدُ الدعى٥ ألوسوبا''

شاءاث ومنها مىذ حعهُالث ل٣ل  الذِاًت ١ىظُلت للذْ٘ بالّملُت للىجاح ٘ىصِذ مىاؼحر ٘يها مً ؤلٔا

ذ، ئِاهاث خاـت  ه، الاظخٙادة مً معاِذاث، مأمً مٜإ ٘شوس ي أو أوسوبي، الّبىس اإلاجاوي له ولزٍو

خت600 ختى 300مً  وبزل٤ ٘خذ اإلاجا٥ واظّا ...  ٘شه٤، دِم مجاوي بالىباجاث والحبىب، ٜشوك مٜإ

حن وألاإلاان وؤلاسلىذًحن عٍش  .7''...للعَى

                                                             
خ الجضائش، الىبّت ألاولى، الجضائش، -  1  .118: ، ؿ2002ِماس ِمىسة، مىحض في جاٍس
 .134: ـالح الّٝاد، مشحْ ظابٞ، ؿ-  2
خ 1900- 1830هىن، دوس وم٣اهت ؤلاظبان في جشظُخ الاظخّماس الٙشوس ي في الٕشب الجضائشي ڤخُاة -  3 ، سظالت ماحعخحر في الخاٍس

 .38: ، ؿ2003الحذًث واإلاّاـش، حامّت وهشان، 
 .385: أولُٙي لى١ى ٔشاهمحزون، مشحْ ظابٞ، ؿ-  4
خ الصحا٘ت في الجضائش، الجضء ألاو٥، الؽش٠ت الىوىُت لليؽش والخىصَْ، الجضائش، -  5 .  36: ، ؿ1971الضبحر ظُٚ ؤلاظالم، جاٍس

 .06: ـالح ِباد، مشحْ ظابٞ، ؿ: أهٍش
 .30: ظُذ أخمذ ظلُمان، مشحْ ظابٞ، ؿ-  6
ت ِبذ الشخمً، ظالم مدمذ، دخلب، الجضائش، -  7 ت، جشحمت ١ابٍى  .29:، ؿ2010ؼاس٥ أهشي ٘ا٘شود، الثىسة الجضائٍش
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ًلضمىا مّمشون '': هى آلاخش اهمم ئلى ـٚ بُجى، مفشخا'' Lamoricièreالمىسَعُاس ''الججرا٥ 

ت مً ظ٣ان معُدُحن ٘الخحن بام٣انها لىخذها أن جدملىا ِلى ألامل باالظخىاِت  أوسوبُىن، ئن مجمِى

 .1''ًىما ِلى بٝائىا

ؽا٥ ظىت '' De Vivierدو ُُُ٘ٙه ''الججرا٥  اًت العلىت لهم 1939أ٠بر ُِٝذ ماَس  ًٝترح ِس

جأ٠ذ رل٤ مْ . 2''بدعلُدهم ومىدهم ألاساض ي واإلاعا٠ً وئِٙائهم مً ١ل المشائب إلاذة أسبّحن ظىت

ؽا٥  ـ''اإلااَس  1870ظىت '' وظذ باسادو٥ ڤبٍش
ً
لِغ ِلُىا أن هجّل مً الجضائش مُذان '' :  والزي ـشح ٜائال

ا، بل ِلُىا أن هجّل منها أسلا ٘شوعُت ًٝىنها الٙشوعُىن، ًمل٣ىنها،  ب الجِؾ الٙشوس ي ِع٢ٍش لخذٍس

خذبشون ؼإونها  .3''ًضسِىنها ٍو

شك الهذوء ِلى الع٣ان  حن أن ؤلامعاٟ بضمام البلذ ٘و وبزل٤ اجطح لذي العاظت الاظخّماٍس

ٚ ِليها أولُٙي . 4هما أمشان ال ًم٢ً جدُٝٝهما واظخمشاسهما ئال بخ٣ازش اإلاعخىوىحن الحُٝٝت التي ٜو

أن الجِؾ وخذه لً ًخم٢ً مً جدُٝٞ الاظخٝشاس، ًجب أن ًذِم بدمىس الّذًذ '' : لى١ى ٔشاهمحزون

ً ألاوسوبُحن ل٣ي جخمذ ١لُا اإلاٝاومت اإلادلُت أن جخذِم '' : ، مّخمذا ِلى ما ـشح به جى٠ُٙل''مً اإلاّمٍش

ت التي ظخٝل ج٣لٙتها وجضداد  ت بالٝىة اإلاذهُت، ٠ٝاِذة ـلبت للّملُاث الّع٢ٍش الٝىة الّع٢ٍش

 .5''ّ٘الُتها

وبزل٤ أـبدذ ألامىس مّلٝت ِلى هإالء اإلاعخىوىحن ألاحاهب، وهزا ؼ٣ل مً أؼ٣ا٥ الاظخّماس 

لبُت اإلادلُت  أـذسث 1846- 1844وما بحن . 6اإلاّشوٗ، اظخخذام ألاٜلُت ألاوسوبُت الىا٘ذة لذ ألٔا

ت الئدخحن، الٕاًت منها الٝماء ِلى اإلاماسباث وجىظُْ معاخاث ألاساض ي اإلامىىخت  ؤلاداسة الاظخّماٍس

                                                             
 .45: هٙعه، ؿ-  1
 .375: أولُٙي لى٠ش ٔشاهمحزون، مشحْ ظابٞ، ؿ-  2
 .61- 60: ؿ.مفىٙى والط، بعام الّعلي، مشحْ ظابٞ، ؿ-  3
 .21: هٙعه، ؿ-  4
 .136- 135: ؿ.أولُٙي لى١ى ٔشاهمحزون، مشحْ ظابٞ، ؿ-  5
 .35: هىن، مشحْ ظابٞ، ؿڤخُاة -  6
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ًجب خث باقي ألاوسوبُحن ِلى '' : ، في ئواس ما خث ِلُه وى٠ُٙل الىٍام الاظخّماسي وهجاخه1للمّمٍشً

 .2''"ألاهالي"الٝذوم هىا، بدُث ظِعاهم ِذدهم وهٍامهم ِلى ئبّاد 

ت الفادسة ما بحن  ّاث الّٝاٍس احعمذ اهخماماث الٙشوعُحن بمل٢ُت ألاساض ي أ٠ثر مً خال٥ الدؽَش

، ٘ٙي الجهت الٕشبُت اظخدىر ال٣ىلىن ِلى أساض ي واظّت خاـت ِلى اإلاىاوٞ 19293 ئلى ٔاًت 1844

 21600ِلى معاخت " St. Mourظاهذ مىس "خفل '' : ئخفائُاث ٜىله'' أخمذ هني''العاخلُت ًز٠ش 

 ه٢خاس 14800ِلى " bon fortبىهٙىس " ه٢خاس بالذاس البُماء، و250ِلى " Ernestأسهاظذ "ه٢خاس و

حن ٠ما جدفلذ ؼش٠ت  ش "بمعٔش . Les Andalouse4 ه٢خاس بمىىٝت ألاهذلغ 1500ِلى " Laufreل٘ى

 مش٠ضا 12 والزي ِلى ئزشه جم جأظِغ ِذد مً اإلاشا٠ض الاظدُىاهُت منها 1848-09-19دِمتها بٝاهىن 

ت بّن اإلاعاِذاث ٠خىصَْ 9 في وهشان و21بالجضائش،   مشا٠ض بٝعىىُىت، مْ جٝذًم ؤلاداسة الاظخّماٍس

 .5البزوس وآلاالث الٙالخُت وبّن أِما٥ الشي 

ً ورل٤ بفذوس مشظىم  باث اإلاّمٍش  19لزل٤ ٘ان الح٢م الجمهىسي ِمل ب٣ل حهذ لترلُت ٔس

ً اإلاذهُحن ئلى الجضائش، خمعت 1848ظبخمبر   ًٝط ي بخخفُق خمعحن ملُىن ٘شه٤ إلاعاِذة اإلاهاحٍش

ؽشة مالًحن جخفق لعىت 1848مالًحن جفٗش ظىت   وخمعت وزالزىن ملُىن للعىىاث التي 1849 ِو

ل ِذدها . 6جأحي ِٝب رل٤  حّاوهُت ٘الخُت في حهت وهشان، لُفل ما 87وهى ما حّلها جىمى ِلى أن ـو

ها ظىت  رل٤ ما ًثبذ ٜىة الاظدُىان ألاوسوبي ِلى ِمالت وهشان وما . 7 حّاوهُت211 ئلى 1960ما مجمِى

حن وألاحاهب خعب الّمالت لعىت   1848.8وما ًإ٠ذ رل٤ الجذو٥ ؤلاخفائي لخّذاد الجضائٍش

                                                             
 .333: أهذسي هىش ي، أهذسي حىلُان، ئًٚ ال١ىظذ، مشحْ ظابٞ، ؿ-  1
 .139: أولُٙي لى٠ش ٔشاهمحزون، مشحْ ظابٞ، ؿ-  2
، الجضء ألاو٥، وصاسة 1962- 1830بً داهت ِذة، الاظدُىان والفشاُ خى٥ مل٢ُت ألاسك ئبان الاخخال٥ الٙشوس ي للجضائش -  3

 .316: ، ؿ2008اإلاجاهذًً، 
4   - Ahmed Henni, op.cot, p : 21. 

 383: أهذسي هىش ي وآخشون، مشحْ ظابٞ، ؿ-  5
ٚ الجضائشي، مجلت الشؤٍت، العىت 1945- 1830ئبشاهُم لىهِس ي، ال٢ٙشة الاهذماحُت في الجضائش -  6  بحن الىشح الٙشوس ي واإلاٜى

 .111: ، ؿ1997، العذاس ي ألاو٥، 3الثالثت، الجضائش، الّذد، 
 .125: الجُاللي ـاسي، مدًٙى ٜذاػ، مشحْ ظابٞ، ؿ-  7

8   - A.W.O., document algériens, N°24 du 30-04-1949. 
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ىن  الّمالت  اإلاجمُى ألاحاهب الجضائٍش

 1967144 431579 1535565 وهشان

 2728789 374386 2354403 الجضائش

ٜعىىحن

 ة
2912865 178293 3091158 

 814259 14983 799276 الجىىب

 8601350 999241 7602109 اإلاجمُى

جل٤ العلعلت مً الٝىاهحن ١اهذ أٜىي ِلى الٝىاُ الىهشاوي خُث جم حؽخِذ بيُت الّؽائش 

والٝبائل بفىسة أظُش وأؼمل بٙفل اإلاٝاومت لزل٤ دِمذ ألاٜلُت باألمىا٥ والخجهحزاث، خففذ لها 

لذ خىالي   .1 ٘شه2242000٤محزاهُت ـو

ل ما بّذ الحشب الّاإلاُت الثاهُت  رل٤ الزي حّل ِذد بلذًاث ِمالت وهشان ًخىظْ ختى ان ـو

 :2 بلذًت وهى ما ًىضحه الجذو٥ الزي ًٝعم ِذد بلذًاث ِمالت وهشان139ئلى 

 

 ِذد البلذًاث اإلاٝاوّت

 48 وهشان

 17 مّع٢ش

 27 معخٕاهم

 23 ظُذي بلّباط

 11 جُاسث

 13 جلمعان

 139 اإلاجمُى

 

                                                             
ت، مجلت الثٝا٘ت، الّذد، -  1 اٗ الجضائٍش  .195: ، ؿ1984، أ٠خىبش 83الجُاللي ـاسي، ألاٍس

2   - A.W.O., document algériens, N°26 du 09-08-1949. 
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وبّذ الٝماء ِلى زىسة اإلاٝشاوي والؽُخ الحذاد جدٝٞ لل٣ىلىن الاهخفاس الزي ومً ًىمها 

٠ما . 1ال وصن ٘يها ئال لألٜلُت ألاوسوبُت دون ٔحرها' حمهىسٍت ٘شوعُت ـٕحرة''ظخفبذ ئسادتهم في ئٜامت 

مبر 1ظاِذتهم في رل٤ اإلاشاظُم ومنها مشظىم  ٢ه ال٣ىلىن مً ٜبل 1844 ه٘ى
ّ
ُت ما جمل  والزي أزبذ ؼِش

ت العابٝت ادٛ ِلى الّٝىد الّٝاٍس حمّتهم ؤلاداسة في ٜشي مدفىت ومضودة بىظائل د٘اُِت . 2ـو

ت، ئجباُ ٜىاِذ للحشاظت  وهٍمتهم في ؼ٣ل مُلِؽُاث أؼٗش ِليها لابي لخلُٝنهم الّاداث الّع٢ٍش

والذ٘اُ ًِ أمنهم، ئحشاءاث جذ٥ ِلى ِع٢شة اإلاجخمْ الاظخّماسي ألن مٝاومت ألاهالي ٘شلذ حعلُذ 

ً  .3ؼّب اإلاّمٍش

٘أـبدذ ألاٜلُت ألاوسوبُت ًذ زمُىت ًشج٢ض ِليها الجِؾ خُث ظُفبدىن ُِىن وآران العلىت 

 هاما للجِؾ الزي ظِخّضص 
ً
ت الٍُٝت واإلاخدمعت، جىصَّهم ِلى ألاساض ي اإلادخلت ١ان ظىذا الاظخّماٍس

 .4 ظىت55- 18بهم، وباإلاُلِؽُاث التي أـبدذ مىٍمت والذخى٥ ئليها ئحباسي ِلى ١ل ٘شوس ي بحن ظً 

في الذ٘اُ ًِ الح٢م وجىٍُمه والزي ظاٜه أولُٙي لى١ى ٔشاهمحزون '' وى٠ُٙل''ججعُذ لخفىس 

ْ لذ الٝبائل الّشبُت والتي هي ٜائمت دوما ِلى '' : ٜىله ت الخدٟش العَش مما ٌعمذ للذولت الاظخّماٍس

ً أن ًبٝىا مذججحن باألظلحت للذ٘اُ ًِ أهٙعهم وم٢دعباتهم... مداسبدىا ومْ . 5ّ٘لى الجِؾ واإلاّمٍش

لُت 26 ـاسث ٜىاهحن 1927- 1873الٙترة اإلامخذة ما بحن  ل 22 و1873 حٍى  خُث اظخدىر 1877 أٍ٘ش

ل ئلُه بُجى ما ١اهذ جمثله ألاسك الٙالخُت 400000ألاوسوبُىن ِلى   ه٢خاس، هى اظخيخاج ـو

 .6''ال بذ مً ٜهش ألاهالي واظخّماس هزه البالد ١املت'' : للمعخىوً لزل٤ ـشح ٜائال

لُه ٘ٝذ وؽىذ ٘شوعا وبٝىة ِملُت الهجشة ألاوسوبُت للجضائش بخٝذًم ١ل الدعهُالث  ِو

ث، زحران للحشر، '': ، ًز٠شها ؼاس٥ سوبحر أححرون7وؤلام٣اهُاث والذِم المشوسي  بِذ للع٢ً، مداٍس

                                                             
 .79: ؼاس٥ سوبحر اححرون، مفذس ظابٞ، ؿ-  1
 .206: بً داهت ِذة، مشحْ ظابٞ، ؿ-  2
 .136: أولُٙي لى١ى ٔشاهمحزون، مشحْ ظابٞ، ؿ-  3
 .137- 136: ؿ.هٙعه، ؿ-  4
 .139: هٙعه، ؿ-  5

6   - Benjamin Stora, op.cit., p : 27. 
ت -  7 ض، ظُاظت الدعلي الاظخّماسي والحش٠ت الىوىُت الجضائٍش ٍض اث الجامُّت، الجضائش، 1954- 1830ًخي بِى ، دًىان اإلاىبِى

خ، ؿ  .9- 8: ؿ.دون جاٍس
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٘شبىذ ١ل . 1البزوس، ساجب ًىمُا ئلى حاهب حّهذ باهجاص حمُْ ألاؼٕا٥ راث اإلاىّٙت الّمىمُت والالصمت

ً بالىٛش الىوىُت ال٢بري  ، وأوؽأث البيُت الخدخُت التي حعخجُب لحاحاجه ١الىٛش 2مشا٠ض اإلاّمٍش

واإلاشافئ والع٤٢ الحذًذًت والخلٕشاٗ والخلٙىن واإلاذاسط واإلاعدؽُٙاث، لم ٢ًً لألهلي ٘يها أي 

ْ مً ؤلاهخاج . 3هفِب ت ل٘ش حر الىظائل المشوٍس بما في رل٤ جذُِم ؤلاهخاج الحُىاوي والٕابي مْ ج٘ى

الٗ اإلاٝذمت والتي حعخُٙذ منها الخّاوهُاث الٙالخُت الخابّت لل٣ىلىن   .4خاـت ألِا

 وهى ما ًىضحه الجذو٥ 1870وبزل٤ جماِٚ ِذدهم في ٌل خ٢م الجمهىسٍت الثالثت ظىت 

 :5آلاحي

 

 

 

 الّذد العىت

1870 245500 

1881 376800 

1890 500900 

1900 610000 

1911 792000 

1921 400791 

1936 946000 

1948 922300 

1958 948000 

                                                             
 .197: ؼاس٥ سوبحر أححرون، مفذس ظابٞ ، ؿ-  1
 .165: ، ؿ2010٘شخاث ِباط، الؽاب الجضائشي، مً اإلاعخّمشة ئلى اإلاٝاوّت، جشحمت، أخمذ مىىس، الجضائش، -  2
ذ خشب، مفذس ظابٞ، ؿ-  3  .11: ٘شخاث ِباط، حؽٍش
خ، ؿ-  4 ً الخخلٚ في الجضائش، الؽش٠ت الىوىُت لليؽش والخىصَْ، الجضائش، دون جاٍس  .443:ِبذ اللىُٚ بً أؼنهى، ج٣ٍى

5   - René Anus, L’eau en Algérie, O.P.U., 1985, p : 32. 
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ْ بّذ  لُه وعخيخج ومً الخىىس اإلالحًى الزي أخز مىخى ظَش ذ ألامحرا٥ 1870ِو  خُث حاء جفٍش

، لشوسة لشب هإالء اإلاخمشدًً مً الٝبائل وئخشاحهم مً حمُْ 1871ِلى ئزش اهتهاء زىسة '' دو ُ٘ذو''

ألاساض ي إلًجاد مجا٥ للمعخىوىحن والعُىشة ِلى ألاساض ي التي هي بحن أًذيهم
لُه ًخطح أهه مْ . 1 ِو

ٞ أمام اإلاعخىوىحن 1870 ظبخمبر 4ظٝىه ؤلامبراوىسٍت وئِالن الىٍام الجمهىسي   اهٙخذ الىٍش

فلىا ئلى ٜمت هٙىرهم وظُىشتهم  .2ألاوسوبُحن لُد٢مىا ٜبمتهم أ٠ثر ِلى ألاهالي ٍو

ن الىٍام الّع٢شي مصجّحن  ملححن ِلى أن ئسادتهم هي التي ًجب أن جيخفش، ظاِحن لخٍٝى

الاظدُىان دون أن ًُٝمىا وصها للمعلمحن، ٘برصث الىىادي ولجان الذ٘اُ والتي ١اهذ حلها مً مبّذي 

بت في ئداسة أمىسهم بأهٙعهم1848  .3، ١لهم ٔس

ت باِخباس أنهم سأط الحشبت باليعبت لالظخّماس ٘ٝبلذ  رل٤ الزي أرِىذ له ٘شوعا الاظخّماٍس

ٝت بُجى في الاظدُىان الفٕحر مذهُا  ؤلاظ٣ان )بمىالبهم وحلبذ أ٠بر ِذد مم٢ً منهم بّىدتها لىٍش

، بل ئنهم جم٢ىىا مً ؼشاء ما بحن 4''واإلال٢ُت الفٕحرة واإلاعاِذة ِلى بىاء اإلاشا٠ض وجٝذًم ألاسك مجاها

ه 1917- 1909 اث ضخمت 427000 ما مجمِى  ه٢خاس، ئنها الٙترة ألاٜىي التي خٝٞ ٘يها ال٣ىلىن مؽتًر

لىا ئلُه  .5بّٙل الثراء الزي ـو

ً مجخمْ مً أـل ٘شوس ي  ى٥ ئلى ج٣ٍى ت جىبُٞ الاظدُىان الشظمي ـو ظعي ؤلاداسة الاظخّماٍس

لُدل مدل اإلاجخمْ الٝشوي بالجضائش، وهى ًشي ألاٜلُت ال٣ىلىهُالُت في خاحت ئلى أن جفل ئلى ٠ثا٘ت 

ظ٣اهُت مّخبرة ورل٤ بالحث ِلى هجشة حذًذة لىخم٢ً مً ئسظاء ٜىاِذ هُمىتها، خاـت ِلى اإلاىاوٞ 

 .6الخلُت

حن بع٣ان أوسوبُحن، لخلٞ هٍام  ىاد ًٝى٥ ٘شخاث ِباط لخبذًل ألاهالي الجضائٍش ئـشاس ِو

ت مضمىت، صادتها ٍ٘اِت واصدهاس ٜىاهحن اظخثىائُت ظنها اإلاعخّمش  احخماعي معُخ، ٘خذ اإلاجا٥ لّىفٍش

                                                             
1  -Ernest Mercier, Le cinquantenaire d’une colonie, l’Algérie en 1880, paris, 1880, p : 80. 
ض، ظُاظت الدعلي، مشحْ ظابٞ، ؿ-  2 ٍض  .31: ًخي بِى
 .72: ؼاس٥ سوبحر أححرون، مفذس ظابٞ ، ؿ-  3
 .69- 68: ؿ.ـالح ِباد، مشحْ ظابٞ، ؿ-  4
 .90: ؼاس٥ سوبحر أححرون، مفذس ظابٞ ، ؿ-  5
 .338- 337: ؿ.حما٥ خشش ي، مشحْ ظابٞ، ؿ-  6
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، وختى ًخدٝٞ رل٤ وفي مذة ال 1لٙائذة أبىائها ِلى خعاب الؽّب الجضائشي ورل٤ وُلت أ٠ثر مً ٜشن 

ً في 58أـذسث الح٣ىمت '' سوبحر أسون''جخجاوص خمعت أؼهش ًٝى٥   مشظىم جٝط ي بخذُِم م٣اهت اإلاّمٍش

 .2هزا البلذ

وبالىٍش ألهمُت العالح في الجضائش الٙشوعُت لمً الذ٘اُ ًِ الىٍام الٝائم والحٙاً ِلى 

ً لزل٤ ظمدذ   ئسادة الحٙاً ِلى العُىشة اإلاّمٍش
ً
ْ جمُحزي ٔحر ِاد٥ جٍهش حُذا دًمىمخه ِبر حؽَش

ً الٙشوعُحن مً أـل أوسوبي، وبزل٤ جفبذ دولخه جذاْ٘ ًِ ِٛش  لهم بدُاصة العالح ل٣ل اإلاّمٍش

ومً أحل جىخُذ هزا اإلاجخمْ . 3ٔالب ًم٢ىه الدعلح لالخخٙاً بالٝىة ِلى ظُىشجه لذ ِٛش مٕلىب

خ   لهإالء ألاحاهب بالخجىِغ الخلٝائي، 1889 حىان 26ألاوسوبي الىاش ئ، ظمذ لهم ٜاهىن ـذس بخاٍس

في دولت الحٞ . 4ًٝى٥ ٘شخاث ِباط وؼِئا ٘ؽِئا ججزسث في اإلاعخّمشة وبٝت راث خٍىة وهُمىت

ل ئلُه  ت، هزا ما ـو للٙشوعُحن وألاوسوبُحن ألاٜل ِذدا، ودولت الٝمْ والاظخثىاء الذائم لألهالي ألا٠ثًر

عخحن بحرهاسد''أولُٙي لى١ى ٔشاهمحزون اهىالٜا مً هٍشة مىٍشيهم ١األظخار  والزي سأي أهه ًجب '' أٔو

جب الذ٘اُ ِنهم  ً با٠دعابهم مضاًا ٍو : ''أل٢ُغ دي وى٠ُٙل''ئلى حاهب ما ـشح به ''الاهخمام باإلاّمٍش

لم ج٢ً ٘ٝي لخد٢ُم البنى الاحخماُِت والثٝاُ٘ت التي جش٠ض . 5''ولْ ٜاهىن لألوسوبُحن وآخش للّشب''

خهم واإلاعاط بُٝمهم الذًيُت  ِليها خُاتهم، بل ١اهذ تهذٗ ئلى حُٕحر مالمذ خماستهم وومغ جاٍس

والخلُٝت، رل٤ أن الجاهب الحفحن الزي ًمثل الش٠حزة التي ًٝىم ِليها اإلاجخمْ الجضائشي، لخدل مدلها 

الثٝا٘ت الٙشوعُت، زٝا٘ت اإلاخٕىشط الٕالب التي بُٝذ جدعْ وجىمى مْ احعاُ وهمى الحش٠ت 

 .6الاظدُىاهُت

                                                             
 .53: ٘شخاث ِباط، لُل الاظخّماس، مفذس ظابٞ، ؿ-  1

2   - Robert Aron, Les origines de la guerre d’Algérie, édition, Fayard, paris, 1962, p : 49. 
 .327: أولُٙي لى١ى ٔشاهمحزون، مشحْ ظابٞ، ؿ-  3
 .182: ٘شخاث ِباط، الؽاب الجضائشي، مفذس ظابٞ، ؿ-  4
 .329: أولُٙي لى١ى ٔشاهمحزون، مشحْ ظابٞ، ؿ-  5
مبر 13- 12مجاود مدمذ، أبّاد وآزاس الاختراٛ الاظخّماسي الٙشوس ي في مىىٝت بلّباط، ملخٝى ووني مً -  6 ، حامّت 2001 ه٘ى

ت  خ اإلاىىٝت خال٥ الٙترة الاظخّماٍس ، 2008، الجضء الثاوي، م٢خبت الشؼاد، الجضائش، 1954- 1830ظُذي بلّباط، خى٥ جاٍس

 .10: ؿ
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ومهما اخخلٙذ جىحهاتهم وجفىساتهم للىظائل التي ًجب اظخّمالها، ئال أنهم ًخٙٝىن حمُّا 

باظخّما٥ ما ًبذو لهم مىاظبا مً وظائل اججاه الّشبي، اإلاٙترط اإلاخُٚ بمداسبخه ومىاسدجه دون 

مً " ألاهالي"ال ش يء ظىي اجخار ئحشاءاث ٜاظُت اججاه '' : سخمت، ًخلق أولُٙي لى١ى ٔشاهمحزون أن

ً  .1''أحل جفُٙت ١ل ألاساض ي منهم للحٙاً ِلى أمً الجىىد واإلاّمٍش

ل٢ىه وفي الىاْٜ أن الجضائش ال٣ىلىهُالُت البيذ اإلاخبيُت مً ٜبل ٘شوعا ًٝى٥ حما٥ خشش ي ٜذ 

ت أبشص بفماث  تها و١ان هزا الؽّىس بالزاث والىعي بالهٍى ذ وبذأث حؽّش بزاتها وبهٍى ِش ٠برث وجِش

حذًذة أدث ئلى ٌهىس هُى آخش حذًذ مً الخ٢ٙحر ال٣ىلىهُالي في ظُاظت ٘شوعا هدى الجضائش مخمثل في 

مداولت ٘شك جىحُه اظخٝاللي أ٠ثر مىه اظدُّابي واهذماجي أي ظّيهم حاهذًً ئلى الاهٙفا٥ ًِ 

ل ئلُه ٘شخاث ِباط ٜىله. 2''٘شوعا ألام  ١لما ٘ٝذث '' : رل٤ ما ـو
ً
١لما اصداد الاظدُىان ألاوسوبي همىا

خُث ١اهذ اإلاعخّمشة هي التي جملي بىٙعها جل٤ " العُاظت ألاهلُت"٘شوعا ظُىشتها ِلى ما ١ان ٌعمى بـ

ت مً خال٥ الٝاهىن الزي أظعخه ِلى الّىٚ والّٝىبت والخٗى . 3العُاظت ٘برصث الذولت الاظخّماٍس

لبُت اإلاعخّمشة '' : ، ًمُٚ أولُٙي لى١ى ٔشاهمحزون''ِلى أنها ئسادة ٘شك ظُىشة ألاٜلُت اإلاّمشة ِلى ألٔا

ومنها . 4أنهم ١اهىا ًشون خالؿ اإلاعخّمشة هى الٝاهىن ألاظمى، ه٢زا ١ان ٢ًٙش أهفاس الجضائش الٙشوعُت

ادتهم، جماًٝىا مً الح٢م  بذءوا في مىاهمت ٘شوعا في ال٢ثحر مً الٝماًا التي لم ج٢ً لخداَ٘ ِلى ٍص

ادة  الّع٢شي ووالبىا معاواة الجضائش ٜاهىهُا بٙشوعا لُخم٢ىىا مً ٘شك خ٢مهم اإلاذوي وبالخالي ٍص

 .5م٣اظبهم العُاظُت والاٜخفادًت

ا مىخخبا، أِلً ُ٘ه أن ًخذاو٥  ٝذوا لزل٤ مإجمشا حضائٍش والبىا بدٞ ئداسة الجضائش باهٙعهم ِو

لُه ٜام  هزا الىٍام ِلى مٝىماث . 6ُ٘ه اإلاعخىوىىن حمُْ ألامىس راث الىابْ العُاس ي اإلاالي ِو

لى هٍامحن ٜاهىهُحن وظُاظُحن أخذهما ٌّامل به اإلاّمشون الزًً ًخمخّىن ب٣امل الحٝٛى  ت ِو ِىفٍش

                                                             
 .114- 113: ؿ.أولُٙي لى١ى ٔشاهمحزون، مشحْ ظابٞ، ؿ-  1
 .352: حما٥ خشش ي، مشحْ ظابٞ، ؿ-  2
ذ خشب، مفذس ظابٞ، ؿ-  3  .13: ٘شخاث ِباط، حؽٍش
 .287- 280: ؿ.أولُٙي لى١ى ٔشاهمحزون، مشحْ ظابٞ، ؿ-  4
الحي في الجضائش، اإلاإظعت الىوىُت لل٢خاب، الجضائش، -  5 حن وأزشها ؤلـا أخمذ الخىُب، حمُّت الّلماء اإلاعلمحن الجضائٍش

 .18: ، ؿ1985
 .49: ؼاس٥ سوبحر أححرون، مشحْ ظابٞ، ؿ-  6
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العُاظُت التي ًممنها ئِالن الثىسة الٙشوعُت وآلاخش ًىٙز ِلى الّشب الخالّحن لٝاهىن ٔحر ِادي 

 .1جمُحزي ٢ًشط ولُّتهم الذهُا ِلى الذوام ودون اظخثىاء

هؽاؼت البىاء الزي ولْ ِلى هدى بُّذ ًٝى٥ ٘شخاث ِباط ًِ أًت ٜاِذة للّذ٥ ؼبهه بٝفش 

ت التي اظخمشث في اإلااض ي هل  ذ به جل٤ العُاظت الاظخّماٍس ٘خم ًبنى لٙشوعيي الجضائش والزي ًٍش

 .2ظدعخمش، ًجُب أن الٝفش لً ٢ًخمل بىاؤه

ت التي خ٢مذ البالد '' : ومْ مشوس الضمً ًٝى٥ ٘شخاث ِباط أِخٝذ أن ألاٜلُاث الاظخّماٍس

واإلاالٟ الزًً ١ان لهم بىاظىت لىبُاتهم الُذ الّلُا ِلى الشأي الّام في الجضائش وفي ٘شوعا ٜذ اخخاسوا 

لُحن  .3''الحل ألاظىأ ِىك جٝاظم العلىت مْ أهل ألاسك ألـا

 

                                                             
 .24: أولُٙي لى١ى ٔشاهمحزون، مشحْ ظابٞ، ؿ-  1
 .129: ٘شخاث ِباط، الؽاب الجضائشي، مفذس ظابٞ، ؿ-  2
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 مً طشف السلطاث الفشوسيت (محمذ الخامس)هفي محمذ بً ًىسف 

 .  دساست في ظشوف ومالبساث الىفي ومىاقف وسدود الفعل املغشبيت والاسباهيت–             

Mohamed Bin Youssef (Mohammad V) denied by the French 
authorities - a study in the circumstances of exile, attitudes and 

reactions of Moroccan and Spanish. 

 

 *-سعيذة- أستار محاضش ، جامعت الذكتىس مىالي الطاهشعفُم جلي،

 

 2020 / 08 /01:جاسيخ اليشش 2020 / 07 / 14: جاسيخ اللبىل  2020 / 06 / 07: جاسيخ إلاسسال

 :ملخص

 خُاة خافلت بالىفاح، وواحه مسخلف اإلاهاٖب والٗغاكُل بمىاكفه (مدمض الخامـ) مدمض بً ًىؾف ٖاف

ا  ُّ ىه ووف ت، فيان مسلها للًاًا َو ٘ الاؾخٗماٍع ىُت فلّضم جطخُاث هبحرة، وجدّمل ؤٖباء اإلاٗاعيت اإلاؿخمغة للمكاَع الَى

غ اإلاغغب ألاكص ى مً عبلت الاؾخٗماع ، (الكٗب اإلاغغبي  ) َظا ألازحر ،لكٗبه ى ألامغ الظي  الظي جالخم مٗه في مٗغهت جدٍغ َو

 20ؤصي بالؿلُاث الفغوؿُت للبدث ًٖ هُفُت للخسلو مىه، خُث كامذ بماامغة يّضٍ، فيان هفي الؿلُان وببٗاصٍ في 

ني 1953ؤوث  اثلخه وك٘ هبحر في هفىؽ الكٗب اإلاغغبي، فغبِ َاالء هفاخهم الَى ، وبالخالي وان لىفي الؿلُان ٖو

 . 1955 ؤهخىبغ 30بغحٕى اإلالً، فياهذ ٖىصجه في  (الاؾخلالٌ)

 

 .   مدمض بً ًىؾف، اإلاغغب ألاكص ى، اؾباهُا، الىفي، الؿلُاث الفغوؿُت:الكلماث املفتاحيت

Summary  :  
The first of the two countries to be elected is the first to be elected by the Assembly 

of the United Nations, which is the first to be elected by the Assembly of the United 
Nations. The French authorities were responsible for finding ways to get rid of him, as 
they had a conspiracy against him, and the Sultan was exiled on 20th of 1953. The first of 
the four major political groups in the country was the National Assembly of the People of 
Morocco, which was founded in 1955. 

Keywords : Mohamed BenYoussef, Morocco Al-Aqsa, Spain, exile, French authorities. 
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 rafik.telli87@gmail.com .سعيذة، جاسيخ-جامعت الذكتىس مىالي الطاهش سفيق جلي، أستار محاضش،* 
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: ملضمت  

ً خُث  (مدمض الخامـ)ٌٗخبر مدمض بً ًىؾف  ش الباعػًٍ في اللغن الٗكٍغ ؤخض نىإ الخاٍع

ىُت فلّضم جطخُاث  ٖاف خُاة خافلت بالىفاح، وواحه مسخلف اإلاهاٖب والٗغاكُل بمىاكفه الَى

ا  ُّ ىه ووف ت، فيان مسلها للًاًا َو ٘ الاؾخٗماٍع هبحرة، وجدّمل ؤٖباء اإلاٗاعيت اإلاؿخمغة للمكاَع

غ اإلاغغب ألاكص ى مً عبلت الاؾخٗماع بلى ؤن جدلم  لكٗبه َظا ألازحر الظي جالخم مٗه في مٗغهت جدٍغ

 .الىهغ والاؾخلالٌ جدذ كُاصجه

غوف هفي مدمض بً ًىؾف مً َغف ببغاػ َظٍ الضعاؾت َى بحغاء والهضف مً   مالبؿاث ْو

هكف ًٖ عصوص فٗل اإلاغغب ألاكص ى ٖلى هفي ملىهم، وهبّحن مياهت اإلالً في اٌالؿلُاث الفغوؿُت م٘ 

 .ؤوؾاٍ اإلاجخم٘ اإلاغغبي، م٘ جِبان مىكف اؾباهُا بدىم ؤّنها قاعهذ فغوؿا في اخخالٌ اإلاغغب ألاكص ى

غوف ومالبؿاث هفُه وبدىم صعاؾدىا ؾجرهؼ  .  ٖلى اإلااامغة الفغوؿُت يّض مدمض بً ًىؾف ْو

فُما جمثلذ ْغوف هفي اإلالً مدمض بً ًىؾف؟ وما هي ؤَم اإلاىاكف : ومىه َغخىا ؤلاقيالُت الخالُت

 .وعصوص الفٗل اإلاغغبُت والاؾباهُت ٖلى َظا الىفي؟

، وفي مداولت مّني  لُه واعجباَا باللًاًا اإلاُغوخت ؾلفا، وان مً الًغوعي َغق اإلاىيٕى ٖو

ني اٖخمضث في مٗالجت مًمىن َظٍ الضعاؾت ٖلى اإلاىهج 
ّ
لإلحابت ٖلى الدؿائالث التي َغختها، فةه

سُت في كالبها ألاواصًمي  خي الخدلُلي وهظا اإلاىهج الىنفي الظي جفغيه مخُلباث بىاء الىاكٗت الخاٍع الخاٍع

 .اإلانهجي

  :(محمذ الخامس) مىلذ ووشأة محمذ بً ًىسف 1.

بً الخؿً بً مدمض بً ٖبض الغخمً بً َكام بً مدمض بً ٖبض هللا " مدمض بً ًىؾف"ولض 

 باللهغ اإلاليي بمكىع 19091 ؤوث10َـ اإلاىافم لـــ1327 عحب 23بً بؾماُٖل بً الكٍغف ًىم الجمٗت

ش مُالصٍ فالبٌٗ ًجٗل مىلضٍ ؾىت 2الضواهحن بفاؽ َـ اإلاىافم 1329، غحر ؤن َىان ازخالف خٌى جاٍع

ؤما الفئت الثالثت  م،1910َـ اإلاىافم لؿىت 1328بِىما خّضص البٌٗ آلازغ مىلضٍ ؾىت م،1911لؿىت

ش مُالصٍ بُىم الجمٗت  ، واإلاغجح ؤن 1909 ؤوث 10 َـ اإلاىافم لـ1327 عحب 23وألازحرة فإزبدذ جاٍع

ش ألازحر والظي طهغهاٍ ؾابلا ؤهثر صكت وؤكغب بلى الهىاب . 3الخاٍع

ش عؾمُا بٗض " مدمض بً ًىؾف"ٖىضما جم الاخخفاٌ بُٗض مُالص  للض اُٖخمض َظا الخاٍع

وان ؤبي ؾُضي مدمض كض بلغ مً الٗمغ زماهُت ٖكغ  :"كاٌ" الخؿً الثاوي"، هما ؤّن اإلالً 4الاؾخلالٌ

                                                           
ني، ملخمت مدمض الخامـ، ميكىعاث وػاعة الثلافت، مُبٗت صاع اإلاىاَل، اإلاغغب، - 1 . 21، م2013ٖبض الخم اإلاٍغ
ذ مدمض الخامـ، ٍ- 2 ، اإلاُبٗت اإلالىُت، الغباٍ،1ٖثمان بؾماُٖل، يٍغ  .216، م1997، اإلاجلض ألاٌو
ل 13-09مدمض الىانغي، عخلت مدمض الخامـ بلى َىجت - 3 ، ميكىعاث اإلاىضوبُت الؿامُت للضماء اإلالاومحن وؤًٖاء 1، 1947ٍ ؤبٍغ

غ ،  .19، م2007مُبٗت هىابغاهذ، الغباٍ، حِل الخدٍغ
ش - 4 ضة الٗلم بخاٍع  .41، م1988،الغباٍ، "صعاؾاث وقهاصاث–مدمض الخامـ "، و اهٓغ ؤًًا ٖبض الخم اإلاغ ًني 1957 ؤوث 10حٍغ



 واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية        متونمجلة            سعيدة جامعة الدكتور موالي الطاهر  

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: السىت/  أوث:  الشهش /02: العذد / 12: املجلذ 

 

 

226 

، ومً اإلاٗلىم ؤن 5"م ؾلُاها ٖلى اإلاغغب 1927ٖىضما هىصي به ًىم الجمٗت الثامً ٖكغ مً هىفمبر 

غ  ؤزاٍ الخؿً ًىبٍر بإعبٗحن ًىما،   ألاكص ىاإلالُم الٗام الفغوس ي باإلاغغب" جُىصوعؾخِىغ"وحاء في جلٍغ

وهفـ الص يء ؤزبخه كىهل َىلىضا   ؾىت ًىم جىلُه الٗغف،18بلى وػاعة الخاعحُت الفغوؿُت ؤّن ٖمٍغ 

. باإلاغغب في بغكُخه بلى وػاعة زاعحُخه

ش مُالص  فاليل ًّخفم ٖلى ؤّن مؿلِ عؤؾه  ،"مدمض بً ًىؾف"وبطا وان َىان ازخالف خٌى جاٍع

 . 6"مىالي ًىؾف"وؤهه َى الابً الثالث لألمحر  َى اللهغ اإلاليي،

مدمض "وان ٖاَل البالص كض ؤنبذ مٗغوفا باإلالً  ،1956 ؾىت  ألاكص ىوبٗض اؾخلالٌ اإلاغغب

ام اإلاىفى بٗض ؤن ٖؼلخه ؾلُاث الخماًت الفغوؿُت  ،7"الخامـ ًّ بهه اؾم الكهغة الظي اقتهغ به ؤ

ى ما حٗل الاؾم اللضًم 1953ًٖ ٖغقه ؾىت ألاكص ى باإلاغغب  " الؿلُان مدمض بً ًىؾف"، َو

وحغُحر اؾم الٗاَل اإلاغغبي  ، ألاكص ىاإلاغغب ًسخفي عوٍضا عوٍضا وبهفت عؾمُت بٗض بٖالن اؾخلالٌ

هما وان حٗبحرا ًٖ نهاًت ٖهض الدجغ والخماًت  وللبه في َظا الىكذ بالظاث وان له صاللت ٖمُلت،

ت والاؾخلالٌ  .8وبضاًت الخٍغ

اًت والضٍ الؿلُان ًىؾف" مدمض بً ًىؾف"وكإ  ٕغ في ؤخًان 9جدذ ٖع ، خُث جغّبي وجٖغ

ه آهظان ال ًخجاوػ زالر  ألاؾغة اإلالىُت التي اهخللذ مً فاؽ للِٗل في الٗانمت الجضًضة الغباٍ وؾىُّ

                                                           
 .25، م1983الخؿً الثاوي، ملً اإلاغغب، الخدضي، اإلاُبٗت اإلالىُت، الغباٍ، - 5
ى والضٍ اإلاىلى  -6

ّ
ى ؤزٍى الؿلُان 1912 ؤوث 12الٗغف في "ًىؾف"جىل

ّ
في حى مصخىن،  (1912-1908 )ًٖ الٗغف" ٖبض الخفُٔ"، إلاا جسل

ش اإلاغغب1912 ماعؽ 30و َظا بٗض ؤن وك٘ مىغ الفغوؿُحن مً فغى الخماًت ًىم    ألاكص ى، وفي َظٍ الٓغوف الهٗبت والخالىت مً جاٍع

كض ٖانغ فترة الخماًت وهي خىم " مدمض بً ًىؾف" مً صولت مؿخللت بلى صولت مدمُت، ؤي ؤن  ألاكص ىالتي اهخلل فيها اإلاغغب

مدمض بً "، ؤما فُما ًسو والضة 1955 هىفمبر 18 بلى 1912 ماعؽ 30الفغوؿُحن وألاؾبان ٖلى اإلاغغب ألاكص ى، والتي امخـّضث مً 

ضة فايلت اَخمذ بتربُت ؤبىائها ألامغاء وواهذ خٍغهت ٖليهم،  ألاكص ىمؿلمت مً الخىػ حىىب اإلاغغب ،"الُاكىث "هي" ًىؾف ُّ ، واهذ ؾ

ذ مىالي ٖبض هللا " مىالي ًىؾف" خؼها ٖلى هفي ابنها، وصفىذ بجىاع ػوحها الؿلُان 1953 ؾبخمبر 07جىفُذ بفاؽ ًىم الثالزاء  بًٍغ

ني، اإلاغح٘ الؿابم، م م بفاؽ، ش اؾخلالٌ اإلاغغب،ٍ. 22-21ؤهٓغ ٖبض الخم اإلاٍغ ، 2و ؤهٓغ مدمض الٗلمي، مدمض الخامـ وجاٍع

غ، صاع ؤبي عكغاق للُباٖت واليكغ، الغباٍ، وؤهٓغ اًًا ٖبض . 37، م2011ميكىعاث اإلاىضوبُت الؿامُت للضماء اإلالامحن وحِل الخدٍغ

اب بً مىهىع، الخؿً الثاوي خُاجه وحهاصٍ ومىجؼاجه، ج  .44، م1969 ، اإلاُبٗت اإلالىُت، الغباٍ،1الَى
ت ٌؿّمى مدمضا ؤهٓغ- 7  مدمض ،مىالي َاقم الٗلىي اللاؾمي: وكض للب بالخامـ ٌٗني ؤهه وان زامـ ٖاَل مغغبي مً ألاؾغة الٗلٍى

ىُت في  ني مً ؤحل الاؾخلالٌ، الثلافت الَى الخامـ عحل الضولت اإلاغغبُت الخضًثت، هضوجان ٖلمُخان خٌى مدمض الخامـ والىفــــــــــــــــــاح الَى

 ميكىعاث اإلاىضوبت الؿامُت للضماء اإلالاومحن و حِل الخدغع، مُبٗت .2005هىفمبر 16، 2005 هىفمبر 30زضمت اإلاىاَىت، الغباٍ 

 .29م ،.2005واهابغاهذ، الغباٍ،اإلاغغب،
 .19-18مدمض الىانغي، اإلاغح٘ الؿابم، م م -8
غ، الىضوة الضولُت خٌى مدمض الخامـ اإلالً الغاثض - 9  هىفمبر 20-16ٖبض هللا بً ؤخمض الخلُل، اإلالً مدمض الخامـ بُل الخدٍغ

 .257، جىُٓم حمُٗت عباٍ الفخذ، مُبٗت فًالت، اإلادمضًت، اإلاغغب، م1987
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هما خغم ٖلى  حٗلُمهم ٖىضما بلغىا ؾً  ، بط اَخم الؿلُان ًىؾف بتربُت ؤبىاثه ألامغاء،10ؾىىاث

عغم اإلاىاهج التي واهذ كض ويٗتها فغوؿا للخٗلُم ،11الخمضعؽ
12 .

مهم 
ّ
لت في اللضم التي صعج ٖليها ملىن اإلاغغب فُما ًخٗلم بتربُت ألامغاء وحٗل ا ٖلى جلالُض ٍٖغ وحغًٍ

بهضف نلل مىاَبهم وتهظًبهم وبٖضاصَم إلاؼاولت ما ؾىف ٌؿىض بليهم مً مهام الضولت الىبري، ؤصزل 

الىخاب اللغآوي بضاع اإلاسؼن في ؾً مبىغة خُث جىلى زلت مً الفلهاء اإلاغمىكحن جلليهم اإلاباصت ألاولى في 

م وجلّلى بٌٗ  ، هما ّٖحن لهم ؤؾاجظة مغمىكحن،13جهجُت وعؾم الخغوف وبضؤوا بدفٔ اللغآن الىٍغ

. 14الضعوؽ الضًيُت واإلاباصت الٗلمُت

ت  ُّ ً ٖىاًت الؿلُان ًىؾف بترب ٖبض الغخمً بً "ًلٌى ماّعر مىىاؽ" مدمض بً ًىؾف"ٖو

ضان سظ عباٍ الفخذ ٖانمت ؤلاماعة وؤلاصاعة، وإلاا اؾخىلى والضٍ:"... ماًلي "ٍػ
ّ
هلل مدمض بً ًىؾف م٘  واج

ّحن لهم مىخبا زانا بهم صازل كهٍغ الؿُٗض وؤؾاجظة مالػمحن لهم بلى ؤن خفٓىا  حّل بزىجه، ٖو

م، فٗحن لهم  وصعؽ اللغت الٗغبُت والفغوؿُت، وآوـ منهم الخإَل ألزظ الٗلىم الضًيُت، اللغآن الىٍغ

. 15..."ؤؾاجظة لللُام بهظا الىاحب

ي، فّٗحن  وكض اعجإي الؿلُان بٗض طلً حٗلُم ؤبىاثه اللغت الفغوؿُت بةٌٗاػ مً الججراٌ لَُى

ى   وفخذ 1908 ؾىت  ألاكص ى، الظي وان كض هؼح بلى اإلاغغب"مدمض مٗمغي الجؼاثغي "ؤؾخاطا ملخضعا َو

بلى ؤؾاجظة اللهغ لُلىم بخللحن ألامغاء " مدمض مٗمغي "خُث اهًم  مضعؾت ٖغبُت فغوؿُت بالغباٍ،

دببها بليهم،  ،16الهغاع الفغوؿُت وآصابها حاٖال ههب ُٖنهم ؤن ًغيهم فغوؿا هما هي ٖلما وخًاعة ٍو

. 17"مدمض مٗمغي "مً بحن ؤكغاهه فاَخم به " بً ًىؾف مدمض"فلم ًمٌ ػمً ٌؿحر ختى بضث هجابت 

م قٕغ في صعاؾت اإلاخىن التي جخًمً اللىاٖض ألاؾاؾُت  ً مً اؾخٓهاع اللغآن الىٍغ
ّ
وبٗض ؤن جمى

لىم الضًً، وبالُب٘ ول َظٍ اإلاىاص التي وان ًضعؾها  هي مىعوزه " مدمض بً ًىؾف"في اللغت،والىدى، ٖو

ى اللُام به في مغخلت ؤولى  ًٖ اللغون اإلاايُت،
ّ
كضوع "اللهم ما وان مً صعؽ اللغت الفغوؿُت الظي جىل

ِ ومً َظٍ اإلاالفاث اإلايكىعة ؤو اإلاىٓىمت التي وان ًضعؾها  زم فُما بٗض الفلُه اإلاٗمغي،" بً غبًر

                                                           
غ بحن فً اإلامىً واإلاؿخدُل،ٍ- 10 ، ميكىعاث اإلاىضوبُت الؿامُت للضماء اإلالاومحن 1الغالي الٗغاقي، اإلالً مدمض الخامـ ؾُاؾت الخدٍغ

غ، مُبٗت فًالت، اإلادمضًت، اإلاغغب،   .23م ،2003وؤًٖاء حِل الخدٍغ
 .20مدمض الىانغي، اإلاغح٘ الؿابم، م- 11
 .257ٖبض هللا بً ؤخمض الخلُل، اإلاغح٘ الؿابم، م- 12
ً الٗابضًً الٗلىي، اإلاغغب مً ٖهض الخؿً ألاٌو بلى ٖهض الخؿً الثاوي، اإلاغغب في ٖهض الؿلُان ؾُضي مدمض بً ًىؾف - 13 ٍػ

 .15، م2009، صاع ؤبي عكغاق للُباٖت و اليكغ، الغباٍ، 3 فترة الخماًت الفغوؿُت والاؾباهُت،ج1927-1956
 .20مدمض الىانغي، اإلاغح٘ الؿابم، م- 14
ً الٗابضًً الٗلىي، اإلاغح٘ الؿابم، م- 15  .16-15ٍػ
م،الضاع البًُاء، - 16  .46،م1997ؤنغاف عوبحر، مدمض الخامـ واليهىص اإلاغاعبت،جغ ٖلي الهللي ومدمض ولٍؼ
 .20مدمض الىانغي، اإلاغح٘ الؿابم، م - 17
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دفٔ كُٗا منها" مدمض بً ًىؾف" واإلاغقض اإلاٗحن البً ٖاقغ في  ؤلفُت ابً مالً في الىدى، :ٍو

ت البىنحري همتن ؤصبي للخىؾل وللكغح اللغىي  الٗباصاث، مٍؼ . 18َو

ؿه ٖضصا مً الىهىم ألاؾاؾُت " مدمض بً ًىؾف" ٖمل ؤؾاجظة وفي مغخلت مىالُت، ٖلى جضَع

إ مالً" هــ حم٘ "وههىم ؤزغي في كىاٖض ألانٌى هـ في الخضًث الىبىي، " خُذ البساعي "و" مَى

في مسخلف ؤؾالهه وان ٌ والقً ؤّن حٗلُم للؿٗض الخفخاػاوي في الٗلاثض،" مسخهغ"للّؿبيي و" الجىام٘

م بخٗلُم جللُضي، ال ًسخلف هما وان ًخللاٍ َالب اللغوٍحن مثال،
ّ
ال  في هفـ الفترة ؤي ؤن ألامغ ًخٗل

مه،
ّ
فه اإلاغاعبت في اإلاغخلت ألاولى مً جيكئخه وحٗل

ّ
ٖلما بإّن اإلاىاْبت ٖلى مخابٗت  ًسغج ًٖ صاثغة ما ؤل

ً والفغوى في مىاٖضَا وؤصاء الهلىاث الخمـ  الضعوؽ والاهًباٍ صازل حجغة الّضعؽ وؤصاء الخماٍع

ها ؤمىع وان  في ؤوكاتها،
ّ
ضم " مدمض بً ًىؾف"ول وبزىجه ًداؾبىن ٖلى مضي اخترامهم لها مغاٖاتها ٖو

ًخدّب٘ وباؾخمغاع ؾلىههم وؾحر ٖملهم في اللؿم " ًىؾف" الؿلُان ووان والضَم  الاؾتهاهت بها،

اكخىاٖا مىه بإن الثلافت اإلاغغبُت ألانُلت التي ًدغم ٖلى  وزاعحه، وصعحت اؾخفاصتهم مً الضعوؽ،

ا زمُىا مً الظعوٕ الىاكُت مً ؾمىم وؾلبُاث  جللُنها ألبىاثه، مهما جىً مضاعههم ألازغي، حٗخبر طٖع

. 19ؾُاؾت الاؾخٗماع

ًغاكب جغبُتهم  وبزىجه ألامغاء جدذ هٓغ وبقغاف والضَم اإلاباقغ، "مدمض بً ًىؾف"للض وان 

بهم وتهظًبهم، ى ما  وطلً بإزظَم مٗه في حل خغواجه وجىلالجه، وحٗلُمهم، ولم ًّضزغ وؾٗا في جضٍع َو

اث ألامىع في البالص عغم خضازت ؾنهم، هٓغا لىثرة جغخالهم م٘  حٗلهم ًلفىن ًٖ هثب ٖلى مجٍغ

 .والضَم الؿلُان

: ومىاجهته لسلطاث الحماًت الفشوسيتهضال محمذ بً ًىسف بذاًت  هظشة عامت عً .2

جدذ ٖبء ، والبالص  زماهُت ٖكغة ؾىتٖمٍغ و ٖلى هغس ي الٗغف "مدمض بً ًىؾف" وان حلىؽ

إة الاؾخٗماع جُىصوع "، خُث اٖخلض اإلالُم الٗام 21فخىّفؿذ ؤكُاب الخماًت الهٗضاء ،20زلُل مً َو

تهم اإلايكىصة في الؿلُان الكاب ؤنغغ ومكاوعٍ،" ؾدًُ
ّ
ؤبىاء الؿلُان الظي كط ى  ؤّنهم وحضوا يال

ض  ،22مغاخل َفىلخه مىٗؼال ًٖ مكاغل الؿُاؾت ّىىا ؤّن مٖى ت اٌْو هكف ًٖ هىاًاَا الاؾخٗماٍع

                                                           
ضان، بجداف ؤٖالم الىاؽ بجماٌ ؤزباع مضًىت مىىاؽ،ج - 18 ىُت، الغباٍ، 3ٖبض الغخمً بً ٍػ  .119،م(ث.ص)، اإلاُبٗت الَى
مهُفى الكاّبي، مالمذ شخهُت مدمض الخامـ مً زالٌ بٌٗ الىخاباث ألاحىبُت، الىضوة الضولُت خٌى مدمض الخامـ اإلالً  - 19

 .330-326، م م1988، جىُٓم حمُٗت عباٍ الفخذ ،مُبٗت فًالت، اإلادمضًت، اإلاغغب، 1987 هىفمبر 20-16الغاثض، 
، جىُٓم حمُٗت عباٍ 1987 هىفمبر، 20-16ٖبض هللا هىىن، اإلالً وؤلاوؿان، الىضوة الضولُت خٌى مدمض الخامـ، اإلالً الغاثض، - 20

 .75، م1988الفخذ،  مُبٗت فًالت، اإلادمضًت اإلاغغب، 
ؼ بً ٖبض هللا، زلُفاث اإلاباصعاث البُىلُت إلادمض الخامـ، الىضوة الضولُت خٌى مدمض الخامـ اإلالً الغاثض،- 21  20-16 ٖبض الٍٗؼ

 .158م ،1988اإلادمضًت، اإلاغغب،  هىفمبر، جىُٓم حمُٗت عباٍ الفخذ، مُبٗت فًالت ،
ىُت للؿلُان مدمض الخامـ مً زالٌ الىخاباث اإلاغغبُت، هضوجان ٖلمُخان خٌى مدمض الخامـ في - 22 ؤخمض البىػٍضي، اإلاىاكف الَى

ىُت وألاحىبُت، مدمض الخامـ مً اإلاىفى بلى بىاء الضولت الجضًثت، ميكىعاث اإلاىضوبُت الؿامُت للضماء اإلالاومحن وحِل  الىخاباث الَى

غ، صاع ؤب عكغاق للُباٖت واليكغ، الغباٍ، اإلاغغب،   .115، م2007الخدٍغ
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ذ،
ّ
وؤّن  الخلُلُت كض آن وؤّن ؾاٖت الاهخلاٌ مً فترة الخىم غحر اإلاباقغ بلى هٓام ؤلاصماج الٗلني صك

. 23وكذ حني الثماع الاؾخغاللُت كض خل

َل ؾُيىن الؿلُان مدمض بً ًىؾف ٖىض خؿً ًْ ؾلُاث  :والؿااٌ الظي ًُغح هفؿه

هالخماًت؟  ؤم 
ّ
ت التي واهذ ؾلُاث الخماًت حؿعى بلى جُبُلها ؾىف  ؤه ُاث الاؾخٗماٍع

ّ
ًخهّضي للمسُ

 .بالبالص؟

لى عؤؾها اإلالُم الٗام الفغوس ي ب ت الفغوؿُت ٖو  باإلاغغب" جُىصوع ؾدًُ"ّن الؿلُاث الاؾخٗماٍع

ً في ألازحر  َى ؾلُان اإلاغغب،" مدمض بً ًىؾف" الظي وان ًُمذ بلى ؤن ًيىن ألاكص ى
ّ
وبالفٗل جمى

ٓم  " التهامي ٖبابى"والخاحب  "الخاج مدمض اإلالّغي "بفًل مٓاَغ الهغإ التي واهذ بحن الهضع ألٖا

،خُث ًّخفم اإلااعزىن والؿُاؾُىن ٖلى ؤن جؼهُت "مدمض بً ًىؾف"مً جدلُم عغبخه في ازخُاع 

مليا للمغغب هابٗت مً ؤَماٖه في الهُمىت ٖلى اإلالً الكاب " مدمض بً ًىؾف" اإلاؿخٗمغ إلاباٌٗت

ٗه ألَضاف ومغامُه وهىاًاٍ اإلابِخت،  ؤّن اإلالً الكاب وان مدكّبٗا مىظ  اٖخلاصا مىه في بمياهُت جَُى
ّ

بال

،ً لافت الٗغبُت ؤلاؾالمُت وؤلازالم للَى
ّ
وبلىاٖخه بىحىب عف٘ اإلاٗاهاة ًٖ قٗبه واهدكاله  نباٍ بالث

لت بزغ اٖخالثه ٖغف ؤؾالفه مً بغازً الاخخالٌ وجىخُض جغابه، خُث  ،24وللض ّٖبر ًٖ طلً مً ؤّوٌ َو

بّن الكٗب اإلاغغبي ًيخٓغ مّىا مجهىصا مخىانال ال ..." : ماًلي1927 هىفمبر18حاء في ؤّوٌ زُاب له في 

بل وهظلً لىىفل له الاهخفإ مً جُىع فىغي ًيسجم م٘  مً ؤحل جىمُت ؾٗاصجه اإلااصًت فدؿب،

ؿخمض مىه الىؾاثل التي ججٗله ًغجلي صعحت ٖالُت في الخًاعة بإهثر ما ًمىً مً  اخترام ٖلُضجه َو

ت، مىظ طلً الخحن ٖلى الضفإ ًٖ ؾُاصة بالصٍ واؾترصاص ما " مدمض بً ًىؾف"وللض نّمم  الؿٖغ

. 25..."لً ؤجىاٌػ بٗض الُىم ًٖ خم مً خلىكىا"...يإ منها كاثال 

ني والضولي إلاا ًُمذ  دا مىّحها للغؤي الٗام الَى وهلمـ مً زالٌ َظا الخُاب جلمُدا وجهٍغ

ى مُىق بٗلض الخماًت اإلابرم ؾىت مماعؾخه للخىم، اهُلم في الظي بلُه ملً البالص، وؾُٗمل  ،1912َو

ُت في مداولت زلم قغوٍ الخهّضي لألمغ الىاك٘ الظي فغيخه  م مً الكٖغ ُّ ٖلى جىؾُ٘ َظا الخّحز الً

. الخماًت الفغوؿُت

مديا وامخداها مؼصوحا للصخو  فللض واهذ الؿىىاث الثالر ألاولى مً حلىؾه ٖلى الٗغف،

ً " مدمض بً ًىؾف"بضؤ  وفي ؤَىاع َظا الامخدان، ،"مدمض بً ًىؾف" غا ؤهه باث ؤمام ازخُاٍع
ّ
ٌعي مبى

                                                           
ش اإلاغغب، الىضوة الضولُت خٌى مدمض الخامـ اإلالً الغاثض، - 23 الب، مياهت مدمض الخامـ في جاٍع ، 1988 هىفمبر 20-16ببغاَُم بَى

 .205م
 .27،م 2006،مُبٗت ألامىُت، الغباٍ،1الخؿحن بغاصة، مدمض الخامـ ومىاكفه الؿُاؾُت إلهلاط اإلاغغب مً ْالم خىم الخماًت، ٍ- 24
ني، اإلاهضع الؿابم، م-25  . 27ٖبض الخم اإلاٍغ
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ىه وبكٗبه ما حكاء، :ال زالث لهما وبّما ؤن ًخهّضي لألمغ  بّما ؤن ًىلاص لؿلُاث الخماًت فخفٗل به وبَى

ىن لُدُُىا به مً ول حاهب  ً الظًً صؾهم له الاؾخٗماٍع الىاك٘ فُضزل في مىاحهاث م٘ اإلاخأمٍغ

بٗضٍو ًٖ الاوكغاٌ بإخىاٌ قٗبه . 26ولُدهلىا ٖلُه ؤهفاؽ ملىه ٍو

ى عفٌ  ازخُاٍع الاؾتراجُجي، "مدمض بً ًىؾف"وواهذ َظٍ الثالر ؾىىاث وافُت لُدؿم  َو

ت لبلضٍ وقٗبه، ت الخدىُمُت والّضفإ ما اؾخُإ ًٖ اإلاهالح الٗلُا والخٍُى  الؿُاؾت الاؾخٗماٍع

ت  ني ٖغف هُف ًسخاع الخىخًُ اإلاىاؾب ليل مدُت اؾخٗماٍع وبفًل َظا الازخُاع والخىّحه الَى

ىُت . 27لُجٗل مىاحهتها جهب في ؤلاؾتراجُجُت الَى

ظا ما ؾُدُذ للؿلُان  اؾدثماع ما ٖاقخه البالص مً ؤخضار لخهلُب  "مدمض بً ًىؾف"َو

 . وجىمُت الىعي بالظاث والّنهىى باإلاؿاولُاث والاهسغاٍ في مىاحهاث م٘ ؤكُاب الخماًت

: وظشوف ومالبساث هفي محمذ بً ًىسف املؤامشة الفشوسيت .3

ل كضوم الججراٌ 
ّ
 بضاًت إلاا 1947 في ماي  ألاكص ى اإلالُم الٗام لفغوؿا باإلاغغب28"حىان"للض قي

ً "َظا بٗض بكالت اإلالُم الٗام  ،29انُلح اإلااعزىن ٖلى حؿمُخه بإػمت الٗالكاث الفغوؿُت اإلاغغبُت بًٍغ

اعة اإلالىُت " البىن   بلى َىجت" إلادمض بً ًىؾف"الظي اٖخبرجه الؿلُاث الفغوؿُت مسفلا في بخباٍ الٍؼ

فيان مً ؤكىي  ومىظ طلً الخحن بضؤث الؿلُاث الفغوؿُت جضّبغ ماامغاث واؾٗت الّىُاق، ،1947ؾىت 

خه ومسُُاجه بػاخت الؿلُان ًٖ الٗغف،" حىان"َىاحـ الججراٌ  وكض هاٌ اإلالُم الٗام  وؤولٍى

حن،30الجضًض صٖما غحر مدضوص مً كبل الخيىمت الفغوؿُت وجإؾِـ ؤخؼاب   مً زالٌ حم٘ الاهتهاٍػ

والًخه بةٖاصة "حىان"، فاؾخغل الججراٌ 31مهُىٗت حٗمل بةعقاصاتها وؤزظث جؼعٕ الفتن وجيكغ اإلاىاقحر

ىظا ؤَلم الٗىان لترؾاهخه اللمُٗت وتهضًضٍ نُاغت ؤؾلىب الخٗامل م٘ اللهغ اإلاليي، ووُٖضٍ  َو

. 32باؾدبضاٌ اإلالً الكغعي بملً آزغ بطا لم ٌؿاًغ مسُُه الفغوس ي الجاَؼ

ىمت التي كّضمها اإلالُم الٗام غ " حىان"ووان مً ؤَضاف ؤلانالخاث اإلاٖؼ فخذ كىاة مغهت لخمٍغ

ٓم الخاج  م الهضع ألٖا ٘ الٓهاثغ ؤلانالخُت اإلالغىمت ًٖ ٍَغ ٌ " مدمض اإلالغي "مكاَع بإؾلىب الخفٍى

ً مً اؾخالب الٗغف مً ول نالخُاجه في جىكُ٘ ألاخيام الهاصعة باؾم الؿلُان،
ّ
 في ؤلامًاء للخمى

ٗاث اإلاىّغؾت للىحىص الاؾخٗماعي، و الخىلُب ًٖ اإلاٗاصن وبنضاع الدكَغ
ّ
وما لبث اإلالُم الٗام  وعز

                                                           
هاع وجدلُم الاهخهاع ٖلى الاؾخٗماع، اإلاغح٘ الؿابم، م- 26  .19الغالي الٗغاقي، كهت نمىص مدمض الخامـ في وحه ؤلٖا
 .20، ماإلاهضع الؿابمالغالي الٗغاقي، - 27
لُت1947الججراٌ ؤلفىؽ حىان ملُم ٖام باإلاغغب مً ماي- 28  .223اإلاهضع الؿابم، م اهٓغ ٖبض اللُُف حبرو، ،1951 بلى حٍى
 .103، م2000الغباٍ،  ،مُبٗت اإلاٗاعف الجضًضة،1الكُش مدمض ولض الكُش ؾُضًا، الخؿً الثاوي ملً الخدضي،ٍ- 29
 .58م  ،اإلاهضع  الؿابمالخؿحن بغاصة، - 30
 .103، ماإلاغح٘ الؿابمالكُش مدمض ولض الكُش ؾُضًا،  -31
 .58، م اإلاهضع الؿابمالخؿحن بغاصة، - 32
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جه بلى جبضًل هٓام الخماًت بىٓام ًخلاؾم فُه اإلاغاعبت " حىان"
ّ
ؤن جظّعٕ بضمغكُت الىٓام واج

مؼصوج  لخىُٓماث حضًضة لخىم اإلاغغب جدّىله بلى خىم"والفغوؿُىن حؿُحر قاون البالص، وطلً َبلا 

ؿاوي م٘ اإلاىاَىحن اإلاغاعبت
ّ
، وفي طلً ما 33"الؿُاصة، ٖلى ؤن ًخلاؾمها ؤًٖاء الجالُت الفغوؿُت بالد

لىن ؾياها ًغبى ٖضصَم ٖلى حؿٗت 
ّ
م كلت م٘ ٖضصَا ًمث فُه بط هُف ٌؿاوي ٖضص ممثلي الفغوؿُحن َو

ً مً اإلاغغب ؾُاؾُا والّؿُى ٖلى 
ّ
مالًحن وؿمت، هما ؤّن الٗملُت في خّض طاتها لم جىً حٗني ؾىي الخمى

داص الفغوس ي
ّ
. ؾُاصجه والاهخلاٌ به مً مغخلت الخىم اإلاباقغ بلى ؤلاصماج في ؤلاج

جهّضي ليل َظٍ اإلاىاوعاث بّما بالغفٌ ؤو الاؾدىياع ؤو " مدمض بً ًىؾف"الؿلُان  غحر ؤّن 

اإلالاومت، بلى ؤن بلغ الخهُٗض ؤوحه بحن اللهغ وؤلاكامت الٗامت، وبضؤث بىاصع الترّبو بالؿلُان جبرػ 

ومىظ عخلت َىجت ْل الؿلُان ًىانل حهىصا خثِثت مً ؤحل صف٘  بكيل مفًىح وملفذ للىٓغ،

. 34الخيىمت الفغوؿُت إلاغاحٗت مٗاَضة الخماًت وحٗل خض للؿُُغة ألاحىبُت في البالص

، ؤًً ؤحغي 1950بلى فغوؿا في ؤهخىبغ " مدمض بً ًىؾف"وفي هفـ الؿُاق ؾافغ الؿلُان

ٌ  فاوؿىن " مداصزاث عؾمُت في كهغ ؤلالحزي بحن الؿلُان وعثِـ الجمهىعٍت الفغوؿُت  وعثِـ " ؤوعٍى

غ الخاعحُت" عووي بلُفً"الخيىمت  خُث ؤباهذ  ،"حىان"واإلالُم الٗام الججراٌ " مىعَـ قىمان " ووٍػ

غة الخفهُلُت التي جلّضم بها 
ّ
ب وؾلبُت اإلاىاكف الفغوؿُت والجىاب ٖلى اإلاظه

ّ
َظٍ اإلاداصزاث ًٖ جهل

غاث الخمهُضًت واهذ فاعغت ولم حؿتهضف اإلابخغى ألاؾمى
ّ
. 35الؿلُان بٗض اإلاظه

ٖلى قغخها " مدمض بً ًىؾف"وفدىي َظٍ اإلافاوياث واإلاجهىصاث هي التي ؾُٗمل الؿلُان

ولم ًىً كِ ".... هلخُف مىه َظٍ الفلغاث ،1950وجلضًمها مفّهلت لكٗبه في زُاب الٗغف ؾىت 

ما 
ّ
ت ؾلُخىا لغاًت شخهُت وبه ىاَا بفغوؿا ؤن هٓفغ بخلٍى َضفىا مً اإلاداصزاث الؿُاؾُت التي ؤحٍغ

. 36..."كهضها بمؿاُٖىا وحهىصها نالح البالص وعكيها وجلّضمها

زإ ؾىت 
ّ
، خُىما اوٗلض مجلـ قىعي 1951ٖلى وّل فلض اهُللذ الكغاعة ألاولى لهظا الج

وحلـ حىبا لجىب عحاٌ ؤلاصاعة الفغوؿُىن اللابًىن ٖلى ػمام  الخيىمت في الغباٍ إلاىاككت اإلاحزاهُت،

باإليافت بلى  ألامىع في اإلاغغب وؤًٖاء اإلاسؼن ؤي الخيىمت اإلاغغبُت الهىعٍت وهباع الباقىاث واللىاص،

ؤًٖاء خؼب الاؾخلالٌ اإلاُالبحن بىي٘ هٓام للمغغب ًًمً للمغاعبت خّغٍتهم الفغصًت وخلىكهم 

الضًملغاَُت، ووان الّىلاف خاصا بحن اإلالُم الٗام وؤًٖاء خؼب الاؾخلالٌ الظًً ّٖبروا ًٖ آعائهم 

ى ما لم  بغوح هلضًت خٌى الؿُاؾت الاكخهاصًت والؿُاؾُت اإلاّخبٗت مً َغف ؾلُاث الخماًت، َو

                                                           
اث - 33 الب، طهٍغ  .448، م1993، الكغهت الؿٗىصًت لألبدار واليكغ، .... ٖبض الهاصي بَى
 .59-58الخؿحن بغاصة، اإلاهضع الؿابم، م م - 34
 .68-67مدمض الٗلمي، اإلاهضع الؿابم، م م - 35
 .60-59الخؿحن بغاصة، اإلاهضع الؿابم، م م - 36
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فاوسخب آلازغون مٗبرون ًٖ جًامنهم م٘ ػمُلهم " مدمض الغؼاوي "ٌعجب اإلالُم الٗام فلام بُغص 

. 37اإلاُغوص

ى مً  وبمىاؾبت ُٖض اإلاىلض الىبىي وؤزىاء جلضًم التهاوي، خّغهذ ؤلاكامت الٗامت ؤخض بُاصكها َو

م م٘ الؿلُان  وبٗثخه قاهُا مخظّمغا،" الىالوي  التهامي"اإلاٗغوفحن الباقاواث
ّ
" مدمض بً ًىؾف"لُخيل

ىُحن، ى ما لم ٌؿدؿغه الججراٌ  بىكاخت في خم ؤولئً الَى  ؤن َغصٍ َو
ّ

فما وان مً الؿلُان بال

ش  ،"حىان"  38ًضٍٖى فُه" مدمض بً ًىؾف" بهظاعا للؿلُان 1951 ًىاًغ26َظا ألازحر الظي وّحه بخاٍع

٘ الٓهاثغ، دا ملىُا ًضًً فُه خؼب  بلى خض لإليغاب ًٖ ؤلامًاء ٖلى مكاَع وؤن ًهضع جهٍغ

 ؾُٗمل ٖلى ٖؼله ًٖ الٗغف والؿلُىت فلم ٌؿخجب الؿلُان 
ّ

خبرؤ مىه وبال مدمض بً "الاؾخلالٌ ٍو

ه وان ٌٗخبر هفؿه ؾلُاها ليافت اإلاغاعبت، ولم ٌٗبإ بتهضًضٍ ولم ًخبرؤ مً ؤخض،" ًىؾف
ّ
ولِـ ؾلُان  أله

ىُت الظًً َم حؼء مً الكٗب اإلاغغبي، " مدمض بً ًىؾف"وكض زاَبه الؿلُان  عحاٌ الخغهت الَى

هجت كاثال له
ّ
ؤّيها الججراٌ لؿىا َىا في مُضان اؾخٗغاى ًىفي ؤن جهضع فُه ألاوامغ :" بسُاب قضًض الل

ىا هغفٌ الخىاٌػ ًٖ الٗغف ألؾباب صًيُت " :، وكض زاَبه ؤًًا بلىله"لخُإ 
ّ
وصؾخىعٍت وؾُاؾُت  به

ؿها فىغامت اإلاغاعبت مً هغامخىا وقغفهم مً قغفىا،... 
ّ
". ولً هفٗل كِ ما ًضو

غِ ٖلى الؿلُان ًّ ض مً ال وي٘ الججراٌ  لخغُحر مىاكفه الهامضة،" مدمض بً ًىؾف" وللمٍؼ

،" حىان" ىُت في الّسجىن واإلاىافي وخانغ كهٍغ ولىً الؿلُان بلي مدكّبثا بمىكفه  عحاٌ الخغهت الَى

 مً غحر عحٗت  ألاكص ىبسفي خىحن وغاصع اإلاغغب" حىان"بلى ؤن مغث الٗانفت بؿالم وعح٘ الججراٌ

ا مما حٗل حغُحٍر واحبا،195139في ؾبخمبر بٗض ٖؼله وببٗاصٍ فدل  ، وبظلً فكل في اإلااامغة التي صّبَغ

ولُىمل  ،"حىان" الظي وان َمه ؤن ًىانل ما بضؤٍ ؾلفه 40"غُىم"مدله يابُا آزغ َى الججراٌ 

ٌ  ،"حىان"الخُت التي عؾمها اإلالُمىن الؿابلىن بمً فيهم الججراٌ لى  بّن لي ؤٖضاء في اإلاغغب،..." :ٍو

م ٖىضي  ني ؤٖضَو
ّ
ني مهمم ٖلى ...ؤما الظًً ال ًإجىن فؿإللنهم باللىة ...فةن ؤجى ؾامدتهم ... وبه

ّ
به

 .41"ؤّما زهىمي فؿإخاعبهم بيل قّضة بلى ؤن ًإولىا الخبن... الٗمل م٘ ؤنضكاجي بيل مدبت 

في وسج اإلاىاوعاث الىاخضة جلىي ألازغي كهض ؤلابلاء ٖلى "غُىم"ومً َظا اإلاىُلم بضؤ الججراٌ 

ى مالم ًلبل به الكٗب اإلاغغبي بةٖالهه ملاَٗت اهخساباث الغغف اإلاغغبُت  ىُت مىلىنت َو الؿُاصة الَى

ت اإلاىٓمت مً َغف ؤلاكامت في  وكض اهفجغث ايُغاباث غايبت بالضاع  ،1952 ؤهخىبغ 27الاؾدكاٍع

دا، وفي ًىم  مدمض بً " ماعؽ مً هفـ الؿىت ؾحرؾل 14البًُاء زلفذ زمؿت كخلى وؤعبٗحن حٍغ

                                                           
 .69-68مدمض الٗلمي، اإلاهضع الؿابم، م م - 37
 .61الخؿحن بغاصة، اإلاهضع الؿابم، م- 38
ني، اإلاهضع الؿابم، م م - 39  .46-44ٖبض الخم اإلاٍغ
، اهٓغ ٖبض اللُُف حبرو، اًىـ لُبان ملفاث 1954الججراٌ ؤوغِؿخان غُىم ملُم ٖام فغوس ي باإلاغغب مً ؤهخىبغ بلى حىان - 40

 .223، م .2002وخلاثم، 
غ بحن فً اإلامىً واإلاؿخدُل، اإلاهضع الؿابم، م م - 41  .119-117الغالي الٗغاقي، اإلالً مدمض الخامـ ؾُاؾت الخدٍغ
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تراف " ًىؾف اث الٗامت والٖا غة حضًضة بلى باَعـ صاُٖا فيها فغوؿا بلى جمىحن اإلاغاعبت مً الخٍغ
ّ
مظه

ل مً كبل الضولت 
ّ
ً الىلاباث وجمخُ٘ الغغب بديىمت طاث نبغت جمثُلُت حكي لهم بدّلهم في جيٍى

 . 42اإلاغغبُت وؤلاؾغإ ببضء اإلافاوياث مً ؤحل الاؾخلالٌ

غحر ؤّن فغوؿا اكترخذ ههج ؾُاؾت الخبُٗت اإلاكترهت التي حٗني بكامت بصاعة ومجالـ مكترهت 

مدمض بً "وهي اإلالترخاث التي عفًها الؿلُان  وبضء اإلافاوياث اهُالكا مً ملخًُاث مٗاَضة فاؽ،

جاَاتها بلى اكدؿام الؿُاصة اإلاغغبُت،" ًىؾف
ّ
مٗبّرا ًٖ وحهت هٍٓغ  ألّنها ججٕز ٖملُا في عوخها واج

دت التي واهذ جخماش ى م٘ جُىعاث الكإع اإلاغغبي الظي ازخاع بضوعٍ زُاع اإلاىاحهت لضٖم بُل  الهٍغ

ت الترابِ بحن الٗغف والكٗب، . 43وهلل اإلاىاحهت بلى ؤقياٌ هفاخُت ؤعقى ألامت وجلٍى

ىظا بخُٗحن الججراٌ  اقخضث ألاػمت وجإجج لهُبها باػصًاص جمؿً "حىان"زلفا للججراٌ " غُىم"َو

ت  بمىاكفه،" مدمض بً ًىؾف"الؿلُان  ىُت بيل كىاَا بػاء اإلاىاكف الاؾخٗماٍع وبلى حاهبه الخغهت الَى

. اإلاؿدبّضة والُاغُت

ض م٘ ملىه ًىم  مدمض بً "، خُث ؤللى الؿلُان 1952 هىفمبر 18وان الكٗب اإلاغغبي ٖلى مٖى

 ؾىت، وكض جمّحز زُابه 25زُابا بمىاؾبت طهغي ُٖض حلىؽ اإلالً ٖلى الٗغف طلً بمغوع " ًىؾف

مجُت ملُمها ت َو مإ فغوؿا الاؾخٗماٍع " الثاوي الخؿً"، ومّما حاء في الخُاب ًلٌى 44بىي٘ خض أَل

ه
ّ
اهخلض بمغاعة هٓام الخماًت الظي قبهه بلمُو فهل لُفل وان نغحرا ولىىه ..." :في هخابه الخدضي ؤه

هغون ٖلى الاخخفاّ بهظ اللمُو الظي كهغ وياق هثحرا ًُ زم  " ...آلان هبر وهما وجلّضم، وم٘ طلً 

بطا واهذ الخماًت كض كّضمذ مىظ كُامها هخاثج ملمىؾت ٖلى الهُٗض ..." :ًلٌى مدضصا بىيىح

الاكخهاصي، فةّنها لم جلّضم قِئا مً َظا ٖلى الهُٗض الاحخماعي وال ٖلى الهُٗض الؿُاس ي إلاا ًّخفم 

. 45"...م٘ ملخًُاث جفىحر الٗهغ الخضًث، وم٘ جُىع الكٗب اإلاغغبي

غاث التي كّضمها الؿلُان 
ّ
ه بٗض اإلاظه

ّ
للخيىمت الفغوؿُت، " مدمض بً ًىؾف"ججضع ؤلاقاعة بلى ؤه

مذ اإلآاَغاث باإلاغغب زانت بالضاع البًُاء 
ّ
ٓ

ُ
ٖلىذ ؤلايغاباث وه

ُ
وبٗض زُاب الٗغف اػصاص الخىجغ وؤ

ُم الىلابي   صٌؿمبر 08في " فغخاث خكاص"للخٗبحر ًٖ الخًامً م٘ الكٗب الخىوس ي بٗض اغخُاٌ الٖؼ

سظث ؾلُاث 46، وكض صٖا بلى ؤلايغاب ؤلاجداص الٗام لىلاباث الٗماٌ في اإلاغغب1952
ّ
، خُث اج

الق الٗىان لجِكها في اإلاضًىت ًغجىب فيها كمٗا وخكُا، فإوصي بدُاة  ٗت إَل الاخخالٌ َظا الخضًث طَع

ىظا اهُللذ اإلااامغة فدهل في ول مً الغباٍ ومىىاؽ وفاؽ واللىُُغة  اإلائاث مً الٗماٌ الّٗؼٌ، َو

                                                           
 .76مدمض الٗلمي، اإلاهضع الؿابم، م - 42
 .62الخؿحن بغاصة، اإلاهضع الؿابم، م - 43
، 1وعؤًىاٍ في اللمغ،  ٍ...، وؤهٓغ ؤًًا ٖلي مىحر الٗلىي، مدمض الخامـ 116الكُش مدمض ولض الكُش ؾُضًا، اإلاغح٘ الؿابم، م  - 44

 . 97، م2003مُبٗت الىجاح الجضًضة، الضاع البًُاء، اإلاغغب، 
 . 74الخؿً الثاوي، اإلاهضع الؿابم، م  - 45
 . 117الكُش مدمض ولض الكُش ؾُضًا، اإلاغح٘ الؿابم، م  - 46
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ً واإلاؿاولحن  ا مٓاَغاث، واهتهؼث الؿلُت الفغنت فإللذ اللبٌ ٖلى حل اإلاؿحًر وبني مالٌ وغحَر

مدمض بً "الهاصفت بلى ٌٖؼ الؿلُان " حىان"مً خؼب الاؾخلالٌ جمهُضا لخىفُظ ماامغة الججراٌ 

. ًٖ الٗغف" ًىؾف

 :(محمذ الخامس)هفي محمذ بً ًىسف  .4

، كّضمذ ؤلاكامت بلى الؿلُان وزُلت مً الخيىمت الفغوؿُت ٖغفذ في لغتهم 1953 ؤوث 13ففي 

لب "  ؤوث 13بغوجىوٌى "ًىمئظ بـ
ُ
جّغص الؿلُان مً نالخُاجه هؿلُان، ومً خلىكه الؿُاؾُت، َو

ُ
ج

٘ ٖليها، ًلٌى 
ّ
غ والضي بلى ...:"في َظا" الخؿً الثاوي"مىه جدذ الًغِ والتهضًض ؤن ًىك

ّ
ىظا ايُ  َو

ه بظلً ؾُدافٔ ٖلى الىخضة اإلاغغبُت 
ّ
لغ الؿُاصة اإلاكترهت ْاًها ؤه ًُ الخىكُ٘ ٖلى بغوجىوٌى خلُلي، 

ًُف  وفي مؿاء الُىم هفؿه ؤبلغىا الججراٌ غُىم ؤن الٗالكاث ...:"كاثال"الخؿً الثاوي"ختى النهاًت، ٍو

ُٗذ، ووان مٗنى طلً ؤّن 
ُ
لم حٗض ميلفت بخإمحن ؾالمت  فغوؿا بحن ؤلاكامت الٗامت واللهغ كض ك

اثلخه، هما جلط ي بظلً مٗاَضة فاؽ . 47..."الؿلُان ٖو

" الخاج التهامي الىالوي " بمجٌز 1953 ؤوث 14وفي هفـ الؿُاق ٖلض الٗمالء احخماٖا ًىم 

ت ومبٗىر مً ؤلاكامت الٗامت  لى للخغهت الىالٍو " بىهُفاؽ " و"فاال " بمغاهل يم ؤًٖاء اإلاجلـ ألٖا

مبٗىر الخيىمت الفغوؿُت " فُمىن " عثِـ هاخُت مغاهل ووان"صَىجفُل " عثِـ هاخُت الضاع البًُاء و

ل٘ ٖلى ما ًجغي في الغغب
ّ
، خُث جلّغع في َظا الاحخمإ ٖلى زل٘ الؿلُان 48الظي حاء بلى مغاهل لُُ

مدمض بً "، وبضؤث اإلااامغة بةٖالن 49"مدمض بً ٖغفت"ومباٌٗت نيُٗت الاؾخٗماع " مدمض بً ًىؾف"

ه يهخم فلِ بإمىع الّضًً ال بإمىع الؿُاؾت" ٖغفت
ّ
 . 50بماما ٖلى اإلاغغب بمٗنى ؤه

غ فٗلخه، ؤنضع الججراٌ  بهفخه اإلالُم الٗام الفغوس ي بُاها عؾمُا ًىّضح " غُىم"وفي مداولت لخبًر

جاٍ زل٘ 
ّ
ج " مدمض بً ًىؾف"فُه مىكف الؿلُاث الخماثُت اج مليا ٖلى اإلاملىت " ابً ٖغفت"وجخٍى

ج حاء وفلا لألٖغاف اإلاغغبُت الجاعي بها الٗمل، ومّضُٖا وحىص جىاكٌ بحن  ضا ؤن َظا الخخٍى
ّ
اإلاغغبُت ماه

ضًً لللغاع   مىكف الباقىاث الظًً واهىا مّخفلحن وماٍّ
ً

الؿلُان وقٗبه مّما ؤّصي بلى زلٗه ومؿخغال

سظجه فغوؿا بػاء ملً اإلاغغب الكغعي مثل مىكف 
ّ
الظي ونف َظا اللغاع بيىهه " الىالوي "الظي اج

                                                           
ً الٗابضًً الٗلىي، اإلاغح٘ الؿابم، م  - 47  . 309ٍػ
 . 80مدمض الٗلمي، اإلاغح٘ الؿابم، م - 48
لي، الغباٍ، اإلاغغب، - 49 حري، مدمض الخامـ اإلالً البُل، صاع اليكغ الخلىُت للكماٌ ؤلافٍغ  . 137، م (ث.ص )كاؾم الَؼ
 . 81مدمض الٗلمي، اإلاهضع الؿابم، م  - 50
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خباع الفغوس ي والخألف اإلاغغبي خاػما ه ًضٖم الٖا
ّ
ؿخجُب لغغبت الكٗب اإلاغغبي، هما ؤه الفغوس ي -َو

. 51لهالح البالص

ت  وبمجّغص ونٌى زبر ٌٖؼ الؿلُان زغحذ الجماَحر الكٗبُت في مغاهل وانُضمذ بالكَغ

وؤنضعث  ؤجباٖه بالخىىُل بهم وحٗظًبهم،" التهامي الىالوي "الفغوؿُت انُضاما ٖىُفا، خُث ؤمغ الخاج 

بّن اإلاغغب ًجب ؤن ًهبذ مىظ آلان مملىت صؾخىعٍت ًيىن فيها ..." :ؾلُاث الخماًت بُاها كالذ فُه

خلاالث ٖلى بزغ اإلآاَغاث اإلاخىالُت في  ألاكص ىفّٗمذ اإلاغغب" الؿلُان ًملً وال ًدىم  مىحت الٖا

في مغاهل إلاداولت " الىالوي "مسخلف اإلاضن اإلاغغبُت في الغباٍ، وؾال، ومىىاؽ خُث حّٗغى كهغ 

. 52فلض خىنغ في كهٍغ بالغباٍ" مدمض بً ًىؾف"بخغاق، ؤّما الؿلُان 

، وكض ناصف طلً ًىم ُٖض ألايخى، والغباٍ مدانغة ٖىضما واهذ 1953 ؤوث 20وفي ًىم 

لب مً " هُىم"الؿاٖت حكحر بلى الؿاٖت الثاهُت بٗض الؼواٌ،الخدم الججراٌ 
ُ
باللهغ اإلاليي بالغباٍ، َو

اإلالً الاههُإ للغاع الخيىمت الفغوؿُت اللاض ي بدىاػله ًٖ الٗغف وؤلاكامت م٘ ؤؾغجه مّٗؼػا مىّغما،  

ت  ه بطا واهذ الخيىمت الفغوؿُت حٗخبر الضفإ ًٖ الخٍغ
ّ
فيان عّص اإلالً بإّن َظا اللغاع غحر ملبٌى وؤه

مت ٌٗاكب ٖليها  ا فًُلت وؤفخسغ بها ":"...مدمض بً ًىؾف"ًلٌى الؿلُان فوالضًملغاَُت حٍغ ؤٖخبَر

ٌ " غُىم" فاؾخُغص فلاٌ " ًٖ خالخىم بطا لم جدىاػلىا ًٖ الٗغف لً جيىن هي الخالت بطا جىاػلخم :"...ًلى

ني اإلالً الكغعي ولً ؤزىن ألاماهت التي اثخمىني ٖليها قٗبي:" الؿلُان
ّ
ت فلخفٗل ما  به وفغوؿا صولت كٍى

. 53"حكاء

خان، وكاصاٍ بلى ؾُاعة 
ّ
لى بزغ عفٌ الؿلُان الخىاٌػ ًٖ الٗغف جلّضم بلُه يابُان مؿل ٖو

ووان اللهغ  مهفدت واهذ جيخٓغ زاعج اللهغ، زم اكخُض وبلى حاهبه ببىاٍ الخؿً و ٖبض هللا،

هم هدى الخاثِ، حن وحَى
ّ
وفي اإلاُاع الٗؿىغي  مدانغا، وحغص الخغؽ مً ؾالخه وعفٗىا ؤًضيهم مىل

ت مً هٕى  س ي، نٗض الؿلُان وؤبىاءٍ في َاثغة ٖؿىٍغ ، وبٗض ؾب٘ ؾاٖاث حىا خُذ "3صؽ"للؿَى

ؤّن " ، واؾخلبل الؿلُان َىان مً كبل خاهم البلضة الظي ونل مً باَعـ"ؤحاهؿُى"الُاثغة في 

زىعة كامذ ٖلى ؾلُان اإلاغغب، وؤهه اختراما إلاٗاَضة الخماًت، التي جىو ٖلى الخفاّ ٖلى خُاة 

وبٗض ؤن كط ى  .54"في اهخٓاع عحٕى الخالت بلى ؾابم ٖهضَا " وىعؾُيا"الؿلُان، جلّغع بٗثه بلى 

                                                           
ٖاقىع لبابت، صوع اإلالاومت اإلاغغبُت في جإحُج زىعة اإلالً والكٗب، هضوة الجامٗت الهُفُت، الظهغي الظَبُت لثــــــــــىعة اإلالً والكٗب - 51

غ، مُبٗت ألامُت، 2003 ؤوث 20 – 1953 ؤوث 20 والامخضاصاثالجظوع  ، ميكىعاث اإلاىضوبُت الؿامُت للضماء اإلالاومحن وحِل الخدٍغ

 . 152 – 151، م م 2004الغباٍ، 
 . 81مدمض الٗلمي، اإلاهضع الؿابم، م - 52
 . 66-56الخؿحن بغاصة، اإلاهضع الؿابم، م م - 53
. 15، م (ث.ص)الخؿً الثاوي، طاهغة ملً، الكغهت الؿٗىصًت لألبدار واليكغ، - 54
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غة  "مدمض بً ًىؾف"الؿلُان  اثلخه زمؿت ؤقهغ بجٍؼ  1954 ًىاًغ 29كّغعث فغوؿا في " وىعؾُيا"ٖو

ف"هلله بلى  . 56"اهدؿغابي" لُِٗل مىفُا في مضًىت 55ٖانمت مضغكلغ" جيخاٍع

جًٓ ؤّنها ؾُُغث ٖلى الىي٘ باإلاغغب يمىذ بلى حاهبها " ابً ٖغفت"وواهذ بصاعة الخماًت بخُٗحن 

بذ مً خؿاباتها بعاصة  ُّ ؾلُاها مىلاًصا، ألّنها واهذ جبدث ًٖ ؾلُان نىعي، غحر ؤّن ؤلاكامت الٗامت غ

ً بالؿُاؾت مً وان ًغي ألامىع في اججاَها الصخُذ،  الكٗب التي ال جلهغ، ومً الفغوؿُحن اإلاخبهٍغ

. 57 ألاكص ىوؤّن زل٘ الؿلُان ؾُٗمل ٖلى الخعجُل بنهاًت الىحىص الفغوس ي في اإلاغغب

 :(محمذ الخامس)محمذ بً ًىسف  هفي سد فعل الشعب املغشبي على  .5

ىُت في اللاَغة وحاء طلً ٖلى  فيان ؤٌو عص فٗل ٖلى هفي الؿلُان َى عص فٗل الخغهت الَى

ٖالٌ "قيل هضاء كّضمخه بطاٖت اللاَغة، بٗض ؾاٖاث كلُلت مً ٌٖؼ الؿلُان ؾّمي هضاء اللاَغة ؤللاٍ 

. 58"الفاس ي

ه ًمىً اٖخباع هفي 
ّ
 بضاًت نهاًت الخماًت باإلاغغب" مدمض بً ًىؾف"هما ججضع ؤلاقاعة بلى ؤه

وبدؼب الاؾخلالٌ، بل بّن مً " بمدمض بً ًىؾف"، وطلً ؤّن الفغوؿُحن واهىا ٌؿخسفىن ألاكص ى

حن مً ْل ٌؿخسف بكٗبُتهما ختى بٗض اهضإل زىعة اإلالً والكٗب واهُالق  الفغوؿُحن الاؾخٗماٍع

اًاٍ، ليىهه لم ًجض بلى حاهبه في الىكذ  الٗمل الفضاجي، بط اٖخبر الؿلُان ال ًخمخ٘ بكٗبِخه بحن ٖع

. 59الخاؾم ؾىي ؤفغاص خؼب الاؾخلالٌ الللُلي الٗضص

وان زُإ ؾُاؾُا ليىن زل٘ الؿلُان في اإلاىٓىع ؤلاؾالمي ال " مدمض بً ًىؾف"والىاك٘ ؤّن هفي 

ى ما ال ًخىفغ في  الظي وان الكٗب ًجم٘ ٖلى " مدمض بً ًىؾف"ًجىػ بكغوٍ حض مدضصة، َو

ُخه بطا اؾخثىِىا  م حماٖت كلُلت ال حٗبر ًٖ عؤي ألامت اإلاغغبُت، بيافت بلى " الىالوي "قٖغ وؤقُاٖه َو

ؤّن الخىكُذ الظي جم فُه الىفي َى ًىم خافل بالضالالث في اإلاىٓىع ؤلاؾالمي فلض جهاصف م٘ لُلت ُٖض 

ى ما ؤزاع  ؿبت للمؿلمحن، َو
ّ
ألايخى، بط اٖخبر هفُه في َظا الُىم حُُٗال لؿّىت مً الؿجن اإلاهمت بالي

                                                           
ش اإلاغغب، مُبٗت ٖياّ، 1مدمض الٗغبي اإلاؿاعي، مدمض الخامـ مً ؾلُان بلى ملً، ٍ- 55 ، ميكىعاث اإلاٗهض اإلاليي للبدث في جاٍع

 . 37، م 2013الغباٍ، 
ف بـ- 56  هم، واهذ في طلً الىكذ جلُ٘ زالٌ زالر ؾاٖاث بالؿُاعة، هما ؤّن َظٍ اإلاضًىت 170مضًىت اهدؿغابي جبٗض ًٖ الٗانمت جيخاٍع

مت جىُٓما خؿىا، وجخمحز باإلاىار اإلاٗخضٌ وحماٌ اإلاىاْغ وجىٗتها الضالثل 
ّ
مكهىعة بمُاَها اإلاٗضهُت، وهي جدخىي ٖلى قىإع واؾٗت ومىٓ

غة اإلادُِ الهىضي"الؿُاخُت   – 84التي جدخىي ٖلى ٖكغاث الُٗىن للمُاٍ اإلاٗضهُت، ؤهٓغ مدمض الٗلمي، اإلاهضعالؿابم،م م " بجَى

85 . 
،  م 2000، اإلاضاعؽ لليكغ والخىػَ٘، الضاع البًُاء، اإلاغغب، 3عوم الهضو، مدمض الخامـ مىظ اٖخالثه ٖغف اإلاغغب بلى وفاجه، ٍ- 57

 . 83 – 82م 
 . 36 – 35، م م 2013، ميكىعاث ماؾؿت ٖالٌ الفاس ي، الضاع البًُاء، اإلاغغب، 3ٖالٌ الفاس ي، هضاء اللاَغة، ٍ- 58
ني مً ؤحل - 59 خؿىت ماػي، هفي الؿلُان مدمض بً ًىؾف والٗمل الفضاجي، هضوجان ٖلمُخان خٌى مدمض الخامـ والىفاح الَى

غ، جاػة في  ىُت في زضمت اإلاىاَىت، ميكىعاث إلاىضوبُت الؿامُت للضماء اإلالاومحن وؤًٖاء حِل الخدٍغ  هىفمبر 20الاؾخلالٌ، زلافت الَى

. 77 – 76، م م 2005، الغباٍ، اإلاغغب، 2005 هىفمبر 16، الغباٍ 2005
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ه مً اإلاٗمٌى به ؤن جلام نالة الجمٗت باؾم الؿلُان، وبما ؤّنها ؤنبدذ 
ّ
غًبهم، ؤيف بلى طلً ؤه

فغغذ اإلاؿاحض مً اإلاهلحن بل ؤهثر مً طلً كاَ٘ الىاؽ اإلاترّصصًً "ابً ٖغفت "جلام باؾم 
ُ
، فلض ؤ

غغم الّىاؽ ٖلى الظَاب بلى اإلاؿاحض للهالة باؾم 
ُ
ليىن " ابً ٖغفت"ٖليها، وما وان إلصاعة الخماًت ؤن ج

. 60اإلاغاعبت واهىا ٌٗخبروهه ؾلُان الفغوؿُحن وال ًمىً ؤن ًيىن ؾلُانهم

ام ألاولى بٗض الّىفي في " ابً ٖغفت"وفي هفـ الؿُاق بضؤث اإلاداوالث للخل   ؤوث 21مىظ ألاًّ

 ؤوث بمىىاؽ، ومىظ ٌٖؼ الؿلُان واهذ اإلااامغاث جدان ًىمُا وجخهاٖض بىزحرة ملللت 28بالغباٍ و 

ً اإلاغاعبت 10 بلى06مً  ام، وواهذ حؿتهضف بكيل ًياص ًيىن زانا البىلِـ واإلاسبًر  مغاث في بٌٗ ألاًّ

 ٖملُت ٖىف 45، عنضث ألاحهؼة وكٕى 1953 ؤهخىبغ 02 ؤوث 20، وفُما بحن 61وجدضر فلِ في اإلاضن

ب ومٗٓمها في الضاع البًُاء12 خغاثم و09 اغخُاالث و08منها  . 62 ٖملُت جسٍغ

ى ما ؤّصي بلى عص فٗل 63"بهضمت ٖىُفت "ؤنِب الكٗب اإلاغغبي بزغ هفي ؾلُاهه الكغعي  ،َو

خضاء ٖلى عمؼ  ٖىُف ٖلى كضع الهضمت التي ؤنِب بها، فازخاع اإلاغاعبت الٗمل اإلاؿلح هغص فٗل ٖلى الٖا

ؤّمتهم، وبما ؤّنهم لم ًيىهىا ًمخليىن ؤؾلخت في مؿخىي ما ًخىفغ ٖلُه الٗضو فلض كغعوا زىى مٗغهت 

التهم التي لم جىً ؾىي ؤعواخهم اإلاخمّغصة الثاثغة، ولم ًىً للفضاثُحن ؤو هما  مً هٕى زام جالثم مَا

في"ؾّماَم  ل " صاهُاٌ ٍع
ّ
َضف ؾُاس ي ؤو ؤَمإ ماصًت  "  les combattants de l’oubre"بمداعبي الٓ

امهم بالٗملُاث الفضاثُت بل وان َضفهم ألاؾاس ي َى بههاف ؾلُانهم بةعحاٖه لٗغقه ُّ  .64مً ك

ب واإلالاَٗت والهجىم ٖلى ألافغاص،   ا ألاؾاؾُت الخسٍغ ىظا زاى اإلاغاعبت خملت واهذ ٖىانَغ َو

ابُت، فخّم  ً بإّنها ٖملُاث بَع غ باألؾالُب  ونفها مً كبل اإلاّٗمٍغ لىّنها في واك٘ ألامغ واهذ خغب جدٍغ

خه وؾلُاهه، وواهذ مضًىت وحضة ؾّباكت للثىعة بزغ هفي الؿلُان، غة لضي قٗب ؾلبذ خٍغ
ّ
 اإلاخىف

لم ًدّغى الكٗب ٖلى الٗمل الفضاجي ؤو اإلالاومت بل بّن  "مدمض بً ًىؾف"والىاك٘ ؤّن الؿلُان 

 الٗمل الفضاجي ازخُاع قٗبي، طلً ؤّن الكٗب َى الٗىهغ الظي لم جفىغ بصاعة الخمـاًت ببـــان هفي

ولم جىً جخىك٘ ؤن ٌكً ٖليها خغبا مً َظا الىٕى زانت وؤّن بصاعة الخماًت واهذ  الؿلُان فُه بجضًت،

ضة مً جفىكها الٗؿىغي 
ّ
. 65مخإه

للض وان ٌٖؼ اإلالً الكغعي للبالص الفخُلت التي ؤججذ هاع الغًب في هفىؽ اإلاغاعبت ٖلى 

ت وغضث  الاؾخٗماع وؤطهابه وآمىىا ؤن ال زُت بال اإلالاومت، فخإؾؿذ زالًا اإلالاومت الكٗبُت الؿٍغ

                                                           
60          -                                                      Charle André Julien, la guerre d’Algérie et les Algériens (1954-1962), Armand Colin, Paris, 

1997..P334  
ً الٗابضًً الٗلىي، اإلاغح٘ الؿابم، م  - 61  . 316ٍػ

  Stephan Bérnard, le confit fronco-marocain 1945-1956, volume 3,Bruxelles,T1 ,1963 ,388-389.                                                    62-  
 87-86عوم الهضو، اإلاغح٘ الؿابم، نو - 63
64-         Daniel Reveb, le maroc de lyautey à Mohamed 5 ,le double visage protoctora, Editionsdonoel,paris,1999,pp388-389.   
. 78 – 77خؿىت ماػي، اإلاغح٘ الؿابم، م م - 65
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ً ومً ؾاع في عوابهم مً الٗمالء وكض  وان ٖلى عؤؽ اإلاخٗاوهحن،" ابً ٖغفت" ، وألّن 66جللم مًاح٘ اإلاٗمٍغ

الاهُالكت هدى "التي اٖخبرث مداولت " ٖالٌ بً ٖبض هللا"حّٗغى إلاداولتي اغخُاٌ، مغة ٖلى ًض 

 في مضًىت مغاهل ٖىضما ؤللى ؤخض الفضاثُحن كىبلت ؤزىاء 1954 ؤهخىبغ 24، واإلاّغة الثاهُت في 67"الهضف

 مضبغ ماامغة زل٘ الؿلُان، "الىالوي "هما اؾتهضفذ الٗملُاث الفضاثُت ؤههاع  ،68نالة الجمٗت ٖلُه

ً باإلاغغب  بضءا مً اإلالُمحن الٗامحن  ألاكص ىوعئوؽ اإلاخٗاوهحن م٘ الاؾخٗماع، وهظلً ؤَم اإلاٗمٍغ

 ً في ؤلاكامت الٗامت، وبضؤ الىاؽ ًخدّضزىن ًٖ ًض ؾىصاء زفُت جدهض عئوؽ اإلاٗمٍغ وهباع مْى

ً كىاث ألامً مً يبُها
ّ
. 69اإلاخٗاوهحن مٗهم صون ؤن جخمى

ىم  اصًا، ٍو م، 1954 صٌؿمبر 24وفي هفـ الؿُاق فلض ؤنبدذ ؤٖماٌ الفضاء قِئا مإلىفا ٖو

ط ي"فّجغ الفضاجي  كىبلخه في الؿىق اإلاغهؼي بالضاع البًُاء والتي ؤوكٗذ ٖضصا هبحرا مً " ابً مىس ى الٍغ

اللخلى والجغحى، مّما حٗل الفغوؿُحن ًهل بهم الهىؽ بلى خض الخمم خُث الُىم ٖىضَم الاخخفاٌ 

بّن َاالء لم ًغاٖىا اإلاىاؾبت، ولم ًدترمىا ملام ..." :بُٗض اإلاؿُذ ٖلُه الؿالم، ختى كاٌ الفغوؿُىن 

ىم ازترجم ًىما " :ٖليهم الاخخفاٌ بالُٗض، لىً الكٗب اإلاغغبي عصّ 
ّ
ظٍ بخلً، أله َظا ًىم بُىم، َو

ىم ُٖض ألايخى ام ؤُٖاصها ًىم ٖغفت ٍو ًّ خضاثىم ؤ . 70"...اٖل

غ فُه اإلاغاعبت، ووان الضاف٘ لللُام به َى ما ؤنبذ ٌٗغف 
ّ
ؤنبذ الٗمل الفضاجي الخل الظي ًفى

ً مخجّؿضا في عمؼ  بالُىؾفُت التي ؤنبدذ اإلادضص ألاؾاس ي للفضاثُحن الظًً ؤيخى اعجباَهم بالَى

ب والخًُِم الاكخهاصي ٖلى "مدمض بً ًىؾف"ؤّمتهم  ، وؤيف بلى الٗمل الفضاجي خمالث الخسٍغ

ث التي جخاحغ فيها ؾىاء التي واهذ في ملىُت 
ّ

م ملاَٗت اإلاىخجاث الفغوؿُت ووؿف اإلادال اإلاّٗمغ ًٖ ٍَغ

ب ٌؿتهضف اإلادانُل الؼعاُٖت فلِ  اإلاغاعبت ؤو الفغوؿُحن وهظلً بجالف اإلادانُل، ولم ًىً الخسٍغ

ً مً مباوي، ومياجب، وؾُاعاث، وكُاعاث الؿىت الخضًضًت ومدالث  بل ول ما ًخهل بمهالح اإلاٗمٍغ

ى بصعان مً اإلاغاعبت للهضف  ب، َو ت، فيل ما وان في ملىُت الفغوؿُحن ؤنبذ ٖغيت للخسٍغ ججاٍع

دّلم عبدا مً وحىصٍ في  ًُ ه متى اؾخُإ الكٗب اإلاغغبي ؤن ًجٗل اإلاّٗمغ ال 
ّ
الاكخهاصي للمّٗمغ، فةه

ه ال مدالت ؾحرخل ًٖ البلض
ّ
. 71اإلاغغب، فةه

                                                           
ىُت، ٖضص 1953 غكذ 20ٖبض الهمض الٗكاب، - 66 ماٌ، مجلت الظاهغة الَى ش اإلاغغب إلهخاج ألابُاٌ واهجاػ حالثل ألٖا ، مدُت في جاٍع

غ، الغباٍ، اإلاغغب،  . 130، م 2003زام، ميكىعاث اإلاىضوبُت الؿامُت للضماء اإلالاومحن وحِل الخدٍغ
فُت - 67 ىُت باإلاغغب مً نهاًت الخغب الٍغ ش الخغهت الَى م غالب، جاٍع ، الجؼء الثاوي، مُبٗت 3ختى اؾترحإ الصخغاء، ٍ...ٖبض الىٍغ

 . 172، م 2000الىجاح الجضًضة، الضاع البًُاء، اإلاغغب، 
68 - ٍ ،ً ش اإلاغغب في اللغن الٗكٍغ  . 374، م 1980، صاع الثلافت لليكغ والخىػَ٘، بحروث، لبىان، 2عوم الهضو، جاٍع
69            -                                                                                                                                                     Charle André Julien, op,cit, PP 341 – 345. 
 غكذ كىُغة مً كىاَحر الٗبىع 20مدمض بً ٖمغ بً ٖلي الٗؼوػي الجؼهاجي، مدمض الخامـ مدُت مً مدُاث اإلاغغب الخضًث و - 70

غ، الغباٍ،  ىُت،ٖضص زام، ميكىعاث اإلاىضوبُت الؿامُت للضماء اإلالاومحن وحِل الخدٍغ ت و ؤلاوٗخاق، مجلت الظاهغة الَى بلى الخٍغ

 . 174 – 173، م م 2003اإلاغغب، 
   .79 – 78خؿىت ماػي، اإلاغح٘ الؿابم، م م - 71
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غحر ؤّن فغوؿا ٖملذ حاَضة ول ما في وؾٗها ؤن جلط ي ٖلى َظٍ اإلالاومت، وؤن ججٗل لها خضا 

ل  ضام ؤخُاها وبالسجً الٍُى بةنضاع ألاخيام اللاؾُت ٖلى ول مً ًل٘ في ًضَا مً َاالء اإلالاومحن باإٖل

لم جؼص  ، ألاكص ى، ولىً َظٍ الؿُاؾت اإلادكّضصة التي فغيتها بصاعة الخماًت باإلاغغب72ألامض ؤخُاها ؤزغي 

اإلاغاعبت بال كىة وبًماها بٗضالت كًُتهم فغفٗىا مً وزحرة ٖملُاتهم الفضاثُت بدُث لم ٌٗض ًمغ ًىم صون 

. 73حسجُل ٖملُت فضاثُت

، ؤي في غًىن ؾبٗت ٖكغ قهغا واهذ مهالح ألامً كض 1954 وصٌؿمبر 1953وفُما بحن ؤوث 

ا هفي 1991سّجلذ   117ؤي بمٗضٌ " مدمض بً ًىؾف" خاصر ٖىف مغجبِ باهضإل ألاػمت التي فّجَغ

ً، فةّن حى  ضام والسجً في خم الىثحًر ظا ٖلى الغغم مً نضوع ؤخيام باإٖل خالت في الكهغ، َو

. 195474الايُغاب والخظع ْل مؿُُغا ٖلى البالص َُلت ؾىت

هما ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه كض صوي خضر هفي الؿلُان في الٗالم الٗغبي، بط بٗض زالزت ؤًام مً 

هاالث بحن الٗىانم الٗغبُت، وؤعؾل ألامحن الٗام اإلاؿاٖض للجامٗت الٗغبُت بغكُاث بلى 
ّ
الّىفي، وكٗذ اج

ٗلمها بما حغي في اإلاغغب ٌُ غ كُ٘  ألاكص ىجلً الٗىانم  ، وكام ألامحن الٗام للجامٗت باجهاالث لخلٍغ

. 75الٗالكاث م٘ فغوؿا

 واإلالاومت اإلاؿلخت بيافت بلى الًغِ الخاعجي مً ؤَم ألاؾباب  ألاكص ىواهذ ؤويإ اإلاغغب

بًىـ "التي ؤّصث بديىمت الخماًت بلى مداولت بًجاص خل للمؿإلت اإلاغغبُت، فضٖذ بلى ٖلض ماجمغ 

للّىٓغ في اللًُت اإلاغغبُت غحر ؤن اإلامثلحن للكٗب اإلاغغبي، بهظا اإلااجمغ عفًىا ؤي جفاوى صون " لُبان

عحٕى اإلالً بلى البالص، وؤٖلً خؼب الكىعي و الاؾخلالٌ وخؼب الاؾخلالٌ جهمُمهما ٖلى ٖضم 

عغمذ الخيىمت الفغوؿُت ٖلى كبٌى ٖىصة 
ُ
ف في ٖهض ابً ٖغفت، فإ

ّ
ال

ُ
ت حكىُلت خيىمُت ج ًّ اإلاكاعهت في ؤ

. 76الؿلُان مً مىفاٍ

وان الخضر الظي عّجل بنهاًت " مدمض بً ًىؾف"ومً زالٌ َظا ًّخطح ؤّن هفي الؿلُان 

 واهُالق زىعة اإلالً والكٗب لم ًظق اإلاّٗمغون َٗم 1953 ؤوث 20، فمىظ  ألاكص ىالخماًت باإلاغغب

ً مً 
ّ
الغاخت وال ؤنبدىا ٌكٗغون باألمً ؾىاء ٖلى ممخلياتهم ؤو ؤعواخهم، وبطا وان الاؾخٗماع كض جمى

بزًإ اإلالاومت اإلاؿلخت التي اهضلٗذ باإلاغغب ٖبر وؾاثل غحر مكغوٖت واؾخٗماٌ الغاػاث الؿامت، 

٘، فةّن اإلالاومحن اإلاغاعبت  ا مً ؤؾالُب الخجَى وههج ؾُاؾت ألاعى اإلادغوكت وبجالف اإلادانُل، وغحَر

                                                           
. 174مدمض بً ٖمغ بً ٖلي الٗؼوػي الجؼهاجي، اإلاغح٘ الؿابم، م - 72
 . 79خؿىت ماػي، اإلاغح٘ الؿابم، م - 73
. 107مدمض الٗغبي اإلاؿاعي، اإلاغح٘ الؿابم، م - 74
ً الٗابضًً الٗلىي، اإلاغح٘ الؿابم، م  - 75  . 316ٍػ
 . 80خؿىت ماػي، اإلاغح٘ الؿابم، م - 76
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ب َما اإلاٗغهت  ملُاث الخسٍغ كض عّصوا ٖلى اإلاّٗمغ بىفـ ؤؾلىبه في اإلاىاحهت، فيان الٗمل الفضاجي ٖو

. الفانلت م٘ الاؾخٗماع

:  سد فعل اسباهيا على هفي محمذ بً ًىسف .6

الجضًغ بالظهغ بما ؤّن اؾباهُا واهذ حكاعن فغوؿا في فغى الخماًت ٖلى اإلاغغب فهي هظلً وان 

خُث حاء ؤٌو حٗبحر للمىكف ؤلاؾباوي بٗض زمؿت  ،"مدمض بً ًىؾف"لها مىاكف مً هفي الؿلُان 

ام مً الىفي، ًّ وطلً بمىاؾبت مثٌى اإلاىضوب الؿامي ؤلاؾباوي ؤمام الخلُفت للتهىئت بمىاؾبت ُٖض  ؤ

في زُابه ًٖ اؾدُاء اؾباهُا مً ألاخضار التي " بالُيُى"، خُث ٖبر الججراٌ 1953 ؤوث 25ألايخى في 

، وطلً ما اٖخبرجه اؾباهُا ججاوػا مهُىا لها مٗخبرة ؤن 77جمذ في بَاع ججاَل اؾباهُا وبضون اؾدكاعتها

. 78طلً ٖمال فغصًا وجدضًا ؾافغا

 ؤن جبلى وفُت للمٗاَضاث الضولُت ...": "بالُيُى"وفي هفـ الؿُاق كاٌ الججراٌ 
ّ
وال ٌؿ٘ اؾباهُا بال

ا"...بلى حاهب الكٗب اإلاغغبي الكلُم ًً ه بطا وان مغهؼ الجاطبُت اإلااّصي َى خالُا في ...: "، وكاٌ ؤً
ّ
به

ؤٖلً اإلاىضوب  "، هما 79"اإلاىُلت الفغوؿُت فاإلاىُلت ؤلاؾباهُت هي مغهؼ الجاطبُت الؿُاس ي والغوحي

ه ما صامذ فغوؿا كض اهفغصث بالخهّغف ولم 
ّ
الؿامي بغاءة مىُلخه جماما مً َظا الاهلالب، هما كّغع ؤه

تها، فهي بظلً كض كًذ ٖلى الؿُاؾت اإلاىّخضة اللاثمت بحن اإلاىُلخحن
ّ
بلغ اؾباهُا زُ

ُ
، وعّبما "حكإ ؤن ج

تراف بٌٗؼ  وهفُه، فلض ْل زلُفخه في جُىان ًمثله في " مدمض بً ًىؾف"ؤّن اؾباهُا لم جلبل الٖا

ًمىً ؤن ًمىذ الؿلُان ملجإ في " فغاهيى" ؤزباع مفاصَا ؤن وجىاجغثاللؿم الكمالي الخاب٘ إلؾباهُا، 

اإلاىُلت ؤلاؾباهُت مّما حٗل ألاوؾاٍ الفغوؿُت في ؤلاكامت الٗامت جخسىف مً ؤن ٌٗلً زلُفت الؿلُان 

هفؿه ونُا ٖلى الٗغف، واللُام ملام الؿلُان اإلاىفي ببان غُابه، ولٗل َظا الخسىف َى ما صف٘ وػٍغ 

لب جىيُداث بؿبب ما ًغّوج  "Bidault" "بُضو"زاعحُت فغوؿا  بلى اؾخضٖاء الؿفحر ؤلاؾباوي بفغوؿا َو

 حاءث بىثحر مما لم جىً جخهىعٍ فغوؿا، 1954مً قاجٗاث، زهىنا وؤّن ألاؾابُ٘ ألاولى مً ؾىت 

ونل بلى جُىان ٖضة كىاص وباقىاث "فلض ٖغفذ اإلاىُلت في بضاًت َظٍ الؿىت جدغواث مهمت بط 

وعئؾاء اللباثل مصخىبحن بىفىص مسخلفت، ويغبذ زُام في يىاحي اإلاضًىت إلًىاء خاقُت َاالء 

. 80"الغئؾاء اإلاغاعبت

هما ؾٗذ اؾباهُا بلى زلم حى مً الاهفغاج في اإلاىُلت الخايٗت لها فإّعزذ كبًتها ٖلى 

ىُىن ًجضون في اإلاىُلت ؤلاؾباهُت ملجإ صون ؤن ًخم حؿلُمهم بلى الؿلُاث  الخضوص، وؤنبذ الَى

                                                           
، مجلت الظاهغة 1953 ؤوث 20مدمض الٗغبي اإلاؿاعي، بىاء ٖالكاث بًجابُت م٘ اؾباهُا وان مً مؿخلؼماث الخدًحر إلاغخلت ما بٗض - 77

غ، الغباٍ، اإلاغغب،  ىُت، ٖضص زام، ميكىعاث اإلاىضوبُت الؿامُت للضماء اإلالاومحن وحِل الخدٍغ . 120، م 2003الَى
 . 71الخؿحن بغاصة، اإلاهضع الؿابم، م  - 78
 . 120، م 1953 ؤوث 20مدمض الٗغبي اإلاؿاعي، بىاء ٖالكاث بًجابُت م٘ اؾباهُا وان مً مؿخلؼماث الخدًحر إلاغخلت ما بٗض  - 79
ً الٗابضًً الٗلىي، اإلاغح٘ الؿابم، م - 80  . 323ٍػ
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ٖفىا ًٖ هثحر مً السجىاء، وجلذ طلً مغاؾُم بةؾىاص مىانب "بالُيُى" الفغوؿُت،وؤنضع اإلاىضوب

ىُحن باإلاىُلت . مهمت بلى الَى

اتها مكغوٖا جىّؾُٗا  ُّ ومً زالٌ مىكف اؾباهُا َظا، فةهه لم ًسلى مً هىاًا مبِخت، جدمل في َ

ُا " مىالي الخؿً بً اإلاهضي"يهضف بلى مض هفىطَا بلى فاؽ وجىهِب الخلُفت الؿلُاوي  مليا قٖغ

ظا للًغِ ٖلى فغوؿا مً ؤحل الخض مً وكاٍ الجمهىعٍحن ؤلاؾبان اإلالُمحن بفغوؿا  َىان، َو

دبّحن ؤّن اإلاىاكف الغافًت  واإلاٗاعيحن للّىٓام الفغهياوي ومنهم مً الدؿّغب مً فغوؿا بلى اؾباهُا، ٍو

ىُت اإلاغغبُت لخلُفت  ، وجًامً الكٗب "مىالي الخؿً بً اإلاهضي"التي ؤفصخذ ًٖ الخغهت الَى

اإلاغغبي ؤحهًذ اإلاكغوٕ الاؾخٗماعي ؤلاؾباوي اإلابِذ، وخالذ صون حكخِذ وخضة البالص وحكغطمها، 

غ اإلاغغبي ملُاث حِل الخدٍغ ىُت واإلالاومت اإلاؿلخت ٖو . بِىما بلُذ اإلاىُلت مخىّفؿا هبحرا للخغهت الَى

: خاجمت

 محمذ بً ًىسف عشف كيف ًلىد شعبه بصفته سلطانهم وملكهم، كما 
ّ
وفي ألاخير  هلىل أن

عشف خالل عهذ الحماًت كيف ًذعم وحذة الشعب للىقىف في وجه الاستعماس هتيجت السياست 

الاستعماسيت التي أّدث إلى استياء وجزمش الشعب املغشبي، وخاصت الفئت الىاعيت منهم، وهى ألامش 

الزي أدي بالسلطاث الفشوسيت للبحث عً كيفيت للتخلص مىه، حيث قامت بمؤامشة ضّذه، فكان 

، وبالتالي كان لىفي السلطان وعائلته وقع كبير في هفىس 1953 أوث 20هفي السلطان وإبعاده في 

 30بشجىع امللك، فكاهت عىدجه في  (الاستلالل)الشعب املغشبي، فشبط هؤالء كفاحهم الىطني 

 . 1955أكتىبش 
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  في دلخا نهز السىغال بموريخاهياؤلاهخاجأهذافها وعوامل : الحياسة الفالحيت
Agricultural tenure: its objectives and factors of production in the 

Senegal River Delta, Mauritania 

 

 *عبذ هللا سيذي محمذ أبىو. د 

 

 

 2020 /  08 / 01 :جاريخ اليشز 2020 / 07 / 10 :جاريخ اللبول  2020 / 06 / 12 :ؤلارسالجاريخ 

 :ملخص

، مم ئبشاص أهمُت  في مىؼِت دلخا نهش العىوا٘ بمىسٍخاهُاكالج هزا البدث الخُاصة الٌالخُت أهذاًها، وكىامل إلاهخاج

الخُاصاث الٌالخُت في ئخذار جدىالث مخخلٌت في املجا٘ الضساعي هدُجت اسجٌاق املشدودًت إلاهخاحُت اليعبُت، وجدعً 

ت التي شٖل . ؿشوي دخل الٌالخين خُت، وبيُتها اللِاٍس ض البدث كلى الخُاصة الٌالخُت مً خُث حزوسها الخاٍس ذ ٓس ُو

ُاهىن إلاصالح اللِاسي بذاًت أهىاق حذًذة مً الاظخوال٘ اخخلٌذ خعب جخم الخُاصة الٌالخُت التي حلخمذ كلى وظائل 

ُِت اجخزث أشٖاال مخلذدة مً خُث بُم  وكىامل ئهخاج جِلُذًت هدُجت طلٍ املٕىىت وسأط املا٘ وأًشصث وطلُت حعٍى

 .هىق املىخىحاث ووظائلها واججاهاتها

ت، الخىمُت الٌالخُت، املىاسد املائُت، الخُاصة الٌالخُت :  الكلماث اإلافخاحيت  .الضساكت، البيُت اللِاٍس

Summary  

This research dealt with agricultural tenure, its goals, and factors of production in the 

Senegal River Delta region, Mauritania, while highlighting the importance of agricultural 

holdings in bringing about various shifts in the agricultural field as a result of higher relative 

productivity and productivity, and improved conditions for farmers' incomes. The research 

focused on agricultural tenure in terms of its historical roots, and its real estate structure, which 

formed the law of real estate reform, the beginning of new types of exploitation that differed 

according to the size of agricultural tenure, which depends on traditional means and factors of 

production as a result of weak mechanization and capital, and resulted in a marketing situation 

that took multiple forms in terms of selling a type Products, means and directions 

Keywords:  Agricultural tenure , agriculture , real estate infrastructure , agricultural development , 

water resources 

  

                                                           
*
ت املعاكذ، ٔلُت آلاداب والٌىىن، حاملت خائل، العلىدًتأظخار الجوشاًُا    .البشٍش
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 ملذمت

أصبذ مىطىق الخُاصة الٌالخُت وحجمها وجىصَلها املجالي مً املىاطُم الهامت التي جدـى 

باهخمام ٓبير ظىاء مً ػشي العٖان أو الخٖىماث، ملا جدخاحه مً حسخير لٖل الؼاُاث املادًت 

م إلاهخاج الٌالحي في مىسٍخاهُا ت لًش  . والبشٍش

ومىسٍخاهُا ٓويرها مً د٘و اللالم الشالث لم جىدبه ئلى اليشاغ الضساعي ئال بلذ ظىىاث الجٌاي 

ت والضساكُت للعٖان ِش املشاعي . وما خلٌخه مً آزاس كلى الخُاة الشكٍى ت، ًو هدُجت جشاحم الضساكاث املؼٍش

 .وهذستها، واهخٌاض مىاظِب املُاه، باإلطاًت ئلى الخذهىس الٕبير للوؼاء الىباحي

ومىاصاة مم رلٗ شهذ الِؼاق الوابىي جظاًش كاملي الجٌاي والاحخشار بحجت البدث كً 

ٔام مً الخؼب ل جلٗ املىاػّ الىباجُت ئلى س  . مٖاظب مادًت أدث ئلى  جدٍى

ٌي، وهخج  ٌم ٓبيٌر كلى الِؼاق الضساعي، وأزش بشٖل ُىي كلى املجا٘ الٍش ٔان لها ُو هزه اللىامل 

 .كً رلٗ خلل في الخىاصن  البُئي

 :إشكاليت البحث

جىؼلّ الذساظت مً ئشٖالُت كامت مٌادها أن مىؼِت دلخا نهش العىوا٘ بمىسٍخاهُا جخمخم بأساضخي 

ومِىماث صساكُت مخىىكت وهامت لٕنها هير مشمىت ومعخولت هدُجت صوش حجم الخُاصاث الٌالخُت مم 

كلى طٌت  ( سص )طلٍ إلاهخاحُت مِاسهت بما حشهذه البالد مً حصجُم للضساكت وخاصت الضساكت املشوٍت 

م مصادس الذخل املدلي  .النهش العىوالي هزا الخٌاوث أزش كلى جىَى

 :أهذاف البحث

تهذي هزه الذساظت ئلى جدُِّ مجمىكت مً  هذاي جخمدىس خ٘ى هذي سئِسخي هى ئبشاص أهم 

الخُاصاث الٌالخُت في مىؼِت دلُخا نهش العىوا٘ بمىسٍخاهُا وجىصَلها وسصذ أهم أهذاًها وكىامل 

اث التي جٍِ أمام اظخواللها  : ورلٗ مً خال٘. إلاهخاج وأهم امللُى

ت وجأزيرها كلى املجا٘ الٌالحي بمىؼِت الذلخا بمىسٍخاهُا  -1  دساظت البيُت اللِاٍس

2- ّ ت حجم الخُاصة الٌالخُت وأهذاًها وكىامل إلاهخاج وػَش الدعٍى  .ملًش
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 :مىهجيت الذراست

للخىصل ئلى هزه  هذاي وخل ئشٖالُت البدث والخلشي كلى واُم الخُاصاث الٌالخُت في مىؼِت 

شها جم الاكخماد كلى مجمىكت مً املىاهج الللمُت أهمها املىهج : دلخا نهش العىوا٘ بمىسٍخاهُا وظبل جؼٍى

 .الاظخِشائي واملىهج الىصٌي والخدلُلي

 :البييت العلاريت وجأثيرها على اإلاجال الفالحي بمىطلت الذلخا بموريخاهيا: أوال     

 مداولت لإلصالح اللِاسي و سضخي حاءث ولُذة ملؼالب خاسحُت 1983شهذث مىسٍخاهُا ظىت 

 1:وداخلُت بالوت الشذة والظوؽ في جلٗ الٌترة هي

ظعي سحا٘ املا٘ املدلُين لٖي ٌعمذ لهم باظدشماس  ساضخي الضساكُت راث امللٗ الخِلُذي، الىاُلت  -1

. كلى الظٌت الُمجى لنهش العىوا٘

ين ُذًما في الخُاة الاُخصادًت  -2 ّ دمج أبىاء ًئت املعتُر ، كً ػٍش  ظذ سوشاث ُشاس ئلواء الَش

ُت الخِلُذًت  .اليشؼت، وسًم الخشج كً  ساضخي راث امللُٕاث اللًش

ل الذولُت، التي مً أهمها  -3 الاظخجابت لششوغ بشهامج إلاصالح الهُٕلي، التي جٌشطها مإظعاث الخمٍى

عهل الىلىج ئلى جملٕها  ٔا شخصُت، لٖي ًىٌخذ باب جذاولها َو حلل  مالْ الضساكُت الجماكُت أمال

 . بالششاء واملصادسة

ت  خمشل هزا إلاصالح اللِاسي و سضخي الجذًذ، في مداولت ئكادة جىـُم امللُٕاث اللِاٍس ٍو

 ً ظذ ماهاهخالى )و ساضخي الضساكُت وجِىُنها، ئزش جضاًذ أهمُتها بلذ أن اهتهذ مشخلت بىاء العذًً الٕبيًر

في ئػاس بشهامج اظدشماس نهش العىوا٘، وبلذ أن ششق  (كلى اللالُت وظذ أدًاما كلى العاًلت لنهش العىوا٘

 . وإلاهخاج الٌالحي "  سص "سحا٘ املا٘ في الخٌٕير في الضساكت املشوٍت 

ٍ في املشخلت  ولى كىذ املؼلب الشالث، الِاضخي  بذو أن الهذي املِصىد مً هز إلاصالح ًخُى ٍو

شدًت لألساضخي الضساكُت، باكخباس هزه الخؼىة حعتهذي هاًخين  -بدصجُم ُُام ملُٕاث خصىصُت ًو

  2: ، هما العبُل  ُصش لخدُِّ جىمُت ًللُت ومعخذًمت-خعب سأي أصخاب الِشاس

 ٔاء مبذء الشبذ والخعاسة . أولهما جدٌيز الٌالخين بخلّ هىق مً الخىاًغ بين املضاسكين، وئر

  وزاهيهما حلل هزه  مالْ ُابلت للخذا٘و بُلا وششاء، وبالخالي الاهخِا٘ بها مً ئػاس امللُٕت الجماكُت

 . الخِلُذًت ئلى معخىي امللُٕت الخاصت

                                                           

ائم، ميشىساث ملهذ : ًدحى ولذ البراء -  1 ملُٕت  سض في مىسٍخاهُا أبلادها الاحخماكُت والعُاظُت، دساظت في الىصىص الٌِهُت والُى

ُِت، الشباغ،   158:  ص 1999الذساظاث إلاًٍش
ٌُت والبئُت -  2 لُت والترجُبُت خ٘ى إلاصالح اللِاسي و سضخي بمىسٍخاهُا : وصاسة الخىمُت الٍش   13:  ص1983حمم الىصىص الدشَش
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ت التي اهؼلّ منها هزا إلاصالح، جخلخص في أن جدُِّ املصلخت  والشٗ أن الخلٌُت الىـٍش

ّ واخذ، هى دكم املصالح الٌشدًت، وخماًتها والذًاق كنها، وحصجُم  الجماكُت لً ًخأحى ئال كً ػٍش

م هصىص الِىاهين الظابؼت لها بذُت وشٌاًُت  .  امللُٕاث الخصىصُت، وحشَش

ت للخالص الىػجي، واملخجعذة  أحي هزا إلاصالح اللِاسي الزي حاء بمبادسة مً اللجىت اللعٍٕش        ٍو

م  خ 83 / 127في  مش الِاهىوي ُس  الِاضخي باكادة الخىـُم اللِاسي و سضخي في 1983 ًىهُى 5 بخاٍس

دت مً أحل ظُؼشة الذولت كلى  سض،- 3مىسٍخاهُا  خاصت كىذ الىـش الى املادجين 4زاوي مداولت صٍش

ها    ولى والشاهُت اللخين حللىان صشاخت بعؽ هٌىر الذولت ظلؼتها كلى  سض وملٕها لها، وجصًش

.  خعب املصلخت والعُاظت 

ت و سطُت ماصا٘ لخذ العاكت ُلُل الٌٕاًت  بذو أن الِاهىن املىـم للملُٕاث اللِاٍس ٍو

لُت والخىٌُزًت  م" بالشهم مً صذوس بلع املشاظُم  الِاهىهُت- الدشَش  الصادس 2000/089املشظىم ُس

خ  م)"2000 ًىلُىص 17بخاٍس م  (2امللخّ ُس دل مدل املشظىم ُس خ 90/020ًلغى ٍو ًىاًش 31 الصادس بخاٍس

م 1990 خ 83/127 املؼبّ لألمش الِاهىوي ُس بل هشي الٕشير مً أبىاء  - 1983 ًىهُى 5 الصادس بخاٍس

ظىهه هـشا لخمعٕهم بأخُِت جملٗ  سض الخِلُذًت، ورلٗ مخالٍ ملا حاءث به العلؼت  املجخمم ًًش

العُاظُت الخآمت ئلى الِ٘ى بلذم اكخباس  مالْ الخِلُذًت الِبلُت واخخصاص الذولت وخذها بامللٗ 

      5:وخّ الخصشي

عخؼُم ٔل مىسٍخاوي بذون جمُيز مً أي هىق أن ًصبذ : جلول اإلاادة ألاولى  سض ملٗ للذولت َو

.  مالٖا ٔلُا أو حضئُا ئرا التزم بالِاهىن 

.  ئن هـام الخملٗ الخِلُذي لألسض ملغى: اإلاادة الثاهيت

ت فى والًت اجشاسصة كمىما واملىاػّ  هزه الىطلُت ال مدالت ظخإزش بذوسها كلى البيُت اللِاٍس

ت خصىصا .  النهٍش

 ئلى هىق مً الخىا٘ص لللذًذ 1983 ولِذ مهذ ُاهىن إلاصالح اللِاسي و سضخي في مىسٍخاهُا ظىت 

مً الجماكاث املدلُت املالٕت ملٖا جِلُذًا لهزه  ساضخي كً ملـم  ساضخي الٌُظُت الخصبت في 

ً خىاص باألظاط في ئػاس ظُاظت حذًذة للذولت  مىؼِت خىض نهش العىوا٘، ورلٗ لصالح معدشمٍش

                                                           
ذة الشظمُت للجمهىسٍت إلاظالمُت املىسٍخاهُت   - 3 خ 1983الجٍش  1983ًىهُى /29  بخاٍس

ت-  4 م : ا٘و ُاهىن ًصذس في مجا٘ امللُٕت اللِاٍس خ 60 / 139الِاهىن ُس  املىـم لللِاساث املعخولت 1960 أهعؼغ 02 الصادس بخاٍس

حماكُا  
م  -  5 ت للخالص 127 / 83مً هص  مش الِاهىوي ُس  الِاضخي باكادة الخىـُم اللِاسي و سضخي بمىسٍخاهُا  الصادس كً اللجىت اللعٍٕش

خ  ذة الشظمُت للجمهىسٍت إلاظالمُت املىسٍخاهُت 1983 ًىهُى 05الىػجي اهىآشىغ بخاٍس . 1983 ًىهُى29 امليشىس في الجٍش
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ّ الاظخصالح الهُذسو صساعي للمىاػّ املدارًت لنهش العىوا٘، وفى  ش هزا الِؼاق كً ػٍش جشمي ئلى جؼٍى

هز إلاػاس جم اخخُاس هؼاَ ًمخذ ئلى الشَش مً مذًىت سوصى ختى الخذود الجىىبُت الوشبُت لىالًت 

 سخصت اظخوال٘ شٖلذ بىادس 1011لبرآىت ٓمىؼِت اخخُاس لهزه العُاظت، خُث وصكذ الذولت 

ش الضساكت املشوٍت، ذ احعم جىصَم هزه الشخص بٌىضخى ٓبيرة مما أدي الى الاظدُالء كلى بلع 6جؼٍى  ُو

 ساضخي راث امللٗ الجماعي الِبلي الخِلُذي، بذون ظىذ ُاهىوي وما ظُترجب كً رلٗ مً مشأل بين 

م  لٍ 23،7املعخدىرًً الجذد والعٖان املدلُين، هزه الىطلُت أدث بالذولت ئلى ئصذاس الخلمُم ُس  ٔو

خت مذة صالخُتها خمغ ظىىاث، هزا املٕخب الزي جم  املٕخب اللِاسي بشوصى باصذاس سخص مُإ

  9:  بهذي8(1991)ئوشاؤه ظىت 

 ئصذاس سخص اظخوال٘  ساضخي الضساكُت  .

  ت خ٘ى الخجملاث الِشوٍت التي جِم طمً املجاالث الضساكُت  . جدذًذ املجاالث الخٍُى

  ت بهذي جىظُم اليشاػاث الضساكُت الِشوٍت  . جدذًذ املدمُاث اللِاٍس

ٌُت  ت الىػىُت للخىمُت الٍش " صىهادًش"       ًِىم املٕخب بالخلاون مم وخذة الخأػير  ظاظُت للشٓش

 (املعاخاث الِشوٍت الصويرة املشوٍت)بالدعُير وإلاششاي كلى  ساضخي املعخصلخت الصويرة 

 ًِذ أزش كلى الخىصَم املجالي 1983واهؼالُا مً هزا إلاصالح اللِاسي الزي شهذجه مىسٍخاهُا 

 . لألساضخي الضساكُت

   :   الخوسيع اإلاجالي للبييت العلاريت -1

لِذ أدي هُاب دساظاث ظابِت جخللّ بىىكُت جملٗ  ساضخي الضساكُت مً حهت وكذم دُت وصخت         

املللىماث املخدصل كليها مً ػشي العلؼاث امللىُت ومصذاُُتها واولذام الشوابؽ بُنهم وبين 

الٌالخين هدُجت املداوالث املعخمشة مً ػشي العلؼاث امللىُت باالظخدىار كلى أساطيهم، وجشخُصها 

لجذد كلى املىؼِت وخصىصا سحا٘ الذولت والعُاظُين، لزلٗ شهذث املىؼِت جىاًعا شذًذا 

خصىصا في مؼلم الدعلُيُاث كلى امخالْ  ساضخي الضساكُت، هدُجت حصجُم الذولت للِؼاق الٌالحي 

زلٗ الىعي مً لذن العٖان باألهمُت املتزاًذة لللِاس مً حهت زاهُت، خاصت وأن أٓثر مً  مً حهت، ٓو

زلثي املعاخت الٖلُت للبالد شهذث جصخشا شبه ٓلي، مما هخج كىه جد٘ى مجالي هدى اظخوال٘ املىاػّ 

                                                           
ٌُت - 6 ٌُت : وصاسة الخىمُت الٍش ش كً العُاظت الجذًذة للخىمُت الٍش  41: ، ص1994جٍِش

7- Circulaire No 023 / MIPT / CM /CV  du 26 aut 1990 à monsieur le wali du TRARZA et le Hakem de Moughataà du R’KIZ et 

ROSSO relative à l’attribution des terrains à usage Agricole     
8 - Arrêt  No R 181 / IMR du 17 Novembre 1986 Portant création d’un Bureau des affaires foncières et de le gi stations 

Rurales     
9 Schéma National d’aménagement du territoire Juin 1986 p / 62     
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هزا الخد٘ى دًم بالعٖان - هدُجت الكخماد العٖان في املِام  ٘و كلى الخىمُت الخُىاهُت- ٓثر خصبا

املدلُين ئلى مداولت اظخوال٘  ساضخي الضساكُت، لوشض ظذ الباب أمام الىاصخين الجذد مً حهت، 

هم مً جؼبُّ ُاهىن إلاصالح اللِاسي و سضخي %( 75)كلى الشهم مً أن  هلبُت العاخِت – وجخًى

 سهم هُاب أوساَ أو وزائّ أو جدٌُف ًذ٘ -مً الٌالخين ٌلاهىن مً الجهل و مُت وخاصت الٕباس منهم 

ما أششها ئلى رلٗ ظابِا كلى أن املىؼِت حشهذ هىكا مً  ٔا ُاهىهُا، ٓو كلى امخالْ هزه  ساضخي امخال

 الخملٗ الخِلُذي لألساضخي، ئال أهه خعب الذساظت املُذاهُت، جبين لىا كلى أن  ساضخي الضساكُت في

 ساضخي )مىؼِت الذلخا جىحذ بها حمُم أشٖا٘ الخملٗ اللِاسي لألساضخي الضساكُت املىحىدة في مىسٍخاهُا 

، باليعبت للٌالخين املعخجىبين في مىؼِت (، أساضخي الذولت،  ساضخي الخصىصُت"الِبُلت"الجماكُت 

 :الذلخا مً خال٘ الجذ٘و الخالي

جوسيع البييت العلاريت حسب هوعيت اإلالك على الفالحين اإلاسخجوبين في مىطلت  (1)الجذول رقم 

 الذلخا

 المجموع الملك الخاص ملك الدولة (القبٌلة)الملك الجماعً القرٌة

المساحة  % العدد % (هـ)المساحة % العدد % (هـ)المساحة % العدد % (هـ)المساحة 

 (هـ)اإلجمالٌة

 % العدد %

 5.5 4 5.51 25 2.73 2 2.64 12 0 0 0 0 2.73 2 2.87 13 آولٌك

(المتكٌدم)لكنان  17 3.75 2 2.73 3 0.66 1 1.4 18 3.9 2 2.73 38 8.38 5 6.8 

 11 8 11.9 54 6.85 5 8.8 40 1.4 1 0.66 3 2.73 2 2.42 11 دار السالمة

2-1المتكٌدم  9 1.98 1 1.4 7 1.55 1 1.4 35 7.7 5 6.85 51 11.25 7 9.6 

 9.6 7 12.4 56 2.73 2 2.6 12 2.73 2 4.2 19 4.1 3 5.51 25 دار وولف

2-1بوتٌدومة  12 2.649 2 2.73 0 0 0 0 26 5.7 5 6.85 38 8.38 7 9.6 

 9.6 7 8.38 38 4.11 3 4 18 1.4 1 0.88 4 4.11 3 3.53 16 أنخٌلة

 17.8 13 17.44 79 6.85 5 6.6 30 5.47 4 6 27 5.47 4 4.85 22 كرمسٌن

 16.4 12 13.46 61 6.85 5 5.5 25 4.11 3 3.75 17 5.47 4 4.19 19 دار البركة

 4.1 3 2.9 13 2.73 2 1.7 8 0 0 0 0 1.4 1 1.1 5 أنجالر

 100 73 100 453 49,31 36 49.30 224 17,8 13 17.7 80 32,87 24 32.8 149 المجموع

 

2017العمل المٌدانً، : المصدر
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      ًدبين مً خال٘ الجذ٘و أن وعبت  ساضخي الخاصت جدخل املشجبت  ولى مً اللُىت املذسوظت في 

وهي وعبت مىخٌظت باليعبت ئلى مشُلتها كلى املعخىي   (هـ224 )℅49,3مىؼِت الذلخا بيعبت 

ت" مً  ساضخي املشوٍت ℅89,9الىػجي   جليها أساضخي الِبُلت 10أصبدذ ملٖا خاصا،" النهٍش

. (هـ80 %)17,7زم أساضخي الذولت  (هـ149 %)32,8بيعبت

مًٕ مِاسهت هزه الىخائج كلى معخىي مىؼِت الذلخا التي ًدباًً جىصَم  ساضخي الضساكُت ًيها  ٍو

في خين جمشل أساضخي الذولت % 34.6خعب امللٗ اللِاسي، خُث جمشل  ساضخي الخصىصُت وعبت 

: ورلٗ ما هالخـه مً خال٘ الجذ٘و الخالي %(31.9و% 33.5)والِبُلت كلى الخىالي

: جوسيع البييت العلاريت لألراض ي الشراعيت في مىطلت الذلخا عموما (2)الجذول رقم 

املجمىق امللٗ الخاص ملٗ الذولت ملٗ الِبُلت الخالت الِاهىهُت 

 4650 1610 1555 1485 (هـ)املعاخت

ت   100 34,6 33,5 31,9اليعبت املئٍى

ٌُت: اإلاصذر ت الىػىُت للخىمُت الٍش  م2017 (صىهادًش)الشٓش

هزا الخىصَم املجالي لألساضخي الضساكُت الزي خلٌه ُاهىن إلاصالح اللِاسي و سضخي، ًىم كً 

لت مً الضمً جدذ  جي لألساضخي الضساكُت املهمت، بلذ ما ؿلذ ولٌترة ػٍى مداولت الذولت الاظدُالء الخذٍس

.  ظُؼشة الِبُلت، التي ماصالذ جدىاصق العُادة مم الذولت كلى أخُِت ملٕها

:  أهواع  الاسخغالل– 2

جخميز كالُاث اللمل في  ساضخي الضساكُت املىسٍخاهُت بؼابم اظخواللي ًخخلٍ مً مىؼِت ئلى 

ت الزي ًخخص أظاظا  (آدساس وجٖاهذ)أخشي، ًبِىما هجذ في والًاث الشما٘ والىظؽ  هـام املشآس

بمضاسق الىخُل وما ًضسق جدتها، حلشي والًاث الجىىب والجىىب الششقي ما ٌلشي بىـام الٕشاء بصىسه 

ت في إلاهخاج، وظىدا٘و الخلشض لىـام  املخخلٌت وهي في مجمىكها صىس مخخلٌت كً هـام املشآس

.  الاظخوال٘ في هزه املىاػّ لخبُان مٖاهت املىؼِت مً حهت ووعبخه بين الٌالخين

 

 

                                                           
 195: م، ص2017الجمهىسٍت إلاظالمُت املىسٍخاهُت، املٕخب الىػجي لإلخصاء، الذلُل العىىي لإلخصاء،  - 10
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 :  مىاطق الشمال والوسط-أ 

في  (الٌالح)واملشول  (املالٗ)ٌشتْر ٔل مً صاخب الخُاصة " هؼاَ الىاخاث "  في مىؼِت آدساس

ير ٔل مً معخلضماث إلاهخاج  ِذم  (آلاباس)ئال مصذس املُاه – جًى التي ٌلذها صاخب  سض وخذه ٍو

دصل كلى هصٍ إلاهخاج   . املشخول ٔل معخلضماث الضساكت ٍو

أما في والًت جٖاهذ وخاصت في املىاػّ التي جدخاج ئلى خبغ املُاه،  مش الزي ًخؼلب ئُامت ظذود 

ير البزوس  أو خىاحض لخصش املُاه، ًان املالٗ ًِىم بهزه اللملُت مِابل أن ًِىم الٌالح بخًى

بت أوال زم ًِعم الباقي مىاصٌت بين  واملعخلضماث، والًخِاضخى أي أحش وكىذ الخصاد جخصم الظٍش

. املالٗ واملشخول 

  :مىاطق الجىوب والجىوب الشزقي- ب

ت مهمت، مم وحىد نهش العىوا٘ "  هدُجت لخصىبت التربت ووًشة املُاه  في املىاػّ " حعاُؼاث مؼٍش

ِت العابِت في املىاػّ  ُت ًان هـام اظخوال٘  سض ال ًخم بىٌغ الؼٍش الجىىبُت والجىىبُت الشُش

:  الشمالُت خُث أن املالٗ لألسض الًِىم بٕشاء أسطه، وئهما جىحذ زالزت أشٖا٘ مً الاظخوال٘ 

 بذء مً تهُئت  سض واهتهاء بالخصاد" كلى املضاسكت في الخُاصاث الٌالخُت :كزاء العمال "

ير ٔل املعخلضماث للخُاصة الٌالخُت وإلاششاي  ووؿٌُت املالٗ هىا في اللملُت الٌالخُت جِخصش كلى جًى

ٌها ومشاُبتها بشٖل دوسي مِابل مشجب شهشي لللامل  2الزًً هالبا ما ًتراوح كذدهم مابين " كلى جصٍش

ت3ئلى  ، حلخبر خذًشت كلى املىؼِت (الٕشاء باألحش الشابذ)، وهزه الـاهشة" كما٘ خعب الٌص٘ى العىٍى

لٕنها أصبدذ آلان شبه مخذاولت خصىصا في الظُلاث الٌالخُت الٕبري واملىاػّ املعُِت كلى وحه 

الخصىص، وجشجبؽ أظاظا بذخ٘ى الشأظمالُين ئلى املىؼِت، ومداولت جٕشٍُ الضساكت ًيها، ٓما أن 

ّ ٓشاء اللما٘ هالبا ما جٖىن لشحا٘ أكما٘ خاسج املىؼِت،   أهلب الخُاصاث التي ًخم اظخواللها كً ػٍش

. أو ملىؿٌين في أهلب الخاالث

  وهى أن ًِذم املعخول ملالٗ الخُاصة الٌالخُت مبلوا مالُا مخٌِا كلُه  : هظام ؤلاًجار اإلالذم

ين، ٌعخلمه صاخب الخُاصة مباششة كىذ كِذ الاجٌاَ وال ًشجبؽ باملدص٘ى وهزا الىىق مً  مً الؼًش

م اللِاس املشجبؽ بذخ٘ى الشأظما٘ الجذًذ كلى املىؼِت، خُث هجذ  الاظخوال٘ ًشجبؽ أظاظا باسجٌاق َس

خعب اللمل املُذاوي أن أهلب الٌالخين الزًً الًمخلٖىن الىظائل املادًت الظخوال٘ أساطيهم 

اتهم مً جؼبُّ ُاهىن إلاصالح اللِاسي   ًانهم ًلجإون ئلى هـام إلاًجاس املِذم -ئن ػبّ- 11وجخًى

                                                           
 ـ خعب الِاهىن اللِاسي و سضخي في مىسٍخاهُا ًان ٔل أسض صساكُت لم ًخم اظخواللها مً ػشي مالٕها ملذة خمغ ظىىاث جخم 11

 مصادستها ػبِا للِاهىن 
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عىد هـام اظخوال٘  ساضخي الضساكُت بىـام إلاًجاس  ً حذد كلى املىؼِت في أهلب  خُان، َو ملعدشمٍش

 .املِذم أظاظا في الخُاصاث الٌالخُت املخىظؼت والٕبري 

ذ جبين مً خال٘ اللمل املُذاوي هُمىت الاظخوال٘ املباشش في املىؼِت املذسوظت ورلٗ بيعبت   ُو

هير مباشش وهي وعبت مشجٌلت مِاسهت باملعخىي  ( هٕخاسا38)أي  % 9، مِابل ( هٕخاسا415) أي 91%

  وهزا الاسجٌاق ًشجبؽ أظاظا بعُادة الخُاصاث الٌالخُت الصويرة 12.اظخوال٘ مباشش% 89.94الىػجي 

ضه"مً حهت وئلى اللمل الخظامجي الزي ٌلشي مدلُا بىـام  (هٕخاساث7أُل مً ) الزي ما صالذ " جٍى

املىؼِت جداًف كلُه شِئا ما، بالشهم مً وحىد بىادس حذًذة لخٌٕٗ هزا الىـام الخظامجي الزي ؿل 

لت ٌلبر كً جٖامل اُخصادي وجٖاًل احخماعي بين ػبِاث املجخمم  هزه الىطلُت جذ٘ كلى .ولٌترة ػٍى

 .   أن املىؼِت ماصالذ حلاوي مً مشأل اللِاس التي جىلٕغ ظلبا كلى حجم الخُاصاث الٌالخُت

م  هىكُت اظخوال٘  ساضخي الضساكُت خعب الٌالخين املعخجىبين في املىؼِت املذسوظت  : (3)الجذ٘و ُس

  نوعٌة االستغالل فً منطقة الدلتا القرٌة

  غٌر المباشرياالستغالل االستغالل المباشر المجموع

المساحة  % العدد % (هـ)المساحة % العدد % (هـ)المساحة

 (هـ)االجمالٌة

 % العدد %

 5.5 4 5.51 25 1.4 1 1.1 5 4.1 3 4.4 20 آولٌك

 لكنان

(المتكٌدم )  

38 8.4 5 6.8 0 0 0 0 38 8.38 5 6.8 

 11 8 11.9 54  2 3.1 14 8.2 6 8.8 40 دار السالمة

 المتكٌدم

1-2  

51 11.1 7 9.6 0 0 0 0 51 11.25 7 9.6 

 9.6 7 12.4 56 0 0 0 0 9.6 7 12.2 56 دار وولف

-1بوتٌدومة

2 

31 6.8 6 8.2 7 1.54 1  38 8.38 7 9.6 

 9.6 7 8.38 38 0 0 0 0 9.6 7 8.4 38 أنخلٌة

 17.8 13 17.44 79  2 2.64 12 15.1 11 14.7 67 كرمسٌن

 16.4 12 13.46 61 0 0 0 0 16.4 12 13.4 61 دار البركة

 4.1 3 2.9 13 0 0 0 0 4.1 3 2.8 13 أنجالر

 100 73 100 453 8.3 6 8.4 38 91.7 67 91.6 415 المجموع

 م2017العمل اإلايذاوي، : اإلاصذر

 

                                                           
 . 200: املٕخب الىػجي لإلخصاء، الذلُل العىىي لإلخصاء، مشحم ظبّ رٓشه، ص - 12
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حجم الحياساث الفالحيت : ثاهيا

ت جىصَم سخص   ٘ ىطٍى ُذ أدي الاظخدىار اللشىائي كلى  ساضخي الضساكُت في مىؼِت الذلخا، ًو

م اللِاسي وعبُا في املىؼِت ئلى جباًً ٓبير في  الاظخوال٘ الضساعي مً ػشي مٕخب اللِاساث، واسجٌاق الَش

هـ 6، رلٗ أن مخىظؽ الخُاصة الٌالخُت باليعبت للٌالخين املعخجىبين جصل ئلى حجم الخُاصاث الٌالخُت

. (هٕخاس4)وهي وعبت مشجٌلت وعبُا كلى مشُلتها باليعبت للِشي املذسوظت بمىؼِت الذلخا

مً الخُاصاث الٌالخُت جِل % 79.3.أنًـهش مً خال٘ جدلُل ملؼُاث اللمل املُذاوي و

وهى ملذ٘ % 9هـ ًأٓثر ئلى 15هـ في خين جبلى التي جصل معاختها 15ئلى7مابين % 11.3هـ و7معاختها 

، رلٗ أن (هـ7أُل مً )ًمًٕ مِاسهخه كلى معخىي مىؼِت الذلخا مً خُث ؿوُان املعاخاث الصويرة 

ًال  (هـ15ئلى7مابين)أما الخُاصاث املخىظؼت هـ، 7مً الخُاصاث الٌالخُت جِل وعبتها كً % 75وعبت 

وهي خُاصاث خعب الخبراء )، %10ئال وعبت  (هـ15أٓبر مً ) والخُاصاث الٕبيرة% 15حوؼي ئال وعبت 

ُِت جٖىن لىحهاء املىؼِت وسحا٘ العُاظت،  وهالبا ما (الضساكُين الجٌٕي أن جٖىن ملاشُت باألخشي حعٍى

أٓثر مً و" %58,8هـ 7أُل مً " ًَى امللذ٘ الىػجي باليعبت لألساضخي املشوٍتاو ملىؿٌين، وهي ملذالث ث

 13.كلى املعخىي الىػجي (℅10)هـ جمشل 20

 ّ ومً خال٘ اللمل املُذاوي هجذ في مىؼِت الذلخا هُاب خص٘ى الٌالخين كلى  ساضخي كً ػٍش

ا مً  الاحخشار أو الششآت، ورلٗ ساحم باألظاط ئلى أن اللىصش  ٘و ال ًمًٕ إلاًصاح كىه خًى

ًِذ بذأث بىادسها في بلع " الششآت " املترجباث كلُه مً ػشي لجىت خماًت البِئت، أما اللىصش الشاوي

  14،℅1.67املىاػّ املدارًت للنهش خصىصا مً لذن سحا٘  كما٘، جمشل وعبتها كلى املعخىي الىػجي 

هزه الىطلُت الِاهىهُت جذ٘ كلى أن املىؼِت ماصالذ حلاوي مً مشأل اللِاس التي جىلٕغ ظلبا كلى 

.    حجم الخُاصاث الٌالخُت

جوسيع الحياساث الفالحيت حسب حجمها باليسبت للفالحين اإلاسخجوبين بمىطلت  (4)الجذول رقم 

 الذلخا

 المجموع فئات الحٌازة الفالحٌة القرٌة

  هـ15أكثر من   هـ15 إلى 7مابٌن   هـ7أقل من 

المساحة  % العدد % المساحة % العدد % المساحة % العدد % المساحة

 اإلجمالٌة

 % العدد %

 5.47 4 5.51 25 0 0 0 0 1.37 1 2.65 12 4.1 3 2.86 13 آولٌك

 6.8 5 8.38 38 0 0 0 0 1.37 1 2.64 12 5.47 4 5.8 26 لكنان

                                                           
 195: ، ص2016 الذلُل العىىي لإلخصاء بمىسٍخاهُا، 13
 200:  املٕخب الىػجي لإلخصاء، الذلُل العىىي لإلخصاء، مشحم ظبّ رٓشه، ص14
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(المتكٌدم )  

 11 8 11.9 54 1.37 1 4.4 20 0 0 0 0 9.6 7 7.5 34 دار السالمة

 المتكٌدم

1-2  

30 6.6 6 8.22 0 0 0 0 21 4.65 1 1.37 51 11.25 7 9.6 

 9.6 7 12.37 56 0 0 0 0 1.37 1 3.1 14 8.22 6 9.27 42 دار وولف

-1بوتٌدومة

2 

38 8.38 7 9.6 0 0 0 0 0 0 0 0 38 8.38 7 9.6 

 9.6 7 8.38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 9.6 7 8.38 38 أنخلٌة

 17.8 13 17.44 79 0 00 0 0 1.37 1  13 16.4 12 14.56 66 كرمسٌن

 16.4 12 13.46 61 0 0 0 0 0 0 0 0 16.4 12 13.46 61 دار البركة

 4.1 3 2.9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 3 2.9 13 أنجالر

 100 73 100 453 2.7 2 9 41 5.5 4 11.3 51 91.8 67 79.7 361 المجموع

 م2017العمل الميداني، : المصدر

: حجم الحياسة الفالحيت بمىطلت الذلخا لنهز السىغال بوالًت اجزارسة (5)الجذول رقم 

 % عدد الحٌازات % المساحة فئات الحٌازة الفالحٌة

 94 937 75 3487.5 هـ7أقل من

 5 50 15 697.5 هـ15 إلى 7مابٌن 

 1 11 10 465 هـ15أكبر من 

 100 998 100 4650 المجموع

ٌُت:اإلاصذر ت الىػىُت للخىمُت الٍش م 2017(صىهادًش) الشٓش

: عوامل ؤلاهخاج الفالحي: ثالثا

: العوامل البشزيت -1

     ٌلخبر اظخخذام الُذ اللاملت رو داللت أظاظُت إلبشاص هىكُت الاظخِال٘ العائذ للمىؼِت مً 

. حهت، والٕشٍ كً مذي جؼىس الِؼاق الٌالحي مً حهت زاهُت، ومذي اظدُلابه للِىة اللاملت

: الُذ اللاملت*

هوعيت اليذ العاملت في الحياساث الفالحيت حسب الفالحين اإلاسخجوبين في مىطلت   (6)الجذول رقم

: الذلخا
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 المجموع مأجورة عائلٌة 

 موسمٌة دائمة موسمٌة دائمة فئات الحٌازة الفالحٌة

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 91.8 67 27.5 25 0 0 92.2 165 91.8 67 هـ7أقل من 

 5.5 4 61.5 56 50 2 5 9 5.5 4 هـ15إلى7ما بٌن 

 2.7 2 11 10 50 2 2.8 5 2.7 2 هـ15أكثر من

 100 73 100 91 100 4 100 179 100 73 المجموع

 م2017العمل المٌدانً، : رالمصد

، مما ٌلؼُىا ًٕشة كلى أن حل الخُاصاث %73جمشل  (الذائمت) رلٗ أن الُذ اللاملت اللائلُت

الٌالخُت حلخمذ كلى الِىة اللاملت اللائلُت في إلاهخاج الٌالحي، في خين ال جمشل الُذ اللاملت املأحىسة 

، الزي ًالخف أن وشاػها ًِخصش أظاظا في الٌتراث والٌص٘ى التي ًٖىن ًيها  %23ظىي وعبت 

 ٍ مً أحل تهُئت  سض  (ًصل الدعاُؼاث)الٌالخىن ًدخاحىن ئلى كمل ًالحي مٕشٍ في ًصل الخٍش

الزي ًتزامً أظاظا مم ًترة نهاًت الذوسة الضساكُت  (الٌصل الباسد)وكملُاث البزس وفى ًصل الشخاء

ٌُت  خُث حعخخذم الُذ اللاملت في الخصاد وخشاظت الخِ٘ى الضساكُت مً آلاًاث  (الخصاد)الخٍش

 .التي حشٖل في جلٗ الٌترة الخؼش  ظاسخي كلى املداصُل الضساكُت (....الؼُىس والخُىاهاث)

: فتراث وشاط اليذ العاملت اإلاأحورة في الحياساث الفالحيت بمىطلت الذلخا (7)الجذول رقم

فئات الحٌازة 

 الفالحٌة

مجموع الٌد العاملة  فترات النشاط 

 المأجورة

 مجموع الفالحٌن

 الشتاء الربٌع الصٌف الخرٌف

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 91.8 67 27.5 25 6.3 6 0 0 3.2 3 16.8 16 هـ7أقل من 

مابٌن 

 هـ15إلى7

14 14.7 16 16.8 1 1.1 27 28.4 58 61.5 4 5.5 

 2.7 2 11 12 5.3 5 1.1 1 1 1 5.3 5 هـ15أكثر من

 100 73 100 95 40 38 2.2 2 21 20 36.8 35 المجموع

م 2017اللمل املُذاوي، : املصذس
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 ٓما ًالخف مً خال٘ اللمل املُذاوي أن الُذ اللاملت املأحىسة جىدصش في الظُلاث الٌالخُت 

ً الجذد كلى ( ه15ٗأٓبر مً )الٕبري واملخىظؼت ، وخصىصا مً لذن سحا٘  كما٘ واملعدشمٍش

:  املىؼِت وبالخالي ًمًٕ سبؽ الُذ اللاملت املأحىسة في املىؼِت بلاملين هما

.   ـ ٓبر املعاخاث الضساكُت

. ـ املعخىي املادي للٌالخين

ذ أؿهش اللمل املُذاوي أن مخىظؽ الُذ اللاملت في الخُاصة الٌالخُت ًتراوح ما بين   5 ئلى 3ُو

أشخاص في الخُاصة الٌالخُت اللائلُت، ًخخلٍ خعب الٌص٘ى رلٗ أن ًصل الخٍشٍ حعخلمل ًُه 

ًان  (ه10ٗأٓبر مً )ٔل أًشاد اللائلت، وجىخٌع في الٌص٘ى  خشي، أما في الخُاصاث الٌالخُت الٕبري 

 ًشد مم أحىس جخٌاوث خعب الٌص٘ى واملىاظم 3 ئلى2مخىظؽ الُذ اللاملت ًتراوح بين 

ُت20000 ئلى 16000)الضساكُت ُت للُذ اللاملت الُىمُت 700 ئلى 500للُذ اللاملت الذائمت، و ( أُو  أُو

ذ ًترة كملها كً  .  أًام خصىصا في ًترة الخصاد10التي هالبا الجٍض

مًٕ مِاسهت هزه امللؼُاث باملعخىي الىػجي، خُث أن   مً الخُاصاث الٌالخُت حلخمذ ℅92ٍو

 مً الخُاصاث الٌالخُت ℅5 أًشاد، في خين هجذ أن 4 ئلى 1كلى ًذ كاملت كائلُت، ًتراوح كذدها ما بين 

 . 15. حعخخذمهما ملا℅3 ًشد و2 ئلى 1امللخمذة كلى ًذ كاملت مأحىسة جتراوح ما بين 

خخلٍ  صل الجوشافي لها، ئر أن   ℅30.5مً أصل املِاػلت، بِىما وعبت  ( كامال53)℅55.8ٍو

 .  ℅13.5أي وعبت  ( كامال13)، والباقي مً خاسج الىالًت(كامال مً داخل الىالًت29)

ًبين ألاصل الجغزافي لليذ العاملت اإلاأحورة باليسبت للفالحين اإلاسخجوبين في  (8)الجذول رقم 

مىطلت الذلخا  

.  لنهز السىغال بوالًت اجزارسة 

مجموع الٌد العاملة  األصل الجغرافً للٌد العاملة المأجورة فئات الحٌازة الفالحٌة

 المأجورة

 مجموع الفالحٌن

 آخر الوالٌة المقاطعة

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 91.8 67 27.5 25 0 0 13.7 13 12.6 12 هـ7أقل من

 5.5 4 61.5 58 5.3 5 15.8 15 40 38 هـ15إلى7مابٌن 

                                                           
15 - MDRE: LE  développement Rural en chifres octobre 1994. 
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 2.7 2 11 12 8.4 8 1 1 3.2 3 هـ15أكثر من 

 100 73 100 95 13.7 13 30.5 29 55.8 53 المجموع

م 2017اللمل املُذاوي، : املصذس

 :العوامل الخلىيت -2

:    آلاالث الفالحيت2-1

م مً  ش آلاالث الٌالخُت دوسا ٓبيرا في جدذًث وكصشهت  الِؼاق الٌالحي والًش ًللب مذي جًى

إلاهخاحُت واملشدودًت، لزا ًهى ٌلخبر مإششا را داللت لللصشهت والخدذًث، واهؼالُا مً هزا املىـىس ًان 

مىؼِت الذلخا، اكخمادا كلى ملؼُاث اللمل املُذاوي، جبِى مىؼِت جِلُذًت، ئر حلاوى مً هِص ٓبير في 

 2.8امخالْ آلاالث الٌالخُت الخذًشت، خُث ًالخف أن  شخاص الزًً ًمخلٖىن حشاساث جصل وعبتهم 

، أما اليعبت الباُُت ًخلخمذ كلى %91.7، في خين جصل وعبت الزًً ًٕترون هزه آلاالث ئلى (ًالح%2)

وهي وعبت % 96أما آلاالث الخاصذة ًان آتراءها . (املدشار الخشبي)وظائل جِلُذًت في تهُئت  سض

 باليعبت ℅95 مً الٌالخين ًٕترون الخاصذاث و℅99,5)جٖاد جٖىن مؼابِت للمعخىي الىػجي

حلخمذ في كملُت الخصاد كلى املىجل ورلٗ هـشا لظلٍ وظائلها  (%4) واليعبت الباُُت16،(للجشاساث

ىاحه الٌالخىن مجمىكت مً املشأل  املالُت مً حهت ولصوش حجم خُاصاتها الٌالخُت مً حهت زاهُت، ٍو

هالؤها مً حهت وطلٍ دوس الِشض الضساعي في اُتراطها مً : في الخص٘ى كلى هزه آلاالث مً أهمها

.  حهت زاهُت، هزا ًظال كً مدذودًتها املٖاهُت والضماهُت وجىاحه هزه آلاالث ًترجين للؼلب

 مم بذاًت املىظم الٌالحي خاصت مم ظِىغ  مؼاس خُث ًٖىن الٌالح بداحت ئلى :ألاولى الفترة  

مما ًظؼش الٌالح ئلى جأخير مىظمه - والؼلب كلى آلاالث الٌالخُت أٓبر مً اللشض- تهُئت خِله الضساعي

الٌالحي، و ًىلٕغ ظلبا كلى ًترة خصاده التي جتزامً له مم ًترة الٌصل الباسد الزي ًإزش كلى 

.  ( سص )مدصىله الضساعي 

يها ًٖىن الٌالح وساء ػابىس ٓبير مً الٌالخين ًيخـشون آلت :الثاهيت الفترة  ًترة الخصاد، ًو

وما جٖلٌه هزه  (املىجل)خصاد هـشا لِلتها، مما ًجبره كلى اظخخذام أدواث ووظائل بذائُت وكخُِت 

ذ،  خاصت بأن ًترة الخصاد للذوسة  ولى  في املىؼِت جخميز  اللملُت مً حهذ كظلي ٓبير و ُو

ً   (...البرودة، ٓثرة الؼُىس، الخُىاهاث )بمجمىكت مً اللىامل  وهزا ما ًجلل الٌالخين  مظؼٍش

م كملُت الخصاد .  لدعَش

الوسائل اإلاسخخذمت في الحزث على مسخوى الفالحين اإلاسخجوبين  (9)الجذول 

                                                           
16 - MDRE, problematique Rizicole en Mauritanie, Avril1993; P:16. 
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. في مىطلت الذلخا لنهز السىغال بوالًت اجزارسة

فئات الحٌازة 

 الفالحٌة

 مجموع الفالحٌن الوسائل المستخدمة فً الحرث

 الجرارات المحراث الخشبً

 كراء ملك كراء ملك

 % العدد % العدد % العدد % ملك % العدد

 91.8 67 86.3 63 0 0 0 0 5.5 4 هـ7أقل من

إلى 7مابٌن

 هـ15

0 0 0 0 1 1.4 3 4 4 5.5 

 2.7 2 1.4 1 1.4 1 0 0 0 0 هـ15 نأكثر م

 100 73 91.7 67 2.8 2 0 0 5.5 4 المجموع

 م2017العمل المٌدانً؛ : المصدر

: الخلىياث اإلاسخعملت في الجمع- 2-2

ش الضساكت، وجدُِّ ما  ٔائض  ظاظُت لخؼٍى حلخبر وظائل إلاهخاج والخِىُاث املعخخذمت  ًُه ئخذي الش

م ئهخاحه، والىص٘ى ئلى أهذاًه؛ ومً خال٘ هزه الىظائل اظخؼاق أن ًٍُٕ  ًصبى ئلُه الٌالح مً ًس

وظؼه للخص٘ى كلى خاحُاجه ٓما أن امخالْ هزه الىظائل ٌلٕغ املعخىي الخظاسي والاُخصادي 

 .للعآىت الِشوٍت

: بين مذى اإلاكىىت لذى الفالحين اإلاسخجوبين بمىطلت الذلخا (10)الجذول رقم 

فئات الحٌازة 

 الفالحٌة

 مجموع الفالحٌن الوسائل المستخدمة فً الجمع

 الحاصدات المنجل

 كراء ملك

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 91.8 67 87.7 64 0 0 4 3 هـ7أقل من

 5.5 4 5.5 4 0 0 0 0 هـ15إلى 7مابٌن

 2.7 2 2.8 2 0 0 0 0 هـ15 نأكثر م

 100 73 96 70 0 0 4 3 المجموع

 .م2017 العمل الميداني، :المصدر

واهؼالُا مً رلٗ ًان مىؼِت الذلخا حلاوي مً هِص في وظائل إلاهخاج بذءا مً الىظائل 

، ًمً خال٘ اللمل املُذاوي، جبين (الخصاد)املعخلملت في الخشر واهتهاء بالىظائل املعخلملت في الجمم 



  وؤلاوساهيتكليت العلوم الاحخماعيت                       متونمجلة                         سعيذة  حامعت الذكخور موالي الطاهز 

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: السىت/  أوث:  الشهز /02: العذد / 12: اإلاجلذ 

 

257 

 مً الٌالخين ٌعخخذمىن الجشاساث  %91لىا أهه ًُما ًخص الىظائل املعخلملت في الخشر هىاْ وعبت 

لتهُئت  سض هـشا لؼبُلت التربت في املىؼِت، وطلٍ دوس املدشار الخشبي في ُلب التربت، باإلطاًت ئلى 

بؼئه باليعبت للملُت التهُئت، مما أحبر الٌالخين ئلى آتراء الجشاساث سهبت منهم في اسجٌاق املشودًت مً 

ا مً تهاػل  مؼاس ُبل تهُئت  سض للذوسة الِادمت مً حهت أخشي، في خين هجذ أن  حهت، وخًى

 في كملُاث %4 مً الٌالخين ٌلخمذون كلى وظائل كخُِت في كملُاث الخشر و%5.5هىاْ وعبت 

مًٕ سبؽ رلٗ باملعخىي الاُخصادي للٌالخين مً حهت، ومعاخت الخُاصة الٌالخُت مً  الخصاد، ٍو

حهت أخشي التي حلخبر في أهلبها  خُاصاث ًالخُت ملاشُت، ال جخدمل جٖالٍُ الجشاساث والخاصذاث، 

. خصىصا ئرا ُاسها رلٗ مم املشدودًت باليعبت للهٕخاس

هٕخاس حعخخذم 7 ئلى 1 وبمِاسهت هزه اليعب باملعخىي الىػجي هجذ أن الخُاصاث الىاُلت ما بين 

هٕخاس ًان اظخخذامها ًصل ئلى 15 بِىما الخُاصاث الٌالخُت الٕبري ما ًَى %89الجشاساث بيعبت 

 17.%100 والٕبري %90 أما الخاصذاث ًان اظخخذامها في الخُاصاث الصويرة  ًصل ئلى ، 100%

 : عوامل أأزى -2-3

اسجبؽ الِؼاق الٌالحي بصٌت كامت والضساعي بصٌت خاصت كلى جؼىس  : البذور وألاسمذة- أ

ت املعخخذمت ًُه، وهـشا لألبدار الللمُت التي ًِىم بها  البزوس و ظمذة، ئطاًت ئلى الىظائل اللصٍش

ض البدث الضساعي في مجا٘ الضساكت واهخِاء اللُىاث املخخاسة مً البزوس، ًِذ مٕىذ هزه  بدار  مٓش

التي جتراوح مذة صساكتهما كلى الخىالي ما /R120   R220: مً ئًجاد كُىاث مدعىت مً البزوس مً أهمها 

ت 120 ًىما و 90بين  ض إلاسشاد والخأػير الخابم للشٓش لمل مٓش ت، َو يرهما للٌالخين بأظلاس سمٍض  ًىما، وجًى

ٌُت  ذ أوضح  (صىهادًش)الىػىُت للخىمُت الٍش كلى وشش جِىُاث اظخلما٘ هزه البزوس و ظمذة، ُو

حعخخذم % 59، وR220حعخخذم بزوس % 41 ) مً الٌالخين ٌعخخذمىنها%100اللمل املُذاوي أن 

R120)  وهي هٌغ اليعبت كلى املعخىي الىػجي خصىصا في مىاػّ صساكت  سص كلى الظٌت الُمجى لنهش

. العىوا٘

هوعيت البذور والبذور اإلاسخخذمت في سراعت ألاسر بمىطلت الذلخا لنهز السىغال  ( 11 )الجذول رقم 

. بوالًت اجزارسة

فئات الحٌازة 

 الفالحٌة

 المجموع نوع السماد نوع البذور

R220 R120 كٌماوي 

 البورٌا البٌضاء البورٌا السوداء

 % العدد الكمٌة % العدد الكمٌة % العددالمدة  % العددالمدة  % العدد

                                                           
 . 56:، ص2016الجمهىسٍت إلاظالمُت املىسٍخاهُت، املٕخب الىػجي لإلخصاء، الذلُل العىىي لإلخصاء، - 17
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 الزمنٌة الزمنٌة
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 هـ15إلى7

0 0 4 5.5 4 5.5 0 0 4 5.5 

 2.7 2 0 0 2.8 2 2.8 2 0 0 هـ15أكثر من

 100 73 41 30 59 43 41 30 59 43 المجموع

 م2017العمل المٌدانً، : المصدر

 ًدعب اللمل املُذاوي ًان الٌالخين أصبدىا ًخذاولىنها بصٌت مىخـمت في املىؼِت أما ألاسمذة

:  هـشا للاملين

م مً خصىبت التربت .  ـ الًش

ٔاهذ جِذمها للٌالخين كلى شٖل هباث   ..ـ ٔىن الذولت 

: ألادويت واإلابيذاث الحشزيت- ب

ت مىدششة لذي الٌالخين في املىاػّ  ت واملبُذاث الخشٍش     لِذ أصبدذ ؿاهشة اظخلما٘  دٍو

الضساكُت املشوٍت، خُث ٌعخلملىنها للِظاء كلى  كشاب والىباجاث الظاسة التي جظاًّ املضسوكاث 

و مشاض التي جصُبها، ومً خال٘ اللمل املُذاوي والخىاس مم  الٌالخين ؿهشث مإخشا في مىؼِت النهش 

جظاًّ الظُلاث الٌالخُت ( ًىسو)أو ما ًؼلّ كليها مدلُا  (TIPHA هبخت جٌُا 16الصىسة )هباجاث

ت طذ هزه الىبخت، التي أصبدذ  خصىصا كىذ املجاسي املائُت مما ًلجئ الٌالخين ئلى اظخلما٘  دٍو

شجح الِ٘ى أنها مً مخلٌاث ظذي دًاما وماهاهخالي كلى املىؼِت،  الذاء  ٘و لضساكت  سص في املىؼِت، ٍو

ض  بدار  ت، خُث أن مٓش ت واملبُذاث الخشٍش ولِعذ هىاْ ٓمُت مدذدة الظخلما٘ هزه  دٍو

ت للمضاسكين ورلٗ بصٌت مجاهُت مً أحل  الضساكُت هى الزي ًِىم بمداسبت هزه  مشاض وجِذًم  دٍو

. حصجُلهم كلى الضساكت وخاصت صساكت  سص 

حلخمذ الضساكاث في مىؼِت الذلخا وخصىصا صساكت  سص كلى العِي مً نهش العىوا٘ ولًٕ :  السلي-ج

٘ )بؼَش جِلُذًت  ّ املطخاث املائُت التي حلمل بالذًض  (شّ الِىىاث في  سض وظبٗ املُاه ًيها كً ػٍش

 :خُث ًخم ظِي هزه املضاسق خعب مشاخل جؼىس  سص بالؼَش الخالُت

ٖىن خٌٌُا ٌعمذ بالخٌاؾ كلى سػىبت التربت زم ًِام بخجٌٍُ  ـ الشي  ٘و ُبل الوشط مباششة ٍو

ّ مشخلخين جبلا ملشاخل همى البزسة : التربت ملذة ًىمين وبلذ رلٗ ًخم الشي كً ػٍش



  وؤلاوساهيتكليت العلوم الاحخماعيت                       متونمجلة                         سعيذة  حامعت الذكخور موالي الطاهز 

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: السىت/  أوث:  الشهز /02: العذد / 12: اإلاجلذ 

 

259 

ظم 1مشخلت الاوشؼاس، ئر حومش املعاخت الضساكُت بٕمُاث مً املُاه ال ًِل اسجٌاكها كً : اإلازحلت ألاولى

 ًىما جٌشن املُاه مً املضسكت لخجٌٌُها لبظلت أًام  15وبلذ 

 مشخلت الخيعُل وفي هزه املشخلت جخؼلب املضسكت ٓمُت ٓبيرة مً املُاه ًٖىن مخىظؽ :اإلازحلت الثاهيت

. ظم بصٌت دائمت20ظمٕها 

ٍ الشي نهائُا :اإلازحلت الثالثت جي لٕمُت املُاه ختى ًخُى  مشخلت الىطج خُث ًخم الخخٌُع الخذٍس

ٔامل أحضاء املضسكت .  ورلٗ كىذ اصٌشاس  سص في 

ذ مدذد الظخخذام املُاه في العِي ًٖل ًالح  وفي ٔل هزه املشاخل لِعذ هىاْ ٓمُت وال ُو

ٔاهذ جخ٘ى له الخص٘ى كلى  باظخؼاكخه أن ٌعخخذم ما ٌشاء مً املُاه خعب ؿشوًه املادًت ئن 

ت جظلها الذولت كلى الٌالخين الظخخذام هزه املُاه جخمشل في  بت سمٍض  500مطخت للطخ مِابل طٍش

ُت للهٕخاس في الذوسة الضساكُت، واهؼالُا مً اللمل املُذاوي وعخيخج أن هىاْ كالُت وػُذة بين  أُو

ت ش الٌالح كلى آلت ظِي كصٍش ذ الخـىا أن هىاْ وعبت . الـشوي الاُخصادًت ومذي جًى  مً %20ُو

ت في ًترة الخٍشٍ خُث ٌلمل الٌالخىن كلى حلل  الٌالخين حلخمذ في ظِيها كلى مُاه الٌُظاهاث النهٍش

خىاحض ػُيُت كلى شٖل ظذود لهزه املُاه وخصشها لالكخماد كليها في العِي، وال ٌعخٌُذ مً هزه 

ٍ هإالء الٌالخىن كً  بت مً النهش، وفي ظىىاث الجٌاي ًخُى اللملُت ظىي الظُلاث الٌالخُت الٍِش

لملىن في صساكت بذًلت حلخمذ كلى مُاه  مؼاس مما ًظلٍ  (...الٌ٘ى العىداوي ، الزسة )صساكت  سص َو

. مً ُىة املشدودًت

م مً  ٌلخبر سأظما٘ الخُاصة الٌالخُت مً أهم كىامل إلاهخاج الٌالحي، التي حلمل كلى الًش

الجشاساث مً أحل )املشدودًت باليعبت للٌالخين وخاصت في الضساكاث التي حلخمذ كلى الِىة املُٖاهُُٕت 

وهـشا السجباغ  . هدُجت ػبُلت التربت بذ٘ الِىة اللظلُت وما جٖلٌه مً حهذ ووُذ (...تهُئت  سض

ش الٌالخت بشأط املا٘ ًِذ ؿل هزا الجاهب مهمىال مً ػشي الذولت املىسٍخاهُت، ي لم حلشي جؼٍى

 1978 سهم أهه ابخذاء مً ظىت 1985مىسٍخاهُا ظُاظت ُشطُت واضخت في املجا٘ الضساعي  ُبل ظىت 

ٌُت هي املعإولت كً كملُاث الِشض الضساعي هدُجت لوُاب مإظعت  ت الىػىُت للخىمُت الٍش ٔاهذ الشٓش

جي بالذسحت  ولى،  وابخذاء 18مخخصصت في هزا املجا٘ كلى الشهم مً أن دوسها  ظاسخي جأػيري جٍٖى

م الهُٕلي و اهخمام هزا  خير 1985مً ظىت   وهدُجت لخؼبُّ الخٖىمت املىسٍخاهُت لبرهامج الخٍِى

ٌي كامت والضساعي كلى وحه الخصىص، سظمذ  الذولت ظُاظت ُشطُت مً أحل حصجُم   بالِؼاق الٍش

ٌُت  الاظدشماس في املجا٘ الضساعي، خُث جم جذكُم ئداسة الِشض الضساعي الخابلت لىصاسة الخىمُت الٍش

                                                           
18 - Ministère de l'économie et des finances, mission d'études et dévaluation du secteur rural, et de ressources humaines 

(RAMS) projection démographiques NCKIT.1980 ; p : 41. 
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ت الىػىُت  والبِئت مادًا  وؤلذ ئليها مهمت جِذًم الِشوض املىحهت للِؼاق الضساعي مم اظخمشاس الشٓش

ٌُت في جِذًم الِشوض للمضاسق التي جخظم لخأػيرها  19.للخىمُت الٍش

ل الزاحي  ذ اؿهش اللمل املُذاوي ظُادة الخمٍى الزي ًشجبؽ بالٌالخين أهٌعهم ورلٗ بيعبت ُو

ل الزاحي68.5% الث خاسحُت % 31.5مِاسهت مم .  مما ًصلب مله جدذًذ وعبت الخمٍى ُصير املذة )جمٍى

ل الذوساث الضساكُت ًدصل كليها الٌالخىن مً ػشي مإظعاث الذولت التي حلخجي  (جشجبؽ أظاظا بخمٍى

م مً إلاهخاحُت باملجا٘ الٌالحي  وهي وعبت طلٌُت حذا ال جخماشخى مم جىحيهاث الخٍُٕ الضساعي والًش

  20 ،%63.5كلى معخىي الىالًت أو % 58.7ظىاء كلى معخىي مىؼِت الذلخا كمىما 

أهذاف الحياسة الفالحيت  : رابعا

م ملذالث الآخٌاء الزاحي مً املىاد   لِذ هخج كً ظُاظت الخىظم في الضساكت املشوٍت مً أحل ًس

م  الوزائُت في  مذ الِصير وجدُِِه في  مذ البلُذ التي اهخهجتها مىسٍخاهُا مىز جبىيها بشهامج الخٍِى

، وظاسكذ الخٖىمت املىسٍخاهُت في ؿل رلٗ بدىٌُز بشامج واظلت إلوشاء العذود 21الاُخصادي

ت 22واظخصالح  ساضخي الصويرة والٕبيرة الىاُلت كلى خىض النهش العىوالي،  أظىذ جىٌُزها ئلى الشٓش

ٌُت  ٔاهذ الذولت جخىلى تهُئت  سض وئكؼاء البزوس و ظمذة  23"صىهادًش"الىػىُت للخىمُت الٍش و

 24للٌالخين ختى ًخمًٕ الٌالح مً اُخىاء الخِىُاث الخذًشت لهزه الضساكت،

 وهـشا للذم وحىد ُىاهين مدذدة لىىكُت الضساكت في مىؼِت الذلخا خصىصا، ومىسٍخاهُا كمىما، 

ًان اظخلما٘ املعاخاث الضساكُت ًٖىن في أهلب  خُان ٌلخمذ كلى صساكت  سص بالذسحت  ولى هـشا 

مالئمت املىؼِت مً الىاخُت البُىمىاخُت لضساكت  سص  

 ولى في نهاًت ًصل الخٍشٍ )وهدُجت لهزه الدصجُلاث أصبدذ صساكت  سص جضسق كبر دوسجين صساكُخين

ٌُت" ، مما حلل صساكت  سص (حعمى الذوسة الصٌُُت" والشاهُت في ًصل الشخاء" حعمى الذوسة الخٍش

                                                           
19 - Programme de redressement du secteur irrigué en Mauritanie (SONADER). Mai 1989, p : 66 

  MDRE, SONADER. Rapport sur le crédit agricole 1995-2003, p : 12-13  ـ20

  
م الاُخصادي واملالي : وصاسة الخخؼُؽ  - 21   95 -89:  ص 1988 – 1985بشهامج الخٍِى
22   MINSTER DE DEVELOPPEMENT RURAL ET DE L INVIRONMENT PROBLEMATIQUE RIZICOL 1998 P 56   
ٌُت والبِئت  23 ٌُت :  وصاسة الخىمُت الٍش ت الىػىُت للخىمُت الٍش ش العىىي خ٘ى أوشؼت الشٓش   23:  ص 1989" صىهادًش " الخٍِش
، 1994العُاظاث الضساكُت في كِذ الشماهُيُاث، في الجمهىسٍت إلاظالمُت املىسٍخاهُت، الخشػىم، : املىـمت اللشبُت للخىمُت الضساكُت-24

 145: ص
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ت كمىما، هزه الهُمىت حلضي أًظا  مهُمىت كلى الضساكاث  خشي في مىؼِت الذلخا خاصت واملىاػّ النهٍش

 25.(الىحبت الشئِعُت الُىمُت لألظشة)ئلى أن  سص ٌلخبر أهم وحبت هزائُت لذي املجخمم املىسٍخاوي

 واهؼالُا مً اللمل املُذاوي ًِذ الخـىا أن هىاْ بلظا مً الٌالخين أصبدىا ًماسظىن 

ير  كالي  (الصٌُُت)صساكت الخظشواث و كالي خصىصا في الذوسة الضساكُت الشاهُت بهذي جًى

م الذخل الٌالحي؛ خاصت في الٌترة الىاُلت (الصٍُ)ملاشُتهم في الٌترة الجاًت زلٗ مً أحل جىَى ، ٓو

ترة الخصاد حعخلمل حلمل في الذوسة  (ًالخا73%)100رلٗ أن وعبت . بين بذاًت املىظم الٌالحي ًو

ٌُت) ولى ، هـشا (الصٌُت)حلمل في الذوسة الشاهُت [ًالخا62% ]84في صساكت  سص وأن وعبت  (الخٍش

حلمل في  [ًالخين6% ]6، و[ًالخين5% ]10)لخخصُص حضء مً الخُاصاث الٌالخُت لضساكت الخظشواث

مً % 98وهي وعب ال جبخلذ ٓشيرا كً مشُالتها كلى املعخىي املدلى، رلٗ أن وعبت . صساكت  كالي

ٌُت)الٌالخين جخصص خُاصاتها لضساكت  سص، في الذوسة  ولى جخصص خُاصاتها % 89، بِىما (الخٍش

خخلٍ إلاهخاج الٌالحي اخخالًا مخباًىا بين هاجين  26.(الصٌُُت)الٌالخُت لضساكت  سص في الذوسة الشاهُت  ٍو

ش املُاه في الذوسة  ولى ٌُت)الذوسجين، هـشا لخًى هدُجت اسجٌاق ميعىب مُاه النهش العىوالي في ًترة  (الخٍش

. (الصٌُُت)حعاُؽ  مؼاس، واهخٌاطه في الذوسة الشاهُت 

الخف مً خال٘ الجذولين الخالُين طلٍ املشدودًت باليعبت للٌالخين الزًً جم  (هـ/غ3.6)ٍو

 خاصت الذوسة 27هـ،/غ4.8أو باملعخىي الىػجي  (هـ/ ػ4.2ًالىالًت ) مِاسهت باملعخىي املدلىاظخجىابهم

جتزامً مم جشاحم ميعىب مُاه النهش، هزا مم جٌاوث املشدودًت كلى معخىي ًئاث  التي (الصٌُُت)الشاهُت

 . الخُاصاث الٌالخُت

باليسبت ( الخزيفيت)اسخعمال الحياساث الفالحيت وإهخاج ألارس أالل الذورة ألاولى (12)الجذول رقم

 :للفالحين في مىطلت الذلخا

فئات الحٌازة 

 الفالحٌة

 

 

 

 القرى

  المدروسة

  فئات الحٌازة الفالحٌة

 المجموع هـ15أكثر من   هـ15 إلى 7مابٌن   هـ7أقل من 

 اإلنتاج % المساحة

 (طن)

 اإلنتاج % المساحة % العدد

 (طن)

 اإلنتاج % المساحة % العدد

 (طن)

 المساحة  % العدد

 اإلجمالٌة

 اإلنتاج %

 (طن)اإلجمالً

 % العدد

                                                           
، 1985، في الجمهىسٍت إلاظالمُت املىسٍخاهُت، الخشػىم (اجشاسصة)مششوق ئهخاج  لبان بشوصى : املىـمت اللشبُت للخىمُت الضساكُت - 25

 89:ص
ٌُت - 26 ت الىػىُت للخىمُت الٍش  2017، (صىهادًش)الشٓش
27 -MDRE.Service Destatistiques agricoles, DES Informaations RURALES ET DE linformatique (SSAI), raport Aout 2004, p :16 
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 5.47 4 75 5.51 25 0 0 0 0 0 1.37 1 36 2.65 12 4.1 3 39 2.86 13 آولٌك

 لكنان

(المتكٌدم )  

26 5.8 83 4 5.47 12 2.64 38 1 1.37 0 0 0 0 0 38 8.38 121 5 6.8 

 11 8 205 11.9 54 1.37 1 96 4.4 20 0 0 0 0 0 9.6 7 109 7.5 34 دار السالمة

 المتكٌدم

1-2  

30 6.6 80 6 8.22 0 0 0 0 0 21 4.65 111.1 1 1.37 51 11.25 191.1 7 9.6 

 9.6 7 201 12.37 56 0 0 0 0 0 1.37 1 98 3.1 14 8.22 6 103 9.27 42 دار وولف

2-1بوتٌدومة  38 8.38 136 7 9.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 8.38 136 7 9.6 

 9.6 7 114 8.38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.6 7 114 8.38 38 أنخلٌة

 17.8 13 284.4 17.44 79 0 00 0 0 0 1.37 1 86.4 2.87 13 16.4 12 198 14.56 66 كرمسٌن

 16.4 12 244 13.46 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.4 12 244 13.46 61 دار البركة

 4.1 3 58.5 2.9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 3 58.5 2.9 13 أجالر

 100 73 1630 100 453 2.7 2 207.1 9 41 5.5 4 258.4 11.3 51 91.8 67 1164.5 79.7 361 المجموع

.م2017العمل المٌدانً، : المصدر  

باليسبت للفالحين اإلاسخجوبين في ( الصيفيت)اهخاج ألارس أالل الذورة الثاهيت(13)الجذول رقم 

مىطلت الذلخا 

 

 أنواع الزراعات

 فئات الحٌازات

  الفالحٌة

  أنواع المزروعات

 المجموع األعالف الخضروات األرز

 اإلنتاج % المساحة

 (طن)

  اإلنتاج % المساحة % العدد

 (طن)

 اإلنتاج % المساحة % العدد

 (طن)

 المساحة % العدد

  اإلجمالٌة

 % العدد %

هـ7أقل من  316 69.8 583 58 79.5 20 4.4 18 3 4.1 25 5.5 30 6 8.2 361 79.7 67 91.8 

هـ15إلى7مابٌن  26 5.7 60 2 2.7 25 5.6 27 2 2.5 0 0 0 0 0 51 11.3 4 5.5 

هـ15أكثر من  41  123 2 2.7 0  0 0 0 0 0 0 0 0 41 9 2 2.7 

 100 73 100 453 8.2 6 30 5.5 25 6.8 5 45 10 45 85 62 766 84.5 383 المجموع

م2017العمل المٌدانً، : المصدر  

 
ًا
: اججاهاث وعوامل حسويق ؤلاهخاج الفالحي: أامسا
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ُِت في مىسٍخاهُا ُبل جؼبُِها لبرهامج إلاصالح الاُخصادي بخذخل  احعمذ العُاظت الدعٍى

– التي جدخٕش اظخيراد وجىصَم الِمذ – مٌىطُت  مً الوزائي )الذولت في شٖل مإظعاث كامت 

ٌُت  ت الىػىُت للخىمُت الٍش ورلٗ مداولت منها لذكم  (التي جدخٕش اظخيراد وجىصَم  سص – والشٓش

جُا 28.املعتهلٗ ّ جأخز جذٍس م الاُخصادي واملالي بذأث ظُاظت الدعٍى  وبلذ جؼبُِها لبرهامج الخٍِى

ّ الخبىب  ّ، خُث جم في ئػاسه ئًعاح املجا٘ للخىاص للذخ٘ى في مجا٘ حعٍى ت الدعٍى مبذأ خٍش

زلٗ  اخخٖاس  الوزائُت الشئِعُت، وجم جخٌُع اخخٖاس مٌىطُت  مً الوزائي في ششاء الِمذ ٓو

ت الىػىُت لإلًشاد والخصذًش في اظخيراد  سص    29.الشٓش

ّ املىخجاث الٌالخُت، بلذ جخلي الذولت  لالت في مجا٘ حعٍى مما أدي هُاب ظُاظت واضخت ًو

ّ مٌىطُت  مً الوزائي ظىت  ، و ئًشاص وطلُت 1992كً ظُاظتها في ششاء مىخجاث  سص كً ػٍش

ّ مىخجاتهم خاما ئلى  ّ، مما دًم الٌالخين ئلى حعٍى جخميز بخلذد خلِاث واججاهاث كملُت الدعٍى

.  ظىاَ املدلُت

ػـ 350%" )74"    ومً خال٘ الجذ٘و الخالي ًالخف أن اليعبت  ٓبر مً املىخىج حعَى خاما

ورلٗ ساحم باألظاط ئلى إلامٖاهاث املادًت للٌالخين مً حهت، وئلى اللشاُُل التي ًىاحهها  ("ًالخا69"

الٌالخىن في هزه اللملُت مً حهت أخشي، والتي مً أهمها اكخمادهم كلى وظائل جِلُذًت في كملُت 

ّ، التي جبين أن وعبت  مً الاهخاج ًمش كبر وظائل جِلُذًت بدخت، مخمشلت أظاظا في اللشباث % 77الدعٍى

ت وما جمشله مً خؼش، مِابل  حعخخذم وظائل  % 23التي ججشها الخُ٘ى والخمير والضواَس النهٍش

لضي ػوُان اظخخذام الىظائل الخِلُذًت في املىؼِت ئلى الاولضا٘ التي حلاوى مىه املىؼِت،  ت، َو كصٍش

ّ كصشي بل جخىاحذ بها ػَش جِلُذًت هير ملبذة ًخلثر ظلٕها في  ش املىؼِت كلى ػٍش خُث ال جخًى

ت ٍ)الٌتراث املؼٍش ، خُث حلمل املُاه كلى ظذها مما ًجلل املىؼِت في كضلت جامت خاصت (ًصل الخٍش

ّ هير املباشش كبر ممشلي ججاس املىؼِت  ِت الدعٍى في هزا الٌصل، الزي حلل الٌالخين ٌلخمذون كلى ػٍش

ت بيعبت  ّ املباشش وعبت  (مً الاهخاج%77أي وعبت)، %91.7واملإظعاث الخجاٍس في خين ًمشل الدعٍى

شحم رلٗ ئلى8.3% : ، ٍو

ت-   .  طلٍ الٕمُت املعُى

. صلىبت الىِل- 

                                                           
م الاُخصادي واملالي :   وصاسة الخخؼُؽ  28   89: ، ص 1985/1988. بشهامج الخٍِى
: ، ص 1994العُاظاث الضساكُت في كِذ الشماهُيُاث في الجمهىسٍت إلاظالمُت املىسٍخاهُت، الخشػىم :  املىـمت اللشبُت للخىمُت الضساكُت  29

45  
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هدُجت مجمىكت مً . ℅100مما حلل أهلب املىخىج الٌالحي ًخىحه هدى  ظىاَ املدلُت بيعبت 

:  اللىامل 

. ُلت املِششاث ومدذودًتها املٖاهُت - 

.  اولذام وصلىبت املىاصالث و اسجٌاق جٖالٍُ الىِل - 

، خُث ًالخف أن ظلش املىخىج ًخدٕم ًُه الخاحش وبالخالي ًخظم إلاهخاج -  كذم حعلشة العَى

ذ شهذ ظلش  سص جؼىسا ملخىؿا، خصىصا بلذ جخلي مٌىطت  مً الوزائي  للمظاسباث العلبُت، ُو

. كً طمان ششاء  سص املدلي

. هزا الخخلي للذولت كً ششاء  سص املدلى اولٕغ ئًجابا كلى الٌالخين وظلبا كلى املعتهلٕين

ُت ظىت 43الزي اسجٌم ظلش الُٕلىهشام مً  ُت ظىت 100 ئلى 1995 أُو ادة 2004 أُو ، ℅55 أي بٍض

جخلي الذولت كً الخذخل في العَى ، وجدعين حىدة إلاهخاج مً خُث : هدُجت للاملين أظاظُين 

.  الىىكُت والٕم

 أاجمت 

  مً خال٘ دساظدىا للخُاصاث الٌالخُت أهذاًها وكىامل إلاهخاج جىصلىا ئلى أن الخُاصاث 

، (هٕخاس2 ئلى 0.5)الٌالخُت في مىؼِت الذلخا هي باألظاط خُاصاث ًالخُت ملاشُت، هـشا لصوش حجمها 

واكخمادها كلى وظائل ئهخاج وأظلىب جِلُذي، بذء مً كملُت الخشر واهتهاء بلملُت الخصاد، التي 

ٌشتْر ًيها حمُم أًشاد اللائلت، باإلطاًت ئلى صلىبت املىاصالث، مما أزش بشٖل ٓبير كلى كملُاث 

ادة ئلى جذوي املٕىىت في  ّ، التي اجخزث أشٖاال مخلذدة بلذ جخلي الذولت كً ششاء  سص ، هزا ٍص الدعٍى

ت في املضاسق مم صلىبت ئمٖاهُت اظخخذام وظائل الشي  لت اظخلما٘ املبُذاث الخشٍش املىؼِت ُو

الث املمىىخت  ت، التي جشجبؽ أظاظا بمذي ُذسة الٌالخين املادًت، ومذي اظخٌادتهم مً الخمٍى اللصٍش

ل، "لهم، وبخىاًش هزه اللىامل  ّ، طلٍ املشدودًت، هِص الخمٍى صوش حجم الخُاصة، صلىبت الدعٍى

: ًمًٕ وطم مجمىكت الاُتراخاث...

 .ئكادة الىـش في جىصَم الخُاصاث الٌالخُت في مىؼِت دلخا نهش العىوا٘ بمىسٍخاهُا .1

 .دكم الٌالخين املدلُين الصواس .2

 .املداًـت كلى إلاهخاج الضساعي والشكىي وجذهىس املشاعي .3
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: املشاحم واملصادس

ذة الشظمُت للجمهىسٍت إلاظالمُت املىسٍخاهُت   -1 خ 1983الجٍش  1983ًىهُى /29  بخاٍس

 م2018الجمهىسٍت إلاظالمُت املىسٍخاهُت، املٕخب الىػجي لإلخصاء، الذلُل العىىي لإلخصاء،  -2

  2016الجمهىسٍت إلاظالمُت املىسٍخاهُت، املٕخب الىػجي لإلخصاء، الذلُل العىىي لإلخصاء،  -3

العُاظاث الضساكُت في كِذ الشماهُيُاث، في الجمهىسٍت إلاظالمُت املىسٍخاهُت، : املىـمت اللشبُت للخىمُت الضساكُت -4

 م1994الخشػىم، 

، في الجمهىسٍت إلاظالمُت املىسٍخاهُت، (اجشاسصة)مششوق ئهخاج  لبان بشوصى : املىـمت اللشبُت للخىمُت الضساكُت -5

 م1985الخشػىم 

ٌُت -6 ت الىػىُت للخىمُت الٍش  م2017، (صىهادًش)الشٓش

م  -7 ت 127 / 83 مش الِاهىوي ُس  الِاضخي باكادة الخىـُم اللِاسي و سضخي بمىسٍخاهُا  الصادس كً اللجىت اللعٍٕش
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 الىاكع والخدذًاث: كُمت الشباب في إلاظالم
The Youth Value in Islam: Reality and Challenges 

 

 خمض ه٣حرةأمحن بً أ

 

خ إلاسظاٌ ٌ  2020 /07 /04: جاٍس خ اللبى خ اليشش 2020 / 07 / 20: جاٍس  2020 /08 / 01:جاٍس

 :ملخص

ت، هما جؼشق لبعع إظهاماث الصخابت في  جىاٌو هزا البدث كُمت الشباب ومياهخه في اللشآن والعىت الىبٍى

م، واللُام بىاحب الىصشة،العهذ الىبىي  الىظشة هما جؼشق البدث للخذًث عً  ؛ خصىصا في حمع اللشآن الىٍش

، ؿزهش الىاكعُت للشباب املمثلت في املعؤولُت والىـاءة واللُم وألاخالق، هما خخم البدث الخذًث عً الخدذًاث

راجُت وخاسحُت وداخلُت، وبين ظاهشة الؼلى وشإة : ؤكعامها العامت؛ ثم جؼشق لخلعُمها مً املىظىس الششعي إلىى

  .وؤظبابا مع اكتراح الخلٌى لها

    ٢ُمت؛ الكباب؛ ؤلاؾالم؛ الىا٢٘؛ الخدضًاث:اليلماث املـخاخُت

Summary  :  

This research dealt with the value of youth and its position in the Qur’an and the Sunnah of 

the Prophet, as well as some of the companions ’contributions to the Prophet’s era; Especially 

in collecting the Noble Qur’an and performing the duty to support, as the research dealt with 

talking about the realistic view of young people represented in responsibility, competence, 

values and morals, as the research concluded the discussion of challenges, mentioning its 

general sections; Then he touched on dividing it from a legal perspective into me: subjective, 

external and internal, and between the phenomenon of exaggeration and its origins and 

reasons with suggesting solutions to it. 

 
Keywords : Values, Young, Islam, Reality; Challenges 
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 امللذمت

الحمض هلل الظي زل٤ الؿماواث وألاعى وحٗل الٓلماث والىىع، والهالة والؿالم ألاجمان ألا٦مالن 

لى آله وصحبه  ْعِؾَل بالهضي وصًً الح٤ لُٓهغه ٖلى الضًً ٧له؛ ؾُضها مدمض الىبي ألامي، ٖو
ُ
ٖلى مً أ

لى الخابٗحن، ومً جبٗهم باخؿان ئلى ًىم الضًً م، ٖو . الؿال٨حن مىهجه ال٣ٍى

: ٞهظا م٣ا٫ بٗىىان: وبٗض

 (الىاكع والخدذًاث: كُمت الشباب في إلاظالم)

و٢ض ٢هضث مً زالله أن أحلي بٌٗ أصواع الكباب وئؾهاماجه ئلى حاهب م٩اهخه في يىء ال٣غآن 

ت م والؿحرة الىبٍى . ال٨ٍغ

وال ًسٟى أن ؤلاؾالم ٢ض أولى ٖىاًت زانت بالكباب؛ ئط اٖخبرها ٞترة ال٣ىة والٟخىة وؤلاهخاج، وال 

حغم أن اإلاخدب٘ لهظه الٟترة في ػمً هؼو٫ الىحي؛ في الٗهض الىبىي وبٗضه ًجض أن لها زهاةو وممحزاث 

ت . ٧ان لها ؤلاؾهام الباعػ في حمُ٘ مجاالث الحُاة الضًيُت والضهٍُى

ت  و٢ض ٢ؿمذ مداوع هظه اإلاضازلت بٗض اإلاضزل الخمهُضي في مٟهىم الكباب مً الىاخُت اللٍٛى

: والضًيُت ئلى أعبٗت مداوع وزاجمت، زم ٞهغؽ للمهاصع واإلاغاح٘

ت: ٞاإلادىع ألاو٫  . خى٫ خضًث الكباب في ال٣غآن والؿىت الىبٍى

. خى٫ هماطج مً ئؾهاماث الكباب في الٗهض الىبىي : واإلادىع الثاوي

. خى٫ الىٓغة الىا٢ُٗت للكباب في ؤلاؾالم: واإلادىع الثالث

. خى٫ بٌٗ الخدضًاث التي جىاحه الكباب: واإلادىع الغاب٘

. ٞظ٦غث ٞيها أهم الىخاةج: أما الخاجمت

جعله حجت لىا ال علُىا، وصلى هللا وظلم  م، ٍو وخخاما وعإٌ هللا حعالى ؤن ًىـعىا باللشآن الىٍش

على ظُذها مدمذ وآله وصخبه والخابعين، ومً جبعهم بئخعان إلى ًىم الذًً، وال خٌى وال كىة إال 

 .باهلل العلي العظُم، والخمذ هلل سب العاملين
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: مـهىم الشباب مً الىاخُت اللؼىٍت والذًيُت: املذخل الخمهُذي

؛ ٦ما ٢ا٫ -الهِٛغ والكُسىزِت -الكباب مغخلت مً مغاخل الٗمغ، وهي مغخلت ٢ىة بحن يٟٗحن؛ 

ل هللا الظي زل٨٣م مً ُي٠ٗ زم حٗل مً بٗض ُي٠ٗ ٢ىة زم حٗل مً بٗض ): هللا حٗالى في مد٨م الخجًز

 وقِبت
ً
. 1(٢ىة ُيٟٗا

م، منها ٢ىله حٗالى ختى ئطا بلٜ (: و٢ض وعص الحضًث ًٖ هظه اإلاغخلت في مىاي٘ مً ال٣غآن ال٨ٍغ

لى والضي .  آلاًت2(أقضه وبلٜ أعبٗحن ؾىت ٢ا٫ عب أوػٖني أن اق٨غ وٗمخ٪ التي أوٗمذ ٖلي ٖو

جىاهى : ؛ أي4{وبلٜ أعبٗحن ؾىت}٢ىي وقب واعججل، : ؛ أي3{ختى ئطا بلٜ أقضه}: ٞمٗنى ٢ىله حٗالى

. ٣ٖ5له، و٦مل ٞهمه وخلمه

جم٘ ٖلى قبان وقبِبت، ومً مٗاهُه . 6الىماء وال٣ىة: والكباب في اللٛت حم٘ قاب، وٍُ

:   وفي جدضًض مغخلت ألاقض والكباب زالٝ ٖىض الٗلماء

ٞمنهم مً ًغي أن مغخلت الكباب جبضأ مً ؾً البلٙى ئلى ؾً ألاعبٗحن، ومنهم مً ه٣و ًٖ طل٪ 

. ئلى زالر وزالزحن أو ئلى زالزحن، ومنهم مً أونلها ئلى زمؿحن

ً إلاٟهىم الكباب في اللٛت؛ وهما الىماء،  ً مٟؿٍغ  ومنهم مً اٖخبر أن الكباب مغجبِ بٗىهٍغ

. 7وال٣ىة

  

                                                           
 .53 الغوم 1
. 14 ألاخ٣اٝ 2
. 14 ألاخ٣اٝ 3
. 14 ألاخ٣اٝ 4
.  م1999- هـ 1420 :2ٍؾامي بً مدمض ؾالمت، صاع َُبت لليكغ والخىػَ٘، : ، جد٤ُ٣(280/ 7) ابً ٦ثحر، جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم 5
. م1979- هـ 1399: ٖبض الؿالم مدمض هاعون، صاع ال٨ٟغ، الُبٗت: ، اإلاد٤٣(177/ 3) الغاػي، م٣اًِـ اللٛت 6
.  اإلاهضع هٟؿه7
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. 1ٞمتى جد٣٣ا في ئوؿان ؾمي قابا وئن حاوػ ألاعبٗحن

ومً هىا هجض أن ألاهبُاء ٖليهم الؿالم ًبٗثىن في ٞترة الكباب، وزهىنا ؾً ألاعبٗحن التي هي 

ؾً ال٨ما٫، ونهاًت بٗث الغؾل ٚالبا، ومنهم مً بٗث في أ٢ل مً طل٪؛ ٦ِٗس ى ٖلُه الهالة والؿالم؛ 

٘ ئلى الؿماء؛ وهى ابً زالر وزالزحن، ومنهم مً بٗث في أ٦ثر مً طل٪؛ ٦ىىح ٖلُه الؿالم،   ٞاهه هبي ٞع

. 2ٞاهه هبئ؛ وهى ابً زمؿحن ؾىت

٢الىا ): ما بٗث هللا هبُا ئال قابا، زم جال هظه آلاًت: ًٞٗ ابً ٖباؽ عض ي هللا حٗالى ٖنهما أهه ٢ا٫

. 4 .3(ؾمٗىا ٞتى ًظ٦غهم ٣ًا٫ له ئبغاهُم

: ووعخـُذ مً خالٌ ما ظبم

 أن الكباب مغخلت مهمت مً مغاخل الحُاة .

 أن ٞترة الكباب جمخض مً ؾً البلٙى ئلى هدى ألاعبٗحن ٖلى الغاجح .

  ٟت ُٖٓمت؛ وهي خمل أن الكباب هم في م٣ضمت مٗالي ألامىع، ٞان ألاهبُاء ٧لٟىا بمهمت قٍغ

.   الغؾالت، وهم قباب

ُت؛ بش يء مً الازخهاع ت والكٖغ . ٧ان هظا ما ًخٗل٤ بمٟهىم الكباب مً الىاخُت اللٍٛى

                                                           
ؾً : مً هدى ؾب٘ ٖكغة ؾىت ئلى هدى ألاعبٗحن، و٢ا٫ ابً ٖباؽ في عواًت ُٖاء: ؛ ٌٗني{ختى ئطا بلٜ أقضه}: ٢ىله حٗالى:  ٢ا٫ الؼحاج1

غة، و٢ا٫ ألاػهغي : ٖكغون ؾىت، و٢ا٫ م٣اجل: ألاقض زالر وزالزىن ؾىت، وعوي ٖىه أًًا زالزىن، و٢ا٫ الطحا٥
ْ

بلٙى ألاقض : زماوي ٖك

ابً ال٣ُم، الخٟؿحر ال٣ُم . ٞبلٙى ألاقض مغجبت بحن البلٙى وبحن ألاعبٗحن: ٩ًىن مً و٢ذ بلٙى ؤلاوؿان مبلٜ الغحا٫ ئلى أعبٗحن ؾىت، ٢ا٫

.  هـ1410- ألاولى : بحروث، الُبٗت– ، صاع وم٨خبت الهال٫ (476: م)

٦خاب .  ؾىت25 ئلى 15م أنها بحن 1969وحاء جدضًضها في مإجمغ وػعاء الكباب ألاو٫ في حامٗت الضو٫ الٗغبُت الظي ٣ٖض بال٣اهغة ٖام 

هـ، مُبٗت الضوخت الحضًثت 1406عبُ٘ ألاو٫ / 1، 22ٍ: م. ٖباؽ محجىب. ص” مك٨الث الكباب الحلى٫ اإلا٣ترخت والحل ؤلاؾالمي“: ألامت

. ٢ُغ
ئت م2 ت126-125:  حمٕى الٟاس ي، الضعة اإلاًِئت مً زبر ؾُض البًر . م2019: مغا٦ل، الُبٗت-، م٨خبت اإلاٗٞغ
. 60 ألاهبُاء 3
الض٦خىع ٖبض اإلال٪ بً ٖبض هللا بً صهِل، صاع زًغ : صعاؾت وجد٤ُ٣. (16/ 10) يُاء الضًً اإلا٣ضس ي، اإلاؿخسغج مً ألاخاصًث اإلاسخاعة 4

 . م2000-  هـ 1420الثالثت، : لبىان، الُبٗت– للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، بحروث 
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 ٌ : خذًث الشباب في اللشآن والعىت الىبىٍت: املدىس ألاو

م-وهبضأ أوال : بدضًث الكباب في ال٣غآن ال٨ٍغ

م، ٞمً طل٪ : ٢ض حاء الحضًث ًٖ الكباب في ٚحر ما مىي٘ مً ال٣غآن ال٨ٍغ

. 1(٢الىا ؾمٗىا ٞتى ًظ٦غهم ٣ًا٫ له ئبغاهُم):  ٢ىله حٗالى خ٩اًت ًٖ ٢ىم ئبغاهُم ٖلُه الؿالم

ُهم ٞخُت آمُىىا بَغ هْم }:  و٢ىله حٗالى ى لٟخاه}: ، و٢ىله2{ِئنَّن ا٫َ ُمىس َ
َ
. 3{َوِئط ٢

 .4والٟخُت في اللٛت الٗغبُت الكباب

. 5(وآجِىاه الح٨م نبُا): و٢ا٫ حٗالى ًٖ ًديى ٖلُه الؿالم

لما): و٢ا٫ ًٖ ًىؾ٠ ٖلُه الؿالم ؤلاصعا٥ : ، ومٗنى ألاقض هىا6 (وإلاا بلٜ أقّضه آجِىاه خ٨ما ٖو

. والبلٙى

لما): و٢ا٫ ًٖ مىس ى ٖلُه الؿالم " ألاقض"، و٢غن هىا 7 (وإلاا بلٜ أقّضه واؾخىي آجِىاه خ٨ما ٖو

. باإلؾخىاء؛ ٩ُٞىن مٗىاه احخمإ أمغه و٢ّىجه، واهتهاء قبابه

وط٦غ حٗالى ٢هت ئؾماُٖل، وهى ٌٗمل م٘ والضه ئبغاهُم ٖليهما الؿالم في بىاء بِذ هللا الحغام؛ 

٘ ئبغاهُم ال٣ىاٖض مً البِذ وئؾماُٖل عبىا ج٣بل مىا ئه٪ أهذ ): وهى قاب نٛحر، ٣ٞا٫ حٗالى وئط ًٞغ

. 8 (الؿمُ٘ الٗلُم

ىؾ٠ وؾُضها مدمض  م أًًا ٢هت ٦ثحر مً ألاهبُاء والغؾل؛ ٦ابغاهُم ٍو ٦ما بؿِ ال٣غآن ال٨ٍغ

حرهم ٖليهم الهالة والؿالم . ٚو

ت ًإزظ منها  م، و٦ظل٪ في الؿىت الىبٍى حرهم في ال٣غآن ال٨ٍغ َهو الكباب مً ألاهبُاء والغؾل ٚو
َ
و٢

٨ٟي أن هللا ؾبداهه ٣ًى٫  حرها، ٍو ت واإلاىهجُت ٚو : الٗبر والح٨م مً حمُ٘ الجىاهب ال٣ٗضًت والتربٍى

                                                           
. 60 ألاهبُاء 1
 .13 ال٨ه٠ 2
 .59 ال٨ه٠ 3
 .بحروث– مدمض اإلاهغي، مإؾؿت الغؾالت - ٖضهان صعوَل : ، اإلاد٤٣(696: م) ال٨ٟىي، ال٩لُاث 4
م 5 . 11 مٍغ
. 22 ًىؾ٠ 6
. 13 ال٣هو 7
. 126 الب٣غة 8
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ل٣ض ٧ان في ٢هههم ٖبرة ألولي ألالباب ما ٧ان خضًثا ًٟتري ول٨ً جهض٤ً الظي بحن ًضًه وجٟهُل ٧ل )

. 1 (  يء وهضي وعخمت ل٣ىم ًىمىىن 

ً  هظا الجاهب،  ول٣ض أولى الٗلماء بظل٪ ٖىاًت ٦بحرة، ٞال ٚغو أن هجض مثال ٖىاًت ٦ثحر مً اإلاٟؿٍغ

: وهظ٦غ ٖلى ؾبُل الخمثُل بٌٗ اإلاإلٟاث في جٟؿحر ؾىعة ًىؾ٠؛ وهي ٦ثحرة حضا، ومنها

الؼهغ ألاه٤ُ في ٢هت ًىؾ٠ الهض٤ً لئلمام ٖبض الؿالم بً ٖبض الٛالب اإلاؿغاحي ال٣حرواوي -

. هـ646اإلاخىفى ؾىت 

. بىٟـ الٗىىان (هـ597ث)و٢بله أًًا ؤلامام ابً الجىػي -

عخمه هللا أخض عحاالث مغا٦ل الؿبٗت في ٦خاب ميؿىب له  ( هـ581ث )و٦ظل٪ ؤلامام الؿهُلي -

". الؼهغ ألاه٤ُ في جٟؿحر ؾىعة ًىؾ٠ الهض٤ً"أًًا ؾماه 

". الغوى ألاه٤ُ في ٢هت ًىؾ٠ الهض٤ً"وهىا٥ أًًا ٦خاب -

. وألاه٤ُ في ٞىاةض ٢هت ًىؾ٠ الهض٤ً-

ومً اإلاٗلىم أن حاهب ال٣هو ٢ض ها٫ ٖىاًت ٦بحرة مً لضن الباخثحن، ٞال عجب أن هجض آالٝ 

ذ والبدىر خىلها، زهىنا الجاهب ال٣غآوي منها، ٞاهه ال جى٣ض ي عجاةبه، وال حكب٘ مىه  اٍع ألَا

٘ في  ٞغ ًُ الٗلماء، ٞهى معجؼ مً حمُ٘ هىاخُه هٓما وعؾما ومٗنى، وهى اإلاعجؼة الخالضة البا٢ُت ئلى أن 

٢ل لئن احخمٗذ ؤلاوـ ): آزغ الؼمان، ٢ا٫ هللا حٗالى مخدضًا الٗاإلاحن أن ًأجىا بمثله أو بؿىعة مً مثله

ال ًاجُه ): ، و٢ا2٫ (والجً ٖلى أن ًاجىا بمثل هظا ال٣غآن ال ًاجىن بمثله ولى ٧ان بًٗهم لبٌٗ ْهحرا

ل مً خ٨ُم خمُض .  3 (الباَل مً بحن ًضًه وال مً زلٟه ججًز

وئن ال٣غاءة في ؾحر الكباب الهالح اإلاىخج في حمُ٘ اإلاُاصًً، لهى مً أ٦بر اإلادٟؼاث للكباب ٖلى 

.  النهًت، وصاٖمت مهمت مً صاٖماث ٖلى الهمت

 . ٧اهذ هظه بٌٗ الىماطج مً آلاًاث ال٣غآهُت

 

 

                                                           
. 111 ًىؾ٠ 1
. 88 ؤلاؾغاء 2
. 41 ٞهلذ 3
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: الخذًث عً الشباب في العىت والعيرة الىبىٍت: اإلادىع ألاو٫ 

ئن الحضًث ًٖ الكباب في ٦خب الحضًث وآلازاع ًُى٫، ل٨ً ٨ًٟي أن وكحر ئلى بٌٗ ما وعص في 

 :طل٪

: " ٢ا٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم لغحل وهى ٌٗٓه: ًٞٗ ٖمغو بً مُمىن عض ي هللا ٖىه، ٢ا٫

غاٚ٪ ٢بل : اٚخىم زمؿا ٢بل زمـ ىا٥ ٢بل ٣ٞغ٥، ٞو قباب٪ ٢بل هغم٪، وصحخ٪ ٢بل ؾ٣م٪، ٚو

. 1"قٛل٪، وخُاج٪ ٢بل مىج٪ 

ً مٗاط بً حبل عض ي هللا ٖىه، ٢ا٫ ال جؼو٫ ٢ضما ٖبض : " ٢ا٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم: ٖو

ً ماله؛ مً أًً : ًىم ال٣ُامت ختى ٌؿأ٫ ًٖ أعب٘ ً قبابه ُٞما أباله؟، ٖو ًٖ ٖمغه ُٞما أٞىاه؟، ٖو

ً ٖلمه ماطا ٖمل ُٞه؟  ُما أه٣ٟه؟، ٖو . 2"ا٦دؿبه، ٞو

أن الى٢ذ مؿإولُت ُٖٓمت، وأماهت حؿُمت ٌؿأ٫ ٖىه ناخبه : ٞهظان الحضًثان وؿخسلو منهما

. ًىم ال٣ُامت

ُه ؤلاقاعة ئلى ٢ُمت الٗمغ ٖمىما، وئلى ٞترة الكباب زهىنا؛ ألنها ٞترة ال٣ىة والٟخىة وؤلاهخاج . ٞو

. ولهظا أ٢ؿم هللا حٗالى بالٗهغ؛ وهى الؼمً؛ ل٣ُمخه، وأ٢ؿم باللُل والنهاع والٟجغ والًحى

الصحت : وٗمخان مٛبىن ٞيهما ٦ثحر مً الىاؽ: وئلى حاهب ٧ىن الى٢ذ وٗمت مً أ٦بر الىٗم، ٦ما وعص

. 3والٟغاٙ

غة عض ي هللا ٖىه، ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫ ؾبٗت : "ومً ألاخاصًث أًًا خضًث أبي هٍغ

ؤلامام الٗاص٫، وقاب وكأ في ٖباصة عبه، وعحل ٢لبه مٗل٤ في : ًٓلهم هللا في ْله، ًىم ال ْل ئال ْله

اإلاؿاحض، وعحالن جدابا في هللا احخمٗا ٖلُه وجٟغ٢ا ٖلُه، وعحل َلبخه امغأة طاث مىهب وحما٫، 

ئوي أزاٝ هللا، وعحل جهض١، أزٟى ختى ال حٗلم قماله ما جى٤ٟ ًمُىه، وعحل ط٦غ هللا زالُا : ٣ٞا٫

. 4"ٟٞايذ ُٖىاه 

                                                           
.  م2001ألاولى، : بحروث، الُبٗت– قلبي، مإؾؿت الغؾالت : ، جد٤ُ٣(400/ 10)اليؿاتي، الؿجن ال٨بري   1
. الثاهُت: ال٣اهغة، الُبٗت– خمضي بً ٖبض اإلاجُض ، م٨خبت ابً جُمُت : ، اإلاد٤٣(60/ 20) الُبراوي اإلاعجم ال٨بحر 2
: مدمض ػهحر بً هانغ الىانغ، صاع َى١ الىجاة ، الُبٗت: ، اإلاد6412٤٣، ع٢م الحضًث (88/ 8) البساعي، الجام٘ اإلاؿىض الصحُذ 3

 .هـ1422ألاولى، 
(. 133/ 1) البساعي، الجام٘ اإلاؿىض الصحُذ 4



 ولُت العلىم الاحخماعُت وإلاوعاهُت       متونمجلة             ظعُذةحامعت الذهخىس مىالي الؼاهش  

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: العىت/  ؤوث:  الشهش /02: العذد / 12: املجلذ 

 

 

273 

ٞهظا الحضًث ًيبغي الى٢ٝى مٗه و٢ٟاث، ٞاهٓغ أٖؼ٥ هللا ئلى هدُجت اليكأة في َاٖت هللا، والتي 

مً آزاعها الخدلي بم٩اعم ألازال١ وال٣ُم الٟايلت، والبٗض ًٖ ه٣ًُهما، ئلى حاهب الحغم ٖلى ج٣ىي 

هللا؛ أن ناخبها ٨ًغم بأن ًٓله هللا في ْله ًىم ال ْل ئال ْله، في ًىم الكمـ ٞى١ عؤوؽ الخالة٤ 

. ًيخٓغون الحؿاب مً هللا ٖؼ وحل

٨ؿُان خلت ال ج٣ىم لها الضهُا وما ٞيها بًٟل حٗلُم  واهٓغ أًًا ئلى الكاب الظي ٨ًغم والضاه ٍو

. 1ولضهما ال٣غآن

وهظا ال ٌٗني الاهؼواء والغهبىت، ب٣ضع ما ٌٗني أن الكاب مخىاػن ومخ٩امل في طاجه مً هىاحي قتى، 

ت . صًيُت وصهٍُى

حرها؛ مىظ ٖهغ  ت وؤلاوؿاًت ٚو وخؿبىا ما بلٛه الكباب اإلاؿلم مً الخ٣ضم في اإلاجاالث الحًاٍع

.    هؼو٫ الىحي ئلى ػماهىا، ولِـ طل٪ بساٝ ٖىا وال ًٖ ٚحرها، و٧ل واخض له جهىعاث ٖم٣ُت في طل٪

مىً ؤن وعخخلص مما ظبم : ٍو

. أن الكباب زغوة زمُىت لؤلمت؛ ًيبغي أن حؿدثمغ حهىصها ُٞما ٌٗىص ٖليها بالىٟ٘ صًىا وصهُا-

امل مهم مً ٖىامل نهًتها وع٢يها واػصهاعها- . أن الكباب هم ٢ىة ألامت ومهضع ٖؼها وؾإصصها، ٖو

: همارج مً إظهاماث الشباب في العهذ الىبىي وبعذه: املدىس الثاوي

 ئن الىاْغ في ؾحر الصحابت عيىان هللا ٖليهم الظًً ٖاقىا م٘ ؾُضها عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه 

اٌكىا هؼو٫ الىحي، ًلمـ أن خُاتهم جمحزث بمحزاث ٖضًضة، وئؾهاماث ُٖٓمت، هظ٦غ بًٗها : وؾلم ٖو

:  وهم ألاظبم لىصشة الذًً، والذخٌى في إلاظالم: الشباب هم ؤهصاس ألاهبُاء والشظل-1

وػٍض بً خاعزت، زم نض٤ً ألامت وأؾب٣ها ئلى - وله ٖكغ ؾىحن-ٞمً الؿاب٣حن لئلؾالم ؾُضها ٖلي 

مغ عض ي هللا ًٖ حمُٗهم آمحن . 2ؤلاؾالم أبى ب٨غ الهض٤ً، زم بال٫ وخمؼة ٖو
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اى، الُبٗت(377 .  م2003-  هـ 1423ألاولى، : ، م٨خبت الغقض لليكغ والخىػَ٘ بالٍغ
 .هـ1427- الثاهُت : بحروث، الُبٗت– صاع ال٨خب الٗلمُت ، (389-381/ 1) الحلبي، الؿحرة الحلبُت 2
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إلاا أؾلم : ول٣ض ٧ان في ئؾالم ؾُضها ٖمغ عض ي هللا ٖىه زحر ٦ثحر، ًٞٗ ابً ٖباؽ عض ي هللا ٖنهما

ل ٖلُه الؿالم ٖلى الىبي  ًا مدمض اؾخبكغ أهل الؿماء باؾالم :  ٣ٞا٫ٖمغ عض ي هللا ٖىه هؼ٫ حبًر

. 1«ٖمغ

ت أن خىاعي الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم وأههاعه أٚلبهم مً الكباب،  وهجض أًًا في الؿحرة الىبٍى

بض : وهم ثمان بً مٓٗىن، وؾٗض بً أبي و٢ام، ٖو الخلٟاء ألاعبٗت، وخمؼة، وحٟٗغ، وأبى ٖبُضة، ٖو

لحت، والؼبحر ، َو . 2الغخمً بً ٖٝى

و٧ان للكباب ئؾهاماث في مسخل٠ اإلاجاالث؛ ٞهاهم إلاا ٢ضم الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم للمضًىت؛ 

غججؼون، والىبي  ٣ى٫ وأعاص بىاء اإلاسجض، حٗلىا ًى٣لىن اللبن والصخغ ٍو :  ًى٣ل مٗهم ٍو
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. وئن مً هإالء الكباب مً هضي هللا ٖلى ًضًه أمت، ٞأزغحىا مً الٓلماث ئلى الىىع 

:  الشباب هم مصذس اللىة والعضة، وهم مىبع ألامل وإلاهخاج-2

م في مصح٠ بٗض أن ٧ان مٟغ٢ا في الٗؿب والغ٢إ والصح٠  ولىا في مكهض حم٘ ال٣غآن ال٨ٍغ

ض بً زابذ  هظه اإلاهمت الُٗٓمت مثا٫ ٖلى ٖلى همت  ونضوع الّغَِحا٫ في الٗهض الب٨غي وج٩ل٠ُ ؾُضها ٍػ

ض بً  الكباب، وخًىعهم ال٣ىي في هىاػ٫ ألامت و٢ًاًاها اإلاسخلٟت، وئن في ٢ى٫ أبي ب٨غ الهض٤ً لٍؼ

ئه٪ عحل قاب ٖا٢ل، ال هتهم٪، وئه٪ ٦ىذ ج٨خب الىحي لغؾى٫ هللا نلى هللا : زابذ عض ي هللا ٖنهما

. ما ًهض١ ٦بحر اٖخماص ألامت ٖلى الكباب. ، ٞخدب٘ ال٣غآن ٞاحمٗه«ٖلُه وؾلم

ٞى هللا لى ٧لٟني ه٣ل حبل مً الجبا٫، ما ٧ان أز٣ل ٖلي مما أمغوي به مً : ٞما ٧ان مىه ئال أن ٢ا٫

، زم قغح هللا نضعه، وؾاع ًخدب٘ ال٣غآن مً أصحاب الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ختى حم٘ 5حم٘ ال٣غآن

.  في مصح٠ واخض، وهى الظي وسخ مىه بٗض وسخ في ٖهض ٖثمان عض ي هللا ٖىه

خ، وظبب نهظت ألامم وسكيها- 3  :الشباب هم صىاع املجذ والخاٍس

                                                           
٣ُُت، ال٣اهغة(147/ 1) اإلاىاهب اللضهُت 1  .مهغ- ، اإلا٨خبت الخٞى
 .1414/1993ألاولى، : بحروث، الُبٗت– ئبغاهُم مدمض عمًان، صاع ال٣لم : حٗل٤ُ، (385/ 2)ابً ؾُض الىاؽ، ُٖىن ألازغ  2
. 3694 ع٢م البساعي، الجام٘ اإلاؿىض الصحُذ، ٦خاب ًٞاةل ألاههاع، باب هجغة الىبي  3
ت  ابً هكام، 4 بض الحُٟٔ الكلبي، قغ٦ت م٨خبت ومُبٗت مهُٟى : جد٤ُ٣، (496/ 1)الؿحرة الىبٍى مهُٟى الؿ٣ا وئبغاهُم ألابُاعي ٖو

 . م1955- هـ 1375الثاهُت، : البابي الحلبي وأوالصه بمهغ، الُبٗت
(. 71/ 6) البساعي، الجام٘ اإلاؿىض الصحُذ 5
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وهاهُ٪ ٖما قهضه الٗالم مً الٟخىخاث؛ بضءا بالؿغاًا واإلاٛاػي؛ ٣ٞض ٧ان ٢اصتها قباب؛ ٦ؿٗض 

حرهم لي بً أبي َالب، ٚو ض، ٖو . بً أبي و٢ام، وأؾامت بً ٍػ

. و٢هت بضع ال٨بري،  ٧ان أٚلب الصحابت ٞيها قباب

مً بٗضهم ٞخذ هللا ٖلى أًضيهم ٦ثحرا مً البالص، وخغع ٖباصا مً الٓلم، وخ٤٣ ألامً وه٨ظا 

 .والٗض٫ والؿالم، وعٞ٘ عاًت ؤلاؾالم بًٟله ومىه ؾبداهه وحٗالى، زم بجهىص الكباب

ت والا٢خهاصًت  وه٨ظا حٗضصث وياة٠ الكباب وقملذ حمُ٘ مىاحي الحُاة الٗلمُت والتربٍى

. ُٞب٣ى بظل٪ الكباب هم ٖىىان ج٣ضم ألامت وصٖامت نهًتها... والؿُاؾُت والاحخماُٖت

: الىظشة الىاكعُت للشباب في إلاظالم: املدىس الثالث

 الى٣اٍ زال٫ مً ؤلاؾالم في للكباب الىا٢ُٗت الىٓغة هظه مغج٨ؼاث أهم وؿخسلو أن ًم٨ً

 :آلاجُت

 ٞالكاب ًيبغي ٖلُه أن ًضع٥ ٢ُمت الٗمغ و٢ُمت الؼمً، وأن الى٢ذ :ؤلاخؿاؽ باإلاؿإولُت: أوال

. لِـ ًيبغي أن يهًغ ؾبهلال، بل ًيبغي أن ٩ًىن ملُئا باإلهجاػاث والخُلٗاث الهاصٞت في قتى مُاصًنها

ايُا مبخ٨غا،  ا، وهظا ٍع و٧ل ٖلى خؿبه، ومً مى٢ٗه؛ ٞهظا ًهلح َبِبا، وهظا مهىضؾا مستٖر

ا، وهظا مٗلما مضعؾا، وهظا ٣ٞيها ٖاإلاا  اةُا مبخ٨غا، وهظا ٢اةضا ٖؿ٨ٍغ ا عاةضا، وهظا ٞحًز وهظا مٗماٍع

 .الخ، و هظا جخ٩امل حهىص الكباب في البىاء والخٗمحر والخىمُت والنهىى الحًاعي ...

. ٩ٞل واخض ٌٗلم مً ٢غاعة هٟؿه ما ًهلح له، وما ًم٨ىه مؿاًغجه وؤلاهخاج ُٞه

وهىا ال بض مً الى٢ٝى م٘ الىٟـ و٢ٟاث هضٞها جدضًض صعاؾت حضوي، وحؿُحر ألاهضاٝ والٛاًاث، 

غ ال٨ٟاءاث . م٘ جٍُى

و٧ل طل٪ ًجمٗه بٗض هُل ألاحغ مً هللا ٖؼ وحل ٖىهغ مهم؛ وهى الؿعي خى٫ الغقي باإلاجخم٘، 

.  والؿحر به ٢ضما ئلى ألامام في قتى مُاصًىه ومجاالجه

ىه، ٞمؿإولُخه ًٖ  ٦ما ًيبغي ٖلى الكاب أن ًضع٥ أهه مؿإو٫ أنالت ًٖ هٟؿه، زم ًٖ َو

ضٞٗها هدى ؤلاهخاج ال الخمى٫، وهدى الُٗاء والبظ٫ ال  هٟؿه ج٣خض ي مىه الحغم ٖلى ما ًىمي ٢ضعاجه ٍو

. اخغم ٖلى ما ًىٟٗ٪ واؾخًٗ باهلل وال حعجؼ: الاخخ٩اع، وفي الحضًث

ىه؛ بأن ٩ًىن ٖىهغا ٞٗاال هاٞٗا، ال ياعا، ٞالكاب باٖخضاله وخٟاْه ٖلى ٢ُمه  وأما ججاه َو

. وأزال٢ه، واخترامه للمباصب الضًيُت وؤلاوؿاهُت ال ًم٨ً أن ًأحي مىه ما ال ًهلح
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ً والؿعي في هٟ٘ الىاؽ ٖلى ٢ضع الاؾخُاٖت مُلب قغعي ًإحغ ٖلُه ناخبه،   وخب الخحر لآلزٍغ

ىا٫ به الؼلٟى ٖىض هللا حٗالى . ٍو

ٞالى٢ٝى م٘ الىٟـ ومداؾبتها، ختى ال جخماصي في الٟٛلت واليؿُان، لهى أ٦بر مٗحن ٖلى اؾخضعا٥ 

. ما ب٣ي مً الٗمغ، واؾدثماعه في الخحر الضًني والضهُىي 

م ئلى الىٓغ والخضبغ والخأمل؛ ئط الىضم بٗض ٞىاث ألاحل ال ًىٟ٘ في   يء،  ول٣ض صٖا ال٣غآن ال٨ٍغ

ماع . وخؿبىا أن أهل ال٣بىع ًخمىىن أن لى عحٗىا للضهُا واؾخضع٧ىا ما ٞاتهم مً ألٖا

.   ٞاإلاإمً ٢ىي باًماهه، وهِخه الهاص٢ت ججٗل ٖاصاجه ٖباصة

والباخث وال٣اعب مثال في ٖلم مً الٗلىم صاةم الاجها٫ والخىانل م٘ ال٣غاءة والبدث، صاةم 

. ال٨خابت وؤلاهجاػ والخ٨ٟحر والُٗاء في مجاله

وال ق٪ أن ٦ثحرا مً ال٣ضعاث واإلاىاهب في مسخل٠ الٟىىن جدخاج ئلى ا٦دكاٝ، زم ئُٖاء ٞغم 

.  لهم جدىاؾب م٘ ٢ضعاتهم، وهى مىيٕى الى٣ُت اإلاىالُت

: الىـاءة: ثاهُا

وهظا الٗىهغ مً الٗىانغ اإلاهمت، ووٗلم مً ؾحرة الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ج٣ضًغه للمىاهب 

:  وال٨ٟاءاث

َبَرهُ : ولىًغب لظل٪ مثاال ًىضحه
ْ
ز

َ
ًضا، أ َباُه َػٍْ

َ
نَّن أ

َ
، أ ضٍل ًِ َػٍْ  ْب

َ
اِعَحت

َ
ًْ ز ى هللُا : َٖ

َّن
ِبيُّ َنل ِضَم الىَّن

َ
ا ٢

َّن َ
ُه إلا هَّن

َ
أ

ضٌد  ا٫َ َػٍْ
َ
٢ ،

َ
ِضًَىت

َ ْ
َم اإلا

َّن
ِه َوَؾل ُْ لَ ىا: َٖ

ُ
ال

َ
٣

َ
ْعِجَب ِبي، ٞ

ُ
أ
َ
َم ٞ

َّن
ِه َوَؾل ُْ لَ َٖ ى هللُا 

َّن
ِبّيِ َنل

ى الىَّن
َ
ِهَب ِبي ِئل

ُ
ا َعُؾى٫َ هللِا، : ط ًَ

ى هللُا 
َّن
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َ
أ
َ
ٞ ،

ً
 ُؾىَعة

َ
َغة

ْ
ك َٖ  َ٘ ًْ َ٪ ِب ُْ لَ َٖ َؼ٫َ هللُا 

ْ
ه
َ
ا أ ُه ِممَّن َٗ اِع، َم جَّن ًْ َبِني الىَّن مٌد ِم

َ
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ُ
ا ٚ

َ
َهظ

ا٫َ 
َ
َم، َو٢

َّن
ِه َوَؾل ُْ لَ ى ٦َِخاِبي، : "َٖ

َ
ل َٖ ًُ َيُهىَص  ي َوهللِا َما آَم ِ

ّ
ِاو

َ
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ل َٗ َخ

َ
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ْىُه  َٖ ِحُُب 
ُ
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َ
ا ٦
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ُه ٦

َ
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ْ
٢

َ
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ُ
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ْ
٢
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َ
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َخَب 
َ
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. 1"ِئط

ومما ًض٫ ٖلى ج٣ضًغه نلى هللا ٖلُه وؾلم لل٨ٟاءاث وال٣ضعاث ج٣ضًمه خٟاّ ال٣غآن ٖلى ٚحره، 

ًإم ال٣ىم أ٢غؤهم ل٨خاب هللا، »: ٢ا٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم: ًٖ أبي مؿٗىص ألاههاعي، ٢ا٫

ٞان ٧اهىا في ال٣غاءة ؾىاء، ٞأٖلمهم بالؿىت، ٞان ٧اهىا في الؿىت ؾىاء، ٞأ٢ضمهم هجغة، ٞان ٧اهىا في 

                                                           
.  م2001-  هـ 1421ألاولى، : ٖاص٫ مغقض، وآزغون، مإؾؿت الغؾالت، الُبٗت- قُٗب ألاعهإوٍ : ، اإلاد٤٣(490/ 35) أخمض، اإلاؿىض 1
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الهجغة ؾىاء، ٞأ٢ضمهم ؾلما، وال ًإمً الغحل الغحل في ؾلُاهه، وال ٣ًٗض في بِخه ٖلى ج٨غمخه ئال 

. 1«باطهه

م: ومً الىماطج أًًا
َّن
ِه َوؾل ُْ ل َٖ ى هللا 

َّن
مً جُبب ولم ٨ًً بالُب مٗغوٞا ٞأناب هٟؿا : ٢ىله َنل

. 2ٞما صونها ٞهى يامً

وال حغم أن الضًً ٦خب :  وهما أًًا ٖىهغان مً أهم ٖىانغ الخ٣ضم والغقي:ألاخالق واللُم: ثالثا 

ألزال١ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم : له ال٣بى٫ والاؾخمغاع؛ ل٩ىهه أوال عباهُا مً ٖىض هللا ٖؼ وحل، وزاهُا

. زم أزال١ الكباب الظًً جأؾىا بالخل٤ الىبىي 

وئه٪ لٗلى زل٤ ُٖٓم :    و٢ض ٢ا٫ عبىا حل زىاؤه مثيُا ٖلى هبِىا نلى هللا ٖلُه وؾلم
3 .

سخِ : و٢ض ؾئلذ أمىا ٖاتكت عض ي هللا ٖنها ًٖ زل٣ه ٣ٞالذ ٧ان زل٣ه ال٣غآن، ًغض ى بغياه َو

. 4بسخُه، ٧ل طل٪ هلل ال لىٟؿه

. 5بٗثذ ألجمم م٩اعم ألازال١:  أخؿً الىاؽ زل٣ا، ٣ٞض ٢ا٫ و٧ان 

خضا٫ ئلى ٚاًتها، ٞؿاةغ ألازال١ الٗلُت وآلاصاب و٢ض خاػ   حمُٗها ٖلى الاهتهاء في ٦مالها، والٖا

ُت مً الضًً والٗلم والحلم والهبر والك٨غ والٗض٫ والؼهض والخىاي٘ والٟٗى والٟٗت والجىص  الكٖغ

والصجاٖت والحُاء واإلاغوءة والهمذ والخإصة والى٢اع والغخمت وخؿً آلاصاب واإلاٗاقغة وأزىاتها، وهي 

. التي حماٖها خؿً الخل٤، وأنل طل٪ ما زهه هللا به مً ٦ما٫ ال٣ٗل

واهٓغ مثال ئلى احؿإ زل٣ه الُٗٓم في الحلم والٟٗى م٘ ال٣ضعة ونبره ٖلى ما ٨ًغه، وخؿب٪ نبره 

ٟىه  ً به اإلا٣اجلحن اإلاداعبحن له في أقض ما هالىه به مً الجغاح والجهض، بدُث ٦ؿغث ٖو  ًٖ ال٩اٍٞغ

عباُٖخه وشج وحهه
م  .  ًىم أخض ختى ناع الضم ٌؿُل ٖلى وحهه ال٨ٍغ

لم أبٗث لٗاها، ول٨ني بٗثذ صاُٖا : لى صٖىث ٖليهم، ٣ٞا٫: ٞك٤ طل٪ ٖلى أصحابه قضًضا، و٢الىا

. 7، اللهم اٟٚغ ل٣ىمي ٞانهم ال ٌٗلمىن 6وعخمت
                                                           

 .بحروث– مدمض ٞإاص ٖبض الباقي، صاع ئخُاء الترار الٗغبي : ، اإلاد٤٣(465/ 1) مؿلم، اإلاؿىض الصحُذ 1

 . م2006ألاولى، : مهُٟى زًغ صوهمؼ التر٧ي، صاع ابً خؼم، الُبٗت: ، اإلاد٤٣(199/ 1) أبى وُٗم ألانٟهاوي، الُب الىبىي 2
 .4ال٣لم  3
 . هـ1405- ألاولى : بحروث، الُبٗت– ، صاع ال٨خب الٗلمُت (310-309/ 1) البيه٣ي، صالةل الىبىة 4
ُه لٟٔ 8952 مؿىض أخمض، بغ٢م 5 ". م٩اعم"بض٫ " نالح"، ٞو
حرها بغ٢م :  أزغحه مؿلم  في البر والهلت، باب6  (.2599)الىهي ًٖ لًٗ الضواب ٚو
 (.1792)ٚؼوة أخض بغ٢م : ، ومؿلم في الجهاص والؿحر، باب(3477)خضًث الٛاع بغ٢م :  عواه البساعي في أخاصًث ألاهبُاء، باب7
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 بىحه  ًخ٣اياه صًىا له ٖلُه ٢بل مدل ألاحل، ٞىٓغ ئلى الىبي    وأجاه بٌٗ أخباع اليهىص

ئال ج٣ًُني ًا مدمض خ٣ي، ٞى هللا ئه٨م ًا بني اإلاُلب : ٚلُٔ، وأزظ بمجام٘ ٢مُهه وعصاةه، زم ٢ا٫

 ًىٓغ في ؾ٩ىن وجإصة وجبؿم، زم أه٨غ إلاُل، ًٞٛب ٖمغ ًٚبا قضًضا وؾبه وهم به، وعؾى٫ هللا 

ضه  م٩ان ما عوٖه ٟٞٗل، ٞأؾلم الحبر، وأزبر ٖمغ أهه ما ٞٗل  ٖلى ٖمغ وأمغه ب٣ًاةه ٖىه، وأن ًٍؼ

ضه قضة الجهل  ت ٖالماث هبىجه، مً ٧ىهه ٌؿب٤ خلمه حهله، وال جٍؼ طل٪ ئال ازخباعا إلاا ب٣ي له مً مٗٞغ

. 1ٖلُه ئال خلما، و٢ض وحض طل٪

ُٗت ًُى٫ الحضًث ٖنها . والحضًث ًٖ زل٣ه الكٍغ٠ وقماةله الٞغ

وال ق٪ أن ٖىهغي ال٣ُم وألازال١ يغوعان في شخهُت الكباب، ٞبهما ٌؿمىا اإلاغء في مضاعج 

ؼا مٗٓما في الىٟىؽ، وخؿبىا أن ناخب الخل٤ بجىاع ؾُض الخل٤ في الجىت،  ٩ىن ٍٖؼ ال٨ما٫، ٍو

.   وناخب الخل٤ ًضع٥ بسل٣ه صعحت ٢اةم اللُل ناةم النهاع؛ ٦ما وعص بظل٪ ألازغ

:  ال٣ىة وألاماهت: وئن مً هظه ال٣ُم وألازال١ التي حٗلي م٣ام الكباب

ل ٣ٞا٫ طي ٢ىة ): ٞان ال٣غآن ون٠  هما مٗلم ؾُضها عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم وهى حبًر

. 2(ٖىض طي الٗغف م٨حن مُإ زم أمحن

. 3(ئن زحر مً اؾخأحغث ال٣ىي ألامحن): و٢ا٫ ًٖ مىس ى ٖلُه الؿالم خ٩اًت ًٖ ابىتي قُٗب

ت إلاا بلٜ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم زمؿا وزالزحن ؾىت احخمٗذ ٢َغل : وفي الؿحرة الىبٍى

لبيُان ال٨ٗبت، وإلاا ونلىا ئلى مىي٘ الحجغ ألاؾىص، اقخجغوا ُٞمً ًً٘ الحجغ مىيٗه، ٞأعاصث ٧ل 

ٗه ئلى مىيٗه، واؾخٗضوا لل٣خا٫ وجدالٟىا ٖلى اإلاىث، وم٨ثىا ٖلى طل٪ أعب٘ لُا٫ . ٢بُلت ٞع

أن ًجٗلىا بُنهم خ٨ما أو٫ مً - وهى أؾً ٢َغل ًىمئظ- ٞأقاع ٖليهم أبى أمُت خظًٟت بً اإلاٛحرة 

هظا ألامحن : ًضزل مً باب اإلاسجض، ٩ٞان أو٫ مً صزل عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم، ٞلما عأوه ٢الىا

هلمىا ئلي زىبا، ٞأحي بثىب ٞأزظ الحجغ ألاؾىص ٞىيٗه ُٞه بُضه، : ٢ض عيِىا به، وأزبروه الخبر، ٣ٞا٫

                                                           
: الض٦خىع مدمض عواؽ ٢لٗه جي، ٖبض البر ٖباؽ، صاع الىٟاتـ، بحروث، الُبٗت: ، خ٣٣ه(92: م) أبى وُٗم ألانبهاوي، صالةل الىبىة 1

.  م1986-  هـ 1406الثاهُت، 
غ 2  .22و21 الخ٩ٍى
. 26 ال٣هو 3
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ٗىه حمُٗا، ٟٞٗلىا ختى بلٛىا به مىيٗه ٞىيٗه : زم ٢ا٫ لخأزظ ٧ل ٢بُلت بىاخُت مً الثىب زم اٞع

 .1نلى هللا ٖلُه وؾلم بُضه زم بني ٖلُه

وهظه ال٣هت جمثل مثاال ُٖٓما إلا٩اهت الكاب الح٨ُم ألامحن في مجخمٗه، ٣ٞض ٧ان نلى هللا ٖلُه 

ضال، ٢بل به الجمُ٘ وخ٣ً صماء ٦ثحرة، ٦ما أباهذ ًٖ اإلا٩اهت  ٣ا ٖو وؾلم ؾببا في ٌٞ الجزإ مٞى

ت ُٞه لؤلقُار ال  ُٗت لؿُضها عؾى٫ هللا في الىؾِ ال٣غ  ي الظي ٧اهذ ال٩لمت اإلاؿمٖى ألاصبُت الٞغ

 .لؤلخضار، ٦ما اؾخُٟض منها ئ٦غام هللا لغؾىله  هظه ال٣ضعة الهاةلت ٖلى خل اإلاك٨الث بأٌؿغ وؾُلت

 

: الخدذًاث التي جىاحه الشباب: املدىس الشابع

ا، ؤمشا دالالجه وبُان املصؼلح مـهىم جدذًذ وان إرا  اللؼت في الخدذًاث مصؼلح ؿئن طشوٍس

 واملداداة جدذ، ومـشده والاجداد، الخدذي ومىه ،2وػالبه باساه :ؤي الشحَل؛ جدذي مً العشبُت

 .واملىاصعت املخالـت

 وجىىن  وجىاحههم، الشباب حعترض التي والعلباث والعشاكُل املشاول ول هي ؿالخدذًاث؛ وعلُه

 جلً وججاوص  املشاول هزه لخل دائمت مىاحهت في وججعلهم خُاتهم عليهم جىؼص وخاحضا عائلا لهم

ٌ  الؼمىح كصذ العلباث،  .والىماٌ العض مذاسج إلى والىصى

 :منها مخخلـت حىاهب وحشمل الخظاسة؛ جىاحه جدذًاث ؿمنها حذا، هثيرة الخدذًاث وهزه 

 ....والاكخصادًت والخىىىلىحُت إلاعالمُت

 والخعلُمُت والتربىٍت الثلاؿُت :منها مخعذدة؛ حىاهب في وجخجلى إلاوعان، جىاحه جدذًاث وهىان

 الخ.... والخىعىٍت

ىظاؾ ُٗت وال٣اهىهُت الخدذًاث ظبم ما إلى ٍو . الدكَغ

 ....إلاظالم جىاحه التي الخدذًاث وهزلً

 والىـعُت الذًيُت ظىاء الخخصصاث ول وجخذاخله شجىن، رو الخدذًاث كظاًا عً والخذًث

ت والاكخصادًت والاحخماعُت  الخ...واللاهىهُت والـىٍش

                                                           
ُىن ألازغ  (197/ 1) ؾحرة ابً هكام 1  (.66/ 1)ٖو
 . هـ1414- الثالثت : بحروث، الُبٗت– ، صاع ناصع (168/ 14) ابً مىٓىع،  لؿان الٗغب 2
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  ٌ  .منها الذًني الجاهب البدث هزا في منها واملخىاو

مىً  .وخاسحُت وداخلُت راجُت :إلى آخش باعخباس الجاهب هزا مً الخدذًاث هزه هلعم ؤن ٍو

 ومنها :مخعذدة وصىسها :إلاظالم بالد في :الذاخلُت الخدذًاث على منها املدىس  هزا في وظىلخصش

 .الذًً في والدشذد والخىؼع والؼلى الخؼشؾ ظاهشة شُىع

 والِعش الىظؼُت مىهج اللىٍم؛ للمىهج املخالـت العلىواث ول رم والعىت اللشآن في وسد وكذ

  :والاعخذاٌ

 صـخين بين بهزا وهي والشؿعت، والعمى والاعخذاٌ الخىاصن  معخلضماتها مً صـت ؿالىظؼُت

ؽ إلاؿشاغ ؤو والخلصير، الؼلى :هما مزمىمخين  .والخـٍش

 .1(الىاط على شهذاء لخىىهىا وظؼا ؤمت حعلىاهم وهزلً) :حعالى هللا كاٌ

ذ ) :حعالى وكاٌ ذ وال الِعش بىم هللا ًٍش  .2 (الععش بىم ًٍش

 .3 (خشج مً الذًً في علُىم حعل وما) :وكاٌ

ّشِه وال بشؿم، ؿُه ؿإوػل مخين، الذًً هزا إن) :الخذًث في وسد وكذ
َ
ى

ُ
 ؿئن عباده، إلى هللا عبادة ج

َبذَّت 
ْ
ى
ُ ْ
 .4 (ظهشا ٌعدبلي وال ظـشا، ًلؼع ال امل

 مً الىظؼُت ملىهج املثل لبعع عشض ًلي وؿُما شىيء، ول في مؼلىبان والاعخذاٌ والىظؼُت

م اللشآن   :الىٍش

ًَ  ﴿ :الشخمً عباد وصف في حعالى كاٌ ِزً
َّت
ا َوال

َ
ىا ِإر

ُ
ل

َ
ـ

ْ
ه
َ
ْم  ؤ

َ
ىا ل

ُ
ْعِشؿ ْم  ٌُ

َ
ُروا َول

ُ
ت
ْ
ل ًَ  

َ
ان

َ
  َوو

َ
ًَ  َبْين ِل

َ
 ر

َىاًما
َ
  .5﴾ ك

ِؽ  ﴿ :وكاٌ
َ
اَن  ِؿَُما َواْبخ

َ
هُ  آج

َّت
اَس  الل   الذَّت

َ
ِخَشة

ْ
   

َ
َغ  َوال

ْ
ي
َ
ًَ  ج ِصَِب

َ
ًَ  ه ا ِم َُ هْ ًْ  الذُّ ْخِع

َ
َما َوؤ

َ
ًَ  ه ْخَع

َ
هُ  ؤ

َّت
 الل

 ًَ ُْ   ِإلَ
َ

ْبِؽ  َوال
َ
َعادَ  ج

َ
ـ

ْ
ْسِض  ِفي ال

َ ْ
  ِإنَّت  ألا

َ
ه

َّت
  الل

َ
ِدبُّ  ال ًُ  ًَ ِعِذً

ْ
ـ
ُ ْ
 .6﴾ امل

                                                           
. 142 الب٣غة 1
. 184 الب٣غة 2
. 76 الحج 3
(. 394/ 5) البيه٣ي، قٗب ؤلاًمان 4
 .67 الٟغ٢ان 5
 .77 ال٣هو 6
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جذس  :الىبىي  العصش مىز بذؤث كذ والدشذد الؼلى بىادس ؤن إلى إلاشاسة ٍو

ًَ  َحاِبَش  عً :همارحه ومً ِه، َعْبِذ  ْب
َّت
  :كاٌ الل

َ
ان

َ
ٌُ  و ِه  َسُظى

َّت
ى الل

َّت
ِه  هللاُ  َصل ُْ َم  َعلَ

َّت
ُم  َوَظل ّعِ

َ
ل اِئَم  ًُ

َ
ى
َ
 ػ

ْيٍن 
َ
َجاَءهُ  ُخى

َ
ٌَ  َسُحٌل، ؿ ا

َ
ل

َ
ا :ؿ ُذ  ًَ ، ُمَدمَّت ٌْ ًَ  اْعِذ

َّت
ِئه

َ
ْم  ؿ

َ
، ل ٌْ ْعِذ

َ
ٌَ  ح ا

َ
،» :ك ًَ َد ٍْ ًْ  َو َم

َ
ٌُ  ؿ ْعِذ ا ٌَ

َ
ْم  ِإر

َ
؟ ل ٌْ ْعِذ

َ
 «ؤ

امَ 
َ
ل

َ
ًُ  ُعَمُش  ؿ اِب، ْب

َّت
ؼ

َ
خ

ْ
ٌَ  ال ا

َ
ل

َ
ا :ؿ ًَ  ٌَ ِه، َسُظى

َّت
ْطِشْب  َدْعِني الل

َ
َم  ؤ

ُ
اِؿِم، َهزا ُعى

َ
ى
ُ ْ
ٌَ  امل ا

َ
ل

َ
ِ يُّ  ؿ

َّت
ى الى

َّت
 هللاُ  َصل

ِه  ُْ َم  َعلَ
َّت
ِئنَّت  َدْعُه،» :َوَظل

َ
ا ؿ

َ
ْصَخاٍب  َمَع  َهز

َ
ُه، ؤ

َ
ْو  ل

َ
ْصَخاٍب  ِفي ؤ

َ
ُه، ؤ

َ
  ل

َ
َشُءون

ْ
ل ًَ ،

َ
ْشآن

ُ
ل

ْ
  ال

َ
  ال

ُ
َجاِوص َشاِكَيُهْم، ًُ

َ
 ج

 
َ
ىن

ُ
ْمُشك ًَ  ًَ ًِ  ِم ً َما الّذِ

َ
  ه

ُ
ْمُشق ْهُم  ًَ ًَ  العَّت ِت  ِم َُّت ِم  .1«الشَّت

 صلى الى ي ؤصواج بُىث إلى سهؽ ثالثت حاء :كاٌ عىه، هللا سضىي مالً بً ؤوغ عً الخذًث وفي

 جلالىها، هإنهم ؤخبروا؛ ؿلما وظلم، علُه هللا صلى الى ي عبادة عً ٌعإلىن  وظلم، علُه هللا

 كاٌ جإخش، وما رهبه مً جلذم ما له ػـش كذ وظلم؟، علُه هللا صلى الى ي مً هدً وؤًً :ؿلالىا

ٌ  ؤها :آخش وكاٌ ؤؿؼش، وال الذهش ؤصىم ؤها :آخش وكاٌ ؤبذا، اللُل ؤصلي ؿئوي ؤها ؤما :ؤخذهم  ؤعتت

ٌ  ؿجاء ؤبذا، ؤجضوج ؿال اليعاء  هزا كلخم الزًً ؤهخم» :ؿلاٌ إليهم، وظلم علُه هللا صلى هللا سظى

 اليعاء، وؤجضوج وؤسكذ، وؤصلي وؤؿؼش، ؤصىم لىني له، وؤجلاهم هلل ألخشاهم إوي وهللا ؤما وهزا،

  .2«مني ؿلِغ ظىتي عً سػب ؿمً

ً ٖبض هللا، ٢ا٫ .  ٢3الها زالزا« هل٪ اإلاخىُٗىن »: ٢ا٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم: ٖو

، ؿئهما ؤهلً مً وان كبلىم الؼلى في »: وكاٌ صلى هللا علُه وظلم ًِ ً ىَّت ِفي الّذِ
ُ
ل
ُ
ؼ

ْ
ْم َوال

ُ
اه ًَّت ِإ

 . 4«الذًً

ٜ ًٖ الىؾُُت، والى٢ٕى في الدكضص  والؿإا٫ الظي ًُغح هىا هٟؿه ب٣ىة، ما هي أؾباب الؼلل والَؼ

. والٛلى؟

والجىاب ًٖ هظا الؿإا٫ ٍٖغٌ ال ج٨ٟي ُٞه اإلاضازلت وال اإلاضازلخحن، ول٨ً خؿبىا أن هجمل 

: بٌٗ هظه ألاؾباب في الى٣اٍ آلاجُت

                                                           
اَعاوّي، صاع الؿ٣ا، صمك٤ : خ٤٣ ههىنه وزغج أخاصًثه ،(344 /2) الخمُذي معىذ 1 ألاولى، : ؾىعٍا، الُبٗت– خؿً ؾلُم أؾض الضَّن

 . م1996

. (2 /7) الصخُذ املعىذ الجامع البخاسي، 2
(. 2055/ 4) مؿلم، اإلاؿىض الصحُذ 3

.  م2009-  هـ 1430ألاولى، : قُٗب ألاعهإوٍ، صاع الغؾالت الٗاإلاُت، الُبٗت: ، اإلاد٤٣(228/ 4) ابً ماحه، ؾجن ابً ماحه 4
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 في ًلع ؿالزي :للىصىص العؼدُت الخشؿُت واللشاءة الـهم، في الخلل-الؼلى ؤظباب مً :ؤوال

 والاحتهاد والاظخيباغ الـخىي  حاهب مً ؿالذًً مدع، وجللُذ وحهل، ؿشاغ عىذه ابخذاء الؼلى

ل: على ًترهض عت وؿلهها ثم ؿله للىاكع ومعشؿت بامللاصذ ثم ؿله الخنًت  .معشؿت الشَش

مً ؤظباب الؼلى اجباع الهىي وخب املخالـت والظهىس، ولى على ظبُل الخعالم ؤو جشوٍج : ثاهُا

 .لبظاعت الؼير مً ػير معشؿت بعىاكبها ومأالتها

ً ؤو في الىظشة إليهم ؤو في الـخىي  ومً هىا حعذدث مظاهش الؼلى ظىاء في الخؼاب مع  خٍش

ل ألاخيام  :وجنًت

شمل الؼلى والدشذد  :  َو

هإن ٌعخلذ الشخص اعخلاداث كذ جخشج به عً ما دسج علُه ظلف ألامت مً ؤهل : العلائذ-

العىت والجماعت ظىاء حعلم ألامش بالزاث والصـاث إلالهُت، ؤو بالىبىاث والشظاالث، ؤو بالبعث 

ىت ودلُل، ؤو ٌسىيء إلى ملام ألاهبُاء والشظل  ل مً ػير كٍش واملعاد، ؿُؼلى في هـي ؤو إثباث ؤو جإٍو

عليهم الصالة والعالم، ؤو ًخىض في بعع الصخابت دون الخىكير والخلذًش الالصم ملً صواه هللا حعالى 

م وشهذ بعذالخه  ...وشهذ بعابلخه وؿظله، وصواه الشظٌى الىٍش

ألاؿياس الذخُلت املؼاًشة، ؤو املخالـت لعلائذ املجخمع وثىابخه الذًيُت والىػىُت، خصىصا ؤمام -

مظاهش الخىصير والدشُع وبعع الاعخلاداث املىدشؿت التي جضخف ببؽء في ؤوظاغ الـئاث الشابت 

 .واملخمذسظت دون الاهدباه إلى مخاػشها

ؿتري بعع الىاط ًلىلىن ما ال ًـعلىن خبا في الظهىس ؤو املخالـت، ؤو جشاهم : ألاؿعاٌ وألاكىاٌ-

ٌعلىىن في ؤؿعالهم معالً ٌشزون بها عً سوح ومىهج الخىظؽ، والاعخذاٌ والِعش، وسؿع الخشج 

في العباداث، ؿُجعلىن مً الىىاؿل واللشباث ؿشائع وواحباث ًلضمىن بها الىاط دون مشاعاة 

 .1ألخىالهم وظشوؿهم، ران الزي ظماه الى ي صلى هللا علُه وظلم جىؼعا

 بالشخص مشجبؼت ألنها :الخدذًاث ؤخؼش مً ؤًظا ؿهي :الزاجُت بالخدذًاث ًخعلم ما وؤما

ٌ  رلً ؿمً :هـعه  للل ٌعلم ال مً ظىذ لى :كُل وكذ :وجخصصه مجاله ػير على املشء جؼاو

 .الخالؾ

 ؤو ؤػباء ولهم الىاط ًىىن  ؤن هاخُت مً ًمىً ؿال واملجاٌ، الخخصصُت اخترام مً بذ ؿال

 ... ؤو ؿلهاء ؤو علماء

دت هم مثال والعلماء ؿالـلهاء  بني عً خياًت حعالى هللا كاٌ وكذ الىاط، ول ال الىاط، مً شٍش

 .ألاهبُاء وسثت ؿالعلماء بعظهم، ٌعني .بإمشها  هذون  ؤئمت منهم وحعلىا :إظشائُل

                                                           
. 2018، َبٗت وػاعة ألاو٢اٝ والكإون ؤلاؾالمُت، 156-155:  ًىٓغ م٨ٟغة ؤلامام ومغقضة اإلاأمىم م1
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 .ولهم ٌعني ؤئمت، وحعلىاهم :حعالى هللا كاٌ ألاهبُاء عً الخذًث وان ملا ؤهه خين في

 وظىء الؼلى مظاهش بعع وشإة ؤًظا واهذ رلً ومً خؼير، وداء هبري، مصِبت ؿالخعالم

 .للذًً الـهم

  :الخدذًاث هزه ؿلمىاحهت ولهزا

 .الخاػئت والخصىساث املـاهُم جصخُذ :الصخُذ بالـهم الاسجباغ-1

 إلاظالمُت والشؤون ألاوكاؾ وصاسة خشصذ وكذ :املعخبرة ومصادسها مظانها مً املعشؿت ؤخز-2

 :ومنها مخعذدة، حىاهب مً الشباب جىعُت على

 .إلالىتروهُت واملىاكع الصـداث خالٌ مً-

 العلمُت واملجالغ باملعاحذ جلام التي واملداطشاث والىذواث الىعظُت الذسوط خالٌ مً-

 .وػيرها

 .العادط مدمذ كىاة خصىصا :الـظائُت اللىىاث على والخىعىٍت الذًيُت البرامج بث-

 مً عصشها إلى الىحي هضوٌ مىز إلاظالمُت ألامت جىاحهه ما في ؿخخجلى :الخاسحُت الخدذًاث وؤما

م ؿاللشآن ؤعذائها، خ هخب وهزلً الىبىٍت، العيرة ثم رلً على شاهذ خير الىٍش  دوهذ التي الخاٍس

 الخدذي ؿهزا الخم، دًنهم عً املعلمين صشؾ ؤظاظها والتي وألاصمىت، العصىس  عبر الصشاعاث

 ؤهىاعه بشتى الـىشي  الؼضو  :صماهىا في املخىىعت وؤبعاده صىسه ومً كذًم، هى بل حذًذا لِغ

 .وػيرها..والخىصير

 :خاجمت

 :ًلي ما إلى البدث هزا في خلصذ

 .الخُاة مشاخل مً مهمت مشخلت الشباب-

 .ألاسبعين ظً إلى البلىغ ظً مً جمخذ الشباب ؿترة-

 .الشباب ظً في بعثىا ألاهبُاء ول-

م اللشآن خث-  .الشباب بـترة العىاًت على الىبىٍت العيرة ومشاهذ الىبىٍت والعىت الىٍش
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 هصشة منها والخخصصاث، املجاالث حمُع في باسصة إظهاماث الشباب مً الىبىي  للجُل وان-

م اللشآن وحمع الذًً،  .... والـخىخاث العشاًا في واللُادة املعاحذ، وبىاء الىٍش

 وألاخالق والىـاءة املعؤولُت :منها عىاصش عذة في جخمثل إلاظالم في للشباب الىاكعُت الىظشة-

 .واللُم

 جىاحه وؤخشي  إلاوعان، جىاحه وؤخشي  الخظاسة، ًىاحه ما منها :جدذًاث عذة الشباب جىاحه-

عُت الخدذًاث حاهب إلى إلاظالم،  .واللاهىهُت الدشَش

 .وداخلي وخاسجي راحي هى ما منها الخدذًاث-

 الخمعً عً وجصذهم الشباب جىاحه التي الخدذًاث ؤبشص  بين مً الذًً في الؼلى ظاهشة-

 .الىظؽ بالذًً

 .والاعخذاٌ الىظؼُت دًً إلاظالم-

 املعشؿت وؤخز الخاػئت، املـاهُم وجصخُذ الصخُذ، الـهم :الؼلى ظاهشة لعالج إلاحشاءاث مً-

 .املعخبرة ومظانها مصادسها مً

ٌ  وال وصخبه، وآله مدمذ ظُذها على وظلم هللا وصلى  العظُم، العلي باهلل إال كىة وال خى

 .العاملين سب هلل والخمذ
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: الئدت املصادس واملشاحع

م- . ال٣غآن ال٨ٍغ

  ًًألاخاصًث اإلاسخاعة أو اإلاؿخسغج مً ألاخاصًث اإلاسخاعة مما لم ًسغحه البساعي ومؿلم في صحُديهما، يُاء الض

الض٦خىع ٖبض اإلال٪ بً ٖبض هللا بً : ، صعاؾت وجد٤ُ٣(هـ643: اإلاخىفى)أبى ٖبض هللا مدمض بً ٖبض الىاخض اإلا٣ضس ي 

.  م2000-  هـ 1420الثالثت، : لبىان، الُبٗت– صهِل، صاع زًغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، بحروث 

  ئت، حمٕى الٟاس ي ت : ، جد٤ُ٣(هـ1119ث)اهٓغ الضعة اإلاًِئت مً زبر ؾُض البًر امحن اه٣حرة، مُبٗت اإلاٗٞغ

. 2019: مغا٦ل، الُبٗت ألاولى

  (هـ774: اإلاخىفى)جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم، أبى الٟضاء ئؾماُٖل بً ٖمغ بً ٦ثحر ال٣غ  ي البهغي زم الضمك٣ي ،

.  م1999- هـ 1420الثاهُت : ؾامي بً مدمض ؾالمت، صاع َُبت لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت: اإلاد٤٣

  م ، مدمض بً أبي ب٨غ بً أًىب بً ؾٗض قمـ الضًً ابً ٢ُم الجىػٍت ، (هـ751: اإلاخىفى)جٟؿحر ال٣غآن ال٨ٍغ

– م٨خب الضعاؾاث والبدىر الٗغبُت وؤلاؾالمُت باقغاٝ الكُش ئبغاهُم عمًان، صاع وم٨خبت الهال٫ : اإلاد٤٣

.  هـ1410- ألاولى : بحروث، الُبٗت

  صحُذ البساعي، = الجام٘ اإلاؿىض الصحُذ اإلاسخهغ مً أمىع عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم وؾيىه وأًامه

مدمض ػهحر بً هانغ الىانغ، صاع َى١ الىجاة ، : مدمض بً ئؾماُٖل أبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗي، اإلاد٤٣

. هـ1422ألاولى، : الُبٗت

  صالةل الىبىة ألبي وُٗم ألانبهاوي، أبى وُٗم أخمض بً ٖبض هللا بً أخمض بً ئسحا١ بً مىس ى بً مهغان ألانبهاوي

الثاهُت، : الض٦خىع مدمض عواؽ ٢لٗه جي، ٖبض البر ٖباؽ، صاع الىٟاتـ، بحروث، الُبٗت: ، خ٣٣ه(هـ430: اإلاخىفى)

.  م1986-  هـ 1406

  ،ْؿَغْوِحغصي الخغاؾاوي
ُ
ٗت، أخمض بً الحؿحن بً ٖلي بً مىس ى الخ ت أخىا٫ ناخب الكَغ صالةل الىبىة ومٗٞغ

.  هـ1405- ألاولى : بحروث، الُبٗت– ، صاع ال٨خب الٗلمُت (هـ458: اإلاخىفى)أبى ب٨غ البيه٣ي 

  ض - ؾجن ابً ماحه ، ابً ماحت ض ال٣ؼوٍني - وماحت اؾم أبُه ًٍؼ ، (هـ273: اإلاخىفى)أبى ٖبض هللا مدمض بً ًٍؼ

ض ٧امل ٢غه بللي - ٖاص٫ مغقض - قُٗب ألاعهإوٍ : اإلاد٤٣ ٠ُُ خغػ هللا، صاع الغؾالت الٗاإلاُت، - مدمَّن
ّ
بض الل َٖ

.  م2009-  هـ 1430ألاولى، : الُبٗت

  خ٣٣ه وزغج (هـ303: اإلاخىفى)الؿجن ال٨بري، أبى ٖبض الغخمً أخمض بً قُٗب بً ٖلي الخغاؾاوي، اليؿاتي ،

ٖبض هللا بً ٖبض اإلادؿً التر٧ي، : قُٗب ألاعهاؤوٍ، ٢ضم له: خؿً ٖبض اإلاىٗم قلبي، أقٝغ ٖلُه: أخاصًثه

.  م2001-  هـ 1421ألاولى، : بحروث، الُبٗت– مإؾؿت الغؾالت 

  ئوؿان الُٗىن في ؾحرة ألامحن اإلاأمىن، ٖلي بً ئبغاهُم بً أخمض الحلبي، أبى الٟغج، هىع الضًً = الؿحرة الحلبُت

. هـ1427- الثاهُت : بحروث، الُبٗت– ، صاع ال٨خب الٗلمُت (هـ1044: اإلاخىفى)ابً بغهان الضًً 

  ًًت البً هكام، ٖبض اإلال٪ بً هكام بً أًىب الحمحري اإلاٗاٞغي، أبى مدمض، حما٫ الض : اإلاخىفى)الؿحرة الىبٍى

بض الحُٟٔ الكلبي، قغ٦ت م٨خبت ومُبٗت مهُٟى البابي : ، جد٤ُ٣(هـ213 مهُٟى الؿ٣ا وئبغاهُم ألابُاعي ٖو

.  م1955- هـ 1375الثاهُت، : الحلبي وأوالصه بمهغ، الُبٗت
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  الض٦خىع ٖبض الٗلي ٖبض :   ، خ٣٣ه وعاح٘ ههىنه وزغج أخاصًثه(هـ458: اإلاخىفى)قٗب ؤلاًمان، أبى ب٨غ البيه٣ي

اى، الُبٗت .  م2003-  هـ 1423ألاولى، : الحمُض خامض، م٨خبت الغقض لليكغ والخىػَ٘ بالٍغ

  (هـ430: اإلاخىفى)الُب الىبىي، أبى وُٗم أخمض بً ٖبض هللا بً أخمض بً ئسحا١ بً مىس ى بً مهغان ألانبهاوي ،

.  م2006ألاولى، : مهُٟى زًغ صوهمؼ التر٧ي، صاع ابً خؼم، الُبٗت: اإلاد٤٣

  ُٖىن ألازغ في ٞىىن اإلاٛاػي والكماةل والؿحر، مدمض بً مدمض بً مدمض بً أخمض، ابً ؾُض الىاؽ، الُٗمغي

: بحروث، الُبٗت– ئبغاهُم مدمض عمًان، صاع ال٣لم : ، حٗل٤ُ(هـ734: اإلاخىفى)الغبعي، أبى الٟخذ، ٞخذ الضًً 

. 1414/1993ألاولى، 

  مي ال٨ٟىي، أبى الب٣اء الحىٟي ت، أًىب بً مىس ى الحؿُني ال٣ٍغ ال٩لُاث معجم في اإلاهُلحاث والٟغو١ اللٍٛى

. بحروث– مدمض اإلاهغي، مإؾؿت الغؾالت - ٖضهان صعوَل : ، اإلاد٤٣(هـ1094: اإلاخىفى)

  ٣ى لؿان الٗغب، مدمض بً م٨غم بً ٖلى، أبى الًٟل، حما٫ الضًً ابً مىٓىع ألاههاعي الغوٍٟعى ؤلاٍٞغ

.  هـ1414- الثالثت : بحروث، الُبٗت– ، صاع ناصع (هـ711: اإلاخىفى)

  (هـ241: اإلاخىفى)مؿىض ؤلامام أخمض بً خىبل، أبى ٖبض هللا أخمض بً مدمض بً خىبل بً هال٫ بً أؾض الكِباوي ،

ص ٖبض هللا بً ٖبض اإلادؿً التر٧ي، مإؾؿت الغؾالت، : ٖاص٫ مغقض، وآزغون، ئقغاٝ- قُٗب ألاعهإوٍ : اإلاد٤٣

.  م2001-  هـ 1421ألاولى، : الُبٗت

  اإلاخىفى)مؿىض الحمُضي، أبى ب٨غ ٖبض هللا بً الؼبحر بً ِٖس ى بً ٖبُض هللا ال٣غ  ي ألاؾضي الحمُضي اإلا٩ي :

اَعاوّي، صاع الؿ٣ا، صمك٤ : ، خ٤٣ ههىنه وزغج أخاصًثه(هـ219 ألاولى، : ؾىعٍا، الُبٗت– خؿً ؾلُم أؾض الضَّن

.  م1996

  اإلاؿىض الصحُذ اإلاسخهغ بى٣ل الٗض٫ ًٖ الٗض٫ ئلى عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم، مؿلم بً الحجاج أبى

– مدمض ٞإاص ٖبض الباقي، صاع ئخُاء الترار الٗغبي : ، اإلاد٤٣(هـ261: اإلاخىفى)الحؿً ال٣كحري الىِؿابىعي 

. بحروث

 هـ، مُبٗت 1406عبُ٘ ألاو٫ / 1، 22ٍ: م. ٖباؽ محجىب. ص” مك٨الث الكباب الحلى٫ اإلا٣ترخت والحل ؤلاؾالمي

. الضوخت الحضًثت ٢ُغ

  (هـ360: اإلاخىفى)اإلاعجم ال٨بحر، ؾلُمان بً أخمض بً أًىب بً مُحر اللخمي الكامي، أبى ال٣اؾم الُبراوي ،

. الثاهُت: ال٣اهغة، الُبٗت– خمضي بً ٖبض اإلاجُض الؿلٟي، م٨خبت ابً جُمُت : اإلاد٤٣

  اء ال٣ؼوٍني الغاػي، أبى الحؿحن ٖبض : ، اإلاد٤٣(هـ395: اإلاخىفى)معجم م٣اًِـ اللٛت، أخمض بً ٞاعؽ بً ػ٦ٍغ

. م1979- هـ 1399: الؿالم مدمض هاعون، صاع ال٨ٟغ، الُبٗت

  ،2018م٨ٟغة ؤلامام ومغقضة اإلاأمىم، َبٗت وػاعة ألاو٢اٝ والكإون ؤلاؾالمُت. 

  اإلاىاهب اللضهُت باإلاىذ اإلادمضًت، أخمض بً مدمض بً أبى ب٨غ بً ٖبض اإلال٪ ال٣ؿُالوي ال٣خُبي اإلاهغي، أبى

٣ُُت، ال٣اهغة(هـ923: اإلاخىفى)الٗباؽ، قهاب الضًً  . مهغ- ، اإلا٨خبت الخٞى
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كغاءة حىعج َغابِش ي لآلزغ في الترار الػغبي ؤلاؾالمي  وهظغة اإلاثلف الػغبي 

 .اإلاػانغ إلُه
 George Tarabichi reading the other in the Arab-Islamic heritage 

 and the contemporary Arab intellectual's view of it 
 .

 *  غماس بىصٍضه

 

ش ؤلاعؾاٌ ٌ  2020 / 05 / 30:  جاٍع ش اللقى ش اليكغ 2020 / 07 /17:جاٍع  2020 / 08/ 01: جاٍع

 :ملخو

ت اإلاػاضشة، خُث ٌػشع هظشة اإلاشلف الػشبي الحذًث  َُّ ٌػالج هزا اإلالاٌ ئشيالُت آلاخش في الشلافت الػشب

ه ٌػشع ئشيالُاث واهذ خاغشة في الترار الػشبي ؤلاظالمي وخاضت ئشيالُت الػشب / واإلاػاضش ئلى آلاخش الغشب، هما أهَّ

عدىذ ئليها في الترار الػشبي ؤلاظالمي لخطيُف ألامم، وما هى مىغؼ ألامت الػشبُت  ٌُ والعجم، وما هي اإلاػاًحر التي وان 

باليعبت ئلى ألامم العابلت، ئن أهم ما هخىضل ئلُه مً خالٌ هزا البدث هى أن اإلاشلف الػشبي اإلاػاضش الُىم بداحت 

الغشب الُىم هى الحامل للحػاسة وغلُىا أن وعخفُذ منها ألنَّ ئهياسها لهزه الحػاسة / ئلى زلافت الاغتراف، لُلش أن آلاخش

خ  .ًجػلىا خاسج الػطش وخاسج الخاٍس

 . اإلاشلف الػشبي اإلاػاضش وآلاخش؛ الػشب والعجم؛ زلافت الاغتراف؛خػاسة آلاخش؛ خػاسة الزاث   :اليلماث اإلافخاخُت

Summary  :  

This article addresses the problem of the other in contemporary Arab culture, as it presents the 

view of the modern and contemporary Arab intellectual to the other / the West, as it presents 

problems that were present in the Arab Islamic heritage, especially the problem of Arabs and 

Persians, and what are the criteria that were used in the Arab-Islamic heritage to classify nations 

And what is the position of the Arab nation in relation to the previous nations, the most important 

thing that we reach through this research is that the contemporary Arab intellectual today needs a 

culture of recognition, to acknowledge that the other / the West today is the bearer of civilization 

and we must benefit from it because our denial of this civilization makes us outside Era and out of 

date. 

 
Keywords : Civilization of the self, civilization of the other, culture of recognition, Arabs and 

Persians, contemporary Arab intellectuals and the other. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، فلعفت غامت، 2غماس بىصٍضه، ؾالب ظىت سابػت دهخىساه، حامػت الجضائش* 
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 :ملضمت

ئن مفهىم آلاخش مً اإلافاهُم الحاغشة في الخؿاب الفلعفي الغشبي، وهىان الىشحر مً فالظفت          

الغشب الزًً غالجىا ئشيالُت آلاخش وغالكت الزاث به وجأزحره غليها، وفي العاخت الشلافُت الػشبُت غالج 

مت الػشب ظىت  الىشحر مً اإلاشلفحن الغشب ئشيالُت آلاخش خاضت بػذ خملت هابلُىن غلى مطش، وهٍض

، فبرصث الىشحر مً الدعاؤالث جخمدىس خٌى هزا العإاٌ هُف ًمىً أن جيىن غالكخىا باآلخش هل 1967

ً الزًً اهخمىا بمفهىم آلاخش وخػىسه في  غالكت ضشاع وجىاخش أم حػاٌش وجىافم، ومً بحن أهم اإلافىٍش

 Georges Tarabichiالترار الػشبي ؤلاظالمي وفي الفىش الػشبي الػاضش اإلافىش العىسي حىسج ؾشابِص ي 

هُف كشأ حىسج ؾشابِص ي مفهىم آلاخش في الترار : م ومً خالٌ هزا الؿشح هدعاءٌ{1939/2016}

 أن ًىظش اإلاشلف الػشبي الُىم ئلى آلاخش؟ حبالػشبي ؤلاظالمي؟ وهُف ي

إلافهىم آلاخش  في الترار الػشبي ؤلاظالمي، خُث " َغابِش ي"         هزا وحهذف هزا البدث ئلى ئبشاص  كشاءة 

أهه ٌعلـ ألاغىاء غلى الىُفُت التي وان ًىظش ئليها اإلافىش أو الفُلعىف الػشبي ئلى آلاخش ، وأهم ما 

حهذف ئلُه أًػا هى ئغادة ئخُاء مىكف الحػاسة الػشبُت ؤلاظالمُت مً آلاخش؛ ألن مىكف هزه 

ة؛ هزا ؤلاخُاء هفُل ــــــ  الحػاسة مً آلاخش هى ما ظمذ لها بالخؿىس والعُؿشة غلى الػالم للشون غذَّ

عخفُذ  خعب اغخلادها ــــــــ للخأظِغ لشلافت الاغتراف التي ججػل اإلاشلف الػشبي اإلاػاضش ًدترم آلاخش َو

ت مفُذة لإلوعاهُت حمػاء؛ بػُذا غً زلافت اإلالذ والخؿاب  ت كىٍَّ َُّ مً خػاسجه لبىاء خػاسة غاإلا

ِمُذ"اإلامجىج 
ُ
 .الزي ًىػىغ ظلبا غلى الػالم الػشبي"  اإلا

 : وظأجىاٌو في هزه الىسكت البدشُت الػىاضش الخالُت

 آلازغ بين الثلافت الػغبُت الحضًثت واإلاػانغة 

  خًاعة الظاث في مىاحهت خًاعة آلازغ

 مدُاث إبضاغُت في الحًاعة الػغبُت ؤلاؾالمُت 

 اإلادُت الجاخظُت 

 اإلادُت الخىخُضًت 

 اإلادُت الهاغضًت 

 اإلادُت الخلضوهُت 

 مىاككت كغاءة َغابِش ي لآلزغ  في الترار الػغبي ؤلاؾالمي ومىكف اإلاثلف الػغبي مىه 

 آلازغ بين الثلافت الػغبُت الحضًثت واإلاػانغة: أوال

 أن مفهىم آلاخش واخذ مً أهم اإلافاهُم اإلاإظعت للشلافت الػشبُت اإلاػاضشة غلى "َغابِش ي"ًشي          

الطػُذ الػالمي؛ ومً مىظىس مفهىم آلاخش جبذو الشلافت الػشبُت اإلاػاضشة معشخا الهلالب خلُلي، 
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خي؛ ئر لىاله إلاا واهذ هي زلافت  ففي الىكذ الزي جذًً الشلافت الػشبُت الحذًشت لآلخش بظهىسها الخاٍس

 1.خذًشت، فان الشلافت الػشبُت اإلاػاضشة جبذو وهأجها حععى ئلى اللؿؼ مؼ آلاخش

        فمً اإلاػلىم أن خملت هابلُىن غلى مطش هي التي حػلذ الػشب ًذسوىن جخلفهم، وهزا ما ًبِىه 

والىاكؼ أن هظه الثلافت التي واهذ آلذ في أوازغ اللغن  } غً الشلافت الػشبُت "َغابِش ي"كٌى 

ً، واهذ ججهل ختى أنها زلافت، فئلى خين الحملت الىابلُىهُت غلى  الثامً غكغ، إلى اؾدىلاع وجأؾُّ

بالظاث مؿدقػضة مً الحلل الخضاولي، ولم ًىً لها ؾىي مػىاها " الثلافت"مهغ واهذ ولمت 

     2{".الحظق"بأهه " لؿان الػغب"اللامىس ي الظي ًدضصه 

لًفا وِزلافا وزلىفت         
َ
 الص يء ز

َ
ِلف

َ
ُلف الص يء ...خزكه: ففي لعان الػشب مادة زلف حػني ز

َ
لاٌ ز ٍو

ِلفخه ئرا غفشث به، وزلف الشحل زلافت أي ضاس خفُفا
َ
 3.ومىه اإلاشاكفت...وهى ظشغت الخػلم، وز

إهذ  صحُذ أن آلازغ وان في الثلافت الػغبُت الحضًثت مىيؼ هلض،  } أهه "َغابِش ي"         هزا ٍو

، ولِـ مً خُث أهه خامل "مؿخػمغ"وعبما هلٌ أًًا، ولىً طلً فلِ مً خُث أن هظا آلازغ 

دت "خًاعة" ، ولىً اإلافاعكت في الثلافت الػغبُت اإلاػانغة، بالخماًؼ غً الحضًثت، هي مُل قٍغ

 ، واؾػت مً الىسقت اإلاثلفت اإلاىخجت لها إلى مػاصاة آلازغ مً خُث هى خامل خًاعة في اإلالام ألاٌو

واإلافاعكت جقضو أهثر قىاغت بػض إطا ما أزظها بػين الاغخقاع أن صعحت الػضاء لآلزغ جخهاغض َغصا مؼ 

 هظا آلازغ غً أن ًىىن مؿخػمغا
ّ

 4{هف

 مً مىؿلم أهه معخػمش، وخشب وؾىه وأظهم في "الؿغب"        فارا واهذ اإلاشلف الػشبي ًىشه آلاخش 

جخلفه فهزا مً خله، لىً آلاخش الُىم لِغ معخػمشا بل خامل لحػاسة؛ لزلً غلى اإلاشلف اإلاػاضش 

عخفُذ مً الحػاسة الغشبُت . أن ًإظغ لشلافت اإلادبت والاغتراف َو

أن ههىؽ كاهىها احخماغُا ــــــ هفؿُا مؤصاه  }ًإهذ ضاخب مششوع هلذ الىلذ أهه ًمىً لىا هزا و       

أن الحاحت إلى غضاء آلازغ في الثلافت الػغبُت اإلاػانغة جتزاًض وجأزظ قىال أهثر خضة َغصا مؼ 

ػت الػلالهُت لهظا الػضاء، واإلاخمثلت في أن آلازغ وان مؿخػمغا، ولهظا ال هترصص في أن  ؾلىٍ الظَع

                                                           
. 91، ص 2000داس العاقي، لبىان،  ،1حىسج ؾشابِص ي، مً النهػت ئلى الشدة جمضكاث الشلافت الػشبُت في غطش الػىإلات، ؽ1
داس العاقي و سابؿت الػلالهُحن الػشب،  ،1، ؽ1حىسج ؾشابِص ي، هشؾلاث غً الذًمىكشاؾُت والػلماهُت والحذازت واإلاماوػت الػشبُت، ج2

. 95، ص 2006بحروث ـ لبىان، 
، دؽ، داس اإلاػاسف، 1غبذ هللا غلى الىبحر، مدمذ أخمذ خعب هللا، هاشم مدمذ الشارلي، اإلاجلذ: ابً مىظىس، لعان الػشب، جدلُم 3

. 492دط، اللاهشة، دط، ص 
. 91حىسج ؾشابِص ي، مً النهػت ئلى الشدة، مطذس ظابم، ص  4
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ت، وبالخالي ... ههف هظه الحاحت الؿُىىــــ ؾىؾُىلىحُت إلى غضاء آلازغ َُّ بأنها مً َقُػت هىىن

ت  َُّ  5{غهاب

ه           ت ٌعدىذ ئليها لػذائه للغشب؛ وهي أهَّ ػت كىٍَّ ئنَّ اإلاشلف الػشبي في الػطش الحذًث وحذ رَس

ػت جيخفي؛ وأضبذ اإلاشلف الػشبي  معخػمش، ولىً آلاخش الُىم لِغ معخػمشا وهى ما حػل هزه الزَس

اإلاػاضش أهثر غذاء للغشب، وهزا مً ؾبُػت مشغُت، ألن هزا اإلاشلف ظحرفؼ ول ما ًخػلم بالغشب؛ 

. ختى ولى وان هافػا للػشب

ػشف  ف ول زلل أو  }: الُػطاب الجماعي بلىله" َغابِش ي"        هزا َو فئن ًىً الػهاب هى بالخػٍغ

ايُغاب مً َقُػت مغيُت ًهِب الشخهُت أو كُاغا منها هدُجت لخمدىعها خٌى غلضة 

ت، فئن الػلضة التي ًيخظم مً خىلها  َُّ هي هما ؾُأحي القُان، " الػهاب الجماعي الػغبي"هفؿ

غلضة الخثبُذ غلى اإلااض ي، وغلى اغخقاع أن هظه الػلضة مً َقُػت هىىنُت، فلض وان البض لىا مً 

سُت التي أجاخذ اإلاىاؾقت القخؿاٌ آلُت الىىىم ـــــــ أي الاعجضاص إلى الىعاء ـــــــ  جدضًض اللحظت الخاٍع

غاهُت التي وان مفػىلها ممغى غلى  مت الحٍؼ ت الهٍؼ وجلً واهذ، غلى ما ؾُأحي القُان أًًا، عيَّ

 6{الشخهُت الػغبُت

مت هي التي حػلذ الزاث الػشبُت ججزف بجشح هشحس ي، حػل هزه الزاث جذسن         ئنَّ هزه الهٍض

. جخلفها وغػفها، والػػُف دائما ما وان ًىً الػذاء لللىي 

؛ الحالت ألاولى هي أن ًخخز "َغابِش ي"       ئنَّ غذاء الغشب ًمىً أن ًإدي ئلى غذة خاالث خعب 

الاؾخلالٌ  }مشال ئلى ما ٌعمُه " مدمض غابض الجابغي "شىال مػللىا مػخذال؛ وهى ما ًخجلى في دغىة 

خي الخام للظاث الػغبُت  فمً خم الزاث الػشبُت أن ال جيىن جابػت وأن جيىن فاغلت في ؤلاهخاج  7{الخاٍع

. وظُذة راتها

ولىً الػذاء للغشب كذ ًأخز شىال مغالُا؛ ئلى خذ الجهش أن زلافت آلاخش هي مىغىع الىشه          

الزي ًذغى " ؤلاؾالم في مػغهت الحًاعة" في هخابه "مىير قفُم"والشفؼ والػذاء؛ مشل ما ًذغى ئلُه 

                                                           
 .92، 91حىسج ؾشابِص ي، مً النهػت ئلى الشدة، مطذس ظابم ، ص ص  5
غ للىخب واليشش، لىذن، ، 1حىسج ؾشابِص ي، اإلاشلفىن الػشب والترار الخدلُل الىفس ي لػطاب حماعي، ؽ 6 اع الَش . 10، ص 1991ٍس

. 193، ص 1994مشهض دساظاث الىخذة الػشبُت، بحروث، ماسط  ،5مدمذ غابذ الجابشي، الخؿاب الػشبي اإلاػاضش،  ؽ 7
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ت  }ئلى  ًَّ ت والاكخهاص ت الػؿىغٍَّ َُّ ملاومت ياعبت يض الحًاعة الؿغبُت، ولِـ يض الؿُُغة الؿُاؾ

 8{فلِ 

ئن أخعً ملاومت غذ الحػاسة الغشبُت لِغ غذاءها ئهما ًجب الاظخفادة مً مداظنها وجداش ي          

. معاوئها

شحر           ا للحػاسة الغشبُت؛ وهلطذ به "َغابِش ي"هزا َو  "غاصٌ خؿين" ئلى باخث آخش ًىً غذاء كٍى

ز بحن الغشب هدػاسة والغشب واظخػماس في هذوة  خُىما سدَّ غلى اغتراع مً اغترع غلُه ليىهه ال ًمّحِ

وخلُلت . للض صهل أخض ألازىة مً الىلض الحاص والػضاء اإلاىحه للؿغب }: بلىله" الػشوبت وؤلاظالم"

إهىا وػاصي في الؿغب الاؾخػماع، : مً وػاصي إطا لم وػاِص الؿغب؟ ًلٌى نضًلي: أها أصهل لضهكخه

هل ًمىً أن ًىىن : وأحؿاءٌ. وػاصي في الؿغب الدؿلِ، ولىىىا ال وػاصي في الؿغب الثلافت

الاؾخػماع وأن ًىىن الدؿلِ وأن ًىىن الخدىم بػُضا غً الثلافت؟ إن الثلافت التي وكأث في 

عث إلُىا بأقياٌ مسخلفت مً الخداًل واهذ تهضف إلى حكىٍه غلىلىا وإكىاغىا  الؿغب والتي نّضِ

وغلى هظا فئهه . فئطا لم هخمغص غلى هظه الثلافت فال ًمىً أن هسغج مً الخقػُت. بلقٌى الخقػُت

 9{ٌكغفني أن أهىن مػاصًا وهاكضا خاصا للثلافت الؿغبُت 

فُما رهب ئلُه ألن الشلافت واظػت وال ًمىً اللٌى أن ول زلافت " غاصٌ خؿين"ئهىا ال هىافم          

ت غلى الدعلـ والاظخػماس، ألن الشلافت الػشبُت جدىي فىش وفلعفت وغلىم وفىىن ًمىً  َُّ الغشب مبي

الاظخفادة منها وال غالكت لها بالدعلـ أو الاظخػماس، هما أن هىان فشق بحن الىلذ والػذاء، ألن الىلذ 

 لىً ؛أمش ئًجابي وله كُمت غظمى، وهى كُمت هادسة أما الػذاء واإلالذ فُمىً ألي باخث أن ًخطف به

. وخذه اإلاشلف الحلُلي مً ًدعم بشلافت اإلادبت، ألن زلافت اإلالذ ال جػُف الجذًذ للحػاسة

ما ًمىً أن  } ًلطذ بالىلذ الىلذ اإلاىغىعي للحػاسة الغشبُت فانَّ ول"غاصٌ خؿين"       وئرا وان 

ولػل هزا هى العبب  10{هىلض غلُه الحًاعة الؿغبُت كض ؾقلخىا هي هفؿها إلى هلض هفؿها غلُه 

ٌعخؿُؼ الػىدة ئلى الترار للىظش فُه وال هلذ وهي أهه ال ال أاإلاشلف الػشبي أمام مشيلت  الزي ًجػل

. الحػاسة الغشبُت، فُلجأ ئلى غذائها

خًاعة الظاث في مىاحهت خًاعة آلازغ : زاهُا

                                                           
 .92حىسج ؾشابِص ي، مً النهػت ئلى الشدة، مطذس ظابم، ص : هلال غً  8
. ، الطفدت هفعهااإلاطذس هفعه: هلال غً 9

. 61، مطذس ظابم، ص 1حىسج ؾشابِص ي، هشؾلاث 10
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جىظش ئلى ألاظالف غلى أجهم هم  للغشب هدػاسة ألاهخلجيعُا اإلاػادًت ئلى أن" َغابِش ي "        ًزهب

 في مىاحهت خػاسة الغشب وهي الشاًت "خػاسة الزاث"مطذس ششغُتهم؛ والذفاع غً خػاسة ألاظالف 

م؛ وأٌو ما ًشضذه مفىشها هى أن مطؿلح آلاخش لِغ مً معجم خػاسة  التي ًلاجل مً أحلها هزا الفٍش

ألاظالف؛ بل هى ملىلت اظدششاكُت، فاآلخش هى خطشا آخش الحػاسة الغشبُت، وألاًذًىلىحُا الػشبُت 

 11.اإلاػاضشة كامذ باظدششاق مػاهغ لخغذو الحػاسة الغشبُت هي خػاسة آلاخش

 ألهه ـــــــ       ئن رلً اإلاللب الزي كامذ به ألاًذًىلىحُا الػشبُت اإلاػاضشة جترجب غلُه هدُجت خؿحرة 

فقما أهه ال آزغ إال بالظاث  }: بلىله" َغابِش ي" ًلخطه  ـــــــــمللب مفجش في الشلافت الػشبُت اإلاػاضشة

التي جىيؼ في مىاحهخه، فئن ما جىيؼ الظاث في مىاحهخه، والحاٌ هظه لِـ آلازغ بل خًاعجه التي 

ش أن جىىن هي خًاعة الػهغ" هؼوة"قاءث  : وهظا ما جغجب غلُه هدُجت أقض زُىعة بػض. الخاٍع

فئما كُُػت مؼ خًاعة الػهغ وزغوج منها وغليها إلى الالخًاعة، وإما مػاعيتها بدًاعة جيخمي إلى 

غهغ آزغ هي الحًاعة الػغبُت ؤلاؾالمُت، غلما بأن في مثل هظه اإلاػاعيت ججىُا هقيرا غلى 

سُت، مؤهالث مىاحهت مخيافئت  الحًاعة الػغبُت ؤلاؾالمُت هفؿها ألنها ال جملً، غلى غظمتها الخاٍع

 12{مؼ خًاعة الػهغ

        هفهم هىا أهه مً أحل أن جيىن الحػاسة الغشبُت آخشا غلى الحػاسة الػشبُت أن جيىن خػاسة 

. بمػنى اليلمت، وئال فال ًمىً لها أن حػخبر الغشب آخش

وهى ئرا لم جىً الحػاسة الػشبُت ؤلاظالمُت كذ غشفذ مطؿلح " َغابِش ي"       وهىا هؿشح حعاؤال مؼ 

جُب مفىشها بلىله ًُ مً مُلؼ الجاهلُت إلى آزغ ػمً ابً زلضون  }: آلاخش فىُف حػللذ ئشيالُخه؟ 

، "الػغب والعجم"فغيذ هفؿها بال مىافؿت في الحلل الخضاولي للثلافت الػغبُت الىالؾُىُت زىابُت 

غ فُه ؾير الخايؼ للخفىًُ الىلضي، فئن أٌو ما ًدقاصع إلى الظهً أن  ِ
ّ
وصوما مً وحهت هظغ اإلافى

أو ختى زىابُت " الُىهان والبرابغة"هي وسخت َقم ألانل مً زىابُت " الػغب والعجم"زىابُت 

التي كض جىىن هي الىمىطج ألاٌو الظي جلىلقذ بلالقه إقيالُاث حػلل آلازغ " الهىضوؽ والفغافغة"

في َابفت الحًاعاث التي ججمػها وخضة الاهخماء اللؿىي إلى ما ٌؿمُه ألاليؿُىن بش يء مً الخجاوػ 

 13{"ألاؾغة الهىضًت ــــ ألاوعوبُت"

                                                           
. 93، 92حىسج ؾشابِص ي، مً النهػت ئلى الشدة، مطذس ظابم، ص ص  11
 .93اإلاطذس هفعه، ص  12
. 94، 93، ص ص اإلاطذس هفعه 13
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ئرن فخلً الشىائُاث اإلاخلابلت واهذ حػلل آلاخش بلالب لغىي، فاألخش باليعبت للػشب مشال هم         

العجم الزًً جخخلف لغتهم غً اللغت الػشبُت، وهفغ الحاٌ مؼ الشىائُاث ألاخشي مشل العجم والبربش، 

" الُىهان والبرابغة"وإقيالُت " الػغب والعجم"وهم الخُابم بين إقيالُت  }ًإهذ أن " َغابِش ي"ولىً 

ًدقضص خاال إطا ما أزظها بػين الاغخقاع أن ؤلاقيالُت ألازيرة هي في حىهغها ومً ألاؾاؽ إقيالُت 

 14{لؿىٍت، بِىما ألاولى لِؿذ إقيالُت لؿىٍت أو غلى ألاكل لِؿذ مدٌ إقيالُت لؿىٍت 

إهذ         ت؛ " الػغب والعجم"أن الحجت اليافُت غلى أنَّ ئشيالُت " َغابِش ي "هزا ٍو هي ئشيالُت لغٍى

خ الحػاسة الُىهاهُت وظىجذ أن الُىهان ًىظشون ئلى غحرهم غلى أجهم  هي أهه ًمىً فخذ أي هخاب في جاٍس

ش الُىهان"بػىىان " مدمىص وامل غُاص"بشابشة، مشل هخاب  ٌ " جاٍع إن هظه اللقابل جسخلف  } :خُث ًلى

قت بػًها مً بػٌ، وهي جغحؼ ولها إلى أنل واخض،  في لهجاتها وفي الىثير مً غاصاتها، ولىنها كٍغ

وججمؼ بُنها لؿت واخضة وغاصاث وغلابض مدكابهت، وكض أصعهذ حمُػها هظه الغوابِ بػض اخخياهها 

قت غنها في اللؿت والػغق والػاصاث والػلابض، فػغفذ أنها أمت واخضة  بالكػىب ألازغي الؿٍغ

أي أغاحم " بغابغة"بِىما أَللذ غلى وافت ألاكىام ألازغي اؾم " الهللُيُين"واجسظث لىفؿها اؾم 

 15{.ال ًخيلمىن اللؿت الُىهاهُت

فاشيالُت الُىهان والبربش  ومً هىا ًخأهذ لىا أن البربش ولمت حػني الزي ال ًخيلمىن الُىهاهُت،        

م  ت، وفي معجم الحػاسة الُىهاهُت اللذًمت هجذ ولمت البربشي اظخخذمها ؤلاغٍش لإلقاعة  }ئشيالُت لغٍى

لُت  ، جميز ول الهللىُين "أحىبي"وزمت ولمت أزغي ًمىً جغحمتها بيلمت "إلى ول الكػىب ؾير ؤلاؾٍغ

قا، أو قػىبا " اللاصمين مً مضًىت أزغي  وكض ًىىن البرابغة كقابل مخىخكت بكيل وامل جلٍغ

م بدىمتهم، والظًً كضمىا الىثير للحًاعة  ين، الظًً أعجب ؤلاؾٍغ مخدًغة مثل الفغؽ واإلاهٍغ

م فئن الهفاث الغبِؿت ليل هؤالء  م"أو " البرابغة"الُىهاهُت، وباليؿقت لإلؾٍغ ، أنهم "ؾير ؤلاؾٍغ

 16{".مثل ػكؼكت الػهافير"حمُػا ًخيلمىن لؿاث ؾير مفهىمت وأنىاتها 

خيلم لغت غحر مفهىمت باليعبت للُىهاوي،          ئن ولمت البربش جؿلم غلى ول شػب ال ًخيلم الُىهاهُت، ٍو

ً، فاإلاػُاس الزي ٌعدىذ ئلُه الُىهاوي لُطف غحره بالبربشي هى  والبربش كذ ًيىن مخىخشحن أو مخدػٍش

دُت، ًلٌى . مػُاس اللغت ؼ الػظمت"والحاٌ أن ألامش ظُان مؼ اللغت العيعىٍش للض وؾمذ  } "غٍؼ
                                                           

. 94حىسج ؾشابِص ي، مً النهػت ئلى الشدة، مطذس ظابم، ص  14
خ الُىهان، ج 15  .86، ص 1980داس الفىش، دبلذ،  ،3، ؽ1مدمذ وامل غُاد، جاٍس
، اإلاشهض 1، ؽ1فاًض ًىظف مدمذ، ج: أخمذ غبذ الباظـ خعً، مشاحػت: بُحر دًفاهبُه وآخشون، معجم الحػاسة الُىهاهُت اللذًمت، ث 16

. 249، ص 2014اللىمي للترحمت، اللاهشة، 
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ت  دُت بغباعا أو فاعفاعا، ومػىاها "الثلافت الهىضًت الىالؾُىُت ما غضاها بالبربٍغ مً اليلمت الؿيؿىٍغ

دُت، أو "الخلػثم ، بل أقاعث بػقاعة واخضة إلى ول ألاؾُاع، إما غلى اغخقاع غضم هُلهم بالؿيؿىٍغ

باغخقاع غضم اهخمائهم إلى الُقلاث اإلاهىُت الهىضًت، أو باغخقاع ؾيانهم في مىاَم ال جلام فيها 

 17{الُلىؽ الهىضوؾُت 

مً هىا هفهم أهه ختى الهىىد واهىا ٌػخمذون غلى مػُاس اللغت لىضف غحرهم بالبربش، فيل مً ال         

إهذ  دُت فهى بشبشي، ٍو مفهىم البرابغة هظا، بضاللخه الخقسِؿُت  } أن "َغابِش ي"ًخيلم اللغت العيعىٍش

اإلاىُىت، وعزه الغومان غً الُىهان وبىىا غلُه جماًؼهم ألاهُىلىجي غً الكػىب ألازغي وخلهم 

لي، الىاكػت إلى الؿغب مً  الاعؾخلغاَي في اؾخػقاصهم، وهم الظًً صمؿىا مىاَم الكماٌ ألافٍغ

ا"مهغ، باؾم  وكض جضخمذ مؼ . الظي ؾُػغفه الػغب بهم" البربغ"، فهاع لكػىبها اؾم "باعباٍع

 18{"الهمج"الؼمً الحمىلت الضاللُت الؿالقت للفظ، فخلبـ مػنى 

.  وختى الُىم أضبدذ ولمت بشبشي جدمل مػنى ظللّي، والتي حػني الهممّي أو الخاسج غً اللاهىن 

والبربغة هثرة  }" لؿان الػغب"والجذًش بالزهش أن الػشبُت وسزذ اللفظ بمػىاه ألاضلي؛ فلذ وسد في         

قت باللؿان، وكُل الهُاح وعحل بغباع إطا وان هظلً، وكض بغبغ إطا هظي
َ
: والفغاء. الىالم والَجل

 19{البربغي الىثير الىالم بال مىفػت 

ؿشح          ئرن فالبربشة غىذ الػشب مخػللت سأظا بالىالم واللغت، والتي لها مػنى ظللي، هزا ٍو

ٌ "َغابِش ي" ت" الُىهان والبرابغة"ئشيالُت  ئرا واهذ:  حعاؤ ـــــ واللغت خاحض غحر كابل  ئشيالُت لغٍى

؟  "الػغب والعجم"لالحخُاص ـــــ أفال ًطذق هزا الحىم غلى ئشيالُت 

الػغبيُّ ًدب لؿخه إلى صعحت الخلضٌـ، وهى ٌػخبر الؿلُت  }ًإهذ أنَّ  " مدمض غابض الجابغي "ئن         

التي لها غلُه حػقيرا، لِـ فلِ غً كىتها، بل غً كىجه هى أًًا، طلً ألن الػغبي هى الىخُض 

أما . الظي ٌؿخُُؼ الاؾخجابت لهظه اللؿت والاعجفاع إلى مؿخىي الخػقير القُاوي الغفُؼ الظي جخميز به

ن هالمه. القاقي فهم أغاحم  20{ومىه الحُىاهاث العجمى . وألاعجم الظي ال ًفصح وال ًقّيِ

                                                           
ض الػظمت، الػشب والبرابشة اإلاعلمىن والحػاساث ألاخشي، ؽ 17 غ، لىذن،  ،1غٍض اع الَش . 229، ص 1991ٍس
. 95حىسج ؾشابِص ي، مً النهػت ئلى الشدة، مطذس ظابم، ص  18
 .424، ص 2015، دؽ، داس الفىش، لبىان، 2ابً مىظىس، لعان الػشب، ج 19
ً الػلل الػشبي، ؽ 20 . 75، ص 2009مشهض دساظاث الىخذة الػشبُت، بحروث، ماسط  ،10مدمذ غابذ الجابشي، جيٍى
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مً هىا هفهم أن الػشبي هى الزي ًشي هفعه ٌعخؿُؼ بىاظؿت لغخه الخػبحر غً ول ما ًفىش فُه،         

ن هالمها، مشل الحُىاهاث التي لها أضىاث غحر  وأن غحره أغاحم، أي الشػىب التي ال جفصح وال جبّحِ

. مفُذة

إهذ  أن  والحاٌ، "لؿان الػغب" ٌعدىذ في مشحػُخه ئلى "الجابغي " أن هظ "َغابِش ي"       هزا ٍو

ف ت وبالخالي " الػغب والعجم"هفعه ًىفي كاؾػا أن جيىن ئشيالُت " ابً مىظىع  "مطّىِ ئشيالُت لغىٍَّ

ت وغحر كابلت للخجاوص؛ فصحُذ أهه ًلٌى  َُّ ن هالمه"جهائ : ؛ ولىىه ًػُف"ألاعجم الزي ال ًفصح وال ًبّحِ

اد ألاعجم" ، "العجمي"ال ًشادف " ألاعجمي"أو " ألاعجم"، وهى مً ًإهذ أن "وئن وان غشبي اليعب هٍض

 21.فأما العجمي فالزي مً حيغ العجم، أفصح أو لم ًفصح، وان مً العجم أو مً الػشب

 أن ؾباق الػشوبت والعجمت ًخمدىس خٌى البُان والفطاخت، ال "َغابِش ي"        مً هىا وعخيخج مؼ 

خٌى الجيغ وؤلازيُت، ولِعذ العجمت وكفا غلى العجمي، فالػشبي ًيىن أعجمُا ئرا لم ًفصح، 

}  ًلٌى في مادة غشب "لؿان الػغب" في "ابً مىظىع "وباإلالابل ًيىن العجمي مػشبا ئرا أفصح، وهجذ 

... عحل غغبي إطا وان وؿقه في الػغب زابخا، وإن لم ًىً فهُدا، وحمػه الػغب: وخيى ألاػهغي 

    22{.وعحل مػغب إطا وان فهُدا، وإن وان عجمي اليؿب

ئرن فالػشبي هى غشبي باليعب وئن لم ًىً فطُدا، وسحل مػشب هى الشحل الفطُذ أي عجميُّ          

اليعب، بمػنى أن اللغت الػشبُت هي لغت البُان والفطاخت، وغحرها غىغ رلً، والذلُل هى أجها ججػل 

. مً العجمي ـــــ الزي لِغ فطُدا ـــــ سحل مػشبا فطُدا

إهذ  أن حذلُت الػشوبت والعجمت ما واهذ ئشيالُت مغللت ختى في صمً " َغابِش ي"       هزا ٍو

، وصحُذ "الػغب اإلاؿخػغبت"، مفهىم "الػغب الػاعبت"الجاهلُت، بل ُوحذ آهزان باإلالابل مؼ مفهىم 

ظ، بِىما ٌػني اإلافهىم الشاوي الهجىاء غحر الخلظ، ولىً 
َّ
ل
ُ
أن اإلافهىم ألاٌو ٌػني الػشب الطشخاء الخ

هزه الجذلُت مفخىخت ولِعذ ملفلت هما هى الحاٌ مؼ حذلُت الهلىُحن والبرابشة اللائمت غلى الشالث 

له ًيخفي " َغابِش ي"اإلاشفىع، فاالظخػشاب خعب  معافت وظُؿت بحن ؤلاعجام وؤلاغشاب؛ وغً ؾٍش

ىللب ئغشابا  23.ؤلاعجام ٍو

                                                           
. 96حىسج ؾشابِص ي، مً النهػت ئلى الشدة، مطذس ظابم، ص  21
 .429، مشحؼ ظابم، ص 1ابً مىظىس، لعان الػشب، ج 22
. 97، ص اإلاطذس هفعه 23
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م الاظخػشاب هما ًلٌى  ب غً ؾٍش غؼػها ؤلاؾالم بؿير ما  }" َغابِش ي"       ئن هزه اللابلُت للخػٍش

وكض أهىغ في . هما وان ًلٌى اإلاخيلمىن اإلاؿلمىن " ألاخمغ وألاؾىص"فهى هضًً هىوي مىحه إلى . خضوص

ت للضولت . خضًث مكهىع، أي فًل للػغبي غلى العجمي إال بالخلىي  َُّ هما أن الترهُقت الؿياه

ت واهذ جلىم غلى الخػضص ؤلازني َُّ ت إلى الضولت . الػغبُت ؤلاؾالم بل مؼ الخدٌى مً الضولت ألامىٍَّ

ت جدٌى الػغب، باإلاػنى ؤلازني لليلمت، إلى أكلُت، بله إلى أكلُت مدىىمت بضال مً أن جىىن  َُّ الػقاؾ

 24{.خاهمت، هما في غهض بني أمُت

ػُف كائال    ت جخمثل  }:     ٍو َُّ بما واهذ الىاكػت ألاؾاؾُت في الثلافت الػغبُت مً وحهت الىظغ ؤلازي

ً واهىا في ؾالقُتهم الؿاخلت مً " أمغاء القُان الػغبي"في أن  ً وهازٍغ فقضءا ". ألاغاحم"مً قاغٍغ

غي والؿؼالي، في  بابً اإلالفؼ وغقض الحمُض الياجب، ومغوعا بالجاخظ والخىخُضي، واهتهاء بالحٍغ

الىثر، وبضءا ببكاع وأبي هىاؽ واهتهاء بأبي جمام وابً الغومي في الكػغ، فئن الاؾخػغاب كض أًىؼ 

وكض ال ًىىن مً كقُل الهضفت مً وحهت الىظغ هظه أن الؿالقُت ... أقهى زماع القالؾت الػغبُت

بضءا " ألاغاحم"الؿاخلت ممً جىلىا الخلػُض للؿت الػغبُت طاتها واهىا، باإلاػنى ؤلازني لليلمت، مً 

 25{.بؿِقىٍه واهتهاء بابً حني الظي ًلاٌ أن اؾمه الغوماوي وان حىُىؽ

       وهزا ما ًبحن أن اللغت الػشبُت لغت فطاخت وبُان، فهي لغت غلمُت مشهت حػلذ غحر الػشب ًبذغىن 

ش كىاغذ اللغت الػشبُت هفعها . في الػلىم، بل وفي جؿٍى

ل أن ًيىن آخش؛ لُطبذ ابخذاء مً الؿىس الشاوي مً "َغابِش ي"       ًشي   مىز صمً ؾٍى
َّ

 أن آلاخش هف

يا وامل الىطاب في الحػاسة الػشبُت ؤلاظالمُت، كبل أن جىلاد ئلى  الذولت الػباظُت؛ راجا مإظعت وشٍش

ً غنها، الشماٌ الششقي الزي أغحى ئًشاهُا، والشمالي  الاهدؿاؽ؛ بالخىاكذ مؼ اهفطاٌ حىاخيها الىبحًر

 26.الغشبي الزي أضبذ غشماهُا

 مدُاث إبضاغُت في الحًاعة الػغبُت ؤلاؾالمُت: زالثا  

يا في الحػاسة الػشبُت ؤلاظالمُت؛ ولىً           يىا في اإلاىاغؼ العابلت أن آلاخش أضبذ شٍش َُّ " َغابِش ي"ب

يا وراجا؛ فمارا غً آلاخش الزي بلي آخش؟ مارا مشال غً آلاخش  ًإهذ أهه ئرا هدُىا آلاخش الزي ضاس شٍش

خي مشل الُىهان؟ ومارا غً آلاخش الزي ٌػذ غذوا  الزي وان له خػىس زلافي وئن لم ٌػذ له وحىد جاٍس

                                                           
. حىسج ؾشابِص ي، مً النهػت ئلى الشدة، مطذس ظابم، الطفدت هفعها 24
.  الطفدت هفعهااإلاطذس  هفعه، 25
 .98اإلاطذس هفعه، ص  26
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شي   أن الحػاسة الػشبُت ؤلاظالمُت جدمل في ؾُاتها مفاحئت ئرا ما اغخمذها "َغابِش ي"مشل الشوم؟ ٍو

ناغض "ومؼ " الخىخُضي"ومؼ " الجاخظ"غلى اللشاءة الاهفخاخُت؛ مً خالٌ أسبؼ مدؿاث؛ مؼ 

 27".ابً زلضون "وأخحرا مؼ " ألاهضلس ي

: اإلادُت الجاخظُت/ 1

للحظت الجاخظُت لِغ مً كبُل الطذفت فهى هبحر هازشي ألادب الػشبي؛ " َغابِش ي"      ئن اخخُاس 

مً كبل ألاهطاس؛ أو " الدؿىٍت"هخب في الىطف ألاٌو مً اللشن الشالث؛ في رسوة ما ٌػشف بدشهت 

خشهت الشػىبُت مً كبل الخطىم، وللذ وان الخطذي لهزه الحشهت مً اإلاهام الشئِعت التي كام بها 

ت اإلالاسهت، وسغم ما كُل مً حػطب "الجاخظ" ؛ همىخج مبىش لخؿاب ألاهثروبىلىحُا الحػاٍس

 للػشب، فػطبُخه للػشب ال جىللب أبذا ئلى حػطب للعجم؛ فهإالء أفاغل ولىً الػشب "الجاخظ"

 28.خعب اغخلاده مفػىلىن 

 هفعها، هما أهه ال ًفاغل غىذما ًفاغل ئال بحن الحًاعة هى "الجاخظ"ئن مػُاس اإلافاغلت غىذ         

الػشب مً حهت والفشط والهىذ والُىهان مً حهت أخشي، وهى ًدطش اإلافاغلت بحن هزه ألامم مً 

 ٌ إهما اإلاظهىعون مً حمُؼ الىاؽ  }: مىؿلم أن هزه ألامم هي أمم باإلاػنى الحػاسي لليلمت، خُث ًلى

 29{الػغب وفاعؽ والهىض والغوم والقاكىن همج وأققاه همج: أعبؼ

 ألهه ًذسج ظائش "الجاخظ"هى أهه صحُذ ًمىً الاغتراع غلى " َغابِش ي"ئن ما حهم هىا خعب          

ً؛ "الهمج وأشباه الهمج"ألامم في  ؛ لىً في ملابل رلً هى ال ًذسج الػشب وخذهم في خاهت اإلاخدػٍش

لحزج باقي العجم في خاهت الهمج، فلِغ الػشب في هفت وباقي ألامم في هفت، بل هي أمت مً أسبؼ أمم وبػذ 

ت ًلىم بمفاغلت الػشب لِغ باإلاؿلم؛ ئهما مً خُث فً الخؿابت  30.الدعٍى

ٌػخمذ غلى مػُاس الحػاسة ولِغ غلى مػُاس اللغت الزي ًجػل أمت هي ألافػل " الجاخظ"       ئن 

وباقي ألامم مخخلفت؛ فهى ًىظش ئلى الػشب غلى أجهم أمت مً أسبػت أمم، وئن وان ًىظش ئلى الػشب غلى 

. أجهم مخفىكىن فزلً لِغ باإلاؿلم ئهما في حاهب واخذ فلـ؛ مشل فً الخؿابت

 :اإلادُت الخىخُضًت/ 2

                                                           
. 99، 98حىسج ؾشابِص ي، مً النهػت ئلى الشدة، مطذس ظابم ، ص ص  27
. 99، ص اإلاطذس هفعه 28
. اإلاطذس هفعه، الطفدت هفعها 29
 .100، 99اإلاطذس هفعه، ص ص  30
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هى لللشن الشابؼ هجشي ما وان الجاخظ لللشن الشالث؛ " أبى خُان الخىخُضي "أن" َغابِش ي " ًشي         

 في أهه وان ًخيلم بطىث حماعي؛ هى ضىث "الجاخظ"وللذ وان مشلفا مىظىغُا ووان ًخمحز غً 

ز مىكفه مً ألامم هى أهه سفؼ ئحشاء مفاغلت بُنها، فصحُذ أن  مشلفي غطشه أهفعهم؛ وأهثر ما ًمّحِ

ت الؿاغىت في الػشب، ولىً سفػه للمفاغلت بحن ألامم هابؼ مً الاهفخاح  َُّ أبى خُان أًػا سد غلى الشػىب

 31.الشلافي لػطشه

إزش فُه؛ وئرا وان الػطش مىفخدا وان اإلاشلف           ومً اإلاػلىم أن اإلاشلف ابً غطشه ًخأزش بػطشه ٍو

. مىفخدا، وئرا وان الػطش واإلاجخمؼ الزي ٌػِش فُه اإلاشلف مخخلفا ومخػطبا؛ وان اإلاشلف هزلً

ابً  "في مجلغ الىصٍش لُلت ئحشاء الحىاس" إلمخاع واإلاؤاوؿتا"  وفي اللُلت العادظت مً لُالي       

ٌ ،"الػاعى ذ به اإلاجلـ أن كاٌ }" الخىخُضي " ًلى
َ
ه لُلت أزغي فأٌو ما فاج

ُ
أجفًل : زم خًغج

الغوم والػغب، وفاعؽ : ألامم غىض الػلماء أعبؼ: الػغب غلى العجم أم العجم غلى الػغب؟ كلذ

الػغب وخضها أفًُل مً هؤالء الثالزت، مؼ : والهىض، وزالر مً هؤالء عجم، ونػب أن ًلاٌ

م ما غىضها   32{حىامؼ ما لها وجفاٍع

ن أن مىكف          بّحِ
ًُ اإلالاسهت بحن أمت  مىغىعي فهى ًإهذ أهه ال ًمىً" الخىخُضي "ئن هزا الىظ 

 ًإهذ أن الخفػُل بحن ألامم "لخىخُضيا"هما أن . واخذة مؼ زالر أمم، ألن هزه اإلالاسهت ظخيىن ظاإلات

مً أمهاث ما جضاعأ الىاؽ غلُه وجضافػىا فُه؛ ولم ًغحػىا مىظ جىاكلىا الىالم في هظا القاب إلى  }

 33{نلح مخين واجفاق ظاهغ 

مُل ئلى الاهخطاس"الخىخُضي"ئن الزي ًإهذ غلُه           فئن الفاعس ي  } ألمخه  هى أن ول ئوعان ًذافؼ ٍو

ت الػغبي أن ًلغ بفًل 
َّ
لِـ في فُغجه وال غاصجه وال ميكئه أن ٌػترف بفًل الػغبّي، وال في حقل

 34{الفاعس ي وهظلً الهىضي والغومي والتروي والضًلمي 

شي           ذ أن جيىن أمخه هي ألافػل، ٍو  أن" الخىخُضي "وهزا ساحؼ بؿبُػت الحاٌ ئلى أن ول ئوعان ًٍش

وهظا ًلض ي بأن الخيراث والفًابل ... ليل أمت فًابل وعطابل وليل كىم مداؾً ومؿاوا  }

 35{والكغوع والىلابو مفايلت غلى حمُؼ الخلم، مفًىيت بين ولهم

                                                           
. 101حىسج ؾشابِص ي، مً النهػت ئلى الشدة، مطذس ظابم، ص  31
ت، بحروث، 1ج، هُشم خلُفت الؿػُمي: أبى خُان الخىخُذي، ؤلامخاع واإلاإاوعت، مشاحػت 32 . 70، ص 2011، دؽ، اإلاىخبت الػطٍش
 .71اإلاشحؼ هفعه، ص  33
. اإلاشحؼ هفعه، الطفدت هفعها 34
. 72، 71اإلاشحؼ هفعه، ص ص  35



 ولُت الػلىم الاحخماغُت وؤلاوؿاهُت       متونمجلة             ؾػُضةحامػت الضهخىع مىالي الُاهغ 

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: الؿىت/  أوث:  الكهغ /02: الػضص / 12: اإلاجلض 

 

 

299 

بُنها، وئرا وان  بالدؿىٍت اإلافاغلت بحن ألامم ًلىم بذٌ" الخىخُضي "أن" َغابِش ي"        وهىا هؤهض مؼ 

الىظ الزي أوسدهاه في مؿلؼ مجالعت اللُلت العادظت؛ ًدطش ألامم بأسبؼ هما هى الحاٌ مؼ 

 كذ أدسحها "الجاخظ"فان هضغخه ألاهثروبىلىحُت الدعىوٍت جذسج في غذاد ألامم أكىاما وان ، "الجاخظ"

 36.مؼ والهمج وأشباههم؛ مشل الترن والضهج

ن أن مىكف  ًىصع فهى  ؛ مً ألامم اإلاخخلفت أهثر غلالهُت وأهثر مىغىغُت"الخىخُضي"        وهزا ما ًبحَّ

فللفغؽ الؿُاؾت وآلاصاب والحضوص والغؾىم، وللغوم الػلم والحىمت وللهىض  }الفػائل غلى ألامم 

حغ وألاهاة، وللترن الشجاغت وؤلاكضام، وللؼهج الهبر والىض والفغح،  ت والّسِ
َّ
ت والخف ٍّ الفىغ والغو

ُابت والقُان 
َ
جضة والِلغي والىفاء والقالء والجىص والظمام والخ

َّ
 37{وللػغب الى

 ئلى أن ًدل مدل الجزغت الاؾالكُت هىغا مً وعبُت "الخىخُضي"وغالوة غلى الجزغت الدعىوٍت ًمُل          

 ٌ زم إن هظه الفًابل اإلاظهىعة، في هظه ألامم اإلاكهىعة، لِؿذ ليل  }: اهثروبىلىحُت، خُث ًلى

واخض مً أفغاصها، بل هي الكاةػت بُنها، زم في حملتها مً هى غاع مً حمُػها، ومىؾىم بأيضاصها، 

ٌػني أهه ال جسلى الفغؽ مً حاهل في الؿُاؾت، زاٌ مً ألاصب، صازل في الغغاع والهمج، وهظلً 

اف بسُل غعيّ  َُّ  38{الػغب ال جسلى مً حاهل َ

        وما ًلاٌ غً الػشب والفشط ًلاٌ أًػا غً ألامم ألاخشي، فالفػائل جبلى وعبُت، هما أن ليل 

. أمت غطشها الزي غاشذ فُه

 ًشفؼ اإلافاغلت بحن ألامم هى غُىه "الخىخُضي" هما أهه ًجب ؤلاشاسة هىا ئلى اإلاىؿم الزي حػل        

باخعت بُنها، رلً أن واجبا وهى 
ُ
دىاٌو " الجيهاوي"اإلاىؿم الزي ًملي غلُه سفؼ اإلا وان ٌعب الػشب ٍو

دـ مً أكذاسهم حػل  الزي " هؿغي أهى قغوان" ًشد غلُه بالخأهُذ غلى أن "الخىخُضي"أغشاغهم ٍو

وحاع ... وؾفىح َُقت" وباع"وكؼ في فُافي بني أؾض وبّغِ  }باالهخماء ئلى ظاللخه؛ لى " الجيهاوي"ًفخش 

 39{وغُل وغغي، أما وان ًأول اليربىع والجغطان؛ وما وان ٌكغب بٌى الحمير 

        وهى ما ًبحن أن الىاط ظىاظُت وأن الظشوف فلـ هي التي ًمىً أن ججػل منهم مخفاوجحن في 

ت والعُاظُت  الخ ...الحالت الاحخماغُت والفىٍش

 :اإلادُت الهاغضًت/ 3
                                                           

. 102حىسج ؾشابِص ي، مً النهػت ئلى الشدة، مطذس ظابم، ص  36
 .72أبى خُان الخىخُذي، مشحؼ ظابم، ص  37
 .اإلاشحؼ هفعه، الطفدت هفعها 38
. 74، ص اإلاشحؼ هفعه 39
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ت غلى مىىاٌ  لِعذ ازيُت" ناغض ألاهضلس ي "ئشيالُت أنَّ " َغابِش ي " ًشي         َُّ اه َُّ ت، وال ختى ب وال لغٍى

ت واهذ جىلعم كبل حشػب اللبائل وافتراق اللغاث؛ ئلى  ت، فهى ًشي أن البشٍش الجاخظُت، بل خػاٍس

الفشط واليلذان والُىهان واللبـ والترن، والهىذ والطحن؛ زم جفشغذ هزه ألامم ئلى : ظبػت أمم وهي

ً؛ ؾبلا لذسحت ئظهامها في الحػاسة  40.فشغحن هبحًر

كاٌ ناغض ووحضها هظه ألامم  } "ناغض ألاهلضس ي" وفي مػشع حشػب هزه ألامم العبػت ًلٌى        

ذ بالػلم فظهغث منها يغوب الػلىم  َِّ غلى هثرة فغكهم وجسالف مظهبهم َقلخين؛ فُقلت غى

قلت لم حػً بالػلم غىاًت حؿخدم بها اؾمه وحػض بها مً أهله، فلم  ونضعث غنها فىىن اإلاػاعف، َو

ذ بالػلىم فثماهُت أمم  َِّ ًىلل غنها فابضة خىمت وال صوهذ لها هدُجت فىغة، فأما الُقلت التي غى

الهىض والفغؽ واليلضاهُىن والػبراهُىن والُىهاهُىن والغوم وأهل مهغ والػغب، وأما الُقلت التي 

غ  اؽ والؿٍغ احىج وماحىج والترن وبَغ ًَ بالػلىم فقلُت ألامم بػض مً طهغها مً مهغ ٍو لم حػ

والخؼع ومىعان وهكل والالن والهاكقلت والبرؾغ والغوؽ والبرحان والبرابغ وأنىاف الؿىصان مً 

 41{الحبكت والىىبت والؼهج وؾاهت وؾيرهم 

 ججاوص "ناغض"هز الىظ بخأهُذه غلى أن الىلؿت ألاهم هىا هي أن " َغابِش ي"ًىاكش هزا و        

العجمي، وجدٌى مً ملُاط اللغت ئلى ملُاط الػلم في جىصَؼ ؾبلاث ألامم؛ هما أهه / ئشيالُت الػشبي 

خظ الػشب بالذسحت العابػت؛ أي ما كبل ألاخحرة، وألامت اإلالذمت باؾالق هي الهىذ؛ ألجها مػذن 

يبىع الػذٌ والعُاظُت وآلاساء الفاغلت   42.الحىمت ٍو

 ئلى ألاخش هي هظشة جلخظ زلافت الاغتراف فهى لم ًيخطش للػشب "ناغض ألاهضلس ي"       ئن هظشة 

واإلاعلمحن غلى خعاب ألاكىام ألاخشي بل وان مىغىغُا في دساظخه، ألن ألاكىام ألاخشي أهثر مً الػشب 

ا، بل هى مػُاس خػاسي،  جلذًما للحػاسة؛ لزلً وغػها في اإلالذمت ألن مػُاس جطيُفه لِغ مػُاسا لغٍى

. ما جلذمه ألامت للحػاسة ولإلوعاهُت

 :اإلادُت الخلضوهُت/ 4

ذ ئلى ئشيالُت الػشب والعجم، هما ًىضح " ابً زلضون  "أن" َغابِش ي " ًشي        ٌػىد غلى هدى ضٍش

وهزه ؤلاشيالُت التي ٌػىد ئليها  ،"صًىان اإلاقخضأ والخبر في أًام الػغب والعجم والبربغ"غىىان هخابه 
                                                           

. 105حىسج ؾشابِص ي، مً النهػت ئلى الشدة، مطذس ظابم، ص  40
غ شُخى الِعىعي، دؽ، اإلاؿبػت اليازىلُىُت لآلباء الِعىغُحن، بحروث، : ضاغذ ألاهلذس ي، ؾبلاث ألامم، مشاحػت 41 ، ص 1912ألاب لَى

. 8، 7ص 
 .106، ص اإلاطذس  هفعه 42
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ٌػىعها، ففي هشف الحعاب ألاخحر الزي ًلذمه غً هزه الحػاسة؛ ًبذو العجم ال الػشب هى 

 43.مهىذظى جلذمها

ًلىم بخىافم بحن ئشيالُت الػشب والعجم وئشيالُت البذاوة والحػاسة، فهى وغؼ " ابً زلضون "      ئن 

الؿبب في طلً  }لُىضح أن " فهل في أن الػغب أبػض الىاؽ غً الهىاةؼ: "غىىان في ملذمخه والخالي

أنهم أغغق في القضو وأبػض غً الػمغان الحًغي، وما ًضغى إلُه مً الهىاةؼ وؾيرها، والعجم مً 

ت غضوة القدغ الغومي أكىم الىاؽ غليها، ألنهم أغغق في الػمغان  َُّ أهل اإلاكغق وأمم الىهغاه

 44{الحًغي 

في أن خملت الػلم في ؤلاؾالم أهثرهم  "ٌػلذ فطال آخش جدذ غىىان" ابً زلضون  "هما أن       

ت  وهىا ٌششح أن، "العجم َُّ اإلافاسكت الىبري للحػاسة الػشبُت ؤلاظالمُت؛ جىمً في أهه سغم أن اإلالت غشب

، ئال أن خملت الػلم في اإلالت ؤلاظالمُت أهثرهم عجم، والعبب في رلً ٌػىد ئلى  ػتها غشبيٌّ وضاخب شَش

 45.أن الطىائؼ مً مىخدل الحػش، والحػش في رلً الػطش هم العجم؛ ال الػشب الزًً واهىا بذو

زهب  ئلى أهه خالفا للشأي الشائؼ الزي ًلٌى أن للػشب غلىم الىلل وأن للعجم " َغابِش ي"      هزا ٍو

ت"ًإهذ أن " ابً خلذون "غلىم الػلل ال غلىم الىلل، فان  َُّ ت والػلىم الػلل َُّ ئال في " الػلىم الششغ

الللُل الىادس للعجم، بل ختى رلً الللُل الىادس أن وان فيهم غشبي في وعبخه فهى عجمي في لغخه 

فلض وان ناخب نىاغت الىدى ؾِقىٍه والفاعس ي مً بػضه والؼحاج مً بػضهما  }ومشُخخه، 

وهظا خملت الحضًث الظًً خفظىه أهثرهم معجم أو مؿخعجمىن باللؿت ...وولهم عجم في أوؿابهم

ػغف، وهظا خملت غلم الىالم، وهظا أهثر . واإلاغبى ٌُ ووان غلماء أنٌى الفله ولهم عجما هما 

ىه إال ألاغاحم ً، ولم ًلم بدفظ الػلم وجضٍو  46{اإلافؿٍغ

ت         َُّ ت غىذ العجم، فىُف هى الحاٌ باليعبت ئلى الػلىم الػلل َُّ وئرا وان هزا هى خاٌ الػلىم الىلل

. التي مً اإلاإهذ أن العجم أبذغىا فيها أهثر

حػلخه ٌعخيخج أن ضاخب اإلالذمت ًؿلػىا غلى مفهىم " ابً زلضون "إلادؿت " َغابِش ي"      ئن كشاءة 

م الاهذماج الىخُذ في الشلافت الػشبُت " الاؾخػغاب"فلذ هىا هدعب أن " الاؾخعجام"مذهش  هى ؾٍش

                                                           
. 108، ص اإلاطذس هفعه 43
. 336، 335، ص ص 2010داس ابً الجىصي، مطش،  ،1غبذ الشخمان ابً خلذون، ملذمت ابً خلذون، ؽ 44
. حىسج ؾشابِص ي، مً النهػت ئلى الشدة، مطذس ظابم، الطفدت هفعها 45
 .495، ص اإلاشحؼ هفعه 46
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ا، بل ميافئا فهى مفخاح الػلم؛ مشلما : ؤلاظالمُت، وهىا هىدشف أن الاظخعجمام ًلػب دوسا مىاٍص

 47.الاظخػشاب مفخاح اللغت

خ أن ًيىن " َغابِش ي"      ًشي  ت، وكذ شاء الخاٍس أن ئشيالُت الػالم الػشبي الُىم هي ئشيالُت خػاٍس

باإلاطؿلح الحذًث؛ هى مطذس الحػاسة، والحاٌ أن هزا " الؿغبي" باإلاطؿلح التراسي و"العجمي"آلاخش 

دت واظػت مً اإلاشلفحن الػشب مىغؼ هشه وغذاء؛ وبالخدذًذ مً خُث هى  الحاٌ باليعبت ئلى شٍش

دت مً ألاهخلجيعا الػشبُت  ش له، وجلً الشٍش خامل للحػاسة، ومىكف الىشه هزا ال ًمىً ئًجاد جبًر

ًت باآلزغ"ًطذق فيها هزا الىضف بأجها   48."الؿغب/ مٍغ

شفؼ الحػاسة الغشبُت؛         ئن الػشبي الُىم أمام معألت مفادها أهه ئما أن ًىاضل الػذاء للغشب ٍو

ػِش بمىحب رلً غلى الهامش وخاسج ألاضل، أو غلُه أن ًىفخذ غلى هزه الحػاسة مداوال  َو

 .      الاظخفادة منها للذخٌى في الػطش

 مىاككت كغاءة َغابِش ي لآلزغ  في الترار الػغبي ؤلاؾالمي ومىكف اإلاثلف الػغبي مىه: عابػا

       ًيبغي ؤلاشاسة ئلى معألت هامت وهي أهه صحُذ أن الىشحر مً اإلاشلفحن الػشب ٌػاهىن مً مشع؛ 

وأن الىشحر مً اإلاشلفحن الػشب ٌػاهىن مً ُغطاب حماعي؛ " اإلاشع بالغشب ""حىعج َغابِش ي"ٌعمُه 

ىن غذاء وهشاهُت غحر مبرسة للغشب، لزلً ٌعخخذم الخدلُل الىفس ي لذساظت الفىش  خُث أجهم ًىىُّ

مدمىص أمين "الػشبي، ولىً هزا اإلاىهج مدذود وال ًمىً ؤلاخاؾت بيل حىاهب الفىش، خُث هجذ 

ٌ " الػالم سُت هظلً باكخهاعه جدلُل الفىغ الػغبي غلى جدلُل   }: ًلى إن َغابِش ي ٌؿلِ في الالجاٍع

 49{مىىهاث الالقػىع وإؾفاٌ ول الػىامل اإلاىيىغُت ألازغي 

       لزلً ًيبغي الخأهُذ هىا أهه ال ًمىً اللٌى أن ول اإلاشلفحن الػشب ٌػاهىن مً مشع غذاء الغشب؛ 

 ".َغابِش ي"بىاء غلى الخدلُل الىفس ي الزي ٌػخمذ غلُه 

 ًشي أن غذاء الغشب بذأ مً خالٌ الطذمت التي أخذثها الغشب للػشب، مىز خملت "َغابِش ي"     ئنَّ 

؛ ولىً هزا ظبب غحر واٍف ألن هزه الطذمت أو هزه 1967هابلُىن غلى مطش، ومىز اجهضام الغشب ظىت 

ت جيخمي ئلى اإلاجاٌ الىفس ي وال ًمىً دساظت هزا الػذاء وفم الجاهب هفس ي فلـ؛ ًلٌى  أمين "الشغَّ

ت أو بػلت مػُىت، أو بلحظت  }" الػالم سُت ــــــــ في الحلُلت ـــــــ لِؿذ جدلُقا إلاغخلت أو جدضًضا بغيَّ الخاٍع

                                                           
. 109، ص اإلاطذس  هفعه 47
. 111، 110حىسج ؾشابِص ي، مً النهػت ئلى الشدة، مطذس ظابم ، ص ص  48
ت، اللاهشة، 49  .43، 42، ص ص 1996مدمىد أمحن الػالم، مىاكف هلذًت مً الترار، دؽ، داس كػاًا فىٍش
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ػمىُت جؤعر لظاهغة ما، إهما هي هكف لهيروعة الخهاعع والخفاغل بين الػىامل اإلاسخلفت التي 

 50{حكيل ظاهغة مً الظىاهغ في نيروعتها الؼمىُت وؾُاكها الىلي 

ً غذاء ظافشا للغشب وجخغزي         ِ
ّ
دت واظػت مً الاهخلجيعُا الػشبُت جى ئهىا وئن هىا هلش أن هىان شٍش

 غلُه هى أن ًيىن ظبب هزا الػذاء ساحؼ ئلى حىاهب "َغابِش ي"مً زلافت اإلاملذ؛ لىً ما ال هىافم 

 الخ...هفعُت فلـ، بل العبب ساحؼ حىاهب أخشي ظُاظُت واكخطادًت وزلافُت 

: زاجمت

دت واظػت مً ألاهخلجيعا الػشبُت وان مىغؼ        مً خالٌ ما جلذم وعخيخج  أن آلاخش باليعبت ئلى شٍش

الغشب هى معخػمش، ألن الُىم الغشب لِغ / هشه وغذاء، وهزا الػذاء لِغ مً باب أن هزا آلاخش

لحػاسة وهزا مشفىع، ألن اإلاشلف الحلُلي هى الزي ٌػخمذ ٌمعخػمشا لىا؛ ئهما مً خُث أهه خامل 

هما أن غذاء الغشب لً ًفُذ ألامت ؛ ظخفادة مً آلاخش في ول اإلاجاالثٌععى لالغلى فلعفت الاغتراف و

 .الػشبُت في ش يء

مت جىظش ئلى هفعها غلى أظاط أجها هي أئن اإلاىؿم اإلاعُؿش غلى ألامم العابلت مفاده أن ول        

ىظش ئلُه غلى أهه هشحرا ألافػل، ووان مػُاس الحىم هى اللغت، فيل مً ال ًخيلم بلغت أمت  ًُ ما وان 

ر هزا اإلاىؿم وأضبذ مػُاس جدذًذ ألامت ألافػل مبنيٌّ غلى ...مخخلف وبشبشي  الخ لىً فُما بػذ حغحَّ

. أظاط الػلم

برص لىا         ز بذسحت غالُت  خلُلت مفادها أ"َغابِش ي"هزا ٍو ن الحػاسة الػشبُت ؤلاظالمُت واهذ جخمحَّ

مً زلافت الاغتراف وئن وان الىشحر مً اإلاىدعبحن ئليها كذ جبىىا ئشيالُت الػشب والعجم، لىً الحػاسة 

. الػشبُت جؿىسث ألجها ظمدذ للعجم باالهذماج في خػاستها وؤلابذاع بىاظؿت اللغت الػشبُت

ً " ؾشابِص ي"      للذ كذم  كشاءة ظلؿذ الػىء غلى آلاخش  حػلخىا هذسن أن هىان فالظفت ومفىٍش

الخ، بمػنى أن ألامت جىضف ...كامىا بخطيُف ألامم غلى أظاط خػاسي ال غلى أظاط لغىي أو دًني 

أجها هزلً ئرا كذمذ للػالم خػاسة مفُذة له؛ لزلً غلى الػشبيُّ الُىم أن ًبدث غً الؿشق التي 

ر واكػه، بل ًجػله  ت مفُذة لإلوعاهُت، ال أن ًخغنى بخؿاب اسجياس ي ال ٌغّحِ َُّ ججػله ًإظغ لحػاسة غاإلا

 .ٌعحر بخؿىاث زابخت ئلى الخلف؛ مىغمعا أهثر فأهثر في بشازً الخخلف والاهدؿاؽ

                                                           
 .43ص ، اإلاشحؼ هفعه 50
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ما ًجب الخأهُذ غلُه في خاجمت هزا البدث هى أهه ًجب أن هخدلى بشلافت الاغتراف ووعخفُذ ئن        

مً الحػاسة الغشبُت، ولىً هزا ال ٌػني أهه ًجب أن هيىن ضىسة ؾبم ألاضل غً ؤلاوعان الغشبي؛ 

ت التي هجذها  ألهه ال ًجب غلُىا جلذٌغ الحػاسة الغشبُت التي جدمل أًػا بزوس ظامت؛ مشل الػىطشٍَّ

ىُت التي كامذ أضال غلى الخللُل مً  في الىشحر مً الذٌو الغشبُت وغلى سأظها الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 .       دٌو الػالم الشالث/ ألاخش  والععي غلى العُؿشة غلُه؛ ووػني باآلخش  هىا اإلاخخلف 

: كابمت اإلاهاصع واإلاغاحؼ

اإلاهاصع : أوال

اع الَشغ للىخب واليشش، لىذن، ، 1حىسج ؾشابِص ي، اإلاشلفىن الػشب والترار الخدلُل الىفس ي لػطاب حماعي، ؽ -  ٍس

1991 .

. 2000، داس العاقي، لبىان، 1 حىسج ؾشابِص ي، مً النهػت ئلى الشدة جمضكاث الشلافت الػشبُت في غطش الػىإلات، ؽ-

داس العاقي و سابؿت الػلالهُحن  ،1، ؽ1حىسج ؾشابِص ي، هشؾلاث غً الذًمىكشاؾُت والػلماهُت والحذازت واإلاماوػت الػشبُت، ج- 

. 2006الػشب، بحروث ـ لبىان، 

اإلاغاحؼ : زاهُا

ت، بحروث، 1ج، هُشم خلُفت الؿػُمي: أبى خُان الخىخُذي، ؤلامخاع واإلاإاوعت، مشاحػت-  . 2011، دؽ،  اإلاىخبت الػطٍش

غ شُخى الِعىعي، دؽ، اإلاؿبػت اليازىلُىُت لآلباء الِعىغُحن، بحروث، : ضاغذ ألاهلذس ي، ؾبلاث ألامم، مشاحػت-  ألاب لَى

1912 .

ض الػظمت، الػشب والبرابشة اإلاعلمىن والحػاساث ألاخشي، ؽ-  اع الَشغ، لىذن،  ،1غٍض . 1991ٍس

. 2010داس ابً الجىصي، مطش،  ،1غبذ الشخمان ابً خلذون، ملذمت ابً خلذون، ؽ- 

ً الػلل الػشبي، ؽ-  . 2009سهض دساظاث الىخذة الػشبُت، بحروث، ماسط  الم،10مدمذ غابذ الجابشي، جيٍى

. 1994مشهض دساظاث الىخذة الػشبُت، بحروث، ماسط  ،5 مدمذ غابذ الجابشي، الخؿاب الػشبي اإلاػاضش، ؽ-

خ الُىهان، ج-  . 1980داس الفىش، دبلذ،  ،3، ؽ1مدمذ وامل غُاد، جاٍس

ت، اللاهشة، -   .1996مدمىد أمحن الػالم، مىاكف هلذًت مً الترار، دؽ، داس كػاًا فىٍش

اإلاػاحم : زالثا

، دؽ، داس 1غبذ هللا غلى الىبحر، مدمذ أخمذ خعب هللا، هاشم مدمذ الشارلي، اإلاجلذ:  ابً مىظىس، لعان الػشب، جدلُم-

. اإلاػاسف، دط، اللاهشة، دط

. 2015، دؽ، داس الفىش، لبىان، 1ابً مىظىس، لعان الػشب، ج- 

. 2015، دؽ، داس الفىش، لبىان، 2ابً مىظىس، لعان الػشب، ج- 

، 1فاًض ًىظف مدمذ، ج: أخمذ غبذ الباظـ خعً، مشاحػت: بُحر دًفاهبُه وآخشون، معجم الحػاسة الُىهاهُت اللذًمت، ث- 

 .2014اإلاشهض اللىمي للترحمت، اللاهشة،  ،1ؽ
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 دور اشتراجيجيت الالعاب اللؼىيت في جدصين مصخىي الخدصيل الذراس ي

  لخالميذ املزخلت الابخذائيت
The role of language games strategy in improving the level of 

academic achievement For primary school students 
 

 1 بً ػدة ملُىت.د

 2 مدسشي ملُىت.د
 

 2020/ 08/ 01: جاريخ اليشز 2020 / 07/ 14: جاريخ اللقىل  2020 / 06 / 26: جاريخ إلارشال

ت في جدظين مظخىي الخدـُل  :ملخص تهدف الدزاطت الخالُت الى جلص ي دوز اطتراجُجُت الالِاب اللغٍى

لت الخدَزع اإلاِخادة  .الدزاس ي إلاادة اللغت الفسوظُت لدي جالمُر الظىت السابِت ابخدائي ملازهت بوٍس

خين  بي الخلُلي اإلاِسوف بخـمُم اللُاض البِدي إلاجمُى  كابوت ئخداهماواطخسدم في هره الدزاطت الخـمُم الخجٍس

بُت، وجيىهذ ُُىت الدزاطت مً كظمين مً اكظام الظىت السابِت ابخدائي بمدزطت  بىطى  (بلبىزي زخمت)والازسي ججٍس

دد الخالمُر ئخداهمابغَسع والًت مِظىس، خُث مثلذ  (غصالوي ػِبان)مِظىس، ومدزطت  بُت ُو ت الخجٍس ( 40) اإلاجمُى

دد الخالمُر  ت اللابوت ُو  .جلمُرا (40)جلمُرا، ومثلذ الازسي اإلاجمُى

ت، الخدـُل الدزاس ي، جالمُر اإلاسخلت الابخدائُتألالِاب ئطتراجُجُت :الكلماث املفخاخيت داللت ئخـائُت، . اللغٍى

 ازخباز الخدـُل

Summary  :  
The purpose of this study is to study the effect of a language games strategy on academic 
success in French for students in the fourth year of primary education compared to the usual 
method of teaching. 
The experimental design was used in this study, 
The sample consisted of 80 male and female students, they were chosen at the level of two 
primary schools (Wilaya de Mascara), one represents the experimental group composed of 
40 students, the other represents the control group composed of 40 students, The results of 
the study showed. 
Keywords : language games strategy, academic performance, primary school students, 
language games method, post-test 
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 :ملذمت

للد اهخم الىثير مً الِلماء إلاِسفت مسخلف الاطتراجُجُاث التي ٌظخسدمها الخالمُر الهدظاب 

ت وملمىن فىسي وهسف بالرهس اللغت  اللغت ألاحىبُت ألنها ًاهسة بالغت الخِلُد حظخلصم أدواث ُلٍى

الفسوظُت ولغت أحىبُت، والتي هُمىذ ُلى ول مُادًً الخُاة الاحخماُُت بما فيها ؤلادازة والؼاَز 

واإلادزطت، وبخِدد أهداف دزاطت اللغت الفسوظُت ولغت أحىبُت حِددث الابدار والدزاطاث التي ؿىفذ 

جلً الاطتراجُجُاث اإلاسخلفت بهدف حظهُل ُملُت اهدظاب مهازاث اللغت ألازبّ، ومً بُنها اطتراجُجُت 

خماد ُلى الىفع،  ت التي جدُذ الفسؿت للمخِلم باإلاؼازهت الفِالت في جىفُرها بااُل الالِاب اللغٍى

ت الىفظُت واإلاِسفُت والجظمُت لخالمُر اإلاسخلت الابخدائُت، فهي  باإلكافت ئلى مالئمتها للخـائف الِمٍس

ت والخفاٌؤ مً زالٌ اطخسدام الِدًد  جمىً ول مً اإلاِلم واإلاخِلم مً زلم حى مً اليؼان والخٍُى

مً ألاوؼوت التي جدخىيها هره الاطتراجُجُت، والتي مً ػانها أًلا أن ججِل مً دزوض اللغت 

ت ووؼان وجفاُل ئًجابي ٌظاُد ول مً اإلاِلم واإلاخِلم ُلى الخدسز مً  الفسوظُت أهثر حاذبُت وخٍُى

الخللُدًت والجمىد والخمٌى الظائدًً في الخـت الدزاطُت وبالخالي السفّ مً الدافُِت للخِلم ومً زم 

ادة مظخىي الخدـُل الدزاس ي في هره اإلاادة  .ٍش

     وبالىٌس الى اإلاؼىالث الِدًدة التي جىاحه حِلُم وحِلم اللغت الفسوظُت ولغت احىبُت ُلى مظخىي 

مسخلف مدازطىا الابخدائُت، زاؿت كِف مظخىي الخدـُل الدزاس ي في اكظام الظىت السابِت في هره 

بي اللائم ُلى اطتراجُجُت الالِاب  اإلاادة، حاءث هره الدزاطت مً احل جلص ي دوز البرهامج الخدٍز

ت في جدظين مظخىي الخدـُل الدزاس ي إلاادة اللغت الفسوظُت لدي جالمُر الظىت السابِت ابخدائي،  اللغٍى

 .كـد الىؿٌى الى هخائج ُلمُت ٌظخفُد منها الجمُّ

 :إشكاليت الذراشت -1

للد خٌي مىكَى الخدـُل الدزاس ي في مادة اللغت الفسوظُت ولغت أحىبُت باهخمام هبير مً            

لم الاحخماَ التربىي، ألهه لم ٌِد ًىٌس ئلى الِملُت الخِلُمُت هسدمت  هسف ُلماء الىفع والتربُت ُو

فلى بل أؿبدذ مُداها لالطدثماز ال ًسخلف ًُ مُادًً الاطدثماز ألازسي في ألاوؼوت الاكخـادًت 

ومُادًنها اإلاسخلفت، لري فان حجم ؤلاهفاق ُلى التربُت أو الاطدثماز فيها ًلدم اإلاإػساث الىاضخت 

سه ئكخـادًا  . 1لومىح الدولت هدى جسكُت اإلاجخمّ ئحخماُُا وجوٍى

فازجفاَ مظخىي الخدـُل الدزاس ي زاؿت في اللغاث ألاحىبُت، ٌِد ُامال مهما للخىحُه الفِاٌ 

ت في اإلاجخمّ، فيلما ئهدظب الخلمُر مِازف ومهازاث هثيرة حظاُده ُلى الخىُف  للمىازد البؼٍس

ٌهس ذلً مً زالٌ طُِه الدائم ئلى "الاحخماعي، ولما أؿبذ ُىـسا هاجخا وفِاال في اإلاجخمّ،  ٍو

دلم  ِصشها ُىدما ًخجاوش مهماجه بىجاح ٍو الىجاح والخميز بين زفاكه، مما ًدظً هٌسجه ئلى ذاجه َو

ً فُه، وذلً ٌظاُده ُلى  أهدافه، فهى بداحت ئلى الخِلُم وفي الىكذ هفظه هى بداحت ئلى زأي آلازٍس

                                                           
 115: 2000. الخصزجي، َ، خظين، ز-  1
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ً هٌسة ئًجابُت لراجه وبالخالي ًخمىً مً زطم وججظُد دوزه ؤلاحخماعي ومياهخه ؤلاحخماُُت بيل  جيٍى

، فيلما شاد اإلاظخىي الخدـُلي للخالمُر في مادة اللغت الفسوظُت ولما شادث زلتهم  2ئخترام وجلدًس

 .باهفظهم وبلدزاتهم

ُلى الخأزير الري ًترهه الخدـُل الدزاس ي في شخـُت الخلمُر، فمً " ػيياا ععي بذور "وجإهد 

زالله ًخِسف ُلى خلُلت كدزاجه وامياهاجه بىؿىله ئلى مظخىي جدـُلي مىاطب في دزاطخه للمىاد 

بِد ُىه الللم والخىجس مما ًلىي صخخه  دُم فىسجه ًُ ذاجه، ٍو اإلاسخلفت ًبث الثلت في هفظه، ٍو

دع باإلخبان والىلف والخىجس والللم وهرا مً دُائم طىء  الىفظُت، أما بفؼله ًفلد الثلت بىفظه ٍو

 .3الصخت الىفظُت

ت الِمل لخدظين مظخىي الخدـُل الدزاس ي في  فِلى حمُّ ألاهساف الفاُلت في اإلاىٌىمت التربٍى

حمُّ اإلاىاد وزاؿت مادة اللغت الفسوظُت ألن الىخائج التي ًخدـل ُليها الخلمُر جبلى اإلاُِاز الىخُد 

الري ًخم بمىحبه كُاض جلدمه في الدزاطت وهلله مً طىت دزاطُت ئلى أزسي وهرلً جىشَِه في 

جســاث حِلُمُت مسخلفت وكبىله في ولُاث وحامِاث طىاء في الدازل أو الخازج بازخالف 

جســاتها، فالبد مً اطخسدام اطتراجُجُاث بدًلت في الخِلم والخدَزع زاؿت في اإلاسخلت الابخدائُت، 

ص  لى حٍِص حظاُد ول مً اإلاِلم واإلاخِلم ُلى جسوي ول الِلباث التي جدٌى بُنهم وبين الخِلم الجُد، ُو

لت حِلمهم وحِلُمهم ت في  .هٍس وهىان الىثير مً الدزاطاث التي أزبدذ أهمُت اطتراجُجُت ألالِاب اللغٍى

ع   4 ُملُت الخِلُم والخِلم، ، هدزاطت ت في جدَز التي هدفذ ئلى مِسفت أزس ئطخسدام ألالِاب اللغٍى

ت في جدـُل هالب الـف الظابّ في الازدن، وجيىهذ ُُىت الدزاطت مً أزبِت ػِب مً  اللغت ؤلاهجليًز

لت ئطخسدام  بُت بوٍس ت الخجٍس الـف الظابّ، ػِبخين للروىز وػِبخين لإلهار، ئذ دزطذ اإلاجمُى

خُادًت، وجىؿلذ الىخائج ئلى وحىد  لت ؤلُا ت اللابوت بالوٍس ت، في خين دزطذ اإلاجمُى ألالِاب اللغٍى

ت اللابوت في ؤلازخباز  بُت واإلاجمُى ت الخجٍس فسوق ذاث داللت ئخـائُت بين مخىطوي ُالماث اإلاجمُى

ت،  لت ألالِاب اللغٍى بُت التي دزطذ بوٍس ت الخجٍس لت الخدَزع وإلاـلخت اإلاجمُى البِدي حِصي لوٍس

ت 5ودزاطت ت في منهاج اللغت الاهجليًز ُلى " بترا"  لتهدف ئلى اطخلـاء أزس اطخسدام ألالِاب اللغٍى

جدـُل اإلافسداث لدي هلبت الـف الِاػس الاطاس ي في ُمان، أًهسث الىخائج فسوق ذاث داللت 

بُت، الخدَزع لـالح ألالِاب  ت ولـالح الفئت الخجٍس اخـائُت في جدـُل الولبت وخـُلتهم اللغٍى

ت في جدـُل الولبت، باالكافت الى دزاطت هدفذ ئلى مِسفت ازس بسهامج ملترح في ألالِاب  التي 6اللغٍى

ت  ت لِالج اللِف اللسائي لدي هالب الـف الثالث ئبخدائي، وجيىهذ ُُىت الدزاطت مً مجمُى اللغٍى

                                                           
 189: 2010.الخمىي، م-  2
 173 :2001غُثاء، َ، -  3
4  -Al Fagih, A. 1995 
 1995الىمساث، م، -  5
 2003ُوا هللا، َ، -  6
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بُت دزطذ باطخسدام  خين ججٍس هالب الـف الثالث ؤلابخدائي وهالباجه وكظمذ الُِىت ئلى مجمُى

خُادًت وجىؿلذ الدزاطت ئلى  لت ؤلُا ت وكابوت دزطذ باطخسدام الوٍس بسهامج ملترح في ألالِاب اللغٍى

ت اللابوت في  بُت واإلاجمُى ت الخجٍس وحىد فسق ذاث داللت ئخـائُت بين مخىطوي ُالماث اإلاجمُى

بُت، زم  ت الخجٍس ت وإلاـلخت اإلاجمُى ؤلازخباز البِدي حِصي ئلى أزس البرهامج اإلالترح في ألالِاب اللغٍى

ت في منهاج اللغت الِسبُت في جىمُت    والتي هدفذ ئلى مِسفت7حاءث دزاطت أزس ئطخسدام ألالِاب اللغٍى

ت لدي هلبت اإلاسخلت ألاطاطُت، جيىهذ ُُىت الدزاطت مً  هالب وهالبت ميىهت مً  (80)الاهمان اللغٍى

بِخين للروىز وؤلاهار وئزيخين كابوخين للروىز وؤلاهار أًلا، جم ئزخُازهم  أزبّ ػِب، ئزيخين ججٍس

خان  لت كـدًت وأزخيرث هره الؼِب بـىزة كـدًت جبِا إلزخُاز اإلادزطخين، دزطذ اإلاجمُى بوٍس

لت  خان اللابوخان باطخسدام الوٍس ت، في خين دزطذ اإلاجمُى بِخان باطخسدام ألالِاب اللغٍى الخجٍس

اإلاِخادة، وهؼفذ هخائج الدزاطت ًُ وحىد فسوق ذاث داللت ئخـائُت في اإلاخىطواث الخظابُت بين 

لت الخدَزع لـالح ألالِاب  ت اللابوت حِصي ألزس هٍس بُت وهلبت اإلاجمُى ت الخجٍس هلبت اإلاجمُى

ت في  لُه ًدبين مً زالٌ ول هره الدزاطاث امياهُت اطخسدام اطتراجُجُت ألالِاب اللغٍى ت، ُو اللغٍى

ع،  مسخلف الـفىف الدزاطُت وزاؿت اإلاسخلت الابخدائُت طىاء واطتراجُجُت للخِلم أو للخِلُم والخدَز

وذلً بالىٌس ئلى الخىافم اإلاىحىد بُنها وبين زـائف الىمى ُىد جالمُر اإلاسخلت الابخدائُت، ووىنها أًلا 

ت اإلاىحهت مباػسة لخِلم وحِلُم اللغاث، وول هرا ًخفم مّ  ت مً ألالِاب اللغٍى جدىي مجمُى

بأن كُمت اللِب جىمً ُلى الاكل في حاهب منها وهي كدزتها ُلى الخىبُه وئزازة : "الافتراق اللائل

فهي باإلكافت ئلى ول ما طبم ذهسه حظهم ئلى خد هبير في الخِلم الابداعي، وجدُذ الفسؿت ..." الاهخمام

داد والخىٌُم واإلاخابِت  لخغُير الدوز الخللُدي ليل مً اإلاِلم واإلاخِلم، وجىحه اإلاِلم هدى دوز الُا

ب فلد دُا الىثير مً الباخثين ئلى ادماج اللِب في  وجىشَّ اإلاهام والخلُُم، وجىمُت الاطخىؼاف والخجٍس

 .مىاهج الـفىف الاولى إلادي اهمُتها

 وهمداولت لدظهُل ُملُت حِلم إلزساء ألادب التربىي في هرا اإلاجاٌ حاء هرا البرهامج وبالخالي

ت في جدظين كدزاث  اللغت الفسوظُت مً زالٌ ابساش الدوز الفِاٌ الري جلِبه اطتراجُجُت الالِاب اللغٍى

الخلمُر ُلى اهدظاب وحِلم اللغت الفسوظُت وبالخالي جدظين مظخىاه الخدـُلي في هره اإلاادة التي 

مىً جددًد اػيالُت البدث في اؿبدذ وابىطا يهدد ول الخالمُر،   :الدظاؤالث الجصئُت الخالُتٍو

بُت الرًً  .1 ت الخجٍس هل جىحد فسوق ذاث داللت اخـائُت بين مخىطى دزحاث جالمُر اإلاجمُى

ت اللابوت  ت ومخىطى دزحاث اكسانهم في اإلاجمُى دزطىا باطخسدام اطتراجُجُت الالِاب اللغٍى

لت اإلاِخادة في ازخباز الخدـُل البِدي؟  الرًً دزطىا باطخسدام الوٍس

                                                           
 2011كاطم البري، -  7
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هل جىحد فسوق ذاث داللت اخـائُت بين مخىطى دزحاث الخالمُر مسجفعي الخدـُل  .2

بُت الرًً دزطىا باطخسدام  ت الخجٍس ومخىطى دزحاث الخالمُر مىسفض ي الخدـُل في اإلاجمُى

ت للغت في ازخباز الخدـُل البِدي؟  اطتراجُجُت الالِاب اللغٍى

 

 :فزطياث الذراشت- 2

بُت الرًً دزطىا  .1 ت الخجٍس جىحد فسوق ذاث داللت اخـائُت بين مخىطى دزحاث جالمُر اإلاجمُى

ت اللابوت الرًً  ت ومخىطى دزحاث اكسانهم في اإلاجمُى باطخسدام اطتراجُجُت الالِاب اللغٍى

لت اإلاِخادة في ازخباز الخدـُل البِدي  .دزطىا باطخسدام الوٍس

جىحد فسوق ذاث داللت اخـائُت بين مخىطى دزحاث الخالمُر مسجفعي الخدـُل ومخىطى  .2

بُت الرًً دزطىا باطخسدام اطتراجُجُت  ت الخجٍس دزحاث الخالمُر مخدوي الخدـُل في اإلاجمُى

ت في ازخباز الخدـُل البِدي  .الالِاب اللغٍى

 : الاهذاف- 3

بُت الرًً دزطىا باطخسدام  -1 ت الخجٍس الىؼف ًُ الفسوق بين مخىطى دزحاث جالمُر اإلاجمُى

لت  ت وبين مخىطى دزحاث اكسانهم الرًً دزطىا باطخسدام الوٍس اطتراجُجُت الالِاب اللغٍى

لخين حظاهم في السفّ مً مظخىي اإلاِخادة في ازخباز الخدـُل البِدي  إلاِسفت اي مً الوٍس

 .الخدـُل لدي الخالمُر

ت - 2 الىؼف ًُ الفسوق بين مخىطى دزحاث الخالمُر مسجفعي ومىسفض ي الخدـُل في اإلاجمُى

بُت الرًً دزطىا باطخسدام اطتراجُجُت اإلامازطت الوبُُِت للغت في ازخباز الخدـُل البِدي  الخجٍس

 .إلاِسفت دزحت فِالُتها ُلى ولخا الفئخين ومً هي الفئت الاهثر اطخفادة مً جوبُم هره الاطتراجُجُت

 :ألاهميت- 4

بي الخاؾ بهرا البدث دازل الغسفت الـفُت واطخسدامه  .1 امياهُت ادزاٌ هرا البرهامج الخدٍز

ّ بالوسق والىطائل  مً كبل اإلاِلمين واطتراجُجُت جدَزع حدًدة جفُدهم في الخىَى

ت  ظُت لخدلُم الاهداف التربٍى ظُت اإلاظخسدمت في الِملُت الخدَز والاطتراجُجُاث الخدَز

 .اإلايؼىدة

ت واطتراجُجُت  .2 مً اإلامىً ان جىفس هره الدزاطت مِلىماث ًُ اطتراجُجُت الالِاب اللغٍى

ين ُلى فهمها والاطخِاهت بها لخدظين مظخىي  خدًثت وحرابت حظاُد اإلاِلمين والتربٍى

 .الخدـُل ُىد الخالمُر في مادة اللغت الفسوظُت

 :الخعزيف الاحزائي ملخؼيراث الذراشت- 5

 :الخدصيل الذراس ي في مادة اللؼت الفزوصيت - 5-1
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هى الدزحت التي ًدـل ُليها جلمُر الظىت السابِت ابخدائي ُىد الاحابت ُلى اطئلت ازخباز 

الخدـُل البِدي إلاادة اللغت الفسوظُت زالٌ الفـل الثالث مً الِام الدزاس ي واإلاخيىن مً زالزت 

الىف اإلاساد دزاطخه زم مىاكؼت الافياز والتي جدخىي ُلى طخت اطئلت خُث ًخِلم الظإالين : اكظام

الاولين بفهم الىف اما الاطئلت الازبِت الازسي فخخِلم بؼسح اإلافسداث وكىاُد اللغت والـسف 

ىلى  والتراهُب وجيىن الاحابت ُلى ول طإاٌ بىلوت واخدة اما اللظم الازير فهى الخِبير الىخابي ٍو

 .10/10بأزبّ هلان وبالخالي ًيىن مجمَى هلان الازخباز الخدـُلي

 :طزيلت الخذريض املعخادة - 5-2

والتي ٌِخمد فيها مِلم مادة اللغت الفسوظُت للظىت السابِت ابخدائي ُلى الىخاب اإلادزس ي 

ت الازبِت مً زالٌ حِل الخلمُر ًخـفذ اإلاادة اإلاىخىبت والـىز  وىطُلت وخُدة لخِلُم اإلاهازاث اللغٍى

اإلاِسوكت فُه والتي في اغلبها غير واضخت وال جدٌ ُلى مدخىي الىف اإلاساد دزاطخه وهرا ما ٌؼدذ 

جِله ًدع باإلالل فُـبذ برلً ُىـسا غير فاُل في الِملُت الخِلُمُت  الخِلمُت بدُث / اهدباهه ٍو

بلى الخلمُر مظخُِىا او مؼازوا ُىدما ًولب مىه  ًيىن دوز اإلاِلم اطاطُا في كُادة الـف وادازجه ٍو

 .ذلً 

 :اشتراجيجيت الالعاب اللؼىيت- 3- 5

ب ول مً مِلم وجالمُر الظىت السابِت ابخدائي وحعني احزائيا بُت) جدٍز ت الخجٍس ُلى اطخسدام  (اإلاجمُى

ت  ت مً ألالِاب اللغٍى لِبت الازواء، لِبت البواكاث، لِبت اُادة بىاء الجمل، لِبت اليلماث )مجمُى

ت والراهسة، لِبت غىاء الاهاػُد ع  (اإلاترادفت، لِبت الظُس جم اكتراخها مً كبل الباخثت لخِلم وجدَز

بما فيها مً ػسح اإلافسداث  (الاطخماَ والخددر واللساءة والىخابت)مهازاث اللغت الفسوظُت الازبِت 

واللىاُد والـسف والتراهُب والخِبير الؼفهي والخِبير الىخابي، الخاؿت بدزوض اإلاؼسوَ الثالث مً 

هخاب الظىت السابِت ابخدائي إلاادة اللغت الفسوظُت والري ًىلظم بدوزه ئلى زالر وخداث دزاطُت وكد 

والثاهُت خٌى " هلب ش يء ما"ازخازث الوالبت الباخثت وخدجين دزاطِخين فلى الاولى خٌى مىكَى 

لت " الاطدئران"مىكَى  وهىا ًيىن الخلمُر هى الِىـس الفاُل في الِملُت الخِلُمُت بدال مً الوٍس

ظُت لغسق جدظين اإلاظخىي  اإلاِخادة في الخدَزع والتي حِخمد ُلى الىخاب اإلادزس ي فلى وىطُلت جدَز

 .الخدـُلي للخالمُر في هره اإلاادة

 :اشتراجيجيت الالعاب اللؼىيت- 6

 :حعزيفها - 6-1

في اللغت، ليي ٌِوي مجاال واطِا في الاوؼوت الفـلُت، لتزوٍد " ألالِاب"ٌظخسدم اؿوالح  -

ب ُلى ُىاؿس اللغت، وجىفس الخىافص لخىمُت اإلاهازاث  اإلاِلم والدازض بىطُلت ممخِت ومؼىكت للخدٍز

ف بِم الِملُاث الِللُت مثل  ت اإلاسخلفت، وهي اًلا جًى إلكفاء أبِاد " الخسمين"اللغٍى

ا مً الازخُاز للغت التي ٌظخسدمىنها، وهره الالىان  اجـالُت ُلى جلً الاوؼوت، وجدُذ للوالب هُى
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ِسفها  ئنها  ": G.Gibbsحيبض، .ج"مً ألالِاب جسلّ إلػساف اإلاِلم او إلاساكبخه ُلى الاكل، َو

ت  .8وؼان ًخم بين الدازطين مخِاوهين او مخىافظين، للىؿٌى ئلى غاًتهم، في اهاز اللىاُد اإلاىكُى

ت بأنها(2002)أبى لىم وأبى هاوي ٌِسف  - وؼان هادف ًخلمً أفِاال مُِىت ًإديها :  اللِبت اللغٍى

 .9اإلاِلم والخالمُر مً زالٌ اجباَ كىاُد مُِىت

ب ول مً اإلاِلم والخالمُر ُلى اطخسدام  - ت هي جدٍز لُه وظخيخج ان اطتراجُجُت الالِاب اللغٍى ُو

ت  ت مً ألالِاب اللغٍى لِبت الازواء، لِبت البواكاث، لِبت اُادة بىاء الجمل، لِبت )مجمُى

ت والراهسة، لِبت غىاء الاهاػُد لخِلم وجدَزع مهازاث اللغت  (اليلماث اإلاترادفت، لِبت الظُس

بما فيها مً ػسح اإلافسداث واللىاُد والـسف  (الاطخماَ والخددر واللساءة والىخابت)الازبِت 

والتراهُب والخِبير الؼفهي والخِبير الىخابي، بدُث ًيىن الخلمُر هى الِىـس الفاُل في الِملُت 

لت اإلاِخادة في الخدَزع والتي حِخمد ُلى الىخاب اإلادزس ي فلى وىطُلت  الخِلُمُت بدال مً الوٍس

ظُت لغسق جدظين اإلاظخىي الخدـُلي للخالمُر في اللغت  .جدَز

 :الخدصيل الذراس ي- 7

 :حعزيفه- 1 -7

  مظخىي مددد مً الاهجاش، أو بساُت في الِمل اإلادزس ي ًلاض مً كبل : بأهه" حابلً"ٌِسفه

اإلاِلمين، أو باالزخبازاث اإلالىىت، واإلالُاض الري ٌِخمد ُلُه إلاِسفت مظخىي الخدـُل الدزاس ي 

هى مجمَى الدزحاث التي ًدـل ُليها الخلمُر في نهاًت الِام الدزاس ي، أو نهاًت الفـل ألاٌو أو 

 .10الثاوي وذلً بِد ججاوش الازخبازاث والامخداهاث بىجاح

  ٌِسف الخدـُل بأهه اإلاِسفت أو اإلاهازة اإلاىدظبت مً كبل الولبت هىدُجت لدزاطت مىكَى مِين

 .11أو وخدة حِلُمُت مدددة

ووظخيخج أن الخدـُل الدزاس ي هى مدي كدزة الخلمُر ُلى ئطخِاب واطخيبان ول الخبراث والخلائم 

واإلاهازاث اإلاِسفُت التي ًدزطها في اإلالسزاث الدزاطُت بازخالف مىادها ومىاكُِها ومدي كدزجه ُلى 

جوبُلها وفهمها والتي جترحم مً زالٌ الدزحاث التي ًخدـل ُليها الخلمُر مً زالٌ الازخبازاث 

الخدـُلُت التي ججسيها اإلادزطت في حمُّ اإلاىاد الدزاطُت والتي حِخبر مإػسا هاما مً مإػساث هجاح 

ت  . الِملُت التربٍى

 :مىهج الذراشت- 8

 :مىهج الذراشت

                                                           
 13 - 12: 1983هاؿف،َ، -  8
 11: 2002أبى لىم، أبى هاوي، -  9

 13، 2006الِِظىي وآزسون، -  10
 53، 2001اللمؽ وآزسون، -  11
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ت في  بي كائم ُلى اطتراجُجُت الالِاب اللغٍى تهدف هره الدزاطت الى الخِسف ُلى أزس بسهامج جدٍز

الخدـُل الدزاس ي إلاادة اللغت الفسوظُت لدي جالمُر الظىت السابِت ابخدائي فلد اطخسدمذ الباخثت 

خين اخداهما كابوت (اإلاىهج) بي الخلُلي بلُاض بِدي فلى إلاجمُى بدُث  12او الخـمُم الخجٍس

لت ُؼىائُت ولم جسخبرهما ازخبازا كبلُا زم ادزل اإلاخغير اإلاظخلل  خين بوٍس ازخازث الباخثت مجمُى

ت) ت اللابوت زم ًوبم  (اطتراجُجُت الالِاب اللغٍى بُت ولم ًدزل ُلى اإلاجمُى ت الخجٍس ُلى اإلاجمُى

خين وبِدها ًخم خظاب الفسق بين  ازخباز الخدـُل البِدي بِد اهتهاء جوبُم البرهامج ُلى هال اإلاجمُى

ِخبر هرا الفسق دلُال ُلى أزس اإلاخغير اإلاظخلل مّ مساُاة ُىـس الخيافإ  خين َو اللُاض البِدي للمجمُى

خين واطدبِاد الخالمُر الرًً اُادوا الظىت السابِت ابخدائي، اما الفـل الثالث فهى الري  بين اإلاجمُى

بي  .هبم فُه البرهامج الخدٍز

بي للدزاطت الخالُت: (1)والؼيل زكم   .الخـمُم الخجٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بي اإلاظخسدم في الدزاطت .                             الؼيل ًىضح الخـمُم الخجٍس

 

 :مجخمع الذراشت- 9

ا لدزاطدىا مً جالمُر الظىت السابِت ابخدائي والرًً  ًخمثل اإلاجخمّ الري اجسرهاه مجاال بؼٍس

بُت واللابوت، وللد جم جددًد هره الفئت بىاءا  خين الخجٍس ًدزطىن بمدًىت مِظىس باليظبت للمجمُى

ظخوُِىن اللُام ببِم اليؼاهاث البُداغىحُت واللساءة  ُلى أنهم ًدزطىن مادة اللغت الفسوظُت َو

 .والخِبير والىخابت وهرا كىاُد اللغت

 :كيفيت اخخيار العيىت- أ

                                                           
ا اخمد الؼسبُني،-  12  52، 2007شهٍس

 عينة الدراسة

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 ال تتعرض للبرنامج المقترح تتعرض للبرنامج المقترح

 القياس البعدي القياس البعدي
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 :مس ازخُاز الُِىت باإلاساخل الخالُت

ت التربُت بىالًت مِظىس  -1  .ازرث خمُّ اإلادازض الخابِت إلادًٍس

لت ُؼىائُت -2  .زم جم ازخُاز مدزطخين بوٍس

بُت  -3 بِدها جم ازخُاز اإلادزطت التي جمثل الُِىت اللابوت واإلادزطت التي جمثل الُِىت الخجٍس

لت ُؼىائُت اًلا  .بوٍس

 :العيىت- ب  

مً مدزطت  ( جلمُر40)و"  بلبىزي زخمت"مً مدزطت  ( جلمُر40)جيىهذ ُُىت الدزاطت مً  -1

 ".غصالوي ػِبان"

اطدبِد الخالمُر الرًً واهذ وظبت " اخمد شوي ؿالح"بِدها جم احساء ازخباز الرواء ٌ  -2

 .70ذوائهم اكل مً 

 :خذود الذراشت- 10

 :جخددد الدزاطت الخالُت هما ًلي

ت -1 في  ( جلمُر40)ًىلظمىن الى  ( جلمُر وجلمُرة80)جخمثل في ُُىت ًلدز حجمها ب : خدود بؼٍس

بُت و ت الخجٍس ت اللابوت ( جلمُر40)اإلاجمُى  .في اإلاجمُى

اإلاىحىدة " مدزطت بلبىزي زخمت  " جخددد هره الدزاطت باإلادزطخين الابخدائِخين : خدود مياهُت -2

 .اإلاىحىدة في غَسع بمدًىت مِظىس" مدزطت غصالوي ػِبان  " في وطى مِظىس و

 .2016/2017جخددد هره الدزاطت زالٌ الفـل الثالث مً الِام الدزاس ي : خدود شماهُت -3

 :ادواث الذراشت- 11

 :هما جخددد هره الدزاطت بأدواث حمّ البُاهاث اإلاظخسدمت فيها واإلاخمثلت في

 .ازخباز جدـُلي بِدي في مادة اللغت الفسوظُت للظىت السابِت ابخدائي مً اُداد الباخثت -

ت مً اُداد الباخثت - بي كائم ُلى اطتراجُجُت الالِاب اللغٍى  .بسهامج جدٍز

 (.1978)اخمد شوي ؿالح : ازخباز الرواء لـ -

 :الاشاليب الاخصائيت- 12

، والاهداف اإلاسحى جدلُلها مً زالٌ الدزاطت الخالُت، واإلاِخمدة ُلى اإلاىهج  بالىٌس لوبُِت اإلاىكَى

بي الخلُلي، جم اطخسدام الاطالُب الخالُت  :الخجٍس

 .اإلاخىطى الخظابي- 

 .الاهدساف اإلاُِازي - 

 .مِامل الازجبان بيرطىن - 

 .مِامل الازجبان ألفا هسوهبار- 

 " .ث"ازخباز - 
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 :هخائج الذراشت- 13

 :عزض الىخائج -أ

 : عزض هخائج الفزطيت ألاولى13-1

بُت الرًً : والتي جىف ت الخجٍس جىحد فسوق ذاث داللت اخـائُت بين مخىطى دزحاث جالمُر اإلاجمُى

ت اللابوت الرًً  ت ومخىطى دزحاث أكسانهم في اإلاجمُى دزطىا باطخسدام اطتراجُجُت الالِاب اللغٍى

لت اإلاِخادة في ازخباز الخدـُل البِدي  .دزطىا باطخسدام الوٍس

بُت واللابوت،  (ث)والزخباز هره الفسكُت اطخسدمىا ازخباز  خين الخجٍس لدزاطت الفسوق بين اإلاجمُى

 :خُث أطفسث الىخائج الخالُت

بُت واللابوت في الازخباز البِدي (1)حدٌو زكم ت الخجٍس  ًىضح داللت  الفسوق بين اإلاجمُى

عذد  املجمىعت

 ألافزاد

 

املخىشط 

 الحصابي

الاهدزاف 

 املعياري 

درحت 

 خزيت

 

قيمت ث  (ث)قيمت 

 الجذوليت

. م

 الذاللت

 

 

 حجم ألازس

دال  2.66 5.7 78 2.54 4.30 40 الظابطت

عىذ 

0.01 

0.586 

 
 1.96 7.20 40 الخجزيبيت

        

وحىد فسوق ذاث داللت ئخـائُت ُىد مظخىي الداللت  (1)ًخطح مً اإلاِوُاث الىازدة في الجدٌو 

بُت الرًً دزطىا باطخسدام اطتراجُجُت الالِاب  (0.01) ت الخجٍس بين مخىطواث دزحاث جالمُر اإلاجمُى

لت اإلاِخادة في  ت اللابوت الرًً دزطىا باطخسدام الوٍس ت ومخىطى دزحاث أكسانهم في اإلاجمُى اللغٍى

بُت ت الخجٍس أهبر  (7.20)ازخباز الخدـُل البِدي، وبما أن اإلاخىطى الخظابي لدزحاث جالمُر اإلاجمُى

ت اللابوت ت  (4.30)مً اإلاخىطى الخظابي لدزحاث جالمُر اإلاجمُى فان الفسوق لـالح اإلاجمُى

ت اللابوت بُت ُلى اإلاجمُى ت الخجٍس بُت، أي جفىق اإلاجمُى  .الخجٍس

 : عزض هخائج الفزطيت الياهيت13-2

جىحد فسوق ذاث داللت اخـائُت بين مخىطى دزحاث الخالمُر مسجفعي الخدـُل : والتي جىف

بُت ُىد اطخسدام اطتراجُجُت الالِاب  ت الخجٍس ومخىطى دزحاث الخالمُر مخدوي الخدـُل في اإلاجمُى

ت في ازخباز الخدـُل البِدي  .اللغٍى

بُت  (ث)والزخباز هره الفسكُت اطخسدمىا ازخباز ت الخجٍس لدزاطت الفسوق بين الخالمُر في اإلاجمُى

ت، خُث دلذ الىخائج  : الرًً دزطىا باطخسدام ئطتراجُجُت الالِاب اللغٍى

لدزاطت الفسوق بين دزحاث الخالمُر مسجفعي الخدـُل  (ث)ًىضح ازخباز: 2حذول رقم  

بُت ت الخجٍس  .والخالمُر مىسفض ي الخدـُل في اإلاجمُى



 كليت العلىم الاحخماعيت وإلاوصاهيت       متونمجلة             شعيذةحامعت الذكخىر مىالي الطاهز 

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: الصىت/  أوث:  الشهز /02: العذد / 12: املجلذ 

 

315 

عذد  املجمىعت

 ألافزاد

املخىشط 

 الحصابي

الاهدزاف 

 املعياري 

درحت 

 خزيت

قيمت ث  (ث)قيمت 

 الجذوليت

 الذاللت. م

مزجفعي 

 الخدصيل
31 8.04 1.11 

38 8.535 2.75 
دال عىذ 

0.01 
مىخفض ي 

 الخدصيل
9 4.27 1.34 

        

بُت خـلىا ُلى دزحاث مسجفِت،  ت الخجٍس ًخطح مً زالٌ الجدٌو الظابم أن أغلب أفساد اإلاجمُى

ت ُلى دزحاث جلّ في 40 فسدا مً بين 31خُث بلغ ُددهم   فسدا، بِىما خـل بلُت أفساد اإلاجمُى

بُت  ت الخجٍس اإلاظخىي اإلاىسفم، وهى ما ًخأهد مً زالٌ اإلاخىطى الخظابي لدزحاث أفساد اإلاجمُى

ت  (8.04)الري ًلّ في اإلاظخىي اإلاسجفّ بمخىطى كدزه  لـالح الخالمُر مسجفعي الخدـُل في اإلاجمُى

بُت  تالخجٍس  .الرًً دزطىا باطخسدام ئطتراجُجُت الالِاب اللغٍى

 :جفصير هخائج الذراشت ومىاقشتها- ب

 :جفصير الفزطيت ألاولى

 :جىف الفسكُت الاولى ُلى

بُت الرًً دزطىا  ت الخجٍس وحىد فسوق ذاث داللت ئخـائُت بين مخىطى دزحاث جالمُر اإلاجمُى

ت اللابوت الرًً دزطىا  ت، ومخىطى دزحاث أكسانهم في اإلاجمُى باطخسدام ئطتراججُت الالِاب اللغٍى

بُت ت الخجٍس لت اإلاِخادة في ازخباز الخدـُل ا لبِدي لـالح اإلاجمُى  . باطخسدام الوٍس

ظها باطخسدام الالِاب  بُت التي جم جدَز تي البدث الخجٍس مىً جفظير داللت الفسق بين مجمُى  ٍو

لت اإلاِخادة الى ظها بالوٍس ت اللابوت التي جم جدَز ت، واإلاجمُى  :اللغٍى

الترهيز ُلى زـائف الىمى ألهفاٌ اإلاسخلت الابخدائُت والتي ٌغلب ُليها وؼان اللِب باُخبازه مً  .1

ت لىمى الوفل، والري ُسفه  اإلاإػس الداٌ : باهه" بياحيه"الخاحاث الىفظُت والوبُُِت اللسوٍز

ُلى وحىد وؼان ُللي ُىد الوفل، فهى ٌظاُد ُلى جوىز ُملُت الىمى الِللي للوفل، وهرا ما 

ًمثل اللِب الِمل الجاد الري ًلىم به الاوظان لخدلُم همى : "اًلا بلىله" بسوهص"اهده  

س مِازفه ومفاهُمه، وهى اًلا اداة الىمى  مخيامل ومخىاشن، وهى الِمل الاهم للوفل لخوٍى

 ".  اإلاِسفي لدي الوفل وبىاء شخـِخه الاحخماُُت في مسخلف مساخل همىه

خماد ُلى اطخسدام ادواث حدًدة حرابت وممخِت في اإلاىاكف الخِلُمُت  .2 الخِلمُت /اهمُت الُا

والابخِاد ُلى الىخاب الري اؿبذ وىطُلت حافت ومملت حِىد الوفل ُلى اطخسدامها مىر مدة 

لت الش يء الري اكىّ فلٌى الاهفاٌ للخجدًد والخجدد واإلاغامسة والاطخىؼاف  .الخ.....هٍى
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ت  .3 الاطخماَ، الخددر، اللساءة، )كسوزة خظً ازخُاز الالِاب اإلاىاطبت ليل اإلاهازاث اللغٍى

، والتي جيىن طهلت ومسهت وبظُوت ومىٌمت جىٌُما مدىما، ختى ًخمىً ول مً اإلاِلم (الىخابت

ت ُملُت  والخلمُر مً فهمها وجوبُلها والخدزب ُليها دازل اإلادزطت وزازحها للمان اطخمساٍز

ب الاطتراجُجي لخدلُله مً زالٌ اطتراجُجُت  الخِلم إلاادة اللغت الفسوظُت وهرا ما ٌظعى الخدٍز

ت  .الالِاب اللغٍى

بُت هى الترهيز ُلى  .4 ت الخجٍس ولِل مً اهم الِىاؿس التي جيىن كد طاهمذ في جفىق اإلاجمُى

دم اهماٌ  بي وذلً لخفادي كُم الىكذ ُو ب الخالمُر كبل البدء في البرهامج الخدٍز ُىـس جدٍز

والتي وحدث أن الىثير مً اإلاِلمين  (BOADIWAA,2015)الدزوض ،وهرا ما أهدجه دزاطت  

لت اللِب في الخِلم ومنها كُم الىكذ وال ٌظخوُِىن  ًجدون ؿِىباث هثيرة ُىد اطخسدام هٍس

ب الخالمُر زازج الخـف  ت مً الخلٌى وهي جدٍز اهماٌ الدزوض ولهرا اكترخذ مجمُى

الدزاطُت إلاادة اللغت الفسوظُت ختى ًخمىىىا مً فهم واطدُِاب زوىاث اللِبت اإلاساد اهجاشها، 

خمىً حمُّ الخالمُر  مّ ازخُاز الالِاب البظُوت والغير ميلفت لِظهل ُلى الجمُّ جدليرها، ٍو

اتهم وكدزاتهم، وهرا ما زهصث الباخثت ُلى ججظُده في ازق الىاكّ  .مً فهمها بازخالف مظخٍى

 :جفصير الفزطيت الياهيت

  :هـذ الفسكُت الثاهُت ُلى

وحىد فسوق ذاث داللت اخـائُت بين دزحاث الخالمُر مسجفعي الخدـُل ودزحاث الخالمُر مخدوي 

 .الخدـُل في ازخباز الخدـُل البِدي لـالح الخالمُر اإلاسجفعي الخدـُل 

بي اإلالترح خلم هجاخا واضخا في ازجفاَ دزحاث الخالمُر في ازخباز  بالسغم مً أن البرهامج الخدٍز

الخدـُل البِدي طىاء باليظبت إلاسجفعي الخدـُل او مىسفض ي الخدـُل، ووان البرهامج مىافم 

للدزاتهم وزـائـهم وزغباتهم ئال أهه أزس في الخالمُر اإلاسجفعي الخدـُل اهثر مً الخالمُر اإلاخدوي 

 : الخدـُل وهرا ما ًدٌ زبما ُلى وحىد ُىامل دازلُت ازسث في الخالمُر مخدوي الخدـُل ومً اهمها

 :مزكز الظقط -1

بدُث ٌِخلد الخلمُر اإلاىلبى دازلُا ان هجاخه في حِلم اللغت الفسوظُت او فؼله فيها ًسحّ في  

خلُلت الامس ئلى ذاجه شخـُا وزـائـه وما ًملً مً مهازاث وكدزاث وزبراث مسخلفت وهى بالخالي 

ًدمل هفظه اإلاظإولُت واملت ًُ هخائج ُملُت الخِلم وما ٌِلبها مً هجاح او فؼل، وكد جبين أن 

 في خل اإلاؼىالث هما وأطالُبهماصخاب اللبى الدازلي ًخميزون بازجفاَ مظخىي جدـُلهم الدزاس ي 

 ابداُا واهثر جدمال للمظائل واإلاؼىالث الِامت، فهم ًخميزون وأهثرانهم اهثر جفخدا ومسوهت في الخفىير 

 .بـفاث اًجابُت حظاُدهم ُلى جدلُم الىجاح في خُاتهم الدزاطُت والِامت 

أما الخلمُر اإلاىلبى زازحُا ٌِخلد ان هجاخه في حِلم اللغت الفسوظُت او فؼله فيها في خلُلت 

الامس ال ًسحّ ئلى ذاجه واهما ًسحّ ئلى ُىامل زازحُت ال جسلّ إلزادجه وال ٌظخوُّ الخدىم بها، مثل 
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مظخىي اإلاِلمين وكدزاتهم وزـائـهم اإلاسخلفت، وهمى الادازة اإلادزطُت وؿِىبت مادة اللغت الفسوظُت 

دم جىفس الىطائل اإلاظهلت والخلىُاث البظُوت وغير ذلً، فهى بالخالي ًسي هفظه  وىنها لغت احىبُت ُو

غير مظإوٌ ًُ هخائجه الدزاطُت اإلاخدهُت وما ًدبِها مً هجاح او فؼل وكد جبين ان اصخاب اللبى 

دم اطخسدامهم ألطالُب واطتراجُجُاث  الخازجي ًخميزون باهسفاق مظخىي جدـُلهم الدزاس ي، ُو

دم الىجاح   .حظاُدهم في خل اإلاؼىالث، فهم ًخميزون بـفاث طلبُت جدفِهم لخىكّ الفؼل ُو

، بدُث ًمثل الزػقت في الخىاصل اللؼىي شىااا بين الخلميذ واقزاهه او بين الخلميذ ومعلمه -2

الخىاؿل ُامال هاما مً الِىامل التي جإزس في اهدظاب اللغت الثاهُت او الاولى اًلا، بل وغالي اذا كلىا 

ائف هى  ائف ُدًدة، فان اهم هره الًى اهه زبما وان اهم الِىامل حمُِا، فاذا واهذ اللغت جإدي ًو

م هرا الخىاؿل ًخم اهدظابها لدي مخِلمي اللغت الاولى  ً هٍس ً والخدًث مِهم، ُو الخىاؿل مّ الازٍس

م الخىاؿل ًخم جبادٌ التراهُب واإلافسداث دازل الاهمان الخىغُمُت  والثاهُت والاحىبُت، فًِ هٍس

ت ًصداد لدًه الدافّ ،13ودازل زلافت اإلاجخمّ ً كٍى  فالوفل الري جيىن زغبخه في الخىاؿل مّ الازٍس

ً، هما ًصداد الجهد الري ًبرله في حِلم اللغت،  لخِلم اللغت والىكذ الري ًللُه في الخددر مّ الازٍس

  .14وذلً بلدز اهبر مما ًددر لدي الوفل الري ال جخىافس لدًه مثل هره السغبت في الخىاؿل

 :الذافعيت للخعلم -3

 فال ًمىً ان جددر اي ُملُت حِلم ما لم جخىفس في اإلاخِلم ُىامل وػسون جدفِه هدى الخِلم وجىمُت 

 ئلى الدافُِت بانها ُملُت ازازة ومظاهدة الظلىن 15مظخىي الخدـُل الدزاس ي لدًه، وهىا حؼير

وجىحيهه هدى هدف الخِلم، خُث ان مِسفت دزحت الدافُِت امس بالغ الاهمُت باليظبت لِملُت الخِلم 

والخِلُم، وهي والخِلم ال جالخٍ مباػسة واهما ٌظخدٌ ُليها مً زالٌ مإػساتها الظلىهُت ومً الالفاي 

لت  الدالت ُليها والى حاهب ذلً حِخبر الدافُِت مفهىما حِلُلُا ٌظاُد في فهم طبب جـسف الىاض بوٍس

لى هدى مِين الا انها جلِب دوزا مهما في الخِلم، خُث ججِل الولبت ًنهميىن في وؼاهاث حظهل  ما ُو

 .16الخِلم

وكد اهدث الِدًد مً الدزاطاث ان الخالمُر مسجفعي الخدـُل ًخميزون ُادة ًُ اكسانهم ذوي 

ت للخِلم والخفىق وهرا ما اػاز الُه ول مً   17الخدـُل اإلاخدوي في زغبتهم الؼدًدة ودافُِتهم اللٍى

ت والسغبت  بأن الولبت ذوي الخدـُل الِالي ًدسؿىن ُلى اإلاىافظت والاهخمام ألن لديهم الدافُِت اللٍى

ىاكؼىن  اث الدزاطت واطدُِابها ٍو في الخفىق فهم ًدبِىن اطتراجُجُاث مىاطبت لفهم مىكُى

                                                           
 219: غ، دض. حالٌ-  13
 69: 2010م، .الهىازهت-  14
 2004الظلوي، -  15
 127: 2004ض، .ن.الظلوي-  16
 91-79: 1983م، .خظين-  17
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اث جدـُلهم ألاوادًمي، وزبما ًوىزون  الـِىباث التي جىاحههم مّ أطاجرتهم مما أزس في زفّ مظخٍى

ألهفظهم اطتراجُجُاث مىاطبت، هما ًمىً أن ًيىهىا أهثر وعي لهره الاطتراجُجُت وهُفُت اطخسدامها 

مً هلبت مظخىي الخدـُل اإلاخدوي وهره الاطتراجُجُت دُمذ بفِل ُىامل مخِددة فلديهم مفاهُم 

ؼِسون بالثلت بأهفظهم وهم أخسؾ ُلى جىفُر ما ًولب منهم ولديهم اللدزة  اًجابُت ًُ الراث َو

ُلى أداء ذلً، هما انهم ًخميزون بلدزتهم ُلى أدازة الىكذ اإلاسـف للدزاطت والاطخفادة مىه ُلى 

اث الدزاطُت جبِا ألهمُتها ولديهم اللدزة ُلى جىٌُم حهىدهم  اهمل وحه وجىٌُم الدزاطت واإلاىكُى

اإلابرولت في الدزاطت والسغبت في الخفىق والخـٌى ُلى مِدالث مسجفِت هما ان لديهم اللدزة ُلى 

الدظاٌؤ ًُ أهمُت الاطتراجُجُت التي ٌظخسدمىنها ومتى وإلااذا ٌظخسدمىن اطتراجُجُت دون ألازسي 

وهم اهثر كـدًت في اطخسدام اطتراجُجُاتهم ُىد أداء اإلاهماث، باالكافت ئلى كدزتهم ُلى الخسوُى 

ُف هره اإلاِسفت مً زالٌ  الىاجح وؤلاخاهت باإلاِسفت التي جخولبها اإلاهمت التي هم بـدد مىاحهتها وجًى

اطخسدام الاطتراجُجُت اإلاىاطبت ومِسفت شمً اطخسدامها واًً حظخسدم ومتى ًخم اطدبداٌ اطتراجُجُت 

بأزسي وذلً مً زالٌ اطخسدام الخغرًت الساجخت الراجُت واإلاظخمسة مىر بداًت طير الخوىاث ختى 

. الىؿٌى ئلى ألاهداف اإلاسحىة لخلُُم طير الخوىاث باالججاه الصخُذ

 :جىؿُاث واكتراخاث

 :اإلاخىؿل اليها، جىص ي الباخثت بما ًليبىاء ُلى الىخائج 

الترهيز ُلى وكّ مىاهج وهسق جدَزع خدًثت ومبخىسة حِمل ُلى جىمُت مظخىي الخدـُل  - 

الدزاس ي في مادة اللغت الفسوظُت ولغت احىبُت لدي الخالمُر زاؿت في اإلاسخلت الابخدائُت، باطخسدام 

ت   .اطتراجُجُاث الخِلُم والخِلم اللائمت ُلى اللِب بمسخلف اهىاُه واطتراجُجُت الالِاب اللغٍى

ب اإلاِلمين ُلى اطخسدام اطتراجُجُاث حِلم اللغت -  احساء بدىر جدىاٌو بسامج ملترخت لخدٍز

 .اإلاسخلفت في الخدَزع وأزسها في جدـُل الخالمُر للغاث الاحىبُت

احساء بدىر إلاِسفت ازس اطخسدام اطتراجُجُاث حِلم اللغت اإلاسخلفت في جىمُت مظخىي الخدـُل      - 

الدزاس ي إلاادة اللغت الفسوظُت، ومسخلف اللغاث الاحىبُت الازسي لدي جالمُر اإلاسخلت اإلاخىطوت 

ت  .والثاهٍى
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هزا يخاب في الكلعكت باإلاػنى الٌالظٍُي 

ًيبغي أن هكهم مً رلَ، جبػا للمىسور . للٍلمت

ا . الثهافي، بدثا في ألاظاس ي واظخكهاما حزٍس

ويما ًزيش دًٍاسث أولئَ الزًً وعىا أسظىى، 

بدث في هزه ألاظباب "أن الخكلعل هى بدو 

وئوي أظً بأن هزا  (…)ألاولى، ٌػني في اإلابادب 

". ألامش ًخكو حمُؼ قههاء الكلعكت غلُه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ل أهكعىا هاهىا، قجيغ الكلعكت 
ّ
لًٌ، ال ًيبغي أن همل

ؼ  خ نذ ولػذ في الىاحهت غبثُت اإلاؽاَس ذمت الخاٍس نذ لاع، ـو

الكشدًت، وسمذ بالٍشب خىاباث هزه الزاث التي ًهاُ بأنها 

ب ًأحي في الؿالب مً أمٌىت أخشي، مً الالؼػىس أو  عت، ٍس مإّظِ

ظُػلً غً مىث الزاث التي نامذ . مً اإلافالح الؽاسوت للزاث

غليها الكلعكت مىز دًٍاسث، مؼ لشوسة الاهدباه ئلى لؿت وخىاب 

خان هما اللخان . هزه الزاث يىدُجت هاجان الخاـِخان الكٌٍش

جمحزان غفشها الزي جم قُه احخثار الزاث مً ألاظاط، وهزا 

. غمل اقخخده في الهشن اإلااض ي ًل مً هدؽه، ماسيغ وقشوٍذ

 

خ في حعاسغه وغذم اظخهشاسه، ئلى خذ أنها جىظم ئًهاع  بهزه الٌُكُت غاههذ الكلعكت الخاٍس

كه هِغ" ئهه غفّش اإلاعلعالث. جىىسها غلى هخاةج اإلاىلت ووؽشاث ألاخباس  Le Jeu في Hesseالزي ـو

des perles de verre . لهذ اهخهى الكٌش بالخمىع للخكخِذ، لالهخهالي، مىخهال مً الفالىهاث الػخُهت

و وظاةل الاجفاُ بالذًمهشاوُاثاإلاالُت ئلى الفالىن الحالي، خُث جدمش الىخبت اإلاهزبت  ، غً وٍش
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ت هظشا لحجم اإلاعخمػحن ئن الكلعكت، وهي جكػل رلَ، نذ جخلذ غً هكعها . التي أضحذ لشوٍس

لهذ قػلذ . لفالح ظىدُت الهُى ولؿُاب الفشامت الزي ٌعمذ بهُام اللػب بالٍلماث ألايثر باوىُت

هت الكلعكُت ًمًٌ أن ًهىدها ظىاء في حعاؤالتها أو  الكلعكت رلَ نعشا، ئر لم ٌػذ هىاى أظاط للىٍش

مً ألايُذ أهه نلما نل الدؽذًذ بػذ دًٍاسث، غً البدث في اإلابادب، خُث الكٌش ًإظغ راجه . ئحاباتها

ًاهي مثل جبػه اإلاباؼش قُخخه . غلى الىعي بالزاث الزي هى ههىت الاهىالم الذًٍاسجُت وظٍُىن ئظهام 

الزي جفذي، مؼ رلَ، في البدث في أظاط هزه الٌُكُت الجذًذة مً الىظش، ورلَ مً أحل جشظُخ 

ًاهي . معاهمت 

 

قلم ٌػذ مً اإلامًٌ الخكلعل بذون اظخػادة . والُىم، مؼ مىث الزاث اإلاإظعت، اخخلل ألامش

هت مً أظاظها مارا حػني، في الػمو، الفكت اإلاخكجشة للخكلعل الشاهً، ئن لم جًٌ هي أهىا ال . الىٍش

ه؟ وئرن، ظيهخم ًل  وػشف أًت أظئلت ًيبغي وشخها ويُل ًيبغي خلها بفشامت، هظشا لؿُاب مبذأ مىّحِ

بدث غً المماهاث التي هي آلان مخىقشة ذ، ًخٍلم غىه يما ًشوم له، ٍو الجمهىس، وئن لم  : واخذ بما ًٍش

لم ٌػذ للكلعكت . ًخىقش، قجمهىس الجامػت الزي ًدخكظ بالزايشة الكلعكُت دون أن ٌؿىيها في الؿالب

خا للكلعكت حن ؾحر أن جلجأ ئلى سظىخها الزي ًإيذه ماليها وهي جهُم جاٍس ًان . مً مخشج ـس ولألظل 

لهزا الاهىىاء هكغ الىدُجت ظىاء باليعبت لألظاس ي أو باليعبت للمىنل العابو، ٌػني جكخِذ وجكجحر 

ْظَخَمت
َ
هت للخىخُذ ولأل ًاجب ٌعجبههزا . الكلعكت التي ًخىحب أن جٍىن دوما وٍش قٍل واخذ ًخٍلم غً 

شها اللهم ئال  ًدب لُبىتز وراى ًدب لىى أو هُجل، يما لى أن هزه الخكمُالث لم ًًٌ مً اإلامًٌ جبًر

ئن مهذاسا مً الشصاهت ًٍىن مممىها بىحىد . ئرا بشسها اإلاخخفق لعبب أهه ًذسط هزا أو راى

ىا؟ هل ًيبغي دساظتها في راتها ولزاتها يما لى أن . الىفىؿ الٌبري 
ُ
ز َدّذِ

ُ
لًٌ إلاارا هي يبري؟ غً مارا ج

ألامش ًخػلو بما هى بذًهي؟ أال ًيبغي معاءلتها ومكفلت ما جهىله لىا، جبػا للمؽاًل التي وػمل حاهذًً 

غلى خلها ووشخها خُث جٍىن هزه الىفىؿ ئحابت غنها؟ في هزه الحالت ال ًٍىن الخػعل في الاخخُاس 

مبرسا اللهم ئال ئرا جم الاهٌكاء غلى قٌشة وشح أي ظإاُ مً أحل الهُام بفىاغت الكلعكت ورلَ 

خها ش أن اإلاؽاًل ال جىشح . بالػىدة ئلى جاٍس ًخم الاخخباء، ئرن، وساء الىابؼ اإلاإظس ي للحلُى مً أحل جبًر

. بفذدها

 

ئن ججضيء الكٌش وجهىُػه هى ههُن الكلعكت بامخُاص، سؾم اإلاظاهش الػٌعُت في اإلاعخىي الزي 

ت باوىُا َُّ َعِه
َ
ٌعخجُب هزا الخهىُؼ لكتراث الٍاووط لِغ بأن ًجػل منها ـذي . جٍىن قُه الكلعكت و

ًاة) َ (أو مدا
َّ
ٌ

َ
ك
ُ
و اإلا ُل، وئهما بمداولخه في أن ٌػىي مػنى، غً وٍش ، ئن لم ًًٌ هزا بكػل التًز

أ، لزاى الزي ال ًمٌىه أن ًضغم بأهه ًدفل غلُه َجضَّ
ُ
ئن اإلاىكفل الكلعكي هى نُى . واإلاىكفل واإلا

با، مثل ما ًشاد مىا أن وػخهذ بأن البيُاث في مجخمؼ ما في قترة ما، جىكى . مخىانن في الخػبحر ئهه، جهٍش
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غلى العىذ في اظخهالُ غً بػمها البػن، مً دون غهلىت غامت، ولًٌ باسادة نىاهحن داخلُت 

. جخخلل في ًل مشة

 

خ الكلعكت، باخخفاس، لِغ له مٍان داخل الكلعكت، ختى ولى أن الكلعكت ال  ئن اللجىء ئلى جاٍس

ئن معألت الخىظُم اإلانهجي في معاءلت الىفىؿ، والتي جدخاج . حعخىُؼ الخخلي غً ؤلاخالت ئلى ماليها

وباإلحماُ، قان الاوؽؿاُ الجىهشي الزي لذًىا . خهُهتها ونُمتها ئلى ههاػ، هي في خاحت ئلى ئغادة بىاء

ػت ًي ال ًدفل هىاى قػل الخكٌحر، بالشؾم مً الىهم  خ الكٌش، ال ًيبغي اظخخذامه يزَس غً جاٍس

ًادًمُت التي جىهق الكلعكت اهت الجزغت ألا -الزي نذ ًيخج غً الػالنت بالىق، والزي جىدذس مىه ـس

غ مٌخل بزاجه ّظِ
َ
اهت بامٍانها أن ججبرها غلى هاهىا ًهىم قػل ُمإ ئن هزا اإلاىنل الزي . اإلاىلت، ـس

خ للكلعكت ٌعجض غً اغخباس راجه قلعكُا مً دون أن  ًختُز الكلعكت في أن ال جٍىن أيثر مً جاٍس

خ مدن خ للكلعكت غلُه أن ًكىذ هكعه . ًخجاوص راجه يخاٍس بل أيثر مً رلَ، قخفىس الكلعكت يخاٍس

خ الكلعكت. ئرا ما ظهشها غلى ـُاؾخه لًٌ مارا حػني هزه الفُاؾت أو . هزه الفُاؾت لِعذ مً جاٍس

هت ئرا ما نمىا بخذنُهها غلى الشؾم مً ًل ش يء؟ ئنها جكترك، ببعاوت، أن اإلابذأ ال ًىحذ وال   الىٍش

أهىا - يما نلذ رلَ-ما هى أيثر خىىسة هى. وبىاء غلى رلَ ال ًيبغي أن هبدث غىه. ًمًٌ الػثىس غلُه

ت جشار ًهىم غلى أظغ مهبىلت، ألامش الزي 
َ
ْظَمل

َ
لم وػذ وػِؾ داخل ما بػذ الذًٍاسجُت خُث جخم َسأ

 ُ قالترار ألاإلااوي نذ أغىى لىكعه دًٍاسجا ًخفه، ورلَ في شخق . ًبرس اظدبػاد البدث غً مبذأ أو

 مىحها؟ ئهىا ال وعخىُؼ أن هخكلعل وهدً وػخبر أن ، قُخخه
ً
يُل ًيبغي أن ًٍىن ظلب ًل َمْبَذٍئ َمْبَذأ

ذها هزا اإلاكٌش . الخكلعل بهزه الٌُكُت ًظل جكلعكا ئن معاءلت مكٌش ما جدُل ئلى لشوسة حعاؤلُت ًٍإ

في أخعً ألاخىاُ، ألامش الزي ًهخط ي، غىذ الػىدة، ججزًش العإاُ وججزًش الخكلعل قُه ورلَ 

. بمىلػخه بمػنى ما

 

خُت قُما ًخػلو باإلاىلىع أو لم ًخم، قان الخكلعل ٌؽخمل دوما  هت الخاٍس ظىاء جم جبني الىٍش

ُى ئلى غملُت اخخُاس ألاظئلت ووشح أخشي حاهبا، . غلى مماسظت العإاُ وغلى ألاؼٍلت ًيبغي، ئرن، الـى

ُى ئلى مػشقت ؤلاحاباث التي ًيبغي سقمها ؾحر أن هاهىا اوؽؿاُ . ئهىا هكٌش في ظهشاه. يما ًيبغي الـى

ًاهي في مهذمت الىبػت . ويخاب ههذ الػهل الخالق ًخجزس داخل هكغ الاوؽؿاُ. ناس للكلعكت ًٌخب 

ذ، وهى أهه في حيغ مػاسقه، مثهل : "ألاولى مً هزا الٌخاب ما ًلي َذس الكٍش
َ
ئن للػهل ؤلاوعاوي هزا اله

بأظئلت ال ٌعخىُؼ ججىبها، ئر أنها مكشولت غلُه مً وبُػخه راتها، ؾحر أنها أظئلت ال ٌعخىُؼ أن ًجُب 

ظُػترف الهاسب اإلادؽبؼ، في هزا الخدذًذ لخخىم ألاظئلت، ". غنها ألنها جخجاوص ظلىت الػهل ؤلاوعاوي

وفي الخماظه إلاػُاس خل ًهىم غلى هزا الخدذًذ، بأن الخمكفالث اإلاإظعت لٌخاب الىهذ جخظم الخىىع 

هُت، ٌػني أن بذاًت . الذاخلي لهزا الٌخاب ئن هزا اإلاػنى لألظئلت هجذه أًما،ولىكغ العبب، في ؤلامبًر
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اهكخاح الكلعكاث واإلاجادالث ئهما هي غالمت غلى قهش الخكٌحر أيثر مً ًىنها زشوة قػلُت، ورلَ في 

لضم غلى ؤلامعاى بها غبر اظخػادة اليعهُت
ُ
. اإلاعخىي الزي حؽحر قُه ئلى هىع مً الخػعل والمبابُت، وج

با، وهدً ههشأ مهذمت يخاب  ش للىلػُت " مداولت في الكهم ؤلاوعاوي"ئهىا وػثر، جهٍش ل وجفٍى غلى ـو

غً  (…)لِعذ هىاى خاحت المخالى مػشقت غمُهت ًي ًخم ايدؽاف الىهق الهاةم في الػلىم : "الشاهىت

قلِغ هىاى أي ش يء قيها ال ًٍىن . الصخب والطجُج الزي جهبله بأن الش يء ٌعحر بؽٍل حُذ قيها

قاإلاعألت ألايثر اغخُادًت ال . مىلىع ههاػ، لِغ هىاى ما ال جذوس خىله آلاساء اإلاخىانمت لشحاُ الػلم

جخماغل . جىكلذ مً مجادالجىا، بدُث وعجض غً جهذًم هدُجت أيُذة لخلَ التي جٍىن أيثر أهمُت

في هزه الكخىت وهزا الهُجان ال ًٍىن . اإلاىانؽاث وجضداد، يما لى أن لِغ هىاى ظىي الؽَ والاخخماُ

الػهل هى اإلاىخفش وئهما الزي ًيخفش هى الكفاخت، بدُث أن ال أخذ ًٍىن ًاتعا مً ئمٍان الاهخذاء 

شها في ألىان مىاظبت ًان باسغا في جفٍى ئن الىفش . ئلى جباؼحر قشلُت جٍىن أيثر ؾشابت واخخالقا، ئرا ما 

ال ًدفل بالجىىد اإلاذججحن بالشماح والعُىف، وئهما ًدفل باألبىام وبالىبُى وباإلاىظُهى 

ت ئهىا وهدً ههشأ هزا الىق الزي هى مخهذم غلى وظاةل الاجفاُ الشاهىت وػخهذ أن هُىم  ". الػعٌٍش

ًبدث، يما ناُ، غً ما ٌعمذ بخهذًم هخاةج غلى ألاظئلت ألايثر اغخُادًت، ورلَ بىلؼ اإلاعاءلت مىلؼ 

 ُ لًٌ هُىم ًيس ى،هى هكعه، أن ههىت الاهىالم جظل باليعبت ئلُه، يما هى الحاُ باليعبت .حعاؤ

". الىبُػت ؤلاوعاهُت"ألظالقه، هي الزاث، أو بخػبحره هى هكعه، 

 

ُ -ؾحر أهه،لىكغ ألاظباب . ئّن الخأـُل ًدذر، باليعبت، للىى غلى معخىي الكاهمت -: يما ًهى

" ،ً ًيبغي غلُىا أن ال هتردد، إلاجشد الىمىح في مػشقت ًىهُت، في وشح أظئلت غلى أهكعىا وغلى آلاخٍش

ًاث اإلاخػلهت بمىلىغاث ال جىحذ قاهمخىا مً أحلها وال حعخىُؼ أن جٍىن  بفذد الخفىماث والاسجبا

الُىم، خُث البذاهت الذًٍاسجُت غً أها خالق، نذ ".غنها في الزهً أي ئدساى واضح ومخمحز بفذدها

هُحن  ًاهىا ئمبًر ؾابذ بكػل مىث الزاث، ورلَ مثل ألاظاط ألاسؼمُذي، ولهىاء هزه البذاهت، ظىاء 

ًاهىُحن، قاهه ًٍىن مً اإلاالةم أن هدعاةل خُى اإلاعاءلت هكعها بما هي يزلَ، مً دون أًت مىاسبت،  أو 

ُى ئلى مػشقت أًت أظئلت ًيبغي وشخها، ويُل هشظم جخىمها غً جلَ التي ال جهبل  ئرا ما أسدها الـى

. الحل ، مٌدؽكحن ما ًيبغي أن ًٍىن خال

 

لًٌ هل مً اإلامًٌ، . ًبذو أن هزا هى ما ظِؽٍل، مىز آلان قفاغذا، اإلاهمت الىبُػُت للكلعكت

خي، أن هإيذ بأهىا هلخهي بهزا في اإلاىلب اإلابذتي  شاث اإلاُخىدولىحُت، واغخباسا للخؿحر الخاٍس قُما وساء الخبًر

الىاحمحن غً )للكلعكت؟ غلى أي خاُ، ال ًيبغي العهىه في الخىاب اإلاألىف لىحهت الىظش، وللزاجُت 

ت جكشك هكعها، قاهه ًيبغي أن جٍىن لذًىا . (مىث الزاث، يما سأًىا رلَ
َ
عاَءل

ُ
ت اإلا

َ
ًاهذ ُمَعاَءل قارا 
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الهذسة غلى جأظِعها، ولِغ أن هثبذ بأن هزا العإاُ هى مً بحن ألاظئلت ألاخشي ًٍاقئها في الهُمت، 

. ولى أهه ٌػاسلها في هزا الباب

 

مً اإلاهم، هدُجت لزلَ، أن ًدفل العإاُ خُى ما هى مبذتي، ما هى أـلي، خُى ما ًأحي في 

ًاهذ ، ورلَ نبل أن ًجشي الخىسه في حعاؤالث خاـت، أًا  ئن ما ًكشك هكعه . (وبُػتها)اإلادل ألاُو

يأُو في الدعاُؤ خُى ما هى أُو ئهما هى اإلاعاءلت هكعها، ورلَ مً خالُ العإاُ الػام الزي ًخم 

هزا ٌػني أن نذسة . لهزا العبب جٍىن اإلاعاءلت مبذأ الكٌش هكعه، مبذأ الكلعكت بال مىاصع. وشخه

ؤلاحابت، حػني، يما هى الحاُ باليعبت لهذقىا، نذسة ؤلاحابت غً ههىت البذاًت هكعها، ئحابت جدُل غلى 

 . العإاُ الممني، أي غلى اإلاعاءلت
ُ
ت َُّ ِل وَّ

َ
ال ًمًٌ أن جٍىن هىاى ئحابت أولى ئرا لم جإيذ،هي هكعها، أ

عاءلت، وئال قانها جذمش راتها ياحابت أولى، وجفبذ بزلَ جىانما، ئر أنها بزلَ جكترك معبها ؼِئا ال 
ُ
اإلا

 ُ هاُ غىه بأهه غىفش أو . ِجإيذه، ٍو

 

ت، ئر أنها حػخبر اإلاعاءلت هكعها جُمتها ألاولى ًان غلى . ئن الكلعكت هي معاءلت حزٍس لهذ 

ً غلى جكٌحر اإلاعاءلت هكعها، لٌنهم لم  ًاهىا نادٍس الُىهاهُحن أن ًىلهىا غليها خشقُا اظم ؤلاؼٍالخُت لى 

. وظىف هشي، قُما بػذ،ما العبب في رلَ. ًًٌ رلَ في اظخىاغتهم

 

ئن قدفا . ئن الكلعكت، وهي جهىم بٌبذ مبذأها اليؽُي الزي هى اإلاعاءلت، جفحر ؼِئا آخش

مىا أن اإلاعاءلت لم جًٌ، ني، جُمت جخق الكلعكت  ِ
ّ
َػل ٌُ خ  مؼ )، لًٌ الكلعكت (وخذها)بعُىا للخاٍس

 لم ًًٌ مً اإلامًٌ أن جشي الىىس، أو حعخمش، والحالت هزه، مً دون أن حعخػمل اإلاعاءلت (رلَ

ما . هٌزا وؽاهذ العإاُ الزي لم جخم ـُاؾخه جُماجُا نذ اججه هدى ش يء آخش ؾحره. في مماسظاتها

ُمي -الزي ظِعكش غً هخاةج هزا الال ت مً وشف non-thematisationـىؽ الّخِ  للمعاةلت الجزٍس

الكلعكت؟ 

 

ش ؤلاحاباث في نماًا أمشا ال مكش مىه، ئر الخىاب الزي جيبػث مىه ألاظئلت لم  ظىف ًٍىن جدٍش

ًان ًىحذ مً  ًشا قُه في غالنخه بهزه ؤلاحاباث، قهزا الخىاب ًخم الىظش ئلُه في راجه يما لى 
َّ
ٌ

َ
ًًٌ ُمك

ذسط راجه بزاجه، ئن لم ًًٌ مً أحل راجه ش لإلحاباث في . أحله لزاجه ٍو ًان مً هدُجت هزا الخدٍش لهذ 

ت التي جيعب ئليها قٌشة الحل حعهي  (ومً جمت قان). نماًا أن جفحر الحهُهت هي الخاـُت الجىهٍش

ًيبغي أن هكهم مً هزا الىمىرج راى الزي . جدذ ظُادة ما ظأولو غله اظم الىمىرج الهمىي للػهل

ذ مؼ : ظُظهش ؼِئا قؽِئا مؼ أقالوىن وأسظىى في مػالجت الهماًا َىّخِ
ُ
الشابي الجذلي والػلمي اإلا

. أقالوىن، واإلاىهعم ئلى حذلي، ؾحر غلمي وخىابي، مً حهت، ومىىهي،مً حهت أخشي، مؼ أسظىى
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َمىي، الزي ًٍىن في الجذُ لػُكا 
َ
ئن ما هى مؽترى بحن أقالوىن وأسظىى هى أن الشابي اله

هىم بدثمُنها ش، مً خُث ئهه ًهُم خهُهت نمُت ما ٍو ا، ئهما هى مً وشاص الخبًر هزا . وفي اإلاىىو نٍى

ت  َُّ اِب
َ
ش هى هدُجت خخمُت ِلِخى ال جخدذد ئال بىدُجت  (خىاب اظخذاللي)discursiviteالاوؽؿاُ بالخبًر

خػحن يظاهشة ظٍُىلىحُت وراجُت وظُهاط . وؽاوها الخاؿ، وؽاه ًمخق في ما لِغ بجىهشي، ٍو

شه في خهُهخه  الخىاب، مً آلان قفاغذا،بمهُاط الىدُجت التي جبرس هكعها يىدُجت، وبالخالي جبًر

جٍلمذ غً الىمىرج الهمىي للػهل،  (العبب)لهزا . اإلاعخهلت، أي في الحهُهت التي ججػله معخهال

ا، وغىذ الانخماء، ًشي قيها يُاها مىىهُا . ولِغ غً اللؿت ًُّ والُىم هىاى مُل ًشي في الهمُت يُاها ِلْعِي

ؾحر أن هزا ٌػذ زمشة جأمل خُى اللؿت باغخباسها مؽشوغا بزاجه، مؽشوغا خذًث الػهذ . وظُماهىُهُا

ً غلى مػشقخه، يما بِىا رلَ خُت، ئر أن الُىهاهُحن لم ًٍىهىا بهادٍس قػىذهم ٌػخبر . مً الىحهت الخاٍس

اللىحىط هى الٍلمت التي حػحن الػهل باغخباسه خىابا، وهم ٌعخػملىن هزه الٍلمت بذون جمُحز، ئر 

ش له نىة ئغىاء اإلابرساث التي جٍىن نادسة غلى ؤلاقدام بهزه . الىمىرج الهمىي الزي ًهىم بالخبًر

هت أـبدذ الكلعكت غلما نبل أن جخمًٌ مً جمُحز هكعها غىه قاالوؽؿاُ اإلاػشفي ؤلابعخمىلىجي .الىٍش

ش باغخباسه همىرحا للػهل هزا الاوؽؿاُ هالخظه، بىلىح حُذ، غىذ . للكلعكت ئهما ًخػلو بالخبًر

ت في  أقالوىن، خُث ٌعخدو الػلم غىذه مهاسبت خاـت بخىظي اإلاىىو الزي ظُفبذ مؼ أسظىى هظٍش

. الهُاط

 

، يما أنها لم حعخىؼ الاهكفاُ غىه خهُهت . لم جبو الكلعكت جدعب هكعها يػلم لضمً أوُى

ها أو الكلعكت  ًان هى اإلاُخاقحًز مً هىا، الىلؼ الؿامن لهزا الػلم الزي ًخم البدث غىه، والزي 

ئن الىمىرج الهمىي هى الزي ًمؼ الكلعكت والػلم بالكػل في ـل واخذ، . ألاولى غىذ أسظىى

ش بال جمُحز شجبهما داخل هظام الخبًر  ئن هزا ٌػذ هدُجت ؾُاب الفىؽ. ٍو

ت مً وشف الكلعكت هكعها- وبما أن الكلعكت هي هزه . الخُمي للمعاءلت الكلعكُت الجزٍس

خم جأـُله في الىنذ راجه داخل اإلاماسظت الدعاؤلُت  اإلاعاءلت التي جٌبذ هكعها في مىلىع لِغ هي ٍو

هزا .ئهه الىحىد، ئن أسدها رلَ. وفي الخفىس اإلاالصم لها، قان هزا اإلاىلىع ًفحر مكٌشا قُه نعشا يػام

ما ًكعش ًىن الكلعكت، غلى غٌغ الػلم، حػمم سؤٍتها للمىلىع أو للىحىد وهي جشيض هظشتها، لِغ غلى 

ت  (الص يء)هزا  أو راى، أو ختى غلى همي مػحن مً الظىاهش، وئهما غلى مىلىغُت اإلاىلىع، غلى ظاهٍش

ما ًجػل مً اإلاىلىع أن ًٍىن  (والحالت هزه)ظٍُىن هىاى، ئرن، . الظاهشة، غلى وحىد اإلاىحىد

ؾحر . مىلىغا، وما ًجػل مً الظاهشة أن جٍىن ظاهشة، وما ًجػل مً ألاؼُاء أن جٍىن غلى ما هي غلُه

ش، ًخػلو ب  (في هزه الكلعكت)أن الىمىرج الهمىي ًظل بانُا، ئر ألامش ًخػلو دوما  ألامش الزي "بالخبًر

ها باإلاىلىع غلى الػمىم، وهما ٌػخبران ..". ًجػل مً ئن الػلم يهخم بمىلىغاث خاـت، وتهخم اإلاُخاقحًز

ىجم غً رلَ،أن هىلو غلى هزه ألاخحرة اظم الكلعكت ألاولى ئر منها  قلعكُحن، يما سأًىا رلَ أغاله، ٍو
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ت با، جدذ اظم ألاهىلىحُا الجهٍى ألاهىلىحُا الػامت هي، ئرن، قلعكت . ًىدذس الػلم الزي ظِخمحز، جهٍش

اء لم ٌعخىؼ الاهكفاُ غً نىاغذ الػلم وهى ًىبو غلى ًل قلعكت، اللهم ئن -لًٌ ما وساء. أولى الكحًز

مؼ اهبثام الػلم الحذًث أظهشث النهمت الاخخالف، ئن لم ًًٌ . ًان ما ًىبو في جلَ الكترة هى الػٌغ

الخػاسك، الزي ظِخأـل، في غفشها، بحن الػلم والكلعكت،ؾحر أهه ئن مضحىا بُنهما، يما خفل رلَ 

في الهشن الثامً غؽش، قان رلَ ٌػني، والحالت هزه، الحذًث غً الاظخدالت اإلاتزاًذة للكلعكت 

مػٍاهي ظُدفل الىالم بُنهما بفىسة .جخدشى في مٍانها(ألاولى)ئن الػلم ًخهذم،لًٌ الكلعكت.ألاولى

قؽِئا،ًمخق أظئلت الكلعكت،وجفحر ألاظئلت الكلعكُت ألاخشي،ؼِئا  الػلم،ؼِئا وظِبذأ.واضحت

. قؽِئا، هي هزه اإلاؽاًل التي ال جهبل الحل، والتي جخٌشس، مىز ؾابش ألاصمان،في غذم نابلُتها للحل

وهٌزا، قاهه بكػل الخأخش الىاضح للكلعكت، ـاس الاخخالف بُنها وبحن الػلم أيثر خذة بدُث 

ئن الكلعكت، وهي ججهل هكعها بأنها ئؼٍالخُت، لم جًٌ نادسة غلى جكٌحر راتها غلى . جدُى ئلى مؽٍلت

، بل وبخكمُل، هىع مً الخىاب  عمذ بهبُى ُتها الزاجُت، َو لىء همىرج آخش ٌػُذ الاغخباس ئلى خفـى

الزي ٌػبر غً ؤلاؼٍالي، بذال مً الخىاب الزي ٌععى ًل مشة ئلى امخفاؿ ؤلاؼٍالي في الحل الزي 

لٌنها لِعذ ئحاباث، ئرا ما سأًىاها، غً نشب، غلى لىء . ئن الكلعكت جهذم ئحاباث. ًهىم بالؿاةه

ئن ألاظئلت الكلعكُت التي ال جكٌش الخجزًش . الىمىرج الهمىي للؿت، ٌػني غلى لىء الػلم، ٌػني الػهل

الزي حؽخمل غلُه وحؽخؿل غلُه، ئهما جخجه هدى ش يء آخش ؾحرها، وهزا ما ًجػلها جخدذد يأهىلىحُا  

جػلها هزا  لًٌ . في خفام مؼ الػلم، مؼ ًل الخبػاث التي جىجم غً رلَ والتي وػشقها (الخدذًذ)ٍو

وهظشا لػذمخىقش ئؼٍالخُت حػُذ . هىاى اخخالف ًلػب لػبه في اإلاعاةلت التي جمم الػلم والكلعكت مػا

الاغخباس لهزا الاخخالف، قاهىا ال هالخظ، هىا وهىاى، ئال نماًا جدخمل الفذم والٌزب أو الحهُهت 

لٌىىا هفىذم، هىا، بالىابؼ ؤلاًجابي والكػاُ للػلم .والخىأ، بدُث جهاسن مؼ نماًا أخشي وجهاسن بها

جدُل ئلى ـىؽ ئؼٍالي ٌػمل غبر نماًا  (ألاوعام)في الىانؼ أن هزه . والزي ًىهق ألاوعام الكلعكُت

، ٌػني أنها حػبر غً الفىؽ ؤلاؼٍالي في الىنذ problemato-logiquesمىىهُت -حػخبر بأنها ئؼٍالُاث

لإلحابت وللخػبحر جظهش  (لإلؼٍالُاث اإلاىىهُت في الكلعكت)ئن هزه الىبُػت اإلاضدوحت . الزي ججُب غىه

بؽٍل واضح، ئر أن الهُام بفُاؾت مؽٍلت ما في الكلعكت ٌػني جهذًم خل لها، رلَ ألن قػل ألاؼٍلت 

ظٍُىن مً الػبث أن هىذهؾ في ًىن الكلعكت جذًم مؽاًلها، ئر أنها . هى هذف الخىاب الكلعكي

ًان الػلم ًلغي اإلاؽٍلت غىذما ًهذم لها خال، قان الكلعكت . (ألامش)حعخجُب لهزا  والحالت هزه )وإلاا 

. ما ظٍُىن في الػلم لػُكا ًفبذ في الكلعكت،غلى الػٌغ مً رلَ، زشوة خهُهُت. (جىكفل غىه

أن جإخز اإلاؽٍلت الكلعكُت، في ـُاؾتها وجهبل، ياحابت، مػىاه أهه ًيبغي : هىاى ما هى أيثر مً هزا

غلى الكلعكت أن جىشح مؽٌالتها في ئواس ـىؽ ئؼٍالي ًلؿيها، ٌػني ًلؿيها ياحابت وفي راث الىنذ 

هكهم مً رلَ أهه لِغ مً اإلامًٌ قفل اإلاؽٍلت غً ؤلاحابت التي جدمش قيها، ألامش ًكشك . ًدخكظ بها

غلى الكلعكت أن ال جكترك بؽٍل معبو أي ش يء مً خاسج، مً حشاء أنها ال جكترك أي ش يء بؽٍل 
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ئن هزا، بالخأيُذ، حػٍشل يالظٍُي، ئر أهىا هجذه، يما هى، غىذ هُجل، ولًٌ ًمًٌ مالخظخه، . معبو

 anhypothétiqueنبل رلَ، يمىلب أغلى مؼ أقالوىن، ورلَ في اججاه البدث غً مبذأ ال اقتراك 

ألامش الزي ًجػل مً الكلعكت أن جٍىن في مىنؼ أغلى مً الػلىم التي ال ًمًٌ أن جخدشى ئال اهىالنا 

ًالهىذظت، غلى ظبُل اإلاثاُ . مً الاقتراك، 

 

ًاهذ  (الزي نُل)ئن ًل هزا  عخدبؼ أن جٍىن الكلعكت مىلىغها الخاؿ، هزا ما  ًىىىي َو

لهذ . (هكعها)غلُه دوما بال ؼَ، ولًٌ بفىسة مدشقت، ئر لم ًدفل هىاى ظإاُ ًخػلو باإلاعاةلت 

الىدُجت باليعبت ئلُه  .ؤلاؼٍالُتخفل هزا العإاُ، لًٌ بؽٍل ؾحر مباؼش، غبر ألاهىلىحُا، ولِغ غبر 

وهزا - هي أن جفمذ الكلعكت أمام مىانؽت، ال جىام، مؼ الػلم، والظُما وأنهما (أي باليعبت للعإاُ)

ها . لِعا في هكغ اإلاعخىي مً حهت ؤلاحاباث- مً باب الػبث هٌزا لىخظ الخخلي غً اإلاُخاقحًز

با، غً الكلعكت التي اظخمشث في الاسجباه بالػلم وباالظدىاد غلُه، والزي ًخىحب غلُه  واهكفالها، جهٍش

ًاهي، غلى ظبُل اإلاثاُ، هزا الكفل بحن الػلم والكلعكت لذ . أن ًهىم بدل اإلاؽٌالث لهذ أنام 

ها التي ًمًٌ أن ههُى غنها بأهه ًذخمها بمهذاس ما ًهىم بخأظِعها داخل الهذس اإلادخىم  اإلاُخاقحًز

ًان قُه بؽٍل . للعإاُ الزي ًخجزس في وبُػت الػهل ان غلُه وحؽتر جخٍاقأ ألاوشوخخان في ما جىىٍى

التي جبحن أنها ال حعخىُؼ الخخلي غً الكلعكت ألاولى،  -ئن هزا ال ًدُى دون أن جخجه الكلعكت. مخبادُ

هُت  أيثر قأيثر هدى ـىؽ أهىلىجي ألظئلتها ئلى خذ ؤلاقشاه الزي ًخماهى، الُىم، -ئر أنها أظاظا مُخاقحًز

مً هىا خفلذ خُاهت الكلعكت، وبالخالي ًيبغي أن ٌػاد ئليها اإلابذأ وأن جخخلق . مؼ ألاهماه ألايثر حؿحرا

مً ـىؾها ؤلاؼٍالي، وهي جدهو وحىدها الػمُو الزي لِغ هى اإلاعاءلت قدعب وئهما معاءلت 

ت، ئرا ما أسدها أن ال جدؽىه في حىاب مخخبئ . حزٍس

 

غىذما ههُى بأن غلى الكلعكت أن جٍىن، بزاتها، مىلىغها الخاؿ، قان هزا ًبذو غبثا، اللهم 

قاألمش هىا ال . مػنى نفذها هزا دنُو حذا، وئوي أسي بأهه نفذ واضح. ئال ئرا نبلىا الكٌشة الهذًمت

ًخػلو بالذقاع غً ألاوشوخت التي جهُى بأهه ًيبغي للكلعكت أن جخدشى في الكشاؽ وهي جدعاءُ مً دون 

هت  خىحب غليها أن جكػله، وجهىم، بػذ رلَ، بخٌَشغ اإلادخىي ؤلاًجابي لىٍش نهاًت غما حعخىُؼ ٍو

ت. الخأمل هزه ذ نىله هى أيثر مباؼٍش ئن الكلعكت هي مؽٍلها الخاؿ بها، ظىاء في وحىدها أو . ما أٍس

خي، أسدها رلَ أو لم هشد. ئمٍانها ًيبغي غلى الكلعكت، مً حشاء رلَ، أن .ئن ألامش ًخػلو هىا بىانؼ جاٍس

أن ًٍىن الكٌش، باليعبت ئلى راجه، مؽٍلت، . جدعاءُ خُى مفادس الفىؽ ؤلاؼٍالي مً أحل اظخخذامه

يبغي الىعي بهزا ألامش خُت، ٍو جفبذ اإلاعاءلت الكلعكُت، ئرن، هي جشيحز الاهدباه  .قان هزا مػاًىت جاٍس

ت، ومً دون أي اقتراك معبو بفىسة قلعكُت، ٌػني .غلى الفىؽ ؤلاؼٍالي، بفىسة قلعكُت، أي حزٍس

أن ال ههل غىذ مجشد معاءلت اإلاعاءلت قُما جترحمه مً الىشاب خالي للكٌش، وئهما بأن هىشخها 
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ًاهذ هزه . لزاتها واهىالنا مً راتها قُما حػشله مً ئحابت ما ًيبغي مػشقخه، ئرن، هى أن هشي قُما ئرا 

خي ئلى اإلاعخىي . اإلاعاءلت ناةمت غلى مبذأ وغلى أظاط بهزه الٌُكُت هيخهل مً اإلاعخىي الخاٍس

هي باإلاػنى الذنُو، الص يء الزي ٌػىي نُمت مدذدة لػىدة الكلعكت ئلى وحىدها الخاؿ ئن . اإلاُخاقحًز

هزه الهُمت مضدوحت، قهي حعمذ بػىدة الخكٌحر في الكلعكي ئلى مىلب جأظِس ي، ورلَ بػذ أن ًخم 

خي (ما هى)ئدساى ما ٌػشله هزا اإلاىلب مً  . جاٍس

 

أن جٍىن الكلعكت نذ اوعلخذ مً أظاظها بكػل ـُـ جُمُت مخكشنت ومؽدخت، قهل ٌػني رلَ 

خُت لم جًٌ . الهُى بأنها نذ جاهذ وأخىأث؟ ال ًخػلو ألامش بدُه وال بيعُان، وئهما ًخػلو باظخدالت جاٍس

قلعكاث اإلااض ي أخىاء، ألن ألاظئلت التي حعتهذقها لم جًٌ في وبُػتها أن ًخم الخكٌحر قيها، وئهما أن 

يخج غً رلَ أن الحل ال . ًي ًخم البدذ قيها وئهما ًي ٌػثر لها غً خل (جىشح)ججذ لها خلىال، لم  ٍو

ًلغي العإاُ هكعه في ؤلاحابت التي ال .ًخٍلم غً هكعه يدل وئهما ًهُى ما هى الحل، وهزا أمش مخخلل

مً الػادي . ما ًخىحب غليها أن جهىله بذون أن جهُى بأنها جإيذه (قهي)جهُى بأنها ئحابت وئهما جإيذ 

شا غً هكعها باغخباسها ئحابت، ومً جم قانها ال حػٌغ يُكُت ئسحاغها ئلى أي  أن ؤلاحابت ال جهذم جهٍش

ًان، ختى ولى هزا العإاُ حزسي في ما ًىشخه مً مؽٍلت الخجزًش بفكخه مؽٍلت مً الىبُعي  ظإاُ 

ئن الكلعكت، وهي . أن جٍىن ؤلاحابت ئزباجا لص يء آخش ؾحر ما هى غلُه، لص يء ججػل مىه أن ًٍىن ئحابت

،ولٌىه سد répondreججػل مً اإلاعاءلت مىلىع جكٌحرها، ال جكػل ظىي أن جثبذ راتها باغخباسها سدا

ُت الكلعكت، ًيؽأ مً حػذد ؤلاحاباث .ًجهل هكعه يشد ئن الكػل الخالم في ولؼ الخخىم لخفـى

. اإلامٌىت، مً ًىن أن اإلاؽٍلت ال حعدىكز، بدُث جمىذ الىالدة لحلُى أخشي وهٌزا دوالَُ

 

الكلعكي ئؼٍالخُا، ٌػني سد ًمؼ في  (الجىاب )ًخىنل ئمٍان هزه البيُت غلى أن ًٍىن الشد 

، وما ًٍىن مإؼٌال، مً خُث هى يزلَ، ًخم خله في سد  problématiseالجىاب ما ًٍىن مإؼٌال

ئن الشد ؤلاؼٍالُتي هى بالىبؼ ـىؽ ئؼٍالي، وبالخالي ال ًٍىن له، مثل أي ظإاُ، ئال حىاب . ئؼٍالُتي

ت؟:مثال)قخػذد ـُاؾت مؽٍلت قلعكُت ما . واخذ ممًٌ ًدُل ئلى أوعام مخػذدة في  (ما هي الحٍش

خم ئًجاد خل لها داخل هزا اليعو  الهاهىن، خُث ججذ هكعها مفاؾت مكاهُمُا، وجٍىن مػّشقت ٍو

ًاهي وماسيغ، غلى ظبُل اإلاثاُ، ئر أن ًل قلعكت . (الهاهىوي) ت ظُىشح بؽٍل مؿاًش غىذ  ظإاُ الحٍش

هتها، غلى لىء ؤلاهاسة اإلاكاهُمُت الذاخلُت لٍل  ت وجهاسبها، غلى وٍش مً هاجحن الكلعكخحن جىظش ئلى الحٍش

ت مىلىع العإاُ- منهما وأن ًدفل قيهما  (قيهما)ال بذ أن ًٍىن الفىؽ ؤلاؼٍالي ؼمىلُا . قخػالج الحٍش

ً بكػل الالخكاف خُى الزاث ئن الفىؽ . مً خُث هى سد ئؼٍالُتي، وئرن، ظإاُ وحىاب مخماًٍض

ولهزا . ؤلاؼٍالي الزي ًدمل في راجه جماًضا مهترخا، ظُهذم، بزلَ، حىابا غلى العإاُ الزي ًىشخه

ت، يما ًفُؿانها، ويما  ًاهي وماسيغ، ًي هأخز هكغ اإلاثاُ، ًهذمان خال إلاؽٍلت الحٍش العبب، قان 
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هى، بالمبي، ئؼٍالُتي بفىسة  (أو الحل)لٌنهما ال ٌعخىُػان اظدىكارها، ألن هزا الشد . هي مفاؾت

. خالفت

ئن هزا، هى بخالف ألاهماه ألاخشي مً ؤلاحاباث التي ظىىلو غليها، بكػل الاوؽؿاُ بالزايشة 

لًٌ ئن أمًٌ .، جلَ التي جهىم بدل اإلاؽٍلت وجلؿيهاapocritiquesالُىهاهُت، بأنها ؾحر اخشاحُت وال ههذًت

أن هالخظ بأن ألاظئلت في الكلعكت ال جلغى، قهل وعخيخج مً رلَ قؽال ًهىم داخل الكلعكت ًجػلها 

باولت، ختى ولى اظدؽػشها لشوستها وحىدًا؟ مً الىاضح أن ؤلاحابت غً هزا العإاُ، بدعب اإلاهاسبت 

قلِغ في الكلعكت جفاغذ وال مظهش جشايمي في ؤلاحاباث يما هى الحاُ في الػلم، . ؤلاؼٍالخُت، بالىكي

جختُز في هضغت  (في الكلعكت)مخخلكت، وال جترى هكعها  (قيهما)لعبب بعُي، هى أن وبُػت ؤلاحاباث 

ت ئن ما ًمحز ؤلاحابت ؤلاؼٍالخُت، هى أنها تهؽم الالمكٌش قُه في قٌش، وجشظم .propositionnalismeنمٍى

اإلابادساث وجخلو قماء للػالنت وللمػنى، وهزا هى الحل الزي جدمله، ولِغ الحل الزي هكهمه في 

داللخه الػادًت، بمػنى أن ؤلاحابت ؾحر الاخشاحُت، يما اظميها، حعذ الباب أمام البدث، وجهىم بٌبذ 

ئنها جفلح يأظاط . ؤلاؼٍالي، قهي جخخلق مىه بذال مً أن جخػمو قُه وجبدث قُه وجخشحه ئلى الىىس 

ئن الىهم الزي جهِغ به الكلعكت هكعها . جخىاسي ألاظئلت وجترايم ؤلاحاباث. وهٌزا دوالَُ. لعإاُ آخش

بهزا اإلاػُاس ئهما ًشجبي، وبػا، بٍىن أنها لم جخفىس أظئلتها بفىسة ئؼٍالخُت، ومً هىا خفل الىهذ 

لم ًًٌ للكلعكت، وهي جىشح أظئلتها دوما بٌُكُت ؾحر ئؼٍالخُت، أن حعاءُ . اإلاىحه ئلى اإلاػُاس الػلمي

اهدشقذ واظخذاسث هدى خاسج ما، خُث ظدخخز مٍاها لها في  (غلى الػٌغ مً رلَ)اإلاعاءلت، وئهما

. مىاحهت ومىاقعت الػلم، قجػلخه بزلَ ممٌىا

 

خي مدن ُتها، لًٌ هزا الخػذد هى جاٍس . ئن حػذد ؤلاحاباث في الكلعكت ًٌؽل غً خفـى

خُت واإلاعاءلت صوحا ًخم جفىسه ئؼٍالخُا، أي باغخباسه قلعكُا وأظاظُا خ هى . حؽٍل الخاٍس ئن الخاٍس

في  (ًل مشة)وخذه الزي ًبحن أن اإلاؽٌالث حعخمش في الكلعكت داخل الشد وبالشؾم مىه، ئر أهه ًخخلل 

َعِكّي ال ًكشك . اإلادخىي الزي ًظهش هى وخذه، غلى الشؾم مً أهه ًتريب مً ئحاباث
ْ
ل
َ
وئرن، قان الك

ْسِخَىت التي جٍىنها الكلعكت غً هكعها َ
إ
ُ
ئرا ما . راجه، مً خُث هى َسّد، ئال بػذًا، أي ئصاء الىظشة اإلا

خُت مػها، قاهه ظِخم يبذ اإلاعاءلت مً خُث هي مبذأ،  خفل اههالب غلى الهشاءة التي جدملها الخاٍس

قال هجذ أمام . بما هي يزلَ (اإلاعاءلت)وبالىدُجت، قاهىا ظىعجض غً أن هكٌش . ولً هشي قػلها رلَ

أهظاسها ئال جمظهشاتها العٍُىلىحُت أو اللعاهُت، لًٌ وبُػتها الكلعكُت ألاظاظُت، التي جإظغ 

َسة، . الكلعكي، ظدىكلذ غً الكٌش راجه وظىف جظهش ؤلاحاباث الكلعكُت اإلاخخالُت، ئرن، يهماًا ؾحر ُمَبرَّ

وؾحر مبرسة بخاـُتها اإلاخىاقشة التي ججػلها مخػاسلت قُما بُنها، مخػاسلت بؽٍل حذلي يما هى الحاُ 

وظىف ًخم الحذًث غً اظبِىىصا . ظىف جٍىن ؤلاحاباث حػبحرا خشا غً قشداهُاث مكٌٌت. غىذ هُجل

ت مبذغت، ولِغ ئحابت نبل ًل ش يء،  أو غً لىى، ئر ظىف لً ًشي في قلعكخيهما ظىي اوػٍاط لػبهٍش
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خي ، هى إلاارا . ٌػني سؤٍتهما يخاٍس ما ًيبغي غلُىا أن وػشقه، وظٍُىن هزا هى مىلىع الكفل ألاُو

أـبدذ ؤلاؼٍالخُت ممٌىت الُىم؟ لهذ أـبدذ الكلعكت، قػال، مىهعمت ومكٌٌت جدذ المشباث 

ًان الػفش قانها لم ًًٌ لها أن جخفشف  ا ما  ًًّ خي، لًٌ أ اإلاىحػت للهىي الػذمُت للػلم وللدعاسع الخاٍس

ذ مً الىلىح، . بؽٍل مخخلل ٌؽل بزلَ، بمٍض خ باغادة ججمُؼ نىي الاهدالُ هزه، ٍو ًهىم الخاٍس

ُل الزي ًظهش يزهُى ًىشح مؽٍلت اث . غً الىهق ألـا جكشك خهُهت اإلاعاءلت هكعها غبر معخٍى

ًامل في أظاط  وأؼٍاُ خاـلت في الٌبذ، ئرن، في الخػبحر غً هزه اإلاعاءلت هكعها الحالشة بؽٍل 

ل، مً أن جظهش ًلػب خّش للكشداهُاث . اليؽاه الزهني لهزا العبب جمٌىذ الكلعكت، ولضمً وٍى

خ والزي ًتراحؼ أو  الٌبري التي جخػاسك قُما بُنها، والحاُ أهه لِغ هاهىا ظىي ـىؽ ظاهشاحي للخاٍس

لُت الماؾىت والتي جظل، مؼ رلَ، مخؿحرة مً هىا مظهش اظخهاللُت .ًٌبذ داخل أؼٍلخه ألـا

واغخباوُت ألاوعام الكلعكُت، مظهش ٌؽٍل حػبحرا غً يبذ معاءلت جخجضأ في ئحاباث ال جكٌش هكعها 

ت هىا ظىي أن الكلعكت جكشك هكعها بما هي يزلَ، معخهلت غً يبذ . ياحاباث ولِعذ الحٍش

خُا بال نهاًت، ومً جم جفاؽ بص يء آخش في ش يء آخش . معاءلت مىػٌعت، ولٌنها معاءلت جخدُى جاٍس

هخمُه خ ياحابت غً ما ٌعمذ به ٍو ت باغخباسها سابىا للخاٍس ئن . والحاُ أهه ًيبغي الخكٌحر في هزه الحٍش

خ مً خُث هى يبذ للمعاءلت بما هي يزلَ ت، ئرن، هي لشوسة الخاٍس ئنها قلعكت في حػبحرها : الحٍش

ت لزاتها، بذال مً هشي قيها ئمٍاها مكشولا مً  . بالمشوسة ت مجشد خٍش قالىهم ئهما في أن هشي في الحٍش

دىا في أن هكٌش في المشوسة باخخفاس، قان الاظخهاللُت . خاسج ًمًٌ أن هخكو قُه، ومً هىا خٍش

خُت خ هي جاٍس خُت، . باليعبت ئلى الخاٍس ج مىز الهشن الخاظؼ غؽش ألظباب هي باوىُا جاٍس ئنها جىمخي بالخذٍس

خي بالكلعكي يمىلب لػىدة الكٌش ئلى  أظباب مخىلذة مً حعاسع الخؿحر ومً ئدسايه، وبالخالي بذمج الخاٍس

خي . راجه ؾحر أن الكلعكت، هظشا لػذم نذستها غلى ئغادة جأظِغ هكعها في غملُت جمكفلها مؼ الخاٍس

خي)مخمشيضة خُى اإلاعاءلت، ظخمُؼ قُه  ئن الكلعكت وهي جخخلى غً الكلعكت ألاولى، . (أي في الخاٍس

ًاهي، ظُجػل مً الكلعكت بمثابت اظخدالت جكٌحر اإلابذتي، وظُجذ مبذأ هزه  وهى أمش نذ جهشس مىز 

خاهُت . الهُجلُت الاظخدالت مػهىلُخه في الخاٍس

 

اء، بحن  ها والكحًز ًدُل الىهاػ الذاةش خُى قلعكت أولى وأخشي زاهُت، ئلى الاخخالف بحن اإلاُخاقحًز

الكٌشة التي ًخممنها هزا الىهاػ هى أهه بامٍان الكلعكت أن ال جٍىن أولى، ولًٌ لِغ . الكلعكت والػلم

ت جخجه هدى اإلابادب ألاولى . بامٍانها أن جٍىن ؼِئا آخش ئرا لم جًٌ أوال أولى، ٌػنى أن جٍىن معاءلت حزٍس

ْجِزًش؟ ئنها ظخهؼ في هكغ اإلاُذان  لًٌ مارا ظخٍىهه الكلعكت ئن أهملذ أو وعِذ هزا الاوؽؿاُ بالخَّ

الزي جهىم قُه ألاهىلىحُا الػلمُت، ظخخفق في واخذة مً ألابدار الخاـت أو في أخشي، وجٍىن مً 

جم هي الخاظشة بالمشوسة، ئر أن يُكُت حعاؤلها ظُجلب همىا مً ؤلاحاباث التي حعدبػذ الحهُهُت ؾحر 
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وختى، غىذما ًخػلو ألامش بالحذًث غً الزاث، قان .الهابلت للمىانؽت والكػالُت الخهىُت اإلاشجبىت بها

هترح ما ٌصخفه مً ًىهُت، بؽٍل أقمل مً الكلعكت . ألادب ظُفل ئلى اظخخشاج الخاؿ ٍو

هي والكلعكي،أسدها  وباإلحماُ، قان الىهاػ اإلاؽاس ئلُه أغاله ًىكخذ غلى اوؽهام بحن اإلاُخاقحًز

، مإيذا غهم  داخل " الػهل الخالق"سؤٍت رلَ أم لم هشد، وظُيخفش هزا ألاخحر ؼِئا قؽِئا غلى ألاُو

. البدث الكلعكي

 

هي؟ لِغ هاهىا أي ش يء مإيذ قاإلاػملت التي . هل ظِخم ئههار الكلعكت بخخلُفها مً اإلاُخاقحًز

قاما أن حػىى . ًاهذ جىشح، مىز ؾابش ألاصمان، ؾحر نابلت للحل، ورلَ بكػل الىمىرج الهمىي هكعه

للكلعكت قػالُت ممازلت للػلم، ورلَ بترجُبها وساء الػلم وأن حعخخلق مىه مىهجه، مً دون أن جٍىن 

ت وجابػت للػلم.نادسة مً خُث ألاظاط غلى جىبُهه لًٌ ما الزي . ظخٍىن الكلعكت، والحالت هزه، زاهٍى

حعتهذف ؤلاباهت  (هزه الكلعكت الثاهُت)ٌعخىُؼ الػلم أن ًهىله وال ًهىله بؽٍل حُذ بالىبؼ؟ سبما أن 

لًٌ ما را ظٍُىهه مؽشوع مثل هزا؟ مً الىبؼ أن ٌعخؿني الػلم . غً قشلُاجه اإلاعبهت وغً ال َمُهىِله

ًاهذ حعتهذف ؤلاباهت غً الػلمُت بما هي يزلَ، قانها  غً مثل هزه الىخاةج الكلعكُت والتي، وئن 

ش الىمىرج الػلمي للػهل . باليعبت ئلُه صاةذة وؾحر هاقػت ًان ألامش ًخػلو بخبًر وغلى الػٌغ مً رلَ، ئن 

هت  ش)باغخباسه اللىحىط الىخُذ الزي ًٍىن دالا، قان هزه الىٍش هي هكعها ؾحر غلمُت،  (في الخبًر

. هظشي خُى ألاظغ ناةم، ئرن، داخل الػلم وداةما- ئن الىهاػ اإلاُخا. وظىف جذخن هكعها في الحاُ

ها يػىفش ًمحز   (الكلعكت)وئما، وهزا هى ؤلامٍان الثاوي، أن جىكفل  غً الػلم بدُث جفحر مُخاقحًز

ئن هزه الضواًت الثاهُت غً الاخخالف بحن الكلعكت . بُنهما، وجفبذ الكلعكت قلعكت ؾحر مخجاوعت

ها ال حعخهُم هي أًما بذوسها ابي . واإلاُخاقحًز
َ
قالىمىرج الهمىي للػهل ظُجػل مً الىمي الِخى

ها همىا قاؼال، غلى اغخباس أن هزا الىمىرج ًجػل مً هكعه مػُاس ًل خىابُت ممٌىت ئن . للمُخاقحًز

ها جفحر بالكػل قلعكت أولى، في اسجباوها بخىابُت جمخلَ، لىخذها بفىسة أخعً، ئًجابُاث  اإلاُخاقحًز

مارا جإظغ بالمبي، . ئنها جإظغ ما لِغ في خاحت ئلى جأظِغ. ما هيخظشه مً الخىابُت غلى الػمىم

ئرن؟ 

 

َشّد ئلى همىرج ال جأخزه هي بػحن  ًُ َػّشِقها، أن  ٌُ ال ًيبغي للمىلب اإلابذتي للكلعكت، وهى مىلب 

ذًنها قمً باب الخىانن أن هشي في قٌشة اإلابذأ أظاظا لألؼُاء أو أظاظا للخىاب خىلها، ألن . الاغخباس ٍو

ىحهها مً دون أن جدعاءُ خىله غ ٍو ّظِ
َ
ئرا ما جم الدعاُؤ . هزه الكٌشة هكعها جكترك مدخىي ؾحر ُمإ

ت اإلاعاءلت أن ًخمًٌ اإلابذأ مً أن . خُى هزا اإلادخىي قان هزه الكٌشة ظدعهي،خُيئز، في أولٍى

 ratio أو بخىظي الىانؼ باغخباسه ratio cognoscendiًخفىس أهىلىحُا، بخىظي الخىاب مً خُث هى 

essendiت أولُت ش مجمىغت مً الهماًا .  قان رلَ هى زمشة هضغت نمٍى وبالكػل، قان ألامش ًخػلو بخبًر
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ت ججػل الهماًا مدعلعلت قُما  ٍش باغخباسها ـادنت، وهي نماًا ؾحر مخماظٌت قُما بُنها ئال بكػل جبًر

. بُنها بدُث جٍىن ًل واخذة منها مبذأ ألاخشي 

 

م الدعاُؤ خُى 
ُ
ش وبُػت اللىحىط، ج داخل هزا الىمىرج الهمىي الزي ًجػل مً الخبًر

ًان مً وبُػت اإلابذتي أن ًىلذ مثل هزا  اإلابذتي، بذال مً أن هشي، غلى الػٌغ مً رلَ، قُما ئرا 

هي غىذ أقالوىن وأسظىى -قاظخػادة الكلعكت يمُخا. اللىحىظان حعاؤلىا ًخػلو بهزا الاههالب اإلاُخاقحًز

َػّشِف هزه ألاخحرة ياؼٍالخُت ولِغ يما وساء اإلاىحىد 
ُ
ها، هي اظخػادة ح اتي)قحًز ، اظخػادة ججػل (الكحًز

باهكخاح الكٌش غلى همىرج آخش  (هىا)ًخػلو ألامش . مً المشوسي الهُام بفىؽ هظشي حذًذ للىحىط

ش، وئهما غلى همىرج ناةم بٍل بعاوت غلى الػهلىت ئن جهذًم ألاظباب غً قػل . لِغ هى الخبًر

الخكلعل والػمل مً جم بفىسة ههذًت مػىاه اظخػماُ لالظخذالُ ؤلاؼٍالُتي الزي ًدذر جمكفال 

.  بحن ألاظئلت والخىاب الزي جأخزه بػحن الاغخباس

وئرن، قان الػلم ومىهجه ظىف ًشحعمان يجهت لهزا الاظخذالُ ؤلاؼٍالُتي، قال ٌػىدان ئمٍاها 

 لهزا الاظخذالُ ًيخمي ئلى ؤلاؼٍالخُت، ومً جم modalisationئن هزا الفىؽ الجتهي. وخُذا وال مهُاظا

ىاقغ . ًمًٌ الحذًث، بالمبي، غً جأظِغ قلعكي هزا الفىؽ الخفىسي إلاا هى غلمي ًهص ي ٍو

ت الػامت للمؽٌالث، ؾحر أهه ًىذسج . اخخٍاس الػهلىت مً وشف الػلم ًيخمي الحل الػلمي ئلى الىظٍش

ُت وهزا ٌعشي . وخُىزاى لً ًٍىن مً اإلاعمىح به الخكٌحر في الػلم في اوػضاُ. لمنها بٌُكُت خفـى

ولم ٌػذ الدؽُِذ الكلعكي ٌؽخمل غلى الهُام بفىؽ . غلى الػلم هكعه بأن ًكٌش هكعه في اوػضاُ

 للمبذأ الزي ًخىحب غلى الػلم أن ًهىم غلُه،بدُث ًهىده ئلى سؤٍت راجه يما ontologisationأهىلىجي

ها داخل  ًان ًهىم غلى اإلاُخاقحًز ملحذا ال "، خُث ًهىد هزا ئلى هدُجت مإداها أن "شجشة دًٍاسث"لى 

ًاهي الزي اقخخذ ما ظىف ًٍىن هى . وهي هدُجت غبثُت" ًمٌىه أن ًٍىن مهىذظا بامٍاهىا أن هكٌش في 

قباليعبت ئلُه، لم ٌػذ الدؽُِذ أو الخأظِغ الكلعكي ٌؽخمل غلى جثمحن . اإلاأصم ألايبر للكٌش اإلاػاـش

ها"وفي هزا ال وعخىُؼ أن هشي في يخاب ههذ الػهل الخالق . الػلم " ههىت اهىالم لخأظِغ اإلاُخاقحًز

.  ؾحر أن هزا ؤلامٍان راجه ًٌؽل غً ؾمىك في اإلاىنل الٍاهىي راجه. يما ًهُى هُذحش

 

وئهما ًخػلو ألامش بأن  (أو ئلكاء اإلافذانُت غلُه)قالػلم مػىى، ولزلَ ال ًخػلو ألامش بدثمُىه 

ٌعمذ هزا الاظخيباه بالشحىع ئلى مفذس اإلاػشقت، . وعخيبي مىه ما ًجػل مىه أن ًٍىن را مفذانُت

هى  (الاظخيباه)ئن هزا . خُث هجػل مً هزا الاظخيباه، غىذ هزه الػىدة، أظاط ًل مػشقت ممٌىت

بهزا الاظخيباه جمعَ الكلعكت باإلاػشقت التي ظخماسظها غلى هكعها في . داللت اإلاىهج التروعىذهخالي

وظىاء أسدها رلَ أو لم هشد، قان الكلعكت حعخخلق حىهشها وؼشوه جهذمها مً . جفىساتها اإلاهبلت

ها. الػلمُت التي نامذ هي هكعها بخدلُلها هل ظىدفل غلى . ما ًلضم غً رلَ هى جفكُت اإلاُخاقحًز
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شها مً ظلىان  ها حذًذة أم غلى الػٌغ مً رلَ غلى اظخدالتها؟ هل ًخػلو ألامش بخدٍش مُخاقحًز

ئخالتها ئلى الػلم، ومً اإلاىحىد، وبالخالي مىدها ولػا خاـا؟ لًٌ يُل ًمًٌ أن ًدفل هزا 

ها هكعها معخدُلتمً حشاء أن وحىدها ًٍىن بكػل الػلم  باالهىالم مً الػلم هكعه؟ ألِعذ اإلاُخاقحًز

هُت قلعكت ال جهبل  ذ أن جٍىن مُخاقحًز الزي ال حعخىُؼ الاهكفاُ غىه؟ ألِعذ الكلعكت التي جٍش

الذخن وجٍىن بزلَ مذاهت مً وشف الػلم ختى غلى معخىي اإلاىهج الزي ال حعخىُؼ أن جخملٌه وهي 

ها معخدُلت بما هي يزلَ ًاهي خهال حذًذا، أي ههىت . ججابهه في مكاسنتها؟ ئن اإلاُخاقحًز قهل قخذ 

ها غىذما قفلها غً الػلم؟ أم أهه ًذًنها، قهي، في ـىستها الخهلُذًت، لِغ مً أحل  اهىالم اإلاُخاقحًز

الاهكخاح غلى الالمكٌش الخهلُذي الزي هى الىحىد، وئهما مً أحل الػلم باغخباسه ـىؾا جأظِعُا 

ىؾا جأـُلُا ًيبغي اظخػادجه واظخئىاقه؟ ألِغ هزا، باألخشي، اهخفاسا للحهُهُت الممىُت اإلاضغىمت  ـو

ذ ئلى الػلم باغخباسه أهىلىحُا حذًذة؟ ًأحي " الٍىبشهٍُي"لألهىلىحُا الهشمت غىك الاههالب  ّمِ
َ
ل ًُ الزي 

ًان الػلم ممٌىا ها جٍىن ممٌىت ئرا  وئمٍان الػلم ًأحي . الؿمىك، يما نلذ رلَ، مً ًىن أن اإلاُخاقحًز

فلح يىمىرج  هت الزهىُت ٍو مً الاظخيباه التروعىذهخالي الزي ًممً، بما هى يزلَ، مىلىغُت الىٍش

ها مهبلت ئن الاظخيباه التروعىذهخالي، هى بدو، مدل للتريُب الهبلي لىمى الشوح في . إلمٍان مُخاقحًز

ئن هزا اإلادل التروعىذهخالي الزي قُه جىػهذ اإلالٍاث مً أحل جىلُذ هزا . وخذجه قُما وساء ًل غلم

ها مً  الهشمت، هى الزي ٌػخبر " مىالُػها"التريُب الزي ًخىحب غلُه أن ًهىم بخخلُق اإلاُخاقحًز

ًاهي . ألاظاط غىذ 

 

ده، ٌػذ ولب ألاظاط والبدث غىه ئؼٍالُت، ؾحر أنها ما جضاُ ئؼٍالُت  ًاهي، وبخفٍش وغىذ 

شي للػلم ما . قاسؾت لم ًخم الخكٌحر قيها بىحه مخخلل اللهم يىهق ورلَ باإلاهاسهت مؼ الىابؼ الخهٍش

شا، سبما ًٍىن ههفا أو  ًاهي اظم ئؼٍالي لِغ أمشا ئًجابُا، وئهما هى وانؼ ًيخظش جبًر ًىلو غلُه 

ا، ئر ألامش ًخػلو بمكهىم ظلبي ئن ألاظاط هى مً هظام اإلالٍاث، ٌػني أهه ٌعخيبي . جفذغا بيٍُى

ًان الاظخيباه قلعكُا غلى هدى مالةم قاهه ال ٌعخخلق نىجه مً . جدلُلُا بالتراحؼ ئلى الىساء وئرا ما 

و غملُت الزهاب وؤلاًاب التي . الػلم الزي ٌعخخلق مىه الجىهش هٌزا ًخم اظخخشاج ألاظاط غً وٍش

ججشيها الكلعكت غلى الػلم، والتي جهىم بخأـُل الازىحن مػا، داخل الهذسة التروعىذهخالُت، الاظخيباوُت 

. والخدلُلُت للشوح

 

دُى الاظخيباه الزي ًخم جفىسه بهزه الٌُكُت مً أن ًمؼ ألاظاط داخل الىمىرج  ًَ هزا أمش ال 

ئن . ًجذ هكعه مػخبرا بل ومكمال" بأي خو؟: "العإاLe quid jurisُالهمىي للػهل، خُث  

ها، وهي حػاوي مً  َزع بزلَ، وهي مٌشهت، مً الػلم الزي ًلهمها، " الاههالب الٍىبشهٍُي"اإلاُخاقحًز
َ
ْىت

ُ
وج
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وبذال مً أن حعخيبي مىه، بٍل بعاوت، يما هى الحاُ غىذ دًٍاسث، ئهما ًٌؽل دوما غً الترابي 

ًاهي ها غً الػلم مىز   بُنهما، يما ًٌؽل غً ـػىبت قػلُت غً الفىؽ الاظخهاللي للمُخاقحًز

ئن هزه الىلػُت ال ًمًٌ ججىبها ما دمىا هشي بأن ألاظاط هى الزي ًمكي اإلافذانُت . وبػذه

برس هخاةجه، ظىاء اوػٌغ رلَ غلى الكلعكت أو ال ًىػٌغ غليها . غلى الػلم ٍو

 

قهى، مً حهت، ظُىبؼ قلعكت ًهاُ بأنها غلمُت، قلعكت جهىم . وظُفبذ ؤلاسر الٍاهىي زهُال

ئن هزه الكلعكت هي . بخذغُم همىرج الػهالهُت الػلمُت باغخباسه الىمىرج الزي وخذه الفادم

ها الكاهمت" ، ومً حهت زاهُت، ئن لم هًٌ هخؾ الخىانن في الخػبحر، ظُدمل هزا ؤلاسر "مُخاقحًز

ها مىكفلت غً الػلمُت، غلى اغخباس أن مهمتها ختى باليعبت لهُذحش ئهما  الٍاهىي زماسا حػخبر اإلاُخاقحًز

ها، بعبب ؾُاب ؤلاؼٍالخُت، راث ـىؽ . هي البدث في أظعها الالمكٌش قيها وظدبهى هزه اإلاُخاقحًز

شي جذغى ئلى الخىاب ontologisanteأهىلىجي ت للىمىرج الخبًر ، وهي غىك أن جىاحه الجزغت الهمٍى

ها الجذًذة اإلاضغىمت خاولذ الهُام بخمُحز . الؽػشي، وهي دغىة ال جهىم غلى أظاط ئن هزه اإلاُخاقحًز

ئنها، غلى ألانل، . وحىد ما جم اغخهاده، ئلى رلَ الححن أهه مىحىد، والزي هى في الحهُهت هكغ الص يء

َػّشِف هكعها ياغذام أهىلىجي، ٌػنى بأن حػشف هكعها، مشة أخشي، باإلاهاسهت مؼ ما لِغ أُو ًي ال 
ُ
لم ح

ًان مً اإلامًٌ الػثىس غلى ألاظاس ي مً الش يء، أو مً ما لِغ هى ِفحَرُه ئال يالاقت، يما لى 
َ
. ج

 

ش ونىلبتها قُه، ظىاء جم رلَ  الثمً الزي جإدًه الكلعكت ألاولى، في ظبُل الانخذاء بىمىرج الخبًر

وحػخبر ألاهىلىحُا العلبُت لهُذحش، . اهىالنا مً جشيُب اإلالٍاث أو لم ًخم، ئهما هى اهداللها الخاؿ

وبالىبؼ، قاهىا .  ما ًىحذ، ججلُا مػاـشا لهزا الاهدالLe rienُ، هى الش يء"الىحىد هى ما الًهاُ"خُث 

ُ )وػثر غلى هزه الػذمُت الكلعكُت غىذ قُخجيؽخحن  غىذما هإيذ غلى لشوسة الػثىس غلى (الكفل ألاو

ألاظاط، قان رلَ ٌػني أهه ًيبغي أن هكهم مىه، مً حهت، أن الكلعكت ال ًمٌنها أن جٍىن ئال أولى، وئال 

، لِغ  ًاهذ أولى قاهه ًيبغي غليها أن جدعاءُ خُى ما هى أُو قانها لِعذ قلعكت، ومً حهت أخشي، ئن 

ُ )مً أحل الاوؽؿاُ بما ًخلى  قاألمش . وئهما بأن جكػل رلَ في حهل جام بما ًمًٌ أن ًأحي بػذ (هزا ألاو

قكي الكلعكت ًخم وشح العإاُ خُى ما . لم ٌػذ ًخػلو باسحاع هزا الػمل ئلى الػلم أو ئلى أي ش يء آخش

ئن الكلعكت جٍىن أولى لعبب وخُذ . هى أُو مً خُث هى يزلَ، ويعإاُ اقخخاحي ًٍىن ؾاًت في راجه

هى أنها جىشح في ألاُو العإاُ خُى ما هى أُو مً دون أن جهىد اإلابذأ الزي جىحره هدى الجىاب الزي 

ما الزي ًٍىن أوال في العإاُ خُى ما . (في الجىاب)ججػل مىه مبذأ، أي هدى هزا الزي ًخدذد يمبذأ 

هى أُو ؾحر العإاُ هكعه؟ ما الزي ظيؽَ قُه بػذ هزا؟ 
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لِغ هىاى همىرج وال جابؼ للىمىرج ًمم اإلاعاءلت، ٌػني رلَ أن اإلاعاءلت ججذ هكعها هىا أمام 

هدً هىا في ابخػاد غً الكهم الخهلُذي .  الكلعكيfondationهكعها، وهزه هي الذاللت الىخُذة لدؽُِذ 

ها ًاةً ًيبغي غلُىا . لألظاط، باإلاػنى الزي جكهمه اإلاُخاقحًز قلم حػذ هىاى ئخالت ئلى وبُػت أو ئلى 

لم ٌػذ اإلابذأ غىفش بىاء بػذي . الهُام بخأظِعه، أو ئلى خىاب مالةم ًيبغي ئلكاء اإلاؽشوغُت غلُه

عاءلت أـلُا خُث ًفحر هزا اإلابذأ بالمشوسة 
ُ
 ولم ٌػذ مىذ مػنى للدؽُِذ meta" مُخا"لىانؼ ًٍىن في اإلا

الكلعكي هى البدث غً أظاط ش يء ما بدُث ًخدذد هزا ألاظاط في الىدُجت وئهما ٌػني اظخهباُ 

ظإاُ ألاظاس ي هى ألايثر أولُت،ئر ًمًٌ أن نهخم به لزاجه دون . ألاظاس ي يعإاُ ووشخه باغخباسه ظإالا

هىا ٌػثر .  الباوىُتoriginalitéوالدعاؤلهىا،ًماسط داخل أـالخه.التريحز في رلَ غلى أي ش يء آخش

خي الشاهً  ت، ًكشله الىلؼ الخاٍس الكلعكي غلى مجذه الخاؿ، بكمل ـىؽ جُمي حذًذ وبفىسة حزٍس

ت جٌكي لخمىده مػنى. غلى الكٌش مً ألايُذ أن . ألاظاس ي هى قػل اإلاعاءلت، وهزه اإلاعاءلت المشوٍس

لِغ ًل ما ٌؽٍل مىلىع ظإاُ ًهبل الذاللت الكلعكُت، لًٌ مً اإلاإيذ أن الكلعكت، ئرا ما أسادث 

ا خُى  ل ئلى خل مؽاًلها، قاهه ًخىحب غليها أن جدعاءُ خُى الفىؽ ؤلاؼٍالي وخفـى أن جخـى

ئن هزا أمش ًدُل، غىذ الػىدة، ئلى لشوسة ئنامت لىحىط ًهىم غلى . اإلاؽاًل التي هي قلعكُت

تindifferentiationحىاب، ولِغ غلى ال مباالة -الاخخالف ظإاُ . propositionnalite الجزغت الهمٍى

 

ُت الكلعكي غلى حعاُؤ حزسي  وبما أن الكلعكت جفحر مً حذًذ أولى،قانها . جخىنل خفـى

 ُ ئن العإاُ الجزسي هى ظإاُ ما هى . جىشح العإاُ الزي ًخىاقو مؼ هزا اإلاىلب أي مؼ ما هى أو

ا ئال في هزا العإاُ هكعه ما ًٍىن هى ألاُو في ولب ألاُو ئهما هى الدعاُؤ . حزسي، وهزا ال ًٍىن حزٍس

أن جكٌش راتها  (لهزه الكلعكت)مً اإلامًٌ الهُى أهه ًيبغي لها . الزي ًكٌش الكلعكت ألاولى ياؼٍالخُت

بذال مً أن جٍىن مكٌشا قيها، ألهه بهزا الدعاُؤ الجزسي الزي ًىػٌغ غلى راجه داخل قػله الخأظِس ي 

fonda mentalitéئن اإلاجاوصة التي ًخدخم .  ججػل الكلعكت مً مماسظتها الخاـت مىلىغا خاؿ بها

هُت ًيبغي غلى الكٌش أن ًخدمل . غلى الكلعكت أن جماسظها غلى هكعها هي بالمشوسة مجاوصة مُخاقحًز

  (الػهل والحالت هزه)ظٍُىن .  لىحىده الذاخليinterpellationمعإولُت هكعه غلى اغخباس أهه مهالاة 

وئرن، قان ؤلاؼٍالخُت، يما . جأظِعُا، ئر أهه ال ًشجبي بأي ش يء وهى ًمؼ أُو خهُهت له يدهُهت أولى

ً ألاخشي . ٌؽحر ئلى رلَ الػىفش ألاُو لػىىاهىا، هي قلعكت الكلعكي الػلم  (ههفذ بزلَ)إلاارا الػىاٍو

ت اللؿت وفي جدلُل الػلم  واللؿت؟ ألهه مً اإلاهم، أوال، نلب الىمىرج الهمىي للػهل الزي هجذه قُىظٍش

ػالذه جهخط ي ئغادة حؽُِذ ؤلاؼٍالُتي لؿت حذًذة ًٍىن قيها ؤلازباحي .واللزًً ًدمي أخذهما آلاخش َو

assertorique مؽخها مً الفىؽ ؤلاؼٍالي، ولِغ الػٌغ، أي لؿت جمىذ الىحىد لإلؼٍالي في ـمُم 

مً هىا ًمًٌ ئغادة جشمُم وبىاء الكلعكي في غالنخه بالػلمي داخل غهلىت أيثر . ؤلازباجاث التي حػبر غىه
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جىظػا والتي جٌؽل غً الخٍامل والاخخالف بُنهما، بذال مً جشحمت الػالناث بحن الػلم والكلعكت 

. داخل خىابُت جىاصغُت، وبمػاًحر ؾحر خفِىت

 

هُت، .  قلعكت وغلم ولؿت؛ئن ؤلاؼٍالخُت هي ئرن لهذ آن ألاوان ًي حػاد للكلعكت وظُكتها اإلاُخاقحًز

ؤلاؼٍالُتي، ئرا ما أسدها أن conceptualisationورلَ بكمل الفىؽ اإلاكهىمي. التي هي وظُكت وبُػُت

لهذ آن ألاوان ًي ًخم الخخلي غً الاغترالاث الػهُمت للكلعكت . هكهم يُل ًخجزس الكٌش ويُل ًىمى

ها ألاهىلىحُت . والتي حؽٍل، يما نلذ أغاله، حضءا مً ؤلاسر الٍاهىي ئن الجزغت الىلػُت مثل اإلاُخاقحًز

التي ججذدث بكػل الاخخالف ألاهىلىجي حػٌعان جىانما ال ًهاوم وؾحر مالةم، والظُما بحن الػلم 

ش الزاحي ئهه  .autojustificatoireوالكلعكت، ئر أنهما مػا ًشجٌضان غلى الىمىرج الهمىي، همىرج الخبًر

ها  شي للجزغت الىلػُت التي دمشث هكعها به يكلعكت، وهى همىرج قظُؼ باليعبت إلاُخاقحًز همىرج جبًر

الاخخالف ألاهىلىجي التي، وهي حؽخؿل غلى مُذان الفىؽ ألاهىلىجي، ال جشي أي همىرج آخش للػهلىت ئال 

ش في مػىاه ؤلازباحي، وهى همىرج نادها هدى العهىه في الجزغت الالغهالهُت يبذًل . في الخبًر

ل، التي هي ههاػ مؿلىه ال ًهذم ئال خلىال مؿلىوت، ههاػ  هل ظىهبل هزه اإلاػملت، لضمً وٍى

ًمػىا أمام بذاةل معخدُلت، هظشا لػذم الخكٌحر زاهُت في الكلعكي اهىالنا مً ألاظاس ي الزي ٌؽٍل 

ها مخػاسلان ئهما هما هخاج جكٌحرهما بؽٍل ظيئ وجٍىن الىدُجت . العإاُ ألاظاس ي؟ ئن غلما ومُخاقحًز

و الكلعكي، يما سأًىا رلَ (لهزا الخػاسك)التي ال مكش منها  لًٌ ما ًخم الخكٌحر قُه بؽٍل س يء . هي جمٍض

بحن الػلم )هزا ًذُ غلى أهىا ههاسن بُنهما . مىز البذاًت هى الزي ًخمًٌ مً الحفُى غلى حػاسك

وهزا أمش ال ًمًٌ جكادًه غىذما ال هخىقش غلى أدواث رهىُت أخشي ؾحر . غلى معخىي الىخاةج (والكلعكت

ش التي هُمىذ غلى الكٌش مىز أقالوىن، ئنها قلعكت خاـلت غً الخىحه  جلَ التي جهذمها قلعكت الخبًر

وبما أن ألامش ًخػلو . الحامل الىخُذ للحهُهت (أي الهمُت)هدى الهمُت التي جهىم بكدفها، ئر أنها 

 du repondreبأن هكشؽ حهذها إلنامت سؤٍت حذًذة غً اللىحىط، وفي راث الىنذ غً خهل الجىاب 

الزي ًجػل مً الشد بما هى يزلَ أن ًٍىن ممٌىا، قاهه ًيبغي جىظُل اللؿت والخكٌحر الخأملي 

reflexion  ورلَ بهلبهما والخأزحر قيهما بىكغ الٌُكُت التي ًيبغي ئغادة الخكٌحرفي الػلمُت داخل غهلىتها 

وظخٍىن الكلعكت بالكػل أولى، .حىبا ئلى حىب مؼ غهلىت الكلعكت، ولِغ أن هكػل رلَ مً الخاسج

ًاهىي . ولًٌ بمػنى حذًذ لِغ بذًٍاسحي وال 

 

لًٌ الكلعكت، في غفشها الحالي، هي أيثر ئؼٍالُت مً أي ونذ مط ى، قهي ملؿىمت بخمضناث 

ًالخدلُل الىكس ي، غلى  داخلُت بهذس ما هي مفابت بالمشباث الػىُكت التي جأجيها مً الػلىم اإلادُىُت 

ػخبر الفىؽ ؤلاؼٍالي الخػبحر ؤلاًجابي لهزه الحالت. ظبُل اإلاثاُ أن وعاةل اإلاعاءلت، ئهما هى ئحابت . َو

مت بالػذمُت مً ًل  هت ًي همىلؼ به ومخابػخه، وئرن، إللحام الهٍض خىا الخاؿ بىا، وهى وٍش غلى جاٍس
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ًاهذ ههىت الاهىالم . الحل ألاظهل وألانل قلعكُا (أن وعاةل اإلاعاءلت هى ئرن)الجهاث،  وئرا ما 

ًان هزا بالمشوسة هى حىاب غً العإاُ ألاظاس ي خُى ما هى  الىخُذة اإلامٌىت هي اإلاعاءلت، وئرا ما 

ًاهذ هزه اإلاعاءلت خالُت مً الاقترالاث اإلاعبهت، قاهه ال ش يء ًمىؼ، والحالت هزه،  أظاس ي، وئرا ما 

 ُ خ هى مثل أي حىاب آخش. مً وشح مثل هزا الدعاؤ قهى معخهل : ئن حىابا ًخم جهذًمه بفذد الخاٍس

هىم بخكعحرها ه ٍو
ْ
َذج

َّ
بالفىؽ ؤلاؼٍالي إلاا ًٍىن  (الهُام)مً اإلامًٌ أن ال هىٌب غلى . غً اإلاؽٍلت التي َول

ت .  وأن ال هدعاءُ خُى اإلاعاءلتdu proplematisableئؼٍالُا  قالكلعكت، هي دوما، حػبحر غً الحٍش

خي قخخلو بزلَ لىكعها جهلُذا  ؾحر . sui generisورلَ في اإلاعخىي الزي جخدشس قُه مً الظشف الخاٍس

أهه ئن سقمىا للكلعكت ولب ألاظاس ي بما هى أظاس ي، قاهىا ظيعهي بزلَ في الخىانن، ألن ما هى 

أظاس ي، خُىما هدعاءُ خُى ما هى أظاس ي والزي ًٍىن مكترلا بؽٍل معبو مً وشف أي حىاب 

ًان لهزا الكػل مػنى غىذما . ئهما هى قػل الدعاُؤ هكعه ًمٌىىا، والحالت هزه، أن هدعاءُ قُما ئرا 

هت بلىؾه ما ًجشي هىا يزلَ بفىسة أظاظُت . هبدث له زاهُت غً اإلابذأ، أو ختى غىذما هىػً في وٍش

ٍت  َُّ َظاِظ
َ
  ًخم هٌشانها أو جىلؼ قهي نُذ fondamentalitéهى أهىا هىشح ظإالا، وأهىا بزلَ هخدهو مً أ

والزي ًذغم قشاؽ " إلاارا البدث مً حذًذ غً اإلابذتي"ئهىا ال ًمًٌ أن هجُب غً العإاُ . الاخخباس

لهذ جم جهذًم خل له مً نبل غىذما وشخىا اإلابذتي . se la posantمؽٍلت مثل هزه، ئال غىذما هإيذه

 ُ هي الزي ًخىحب . باغخباسه ٌؽٍل مىلىع حعاؤ بامٍاهىا أن ههُى أًما بأن اإلابذتي هى الكخ اإلاُخاقحًز

لًٌ ألعىا، هىا يزلَ، أمام ولؼ . غلى الكلعكت اإلاػاـشة واإلاهبلت أن جخخلى غىه مشة واخذة وئلى ألابذ

مبذتي ئن لم هًٌ أمام اإلافادسة غلى اإلاىلىب والتي هدُجتها هي أهىا هجُب، دوما، غً ظإاُ ما هى 

أـلي بفىسة ؾحر مباؼشة مً دون أن هىشح هزا العإاُ؟ أال هكترك معبها، بهزه الٌُكُت، ما ٌؽٍل 

ت أيثر أظاظُت غً اإلاػنى والال مػنى الزي ٌؽٍل مػنى -مػنى، أو أيثر مً رلَ ما ًٍىن مىتزغا مً هظٍش

لي؟ مً اإلامًٌ أن هإيذ، في خذود،أن ئزباث ال مػنى العإاُ -بفىسة أـُلت، ورلَ باإلاهاسهت مؼ ألـا

لي، قمال غً ًىهه ًدُل ئلى جفىس لألظئلت التي جدمل داللت ما بالخػاسك مؼ جلَ التي  اإلاخػلو باأـل

جٍىن مدشومت منها، هى أًما ئزباث لِغ له مػنى ورلَ بكػل جىانن داخلي، خُث ئهه ًهىم بدل 

جذ . (أي بالشؾم مً هزا العإاُ)العإاُ بالشؾم مىه  ئهه ًذمش هكعه بمجشد ما ًٍىن مىشوخا، ٍو

ونذ ًبذو هزا مكاسنت، ؾحر أن هزا ال ًٍىن ئال في العىذ في اإلاعخىي . حىابا ختى مً دون أن ًىشح

. ئغالها إلاىنل بفذده، أو ئبذاء لشأي (هزا الجىاب)الزي ًٍىن غذم وشخه حىابا غىه، بدُث ًٍىن 

اإلاكاسنت أو أن حػبر غنها بما  (هزه)الاظدىجاد ألانص ى ًٍىن هى اللجىء ئلى اللؿت التي ال ًمٌنها أن جىاحه 

 ، والتي وػلم بأنها حعمذ ألهفاسها بأن la presence absente"الحمىس الؿاةب"أو لؿت " أزش"هي لؿت 

ًثبخىا أي ش يء ئر أنها جمىؼ هكعها مً أن ًخم اغخباسها خشة قُما جهىله وباإلحماُ، قان العإاُ اإلاخػلو 

هت رهىُت  لي ًجذ هكعه في أـل ًل وٍش   وهى في خالت مً الاقتراك demarche intellectuelleباأـل

وئرا ما اظخىػىا الانخفاد في وشخه، ورلَ مً أحل الخهذم هدى ألامام، يما هى الحاُ ؾالبا . اإلاعبو



 وإلانسانيةكلية العلوم الاجتماعية        متونمجلة            سعيذة  جامعة الذكتور موالي الطاهر 

 ISSN: 1112-8518, EISSN: 2600-6200         2020: السنة/  أوت:  الشهر /02: العذد / 12: املجلذ 

 

338 

في الػلم، قان هزا ال ًدُى دون الهذسة غلى ئغادة بىاء الكشلُاث اإلاعبهت اإلاىظمت 

ً، ولى مً الخاسج ومً ألاغلى ًاجىمٍُاهضماث جكٌحر آلاخٍش . لعلى

 

ما ًمٌىىا الاخخجاج غلُه هى أن حؽخؿل الكلعكت بهزه الٌُكُت في اجخار الهشاس خُى ظإاُ 

لي مً دون أن جهىم بىشخه، أن جخخز هزا الهشاس قهي في ئحاباتها يما ًكػل الػلم والكػل  ألـا

لي، .لىزهب ئلى أبػذ مً رلَ. الوؽؿالهما بالكػالُت أيثر مً الاظخدالت الهبلُت ًان ظإاُ ألـا قلما 

ًان رلَ بدٌم الىانؼ أو بدٌم  هىا، في أـل ًل حىاب ممًٌ، قاهه ال مكش مً وشخه، ظىاء 

لًٌ ما ال ًٍىن أنل . مً هىا مىنكىا الزي ٌؽخمل غلى ئباهخه بما هى يزلَ. ًخمىٌشان رلَ.الحو

ذ، ٌػني وشح هزا العإاُ  هاهىا .se la poserاخخجاحا غلُه هى ئمٍان أن ال هىشخه دوما بؽٍل ـٍش

ت ال ًمًٌ خفشها والتي حؽٍل محزة اإلاعاءلت بامٍاهىا أن ال وػخبر الفىؽ ؤلاؼٍالي للخىاب . جهىم خٍش

خُت معخهال بزاجه والزي ًىبؼ  الخىاب )الكلعكي في ئمٍاهه الزاحي وأن هجػل ما هى قلعكي في الخاٍس

هت قلعكُت خالفت ئهما جىدذس مىه، ولًٌ ال ًبذو الُىم أنها جهىم . بالٌبذ الزاحي (الكلعكي ئن وٍش

ا وقلعكُا ممٌىت مً دون أي جىانن ئن قػل الخكلعل هى ئبذاع وخلو، ئهه . قُه، وهي جبذو حىهٍش

ئن اإلاعاءلت الكلعكُت التي ججشي . حػل قػل معخهل نُذ الاؼخؿاُ، ألن قػل الخكلعل هى قػل خش

. في ؤلاحاباث التي حعخيخج منها، هظشا لٍىنها ئحاباث ئؼٍالخُت، هي معاءلت جىكخذ غلى يثرة ميسجمت

ت  ل يازباث للمعاءلت بخأمل خٍش لًٌ ظٍُىن هىاى لُاع للكٌش ئرا لم جهم لشوسة ؤلاحابت غً ألـا

خي مػائن الزي ٌؽشه . والدتها ت ًخػلو في الىانؼ بالىظشي وبالخاٍس ئن هزا التريُب بحن المشوسة والحٍش

ت خي الزي ال ًمًٌ ألاخز به داةما داخل البيُاث الىظٍش خي ال . ئهما هى الىظشي ولِغ الخاٍس ئن الخاٍس

ًٍىن مكٌشا قُه داخل ؼشوُخه ئال غىذما هشي بأهه ًىشح بذاةال، ألامش الزي ٌػني بأهه ًهذم أظئلت 

قمال غً غذم الاهخمام بالعإاُ هكعه،  (الجىاب)حعمذ غلى ألانل بىىغحن مخػاسلحن مً الهشاءاث 

خ . ألامش الزي ٌػني يُكُت أخشي مً ؤلاحابت غىه  الزي ًهُم ظلعلت مً الػلل Histoireئن مكاسنت الخاٍس

ت الخفشف بؽٍل ظلبي ال ًمًٌ خلها ئال باإلاعاءلت و خٍش ئرا ما سأًىا بأهىا أخشاس في ؤلاحابت غً . غً وٍش

ت التي  خاقػلُا، ئهىا هىجضه في الحٍش خ باغخباسه مؽٍلت، قاهىا هىجض بزلَ جاٍس خ، غً الخاٍس مؽاًل الخاٍس

.  هظهشها ئصاءه

خ ًىلب مىا ئحابت، وأن ؤلاؼٍالُاث التي ًكشلها غلُىا هي مػاؼت يامٍان  وباخخفاس، قان الخاٍس

وألن الػالنت . أن ال هىشخها، بأن هدىلها أو بأن هلؿيها داخل الىظشي الزي، والحالت هزه، ًجُب غنها

جخممً : خل جمىدىا هزا ؤلامٍان بأن ال هىشح اإلاؽٍلت وأهىا وهدً هكػل رلَ هجُب غنها-مؽٍلت

ت أن ال هكٌش قيها ئهىا ال وعخىُؼ أن هثبذ جكلعكىا باغخباسه . المشوسة الذاخلُت لٍل ـىؽ ئؼٍالي خٍش

ت  وخذه اإلامًٌ، وال باغخباسه وخذه الزي ًيبغي الهُام به، ولٌىه مً خُث هى حػبحر غً الحٍش

ظهش الخكلعل داخل هزا ؤلامٍان اإلاخػذد هكعه جدخجب . بالمشوسة، ئهه قػل رلَ الزي ًكٌش ٍو
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ت اهىالنا مً اإلامًٌ  خُت داخل هزا الزي حعمذ به، وئرن، جكشله داخل اهكفاُ الىخاةج الىظٍش الخاٍس

خ خُت اإلاكٌش قُه. الزي ًىبؼ قػالُت الخاٍس خي لخاٍس ئن . لم ًًٌ التروعىذهخالي أبذا ظىي ظلب جاٍس

خ، الص يء الزي ٌػني بأن الىظشي ًىبثو بما هى يزلَ خُت مكهىمت هٌزا هي يبذ للخاٍس ئن . الخاٍس

 لإلحاباث التي ًىٌش بػمها بػما وهي جثبذ ما جثبخه، ٌػني ؼُا autonomisationالاظخهالُ الزاحي 

خُت، البيُت الذاخلُت للمعاءلت جظهش هزه ألاخحرة، ئرن، معخهلت، ولِغ . آخش، هى الخاٍس

خ خاسحها داخل البىاء الذاخلي الزي ًيبغي أن حؽخؿل به ًي جٍىن historiciséمإسخىت . ، قٍُىن الخاٍس

 

ظإاُ، -أن ال هٌشط اهخمامىا لإلؼٍالخُت، ًىهىا ال هكٌش في الكٌش مً خُث هى الاخخالف حىاب

ا، ولم  خ ختى ولى أن هزا ألاخحر ًجػل مثل هزا الفىؽ ؤلاؼٍالي لشوٍس ئهما هى قػل مً أقػاُ الخاٍس

خُا، وأن غذم جكٌحر ت، ئر البذًل ًظل جاٍس أو le non-penserؤلاؼٍالُتي-جًٌ هزه المشوسة ئال هظٍش

ال  (هكعه)لًٌ هزا ؤلامٍان . ، ًظل دوما ممٌىاle penser a-problematologiqueئؼٍالُتي-الخكٌحر الال

 (أو ما ًٍىن هى حىابا)ئن الشد . ًمًٌ الخكٌحر قُه ئال بفىسة ئؼٍالخُت، ئر اإلامًٌ لِغ مهىلت معخهلت

ًاخخُاس ويٌثرة خشة َػّشِف اإلامًٌ يبذًل،  ٌُ ًدخل هكغ )ئن اإلامًٌ باليعبت للىظشي . هى هكعه الزي 

خي (اإلاىنؼ الزي جدخله ت باليعبت للخاٍس ت الدعاُؤ هكعها . الحٍش قكي ظلب الكلعكت ياؼٍالخُت ججذ خٍش

ا أن . نُذ الاؼخؿاُ يما ًدلى لها، ومً هىا قان ما جثبخه ؤلاؼٍالخُت بفذد اإلاعاءلتًجذ هكعه مكدـى

ًهشس الكُلعىف، أو أن ًٍىن نادسا غلى اجخار الهشاس، بأن ال ٌعاةل اإلاعاءلت، ئهما ًىٌؽل، بالمشوسة، 

. يأمش ممًٌ خُىما ٌعاةلها، ؾحر أن قُلعىقىا هزا، ًثبذ ما ًجهله أو ًهُى بأهه ًشقمه

 

 خُى ما الزي ًيبغي أن وػىُه la contemporaneiteئن الاسجباى الزي حػشقه الكترة الشاهىت 

اسجباى  (هزا)بمؽٍلت قلعكُت، خُى مهمت الكٌش راجه، والزي هى مىلىع الكفل ألاُو مً يخابىا 

ؾحر أهىا،وهدً هكػل . ًذقػىا هدى البدث مً حذًذ غً مشيض هىىلو مىه ًي هخفذي إلاكهىم اإلاؽٍلت

ها؟ . رلَ، وعهي مً حذًذ في قٌشة اإلاىهج في الكلعكت ما نُمت اإلاىهج باليعبت لؽػبت مثل اإلاُخاقحًز

ًان ألامش ًخػلو بخىلُذ أن ظاةش ههي الاهىالم لِغ لها هكغ الىلؼ  ، قان هزا نذ جم statutئن 

بُاهه 

ًان ألامش ًخػلو بخفىس اإلاعاءلت اهىالنا مً معاس . اإلاعاءلت (جدخله) الزي positionبكػل اإلاىنؼ  وئن 

قالشؤٍت الجذًذة التي داقػىا غنها بفذد . خاسجي ًٍىن معخيسخا مً الػلىم، قان هزا لم ٌػذ ممٌىا

الػالناث الهاةمت بحن الػلم والكلعكت لِعذ ههىت اهىالم، قهي أًما خاسحُت،ولٌنها خالـت لص يء 

. أيثر غمها، ش يء ًيبغي اظخػادجه والخىظؼ قُه بفذد لشوسة اإلاىهج أو غذم لشوسجه
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معألخىا هزه ؼاظػت حذا، وظىف وػثر غليها قُما بػذ، ورلَ غىذما هخدذر بؽٍل أخق غً 

ذمج في الاظخذالُ دوسا ال . الػلم
َ
ؾحر أن ؼِئا ما ًٍىن هىا مإيذا وهى أن الػالنت بحن قلعكت وغلم ج

ش هزا اإلاىهج . ًمًٌ نبىله وباإلحماُ ًمًٌ الهُى أهه لحل مؽٍلت قلعكُت ال بذ مً مىهج، ؾحر أن جبًر

ها مبذأ أنص ى ًإظغ هزا اإلاىهج وهى ًهذم غىه أمثلت ئهىا هكٌش هىا في دًٍاسث . أو راى ًهخط ي مُخاقحًز

ها ُى ئلى اإلابذأ ألاُو . الزي اهخهل مً الػلم واإلاىهج ئلى اإلاُخاقحًز ما ًثحر ؤلاصغاج والطجش هى أن الـى

ها ًهخط ي أن ًٍىن هىاى، معبها، مىهج لالظخذالُ، ئن لم ًًٌ مىهجا اظخيباوُا مً . لهزه اإلاُخاقحًز

، ئلى الٍىحُىى،  (ًهىم)هىا  ُى ئلى مبذأ أُو الاوؽىاس بحن الخدلُل، الزي ًىظم اإلاىهج مخُدا له الـى

ئن غذدا مً الىخاةج، ؾحر اإلاهبىلت في هظشي، جىدذس مً هزا .constitutiveوالتريُب الزي هى مٍىن مىه 

 exposéئن اإلاىهج واخذ ال ًىهعم، قما ًمًٌ اظخيباوه جدلُلُا ًيبغي أن ًٍىن مػشولا . الاوؽىاس

ئن هزا ًذُ . هالخظ هزا ألامش حُذا في ألاحىبت الثاهُت غلى الاغترالاث غىذ دًٍاسث. بفىسة جشيُبُت

ها جكترك معبها  ت وأن اإلاُخاقحًز ذ الهُام بخمُحزه ال ًمٌىه أن ًدفل بٌُكُت ال حىهٍش غلى أن ما هٍش

ىابي مً أحل . اإلاىهج الزي حػخبر أنها هي التي أظعخه
َ
هي واإلانهجي هى ئحشاء خ ئن الاوؽهام بحن اإلاُخاقحًز

لهذ أدان ًل مً اظبِىىصا و هُجل،بػذ رلَ، هزا الاوؽهام وظاهذا . مدى ما ال ًمًٌ أن ًٍىن ئًاه

ها، وأهه لم ٌػذ مً اإلامًٌ جفىسه ًىظُلت بعُىت مً أحل  لشوسة خمىس اإلاىهج داخل اإلاُخاقحًز

ُى ئلى ؾاًت معخهلت لًٌ هل للمىهج هكعه مػنى في الكلعكت؟ . الـى

 

، أي الٍىحُىى، في الحالت التي هدً : هىاى ما هى أيثر مً هزا هي ألاُو قاإلابذأ اإلاُخاقحًز

هي غً اإلاىهج لىا ئلى هزا اإلابذأ . بفذدها، لِغ أوال ئال بكػل نبُى اظخهالُ اإلاُخاقحًز والحاُ أهىا ـو

َػّشِقها . بكػل اإلاىهج ٌُ ومشة أخشي، قان الكلعكت ألاولى جخمىلؼ داخل مُذان ًٍىن ما ًليها هى الزي 

ممنها ل الحهُهي مً الٌزب بكػل ظلعلت مً ألاظباب التي جبرس . ٍو ئن اإلاىهج هى مىهج غلمي، ئهه ًٍض

، بخىظي الكاهمت ؤلالهُت التي . ألاُو وجلغي آلاخش ا هى ألاُو ًُّ ئن الػلم هى الزي ًدذد ما ًٍىن أهىلىِح

، قاهه بمثابت ههىت جىنل غىذ  جأحي ًي جذغم الٍىحُىى، ختى ولى أن مبذأ الٍىحُىى هى مىهجُا أُو

غىذ دًٍاسث ًٍىن مىلب اإلاىهج، وئرن مىلب الػلم، هى . مىظىس ًٍىن وخذه اإلاػخبر في نهاًت اإلاىاف

ها ها ما، أو اإلاُخاقحًز . قهزه لِعذ مؽشوغا معخهال. الزي ًدٌم مُخاقحًز

 

ها التي ًيبغي غليها أن جهىم بزلَ ال  شا لزاجه، وأن اإلاُخاقحًز وبما أن اإلاىهج ال ًمٌىه أن ًهذم جبًر

حعخىُؼ أن جكػل رلَ ئال بؽٍل داةشي، ورلَ بثمً جبػُتها ألاهىلىحُت ئلى الػلمُت التي ًيبغي ئزباتها  

، وبالخالي قان مثل هزا اإلاكهىم ال ًمٌىه أن ًهُم مىز آلان قفاغذا قلعكت (ًاهي)أو نبىلها  (دًٍاسث)

ت  (مكهىم)جٍىن بؽٍل أـُل أولى،   التي هي في secondaritéًشقن بأن ًخأظغ غلى ئلؿاء للثاهٍى

ئهىا وهدً ههص ي قٌشة اإلاىهج .méta" ِمَُخا "infeodationوظىقُخم اتهام اإلاهىؼ .الىانؼ جذغمه جهلُذًا
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ئهه مؽٍل ئؼٍالُتي . مً الكلعكت، ًبهى ظإاُ وحهت الىظش التي ظدعمذ بمػالجت اإلاعاةل اإلاىشوخت

. للؿاًت

 

هخىا مً أحل اظخخشاج ما ًمٌىه أن ًلبي اإلاىلب اإلانهجي في قلعكت جٍىن أولى  لجرحؼ ئلى وٍش

ئرا ما ولػىا .بؽٍل أـُل، مىلب هى باألخشي ًٍىن بذًال للمكهىم الٌالظٍُي للمىهج مىز دًٍاسث

لي في أظاط ًل حعاُؤ قان ؤلاحابت الىخُذة التي جٍىن ممٌىت، والتي جدفل بؽٍل ًهُني  ظإاُ ألـا

apodictiquementئهه بكػل . ًل ئحابت أخشي جذمش هكعها مً جلهاء راتها.  هي جأيُذ اإلاعاءلت يأـلُت

ئن قػل . العإاُ الزي ٌػلً هزه اإلاعاءلت بما هي يزلَ-خاسج (ش يء هى بمثابت)ظإاُ اإلاعاءلت ًىبثو 

ئن هزا اإلاىهج . وبالخالي قاهىا هخهذم. وشح العإاُ بؽٍل بحن ًمىدىا مىكزا هدى مجاوصجه، هدى ما ًلؿُه

العإاُ، مً خُث هى جأمل جبُني للعإاُ ئهما ًهُم ؤلاحابت، -الزي ًجػلىا هيخهل مً العإاُ ئلى خاسج

خ الكلعكت غىذ دًٍاسث، بالىبؼ، يما ظجري رلَ، ولًٌ أًما غىذ . وئهىا وػثر غلى هزا ؤلاحشاء غبر جاٍس

ًاهذ ؤلاحابت جدخكظ بالعإاُ الزي . هُجل، يمثاُ آخش مما ال واةل مىه هىا أن وػشف قُما ئرا 

، يما نلذ رلَ، لً ًٍىن مكٌشا قُه بما هى يزلَ، ئر لِغ "مىهج"ئن هزا الـ. جخجاوصه أم ال جدخكظ به

ذ ظىي الخمُحز بحن ما ٌؽٍل العإاُ وما ٌؽٍل ؤلاحابت ظٍُىن هىاى ئرن . له مً ؼشه أدوى وقٍش

ش الحهُهي بما هى يزلَ: مما ًكهم يالظٌُُا بأهه مىهج" مُخىدولىجي"اؼخهام الـ ظىف . ئهه خفش وجبًر

ت لذساظت هزا الاهضالم يزلَ قُما بػذ ما ًٍىن مثحرا هى أن همي الاظخذالُ . جٍىن لذًىا قـش

ؤلاؼٍالُتي، بالشؾم مً مماسظخه، ظىف ًخم الخىظحر له جبػا لىمىرج مىدشف غً اإلاىهج الزي بهزه 

ظٍُىن هىاى ئرن قاسم بحن . ظإاُ-الفكت ال ًترى مٍاها لهزا الاخخالف ؤلاؼٍالُتي، الاخخالف ئحابت

ت واإلاماسظت، مؼ حمُؼ الفػىباث التي ًىشخها مً أحل ئدساى مالةم للمٍُاهضم اإلامحز لالظخذالُ  الىظٍش

الكلعكي، الزي ًخهلق ئلى همي آخش مً الاظخيباه الزي ًدعب بأهه ًإظعه، ولًٌ ًجذ هكعه 

با مخخلكا غلى ـػُذ الحذر، مثال في الخأمالث . جهٍش

 

ئن الاخخالف ؤلاؼٍالُتي هى اإلاػُاس المشوسي والٍافي ألهه ٌػحن بأهىا لم وػذ داخل ؤلاؼٍالي، الزي 

مًٌ أًما مػاًيخه، باالخخالف داخل هكغ  ًٍىن مػترقا به يما هى، والزي ًمًٌ مدىه مً ؤلاحابت، ٍو

هت . الىٍش

؟ يُل ٌؽخؿل الاخخالف "مىهج"ئرن وشخه بذال مً ظإاُ الـ (ًيبغي)ماهى العإاُ الزي 

ًاهذ  ت ألاخشي،وئرن في الػلم؟ ئرا  ؤلاؼٍالُتي في الكلعكت، بالخأيُذ، ولًٌ أًما في ألاوؽىت الكٌٍش

ؤلاحابت، في الكلعكت، جىدذس مً حشاء أهىا هىشح العإاُ، قان هزا لم ٌػذ صحُدا في الػلم خُث  

ؤلاحابت، غلى الػٌغ مً رلَ، جىكفل غً العإاُ، ئر أن الهذف مً الحل لِغ هى قػل أؼٍلت ش يء 

قاالهخهاُ مً العإاُ ئلى ؤلاحابت ال ًٌكي بزاجه . ما، وئهما هى ئلؿاء ًل ـىؽ ئؼٍالي بفذد هزا الص يء
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هزا الاهخهاُ ًهخط ي خلهاث وظُىُت، وهزا هى ما ٌؽٍل مُخىدولىحُا الػلىم . لفُاؾت هزه اإلاؽٍلت

ًاهي، مثال، ظِخم .بمػنى الٍلمت هظشا لػذم الهُام بهزا الخمُحز قان الاظخيباه التروعىذهخالي غىذ 

الحٌم غلُه بمػُاس الاظخيباه الػلمي، وظِخم الىظش ئلُه يذاةشي قال ًبرهً غلى أي ش يء جماما، 

ُه . وظىف لً ًٍىن مخىاقها مؼ ما هكهمه غادة بأهه اظخيباه
َ
ىه

ُ
ٍ ًَ  (أي أن ًٍىن اظخيباوا)ئرن أن 

ِخه  ِ
ُّ َعِك

ْ
ل
َ
باغخباسه اظخذالال ئؼٍالخُا، يما ظىهُى رلَ الخها، أو أهه ظٍُىن ؾحر مكهىم داخل ق

philosophicité ًاهي ولٍي هكهمه حُذا قاهه ". قُلعىف يبحر"، ولى ختى أن هزه مهبىلت ألهه ًهاُ بأن 

ئن الاظخيباه التروعىذهخالي لِغ اظخيباواخهُهُا . ًيبغي أن هكٌش هزا الاظخيباه بفىسة ئؼٍالخُت

ًاهي لم ًًٌ لذًه أي ـىؽ جفىسي آخش ولًٌ بذون أن ًٍىن -باإلاػنى اإلاىىهي الػلمي للمفىلح، لًٌ 

. هزا ماوػا بأن ًٍىن اظخذالال ظلُما مً خُث ئهه ًهُم جمُحزا ئؼٍالخُا لم ًكٌشه

 *Meyer, Michel, DE LA PROBLEMATOLOGIE, Philosophie, science et langage, ed. 

Pierre Mardaga,1986 
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 الجيش الفروس ي ملترجمNOTICE SUR LEHACHEM DE MASCARAمقالترجمة 

 151 ص  إلى141 مً ص 21 العذد 1877املجلة إلافريقية لسىة بالسبيىاس 
Translation of an article by Mascara Hashem Notice, translator of 

the French Army, LESPINASSE, African journal of 1877, N°.21, from 
pp.141 to 151 

 

 *مجذوب موساوي 

 

 

 2020 /01/08: ثاريخ اليشر 2020 / 07/ 26: ثاريخ القبول  2020/ 07 / 25: ثاريخ إلارسال

 :ملخص

ش الجؼائغ اَخم هثير مً الفغوؿُين بىخابت  ما وحب  ن    ال  ّن  مجاالث مخػضصةفيغبر غهىعَا اإلاسخلفت و جاٍع

ى  ن مػظم  ت وألافياع  غلىاخخىث في زىاًاَاهخاباتهموكير  لُه َو  الىثير مً الّؿلبُاث والىلائو والخهىعاث اإلاؿلَى

تبالصَم زضمت إلاهالح وألاخيام اإلاؿبلت  LESPINASSE) مترحم الجِل الفغوس يمنها ما هخبه  و َضافها الاؾخػماٍع

لُت في غضصَا ( طي واٌكبائل بني َاقم بمػؿىغ غً 150  لى الهفدت 141مً الهفدت 1877 لؿىت 21باإلاجلت ؤلافٍغ

 .كمىا بترحمت ملالهللىكف غً حؼء مً َظٍ الحلائم في َظٍ الىخاباث

لُت  مػؿىغ  :املفتاحيةالكلمات   .جغحمتبني َاقم  الؾبِىاؽ  اإلاجلت ؤلافٍغ

Summary  :  
Many French people were interested in writing the history of Algeria through its 

different eras and in various fields. However, what we must point out is that most of their 
articles many negative aspects, shortcomings, misrepresentations, ideas, and prejudices. 
Serving their country’s colonial interests and goals; Including what the French army 
translator Lespinasse wrote in the African Magazine in its 21 for the year 1877 from page 
141 to page 150 about the tribes of Bani Hachemes in Mascara, which we translated his 
article to reveal a part of these facts in this writings. 

 
Keywords:Mascara;Bani Hachemes; Lespinasse; The African Magazine; Translation. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش، " "مجضوب مىؾاوي، مدايغ *   medjdoub70@yahoo.com، حامػت ؾػُضة، جاٍع
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: مقذمة

لت ِازخهغث الضعاؾاث ألاوعوبُت وبهفت زانت الفغوؿُت منها  ُّ ش الجؼائغ في حىاهب ي  جاٍع

ى ما إلاؿّىاٍ مً زالٌ جغحمخىا إلالاٌ  ِزضمت إلاهالحهاوّؾلبُت  Notice sur le Hachem de َو

Mascaraإلاترحم الجِل الفغوس ي(LESPINASSE)لُت لؿىت الهاصع ب الػضص في  1877اإلاجلت ؤلافٍغ

 فياجب ، والظي ازترهاٍ غً كهض لالَالع غلى َاجه الحلُلت1511لى الهفدت   141 مً الهفدت 21

ىاخغ صائم بُنهم وبين اللبائل  بني َاقم بمػؿىغاإلالاٌ جدضر ِبكيل ؾلبي غً كبائل
َ
 مً ِنغاع وج

...  اإلاسخلفتاإلاجاوعة لهم  و ختى البػُضة منهم  و هلًهم لػهىص الخدالف بُنهم وبين اللبائل

َغبذ فلِ غلى اللخل والضماء والفىض ى وهلٌ  لهظاكاعر اٌف
َ
ل له بأن َاجه اللبائل ج ُّ س ًُ  اإلالاٌ 

ه بؿبب َظٍ الؿلىواث حاء . ؾيرالػهض ال 
ّ
ظهغ الؾبِىاؽ  ه ن  لى الجؼائغ ألحل مداعبت والفغوس يٍو

ْؾغالظلم والفىض ى وألحل ألامً والاؾخلغاع
َ
ه بمجغص  ن كامذ بالصٍ ِبأ

ّ
برع هالمه َظا بأه كائضكبائل  وٍُ

 . لى خيىمت فغوؿاث بني َاقم زًؼ

الىكف غً حؼء بؿُِ في خلُلت ما ة ملاٌ الؾبِىاؾىجغحم ملالىا َظا  لىنهضف مً زالٌ

 حػىـ ما وان ة الؾبِىاؽَل صحُذ  ن صعاؽ: وطلً ِبُغح ؤلاقيالُت آلاجُتَظٍ اللبائل هخبه غً 

ل ًمىً لىا هباخثين وصاعؾين  ن هثم  ل خللذ  َضافها اإلايكىصة؟ َو ًؼغمه في كبائل بني َاقم؟ َو

في َظٍ الىخاباث و ن وػخمض غليها في صعاؾاجىا ألاواصًمُت؟ 

ؾـ وكىاغض 
ُ
، ُبؿُت  في مثل َظٍ الىهىم اإلاخفم غليهاالترحمتوكض اغخمضها في مىهجىا غلى  

 يفىا  لى الىو وكض.كبائل بني َاقمالىنٌى  لى الىخائج اإلاغحىة في الىكف غً هو حضًض خٌى 

ً نؿيرة لفلغاجه اإلاخىىغت ترحمػىاٍو
ُ
 .َايامين غامت لم فياعبمثابت اإلا

ثرجمة املقال 

" ملحات حول قبائل هاشم بمعسكر"

: إقليم قبائل بني هاشم-1

غاء 
َ
ؿمُخه  لى ز

َ
ػىص الفًل  لى ح ٌَ كيل  كلُم كبائل َاقم بمػؿىغ   ٌُ  ن الؿهل الغائؼ الظي 

. ػعاغاجه الىاؾػت و لى زهىبخه الىبري 

ػني  طا ٌَ ِغَـ 
ْ
 الىثير مً اللغي وبػٌ  وان بهظا ؤلاكلُم في اإلااض ي. زهب ونالح للؼعاغت: ؾ

ني والظي اخخفظ بدالت عزاء ثجمع عين فكاناإلاغاهؼ الؿياهُت الجض َامت  مثل   الظي بّىاٍ ٌػلى ؤلافٍغ

ضة التي هجح ُمؤؾؿه في جلضًمها  لُه،وجُىع زابخت ألهكر مً كغن  ِ
ُّ ثجمع و، بفًل الاهضفاغاث الج

 الظي وان ًخىاحض كغب خضائم بً ثجمع بووعامةو،  الىاكؼ في اللؿم الػلىي لىاص الحمامثيقلمامين

.  ومضًىت هغؾٍى الجض مػغوفت في جلً الفترة،ًسلف
                                                           

1E. Lespinasse,NOTICE SUR LE HACHEM DE MASCARA,Revue Africaine, A.JOURDAN, 
LIBRAIRE-EDITEUR, volume 21, ALGER, 1877, pp.141-151. 
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ت في اإلاىُلت  خبه بأن غضصَا وان ؾخىن كٍغ
ُ
بكأن الُلغي َعوي اإلاؤعر  بي عاؽ الىانغي في ه

. اإلامخضة مً حبل هغؾٍى  لى ؾاًت واص جاؾُت

: أضل قبائل بني هاشم-2

كيلىن  خضي كبائل ػهاجت اهدضع الهاقمي مً بني مدمض ٌُ  بىى مدمض َؤالء واهىا . الظًً واهىا 

 فغع باصًً وفغع :الظًً اهلؿمىا  لى فغغين عئِؿُين َما،وُمخدالفين مؼ كبُلت بني بضًً بً مدمض

 . بغػاٌ ومهػب، َىحين،غبض الىاخض: َمووان لباصًً  عبػت  بىاء .عاقض

ان التي خىمذ جلمؿان  و ؾـ الثاوي كبُلت بىى غبض اللىي التي   ؾـ الابً ألاٌو كبُلت بني ٍػ

ووان عاقض مؤؾـ اجداص كبائل َاقم الظي اهلؿم  لى زالزت  كؿام  خىمذ بللب ألامير في جاكضمذ

 وهي ألاكؿام التي ججمػذ في مىُلت ُغغفذ في اللضًم  وبني واماهى وبني واؾين بني ٌػلىمت  : وهيَامت

ؿمى خالُا حبل غمىع  (غلى اؾم مؤؾؿها)باؾم بالص عاقض 
ُ
. 2والتي ح

: محطات ثاريخية لقبائل بني هاشم-3

 :مع بني زيان-أ

 وبػض   للمُالص12 الهجغي اإلاىافم لللغن 5وؾِ الجؼائغ هدى اللغن  غغب ؾغب اٌللض ؾؼا 

دىمها غكيرة الػبُضًين
َ
لى ؾاًت بجاًت التي   وونلىا ،كُامهم ببػٌ الؿاعاث صازل جىوـ التي واهذ ج

ى مىهىع بً ألاوـ بً خماص وانلىا جلضمهم ،ليواهذ جدذ خىم  خض  مغاء َظٍ الػائلت الحاهمت َو

م الحاػم ِبػضم الاؾخلغاع ؾىي في بالص  هدى الكغق وبػضما جاَىا بػٌ مً الىكذ في اإلاؿامغة  وبلغاَع

مين غلى الفغاع وجغن بالصَم بػض ، ونلىا  لى حبل عاقض الظي  كامىا به بكيل عؾمي،ؾىُت باإلاىاعص
َ
 ُمْغؾ

 .فترة ػمىُت

لى مىاَم الخل اإلاخىؾُي وجىًضوا به   لجأ  بىاء عاقض   وبػض ُملاومتهم الػىُضة لخهىمهم

 وهي ،ابخضاء مً كهاٌ  لى ؾاًت مػؿىغاث بني  وعهُض الظًً واهىا ُخلفائهم بضعحاث مخباغضة

 .اإلاػؿىغاث التي اخخلذ الجؼء الصحغاوي مً  كلُم حىىب جلمؿان

دخلىن َظا اللؿم مً  للض ظهغث مكاول هبيرة بُنهم وبين حيرانهم بني غامغ ًَ  الظًً واهىا 

 التي وان لهم بها غضصا مً اللهىع مثل كهغ الكاللت وكهغ ،الصحغاء الظي ًدض مىُلت الىثبان

. بىؾمؿىن 

م م ؾاصعوا مػؿىَغ  وجىحهىا لالؾخلغاع صازل  كلُم ، ّن ؾيان كبائل َاقم بػضما َؼمَى

م إلاضة  الحّؿاؾىت   ضوا حهىصَم إلبػاص الػضو وخاعبَى  وهي اإلاضة التي ، ؾىىاث10ال  ّن َؤالء كض َوخَّ

 والص زالض والحّؿاؾىت بالػىصة  لى مىُلت ؾَغـ  و مهير بني َاقم بػض ؾؼوَم  كلُم الجػافغةثكغع 

. م15 الهجغي اإلاىافم لللغن 8هدى نهاًت اللغن 

                                                           
2 Ibid, pp.141-142. 
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انمغة للض  نبدىا زايػين   هما وان  حضاصَم جدذ ُخىم ٌؿمغاؾً اإلالً  زاهُت لخبػُت بني ٍػ

هغ ِ
ّ
َؼمتهم ِبخلضًم  غاهاث  لى اإلاىخضًً الظًً واهىا ،الثاوي لللبُلت الحاهمت الّؿالفت الظ

ْ
ل
َ
 والتي  

. ًدىمىن خُنها بالص اإلاؿغب ألاكص ى

 ّن ؾيان كبائل َاقم بُمىخهم الاؾخلغاع النهائي في بالصَم ألانلُت  كض اهلؿمىا وججمػىا 

.  واصي الػبض ومىاَم مجاوعة، وؿمِ،بػضص مً الىلاٍ مثل واصي البيُان

َخَؿَب الغواًت الجض مىزىق بها وان الؿيان ألانلُين لؿَغـ بني ػعواٌ  ِكؿم مً مؿغاوة الظًً 

كيلىن فغغا مً اجداص اللبائل الؼهاث ٌُ . ة اإلاػغوفت غىض اللضامى باإلااؾُلُين واإلاؿاٌؿُلينيواهىا 

َم لها ملً اإلاؿغب غبض اإلاؤمً مً الػائلت  ضَّ
َ
هغة هبيرة  ك

ُ
 ّن كبائل َاقم بػضما اهدؿبذ ق

ى غلى ؾغاع ّؾالفه ًىؾف بً جاقفين ،الحاهمت للمىخضًً  عاض ي واؾخسضمهم إلاهلحخه فغاص َو
َ
خض  

َ
  

ب ملغ كىجه في جلمؿان والتي  ؾـ بها ُمالػمت غامت  هَّ
َ
ٍت إلاخىهُت  َظا ألازير وان كض ه

َ
ِبُل

َ
التي زىلها وك

ً مسؼهه ُملؼمين لخيٍى
َ
.   لى مدمض بً جامغ  بخػُين الىثير مً فغوع كبائل َاقم ه

ِضمىا ُػمغا
َ
جاح بىاؾُخه،َوَث للض اؾخجاب ول ؾيان كبائل َاقم  لى هضاء بً جاقفين وك م في َم الىَّ

ائهم الغئِؿُت ،جأؾِـ مسؼن َالئعي مً حهت ُّ ضث في جلمؿان مً زالٌ  خض  خ ِ
ّ
ل
ُ
 فظاهغتهم كض ز

غاوي وما ،للمضًىت والظي ًدمل اؾمهم  و ن مجض  نلهم وقهغتهم ال ًؼالان مخىاحضان باإلكلُم الَى

م اللىي في  كلُم ؾَغـ ُه بػض اؾخلغاَع
َ
ف

َّ
ل
َ
 .ز

خغ بمهاحمت بني ػعواٌ الظًً حبروا غلى   اؾخمغ ؾيان كبُلت َاقم في مماعؾت هظامهم ِللضَّ
ُ
 

غصوا منها  ًًا مً ،الفغاع بخللههم  لى الحض ألاكص ى
ُ
 ِلُخىحهىا كهض الاؾخلغاع  لى عاؽ اإلااء والتي َ

ىحه الُخػؿاء اإلاًُهضًً للثباث في اإلاىُلت التي لم ٌؿاصعوَا مىظ جلً الفترة والتي ِليَ كبل  غضائهم  
َ
ج

 .ُغغفذ باؾم هفـ اللبُلت

عؾمىا غلى جدمل هير َاػميهم والاهخفاء باإلكلُم الظي ُؾمذ لهم باالؾخلغاع 
ُ
متهم   ٍؼ ختهم َو

َ
ِبَخف

م النهائي في مىُلت ؾَغـ  .فُه ان التي قيل وبػض اؾخلغاَع  ؾيان كبُلت َاقم حؼء مً مملىت بني ٍػ

  لى ؾاًت الُىم الظي ويؼ الاخخالٌ التروي بالجؼائغ مياها ة وبلىا غلى َظٍ الحاٌ،واهذ غانمتها جلمؿان

. لالخخالٌ الفغوس ي

لم جخىاوى في ػعع الفخىت يواإلايائض والذألاخلاص ظهغث بػٌ بػض بلىؾهم طعوة غظمتهم وكىتهم  و

. والاوكلاق بين مسخلف ألاخؼاب والُىائف و صث  لى حكدذ الىثير مً اللبائل

هغث الخالفاث الضازلُت حػلذ اللبائل ألاعبػت  و الفغوع الىبري التي َظٍ
ُ
  ؾمائها بالهجغة ط

بني ٌػلىمت اإلاػغوفين ، وبىجاص كغب اللت مؿىُت التي اؾخلغوا بها، وبني واؾين  لى يىاحي جلمؿان: وهي

ضة هكر باؾم  غلمت اؾخلغوا بمىضاؽ  ًً اهًمىا  لى فلُذ  واؾخلغث اللبُلت الغابػت في  كلُم ، ؾٍى
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ى اإلاسؼن الظي  نبذ مؼ ألاؾف حض مكهىع  مجاهت  ًً وىهذ مسؼن اإلالغاوي الباف  ؾا الؿابم  َو

 . والتي لم جخىكف غً اخخالله1871يمً  خضار جمغص ؾىت 

 وانلذ في اكتراف  غماٌ مكِىت و فػاٌ مؼعجت    ما بكأن اللبائل التي بلُذ ؾائضة غلى البلض

الفغاع التي  عؾمذ غلى وغلى  كلُم واهذ مؿخلغة به كبائل بني ؾلىكؿً وبني زغاؾان  باللىة الؾدُالءٌ

.  حباٌ قضًضة الاهدضاع لى

ت  ان   ضحذ كىة كبائل َاقم ُمؿاٍو بػض الاغتراف بهظا الؿؼو الجضًض مً كبل خيىمت بني ٍػ

.   3للىة بني غامغ وقيلذ اللبُلخان الىبيرجان مسؼها َالئػُا للػائلت الحاهمت

 

:  مع ألاثراك- ب

غان ومؼؾغان  مجيء  بجؼصاص  الجه َمي  الظي شجػه بني غامغ  لم جىًو ن صزٌى الاؾبان  لى َو

ت 936الؿُُغة الترهُت هدى ؾىت  الاؾبان هُف ٌؿخؿلىن بمهاعة  للض غغف.(مُالصي1530) هجٍغ

م بػلمهم غلم الُلين  ن ألاجغان لً ًيىن بإميانهم ججاوػٍ ،مىكػهم اإلاالئم
َ
ضون  بػاص ل ا واهىا ًٍغ

ؤلاحخُاح ؤلاؾباوي   ًًا لم ٌػلىىا زًىغهم  لى َظٍ الحيىمت الجضًضة  ال بػض الحهٌى غلى  مخُاػ 

بإؾغاكهم .الخىاٌػ للػضًض مً ألاعاض ي مثل  عاض ي ؾُم والهبرة مؼ وامل الغؾىم والضًىن التي جغبذ غنها

 .باألوؾمت الكغفُت والكرواث وببلىؾهم كمت غظمتهم

ل وؤلايهام بسًىغهم  لى ألاجغان َُّ ِح
ْ
 وزُاهتهم قِئا فكِئا    ن ؾيان كبائل َاقم اؾخػملىا ال

غلى  زغ كىة ؤلاؾبان التي  نبدذ مػخبرة .َخؿبما وان الخًىع والخُاهت مخىافلان مؼ مهالحهم

 (ؤلاؾبان)ومىكف كبُلت َاقم الظي لم ًبػث بالللم  اخخل ألاجغان الللػت ألحل َؼم ألاوائل

.  ومؿخؿاهم مً  حل نض كبُلت َاقم

 نبذ ؾيان كبُلت َاقم  هكر تهضًضا  ( للمُالص18نهاًت اللغن )الهجغي 11هدى نهاًت اللغن 

ض الجض مػغوفين باؾم مداٌ بػض و.ن يضَم مً كبل ألاجغاني الظًً واهىا ُمدغى،لجيرانهم الؿٍى

ل اإلاداٌ مػاَضة والتي بمىحبها بغممهاحمتهم وؤلاؾاعة غليهم في الػضًض مً اإلاغاث   
َ
 واص ًلل الحض َمث

مت هىغاء في خغبهم التي كامىا بها للػضًض مً  ً   ال  نهم َؼمىا ٍَؼ الفانل بُنهم وبين اإلاىخهٍغ

ين)الؿىىاث يض حيرانهم  .  (الكَغ

ذ لهم بىاءًء  هَّ
َ
لت ألامضا ن الهضهت التي ز  بدُث  ّن ألاجغان   غلى اإلاػاَضة اإلاظوىعة لم جىً ٍَى

وهجحىا في  بػاصَا  لى ؾاًت ًَاب حػِؿت كامىا بالػضًض مً الؿاعاث صازل  كلُم َظٍ اللبُلت اٌ

اء ليي ًخمىىىا مً الخهغف خؿب َىاَم  زان ، ؾغؾى بإخؿاؾهم مً حهت  زغي  نهم حض  كٍى

. ؾيان كبائل َاقم ألاجغان ألحل الخًىع  لى ؾلُان اإلاؿغب مىالي  ؾماغُل

                                                           
3 Ibid, pp.142-144. 
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َدُغهها فيها
َ
 واهذ في البضاًت حض  للض ويؼ َظا ألازير غضصا هبيرا مً اإلافاعػ بضائغة وحب ج

الظًً ،و للض حمػهم خُنها في  ٌؿلي كغب وحضة وصزل في مػغهت مؼ ألاهجاص بهظا اإلاىكؼ.مدضوصة

. جدضاَم ولُت و نبذ ؾُضَم بيل ؾهىلت

َجؼ ق وحا للض وان ًغؾب مىالي  ؾماغُل في مداولت ؤلاؾدُالء غلى 
َ

ص
َ
غص ألاجغان  ف الجؼائغ َو

َىُحهاث الؿلُان باإلهخاج اإلااهغ ِلِثماع َظٍ اإلاباصعة
َ
. بني غامغ وؾيان كبائل َاقم ج

ؼ باإلخخجاحاث الجُضة لىالء َاجين اللبُلخين الىبيرجين  وان كض زغج  جَّ
َ

ص
ُ
 ن مىالي  ؾماغُل اإلا

خىن نبُذ،ُمؿبلا مً جلمؿان بيُت خاػمت لخىفُظ مكغوغه الىاؾؼ  . وبإججاَه هدى الكغق غبر خلل ٍػ

ض مً ألاجغان الػضًض مً الغؾائل لى بني غامغ وكبائل َاقم والؿٍى
َ
ل
َ
اَم بالخًىع  إلاا ج ًّ   ً  آمٍغ

فيان ؾيان كبُلت َاقم  ٌو مً اؾخجاب لىضاء . ن اإلاؿغبَاوجىخُض كىاَم مػهم مً  حل  بػاص ؾل

اعصٍو  لى ؾاًت جلمؿان  ألاجغان وزاهىا الؿلُان ُمؿببين له الىثير مً الخؿائغ و حبروٍ غلى الفغاع َو

لهم . مً صون وكف غملُاث النهب وكخل ول مً ًللىنهم في ٍَغ

 
َ
َم  عاض ي حضًضة وللض  عجبُذ كبائل َاقم مىظ طلً الىكذ بمهائغ ألاجغان الظًً  ْغِ

ٌ  بغمذ مػاَضة ِؾلم بين الؿلُان مىالي  ؾماغُل وباقا مضًىت الجؼائغ هّهذ غلى  ن ، وهخػٍى

كيل واص الخافىت خضا فانال بين الضولخين ٌُ .

 ألاجغان بػض َغصَم لإلؾبان مً مؼؾغان  لى ؾعىإلاا جمذ اإلاهاصكت غلى بىىص َظٍ الاجفاكُت  

ض فغيها غليهم  و ّن  ل منهم  بػض بلىة الكغوٍ التي  ٍع
ُ
الازًاع الىلي للبائل َاقم   ال  ّن الي

ا يضَم ولضث اوكلاكاث حضًضة التي جدىلذ  ت وغىُفت اإلالاومت التي  غلىَى هظلً .لى نغاغاث صمٍى

إلاا ظهغ قٍغف باؾم س ي غبض اللاصع بً قٍغف  الظي  (مُالصي1804)هجغي 1218واهذ الحالت في غام 

اؾت ىان خضزذ مىاحهت بِىه وبين الباي مهُفي َظا ألازير الظي ،جىلل غلى ع ؽ حىاح  لى بىفَغ  َو

غان عؾم غلى الاوسحاب  لى مضًىت َو
ُ
ؼم و  اؾت وخل بمىُلت ،َُ ف اإلاخجغ  بالىجاح ؾاصع فَغ  فالكٍغ

غان، لُدهل غلى زًىع وافت كبائل َظٍ اإلاىُلت وكبُلت بني غامغ التي مً صون  ب مً َو الخل اللٍغ

 هما لى  ّن اللضع وان بكيل ما هخب بػٌ ألاغماٌ الهامت التي  مؿاغضتها لً ًبضو هجاح  ي مكغوع

. اؾخضعى ؤلاجداصًً للمكاعهت فيها

هُ بَل إلاا  ّن الباي مدمض اإلاللل
َ
غان بدغا و قغف ؾ  َظا الىبأ اهُلم مً مضًىت الجؼائغ  لى مضًىت َو

ف ليهؼمه ولُت، َظا ألازير اإلاغؾم غلى الفغاع  لى مػؿىغ ؽ و،غلى كُاصة حىاح غىض هؼوله اع باججاٍ الكٍغ

بت،لُلجأ بها والتي جغن بها مالػما ؿت اعجباواث ؾٍغ .  لىّىه وحض كبائل مترصصة وفَغ

 ،ً  كبائل َاقم اهًمذ  لُه ّن الباي وبىنىله  لى ؾاًت ؾهل ؾَغـ غىض مالخلخه للفاٍع

. اإلاغجبىت بىحىص كىاث ألاجغان وخاعبىا الكٍغف بًغاوة ببىغلُلً
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 وبلُذ اللبُلخان  للض زًػذ خُنها كبائل َاقم  لى ألاجغان بكيل نهائي  يافت  لى بني غامغ

 وهي الفترة التي واهذ فترة عزاء باليؿبت لهم  لى ؾاًت مجيء الباي مدمض اإلاىني ،غلى َظا الحالت

كابىؽ الظي زللىا له الىثير مً الهػىباث َى الظي  حبر غلى الحغب بكيل قبه مؿخمغ مؼ يب ب

. اللبائل اإلاظوىعة إلاداعبت ألاغماٌ الػضواهُت الىظامُت التي وحضَا غىضَم

اء  ُّ بػضما  زظث الخؿائغ التي جىبضَا الُغفان ههابها، وفي الظغف الؼمني الظي جدغن فُه  ول

هللا الهالحين، كغعوا الخضزل واؾخػماٌ هفىطَم اإلاػىىي مً  حل ويؼ كبائل َاقم كُض الالتزام 

بضغىتهم للخًىع مً  و نهاء فاحػت الحغب التي واهذ كض ػعغذ الضماع والحؿغة صازل وامل البالص

اء هللا الهالحين ُّ ؿىص ألامً والهضوء  لى ؾاًت مجيء آزغ باي بمضًىت .كبل  ول َِ  اهتهىا باالؾدؿالم ِل

ى خؿان غان َو . َو

بدُث اججه   اججاٍ الحيىمت اإلاغجاببػض مىكفهم مؼ كبائل َاقم اؾخػمل الباي خؿان الحُلت

، فاؾخلغ بػىاحت  باللؿم الؿفلي للمضًىت الىاكؼ في ) لى مػؿىغ مً صون  َالع  ي شخو غلى مؿاٍع

ْغَضم بػض الازخالف مػهم (الجىىب الؿغبي
َ
غ، وكض   ان كبائل َاقم والضواٍو ُّ ، وحمؼ بها غضص مً  غ

. ( مُالصي1826هجغي اإلاىافم لـ 1241ؾىت) خضي غكغ مً كاصتهم الهامين 

ا مؼ  وحاث اللبائلللض كاَؼ غلى  زغ ؤلاغضام ...... ق في الػام اإلاىالي اإلاػاَضة التي واهىا كض  بغمَى

 الباي وغىض بلىؽ. الظي كام به الباي بىفؿه، واغترفىا باًً ججُني هلائض غليهم واؾخلغوا بػىاحت طاتها

ان طوو الىفىط غلى كبائل َاقم ُّ  والظًً بخىنلهم بالىغىص الظي وغضوا بها، ،َظا الىبأ جدغن لضي ألاغ

. كغعوا زُاهت كائضَم الجضًض الظي جغوٍى وخُضا عفلت فغكت كلُلت مً اإلاكاة

 قلى ألاجغان وبلىا زايػين  ليهم  لى ؾاًت ؾلٍى  وحا للض اججه ؾيان كبائل َاقم آلزغ مغة 

، زم جدالفىا في  زغ اإلاُاف مؼ غضص مً اللبائل مثل التراعة، الؿىاخل، بني غامغ مهخمين ......

م ومهخمين بمجضَم وكىتهمةبخػالُمهم اإلاػخبر ه   في هظَغ
ّ
  ما فُما ًسو  كلُم ؾَغـ الىاؾؼ، فإه

كض  قتروٍ منهم  ما بالغيا  و باللىة و نبذ ملىُتهم باليامل بدؿبان الجؼ  الظي وان باقي لبني ػعواٌ 

وما اؾخلغ غلُه َى  ن الجؼ  آلازغ وان ًمثل خهت مسخلف اإلاجمىغاث التي جىاػلذ لهم غىه،  ما مً 

ان  و مً كبل باًاث الحيىمت الترهُت . كبل كاصة كبُلت بني ٍػ

م كؿم مً كبُلت بني غامغ   ّن  للض خضزذ مؼ طلً نغاغاث وحب  ن جًاص  والص ؾلُمان َو

سه اإلافهل  اإلاؤعر الكهير  بً زلضون الظي وان  خض  هبر غلماء كغهه، جدضر غً بني َىحين في جاٍع

كيلين لجؼ  مً بني َىحين هأّنهم واهىا مػغوفين باؾم 
ُ
ً و والص غؼوع اإلا ٍغ للؼهاجت، و قاع  لى بني جيًر

ش الالخم ؾير مدضص، والظي اهدضع غىه  ؿمى غمغان طو الخاٍع ٌُ ه وان لضيهم كائض 
ّ
غام َاقم، و ياف بأه

يب .  4غضصا هبيرا مً اللبائل مثل الؼاللُت  والص عخى،  والص ٍػ

                                                           
4 Ibid, pp.144-148. 
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 :نومع الفروس ي-ج

ت، ؾلُذ كبائل  الث الجؼائٍغ إلاا خلذ الؿُُغة الفغوؿُت مدل الؿُُغة الترهُت صازل الضٍو

. َاقم في فىض ى واملت وكض خضر ؾلُان هبير غىضَا

جذ الػلٌى  لى صعحت اججهذ  ُّ  ّن ألاخضار الجضًضةالتي ظهغث غلى  زغ الاخخالٌ الفغوس ي، كض َ

، باعوص  فيها إلهظاع مضًىت مػؿىغ كهض حؿلُمهم ول ما جغهه ألاجغان في َظٍ اإلاىُلت  كىاث، زٌُى

للض عفٌ ؾيان مػؿىغ بيل ويىح الاههُاع إلاثل َظٍ اإلاُالب، فاحخاح ؾيان كبائل َاقم . الخ...

ؾُظ قضًض فهاحمىا في الػمم ول يىاحي اإلاضًىت وصمغوا في هفـ الىكذ اإلاالىين، الخماؾين 

. وقغوائهم، وطَبىا  لى ؾاًت اكتراف اخخُاحاث  مام  ؾىاع اإلاضًىت

اججاٍ كبائل َاقم ب وؾاعوا   ن الؿيان الؿائظين  مام مثل َظٍ الخجاوػاث اهخفًىا حماغُا

بُت . بػض حػلهم ًدلفىن بال حضوي بما َى ملضؽ لضيهم، بىكف غملُاتهم الخسٍغ

لاعب ألاعبؼ ؾىىاث عؾم وافت الجهىص التي بظلها 
ُ
للض اؾخمغث الحغب بين َاجين الؿاهىخين إلاضة ج

اء هللا الهالحين مثل الكُش مخي الضًً بً  ُّ الكُش مدمض بً الخثير اإلاهاجي، الكُش مخي مسخاع،  ول

دت والكُش مدمض بً الهاقميالخلىي الضًً  عحاع كبائل َاقم   مً  حل  ، الكُش مدمض لػغج بً فٍغ

م الخير والىاحب  فهؤالء اإلاجاهين لم ًغؾبىا في الخهيذ ألي ش يء، واؾخىحب خُنها ظغف حض   لى ٍَغ

 غلى الخماؽ وحهه ؾيان جلمؿان  لى ا بهظا الظغف بىاءجيء للض .اؾخثىائي مً  حل  نهاء جيههم

الظي ًيىن  َال لجػل الػامت والؿلُان ؾلُمان ألحل  ن ًيىهىا جدذ خىم  خض  فغاص غائلتهم 

.  حؿخلهم الثلت

للض  عؾل  ليهم الؿلُان ابنهم مىالي غلي، الظي  غلً له ؾيان كبائل َاقم جدذ َخث 

اءَم الهالحين زًىغهم  ُّ لخلمؿاوي الظي غين كاًض للُاصة ا واغترفىا بؿلُت الحاهم الجضًض له ول

 .مػؿىغ والظي ؾمي بأخمض  مجىث في ظغف زمؿت  قهغ

 الظي ايُغ للجىء لضي خاهم جلمؿان الظي جم اللاًض ججاَل ؾيان كبائل َاقم ؾلُت َظا 

وبخىاحض مثل َظا الايُغاب والفىض ى غامغ  ججاَل ؾلُخم  ًًا مً كبل ؾيان اإلاضًىت وكبُلت بني 

. به الُأؽ  لى الفغاع بضوعٍ وجغن البالص لحالهااايُغ الحاهم الظي اهذ

  فىتهم ن ن الفىض ى الجض واملت التي اهدكغث مً حضًض غىض كبائل َاقم، َؤالء الظي

 لجأوا مً حضًض  لى ؾلُان اإلاؿغب الظي  عؾل  ليهم اإلاؿمى  الايُغاباث والهغاغاث الضازلُت

  ال  ّن َظا ألازير لم ًخمىً مً البلاء مُىال ختى خضر جمغص وغهُان ،بلػمغي لُدىمهم جدذ لىاءٍ

ا  لى ػعع فىض ى غاعمت غىض ؾيان كبائل َاقم ًَّ َص
َ
. حضًضًً  

با مسخلف  ؿتها بكيل مؿخمغ جلٍغ اء هللا الهالحين بدؼنهم للفىض ى التي واهذ فَغ ُّ  ن  هبر  ول

ت ألحل انهاء  كبائل َاقم غلى مغ ول َظٍ ألاخضار التي حػاكبذ بؿغغت  كغعوا اجساط  حغاءاث كٍى
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لف به الكُش مخي الضًً،خالت حض مخػفىت
ُ
َظا .  و ن الاَخمام بإغاصة جغجِب الػىانغ اإلاكدخت كض و

َىخى غً َظا الكغف َاجُلبيألازير بػضما قػغ بػضم الُلضعة غلى اؾخػماٌ ول اللىة التي 
َ
 الظغف، ج

ه  لى ابىه غبض اللاصع الظي بضا لهم  َُّ ِل
ْ
ل ُُّ هِل

ّ
. الاعجُباث  َل لللُام بمهمت حض َامت جدذ وافت  ه

لبت 
ُ
اء هللا الهالحين وألاغُان في الػمىم بسهِبُت (خفظت هخاب هللا)للض احخمؼ الُ ُّ ؾان )،  ول

ت الىاكػت في الجىىب الؿغبي (اوهضعي  ولم مً َظٍ اإلاضًىت وغلى مكاعف 2 غلى بػض إلاػؿىغ وهي اللٍغ

م  ػىا غلىا غبض اللاصع  ميرا للمؤمىين في ؾػُضة،ٍَغ ٌّ . 1832 ؾبخمبر 28 وبا

له وجم مػؿىغ مؼلى مضًىت الؿض صزإلوفي  ت ول مً وحضٍ في ٍَغ ُّ ت مً كبل اؾخلباله جد  بدٍُى

 فُه اإلادغع الظي ازخاٍع هللا حػالى لخُهير البالص مً ول الىىباث التي واهذ عءوا الظًً الؿيان،وافت 

 .جىبلها

اصجه، ومنهم كبائل َاقم   غضص مً اللبائل الػغبُتاغترفبػضما  ُّ  جىاحض غبض اللاصع مباقغة بؿ

 هجح في جأؾِؿيها غلى اللىاغض الجُضة مػخمضا غلى غىانغ خلُلُت، التيغلى ع ؽ مملىت غغبُت 

بت والحىىت في يمان والءَاقم،ممخاػة مً ؾيان كبائل  ان بخدالفه مؼ  ألا وواهذ له اإلاَى ُّ  الغئِؿينغ

ضا لللبائل   والظي  ؾضق غليهم بالهضاًا وألاوؾمت الكغفُت في ألاوكاث اإلاىاؾبت، هظلً  منهم ُّ نبذ ؾ

. بيل ؾهىلت وهي اللبائل التي  بضث الترصص

ؿمى مىس ى آ ّن  خض الغحاٌ مً بين  ٌُ  ً ام خغهت جمغصًت يض ألاي كض كاص في  خض صعكاوي زٍغ

ً الثىعة بفغكت هظامُت وكض جدضي ولُت كائض   ا ألازير الظي اهخللٌط، ألامير لى اإلاضًت التي واهذ مَى

.  اإلاخمغصًً

 جلضم ألمير الىاخُت الكغكُت لُدهل جخالُا غلى مجضٍ، ّن َظا الىجاح ألازير بػضما حاء لُخىج 

عؾم غلى ؽ وهى وباؾخثىاء كبائلزًىع مسخلف اللبائل التي مغ بها
ُ
خىن الظي   ة وإلاىاَم واص الٍؼ

ا مً اهلٌ للض باللىة، زًاغها   غلى َظٍ اللبائل اإلاخمغصة غلى ع ؽ زيرة الفغكت التي جألفذ خهٍغ

م وهجح في  زًاغهم غً َاقمؾيان كبائل  م َوَصَخَغ  . زَغ

غان  وان كض ونل  لى طعوة غظمخه وكىجه إلاا اؾخىلى ؤلاؾبان غلى مضًىت   ّن  ؾلبُت ؾيان َو

 ألامير ومىالُه مً كبائل َاقم الظًً لم ًلبلىا باالهفهاٌ غً كائضَم ؾىي ،اجبػىاَظٍ اإلاىُلت َغبىا

  لى الحيىمت و غلىىا زًىغهم لُضزلىا خُنها  لى بلضَم  ؾيرا،في الُىم الظي ؾلِ فُه كائضٍ 

 .5الفغوؿُت

 

 

                                                           
5 Ibid, pp.148-151. 
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أ السبيىاس 

مترجم الجيش 

 
 :خاثمة

لُت صون كاٌ ملالىا َظا والظي اهخفُىا فُه بترحمتلموفي نهاًت  الؾبِىاؽ هما  وعصٍ باإلاجلت ؤلافٍغ

ت غً كبائل بني َاقم بمػؿىغ، َظٍ اللمداث هغاَا  ضم لىا إلاداث مؿلَى
َ
ه ك

ّ
اصة  و هلهان  هجضٍ  ه ٍػ

ا واإلالانض إلاا جًمىخه مً   ًّ ئت وؾير نافُت الىىا ففياع وجهىعاث  ّنها ؾير بٍغ  غً َظٍ اللبائل، ةُمؼٍّ

 لخيىن هخاباتهمزالٌ َظٍ الفترة،هما هيبه  ّن َظا اإلاىهج ؾاعث غلُه هثير مً الىخاباث الفغوؿُت 

ػه و َضافه  وفي  وؾُلت لؼعع الخفغكت والفتن ختى جىغؽ َُمىت الاؾخػماع غلى الجؼائغ وجدلم مكاَع

ْضعؽ الؿلِ 
َ
ملابل َظا لِـ غُبا  ن هأزظ منها، لىً وحب  ن هدخاٍ بالحظع والخدلُم ختى ال ه

سىا وهىعزه ألبىائىا و حُالىا اللاصمت ف في مايِىاوجاٍع . والخدٍغ

: املراجع

- E. Lespinasse,NOTICE SUR LE HACHEM DE MASCARA, Revue Africaine, 
A.JOURDAN, LIBRAIRE-EDITEUR, volume 21, ALGER, 1877. 
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 :ملخص

 للبلذان املغاربية، كما وجب عليىا الثىائية ثاريخ العالقات مً املهّم جّذا و هحً هتطّزق إلى مشزوع البىاء املغاربي أن وعّزج على

ش على املاض ي الّتاريخي للمىطقة و كذا ثطىر ألاحذاث و السياسات  الحقا
ّ
إّن ثفاعل ألاحذاث داخليا  و مذي العزضة لتأجير . أن هزك

القىي خارجيا، خلق شزخا بين معطيات املاض ي التي ثميزت بفترات التضامً والتعاون بين الشعىب املغاربية وخاصة بين الشعب 

ذت مً الجشائزي وهظيره املغزبي، و بين حاضز كثيرا ما ثميز بالجفاء و أجىاء 
ّ
عذم الثقة و التشىجات املتتالية، و التي كثيرا ما ول

ز على شعىب املىطقة و جعل حظىظ البىاء املغاربي ثتقلص، أو باألحزي ثأخير املشزوع إلى وقت الحق
ّ
لكً رغم كل . إلاحباط  الذي أج

هذا وجب التركيز على إلامكاهات الىاقعية للبىاء املغاربي، و أبزسها الذور الذي ثلعبه كّل مً الجشائز و املغزب باعتبارهما القىي املفتاحة 

 .في املىطقة

 .املغزب العزبي، العالقات البييية. الجشائز، اململكة املغزبية، العالقات الثىائية، البىاء املغاربي  :الكلمات املفتاحية

Abstract:  

When analyzing the Arab Maghreb construction project, it is very important to focus on the 

historical past of the region, as well as on the evolution of events and subsequent policies. The 

interaction of internal events and the degree of vulnerability to the influence of external forces 

created a gap between the data of the past, which was characterized by periods of solidarity and 

cooperation between the peoples of the Maghreb, and between the present often characterized by 

opacity, an atmosphere of mistrust and successive upheavals, which often generated frustration that 

affected the peoples of the region and reduced the possibilities of construction of the Big Maghreb, 

or rather delayed the project. But despite all this, the focus should be on the role that Algeria and 

Morocco can play, considering them as the key powers in the region. 

Keywords : Arab Maghreb. North African relations, Algerian Republic, Moroccan Kingdom, the 

potential of the area, International influences. 
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Introducción:  

Al tratar  la historia de las relaciones magrebíes nos encontramos 

obligados a  analizar  las estrategias de desarrollo, las políticas y las ideologías 

de cada país de la zona. El tipo de las políticas elegidas y su enfrentamiento a las 

condiciones internacionales nos ofrece la explicación o la definición de este tipo 

de relaciones y especialmente las relaciones bilaterales entre  Argelia y  

marruecos. Estos dos países se consideran como países claves en la zona, y la 

relación entre ellos  se considera  como una situación que se repite  hasta el  

aburrimiento. Tanto es así que deja a los investigadores hastiados. Esta  

frustración afecta a los pueblos de la región y sus ambiciones   en el horizonte.   

En este contexto se pueden plantear preguntas para poder identificar  el tipo de 

problemas al que se puede enfrentarse. Ente ellas: ¿Cuál fue la  profundidad 

histórica de la relación entre los países del Magreb?, ¿Es posible dividir la 

historia de las relaciones en diferentes etapas importantes?, ¿Cómo se reflejó la 

solidaridad revolucionaria entre los pueblos magrebíes en las relaciones 

bilaterales? Considerando la relación entre Argelia y Marruecos como una 

relación no estable, ¿cómo se diagnóstica esta inestabilidad? El conflicto del 

Sahara Occidental, ¿es el punto clave de la estabilidad de estas relaciones o solo 

es una parte del problema?, ¿Se pueden considerar a Argelia y Marruecos como 

representantes de los bloques socialista y liberal respectivamente, entonces la 

cuestión fue una consecuencia de la guerra fría? y ¿Qué papel jugaban las 

potencias en estas relaciones¿, ¿Había posibilidades de paz y de guerra?, ¿Cómo 

se reflejó el malentendido de los dos países en las instituciones continentales y 

regionales como la ONU., la OUA. y el UMA?, ¿Había intentos de 

acercamiento?, ¿Cómo afectó la relación entre Argelia y Marruecos en la 

fundación de la Unión del Magreb Árabe? 

. El Bloque geográfico unido 

Entre el Magreb y Argelia existe una relación puramente existencialista. 

En otras palabras, el Magreb es una realidad geográfica
1

 cuyo centro se 

encuentra en Argelia. Se extiende sobre una enorme superficie, desde el 

                                                           
1
 Véase, Miguel Hernando de Larramendi & Jesús A. Núñez Villaverde,  La Política exterior y de 

cooperación de España hacia el Magreb (1982-1995), Madrid (UCM), 1996,  pp. 13-24; Segura, El 

Magreb: Del Colonialismo Al Islamismo, op.cit., p. 26.  Fouad Kebdani, El impacto del pasado 

histórico de Argelia en sus relaciones internacionales durante los años sesenta y setenta: Legado 

revolucionario y mirada hacia el futuro, 2014, Madrid, pp. 33-37. Fouad Kebdani, Política exterior de 

Argelia durante el mandato del presidente Houari Boumediène, (1965-1978), UCM, 2013, pp. 17-19. 
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Atlántico hasta  las fronteras entre Libia y Egipto y desde el Mediterráneo hasta 

el interior del Sáhara. Entonces,  Argelia,  por su situación estratégica en el norte 

de África no pudo evitar ser una parte importante del Magreb. 

El territorio argelino el más  grande del Magreb, cuenta con una 

estratégica ubicación en el corazón de ella. Tiene fronteras terrestres con todos 

los países del Magreb grande, con Marruecos, el Sahara occidental y Mauritania 

por el oeste y con Túnez y Libia por el este. Estas interesantes características 

físicas de los territorios del Magreb como un conjunto y un espacio único dan 

una explicación a la importancia que brindó la diplomacia argelina al Magreb. 

 El Magreb Árabe es un distintivo  con una  unidad geográfica amplia, con 

una costa fértil mirando hacia el Mediterráneo y que se extiende a lo largo de 

más de 3.000 Kilómetros del Océano Atlántico hasta el Mediterráneo oriental. 

Está atravesada desde el Oeste hacia el Este por dos principales cadenas 

montañosas que forman parte de un enorme sistema. La primera cadena es el 

Atlas,  que va desde el Rif marroquí, atravesando la Argelia del Atlas, y 

terminando en Túnez Tellien.  Paralelamente a esta cadena hacia el interior del 

Atlas existe otra serie de montañas que forman parte del alto Atlas marroquí, el 

Atlas argelino saharaui, Aurés y la tunecina dorsal. Esta cadena se encuentra a 

2000 Kilómetros del Mediterráneo, hacia el sur, atravesando el desierto desde 

Mauritania a Libia. Un espacio inmenso de arena que cubre la mayor parte de 

las tierras del Magreb. Lo más sorprendente es que, este tramo de tierra cuenta 

con  cambios climáticos internos. 

Los mutuos rasgos topográficos, geográficos y naturales  dentro de los 

Estados magrebíes constituyen los primeros argumentos para identificar a unos 

pueblos que buscaban  la  unidad de sus tierras
2
. 

El Magreb es importante para Argelia, dicha importancia proviene 

principalmente de la seguridad geográfica prevista, y que constituye, sobre todo, 

un factor importante para  mejorar los resultados económicos a través de los 

vínculos económicos de la región. En términos generales, la idea de una unidad 

siempre ha inspirado seguridad -donde hay paz hay prosperidad-. Este factor de 

la paz debe establecerse de manera positiva en un ambiente de acuerdos y 

concordia, en   lugar de la atmósfera de conflictos que llevan a guerras y a un 

desequilibrio de la zona. 

La integración del territorio magrebí está impulsada por fuertes motivos 

políticos y económicos, y en adelante, se produce para lograr un mejor 

                                                           
2
 Véase, Alan, Houghton Brodrick, North Africa, Oxford University Press, London, 1942. Sobre los 

factores de integración. Véase,  Balta, Le Grand Maghreb, op.cit,  pp. 12-17; Ghantus Elias T, Arab 

Industrial Integration: A Strategy for Development, London,1982, p. 17. 
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desempeño  económico y político. La integración económica inspira aumento de 

los beneficios aprovechando los   mercados grandes. Sin embargo, según otros 

especialistas,   cuanto mayor sea el nivel de integración, mayor es la limitación 

de la soberanía de los países miembros en la ejecución de sus políticas y sus 

programas de desarrollo.  

Para Argelia, la formación de una entidad política y económica estaba 

destinada, principalmente, a garantizar la estabilidad en la región y evitar los 

riesgos de un conflicto o un ataque de países vecinos que podrían poner en 

peligro la seguridad y la estabilidad del país, y  también representaba un 

contrapeso en contra de cualquier oponente o bloques rivales.  Por otra parte, la 

integración regional garantizaba la seguridad y una posición más fuerte y más 

segura en la política internacional de Argelia
3
. Por otro lado, el inicio de los 

esquemas de integración en los países en desarrollo con la noción de  

solidaridad, la negociación, la cohesión y la fuerza
4
. Lo que demuestra el 

surgimiento del regionalismo
5

 en oposición a la dominación política y 

económica de las superpotencias o  una ideología antiimperialista. Además,  la 

eficacia de una zona de libre comercio intrarregional podría estimular la 

liberación de los intercambios comerciales en la región y el levantamiento de los 

controles aduaneros y los impuestos. Abdelaziz Testas investigó el efecto de las 

barreras arancelarias en el comercio -argelino-magrebí- y concluyó que no 

habría sido un éxito limitado si no hubiera habido obstáculos. Esbozó una serie 

de razones fundamentales y, curiosamente, uno de los argumentos que presentó, 

trataba sobre los problemas de  los obstáculos entre los países vecinos, porque  

la integración es  un factor clave para entender el éxito limitado de los países en 

desarrollo. Pero hay diferentes niveles de desarrollo económico. La desigualdad 

económica de los países socios es un obstáculo para la integración
6
. 

                                                           
3
 Ayoob, M,  sugirió  que la seguridad regional de cualquier zona lleva tres supuestos, la retirada de 

cualquier fuente de alimentación externa de interferir en los asuntos regionales, apoyar cualquier 

comportamiento que ayuda a la cohesión regional y la solidaridad para tener capacidad de superar y 

eliminar cualquier fricciones entre los Estados, lo que aliviaría las tensiones probable y, por último, 

manteniendo las tensiones interestatales en un perfil siempre bajo. Véase, Ayoob, Mohammed, 

Regional Security in the Third World, London, 1986, pp. 3-4. Y como ejemplo, Ayoob indicó la 

Guerra de Arena entre Argelia y Marruecos en 1963, ibidem, p. 199. 
4
 Véase, Segura, El Magreb: Del Colonialismo Al Islamismo, op.cit., p. 285.  

5
 véase, Joan, Lacomba, Emergencia Del Islamismo en el Magreb: Las Raíces Sociopolíticas de Los 

Movimientos Islamistas, Fuencarral, 2000, pp. 22-23. 

6
 Testas, A, “Economic Gains from Integration among Developing Countries: The Case of North 

Africa Arab Maghreb Union (AMU)”, en Development Policy Review, V. 15, June 1997, 

Development Institut, London, 1997, pp. 173-201. 
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La identidad es una cuestión importantísima  un factor fundamental
7
 para 

llegar a entender la posibilidad  de una integración de los países de esta zona 

geográfica del norte de África.  Desde el principio, los habitantes del Magreb 

sabían que eran bereberes de origen, y los árabes fueron los conquistadores que 

vinieron del este. El pueblo magrebí pudo convivir entre  la civilización arabo-

musulmana y su civilización bereber. El Islam se difundió ampliamente en la 

región y este fue el factor más importante a la hora de mantener la 

homogeneidad magrebí.   

Indicar que los precursores de la región magrebí fueron los bereberes, no 

es para alabar la importancia  de ese  grupo étnico, sino para entender la historia 

inicial de los primeros habitantes del Magreb Grande.
8
 Los bereberes son un 

pueblo con una  herencia cultural e histórica de muchos siglos, rica por las 

huellas de  diversas civilizaciones, como resultado de las ocupaciones anteriores. 

En consecuencia, se puede argumentar la existencia de dos factores 

predominantes y elementales en la definición de la identidad del Magreb, que 

son el lenguaje y la religión, el árabe y el Islam. En relación a este asunto el 

presidente  Houari Boumediéne dijo en un discurso: “El árabe ha sido siempre 

considerado como un fuerte vínculo que desarrolló un papel determinante y 

preponderante en la consolidación del edificio del Magreb. El idioma  árabe, 

con la religión, son los dos patrones que  representan los vínculos espirituales 

de la integración de los pueblos…”
9
 

El Islam y el árabe se han considerado como una realidad histórica 

indiscutible en el norte de África, han sido y siguen siendo,   han jugado un 

papel importantísimo en la construcción de la identidad magrebí 

lingüísticamente, sociológicamente, institucionalmente y tal vez 

intelectualmente. Al mismo tiempo, la cercanía del Magreb al sur de Europa  en 

relación a su distancia  con las ciudades del Oriente Medio ha dictado que la 

elaboración del Islam en el Magreb fuese modificada por dicha influencia.
10

  

                                                           
7
 Véase, María, Ángeles Roque & Mohammed, Arkoun,  Las culturas del Magreb, op.cit; Claude, 

Liauzu, L'Europe et l'Afrique méditerranéenne: De Suez (1869) à nos jours, Paris, 1994, pp. 219-223; 

Balta, Le Grand Magreb, op.cit. 

 
9

 Véase, Republique Algérienne Democrática y Popular, Discours du Presidente Boumediene: 

19/06/1965 – 19/06/1970. V. VII, Ministère de l'Information et de la Culture, Dirección de la 

Documentación et des Publicaciones, Argel, 1970, p. 262. Sobre el Islam, el Árabe y el Estado, véase, 

Emilio, Menéndez del Valle,  Islam y democracia en el mundo que viene, op.cit., pp. 151-157. 
10

 Véase, Ruedy, J, "Historical influences on Intra-regional Relations in the Maghrib" en Halim 

Barakat (ed.), Contemporary North Africa: Issues of Development and Integration, London, 1985, pp. 

87-110. 
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Los intentos de unificación e integración fueron compartidos en gran 

medida entre Marruecos, Argelia y Túnez. Y después se extendieron a Libia y 

Mauritania descartando a  Egipto de formar parte de la región del Magreb. Sobre 

estos intentos, Spencer habló de la idea de  integración como algo sagrado a 

pesar de  los obstáculos: “no ha surgido aún un Magreb totalmente unificado,  

desde la independencia de estos países magrebíes, y  ningún intento de 

integración regional  estaría completado.  Pero el término de la unión no ha 

perdido nada de su valor simbólico, simplemente ha sido reformulado para 

respetar la base de los estados nación
11

. Sigue existiendo cada gobierno con su 

estrategia y su política distinta del otro”. En este punto encontramos por 

ejemplo  que  Marruecos se orientó más hacia el bloque liberal liderado por  los 

Estados Unidos y Europa Occidental, Argelia por su parte, se acercó más al 

bloque de los socialistas, en lo que concierne a Libia y Mauritania se orientaron 

más hacia África  subsahariana. La integración de estos países tiene su fuente en 

la idea de que el Magreb -en tiempos antiguos, Jazirat al Maghrib- se distingue 

como una entidad geográfica con un fondo histórico y orígenes comunes -el 

Mashreq árabe, conocida como el Oriente Medio-. Estos factores geográficos 

facilitaron y allanaron el camino para una unión del Magreb y una integración 

dentro de una entidad más grande, que es el mundo árabe. Y según las fuentes 

vemos que muchos historiadores describen el norte de África como un mundo 

único con su idiosincracia, por mucho que comparta en la cultura, la religión, el 

lenguaje y la historia con multitud de países
12

. 

Abed Jabri  ha mencionado tres elementos fundamentales en los que se 

basa el concepto del Magreb. Estos elementos son la noción de comunidad 

umma o islámicos -la nación musulmana de forma más general-;  después, la 

reacción de los nacionalistas contra el colonialismo francés, español o italiano 

que intentaba destruir y aislar al Magreb Árabe de su pertenencia a la identidad 

árabo-musulmana; y,   finalmente, las esperanzas de los pueblos magrebíes para 

realizar el sueño del Gran Magreb Árabe
13

. 

                                                           
11

 Véase, Spencer, C, “The Maghreb in the 1990s: Political and economic developments in Algeria, 

Morocco and Tunisia”, en Adelphi Paper, Vol, 274, (The International Institute for Strategic Studies), 

London, February 2/2/1993, p.  6. 
12

 Véase, Ridha, Tlili, “La interculturalidad en el Magreb. A la sombra de la geopolítica”, en 

Cuadernos del Mediterráneo, Ma`alouf Amin y (Varios) (ed), Los retos de la interculturalidad en el 

Mediterráneo, Nº1-2000, Instituto Catalán, 2000, p. 79-88. Véase, Balta, El Gran Magreb, op.cit; 

Segura, El Magreb: Del Colonialismo Al Islamismo, op.cit., p. 285. Sobre la evolución de la idea del 

Gran Magreb -la integración magerbí-; véase, John P. Entelis & Mark A. Tessler, “The Maghrib: An 

Overview”, en David E. Long and Bernard Reich (eds.), The Government and Politics of the Middle 

East and North Africa. 2 (ed), (Boulder), Westview Press, 1986, P. 372. 

13
 Véase,  Abed Jabri, M, Evolution of the Maghrib Concept, op. cit., p.  64.  
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Otros  analistas trataron de anticipar resultados de las políticas a diferentes 

niveles en el Magreb, basando sus supuestos en algún modelo de la identidad 

árabe o islámica. Pero debió de ser tenido en cuenta que los tres principales 

países ya que los del norte de África se han distinguido de otros países árabes o 

islámicos, y se creó un modelo diferente con un Islam moderado
14

. 

En los años sesenta y setenta, el presidente argelino de la época   Houari 

Boumedièné insistía repetidas veces en la dinámica de correlación que enlazan 

Argelia con el Magreb y lo imaginaba como una realidad objetiva, teniendo en 

cuenta los numerosos factores de unidad. Reafirmó la posición estratégica de 

Argelia hacia el Magreb árabe y excluyó el carácter transitorio o efímero de las 

disposiciones realizadas para el logro de una unión sólida. El presidente dijo: 

“Puedo confirmar que Argelia está dispuesta a  lograr la unidad. Nuestra 

posición con respecto a los países del Magreb árabe es estratégica. No es una 

cuestión de disposiciones tácticas transitorias o efímeras”
15

.  

La unidad y sus imágenes históricas. 

Tantos intentos, pero a lo largo de la historia, pocas veces hemos podido 

ver un Magreb unido. Durante el período de los Almorávides (1050h – 1147h) y 

los Almohades (1147h – 1269h); también en el pasado podemos verlo durante el 

período  de Masinisa
16

  (238-148 a. C).
17

  

Lo que se puede escoger de la historia, es el papel desempeñado por el 

colonialismo que distorsionó y obstaculizó la unión del Magreb mediante la 

instalación de fronteras fijas entre los territorios magrebíes, a diferencia  de los 

otomanos, que respetaron la libre circulación de  los pueblos en el Magreb. A 

pesar de todo,  podemos ver un Magreb unificado en la mentalidad de los 

nacionalistas que luchaban contra el colonialismo. Todos los movimientos 

nacionalistas tenían el mismo objetivo, -liberar todo el territorio magrebí- de la 

ocupación francesa.
18

 Dicha política anticolonialista fue un elemento común que 

reunió todos los movimientos de la liberación del Magreb Árabe.  

La idea de la República del Norte de África 1915/1916 fue presentada en 

Ginebra por el Comité de  liberación de Túnez y Argelia, que estableció la 

revista “Magreb” y proclamó la independencia. En una fase posterior, y de una 

manera más formal, se  comenzó  la creación del movimiento “Destour” en 
                                                           

14
 Véase, Ruedy, J, Historical influences on Intra-regional Relations in the Maghrib,  op. cit.,  p. 91. 

15
 Discurso pronunciado por el presidente Huari Bumedián el 1 de noviembre de 1970, en ocasión del 

sexto décimo aniversario de la Revolución, Republique algérienne Democrática y Popular. 
16

  Véase, Balta Le Grand Maghre”, op.cit. pp 17-19.  
17

 Ibidem. 
18

 Argelia fue una colonia francesa, Túnez y Marruecos fueron considerados como protectorados, tras 

el acuerdo del Bardo, en 1881 y el acuerdo de Fez en 1912. 
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Túnez, en 1920. En 1934 se convirtió al “Nuevo Destour”. L´ “Étoile du Nord 

Africaine”, que entró en vigor en 1926, se convirtió al Partido Popular de 

Argelia (PPA) que  pidió explícitamente la independencia del norte de África, 

mientras que el movimiento marroquí Istiqlal  surgió en 1944
19

. 

Los movimientos organizados y estructurados para la liberación del 

Magreb dieron un paso adelante con la creación de la -Comisión de Liberación 

del Magreb-, que se basó en El Cairo, y que adoptó un  plan de trabajo que se 

puede considerar  como la primera elaboración ideológica de un proyecto 

unitario magrebí.  

La Oficina del Magreb Árabe, desde su creación celebró ocho sesiones en 

total, una de las cuales fue la reunión de Tánger en 1958, que confirmaba los 

esfuerzos comunes para cumplir el proyecto de una valiosa unidad y forjar el 

sentimiento de un destino y una historia comunes. También planificó una 

estrategia para hacer frente a los obstáculos y desafíos de las divisiones creadas 

e  impuestas por la autoridad colonial y que se unían en el marco de  la lucha 

contra el imperialismo. Con respecto a esto, Mohamed Chtatou rindió homenaje 

a la Reunión de Tánger de 1958, con las siguientes palabras:“El encuentro en 

Tánger en 1958 fue otra  manifestación importante de la  identidad común del 

Magreb. Los siguientes partidos políticos presentaron movimientos de 

independencia, Istiqlal (Marruecos), el FLN (Argelia), y Destour (Túnez), para 

desarrollar una estrategia común después de la independencia”
20

 

El objetivo principal del Comité del Magreb era  liberar a los tres Estados 

(Argelia, Marruecos y Túnez) y  evitar que cualquier de las tres partes 

participaría en las negociaciones con Francia de forma unilateral -negociaciones 

por separado-. Sin embargo, había divisiones dentro de la ideología de los tres 

Estados;  por un lado, unos  estaban seguros que la lucha militar es la única vía 

para conseguir la independencia; otros, pensaban que la política de las 

negociaciones es la única vía para conseguir la libertad. 

Así, para los argelinos  la lucha contra el enemigo era un principio 

sagrado, mientras que los tunecinos y los marroquíes no estaban convencidos de 

este procedimiento. El ex PPA (MTLD)
21

 estaba ansioso por iniciar la 

                                                           
19

 Véase, Balta, Le Grand Maghreb, op.cit., pp. 19-20 ; véase, Valier, J, Sur l´impérialisme, François 

Maspero, Paris, 1976. 

 
20

 Véase, Chtatou, Mohamed, "El presente y el futuro de la Unión del Magreb Árabe", en George Joffe 

(ed.), (Norte de África: nación, Estado y región), Routledge, London, 1993, p. 267. Sobre Tanger y la 

primera conferencia del Magreb Árabe,. Véase, Attilio, Gaudio, Guerres et paix au Maroc: Reportage, 

1950-1990, Karthala, Paris, 1991,  pp. 92-95. 
21

 Veáse, Sa`ad-Allah, al´Haraka al-Wataniyya, op. cit. 
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resistencia militar y empezar la Guerra de Liberación
22

. Túnez se inclinaba hacia 

las negociaciones con Francia, que ofreció la concesión de la autonomía interna 

al Estado tunecino igual que al reino marroquí, quien, aprovechó de la maniobra 

francesa  que tuvo como objetivo garantizar  todos sus privilegios y 

especializaciones en estos dos países sin resistencia. De esta forma, Francia 

pudo dedicarse completamente a Argelia
23

. 

El Frente de Liberación Nacional lanzó su ofensiva guerra contra Francia 

el 1 de noviembre de 1954 que fue muy decisiva para el futuro de los Estados 

magrebíes. Francia, muy ocupada por la revolución argelina, se precipitó en la 

liberación de Túnez y Marruecos
24

. 

La lucha de los argelinos traducida esencialmente en la guerra de 

liberación argelina  ayudó a acelerar la independencia de Túnez y Marruecos en 

1956  por la creciente presión sobre el colonizador. Esta guerra de liberación 

obligó a los franceses a reconocer la soberanía de  muchos países africanos. La 

cuestión de Argelia estaba a la vanguardia en la escena política francesa, lo que 

debilitó la posición de Francia y su prestigio en el mundo
25

. Esto también arroja 

luz sobre las relaciones entre Argelia, Túnez, Marruecos y la resistencia contra 

Francia, a pesar de la diferencia entre ellos en la manera adecuada y los medios 

utilizados para lograr la independencia. Mientras que Argelia apoyaba la lucha 

armada, los marroquíes y los tunecinos estaban a favor de un enfoque más 

pacífico. Afortunadamente, existía el  egoísmo territorial y nacional para lograr 

la independencia, pero la lucha común no fue compartida ampliamente por todos 

los nacionalistas del Magreb. Las diferencias en el punto de vista  dificultaron  

por todos los medios la integración entre los tres países, tirando algunas partes al 

diálogo; eso fue lo que  creó  un ambiente de desconfianza. Sin embargo, 

después de que Marruecos, Túnez y Libia fueran liberadas, el Frente de 

Liberación Nacional aprovechó el apoyo político y material de los vecinos 

independizados para  resistir y seguir  luchando contra Francia; este  apoyo 

ideológico forma parte del sueño de un Magreb árabe unido y libre. 

                                                           
22

 Véase, Michel Launay,  La guerra fría 1945 – 1972,  Editorial Akal,  Madrid, 1992, p. 163. 
23

 Véase, Le Monde, 19 de noviembre de 1954. 
24

 Véase, Kenneth J. Perkins, Historia del Túnez moderno, Madrid, 2010, p. 295. 
25

 Véase, Djillali, Sari, “Rôle de la guerre de liberation nationale dans la liberation du continent 

africain” en Centre Nationale d'Etudes Historiques, Colloque International d' Alger (24-28 Novembre 

1984): Le Retentissement de la Revolution Algérienne, Entreprise Nationale du Livre, Argel, 1984, p. 

69. También; véase, Mouloud, Qasim Nait Qasim, “Dawr Fatih Nofamber Fii istirja' Liibia Fazanaba 

wa al- Maghrib wa Tunus Istiklalahuma bal wa Ifriqya Kullaha Huriyataha", en Centro Nacional de 

los Estudios Históricos, AI-Moltaqa al-duwali bil-Jaza´ir (24-28 November 1984), tema: AI-Thawra 

al-Jazairivva wa Sadaha fi-l-'AIam, Alger, 1985, pp. 118-129 ; Balta, Le grand Maghreb, op. cit.,  pp. 

21-23. 
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En lo que concierne la Comisión Consultiva Permanente para el Norte de 

África fue creada  en 1964 tuvo un carácter unitario, una vez que todos los 

países del Magreb obtuvieron  la libertad.  Esta comisión, sin una regulación 

específica o una  política clara, fue creada  para actuar como un tipo de 

plataforma a cargo del desarrollo del intercambio comercial y la coordinación de 

sus políticas en un ambiente de amistad y fraternidad. Su objetivo fue estimular 

la creación de una base de trabajo común igual que la Comunidad Económica 

Europea (CEE). Parecía inevitable que el Gran Magreb Árabe finalmente ganara  

el reconocimiento como entidad política y económica internacional. 

  El vecino libio del este se incorporó a la comisión en 1970. Mauritania 

empezó en calidad de observador y no fue hasta 1975 que se convirtió en Estado 

miembro. La sede de la Comisión en Túnez   fue diseñada por Mustapha  Filali
26

 

el Secretario General. El Comité fue capaz de generar comisiones en  diversos  

sectores, desde el transporte hasta el turismo, las telecomunicaciones y la 

investigación científica. Fue un esfuerzo para desarrollar una zona de libre 

comercio, libre de cualquier restricción de las costumbres y  con la libertad de 

viajar en los cinco países del Magreb Árabe. Además las políticas económicas 

estaban coordinadas. Tras el séptimo período de sesiones, celebrado en  Argel en 

1975, la Comisión Consultiva decidió   seguir facilitando el comercio entre los 

cinco miembros del Estado para promover la cooperación, principalmente en la 

industria y los campos agrícolas.  

Pero desafortunadamente, la Unión del Magreb no podía dejar de verse 

arrastrada a unas ideologías que ponían  los esfuerzos por la unificación en un 

punto muerto
27

. Un conflicto fronterizo, en el que Marruecos y el Sahara 

Occidental eran los actores principales, y en el que Argelia se sintió obligada a 

tratar su participación. Fue como una bomba que acabó con lo poco que se había 

realizado
28

. 

Se nota claramente que la fe  en un futuro común y el pasado histórico de 

los pueblos magrebíes, junto con sus aspectos étnicos y lingüísticos, designa  su 

fuerte sentimiento, más que una identidad cultural común, y establece un 

vínculo formidable y  profundo entre los habitantes de la región. Con lo cual, la 

Unión del Magreb era una aspiración de las masas, pero una efectiva Unión 

Árabe del Magreb debía combinar las políticas de los países magrebíes
29

. Pero 

                                                           
26

 Se trata de Mustapha Filali, sindicalista tunecino, fue el primer ministro de la agricultura después de 

la independencia de Túnez. 
27

 Véase, Hugon, Les économies en développement à l'heure de la régionalisation, Karthala, Paris, 

2003. pp. 148-149. 
28

 Balta, Le Grand Maghreb, op.cit., pp. 159-182 
29

 Véase, Romdhani, Oussama. “The Arab Maghreb Union: Toward North African Integration”, en 

American-Arab Affairs, spring 1989, pp. 42-48. 
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por desgracia, en el caso del Magreb Árabe, la falta de una verdadera voluntad 

política para la integración, impidió el aprovechamiento del potencial 

económico de la región, sin olvidar que los Estados del Magreb, reunidos, 

constituyen un motivo complementario para la riqueza y la prosperidad 

económica
30

.  

El Gran Magreb Árabe, como  una zona importante  del sur del 

Mediterráneo  dibuja una ubicación geoestratégica  en un mundo de bloques 

económicos y políticos que han demostrado ser más fuertes. El Magreb está en 

el centro del mapa del mundo. Se vincula a Europa con África y es un 

importante socio árabe que a menudo podría mediar entre el Medio Oriente y el 

Occidente, y que podría llevar la prosperidad a las economías de sus 

miembros
31

.  

Por desgracia, la Unión Árabe del Magreb ha tenido una salida en falso 

con la que inicialmente dio prioridad a contenidos políticos en vez de a las 

necesidades económicas y la experiencia ha demostrado que las uniones que 

perduran son los sindicatos en los que la economía tiene prioridad sobre la 

política. Esto es especialmente cierto  en la CEE, que comenzó en Roma en 

1957 con un tratado que llevó a la integración económica gradual. Fue sólo más 

tarde, cuando la base económica resultó ser sólida, que los europeos comenzaron 

a establecer la estructura política. 

Las circunstancias históricas en el mundo magrebí, ayudan a detectar  tres 

etapas históricas diferentes en la concepción de un Magreb Árabe unido. La 

primera etapa se identifica con el período del colonialismo y el proceso de la 

lucha para alcanzar la libertad. El lema de este período era la resistencia común 

de todos los pueblos del norte de África. Los aspectos de la unidad demostraron  

que los dirigentes de las revoluciones sabían que la población magrebí tenía un 

destino común. Los aspectos de  la unidad estuvieron claros en la actividad de 

los movimientos de la libertad dirigida por responsables muy bien preparados y 

alimentados por el espíritu magrebí. Dichos nacionalistas confiaban que la 

cuestión de la liberación fue única para todos los magrebíes, y cada país tuvo 

una importancia por el otro, llegando a ser un único cuerpo con las mismas ideas 

y el mismo objetivo para enfrentarse al colonialismo con más fuerza y más 

eficacia. En este contexto, se puede notar la forma de un Magreb Árabe en el 

movimiento llamado Etoile nord-africaine, en Paris, y que fue caracterizado por 

                                                           
30

 Véase, Chtatou, op.cit, p. 280. 
31

 Véase, Hernando de Larramendi & Aurelia Mañé Estrada, “La Política Exterior Española Hacia el 

Magreb: Actores e Intereses” Barcelona, 2009. 
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su ideología unitaria. A parte de esto, los nacionalistas magrebíes intentaron  

encontrar un sitio bajo el techo da la Liga Árabe en el Cairo, donde estuvieron 

my activos y se movían con  nombre del Magreb Árabe. En ese camino los 

activistas norte-africanos crearon  le Bureau du Maghreb arabe en 1947. Un año 

después, es decir, en 1948, el proceso del movimiento magrebí siguió con el 

Comité de libération du Maghreb arabe. Este comité confirmó la actitud unitaria 

y común de los países magrebíes por la exclusión de cualquier tipo de 

negociaciones unilaterales con el colonizador, y la independencia debía ser total 

y completa. Otro aspecto importante fue el nuevo pacto de 1954 entre los 

magrebíes, que fijó el objetivo de la independencia total del Magreb y la 

prohibición de cualquier intento de unidad con los franceses. “La creation du 

Comité de liaison groupant les différents organismes institués en Egypte par les 

nationalistes Nord-africains.”
32

.  

En seguida, la segunda etapa, la que  se puede llamar -el inicio de la 

pérdida de la confianza-. Si la ideología unida parecía estar muy bien fijada y 

basada en principios  sólidos,  la verdad era otra cosa. Las diferencias cada vez 

eran más amplias por la presión francesa por una parte y los malentendidos 

internos por otra parte. Era una situación débil que empujó los franceses a actuar 

para  crear un choque de ideas y de  intereses entre los nacionalistas magrebíes. 

Aquí Nicole Grimaud  confirma la contradicción total entre los principales 

acuerdos de las diferentes comisiones y la atención de cada grupo. Lo confirmó 

también  Mohammed, Boudiaf que dijo: “nunca  cumplió un acuerdo realmente 

entre  el “Istiqlal” de Marruecos, el “PPA” de Argelia y el “Néo-Destour” de 

Túnez
”33

.  Lo que concreta esta idea de forma lógica  fueron las negociaciones 

unilaterales por parte de los tunecinos y los marroquíes. Francia, para acabar  

con esta cohesión, concedió la autonomía interna a Túnez en 1954,  fijó a 

Mohamed V en el trono de Marruecos en 1955, cortando la vía a cualquier 

forma de lucha conjunta contra Francia, o al menos de una forma directa en una 

zona geográfica inmensa muy difícil a controlar. El golpe fue duro para los 

argelinos que intentaron crear una Federación norte-africana en 1956
34

. A pesar 

de que el FLN se encontrara aislado en su mente por la ideas de un Magreb 

único luchando contra los franceses, eso no impedía la continuación de la 

solidaridad que nunca paró, y la relación de la revolución argelina estaba cada 

                                                           
32

 Grimaud, op.cit, pp. 170-171.  
33

 Véase, Boudiaf Mohamed, Notre révolution: Oú va l´Algérie?. Ed. Librairie de l´étoile, 1964, p. 

173. 
34

 Ait Ahmed, Hocine, Mémoire d´un combattant. L´esprit d´indépendance 1942–1952, Sylvie 

Messinger, Paris, 1983, p.  122. 
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vez más fuerte con los pueblos que no  escatimaron esfuerzos para apoyar a los 

argelinos hasta su independencia total de Francia en 1962
35

.  

Finalmente, la tercera etapa o el colapso del sueño de un  Magreb único: 

Una vez que Argelia concediera su independencia, empezó otra era de las 

relaciones magrebíes. Unas relaciones que se basaron en los intereses político-

económicos personales de cada país, y la búsqueda de extensiones  terrestres 

causó problemas  graves que llegaron hasta el choque militar, como ha pasado 

en 1963 entre Argelia y Marruecos: “La guerra de  Arena”,  que fue como un 

grieta o una herida en las relaciones bilaterales
36

. 

 Las consecuencias  siguen siendo complicadas con una fraternidad 

perturbada, sobre todo al nivel político, características de un período de 

atmósfera de malentendidos que puso en peligro no solamente el proceso de la 

construcción de la Unión del Magreb Árabe sino la paz en la zona. Parecía una 

extensión de la  guerra fría en la zona. El año 1975 se considera como el golpe 

más duro para el sueño magrebí con una ruptura que amenazó el futuro de los 

países hermanos por causa del problema del Sahara Occidental y de las 

fronteras. 

. El problema de límites entre   la herencia colonial y los sueños de una 

unidad futura, los puntos débiles. 

La cuestión de las fronteras de los países magrebíes  se presentaba como 

un asunto importante para el futuro de la zona antes de la independencia de 

Argelia en 1962. Los síntomas de la enfermedad de la balcanización estaban 

claros desde el congreso de Tánger del 27 al 30 de abril de 1958, donde cada 

país intentó aclarar al otro sus ambiciones territoriales
37

. Las diferencias eran 

constantes entre los dirigentes. El 6 de julio de 1961 Marruecos firmó en 

principio un acuerdo con la GPRA sobre las fronteras. Este acuerdo no fue lo 

suficientemente eficaz para garantizar una paz duradera en la zona, por eso poco 

                                                           
35

 Véase, Balta, El Gran Magreb, op.cit., p. 285. Véase tambien; Pagès, Joan, & (Varios)  La 

construcció de les identitats i l'ensenyament de les Ciències Socials, de la geografia i de la historia, 

Barcelona, 2010, pp.47- 48; Mohammed Harbi & Gilbert Meynier, Le FLN, documents et histoire: 

1954-1962, Fayard, 2004; Segura, El Magreb: del colonialismo al islamismo, op.cit., p. 173. 

36
 Véase, Balta, El Gran Magreb, op.cit., pp. 190-191; Villar, Francisco, El proceso de 

autodeterminac- ión del Sáhara, Torres, 1982; Segura., Aproximación al mundo islámico,  op.cit., p. 

166. 
37

 Véase, Grimaud, La Politique extèrieure, op.cit.,  p. 176. 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Pag%C3%A8s,+Joan%22&sa=X&ei=omvrT_LcFY3B8QOMwoC-BQ&ved=0CBkQ9Ag
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tiempo después, en 1963, ocurrió el primer enfrentamiento militar entre Argelia 

y Marruecos
38

. 

El proyecto de la integración regional de los países del Magreb Árabe 

parecía como un desafío a los obstáculos del camino, pero según  la mayoría de 

los expertos era la mejor solución para enfrentarse a las dificultades que vivía la 

región,  sobre todo a los problemas sociales como el desempleo y la pobreza. 

También era una buena forma de activar el movimiento comercial entre los 

países del norte de África. La teoría de una política magrebí compatible a las 

aspiraciones de sus pueblos junto con una economía integrada, estaba obligada a 

enfrentarse a un ambiente de desconfianza, lo que dejó el proyecto del Gran 

Magreb Árabe solo en un proyecto en papel.  ¿Pues cómo se  puede explicar el 

bloqueo de una región que comparte muchas características en común? Parece, 

según estas perspectivas, que solamente la democracia  que fue capaz de 

cambiar el estado inmóvil del proceso de la construcción del MAG, sacando a 

los líderes de una lógica nacional a una más amplía que ponía los intereses de 

los pueblos en el primer rango.  

Se puede concluir que el papel del colonialismo francés, fue el eje 

principal que empujó a los hermanos magrebíes  a unirse contra él. En este 

contexto, Roger, Le Tourneau
39

 mencionó la  idea  de que “la unidad en el norte 

de África nació sobre todo como una reacción contra la influencia francesa en 

los tres países del Magreb, antes de ser una idea constructiva y que se manifiesta 

principalmente como un reflejo defensivo, como la adición de un sentido común 

triple (..), los apóstoles de la unidad del Magreb deben armarse de paciencia y 

tenacidad (..)”
40

 

La cuestión de las fronteras entre Argelia y Marruecos no fue una 

exclusividad magrebí, sino que el  fenómeno era más amplio, afectando a 

muchos otros países árabes, lo que se puede llamar el mal entendido árabe-

árabe. Los factores que alimentaron el conflicto fronterizo fueron de carácter 

geográfico, histórico y político. Estos conflictos no tenían una norma precisa por 

el cambio de un estado de tranquilidad que parecía como una tregua temporal o 

                                                           
38

 Véase, Tomas, Mestre, África como conflicto: Las relaciones interafricanas. Editorial Cuadernos 

para el Diálogo, 1968; Varios, Maroc-Algérie, analyses croisées d'un voisinage hostile, Centre 

d´Etude International, Karthala, Paris, 2011, p.5. 

 

 
39

 Roger, Le Tourneau. Evolution de l’Afrique du Nord musulmane: 1920-1961. Paris, Armand Colin, 

1962, p. 475. 
40

 Véase, Gabrieli, Francesco, Maghreb médiéval: l’apogée de la civilisation islamique dans l’occident 

árabe, Lausanne, Book Spa, 1991; Balta, Le Grand Maghreb, op.cit. 
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una pausa a otro estado perturbado que llegaba a veces a  la confrontación 

militar. 

Los Eventos posteriores a la independencia de Argelia, eran 

caracterizados por el contencioso fronterizo entre Argelia y Marruecos, la 

cuestión del Sahara Occidental puso el futuro de las relaciones bilaterales en 

peligro y  el proceso de la construcción del Gran Magreb en un punto muerto, es 

decir, había una importante institución regional sin alma. Las inestables 

relaciones jugaron el papel central de la crisis magrebí  y  alimentaron la 

continua y severa incertidumbre en torno al futuro estable de un Magreb 

próspero. Todo estudio sobre el tema considera la situación o el estado de las 

relaciones entre Argelia y Marruecos como el punto clave para entender los 

diversos problemas que conocía la zona magrebí. Este problema afectaba 

directamente en la integración esperada en el norte de África desde la época de 

la lucha contra el colonialismo y creó un caos al nivel de la interacción con las 

políticas europeas y estadounidenses en la región. 

Por lo tanto, se puede decir que el proyecto de construcción del Magreb 

está vinculado a la historia de las relaciones bilaterales de los países del Magreb, 

especialmente Argelia y Marruecos, y uno de los factores más importantes en 

los que se puede basar es el pasado histórico de la región. Se nota claramente 

que La interacción de los eventos internos y el grado de vulnerabilidad a la 

influencia de las fuerzas externas, crearon una brecha entre los datos del pasado, 

que estuvo marcado por períodos de solidaridad y cooperación entre magrebíes, 

y entre el presente que a menudo se caracteriza por la opacidad y una atmósfera 

de desconfianza y convulsiones sucesivas, lo que a menudo ha generado 

frustración que afectó a la gente de la región y redujo las posibilidades de 

construcción del Magreb, o más bien retrasó el proyecto a un momento 

posterior. Sin embargo, a pesar de todo esto, debemos centrarnos en los 

potenciales realistas de la construcción del Magreb, el más destacado de los 

cuales es el papel que desempeñan Argelia y Marruecos como potencias clave 

en la región. 

 

 

 


