
 «التسامح»
مجلة تصدر عن  زاار  اوزاناو زالون زل الدة فنة لنن  نلا ة عهنال زت ندو قلنل تيافن  ال اةنا  

 التالفة:
 تر فخ اإل الم الذي ةاوم علل التسامح زح  االختالو زتعددةة زج ا  ال ظر. .1

قعاد  االعتبار لالجت اد بوصفه مسألة حفوةة لن الفكنر   اإل نالمن من   جند تجدةند  اتنه  .2
 ج ة العصر زمت فراته.لن موا

العهد علل قصنال  منوا   الللند لنن الفكنر اإل نالمن زلنتح الهجنات لتصنورا  ق نالمفة  .3
 بعفدا ع  التعصب.، زتسعل لتجسفد رؤى مست فر ، تصدر ع  زحدانفة ال تووب ا شائبة

 
 " اواعد ال ور"

  عفةت وننننر " التسننننامح " الدرا ننننا  زالهاننننازال  الفكرةننننة التننننن تتسنننن  بننننالعه  زالهو ننننو ،
 زتضفف جدةدا للهعرلة.

 ز ل ال ةكننول م وننورا منن  ، ةوننترف لننن البينن   ل ال ةمةنند حجهننه علننل عوننر   الو  لهننة
 ابد.

 ال عالانننة ل نننا بافهنننة ، ةلضنننر ترتفنننب منننواد الهجلنننة ع ننند ال ونننر العتبنننارا  ل فنننة ميضنننة
 الدرا ة  ز بهكانة صاحب ا.

 زالهجلننة ،    م لنن  ت وننرنوننر ، اوبينناا التننن تر نند قلننل الهجلننة ال تعنناد قلننل  صننياب ا
 لفست ملممة بإةضا    باب عدم ال ور.

 زل  ال ظام الهعهوت به لن الهجلة.، ةعال صاحب البيوا اله وور مكالأ  مالفة 

 زال ةهثنند زج ننة نظننر، مننا ت وننرا " التسننامح " منن  بيننوا ةعبننر عنن  زج ننة نظننر  صننياب ا  "
 بالضرزر .، التسامح "  ز الج ة لتن تصدر ع  ا

 وشؤون لحلياة لملعاصرة اطا  لسإلماي تعىن باخل



 :حدة  التسامح
 «نيو خااب ق المن متواال»

 خليل للشيخ*
(1) 

ا وأينيا  خرتام ياا  اام لاينيااع وا  اام للإلجما  لملشا   للاا   ، دكاان للااا لاإىل وا ولجما     
 .خنتلف بعد ذلك يف جمرلءته وتف ريه ولليلهُثمَّ ، نرله ونلا ه

ويناا ل فكر ااا ،  لاا  ت ااع  وا جماارلءة للإلجماا  وللتشاارل  لمل اات  لُثمَّ فكاارة  ح"التسننامكاا لك ولاادع  
بعيااادل  اااا ، يفتإلاااا للداللااااع ولل يتاااإأ للااا  ت ااارأ لخلاطاااا  لسإلاااماي  ياااا يناطل ااااع  لايااا  يإ اااإ ي 

وون كانام تدادا يف يع األ لالياان ، تلاك لحل ي ا  وللاإ  يا  للا  ت اا نف ا ا  َ  د إلإتشرلك للارى  لآ
  .يشإه  وو   يز ف  ا اى 

ف ا ل  .ذاإ خاري يليال  لا  لآفاا  للا  نرتاإ أن ن ل  اا، ليكإن لمساا ذا ه لةلا  التسامح"ون لختياا  
فإذل كان لسإلامام ي اا للتإلياد  .لاللأل  أخ  يا لسإلمام لحلنيف أكثر مساته بروزل يف ندإصه ويف تااخيه

 :أل أنشااأ لرااااة يتاياازة ت ااإم  لاا  لر اا  لال ت اااين هاا ل للااد ا للع اايإفاا، لخلااال  للاا   ال تشااإبه شااا   
 [652 :لل  رة] ﴾  الرشد م  ال نال ق راا لن الدة  اد تبف  ﴿

 ﴾ لأنت تكرا ال اس حتل ةكونوا م م ف ،    جهفعاُ ل  زلو شاء ربك آلم  م  لن اورض  ﴿
 .[99 : إنس]

و ث ام للكرليا  ، لاصال لسإن اايا ولادة لسإلمام   ار   انَّ ؛ وتعاط  لآلخر لمل تلف شر عته ولدانته
وال  زللاإن تتلفاإ وال ياا ، ولاإ شااء اباك  عال للناا  أيا  وللادة﴿ :وال  راي  باالرأ  لآخار، لإلن ان

 .﴾الأل ابك ول لك خل  أل
جماايال ااا كلكاه ياا ت ااي   ولكاا لسإلامام  الَّ ، ل د لفل تاا خ لسإلمام باالتت ايلع ولالختمافاع

-  لاا  للااتيعا  ذلااك كلااه ليداان  لرااااة ت ااإم  لاا  للتإليااد ولسإكااان باخلااال  ون اااه، جماااا  يف تكإ نااه
 .يثلاا ت إم  ل   اااة للدنيا ولسإكان باليإم لآخر، وكانا خالدا -ل يتانه وتعاا

(2) 
تدااادا  اااا وزلاة لاوجماااا  وللشاااؤون للد نيااا  يف ، فاااا وذن  لااا   ربيااا  ولااامايي  وللاااع  لآ "التسنننامح"
ب اادا يااا هاا  فراااء يفتااإا ل جماامام ل اااية يف ،  ااا  ااري  اادية ب  عاا  ت رلفياا  بعين اااولكن، لاالاطن   اااان

 .وطاا للداللاع لسإلمايي 



تتاثال يف جمنا تناا باأن للفكار لسإلاماي  إتااز وا يز اد ياا لملناابر  التسامح"ون أبرز للدولف  لدادوا  
، ا للتجااار   ولالبتااا لىل ولسإلااافا لل عيااادة  ااا، للااا  تدااان  ي اااال  لااارة للكتابااا  ل ااااية، للفكر ااا  للرلجميااا 

للاا    اادل  وتعيااد لايال وا لمل اااا لحلراااا  ذاا ه لاياا ، وت ا أل يف ترلاايخ للااإ   للفكاار  لااد  لل اااا 
بعيااادل  اااا ، وتعاطااال لالتت ااااي، وت ااا أل يف وزللااا  للعإل ااا  للااا  تك ااال للفكااار، ي اااكإنا بالياااأ  ولسإل اااا 

 .جماطع لخلاطا  لحلاال  وبما ته ويا  تيتل  به يا وثإجمي  
وللاات اطا  ، يااا هاا ل لل ااا  ت ااع  وا لالات اااء باخلاطااا  لسإلااماي   ااإ  فااا  لراااا  ، لالتسننامح

ووا للإلجمعيااا  ين اااا وا للتعدااا  و وا ، هااا  أجمااار  وا للن ااا ي  ين اااا وا لسإطماجميااا ، اى  فكر ااا  ين جيااا 
 .لل ناء ين ا وا لذدم

، وجماادا ا  لاا  للن ااإ ، وصاايتت ا يإ اا  لاياا تااؤيا بااأن للتعدي اا  للفكر اا  هاا  يلياال ل "التسننامح"ون 
ولكاا ، ت اإم شااهد  ادىل  لا  ذلاك، ولعل للتجرب  لحلراا   للزلهي  للا   رف اا للتااا خ للعارس لسإلاماي 

و ت الااأل يعنااا فيااه للفراااء ،  للت اااي   وهاا  تعاا  بأننااا نعاايا يف  ااام  اادل صاا ريل بفعاال ثااإاة لالتداااالع
أجمااإىل ون ، وخنتلااف يع ااأل يف كثااري يااا لاليااان، نتفاا  يع ااأل تااااة، كثااريونولملدااري وللثاارولع ولحلياااة فرجماااء  

ت ااع  وا تع اايأل لل إللااأل ، و اارواته يف لركياا  للناااإ ولسإباادل ، وهاا  تعاا  ذلااك لالخااتما  "التسننامح 
أ  ، و عنااإن اااا كيااز بعراا أل  ااا بعاا ، لل شاار لااإ خيتلفااإن   فلااإن  ااا تلااك لل إللااأل انَّ ؛ لملشااةك 

و نااديا  ع ااأل لخلااما  بااإ  .لي اادو لالخااتما  لاا يما وا لالفااةل ، ا  فاارجم أل وال عاع ااألأهنااأل   تاااإن ااا
ن اااي للاا    وتناياطااه ولحلااد ه  نااه  لاا   ااإ   اال ه تااإهره لسإ، للنااا  ت اادأ للث افاااع ل اا  لختاازلىل لآخاار

 .بدر  للن ر  ا لإنه ووطنه ويعت ده، - ز وتل-كريه لخلال  
ث افاا   نا؛ بعيااد  ااا لل اال ي ، وا صاانا   ينااار فكاار  وعاااس ح""التسننامويااا هاا ل لملناطلاا  لت ااع  

 .ةللن إ  وللتجد د   تريان اى  وعابي  ال عد  في ا للن د للعدي  ولل إيلو   لملدي ر 
(3) 

 عكثااارية يف  ماجمتاااه بالعاااام وللعدااار وللث افاااا  ياااا وشاااكاالع -يون ا ااا -عاصااار  عااااي ون لمل ااالأل لمل
و ااا  ااال يعنااا ، لعشاار ا وهااا  ااا أولقااك ن اات  ل لل اارن للإللااد وللعشاار اوجمااد وي نااا لل اارن ل .لاخاار 
وجماد أي  ذلاك   .وف ادلن لملرونا ، وت تشعر للكثاري ياا للعجاز، خياف ا للعام وختافه، يأزوي   ولمايي ث اف 

فراما  اا للتاإتس ياا للاةلأ لسإن ااي ، كله وا ييماي ث اف  يش إل  باخةل   لياع للادفا   اا للا لع
لت ااااع  لكاااا  تؤلااااس سإطاااااا يعااااريف تناااااجما فيااااه جمرااااا ا للعداااار و فاجمااااه التسننننامح  وذاااا ل فااااإن .ملعاصاااارل



كاااا لت ااع  وا لسإ ااماء يااا شااأن لل عااد للع لاا  يف للتعاياال ياا  ،  خااااز للعداار لااال ال ن اال  ، لملتعاادية
 .ويا تاطرله يا ي ا ل تد دة، تلك لل را ا
وهااإ ي ااا ، تإليااد وهدل اا  واساا  ولاامامهااإ خاطااا   ااؤيا بااأن لسإلاامام ي ااا  "التسننامح"ف اطااا  

،  ع اااأل تإلنااا  لخلاااري يف لسإن اااان و عااا  تإلنااا  للراااعف فياااه، للفاطااارة لملن اااجأل يااا  للااانفس لسإن ااااني 
تاااؤيا بالإلدلنيااا  ولكن اااا لاااةم ،   ااا  للعلاااأل ولل يتاااه وللتفكااار، يتإلزنااا   و  اااع  ل نااااء ش داااي  ون ااااني

اواهااا يون للااتعماء ويون شااعإا بااالن   يف للإجماام ول، يثلاااا لااةم تدااإالع لآخاار، تعدي اا  لالتت اااي
 .نف ه

ياااا  تتاا كاااا لك هااااإ خاطااااا  للرى اااا  لملتإلزناااا   لاااا  شااااال للدااااعد للعلاياااا  ولال  "التسننننامح"وخاطااااا  
وتفرااا  يف للن ا ااا  وا ، أو  ااار  وا لمل ااات  ل، للااا  تتجااااوز لخلاطابااااع للااا  تلاااإذ باملا ااا ، ولسإن ااااني 

تاارف  للت إجماا  يف  "التسننامح"وهاا ل  عاا  أن  .إ   ليااه يااا يشاكماعوجتاهاال ياا  ناطاا، لل فاز  لاا  للإلجماا 
طماجمياا  للاا  تل اا  لسإ    وا اى اا  ال تااخيياا  يثلاااا تاارف  للاارى هاا ل للت إجماا   ااؤي   انَّ ؛ حل اا  زينياا  بعين ااا

ه ه للتنإ ااع للا   ا  ع  ن اا لحلراااة لسإلامايي  ياا خاماىل للتناإ  ، لالختمافاع وللتنإ اع بإ للنا 
 .وطاا للإلدةيف 

ت ااااع  وا بلااااإاة لخلاطااااا  لسإعاااااس لمل ااااتنري لتنشااااأ أتياااااىل  تلااااك و يااااا تنتفاااا  فيااااه  "التسننننامح"ون 
وتتعاا  يف وتادلهنا ، وتدادا  اا اى ا  ولامايي  لرااا   مسيتا ، زيولتي  بإ للث اف  للت ليد   ولحلد ث لسإ

وياا خيلفاه ذلاك للدارل  ، وليااع ل ادىل وللدارل   بعيادل  اا ييَّالملنتاي  وا لملداحل للعليا ل أبعاي لملإلطن  
ياا  ولل اطالاا  ختتفاا  ين ااا لمل اااهر لل اال ي  كااي  ، يااا  اايا  للإجماام ولملاااىل وللفاارم ل ناااء  تاعاااع يت دياا 

 .و ريها يا للعلل ولآفاع
(4) 

وجمااد أ اااي هاا ل لخلاطااا  ، لم للعماجماا  ياا  لآخاار ن اطاا   إا اا  يف لخلاطااا  لسإلااماي  لملعاصاارل اد شااكَّ 
كانام أبعاااي   وأ ااا  ، ترتيا  أوالجمااه يف  اإء  ماجماا  يلت  ا  ياا  لآخار، يرلللاه لملت ا ناا  يف للعدار لحلااد ه يف

لاايس ب اا   ت اادم ولااا ل ، ي ااأل  لالنفداااىل  ااا لآخاار صااااع  ااري  كناا  نَّ إفاا، تلااك للعماجماا  وألاا ا ا
االع لملت ا نا  كالعاال ولالجمتدااي ط يع  لحلياة لملعاصرة يف لةا بل انَّ ، لل  لإلم وا جمر   كإني  لالتداىل

ولل اااانإن ولسإيلاة وللاطاااا  ولحلالااااإ  وتن اااايأل لملاااادن ت ااااإي وا هاااا ل لالشاااات اك وللتاااادلخل  لاااا  لمل ااااتإ إ 
 وصاارل ، وهنا اا  للتاااا خ، ويف  اال تلااك للعماجماا  لملع اادة ت لااإاع ي ااإالع لل اازو للث ااايف، للفكاار  ولليااإي 

ونأياال أن ، وا للكثااري يااا لملرلتعاا  وللتأياال وو اااية للفيتاا وا اى  وطماجمياا  لتاااز  وأفراام، لحلراااالع



وت ادم ي اابااع ،  ويشاكماع لايَّا، تتإا يناجمش  ذلك أجممام بالثإ  تلك للكفاءة ولملعرف  بروا للعدر
  .ي د   لتلك لسإشكالي 

(5) 
وباإ  ،وها  اا ننت ا  باحلاد ه  اا لاهادل ، باحلد ه  ا لاينياع "التسامح"ل د بدأنا لد ه 

لاهاادل  هاا   ااارة  إا باااالمام فااإنَّ رة لعااام َكااافاااإذل كاناام لاينياااع َ اا، لاينياااع ولاهاادل  فاار  ك ااري
 .ل  يا وطااها للفري  وا وطااها للعامألل   خيرز لمل ، للت اطيط للع ل  للإل  

ملفكار ل زل ار  تع اري ل وا و اية للفعالي  لحلراا   لل اطا  لسإلماي   لا  لاد   "التسامح"ذ ل تد إ
ولكااا ،  ااا   يدتااه ه يف  ااري كتااا  يااا كت ااه وا أن لمل االأل م  ت االَّ ف ااد ن َّاا -اسااه له-يالااك بااا ناا  

لمل األ  أل لمل الأل   يادة كلك اا بالأن نعل ا، ولي م لملشكل  كاا  ر  لبا نا  .يع يا فا ليت ا  يدته جترَّ 
ون يشااكلتنا لي ااام يف أن   :ويف كلااا  وللاادة،  ا تتاااوتأثريهااا لال، وا تلااك للع ياادة فا ليت ااا أن نااري  

 .ب دا يا ه  أن نشعره بإتإيه ، ن ها للا لأل  ل  وتإي له
يعرفياااا  –ولمل ااالأل–ينااا  فكااار    اااع  وا و ااااية تث ياااف لل ااااا  للعااارس "التسنننامح"  وباختدااااا فاااإنَّ 

 .للعام وط يع  للعدر و ع  يف للإجمم نف ه ث اف ، وين جيا  ل   إ ال  تعاا  ي  ثإلبم لسإلمام
 وله ويل للتإفي ، ويا له تل و ما ن تاد للعإن

****************** 
 .ي تشاا للتيتر ر*( 



 التسامح لن اإل الم
  * اإي سد  زجمزو 

 :ته فد
تلاك للرلاال  للا  تاأير بالعادىل وتن ا   اا لل لاأل ، جاه برلاالته وا لل شار   كل االسإلمام ي ا  اامل   تَّ 

وتاااد إ وا للتعااااا ا لسإعاااااس باااإ لل شاااار  يعااااا يف تاااإ يااااا لسإخاااااء ،  ااااا أل لل اااامام يف لاا وترلااا  ي
"نفن  فا اي   نيتداون ياا ؛ بدر  للن ر  ا أتنال أل وألإلهنأل ويعت دل أل، وللت اي  بإ كل للنا 

 .(1)زاحد "
أكثر يا أ  وجمم  و املنا لليإم يف أشد لحلات  وا للت اي  للفعاىل وللتعا ا لسإعاس بإ للنا 

للت اا  بإ للث افاع وللتفا ل بإ لحلراالع  زيلي  إيا بعد  إم بفرل ثإاة َانَّ ن رل ؛ ير 
وللثإاة للتكنإلإتي  لل  أزللم لحلإلتز للزياني  ولملكاني  بإ لايأل وللشعإ  ، لملعلإياع ولالتداالع

 .لال أص   ل اي   عيشإن يف جمر   كإني  ك رية
لاي ان كمل  ي ا   ع  يا خماىل ي اي ه وتعالياه وا تربي  أت ا ه  ل  للت اي  وزلء  ولسإلمام 

ي   ؤولوتعل أل شركاء يف لمل، ف د تعل له للنا   يعا خلفاء يف لاا  لل  نعيا فإجم ا، وللث افاع
ض هو  نوأ   م  اور ﴿ :كاا   إىل لل ر ن للكرمي،  إ  ا  ااا ا ياي ا ويعنإ اي ؤول،  ن ا

ويا أتل ذلك ييز له لسإن ان ، ( أ  طل  ينكأل  ااا ا وصن  لحلرااة في ا6)﴾زا تعهر   لف ا
 .ياته يف ه ه لحلياةي ؤولولال ، ولليته بالعلأل لال  كإن جمايال  ل  أيلء ي اته، بالع ل

،   لسإن انوذ ل  إته لل ر ن للكرمي خاطابه وا للع ل لسإن اي لل    عد أتل نعا  أنعأل له  ا  ل
ويف للإجمم نف ه  اطل  لل ر ن يا ، ويا هنا فإن  ل  لسإن ان أن   ت دم   له لاللت دلم لايثل

فاه ل يتانه ال ، ي  ؤوللسإن ان أن كاا  لر ته لل  ينيت ا له له ولل  ه  شر   روا  لتيتال لمل
فعل  لسإن ان وذن أن ؛  ؤوىللمل ر   لع ايه للاطا   لآلي  لل  جتعل لسإن ان  اتزل  ا للعال لحلر 

 .وأال   ديها فياا  عإي  ليه و ل  لآخر ا بالررا، إرم  ل  لر ته
  لليتر   أن جتعل لملرء  ل  و   بررواة وتال  للفرص  أيام لآخر ا  ؤولويا شأن لملااال  لمل

 ع  أن للعماجم  لسإن اني  وه ل ، نف ه لل   طل ه لسإن ان لنف هللْايَت   ذأل  انَّ ؛ ملااال  لر ت أل أ را
بإ أفرلي لل شر ه   ماجم  يإتإيلع لرة  تنازىل كل ين أل  ا جمدا يا لر ته يف ل يل جميام  تا  

  .ون اي إ   لخلري للجاي 



وه ل  ع  بع ااة أخر  أن ه ل لةتا  لسإن اي لملنشإي لا  تيت    ل  للنيتإ للديتي  وال وذل لاي 
  . أن إ  كل فري فيه لآلخر ا يا إ  لنف هاعىن، للت اي  بإ أفرليه

 :التسامح اإلةجابن الوامد
يتنا لل  ترتكز  لي ا   ؤول(  إلك ه يف للإجمم ذلته و ينا ا3وال شك يف أن و ينا بأننا خاطاءون)

لاير لل   ككننا يا لل لإك لل إمي لملت اي  لياىل لآخر ا لل  ا  شااكإننا يف ، كرليتنا لسإن اني 
  إم  –كاا أحملنا–وللت اي   .ولل  ا  ن    أن  رباطنا  أل ابا  للترايا لسإن اي لملشةك، ن اني لسإ

، لل شركمل  و ا ياطال إن أخماجميا وي نيا أن نكإن يت ا إ ي    . ل  لال ةل  حبر   وكرلي  كل ون ان
 .ي  د إلإتب   للن ر  ا لنتااءل أل للعرجمي  وللث افي  وللد ني  ولآ

ت ا ه ه ل للت اي  للشايل بإصفه شرطا يا شرو  لل مام للرروا  أال  كتف  لسإلمام بتعليأل و 
بل ، بل  اطل  ين أل أ را لاللتزلم بال لإك للعايىل لل   ال    ل باآخر فيت  ، للاجتا  لسإن اي

ت اي   وخري وصف ككا أن ناطل ه  ل  ه ل للت اي  أنه، إةم ث افته و  يدته وخدإصياته لحلراا  
ال  ن اكأل له  ا لل  ا م   اتلإكأل يف ﴿ :ويف ه ل   إىل لل ر ن للكرمي، وعاس وليس ت ا ا لياي ا

 .(4)﴾للد ا وم خيرتإكأل يا ي ااكأل أن ت  وهأل وت  اطإل ولي أل ون له إ  لمل  اطإ
ير باطر   أن لل ر ن م   ت دم أللإ  لا –ويف   اع أخر  كثرية–ويا لملمالظ يف ه ه لآ   

َا ، ي اشر ويا  اية لل ر ن ، للت دم أللإ  للتن يه وللتإتيه لل    تاطل  للت دلم للع ل لسإن ايَوِوَّنَّ
ولسإلمام ال  ر د أن   إىل للنا  كمايا ، فريكمل  أن  عاجل لملشكماع باطر    يتدات  تتف  ي  ث اف   

َا ، لييتف إه و عالإل به باطر     لي     ا لل    ؤي    ؤوىلللنفس ول ي  لل لع وللعال لمل ر د تربي  َوِوَّنَّ
 .لجمتنا 

م  نه  ا  -ل يتانه وتعاا-أن له  :أوذا، لل ر ي لل   أوايناه  ل  ثماث  أيإا و شتال للن   
أن للت اي  ي  لآخر ا لل  ا م  عتدول  ل  لمل لاإ وللتعا ا لسإعاس  :وثاني ا، للت اي  ي  لآخر ا

-وثالث ا: للتأكيد  ل  أن يا   لك ه ل لل  يل إ   حب  له ، ولل  ط هإ للعدىل بعينه يع أل بال 
  .-ل يتانه وتعاا

أو لاليتنا   نه تدل للرلال  ، ياش ء  و  ل لاللإ  لمل ن  لل   خيلإ يا لسإكرله  ل  فعل
وهإ للت اي  بإ ، ول   لذد  لملاطلإ ، وا للنفس يف   ر ول إل  –الال  للت اي –لل ر ني  

  .للنا   ل  أول  ناطا 
  :التسامح زالتعددةة



ويا هنا ال عإز أن  ن ر وا لختما  ل اا اع لل شر   يف أ رلجم ا وألإلهنا ويعت دل ا ول ا ا  ل  
ف د خل  له للنا  تتلفإ ،  ثل لا ما  عإ  للت اا  وللت اي  وللتعا ا لسإعاس بإ للشعإ أَناََّ ا 
ولكا ه ل لالختما  بإ للنا  ، ( كاا   إىل لل ر ن للكرمي5)﴾ زللإن تتلفإ وال يا الأل ابك وال﴿

، يف أتنال أل ول ا أل و  ا دهأل ال  ن    أن  كإن يناطل ا أو ي ال للنزل  وللش ا  بإ لايأل وللشعإ 
بإ للنا  يا أتل بل لالر  أن  كإن ه ل لالختما  وللتنإ  يلفعا وا للتعاا  وللتعاون وللتآلف 

ويا ، ووثرلء لليتياة وللن إ   ا، وتعاون  ل  لديل لملعا ا، ل ي  يا  د إن وليه يا ت ايىل للاناف 
وللتعاا  هإ لخلاطإة لاوا  إ ، (2)﴾وتعلناكأل شعإبا وجم ا ل لتعاافإل﴿ :هنا   إىل لل ر ن للكرمي

  .للتآلف وللتعاون يف  ي  لةاالع
وت ايىل لملشا ر ولافكاا ، ا ه ل لذد  كان البد يا وعاي وليل  للتفاهألولال ككا للإصإىل و

و عد ، فكانم للل   لل   ت اط   ا للنا  و ع ون  ا  ا أ رل  أل ويشا رهأل وأفكااهأل، بإ للنا 
  للتفاهأل  ا طر   للل   أللإبا الجميا للتإلصل بإ لل شر وت ايىل لافكاا لل    ؤي  وا ت ايىل لملناف

  .فياا بين أل
وال عإز أن  ؤي  لخلما  يف للرأ  أو يف للفكر أو يف لال ت اي وا وف اي يا بإ للنا  يا 

  وكاا أ اط،  لخلما  يف للرأ  ال  ف د للإي جمري   :وه ل يا  ع   نه لل إىل لملش إا،  ماجماع
ذلته للْايَت     ن    أن أ اطفك لك  ، يف أن  كإن يل اأ   لخلام ووت   ن ر  لمل ت ل للْايَت   لنف   
ه أن  كإن له بل ويا ل   ، فاا ل ه أ را أن  كإن له اأ ه لخلام ووت   ن ره لمل ت ل ، لآلخر

وجمد أ اطانا له ايزل ذ ه لاللت مالي  ، فكل فري يف ه ل للإتإي له ش ديته لمل ت ل ، يعت ده لمل تلف
ش ء  فاخلما  يف للرأ  وذن، تإي ي  بعر اا تاثل يف  دم لتفا  بدا  و ام فري ا يف ه ل للإ 

  .ط يع  وليس أيرل شاذل
ليس ف ط يف  اىل لايإا لليإيي  ، ال  ن    أن  ري  لملرء صدال باآالء لمل الف  لرأ هفَِإنَّهم ويا هنا 

   لنف ه أنه فما عإز لاطر  يا لاطرل  أن  دَّ ، بل لال يف أيإا للد ا وللفكر ولل يال ، للعاي  
وجمد    ، وأن  ريه   ف يف للاطر  لمل ابل لل    ت او  ي  لل اطل، لملاطل للْايَت   ولده لل   كلك 

واأ   رينا خاطأ إتال ،  اأ نا صإل  إتال لخلاطأ :لسإيام للشافع   ا ه ل لملعىن يف ت اي  ال   جما ما
 .للدإل  

    نه للشيخ ، دل ال ن ري لهوجمد بل م لل اال  يف للفكر لسإلماي  لمل تنري يف ه ل للددي ل
 وذل صدا جمإىل يا جما ل  :  ده اا  لشت ر بإ لمل لاإ و ر  يا جمإل د ألكام ي ن أل  جما مايمايَتاَّد 



، وال عإز سله  ل  للكفر ، إتال للكفر يا يا   وته وإتال لسإكان يا وته وللد سل  ل  لسإكان
  .(7)؟ ا ا ي  أجمإلىل للفمالف  ولحلكااء أول  يا ه لف ل اأ م ت :  للشيخ  ل  ذلك جما ماو ع   

  :التسامح زاليوار
وذل كان هناك للةلم يت ايىل ِوالَّ ون لحلإلا يف يعناه للديتي  ال   إم وال  ؤي  وا لذد  لملنشإي 

ي  و  ل لملعىن فإن لحلإلا  عىن للت ا، وللةلم كل تان  لإت   ن ر ل ان  لآخر، بإ أطرل  لحلإلا
وليس لذد  يا لحلإلا  ري ، وللةلم للرأ  لآخر ال  ع  بالررواة لل  إىل به، وللةلم لر   لآخر ا

َا ، أو لييد كل طر  وزلء للاطر  لآخر، لالشت اك بإ لآالء لمل تلف  فك   هدفه لاك  هإ وثرلء َوِوَّنَّ
ن لملثار فياا  عإي  ل   ي  لاطرل  و  يد للاطر   للتعاو ، للفكر وترليخ جميا  للت اي  بإ للنا 

وذلك بال يته  ا لل إللأل لملشةك  لل  تشكل لالا  لملتإ للتعاون لل ناء بإ لايأل ، باخلري
ولحلإلا   ل لملعىن  عد جميا  لراا    ن    لحلرم  لي ا وللتا ك  ا ووشا ت ا  ل   ي   .وللشعإ 
 .لمل تإ اع

وبدف  خاص   ا طر   لل دوة ،   أن نعلاه ل تياىل ل د دةوللإ   ب لك كله أير  روا  ع
، كثريل يا لدأ يشايلع  نيف  خترز  ا ناطا  لملإ إ ي أَنَّهم  فالإلجم  لملؤم ، وليس  ا طر   للتل إ

كل تان   ر د   انَّ ؛  تاطإا لاير وا شجاا و الك باا د  بإ لاطرل  لمل تلف  يف للرأ  وااا
بل  ن يت   ل  شرإ  ال ، وال   تدر ذلك  ل  لمل تإ اع للدنيا يف لةتا ، لل  ل فر  اأ ه بشال

ليه  دل لاير يف أليان كثرية وا لد ،   ت ان  ا بإ لملشت لإ بالفكر وبالث اف  بدف   اي 
 ،لخلروز  ا يناجمش  للفكر بالفكر وا للشتا أل وللتجر   للش د  لل   ال صل  له بالن اش لملإ إ  

َا َ دمىلُّ ش ء  وون يىل ه ل لخلروز  ا لملإ إ ي   ل  ، للْايتمجَّ وجمدإا يف ،  ل   يتال  يف للفكرفَِإَّنَّ
 .وف ر يف لملناط 

وفرله ، وه ل لخلروز  ا لملإ إ ي  يف لحلإلا  ل  ه ل للنيتإ أير ال  لي  باسإن ان لل   كريه له
و نشر في ا ، وك ها بالعلأل، لاا  ليعارها باخلريوتعله خليف  يف ، وييزه بالع ل،  ل  ب ي  للكا ناع

 .وللعدىل ولايا ولل مامللْايَت   
بل أص   ، وال تدلىل يف أن لحلإلا جمد أص   يف  درنا لحلا ر أكثر وحلالا يا أ  وجمم ير 

َا ، ليس ف ط  ل  ي تإ  لافرلي ول اا اع،  رواة يا  روالع للعدر  ل  ي تإ  للعماجماع َوِوَّنَّ
ووذل كانم بع  للدوىل يف لل رن ل د د ال تزلىل تفرل شر ع  لل ا   .لايأل وللشعإ  لمل تلف بإ 

و عيد يثل ه ه للدوىل ،  ل  لةتا  للدويل أن  ديت  لاو ا  فإنَّ ، بدال يا لللجإء وا لحلإلا



للتعايل وهإ لخلاات   ل  لل يأل لسإن اني  ولحلراا   وا صإل ا لال تندا  وا لاللإ  لحلراا  يف 
 .يا خماىل لحلإلاِوالَّ فليس هناك يا ل يل وا لل لملشكماع وجتن  للنزل اع ، لحلإلا

بإ لايأل وللشعإ   -(8لل   أشااع وليه لآ   للكرك )–ويا يناطل  لامهي  لل ال   للتعاا  
لحلإلا بإ كانم ي إة لسإلمام وا    ل  للر أل يا لالختمافاع فياا بين ا، ولحلراالع ولاي ان

ي ا  إته ه ه للد إة أوَّىل و عد لسإلمام  .اا ل ي ان يا تأثري  اي  يف للنفإ وذلك لِ  .لاي ان
جمل  ا أهل للكتا  تعالإل وا كلا  لإلء بيننا وبينكأل أال نع د وال له ﴿ :ول يت  صرإ  يف جمإله تعاا

ا اإن تإلإل ف إلإل لش دول بأنوال نشرك به شيقا وال  ت   بعرنا بعرا أابابا يا يون له ف
 .(9)﴾ي لاإن

بل الأل لملن ج لل    ن    لت ا ه يف يثل ، وم  كتف لل ر ن اجري للد إة وا لحلإلا بإ لاي ان
، لل  ا  لاإل ين ألِوالَّ وال جتايلإل أهل للكتا  وال بال  ه  أل ا ﴿ :وذلك يف جمإله تعاا، ه ل لحلإلا

  .(11)﴾ووذنا ووذكأل وللد و ا له ي لاإن، لينا وأنزىل وليكألوجمإلإل  ينا بال   أنزىل و
وخري لنا ، -تل شأنه-لحلكأل  ل  لآخر ا لل  ا  شااكإننا يف لسإن اني  فيجدا بنا أن نةكه ه  أيا

فالد ا ال ، بدال يا ذلك أن جنت د يف أن ن لك لياذأل ي لكا  ايال يت ا ا طاملا م   يقإل ولينا
وأيرع ﴿ :وذ ل   إىل لل ر ن للكرمي يف يإ    خر، يت اي ؤولباا ااىل لل  نتيتال  ا  ِوالَّ إفل 

ووليه ، له عا  بيننا، ال لج  بيننا وبينكأل، لنا أ االنا ولكأل أ االكأل، له ابنا وابكأل، ا دىل بينكأل
 .(11)﴾لملدري

  :التسامح الدة ن
إلا بإ لاي ان ال ككا أن  كت  له للنجاا وال فإن لحل، ون رل ملا للد ا يا  ا   اي  يف للنفإ 

وجمد لرم ، ولل  ل للتعد  لملعتاي بإ لت ا  للد اناع لمل تلف ، وذل لاي للت اي  بإ لملتيتاوا ا
لسإلمام كل لحلرم  ل  تأكيد ه ل للت اي  بإ لاي ان جبعله  ندرل تإهر ا يا  ناصر   يدة 

 .لمل لاإ
لل اع يتدل  لرلال  وللدة تاء  ا لان ياء  –يف ن ر لسإلمام  – ا تعد فااي ان لل ااو    يع

 يا للرلإىل ﴿ :ويف ه ل   إىل لل ر ن للكرمي، وللرلل يا  ند له والله ويا أنزىل  لي أل يا ول  وذ 
 .(16)﴾كل  يا باه ويما كته وكت ه والله ال نفر  بإ ألد يا الله،  اا أنزىل وليه يا ابه ولملؤينإن

، يإجمف ينفت   ل  لآخر ا لإلا ي   بأنه ويا أتل ذلك كتاز لملإجمف لسإلماي  يف أ   
وصااع ه ه ، ف د أجمر لسإلمام ين  لل دل   للتعدي   للد ني  وللث افي ، ويت اي  وا أبعد لحلدوي

ف د تألس  ،ولايثل   ل  ذلك كثرية ويتعدية، للتعدي   يا للعماياع لملايزة يف للتعاليأل لسإلمايي 



وياا  لمل لاإن ذلك يا ،  تا  لملد ن  لملنإاة بعد هجرة للرلإىل ولي ا  ل  للتعدي   للد ني  وللث افي 
 .بعده  اليا  ل  يد  تااخي أل للاطإ ل

فاحلر   ، كرهإل ألدل  ل  للدخإىل يف لسإلمامو ؤكد ذلك يا  عرفه للتاا خ يا أن لمل لاإ م  م 
ال وكرله ﴿ :ي دأ يا لمل اي  لسإلمايي  لل   أكده لل ر ن للكرمي يف جمإله تعد  و ، للد ني  يكفإل  للجاي 

  .(14)﴾فاا شاء فليؤيا ويا شاء فليكفر﴿ :( ويف جمإله يف يإ    خر13)﴾يف للد ا
ويا لل إل د لالالي  لملعروف  يف للشر ع  لسإلمايي  يف شأن للتعايل ي  أهل للكتا  لل ا دة 

  .و لي أل يا  لينا يا ولت اع، أ  ذأل يا لنا يا ل إ ، ا و لي أل يا  لينا  ذأل يا لن :لملعروف 
  :اللاتهة
بإصفه ت ا ا شايما أو ت ا ا –م  تر  لنا جبماء وا أ  يد   عد للت اي  لسإعاس ت دَّ َوِيااَّا 

  .للةبي  لسإلمايي  ولي ا  وبالتايل يا لاهدل  لل  تري، يا للعناصر لالالي  يف تعاليأل لسإلمام –ي نيا
ويا هنا فإن للتزلم لمل لاإ ب لك وسا ت أل حل إ  أت ا  للد اناع لاخر  لل  ا  عيشإن يف 

باحلفاظ وللدفا   ا لحل إ    لةتاعاع لسإلمايي  أير  دخل يف وطاا للتزليا أل للد ني  لل  ت ر
،    عد جتاوزل و دولنا  ل  تعاليأل للد اوأ  جتاوز أو  دولن  ل  ه ه لحل إ ، لسإن اني  للعاي  للجاي 

-ويف ه ل لسإطاا  ف أل أ را لد ه للن  ، وهإ أير ع   ل  لمل لاإ للتدد  له بكل للإلا ل
فإن م   تاط  ، فإن م   تاط  ف ل انه،  يا اأ  ينكأل ينكرل فلي ريه بيده :-صل  له  ليه وللأل

  .(15وذلك أ عف لسإكان )، ف  ل ه
للإجمإ  يإجمف لملتفرز لياىل لل لأل ولل  إة للل  ا  تعر  ش ء  ليس يا للت اي  يفِإنَّهم فَ ويا هنا 

 ذاا أ  ون ان بدر  للن ر  ا تن ه أو لإنه أو   يدته. 
أن أشري وا ولد  لملأثإالع للثابت   ا لخلليف  للثاي  ار با  ويف ختام لد ثنا  ا للت اي  أوي  

ف د كان  ار ، تعد َّنإذتا ال عا  ل  للت اي  لسإلماي  لسإعاسولل  ، -ا   له  نه-لخلاطا  
 ت إىل يف  فرأ  شي ا طا نا يف لل ا  ،  تجإىل كعايته يف شإلا  لملد ن  لملنإاة  تف د ألإلىل للر ي 

ل اطره وا ِيااَّا أصا  ه ل للشيخ لذرم  اافيتزن لخلليف  لِ ،   إي أَنَّهم ف أىل  ا أيره و لأل ، للاطر  
وه ل ، يعاش ثابم يا بيم ياىل لمل لاإ  تي  له لياة كرك  -ولن رل ه–وأير بأن خيد  له ، ىلللت إُّ 

  .(12)؟ يال للتع دمت للنا  وجمد ولد أل أي ا أل ألرلال  :لخلليف  هإ نف ه صال  للع ااة للش رية
     بإ إا يد  لرم لسإلمام  ل  للدفا   ا لر  تجلَّ  -و ريها كثري–ويا ه ه لايثل  

، بدر  للن ر  ا لنتااءلته للعرجمي  أو للد ني  أو للث افي ، لسإن ان وكرليته ول إجمه لسإن اني  للعاي 



وذلك كله  ع  تع ريل ال    ل للتأو ل  ا للت اي  لسإلماي  لل   لي ل  نإلنا  ل  ه ل للد ا وا 
  . خر للزيان

********************** 
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  هاحة اإل الم
 * اد  اااة

. وهاااا  .. أ  للعاطاااااء بااااما لاااادوي.هاااا  ل ااااإي :يف لملداااااطل  لحلراااااا  للعاااارس لسإلااااماي  السننننهاحة
 .أو لات  وا تزلء، يوَّنا لنت اا ي ابل أو  ا، لملعايماعيف لاشياء و ، لمل اهل  ولللإ

، ولتيت ياا  يدااااحل أل للشااار ي  لملعتااا ة، ذدل ااا  للعااااملإ هجمااد شااار  -لااا يتانه وتعااااا- فشاااا  لسإلااامام
وياطلااا  ، لسإن ااااي تتااااا وي اصاااد شااار ع  هااا ل لسإلااامام هااا  ل يااا   اااروالع ولاتيااااع ول ااايناع لال

للااا  ا شااار  ذاااأل هااا ل لذاااد  ،  ااا   اااا لخللااا  -لااا يتانه وتعااااا- . وله.يف لملعااااش ولملعااااي، لسإن ااااني 
 وبما لدوي.. ، و أفا   لي أل ه ه لل اال  ول إي بما ي ابل، للدل أل

للا  ا للات لإل أهال ي اناا أل ي ابال واشاايهأل ، وذ ه لحل ي   خما لسإلمام يا ك ان  لال ااا وللره اان
وهااإ  ااؤو  و تااإ  ، ويون ي اباال،  أخاا  ي نااه يااا للشاااا  ي اشاارة. فامل االأل .وا للتااد ا بتلااك للااد اناع

  .ي اشرة ويون ولاطاع وال وتاولع، وا باا ه
، . كااااا كانااام صاااف  ولجمعيااا .زة ذااا ل لسإلااامامو ي ااا، ولااا لك كانااام لل ااااال  صاااف  لداااي   باسإلااامام

 وصد  الاإىل له ..وم تكا  ري  يثالياع  للتعدم  ل  للتاط ي ، جت دع يف أيته ولرااته وتااخيه
. و ألا  للاد ا وا .-اوله لسإيام أساد- وي أاللم حبنيفي  مسيت    :وذ   إىل -صل  له  ليه وللأل-

 ..-أسدو لل  اا   هاول –له لحلنيفي  لل ايت   
*  *  * 

وال أن   ااااان باااإ هااا ه لل ااااال  لسإلااامايي  ، ولااايس تد ااادل أن  كتااا  كاتااا   اااا مسالااا  لسإلااامام
 ..ان ا  للد ني  وللفل في  ولحلراا   لاخر ون ا رها يف ل

. .ل نإ ياا يف للكتابا  لاإىل ها ل لملإ اإ ياز  لكا لل   تر د أن ت إلا  ها ه للدافيتاع هاإ أيار يتاياز  َ 
. ويااا خااماىل تاط ي ا ااا للعلاياا  يف .أن ت ااإىل يااا خااماىل لاصااإىل ولمل اااي  ولل إل ااد لسإلاامايي  ف اا  تر ااد

، لل اااال  جمااد باادأع يف للتاااا خ لسإن اااي ب  ااإا لسإلاامامِونَّ  :لسإلااماي  لحلرااااة لسإلاامايي  ويف للتاااا خ
 ..ال ن ري له خااز لسإلمام، جمد بل م فيه ي تإ  يتايزل وأهنا

ولايس يف للعاام ي اا وال  -صل  له  لياه ولالأل- ل د   ر لسإلمام  ل   د الإله  اد با   د له
 ..أو ت ام لآخر ا، لرااة تعة  باآخر

لآلخر يف للإلجم  ولملااال  وللتاط ي  ثإالع ول اط ايلع طفيتام  اا   ل د جت د ه ل لسإنكاا لملت ايىلو 
 ..كت  للتاا خ

*  *  * 



صااانعته  لحلراااااة  ، وجتر اااده ياااا لسإن ااااني  ول إجم اااا، وللت اااااه ول ااااط ايه، ون هااا ل لسإنكااااا لآلخااار
 لل ربي  يف بدل ت ا لسإ ر  ي  ويف طإاها للروياي..

كانااام هااا ه للدكإجمرلطيااا  للتكااااا لل لااا  ياااا   -للااا   ن ااا إن ولي اااا لبتااادلء للدكإجمرلطيااا  - يناااا ففااا   أث
كاالاااااإن للدكإجمرلطيااااا  و تاتعاااااإن جبايااااا  ، للااااا  ا عتاعاااااإن يف ييااااادلن أثيناااااا، للفرلاااااان لاشااااارل  لملاااااماك

وال ، إجمرلطياا  برلباارة ومهجااا  ال لااظ ذااأل يف للدك –باارأ  أل– ااريهأل يااا لل شاار فااإهنأل كااانإل  . أيااا.ل إجم ااا
 ..!ندي  ذأل يا أ   ل إ  لإلن ان

. فعلا  للار أل ياا وبادل  ا لل اانإي للا   ت لاإا .وك لك كاان لااىل ها ه  لحلراااة  يف طإاهاا للرويااي
َاا  [ وال أن ه ل لل انإن 225-567يف  يدون   لسإي لطإا  ت تنيان  ] كاان ل اا ياا ل اإ  لل ااية ِوَّنَّ

ذاااأل يف أن   برلبااارة  ال لااا َّ  –بااارأ  أل–فل ااد كاااانإل ، للشاااعإ  لاخااار  ياااا. أ.للفرلااان ولاشااارل  للروياااان
 ..! اط    لي أل جمانإن لل اية للرويان

*  *  * 
ول اااط اي  ، ووذل شااقنا لسإشااااة وا  ياللاا  لالاا  تاط ي ياا   ذاا ل للاا   لاااي للعااام يااا ونكاااا لآلخاار *
. فل ااد .شااري وا  لالاا  يداار أن ن  فيكفاا –جم اال   ااإا لسإلاامام ووبااان   ااإاه–طاار  لكاال  خاار كماال  

ااا  .م[ الت ااا  لملع ااإي   يااإن   1326-1381شااا  في ااا ل اااط اي أت ااا   أخناااتإن  ] نتداار أت ااا  لفَاَلاَّ
 ..با اط اي لول اط اي،   يإن  بايلإل أت ا   أخناتإن  ونكاال بإنكاا

ااا  ل يااام هااا ه ، ىللَاوَّ   ااارع للندااارلني  و رفاام طر   اااا وا يدااار لااإىل ينتداااف لل ااارن لملاايماي  فَاَلاَّ
. .لجمة  ياا لسإبااية  لا   اد وثنيا  للروياان لمل اتعار ا وللإثنيا  لملدار   لللندرلني  ونكاال شد دل ول اط اي

للااا   لاااإىل ، [ .م 313-645 جملاااد انإ   ] اول اااد بلاااا هااا ل لال ااااط اي للااا اوة يف   اااد لسإي لطاااإ 
، بع اده –وال  زللاإن  –ر ندااا  يدار لاال ل اد أاَّ  !للنداا  وا طعاام ل لاإي وللناريلن وأمسااك لل يتااا

 ..!(1ومسإه   در للش دلء )

م[ ياالاام 337-674فلاااا تااد نم للدولاا  للرويانياا  بالنداارلني  يف   ااد لسإي لطااإا  جم اااطناطإ  ]
ولاايتلم وذحباام ، ف ااديم يعاباادها، لال اااط اي  ااد للإثنياا  لملداار   –للرويانياا  ولملداار    –للنداارلني  
. لاال .و  ثم باآثاا لملدر    ناديا لإلام بعراا ين اا وا كناا س وأي ارة، اوألرجمم يكات  ، فمالفت ا

 سلااا   –م 416و 385للااا   تاااإا لل اطر ركيااا  لملدااار   ياااا باااإ لااان  –ل اااد جمااااي لالااا ف  تيإفيلاااإ   
وتااديري يكت ت ااا و وشااعاىل للناااا ، ولجتااه لل راااء  لاا  يدالاا  لسإلااكندا  ، ل اااط اي  نيفاا   ااد للااإثنيإ

و املاا  ، لل اايتل ولحلاار  لفيل ااإف  لافماطإنياا  لحلد ثاا  هاا ه لسإباااية يكت اااع لملعابااد  ومت . وطالاام.في ااا
 ..(6م[  وذلك فرما  ا لاطيأل للتااثيل )415 -371للفلك وللر ا ياع  وناتيه  ]



بعاد لخاتما  لةااي  للندارلني  لاإىل  –يا ل ه لسإنكاا ولال ااط اي أن أ ااما جمانإهنااا ولايإف اا ُثمَّ 
لسإنكااا ولال ااط اي  – لمللكانيا  –فااالام للندارلني  للرويانيا   – -- لياه لل امام-- -مل ي  ط يع  ل

. .وللك اااإ  ف ااار  للندااااا  لملدااار إن وا للدااايتاا  ولمل ااااالع - لليع إبيااا  – اااد للندااارلني  لملدااار   
لاااال ، م[ ثماثااا   شااارة  اياااا226-263 /هاااا41-1] وهااار  اأ  للكني ااا  لملدااار   لل اطااارك  بنياااايإ 

-هاا   51] ولرا كنا  ه وايهاا ولياه جما اد للفات  لسإلاماي    اارو باا للعاام ، للتد اه وأينه وأكريه
م[ فالااااااا باااااا لك أوا صاااااافيتاع كتااااااا  لل اااااااال  وللت اااااااي  يف تاااااااا خ يداااااار 224-574 /هااااااا43

 ..!ولملدر إ
يا ويإجمااف أصاايتا  للااد اناع ولحلراااالع يااا لآخاار  نااد، وولجماا  للعااام، كااان هاا ل هااإ لاااىل للاادنيا

 ..م211  ر لسإلمام لن  
 ..لسإطما   . بل م  كا هناك ل ةل  باآخر  ل.م تكا هناك مسال  ي  لآخر  ل  لسإطما 

 ؟..؟فااذل جمدم لسإلمام يف ه ل لمليدلن
*  *  * 

- . بادأ بالتأكياد  لا  أن له.ل د بدأ لسإلمام بإ    ل ناع  املي  ون اني  تد دة  و ري ي ا إجم  *
شااااع  يون  .. ولاااايس ا   (1للفالاااا :) ﴾لحلاااااد ه ا  للعاااااملإ﴿هااااإ ا  للعاااااملإ  -عاااااالاااا يتانه وت

د  لا  أن لسإن اان للا   كرياه له باأن نفاخ فياه ياا اولاه أك اُثمَّ . .وال أي  يون  ريهاا ياا لاياأل، شع 
سااأ ووذ جماااىل ابااك للاما كاا  وي خااال  بشاارل يااا صلداااىل يااا ﴿يم أبااإ لل شاار أ عااإ  ليكااإن ابانيااا هااإ 

.. ولااا لك فاااإن (69-68لحلجااار ) ﴾فاااإذل لاااإ ته ونف ااام فياااه ياااا اولااا  ف عاااإل لاااه لااااتد ا .ي ااانإن
.. ولاايس هاا ل للتكاارمي لكاارل (71:لسإلاارلء) ﴾ول ااد كرينااا باا   يم﴿للتكاارمي لسإذاا  هااإ ملاطلاا  لسإن ااان 

 ..وال ابناء ي ا يا لاي ان أو لرااة يا لحلراالع، لشع  يا للشعإ 
رة  للدااااافاع َ ااااا -لاااا يتانه وتعااااااا- إن للتفاااااوع يف يرلتااااا  لل ااااار  ياااااا لهونفاااا  لسإلااااامام أن  كااااا

كمااال  وتعااال هااا ل للتفااااوع وللتفا ااال  ااارة ملعاااا ري يتالااا  ويفتإلااا  أبإل اااا أياااام   -للعندااار  []–لللداااي    
ون أكاريكأل ﴿. فالت إ  ولاير باملعرو  وللن    ا لملنكر ه  يعا ري للدماا يف لملعااش ولملعااي .ون ان
عاز باه   أيااي أهال للكتاا  ياا  عاال لاإء للايس بأياانيكأل وال﴿و.. (13 :لحلجرلع) ﴾له أت اكأل ند 

 ..(163 :للن اء) ﴾وال عد له يا يون له وليا وال ندريل
وم إتكر لسإلامام للنجااة ابنااء شار ع  يون للشارل   لاخار  للا  تااءع  اا للرلااالع لل اااو   يف 

َااا ، دوطااا للااد ا لسإذاا  للإللاا اَوِوَّنَّ ويااا  عااال يث اااىل ذاة  .فاااا  عااال يث اااىل ذاة خاريل  ااره﴿ أَنَّ د  لاا  أكَّ
وبال ياا  ولليااإم لآخاار ، .. و أشاااا وا أن للاا  ا  ينااإل بإلدلنياا  للاا لع لسإذياا (867للزلزلاا :) ﴾شاارل  ااره



ال ككاا أن ، لحل ا وف  أ   شار ع  ياا للشارل   لسإذيا  ، و الإل صاحلا يف ليا أل للدنيا، ولحل ا  ول زلء
، وم  عالاااإل صااااحلا، فكفااارول باالإهيااا  للإللااادة و بال يااا ، بعاااد أن  رفاااإهللْاااايَت     اااتإول بالااا  ا تيتااادول 

ون لل  ا  ينإل ولل  ا هايو وللنداا  وللدابقإ يا  يا بااه وللياإم لآخار ﴿وتنك إل كل شرل   لل ااء 
 ..(26:لل  رة) ﴾وال هأل إزنإنو ال صاحلا فل أل أترهأل  ند ا أل وال خإ   لي أل 

وافااا  لسإلااامام كااال للفل ااافاع ولان اااا  للفكر ااا  للااا  ز اااام ولتتاعااام  لااا  أن للعناااف ولل تااال 
، ولايس لل ا ادة، ا أن لل تااىل للاتثناء. وجمارَّ .. وت ل   يركإزة يف ط يع  لسإن اان.ولفك للدياء ه    ر زة

باال ويكااروه يااا لسإن ااان ،  لاا  هاا ل لسإن ااان و يكتااإ  ويفاار َوأَنَّااهم ، وشاا وذ  ااا ط يعاا  للفاطاارة لل ااإ  
كتا  ﴿ : ناديا جمااىل، . جمرا لل ر ن ها ه لحل ي ا   اري لمل ا إجم .لل    رت   وا لمل تإ  لحل ي   لإلن ان

. وبيناام لل اان  للن إ اا  هاا ه لحل ي اا  لل ر نياا   نااديا جماااىل .(612 :لل  اارة) ﴾ لاايكأل لل تاااىل وهااإ كااره لكااأل
، فاااإذل ل يتااااإهأل فااااث تإل، وللاااألإل له للعافيااا ، ْإل ل ااااء للعااادو ال  ناَّااا :-ألصااال  له  لياااه ولااال-الاااإىل له 

 ..(اوله للدلاي ) وأكثرول ذكر له
نكاره أيا  ياا  للا   أوتا  فياه للعادىل لاال بل وبلا لسإلمام  ل  ه ل للدا   اري لمل ا إ  وا لحلاد  

ينكأل شنآن جمإم  ل  أال تعدلإل ل ادلإل هاإ  ا أ  ا لل  ا  ينإل كإنإل جمإليإ ه ش دلء بال  ط وال عر ﴿
وال عار يانكأل شانآن جماإم أن صادوكأل ﴿.. (8 :لملا دة) ﴾أجمر  للت إ  ولت إل له ون له خ ري اا تعالإن

 . .(6 :لملا دة) ﴾ ا لمل جد لحلرلم أن تعتدول
ل تااد   فاااا ل تااد   لاايكأل فا تاادول  ليااه اثاال يااا﴿ لينااا  ل تااد و ، باال وللعاادىل لااال ياا  يااا ن اتاال

 ..(194:لل  رة) ﴾ ليكأل
. فالرلاإىل .لسإلمام جمإل د  للفرولي  لسإلمايي    ري ي  إجم  وال يليتإجما  يف تااا خ لحلارو  كاا لاَّ 

.. وكاان وذل بعاه لار   (اوله يالك يف لملإطاأ) جمد  هن   ا جمتل للن اء وللإلدلن -صل  له  ليه وللأل-
، وال ت اداول ،[فاإلأ  ال ختإ  ] –ال ت ل اإل ، ت ااتلإن ياا كفار بااه، يف ل يل له،  ل زول بالأل له :جماىل ذأل
 ..(اوله لل  اا  وي لأل ويالك يف لملإطأ) وال ت تلإل وليدل، وال  ثلإل

وهاإ  لا  اأ   -ا ا  له  ناه-م[ 264-573 /اها13-هاا . 51ول د صاغ أبإ بكار للداد   ]
  ز اد باا أس   ناديا أوصا   اا ل للفرولاي  لسإلامايي يول  لخلماف  للرلشادة ها ه لل ان  للن إ ا   وثي ا  لشا

 وناك لاتجد جمإياا  :ف ااىل لاه، م[ وهإ  إي ه أيريل  ل  ل يا لل له  وا للشام269 ا/ه18لفيان  ]
ااز اااإل  اافاا اهأل ويااا ز اااإل ، أل ل  ااإل أنف اا أل هَأهنَّ ال  :. ووي أوصاايك بعشاار.أل ل  ااإل أنف اا أل لااهأَناَّ م
وال تع ارن شااة وال بعاريل ،  اايرل وال ختارباَّ ، وال ت اطعا شاجر يثاارل، وال ك ريل هريا ،وال ص يا، ليرأة ت تلاَّ 
 ..(لملإطأ اوله يالك يف) ..وال جتنب، وال ت لل، وال ت رجمنه، وال لرجما خنما،  ملأكلِوالَّ 



نَّ اَ ؛ ول ااااي وللن اااع ولحليااإلن للتعاياال ياا  لسإن ااان  فشااالم أخماجمياااع للفرولااي  لسإلاامايي   يل
فالعماجماا  لسإلاامايي   اااا ، وون م نف ااه ل ا اااا يف للت اا ي ، للاط يعاا   كل ااا ليااا  ت اا   خال  ااا – لخللي اا  

 ..ولي م  ماجم  جم ر وتديري وللت ماىل،  ماجم  تآخ  واف  ولات اء
يف  -لل تااىل–وه ل لاللاتثناء ، ذلك لدر لسإلمام أل ا  للت دلم ه ه للررواة وي ال اكمل  وفإ   
  :مها، ثنإأير ا ل

 . .و كإن للد ا كله ه، اي للعدولن  ا للع يدة ليتيترا للراري
أو ، وذلاك باري  للا  ا خيرتإنناا ياا ي ااناا، –للا   هاإ و ااء وجمايا  للاد ا –واي للعدولن  اا للاإطا 

  ا  له أن ععال بيانكأل وباإ للا  ا  ااي تأل يان أل ياإية وله جماد ر ﴿  اهرون  ل  وخرلتنا يا للد اا 
 ال  ن ااااكأل له  اااا للااا  ا م   ااااتلإكأل يف للاااد ا وم خيرتاااإكأل ياااا ي اااااكأل أن تااا وهأل .ه  فاااإا الااايألول

َاااا  .وت  ااااطإل ولاااي أل ون له إااا  لمل  ااااطإ  ن ااااكأل له  اااا للااا  ا جمااااتلإكأل يف للاااد ا وأخرتاااإكأل ياااا ِوَّنَّ
 .(9 – 7لملاتيتن : ) ﴾ي ااكأل و اهرول  ل  وخرلتكأل أن تإلإهأل ويا  تإذأل فأولقك هأل لل املإن

جمااد تعلااه لسإلاامام  تاادلفعا  لمل دااد يااا  –فاارو لملكااروه.. ولمل ..لاللااتثنا  -باال ولااال هاا ل لل تاااىل 
وصاإال وا للتعاا ا باإ للفرجمااء ، لييتال  ال لخللال للفاالا، ول ي  للتإلزن للعاايىل، وال ه تعد ل لملإلجمف

. فالتعدي ااا  ولالخاااتما  .فيل ياااه خااار. ولااايس  صااارل ا    ااات د  أن  دااار  طااار  للاطااار  لآ.لمل تلفاااإ
. ووذل كااان  للداارل    نت اا  بإل اااء هاا ه للتعدي اا  .له للاا  ال ت ااد ل ذااا وال لإ اال   يااا لااناوللتااا ز لاانَّ 

 ﴾ف ااال تااار  ذاااأل ياااا باجميااا  .فاااة  لل اااإم في اااا صااار   كاااأهنأل أ جاااز خنااال خاو ااا ﴿ولل رااااء  لااا  لآخااار 
ول يا  للتاإلزن وللتعاا ا باإ فرجما  اا ، سإب ااء  لا  للتعدي ا . فإن لمل داد لسإلاماي  هاإ ل(8-7 :لحلاجم )
 ﴾ليفاااا  بااااال  هاااا  أل ااااا فااااإذل للاااا   بينااااك وبينااااه  اااادلوة كأنااااه ويل ساااايأل﴿ –بالتاااادلف  ال بالداااارل –
 .(41فدلم:)

 ... بيناا للدرل  هإ طر   للفناء.وسإصماا لحلياة، فالتدلف  ل يل لليتياة
*  *  * 

 ..شرك لل    ع د لاوثان ولاصنام يا يون لهلمل لال ي ، لسإلمام ذلك كله  صن
، و لعنااه يف صاالإلته، وكاال ياان أل  نكاار لآخاار للاا  ا تاااء لسإلاامام، أيااا ياا  أصاايتا  للشاارل   للد نياا 

يف –.. فااإن لسإلااامام -!!حب ااا ان ذلااك  ااا   رباااه وا له–و داا   ليااه ألاااإلن لال اااط ايلع ولسإباااءلع 
 ااإلم  ولكاال، للعااملإِلكماال   اا  وا ت ر ااره ولاادة لالإهيا  وللربإبياا  جمااد أ –تعايلاه ياا  أهاال ها ه للشاارل  

 ..لمل لإجماع



. و يااا  للن ااااإلع وللرلااااالع للاااا  .أ اااا  ولي اااا   ياااادة لسإكاااان بكاااال للكتااا  لل ااااااو   للااا  نزلاااام
 .- لي أل للدماة ولل مام-. ولا ر للشرل   لسإذي  لل  تإللم ين   يم وا  اد .ل  م

وجتعال  –ي اا وللاد  –ا ولمللا   ا  للتااا خ لسإن ااي جتعال  يا  لان يااء أبنااء أ  وللاد فإلدة للاد 
. وصاد  .وللاد –ي ان أل  –وأباإهأل ، شاال –فأي ا أل  –شرل ع أل لملتعدية تنإ ا يف وطاا للد ا للإللد 

وأي اا أل ، ف ااىل  لان يااء أخاإة ياا َ اما ع،  ناديا أكاد ها ه لحل ي ا  -صل  له  ليه ولالأل-الإىل له 
 :لل  اااارة) ﴾ال نفاااار  بااااإ ألااااد يااااا الااااله﴿.. (ياوله لل  اااااا  وي اااالأل وأبااااإ يلو ) وي اااان أل وللااااد، شااااال

685). 
ياااا ِلكمااال  وتعااال لسإكاااان فياااه شاااايما ، للتراااا لسإلااامام للكااال، و ااا ل لافااا  لسإلاااماي  يف لل ااااال 

 . .تاا خ للإل  وا كل للرلل ولان ياء أولم به لل ااء  ل  ير  
تعال لسإلامام  لآخار  تازءل ياا  للا لع  فتجااوز  ا ل لمل اتإ   اري ، يف للتاا خَيرَّة ىل واوَّ  ،وب لك

 .ولل  إىل باآخر ا،  ري لال ةل  باآخر ا، لمل  إ  يف لل اال 
للااا   عاااة  ، . فكتااا  أل.ولملإ اااإ    اااا ياااا لاااد  لآخااار ا، ولملنداااف، وذااا ل كاااان لحلاااد ه لسإعااااس

ووَّناا لادأ ، م  عاأل لل ار ن للكارمي  لي اا ها ل للتيتر اف، (3ولر ف ا)، وو ع ا،  لااىهأل هأل بتلفي  ا
نازىل  لياك للكتاا  بااحل  يدادجما ملاا باإ  د اه  .له ال ولاه وال هاإ لحلا  لل ياإم﴿ : ا ه ه للكتا  ف ااىل

وجمفينااا  لاا  ﴿ :.. وجماااىل(4-6: ىل  ااارلن) ﴾وأناازىل للتااإالة ولسإجنياال يااا جم اال هااد  للنااا  وأناازىل للفرجمااان
 ثااااهأل بعي اا  بااا ياارمي يداادجما ملااا بااإ  د ااه يااا للتااإالة و تيناااه لسإجنياال فيااه هااد  ونااإا ويداادجما ملااا بااإ 

 .(42لملا دة: ) ﴾ د ه يا للتإالة وهد  ويإ    للات إ
باال أياارهأل ، وم  نااه لسإلاامام للاا  ا  ثاارول للشاارل   لاخاار   ااا لاللتكااام وا يااا بأ ااد  أل يااا للكتاا 

وكياف إكاإناك و نادهأل للتاإالة ﴿، (47لملا ادة:) ﴾لسإجنيل اا أنزىل له فياه ولييتكأل أهل﴿بتيتكيا ا 
 .(43لملا دة  ﴾في ا لكأل له

 -ا .ها 35ووتدنا تاط ي اع ه ل لملإجمف  ري لمل  إ  يف لاإلا للدايتاس  لاطا  باا أس بلتعا   ] 
ل  له  لياه صا- ناديا سال كتاا  الاإىل له ، م[ ي   لمل إجمس    يأل لل ا ط ادار25-582 ا/ه31
ول اانا ، للكااايف بااه له ف ااد يااا لااإله : وننااا نااد إك وا لسإلاامام :ف اااىل لااه، م268 ا/هاا 7لاانه  -ولاالأل

 ..!(4ولكننا نأيرك به )، نن اك  ا ي ا لمل ي 
لحلاااد للااا   تعلاااه ال   اااال للفااارو  ، كااا لك بلاااا لسإلااامام  لااا  يا  للعدللااا  لملإ اااإ ي  ولسإنداااا 

. فلاااأل  عااااأل لالكاااام وال لاوصاااا   لااا  أهااال .أ    خااار  ياااا لآخااار اللدجمي ااا  باااإ فداااا ل وتيااااالع 
 ىل ) ﴾يااااااا أهاااااال للكتااااااا  أياااااا  جما ااااااا   تلااااااإن   اااااااع له﴿ :ووَّنااااااا اأ نااااااا جمرأنااااااه للكاااااارمي   ااااااإىل، للكتااااااا 



وون يااا أهاال للكتااا  ملااا  ااؤيا باااه ويااا أناازىل ولاايكأل ويااا أناازىل ولااي أل خاشااعإ ه ال ﴿، (113: ااارلن
، (199 : ىل  اارلن) ﴾جملايما أولقاك ذاأل أتارهأل  ناد ا األ ون له لار   لحل اا   شةون بآ اع له  نا

ويااا أهاال للكتااا  يااا ون تأينااه ب ناطاااا  ااؤيه وليااك وياان أل يااا ون تأينااه بااد ناا ال  ااؤيه وليااك وال يااا ﴿
 ﴾ييم  ليه جما اا ذلك بأهنأل جمالإل لايس  ليناا يف لايياإ لا يل و  إلاإن  لا  له للكا   وهاأل  علااإن

وال  عاااااأل لالكااااام ولاوصااااا   لاااا  فدااااا ل أهاااال للكتااااا  ، لل اااار ن  فااااما   ااااإ ، (75 ااااارلن:  ىل )
 .(113: ىل  ارلن) ﴾لي إل لإلء﴿ :في إىل، . ُث   عد ل ا دة   دم للتعايأل  ه ه.وفرجم أل ألوتياال 

يف لل اااال  وللت اااي   نااد  لآخاار  لملتااد نإ بااد اناع ، وم   ااف لسإلاامام  اا ل لافاا   ااري لمل اا إ 
. .إ بالاد اناع للإ اعي نتاد ووَّناا ليتاد باه ليشاال لمل –أهال للكتاا  ياا   اإي وللندااا   –او   ف ط مس

. فعناديا فات  لمل الاإن .و ايل أل يف للدول  لسإلمايي  يعايل  أهل للكتا ، فةك أل هأل أ را ويا  د نإن
 اار   –ثاااي للشاار ولل لااا وأهل ااا  ااإ   ع اادون للناااا و  إلااإن بااإذإ ألاادمها لل ااري وللنااإا ولل–فاااا  

أياااارهأل  لاااا   -ا اااا  له  نااااه-م[ 244-584ا/ هاااا63-ا .هاااا41أيااااري لملااااؤينإ  ااااار بااااا لخلاطااااا  ]
.  وكاان  اار علاس .وأوجمااع  ادية، يف يكاان  ادي،   لس للشإا   لل   كان عتاا  اجلاس لملد نا 

 ..يألوإدث أل  ل  يا  نت   وليه يا أير لآفا   وللإال اع ولاجمال، يع أل فيه
 ؟ كيف أصن  باةإ   :ف اىل ا راء  لس للشإا 

-  أشا د  لا  الاإىل له :ف ااىل [م256-581 /هاا 36– .هاا44]فإث    د للارسا باا  اإ  
 ..(5لن إل في أل لن  أهل للكتا  ) :جماىلأَنَّهم  -صل  له  ليه وللأل

وها ل للتاط يا  ، لل ان  للن إ ا . وتااء للف  ااء ف عادول ها ه .فعإيلم للد اناع للإ عي  يعايل  للكتابيا 
 .. ا مُثمَّ ل د كانم ذ ه للد اناع كت   :ف الإل، ذا  للرلشد
وللا   بادأ لسإلامام باه للتااا خ ، ولال نداك مسإ ه ل لاف  لسإلماي  ل د د يف لل اال  وللت ااي  

وا ل ي اااا  أن نلفاااام لان اااااا ، لحل ي اااا  لل اااااال  يف ي اااارية لسإن اااااني  وشاااارل ع ا وفل اااافت ا ولراااااا ا
. م .ولل  اإىل ذا ل  لآخار  و كاإ  لآخار  ياا وجمايا    ا اده لسإلمام م  دن  ها ل لال اةل   بااآخر 

ووَّنااا تعاال ذلااك فر راا  ،  داان  لسإلاامام كاال ذلااك با ت ااااه  ااري  ي اااا  ولاا  يااا ل ااإ  هاا ل  لآخاار 
 ..!وشرطا الكتااىل لال ت اي بع ا د لسإلمام، ولمايي 

 ناااد  لآخااار  للااا     اااايىل ، . فاااإن لسإلااامام م   اااف بااا لك لافااا  لل ااااي .وفإجماااه، وأكثااار ياااا هااا ل
َااا ، وجم ااإال ب  ااإىل، لسإلاامام ل ةلفااا بااا ةل  صاانعه ياا   لآخاار  للاا    نكاار لسإلاامام وعيتااده و كفاار َوِوَّنَّ

   لا، لاال ها ه للليت ا ، وعتاعاإن  يعاا، لل  ا  نكر كل وللد يان أل صاال ه، وكل لآخر ا، ا إياته
، ن الاإله ي عاإأ وذا أوال با، . فاما  ؤيناإن باأن جمر ناه ولا  مسااو .ونكاا لسإلمام ووتإيه وللكفارلن باه



 اري لمل ا إ  و اري  –ويا  كال ذلاك وبر ااه كاان ها ل هاإ يإجماف لسإلامام–وال بأن يا تاء به ي ا وذا  
ولل  ااإىل ،  ااةل   ااأل. باال ل ااد جتاااوز لال.للاا  ا  نكرونااه وعيتدونااه، بكاال لآخاار ا  لملليتااإ  يف لال ااةل

. بال .للإللادةلايَّا  . وذلع .تعل أل تزلء ياا   للا لع  ذلع للاد ا لسإذا  للإللاد ووصل وا لد  ، ذأل
 وولامايي ، وتعل  كين أل يا لر ا  وجمايا  تيتاإيهأل باسإلامام شارطا ياا شارو  لكتاااىل   يادة لسإلامام

 ..!يول  لسإلمام
 –جم اال لسإلاامام وبعاااده  –شاارل   وللث افاااع وللفل ااافاع ف اال يف تاااا خ للاادنيا ولاياااأل ولحلراااالع ولل

 ا لسإلمام؟؟. ولل  تفري  .مسال  ش ي     ه لل  بدأع باسإلمام
*  *  * 

لملثاليا    –اه لسإلمام ولبتكره وأجنزه  ري  فكر ن ر   كتلاك للإصاا ا  للداإفي  وم  كا ه ل لل   جمرَّ 
م تعر  طر   اا وا أ ا  تاط ي ااع يف  االااع و تاعااع ، لل  ترانت ا كت  لاب    ل  لل ر ن للكرمي

 فلأل إف إها ..  . وللتيتف إل  لي ا.لل  ا  سلإها فلأل إالإها
َا   .. ا خ. وتا.. ولرااة.. ويول .لإىل ه ل لل   جمراه لسإلمام ولبتكره وا  لياةَوِوَّنَّ

– يلاااااتإاها   نااااا َّ  -ولااااالأل صااااال  له  لياااااه- ففااااا  يولااااا  لملد نااااا  للااااا  اأ  لكإيت اااااا الاااااإىل له
و لا  ي ااولة للعادىل ،  ل  للتعدي   للد ني  لر يا  ها ه للدولا  لسإلامايي  لاوا –[للكتا  –للديتيف  ]

 ..ولسإندا  يف ل إ  لملإلطن  بإ ه ه للر ي  لمل تلف  ولملتعدية يف للد ا
نااء للشارل   للد نيا  لملتعادية وتعال أب، ل د لإىل لسإلمام  لل  ا ل  وا ل ناع يف بنااء  لايا   ل د ادة

. لااال أن للتاااا خ للفكاار .ويف ا ياا  هاا ه للدولاا  لسإلاامايي  للإللاادة، ل ناااع أصاالي  يف هاا ه لاياا  للإللاادة
َا لسإلماي  م  عر  يداطل   لاجملي    للا  تعال لسإلامام تنإ  اا ولختماف اا ،  ر   لاي  للإللادة َوِوَّنَّ

. .. ويف للفل اف  وللل ااع ولاجماإلم.. ويف لالإلن ولاتنا .ولل  ا ل . ويف للشعإ .يف للشرل   للد ني  –
 . فاااان   .لااان  يااااا لاااانا له للاااا  ال ت اااد ل ذااااا وال لإ اااال – ويف لملنااااهج وللعااااايلع وللت اليااااد ولا اااارل 

  ا  لذجارة وا لملد نا   -صال  له  لياه ولالأل-  يلتإا  للدول  لسإلامايي  لاوا للا   و اعه للرلاإىل
 اري ي لاإيإ ، . وياا ت عناا ياا   اإي فاإن ذاأل للندار ولالاإة. للي إي ي ن أل وللا الاإ ي ان أل أن ل  

. وأن للي اااإي  نف اااإن يااا  لملاااؤينإ ياااا يلياااإل .. وأن باطانااا    اااإي وياااإللي أل كأنف ااا أل. لاااي أل روال يتناصااا
  أهااال هااا ه وأن بيااان أل للندااار  لااا  ياااا لااااا ، و لااا  لمل ااالاإ نف ااات أل،  لااا  للي اااإي نف ااات أل،  ااااابإ

ال  ك ااا   ، وللااا  لحملااا  ياااا أهااال هااا ه للدااايتيف  يون لسإُث . وأن بيااان أل للندااا  وللنداااييت .للدااايتيف 
 (..2كال  وال  ل  نف ه )



لكايل لمل ااولة ولسإ اافاع يف ل اإ   –يف للدول  لسإلمايي  لاوا  –وهك ل ألس ه ل  للدلتإا  
ينا  ياا  ز اد  لا  أابعا  ، يف لسإطاا  اري لسإلاماي  ل   إ  ري ي  إ  و ري يليتإ  ، لملإلطن  وولت ا ا

 .. شر جمرنا
، م تاتأل  لا  أن اا  لاي اان لمل تلفا أَناََّ اا ، و ز د يا   ا  ه ل لسإجناز ذ ه للتعدي   وه ه لمل ااولة

ووَّنااا هاا  تعدي اا  ، كاااا هااإ لحلاااىل ياا  ل ااإ  لملإلطناا  يف للاادوىل للعلاانياا ،  ويف  اال للاات عاي هاا ه لاي ااان
. كااا أن ها ه للتعدي ا  وها ه لمل ااولة .ة بإ فرجماء إتف إن بتنإ  أل للد   ولختمافاا أل للع ا د ا وي اول

 –كااا  ر اد للعلااانيإن   –وب ا   للات عايها ، يف ل إ  لملإلطن  م تتأل  ل  أن اا  لملرتعيا  لسإلامايي 
 لي اا هاا ل  للدلااتإا    ناا   للاا ، وللاا  لكات اا هاا  لملرتعياا  لسإلامايي ، ووَّناا للاا   أجنزهااا هاإ لسإلاامام

فاإن ياريه وا له ،  وأنه يا كان يا أهل ه ه للديتيف  يا لدأ أو لشاتجاا خياا  ف اايه : نديا جماىل
 .(7) -صل  له  ليه وللأل- ووا  اد الإىل له

 نااديا لت ااعم يل اارة لاادويها ، للتكاااك بااإ هاا ه للدولاا  لسإلاامايي  لاوا وبااإ للنداااا أوَّىل ويف * 
  ااادل  -صااال  له  لياااه ولااالأل- كتااا  ذاااأل الاااإىل له  -هاااأل ندااااا   جنااارلن  –م ا يااا  ندااارلني  فشاااال

وكايااال لمل ااااولة ولسإنداااا  يف ل اااإ  ، وتعاجمااادل يلاااتإا ا جمااانا فياااه هااا ه للتعدي ااا  للد نيااا  يف ا يااا  للدولااا 
ل ي اااإة و ايااا  ياااا  نتيتااا، واهااال يلت اااا،  ولنجااارلن ولاشااايت ا :تااااء يف هااا ل للع اااد، لملإلطنااا  وولت ا اااا

تاإلا له وذيا   ااد للنا  الاإىل ، فدييت ا وأ جا اا، جمر   ا وبعيدها، للندرلني  يف شر  لاا  و ر ا
وكل يا لم أ اد  أل ياا ، وبيع أل، و شري أل، و ا   أل وشاهدهأل، ويلت أل، وأنف  أل،  ل  أيإلذأل، له

أ  ال  كلفاااااإن ] إشااااارون وال، وال الهاااا  ياااااا اه انيتااااه، ال   ااااري ألااااا ف يااااا ألااااا فيته .جملياااال أو كثاااااري
 .وال  اطاااأ أا ااا أل تااايا [أ  ال  ااادفعإن للعشااار للااا    دفعاااه للتجااااا لاتانااا ]وال  عشااارون ، بال تااااىل[

وأذ   اان أل و ااا  ، تااان  أل  . وأن أساا.ويااا لااأىل ياان أل ل ااا ف ياان أل للندااف  ااري  اااملإ وال ي لااإيإ
ولي أو  ليااه كااانإل يااا ت اال أو ،ويااإلطا لل ااياا، ويإل اا  للره ااان، كنا  اا أل وباايع أل وبيااإع صاالإل أل
اااا ، شاارجما و ربااا، يااا باار أو حباار، وأن ألاار  ي اان أل ويلاات أل أ ااا كااانإل، ي اااا أو  ااارلن أو لاا ل أو اياال

ياا أبنيا  شا ء  ياا بناا  أل يفشا ء  وال  ادخل.( ..) باه نف ا  وخاصا  وأهال لسإلامام ياا يلا  ألفظ
 ...لمل اتد وال ينازىل لمل لاإ
، عاا   ليااه فيااه لل االاطان لاا ِيااااَّا  لاا  يااا  كااإن يف  ااده يااريلأ لاا  الَّ وِ وال خاارلز وال تز اا  

جماادا طاجمتااه وجمإتااه  لاا   ااال لاا  ِوالَّ وال إااال ينااه ، وال عاااا  ليااه، فيااؤي  ذلااك  لاا  يااا  ؤي ااه يثلااه
 .وال  تجاوز به لد أصيتا  لخلرلز يا ن رل ه، وال  كلف شاطاطا، و ار ا ووجم اىل  ر ا



ملماجمااااة لحلااارو  ويكاشاااف   ا أهااال لل يااا  يااان أل لخلاااروز يااا  لمل ااالاإ وا  ااادوهألوال  كلاااف ألاااد يااا
وأن  كاإن ، ووَّناا أ اطاإل لل يا   لا  أن ال  كلفاإل ذلاك، فإنه ليس  ل  أهل لل ي  ي اشرة لل تاىل، لاجمرلن

وال  كرهااإل  لاا  جت يااز ألااد يااا لمل االاإ وا لحلاار  للاا   ، وتااإلال يااا يوهنااأل، لمل االاإن ذبابااا  اان أل
فيكااإن يااا فعاال ذلااك ياان أل ، أن  ت  ااإل تل اااء أنف اا أل وال، ب ااإة ولااماا أو خياال، ل ااإن فيااه  اادوهأل 

كان  ل  يلا  للندارلني  كرهاا  لا  لسإلامام ِيااَّا  وال ع  ألد  .وكإفئ به، و ر  له، وت   به سد  ليه
 ان أل أذ  لملكاروه و كاف ، وخيفا  ذاأل تنااا للرسا ، ﴾وال جتايلإل أهل للكتا  وال بال  ه  أل ا﴿

  .ليه كانإل وأ ا كانإل يا لل ماي
وال ، وال  كااره أهاال لل ياام  لاا  تاازو ج لمل االاإ، هوال إالااإل يااا للنكاااا ]للاازولز[ شاااطاطا ال  ر دوناا

، وي ااال  أهااإل  أل، ذلااك ال  كااإن وال باطي ا  جملااإ أل انَّ ؛  راااول يف ذلااك ون ينعااإل خاطابااا و أباإل تزوعااا
و ت اا  هااإ ، اأن  ر اا  بنداارلنيت  هوذل صااااع للنداارلني   نااد لمل االأل ]زوتاا [ فعليااو  .ون أل ااإه وا ااإل بااه

 فااااا خاااالف ذلاااك وأكره اااا  لااا ، وال كنع اااا ذلاااك، ولاخااا  اعاااام ي ن اااا، هإلهاااا يف لالفتااادلء برىلاااا  ا
 .وهإ  ند له يا للكاذبإ، و د  ييثا  الإله، يا أير ي ن ا ف د خالف   د لهش ء 

وا افاد ]ي اا دة[ ، ياا يدااحل أياإاهأل وي ان ألش ء    بيع أل وصإليع أل أول يف يريَّ وذأل ون للتاتإ 
بال ت إ ا  ، وال  كاإن ذلاك ي ناا  لاي أل، أن  رفدول  ل  ذلاك و عاانإل، يا لمل لاإ وت إ   ذأل  ل  ير ا

 .وين  ه الإله  لي أل، ويإه   ذأل، ووفاء بع د الإىل له، ذأل  ل  يدليت  ي ن أل
، و لاا  لمل االاإ يااا  لااي أل، ت أل   ااد له أن ذااأل يااا للا االاإ و لااي أل يااا  لاا  لمل االاإاي أ اطياا

لاااال ، وللاااتإت إل أن  ااا    ااان أل كااال يكاااروه، وللااا    اااا لحلريااا ، بالع اااد للااا   للاااتإت إل لااا  للااا يام
 .. . كإنإل للا لاإ شركاء فياا ذأل وفياا  لي أل

ا ااار و  اااإذأل ياااا هااا ل لل ااا اء يف لمل ااااولة ووذل كانااام للدهشااا   لاااك جملاااإ  أهااال هااا ل للعدااار لحل
فاإن ها ه للدهشا  ، وللعدىل ولسإندا  لل   أ اطاه لسإلامام ويولتاه  لآلخار للاد    جم ال أابعا   شار جمرناا

أن  –وتعلاااأل للااادنيا  –لاااتزيلي وتتعاااا أل  ناااديا  علااااإن  –يهشااا  للااا  ا ال  عرفاااإن ل ي ااا  لسإلااامام  –
 اباال كاال هاا ل لل اا اء يف  لحل ااإ   لااإ   ولتاا  وللااد  لسإلاامام م  اطلاا  يااا هاا ل  لآخاار للااد    ي

ن  كااإن والىه  أو ، هااإ أن  كااإن هاا ل  لآخاار  ل ناا  يف تاادلا لايااا للااإط  ولحلراااا  للدولاا  لسإلاامايي 
وأال  كاإن ث ارة لخاةل  حل اا  ، لل  هإ تزء أصايل في اا، ولنتااىه خالدا ل ي ، كايما للدول  وللإطا

 ..أ  يا لا دلء
يا  ندااا   -صال  له  لياه ولالأل-للا     اده الاإىل له  –للع اد ولمليثاا  للدلاتإا  فن  ذلك 

ولشة   لي أل أيإال ع   لي أل يف ي ن أل للتا اك  اا . .. : نديا تاء فيه،  جنرلن   ل  ه ل للإلت 



أال  كاااإن ألاااد يااان أل  يناااا وال اجمي اااا ياااا أهااال لحلااار   لااا  ألاااد ياااا  :ين اااا، وللإفااااء ااااا  اهااادهأل  لياااه
وال ،  ر ااد بااه أخاا  للفرصاا  ولنت اااء للإثنياا ، وال  ااأو  ينااازذأل  اادو للا االاإ، لمل االاإ يف لااره و مانيتااه

وال  رفااااادول ، ياااااا ي ااااااكا   اااااايل أل وال  اااااريهأل ياااااا أهااااال لمللااااا شااااا ء   نزلاااااإل أوطااااااهنأل وال  ااااايا  أل وال
وال ، اىل وال  ااريهأل]  ااا دول[ ألاادل يااا أهاال لحلاار   لاا  لمل االاإ بت إ اا  ذااأل ب ااماا وال خياال وال اتاا

أن ، وياااإلطا   اااايل أل، و ناااد يناااازذأل، وون للتااايج وا وخفااااء ألاااد ياااا لمل ااالاإ  نااادهأل .. داااانعإهأل
وال    رول للعدو  لا  ، وأن  كتاإل  لي أل، و إللإهأل فياا  عيشإل به يا كانإل  تاعإ ألهأل و رفدوهو  ؤو 

 (..8وال خيلإل شيقا يا للإلت   لي أل )،  إال أل
 نااديا تعاال  لآخاار  إااافظ  لاا  لختمافااه  – ااري ي اا إ  وال يليتااإ   –ا لسإلاامام لل ااا  هكاا ل بلاا

وسامهااا ياا  تعاال هاا ل  لآخاار  تاازءل يااا  للاا لع  أ  ، هاا ه لمل ااا رة وهاا ل لالخااتما  ولاار ، وي ا رتااه
 وللتكلياف، . و ناديا تعال كال ذلاك تازءل ياا لال ت ااي لسإلاماي .وا ي  للدول  للإللادة، لاي  للإللدة

نيتاه كوليس  ري لا  ياا ل اإ  لسإن اان ، و  د له وييثاجمه، ولل يال  للشر ي ، ولل ن  للن إ  ، لسإذ 
  !لاكأل وكنعه  خرون

*  *  * 
  لسإلاااامايي  ير ياااا  يف للدولاااا  لسإلاااامايي  ولحلرااااااة لسإلاااامايي  وللتاااااا خ * ول ااااد للااااتارع هاااا ه لل اااانَّ 

  .. ل  ليتدلي ه ل للتاا خ، لسإلماي 



لل ا ي  ولل از   لل   للفتإلاع لسإلمايي  جمد يلاع يعااك ا  د تيإش لل إ  للع ا  فجاي 
وم لدأ يعرك  وللدة بإ تيإش للفت  لسإلماي  ، -للفر  وللروم  –للتعارع للشر  لعدة جمرون 

 أل . بل ون أهل ه ه لل ماي جمد لا دول ل يإش لسإلمايي  بالد.وبإ أهل لل ماي لل  فتيت ا لمل لاإن
، ي  ب ا  أل  ل  ي انا أل لمل ا رة لإللمام، أليانا بال تاىل  د للفر  و د للروم، لملاي  ولملعنإ 

 ... وأجم ا  يدر.. صن  ذلك أهل للعرل  ونداا  للشام.ولملإلف   لد اناع للفر  وللروم!
لراع ك لك  اا رهأل يا لال اط اي للد   لل   ، و نديا لراع ل يإش لسإلمايي  بمايهأل

وأص يتإل تزءل يا ا ي  للدول  ، ويا  د نإن –يف تااخي ألَيرَّة اوىل –فةكإل ،  انإل ينه  دة جمرون
، و لإل أ ل ي   ري ي لا  يف بمايهأل لعدة جمرون، ذأل يا للا لاإ و لي أل يا  ل  لمل لاإ، لسإلمايي 

. .!ة يون تر ي بل ويون ترهي  ويف أليان كثري ، لال يخل ين أل يا يخل يف لسإلمام يون وكرله
شاهد ا ب لك  ل  ه ه لل اال   ري لمل  إجم  لل  ، أو   إي ته أو زاليشتيته هين أل  ل  ندرلنيت  وب 

 . .ولل  و عت ا يولته ولرااته يف لملااال  وللتاط ي ، تاء  ا لسإلمام
للدة للدول  وللر ي  للإ ، للإللدةلايَّ  وكاا تعل لسإلمام ه ل  لآخر للد    تزءل أصيما يا 

وذلك بعد أن ، با  لسإل ام يف بناء لحلرااة لسإلمايي  ل د دة فت  أيام ه ل  لآخر ، لسإلمايي 
فألياها  –لسإ ر   وللرويان  –للتإ   لسإلمام كل لملإلا ه لحلراا   لل اب   لل  جم رها لل زلة 

للن يج ل د د لليترااة لسإلمايي  فدخلم تلك لملإلا ه يف ، وترتأل لمل لاإن  لإي ا وفنإهنا، لسإلمام
فكان لسإلياء لسإلماي  لعلإم وفنإن وفل فاع يدلا   لسإلكندا    و أناطاكي   و تند ، ل د دة

لاير لل   تعل ، لسإن اذ لسإلماي  للةلأ لحلراا  لسإن اي يا لل  ر وللريا ،   ابإا  و ريها
للاطإا ل د د ، لل  يخلم يف للدول  لسإلمايي  بالن    لشعإ  لل ماي، لحلرااة لسإلمايي  ل د دة

. فأص   ه ل  لآخر .حلراال أل للإطني  ولل إيي  لل  بنإها ي  لمل لاإ يف  ماىل يرتعي  لسإلمام
ي  ب اء للتنإ  للد   ل ا ي دلا يا ل إ  ، للد    تزءل يا  لل لع   للإطني  ولل إيي  ولحلراا  

تد ا ل  ي  أ  لإن يا   وال ككا أن  تأت، للد ا ه ولده انَّ ؛ ه ِوالَّ ال للاطان  ليه ، للراري
 ..ألإلن لسإكرله

*  *  * 
، فاات  لسإلاامام لابااإل  أيااام هاا ل  لآخاار للااد    لإللاا ام يف بناااء لحلرااااة لسإلاامايي  ل د اادة وكاااا

هااااإ   يم - يااااا لجاااا لااااال وتاااادنا ي تشاااارجما أملان، ويولو ن ااااا تاااارك هاااا ل  لآخاااار  ليااااد ر يوال   للدولاااا  
 ل اد كاان للندااا  هاأل للا  ا إكااإن باماي  : ش د ه ه للش اية لل  ت اإىل -(1917-1829) يتز

 .(9لسإلمام !)



م(  علاااا  اااا مسالااا  لسإلااامام 1931-1824) دووتااادنا لمل تشااار  لسإجنلياااز   لاااري تإياااا  أانإلااا
 ون  ااري لمل االاإ جمااد نعاااإل :ن ااإىل نللْااايَت   أَ يااا ِونَّااهم :  -وهااإ شااد د للتا ااك بالنداارلني  – نااديا   ااإىل 
بداتااا  ياااا للت ااااي  ال جناااد ذاااا يعاااايال يف أواوباااا جم ااال لازينااا   لحلكاااأل لسإلاااماي  يف  ااال   بإتاااه لسإ ااااىل

 ل  أن لال اط ايلع لل  جمالم ين اا باإ  َدمىلُّ ن يولم للاطإل ف لمل ييتي  يف ولط ولماي  وو ، لحلد ث 
كاناام  اجم اا  ِيااااَّا  كثاار أ، تعداا إ كاناام يااا صاان  لل اارو  لحمللياا لحلااإ ولآخاار  لاا  أ ااد  لملتاازيتإ ولمل

 (.11)ي اي  للتعد  و دم للت اي  
 نااديا لداار  وفداال  ال ااا للكاتاا  ولملااؤار للل ناااي  تااإاز جماارم ، ول ااد صااد   لاا  هاا ه للشاا اية

، يف ثماثا  ألا ا  يف تاا خ لةتاعاع لسإلمايي  لل   ر م لفةلع جمليل  و ابرة، أل ا  للتإتر للاطا ف 
وكااان ،  ون فااةلع للتااإتر ولال اااط اي ل ااري لمل االاإ يف لحلرااااة لسإلاامايي  كاناام جمداارية :فكتاا    ااإىل

  :إكا ا ثماث   إليل
فااأخاطر ل اااط اي ا تعاار  ذاااا للاا ييإن وجمعااا يف   ااد ، هااإ ياازلز لخللفاااء للش داا  :للعاياال لاوىل

ويف   اد لخلليفا  ، اط عاه وا للتعدا  ولل  اإةلمليااىل بلخلليفا   م(821–861 /هاا647-612لملتإكل )
 .م( لل    اا يف للتدر  يع أل بشدة1161-985 /ها411-675لحلاكأل بأير له )
ولل لاأل للا   كاالاه بعا  ، ي  ل إلي لمل لاإتتاا هإ تري  لاو ا  لالجمتداي   لال :للعايل للثاي

اك صالت اا لمل اشارة باال ااط ايلع للا  وجمعام يف فما  ع ر أن ناد، لل ييإ لملعتلإ ملناص  ويلا    الي 
 .دااي دي يا لا

وجمياام لحلكاام لاتانا  ، ف إ يرت ط بفةلع للتدخل لاتن  يف لل لادلن لسإلامايي  :للعايل للثاله أيا
ون لحلكاااام .. ا ل يااا  لمل ااالا لباااإ رلء وللاااتدالز لاجمليااااع للد نيااا   اااري لمل ااالا  وا للتعااااون يع اااأل  اااد 

م إجااااإل  اااا للااات دلم لاجمليااا  لل  اطيااا  يف أ لااا  لالياااان لييتكااااإل  -ااااا فاااي أل لسإجنلياااز-لاتانااا  
 ليااه أ  اارع أحباااأ  تاا  ، وهاا ه  اااهرة نمال  ااا يف لااإا ا أ رااا–للشااع  ولي ااتنزفإه بالراارل   

إ وثااااة جمماجماال ي نياا  خاطاارية بااِوَا و بإلياااك  كيااف أن هياناا  أبناااء لاجملياااع يف لةاااىل لالجمتداااي  أيع 
.. م1821م و1841نااا  وللاااداوز يف ت ااااىل ل ناااان ا وباااإ لملإل، م1821للندااااا  ولمل ااالاإ يف ييشااا  

وال –وهنا اا  لحلاااماع للداالي ي  جمااد أ   ت ااا يف أياااكا  اادة أ ااااىل ثااأا ولنت ااام  ااد لاجملياااع لمل ااييتي  
 .لل  تعاونم ي  لل از  -لياا لاايا

لاال  ناديا كاان  عااايل أل ، نف ا أل ياا لحلكااأل لسإلاماي ناه كثاريل ياا كاان يإجمااف أبنااء لاجمليااع أوبال 
ويف ، لملاااإ فإ يف لالبتااازلز فعاااماوة  لااا   لاااإ  ، لااا  ا يف نشاااإ  جمماجمااال طا فيااا ، باااأك  جمااادا ياااا للت ااااي 



يا كان  نادا أن تدادا يان أل للاتفزلزلع طا فيا  ، بناء ي ن ألا للدفاجم  أليانا لد  ِوَا ، يرل ا أل وليزهأل
 .(11 )...بكل يعىن للكلا 

لاإىل ..   ل  شا اية لمل تشار  للندارلي لسإجنلياز تلك ه  ش اية لل اله للندرلي للل ناي لل  ثىنَّ 
 ..أل ا  للتإترلع للاطا في  للعابرة يف تااخينا لسإلماي 

،  ل  صد  ها ل للتيتليال وللتعليال ةووذل شقنا وجما   يا للتاا خ  ري يا أشاا وليه  تإاز جمرم   شاهد
م(  اااااا للاااااتعماء 1441-1325/ هاااااا845-722أن نن ااااار فيااااااا كت اااااه  لمل ر اااااز   )ِوالَّ  فااااااا  ليناااااا

وياااا كت اااه  لمل ر اااز     ..(16يلاه يف للعدااار للفااااطا )للندااااا  وللي اااإي للااا  ا تإلاااإل للاااإزلاة ول  ا ااا  ولسإ
وبااان   كت  ااا  –للنداارلي لالاااطإا –وجما ااد للتتاااا ،  ااا للاات إلء نداااا  ييشاا    إالكااإ  وللتتاااا أ رااا

ويااااا أثااتااااه هاااا ه لخلياناااا  يااااا اي فعاااال تعاااال لل اااالاطان  ..لالتتياااااا للتااااة  للاشاااار  للعاااارس ولسإلااااماي 
م(  إجماااااااا   ااااااااأل   ابااااااااا شااااااااد دل   اااااااا  لالنتداااااااااا  لاااااااا  للتتاااااااااا يف   ااااااااإ 1621/ هااااااااا258)  جماطااااااااز
 .(13م()1621/ ها258) تالإع

انااا   لملعلاااأل م(  اااا خي1866-1754/ هاااا1637-1127) ياااا كت اااه  ل ااا ي -أ راااا- وأن ن ااارأ
وللفيلا  لل  اطا  للا    –وللا     اايه ل ل ا ي    ع اإ  لللعاإ  –م( 1811-1745)  ع إ  لناا

-1729) تنااااده وجمااااايه ولاااااا  بااااه للشااااع  لملداااار  حل ااااا  لحلالاااا  للفرن ااااي  للاااا  جمايهااااا  بإنااااابرع
م( وا 1811-1753) وكياااف    ااد ل نااارلىل  كليااا ، (م1798 /هااا1613) م(  ااد يدااار1861
، لال تاطاوىل هإ وأنداااه  لا  لمل الاإ بال ا  وللرار  ..ىل  ع إ  أن  فعل بامل لاإ يا  شاءل نرل

وصاارلإل بان راااء يلاا  لمل االاإ وأ ااام  !وم    ااإل للداال  يكانااا، وأ  اارول ل اادهأل، ونااالإل ياان أل أ رل اا أل
 .(14 )..لملإلد ا!

ع طا فيااا  يف للن ااايج للاااإط  وياااا ألدثتاااه هااا ه لاللاااتجاباع ل إل ااااع لل ااازلة ولمل اااتعار ا ياااا تاااإترل
 ..ولل إي  ولحلراا  يف تلك للفةلع يا للتاا خ
وبااللااتجاباع لحملاادوية يااا ، للاا  لات اطاام بفااةلع لل اازو، لكن ااا  لاام يف وطاااا  للتااإترلع للعااابرة  

بيناااا  اال للن اايج للااإط  ولل ااإي  ولحلراااا    اادل للتنااإ  يف وطاااا  ..جماطا اااع  اادوية ل إل اااع لل اازلة
، وللدولااا  للإللااادة، ولل إييااا  للإللااادة، ولحلراااااة للإللااادة، ولماخاااتما  يف وطااااا لايااا  للإللااادة، لااادةللإ 

  ..لمامتلك ل إلي  لل  أجنز ا مسال  لسإ
*   *   * 

أن ن اااان بااإ هااا ه ِوالَّ فاااا  لينااا  ..ها تتاياااز لاشااياءوبرااد   ..للرااده    اار ل اان ءووذل كااان للشاا 
  :لايثل 



وأخاارت أل ياااا ، ذلااك للاا   فاام لمل االاإ يف ي اان أل، اا لسإلاامام  لاا  للشاارك للااإث لنتداا :يثاااىل -
لنتدااا لسإلامام  ..لل  لالفم ي  للشرك للاإث   اد للتإلياد لسإلاماي  و ل  لخليان  للي إي   ..ي ااهأل
لا   ها ل لالنتدااا ل -هاا 9ها ولان  6. يا بإ لن  .ه  لل  يلا في ا جمتاىل –يف  شر ا يإجمع  ،  لي أل

جمتايما  382وكيف أن  يتا ا كل ه ه لملعااك يا للفر  إ م تتجااوز ،  ري وته للدنيا ولحلرااة وللتاا خ
 ..(15)!-هأل كل جمتل  لملشركإ 613هأل  اإ  ش دلء لمل لاإ و 183 –

باااإ للكاثإلياااك ، يلخااال للندااارلني  ذل اااا –للااا  يليااام أكثااار ياااا جمااارنإ  –بينااااا جناااد لحلااار  للد نيااا  
. .ياا شاعإ  ولاط أواوباا % 41يف لل رنإ لل اي   شر ولل اب   شار جماد أبياد في اا ، ت تانمولل و 

 ..(12)!م[ بلا  يتا اها  شرة يما إ ندرلي1778 -1294]ووف  ولداء  فإلتري  
 ﴾ال وكاااارله يف للااااد ا﴿ه انَّاااا؛ بااااه ن اااااان فيااااه بااااإ تاااارك لسإلاااامام للنااااا  ويااااا  ااااد نإن :ويثاااااىل ثااااان -

لكااأل ﴿و (،69للك اف ) ﴾جمال لحلا  يااا ابكاأل فااا شاااء فلياؤيا وياا شاااء فليكفارو ﴿ (،652لل  ارة:)
لكااال تعلناااا يااانكأل شااار   وين اااا تااااء ولاااإ شااااء له  علكاااأل أيااا  ﴿و (،2للكاااافرون ) ﴾ي اااا ي ااانكأل ويل

وه  لمل ااي  ولل إل اد وللتشار عَاع لل ر نيا  للا  ت اد ا   اإي ويإلثي اه الاإىل  (،48 :لملا دة) ﴾وللدة
 ..ي  للي إي وللنداا  -ه  ليه وللألصل  ل- له

اكأل للتفتايا يتان اان بإ ه ل لملثاىل لسإلماي  وبإ ل تياىل للكني   لاواوبيا  حلر ا  لال ت ااي للاد   ا
 ااااادلياع  لااااا  لخلإلز ااااا  اكثااااار ياااااا ثماثااااا  للااااا  أ الااااام للتعااااا    ولل اااااجا ولسإلااااارل  ولسإ ااااارل  ولسإ

 . .(17)!جمرون
 –د لل ايف ي انا  للندارلني  رلء ولل  اول   نديا فر إل  لا  للناا  حبايا صنعه لمللإك ولاي، وك لك

.. وبشاااا اية -!ا ااااأل صااااإفيت ا لمل ااااامل  ولااااماي ا لملتدااااإ  ووصااااا اها حباااا  لا اااادلء وي ااكاااا  للما نااااإ
. .[ جمد فر  لمل ييتي  يف لل ك إنيإ حباد لل ايف814-746]  فإن  شااملان،  لل ريتإيا  أانإلد 

ولمللاااااك  أوال   ..و ا ااااا  وخاااااإلن لل ااااايف يف برولااااايا ..ناااااإع  يف للااااادلَّنااكوكااااا لك صااااان  لمللاااااك  ك
. ولالا ف  يلنيااىل بريوفاتس  .م988. ولايري  فمايكري  يف اولايا لان  .ترلعفي إ  يف تنإ  للنرو ج

ااال   .. لااايف للر اااد  يف لحل شااا  . ولمللاااك.. ولمللاااك  شاااااىل اوبااارع  يف لةااار.يف ل  ااال لالاااإي هاااؤالء  وَكم
اجاااري تاااد ا ، وذحباااإهأل ونفاااإهأل وشاااريوهأل، وجماطعاااإل أ اااد  أل و أاتل اااأل، لإل لمل اااالفإ مل اااييتيت ألللتأصاا

 ..(18)!هؤالء لمللإك ولايرلء بالندرلني 
للاا  تعلاام للدولاا  لسإلاامايي   ينتااد   تتعاادي فيااه  ن اااان فيااه بااإ مسالاا  لسإلاامام :ويثاااىل ثالااه -

ينا  يولا  للن اإة ،  لا  ليتادلي تااا خ لسإلامام، ولالاإلنللد اناع ولمل له  وللل اع ولل إيياع ولاتناا  
أ   –. وبااااإ  ااااي  لل اااار  بالتعدي اااا  لااااال يلخاااال للنداااارلني  .يف لملد ناااا  لملنااااإاة ولااااال هاااا ه للليت اااااع



ُث ، ويف  ال للعلاانيا ،  ل  أن ا  للاطان للندارلني ِوالَّ لال أنه م  عر  للتعدي    –بالتعدي   لمل ه ي  
ال  اازلىل  ااي  للداادا  باااآخر  –وي اااو  لحلر اا  ول ااإ  لسإن ااان ،  اال هاا ه للعلاانياا لااال يف  –اأ ناااه 

 (..19لسإلماي  )
*  *  * 

. وهك ل و عم للدول  لسإلمايي  .هك ل بدأع لل اال  يف تاا خ لسإن اني  ب  إا لسإلمام
. ويا ل  .اإ   تاا خ لسإلمام ولمل ل، ولحلرااة لسإلمايي  ه ه لل اال  يف لملااال  وللتاط ي 

يف لل اال  لل  ، ولملن اط  للن ري،  ري لمل  إ  لمل لاإ أن   اهإ للدنيا   ل لمل تإ  لسإلماي 
وا ي تإ  لال ةل  باآخر لل    -لل     ايىل لسإلمام ل ةلفا با ةل  –باآخر   جتاوزع لال ةل

َا ، ال  عة  باسإلمام  تعلم  كإ ه ل لآخر يا وجماي  كفره . ولل .عيتده و نكره و كفر بهَوِوَّنَّ
 –. لال ل د بلا لسإلمام .وولت ا يا ولت اع للدول  لسإلمايي ، باسإلمام تزءل يا   يدة لسإلمام

لحلد لل   تعل فيه ه ل  لآخر  تزءل ال  تجزأ يا  لل لع  للإطني  ولل إيي   – ل  ه ل للدا 
لل  أالي ، ولل  ا ل ولحلراالع تنإ ا يف وطاا لسإن اني كاا تعل لاجمإلم ولايأل وللشعإ  ،  ولحلراا  

 ..ذا ه ل للتنإ  وه ه للتعدي   لن  يل ا  وجما ا  وا  إم للد ا -ل يتانه وتعاا- له
ن   ا  ه ه لل اال  لسإلمايي  إف؛ . وبردها تتايز لاشياء.للرد ه   ر ل نللرد  ووذل كان 

    صنعه وال  زلىل  دنعه لآخرون.إء ه ل  لل ؤ   للتزيلي  اء وتماال  نديا نرلها يف  
وولت ا أل ف ه  فإن يا شيأل للع ماء، ووذل كان يا ل  لمل لاإ أن   اهإل   ه لل اال  لسإلمايي 

. وذلك بدال يا شا لحلرو  .ولاللتجاب  وا كلات ا لسإلمايي  لل إلء، وللتعلأل ين ا، ه ه لل اال 
 ..د ه  ا صدلم لحلراالع ولرو  للث افاع. وللد ني .. ولحل.للدلي ي 
  ؟ومسال  لسإلمام، خر ي إلنا أن لحلاد ه  ل  نعا  لسإلمام و 
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  نهو ج م  التسامح لن اإل الم :الصيففة
 وبرلهيأل للعجلإي*

  لاا لاد للن ا  أو لالت اا  ، يف لايا  يتاالاك (وثي   لملد ن ) ال تأي للليت   للتااخيي  للديتيف  أو
وللا  ككاا لطارلي لل ياا   لي اا  ، لملؤل ا  للعماجما  يا  لآخار لمل تلاف ي ناا وها  ياا للليت ااع، للكايل

ال جم ااار في اااا وال ل تناااا  وال للاااتما  وال ، كلااااا أتاااي  ل ااا  لسإن اااان أن   يااااإل بيااان أل  ماجمااااع لاااإ  
وان ه ه للليت اع لملؤل     جمد بز م وبان للنشأة لاوا للاجتاا  لسإلاماي  يف للتااا خ ف ا   .هنا 
 لاا   –يف برلء اا لاوا وذل صا  للتع اري  –وها  خاري يليال ، اثابا  لااكاان للا   رفا   لي اا للإتاادلنيناه 

و لاا  للتاالاا ا  ناصاار ولاادة ، لنفتاااا للكينإناا  لسإلاامايي  للإلياادة  لاا  ياطلاا  لسإن ااان يون أي  لفااظ
، وجم ا اال لتتعاااا  ُث تعل ااا شااعإبا، يااا نفااس وللاادة -تاال تمالااه- لل شاار   للاا  خل  ااا للإللااد لالااد

 .(1ويف ل ي  للكااىل لاخماجم  )، وتتنافس يف لخلري
اوىل ، فنؤكاد لبتادلء لشاتااىل ها ه للليت ااع لملؤل ا ، ولال ال ندايا  ل  ياطلإبنا يا ه ل لل يتاه

،  لا  لل ااانإن لسإن ااي لا لا  للعماجماا  يا  لآخاار أ اا كااان وأ نااا وتااد، للن ار ومل اتأنفه  لاا  لاد لااإلء
وملإجماف لسإلامام ، ي  أاب  ين ا نت ا ها أَّنإذتااع يرايق  لليت ا   للدايتيف   بإتاه خاام فإننا لن ف

 .بإته  ام، وال لياا أهل للكتا ، لل د   يا لآخر لمل تلف ي نا
 :وه ه للليت اع لملؤل   لااب  ه   ل  للتإليل

 .حل   لذجرة لاوا وا لحل ش  أو حل   للنجاش  :أوال
 .حل   وفد جنرلن :ثانيا
 .حل   فت  يك  ووزلل  للدإا ولاوثان يا للكع   :ثالثا
 .حل   فت  لل د  وللع دة للعار   :البعا

(1) 
-يماااايَتاَّد أو حل ااا  للنجاشااا  للااا   جمااااىل فياااه الاااإلنا للكااارمي ، وأوىل ياااا ن ااادأ ياااا ذلاااك حل ااا  لذجااارة

 إل با مايه لاال ععال ون بأا  لحل ش  يلكاا ال   لاأل ألاد  ناده فااحل : -صلإلع له  ليه ولمايه  ليه
أينااا ، وجمالاام فيااه أم لاالا  زوز للناا   ل ااد تاوانااا خااري تاااا للنجاشاا  .(6له لكااأل ينااه فرتااا وترتااا )

خاطاااا  أوَّىل وللااا   للاااتا  وا ، (3ال ناااؤذ  وال ن اااا  شااايقا نكرهاااه )، و  ااادنا له تعااااا،  لااا  ي نناااا
  :  إىل -ا   له  نه-  إم أن وجمف تعفر با أس طال ، و ماي  شايل يف لسإلمام

ون اطاااا  ، ونااااأي للفااااإللا، ونأكاااال لمليتاااا ، نع ااااد لاصاااانام :ونااااا كنااااا جمإيااااا أهاااال تاهلياااا ،  أ  ااااا لمللااااك
فكنا  ل  ذلك لال بعه لنا له الاإال يناا نعار  ، و أكل لل إ  ينا للرعيف، ل إلا  ءون ، لاالام



وخنل  يا كنا نع د و باىنا يا يوناه ياا ، نع دهفد انا وا اس  له لنإلده و ، ن  ه وصدجمه وأيانته و فافه
وللكااف  ااا لحملاااام ، وأيرنااا بدااد  لحلااد ه وأيلء لاياناا  وصاال  للاارلأل ول ااا ل ااإلا، لحلجااااة ولاوثااان

وأيرناااا بالداااماة وللزكاااااة ، وهناناااا  اااا للفاااإللا وجمااااإىل للااازوا وأكااال يااااىل لليتااايأل وجماااا   لحملدااان ، وللااادياء
 ، عناه فعادل  ليناا جمإيناا فعا بإنا وفتنإناا  اا ي نناا لرييوناا وا   ااية لاوثاانفددجمناه و ينا به ولت، وللديام

؛ ولااالإل بيننااا و بااإ ي ننااا، وشاا إل  لينااا، فلاااا جم رونااا و لاااإل، وأن ن ااتيتل يااا كنااا ن ااتيتل يااا لخل ا ااه
 .(4خرتنا وا بلدك ولخةناك  اا لإلك وا  نا يف تإلاك واتإنا أن ال ن لأل  ندك أ  ا لمللك )

بعااد ها ل لل يااان أنااه لاأىل  اااا تاااء يف لل ار ن للكاارمي يااا ذكار ياارمي لبناا   و اا نعلااأل يااا أيار للنجاشاا 
وأنااه  و  وليااه لمل االاإ وأكاارم وفاااي أل بعااد أن ييعاام  - لي اااا لل اامام-  ااارلن ولبن ااا  ي اا  لمل ااي 

ي  يااا يشااكاة وجماااىل ون يااا   ااعه يااا   اااع للاا كر لحلكاايأل  داادا وياا تاااء بااه لمل اا ، ينااه وخشاا  جمل ااه
ن أخاا لكاأل و  :تاإيف لان  ت ا  لل جارةلَاااَّا جمااىل فياه  -صال  له  لياه ولالأل-كاا نعلاأل أن للنا    .وللدة

 .(5وأنه خرز بامل لاإ وا للديترلء وصف أل صفإفا ُث صل   ليه )، جمد ياع بأا  لحل ش  
- تعلا  اارمي للعا الء ولل ايد لمل اي نا  لا  أن لآ ااع للا  ت َدملُّ لحلإلا  وا أن ه ل ولعلنا هنا أن ننت ه

، وأن تماو اا يف  لاس للنجاشا  كانام باطلا  يناه ،نزلم جم ل ولجمع  لذجرة وا لحل ش  -- ليه لل مام-
ال كاامام  ،ف اا  وذن بعاا  يعت ااد لمل االأل ويااا  تع ااد بااه، ال ا اااياة يااا تعفاار  تإلاال  ااا  اطفااه ونداارته

وون ه ل ليتأي  بناا وا أن لل ار ن للكارمي هاإ لملرتا  لا لا   .أو تتاطل ه لل يال  وللكيال  ،  تريه لمل ام
وأنااه اااا  شااتال  ليااه يااا   اااع بيناااع  ااا  ىل ، للاا   تتألااس يف  ااإ ه للعماجماااع لسإلاامايي  ولمل ااييتي 

 –تكاااي ت لااا ، ولإلا يااه، وتعالياااه، وأيااه ياارمي لملداااطفاة ويعجزلتااه -- ليااه لل اامام--  اولمل ياا،  ااارلن
   ااااط أا ااااا وللااااع  يااااا لل اااايأل لملشااااةك  ؛ ألااااد لاناتياااال لمل ااااييتي  لملعتااااادة لجااااأل – اااادي صاااافيتاع 
 ن ااار فيااه وا لان يااااء  يعااا بداااف  كااإهنأل لل ااااع يف لل ااال  ، او رلااأل أف اااا يةلل اا، ولاخااما  لملت اابااا 

 .(2)﴾ون ه ه أيتكأل أي  وللدة وأنا ابكأل فا  دون﴿ :وللدة يتدل 
     (6) 
وياا كتا  ذاا ، اهل اا -صل  له  ليه ولالأل-يا يداحل  الإىل له  ويا كان لد ه وفد جنرلن أيا

يا كتا  يف ذلك ف إ يا يرو اع  روة با للزبري با للعإلم للا   عت اا لالإ  يرلا  للاطااهر يف كتاا  
 ولنجارلن ولاشايت ا ذيا  له  :وجمد تاء فيه بعد يفتت  للكتاا  .(7لرية يف لسإلمام )أوَّىل لم  نإلن  
وكال ، و اا   أل، وشااهدهأل، وألاجمفت أل، واه انيت أل، وبيع أل، ويلت أل، له  ل  ييا  أل وأيإلذألوذي  الإ 

وألزي أل  ل  اد وللندا  فيااا للات  لإل  اري ي لاإيإ وال يعناإ   ،(8يا لم أ د  أل يا جمليل أو كثري )
 .(11 لي أل )



 ر  ندااا  جنارلنوكاان أشا، -ا ا  له  ان أل- فياا ش د ه ل للكتا   ثاان با  فاان وجمد ش د
 لياه صالإلع له -ويف ي ديت أل للعاجما  ولل ايد وألا ف أل أباإ لااثا  باا  ل اا  جماد وفادول  لا  للرلاإىل 

حب ا  لذاد  ، وتايذأل بال  ه  أل اا، فألاط أل باسإ نا  وللتكرمي، يف ي جده يف لملد ن  -ولمايه
؛ ﴾ال وكارله يف للاد ا﴿  اأ ه  لاي أل لال وذل للتي ا صدهأل لملؤكد م  عنف  أل وال فر ، لل ر ي للكرمي

فااا لاتاك فياه ياا بعاد ياا تااءك ياا للعلاأل ف ال ﴿ :وي ااهأل وا لمل اهلا ، بل افا  لايار وا له تعااا
، (11)﴾فنجعال لعنا  له  لا  للكااذبإتعالإل ند  أبناءنا وأبناءكأل ون اءكأل وأنف نا وأنف كأل ُث ن ت ل 

م ك   أل لإء بل كريم ون اانيت أل خاري ،   أل  ينإ وا ي ااهألُث وي،  تكاا وا يرتعي  فإ  لل شر
 .تكرمي

(3) 
، وا ذلك ياا كاان ياا يإجماف للرلاإىل للكارمي لاإ يخال يكا  فالاا واتا  ولي اا  اافرل ُث وننا ن ت كر

كاااا تاااء يف ل اازء لاوىل يااا لل اارية للن إ اا  يااا لااري   –وخاصاا  يااا كااان ينااه لااإ يخاال للكع اا  وكااانإل 
  جمااااد زوجمااااإل لاااا ف ا ولياطاهنااااا يااااا باطن ااااا وي ا ا ااااا وصااااإاول في ااااا لان ياااااء ولملما كاااا   –ماء أ اااامام للناااا 
وذ أياار بثااإ  ف اال ااااء وأياار باطاااس ، وصااإاول  ي اا  وأيااه، وصااإاول وباارلهيأل   ت  ااأل باااازالم، وللشااجر

 .(16) ل إل ل اي  وال يا لم  د  :وجماىل ،وو   كفيه  ل  صإاة  ي   وأيه، تلك للدإا
وأياه يارمي لل تاإىل يرلاإي   لا  لل ااا   للإلااط   -- لياه لل امام-- لم صإاة لايدنا لمل اي  ول د 

 ث ااام ذلاااك جماااإىل  اطااااء باااا أس ابااااا لاااإ لاااأله ، ياااا لاااإلا  للكع ااا  وا أن ذهااا   اااا لذااادم ياااا بعاااد
 ااا وذل كاان  –كاا تاء يف تاا خ يك  ون له للا ه  يف لاري أ امام للنا ماء–للياان با يإل  للشاي  

أياكاام  ،نعااأل : وذ جماااىل (- لي اااا لل اامام-وهااإ   دااد صااإاتي اا )أياك يف لل ياام  ثاااىل ياارمي و ي اا  
وكاان  ثااىل  ي ا  ويارمي  ،وكاان يف لل يام لات  أ اادة لاإلا ، يف لجرها  ي   جما د،  ثاىل يرمي يزوجما

كع ا  جم ال أن  اادم أياكاام يف لل : كااا تث تااه اول ا   اارو بااا ي نااا يف جمإلاه  . يف للعااإي للا    لاا  لل اا 
 : أخ ي بع  لحلج ا   اا ي ااف   اا شاي   :للعاطاا وذ جماىل يلويواول    ، (صإا اا) ثاىل  ي   وأيه 

فرفا   اده  اا  :جمااىل ،يا  كال صاإاة وال ياا لام  اد ل ، اا شاي   : جمااىل -صل  له  ليه وللأل-أن للن  
: يف لل اارية للن إ اا   ااا لبااا شاا ا ، يااا لاا  وا  اول اا  أخاار  أوايهااا للاا ه  وَُثَّ  .  ي اا  لبااا ياارمي وأيااه

 جمااتل أل  :فارأ  صاإاة وبارلهيأل ف ااىل، يخل للكع   وفي ا صاإا لملما كا  -صل  له  ليه وللأل-أن للن   
ل إل ياا في اا وال صاإاة   :ُث اأ  صإاة يرمي فإ    ده  لي ا وجماىل، تعلإه شي ا   ت  أل باازالم ، له
 .(13) يرمي

  .تااخيي  يا أاب  أاينا أن نن ر وا  للديتيف   وو اها يف ليا  وللده ه ثماأ حل اع 



(4) 
أيا للرلبع  ف   حل   فت  بيم لمل د   إم أن كت م   للع دة للعار     فكانم أَّنإذتاا للاعاهادلع 

يااا وجماياا  يل ااا  وأخاار   :للاا  ترل اا  ألااإلىل للنااا   يعااا وتتناااوىل لرااإاهأل لسإن اااي يف شااال للتااالتااه
  :ت إىل لملعاهدة كاا او  للاط   ،ويا لج و  اية، ويا ز ااة، ويا يتاترة، ويا يروا، ت يؤجم

 ه ل يا أ اط    د له  ار أيري لملؤينإ أهل  و لياء  يا لايان . . ب أل له للرسا للرليأل
ال  أناااه، ولاااا ر يلت اااا، ولااا يا ا وبر ق اااا، ولكنا  ااا أل وصااال اهنأل ،وأياااإلذأل أ اطااااهأل أياناااا انف ااا أل

، ياا أياإلذألشا ء  وال ياا، وال ياا صالي  أل، وال  نت   ين ا وال يا  ريهاا، وال  دم، ت كا كنا   أل
 .وال   كا بإ لياء يع أل ألد يا للي إي، وال  راا ألد ين أل، وال  كرهإن  ل  ي ن أل

  .لللدإمو لي أل أن خيرتإل ين ا للروم و ، و ل  أهل و لياء أن  عاطإل ل ز   كاا  عاط  أهل لملدل ا
وياا أجماام يان أل ف اإ  ياا و لياه يثال ، فاا خرز ين أل فإنه  يا  ل  نف ه وياله لال   ل اإل ياأين أل

 .يا  ل  أهل و لياء يا ل ز  
وخيلا  بايع أل وصال  أل فاإهنأل  يناإن  لا  ، ويا ألا  ياا أهال و ليااء أن   اري بنف اه ويالاه يا  للاروم

 .يأين أل و ل  بيع أل وصل  أل لال   ل إل ،أنف  أل
، و لياه يثاال يااا  لا  أهاال   و ليااء   يااا ل ز اا ، يااا شاااء يان أل جمعااد، وياا كااان  اا يااا أهال لاا  

 .لال إدد لدايهألش ء  وأنه ال  اأخ  ين أل، ويا شاء لاا ي  للروم ويا شاء ات  وا أهله
وذل أ اطاااااإل للااااا    لاااااي أل ياااااا ، وذيااااا  لملاااااؤينإ، و لااااا  ياااااا يف هااااا ل للكتاااااا    اااااد له وذيااااا  الاااااإله

 .(14)ز  ل 
(5) 

ون ي عااه لرصاانا  لاا  جماارلءة  للداايتيف   يف لاايا  يااا يإلجمااف ويعاهاادلع تعكااس للرى اا  للشاااإلي  
وب اارا للنداااا  يااا أهاال ، هااإ تإكيااد أن لسإ ت اااي بكرلياا  لسإن ااان بااإطما  لسإلااماملآلخاار للكتاااس يف 
أ  أن  ،وهاادفا يف  ن وكاال أولقااك كااان ألالااا ويناطل ااا و ا اا ، وبأمهياا  للإفاااء بااالع إي، للكتااا  خاصاا 

أو يإجمفااا ، -صاالإلع له ولامايه  ليااه- للدايتيف   م تكااا يإجمفاا  نيااا ل ااطر وليااه للرلاإىل للكاارمي  ااد 
ها  ا ، ختاذه يف  إء كتا  له للكرمي ولان  ن ياه لملشارف لبل كان يإجمفا ي د يا ُث  . تكتيكيا  بل   لل إم

  .يف لسإلمام لاصلإ للل  ا لكاا كل يعاهدة لاب   أو الل  
حب ا  ياا لنت ا  ولياه  فإناا يإايوهاا نداا ، ارأ يالال اانولال  كإن لنا أن نن ار يف  للدايتيف   أو أن 

يكت ااا   )ل يااا  لالاااتاذ صااايدلن باااا   اااد للااارسا لليااااي  يف كتاباااه  بياااان لحل ي ااا  يف لحلكاااأل  لااا  للإثي  



اي ألفا  ااا حب اا  هاا ل ويث تااإ بيااان يااا  ااا  يااا يعاا (11-5م يااا -م1987 -للر ااا  -لملعاااا 
 .للتيت ي  أ را

 نص"الصيففة"
ها ل للكتاا  ياا  ااد للنا  باإ لملاؤينإ ولمل الاإ ياا جمار ا و ثار  وياا  .ب أل له للرسا للرليأل 

لمل ااااااترون ياااااا جمااااار ا  لااااا  ، وهناااااأل أيااااا  وللااااادة ياااااا يون للناااااا ، وتاهاااااد يع اااااأل، تااااا ع أل فليتااااا   اااااأل
وبناااإ  ،( بااااملعرو  ولل  اااط باااإ لملاااؤينإ17 ااااني أل) ( وهاااأل  فااادون12(  تعااااجملإن بيااان أل)15ابعااات أل)

، وكاال طا فا  تفااد   اني ااا باااملعرو  ولل  ااط بااإ لملااؤينإ ، اإ   لاا  ابعاات أل  تعاااجملإن يعاااجمل أل لاوا
وكااال طا فااا  تفاااد   اني اااا بااااملعرو  ولل  اااط باااإ  ،وبناااإ لاااا دة  لااا  ابعااات أل  تعااااجملإن يعااااجمل أل لاوا

وكل طا ف  تفد   اني اا بااملعرو  ولل  اط  ،عت أل  تعاجملإن يعاجمل أل لاواوبنإ لحلااأ  ل  اب، لملؤينإ
وبناااإ تشاااأل  لااا  ابعااات أل  تعااااجملإن يعااااجمل أل لاوا وكااال طا فااا  تفاااد   اني اااا بااااملعرو   ،باااإ لملاااؤينإ

وبناااإ للنجااااا  لااا  ابعااات أل  تعااااجملإن يعااااجمل أل لاوا وكااال طا فااا  تفاااد   اني اااا  ،ولل  اااط باااإ لملاااؤينإ
 لا  ابعات أل  تعااجملإن يعااجمل أل لاوا وكال طا فا  ، وبنإ  اارو باا  اإ ، ولل  ط بإ لملؤينإباملعرو  

وبنااإ للن ياام  لاا  ابعاات أل  تعاااجملإن يعاااجمل أل لاوا وكاال  ،تفااد   اني ااا باااملعرو  ولل  ااط بااإ لملااؤينإ
يعاااجمل أل لاوا وبنااإ لاو   لاا  ابعاات أل  تعاااجملإن  ،طا فاا  تفااد   اني ااا باااملعرو  ولل  ااط بااإ لملااؤينإ

( بياان أل أن 18وأن لملاؤينإ ال  ةكااإن يفرلاا) ،وكال طا فا  تفااد   اني اا باااملعرو  ولل  اط باإ لملااؤينإ
وأن لملاؤينإ لملت اإ  لا  ياا ب ا   ،وأال إالف يؤيا يإا يؤيا يونه ، عاطإه باملعرو  يف فدلء أو   ل

وأن أ ااد  أل  ليااه  يعااا ولااإ   ،بااإ لملااؤينإُث أو  اادولن أو ف اااي و(  لااأل أو 19ياان أل أو لبت اا  يلاايع )
عااري ، وأن ذيا  له وللادة .وال   تال ياؤيا يؤيناا يف كاافر وال  ندار كاافرل  لا  ياؤيا .كاان ولاد ألادهأل
وأنااه يااا ت عنااا يااا للي ااإي فااإن لااه للنداار  ،وأن لملااؤينإ بعراا أل يااإليل بعاا  يون للنااا  . لااي أل أيناااهأل

وال   ام ياؤيا يون ياؤيا يف جمتااىل ، وأن للأل لملؤينإ وللدة .لي ألولالإة  ري ي لإيإ وال يتناصر  
وأن لملااؤينإ  .وأن كاال  از اا   اازع يعنااا  ع اا  بعراا ا بعرااا، يف لاا يل له وال  لاا  لااإلء و اادىل بياان أل

، وأن لملااؤينإ لملت ااإ  لاا  أل ااا هااد  وأجمإيااه .بعراا أل  لاا  بعاا  اااا ناااىل يياااىهأل يف لاا يل له  اا ء
( 61وأنااه يااا ل تاا ط يؤينااا جمااتما )،  لاا  يااؤيا وال إااإىل يونااه، رك ياااال ل اار ا وال نف اااأنااه ال عااري يشاا

وأناه  .وال إال ذاأل وال جمياام  لياه، وأن لملاؤينإ  لياه كافا ،  ل  بين  فإنه جماإي باه وال أن  ر ا  ويل لمل تاإىل
وأناه ياا نداره ،   ؤو اهال إل ملؤيا أجمر ااا يف ها ه للدايتيف  و ياا بااه وللياإم لآخار أن  ندار  ادثا وال

وونكاأل ي ااا لختلفاتأل فياه  .وال  ؤخا  يناه صار  وال  ادىل، أو  وله فإن  ليه لعن  له و ر ه  اإم لل يايا 
وأن للي ااإي  نف ااإن ياا  ، -صاال  له  ليااه ولاالأل-ووا  اااد  - ااز وتاال - فااإن يااريه وا لهشاا ء  يااا



ياإللي أل ، وللا لاإ ي ان أل، لملؤينإ للي إي ي ن ألوأن   إي ب   إ  أي  ي  ، لملؤينإ يا يليإل  اابإ
وأن لي اإي با  للنجااا يثال ياا لي اإي ، ( وال نف اه وأهال بيتاه61وأنف  أل ووال يا  لأل وأُث فإنه ال  إتا)

وأن لي ااإي باا  لااا دة يثاال يااا لي ااإي باا  ، وأن لي ااإي باا  لااااأ يثاال يااا لي ااإي باا   ااإ  .باا   ااإ 
وأن ، ل يا لي إي ب   إ  وأن لي إي ب  لاو  يثل يا لي إي با   اإ وأن لي إي ب  تشأل يث،  إ 

وال ياا  لاأل وأُث فإناه ال  إتاا وال نف اه وأهال بيتاه. وون تفنا   ،لي إي با  ثعل ا  يثال ياا لي اإي با   اإ 
وأن باطانا    اإي   .باطا يا ثعل   كأنف ا أل وأن ل ا  للشااطي   يثال ياا لي اإي با   اإ  وأن للا  يون لسإُث

وأنااه ال  نيتجااز  لاا  ثااأا ، -صاال  له  ليااه ولاالأل-وأنااه ال خياارز ياان أل ألااد وال بااإذن  اااد  ،أنف اا ألك
وأن  لا  للي اإي نف ات أل ، وون له  ل  أبر ه ل، وأنه يا فتك ف نف ه فتك وأهل بيته وال يا  لأل، ترا

 أل للندااا  وأن بيااان، وأن بيااان أل للندااار  لااا  ياااا لااااا  أهااال هااا ه للدااايتيف ، و لااا  لمل ااالاإ نف ااات أل
وأن للنداار للا لااإم وأن للي ااإي  نف ااإن ياا  لملااؤينإ ، وأنااه م  ااأُث لياارى حبليفااه، وللندااييت  وللاا  يون لسإُث

 .وون ل اااا كااالنفس  ااري يراااا وال  ُث، وأن  ثاار  لاارلم تإف ااا اهاال هاا ه للداايتيف  .يااا يليااإل  اااابإ
ه للداايتيف  يااا لاادأ أو لشااتجاا خيااا  وأنااه يااا كااان بااإ أهاال هاا ، وأنااه ال جتاااا لرياا  وال بااإذن أهل ااا

وون له  لااا  ، -صااال  له  لياااه ولااالأل-ووا  ااااد الاااإىل له  - اااز وتااال - فاااإن ياااريه وا له، ف اااايه
وأن بياان أل للنداار  لاا  يااا يهااأل  .وأنااه ال جتاااا جماار ا وال يااا نداارها، أت اا  يااا يف هاا ه للداايتيف  وأبااره

وال  ،هناأل وذل ي اإل وا يثال ذلاك فإناه ذاأل  لا  لملاؤينإوأ .ووذل ي إل وا صل   دااحلإنه و ل  اإنه،  ثر 
، وأن لاو  ياإللي أل وأنف اا أل . لا  كال أنااا  لدات أل يااا تاان  أل للا   جماا ل أل، ياا لااا  يف للااد ا

وأن للااا  يون لسإُث ال ، يااا  للااا  لحملااا  ياااا أهااال هااا ه للدااايتيف ، و لااا  يثااال ياااا اهااال هااا ه للدااايتيف 
وأناااه ال إاااإىل هااا ل ،  لااا  أصاااد  ياااا يف هااا ه للدااايتيف  وأبااارهوأن له ،  ك ااا  كالااا  وال  لااا  نف اااه

وأنااه يااا خاارز  يااا ويااا تعااد  يااا باملد ناا  وال يااا  لااأل وأُث وأن له تاااا ملااا  ،للكتااا  يون  ااام أو  ُث
 (.66)-صل  له  ليه وللأل-و اد الإىل له ، بر ولت  

لاشار  للا   شا   بن ااء ل د كت م ه ه  للديتيف   يف أ  ا  ي تل للشاا ر للي اإي  كعا  باا 
-واكاا  وا جماار ا فالاات إلهأل  لاا  الااإىل له ، كاااا  ذ  للناا  للكاارمي باذجاااء،  لمل االاإ لااال  ذلهااأل
ياا لكعا  باا لاشار  ف اد  ذلناا بالشاعر وجماإ  لملشاركإ  :لال جماىل للرلاإىل  إياا-صل  له  ليه وللأل

صاال  له  ليااه - اادول  لاا  الااإىل له ف، فلاااا جمتاال  فز اام للي ااإي ويااا كااان يع ااأل يااا لملشااركإ . لينااا
-فا كر ذاأل الاإىل له ، أنه طر  صاال نا للليلا  وهاإ لايد ياا لاايتنا ف تال :لإ أص يتإل ف الإل-وللأل

فكتاا  بينااه ، وي اااهأل وا أن  كتاا  بينااه وبياان أل كتابااا، للاا   كااان   ااإىل أشااعااه-صاال  له  ليااه ولاالأل
 .(63) يلويه أبإ أخرت، وكانم تلك للديتيف  بعده  ند  ل ، صيتيف 



وهاااإ  ،و لااا  أنناااا ال نعااادم ياااا  ااار  أن هااا ه للرول ااا  ال ككاااا ل ااازم بدااايتت ا لف ااادلهنا  ايااال للدااايت 
فإننااا ال نعاادم يف ، كاااا ذهاا  وا ذلااك لالااتاذ صاايدلن بااا   ااد للاارسا للياااي   ،لتداااىل لل ااند ون صاا 

شااكإل يف صاايت  للإثي اا  وذ  ، اا للإجماام نف ااه يااا  رلهااا يلااتإال افيعااا  م   ااتاط  للف  اااء ياللااته كاااا  ن 
ُث وهنااأل خااافإل يااا لسإصاارلا ، وهااأل كااانإل  اادجم إن تاادل يف يإ ااإ  لل ااند، وهنااا وصاالت أل يكتإباا  يون لااند

اا؛  لاا  تاط ياا  للداايتيف  ا كاناام تعاطاا  لاياا  ل إجمااا ال ت رهااا للاان أل لحلاكااا  يااا أيااإ إ و  الااايإ اهنَّ
 .(64) و ريهأل

؛ للرول ا   اا  ن  ا  لاللتجااز باه وياا  روهناا يإ ا  للتجااز وليس خيلإ يا للدالل  أن يا  ارون ها ه
(. كااااا 65) يتف ااإن  يعااا  لاا  أهنااا جماااد أخاا ع   طابعااا هايااا يف ياللااا  للن ااام لل يالاا  يف لسإلاامام

خيلااإ يااا للداللاا  أهنااا تداادا ندااا وياللاا  يااا لملشااكاة نف اا ا للاا  خرتاام ين ااا للكتاا  ولملعاهاادلع للاا  
لايار للاا   ععلناا َّنيال وا جمارلءة للادكتإا ل ااإ  .ياا كااان لااب ا ذاا أو الل اا لاإلء، لا ناها باإ  اد  ا

يااا ليااه هاا   يلااتإا و ااعه للرلااإىل  اا تااه يف لملد ناا  لييتاادي ذااا ن ااام للعااال يف شااؤون ، يااؤنس ذااا
وينااازىل  ،تااإ  لملد ناا : ل اا اا  للدلخلياا  ولخلااتياا .. يلااتإا كاياال   ااإ لحلاادوي ل  رلفياا  لااإطا لاياا 

ولملارلي هناا يناازىل كال لل  ا ال للا  تنراأل وا لايا  و ت ار ااا يف  ،ياا حلا  بناا وتاهاد يعناا  وَكمل   ،ل  ا لل
لل  ا اال لإذااا  انَّ ؛ وجمااد لت ااعم ي ااال  لملد ناا  باا لك ،هاا ه للداايتيف   أ  تإلفاا   لاا  ذلااك للدلااتإا

 (.62)مايي ا  لسإلاأخ ع تنرأل وا لاي
 ،إا ل إ يؤنس  ولت اع أ راء ها ه ل اا ا  ول اإ  كال يان ألفياا  ر  للدكت، ولدي للديتيف 

 وذأل لايا  ل  للنفس ولملاىل .  (ولل  يعناه للإفاء)للعدىل ولل  
ول اا اا  كل ااا هاا  للاا  ت ااإم حباا اا  لايااا يف يلخل ااا   و ااد لملااؤينإ  يعااا  لاا  يااا لبت اا  يلي اا  

، وهاا  يلزياا  اعاونتااه يف فاادلء أو ألاار، ملااد ا ولملاار  ول اا اا  يتعاوناا  مل ااا دة لحملتاااز ول . ف اااي بياان أل
ولايا   ، وكل  اإ   جم لي  يا أهال لملد نا  ي اؤول   اا لاياا يف يإلطن اا و اا سا ا  لملد نا  ياا ناليت اا

لكال  اإ اا  ا الاات ا  .كتلا  وللاادة    اد لمل االاإ وللاادة   وال تع اد  ا اا  صاليتا وال باتفااا  ل اا اا 
: فااا ندإصا ا، -أ  للإفااء-ولل ا دة يف للتعايل ها  للا   . ت أل يا كل نالي وهأل ي ؤولإن  ا  ا

أن له  ؤ اااااد أصاااااف   :و  أن له  لااااا  أبااااار هااااا ل   أ  ،أن للإفااااااء يون لحلناااااه :أ  ،وللااااا  يون لسإُث  
 .وأصد  يا يف ه ه للإثي   يا وفاء

جمايم ل اا ا  حبار  خاااز لادويها أيا وذل  .ووذل هإ م لملد ن  فما بد أن  شةك ل اي  يف للدفا 
 .ولكااا للرلااإىل كااان وذل نااد  ألاادل مل ااا  لاااا  يف للتنفياا  تتاااال لااعيدل، ولي اارز يااا  ر ااد، فااما ولاازلم

أو لملاروءة لسإلامايي  للا   ،وها ه لل إل اد ولاية يف لل ار ن للكارمي  د اه وأخماجماه للا  ها  يكااام لاخاما 



ولملااروءة ل اهلياا    .يشاات   يااا ياارء أ  ون ااان فاعناهااا وذن لسإن اااني ولملااروءة ، للاام  اال لملااروءة ل اهلياا 
، و ااريه يااا ل اااهليإ كاااا تاار  يف بعاا  أشااعاا  نااةة للع  اا ،  كاناام ت ااي  لل تاال ولاافك للاادم ولل  ااإة

وكال  .وندارة لمل لاإم، أيا لملروءة فتيت   ل  للرس  ولمل فرة ولسإل اان وللرأفا  بااليتيأل وللراعيف وللعااتز
وط   ااا بنف ااه وبااإ ، -صاال  له  ليااه ولاالأل-اي  ولاية يف لل اار ن للكاارمي ولااد ه الااإىل له هاا ه ي اا

أ  خل ااه وتداارفه -صاال  له  ليااه ولاالأل-وهاا ل هااإ يااا ن ااايه ب اان  للناا   ،للنااا  كيااف   ااريون  لي ااا
 ه صااالإلع له  لياااه لاااد ه تااااي  ياااان   إتاااه لمل ااالاإ وا كااال خاااري وكنااا   ااان أل كااال أذ اولااا ،هاوجمإلااا

جماااىل ، ولااإ  الااإل اااا فيااه لكااانإل أ  ااأل لايااأل يف كاال  داار، وإاااي أل يااا كاال شاار و اادف   اان أل كاال  اارا
كتااا  له   :تركاام فاايكأل يااا ون   ااكتأل بااه لااا تراالإل بعااد  أباادل : -صاال  له  ليااه ولاالأل-الااإىل له
  .(67) ولن 

واأ  ،  لا  للدولاا تانا  لايا   –يف لليلاه للدايتيف   –ووذل كاان للادكتإا ل اإ ياؤنس جماد  لاا  
ال جما اادل   ااكر ا أو جما ااد يولاا  ، ن يااا ولاارلتا ينااريل -صاالإلع له ولاامايه  ليااه-يف الااإىل للكاارمي  اااد 

وجمااد   ،جمس  ار  يف للداايتيف  و ماناا   ااا جمياام يولاا  جمانإنيا  يف لاا دفاإن للاادكتإا كايال للاا، يبلإيالايا
ت ا للدلخلياا  ولخلااتياا  بداافته للاار يس  ياا  شااؤوهنا والااأل ليالاا -صاال  له  ليااه ولاالأل-ن ااأل للرلااإىل 
  .لا ل  للدول 

يلاتإال للدولا  ن األ -صل  له  لياه ولالأل-ل د و   للرلإىل  :   إىل للدكتإا كايل للدجمس يف ذلك
وباإ فياه لحل اإ  وللإلت ااع  لا  ياإلط   ،ولدي للعماجما  باإ لمل الاإ و اري لمل الاإ، فيه شع  يولته

وها ل للكتاا  للا    عار  ، (لمل ااتر ا –لاو  ولخلزاز  –لل  ا ل لملتفرجم   – للي إي   ب  ا ل أل)للدول  
 عااد يلااتإال فر اادل م للااأل لل شاار   يف  ارهااا للاطإ اال يناا  نشااأ ا ووا  ااإم للنااا  هاا ل  (للداايتيف )بع ااد 
يف  -صاال  له  ليااه ولاالأل-وون لملتأياال يف هاا ه للإثي اا   ت ااإ يف و ااإا وتااماء   ااا  الااإىل له  .اثلااه

ومشلام ندإصا ا كال ياا ، ف د كت م ه ه للإثي    لا   اري يثااىل لا   ا .لل يال  وللديا    ل  لل إلء
وجماد ترااا للدلاتإا للكثاري ياا لل إل اد ولمل ااي   .لتاز وليه للدول  يف تن ايأل شاؤوهنا للدلخليا  ولخلااتيا 

  .(68) أو للأل ب ليل ين ا، لالالي  لل  يا تزلىل لل شر   لإم لإذا
ولسإجماياا  ، لر اا  للع ياادة : لاا  وبالاا  لحلر اااعلل إل ااد اإ ااإ نا تلااك للاا  تاان   لداا  هاا ه أولعاال 
وترل ااا  لمل ااااي   ،هااا ه لحلر اااع ال ترااار يداااليت  لةاااإ  ويزلولااا  لحلاار  يون ت يياااد ياااا يلياام، وللتن اال

 .(69) ي تتاا لاخماجمي  يف لل لإك للفري  ويف للعماجماع لال



أو يف  ،لااات مام يالالع هااا ه للدااايتيف  يف تان ي اااا لل يالااا  وللتن ياااا وي ااااا  كاااا لايااار يف ل
فإهنااا لافلاا  باادالالع أخاار تتعلاا  اااا والء لل نااإي يااا للتإتااه  ااإ ولاادة للشااعإا ، للتيتر اار للف  اا  ل نإيهااا

  . ل  لختما  لالنتااء للد   ولل  ل  وسياي  للعماجماع فياا بإ أفرليها ،با اا   لسإن اني 
، يف للدااايتيف  وشااااالع ال باااد أن نتااادبرها وا  لملعااارو  ولل  اااط  لللااا  ا ل تااا ل يااادخما  اياااا ذاااا وَُثَّ 

و  أن للندااااار ، و  أن لااااالأل لملاااااؤينإ وللااااادة ، ووا أن  ذيااااا  له وللااااادة ، وتكااااارال ت ااااا  يااااارلع في اااااا
و  أن ، و أن له  لاا  أت اا  يااا يف هاا ه للداايتيف  وأبااره ، و  أن ل اااا كااالنفس  ااري يراااا ، للا لااإم 

وأن للي اإي ياإللي أل وأنف ا أل   لا  يثال ، و  أن له  لا  أصاد  ياا يف ها ه للدايتيف  ، لل  يون لسإُث 
  . و  أن له تاا ملا بر ولت  ، يا اهل ه ه للديتيف  ي  لل  لحمل  يا أهل ه ه للديتيف  

وون يف طاإ  للداللا  ، لاه ون هاهنا تإكيدل ملا ككا ت اايته  اوا لل اانإن  أو لملرتا  للع اد  لا لا 
، وخاصا  فيااا  تعلا  باالي إي .لاللإبي  أن ت  رنا  ل  يليل يلخل  يف للديتيف   ديت  اول ت ا و ث ت ا

كاا ككاا للداللا  لمل اانا  باإ  للدايتيف   و  كتاا  أهال ،  ويا تناولته للديتيف  يا ألإلن للعماجم  يع أل
وبداادواها  ااا اى اا  وكانياا  شااايل  تاار  وا ، دلخل  ملتن اااللعار اا   أن جتاازم بالدااد  للاا ةجناارلن  و  للع ااد

وملااا تتاتاا  بااه يااا يعاارو   ،ويياادلن لفرااا ل ا ،لآخاار لمل تلااف   ااد ا أو ي نيااا  لاا  أنااه تإلااع  للاا لع
ول اا ك ذلااك كلااه للتاالااا لإلاادة للشااعإا لسإن اااي يف لةتااا  للإللااد أو ، وجم ااط وباار وت ااإ  وصااد 

يف ي ابل ولدلني  لخلاال  للا   شااء لا يتانه أن ،   يلل أل و ل أل وأل نت أل ل  تنإ ، تعز زل لإلدة لخلل 
وجمراااام لكاتااااه أن ال  زللااااإل  ،وأن ععاااال لكااااأل ياااان أل شاااار   وين اتااااا، ععل ااااأل شااااعإبا وجم ا اااال ليتعاااااافإل

 ..وأ  أل أت   له وأجمإم ل يما ،تتلفإ لال   لإهأل أ  أل أل ا  اما
ني  ال  ن  اا  أن إااإىل يون للتشاعاا يعااىن للاارلأل ل ايعاا  ل ي اا  كإنيا  وون ااا  لالخاتما   اااا هااإ ون

  قاولعل ي ااب  أخر  يا للديتيف  وأخإل ا أن ت  رنا  ل  ل ةل  لسإلمام بالتعدي ا  لمللي، ل   لسإن ان
و لاا  أن ذلااك شاار  يإ ااإ   للتعاااا  للاا    تجاااوز يعرفاا  لآخاار وا  لل  ااط لملعاارو   ، يف لاا 

  . هإ  ابط للعماجم  يعه وييزلهنا...   وأن  كإن لل  لحمل لنفس  ري يرااكاووا أن  كإن   ،يعه
ال يإجماااف لااال  ، ون للت ااااي  للااا   نااارله هناااا فعااال وعااااس وياااروءة نف اااي  وتإتاااه صااااي   اااإ لآخااار

لمل اااااااهل  ولمل ااباااااا  ولملاااااادلناة ولملإلتاااااااة  :ولمل ااااااا   ل اااااا  ولجمعاااااا  يف ل اااااال ياليل جتاواهااااااا فيااااااه .ل اااااااطرلا 
 .(31للااا  ياااا في اااا  اااي ) :ولمللااا  لل اااايت ،  اااا  يف للعربيااا  يعاااىن تااااي وكااارملكااااا أن ،  (31 )ولملما نااا

أو  لاااالإك  ،للت اااااهل لل اااال  ، للاااا  تعاااا للماتينياااا  Tolerantiaوشااااتان بااااإ هاااا ل كلااااه وبااااإ يالالع 
يف للإجماااااام للاااااا   ككنااااااه فيااااااه جتناااااا  هاااااا ه  ،شاااااا    تيتااااااال يون ل ااااااةل  أ  هجااااااإم  لاااااا  ل إجمااااااه



ولكأن لكا  له جمد جمرام باأن  كاإن للعربيا  للا  نازىل  ،لكأن لل اع أاوللا ت كن اف .(36) لسإلاءة
  . ا لل ر ن لع  وتدلني  أو الاب  اولي  تتايز  ا  ا لا ر للل اع

أو للإجمااا    ،صاادجما ا وال  نااد لملفاااهيأل يون يااا ، لاا  أن لاياار ال  تإجمااف  نااد للندااإم يون  ثما ااا
ف اد  ،ولايلا  لملت ااهرة ،و اا  ناد ها ه يف  نااء أ   نااء ياا للشاإلهد لملتتابعا  ،للتااخيي  للا  تتجلا   اا

ملا تدل  أتلاه أوصا  ياا بعاده  -ا   له  نه-او  إىي با  يم يف كتا  لخلرلز أن  ار با لخلاطا  
 وأن، وأن  ااإيف ذااأل بع اادهأل، أوصاا  لخلليفاا  يااا بعااد  بأهاال لل ياا  خااريل : وهااإ  لاا  فاارلش لملااإع ب إلااه

أهااال لل يااا  يف لسإلااامام   : كااااا تااااء يف كتاااا   .(33) وأال  كلف اااأل فاااإ  طااااجمت أل،   اتااال ياااا وال  اااأل
، ون  يف لاخ اا للندرلني  شا اية تؤ اد ها ل لل اإىل :ترتإن جمإله تع ي ا  ل  وصي  للفااو ،   .للدكتإا أ

  :وذ كت    إىل، (ها257وا ) (ها247وه  ش اية لل اطر رك   يشإبا ه  لل   تإا يند ه يا لن  )
وهناأل لي اإل بأ ادلء ،  ون للعر  لل  ا يكن أل للر  يا لل اياطرة  لا  للعاام  عايلإنناا كااا تعرفاإن -

 .(34) ي رتناأوكدون  د لملعإن  وا كنا  نا و ، و إجمرون جمد  ينا وجم ي ينا، بل كتدلإن يلتنا، للندرلني 
 ينفاارية وال  تيااا  ولكااا يف لاايا  يااا ال، شاا اية تااأي بعااد لااتاق  و  ااإ  ايااا يااا   ااإا لسإلاامام

للااا   تاااااء اساااا  للْااااايَت   وأنااااه للاااد ا ، لل لهاااإ  لاااا  أن لسإلااامام جملاااا  يشااار  ل ن اااااع لإلن اااااني  كل اااا
  .للعاملإ

ل د كانم ها ه جمارلءة أوليا  للدايتيف  أو للإثي ا  لملدنيا  يف لايا   ن ا اا وأخإل اا لللاإلي  ؤكادن جمياام 
أو  ل  اى   شايل  تايع  تاد رة باهتااام للعاام  ، صإىل جمر ني  وي اي    د  للت اي  يف لسإلمام  ل  أ

وه  فياا  يل تإطق  ملا والءها يا للن ار للعايا  يف ياا مسينااه لبتادلء  للليت ااع لملؤل ا   ، كله وت د ره
 ...ولحلاد ه أوال وأخريل ...للعماجم  ي  لآخر لمل تلف ي نا

****************** 
 :ال وامش

 كات  يا لااين.  *(
 م.6111 اان ، 316م ،ل زء للثاله يا كتابنا   للش الع   :لن ر (1)
  .ل  ه و  ط نده و ل   ليه ي. بشاا  إلي يعرو ، 618م 1ز، لري أ مام للن ماء (6)

 .431م ،لملددا لل اب  (3)

 .443م 1ز، لري أ مام للن ماء (4)

  .للدفيت  نف  ا، لملددا لل اب  (5)

 .96     :لإاة لان ياء (2)



 –أوىل لارية يف لسإلامام   ي. لالإ  يرلا  للاطااهر  :  اع للكتاب  للتااخييا   ناد للعار بدل (7)
 م.1995، بريوع –لملؤل   للعربي  للداللاع وللنشر 

 .691م ،لملددا لل اب  (8)

 .للدفيت  نف  ا، لملددا نف ه (9)

 .للدفيت  نف  ا، لملددا نف ه (11)

 .(21    ) :لإاة  ىل  ارلن (11)

 .يا لل رية للن إ   ل زء لاوىل، لري أ مام للن ماء (16)

 .ل زء لاوىل، لملددا لل اب  (13)

، يلا للكتااا  لحلد ثاااا ،  ااااد لل اااازليل، للتعدااا  وللت اااااي  باااإ لمل ااااييتي  ولسإلااامام :لن ااار (14)
 ي. ع. ، لل اهرة

فاامان  لاا   :وجمااد   اااىل ، للربا اا  هاا  لملعاجماال :6/471 :زجنإ ااه يف كتااا  لايااإلىل جماااىل لبااا (15)
وواي يف اول اااا  لبااااا زجنإ ااااه  . وللإلفااااد  لاااا  لاياااارلء فياااااا  نااااإ أل، وذل كااااان لملت لااااد ايااااإاهأل :ابا اااا  جمإيااااه

وجمااااىل للزتشااار  يف للفاااا   يف  ر ااا  ، 452/ 1كااااا اتااا  لحمل ااا    .ولعااال للداااإل  ابعااات أل (اباااا ت أل)
–أ  ثابام ي ايأل ويناه لد ثاه ، شأنه ولاله لل   هإ الب   لي اا،  ابا   للرتل :65 -1م ،لحلد ه

، وتدااد   أياا  بااالنجإم ،ذلك  نااد ليااف لا ااا  :لااأله  ااار  ااا لل ااا  لااإ  -ل  له  ليااه ولاالألصاا
فعناد ذلاك هلاك جمإياك  .وللفالشا  ابا ا  ،ي ناا وللدادجم  ي رياا،ولاإ تت ا  لايانا  ،وتك    بال دا

يااا يف باا  فاامان يااا  راا ط ابا تااه  ااري  :  اااىل، وال ككااا يف خااري ل ااا لحلاااىل –جماااىل  ع ااإ   . ااا  ااار
  :فمان وجماىل لاخاطل

 فعما  وذل   أل بأير صاحل    ابا ته ا يف يعد فال ت ىن ي
 .بأير صاحل  اما  : اول ته، 145ويف ل ي  ي إلنه 

و اطاااء  :هااإ (62/ 6، )كاااا يف للفااا   للزتشاار   :وللع اال ، ع اال بعراا أل  ااا بعاا  :أ  (12)
 .للد  
 .62/ 6ك ل يف للفا     ،لالري :هإ (17)

، ... لاي أل أن  عيناإه ون كاان ألاريل :ا في إىللملث ل بالد  :لملفرا  6/471جماىل لبا زجنإ ه  (18)
 .62/ 6للفا    :لن ر أ را . وون كان تىن تنا   خاطأ   لإل  نه

فاامان  اا أل للدلااايع   :للدلاايع  يااا للدلاا  وهااإ للاادف    اااىل  :621/ 6جماااىل يف للفااا    (19)
وعااإز أن  .فأ ااافه وليااه وهاا ه و اااف  اعااىن يااا، وأالي يفعااا  لاا  لاا يل لل لااأل ،  اايأل للاادف  للعاطاااء :أ 



، كااإهنأل ي لااإيإ  :أ  .لبت اا  ياان أل أن  اادفعإل وليااه  اطياا   لاا  وتااه  لا ااأل : اارلي بالدلاايع  للعاطياا  أ 
 . أ اف ا وا  لاه انه ل   يفع أل ذا

  .وأصاال لال ت ااا  يف لسإباال أن تنيتاار بااما يلء  كااإن  ااا ،أن   تلااه بر قااا  اارم للاادم :لال ت ااا  (61)
للنيتار ب ااري  لاا  فالااتعااه  :لال ت ااا ، 621/ 6جماااىل يف للفااا   و ، 471/ 6كتاا  لايااإلىل البااا زجنإ اه 

 .لل تل ب ري تنا  

جماد وتاا للرتال وت اا وذل وجما  يف أيار  :  ااىل، ال   لك  ريهاا :  إىل (ال  إتا وال نف ه)جمإله  (61)
 .471/ 6لايإلىل البا زجنإ ه ، وجمد أوت ه  ريه .  لكه

 .6/422، زجنإ هوكتا  لايإلىل البا  .6/112، لرية لبا هشام :لن ر (66)

 .1/389 ،ل ي  ي. بشاا  إلي يعرو ، لل رية للن إ  ،  مام للن ماءألري  (63)

 م،1985لل اااهرة  ،للزهاارلء لإل اامام للعاارس، ل ااإ يااؤنس .ي، ياللاااع يف لل اارية للن إ اا  (64)
 .52م

 ،م1987للر ااا  ، يكت اا  لملعاااا ، صاايدلن للياااي ، بيااان لحل ي اا  يف لحلكااأل  لاا  للإثي اا  (65)
 .39م

 .55م، يف لل رية للن إ   ياللاع (62)

 .52م، لملددا لل اب  (67)

 .79م ،1 ، م 1993 اان ، يلا لااجمام، ي. كايل للدجمس، ( للدول  لسإلمايي 68)
 .81م ،( لملددا لل اب 69) 
، ل يا   ااد  يا  للاد ا باا   اد لحلاياد، تإلهر لالفاظ اس للفرز جمدلي  با تعفار :( لن ر31) 

 م.1985ع بريو ، يلا للكت  للعلاي 
 . ياية   مس ، لل ايإ  لحمليط للفريوز باي  :( لن ر31) 
  .ت اي  :ياية، يع د لسإَّناء للعرس، يعا ز اية .لر ر ي، لملإلإ   للفل في  للعربي  :( لن ر36) 
لل ااهرة ، يلا للكتا  لحلد ثا ،  اد لل زليل، للتعد  وللت اي  بإ لمل ييتي  ولسإلمام :( لن ر33) 
 .42م
 .للدفيت  نف  ا، ( لملددا لل اب 34) 



 مسألة التسامح لن  تابا 
 العرب الهيدثف  زالهعاصرة 

 ا إلن لل يد*
      I 

،  اا  للتعدا   يف لةاىل للعارس ي التاان كان يا للاطر ف أن يفتت  للكمام يف  للت اي   ويا يعناه
 للتعدا   :بعناإلن 1874ا  اام م( كت  ا1884-) ولدلمها ل ي   للل ناي لمل يأل ادر أي   ولايتا 

( كت  ااا يف  للعااروة للااإث    1897- للتعداا    ااااىل للااد ا لاف اااي ) :ولاخاار  بعنااإلن .وللت اااهل 
  .1884للداياة ب اا س  ام 

  لااإ لملاارء يف ل ت اااي للداايت  اااا : بأنااه  اار  أي اا  ولاايتا  للتعداا    نااد أهاال لحلكااا  للعداار   
كااإن  لاا   ااد ذلااك للاارأ  لااال إالااه لسإ اارل  ولل لااإ  لاا  لجمتياااي للنااا  وو رلجمااه يف للااتنكاا يااا  ،  اارله

ا اااا لملااارء  اااا اأ اااه  اهل   ناااده ف اااإ اأياااا لاااد  للت ااا  ....ويااانع أل ياااا و  ااااا ياااا  عت ااادون، لرأ اااه ب اااإة
هكا ل   اف ولايتا  يإجمفاا لال يا ياا للتشادي يف لآالء  ... .ول ت ااي للدايت  فياه يا  للةلياه لارأ  لاإله

وهاااإ  ااا كر ياااا أيثلااا   .يااا  وللعلايااا تتاا و تنااااوىل ذلاااك لل نا ااااع للد نيااا  ولل يالاااي  ولال ،ولال ت اااايلع
أياا للتعدا  ال ت ااي خااطئ فيا كر ياا  ،ول اط اي لل وت تانم بفرن اا، للتعد  للد    اكأل للتفتيا
 ..  ااار  ولااايتا  أن  لااا  للتعدااا  ذااااا يف.ولن  ااااي ا وا لااا ع  أجمااااليأل، أيثلتاااه لل اااإىل ب اااكإن لاا 

بياد أن لسإصاارلا  لا  ياا ه   .لاصال ياا صاان  أصايتا  لل الاط  ب اار  للاتارلا لاالاطت أل أو لالاطا أل
 ،وللااد لااه ألاا ا  أخاار  أ رااا يثاال لل اا لت  أو ل  اال أو تالفاا  لحل ي اا  للاداااحل للفري اا  للاتعداا إ

 اااا  وذلك للنااااتج، ولكاااا    ااا   ناااد ولااايتا  أن ألاااإأ أناااإل  للتعدااا  ذلك للنااااتج  اااا لال ت ااااي للاااد  
 .لل ياطرة لل يالي 

( يف  ط اا   لاللات دلي  لكناه  عتا  للتعدا  1913-و  ه  لمل ه  نف ه   د للرسا للكاإلك  )
باال ، وهااإ ال  تايااز باا لك ف ااط ،لل االاطإ  أو لل يالاا  للعلاا  لالالااي  والء كاال أنااإل  للتعداا  لاخاار 

لياان لل  ااااتاي( باااادال يااااا وت عه يف ذلااااك لاااا)  تايااااز أ رااااا بأنااااه أوىل يااااا للاااات دم يداااااطل   للت اااااي 
 .بيناا  ل لآخرون   ت ديإن  للت اهل  لال للعشر ناع يا لل رن للعشر ا،  للت اهل 
 عتاا  لاف اااي للتعداا  )وهااإ  عاا   .1884لنعااد وا ي الاا  لاف اااي يف للتعداا  للداااياة  ااام  لكااا

وهاااإ  ااار  أن ذم  .لل لاااإ في اااا باااه للعدااا ي  ولال يااااز وللتيتاااز ( للاااد ا ول يااا   ااااهرة  ااااإية ون م عااار
ولمل داإي باه وذهاا  سيات أل لاد ن أل ، للتعد  يا تان  لاواوبيإ لد  لمل لاإ  نأل  ا نفا  شد د

وللإل اا  أن  اااىل للااد ا  شااري  ،وأا اا أل لااال  تاكنااإل يااا لاللااتيماء  لي ااا كاااا لاادأ يف لذنااد ويداار



  أو لسإثنيا  للا  ككاا أن تفار  كلاا  لمل الاإ  لا  يون للنعرة ل ن اي، هنا وا  لذإ    للد ني  بالتيتد د
. يااا للت ااايل .وهااإ  لاا  و اا  بااأن للتعداا  للااد    جمااد  اطاارأ  ليااه ،ووثنيااا أل وأوطاااهنأل ،لخااتما  ل ااا أل

ولكناااه  نكااار أن  كاااإن ذلاااك جماااد لااادأ يف  اااام  ، ..ولسإفااارل  يثااال ياااا  عااار   لااا  للتعدااا  ل ن ااا 
ولناادفعم  لاا  بااماي ،   لاواوبيااإ  كاااا جماياام لايااأل لاواوبياا باال عااده يتيت  ااا وي ااتارل لااد، لسإلاامام

وكاااا فعال لالاا انيإن ا االا  ، . يف لحلار  لذا لاا  لملعروفا  حباار  للدالي .للشار  حملاا  للفتاك ولسإباااية
 ... .لاندلس

، أل اام الجتاااه ت  اار  وت ااإ     اال لااا دل لااال لليااإم ت ر  ااا وللاا     اادو يل أن وت اا  للن اار هاا ه
وال شااك  .ُث لحلااإلا للث ااايف لحلراااا  ثانيااا، أَوَّال  الء للتشااكك يف جميااا  لحلااإلا لمل ااييت  لسإلااماي  وكااان و 

للاا  ، لكن ااا ال لاايط بأبعاااي تلااك لال ت لا اا  لذا لاا ، أن لجنرللاااع لذإ اا  لملتراا ا  تعلاال شاايقا يااا ذلااك
 م ولل ر ن.فتعت  ن د للتجرب  نيما يا لسإلما، تإلد بإ للتجرب  للتااخيي  وللد ا

يف ذلاك ل ادلىل للمافام للا   يلا ، وتت لإا يعاام لملداري لملتإل ا  اطرولا  للت ااي  يف لةااىل للعارس
و ارا  للعاروة للاإث    ياا جم ال يا   ااىل للاد ا ، ( يف  للد اا لملدر  1915-بإ للشيخ  اد   ده )

لااإىل كيفياا  ل ياا   ، اا  أخاار ( يااا ت1966-ولمل ااييت  للشاااي  لمل اايأل اداار فاارا أناطااإن )، يااا ت اا 
كان يناط  تلك ل دلي  يا ذكاره فارا أناطاإن يف   .أو للت اهل كاا كانإل   اإنه يف ياطل  لل رن ،للت اي 

و ناديا اي  لياه للشايخ  .يعر  ن اشه لعماجم  للد ا بالعلأل  ند لباا اشاد )ل ا اا ف ااه أان ام ا ناان(
وبالتايل فإن  ماجم  للعلاأل بالاد ا يف ،  اط اي للعلااء  ده نافيا أن  كإن جمد تر  يف للتاا خ لسإلماي  ل

للااتاطري أناطااإن ذلكارل أن للفداال بااإ لل االاطتإ لملدنياا   ، ااري  ماجمتااه يف أواوبااا للعداإا للإلاااط ، لسإلامام
 اري  لسإلاماموهنا أ راا اي   اده باأن للإ ا  يف  ،وللد ني  هإ لل    لحل ي   يف وتإي للت اي  لحل ي  

، وياااا جمايااام  نااادنا  ااااكأل تفتااايا ت اااتد   هااا ل للفدااال للااا   لااادأ يف أواوباااا، للإ ااا  يف للندااارلني 
أياا ، لكا فارا أناطاإن أتاباه باأن تلاك ها  للن ر ا  .ولكإي  لسإلمام لكإي  يدني  جما ا   ل  لالختياا

 .يا لدأ بالفعل فا تلف  ا ذلك كثريل
 للر  ا  يف لمل ااولة  :لاد اوكر  فرا أناطإن جما ما ون ياا  ااا ألا ا  يعاا اته ل ياام للدولا   لا  ل

بإ أبناء لايا  ي ااولة ياطل ا  ب اطا  للن ار  اا يا له  أل ويعت ادل أل ليكإناإل أيا  وللادة  شاعر أ رااىها 
أو أن  ،وال ل يل وا ذلك وال  دم لالإلا ولحلاإلتز لملإ اإ ي  بيان أل ،بعر أل بأم بع  شعإال ل ي يا

تل  هناا أن أناطاإن  تيتادأ  .تإ   فإجم أل  يعا  لكا أل للاط  لي م تابع  مل ه  يا ي له  أل بل
و شااري ايل  لاا   اااد   ااده يف جمإلااه ون لسإلاامام   ااإىل ادنياا  لل االاط  وا أن ين إياا  ،  ااا ي اادأ لملإلطناا 

وياااا أتاباااه  ااااد   اااده  لااا  هااا ه للن اطااا   .تتناااام وي ااادأ لملإلطنااا ، وبعااا  لمل اااا ل لاخااار ، أهااال لل يااا 



فااا  بالتأكياااد  لااا  ت ااااي  للتجربااا  لسإلااامايي  ي اانااا  ااااا كانااام للااادوىل بااال لكت، ن اطااا  للتايياااز()بالااا لع 
وأن ، و اااا كر ذلااااك ا إلاااا   اااااىل للااااد ا لااااإىل للتعداااا  ،لل دكاااا  تفعلااااه يف لاجماطاااااا للاااا  ت ااااتإيل  لي ااااا

 .يا للتعد  لاواوس أل ا اا ال   ا ، للتعد  لسإلماي 
أو للت ااهل باإ لمل الاإ ولمل اييتيإ  صااا للت ااي   عا  للت ااي  للاد   :هك ل لديع  دة أياإا

، وا فارا أناطاإن، ياا أي ا  ولايتا ، أيا ي اة للت اي  فكاانإل يف لل دل ا  باإ لمل اييتيإ للعار ، للعر 
وكااان لمل االاإن  ااريون  لااي أل بااأن ال ذناا  لإللاامام يف لملإجمااف ، وا وباارلهيأل لليااازت ، وا أيااإ للرإاااي

  .جم   ل  أواوبا لل  يا تزلىل صلي ي  للروا ا أل  لاانيت ا لل اهرةووَّنا لل ن  كل لل ن  ول، لملتفجر
وها  ل إلنا  للا  كاان ، يا  يف ها ل للتجااذ  لاد  لمل الاإتتاا وتراءلم ل إلنا  لل يالاي  ولال

لكن ااا ب ياام  ،ككااا أن ت ااإي وا جمإللااأل يشااةك  يف تلااك لةاااالع للاا  ال إإط ااا لمل ااد   الاا  للتيتاارمي
  .وخليل لعاية ،يا يثل للياان لل  تاي ، ييتيإ للعر لي  لد  لمل

و رااااإ  لااااس لمل عااااإثإ للعثااااااي ، (1914يااااةتأل لسإلياااااذة )-( 1965-أيااااا لاااالياان لل  ااااتاي )
للااد ا  :فإنااه م  اار للتعداا   ااري تاا ا ا لثنااإ؛ -(1913ووز اار للتجااااة وللزال اا  للعثااااي ) (1919)

ومسا  بتادخل ، فااللات دلي لحلاياد  للا   شارذم لل إييااع ولسإثنيااع أيا لل   أثاامها .ول نس )لسإثني (
  ا ة وذكار  أو للدولا   :وذ ل فإن لل  تاي ذه  يف كتابه .للدوىل لاتن ي  يا أتل وثااة للفم ولمل لب 

وجماد  اان ا يلاتإا للعاام  –وا أن  ااان لحلر ااع لالالاي  للااإلطنإ ، للعثااني  جم ل للدلاتإا وبعاده 
 وللاااتثااة ألالااايس للتراااايا وللإفاااا ، كفيااال   عاااه للث ااا  يف نفاااإ  لملاااإلطنإ بعرااا أل بااا ع   -1918

 ويا يلم ذلك جمد لدأ فإن للاطر     د لرولياع للت اي  ولسإخاء.  .ويداحل اا
وللا  ليتادع وا ياإلطا ، ( للا   ال تاه ي ااهر لالن  اام للاد   بالا لع1934-أيا خليال لاعاية )

 .فإناه ياا كاان  لا  ها ل لل ادا ياا للتفااىىل يثال لل  اتاي؛ لل عيدة يف لااتنتإ ولل لز اللمل اتر ا للشإلم 
 للتعدااا  للاااد   يف للشااار  وللشااارجميإ  للن ااار وا  ااارواة  :بعناااإلن 1915لااا لك وتاااه يف ي التاااه  اااام 

 .لملدري وا فكرة تايع  ا ها يف للنز   للإطني  ولل إيي 
II 

  – شااي  نشااإ  لحلاار  لاوا–ويف تلااك للفاةة ، ة زهاااء لام لاانإلعياا بااإ ي ااال  لل  اتاي ولااعاي
وبااادأع للفكااارة للعربيااا  تاطااال برألااا ا بعاااد لنع ااااي لملاااؤ ر للعااارس ب ااااا س  اااام ، ت اااريع كانااام لايزتااا  جماااد

ل اااد بااادأ اوىل وهلااا  أن  للفكااارة للعربيااا   هااا ه ككاااا أن تلعااا  يوا ل ااااي  للااا   طل اااه خليااال  .1913
يف لملاااؤ ر للعااارس للت ااا   .لل ااايد  ااااد اشااايد ا اااا ألاااد ز اااااء لملاااؤ ر للعااارس وجماااد كاااان صاااد  ا، لاااعاية



بااال  ،وكاااان هنااااك كااامام كثاااري  اااا للإفاااا  وللتراااايا، ي ااالاإن وي اااييتيإن ياااا لاااا ر أ ااااء باااماي للشاااام
  .وللت اي  يف  ل للفكرة ل ايع 

للعاار  يف لملشاار  وا  و اااي، وخا اام  اااهااا للدولاا  للعلياا  وا تاناا  أملانيااا، بيااد أن لحلاار  نشاا م
نراأل وا لكاان هنااك فر ا    .لالن  ام يا لإىل للعماجم  بالدول  للعثاانيا  بعاد باروز ليالااع للتة اك في اا

وكاان هنااك فر ا   ،باد أل ياا لل  اطاانيإ 1912للشر ف ل إ وأواليه يف ياا  ار  باالثإاة للعربيا   اام 
وكاان هنااك فر ا   ،ا  لا  أن اا  لل الاطن  ولخلمافا ليترته للدول  لل إيي  لل  أجماي ا يداطف  كااىل بةكيا

وكاااان هنااااك  ،يخاال يف وجمايااا  للكيانااااع للعربيااا  للدااا رية للااا  أنشااأها لل  اطاااانيإن وللفرن ااايإن بعاااد لحلااار 
وللا    اويتاه للشاكإك يف للعدا ياع ل ن اي  ، أخريل للفر   لملشكل يا للن    لسإلمايي  بالشام ويدر

فتدااا دع لد ااه ؛ ألااس يداااطف  كااااىل ولاللااتعااا  لي ااا للكياناااع ل د اادة )لل إيياا ( وللاطا فياا  للاا 
  .نز اع وليا ي  لإىل لخلإ   ل  هإ   لةتا  وللدول 

لسإصااماليإن  -أ  ي ااأل  يااا مساا  بالعداا ي  ل ن ااي  )لل إيياا (- لهااتأل  اا ه لمل ااأل   لاا  لخلدااإم
واللااإل  تلا ااإن  روباا  ، للكاالياا  للاا  ا صااديت أل للتجرباا ، لمل االاإن يثاال اشاايد ا ااا وشااكي  أالاامان

أالاامان كتاا  فدااإال طااإلال  ااا  للعداا ي   .تتإلصاال ياا  لمل االاإ فتتااإلا  ين ااا لاال ياع للعداا ي  لسإثنياا 
وبادأ  ،(1965 – 1964ل ن ي   يف تعلي اته  لا  تر ا  لا ار للعاام لسإلاماي  للاإثرو  لاتإيلاي )

ويدااري للعاار  وا وجماياا  يولاا  ، للعداا ياع للعرجمياا  وللد نياا لااا رل بااإ تاااا خ للدولاا  للعثاانياا  للاا  يير ااا 
بياد أن ياا كاان خيياف  .جمإيي  تتإلصل ي  لسإلمام فتأخ  يا ت ا ه ياا عن  اا شاروا للكااليا  وصارل ا ا

وأن أواوبااا ، أن للاا   تشاا ده لملناط اا  للعربياا  لاايس  للعداا ي  للعربياا   باال للعداا ياع لحمللياا  :أالاامان أياارلن
وهااا ل  للتعدااا  لاواوس  هاااإ للااا    اااااي  .لء للنااازو  للعااارس ولسإلاااماي  يف للإجمااام نف اااهشاااد دة للعاااد

وجمااد ذكااره ذلااك ، (1931) ؟وملاااذل ت اادم  ااريهأل، ملاااذل تااأخر لمل االاإن :أالاامان للنعاا   ليااه يف الااالته
  .وذل ص  للتع ري، ل بررواة يإلت   للتعد  لاواوس بتعد  ولماي  برأ   اىل للد ا لاف اي لل ا

*  *  * 
يتج ا   لا  خلفيا   ،يف للع إي للثماث  للتالي  تعال م ث اف  لذإ   ولخلدإصاي  يف أولاا  لسإلاماييإ

، وبا اا اااا  للإطنياااا  لحمللياااا ، للداااارل  ياااا  للدولاااا  للإطنياااا  وا و اااااية للن اااار يف للعماجماااا  باحلرااااااة لل ربياااا 
  .لسإلماموجبدلياع لسإكان و 

و اريهأل وا أهناا يؤل ا   لا   ذها  لملاإيوي  وللنادو ، لل ربيا يف  اىل للن ر وا لحلراااة  -
بااال لالااار  ، ولااا لك ف ااا  ال تشاااكل لاااما ملشاااكماع لسإن اااان، لملااااية وللرى ااا  للدااارل ي  لل رل اااز لل شااار  

لاا لك  كااإن  ااروا ا ون اااذل  ،لل ااإىل وهنااا هاا   لاا  يشااكماته كل ااا ب اا   هيانت ااا  لاا  ي اادالع للعااام



فاما  ماجماا  بااإ  .لملدااري وا يدااا ت ا لت لااي  لل شار   وملاصاا  لمل الاإ ين ااالل شار   وللا االاإ ين اا 
  .لمل لاإ ولحلرااة لل ربي  وال لةاهدة يا أتل للتيترا

فااإن لسإلااماييإ لملتشاادي ا اأول أن للدولاا  ؛ ويف  اااىل للن اار وا ل اا اا  أو ل ايعاا  للإطنياا  -
ولاا ل فاإن للعماجماا  يا   ااري لمل االاإ  ،   لا  ألااا  أي ااهنألأو أهنااا تن ار وا للنااا ،ي  يولاا    يادةلسإلاماي

و ااااار  ي اااااإ إ هااااا ل للاااااناط ياااااا للتن ااااايأل  .يف لةتاااااا  لسإلاااااماي  لكا اااااا  ليااااااع  ن اااااام أهااااال لل يااااا  
 نيف ا دأ تدااال هااإ ياااباا، Discrimination   ولل يالاا  أن ن ااام لل ياا  لاايس ن ايااا  ييز اااتتاااا لال

Stratification  وتن يا. 
فااإن لسإلااماييإ لسإليااا يإ هااؤالء ؛ اىل للن اار وا  ما اا  لمل االاإ بعراا أل باا ع أيااا يف  اا -

 .وتاط ياا  للشاار ع ، ي لسإلااماييااا ال   ااإىل بالدولاا   لسإلااماميااا  ااايول    لااإن يناا  لل اا عيناع يف ل اارية 
ماجمااع فإن للت اي  للا   م   اد يف  ؛ وب    للتأزم للشد د لإىل ي دأ لذإ   للدافي  وللع يدة لملنزه 

وكاااان لااامال أل وياااا  ااازلىل ، م   اااد أ راااا يف للعماجمااااع فيااااا بيااان أل، يإ اجتاعاااا أل ولااالاطا أللسإلاااماي
وبااارليج ، وفااار  ناااإ  ياااا للرجمابااا   لااا  لملنتجااااع للث افيااا ، وللانشااا إ، يإ اااد إلإتللتكفاااري لل داااإم لآ

  .لملر   ولمل اإ 

ال ُثمَّ ِونَّاهم ، ىل للث ايف للعارس ينا  لخلا ايناعيا كانم هناك يتابع  ط عا اطرولاع  للت اي   يف لةا
ويرااايل ا للاا  أنتجت ااا أو ، شااك هناااك تاادلياع تف اار للعماجماااع بااإ هاا ه لاطرولاااع  ااري للت ااا ي 

  .ولدوي ذلك لسإل ام، أل ام يف ونتات ا
 يف يإلسإلامايفت إ يل أن  خار ياا تعار  مل األ  للت ااي  ياا ، وجمد لاولم لل يام بش ء يا ذلك

 للتعداا  وللت اااي  بااإ لمل ااييتي   :كااان للشاايخ  اااد لل اازليل يف كتااا   نإلنااه،  ل  اا  لسإلاامام لسإليااا  
كت  كتابه ه ل ن راا لكتاا  صادا ذلاك للإجمام ِونَّهم    إىل للشيخ لل زليل  .1953  صدا  ام لسإلمامو 

 ااااع لل ر نيااا  لملتعل ااا  ولآ، ون اااام أهااال لل يااا ، وللفااات  لسإلاااماي  ملدااار، لسإلااامامسااال فياااه يؤلفاااه  لااا  
للتإصال ملعرفا  للكتاا  لمل داإي  –ا األ طاإىل لل يتاه  –ويا للاتاطعم  .باطرل   للتعايل ي  أهل للكتا 

 ،للعدااااا ي  :لكاااااا لل ااااازليل بااااادأ كتاباااااه باحلالااااا   لااااا  للعدااااا ياع يعتااااا ل أن لإللااااامام  ااااادو إ .أو يؤلفاااااه
  .وللتعد 

للإطني  )لل إيي ( لل  يناط  ا للاد ا ه وللاإطا  وللعد ي ،  د ي  لالر :وهإ   دد بالعد ي  أير إ
  .أيا للتعد  في دد به تعد  لمل ييتيإ  د لسإلمام ولمل لاإ .للجاي 

ن لي اإل يتعدا إ إ فاسإلامام ولمل الا :وكر  للكتا  لل زليل بعد ذلك اليل  لا  خدااه ن اطا  ن اطا 
رلي شااإلهد تااخيياا  وندااإم  ااا هاا ل و اطياال لملؤلااف يف و اا، باال لآخاارون هااأل لملتعداا إن،  ااد للنداااا 



لكاا ، و نت   بعد زهاء لملا تإ ولخلا إ صفيت  وال أن لمل ييتي  لي م ي ان  تعد  يف لاصال، وذلك
، ووا أن لمل االاإ ا ااأل ذلااك ي ااتعدون للعاايا ياا  لمل ااييتيإ  لاا  جماادم لمل اااولة، لمل ااييتيإ يتعداا إن
  .وأن  عدلإل يع أل

ُث ،   للاا   خاااير للن اا  لسإلاامايي  يااا للفكاارة لل إيياا  وللإطنياا كااان هناااك وذن ذلااك للشااك للعاياا
وال  كاافيتإن لاللاتعااا كااا  كافيتاه ، لال ت اي بأن لمل ييتيإ للعر  ولملتعربإ    رون  ري ياا   اطناإن

وتااااءع لل اااتيناع ولل ااا عيناع از اااد ياااا للشاااكإك ووتاااإه للتاااإتس ولاااط لشاااتدلي نز ااااع  .لمل ااالاإن
ول لك كان هناك ياا جمااىل ون نز ااع للتكفاري لل اإي  وللعلاااي  .ين  للرأ  لآخرو ، لاللت دلي لل يال 

 . لسإلمايولملااك   ه  لل  أنتجم نز اع للتكفري 
وبااارز تيااااا  .وتااااءع للثاانينااااع وللت اااعيناع ات اااريلع ملإلجمااا  لسإلاااماييإ يف لةتاااا  وللث افااا  وللدولااا 

ففاا   .وللتيتاإىل لل يالا  لل الا ، ول اا ا  للإطنياا ، را ي ا  ت ادم بأطرولااع لاإىل اى اا  للعاام ولآخا
 ،ويف ي األ  لل الاط  لل يالاي  .ع  اقيل ون ي ادأ لملإلطنا  ي  اإىل بالاتثناءلي أل   ل اا   للإطنيا   جميال 

ون  :ويف ي ااا ل  اى اا  للعااام  جميااال .ون ن ااام للشااإا  لسإلااماي    اار بالتعدي ااا  لحلزبياا  ولل يالااي  :جمياال
وأنااه ككااا للا االاإ ولناطماجمااا ، إىل  صاارل  لحلراااالع  لي اام لااليا  وال صاايتييت أطرولاا  هنتن تااإن لاا

وت دم لحلاإلا لسإلاماي   .وأن  عيشإل فيه ويعه ب مام، يا لملشرو  للعامل  لإللمام أن  تإلصلإل ي  للعام
و  اااارع يف لااااياجمه للااااارة لاوا ي ااااايالع يااااا تاناااا  لمل اااالاإ   اااارع و ماناااااع ، لمل ااااييت  خاطااااإلع

  .مل  حل إ  لسإن ان وال يف ناطا   دوياال ختتلف  ا لسإ مان للع، كثرية  ولمايي 
******************* 

 امشو ال 
 *( ألتاذ للداللاع لسإلمايي  با ايع  للل ناني ، وا يس لر ر  ل  لالتت اي للفدلي .



 ات الع ف لن تاالفد دة فة ثالثةنملف :ار و العجم نت
 *تإيا  شيفلر

 **ش ريتر  : ل ا 
 اا  طاار    ؟ت ااإم بعاا  للااد اناع أكثاار يااا  ريهااا بتعز ااز أن ااا  للعنااف يف للعماجماااع لسإن اااني  ا   األاا

باإ للماهاإتي إ ، ع ا لنتشااالاوولاد  ها ه للاطار  ولكثرهاا أمهي ا  وأولا .ؤلىلا ل لل ا  هااام جبإلناكثرية لإلل
 ماجم .اللاطإل ف للد ني   ذلع للع  يرلتع  للندإم لاصلي   تتاث ل يف، اا  ل  لاجملاويؤاخ  لافك

ي اانااا  لافكااااا  ( ل تااااايل   لااا 1923-1885) بااااوىل هاااإنيجس هاااامي تتااااا أل  اااام لالاد ز ااااوجمااا
أ  للاد اناع للا  تتداإ ا للعاام شار ل  يتعا  ال  وصاماله ، أن للد اناع لملتشاا ا ، للد ني      جمإيي اع تتلف 

أ  للا  تار  للداماا تاإهر للكاإن أو ، للاد اناع لملتفا لا  . أي اا اا للعناف  يل وا لسإلجاام، أو فالدل  
. ويف (1)ف اا   يااال وا ت اا   لحلاارو  للد ني اا  يااا أتااال نشاار بركاااع للد اناا  لحل  ااا ، تاارله جمااابما  لإلصااماا
للعماجماا  بااإ لملإلجمااف   ااإتإ يا ااإاياد ي لحمللاال للنف اا  و ااام للماهااإع للكاااثإليك  انفااس لالجتاااه ف ااد لاا

للي إي    وللندارل  )ي   للد اناع لل إذ    وللاطاو    ياا ت ا  وباإ للاط يعا  للعدولنيا  للاد اناع  لل اايي  لل لا
بااااإ لابعاااااي  تااااالتإنج تااااإن. ول ااااد يي ااااز بالااااه لل اااامام للنروعاااا  (6)يااااا ت اااا  أخاااار  ني اااا  ولسإلاااامام(
اااه(3)للرى ااا  للكإني ااا  للاااد اناع ولابعااااي  للنا اااا    للدااال    للرى ااا  ولااا  وعااااي لملزل اااا كااا لك وا  ا  . ولجت 
 .(4)او   ل مام يف للد اناع لل إذ    وللاطلل  ترو ز ل لاكثر تفاىال

ي ا . ويف ت يايأل كا ا  ق  اىل  د ياا  ناطاإ   لياه ها ل لملادخل ياا جمايأل جتر د  ا  وتن ِيااَّا ون هناك للكثري 
يعادىل  أنَّ  اويولاف اوييال وتاد 1987و  1911 ااي   يوىل للعاام باإ للعنف لحملل  للا   جمايام باه

ي ني اا  أو  ال  اارت ط كثااريل اعااا ري، جميالااا وا  اادي لاشاا ام لمل تااإلإ، للعنااف لل اتاال يف كاال ن ااام لكااأل
لياه  ،ووَّنا  عإي وا فارم لل تال يوَّناا الي  ياا للراإلبط لملؤل اي   ،يعي ن  أو ت رلفي   ي  لتتاا أو  وثني  

وكااا   اإىل  ،لاتفا  يعاد ىل لل تال يف ذلاك للن اام اشي   أو للت دلي   وتد أن ه كلاا كان ن ام لحلكأل أكثر ف
 . (5)ياطل   ولكا لل لاط  لملاطل   ت تل  ل   إ ،لل لاط  ت تل  ون   :اوييل

ااد  أن وجمااإ  لاااالع لسإباااية ل اا ي اا  ولسإباااية لل يالااي   للاا  ، تعااد ما ملاادخل اويياال، ياااثيإ كاار او ؤك 
ين ااا حباادوأ ث اارلع يف بناااء للفاارم  ،باملركز  اا  لملاطل اا  لل االاط  حبااد ذل اااتر اهااا للاادوىل هاا  أجماال  لات اطااا 

أو زولىل  ، اأو لحلااااارو  للكإنيااااا ،وإااااادأ ذلاااااك بشاااااكل أكااااا  يف أ  اااااا  لحلااااارو  لاهلي ااااا ، لل يالاااااي  
يااد ر  اإ اا  - بااإىل كااإليري لفاارم لل تاال  عت ااد . ولت ا ااا لل ااط نف ااه يااا للتفكااري لملي اااىل(2)لاللااتعااا
و يااا   للماي اااولة :ياا  يثاالتتاا  لملعااا ري لملإ ااإ ي  للا ااام لال بااأن -ياا  يف لل نااك للاادويلأحباااأ للتنا

 لا  تااطر لادوأ وجماإ  لار   ثاا ينت ا  وين جي ا  ليس ذا  للدك رلطي   ولالن  اياع للعرجمي  وللد ني  



يثال لال تاااي  ،با ع  لالاإلىل لالجمتدااي   ليه ترت ط يثل ها ه لحلار  بشاكل ين جا  وينات أل، أهلي  
 .(7) ولخنفا  للدخل لل إي   ل  صايالع لل ل  للر ي ي  

، ل اا ي اا  هاا  لااافظ ايااز  للاا لكرة، يف وطاااا تإليااد   لاا  لاجماال، وياا  ذلااك فااإن للكتاا  لمل دلاا 
عااد  يل اااا تاازءل وت ،يااا تياال وا تياال ايااز لذإ اا  للجاا اا . وتنت اال هاا ه للكتاا  لل ااااو    وبالتااايل ف اا 

يااا هاا ه للكتاا   ولاا لك فااإن هناااك فرصااا جمإ  اا  ان  ااتأل لالجمت ااا ، علاايأل ول اا  لخلاطااا  للعاااما يااا للتا ي اا
 .(8)إ  ياا أناإل  للنداإم لاخار اولسإشااة ولي ا بإ ل اا اع لل  تؤيا  ا أكثر يا أ  نا لل ااو  

ا لملؤكااد بااأن فااا تتاتاا  باامهي اا  نف اا ا  نااد لت ا  ااا. أتاازلء للكتاا  لمل دلاا  وال  أن ذلااك ال عاا  أن كاال
وللشااعا ر للد نياا  وللداالإلع تتلاا  وت تاا س أكثاار يااا  للاط ااإ  للد نياا  وللرمسياا  ت ااتعال يف إم للاا اللنداا
يااا لل دللاا  وللت ااد ر ولاللااةلم للاا    ال أن كاال ندااإم تلااك للكتاا  لمل دلاا  تتاتاا  بتلااك لذالااو،  ريهااا

تااهزة   يعاد لع ي اد   ولع يف صاندو أهناا يثال أي اعاىن، يا كاإهنا ندإصا يا للكتاا  لمل اد  ن  ات
 أو للفارم لا لك أو لحلاتااع وذل ي م لل رو  للتااخييا  ،لل إمي و ري لل إمي بإ لملؤينإ  ا لمالتعااىل

 أ و مسيتم به.
وبااإ لل الإك للفعلاا   ،إ اع للعنااف للعادولي يف بعاا  للنداإم لمل دلا اللعماجماا  باإ ي ا لياا ها  وذ

وهاال تاارت ط للندااإم لمل دلاا  ذلع للاطاااب  للعنيااف ،  يتإهنااا و  ت  ااإهنا؟ل شاا ام للاا  ا  كت إهنااا و ن
 وذ كلاااا كاناام للندااإم لمل دلاا  أكثاار  نفااا زلي  نااف لملااؤينإ  ااا. ؟)ين  يتااإ وناااجملإ( يعينااإ بكت ااا 

 أن للعناف للعادولي ن اإ   نيتاوىل يف ه ل لل يته أناون لسإتاب   ل  ه ل لل ؤلىل ه : ليس بالررواة. ول
أو   اااا للشاااعإا باااالعجز وللياااأ  باااإ للااا  ا لاااج لإها ه تعاااإ  نَّاااأجمرلءتاااه  لااا   تااا  لمل دلااا  ككاااايف للك

 لإها. ان 
 ال مز اإلالفهن زالتا فر العران زالدة ن

بااإ فقتااإ يااا  61كتاا  لاافر للتثنياا  لسإصاايتاا   فر جمام جمااإلنإ لحلاار  يف ولاارل يل لل دكاا  كاااا واي يف
للااا  ا   يااااإن خاااااز أا   أولقاااك :لنياااإ )لي اااإل ياااا بااا   اااابر(للشاااعإ   اااري للع   أ ااادلء ولااارل يل ياااا

 لل  ا تداي  وتإيهأل يلخل لدويها )أ  أا  لمليعاي(.  أولقكو  ،لمليعاي
ياااا شاااع ه أن  عر اااإل  لاااي أل شاااروطا  لل ااامام )لااافر للتثنيااا :  هإ أي اااا ملداااإم للفقااا  لاوا فياطلااا    ااا

: 61للتثنيااا : ) إنااإل   يااادل سإلاارل يل بال ااا رة ك فاااإذل جم لااإل وللت ااالاإل فعلاااي أل أن، (11: 61وصاايتاا 
د ا أل حباااوبعااد ذلااك لنتداارمت  لااي أل فاااجمتلإل كاال اتالاا ،(. أي ااا وذل م   ت االاإل لكااأل لاالاي ا ولاااابإكأل11

كااال  نيات اااا   أخااا ها ،  ( أي اااا  للن ااااء ولاطفااااىل ولل  اااا أل وكااال ياااا يف لملد نااا 13: 61لل ااايف )للتثنيااا :
 (. 14: 61لملنتدر  نيا  )للتثني 



ال  ناط اا   لاا  للشااعإ   ااري للع لنياا  لمل يااا  يلخاال  وال  أن هاا ل لاللااتعااىل لملداان ف ولملاادا ز للعنااف
للادياا لمل اد    أو باحلرياان  أو  وها  يدااطل   ال اا ياا  اةتأل   لللعنا أا  لمليعاي. ف ؤالء لل   لاي أل 

 لاا   ا اا  يااا هااإ صاانإ لإلباااية فااإن ولااماىل لللعناا   . ويف لاايا  الهااإع لاافر للتثنياا (9)  لعناا  للاادياا 
 ي  وللرولي  . تتاا للكايل  حليا أل للش دي   ولال

بال لر ي اا ، فاما ت ات   ين اا ن اا  ياا ال   عاطيك للر  وذك   إه ندي   يدن هؤالء للشعإ  ل وأي ا 
لكااا  ال ، ذاااكو كااااا أيااارك للااار ،  يإا ولحلياااإ إ وللي إلاااولاياااإا إ وللكنعاااانيإ وللفااارز إلركاااا : لحلثياااإ  

: 61:للتثنياا  )فت اطقااإل وا للاار  وذكأل، للاا   الااإل آذااتكأل  عل اااإكأل أن تعالااإل ل اا   ياا  أاتالاا أل
12-18.) 

 ،7-2: 3؛ 35-34: 6 :بالن ااء ولاطفااىل أ راا )للتثنياا  لال  بالرتااىل ولادهأل بال ها ه لللعنا  ال
ااأل )للتثنياا ،(69-62: 8 شااإ   ؛ 61: 2 شااإ  ؛ 17-12: 61  ويف بعاا  لحلاااالع لاال   لاا  يول  

  ختر باااإن ( ولاااال لآثااااا للريز ااا  للااا  تااادىل  لااا  وتاااإيهأل لاااا ت ااالأل أ راااا:19: 66؛ 3: 15صااااإ يل 
و لااا  للاااتماىلك ولااام كااال ،  يااا  لايااااكا لياااه   ااادع لاياااأل للااا  ترثإهناااا  ذت اااا  لااا  ل  ااااىل للشاااات 

، عاإن  اثيال  ذات أل اطتو  ،ا  أل بالناااولرجماإن لاإل، ندا ألأشجرة خررلء. و ديإن ي لحب أل وتك  رون 
 .(11)(3-6: 16 :للتثني  )و يتإن لمس أل يا ذلك لملكان

 ،وللاد   لناا أهناا أوىل تعلياااع ي دلا  للتاط اري للعرجما  ولإ أخ نا ه ه للإصاا ا  لا   اهرهاا ف اي دو
  كااا م (11) وباادأ ع اول اا  تاااا خ ولاارل يل تتشااكل يف هاا ل للكتااا ،وال  أنااه  نااديا   اار كتااا  للتثنياا 

ا  أل ياا وبااية للشاعإ  لاخار . و عت اد للعلاااء باأن بعا  لاتازلء لالالاي   نأبناء ولرل يل يف و   كك 
اااااا تعاااإي وا لل ااارن للثاااايا جم ااال  (62-16للتثنيااا : لسإصااايتالاع: ) ككتاااا  لالكاااام،  يف لااافر للتثنيااا 

)للاد  (  وليالا  للت ااي  ،ف ااي يلاإك أل نديا أل م يول ار لملعاا ا  يف ولارل يل بالما اا   لا   ،لمليماي
ولاللاتيماء لآشاإا  لاخاري  ،ماىل لل يالا اولال ايتا ، تتااا ولال اماىل لال ،لل  لخت وها  إ لملشركإ
 262بااإ  ااااي   جم ااال لملاايماي. و نااديا تااما لآشاااإا إن  ااا لملناط اا  766لاان    لاا  لملالكاا  للشاااالي  

وجمااد أ  ،جم اال لملاايماي 266لااإليل لاان   يف يع ااد لل ااد  ل مت لكتشااا  ن اا   يفد اا ،جم اال لملاايماي 263و
جم ال  219-241) ص يتم ه ه للن    لجر للزلو   لإلصمالاع للا  جماام  اا لمللاك وشاعيا باا   اإذل

للااار  )له(  لملااايماي(. وجماااد لاااد يع تلاااك لسإصااامالاع جماااإة لمللاااك بإنشاااا  ا  ماجمااا  ي اشااارة )ييثاااا ( باااإ
. (16)[لل عياد]يا  يف لملا ا  لل ايتي  لاط  ألااطإا    لااب   للالكأ  لا، وشع ه  ا طر   يإل  الإله

وا  اااال  جم ااال لملااايماي( مت تاطاااإ ر جماااانإن للتثنيااا  وب يااا  لملاااإلي لل دكااا  587-598وبعاااد لااا إ    اااإيل )



واااا مت   خار تن اي  ، تااا خ لافر للتثنيا  (  ار  بالاأل28 – 1916) ين  يااتا ناإأ –تااخي  شايل 
 .(13)جم ل لمليماي( 539-598/587ل  وبعده )له أثناء للنف  لل اب

وللكاإلاأ  تاا خ للتثني  وتن ييته  عكس فةة يا لازيااع ولآيااىل لملتجادية ويف كل لالإلىل فإن   
و اشااإها يف هنا اا  لملاطااا ( وف اادلن اكياازتإ ي اتااإ يااا أاكااان )للاا  كااان  إلت  ااا لسإلاارل يليإن لل اادياء 

كاااان أبنااااء ولااارل يل هاااأل لملعر اااإن مل ااااطر  اااعف  اااري   اولاا . وملااا ،للدولااا  :ومهاااا، هاااإ ت أل ل اا يااا 
 خلاطر لسإباية يا للكنعانيإن للإثنيإ. أكثر  ر   كانإل  ولل وبان يف لةتاعاع لةاواة ،ي  إجم 

اتا  أوكيفي ا  لخلاروز ين اا. وجماد  ل د كمر   لفر للتثني  وتااا خ لافر للتثنيا  لتف اري ألا ا  ها ه لازيا 
يا  يإلاا  يف  لا إ  لملالكتاإ وا ل اارل  لسإلارل يليإ  اا للع ااد للا   أجماياه للاار  للتثنياا   لاااء لافر

وال   ك إااات أل هااا ل للع اااد  لااا  لسإلااارل يليإ أن ال  ع ااادول وذاااا(14)    وياااا بعاااده( 5لإا ااا  )للتثنيااا  
 اد اانيت أل للرخااء وليتأل يكافأة با  ولارل يل  لا  وخماصا أل ذا ل للع، وأن  اطيعإل جمإلنينه )أوليره( ،  إه

 وب ارلءة لا إ  لملالكتاإ . لي ا بكال أناإل  للكاإلاأ ولل إة يف أا  لمليعاي. أي ا  دم للاطا   ف يعاجم إن
اااا   ااا     عاا  لإ اال للكااثاا  وا  ماياا  ، ااا لمليثااا  ذاا  ال اارل  لسإلاارل يليإووللنفاا  لل ااابل   لاا  أهن 

،  يااا للاار  )للشااع  لمل تاااا(جماار  لسإلاارل يليإتأكيااد  ااا   لاا   أ  اعااىن، لاا  للاار  لل يااإا  لاا 
وهااا ل بااادواه أ اطااا  لسإلااارل يليإ لااا  ا ل يااال باااأن أبنااااء ولااارل يل ياااا زلىل ذاااأل لالختيااااا باااأن   اااريول جماااداهأل 

لملتجااادي وللشاااد د وللكايااال لااام للع اااد لي اااا د  لااا  للاااتعاية  اطاااف  جب اااإيهأل لل لتيااا : ون لخلراااإ 
 بكايل   ات ا لل اب  .وللتعاية  لك  يلوي  ،ول  للر    إه

جماد لختفام  (15)كانم شعإ  للكنعاانيإ للا  ا أيار   اإه بإبااي أل  كان تاا خ للتثني   تشكلبيناا  و 
وللت دلف أل كارشيتإ للعن  لسإذي  لايس لاه شاأن بعماجمااع للإجمام لحلا ار باإ للع لنياإ  ،ين  زيا بعيد

 ااااا للاااادياا لمل ااااد  ل يااااأل للاااا  م تكااااا . وال  أن لااااري لل داااا  (12)ويعاصاااار  أل يااااا  ااااري للع لنيااااإ
تاااااا خ ولاااارل يل   ع  ااااأل ذلااااك . فاااااا نالياااا  أوا(17)يإتااااإية وجمت ااااا وو اااااية لااااريها كاناااام لااااه و ا فااااه

باااأن  للع اااكر  وجماااإة للااار    اااإه. وياااا ناليااا  أخااار  فإناااه   اااا د  لااا  و دااااىل الاااال  وا لسإلااارل يليإ
أو  لا  ، ية للشارك يف ولارل يل. وياا للإل ا فرصت أل للإليدة اللتعاية ل  للر    إه و اطفه ها  وباا

ولت ا ا ل ا  للع اد بال رااء  لا  با وا  ب فلت ا  ا أن لاتياىل لل اب   جمد فشلم لاجمل هك ل   دو
 للشرك يف أا  لمليعاي. ونتيج  ل لك  ل ألماف أل يعر إ سإ إلء للد اناع لخلد    ريلهنأل.

كانام للر  اا  يف وبااية للن اااء ،  ع لملشاركإل ااإلءو  و باإ ولت ااع للع ااد لمل اد ويف  ال ها ل للتناااجم 
ل  ام لملرأة يل اا بأهنا ن اط  للع إا ل فكااا للدخيلا  للا  ككاا أن  يناط ي . فان  أن  إع لافع  لإلء

باااأن  عااازو لنتشااااا للكفااار ، ولاااإ تز ياااا  لااا  لاجمااال، وم  فشااال  لاااااء للتثنيااا  ، ااادم ألاااس للن اااام لاباااإ 



وملاصااا  ن ااااء لمللاااك لااالياان  ،لمل إ ااااع باااإ أبنااااء ولااارل يل وا لآثااااا لل ااال ي  للن ااااءول ركااا  وللف ااااي 
. وبنااء  لياه كاان  ن ار (11) هاا  زلبايما زوتا  يلاك ولارل يلوو ابدة لل عل للل ناني  لايرية  ،لاتن ياع

أي ااا ، (4-3: 7تثنياا  )لل وهااإ  اار م جماطعااا خاطاار  ياامأَنَّااهم يف للشاار ع  لملإلااإ   وا للاازولز باملشااركاع  لاا  
 كااافئ  (16: 65يف للعاادي )  تتاااا فتعااد ي ااايرة  اادي لايااان لال ت ااايىل للز اااالع وللعماجماااع ل ن ااي 

وليارأة  ،ه تت ا  اتاما ولارل يليااانا؛ للر    إه فاينيتا  لفيد للكاها هااون وألامافه بع اد ك ناإي أباد 
 (. 12-1: 65لا دلي )ه اوب ر باطني اا بر  ، ألايف خيات يد اني 

وم  كاا يداايف  أن ت ات د  أشاد  ،وهك ل كان لمل ااط إن ب دا  لللعنا  هاأل أبنااء ولارل يل أنف ا أل
يف للإىل لللعن  لملدن لسإلرل يلي  لل  بدل أهنا تاأث رع بالشارك أو كانام يت اا  ا  ويت ااهل   للإصا ا جم إة

 يعه. 
ا جمإال: جمد خرز أناا  بناإ لقايأل ياا  ون مسعم  ا ولد  يدنك لل   عاطيك للر  وذك لت كا في 

ناااا ه  ونع ااااد  ذاااا  أخاااار  م تعرفإهااااا. وفيتداااام وفتشاااام  :ولاااااطك وطإلااااإل لااااكان يااااد نت أل جمااااا لإ
تلاك  فراربا ترار  لاكان، جمد  ماال ذلاك للارتس يف ولااطك، ولألم تيدل ووذل لاير صيتي  وأكيد

، ا  كل أيتعت ا وا ولاط لاالت ايا في ا يا  ا ا ا حبد لل يف. جت ي ا بكل  ولر  ، لملد ن  حبد لل يف
 وال  لتدا  بيادك ، وا لاباد ال ت اىن بعادفتكاإن تاما، ولر  بالنااا لملاد ا وكال أيتعت اا كايلا  للار  وذاك

وذل ،  رسك و كثرك كااا للاف آبا اك .لك   رت  للر  يا سإ  ر ه و عاطيك اس ، يا لحملرمش ء 
لتعااال لحلاا  يف  ياا  للاار  ،  أنااا أوصاايك  ااا لليااإممسعاام لدااإع للاار  وذااك لااتيتفظ  ياا  وصااا اه للاا 

 (.18-13:13للتثني :  )وذك
وال  أن ، م  عااد يإتااإيل   –للشااعإ  لل اا ع  ولملاالااك  –و لاا  للاار أل يااا أن هااد  لللعااا لل اااهر  

ب ااااا  ولااااايل  تعز اااااز للإلااااادة ولالنراااا ا . و عكاااااس لاللاااااتعدلي لل رااااااء  لااااا  لملنيتااااارفإ  خاطااااا  لللعنااااا 
ل بااأن ولاارل يل جمااد تااتاكا يف هنا اا  لملاطااا  يااا للااتعاية لاا  و اطااف للاار    ااإه  ااا للاادلخليإ لاياا

 وخمام للع د ال تريي فيه. ، طر   تاط ري ذلي ال ي اوي  فيه
يااا بعااد للنفاا  وا أن تاادو    ااااة  أصاان  هاا ل يااا أتلكااأل  وتشااري للكتاا  للي إي اا  لمل دلاا  حل  اا 

وللداالإلع لحلاالااي  للااتار   أل كاال لسإصاامالاعذلااك يااا أتلاا   أخاا  لرااإاها  تناااجم . وباار  فاصاانعإل
 إن وللفار ليإن ولملاد نيالآشاإا إن ولل ابا  أل  لا  للتاإليلاف اد تعاجما   لا  لكاا لحلكأل لاتن  للدخيل.

أكثااار جمااإة  لااا   فااااا أن تتماشاا  ألاارة لاكاااا  أتن ياا  للاات دلي   لاااال تت ع ااا أخاار  .ولسإ ر اا  وللرويااان
للرليياا  وا للتيتاارا لاا ط ياارلال وتكاارلال وتتعااا  للرى ااا  اىل لسإلاارل يليإوت عااا لاا لك كاناام  ياا، لخلاطااا نف اا ا

  اا  يف  ولابر ااء باما ذناا ؟ وهاإ لاؤلىل ملااذل إيا  لل لااأل بالدااحلإ :ولل اؤلىل لمللاا  هاإ .لملتشاا ا  للعاام



عد وتاب  ي نع  هنااك لياه  كاإن ل اإل : ل اد لم اام جمراي   ل إهر يا لفر أ  إ ... وي  ه ل ال
أو هكا ل  ر اد للار  ذو لل اإة لملاطل ا  ولل ايرا (. )أن جمإة له ياطل ا  و ايرا   ،ألاي     بع ااة وذي أ إ 

أشااا وا  لل راي  نف ا ا  ناديا جماد تعايال يا  ه لحلكياا  لخلاصا لبارى  فإن للع د لل ادمي، ويا زلو   أخر 
الا  ياا للياأ    يتثاإن أناا  يف يثال ها ه لحل  دم تدو  أ ااىل ب  لل شر. وذ ل فاإن ياا للداع   لا 

 .يثاال هاا ه للن اارة لملتشااا ا  ولملتشااكك  للاا  تناااي   ااا يول اار لحلكااااء يااا باا  ولاارل يل  ااا للي ااإ ت اا 
أو تاط ي ااا  ،بااأن ت ااإي لل شاار لااإلء كاناام  ااريل  نيفااا ولااال بااإ هااؤالء لحلكااااء كااان هناااك ويالك يتزل ااد

 م تكا كافي  لتيتر ر ولرل يل. ، ع دأو تريتياع ل ي   ل  ي ب  لمل ،صاايا ل إلنإ للع د
 اليب الكونن زالدمار الكونن

 .(11: 2يال  )لتكا يشيقتك كاا يف لل ااء ك لك  ل  لاا  ، ليأع يلكإتك
تشااات ر للنداااإم لالالاااي   للا اااييتي  بأخماجميااااع لحلااا  للكاااإي )للشاااايل( ، خمافاااا للع اااد لل ااادمي

لاا  اخيااك يااا ألمل ااييتي  يف ي ااإالع لاالاي  يثاال   ويف لملف ااإم للعااام تااتل   أخماجمياااع .وللما نااف
وصااالإل اتااال للااا  ا  ،باااااكإل ال نااايكأل ،أل ااانإل وا ي  رااايكأل ، أل اااإل أ ااادلءكأل، (19 )لااا  لنف اااك

باااااكإل  لااا  ،  (16:61ان اجمااااان أ راااا للرويااا؛ 48-43: 5ياااال ؛ 32-67: 2لإجما  )ألايقإن وليكاااا  ااا
(  يااااا  ااااربك  لاااا  خاااادك 5:39يال  )إل للشاااار(  ال ت اااااوي16:14ان: اللروياااا )للاااا  ا  راط دونكأل

 للرويااان ) ال تنت اااإل انف ااكأل أ  ااا لال  اء، (39: 5يااال ، 69: 2)لإجمااا ، فااا ر  لااه لآخاار أ رااا 
 لت راااا  كاااال نفاااااس ، (56: 62يال  )(  كاااال للاااا  ا  أخاااا ون لل اااايف بال ااااايف   لكااااإن19: 16

أ اطااااإل يااااا ل يداااار  ، (14-13: 61باطاااار  ، 3:1تااااياطس ، 7-1: 13للرويان  )لل ااااماطإ للفا  اااا 
 أ  اااا للع ياااد أطيعاااإل يف كااال ، (65: 61لإجماااا ؛ 17: 16يااارجمس ؛ 61: 66)ياااال ، ل يدااار وياااا ه ه 

خااااا فإ ، باااال ب  اااااط  لل لاااا ، ال ملدياااا  للعااااإ كاااااا  ر اااا  للنااااا ، شاااا ء لااااايتكأل ل اااا  ل  ااااد
 :3: 1اطاار  ب )لخرااعا لرتااالكا كاااا  لياا  يف للر  ،(  أ  ااا للن اااء66: 3 )كإلإلاا  (61)للاار  

: 2أف ااس  )يف للاار  ان هاا ل ل  أطيعااإل وللااد كأل ،( و أ  ااا لاوالي18: 3  رااا كإلإلاا أجماااان ؛ 1
فااإن لااريتنا  ااا هاا  يف ،  (32: 18  إلنااا )  لكاا  لي اام يااا هاا ل للعام، (61: 3كإلإلاا    ،؛1

 لخل. ، (61: 3فيل   )لل ااولع
 خاار كتااا  يااا  وذل يااا جمإاناام حب ي اا  أن نإ ااا يااا أن صااإاة لحلاا  للكااإي وللما نااف ت اادو ن اا ي ِوالَّ 

وهاااإ لااافر للرى اااا لملاااإل  وا  إلناااا جماااد لن ااااس يف اى  ياااا أجم ااا  ياتااااع للعناااف للااا   ،للع اااد ل د اااد
ف ااافر للرى ااا يف لةاااال لاايس أكثااار يااا تداااإ ر للن ا ااا   ،يف لاافر للتثنيااا  تتجاااوز ف اااا   لللعناااع لملااا كإاة

 ،وللنااااا ل يتاايأل اا أتااازلء ك اارية يااا للعاااام صااإ اع  لااا  أهنااا ولبااما ياااايياا أو بداااإاة أي ، للعنيفاا  للعااام



، 11، 2وللنجااإم للنازلاا  )اى ااا: لسإصاايتالاع  وللإلااإش وللاازالزىل ولةا اا  وللاطااا إن وللك  اام وللاادخان
لملإصاااإ  يف لااافر للرى اااا هاااإ  فاااإن للااادياا (. و لااا   كاااس لللعنااااع يف لااافر للتثنيااا 61:1، 18، 12

للع اا . ويف تداإا  إلناا فاإن  ووَّنا تاءع به لل اإ  لسإذيا  ،لكنه م  أع به لل شرو  ،يياا كإي شايل
 يتفرتإن ي ت جإن. ِوالَّ يا هأل  –وهأل لمل لدإن ه  –أل يا لل  ا ليتأل ون اذه لمل تااة لاجملي 

لحل ي ا   لملدإاة يف لفر للرى ا لي م للتثناء يف للع د ل د د. ففا  ون للع لي  للعدولني ، وبن رة أي 
ولفة اام باااأن هااا ه للن ا ااا  لاااا  (61)تإجمعاام أتااازلء ك ااارية ياااا لمل ااييتي  لل دكااا  أن هنا ااا  للعاااام وشااايك 

باطااار   6: 67-7: 13يااارجمس ؛ 41-37، 69، 8-2: 64بااال  نيفااا  )ياااال  تكاااإن لل ااا  ولااا ل 
للكااااإي للشاااااايل  اوا لحلاااا  وللع ااااا  تااااامازم (. وياااارة تلااااإ لاخااااار  كاناااام صااااإا ياااااا لالنت ااااام11: 3
 لت اي   ري لملشرو .ول

هكاا ل  كااإن يف لن راااء للعااام: ،  (12:12يرجمس  )ويااا م  ااؤيا  اادن،  يااا  يااا ول تاااد خلاا 
و اطرلااإهنأل يف أتااإن للناااا. هناااك  كااإن لل كاااء وصاار ر ، خياارز لملما كاا  و فاارزون لاشاارلا يااا بااإ لاباارلا

 اااا  وا يلكااااإع (.  يااااروا  اااال يااااا ث اااا  وباااارة أ  اااار يااااا أن  اااادخل 51-49: 13يال  )لالاااانان
كااأل جمااد نلااتأل  اازلءكأل. و اال لكااأل أ  ااا للشاا ع  انَّ ؛ ولكااا و اال لكااأل أ  ااا لا نياااء (11:65 ياارجمس )له

(. 65-64: 2لإجماااا  )انكاااأل لاااتجإ إن. و ااال لكاااأل أ  اااا للر اااالكإن لآن انكاااأل لاااتيتزنإن وت كإن
و اااال لكااااأل أ  ااااا  ، (1: 5تياس )لل ايياااا  لبكااااإل يإلااااإلإ  لاااا  شاااا اوتكأل، ن أ  ااااا لا نياااااءآل هلااااأل 

ان  ،  (56-11 :لإجماا )وللادلخلإن ينعتاإهأل، ياا يخلاتأل أناتأل ،للن ايإليإن انكأل أخا مت يفتااا لملعرفا 
 .(66)(11: 14لإجما  ) ت ر  ويا  ر  نف ه  رتف  هكل يا  رف  نف 
للندااااإم للاااا  لاااا   لاااا  للما نااااف  فااااإن للر  اااا  يف   ااااا  لاشاااارلا تكااااإن يف لاليااااان ويف بعاااا 
أنااا   يل للن ااا  :ياا للرويااان وللاا  ت اإىل 16ياا لسإصاايتاا  19 االا  يف ها ل للعااام. فاآ اا  ولل الإك لل
ولكن اااا أ راااا  ث ااال يرتعاااا  ،وا للما ناااف ككاااا جمرلء اااا  لااا  أهناااا ي اااإ  صاااايجم  ،  اااإىل للااار  ، أتااااز 

 اياا  نيفااولل  ال تد   اال للشك باأن لنت اام للار  لايكإن لنت ، (41، 35: 36) تناصي ا ل فر للتثني 
وون  ، فااااإن تاااااا   ااااادوك فأطعااااااه 61: 16(. وللروياااااان 43-41و  6 5 -61: 36)للتثنيااااا   تاااادل  

 وال  أهنا وذل يا أخ ع ي  ل الا  للا  تلي اا، كإصي  لييت  للش    دوه  ككا أن ت رأ ، اطا فال ه 
  جتعال يثال للا، (66-61: 65) انك ون فعلم ه ل جتا   ر ناا  ل  األه  فإهناا تلااي  ل يثااىل 

 . (63)أو  اما  إي   أل وا للعدلل  لسإذي  ،ه ل للعال تز ا ل  دلء
يااااا نالياااا  أوا كااااان ، يتناجمراااا  يف وطااااا لاااافر للرى ااااا وذن لل اااام أزيااا  الهااااإع   ااااد للتثنياااا  باطر  ااا 

 ولاال ،وللت ااي   اري لملشارو  ،للدلخل  للدنيإ  أن  ت   يثاىل لمل ي  لخلاام باحلا  لملفرو  بال لإك



 ولاال يف ها ل للعاام .له للع ا  وللثإل  ها  للعليااوللتريتي  بالنفس. أيا يف للعام لآخر ف ت ل للاط  
شاد دل  هاؤالء لا ادلء  عااجم إن   اباا فإن للإصي  حب  لا دلء   دو أليانا أهنا ط م  لي ا للنشإة لرى  

،  ااإم لحل ااا ، ذلااك لليااإم ( كااان  تااإ  وا661– 121فاايأل بعااد. فعلاا  لاا يل لملثاااىل فااإن تريتإليااان )
ياا هاإ ، كاأل هاإ اهيا  ها ل لملشا د يف ذلاك للياإم  ،لتكإن  ي   دإا للعام وأتياله لاط ا لناا وللدة

وأناااا أا  ، لملشاا د للاا   لااايثري يهشاا ؟ وأ  يشااا د لاايثري  ااايتك ؟ يااا للااا   لااي  ج ؟ أ اااا أمشاام
ولحلكام أ را للا  ا تاااول  لا  للاأل للار  يا لمللإك لاجمإ اء  قن إن يف أ اا  لل لااع؟  للكثري وللكثري

 ااد للنداااا  للاا  ا جماااويإهأل  ،ناااا  ااي  أل  داا رون يف ذاا  أشااد يااا تلااك للاا  أ ااريإها أنف اا أل يف
أو  للفمالااف  لحلكااااء للاا  ا لااار وتااإه أل خجااما أيااام أت ااا  أل وهااأل إرجمااإن يعااا...؟ أولقااك .بالت اااا

باال أيااام لمل ااي  للاا  ا م ، لااك اليليااانتإ  أوييناااللشااعرلء للاا  ا  رتعاادون لاايس أيااام كرلاا  ل ااا  للا
 تإجمعإل ل اءه؟ ُث هل لإ    تيت   ثلاإ للاداليا ياا   اتا  ولاي أل  ناديا  كاإن صاإ أل يرتفعاا وهاأل يف  

أ  جماا  أو ي تشااا أو ياأيإا ياايل  ؟كااثت أل؟ وهال لي اتيت   ثلاإ للكإيياد ا لملشااهدة وهاأل يف للنااا
لكااا  ؟لااإ  كنيتاك للفرصاا  لرى اا  هاا ه لملناا ر وللشاااات  في ااا ء اأو جم ايس بكاال يااا أوي ياا كاارم ولاا

 .(64)وذلك لرعف وكاننا برى   للروا  ،يشاهد ك  ه ه  لنا  ا
داا  لل شاار بااأن  تأكاادول أهنااأل كااانإل  ايااا  لاا  نم  ،وبااالن ر وا للعاا ل  للشااد د لملتإجماا  يف هنا اا  للزيااان
لملعركااا  لاخااارية باااإ لخلاااري وللشااار لااات إم  اااا لل اااإ   للاطر ااا  لل اااإمي يف هااا ل للإجمااام. و لااا  للااار أل ياااا أن

باال  لاا  للعكااس يااا  ،لاال يإ لوال  أن باا  لل شاار ال  فااة  فااي أل أن    ااإل  ااري ي ااالإ أو    ااإ ، للكإنياا 
وأن   إيااإل  ،ذلااك كااان يااا لملتإجماا  يااا أت ااا  لمل ااي  أن  شااااكإل يف لاار  ينيإ اا  يااا أتاال أاولا لل شاار  

 ولكن ا  روا   حلر  اولي  ناتيت .  ،يؤمل  اتكإن أليان باختاذ لل رلالع لل 
ي تقاام افاار   إفاا ،يااا تقاام ال اا  لاامايا باال لاايفا ،ال ت نااإل أي تقاام ال اا  لاامايا  لاا  لاا 

-34: 11يال  )وأ اادلء لسإن ااان أهاال بيتااه ،وللكن اا   ااد سا ااا ،ولالبناا   ااد أي ااا، لسإن ااان  ااد أبيااه
، لااال نف ااه أ رااا،   اا    أباااه وأيااه وليرأتااه وأواليه وأخإ ااا وأخإلتااه(.   ون كااان ألااد  ااأي ويل  وال32

وياا  ،(.  لكاا لآن ياا لاه كايس فليأخا ه ويازوية كا لك62: 14لإجما ) فما   دا أن بكاإن يل تلايا ل
وألدا  يا   ،أ راا ها ل لملكتاإ   أجماإىل لكاأل: وناه  ن  ا  أن  اتأل يفَّ اي  ؛ ليس له فلي   ثإباه و شاة لايفا

 .(65) (37 -32: 66لإجما  )  له لن راءيا هإ يا ت  انَّ ؛   لآ
ون ل ا  للع ااد ل د ااد يرص ااع  بالااتعاالع   ااكر   ت  ار أت ااا   ي اا  كايتاااابإ اولااانيإ  ااد جمااإ  

 للشر للشياطاني .



فااإن يداااا تنا لي اام ياا  يم  ،تث متااإل  ااد يكا ااد وبلاايس  لل  ااإل لااماا له للكاياال لكاا  ت ااداول أن
يا  أتنااي للشار للروليا  يف ، ي  والة للعام  ل   لاا  ها ل للادهر، ي  لل ماطإ، رىلاءبل ي  لل، وحلأل

أن  دوبعاا، ل يف لليااإم للشاار رإ يااا أتاال ذلااك لسلااإل لااماا له للكاياال لكاا  ت ااداول أن ت إياا ،لل ااااولع
أل بالاتعدلي ولااذ ا أاتلكا، والب اإ يا  للا ، فاث تإل  ناط إ أل اءكأل باحل  ،تتاإل كل ش ء أن تث تإل

 ،للا   باه ت اداون أن تاطفقاإل  يا  لا ام للشار ر لمللت  ا ، كاانلايلإ فإ  للكال تار  لسإ ،وجنيل لل مام
 .(62)(17-11: 2أف س  )وليف للروا وا هإ كلا  له، وخ ول خإذة لخلمام

 ، لاااابإل كثااريل بااإلس وباطاار  بااأهنأل أباطاااىل ي ااييتييإن: ( كااماَّ يااا654-185واعااا )أوجمااد صااإ ا 
 ،و نااااإل للكثاااري ياااا لل ناااا أل، وأذلاااإل كثاااريل ياااا لا ااادلء ،وجم ااارول للكثاااري ياااا للشاااعإ  لذاجيااا  لملتإلشااا 

 وياااا للاااتيتام أجمااادلي أل، واتعاااإل بأ ااااي يلاط ااا  بااادم ياااا يااا لب  لا ااادلء ،وللتفلاااإل بانتدااااالع كثااارية
لاإ م   زياإهأل  إ   لل يا للشياطإ لملتن واهنأل هزيإل وجمتلإل كتا   كايل ، و  لم أ د  أل بدم لمل ن إ

. ون .. هاؤالء هاأل  يا  أصايتا  للا  ا  ؤيناإن لآن بامل ااي ..كاا بإيكااهنأل لل ا    لا  لمل ااتإ م 
لل    تاكا ياا لنتشااىل للناا  ياا لاياطرة للشاياطإ ككاا لل اإىل  ناه بأناه ابا  يعركا  لامسا  يلييا  ياا 

 .(67)للشياطإ 
لاك  دان  لملعجازلع لنشار لمل اييتي  لاوا: وجماد لاا د ذل د كان ل ا  بإ لحل  ولحلرو  للرولي  

يون  لا اادلء للاا  ا بياان أل  اادلوة شااد دة كادااايا جمإ اا  ل ناااء لةتااا ،  لاا  تع قاا  ط  اااع يااا لاصاادجماء
وثااة صدلياع ي  لل لاطاع لحلاكا . وجماد لاا د للاإ ظ ولحلا   لا  لحلا  وللدال  ولذادوء لل يالا  

 ،وهكا ل لا  ل ذلاك يف ب ااء لمل اييتي ، للكثاري ياا للدارل اع لخلاطارية كفرا ل لليتياة للادنيا  لا  وبعااي
وكان ن ل ي را لحلر  وا  اىل لحلار  للنف اي   اد  .(68)ويف للناإ لل كاي يف لسإي لطإا   للروياني 

للنااا  للاا  ا جتن ااإل تاااطر للتاااري للعنيااف  ااد  ولقااكخياااال تاا لبا ا لل ااإ  للشاار رة وللشااعإ  للشااياطاني 
وللعااا يف لاإ   ولكناه أ راا  تناا أل تيادل يا  للعإلطاف لل اطإليا  ةتاعااع للشار ، ع للروياني لل لاطا

و لا  للن اي  ياا ي ااي   ،(69)وللت اليد للع كر   للروياني  بشكل خاام ،لل يتر لملتإلط بشكل  ام
 ناااء لمل ااتار يف للت الياد لسإ ر  ياا  وللرويانيا  لااا دع ها ه لحلاار  للنف اي   ااد للشار لل لحملااا  لل نإصاا 

و ااا  ،للعاادو للاا  ب ياام يف يعاازىل  ااا للإلجماا و ولحملاف اا  طإ لاا  لاتاال  لاا  للتاييااز لملاطلاا  بااإ للدااد   
 و ا تكإ ا صدلجماع ي  للكل اا في أل لا دلء.  ،لل إ  لل يالي  للدنيإ  

جما   اىن يف  ايا لملارء ب امام يف ول ليس ف ط ،وهك ل لا د و فاء للرولاني   ل  للعإلطف للعدولني 
تيتإ اااال  اااادلء للفااااري لاااايس ف ااااط  ااااد لافكاااااا للسإيكانياااا  يف تااااإفري  باااال، يل اااااا أن  اااادي ره و  راااا   ليااااه

باال  ااد للرتاااىل وللن اااء للاا  ا ع اادوهنا. ويف لحل ي اا   شااري للع ااد ل د ااد وا براا  ، وللر  اااع للشاار رة



ذاا  ووا   ااا   أل  عااإيأو ير اا  أ راااء للكني اا  لملنيتاارفإ لملفاااتئ لاااالع كااان  عت ااد في ااا أن يااإع
 .(31)أفعاىل وأفكاا    

للكشاف ( جماد لاإ ىل ليدا   ولاد  ، وبالتعاية ألادلأ لملا ا   ترا  أن فكار لافر للرى اا )لسإإاا  
وجمد  كس ها ل للفكار  ،(31)للاطر  أكثر جنالا سإ اية تأطري للفكر للد   ولل يال  يف للتاا خ للعامل 

جمإ  للاتعااا      لل  ا خ رول للت ماذأل لل يال  لداحل  اإ اعبإ   إي يا بعد لملنف  ول ا  للنا
 يداااريهأل جب اااإيهأل  اااري جماااايا ا  لااا  ل اااإ أصااا يتإل و  ااادو أهناااأل أ راااا، شاااايل  خااتااا   اااا لاااياطر أل

 ،أ   ااا طر اا   ااال  ااا   ليالاا  وي اا  ي اات ل يف يناط اا  يعيناا  )أ  لملناط اا  لملانإلاا  ذااأل(، لل لتياا 
يااا لل ااإ  للع ااا   لداا رية لملتشاارذي  ولملتاتعاا  حبكااأل ذلي  ااا طر اا  يناف ااإ كااا ولااماىل لملاالااك ل وم

للااا  م  كاااا بالاااتاطا   تلاااك لةتاعااااع لملتشااارذي  ياااا للإجماااإ  يف  ،لملت ااارية ذلع لل اااإة للتديري ااا  ألياناااا
ية بال أي  ذلاك وا لايا ،(36)ولحللإىل للكإني  ذا ،يناخا صاحلا اللتيعا  تاا خ للعام وأزياته وت  ا

تااكاا لةااىل وللاعا النتشااا للشار يف ، يؤجمام  اا للتااا خ لل شار  لال ت اي بأن له جمد نأ  بنف اه بشاكل
 .(33)ه ل للعام

ل اااد ف ااارع لذااازل أل لل يالاااي  وللاطاااا إن وللكاااإلاأ للاط يعيااا  يف الهاااإع لااافر للتثنيااا   لااا  أهناااا ياااا 
وها  ت اتإت  للنادم وللتكفاري وجتد ااد  ،أ  أهناا نتاا ج لاإء لاالإك للفاري نف اه،  مايااع للع اا  لسإذا 

لسإخااامام للع اااد. وياااا للاااتارلا للكاااإلاأ وال يليااال  لااا    اااأل للااا نإ  للااا  إال اااا للشااا  . أياااا يف 
ويااا هنااا ف اا  ناا ا لخلاامام ، لملعت اادلع للتإالتياا  ف ااد صااي م لحملااا لحلالياا  كأهنااا  الم والية هنا اا  للزيااان

 لاخري وللكايل.
يف وتاه لالادلأ  وطر  اا اللتفااظ لملارء بع يدتاه، طر  ا ل يل  اد لايال ل د وفر فكر لفر للرى ا 
وبع اااااة ، وطر  اااا لتجنااا  للعااا ة للإل ااايت  لملتإجمعااا  للااا  إتاااال للت ماصااا ا ياااا تلاااك لالااادلأ، لذا لااا 
، وال ت ااا  للع ياادة للتإالتياا  للفااري بإنكاااا ألاادلأ للتاااا خ ،إن له م إااا  للفااري بعااد كاال هاا لفااأخاار  
 .(34)ثااها   ا تإفر له للإليل  سإنكاا أمهي  ه ه لالدلأ وي زلها و ولكن

،  تتااا ويا لامهي  اكان للتأكيد  ل  للفر  بإ يؤلف  للفكر للتاإالي وأَّناطاه لايبيا  و  اإاه لال
. وجماااد للاااتعالم (35)وك نااا   كت ااا  للعلاااااء باااأن أي  للتاااإالة للي إي ااا  جماااد ألفاااه لياااه  عت اااد كثاااري ياااا

  ناصاار وللااع  لالنتشاااا (32)للرويااي –لملتعاادية للاا    ارع خااماىل للعداار لسإ ر  اا   للتإالتياا  لا اااىل
وتن اااؤلع  ،وي ا ااا  لخلااامام مللاااإك للفااار  ،يثااال للك نإتيااا  لل ابليااا  ،للشااارجم  ولسإ ر  ااا  ياااا أي  للدااافإة

 بارو  لنكاإلالادأ   ذا كان ك اريل. وجماد تتاا أن للتل   لال والَّ  .لملنجاإ  ا لل اع للتاا خ للكإي
لملاطاااروي ا   اااا لهتاايااااع  ككاااا للاااارء أن  ف اااأل للرى اااا  لااا  أهناااا ألااالإ  ي ااا   عااا    : اااا ذلاااك جماااا ما



 شرل   يا لةتا  ف دع لل إة ولل لاط  ولملكان  للرفيع  وللثاروة وللث ا   :يثل ،ولملدلفعإ وو ي أل للكايل 
وياااا لايثلااا   ،ي اااديون  ااا ل لخل ااارلن يف لا ااارهألأو للااا  ا  شاااعرون فعاااما باااأهنأل  ،يف ذلكر اااا للتااخييااا 

 ،وهاااؤالء لحملااارويإ ياااا للر ا ااا  ،للكثااارية ككاااا للاااارء أن  شاااري وا للن ااا  لملشااارية ولملفكااار ا لمل ا شاااإ
 .(37) ي  لمل دية بزولىل بنيت ألتتاا وللاط  اع لال ،ولاش ام لملنفيإ

للعاام ي لإباا  وجماد الجمام اى ا  .ة ياا للارى  ت أل تعر ف لينكاإلا باملرونا  للكافيا  لي اطا   اإ ا  ك اري 
يااا لخلاطااأ لالفااةل  بااأن لملن ااإذ ا أَنَّااهم وال   ،(38 )األااا  لاا    اا  جم ااإال وللااعا بااإ  لل ؤلاااء يف لاا 

وذ أناه لايس ياا للراروا  أن  كاإن  ،يا هأل لات اا  للإليادون للارى  للتإالتيا  أو لالفيا لتتاا للفالد ا 
 لااااال  شااااعر باسإل ااااا  وللاااا ىل وللنفااااإا وللتاييااااز ولحلريااااان ولال اااااط اي ولسإبعاااااي للفااااري ف ااااريل أو ي لإيااااا

ككااا ا ااااىل لل شاار لمل اات ل   ي اااال ي ااد ال  ال وتتإلفاا  للفكاارة لل ا لاا  بااأن تاااا خ للعااام  ت اا  .وللت ااايا
 ، لاا  ط  اا  يعيناا   ون لاللتكااام وا لملعرفاا  لمل دااإاة ولملتاارية ت يااريه ياا  للرى ااا لحملاف اا  وللن  إ اا  للعااام.

ووا للتعااىل لالاطري هإ أ را مس  ياا مسااع لالاالي  للا  تت ع اا لل الاطاع  ،ووا للإل  لل ااو 
. ويف لحلااااارو  (39)ياااا   د إلإتآلو ااااااا  يااااا خماذااااا لل ااااياطرة  ،لحلاكااااا  يف ت ااااإ ا ينزلت ااااا ويواهااااا

وللاا     اار في ااا لملعاااا   ،ري وللشااربااإ جمااإ  لخلاا ياا  ختاادم فكاارة وتااإي يعركاا  ي ااتارة وهنا ياا  د إلإتلآ
ختاادم  أو  وي لطإا اا  للشاار  ،أو  للشااياطان لاكاا   ،لااإلء كااان هاا ل   ااد لمل ااي   ، اااية يف يوا للشاار
 لملتاري ا ولحلكام يرة تلإ لاخر  حلشد لت ا  أل. ه ه للفكرة كما يا

 ع ف السفار  زالاانول اإلل ن
 .(139 ىل  ارلن  )كنتأل يؤينإ   وال  نإل وال لزنإل ولنتأل لا لإن ون

ف د نشاأ هناج لسإلامام للاد   يف للعناف باإ للناا  يف  ال  ارو    اإا  خمافا للي إي   وللا ييتي 
ووا أن ترا   ،لا ل فإهناا ل ااطرع وا للاتعااىل للعناف بادىل لحللاأل باالعنف، جمإة ليالي  ناتيتا  وينتدارة

ياا . وباادىل لالن اااا  يف ألاامام وخياااالع   اطاا   ااا لااه لل ااإلنإ لتن اايأل ولد ااد للااتعااله يف لحلياااة لليإي
أو تديري للعام كان  لا  للفاالإ لمل الاإ لاول ال أن  اطاإاول ألالإبا يتاداتا للتعايال يا   ،يياا لاشرلا
 للكافر ا.
اااااا  وياااااا ااااام لاا  يك  لملؤكاااااد أن صاااااإا للن ا ااااا  لملزلزلااااا  للعاااااام كااااااا ت  ااااار يف لآ ااااااع  كاااااما وذل يك 

ااااا   وتكااااإن ؛ (81:1 )  وذل للشاااااس كااااإ اع؛ (71:8 )مل اااالام تكااااإن لل ااااااء ك  ااااإ ؛ (89:61 )يك 
، تلعااا  يوال  بااااازل يف للرى اااا لل ر نيااا  لآلخااارة -(71:9جمااااان أ راااا ؛ 111:5 )ل  ااااىل كاااالع ا لملنفاااإش

-211خاماىل لملرللا  لملكيا  ) -صال  له  لياه ولالأل-خاص   يف لل إا لاول ل لل  نزلم  ل  للرلاإىل 
كاناام لاوصاااا  لحليااا  للثاااإل    ، اال لالااا  ياااا للعجااز لل يالااا  وتزل اااد لال ااااط اي يف. و (41) (266



بات اااا   للتعليايااا  لل ليلااا  لملتالااا  للنااا  لي نااا  يإلطنياااه لملتشاااككإ وللع اااا  يف لآخااارة ياااا باااإ للإلاااا ل
 ( بااادأع جماااإة وجمنا اااه تتعااازز باااال لهإ261/66) [ ثااار ] يأل. أياااا بعاااد هجرتاااه وا لملد نااا للدااارل  لمل ااات 

 لاا  أ اادلء أكثاار ينااه  ااديل  كاناام تتيت اا   وللاا   ال ااا يااا ،يثاال لالنتداااالع للع ااكر   لمل هلاا  ،للدنيإ اا 
فااإن أكثاار لايلاا  وجمنا ااا حب ي اا  للااد ا هاا  يل اااا تلااك ، ل اا  لسإن ااان للعاااي ، وبل اا  ب ااياط  .وثااروة وخاا ة

كاااان  تإجمااا  ياااثما أن تاااتاكا   أ  لايلااا  لخلااجمااا  أو لملعجااازلع. فااااا، للااا   كاااإن وجمإ  اااا لاجمااال للتاااااال
يف أجمال ياا  وأتزلء ك ارية ياا شا ه ل ز ارة للعربيا  يك  لل إ   يا فت  يا لمل اتر ا لملكيإ  اإ   ص رية

ه بعااد وفاااة للناا  أن  ت يتااد للعاار  نااأويااا كااان  تإجماا   . شاار لاانإلع؟ ولكااا هاا ل هااإ يااا لاادأ بالاا لع
وأن  نجيتااإل يف لكت اااا للاادولتإ للع ايااإ يف  ،لاا وللت  للاا  ا كااانإل  ت اااإن بالتشاارذم ولاار   لسإثااااة

فااا   ومهااا اويااا للشاارجمي  وبااماي للفاار . و تاكنااإل خااماىل أجماال يااا جماارن يااا  اازو وي لطإا اا  ،ذلااك للإجماام
لجا ااا لجااأل وي لطإا اا  لسإلااكندا للك ااري ووي لطإا اا  اويااا يعااا؟ ولكااا هاا ل بالاا لع كااان هااإ ي اااا 

 لالدلأ. 
جماا  وللفتإلاااع لل اار   وكثاارة لل نااا أل يوا ك ااري يف و اطاااء لمل االاإ لاول اال  وجمااد كااان لمانتداااالع لخلاا 

 كاال لالاا ا  لين اارول وا للعااام ان ااإا أكثاار تفاااىال يااا ين ااإا   إي اا  يااا جم اال للنفاا  وللنداارلني  لاوا.
ا أ ااف وا ذلااك أن لل اار ن للكاارمي م  ااةك شااك ا  بااأن للثااإل  للاااؤينإ يف لحلياااة لاخاار  لاايفإ  كاال ياا

، 38، 64، 66-9:61؛ 8:68؛ 3:157كأل هإ ول   يف لآ ااع )،   تإجمعإنه يف ه ه لحلياة للدنيا
وم  ةك لل ر ن أ را شكا يف أن  (.93:4؛ 21:16؛ 57:61؛ 41:39؛ 61:131 ،111، 76

للياااإم لآخااار. ويااا  ذلاااك فاااإن   لااا  لملاااؤينإ فاااإ  ذلاااك كلاااه أن   اااتعدول لااا لك بتج ياااز ييااازلن أ اااااذأل
ذا ه لايا   ولل ا إ  لملا هل ا ادل  ا لاجمإ ااء   هناان  لا  أن له  ر اد ل ر   ل يا  لسإلامايي للدعإي ل

 أن ت إي يف لاا .
ولكاا لل ار ن للكارمي  ؤكاد أن ها ل للياإم لايس يعلإياا ،  إياا ياا و ا الشك فيه أن للعام لاإ   نت ا 

( وأن  إيااا  نااد 62-27:65؛ 119: 61؛ 7:187 )لااإلء  كاناام   لل ااا   جمر  اا  أم بعياادة ،لل شاار
(. و ماوة  ل  ذلك فإن للعاام لاإ   اأي وا 4:71 )( بل    إ ألف لن 5:36) له كألف لن 

ولاايس انااه شااار ر أو أنااه خاارز  اااا  ،(31:8؛ 3:42)ان له خل ااه ينااا  لل دل اا  اتاال يعلاااإم ؛ هنا تااه
-3: 27ه  ليه خاليا يا للعياإ  ولاخاطااء )خل ه له ولف  :ون ه ل للعام  ام خري   .لل ياطرة لسإذي 

وال تأخا ه لان   ،وله ال  عة اه  اعف يف خل اه، (. ون لسإلمام ال   ار ي ادأ  للا ن  لاوىل/ لاصال  4
أ ااااىل َ لَاا  كماال  وللعااام بكاال شاا ء وهااإ ياط لاا   ،يااانز وهااإ لل ااايا لملإتااإي يف كاال  ،(6:655وال نااإم )
ياا  ِوالَّ (. ولا  داي  لسإن اان 2:59بعلاه )ِوالَّ  ط واجم  . ال ت (58:7؛ 49:12؛ 4:135لل شر )



، 6:629(.  عاط  لحلكاا  ولذدل ا  ملاا  شااء )24:11؛ 57:66؛ 9:51؛ 45-11: 3كت  له )
أو  ،(. أيااا لافاارلي أو لايااأل للاا  ا ال  ؤينااإن وال  تإبااإن ف ااأل ولاادهأل للاا  ا لاايعاجم إن49:17؛ 676

؛ 2:124لل اااار ن ياااارة تلااااإ أخاااار  أنااااه ال تاااازا ولزاة وزا أخاااار  )ولاااايس للعااااام كلااااه. و كاااارا  ،  اااات دلإن
ولاايس  لاا   ،( يؤكاادل  أن للنااا  لييتالاا إن  لاا  ذنااإ أل ف ااط53:38؛ 39:7؛ 35:18؛ 17:15

 (. 64:11؛ 682: 6ذنإ   ريهأل )
ب اادا يااا ت ااع  يااا أتاال أن  ،تااديري للعااام لآُث ولل ااام لآخاار لي اام وهكاا ل فااإن اى اا  لل اار ن لليااإم

 ( وهاإ يل ااا  ا ك رهأل بإلت اا أل52: 51ليع ادوه ) لل شر ي  للنايإ  لسإذ . ل د خل  له لل شر  تإلف 
ل يان   اع جمإة له وجمداته وللكشاف  ،لملرللإ ايأل لاا   ا طر   لان ياء وللرلل ولملن ا ا ولمل شر ا

ن أو   ت دلإن بأيأل أفرال  ك بإن برلالته لإ   عاجم إن و ديرو  . وكل لل  ا(41) ا جمإلنينه لمل دل 
؛ 71-29: 9؛ 5:33؛ 3:52؛ 617: 6)ويف لآخاااارة ذااااأل   ااااا  شااااد د  ،(46)يف للاااادنيا  ياااان أل
: 21؛ 41:51؛ 148: 3)و ؤيناااااإن ف ااااايثابإن يف للااااادنيا ولآخااااارة  أياااااا للااااا  ا  اطيعاااااإن (.65: 79
؛ 5:52(. لايانيت أل للندار )47:7؛ 66:41لل  ا  ندرون ي إته ) أولقك ( وليندر له16-13

( ولااااإ  ععل ااااأل لا لااااإن 55: 64اإن لاا  )ا( ولييتكاااا61:115( ولااااريثإن لاا  )21:14
 (.55: 3 إم لل عه )

فاإن لل ار ن للكاارمي  عاد ياا ناإلل   ادة و اااية  ،وللثاإل  للادنيإ إ و ا ل للةكياز للشاد د  لا  للع ااا 
 ويف  ااااإء لنتداااااال أل .لجمإ اااا  وتفاىلياااا  لماهااااإع للع ااااد  للتثنااااإ  يف وطاااااا  ااااامل /كإي شاااااي صاااايا  

وللا  ا جممادا  ،يف لسإكاان باأهنأل هاأل شاع  له لمل تاااللْاايَت   للفالإ لاول ال كال  للدا    كان للا لاإ
 كنتأل خري أيا  أخرتام للناا   اأيرون بااملعرو  وتن اإن  اا  ، لي أل وجماي  للن ام يف لاا  اعإن  وذي 

: 3 )يااان أل لملؤيناااإن وأكثااارهأل للفالااا إن لكاااان خاااريل ذاااألولاااإ  ياااا أهااال للكتاااا   لملنكااار وتؤيناااإن بااااه
 ووخماصااا أل ،(. ف ااال ياااا للعااادىل أن  ماياااإل اهناااأل ل تااا ول جناااال أل كاكافاااأة ياااا له ذاااأل لت اااإلهأل111

 لل   افره أو ن ره أو شإ هه أنا  جم ل أل يثل للي إي ولمل ييتيإ؟ (43)للع د لسإذ 
وجمد     فرو اد  اا ذلاك لااخرل  ،حب ي   لنتداالته  إي    تاطي  لسإلمام أن  د    أن ه تفإ   ل  للي

كااان   ل ااد كااان له أكثاار ليتنانااا لشااع ه لمل تاااا  ااا كااان   ااإه لشااع ه )...( وفياااا  تعلاا  بامل ااييتي :  ب إلااه
باه ولاه ال  عتا  يا لملفة  أن لاللتيماء  ل  يدن باطر ركي  ا ي ي  يثل وناطاكي  ولسإلكندا   لا   ا  

ذل اااا  ياااا كااال هااا ل هاااإ أن لسإلااامام   اااياطر  لااا  لل اااد  ي جاااإاة.... ولاكثااار وثاااااةأو ييتااا  لمل اااييتي  
 ل  يإجم  هيكل لالياان للتا كاا  لمل اد   لمل اي     تاطي  لمل لاإن أن  د  إل أن جم   للد رة ....لآن

  اااية ولياااءيكاا  و أ   بياام للع اااية لكاال لايااأل  للاا  تن ااأ بااه ياارجم . ويف لااإ  ثاال، هاا  لملع ااد للثالااه



لسإلمام ل د  وبرلهيأل ت دو لل د  يليما  ل  تأكيد لسإلمام  ل  جمد  يإل  كجزء يا لسإلامام نف اه 
 .(44)وي  ا يف ي إته للاطاإل  لتشال للعام كله

 تج د هنج لسإلامام للكاإي للشاايل بشاكل تلا  يف لايار با  ااي يف لا يل له لاال ال تكاإن فتنا  
وا لالااا  ياااا  للفإ ااا   أو  هااا  يدااااطل    اااتعال يف لل الااا  ليشاااري :تنااا وللف .(39: 8؛ 193: 6)

. وذه ام بعا  تر ااع لل ار ن (45) للنزل  أو لخلما   أو  للتيتر    ل  للفتنا   أو  لحلار  لاهليا  
تر   بيكتاااااىل  )( وا  ل اااااط اي39: 8؛ 193: 6وا تر اااا  لملداااااطل  يف لل ااااإا ) وا للل اااا  لسإجنليز اااا 

 لاصال ر ا  يلوي(. وال  أن  لملعا  ت )وثني  تر    إلاف  لا ( أو  )و  ل اطرل  أو  لأل؛ وتر   شاكر(
. (42 ) لحملنااا / لاليتيتاااان  أو   لسإ اااإلء ولسإ ااارلء  أو  للتجربااا    أو   لاليتيتاااان/ لالخت ااااا للفتنااا  كاااان
 اا لا يل له  شري وا أ  ش ء جمإ  أو ي إ أو ي ر لداتا  تاؤي  بال شار وا لال ارل   نفاملداطل  وذ

 ه  تزء ألال  يا الال  ه ه لاي .  وللعإية وا للإثني . ول ل فإن  ااب  للفتن 
تشااال كاناام باال  ،  دااإاة بااأا  بعين اا للتثنياا  فاإن ي ااإة لل اار ن سإزللاا  للكفار م تكااا  اافروخمافاا ل
وال  وم  كاا للعناف. فااا لملفارو  أن   اتار ل  ااي وا أن  ف اد للكفار جمإتاه وو اإلءه. (47)للعام كلاه

 ،وجماد كاان لمل الاإن للفاالإن لاول ال ولث اإ ياا ندارهأل يف للن ا ا  ولد  للإلا ل لتيت ي  تلاك لل ا ا .
وليداا يتإن اولفااده يف  ،ولاا ل كااانإل  لاا  للااتعدلي لااإليالك بااأن للكثااري يااا خدااإي أل لاايعتن إن لسإلاامام

ن ا   وهإ لل امام. ول ي ا  لسإلامام أن للنا  ولاط فم ذدف ا لل ،وذ ل بنيم لحلر  يف لسإلمام ،لمل ت  ل
كاال لااإاة   ءباادِفياا  ويلياال ذلااك أن صااي    ب ااأل له للاارسا للاارليأل  ، (61:117أالاال اساا  للعاااملإ )

للتإباا . وللااد إة حملااباا   9 وهاا  لااإاة بالااتثناء وللاادة ،يااا لااإا لل اار ن للكاارمي لملا اا  وأاباا   شاارة لااإاة
 وجمااااتلإل يف لااا يل له للااا  ا  :ين اااا، (48)للدااايا للشااارطي  ولملعتدلااا وجمتااال للكاااافر ا  ااادية يف  ااادي ياااا 

 وأخرتإهأل ياا لياه أخرتاإكأل   اتلإنكأل وال تعتدول ون له ال إ  لملعتد ا. ولجمتلإهأل ليه ث فتاإهأل
وللفتناا  أشااد  يااا لل تاال وال ت اااتلإهأل  نااد لمل ااجد لحلاارلم لااال    اااتلإكأل فيااه فااإن جماااتلإكأل فاااجمتلإهأل كاا لك 

 إل اللكافر ا. فإن لنت إل فإن له  فإا اليأل. وجماتلإهأل لال ال تكإن فتنا  و كاإن للاد ا ه فاإن لنتا تزلء
 .(193– 6:191 )اإ.افما  دولن وال   ل  لل ال

 (. 39: 8 )رياله ه فإن لنت إل فإن له اا  عالإن بداإن للد ا كا وجماتلإهأل لال ال تكإن فتن  و ك
تره اإن باه  ادو له و ادوكأل و خار ا ياا يوهناأل ال  تأل يا جمإ ة وياا اباا  لخليال وأ دول ذأل يا للتاطع

نتأل ال ت لاإن. وون تنيتاإل لل الأل أتعلاإهنأل له  علا أل ويا تنف إل يا ش ء يف ل يل له  إ  وليكأل و 
 (.21-21: 8 )فاتن  ذا وتإكل  ل  له ونه هإ لل اي  للعليأل



لياااه وتااد إهأل وخاا وهأل وللدااروها ولجمعاادول ذااأل كااال  لملشااركإ  فااإذل لن االخ لاشاا ر لحلاارم فاااجمتلإل
 (.5: 9 )يرصد فإن تابإل و أجمايإل للدماة و تإل للزكاة ف لإل ل يل أل ون له  فإا اليأل

 جماااتلإل للاا  ا ال  ؤينااإن باااه وال باااليإم لآخاار وال إريااإن يااا لاار م له والااإله وال  ااد نإن ي ااا لحلاا  
 (.9:69 )لال  عاطإل ل ز    ا  د وهأل صا رون يا لل  ا أوتإل للكتا 

. وال  أن يعايلااااا  لا ااااادلء أثنااااااء لحلااااااماع (49)وم تكاااااا لحلااااار   اااااد لملشاااااركإ حباتااااا  وا ت اااااإ ا
يف للشر  لسإلماي  لاصايل. وكاان اأ   لان ا  وللتعليااع للع كر   وبعدها كانم ختر  ل ل ل  يا

كالن ااء ،  إز جمتل لملشركإ لل  ا  عدون  اري جماايا ا  لا  لحلار ع ن ه الأ يع أل للف  اء لمل لاإ لاول ل
وال  وذل لاااابإل لسإلامام بااال إىل أو ، وللعاياان وللعجاازة ولةاانإ لخل وللره ااان وك ااا لل ااا ولاطفااىل للدا اا

ن ااااه ال عاااا  لمل اااا  ب اااا ل  اااايا لا اااادلء كأشاااجااهأل ويإلشااااي أل وبيااااإ أل وال  وذل للااااتد م أو ، بالعاااال
 . (51)للع كر   تديريها للرروالع

. وال أن تلاااك للفقتاااإ أ اطيااام (51)وجماااد كانااام للاااد إة ل تااال للكفااااا  داااإاة باملشاااركإ ولملرتاااد ا 
يف لاااىل لملرتااد  ا  نااه. أيااا  أو للعااإية وا لسإلاامام ،وذلااك با تناااجم أل لسإلاامام ،للفرصاا  للنجاااة يااا لل تاال

أ  ،   لمل االاإ للفاااالإ لاول اال للتعاياال يع اااأللل ال ياا  للع ااا  يااا للكف ااااا لمل اازويإ وللاا  ا كاااان  لاا
 (5:29؛ 26: 6أت اااا  للاااد اناع لل اااااو   لاخااار  لل ااااب   لإللااامام كاااالي إي ولمل اااييتيإ وللداااابق  )

ينزلااا  للااا ييإ للااا  ا   اااا  ذاااأل  ف اااد ينيتاااإل، شاااتيإ ولذنااادو يلا يثااال للز  وللاااد اناع للمال ااا  لإللااامام
ولكااا  لاااي أل يفااا   اار    خاصااا  تاااد    ،أنشااااطت أل لالجمتدااااي   االاا  و  ،بااللتفاااظ اعت ااادل أل للد نيااا 

بإت ااااااااااااااهأل  لاااااااااااا  ل تنااااااااااااا  لسإلاااااااااااامام بااااااااااااال إة  ال وكاااااااااااارله يف  وم  كااااااااااااا ي اااااااااااااإلا، (56)ل ز اااااااااااا  
 .(53)(6:652 )للد ا

 لت اا    للعنااف لل  لاا  للعاارس باال كااان لسإلاامام باااالر  ي اا  رل ،م  كااا للعنااف فراايل  حبااد ذلتااه
للاا     ( فااإن يداااطل  ل اهلياا 1961 -1851وكاااا أو اا   إلدت ااي ر ) .لسإذياا بإخرااا ه لل ااإلنإ 
وهاااإ  ،ت ااال  تاااا  يااا جم ااال لسإلااامام لل  لااا  لاااه يف لالااا  يعاااىن أولااا  ياااا ذلاااك كااان  شاااري  ااااية وا

لاش ام لل  ا م  تأثرول باالإل  وللرسا   ولقكأ  لل لإك  ري لملتيتر ر ولملت إ ا ولملتإل ا ا  لذاجي 
 .(54)تإلسإذي

هاا  يااا لل اايأل لالالااي  للاجتااا : فاااا جمتاال  أن لياااة لسإن ااان   اار لل اار ن للكاارمي، وكاااا يف للتااإالة
جماااان أ رااا ؛ 36: 5ا )اا للنااا   يعاااويااا ألياهااا فكأَّنااا ألياا ،نف ااا ب ااري لاا  فكأَّنااا جمتاال للنااا   يعااا

؛ 11: 49لملؤينااإن أخااإة ) وَّنااا، . ون لل تاال للعاااد للاااؤينإ تركاا  بشااع    ا ااا للناااا(55) (17:33
ااا هاإ تاازء تاطاط وذاا   عال لل شاار  ،ياا لخااتما  أ ارلجم أل وأتنالاا أل بعا ء( و 113: 3جمااان أ رااا  ووَّن 



( 13: 49وللداااماا ) و تناف اااإن يف  اااال لخلاااري ،و عرفاااإن بعرااا أل للااا ع  ، عةفاااإن ب عرااا أل للااا ع 
؛ 21: 9؛ 6: 5؛ 32: 4؛ 681-621: 6أي ااا للربااا فايتاار م و نااإ  ) ،وللداادجم  فياااا بياان أل  اااإية

 لمل لاإيإو  (. ع  سا   للرعفاء ولملرااط د ا3-1: 117؛ 34-31، 18: 89؛ 46-44: 74
ولل اااار ن إااااه ؛ (162: 12؛ 45: 5)(. ويف لاااااىل للداااارل  عاااا  أن  كااااإن لالنت ااااام تففااااا 75: 4)

: 49؛ 34: 41؛ 43، 41: 46؛ 162: 12؛ 159، 134: 3)وللت ااااي  وللدااال    لااا  للدااا 
(. ويف لحلياااااة لليإيياااا  ال عااااإز 96: 4 لاااا  يفاااا  وجم ااااإىل للد اااا  )    إاااا(. وأخااااريل ولاااايس  خاااارل 9-11

(. وال عااإز 11-49)وال  نااايول بعراا أل للاا ع  باال ااا   ،يااا بعراا أل للاا ع  للا االاإ أن   اا رول
وعا  ي ابلا  للتيتيا   .(16: 49أو أن  تج  إل  ل  بعر أل بعرا ) ،ذأل أن   ت ي إل بعر أل لل ع 

 عال لا ادلء  تيتإلاإن وا أصايتا   ( وعا  يفا  لل ايق  باحل ان 82: 4)تيتي  أل ا ين ا أو يثل اا ب
(41 :34 .) 

لاولااام لاتيااااىل لاوا ياااا أيااا  لسإلااامام أن لااال ، وويالكاااا ين اااا للفإل اااد للإل ااايت  للإلااادة وللدااال 
و اا  أت ااا  يعاو اا   (37/257) بتلااك للااروا نف اا ا. ففاا  يعركاا  صااف إ خمافا ااا ونزل ا ااا ولنشاا اجما ا

لكااا    نعاااإل أت اااا   لااا  ب  اااإىل للتيتكااايأل  ،لل ااار ن فاااإ  ألااان   اياااال أل  ااااما بنداااييت   اااارو باااا للعاااام
للااتنايل وا لل اار ن للكاارمي. وجمااد باا ىل لملؤاخااإن للعاار  يف للعدااإا للإلاااط  ت ااإيهأل سإزللاا  تلااك للاا كر  

وه  يا أكثر لل راا ا لملثارية  ،(32/252) وه  يعرك  ل ال ،اوىل يعرك  بإ لمل لاإ أنف  أل لحملزن 
أ  أباااإ بكاار و اااار و ثااااان  )لخللفااااء للرلشاادون. وكاااان لملف ااإم للشااا ري  (52)لمانشاا ا  باااإ لمل االاإ

لملشااةك  بااإ فر  اا   و لاا (  عكااس أخااريل ولاايس  خاارل ت ااإي  اياا  لملفكاار ا لمل االاإ اللااتعاية لاا ااي 
. وكااااان للف  اااااء لمل اااالاإن  اااارون أن ال  عاياااال لل  اااااة  (57)وت عاااااع كاااال ين ااااا للتااخيياااا  ،يعاو اااا  و لاااا 
وللتا ااإل تأتياال هاا ل  ،. وجمااد تااريي للكثااري ياان أل يف لختاااذ لل اارلا ملدااإم لمل االأل لملرتااد(58)كاجااريإ

 ،. ولال يا ث ام  لاي أل للارية كاان ككان أل للنجااة ياا   اا  لل تال بالتإبا (59)لل رلا وا  إم لحل ا 
  .(21)وجتد د وال  أل له وو مان  إي أل وا لسإلمام

. وكاااان تدااااعيد (21)ويااا  ياااروا للاااازيا أصااا يتم يعايلااا  للاااا ييإ ولملنشااا إ ولملرتاااد ا أكثاااار جم اااإة 
للد ا ااا   وياااا أبرزهاااا لاااد اع ،للدلخليااا  لمل تلفااا  للدااارل اع ولخلمافااااع باااإ لل اااإ  للد نيااا  ولل يالاااي 

 ،ع  للداااافإ   يف لل اااارن لل اااااي   شاااارو  ااااإا للشااااي، وللثاااااي  شاااار لسإمسا يلياااا  يااااا بااااإ لل اااارنإ للتالاااا 
لاللاااات اي   وبااااإ و ااااري لملااااؤيا  وبااااإ  بااااإ  لملااااؤيا    يداااايتإبا بتاييااااز أكثاااار و ااااإلا وأجماااال ت اااااهما

 ،كت ااا للع اكر  لإلي لطإا ا  لل يزناطيا  ل اإا اويا أبرزها لال  وجمد أي ع للت د دلع لخلااتي   . لذرط  
وو ااية للفات   ،(13-11( وللدلي يإ ياا باإ لل ارنإ )11– 11يا بإ لل رنإ )ومشاىل يا بإ للن ر ا 



يااا  ( ولاللااتعااا لاواوس14-13)و اازو لمل ااإىل يااا بااإ لل اارنإ  (15-11)يااا بااإ لل اارنإ  لسإلاا اي
وا وثااااة ي ااإلع  ولذياناا  لل ربياا  يف ل  اا  يااا بعااد لاللااتعااا أي ع كاال هاا ه ،(61 -19)بااإ لل اارنإ 

وز اااية للشااكإك يف وخاامام للر ا ااا  ااري لمل االاإ. وو اااال خلاا  للتاادلخل  ،ي يتشاادية للترااايا لسإلااما
كااأل  لاا  لمل االاإ لآخاار ا لحلتااإ ل أصاا   فيااه يااا لل اا إل  اكااان  بااإ للت د اادلع للدلخلياا  ولخلااتياا 

 ،(23)ويااا للدااعإب  اكااان  لاا  لملرتااد ا للعااإية وا لسإلاامام ،(26)و ااري يااؤينإ وويلناات أل بااأهنأل خإناا 
 ي  لل  إىل للر ط  ل  أهل لل ي .وتنا

اا يا  طإ لا  لاياد يف ها ل لالجتااه: ف اد جملا  ل تناا  لسإلامام تتوجمد لااع للكثري يا للعاليااع لال
 اا ، (24)للتإلزن للعدي  بإ لمل لاإ و ري لمل لاإ يف  دة يناط  ياا للشار  لاولاط ومشااىل أفر  ياا

وخاصا  أثنااء ، اإ  لا  للداعيد لحمللا . ويا  ياروا للإجماملحلاإلفز اللاتيعا   اري لمل ال أي   وا و عا 
لملدنيا  لحمل اطا   اد لاجمليااع  اري لمل الا  أجمال خاطاارل  اا يا  أصا   تإتياه  را  ل اااهريتتلازيااع لال

ول ااازم للع اااد   لااا  ل للتناااايط ولملن جيااا ، باسإ ااااف  وا ذلاااك، للز اااااء لل يالااايإ وللاااد نيإ يف لملناط ااا 
، أ  للعلااااء،   صااال    ااإا ط  اا  يتاياازة يااا لمل تدااإ للااد نيإ لسإلااماييإللفكاار لسإلااماي  للاا 

 وأشد  جم إة يف للتعايل ي  للر ا ا  ري لمل لاإ.  ،)ل  ل ه ل( تاطإا جمإل د أجمل  اإ ا وأشد صرلي 
لحل ي اا  لملاطل اا  وللاا  م للتكاااا  بز ا ااا ،ن ااااع للد نياا  لملإلاادةلملفااإن ، وكاااا أو اا  اويي لااتااك

  يف لملنااااط  النشااا ا  للاااد  ك اااري ياااا ل   لااا  للاااتعدلي لل اااااا  ب ااادا كانااام يل ااااا  ،ي اويااا  تااا كر جتاااد
وال  أن تلاااااك  .لل إ ااااا  لاخااااار  ال  ااااادي للتكااهاااااا للإلجمعااااا  لااااام لاااااياطر أل طاملاااااا أن لملن اااااااع للد نيااااا 

للك ارية يا   خاماىل فاةلع للدارل اع للد نيا  ت اإم  ااية بإجماف ها ل للت ااي  أو ب ايت ه للد نيا  لملن ااع
ووَّنااا  ااا لةاإ اااع للد نياا   ،ذااا لاايس ف ااط  ااا ل اا اااع للد نياا  للاا  تشااكل  د اادل ،يناف ااإ أجمإ اااء

. وهكاا ل فإنااه يف وجماام (25)ذااا ) اإ اااع  ااري ي اادية و ااري لنشاا اجمي   لمل ااامل  وللاا  ال تشااكل  د اادل
يااا بااإ أوىل لخل ااا ر لملدااال    ياا للدارل اع ولاخاطاااا لخلااتياا   كااإن للت اااي  ياا  لالختمافاااع للدلخل

 ذ ل للدرل .
وال  أن اااه وذااا ل لل ااا   بالتيتد اااد ياااا لامهيااا   .م  كاااا للتااااا خ لسإلاااماي  جماااط للاااتثناء  لتلاااك لل ا ااادة

ولملنشاا إ ت لااإاع يف فااةة  لالالااي  جتاااه  ااري لمل االاإ اكااان أن نعااة  بااأن ليالاا  لسإلاامام للع د اا 
 لملعت ادلعو زل أل لحمل اط  أو زيا للعجز. و ليناا أن ن اإ هناا أن للنداإم وليس يف  در لذ ،جناا ليال 

)لاطاااب  للعداار  اوا للعداار لملت اارية ولمل ااا رة لمل دلاا   نااديا ت اار لااإ  تتاتاا  بالاات ماىل ن اا   ااا أَّنااا 
وال  أناااه ال ، لتاااأو ماع وتف اااريلع تتلفااا  للع لااا  ولاخماجمااا  وللث اااايف(. وياااا لملؤكاااد أهناااا لاااتكإن يفتإلااا 

لاا د يل ااا  ويف  تاعااع للشار  لاولاط كا ت يريها أو تف ريها أو تأو ل ا ل   يشايق  لملف ار ا.ك



وتشااااجيعه  لاااا  وجماياااا  تااااإلزن  ااااد  ،ويرتعياااا  للكتااااا  لمل ااااد  لإلاااادة ولداااااف  تكااااإ ا يإجمااااف للااااةلم
لاتيااااىل ولالنت از ااا   ناااد لل ااااية لل يالااايإ لاللااات دلي إ. وجماااد كانااام  للتاطإ يااا  وللتع اااف ولال ت اطيااا 

ياا للعناف لملتيتر ار جمل ااا جتادها  باروا كثاري ياا أ ادل  اكن ا ياا للتعايال يا   لملؤل   ل ي  يف يإجمف ك
ياا  اإ ا  يااا  للاةلأ للاا   ن لاإه لل لاف ف اد تكاإن وأخاريل ولاايس  خارل باإ يعاصار  أل لاجمال جنالاا.

جتاهل ااا ولاللتفااا   لاجماال جنالااا  لاَّنااا  لملعتدلاا  ولالاا  ياع لاخماجمياا  للاا  ال ككااا ل تياااىل للمال اا
 يون تشإ ه خاطري ذا ند ا واولا. ،لإذا

*********** 
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 م الاا  التسامح ع د الفال فة الهسلهف 
 * يمايَتاَّد أسد  إلي

 الهادمة:
 ااا  لجتااااه  ااا ه  وا أن للعاااام لحلاااد ه م  عاااط أمهيااا  كااا   مل اااأل  للت ااااي  ا اااأل أهناااا كانااام للشااا ل 

 در للن را . وال  كتفا  أصايتا  ها ل لالجتااه  ا ه لل راي ، ووَّناا  ؤكادون أن ها ل  للشا ل لل ر  ين 
لل ياااا  يااارت ط حبالااا  تااخييااا  لااااب  : فاحلراااااة للعربيااا  لسإلااامايي ، يف ز ا اااأل، كانااام بعيااادة  اااا ي اااأل  

 ن للإلجما  لملادها ل اا هاإ أن للت ااي  للا    عتا  مسا   ايا  يفإللت اي . كاا   إىل ألد للدلالاإ:  فا
للفكر لل رس ين  للندف للثاي يا لل رن لل اب   شر وفكرة يعاصرة يف زيانناا ها ل. ها ل للت ااي    ادو 
يف لمل ام لاوىل  ا  اا  اا للل ا  للعربيا . وبالتاايل  ا  اا  ياباا  اا أَّناا  للتفكاري كافا  وللا  تعاال  ا  ها ه 

 (.1للل   )
وتعايال يع اا لملفكارون، لا لك جناد فاإلتري، وتاإن  كلنتشرع فكرة للت اي  يف أواوبا ينا   دار للن را 

وجمااد ولاادع تلااك للكتاباااع   اا  لالاادلأ للاا  وجمعاام  يف لل اارن  كلااإك ُث كااانط و ااريهأل  كت ااإن  ن ااا
لل اااي   شاار وللندااف لاوىل يااا لل اارن لل اااب   شاار. كاناام أواوبااا جمااد لإلاام وا أا    ااا  بفعاال 

لفدااال باااإ للاااد ا وللدولااا . هاااإ بداااإاة أخااار    يااادة  ولااا ل كاااان لحلااال هاااإ يف ل ،(6) لحلااارو  للد نيااا 
 (.3للعلااني . فالتعد  وللدياا   لاا لل شر بأجمدر لل  ل لملاكن  يا  للت اي  لل ال  )

 (.4ككا بالاط   أن  كإن للت اي   جمد نشأ اية فعل  ل  لرو  أواوبا للد ني  )
(. وخيلا  مساري لخلليال وا أن 5أمساايل )وككا أ را أن  كإن نشأ  بالتإلك  ي  نشإء َّناط لسإنتااز للر 

كلااا  للت اااي   لي اام وللاادة يااا تلااك للكلااااع للاا  مت للنراااىل بشااأهنا خااماىل لل اارن للتالاا   شاار أو 
لااال يف لل اارن للعشاار ا. فل اا   يااا لالاا ا  مت جتاهاال هاا ه للكلااا ، ومت جتاوزهااا. أو باااالر  لكتفاا  

... فلاأل  كاا َشاْ ءكااا لاإ أهناا ال تعا  يف ل ي ا  أيرهاا  اا   ،اجري للن ر ولي ا  ل  أهنا ياا نافال لل اإىل
 (.2للت اي  يا  فكر به أو  ناط  بامسه )

م  كاااا يف ن اااام لسإلااامام كني ااا ، وم تإتاااد طإل اااف ي نيااا  كااااا كاااان لحلااااىل يف أواوباااا، كانااام هنااااك 
 للعنف.خمافاع، وفر  ولمايي  تتلف ، ووجمعم بع  لحلرو ، ولكا ليس بتلك للدإاة وال ب لك 

كااان لييااد للكني اا  وللفداال بااإ للااد ا وللدولاا . وياطال اا  للدولاا  بتع ااري لااإك، أن تت اااي  ياا  للاطإل ااف 
 يعااا  اااا لاادوي للدولاا  ال  شااكل جما اادة يف لالاا  خاصاا  يف للتاااا خ، ويف ذلااك   ااإىل للاادكتإا برهااان 

وم ت  اار  ،كاال لةتاعاااع لل شاار   ون هاا ه للعماجماا  لملتااإترة وللعنيفاا  بااإ للااد ا وللدولاا  م تعرف ااا    ليااإن:
  .(7  ه لحلدة وال يف ه ه لحل    يا تاا خ أواوبا، ويف ه ه لل ااة ولدها )



ون للاادفا   ااا هاا ه لاطرولاا  لااايس  كنااا  لاا  صااعيد هاا ه للداللااا ، ولكااا ككااا للرتااإ  وا برهاااان 
إ  ؤكد أن للعماجم  باإ للاد ا  ليإن ف إ أفرل يدلف   ا وت   للن ر ه ه يف كتابه  للدول  وللد ا . وه

(. وم تكاا للدولا  يرااطرة ان تنفدال 8وللدول  كانم يف للتاا خ لسإلماي   ماجما   تعاا ا ال لنادياز )
  ا للد ا، بل أل م  ليه بنياهنا. 

 ؛م ن دااد باملرلفعاا  لل اااب   أن ن اادم ت ااإ  ا الختفاااء لالهتاااام بالت اااي  يف للااةلأ للعاارس لسإلااماي 
يإتاااإيل كااااا لااانر  يف هااا ه للداللااا ، وون م  كاااا بااا لك للإ اااإا للااا   جتلااا  باااه يف للفكااار ناااه كاااان ا

 لاواوس. 
 التسامح ل ة

   مس   للت اي  ولل اال : ل إي...   إىل لبا ين إا:
 ولمل ااا  :  لمل اااهل . وت ااا إل: ت اااهلإل... ولاا اء...   اااىل: مساا  وأمساا  وذل تاااي وأ اطاا   ااا كاارم

ومسااا  وت اااا : فعااال  أ  لمل ااااهل  يف لاشاااياء تااارب  صاااال  ا... ،ا: لل اااااا اباااااويف لحلاااد ه لملشااا إ 
 .(9شيقا ف  ل فيه)
ول اإي هاإ  ي ادأ وفااية ياا  ن  ا  ال  هاإ ل اإي وللعاطااء  اا كارم ولا اء. وهاإ لمل ااهل . :التسامح ل ة

 نإ هلاااااه ل ااااار  ينياااااإ  أو أخااااارو  ال  كاااااأأو ياااااا  ،بعاااااإ ، فلاااااإ وهااااا  وللاااااد كتاباااااه ياااااا  اااااري أهلاااااه
 .(11تإيل )

 مبادئ التسامح:
( للااايما يعا اااا ملف اااإم للت ااااي ، ولناطلااا  يف ذلاااك ياااا للتع اااري للااا   جمدياااه فاااإلتري 11جمااادم كاااااىل باااإبر)
 ون يااا يااا ألااد اأ  هاا ل كلااه بأو اا   ااا فعلااه فااإلتري، وال ألااد  اااه  فااإلتري يف  للت اااي ، وذ   ااإىل:

  (:ن ل هنا ن ما لرلأاو   للتع ري  نه. ليه  كت  )وأنا 
وياااا هاااإ للت ااااي ، وناااه نتيجااا  يمازيااا  لكينإنتناااا لل شااار  . ونناااا  يعاااا ياااا نتااااز للراااعف. كلناااا هشاااإن  

وييااالإن لل اطااأ. لاا ل ي إنااا ن اااي  بعراانا ونت اااي  ياا  تنااإن بعراانا بشااكل يت ااايىل. وذلااك هااإ لمل اادأ 
 .(16لاوىل ل انإن للاط يع . لمل دأ لاوىل حل إ  لسإن ان كاف  )

عاا  فاإلتري كاناام يإف اا ، ويتاالاك ،  وهاا  يؤل ا   لاا  ن اارة لا رلطي  ت ااإىل: وناا  ال شاك يف أن يرلف
أ اار  أي ال أ اار  وبالكاااي أ اار  هاا ل.. ويف هاا ل يااا  كفينااا للااطال اا  براارواة أن نت اااي  ياا  بعراانا 

 .(13بشكل ت اييل. لكنه ال  كف  للدفا   ا للت اي  وذل شا  ده هجإم يا )
ري  اار  بكاال و ااإا أن  لاا  للت اااي  أن  كااإن ت ايليااا: أ  أنااه  تعااإ و راايف بااإبر جمااا ما:  كااان فااإلت

 لياه أن   ااإم  لاا  ي اادأ للت اباال. لكنااه م  تإجماا  جميااام  تااا  يكااإجمرلط   داا   فيااه للت اااي  ي اادأ ي  ااإال. 



ناه يلخال أناه م  تإجما  أوليس ف ط  ل  شكل ت اي  ي  .بل ك لك  ل  شكل ت ااي  ليالا . كااا 
ن   أجمليااع لاا تكاإن ال  ا  يف ت ادمي ي ابال للت ااي  للا   ت دياه ذاا لاكثر ا ..  تا  ك  ل لاإ  تا

 (.14أجملياع ت  ل ي دأ للمات اي  وت  ل بن ر    روا   للعنف )
 للل بإبر يف إم للت اي  لل   جمديه فإلتري ولشت  ينه ثماث  ي اي  ه :

 لمل دأ لاوىل: جمد أكإن أنا  ل  خاطأ وجمد تكإن أنم  ل  صإل .
 لمل دأ للثاي:    تفامهنا لإىل لايإا بشكل   ماي جمد ندل وا تديتي  بع  أخاطا نا.

 لمل دأ للثاله: وذل تفامهنا  ل  لايإا بشكل   ماي، جمد ندنإل يعاا ياا لحل ي  .
و ؤكااد بااإبر  أن لل يتااه  ااا لحل ي اا  وللاادنإ ين اااا  اا  للن ااد لملت ااايىل، ال  كااإن  كنااا يااا يون وتاااإي 

ة يا للت اي  لملت ايىل. فاا لل  ل  لينا يعا أن نكإن تاطقإ، وللنا   يعاا جماد   لاإن لفاةة يات  ك ري 
طإ لااا  ياااا للإجمااام يتف اااإ لاااإىل للعد اااد ياااا للن ر ااااع لخلاطقااا ... بااال و ال اااا ياااا  كاااإن لالتفاااا  نتيجااا  

 (. 15بل ولال يا للتشرلء للعنف ) ،لل إ  يا للمات اي 
ر مل اااااي  للت اااااي  ويناطل اتااااه، ولل ااااؤلىل لملاطااااروا هااااإ: هاااال ناااااجما تلااااك هاااا  للدااااإاة للاااا  جماااادي ا بااااإب

للفمالف  للعار  لمل الاإن ها ه لل راي ، وياا هاإ يف اإم للت ااي  لاد  أل، وياا ها  لمل ااي  للا   رتكازون 
 ولي ا.؟ 

وهاإ لبتادلء  عار  للفل اف   ، عإي للفرل وا للكند  يف تأليس جمري  للت اي   ل  للدعيد للفل اف 
، ويف  الاه لحلا   ان  ار  للفيل اإ  يف  لااه وصااب   ؛لاشياء حب ا   ا ب دا طاجم  لسإن انبأهنا   لأل 

 نت ااال للكنااااد  وا يإجماااف للفيل ااااإ  يااااا للاااةلأ لل اااااب ، في ااادم ندااااا بااااالا ُثمَّ (. 12للعاااال باااااحل  )
 (.17لخلاطإاة يف جمريتنا، ون رل ل لك ف نإايه كايما  ل  للر أل يا طإله )

ويااا أوتاا  لحلاا  أال ناا م )ألااد( يااا كااان ألااد ألاا ا  ينافعنااا للداا اا لذزلياا .   -1   ااإىل للكنااد :
 فكيف بال  ا هأل أكثر أل ا  ينافعنا للع ام لحل ي ي  ل د  .

ن جمدرول  اا بعا  لحلا ، ف اد كاانإل لناا أن اابا وشاركاء فيااا أفايوناا ياا  ااا فكارهأل، للا  وفإهنأل و  -6
 ري  ا جمدرول يا نيل ل ي ته.صااع لنا ل ما و الع يؤي   وا  لأل كث

ه م  نال لحلا  ااا أَنَّاولياا وذ هإ بإ  ندنا، و ند لمل ز ا يا لملتفل فإ جم لنا يا  ري أهل ل اننا  -3
   تأهل لحل  ألد يا للنا  جب د طل ه وال ألا  به  يعه.

 وا ياا   اتأهل لحلا .ووياا نااىل يناه شايقا   اريل باسإ ااف   ،بل كل وللد ين أل ويا م  نل يناه شايقا -4
 له جمدا تليل.َشْ ء فإذل      ري يا ناىل كل وللد يا للنا لإ لحل  ين أل لتتا  يا ذلك 



فين  اا  أن  ع ااأل شااكرنا لآلتااإ بي ااري لحلاا  فرااما  اااا أتاا  بكثااري يااا لحلاا . وذ أشااركإنا يف  اااا  -5
 لمل  ل  لنا ل ل لحل .ول لإل لنا لملاطال  لخلفي  لحل ي  اا أفايونا يا لمل دياع  ،فكرهأل

فإهنأل لإ م  كإنإل م عتا  لنا ي  شدة لل يته يف يدينا كل ا ه ه لاول ال لحل يا  للا   اا خرتناا  -2
 ولخر يا ياطلإباتنا لحل ي .وا لا

فااإن ذلااك لتتااا  يف لا داااا لل ااالف  لملت دياا   داارل بعااد  داار وا زياننااا هاا ل ياا  شاادة لل يتااه  -7
 للتع  يف ذلك. ولزوم للدأ  وو ثاا 

و ثااار ن لت اااعم يدتاااه ولشاااتد حبثاااه، ولاطاااف ن اااره وو اااري  كاااا أن عتاااا  يف زياااا لملااارء للإللاااد، و  -8
لاطاا  للن ار، وو ثااا للادأ  يف أ اعا  ذلاك ياا للزياان أللدأ  يا لتتا  اثل ذلك يا شدة لل يته و 

 لا عا  للكثرية. 
للا  ا أتاإل بشا ء  ناا:  ن  ا  لناا أن نشاكر  باءفأيا أالاطإ طاليس ي ز لليإنانيإ يف للفل اف  ف ااىل -9

 يا لحل . فاا أل ا يا جماىل يف ذلك.
تاا  يااا لاتنااا  أو ن  ااا  لنااا أال ن ااتيت  يااا للتيت ااان لحلاا . ولجمتناااء لحلاا  يااا أ ااا أتاا ، وون  -11

لل اصااي   نااا ولايااأل لمل ا ناا . فإنااه ال شاا ء أوا باطالاا  لحلاا  يااا لحلاا . ولاايس  اا  س لحلاا ، وال  داا ر 
 ا له وال باآي به. وال ألد ملس لحل . بل كل  شرفه لحل  .ب 

 للتنايل وا ن  للكند  لل اب  ككننا أن نشت  ينه     ي اي  تشكل يناطل اع للت اي ، وه :
 لمل دأ لاوىل: يا للرروا  لل يته  ا لحل ي   ل ل ا.

 لمل دأ للثاي: لحل ي   ال إيط  ا اتل وللد، وم إط  ا  ي أل.
 لمل دأ للثاله: للكل يعر  لل اطأ. 

 لمل دأ للرلب : للإصإىل وا لحل ي    تاطل  ت إي ل اي .
 لمل دأ لخلايس: للت اي   روا  لتيت ي  للت دم.

ال  إتااد هناااك يشااكل  فياااا  تعلاا  بامل اااي  لاابعاا  لاوا، ف اا  ول اايت  يف ناا  للكنااد ، أيااا لمل اادأ 
َا لت دم  فليس ول يتا وتليا. لخلايس، وهإ  للت اي   روا  لتيت ي  ل   ات دم للكناد  ها ل لمل ادأ َوِوَّنَّ

 بدإاة  ري ي اشرة، وا لد يا، ولمل دياع لل  ت إي وليه ككا اصدها بالدإاة للتالي :
  اطال  للكند  بشكر يا   دم لملناف  للد رية. -1
 وك لك  لينا شكر يا   دم لملناف  للك رية  ويا وأت  لحل  أال... . -6
 نعأل جمد خياطقإن و  درون يف بع  لايإا. -3
 لكن أل ا أل ذلك شركاء لنا فياا جمديإه. -4



 و ا بنينا  ل  يا جمديإه. -5
 ت  بكثري لحل .أ ن    أن  ع أل شكرنا لآلتإ بي ري لحل  فرما  اا  -2
 ونشكره  ل    ري لحل  لل   جمديه. ،ف إ  اطال  بأن نت اي   ايا ي  لمل اطئ -7
 وه ل هإ للت اي  للفل ف  باملعىن لحلد ه. ، اطال  بالت اي  لال تت دم لملعرف  ف إ وذن -8

ت ااااىن للفمالااااف  للمال ااااإن لمل اااااي  للاااا  يشاااان ا للكنااااد  صاااارلل  أو بدااااإاة  اااااني ، وأصاااا يتم اثاباااا  
لفةل اااع فل اافي   تاطل  ااا ن اا  كاال فيل ااإ . كل ااأل عاعااإن  لاا  هاا ه لمل اااي ، فالت اااي  للفل ااف  

ولااأكتف   (18. وال   اعنا يف هاا ه للإاجما  ت اادمي للشاإلهد للكافياا  لاد أل لحلكااأل لل ااب )ياطلا  للجاياا 
 بشاهد  خر هإ يا لبا اشد وذ   إىل: يثما: 

 ف إ أنه ع   لينا أن ن تعإ  ل  يا  ا ب  يله اا جماله يا ت دينا يف ذلاك، لاإلء كاان ذلاك لل اري 
لل  تد   اا للت كيا  لايس  عتا  يف صايت  للت كيا   اا كإهناا ن لآل  إيشااكا لنا أو  ري يشااك يف لملل . ف

 لاا  ملشااااك لنااا يف لمللاا  أو  ااري يشااااك وذل كاناام في ااا شاارو  للداايت . وأ اا  ب ااري لملشااااك يااا ن اار يف 
ه ه لاشياء يا لل دياء جم ل يلا  لسإلامام، ووذل كاان لايار هكا ل، وكاان كال ياا إتااز ولياه ياا للن ار يف 

للع لي  جماد فيتا   ناه لل ادياء أمت فيتا ، ف اد  ن  ا  أن نرار  بأ اد نا وا كتا  أل، فنن ار أير لمل ا يس 
 وون كان فيه ليس بدإل  ن  نا  ليه... ،ن كان صإلبا جم لناه ين ألفإفياا جمالإه يا ذلك. 

ن  اإ   ااو باالن ر في اا، وزىل زلىل، وياا ياا جم ال ن ا  فاطرتاه، ووياا ياا جم ال لاإء وناه أوليس  لازم ياا  
ن ره في ا، أو يا جم ل  ل   ش إلته  ليه أو لنه م عد يعلاا  رشاده وا ف األ ياا في اا، أو ياا جم ال ترتي  

 (.19كثر يا وللد ين ا أن َّننع ا  ا لل   هإ أهل للن ر في ا)ألتتاا  ه ه لاشياء فيه، أو 
 اله اظر  زالتسامح:

أالاااطإ  لااا  صااعيد لملااان ج. أياااا ( ي ااااي  للت اااي . وهاااؤالء ت نااإل يناطااا  61ت ااىن للفمالاااف  لمل االاإن)
 لاااااء للكااامام ف اااد افراااإل يناطااا  أالااااطإ. وطاااإاول ين جاااا باااد ما  ااار  اااان ج لملناااا رة أو ل ااادىل. وهااا ل 
لملان ج جماا أل  لا  ي ااي  للت اااي  لخلا ا ، وياا نعنياه هناا هااإ أن ي ااي  للت ااي  لخلا ا  أل ام  لاا  

 للدعيد للن ر  فل فيا وكماييا.
( أو ل اادىل، وهااإ خيتلااف  ااا تاادىل أالاااطإ. و  ااد  ياان ج 61 ج لملنااا رة)أ يااد لال ت اااا لااد ثا ملاان

( ه ل لملان ج باطر  ا  يفدال ، ونر اد 66لملنا رة يا ليه لمل دأ للإصإىل وا لحل ي  . وجمد ناجما ل إ   )
 لال تااي  ليه يف للف رلع لل ايي .



لك  فااة  يف للشاا   ون يااا   ااد  وليااه ل اادىل يااا وت اا  ن اار ل ااإ   هااإ للإصااإىل وا لحلاا ، ولاا 
للااا    شاااةك يف ل ااادىل أن  ت ااا   أن   داااد بن اااره لمل اهااااة وطلااا  ل ااااه وللتك ااا  ولملاااااالة، ولحملاااك 

 (.64(. و فر  أن ال  كإن  جمدده لل فر باخلدأل ولل روا بال ل   ولل  ر... )63) وللر اء
ن كاان لايس كال ن ار يناا رة. ور، و يناا رة ن اوَكملُّ  فأيا لملنا رة: ف إ يأخإذ يا للن ر،    إىل ل إ  :

و ناااده  ال فااار  باااإ لملناااا رة  .(65ياااا لياااه ون لملناااا رة يفا لااا ، ياااا للن ااار وهاااإ ن ااار باااإ لثناااإ... )
ف إ  و  ااا لملتنااز إ ي ترا  ن ر ااا  لا  للتادلف  وللتناايف بالع اااة أو ياا  :(. وأيا ل دىل62ول دلىل )

 يااا ل اادىل يااا  كااإن  اااإيل ير اايا وينااه يااا  كااإن ياا يإيا (.  ُث67  ااإم ي ايااا يااا لسإشااااة وللداللاا )
 (.68)  ريا
كياز ل اإ   بااإ ناإ إ يااا ل ادىل أوذااا: ل اادىل لملا يإم للاا     كاإن لادف  لحلاا  أو ل يا  للعناااي أو  

أو ملا ال  اطل  به تعار  وال ت ااا  أو للااااالة وطلا  ل ااه وللت ادم وا  اري ذلاك  ،ليل س لحل  لل اطل
 (.69للإتإه لملن    ن ا ) يا

وثاني اااا: ل اادىل لحملاااإي وهااإ  للاا   إاا  لحلاا ، و كشااف  ااا لل اطاال، و  ااد  وا للرشااد، ياا  يااا 
 (.31 رت  اتإ ه  ا لل اطل وا لحل )

وننااا هنااا أيااام يناجمشاا    مانياا   ااد  وا للاادنإ يااا لحل ي اا  بتع ااري كااااىل بااإبر، ويااا هنااا   اادم ل ااإ   
(. ين اا ياثما: أناه  ياال  لاأل ياا 31ياه لآيل  للا   فاة  أن  لتازم  اا لملتناجمشاإن )فدما طاإ ما   اإ ف

و  ااإىل  ،(36خداااه جمدااد لحلاا  وطلاا  للدااإل  ولذدل اا ... يكنااه يااا و اارلي  ياا  يااا  ر ااد و اارليه... )
أ راااا:  و لي اااااا  يعاااا أن  داااا  كااال وللااااد ين ااااا لدااااال ه يف نإبتاااه، وون كااااان ياااا   اااااعه يناااه شاااا ه 

 (.33اهناا يت او ان يف صعد لملناوب ، فاا م  ع  ين اا لدال ه ف د جماط   ليه ل ه ) ؛ للإلإل
م  كتاااف ل اااإ   بت ااادمي ال يتااا  طإ لاااا  تراااأل  يل  ل ااادىل، ووَّناااا   اااد أ رااااا فداااما باااإ فياااه  لياااال 

ا، عاا  لملتناا ر ا  لاال  تاا  فااما ن ا  في اا. وذ   ااإىل:  ول لاأل أن لحليال يف لملناا رة ل اطاا  لخلداأل   اإ 
لالتتنااا   نااه. وهااإ يااا يأ  أهاال للف ااإ  يف لملنااا رة، ويااا  ااال يااا جمدااده باملنااا رة لملااااالة اهاال 

(. و  اإىل أ راا:  وياا  ار  ياا خدااه لال تاااي  لا  لحليال 34.. ).لل فه  ان  لاطر   أهل للد ان 
 (.35جماط  يكاملته )

وهاا  تفااة  أ رااا ي اااي  بااإبر  ،لكنااد تفااة  لملنااا رة لمل اااي  لخلا اا  للت اااي  للااإلاية يف خاطااا  ل
 للثماث : 

ولاإال ها ل لمل ادأ ملاا جمايام لملناا رة  ،لمل دأ لاوىل:  جمد أكإن أنا  ل  خاطأ وجمد تكإن أنم  ل  صاإل  
 أصما. ف إ ن اط  لناطما . هناك ل  ن ع  وليه  يعا وجمد نكإن  ل  خاطأ  يعا. 



. وهاا ل  ي جمااد نداال وا تداايتي  بعاا  أخاطا نااالمل اادأ للثاااي:   اا  تفامهنااا لااإىل لايااإا بشااكل   ااما
 فعا طر   لحلإلا للع ماي بإ للاطرفإ ندل وا لحل ي  . ،لمل دأ ت إم لملنا رة  ليه

لمل ادأ للثالاه:  وذل تفامهناا  لا  لاياإا بشاكل   اماي جماد نادنإ يعاا ياا لحل ي ا  . وال شاك أن لملنااا رة 
  إ   للكافي  يف ل دىل.ولإال ه ل لسإكان ملا كت  ل ،تترانه أ را

 التسامح العلهن:
هناااك  اارواة يليتاا  تفاار   لاا  للفمالااف  أن  كإنااإل يت ااا إ ولكااا هاال  فااة  بالعلااااء أ رااا أن 

  كإنإل يت ا إ؟
للإهلاا  لاوا   اادو أنااه ال  اااىل للت اااي  يف للعلااأل. ولكااا تاادجمي  للن اار يف هاا ه لمل ااأل   ث اام لنااا أن يااا 

 لعلااء هإ يف  خر لملاطا  ي    ل  ي اي  للت اي .  دو يا تشدي لد  ل
ل ت د بإبر أن ي اي  للت ااي  تشاكل  لملإجماف للع لا   للا    فاة  أن  كاإن ألالاا ل نااء لاخاما  
وللعلاااأل ويااان ج للعلاااأل. وذ   اااإىل:  يف للإجمااام نف اااه أا  هااا ه لمل ااااي  للثماثااا  تل ااا  باختدااااا لملإجماااف 

ألا  لاخما . وهاإ كا لك يإجماف للعاام. وأ راا يان ج للعلاأل للا   للع ل  أو للن د  لل   ل ت د أنه 
 (.32  إم بكل ب اط   ل  ي دأ ععل لل جاىل للن د  يف خدي  لحل ي   )

و ؤكاد باإبر  أن ل اا  ت ادم ل ي ا  يف للعلااإم   ادو ي ااتيتيما ياا يون ت ااي  وب ااري ول الانا لاكيااد 
ن إأن للنتاا ج للا  ت إيناا ولي اا تلاك لافكااا. ياا هناا فابأن بإيكاننا أن ن    أفكاانا  لنا. ي اا كان شا

للت ااي  وللتفااي يف لاا يل لحل ي ا  مهااا لثناان ياا لمل اااي  لاخماجميا  للاا  تؤلاس للعلاإم يااا ت ا . وت ااري 
 ا للعلإم جمديا يا ت   ثاني . أياا لمل اد ن لاخاريلن لملاااثمان ف ااا للتإل ا  للفكار  ولمل اؤولي  للفكر ا . 

ا  لاا  أننااا ال نفكاار بأنف اانا باال باحل ي اا  ولحلفاااظ  لاا  للاادنإ للن ااد  يااا كافاا  لملعرااماع لااال ولسإحلااا 
 (. 37للن ا   )

ت ااىن للعلااااء للعاار  لمل االاإن وت اا  للن اار للاا   ااد إ ولي ااا كااااىل بااإبر. وبينااإل أن للعلااأل وين جااه   ااإم 
وذ  (هاا 431ع: )د لباا لذياثأل  لا  ي ااي  للت ااي . وللداي   لاكاال ولا ال ذا ه لل راي  جنادها  نا

   إىل: 
وللاطر ا  ، لحل  ياطلإ  ل لتاه، وكال ياطلاإ  ل لتاه فلايس  عا  طال اه  اري وتاإيه. ووتاإي لحلا  صاع  

وليه و ر. ولحل ا   ين ا   يف للش  اع. ول ا لل اا بالعلاااء يف ط اا   يا  للناا . فالناا ر يف كتا  
ولداالم لحل ااا    نااده  ،و ا اا  يااا أوايوه ،ا ذكااروهوتعاال  ر ااه ف ااأل ياا ،للعلااااء وذل للةلاال ياا  ط عااه
وال سااا   ،وياااا  داااأل له للعلاااااء ياااا للزلااال ،ولل ا ااااع للااا  أشاااااول ولي اااا ،هااا  لملعااااي للااا  جمدااادول ولي اااا

ياا للعلاإم. وال تفرجمام  الىهاأل يف َش ء  لا أل يا للت دري ولخللل. ولإ كان ذلك ملا لختلف للعلااء يف 



وللإتاااإي ملاااما  ذلاااك. فاطالااا  لحلااا  لااايس هاااإ للناااا ر يف كتااا  لملت اااديإ. ياااا ل اااا   لاياااإا  َشااا ء
لمل ةلاال ياا  ط عااه يف ل ااا لل ااا  ااأل. باال طالاا  لحلاا  هااإ لملاات أل ل نااه فااي أل. لملتإجمااف فياااا  ف اااه 
 ااان أل. لملت ااا  لحلجااا  ولل هاااان. ال جماااإىل لل ا ااال للااا   هاااإ ون اااان لمل داااإم يف ت لتاااه برااارو  لخللااال 

للناا ر يف كتا  للعلاإم. وذل كاان  ر اه يعرفا  لحل اا  . أن ععال نف اه خدااا  وللن دان. وللإلت   لا 
لكل يا  ن ر فيه وعيل فكره يف يتنه ويف  ي  لإلشيه. وخيداه يا  يا  ت اتاه ونإللياه. و ات أل أ راا 
نف ه  ند خدإيه فما  تيتايل  ليه وال  ت اي  فيه. فإنه وذل للك ها ه للاطر  ا  لنكشافم لاه لحل اا  . 

 . ر يا   اه وجم  يف كمام يا ت ديه يا للت دري وللش هو  
 ( للكند  وه :38 تراا ن  لبا لذيثأل لل اب  ي اي  للت اي  لخلا   لل  ذكرها )

 لمل دأ لاوىل: يا للرروا  لل يته  ا لحل ي   ل ل ا.
 لمل دأ للثاي: لحل ي   ال إيط  ا اتل وللد وم إط  ا  يع أل.

 للكل يعر  لل اطأ.لمل دأ للثاله: 
 لمل دأ للرلب : للإصإىل وا لحل ي    تاطل  ت إي ل اي .

 لمل دأ لخلايس: للت اي   روا  لتيت ي  للت دم. 
(. ولكاا لاأذكر بعا  39ه ه لمل اي  لخلا   جندها بدإاة ول يت  أو يرارة  ند  لااء لسإلمام) 

 للشإلهد  ل  ذلك: 
ولاايس كاا لك شاار   ،  ال  ااةك أل  نتفعااإن وال  نفعااإنن للعجاا  وللتكااإتااابر بااا ليااان:   ااإىل: فاا -1

 (.41للعلااء)
 (.41) ل الظ:   إىل:  وم تفة  لايإا يف ل ا   ا ووَّنا لفة  لملفكرون في ا -6
ن ا ؛فيااه  ءشااِلكماال  يااا هاا ه لاشااكاىل لسإلاطاا  بااه ول ااا   َشاا ء اا  يف و  ااإىل ل ااالظ:  ل اام أيَّ  

فإنااه ال  كااال أن إاايط  لاااه بكاال يااا  ، اار  بال ل اا  و ااار للعلااااءن أ اايف وا للكااااىل و ولسإن ااان و 
ااال  ب اااإة   يف تنااااا بعإ اااه. ولاااإ للاااتادَّ  وكااال ن اااا  يف  ،ن ااااا لكااايأل وللاااتعاا لفاااظ كااال حبااااأ ول كم

 .(46) ...لل ماي
نااااه م تاااازىل لاااان  لملتفل اااافإ تاا اااا  بااااإ ماء للرىلاااااء وللتشاااادي يف لملاطال اااا  وتاااارك إ  ااااإىل للاااارلز :  ف -3

 (.43) ل ... وين ا أن للدنا اع ال تزلىل تزيلي وت ة  يا للكااىل  ل  ير لا اململ اه
للاط رل اا :   ااإىل:  جمااد أتااا  للنااا  يااا ت ل ااأل وجملاا  صاا هأل  لاا  للفكاار وللاادا ... ولاااىل بياان أل  -4

 (.44) وكان يفتاا أيرهأل لخلاطأ فداا خا  ا ،وبإ لسإصاب  ترلكأل  لا  ل  ل
 :التأ ف  اوخالان للتسامح



بل هإ يثاىل أخماجما  ن اع  ولياه يف أفعالناا لخلل يا . وجماد للال  ،ليس للت اي  ياطلإبا يف للعام فيت  
نيكإل اااإن يف اااإم للت ااااي  بإصااافه ياااثما أخماجمياااا. وجمااادم تعر فاااا لاااه. ويكإنااااع هااا ل للتعر اااف   اااا شاااا  

 وهإ يا  ل : ،تريليه يف للتيتليماع لل  تناولم للت اي 
 نه وت  فعله.ألت اي  يعه ينيتر   اا  عت ده لملت اي  أو  فعله   ا لال رل : فاا  تأل ل -1
 فدال  لال رل  ليس تاف ا. :لامهي  -6
 فاملت اي  ال  إلف  أخماجميا  ل  لال رل . : دم لملإلف   -3
 فاملت اي  كلك لل لاط  لك  إاوىل ك   أو ين  يا  ت اي  يعه. :لل لاط  -4
 وبالتااااااايل ف ااااااإ  تااااااي  لما ااااااارل  أن ،أ اااااا  لاااااااىل ال كااااااااا  لاااااالاط فاملت اااااااي  يف  : اااااادم للاااااارف  -5

 (.45  تار)
 فاملت اي  صا   ولملت اي  تيد. :للدماا -2

لااا  كااإن يف ولااعنا للااتعرل  وت اا  للن اار لاخماجمياا  لملعاصاارة يف يعا اا  للت اااي . وجمداااا  يااا نااإي 
واوبياا  لحلد ثاا  ولملعاصاارة. ويااا ُث ن هناااك يعا اا  أخماجمياا  وللااع  للت اااي  يف للفل ااف  لاألسإشااااة وليااه 

 ليكإن لل ؤلىل لملاطروا هإ: هل  اجل فمالف  لسإلمام للت اي  يا وت   للن ر لاخماجمي ؟ 
 :أوذااااا :لااان دم يف للف ااارلع لل اييااا   ااااولتإ لتألااايس للت ااااي  أخماجمياااا يف للاااةلأ للعااارس لسإلاااماي 

 للااواي . :وثاني اا ،مل كإ ه
 مسكوةه -1

وهاااإ ياااا للفمالاااف  للااا  ا تن  اااإل وا ي ااااأل   ،ه ياااا أكااا  فمالاااف  لاخاااما  يف لسإلااامام عاااد ي اااكإ 
 فجاءع يف ن   لاخما  فريل  يا  ل  للفرا ل لل   فة  يف لسإن ان أن  تات   ا. ،للت اي 

 وللا  يااا ،ه ياا  للإلتا  للا   ال ير ا  فياه أن  ارم  لا  لخلاريلع للا  ها  كاالنااأَنَّا ؤكاد ي اكإ ه  
وتاان   ل نااا  ،ونتجناا  للشااروا للاا  تعإجمنااا  ن ااا ،وجنت ااد يف للإصااإىل وا لالنت اااء ولي ااا ،تل ااا خل ناااأ

 ،ف نااااك ثاااماأ جماااإ  للااانفس هااا : لل اااإة للناط ااا  ،(. وللفراااا ل  ناااده تن  اااأل حب ااا  للااانفس42ين اااا )
 ولل إة لل ر ي . ،ولل إة للش إ  

 عااإل   لاا  أ ااكإ ه، و  ااإىل بااأن لحلكااااء وعاا  أن تتيتلاا  للاانفس بكاياال للفرااا ل يااا وت اا  ن اار ي
(. ويا   انا يا ها ه للفراا ل هاإ 47أن أتنا  للفرا ل أاب  ه  لحلكا  وللعف  وللشجا   وللعدلل  )

وذ  اااا  ااارت ط فيااااا بعاااد للت ااااي . فالعفااا  هااا   فرااايل  لحلاااس لحلياااإلي. و  اااإا هااا ه للفرااايل  يف  ،للعفااا 
أ ، أ اا  أن  إلفاا  للتاييااز للداايتي  لااال ال  ن اااي ذااا، لسإن ااان  كااإن بااأن  داار  شاا إلته حب اا  للاار 

 وللفراااااا ل للااااا  تناااااداز لااااام للعفااااا  هااااا : (48و داااااري بااااا لك لااااارل  اااااري يتع اااااد لشااااا ء ياااااا شااااا إلته)



  لحلياااء. للد اا . للدااا . لل اا اء. لحلر اا . لل نا ااا . للدياثاا . لالنت ااام. ل اااا لذااد . لمل ااامل . للإجمااااا. 
 (.49للإا  )

اهنااا هاا  ل انس للاا   تنتااا  وليااه فراايل  للت اااي .  ؛لفرااا ل هاإ فراايل  لل اا اءوياا   انااا يااا هاا ه ل
ل لك فالفراا ل للا  تناداز  ناده لام لل ا اء لام: ها   للكارم. لسإ ثااا. للن ال. لملإللااة. لل ااال . 

 (.51لمل ا    )
ا ألااد وكمامهاا ،باال هااإ فراايلتان مهااا: لل اااال  ولمل ااا   ،للت اااي  لاايس فراايل  وللاادة  نااد ي ااكإ  

 ،أشكاىل لل ا اء. وياا ُث  نتاياان يف  خار لملاطاا  وا للعفا  للا  ها  ياا كا   للفراا ل  ناد ي اكإ ه
 ولل   فة  يف لل لإك لاخماجم  أن عاوزها ف   للاطر   وا لخلري ولل عاية.

 ،وأيااا لمل ااا   ف اا  تاارك بعاا  يااا عاا  ،ال عاا    ااإىل ي ااكإ ه:  وأيااا لل اااال  ف اا  باا ىل بعاا  يااا
 (.51اي  باسإالية ولالختياا )ول 
، ككننا أن ن إم بتيتليل نا  للت ااي  ها ل يف  اإء لملكإنااع لل ام للا  جمادي ا نيكإل اإن للت ااي  

 وال نر د أن نكراها يرة ثاني . ،وه  يإتإيه فيه
 الهازردي -2
   إلا   لا  شايأل م لملاواي  يعا   أخماجمي  وللع  للت اي  يف كتابه  أي  للدنيا وللد ا . فالنفس جمد  

وال  كتفاااااااا  باملر اااااااا  ين ااااااااا  ااااااااا  ،ي الاااااااا  وأخااااااااما  يرلاااااااال  ال   اااااااات    اإيهااااااااا  لاااااااا  للتأي اااااااا 
 .(56للت     )

وذ   ااإىل:  وأيااا  ،وإاارم لملاااواي   لاا  اصااد يااا  لاازم يااا أي  لااال  ااةا  ليااه لسإن ااان يناا  طفإلتااه
وأي  ا ا اااااااااا   ،الاي  للااااااااامازم لإلن ااااااااااان  نااااااااااد نشااااااااااأته وكااااااااا ه فأيبااااااااااان: أي  يإل ااااااااااع  ولصاااااااااااطما

 (.53وللتدماا )
انه ال  ماجم  لاه بالت ااي . أياا أي  لملإل اع  ولالصااطماا  ؛(54ال  عنينا أي  للر ا   ولاللتدماا)

 ف   لل   رت ط بالت اي . 
 اا ه  لملاااواي  وا أن  يل  لملإل ااع  ولالصاااطماا  ااربان مهااا:  ألاادمها يااا تكااإن لملإل ااع  يف فرو ااه 

 :(52(. وهاا ل لاخااري يثاال)55وللثاااي يااا تكااإن لملإل ااع  يف فرو ااه وأصااإله ) ،وللع اال يإتاا  اصااإله
 وللكمام وللدام ولملروءة. ، وكتاان لل ر ،للد  ول ز 

تااارت ط فرااايل  للت ااااي   ناااد لملااااواي  بااااملروءة  للااا  هااا  لليااا  للنفاااإ  وز نااا  لذااااأل. فااااملروءة يرل اااااة 
وال  تإتااااااه ولي ااااااا ذم  ،ين ااااااا جم ااااااي   ااااااا جمدااااااد لالااااااإلىل وا أن تكااااااإن  لاااااا  أفراااااال ا لااااااال ال    اااااار



 ،وأخفاااا  يااااا أن ت  اااار  ،كثاااار يااااا أن لداااا أ ؤكااااد لملاااااواي   أن ل ااااإ  لملااااروءة  .(57 )بالااااتيت ا 
 :(58وتن  أل ل إ  لملروءة وشروط ا وا جم اإ)

 أوال: شرو  لملروءة يف نف ه. 
  ثانيا: شرو  لملروءة يف  ريه.

أياا شاروط ا يف  اريه  .(59) لنفس ه :  للعف  وللنزله  وللديان .   كر لملاواي  أن شرو  لملروءة يف ل
 .(21 )فثماث :  لملؤلزاة ولمليالرة ولسإفراىل
ويف لحل ي ااا  هاااإ ال   ااات دم بااادال يناااه لفاااظ لمليالااارة. وذ أن لمليالااارة  ،م  ااا كر لملااااواي  هناااا للت ااااي 

 ولنر  ذلك الل ا.  ،وللت اي   تاطاب ان يف للدالل  بالن    له
(. 21لمل اا   يف لحل اإ ) :وللثااي .للعفاإ  اا لذفاإلع :وأياا لمليالارة فنإ اان: ألادمها   إىل لملااواي :

 وللتنايل وا ه ل للن  هناك شكمان للت اي  ولمليالرة  ند لملاواي : 
 لاوىل: للعفإ  ا لذفإلع. 
 للثاي: لمل ا   يف لحل إ .

عا   للفرا ل لاخماجمي  لل   فاة  يف لملارء أن  تيتلا    ه  لملاواي  وا أن تأي   للنفس يكر  مل
لمليالارة وللا  ها  للت ااي . وها ل للت ااي  أو لمليالارة  ن  األ  لد أشكاىل لملروءة هإأ ا وين ا لملروءة. و 

 ولمل ا   يف لحل إ . ،وا جم اإ: للعفإ  ا لذفإلع
  زال: العفو ع  ال فو : 

وذ   ااإىل  ،و ليااه أن  ت اااي  ، ااا لذفااإلع للاا  ت اا  يااا لآخاار ا فااة  يف للرتاال للفا اال أن  عفااإ 
وياا الم  ،وال لاليأل ياا ن ا  أو خلال ،ف نه ال يا أ ياا لا إ وزلال ؛لملاواي :  فأيا للعفإ  ا لذفإلع

وكاان ياا  ،وخااي  نف اه ب لاطاه ،للياا ياا هفاإة وللاتاس بر قاا ياا ن اإة ف اد تعاد   لا  للادهر بشااطاطه
 (.26صاا باجمةلله فريل وليدل )و  ،وتإي ب يته بعيدل

م صاااإاة  اثلااا  لتلاااك للااا  صاااا  ا فاااإلتري الل اااا ب إلاااه:  ياااا هاااإ للت ااااي ؟ وناااه نتيجااا  يمازيااا  اونناااا أيااا
لكينإنتناا لل شار  . ونناا  يعااا ياا نتااز للراعف. كلنااا هشاإن. ويياالإن لل اطاأ. لاا ل ي إناا ن ااي  بعراانا 

 (. 23 ايىل )لل ع . ونت اي  ي  تنإن بعرنا لل ع  بشكل يت
ويف تداإانا أن لملااواي  كاان يجمي اا يف صايا ته  ،ولشت  ي اي ه للثماث  يا خماله ،هز للن  لل اب  بإبر

انناا كلناا يعر اإن لل اطاأ. ولاأ إي وا صايا   للان   ؛ لينا أن نت اي  ،ونه ي دأ ياطل  ،بالدإاة تلك
 ياع لل  جمايته وا للنتيج . فنيتا هنا أيام لكأل   دأ ُث  رصد لملاواي  لمل د ،بدإاة أخر 

 انه:  ؛عل ل  لسإن ان أن  عفإ  ا لذفإ 



 ال ي أ يا ل إ وزلل. -1
 وال لليأل يا ن   أو خلل. -6
 ويا الم للياا يا هفإة. -3
 وللتاس بر قا يا ن إة. -4
 ف د تعد   ل  للدهر بشاطاطه. -5
 وخاي  نف ه ب لاطه. -2
 وكان يا وتإي ب يته بعيدل. -7
 باجمةلله فريل وليدل. وصاا -8
تلاك لجا  للع ال  لا  للت ااي  بالن ا   للاااواي .  ،ونه جمانإن ياطل  بالن    للااواي   فر اه للع ال 

( وتااااارلأ لحلكاااااااء 24بااااال جمااااادم ي ااااااا ذااااا ه لحلجااااا  ياااااا للاااااةلأ للفاالااااا ) ،لكناااااه م  كتاااااف بااااا لك
 في إىل:  ،اط ا يا تد د(. ُث  عإي لملاواي  يرة ثاني  وا لجته لل اب   فيعيد ب 25لل اب إ)

 ووذل كان للدهر ال  إتده يا طل . -1
 وال  نيله يا أل .  -6
 وكان للإليد يف للنا  يرفإ ا جمديا. -3
 ولملن اط   نه ولشيا. -4
 لزيه ي ا دة زيانه يف لل راء. -5
 (.22وييالرة وخإلنه يف للدف  ولسإ راء) -2

وجماإىل لاا ع   ،  بثماثا  شاإلهد: لاد ه ن اإ  شار فُث  عاإي لملااواي  يارة ثانيا  وا ي األ لكااه لل اااب
 (. 28وثماث  أبياع يا للشعر البا للروي ) ،(27لايباء)

وللت اي  ولتا  ي ناا وأيباا ولكاا  وشاعرل.  ووذل  ،أن للعفإ  ا لذفإلع ولت    ما :وخماص  لاير
إلع نإ اان صاا ا ر ولذفا ،وتنازىل ب ادا للا ن  ،ترتا  حب اا  لذفاإة ،وللداف  كرياا ،كاان لسإ رااء لتااا

 (. ُث   دم لملاواي   ر ا يفدما لل فإلع للد رية وللك رية.29وك ا ر )
 الهسامية لن الياوق: :ثانفا

 وأيااااا لمل ااااا   يف  :وذ   ااااإىل لملاااااواي  ،للشااااكل للثاااااي يااااا أشااااكاىل لمليالاااارة هااااإ لمل ااااا   يف لحل ااااإ 
ل اه ياا للنفاإ  لمل تداع   بشا  أو  فا ن لاللاتيفاء ياإلا ولاللت دااء ينفار. وياا أالي كال ،لحل اإ 
وم   دا  ليه وال بامل اشن  ولملشال . وملا للات ر يف للاط اا  ياا  ،باملنافرة ولملشاجم ِوالَّ م  دل وليه  ،طا 

ليا  أفكاان  ؛ي م يا شاجم ا ونافرها، وب   يا شال ا وناز  ا. كاا للت ر ل  ياا  الارها ولاا  ا



   ااأل لملاااواي  لمل ااا   . (71وتالف ااا بامل ااباا  ولمل اااهل  ) ،ولمل ااا  لاياار للااتلاطا  للنفااإ  بامليالاارة 
 يف لحل إ  وا جم اإ: 

بعياادل  ااا  ،يااأيإن لل ي اا  ،جملياال لحملاااتزة ،أوال: لمل ااا   يف   ااإي: ف ااإ  أن  كااإن في ااا لاا ل لملناااتزة
  (.71) لملكر ولخلد ع 

 :(76)نإ إ ثانيا: لمل ا   يف لحل إ  وتتنإ   لمل ا   في ا يف
ن يشاال  للنفاإ  إوتارك لملناف ا  يف للت ادم. فا ،لمل ا   يف لالإلىل  ف   لطرلا لملناز   يف للرتا  -1

في اا أ  األ وللعناااي  لي اا أكثاار. فاإن لاااي  في اا وم  نااافس كاان ياا  أخا ه بأفراال لاخاما . وللااتعااله 
إ أز اد يف ات تاه وأبلاا يف ت دياه. وون ُث ها ،ل ا لآيل  أوجم  يف للنفاإ  ياا أفرااله بر ا ا  لاياإلىلا

نكاا  يف للنفااإ  يااا أهجااا لآيل  وللااتعااله ا ،خااما خشااا لاشاااا في ااا وناااز  كااان ياا  لاتكابااه ا
 (.73وأين  يا للت دم ) ،ُث هإ أخف  للارت   ،وطعا لل نان ،لل يف لد  
وي اا    ،لا ا  لعادمو: ي اا   فتتناإ  ثماثا  أناإل  ،لمل ا   يف لايإلىل  وأيا لمل ا   يف لاياإلىل -6

 (.74) وه  ي  لختما  أل ا ا تفرل يأثإا... لخل ،نكاا لع رةووي ا    ،ل ي  لعجز
 التسامح الدة ن:

 ف  للت اي  للد   أبرزها لثنان:هناك أشكاىل تتل
 للت اي  بإ لاي ان لمل تلف . -1
 للت اي  يلخل للد ا للإللد. -6

وذلاك حب ا  يإجمفاه ياا للاد ا ف اد  كاإن يليتادل  ،لد   يا فيل اإ  آخاروختتلف ي أل  للت اي  ل
ويف للاةلأ للعارس لسإلاماي  وجماف  ،ياا تان ووليأل تاياس :يثليليتدل وأ ر. وجمد ال  كإن  ،لااتر :يثل

 زلء للد ا: إللفمالف  لمل لاإن يإلجمف تتلف  ب
   للاط ي  يف ولد  للرول اع.وند  وللرلز لوكان يليتدل يثل لبا للر  ،هناك يا اف  للن إة -1
أو ن اا   ثانياا   ااا  ،وهناااك يااا جم اال للن ااإة  با ت اااا أهنااا ال تعاااا  للع اال ف اا  خاطااا   اااهري  -6

وككااااا  ااااا طر اااا  لمل يلاااا  أن  تداااال للناااا  وللفيل ااااإ  بعااااام  ،كاااااا هااااإ لحلاااااىل  نااااد للفاااااالس  ،للع اااال
 (.75لل ااء )

ل ف اااا ن اا ان تتلفااان يااا ليااه لمل اادأ. وم    لااإل وهناااك يااا جم اال  ي اادأ للفداال بااإ للااد ا وللع اا -3
 اطاا  أبتأو اال للفاااالس... ولختلفااإل يف تدااإ ر ط يعاا  للعماجماا  للاا  عاا  أن ت ااإم بين اااا بعااد للفداال. ف ااد 

لباا لاازم يوال  اديل للع اال يف لخلاطاا  للشاار  . وجتاااوز لباا اشااد لحلادوي  نااديا يان  للع اال صاامالياع 
 (.72 اا أن أهل لل هان هأل لاجمدا  ل  ف اه )ياطل   يف تأو ل للن . با ت



وهناااك   مانياا  خاصاا  يف  للْااايَت  ،ولكااا م  عااط للع اال يثاال هاا ل  ،وهناااك يااا أكااد للفداال بين اااا -4
 (.77للن  ال ع  خلاط ا ي    ماني  للفمالف . وه ل يا أكده لبا تياي   )
ان لمل ااااا إ يف اأ   ؛م  لي ااااال ااااد كااااان  لاااا  للكنااااد  أن  اااادلف   ااااا شاااار ي  للفل ااااف  أيااااام لذجااااإ 
لااالي  لحلاا  وجملاا  يعاارفت أل اااا أللكنااد :  تتإتااإل بتيجااان لحلاا  يااا  ااري للااتيت ا  لرااي  فاطاان أل  ااا 

(. ف ااااد و ااااعإل 78  لحل اااد لملااااتاكا يااااا لنف ااا أل )لااااولدال ،تت اااااي  اااتيت  ذو ل مالاااا  يف للااارأ  ولال
ا ع  جماتل أل  ذباا  اا كرللاي أل لملازواة للا  للفمالف  وأصيتا  للفرا ل لسإن اني  يف يرت   لا دلء لل  

وياا باا   ،با ه َش ءان يا جتر ب ؛ند إها  ا  ري ل . بل للةى  وللتجااة بالد ا وهأل  دياء للد ا
 (.79فاا جتر بالد ا م  كا له ي ا ) ،شيقا م  كا له

يفراال  أبااإ لحل اااا تعاار  فمالااف  لسإلاامام وا ي اااأل  للت اااي  للااد  . وياااا أباارز يااا تناوذااا بداااإاة 
. ف اااد ت اااىن للعااااير  ي ااااي  للت ااااي  لخلا ااا  وذ   اااإىل:  وذل كاااان للع ااال (81)(هاااا 381للعااااير )ع: 

فااااا للإلتاا  أن  كاااإن أكاااال  للْااايَت  ،ن اا  هاااإ أن  عاار  لحلااا  و عاااال اااا  إلفااا  لمل اات  باااا إهر لسإ
 (.81وأجمداهأل  ل  للعال اا  إلف  لحل  ) ،للنا  أ زاهأل  رفانا لليت 

ن آلوذ   اإىل:  وأناا  ،و لينا أن ن ع  وا لحل ي   ب ادا طاجمتناا ، ؤكد للعاير  أن للكل يعر  لل اطأو 
ويإلجماا   ،وتت اا  ل ااا   يعانيااه أن  داايت  بكااااىل   لااه يإل اا  لخللاال ينااه ،يتشااف  وا كاال يااا ن اار فيااه

باا   اد  فَِإنَّاهم  ،او اؤهل  لدااحل ي ا اه فيااا وتاده جمإكا ،لفااه صايتييتاأوإ اا س لل اا فيااا  ،للزلل فيه
وللراعف للاط يعا  ي اتيتإذ  لا   ،وللان   لل شار  ي اتإىل  لا  ت لتناا ،و دع  لسإجمدلم  لياه ،يأخ ه
 (.86وللتإفي  ب دا لالتت اي ) ،  إلنا

ُث للعلااإم لحلكاياا  يثاال للر ا ااياع  ،  ااتعر  للعاااير  للعلااإم لمللياا  يثاال  لااأل للكاامام وللف ااه ولحلااد ه
 د للاط يع  ولملناط .و لإم للاط يع  ويا بع

ووَّناااا  ااا ه  وا  ،(84ان لخلاطاااأ يف للفااارو  لااايس كفااارل) ؛(83م    ااال للعااااير  ويلنااا   لاااااء للكااامام)
وي ت لداإ  ،وذ   إىل:  ووذ جمد وتد أهال ها ه للدانا   ذلباإ  اا لارمي للاد ا ، رواة للت اي  يع أل
أن  ثاااهأل يف للاتيت ا  للشاكر  فااا للإلتا  ،وصا نإ اصإله يا شإل   ل ارا ،له يا لإلل  لل دا

 (.85ولل ماا وللعدة ) ،ساي لا تكإن جماصرة  ا  ثر لملدلفعإ  نه با لد ولل إةولا
(   ااإىل:  ووذ كاناام هاا ه للداانا   82وبعااد يرلفعاا  طإ لاا ) ،وم    اال للعاااير  أ رااا ويلناا   لااااء للف ااه

فرااما  ااا أن  ،سااايا للشااكر ولايااا خاصااي  للشاار  باحملاال للاا   وصاافناه ف اااحلر  أن   ااتإت  أابا اا
(: 88 نت اااال للعاااااير  وا يعا اااا  للااااد ا. و تناااااوىل لاي ااااان لل اااات  )ُثمَّ  (.87  ااااابلإل بااااالاطعا وللت ر اااا  )

ف اا ه لاي ااان  يع ااا ذااا ل ت ااايلع و  ااايلع ، لسإلاامام وللي إي اا  ولمل ااييتي  ولةإلااي  وللدااابق  وللشاارك



لاي ااان بااللااتناي ويل للعناصاار لاابعاا  لل اااب    ليااتاكا لملتااد ا ُث   اااان بااإ هاا ه  ،ويعااايماع ويزلتاار
و ا ه  وا أن للإلتا   لا   ،(89 د ا باه بن اريه للا   أطرلاه  اا لاي اان )ِيااَّا يا ي ابل  كل اكا 

أن   يس وللدل وللادل ااا لشاتالم  ،كل يا أل  أن  كإن  اافا بفرل لملل  لحلنيفي   ل  لمللل لآخر
وحبكاااأل   لاااه يف للتايياااز باااإ لاشااار   ،بالااا   هاااإ ن اااريه ياااا لملرتااا  لااام لاي اااان لاخااار لياااه ين اااا 
( باإ لسإلامام ولاي اان لاخار  تشاال لال ت اايلع 91(.   ادم للعااير  ي اانا  وللاع )91ولملشرو  )
عااير  لخلا ا    ادأ لل ، كر  لخلا   ملناجمش  للش ه لل  تإتاه لإللامامُثمَّ ولملعاا .  ،ولل يال  ،وللع ايلع

وال فاار  بااإ ون ااان   لااد  ،ولااإال لخلاطااأ ملااا أشاار  نااإا للدااإل  ،جمااا ما:  بال يتااه ت اات رز يفااا ا للعلااإم
 ،وتأو ال للرىولااء ،وييال لحلكاااء ،ُث  ريف:  وف اي للد ا يف ثماث : زلا  للعلاااء ،(96و يا  تن اي )

  (.93وياااااااااااااااااااااا م  كاااااااااااااااااااااا يعاااااااااااااااااااااه   ااااااااااااااااااااال يرصاااااااااااااااااااااإم م  نتفااااااااااااااااااااا  باحلاااااااااااااااااااااد ه لمل داااااااااااااااااااااإم )
ولابارز في اا أابعا   ،لامام وها  كثارية للعادي ؤكد للعاير  أن هناك شا  ا  اطعاا  اا بعا  للناا   لا  لسإ 

 وه  لل  لييتاوىل للري  لي ا.
ولاإ كاان ي ااا للرسا  ملاا كاان للاادل    ،لامام لاإ كااان ي اا لحلا  لكاان ي ااا للرسا ن لسإأللشا    لاوا:  

وخماصاا  للااري أن  ،للعاااير  فدااما للااري  لاا  هاا ه للشاا    و ع ااد ،(94ليااه ي ااديا  لاا  لخللاا  بال اايف)و
ولإ جمدا للن   ل  للتدماا   ااي له... ياا  اري لاتا  وا لافك ييااء بعرا أل  ،لل يف فر   ليه 

 (. 95لكان ذلك هإ لاثر  نده )
يااه حب ،للشاا    للثانياا : ون لل اار ن يااا فاار  لل عااد  ااا لل يااان للشااايف، و ااعف لسإجمنااا  بال هااان للكااايف

وتدع للفر  بألرها...  تج  بألفا ه... و ع د فدما ملناجمش  ه ه للش   . وخماص  للري ها  أن ها ه 
وجمااادوة يف تز ااارة  ،ن للااا  ا خإط اااإل باااه يف زياااا للنااا ... كاااانإل هاااأل لا اااا  يف للفداااال إللاااد إة   ااارز فااا
 (. 92وم  ن  ه ألد ين أل وا لذجن  يف للن أل) ،للعر  يف لل ما  

ولكاان أل ال  عةفااإن  ،للثالثاا :  ااد   للناا   اااد أن للكتاا  لملنزلاا  لل اااب    ليااه جمااد شاا دع لااهللشاا    
و ع اااد فداااما ياطاااإال ملناجمشااا  هااا ه للشااا   . وخماصااا  للاااري أن نداااإم للتاااإالة ولسإجنيااال تترااااا  ،بااا لك

 لل شااة  ل  للر أل يا لي ا  أل. 
يا  ياا نشااهد  لياه  ،لسإلامام لا   ناد له  إلإن كياف نتاإهأل أن ي اا  :للش    للرلبع :   إىل للعاير 

أهله يا للترا ا وللتعاي ، وتشتم لاهإلء، ولفةل  للكلا ، و اي  أل يف ذلك للشأن لال أفرام  األ 
لحلاىل وا ترأة بعر أل  ل  لفك للدياء، ووجمدلم بعر أل  لا  ذبا  أطفااىل للا ع ، وياا  تاأذون باه ياا 

ا أن تداري كلاا  كال فرجما  يان أل خا فا  ياا  ادولن صاال ت ا و للتشعاا للر ين  لماختما  يف للع يدة،
 (.97يا ال ختافه يا لاطإة للعدو لحملن  لملرار للدخل )لحل د()



ي . و ع ااد لسإلااماي ؤكااد أصاايتا  هاا ه للشاا    أن هناااك لالاا  يااا للمات اااي  ت ااإي لمل االاإ وللاا ماي 
 إ إ نا.للعاير  فدما ملناجمش  ه ه للش    ولنفدل لل إىل فيه لعماجمته ا

يإجمف للمات اي  لل      ر باإ فقااع ُثمَّ ولجمع  لالختما  يف لسإلمام،  :تتراا للش    ي ألتإ مها
لمل تلفااإ. ولل رااي  لاوا  عا  ااا للعاااير  هاا   اااهرة لالخااتما  نف اا ا، فكااإن لالخااتما  يإتااإيل ال 

 وذ   إىل:   ل   كإنه ل ا.
  فيااه، وال لل اطاال  دااري ل ااا التفااا  للنااا   ليااه. ولاايس ون لحلاا  ال  ت لاا  باااطما الخااتما  للنااا -1

يف ولاا  لحلاا  جم اار لانفااا   لاا  لسإجماارلا بااه وت اا ريها لما ااةل  بداادجمه، لكنااه شاا ء   اا  بنااإا للع اال 
 ( 98بعد للرو   ولل يته، في  ر به لحمل  وكتاز به  ا لمل اطل )

لاا لايس ااطااإ  فياه، أ اا لخلاطاأ ا   ولاماي  لسإن اان ،ون وتإي لالختمافاع  ع  وتاإي لالخاطااء -6
ويال كانام لملا له  أو  ،وال خيتلف للنا  يف أشياء ال جميا  ذا ،(99ولكا للاطا  يف أن  كثر صإلبه )

وحب ااا  ذلاااك ختااااتلط  ،  اااا  للتل ااايس في ااااولن عثااااإل سإ ،لاي اااان أو لافكااااا  نفي ااا  كثااار لحل ااااي  لي اااا
 ( 111وتدري  ر   لماختما  ) ،يإالا

 ا  لااايكإلإتي  ولتتاا يااا  والء لالخاااتما . ووتاااإي هااا ل لالخاااتما    اااإي وا لملاااااالة أ  هنااااك ألااا
ل اااادىل. وهنااااا  شااااري للعاااااير  وا أن بدل اااا  ل اااادىل هااااإ للاطر اااا  وا لختاااااذ لملإلجمااااف للعدل ياااا  بااااإ للفقاااااع 

ملااا لااد  ا  (. وللعاادلء  إلااد للعداا ي ، اعااىن أن كاال فقاا  تتعداا 111لمل تلفاا ،  فاملااااالة فالاا  للتعاااي  )
وتاااااادلف   نااااااه،  وللعداااااا ي  هاااااا  للاااااادلء للعراااااااىل للاااااا  ت اااااات ف لالاااااامام للرلتيتاااااا  وت تأصاااااال للاااااانعأل 

 (. 116لملتأثل  )
للداايتي  و ااريه باطاال. ُث  نت اال   عاا  للمات اااي ، ولال تااااي أن يااا كلكااه للفااري أو للفقاا  هااإ :للتعداا 

كثااريون، وذ   ااإىل:  ون ي ااا لسإلاامام ملااا كااان ذو جميااا ، وأ اادلىه  أَنَّااهم للعاااير  وا لسإلاامام كااد ا، و  ااإ 
نالاا ا ل ي ااان كل ااا، وكااان يلكااه جمايلااا يف للر الاااع بألاارها، وجمااد لياات ع لل لااإ   ي ااا  ليااه، ذديااه  

نا ، كرلل   لااء للكتابيإ، وطيه ي ا د لمللإك ولل ماطإ، ُث كان ي  ذلك يف  ا   لحل ا، وهنا ا  لا
 (. 113أل للت اليط  ليه)ف ري بعيد أن  كثر  دوه، وتزيل

لداا  وهناك لختمافاع لإىل لسإلمام لكثرة أ دل ه و اوالع بع  للفقاع للت ليط  لياه، وها ل  عا  
للااات أل للااا  تشاااينه. وهنااااك حب ااا  للعااااير  أابااا  ت ااااع تإلاااد لالختمافااااع يف كااال لاي اااان، وأن كانااام 

 يإلف   لليت  وه :



 اااه، فريكااا  نإ اااا ياااا لمل اااا يس للفالااادة... فيناااتج نتيجااا   أوال:  أن  عجااا  لملتاااد ا بع لاااه، و  اااة ب كا
كاذباا ، وهااإ خياذاااا صااايجم ، فيعت ااادها ي نااا، و اااد إ للنااا  ولي اااا ت ااما، فاااتعأل لل لااإ  باااه وت ااإ  اكانااا  

 (. 114لخلليف )
 رل  وللتعا ، و  ت ة... وجملااا   اايل تنكا  ل ااية، شا فا باأن ثانيا: أن  إل  لسإن ان يا نف ه باسإ

 (.115طر     دري في ا جمدوة)  لك 
ثالثاا: أن  كااإن جمدااد لسإن ااان  ناااي  ياا  يااا   ااا  يااا لاجمااإلىل للدااايجم  ولملاا له  لحل ي ياا ، وأن  ت اا  
أباادل لآالء لمل ااةذل  للاا  تن ااد   ااا ط  اااع للعاياا ، وذ لاايس  نااد للاادمهاء أاوز يااا لملاا ه  لمل ترااعف 

 (.112وللرأ  لملدخإىل)
للاااد ا، وتاااإهإ ألالااااه: وياااا لتعدااا  يلكاااا  أو لتعدااا  ن ااا  أو ل ااااإ   البعاااا:  أن  عتااااد تز يااااف

لدا  لملعي  به بأخ اا يزواة و ن ا  ا وا أ اا  أصايتا  وف إ عت د يف  ،لخلما  ، أو سإ ثاا طر  لةان 
ألاااا  لمللااا  للتيااااال يناااه للنكا ااا  فيااااا أَناََّ اااا أو ألاااد اىلااااء للعايااا  فياااإهأل للراااعف ياااا أهلاااه  ،لحلاااد ه

 (.117وأل  لالنت ام ينه )ب ره، أ
 ؤكاد للعاااير  أن ها ه ل  اااع لااباا  لي ام خاصاا  باسإلاامام بال هاا  شااايل  لكال لاي ااان، وذ   ااإىل: 

فاااع لملتااإلترة  لاا  لاي ااان ولمللاال، ولي اام هاا  لمل دااإاة  لاا  للااد ا لسإلاامام، باال  ف اا ه هاا  للاطاار  لآل
بع  لحليل لل  تلجأ ولي ا بعا  للفقااع،   ن ه للعاير  وا أن هناك (.118ه  يشتال   ل   يع ا )

  يا أتل ترو ج للرماىل، وهؤالء لمل لاطإن   لكإن ثماث  طر  ه :
أوال:  أن    ىل له لسإجمرلا أوال بااصل، لي تداته ب لك وا يكان لال تياىل، ُث  أخا  يعاه يف  إ  ااع 

  (. 119خييله  ا  رت  يا للتند وليه  )
ألا  تروعاه  لياه بع ااالع أني ا ، وألفااظ شا ي ... لييت ان ا يف  يناه، وإ   اا خ  يف شرا ياا أثانيا:   

 (.111وا نف ه  )
ثالثا:  أن  عزو لمل ه  لل    د إ وليه وا اتل تليل لل دا، يثل  لااء للرلإىل ولكاااء للفمالاف . 

  (.111يام نف ه )أ اه فييت ا به لل ا، و ر اه وفي ا  ه ل لمل فل لملر   جمإله 
 اااا  للعاااااير  يرلفعتااااه جمااااا ما:  ُث لكاااال يااااا هاااا ه لابااااإل  للزل فاااا   ااااا لحلجاااا  أهاااال  نالاااا إنه، وجمااااإم  ن

 لت اطإنااه، فااةلهأل  ت اااا إن ب رل اازهأل لمل تلفاا  وا جم إلااه، فياازيلي  لاا  لا ااام  ااديهأل، و ترااا ف  لي ااا 
كاال يلاا ، ولاايس   يااديهأل، فيدااري بعااد لملاادة للي اارية  لاا  إاااي  يوهنااا بال اايف. هاا ه  فاا    تلاا   ااا أهاال

 (.116لد يا أابا ا أن  ثل  لسإلمام ن  ت ا)ا
 اللاتهة: 



وجماااد بيناااا أن  ،لاولناااا يف هااا ه للداللااا  ول ااااء لا اااإلء  لااا  يناطل ااااع للت ااااي   ناااد فمالاااف  لسإلااامام
لملناطل اع ه  لمل اي  للك   لل    إم  لي ا للت ااي ، وا ارل   اليا  جم لناا تلاك لمل ااي  للا  لشات  ا  

 اىل بإبر للت اي  وه :كا
 لمل دأ لاوىل: جمد أكإن أنا  ل  خاطأ وجمد تكإن أنم  ل  صإل .

 بع  أخاطا نا. لمل دأ للثاي:    تفامهنا لإىل لايإا بشكل   ماي جمد ندل وا تديتي 
 كل   ماي ندنإل يعا يا لحل ي  .لمل دأ للثاله: وذل تفامهنا  ل  لايإا بش

ا بإ اتاىل للد ا وللفمالف  أن  اطرا لؤلىل للت ااي  ولمل ااي  للا  ت اإم كان يا للاط يع  يف  ل لحلإل
 اتعناها وا     ه : أوجمانا باشت ا  ي اي  للت اي   نده و  ، لي ا، وجمد يشا للكند  ه ه لل ري 

 يا للرروا  لل يته  ا لحل ي   ل ل ا. -1
 لحل ي   ال إياط ا اتل وللد، وم إط  ا  يع أل.  -6
 يعر  لل اطأ. للكل -3
 للإصإىل وا لحل ي    تاطل  ت إي ل اي . -4
 للت اي   روا  للت دم. -5

هااا ه لمل ااااي  ت ناهاااا لسإلااامام وجنااادها يف خاطاااا أل بداااإاة ول ااايت  أو يراااارة، ف ااا  اثابااا  لالفةل ااااع 
للكامام  وجندها  ند للفاالس ولبا اشاد وللعااير  و اريهأل. وجنادها أ راا  ناد  لاااء ،للعاي  لل    لأل  ا

وملاصاا  يف ياان ج لملنااا رة للاا   طااإاوه. ف اا ل لملاان ج   ااإم  ايااا  لاا  تلااك لمل اااي  كاا لك، وباا ل تكااإن 
ي اااي  للت اااي  جمااد أل اام فل اافيا وكماييااا. ت ااىن للعلااااء ي اااي  للت اااي  كاا لك، ولكااام خاطااا أل، 

أل له للعلاااء ياا للزلال. ف د كانإل  داكإن أن لخلاطاأ أيار لتاا  ال فكااك يناه، وبتع اري لباا لذياثأل ياا  دا
ويا هنا كان للعلأل   إم  ل  وبعاي لاخاطاء يف كل  در و ريف للمال   ل  لل اب ، وهكا ل لحل ي ا  

 جمةل  ين ا ب دا للاطاجم . ال  دل ولي ا اتل وللد بنف ه، بل  اوىل لال
  باااال  فاااة  أن  كاااإن  لاااا  للت ااااي   لاااا ،اطلاااإ  للت اااااي   لااا  للداااعيد للن اااار  فيت ااا لااايس لمل

وبالااا لع  فاااة  يف أن إكاااأل لل ااالإك لاخماجمااا ، وجماااد بيناااا أن فمالاااف  لاخاااما  يف  ،لمل اااتإ  للعالااا 
لسإلاامام جمااد يشاانإل للت اااي  أخماجميااا. وهااأل  رتكاازون يف ذلااك  لاا  لمل اااي  لخلا اا ، وجنااد صااإاة ذلااك 

 ول يت   ند لملاواي .
للإللاااد، وثاني ااااا للت ااااي  باااإ أياااا للت ااااي  للاااد   ف اااإ شاااكمان: أوذااااا للت ااااي  يف يلخااال للاااد ا 

لاي اان لمل تلفاا . وجمااد يالاام لاي اان لمل تلفاا  يااا للفمالااف  ولملفكار ا، ويف   ااد للعاااير  كاناام هناااك 
ونااجما  ، و ل  األ ا أن لمل لاإ لي اإل يت اا إ وي اا لسإلامام لايس يت اا ا.لمامل اياع تإته لإل



. وجماد أكاد أن لالا  لالخاتما  (لسإ مام اناجم  لسإلمام)هإ للعاير  ه ه لمل أل  وأفري ذا كتابا خاصا و 
وهناك شرو  ليكإلإتي  ولتتاا يا  وتااخييا   ،بإ للفر  لسإلمايي  ه   اهرة  اي  تعة   ي  لاي ان

 لكا ا.
و ؤكااد للعاااير  أن لالخااتما    ااإي وا ل اادىل، ول اادىل   ااإي وا للتعاااي ، وهاا ل للتعاااي  هااإ لاالأل وا 

ولكااااا هاااا ل للتعداااا   لينااااا أن  كاااااه يااااا خااااما  ي اااااي   ،وللعداااا ي  هاااا  للاااادلء للعراااااىل ،للعداااا ي 
 للت اي . 

  ادو ياا وت اا  ن ار للعاااير  أن للتعدا  أياار لتاا  ال فكاااك يناه، ولكااا عا  أن   اا   فاما  داال 
. وا للتعاااي ، ولل تاال. وجنااد ليتاادليل ذاا ل لاياار يف للعداار لحلااد ه  نااد لاف اااي يف لد ثااه  ااا للعداا ي 

أناه ال ي ار  لناا ين اا،  : اإي. وخماص  اأ  لاف ااي :وثاني اا ،ي يإم :أوذاا ،ف ناك طرفان للعد ي 
وال ن ااتاطي  أن ناات ل  ين ااا. و اا ل فالتعداا  لاايس ياا يإيا كليااا، ووَّنااا  ،وذ هناااك تإلناا  يفياادة ين ااا

 لمل يإم هإ لسإفرل  فيه. 
************** 
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 إل المن لن اوندل م  صور التسامح ا
  *صماا ترلا

ليه تألف يا  ناصر تتلف  ، بالتنإ  للث ايف (ها897-96)ليتاز لةتا  لاندل   وبان لحلكأل للعرس 
وجمد تفا لم  .و  إي و ريهأل ،وي ييتيإ وي لاإ ،وول ان وص ال   ،يا  ر  وبربر ،لا رل  ولاي ان

  .لاندل    تاعا يتايزل يف بنا ه لحلراا  وللفكر ه ه للعناصر تفا ما  اي ا تعل يا لةتا  
وللةلم لذإ اع للث افي   ،وم  كا ليت ىن ذلك لإال ليال  لكام لاندلس لل ا ا   ل  للعدلل  وللت اي 

 .مل تلف  ناصر للن يج لاندل  
للتجاا  ي   وللت ايىل، وجمد جتل  للت اي  يف ي اهر شال يا بين ا للتزلوز بإ تتلف تلك للعناصر

وت ايىل للكت  ، وللت ايىل للعلا  يا خماىل تر   للكت  للماتيني  ولليإناني  وا للعربي ، جمشتال  ويوىل أواوبا
، وأيا للت اي  وللتفا ل يف  اىل للل   فيتجل  يف للت دلم  اي  أهل لاندلس لل   لل شتالي ، ولمل اطإطاع

 .وا تان   اييت أل
وجتاوزل أل  ،هل بع  للف  اء وت ا ي أل  ا كثري يا  ايلع لاندل يإكاا    ر ذلك يا خماىل ت ا

 .بل ون بع  هؤالء كانم ذأل يشااكاع يف  الس للل إ وللاطر ، يف طر أل وذإهأل
ووجماي   ،يا ألفيناه لد  لاندل يإ يا ين  لمل ييتيإ وللي إي لر   للع اية، ويا ي اهر ه ل للت اي 

وا لد لختاذ بع   ،فرما  ا للت دلي أل يف و ا ف للدول ،   شعا رهأل للد ني و اال ،للكنا س ولاي رة
لال ل د لشت ر يا للي إي وللنداا   دي يا أ مام لاندلس يف للاط  وللفل ف  ، للإزالء وللكتا  ين أل

 .ولاي  ولا ر للعلإم وللفنإن
يثل  يد ييماي  ،لل  ختت   ألوم   ف لمل لاإن  ند ه ل لحلد بل جندهأل  شااكإن للنداا  أ يايهأل 

وإتفإن   ه ، و يس أبر ل و ريها يا لا ياي ،(لمل رتان)و يد للعندرة  ،( يد للنريوز)لل يد لمل ي  
 .لا ياي للتفاء ال   ل  ا للتفاء لمل ييتيإ  ا

ن لانفس وجمد بلا يا تفش  ه ه لل اهرة يف لاندلس أن و   لاندل يإن في ا كت ا ين ا كتا   ب تا 
وكتا   للدا لملن أل يف يإلد للن  لملع أل  اس  ،يف ن أل أ ياي لاندلس  اس  اير  اد أسد لل امل 

  .وتزء لاطيف  عه أبإ لل الأل خلف   دلمللك با بشكإلىل لانداا  لل رط ، لل الأل للعزيف
با اشد وللعزيف وللإنشر     رلي أخ اا ه ه لاللتفاالع يؤلفإ كت  للف ه يثل للاطرطإش  ولإوجمد    ب

وللإشالإ  ،يثلاا     ا لملؤاخإن ويؤلفإ للكت  لايبي  باسإ اف  وا للشعرلء وللكتا ، و ريهأل
  . ش  اد  شيإ  ه ه لل اهرة يف لةتا  لاندل    ل  لختما  ط  اته وطإل فهِيااَّا  ،وللزتالإ



وأل ا  شيإ  ه ه لل اهرة ، للتفاء لمل لاإ  ا وصإا ،تتناوىل ه ه للدالل  للتعر ف ب ع  لا ياي
  .ويالال ا
  :اوعفاد الهسفيفة لن اوندل  -1

ولخت ول يا تلك  ، ر  لاندل يإن  ديل ك ريل يا أ ياي لمل ييتيإ لل  ا  اشإل يع أل يف لاندلس
  :ويا ه ه لا ياي . شااك  ا لمل لأل وا تان  لمل ييت  ،لا ياي أ يايل أندل ي 

  :- ليه لل مام-ا  يد ييماي لمل ي  أ 
كاا للتفلإل ب اب  أ ام ،  (1لاللتفاىل بأوىل للنإاوز لملعرو   ندهأل  نري) إاوه (*)أو للنريوز / أو للنإاوز

 ليل   نري لل    اإهنا للنا   :ووصف صال  لملعياا لملعر  ه ل للعيد ب إله، (6)- ليه لل مام-واليته 
  .(3) لمليماي

  :ة  ا للعندر 

 .(2( وليل  لمل رتان)5و  اىل له لمل رتان أ را)، (4)- ليه لل مام-وهإ  يد ييماي للن  إىي با زكر ا 
 إم ي رتان أهل لل لد لمل ا   ندهأل بالعندرة للكا ا يف لم ب إ يا ش ر  إنيإ  :   إىل لمل ر 

 كانإل  عالإهنا يف تلك للليل  ومسيم بالعندرة ن    وا شعل  للناا لل  .(7للشا   يا ش إاهأل للرويي )
أن  :(  أ 8 للك ا لملدإ  يا  كفز للعندرة) ول لك  ر  يا أيثاىل أهل لاندلس، و  فزون فإجم ا

  .للك ا لل    ليه صإ  ال   فز فإ  شعل  للعندرة انه وذل جمفز فإجم ا للة 
  .San Juanو عر   يد لمل رتان يف ول انيا لاليا بالأل 

  :(9) يس وبر ل –ز 
و عال جم ل للفد  بثماث  ،   يس للع د :جماىل لمل ر ز  يف خاطاطه، وهإ لل اب  الد  يد للفد 

،  يس للعد  يا أتل أن للنداا   اط خ فيه للعد  لملدف  :. و إلم أهل يدر يف وجمتنا   إلإن.أ ام
ر ل للأل ش ر يا ووب،  يس وبر ل :و  إىل أهل لاندلس،  يس لااز و يس لل ي  :و  إىل أهل للشام

  .(11) ش إاهأل
وذكرع لملدايا  يدل  البعا  أطل إل  ليه للأل   ليل  للعجإز   وأن لاندل يإ كانإل إتفإن كثريل    ه 

  .(11للليل )
  :صإا لاللتفاىل   ه لا ياي -6

 ياي بل كان  شال  ي  لا، م  كا للتفاىل لمل لاإ لاندل يإ   ه لا ياي وجمفا  ل   يد بعينه
َا  ،وم  كا  دإال  يف فق  يعين  يا أبناء ي لا  لاندلس، لمل ييتي  مشل يع أل ط  اع لاندلس يا َوِوَّنَّ

وجمد  ج  للعزيف يف كتا  للدا ، للرتاىل وللن اء وللد اا وللك اا وللر ي  ولحلكام ولايباء ول إلا  ولحلرل ر



-فكثريل يا  ت اءلإن  ا ييماي  ي   ، تناء اإلجميت الملن أل يا ولداء لاندل يإ لتإلا خ للنداا  ولال 
.. .- ليه لل مام ل  ن ينا و -ييماي إىي  و ا للعندرة، و ا  نري لاب  واليته، - ليه لل مام ل  ن ينا و 

ولحملاف   ، وأ افإل للتيتف   ن ا بال ؤلىل ،ولحلرة لملدإن  يف لةها ،ف د لنت   لليإم وا للع الء يف خداها
وأ ا  للعزيف ون للعاية ترع  ،(16. ).ولنا ول يت  أ ا إها، يا بد  وشن  لبتد إها، ولسإجم اىل لي ا 

لال ال م يف صدواه وتدإاع   و ف اإل لشأهنا  ايا بعد  ام ، ند لاندل يإ أن   تعدول ذ ه لا ياي
 .(13يف   إذأل وتاجمم ولي ا أنف  أل )

 يإل د ند إها  :خلد ا للعزيف حبد ثه  ا، ي صإال  دةوجمد لخت ع للتفاالع لاندل يإ   ه لا يا
و ايول في ا بالتيتف لل  ، وختريول في ا أصنا  للفإلكه وأنإل  للاطر  و عإها، ابنا  أل ون ا  أل وصنعإها

كاا ند  ،  وند  ذوو للي اا ند اع يف للد اا، ولملدل ا لل  صإاول في ا للدإا ولخة إها، لنت  إها
، وتعلإها كالعرو  ال ت ل  يوهنا لابإل ، ف إم أبالإل أكل ا لعياذأل وجمإم ينعإها، فنردوهاأهل لحلإلنيم 

 .ُث با إها، وبعر أل أكل يا أطرلف ا، ويف يندت ا افعإها
  لا  ن ا  -ت ها له وأين ا-ول د ذكر لنا  ري وللد يا لمل افر ا أن للند   ب ع  بماي لاندلس 

ويا  رل ر  ،وأنإل  للفإلكه ،ملا في ا يا جمناطري لل كر وأابا  للفانيد،  ل  لل  عإأو  ز د ، ل عإ ي ناال
و رو  ذولع لل شإا يا ل إز ولللإز ، وأ دلىل للزبي  وللتإ  ل  لختما  أنإل  ا وأصناف ا وألإلهنا ،للتار

ويف بع  لل ماي طاتا  ،ول لإز ولل  اطل ولل لإ  وللدن إا وا جمد  لل كر وال   لاترز وللناانج وللليأل
ال ِيااَّا ول د شاهدع يف بع  لا إلم لد لحلإلنيم ، وا  إها، يا ياحل لحليتان  نف إن فيه ثماثإ يامها

ويف ذلك لرعفا  أل يا للداللإ ، ك إ  لل ي ر   وللعاطاا ا و ريها يا لالإل ،    ي  يا إتاتإن وليه
  .(14) ...ل إن للد يان يا لملكات و اط، و ريهأل يا جماط  لملعا ا وتع ا لاازل 

يا  ال ه ل أَنَّهم .. وذ  ل إن ولي أل .ُث صنعإل  إل ينه يف للعندرة ويف لمليماي، وكان ه ل يف  نري :و  إىل
، فاىال وويااةتوااا تعلإل  ااة لم ألر أل ، وبلإغ لايل، م خيل  ايه يا ا د للعيا ولع  للرز ، للعال

 .(15) لك أمس  يا ل اااةليكإنإل يف  اي أل ذ
: وذكر أبإ لل الأل خلف با   دلمللك با بشكإلىل لانداا  لل رط  يا تزء ألفه يف ه ه لل اهرة جما ما

 :وللعام للكثيف يا أهل  درنا جمد تإلطؤل  ل  و  ام شأن ه ه لل د  للثماأ ،فإي اأ م ل ا إا لللفيف 
ولاللتعدلي لدخإذا للتزليا  ،وللتزيإل لاللتفاىل ذا، لطؤل فالشاتإ ، وهإ للعندرة ولمل رتان ،و نري ،لمليماي
وصااع ، . وللت  لإل ه ه لل د  لإ ألفإها و  اإها.ف أل  رت  إن يإلجميت ا و فرلإن اجيق ا، جم ييتا

 وتأ  لل لاطان يف، ولكم للعلااء  ا لاير باملعرو  وللن    ا لملنكر في ا،  ندهأل كال ن  لملت ع 
(  17لال ون للاطل   كانإل   دون شيإخ أل)، وكان للنا  يف ه ه لا ياي  ت ايلإن لذدل ا ،(12. )..ت يريها



أو ليل  بعده ي  أجماا أل وأص ااهأل  ،وكان للنا  عتاعإن ليل  جم ل  نري، (18كاا كانإل   حبإن لل با  )
وكانم للن اء يف  يد ، (61وكانإل ك لك  دنعإن للدإا يف ه ه لا ياي)، (19فيأكلإن لسإيلم وللفاك  )

  .(61) و ل إ يف ثيا ا وا  لاكرن  و  ت لا ،للعندرة  رششا بيإ ا باملاء
وجمد واي يف لختداا ،  ف أل يا جمإىل للعزيف أن للاطل   كانإل  عاطلإن  ا لملدلا  يف تلك لا يايَوِيااَّا 

أن للاطل   كانإل خيرتإن يف ه ه لا ياي  لل دا لملعل  يف للة   اس لحل ا  ل  با تابر للدباز لسإش يل 
 ل   اية وش يلي   إم  يس ، وه  للإ  أندل ي  يش إاة، يف الماع ي  شيإخ أل فيأكلإن لة ناع

 ل   اية أهل ، وأكل لة ناع  إم  يس وبر ل ،وجمد خرز للدباز ي  طل ته برلأل للفرت ، وبر ل
  .(66وش يلي )
وصف  (ها239ع)يف للة   اس  ارلن يإل  با  ل  للاطر اي  وواي يف لختداا لل دا لملعل  

وه  كاا   إىل يش إاة للعال  ،لملد ن  لل   دنع ا لاندل يإن  اية يف للنريوز يا للعجإ وبأصنا  لالإلن
 ( 63) :يف ذلك لملإلأل ويف وصف ا   إىل للاطر اي

 لاا في ا لل يترة  إاةايد ن  ي 
 داةاأو ت   الء  دام ت ن ا وال  

 يا يايك يز فرة بدع  رولا جتتل 
 رةاوال لل نان للعش   اوياذا يفات

  .(نا أل للز فرلن ويجما  ه :للدايك)
ول لك ، وكأهنا كانم  اهرة  اي  يف لاندلس، كاا كان لاندل يإن  اط  إن ليل   نري و إجمدون للنريلن

ل ال تإجمد ناا يف بيإ أل ليل   نري وال  اط خ أهنأل كانإ   :أواي صال  للدل   ا شيإر ب  جمالأل با هماىل
  .11 – 1/11 ، ندهأل ش ء  للدل 

طعايا خاصا  عد يف  إم للنريوز   ايه  للثر د  (54م)و دف لبا زا ا للتجي  يف كتابه فرال  لخلإلن 
  . لملثإي  لملدنإ   يف  إم للنريوز

وأوايع ، ايباء وأويل لاير  ت ايلإن لذدل اوانال   ه ه لا ياي كان  لي  لاندل يإ يا للإزالء ول
لملدايا أن صال  شرط  لاندلس أبا بكر با لل إطي  كان ليل  لمل رتان   د  للإاي وياطي اع لازهاا وا 

فاا ذلك أنه أهد  ثماأ وايلع اس للإليد ل ي  يؤلف كتا  لل د   يف وصف للربي  ، لايباء وللإزالء
 ( 64) :ويع ا أبياع ين ا
  ت  وت  اوأ ج  ا مل   ر  لاشياء طرلابعثم بأ 

  روجمك نامسا طإال وي در   رياارابإاي نا أل    ن



 . وخل .بكري  رلب  وهإ لملؤخر   امل رتان فكان فإ  للأت  يف ل
وت كر ، ويف  إم لمل رتان كان للنا   ل  إن لل يا  و  تارون  ل  ذلك وا أوىل ش ر تشر ا لاوىل

يف ليا  ذكره ملا   نف  للاطي  ف د واي يف كتا  ، ن ذلك  ا لن ه زا ا  يف لةتا  لاندل  لملدايا أ
  :أخ ه للنا   ا زا ا 

اأ  أن  كإن لبتدلء للنا  لل ا  لل يا  فَِإنَّهم ،  ول  ه كل صنف يا للثيا  يف زيانه لل    لي  به
العندرة للكا ا يف لم ب إ يا ش ر  إنيإ وخلع أل للالإن يا  إم ي رتان أهل لل لد لمل ا   ندهأل ب

و ل  إن ، فيل  إنه وا أوىل ش ر أكتإبر للشا   ين ا ثماث  أش ر يتإللي ، للشا   يا ش إاهأل للرويي 
  . ب ي  لل ن  للثيا  لمللإن 
للإنشر    وشاالع كثرية ملا كان  فعله أهل لاندلس للتفاال   ه   لملعياا لملعر  وواي يف كتا  

 .(65فاا ذلك أن أهل لل اي   ين أل كانإل  إم للعندرة  نشرون ثيا أل و داإن لخليل جم ل للدماة)،  يايلا
وك لك  يا  فعله للن اء يا  ،(62كان  فعله لاندل يإن يف للعندرة  وترلء لخليل ولمل االة  )َوِيااَّا  

وأن ، . وترك ا للعال يف ذلك لليإم... وك لك وخرلز ثيا ا وا للند  بالليل.وش  بيإ أل  إم للعندرة
و ا فعلإه أ را  بي  لملما    ،(67ول ت اذا باملاء ذلك لليإم ) (يف ثيا ا)ععل وا  للكرن  ولخلررة 

و ا كانإل  فعلإنه ك لك أن   إم ألاطإىل لمل لاإ بألعا   ،(68لملدنإ اع يف للنريوز كالز افاع وش   ا )
  .تانيف لملاء للتفاال بيإم لمل ر 

  :أل ا  للتفاىل لمل لاإ بأ ياي لمل ي  -3
 مالظ يا خماىل لاخ اا للإلاة  ا للتفاالع لمل لاإ بأ ياي لمل ييتيإ يف لاندلس أن ه ه لل اهرة  

، ين  أ ام أيرلء ب  أيي  يف لاندلس يف ينتدف لل رن للثاي لذجر  ،كانم لا دة هنالك يف زيا يت دم
ويا يا شك أن للتاازز لل   ، إا لحلكأل لسإلماي  ل ندلس أ ام ب  لاسروأهنا للتارع لال  خر  د

ويا جنأل  ن ا يا ل   ،لدأ بإ لمل لاإ ولمل ييتيإ وبان لحلكأل لسإلماي  ل ندلس يا خماىل لحلرو 
ويا خماىل ، ويا خماىل للتجااة لملت ايل  يف لاالع لل لأل، يت ايىل ولختما  ي اشر ويا خماىل ل إلا 

كاا الجمم ه ه لل اهرة للتعدليل وجم إال ك ري ا لد    .جمد أل أل ذلك كله يف لنتشاا ه ه لل اهرة، لوزللتز 
  .لاندل يإ ب    ييل أل للإل   وا للة  وللل إ ول  لاللتاتا  يف لحلياة

رة وال شك أن كثرة تزلوز لمل لاإ يا لسإل انياع و ريها يا للرجمي  لابي  ين  أ ام فت  لاندلس وكث
جمد تعل يف كثري يا بيإع لاندلس يا إتفل باا ياي لمل ييتي  ُث لنت لم ه ه لل اهرة ، لختاذهأل للجإلا 

ووذل يا وجمفنا  ل  يد  لرم  .لال شا م يف أا  لاندلس كاف ، يا لاي اع وا أبنا  ا يا لملإلد ا



 أل اياكنا يد  ل إل  تفش  ي   ل  للة اء ن ا  أل وتإلا تتاا لاندل يإ يا تتلف ط  ا أل لال
  .ه ه لل اهرة

وأن ين أل يا ، ويا أل ا  ذلك أن لمل لاإ لكاإل تز رة وللع  كان أهل ا  يعا  دنيإن بالندرلني 
وكان للفالإن يف باي  لاير جمل  بال يا  وا  دي لل كان ، وين أل يا ب    ل  ي ا أتدليه، أللأل

، ان هؤالء لل كان يا  اال    ايل أل وط إل أل وث افا ألفلأل  عال لمل لاإن  ل  لري، لاصليإ
وين ا أن ، ال ا  شال ين ا أن للد ا لسإلماي  ال  لزم ألدل  ا ب    ل  ي نه  ل  ترك  ايلته و  ايلته

لحلكام ل دي ل ندلس لرصإل  ل  تأليف جملإ  أهل لل ماي لملفتإل  لإلء يا أللأل ين أل أو يا ب    ل  
، إل  ل  أن ال   دو لحلكأل لسإلماي  ل د د ث يل للإطأة  ل  ليا أل وي الك أل و اا رهألولرص، ي نه

  .لال  شعرول باايا وللاطاأنين  ولمل اولة وللعدىل
وأكثرها تدلخما وتعايما يف  ،وال نن   أن لاندلس كانم أجمر  بماي لمل لاإ وا بماي للنداا  تإلال

  .لال  لحلر  ولل لأل
اط يع  لملت ا   اهل لاندلس لل  مسيتم بتفش  ه ه لل اهرة لال  دع ه ه لا ياي وال نن   لل

وكانم  .أ يايل  أندل ي  ترا  وا أ ياي لمل لاإ كالفاطر ولا يت  و اشإالء و يد لملإلد للن إ  و ريها
باسإ اف  وا تعاطيل  ،يشااك  لحلكام ولل ماطإ ولايرلء ولل اية وللشعرلء ولايباء وللإزالء يف ه ه لا ياي

،  لملدلا  ولا ااىل يف ه ه لا ياي يليما  ل  لختاذها طابعا امسيا وشع يا وترلي ا ذا يف لةتا  لاندل  
يليل  خر  ل   -وال يا ندا أو وذل لقلإل  ا لكا ا للشر  -كاا أن ت ا   لل راة وللف  اء  ن ا 

  .للت ليأل  ا
 ا  -ألا   له  ن -لف  اء ين ا جمإىل للعزيف   ولكم للعلااء جمف لإ و دىل  ل  يإجمف لل ماطإ وي

ول د لختاا لملندإا  اد با أس  .(69) وتأ  لل لاطان يف ت يريها، لاير باملعرو  وللن    ا لملنكر في ا
وكان كاا   إىل صال  لل خرية  ،ها للدخإىل بأمساء بنم  ال  يإا للناصر 327 اير ليل  نريوز للعام 

 (.31) يل   ر  بااندلس أ  أل ل
وم ختل  اهرة لاللتفاىل باا ياي لمل ييتي  يا أبعاي ليالي  ين ا لحلرم  ل  والء نداا  لاندلس 

ولل ااا ذأل اااال   ،لليتكأل لسإلماي  لل ا أل يف لاندلس  ن لك يا خماىل يشااكت أل يف أ يايهأل
 .ل بعدة ثإالع  د لحلكأل لايإ  يف لاندلسوملاص  أن لملإلد ا جمد جمايإ ،  ايل أل ولاللتفاىل بأ يايهأل

  .وين ا أ را للت ر  يا للدوىل لمل ييتي  لةاواة لل  كانم  ل  لر  يل ا  ي  لاندل يإ



ولعل يا أل ا  للتفاء لاندل يإ بأ ياي لمل ييتيإ يف لاندلس أن ذلك إ   ذأل بع  يا كانإل 
وملاص  أ ام لكأل ب  أيي  يف لاندلس  ،ا للش دي  لملشرجمي  تاطلعإن وليه يا  ييز للش دي  لاندل ي   

  .لل  ا كانإل  ل  خما  ي  ب  للع ا  يف لملشر 
 ...وبعد

و يس أبر ل وليل   (لمل رتان) فإن للدإاة لل  ترمس ا للتفاالع لاندل يإ بأ ياي لمليماي وللعندرة
ةم للث افاع للفر ي  يف إندل    تاعا لرل ينفتيتا جتعل لةتا  لا، للعجإز ولإلها يا أ ياي لمل ييتيإ

و ؤكد  ل  ل يازه وا لاندل يإ ي اا كانم ، وععل ين ا  ندرل ي اا يا  ناصر ن يجه للث ايف ،يلخله
كاا أن ه ه لاللتفاالع تدإا لةتا  لاندل   ،  ت واهأل ويعت دل أل و ايل أل وت اليدهأل وث افا أل

  . ا ا  عش  لحلياة ولملتع  وللة  تاعا يتاالكا يت
وتكشف ه ه لاللتفاالع  ا لخنرل  لةتا  لاندل    ل  لختما  شرل يته وط  اته يف يشااك  

، لال  دع ه ه لا ياي يف لاندلس لي م أ يايل ي ييتي  بل أ يايل أندل ي  ،لمل ييتيإ   ه لا ياي
وللتجاا   إيإن بدنا   يدن يا  جإ لحللإ  ،  ااذافالن اء   اا بإ دلي لحللإ  ولاطعا  و عاطلا أ

ولا نياء  عدون ند اع يا للفإلكه ، ولل ا     إيإن بعر  لحللإ   ل  أنإل  ا، يز ن  بالتااثيل ولالإلن
وشيإر للعلأل خيرتإن ي  ، وطل   لملدلا  وللكتاتي   تيتراون يا لل ها  وا كتاتي  أل، ولحللإ  ولملك رلع

وجماية لالاطإىل   ياإن  رو ا ، وللإالة  ن اإن ل اجماع لل يإىل، لماع و تناولإن لة ناعطل ت أل يف ا 
وللشعرلء  نشدون جمدا د للت نق  بإ  د  لل ماطإ ، ولل ماطإ  فتيتإن أبإل أل لتل   للت اي، لل فا
أيا  .  ه لا ياي . وا  خر ذلك يا صإا لاللتفاىل.وللنا   ت ايلإن للتيتف ولذدل ا وللت نقاع، ولايرلء

 .للف  اء في رإن للاطر  يام  تإته ولي أل ألد بال ؤلىل  ا لكأل ذلك يف للشر 
عتاعإن لإذا و ع ون  ،ونه و ا  بإ لاندل يإ كاف   ل  أن تكإن ذأل أ ياي أو ينال اع يشةك 

َّنإذتا فر دل أو  ،و  ديإن يا خماذا صإاة يريق  للش دي  لاندل ي ، في ا  ا تآلف أل و الك أل
  .للاجتاعاع ذلع للتنإ  للث ايف وللعرجم 

************** 
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 اليدة  زالهعاصر الفابانن رلن الفك "التسامح زال فرال"   فا ة   واء علل
 *ي عإي  اهر

 تعرةف بالدرا ة زاله  ج
تاطاااااإا خاااااماىل تااخي اااااا لحلاااااد ه ولملعاصااااار شااااا دع للياباااااان ت ااااادالع ألالاااااي  كاااااان ذاااااا أثااااار ك اااااري يف 

لليابانيااا  ياااا ليالااا  لسإفااارل  يف للااات دلم للعناااف طاااإلىل جمااارون  ااادة وا ليالااا  لسإفااارل  يف  لاااةلتيجي لال
،  لا  تانا   خار .وللت اي   ين  هزك  لليابان يف لحلر  للعاملي  للثانيا  لاال لآن جيد ي إل   لل فرلن 

ي إل   لاللتارلا   وللت يري  ياا أكثار لمل اإالع للعلايا  لل ااياة  لا  لليال وف األ تلاك للت ادالع يف  ت دو
، لالجمتدااااي  و ،  ماجمت اااا باااالتيتإالع للكااا   للااا  شااا دها لةتاااا  لليابااااي  لااا  تتلاااف للداااعد لل يالاااي 

وللرااا إ  لخلااتيااا  ياااا ت ااا  ، وجماااد لعااا  للعايااال لسإجملياااا  ياااا ت ااا  .وللث افيااا  و ريهاااا، يااا تتاا ولال
تاياا  اكثاار يااا   ااعيف   اشاام لالاا   زلاا  ل ي ياا   اارييوال يليتإ ااا يف لااإىل لليابااان يااا يولاا  ، أخاار 

إلا يف للندااف لاوىل جماارنإ يااا للاازيا وا يولاا  جمإ اا  ياالاام كاال أشااكاىل لل ااا  ولل ااياطرة  لاا  يوىل ل اا
لايريكياا  طااإلىل للندااف  وا يولاا   روياا  يااا للت اال  وتعتاااد يف سا ت ااا  لاا  لمل لاا ، يااا لل اارن للعشاار ا

 .هللثاي ين
يا نإي للةكيز  ليه يف ه ه للدالل  أنه بنتيج  تلك للت دالع للتلام ي إلا   لل فارلن وللت ااي   يوال 

وذلااك ، ياا  وللفل اافي تتاا يف تتلااف جتلياتااه لل يالااي  ولال، عاصااريركز ااا يف للفكاار للياباااي لحلااد ه ولمل
 ال ا  ي ا  أبرزها: 

أن للياباااان لإلاااام ياااا يولاااا   اااعيف  ختااااا  لاللاااتماىل لخلاااااات  وا يولااا  ذلع نز اااا    ااااكر    -أ
وجتلااام تلاااك للنز ااا   ااا  تتلاااف أشاااكاىل للعناااف للااا  ياالااا ا  ،تإلاااعي  جماااايع وا للاااتماىل يوىل  ااااواة

ويف لل انإلع لل ليلا   . اد للشاعإ  لاخار ،  لا  ي اتإ  لافارلي ول ايا وللن اام لل يالا ، لليابانيإن
ل اااطر لليابااانيإن وا ت اادمي ل تاا لا  لاا  يااا للدااإ وكإا ااا و ااريهأل  ااا لا ااااىل للاا  ياالاا ا ، لملا ااي 

ر يااا  رااا  وا ذلااك أن يشااكل   ن اااء للةفيااه  للاا  وجماا   اايتيت ا أكثاا .تيشاا أل يف يناااط  لاللااتماىل
ويااا تن اااياع أخاار  للاات ديا كاإي اااع للةفيااه  ااا أفاارلي ل ااايا  ،ياارلة كإا اا  وصاايني ليااا   ألااف 

للياباي يا زللم تثري للكثري يا لالنت ايلع ولحملاكااع لل  أت ع لحلكإي  للياباني   ل  ت ادمي لال تا لا 
تن يا  للفكار لل يالا  لليابااي  و ام ،وي اا دلع ياليا  ك ارية لكال يان ا، ةملا ب   ين ا  ل  جميد لحليا

بشكل كايل يا  ي  لمل إالع لل اب   لل  كانم تشج  للعنف أو لا   لا  للات دليه  لا  تتلاف 
إتال  أو لمل اتال للع اكر  لليابااي للا   كاان ،وللا  كانام تناطلا  ياا  جياد جمايأل لل اايإال ، لمل تإ اع

 .لملكان  لاوا يف لليابان



ىل  ااام اوَّ فتعرَّ  ،ا لإلااام بعاااد لحلااار  للعامليااا  للثانيااا  ياااا تاااماي وا  ااايتي أن للياباااان نف ااا  -  
وذهاا   م،1945ياالااه لايريكيااإن  ااد لل ااكان لملاادنيإ يف هريوشااياا ونا ااازلك   ااام  لخت اااا نااإو 

ويااا  أن  ال يااا   .وب يااام  ثاااااه ي اااتارة ل ااانإلع طإ لااا ، ولملشاااإهإ  ااايتيته يقااااع لآال  ياااا لل تلااا 
  وللاااتاطما اع للااارأ  تؤكاااد  لااا  أن ن ااا   ك ااارية ياااا للياباااانيإ أبااادع ت اااا ا ملإجماااف للداللااااع للعلايااا

 كاان لل ااي ء يف لال تادلء  لاي أل يف  ان ل ايا للياباان؛ لايريكيإ يا للت دلم لل اإة لمل اليت   ادهأل
  ياادي يوليااا  ااد شااع وال أهنااأل م   فاارول ل يريكيااإ للاات دلم لل ااماا للنااإو  لحملاارم، يعركاا  بااريىل هاااابر

وتاطالااااا   ،ويااااا زللاااام لاللتفاااااالع لل اااانإ   يف ذكاااار  لةاااازاتإ تناااادي بتلااااك لا ااااااىل لذاجياااا  .أ اااازىل
لايريكياااااإ باال تااااا لا للعلااااا   اااااا ل ااااارل أل للااااا  لاتك إهاااااا  اااااد أتيااااااىل يتعاجم ااااا  ياااااا لاااااكان هريوشاااااياا 

 .ونا ازلك 
للعماجمااااع  اااديل باااإ ن ليالاا   لل فااارلن وللت ااااي   تشاااكل لملااادخل لالالااا  سإ ااااية تاط يااا  و -ز 

لكاا تلاك  .وللشاعإ  للا  خراعم اللتماذاا ،للدوىل للك   لل  ياالام لاللاتعااا بأشاكاله لملتعادية
لل يال  ع  أن تشكل تتإعا لنراىل تلاك للشاعإ  يف لا يل للات ماذا ووت ااا لحملتال  لا  لخلاروز ياا 

أو  ،ين ااا ب اااء لاللااتماىل أو للتاط ياا  يعااهوذل كااان لذااد    لل فاارلن وللت اااي   فااما جميااا  ل يالاا  .بلاادلهنا
هاإ لاللاتفاية ياا ياو  ، ون م ن ل للإليد يا للات دلي ا، فاذد  لالال  .لخلرإ  لشرو  لحملتل

 اا  ؤكاد صاإل  لمل إلا  ، لا  ياالام لاللاتماىل أو لاللاتعاااشر  أن تاتعلأل ين اا أ راا للادوىل ل، للتاا خ
 .أخر  ال ككا أن تكإن لرة  ون أي  ت تع د أي :  للعلاي  للتالي 

ن ن ااد ي ااإالع للعنااف وللعنااف لملا اا  لتاااز وا تاارأة ك اارية يااا  ياا  للشااعإ  بااأخنلاا  وا لل ااإىل 
م  وإار  ،  د  لالنت اىل يا للتاا خ  ري لسإن اي وا للتاا خ لسإن اي لل     د  لر ا  لافارلي وللشاعإ 

 .وللت ماىل لسإن ان لإلن ان ،ولل ياطرة، وللعنف، ولال اط اي، كل أشكاىل لل ا 
، وتاا ز هاا ه للداللاا  للااداو  وللعاا  للكثاارية للاا  للت لداا ا لليابااانيإن يااا تااااخي أل لحلااد ه ولملعاصاار

وا تف األ  ،أخار  ولل   ش د ت دال ت ا ا يا لمل إالع للا  كانام  جاد للات دلم للعناف  اد شاعإ 
ولعل أبرز تلك للداو  أن للياباانيإ تعلااإل  .لال ا  لل  تعلم لايريكيإ   ت ديإن للعنف  دهأل

وهاأل  نت ارون أن كااا  ، وجمديإل لال ت لا للعل  للشعإ  للا  ألااىول ولي اا ،للكثري يا لل ياع يا ي أل
أو للتاااا خ  ااري  ،لايريكيااإن لالاالإ   ينااه لكاا   ااتأل تدااإ   ي اااا للتاااا خ لل شاار  يااا تاااا خ للعنااف

ولاااايس بااااالعنف  ،يااااا طر اااا  لاااال للنزل ااااع لملإاوثاااا  بااااالاطر  للدبلإيالااااي لسإن ااااي وا للتاااااا خ لسإن اااااي 
وجماد الف ام ، شاك يف أن جمايأل للث افا  لليابانيا  ياا زللام ي اتارة ب اإة ا األ للت ادالع للعاي ا  وال .للديإ 



وللااد إة وا  ،لنت اااىل لةتااا  للياباااي يااا يرللاا  لل ااياطرة وللتإلاا  وا يرللاا  للتاطااإا للاادكإجمرلط  لل االا 
 . ي  لملشكماع بالاطر  للدبلإيالي  لل

ولل ااؤلىل لالالاا  للاا   لاانيتاوىل لسإتاباا   ليااه يف هاا ه للداللاا  هااإ: كيااف للااتاطا م جماايأل للث افاا  
وشااكلم صاااام لايااان لراااان  ،للت ليد اا  لليابانياا  لاللااتارلا بفا لياا  يف تتلااف يرللاال لااد ه لليابااان

 .ولحلد ه؟ لاللت رلا يف لةتا  للياباي بشكليه للت ليد 
 التيوال  او ا فة لن الفكر السفا ن الفابانن اليدة  زالهعاصر

 :م1853 – 1237لعام لخلاات  للعزل  للاطإ ي   ا ل للةلتيجي  -أ 
شاا دع تلااك لملرللاا  والية وتاطااإا للإلاادة لل يالااي  ولسإيلا اا  لل إيياا  يف لليابااان  لاا  جما اادة لاالاط  

 كم به للاط    للع كر   للياباني  ب يااية لحلااكأل للع اكر  للعاام ون ام لل يأل  ، يركز   صااي  يا ت  
وخيتدر بع اااة  ابانيا   شا  ، Bushido ر  ذلك للن ام بالأل بإشيدو  .أو للشإ إن يا ت   أخر 

   Chi Jin Yuتإ  إ 
أو  وها  اكاا ز ثاماأ يف ن اام لل ايأل لملعتااد  ناد لل اايإال ، وللشاجا  ، وللي   ، لحلكا  :لل  تع 
 .لمل اتل للياباي

وللكإنفإشيإلااي  ل د اادة يف يرللاا  لااإنا ، با  ن ااام لل إشاايدو  لاا  ي اااي ء للد انا  للكإنفإشيإلااي 
Song، يف تلاااك للفاااةة بالااا لع  .وللااا   يااازع باااأن  ال يااا  يفكر  اااا كاااانإل ياااا ي ااااة لسإصاااماا وللتناااإ ر

صانعإها  لا  ناطاا  وللا  ينا  للنداف للثااي للناا ا  ياا لل ت االيإ و  لكت   للياباانيإن صانا   لالاليت 
 ،لل اياطرة  لا  كإا اا وللداإ، ألاف اتال 151 ادول سلا    اكر   جمإلي اا أو ، يا لل ارن لل ااي   شار

لكت ااا  للياباااانيإن  اااا للداااإ خااا ة ي اااا  يف  ااااىل ، وا اااأل فشااال لحلالااا  يف ل يااا  أهااادلف ا للع اااكر  
وللتداإ ر  لا  لخلشا  ، أو لالإلا لخلش ي  ل ايادة ،فالت ديإل لحلرو  لملتيترك  بدىل لحلرو ، للاط ا  

وللاتفايول ، وجماد لي خارول للكثاري ياا للن اإي لملعدنيا  يف تلاك لملرللا  للا  م تكاا  زلا  كايلا  1 يف للاط ا ا 
 .ولذندل ، وللفلك، يا خ لع لاواوبيإ يف  االع للاط 

رته للد ان  لل إذ   ذلع للت اليد للداااي  بادأ ي  لل   نشتتاا جتدا لسإشااة هنا وا أن ن ام لل يأل لال
ف اااد  1 تعاار  لن ااد شااد د يااا تاناا  ن ااام جماايأل تد ااد بشاارع بااه لمل ااييتي  للإلفاادة لااد ثا وا لليابااان

ولل فرلن يف  تاا  كاان كجاد ي ااي ء لل اإة ، وللت اي ، ولحمل  ، ي م لمل ييتي  وا نشر ي اي ء لل مام
ُث زليع لااادة لازيااا  بعاااد  ،رز تنااااجم  لااااي باااإ ن اااايإ ياااا لل ااايألولااار ان ياااا بااا .وا لحلااادوي لل داااإ 

  ياادل سإخرااا  لليابااان وا لل ااإ   ،ل تااااي للت شااري لمل ااييت  ولاايل  للتااأثري لمل اشاار  لاا  للشااع  للياباااي
 .لذند و ي  يوىل تنإ  وشر   لياو   ل   رلا يا لدأ للدإ ،لاواوبي  للع ا 



فاااا  اااد لحملااااوالع لل ربيااا  لمل كااارة اللاااتماىل للياباااان يف وطااااا تاطاطااااع لااا ل تااااء اي للفعااال لليابااااي  ني
ويث فاإ يت اربإ  ، وي شار ا، وللات دلم بعا  لل اإ  لليابانيا  ياا جتااا ،للتعااا   اللتماىل تلك لملناط  

ويناا  لل ااإ  لخلااتياا  يااا للتاادخل ، وبعااد لل اال  يااا  الياااع للااري  للإجمااا  . ك ا اادة كركااا ز لمالااتماىل
وتاد لكاام للياباان أنف ا أل يف و ا  صاع  لل ا ا  ب ا   كثارة للرا إ  لخلااتيا  يف ، ليابانيا بالشؤون ل

وجماام كااان فيااه لةتااا  للياباااي  اااتزل  ااا لملإلت اا  الاا ا  يإ ااإ ي  نا اا   ااا للنزل اااع لمل ااتارة بااإ 
 .تم  اتزة  ا يإلت   تلك للر إ أفرلي للاط    لحلاكا  لل  با
وخراإ  للشاع  للاطاإ   لاز يأل ، كاالةلم وطا ا  ا  للعا لا ،  تاا  للت لياد بعد أن لهتازع اكاا ز لة

افااا  للشاااإ إن وللااادلكيإ ياااا لكاااام لمل اطعااااع لملف اااإم لل ااارس للا ااااولة باااإ لحلااااكأل  Clanل اا ااا  
وأ لناإل  زلا  طإ يا  اكثار ياا جمارنإ ياا  ،وجمايإل بتدافي  ل اا ااع لمل اييتي  لاوا يف للياباان، ولحملكإم
ولخت ع ويلاة للشاإ إن جمارلال صااايا جمرا  بتدافي   يا  للركاا ز لحملليا  للا  بناهاا لل ار  يف للياباان  ،للزيا

، وندام أوليار لل ااية للع اكر إ  لا  لدار لملمالا  لخلااتيا  ب افا للدولا  ف اط ،طإلىل لل ارون لملا اي 
وتنفيا    إبا  ، اة يارلك  ألوفر    إب  لملإع  ل  لمل اتر ا لل  ا   اياول لليابان باطر  لر   ي  يداي

وينا   .لسإ دلم بأ   اباي      خااز بامايه ملادة تز اد  لا  لخلااس لانإلع بعاد صادوا تلاك للتعلياااع
أو ختااز ا شا ء يااا براا ع أل يف تااازن  ،للتجااا لليابااانيإن ياا   ااد صاف اع جتاا اا  ي اشارة ياا  لاتانا 

كااا لك ينااا  تداااد ر لالاااليت  لليابانيااا  وا ،  باااانول ااار  لااا  لسإالاااالياع لاتن يااا  للعاااال يف لليا،  ابانيااا 
فتزل اادع وتاارية للعزلاا  بشااكل يتدااا د  ،وكاال أشااكاىل لملمالاا  لخلااتياا  وال  لاا  لاافا لكإيياا ، لخلااااز

  ااد لسإي لطااإا ياااع   ااام  لكن ااا ليتاادع  اليااا لااال بدل اا  لركاا  لسإصااماا يف، 1853ويلياام لااال 
 م.1828
 – 1853بتيتإ اااااال لليابااااااان وا يولاااااا  وي  الياااااا  جمإ اااااا   للااااااري  لاااااا  لااااااد  لل اااااار  للااااااةلتيجي  -  
 م:1945

ف ااااد وتااااه  ،تاااااا خ لليابااااان لحلااااد ه ولملعاصاااارلاكثاااار خاطااااإاة يف  1827 - 1853تعتاااا  لاااانإلع 
جمراا  بفات  لملااإليء لليابانيا  فااإال  1853 اإز  14وناا لال وا للياباانيإ بتاااا خ  للكإينادوا لايريكاا   اري 

وأتا ع للياباان  لا  تإجميا  لتفاجميااع ي لا  و يتفا  حبا  للياباانيإ  ،اا أو باال إةلال، أيام لملمال  للدوليا 
وأحل اااام  ااااا ، 1854 ذلا  31باااادأع باتفاجمياااا  كانااااا إل للداااادلجم  ياااا  للإال اااااع لملتيتاااادة لايريكياااا  يف 

 فشااكلم لالتفاجمياااع ل د اادة لنت اصااا ل ي يااا ل ااياية لليابااانيإ .اجمياااع يشااا   ياا  يوىل أواوبياا   اادةلتف
 ،وتعلاام للياباان يف يإجما  شاا يه بالداإ ويوىل  لايإ   أخاار  خراعم لمالاتماىل لاتناا ،  لا  ياإلنق أل

  .بدل للتعايل لل رس يع ا كاا لإ كانم خا ع  فعما لمالتماىل، وا أل ب ا  ا يول  لرة



  تل   بالأل لسإي لطاإا يااع، 1828كانإن للثاي   3بعد أن تإا لسإي لطإا يإت إهيتإ لحلكأل يف 
Meiji و يااازع فااااةة لكاااااه بإصااامالاع ي ااااا  أبرزهااااا و ااامان ي اااااي ء لسإصااااماا  ،أ  لملدااال  لملتنااااإا

 وه : 1828 ذلا  14لخلا   يف 
 .كل لل رلالع أو للتدلبري ع  أن تت   بعد ن اش  ا   للدفا   ا لملدليت  للعاي   - 1
بدجما   لا   يا  لحلفااظيت ااوون   بل ل اي، يف لليابان ال فر  بإ أ ل  وأي ، يا ليه لمل دأ - 6

 .ي تتاا للةلت ي  لال
 ااد  سا اا  ل ااإ  كاال  ،يااا للرااروا  أن تتإلااد لل االاطتان للع ااكر   ولملدنياا  يف  ااد وللاادة - 3

  .للاط  اع ولملدليت  لل إيي  للعليا يعا
كل ط يعااا  باااإ وللعاااال  لااا  باااروز لمل ااااولة بشااا ، لااا   اااا للت الياااد للشاااكلي  لل دكااا تعااا  لل - 4

 .ل اي  يون  ييز
اء اكااااا ز وللاااات دلي اا ل ناااا ،لكت ااااا  للتعلاااايأل للعداااار  وللتكنإلإتيااااا يااااا أ  يكااااان يف للعااااام - 5

 .لسإي لطإا   للياباني 
اهنااا ترااأل ؛ لناطل اام جماارلالع لسإصااماا يااا ي اادأ ثاباام أن لليابااان ذلع خدإصااي  فر اادة يف للتاااا خ

و عتااا  لسإي لطاااإا ياااا لااامال  لآذااا  وأباااا  ايااا  ،  شاااع ا يتجان اااا   ااايأل  لااا  أا  ي دلااا   ر اهاااا لآذااا
 ،وذاأل يولا  وللادة تعتا هأل أبنااء يت ااو ا يف لحل اإ  وللإلت ااع، لليابانيإ لل  ا  شكلإن  ا لا  وللادة

يف يولااا  ، فاااا اي   ا لاا  وللاادة؛ يون لاخاا  يف لال ت اااا أ  لن  ااام ط  ااا  أو ل ااإ  أو ي اا  أو  رجماا 
 .وللد هإ لسإي لطإاذا أ  ، يركز   وللدة

لإلام للياباان وا بلاد  ا  ولاه تايا  دار   ،يا  ك اريةلتتاا سلم لرك  للتيتد ه يع ا ت ادالع 
ااا، جماااايا  لااا  ونااازلىل هااازل أل لااار ع  باااا يإش للت ليد ااا  يف لل لااادلن لةااااواة ر جمااااية لسإصاااماا يف لل دل ااا  وبش 
وللعاال  لا  لإ ال للياباان وا ،  لايا للشع  ا اي ء لل امام ولاياا ولاللات رلا يف بلادلن تناإ  شار 

وللااااتعااع  ،وبر اطانيااااا وللإال ااااع لملتيتاااادة لايريكياااا  ،وأملانيااااا، بلاااد يكااااإجمرلط   داااار   لاااا   ااارلا فرن ااااا
، وللتعلاايأل للعداار ، وللن ااام لملااايل، ولمل ااإالع لسإصاامالي ، لملدااليتإن يااا تلااك للاادوىل للكثااري يااا للاان أل

 .تياوللتكنإلإ ، وللفا للع كر ، وللدلتإا
أيااا ،  للتكنيااك  اارس :نتلجنت اايا لليابانياا  شااعاال تد اادل بااالا لامهياا  هااإافعاام لا،  لاا  تاناا   خاار

  .للروا فياباني  
وجماااد جنيتااام يف الاااأل صاااإاة يثاليااا  لااادوا لسإي لطاااإا لملتناااإا للااا   للاااتاطا  ون ااااذ للياباااان ياااا تااااطر 

وب    يإجمعاه لملاياز ولل اإ  . لمل تإ اع و ال  ل  لد ه لةتا  للياباي  ل   ي ، للتدخل لاتن 



يف لذاارم للااد   ولل يالاا  للياباااي م تعاااا  لل ااإ  لحملاف اا  لسإصاامالاع للرليياا  وا ونشاااء يولاا   داار   
و لا   يا  ، فااسإي لطإا ياا لامال  لآذا  للا  لاا  للياباان .لا  لليابان يا تااطر  ازو خااات جمإ   

وبنتيجاا   .انااه لملااؤ ا لاوىل  لاا  لااماي  لليابااان ولليابااانيإ؛ كاال يااا   ااإم بااه  لل ااإ  ت اادمي للاطا اا  وليااه يف
لسإ ا  للإط  لاإىل ش داه جماام لسإي لطاإا بادوا باااز يف ويخااىل وصامالاع ت ا ا  لإلام للياباان وا 

 . ايا 62ة زيني  جمدرية م تتعد يول  وي  الي    ا  خماىل فة 
ه لل ار   لاإال وفارة للاةلكأل لالجمتدااي  للا   شا دته للياباان م تكا لسإصامالاع  كنا  للتيت يا   ا 

ف د للتفاي ين ا لاالف لل اإ  لل دكا  ول د ادة ، يف يرلل  للعزل  للاطإ ي  لملعروف  تااخييا ارلل  تإكإ اول
وجناا  يف تألاايس  .يف تتلااف لةاااالع للع ااكر   ولالجمتداااي   ولملالياا  ولسإيلا اا  ب ياااية لسإي لطااإا ياااع 

ووطااما  للن راا  لليابانياا  ، ووجماياا  للتكاااالع  ابانياا   اا ا ، تاايا جمااإ  وبناااء صاانا اع لربياا   داار  
 .لاوا لل  لإلم لليابان وا وللدة يا أجمإ  للدوىل يف للعام  ند يشاا  لل رن للعشر ا

بااادأع يرللااا  تد ااادة يف تااخي اااا ، 1894ف عااد أن ختلدااام ياااا جمياااإي لالتفاجميااااع لل دكااا  يناا   اااام 
 . الي  للإليدة يف تنإ  وشر   ليالإلم في ا وا للدول  لسإي   ،حلد هل

إل تعاا ااا بااإ لحلدلثاا   اار  لملدااليتإن لليابااانيإن كيااف  ؤل ااإل حلركاا  لااد ه لااليا  يون أن   يااا
وولادلأ ، وافعإل شاعاالع وصامالي  ول ايت   ااا ثاماأ  ااوا ألالاي : بنااء تايا  دار ، ولاصال 

ولحلفاااظ  لاا  أصااال  للش دااي  لل إيياا  لليابانياا  ذلع ، سإنتاااز و ماجماااع لسإنتااازت يااري تاا ا  يف جمااإ  ل
 .  أجمدم للعدإالخلدإصي  لملتايزة ين

ومت لإ اااااال والء لل ااااااايإال  ل اااااااي أل ولاللااااااتعدلي للاااااااإع يف لاااااا يل ي اااااااي  أل لملعروفاااااا  بال إشاااااايدو 
Bushido  يا  تتاا لل اإ  وللاط  ااع لالبعد تإلي  ل يا ليدا   تايا كال  ،وا والء للدول  للياباني
 .وب ياية لل ايإال  أنف  أل، يف لليابان

ونشاااأ لاااالف وثيااا  ياااا باااإ لل اطاااا إ للعاااام ولخلاااام  اااد  تكايل ااااا وافااا  كااال أشاااكاىل للتناااافس 
ولع ااااام لاللتكااااااالع لالجمتدااااااي   ولملاليااااا  لملعروفااااا  بالاااااأل زل  ات اااااإ  .للتناااااالر  باااااإ للشاااااركاع لليابانيااااا 

Zaibatsu ال  يف لإ ل للياباان وا جماإة   اا  يف تتلاف لةااالع للع اكر   ولالجمتدااي   للدوا لال
وكااان ذااا أكاا  لاثاار يف لجمت ااا  وتاطااإ ر للتكنإلإتيااا لل ربياا  وللتألاايس لن راا   ابانياا  ايياام لذااإة ، ولملالياا 

 .بإ لليابان وأكثر للدوىل لل ربي  تاطإال خماىل   إي جمليل 
ف عااد أن أياك ، ت ااا   ااا لل اار  يف تتلااف ل ااإىل لملعرفاا  لسإن اااني  ياازع يرللاا  لسإصاامالاع باالجم

لجمت  ااإل  ن ااا للكثااري يااا ، لليابااانيإن أن للاادوىل لل ربياا  جمااد لاا  ت أل يف  اااىل للعلااإم للعداار   وللتكنإلإتيااا
ويفعااإل لل  ااري ، وللااتد إل يقاااع لخلاا لء لل ااربيإ لتاادا   كااايالع لليابااان للشاااب ، تلااك للعلااإم يون تااريي



وأجماااايإل ل عرااا أل ندااا ا ت كاا ااا  ياااا زللااام ، ألياناااا التااا  للاااإز ر لليابااااي تنااا  الت اااا يرتفعاااا كاااان  فاااإ لا
 .ينتد   يف  دي يا ل ايعاع للياباني 

كااا لك أكثااارول ياااا لل عثااااع للعلايااا  وا لخلاااااز  اااد  تااادا   للياباااانيإ  لااا  للعلاااإم وللتكنإلإتياااا 
 .للعدر  

يف للإجماام  لكاان أل، اطااإ ر لل ا اادة لملاي اا  لليابااان بال اار   لل دااإ لاارم لملدااليتإن لليابااانيإن  لاا  ت
وبعاد أن  .يا  لل ربيا تتاا وباال يأل لال ،لخت ول تدلبري وجما ي  ملنا  تاأثر للشاع   ا ياا بأفكااا للت ر ا   ينه

م تعاااد للياباااان يولااا  ختاااا  ، ترلااا م  اليااا  للتيتاااد ه ولإلااام وا لدلثااا  يكتالااا   لااا  أا  للإلجمااا 
باال أصاا يتم يولاا  يرهإباا  ، لل يالااي  ين ااا وللع ااكر   ولالجمتداااي  ، رس يف شااؤوهنا للدلخلياا للتاادخل لل اا

 .ويا أواوبا وأيريكا يعا، ل ان  يا يوىل ل إلا
أيااااا للااااروا فيابانياااا   بأولإ اااا  ياطل اااا  يف للتاط ياااا  ،  للتكنيااااك  اااارس :ل اااا  شااااعاا للتيتااااد ه ل د ااااد

ولجمتدااي جماإ  ، وتايا  دار  يازوي بألادأ لالاليت ، ث يول  يركز   لد  وكانم أبرز جتلياته: ،للعال 
وللاط  للات دلي   ياطل ا  لدارع كال للدامالياع بياد ، جمام  ل  جما دة ثابت  يا لاللتكاالع للر ا 

وت ا  للشااع  لليابااي جمايتاه ل د اادة  .لسإي لطاإا للا    ا  وا تان ااه  اديل ك اريل يااا لملداليتإ لملتناإا ا
 .لكإنفإشيإلي  بأشكاذا لملتعدية اي ء لباطا   تاي  للتنايل وا لمل

، لايا / للعا لا  :وأبارز جتليا اا، ي  جمإييا  يتشادية بالاأل للكإكإتاا   د إلإتونشر للن ام لسإي لطإا  
ف اد لااس ذا ل للشاعاا كال ، لل  لع م للدوا لالال  يف لنتداالع لليابان للع اكر  ، وللعا ل / للدول 
، وللعاااىل، ولحلرفياإن، وللدانا يإن، وللتجااا، ولل إاتإلز ا  لليابانيا  للداا دة، ولل اايإال ، يا لسإي لطإا

  :ولامهم أت زة للدول  يف ترليخ ي إالع شع ي  لنتشرع  ل  ناطا  ولل  وأبرزها. ولملزلا إن
ولسإي لطاااإا ي اااد  وهاااإ اياااز للياباااان وأ  ، أا  للياباااان ي دلااا  وال عاااإز أن تدن ااا ا أجمااادلم لل ااازلة

، وهاا  خدإصااي   عت وهنااا  ااري يتااإفرة لااد  أ  شااع   خاار ،وشااع  لليابااان يتجااانس، يابااانيإ اياا  لل
 .ويون  ييز يا أ  نإ  كان، ولخلدي  للع كر   وت اا    ل   ي  لليابانيإ

للعلااااأل ي ااااد   اياااا  لاااا   :يف للإجمااام نف ااااه لداااال للشااااع  للياباااااي  لاااا  يكت اااا اع ي ااااا  ين ااااا
، وجماايأل للعااال ولسإنتاااز هاا  لل اايأل للعليااا يف لةتااا  للياباااي، ياا تتاا لال لليابااانيإ  لاا  لخااتما  ط  ااا أل

وال إ ا  ،   ه  لل ا ادة للإليادة للتإ ياف وللةجما  لسإيلا تتاا وللكفاءة للش دي  وليس لملإاوأ لال
 .أل لةتا  وا ط  اع يتنالرةللشع  للياباي أ ا يا للد إلع لل يالي  لل  ت  

 الاام للإال اااع لملتيتاادة  لاا  ، ان يااا لحلاار  للعاملياا  لاوا يولاا  جمإ اا  وينتداارةبعااد أن خرتاام للياباا
وللا   رفام بالاأل ، 1961    11للتإل  ا يا طر   لحلدإىل  لا  تإجميع اا  لا  لتفاجميا  ولشاناطا يف 



، وللياباان، وبر اطانياا، وو اطالياا، وفرن اا، للا   اام للإال ااع لملتيتادة لايريكيا ،  لتفا  لخلا ا  للك ااا 
وهإلناادل، ولل ت اااىل. وجمااد نداام  لاا  ختفيااف ، وبلجيكااا، لترااأل للدااإ 1966شاا ا   2ُث تإلااعم يف 

فااتفعااام  .لااادة للتاااإتر للع اااكر  يف  لااايا  اااا ل تااا  اثابااا  لدااااا يويل  لااا  للنز ااا  للع اااكر   لليابانيااا 
يإلت اا  جمر  اا  ياا   أصااإلع جماااية   ااكر إ يف لليابااان تناادي  اا ل لالجتاااه وتااد إ لليابااانيإ لمالااتعدلي وا

ان كاال للاادال ل تشااري وا أن لايتااإ لراارلن حلاار  وشاايك . ولاار ان يااا باادأع للعماجماااع ؛ لايريكيااإ
لليابانياا  تتاادهإا تااداعيا بعااد أن بل اام للنز اا  للع ااكر   ل لاامام لسإي  الياا  لليابانياا  أجمداا   –لايريكياا  

وباارز لااالف  .1946لااال  1931لااتارع يااا بااإ  وي لطإا اا  لحلاار  لليابانياا   للاا  ل ياادلها ياا  جميااام
وثي  يا  للن اام للنااز  يف أملانياا للا   شاكل لليفاا يإ اإ يا للياباان لتيت يا  ألماي اا يف لل اياطرة  لا  

ولااعم لليابااان وا لييااد لاللاااي لل ااإفياي سإجناااا  اارب    ااكر   خاطفاا  وجمإ اا  تشاال للإتااإي  .لملناط اا 
    تنإ  وشر   ليا. للع كر  لايريك  بالكايل يف يناط

، ولااااإ كاناااام ويلاة للاااار يس لايريكاااا  اوزفلاااام ين اكاااا  يف للااااري  لاااا  1941كااااانإن لاوىل   2ويف 
بع  ن ا  لالتفا  لمل ةا ي  لليابان، وته لليابانيإن  ارب   نيفا  وا لالااطإىل لايريكا  يف باريىل هااابر 

 وأنزلإل خ ا ر ك رية باايريكيإ. 
ع ا  اا  تا اا  لااد  لايريكيااإ لمانت ااام يااا لليابااانيإ بعااد لنكشااا  لاهاادل  وبنتيجاا  تلااك للداادي  باارز 

فاشااااتد للراااا ط لايريكاااا   لاااا   .لليابانياااا  بااااإخرلز  ياااا  للاااادوىل لل ربياااا  هنا يااااا يااااا تلااااك لملناط اااا  لااااةلتيجي لال
لليابانياا  بااالةلت   للياباانيإ لناطماجمااا يااا لملناااط  لل عيادة ولملكشااإف  أيااام للاطااريلن ولل يتر اا ، وبادأع اجمعاا  لل ااياطرة

ن أأن لليابااانيإ لااي اتلإن بشرللاا  لااال  خاار تنااد ، وبااروا جمتالياا   الياا ، و  ولااإ أياك لايريكيااإن .للتااداع 
لخل ااا ر لايريكيااا  لااتكإن ك ااارية يف لااولا وللعتاااي، جماااراول وهناااء لحلااار  بالاات دلم أكثااار لالااالي  مهجيااا  يف 

، وبعااد ثماثاا  أ ااام 1945    2  يف للتاااا خ  لاا  هريوشااياا بتاااا خ لل تاال ل اااا  . فألاا اطإل أوىل جمن لاا  نإو اا
وكانااام  دااال  تلاااك ل ركااا  لل بر ااا  يقااااع لآال  ياااا لل تلااا   .لااا اطإل لل ن لااا  لل ا ااا  للثانيااا   لااا  نا اااازلك أ

، ومت للتإجمياااااا  امسيااااااا  لاااااا  1945    14فااااااأ لا لسإي لطااااااإا هريوهيتااااااإ للت اااااامام لليابااااااان يف  .ولملشاااااإهإ
، وباادأ لاللااتماىل لايريكاا  لليابااان وا أن أباادىل اعاهاادة لااالف وسا اا  1945أ لااإىل  6  باذزكاا  يف لال ااةل

 .1951  كر    ام 
 :6116 –1945ل  لل فرلن وللت اي  لليابان يف للتيتد  لالجمتداي     ي إ  للةلتيجي  -ز

ل يالااا  ولالجمتدااااي  أتااار  لحلكاااأل للع اااكر  لايريكااا  لمل اشااار تعاااد ماع ت ا ااا  يف بنيااا  للن اااام ل
ونشاار يلااتإال تد اادل  ،1889فااأوجمف للدلااتإا لسإي لطااإا  لل اادمي لعااام  ،ولالتتاااا   وللع ااكر  في ااا

ألاااف   اااكر   ابااااي  لااا  لحملاكاااا  بااات أل تتلفااا ، وفااار   لااا   611، وألااااىل أكثااار ياااا 1942 اااام 



ياياا   ااديل يااا لل إل ااد لليابااان يناا  للت اال  وا أتاال  ااري ي ااا ، ونشاار  لاا  أال ااي ا ويف يياه ااا لسإجمل
للع ااكر   لايريكياا ، وأتاا  لكإيت ااا  لاا  لاال ين اا ااا لالجمتداااي   لملعروفاا  بالااأل زل  ات ااإ للاا  كاناام 
لايلة لالالي  لل يانا  لليابانيا   لا  يناط ا  تناإ  وشار   لايا، وللركيازة لالجمتدااي   لمل اا  للا  يإلام 

يفا يااا   اااد  وا ون ااااذ للااا ماي ياااا  للاااةلتيجي اباااان نتيجااا  لااا لك بااادأع للي  اليااا  للتيتاااد ه لليابانيااا .
ولإلت اااا وا بلاااد ف اااري لل ا ااا  طاااإلىل لااانإلع  ،لااال ياع لحلااارو  للااا  ييااارع للكثاااري ياااا اكا زهاااا لل نيإ ااا 

للاا  يااا زللاام ي ااتارة لااال  لااةلتيجي ككااا تإصاايف لل ااااع لالالااي  لتلااك لال .1955 -1945
 لآن  ل  للشكل للتايل: 

 . 192-1945الهنياا لالجمتداي  لل   نتج  ا للتديري للع كر  لايريك  لليابان وجمف ل -أوال 
وجماد  رفام تلاك لل يالاا  بالاأل  ليالا   إشاايدل  ن ا   وا ا ايس للاإزالء للياباااي للا   لكاأل  ال ياا  

و يتاإاع ليالاته لاإىل ن اطتاإ: للتيتاالف للع اكر  للثابام وللادل أل يا  للإال ااع  .لنإلع تلاك لحل  ا 
ة لايريكيااا ، وللةكياااز  لااا  للتنايااا  لالجمتدااااي   للدلخليااا  و ااادم اصاااد أ ااا  ي اااالا يف لملإلزنااا  لليابانيااا  لملتيتاااد

 .ر  ، يلخلي  أو وجملياي  أو يولي أو لملشااك  يف أ ااىل   ك ،ا رل  للدفا 
 م:1989 –1921ل ي   لملعجزة لالجمتداي   للياباني    -ثانيا 

م للياباااان اكاااا ز صااال   سإطاااما  هنرااا   ابانيااا  تد ااادة ألااادثم بااللاااتناي وا وصااامالاع  إشااايدل بنااا
وجماد ليتادع تلاك  .ت دالع ت ا   يف  ي  لل ىن لالجمتدااي   ولالتتاا يا  ولل يالاي  وللث افيا  ولسإ ماييا 

، ول  اااام خماذااااا لليابااااان أ لاااا  1989لملرللاااا  يااااا ياطلاااا  لل ااااتيناع لااااال هنا اااا  لحلاااار  لل ااااااية  ااااام 
 .يف للعام، ول نإلع  دة يتعاجم  يعدالع للناإ للةلكا  

ولإ كانم لل ال ي  لل ال   يا يوىل للعام  ر بأزيااع اكاإي لجمتدااي ، لاف ام للياباان  لا  وتارية 
َّناااإ يرتفعااا  أو ي ااات رة ل ااانإلع طإ لااا ، ولإلااام وا للدولااا  لاوا يف للعاااام يف  ااااىل للتإ ياااف لملاااايل يف 

  .لخلااز
  يف  در للعإمل  وللن ام للعامل  ل د اد بعاد لهنيااا لاللااي لل اإفياي تعز ز يوا لليابان لالجمتداي -ز
باادأع لليابااان ت يتااه لنف اا ا  ااا يوا تد ااد طااإلىل   ااد للت ااعيناع. فعااززع  ماجما ااا ياا   1989 ااام 

أواوبا يا طر   لالتداالع ولالتفاجماع لمل اشرة. وي م وا يشاااك  فعليا  يف للن اام للعاامل  ل د اد، ياا 
 .لند   وللتعاون    تنشيط يؤل اع لايأل لملتيتدة ولملن ااع للدولي يإجم  ل

اهنا تأيل بالتيترا ي ت  ما يا يإجم  للت عيا  للا   ؛ ال م لليابان بعدر للعإمل  أكثر يا باجم  للدوىل
تعيشه لال لآن يف للعماجماع للدولي ، ب    خرإ  ا لمل تار للإصاا   للع اكر   لايريكيا  ينا  لتفاجميا  

وجمد أكدع هنا   لحلر  لل ااية  لا  أن لرباا  امليا  ثالثا  م تعاد  تالا ، وجماد ت ادو ي اتيتيل .  .1951



فلااأل تعااد لحلاار  ألاالإبا حلاال للنزل اااع لملع اادة، وباارز لجتاااه  ااامل  جمااإ  سإ اطاااء يوا فا اال ل يااأل لملتيتاادة 
 ااا كدولا  ي اات ل   ااري لكا  ت ااإم حباال تلاك للنزل اااع بااالاطر  لل الاي . وتداار لليابااان  لا  للااتعاية يإجمع

ين إصاا  لل ااياية. وهاا  ت ااع  لكاا  تداا   ألااد لا راااء للاادل اإ يف  لااس لايااا بعااد ت يااري تركي تااه 
لحلالياا  اااا  ااتماءم ياا  يتاطل اااع  داار للعإملاا . و اار  لليابااانيإن حباا  أنااه م  عااد هناااك ياا ا لإتااإي جمااإ  

لكاا   ال ختلااإ بالااتارلا يااا ي اااهرلع   ااكر   أيريكياا   لاا  أال اا  لليابااان خاصاا  وأن شااإلا  ياادهنا ل
لاشاادة تاطالاا  برلياال لل ااإلع لايريكياا  بعااد أن تكاااثرع أ ااااىل ل نااإي لايريكيااإ للماأخماجمياا  يف كثااري 

وش دع يرلل  للثاانينااع وللت اعيناع كثافا   .يا لمل اطعاع ول زا للياباني ، وبشكل خام يف أوكيناول
و اززع  .إ  وشار   لايا  اا لاا د يف وطاما  جتربا  للنااإا لآلايإ  ها ل  للتإ يف لملايل للياباي يف تن

للياباان ياا وتإيهاا لالجمتدااي  يف  يا  للادوىل لآلايإ   لةااواة، ون لام ولي اا جم ااا ك اريل ياا الااييل ا 
تاازليا لناادفا  لليابااان للتإ يااف ب ااإة يف  ياط ااا لآلاايإ   .للاا  كاناام ينتشاارة يف يناااط  أخاار  يااا للعااام

ذا  در للعإمل ، وز اية لرإاها للفا ل للاناف   يف لالإل  للعاملي  بعد تإجميع اا  لا  لتفاجمااع ي  يخإ 
لل اااع للاا  نداام  لاا  وطااما  لر اا  للتجااااة للدولياا . وكااان  لاا  لليابااانيإ وجماياا  للتااإلزن للاادجمي  يااا بااإ 

وياا كلياه  لاي أل تاطاإاهأل نزو  أل للاط يع  يف للتإته  اإ  اياط أل لآلايإ  للا   هاأل تازء ال  تجازأ يناه، 
لالجمتداي  ولملايل وللت   ك إة ألالي  يف لالجمتداي للعامل ، ال بال لل اإة لاوا يف  ااىل للتإ ياف ل ااهز 

وأصااا يتم للياباااان ياااا  لمالاااتثااا ولمل اااا دلع لملاليااا  ويف بعااا  فااارو  للتاطاااإا للت ااا  وصااانا   للروباااإع.
  .رية  ل  لمل تإ  للكإيكثر يوىل للعام ختاطياطا ملشاا   لجمتداي   ك أ

 اآل فوي  فا ة التسامح زال فرال تعما دزر الفابال لن ميفا ا
لالاي  سإن ااذ لةتاا  لليابااي ياا  للاةلتيجي يف ياطل  لل رن لحلاي  وللعشر ا يا زللام للياباان تعتااد 

تشاجي  لسإنتااز  وها  تعتااد ليالا  .لل ياع جتدي نز     كر   لإلت اا يف لل ااب  وا بلاد ف اري لل ا ا 
أو للةلكأل لالجمتداي  ولملايل يف  ي  لةاالع، ولال تااي للكل   ل  لايريكيإ حلاا ت اا ياا أ  هجاإم 
  كر  خاات  ل اء لاالف ثابام ويل األ يا  للإال ااع لملتيتادة يف لحملافال للدوليا ، وللةكياز  لا  للتنايا  

 .لايد لل  جمايع وا لملعجزة لالجمتداي   للياباني  للتناي  للشاإلي  وللاطإ ل   للةلتيجي لل شر   أو 
للياباني  لل لاي  يف ترليخ اكا ز للن را  لليابانيا  للثانيا   لا  ألاس تد ادة  لةلتيجي لالل د لامهم 
 أبرز ي إال ا: 

  للتيتااد ه يف خدياا  لةتااا   باادال يااا   للتيتااد ه يف خدياا  للنز اا  للتإلااعي  للع ااكر   ، و  لحلاال 
للاشااكماع لملإاوثاا   باادال يااا   لحلاال للعنفاا  للاا    إل ااد  نفااا يرااايل  ، و  للت اااي  ولل فاارلن  لل الا 

 لااةلتيجي فأفراام لال .ل ناااء للتاااا خ لحلااافز   باادال يااا   لالنت ااام للاا     ااتعيد يآلاا  للتاااا خ للعاا ء  



تتاا ي  ولل يالاي  وللث افيا  للياباني  ل د دة وا بروز ت دالع ت ا   يف  ي  بىن لليابان لالجمتداي   ولال
 .ولسإ مايي 

للاادفا   ااا لملكت اا اع لل اااب   وتاطإ رهااا، ي ااتفيدة  الااةلتيجي وا ااأل لاارم لليابااان  لاا  للتا ااك ب
يا لالف ا للإثي  وللدل أل ي  للإال اع لملتيتدة لايريكي ، ف ا  تاطالا  بتعز از يوا لاياأل لملتيتادة، ووجمايا  

وأكثااار  دللااا  ياااا ن اااام لل اط اااإ للااا   جمااااي وا لااار  باااااية باااإ  ن اااام  اااامل  تد اااد يتعااادي لاجماطاااا 
وجتاااااوزع لليابااااان للتاااااا خ للعاااا ء يااااا طر اااا  للتداااااحل ياااا  يوىل ل ااااإلا  .للن ااااايإ للرأمسااااايل ولالشااااةلك 

لسإجملياااااا  يف تناااااإ  وشااااار   لااااايا، وباتااااام الااااااييل ا تلعااااا  يوا للرلفعااااا  لالجمتدااااااي   يف  ال يااااا  تلاااااك 
لملتيتااادة لايريكيااا  ويوىل لاللااااي لاواوس ياااا ساااا  للياباااان سإجمايااا  للإلااادة وتت إ  للإال ااااع .لل لااادلن

لآليإ   لل  خاطط ذا لل اية لليابانيإن ين    د للثاانيناع، وأ ايول جتاي  جم األ ك اري ياا الااييل أل يف 
 ية بكثاف  يف لل ااتإ لايريكي  ولاواوبي . إ جمااة  ليا بعد أن كانم يإت

لالخاااتما  لآ اااد إلإت  م  عاااد  ا  اااا ك اااريل أياااام للتعااااون باااإ للااادوىل لملت ا نااا    ااا   اااا للتااا كري أن
لآ ااد إلإتياع بعااد لحلاار  لل ااااية. ف ااد أ  اارع للدااإ يروناا  ك اارية يف ف ااأل لملت ااريلع للدولياا  يف للع ااد 

ل  هإناا  لاخري يا لل رن للعشر ا، وأبادع للاتعدليل تاياا حلال لملشاكماع للدوليا  للعال ا ، ااا في اا يشاك
أ  اااارع لليابااااان ا  اااا  ل ي ياااا  يف جتاااااوز   للتاااااا خ  كإنااااا، وياكاااااو، وتااااا إلن، بااااالاطر  لل اااالاي . كاااا لك

ف اادم  .للعاا ء  لمللاا ء باا كر  لةااازا للاا  لاتك  ااا ل اايا لسإي لطااإا  للياباااي  ااد للدااينيإ وللكااإا إ
سإلااماىل لملداااحل لملشااةك  يكااان للعاادلء لسإي لطااإا للياباااي أكاااهيتإ، ل تاا لال  لنيااا للدااإ وكإا ااا   ياادل 

صااان  ن اااام  للتاااااخي  ل نااااء جماااإة  لااايإ   يإلااادة  لااا  جما ااادة   ليالااا  لل فااارلن وللت ااااي  ، للا اااامه  يف
 . امل  تد د ال تتيتكأل فيه لملركز   لايريكي  ولدها  ل  يشاا  لالف للثاله

لل ال  لليابانيإ كان ياا نتا ج اا  ل  تان   خر، ألدثم هنا   لحلر  لل ااية صدي  وعابي  لد  
لمل اشااارة طااارا ي اااأل  للاااتارلا للإتاااإي للع اااكر  لايريكااا  يف للياباااان بعاااد أن بااااع  فت اااد وا أ  يااا ا 
وجمليااا  ويويل. ون  اام ولااا ل لسإ اامام وا خاطااإاة يااا تإصااف بااه لليابااان يف لخلااااز كعاااما  لجمتداااي  

ععااال بمايهاااأل للدولااا  للإليااادة يف للعاااام لملنزو ااا  وجمااازم   اااكر . وت ااااءىل للياباااانيإن  اااا لل ااا   للااا   
لل اااماا، ولحملرويااا  ياااا للت ااال ، وللااا  ال   اااا  ذاااا وال باالجمتدااااي لل ااالا ، يف لاااإ أن  يااا  لل اااإ  
للع ا  تز د يا طاجما ا وجمإلها للع كر  ، وتإ ف ن    ك رية يا يإلزنا ا ل  رل  للع اكر  ، كااا أن 

 .  جت  ثرولع طا ل  يا ه ه للتجااة للرل ج  بشدةشركاع بي  لالليت  للعاملي
ال شك يف أن و عي    للعااما  لالجمتدااي  ولل ازم لل يالا  وللع اكر   ت ا ء وا مسعا  للياباانيإ 

ن ارل اللاتارلا ت عيات أل لل يالاي  وللع اكر   لل ارلا لايريكا  ينا  هنا ا  لحلار  للعامليا   يف للدلخل ولخلاااز



ااناام ولااا ل لسإ اامام لليابانياا ، ويع ااا بعاا  ولااا ل لسإ اامام لل ربياا ، يااا بااإ أملانيااا للثانياا  لااال لآن. وجم
فلأل تكتاف أملانياا بتإلياد كايال .ولليابان كدولتإ كانتا يتشا تإ يف تل   لذزك  بعد لحلر  للعاملي  للثاني 

لياااد أواوباااا وفااا  أال اااي ا وللاااتعاية جمرلالهاااا لل يالااا  لمل ااات ل فيت ااا  بااال للتلااام يإجمعاااا يت اااديا يف تإ 
 .تدإالع لاواوبيإ ويداحل أل بالدات  لاوا، وليس كاا  ر   لايريكيإن

فالياباااان يولااا   و ت ااااءىل للياباااانيإن حبااا : ملااااذل لاااراع أملانياااا ياااا للت عيااا  لايريكيااا  وم تتيتااارا بمايهاااأل؟
اتااا  وا جماااإ  ي ااات ل ، وذلع لاااياية، وت ااايأل أفرااال للعماجمااااع يااا   يااا  يوىل للعاااام، وبالتاااايل لي ااام حب

كاااا أن للشااع  للياباااي ي ااتعد للاادفا   ااا   .أيريكياا  أو أ اا  جمااإ  أخاار  حلاا ت ااا يااا أ  ل تاادلء  تااال
وبدأ لليابااانيإن فعااما، .نف ااه، وكتلااك لل ااداة  لاا  لةا اا  يف تتلااف لةاااالع، اااا في ااا لةاااىل للع ااكر 

رأ  يااا لايريكيااإ و ااريهأل. ولااد  أل ويناا  لاانإلع طإ لاا ، بااايتماك ألااليت  يتاطااإاة تاادل، وذلااك  لاا  ياا
ألليت  تكنإلإتي  يع دة وجماياة  ل  تديري كثري يا لالليت ، للت ليد   و ري للت ليد ا ، جم ال وصاإذا وا 

 .وهأل  إ فإن ن    ي ا  يا يإلزنت أل يا أتل للدفا   ا أال ي أل .لاال   للياباني 
للاااتارلا للتإلتاااد للع اااكر  لايريكااا  يف خنلااا  وا لل اااإىل ون  رااا  للشاااع  لليابااااي  تزل اااد  لااا  

للياباان. وصاارا  ثلااإ لل ااإ  لل إييا  بالااتارلا أن لحلاار  لل ااااية لنت اام، فلاااذل ت  اا   ثااهااا ياثلاا  للعيااان 
يف لليابااان يون  ريهااا يااا لااا ر للاادوىل لمل اات ل  يف للعااام؟ ولجمةناام تلااك للتداارإاع ا اااهرلع صاااخ   

يريكياااإ تشاااااك في اااا لالااازل  ولل اااإ  للد نيااا  ولللي لليااا  وللي ااااا   للااا  تااا ز شاااعإال لاااايل ياااا للعااادلء ل 
ت ااياطر  لاا  جماطا اااع وللااع  يااا للاارأ  للعااام للياباااي، وذااا ن اا   ي ااا  بااإ أ راااء يف  ل اا  للشاايإر 

 وللنإل . 
بع ااااة يااإتزة، ختلاام لليابااان طإ ااا  ااا ي ااإالع للعنااف للااديإ  للاا  أفراام وا لل ااياطرة للع ااكر   

لنز اااا  لسإي  الياااا  للتإلااااعي ، وت ناااام ي ااااإالع جترباااا  للتيتااااد ه لملعاصاااارة للاااا  تااااد إ وا للدكإجمرلطيااااا ، ول
  تد اد  لا  ألاس ملوللتيتد ه للشاإيل اهدل   ري   كر  ، ووا لملشااك  للنشااط  يف بنااء ن اام  اا

وا ااأل ب اااء  .للاا  كاناام تشااج  لحلاارو  أو تعجااز  ااا ينع ااا جم اال لنفجااهاااي ااا رة  ايااا ل لااس لل اااب   
للياباااان لمل اااتندة وا  ليالااا   للاااةلتيجي فاااإن  ،لخلمافااااع للتااخييااا  باااإ للياباااان وللااادوىل لآلااايإ   لةااااواة

لل فاااارلن وللت اااااي    جمااااد ألاااادثم ت اااادالع  اي اااا  يف يوىل ل ااااإلا لآلاااايإ  ، يف  اولاااا  لتجاااااوز للتاااااا خ 
وتف اار لليابااان لليااإم بت اادمي نف اا ا كأفراال َّنااإذز نااات  للتيتااد ه يف لل ااااة  . ء وا للتاااا خ لحلااافزللعاا

 .لآليإ  ، وللناإذز لل دوة لكثري يا جتاا  للتيتد ه  ري لمل تندة وا ي إالع لملركز   لل ربي  وث افا ا
ياااااج للياباااااان يف  ياط اااااا بامل ابااااال، ون و ااااااية للتإ ياااااف بكثافااااا  يف لةااااااىل للع اااااكر  لااااايعي  لتااااااا ي

لسإجمليا  ن رل لليت الي  لملفرط  لد  للدوىل لآليإ   يا و اية ت الي  للياباان أو يشاااكت ا للتكنإلإتيا  



يف جتاااااة لالاااليت   لااا  لمل اااتإ  للعاااامل . وتت اااىن للياباااان ن ر ااا  لاياااا للتاااإلف   للااا     رااا  باااأن تتاااإا 
طر    دم للت دلم لل ماا أو للت د د باه، بعرا ا  اد للدوىل لملتجاواة ي أل  لايا ل اا   في ا يا 

لل ع  لآخر. و تاطل  تنفي  ه ه للن ر   أن تت ل  للدوىل للع ا  ياا ترلاانا ا للنإو ا  للا   ادي  اا 
أيااا للعااام، وأن ت اااهأل للكتلاا  لملالياا  وللتكنإلإتياا  لليابانياا  يف للإصااإىل وا  ااام يناازو  لل ااماا ولااتكأل 

فتلعاا  لليابااان يوا لل ااإة لالجمتداااي   ولملالياا   .نزل اااع بااالاطر  لل االاي  ولاايس للع ااكر  يولااه وا لاال لل
للدل ااا  للاادوىل لآلاايإ   لةاااواة ولاادوىل أخاار  يف للعااام مل ااا د ا  لاا  لاال يشااكما ا لملع اادة ولملإاوثاا  

 لاا  ت اادمي للااد أل ف ااد أصاا يتم لليابااان جماإة لجمتداااي   كاا   جمااياة  .باالاطر  لل االاي  وللتناياا  لالجمتدااي  
وها  لااوىل أن تلعا   .لملايل للدوىل لاخر  اا  ؤهل اا لتكاإن يف لمل اام لاوىل باإ للادوىل لملا ا  يف للعاام

يوا للإليط لملاايل باإ لل اإ  لملتناز ا  حلال يشاكما ا ياا طر ا  لل ارو  ولذ ااع لملاليا  لل ا ي . لكن اا 
 .ت اال ، ولحلاارو ، يف زيااا للداارل   لاا  ز اياا  للعااام اااتزة افريهااا  ااا بناااء  ااام يتيتاارا يااا تاااطر لل

وا ااأل بااروز تياااا جمااإي   اباااي يتاطاار   اار  أن يااا لاا  لليابااان أن  كااإن ذااا يوا تد ااد يف  داار للعإملاا  
 تنالااا  يااا  لجاااأل لمل اااا دلع لالجمتدااااي   ولملاليااا  وللت نيااا  للااا  ت ااادي ا للعاااام فاااإن لل اااإ  للدكإجمرلطيااا  

   للع كر   لمل اايرة يف يلخل اا، وترلجما  حبا ا تشاكل للكتال ل  رللاي  للعاماجما  للياباني  ترف  جتدي للنز 
ان ن ا   للاط  ا  للإلااط  في اا تكااي تكاإن ؛  ل  لمل تإ  للكإي. وه  ياطاقن  وا للات رلاها للادلخل 

تااا  وبالتااايل، لاايس يااا لملتإجماا    ااإا هاازلع  نيفاا  يف لملااد  لملن ااإا يلخاال لة .لاكثاار لت ااا ا يف للعااام
 للياباي ال ا  ليالي  ولتتاا ي .  

 ثاالة التسامح زال فرال زهاج  التفاعد مر الثاالا  اوخرى
وجمااد تفا لاام وا لااد بعيااد باحلراااالع لذند اا  ، تعتاا  لحلرااااة لليابانياا  يااا أجماادم لحلراااالع للعاملياا 

للااا   اااأل لسإن اااان لليابااااي يف  وللدااايني  وللكإا ااا  و ريهاااا، ولكت ااا م  ن اااا للكثاااري ياااا لمل اااإالع للث افيااا 
لااالإكه لالتتااااا   كالاااد ا، وللةبيااا ، وللن اااام لل يالااا ، وللعماجمااااع لالتتاا يااا ، وجمااايأل للعاااال، وت الياااد 

فعلا  لا يل لملثااىل ال لحلدار،  .فالث اف  لليابانيا  للت ليد ا  ها  وليادة للتفا ال يا  للث افااع لاخار .للزولز
مساع لةتا  للياباي ين  أجمادم للعداإا، وجماد وفادع وا للياباان ياا  شكلم للد ان  لل إذ   مس  باازة يا

وبعد ت اا  لليابااانيإ لاط ااإ  وشااعا ر للد اناا  ل اارون  اادة طااإاول للكثااري يااا يفاااهيأل .يوىل ل ااإلا لآلاايإ  
أو   اااية أاولا لآذاا   اا  جت ااد يف َّناااذز يلاإلاا   ،تلااك للد اناا ، وللاات ديإل وا تان  ااا ي اناا  للشاانتإ

  لاا  ولااايس يف لل اااااء، وهاااإ ياااا  عااار  باليابانيااا  بالاااأل   كااااي  ناااإ ييتشااا   . فأيخلااام ي انااا   لااا
للشنتإ ط إلا تد دة م تكا يعروفا  لااب ا يف  اام للرولانيااع لل إذ ا  وين اا ت اد س ي ااهر للاط يعا ، 



ل اإذل بال ت تدار  و  اية لسإي لطإا، وت د س لآباء ولاتادلي، وأجمياام ذاا يعاباد تد ادة ال تراأل  اثيال
  ل  ايإز ينيإ  . 

تعتاا  للشاانتإ للياااإم للد اناا  لل إيياا  لاوا يف للياباااان، و  اات دم للشااع  لليابااااي ط إلاا ا بكثافااا  يف 
تتلاااف لةااااالع لداتااا  أن  ال يااا  للياباااانيإ ال ت ااايأل تعاا اااا باااإ لل إذ ااا  وللشااانتإ  ، بااال تعلاااا لنتااءهاااا 

  .للدر   وا للد انتإ يعا
ر ي اااة لل إذ اا  لاصاالي  وا تاطااإ ر ط إلاا ا لل دكاا  ان فقاا   اادوية تاادل يااا زللاام  اااا  لليااإم ول ااط

للت ليد اا  للاا  تعاار  بال إذ اا  لملتزيتاا ، يف لااإ أن  ال ياا  لليابااانيإ  اااا  ط ااإ  لل إذ اا   ط ااإ  لل إذ اا 
لشااع  للياباااي تفا اال  رااا  وا ذلااك أن ل .لملل يتاا  باط ااإ  للشاانتإ لملتيتااراة يااا جميااإي للتزياام للااد  

حبر اا  تاياا  ياا  للااد اناع لاخاار  للاا  وفاادع لااد ثا وا لليابااان كالي إي اا ، ولمل ااييتي ، ولسإلاامام، وللاا  
هنا اا  لل اارن للعشاار ا. و تاتاا   ياا  لملااؤينإ لليابااانيإ  باااع  اادي لملااؤينإ  ااا  ز ااد  لاا  لملليااإي  اباااي يف

وبنااااااء كنا  اااا أل، وي اااااتدهأل، و االااااا  ط إلاااا أل لخلاصااااا   حبر اااا  كايلاااا  يف  االااااا  شااااعا رهأل للد نياااا ،
 جتدا لسإشااة هنا وا أن  ي   .بالإالية، وللزولز، وللإفاة، ولا ياي و ريها

ف  ا  للاد ا يف  ،لاي ان ب يم ي عدة  ا بىن للدول  لحلد ث ، أو للتأثري يف ن ا ا، وجمإلنين اا، وجمرلال اا
 اا  يااا باإ للشااع  لليابااي وللشااعإ  لاخار  يف ل اال للع ااايلع  ااىل للرولانياااع  اا مساا  بتفا ال ل ي

 1وللاط إ  للد ني ، يون وجميتام للد ا يف لل يال 
يثااىل  خاار  لاا  تفا ال للث افاا  لليابانياا  بالث افاا  لاخار  هااإ للكتاباا  لليابانياا  للا  هاا  لحلا ااا لايااإ 

ل   ااا يااا للدااإ وهاا  يعروفاا  بالااأل  لكاال أشااكاىل للث افاا  ولحلرااااة. ف ااد ت ناام لليابااان فااا للكتاباا  وطر 
فيتاافظ  .لل  تتشكل يا ي اط  لداإا صاإتي   لا  شاكل كلاااع، ينفدال  أو يتدل ا  Kanjiكاجن  

لليابانيإن  ل  طر    كتاب  للكاجن  بن  ت ا لاصلي  لكن أل لإاول يف طر    للتع ري للدإي  ن اا لداتا  
لدايني ، ُث أيخلاإل طرجماا أخار  يف للكتابا  ولل ارلءة  رفام  دع  للتعر   لي ا لليإم بالعإية وا أصاإذا ل

 .بالااأل لذريلكانااا وللكاتاكانااا، ومهااا طر  تااان لروفيتااان م ت اات ديا يف للدااإ لتاطااإ ر للكاااجن  لااال لآن
وهناك أشكاىل  دة يا فنإن لآيل  للياباني  لل  تاأثرع يف نشاأ ا وتاطإاهاا بالث افا  للدايني  طاإلىل جمارون 

 ع خدإصي   اباني  ول يت  لملعام، كتن يأل لملؤل اع، وللن رة وا لسإي لطاإا، وت ا  للعلاإم  دة ُث لخت
لحلد ثاااا ، ولملاااادلا  لايبياااا  لحلد ثاااا  و ريهااااا. كاااااا أن لملفكاااار ا ولايباااااء لليابااااانيإ يف  داااار ناااااال، وهاااا  

ة للث افا  لل إييا  لليابانيا ، للعاصا  للد ني  لليابان لل  أ اطم لمس ا لإللد يا أبارز للعداإا لل ه يا  لاإالي
جمد طإاول ياا ن لاإه ياا ث افااع أخار  وأ اطاإه طابعاا  ابانياا  يازل  ا  كثاري ياا للكتابااع لايبيا  وللفكر ا  

  .لملتايزة



ل د تفا لم للث اف  للياباني  للت ليد ا  يا  للث افااع لاخار  يون للت لا   اا لخلدإصاي  للث افيا  للا  
وكت اااام يقاااااع  .فاااااخر للاااادل أل  ااااا و عت وهنااااا يااااا ثإلباااام ش داااايت أل لل إيياااا إاااارم لليابااااانيإن  لاااا  للت

للداللااع لليابانياا  لتإصاايف تلاك لخلدإصااي ، جمابلت ااا ياللااع أتن ياا  يناهراا  ذاا، وهاا  تنفاا  وتإيهااا 
بعد لخنرل  لليابان لمل كر يف  الي  للتيتد ه ولالجمت ا  لمل اتار  اا لل ار  ينا  لل ارن للتالا   شار لاال 

 إمل .  در للع
ي  ذلك، ال بد يا للتأكيد  ل  أن لخلدإصي  للث افي  ه  ي إل  شد دة لالنتشااا يف للفكار لليابااي 

وياااا  ناط ااا   لااا  لااالإك  .يااا  لالنفتااااا للتاااام للث افااا  لليابانيااا   لااا  للث افااااع لاخااار  لحلاااد ه ولملعاصااار
تلاااف تإلنااا  لحليااااة للث افيااا  في اااا  للياباااانيإ جتااااه للد انااا  لل إذ ااا  وللكتابااا  للدااايني   ناط ااا  أ راااا  لااا  ت

كامل ااارا، ولملإلااااي  ، وللرلااااأل، وللفنااااإن للشااااع ي ، وللاط ااااإ  بأشااااكاذا لملتنإ اااا . ف ااااد ل تاااااد لليابااااانيإن 
ألاالإبا وللاادل يف للتعاااط  ياا  تتلااف لل رااا ا للث افياا    ااإم  لاا  لالنفتاااا  لاا  ث افاااع لل ااري، و اولااا  

وكثريل يااا ل ااأل لليابااانيإن بت ليااد لآخاار ا يف  اااالع .اب  لليابااايتاطااإ ر يااا هااإ وعاااس في ااا بعااد ومسااه بالاطاا
 اااااادة، ولالفت اااااااا وا لسإباااااادل  ولاصااااااال  يف أ ااااااااذأل للفنياااااا  ولايبياااااا  وبااااااان تااااااااخي أل لل اااااادمي، ويف  اااااااىل 

 .لكاااا هااا ل لال اااام  ااااا  اياااا ياااا للدااايت  .للتكنإلإتياااا وللعلاااإم للعدااار   يف تاااااخي أل لحلاااد ه ولملعاصااار
لملندف ولملاطل  بعا   ل  وجم اىل لليابانيإ حباا   ل  كل يا هاإ وعااس يف للث افااع لاخار   فال اله

يون يركاااا  ن اااا ، وللعااااال  لاااا  للااااتيعابه وي ااااه يف للن اااايج للث ااااايف للشااااع  للياباااااي  ااااداك أن هاااا ل 
 لاللإ    دم للناإذز لايثل يف  اىل للتفا ل بإ للث افاع. 

لاطر    للياباني ، ال  ع  للت ليد لل ااطيت  ولجمت اا  ياا هاإ لال  ووعااس يف لكا للتفا ل للث ايف  ل  ل
ث افااع لل اري يون او ا  وت دار، بال لاللاتفاية ياا ل انا  لسإعااس يف تارلأ لل اري، بعاد ن اده وللاتيعابه، 

و ا ه  .اإلي وويخاله يف للن يج للث ايف لحمللا   اد  تإتياه لةتاا  لليابااي باجتااه لحلراااة لسإن ااني  للشا
 ىن للث افاع لحمللي  ال ت تفيد ينه للشعإ  لل  تنام  لا  أ ااي  للاطر    ت دو للث افاع لسإن اني  يددا

ف   ترلكأل يعرفا  ون ااني   اي ا  لاإ ت تا  بث افااع لآخار ا ولإذاا  .ث افا ا لملإاوث  و دإاها لل ه ي 
  .وا ث اف  وبدل ي  ذلع ينيت  لراا  مشإيل

للث اف  للياباني  َّنإذتاا إتا   يف  ااىل لالنت ااىل لل اليأل ياا  تاا  ت لياد  وا  تاا  لاد ه  جمديم
نتيجاا  لاا لك يااا زللاام جماايأل للث افاا   .ويعاصاار يون وجماياا  للتعاااا  بااإ للت اليااد لملإاوثاا  ولملعاصاارة للإلفاادة

ياباااي يااا أَّنااا  يااا لسإنتاااز ا ااأل للت اادالع للعاي اا  للاا  الف اام لنت اااىل لةتااا  لل ،للت ليد اا  ي ااتارة ب ااإة
 لل اب    ل  للرأمسالي  وا َّنط لسإنتاز للرأمسايل. 



يااا زلىل ي ااتارل بأشااكاىل   اااااكاااا أن للترااايا للعااا ل  ولالتتاااا    لاا  جما اادة للةلتاا  لذرياا  لإل
ة ال  اىن  دة يف لةتا  للياباي لحلد ه ا دلا يا كان لا دل يف لةتاا  لليابااي للت لياد ، وشاكل  اروا 

فال ا اا  لالالااي  لعالياا  للتيتااد ه تكاااا . ن ااا لراااان للاات رلا وأيااا لةتااا  للياباااي يف تتلااف يرللله
 . ااا  ا لا ، أو جم يلا ، أو طا فا ، أو ط  يا  لتتاا يا  أوال يف سا   لسإن ان للفري، لإلء كان ينفريل أو

أهنااااا ي اااام وا تعااااايأل جماااايأل لحلر اااا  للش دااااي ،  ولعاااال أباااارز للنتااااا ج لسإعابياااا  للثااااإالع لل إاتإلز اااا  لل ربياااا 
ولمل اولة للتاي  بإ للنا  يف لحل إ  وللإلت اع  ل  ألاا  أهناأل يإلطناإن ألارلا، وت ا  جمايأل للدكإجمرلطيا  
للديتييت     لاللتفتاء للشع  أو لالجمةل  للعام، وللتا ك بالن أل لللي للي  يف تتلاف لةااالع، بشاكل 

 .داي     تشجي  لل اطا  لخلام ولمل ايالع للفري   و ريهاخام يف لةاىل لالجمت
هناك ياللاع  لاي  كثرية جمام  ا بالثإن  ابانيإن وياا خاااز للياباان يل ام  لا  أثار ي اإالع للفكار 
لل يالاا  لللياا ليل للثااإالع لاواوبياا  ولايريكياا  يف صاايا   ي ااإالع للن راا  لليابانياا  يف تتلااف يرللل ااا. 

 للاط    لل إاتإلز   ف د للتفايع 
للااا  لاااياطرع  لااا  للياباااان ينااا  وصااامالاع لسإي لطاااإا يااااع  ياااا لمل اااإالع لللي لليااا  لل ربيااا  لتيتر ااار 

 يا لل يإي لل دك  لل  كانم تك ل لسإن ان ولةتا  يعا.  لل يال  ولالجمتداي
 تعلاااايأل أبناااااء كاناااام ط  اااا  لل ااااايإال  للاط  اااا  للإلياااادة لملتعلااااا . وجمااااد شااااااك أفاااارلي ين ااااا حباااااا  يف

 للاط  اع للإلاط  وللف رية، 
وأالاالإل بعثاااع  اادة ياان أل وا لخلااااز لتل اا  للعلااإم للعداار   وللعااإية وا لليابااان ل ناااء ويلاة  داار   ال 

 تعتاد لإ  ي يا  
فكاناام لليابااان  .للكفاااءة. فكااان ذااا للاادوا لالالاا  يف وجناااا جتاااا  للتيتااد ه لمل ااتارة يف لليابااان

 إ لايي  لل  اجم  وا  
يناا  لل اانإلع لاخاارية يااا لل اارن للتالاا   شاار. ول تاا  لسإي لطااإا لا  للرولاا   اياا  لليابااانيإ يون 
أ   ييز بين أل،  ا أف   لةاىل أيام  ال  ا   يت ا  شج   ل  للتراايا لالتتااا   ولايس للتناالر 

 .للعال  يا طر   للعلأل، ولسإخمام للفري ، ووا للةجم  لسإيلا  وللإ يف
ولااااإ ي ااااا بعاااا  لملدااااليتإ لليابااااانيإ وا ت اااا  ن ااااام لل اااايأل لالتتاااااا   لل اااارس للاااا   كجااااد لل اااايأل 
للفري اااا ،   ااااكم لل ال ياااا  لل ااااال   ياااان أل بن ااااام لل اااايأل للياباااااي للت ليااااد  للاااا   كجااااد جماااايأل ل اا اااا ، 

 ال يااااا  ويااااا  أن  .وتدااااادع ا  ينيتااااا  خاطااااار ككاااااا أن   اااااإي وا للت ر ااااا  ولااااايس وا لدلثااااا  لاااااليا 
لملداااليتإ للياباااانيإ أصااارع، ويون جنااااا يليتاااإظ،  لااا  ن اااد لمل اااإالع لل ربيااا  للااا  لااا   لااا  للعناااف 
ولاااار  للنز اااا  للع ااااكر   لليابانياااا   لاااا  للااااتماىل يوىل ل ااااإلا وللااااتع اي شااااعإ ا، فااااإن لمل ااااإالع للث افياااا  



ملدااااليت  للعليااااا لليابااااان لليابانيااا  للاااا  لاااا   لاااا  للاطا اااا ، ونكاااارلن للااا لع، وللعااااال ل اااااا  ، و جيااااد ل
لاااامهم يف ت  ااار تلاااك للنز ااا  بعاااد لاااإىل للياباااان وا يولااا  وي  اليااا  ذلع نز ااا    اااكر   بال ااا  للشرللااا  

  .وللعنف
وب ااادا ياااا ن اااه لملتناااإاون للياباااانيإن وا تااااطر لمل اااإالع لل ربيااا  للااا  ترااا أل يوا للفاااري  لااا  ل اااا  

  اا  لل ااا د يف لةتاعاااع لل اارس وي ااإل وا ن اا ها لفا ااا ل اا اا ، ووا تاااطر ث افاا  تاا ا لالن  ااام للاط
ول تا ول أن  . ل  ولدة للشع  للياباي، ن  إل أ را وا تااطر للترايتي  باالفري لدااحل ل اا ا  أو للدولا 

للتإتاه ل د اد تااالف لن اام لل ايأل للياباااي اناه ت اىن شااعاال ناز اا  نفا  يوا للفااري و شادي  لا  يوا لاياا ، 
   للفري ال ش ء، بل لاي  ه  كل ش ء  .  ف ا لع ااة هتلر:وذلك و 

هكا ل للاتفايع ط  ا  ك ااا للرأمسااليإ للياباانيإ وللا  لع ام للادوا لالالا  يف تداني  للياباان، وياد 
لكك لحلد د، وش  للاطرجماع، وبناء لملؤل اع للك رية، يا تإ يف  ي  للياباانيإ يف خديا  يدااحل ا 

تان  ا لسإي لطاإا للا   كاان ياا ك ااا لملاالكإ، ولر اته  لا  ي اايرلع  ن للتاالم والسإي  الي  بعد أ
ف ااادع صااااإاة  .ألااااالي  لل  ااار ولسإذالىل  اااد شاااعإ ا   اااكر   اللاااتماىل يوىل ل اااإلا، ي ااات دي  أشاااد

لمل اتااال لليابااااي يف ينت ااا  للعناااف ولل  اااإة بعاااد أن تل اااا ي اااإالع ث افيااا   جاااد جمااايأل للعناااف، ولل اااياطرة، 
  . ر لم لتاا للاطا   اولير لسإي لطإا لمل دل  يفا ا  ا يداحل لليابان للعلياولل 

للاات ل لسإي لطااإا، وبتشااجي  يااا أصاايتا  للشااركاع للداانا ي  ولملؤل اااع لملالياا  للك اارية، خرااإ  
 للشع  لملاطل  سإاليته، ف ا  لروبا للاتعااا   كاان ذاا لاثار للك اري يف تشاإ ه صاإاة للياباان يف  ياط اا

وا ااأل  لسإجمليااا ، ويف و اطاااء للث افاا  لليابانياا  يف تلااك لملرللاا  للكثااري يااا مساااع ث افاا  لسإي  الياااع لل ربياا .
جناا أوا لمل ايرلع للع كر   للتار لملدليتإن للياباانيإن يف للتن اه ياا تااطر ي اإالع ث افا  للعناف للا  

فاا  كثااري يااا لملدااليتإ وللاادكإجمرلطيإ ليااا أل وجماد ي .لاإىل لليابااان وا يولاا  وي  الياا  يكروهاا  يااا تريلهنااا
 نا سإصارلاهأل  لا  للإجماإ  يف وتاه نز ا    اكر   تإلاعي  ن افم اكاا ز للعاال للادكإجمرلط  وللليا ليل يف 

ولعاال أخاطاار يااا شاا دته تلااك  .لليابااان وبااان فااةة يااا بااإ لحلااربإ للعااامليتإ للاا  أويع حبياااة يما ااإ للنااا 
  للياباااي للاا   ت ااىن ي ااإالع للعنااف جمااد لإلاام لليابااان وا للدولاا  لسإي  الياا  لملرللاا  أن للفكاار لل يالاا

لاوا يف تنإ  شر   ليا، وللتل تيش ا يا  عايىل     أ عا  ي ال  للياباان ياا للادوىل لةااواة، 
 .خاص  يا للدإ وكإا ا

 مالحظا  ختامفة
للث اف  للياباني  للكثري يا جميأل للث افا  ين  أوللط لل رن للتال   شر لال أوللط لل رن للعشر ا ت نم 

ومت تإ ياف ث افا  للعناف وف اا لر  ااع لسإي لطاإا لحلااكأل با ت اااه لا  للرولا   ايا   .للرأمساليا  لل ربيا 



ونشر للن اام  .لليابانيإ، ولت  ر لاطاا  للتإلعي  للنز   للع كر   للياباني   ل  ل ا  للشعإ  لةاواة
ر ا إلا  لاللاتعماء لل اإي  يي   ابانيا  ذلع نز ا   ندار   تا ك  يفاهيأل تروز خلدإصي  جمإ  لل يال  للياباي

وللعرجمااا  يف للااادوىل للناز ااا  وللفاشاااي ، ومت للااات دلم للتراااايا للعاااا ل  ملداااليت  ك ااااا للرأمسااااليإ وأصااايتا  
اع ي ااإالع  ربياا  للشااركاع للعاماجماا . فتااأثر ن ااام لل اايأل للث ااايف للت ليااد  للياباااي يف تلااك لملرللاا  ب اال ي

 ياازع  ، جااد للعنااف، وللنز اا  لل إيياا  للعنداار  ، وتااد إ وا بناااء يولاا  جمإ اا   لاا  ألااس وي  الياا  ول اايت 
بنز ااا  تإلاااعي  شاااكلم ألاااد أبااارز لالااا ا  للااا  جماااايع وا وشاااعاىل لااار   امليااا  أوا ُث أ   ت اااا لااار  

 . املي  ثاني  يف  اوالع ي تارة لل ياطرة  ل  للعام
ي  الي  للياباني  خرتم ينتدرة يا لحلر  للعاملي  لاوا فإن لليابان تعر ام لكااثا  جمإييا  وي  أن لسإ

ىل تاااا ا ا يف ن اي ااااا ا لاااام لاللااااتماىل لايريكاااا  للاااا   بااااديف لحلاااار  للعاملياااا  للثانياااا  أيع وا لاااا إط 
باان يلاتإال لل يال ، وأل   طاب  لل دلل   ا لسإي لطاإا ولاد ياا صامالياته لل ااب  ، وفار   لا  لليا

فكااان  .تد اادل   ااإم  لاا  ي اااي ء للدكإجمرلطياا  لل ربياا  للاا  عاا  أن تاط اا   لاا  لليابااان لملنزو اا  لل ااماا
 ل  لليابان أن ت تعيد ث افت ا للت ليد  ، ون ام لل ايأل للت ليد ا  لمل ا   لا  للتراايا للادلخل  يف يإلت ا  

للتيترا يا ي إالع للث افا  لاللاتعماء لل اإي  للا  وجمد جنيتم فعما يف  .للر إ  لايريكي  لملتزل دة  لي ا
جماي ا وا لرو  يديرة، وللاتعايع ث افا  ون ااني   جاد جمايأل للت ااي ، ولل فارلن، وتاد إ وا ن ا  للعناف 

 .اا ي ، وللترايا للفري  ول اا  وويلنته، ووا نشر جميأل للعدلل  لالتت
ياباان ي اإالع ث افيا  تار  أن لل اإة لحل ي يا  تكااا يف ختايا، ينا  هنا ا  لحلار  للعامليا  للثانيا  ت نام لل

للاااااةلكأل لالجمتدااااااي  لملفرااااا  وا للرخااااااء لالتتااااااا  ، وللعاااااال  لااااا  لااااال لملشاااااكماع للعال ااااا  باااااالاطر  
وجمد ختلم طإ ا أو جم رل  ا يفاهيأل لل اإة لمل اتندة وا تايا جماإ   .لل لاي ، وبناء  ام ينزو  لل ماا
  .يإش للدوىل لةاواة أو لملعاي  جمايا  ل  وحلا  هزك  لر ع  جب

وأث تااااام لمل اااااإالع للث افيااااا  ذلع للتإتاااااه للااااادكإجمرلط ، وت ليااااا  للتناااااافس لالجمتدااااااي  وللتكنإلاااااإت  
ولسإ ماي   ل  للدرل  للع كر ، وبناء  تا  ي ت ر و   وتنايا  مشإليا  لدااحل لسإن اان لحلار ولمل اد ، 

  . در للعإمل  وللن ام للعامل  ل د د أهنا لملدخل لملإثإ  للتفا ل ي  لآخر ا يف
نتيجااا  لااا لك شااا د ن اااام لل ااايأل لليابااااي يف للنداااف للثااااي ياااا لل ااارن للعشااار ا ت ااادالع ت ا ااا   ااام 
صاايا ت ا يااا خااماىل ت اا   ليالاا  لل فاارلن وللت اااي    للاا  نشاارع ي ااإالع تد اادة  جااد جماايأل لل اامام 

 للث افاااع. وهاا  لل اايأل للاا  تإصاال ولي ااا لملدااليتإن وللدكإجمرلطياا ، وللتعاااون بااإ للشااعإ ، وللتفا اال بااإ
لليابااانيإن بعااد للاات مام للااداو  وللعاا  يااا لاال ياع ي ااإالع لاللااتعماء لل ااإي  وكاال أشااكاىل للعنااف 

فالااتعايع لل ااإ  للدكإجمرلطياا  يواهااا لل ااإ  يناا  لحلاار  للعاملياا  للثانياا  بعااد و ااعا  لملؤل اا   .ولل ااياطرة



ك بالدلتإا ل د د لل   لر م  ل  للن اام لليابااي للات دلم لل اماا  اد لسإي لطإا   يا ت  ، وللتا 
ولندار  لالا  للياباان وا تكارلا لال تا لا  .شع ه أوال باسإ اف  وا لرمي للت دليه  د أ   يول  أخار 

 ااا لاال ياع لملا اا ، ووا افاا  لمل ااإالع للاا  لاا   لاا  لالن  ااام للاط  اا   لاا  لمل ااتإ  للاادلخل  أو 
يف لل إع  ينه،   كم للياباان ملدإصاي  ث افت اا  .  لل للنزل اع لسإجملياي  وللدولي  بالعنفلر   ل

للت ليد ااااا  يااااا  تشاااااجي  للة ااااا  ولالنفتااااااا للكايااااال  لااااا  ث افااااااع لل اااااري، ولملشاااااااك  للنشااااااط  يف للثاااااإالع 
 للةلاااان  للنإو ااا ، لسإ ماييااا ، ولل يإلإتيااا ، ول ينيااا ، ولحلفااااظ  لااا  بيقااا  يوليااا  ن يفااا ، وللاااد إة وا تاااديري

ون ااد ن ر اا  صاارل  لحلراااالع ب  ااإة، وللااد إة وا لحلااإلا لملعااا  ولملفتااإا يااا بااإ لافاارلي، ول اا ااااع، 
و نااااديا لجمتراااام يدااااليت  لايريكيااااإ يف للع ااااد ا  .وللاااادوىل، ولاي ااااان، وللث افاااااع، ولحلراااااالع و ريهااااا

لسإنفااااا   لاااا  للت اااال ، افاااا  لملتنااااإاون لاخااااري ا تشااااجي  للن ااااام لل يالاااا  للياباااااي  لاااا  ز اااااية ن اااا   
للدكإجمرلطيإن لليابانيإن ه ل لملنيت  ولاابإه بشدة يتا كإ بالدلتإا للياباي لل لا  للا   إ ار  لا  
لليابان للت دلم لل ماا. و  كإل ك لك بن ام للعال يد  لحلياة، ي  ت دمي يكافاآع ك ارية،  اا أوتاد 

ال  عرفاااه للعاااااىل ولملإ فاااإن يف كثاااري ياااا لةتاعااااع، لملتاطاااإاة ين اااا شاااعإال بااللااات رلا للنف ااا  وللاااإ يف  
وللنايياا   لاا  لااد لااإلء. والفاا  ذلااك تاادي ن اا   ل ركاا  بشااكل ك ااري يف لةتااا  للياباااي لملعاصاار. كاا لك 
تدنم ن    لسإييان  ل  لمل دالع، وب يم ن    لل اطال  يف لدوي جمداة للن ام  ل  ليتداصا ا. وتعتا  

ما  يتدنيااا  بال ياااا  وا يثيما اااا يف للااادوىل للدااانا ي  للك ااارية، لكن اااا  لااا  تزل اااد يليتاااإظ يف ن ااا   للاطااا
و داااف بعااا  لل اااالثإ للياباااانيإ ن ااااي أل للرأمساااايل لملتاطاااإا بأناااه أكثااار ون ااااني  ياااا  .لل ااانإلع لاخااارية

للت ليااد   للرأمسالياااع لاخاار  ب اا   وتااإي اجماباا  لكإيياا   ناا  تفلاام اأ  لملاااىل يااا جميااإي ن ااام لل اايأل
 للدااي  تدل يف لليابان. 

وجنأل  اا تعااون يؤل ااع للدولا ، وللشاركاع، ويؤل ااع لةتاا  لملادي للات رلا ل ي ا  يف لةتاا  
للياباي لملعاصر لااهأل يف بنااء  لملعجازة لليابانيا   للا  كاان ذاا أكا  لاثار يف نشار للعلاإم للعدار  ، وللثاإاة 

التتاا يااا   ايااا  لملاااإلطنإ للياباااانيإ يف لل اااكا، وللعاااال، وللدااايت ، للتكنإلإتيااا ، وتإلاااي  لخلااادياع ل
ويؤل اااع للر ا اا  للا اانإ، و ريهااا. و عتاا  لةتااا  للياباااي لملعاصاار يااا أكثاار لةتاعاااع تااإفريل ل يااا، 
وللرللااا ، وفااارم للعاااال، ولخلااادياع لالتتاا يااا ، ولاللااات رلا للاااإ يف ، ولل يت إلااا  لالجمتدااااي  . و عاااإي 

يف ذلاااك للنجااااا وا  ليالااا  لل فااارلن وللت ااااي    للااا  ت نت اااا لحلكإيااااع لليابانيااا  لملتعاجم ااا  ينااا  للفرااال 
لحلر  للعاملي  للثاني  لال لآن ولل  تن م ي إالع للرفاه لالجمتدااي  ولالتتااا    لا  ي اإالع لالنت اام 

  نشاار جماايأل للعااال ل اااا   فعالاام  لاا .وللثااأا ذزكاا  لليابااان يف تلااك لحلاار  وتعر اا ا ل ن لتااإ نااإو تإ
ي تندة وا ل  للياباي لإطنه وللاتعدليه للادل أل للترايتي  يف لا يله، وللتا اك باال يأل لليابانيا  لملإاوثا ، 



واا أن لسإيلاة ه  ير ة صاايجم  لداتا  اجما  للشاعإ ،  .وتشجي  لآيل  وللفنإن وللث اف  وللعلإم للعدر  
الع يف للعااام اهنااا تعتاااد للكفاااءة كاعياااا وليااد للتإ يااف ولختياااا تعتاا  لسإيلاة لليابانياا  يااا أاجماا  لسإيل

وجماد  ار   .للرتل لملنال  للاكان لملنال ، وتشجي  اوا ل اا ا  يف للعاال لسإيلا ، ختاطياطاا وتنفيا ل
 ااا للياباااي للدااد ، ولاللاات اي  يف للعااال، ولاللااةلم للشااد د للإجماام، وللتفاااي باادون لاادوي للاؤل اا  

  .ا، وونتاز أفرل لل ل  لل اياة  ل  لملناف   يوليالل   عال  
هكااا ل ت اااري ن اااام لل ااايأل لليابااااي بشاااكل تااا ا  يف للنداااف للثااااي ياااا لل ااارن للعشااار ا  لااا  جما ااادة   

 1ليال  لل فرلن وللت اي   
فااااتأل ت لياااا  لملدااااليت  للعليااااا لليابااااان وللشااااع  للياباااااي  لاااا  لملداااااحل للرااااي   للشااااركاع لاللتكاا اااا  

وللتكااتماع لملالياا  للعاماجماا  للاا  ترااأل  اإ اا  بنااإك تعتاا  يااا لل نااإك لاوا يف للعااام يااا ليااه  للك اارية،
ولاارم لليابااانيإن  لاا  تإلااي  للاط  اا  للإلاااط  كداااام أيااان اليتدااام  .لملاادخرلع ولل اادالع للتناف ااي 

انيإن لليااإم بااأن و فاااخر للياباا.للتااإترلع لالتتاا ياا  للاا  تعدااف باةتاعاااع ذلع لالن  ااام للاط  اا  لحلاي
للن    لملرتفع  تدل للاط  ا  للإلااط  لاد  أل ت ااهأل يف بنااء  تاا  ي ات ر طاإلىل للنداف للثااي ياا لل ارن 
للعشر ا. و عإي للفرل يف للت رلا لةتاا  لليابااي لملعاصار وا  جياد ث افا  لل امام وللدكإجمرلطيا  وللتنايا  

لحلاااإلا يااا  للث افااااع لاخااار  ياااا ت ااا ، ووا ن ااا  كااال للشااااإلي ، ولل فااارلن وللت ااااي  يااا  يوىل ل اااإلا، و 
ي اااإالع للعناااف ولل اااياطرة ولاللاااتعماء لل اااإي  وصااارل  للث افااااع ياااا ت ااا  أخااار . وتتاااإخ  للياباااان أن 
تتيتإىل وا َّنإذز إت   للدول  للدكإجمرلطيا  ل د ادة للا  تاتماءم يا  يف اإم تد اد لعدار للعإملا   تنااجم   

يريكيااإن ذااا، وللاا     ااإم  لاا  لذياناا ، ولل ااياطرة، ووشااعاىل لحلاارو  يف كليااا ياا  لملف ااإم للاا   جمديااه لا
  .تتلف يناط  للعام

******************* 
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 العهار  اإل المفة لن الادس 
 ال ف  إلف جنأل*

  :مادمة
ولاا لك  فاااة  أن ل ااا  هااا ه لابنيااا   .هااا  فاااا ونشااااء لابنياا  ياااا أتااال للاااتعااىل لسإن اااان :للعاااااة
وأن تعكاس ، وأال تتنااجم  يا  لل يقا  للا   عايا في اا، ولملشاا ر للروليا  ذا ل لسإن اان ،لملعيشي لملتاطل اع 

، أياا   ياازلع خاصاا   اااكماال  لعاااااة   ولاا ل فااإنَّ  .وللث افاا  للاا   نتااا  ولي ااا، للااةلأ لحلراااا  ذاا ل لسإن ااان
لسإلاامايي   لاا  يااد  للعدااإا  وهكاا ل كاناام للعاااااة ،تتااأثر حبراااا ا ويعت اادل ا ولل يقاا  للاا  تعاايا في ااا

  .يف تتلف لل يقاع ولازيان، لل  أنشقم في ا
اااا؛ يااااز للعاااااااة لسإلاااامايي  يف لل ااااد   فااااإ   ريهااااا يااااا لملاااادن لسإلاااامايي وَ    ا مشلاااام  ياااا  للع ااااإي اهنَّ

 (.1لسإلمايي  ين  لايإ إ ُث للع اليإ وللفاطايإ ولا إبيإ وللعثاانيإ)
، و ريها يا لملدن لسإلمايي  للتااخيي  جند أن لل ااهرة ياثما  ثال للعااااة للفاطايا  ووذل جماانا بإ لل د 

بينااا  ثال ، وللااطن إىل  ثال للعااااة للعثاانيا ، وييش   ثال للعااااة لايإ ا ، وب دلي  ثل للعاااة للع الي 
 .ول لك ف   حب  يد ن  لحلرااة لسإلمايي ، لل د  كل ه ه للعاااة يف وجمم وللد

ويااا ت اا  أخاار  فااان يد ناا  لل ااد  لل دكاا   اااا لالااإلا للتااخيياا  يد ناا  أثر اا  لياا  ،  ل يااا ت اا هاا
ولي ااام كآثااااا بعااا  لملااادن ، وهااا  يتيتااف ولاااماي  ي اااكإن،  عاايا أهل اااا للفل ااااطينيإن يلخااال  ثااهاااا

 .لاخر  لل  فدلم  ا لياة للنا 
فكا لك لاياأل ولل لادلن ، هألو اااا  للنا  ل   بال انإ ُث تاطاإ  ذكارلهأل بانت ااء و اااووذل كانم 

وجماااد لااجل للتااااا خ بلاادلنا لاااايع ل  اا  ياااا ، تناادثر وذل لنااادثر بنياهنااا، ت  اا  لياا  طاملاااا ب ياام لرااااا ا
 ااتزة  اا يان  لل شار   يثال ياا كاان يف ي ادواها ، ُث لنزوع يف ثنا ا للتاا خ، اا كان ذا يا أ اي، للزيا

 .وبان  نفإلهنا
 .وا األ يداااا ت ا ل لادلأ ل  ااام، ا األ تعر اا ا لما تادلءلع وللنك اااع   اااءللولل اد  أالي له ذاا 

أو باالر  ابا  باإ لمل اجد ، ف د جمإع  زكت ا واباطت ا ي  يك  لملكري  تإأي  جمر ني ، ويا ذلك ب ر  
 لاا يتان للا   ألار  بع اده لايما ياا لمل اجد لحلاارلم وا﴿لحلارلم ولمل اجد لاجمدا  لمل اااك يف جمإلاه تعااا: 

  .﴾لمل جد لاجمد  لل   بااكنا لإله لنر ه يا   اتنا لنه هإ لل اي  لل دري
و لاا  للعاار  ، ن لل ااد  وترلث ااا لملعااااا   شااكمان كناازل  ينااا ال عااإز للتفاار ط بااه يف  اال لاللااتماىلو

لااال   ااتاطي  لسإن ااان أن  كاااف  ، ولمل االاإ ولسإن اااني   عاااء باا ىل للااد أل لملاااي  وللفاا  لليتفاااظ  ليااه
 .ولال  عاط  ل نا ه لحلياة كاا أ اط  حلياته لل ناء ،يا ه كاا كاف   أله 



لسإلاامايي  وللعربياا  لايَّاا    يف لل ااد   عااد جت اايدل سإصاارلا لسإلااماين لحلفاااظ  لاا  للااةلأ لملعااااا  و
وهاا   اا ل لحلفاااظ تااةك للعااام لرااااة   يااا  ويدالاا  ،  لاا  لل  اااء يف اكاا  لحلرااااة لسإن اااني  للعاملياا 

 .ااا    يزة  ل  يد  للتاا خيع
ون للاااا    عتااااد   لاااا  للااااةلأ لملعااااااا  لااااإلء باذاااادم أو لحلاااار  أو للن ااااف أو للت يااااري  كااااإن  اااادول 

وه ل يا فعله لسإلرل يليإن ين  أن يخلإل لل د  يف   دهأل لاوىل يف زياا  إشا  باا  ،لليترااة لسإن اني 
م لياه 1927وه ل يا فعلإه بعد للتماىل  ام  .(6فيترجمإل لل د  وهن إل ولل إل وييرول كل ش ء)، نإن

وياالااااإل أبشاااا  صااااإا للعاااادولن وللتع ااااف  ااااد لاا   ،وهن ااااإل ولاااال إل ويياااارولف ااااايل،  اااااثإل يف لل ااااد  
أو لملداااياة أو لحلفر اااع  ،ولل ااكان ولملعااام للد نياا  وللتااخيياا  بشااال لالااالي  لااإلء ين ااا لحلاار  أو لذاادم

وا ااأل  .و ااربإل ب اارلالع هيقاا  لايااأل لملتيتاادة ولليإني ااكإ  اار  لحلااا ط .لت ااا لتعر راا ا للتشاا   ولذاادم
هاا ه للع  اااع فااان صاايان  للااةلأ لملعااااا  يف لل ااد  جمااد للااتار خااماىل ندااف جماارن يراا  بإشاارل   ناا  

وبإشاارل  ، ب اانإن أايي 1954لمل اجد لاجمدا  لمل ااااك وجم ا  للدا رة لملشارف  لملشااكل  ينا   اام  و اااا
  .لمايي  يف لل د يل رة لاوجما  لسإ

فإيااا أن تتاطااإا ياا  لحملاف اا   لاا  ترلث ااا ، (6)ون لل ااد  تإلتااه لليااإم أصااع  فااةة يااا فااةلع تااخي ااا
 .ه لايس ذاا خيااا ثالاهأَنَّاوللتااا خ  شا د  .ووياا أن تنادثر، ملإلك ا  لحلراااة لملعاصارة، لملعااا  وي دلا ا

  . تتاا كياهنا للعارلي وتكإ ن ا لال  فكأل يا لرااة لندثرع ول اطم يا لجل للتاا خ الندثاا
 :تلافط الادس الادةهة ز ابع ا الهعهاري

ي  ب اا  للن اار  ااا للزيااان ولملكااان للاا   لسإلاامايهناااك ي اااي  ألالااي   اياا   لتاازم  ااا تاطااط لملد ناا  
 .يا  وبيقيا  خاصاا  ختتلاف ل اا  للزياان ولملكااانلتتاا كاااا أن هنااك  ياازلع وي ااي  فنياا  و ،  لتنشاأ فياه

يف يد ن  لل د  لل دكا  ال ا  لمل اطاط ها ه لمل ااي  ولملايازلع لياه ل تا  أن للاد ا  ماجما  ألالاي  يف و 
و تفاار  ينااه ن اايج  ،وعاا  أن  شااكل لمل ااجد لملركااز للاار يس للإلاادة للت اطياطياا ، ختاطاايط يد ناا  لل ااد 

ذلاك ِوَا أ اف  . نا و ليه كاان لمل اجد لاجمدا  هاإ لل اؤاة للر ي ا  يف ختاطايط ها ه لملد .لملد ن  لملعااا 
 .للتجانس ي  لل يق   اا اولاني  وللدة

وت لااا ي ااال  لل ااد  لل دكاا   اااا لالااإلا للتااخيياا  لحلجر اا  كيلااإ يااةل يربعااا وللاادل  شاا ل لمل ااجد 
 .يا ه ه لمل ال  %14لاجمد  ي  لالته 

  يفتإلا  يف وثماث  أبإل، و شتال لل إا لحلجر   ل  با  وللد يفتإا يف للشر  هإ با  لالإي
وثماثا  أباإل  يفتإلا  يف لل ار  ها  باا  لخلليال ، للشااىل ه  با  لل اهرة وبا  للعاإي وبا  ل د د



، كااا  شاتال لل اإا  لا  باا  وللاد ي لا  يف للشار  هاإ لل اا  للا ه   .وبا  للن  يلوي وبا  لمل ااب 
  . ا  للثماث وثماث  أبإل  ي ل   يف ل نإ  ه  لل ا  لملفري ولل ا  للثنا   ولل

لااإا لجاار   (للاا     اا  يف ل اازء ل نااإس للشاارجم  يااا لل لاادة لل دكاا )كاااا إاايط لمل ااجد لاجمداا  
باا  )وباا  للعاتأل ، وباا  لاطا ، باا  لالاإي : خر  شاتال  لا  ثماثا  أباإل  يفتإلا  يف للشاااىل ها 

وبااااا  ، حلد اااادوبااااا  ل، وبااااا  للنااااا ر، بااااا  لل إلَّناااا  :ولاااا ع  أبااااإل  يفتإلاااا  يف لل اااار  هاااا ، (فيداااال
 .وبا  لل ل ل ، وبا  لمل ااب ، وبا  لملاط رة، لل اطانإ

وتتدااال أباااإل  لمل اااجد لاجمدااا  ب ااااجم  أتااازلء يد نااا  لل اااد  لل دكااا  باطااار  تتفااار  ياااا هااا ه لاباااإل  
وم   ااااااف لخااااااتما  لملنالااااااي   .و تااااااد وا أتاااااازلء لملد ناااااا  ذلع للإ ااااااا ف لمل تلفاااااا ، لملفتإلاااااا  للعشاااااارة

لياااه مت للت لااا   لااا  هااا ه للع  ااا  بالاااتعااىل أيالز ، د نااا  لاااا ما أياااام لمل اطاااطللاطإبإ رلفيااا  يلخااال لمل
  . ر ر  ويرإ  تن ل للش   يا ين إ  وا  خر

وبعراا ا ي اا إ  بااالع إي  .وتتايااز طاار  لملد ناا  لل دكاا  بأهنااا افيعاا  وتدداا  للاااااة يون لل ااياالع
كاااا   .وللاا ع  لآخاار  ااري ي اا إ ، ملتإلاااط لحلجر اا  ل ايلاا  للاا   رتاا  تااخي ااا وا للعدااإا لسإلاامايي  ل

ولاااال للع اااإي  ،أنشاااقم لملااادلا  ولخلانااااع ولااباطااا  وللزول اااا ولمل ااااكا ولااا ل لملااااء  لااا  تاااان  للاطااار 
 .لحلجر   فإجم ا أبني  لجر   تاطل  ل  للاطر   بنإلف ها ويشربيا ا للد رية لخلش ي 

وكنا  ، وخيفاف ياا لارلاة ل اإ، لملرإا  للااااةون ه ل لاللإ  بالتعااىل للاطر  للرفيعا   اإفر لل اماىل 
كااا أن للاطار  لمل ددا  ل لاإل    .ل إ  أشع  للشااس لمل اشارة  لا  لملاااة وخدإصاا يف أ اام للدايف
أياا لحلااالع لل اكني  فينت اا   ، خاارِوَا للتجاا ا  يفتإلا  بعرا ا  لا  بعاا  لت ا يل لالتدااىل ياا لاإ  

وكانااام ملااادلخل ا يف لل ااااب  ، اة للإللااادة للشاااعإا بااللااات مالي هنا ااااع ي ااادوية لتاااإفر لليتااااِوَا  بعرااا ا
 .بإلباع ت فل ليما للايتاف    ل  أيا لحلااة

وأن   رااااا   يااااا  ، وبإيكاااااان لسإن اااااان أن   اااااري يف  يااااا  طرجمااااااع لل اااااد  لل دكااااا  يف وجمااااام جمداااااري
ووا لت  اااا   ،وذلاااك التااا  وا فل اااف  ختاطااايط لملد نااا ، للتياتاتاااه لاااريل  لااا  لاجمااادلم يون تعااا  أو يلااال

ووا للرولانيا  ، Human Scale ووا للت ياد باملعاا ري لسإن ااني  ،ي لسإلامايلالس لل ليا  يف للعاااة 
  .لل  تتات   ا لل يق  ولاتإلء لحملياط 
وللاتعال  ،وللتعال يف بنا ه يإن  ل ري فلأل  كا لسإمسنام يكتشافا، ون  ي  أبني  لل د  يا لحلجر

أياا نإلفا  لابنيا  ف ا  صا رية لمل اال  ويفتإلا  يف تادالن  .ري يف بنااء لل  اا  وللع اإيلحلجر وللاطإ ول ا
وبعا  لابنيا  تاطال  .و نا  يخاإىل أشاع  للشااس لمل اشارة ،مسيك  لتؤيا للت إ   وللعازىل لحلارلا  ولسإ ااءة

 ت اااتعال  لاااإ  أو ، لااا  للاطر ااا  ياااا خاااماىل يشاااربياع خشااا ي   يلااا  للدااان  ت اااا د يف  إ ااا  لل اااكا



وتلتدااا  لابنيااا  بعرااا ا يااا   .ويشااااهدة للاطر ااا  يون للتعااار  وا ن ااار لملاااااة ،للن ااااء ولاللاااةلل  خلف اااا
و كاإ ن ، بع  وكأن  لل د    ااة  ا ي ىن وللد يتشاابك لاتازلء كال نياان لملرصاإم  شاد بعراه بعراا

للا    ع اد ، لملكشاإ وتتجل  ب اط  للتداايأل يف لمل ااكا بتاإفري للفنااء للادلخل   .ن يج لملد ن  ل ايل
، وتأي اا   ناصاار لل ناااء لإ يفت ااا، كاااا أن  للن اااء لذندلاا  ولل  اااط ،  يااا أهااأل  ياازلع للعاااااة لسإلاامايي 
وللتجاانس باإ لابنيا  ياا لالاس لذايا  يف تاط يا  فاا ، وللت إ   ل يادة، وللتعااىل لملإلي لسإنشا ي  لحمللي 

  .للعاااة لسإلمايي 
ااااا  لسإلااماي  يف لل ااد  ي ااديل باااخلاطر يااا لاللااتماىل لسإلاارل يل  للاا   م ل ااد أصاا   للااةلأ لملع

 ادم لاااة لمل اابا  ف ، أىل ت دل بالر ط لل يال  ولالجمتدااي   لا  لل اكان للعار  لتفر اا لملد نا  يان أل
اداااياة بعاا   كاااا جمااام  (بعااد جتر ف ااا) ااااالع تد اادة يف لااااة للشاار  للعربياا   أنشااأو  ،م1927لاان  

ولملدالاا  للتنكز اا  للاا  تعلت ااا ي اارل حلاار  لحلاادوي ول اايا  ،يثاال ابااا  كااري ،لاامايي  للتااخيياا لابنياا  لسإ
ألر  لسإلرل يليإن لمل جد لاجمدا  لمل اااك للا   مت ترييااه وو ااية  61/8/1929وبتاا خ  .لسإلرل يل 

حلفااظ  لا  للاةلأ وسإ  ا  ه ل لخلاطر يف لا يل ل . ااا لاايني للإ   كاا جم ل لحلر   يا جم ل  ن  لسإ
لملعااااااا  لسإلااااماي  يف لملد ناااا  لمل دلاااا  مت ت ااااجيل لملد ناااا  لل دكاااا   اااااا جما ااااا  للااااةلأ للعااااامل  لمل اااادي 

وكااان يل شاار  لرااري ، م  ااا طر اا  لملالكاا  لااينياا  لذامشياا 1986باااخلاطر يف ين ااا  لليإني ااكإ لاان  
ولكاااا  .كإ ولراااإا ويناجمشااا  لملإ اااإ وت ااادمي للاطلااا  لملاااد  أل بالداااإا ولمل اااتندلع وا ين اااا  لليإني ااا

و لااا  فاااةلع يت ا ااادة  ،ألاااف يوالا يفعااام  لااا  أجم اااا  (121)لليإني اااكإ م ت ااادم ي ااااا يالياااا لاااإ 
للاتعالم ياا يل ارة لاوجماا  لسإلامايي  يف لل اد  يف صايان  وتارييأل بعا  لملعاام ، خاماىل لانإلع طإ لا 

 .للتااخيي 
 الهعال  العهرانفة اإل المفة لن الادس

وثالاااه لحلاااريإ  ،وأوا لل  لتاااإ، أمهيااا  لل اااد  ألالاااا ياااا كإهناااا ي اااد للرلااااالع لل اااااو   تااااءع
ولات اطاام اكاا  لملكرياا  بربااا  لذاا  ، ويعرلتااه -صاال  له  ليااه ولاالأل-وي اار  للرلااإىل  اااد ، للشاار فإ

وتعلإهاااا ، ولاا لك لهاااتأل  ااا للدااايتاب  ولخللفاااء لمل ااالاإن وا هنا اا  للع اااد للعثااااي .أزيل ال تنفدااأل  ااارله
وخدإصاا ، وأجمايإل في ا لمل اتد ولملعاهد ولملؤل ااع لحلرااا   للعد ادة ،يد ن  لحلرااة وللفكر وللعارلن
  . اا لالإلا لحلجر   للتااخيي 

  :أيا أهأل  ناصر لحلرااة للعارلني  يف لل د  ف  
فكر    اا ي االته للكايلا  لمل جد لاجمد  لمل ااك جباي  يعامله للعارلني  وللد ني  وللتااخيي  ولل -1
 .ويا  ان ا جم   للد رة لملشرف ، يوَّنا 144لل ال   



 .ي جدل 66ي اتد أخر  يتفرجم  بل م لإليل  -6
 .وك لك يدلا  صنا ي ، يدال  25يدلا  فكر   بل م لإليل  -3
 .يكت اع لرتإ  أهل للعلأل ولي ا -4

 .زول ا  د دة -5

 .خإلن  صإفي  -2

  . ا  ل  لل د  يا للزولا وللتجااأاباط  وخاناع للإلفد -7

 .ساياع  اي  لاخن  لل كان -8

 .ل ل ياء يإز    ل  تإلن  للاطرجماع -9

 .ألإل  يت دد  -11
 .للتكا ا -11

 .أبرلز ولدإن وألإلا   كر   حلاا   لملد ن  -16

 .لل اكاالتاناع للاعا   -13 

 .يتالف تااخيي  -14

باالهتااام  ،ر لكان لل د  للعر  خماىل يرللا  لالنتادل  لل  اطاايوبعد زولىل لخلماف  للعثااني  للتا
وأنشاااأول أبنيااا  تد ااادة خاااااز لل اااد  ، يااا تتاا باملااادلا  ويؤل ااااع للشااا ا  للر ا اااي  ولملؤل ااااع لال

و عيااا  للشااا ان ، ولملدالااا  للرشااايدة، يثااال للكلي ااا  للعربيااا ، لل دكااا  يف ل اااان إ للشااارجم  ولل ااارس ياااا لملد نااا 
 :وفياا  ل  ن  ه  ا كل  ندر يا ه ه للعناصر .ولالإل  لحلد ث ، لمل ييتي 

 :الهسجد اواصل الهبارك (1)
 511باطإىل لإليل ،  شال لمل جد لاجمد  لمل ااك  ي  لل ال  لحملدإاة  اا لالإلا للتااخيي 

 .(3يوَّنا) 144وي ال  و الي  لإليل ، يةل 688ويعدىل  ر  ، يةل
 :مب ل الهسجد اواصل

وأ  اه للإلياد باا  ،(م293/ها77لل   بناه   د لمللك با يرولن يف  ام )،  ىن لمل جد لاجمد و    ي
وكاان جم اال ذلااك جمااد بناااه  .يف أجمدا  للنالياا  ل نإبياا  يااا لل ااال ، (4)(م 715/هااا89)  اد لمللااك لاان  

لااا و   .فأتاام  ليااه للاازالزىل، (م269/هااا15)يف لملإجماا  نف ااه لاان   -ا اا  له  نااه– ااار بااا لخلاطااا  
يربعاا   (لاااا   49)يااا للرخااام و  ( اااإيل 53)و  ااإم  لاا   (يااةل 55)و ر ااه  (يااةل 81)طااإىل لل ناااء 

وجمد أنشأ لخلليفا    اد لمللاك  .و تكإن يا ل ع  أاوجم  طإ ل  يا للشااىل وا ل نإ  .للشكل يا لحلجر
يناه للإصاإىل ياا  وكاان لذاد  ،(  اا  للياإم خاطاأ بااجمدا  لل ادمي)با يرولن لم لاجمد   رل  ر راا 



و ناديا أنشاأ   اد لمللاك باا يارولن ها ل لمل اىن كاان  .جمدره خااز لل إا ل نإس وا با  لمل جد للشاايل
 . شااتال  لاا  أابعاا   شاار اولجمااا ولكااا  لاا ع  ين ااا هااديم خااماىل للاازالزىل للاا  وجمعاام يف لل اارون للإلاااط 

م مشااال لحلر ااا  61/8/1929خ للي اااإي  لالاااةليل هااا ل لمل اااجد بتااااا  (ينااايس اوهاااان)و ناااديا ألااار  
لاااإليل ثلاااه ي اااال  لمل اااجد ااااا يف ذلاااك لل  ااا  لخلشااا ي  للدلخليااا  لملزخرفااا  وينااا  صاااماا للاااد ا لا اااإس 

ومت تاارييأل لمل ااجد  .وي ااجد  ااار و اارل  زكر ااا وي ااام لاابعااإ وكاال  ناصاار للزخرفاا  للدلخلياا  ولل ااجاي
اية صانعه بشاكل كاثال للدانا اع لاصالي  م يا  دل ين  صماا للد ا لل   عار  لآن و ا1984لن  

لملنا  كاان يدانإ ا ياا جماطا  خشا ي  صا رية يعش ا   بعرا ا  انَّ ؛ لل  تعد لف  فنيا  ال يثيال ذاا يف للعاام
 .وكاناام للزخرفاا  لسإلاامايي   لاا  ل ااان إ ويف لاات  ي ااتإ اع، ياا  بعاا  يون للااتعااىل ي ااايري أو  اارلء

  .تإخيا للدجم  لملاطلإب  يف للرلأل، ن  بالتعااىل لحلال  لآيلوجمد مت جت يز ألف تاطط سإ اية للد
 :مب ل ابة الصلر  الهورلة

وهاااإ ياااا أجمااادم للداااروا  ،  ااا  هااا ل لمل اااىن للثاااااي للشاااكل يف ولاااط لاااال  لمل اااجد لاجمدااا  لمل اااااك
ل لمل ااىن وجمااد   ااد لخلليفاا    ااد لمللااك بااا ياارولن وا اتلااإ ملتابعاا  ونشاااء هاا  .لسإلاامايي  وأ ل ااا يف للعااام

فااإ  صاا رة ، (5) (م291/هااا 75)ومت ذلااك يف  ااام ، واتاااء بااا لياااة للكنااد ،  ز ااد بااا لاامام :مهااا
  لملعرلز.

و اا ل ادالن  .يةل لاتفا ا 16، 11× يةل  ر ا  61، 21وت لا أبعاي تدالن ي ىن جم   للد رة 
وأاباا  اكااا ز بعاادي فدااإىل ، ألياطاام صاا رة لملعاارلز باادل رة يؤلفاا  يااا لثاا   شاار  اااإيل بعاادي أشاا ر لل اان 

، 31وترجمد  لي اا لل  ا  للا  ترتفا  ، يةل 9، 41يةل ولاتفا   61، 44لل ن  لال ألاطإلن  لل    ب اطر 
ياااةل  ااااا لاااااط  لاا  ولااااإىل يل اااارة لا ااااادة للدلخلياااا  تإتاااد يل اااارة ثانياااا  يؤلفاااا  يااااا  اااااي اكااااا ز  35

وباإ ها ل للركاا ز  إتاد لات   شار  .﴾ انيا وإال  رش اباك فاإجم أل  إيقا  ﴿ي تإلاه يا لآ   للكرك  
 . اإيل اخاييا

 ،و نااديا أنشااقم لل  اا  يف   ااد لخلليفاا    ااد لمللااك بااا ياارولن كاناام يااا جم تااإ خااتياا  يااا للرصااام
تاار   لاا  هاا ل لمل ااىن  اادة  .ُث ذه اام لل  اا  لخلااتياا  فياااا بعااد، ويلخلياا  يااا لخلشاا  لملاا ه  ولمللااإن

وتعلام لل  ا  لخلااتيا  ياا للنيتاا   م،1994جناز يف  اام أامش  للا    اااا لذاترييااع كان  خرها لسإ
ك األ ياا   85وجمد للتعال يف ت هي  لل     .1952 ااا ولمل ه  بدال يا لاملنيإم لل   للتعال يف 
  .لل ه  باطر    للاطل  للك ربا   يف لملإجم 



للتنالاااا  وللتااثاااال  وذلااااك ب اااا  ، وجمااااد وصااااف ا لملؤاخااااإن ولمل ندلااااإن بأهنااااا يااااا أ اااال ي اااااي للعااااام
تااا ا )ولل ااار يف ذلاااك للاااتعااىل للن ااا   لل ه يااا  يف للتداااايأل وهااا  ت ااااو :  .لذندلااا  للااا   تتاتااا  باااه

 .(6 ل  5+1
 :ع اصر معهارةة عدةد   خرى

يف يلخاال لااال  لمل ااجد لاجمداا  لمل ااااك أنشااقم  اادة  ناصاار يعااا اا  ولاامايي  تااخيياا   لاا  يااد  
وجم اا  ، ر للع الاا  وللفاااطا  ولملالااإك  وللعثااااي يثاال جم اا  لل ل اال لبتاادلء يااا للعداا ،للعدااإا لسإلاامايي 

ولا يل ، وينا  برهاان للاد ا، ولل  ا  للنيتإ ا ، وجم   يإلا ، وجم   للياان، وجم   لااولا، وجم   لملعرلز، للن 
كااااا هاااإ  ااااهر يف لمل اطاااط لمل اااال  للا اااجد   ،و اااري ذلاااك (لااام لاا )ولمل اااجد لملااارولي ، جما ت اااا 
  .لاجمد 

 :ساجد  خرى متفراة لن الادسم (2)
فإن لل د  ترأل  ديل  خر يا ، باسإ اف  وا لاجمد  لمل ااك وجم   للد رة لملشرف  ولمل جد لملرولي

 لمل اتد للد رية لل  أنشقم يف فةلع تتلف  وه :
  :تاي   ار

جم  ياا ي اىن يف ل ازء ل ناإس للشار  -ا   له  ناه- أنشئ يف لملإجم  لل   صل  فيه  ار با لخلاطا 
وأ اي بناء يق نتاه لملاالياك يف  (م1193/ها589)وجمد تديه لا إبيإن يف لن   .ي جد لاجمد  لحلايل

 .(2وأ ا  وليه للعثاانيإن يدخما يع إيل) .م1425لن  
 :تاي  للن اء

د وجما ،كتد طإال يا تدلا لمل جد لاجمد  لل رس وا للزلو   ل نإبي  لل ربي  يا لإا لمل جد لاجمد 
، ه صاماا للاد ا لا اإس وا ي اجداولإ ل ،أجمايه للدلي يإن خماىل للتماذأل لل د  يكانا لاطعام للفرلان

 .(7 ر  ا جد للن اء)
  :ي جد ويل للد ا  اا 

يف ل انا  ل نااإس ، يااا جم ال ويل للاد ا  ااا  (م1198/هاا595)أنشائ يف للعدار لا اإس يف لان  
 .(8)ااة لملعروف  لليإم حبااة لاايايف لحل، لل رس يا لل د  لل دك 
  :لمل جد لملندإا 

كااااا هاااإ ياااؤار  لااا  ن اااا   (م1687/هاااا282)أنشاااأه لل ااالاطان لااايف للاااد ا جماااماوون ووجمفاااه لااان   
و  اا  يف ل اناا  لل اارس يااا لل ااد  لل دكاا  يف يااا  عاار  لليااإم حبااااة  .لجاار   لاا  لحلااا ط لملااؤي  وليااه

 .(9)للنداا 



 :تاي  لل لع 
كااا   (م1311/ هاا711) اطان للناصار  ااد باا جماماوون يلخال جملعا  باا  لخلليال يف لان أنشأه لل ل

و  اااايه  .(11)ختااا ه للعثااااانيإن تزناااا للااا خا ر أثنااااء لحلااار  للعامليااا  لاوالو  .  ااادو ياااا ن اااا لجااار 
 .  وا أل وتإي يق ن  تعلإ لملكانلسإلمايا أل بنا ه ، لسإلرل يليإن لليإم برز يلوي

 :ي جد لحلر ر 
ه مشس للد ا لحلر ر  يف للعدر لملالإك ، شئ يف للعدر لا إسأن  .وا  

 :لمل جد لل يار 
وتعااإي ت اااايته وا أصاايتا  لل  ااا  لل يار اا  لمل ايااا  ، كااااا  شااري طااارلزه  ناااىه وا للعدااار للعثاااايب عااإي 

 .(11)خااز لإا لل د 
  :تاي  لملإلإ  

،  ات ااا  للاطر  اا  لملإلإ اا  (م1582/ هااا995)لاان   (خدلونااد كاابااك)أنشااأه لاااكأل لل ااد  للعثااااي 
 .(16)كاا   دو يا ن ا لجر  يف  رف  يف للاطاب  للعلإ  لل   كان   تعال ل كا للدإفيإ

  :ي جد للشإاجب 
و  ا  يف بدل ا  طر ا   ،(م1285/ ها1197)أنشأه لحلاز   د للكرمي با يداطف  للشإاجب  يف لن  

 .(13)با  للعاإي للإلي بعد للدخإىل وا لل د  لل دك  يا
  :ي جد لخلرر

أنشاااااأه لااااااكأل لل اااااد  يف لااااان  ، و  ااااا  يف طااااار  صاااايتا للدااااا رة لملشااااارف ، وهااااإ  رفااااا  تعلإهاااااا جم ااااا 
 .يف للعدر للعثااي (م 1711 ها/1116)

  :تاي  لمل ااب 
ويااا لحملتاال أنااه  -ا اا  له  ناه- ذكار  اري للااد ا لحلن لا  أنااه اااا  كااإن ياا بناااء  اار بااا لخلاطاا 

عاوا لااة لمل اابا  للا  أوجمف اا صاماا للاد ا لا اإس  لا  لمل اابا  للا  ا لااابإل يعاه  ناديا لارا و ، أيإ 
 م.1927وهديت ا لل لاطاع لسإلرل يلي  بعد للتماىل لل د  يف لن  ، لل د 

  :وهناك ي اتد أخر   ري يإث   أنشقم يف للعدر للعثااي وين ا
وي جد ، وي جد أبإ بكر للدد  ، انوي جد خان لل لاط، وي جد يدع ، ي جد للد   
، وي جد لحلياع، وي جد للشيخ اإان، وي جد لل ل ، وي جد لإ     لإن،  ثاان با  فان
  .وي جد با  لاطه، وي جد لحلنابل 

  :دارسن( النه3)



( 25بلاا  اادي لملاادلا  للا  أنشااقم يف لل ااد  ينا  للعداار لا ااإس وا هنا ا  للعداار للعثااااي لااإليل )
(  املااا  441لااريل  تتداارة حلااإليل )  لانااس ل لياال وأواي  ااري للااد ا لحلن لاا  يف ل اازء للثاااي يااا  يدالاا .
وهاااا ه لملاااادلا  ، هااااا 911اااااإل يف لل ااااد  يف هاااا ه لملاااادلا  يناااا  للفاااات  للداااامال  لااااال لاااان   ل  ِيااااااَّْا 
 (:14ه )

 . لملدال  للدمالي  1
 . لملدال  للندر   6
 . لملدال  لخلتني  3
 ال  للنيتإ   . لملد4
 . لملدال  للف ر   5
 . لملدال  لافرلي  2
 . لملدال  للتنكز   7
 . يلا لل ر ن لل مايي  8
 . لملدال  للاطشتار   9

 . لملدال  للكيماني  11
 . لملدال  للاطاز   11
 . يلا لحلد ه 16
 . لملدال  ل ال ي  13
 . لملدال  لل لد   14
 . لملدال  لسإشرلفي  15
 ل  للعثااني  . لملدا 12
 لخلاتإني  . لملدال 17

  . لملدال  لاا إني 18
 . لملدال  لملزهر   19
 . لملدال  ل إهر   61
 . لملدال  لحلن لي  61
 . لملدال  للرصاصي  66
 . لملدال  لللؤلؤ   63
 . لملدال  لل دا   64
 . لملدال  ل  ااك ي  65
 . لملدال  لملنجكي  62
 . لملدال  لحل ني  67
 . لملدال  لل ااوي   68
 . لملدال  لحملدثي  69
 . لملدال  للإتي ي  31
 . لملدال  ل اولي  31
 . لملدال  للديني  36
 . لملدال  لالعري   33
  . لملدال  لمللكي 34

  . لملدال  للفاالي 35
 . لملدال  لاييني  32
 .لملدال  للدوليلا   37
 . لملدال  لملإصلي  38
 لل الاطي  . لملدال  39
 . لملدال  لاولد   41
 . لملدال  للكركي  41
 . لملدال  للكايلي  46
 .لملدال  لل رجمشند   43
 . لملدال  لل ايا   44
 . لملدال  للاطإلإني  45
 . لملدال  للفناا   42
 . لملدال  لحل ني  47
 . لملدال  لملع اي 48
 . لملدال  لملياإني 49
 . يدال  أس      51
  دال  لل جمإجمي . لمل51

 . لملدال  للدجمار   56
 . لملدال  لملرير   53
 . لملدال  لملندإا   54
 . لملدال  للفرهاي   55
 . لملدال  لحلكاي  52
 . لملدال  للدايتي  57
 . لملدال  لحلارلء 58
 . لملدال  لا د   59
 . لملدال  لحلجرتي  21
 . يدال  يرلي باشا 21
   . لملدال  لملاواي 26
 . لملدال  لاسد   23
 . لملدال  للزلو   24
  . لملدال  للدهر  25
 

ي  لل  للتعال في ا لحلجر لمللإن ولملعش  بعره لمايوجمد ليتازع ه ه لملدلا  جبااىل  ااا ا لسإ
وأ ل ه ه لملدلا  ، ولملشربياع لخلش ي  لملزخرف ، وللتعالم لمل رنداع لحلجر   لملنيتإت ، ي  بع 

ال  لاشرفي ( للإلجمع   ل  ل دلا لل رس للا جد لاجمد  لمل ااك ولملاطل  نإلف ها  ل  لال  )لملد
 ل  ل ت اا أن ي ىن لمل جد  ،ووصف ا  ري للد ا لحلن ل  بأهنا ل إهرة للثالث  يف لل د ، لاجمد  لمل ااك

  .لاجمد  وي ىن جم   للد رة لملشرف  مها ل إهرتان لاوا وللثاني 



نشئ  دي ك ري يا ه ه لملدلا   ل  لل إا للشاايل ولل إا لل رس للا جد لاجمد  لمل ااك وجمد أ
  .لتكإن جمر    و اواة له

  :ا ن( الهكتب4)
ولملكت   للثاني  ه   ،م وه  يكت   لل دل  لمل ل  558أل م أوىل يكت   يف لل د  يف لن  

و خر ، م1967وطإاع يف لن   ،م1187يكت   صماا للد ا لا إس يف لمل جد لاجمد  لن  
  .م1944يكت   يف ينتدف لل رن للعشر ا كانم يكت   جملأل لملاط إ اع يف لكإي  فل اطإ لن  

، م1331لل  تأل م لن  ، يلا للكت  للف ر   :ويا لملكت اع لملش إاة لاخر  يف لل د 
ويكت   ، م1911ن  ولملكت   لخلالد   لل  تأل م ل، م1865ويكت   لخلليل  لل  تأل م لن  

  .م1961ويكت   لملتيتف للفل اطي  لل  تأل م لن  ، للكلي  للعربي 
  :ان( المزاة5)

  :( ه 15زلو  ) 35وبلا  ديها لإليل ، أنشقم يف لل د  زول ا يع ا ا للدإفي 
  .ها451للزلو   للندر   لن   -1
 ها.  585للزول   لخلتني  لن   -6

  .ل  للشيخ ترلايف  .ها 598للزول   ل رللي  لن   -3

  .وكانم يف زيا لافرنج يلا لالل يتاا .ها213زلو   للداكاه لن   -4

  .ها251زلو   للشيخ بدا للد ا لن   -5

انه لكا في ا  ند ؛ وكانم تعر  بدلا يعاو   با أس لفيان .ها786للزلو   للإفا ي  لن   -2
  .ز ااته لل د 

  .ها221زلو   للشيخ خرر لن   -7

  .ها713 زلو   لمل ااب  لن  -8

زلو   أس يد ا لل إأ أنشقم يف للعدر لا إس وأ يد بناىها يف للعدر للعثااي لن   -9
  .م(1856 ها/1629)

  .للزلو   لاييني  -11 
  .ها745 رس لملدال  لملع اي  لن  ، للزلو   لمل ااز   -11

  .للزلو   للن ش ند   لف رلء ي لا  ملاا  وتاول وترك تان -16

  .ها751ن  للزلو   لحملاد   ل -13

  .ها753للزلو   للاطإلشي  لن   -14



  .ها721للزلو   لايمهي  لن   -15

  .ها721للزلو   للشي إني  لن   -12

  .ها771للزلو   لل  اطايي  لإليل لن   -17

  .ها724للزلو   لللؤلؤ   لن   -18

  .ها791للزلو   لليإن ي  لن   -19

  .ها893ها وأص يتم خرلبا  يف لن  794للزلو   لل لندا   لن   -61

  .لذنإي يف أول ل لل رن للتال  لذجر زلو    -61

  .للزلو   لملإلإ   -66

  .وه  زلو   لاف ان، للزلو   لل ايا   -63

  .ها1655للزلو   لةيد   لن   -64

  .ها1831للزلو   لسإبرلمهي  لن   -65

 ها. 1116جمر  جملع  لل د  لن  ، زلو   للشيخ  ع إ  للعجا  -62

  .زلو   لل  اطايي  -67

  .للزلو   للدااي   -68

  .لحلارلءللزلو    -69

  .للزلو   للرفا ي  -31

 ها. 1115للزلو   لل ايا   لن   -31

  .زلو   أس جمد   -36

  .ها1615زلو   للشيخ ليدا لن   -33

  .ها843زلو   لملرتي  لن   -34

  .زلو   لل اهر   -35

وتشال أبني  ه ه للزول ا  ل  يدلخل  يل  وجما اع للتدا س و ر  للنإم وتتايز  رف ا بع إيها 
  .ي  للدجمي  لمايلسإ

  : نوانن( الل6)
أنشقم يف لل د  خإلن   د دة للدإفي  أجمدي ا لخلان اه للدمالي  لل  يازلىل ي ناها وا لليإم حبال  

ها(  ل  يشا خ للدإفي  وللك إىل وللش ان 585وجمد أوجمف ا صماا للد ا لا إس لن  ) .تيدة تدل  
  .ل اطااك  للروم لااثإذكس (. وكانم جم ل ذلك ينزال  12لل ال إ لملتأهلإ يا للعر  وللعجأل)



  :* أيا لخلإلن  لاخر  يف لل د  ف  
، ولخلان اه لالعري  ، ولخلان اه للف ر  ، ولخلان اه للتنكز  ، ولخلان اه للكركي ، لخلان اه للدوليلا  
  .ولخلان اه لملإلإ  ، ولخلان اه لملنجكي 

  :ةنان( اورب7)
وكانم ت تعال ، ىل لل رون لل اب  وللثايا وللتال  وللعاشرأنشقم خما، كان يف لل د  ل ع  أاباط 

  :وها ، للإلفد ا  ل  لل د 
و ل  بعد     و شر ا يةل  ينه، وأنشئ  ،و    ب ر  با  للنا ر: ( ابا   ماءللد ا لل دري1)
. (17م( يف زيا لمللك لل اهر بي  . وكان  ماء للد ا أ ا  ف اإه بدريل )1627/ ها222لن  )
وجمف ه ل للربا   ل  للف رلء للإلفد ا لز ااة لل د . ويف للعدر للعثااي للتعال ه ل للربا   وجمد
 ُث لإىل وا يلا لل كا.  ،لجنا  
أنشاااأه لملنداااإا  و  ااا  ب ااار  بااا  للناااا ر ي ابااال اباااا   ااماء للاااد ا لل داااري. ( للربااا  للاااااندإا :6)

يا للن ا للكتاس فإ  لل اا . ويف للعدار  م( كاا  ت إ1686 ها/281جمماوون للداحل  وأوجمفه لن  )
للعثااااي لااإ ىل هاا ل للربااا  وا لااجا، ف ااا  لاا س للربااا ، ُث لااإىل وا يلا لل ااكا، ويااا زلىل كاا لك 

 ( 18وا لآن)

أنشااأه لمل اار لل اايف  كااري  ،( اباااا  كاااري: و  اا  جماار  بااا  لحلد ااد يماصاا ا  ل ااإا لمل ااجد لاجمداا 3)
ا ااااااا  تعلاااااااإه لملدالااااااا  م( و تكاااااااإن ياااااااا طااااااااب  أ1693 ا/هااااااا293صاااااااال  للاااااااد اا لملدااااااار   لااااااان  )

 (.19ل إهر  )

ون وجمفااه  :و  اا  يف لاا  بااا  لاطاا  ي اباال لملدالاا  للكايلياا . و  ااإىل  ااري للااد ا ( اباااا  لملااي ااا :4)
 .(61ها)723 عإي وا ليرأتإ يا  ت اء لمللك للداحل صال  يااي ا يف لن  

اط اارة جتاااه لملدالاا  للعثاانياا . وجمفااه لخلااإلجنك  مشااس للااد ا و  اا  جماار  بااا  لمل ( للرباااا  للزيانااا :5)
م( 1472/ هاااا881 ااااد باااا للااازيا، ألاااد خاااإلم لل ااالاطان لاشااار  جما ت اااا . وجماااد أنشااائ يف لااان  )

 (.61)و تكإن يا طاب إ يا لل ناء. وجمد لإىل يؤخرل  وا يلا لل كا

ر للعثااااي، وأنشااأه بااا رلم وهااإ للربااا  للإليااد للاا   أنشاائ يف للعداا ( اباا  با رلم تاو ا: 2)
هااا، زيااا لل االاطان لاالياان لل ااانإي وأصاا    معاار  فياااا بعااد باملدالاا  947تاااو ا بااا يداااطف  لاان  

 (.66)للرصاصي 

كااان   اا  جماار  بااا  لل اطااانإ، وال  عاار  يؤل ااه وكااان   ااتعال جم ااأل ينااه ( للرباااا  للايتااااإ :  7)
 (.63أش ه ب يإع للعجزة لملعروف  لليإم) وكان ،ل كا لااليل يا للن اء، ولل  أل لآخر للرتاىل



  :ةنامنا  العن( اليهام1)
ان ذلك كان ؛ ي  لملتإلاط  لتإ   ل  ساياع لاخن لمايم تكا بيإع لل د  يف للعدإا لسإ

تلإأ لل يق . ول لك لهتأل أَناََّ ا  ماوة  ل  ، إتاز وا تكاليف باه   وأياكا وللع  للفيتأل ولحلاط 
باسإ اف  وا للتإلء  ،بإنشاء ساياع  اي  او   يف تدايا ا  ي  ه ه لايإالماطإ لملااليك 

وتعد ه ه لحلااياع ألد ي اهر لحلرااة  .لحلاام  ل  يياه بااية ويلفق  ولاخن  وجما   لمالةلل 
وكان يف لل د   دي  .ي  يف لل د لماي ماوة  ل  أهنا أ افم مل اع هاي  وا للعاااة لسإ، ي لمايلسإ
  :وم     ين ا لإ  لثنإ مها ،ه ه لحلااياع أصا  لخلرل  بعر ا يا
م( يف 1322/ ها737وأنشأ لايري ليف للد ا تنكز للناصر  لن  ) :ساام للشفاا (أ)

و تكإن يا  ر  ، ويإجمعه يف يلخل لإ  لل اطانإ  ل  ل ان  للشرجم  ينه .  د لل لاطان جمماوون
  لااة وي اطس. وكان  عال يف ه ل لحلاام صال ه ولملدلك خلل  لملمابس ول لإ  و رف  يلفق  و رف

 .(64)ولحلاام لليإم  ري ي تعال ،ي لحلر  وللت  إلولمل ؤوىل  ا ت  إ لملاء ولملكلف جبا  يإ 
ويإجمعه ، وأنشأه لايري ليف للد ا تنكز للناصر  يف نفس للإجمم ي  سام للشفا :) ( سام للعياا

 .(65)و شتال  ل  نفس  ناصر ساام للشفاا ،ان  لل رس ينهيف يلخل لإ  لل اطانإ  ل  ل 

و    يف طر   للإلي ي ابل ي تشف   ،(62ويا أهأل لحلااياع لل  أصا ا لخلرل  )ساام لل لاطاان()
م(. وكان يا بإ لملاتلكاع لل  1551/ ها959و عإي تاا خ بنا ه وا لن  )، لذإل يس للنا او 

 انإي )خاصك (  ل  للتكي  لل  لال لمس ا. وجمد أص   يلالا  وبنيم يكانه أوجمفت ا زوت  للياان لل
  .يف أولخر لل رن للتال   شر لمليماي  باطر ركي  لاايا للكاثإليك لل ا ا  وا للياإم

  :اءنهند الن(  نب9)
يا  ،اعلهتأل لماطإ لا إبيإ ولملااليك وللعثاانيإ بإنشاء ل ل لملاء للعاي   ل  تإلن  للاطرجم

ويا أ ل ه ه لل  ل )ل يل جما ت ا ( لل   أنشأه لل لاطان  .أتل تإفري لملياه للن يف  ل كا ن لل د 
جما ت ا  يف لال  لمل جد لاجمد  لمل ااك بإ لحلا ط لل رس للا جد وجم   للد رة لملشرف  يف لن  

 .(67)م(1486/ ها887)
  ين إش  بزخرف  ن اتي  وللتعال يف بنا ه و تكإن لل  يل يا بناء يرب  للشكل تعلإه جم   لجر 

 ااا لمل جد لاجمد  ووكان  خر ترييأل ذ ل لل  يل يا جم ل  ن   ،وفرش أا يته بالرخام، لحلجر لمللإن
 م. 1981وجم   للد رة لملشرف  لاايني  يف لن   ،لمل ااك

اطاع لسإلرل يلي  ولكا جماطعم  ن ا لل ل، زللم جما ا  وا لآن ويا أهأل لل  ل لاخر  لل  يا
 :لحملتل  للاياه



ول يل جمالأل باشا ، م(1435ها/839ول يل لل دري  )، م(1612ها/213ل يل شعمان )
ول يل طر   للإلي ، م(1532ها/943ول يل برك  لل لاطان )، م(1562ها/933)
ول يل با  للعتأل ، م(1532ها/943ول يل با  لل ل ل  )، م(1532ها/943)
ول يل للشايخ بد ر ، م(1532ها/943  للنا ر )م( و ل يل با1532ها/943)
  .م(1285ها/1197ول يل للشإاجب  )، م(1741ها/1153)

 :واق متلصصةن(   11)
وأا يا ا ي لاط  وي  إف  بع إي ،  إتد يف لل د  لل دك  ألإل  يت دد  يتدل  بعر ا ي  بع 

 :ويا أهأل ه ه لالإل  .في ا نإلف   لإ   لإل اءة وللت إ  ، لجر  
وجمد مت تريياه يا  .م( ل ي  لملن إتاع لل اطني 1332ها/737لإ  لل اطانإ لل   أنشئ لن  )

 ،لمل جد لاجمد  لمل ااك وجم   للد رة لملشرف  لل  أ ايته وا لالته لاصلي  . ااا لاايني جم ل  ن  لسإ
لي ا صال  للدكان و شكل لل ا  بعد للفت  يكه  ر    ،واك م بابا  خش يا  لكل يكان  فت  األيا  

جناز ترييأل لل إ  ينعم لل لاطاع لسإلرل يلي  ولملعرو اع و ك   للدكان ي ال  و افي  وبعد 
ول اطر أصيتا   ،لل إلا لاتان  يا ز ااته وشرلء يعرو اته يا للتيتف للشرجمي  ولملن إتاع

  .وأص   لإجما   اي ا  لل كان لحملليإ ،للدكاكإ وا ت يري لالختدام
ولإ    ، ولإ  لل اشإال، ولإ  للعاطاا ا، لإ  للليتايإ، إل  لاخر  لمل ا  يف لل د ويا لال

و تايز تدايأل ه ه  .وكل ه ه لالإل  تعال لاليا  وت ي  تتلف لل را   .ولإ  لحلدلي ا،  ل إن
ي  لمايوكانم يف للعدإا لسإ .لالإل  ب  إل  لالنت اىل بين ا وال  شعر للزل ر بأ  تع  يف ذلك

  .ملتإلاط  ت فل بإلبا ا للر ي ي  ليما  تإخيا  ل يال
 :ان( التكاة11)

 :ويا أمه ا .طعام للف رلء وللاطل  للت ديم للتكا ا يف لل د  سإ
 .ي لمايتكي  خاصك  للاطان لل  ت   يف      للتكي  )لل  مسيم بامس ا( شرجم  يلا لا تام لسإ

ان لل انإي وه  اولي  لاصل ولمس ا لاصل  وجمد أنشأ ا خاصك  للاطان زوت  لل لاطان ليلا
وكانم ه ه للتكي  يا أهأل لملنشآع لل   ،(68م()1551ها/959وكان ذلك يف لن  ) ،)اوك مان (

لد ل ، وجمد أوجمفم  لي ا ينشقت ا   االع كثرية يف تتلف أ اء فل اطإ .أجماي ا للعثاانيإن يف لل د 
ل لملزلا  لملإجمإف   لي ا تفي   ا لحلات  في ا  بتدد رها وا وكانم  اصي .و رليل ا اإت  فرياناع

وب يم ك لك وا هنا   لالنتدل   .وكانم ه ه للتكي  تإز  ل اء لل ا  وأليانا  لااز وللليتأل .لخلااز
  .لل  اطاي ُث تإجمف  ال ا



 :وار زاوبنراجن( او 12)
أ  لإليل لل رن للرلب   شر ، يط ولملتأخركانم لل د  يد ن  جمإ   للتيتدإ يف للعدر لل ونز  للإل

وه ل يا ث م يا نتا ج لحلفر اع لاثر   لل  جمام  .وه  للفةة للي إلي  للعربي ، وللثاله  شر جم ل لمليماي
ولكتشفم ألإلا لملد ن  للي إلي   .م وا لآن1823 ا  لااء  ثاا  ربيإن وولرل يليإن ين  لن  

ويف للع د للروياي  .وكان  لي ا لتإن برتا  لليتاا   وللإجما   .  ي اشرةللر ا  تنإس لملد ن  لحلالي
ويف لل رن لل اي   شر لمليماي  اي أل لل لاطان للياان لل انإي  .أص    دي لابرلز ت عإ برتا  

ع  يا وللفتيتاع لملنفرت  يف للدلخل وللرفي، ي  ل ايل لمايلالإلا ولابرلز للعلإ   لل  تتايز بعااا ا لسإ
( برتا  ين ا برز للل ل  وبرز  34و دي لابرلز لليإم   لا ) .لخلااز اللتعااذا يف وطما  للناا

 (.69)ك  م
وه ل يا  يزع به لحلرااة  .وجمد وفر لمل لاإن لايا ولحلاا   ل كان لل د  يا تتلف طإل ف أل

و  إىل  .صماا للد ا لا إس ُث تماه يف ذلك ،-ا   له  نه-ي  ين    د  ار با لخلاطا  لمايلسإ
فلأل تتعر  يلا  ،ون لمل لاإ لشت رول بااللت اي    :تاا خ لحلرو  للدلي ي  الن ياان يف كتابه 

وذ طا  اتاىل للشرط  بالاطرجماع ملن  كل ل تدلء  ل  ، وم إل بألد يا لاش ام يكروه ،للن  
  . فرنج كانإل خيإ إن يف يياء  يتا اهألبيناا لسإ، لمل ييتيإ

 :اال تبالفا  (13)
ليه كان  عال في ا للاط ي   ع إ  با ، بدأ  لأل للاط  باالنتشاا يف لل د  ين  للعدر لا إس

ويا  لحلكا   ل  تاويز   ،لل   ولد يف لل د  (م1667 ها/262)ل ما  لمللك  لل دل  
لد ا لا إي بعد لل   أنشأه صماا ل (لل اكاالتان للدمال )وباشر  اله يف  .للفيل إ  لاناطاك 
 .(31)(م1187 ها/583) لر ر لل د  يف لن 

وجم ام ي الته وا  دي يا  .و تكإن لل اكاالتان يا  اإ   ي اياع لجر   تعلإها   إي
وكانم كل جما   يا تلك لل ا اع  .أو ل إ  برييليه، لل ا اع لمل اطاه ب  إ  ذلع أجم ي  يت اطع 

، أي  وا هدم أتزلء ك رية ينه م1458 ىن وا زلزلىل يف لن  وجمد تعر  ه ل لمل .تدد  ملر   دي
 .وهإ لليإم لل ازلا لل   ت ا  فيه لخلراا، لإ  تزء ب يط وم     يا لل ناء لاصل 

ويإجمع ا يف شاا   (هإل يس للنا ا)وهناك لل تاليا أخر  يش إاة يف لل د  لل دك   رفم بالأل 
  .لت ا جم ل  شر لنإلع ت ر  افع لسإلرل يلي  أجمولكا لل لاطا ،للإلي يف لل د  لل دك 

 :( الهتاحف14)



  للإلجم   ل  ل ان  لل رس مل ىن لمل جد لاجمد  لماي إتد يف لل د  يتيتفان لاوىل لملتيتف لسإ
ي  لمايو رأل يعرو اع ترت  وا للعدإا لسإ، لل    شتال بناىه  ل  جما اع بع إي لجر  ، لمل ااك

ولملتيتف للثاي يتيتف اوكفلر للإلجم   .مابس ون خ لل ر ن للكرمي وللزخرف  ولل اشايلمل تلف  كالن إي ولمل
وأنشئ بالتعااىل لحلجر ، وجمد أنشئ خماىل فةة لالنتدل  لل  اطاي، جمر  با  لل اهرة  ل  تل  يرتفع 

 تلف  و عر   ثاال لجر   وف اا   ويعدني  يا للعدإا لمل .وفيه برز لجر  ك ري (ياط   نا أل)لملدجمإ  
  .يف فل اطإ
  :فة لن الادس المعهار الهعال  اإلقترمف  ز 

 ،ي  وللةلأ لملعااا  يف لل د  للشر ف ين  للع د لايإ لمايبدأع يرللل للةييأل للا دلاع لسإ
وأوىل ترييأل مل ىن  .م831وأجنز يف  ام  ،وكان أوىل ترييأل ل    للد رة لملشرف  يف زيا لخلليف  لملأيإن

د  كان يف زيا أس تعفر لملندإا لل   خل  للدفا   للفري  ولل ه ي  لل  كانم  ل  لمل جد لاجم
م. 781ُث تماه لمل د  لن   .م774و ربم ينانري ويالهأل وأنف م  ل  و اية لل ناء لن  ، لابإل 

 Templumوأطل إل  لي ا للأل ، و نديا يخل للدلي يإن لل د  لإلإل جم   للد رة لملشرف  وا كني  

Domini،  وأنشأول ، ولرجمإل ل عإ يا لل ناي ل لل ه ي  وللفري  يا لمل جد لاجمد  وللد رة لملشرف
 ،وأيا لمل جد لاجمد  فاخت ول تان ا ينه كني   .وند إل فإ  لل    صلي ا ك ريل ، ل  للد رة ي حبا

  د ويف  .Templum Solimonoوأطل إل  ليه للأل  ،ول ان  لآخر ي كنا لفرلان لذيكل
وت اطيت ا ، م مت وزلل  للن إش وللدل ان  ا تدالن للد رة للدلخلي 1187صماا للد ا لا إس لن  

وترييأل لل    للدلخلي  لل  ،  ااا لمل جد لاجمد  وتدفييته باخلش  وللف يف اء وللرخاموومت ، بالرخام
بن ل ين  نإا للد ا  وأير .ومت ك لك ترخيأل لحملرل  للعار  لل دمي، صنعم يف زيا خماف  لمل د 

 مت، با صماا للد ا ويف زيا لمللك لملع أل شر  للد ا  ي   .زنك  يا لل  وا لمل جد لاجمد 
واك  م ، ولملؤلف  يا ل ع  أجمإل ، بناء لااوجم  لل  تشكل ل زء للشاايل يا ي ىن لمل جد لاجمد 

د لملالإك  تدي لل اهر بي   م. ويف للع 1632أبإل  خش ي   ل  لملدلخل للشاالي  ل جمد  لن  
م. وذه   لمللك للناصر با جمماوون جم   للد رة يا 1626وزخرف ا لن  ، جم   للد رة وجم   لل ل ل 

، م1368وتدي جم   لمل جد لاجمد  لن  ، م1318وايأل صفا   للرصام يا لخلااز لن  ، للدلخل
اك  لابإل  للنيتالي  يف يدخل  أيا لمللك لاشر  جما ت ا  ف د .وأير بإ   للرخام يف صدا لمل جد

واي أل للدفا   للرصاصي  يف لمل جد لاجمد  لن  ، م1427جم   للد رة يا ل    لل ربي   لن  
يف لل رن لل اي   م. أيا يف للع د للعثااي فكانم أبرز أ ااىل للةييأل يف زيا لل لاطان لل انإي1479
ه جم له لل اهر سإلل   ك)لل   اي أل لإا لل د  لحلجر  ، لمليماي  شر   زلز ي ا له ان جمد ا  



، 1546وايأل جم   للد رة لملشرف  لن  ، وبىن ل ل لملاء يف طرجماع لل د  ،(م1166للفاطا  لن  
وتدي لل اشاي يف جم   لل ل ل  يا ، واي أل لابإل  لخلااتي  حلرم لاجمد  لمل ااك، وأ اي ت لياط ا

  .عار ولمل جد لل، وايأل جملع  با  لخلليل، للدلخل
فانه م تنجز أ   أ ااىل ترييأل لإ  يا جمام به  (م1948 –م 1918ويف   د لالنتدل  لل  اطاي )

  .  لا ل  للا جد لاجمد  يف ي ىن لمل جد لاجمد  ويف ي ىن جم   للد رة لملشرف لمايلةلس لسإ
  :عهار ال اشهن اوزتاإل

ا ي ا ، يف  لل د  از أيإ لحل ي (  نديا كان لحل31م)1934ل د مت للةييأل لاوىل يف  ام 
 للتن ي  متو  .وكان لمللك   دله با لحل إ أيريل  ل  شرجم  لااين، ي  للعليا يف فل اطإلمايلل يق  لسإ
وأالل لحلاز أيإ لحل إ الال  وا لايري   دله با لحل إ  شكره في ا  ل  للد أل لملاي  ، بين اا

 ااا بإ  د ه لياطل   ل  سإوللتعد لإ   ل ا  ل ،ي  يف لل د لمايولالهتاام بامل دلاع لسإ
  .تفاصيله
 (: 1966-1956عهار ال اشهن الثانن )اإل

 ااا لمل جد ين  أن ت لأل لمللك ل إ با طماىل للاطاته للدلتإا   أير بتشكيل  ن  فني  سإ
اإت  جمانإن  1954م وجمد شكل  لس للإزالء ه ه لللجن  يف  ا، لاجمد  لمل ااك وللد رة لملشرف 

 (.36)1952 ااا يف لن  ي اشرة لسإأايي خام. و كنم لللجن  يا و   للةتي اع للمازي  و 

وكان  شر   ل  للعال يف لملإجم  لملكت  لملعااا  لذندل  لملدر  لل   كلفه ب لك للر يس  اىل 
 ي  بتاإ ل لملشرو  لل   للتارَّ ولامهم  دي يا للدوىل للعربي  ي  لملالك  لاايني  لذامش ،ر  د للناص
  -:ولشتال  ل  لآي م،1922وا لن  

 ت د ل جم   لاجمد  للرصاصي  وا جم   يا صفا   لاملنيإم فر  لللإن.  -
  .ترييأل لااوجم  للدلخلي  للإلاط  وللشرجمي  يف لمل جد لاجمد  -

فا   لاملنيإم ذه  ت د ل لل    لخلااتي  للرصاصي  مل ىن جم   للد رة لملشرف  وا جم   يا ص -
  .لللإن

  .ت يري بع  لا ادة للدلخلي  وترييأل لل    لخلش ي  للدلخلي  يف ي ىن جم   للد رة لملشرف  -

، ل  ل االإناع لخلش ي  وللدفا   للرصاصي  يا ل ف لااوجم  مل ىن جم   للد رة لملشرف لز و -
  .فييت ا بااملنيإم فر   لللإنوص  بما  خرلاني  فإجم ا ُث تد، وتركي   الإناع يا لاملنيإم

  .ترييأل لل الاع لحلجر   -
 :(1994 -1971)عهار ال اشهن الثال  اإل



وللتاإ ل ، ولال تااي  ل  لمل االع لحمللي ،  ااا بالدالل  للفني  وللتااخيي  لملتأني  وللدجمي   يز ه ل لسإ
د لر   لاجمد  لمل ااك ف ع .لل لي يا لمللك ل إ با طماىل ويا يإلزن  لحلكإي  لاايني 

أير لمللك ل إ بإ اية تشكيل  ن  ، لل   جمام به للي إي  ينيس اوهان 61/8/1929بتاا خ
فأ يد تشكيل لللجن  يف  . ااا للمازم للا جد لاجمد  وللد رة لملشرف ولسإ ، ااا لل يام بالةييأللسإ

ا  ليا يف يإجم  للعال تشر  و ينم ت ازل هندليا يت دد ،وباشرع ي ؤوليا ا للفني  1971 ام 
وجمام ه ل ل  از بإ   للنداييأل للمازي  ولسإشرل  لمل اشر  ل  للعال ،  ااا وشرلفا ي اشرل ليه  ن  لسإ

باسإ اف  وا لاللتعان  ب ع  للفنيإ يا لليإن كإ يا أتل ترييأل جم   ، لل   نف ه فنيإن  ليإن
  -:وفياا  ل  أهأل أ ااىل ه ل للةييأل .صاصي  لخلااتي ولل    للر ، لمل جد لاجمد  لخلش ي  للدلخلي 

  -:ترمف  مب ل الهسجد اواصل (1)
( يةل يربعا يا أصل 1551أ  لإليل )، ل د أت  لر   لاجمد   ل  ثله ي ال  لمل ىن

وي جد  ار ، وللة  ين  صماا للد ا .( يةل يربعا وه  ي ال  ي ىن لمل جد لسإ الي 4211)
وثماث  أاوجم   تدة يا ل نإ  وا ، وي ام لاابعإ، و رل  زكر ا، زلو   ل نإبي  للشرجمي للإلجم  يف لل

، ول دلا ل نإس، و رل  لمل جد، ولل    لخلش ي  للدلخلي ، و اإيلن ي  لل إ  لحلايل لل   ، للشااىل
، لف يف ا ي  لمل ه  لرلء لولإاة لسإ، ولإليل   إن ناف ة يدنإ   يا لخلش  ول  س وللزتاز لمللإن

  .ول  إا لخلش ي  لملزخرف  فإ  تيجان لا ادة، ولل جاي للعجا 
لاتزلء لمل دوي  يا لمل ىن بعد أن أل م  ونشاءُث أ ايع ،  ااا بإزلل   ثاا لحلر  وجمايم  ن  لسإ

ركي  وبعد ذلك مت بناء لاجمإل  لحلجر   وت .لا ادة  ل  للاط    للد ر    ل   ا  ت ع  أيتاا
، وترييأل لل    لخلش ي  للدلخلي  وزخرفت ا با  س ووا  لل ه  ولخلاطإ  لل ر ني ، لا ادة للرخايي 

وصن  ، فإ  لحملرل  ولل ما  للرخاي  للجدالن للدلخيل ، وتركي  ياطل  لإاة لسإلرلء بالف يف اء
لخلااتي  وتركي  جم   تد دة يا ووزلل  جم   لاملنيإم ، وللتاد دلع للك ربا ي ، وتركي    إ ناف ة ك رية

 اية تدفي  لل  ف لخلاات  وو ، صفا   للرصام فإ  جم   خش ي  تد دة يعا   باملإلي للكيااو  
 ااا  ل  تا زة لا ا خان للعاملي  ت د رل مل تإ  ولدلم  ن  لسإ .بدفا   تد دة يا للرصام

 . ااا للف  لملاتازلسإ
  -:صن  ين  صماا للد ا (6)

لتاذ لملرلإم  اىل بدالن برلأل لمل اطاطاع للزخرفي  للان  حبجأل ط يع   ااا لا ن  لسإ كل فم
وبع  لل اط  للد رية لل  ب يم  ،بااللتعان  بالدإا لملإتإية يف يتيتف لحلرم لل دل  للشر ف 1:1

ا وجمد  كا لالتاذ  اىل بدالن خماىل لنتإ ي .ون فم ولف م يف نفس لملتيتف ،بعد وطفاء لحلر  



وكانم  .للعال لملتإلصل أن  رلأل لإليل أابعإ تاطاطا تإ   زخرف  لاتزلء لمل تلف  يا ت أل لملن 
 ااا يا أتل لرري لمل اطاطاع للتنفي     ل  للكا يإتر و دها ه ه لمل اطاطاع أك   إن للجن  لسإ

لملداأل لملن   ت إ لمل ا يس يف ثماث  لجتاهاع وك لك أللإ  للتعشي  لل   صاأل، لإليل ألف تاطط
 .وي تإ اع لحلفر  ل  لخلش ، اإت ه

وكان جمد صن  يا جماط  ص رية يا خش  ، يثيل ذا يف للعام  عد ه ل لملن  لف  فني   يزة ال
وه ل هإ لر تعاري  ،لابنإ  ولااز يعش   بعر ا ي  بع  بدون للتعااىل ي ايري أو برل   أو  رلء

وه ه لل اط  لفرع  ل  للإت إ ويف ي تإ اع  . عة ه للتلف لملن  يدة طإ ل  يا للزيا يون أن
 ،طاالع خش ي ويف  اإ اع  اا  Tounge & Grooveتتلف  ُث اك م باطر    للتعشي  

طاالع اجاإ  ا ث تم  ل  لذيكل لالال  وه ه لسإ .وبألجام تتلف  ل   يإجمع ا يا ت أل لملن 
  .لخلش  للان 

ن   ماوة  ل  خش  لااز وخش  لابنإ  للعاز لحملفإا لل اطإ  وجمد للتعال يف صنا   لمل
وجمد  ،ولكا لتكإن يشا   له، ن و اية صن  لملن  ال ككا أن تكإن ياطاب   ل صل لحملة و ،لل ر ني 

يا ،  ااا باتداال ا بعد صدوا لاير لمللك  وا يول  ا يس للإزالء لدن  لملن  ل د دبدأع  ن  لسإ
وبدأع  .ويدايا لملإلي لالالي  للمازي  للدنا  ، ف  يدايا للفنيإ لل  ا لي إيإن بالدنا  أتل يعر 

ااىل أخشا   اي   الختياا أن   أل لل يام بالعال ع الي  للدن  بتدا    دي يا للفنيإ بالت
  .تكاليف لملن  ل د د حبإليل يليإي يوالا  اااوت دا  ن  لسإ .لحل ي  
  :للد رة لملشرف جم    و ااا (3)

فإ عم  ،بإ اية جم   للد رة لملشرف  وا لاب    دها يف زيا لا إبيإ  اااا  م  ن  لسإ
للدفا   لاملنيإم ذه  لللإن لملتش    وتركي  صفا   تد دة يا للنيتا   وزلل لمل اطاطاع  ل  ألا  

ويؤل   ولكروم ،   يف لندنو عي  تاطإ ر للنيتا، وللةشدع لللجن  بآالء خ لء لليإني كإ .لمل ه 
وبعد  ر  لملإ إ   .وشرك  فركان لل  اطاني ، ويؤل   تإاز و ل  لحملدوية يف للكتلنده، يف و اطاليا

جمرلال بتكليف لملركز لاايي مل ندل  للرأ    ااالخت ع  ن  لسإ، ي ولماي ل  ت اع ي ني   ربي  و 
و ل  ه ل لالا   . ااا جم   للد رة لملشرف سإ لإ   للتداييأل ووثا   للعاطاء ()لمل ند  ال ف جنأل

يع للشرك  صفا   للنيتا  وفعما وجمد واَّ  ،SILFEطرا للعاطاء  امليا وأليل  ل  شرك  و اطالي  لمس ا 
ولكن ا  جزع  ا لل يام باملشرو  ل   لملإلصفاع ولمل اطاطاع ، ل   لملإلصفاع وا لملإجم 

  .وا و  اف ا  ا للعال  ااافا اطرع  ن  لسإ



  ااافلأل تةيي  ن  لسإ، ( يليإن يوالا8265ويف ه ه لاثناء تاء ت   تمال  لمللك لحل إ لل الا )
يف تعد ل يإلصفاع للعال حبيه تد   لل    يا للنيتا  لمل ه  لراان ب اء لللإن لل ه  أطإىل فةة 

لمل دم يا شرك   وكان أاخ  للعرو  وأن   ا هإ .وأ يد طرا للعاطاء يرة ثاني   امليا ، كن 
MIVAN   وباشرع بالت رري للعال واك م لل  االع لملعدني  يف ، فتأل ولال  للعاطاء  لي ا، لالالند

  اااو ينم  ن  لسإ .ولل  كانم حبد ذل ا  اما  يزل، لملإجم  يون أن لال لمل ىن ل   لت ايلع
اخت االع كيااو   للإصإىل وا أن   ولل يام ي  للشرك  ب ،ي تشاال فنيا ذا ملتابع  يإ إ  للت هي 

  -:و ليه مت وجمرلا لخلاطإلع للفني  للتالي  .أللإ  للت هي 
 .تن يف صفا   تلإ  للنيتا  ي  للزنك -أ

  .ييكرون (16ت اطيت ا باط    تد دة يا للنيتا  مسك) - 

 .( ييكرون16 ال ط    يا للنيكل مسك) -ز
  .ون( ييكر 6جمريل  مسك ) 64 ال ط    يا لل ه   ياا  -ي

وبلا وزن لل ه   ،ه ل للعال يف لملإجم  بعد أن ت زع للشرك   ي  لملعدلع للفني  للمازي  زاوجنومت 
 .(ك أل85لمل تعال لإليل )

ولاف م  ل  ، جناز كاف  لا ااىل لملاطلإب  ين ا  اا للإجمم لحملديول د  كنم للشرك  لالالند   يا 
وللتعالم أ اطي  كايل  لتمايف ت ر  يياه لاياطاا  ،للعال ي ىن جم   للد رة لملشرف  وزخاافه خماىل يرلل 

  .يف فدل للشتاء وا للدلخل
 ،يف لفل ك ري لم ا ا   لمللك لحل إ يف جمدر للث اف  18/4/1994ومت لفتتاا لملشرو  بتاا خ 

 CNNوتزليا ه ل لالفتتاا ي  به ل  بإللاط  ، حبرإا ثماث   ال  يد إ يا لااين ويا لخلااز
وينيتم للشرك  ،  اااوت از لسإ  اااوز م فيه تإل ز تكرمي  ل  أ راء  ن  لسإ ،ل د  و اانيا ل

  .لملنف ة ولام للكإك  لاايي يا للدات  لاوا
  :ترييأل بع  يدلا  لل د  لل دك 

وكان يإجمعه يف  اان بالأل ، أل م ل ايع  للعربي  يركزل لةييأل بع  يعام لل د  لل دك  لملعااا  
بعد أن مت ت جيل  ،1983وبدأ  اله يف  ام  (للشر ف )يركز تإثي  وصيان  وترييأل يعام لل د 

 ا طر    1986لل د   اا جما ا  للةلأ للعامل  لمل دي باخلاطر يف ين ا  لليإني كإ يف لن  
  .لكإي  لملالك  لاايني  لذامشي 

، ولملدال  ل إهر  ، ولملدال  لاا إني ، ي لملدال  لاشرف :و كا لملركز يا ترييأل بع  لملدلا  وه 
 1988وتإجمف  ال لملركز ين  لن   .ولملدال  لل دا  ، ولملدال  لملزهر  ، ولملدال  لللؤلؤ   لحل ني 



وم  تأل ين  ذلك لحلإ أ  أ ااىل  ،(وللام ل ايع  للعربي  لمل ا  وا ين ا  للث اف  وللعلإم )لالليك إ
وجتر  لليإم  ايثاع ي  ين ا  لالليك إ لل يام بةييأل بع  لملعام للتااخيي   .يلترييأل ب    للإ   لملا

 .لملعااا   يف لل د 
 :ترييأل لمل جد لملرولي

جب د يايل  1948لملإتإية يف فل اطإ لحملتل   ام  ( ااا لمل دلاعجمايم )يؤل   لاجمد  سإ
، لاا  شرجم  ي ىن لمل جد لاجمد  لمل ااك ااا لمل جد لملرولي لملإتإي لم ووف  يا أتل ترييأل و 

 .ول ف يا للع إي لحلجر   ،ولمل ىن  شتال  ل  أ ادة   ا  لجر   .يةل يربعا 3851وي الته 
و د د ش ك  ك ربا ي  ، فتأل تكيتيل ل دالن ولا ادة ولل  ف وتن يف لاا ياع وت لياط ا بالرخام

وفت  با  تد د يا للشااىل وفرش لاا ياع ، اي و زىل لل اط  بلفا ف للفلتي  وبما  اخ، لإلنااة
وبل م تكاليف  .لاايني   اااوكل ه ل للعال مت بالتن ي  ي  يل رة أوجما  لل د  و ن  لسإ .بال جاي

 ( ألف يوالا. 751للةييأل لإليل )
  :تإثي  يعام لل د  للتااخيي 

يا لملعام للتااخيي  يف لل د   ا طر   ت از ف  يف لل د  بتإثي   دي  (ت إم )يؤل   للتعاون
كاا ت إم ه ه لملؤل   باالشةلك يف ندولع  املي    .بأللإ   لا  لد ه بالتعااىل لحلالإ  للرلأل

 انَّ ؛ ي لمايلعر  يا  تأل تإثي   يا أتل تعر ف للنا    ه لملعام للتااخيي  لملتايزة بروا للعاااة لسإ
  . إ د لتاز وا للتإثي  وللديان  وللةييأله ه لملعام ن رل ملا تتعر  له يا هدم و 

******************* 
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  المم  ع اصر ال  ضة لن اإل
 فة  الممالمح م  التربفة اإل

 *ناصر للد ا لالد  
(1) 

ْ ِنعاا  ووتاباااعم يم ،     تراا  يإلت اا   صاارإ  ملإلجمااف  ااد يةلااماملحلااد ه  ااا   ناصاار للن راا  يف لسإ
وال تفتااأ تثااإا بااإ للنااا  يف كثااري يااا لةااالس و كثاار في ااا ولإذااا ،  ااا ألااقل  ال تاازلىل لاااا في ااا للنفااإ 

 :ل دىل
لل اا َ  لحل ي اا   لن راا   –بالراارواة وللااتمازم  –  وصاااياه شاا ءن كااان لاامايف اال يف ط يعاا  للااد ا لسإ

 ؟ويا لزيهاام لراا    ولل ا َه ذأل  ل  يا ألرزوه يا لنتشاام يف لآفاا ، لمل لاإ
ال  لاااا  لاااا يل لل ااااا  ، فاااااا هااااإ  لاااا  وتااااه للإ ااااإا وللتيتد ااااد، هاااا ل للشاااا ء لاااامامفااااإن كااااان يف لسإ

أهإ جمإة خااجم  يف للع يدة نف  ا تعلم يا لمل الاإ اجاري ل تناجم اا جماإة  جمااياة  لا  وجنااز ياا  ؟وللتعايأل
أطلاااا  يف ، أصااااإله ويرلللااااه وولااااا لهلااااه ، أم هااااإ ياااان ج نف اااا   فكاااار    تاثاااال يف لحلياااااة وللعااااال ؟أجناااازول

  ؟لمل لاإ لياة  يلف   تعلت أل إ   إن يا ل   إل
هال أ اا إل ها ل  ؟ُث ملااذل أصاا  لمل الاإ ياا أصاا أل ياا تاأخ ر ول اطاا م وختل افم  اا اكا  لحلراااة

 ؟للش ء وف دول أثره يف نفإل أل ويف   إذأل
ف ااااذل للااتاطا  لمل االاإن خااماىل جماارون ، لااماموم  كااا هاا ل للشاا ء يف لسإ، ووذل م  كااا لاياار كاا لك

 ؟أن  كإنإل أصيتا  لرااة  املي 
تاااء يف زيااام  ااعفم فيااه جمااإة للاادولتإ  لااماموهاال صاايتي  يااا جمياال يف تعلياال بعااِ  ذلااك يااا أن لسإ

وهال  ؟ولايس ل اإةم فياه، فكاان ياري  لايار وا ها ل للراعف يف  اريه، للعمْ َايَاْإ يا لإله ومها فاا  وللروم
  يف شااا ءم أن فاااا  وللاااروم كانتااا أ اااعف يااا لمل ااالاإ وأجماالَّ  ااادي ل و  ماادَّة  وبألاااا  لااإ كانااام يااا لحلاا

  ؟لملإلت اع لاوا بين أل
(6) 

وطاملااا يلاع لإذااا يناجمشاااع ، وخاصاا  يف لل اارنإ لاخااري ا، هاا ه ألااقل  طاملااا خاطاارع ب اااىل كثااري ا
وطاملااا ، ريهأل ياا أصايتا  لاي اان لاخار وبيان أل وباإ  ا، باإ لمل الاإ أنف ا أل، ويناا رلع و ااوالع

 .وصداع في ا كت  وي االع، طإَّ  لإذا لل الثإن يا ي لاإ و ري ي لاإ
ولاااايها شااا ءن ياااا لل اااا  ، وجماااد تااارع لاياااإا يف أكثااار ذلاااك  لااا   اااري للي اااإ وللإ اااإا وللتيتد اااد

يف لل الااا   –ن تناوذاااا كاااان ُث  و .بااال شاااا ا ألياناااا  جماااْدا ياااا للعدااا ي  ذاااا أو  لي اااا، ولل ااااإ  وللتعاااايأل



وااااا تاااه لل اااا  يف  .تناااوال  يفرَّجم ااا  لاااس أتاازلء ي عثاارة ترااي  يااا خمالااه يعااام للدااإاة لملتكايلاا  –لا ااأل  
ينااا تان  ااا كاالَّ هاا ل ل  اا  جماادان بااَ ىل فيااه  لااااء ولااإ َ    . ياهااِ  لشااإم طإ اال لي اات رز ينااه  دااإال   ااقيما  

 . ي   و اول  ل  أ إلاها ولل إم وا تإهرهاتلدإن ت إي ل صايجم  ملعرف  لحل
و ااال  ،  لَّااام هاا ه لالاااقل  يف  اإ  ااا يون تاااإل م شااا م  اطااااقا وليااه للع ااال لحلااد ه، وياا  ذلااك
  .يا جمرأول َلياَا  ال  َاْ د  أل يا لري أل يا مسعإل وال –وخاص   للش ا   –لملت ا لإن 

رع يا لالاقل  ياا لاصاري حبياه ال أكااي أمِفلامم ولد، وجمد و عمم لاير ه ل للإ   لحلاي  لملفدَّل
، ش  اننا أصا يتإل  تاطل عاإن وا أكثار  اا جماد ينا ولاي أل لاال لآن  أايع أن أنا  ه نف   و ري   ل  أن انَّ ؛ ينه

لل الثا   اا يناهال تارلث أل ، أشاد  ل ااطرل  باإ أشاإل  نفإلا أل لملشار    وا لسإكاان وأهنأل أخ ول  راطرباإن
، وباإ ناإلز    اإذأل وتفكاريهأل لحلاد ه لاإ ال عادون أيااي أل لاإ  فاارلغم  نادلا ياا لااإذأل ،وأصاالت أل

ُث  إ  اإن أهناأل كاملن ام  ال أا  اا جماطا  وال ، فيل ثإن فيه لال تت اط ا  أنفالما أل وهاأل  ادواون  لا  أنف ا أل
ولكااا نفإلاا أل  ،  ااإذأل فااما  كااإن ذااأل يااا لاا يلم وال  لاللااتعان  اااا  نااد لآخاار ا  ااا  امْر اا  .َ ْ اار ل أب اا 

َااا ، لاايس ذااأل – لاا  لدلثتااه واوناا  ي  ااره  –ان هاا ل للاا   أخاا وه ؛ ت اال تعاااي جمل  ااا  اير ااا هااإ َوِوَّنَّ
فع اا  أن تترااافر ت ااإي  . اا اا   لإباا  ال تنتااا  بإشاايج م أصاايل  وا تاا وا تفكااريهأل ول ي اا  نفإلاا أل

بعياااادة  ااااا ، يعا اااا  ول اااايت  صاااارإ ، قل للعلااااااء ل اااااي  ا لمل لدااااإ  لاااا  يعا اااا  هاااا ه لمل ااااا ل ولالاااا
مِراال  

 .ولل اااطيتي  يف لالفتعاااىل، ولل اا لت  يف لالكااام، ولل لااإ يف لالنفعاااىل، لسإلاارل  لملااال  وللتاطإ اال لمل
لاااال تعاااإي للدااال  للاط يعيااا  فتنع اااد يف مسالااا  و مْ ااار باااإ أتيااااىل شااا ابنا وباااإ ي ااان أل  اااا لجمتناااا  و  اااإ 

 .للإك ا وَّنَط لياةم و الفيتاثل في أل كل ذلك فكر ل و ، و  يدة
ُث ل اا  أن ، ول ااا  أي أثرتااه ون   اام  ليااه، وال أز ااأل لنف اا  لل ااداة  لاا  أن ألاات ل   اا ل للعاا ء

باال وي مل اارض بفراال يااا ، وال أي  اا  أي أباادأ يااا فاارلغ . اااوال  يااا ولااع  ل  ااد، أشااااك فيااه ب اادا  ااقيل
و ااا  ، ت اااد  لحل ي ااا  يف لااااأل  شاااتاع ياااا كت اااإل وجماااد  كاااإن، لااا  إي وا للكتابااا  يف يثااال هااا ل لملإ اااإ 

 .للدالل  وللن اش ُث ترتيِ  كل ذلك يف صإاة ت ز يعام لملإ إ  وتاطرله ملز د يا، وت ييد شإلايه، يتف رجمه
(3) 

اااا  مْلياااا ثابتااا  –فيااااا أا   –تشاااال  لااامامويمايااا  للةبيااا  يف لسإ كااااا تشاااال خداااا َ  وييااازلعم ،  جِمَيا 
 .لك ولا ل وألالي  تتيت   يا خماذاوذا بعد ذ، ألالي 

، يااا شااأن لسإن ااان - ااز وتاال - أيااا لل اايأل للعليااا للثابتاا  فتتاثاال يف  اإ اا  يااا للركااا ز للاا  أ لاا   ااا له
وينيته  ا ون اني   إ   له أن  امْزَه   ا  ل  لا ر خل اه بفرال ياا سَّلاه ياا أيانا  وياا ، واف   ا يا جمداه

  :وللنفس ل اه يا جمدالع يف للع ل



وَكال ولياه أيانا    ياا  ها   ،ووكيما   ناه تعااا، تعل لسإن ان خليفته يف لاا  - ز وتل -أَنَّهم  :فأوالها
اااد له و نف اا  ألكايااه ووْذ جماااىل ابُّااَك للاما كااِ  وي  تاِ االن يف ﴿و َاْعامااَر لاا  اااا  امْر اا  خال اااه ، أن  إل 

ُث تعاال ذما   تااه  .يما كتااه أن   ااجدول آيم لااجإَي لي اا  وتااإجمريُث أياار له  (31:لل  اارة) ﴾لااِ  َخليفاا   
وهَإ للا   َتَعَلكماأْل َخما اَف  ﴿ إالإن لايان  و إلصلإن للرلال ، تيما  بعد تيل، بعد ذلك خما ف له

ناه ل فاإا الايأل ونَّ ابَّاك لار  م للِع اا  وو، لااِ  وَاف  بعَركمأْل فَاْإَ  بَاْع م َيَاتاعم لِْي لمإَكمأْل يف يا  تااكمألْ 
هاااا ه لاياناااا   لاااا  لل ااااااولع ولاا  فااااأبَاْإَ أن  - ااااز وتاااال - وجمااااد  اااار  له (125 :لانعااااام) ﴾

فاأ  يناازل   اطاا  ولي اا تلاإ   .وسل ا لسإن ان اا ينيتاه له ياا جماإة و زكا  ،َإِْاْلَن ا خإف ا يا لمل ؤولي 
  !سإذي  يف للع ل وللنفسأ ل  يا ه ه لملنازل  وأ   جمداة تفج رها ه ه لملنازل  ل

، م  اااةك لسإن اااان لراااعفه ول شاار ته لذاباطااا  وللاطاااإ للااا   خل اااه يناااه - اااز وتااال - أن له :وثانيت ااا
أيدَّه ب إة ينه ونفاخ فياه ياا اولاه وأوي  فياه ياا ذلتاه للعلي ا  لي اتاطي  أن عاد طر ا   - ز وتل - ولكنه
جماااىل ابُّااَك للاما كااِ  وي  خااال ن بشاار ل ِيااْا َصْلداااىلم ِيااْا  ووذْ  ﴿وإااال أيانتااه  ،وألاا ا  للداال  بربااه ،لذدل اا 

وينيتااه  (69و  68 :لحِلْجاار) ﴾فااإذل َلااإَّ ْاتمهم ونَاَفْ اامم فيااه يااا امْوِلاا  فَاَ عمااإل لااهم لاااِتِد ا  .َسَااأ َيْ اانمإنم 
وخل اه  ،ال ليكاإن يف كال ذلاك ولاا لم تمِعيناه  لا  للإفااء حبا   لايانا  وأيلء للرلا، للع ل وللتفكاري وللتا ك ر

فَاَت اااك لهم أْلَ اام  ﴿ ل  نف ه ل لك ب إلاه  - ز وتل - لال ل د أثىن، يف أل ا ت إمي وأ دىِل صإاة
يااا لمْ اا للداإاة و اااىل لخلَْلا  وت ااإ   ، وألاا ا  لا  لسإن اان نِعَاااه  ااهرة   (14 :لملؤيناإن) ﴾لخلاالِ إ 
 .علأل ول ي  لملعرف  وِ اااة لاا وباطن   يا لل داة للع لي  وللنف ي  لتيتديل لل، لا راء

لااال ، للإلااا ل كلَّ ااا ف ي ااأ لااه، جمااد  ااا ف ِيَننااه  لاا  لسإن ااان وتكركَااه لااه - ااز وتاال - أن له :وثالثت ااا
فشاااال بااا لك للفرااااء  (13 :ل اثيااا ) ﴾ياااا يف لل َّاااااولِع ويااااا يف لااِ   يع اااا يناااه  ﴿ل ااااد لااا َّر لاااه 
ف ل ل ا له و   ار لاه ، تعل ا كل ا ييدلن ا ملعرف  لسإن ان وملنفعته،  او اهر لاا  وباطن، ولا ر للكإلك 

للعلاااأَل ولملعرفااا  ب إلنين اااا وألااارلاها وأ اطااااه يفاتييت اااا ااااا ينيتاااه ياااا جماااإة   ليااا  وجماااداة  لااا  للااات دلي ا 
  .لفا دته

 وياا ، ياا  يااا ينيتااه يااا اولااه وذلتااه للعلي اا ، جمااد  لااأل  ااعف لسإن ااان - ااز وتاال - أن له :والبعت ااا
و فار ، ول لك م  اطل  يناه وال  با ىل ل  ااد، وي  تز ل يا هي أ له يا ولا ل، للت مافه و اه يف لاا 

اا وال  ومْلاَع ا  ﴿اسا  يناه تعااا ، له يا لإ  ذلك فاتاَّ مااإل له  ﴿و  (682 :لل  ارة) ﴾ال  مكل افم لهم نَاْف  
وأال  إا لااه  ،ان أن  رفاا  ابُّااه  نااه للن اايان ولخلاطااأوتعاال يااا ي اااء لسإن اا (12 :للت ااابا) ﴾يااا لْلااَتاطَْعتمأْل 

ابَّناا وال َلِْاال  ليناا وْصارل  كااا َسَْلتَاهم  لا  للَّاِ  َا ، ابَّناا ال تمؤلِخاْ نا وْن َنِ اينا أو أْخاطأناا ﴿فإ  ياا إتاال 
ْلناا ياا ال طاجمااَ  لناا بِاِه ، ِيْا جمَ ِلناا وأْيارَه مهاا أن  - از وتال - هوياا أتال ها ل فاإن والية ل .﴾ابَّناا وال لمَا 



ويف لاللااتفاية  ااا لاا  ره ،   اا ىل لسإن ااان أجمداا  ت ااده يف للاات دلم يااا ينيتااه له يااا   االم وجمااإ  نفااسم 
فاما لارز ، فاإن  جاز بعااد ذلاك  اا شا ء يون ت داري يناه أو تكالال، له يف لل ااولع ولاا   يع ا

ون :  جمااىل الاإىل له صال  له  لياه ولالألعاال ولا لك ولكاا بعاد للاتنفاي للاطاجما  ووت اان لل،  ليه وال تاأثيأل
  أْلَ اااَ  ﴿وهااا ه صااف  يف لسإن ااان يااا وشااعا  ذلع له للاا   .  له إاا   وذل  ااال ألاادكأل  اااما  أن  امْتِ نَااه

 .(7 :لل جدة) ﴾َخَلَ هم  كلَّ ش ء
 ء  عالاه يف ها ه أنه تعاا أل ا  ل  لسإن ان ِينَاَنهم وأكال  ليه نَِعاه لإ تعل كل شا :وخاي ت ا

اا باه  لا  وت اه للدايتي ، لحلياة  ل  لاا    اية   ثا   لي اا و اؤتر ل ، وذل كاان تلد اا فياه جما ا  جماصاد 
وي اااا  كااا فيااه يااا ينفعاا  أو يتعاا  أو لاا  ة أو شاا إة ، ي اااا  كااا هاا ل للشاا ء  ااقيما  ، ينااه ير اااة له

وال   وياا َخَلْ امم ل ِااَّ ولسإنْاسَ  ﴿ن ا جمإله تعاا وه ل هإ لملعىن للشايل للإلل  للع اية لل  ترا   .لإلن ان
  ﴾لِيَاْعا مدوِن 

* * * 
هاا  ، ف اا ه  ااس جماايأل  ليااا ثابتاا  .ولكنااه  اااىلم تإ ااي م وأيثلاا ، ولاايس لةاااىل  اااىَل للااتيعا م وَلْداار
ا  كإن لاإ ولملناطل م لحل ي    يف للت ارلز كايا لل إة وللاطاجم  وَّن .لالا  يف للتإتيه للنف   ويف للةبي 

 وأن فياه يااا، ولاإ  اداك أناه خليفتاه يف لاا ، ينازلَته  نده وجمامْربَه ينه، ابهب إىلم صر  م يا   َاْعِر  لسإن انم 
اا تعااا ينيتاه  وأناه، جمابالن لتفكاريه وتادبريه، وأن كال شا ء يف لل اااولع ولاا  ي ا َّر لاه، اموِا له امول 

وأنااه سَّلااه أيانتااه والااالته وأل اا   ليااه ي ااؤولي  م ، وللاانفس يفاااتي  كاال ذلااك اااا وه ااه يااا جمااإة يف للع اال
وياا  ذلااك م  كلفااه ياااال ، وطلاا  ينااه باا ىل أجمداا  ل  ااد يف للعااال وللااتعااىِل للع اال،  امْلِ  اااا  لاا   ااريه

  اااية  ت ر بااه ، وتعاال كاال يااا   ااإم بااه يااا شااؤون ينياااه لااال أصاا رها وأيتع ااا لنف ااه، وَاِلااأل َ ااْعَفه،  اطياا 
 .ولياه

فااأ   جماايأل  لياا نتاطلاا  يااا لملعل ااأل أن   اادأ  ااا ، ه اطنااا يااا هاا ل لمل ااتإ  لسإذا  وا ي ااتإ  لل شاارولاإ 
ااار يف أنف ااا أل لسإل اااا  ب ياااات أل و رل اااخ فاااي أل ، يااا  ياااا  عل اااأل و ناطلااا  ين اااا وو ااااهأل أكثااار ياااا أن  فج 
ُث ، لملع اإي  لاي أل تاتعإن به يا جمإ  لتيت يا  لايال و كشف ذأل  ا ا  ،للشعإا بامل ؤولي  وللث   ب دال أل

ُث  ثيااا  أل و كاااافق أل  اااا كااال ت اااد ، و  ااا ر ذاااأل للإلاااا ل للكفيلااا  بالعاااال،  زويهااااأل بااااايولع ولالآع
  ؟ي اا  كا  قي ما و تجاوز  ا  عف أل وت دريهأل فياا ال  اطي إن

إ  ونه تإتيه ابَّاي يا خال  للكإن خاط  به   ل لسإن ان َونْفَ ه لإ أ لاه اا أ د   لياه ياا  لا
 ااا إاا   لااه أن ، وااااا ينيتااه يااا أيول اااا وولااا ل اا، ولل ااداة  لاا  للتفكااري وللعااال، واِْفعاا  للشااأن، لملكاناا 



ث ا ،  امْزَهاااا  بااااه و تيااااه وأن   ابلااااه بالعااااال ل اااااي وللفكاااار لملتاااادبر سااااد ل وشااااكر ل ، بنعااااا  لهوكان ااااا وللت اااااب ا ولااااد 
 .وللتدلي  ذ ه للنعأل

(4) 
فاأكثر ياا أن   اتإ   ا حباه ، لاماملع لالالاي  للتإتياه للنف ا  وللةبيا  يف لسإأيا لخلدا   ولملياز 
 :وي  ذلك لنيتااوىل أن نشري وا بعر ا .يإتز يف يثل ه ل لمل ام

وال باإ ذكارهأل ، ال فار  يف ذلاك باإ جماصاي أل ويلناي أل، للعاملي  للشايل  ولمل ااولة باإ للناا  :فأوالها
، وال باإ للعارو  ولاتناا ، وال  يياز باإ لاجماطااا وللا ماي، رهأل وأصافرهألوال باإ ألاإيهأل وأسا، وأنثاهأل

 .ر  بااإ  اارس و جااا  وال  بالت اااإ اوال فاا، فاااخلل  كل ااأل  ياااىل له .ووَّنااا مشااإىل للجاياا  وي اااولة بياان أل
لحلَْااادم ِه  ﴿ و .ولاايس لفر اا  يون فر اا ، ذااأل  يع ااا (67للتكااإ ر ) ﴾ وْن همااَإ وال  ذِْكاارن للعااالَِاإ ﴿ وكتااا  له
 ﴾ ولاِه للناا ، َيلاِك للناا ، جمماْل أ اإذم بار   للناا ِ  ﴿ و .و لايس ا َّ جماإم يون جماإم .(6للفالا  ) ﴾ا   للعالَِاإ 

لان ياااء ) ﴾ ويااا أْاَلااْلناَك وال  اساا  للعااالَِاإ ﴿ ولاا لك جماااىل له تعاااا لن يااه للكاارمي .للنااا   يع اااا (6-1للنااا  )
117). 

وتةت ا   لي اا نتاا ج نلا ا ا ،   جما دة ألالي  ك ارية ت  ار  ثااهاا يف  يا  لخلداا   لاخار وه ه لخلديد
ي ن ااا  املي ااا وي ااإة تشاااال للنااا   يع ااا وت ااإ   بيااان أل صاااا يااا للاط يعااا  أن  لاااماموْذ لااإ  كااإن لسإ، يف  ريهااا

 .تكإن له أ ر ا ن رة شايل  يف للفكر وللةبي  وللث اف 
لعامليااا  أولااا   فاجماااا  وأالااا  ياااد  ياااا لالجتااااه للعدااار  لحلاااد ه وا  يك رلطيااا  بااال ون هااا ه للاااد إة ل

يف ناطاا  للاط  ااع لمل تلفا  يف للشاع  أو للاإطا ف  ه وَّناا لدار نف ا ا  .للةبي    أو   يك رلطي  للث اف   
للك ارية ليإيناا  بال ونناا لانعلأل  يع اا أن للادوىل .ياا للشاعإ  أو لاوطاان وال تتجاوزه وا  ريه، للإللد نف ه

وصاااا للعلااأل ألاارلال  خيفي ااا ، و نع ااا  ريَهااا يااا للاادوىل، هاا ل أصاا يتم لتكاار أنإل  ااا يااا لملعاااا  وللعلااإم
لااال أصاا   يااا ، لالااالي وصاااا ل ااريهأل تإللاايس   اا لإن ل  ااد ل اارجم  هاا ه لالاارلا بشااال ، أصاايتابه

ذلااك يف ناطااا  لل اا ا  لحملاااإم يف  وال  نيتداار للداافاع للإل اايت  ذاا ه للعداار أنااه  داار  كتاااان لملعرفاا   
له وا  اااريه  اااا  عرفاااه بعااا  ، وصااانا   لالاااليت  وللاطاااا رلع لمل اتلااا ، و لاااإم للااا ا ة،  ااازو للفرااااء بااال تعااادَّ

 .ال ياا  ر دون، طمابنا يف لخلااز لإ ال  تل َّإن وال يا  رلي ذأل
 .تداال   ااا أوثاا  لتداااىلوون كاناام ي، وهاا   ااري لخلديداا  لاوا، لسإن اااني  :وثانياا  هاا ه لخلدااا  

ينفتيتتان  ل   ريمها ياا أناإل  للةبيا  وللث افااع  ناد  يا  لاياأل ، ي لمايوللث اف  لسإ، ي لمايفالةبي  لسإ
كانتا يف  ي   دإامها تأخ لن ياا  ريمهاا يف  مْ ار و يوَّناا   . ري ي ل تإ  ل  نف ي اا، جمدك ا ولد ث ا

 .لدإ   وأخا ول لحلكاا  أ َّ وتادوها   فاحلكاا   اال  لملاؤيا  فاطل  لمل لاإن للعلأل   ولإ يف ل، لرز



و ثلإهاااا وهرااااإها لاااال صاااااع تااازء ل ياااا يعاااااف أل ، وللاااتإ  إل ث افااااع لاياااأل لاخااار  و لاااإم لاول ااال
وكااا أخا ول  ،بعد أن أي إها يف أصإىل ث افت أل ونَاَفاْإل ياا ال  ت  ا  يا  ها ه لاصاإىل، وث افت أل و لإي أل
لاال صااا ، يون ت تاري وال تعدا  وال وخفااء للاعرفا ، أ اطإل للث افاع لاخر   اطاء ثر ل يف   ر ومسال 

 .يا أ اطإه ألالا  يا ألس لحلرااة لسإن اني  لحلد ث 
يإ ااا م يز ااادم ياااا للن ااار ، وصاااف  لالنفتااااا  لااا  للث افااااع لاخااار  ولاخااا  ين اااا يف   ااار ويون تاااريي

داااالإ بااااد ن أل وتاااارلث أل لتداااااال   اااارباط أل بااصااااإىل ف ااااد كااااان ذلااااك لااااإ كااااان لمل اااالاإن يت .وللتإجمااااف
وياا  ذلااك م  .وأن كياازول بينااه وبااإ يااا  َااَد إن، للداايتييت  و تااي  ذااأل أن  تاثلااإل يااا  أخاا ون و  راااإه
ولالناا  لا  يااا نعار  ياا للرااعف ، أيااا للياإم .َ ْ اَلأل ترلثمناا ياا كثااري ياا للادَّ   للا   شااا  بعَراه وز َّفاه

فييتلااإ يل أن أكاارا يااا جملتااه يف ، ولل عااِد  ااا أصااإىل ترلثنااا وفكرنااا، ن   أيااام  ريناااولالهنزليياا  وللشااعإا بااال
واى ااا  صيتييتاااا  ، ينالااا   لاب اااا  ياااا أنناااا   اااا للياااإم ال باااد  لناااا ياااا  ثُّااالم ول ااا  اصاااإىل فكرناااا وث افتناااا

يااااا ُث نفاااات  ، ويعرفاااا  شاااايل  جبإلن  اااااا لاااال نشاااااااك يف ساااال لإل  ااااا وللااااتقنا  الاااالت اا، لداااإا اا
ن أو ،  لاا  أن ناار  للنااإا بأ يننااا ال بااأ إ  ريناااا، أياي اااا للنإلفاا  لت ت  اااما للنااإا ولذاااإلء يااا ليااه أتيااا

و لا  ، فيكاإن لينقا  لختيااناا لار ل  نأخا  ياا نر اد ال ياا  ارلي لنااا، نتنفس لذاإلء بر اتنا ال بر ااعم تمْداَن  لناا
وشاتَّان باإ أياا  جمإ ا   ال ا  تنفات   لا   ريهاا وأيا   . ليناا للدإاة لل  خنتااها ال  ل  للداإاة للا  تامْفاَر 

  . عيف  ي لإب    تيتا ا  ريها 
فامل الأل ال   اإم  .ولمل اؤولي  للفري اه أياام ل اا ا ، للتفا ل لسإعاس ي  لةتا  :وثالث  ه ه لخلدا  
، ىهاا و  اع  با ي ت ا أيناهااووَّناا هاإ  راإ يف ألارة يتكافلا  يةلباطا  تتكافاأ ييا، ينفري ل وال  عيا لنف ه

وكا  األ وذل شاكا يناه  راإ تَادلَ   لاه ، وهإ ي  ب ي  أفارلي لالارة كال نياان لملرصاإم  شاد  بعراه بعر اا
  .لا ر لا راء باحلماَّ  ولل  ر

بل  ليه ولتا  للنداييت  ، ويا كان ه ل شأنَه م َعمْز له أن  عتزىل ل اا   و  ا   ينيه  ا شؤوهناا
ه،  أير باملعرو  و ن    ا لملنكار،  الكل وللد ين وال إ  لاه أن  تدار  فيااا  .ويا اأ  ينكرل فَاْليامَ ري 

و مِر  ل لك َيثَالم َياْا كاان يف لافين م فاأالي أن إمْاِدأ في اا ،   ا أنه له وهإ يف لحل ي   يتدل با اا  
 .ْإل وون تركاإه  فعال هلاك وهلكااإلفااإن أخا ع ل اا ا   لا   اده جنااا وجَنَا، َخْرجم اا يف لملإ ا  للا   لاه ين اا

وولت  للندييت  وللعال خلري ل اا   ويا خماذا ولتا  يؤكاد ي ارا ذكااره له يف كثاري ياا   ااع كتاباه 
ذلاك ااا ، لمِعَا للَِّ  َا َكَفارمول ِياْا بَا  وْلارل ِيَل َ لَا  ِل اان يلومَي و ي ا  لباِا َياْرميََ  ﴿ ويا أتل ه ل .للكرمي

 .(79و78لملا ادة ) ﴾ لَ ِاْقَس ياا كاانمإل  َاْفعلاإن، كاانمإل ال  َاَتنااَهْإَن َ اْا يمْنَكارم فَاَعلماإهم   . َاْعتدونَ َدْإل وكانإل 



ااااإل ِيااااْنكمأْل خاصَّاااا    ﴿ويااااا أتاااال هاااا ل لااااا  ا له لمل اااالاإ ب إلااااه:   ﴾ ولتاَّ مااااإل فتناااا   ال تمِدااااينبَّ للَّااااِ  َا  ََلام
 .(65لانفاىل)

  ولمل اااؤولي  لملشاااةك  وللرجمابااا  لمل اااتار ة يف تتااااا ياااا للتكافااال لالووذل كاااان لايااار  لااا  هااا ه للداااإاة 
وأن  دا   كل األ ، كاان ال بادَّ أن  كاإن أيار لمل الاإ شاإا  بيان أل،  تإلزن بإ لحلر   ولمل ؤولي  ل اا يا 

 .ال ي ا وكل أل ي ؤوال   ا ا يته
ثنا ياااَ  وال لزيولتيااا  وال فاااما  ،للتكاياال وللتاالاااك يف للن ااارة وا لحليااااة وللكااإن :والبعاا  هااا ه لخلداااا  

كل اا أياإا يتكايلا  ين اجا  لايس بين اا ،  ولآخارة ولحليااة، وللاد ا وللادنيا، فالروا ولملاية :لن  اَم  ل  للنفس
وليس لل اع  يف لا يل لحليااة ، وال ل  د خاطيق   وجَنَ ا  ، فلي م للدنيا ي يإي  كر    .تناجم  وال صرل 

ل  ا للد ا بل هإ لَا لآِخرَة وال تَاْنَس َنِدايَ َك  ﴿ .  اية وجمامْرب  وا له وللرز  بعد  ولبْاَتِا فياا  تاَك لهم للدَّ
نْيا َلَ ااااَن   ويف لآِخاااارَة َلَ اااان    ﴿و  .(77لل داااا  ) ﴾ِيااااَا للاااادنُّيا   (611لل  اااارة ) ﴾ابَّنااااا  تِنااااا يف للاااادُّ

ال لخاااتما  وال ، عاااا  يف  ني، وكاااان كااال شااا ء أ ر اااا لإلن اااان، ه لاااماموبااا لك كاااان كااال شااا ء يف لسإ
 .وه ل  عإي بنا ير ة أخر  وا لملعىن للشايل للع اية كاا ذكارناه يف لل يأل للعليا .جتز  

كااااااةلبط للع ا ااااااد وللع ااااااايلع ،  ولل ااااااإىل بالفعاااااال، لات ااااااا  للعلااااااأل بالعااااااال :وخاي اااااا  هاااااا ه لخلدااااااا  
ولااايس  اااري يعااااا  ويعلإيااااع ، ةوللعلاااأل َّناااط لااالإك وليااا، فاااما خاااري يف ِ ْلاااأل ال  امْعَااال باااه .ولملعااايماع
ولاا لك  ، وال  زلاا  اهاال للعلااأل  ااا لحلياااة .ولاايس لااه أل اااا وال اه ااان إتكرونااه وإر فإنااه .خيتزهنااا للع اال

ااار نا ويؤاخيناااا وفمالااافتنا وا لحلِااار  وللدااانا اع ثينا ويف   ، َكثامااَرْع يف ترلثناااا ن ااا   شاااعرل نا ول إ يناااا و ااد 
ااااا ولل ااازَّلىل ويااا شاااقم ياااا هاا ه للن ااا  للااا  تاادىل  لل ااا َّاء ولخلياااا  ولل اازَّ  :فااان أل  لااا  للاااةلم للعاااال  لز وللنجَّ

  .لليدو   ويزلولته
 ااا أ ُّ ااا للَّااِ  ا  َينمااإل ِمَ تَا مإلااإَن يااا ال  ﴿، ولنتفاام للفجااإة بااإ للكاامام ول ي ااه أو بااإ للن اار وللتاط ياا 

يااااا أماِ ااااادم أَْن  ﴿ .(44لل  اااارة ) ﴾ ْنَ ااااْإَن أنْافمَ ااااكمألْ أَتَااااْأيمروَن للنَّاااااِ  بِااااالِ   وتاَ  ﴿ .(6للدااااف ) ﴾ تَاْفَعلمااااإنَ 
 .(88هإي ) ﴾ أمَخالَِفكمأْل وا يا أهْناكمأْل َ ْنهم 

وباإ لسإكااان ، وياا أتاال ها ل كلااه كثار للااربط يف لآ ااع للكركاا  باإ للعااال للدااحل و اادم للشارك باااه
ال ت فااان  نااد يااا هااإ  لاامامث افاا  يف لسإويااا هنااا كاناام للةبياا  ولل .ووتااإه يتعاادية يااا لملعايلاا  ولل االإك

  .ن ر   ر ي بل تتجاوزلنه وا لحلس  وللتجرب  ولملشاهدة
ولا لك فار   لياه ل  ااي ، له وي نِاه و ز تاه ياا  از ة، فامل الأل  ز از ينيا  .لل اإة :ولايل  لخلداا  

وكانام  .(21لانفااىل ) ﴾لخلَْيال ةم وِياْا اِبَااِ  وأِ د ولم َذمأْل ياا لْلاَتاطَْعتمأْل ِياْا جممااإَّ  ﴿ وينه جمتاىل للعادو ،بأنإل ه
ولطْلماِ  ، وكانام اََه ماإت  خاري ل ياا َاَساإت ، لليدم للعليا خري ل يا لليد لل فل  يف للعاطاء ولل  ىل ويف لل أ  ولملَنع 



 اتاما  ا ه يف لمل اجد ي اليااا  يف -ا ا  له  ناه- ولا لك جمار    ااار باا لخلاطاا  .لملاإَع تإَهاْ  لاك لحليااة
ْم  لينا ي ننا :ي اهر لخلشإ  وجماىل له وللت ال  ذاا ، ليس ي اا لملااإع بال هاإ ي اا لحليااة لمامفاسإ .ال  ِم
 .بأل ا  للنجاا في ا

ويااا ، ولل اااملإ ولاشاارلا ف اا  جمااإة  لاا  لملعتااد ا، ولكااا هاا ه لل ااإة يشااروط  اااا   ي اادها و كاا    ال ااا
ويا أكثر ياا لا  ا له يف كتاباه للكارمي ياا  .امل  يعتد  أتل ه ل ع  أن ت أ يا أن تكإن ه  نف  ا  

  .لل لأل وللعدولن
  .يا للتإلزن وللتكايل ولال تدلىل ولل دد يف لاير للإللد يا يف لا ر لخلدا   ويف ه ل 

وليس يا  ر انا لسإطالا  فيااا  .لر ر للع ل يا لخلرلفاع ولاوهام ولاباطيل :ولابع  ه ه لخلدا  
،  لا  لملشااركإ   اك أل  ا ه لخلرلفاااع - ااز وتال - وياا أكثاار ياا نعا  له،  هاا ل لل اا هاإ يعارو  يف

وجمااد بلااا ياا ت ااد ر لمل االاإ للع اال وو االاه أن كااان للاجت ااد أتاارلن ون ، ولاه  لاا  و ااااىل للع ال وللتفكااري
  .ون أخاطأ أصاا  وأتار
ول اا نا ينااه هاا ه لسإشااااة ، اىل وللاا  كت اام فياااه حبااإأ طااإلىل باال صااداع فيااه كتاا  كايلاا اوهااا ل  اا

  .لمل تر  
(5) 

ياااا تااانس تلاااك لل ااايأل  هاااا ، ولاااا َل وألااااليَ   تيت  اااان  اااا لااامامُث ون للتإتياااه للنف ااا  وللةبيااا  يف لسإ
 .وال خترز  ا ط يعت ا أو تش    ا أ رل  ا، تت   يع ا وتتف ، ولخلدا  
وللكامام ، الإ ظ ولاده ال  كفا فا، أن لل ادوة ولالاإة ذااا يكاان للدادلاة ياا ها ه للإلاا ل :فان ا

كااان   :ف الاام -صاال  له  ليااه ولاالأل-ولااقلم  ا شاا   ااا أخااما  الااإىل له  .ال  نفداال  ااا لملااتكلأل
وكاناام لماانَّته يااا جمااإىل وفعاال وت ر اارم يكا لاا  ، ولاا لك كااان لنااا يف الااإىل له أمْلااإةن ل اان  .خل ااه لل اار ن

أن نأخ  اا أيرناا باه للرلاإىل وأن ننت ا   - ز وتل - وطال نا له، لكتا  له وألال ا يا ألس للتشر  
 .ويا لاَّ لمن   ل ن  كان له أترها وأتر يا  ال  ا وا  إم لل ياي  . اا هنانا  نه

وهااا ل يت دااال أشاااد لتدااااىل ااااا ذكرنااااه جم ااال جمليااال ياااا للاااةلبط وللاااتمازم باااإ للعلاااأل وللعاااال وباااإ للن ااار 
 .وللتاط ي  ولنتفاء للفجإة بين اا

فعان أل أخا نا للكثاري ياا لل اإىل وألاالي  للتفكاري ، أير لل دوة ولالإة وا للدايتاب  فالتاابعإوللتار 
والإىل له جمدوة للدايتاب   اا يشااهدةم ومساا م أو  اا اول ا  يتدال  ، ان للديتاس  جمدوةم للتابع   ؛ وللعال

 .اا شاهد ومس 



وصااااا أصاااما  ياااا ، ا اااه تل  ي اااا ي اشااار لولنت ااال أيااار لل ااادوة وا لدااايل للعلاااأل يف  ال اااه وتل  ياااه  اااا  لا
 ااا حباا   وال  وذل أخاا   ااا للشاايإر يف  ال اا أل ولل اااع  لا ااأل .أصااإىل للداللاا 

، فكااان للعااام ال  امَعاادُّ  امل
وياا هناا نشاأ ها ل لسإلاناي ، هإ لل   كن  للش اية وعيز لملت ر ز  لا   د اه –ال لملع د  - وكان للشيخ

يماا مِزول لل اال  للشاايإر للاا  ا تل ااإل  اان أل ويااْا لاا   أل يااا شاايإخ أل يف للاا   كااان إاارم  ليااه للعلااااء لِ 
وأو اا م يااا كااان يف ، ويف أجمااإلىل لملف  اار ا، ويف أخ اااا للتاااا خ، يف اول اا  للشااعر :وكااان هاا ل، نَ اا  يتداال

وكثمارع ألكاام للعلاااء  لا  ، و مىِن بع  للعلااء جبا  أمساء شيإخ أل يف كت  يفريةم  .لحلد ه للشر ف
بال ل اد ألا ط للعلاااء ياا  .وه ل كله ترلأ ال ن ري له  ند لايأل لاخر  .للشيإر تعد ما  وترل اهؤالء 

ومَسَّااإل هااؤالء لآخاا  ا يااا ، ولكتفااإل بااخاا  ياااا للكتاا  م  تل ااإل للعلااأل يمدلَالاا   ويمشاااَف     لاا  للشاايإر
لااه شاايخ   ااا   ويااا للداايتف نشااأ   للتداايتيف   للاا   جملاااا   اا  فيااه يااا كااان، للداايتف بالداايتفيإ

و ادم لالجمتدااا ، للإللاد وكاانإل إث اإن  لا  لالخاتما  وا  ادي ياا للشايإر يف لملإ اإ  .ينه و  ارأ  لياه
لحل ي ااا  ال تامْعااَر  وال  بااللاااتاا  وا لآالء لملتعااادية ويناجمشااات ا  انَّ ؛  لاا  شااايخ بعيناااه ي اااا  كاااا  لااااه

 .(لالتاذ)ولالتداىل للدل أل لمل اشر بالعام وللشيخ 
ف اااد كانااام  اااالس للعلاااااء  ،ياااا ن اااا يه لآن باااالتعليأل لحلااار أو ل ايعااا  للشاااع ي  :وياااا هااا ه للإلاااا ل

 ،ال  مَدااد   ن ااا طالاا   لااألم ي اااا تكااا ِلاان ه، وخاصاا  يف لمل اااتد، ولل ااا أل يفتإلاا  لكاال يااا  رتايهااا
ويت ا ادة ، واة لين ااوكانم ه ه لةاالس ولحلل ااع يتجاا . تتاا وي اا تكا لالته لملالي  أو ي تإله لال

ويااا أكثاار للعلااااء للاا  ا اللااإل يف طلاا  للعلااأل ول اااء شاايإخه  .بااماي أو أجماطاااا تتلفاا وجمااد تكااإن يف ، لين ااا  خاار
ل نااااإ  وا أو يااااا ، أو يااااا للشااااااىل وا ل نااااإ ، لمل اااار  وا لملشاااار  أو يااااا لملشاااار  وا لمل اااار  يااااا

يشاا إا فييتراارون  ل ااه يون أن  يف كاال بلااد فيااه  اااموكااانإل بااإ بدل اا  اللاات أل وهنا ت ااا  تإجمفااإن  .للشااااىل
تل اإل هاأل ، لال وذل بالثإل أو ناجمشإل أو أتاابإل  اا ألاقل  يف لةلاس و مرِفاْم يكاانت أل،  دا   أل ألد

وجماااد  اطاااإىل ب ااااىهأل أو  َاْ دمااار وا أن  شااااء له أن َ شماااد ول ، يف تلاااك للااا ماي للتااادا س أو لل رااااء ولسإفتااااء
وأل اف بعرا أل كت  اا  اا  .لامامال  امْن َاازمون ب ربا  وهاأل يف يلا لسإ، وكل لل ماي بمايهأل، رللرلاىل وا بلد  خ

 .الما أل ذكرول في ا فإل د وطرل ف
فلاأل   يَّاد لملاتعلأل  .ياا ن اايه للياإم باالتعليأل لمل اتار أو للتعلايأل ياد  لحليااة :ويا ه ه لالالي  أ را  

وجمااد  .فكااان إراار  لااَس للعلااأل للداا ُّ وللشااا  وللشاايخ، يب ااا  يعي ناا  وم  كااا للااتعلأل يااد  زياا ض  اادو 
ال  ازلىل  ن داه للتف اه يف ييادلن أَنَّهم  ت ا لملتعلأل ييدلنا  يا يياي ا للعلأل ُث  ر  بعد لإ وت د م يف للعار 

فيعااإي تلاياا ل  يف هاا ل لملياادلن  تل اااه  ااا شاايإخه يف لااإ أنااه شاايخ تلياال و ااام يشاا إا يف ييدلنااه ،  خاار
ال نتإجمااف فيااه ، ويااا ذلك وال انااا أمِيْرنااا أن ناطلاا  للعلااأل يااا لمل ااد وا للليتااد . أخاا   نااه فيااه طل تااهلاوىل 



و   ال  ازلىل للعاام  املاا  ياا تعلَّاأل فاإذل  اا  أناه ، وال ن ت   بش اية  اا يإلصلاا  للاتعل أل،  ند يرلل  يعي ن 
 .جمد َ ِلأَل ف د َتِ ل 

ف ااد كاناام لةااالس ولحلل اااع للاا  أشاارنا  .ملعرفاا  وتكايل ااالاخاا  ا اادأ ولاادة ل :ويااا هاا ه لالااالي 
وياا ، للتف اري ولحلاد ه وللف اه وللنيتاإ وللل ا  وللشاعر ولاخ ااا ولملإلاي   وللاطا  وللفل اف  :ولي ا تشاال

لةااالس يتجاااواة أو  وكثااري ل يااا كاناام هاا ه، لكاال  اار م ين ااا شااي مه و ل مااه، شااقَم يااا يياااي ا لملعرفاا 
وال  ا  ز  اام يف ييادلنم بعيناه ين اا وال بعاد أن  .بين اا طل ا  للعلاأل  أخا ون ين اا ياا  شااىونيت ااب   تن  ل 

بااال ون كثاااري ل ياااا لمليااااي ا كانااام تامَعاااد  أيولعم و العم للايااادلن للااا   ،  كاااإن جماااد ألااااأل  بامليااااي ا لاخااار 
يااا للعلااإم ولملعاااااا  فاملف  اار يااثما  ال بااادَّ أن  كااإن ي ااتكاما  ايولع للتف اااري ،  ت داا  فيااه للاطالااا 

وجنااد يف تااخينااا أط  اااء عاعااإن ياا  طاا  أل للف اااَه وللفل ااف   .وكاا لك للف ياااه ولاخ اااا   وللل ااإ   ، لاخاار 
وفمالاااف   فعمااارِ   ااان أل أهناااأل أط ااااء ول إ اااإن، واااااا لشااات رول  اااا  يع اااا،  رااايفإن ولي اااا لملإلاااي  وللل ااا  وجماااد 

  .وذأل كت  يف كل  ر  ين ا، ويإلي يإن يع ا
(2) 

 ؛ وبعد
 .وأن جنياا   ااا لالااقل  للاا  أثرناهااا يف ياطلعااه، ف ااد  ن لنااا أن نااري  هنا اااع هاا ل لحلااد ه  لاا  أول لااه

بالراارواة  –  وصاااياه شاايق ا كااان لاامايأن يف ط يعاا  للااد ا لسإ –بعااد للاا   جماادَّيم  –فلاايس يااا شااك 
وجماد  اربنا  .زوه ياا لنتشااا وت ادملل  َ  لحل ي    لن ر  لمل لاإ ولل ا ه ذاأل  لا  ياا ألار  –وللتمازم 

ال  لااا  لااا يل لل ااااا و ،  لااا  وتاااه للي اااإ وللإ ااااإا وللتيتد اااد، أو  ندااار وللااااد، لملثااال جبانااا  وللاااد
وللإلاااا ل أو ، ولخلداااا  ، لل ااايأل للعلياااا :هااا ، ويااا  أنااا  جم اااام ياااا ذكااارع ثماثااا  أجم اااام .وللتعاااايأللل ااااإ  
تاادلخل يع ااا يف لل اال م لل ا مااا  خاا ن بعراا ا برجمااا  وت ،وال أهنااا تنااداز  يع ااا يف َنَ اا  وللااد، لالااالي 
ااا نف ااي ا فكر  ااا  تاثاال يف لحلياااة ويف للعااال، بعاا  ُث ون هاا ل للشاا ء جمااد  .وهاا  تؤلااف يف  اإ  ااا ين ج 

وفيااا ذكارعم وشااالع ي ترا   وا ذلاك ، لختم َّ به ه ل للد ا ولده فاجمتدر  ليه يون  ريه يا لاي اان
  .ي ا اهنا ول يت  لكل يا  دا  تلك لاي انم أتد ل   ا للتفديل ف

أجمااايإل يف  دااإا تتلفااا  ، وأهااَل للإثنياا  وللشاارك، ولاايس يااا شااك يف أن أصاايتا  للااد اناع لاخاار 
ُث وهناأل ، ي لامايولكن ا ختتلف يف اول ا وتإهرها وبإل ث ا ولجتاه اا  اا لحلراااة لسإ، لراالع يتعدية

ووَّناااا كاااان ذلاااك ، كااااا أجماااام لمل ااالاإن لرااااا أل،  ب ااا  م ين اااام   ياإهاااا يف  ااال أي ااااهنأل أو وثنيااات أل و 
يااا  فاطاارة   ، كا ن ااا يااا كااان ل ت ايهااا وي ن ااا ويإطن ااا و داارها،  ب اا   يااا أوي  له يف للنفااإ  لل شاار  

فالااتاطا م هاا ه   للفاطاارة   أن  تااد  ، هاا  يااا اولاه للاا  نفااخ يف لسإن اااان لااإ خل اه، لاليا  هاي اا 



يون ، ولكاا ها ه للفاطارة ولاادها .و تاعا ااا يف تتلاف للعداإاك باإ أفارلي لسإن ااني  بال دارية وا جمادا يشاة 
كانام ،  ه ه للفاطارة ولادها، و ن  أل لحلياة بكل تإلن  ا، يإل   به  رس للنفس وللع ل ين ج وذ  يتكايل

ا ليتااد أثرهااا وا واااا، لاجمااإلم للاا  أنشااأوهافكاناام لراااال ا  دااإاة يف  . مْر اا   للرااماىل وللز ااا ولال اارل 
وجمااد زللاام  .شااايل  للعاااملإ ولكن ااا م تكااا لرااااة ون اااني ، أيااأل  اااواة باالجمت ااا  أو لاللتكاااك أو للااتعل أل

ع، وباايع بعا  تلاك لاياأل، وب   ين اا تااا خ  ا كر، تلك لحلراالع وتعاجم ام ، ولر فام لاي اان و ماري 
ل ااطربم يف ، وبنم لنف ا ا لرااالع، هاوللتاد ع تإلن  يتفرجم  يا  ري ، أيأل أخر  ولصلم للاطر  

ل وتدااااا م فيااااا بين اااا وياااا  لااامامأياااا لل ااار ن ولسإ .وبعرااا ا لآن   ااال وا للااازولىل، جميا اااا ل ااااطرلب ا شاااد د 
، اناهج ااا، فما  ازلالن مهاا مهاا، في اا يا يناهج يتكايل  لكل تإلن  لحلياة ويا ي إة ون اني  شايل 

  . كانم للا لاإ يهر لوب دا اا  ل  للتقنا  لحلرااة لل 
هال أ اا إل ذلاك  ؟لحلراااةأيا ملاذل أصاا  لمل الاإ ياا أصاا أل ياا تاأخر ول اطاا  وختلاف  اا اكا  

 ؟للش ء وف دول أثره يف نفإل أل ويف   إذأل
ذلااك  –ولاايس يف أفاارلي جمليلااإ ياان أل ، يف  ا ااا أل و اااإ  أل ويوذااأل –ل ااد أ ااا إل ، نعااأل :فااا إل 

ول يااا يف نفإلاا أل ف ااري  له  .وتاط ي  ااا يف لل االإك وللعااال ولحلياااة، ثُّما  يف للاانفس وللع اال اا :لملاان ج لملتكاياال  ااري 
ول ياا بِأنْافمِ اِ ألْ  ﴿ب إلاه  - ز وتال - ول د أن اهأل، ألإلذأل للر اد ) ﴾ ون له ال   اري  ياا بَِ اْإمم لاال   م اري 

ول وا لل اطل وللف اي ، وه ل و د وو يد يع ا .(11 ول ، أالي  األ لاإء  ل وأزلىل  ان أل نَِعااهفإْن  ري  وون  اري 
وها ل جماانإنم ، ها ه لمان   له ولاا جتاد ل ان   له ت اد ما   .وا لحل  وللداماا أالي  األ خاري ل وأ ااي ولاي أل نَِعااه

كااااا ،  أْل يف لاا ِ لََيْ اااَتْ ِلَفناَّ م  َوَ اااد لهم للاااِ  َا  ينماااإل ِياااْنكمأْل وَ ِالماااإل للدَّااااحلاعِ  ﴿ :تااادلوىِل لا اااام باااإ للناااا 
ااَناَّ َذمااأْل ِي ْااانَا مألم للاا   لْاَتَراا  َذمااألْ ، لْلااَتْ َلَف لل ااِ  َا ِيااْا جمَاااْ ِلِ ألْ  لناَّ مأْل ِيااْا بَاْعااِد َخااْإِفِ أْل أْينااا  ، ولَيمَاك  ، ولَيم ااد 

 .(55نإا لإاة لل) ﴾ َاْع مدموَن  ال  مْشرِكإَن س َشيق ا وَيْا َكَفَر بَاْعَد ذلَك فأولقَك همألم للفاِل إن 
نع اادك ال ، وأن ت اادلنا يااا بعااد خااإ  أْين ااا، ونااا ن ااألك أن  كااا لنااا ي ننااا للاا   لاتراايم لنااا للل ااأل

وصال   له  لا  لاي دنا ، ونك  ل  كل ش ء جماد ر، ولتعلنا ن ري  يا بنفإلنا لت ري  يا بنا .نشرك بك شيق ا
 . ا د وللَّأل ت ليا ا



 و الالارزل ال ق الم لن التعلف  زالجامعا 
 * إلف فان و 

(1) 
  لتتااا وللراان  اللاتارلا أ  تارلأ ، فاحلر  ياية ييت ،  شكل للتعليأل تزءل يا طاإلنا لحليإ 

 .و   لااإن  ليااه باااطرلي ،وأ  ت اليااد ث افياا  تتاثاال يف لناطااما   لااأل يااا للعلااإم  تدلولااه لل شاار  لاا  للاادولم
وال أن هنالاك أيكنا   تجلا   .ا ارل يف كال يكاان دا   للتعلايأل ياطل اا ي اتدكا ول وجتاوبا يا  ها ل لملعاىن

أو  ،أو ي اااام لازهااار يف لل ااااهرة ،فااااا أتاااي  لاااه اى ااا  لمل تندااار   يف ب ااادلي .في اااا للفكااار بداااإاة للاااتثنا ي 
ولختا  شاكله  ،ال بد أن  شاعر بال ايتر لملن عاه ياا   اا  لملكاان للا   تكاإن ،ي جد لل رو إ يف فا 

ثار للا   تةكاه ها ه لابنيا  يف نفإلانا ال  تاأت   اا للتادا س يف لاد ولا .لحلايل  لا  ياد  جمارون  د ادة
َااا  –ذلك للتاادا س للاا   م   اا  لنااا ينااه يف  الاا  لاليااان لااإ  للاا كر  للتااخيياا  –ذلتااه   ااا ويالكنااا َوِوَّنَّ

  .للرللخ ملؤل   جمدك  أك  م ذلك للتعليأل بنيته لل لتي 
. ون لمل جد أو لملدال  لايس تايعا  .وا لمل ااناع لملرلل  ن     لينا أال نلجأ  ؟ولكا أ  بني  تعىن

فااالتعليأل للاا   كااان  عاطاا  يف ي اااتد لل اارون  .بااالر أل  ااا جمااد  د يااه للاادليل لل اايال ، باااملعىن للعداار 
م  كاا لاه أبادل صاف  ِوالَّ أَنَّاهم ، للإلاط  كان يويا ياا للناإ  لخلاام. ولاقا الجما  بعا  للاد أل ياا لحلااكأل

م  كاااا بإلاااعه أن إ ااا  ِونَّاااهم بااال ، فامل اااجد م  كاااا ي ااات ما للااات ماال ذلتياااا، و لياااه .يااا لملؤل ااا  للرمس
وم   ااا   أن طاااإاع يف اااإم هيقااا  ، ي  ال تعااار  وال للفاااريلااامايان للشااار ع  لسإ؛ بااللااات ماىل للااا لي ن ااارل

 .يعنإ   ككن ا أن تتات  حب إ  ي ت ل 
وبالفرن ااي  بااا  legal personعاا   نااه باسإنكليز اا  باااون يااا أ نيااه بع ااااة  هيقاا  يعنإ اا    اارلي  يااا  

personne morale. وهااإ يااألإ  لاللااتعااىل يف لل اار  ، ون هاا ل للتعر ااف يدااداه لل ااانإن للروياااي
فكال للااي وكال  .ه لايس ب ر ا   اا لل لادلن للعربيا  للياإمأَنَّاولكا يا لاكيد أ راا  .ين  لل رون للإلاط 

ولمل داإي هناا للكني ا   ، وأفرل يثااىل  لا  ذلاك للكني ا  لمل اييتي  .عنإ    عي  وكل بلد   ه   هيق  ي
وكال ياا هنالااك  .ون للكني اا   ا ل لملف اإم ال وتااإي ذاا يف للإلجما   لا  لسإطااما  ،كاؤل ا  ولايس كا اىن
لا  ا   هاأل لاال أنه وف ا للاجاز لل انإي ليس أبناء للكني و ،فرليل يا حلأل ويمأ، أن ذا أفرليل  نتاإن ولي ا

ولايااار   .ت ااارا وت اااإىل كلات اااا أنووَّناااا ككاااا للكني ااا  أ راااا ، ككااان أل أن  ت ااا ول لل ااارلالع يون  اااريهأل
وياا  أن  ايااد للكلياا  هااإ للاا    تااإا ، فالكلياا  ت ااتاطي  أن تت اا  جماارلالع؛ كاا لك فياااا  تعلاا  با ايعاا 

ويثال ها ل للتجر اد ال  . يلا ووَّنا  ا هيق  يفة   أو يت، ال أهنا لي م صاياة  نه بالفعل، وأير تنفي ها
ون وتاااإيه  نيتدااار يف ي ااااط  يعينااا  كاف اااإم ، أو  لااا  لاصااا ،   لل ااادميلااامايوتاااإي لاااه يف للشااار  لسإ

خصصهلعر صصملمحاصص بالمعل ارسلصصملمح صص  ر لللل4/3/2112*نصصالمحاضرةصصلتلمحلصصهل حألرتصصرلمسفصصلر لس فصصرلخصصر ل  ل لصصر س ل

  د  تلسنلوزم تلمسوعرفلومحش و لمحدسنيم.ل،عر   
 



لااإلء أكااان ش دااا أم ، ي  ال تعاار  وال للفااريلاامايفالشاار ع  لسإ .لملداار ل اااي  لل لد اا  يف للف ااه لحلنفاا 
َااا ولللف اا  للاا  تشااري وا ذلااك ، شاايقا ولاا لك  اال لمل ااجد لملكااان لافراال للتعلاايأل ليااه  .هاا   للعااإ ِوَّنَّ

فامل اجد م ، وفراما  اا ذلاك . تماجم  شيخ وطال ه  ند ألد أ ادته للتادلوىل يف شاؤون للعلاأل وشاجإنه
وللتاار   لا  ؛ جمداد ألاد لملعلااإ يف لملرلاتان فااا أالي تعلاأل للاطا  . كا لملكان للإلياد لاطلا  للعلاأل

فياازواه يف بيتااه أو يف ولااد  لملكت اااع ،   ألااد أصايتا  لالختدااامكااان  ن  اا  يمازياا،  لا اااىل لسإيلا اا 
وأذكاار  لااا  لاا يل لملثااااىل يلا لحلكااا  للااا  أنشااقم يف جمدااار للفااااطايإ يف )، للعاياا  للااا  أنشااأها لحلااااكأل

يف لااإ أن لل اار  للعلااا  كااان ، ولختياااا لملكااان كااان اهنااا بااال ر  للعلااا  لملرتاإ يااا للتعلاايأل .(لل ااهرة
وكاان ، ف نالاك لملثال لا لا  ل ي ا  :لا ل  لل    دا إ ولياه لةتاا . ولملثال للعلياا يتعاديةينإطا باملثل 

؛ وهنااااك لملثااال لا لااا  للعاااام لملفياااد كالاط يااا  ولملااانجأل وللكياياااا  ؛ ينتشااارل باااإ للكتاااا  واتااااىل للااا ما 
  يرل اااا لايااارلء كااااا تعر ااا ا كتااا،  ولاصاااإىل لملت عااا  يف لل يالااا  وهنااااك لملرلتااا  لل اااني  بالن ااا   للالاااإك

mirrors of princes وهناااك أخااريل تنشااق  اتاال للااد ا وو اادليه و اادليل صاااحلا يف كاال يااا  لااا  ؛
 ياا   ال ااا يااا تتاثاال يفلتتاا وللتنااافس بااإ هاا ه لملثاال للعليااا كثااريل يااا كااان  إلااد تااإترلع  .للتف ااري وللف ااه
وللتاإلزن للا   لااي يف هنا ا  لايار   .ةأو تؤي  وا للةلش  باالكاام لملتيتياز  sterotypesجمإلل  تاهزة 

لداتا  أناه  داع  ، يت اا ر للإتاإه،   يتناإ  ل إلنا لامايفالعام لسإ .كان خيتلف يا يناط   وا يناط  
، وبااالن ر ان لل  عاا  ل  رلفياا  للاا   ااا بدااديها يةليياا  لاطاارل  . لينااا امسااه يف صااإاة يااا لااإن وللااد

بالتجاااانس  لااامامفإنناااا يتعر اااإن يوياااا وا أن نداااف لسإ، ل ااار هناااا  تاااد ياااا  لااايا للإلااااط  وا لولياااه 
، بالن ا   وا يإ اإ نا، وال أناه عاإز لناا .لاير لل   م  كا ياطاب ا حل ي ته يف  اإم ياا لا اام، ل إهر 

وأن للتعلااايأل للاااد   ، ياااا لحلااا ا ون للف ياااه كاااان أكثااار ل اااا ياااا  اااريه خاااماىل  ااادة جمااارون ءأن ن اااإىل بشااا 
ولكناه للاتاطا  أن  ت ار  ياا يف إي اا ، فامل جد م  كا تايع  .لنااذز ل د دةخلف أك   دي يا ل
  .أكثر  ا ت ربم للكني  
لحلراااة لسإ رلنيا  ،   واأ لراااتإ تتلفتاإلاماي. يا لملعرو  أن للعام لسإ.ولن يته  ا لال ا 

وه ل للاإل  أنازىل  .لل ر ن وهإ للإل  أ ، فأ ا  ولي اا شيقا تد دل لماموتاء لسإ .ولحلرااة لليإناني 
وللل ا  لملعنيا  لختا ع ذاا شاكما يف كتاا   . نيم  اا للعربيا ، يف ل   م تكا ل   لسإ رلنيإ وال ل   لليإنان

ووَّناا أيارل يرلاإيا هاإ كامام ، ف  ه للكلاا  ال  ن  ا  ل ت ااهاا جمادوة وزتارل فيت ا  .له بكل يعىن للكلا 
ويف ها  ا لةاالإ كاان ؛ كانم تتيت   هإ   لمل لأل،   للل   ويف للد اأ  يف، فف  ه  ا لةالإ .له ذلته

  .أو  رف   ل  لاجمل كل تلك لل   تعر  ذا بدإاة ي اشرة وول ي ، لمل لأل ال    ل للتأثريلع



جماياام ، ذلااك لسإجملاايأل للاا   مساااه للعاار  للعاارل  للعجااا ، يف لاهااإلز :ولمسيتااإل يل أن أجماادم هاا ل لملثاال
وكااان ذااا تااأثري يف تاطااإا للاطاا  يف  .كلياا  للاطاا  أنشااأها لل الااانيإن  لااماميناا  يااا جم اال لسإيف تند  ااابإا 

ووا تانااا  ذلاااك كانااام هنااااك   .ط ااااء للااا  ا كاااانإل  دالاااإن في اااا ياااا للندااااا يااا  للعلاااأل أن لا، ب ااادلي
  صااااإال اوين ااااا للي إي اااا  ككليتاااا، ين ااااا لمل ااااييتي  كتلااااك للاااا  يف ندااااي إ، كلياااااع للفل ااااف  وللماهااااإع

 .ن ختلف أ  أثرأوجمد زللم يا للإتإي يون  .عرل ا  للااي تا فاي وبإ 
(6) 

َانَّ ؛  اا ل للاادوا  اول ااد لختاا .يركااز لحلياااة للفكر اا  بالن اا   للا االاإ يناا  نشااأته ون لمل ااجد كااان
أ  أهنااا كاناام لرااااة ياادن ) urban societyي  لت ااام ب ااا  لحلرااااة لملد نياا  لاامايلحلرااااة لسإ

ن لمل ااجد ال  عاااا  للنشاااطاع للدنيإ اا   ااري للد نياا  بعكااس فاا ، ولااقا أتااي  ذااا ذلااك .(بالداتاا  لاوا
ه كاااان أَنَّاااكااااا ؛  ويف يلخلاااه   اااتاطي  لل ر ااا  أن   رااا  ليلتاااه؛ ففياااه  دااادا لل ا ااا  ألكاياااه؛ للكني ااا 

 .أو جتااااذ  أطاارل  لحلاااد ه  ااااا لااادوي يعنيااا  ،باسإيكااان أخااا  جم اااط ياااا للرللاا  ولل يلإلااا  يف الاباااه
فاااا لياه لمل ادأ كااان ككاا تل ا  كافاا  أناإل  للعلاإم وذل تااإفر  .  كاان لمل اجد يكانااا للتعلايأل أ رااوباالاط 

ففا  ي اجد لل ارو إ يف فاا  كانام  .وشر  أن خيلإ للعلأل لمل تاا يا أ ا  يااية وحلاي ا  ،للاطما  ل لك
ولاااااال  .وجماااااد للاااااتارع لاااااال هنا ااااا  لل ااااارن للتالااااا   شااااار، تعاطااااا  ياو  يف للتنجااااايأل ول  رلفياااااا وللاطااااا 

للكيايا يإن أنف  أل فإهنأل كانإل  تماجمإن فيه ليمَا يف لل رن للعاشر لذجر  ل   اول ا  لحل اا باا للاإزلن 
ويف ،  اري أن للتعلايأل كاان  شاال  لاإم للاد ا بداإاة  ايا ، لملعرو  بماون لسإفر    يف لملداايا لاواوبيا 

ياااا للعلاااإم للتابعااا  كعلاااإم للنيتاااإ وللل ااا  يون أن ن لااال ، طليعت اااا تف اااري لل ااار ن ُث  لاااأل لحلاااد ه فالف اااه
فااااا  ااااا للعلاااإم  .والباااد ياااا لسإشاااااة وا و فااااىل  لاااإم أخااار  و فااااال يلفتاااا للن ااار .وللعااارو  وللتااااا خ

فعلااا  للعكااس ياااا لمل ااييتي  اكاااز  .وياااا  اااا للعلاااإم للتابعاا  نااا كر للفل ااف  .للد نياا  ناا كر  لاااأل للكاامام
وم  كااا بإلاا  للفل ااف  أن ت اات دم هاا ل لحل اال ، للكاامام كثاار يااا تركياازه  لاا   لااألأ لاا  للف ااه  لااماملسإ

  .اعزىل  ا  لأل لملناط 
 .ون لملكان  للر ي ي  للا  إتل اا للف اه باإ لاا ر للعلاإم ي عث اا أن كلاا  له وَّناا أنزلام كاأير ينداإم

؛ ايار فيااا بعادل ه. ويا لملعلإم يا صااا وليا.فاه هإ لملشر  لامس  وواليته تتاطل  وا للتف ري وتد إ وليه
ولااا لك ، وأصااا   لل ااار ن للكااارمي ولل ااان  أهاااأل أاكاااان للشااار ع  ،فاااإا تانااا  كلاااا  له تااااءع لااان  الاااإله

،  فاال ر ن كاان جماد مت تدو ناه كتابا  :باالاط   كاان هنااك فار  ي األو  .أص يتا  إا للةبي  يف لل ارون للإلااط 
شااا ء  ياااا للراااروا  جم ااال كااال أياااا لل ااان  ف اااد كاااان .كااااا أن تشاااكيله م  ل اااه أن  ااا ط  ااا اطا وثي اااا

اهناااا كانااام  فإ ااا  شاااتاتا يف ذلكااارة اتااااىل للدااايتاب  وياااا ُث يف ذلكااارة أولقاااك ؛ لسإلاطااا   اااا وجتايع اااا



فكااان البااد  .وهاا ه لمل ااا  كاناام ت اايا  وم ختاال يااا لمل اااطر .ت عااإهأل وتل فإهااا ياان أل يشاااف  ، للاا  ا
لالياااان كاااان ل اااايعإن   عاااإن  لااا  ويف بعااا   .الع يتفرجمااا  وو ااااية للليتاااا  فيااااا بين اااا ياااا  ااا  شااا

لحلياطاا  ولحلااا ا يف أوىل لايااار  ول اااد لختاا ول تانااا  .فيجاار   يتيدااا ا وللتيت اا  ين اااا، ألاي ااه يتناجمرااا 
ولكا هل عإز تدو ا تلك لالاي ه للشافإ   ، فا ا  ال يأخ   ليه .يت ا لإ  ا يشرو ي  تدرف أل

أن  ا ط للإجماا   يف لاد ه ياا  ن  ا   ؟ىل بعرا ألل  اا جما، هل عإز ت ييدها ت ييدل ؟باحلر  لملكتإ 
ولل ر ن ولده بدفته للكتاا  لملكتاإ  تاد ر  .أن   ل طيعا ويتااشيا يويا ي  لل رو  للاطاا   ولملت رية

 Mishne ااا يشاانا  لاامامول ااد خشاا  لخلليفاا   ااار بااا لخلاطااا  أن   اافر لسإ .بااأن  ث اام لرفااا وخاطااا
فاااا لملعاارو  بإللاااط  للااإل  ل د ااد نف ااه أن أولقااك  .تد اادة  لاا   اارلا يااا تاار  يف للااد ا للي ااإي 

جماااد شاااإهإل تلاااك للكلاااا  وبااادلإها  ااا ا ، وهاااأل أهااال للكتاااا ، ياااا أبنااااء وبااارلهيأل للااا  ا لااا  إل لمل ااالاإ
فالتف اااري وذن ير اااإ  فياااه يف لااااىل كاااان لذاااد  يناااه أال تتدااال   .لملتكلااااإ وتااادىل لةت اااد ا لحملللاااإ

  . كإن خاطيا لال ال      الل ا يا  عت  اثاب  لات  زل ل ولكا ال  ن    أن ، للكلا  وتتيتجر
ف ال ااا يااا   .ففاا  لل اارون لاوا  لاا  لاجماال كااان لالهتاااام  نداا  يويااا  لاا  ل اناا  للشاافإ  للتعلاايأل

وو ااال  .وكانإل وا ذلك كنعاإن طما األ ياا كتابا  أجماإلذأل للشافإ  ؛ كان لملعلاإن  عتادون  ل  ذلكر أل
 الياااا ف اااد أل ااا ا  لاااماملاااأل لسإلأياااا لملكت ااااع للكااا   للااا  افعااام ،   ااازة اكت ااااع م تكاااا لمل ااااتد

وألياناااا أشااا ام لااايس ذاااأل صاااف  امسيااا  وكانااام تلاااك لملكت ااااع يف أتنيتااا  ينفااارية يااا  لتدااااىل ، لحلكاااأل
لل ااارس  ناااديا ن ااار وا لمل اااأل  ان ااااا  لتشااارل ويااا  ذلاااك ف اااد أخاطاااأ لال .بال دااار يف أ لااا  لحلااااالع

ياولااه   فاااملعلأل للاا   كااان  فراال أن  ل اا .للتعلاايأل  لاا  أنااه هنااج شاافإ   ااد هنااج خاطاا  فف ااأل ،للترااي
ولاد نا يثااىل يف  . ا   ر جملا  كاان هاإ نف اه  عتااد بداإاة  ايا   لا  يرلتا  يكتإبا  يف لا يل للتا كر

وهاا ه للاطر  ا  كاناام  .لا يل للااتعاية نا  ألااد لالاي اه (أو اىو  لاجماامام)، كلااااع للتا كري،  تادو ا
ناه كاان بإلا  للاطاما  أن  نتجاإل كت اا وُث  .ان ي ت ل لحلد ه وخا ته ف ط كانا  دونان؛ طرلفات ا  أ
  .وتلك للكت  م تكا يف للإلجم  لإ  لديل  يا جميدوه أثناء مسا  للداو  أو بعده، أ را

إ  وللاتعااىل للاإا  لملدان .ي  كانم  ل  ي تإ  افي  يا للث اف  لملدونا  بااحلر لمايون لحلرااة لسإ
يااااا لخلاااار  باااادىل للاااا ي  ل اااا  للاطر  اااا  للاااا  أخاااا ها للعاااار   ااااا للدااااينيإ يناااا  أوللااااط لل اااارن للثاااااي 

أجمإىل ون للتعااىل ه ل للاإا  كاان ياا شاأنه أن  عازز بشاكل م   اا  باه ياا جم ال نشار لملعرفا   ..لذجر 
إلجم  تتلف   ااا فإن ولا ل للنشر م تكا يف لل، أيا فياا  تعل  بتإصيل لملراإن .ووشا ت ا بإ للشع 

ففاا  للل اا  لليإنانياا  كاناام لملمال اااع للاا   كت  ااا لملعلااأل تعاار  بلف اا   .كاناام  ليااه يف للعدااإا لل دكاا 
hypomne mata ،  وه ه لللف   تاطاب  لرفيا لف اaide-me moiré  أ  ككاا ت اايته ، للفرن اي



ول اايتا لكن ااا ختتلااف لختمافااا و ، وهناااك كتاا  يداانف  ل اا  هاا ل للتع ااري .  يرتعااا للتاا كري   يف للعربياا 
ف ااا ه لاخااارية كاااان ذاااا طااااب  للكتااا  لايبيااا   .syngrammata  اااا تلاااك للااا  صااانفم ل ااا  تع اااري

كانم تتايز  ا لإلها بتاياز للاداو  للا  كاان   hypomne mata –ن للكت  لمل كإاة أوال و .لملنجزة
، وذا ل لل ا  ، اهاا  لا  طماباهأن كتاباع أالاطإ ه    ااة  ا ت جيل حملا رلع أل  .للاطال  إررها

فااإن كتاباااع أفماطااإن يؤلفاا  تأليفااا أيبيااا تياادل وتناط اا  ، وبااالعكس .تزل  ااافإنااه يااا للع ااري ف ااأل بعاا  أ
وها ل  دا  جميالاه  .ف   أبد  شكما يا كتاباع أالاطإ، وذ ل لل    .syngrammata  لي ا   ااة

وصاالم ولينااا  فإ اا  يف  -له  ليااه ولاالأل صاال -ف اارية الااإىل له  :ي  لاوالااماي لاا  أي  لل اارون لسإ
أو يف نااا  لاااليأل م  عة اااه أ   ،أن  دااارها يف َّناااإذز وللاااد، ولحلالااا  هااا ه، فاااما ككنناااا، اول ااااع تتلفااا 

  لل ادل   كاان لاه  نا لك وتاإه شا يه بتعلياناا لحلاايل أكثار  اا لامايون ه ل للتعلايأل لسإ، ويف لحل ي   .ت يري
 لان   لا  لخاةل  لملاط عا  نار  أن تعلياناا ل اايع  ال  ازلىل شاافإ ا يف 511ف عاد ياروا أكثار ياا  .نتداإا
 ،وجمد إدأ أليانا أن  عاجل لالتاذ ندا  إ دا  عده للنشر ليدا   كتاباا يتادلوال باإ للاطاما  .يع اه

فاإن ، وكااا جتار  لاياإا يف كال يكاان وزياان .أو أن   دم للاطما  أنف  أل  ل  نشره جم ل يإته أو بعده
وون ياااا أصاااا   .اا يف للعاااال ال  عاادو بعااا  لملمال اااع وللتعلي ااااع لملراااف  وا للعاااال لاصاال لالبتكاا

 hypomne mata ريارت  للت كاااع أو يااا لإلام ياا يدنفااأ  أهنا، ا رلع هي الاياو  أالااطإ و ا
 .وذلااك بفراال شاارل ط للت ااجيل،  دااي  كثااريل يااا للااداو  ولحملا اارلع يف أ اينااا هاا ه، وا كتاا  أصاالي 

لل ااا  يف تايعاا   أ  reader . أتاال وناه   ارأ باااملعىن لالصااطمال  للف ا  جماارأ ف اإ  ل ا  بااا.ملعلأل   ارأفاا
أو  ،أ  أن لالاتاذ ال   ارأ اعاىن أناه  ااىل  لا  للت ا اد ياثما، liest nicht ويف أملانياا   ااىل، ك افإايأ

ف اإ ي ااتا  ، فإناه    ااا  ، أيااا للاطالا  .أناه يتعاطال  ااا لل ارلءة ب اا   وتازتاه لل انإ   للتفاارغ لل يتاه
Hoerer  ، أو للاطالاا   –فالشاايخ  وللعاار  كااانإل   ااتعالإن نفااس لملفااريلع .كاااا   اااىل يف للل اا  لاملانياا

، ويف هنا ا  للفدال كاان للاطاما  إدالإن  لا  وفااية  مساا   .كان   ارأ للان  جمارلءة  –لملت دم يف لملدال  
ونداا ا ال  ؤكااد ف ااط أن للاطالاا  لراار  .ءةوهاا    ااااة  ااا شاا اية بااال رل، ل اا اا كاناام ت ااا   ناا لك

فال ااا  وذن كاان كان  للاطالا  وذناا  .ووَّنا كانم ختإلاه أ راا أن  ن ال ياا مسعاه ولف اه، للداو  ومسع ا
وهاا ه لسإتااازة ال تفااة   .و لاا  ألالاا ا كاااا  للتعلاايأل، بااأن  علااأل هااإ نف ااه اإتاا  وتااازة تعاطاا  لااه

للان  للا   ، أو بع اااة أخا ، اية للا  يالا ا للاطالا  بالا لعتلك لملا ووَّنا تع ، للتعليأل يف ل ل يعإ
أ  كتيااا  للداللااا   studienbuch ولل ااااا  م  كاااا ياااداتا يف ي اااإلن ياااا جم ااال للشااايخ أو يف .مسعاااه
ولكااا يف للكتااا  نف ااه للاا   يالااه للاطالاا  وللاا   كااان  عيااد  (كاااا كاناام لحلاااىل  نااديا كناام طال ااا)

 .يديتيته  ري للشيخ نف هم  كا ول عه و ، ويف لحل ي   .ن  ه



ووَّنا كان يعاإال باه بشاكل  اام يف  ، ن أللإ  للتدا س لملشاا وليه م   تدر  ل  لحلد ه فيت  و
وللتعليأل كاان ياط إ اا باطااب  للفاري وا ، فف  تلك لا ام م تكا للعلإم يت دد  وي ت ل  .كل لملإل ي 
بإلا  للاا ع  أن كااا  للتعلاايأل و ت  لااه يف  وكااان، وللشايخ كااان  ن اال وا لاايعيه كاال ياا  عرفااه .لاد ك ااري

وون لسإلااناي لملةتاا   لااا   –وهاااإ كاااا اأ نااا وتاااازة لن اال لملعرفاا  لمل ااااإ    –ون لل اااي   .للإجماام نف ااه
ذلك كانا  رانان للتيت   يا  تإ  لملاية يف ث اف  تؤكد  ل  للش اية ولسإجمارلا أكثار ياا تأكيادها  لا  

فااما  ناادا أن خيلااط ، ا ذلااك ب اا   وشااكالي  لحلاار  للعاارس وتشإ شااهوهاا  وَّنااا كاناام يراااطرة و .للتإثياا 
وياا أكثار ياا ]لل اا  بإ لحلرو  لل اكن  لملتشا    نديا ال تكإن يشكل  بن اط ا و مايا ا للتابع  ذاا 

  لت س  ليه لاير  نديا ختلإ للكلااع يا لحلركاع[.
     (3) 

ولكااا اااا أنااه كااان   اارأ يف كتااا  وللااد  .لل اااا كااان للاطالاا   ت اا  صااف  للشاايخ بعااد لدااإله  لاا  
كااان  ليااه أن إداال  لاا  كتاا  أخاار  ب اااا ه شاايإخا  خاار ا   .بااأن  كااإن  املااا فلااأل  كااا تااد رل، ف ااط

ول ااد ي اام لحلاتاا  وا ذلااك  .وال  كتفاا  بتكاارلا نفااس للاادا  ،حبيااه  ااتاكا يااا تاادا س  لااإم تتلفاا 
 .  لمل دلاا  ال ككااا أن تداا   يفياادة وال وذل كاناام كايلاا ان لملعرفاا؛ أوىل يااا ي اام بالن اا   لل اان  للن إ اا 

 .وبعراا أل كااان إلااأل بإتااإي لااد ه ن ااإ   ناط اا   لاا  كاال و اا  افااريه، ن للف  اااء كااانإل يااا لةت ااد او
وأنااه لاايكإن يااا للع ااري لااد للث اارلع  ،و ااا ال شااك فيااه أن بعراا أل أجماار يون تااريي أن ذلااك وهااأل وخياااىل

وأياا لةت ادون  .خار  ويف ي اديت ا لل ياا لا  يون لللجاإء وا للإلاا ل للعد دة يف ش ك  للفارو  للف  يا
يهأل أناااه ال و اااريهأل كثاااريون  اااا كاااانإل عاعاااإن ياااريلأ الاااإىل له ال ت اااا –للااا  ا أصااارول  لااا  ياااإجمف أل 
أجماإىل ون أولقاك لةت اد ا ل ااطرول وا تإلاي  ناطاا   –خار أل ياا  ال األ ذلك ولت  أن ال وال أ ااا آ

ويف تااان ما أل بااااإ لملااادن ولحلإل اااار كااااانإل  لااا    ااااإ أهنااااأل  .ول للرلااااىل واللااااإل   ااااافرونفشااااد، لدااايل أل
اهناأل هاأل ؛ كاان بإيكااهنأل أن  دالاإل أ راا،  وباسإ ااف  وا ذلاك .ليعثرون  ل  يداايا تد ادة للاعرفا 

 وهكاا ل نشااأع  اااهرة تد اادة ككااا تشاا ي  ا باالااتاذ للزل اار .أنف اا أل سلاا  يعرفاا  خافياا   لاا  لآخاار ا
visiting professor ،وياا  نشااأ ا أتااي  ت ااايىل لخلاا لع ولملعاااا   لاا   .ل اا  للتع ااري للعداار  ذااا

وتف ااأل  ااايلع  ر  اا  م  كااا للا ااافر  ،ولراااا كااان ذااا تااأثري أ رااا يف وشااا   اوا للت اااي ، ناطااا  وللاا 
 .  د  ا

كااا ها  لحلااىل يف ،  أل وتاإيوندارلء للعلاأل يف لا يل لخلاري للعاام م  كاا ذا، وال أن لالفاا ذلع كلف 
، فكااان  ةتاا   لاا   لااااء لل اارون للإلاااط  أن  اادفعإل نف اااع ألاافااهأل يااا ياااذأل لخلااام، أ اينااا هاا ه

. ون للعاااااام .ان لا ل يااااا  للع اااااا  يااااان أل كانااااام ياااااا للتجااااااا؛ وكاااااان ا ااااادواهأل أن  فعلاااااإل ذلاااااك ن ااااارل



أو لةاهاااد هاااإ للنااااإذز لايثااال لل إلااايإلإت  يااااكس فيااا  جماااد وجمااا  يف لخلاطاااأ  ناااديا أكاااد أن لحملااااا  
  .ونه حلر  بال إىل ون للتاتر هإ يثاىل تلك لحلرااة لملد ني  يف تإهرها ولملتدف  بالفري   :للا لأل
وون لملعرفاا  للد نياا  كااان  تااإا نشاارها أشاا ام لاايس ذااأل صااف  أو ، كلااريو م  عاار  لا لاامامون لسإ

بدااإاة  اياا  كااان هااؤالء ال    رااإن أ  أتاار يااا و  .و يفاا  ي نياا  حبتاا  حب اا  لملف ااإم لمل ااييت  للكلااا 
ووذل ن رنااا وا أي  للاط  اااع  .(يااا  اادل لل ا اا  ويف بعاا  لاليااان ويااام لمل ااجد)للدولاا  يف تلااك لا ااام 

ياا  اأ نااا أن هناااك  ااديل ال   اات ان بااه يااا أصاايتا  لحلاار  للإ اايع  ال خيفاا  ل تاازلزه بااأن  ع ااد تتاا لال
أياا أولقاك للا  ا   إياإن  ا ل للعاال  .  للا  كانام وجمفاا  لياه يف للإلجما وليه ن ل ش الع يا لل ن  للن إ ا

 لاا  ناطااا  أولاا  فااإن طلاا  أل للعلااأل اااا   تراايه ذلااك يااا تكاااليف باه اا  م  كااا  كنااا يون لال تااااي 
وهاا ه لملدااايا كاناام تااؤيا ذااأل يف كثااري يااا لحلاااالع للل اااء ياا  شاايإر أو  .يدااايا يالياا  يراااإن   لاا 

 :ت ا  ااا بإتااه ياااان لل اافر يااا للفاارل   للاا   ن  اا  لويااا ت اا  أخاار  كاا . يكااان  خاارزيااماء   ياااإن يف
ي ياا  لامامفانا  لل دل ا  كاان لسإ .فاحلج وا يك  لملكري  فار   لا  كال ي الأل ولاإ يارة وللادة يف لياتاه

 .ااةويا ُث فال فر يف لد ذلتاه  ارواة ي نيا  بالن ا   وا ياا  تعااط  للتجا .لنإ  يا لالتداالع للدولي 
فإنااه وا ذلااك   ااتاطي  أن  ع ااد ، كاااا تاااء يف لااد ه يشاا إا،  فالتاااتر وذ  اطلاا  للعلااأل ولااإ يف للدااإ

ليااه  علااأل وذل لاانيتم لااه للفرصاا  بل اااء ير ااد ا  ،وأثناااء ترلالااه كااان  ناازىل يف لخلاناااع .صااف اع جتاا اا 
ن لمل ااار للثابااام إفااا، و لياااه .فاااإا تانااا  لمل ااجد كاااان للنااازىل   ااات دم يكاناااا للتعلاايأل . اطل ااإن للعلاااأل يناااه

كااا ها  لحلااىل يف  دارنا ،  أصا   يعر اا ان  تيتاإىل وا  يشا  بدو ا  ترلاليا  stabilitas loci للعام
 .لحلا ر
فاناا  لل اارن للرلباا  لذجاار   .وال أن هاا ل للإ اا  م  عااد أن  كااإن يرللاا  لنت الياا   لاا  لملااد  للاطإ اال 

 ،جتنياا  أل يكاادالع شااؤون لحلياااة للدنيإ اا أخاا ع تاا ز فكاارة لجااز بعاا  للاادوىل لنشاااطاع للعلااااء ب ياا  
 .وهنيا  لحلااري وال يتا  لل عار للكر  ا  ووا ياا هنالاك ،وصياا للنا  و جيج أل ،يا أ  اء للتجااة لليإيي 

و  اااارع اوىل ياااارة يف شاااار  و اااارلن ليااااه ، وأ اطياااام هاااا ه لابنياااا  للااااأل  يدالاااا   أ  يكانااااا للتاااادا س
 .تلاك لحلراااة للا  زللام أثنااء  ازو لمل اإىل،   ني اابإاتإلتدع لملدن للك   يثال ملااا  ومسرجمناد وخاصا

وبنااء  .وكان لا يان واتاالع لالر لل ني  هأل لل  ا أنشاأول تلاك لملؤل ااع ل د ادة ولايس لحلكإيااع
وال أن ينشااق ا كااان ، وكاناام تااإفر لملااأو  ل اصااد  ا يااا للزل اار ا،  لاا  ذلااك ف ااد كاناام لملاادلا  خاصاا 

 ااا ععاال ، وكااان كثااري يااا للعااااالع لآنفاا  للاا كر ي نيااا لااإىل ألااد لل  اا  . اااأوا يااا  ااريه بااالتعليأل في
فالنااا  كااانإل  :ُث ون هناااك  ر ااا  خاار يااا والء ذلااك .للعا لاا  تدااي  لمل دااد للرشاايد ولبت اااء لخللااإي يعااا

عثاار ف األ وَّناا كاانإل خيشاإن ت ، باحملاف ا   لا  ثارو أل وسا ت اا ياا تاااطر تلاك لا اام، يف لحل ي ا ، ي تااإ



ولكا   تإصالإل  .وو ا  للياد  لي اا ياا جم ال للدولا  ياا ت ا  أخار  ،ثرو أل اإت  لا  للإالثا  ياا ت ا 
  . نيم  ا للإجمف،  لمايوا ه ه لل ا   كانإل   تندون وا ترز جما أل يف للشر  لسإ

كرلام فاإذل   .أن خيلف لملالك أيماكه ا ااىل لل  ولسإل ان لك  ت ت ل ا وتنتفا   اا :فالإجمف  ع 
وأن  إاثااه ل ا تااه  ،أصاا   يااا لاا  للإلجمااف أن إااتفظ لنف ااه اركااز لملعلااأل، هاا ه لا ااااىل ا اارل  للتعلاايأل

 . عاا  لملاا ه  لحلنفاا ، وهاا ل يااا كااان  عااال بااه ل اا  للشاار  لملاط اا  يف و اارلن يف تلااك لا ااام .يااا بعااده
فين  ا   لياه أن ،  اطفإن خلف بناتاا ف؛ ف د كان يا للرروا  أن إالف للإلجمف بع  لحلظ، وي  ذلك

 لا  ياا  ارلم كاان يتإجمفاا   ويا لملف اإم أن جمياياه بامل اا . زوز ولدلها  ل  لاجمل يا ف يه يؤهل للتعليأل
وون جنالاااه كاااان  كناااا ف اااط يف لااااىل ب ااااء لةتاااا  لل إاتاااإلز   ، لااا  للاااتارلا للإ ااا  لل يالااا  للعاااام

  .وللتارلاه
فاا  للاتيماء لل الجإجميإ  لا   ،بعاد لن رااء  ادة أتيااىللل يال   ويف للإلجم  م  ل ه أن ت دىل ل إ  

وهاؤالء للع اكر إن بالا لع  .ي اليد لحلكأل أز   أهل لملدن يا للإت اء ولكاام  ل األ ط اا    اكر  
وكاان أبارزهأل ش داي  للااإز ر ن اام لمللاك للاا    .هاأل للا  ا أخا ول  لع ااإن يوا للندارلء ياا لآن وصااا دل

ويااريه وا  .ر أل يااا هاا ل للت ااري فااإن لملاادلا  م تداا   لكإيياا  وال  اياا وبااال .شاات ر باطاإلاتااه لل ااايي ل
ولحلكااأل ، لاايس ذااا صااف  لذيقاا  لملعنإ اا  عفاحلكإيااا .كاااا لاا   وأشاارع وليااه،  أن لل ااانإن ال   ااا  باا لك

ون لملؤل ااع للكا   يف ب ادلي أو للن اييا  يف ني اابإا وب ادلي ،  تاثل يف لل لاطان أو يف وز اره لايس وال
فن اااام  .ولكن اااا م تعاااد ي ااا رة ملدااااحل ولاااد  لالااار، يؤل ااااع خاصااا ، ولحلالااا  هااا ه،  لااام .أ راااا

، وم إاادثإل للإ ااا ف انف اا أل ،وكت اا  ووَّنااا اتاااىل ويلاة، لمللااك وأبناااىه م  كإنااإل يدالااإ  ل نااإن للف ااه
ي اام وهكاا ل أ .ووَّنااا كااانإل  اادفعإن أتاارل يااا خااماىل للإجمااف وا  لااااء إ ااإن بتشااجيع أل وي ااا د أل

صااااانم بعاااا  ياااا له  للف ااااه أَناََّ ااااا فأيناااام  لاااا  لاللاااات اي  يف للااااد ا يف لااااإ ، لملدالاااا  أيلة لل اااالاط 
  .ولدنت ا

فاازيليع للإ ااا ف  .فاإن لنتشاااا لملادلا  كااان يف لاد ذلتاه  ااايما يف ت ياري طابع ااا، وياا ت ا  أخاار 
وكااان بالااتاطا    .لتنااافس بياان ألوتإز ااإل يرلتاا  يرلتاا  ولشااتد ل ،وكثاار بالتااايل  اادي لملعلاااإ للعااايلإ في ااا

باملاااىل يف بعاا   وكااان ال  تااإا   ااا و اارل  أل، يؤلااس للإجمااف أن  عياان أل أو أن  داارف أل ل اا  يشاايقته
وال أهنااأل كااانإل جمااد ف اادول كثااريل ، ويف ل ي اا  لاياار م  كااا لملعلاااإن يااإ فإ بكاال يعااىن للكلااا  .لاليااان

ي ابال ذلاك كاانإل ي يقااإ ليكإناإل  اط لان اااا يف  ويف .ياا لر ا  للتدار  بامل ااناا  يا  جتااا تلاك لا ااام
 ني ااإل  ااان أل نا  اااا يااا   وعاااإز ذاااأل أن، فااااا ل  اااأل أن  شاا لإل يندااا إ أو أكثااار يف ذلع للإجماام؛ لةتااا 

كاان ذاأل يعااونإن  ع اد ولاي أل ،  وباسإ ااف  وا ذلاك .لاللتفاظ ب  أل يا للرلت  انف  أل باط يعا  لحلااىل



و كااإن تمايياا هأل  ،ويعياادون  تإلااإن للتاادا س يف للداافإ  لسإ دلي اا  ،ياا للتاادا س يف للداافإ  لالبتدل 
وإدالإن  لا  ينيتا   ،وكان للاطاما   عيشاإن يف لملدالا   اناا . ل  يات  أجمل يا لل كاء وتفت  لل ها

للإجمااف كااان   ااتأل ِونَّ فاااا ليااه  .ولكااا لاار ان يااا ل اااإل بااأهنأل  عيشااإن  يشاا  طفيلياا  .زهياادة و اااال
  .بد يا أن   فر  ا ذلك ت ريلع يف َّنط لياة لاش ام لملعنيإ يا يعلاإ وطل  كان ال،  شئ بكل

ففاا   راإن ذلااك كااان جمااد مت  ا  أشااتاع لل اان  للن إ اا   .وها ل للت ااري أصااا  ألالإ  للتاادا س أ رااا
ف ااؤالء لزيااإل يركاازهأل ليااه كااانإل ؛ وم  عااد للاطااما  ولملعلاااإن حباتاا  وا لل اافر ،ولنت اا  زيااا تداانيف ا

بفرال له وينتاه  –وأولقك ل ثاإل ي يااإ لياه ت انم ذاأل لسإجمايا  ولياه تأينام ذاأل ،  إن أترهأل ت ا
  ااارع ينااا  أوللاااط لل ااارن لخلاااايس ،  إ اااا  اااا ذلاااك، ووا   اااد لالاااتاذ للزل ااار .لملنيتااا  للراااروا   –

  ألاااا   ولسإتااازة يف للتعلاايأل م تعااد تعاطاا   لاا .(أو لالفتتالياا )لذجاار   اااية ول اااء للااداو  للتدشاايني  
َا ، كتا  وللد ف ط  licentia   للتعلايألاازة للعايااايىل لسإتااف اد أصا يتم تعا .هايا أتل  لأل بكايلَوِوَّنَّ

ubique docedi  لل  كانم تعاطا  يف لل ار  أو  للتدار   باال رلءةvenia legendi  للا   ال  ازلىل
لااا  م إدااال وال يف ناطاااا   لاااأل وال أن هااا ل للت ياااري لالا . عاطااا  وا  إيناااا هااا ل يف ل ايعااااع لاملانيااا 

أصا   يااا ، ف ادال ياا تكاد س لملعااا  .وتاازة للتادا س ولسإفتااء :وكانام للشا اية ت اا   نا لك .للف اه
ل اا اا هااإ شااأنه يف كاال يكااان  .ون للف ااه كااان  لاااا تأو ليااا .للاامازم يااا لآن وصااا دل لنت اىهااا ين جيااا

ويا ُث  دداون فتإلهأل بناء  لا   ،الء و  اانإل بين اتتلف لآ ف د كان  ل  لملفتإ أن  ن رول يف .وزيان
ولكا   ت اىن ذاأل للادفا   اا لكا األ لمل اةا كاان  تيتاتأل  لاي أل أن  لااإل  ،ندإم يتشاا   وا لاد ياا

وهاا ه لملنااا رلع كاناام تشااكل لاا  ل  اااز  .بعاادي ك ااري يااا ي ااا ل لخلااما  فييتتجااإن  ااا يف يناجمشاات أل
وأصاا يتم جتار  كاااا جتاار   .يف للتاادا س للماتيا  disputationsللتعلياا   لاا   اإ يااا كانام تشااكله 

  .كاا   دو لنا،  و ال ا يا كانم ت إم ي ام لاليتيتاناع، لمل اا اع
(3) 

فااا لل ااهر أن  . نا لكل ه ه للتفاصيل تعإي بناا للا لكرة وا لل ارون للإلااط  يف لل ار للد  للتعر 
ي  لامايولكاا هنااك لادويل م تت اطاهاا لحلراااة لسإ .ت دم  ل  أواوبا بعادة أتيااىل ليثااا وتاد لماملسإ

وم  ،وال أنه م  كاا ذاا كليااع تابعا  ذاا، فا  أن لملدال  كانم ت تريف  ديل ك ريل يا لملعلاإ .أ را
ف ااا  وَّناااا ب يااام يكاناااا  عااايا فياااه  .ياااا لر ااا  للتدااار  للااا   نيتاااه لملد نااا  أو لحلااااكأل ءلاااظ أبااادل بشااا 

وجمد إادأ أن كثاريل ياا لملا له  للف  يا  كانام تليتا  ب نااء وللاد ويف بعا   .لالات ة وللاطل   ليس وال
وال أن لملؤل ا  ذلع  .كاا كانام لحلااىل يف لل ااهرة ياثما  لاليان كان للاطما   إز إن ل   تن يا أل

وناه الار  بناا أن ن ااإىل ون لملدالا  م  كاا ذااا  .للن اام لمل انإن جمانإنياا م  كااا ذاا وتاإي  لا  لسإطااما 



وون و يفت ااااا كاناااام أجماااار  يااااا  كااااإن وا و يفاااا  للكااااإليج ، ل ايعاااا  بااااأكثر  ااااا كاناااام للا ااااجد صااااف 
شااا اية لملانإلااا  ال لفا؛ وتلاااك لل نيااا   اااري للرمسيااا  ولملرت اطااا  بشااا   بعيناااه كاااان ذاااا ي ااااوىها .لسإنكليز ااا 

يااا  شاا ه   م  اطااإا أباادل لااماين للعااام لسإإوهكاا ل فاا . تعااد  كإهنااا وفاااية خاصاا   دااداها ألااد للشاايإر
ف اد كتا  ذاا أن ، لال لسإتاازة للش داي  لملشااا ولي اا  نفاا .للدكتإاله ل   يف إي ا يف للتعليأل لل رس

فااإن يااا ، وبااالاط   .يف لملنشااإالع لحلد ثاا  للع ااد –وون نااايال  –فإننااا ال زلنااا ن اا   لاا  أثاار  .تعاايا طااإ ما
ويااا  .ما  جم اال يخااإىل لسإيلاة لاواوبياا ن ااايه وزلاة تربياا  يف للعداار لحلا اار م  كااا لااه وتااإي  لاا  لسإطاا

تاااا للفرصاا  للايتاف اا   لاا  لر اا  للتعلاايأل أفااإن  اادم للت يااد بالشااكلياع هااإ نف ااه للاا   ، ت اا  أخاار 
تلااك لحلر اا  للاا  م تكااا يااا ، (lernfreiheit / lehrfreiheitباااملعىن لاملاااي لع ااااي)ولر اا  للااتعلأل 

  أو بااااالر  للت ااالط للتعلياااا  م  كاااا  دااادا  اااا هيقااا  فال ااالاط  للتعليايااا .لمل ااالااع يف تلاااك لا اااام
كاالاااإهنا كااال يااان أل ، ولل ااالاط  كانااام يف  اااد لملعلااااإ أنف ااا أل .خااتيااا  كألاااد لالااااجمف  أو لل اباااا ياااثما

، ف اااد كاااان يف للاااتاطا ت أل أن  عااا ول  اااا  ال  اااأل للش داااي  يون أن  نيترفاااإل  اااإ لسإحلااااي . ااااا يل رتاااه
ففاا  بااا  للف ااه   .وكااان  ااا  للعلااااء   ااإم باادوا لل اااهر لملرلجماا  .لل اار نشاار  أن  لتزيااإل لاادوي لل اان  و 

 .ولايس باد  يا اإتا    يادة ي نيا  يعلنا ، كانم لحل ي    دية لد دل للتدالليا ي ا  ا بإ اا  للعلاااء
ىل لا  للناطا  حبكاأل ي األ  ياا لمل اا ل ذاإ تاد ر باأن ن ياا خاإَّ وكان  د  أن   ااىل   لمامويف بدل   لسإ

ف اد أصاا   ، أ  يف لحل  ا  للا   اا بداديها، أياا فيااا بعاد .(أ  كال  ت اد يداي )،  لا  لا  كاإن 
؛ ولكا ب   لال ت اي باأن ياا أخاطاأ يف لكااه فاإن له يا  ذلاك عاز اه خاريل، لل إىل أكثر ل ال ول تدلال

 .انه لتت د يف للتفكري ولكيأل للع ل
فاطر  ا  للتفكاري أصا يتم  .ع وا بعا  لا ارلا أ رااوال أن لافرلي  لل  كان  تات   ا للف ه جمد أي

ووجماياا  لل هااان ولحلجااج  لاا   .لت ااام لت ااايا يفرطااا بالشااكلياع يف بعاا  لاليااانأَناََّ ااا كاااا   ،تدلياا 
فاأ ر  للعلاااء يف للتايياز وللتفرايل لداتا  أن ،  لي ا لل يتاه  اا للتعر اف للدايتي  وللتيتد اد لان ا 

يف  للنتيجااا  أن للك ااا  للااا   ألااارز يف باااا  للدجمااا  جمابلاااه جملااا  وكانااام .  ااااا أل أصااا يتم أي  وألاطاااف
ون اتيتاااان كفااا  للف اااه ط ااا   لااا  لالهتااااام باااالعلإم  :و ااا  نتيجااا  أخااار   ن  ااا  لسإشاااااة ولي اااا .لسإبااادل 
وال أن للتيتاإىل م  ل اه  .ول د تارع لاياإا بشاكل  اثال يف لل ار  يف لل ارون للإلااط  لملتاأخرة .لايبي 

و ااا ال شااك فيااه أنااه كااان  .  هنراا  يااا هاا ل لل  يااللاامايوم  عاار  للعااام لسإ .راا أن تاااء ياا   داار للن 
 نياام بااه  –تاارلأ أيس جماادمي  عااإيون وليااه لي ةفااإل ينااه ، للعاار   لاا   اارلا  لااااء لآيل  لل دكاا  لل ااربيإ

 ولااا لك  زفاااإل كلياااا  اااا تعلاااأل للل ااااع لاتن يااا  .ولكاااا هااا ل للاااةلأ كاااان  ربياااا  راااا –للشاااعر ل ااااهل  
ف د ل اطرول وا تعلأل ل ا  لي ام ل ات أل ولكتفاإل باالل تإ ، وم  ت ري للإ   وال بدخإىل لاللتعااا .و يل ا



 .نر  أن لآيل  للدايني  وللرولاي  م لتال يكاهناا يف ل ايعااع للعربيا ، ولال لآن .للفرن ي  ولسإنكليز  
 هااا  تااازء ال  تجااازأ ياااا للاااةلأ للعاااام وكااا لك هاااإ لايااار بالن ااا   وا للداللااااع للفاالاااي  وللةكيااا  للااا 

 .  ب   للن ر  ا ل   لاوايو وللل   لسإندوني ي لمايلسإ
فإَّناا ، ووذل وتاه ن اد ياا .وم  كا يا  مال  اا يف تلاك لا اام، لم خافي ون يإل   للرعف ه ه  

تااااء هااا ل و  ،ول اااد تن اااه للااا ع  وا أن للتعلااايأل للف  ااا  ال   اااتأل ياطل اااا بةبيااا  لل لااا  .ياااا تانااا   خااار
وكاااان يإت اااا وا يرااااإن للعلاااأل ب ااادا ياااا كاااان يإت اااا وا طر  ااا  ن لاااه ، لالنت ااااي ياااا للداااإفيإ خاصااا 

كااا ،  فليس ياا لمل تيت اا أن تات ل  لحلكاا  وت تدار  لا   اري كفااءلع وخاطاط يفا يا  ف اط .ونشره
عرفا  وتكد  ا ا ال  ن    لحل ا يا لل اطرل  لل ا ا   لا  لالنت ااء وللت داي  وللا  ترتكاز  لا  جتاا  لمل

 اتل   يف لخلشاإ  أياام له بالداتا  ، ون يا  ن     ل  طال  للعلأل يعرفتاه كااا جمااىل هاؤالء للن ااي . ري
فعلياااه أال ، أياااا فيااااا  تعلااا  بااااملعلأل .ولااايس يف ويلاة شاااؤون للااادنيا للفانيااا  ،ويف للتيتلااا  بالفرااايل ، لاوا

فنفااااإذه   ااااتاده يااااا له  .لملاااارس للنف اااااي باااال  ليااااه أن  لعاااا  يوا،  كتفاااا  بااااأن  كااااإن  املااااا فيت اااا 
َااا ويعرفتااه ، ي اشاارة أو   اات  ل ا  ،تأتيااه  ااا طر اا  لسإذااام ولملعاناااة للإتدلنياا  أكثاار  ااا تتفاات   ااا للاا هاِوَّنَّ

ولكااا كلااا  ت ليااد  .وال شااك أن للتعلاايأل جمااد جمااام  لاا  للت ليااد يف كاال لل لاادلن وللعدااإا ،يااا جماارلءة للكتاا 
ويااا جم اار للاا لع وتاادا   ا وال للإلاايل  للاا   .طا اا  خرلاااء تتيتاشاا  طاارا لالااقل  هنااا تعاا   للاطا اا   أ 

ففاا  تلااك لحلرااااة لل ا ااا   لاا  للااد ا كااان ملثاال هاا ل للناااإذز  .ت اا ل  لاا  للاطالاا  تكييااف ش داايته
تااأثري بليااا  لاا  للنفااإ  لداتاا  أن لملدالاا  أصاا   وتإيهااا ي ااديل بإنشاااء  اادي يااا للزول ااا لملتفر اا   ااا 

 .فإننااا ناار  أن تايعاا  لازهاار ف اادع للكثااري يااا تأثريهااا وبااان لحلكااأل للعثااااي، وهكاا ل .دااإفي للاطاار  لل
يا  للعلاأل أن للن اام للداإيف ، ن اام ف  ا  و خار صاإيف، وين  ذلك لحلاإ تكاإن ن اياان تعلياياان ي نياان
كاااا  ،  لملعرفاا  ووا لمل اااياة للش دااي  لملتفاارية يف طلاا  ،جمااد تاان   لاا   ااإ يااا وا طر  اا  للتناجماال للشاافإ 

، ويف لحل ي اا  م  كااا يااا للدااع  للتإفياا  بااإ هاا  ا للن ااايإ .لاامامكاناام لحلاااىل يف لل اارون لاوا لإل
ن تإلياد للن اايإ كاان ياا شاأنه إفا، أياا  لا  صاعيد لةتاا  .ومت ذلك  ل  لمل تإ  للفري   لا  لاجمال

لاايس أجمل ااا لحملاف اا   لاا  ،  والا ا   الياا   راا .أن  ناطاإ   لاا  لاايقاع يثلاااا  ناطااإ   لاا  ل ااناع
،  وا يدلالااا أل  ااااطر لمل ااؤولإن يف  خااار لايااار وا ويخااااىل جم ااأل ياااا للتعلااايأل لاواوسل، للاادوا لل يالااا 
وباادأع يرللاا  لرتاا  يااا  الياا  للتيتإ اال للناااتج  ،ووذ ذلك وا زيااا للت ر اا  وللتإليااف .كااالعلإم وللاطاا 

  . ا للتاازز للث ايف وم تدل وا هنا ت ا لال لآن
 .وتلك ي أل  أخر  ال يخل ذا يف حبثنا ه ل

****************** 



 إة يااا وزلاة م يف تايعاا  لل االاطان جمااابإ  بااد4/3/6116ناا  لحملا اارة للاا  أل ياام بتاااا خ  -*( 
 لاوجما .



 التهر م زالتهثفد السردي لآلخر
 -اودب الج رالن  نهو جا-

 *  دله وبرلهيأل
(1) 

للاا  تااخيياا  شاا دع   ااإا يرو اااع ث افياا  كثاارية ترااا نم تدااإالع كاناام ل  اا  لل اارون للإلاااط  ير 
وتلاك للتداإالع  ث ال يعيااال  تادخ ل يف افا  جمياا  ياا أو خفرا ا ، ش ه ثابت  ل  ارل  وللث افااع وللع ا اد

ياااا  أو ث افياااا  أو ي نياااا  لتتاا ولاااايس خافيااااا أن لحلكااااأل لمل اااا    لاااا   اااااهرة  لااااد  أ   تااااا  أو ث افاااا .
وللداإا للت يليا  لملتشاك ل  يف ، أو ت ال  ا يكانت اا لحل ي يا  ،ترف  يكان  افيع   لي اليؤي  وا نتيج  
ولان ااا  ، وت ااا ا لملن إيااع لل ياياا ، وللداارل اع لل يالاي ، بفعال لخلمافاااع للد نيا ، أذهاان لةتاعاااع

لملرو اااع  يلياام تلااك ويااا أي ع خااماىل تلااك لحل  اا  للاطإ لاا  وا ترلاايخ صااإا ين إصاا  ل عراا ا.، للث افياا 
اار ا وللف  اااء ااه أفكاااا لملااؤا خإ ول  اارلفيإ وللرل الاا  ولملفك  وكاال َيااْا  دااإغ للدااإا ل اا ياا  لل هنياا  ، تإت 

فااااا لملنت ااار لحلداااإىل  لااا  لل ااال  ، وملاصااا  لملااادوناع للإصااافي  ولل اااري   وللعجا  يااا ، لخلاصااا  بااااآخر
 . يتإلصل  يا لالكام  ري لملندف  حب  لآخر لمل تلف

بإ يفاا   ثيليااا   من دااد باملرو ااااع هنااا  لااا  كاال تع ااري   اااإ ) ي لاامايللعااإية وا يرو اااع للث افااا  لسإون  
ت ااإ جبااماء أن ، ب اا  للن اار  ااا للدااي  ( طااإلىل لل اارون للإلاااط ، للارتعياااع للث افياا  وللعرجمياا  وللد نياا 

  لملعا   ايز اا لامايلسإ ويرك    بدات  ك رية يا للتشإ ه للا   إيال  لا  أن لمل يااىل، صإاة لآخر يشإ ش 
كااااا -لاامامفالعااام خااااز يلا لسإ. جمااد أناااتج صااإال ت  ي ااي  لآلخاار، و ثيليااا  ااا تدااإا لمل االاإ للعااام

وهااإ بانت اااا   ياادة صاايتييت  سإن اااذه يااا ، بعيااد  ااا لحلاا ، ياا  أل،  فاال-جماياام تلااك لملرو اااع بتاثيلااه
وكانم صاإاة لآخار للدونيا  ، ف  وول يت ف   يكشإ ، وال ختف  للتيتي زلع لخلاص  ب لك للتاثيل،  ماله

ن اد يعا ا  -يف لادوي  لاناا-وم عار، يثاا جم إىل وللتفاء يف كثري يا لالياان لاد  لملاؤاخإ ول  ارلفيإ
 لاامامم  كااا لاياار خاصاا بتلااك لملرو اااع يف يلا لسإلتناياطاااع للث افياا  ل ااهزة لآلخاار، وال كشااف ل، ذاا

وللن اام للفكار  للشاا   خماذاا  ن ار ، ا تعىن بث اع لملعاا ري وتكرلاهاافال رون للإلاط   يزع بأهن؛ ولدها
و اا  ث اا  شاا ه كايلاا  ، فاسإل ااا  بااالت ري   اادوي تاادل، وا لل ااإلهر للاط يعياا  ولل شاار   وللث افياا  ن اارة جماااا ة

 و اااري خا اااع  للت ااااريلع، برااارواة خراااإ  لل اااإلهر لل شااار   وللث افيااا  وللد نياااا  لتف اااريلع يركز ااا  ياطل ااا 
لايار للا   تعال لملعرفا  ، وكان ذلك للن ام   اتعإ باطرل ا  لليال ت ليد ا  تفت ار وا جماإة للتعليال. للزيني 

اهنااا جما ااا  ؛ م تداااد بإتااه للن ااد، وتناطااإ   لاا  تناجمراااع كثاارية، و ااعيف ، لخلاصاا  بتلااك لحل  اا  هش اا 
عناصار لحل ي يا  لل ااهرة يف لاياجما ا ولملفت ر للشااإىل للا    أخا  يف لال ت ااا لل،  ل  للتنايط  ري لملعل ل



وملاا كانام تلاك لملعرفا  ، وليس يف لال  جتر د تام كاا كان للتدإا لل دمي  فاة  ذلاك، للث افي  وللتااخيي 
فااا للاط يعا  أن تت داف  اإياا ، ويتعاليا   لا  شارط ا للتاااخي ، و اري يتكايلا ، ت إم  ل  اكا ز ناجمدا 

 . ولالختزلىل للإل   يف لالس لل  ت إم  لي ا، بالن   و دم لسإلاط  اإ إ ا ا
 اااتأل ، كاااان هااا ل للتداااإا للت لياااد  لآلخااار وباااان تلاااك لحل  ااا    ااايأل يعرفااا  ختيليااا  يلت  ااا  يااا  نف ااا ا

وجماد ال ترل ا  يف كال ، وليس للتجرب  ولملعا نا  ولالكتشاا  لمل اشار، تعايا ا وفر  ا للتنايل وا لل جاىل
لاااااإ  لاليتثاااااىل للفكاااارة للرللاااا   لل ا لااااا  ، لملاااارلي ل ي ااااه   لذاااادوال، ذلااااك ل اااادو  لمل ت لداااا  ين اااااا

لينااا تدا ر يعاا  . ولآخار ينفعال، لاناا فا ال، ولآخر  فت ر ولي ا، فاانا يفعا  ب يأل لايي ، بالتفا ل
 . ءككا لحلد ه  ا لجمةل  وا ل ي   للش ، كل للعناصر لملكإن  ل اهرة يا

: شااكلإ علآخاار للاتنايل  وا  ليا  يزيوتا  للفا ليا  أخا و لا لع  ثيال ل ع لملرو ااع ياا أتالتراافر  
ولل ااايأل ، ويتراااا ن  للداااإل  لملاطلااا ، ويتعاليااا ، وليإ  ااا ، ذلتاااا  ن ي ااا   للتاثيااال ناااتج أففيااااا خيااا  للااا لع 

 وفياااا،  لاا  كاال لافعاااىل لخلاصاا   ااا لاخماجمياا  لملنت اااة اإ اا  يااا لملعاااي  رااخ  ف؛ ولحلاا  للاادل أل، للرفيعاا 
ولخلااااإىل وللك ااال ألياناااا  ، للتاااإتر ولاللت اااا  ولالنفعااااىل ألياناااا    شاااإبه   خااار  ناااتج للتاثيااالأخااار خيااا  لآ
لينااا وصاف أل بالراماىل ، وذه  فياا خي  لاجماإلم يف لملنااط  للنا يا  وا ياا هاإ أكثار ياا ذلاك، أخر 

وللاات عد أياار ت   اال ، كاال لملعاااي لاخماجمياا  لمل  إلاا   نااده   جمدااأوباا لك ، ولحليإلنياا  وللتااإلا ولل إهياياا 
ب يأل ات  م بتدا ز لتكإن يف تعااا  يا  لل ايأل ، يا خماىل تف ري خام، فيتما ل لآخر، للن   للث ايف له

وا يتإلليااااا  ياااااا للتعاا ااااااع   فراااااأ، صااااااطن  للتاثيااااال  اااااا زل  باااااإ للااااا لع ولآخااااارلوبااااا لك . ي لااااامايلسإ
و اااماله  وختليداااه ياااا  إلاااه، ل  للثاااايلخاااة يف   اااإم للاطااار  لاوىل  ويكانيااا  أنل للااا  ت ااا    وللةلت يااااع

وهاا  ،  ااا يرتعيا ااا للث افياا   فاملرو اااع للكاا   ال تن اطاا، وويالتااه يف  ااام لحلاا ، وبإهيايتااه وولشاايته
وَّناا تشات ك يا  يرتعيا اا يف ناإ  ياا للتاثيال ، ولي ام شافاف ، لروي شايل  ال تعار  للا لءة يف للتاثيال

 . يا ترا يف ا كل لملإلجمف لل ياي  وللث افي  فةش ، وتدإ  ا صإ ا ايز ا، للكثيف
لآلخاار وتشااإ ه لالتااه  ووجمداااء، ل تدااايا  بالاا لع ولداانا  والء ألااإلاها لملنيعاا  عهاا ه لآلياا  للاا  وفاار  

وللتاركاز َّناط ياا للتفكاري لملةف ا  ، لاماميلخل يلا لسإ ه  يا نتا ج ث اف  للتاركز لإىل لل لع، لسإن اني 
وال   اااا  لاشااياء وال  اا  اى تااه   نيتاا س فيااه، ياان ج يعااإيف  وإداار نف ااه، للاا    ن لاا   لاا  للاا لع

ن اد وإتااز ها ل للاناط ياا للتفكاري وا . كل لملعاطياع يا أتل تأكيد صايت  ي إالتاه   إ فو . وي إالته
اا، لااإلء كاناام  رجمياا  أو ي نياا  أو ث افياا ، بتاا يتيتارا يااا أ اا  يرتعياا  ثا ه فاملرتعياا  للاا  ككااا ل ت ااهااا لملإت 

تمازياااام   لفااااك للتاااادلخل بااااإ لل ااااإلهر للاااا  ل ر قاااا  للاااا  تتعاااار   للتيتليلياااا  لعالااااه هاااا  لملااالاااا  للن د اااا 



ولاايس  لاا   اا  لملعاطياااع للكلياا  للاا  تااإفر لااه ، فأوتاادع هاا ل للتفكااري للاا     ااإم  لاا  للر  اا  ولحلاتاا 
 . لملإ إ ي  ولحلياي وللدد  يات  يا

لاااتعاي ا ط  اااا حلاتااااع يتدااال  باااالإ   ل ااااا   يف  ااارو   ثااال تلاااك لملرو ااااع ذلكااارة  دااااا وا ل 
   لآلخااار لي ااااملاااامايولل يتاااه يف للداااإا لملتشااااك ل  يف لمل يااااىل لسإ، يعينااا  ياااا أتاااال أهااادل  يشااااةك 
و ااتأل للاات دلي ا ، وَّنااا هاا  جمرااي  تتدااا د بفعاال لل اارو  لملعاصاارة، يإ ااإ ا أ لاا   ليااه كتااا  لملا اا 

وهاا ل لاللاات دلم ملعاطياااع ، بااه ليكااإن تاازءل يااا صاارل اع لحلا اارفاملا اا   اادف  ، نف اايا سإ اااية للتااإلزن
إجا   -فيااا نار - وهاإ، وجمابما لماخاتما  يف كال يإ اإ    تعدا   لا  لحلال، ععله ي الا، لملا  

 . إإىل يون للتفكري لملإ إ   بالإلجم ، و ت    يف  ااء يل أل، للن ر  ا لل را ا لحل ال 
ت ااإم  لا  فكارة لالخااتما  لل اري  لخلاام ملااا  ير اإ   شاا   و ن  ا  أن نؤكاد  لاا  أن كال يركز ا  

واإلت ا  لحلاتا  وا تاإلزن ياا تمدااطن  ذلكارة ، ف ا ه لمانا لملركز ااع، و إلف  ا  ااع جما اا ، تاطلعاع  ني 
وا   ويولاي لااعيد  وجمااد ذهاا . ل ا اااع خاصاا ، أو  ااتأل تعااإمي صااإا يااا لملا اا ، تإلفاا  تلااك للتاطل عاااع
بشاااكل لنت اااا   ياااا خاااماىل  أن  ااا  ين جاااا اللااات دلم للااا لكرة نااااا أكاااد  لااا لي، يرااااإن هااا ه للفكااارة

وذلك باطاس بعر ا ووبارلز بعرا ا لآخار بألالإ   اؤي  و يفا  ياا ، للتما   ب اط  يعين  يا لملا  
وذلاك  عاإي وا  ..ذلكارة نافعا ، بال ها   لا  لاصا ، ويا هنا لي م لل لكرة بالرارواة أصايل  ..نإ  يا

وجماد بارزع ، لكرة يا أتل يا  ير اإ  فياه ككاا للاتعايته ها   ااهرة  ا لا  يشايتإن أن لالهتاام بال 
،  تاعااااع بشاار    ااا ا ، وا للإتااإي لاااد ثا نتيجاا  للت اااريلع لملربكاا  يف  تاعااااع ك اارية تفاااإ  للتدااإا

فيااااا خيااا    اااإا للااا لكرة للااا  ككاااا ، ولعااال لايااار لاكثااار أمهيااا ، وجمإييااااع يتناف ااا ، وللاااع  لالنتشااااا
هاااإ تنااااجم  فعاليااا  لاولصااار ، يف ولجمع اااا لملعاصااار نتفاااا   اااا ايلء و اااا ف لتات اااا لاياااأل ولةتاعااااعلال

لاااياا يف شااااكل ا ، و تاطلااا  للنااااا  لآن وا هااا ه للااا لكرة لملتجااااد ية، للد نيااا  وللعا ليااا  وللاااارولبط لل ااامالي 
 . (1)ويكان يف للعام، ولري جمإي ، ليانيتإل أنف  أل هإ   يتاالك ، ل اع 
، ن  لايثلااا  يف  املناااا لملعاصااار أكثااار ياااا أن لدااا  يف  ااااىل لخاااتما  ذلكااارلع تااخييااا  و رجميااا  وي نيااا و

أو النتااازل  ، ولل يتاااه لمل اااكإن بأوهاااام كااا   لمانت اااا  وا ياااا   ر ااا  كاعاااايىل يإ اااإ   لاااإها جماااا أل
نك ااا لل ايأل ويش   يف للإجمم نف ه حبااالع ل،  تدم بدرل  لذإ اع وللتاطلعاع ولآياىل شر ي  يف  ام
وه ل للتإتر  راخ  ا  ااع يل اا  تر اد للات دلم لملا ا  ، ولهنياا لن   للعماجماع لل دك ، للت ليد   لملإاوث 

وو اااية جماارلءة لملرو اااع يف . ولآخاار خفرااا ويونياا ، للاات دليا أ اادلإتيا اااا  رااف   لاا  لانااا مسااإ ل وافعاا 
 اا   -أ رااا-اايأل تت اااتل فياااا بين ااافاا،   اا أل يف هاا ل للراار  يااا للداارل اع،  ااإء هاا ه لحلاتاااع

وجمإلي اا ون هاإ وال ن ايج يتشاابك ياا للتداإالع . كرلهي  للا  تشاكل ا بإللااط  لل اروي ل ريهااللدإا لسإ 



و ال اااا ياااا لاااال تلاااك للتداااإالع  ااا  للتااااا خ . و اااا لاياااأل لاخااار ، ولملرو ااااع لخلاصااا   اااا  اااا نف ااا ا
ولل اايأل ، للاشااا ر وللتاطلعاااع وللتجاااا  ا للدااإا للكلياا تتااإلا  يف ترااا يف ، وصاافي  أو ختيلياا  ياادوناع

ون ااادها وَّناااا هاااإ  اولااا   ،وللاااتناطا  تلاااك لملتاااإن وَّناااا هاااإ للاااتناطا  لااا لكرة. للد نيااا  وللنف اااي  ولاخماجميااا 
جمااااد أ اااار  ااااا فا اااادة ، وم  كااااا تشااااإ ه لآخاااار، لإجمااااف للاااات دلي ا كأ اااادلإتيا لي اااا  يف نزل اااااع يعاصاااارة

ف ذلك وال للتنايل وا اى   ن د   تكشف ذلاك للن اا لملتداا د يف للفكار ولا  كإن  كنا وجم، ل ي ي 
 . ولل لإك لملعاصر ا

ون للن ر وا لملركز اع للك   يف للتاا خ لسإن اي يا زلو   كإهنا نتااز يرو ااع ث افيا  يتناف ا   إلا  
أن  ولحلدلثاا  للاا  ال تعااد،  لةاااىل أيااام للداللاااع لمل يالياا  للاا  للاات عدع بتااأثري يااا فكاارة لحلدلثاا  لل ربياا

تكإن اول   ياا ناإ  خاام للتااا خ أنتج اا لمل يااىل لل ارس لملت ف ا  لام  اطااء للع مانيا  يف  ال  ارو  
وهاا ه للن اارة وا لملركز اااع ت ااع  سإ اااية لال ت اااا وا لملرو اااع للث افياا  للاا  تت ف اا  والء لل ااتاا ، خاصاا 

وتتجااري  ال ااا  ااا ذلااك فتكااإن يرو اااع ، ماع يإ ااإ ي لل ااايك للافاااهيأل ولملناااهج فتأخاا  شااكل للااي
، فيااا هاا  ختفا  يل ااا ياتاااع ياا للتاثيال لل ااري  للا    تادخل يف صااإغ للعماجمااع لسإن اااني ، لاري  

 . وللتدإالع لخلاص  باانا ولآخر، ولملفاهيأل للفكر  
(6) 

، ل اارون للإلاااط   إتاا   خااماىل للاامايون  لحلااد ه  ااا للدااإاة للاا  لات ااام للعااام يف لمل ياااىل لسإ
، ي لامايفاملركز   لسإ؛ خماىل تلك لحل    لملش ع  بال جاالع للد ني  لماملل يته يف يركز   يلا لسإ، بدل  

تلاك للداإاة للا  لاتلإا ، لدإاة لآخر ويتإجم ع  لي إيان بتشكيل يماي  خاص   لمام يلا لسإ ويف إم
، وياا لمل األ أن نتيتار ا ياا  ا ط لملفااهيأل. أل للتاركازط  اا لليتادوي للا  ت اا   اا يفااهي يف أف  لنت اانا

وذلااك لااا  ااتأل وال بتاادلوذا يف ل اال لملعرفاا  للن د اا  لذايفاا  وا ، ويالال ااا لملإاوثاا  ولملالااإءة بث افاا   داارها
  تتااادخ ل يف ترتيااا  لااامام يلا لسإ فاملإت  ااااع للفكر ااا  ملدااااطل ، ليتداااام شااايتا لل لاااإلء للكاينااا  في اااا

ختتلاف  اا لملن إيا  ، اهنا  اىل ث ايف يشا   ان إيا    ا د ا  يتجان ا ؛ از تلك للدلااى تنا ملا هأل خا
فامل يااىل ، وهنا تدف  بناا وا يإجماف يناه أكثار  اا ت ا ل لناا للات مام صاإاة ل ي يا  لاه، لخلاص  باآخر

اا ش ااك  و ددا ألكايه  ا لآخر  ا، يكإ ن ث ايف  تشك ل    للتجاا  للتااخيي  وللعماجماع لملتنإ  
 .  كا  ويتمازي  يا تلك للتدإالع لخلاص  به

با ت ااهاااا شاااعإبا  اااال   ن  ااا  أن  تثااال للشااار ع   لاااماموجماااد ن ااار وا للشاااعإ  لمل ياااا  خاااااز يلا لسإ
، ويلا لحلار  لامامهناك لار  جما اا  باإ يلا لسإ. في ا جمياه لاخماجمي  لماموع  أن    ط لسإ، لسإذي 

فال اامام ؛ أو خيرااعإن لااه لااماموال ليناااا  اادخل ل اياا  وا لسإ    ال تنت ااوهاا، لاار  يعلناا  أو يرااارة



ووتاإي ، هاد  و امال ، لا  وباطال انه يداحل  بإ ن يرإ:؛ بإ للدلا ا  ري  كا يا نالي  شر ي 
وللا الاإ لا  ، فاذدنا  يؤجمتا  ال تز اد  لا   شار لانإلع،  عا  أن ترا  لحلار  أوزلاهاا يل ااا هدن  ال

وكااان هاا ل  شااال كاال . (6)روا اايااال وتااادول ذلااك  اااكنا و اا، ويإلصاال  ل  اااي، طاار  وللاادن راا ا يااا 
بالاااتثناء لحل شااا  للااا  للاااتثنيم ياااا ذلاااك الااا ا  تتدااال اإجمف اااا ياااا ، لاااماململاالاااك لملتا ااا  لااادلا لسإ

 . يف يرللته لاوا لماملسإ
طإلىل لل ارون  وم عر، ذا يف  إم يا ثابت ي  وللدوىل لةاواة لمايم تكا لحلدوي ل  رلفي  بإ للدول  لسإ

ولل اااإىل ، للإلاااط  يف أ  يكاااان ياااا للعاااام لالتفااا  للن اااا    لااا  لااادوي ثابتااا  يعااة   اااا بداااإاة كايلااا 
، حباادوي خاصاا  وشاار ي  فكاارة   راام  ااا للنزل اااع للدل ااا  بااإ للاادوىل لاوابياا  يف لل اارن لل اااب   شاار

فلاااأل إااادأ أن أخااا ع يولااا  ذاااا جماااإة ل ي يااا  يف لل ااارون . نو ااال للشاااك  ااامازم تاط ي  اااا للن اااا   وا لآ
هااإ لمل ااياا يف ، ولاايس لحلاا ، فعنداار لل ااإة، للإلاااط  أياار لااياية للدولاا  لملتا اا  ذااا بعااإ ل ااد للكاياال

وهااا ل  ناط ااا  أكثااار ياااا  ناط ااا   لااا   اإ ااا  للااادوىل للااا  كانااام تتنااااز  ، للعماجمااااع لل يالاااي  باااإ للااادوىل
وهاااإ  ف ااار لناااا تز ياااا   اااإا  ااااىل . فيااااا بين اااا أو يااا  للااادوىل لملتا ااا  ذاااا لاااماملل ااالاطاع  ااااا يلا لسإ

أو  هاا  )يلا للع ااد(، وشااكل يلال ثالثاا ،  اااىل فر ااه للتناااز  للاادل أل، ويلا لحلاار  لاامامفاصاال بااإ يلا لسإ
و اا   ااا لل يااان تفداايل لل ااإىل يف أن هاا ه للاادلا لملزيوتاا  للااإالء بااإ للاادلا ا لملاا كإاتإ  . )يلا للداال (

ت ااإم باادوا للت ااإم ، تةجماا  يل اااا يااا ولااد  لل ااإتإ لحملاااذ تإ ذااا،  اا ابي  لذإ اا ، اناام هشاا  للتكااإ اك
، وا ذلاااك كانااام لااا ل  لالخاااةل ، لينااااا ت يااا  للت اااإم للاط يعيااا  لملانعااا  لت اااد م هااا ل أو ذلك، للفاصااال 

يز اا   تزلاازا يكاهنااا وهاا  يلا ا .   وللث ااايف وللع ا ااد  خلاايط ي ااتعاا يااا هاا ل وذلكتتاااا فن اايج ا لال
 . وكثريل يا  نعدم وتإيها، ال تعر  للث اع أبدل، بدإاة يل ا 

أ  تلاك لل اؤاة للا  تن ثا  ، كان للتدإا للشا    ا لل لع ولآخار   اتاد ليإ تاه ياا لملركز ا  للد نيا 
 جماد لال  هناا هوأنا، وبالن ر وا أن للتدإا   ه  وا ل ت اا أن له هإ يدداها. ين ا جميأل لحل  وا لابد

هاا   لاامامجماايأل يلا لسإ  يلا لحلاار   فين  اا  وذل للإصااإىل وا نتيجاا  وللاادة:   وم إاال هناااكلاامام يلا لسإ
، ف اا  وثنيااا ؛ وللاات جان، وجماايأل لآخاار يثااااا للاات رل . وهاا  لملاطل ااا  للدااإل ، وهاا  للشااايل ، لحل ي ياا 
يإ اااإ  حلكاااأل لل ياااا  وجملااايما ياااا  جمااايأل لآخااار هااا .  لااازم تاط ريهاااا ياااا للنجالااا  للإثنيااا ، يدن  ااا ،    ااارة
ال يكااان للاداااحل  ، ويف  داار  تدااد ا فيااه للشااعإا للااد   أ  شااعإا  خاار. بإصااف يإ ااإ   عللااتأثر 

ويت  اادل بالتناااز  لل يااا  البااد ، يتإهجااا، ولكاا    اال  ذلااك للشااعإا لي ااا. وللشاارلك  يف لل اايأل ولاخماجمياااع
ها ه للثنا يا  تداإغ و ا  الو ا  . يااا)نا( وجميااا)هأل(جما أل  ل  ثنا ي  لحل  ولل اطل باإ جم يا تفر   لالأل

وجتعلااه   اا  ختيماتااه ويإلجمفااه وألكايااه ولختياالتااه  لاا  ألااا  فكاارة للتفا اال وللةلتاا  للاا  ت ااإي ، لةاااإ 



وصاااا للةكيااز  ليااه  ، ل ااد مت ختاط اا  لسإن ااان كاا لع. وا لسإ ااماء يااا شااأن للاا لع وخفاا  جميااا  لآخاار
َا ، يا كإنه بشرل يتتيتد  وأمهيته ال ، كاإ إ  لل يأل  . يف ل تناجمه  ربا يا لل يأل يون  ريهِوَّنَّ

ااال ياااا للع يااادة ل ااا  للف اااأل للشاااا   ذاااا ، لاااماملااال أل لل ااايأل للااا   صاااا ه لسإ ولاااإىل وا تااازء يكا 
 شااال لالنت ااام ، خاار ينت داا وباسإ اااىل فدااإا لآ. كرلهياا  لآلخاارولاايتدخ ل يف تركياا  صااإا يشااإ ه  و 

هنالااك تشااإ ه حل ي اا  ، وكتااد ليشااال لسإن ااان لاياال تلااك لل اايأل، للشااا ع  لد ااهبالداتاا  لالااا  لل اايأل 
خاار  ااةلوا لآ، ففرااما  ااا للاا ماية ول  اال وللرااماىل ولل اافه ولل إهياياا ، لآخاار ذهنيااا وت ااد ا و  ا ااد ا
كااا هاإ لايار بالن ا   اجماإلم أجمدا  للشاااىل لياه  فاة  أن تكاإن باماي ،  بإ تدا ري  شاإش ون اانيته

 . يف لال  للزنإز وللد ال   وكثري يا لاجمإلم للشاالي  رأو تر يأل ي دإي كاا هإ لاي، ويأتإز أتإز 
وكان للف أل للاد   لليتيااة   اإم يل ااا ارلتعااع يجمي ا  كايما خيارم للازيا ، تتدف لل يأل للد ني  بالث اع

وذااا ،   لل عااد للتااااخي بع ااااة أخاار  فااال يأل للد نياا  تت اط اا، فتدااا  بالف اااي ب اا   للتيتااإ ىل، ث اااع لل اايأل
، لااكن ، ثابتا ، ت ار  باالتيتإىل ف ا  ال. اهناا جمايأل يكانيا  ولي ام زيانيا ؛ جمداة للشاإىل وللدكإي  وللث اع

ها  ، لكا  كتثال ذاا، في ل يف لال  تديتي  يل أل مل اااه، تر د لإلن ان أن  تكي ف يع ا، يل ا  للديت 
يليام لل ايأل للد نيا   ياا ،وبعده  ن ا هاإ للا   إادي جمياتاه جمربه، وهإ  دوا يف فلك ا، لملركز لملش  للدل أل

فيتيثااا تكاإن  ا  . ه  لل  لدي أمهي  لسإن ان فاا للاط يع  أن جتاري جمإلهاا كايلا  لتراا ه وا  اام لحلا 
، أصاا يتم لل اايأل تااإهرل.   ااإي للعنااف ولل  ااإة كإلاايلتإ لاا لك، ل ي اا  ياطل اا  للدااإل   ن  اا  نشاارها

 . وصاا لسإن ان  ر ا
تلااك لل اايأل هاا  لملعياااا للإليااد لدااإل  لمل اااا ، لاامامتم ااتاد لل اايأل يااا ط يعاا  لةتااا  للاا   امسااه لسإ

للن اي    اإ غ صايان  لل اايأل ؛ وا وتاإي ن اي   ذلاك لاايؤي  ال  الا، للا    ن  ا   لا  لملارء أن   الكه
ي  ثاال للثنا ياااع فاا  لةتااا  للند اا  لل اار ف، وللعااال  لاا  نشاارها لااتعأل  للعااام يااا ت اا  ثانياا ، يااا ت اا 

، لخلاري وللشارو ،  ا  تعااا  ثابام ويل األ باإ لحلا  ولل اطال، للرد    يوال  لامسا  يف شاطر للعام وا  املإ
بإصاافه للااتنايل  وا يركز اا  كاامام له و ، أن   اال للداارل  ينيت  ااا  يف لملداايتفوال ككااا . ولسإكااان وللكفاار

 لةتاا  لاا ا . فاإن للعاام بتناجمرااته جماد صايا  لا   ارلاه ،لملرتعي  للكلي  وللشايل  وللدل ا  لكل ش ء
يف هنا ااا  . ي لااامايم ُث للشااار ع  لسإكااااا جمااارا ذلاااك  لاااأل للكاااما،  وَّناااا هاااإ  اكااااة للاجتاااا  للندااا  لملنشاااإي
للْاايَت   اهناأل زل اإل  اا ؛ فكال ياا أهال لل اطال وللشار وللكفار  تاآكلإن، ال بد يا لنتداا و فار، لملاطا 

نشاار   :هااؤالء أنياطاام  ااأل ي ااا  خالاادةللْااايَت   وأهاال ، للداارل   كااإم بالث اااع وللدكإياا و ، ولخلااري ولسإكااان
وباااالن ر وا لخاااتما  للع ا اااد ، وذ لااايس  ااا  لااادوي هنا يااا  لاااإىل يون ذلاااك، كلاااا  له يف أاتااااء لاا 

  لااإىل  ولكااا  ن  اا   لااي أل لاللتفااا، فاااا لملنت اار أن  تعثاار أهاال لحلاا  يف ي ااات أل. ولاي ااان وللث افاااع



، فا  ااااي وذن ولااايل  حل اااأل للتنااااجم  للع ا اااد . وذلاااك هاااإ ل  ااااي، ونشااارها وللتا اااك  اااا، كلاااا  له
فا  ااي لاا  يف صال  للتفكاري للاد   وياا يلم ن ا  للثنا يااع للراد   جما ااا  ، وولماىل للإلدة  ال للتعادي

ي كاااالا   اد  وا لإ ال لل شار وا فاإن فعال ل  ااَولحلَْ ُّ . فعل  كإم بن ام الهإي  امِونَّهم .  تإجمف
كاااان َولَاااااَّا  .  ر ويلا لحلااا لاااماميلا لسإ ليدااااطدم يااا  فر اااي  لنشااااطاا للعاااام وا  ااااملإ:،   يااادة وللااادة

وبيااان أل  تيتااارك ، فااااملؤينإن  إ اااعإن يل ااااا  يف ترااااي يااا  للكاااافر ا، عااا    ناااه بتجليااااع ي اشااارةللدااارل   م 
 . لملناف إن لرك  يكإكي  خاي  

(3) 
، يف كاال تإلن ااه للتاثيلياا  ت ر  ااا،  لااماي م هاا ه لملإت اااع للث افياا  صااإاة لاخاار يف لمل ياااىل لسإصااا

واااااا يف هاا ل ل انااا  كانااام ، ي لاامايوجمااد كانااام لآيل  ل  رلفياا  تااازءل ألالاايا ياااا يااإاوأ للث افااا  لسإ
  للا  جتل ام في اا وباالن ر وا لاع  لآيل  ل  رلفيا. أكثر يا  ريهاا ل الاي  فيااا خيا  للعماجما  بااآخر

وياا خاماىل ،  لامايوهاإ لاي  ل  ارليف يف  ار  للعاام لسإ، ف يعىن لل يته جبانا   ادي، صإاة لآخر
 ثل اا  لا  وتاه للتيتد اد بعا  للارلماع للا  جماام  اا الالا   ، أيثل  جمليل  ولكن ا يلل  بدإاة يلفت  للن ر

أو  ا  وصاف   اتند وا ،  لل ااة لاوابيا وللاطرطإش  لل   طا  يف، ك اا كابا ت ري لل   ير  بد لي 
زلىل   اإال هاإ لباا فاطاا   يشاهدلع يرو   كال   جمديه لبا لعيد لمل رس للتنايل وا يرو اع الالا  ياا

 . لتإلءلل    فة  أنه جمد جتإىل جمر  خط لال
ي دااد و ، اا للكفاااايإلااأل جت اا  هاا ، بالدااإاة لآتياا ، تز اارة صاا لي  يفيد ناا  ي ااين   دااف لبااا ت ااري 

في اا مل الأل  ال   ار  ، ي لا  لآفا  بالكفر، برخاء لالعاا لسإافا كثرية ،  تإلا  لل يتر يا  ي  لاجماطاا
،  لاااإءة نتناااا وات اااا، اي تراااي  ذا اااا ب ااااكني اكاااوت، ب اطني اااا ت ااا   ، دة للدااال ان ااايشااايتإن  بع، جمااارلا

ال تاازلىل  ااا ، إا اااي للعاايا كفيلاا وأازلجم ااا وللااع  ب، ألااإلجم ا ناف اا  لفيلاا ، د ل ر اا  أن اااإِتاايإلشاا  ال تم 
 . (3) وون كنم  ر   للإته ولليد وللل ان، ليلك وهنااك يف أيان

بعااد يشاا    ، وهااإ يف طر  ااه وا لاناادلس، ول اا  أن للز ااااة لل اار ع  للاا  جمااام  ااا لبااا ت ااري وا صاا لي 
فيااه أيااان ،  لاا  نف ااه جمااد امساام لااه  املااا ين  اااا، للراايا  يف لل يتاار لملتإلااط  ا اادل يااا اللتااه لملشاارجمي 
وياا لملعلاإم أن لمل الاإ يف ذلاك للإجمام   ااإن  اري . ش د  لكن ه  عج  باال اطرل  للرول  ولل ياا 

ويف ن ر ال ال  ي لأل كابا ت ري م   اي   لاه يثال ، كاا هإ  اهر يف وصف لبا ت ري،  لمل لاإ بالكفر
أل لآخاار  اا  لملعا شاا  للاطإ لاا  فااإن كف اا  لاالفه لبااا فراامان أو خلفااه لبااا باطإطاا  أن خيتاا  ي اشاارة ن اا  جمااي

ولايااا في ااا ، يااا للداايتي  أن ي ااين  يزيهاارة لجمتداااي ا. وللرلتيتاا  يل اااا، لملعياااا للع ا ااد  هاا  لاث اال
.  دااع  وجماياا  تااإلزن بااإ للرااماىل وللكفا اا  لالجمتداااي  ، لكن  ااا تااقا  لاام وطااأة لل اايأل للكااافرة، ي ااتت  



تفااا  باااه يف صااا لي   دفعاااه لناااإ وا يا ااا  هااا ه ل ز ااارة للااا  كانااام تااازءل ياااا يلا  فاااابا ت اااري للااا   إم
 .لاخر  يف زينه لمامشأهنا يف ذلك شأن ختإم يلا لسإ، وجمد بدأ  د   في ا للكفر، لماملسإ

  ااإم لبااا ت ااري بتنراايد لاوصااا   لاا   ااإ  اادف   كيااف تشاات ل  ااانيا يلخاال للاان   لياا  لملفا اال ؟
وبأهنااا ، ن  تتدااف يااا تاناا  بأهنااا وكاار لتجااااة للكفااااي ااي. يل اااا بةتااي  وصااف  لاا  ل ااا  وصااف

ليس  ا  ، يإلش ،  لإءة نتنا وات ا،  إز بع دة للدل ان، وال يكان في ا مل لأل، فا  بالكفري لا  لآ
أازلجم اااا ، ألاااإلجم ا ناف ااا ، ألاااعااها اخيااا ، كثااارية لسإافاااا   :ولكن اااا ياااا تانااا   خااار. أنااايس ل ر ااا  في اااا

 .أيان في ا،  يش ا ا يد، وللع 
ااه للا االاإ فياااا خياا  للداارل  لملاازيا بااإ ، وفيااه ياتاا   الياا  يااا لحل الااي ، خاطااا  لبااا ت ااري يإت 

ي  لاياار فيااه لداااحل للاطاار  لاامايذلااك للداارل  للاا   ل ااام للع ياادة لسإ، لل اايأل للرولياا  ولل اايأل لملاي اا 
تااااه يااااا يتااااا  لحلياااااة للفانياااا ، ولبتاااا لم للثاااااي، لاوىل   د يااااه لبااااا ت ااااري  ويكإناااااع للإصااااف للاااا  ، و د 

فامل االأل  ر اا  للإتااه ، ال لاا يل وا للعايا فيااه، ونااه  داإا  املااا ينيتاط ااا برااماله، ت تيترار تلااك للثنا ياا 
 داااع   اياااا جم اااإىل ذلاااك للعاااام للااا   تااار  فياااه تإلطاااؤ باااإ للكفااار ، وللياااد وللل اااان كااااا   اااإىل لملتنااا 

ا تترااااءىل أياااام  اااام شااا ه ي لااا   لااا  لاااال لملتااا  للدنيإ ااا  لخلاصااا  بتاااإفر للعااايا للر ياااد ولايااا. وللااارتس
مل االأل يف  نوكاااا جماارا بعاا  للف  اااء يااا جم اال ال أيااا،  شااعر لملااؤيا فيااه بالإلشاا  ولل رباا  وللف اا ،  ااماله

 . تت   ر أ   جميا  مل ين  وأهل ا يا للد ليإ. يلا لحلر 
َااا   باال ت اااا باااملكإ ن للع ا ااد  ال  أخاا، ولكنااه أكثاار ختديدااا، ويف خااط ينااا ر البااا ت ااري للث ااايف ِوَّنَّ

ال  تن  فااإن وال ، أهاال  اادا ويناااءة أخااما   كااان للاطرطإشاا  جمااد وصااف ل مال اا  بااأهنأل،  بداللتااه للعاياا 
،    لااي أل اط ااتوال    االإن ثيااا أل يناا   ل  ااإهنا وا أن ت،   ت االإن يف للعااام وال ياارة أو ياارتإ باملاااء لل ااااي

، وثيااا أل أ ااي  للثيااا . أت اااي أل وتداا  أباادلهنألو ز اااإن أن للإلااخ للاا    علإهااا يااا  اارجم أل تاانعأل بااه 
، ال  اارون للفاارلا  نااد للل اااء يف لحلاار ، وذااأل بااأ  شااد د. وهاا  ينفرتاا    اادو يااا تفااع ااا أكثاار أباادلهنأل

ويناااا ر  ،ل اااأل ل ااا   ج  اااا لامساااا ف )=أهااال ي اطعااا  بر تااااي للفرن اااي ( أياااا لل تاااإنيإ. و ااارون لملاااإع يوناااه
 . (4) و  رجمإهنأل لسإفرنجلدإم   اطعإن  ل   وذأل ،وأخما  ليق  ،جم ييت 

ُث زلا أوابااا يف لااادوي ، لملاايماي للعاشااار   /لذجاار  اارن للرلباا   اااش للاطرطإشاا  يف لاناادلس خاااماىل لل
، ي ااااااط  ياااااا اللتاااااه  داااااع  للتيت ااااا  ياااااا يجمت اااااا (م1194ا/هااااا484) لملتاااااإم لل كااااار وأواي ، م925

، و كي فإهنااا يااا أتاال أهاادلف أل، م للاا  تداال ولااي ألفاا  رلفيإن لل اادياء كااانإل  تاادخ لإن يف ترتياا  للندااإ 
وهاإ  عتا  شااهد . وه  جتااوا للإصاف ولحلكاأل، ولكا  للن  إافظ  ل  للثنا ي  للت ليد   للشا ع   ن لك

، يف وجمام ي ك ار، ُث شارجم ا، وياا لل ما ال للا  ا تإ  لاإل يف  ار  أواباا وولااط ا،  يان ياا للداتا  لاوا



وون كن ااا ال نعلااأل  لاا  وتااه للتيتد ااد للكيفي اا  للاا  تعاياال ، لاصاا ا  للتجااااة و اارت   أنااه كااان ك اار تلااك
ذلاك أن  أوصاافه وألكاياه تشا ه ياا ؛ وهإ  اإاي ن ا ل ياا يشااهدلته للا  ت ادو يت اط عا ، لل كر  ي  اللته

. علايار للا    ؤكاد ث ااع لالناط ا اا، ليإايه لل زو   لملتأخ ر  ا لل ماي نف  ا لل  وصاف ا للاطرطإشا 
و ليتااا  ، هاااأل أهااال  ااادا وينااااءة أخاااما ، ل مال ااا  ف اااؤالء، للاطرطإشااا   عاااىن باالكاااام بااادىل لاوصاااا 

ُث ، فت ااادأ ثنا يااا  للإصاااف ولحلكاااأل تتاااأات ، لل ااا لاة وللنجالااا   اااأل با ت اامهاااا تتعاا اااان يااا  جمااايأل للاط اااااة
 . لر ان يا  ت ل   لحلكأل  ل  للإصف فياا بعد

، اطرطإشاا  ل مال اا  لإتاادنا أهنااا ت ااإم  لاا  نااإ  للثنا ياا  للتفا االي لااإ أخاا نا للاطر  اا  للاا   دااف  ااا لل
ف ااإ  را  لل اادا . وها  ثنا ياا  تناداز يف ي اتإ إ خااام و اام، للا  وجمفناا  لي ااا جم ال جملياال يا  لباا ت ااري

وياااا للإل ااا  أن . ولل  اااال  لحلربيااا  يف للكفااا  لاخااار ، وللااادناءة ولاااإء لاخاااما  ولل ااا لاة يف كفااا  ييااازلن
فااا جمياا  لل  اال  ، وختر   الن جاي ا للعام، وه ل  ز   لإلدة للدإاة، إن للعندر لاوىلللرتيتان ليك

لام  ا ط جمياا  أخار  تعتا  ، و ند ه ل لحلد تت إ  جميا  تعت  وعابيا  وذل  م    ن ا بال دا وللدناءة!!
هاإ لمل اتإ  لخلاام  ها ل.  اهناأل يون للفراا ل للع ليا  ولاخماجميا ؛بع اااة أخار   نات   ل مال ا ، لل ي 

وهااإ  تااإلا  خلاااف ، وبعاااد ذلااك    اار لمل ااتإ  للعاااام، للاا    اان أل طاار  للثنا يااااع للرااد   يف لمل ااناا 
هاا ل اهنااأل ، وال يناااءة وال لااإء أخااما  اهااأل للاا  ا   اااتلإن بااما  ااد فامل اااتلإن لاشاادلء؛ لمل ااتإ  لاوىل

يارة يف :  ل  اتأل  ز ا  صاإاة لآخار يارتإو ل  ه. تعلإل يا لل تاىل وليل  تت اي  أن تكإن  دال ويناءة
لملن إياا  للا  كااان  ن ار ولي ااا ، ويارة يف ي اانتااه باملن إيا  للث افياا  ل ناا، ترا يأل للتناجمراااع للدلخليا  فيااه

 و  تيتااادأ لباااا لاااعيد لمل ااارس  اااا )لملعااااإا خلاااف خاااط لاللاااتإلء وا ل ناااإ (. بعاااإ للر ا ااا  وللت جيااال
وَّنااا ، فتلااك للاا ماي، وباادىل أن  دااف فإنااه إكااأل. لاازنج أو لاافال  للاازنجوككااا للتأكيااد أنااه   دااد باا لك ل
وكاان . وكاان يتنااجمما باإ للناا ، و ؤكاد أن ذلاك يعارو  ويتادلوىل. (5)ه  بماي للعرلة لمل الإ كال  اا أل 
 ن ل  اا لباا فاطاا  للا    عتا   لكنه فياا خي  لملشاهدلع للعياني ، لبا لعيد جمد واأ ذلك  ا  ريه

 ُث يناااب  هناار للنياال،  لفام لالهتاااام هنااا هااإ للتأكيااد  لاا  وتاإي ت اال لل ااار وكاال يااا، لاار يس لااهلملدادا ل
 . وكل لاهناا لل  جتر  يف ولط وفر  يا كان  اطل   لي ا للنيل، لملتإز   يف أتزلء وفر  يا

إ وهاا، لبااا فاطااا  للاا    عتاا  يداادال ألالاايا يااا يدااايا لبااا لااعيد ال تتااإف ر  نااه يعلإياااع     اا 
وككاا للات مام ي ااا الماتاه يف وفر  ياا ياا ،  ةي ي يف كتا  لبا لعيد يف كل ياا خيا  تلاك لملنااط 

، اااا يف ذلااك لل ااإللل، و  لاا  أنااه جتااإ ىل يف ولااط وفر  يااا و ربي ااا، خااماىل كتااا  ل  رلفيااا البااا لااعيد
ه  ن ااا  يرو اتاااه وا ولينااااا  كاااإن ولصااافا ياااا للداتااا  للثانيااا  فإنااا، و إث ااا  يشااااهدلته، ويعلإياتاااه  ينااا 
فعيااإ  ، ولاايس لنااا لل ااداة  لاا  بيااان لحلاادوي للفاصاال  بينااه ولبااا لااعيد. يااا للعاإيياا شاا ء  يدااايا في ااا



وين اااا يياااج للنداااإم لملتيتاااد اة ياااا يداااايا تتلفااا  يف لااايا  تد اااد لاااإىل ألياناااا يون ، للتاااأليف لل ااادمي
وهااإ أياار ال تتفااار ي بااه لملدااايا لخلاصااا  ، يعرفاا  للإثااا   لاصاالي  ياااا لل ااياجماع للاا   دااااطنع ا ل  رلفيااإن

 . بإفر  يا وَّنا هإ  اهرة  اي 
، و دااع  للتيت اا  لآن يااا وتااإي يدوناا  وصاافي  تن اا  لااه، لملداادا لاوىل البااا لااعيد شاا ه   ااإىل

ولسإ ر  اا  بدااإاة ، لكااا لاياار لمل ااأل هااإ أن لملااإاوأ لل اطلياإلاا ، و لاا  أ اا  لاااىل لاايس هاا ل هااإ لمل ااأل
ولحلا  فالتداإالع لليإنانيا  لع ام يوال خاطاريل يف ،  ل أمهي   ا لرإا لبا فاطاا لا ر ب إة ال ت،  اي 

وللتما اا  ، وهاادا لل يااا  لل شاار  ، لاا س لسإفاار  يإ لل ااإي  اااا وطاااا خااام و ااي   رشاا  باالنت ااام
ىل زلىل لتدااذا بالرت ا  لحليإلنيا  أكثار جماإة ياا لالتداا بااوصا  اا    رهأل أيام للن ر ولمل يل  كا ناع يا

ون م  كااا ، وم  اانج  للرل الاا  يف زلزلاا  تلااك للدااإاة. وم  اانج لبااا لااعيد يااا ذلااك. بالرت اا  لسإن اااني 
وصااافا للانااااط  للإلجمعااا   لااا   لباااا فاطاااا  و اااإاي لباااا لاااعيد  لااا  ل اااان. يع ا اااأل جماااد لالااال يف  اااإ  ا

وصااااف ا للكاااااَّنيإن ووَّنااااا ، اأ  تان  اااا اْ وم أا َياااا: يشااااا  خااااط لاللااااتإلء يااااا ل اااان إ بالدااااإاة لآتياااا 
وإد   ا يا  ي  ت ا ا أيأل طا يا  ياا لل اإيلن للكفارة للا  ا . وتريلهنأل  ا ل يناه با ان  للشاايل

وياد نت أل تعار   األ وياا لت اا . وين أل بد ، رهأل ب كان ل ان  للشاايلوال ي ا   ك  ،  أكلإن للنا 
ووذل . وهااأل للاا    اا يون ألااناهنأل، رس تاااسوعاواهااا يااا ل اناا  لل اا،  أل لإذاااتويااد ن. خياارز نياال  انااا
و لاا  ، و لاا  تنااإس لل يتاارية لنكاارلا. وكاا لك  فعاال يع ااأل تااريلهنأل، يفعااإه وا تااريلهنأل، ياااع ذااأل يياام
، يد ناا  تاتاا  ويف شاارجم  يد ناا  بااد  يااا للكااا  لمل االاإ. للاا  ا تن اا  لل يتاارية ولااي أل، شاارجمي ا كااإا 

وهااا  يإصاااإف  باخلدااا  وكثااارة . هااا  لآن ل ااالاطان للكاااا و ، وهااا  كرلااا   لكااا  يفاااريه وذاااا يااادن وباااماي
 . (2)و ا للاطإلو س ولل   اء وللدتاز للرجمط ولل نأل لل ل  لل   ل  جمدا لحلاري للد اا ،لخلريلع

لكاااا ، ياااا للإل ااا  أن  لباااا فاطاااا   تيتاااد أ  اااا بعااا  لملاالاااك للااا  ت ااا  يف للإلاااط لل ااارس سإفر  ياااا
وهااا  صاااإاة ، وياااا أكلااا  حلاااإم لل شااار، هأل  ااارلة وثنياااإ كال  اااا ألصاااد  أخ ااااا للااازنج تدااال ولي اااا با ت ااااا 

  تفاا   ايااا ياا  لمل اااي ء  شااد دة للشاا ه بالدااإاة للاا    اادي ا هي اال  اان أل با ت اااا أن أكاال حلااإم لل شاار
ونااه  ااري حلااأل ، فااالليتأل لل شاار   نااد للزجناا  للشاا إلي لاايس لال  يإ ااإ ا ل اايا. للعاياا  للجاانس لسإفر  اا 

 لملشا ر لاخماجميا   ناد للزناإز  اعيف  لل ا ا  أو ها  يعدويا  ون شاقنا  اأ ه أن ول   ذلك يف فيت   
 . (7)للدجم  

أن تكااإن يثاااال لنااإ  للتيتي ااز ، فياااا خياا  لسإفاار  يإ لل ااإي، تداال  يرو اااع لبااا فاطااا  ويشاااهدلته
 اا   ؤكااد ف ااإ يااا ت، ف اطابااه  تراااا أيلاا   لاا  ذلااك للتيتي ااز، للشااا   يف لملاادوناع ل  رلفياا  وللتااخيياا 

زلاهااا ووجمااف  لاا  ، كتلاا  أوا وا للشااااىل ينااه:   لاا  أن خااط لاللااتإلء  فداال بااإ كتلتااإ يااا للكا ناااع



، وهاأل للكااَّنيإن وياتااواهأل، وم   اتأل بشا ء في اا لاإ  لحليإلنااع، لاماموها  يليت ا  بادلا لسإ، ألإلذاا
للكفاارة يزعااا هماييااا يااا  إصااف اكتفاا  ارو اااع للكاااَّنيإ  ن ااا بل وَّنااا ، م  زاهااا، وكتلاا  أخاار  ت اا  تنإبااه
ف ا ل  عا  أهناأل كاالإلإش للا  ا م  رت اإل بعاد ، وكاإهنأل كفارة ياا أكلا  حلاإم لل شار. لل  ا  اأكلإن للناا 

بااه للعاازو   ااا حلااأل أخيااه يف للنااإ  وجماارلال بكرليتااه  زللاا   يااا أشااد يااا  تاياا، وا ي ااتإ  ل اانس لل شاار 
وهنأل  ت  اطاإن يف خراأل فإ ا  ، أن   تإي  أل له كلاتهوا ذلك ف أل بدونيت أل تلك أجمل يا ، لل شر  

 .  ا لالنتااء وا تنس و  يدة نوهأل أبعد يا  كإنإ ، للنإ  ول  ل للإث 
فاااإن هاااؤالء هاااأل للااا  ا  - ااا  خاطاااا  لباااا لاااعيد -لباااا فاطاااا  هوهااا ل ياااا  راااار ، وياااا ت ااا  ثانيااا 

ال عار  أ  وو ،  ن  ا  يل ااا أن تمشا رفالدونيا  ل ن اي  وللد نيا  ،   تأثرون حبكأل ول   ويعلا يا طرفه
كفارة  اأكلإن :  وذا ل  اأي تأكياد لباا فاطاا  جم ال أ  تأكياد  خار، خفا  اا وطارهااونإ  يا للتإلطؤ  ل  

لااايس هاااأل للااا  ا  تدااال  اااأل لباااا لاااعيد برلباطااا  أولكاااا أ اااا صاااإاة لاجماااإلم يف ل انااا  للشااااايل؟ . للناااا 
ون الو يااه   دااي أل ملشااااكت أل أولقااك يف كاال  أل يف ل نااإ ؟ اانيت أل لملكاناا  لملاياازة ي ااناا  بااأجمرلهن ،خاصاا 

فاا  أل   اات دىل ، وذاا ل ف ااأل مهاال بالن اا   لااه، للاا   بالكاااي  اار  طر  ااه وا بعراا أل، شاا ء لااإ  للااد ا
 .للاطإلو س ولل   اء وللدتاز للرجمط ولل نأل لل ل  لل   ل  جمدا لحلاري للد اا: ليإلنت أل

دل  م وتشابكم فأترع تناياطاا ثابتاا لداإاة لآخار لايس يف أ اإ ه ه لالكام لملتإلاث  ولملتشك ل  ت
ولتااز وا ن اد يعا ا   عياد لال ت ااا لل ياا  ، زللم فا ل  وه  يا، وَّنا يف أ إ للعام، لمل لاإ لإلدهأل

وللإلجماا  فااإن ت ااا ا لملن إياااع لاخماجمياا  وللع ا د اا  وللث افياا  بااإ . لسإن اااني  للكايناا  يف كاال نفااس بشاار  
يليام للداإا تن ثا   وياا، لل اإي  إي ولايأل لاخر  تدخ ل ي اشرة يف صإغ للدإاة لملشإ ه  لإلفر  يإلل

وم  كااا لبااا فاطااا  وال لبااا لااعيد . فااما ككااا ت يريهااا وال بن ااد لملن إياااع نف اا ا،  ااا تلااك لملن إياااع
 . انج  يا ذلك

  للاا   لنت  نااا َّناااذز لااماياىل لسإتكشااف هاا ه لملعاطياااع  ااا ط يعاا  للدااإاة لملرك اا  لآلخاار يف لمل ياا
 وهاإ أيار جمااان ، ولل الإكي ، ولملن إي  للع ا د  ، وكاا لتر  فاالنت ام كتد ليشال للاط يع  لسإن اني ، ينه

، وجمايم بتاثيل لآخر ط  ا لشاروط ا للث افيا ، ي  لل    رع خماىل لل رون للإلاط لماييف لملرو اع لسإ
لتت اا   اااالع ، لياال ون ااد كاات  ين ااا شاايتن  لل لااإلء للاا  تتاركااز في اااولتاااز هاا ه لملتااإن للك اارية وا ل

 .للتإلصل لسإن اي بإ للشعإ  وللع ا د وللث افاع
************************ 

 الهصادر زالهراجر
 . *( باله وأكايك  يا للعرل 



 114 ، يل  لاتن ياااا  لااا  لآ، تر اااا  اشااااي   اااد لل اااايا، لملكاااان، للااا لكرة، لالخاااتما ، ويولاي لاااعيد( 1
 .19-18م 6111خر ف

 اااام : للكإ ااام، تر ااا   ااااد زهاااري لل اااا إا ، لااامامتااارلأ لسإ: لن ااار، لل يالااا  ولحلااار ، برناااااي لاااإ س( 6
 .655م 1  ،1978، لملعرف 

 .662م ،يلا صايا: بريوع، الل  لبا ت ري، لبا ت ري( 3
يلا  ،بااااريوع، ت رلفياااا  لاناااادلس وأوابااااا، ن ااااما  ااااا   ااااد للاااارسا لحلجاااا ، لمل ااااالك ولملاالااااك، لل كاااار ( 4

 .81-81م ،1928، لسإاشاي
، لملكتاا  للتجاااا  للاط ا اا  وللنشاار ،بااريوع، ل ياا  ومسا ياال لمل اارس، كتااا  ل  رلفيااا،  لبااا لااعيد لمل اارس( 5
 .79م
 .94م. ن. م( 2
يلا  ،لل ااااهرة، تر ااا  وياااام   اااد للفتااااا وياااام، للع ااال يف للتااااا خ:  ا ااارلع يف فل اااف  للتااااا خ، هي ااال( 7

 .178م ،1982، للث اف 



 فا اليداثةةدةولوج ز  ظاهر  الاراء  الهعاصر  للار ل

 *ازلحل  د للرسا 
وال ، ولحلدلثاا  اهيناا  تاادىل ال  نت اا  يناا  باادأع يف لل اارن لملا اا  لاامامب يام وشااكالي  للعماجماا  بااإ لسإ

ياااا تعنياااه ياااا فل ااافاع و لاااإم  بكااال-هااا  يإجماااف وعااااس جتااااه لحلدلثااا  « لملعاصااارة»خيتلاااف ألااادن يف أن 
ب ااااا  للن ااااار  اااااا لااااادوي هااااا ل ، بااااال وولجمااااا     اااااط نفاااااإذه  لااااا  ليااااااة للعاااااام، وينااااااهج وأيولع حباااااه

، ووذل لاولنااا لل يتااه يف للداللاااع للاا  لشاات لم  لاا  لل اار ن للكاارمي لاام ي ل اا  لملعاصاارة، (1لملإجمااف)
 : فإننا لن ف  ل  يرللتإ يتاا زتإ ير ع  اا تلك للداللاع

 : رلل  لاوالمل
يااا  فعلياا  للتف ااري وللتأو اال ي ااتفيدة ليااه شاا دنا  االاا ، وهاا  للاا  باادأع ياا  للشاايخ  اااد   ااده

، (2وكان  اد   ده جماد نعا   لا  للعلاااء  ادم لاللاتفاية ياا للعلاإم لل ربيا  لحلد ثا  )، يعاطياع للعدر
( 3 اااا تعااال للدلاو نيااا  )، وللن ر ااااع للعلايااا ، و ناااديا شااار  يف تف اااريه تاااأو ىل لل ااار ن ط  اااا  لتلاااك للعلاااإم

، لل  تعت  ا ل     ده ا ياا لانا له يف ها ل للكاإن!، ي كاا هإ لحلاىل  ايا  ي  للمايااك،  ي إل  جمر ني 
كاااا لاانجد ليتاادلي ذلااك الل ااا  ياا  طناطاااو  تااإهر  يف تف ااريه .  (4ُث تااأو ىل لملعجاازلع تااأو ما  و ااعيا )

وأن لل اار ن جمااد ، وهااإ تف اري  اا ها فياه  لاا  أن كال للعلااإم يف لل ار  يإتااإية يف لل ار ن!، (5 )ل اإلهر»
وا أننااااا لاااا  نا  داااارنا وا كاااال يااااا  تاطاااااوىل بااااه لل اااار   لينااااا يااااا  لااااإم »لياطاقننااااا باااا لك ، لاااا   ولي ااااا!

وللا   ، (7 )لذدل ا  وللعرفاان يف تف اري لل ار ن باال ر ن»ز اد للادين إا  يف كتاباه  ُث يا  أس. (6) لد ث 
وا أن ، لخل ..و، يف لملاارأة ولحلاادوي، َخلمااَ  فيااه وا للااتناطا  لل اار ن اااا  ااتماءم ياا  أفكاااا للعااام لملعاصاار

ل  يف  نإلن   . ( يف بدل   لل  عيناع8ي  يداطف   اإي)« للتف ري للعدر »تاء لملداطل  يع  
 : تتاي ز ه ه لملرلل  ا لل  ليتد ع وا أولخر لل  عينيَّاع ا بعد ة خدا  

للاا  تناولاام « لسإترل ياا »وذاا ل م تتجاااوز للتااأو ماع ، ف اا  م ختاارز  ااا يناااهج للتف ااري للت ليد اا  -
م تلااك للتااأو ماع لاطاار لملن جياا  لااال لااإ خرجماا، بعاا  لآ اااع اااا  ااتماءم ياا  ي ااإالع للعداار للشااا ع 

( تت اااأل 9تااأي ماع)«  اار ي»باال وننااا جنااد يف هاا ه لملرللاا  كيااف وصاال للتف ااري وا . للت ليد اا  يف للتف ااري
 . بال  اط  ولل  لت  أليانا  

وال  يف تلااااك لآ اااااع لملتعل اااا  « لملعاصاااار»ليااااه ال  ااااتأل للتأو اااال ،   اااادو  اااااهرة  ول اااايت   ولالتتاااازلء  -
 أو تلك لل   شت ه  ا يف للتناطا  لالكتشافاع لحلد ث !، باسإشكاالع للفكر   لملعاصرة

ل*لكرببلو رحثلسنلمحااه  سملمحلل يملمح   سمل
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ف ااااد  اااالَّ ، ون اااارل  اللتكااااام للتف ااااري/ للتأو اااال ا يف هاااا ه لملرللاااا  ا وا لملناااااهج للت ليد اااا  يف للتف ااااري
والات اط اااا بالعدااار كاااان ياااا للاط يعااا  أن  ااا ز ، ل  للتف اااري ي ياناااا  كالاااأل ذااا ه للعاليااا  للتأو ليااا يدااااط

 . تع ريل   ن ا« لملعاصر»أو « للتف ري للعدر »يداطل  
 : لملرلل  للثاني 

للااا    شاااري وا يداااايا ين جي ااا  يعاصااارة هااا  ينااااهج ؛ ( نف اااه10 )لل ااارلءة»وإيلناااا ولي اااا يدااااطل  
تد اااادة يف « أيولع»و« يناااااهج»فاااانيتا هنااااا وذن أيااااام للاااات دلم لااااا ، للن ااااد لايس وللل ااااانياع لحلد ثاااا 

اهج ن اااتاطي  أْن ن اااد ا بدل تاااه يف هنا ااا  لل ااا عينيَّاع وبدل ااا  للثاانينيااااع لياااه كانااام لملنااا، ياللااا  لل ااار ن
وباادأع تت اار   ، لايبياا  وللل اااني  جمااد أخاا ع لرااإاها وا تاناا  للداللاااع لاخاار  ا يف للعااام للعاارس

، اس لل الااأل لاااز سااد« ي  للثانياا لاامايللعاملياا  لسإ»م( 1979فكااان لنااا أن ناار   ااام )، وا كاال شاا ء
ويف للثاانيني ااااع ، (11ة)اااااا او ىل يااار  ، وللااا  ل تااااد في اااا  لااا  ياااز ج ياااا لمل اااإالع للل ااااني  وللفل ااافي 

و عتاا  أاكااإن أكثاار َيااا ، (12وتأو اال للاان  للااد  )،  لاامايللااةلأ لسإ« جماارلءة»  اارع  اولاا  أاكااإن يف 
ول ااا لنفاا  للاا   لاااوىل أن  ؤل ااس لتف ااري ، تإلَّاا  يف للاات دلم لملناااهج لحلد ثاا  وخدإصااا  للل اااني 
جماااااارلءة : للكتااااااا  ولل اااااار ن»ُث  اااااااد شاااااايتروا يف ، يعاصاااااار ل تاااااااايل   لاااااا  يعاطياااااااع للعداااااار لملن جياااااا 

ونداار لاياد أباإ ز ااد للا   طاارا يف ، ( للا   ل تاااد فياه  لاا  خلايط ياا لل نيإ اا  وللتااخييا 13«)يعاصارة
 ...يااا خااماىل ن ااد تاارلأ  لااإم لل اار ن (hermeneutic)ين جااه لل ااا أل  لاا  للتأو لياا  « يف ااإم للاان  »

 . و ريهأل
 : وه  لملرلل  للثاني  يف للدالل  لملعاصرة لل ر ن باخلدا   للتالي  ،تتاي ز لل رلءة لملعاصرة

للتف ااااري »يف لااااإ تإلصاااالم يناااااهج ، ت ا اااا  يف يناااااهج للتأو اااال ياااا  للااااةلأ« جماطيعاااا »ياالاااام  -
مسيتام بتجااوز    ااع لملان ج للت لياد  أياام للتاأو ماع « ن لا »وها  ، وا لاد  للتاطااب ، يعه« للعدر 
 . لملتع  ف 
أو  االاااا  شااااايل  ) اااااد ، يااااا خااااماىل َّناااااذز جمابلاااا  للتكاااارلا، «كاياااال للاااان »بتأو اااال لااااا مسيتاااام  -

، فلاايس هنااا لتتاازلء أو تااأيماع، يف للإجماام للاا   كااان فيااه للتف ااري للعداار   تعث اار يف ترجميعاتااه، شاايتروا(
 . ب دا يا ه   اال  وحبه يعريف  تإلل جب إي ذهني  ك رية وين َّا 

« لل اارلءة لملعاصااارة»فإنناااا ن ااتاطي  أن نداااف ، وللإ ااإا، للتكااارلا« ةلل اااهر »ووذل كااان يااا  اااروالع 
ليااه لااهأل يف هاا ل للتيتااإىل للدَّااَ  م للاا   َ  اا    ااا ، خدإصااا  يناا    ااد للت ااعيناع، «لل اااهرة»باا

هاا ل للدَّاا   للاا   ، «جماارلءة يعاصاارة»: لاام للعنااإلن للفر اا « للكتااا  ولل اار ن»صاادوا كتااا  شاايتروا 
 . ل ي يا  ملن إي  للع ل لمل لأل لملع إية« للتفزلزل  » ولل    عكس، م  نته بعد
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 السلففة زالهعاصر !   زالداللة ال ص  : ال ظرةة
وال  أن يداداه لسإذا  ععال تلاك للل اا  ال ، وون كاان ال  تجااوز لحلاادوي للل إ ا « نداا  »لل ار ن بإصافه 
ينجااازل  »ولكاااا للااان   بإصااافه . (14وال تتعااادله وا لل اااجا للث اااايف)، فكر اااا  « لاااايما  »تتجااااوز وصاااف ا 

هاإ لمل اتإ  : ي تإ  أويل»:  تراَّا ي تإ إ للدالل ، ت ازن يع د  سإنتاز لملعىن، ون ايا  يالليا  ، «ل إ ا  
، (...،للداريف، لملعجاا ، فياه ط  اا  ل اإلنإ للةكيا  )للنيتاإ  اعاىن أن للداللا  تتشاك ل، للن اي  للدالل 
 . جمرلءة/ تأو ل باملعىن لحل ي   (...وليس ]هناك[ )، تناإ خاطي ا   (...وهنا للدالل  )

هناا ال ككاا للن ار وا للان    لا  أناه اصافن ، « اري للن ااي »هاإ ي اتإ  للداللا  : ولمل اتإ  للثااي
لياه لملعاىن للكلا  ، ولكا  من ر وليه  ل  أنه فرااء يتعادي لابعااي ،وتركي  للجال فيت  ، للكلااع

و لاا  هاا ل لمل ااتإ  ، ولملعااىن للكلاا  للاان  ال   اااو   اااإ   لااه، للجالاا  ال   اااو   اااإ  يفريل ااا
وون م  كااا يف ، وون وتااإي لمل ااتإ  لاوىل ععلنااا ال نف ااأل للكاامام كاااا إلااإ لنااا. تكااإن لل اارلءة وللتأو اال

ف ااإ لاايس فري ااا  ب اادا يااا هااإ ، يعااا   هااإ ي ااتإ  إكااأل لل اااا  وللنَّااام   ..ه كاااا  ر ااده لملؤلاافللإجماام نف اا
 . وهك ل  د   تأو ل/ جمرلءة للن   لتت ايل   ت او  فيه ل اي . (15«) ا  

وللا  ت اتلزم لل اداة للع ليا  لالتت اي ا  أكثار ياا ، لل   تأل في ا للتأو ل« لمل ال »شأن  وذل كان ه ل
 للاط   يرتعي  لل اطا  للتف ري  لحملاك  ا للن  ؟« لل لف»فإا أ  لد  كتلك ، أ  ش ء  خر

حبياه  تيتاإىل لل الف وا يرتعيا    اإم  لا  ، تأو لي  ترت   ل  للاطتنا« للاط »ون و اطاء لل لف 
ولكااا هاا ه لمل ااإالع نف اا ا تنَشااأ  ااا . وبألااالي  للتع ااري ولل يااان  ااا، الع  اادة أبرزهااا لملعرفاا  بالل اا ي ااإ 

وللاان  اااا أنااه . وألااالي  تع ااري ثابتاا  تتإلاال  ااا، وللل اا   اإ اا  ألفاااظ ..ي االَّا  أن للل اا  ياطاب اا  للاان  
، د تدااإا للاان   كج اااز ياليلوهنااا يف للإلجماا  اى اا  لاااذت  للاان  تفت اا. ..ل اا  ف ااإ كاا لك  اإ اا  ألفاااظ
ولملفاااريلع لملعجايااا  لي ااام وال  ، وون كانااام ت اااتند وا للل اا ، «فااإ  ل إ ااا »فعالياا  للتأو ااال هااا   اليااا  

، أهاال للل اا  و ااريهأل يف يعرفاا  ذلااك لااإلء»ولينقاا  ، أا ااي  لبتدل ياا  تتيتاادي  ااا فراااَءلع للداللاا  للند ااي 
، بأن   إلاإل ون للعار  مس ام كا ل بكا ل، ظ لملإ إ   مل اي ا اووَّنا خيت   أهل للل   اعرف  لامساء ولالفا

-ها ل فراما   اا أن للل ا  ، (16«)فأيا لملعاي ويالالع للكمام فلايس خيات    اا أهال للل ا  يون  اريهأل
بعااد أن ترلكااام ل  ااإي لملدوناا  يف  ياا  لالفاااظ ، يتم يف يتناااوىل ل اياا  يااا لخللاافأصاا  - اا ل لملعااىن
فال االف بعااد ذلااك م  عااد كتلااك . وتع يااد للل اا  وللكشااف  ااا أن ات ااا لملتعاادية للاا  ت ااإم  ااا، ولليل ااا

 كااال بااال ون لل اااإىل  ااا ه لل ااالاط  ولسإجمااارلا  اااا  إجماااف للااان   اااا ونتااااز ياللتاااه يف، تلاااك لملرتعيااا  للتأو ليااا 
 . و  اط  ليتدليه يف للزيا للداحل ث اف  تااخيي  اللل ،  در

 :ماوما  الهورزعفة
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يف تألااايس جمإل اااد لتنااااوىل للااان    لااامامأخااا   لاااااء لسإ، يااا  تااارلكأل لل يتاااه يف ياللااا  للااان   لل ااار ي
فتنااوىل با لك . ويفاريلع، و ل، كن  « لخلاطا »ف د كان  لأل أصإىل للف ه جمد يا  . وجمرلءته/ تأو له

ي  للاا   جتاااوز ل الاا  لاامايوهااإ للعلااأل للإليااد يف للعلااإم لسإ، لل اار ي« لخلاطااا » ااتإ اع للثماثاا  ل ناااء لمل
بااال وناااه كاااان ول ياااا   اياااا  ملف اااإم للااان   وا للداتااا  ، لت عياااد للداللااا  يف للااان   لل ااار ي بشاااكل ين جااا 

ولايس ت عياد ، فامل اا  للا  نا ا أصاإىل للف اه نف اه ذاا ينا  لل دل ا  ها  للان  . ( لتتعايل يعاه17للكافي )
  .(18لل  تعت  بالن    له ي د ياع  روا  )؛ للل  

ولكاا ا األ ، (....،شاافعي ، لنفيا ، تكش اف  اا ينااهج يتعادية )ل تزلليا ، و نديا ت دم لل يتاه فياه
وال  أن تلااك لملناااهج لاصااإلي  ب ياام يعزولاا  بشااكل أو بااآخر ، ثاارلء  لااأل لاصااإىل يف ياللاا  للاان   لل اار ي

 اار يل اااا  وا أصااإىل للف ااه  ه كااان  نانَّاا؛ أو م ت ااتنف  تلااك لآلاا  لاصااإلي ،  ااا  االاا  للتف ااري وللتأو اال
فا ات اااه كانااام تااار  يوياااا  يف حباااه لالكاااام ، كإلااايطم باااإ لالكاااام للعاليااا  ولااادها وللااان  للشااار  

كآلياا  « لالتتزل اا »وكاناام نز تااه لمل ه ياا  تااد أل  فاا  للعااال للف  اا  ، للعالياا  )كاااا  ااإل  باا لك لمسااه(
 .تلت   ي  لملن جي  للت ليد   يف للتف ري

، وخاطااا  للتف ااري نف ااه، لخلاطااا  لل اار ي:    ااإم  لاا  ي اااف م ل إ اا م بااإ خاطااابإووذل كااان للتف ااري
 ؛(19فإنااه ملااا لحملاااىل أن  ااتأل لختداااا هاا ه لمل اااف  وا ياتاا  ككااا في ااا للتاطاااب  أن  أخاا  لاا يله ولي ااا)

ولاصااما  يف لاف ااام  لاا  ي اادلا ، جما اااا   لاا  للن اا  ولملاكااا، خاطااا  للتف ااري ناجتااا  ث افيااا  ال  الاا  انَّ 
ووذل كاان للتف اري  . وب ارو  ذلتيا  وون ااني  حبتا ، ف إ اهاا بشاروطنا للتااخييا  وللزينيا ، لختماف ا وتفاو ا

،  كاا للتجااوزأَنَّاهم أ   ..)ث اايف وتاااخي (فأيولتاه بالرارواة يناتج يثلاه ، يناتج ث اايف تاااخي « خاطا »كا
 . وهنا ن  ي   كن  يتنا  ا ينتج  لخلاطا  ذلته ..«فإ  تااخيي »فتلك لايولع ولملناهج لي م 

 دااا   أصاااإىل للف اااه ا بنااااء   لااا  ذلاااك ا ك اااريه ياااا لايولع وينااااهج لل يتاااه للااا  ولااادع يشاااروط  
َااا ،   صاامالي  لل يااام بالاادوا للتااأو ل وون م  عاا  ذلااك أهنااا م تعااد لااال أ، بتااخي ااا  عاا  ذلااك أنااه َوِوَّنَّ

 . بل ولاللت دلىل للكل ، أ      ف يت  سإيكاني  للتجاوز ولسإ اف ، ليس     يا  لزينا بالإجمإ   ندها
ليه لرك  )للف أل/ للتأو ل/ لل ارلءة( ت اتند وا ن ايج ، لملعاصرة يشرو يت ا« لل رلءة»يا هنا تأخ  

وبااإ لدلثاا  لل اارلءة وترلثياا  ، وخدإصااي  للث افاا  يااا ت اا ، للتكييااف بااإ للااةيل  لملاان ج يعااريف إاااوىل
كاا لاوىل ه ه لحلرك  للتأو لي   ل  ي تإ   خر أن ت يأل ت ارل  باإ و ا  لملاطلا  ،  لمل روء يا ت   ثاني 

 . (20وو   للتاا خ)
يف ونشاااء يناااهج لل يتااه وأيولع للتكشااا  وللياال لملعااىن « لالتت اااي»وناه يااا للع ااري وث اااع َوجمااف 

 .(21وبالتايل فإن يا لإلزم ذلك وتإي ويكاني  جميام يناهج تد دة)، يف للن   لل ر ي و ريه
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تلااك للن ر اا  للاا  تعتاااد  لاا  ، وهكاا ل ككااا لل ااإىل ون لل اارلءة لملعاصاارة  تلااك ن ر اا  ذااا يشاارو يت ا
با ت ااهاا نتااز ، للداللاع للل اني  لحلد ث  ويناهج للن اد لايس لملعاصارة« ينجزلع»ي دأ لاللتفاية يا 

)ب ااا  للن اااار  ااااا يااااد  لااااماي  هاااا ل للإليااااد ، ل للتاااااا خ لملعاصاااارللعدااار للاااارلها أ  للإليااااد للشاااار   ذاااا 
 وون كان لل ؤلىل ال زلىل  ل    ا يد  ل   وجتاوز تلك لملناهج ولايولع يثيما ا للةلثي ؟!، وصيتته(

لل  أحلَّ  لي اا أصايتا  تلاك لملنااهج « للنز   للإ عي »     أن ألد  يإ  لل رلءة لملعاصرة جتاهل ا 
وتدااطدم يا  لل عاد لاهاأل ، تلك للنز   لل  تناجم  بشكل صاار خدا   للن   لل ار ي، (22أنف  أل)

وويكاااان وطماجميااا  . وهاااإ لملدااادا   لسإذيااا  بكااال ياااا  عااا  ذلاااك ياااا لااارا وللااات ماىل  اااا ث افااا  تااخييااا  ياااا
 . (23ام للن   ول ت ااها فإ  تااخيي )ألك

تعايل اااا يااا  تلاااك لملنااااهج ولايولع ، وللعياا  للثااااي للااا   ت ااا ط فياااه أكثااار تلاااك لل ااارلءلع لملعاصااارة
. ولا ت ات ر كإهناا ال لتاال لل اطا ، اىل ا ن ر اع م ت ت روكأهنا كل ا ل ا   ثابت  ولي م ا كاا هإ لحل

حبيااه ،  م فاال  ن ااا أن للااتنفاذنا سإيكاناااع للاان  لل اار ي يالليااا   ااري  كااا ون لحل ي اا  للاا   ن  اا  أن ال
ذلاك ان للان  . وللت لكنا يناهجنا ذل ا وليس للان !، وننا لإ ن ا ذلك نكإن جمد للتنف نا أيولتنا

 . فمابد  أن ال  تإجمف  ا ونتاز للدالل  يف كل زيان ويكان، خا ا  «  امليا  »ليكإن لل ر ي نزىل 
 نةدةولوجم  انتاائفة اله  ج قلل التولفف اإل: الاراء  الهعاصر 

  ااات ر  كايااال للااان  ،   اااد إلإتوكانااام لملنااااهج للةلثيااا  يف للتف اااري لاااإىل يوياااا  يون وجمايااا  تأو ااال 
حبيااه جمل اااا لاارا ، ياا  للاا  يإالاام  لياه ت اادو نشااازل  وترجميعااا  فاجمعااا   د إلإتآ ااا تعاال للتااأو ماع ل، لل ار ي
وهاا ل يااا  اازز للاطر  اا  للتجز قي اا  . ولاياال للاان   يااا ال إتااال، يا يون تع ُّااف يف للتأو اال ااد إلإتهاا ه لآ

 . لل  أشرنا ولي ا يف لل دل  
، يا  لكايال لل ار ن  اد إلإتلاوا تاأو ما   ولكا ي  لل رلءة لملعاصرة لل  للت دلم لملناهج نشا د للاارة

أتااا فرصا  للا ع  ، شاايما  للان « تإليفاا  »! حبياه أيكاا وجمايا  فيه كثاري ياا للتاالاك وي ايت  لملناط يا 
 اون جمااارلءة شااايترو  ..ذلتاااَه!  نفااا  ياااا خماذاااا له«! يااك اااي لاااإلشم »لكااا  إاااإ ىل نداااإم لل ااار ن وكأهناااا 

ن هااا ه لل ااارلءة لاولااام تاتلااا  للااان   لل ااار ي وخدل اااه ألياناااا  ياااا حبياااه أ؛ لملعروفااا  َّناااإذز صااااار لااا لك
 . !ت اإ د إلإتيباللتناطاجمه ، أو يعايم له، يإجمف يرايم له

يإ  لا  ياا لامايللت  دع لمل او  يف أولا  للدلالاإ لسإ، وبإصإىل لل رلءة وا ه ل للتاطإ ا ولمل داة
خدإصاا   ،«يعاصار»ولخلإ  يا كال تأو ال ، ي ىل للتأو ل ي  ه ل للع ه للفا   بدالالع للن  لل ر 

 . «لل رلءة لملعاصرة»  للتأو لي  ي رون  بالأل  د إلإتي نديا أص يتم تلك لملااالاع لسإ
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اع!  اد إلإتيكإنه يدادا تلاك لملنااهج ولايولع ولاال لسإ؛  ل د ت    ذلك يف تزل د للشك بال ر 
فاا هاؤالء  ايع أل ياا . (24 ث   ل  وتفديما )ويف تشكيك لل ع  يف جميا  تلك لايولع ولملناهج لحلد

ولكان أل وهاأل بعيادون ، ا اد إلإتيلل  لت  ولل  اط  حبيه  را  لي أل تلك للتإليفاع لل ااجم  يف ولال لسإ
لل اطيعاا  للناشااق  بياان أل وبااإ لل اار ( م  كااا يااا لاا يل يف يإلت اا    ااا تلااك لملناااهج ولايولع )حبكااأل

 . (25تلك لل رلءلع لإ  با اي ا وفريت ا)
كتاط ي اااع جما اااا  « عاصاارةلل ااارلءة لمل»وبااإ ، كن ر اا « لل اارلءة لملعاصااارة»ويااا للرااروا  للتايياااز بااإ 

حبيااه ككااا تلااك للتاط ي ااااع  اااوالع في ااا للكثااري ياااا ؛ فااثأل  ي اااف  تفدااال بين اااا، وينجاازة لااال لآن
، فإننا ن كر جنال ا يف للتن يه وا جميا  لملنااهج لحلد ثا ، ووذل كان لنا أن ن كر فرل تلك لل رلءلع. لخلي  

ياا مت   االاته  الياا  ياا تلاك لملنااهج ولايولع لاد   اقيل  وون كاان، وجمدا ا للعالي   ل   االا  للتأو ال
( وهااااا  ي ااااااي  ...أو للداللااااا  للتزلينيااااا ، ال  تجااااااوز بعااااا  لمل ااااااي  لاوليااااا  في اااااا )كال نيااااا ؛ يف لل الااااا 

 . وبع  ي إالع لاللإبي ، أو بع  ي إالع للتأو لي  لحلد ث ، للل انياع لل نيإ   
للاااا  و  فاااام ذااااا تلااااك لملناااااهج لاااام ي ل اااا  لملعاصاااارة «   د إلإتياااالسإ»ويف لمل اباااال ناااا كر أن للاطر  اااا  

وهاإ ، كانم ل  ا  يف تدعيد للتإتس ياا أ   اولا  تد ادة يف للتأو ال أو لملرلتعا  للن د ا « للتجد د»و
 . أيرن  را  وا لمل او  للعد دة لل  أفرز ا تلك لل رلءلع
ياا ل اام للانااهج للا  لْلاتم ديم يف تاط ي ااع   ري أن بع  لل االثإ م   عاإل فيااا وجما  فياه  اريهأل

 اا يفع األ ، وللاطر  ا  للا  للاتم لم في اا  اي اا  ، ف د كاان و اي أل لاط يعا  تلاك لملنااهج« لل رلءة لملعاصرة»
 . (26لإلصرلا  ل  للتعايل يع ا ولاللتفاية ين ا يون تإت س)

 :قشكالفة اله  ج
ويلخاال ، تتاي ااز يناااهج للن ااد لايس لحلد ثاا  وأيولع لل يتااه لال ااني  ون ر ا ااا بتنااإ  وتعاادي وللااعإ

لل ار ن للكارمي ياا خاماىل تلاك « لل ارلءة لملعاصارة»و نديا  م  اوالع  ..ين ج هناك يدلا  ولجتاهاع
 فكيف وذن ياالم لرإاها يا خماىل ه ل للإلجم ؟، ديم   ل للتنإ  وللتعديالبد  وأهنا لصاط ،لملناهج

ولكاا ها ه لالنت ا يا  ، «لنت ا يا »يا للاط يع  ولحلااىل ها ه أن تكاإن طر  ا  للتعايال يا  تلاك لملنااهج 
هاا ه لالنت ا ياا  « يعياااا»ف اد جمااام ، أ  جمل ااا  فر اا ا لل يتااه لملعااريف نف ااه، جمل ااا ت ااإم  لاا  يعاطاا  يعااريف

ها  ، ا تفر  نف  ا يويا  يف لل ارلءة لملعاصارة د إلإتيا لل  إال ا لل اا ! فاعرل  لسإ د إلإتيلإل ط  ا  
ف اد لختاااع ين ج اا ت عاا  ل ادا ا  لا  ، ه  خلفيا  ي اتةة وهاد  ول ا ، ي دأ و ا   يف للإجمم نف ه

لذاد  هاإ لل يتاه  اا  كاان« لل رلءة لملعاصرة»وهك ل  نديا يإالم . وللتناطا  للن    ا، «ت  رها»
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وم  كا لذألُّ هإ لل يته  ا يإجمف تأو ل  أكثر جمربا  ياا ، وأفكاا ي     يرلف   ذا، ت او د إلإتيشر ي  
 . للدإل  جمط!

ف ااايإجمفنا ياااا أشااارنا ولياااه جم ااال جمليااال ياااا لسإشاااكالي  لحل ي ي ااا  لتلاااك ، وذل جتاوزناااا جمراااي  لالنت ا يااا  تلاااك
هج وأيولع حباااه أمنشاااقم وصاااي م لداللااا  وحباااه للااان   لل شااار  لملنااااهج للااا  تتاثااال يف للااات دلم يناااا

 يفاا  للإ عي  لل شر  ؟، لملددا« وذ »لسإن اي ا اعىن أهنا يفعا  بالإ عي  ا لدالل  ن   
له )لاا يتانه(!   لاات إم ا بشااكل أو بااآخر ا بأن اان، ون أ اا  جماارلءة تتجاااوز هاا ه لسإشااكالي  يون للااإىلم 

وال ككاا . ولكناه  كاا؛ أيارن يف  ا ا  للداعإب « للإ عي »يولع  ا تر ت ا وون لييد تلك لملناهج ولا
فالشار  لالالا  لل ارلءة بتلاك . حباىلم لاللتفاية يا تلك لملنااهج يون يمال ا  ها ه لسإشاكالي  وو ي اا

أ  تاطإ اااا  تلااااك لملناااااهج ، لايولع ولملناااااهج لتيت اااا  يشاااارو يت ا هااااإ يرل اااااة خدااااا   للاااان   لل اااار ي
 . (27دا ده كن   ي   وذ  لملددا)ولايولع خل

 ال  ص زالهعاصر   التراا زالهعاصر 
جماطيعاا   ت ا اا  ياا  يناااهج لل يتااه للةلثياا  وترلكاا ااا لملعرفياا  لااإىل للاان  ؟ ال « لملعاصاارة»هاال ت تراا  

و نااديا  اااوىل للتكشااا  خلفياااع ، يتجاهلاا   تلااك ل  ااإي ل اارلءة لملعاصاارة  اام هاا ل لملنيتاا شااك أن ل
أيع اجاإ  ااااا وا ل  اااال بااااالةلأ ولن اطااااا  للداااال  ، هاااا ه لل اطيعاااا  فإننااااا لاااانعثر  لاااا  ألاااا ا   د اااادة

 . ن  افاهيأل ب ياط  وال يع إل   ا لل«  ل   »فرما   ا لات اطه ،  ا ععله   ريل   ا لل يته، ي   ا  
لاتا ط يف   ل جاز ، يف وجمم  عكس فيه ه ل لملإجمف ا يف لمل ابل ا  جاز لل ااا   اا تناولاه وللتإلصال يعاه

 . ه لملن ت   ا للةلأ أصما  تو د إلإتيكثري يا لاليان ي  
للر  اا  »وهااإ ، وننااا ن ااتاطي  أن نعاازو ذلااك )لل اطيعاا  ل  ا اا  ياا  للااةلأ( وا شاا ء أكثاار تااأثريل  برأ نااا

 . (28يف لملعاصرة ولاخ  با د د) «لحملاإي 
و لااا  و ااا  ، و لااا   اااإء يعا شاااته، لملنااااهج للةلثيااا  يف لحملدااال  ت اااإي بنيااام ياااا يلخااال ل ااا  للااان 

وال شااك أن جتاهاال أو . نفاذه أو لاللاتفاية ينااهوتتراااا للكثاري  ااا م  ااتأل للاات. «للاان »ل ي ا  ملف ااإم 
جتاااوز ذلااك لسإاأ لاصااإيل للراا أل خ ااااة ت اايا  يف لاا  يناااهج لل يتااه وللتأو اال لملعاصاارة يف جماارلءة 

ن بعاا  لمل اإالع لاصااإلي  يتجااوزة يف تإلنا   د اادة مل اإالع تلااك وولااا ن االا وذل جملناا ، للان   لل ار ي
ويااا  . كاااا هاا  يف للإجماام نف ااه جماصاارة  ن ااا يف تإلناا  كثاارية أ رااا  ،   لملناااهج لايبياا  وللل اااني  لحلد ثاا

ن  م صي ت ا للإ عي ؛ حبد  ذل ا« جمرلءة يشرو  »ذلك ت    تلك لملناهج جماياة  ل    . وذل جتم
، «ال خيلا  ياا كثارة للاةيلي»ف اإ ، البمادَّ أن  ناتج ياللتاه بالاتارلا، «اي ني   اند  »للن   لل ر ي بإصفه 

 اااوزل  »حبيااه  داا    لاا  للاادولم ، ند ااا  لرلااال  خا اا  )أبد اا ( البماادَّ أن  كااإن يعاصاارل  بالااتارلاوبإصاافه 
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اللاااا  للاااان  ملاااان ج ي« جتد ااااد»وون لل يتااااه  ااااا . (29«)وأيااااام لل اااارو  لسإن اااااني  ال خلف ااااا، للتاااااا خ
، وتفجاري ويكاناتاه، بال لفات   فاا  يعنااه، لي م لعدم كفا   لخلاطا  للتف اري  فيت ا ، لل ر ي  رواة

 . فالنَّ  لل ر ي  تجاوز يويا  لملن ج ب دا  ا  فت  للان ج  فاجما  ل رلءته
***************** 

 ال وامش
 )*( كات  وباله يا ل ا إا   للعربي  لل إا  .

يناا  ياا مساا  بااا صدي   يل اااا  «  ااري لل ربيا »ىل لحلدلثا  ي ااتيتإذل   لاا    اإىل لةتاعاااع كاان لااؤل  (1)
: ت عا  لإلتاب  للا  جماد يإها كانام هنااك ثماثا  تيااالع تا ز بالاتارلاو  ،لحلدلث   لل  بدأع بالل اء بال ر 

 .وللتياا لسإصمال ، وللتياا لملت ر  ، للتياا لملتش  ه بالةلأ
ينشاإا يف  لا  لاهارلم بادءل  ،  لامايللعلاإم لحلد ثا  وللعاام لسإ: ااد   اده بعناإلني اىل للشايخ   (6)

يفكاارل   ربيااا  وال اادل  لإلصااماا للااد   : للشاايخ  اااد   ااده،  اااطف للعرلجماا : ( )ن ااما   ااا32يااا للعاادي )
 ،م1995، 1 ، لةلاااس لا لااا  للث افااا ، لل ااااهرة،   )حباااإأ وياللااااع  اااا لياتاااه وأفكاااااهتتااااا ولال
 . (395-389م
لملؤل اا  للعربياا  للداللاااع ، بااريوع، ل ياا   اااد  اااااة، لا ااااىل للكايلاا  لإليااام  اااد   ااده. (3)

يشاااكلتا للإتاااإي ولملعرفااا  يف ،  ااااذاة  اطيااا  لااالياان )ن اااما   اااا أس، 153م، 2ز، م1976، وللنشااار
، يلا لحلدلثا ، باريوع ، ناد كال ياا  ااد   اده و ااد وجم ااىل )ياللا  ي اانا (:   لحلاد هلامايللفكر لسإ

 . (71-29م، م1985، 1 
 . 71م، لملددا نف ه (4)
 . م1963ط   يف لل اهرة  ام  (5)
، يل اارة لملعااااا ، لل ااااهرة، هاا ل باااماغ للنااا : لل ااار ن وللتف ااري للعدااار  : ا شاا ، بناام للشااااطئ (2)
لاانيا  وأشاااع وا أناه ولاد يف  ارو  صاعإي للع. 39-38م، (335 ،جمرأل)لل ل  ، م1971، 1 

 .«لريإنا يا ي ان  لسإل ا  لل اهظ بالت لف»وأنه تاء اي  فعل ،     ثإاة  رلس
. ل اإ، ُث ين  يا للتدلوىل ب رلا يا  ن  لازهار )لن ار للا ه ، م1952ط   يف لل اهرة  ام  (7)

 .«!لإن للتف ري لسإحلاي »( وجمد صن فه لل ه  لم 4ز، 19،  ، لل اهرة، للتف ري ولملف  رون
« صاا اا لخلااري»يف ي اااالع  ل اا  ، م1971  اار لملداااطل  اوىل ياار ة ياا  يداااطف   اااإي  ااام  (8)
 . ط   يف للعام نف ه، « اول  لف أل  در : لل ر ن»: ُث  ع ا يف كتا  لم  نإلن، لملدر  
 . كاا يف  اول  يداطف   اإي نف  ا  (9)
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وهااااإ باااا لك أكثاااار يااااا ، «للاااان  يإجمااااف يااااا » لاااا  أنااااه « لل اااارلءة»ككااااا لختداااااا يف ااااإم  (11)
 .للت دم ه ل لملدااطل  لاد  لل االثإ للعار  اعاىن للتأو ال وللتيتليال  ال اا  . وون كان  ترانه، «تأو ل»

:   لملعاصااارلااامايوشاااكالي  لل ااارلءة يف للفكااار للعااارس لسإ، خالاااد لل اااعيدلي: لن ااار« لل ااارلءة»لاااإىل يف اااإم 
 . (م ،م1998، تايع  للز تإن ، تإنس،   لنيل ش اية للداللاع لملعا  .  اد أاكإن َّنإذتا  

كإناه ،  أكثار يناه ين جاا  تد ادل  ، وليااء  ملان ج ترلثا « للتف اري لل يااي»نعت  طرا أيإ لخلإيل لاا (11)
 . ول لك نعت  جترب  لاز سد يف للعاملي  للثاني  لل دل  . ال كم وا لملناهج لحلد ث  بدل  ك رية

 .  ص ، . م ،خالد لل عيدلي، ذلك لن ر لإىل ت د أاكإن يف (16)
 . للاط ع  لاوا، م1991ط   يف ييش   ام  (13)
. وال تنفااااك  ن ااااا، ن ووا  ولااااابري وا أن للل اااا  يرت اطاااا  بالث افاااا ان لملعروفااااا اااا ه  للل اااااني   (14)

 وللاا  تداا   ياا  للاازيا، ن بث افاا  تلااك للل اا إ  كإياافاانيتا وبالتااايل ، وباا لك لااإ نفكاار فإننااا نفكاار بل اا 
 انَّ ؛ جماااام ألالااا   لااا  ي اادأ لات اااا  للاان   ب رفاااه للتاااااخي  كااااا أن للتأوُّلياا  كاااان ج لتأو اال للااان .  تااخيااا  

أن لل ااايا  تااازءن ياااا   كااااا أن للعاااام فاااريأ  ااار .  للاااإ   لسإن ااااي  إجمااا  يف للتااااا خ وال   اااتاطي  جتااااوزه
لمل ااإالع سإث اااع تااخيي اا  للاان    وجمااد ل تاااد نداار لايااد أبااإ ز ااد  لاا  هاا ه. وللتاااا خم يااا لل اايا ِ ، للاان  

، م1991، 1 ، لملركاااز للث اااايف للعااارس، باااريوع، ياللااا  يف  لاااإم لل ااار ن: يف اااإم للااان  : لل ااار ي )لن ااار
للااااان  يف للث افااااا  )للتشاااااكُّل »فعنإلناااااه ، ولل اااااا  لاوىل ياااااا للكتاااااا   شاااااري وا ذلاااااك، 68م-64م

 . (116م-69يا م« وللتشكيل(
، للعاادي صاافر،  لاا  لمللت اا ، وشااكالي  للن ااام ولملعااىن:  ااا للاان   لل اار يييتافيز : لن اار لل الااه (15)
 . 5م، م1999، أ اا/ يا إ، لمللت   للفكر  لإلبدل ، بريوع
 جيااااال : ل يااااا ، للفداااااإىل يف لاصاااااإىل، هاااااا(371أباااااإ بكااااار للااااارلز  لحلنفااااا  )ع، ل د اااااام (12)

 . 317م، 1ز، م1994، 6 ، وزلاة لاوجما  وللشؤون للد ني ، للكإ م، للنشا 
  ولاصاااااإيل لاااااماييف للاااااةلأ لسإ« نااااا » ااااا كر كثاااااري ياااااا لل اااااالثإ وا أن للاااااتعااىل كلاااااا   (17)

ويف للإلجماا  أننااا نعثاار لااد  . كااان  دااإال  يف ياتاااع جمااإة للداللاا  و ااعف ا )يف لل اطاا  ولل ااا(،  خدإصااا  
إليإن  فرجمااإن بااإ فكااان لاصاا. أشاا ر تعر فاااع للاانَّ  لملعاصاارة« للاان  »لاصااإليإ للاات دليا  ملداااطل  
أو « يف ااااإم»ولل اطااااا  ، وللكاااامام أجم ااااام، أيااااا للاااان   فااااما أنااااإل  لااااه، لخلاطااااا  و اااا كرون أن لااااه أنإل ااااا  

. «حلااا لخلاطااا »و، «فيتااإ  لخلاطااا »و، «يلياال لخلاطااا »لصاااطل   ليااه أليانااا  بااا ، «ي ااكإع  نااه»
خاطاا  ككاا »بأناه  لياه  عارَّ  للان   ألياناا  ، أو وصاف لل اطاا ، أيا للن   ف إ ويا وصاف للداللا 

بادا للاد ا باا  اايا ، )للزاكشا : ملرلتع  ه ه لملداطليتاع لن ر  ل  لا يل لملثااىل. «أن  عر  لملرلي ينه



وزلاة ، للكإ اام،   ااد لل ااايا للعاااي: ويرلتعاا ،   ااد لل ااتاا أبااإ  اد ه: لر اار، هااا(794-745للشاافع  )
/ 1وز، 284م، 273م، 239م، 232/م2ز، م1996، 6 ، لاوجماااااا  وللشاااااؤون للد ني ااااا 

ولكا وا أل أن لاصاإليإ كاانإل  لا  و ا  اف اإم . (426م، 1ز :ولإىل يف إم للن   الت ، 423
وذااا ل   يااا  يدااااطل  ، م  ن  ااارول لتيتليااال للااان    ااار يل   اااا كإناااه ند اااا  جمر نياااا  . للااان   ولخلاطاااا  وللكااامام

باال ون جمرااا ا لاصااإىل . لملااإلطاو   اا  يف إيااه لا اارل  يف ت عيااد لل يتااه لاصااإيل يف كثااري يااا « للاانَّ »
 . لل    تاطاب  ي  للتعااالته لملعاصرة، أل م  ل  للتعايل ي  للن  

،  اااك بااريك، لل اار ن و لااأل لل اارلءة: ي دياا  تر اا  كتااا  ،جماارلءة للاا لع لل اار ن :يناا ا،  ياشاا  (18)
 . 66م، م1992، 1 ، يركز لسإَّناء لحلراا ، لل ، يلء للتنإ ر، بريوع
 .  ذلك كل كت  لاصإىل يف ي د يا ا للتا يد  تشري وا (19)
،  لااامايلملع اااد للعاااامل  للفكااار لسإ، لل ااااهرة، للااان  لل ااار ي ياااا ل الااا  وا للعاااام :ولياااد، يناااري (61)
 . 15-14، ي لمايلل ل  لملن جي  لسإ، م1997، 1 

بإشارل  للادكتإا ، حبه   يد  ملرللا  لملات اتري، لر   للع ل يف لالتت اي :وفا لاير، يز ك (61)
 . 31م، م1998، ي لمايكلي  لسإيام لاوزل   للداللاع لسإ،  بريوع، طي  لسإبرلهيأل

يركاز لسإَّنااء ، للا ، 3 ،لا اااىل للكايلا ، اشا ينا ا  ي  : تر ا ، ن د ول ي ا  :اوالن، بااع (66)
 .12م، م1994، لحلراا 

 . 4م،  . م ،ييتافيز  ا للن   لل ر ي: لن ر (63)
ون « »وأشااكُّ يف جمياتااه وتااادوله، كناام وال أزلىل ألاات إ باااه»ىل للاادكتإا لل اااإط  ا يااثما  ا   ااإ  (64)

و ااةيف لل اازو للفكاار  يااا   ااع  الهثااا  وا شاااط  للاادالالع للاا  لال ااا ندااإم ، للااد اة وا للعلاانياا 
نإن وياااا   ترااايه جماااا، بالاااأل )للل اااانياع(، ولشاااإها بااادالالع ويعاااانم تد ااادة، لل ااار ن ولل ااان   للدااايتييت 

أ  أهنااأل إاااولإن أن ععلااإل يااا )للل ااانياع( هاا ه بااد ما   ااا جمااانإن للداللاا  للعربياا  لملن ث اا  ، )للل ااانياع(
وباد ما   اا لل إل اد للتإفي يا  لاخار  ،  ا لالصااطمالاع للتإفي يا  يف اباط لملعااي بألفا  اا للدللا   لي اا

رلع بياا  وبااإ للاادكتإا  اااد أاكااإن وهااإ ألااد وأذكاار أن لااإلال  تاار  يف ألااد لملااؤ . لملت عاا  يف ف ااه للل اا 
،  اا   اايه )لال اني (، وجماايإ  للادالالع للل إ ا ، لل  ا  دار ون  لا  لاللتعا ا   اا جمإل اد ف اه للل ا 
ويلقااه بعااد ذلااك اااا ، للاا  كاناام ينإطاا   بااه وا لليااإم، ويااا ُث ف ااإ   اارا  اارواة تفر ااا لل اار ن يااا لملعاااي

وه  نف ا ا للةنياا  للا   شادو  اا ي ااة )لل ارلءة ، ول   ف اه وجمنا ته، هتإل  به جمإل د لال ني  ه 
 االم ياا إلاأل باأن ععال ياا ها ه للتجربا  ولايل   خفيَّا  »وون أ ااىل بعر أل لل انياع هإ . «لملعاصرة(



ل ن يا: ي ديته لكتاا : )لن ر. «للع ه حب ا   ثابت  يف ي ا له وكتابه  ا طر   للع ه ب إل د ف ه للل  
 . (13-16م، م1997، 1 ، يلا للفكر، ييش ، ووذ أ يد جمرلءة ل  اي، خيا 
ولمللفااام للن ااار أن ، كانااام هااا ه هااا   اإ ااا  ايوي للفعااال للااا  جمإبلااام  اااا لل ااارلءلع لملعاصااارة  (65)

 .لملت دد إ يف للداللاع لل ر ني  ولاصإلي  جمل اا كت إل اي ل   لي ا
.  . م ،«يااا ل الاا  وا للعااام: للاان  لل اار ي»ينااري يف كتابااه  لن اار يف هاا ل لةاااىل جترباا  وليااد (62)

: ط   )للكلاااا »وينااا ا  ياشااا  للااا   جماااد م ي اابااا  ل ااااني  للااان  لل ااار ي يف كتاباااه للل اااانياع وللداللااا  
وهااااإ ي ااااتألض لآن بإجناااااز ياللاااا  ل اااااني  يف . (96م، م1992، 1 ، يركااااز لسإَّناااااء لحلراااااا ، للاااا 

للاا   أ لااا  ااا ، ون ياال خي ااا .  اا  يف جماارلءة لل اار ن )أ لااا  ن ااا يف بعاا  كت ااه(تنااإن للل: لل اار ن بعنااإلن
لياااه جماااد م َّنااااذز ين اااا ، ياللااا  ل ااااني  يف  اااالس تاااإيع لاااعيد، يشااارو  لداللااا  يدااااطليتاع لل ااار ن

-61م،  . م،«ووذ أ ياااد جمااارلءة ل  ااااي»ويااااا  شااايقا  ياااا ذلاااك يف كتاباااه . م1997خدإصاااا   اااام 
33 . 
، لي ام يف افراا ا، علااإلي أن أزيا  للتعاياال يا  للكتاا  للا  أنزلاام  لا  للرلاال ار  للادكتإا لل (67)
 كإيااا  ااا تعاااافإل  ليااه فيااا بياان أل يااا يااألإ  ، يف تعاياال يااا أنزلام  لااي أل يع ااا تعاايما  بشاار ا  »ولكاا 
 وجتاااهل أل للفاار  للك ااري بااإ للل اا  لااإ   ااتعال ا لسإن ااان للتع ااري، وأنااه لاايس شاايقا  لااإ  ذلااك، ل اااهنأل

ت اادمي  . طاه تاابر، للعلاإلي: )لن ار. «وللل ا  لاإ   اتعال ا خال اه ليراا ن ا ناإاه وهدل تاه،  اا يكنإناتاه
: ولاإىل أثار تلاك لخلداا   للان  لل ار ي. 11م،  . م ،يا ل ال  وا للعاام: للن  لل ر ي: كتا 

 .  (. م ،وشكالي  للن ام ولملعىن
 . ت إيهنليتظ ه ل تليا   ند أاكإن يف  اإ   (68)
 .13م،  . م ،للل انياع وللدالل ،  ياش  (69)



 الثاالة زاليفا  العربفة الهعاصر 
   ان   دلخلال *

لكااا للث افا  تت ا  لل ااإة  ،للتجااااة جماد تت ا  للعلااأل وجماد ال تت عاه ،  لل اإة  للث افااع يف للعاام  عكااس تاإز  ز  تاإ ] 
وكااان  تراااا يل اااا للاات دلم ، بااان لزيهاااا ث افت اااو اا  للتاااا خ كااان تإل اا  لرااااة يااا إاادأ يل اااا و. يل اااا

. )صااااإ يل هنتنجتاااإن: وللإصاااإىل  اااا وا  تاعااااع أخااار [ ،تلاااك لل اااإة لنشااار جميا اااا ويؤل اااا ا و االااات ا
 . ((لل إة وللث اف  وللعإية وا لل إيي : ل ايتماىل لل ر ): للفدل للرلب ، صدلم لحلراالع

  ؟مع ل الثاالة زاليفا  العربفة الهعاصر  بأي
، لإ  أختدر كثريل يا للإجمم ول  د للل  ا  دارفان  ااية اللاتعرل   شارلع للتعر فااع ملف اإم للث افا 

 لا  للداعيد للعارس أو ،    يا ككا أن أمسيه  اول  للتاإ ا  يف لملن اإالع للإلجمعيا  للا  للات ر  لي اا لملف اإم
 .  اع للعاملي  للرلهن أو  ل  صعيد ش ك  للدرل،  ل  للدعيد لملعريف لسإن اي

جماادا ، ون هاا ل لال تناااء بالتاإ اا  يف هاا ل لملن ااإا أو ذلك ال  عاا  أناا  بالراارواة ي تناا   ااام لالجمتنااا  جبااإهره
لحملاف اا   لاا  يعا ناا  للإلجماا  للعاارس  –وأاتااإ أن ال  كااف لآخاارون  ااا هاا ه لحملاولاا   –يااا  عاا  أناا  ألاااوىل 

أو لملعياااا لل يالااا  للعااامل  لمللاازم  لااا   ،عياااا لملعااريف لسإن ااااي  ااري لمللاازماعيااااه لل ااإي  للتااااخي  وا تانااا  لمل
و اااري لمللااازم  لااا   ،ولاللاااتيت اجماع للااا   تاطل  اااا ،صاااعيد  ااارواة لالات ااااء وا ي اااتإ  للتيتاااد اع للااا   فر ااا ا

 . صعيد  رواة لاخ  اراإنه  ري لسإن اي
زلىل اا للااإلجمع  لل ااا د ولاايس باملعياااا لملثااايل لملااأيإىل يااا وباملعياا، و ليااه فااإن يف ااإم للث افاا  يف للااإطا للعاارس

للتفكاااري  وا ااأل أن لاللااات رلء للتااااخي  للعاااام ةااال. ثانيااا وللفكااار لحملاا  ثالثاااا تايتااإا لااإىل لاي  أوال وللفاااا 
للعاااارس يف للث افاااا  جماااادكا ولااااد ثا ككااااا أن إياااال وا يعياااااا أولاااا   كاااااي  شااااال لالجمتداااااي ولل يالاااا  وللعلااااإم 

للعاار  للث ااايف( )وال أن يااا للاات ر  ليااه ، وأَّنااا  للتفكااري ولل االإك وللشااعإا وللعااارلن لل شاار  بعاياا  ،تاااا تولال
 .  ل  أا  للإلجم   كاي  نيتدر يف لملفريلع للثماأ لملشاا ولي ا  نفا

ر لل يتاه وباملعيااا لسإترل ا  لل اا د لآن يف كثاري ياا يول ا، أيا يف إم للث اف   ل  للدعيد لملعريف لسإن اي 
 اري يلازم لآلخار ا  (ألالإ  ليااة) لملعا ا للث اف  ااا ها  (وللتن ري فيكاي  تايتإا لإىل )لملن ج لانثروبإلإت 

 .  ل  للدعيد لملاي  أو لملعنإ 
لملاان ج )وياا  أنااه  تايتااإا لااإىل ،  لاا  أن يف ااإم للث افاا   لاا  صااعيد شاا ك  للداارل اع لل يالااي  للعاملياا 

وال أناه  تجاه ، للجاا ا   لا  للداعيد لملااي  أو لملعناإ  (ألالإ  ليااة) ث افا  ااا ها لملعاا ا لل (لانثروبإلإت 
لمل اات  ل يف صاارل  لل  اااء  : وكيفياا  ولاازلم لآخاار ا بااه يف  ااإء لمل إلاا  للدلاو نياا  ،وا للتفكااري بكيفياا  للاادفا   نااه

 افا  يف لحلياااة للعربياا  لملعاصاارة و ت ااط  هاا ل للف ااأل للادلاو   ياا  يت ااري للث.  يتااا ف ااط ل صاال  ااا هااإ لاجمااإ 



 لتشاارل ف ااإ يف ألااد وتإهااه كثاال جتليااا لما. ولاللااتيت اجماع، ول  رلفيااا ،للتاااا خ، لملإ ااإ : يااا أاباا  ت اااع
و اااا   ااااا للاااا كر أن للث افاااا  للعربياااا  ، ل د ااااد للاااا    ت اااا  يااااا للشاااار   اإيااااا يإ ااااإ ا للداللاااا  وللتيتلياااال

 . ي   ثل أبرز يفريلع ه ل لملإ إ لمايلسإ
وهاإ يااا ت اا  للتاااا خ ول  رلفيااا يرااطر للتعاياال ياا  للث افاا  للعربياا   لا  أهنااا ألااد  إلياال للداارل  لل يالاا  

وللا   كثال للاإطا للعارس يف للإلجما  حلاتاه  ،(للشار  لاولاط)للتااخي  للاطإ ل لل ياطرة  ل  يا   ا  ت رلفيا 
 . ولدلته

الك لايولع للاا    اات دي ا وللتيتااد اع للاا  وهااإ يااا ت اا  لاللااتيت اجماع  تاطلاا  للتاإ اا  فيااه ب ياا  وي
 .  فر  ا ولاهدل  لل   تجه ولي ا

لاباارز ا  (لللااإ ..لذاااي  ..للنااا أل) هاا ل هااإ للف ااأل لل يالاا  لاللااةلتيج  ل د ااد للث افاا  اااا هاا  للتع ااري
لت ليد اا  للع ااكر   أو واااا هاا  للثاباام للاا    ن  اا  ي اااه ات ااريلع لل ااإة ل، لل ااياية ولذياناا  وللنفااإذ يف للعااام

 . ه ل هإ ف أل هنتن تإن، لالجمتداي   أو للعلاي  للتكنإلإتي  أو لسإ مايي  أو لل كاني 
هااال لمل داااإي  ااا ه لحليااااة لملعاااىن . و  ااال ياااا للااامازم ولملل ااا  أ راااا لد اااد لمل داااإي باحليااااة للعربيااا  لملعاصااارة

أم لمل داااإي  اااا لسإطااااا لل اااانإي ، عاااش للياااإي لإتاااإه لمل (لاللتعرل ااا  –لاللتفاااايل  –للإصاااف   –للكرنفااايل )
 ؟لل ياي 

، ونا  يلتازم بال داد وا لسإطااا لل اانإي لل اياي  للدلاتإا  للناا أل ذا ه لحليااة –جماطعاا  –لأ اير بال إىل 
 . أو بأف  ا لل إي  لملأيإىل ،حبدها لل اطر  للإلجمع  لاي ،  ثما بالدول  للعربي  لملعاصرة
للفااار  للثاااو  باااإ بنيااا   –للااا   أاتاااإ أن  كااإن  اي اااا  –اكاااان تأكياااد للااتيعا    لاا  أن ياااا للراارواة 

يف ، وبااااإ بنياااا  لسإطاااااا لملااااأيإىل للنااااا أل لليتياااااة للعربياااا ، لآن، لسإطاااااا للااااإلجمع  للنااااا أل لليتياااااة للعربياااا  لملعاصاااارة
 (ف ااأل ويلا  فاا ) ااا وناا  أ اا  ل ي اا  أن للدولاا  لل اطر اا  للعربياا  لملعاصاارة كاناام ويااا زللاام تع ااريل . لمل اات  ل
فياااا  ن  اا  للن اار ولي ااا وللعااال  (ولجمعاا  لكإيياا  فيت اا )الااخ ويااا زلىل  رلااخ للن اار ولي ااا  لاا  أهنااا ، للدولاا 

 .  ل  أن تكإن تع ريل تااخييا لياليا ث افيا  ا والية  عي  جمإيي  لليتر  
لاتإا  لحلاد ه حلر ا  ل اا ااع ااا ها  للتج ايد للع اماي للد، ون  أ اير هنا بت   للف أل لذيجل  للدولا 

 . لل شر   يف أن تكإن ويف أن ختتاا ويف أن تفكر وتع  وتعيا وتت دم
، وبع اااية لاالاط  للدولاا ، أ اااير( ان هناااك يااا ال  اازلىل  اات أل هيجاال باال ياااز وا للدولاا  للشاااإلي ): أجمااإىل

الته للاا  م لاال ل لااف للشااد د كاااا  مالااظ فإكإ ايااا يف ألااد أباارز للت دااا  –ياا  أنااه ، ويعااايلة للدك رلطياا 
كااااان للفيل ااااإ  لاكثاااار لنشاااا اال باحلر اااا  وبتج اااايدها  اااا    –يون وجمإ ااااه يف يداااايدة للاااادواة لمل ل اااا  للتاااااا خ 

كاااا أنااه كااان للفيل ااإ  لاكثاار يفا ااا  ااا لةتااا  لملاادي ولاكثاار ياطال اا  .  ياا تتاا لملؤل اااع لل يالااي  ولال



وهااإ ، ك ااري يااا للنشاا  لالجمتداااي  ولل يالاا  ي اات ما  ااا لااياطرة للدولاا برارواة للتفاااظ لةتااا  لملاادي جباازء  
 . (يدلفعا  ا لل تإلز  )يا تعل ينه هدفا لل جإم للشر  لل   شنه  ليه يااكس بإصفه 

 :الثاالة زاليفا  العربفة الهعاصر  لن  وء الهو د العالهن
لآن : ا ت  اا  يااا لااإا باارلإ لي ااإىلياا  أن ألاادل ال   ااتاطي  ل اازم بااأن تناارلال يااا جمااد و اا  جمديااه  لاا  ياا

وال أن لهنيااا لاللااي لل اإفياي وياا ت عاه ياا تادل ياع ألادأ لخاتماال هاا ما يف ،   د إلإتيالنت م لحلرو  لسإ
هنيااا وا لحلد لل   ككا يعاه تأكياد ل ي ا  أن للعاام بعاد ذلاك لال ،يإلز ا لل إ  لل يالي  وللث افي  يف للعام

 ،للرأمسالياا  للدكإجمرلطياا : لتااه للاا   تااإلزن جم اال ذلااك بااإ جمااإتإ ليالاايتإ ث ااافيتإ  اماجمتااإم  عااد هااإ للعااام ذ
 . ولالشةلكي  للشاإلي 

وي  أن لل ر  للرأمسايل كان جمد جن  يف ت إ   أتندة ث افيا  أث تام أكثار ياا  ريهاا أهناا لاكثار جماداة  لا  
  اا ي إلا  للتفكياك للا  أطل  اا للفيل اإ  للفرن ا  وأ ا  ،ت إ   ي ا أل للن ام للث ايف لل يالا  لالشاةلك 

وال أن يااا ت ااد لل اار  سإجمنااا  للعااام بااه م ك ثاال يف للإلجماا  ، 1922يلا اادل يف للإال اااع لملتيتاادة لاير كياا   ااام 
/ للن اام )فاال ر   تاتا  ب نيا  لدلثيا  اللا   كثال يف اإم . وال أتندته لملعلن  لل  م تكلفه بنيإ ا أ   ا  ا كر

لملؤل اا ( في ااا تااإهرل تااخييااا جماااال وا لحلااد للاا   ال ككااا يعااه ا اا  ي إلاا  يااا بعااد لدلثياا  يثاال للتفكيااك أن 
وال بال ااادا للااا    ؤكاااد للتعدي ااا  للفكر ااا  للااا  إااارم هااا ل للن اااام  لااا  وبرلزهاااا ون ااا ت ا  ، زهاااا أو تاااؤثر في اااا

وت اااإ   لااالاط  للاااد ا وللعا لااا  ولملدالااا   وهكااا ل ف اااد بااادع للاااد إة وا لاطااايأل فكااارة للن اااام باااإطما ، لنف اااه
وللعاادم باادال  ،وللع ااه باادال يااا ل اادو  ،ولملنااايلة باااسإ ماء يااا جماايأل للشااك باادال يااا للي ااإ، ول ايعاا  وللدولاا 

كال هاا ه لملفااريلع للنا اا  اتناادة يااا بعاد لحلدلثاا  للتفكيكياا  م  ثال ملرلكااز لل ااإ  يف :  أجمااإىل، لخل ..ياا لملعااىن
وتعا شاااام يع ااااا  ،د إلع وأفكاااااا فإ ااااإ    ديياااا  لاااا   للاجتاعاااااع لل ربياااا  أن  رفت ااااالل اااار  وال اتعااااا لاااا

ولافكاااا  ،ُث لسإفاااية لل دااإ  يااا لحلاإلاا  للن د اا  للثاو اا  يف كاال للااد إلع ،يتداصاا ا وللتإل  ااالوجنيتاام يف 
ياا لحلاإلا  للن د ا   فإهناا م تادخر ولاعا أ راا يف لسإفااية ،للفإ إ   وللعديي  لل  ل  م لحلر  للعامليا  للثانيا 

وال ا ا  يف أن . للدلا اد  (هناج للتفكياك)للثاو   يف كل للد إلع ولافكاا يا بعاد لحلدلثيا  وبإتاه خاام يف 
  ولالجمتدااااي  وللث اااايف  ااا  تتااااا هااا ه لل اااداة  لااا  لاللتاااإلء ولحلااارم  لااا  لداااإ للن اااام لل يالااا  ولال

ي ثلاام ويااا زللاام ولاات ل  ثاال ،  أكثاار للاطرولاااع تاطرفااالسإفاااية لل دااإ  يااا لحلاإلاا  للن د اا  للثاو اا  لااال يف
 . أبرز ولا ل للن ام للرأمسايل للدك رلط  للراين  اللتارلاه وتفإجمه

وافرلي اااا للااا  أشااارع وا  (للتفكياااك) رزابإلت ت اااا لابااا ياااا بعاااد لحلدلثااا  (أتنااادة)ون لآثااااا لملاااديرة لث افااا  
تاااه لوليتدلي، يالااا  للث اااايف لالشاااةلك  للشااااإيل / لل اااإفيايطالااام يف للإلجمااا  ألاااس للن اااام لل ، بعرااا ا  نفاااا

اث فيااااه للي اااااا إ ، لاااااي لل ااااإفي  يف للعااااام للعاااارسلل ر  اااا  يااااا لال أو ن ااااا ره لل نيإ اااا  ،لمل اشاااارة و ااااري لمل اشاااارة



للا   كاان  جماد يثال  لا   اإ تاديل أبارز ليتادليلع لاللااي لل اإفياي، للشاإليإ أو اث فيه للن د إ لللي لليإ
ولاا ل ف ااد فعلاام ي إلاا  للتفكيااك فيااه فعل ااا  لاا   ااإ  ،ين إ ااا يف للشاااإلي  و ازفااا  ااا للدكإجمرلطياا  لملؤل ااي 

فالي اااا إن للشاااإليإن يخلااإل بعااد لهنياااا لاللاااي لل ااإفياي يف لالاا  لنعاادلم وزن  اا  ع  ااا نف اا ا  ..ترلتيااد 
وللن اد إن لللي للياإن  ادول لهنيااا لاللااي لل اإفياي ندارل  ،لي أو لملت  اط  أو لالاتكا ،از ج يا لافكاا لحمل اط 

يااؤزال ذااأل فاهناااىل يع ا ااأل تلااادل  لاا  للاا لع للعربياا  وللش دااي  للعربيااا  وللث افاا  للعربياا  إالإهنااا أوزلا للإلجمااا  
با  يإن للا  ا يثلام بعا  أتنيتات أل اأ  لر لامايأياا لسإ.   وللث اايف لل اا ستتااا لل يال  ولالجمتداي  ولال

ياا  يت دم لل ر  ول ع  لاجماطاا للعربي   اد لاللااي لل اإفياي ف اد لنثناإل بعاد لهنياااه ل ايت  ب اا  للشار ي 
جماطااا للعربيا  للا  أل ام بكال ث ل اا لل يالا  وبإتاه خاام ياا لام أجمادلم لا لم أجمدلم كل لاجماطاا للعربي ،

 .  ااب  للشيإ ي  ولسإحلاي ولالجمتداي  سإحلا  هزك  ينكرة بااللاي لل إفياي لم شعاا
وبالتااايل لااا إ  واجماا  لخلاااإ  يااا ت ل ااال  ،للفاارلغ لل يالاا  وللث اااايف للاا   ألدثاااه لهنياااا لاللااااي لل ااإفياي

كااان  ن  اا  يلااؤه فااإال باالجتاااه وا ،  سإلاارل يل لااةلتيجي وتراااىىل لل يااا  لال ،للشاايإ ي  ولسإحلاااي يف للااإطا للعاارس
ألاااإة بكثاااري ياااا ، ا للعااارس وافااا  ي اااتإ  للتن اااي  للعااارس وا لااادويه لل داااإ للدك رلطيااا  لل يالاااي  يف للاااإط

تد ااد لاجماطاااا وللتجاعاااع لل إيياا  ولل يالااي  يف للعااام للاا  اللاام تعيااد ترتياا  أوالجم ااا ملإلت اا  ن ااام  ااامل  
أن  وياا . وب ياا  للتااإلء ث افاا  وجمااإ  للتفكيااك ،هااإ للإال اااع لملتيتاادة لاير كياا   اادوا يااا لااإىل  ااإا وللااد،

جمااد لجت اام وا للدكإجمرلطياا  وال أن لار  لخللاايج للثانياا  ويااا الف  ااا  -وبتفاااوع يليتاإظ-بعا  لاجماطاااا للعربياا  
 . كاا أيع وا لنفرل    د لسإ ا  للعرس  ،وأ    ا يا تدل ياع أيع وا ت اطؤ للتإته وا للدكإجمرلطي 
وا اااأل تعاااايل ،   ياااا جم ااال يرلكاااز لل اااإ  يف لل ااار يف هاا ه لاثنااااء وخمافاااا ل تنااادة للث افيااا  لملعلنااا  ولملد إيااا

وال أن  اااا  ،  ااااد إلإت إ ول ا ااااإا لسإ ااااد إلإتي  ويااااإع لملااااؤلفإ لسإ د إلإتياااالاصااااإلع باناااادثاا لحلاااارو  لسإ
ليناا إهإ ث افيإ يا ل ثا أن أناطل ا ياا للإال ااع لملتيتادة لاير كيا  واللاا  تادلر تان و كا لن يثال كاري ثلاج 

لاوىل لفإكإ ايااا )هنا اا  للتاااا خ( ويااؤيله أن  خاار لملعااااك لمل دلاا  يف . ة لسإ اامام أوال وثانيااا وثالثاااب ااإ ،  اماجمتااإ
وأن للفااريو  لحلتااا  لملإ ااإي لل شاار    ،للتاااا خ جمااد ل ااام لداااحل لل اار  بإتااه  ااام واير كااا بإتااه خااام

 ،ؤيله أن لملعااااك لمل دلا  م تنتااه بعاادوياا (وثاني ااا ذنتنجتااإن )صاارل  لحلرااالع ، تاثال يف لللي للياا  للدك رلطياا 
وأن  لا  ها ل لل ار  أن  ،وأن جمإة لل ر  يف ل ايتماىل يتزل د ا أل جمشإا لذيان  لخلاي   للا    لاف نف اه  اا

 .  ل لل إة للع كر   ولالجمتداي   للت ليد   (لتيتل في ا )جمإة للث اف ،   تنفر جمإله حلرو  تد دة  ري ت ليد  
ال أن هيانا  لل اطعياا   لاا  لاوىل ين اااا و،  ا لل ايناا إهإ  ت اااان ملاطااإاة بال اا ويا  أن كااما  يااا هاا 

كإناااه  ماياااس ،  فيااااا أن لت اااام للثااااي باالنفتااااا  لااا  لاللتاااااالع تعلاااه يرشااايتا للتااادلوىل، تعلاااه ي ل اااا
وكإناااه ين اااجاا يااا  ، وللاااتعدليه الخاااةل  أخاطااااا تد ااادة ، دااا  للشاااعإا للااادل أل بااااخلاطر لاااد  لل ااار 



تاعااااع للدااانا ي  للع اااكر   للث افيااا  للااا  يثااال لهنيااااا لاللااااي لل اااإفياي بالن ااا   ذاااا كااثااا  طرولااااع لة
أو بانتفاااء لحلاتا  ذااا بعااد أن  ،لجمتدااي   ك اارية هاديع ويااا زللام  اادي بإ  ااا  خاطاإ  ونتات ااا للعاماجما 

 . و عم لحلر  لل ااية أوزلاها
 -1991ياااان بتع قااا  للااارأ  للعاااام لل ااارس )ل اااد جمايااام يرلكاااز صااان  لل ااارلا و لااا  ليتااادلي   اااد ياااا للز 

لل اطاار ل د ااد لل ااايم يااا ، (  اا  ياكيناااع و مايياا  ت ااااة براارواة لاللااتعدلي ملااا بعااد للشاايإ ي 6111
ي  لامايا أل للتران لل ر  لكثاري ياا ل اا ااع لسإ، ي  بإته خاملمايللشر   ثما بالث اف  للعربي  لسإ

ا أل لفظ كثري ياا لاجماطااا للعربيا   لا  ها ل لاللتراان وها ل ، لملتشدية وي اه ل عر ا يف لرو   دة
للاااد أل بعاااد لنتفااااء لحلاتااا  ولياااه يف  اااإء لهنيااااا لاللااااي لل اااإفياي ولنثنااااء هااا ه ل اا ااااع لملتشااادية وا 

 . للرر  يف  ا  للإطا للعرس
للاا  ترلكااام  ،وال أا اد لاللااتاطرلي يف للكاامام  لا  كثااري يااا لملفااجمااع ولملماب اااع ولل اارو  ولملآلا 

لكااا ألاادلأ لحلاااي   شاار يااا لاا تا  تاااءع لتنرااج ، بالداادف  أو بالتإتيااه أو بالتاادل   أو باسإإاااء
ولتاطلاا  بااإ ليلا  و اايتاها يك إتااا ليالايا يااا لنفااك  عتااال ، ولايناا إ هنتنجتااإن، وتعازز لل اايناا إ للثاااي

ر اع وللتجااا  للتااخييا  لملؤملا  باإ وت نده كثري يا لل ك، يف يرلكز صن  لل رلا يف لل ر  ين    د كايل
ل اااد يثلااام ألااادلأ لحلااااي   شااار ياااا أ لاااإىل ا ااا   نيفااا  لك  ااااء أير كاااا كااااا . للاااإطا للعااارس ولل ااار 

لسإيلاة لاير كيااا  جنيتااام يف ن ااال )لازيااا ( ياااا  ويااا  أن. ألااادثم هااازة  اي ااا  يف ث ااا  لاير كااا  بن اياااه
ول تااايل  لا  أكا   اليا   داف و مايا  يف ،    فا  ا يلخل للإال اع لملتيتدة لاير كي  وا للعام ب ار 

للتاا خ لحلد ه ولملعاصرة هادفم وا خل لا  وفكفكا  وجملا  يع األ لل نا ااع ولملفااهيأل ولل ايأل ولافكااا 
وال أن لجتاه ااا بعاد ذلااك وا فار  يعياااا صاااام ، لل اا دة يف للعااام ملداإم لحلاا  وللعدللا  ولخلااري وللشار

جمااد لاااهأل وا لااد ك ااري يف تدااا د لاللاات اطا  لل يالاا   (ياا  /  ااد –/ أو ويااا ) لاا  للعااام بدااي   
للتاط ااري ) وللث ااايف يف للعااام ويف لل اار  ويف للااإطا للعاارس كاااا هاادي ويااا زلىل   اادي بالتشاارلء لاااالع يااا

تإهر للعدف لسإ ماي  لذا ال للا   مت ت اد ده باجتااه للعاام  (للث اف )ل د يثلم . ولاللتقداىل (للث ايف
للثاو ا  يف  (للفاشاي ) وجمد للتند ها ل للعداف وا ي إلا .   بإته  ام وللإطا للعرس بإته خاملمايلسإ
وال   مانيااا   لااامامال   مانيااا  لسإ: ووا يفاااريلع فر يااا  ككاااا تل يدااا ا باااا، ويف للث افااا  للعربيااا  لاااماملسإ

للكرلهياااا  لملتأصاااال  لااااد  للعاااار  و ، وال يك رلطياااا  للث افاااا  للعربياااا  لااااماموال يك رلطياااا  لسإ، للث افاااا  للعربياااا 
و اا زلي ها ه لحلالا   لا  ي ااالع يلاع . وللت اا للن اء ولاطفاىل وك ااا لل اا، ولمل لاإ جتاه لا ياا

لاا أل يف  أوجمااد  (؟ لااماييااا لل اا يل وا وصااماا ولااد ه للعااام للعاارس و لسإ)يااا لااإىل  ااإا ا اايس هااإ 
وا األ أن ها ه لمل ااالع لختا ع ياا . ا وتإياا  فر اديانهنتنجتاإن وفإكإ اياا وفر اد زكر ا: كتابت ا كال ياا



وال أهنااااا لناطل اااام يااااا  لاااا  ،   ياااادخمالاااامايللت اااااىىل  ااااا كيفياااا  وصااااماا ولااااد ه للعااااام للعاااارس ولسإ
ي الاطااااع  ثااال أوذاااا يف للتندااال للتاااام ياااا ي اااؤولي  لل ااار   اااا تاااأتيج للتشااادي للاااد   يف للاااإطا للعااارس 

وتفاااااجمأل  ،ام يااااا ي ااااؤولي  لل اااار   ااااا تدااااا د لاللاااات دلي لل يالاااا ويف للتنداااال للتاااا،  لاااامايوللعااااام لسإ
ويف للااد إة للداارإ  وا ت يااري لاو اااا  ،  لاامايياا  يف للااإطا للعااارس ولسإتتاا لملشاااكل لالجمتداااي   ولال

لحلاادوي للديإ اا  )  وللث افاا  للعربياا  لاام ي ااا  لاامايويف للعااام لسإ ،لل يالااي  لل ااا دة يف للااإطا للعاارس
وابااط للت ااادم ولالنفتاااا وللت ااااي  يااا ت ااا  أخاار  باااال ر  ، يااا ت ااا  (ي لااامايللفاشااي  لسإ)و (لااماملإل

 . (للدك رلطي  لللي للي )و (لحلدلث )لم ي اي  
 الثاالة زاليفا  الهعاصر  لن  وء الهو د العربن

يااا زلىل  عاااي ، وباااملعىن أو لملف ااإم للاا   أشاارنا وليااه لحلاا  أن تاادلخل للث افاا  ياا  لحلياااة للعربياا  لملعاصاارة
يا لختماالع  اي   تعكاس هايشاي  يف اإم للث افا  يف لحليااة للعربيا  لملعاصارة كااا تعكاس للاإزن للناإ   

 . للإطا للعرس يف للعام
وه  لي ام يعزولا   –ولإ لفة نا تدال ويكاني   زىل لحلال  للعربي  للث افي  لل يالي   ا للعام ن ر ا 

لمال نا أن للث اف  بإتاه  اام ياا زللام تعا  لاي   – ل  باملش د للعامل  بالتأكيد  ل  صعيد للتأثر لل
ياا  أنااه ككااا للتأشااري  لاا  لاااالع للااتيعاء ، ولاي  بإصاافه كاالياا  أو وك  ااإلال لياتيااا ،بإتااه خااام

 ويف ل ا   ربيا  يت ا نا  اعناهاا لحلرااا  أو لانثروبإلاإت  أو لاللاةلتيج  أو للعاابر ،تااخي  ف  للث افا 
وهاااإ ياااا  ؤكاااد أن يف اااإم . ولعااال تااارلأ ل اااالظ ولباااا خلااادون أبااارز شااااهد ا  لااا  ذلاااك. للت ددااااع

للث افا  للعربياا  جمااد تعاار   الا  لاتكالاااع يتتالياا  م إاال يون للااتارلاها  كاا لبااا خلاادون يااا جتاوزهااا 
 . ا أل  رو  لال اطا  لحلراا  لل  ألاطم به (ي ديته)   

، رز يفااريلع لاي  يف لحلياااة للعربياا  لملعاصاارة للااتناطاجما ث افيااا ليالااياولااإ تربنااا أن ن ااتناط  ألااد أباا
ذالنااا لجااأل للتاطاااب  لل ااا أل بااإ ، ي ااإلن للعاار  يف لل اارن للعشاار ا()يااثما بإصااف ا  (للرول اا )وتإجمفنااا بااإزلء 

أ ا  هناا  ال. ه ه لملدون  وتإهر لرك  للتاطإا للعام لليتيااة للعربيا  لملعاصارة و اآل  تأثريهاا يف ها ه لحلركا 
  أو لافكاااا لل يالااي  أو يااد  تع ريهااا  ن ااا  د إلإتياابالتأكيااد يااد   ثياال للرول اا  للعربياا  لماجتاهاااع لسإ

باااال أ اااا  يااااد  ولاااا ام للرول اااا  يف ت يااااري للإلجماااا  لحلراااااا  لليتياااااة للعربياااا  لملعاصاااارة ويااااد  ، ييكانيكيااااا
 . للتل اي ا يف لخلاطا  للفكر  ولل يال 

تعااا  للرول ااا  للعربيااا   اااا لنت ااااىل لةتاعااااع للعربيااا  ياااا َّناااط لحليااااة للر إ ااا  أو ياااا لملفاااة  ن ر اااا أن 
وذ أهناا تتادثر ، لكن اا يف للإلجما  ال تعا   اا ها ل لالنت ااىل وال شاكليا ف اط، للزال ي  وا َّناط لحليااة لملد نيا 

تعكاس وال  ماجمااع لكن ا  لا  صاعيد لملرااإن للعايا  ال ، باملإلصفاع للفني  ولاللإبي  لل اهرة للرول  



وها ه بالرا ط هاا  . وهناا ترااطل  بالادوا للث اايف لل يالاا  للا   ل ااطلعم باه يف لل ار ، ا إ ا  أو ا فيا 
 إ لملعرل  يف للتجاا  لل يالي  أو للدكإجمرلطي  أو للتناإ   للا  جمايام وياا زللام ت اإم يف أ ااء تتلفا  

 . يا للإطا للعرس
ع  بإ أبرز يفريلع لاي  يف لحلياة للعربيا  لملعاصارة وأكثرهاا جمابليا  ه ل للتاطاب  يف للنتاز وه ه لل اطي

باال  ،  ولالجمتداااي  لي اا ي تدار ا  لاا  للرول ا تتااا وباإ لسإ  اا  لل يالاا  ولال ،للتاأثري يف ها ه لحلياااة
 . ي  ولل يتت  وللتاط ي ي تتاا ككا ليت  اا  ل  يفريلع للعلإم لسإن اني  ولال

ملاذل م   اتيتأل لايس أو للفا  أو للفكار  أو للعلاا   اام : ككننا أن نت اءىل، لناطماجما يا ه ل لملثاىل
ملااذل م  اتأل ونتااز شا ك  ث افيا  ليالاي  وطنيا   ؟يف لحليااة للعربيا  لملعاصارة، لل يال  أو للعكس يا ذلك

  ؟أو جمإيي  ذلع وزن نإ  
ت ااا ياا  للث افا  ولملث فااإ ويف  ماجماا  ها ه هاا  ولاد  يفااجماااع للدولاا  لل اطر ا  للعربياا  لملعاصارة يف  ماجم

و لياه فلايس ي ات ربا أن ت ال للث افا  وطاإلىل للنداف . للث اف  ولملث فإ ي  للدول  لل اطر   للعربي  لملعاصرة
للثااااي ياااا لل ااارن للعشااار ا أشااا ه بتفالاااه صااانا ي  تإ ااا   لااا  ينرااادة للاطعاااام لفااات  للشااا ي  أو اللت اااا  

تيتاااإىل يف يع اااأل بااارليج للدولااا  لل اطر ااا  للعربيااا  لملعاصااارة وا خديااا  وأ ااا  بااا لك أن للث افااا  م ت، للداااإا
ألالااي  تلتاازم بت اادك ا وتنفاا   لي ااا لاالاطاع لحلكااأل لحمللاا  يثل ااا يف ذلااك يثاال للك رباااء ولملاااء وللداايت  

يثااال لمل اااااا ولملعااااا   ،يااا  كااال ياااا  ةتااا   لااا  ذلاااك ياااا  ااارواة افااادها ب نيااا  لتيااا   اي ااا ، وللتعلااايأل
 . ولملكت اع
ف اد لجتاه يع األ ، كانم  ماجم  للدول  لل اطر   لملعاصرة بالث اف  ولملث فإ لافل  بالتجااا لَااَّا  أنه   ل 

يف لل يالاااا  ، لملث فاااإ للعاااار  وا تدااااعيد خاطااااا  يااااا بعااااد لحلدلثااا  بإتااااه  ااااام وللتفكيااااك بإتااااه خااااام
فيااا تن اه . اع للعربيا ولاي  بد إ   رواة جتاوز وتفجري لل ىن للت ليد   للاجتاعا تتاا ولالجمتداي ولال

 دي جمليل يا لملث فإ حل ي   أن لالنديا  لملعريف لل يتم خلاطا  للتفكيك لد ادل  تاطااب  تااخيياا و رفياا 
ياا  تاادل ياع للعإملاا  وهااإ يااا جمااد  ااؤي  وا فتإلاااع يعرفياا  ن د اا  لكنااه جمااد  ااؤي  يف للإجماام نف ااه وا 

د   ثااهاااا لااادوي ونتااااز ن اااام  ااارس تد اااد وا ختل اااماع  اي ااا  يف بنيااا  للن اااام لل يالااا  للعااارس لاااتتع
 . ولت ته لابرز (للشر  أولاطي )  ثل، لدوي ونتاز ن ام تد د  ري  رس

هاهنا تت د  ي    تعايل كل يا للدوىل لل اطر ا  للعربيا  لملعاصارة ولملث فاإ للعار  يا  للدولا  أو للن اام 
أل تزوهنااا لخلااام يااا أن ااا  للاادفا  للث ااايف ولاايس  لاا  أنااه ولجمعاا  تااخيياا  تاارلك ، لاا  أنااه ولجمعاا  لكإيياا 
 . لل لي ل اا   للتل ا  



ولت اام  ،ها هنا نتف أل ل   للت عثر ولالات ااك يف ايوي أفعااىل لملث فاإ للعار  وزلء لار  لخللايج للثانيا 
ولاايس ت عااا  ،هاا ه للااريوي بالت اااا  وللتااإتر ولالصاااطفا  ت عااا لل اارو  وللتجاااا  ولحل اااباع للش دااي 

 . بامل ؤولي  للتااخيي  جتاه فدلل  يا لدأ وللعال  ل  ياللته ان إا لليل  شايل للشعإا
وتاااادع للدولاااا  لل اطر اااا  للعربياااا  لملعاصاااارة نف اااا ا يف للع ااااد لاخااااري يااااا لل اااارن ، وذاااا ل لل اااا  ، وذن
ج يناات انَّ ؛ وي اات ل هاا ل لل اارن بااما تاازون خااام يااا أن ااا  للاادفا  للث ااايف ل اااا   للتل ااا   ،للعشاار ا

ولاايس  ،(َّناذتااه لل ا  اا )هاا ه لان ااا  ب  اااط    ااف  لاا  للاطاار  لآخاار يااا ي اات يأل للتناااجم  وإلااأل بااا 
لل ياااام ب فااازة ك ااارية وللااادة لمالت ااااء يف ينتداااف  –ه لااايس للدولااا  لل اطر ااا  أ  للاااتعدلي أَنَّاااكااااا   –لد اااه 

 . أو للدفا   ا لل لع يف لحلد لاي  ،للاطر   لملإصل وا للت دم
يثاال بيااري بإاي ااإ ال ااد  ،فاارز للن ااام للعاارس ويف للع ااد لاخااري يااا لل اارن للعشاار ا يفكاارل وللاادلملاااذل م  

لكناه يف  ..بياري باإايو يفكار فرن ا   اامل  كاان إاال واثاا   ااا ا ؟يف لل رن للعشار ا ياثما تتاا  لأل لال
  لاللاات ماك   لاا   ااإء للااتيعا ه للعاياا  ل خاطاااا للاا  باتاام تناا ا  ااا للعإملاا  وولااا ل لسإ اامام لل اار 

ولجت اااه وا لملناااايلة برااارواة  ،تاااإهر للث افااا  للفرن اااي  باااايا وا لمل ااااطرة بإاثاااه للفل اااف  ولل يالااا  للعر ااا 
 !وللااد إة وا يناهراا  للعإملاا  يااا ت اا  أخاار  ،للعااإية وا سا اا  جماايأل للعا لاا  وللدولاا  لملراااط دة يااا ت اا 

وبإاي ااااإ م   اااال للدولاااا   !لتيتااااإىل للاااادالي  يف يإلجمفااااهم تاااادف  ل إاي ااااإ أتاااارل ل اااااء هاااا ل ل للدولاااا  للفرن ااااي 
 ل د لان وجمم للشاات ! : للفرن ي 

ان للدولاا  للفرن ااي  ولجمعاا  تااخيياا  ولي اام لكإيياا  ويث فإهااا لملعاا ااإن و ااري  ؛ل ااد مت ذلااك تل ا يااا
هناااأل كل اااأل و. وهاااأل بأتنااادل أل لمل تلفااا  كثلاااإن لااال  يفا  اااا للث اااايف للعاااام، لملعاا اااإ تااازء ال  تجااازأ ين اااا

 . كاالإن لحل  يف لالختما   ل  جما دة للت ليأل بشر ي  للدول  وللن ام وجمدلي  ه ه للدول  وه ل للن ام
لكا يا لمل أل تدل للت كري بأن أجم   لالنت ايلع للا  وت ام ل إاي اإ ، ها هنا ال أا د أن ألري نكت 

 لاا  ؛ للتفكيكيااإ يااا بعااد لحلاادلثيإ لاااجم ا ألااد لملث فااإ للعاار  (!!للياياا  للرتعاا ) لاا  هاا ل لملإجمااف 
للشاااجا   للفا  ااا  للااا  أبااادلها بإاي اااإ وترأتاااه  يااا  أن !(أصااانام للن ر ااا  وأطياااا  لحلر ااا )لااار  يف كتاباااه 

 (!!ويرلتع  لآالء ولملإلجمف  لأل ي جإا يف للث اف  للعربي  ولد  لملث فإ للعار )لاللتثنا ي   ل  لملرلتع  
 . أو لالنديا  ا   صناي  ن ر   ،دنيأل ل لتهتؤكد أنه أبعد يا  كإن  ا للت

  لاق الثاالة زاليفا  العربفة
ياا   اارواة تأكيااد للشااإلخ  للر ي اا   لاا  طر اا  للعماجماا  لل ااإ   بااإ لملث فااإ للعاار  وللدولاا  لل اطر اا  

لتفكاري  اان لر ا  للتع اري ول: للعماجم  لملنتج  لث اف  ت تجي  لتيتد اع لحلياة للعربي  لملعاصرة ..لملعاصرة



وللاااةلم للتعدي اااا  وللاااات عاي لاللتقداااااىل  ، ااا  كاااال ولااااا ل لسإ ااامام للناجماااال لليت ي اااا  ولااايس لااااآلالء ف ااااط
 . وللت يي 

فاإن للث افا  لات ل ،  ادل ياا لملعتااي لملكاروااَنَّاهم  ؛وال أا د لاللتاطرلي فيه ،ي   رواة تأكيد ذلك كله
 : يف ثماأ  اوا ا ي ي  – كاا أجمدا  –تشت ك وتت اط  ي  لحلياة للعربي  لملعاصرة 

ويااا ،   للعااام ولملؤل اا  للتااخيياا  لل ااااةتتاااا لحلدلثاا  اااا تترااانه يااا ترلاايخ للن ااام لال: لَاوَّىللحملااإا 
ول انا . وياا لر ا  ويك رلطيا  لرااان ذلاك كلاه،   ماني  و لأل يناجمرإ اَّنا  للتفكري لخلرليف لل يتر 

 ،وال  اارواة لمالااتارلا يف للت ااإ  يااا لحلدلثاا  ذاا ل لل اا   ،يلاازيإ بااخاا  اااا  اادل ذلااك يثاال للعلاناا 
ووا  ،وا تن يااه يرلكااز صاان  لل اارلا يف لل اار ِوالَّ ذلااك لااا  ااؤي   انَّ ؛ ولسإصاارلا  لاا  وباارلز هاا ل للت ااإ 

. لسإحلاااا  لاا  هاا ل ل اناا  للاا   م تأخاا  بااه لليابااان يااثما وليتلكاام ياا  ذلااك َّنإذت ااا لحلاادلث  لخلااام
للن ام ولملؤل ي  وجميأل للع ماني  وللعلأل وللتعدي   يف لالتت اي ه  يا صايأل لملام للعارس  لاا أن يف إم 

 .   للرفي  لل    ماه كثري يا اكام وتلفاع ل   لال اطا لمايلسإ
للعإملا  اااا  داادا  ن اا يااا ليالاااع هيانا  لجمتداااي   وليالااي  وث افيا  ال عااإز للتفاار ط : لحملاإا للثاااي
و لا  لالجمتدااي  ، ل لحلاا يا  لليتاد ياا تأثريل اا لل ال ي   لا  لل اياية للإطنيا  أو لل إييا باختااذ كال للإلاا

  يلاو نيا  يتإلشا  و د إلإتياوياا ت اإم  لياه ياا ألاس . للإط  أو لل إي  و ل  لذإ   للإطني  أو لل إيي 
لياه يف للإجمام نف اه ياا وياا تناطاإ   . وال عإز للت اون يف للتدد  ذا ث افيا وليالايا ،(لل  اء ل جمإ )

 . يزل ا كإني  ال عإز للتفر ط في ا يثل لملشااك  يف ليتماك وت ي ء تكنإلإتيا لملعلإياع ولالتداالع
صاادلم للث افاااع اااا هاا  ي إلاا  يرفإ اا  يف ذل ااا كإهنااا  ثاال للااتارلال للف ااأل للاادلاو   : لحملااإا للثالااه

 لا  أن . ا لل اإةو اد إلإتيهناا تا ز وجت اد يف  ن ث افا  و وكإ ، لليتياة ولسإن ان ولةتا  وللتااا خ ياا ت ا 
 ،افراا ا يف ذل ااا ال  ن  اا  أن إجاا   ااا أن اانااا  اارواة للتاإ اا  يف ين ااهااا ب ياا  لل اا    لاا  أيول ااا

وأبرزهاا للعاال  لا  تأكياد أن ، ولاللاتجاب  للع مانيا  لخلماجما  لتيتاد ا ا ،واف  شرو  للتداد  لتفاصايل ا
ف   أ را تع اري  اا لسإالية  ،ي  ب دا يا ه  تع ري  ا للتاطإا للتااخي  ل ي  للعربي لمايلسإللث اف  للعربي  

يف  ( املين يت اااا)وهناااا بنااام الاااال  مت تأكياااد . للتااخييااا  للعااار  ولمل ااالاإ يف لملشاااااك  ب نااااء ث افااا  ون ااااني 
 . ( يرة73للكرمي )، لل ر ن

 (صادلم لحلرااالع) لتفاجمناا  لا  أطرولا  هنتن تاإنأو ياد   ،وب اط  للن ار  اا ياد  لختمافناا، أخريل
فااإن كااما يااا هاا ل ، للاا  ت اطعاام وأثاارع يف لياتنااا للعربياا  لملعاصاارة لكثاار  ااا ت اااط  وأثاار أ  يت ااري  خاار

: لالخااتما  أو لالتفااا  ال  نفاا  ل ي اا  أن هاا ه لاطرولاا  للث افياا  ا ااأل كاال لملآخاا  للاا  أخاا ع  لي ااا
ب ااإة لسإ امام ل  اااا ، جماد لإلاام وا يليال  اال ليالاا  لل ار ، لخل ..اوين جياا، ويإ اإ يا، او اد إلإتي



وبفعال لال تنااء بت ني اا ياا جم ال يرلكاز صان  لل ارلا يف ، لل   تعل ين ا أطرولا   اهري ا  يف لمل اام لاوىل
ياتيا  وحبكأل ي اشر ا وولجمعيت ا وبنيت ا لملعلإ . للتعليأل، لل يال ، لالجمتداي: لل اطا اع لالالي  يف لل ر 
ووخماصاا ا ملرتعيت ااا ، وتع ريهااا للتااااخي   ااا ط يعاا  لملداااحل لل يالااي  للرلهناا . وأهاادلف ا لحملاادية للإل اايت 

 . ولرص ا  ل  صيان  وتع يأل لاطر لل انإني  ولل ياي   لل  تتيتدأ بامس ا، لحلراا  
 ربياا  هنرااإ   يعاصاارة  ولعاال يف هاا ل كلااه يااا  داال  وفاا  ن ر اا  للتيتااد  ولاللااتجاب  لل اادء يف ونتاااز ث افاا 

 . يع ة  ا لسإطاا للتااخي  للنا أل لليتياة للعربي  لملعاصرة
****************** 

 .ألتاذ ي ا د جبايع  فيمايلفيا، لااين*( 
 



 زةلفرد مادلونج حوار مر الهستورق
 ألرة للتيتر ر 

  ااااام أملانيااااالملإلااااإي يف شااااتإت ااع يف ( Wilfred Madelung عااااد لالااااتاذ و لفااااري يااااايلإنج )
وجمااد لشاات ر بداللاااته  ،ي  يف لل اار لاامايم وللاادل يااا أباارز للدلالااإ ولل ااالثإ يف للداللاااع لسإ1931

، تل ا  لالاتاذ ياايلإنج ياللااته يف لل ااهرة وهااي إاغ. مسا يليا  شار   وللز د ا  ولسإ لمل تفير   اا لالثا 
ك اافإاي يناا   ااام أألااتاذل يف  ُثمَّ ، إي  يف تايعاا  شاايكا لاامايم ألااتاذل للداللاااع لسإ1929و ااال يناا  

 : م ويا أش ر كت ه1978

 . م1985 للإليط لمامي  يف لسإلمايلملدلا  ولمل له  لسإ .1
 . م1988 ي  لمل كرة يف و رلنلمايلالجتاهاع لسإ .6

 . م1996 للإليط لماملحلركاع للد ني  ولالثني  يف لسإ .3

 . م1998خلفاء للرلإىل يف لخلماف  للرلشدة  .4

وي ااااااامهاته يف يل اااااارة لملعاااااااا  ، حبإثااااااه للكثاااااارية لملنشااااااإاة يف لةااااااماع للعلاياااااا  يف لل اااااار و اااااااف  وا 
 . ي لمايلسإ

ن عنن  قابننات  ننالمةتسنناءت  ثفننر منن  الهثافننف  لننن العننال  العربننن زاإل ،  ننتا  مننادلونج: التسننامح
للنول ترى ما هن مجهوعة العوامد التن اادتك  قلنل هنذا ا،  المالوباب لن ال رب علل درا ة اإل

 ؟م  الدرا ة
وكااان يخاإىل للإال اااع لملتيتاادة وا  ،ل ااد كنام طال ااا يف ولشااناطا بعاد لحلاار  للعامليا  للثانياا : منادلونج
. ويا الف  ا يا ألدلأ ل  ا يف تزل د لهتاام للشاا  لاير ك  بالشرجمإ لاولاط ولاجمدا ، تلك لحلر 

ُث ، ي لاااامايد باااادأع بداللاااا  لملدااااايا لسإوجماااا. وأن أتعلااااأل للل اااا  للعربياااا  ،لااااماميا  لسإأوجمااااد لخااااةع أن 
وال ا اْ  أن ف األ للتاطاإالع للمال ا  . لبتدلء  يا  در لخلماف  للرلشدة،  لمايأخ ع بدالل  للتاا خ لسإ

لاانف أل للتيتااإالع للاا  لاادثم ونعاا  ،  تاطلاا  أن نف ااأل  داار للتألاايس ويرتعياتااه،  لااماييف للتاااا خ لسإ
 . أل ا ا

لناق نهنو  تولند  لنن ، لة درا ة اآلخر لن الوالةنا  الهتيند هد ةع ن  لك  ل مسأ: التسامح
 ؟راغبة لن السفار  زالتيك ،  مرةكا بوصف ا او  جدةد 

ل د كانم للإال اع لملتيتدة جم ل لحلر  للثاني  ش ه يعزولا   اا للعاام بالاتثناء  ماجما اا يا  : مادلونج
يف تلك لحلر  أن ياا للراروا  جم ال وجمايا   بعد يواها لل إ  وا تان  لحللفاء، وجمد اأع أير كا. أواوبا



خياتلط يف ها ه لمل األ  لل عادلن لملعاريف للا   أَنَّاهم وال شاك . للشارو  يف ياللاته وف ااه،  ماجماع ي  للعاام
 . ولل يال  لل     ع  لتإ يف تلك لملعرف  خلدي  يداحل للدول ،  تاثل يف للف أل وللتيتليل

 ل  -دزارد  نعفدقز ، زل من   مثنات  ننور عبند الهلنك هنا  شنار  ثفنر - هند هنذا ةع نن: التسامح
 ؟ز عت نفس ا لن خدمة صاحب الارار السفا ن، فة تورااالدرا ا  اال
ومهاا م  كإناا  تيتادثان  اا لمل تشارجمإ ، يولاي لاعيدوون  أتف أل ياا جمالاه أناإا   اد لمللاك و  :مادلونج

يف يلخااال للداللااااع ، نعاااأل .إياااا ا لتشااارل ولكااان أل كاااانإل  تيتااادثإن  اااا خاطاااا  لال ، لااا   اااإ فاااري 
 اد  وا ف األ ، بعرا ا ذلع يرليا   لايا ، ككنك أن تعثر  ل  أَّنا  شال يا للكتاباع، ي لتشرلجملال

وبعرااا ا  كتااا  خلديااا  ليالااا  للدولااا  ، وياللااات ا ياااا يناطل ااااع ين جيااا ، للث افااااع لاخااار  ولليل اااا
ولاايس ذااا هااد  ، لي اام ذلع نإل ااا ي اطناا  بأهنااا، ولكااا للداللاااع ذلع للاطاااب  للعلااا  تتايااز. وبرل  ااا

 . ولليل  فاجم ا، يعاي  نديا ت ع  ملز د يا ف أل تلك للث افاع
فة  نالمهد  فكول لن ر ةك  تأثفر للينادي عونر من   نبتهبر لنن ب فنة الدرا نا  اإل: التسامح

 ؟لن الجامعا  لن ال رب بوكد عام
  ينااا  ت ا ااادع انَّااا؛ ل ربيااا  يف هااا ل للداااديأناااا ال أ ااار  نإ يااا  للت اااريلع يف ل ايعااااع ل: منننادلونج
وملاصا  يف ، ولكن  أ ت اد أن للارأ  للعاام يف لل ار . وبعيد  ا لخلاطط ولل ليج للداللي ، يتفرغ لل يته

ولاتةك ها ه للتيتاإالع بشا ي ا لل اال   ،لاماملايكإن أكثار ا  ا  وتشاإجما يف ف ااأل لسإ، للإال ااع لملتيتادة
وليداا   للةكيااز أكثاار  لاا  بلاادلن وجمرااا ا وي ااا ل كاناام ، لااي  ولملناااهجولسإعاااس أثرهااا يف لخلاطااط للدال

 . ي اش  يف لملا  
هنند  نننت مستوننرق  لهننانن  م  نجلننو  ؟ فننف تننرى نفسننك علننل الهسننتوى الولصننن  التسننامح:

 ؟ مرةكن
أنااا بالااه . باال لمل ااأل هااإ كيااف  ن اار لل اااا  وا يااا أكتاا ، لاايس لمل ااأل كيااف أا  نف اا : مننادلونج

ياااا للعإليااال للااا  تاااؤثر لااال يا  لااا   -ياااا للاااتاطا - و ن  ااا  يف لل الاااه أن إاااد، أي  ااااول ااام ، ويلا 
ألااع  ، فأنااا خماصاا  تفا ال ث افاااع يتعاادية !ول اام أتااد يشاكل  يف كيااف أصاانف أنف ا ، يإ اإ يته

 .لف ا ا ولليل ا وأتعايل يع ا بالةلم ويإ إ ي  يا للتاطا اع
فة لنننن  تونننرااة التهننناةم بنننف  الدرا نننا  االقل هنننذا السننن ات ةاصننند قلنننل قثنننار  مسنننألالتسنننامح: 

، علنل غفنر منا  نال لنن برةاانفنا، له  الهعنرزو  ننه لن  ةكن  ولهانفنا مسنتعهرا . البلدال اوزرزبفة
فة لننن  ننالمتننرى مننا تننأثفر  لننك لننن حر ننة الدرا ننا  العربفننة اإل. زحتننل هول نندا، زق ننبانفا، زلرنسننا



ر نننت لنننن انننراء  ال صنننول بعفننندا عننن  ال اةنننا  زهننند انل ؟هننند اتج نننت اتجاهنننا لفلولوجفنننا ؟ لهانفنننا
  ؟او تعهارةة

ليس هناك يا شك أن لملداحل لاللتعااا   كانم يلفعا )ولإ  لا   اإ تز ا ( للداللااع مادلونج: 
وال أن هااا ل للااادلف  كاااان أجمااال و اااإلا يف أملانياااا يناااه يف للااادوىل ، للشااارجمي  يف أواوباااا يف لل ااارن للتالااا   شااار

وجمد كان ل ان  ولملادخل للف  ا  للل اإ   ، لماين ذا ي تعارلع يف للعام لسإلاواوبي  لاخر  لل  كا
وم تعاد لملدااحل لاللاتعااا   ي اا  . ويا زلىل ك لك يف أملانيا ،)للفيلإلإت ( للداللاع للشرجمي  يل اا جمإ ا

عكااس وال أن ذلااك ال  عا   ادم وتااإي ياللااع شارجمي  ت. )كادلف  للداللااع للشارجمي ( يف كاال ياا أواوباا
 . أيا  ا للعلااء فعلينا أن نتإخ  لملإ إ ي  يل اا. لمليإىل وللدولف  لل يالي 

لانند اختننر  حابننة تارةلفننة مهلننوء   ،ن ننالملننو عنندنا قلننل درا نناتك عنن  التننارةخ اإلالتسننامح: 
تننرى مننا هننن اله  جفننة التننن حازلننت منن  خالل ننا ال فننا  قلننل حابننة . بننالرؤى الهتعنندد  زالهت ااضننة

 ؟زاوبعاد ال امضة، اةا  الهت ااضةمهلوء  بالرز 
، كاان للتااا خ  لا  يار للعداإا يف كال لاوجمااع ل اما للارى  ولافكااا لملتدااا   لملتناجمرا مادلونج: 

، ووا  ار  للارى  لمل تلفا  بشاكل  اايىل ويتاإلزن ،و ل  لملؤار لل اع  يف لمل اام لاوىل وا ف األ لحل اا  
 . زللم صاحل  لنا يف و عنا للرلها  اع للن ر لل  ياو ندها ع   لينا أن ن را تلك للرى  ووت

ما مدى ا العك علل  دبفنا  هنذا اليابنة لنن  تابنا  الهن رخف  العنرب الهعاصنرة  التسامح: 
ز فنف تنرى اندرت ا اله  جفنة علنل . منرزرا بالعدةند من  الكتابنا ، م   نه حسنف  قلنل هونام جعنفط

  ؟هبكرال  الماالاتراب م  تلك اليابة زبلاصة لن اإل
أمهيا  بال ا   ناد للكتاا  ولملاؤاخإ ياا للعار   لاماميا للاط يع  أن  كإن لعدار   اإا لسإمادلونج: 

وجماادم بعراا أل ولاا اياع ي ااا   ،وجمااد كتاا  للكثااري ياان أل  ااا تلااك للفااةة، لمل االاإ لحلااد ثإ ولملعاصاار ا
أل ويعت اادل أل  نااد وال أن لملااؤاخإ لاايجدون يااا لمل ااتيتيل جتاااوز خلفيااا ، وأصاايل  لف ااأل لاا لك للعداار

ولا ل فاإن ياا للراروا  با ىل ت اد و اايف جم ال ، زللام تثاري لملشاا ر لل إ ا  للفةة للا  ياا تعايل أل ي  تلك
 . للإصإىل وا و ا  يف للرى  لإىل ذلك للعدر

فة  ل  توننراا فننف ةهكنن  للدرا ننا  اال  ؟ال ربننن –ل عنند قلننل مو ننوا اليننوار العربننن التسننامح: 
  ؟زا الكالم البرزتو ولن قلل حدة  لن الجوهراله اخ ليوار ةتجا ت فئ



 ا للعلااء ولملاؤاخإ ن اتاطي  أن ن اع  يل ااا وا يتابعا  ياللااتنا لملإ اإ ي  لكال جمراا ا مادلونج: 
تاااإفري لملناااار ول اااإ  و لااا  لل يالااايإ، وياااا ُث ن ااادم ذلاااك لعايااا  للناااا  بشاااكل لاااليأل ،وتإلنااا  للدااارل 
 .   يتثإن  ا صرل اع   كر   وليس  ا لإلا للا ،  لفوال أن بعر أل ول، لملنال إ لليتإلا
لننن اإلعنننالم ال ربننن زلننن  ثفنننر منن  الكتابننا  لنننن ال ننرب لنننن   ننالمبننرا  صنننور  لإالتسننامح: 
ثن   فنف ، زحضناراته  نالم فنف تنرى اإل.  تتهفم بالسلبفة زال هافة زارتبا ه بنالع ف. اليابة اوخفر 

  ؟ماةهك  اللرزج علل هذا الصور  السلبفة تها
ولرااااته ييااالإ للعنااف يااا ليااه ل ااإهر ولكااا  دااإال طإ لاا  يااا  لاامامأنااا ال أ تاا  لسإمننادلونج: 

وجماد  ازز تلاك للفكارة لل الا  للادل إن ولملؤ ادون  ،للدرل  جماد َّن ام تلاك للفكارة يف   اإىل بعا  لل اربيإ
 . وا لر   املي  تد دة لت يري وته للشر  لاولط

مثلهنا بند  اليندة  ، ل العونرة  دعنو  قلنل "صنراا اليضنارا " اد  لن ن اةنة الانر التسامح: 
منننا ر ةنننك  . اومنننر النننذي  دخننند الينننوار بنننف  اليضنننارا  قلنننل م عانننف خافنننر، عننن  "ن اةنننة التنننارةخ"
  ؟ن لن هذا الرؤى الم دارس للتارةخ اإل

 ليااه كااان هناااك يل اااا، أ ت اد أنااه ال عاا   لينااا أن نتيتاادأ كثااريل بل ا  صاارل  لحلراااالعمننادلونج: 
ل د كان هناك يل ااا تناافس وال أناه كاان هنااك أ راا ت اايىل يشاةك  ،نعأل، تعا ا بإ لحلراالع لمل تلف 

ون . وعاااا  أن  كااااإن هاااادفنا لسإن اااااي للعااااام كاااا    اااااا للعنااااف بكاااال أشااااكاله، للث افاااا  ولسإفاااااية ين ااااا
ا فاار   ال  ااأل لحلراااالع ال تتداااا  باط يعت ااا ولكااا للنااا  للاا  ا يااا ط يعاات أل للعنااف   ااعإن يل اااا و

 . وأفكااهأل بال ماا ال باحلإلا
زبداةننة درا ننا  شنننرق  ، توننراقمننا ر ةننك بالنندعو  التننن  صنننبيت ت ننادي ب  اةننة االالتسننامح: 
  ؟حاا  توراقزهد ترى ن اةة اال ؟ ز افة جدةد 
فإذل كان لمل داإي يناه للداللا  لاكايكيا  . يف يالالع تتلف  لتشرل   تعال يداطل  لالمادنولج: 

 . فإننا حبات  وا لملز د يا ذلك ،)للعلاي ( للشر  يف للدوىل لل ربي 
 . فإننا نرل  بانت ا ه ،للد ا   لملنيتازة لل  لرك ا لل يال  لتشرل أيا وذل كان لمل دإي باال



 :البي  ع  ال وةة اليضارةة  ل 
 اوندل  نهو جا

 *ول ان   ا 
(1) 

وت ل اال لحلاااكاإ يااا ن االه  ،و  بالاادلخل( وا لاناادلسباادخإىل   ااد للاارسا لاو ىل لايااإ  )لملعاار 
. وتنشائ لملؤل ااع للا   ان  للا ماي مسا  فااجما ، وأخا ع ترا  لخلاطاط. أص يتم لاندلس يول  ل اا ا 

وااااا كااان تعاادي لاتنااا  يف تلااك للدولاا  يداادا بماباال وفاام هنااا وهناااك  لاا  للاار أل يااا وتااإي تاايا 
م   ااا  لااه باالنداا اا للكااايف للاادفا   ااا للدولاا  وسا ت ااا يف و ، وون كااان كثاال تن ااياع يتعاادية، جمااإ 

وكااان وصاارلا للدولاا  لختاااذ للل اا  للعربياا  للفداايت  ل اا  امسياا  يف ينشااإال ا وجمإلنين ااا وأوليرهااا . يوا للنشااإء
وذ كاناام للل اا  للعربياا  يف لملشاار  جمااد ك اا م صاا    لراااا   ،  اياال ت ر اا  بااإ تلااك للفقاااع لمل تلفاا 

. وصد لملا له  لاخار  ياا يزلستاه، أيا للتا ك ا ه  لسإيام يالك.   للفقاع لمل لإب تفإجمم  ا  ل
وكاااان لتيتإ ااال   اااد . وملاصااا  للنيتااال لملتاطرفااا  فكاااان  اااايما  ياااا أهاااأل للعإليااال يف  ااااان ولااادة ل اا ااا 

، هااا(  اياال  خاار تد ااد يف ت إ اا  ل اا اا 312للناصاار )للثالااه( لاالاط  للدولاا  وا خمافاا  )لاان   اللاارس
لاال  ادل أهاأل ،  را  وا ذلك لختاذ جمرط    اصا  وتاإليل لحلكاام لاياإ إ  لا  بنااء ي اجدها ل ااي 

ا ها ه لذإ ا  م تدال لكا. كل يا ت دم ذكره كان  إليل يف تركيز  ناصار لذإ ا .  يركز  لا  يف لاندلس
أل أهاادلف ا وباارلز ش دااي  و اا ه للن راا  للث افياا  للاا  كااان أهاا، وا يوا لالكتااااىل وال بن راا  ث افياا   اياا 

 . بدأع لحلرااة لاندل ي  أو ل ان  للفكر  ين ا بالت لإا، لاندلس
(6) 

فانااه ت ااتإاي يااا لتاتااه يااا طرل اا   ،كاناام لاناادلس جم اال ذلااك تعتاااد يف تاال لايااإا  لاا  لملشاار 
للتعاااار  وكااااان لمل ااااافرون وا لملشاااار  يف ذهااااا أل وا لحلااااج أو يف الما ااااأل . وأيولع لراااااا   ويؤلفاااااع

وللشاااعرلء لملشاااااجم   رتعاااإن يااازوي ا بإلاااا ل ياااا لحلراااااة لملاي ااا   أو يف ل ااااء للشااايإر وللعلاااااء ،ل  ااارليف
ويف للإجماام نف ااه تتل اا  لاناادلس يااا لملشاار   ..أو  ااا لجمت  ااإه يااا  ااريهأل ،وللفكر اا  يااا نتاااز لملشااااجم 

ف للعلاإم أو  شاااكإن لاندل ايإ ي اتر ا طاا إ أو بالثإ  ا لاللت رلا وهأل إالإن للكت  يف تتلا
 . يف للتعليأل وختر ج للاطل  

وم  اطاال لال تااااي  لاا  لملشاار  يف كثااري يااا هااا ه لايااإا وملاصاا  يف   ااد   ااد للاارسا للناصاار ولباااا 
ُث لاإ صااا خليفا  أوتادع وا تانا  لملاؤثرلع ، ولكا ت اإي لحلكاأل وهاإ ويل   اد. لحلكأل لمل تندر

خاطااا  يرلاااإي  سإبااارلز ش داااي  لانااادلس ولتنايااا  ث ااا  لاندل ااايإ يف  للشااارجمي   ااااوالع  ايااادة ل ااا 



يف هاا ل لملرااااا كثااريل يااا  وجمااد لكت اا م  اااوالع لحلكااأل لمل تنداار. أنف اا أل وملاصاا  يف لايااإا للث افياا 
 . وجمايم  ل  خاطط يداول   د  وا للتإ ي  للث افي  يا  ي  للنإلل  ،للتن يأل وللتنإ 

. جماد يا  للعربيا  وللنيتاإ وللن اد ولحلاد ه  لا   لاااء بلاده، طاما لا  لالكان لحلكأل نف ه يث فا ول
لتتاعااام  : وكااان هدفااه لاوىل بناااء يكت اا   نياا  بااأنإل  لملؤلفاااع يون تفراايل  لااأل  لاا   خاار واوىل ياارة
و لاا  ياار ، كتاا  للعلااإم لل دكاا  يااا فلااك و ا ا ااياع وطاا  ياا  كتاا  لحلااد ه وللف ااه يف ناطااا  وللااد

 در ه ه لال بل ام ف االا ا أابعا  وأابعاإ تازءلَ يف كال تازء   اإن واجما  م للزيا تر ام يكت   لل
.  لاد فهاا بأابعاا ا  ألا322تكت  في ا لإ   ناو ا للكت  وجمدا يا في ا يا كت   ند وفااة لحلكاأل 

ويااا أباارز لايثلاا   لاا  ذلااك أن ي اااترل أندل اايا . وكااان َّنااإ هاا ه لملكت اا   ااتأل باطاار  تتلفاا  أوذااا للشاارلء
و  اادا يااا أنف ااه يف شاارل  ا اا اا  و شاار ا ألااف ، وكااان  تااإا لبتيااا  للكتاا  ملكت اا  لحلكااأل، ل داارةلااكا ل
ووا تاناا  للكتاا  للاا   ،وهاا ل ت ااد وللااد يااا لملااإكلإ بتزو ااد لملكت اا  اااا  داادا يااا يؤلفاااع. ي ناااا
فاااان أل ن اااار باانااادلس ون ااااار ، و اااف لحلكاااأل ن ااااخا  ن اااا إن لاااه ياااا  ر اااده ياااا يؤلفاااااع، تشاااة 

. اكافااآع وكااان  شااج  لملااؤلفإ لملشااااجم   لاا  وهاادلء للكتاا  بالااأل خزلنتااه وعياازهأل  لاا  ذلااك. املشاار ب
ولإ ألف أبإ للفرز لاصف اي كتاا  لا ااي أالال بن ا   يناه وا خزلنا  لحلكاأل فكافاأه لحلكاأل باألف 

حلكاأل يف لجمتنااء ولاإ  رفام ا  ا  ل. ويخلم ن    لا اي يكت   لحلكأل جم ل أن ت    يف للشر ، ي ناا
يكتإبااا  ،كتااا  ي إلاا إا إ  يف  لااأل للن اااع وفإل اادها للاط ياا :  للكتاا  أهااد  وليااه وي لطااإا للااروم كتااابإ

وألالاااا لنااااإ  لاااأل  ،وجماااد أصااا   هااا ل للكتاااا  لاااإ تااارتأل  اااإال للتاااأليف يف هااا ل للعلاااأل. بالل ااا  لليإنانيااا 
وجمااد أصاا   أهااأل لملدااايا لملإثإجماا  لااد  ، تينياا وللكتااا  للثاااي يف للتاااا خ لل اادمي يكتإبااا بالل اا  للما. للاطاا 

وجماد وصالم ن ا   يناه ل   اا ونشارها   اد للارسا . لاندل يإ يف تاا خ لليإنان وللروياان ولسإلارل يليإ
وشااااايإ  هاااا ل للكتااااا  باااااإ يث فاااا  لاناااادلس ييااااازهأل بالدجماااا  وذل جمإاناااام يعلإياااااا أل . باااادو  )اسااااه له(

 . اعلإياع أهل لملشر 
دخل يكت ااا  لحلكاااأل لاااإ  يداااايا يإثإجمااا  بالرااا ط ولسإت اااان ألاااف لخلليفااا   نااا  ياااا وياااا أتااال أال  ااا

للعلااء للااطاب   بإ للن خ ياا للكتاا  للإللاد ول تاااي ن ا   يرا إط  باا ا  ياا لخللال أو للتدايتيف 
وذاا ه لل ا اا  كااان البااد يااا لحلدااإىل  لاا   اادة ن ااخ للا ااناا  بين ااا . وللتيتر ااف لتااإي  يف خزلناا  لل داار

أو كااااا   اااإىل لاندل ااايإن خاطااا   ،بااال أصااا يتم لمل اانااا  باااإ للن اااخ  يل ااارة  يعتاااادة. لاتاااإي ولختيااااا
فأصا   كال كتاا  ترااه ، ي ت ل   تيتال ي ؤوليت ا  دي يا للعلاااء لملتا ار ا يف كال  لاأل أو يإ اإ 

حلكاأل وكثري يا للن خ كانم   اإاة بإيرااء ل. يكت   لحلكأل يرتعا يعتادل  تات  بالدجم  وللتيترا للشد د
واااا أ اا  ، و ل  هإليش ا تعلي اع تتناوىل ن  ة  ا لملؤلف و ا ن  ه وشيقا يا تاا خ لياتاه، وخاطه



 اطاقنااإن وليااه ، فأصاا   خاطااه يشاا إال لااد   لااااء بلااده، لحلكااأل وا بعاا  تلااك للن ااخ يليت ااا يااا  نااده
اناه كاان  املاا  ؛ وخاطه لج   ند أهل للعلأل  نادنا: و إلإنه كل ث   لال جماىل فيه بع   لااء لاندلس

 .ث تا 
(3) 

فإفااد ، ولفاز مها األ  لا  للتاأليف وللتادا س، وشاج  لحلكاأل  لاااء كثاري ا  لا  لذجارة وا لاناادلس
وجماد خارز لحلكاأل اللات  اله  ناديا . وا بماي لاندلس كثاريون ياا أشا رهأل للعاام للل اإ  أباإ  لا  لل اايل

ناااه بااا ىل كااال ت اااد وُث . ملااارل إ بال اااايلوكاااان إاااف  بااااحلكأل يإكااا  ياااا ل ،وصااال وا تناااإ  لانااادلس
و ااار  لل اااايل ياااا ييزتاااه باااه لانااادلس فعكاااف  لااا  ، وأشاااعره أناااه وتاااد وطناااا   اااداه، سإكرلياااه ولحلفااااوة باااه
ويااا تلااك .  ا اارتإ كاال ألاا إ  وللاادة يف جمرط اا  ولاخاار  يف للزلهاارة  وأخاا   ل اا، للتااأليف وللتاادا س

وكااان أهاااأل ياااا ل  تااه وفااااية لل اااايل أن ختاارز  لااا   د اااه  .لحملا اارلع لتتاااا  لاااه كتااا  لاياااايل أو للناااإليا
وو اا  لل ااايل بااإ  ااد  لاندل اايإ يااا تل ااه يااا كتاا  يشاارجمي  ي ااروءة  ،أتياااىل يااا للل ااإ إ وللنيتااإ إ

 . وين ا يولو ا للشعر لل دمي و ريها يا أي اع لملدايا،  ل  للعلااء
 ، ا يخلاااإل لانااادلس ال لل ياااام بنشااار للعلاااألوم  كاااا لل اااايل وال َّنإذتاااا ا ااادلي جمليلااا  ياااا للعلاااااء للااا 
يرل ياا أن تتنااوىل لملؤلفااع ت رلفيا  لانادلس  ،ول   بل للتأليف يف يإ اإ اع   ةل اا  لاي أل لحلكاأل

وأكتفا  هناا با كر  اام وللاد هاإ  ااد باا لحلاااأ لخلشا  . وتااخي ا و لااءهاا وجمراا ا وشاعر شاعرل  ا
ويااا أهااأل يااا وصاالنا ين ااا كتااا  جمراااة  ،ا بل اام يا اا  كتااا وهناا :للاا   ألااف كت ااا باطلاا  يااا لحلكااأل جمياال

، ف إ لل   لجمةا يإ اإ  للكتاا ، وتكشف ي دي  ه ل للكتا  يا كان لد  لحلكأل يا لهتاام، جمرط  
وأخااا  عاااا  يااااية للكتاااا  ياااا للإثاااا    ،فايتثااال لخلشااا  لر  ااا  لخلليفااا  ،وي اااا وا بااا ىل ل  اااد يف لر اااره

 وكال ها ل  ادىل  لا  أن لحلكاأل كاان   اتأل بكال ياا  تدال باانادلس ،يإروياا ل ااء للشا ،ولف ه لاخ اا
 . وبتدو ا كل يآثر لاندل يإ، يا ت رلفيا وتاا خ وترلتأل

فجاا  لاه  ،وم  د  لحلكاأل ناليا  تتدال باانادلس وال ن اه ولي اا مهاأل لملاؤلفإ ياا ي ااتر ا وأندل ايإ
، و عااإل أهااأل  ثاااا شااعرلء لاناادلس، ه لملااالك للعلااااء كاال يااا  تداال بااأجمإلىل لسإيااام يالااك بااا أنااس وللف اا

وألف ااإل يف أن اااا  للعااار  للااادلخلإ وا لانااادلس كااااا ألف ااإل يف  اااارلن جمرط ااا  وخاطاط اااا وألااادلأ للتااااا خ 
 . لاندل   لال   د لحلكأل

واوىل ياارة نعاار  َيااْا يااا لاندل اايإ باارز يف يياادلن للل اا  وللنيتااإ لااإ تدااد  ذاا ل لملإ ااإ  للعااام 
وكااان كتابااه . بااإ بكار للزبيااد  للا   ألااف ط  ااع للل ااإ إ وللنيتاإ إ بتكليااف ياا لحلكااأل نف اهللل اإ  أ

 وون أياري : و  اإىل للزبياد  يف ي ديا  كتاباه. يا أول ل للكت  لل  أص يتم يرتعا ل ندل ايإ ولملشاااجم 



وللل اإ إ يف  لملؤينإ لحلكأل لمل تندر باه أيري بتأليف كتا   شتال  ل  ذكر يا للف يا للنيتاإ إ
وأن أطااا   أل  لااا  أزيااااهنأل وبمايهاااأل حب ااا  ، ُث ياااا تماهاااأل ياااا بعااادهأل وا زيانناااا هااا ل ،لااامامصااادا لسإ

و  اتفاي  اا ذكاره للزبياد  يف ي ديتاه أن  ،وأتل   لا  ياا نتاف أخ اااهأل ، ي له  أل يف للعلأل ويرلت  أل
اعلإيااع ياا اول تاه ولف اه  وأياده ، ولادي لاه أصاما  ت عاه، لحلكأل الأل للاؤلاف للشاكل للعاام للكتاا 

، ذلااااك أن لمل تنداااار كااااان شااااد د للشاااا ف بااااالعلأل، تدااااد  يااااا   ااااإىل فالشااااإلهد، وهااا ل ال   إلااااه  ايلاااا 
و كاان لشا فه باالعلأل  تيتاإ كال فرصا  لتشاجي  . طاما لوتعلي اته  لا  لملؤلفااع تن ائ بالاتعدلي  لاا  و 

يااه ألااد للعلااااء لاندل اايإ باطلاا  أن ف ااد ت اادم ول. للعلااااء  لاا  لاتياااي ل ااإىل م  كتاا  في ااا يااا جم اال
فاااا كااان ينااه وال أن لشااة   ليااه تااأليف كتااا  ،  عفيااه يااا لملشااااك  يف ولااد  لملعااااك ب اا   كاا  لل ااا

 .  ل  أن  كإن للكتا  يف أشعاا ب  أيي  يف لملشر  ولاندلس ،ل اء للت لف  ا لملعرك 
ف ااد و اا  ألااس . ن مشإليااا يف لسإصاامااوم  كااا لهتاااام لحلكااأل ي دااإال  لاا  هاا ه للنااإلل  باال كااا 

و تعال ، وخدا  ذاا لاوجماا ، للتعليأل لإ بىن كتاتي  يماص    اي  جمرط    دا  في ا ص اا للاطل ا 
ولإ ول  ل اي  نف ه لل   كان كثال يلت ا  ل اا ا  ال للعلاااء . للدول  ي ؤول   ا للتعليأل لالال 

جمااابما اللااتيعا  كاال ، ها لاا  ليداا   جماطاا  للن راا  للث افياا  وأنفاا   لاا  للز اااية يف ل اااي  ي ااالا، ولاادهأل
وا  اااري ذلاااك ياااا لهتاايااااع تراااافرع  يعاااا  لااا  تاطاااإ ر لمل اااتإ  لحلرااااا   ..ذلاااك للنشاااا  للعلاااا 

 . ل ندلس
 اطاااا  أن ت ل اااه ، ويااا  ذلاااك عااا  أن ن ااار باااأن لحلكاااأل كاااان  ت ااا  ياااا لراااااة ب ااادلي َّنإذتاااا أ لااا 

ولاااإ  ااااي  فياااد للناااا  بعلااااه كاااان ، وا لملشااار  ويا  للاطااا  ف اااد ذهااا  ألاااد لاندل ااايإ، لانااادلس
و دااااف لااااه ، إاااادأ لحلكااااأل  اااااا ا ه يف يد ناااا  لل داااارة يااااا لإلنياااام للاط اااااخإ ي لاطاااا  بالرخااااام لمللااااإن

وأهناااا تإ ااا  يف صااايتإن وت اطااا  ، بإ جاااا  ياااا ا ه ياااا ل اااا ترتيااا  لاطعاااا  ولحلااارم  لااا  ن افت اااا
وذلع  اإم كاان ها ل للاط يا  عتااز . ولابااا    لا  أمت للاتعدليولخلدلم   فإن باملناي ال ، بأ اطي  زتاتي 

فلاا وصما وا لل اإ  وشااهدل يإل ا  للاطا خ ن ار لمل تندار وا ، يف صيت   لحلكأل يا للزهرلء وا جمرط  
أ ااا هاا ل : فراايتك لمل تنداار للاط ياا  ،وطاا خ أطاارل  وشاايتإم، أو ااا  بدل ياا  وللااتعااىل أيولع ب ااياط 

فااما ا اا  يف أن لحلاااىل يف لملاادن  ،كااان ذلااك كلااه  ااا تعر ااه للعاصااا  لاندل ااي   ووذل ؟! ااا اأ تااه بال داارة
وها ل ، لكاا لحلكاأل بادأ با انا  للفكار  ياا لحلراااة. لاخر  كانم أشد ختلفا يف أيإا لحلرااة لملاي ا 

لكناه  -لاال أصا يتم لانادلس تازءل ياا لملشار  لملتيترار. هإ لل   ش د تاطإال وترلكاا  ل  ير للزيا
 . ولنفدلم أل انيا  ا لل ر  لملت لف لينق  –لياليا ف ط  ي ت ل



وأ ا  با لك  ،كانم تإلن  يا لرااة ب دلي جمد  زع لاندلس جم ل   إا لحلكاأل لمل تندار بزياان
ووت اان  ،هجرة زا ا  لمل   لل  أا  في ا ن اط  لإىل يف أياإا تتلفا  ياا لل نااء ولاز ااء وتدافيف للشاعر

وكاااان لهتااادلء لاندل ااايإ وا لملإشااا  هاااإ ل اااإل   لااا  لاااؤلىل َّناااإ لل نااااء ،  نااااءأناااإل  ياااا لملإلاااي   ولل
 . و ايما يف تنإ   لآالع لملإلي ي  وأمه ا  إيق  للعإي، بااندلس

فاان  املاا جمرو اا )ن ا   وا لل اريولن(  ، و ل  للر أل يا لت ا  أبعاي للن ر  لل  ا اها لحلكأل لمل تندر
  اد لمل تندار بنداف جمارن أو  ز اد  عيا   لا  أهال لانادلس أهناأل م  كت  وا صاد   لاه أندل ا  بعاد

ولاإ لطلا  لباا لازم  لا  الاال  ها ل لل ارو  كتا  الاالته لملشا إاة  ار ي  لا  .  رربإل ب  أل يف للتأليف
 . ويا ألفه  لااىها يف كل فا و لأل ،للرلال  لل امل  يف فرا ل لاندلس يف للشؤون للث افي 

 . ت ا ول   لينق  بل وتدع صإاة باهرة لش ديت ا لملتايزةم جتد لاندلس هإ 
******************* 

 .باله وألتاذ تايع  يا لااين*(   



  الهست فر  الماإل  ل 
 *ل ا لنف . ي

 عااااااااا    و شاااااااري وا تياااااااااا فكااااااار  ،لمل اااااااتنري يداااااااااطل  شاااااااا   يناااااااا    اااااااد ا ياااااااا للزيااااااااان لاااااااماملسإ
و  ااىل ، كاا  ار  بالاأل لاصاال  ولملعاصارة أو للاةلأ وللتجد ادو ، ولحلا ر  لملا ، وللعدر لمامبإ لسإ
لمل اتنري تيااا  لاماموللإلجما  أن لسإ. وللاد لامامفاسإ ، ري ي اتنري ولمامو  ،ي تنري ولمامنه ال  إتد و اية 
  ولختياااا  ااا ، للاطإ اال  شااري وا تف ااري يعااإ للندااإم لاامام إتااد م كاال  داار  اا  تاااا خ لسإ ث ااايف
م ي اباال تياااالع أخاار  كاااا هااإ لحلاااىل م للفاار  للكمايياا  يعتزلاا    لتتاااا  وا تياااا ف ااإ  شااري. يعااإ

،  الياا لمل وأعتدلا  لملدااإفي  لل له  لملاو ، شارلجمي لسإع لياا  أو للجتاهااع لالو ، وم لملا له  للف  ياا ، وأشاا رة
 . لماموكل ا تنت   وا لسإ

باإ   لل تااىل للادلي  و ن ا ،  دارنا لحلا اروهإ جمايا  ل  أن  كإن ت ارل باإ للتيااالع لملتدااا   م
وإااوىل ن ال لةتاا  كلاه ، ه  دلف   ا يدااحل للناا انَّ ؛ لملتيترا ا ولحملاف إ، أنداا للدنيا وأنداا للد ا

لالجتااه لل الا  اَناََّ اا  ؛يع ااو لاتيتأل ، وه  لحملاف ا  للد نيا  ،  دأ يا ترلأ لا ل ي و ، يا  در وا  در
 . ع    ي اصد للشر وإ ،  ل  للنا 
 كاااااااااان ف ااااااااااا .  ف اااااااااد بااااااااادأ ينااااااااا  نشاااااااااأته لاوا لاااااااااماململ اااااااااتنري لااااااااايس  ر  اااااااااا  لااااااااا  لسإ لااااااااامامولسإ

ول تازلزل بادوا للع ال م افراه  ،بعيدل  اا   ااية لال ااا وللره اان وتع ايا أل ،ي تنريل للي إي   ولمل ييتي 
ن ااان بداار  للن اار  ااا لنت ااابه وللااتيت ا  لسإ، ي  للفري اا  ااؤولوتأكياادل  لاا  لمل، ي اااهر للشاارك وللتعاادي

، ال ليلا  لإلن اان فياه، باما وزا للاطي ا  للاطااهرة، ل تااايل  لا  للفاطارة لاوا، وا  ا   أو لنت اا تلا 
وياا ، ي  لاا   في ألتتاا وللعدلل  لال، ولاير شإا  بين أل، لل لاط  فيه بيع  يا للنا .  تإلاثه  ا  ريه
وهااإ يااا  اار  م .  اال ولحلر اا  وللفري اا  وللاط يعاا  ولسإن ااان وللت اادميناا  نشااأته ي ااا للع لاامامُث أصاا   لسإ

 . لل ر  بعد ذلك بفل ف  للتنإ ر
ففاا   لااأل للتإليااد   اار . للاطإ اال  ااا هاا ه للااروا لااماموجمااد  اا ع لالجتاهاااع للفكر اا   اا  تاااا خ لسإ

و شاااال ، وال  ااادىل يون تإلياااد، أو أناااه ال تإلياااد يون  ااادىل ،للتإلياااد وللعااادىل  لال تااازلىل يؤكااادل أصااال
و تفاري ، جم ال للع ال ولحلر ا  تاأي. ن ان لرل  اجممافما  دىل يون أن  كإن لسإ، لحلر   وللع ل  للعدىل أصل

. فالع ااال ألاااا  للن ااال، وللع ااال جماااايا  لااا  للف اااأل وللتأو ااال. ُث  اااأت  للع ااال لاااندل لليتر ااا ،  اااا  اااا  اااريه
، ا  ط  ااا للعااال لحل ااا أو لل  ااي للثااإل  وللع اا،  خرتااه يشااروط  بعالااه م ينياااه، ن ااان بالااتيت اجمهولسإ

و اطيعاه بشار  طا ا  لحلااكأل لشارو   ،    اا   فياه لحملكاإم لحلااكأللتتااا وأن صل  لحلاكأل باحملكإم   د 
ولاير باملعرو  وللن    اا لملنكار ولتا   لا  لحملكاإم ، ووال فما طا   مل لإ  م يعدي  لخلال  ،للع د



 . جمإله وولت   ل  لحلاكأل مسا ه
 ،وللاااااااد يتف اااااااان م لذاااااااد شااااااا ء  للفل اااااااف  وللاااااااد ا، للتناااااااإ ر أ راااااااا  ناااااااد لحلكاااااااااءوجماااااااد   ااااااار 

أفاااما ﴿لااا لك كثاااريل ياااا نداام لآ ااااع  لااا  للع ااال . وم للإلااايل  وهااإ للع ااال ،وهااإ للإصاااإىل وا لحلكاااا 
 لاا   وللن اار أوىل للإلت اااع .  ...وكاا لك لالاي ااه للن إ اا   أوىل يااا خلاا  له خلاا  للع اال ،﴾تع لااإن
، للعااام وتااإي له وخلاا ، أو  نااإن لداا  فااما تكليااف، ر  ااتأل بالع اال وهااإ شاار  للتكلياافوللن اا، لمل االأل

 . ذلك  ث م بالع لكمل  ،  وخلإي للنفس
 شاااااهد ياااااا  ع لاااااه  ولاااايلتان ل ا ااااا  وللاااادة فالداااااإيف، ن للداااااإفي  تعلااااإل للااااا و  يرليفااااا للع ااااالوباااال 

فالكشاف لاه .  يناطا  ذوجما ل اف للف ولكاا  لسإشارل . للفيل إ   ع ل يا  شاهده للدإيف. للفيل إ 
 . بالع ل وللفل ف  لسإذي  لكا  تع   ا للكإن لل    شعر به للدإيف. وجمرا اه وأجمي ته يناط 

لاصاال  تعد ا  لحلكااأل ياا، أياا لاصاإليإن فالع اال لاد  أل يدادا يااا يداايا للتشار     اااإنه لل ياا 
ولاشياء  لا  للا لءة .   أو أصل للع لهإ لاللتيت ان أو لاللتديتا. وا للفر  لتشابه بين اا م للعل 

وختااار ج ، تن اااي  لملناااا ، وطااار  للاااتن ا  للعلااا . أهناااا  لااا  لكاااأل للع ااال  أ ،لاصااالي  جم ااال لكاااأل للشااار 
ويااا ال يناطاا  لااه ال . ف ااأل للاان  وللإلجماا  ول ياا  لملنااا  كل ااا يناطاا  عااا  بااإ للع اال وللتجرباا  يف، لملنااا 

 . ث   بعاله
لاااد  أل أ راااا ألاااا  للن ااال كااااا  ر اااه لباااا تيايااا  م  يإلف ااا  صااايتي  لملن اااإىل فالع ااال ، للف  ااااءَوأَيَّاااا 

يااا ال يلياال ،  لاامايويااا ي اااي  لملناطاا  لسإ. ويااا جماادا م للع اال ف ااد جماادا م للن اال، لداار   لملع ااإىل 
 . كل ا أجمي     لي  ت إم  ل  لل دله  ولالت ا    وه، وجميا  لاوا،  ليه ع  نفيه

.  ر  للعربي  لملعاصارة م كال للتيااالع للفكر ا  لسإصامالي  ولللي لليا  وللعلايا وجمد للتار للتنإ ر م للن
ل اا لاشاياء  للع ال جماايا  لا  ويالك .جتل  ذلك  ند لاف ا  و اد   ده ي ةبإ يا لال تزلىل لل دمي

د ل ان  له لاا جتا﴿و و للكاإن ن اياه ، وللاط يعا  ذاا لانن ا، ذا لر   لالختيااا، ولسإالية ي ت ل ، وجميا ا
 ااااد   اااده م  الاااال   تدفعاااه  اااإ للت ااادم وللكاااااىل كااااا  ااار ، لركااا  م للتااااا خ لااامامولسإ، ﴾ت اااد ما

للاط يعااا  ولةتاااا  كااااا باااإ م ن اشاااه يااا  فااارا ، للعلاااأل ولحلراااااة، ألاااا  جمياااام لملدنيااا  لاااماملسإ. للتإلياااد 
 . و يا  لكيأل للع ل  ند للكإلكىب ألد أل ا  لاللت دلي. أناطإن
 ي ااااااااااك    لاااااااا: د أصاااااااا يتم لللي للياااااااا  م  داااااااار للن راااااااا  كاااااااااا يثل ااااااااا للاط اطاااااااااو  وخلفاااااااااىهوجماااااااا

و  تدار هاإ  لي اا ن ارل لإتاإي ، وأسد لاطف  لل يد وطاه ل اإ وللع ااي تعاايىل للتناإ ر بال وت تدار  لياه
فاااأياك أن جما ااادة لحل اااا ولل ااا   . فرن اااا م  دااار للتناااإ ر واوليه ولاااإىل للتناااإ ر وا ثاااإاة للاط اطااااو  يف

 وأن يإنت اااكيإ هاااإ لباااا، وأن لباااا خلااادون هاااإ يإنت اااكيإ للعااار ، لع لياااإ مهاااا ياااا مسااااه لل ااار  للتناااإ رل



بااإ للفكاار وللااإطا ، ندولااة ابااإ للعااارلن ولا، فااما فاار  بااإ  لمل دياا   و اوا لل ااإلنإ . خلاادون فرن ااا
 تعلااايأل لل نااااع ال   ااال و . فن نياااه باحلر ااا  وللفكااار ولملدااان  .  فلااايكا هااا ل للاااإطا يكاناااا ل اااعايتنا أ عاااإ

 . يرت ط بااوطان لات ا  للرلإىل باحلجاز لمامولسإ. أمهي   ا تعليأل لل نإ
ولاااماي   ،و ع اااإ  صااارو ، وفاارا أناطاااإن، مشيااال  للاا   أل اااه شااا ل  وبااالر أل ياااا أن للتيااااا للعلاااا

وللع اال ، وال أن للتجرباا  نف اا ا تعتاااد  لاا  للع اال، وومسا ياال ي  اار  عتاااد  لاا  للتجرباا  ألالااا، يإلاا 
وصااإع ، للع اال وللاط يعاا  صااإتان.  لاا  لااد لل ااإلء ملعرفاا  ن ااام للكااإن ألااا  للعلااإم للر ا ااي  وللاط يعياا 

وياللاااا  للاااانفس وياللاااا  لل اااادن ملعرفاااا  ألاااارلا للكااااإن كاااااا كااااان لحلاااااىل  نااااد ، للع اااال هااااإ صااااإع للاط يعاااا 
يس يداااحل للنااا   لاا  لحل ي اا  تألاا ويااا مساااه فاارا أناطااإن للعلاانياا  هااإ يف. للفمالااف  لاط اااء، لحلكااااء

 . وللاط يع  كتا  يفتإا  ن ر للع ل في ا كاا  ن ر م للكتا  لملدون. للع ل وللعلأل
كاااان   للاا   م1886-1881 اارلا  لركاا للعربياا  لحلد ثاا  يناا   للن راااعلمل ااتنري ألااا   لاامامولسإ

  صااغ ي ااي   لا  أفكااا  ااد   اده للا  م1919 كا ر لوجمايام  وجماد، تلاي ل ل ف اا  يتاأثرل بتعاليااه
ويااا ثنا ااا للثااإاة لملداار   للثانياا  تأل اام . لحلااز  للااإطىن بعااد أن و اا  لاف ااا  شااعاا  يداار للاداار إ 

 . و م صيا   للدلتإا لل    كفل لحلر اع للعاي ، ل ايعاع وجمايم للن أل لل ملاني 
و تراااءىل وت  اام بعااد أن باادأ  تفكااك  للن رااإ  للعاارسلملشاارو    ياالمل ااتنري أن إ لاامام  ااتاطي  لسإ

وللع ااف وللاطاااي  وا صاانإ  لل  اار  يااا لملتيتاارا لملااإلطا بناااء و. لر اار لاا  و تاثاال ذلااك يف. يعاملااه
 ل ياااا  ولاااادة لاياااا  باااادال يااااا للتفتاااام وللتجاااازى وللتنااااالر  لاااا  لحلاااادويو ، ل ياااا  للعدللاااا   و لاللااااتثنا ي

للتناياا  و ، ل   ااد للت ر اا  وللت لياادللاادفا   ااا لذإ اا  ولاصاااو ، ولل راااء  لاا  لاوطااان بالااأل لاجملياااع
 . لمل ت ل  للاإلاي للاط يعي  ولل إ  لل شر    د للت عي 

 يإتاإي يف ف اإ. لمل تنري جمايا  ل  أن  كإن خاطابا يإلدل انإل  لخلاطا  لل يالا  لل اا أل لمامولسإ
وهاإ يإتاإي . ا لل ارالمل تنري كاددا لاه باسإ ااف  وا لملداد لماملخلاطا  لللي لا ين  نشأته وت نيه لسإ

ل ز اااارة للعربياااا  أوال كااااان شاااار  لناطااااما   ولاااامامو ، لااااماملحلاياااال لإل  فال إيياااا  هاااا،  م لخلاطااااا  لل ااااإي
 لاااماملسإ. ث افت اااا لااامامولسإ، ولل إييااا  ل ااا  للعااار . ين اااا شااارجما وا فااااا  و رباااا وا باااماي للاااروم لاااماملسإ

ولل ااااياة  لااا  للت ر ااا  بين اااا م  ،بيااا  لملعاصااارةاع للعر  اااد إلإتيلمل اااتنري وذن هاااإ لل الاااأل لملشاااةك م لسإ
 . يشةك برنايج  ال وط 

 ت ااااااااتعاله للن  اااااااا  . للن  اااااااا  ول ااااااااااهري وللاط  اااااااااع لملتإلاااااااااط ، لمل ااااااااتنري ث افاااااااا  للنااااااااا  لاااااااامامولسإ
للث افاا   يف  وهااإ لاا. وت ااتعاله للاط  اااع لملتإلاااط  يفا ااا  ااا لل ااانإن وللن ااام، سإ اطا  ااا شاار ي  للتاااا خ

لالنت اا     ا ل، هاإ ألاا  يشاةك للجايا .  تد وا للنا  بتدرفا أل وجمايا أل ويعاا ريهأل للشع ي  لل 



وهااإ يإتااإي م .   لملتنااافرة وللتن يااااع لحلزبياا  لمل ل اا  د إلإتيااوليااه وللااإالء لااه بعياادل  ااا لالختياااالع لسإ
   اااز و ماياالملاادلا  ول ايعاااع ولمل اااتد وللداايتف وأت اازة لسإ اامام يون لاتاا  وا يناا  ي اات ل وت

لااإ ت ا ناام   كااا لاللتكااام وليااه لااال. بااإ لحلكإياا  ولملعاا اا ، تد ااد وهااإ للرلباطاا  بااإ لحلاااكأل ولحملكااإم
وأن إ اا  ، وأن إكااأل بالعاادىل، ال  اارف  لحلاااكأل أن  كااإن لاياار بينااه وبااإ لحملكااإم شااإا . للتف ااريلع
  وأن  نااا ، ااإا وأن  علااأل للنااا ثا للوأن  اادلف   اا، ياا  ولمل اااولة وأن   ااتا  وا للنداا تتاا للعدللاا  لال

، وال  ااارف  لحملكاااإم أن  اااتأل ل يااا  يدااااحله بالاااأل ث افتاااه لاااال  تإلاااد يا ااايه م لا اااره. ياااإلاي للااا ماي
 . وال  ثإا  ل  لملا   بالأل لحلا ر، فما  ثإا  ل  لحلا ر بالأل لملا  . ولا ره م يا يه

وت يااري لةتاعاااع ملااا ، االاا   الياا  ل ناااء لاوطااانو ،  ولختياااا فكاار  لمل ااتنري وذن تياااا ث ااايف لااماملسإ
بعياادل  ااا للتناااز  وللتنااالر ولل تاااىل بااإ ، هااإ أفراال م وطاااا يااا للث افاا  لملشااةك  وللعااال للااإطىن لملإلااد

 . أوجماع للتيتد اع للك   تتإلد ل  إي  فف ،لاخإة لا دلء
****************** 

 . باله ويفكر يا   إا   يدر للعربي*(   
 



 ندولع
 شعلة  زلهبفة: ة العصرةةالال امف  

 * اد شاهإ
يف مشااىل و اطالياا يف لركا  للشاعر للعاامل  لحلاد ه(  )وهاإ شاا ر أير كا  ي األ يفباوند  زال   د يؤ ر 

لحلدا للا   جمرا  فياه لانإلته لاخارية بعاد أن خارز ياا لالار للا   يلم ياا   ار  ياا لثا   شار  اياا 
، وأخاا وه ألااريل بااال ر  يااا بياازل يف و اطاليااا ،م1944ل اا    ليااه يف لز اارلن  ااام ل اا  لحللفاااء لأ نااديا 

ه كان يعاا اا ل يالا  بلاده أير كاا يف لحلار  للعامليا  للثانيا  وذ للاتار   ادم انَّ ؛ ول اإه باخليان  للع ا 
  ياا  اد ا في اا ليالا  أير كاا وياا هاأل والء ها ه لل يالا ،ألاي ثا يف لسإذل ا   لا  ياد  برا  لانإلع

. للاا   كااان ذااأل للاادوا للر ي اا  يف تزو ااد لحلاار  بااالإجمإي للاا   لتاتااه ،أصاايتا  اىو  لايااإلىل ولل نااإك
،  ال   إ باوند و ل  األ أل لليإع  ل  لإ ل  ا  لخليان  وا  اا  ل ناإن ياا أتال ختفياف للع اا 

،  لااا  أناااه تتااال   ليااااوجمااادم وا لحملكاااا   ،و ااا ل لنت ااا  باوناااد يف يدااايت  لاااينم لليزلبيااام يف ولشاااناطا
وللااتارع  اكاتاااه  لاا  أناااه كاا لك وا أن خااارز ياااا لالاار ا اااا دة أهاال لخلاااري أيثاااىل للشاااا ر اوبااارع 

 . وجمد  خروته يا لالر جمد  طإ ل  ويع ده، 1958فرلم يف لز رلن  ام 
ها ه ها  و . يف تايعا  يف أير كاا أو بر اطانياا أو أواوباا، كال يارة يف يكاان،   ع د لملؤ ر يرة كل  اايإ

. لياتاه لسإ اطاليا  أول اا لملرة للثاني  لل   ع د في ا لملؤ ر يف ه ل لملكان لل    لكه لبنتاه يااا  ياا شار ك 
ولاااوىل لاللااتاا  وا لاحباااأ للاا    اادي ا لملااؤ رون  لاا   ،وت اات  ل ياااا  لملااؤ ر حباااا  ين اطاا  للن ااري

 .   عإ يا للعاروه  يف للثالث  ولل ،يد  ثماث  أ ام يون كلل أو يلل
ل م بددي لحلد ه  ا تفاصيل لملاؤ ر وال  اا كال ياا تار  فياه لام  ناإلن لملاؤثرلع للا  تاأثر  اا 

 . شعر باوند ولل  أثرع يف شعر لآخر ا
وكياف أناه كاان  ، تيتدأ لملؤ رون  اية  ا ي امهاع باوند للر اي   يف  ام لاي  وللفكر ولحلراااة

  أشاااعااه للااا  تعااار   بااناشااايد  يليتاااا  لل ااارن اوتعتااا   اإ ااا ،اطاااإ ر لملاااإاوألااا اجما يف للتجد اااد ويف ت
 . للعشر ا لل  م      لشا ر أو أي   أن جمام بإجناز ش يه ب لك

لالااتاذ جبايعاا  ، لناجمااد لملعاارو  ي فااد يااإي ل خا اا  لملاطااا  يف لملااؤ ر تل اا  خدداا ا ياان أل لملااؤ ر
أطااإىل ،  نااإلن حبثااه للاا   للاات ر  زهاااء لااا  . ليااإعأاونااد و وهااإ لجاا  ن د اا   ااا ب،  ااإاك يف بر اطانيااا
صاايا   تد اادة   وهااإ يإ ااإ   تجناا  لملااؤ رون : للمالااايي   نااد باونااد يف للثماثيناااع : تل اا  يف لملااؤ ر

للناجمااد ولاايس  ااا لل يالاا  باونااد ، لحلااد ه  نااه يف لملااؤ رلع ليااه  ةكااز لحلااد ه  ااا للشااا ر لاي اا 
ا ااأل جتناا  لحلااد ه  ااا هاا ل . ل يالااي  خااماىل للندااف لاوىل يااا هاا ل لل اارنللاا   يخاال يعااةك لحلياااة ل



لملإ ااإ  يف لملااؤ رلع لل اااب    لاا  يااد  اباا  جماارن وال أن للعد ااد يااا للن اااي وللكتااا  لناا ول للكتاباا   ااا 
 ه  ااااا باونااااد دويااااإتز لل ااااإىل ون لحلاااا. للعاااارلك للاااا   يخلااااه باونااااد يف لل يالاااا  خااااااز تل اااااع لملااااؤ ر

لياه  ا ز لل اؤلىل  ،يا  دا   يإ اإ ا لااخنا خيلا  لسإابااك ولسإلارلز ولالن  اام لحلااي ولل يال  لر ان
و تاطاإ  للادفا   ن اا بكال ياا أوي ياا فدااال   ، كياف أن شاا رل    ر اا  ازز بنف اه يف للفاشاي:  لملعارو 

ا ُث ون باوناد نف اه جمااىل للشا ء لاكثار  ااا  عار  فياا ؟و لا  ياد  لانإلع طإ لا  ،للشعر وبما   للنثار
خنرلطااه يف هاا ل لاياار لاايس لأ  أن ، جماااىل يالااك يف لخلااارِيااااَّا وجماااىل يف لملإ ااإ  أكثاار ، بعااد بالمالااايي 
وجماد تاأثرع شا رة باوناد لايبيا  يف . ولايس حباتا  وا وث ااع أو تادىل ياا ناإ  أو  خار ،خافيا  ل  ألد

لخلا ااايناع بااال وبدل ااا   يااادة طإ لااا  وخدإصاااا يف لل ااانإلع للااا  تلااام لحلااار  للعامليااا  للثانيااا  لاااال هنا ااا 
لل ااااتيناع ب اااا   هااااا ه لل رااااي  وا أن ت ااااإ  ا اااااإا  فااااري يااااا صااااافإة لل ااااالثإ وللدلالااااإ وألاااااات ة 

ا ااأل كاال يااا  ،ل ايعاااع يف بر اطانيااا وأير كااا وأواوبااا أنااه ال ككااا للعااام أن  تجاهاال هاا ه للراايتي  للفاا ة
و  ااادو أن لل ال يااا  . عابيااا  للفااااألاااا   اااا ياااا  ااارو   ن ااار ولي اااا للااا ع   لااا  أهناااا تف اااد للداااإاة لسإ

للع ا  لنت جم طر  ا ولاطا أص   تل لالهتاام فيه هإ للةكيز  ل  فا وأي  وفكار باوناد يون نا ا 
وهكا ل ف اد لرارع لملاؤ ر تلاإ لآخار ينا  ينتداف . يؤثر ا لسإب اء  ل  يلف لل يال  ي ل ا ،لملإ إ 

 اف اا   لاا     ر اا  باونااد للشااعر   ولالبتعاااي  ااا  ااا أو فيااه  ،لل اا عيناع يون أن أمساا  حبثااا  ااا لملإ ااإ 
 . لل يال 

م حبثااه يف  ااإ لل لعاا  للف ااي  للاا    اطاال  لاا  ليتاادلي د   نااديا تلااس يااإي   لاا  للاطاولاا  لي اا وهكاا ل
وكل ااأل  ذلن صااا ي  وا أوىل حبااه  ل اا   ،ت اااىل لآلاا  لتتااا  لشااد لملااؤ ر ا للاا   بلااا لاا عإ يشااااكا

فامل ااام هنااا ال  ،يااا تاااء يف حبااه يااإي ِلكماال  ياارة أخاار  ال أا ااد أن أتعاار  .  ااا للمالااايي   نااد باونااد
ناط اا  للا    ةكاه لملإجماف  لا  ي اتا  نا  لاأكتف  باسإشاااة وا لالو  تد   لرإا لمل اىل كلاه لياه 

 .  رس لرر وا لملؤ ر يف يثل ه ل لملإلأل يا لذجرة وا للشااىل
. أو للا    تعار   لياه ،لاي  ليس باوند لل    عنياه أو   ااهبدأ يإي  لد ثه بال إىل أن باوند للما

ون باوناد ش دااي   : ختاتأل لد ثاه جمااا مالو  ،ُث أاي  جماا ما ل اد كااان باوناد ال لااييا و ااري ال لااي  يعااا
إي  ن اااي  مااوليااه  كااإن لل اطاال   ياااا ا ااأل يااا فيااه يااا  ااعف  ،ترلتيد اا  باااملعىن لليإناااي للةلتيااد ا

 . أن باطإلته ت ل ناجمد  يا يليم للمالايي   ال    ا :أ ، حبياته يف للن ا  
خاايأل . ف ااإ يل اااا يف طليعاا  لملتيتاادثإ يف كاال يااؤ ر  ااا باونااد، صااف  لااه ل اياا  ،أهناا  يااإي  لد ثااه
وجمفاام وجملاام لدااد    يااإي  ون هناااك أيلااا  كثاارية  لاا  . م   ااأىل ألااد أ  لااؤلىل. للإتااإم  لاا  ل اياا 

ولكااا لملإجماااف بالن اا   يل للااتد   هااا ه  ،لااأل أناااه  لاا   لااأل  اااا وب ريهااالملإ ااإ  م  تعاار  ذاااا )وأنااا أ 



ون للدااا ا ن   :ألااادها الاااال   اااري ينشاااإاة ياااا باوناااد   اااإىل في اااا :لملمال ااا ( والااام ألاااإ  لاااه لايثلااا 
ولت عاااام  ،شااااعاىل ناااااا لحلاااار  للعاملياااا  للثانياااا وواوزفلاااات أل )ن اااا   وا اوزفلاااام(  تيتالااااإن للااااإزا لاكاااا  يف 

ُث أ   اام يمال ا  اثاال . وناد كااان ياا بااإ للارولي للاا  ا ييازول باإ للي إي اا  وللدا يإني يمال ااي ون با
: ليااه جماااىل، 1949 خار يف الااال  أخاار  أ رااا  ااري ينشااإاة  لاا  في ااا باونااد  لاا    ااإا للاارل يل  ااام 

. أبيا  ول ا ل لاإ نشاأ ها ل للفاتيكاان ل د اد يف اوياا بادال ياا تال ،أص   لد  للعام فاتيكان تد دِونَّهم 
وبعد أجمل يا نداف يجمي ا  ه ام للعاصاف  . ال ألد  ر د أن   تيتأل ل ل لال ام. أل للإتإم يرة أخر خيَّ 

: باال ووا ل اياا  جما لاا ، وهاا  تنفجاار بال كاااء وا يااإي  ، نااديا وجمفاام ياااا  تإتااه لللااإم بااأ ل  صااإ ا
أن نا كره يف  ماجمتاه يا   و ليناا ،ليس ه ل هاإ باوناد ف اإ للرتال للا   تاطاإ  للادفا   اا جمراا ا لسإن اان

  ... وا  خر ذلك يا خاط    دااء طإ ل ...وأال جنعل تإلفه لايإا تشتم لنت اهنا ،ه ه لل را ا
بيم لل ديد هنا )وأجمإىل ه ل جم ل أن  رال لل ااا  للاطر ا  يف يتاهااع ها ل لملإ اإ ( هاإ لايس باوناد 

للث يلا    لل  ال إ دها ألاد  لا  للةكاولي م ياا  ، وليس يإي  للناجمد لاملع ،  لايللشا ر أو للما
ويف للن ا اا  لي اام يإ اااإ  ، ترهاا  تااادليت ا أجمااإ  وا ااه أو وا ثااا   للاا  واثت ااا  ااا ش داااي  أ  تدلياا

ووَّنااا بيام لل داايدة هنااا هاإ أخماجمياااع لل ار  للفرفا اا  للاا  تت ا  لكاال شا ء ولاااك  كاال ، للمالاايي 
ك هااا   :ف اا  كاااا   ااإىل لملثاال.  اا  لل اار أو ل اا  يااا  تفاا  هإلهااا أو ل ،يإ ااإ  ل اا  يااا تر ااد
م أتإجما  يااا صااد    ياإي  للاا   جماارأع لاه ن اادل ذكيااا . ل ا  لملإجمااف وللاطلاا ،  تكا  وصاا رها تداا ر

ون باوناد يا  للمالاايي  و اد  :في اإىل. ليإع أن  ر  نف ه يف ه ل لملإجمف يا للتنااجم أ ا باوند و ا 
هاا ل  اا كري ااطلاا  جمداايدة لرلي ااإ   ااإىل ، للمالااايي وونااه شااا ر فاا  ياا  أنااه ياا  ، للمالااايي  يف  ن وللااد

 .  إتد ش   هناأَنَّهم ال ألد هنا ي    :في ا
 ، ااؤيا ياإي  أن باوناد كاان شاا رل    ر ااا. ولكاا الي اإ كاان  عااجل يإجمفااا شاعر ا ل إ اا ال ليالايا فنياا

ن للمالااايي  وجمداات ا ا ؛ولكنااه خيشاا  أن إااتفظ  اا ل لملإجمااف يون أن إاااوىل ت  اار للمالااايي   نااد باونااد
. للاطإ لاا  للعر راا  أصاا يتم يااا ك ااا ر لحملرياااع يف لحلرااااة لاواوبياا  لحلد ثاا  بعااد لحلاار  للعاملياا  للثانيااا 

لاإال أن ياإي   ،حبات  وا ت  ارأَنَّهم  ت د للمل أل أن يإي  للت دم كل يا كلك يا ذكاء يف ت  ر يإجمف 
لياه  را  ألياناا كال ي إيااع فكاره يف للتااا خ  ،للت  ار  نتا  وا ترلأ  رس تفإ   لا  أياأل للعاام يف

وباطر  ا  ذكيا  تداا   لليا  خاي اا  ل ا  هاادف ا  ،وللفل اف  وللاد ا وللعلااأل وياا وا ذلااك يف خديا  للت  اار
 . يون أن تفد   ا أللإ ا لل ك 

د وال أ ت اا ،لمل ااأل  ب ااياط : خلااإع اااإي  يف اكااا يااا أاكااان لل  ااإ وجملاام لااه  لاا  ي ااا  يااا ياااا 
شاات ل باونااد يف لكاااا ذكاارع أنام وكاااا  علااأل للنااا  .  أهناا حباتاا  وا كاال يااا ألاطاام نف اك بااه يااا  ناااء



خدإصاا  ،للثماثيناع يا ه ل لل رن باالجمتداي  يما أن  كإن أيلة أجمإ  يا للشاعر يف للتاأثري  لا  للناا 
 ارية ياا أصايتا  وخلا  وا أن أصايتا  اىو  لاياإلىل للك،  نديا كان ل إ  ن ئ حبر   املي  تد دة

ولاااوىل ، لل نااإك يف أير كااا وأواوبااا هااأل للاا  ا كااان بياادهأل للااتيتكأل يف ِوشااعاىل فتياال لاار   املياا  تد اادة
 ياااما يف أن كنااا   ااادم  ،ن ال تااادخل أير كاااا لحلااار أيااارتإ أن  لت ااا  بااار يس للإال ااااع لملتيتااادة لي نعاااه بااا

أ  أن ي ا اا  باونااد ، ي ا تااه ولااإ كااان اوشااكا لد يااا لالااكياا ملااا لااإىل  ااا. تاادخل ا وشااعاىل للفتياال
باال شاااءع لل اارو  أن  كااإن هااؤالء للنااا  يااا  ،لروشااكا لد وباا  ذو ااه م تكااا فعااما  لاا  ألااا   رجماا 

باختداااا لمل ااأل  كاااا   إلااإن لي اام حباتاا  . أيثالااه يااا أكاا  لملتنفاا  ا يف لل ااياطرة  لاا  اىو  لايااإلىل
 . وا لل ها  وا لل ا  

هاا ه للإلجمعاا  يااا جمرأتااه يف لحلياااة يااا تر اا  ي اايق  )لاااي  له صااد    ف ااد يفعاا  وا ت ااجيل ، وبعااد
وتعليا  للادكتإا  ااد تاابر ، يولاي لاعيد  ألاس للتعاا ا  للا    ار يف لحليااةولل   جمام بالة  ( مل ال  

ويف صاايتف  ربياا  أخاار  يف للااإطا للعاارس يف شاا ر نااإفا  ، نداااا   لي ااا للاا     اار يف لحلياااة أ رااالا
 .يولاي لعيد أنه ترلت   ا يإجمفه للدل  جتاه لل ر ونداا   أل للدكتإا لاليه ل، 1997

ون ال نتياه يف ها ل لل ناا  وا ياا شااء له  ،لاولإ   للر ي   ه  أن لل ر   ل س جمنا ا  إمهنا أنه للإته
 اا  اري  جمرا ا يف لل ر    ل  عت ها يددا ا ا  ال   ااوم أو إااوا  لي اا لاال لاإ ن رناا ولي اا ،هناك
يااا هاا ه لل رااا ا للمالااايي  وللناز اا  وللفاشااي  للاا  هاا  يف ل ت اااي لل اار   ماياااع باااازة يف تااخيااه . ذلااك

 . و عا  ا ل إء لحلظ باطر  ختف   لينا و ل   رينا ،لحلد ه
. شااعإا لل اار  خلفتااه لحلربااان للعامليتااان وخدإصااا للثانياا  ون هناااك بع عااا يف ال :يااا أا ااد أن أجمإلاااه هنااا

نااه ملااا لااإء للاطااال  بالن اا   لنااا كعاار  أن أواوبااا يف لحلاار  للثانياا  لاتك اام يااا لاتك اام يااا ياا لب   ااد وو
كانم نتيجت ا أن   دة ذن  تد ادة باسإ ااف  وا للع ادة   ،للي إي و ري للي إي )لل إلند إ يثما و ريهأل(

لمل لب  أو يا مساها ياةتأل  أ  أن، (original sin)لاصيل  لل  ت ا  يف للكاثإليكي  بال ن  لحملتإم 
أو ياا لب  لاواوبيااإ   ياا لب  للناز اا  باادال يااا ت ااايت ا  لاا  لاا يل لملثاااىل    رجماا  للي ااإي تر اادة لحلياااة 

وهاا ل للتعاااطف  ،هاا ه لملاا لب  خلفاام  نااد لل اار  لاواوس )وأير كااا( نإ ااا يااا للشااعإا بالاا ن . للي ااإي
  .لعيد يف ي الته  ألس للتعا ا  يولايووه ل يا   إلاه . أص    ري جمابل للن اش

للمالاااايي  وللشاااكل لايس ملؤلفااا  ، لياااإعأ  ااار ياااا ياط عااا  تايعااا  كياااا يز كتاااا   1995يف  اااام 
لااات  ل للكتاااا  حبفااااوة بال ااا  ياااا جم ااال  ااادي ها ااال ياااا لملااارلتعإ يف تتلاااف لةااااالع ل. نثاااإي تإلياااا أ

لدلم  لا  للكتاا  بعاد ، يل  ل  اولتهوط عم ط ع  اخيد  يا نفس لملاط ع  كدل ،ولملمال  لايبي 
يف . وذ أن لملإ ااإ  بريتااه ال   اات إ   كثااريل ،وم أباا ىل ت اادل يف لحلدااإىل  ليااه يااا جم اال ،  ااإاه بعااايإ



وجماد كاان ألاتاذل يل  ،ذلك للديف للت يم باالتاذ لل   جمام بإالشرل   ل  ياللته يف تايع  كياا يز
أتاااب  . ثاااا كاال هاا ه للرااج   لاا  يااد   ااايإ أو أكثاارلااألته  ااا للكتااا  للاا   أ. يف نفااس ل ايعاا 
ان يثال  ؛أناه م   ارأ للكتاا  -جنلياز  با ايعا وهإ يا أجمدم ألات ة كليا  لاي  لسإ-لالتاذ تإن بري 

ولكناااه او  يل حبااااا  كياااف أن لملؤلاااف وهاااإ ياااا طماباااه . تلاااك للكتااا  ال تثاااري يف نف اااه لاااال للفراااإىل
للتشااه جم ل   إا للكتا  ت ر  ا يف للكتاب   ا يإ إ  للمالاايي   ،دنللتشااه يف يكامل  هاتفي  يا لن

و ناااديا   ااار للكتاااا  جماااام  ااارا صااايتيف  لللنااادن نياااإز . وم  عااااوي لالتدااااىل باااه بعاااد ذلاااك ،يون لد اااد
صاايتيف  ي ااا ي  يااا صاايتف لسإثااااة ا اتفاا  لالااتاذ ت ااأىل  ااا مسعاا  لملؤلااف وأخماجمياتااه يون أن ت اادم 

ناه ياا و :وأاي  لالاتاذ جماا ما.    يون أن  عر  لالتاذ هاد  لل اا ل ياا لل اؤلىلوبالاط ،ل  ا لل ؤلىل
 . نثإي تإليا  هإ  اي  لايرية للرللل  ي اناأل د ر بال كر أن لملؤلف 

ويف للعااااية ت تاطاااف يوا للنشااار جملااايما ياااا  يااال لل اااإىل للااا    اااري يف  ااار  للكتاااا  يف ط عتاااه لاوا  
ويف لالا  كتاا  للمالاايي  . للتاليا  للا   ال اا ياا تكاإن ط عا  أجمال تكلفا كث م يفيد  ل   ما  للاط عا  

لملاا كإا جمااام للناشاار بنشاار ي تاطفاااع  جااد للكتااا  للتلاام يااا   اار  يااا صاافيتتإ باادال يااا ي تاطفاااع 
ُث كاتاالإز  ،ها ل ياثما ي تاطاف    ار يف للدافيت  لاوا ياا للكتاا . كاا   تر  للعر ،  أش ه بعيناع

ون ياللا  تإلياا  تشاكل : وله مسعتاه يف ن اد للشاعر وهاإ تاإم باإلإ للا     اإىل ،و للناشر لشا ر يعر 
لياااإع  تاتااا  بشااا رته لملع اااإية بعاااد ياللااا  أولاااا  عاااإي ، لياااإع يف لملا ااا  ولمل ااات  لألااادل فاصاااما باااإ 

وباااإ  ،تإلياااا  للااا  لتشاااكل لااادل فاصاااما باااإ يكانااا  يريإجمااا  تعلتاااه للداللااااع لايبيااا  يا ااايا إتل اااا
لياإع لتشاكل بدل ا  او تن اأ باإلإ أن ياللا  تإلياا  ها ه . لالته يالل  تإليا  ولي اأ لأل ي ت  ل ي

ولمل تاطفااع لاخار  للا  تعل اا . لياإع ياا ن اد يف لملا ا ألعالي  طإ ل  يف و اية للن ر فياا كت   ا 
 . ليإع و اول  للنيل ينهأللناشر ث تا يف للاط ع  ل د دة ال ت ل بما   يف هجإي ا  ل  

،  اما  للي إي ا ف عرا ا  ك ار لا. لي م للمالايي  ي تإ  وللدل:   إىل تإليا  يف ي دي  كتابه
. ليااإع فااإن اللااايتيه ت اا  بااإ للداانفإ يااا للمالااايي بالن اا   ا. وللاا ع  لآخاار عاارا للشااعإا للي ااإي 

يااا خااماىل أ االااه ولكنااه كااان ي اايقا ملااا  رفااإه ، ليااإع يؤيبااا ياا  للي ااإي للاا    اارف أل و رفااإهأل ااد كااان 
 . لايبي 

لااات ل تإلياااا  ذكااااءه وتدا  اااه كايتاااام بااااا  يف وخااارلز  ل كاااا   باختدااااا للكتاااا  أشااا ه ارلفعااا  يف
ولكااا لحل ي اا   نااد ، وهااإ  علااأل يف جماارلاة نف ااه لحل ي اا ، كتااا  يثااري أشاا ه ب رااي  يثاارية تإكاال يف ك اا  ا

شا ء  خار   ال للفاصال بين ااا  ااال ال اا ولحل ي ا  لةارية  ، اي  للدفا  شا ء وهاإ  عر ا ا  لا  لملا 
 . لمالتثااا ولالصاطياي يف لملاء للعكر



*  *  * 
فعناااديا جمااارأع برناااايج ياااؤ ر باوناااد و لاااام أن حباااه لالاااتاذ ي فاااد ياااإي  هاااإ  اااا اللاااايي   ،وبعاااد
نراااأل وا للركااا  طإل يااا  أو  لوأن ي فاااد ياااإي   ،أ  نااام  لااا  للفاااإا ليتااادلي تاااأثري كتاااا  تإلياااا  ،باوناااد
  ؟ليإعأ   ا ملاذل م  تاطر  وا ه ل لملإ إ  يف ياللاته لل  تعت  لجَّ َوِوالَّ ، ي كرله

وللااا   كانااام لاااه أكااا   ،وهكااا ل ت ااادأ أصااااب  لال اااام بالت ااالل وا أكااا  شاااا ر  رفاااه لل ااارن للعشااار ا
 ه باال يف ب ااا  شااال يااا هاا ،جنلإلك ااإيلاايس ف ااط يف للعااام لا ،ي ااامه  يف ت يااري  اار  للشااعر وللن ااد

إن  او  ادأ لاال لملعج ،ليإع بعا  يدادلجميته للفنيا  يف لمل ات  ل كااا  تن اأ تإلياا أهل ليف د . لملعاإاة
به أيثاىل يإي  بالن ر وليه  ل  أنه   ة  يف صإاته ياا لل اطال للةلتياد  للا    شاإ  للراعف لياتاه 

  ؟يثما و  ل  ليت  ب ا ا  للشر  أو للماشر  لل  أص   باوند  تدداها ،لملألاو  
نااا أن نت اااءىل يااا وذل كاناام هناااك ت اااي  تاطلاا   لاا  لال اااط اي ويف  ااإء هاا ل للإ اا  ألاايس يااا ل   

ياا أبنااء  ااإيت أل ويف  ،بأشكاذا للا  كاالا ا أولقاك لل ااييإن  اد لل ااييإ ،ولل  ر وللتفرجم  للعندر  
ع ااد يف لل اارنإ للتالاا   شاار ال لااايي  لل اار  للاا  كاناام نتاااز تاااا خ أواوس ي: أذ  أ  اااا أشااد  . وطاان أل

أم ياا ككاا أن ن اايه ال لاايي  لل ااييإ للا   ااا  لا ارل ، جتاوزه لاواوبيإن وأص   تااخيا ،وللعشر ا
 . وهإ لالختما  للعرجم  ،لال يون وتإي ذلك لمل ا

يف للتعار  فاإن أجبد ا  ها ل للتعايال  ،يداري (أَنَّهم وذل كان البد يا للتعايل ي  لل ر  )وهإ أير   دو 
وال ككاا أن نفاك شايفر ا ، ل اإء لحلاظ   ةوها  أجبد ا  يع اد،  ل  بإصل  تفكريه لل  تإت اه شارجما و رباا

  ، بعيدل  اا عر  يف للعام يا تاطإالع.َّنجد ذلتنا يف لحملافل لحمللي ، و ا  ااجمإن يف  ليتنا
************************ 

 . ل ايع  لاايني  ونا   ا يس تايع  يؤت  لاب األتاذ لاي  لسإجنليز  ولمل اان يف( *



 لن الارل ال جري اللام  عور"  الماإلمستابد ": م تهر
 * كااىل  فان

يف لل اارن لذجاار  لخلااايس  شاار    اادع يؤل اا   ىل لل ياام للفكاار  لاامامي اات  ل لسإ : لاام  نااإلن
االاامايلسإ ياا   شاارة ملؤ رهااا للعااام يف لملاادة يااا بااإ للاادواة للثان - اصااا  لملالكاا  لااينياا  لذامشياا -ان   بعاَّ

، ليااه تفراال لايااري ساازة بااا لحل ااإ، م2/8/6116 -4لملإلفاا   1463 اااي  لاوا  62 -64
 64للاار يس لا لاا  للاؤل اا  بافتتاااا للاادواة صاا اا  ااإم لالااد ، ويل للع ااد يف لملالكاا  لااينياا  لذامشياا 

 .  لملركز للث ايف لمللك م يف6116/    / 4ها لملإلف  1463 اي  لاوا 
حبثاااا يف  اااس  65تفااا  في اااا  لااا  للاااتيعا  لل يتاااإأ للعد ااادة للااا  بل ااام ل  ااادع تل ااا  تن يايااا  

 لاماملسإ ي ات  ل : تتإا كل  ن  ين ا يناجمش   إا يا  اوا لملإ إ  للر ي ا  للااؤ ر للا   هاإ،  ان
 : وذلك وف  يا  ل  ،يف لل رن لذجر  لخلايس  شر 

يف  اثاإاة لالتدااالع وثاإاة للتكنإلإتيا : ويإ اإ  ا، وجتاا  باإ لحملاإا ا لاوىل وللثااي :اوالللجن  ل
 .ي  في ا لمايلسإويإجم  لاي  ، لل رن لذجر  لخلايس  شر

نااااإجما في ااااا لل يتثااااان ، وجمااااد   اااادع تل اااا  وللاااادة بر الاااا  للاااادكتإا أكااااال للااااد ا ول ااااان أو  لاااا 
 : للتاليان
  للاااادكتإا لاااامايل لسإ اااامام ل ااهري اااا  وأثاااار للعإملاااا  يف للعااااام لسإتكنإلإتيااااا لملعلإياااااع وولااااا  -1

 . للياان   د له شما فر
 ي  في اااا للااادكتإا أسلااامايلسإويإجمااا  لايااا  ، ثاااإاة للتكنإلإتياااا يف لل ااارن لذجااار  لخلاااايس  شااار -6

 . لحل ا صاي 
 . لمام للتاطر  يف لسإ: لللجن  للثاني  لمل دد  للايتإا للثاله

 : وف  يا  ل ، اعو  دع ثماأ تل 
 : ناجمشم أحباأ، بر ال  لل يد  ل  لذاشأل: ل ل   لاوا

 . للدكتإا أسد صدجم  للدتاي لمامللتاطر  يف لسإ -1
ي  لامايل تا  )أ لإىل( و )لحلر   ل  لسإاها ( وتأثريها  لا  و ا  ل اليااع لسإ 11ألدلأ  -6

 . يف لل ر  )بر اطانيا َّنإذتا( لل يد   د لةيد لخلإ  
 . وللتاطر  للد   للدكتإا   د لذاي  بإ طال  لمام  لسإولاطي -3

 : وناجمشم حبه، بر ال  للدكتإا شاكر للفيتام: ل ل   للثاني 
 . للدكتإا وه   للزليل  لماملسإللتاطر  يف 



 : وناجمشم حبث ، بر ال  للدكتإا أسد كااىل أبإ لةد: ل ل   للثالث 
 .  ري لخلاجمايللشيخ  اد طاهر  ىل ش لمامللتاطر  يف لسإ -1
إ وللتاطاار  ويااا   ااا  باسإاهااا  يف هاا ه لا ااام للاادكتإا   ااد لل اامام لاايااا لل  لااماميإجمااف لسإ -6
 . للع اي 

 .صرل  لحلراالع: لللجن  للثالث  لمل دد  للايتإا للرلب 
 : وف  يا  ل ، و  دع ثماأ تل اع

 : وناجمشم أحباأ، بر ال  للدكتإا أسد هليل: ل ل   لاوا
 . للدكتإا ل ا لنف  ؟صرل  أم لإلا، ل ر ول لماملسإ -1
 .ت  ري للوولت  لمل لاإ آ   له للشيخ  اد  ل  ، ولل ر  لمامللعماجم  بإ لسإ -6

  يف أفااا  لل ااارن لذجااار  ل د اااد للااادكتإا  ااااد فاااااو  لااامايتاااأيماع يف ي ااات  ل لملشااارو  لسإ -3
 . للن  ان

 : وناجمشم أحباأ، اطي بر ال  للدكتإا يدثر   د للرليأل لل: ل ل   للثاني 
 . أ لإىل ون ر   صرل  لحلراالع للدكتإا يرلي هإفاان -1
 . يف لل رن للإللد وللعشر ا للدكتإا هشام نشاب  لمامي ت  ل لسإ -6

 . صرل  للث افاع للدكتإا تاو د وجم اىل -3

 : وناجمشم أحباأ، بر ال  للدكتإا   د للكرمي  رل   : ل ل   للثالث 
للاادكتإا  اااد  ؟أم هااإ يشاارو  سإ  اااي لاار  ثالثاا ،  لاا  للتاااا خ أهااإ لفااةلء، صاادلم لحلراااالع -1

 . لعيد ايران لل إط 
 . ل لتاذ   د له باه ،صرل  لحلراالع يف وفر  يا تنإ  للديترلء -6

 . للدكتإا  ز للد ا  ار يإل  ،اى   ي ا رة: بإ تدايم لحلراالع ولإلاها -3

 .ي لماياني   ل  لاي  لسإيخإىل للعلا: لللجن  للرلبع  لمل دد  للايتإا لخلايس
 : و  دع تل تإ وف  يا  ل 

 : وناجمشم أحباأ، بر ال  للشيخ أسد با سد لخلليل : ل ل   لاوا
 .   )َّنإذز للإطا للعرس( للدكتإا ا إلن لل يدلمايللعلااني  يف للعام لسإ -1
 .  د للعز ز لخليا ي  للدكتإا  لمايتأثري للعلااني   ل  لملؤل اع لالجمتداي   يف لاي  لسإ -6

 . ي  وللعإمل  لل يد يداطف      يليايلمايلاي  لسإ -3

 : وناجمشم أحباأ، بر ال  للدكتإا   د للكرمي خليف : ل ل   للثاني 



 . للدكتإا  اد  اااة ، لمايلالخةل  للعلااي للعام لسإ -1
 . للدكتإا   د لذاي  للتاز  ؟هل نعيا بدل   لهنياا لل انإن للدويل -6

 . للدكتإا  ار تاه ، لماير للعإمل  للث ايف  ل  لةتا  لسإأث -3

للعلاناااا  وأزياااا  لذإ اااا  للاااادكتإا لاااايد  اااااد : ي  ياااا  لحلرااااااة لل ربياااا  لحلد ثاااا لاااامايلملإلت اااا  لسإ -4
 . وجمدم للدكتإا  ار تاه يل دا لل يته نياب   ا كات ه؛ للعاطا 

د ه  اااا لل ااارن لذجااار  لخلاااايس تن اااؤلع لل ااار ن ولحلااا: لللجنااا  لخلاي ااا  لمل ددااا  للايتاااإا لل ااااي 
 . شر و ا  خر للزيا

وجماااادم في ااااا لل الااااه للشاااايخ ، و  اااادع تل اااا  وللاااادة بر الاااا  للشاااايخ  اااااد لااااام بااااا   ااااد للااااإيوي
هاا ل ووز اام  لااا  .  تن ااؤلع لل اار ن ولحلااد ه  ااا لل اارن لذجاار  لخلااايس و ااا  خاار للاازيا : لل  اا ا 

ووياا  ،وياا لعادم  كان أل ياا لراإا للادواة ،ا سإل ا  االملشااكإ يف للدواة حباإأ م تات  للفرصا  اصايتا 
 : وه ، لإصإذا يتأخرة

  . يا لل لإ ولال ماىل وا للإلياط  ولال تدلىل : حبه للدكتإا  إلف لل ر او  بعنإلن -1
ن اااام اولااا  وأخماجمااا  : لااامام لراااااة لسإ: حباااه لل ااايد  لااا  باااا   اااد للااارسا لذاشاااأل بعناااإلن -6

 . ووخاء ون اي 

 .  للعإمل  وأثرها  ل  لل لإكياع ولاخما  : ااا للاطال  بعنإلنحبه للدكتإا   -3

 .  لماي صرل  لحلراالع يف لملف إم لسإ: حبه للدكتإا   د للعز ز با  ثاان للتإعر  بعنإلن -4

أم أناه  ،لاواوس أيار يثاايل  اري جمابال للتاط يا  لامام هال لسإ: حبه للادكتإا أناس كااا تا بعناإلن -5
 .  ؟اواوباو  لمامفرص  ولجمعي  لإل

لافكاااااااا ، وياااااا خااااااماىل لملناجمشاااااااع للااااا  يلاع لإذااااااا، وجماااااد باااااارزع يااااااا خاااااماىل لل يتااااااإأ لمل دياااااا 
 : ولملمال اع للتالي 

وال ، ون للتكنإلإتيااا وللتجااااة وتشااابك يداااحل للشااعإ  ال تااد إ بالراارواة وا نشاار للنز اا  لملاي اا  -
لزيهااااا للاااد اناع للع اااا  يف للشااار  وجماااد وتاااد لجمتدااااي لل اااإ  أ اااام . تإلاااد أزيااااع اوليااا  أو أخماجميااا 

 . ولل ر  يون أن   إ  بنيان لحلراالع لملرتكزة  ل  للع ا د للد ني 
، ون لالااالا  ال باااد أن تعاااىن  اااانا ت ااادل  يااازل ياااا ل اااا  وللتإلياااف ياااا لياااه للشاااكل ولملراااإن -

د فناااإن لحلرااااالع ويثلااااا جماااام بالاااتيعا  ت اليااا،   بألااالا  للفل اااف  لسإ ر  يااا لاااماييثلاااا جماااام للفكااار لسإ
 . و اااة وهندل  يف لملناط  لحلرر   و ريها،  ولمايلل دك  سإجماي  فا 



وذلاااك بتيتد اااد جما اااا  ، ي  يشاااااك  يف للت ااادم للتكنإلاااإت  للعاااامل لاااماي ااارواة أن تكاااإن ل يااا  لسإ -
ناااع و كااإن ذلااك برصااد ل تاااايلع ينالاا   يف لملإلز ، ولد ااد خاطاا   ااال لتيت ياا  هاا ل للت اادم، أولإ ا ااا

لل يالاااع للرااروا   لاخاار  للاا   وت اا . ويرلكااز لل يتااإأ ونشاار للااإ   باا لك ،للإطنياا  لتاإ اال للتعلاايأل
وللتفااات  ، ي  يف خاطاط اااا لل يتثياا لاامايويااا بين اااا للتعاااون بااإ لل لااادلن لسإ،  كااا يااا ل يااا  هاا ل لذاااد 

 . وللتعاون ي  ل  اع لمل تلف  لاخر 
لييت ااااا  لملشاااااااك  ،  لااااامايةااااااالع  ااااارواة ليإ ااااا  للعاااااام لسإون للت ااااادم للتكنإلاااااإت  يف تتلاااااف ل -

نااه يف طاجماتااه للرولياا  وللع لياا  يااا جماايأل يثلاا ، لحلراااا   ولسإن اااني  يف لركاا  للت اادم للعااامل  ، وذلااك اااا  ك 
وون هاا ه لخلاطااإلع ت ااا د  لاا  أن تداا   لنااا ي ااامه  يف صاانا   للتكنإلإتيااا . ويااا ويكاناااع لإلباادل 

 . لاللتريلي لملاطل  ذابدال يا ، وت ايذا
وذلاك بإجمايا  ،   لملشرجم  بد نه وجمياا  لملثلا لمايلسإفاية يا ثإاة لالتداالع لت دمي صإاة للعام لسإ -

نياا  لمل نياا   لاا  للدااد  وف ااأل للاا لع ليتثاااال ملااا ، ول ااا للتااأي ياا  لآخاار، و اامام  عتاااد يف لالااس لمل  
 . أيرنا له تعاا به

بال ، ي  ال  ن  ا  أن تاد إ وا لسإل اا  ولالناطاإلء  لا  للا لعلامايلايا  لسإ للتيتد اع لل  تإلتاه -
وذلااك بت ااادمي َّناااإذز ، تااد إها أن تكثاااف ياااا ت إيهااا لتيت يااا  ت ااادي ا ويشااااكت ا يف للعاطااااء لسإن ااااي

وها ل  دان  للاري لمل اشار  لا  تتلاف صاإا ، وجمدال ا  لا  لملناف ا ، لراا   ؤكد أصال  ينابع ا للرولي 
 .  ه لل  تليت   اللتشإ 
ولليتاااإلا يااا  لآخااار باحلكاااا   –ي  ولااامايبا ت ااناااا أيااا   –ونناااا ياااد إون لت ااادمي لحل اااا   للع ا د ااا   -

هااإ ي ااا للتااإلزن  لااماموال خيفاا  أن لسإ. ملإلت اا  يااا نإصااأل بااه يااا للتاطاار  ولسإاهااا  ب ااري لاا ، ولسإجمنااا 
 . رف  لل لإ وللتفر طوللت اي  هإ  . ولال تدلىل يف للع يدة ولاخما  ولملعايماع

وبالتعاا ا ، ل د  يا لمل لاإن    تااخي أل لملاتد بالعادىل ولمل ااولة ولاياا  لا  لانفاا  ولاياإلىل -
 اا   ن ااا ، ويااا تشاايتا بااه يااا يعااان، وون لكلااا  لسإاهااا . ياا  أصاايتا  للااد اناع وللث افاااع لاخاار 

وكل اا ذاا ألكاام الي ا  الفرا  ذا ل ، رلبا ويف بع  صإاها ل اا رة باحل، لمل لاإن بالتعد   ل  ل  لل ري
 . لل لإك
وهااإ  ااري لمل اوياا  للاا  تكااإن ل ااا يشاارو ا للاادفا   ااا ، ون لسإاهااا  فعاال ينكاار يف ي ننااا ولاالإكنا -
 . ولا ر لحل إ ، ولملاىل، وللعر ، وللإطا، للإتإي
اااااا  لااااي أل يااااا  و  اااا اإن يف  تاعااااا أل، يف للاااا ماي للعربياااا  يإلطنااااإن ذااااأل ل ااااإجم أل ون لمل اااالاإ -

وليس ف ط يا وت ا  ن ار لل اانإن وللإ ا  لل يالا  ، وهأل   تنكرون لسإاها   ا وكان ي  . ولت اع



وال ككااااا . وون  صاااار أل للرولياااا  بأشاااا ا  أل لمل اااالاإ يف أ ااااء للعااااام ل ي اااا  ثابتاااا  ال تنفدااااأل. ولااادمها
 . لاع لخلااتي جتاهل يعىن ه ه للرلباط  للث افي  لخلاص  يف  املنا  ند الأل لل يا

جتعلناا يف ، و اعف للي اإ وتإجماف لملادي للرولا  لخلاام يف  دارنا، ون لمل ر اع وللعإل    اا لخلاري -
ولكااااااا بت اااااا  ، ولاااااايس ذلااااااك ب  اااااار للندااااااإم لتيت ياااااا  لمل ت اااااا ، لاتاااااا  أكياااااادة للتي ااااااري  لاااااا  للنااااااا 

 . اا إ   للرف  بالنا ، لمل تندة وا ي اي  للشر ع ، لالتت ايلع
:   ابلااه يف   ا اادنا،  عاا   ااا فعاال يااا أفعاااىل للشاار، عللداارل  بااإ لحلراااال: اطل  للاارل جون لملداا -

وت اطااال لحلااااالع ، وبااااحلإلا ولاااده   اااام لل ااالأل وللتعاااا ا.  لحلاااإلا  للااا     ااايأل باااد ما أيرناااا باااه يف ي نناااا
 . يا لتاياع للتاا خ –ومها  –لل   عت وهنا ، للعاا   يف ي رية للتاا خ

لااايس  ااد  ت اااإ   لخلمافاااع للتااخييااا  ، لمل ااييتي  خاصااا  يااد إلن وا لحلاااإلا للاادل ألو  لاامامون لسإ -
بل لتجاوز ذلك وا لخلروز بالعاام للا     اإيلنه ياا ، ولخلمافاع بإ للشر  ولل ر  فيت  ، ولحلد ث 

 . ووجماي  للت اا  بإ لملؤينإ يا أت ا  للد انتإ يف أاتاء للعام، أزيته لاخماجمي 
وتكاااإن يعااا ة  اااا ، ن ااا   لي اااا أتيالناااا للناشاااق ، ي  يتكايلااا ولاااماياتااا  وا ن ر ااا  تربإ ااا   اااا حب -

وااا ت عثاه فاي أل يااا ، وتعاال  لا  للتج اري باإ لملثاااىل وللإلجما  ااا ت يااه يف نفإلا أل يااا يثال، طاإلاا أل
 . طاجم  للعال

ه تعااااا بإلت ااااع  ناطل اااان ياااا أن لسإن اااان يكلاااف ياااا ل، لااامامون للتعر اااف وللاااد إة حب ي ااا  لسإ -
 . ُث  ةك له لر   لالختياا، وو ا ف  دية ت إم  ل  لال ت اي ولل لإك

وعتاااه ، ون للعااادىل وللاااتيفاء لحل اااإ  مهاااا ألاااا  لل ااامام للااا    اطااااقا لمل لاااإم وعااااز  لملعتاااد  -
 . ت وا للعنف وللتاطر  ولسإاها 

وللكا   ، وللتيتا ال يف لل يا ، كاا ولل اولاللت، ين  بدل ته وا ين  للكنز وللربا لمامل د ي ا لسإ -
وهااا ل  اااد إ للعاااام . ووا تشااا يل لملااااىل يف لملعاااايماع ويف للتجاااااة وللزال ااا  وللدااانا   و ريهاااا؛ يف للتعايااال

 .   لملعاصر وا لاللتفاية يا ذلك بإ   خاطط لتناي  يف  ي  لةاالعلمايلسإ
وين جاااه يف بنااااء لحليااااة ، لااامامأل لاااروا لسإتاطاااإ ر ينااااهج و ااادلي للاااد اة  اااد  للااااتأكد ياااا ويالك ااا -

حبيااه  كااإن تعااايل أل ياا  لةتاعاااع  ااا و اا  ، لسإن اااني  باسإ اااف  وا لطما  ااأل  لاا  للث افاا  لملعاصاارة
 . و ن    للتن ه ولاليتنا   اا  شيعه بعر أل يا أجمإلىل  ري يإثإجم  لتف ري بع  لل إلهر، وبدرية
وذ أ اار ، فري اا   ااري  اادوية تتعااا أل ياا  للتكنإلإتيااا لحلد ثاا   إلتااه  تاعنااا لمل االأل يف  اااىل لمل اااي  -

فتراااابم للاا لع لحل ي ياا  ، للعلااأل لحلااد ه لاتاااع  ااري ولجمعياا  كثاارية أيع وا ل اارل  للعلااأل  ااا ي ااااه
وللكيفيا  للرولانيا  ياا  للكايا  لملاي ا  لتعز ااز ، و ن  اا  لل يتاه  اا ولاا ل لملعرفاا  للكليا . يا  تلاك للفري ا 



 لطل اإل للعلاأل : وه ه للإلاطي  ه  للتإلزن لل     د  وليه لحلاد ثان للشار فان. ال لج ه،  للإ   للفري
 . لملرء تركه يا ال  عنيه  ولمامولإ يف للدإ  و يا ل ا 

 كر أن  اااادي لملشااااااكإ يف للاااادواة للثانياااا  للاااااؤ ر للعااااام ملؤل اااا   ىل لل ياااام للفكاااار لااااويااااا ل ااااد ر با
 .ويفكر يا ثماثإ بلدل يا تتلف أ اء للعام   جمد جتاوز لملق   املمايلسإ

********************* 
 .باله يا لااين( *
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