«التسامح»
مجلة تصدر عن زاار اوزاناو زالون زل الدة فنة لنن نلا ة عهنال زت ندو قلنل تيافن ال اةنا
التالفة:
 .1تر فخ اإل الم الذي ةاوم علل التسامح زح االختالو زتعددةة زج ا ال ظر.
 .2قعاد االعتبار لالجت اد بوصفه مسألة حفوةة لن الفكنر اإل نالمن من جند تجدةند اتنه
لن مواج ة العصر زمت فراته.
 .3العهد علل قصنال منوا

الللند لنن الفكنر اإل نالمن زلنتح الهجنات لتصنورا ق نالمفة

تصدر ع زحدانفة ال تووب ا شائبة ،زتسعل لتجسفد رؤى مست فر  ،بعفدا ع التعصب.
" اواعد ال ور"


ت و ننر " التس ننامح " الدرا ننا زالها ننازال الفكرة ننة الت ننن تتسن ن ب ننالعه زالهو ن ننوعفة،

زتضفف جدةدا للهعرلة.


ةوننترف لننن البين

ل ال ةمةنند حجهننه علننل عوننر الو لهننة ،ز ل ال ةكننول م وننورا من

ابد.


ةلض ننر ترتف ننب م ننواد الهجل ننة ع نند ال و ننر العتب ننارا ل ف ننة ميض ننة ،ال عالا ننة ل ننا بافه ننة

الدرا ة ز بهكانة صاحب ا.


اوبينناا التننن تر نند قلننل الهجلننة ال تعنناد قلننل صننياب ا ،نوننر

لفست ملممة بإةضا

م ل ن ت وننر ،زالهجلننة

باب عدم ال ور.



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



مننا ت وننرا " التسننامح " من بيننوا ةعبننر عن زج ننة نظننر صننياب ا ،زال ةهثنند زج ننة نظننر "

التسامح " ز الج ة لتن تصدر ع ا ،بالضرزر .
تعىن باخلاطا لسإلماي وشؤون لحلياة لملعاصرة

حدة التسامح:
«نيو خااب ق المن متواال»
خليل للشيخ*
كاان للااا لاإىل وا ولجما

( )1

اد ،وأينيا خرتام ياا اام لاينيااع وا اام للإلجما لملشا

للا

نرله ونلا ه ،مُثَّ خنتلف بعد ذلك يف جمرلءته وتف ريه ولليله.

ك ا لك ولاادع التسننامح" فكاارة مُثَّ ل ا ت ااع وا جم ارلءة للإلجم ا وللتش ارل لمل اات ل ،وين ا ل فكر ااا
يفتإلااا للداللاااع ولل يتااإأ لل ا ت ارأ لخلاطااا لسإلااماي يااا يناطل اااع لاي ا يإ ااإ ي  ،بعياادل ااا
شرلك للارى لآ د إلإتيا للا ت اا نف ا ا َ تلاك لحل ي ا وللاإ  ،وون كانام تدادا يف يع األ لالياان
ا اى يشإه وو يز ف.
ون لختياا التسامح" ليكإن لمساا ذا ه لةلا  ،ذاإ خاري يليال لا لآفاا للا نرتاإ أن ن ل اا .ف ا ل
لاللأل أخ يا لسإلمام لحلنيف أكثر مساته بروزل يف ندإصه ويف تااخيه .فإذل كان لسإلامام ي اا للتإلياد
لخلااال للا ال تشااإبه شااا  ،فاإن ها ل للااد ا للع اايأل أنشااأ لرااااة يتاياازة ت ااإم لا لر ا لال ت اااي:
﴿ال ق راا لن الدة اد تبف الرشد م ال ن﴾ [لل رة]652 :
﴿زلو شاء ربك آلم م لن اورض ُ ل

جهفعا ،لأنت تكرا ال اس حتل ةكونوا م م ف ﴾

[ إنس.]99 :
وتعاط لآلخر لمل تلف شر عته ولدانته؛ َّ
ان لسإلمام ارا ولادة لاصال لسإن ااي ،و ث ام للكرليا
لإلن ان ،وال راي باالرأ لآخار﴿ :ولاإ شااء اباك عال للناا أيا وللادة ،وال زللاإن تتلفاإ وال ياا
الأل ابك ول لك خل أل﴾.
ل د لفل تاا خ لسإلمام باالتت ايلع ولالختمافاع ،ولكاا لسإلامام َّال جماايال ااا كلكاه ياا ت ااي
جماااا يف تكإ نااه ،ون اااه ل ا للااتيعا ذلااك كلااه ليداان لرااااة ت ااإم ل ا للتإليااد ولسإكااان باخلااال -
ل يتانه وتعاا -وكانا خالدا ،يثلاا ت إم ل

اااة للدنيا ولسإكان باليإم لآخر.
( )2

"التسننامح" وذن ل ا ربي ا ولاامايي وللااع لآفااا  ،تداادا ااا وزلاة لاوجمااا وللشااؤون للد ني ا يف
لاالاطن اااان ،ولكن ااا ااري اادية ب ع ا ت رلفي ا بعين ااا ،ب اادا يااا ه ا فراااء يفتااإا ل جماامام ل اااية يف
وطاا للداللاع لسإلمايي .

ون أبرز للدولف لدادوا التسامح" تتاثال يف جمنا تناا باأن للفكار لسإلاماي إتااز وا يز اد ياا لملناابر

للفكر ا للرلجمي ا  ،لل ا تد اان ي ااال ل اارة للكتاب ا ل اااية ،لل عي اادة اا للتج اار ولالبت ا لىل ولسإل اافا ،
اادل
وت ا أل يف ترلاايخ للااإ للفكاار لااد لل اااا  ،وتعيااد لايال وا لمل اااا لحلراااا ذا ه لايا للا
ي ااكإنا باليااأ ولسإل ااا  ،وت ا أل يف وزلل ا للعإل ا لل ا تك اال للفك اار ،وتعاطاال لالتت اااي ،بعياادل ااا
لخلاطا لحلاال وبما ته ويا تيتل به يا وثإجمي جماطع .
لالتسننامح ،يااا ها ل لل ااا ت ااع وا لالات اااء باخلاطااا لسإلااماي

ااإ فااا لراااا  ،وللاات اطا

اى فكر ا ين جي ا  ،ه ا أجماار وا للن ا ي ين ااا وا لسإطماجمي ا  ،ووا للإلجمعي ا ين ااا وا للتعد ا و وا
لل ناء ين ا وا لذدم.
ون "التسننامح" تااؤيا بااأن للتعدي ا للفكر ا ها يلياال ليإ ا لايا وصاايتت ا ،وجماادا ا لا للن ااإ ،
ولعل للتجرب لحلراا للزلهي للا رف اا للتااا خ للعارس لسإلاماي  ،ت اإم شااهد ادىل لا ذلاك ،ولكاا
للت اااي وها تعا بأننااا نعاايا يف ااام اادل صا ريل بفعاال ثااإاة لالتداااالع ،و ت الااأل يعنااا فيااه للفراااء
ولملدااري وللثاارولع ولحلياااة فرجماااء كثااريون ،نتفا يع ااأل تااااة ،وخنتلااف يع ااأل يف كثااري يااا لاليااان ،أجمااإىل ون
التسننامح" وه ا تعا ذلااك لالخااتما  ،و اارواته يف لركيا للناااإ ولسإباادل  ،ت ااع وا تع اايأل لل إللااأل
لملشااةك ؛ َّ
ان لل شاار لااإ خيتلفااإن فلااإن ااا تلااك لل إللااأل ،و عنااإن اااا كيااز بعر ا أل ااا بع ا  ،أ
أهنااأل تاااإن ااا فارجم أل وال عاع ااأل ،لي اادو لالخااتما لا يما وا لالفاةل  .و نااديا ع ااأل لخلااما بااإ
للنااا ت اادأ للث افاااع ل ا لختازلىل لآخاار ،وتناياطااه ولحلااد ه نااه لا
كريه لخلال  -ز وتل ،-بدر للن ر ا لإنه ووطنه ويعت ده.

ااإ اال ه تااإهره لسإن اااي للا

ويااا ها ل لملناطلا لت ااع "التسننامح" وا صاانا ينااار فكاار وعاااس ،بعيااد ااا لل اال ي ؛ ان ث افا
للن إ

وللتجد د تريان اى وعابي ال عد في ا للن د للعدي ولل إيلو لملديرة.
( )3

ون لمل االأل لملعاص اار ع اااي -يون ا ا  -ي ااا وش ااكاالع كث اارية يف ماجمت ااه بالع ااام وللعد اار وللث اف اااع
لاخاار  .وجمااد وي نااا لل اارن للعشاار ا وهااا ااا أولقااك ن اات ل لل اارن للإللااد وللعشاار ا ،و ااا ااال يعنااا
ث اف ولمايي يأزوي  ،خياف ا للعام وختافه ،وت تشعر للكثاري ياا للعجاز ،وف ادلن لملرونا  .وجماد أي ذلاك
كله وا ييماي ث اف يش إل باخةل لياع للادفا اا للا لع ،فراما اا للتاإتس ياا للاةلأ لسإن ااي
لملعاص اار .وذا ا ل ف ااإن التس ننامح لت ااع لكا ا تؤل ااس سإط اااا يع ااريف تن اااجما في ااه جمر ااا ا للعد اار و فاجم ااه

لملتعاادية ،لااال ال ن اال خااااز للعداار ،كاااا لت ااع وا لسإ ااماء يااا شااأن لل عااد للع ل ا يف للتعاياال ي ا
تلك لل را ا ،ويا تاطرله يا ي ا ل تد دة.
ف اطااا "التسننامح" هااإ خاطااا

ااؤيا بااأن لسإلاامام ي ااا تإليااد وهدل ا واس ا ولاامام ،وهااإ ي ااا

للفاط اارة لملن ااجأل يا ا لل اانفس لسإن اااني  ،ع ااأل تإلن ا لخل ااري يف لسإن ااان و ع ا تإلنا ا للر ااعف في ااه،
و ااع ل ناااء ش دااي ون اااني يتإلزن ا  ،ا للعل ااأل ولل يتااه وللتفك اار ،ت ااؤيا بالإلدلني ا ولكن ااا ل ااةم
تعدي ا لالتت اااي ،يثلاااا لااةم تدااإالع لآخاار ،ولاواهااا يون للااتعماء ويون شااعإا بااالن يف للإجماام
نف ه.
وخاط ااا "التس ننامح" كا ا لك ه ااإ خاط ااا للرى ا ا لملتإلزنا ا لا ا ش ااال للد ااعد للعلايا ا ولالتتاا يا ا

ولسإن اااني  ،لل ا تتجاااوز لخلاطاباااع لل ا تلااإذ باملا ا  ،أو اار وا لمل اات ل ،وتفر ا يف للن ا ا وا
ليااه يااا يشاكماع .وها ل عا أن "التسننامح" تاارف

للت إجما يف

لل فاز لا للإلجما  ،وجتاهاال ياا ناطاإ
حل ا زينيا بعين ااا؛ َّ
ان ها ل للت إجما ااؤي وا اى ا ال تااخييا يثلاااا تاارف للاارى لسإطماجميا للا تل ا
لالختمافاع وللتنإ اع بإ للنا  ،ه ه للتنإ ااع للا ا ع ن اا لحلراااة لسإلامايي ياا خاماىل للتناإ
يف وطاا للإلدة.

ون "التسن ننامح" ت ااع وا بل ااإاة لخلاط ااا لسإعا اااس لمل ااتنري لتنش ااأ أتي اااىل تلا ااك و ي ااا تنتف ا ا فيا ااه
لسإزيولتي بإ للث اف للت ليد ولحلد ث  ،وتدادا اا اى ا ولامايي لرااا مسيتا  ،وتتعاا يف وتادلهنا
أبعاي لملإلطن لملنتاي وا لملداحل للعليا ل َّيا بعيادل اا يوليااع ل ادىل وللدارل  ،وياا خيلفاه ذلاك للدارل
يااا اايا للإجماام ولملاااىل وللفاارم ل ناااء تاعاااع يت ديا  ،ختتفا ين ااا لمل اااهر لل اال ي كااييا ولل اطال ا
و ريها يا للعلل ولآفاع.
( )4

ل اد شا َّاكلم للعماجما يا لآخاار ن اطا إا ا يف لخلاطااا لسإلااماي لملعاصاار ،وجمااد أ اااي ها ل لخلاطااا
يف يرلللاه لملت ا نا يف للعدار لحلااد ه ،ترتيا أوالجمااه يف اإء ماجما يلت ا يا لآخار ،وأ ااا كانام أبعاااي
تلااك للعماجما وأل ا ا ا ،فاإ َّن ي ااأل لالنفداااىل ااا لآخاار صااااع ااري كن ا  ،لاايس ب ا ت اادم ولااا ل
لالتداىل لل لإلم وا جمر كإني  ،بل َّ
ان ط يع لحلياة لملعاصرة يف لةااالع لملت ا نا كالعاال ولالجمتدااي
ولل ااانإن ولسإيلاة وللاطا ا ولحلال ااإ وتن اايأل لمل اادن ت ااإي وا ها ا ل لالش اات اك وللت اادلخل لا ا لمل ااتإ إ
للفكاار ولليااإي  ،ويف اال تلااك للعماجم ا لملع اادة ت لااإاع ي ااإالع لل اازو للث ااايف ،وهنا ا للتاااا خ ،وص ارل
لحلراااالع ،وأفراام وا اى وطماجميا لتاااز وا للكثااري يااا لملرلتعا وللتأياال وو اااية للفيتا  ،ونأياال أن

لايا  ،وت ادم ي اابااع
تتإا يناجمش ذلك أجممام بالثإ تلك للكفاءة ولملعرف بروا للعدر ،ويشاكماع َّ
ي د لتلك لسإشكالي .
( )5
ل د بدأنا لد ه "التسامح" باحلد ه ا لاينياع ،وها اا ننت ا باحلاد ه اا لاهادل  ،وباإ
لاينياااع ولاهاادل فاار ك ااري ،فااإذل كاناام لاينياااع َ ارة لعااام َك اإا باااالمام فا َّ
اإن لاهاادل ه ا اارة
للت اطيط للع ل للإل  ،لل

خيرز لمل أل يا وطااها للفري وا وطااها للعام.

ذ ل تد إ"التسامح" وا و اية للفعالي لحلراا لل اطا لسإلماي

لا لاد تع اري لملفكار ل زل ار

يالااك بااا نا -اسااه له -ف ااد نَّاه يف ااري كتااا يااا كت ااه وا أن لمل االأل م ت ا َّال ااا يدتااه ،ولكااا
جتريع يا فا ليت ا .ولي م لملشكل كاا ر لبا نا  ،أن نعلاأل لمل الأل يادة كلك اا بال لمل األ
يدته َّ
أن نااري وا تلااك للع ياادة فا ليت ااا ،وتأثريهااا لالتتا اا  ،ويف كلا ا وللاادة :ون يشااكلتنا لي اام يف أن
ن ها للا لأل ل وتإي له ،ب دا يا ه أن نشعره بإتإيه .
وباختداااا فا َّ
اإن "التسننامح" ين ا فكاار ااع وا و اااية تث يااف لل اااا للعاارس –ولمل االأل– يعرفيااا
وين جيا ل

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

*) ي تشاا للتيتر ر.

التسامح لن اإل الم

اإي سد زجمزو *

ته فد:

لسإلمام ي ا اامل تَّجاه برلاالته وا لل شار كل اا ،تلاك للرلاال للا تاأير بالعادىل وتن ا اا لل لاأل
وترلا ا ي ااا أل لل اامام يف لاا  ،وت ااد إ وا للتع ااا ا لسإع اااس ب ااإ لل ش اار يع ااا يف ت ااإ ي ااا لسإخ اااء
وللت اي بإ كل للنا  ،بدر للن ر ا أتنال أل وألإلهنأل ويعت دل أل؛ فا اي نيتداون ياا "نفن
زاحد "(.)1
و املنا لليإم يف أشد لحلات وا للت اي للفعاىل وللتعا ا لسإعاس بإ للنا أكثر يا أ وجمم
ير ؛ ن رل ا َّ
َن للت اا بإ للث افاع وللتفا ل بإ لحلراالع زيلي إيا بعد إم بفرل ثإاة
لملعلإياع ولالتداالع ،وللثإاة للتكنإلإتي لل أزللم لحلإلتز للزياني ولملكاني بإ لايأل وللشعإ
لال أص ل اي عيشإن يف جمر كإني ك رية.
ولسإلمام ي ا ع يا خماىل ي اي ه وتعالياه وا تربي أت ا ه ل للت اي وزلء مكل لاي ان

وللث افاع ،ف د تعل له للنا

يعا خلفاء يف لاا

لل نعيا فإجم ا ،وتعل أل شركاء يف لمل ؤولي

ن ا ،ي ؤولإ ا ااا ا ياي ا ويعنإ ا ،كاا إىل لل ر ن للكرمي﴿ :هو نوأ

م اورض

زا تعهر لف ا﴾( )6أ طل ينكأل ااا ا وصن لحلرااة في ا ،ويا أتل ذلك ييز له لسإن ان
بالع ل ،ولليته بالعلأل لال كإن جمايال ل أيلء ي اته ،ولال ي ؤولياته يف ه ه لحلياة.
وذ ل إته لل ر ن للكرمي خاطابه وا للع ل لسإن اي لل عد أتل نعا أنعأل له ا ل لسإن ان،
ويا هنا فإن ل لسإن ان أن ت دم له لاللت دلم لايثل ،ويف للإجمم نف ه اطل لل ر ن يا
لسإن ان أن كاا لر ته لل ينيت ا له له ولل ه شر روا لتيتال لمل ؤولي  ،فاه ل يتانه ال
ر لع ايه للاطا لآلي لل جتعل لسإن ان اتزل ا للعال لحلر لمل ؤوىل؛ فعل لسإن ان وذن أن
إرم ل لر ته ،وأال ديها فياا عإي ليه و ل لآخر ا بالررا.
ويا شأن لملااال لمل ؤول لليتر أن جتعل لملرء ل و بررواة وتال للفرص أيام لآخر ا
ملااال لر ت أل أ را؛ َّ
ايت نف ه لل طل ه لسإن ان لنف ه ،وه ل ع أن للعماجم لسإن اني
ان ذأل للْ َ
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
للت اي بإ أفرليه ،اعىن أن إ كل فري فيه لآلخر ا يا إ لنف ه.

ل للنيتإ للديتي وال وذل لاي

التسامح اإلةجابن الوامد:

وال شك يف أن و ينا بأننا خاطاءون( )3إلك ه يف للإجمم ذلته و ينا ا ؤوليتنا لل ترتكز لي ا
كرليتنا لسإن اني  ،لاير لل ككننا يا لل لإك لل إمي لملت اي لياىل لآخر ا لل ا شااكإننا يف
لسإن اني  ،ولل ا ن أن رباطنا أل ابا للترايا لسإن اي لملشةك .وللت اي –كاا أحملنا– إم
ل لال ةل حبر وكرلي كل ون ان .و ا ياطال إن أخماجميا وي نيا أن نكإن يت ا إ ي مكل لل شر،
ب للن ر ا لنتااءل أل للعرجمي وللث افي وللد ني ولآ د إلإتي .
وال كتف لسإلمام بتعليأل أت ا ه ه ل للت اي للشايل بإصفه شرطا يا شرو لل مام للرروا
للاجتا لسإن اي ،بل اطل ين أل أ را لاللتزلم بال لإك للعايىل لل ال ل باآخر فيت  ،بل
إةم ث افته و يدته وخدإصياته لحلراا  ،وخري وصف ككا أن ناطل ه ل ه ل للت اي أنه ت اي
وعاس وليس ت ا ا لياي ا ،ويف ه ل إىل لل ر ن للكرمي﴿ :ال ن اكأل له ا لل ا م اتلإكأل يف
للد ا وم خيرتإكأل يا ي ااكأل أن ت وهأل وت اطإل ولي أل ون له إ لمل اطإ﴾(.)4
ويا لملمالظ يف ه ه لآ –ويف اع أخر كثرية– أن لل ر ن م ت دم أللإ لاير باطر
ي اشرَ ،ووََِّّنَا للت دم أللإ للتن يه وللتإتيه لل تاطل للت دلم للع ل لسإن اي ،ويا اية لل ر ن
أن عاجل لملشكماع باطر يتدات تتف ي ث اف مكل فري ،ولسإلمام ال ر د أن إىل للنا كمايا
لييتف إه و عالإل به باطر لي َ ،ووََِّّنَا ر د تربي للنفس ول ي لل لع وللعال لمل ؤوىل لل ؤي ا
لجمتنا .
و شتال للن لل ر ي لل أوايناه ل ثماث أيإا ،أوذا :أن له -ل يتانه وتعاا -م نه ا
للت اي ي لآخر ا ،وثاني ا :أن للت اي ي لآخر ا لل ا م عتدول ل لمل لاإ وللتعا ا لسإعاس
حب له -

يع أل بال ولل ط هإ للعدىل بعينه ،وثالث ا :للتأكيد ل أن يا لك ه ل لل يل إ
ل يتانه وتعاا.-
و ل لاللإ لمل ن لل خيلإ يا لسإكرله ل فعل ش ء يا ،أو لاليتنا نه تدل للرلال
لل ر ني –الال للت اي – وا للنفس يف
للنا ل أول ناطا .
التسامح زالتعددةة:

ر ول إل  ،ول

لذد

لملاطلإ  ،وهإ للت اي بإ

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
أَناَّ َ ا ثل لا ما عإ للت اا وللت اي وللتعا ا لسإعاس بإ للشعإ  ،ف د خل له للنا تتلفإ
﴿وال زللإن تتلفإ وال يا الأل ابك﴾( )5كاا إىل لل ر ن للكرمي ،ولكا ه ل لالختما بإ للنا
يف أتنال أل ول ا أل و ا دهأل ال ن أن كإن يناطل ا أو ي ال للنزل وللش ا بإ لايأل وللشعإ ،
بل لالر أن كإن ه ل لالختما وللتنإ يلفعا وا للتعاا وللتعاون وللتآلف بإ للنا يا أتل
ل ي يا د إن وليه يا ت ايىل للاناف  ،وتعاون ل لديل لملعا ا ،ووثرلء لليتياة وللن إ ا ،ويا
هنا إىل لل ر ن للكرمي﴿ :وتعلناكأل شعإبا وجم ا ل لتعاافإل﴾( ،)2وللتعاا هإ لخلاطإة لاوا إ
للتآلف وللتعاون يف ي لةاالع.
ولال ككا للإصإىل وا ه ل لذد كان البد يا وعاي وليل للتفاهأل ،وت ايىل لملشا ر ولافكاا
بإ للنا  ،فكانم للل لل ت اط ا للنا و ع ون ا ا أ رل أل ويشا رهأل وأفكااهأل ،و عد
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
ماجماع ،وه ل يا ع نه لل إىل لملش إا :لخلما يف للرأ ال ف د للإي جمري  ،وكاا أ اط
ايت ذلته
ايت يف أن كإن يل اأ لخلام ووت ن ر لمل ت ل  ،فك لك ن أن أ اط للْ َ
لنف للْ َ
لآلخر ،فاا ل ه أ را أن كإن له اأ ه لخلام ووت ن ره لمل ت ل  ،بل ويا ل ه أن كإن له
يعت ده لمل تلف ،فكل فري يف ه ل للإتإي له ش ديته لمل ت ل  ،وجمد أ اطانا له ايزل ذ ه لاللت مالي
تاثل يف دم لتفا بدا و ام فري ا يف ه ل للإتإي ي بعر اا ،فاخلما يف للرأ وذن ش ء
ط يع وليس أيرل شاذل.
ويا هنا فَِإنَّهم ال ن أن ري لملرء صدال باآالء لمل الف لرأ ه ،ليس ف ط يف اىل لايإا لليإيي
للعاي  ،بل لال يف أيإا للد ا وللفكر ولل يال  ،فما عإز لاطر يا لاطرل أن َّد لنف ه أنه
ايت لملاطل  ،وأن ريه ف يف للاطر لمل ابل لل ت او ي لل اطل ،وجمد
ولده لل كلك للْ َ
لسإيام للشافع ا ه ل لملعىن يف ت اي ال جما ما :اأ نا صإل إتال لخلاطأ ،واأ رينا خاطأ إتال
للدإل
وجمد
ايت َّاد
مي َ

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

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

ون لحلإلا يف يعناه للديتي ال إم وال ؤي وا لذد لملنشإي وِالَّ وذل كان هناك للةلم يت ايىل
بإ أطرل لحلإلا ،وللةلم كل تان لإت ن ر ل ان لآخر ،و ل لملعىن فإن لحلإلا عىن للت اي
وللةلم لر لآخر ا ،وللةلم للرأ لآخر ال ع بالررواة لل إىل به ،وليس لذد يا لحلإلا ري
فك لالشت اك بإ لآالء لمل تلف  ،أو لييد كل طر وزلء للاطر لآخرَ ،ووََِّّنَا هدفه لاك هإ وثرلء
للفكر وترليخ جميا للت اي بإ للنا  ،و يد للاطر للتعاون لملثار فياا عإي ل ي لاطرل
باخلري ،وذلك بال يته ا لل إللأل لملشةك لل تشكل لالا لملتإ للتعاون لل ناء بإ لايأل
ل لملعىن عد جميا لراا ن

لحلرم لي ا وللتا ك ا ووشا ت ا ل

ي

وللشعإ  .ولحلإلا
لمل تإ اع.
وللإ ب لك كله أير روا ع أن نعلاه ل تياىل ل د دة ،وبدف خاص ا طر لل دوة
وليس ا طر للتل إ ،فالإلجم لملؤم أَنَّهم كثريل يا لدأ يشايلع نيف خترز ا ناطا لملإ إ ي ،
وااا تاطإا لاير وا شجاا و الك باا د بإ لاطرل لمل تلف يف للرأ ؛ َّ
ان كل تان ر د
فر اأ ه بشال لل ل ،وال تدر ذلك ل لمل تإ اع للدنيا يف لةتا  ،بل ن يت ل شرإ ال
ت ان ا بإ لملشت لإ بالفكر وبالث اف بدف اي  ،ليه دل لاير يف أليان كثرية وا لد
لخلروز ا يناجمش للفكر بالفكر وا للشتا أل وللتجر للش د لل ال صل له بالن اش لملإ إ ،
ِ
ايت َّج ،
وون يىل ه ل لخلروز ا لملإ إ ي ل ش ء فَإََّّنَا َ مد ُّىل ل يتال يف للفكر ،وجمدإا يف للْ م
وف ر يف لملناط .
وه ل لخلروز ا لملإ إ ي يف لحلإلا ل ه ل للنيتإ أير ال لي باسإن ان لل كريه له ،وفرله
ليعارها باخلري ،وك ها بالعلأل ،و نشر في ا

ل ب ي للكا ناع ،وييزه بالع ل ،وتعله خليف يف لاا
ايت وللعدىل ولايا ولل مام.
للْ َ
وال تدلىل يف أن لحلإلا جمد أص يف درنا لحلا ر أكثر وحلالا يا أ وجمم ير  ،بل أص
رواة يا روالع للعدر ،ليس ف ط ل ي تإ لافرلي ول اا اعَ ،ووََِّّنَا ل ي تإ للعماجماع
بإ لايأل وللشعإ لمل تلف  .ووذل كانم بع للدوىل يف لل رن ل د د ال تزلىل تفرل شر ع لل ا
بدال يا لللجإء وا لحلإلاَّ ،
فإن ل لةتا للدويل أن ديت لاو ا  ،و عيد يثل ه ه للدوىل

لخلاات ل لل يأل لسإن اني ولحلراا وا صإل ا لال تندا وا لاللإ لحلراا يف للتعايل وهإ
لحلإلا ،فليس هناك يا ل يل وا لل لملشكماع وجتن للنزل اع وِالَّ يا خماىل لحلإلا.
ويا يناطل لامهي لل ال للتعاا –لل أشااع وليه لآ للكرك ( -)8بإ لايأل وللشعإ
ولحلراالع ولاي ان ،ل للر أل يا لالختمافاع فياا بين ا كانم ي إة لسإلمام وا لحلإلا بإ
لاي ان .وذلك لِاا ل ي ان يا تأثري اي يف للنفإ  .و عد لسإلمام َّأوىل ي ا إته ه ه للد إة
ول يت صرإ يف جمإله تعاا ﴿ :جمل ا أهل للكتا تعالإل وا كلا لإلء بيننا وبينكأل أال نع د وال له
بعرنا بعرا أابابا يا يون له فإن تإلإل ف إلإل لش دول بأناا

وال نشرك به شيقا وال ت
ي لاإن﴾(.)9
وم كتف لل ر ن اجري للد إة وا لحلإلا بإ لاي ان ،بل الأل لملن ج لل

ن

لت ا ه يف يثل

ه ل لحلإلا ،وذلك يف جمإله تعاا﴿ :وال جتايلإل أهل للكتا وال بال ه أل ا وِالَّ لل ا لاإل ين أل،
وجمإلإل ينا بال أنزىل ولينا وأنزىل وليكأل ،ووذنا ووذكأل وللد و ا له ي لاإن﴾(.)11
أيا لحلكأل ل لآخر ا لل ا شااكإننا يف لسإن اني فيجدا بنا أن نةكه ه -تل شأنه ،-وخري لنا
بدال يا ذلك أن جنت د يف أن ن لك لياذأل ي لكا ايال يت ا ا طاملا م يقإل ولينا ،فالد ا ال
إفل وِالَّ باا ااىل لل نتيتال ا ي ؤوليت ا ،وذ ل إىل لل ر ن للكرمي يف يإ خر﴿ :وأيرع
ا دىل بينكأل ،له ابنا وابكأل ،لنا أ االنا ولكأل أ االكأل ،ال لج بيننا وبينكأل ،له عا بيننا ،ووليه
لملدري﴾(.)11
التسامح الدة ن:

ون رل ملا للد ا يا ا اي يف للنفإ  ،فإن لحلإلا بإ لاي ان ال ككا أن كت له للنجاا وال
وذل لاي للت اي بإ لملتيتاوا ا ،ولل ل للتعد لملعتاي بإ لت ا للد اناع لمل تلف  ،وجمد لرم
لسإلمام كل لحلرم ل تأكيد ه ل للت اي بإ لاي ان جبعله ندرل تإهر ا يا ناصر يدة
لمل لاإ.
فااي ان لل ااو يع ا تعد – يف ن ر لسإلمام – لل اع يتدل لرلال وللدة تاء ا لان ياء
وللرلل يا ند له والله ويا أنزىل لي أل يا ول وذ  ،ويف ه ل إىل لل ر ن للكرمي ﴿ :يا للرلإىل
اا أنزىل وليه يا ابه ولملؤينإن ،كل يا باه ويما كته وكت ه والله ال نفر بإ ألد يا الله﴾(.)16
ويا أتل ذلك كتاز لملإجمف لسإلماي يف أ لإلا ي بأنه يإجمف ينفت ل لآخر ا،
ويت اي وا أبعد لحلدوي ،ف د أجمر لسإلمام ين لل دل للتعدي للد ني وللث افي  ،وصااع ه ه
للتعدي يا للعماياع لملايزة يف للتعاليأل لسإلمايي  ،ولايثل ل ذلك كثرية ويتعدية ،ف د تألس

تا لملد ن لملنإاة بعد هجرة للرلإىل ولي ا ل للتعدي للد ني وللث افي  ،وياا لمل لاإن ذلك يا
بعده اليا ل يد تااخي أل للاطإ ل.
و ؤكد ذلك يا عرفه للتاا خ يا أن لمل لاإ م مكرهإل ألدل ل للدخإىل يف لسإلمام ،فاحلر
للد ني يكفإل للجاي  ،وتعد ي دأ يا لمل اي لسإلمايي لل أكده لل ر ن للكرمي يف جمإله﴿ :ال وكرله
يف للد ا﴾( )13ويف جمإله يف يإ خر﴿ :فاا شاء فليؤيا ويا شاء فليكفر﴾(.)14
ويا لل إل د لالالي لملعروف يف للشر ع لسإلمايي يف شأن للتعايل ي أهل للكتا لل ا دة
لملعروف  :ذأل يا لنا و لي أل يا لينا  ،أ ذأل يا لنا يا ل إ  ،و لي أل يا لينا يا ولت اع.
اللاتهة:
َوِي َّااا ت َّدم تر لنا جبماء وا أ يد

عد للت اي لسإعاس –بإصفه ت ا ا شايما أو ت ا ا

ي نيا– يا للعناصر لالالي يف تعاليأل لسإلمام ،وبالتايل يا لاهدل لل تري ولي ا للةبي لسإلمايي .
ويا هنا فإن للتزلم لمل لاإ ب لك وسا ت أل حل إ أت ا للد اناع لاخر لل ا عيشإن يف
لةتاعاع لسإلمايي أير دخل يف وطاا للتزليا أل للد ني لل ت ر باحلفاظ وللدفا ا لحل إ
لسإن اني للعاي للجاي  ،وأ جتاوز أو دولن ل ه ه لحل إ عد جتاوزل و دولنا ل تعاليأل للد ا،
وهإ أير ع ل لمل لاإ للتدد له بكل للإلا ل ،ويف ه ل لسإطاا ف أل أ را لد ه للن -
صل له ليه وللأل :-يا اأ ينكأل ينكرل فلي ريه بيده ،فإن م تاط ف ل انه ،فإن م تاط
ف ل ه ،وذلك أ عف لسإكان (.)15
ويا هنا فَِإنَّهم ليس يا للت اي يف ش ء للإجمإ يإجمف لملتفرز لياىل لل لأل ولل إة للل ا تعر

ذاا أ ون ان بدر للن ر ا تن ه أو لإنه أو يدته.
ويف ختام لد ثنا ا للت اي أوي أن أشري وا ولد لملأثإالع للثابت ا لخلليف للثاي ار با
لخلاطا -ا له نه ،-ولل تعد َّنإذتا ال عا ل للت اي لسإلماي لسإعاس ،ف د كان ار
تجإىل كعايته يف شإلا لملد ن لملنإاة تف د ألإلىل للر ي  ،فرأ شي ا طا نا يف لل ا ت إىل يف
للاطر  ،ف أىل ا أيره و لأل أَنَّهم إي  ،فيتزن لخلليف لِاا أصا ه ل للشيخ لذرم ِي َّااا ل اطره وا
للت ُّإىل ،وأير بأن خيد له –ولن رل ه -يعاش ثابم يا بيم ياىل لمل لاإ تي له لياة كرك  ،وه ل
لخلليف هإ نف ه صال للع ااة للش رية :يال للتع دمت للنا وجمد ولد أل أي ا أل ألرلال ؟(.)12
ويا ه ه لايثل –و ريها كثري -تجلَّ بإ إا يد لرم لسإلمام ل للدفا ا لر
لسإن ان وكرليته ول إجمه لسإن اني للعاي  ،بدر للن ر ا لنتااءلته للعرجمي أو للد ني أو للث افي ،

وذلك كله ع تع ريل ال ل للتأو ل ا للت اي لسإلماي لل
خر للزيان.

لي ل نإلنا ل ه ل للد ا وا

**********************
ال وامش

*) وز ر لاوجما ِيف إا يدر للعربي .
 -1كاا تاء يف لل ر ن للكرمي ﴿ :ا أ ا للنا
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﴿ -8وتعلناكأل شعإبا وجم ا ل لتعاافإل﴾ لحلجرلع.13 :
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 -15اوله كل يا لسإيام ي لأل ولحلاكأل يف لمل تداك وأصيتا لل نا لاابع أبإ يلوي وللةي
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هاحة اإل الم

اد اااة*

الس ننهاحة يف لملد اااطل لحلر اااا للع اارس لسإل ااماي  :ها ا ل ااإي ..أ للعاط اااء ب ااما ل اادوي ..وها ا

لمل اهل ولللإ ،يف لاشياء ولملعايماع ،يوَّنا لنت اا ي ابل أو ا ،أو لات وا تزلء.
فشاااا لسإلاامام -ل ا يتانه وتعاااا -جمااد شاار ه ذدل ا للعاااملإ ،ولتيت ي ا يداااحل أل للشاار ي لملعت ا ة،
وي اصااد شاار ع ه ا ل لسإلاامام ه ا ل ي ا ااروالع ولاتياااع ول اايناع لالتتاااا لسإن اااي ،وياطل ا
لسإن اااني  ،يف لملع اااش ولملع اااي ..وله -ل ا يتانه وتع اااا -ا ااا لخلل ا  ،لل ا ا ش اار ذ ااأل ه ا ل لذ ااد
للدل أل ،و أفا لي أل ه ه لل اال ول إي بما ي ابل ،وبما لدوي..
وذ ه لحل ي خما لسإلمام يا ك ان لال ااا وللره اان ،للا ا للات لإل أهال ي اناا أل ي ابال واشاايهأل
وا للتااد ا بتلااك للااد اناع ..فامل االأل أخا ي نااه يااا للشاااا ي اشاارة ،ويون ي اباال ،وهااإ ااؤو و تااإ
وا باا ه ،ي اشرة ويون ولاطاع وال وتاولع.
ول ا لك كان اام لل اااال ص ااف لد ااي باسإل اامام ،و يا ازة ذا ا ل لسإل اامام ..كا ااا كان اام ص ااف ولجمعيا ا ،
جت دع يف أيته ولرااته وتااخيه ،وم تكا ري يثالياع للتعدم ل للتاط ي  ..وصد الاإىل له
صل له ليه وللأل -وذ إىل :وي أاللم حبنيفي مسيت -اوله لسإيام أساد ..-و ألا للاد ا واله لحلنيفي لل ايت – اوله لل اا وأسد..-
*

*

*

ولاايس تد اادل أن كت ا كات ا ااا مسال ا لسإلاامام ،وال أن اااان بااإ ه ا ه لل اااال لسإل اامايي
ون ا رها يف لان ا للد ني وللفل في ولحلراا لاخر ..
لكا لل تر د أن ت إلا ها ه للدافيتاع هاإ أيار يتاياز َ يازل نإ ياا يف للكتابا لاإىل ها ل لملإ اإ ..

ف ا تر ااد أن ت ااإىل يااا خااماىل لاصااإىل ولمل اااي ولل إل ااد لسإلاامايي  ..ويااا خااماىل تاط ي ا ااا للعلايا يف
لحلرااااة لسإلاامايي ويف للتاااا خ لسإلااماي  :وِ َّن لل اااال جمااد باادأع يف للتاااا خ لسإن اااي ب ااإا لسإلاامام،
وأهنا جمد بل م فيه ي تإ يتايزل ،ال ن ري له خااز لسإلمام..
ل د ر لسإلمام ل د الإله اد با د له -صل له لياه ولالأل -ولايس يف للعاام ي اا وال
لرااة تعة باآخر ،أو ت ام لآخر ا..
ول د جت د ه ل لسإنكاا لملت ايىل لآلخر يف للإلجم ولملااال وللتاط ي ثإالع ول اط ايلع طفيتام اا
كت للتاا خ..
*

*

*

ون ه ا ل لسإنكاااا لآلخاار ،وللت ااااه ول اااط ايه ،وجتر ااده يااا لسإن اااني ول إجم ااا ،صاانعته لحلرااااة
لل ربي يف بدل ت ا لسإ ر ي ويف طإاها للروياي..
فف ا أثينااا  -لل ا ن ا إن ولي ااا لبتاادلء للدكإجمرلطي ا  -كاناام ه ا ه للدكإجمرلطي ا للتك اااا لل ل ا ي ااا
للفرلا ااان لاش ا ارل لملا ااماك ،لل ا ا ا عتاعا ااإن يف ييا اادلن أثينا ااا ،كاالا ااإن للدكإجمرلطي ا ا و تاتعا ااإن جباي ا ا
ل إجم ااا ..أيااا ااريهأل يااا لل شاار فااإهنأل كااانإل –ب ارأ أل– برلباارة ومهجااا ال لااظ ذااأل يف للدكإجمرلطي ا  ،وال
ندي ذأل يا أ ل إ لإلن ان!..
وك لك كاان لااىل ها ه لحلراااة يف طإاهاا للرويااي ..فعلا للار أل ياا وبادل ا لل اانإي للا ت لاإا
يف يدون لسإي لطإا ت تنيان [ ]225-567وال أن ه ل لل انإن وََِّّنَاا كاان ل اا ياا ل اإ لل ااية
للفرلااان ولاش ارل للرويااان ..أيااا للشااعإ لاخاار  ،فل ااد كااانإل –ب ارأ أل– برلباارة ال ل ا َّ ذااأل يف أن

اط لي أل جمانإن لل اية للرويان!..
*
*
*
* ووذل شااقنا لسإشااااة وا ياللا لال ا تاط ي يا ذا ل لل ا لاااي للعااام يااا ونكاااا لآلخاار ،ول اااط اي
مكاال طاار لكاال خاار –جم اال ااإا لسإلاامام ووبااان ااإاه– فيكف ا أن نشااري وا لال ا يداار  ..فل ااد
شااا في ااا ل اااط اي أت ااا أخناااتإن [. 1326-1381م] الت ااا لملع ااإي يااإن فَالَ َّاااا لنتداار أت ااا
يإن بايلإل أت ا أخناتإن ونكاال بإنكاا ،ول اط ايل با اط اي..
فَالَ َّاااا اارع للند ارلني و رفاام طر ااا وا يداار لااإىل ينتدااف لل اارن لملاايماي لا ََّوىل ،ل ياام ه ا ه

للندرلني ونكاال شد دل ول اط ايل لجمة ياا لسإبااية لا اد وثنيا للروياان لمل اتعار ا وللإثنيا لملدار ..
ول ااد بلااا ه ا ل لال اااط اي لل ا اوة يف ااد لسإي لط ااإا جملااد انإ [. 313-645م] ،لل ا ل ااإىل
للنداا وا طعاام ل لاإي وللناريلن وأمسااك لل يتااا! لاال ل اد َّأار ندااا يدار – وال زللاإن – بع اده،
ومسإه در للش دلء (..!)1
فلاااا تااد نم للدول ا للروياني ا بالند ارلني يف ااد لسإي لطااإا جم اااطناطإ [337-674م] ياالاام
للند ارلني – للروياني ا ولملداار – لال اااط اي ااد للإثني ا لملداار  ،ف ااديم يعاباادها ،ولاايتلم وذحباام
فمالفت ا ،وألرجمم يكات ا ،و ثم باآثاا لملدر ناديا لإلام بعراا ين اا وا كناا س وأي ارة ..لاال
ل ااد جماااي لال ا ف تيإفيل ااإ –لل ا ت ااإا لل اطر ركي ا لملداار يااا ب ااإ لاان  385و416م – سل ا
ل اااط اي نيف ا ااد للااإثنيإ ،ولجتااه لل راااء ل ا يدال ا لسإلااكندا  ،وتااديري يكت ت ااا و وشااعاىل للناااا
في ااا ..وطالاام ه ا ه لسإباااية يكت اااع لملعابااد ومت لل اايتل ولحلاار لفيل ااإف لافماطإني ا لحلد ث ا  ،و امل ا
للفلك وللر ا ياع وناتيه [415 -371م] وذلك فرما ا لاطيأل للتااثيل (..)6

مُثَّ يا ل ه لسإنكاا ولال ااط اي أن أ ااما جمانإهنااا ولايإف اا – بعاد لخاتما لةااي للندارلني لاإىل
ط يع لمل ي  -- -لياه لل امام – --فااالام للندارلني للرويانيا – لمللكانيا – لسإنكااا ولال ااط اي
ااد للند ارلني لملداار – لليع إبي ا  -ف اار للنداااا لملداار إن وا للد اايتاا ولمل اااالع وللك ااإ ..
وهاار اأ للكني ا لملداار لل اطاارك بنيااايإ [41-1ها ا226-263 /م] ثماث ا ش اارة اي ااا ،ل ااال
للتد اه وأينه وأكريه ،ولرا كنا ه وايهاا ولياه جما اد للفات لسإلاماي اارو باا للعاام [ 51ه ا-
43ه ا ا ا224-574 /م] فالا ا ااا ب ا ا ا لك أوا صا ا اافيتاع كتا ا ااا لل ا ا اااال وللت ا ا اااي يف تا ا اااا خ يدا ا اار
ولملدر إ!..
كااان ها ل هااإ لاااىل للاادنيا ،وولجما للعااام ،ويإجمااف أصاايتا للااد اناع ولحلراااالع يااا لآخاار نااديا
ر لسإلمام لن 211م..
م تكا هناك مسال ي لآخر ل لسإطما  ..بل م كا هناك ل ةل باآخر ل لسإطما ..
فااذل جمدم لسإلمام يف ه ل لمليدلن؟؟..
*
*
*
* ل د بدأ لسإلمام بإ ل ناع املي ون اني تد دة و ري ي ا إجم  ..بادأ بالتأكياد لا أن له -
ل ا ا يتانه وتع اااا -ه ااإ ا للع اااملإ ﴿لحلا ااد ه ا للع اااملإ﴾ (للفال ا ا  ..)1:ول اايس ا ش ااع يون
شع  ،وال أي يون ريهاا ياا لاياأل ..مُثَّ أكاد لا أن لسإن اان للا كرياه له باأن نفاخ فياه ياا اولاه
ليكااإن ابانيااا هااإ يم أبااإ لل شاار أ عااإ ﴿ووذ جماااىل ابااك للاما كا وي خااال بشارل يااا صلداااىل يااا سااأ
ي اانإن .فااإذل لااإ ته ونف اام فيااه يااا اول ا ف ع اإل لااه لاااتد ا﴾ (لحلجاار  ..)69-68ول ا لك فااإن
للتكاارمي لسإذ ا هااإ ملاطل ا لسإن ااان ﴿ول ااد كرينااا ب ا يم﴾ (لسإل ارلء ..)71:ولاايس ه ا ل للتكاارمي لك ارل
لشع يا للشعإ  ،وال ابناء ي ا يا لاي ان أو لرااة يا لحلراالع..
ونف ا ا لسإلا اامام أن ك ا اإن للتفا اااوع يف يرلت ا ا لل ا اار يا ااا له -ل ا ا يتانه وتعا اااا َ -ا ارة للدا اافاع

لللد ااي –[للعند اار ] -وتع اال ه ا ل للتف اااوع وللتفا اال اارة ملع ااا ري يتال ا ويفتإل ا أبإل ااا أي ااام مك اال
ون ان ..فالت إ ولاير باملعرو وللن ا لملنكر ه يعا ري للدماا يف لملعااش ولملعااي ﴿ون أكاريكأل
ند له أت اكأل﴾ (لحلجرلع ..)13 :و﴿لايس بأياانيكأل وال أيااي أهال للكتاا ياا عاال لاإءل عاز باه

وال عد له يا يون له وليا وال ندريل﴾ (للن اء..)163 :
وم إتكر لسإلامام للنجااة ابنااء شار ع يون للشارل لاخار للا تااءع اا للرلااالع لل اااو يف
وطااا للااد ا لسإذا للإللادَ ،ووََِّّناَاا َّ
أكاد لا أ َّ
َن ﴿فاااا عااال يث اااىل ذاة خاريل ااره .ويااا عااال يث اااىل ذاة
شارل ااره﴾ (للزلزلا  ..)867:و أشاااا وا أن للا ا ين اإل بإلدلنيا للا لع لسإذيا  ،وبال يا ولليااإم لآخاار

ولحل ا ول زلء ،و الإل صاحلا يف ليا أل للدنيا ،وف أ شار ع ياا للشارل لسإذيا لحل ا  ،ال ككاا أن
ايت بعااد أن رفااإه ،فكفاارول باالإهي ا للإللاادة و بال ي ا  ،وم عال اإل صاااحلا،
ااتإول بال ا ا تيتاادول للْ ا َ
وتنك إل كل شرل لل ااء ﴿ون لل ا ينإل ولل ا هايو وللنداا وللدابقإ يا يا بااه وللياإم لآخار
و ال صاحلا فل أل أترهأل ند ا أل وال خإ لي أل وال هأل إزنإن﴾ (لل رة..)26:
واف ا لسإل اامام ك اال للفل اافاع ولان ااا للفكر ا لل ا ز ا اام ولتتاع اام ل ا أن للعن ااف ولل ت اال
ولفك للدياء ه ر زة ..وت ل يركإزة يف ط يع لسإن اان ..وجم َّارا أن لل تااىل للاتثناء ،ولايس لل ا ادة،
وشا وذ ااا ط يعا للفاطاارة لل ااإ َ ،وأَناَّاهم يكتااإ ويفاارو لا ها ل لسإن ااان ،باال ويكااروه يااا لسإن ااان

لل رت وا لمل تإ لحل ي لإلن ان ..جمرا لل ر ن ها ه لحل ي ا اري لمل ا إجم  ،ناديا جمااىل﴿ :كتا
لاايكأل لل تاااىل وهااإ كااره لكااأل﴾ (لل اارة ..)612 :وبيناام لل اان للن إ ا ها ه لحل ي ا لل ر نيا نااديا جماااىل
الااإىل له -صاال له ليااه ولاالأل :-ال نَّا ا ْإل ل اااء للعاادو ،وللااألإل له للعافي ا  ،فااإذل ل يتاااإهأل فاااث تإل،
وأكثرول ذكر له (اوله للدلاي )..
بل وبلا لسإلمام ل ه ل للدا اري لمل ا إ وا لحلاد للا أوتا فياه للعادىل لاال يا ياا أنكاره
﴿ ا أ ا لل ا ينإل كإنإل جمإليإ ه ش دلء بال ط وال عر ينكأل شنآن جمإم ل أال تعدلإل ل ادلإل هاإ
أجمر للت إ ولت إل له ون له خ ري اا تعالإن﴾ (لملا دة﴿ ..)8 :وال عار يانكأل شانآن جماإم أن صادوكأل
ا لمل جد لحلرلم أن تعتدول﴾ (لملا دة..)6 :
باال وللعاادىل لااال يا يااا ن اتاال ،ول تااد لينااا ﴿فاااا ل تااد لاايكأل فا تاادول ليااه اثاال يااا ل تااد
ليكأل﴾ (لل رة..)194:
لا لسإلمام جمإل د للفرولي لسإلمايي ري ي إجم وال يليتإجما يف تااا خ لحلارو  ..فالرلاإىل
كاا َّ
صل له ليه وللأل -جمد هن ا جمتل للن اء وللإلدلن (اوله يالك يف لملإطاأ) ..وكاان وذل بعاه لارجماىل ذأل :ل زول بالأل له ،يف ل يل له ،ت ااتلإن ياا كفار بااه ،ال ت لاإل – [أ ال ختإفاإل] ،وال ت اداول،
وال ثلإل ،وال ت تلإل وليدل (اوله لل اا وي لأل ويالك يف لملإطأ)..
ول د صاغ أبإ بكار للداد [ . 51ه ا13-ه ا264-573 /م] -ا ا له ناه -وهاإ لا اأ
يول لخلماف للرلشادة ها ه لل ان للن إ ا وثي ا لشااا ل للفرولاي لسإلامايي ناديا أوصا ز اد باا أس
لفيان [18ها269 /م] وهإ إي ه أيريل ل ل يا لل له وا للشام ،ف ااىل لاه :وناك لاتجد جمإياا
ز ا اإل أ ََّهن األ ل اإل أنف ا أل ه ،ف ا اهأل ويااا ز ا اإل أَناَّ م األ ل اإل أنف ا أل لااه ..ووي أوصاايك بعشاار :ال
با اايرل ،وال تع ارن شااة وال بعاريل
تلا ليرأة ،وال ص يا ،وال ك ريل هريا ،وال ت اطعا شاجر يثاارل ،وال ختار َّ
ت َّ
وِالَّ ملأكل  ،وال لرجما خنما ،وال ت رجمنه ،وال ت لل ،وال جتنب( ..اوله يالك يف لملإطأ)..

فشااالم أخماجمياااع للفرولااي لسإلاامايي يل للتعاياال ي ا لسإن ااان ولحلي اإلن وللن اااع ول ااااي؛ اَ َّن
لخللي ا – للاط يع ا كل ااا لي ا ت ا خال ااا ،وون م نف ااه ل ا ااا يف للت ا ي  ،فالعماجم ا لسإلاامايي ااا
ماجم تآخ واف ولات اء ،ولي م ماجم جم ر وتديري وللت ماىل..
وفإ مكل ذلك لدر لسإلمام أل ا للت دلم ه ه للررواة وي ال ا ،وه ل لاللاتثناء –لل تااىل -يف
أير ا لثنإ ،مها:
اي للعدولن ا للع يدة ليتيترا للراري ،و كإن للد ا كله ه..
واي للعدولن اا للاإطا – للا هاإ و ااء وجمايا للاد ا– ،وذلاك باري للا ا خيرتإنناا ياا ي ااناا ،أو
اهرون ل وخرلتنا يا للد اا ﴿ ا له أن ععال بيانكأل وباإ للا ا ااي تأل يان أل ياإية وله جماد ر
وله ف ااإا ال اايأل .ال ن اااكأل له ااا لل ا ا م اااتلإكأل يف لل ااد ا وم خيرت ااإكأل ي ااا ي ااااكأل أن تا ا وهأل
وت اااطإل ول ااي أل ون له إ ا لمل اااطإ .وََِّّنَااا ن اااكأل له ااا لل ا ا جم اااتلإكأل يف لل ااد ا وأخرت ااإكأل ي ااا
ي ااكأل و اهرول ل وخرلتكأل أن تإلإهأل ويا تإذأل فأولقك هأل لل املإن﴾ (لملاتيتن .)9 – 7 :
باال ولااال ه ا ل لل تاااىل -لاللااتثنا  ..لملكااروه ..ولملفاارو – جمااد تعلااه لسإلاامام تاادلفعا لمل دااد يااا
وال ه تعد ل لملإلجمف ،ول ي للتإلزن للعاايىل ،لييتال ال لخللال للفاالا ،وصاإال وا للتعاا ا باإ للفرجمااء

لمل تلفااإ ..ولاايس ص ارل ا اات د أن داار طاار للاطاار لآخاار فيل يااه ..فالتعدي ا ولالخااتما
وللتااا ز لانَّ يااا لاانا له للا ال ت ااد ل ذااا وال لإ اال ..ووذل كااان للدارل نت ا بإل اااء ها ه للتعدي ا
ولل راااء ل ا لآخاار ﴿فااة لل ااإم في ااا صاار كااأهنأل أ جااز خناال خاو ا  .ف اال تاار ذااأل يااا باجمي ا ﴾
(لحلاجم  .)8-7 :فإن لمل داد لسإلاماي هاإ لسإب ااء لا للتعدي ا  ،ول يا للتاإلزن وللتعاا ا باإ فرجما اا
–بالت اادلف ال بالد ا ارل – ﴿ليف ا ا ب ااال ه ا ا أل ااا ف ااإذل لل ا ا بينا ااك وبين ااه اادلوة كأن ااه ويل سا اايأل﴾
(فدلم.)41:
فالتدلف ل يل لليتياة ،وسإصماا لحلياة ..بيناا للدرل هإ طر للفناء..
*
*
*
صن لسإلمام ذلك كله ،لال ي لملشرك لل ع د لاوثان ولاصنام يا يون له..
أيااا ي ا أصاايتا للش ارل للد ني ا  ،لل ا ا تاااء لسإلاامام وكاال ياان أل نكاار لآخاار ،و لعنااه يف صاالإلته،
و د ا ليااه أل اإلن لال اااط ايلع ولسإباااءلع –حب ا ان ذلااك ااا ربااه وا له!! ..-فااإن لسإلاامام –يف
تعايلاه يا أهاال ها ه للشارل – جمااد أ اا وا ت ر ااره ولاادة لالإهيا وللربإبيا لِ مكاال للعااملإ ،ولكاال اإلم
لمل لإجماع..

أ ااا ولي ااا ي اادة لسإك ااان بك اال للكتا ا لل ااااو للا ا نزل اام ..و يا ا للن ا اإلع وللرل اااالع للا ا
ل م ..ولا ر للشرل لسإذي لل تإللم ين يم وا اد  -لي أل للدماة ولل مام.-
فإلدة للاد ا ولمللا ا للتااا خ لسإن ااي جتعال يا لان يااء أبنااء أ وللاد – ي اا وللاد – وجتعال
شرل ع أل لملتعدية تنإ ا يف وطاا للد ا للإللد – فأي ا أل – شاال ،وأباإهأل – ي ان أل – وللاد ..وصاد
الإىل له -صل له ليه ولالأل -ناديا أكاد ها ه لحل ي ا  ،ف ااىل لان يااء أخاإة ياا َاماع ،وأي اا أل
ش ااال ،وي اان أل ولل ااد (اوله لل اااا وي االأل وأب ااإ يلوي)﴿ ..ال نف اار ب ااإ أل ااد ي ااا ال االه﴾ (لل اارة:
.)685
و ا ل لاف ا لسإل ااماي يف لل اااال  ،للتر ااا لسإل اامام للك اال ،وتع اال لسإك ااان في ااه ش ااايما لِ مك اال ي ااا
أولم به لل ااء ل ير تاا خ للإل وا كل للرلل ولان ياء..
اري

واوىل َيَّرة يف للتاا خ ،تعال لسإلامام لآخار تازءل ياا للا لع فتجااوز ا ل لمل اتإ
وب لكَّ ،
لمل إ يف لل اال  ،ري لال ةل باآخر ا ،ولل إىل باآخر ا.
وذ ا ل كااان لحلااد ه لسإعاااس ،ولملندااف ،ولملإ ااإ ااا يااا لااد لآخاار ا ..فكت ا أل ،لل ا عااة
لااىهأل هأل بتلفي ا ،وو ع ا ،ولر ف ا( ،)3م عاأل لل ار ن للكارمي لي اا ها ل للتيتر اف ،ووَّناا لادأ
ا ه ه للكتا ف ااىل﴿ :له ال ولاه وال هاإ لحلا لل ياإم .نازىل لياك للكتاا بااحل يدادجما ملاا باإ د اه
وأناازىل للتااإالة ولسإجنياال يااا جم اال هااد للنااا وأنازىل للفرجمااان﴾ ( ىل اارلن ..)4-6:وجماااىل﴿ :وجمفينااا لا
ثااااهأل بعي ا بااا ياارمي يداادجما ملااا بااإ د ااه يااا للتااإالة و تيناااه لسإجنياال فيااه هااد ونااإا ويداادجما ملااا بااإ
د ه يا للتإالة وهد ويإ للات إ﴾ (لملا دة.)42 :
وم نااه لسإلاامام لل ا ا ثاارول للش ارل لاخاار ااا لاللتكااام وا يااا بأ ااد أل يااا للكت ا  ،باال أياارهأل
بتيتكيا ا ﴿ولييتكأل أهل لسإجنيل اا أنزىل له فياه﴾ (لملا ادة﴿ ،)47:وكياف إكاإناك و نادهأل للتاإالة
في ا لكأل له﴾ لملا دة .)43
ووتدنا تاط ي اع ه ل لملإجمف ري لمل إ يف لاإلا للدايتاس لاطا باا أس بلتعا [. 35ه ا-
31ها25-582 /م] ي لمل إجمس يأل لل ا ط ادار ،ناديا سال كتاا الاإىل له -صال له لياه
ولاالأل -لاانه  7ه اا268 /م ،ف اااىل لااه :وننااا نااد إك وا لسإلاامام :للكااايف بااه له ف ااد يااا ل اإله ،ول اانا
نن اك
كا
للدجمي ا
للكت ا ااا

ا ي ا لمل ي  ،ولكننا نأيرك به (..!)4
لك بلااا لسإلاامام ل ا يا للعدلل ا لملإ ااإ ي ولسإندااا  ،لحلااد لل ا تعلااه ال ااال للفاارو
بااإ فدااا ل وتياااالع أ خاار يااا لآخاار ا ..فلااأل عاااأل لالكااام وال لاوصااا ل ا أهاال
 ،ووَّن ا ااا اأ ن ا ااا جمرأن ا ااه للك ا اارمي ا ااإىل﴿ :ي ا ااا أه ا اال للكت ا ااا أيا ا ا جما اا ا ا تل ا ااإن ا اااع له﴾ ( ىل

اارلن﴿ ،)113:وون يااا أهاال للكتااا ملااا ااؤيا باااه ويااا أناازىل ولاايكأل ويااا أناازىل ولااي أل خاشااعإ ه ال
شةون بآ اع له نا جملايما أولقاك ذاأل أتارهأل ناد ا األ ون له لار لحل اا ﴾ ( ىل اارلن،)199 :
﴿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﴾
( ىل ا ا ارلن ،)75 :ف ااما ااإ لل اار ن ،وال عا ااأل لالك ااام ولاوص ااا ل ا ا فد ااا ل أه اال للكت ااا
وتياال أل وفرجم ألُ ..ث عد ل ا دة دم للتعايأل ه ه ،في إىل﴿ :لي إل لإلء﴾ ( ىل ارلن.)113:
وم ااف لسإلاامام ا ل لاف ا ااري لمل ا إ  ،يف لل اااال وللت اااي نااد لآخاار لملتااد نإ بااد اناع
مساو ف ط – أهال للكتاا ياا اإي وللندااا – ووَّناا ليتاد باه ليشاال لملتاد نإ بالاد اناع للإ اعي ..
فةك أل هأل أ را ويا د نإن ،و ايل أل يف للدول لسإلمايي يعايل أهل للكتا  ..فعناديا فات لمل الاإن
فاااا –وأهل ااا ااإ ع اادون للناااا و إلااإن بااإذإ ألاادمها لل ااري وللنااإا وللثاااي للشاار ولل لاا – اار
أي ااري لمل ااؤينإ ا اار ب ااا لخلاط ااا [. 41ه ا ا63-ها اا244-584 /م] -ا ا ا له ن ااه -أي اارهأل لا ا
لس للشإا لل كان عتاا اجلاس لملد نا  ،يف يكاان ادي ،وأوجمااع ادية ..وكاان اار علاس
يع أل فيه ،وإدث أل ل يا نت وليه يا أير لآفا وللإال اع ولاجماليأل..
ف اىل ا راء لس للشإا  :كيف أصن باةإ ؟
د للارسا باا اإ [. 44ه ا– 36ه ا256-581 /م] ف ااىل :أشا د لا الاإىل له -
فإث
صل له ليه وللأل -أَنَّهم جماىل :لنإل في أل لن أهل للكتا (..)5

فعإيلم للد اناع للإ عي يعايل للكتابيا  ..وتااء للف ااء ف عادول ها ه لل ان للن إ ا  ،وها ل للتاط يا
للرلشد ذا ،ف الإل :ل د كانم ذ ه للد اناع كت مُثَّ ا م..
ولال نداك مسإ ه ل لاف لسإلماي ل د د يف لل اال وللت ااي  ،وللا بادأ لسإلامام باه للتااا خ
لحل ي ا ا لل اااال يف ي اارية لسإن اااني وشا ارل ع ا وفل اافت ا ولر اااا ا ،نلف اام لان اااا وا ل ي ا ا أن
لسإلمام م دن ها ل لال اةل بااآخر ولل اإىل ذا ل لآخار و كاإ لآخار ياا وجمايا ا اده ..م
داان لسإلاامام كاال ذلااك با ت ااااه ااري ي اااا ولا يااا ل ااإ ها ل لآخاار  ،ووَّنااا تعاال ذلااك فر را
ولمايي  ،وشرطا الكتااىل لال ت اي بع ا د لسإلمام!..

ااايىل
وأكثاار يااا ه ا ل ،وفإجمااه ..فااإن لسإلاامام م ااف ب ا لك لاف ا لل اااي  ،نااد لآخاار لل ا
لسإلاامام ل ةلفااا بااا ةل  ،وجم ااإال ب ااإىلَ ،ووََِّّناَاا صاانعه ي ا لآخاار لل ا نكاار لسإلاامام وعيتااده و كفاار
ا إياته ،وكل لآخر ا ،لل ا نكر كل وللد يان أل صاال ه ،وعتاعاإن يعاا ،لاال ها ه للليت ا  ،لا
ونكاا لسإلمام ووتإيه وللكفارلن باه ..فاما ؤيناإن باأن جمر ناه ولا مسااو  ،وال باأن الاإله ي عاإأ وذا ،

وال بأن يا تاء به ي ا وذا –ويا كال ذلاك وبر ااه كاان ها ل هاإ يإجماف لسإلامام– اري لمل ا إ و اري
لملليتااإ يف لال اةل بكاال لآخاار ا ،للا ا نكرونااه وعيتدونااه ..باال ل ااد جتاااوز لال اةل ااأل ،ولل ااإىل
لايا للإللادة ..بال
ذأل ،ووصل وا لد تعل أل تزلء ياا للا لع ذلع للاد ا لسإذا للإللاد ..وذلع َّ
وتعل كين أل يا لر ا وجمايا تيتاإيهأل باسإلامام شارطا ياا شارو لكتاااىل يادة لسإلامام ،وولامايي
يول لسإلمام!..
ف اال يف تاااا خ للاادنيا ولايااأل ولحلراااالع وللش ارل وللث افاااع وللفل اافاع – جم اال لسإلاامام وبعااده –
ه لل بدأع باسإلمام ..ولل تفري ا لسإلمام؟؟
مسال ش ي
*
*
*
وم كا ه ل لل َّجمراه لسإلمام ولبتكره وأجنزه ري فكر ن ر كتلاك للإصاا ا للداإفي – لملثاليا

لل ترانت ا كت لاب ل لل ر ن للكرمي ،م تعر طر اا وا أ ا تاط ي ااع يف االااع و تاعااع
لل ا سلإها فلأل إالإها ..وللتيتف إل لي ا فلأل إف إها ..
َووََِّّنَا لإىل ه ل لل جمراه لسإلمام ولبتكره وا لياة ..ويول  ..ولرااة ..وتاا خ ..
فف ا ا يول ا ا لملد ن ا ا لل ا ا اأ لكإيت ا ااا الا ااإىل له -صا اال له ليا ااه ولا االأل -ن ا ا َّ يلا ااتإاها –

[للديتيف – للكتا ]– ل للتعدي للد ني لر يا ها ه للدولا لسإلامايي لاوا ،و لا ي ااولة للعادىل
ولسإندا يف ل إ لملإلطن بإ ه ه للر ي لمل تلف ولملتعدية يف للد ا..
ل د لإىل لسإلمام لل ا ل وا ل ناع يف بنااء لايا ل د ادة ،وتعال أبنااء للشارل للد نيا لملتعادية

ل ناااع أصاالي يف ها ه لايا للإللاادة ،ويف ا يا ها ه للدولا لسإلاامايي للإللاادة ..لااال أن للتاااا خ للفكاار
لسإلماي م عر يداطل لاجملي َووََِّّنَا ر لاي للإللادة  ،للا تعال لسإلامام تنإ اا ولختماف اا
– يف للشرل للد ني  ..ويف للشعإ ولل ا ل ..ويف لالإلن ولاتنا  ..ويف للفل اف وللل ااع ولاجماإلم..
ويف لملن اااهج وللع ااايلع وللت الي ااد ولا ا ارل – ل اان ي ااا ل اانا له للا ا ال ت ااد ل ذ ااا وال لإ اال ..ف اان
يلتإا للدول لسإلامايي لاوا للا و اعه للرلاإىل -صال له لياه ولالأل -ا لذجارة وا لملد نا
ل أن للي إي ي ن أل وللا الاإ ي ان أل ..وياا ت عناا ياا اإي فاإن ذاأل للندار ولالاإة ،اري ي لاإيإ
وال يتناص ار ل ااي أل ..وأن باطان ا ااإي وي اإللي أل كأنف ا أل ..وأن للي ااإي نف ااإن ي ا لمل ااؤينإ ي ااا يليا اإل
اااابإ ،ل ا للي ااإي نف اات أل ،و ل ا لمل االاإ نف اات أل ،وأن بياان أل للنداار ل ا يااا لاااا أهاال ه ا ه
للد اايتيف  ..وأن بي اان أل للند ا وللند ااييت ولل ا لحمل ا ي ااا أه اال ه ا ه للد اايتيف يون لسإُث ،ال ك ا
كال وال ل نف ه (..)2

وهك ل ألس ه ل للدلتإا – يف للدول لسإلمايي لاوا – لكايل لمل ااولة ولسإ اافاع يف ل اإ
لملإلطن وولت ا ا ،ل إ ري ي إ و ري يليتإ يف لسإطاا اري لسإلاماي  ،ينا ياا ز اد لا أابعا
شر جمرنا..
و ز د يا ا ه ل لسإجناز ذ ه للتعدي وه ه لمل ااولة ،أَناَّ َ اا م تاتأل لا أن اا لاي اان لمل تلفا ،
ويف اال للاات عاي ها ه لاي ااان ،كاااا هااإ لحلاااىل يا ل ااإ لملإلطنا يف للاادوىل للعلاانيا  ،ووَّنااا ها تعدي ا
وي اولة بإ فرجماء إتف إن بتنإ أل للد ولختمافاا أل للع ا د ا  ..كااا أن ها ه للتعدي ا وها ه لمل ااولة
يف ل إ لملإلطن م تتأل ل أن اا لملرتعيا لسإلامايي  ،وب ا للات عايها – كااا ر اد للعلااانيإن –
ووَّناا للا أجنزهااا هاإ لسإلاامام ،وللا لكات اا ها لملرتعيا لسإلامايي  ،للا نا لي اا ها ل للدلااتإا
نديا جماىل :وأنه يا كان يا أهل ه ه للديتيف يا لدأ أو لشاتجاا خياا ف اايه ،فاإن ياريه وا له
ووا اد الإىل له -صل له ليه وللأل.)7( -
* ويف َّأوىل للتكاااك بااإ ها ه للدولا لسإلاامايي لاوا وبااإ للنداااا  ،نااديا لت ااعم يل اارة لاادويها
فشااالم ا ي ا ند ارلني – هااأل نداااا جن ارلن  -كت ا ذااأل الااإىل له -صاال له ليااه ولاالأل -اادل
وتعاجماادل يلااتإا ا جماانا فيااه ه ا ه للتعدي ا للد ني ا يف ا ي ا للدول ا  ،وكاياال لمل اااولة ولسإندااا يف ل ااإ
لملإلطن ا وولت ا ااا ،تاااء يف ه ا ل للع ااد :ولنج ارلن ولاشاايت ا ،واهاال يلت ااا ،و اي ا يااا نتيت ال ي ااإة
للندرلني يف شر لاا و ر ا ،جمر ا وبعيدها ،فدييت ا وأ جا اا ،تاإلا له وذيا ااد للنا الاإىل
له ،ل أيإلذأل ،وأنف أل ،ويلت أل ،و ا أل وشاهدهأل ،و شري أل ،وبيع أل ،وكل يا لم أ اد أل ياا
جمليا اال أو كثا ااري .ال ا ااري أل ا ا ف يا ااا أل ا ا فيته ،وال اله ا ا يا ااا اه انيتا ااه ،وال إشا اارون [أ ال كلفا ااإن
بال تاااىل] ،وال عشاارون [أ ال اادفعإن للعشاار لل ا دفعااه للتجاااا لاتان ا ] وال اطااأ أا ا أل تاايا.
ويااا لااأىل ياان أل ل ااا ف ياان أل للندااف ااري اااملإ وال ي لااإيإ ..وأن أسا تااان أل ،وأذ اان أل و ااا
كنا ا أل وباايع أل وبيااإع صاالإل أل ،ويإل ا للره ااان ،وياإلطا لل ااياا ،ليااه كااانإل يااا ت اال أو ولي أو
ي اااا أو اارلن أو لا ل أو اياال ،وأن ألاار ي اان أل ويلاات أل أ ااا كااانإل ،يااا باار أو حباار ،شارجما و ربااا ،اااا
ألفظ باه نف ا وخاصا وأهال لسإلامام ياا يلا ( )...وال ادخل شا ء ياا بناا أل يف شا ء ياا أبنيا
لمل اتد وال ينازىل لمل لاإ...
وال خ ارلز وال تز ا وِالَّ ل ا يااا كااإن يف ااده ي اريلأ لاا ِي ا َّااا ع ا ليااه فيااه لل االاطان ل ا ،
فيااؤي ذلااك لا يااا ؤي ااه يثلااه ،وال عاااا ليااه ،وال إااال ينااه وِالَّ جماادا طاجمتااه وجمإتااه لا ااال لاا
و ار ا ووجم اىل ر ا ،وال كلف شاطاطا ،وال تجاوز به لد أصيتا لخلرلز يا ن رل ه.

وال كلااف ألااد ي اا أهاال لل ي ا ياان أل لخلااروز ي ا لمل االاإ وا اادوهأل ملماجماااة لحلاارو ويكاشااف
لاجمرلن ،فإنه ليس ل أهل لل ي ي اشرة لل تاىل ،ووَّناا أ اطاإل لل يا لا أن ال كلفاإل ذلاك ،وأن كاإن
لمل االاإن ذبابااا اان أل ،وت اإلال يااا يوهنااأل ،وال كره اإل ل ا جت يااز ألااد يااا لمل االاإ وا لحلاار لل ا
ل ااإن فيااه اادوهأل ،ب ااإة ولااماا أو خياال ،وال أن ت اإل تل اااء أنف ا أل ،فيكااإن يااا فعاال ذلااك ياان أل
وت به سد ليه ،و ر له ،وكإفئ به .وال ع ألد ِي َّااا كان ل يلا للندارلني كرهاا لا لسإلامام
﴿وال جتايلإل أهل للكتا وال بال ه أل ا﴾ ،وخيفا ذاأل تنااا للرسا  ،و كاف ان أل أذ لملكاروه
ليه كانإل وأ ا كانإل يا لل ماي.
وال إال اإل يااا للنكاااا [للاازولز] شاااطاطا ال ر دون اه ،وال كااره أهاال لل ياام ل ا تاازو ج لمل االاإ ،وال
راااول يف ذلااك ون ينعاإل خاطابااا و أباإل تزوعااا؛ َّ
ان ذلااك ال كااإن وال باطي ا جملااإ أل ،وي ااال أهاإل أل،
ون أل ااإه وا اإل بااه .ووذل صااااع للند ارلني نااد لمل االأل [زوت ا ] فعلي اه أن ر ا بند ارلنيت ا ،و ت ا هااإ
هإلهااا يف لالفتاادلء برىلااا ا ،ولاخ ا اعااام ي ن ااا ،وال كنع ااا ذلااك ،فاااا خااالف ذلااك وأكره ااا ل ا
ش ء يا أير ي ن ا ف د خالف د له ،و د ييثا الإله ،وهإ ند له يا للكاذبإ.
يري بيع أل وصإليع أل أو ش ء ياا يدااحل أياإاهأل وي ان أل ،وا افاد [ي اا دة]
وذأل ون للتاتإل يف َّ

يا لمل لاإ وت إ ذأل ل ير ا ،أن رفدول ل ذلاك و عاانإل ،وال كاإن ذلاك ي ناا لاي أل ،بال ت إ ا
ذأل ل يدليت ي ن أل ،ووفاء بع د الإىل له ،ويإه ذأل ،وين ه الإله لي أل.
اي أ اطيات أل ااد له أن ذااأل يااا للا االاإ و لااي أل يااا لا لمل االاإ ،و لا لمل االاإ يااا لااي أل،
اان أل كاال يكااروه ،لااال

ااا لحلري ا  ،وللااتإت إل أن ا
بالع ااد لل ا للااتإت إل ل ا لل ا يام ،ولل ا
كإنإل للا لاإ شركاء فياا ذأل وفياا لي أل. ..
ووذل كان اام للدهش ا ل ااك جمل ااإ أه اال ه ا ل للعد اار لحلا اار و ااإذأل ي ااا ه ا ل لل ا اء يف لمل اااولة
وللعدىل ولسإندا لل أ اطاه لسإلامام ويولتاه لآلخار للاد جم ال أابعا شار جمرناا ،فاإن ها ه للدهشا
– يهش ا لل ا ا ال عرف ااإن ل ي ا ا لسإل اامام – ل ااتزيلي وتتع ااا أل ن ااديا علا ااإن – وتعل ااأل لل اادنيا – أن
لسإلاامام م اطلا يااا ها ل لآخاار للااد ي اباال كاال ها ل لل ا اء يف لحل ااإ لااإ ولتا وللااد
هااإ أن كااإن ه ا ل لآخاار ل ن ا يف تاادلا لايااا للااإط ولحلراااا للدول ا لسإلاامايي  ،وأن كااإن والىه
كايما للدول وللإطا ،ولنتااىه خالدا ل ي  ،لل هإ تزء أصايل في اا ،وأال كاإن ث ارة لخاةل حل اا
أ يا لا دلء..
اده الاإىل له -صال له لياه ولالأل -يا ندااا
فن ذلك للع اد ولمليثاا للدلاتإا – للا
جنرلن ل ه ل للإلت  ،نديا تاء فيه ... :ولشة لي أل أيإال ع لي أل يف ي ن أل للتا اك اا

وللإفاااء اااا اهاادهأل ليااه ،ين ااا :أال كااإن ألااد ياان أل ينااا وال اجمي ااا يااا أهاال لحلاار ل ا ألااد يااا
لمل االاإ يف لااره و مانيتااه ،وال ااأو ينااازذأل اادو للا االاإ ،ر ااد بااه أخا للفرصا ولنت اااء للإثنيا  ،وال
نزل ا اإل أوطا اااهنأل وال ا اايا أل وال ش ا ا ء يا ااا ي ا اااكا ا ااايل أل وال ا ااريهأل ي ا ااا أها اال لملل ا ا  ،وال رفا اادول
[ ااا دول] ألاادل يااا أهاال لحلاار لا لمل االاإ بت إ ا ذااأل ب ااماا وال خياال وال اتااىل وال ااريهأل ،وال
دااانعإهأل ..وون للتاايج وا وخفاااء ألااد يااا لمل االاإ ناادهأل ،و نااد ينااازذأل ،وي اإلطا ااايل أل ،أن
ؤووهأل و رفدوهأل و إللإهأل فياا عيشإل به يا كانإل تاعإ ،وأن كتاإل لي أل ،وال رول للعدو لا
إال أل ،وال خيلإل شيقا يا للإلت لي أل (..)8
هكا ل بلاا لسإلاامام لل اا – ااري ي ا إ وال يليتااإ – نااديا تعاال لآخاار إااافظ لا لختمافااه
وي ا رتااه ،ولاار ها ه لمل ااا رة وها ل لالخااتما  ،وسامهااا يا تعاال ها ل لآخاار تاازءل يااا للا لع أ
لاي للإللدة ،وا ي للدول للإللادة ..و ناديا تعال كال ذلاك تازءل ياا لال ت ااي لسإلاماي  ،وللتكلياف
لسإذ  ،ولل ن للن إ  ،ولل يال للشر ي  ،و د له وييثاجمه ،وليس ري لا ياا ل اإ لسإن اان كنيتاه
لاكأل وكنعه خرون!
*
*
*
* ول ااد لل ااتارع ها ا ه لل ا انَّ لسإل اامايي ير يا ا يف للدولا ا لسإل اامايي ولحلر ااااة لسإل اامايي وللت اااا خ
لسإلماي  ،ل ليتدلي ه ل للتاا خ..

فجاي للفتإلاع لسإلمايي جمد يلاع يعااك ا د تيإش لل إ للع ا لل ا ي ولل از لل
للتعارع للشر لعدة جمرون – للفر وللروم  ،-وم لدأ يعرك وللدة بإ تيإش للفت لسإلماي
وبإ أهل لل ماي لل فتيت ا لمل لاإن . .بل ون أهل ه ه لل ماي جمد لا دول ل يإش لسإلمايي بالد أل
لملاي ولملعنإ  ،أليانا بال تاىل د للفر و د للروم ،ي ب ا أل ل ي انا أل لمل ا رة لإللمام،
ولملإلف لد اناع للفر وللروم! ..صن ذلك أهل للعرل ونداا للشام ..وأجم ا يدر..
و نديا لراع ل يإش لسإلمايي بمايهأل ،لراع ك لك اا رهأل يا لال اط اي للد لل
انإل ينه دة جمرون ،فةكإل –اوىل َيَّرة يف تااخي أل– ويا د نإن ،وأص يتإل تزءل يا ا ي للدول
لسإلمايي  ،ذأل يا للا لاإ و لي أل يا ل لمل لاإ ،و لإل أ ل ي ري ي لا يف بمايهأل لعدة جمرون،
لال يخل ين أل يا يخل يف لسإلمام يون وكرله ،بل ويون ترهي ويف أليان كثرية يون تر ي !..
وب ين أل ل ندرلنيته أو إي ته أو زاليشتيته ،شاهد ا ب لك ل ه ه لل اال ري لمل إجم لل
تاء ا لسإلمام ،ولل و عت ا يولته ولرااته يف لملااال وللتاط ي ..
لاي للإللدة ،وللر ي للإللدة للدول
وكاا تعل لسإلمام ه ل لآخر للد تزءل أصيما يا َّ
لسإلمايي  ،فت أيام ه ل لآخر با لسإل ام يف بناء لحلرااة لسإلمايي ل د دة ،وذلك بعد أن
للتإ لسإلمام كل لملإلا ه لحلراا لل اب لل جم رها لل زلة – لسإ ر وللرويان – فألياها
لسإلمام ،وترتأل لمل لاإن لإي ا وفنإهنا ،فدخلم تلك لملإلا ه يف للن يج ل د د لليترااة لسإلمايي
ل د دة ،فكان لسإلياء لسإلماي لعلإم وفنإن وفل فاع يدلا لسإلكندا و أناطاكي و تند
تعل
ل دد
لآخر
لإ

ابإا و ريها ،لسإن اذ لسإلماي للةلأ لحلراا لسإن اي يا لل ر وللريا  ،لاير لل
لحلرااة لسإلمايي ل د دة ،بالن لشعإ لل ماي لل يخلم يف للدول لسإلمايي  ،للاطإا
حلراال أل للإطني ولل إيي لل بنإها ي لمل لاإ يف ماىل يرتعي لسإلمام ..فأص ه ل
للد تزءل يا لل لع للإطني ولل إيي ولحلراا  ،ي ب اء للتنإ للد ل ا ي دلا يا
للراري ،ال للاطان ليه وِالَّ ه؛ َّ
ان للد ا ه ولده ،وال ككا أن تأت تد ا ل ي أ لإن يا
ألإلن لسإكرله..
*

*

*

وكاااا فاات لسإلاامام لاباإل أيااام ها ل لآخاار للااد لإلل ا ام يف بناااء لحلرااااة لسإلاامايي ل د اادة،
ت اارك ها ا ل لآخ اار لي ااد ر يوال للدولا ا ويولو ن ااا ،ل ااال وت اادنا ي تشا ارجما أملاني ااا لجا ا -ه ااإ يم
يتز ( -)1917-1829ش د ه ه للش اية لل ت اإىل :ل اد كاان للندااا هاأل للا ا إكااإن باماي
لسإلمام !(.)9

ووتاادنا لمل تشاار لسإجنليااز لااري تإيااا أانإل اد (1931-1824م) علااا ااا مسال ا لسإل اامام
ِ
ايت أَن ن ااإىل :ون ااري لمل االاإ جمااد نعااإل
نااديا ااإىل –وهااإ شااد د للتا ااك بالندارلني  :-وناَّاهم يااا للْا َ

بإتااه لسإ اااىل يف اال لحلكااأل لسإلااماي بدات ا يااا للت اااي ال جنااد ذااا يعااايال يف أواوبااا جم اال لازين ا
لحلد ث  ،وون يولم للاطإل ف لمل ييتي يف ولط ولماي َ مد ُّىل ل أن لال اط ايلع لل جمالم ين اا باإ
لحلااإ ولآخاار ل ا أ ااد لملتاازيتإ ولملتعد ا إ كاناام يااا صاان لل اارو لحمللي ا  ،أكثاار ِيا َّااا كاناام اجم ا
ي اي للتعد و دم للت اي (.)11

ول ااد صااد ل ا ه ا ه للشا اية ،وفداال ال ااا للكات ا ولملااؤار للل ناااي تااإاز جماارم نااديا لداار
أل ا للتإتر للاطا ف  ،لل ر م لفةلع جمليل و ابرة يف تاا خ لةتاعاع لسإلمايي يف ثماثا ألا ا ،
فكت ا ااإىل :ون ف اةلع للتااإتر ولال اااط اي ل ااري لمل االاإ يف لحلرااااة لسإلاامايي كاناام جمداارية ،وكااان
إكا ا ثماث إليل:
للعاياال لاوىل :هااإ ي ازلز لخللفاااء للش د ا  ،فااأخاطر ل اااط اي ا تعاار ذاااا لل ا ييإن وجمعااا يف ااد
لملتإكل (647-612ه ا821–861 /م) لخلليفا لمليااىل باط عاه وا للتعدا ولل اإة ،ويف اد لخلليفا
اا يف للتدر يع أل بشدة.
لحلاكأل بأير له (411-675ها1161-985 /م) لل
للعايل للثاي :هإ تري لاو ا لالجمتداي لالتتاا ي ل إلي لمل لاإ ،ولل لاأل للا كاالاه بعا
لل ييإ لملعتلإ ملناص ويلا الي  ،فما ع ر أن ناداك صالت اا لمل اشارة باال ااط ايلع للا وجمعام يف
دي يا لايداا.
أيا للعايل للثاله :ف إ يرت ط بفةلع للتدخل لاتن يف لل لادلن لسإلامايي  ،وجمياام لحلكاام لاتانا
ب ااإ رلء ولل ااتدالز لاجملي اااع للد ني ا ااري لمل االا وا للتع اااون يع ااأل ااد لا ل ي ا لمل االا  ..ون لحلك ااام
لاتان ا -اااا فااي أل لسإجنليااز -م إجا اإل ااا للاات دلم لاجملي ا لل اطي ا يف أ ل ا لاليااان لييتكا اإل
للشااع ولي ااتنزفإه بالر ارل –وه ا ه اااهرة نمال ااا يف لااإا ا أ رااا ،ليااه أ اارع أحباااأ ت ا
و بإلياااك كيااف أن هيان ا أبناااء لاجملياااع يف لةاااىل لالجمتداااي أيع وِ َا وثااااة جمماجماال ي ني ا خاطاارية ب اإ
للنداااا ولمل االاإ يف ييش ا 1821م ،وبااإ لملإلان ا وللااداوز يف ت اااىل ل نااان 1841م و1821م..
وهنا ا لحلاااماع للداالي ي جمااد أ ت ااا يف أياااكا اادة أ ااااىل ثااأا ولنت ااام ااد لاجملياااع لمل ااييتي –وال

لياا لاايا -لل تعاونم ي لل از .
بال وناه كثاريل ياا كاان يإجمااف أبنااء لاجمليااع أنف ا أل ياا لحلكااأل لسإلاماي  ،لاال ناديا كاان عااايل أل
بااأك جماادا يااا للت اااي  ،ل ا ا يف نشااإ جمماجماال طا في ا  ،فعااماوة ل ا لااإ لملااإ فإ يف لالبت ازلز ،ويف

يرل ا أل وليزهأل ،وِ َا لد للدفاجم أليانا ابناء ي ن أل ،يا كان نادا أن تدادا يان أل للاتفزلزلع طا فيا
بكل يعىن للكلا .)11( ...
تلك ه ش اية لل اله للندرلي للل ناي لل َّثىن ل شا اية لمل تشار للندارلي لسإجنلياز  ..لاإىل
أل ا للتإترلع للاطا في للعابرة يف تااخينا لسإلماي ..
ووذل شقنا وجما يا للتاا خ ري يا أشاا وليه تإاز جمرم شاهدة ل صد ها ل للتيتليال وللتعليال،
فا ا ااا لين ا ااا وِالَّ أن نن ا اار فيا ا ااا كت ا ااه لمل ر ا ااز (845-722ه ا ا ا1441-1325 /م) ا ااا لل ا ااتعماء
للنداااا وللي ااإي لل ا ا تإل اإل للااإزلاة ول ا ا ولسإيلاه يف للعداار للفاااطا ( ..)16ويااا كت ااه لمل ر ااز
أ رااا ااا للاات إلء نداااا ييشا إالكااإ وللتتاااا ،وجما ااد للتتاااا –للندارلي لالاااطإا – كت ااا وبااان
لالتتي اااا للت ااة للاش اار للع اارس ولسإل ااماي  ..وي ااا أثاات ااه ه ا ا ه لخليان ا ا ي ااا اي فع اال تع اال لل االاطان
ا ا ااأل اب ا ا ااا ش ا ا ااد دل ا ا ا ا لالنتد ا ا اااا لا ا ا ا للتت ا ا اااا يف ا ا ااإ

جماط ا ا ااز (258ه ا ا ا ا1621 /م) إجما ا ا ا
تالإع (258ها1621 /م)(.)13
وأن ن ارأ -أ ر ااا -ي ااا كت ااه ل ا ي (1637-1127ه ا ا1866-1754 /م) ااا خيان ا لملعل ااأل
اايه ل ل ا ي ع اإ لللعاإ – وللفيلا لل اطا للا
ع إ لناا (1811-1745م) – وللا
تن ااده وجم ااايه ول اااا ب ااه للش ااع لملد اار حل ااا لحلالا ا للفرن ااي للا ا جمايه ااا بإن ااابرع (-1729
1861م) ااد يداار (1613ها ا1798 /م) ،وكيااف ااد ل ن ارلىل كلي ا (1811-1753م) وا
ل نرلىل ع إ أن فعل بامل لاإ يا شاء ..لال تاطاوىل هإ وأنداااه لا لمل الاإ بال ا وللرار ،
ونااالإل ياان أل أ رل ا أل ،وأ اارول ل اادهأل ،وم اإل للداال يكانااا! وصاارلإل بان راااء يلا لمل االاإ وأ ااام
لملإلد ا!.)14( ..
وي ااا ألدثت ااه ه ا ه لالل ااتجاباع ل إل اااع لل ازلة ولمل ااتعار ا ي ااا ت ااإترلع طا في ا يف للن اايج لل ااإط
ولل إي ولحلراا يف تلك للفةلع يا للتاا خ..
لكن ااا لاام يف وطاااا للتااإترلع للعااابرة  ،لل ا لات اطاام بف اةلع لل اازو ،وبااللااتجاباع لحملاادوية يااا
اادل للتنااإ يف وطاااا
جماطا اااع اادوية ل إل اااع لل ازلة ..بيناااا اال للن اايج للااإط ولل ااإي ولحلراااا
للإلاادة ،ولماخااتما يف وطاااا لاي ا للإللاادة ،ولحلرااااة للإللاادة ،ولل إيي ا للإللاادة ،وللدول ا للإللاادة،
تلك ل إلي لل أجنز ا مسال لسإلمام..
*
*
*
ووذل كااان للش ا ء اار ل اانه للرااد ..وبراادها تتايااز لاشااياء ..فاااا لينااا وِالَّ أن ن اااان بااإ ه ا ه
لايثل :

 يثاااىل :لنتد ااا لسإلاامام ل ا للشاارك للااإث  ،ذلااك لل اي ااهأل ..و ل لخليان للي إي لل لالفم ي للشرك للاإث

فاام لمل االاإ يف ي اان أل ،وأخاارت أل يااا
اد للتإلياد لسإلاماي  ..لنتدااا لسإلامام

لي أل ،يف شر ا يإجمع – ه لل يلا في ا جمتاىل ..يا بإ لن 6ها ولان 9ه ا  -ها ل لالنتدااا للا
ري وته للدنيا ولحلرااة وللتاا خ ،وكيف أن يتا ا كل ه ه لملعااك يا للفر إ م تتجااوز  382جمتايما
–  183هأل اإ ش دلء لمل لاإ و 613هأل كل جمتل لملشركإ..)15(!-
بيناااا جنااد لحلاار للد ني ا – لل ا يلياام أكثاار يااا جم ارنإ – يلخاال للند ارلني ذل ااا ،بااإ للكاثإلي ااك
ولل وت تانم ،يف لل رنإ لل اي شر ولل اب شار جماد أبياد في اا  % 41ياا شاعإ ولاط أواوباا..
ووف ولداء فإلتري [1778 -1294م] بلا يتا اها شرة يما إ ندرلي!(..)12
 ويث اااىل ث ااان :ن اااان في ااه ب ااإ ت اارك لسإل اامام للن ااا وي ااا ااد نإن ب ااه؛ انَّا اه ﴿ال وكا ارله يف لل ااد ا﴾(لل ارة﴿ ،)652:وجمال لحلا يااا ابكاأل فااا شاااء فلياؤيا وياا شاااء فليكفار﴾ (للك اف  ،)69و﴿لكااأل
ي اانكأل ويل ي ااا﴾ (للكااافرون  ،)2و﴿لكاال تعلنااا ياانكأل شاار وين ااا تاااء ولااإ شاااء له علكااأل أي ا
وللدة﴾ (لملا دة ،)48 :وه لمل ااي ولل إل اد وللتشار عاَع لل ر نيا للا ت اد ا اإي ويإلثي اه الاإىل
له -صل له ليه وللأل -ي للي إي وللنداا ..
ن اان بإ ه ل لملثاىل لسإلماي وبإ ل تياىل للكني لاواوبيا حلر ا لال ت ااي للاد ايتااكأل للتفتايا
ولل ا ااجا ولسإل ا ارل ولسإ ا ارل ولسإ ا اادلياع ل ا ا لخلإلز ا ا اكثا اار ي ا ااا ثماث ا ا
لل ا ا أ الا اام للتع ا ا
جمرون!(..)17
وك لك ،يا صنعه لمللإك ولايرلء ولل اول نديا فر إل لا للناا حباد لل ايف ي انا للندارلني –
ا ااأل ص ااإفيت ا لمل ااامل ول ااماي ا لملتد ااإ ووص ااا اها حب ا ا لا اادلء وي ااكا ا للما ن ااإ! ..-وبش ا ا اية
لل ريتإيا أانإلد  ،فإن شااملان [ ]814-746جمد فر لمل ييتي يف لل ك إنيإ حباد لل ايف..
وك ا ا لك ص ا اان لملل ا ااك كن ا ااإع يف لل ا اادلَّنااك ..و ا ا ا وخ ا اإلن لل ا اايف يف برول ا اايا ..ولملل ا ااك أوال
ترلعفي إ يف تنإ للنرو ج ..ولايري فمايكري يف اولايا لان 988م ..ولالا ف يلنيااىل بريوفاتس
يف ل اال لال ااإي ..ولمللااك شااااىل اوباارع يف لةاار ..ولمللااك ل اايف للر ااد يف لحل ش ا َ ..ومكاال ه ااؤالء
للتأص الإل لمل ااالفإ مل ااييتيت أل ،وجماطع اإل أ ااد أل و أاتل ااأل ،وذحبااإهأل ونفااإهأل وشااريوهأل ،اجااري تااد ا
هؤالء لمللإك ولايرلء بالندرلني !(..)18
 ويثاااىل ثالااه :ن اااان فيااه بااإ مسال ا لسإلاامام لل ا تعلاام للدول ا لسإلاامايي ينتااد تتعاادي فيااهللد اناع ولمل له وللل اع ولل إيياع ولاتناا ولالاإلن ،لا ليتادلي تااا خ لسإلامام ،ينا يولا للن اإة
يف لملد نا ا لملن ااإاة ول ااال ها ا ه للليت اااع ..وب ااإ ااي لل اار بالتعدي ا ا ل ااال يلخ اال للند ا ارلني – أ

بالتعدي لمل ه ي – لال أنه م عر للتعدي وِالَّ ل أن ا للاطان للندارلني  ،ويف ال للعلاانيا ُ ،ث
اأ ناااه – لااال يف اال ها ه للعلاانيا  ،وي اااو لحلر ا ول ااإ لسإن ااان – ال ازلىل ااي للداادا باااآخر
لسإلماي (..)19
*
*
*
هك ل بدأع لل اال يف تاا خ لسإن اني ب إا لسإلمام ..وهك ل و عم للدول لسإلمايي
تاا خ لسإلمام ولمل لاإ ..ويا ل
ولحلرااة لسإلمايي ه ه لل اال يف لملااال وللتاط ي ،
لمل لاإ أن اهإ للدنيا ل لمل تإ لسإلماي ري لمل إ  ،ولملن اط للن ري ،يف لل اال لل
ايىل لسإلمام ل ةلفا با ةل  -وا ي تإ لال ةل باآخر لل
جتاوزع لال ةل باآخر – لل
ال عة باسإلمامَ ،ووََِّّنَا عيتده و نكره و كفر به ..ولل تعلم كإ ه ل لآخر يا وجماي كفره

باسإلمام تزءل يا يدة لسإلمام ،وولت ا يا ولت اع للدول لسإلمايي  ..لال ل د بلا لسإلمام –
ل ه ل للدا – لحلد لل تعل فيه ه ل لآخر تزءل ال تجزأ يا لل لع للإطني ولل إيي
ولحلراا  ،كاا تعل لاجمإلم ولايأل وللشعإ ولل ا ل ولحلراالع تنإ ا يف وطاا لسإن اني  ،لل أالي
له -ل يتانه وتعاا -ذا ه ل للتنإ وه ه للتعدي لن يل ا وجما ا وا إم للد ا..
ووذل كان للرد ر ل نه للرد ..وبردها تتايز لاشياء؛ فإن ا ه ه لل اال لسإلمايي
تزيلي اء وتماال نديا نرلها يف إء ه ل لل ؤ لل صنعه وال زلىل دنعه لآخرون.
ووذل كان يا ل لمل لاإ أن اهإل ه لل اال لسإلمايي  ،فإن يا شيأل للع ماء وولت ا أل ف ه
ه ه لل اال  ،وللتعلأل ين ا ،ولاللتجاب وا كلات ا لسإلمايي لل إلء ..وذلك بدال يا شا لحلرو
للدلي ي  ..وللد ني  ..ولحلد ه ا صدلم لحلراالع ولرو للث افاع..
و خر ي إلنا أن لحلاد ه ل نعا لسإلمام ،ومسال لسإلمام؟
ال وامش:

*)
( )1

باله ويفكر ولماي يا إا يدر للعربي .
إلنا للن يإ [تاا خ ندر ليإلينا للن يإ ] م .95-91تر

ويالل وتعلي  :ي .ار

صابر د ل ليل .ط ع لل اهرة ،لن 6111م.
( )6لملددا لل اب  .م.131– 165 ،166و:ي .ص أبإ لخلري لليأل [تاا خ يدر يف للعدر
لل يزناط ] م .128 ،123 ،162 ،49 ،41 ،41ط ع لل اهرة لن 6111م.

( )3لن ر كتا [تاا خ ن د للع د لل دمي يا أجمدم للعدإا لال لآن] لر ر زملان شازلا ،م،31
،81 ،79 ،74 -71 ،28 – 25 ،12 ،59 ،56 -51 ،44 ،39 -37 ،35 – 33
 145 ،144 ،131 ،117 ،111 ،117 ،115 ،111 -98 ،92 – 93 ،89 ،88ن
– 194 ،196 – 191 ،187 ،182 ،174 ،122 ،125 ،126 ،121 – 152
 666 ،661 ،615 ،614 ،617 – 615 ،192ن  .662تر  :أسد اد هإ د .
يرلتع  :اد خليف ل ا .ط ع لل اهرة لن 6111م.
( )4لبا د لحلكأل [فتإا يدر وأخ ااها] م .42ط ع ليدن لن 1961م.
( )5لل ماذا [فتإا لل لدلن] م .367ل ي  :ي .صماا للد ا لملنجد .ط ع لل اهرة لن
1952م.
( )2
ي.
( )7
( )8

[ اإ للإثا لل يالي للع د للن إ ولخلماف للرلشدة] م61-17
اد سيد له لحليدا باي  ،ط ع لل اهرة لن 1952م.
لملددا لل اب  :م.61
لملددا لل اب  :م.167 -163 ،116

ع ا ول ا:

( )9يم يتز [لحلرااة لسإلمايي يف لل رن للرلب لذجر ] ز 1م .115تر  :ي .اد د
لذاي أبإ ا دة ،ط ع بريوع لن 1927م.
( )11لري تإيا أانإلد [للد إة وا لسإلمام] م .731 ،796تر  :ي.ل ا وبرلهيأل ل ا،
ي .د لةيد ابد ا ،ومسا يل للنيترلو  ،ط ع لل اهرة لن 1971م.
( )11تإاز جمرم [تعدي لاي ان ون أل لحلكأل :يالل لإليإلإتي وجمانإني ي اان ] م– 611
 .664ط ع بريوع لن 1979م – وللن ل ا :ي .لعد للد ا وبرلهيأل [لمللل وللنيتل ولا رل ]
م .731 ،769ياط ع لل اهرة لن 1991م.
( )16لمل ر ز [لتعاظ لحلنفا بأخ اا لا ا للفاطايإ لخللفا] م 698 ،697ط ع لل اهرة لن
1927م .و [لخلاطط] ز 6م .163ط ع يلا للتيتر ر – لل اهرة.
( )13لمل ر ز [كتا لل لإك وا يوىل لمللإك] ز 6 1م .436 ،465ل ي  :ي .اد
يداطف ز اية .ط ع لل اهرة 1952م.
( )14ل ي [ جا لآثاا يف للةلتأل ولاخ اا] ز 5م .132ل ي  :ل ا اد تإهر ،ار
للدلإجم  ،لل يد وبرلهيأل لام .ط ع لل اهرة 1925م.

( )15لن ر :لبا د لل [للداا يف لختداا لمل از ولل ري] ل ي  :ي.شإجم
1922م .ولن ر كتابنا [لسإلمام ولآخر] م 25ط ع لل اهرة 6111م.

يف .ط ع لل اهرة

( )12لن ر يف ه ه لحلر للد ني  :وىل ي إالنم [جمد لحلرااة] لد ز .4 ،3 2تر  :ي .د
لحلايد إنس .ط ع لل اهرة 1971م 1976 ،م ،ولريوتإيا أانإلد [للد إة وا لسإلمام]
م،152 -154 ،146 ،141 ،132 ،135 ،164 – 166 ،73 ،76 ،36 -31
 .672 ،674 ،662 ،663وباطر لل تاي [يل رة لملعاا ] -ياية لرو ي ني – ط ع
لل اهرة لاوا .وهاشأل صاحل -صيتيف للشر لاولط – لندن -يف 6111-6 -62م.
( )17ي .تإفي للاطإ ل [جمد لال اط اي للد يف لمل ييتي ولسإلمام] م،72 ،73 ،71 ،7
 83 -81 ،81ط ع لل اهرة 1991م.
([ )18للد إة وا لسإلمام] م،143 ،132 ،135 ،144 ،166 ،73 ،76 ،36 ،31
.672 ،674 ،662 ،663 ،152 ،154

الصيففة :نهو ج م التسامح لن اإل الم

وبرلهيأل للعجلإي*

تأي للليت للتااخيي للديتيف أو لا (وثي لملد ن ) يف لايا يتاالاك ،لاا لاد للن ا أو لالت اا
للكايل ،وها ياا للليت ااع لملؤل ا للعماجما يا لآخار لمل تلاف ي ناا ،وللا ككاا لطارلي لل ياا لي اا
كلاااا أت ااي ل ا لسإن ااان أن يا اإل بي اان أل ماجماااع ل ااإ  ،ال جم اار في ااا وال ل تنااا وال لل ااتما وال
جمد بز م وبان للنشأة لاوا للاجتاا لسإلاماي يف للتااا خ ف ا
هنا  .وان ه ه للليت اع لملؤل
يناه اثابا لااكاان للا رفا لي اا للإتاادلن ،وها خاري يليال – يف برلء اا لاوا وذل صا للتع اري – لا
لنفتاااا للكينإنا لسإلاامايي للإلياادة لا ياطل ا لسإن ااان يون أي لفااظ ،و لا للتاالا ا ناصاار ولاادة
لل شاار للا خل ااا للإللااد لالااد -تاال تمالااه -يااا نفااس وللاادةُ ،ث تعل ااا شااعإبا وجم ا اال لتتعاااا ،
وتتنافس يف لخلري ،ويف ل ي للكااىل لاخماجم (.)1
ولال ال ندايا ل ياطلإبنا يا ه ل لل يتاه ،فنؤكاد لبتادلء لشاتااىل ها ه للليت ااع لملؤل ا  ،اوىل
للن ار ومل اتأنفه لا لاد لاإلء ،لا لل ااانإن لسإن ااي لا لا للعماجما يا لآخاار أ اا كااان وأ نااا وتااد،
فإننا لن ف ي أاب ين ا نت ا ها أَّنإذتااع يرايق لليت ا للدايتيف بإتاه خاام ،وملإجماف لسإلامام
لل د يا لآخر لمل تلف ي نا ،وال لياا أهل للكتا  ،بإته ام.
وه ه للليت اع لملؤل لااب ه ل للتإليل:
أوال :حل لذجرة لاوا وا لحل ش أو حل للنجاش .
ثانيا :حل وفد جنرلن.
ثالثا :حل فت يك ووزلل للدإا ولاوثان يا للكع .
البعا :حل فت لل د وللع دة للعار .
( )1
ايت َّاد -
وأوىل يااا ن اادأ يااا ذلااك حل ا لذجاارة ،أو حل ا للنجاش ا لل ا جماااىل فيااه ال ااإلنا للك اارمي مي ا َ
صلإلع له ليه ولمايه ليه :-ون بأا لحل ش يلكاا ال لاأل ألاد ناده فااحل إل با مايه لاال ععال
له لكااأل ينااه فرتااا وترتااا ( .)6وجمالاام فيااه أم لاالا زوز للنا ل ااد تاوانااا خااري تاااا للنجاش ا  ،أينااا
ل ا ي ننااا ،و اادنا له تعاااا ،ال نااؤذ وال ن ااا شاايقا نكرهااه ( ،)3ولل ا للااتا وا َّأوىل خاطااا
و ماي شايل يف لسإلمام ،إم أن وجمف تعفر با أس طال -ا له نه -إىل:
أ ااا لملل ااك ،ون ااا كن ااا جمإي ااا أه اال تاهليا ا  :نع ااد لاص اانام ،ونأك اال لمليتا ا  ،ون ااأي للفا اإللا ،ون اطا ا
لاالام ،ون ء ل إلا ،و أكل لل إ ينا للرعيف ،فكنا ل ذلك لال بعه لنا له الاإال يناا نعار

ن ه وصدجمه وأيانته و فافه ،فد انا وا اس له لنإلده ونع ده ،وخنل يا كنا نع د و باىنا يا يوناه ياا
لحلجااااة ولاوثااان ،وأيرنااا بدااد لحلااد ه وأيلء لايانا وصاال للاارلأل ول ااا ل اإلا ،وللكااف ااا لحملاااام
ولل اادياء ،وهنان ااا ااا للفا اإللا وجم ااإىل لل اازوا وأك اال ي اااىل لليت اايأل وجما ا لحملد اان  ،وأيرن ااا بالد ااماة وللزك اااة
وللديام ،فددجمناه و ينا به ولت عناه فعادل ليناا جمإيناا فعا بإنا وفتنإناا اا ي نناا لرييوناا وا ااية لاوثاان،
وأن ن ااتيتل يااا كنااا ن ااتيتل يااا لخل ا ااه ،فلاااا جم رونااا و لااإل ،وشا إل لينااا ،ولااالإل بيننااا و بااإ ي ننااا؛
خرتنا وا بلدك ولخةناك اا لإلك وا نا يف تإلاك واتإنا أن ال ن لأل ندك أ ا لمللك (.)4
و اا نعلااأل يااا أيار للنجاشا بعااد ها ل لل يااان أنااه لاأىل اااا تاااء يف لل ار ن للكاارمي يااا ذكار ياارمي لبنا
ا ارلن ولبن ااا ي ا لمل ااي  -لي اااا لل اامام -وأنااه و وليااه لمل االاإ وأكاارم وفاااي أل بعااد أن ييعاام
ينااه وخشا جمل ااه ،وجماااىل ون يااا ااعه يااا اااع للا كر لحلكاايأل داادا وياا تاااء بااه لمل اي يااا يشااكاة
وللدة .كاا نعلاأل أن للنا -صال له لياه ولالأل -جمااىل فياه لَا َّااا تاإيف لان ت ا لل جارة :ون أخاا لكاأل
جمد ياع بأا لحل ش  ،وأنه خرز بامل لاإ وا للديترلء وصف أل صفإفا ُث صل ليه (.)5
ولعلنا هنا أن ننت ه وا أن ه ل لحلإلا َ مدلُّنا لا أن لآ ااع للا تتعلا اارمي للعا الء ولل ايد لمل اي -
 ليه لل مام --نزلم جم ل ولجمع لذجرة وا لحل ش  ،وأن تماو اا يف لاس للنجاشا كانام باطلا يناه،ال ا اااياة يااا تعفاار تإلاال ااا اطفااه وند ارته ،ف ا وذن بع ا يعت ااد لمل االأل ويااا تع ااد بااه ،ال كاامام
تريه لمل ام ،أو تتاطل ه لل يال وللكيال  .وون ه ل ليتأي بناا وا أن لل ار ن للكارمي هاإ لملرتا لا لا
للا تتألااس يف ااإ ه للعماجماااع لسإلاامايي ولمل ااييتي  ،وأنااه اااا شااتال ليااه يااا اااع بيناااع ااا ىل
اارلن ،ولمل ي ا  --ليااه لل اامام --وأيااه ياارمي لملداااطفاة ويعجزلتااه ،وتعالياااه ،ولإلا يااه ،تكاااي ت لااا –
اادي ص اافيتاع – لج ااأل أل ااد لاناتي اال لمل ااييتي لملعتا اادة؛ ااط أا ااا ولل ااع ي ااا لل اايأل لملش ااةك
ولاخااما لملت ااب ا  ،و رلااأل أف ااا يةلل اا ،ن اار فيااه وا لان ياااء يعااا بدااف كااإهنأل لل اااع يف لل اال
وللدة يتدل ﴿ :ون ه ه أيتكأل أي وللدة وأنا ابكأل فا دون﴾(.)2
( )6
أيا لد ه وفد جنرلن ويا كان يا يداحل الإىل له -صل له ليه ولالأل -اهل اا ،وياا كتا ذاا
يا كتا يف ذلك ف إ يا يرو اع روة با للزبري با للعإلم للا عت اا لالإ يرلا للاطااهر يف كتاا
لم نإلن َّأوىل لرية يف لسإلمام ( .)7وجمد تاء فيه بعد يفتت للكتاا  :ولنجارلن ولاشايت ا ذيا له
وذي الإله ل ييا أل وأيإلذأل ،ويلت أل ،وبيع أل ،واه انيت أل ،وألاجمفت أل ،وشااهدهأل ،و اا أل ،وكال
يا لم أ د أل يا جمليل أو كثري ( ،)8وألزي أل ل اد وللندا فيااا للات لإل اري ي لاإيإ وال يعناإ
لي أل (.)11

وجمد ش د فياا ش د ه ل للكتا ثاان با فاان -ا ا له ان أل ،-وكاان أشار ندااا جنارلن
ويف ي ديت أل للعاجما ولل ايد وألا ف أل أباإ لااثا باا ل اا جماد وفادول لا للرلاإىل  -لياه صالإلع له
ولمايه -يف ي جده يف لملد ن  ،فألاط أل باسإ نا وللتكرمي ،وتايذأل بال ه أل اا ،حب ا لذاد
لل ر ي للكرمي ،لال وذل للتي ا صدهأل لملؤكد م عنف أل وال فر اأ ه لاي أل ﴿ال وكارله يف للاد ا﴾؛
بل افا لايار وا له تعااا ،وي ااهأل وا لمل اهلا ﴿ :فااا لاتاك فياه ياا بعاد ياا تااءك ياا للعلاأل ف ال
تعالإل ند أبناءنا وأبناءكأل ون اءكأل وأنف نا وأنف كأل ُث ن ت ل فنجعال لعنا له لا للكااذبإ﴾(،)11
تكاا وا يرتعي فإ لل شرُ ،ث وي أل ينإ وا ي ااهأل ،م ك
تكرمي.
( )3

أل لإء بل كريم ون اانيت أل خاري

ُث وننا ن ت كر وا ذلك ياا كاان ياا يإجماف للرلاإىل للكارمي لاإ يخال يكا فالاا واتا ولي اا اافرل،
وخاص ا يااا كااان ينااه لااإ يخاال للكع ا وكااانإل – كاااا تاااء يف ل اازء لاوىل يااا لل اارية للن إ ا يااا لااري
أ اامام للنا ا ماء – جم ااد زوجما اإل لا ا ف ا ولياطاهن ااا ي ااا باطن ااا وي ا ا ااا وص ااإاول في ااا لان ي اااء ولملما كا ا
وللشااجر ،وصااإاول وب ارلهيأل ت ااأل باااازالم ،وصااإاول ي ا وأيااه ،وذ أياار بثااإ ف اال ااااء وأياار باطاااس
تلك للدإا ،وو كفيه ل صإاة ي وأيه ،وجماىل :ل إل ل اي وال يا لم د (.)16
ول د لم صإاة لايدنا لمل اي  --لياه لل امام --وأياه يارمي لل تاإىل يرلاإي لا لل ااا للإلااط
يااا ل اإلا للكع ا وا أن ذه ا ااا لذاادم يااا بعااد ،ث اام ذلااك جمااإىل اطاااء بااا أس اباااا لااإ لااأله
للياان با يإل للشاي –كاا تاء يف تاا خ يك ون له للا ه يف لاري أ امام للنا ماء– ااا وذل كاان
أياك يف لل ياام ثاااىل ياارمي و ي ا (وهااإ دااد صااإاتي اا  -لي اااا لل اامام )-وذ جماااىل :نعااأل ،أياكاام
ثاىل يرمي يزوجما ،يف لجرها ي جما د ،وكاان يف لل يام لات أ اادة لاإلا  ،وكاان ثااىل ي ا ويارمي
يف للعااإي للا لا لل اا  .كااا تث تااه اول ا اارو بااا ي نااا يف جمإلاه :أياكاام يف للكع ا جم ال أن اادم
ثاىل ي وأيه (صإا اا)  ،واول يلوي للعاطاا وذ جماىل :أخ ي بع لحلج ا اا ي ااف اا شاي :
أن للن -صل له ليه وللأل -جمااىل :اا شاي  ،ليا كال صاإاة وال ياا لام اد  ،جمااىل :فرفا اده اا
وُثَّ اول ا أخاار أوايهااا للا ه وا يااا لا  ،يف لل اارية للن إ ا ااا لبااا شا ا :
ي ا لبااا ياارمي وأيااه َ .
أن للن -صل له ليه وللأل -يخل للكع وفي ا صاإا لملما كا  ،فارأ صاإاة وبارلهيأل ف ااىل :جمااتل أل
له ،تعلإه شي ا ت أل باازالم ُ ،ث اأ صإاة يرمي فإ ده لي ا وجماىل :ل إل ياا في اا وال صاإاة
يرمي (.)13
ه ه ثماأ حل اع تااخيي يا أاب أاينا أن نن ر وا للديتيف وو اها يف ليا وللد.

أيا للرلبع ف

حل فت بيم لمل د

( )4
إم أن كت م للع دة للعار

فكانم أَّنإذتاا للاعاهادلع

للا ترل ا ألاإلىل للنااا يعااا وتتناااوىل لرااإاهأل لسإن اااي يف شااال للتااالتااه :يااا وجمايا يل اا وأخاار
يؤجمت  ،ويا يروا ،ويا يتاترة ،ويا ز ااة ،ويا لج و اية ،ت إىل لملعاهدة كاا او للاط :
ب أل له للرسا للرليأل .ه ل يا أ اط د له ار أيري لملؤينإ أهل و لياء يا لايان .
أ اط اااهأل أيان ااا انف ا أل وأي اإلذأل ،ولكنا ا أل وص اال اهنأل ،ول ا يا ا وبر ق ااا ،ول ااا ر يلت ااا ،أن ااه ال
ت كا كنا أل ،وال دم ،وال نت ين ا وال يا ريهاا ،وال ياا صالي أل ،وال ياا شا ء ياا أياإلذأل،
وال كرهإن ل ي ن أل ،وال راا ألد ين أل ،وال كا بإ لياء يع أل ألد يا للي إي.
و ل أهل و لياء أن عاطإل ل ز كاا عاط أهل لملدل ا ،و لي أل أن خيرتإل ين ا للروم ولللدإم.
فاا خرز ين أل فإنه يا ل نف ه وياله لال ل اإل ياأين أل ،وياا أجماام يان أل ف اإ ياا و لياه يثال
يا ل أهل و لياء يا ل ز .
ويا ألا ياا أهال و ليااء أن اري بنف اه ويالاه يا للاروم ،وخيلا بايع أل وصال أل فاإهنأل يناإن لا
أنف أل ،و ل بيع أل وصل أل لال ل إل يأين أل.
وياا كااان اا يااا أهال لاا  ،يااا شاااء يان أل جمعااد ،و لياه يثاال يااا لا أهاال و ليااء يااا ل ز ا ،
ويا شاء لاا ي للروم ويا شاء ات وا أهله ،وأنه ال اأخ ين أل ش ء لال إدد لدايهأل.
لا ااي أل يا ااا
ا ااد له وذي ا ا ال ا اإله ،وذي ا ا لملا ااؤينإ ،وذل أ اط ا اإل لل ا ا
و ل ا ا يا ااا يف ه ا ا ل للكتا ااا
ل ز (.)14
( )5
ون ي عااه لرصاانا ل ا جم ارلءة للداايتيف يف لاايا يااا يإلجمااف ويعاهاادلع تعكااس للرى ا للشاااإلي
لآلخاار للكتاااس يف لسإلاامام هااإ تإكيااد أن لسإ ت اااي بكرلي ا لسإن ااان بااإطما  ،وب اارا للنداااا يااا أهاال
للكتااا خاص ا  ،وبأمهي ا للإفاااء بااالع إي ،وكاال أولقااك كااان ألالااا ويناطل ااا و ا ا وهاادفا يف ن ،أ أن
للدايتيف م تكااا يإجمفاا نيااا ل ااطر وليااه للرلاإىل للكاارمي ااد -صاالإلع له ولامايه ليااه ،-أو يإجمفااا
تكتيكيا بل لل إم .بل كان يإجمفا ي د يا ُث لختاذه يف إء كتا له للكرمي ولان ن ياه لملشارف  ،ها ا
لاصلإ للل ا لكاا كل يعاهدة لاب أو الل يف لسإلمام.
ولال كإن لنا أن نن ار يف للدايتيف أو أن ن ارأ يالال اا ،فإناا يإايوهاا نداا حب ا ياا لنت ا ولياه
ل ي ا لال ااتاذ ص اايدلن بااا ااد للاارسا للي اااي يف كتابااه بيااان لحل ي ا يف لحلكااأل ل ا للإثي (يكت ا

لملعاااا  -للر ااا 1987 -م -يااا م )11-5ويث تااإ بيااان يااا اا
للتيت ي أ را.

يااا يعااي ألفا ااا حب ا ها ل

نص"الصيففة"

ب أل له للرسا للرليأل .ها ل للكتاا ياا ااد للنا باإ لملاؤينإ ولمل الاإ ياا جمار ا و ثار وياا
ت ا ا ع أل فليت ا ا ا ااأل ،وتاها ااد يع ا ااأل ،وهنا ااأل أي ا ا وللا اادة يا ااا يون للنا ااا  ،لمل ا اااترون يا ااا جما اار ا ل ا ا
ابع اات أل( )15تع اااجملإن بي اان أل( )12وه ااأل ف اادون اااني أل( )17ب اااملعرو ولل ااط ب ااإ لمل ااؤينإ ،وبن ااإ
اإ لا ابعاات أل تعاااجملإن يعاااجمل أل لاوا ،وكاال طا فا تفااد اني ااا باااملعرو ولل ااط بااإ لملااؤينإ،
وبنااإ لااا دة ل ا ابعاات أل تعاااجملإن يعاااجمل أل لاوا ،وكاال طا ف ا تفااد اني ااا باااملعرو ولل ااط بااإ
لملؤينإ ،وبنإ لحلااأ ل ابعت أل تعاجملإن يعاجمل أل لاوا ،وكل طا ف تفد اني اا بااملعرو ولل اط
ب ااإ لمل ااؤينإ ،وبن ااإ تش ااأل لا ا ابع اات أل تع اااجملإن يع اااجمل أل لاوا وك اال طا ف ا تف ااد اني ااا ب اااملعرو
ولل ااط ب ااإ لمل ااؤينإ ،وبن ااإ للنج اااا لا ا ابع اات أل تع اااجملإن يع اااجمل أل لاوا وك اال طا فا ا تف ااد اني ااا
باملعرو ولل ط بإ لملؤينإ ،وبنإ اارو باا اإ  ،لا ابعات أل تعااجملإن يعااجمل أل لاوا وكال طا فا
تفااد اني ااا باااملعرو ولل ااط بااإ لملااؤينإ ،وبنااإ للن ياام ل ا ابعاات أل تعاااجملإن يعاااجمل أل لاوا وكاال
طا فا تفااد اني ااا باااملعرو ولل ااط بااإ لملااؤينإ ،وبنااإ لاو لا ابعاات أل تعاااجملإن يعاااجمل أل لاوا
وكال طا فا تفااد اني اا باااملعرو ولل اط باإ لملااؤينإ ،وأن لملاؤينإ ال ةكااإن يفرلاا( )18بياان أل أن
عاطإه باملعرو يف فدلء أو ل ،وأال إالف يؤيا يإا يؤيا يونه ،وأن لملاؤينإ لملت اإ لا ياا ب ا
ياان أل أو لبت ا يلاايع ( )19لااأل أو وُث أو اادولن أو ف اااي بااإ لملااؤينإ ،وأن أ ااد أل ليااه يعااا ولااإ
كاان ولاد ألادهأل .وال تال ياؤيا يؤيناا يف كاافر وال ندار كاافرل لا ياؤيا .وأن ذيا له وللادة ،عااري
لااي أل أيناااهأل .وأن لملااؤينإ بعر ا أل ي اإليل بع ا يون للنااا  ،وأنااه يااا ت عنااا يااا للي ااإي فااإن لااه للنداار
ولالإة ري ي لإيإ وال يتناصر لي أل .وأن للأل لملؤينإ وللدة ،وال ام ياؤيا يون ياؤيا يف جمتااىل
يف لا يل له وال لا ل اإلء و اادىل بياان أل ،وأن كاال از ا اازع يعنااا ع ا بعر ا ا بعرااا .وأن لملااؤينإ
ا ء بعرا أل لا بعا اااا ناااىل يياااىهأل يف لا يل له .وأن لملااؤينإ لملت ااإ لا أل ااا هااد وأجمإيااه،
أنااه ال عااري يشارك ياااال ل اار ا وال نف ااا ،وال إااإىل يونااه لا يااؤيا ،وأنااه يااا ل تا ط يؤينااا جمااتما ()61
ل بين فإنه جماإي باه وال أن ر ا ويل لمل تاإىل ،وأن لملاؤينإ لياه كافا  ،وال إال ذاأل وال جمياام لياه .وأناه
ال إل ملؤيا أجمر ااا يف ها ه للدايتيف و ياا بااه وللياإم لآخار أن ندار ادثا وال ؤو اه ،وأناه ياا نداره
أو وله فإن ليه لعن له و ر ه اإم لل يايا  ،وال ؤخا يناه صار وال ادىل .وونكاأل ي ااا لختلفاتأل فياه
يااا ش ا ء فااإن يااريه وا له  -ااز وتاال -ووا اااد -صاال له ليااه ولاالأل ،-وأن للي ااإي نف ااإن ي ا

لملؤينإ يا يليإل اابإ ،وأن إي ب إ أي ي لملؤينإ للي إي ي ن أل ،وللا لاإ ي ان أل ،ياإللي أل
وأنف أل ووال يا لأل وأُث فإنه ال إتا( )61وال نف اه وأهال بيتاه ،وأن لي اإي با للنجااا يثال ياا لي اإي
ب ا ااإ  .وأن لي ااإي ب ا لااااأ يثاال يااا لي ااإي ب ا ااإ  ،وأن لي ااإي ب ا لااا دة يثاال يااا لي ااإي ب ا
إ  ،وأن لي إي ب تشأل يثل يا لي إي ب إ وأن لي إي ب لاو يثل يا لي إي با اإ  ،وأن
لي إي با ثعل ا يثال ياا لي اإي با اإ  ،وال ياا لاأل وأُث فإناه ال إتاا وال نف اه وأهال بيتاه .وون تفنا
باطا يا ثعل كأنف ا أل وأن ل ا للشااطي يثال ياا لي اإي با اإ وأن للا يون لسإُث .وأن باطانا اإي
كأنف ا أل ،وأنااه ال خياارز ياان أل ألااد وال بااإذن اااد -صاال له ليااه ولاالأل ،-وأنااه ال نيتجااز لا ثااأا
ترا ،وأنه يا فتك ف نف ه فتك وأهل بيته وال يا لأل ،وون له ل أبر ه ل ،وأن لا للي اإي نف ات أل
و ل ا لمل االاإ نف اات أل ،وأن بي اان أل للند اار ل ا ي ااا ل اااا أه اال ه ا ه للد اايتيف  ،وأن بي اان أل للندا ا
وللندااييت وللا يون لسإُث ،وأنااه م ااأُث لياارى حبليفااه ،وأن للنداار للا لااإم وأن للي ااإي نف ااإن يا لملااؤينإ
يااا يلي اإل اااابإ .وأن ثاار ل ارلم تإف ااا اهاال ها ه للداايتيف  ،وون ل اااا كااالنفس ااري يراااا وال ُث.
وأنااه ال جتاااا لريا وال بااإذن أهل ااا ،وأنااه يااا كااان بااإ أهاال ها ه للداايتيف يااا لاادأ أو لشااتجاا خيااا
ف ااايه ،فااإن يااريه وا له  -ااز وتاال -ووا اااد الااإىل له -صاال له ليااه ولاالأل ،-وون له ل ا
أت ا يااا يف ه ا ه للداايتيف وأبااره ،وأنااه ال جتاااا جماار ا وال يااا نداارها .وأن بياان أل للنداار ل ا يااا يهااأل
ثر  ،ووذل ي إل وا صل دااحلإنه و ل اإنه .وأهناأل وذل ي اإل وا يثال ذلاك فإناه ذاأل لا لملاؤينإ ،وال
ياا لااا يف للااد ا ،لا كال أنااا لدات أل يااا تاان أل للا جما ل أل .وأن لاو ياإللي أل وأنف ا أل،
و لا
ك ا
للكتااا
بر ولت

يث اال ي ااا اه اال ه ا ه للد اايتيف  ،ي ا لل ا لحمل ا ي ااا أه اال ه ا ه للد اايتيف  ،وأن لل ا يون لسإُث ال
كال ا وال ل ا نف ااه ،وأن له ل ا أصااد ي ااا يف ه ا ه للد اايتيف وأب ااره ،وأنااه ال إ ااإىل ه ا ل
يون ااام أو ُث ،وأنااه يااا خاارز يااا ويااا تعااد يااا باملد نا وال يااا لااأل وأُث وأن له تاااا ملااا
 ،و اد الإىل له -صل له ليه وللأل.)66(-

ل د كت م ه ه للديتيف يف أ ا ي تل للشاا ر للي اإي كعا باا لاشار للا شا بن ااء
لمل االاإ لااال ذلهااأل ،كاااا ذ للن ا للكاارمي باذجاااء ،واك ا وا جماار ا فالاات إلهأل ل ا الااإىل له -
صل له ليه وللأل-لال جماىل للرلاإىل إياا :ياا لكعا باا لاشار ف اد ذلناا بالشاعر وجماإ لملشاركإ
لينااا .فلاااا جمتاال فز اام للي ااإي ويااا كااان يع ااأل يااا لملشااركإ ،ف اادول ل ا الااإىل له -صاال له ليااه
وللأل-لإ أص يتإل ف الإل :أنه طر صاال نا للليلا وهاإ لايد ياا لاايتنا ف تال ،فا كر ذاأل الاإىل له -
صاال له ليااه ولاالأل-للا كااان ااإىل أشااعااه ،وي اااهأل وا أن كت ا بينااه وبياان أل كتابااا ،فكت ا بينااه
صيتيف  ،وكانم تلك للديتيف بعده ند ل  ،أخرته أبإ يلوي (.)63

و ل ا أننااا ال نعاادم يااا اار أن ه ا ه للرول ا ال ككااا ل اازم بداايتت ا لف اادلهنا اياال للداايت  ،وهااإ
لتداااىل لل ااند ون صا  ،كاااا ذه ا وا ذلااك لالااتاذ صاايدلن بااا ااد للاارسا للياااي  ،فإننااا ال نعاادم يف
للإجماام نف ااه يااا رلهااا يلااتإال افيعااا م ااتاط للف اااء ياللااته كاااا ن ا  ،شااكإل يف صاايت للإثي ا وذ
وهنااا وصاالت أل يكتإبا يون لااند ،وهااأل كااانإل اادجم إن تاادل يف يإ ااإ لل ااندُ ،ث وهنااأل خااافإل يااا لسإصارلا
ل ا تاط ي ا للداايتيف ؛ َّ
اهن اا كاناام تعاط ا لاي ا ل إجمااا ال ت رهااا للاان أل لحلاكا ا يااا أيااإ إ و الاايإ
و ريهأل (.)64
وليس خيلإ يا للدالل أن يا ارون ها ه للرول ا اا ن ا لاللتجااز باه وياا روهناا يإ ا للتجااز؛
يتف ااإن يعااا ل ا أهنااا جمااد أخ ا ع طابعااا هايااا يف يالل ا للن ااام لل يال ا يف لسإلاامام ( .)65كاااا
خيلااإ يااا للداللا أهنااا تداادا ندااا وياللا يااا لملشااكاة نف ا ا للا خرتاام ين ااا للكتا ولملعاهاادلع للا
لا ناها باإ اد ا ،لاإلء ياا كااان لااب ا ذاا أو الل اا .لايار للا ععلناا َّنيال وا جمارلءة للادكتإا ل ااإ
يااؤنس ذااا ،يااا ليااه ها يلااتإا و ااعه للرلااإىل اا تااه يف لملد نا لييتاادي ذااا ن ااام للعااال يف شااؤون
ل اا ا للدلخلي ا ولخلااتي ا  ..يلااتإا كاياال ااإ لحلاادوي ل رلفي ا لااإطا لاي ا  :تااإ لملد ن ا  ،وينااازىل
لل ا لَ ،ومكل ياا حلا بناا وتاهاد يعناا  ،ولملارلي هناا يناازىل كال لل ا ال للا تنراأل وا لايا و ت ار ااا يف
ها ه للداايتيف أ تإلف ا ل ا ذلااك للدلااتإا ،وجمااد لت ااعم ي ااال لملد نا ب ا لك؛ َّ
ان لل ا اال لإذااا
أخ ع تنرأل وا لايا لسإلامايي (.)62
ولدي للديتيف  ،فياا ر للدكتإا ل إ يؤنس ولت اع أ راء ها ه ل اا ا ول اإ كال يان أل،
للعدىل ولل (ولل يعناه للإفاء) وذأل لايا ل للنفس ولملاىل .
ول اا ا كل ااا ها للا ت ااإم حباا ا لايااا يف يلخل ااا و ااد لملااؤينإ يعااا لا يااا لبت ا يلي ا
ف اااي بياان أل  .ول اا ا يتعاونا مل ااا دة لحملتاااز ولملااد ا ولملاار  ،وها يلزيا اعاونتااه يف فاادلء أو ألاار،
وكل اإ جم لي يا أهال لملد نا ي اؤول اا لاياا يف يإلطن اا و اا سا ا لملد نا ياا ناليت اا ،ولايا
كتلا وللاادة اد لمل االاإ وللاادة وال تع اد ا ا صاليتا وال باتفااا ل اا ا  .لكال اإ ا ا الاات ا
وهأل ي ؤولإن ا ا ت أل يا كل نالي  .ولل ا دة يف للتعايل ها للا -أ للإفااء ،-فااا ندإصا ا:
ولل ا ا يون لسإُث  ،أ  :أن للإف ا اااء يون لحلن ا ااه ،و أن له ل ا ا أب ا اار ه ا ا ل أ  :أن له ؤ ا ااد أص ا ااف
وأصد يا يف ه ه للإثي يا وفاء.
ووذل هإ م لملد ن فما بد أن شةك ل اي يف للدفا  .أيا وذل جمايم ل اا ا حبار خاااز لادويها
فااما ول ازلم ،ولي اارز يااا ر ااد ،ولكااا للرلااإىل كااان وذل نااد ألاادل مل ا ا لاااا يف للتنفي ا تتاااال لااعيدل.
وها ه لل إل اد ولاية يف لل ار ن للكارمي د اه وأخماجماه للا ها يكااام لاخاما  ،أو لملاروءة لسإلامايي للا

للاام اال لملااروءة ل اهليا  ،ولملااروءة يشاات يااا ياارء أ ون ااان فاعناهااا وذن لسإن اااني  .ولملااروءة ل اهليا
كاناام ت ااي لل تاال ولاافك للاادم ولل ااإة ،كاااا تاار يف بعا أشااعاا نااةة للع ا و ااريه يااا ل اااهليإ،
أيا لملروءة فتيت ل للرس ولمل فرة ولسإل اان وللرأفا بااليتيأل وللراعيف وللعااتز ،وندارة لمل لاإم .وكال
ه ا ه ي ااي ولاية يف لل اار ن للكاارمي ولااد ه الااإىل له -صاال له ليااه ولاالأل ،-وط ااا بنف ااه وبااإ
للنااا كيااف ااريون لي ااا ،وها ل هااإ يااا ن ااايه ب اان للنا -صاال له ليااه ولاالأل-أ خل ااه وتداارفه
وجمإلا اه ،ولا اه ص االإلع له ليااه ل ااد ه تاااي يااان إتااه لمل االاإ وا ك اال خااري وكن ا اان أل ك اال أذ
وإاااي أل يااا كاال شاار و اادف اان أل كاال اارا ،ولااإ الاإل اااا فيااه لكااانإل أ ااأل لايااأل يف كاال داار ،جماااىل
الااإىل له-صاال له ليااه ولاالأل :-تركاام فاايكأل يااا ون ااكتأل بااه لااا تراالإل بعااد أباادل :كتااا له
ولن (.)67
ووذل كاان للادكتإا ل اإ ياؤنس جماد لا – يف لليلاه للدايتيف – تانا لايا لا للدولا  ،واأ
يف الااإىل للكاارمي اااد -صاالإلع له ولاامايه ليااه -ن يااا ول ارلتا ين اريل ،ال جما اادل ااكر ا أو جما ااد يول ا
يبلإيالايا ،فاإن للاادكتإا كايال للادجمس ار يف للداايتيف و ماناا ااا جمياام يولا جمانإنيا يف لاا  ،وجمااد
ن ااأل للرلااإىل -صاال له ليااه ولاالأل -ي ا شااؤوهنا والااأل ليال ات ا للدلخلي ا ولخلااتي ا بداافته للاار يس
لا ل للدول .
إىل للدكتإا كايل للدجمس يف ذلك :ل د و للرلإىل -صل له لياه ولالأل-يلاتإال للدولا ن األ
فيه شع يولته ،ولدي للعماجما باإ لمل الاإ و اري لمل الاإ ،وباإ فياه لحل اإ وللإلت ااع لا ياإلط
للدول (للي إي ب ا ل أل – لل ا ل لملتفرجم – لاو ولخلزاز – لمل ااتر ا) ،وها ل للكتاا للا عار
بع ااد (للداايتيف ) عااد يلااتإال فر اادل م للااأل لل شاار يف ارهااا للاطإ اال ين ا نشااأ ا ووا ااإم للنااا ه ا ل
اثلااه .وون لملتأياال يف ها ه للإثي ا ت ااإ يف و ااإا وتااماء اا الااإىل له -صاال له ليااه ولاالأل -يف
لل يال وللديا ل لل إلء .ف د كت م ه ه للإثي لا اري يثااىل لا ا ،ومشلام ندإصا ا كال ياا
لتاز وليه للدول يف تن ايأل شاؤوهنا للدلخليا ولخلااتيا  .وجماد ترااا للدلاتإا للكثاري ياا لل إل اد ولمل ااي
لالالي لل يا تزلىل لل شر لإم لإذا ،أو للأل ب ليل ين ا (.)68
ل ا وبال ا لحلر اااع :لر ا للع ياادة ،ولسإجماي ا
ولعاال ألد ا ه ا ه لل إل ااد اإ ااإ نا تلااك لل ا تاان
وللتن اال ،ويزلول ا لحلاار يون ت ييااد يااا يلياام ه ا ه لحلر اااع ال تراار يدااليت لةاااإ  ،وترل ا لمل اااي
لاخماجمي يف لل لإك للفري ويف للعماجماع لالتتاا ي (.)69

وي ا ااا ك ااا لاي اار يف لل اات مام يالالع ها ا ه للد اايتيف يف تان ي ااا لل يالا ا وللتن ياا ا  ،أو يف
للتيتر اار للف ا ل نإيهااا ،فإهنااا لافلا باادالالع أخاار تتعلا اااا والء لل نااإي يااا للتإتااه ااإ ولاادة للشااعإا
با اا لسإن اني  ،وسياي للعماجماع فياا بإ أفرليها ل لختما لالنتااء للد ولل ل .
وُثَّ يف للداايتيف وشاااالع ال بااد أن نتاادبرها وا لملعاارو ولل ااط للل ا ا ل ت ا ل ياادخما ايااا ذااا،
َ
وتك ا اارال ت ا ا ي ا ارلع في ا ااا ،ووا أن ذي ا ا له ولل ا اادة  ،و أن ل ا االأل لمل ا ااؤينإ ولل ا اادة  ،و أن للند ا اار
للا لااإم  ،و أن ل اااا كااالنفس ااري يراااا  ،و أن له ل ا أت ا يااا يف ه ا ه للداايتيف وأبااره  ،و أن
لل يون لسإُث  ،و أن له لا أصاد ياا يف ها ه للدايتيف  ،وأن للي اإي ياإللي أل وأنف ا أل لا يثال
يا اهل ه ه للديتيف ي لل لحمل يا أهل ه ه للديتيف  ،و أن له تاا ملا بر ولت .
ون هاهنا تإكيدل ملا ككا ت اايته اوا لل اانإن أو لملرتا للع اد لا لا لاه ،وون يف طاإ للداللا
لاللإبي أن ت رنا ل يليل يلخل يف للديتيف ديت اول ت ا و ث ت ا .وخاصا فيااا تعلا باالي إي،
ويا تناولته للديتيف يا ألإلن للعماجم يع أل ،كاا ككاا للداللا لمل اانا باإ للدايتيف و كتاا أهال
جنارلن و للع اادة للعار ا أن جتاازم بالدااد للادلخل ملتن ااا ،وبداادواها ااا اى ا وكانيا شااايل تاار وا
لآخاار لمل تلااف ااد ا أو ي نيااا ل ا أنااه تإلااع لل ا لع ،ويياادلن لفرااا ل ا ،وملااا تتات ا بااه يااا يعاارو
وجم ااط وباار وت ااإ وصااد  ،ول ا ك ذلااك كلااه للتاالااا لإلاادة للشااعإا لسإن اااي يف لةتا ا للإللااد أو
تعز زل لإلدة لخلل  ،ل تنإ يلل أل و ل أل وأل نت أل ،يف ي ابل ولدلني لخلاال للا شااء لا يتانه أن
ععل ااأل ش ااعإبا وجم ا اال ليتع اااافإل ،وأن عع اال لك ااأل ي اان أل ش اار وين ات ااا ،وجمر اام لكات ااه أن ال زللا اإل
تتلفإ لال لإهأل أ أل أل ا اما ،وأ أل أت له وأجمإم ل يما..
ون لالخاتما اااا هااإ ل ي ا كإنيا وون اااني ال ن ا أن إااإىل يون للتشاعاا يعااىن للاارلأل ل ايعا
ل لسإن ان ،ولعل ي ااب أخر يا للديتيف وأخإل ا أن ت رنا ل ل ةل لسإلمام بالتعدي ا لملليقا
يف لاا  ،و لا أن ذلااك شاار يإ ااإ للتعاااا للا تجاااوز يعرفا لآخاار وا لل ااط لملعاارو
يعه ،ووا أن كإن كالنفس ري يراا وأن كإن لل لحمل هإ ابط للعماجم يعه وييزلهنا. ...
ون للت اااي لل ا ن ارله هنااا فعاال وعاااس ويااروءة نف ااي وتإتااه صاااي ااإ لآخاار ،ال يإجمااف لاال
ل ا اااطرلا  .ولمل ا ااا ل ا ا ا ولجمع ا ا ا يف ل ا اال ياليل جتاواه ا ااا في ا ااه :لمل ا اااهل ولمل ااب ا ا ا ولمل ا اادلناة ولملإلت ا اااة
ولملما ن ا ( ،)31كاااا أن ل ااا يف للعربي ا يعااىن تاااي وكاارم ،ولملل ا لل ااايت  :لل ا يااا في ااا ااي (.)31
وش ااتان ب ااإ ها ا ل كل ااه وب ااإ يالالع  Tolerantiaللماتينيا ا  ،للا ا تعا ا للت اااهل لل اال  ،أو ل االإك
تيتا ا اال يون ل ا ا اةل أ هج ا ااإم لا ا ا ل إجم ا ااه ،يف للإجم ا اام للا ا ا ككن ا ااه في ا ااه جتنا ا ا ها ا ا ه
شا ا ا

لسإلاءة ( .)36فلكأن لل اع أاوللا ت كن ا ،ولكأن لكا له جمد جمرام باأن كاإن للعربيا للا نازىل
ا لل ر ن لع وتدلني أو الاب اولي تتايز ا ا لا ر للل اع.
لا أن لاياار ال تإجمااف نااد للندااإم يون ثما ااا ،وال نااد لملفاااهيأل يون يااا صاادجما ا ،أو للإجمااا
للتااخيي للا تتجلا اا ،و اا ناد ها ه يف نااء أ نااء ياا للشاإلهد لملتتابعا  ،ولايلا لملت ااهرة ،ف اد
او إىي با يم يف كتا لخلرلز أن ار با لخلاطا -ا له نه -ملا تدل أتلاه أوصا ياا بعاده
وهااإ لا فارلش لملااإع ب إلااه :أوصا لخلليفا يااا بعااد بأهاال لل يا خاريل ،وأن ااإيف ذااأل بع اادهأل ،وأن
اتاال يااا وال ااأل ،وأال كلف ااأل ف ااإ طاااجمت أل ( .)33كاااا تاااء يف كتااا  :أهاال لل ي ا يف لسإل اامام
للدكتإا أ ، .ترتإن جمإله تع ي ا ل وصي للفااو  :ون يف لاخ اا للندرلني شا اية تؤ اد ها ل لل اإىل،
وه ش اية لل اطر رك يشإبا ه لل تإا يند ه يا لن (247ها) وا (257ها) ،وذ كت إىل:
 ون للعر لل ا يكن أل للر يا لل اياطرة لا للعاام عايلإنناا كااا تعرفاإن ،وهناأل لي اإل بأ ادلءللندرلني  ،بل كتدلإن يلتنا ،و إجمرون جمد ينا وجم ي ينا ،وكدون د لملعإن وا كنا نا وأي رتنا (.)34
شا اية تااأي بعااد لااتاق و ااإ ايااا يااا ااإا لسإلاامام ،ال ينفاارية وال تياا ولكااا يف لاايا يااا
ايت للا ا ت اااء اسا ا
لل له ااإ لا ا أن لسإل اامام جملا ا يش اار ل ن اااع لإلن اااني كل ااا ،وأن ااه لل ااد ا للْا ا َ

للعاملإ.
ل د كانم ها ه جمارلءة أوليا للدايتيف أو للإثي ا لملدنيا يف لايا ن ا اا وأخإل اا لللاإلي ؤكادن جمياام
للت اي يف لسإلمام ل أصإىل جمر ني وي اي د  ،أو ل اى شايل تايع تاد رة باهتااام للعاام
كله وت د ره ،وه فياا يل تإطق ملا والءها يا للن ار للعايا يف ياا مسينااه لبتادلء للليت ااع لملؤل ا
للعماجم ي لآخر لمل تلف ي نا ...ولحلاد ه أوال وأخريل...
******************
ال وامش:
*) كات يا لااين.
( )1لن ر :ل زء للثاله يا كتابنا للش الع  ،م ،316اان 6111م.
( )6لري أ مام للن ماء ،ز 1م ،618ل ه و ط نده و ل ليه ي .بشاا إلي يعرو .
( )3
( )4
( )5
( )2

لملددا لل اب  ،م.431
لري أ مام للن ماء ،ز 1م.443
لملددا لل اب  ،للدفيت نف ا.
لإاة لان ياء:

.96

( )7بدل اع للكتاب للتااخييا ناد للعار  :أوىل لارية يف لسإلامام ي .لالإ يرلا للاطااهر –
لملؤل للعربي للداللاع وللنشر – بريوع1995 ،م.
( )8لملددا لل اب  ،م.691
( )9لملددا نف ه ،للدفيت نف ا.
( )11لملددا نف ه ،للدفيت نف ا.
( )11لإاة ىل ارلن.)21( :
( )16لري أ مام للن ماء ،ل زء لاوىل يا لل رية للن إ .
( )13لملددا لل اب  ،ل زء لاوىل.
( )14لن اار :للتعدا ا وللت اااي ب ااإ لمل ااييتي ولسإل اامام ،ا ااد لل ا ازليل ،يلا للكتا ا لحلد ثا ا ،
لل اهرة ،ي .ع.
( )15جماااىل لبااا زجنإ ااه يف كتااا لاياإلىل :471/6 :للربا ا ها لملعاجماال ،وجمااد اااىل :فاامان لا
ابا ا ا جمإي ااه :وذل ك ااان لملت ل ااد اي ااإاهأل ،وللإلف ااد لا ا لايا ارلء فيا ااا ن ااإ أل  .وواي يف اول ا ا لب ااا زجنإ ااه
(اب ااا ت أل) ولع اال للد اإل ابع اات أل .كا ااا ات ا لحمل ا  ،452 /1وجم اااىل للزتش اار يف للف ااا يف ر ا
لحلد ه ،م :65 -1ابا للرتل ،شأنه ولاله لل هإ الب لي اا ،أ ثابام ي ايأل ويناه لد ثاه –
صال له ليااه ولاالأل -لااإ لااأله ااار ااا لل ااا  :ذلك نااد ليااف لا ا ا  ،وتدااد أي ا بااالنجإم،
بال دا ،ولاإ تت ا لايانا ،ي ناا وللدادجم ي رياا ،وللفالشا ابا ا  .فعناد ذلاك هلاك جمإياك
وتك
ااا ااار .جماااىل ع ااإ – وال ككااا يف خااري ل ااا لحلاااىل ،اااىل :يااا يف با فاامان يااا را ط ابا تااه ااري
فمان وجماىل لاخاطل:
فعما
وذل أل بأير صاحل
يا يف يعد فال ت ىن ابا ته
ويف ل ي ي إلنه  ،145اول ته :بأير صاحل اما .
( )12أ  :ع اال بعرا أل ااا بعا  ،وللع اال :كاااا يف للفااا للزتشاار  )62 /6( ،هااإ :و اطاااء
للد .
( )17هإ :لالري ،ك ل يف للفا .62 /6
( )18جماىل لبا زجنإ ه  471/6لملفرا :لملث ل بالد ا في إىل :لاي أل أن عيناإه ون كاان ألاريل،...
وون كان تىن تنا خاطأ لإل نه  .لن ر أ را :للفا .62 /6
( )19جماااىل يف للفااا  :621 /6للدلاايع يااا للدل ا وهااإ للاادف اااىل :فاامان ا أل للدلاايع
أ  :اايأل للاادف للعاطاااء ،وأالي يفعااا لا لا يل لل لااأل ،فأ ااافه وليااه وها ه و اااف اعااىن يااا .وعااإز أن

ارلي بالدلاايع للعاطي ا أ  :لبت ا ياان أل أن اادفعإل وليااه اطي ا ل ا وتااه لا ااأل .أ  :كااإهنأل ي لااإيإ،
أ اف ا وا لاه انه ل يفع أل ذا .
( )61لال ت ااا  :أن تلااه بر قااا اارم للاادم ،وأصاال لال ت ااا يف لسإباال أن تنيتاار بااما يلء كااإن ااا.
كتاا لاياإلىل البااا زجنإ اه  ،471 /6وجماااىل يف للفااا  ،621 /6لال ت ااا  :للنيتار ب ااري لا فالااتعااه
لل تل ب ري تنا .
( )61جمإله (ال إتا وال نف ه) إىل :ال لك ريهاا ،ااىل :جماد وتاا للرتال وت اا وذل وجما يف أيار
لكه .وجمد أوت ه ريه ،لايإلىل البا زجنإ ه .471 /6
( )66لن ر :لرية لبا هشام .112/6 ،وكتا لايإلىل البا زجنإ ه.422/6 ،
( )63لري أ مام للن ماء ،لل رية للن إ  ،ل ي ي .بشاا إلي يعرو .389/1 ،
( )64ياللاااع يف لل اارية للن إ ا  ،ي .ل ااإ يااؤنس ،للزه ارلء لإل اامام للعاارس ،لل اااهرة 1985م،
م.52
( )65بيااان لحل ي ا يف لحلكااأل ل ا للإثي ا  ،صاايدلن للياااي  ،يكت ا لملعاااا  ،للر ااا 1987م،
م.39
( )62ياللاع يف لل رية للن إ  ،م.55
( )67لملددا لل اب  ،م.52
( )68للدول لسإلمايي  ،ي .كايل للدجمس ،يلا لااجمام ،اان  1993م ،1 ،م.79
( )69لملددا لل اب  ،م.81
( )31لن ر :تإلهر لالفاظ اس للفرز جمدلي با تعفار ،ل يا
يلا للكت للعلاي  ،بريوع 1985م.
( )31لن ر :لل ايإ لحمليط للفريوز باي  ،ياية مس .

ااد يا للاد ا باا اد لحلاياد،

( )36لن ر :لملإلإ للفل في للعربي  ،لر ر ي .يعا ز اية ،يع د لسإَّناء للعرس ،ياية :ت اي .
( )33لن ر :للتعد وللت اي بإ لمل ييتي ولسإلمام ،اد لل زليل ،يلا للكتا لحلد ثا  ،لل ااهرة
م.42
( )34لملددا لل اب  ،للدفيت نف ا.

مسألة التسامح لن تابا
العرب الهيدثف زالهعاصرة
*ا إلن لل يد
I

كان يا للاطر ف أن يفتت للكمام يف للت اي ويا يعناه يف لةاىل للعارس ي التاان اا للتعدا ،
ولدلمها ل ي للل ناي لمل يأل ادر أي ولايتا (1884-م) كت اا اام  1874بعناإلن :للتعدا
ااااىل للااد ا لاف اااي ( )1897-كت ااا يف للعااروة للااإث

وللت اااهل  .ولاخاار بعن اإلن :للتعد ا
للداياة ب اا س ام .1884
نااد أهاال لحلكا ا للعداار بأنااه :لااإ لملاارء يف ل ت اااي للداايت اااا
اار أي ا ولاايتا للتعد ا
ارله ،وو رلجمااه يف للااتنكاا يااا كااإن لا ااد ذلااك للارأ لااال إالااه لسإ ارل ولل لااإ لا لجمتياااي للنااا
لرأ ااه ب ااإة ،وياانع أل يااا و اااا يااا عت اادون . ...أيااا لااد للت ا ااهل نااده ف ااإ ا ااا لملاارء ااا اأ ااه
ول ت ااي للدايت فياه يا للةلياه لارأ لاإله . ...هكا ل اف ولايتا يإجمفاا لال يا ياا للتشادي يف لآالء
ولال ت ااايلع ،و تناااوىل ذلااك لل نا اااع للد ني ا ولل يالااي ولالتتاا ي ا وللعلاي ا  .وهااإ ا كر يااا أيثل ا
للتعد للد اكأل للتفتيا ،ول اط اي لل وت تانم بفرن اا ،أياا للتعدا ال ت ااي خااطئ فيا كر ياا
أيثلت ااه لل ااإىل ب ااكإن لاا  ،ولن اااي ا وا ل ا ع أجم اااليأل ...اار ول اايتا أن ل ا للتعد ا ذا ااا يف
لاصال ياا صاان أصايتا لل الاط ب اار للاتارلا لاالاطت أل أو لالاطا أل .بياد أن لسإصارلا لا يا ه
وللااد لااه أل ا ا أخاار أ رااا يثاال لل ا لت أو ل اال أو تالف ا لحل ي ا للاداااحل للفري ا للاتعد ا إ،
ولكااا ا نااد ول اايتا أن أل اإأ أن اإل للتعد ا ذلك للناااتج ااا لال ت اااي لل ااد  ،وذلك للناااتج ااا
لل ياطرة لل يالي .
و ه لمل ه نف ه د للرسا للكاإلك ( )1913-يف ط اا لاللات دلي لكناه عتا للتعدا
لل االاطإ أو لل يالا للعلا لالالااي والء كاال أناإل للتعدا لاخاار  ،وهااإ ال تايااز با لك ف ااط ،باال
تاي ااز أ ر ااا بأن ااه أوىل ي ااا لل اات دم يد اااطل للت اااي (وت عه يف ذل ااك لا الياان لل ااتاي) ب اادال ي ااا
للت اهل  ،بيناا ل لآخرون ت ديإن للت اهل لال للعشر ناع يا لل رن للعشر ا.
لكااا لنعااد وا ي الا لاف اااي يف للتعدا للداااياة ااام  .1884عتا لاف اااي للتعدا (وهااإ عا
ب ااه للعد ا ي ولال ي اااز وللتيت ااز ) لل ااد ا ول ي ا اااهرة ا ااإية ون م ع اار لل ل ااإ في ااا .وه ااإ اار أن ذم
للتعد يا تان لاواوبيإ لد لمل لاإ نأل ا نفا شد د ،ولمل داإي باه وذهاا سيات أل لاد ن أل
وأا ا أل لااال تاكناإل يااا لاللااتيماء لي ااا كاااا لاادأ يف لذنااد ويداار ،وللإل ا أن اااىل للااد ا شااري

هنا وا لذإ للد ني بالتيتد د ،يون للنعرة ل ن اي أو لسإثنيا للا ككاا أن تفار كلاا لمل الاإ لا
لخااتما ل ااا أل ،ووثنيااا أل وأوطاااهنأل ،وهااإ لا و ا بااأن للتعدا للااد جمااد اطارأ ليااه ..يااا للت ااايل
ولسإف ارل يثاال يااا عاار ل ا للتعد ا ل ن ا  ، ..ولكنااه نكاار أن ك ااإن ذلااك جمااد ل اادأ يف ااام
لسإلاامام ،باال عااده يتيت ااا وي ااتارل لااد لاواوبيااإ كاااا جماياام لايااأل لاواوبيا  ،ولناادفعم لا بااماي
للشار حملا للفتاك ولسإباااية ..يف لحلار لذا لا لملعروفا حباار للدالي  ،وكاااا فعال لالا انيإن ا االا
لاندلس. ...
اال لااا دل لااال لليااإم ت ر ااا،
اادو يل أن وت ا للن اار ها ه أل اام الجتاااه ت اار وت ااإ
وللا
وكااان والء للتشااكك يف جمياا لحلاإلا لمل ااييت لسإلااماي أ ََّوالُ ،ث لحلاإلا للث ااايف لحلراااا ثانيااا .وال شااك
أن لجنرللاااع لذإ ا لملترا ا تعلاال شاايقا يااا ذلااك ،لكن ااا ال لاايط بأبعاااي تلااك لال ت لا ا لذا لا  ،للا
تإلد بإ للتجرب للتااخيي وللد ا ،فتعت ن د للتجرب نيما يا لسإلمام ولل ر ن.
وتت لإا يعاام لملداري لملتإل ا اطرولا للت ااي يف لةااىل للعارس ،يف ذلاك ل ادلىل للمافام للا يلا
بإ للشيخ اد ده ( )1915-يف للد اا لملدر  ،و ارا للعاروة للاإث ياا جم ال يا ااىل للاد ا
يااا ت ا  ،ولمل ااييت للشاااي لمل اايأل اداار فاارا أناطااإن ( )1966-يااا ت ا أخاار  ،لااإىل كيفيا ل يا
للت اي  ،أو للت اهل كاا كانإل اإنه يف ياطل لل رن .كان يناط تلك ل دلي يا ذكاره فارا أناطاإن يف
يعر ن اشه لعماجم للد ا بالعلأل ند لباا اشاد (ل ا اا ف ااه أان ام ا ناان) .و ناديا اي لياه للشايخ
ده نافيا أن كإن جمد تر يف للتاا خ لسإلماي ل اط اي للعلااء ،وبالتايل فإن ماجم للعلاأل بالاد ا يف
لسإلامام ،ااري ماجمتااه يف أواوبااا للعداإا للإلاااط  ،للااتاطري أناطااإن ذلكارل أن للفداال بااإ لل االاطتإ لملدنيا
لحل ي يف وتإي للت اي لحل ي  ،وهنا أ راا اي اده باأن للإ ا يف لسإلامام اري
وللد ني هإ لل
للإ ا يف للند ارلني  ،وي ااا جماي اام ن اادنا اااكأل تفتاايا ت ااتد ه ا ل للفد اال لل ا ل اادأ يف أواوب ااا،
ولكإي لسإلمام لكإي يدني جما ا ل لالختياا .لكا فارا أناطاإن أتاباه باأن تلاك ها للن ر ا  ،أياا
يا لدأ بالفعل فا تلف ا ذلك كثريل.
وكر فرا أناطإن جما ما ون ياا ااا ألا ا يعاا اته ل ياام للدولا لا للاد ا :للر ا يف لمل ااولة
بإ أبناء لايا ي ااولة ياطل ا ب اطا للن ار اا يا له أل ويعت ادل أل ليكإناإل أيا وللادة شاعر أ رااىها
بعر أل بأم بع شعإال ل ي يا ،وال ل يل وا ذلك وال دم لالإلا ولحلاإلتز لملإ اإ ي بيان أل ،أو أن
لكا أل للاط لي م تابع مل ه يا ي له أل بل تإ فإجم أل يعا  .تل هناا أن أناطاإن تيتادأ
ااا ي اادأ لملإلطنا  ،و شااري ايل لا اااد ااده يف جمإلااه ون لسإلاامام ااإىل ادنيا لل االاط وا أن ين إي ا
أهاال لل ي ا  ،وبع ا لمل ااا ل لاخاار  ،تتنااام وي اادأ لملإلطن ا  .ويااا أتابااه اااد ااده ل ا ه ا ه للن اط ا

بال ا لع (ن اط ا للتاييااز) ،باال لكتف ا بالتأكيااد ل ا ت اااي للتجرب ا لسإلاامايي ي اان ا اااا كاناام للاادوىل
لل دكا ا تفعل ااه يف لاجماط اااا للا ا ت ااتإيل لي ااا ،و ا ا كر ذل ااك ا إلا ا اااىل لل ااد ا ل ااإىل للتعدا ا  ،وأن
للتعد لسإلماي  ،أل ا اا ال ا يا للتعد لاواوس.
هك ل لديع دة أياإا :صااا للت ااي عا للت ااي للاد أو للت ااهل باإ لمل الاإ ولمل اييتيإ
للعر  ،أيا ي اة للت اي فكاانإل يف لل دل ا باإ لمل اييتيإ للعار  ،ياا أي ا ولايتا  ،وا فارا أناطاإن،
وا أيااإ للرإاااي ،وا وب ارلهيأل لليااازت  ،وكااان لمل االاإن ااريون لااي أل بااأن ال ذن ا لإللاامام يف لملإجمااف
لملتفجر ،ووَّنا لل ن كل لل ن ولجم ل أواوبا لل يا تزلىل صلي ي للروا ا أل لاانيت ا لل اهرة.
وتراءلم ل إلنا لل يالاي ولالتتاا يا يف ها ل للتجااذ لاد لمل الاإ ،وها ل إلنا للا كاان
ككااا أن ت ااإي وا جمإللااأل يشااةك يف تلااك لةاااالع لل ا ال إإط ااا لمل ااد ال ا للتيتاارمي ،لكن ااا ب ياام
لي لد لمل ييتيإ للعر  ،يا يثل للياان لل تاي ،وخليل لعاية.
أي ااا ل االياان لل ااتاي (- )1965-ي ااةتأل لسإلي اااذة ( ،)1914و ر ااإ ل ااس لمل ع ااإثإ للعثا اااي
( )1919ووز اار للتجااااة وللزال ا للعثااااي (-)1913؛ فإنااه م اار للتعد ا ااري ت ا ا ا لثنااإ :للااد ا
ول نس (لسإثني ) .أيا لل أثاامها فااللات دلي لحلاياد للا شارذم لل إييااع ولسإثنيااع ،ومسا بتادخل
للدوىل لاتن ي يا أتل وثااة للفم ولمل لب  .وذ ل فإن لل تاي ذه يف كتابه :ا ة وذكار أو للدولا
للعثااني جم ل للدلاتإا وبعاده  ،وا أن ااان لحلر ااع لالالاي للااإلطنإ – وجماد اان ا يلاتإا للعاام
 -1918كفياال عااه للث ا يف نفااإ لمل اإلطنإ بعر ا أل ب ا ع  ،وللااتثااة ألالاايس للترااايا وللإفااا
ويداحل اا .ويا يلم ذلك جمد لدأ فإن للاطر د لرولياع للت اي ولسإخاء.
أيا خليال لاعاية ( )1934-للا ال تاه ي ااهر لالن اام للاد بالا لع ،وللا ليتادع وا ياإلطا
لمل اتر ا للشإلم لل عيدة يف لااتنتإ ولل لز ال؛ فإناه ياا كاان لا ها ل لل ادا ياا للتفااىىل يثال لل اتاي.
ل ا لك وت ااه يف ي الت ااه ااام  1915بعن اإلن :للتعد ا لل ااد يف للش اار وللش ارجميإ للن اار وا اارواة
لملدري وا فكرة تايع ا ها يف للنز للإطني ولل إيي .
II

ياا بااإ ي ااال لل اتاي ولااعاية زهاااء لام لاانإلع ،ويف تلااك للفاةة – شااي نشااإ لحلاار لاوا–
كاناام لايزت ا جمااد ت ااريع ،وباادأع للفكاارة للعربي ا تاطاال برأل ا ا بعااد لنع اااي لملااؤ ر للعاارس ب اااا س ااام
 .1913ل ااد باادأ اوىل وهل ا أن للفكاارة للعربي ا ه ا ه ككااا أن تلع ا يوا ل اااي لل ا طل ااه خلياال
لااعاية ،وجمااد كااان صااد ا لل اايد اااد اش اايد ا ااا ألااد ز ا اااء لمل ااؤ ر للع اارس .يف لمل ااؤ ر للع اارس للت ا

ي االاإن وي ااييتيإن يااا لااا ر أ اااء بااماي للشااام ،وكااان هناااك ك اامام كثااري ااا للإفااا وللترااايا ،باال
وللت اي يف ل للفكرة ل ايع .
بيااد أن لحلاار نشا م ،وخا اام اااهااا للدولا للعليا وا تانا أملانيااا ،و اااي للعاار يف لملشاار وا
لالن ام يا لإىل للعماجم بالدول للعثاانيا بعاد باروز ليالااع للتة اك في اا .كاان هنااك فر ا لنراأل وا
للشر ف ل إ وأواليه يف ياا ار باالثإاة للعربيا اام  1912باد أل ياا لل اطاانيإ ،وكاان هنااك فر ا
ليترته للدول لل إيي لل أجماي ا يداطف كااىل بةكياا لا أن اا لل الاطن ولخلمافا  ،وكاان هنااك فر ا
يخاال يف وجماي ا للكياناااع للعربي ا للد ا رية لل ا أنشااأها لل اطااانيإن وللفرن اايإن بعااد لحلاار  ،وكااان هناااك
اويتاه للشاكإك يف للعدا ياع ل ن اي
أخريل للفر لملشكل يا للن لسإلمايي بالشام ويدر ،وللا
(لل إيي ا ) وللاطا في ا لل ا ألااس يداااطف كااااىل ولاللااتعااا لي ااا للكياناااع ل د اادة؛ فتدااا دع لد ااه
نز اع وليا ي لإىل لخلإ ل هإ لةتا وللدول .
لهااتأل ا ه لمل ااأل ل ا لخلدااإم -أ ي ااأل يااا مس ا بالعد ا ي ل ن ااي (لل إيي ا ) -لسإصااماليإن
لمل االاإن يثاال اشاايد ا ااا وشااكي أالاامان ،للا ا صااديت أل للتجربا للكااليا  ،واللاإل تلا ااإن روبا
تتإلصاال يا لمل االاإ فتتاإلا ين ااا لاال ياع للعدا ي لسإثنيا  .أالاامان كتا فدااإال ط اإلال ااا للعد ا ي
ل ن ي يف تعلي اته لا تر ا لا ار للعاام لسإلاماي للاإثرو لاتإيلاي ( ،)1965 – 1964وبادأ
لااا رل بااإ تاااا خ للدول ا للعثااني ا لل ا يير ااا للعد ا ياع للعرجمي ا وللد ني ا  ،ويدااري للعاار وا وجماي ا يول ا
جمإيي تتإلصل ي لسإلمام فتأخ يا ت ا ه ياا عن اا شاروا للكااليا وصارل ا ا .بياد أن ياا كاان خيياف
أالاامان أيارلن :أن للا تشا ده لملناط ا للعربيا لاايس للعدا ي للعربيا باال للعدا ياع لحملليا  ،وأن أواوبااا
اااي
ش ااد دة للع اادلء للن اازو للع اارس ولسإل ااماي يف للإجم اام نف ااه .وها ا ل للتعدا ا لاواوس ه ااإ للا ا
أالاامان للنع ا ليااه يف الااالته :ملاااذل تااأخر لمل االاإن ،وملاااذل ت اادم ااريهأل؟ ( ،)1931وجمااد ذكااره ذلااك
برأ اىل للد ا لاف اي لل ا ل بررواة يإلت للتعد لاواوس بتعد ولماي  ،وذل ص للتع ري.
*

*
*
يف للع إي للثماث للتالي تعال م ث اف لذإ ولخلدإصاي يف أولاا لسإلاماييإ ،يتج ا لا خلفيا
للد ا ارل ي ا ا للدول ا ا للإطني ا ا وا و اااية للن اار يف للعماجم ا ا باحلر ااااة لل ربي ا ا  ،وبا اا ا ا للإطني ا ا لحمللي ا ا ،
وجبدلياع لسإكان ولسإلمام.
يف اىل للن ر وا لحلراااة لل ربيا  ،ذها لملاإيوي وللنادو و اريهأل وا أهناا يؤل ا لا
لملاااية وللرى ا للد ارل ي لل رل ااز لل شاار  ،ول ا لك ف ا ال تشااكل لااما ملشااكماع لسإن ااان ،باال لالاار
لل ااإىل وهنااا ه ا ل ا يشااكماته كل ااا ب ا هيانت ااا ل ا ي اادالع للعااام ،ل ا لك كااإن ااروا ا ون اااذل

لل شار وللا االاإ ين اا لملدااري وا يدااا ت ا لت لااي
لمل لاإ ولحلرااة لل ربي وال لةاهدة يا أتل للتيترا.

لل شار وملاصا لمل الاإ ين ااا .فاما ماجما بااإ

ويف اااىل للن اار وا ل اا ا أو ل ايعا للإطنيا ؛ فااإن لسإلااماييإ لملتشاادي ا اأول أن للدول ا
لسإلامايي يولا يادة ،أو أهنااا تن ار وا للنااا لا ألااا أي ااهنأل ،ولا ل فاإن للعماجما يا ااري لمل االاإ
يف لةتا ا ا لسإلا ااماي لكا ا ااا ليا اااع ن ا ااام أها اال لل ي ا ا  .و ا اار ي ا ااإ إ ه ا ا ل للا ااناط يا ااا للتن ا اايأل
لالتتاااا ولل يال ا أن ن ااام لل ي ا لاايس ن ايااا ييز ااا  ،Discriminationبا ال هااإ يا ا دأ تدا انيف
 Stratificationوتن يا .
أيااا يف ااىل للن اار وا ما ا لمل االاإ بعرا أل با ع ؛ فااإن لسإلااماييإ لسإليااا يإ هااؤالء
يااا ااايول لااإن ين ا لل ا عيناع يف ل اارية لسإلاامام يااا ال ااإىل بالدول ا لسإلاامايي  ،وتاط ي ا للشاار ع .
للتأزم للشد د لإىل ي دأ لذإ للدافي وللع يدة لملنزه ؛ فإن للت اي للا م اد يف ماجمااع
وب
لسإلااماييإ اجتاعااا أل ولاالاطا أل ،م ااد أ رااا يف للعماجماااع فياااا بياان أل ،وكااان لاامال أل ويااا ازلىل
للتكفااري لل دااإم لآ ااد إلإتيإ ،وللانش ا إ ،وفاار نااإ يااا للرجماب ا ل ا لملنتجاااع للث افي ا  ،وب ارليج
لملر ولمل اإ .
يا كانم هناك يتابع ط عا اطرولاع للت اي يف لةاىل للث ايف للعارس ينا لخلا ايناع ،مُثَّ وِنَّاهم ال

شااك هناااك تاادلياع تف اار للعماجماااع بااإ ه ا ه لاطرولاااع ااري للت ااا ي  ،ويرااايل ا لل ا أنتجت ااا أو
أل ام يف ونتات ا ،ولدوي ذلك لسإل ام.
وجمد لاولم لل يام بش ء يا ذلك ،فت إ يل أن خار ياا تعار مل األ للت ااي ياا لسإلاماييإ يف
ل ا لسإلاامام لسإليااا  ،كااان للشاايخ اااد لل ازليل يف كتااا نإلنااه :للتعدا وللت اااي بااإ لمل ااييتي
ولسإلمام صدا ام  .1953إىل للشيخ لل زليل وِنَّهم كت كتابه ه ل ن راا لكتاا صادا ذلاك للإجمام
ساال فيااه يؤلفااه ل ا لسإلاامام ،وللف اات لسإل ااماي ملداار ،ون ااام أهاال لل ي ا  ،ولآ اااع لل ر ني ا لملتعل ا

باطرل للتعايل ي أهل للكتا  .ويا للاتاطعم – ا األ طاإىل لل يتاه – للتإصال ملعرفا للكتاا لمل داإي
أو يؤلفا ااه .لكا ااا لل ا ازليل با اادأ كتابا ااه باحلال ا ا ل ا ا للعد ا ا ياع يعت ا ا ل أن لإللا اامام ا اادو إ :للعد ا ا ي ،
وللتعد .
وهإ دد بالعد ي أير إ :د ي لالر ،وللعد ي للإطني (لل إيي ) لل يناط ا للاد ا ه وللاإطا
للجاي  .أيا للتعد في دد به تعد لمل ييتيإ د لسإلمام ولمل لاإ.
وكر للكتا لل زليل بعد ذلك اليل لا خدااه ن اطا ن اطا  :فاسإلامام ولمل الاإن لي اإل يتعدا إ
ااد للنداااا  ،باال لآخاارون هااأل لملتعد ا إن ،و اطياال لملؤلااف يف و ارلي ش اإلهد تااخيي ا وندااإم ااا ه ا ل

وذلك ،و نت بعد زهاء لملا تإ ولخلا إ صفيت وال أن لمل ييتي لي م ي ان تعد يف لاصال ،لكاا
لمل ااييتيإ يتعدا إن ،ووا أن لمل االاإ ا ااأل ذلااك ي ااتعدون للعاايا يا لمل ااييتيإ لا جماادم لمل اااولة،
وأن عدلإل يع أل.
كااان هناااك وذن ذلااك للشااك للعايا للا خاااير للن ا لسإلاامايي يااا للفكاارة لل إييا وللإطنيا ُ ،ث
لال ت اي بأن لمل ييتيإ للعر ولملتعربإ رون ري ياا اطناإن ،وال كاافيتإن لاللاتعااا كااا كافيتاه
لمل االاإن .وت اااءع لل ااتيناع ولل ا عيناع از ااد ي ااا للش ااكإك ووت ااإه للت ااإتس ول ااط لش ااتدلي نز اااع
لاللت دلي لل يال  ،وين للرأ لآخر .ول لك كان هناك ياا جمااىل ون نز ااع للتكفاري لل اإي وللعلاااي
ولملااك ه لل أنتجم نز اع للتكفري لسإلماي .
وتاااءع للثاانيناااع وللت ااعيناع ات اريلع ملإلجم ا لسإلااماييإ يف لةتا ا وللث اف ا وللدول ا  .وباارز تياااا
ا ي ا ت ادم بأطرولااع لاإىل اى ا للعاام ولآخار ،ول اا ا للإطنيا  ،وللتيتاإىل لل يالا لل الا  .ففا
ي أل ل اا للإطنيا جميال ون ي ادأ لملإلطنا ي اإىل بالاتثناءلع اقيل  .ويف ي األ لل الاط لل يالاي ،
جمياال :ون ن ااام للشااإا لسإلااماي اار بالتعدي ا لحلزبي ا ولل يالااي  .ويف ي ااا ل اى ا للعااام جمياال :ون
أطرولا هنتن تااإن لاإىل صارل لحلراااالع لي اام لااليا وال صاايتييت  ،وأنااه ككااا للا االاإ ولناطماجمااا
يا لملشرو للعامل لإللمام أن تإلصلإل ي للعام ،وأن عيشإل فيه ويعه ب مام .وت دم لحلاإلا لسإلاماي
لمل ااييت خاطا اإلع ،و اارع يف ل ااياجمه للا اارة لاوا ي ااايالع ي ااا تانا ا لمل االاإ اارع و مان اااع
ولمايي كثرية ،ال ختتلف ا لسإ مان للعامل حل إ لسإن ان وال يف ناطا دوي.
*******************
ال وامش

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

تنارو العجم  :ملفنات الع ف لن تاالفد دة فة ثالثة

تإيا شيفلر*

تر  :ل ا ش ري**
أل ا ا ت ااإم بع ا للااد اناع أكثاار يااا ريهااا بتعز ااز أن ااا للعنااف يف للعماجماااع لسإن اااني ؟ ا طاار
كثرية لإللااام جبإلنا ها ل لل اؤلىل .وولاد ها ه للاطار ولكثرهاا أمهيا وأول اع ا لنتشااال ،باإ للماهاإتيإ
ويؤاخ لافكااا ل لاجمل ،تتاثل يف يرلتع للندإم لاصلي للاطإل ف للد ني ذلع للعاماجم .

وجما اد ز ا األ ااام لالتتا ااا ب اااوىل ه ااإنيجس ه ااامي ( )1923-1885ل تا ااايل ل ا ي اان ا لافك اااا
جمإيياع تتلف  ،أن للد اناع لملتشاا ا  ،أ للاد اناع للا تتداإا للعاام شارل يتعا ال وصاماله
للد ني
أو فالدل ،يل وا لسإلجاام اا للعناف .أياا للاد اناع لملتفا لا  ،أ للا تار للداماا تاإهر للكاإن أو
ت ارله جمااابما لإلصااماا ،ف ا ياال وا ت ا لحلاارو للد ني ا يااا أتاال نشاار بركاااع للد ان ا لحل ا ( .)1ويف
نفااس لالجتاااه ف ااد ل ادي لحمللاال للنف ا و ااام للماهااإع للكاااثإليك ااإتإ يا ااإايا للعماجما بااإ لملإلجمااف
لل لاي للد اناع لل إذ وللاطاو ياا ت ا وباإ للاط يعا للعدولنيا للاد اناع لل اايي (للي إي وللندارل
نيا ا ولسإل اامام) ي ااا ت ا ا أخ اار ( .)6ول ااد يي ااز بال ااه لل اامام للنروعا ا ت ااإن ت ااالتإنج ب ااإ لابع اااي
للد اال للرى ا ولابع اااي للنا ا ا للرى ا للكإني ا لل ااد اناع( .)3ولجت ااه ك ا لك وا اول ا وع اااي لملزل ااا
لاكثر تفاىال لل تروز لل مام يف للد اناع لل إذ وللاطاو (.)4
ون هناك للكثري ِي َّااا اىل د ياا ناطاإ لياه ها ل لملادخل ياا جمايأل جتر د ا وتن قيا  .ويف ت يايأل كاا
للعنف لحملل للا جمايام باه يوىل للعاام باإ ااي  1911و  1987وتاد اويولاف اوييال َّ
أن يعادىل

للعنااف لل اتاال يف كاال ن ااام لكااأل ،جميالااا وا اادي لاش ا ام لمل ت اإلإ ،ال ارت ط كث اريل اعااا ري ي ني ا أو
وثني أو لتتاا ي أو ت رلفي يعين  ،ووَّنا عإي وا فارم لل تال يوَّناا الي ياا للراإلبط لملؤل اي  ،لياه
وتد أنه كلاا كان ن ام لحلكأل أكثر فاشي أو للت دلي لاتفا يعادىل لل تال يف ذلاك للن اام ،وكااا اإىل
اوييل :ون لل لاط ت تل ،ولكا لل لاط لملاطل ت تل ل إ ياطل (.)5
و ؤكااد ياااثيإ كاار ا ،تعااد ما ملاادخل اويياال ،أن وجمااإ لاااالع لسإباااية ل اا يا ولسإباااية لل يالااي للا
تر اهااا للاادوىل ه ا أجماال لات اطااا باملركز ا لملاطل ا لل االاط حبااد ذل ااا ،ين ااا حباادوأ ث ارلع يف بناااء للفاارم
لل يال ا ااي  ،وإ ا اادأ ذل ا ااك بش ا ااكل أكا ا ا يف أ ا ااا لحل ا اارو لاهليا ا ا  ،أو لحل ا اارو للكإني ا ا ا  ،أو زولىل
لاللااتعااا( .)2ولت ا ااا لل ااط نف ااه يااا للتفكااري لملياااىل لفاارم لل تاال عت ااد بااإىل ك اإليري -يااد ر اإ ا
أحباااأ للتناي ا يف لل نااك للاادويل -بااأن لملعااا ري لملإ ااإ ي للا ااام لالتتاا ي ا يثاال :للماي اااولة و يااا
للدك رلطي ولالن اياع للعرجمي وللد ني ليس ذا ثاا ينت ا وين جيا لا تااطر لادوأ وجماإ لار

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

لالاإلىل لالجمتدااي  ،يثال لال تاااي

ويا ذلااك فااإن للكتا لمل دلا  ،يف وطاااا تإليااد لا لاجماال ،ها لااافظ ايااز للا لكرة ل اا يا ،
وبالتااايل ف ا ايااز لذإ ا للجاا ا  .وتنت اال ها ه للكتا لل ااااو يااا تياال وا تياال ،وتعااد يل اااا تاازءل
ا ي اا يااا للتعلاايأل ول ا لخلاطااا للعااام ،ولا لك فااإن هناااك فرصااا جمإ ا ان ااتأل لالجمت ااا يااا ها ه للكتا
لل ااو ولسإشااة ولي ا بإ ل اا اع لل تؤيا ا أكثر يا أ ن اإ ياا أناإل للنداإم لاخار (.)8
وال أن ذلااك ال ع ا أن كاال أت ازلء للكت ا لمل دل ا تتات ا باامهي ا نف ا ا نااد لت ا ااا .فا اا لملؤكااد بااأن
للند اإم للا ت ااتعال يف للاط ااإ للد نيا وللرمسيا وللشااعا ر للد نيا وللداالإلع تتلا وت تا س أكثاار يااا
ريهااا ،وال أن كاال ندااإم تلااك للكتا لمل دلا تتاتا بتلااك لذالا يااا لل دللا وللت ااد ر ولاللاةلم للا
تان يا كاإهنا ندإصا يا للكتاا لمل اد  ،اعاىن أهناا يثال أيولع يف صاندو يعادلع ي اد تااهزة
لمالتعااىل لل إمي و ري لل إمي بإ لملؤينإ ا ،وذل ي م لل رو للتااخييا أو لحلاتااع أو للفارم لا لك
أ و مسيتم به.
ياا ها وذل للعماجما باإ ي اإ اع للعنااف للعادولي يف بعا للنداإم لمل دلا  ،وبااإ لل الإك للفعلا
ل ش ا ام لل ا ا كت إهنااا و ن يتإهنااا و ت ااإهنا؟ ،وهاال ت ارت ط للندااإم لمل دل ا ذلع للاطاااب للعنيااف
بكتااا (ين يتااإ وناااجملإ) يعينااإ؟ وذ كلاااا كاناام للندااإم لمل دلا أكثاار نفااا زلي نااف لملااؤينإ ااا.
ون لسإتاب ل ه ل لل ؤلىل ه  :ليس بالررواة .ولانيتاوىل يف ه ل لل يته أن ن اإ أن للعناف للعادولي
ااا للشااعإا بااالعجز ولليااأ بااإ لل ا ا لااجلإها أو
يف للكت ا لمل دل ا ككااا جمرلءتااه ل ا أنَّاه تعااإ
ن الإها.
ال مز اإلالفهن زالتا فر العران زالدة ن

فرجمام جماإلنإ لحلاار يف ولارل يل لل دكا كاااا واي يف كتاا لاافر للتثنيا لسإصاايتاا  61بااإ فقتااإ يااا
أ اادلء ول ارل يل يااا للشااعإ ااري للع لنيااإ (لي اإل يااا ب ا ااابر) :أولقااك لل ا ا ياااإن خااااز أا
لمليعاي ،وأولقك لل ا تداي وتإيهأل يلخل لدويها (أ أا لمليعاي).
اإه يااا شااع ه أن عر اإل لااي أل شااروطا لل اامام (لاافر للتثني ا :
أيااا ملدااإم للفق ا لاوا فياطل ا
وصاايتاا  ،)11 :61فااإذل جم ل اإل وللت االاإل فعلااي أل أن كإن اإل ياادل سإل ارل يل بال ا رة (للتثني ا :61 :
 .)11أيااا وذل م ت االاإل لكااأل لاالايا ولاااابإكأل ،وبعااد ذلااك لنتد ارمت لااي أل فاااجمتلإل كاال اتال ا أل حب اد
لل اايف (للتثني ا  )13 :61:أيااا للن اااء ولاطفاااىل ولل ااا أل وكاال يااا يف لملد ن ا  ،كاال نيات ااا أخ ا ها
لملنتدر نيا (للتثني .)14 :61

وال أن ه ا ل لاللااتعااىل لملداانف ولملااداز للعنااف ال ناط ا ل ا للشااعإ ااري للع لني ا لمل يا ا يلخاال
أا لمليعاي .ف ؤالء لل لاي أل لللعنا وها يدااطل ال اا ياا اةتأل باحلرياان أو للادياا لمل اد أو
ا ا يااا هااإ صاانإ لإلباااية

لعنا للاادياا ( .)9ويف لاايا الهااإع لاافر للتثنيا فااإن ولااماىل لللعنا لا
للكايل حليا أل للش دي ولالتتاا ي وللرولي .
وأيا يدن هؤالء للشعإ لل عاطيك للر وذك إه ندي ا فاما ت ات ين اا ن اا ياا ،بال لري اا
لركااا :لحلثيااإ ولايااإا إ وللكنعااانيإ وللفاارز إ ولحليااإ إ وللي إلا ايإ ،كاااا أياارك للاار وذااك ،لك ا ال
يا أاتالا أل للا

الاإل آذااتكأل ،فت اطقاإل وا للاار وذكأل (للتثنيا :61:

علاااإكأل أن تعالاإل ل ا
.)18-12
ها ه لللعنا ال لال بالرتااىل ولادهأل بال بالن ااء ولاطفااىل أ راا (للتثنيا 35-34 :6 :؛ ،7-2 :3
شااإ  ،)69-62 :8ويف بعا لحلاااالع لاال لا يول ااأل (للتثنيا 17-12 :61؛ شااإ 61 :2؛
صاااإ يل 3 :15؛  )19 :66ولااال لآثاااا للريز ا لل ا تاادىل ل ا وتااإيهأل لااا ت االأل أ رااا :ختربااإن
ي ا لاياااكا ليااه اادع لايااأل لل ا ترثإهنااا ذت ااا ل ا ل اااىل للشااات  ،و ل ا للااتماىلك ولاام كاال
شجرة خررلء .و ديإن ي لحب أل وتك رون أندا أل ،ولرجماإن لاإلا أل بالنااا ،وت اطعاإن اثيال ذات أل،
و يتإن لمس أل يا ذلك لملكان (للتثني .)11()3-6 :16 :
ولإ أخ نا ه ه للإصاا ا لا اهرهاا ف اي دو لناا أهناا أوىل تعلياااع ي دلا للتاط اري للعرجما وللاد ،
وال أنااه نااديا اار كتااا للتثني ا  ،وباادأ ع اول ا تاااا خ ول ارل يل تتشااكل يف ه ا ل للكتااا ( )11م كااا
أبناء ولرل يل يف و ككان أل ياا وبااية للشاعإ لاخار  .و عت اد للعلاااء باأن بعا لاتازلء لالالاي
يف لاافر للتثني ا  ،ككتااا لالكااام (للتثني ا  :لسإصاايتالاع )62-16 :ااااا تعااإي وا لل اارن للثااايا جم اال
لمليماي ،نديا أل م يول ار لملعاا ا يف ولارل يل بالما اا لا ف ااي يلاإك أل ،وليالا للت ااي (للاد )
لل لخت وها إ لملشركإ ،ولال اماىل لالتتااا  ،ولال ايت اماىل لل يالا  ،ولاللاتيماء لآشاإا لاخاري
ل ا لملالك ا للشاااالي لاان  766جم اال لملاايماي .و نااديا تااما لآشااإا إن ااا لملناط ا بااإ اااي 262
و 263جم اال لملاايماي ،مت لكتشااا ن ا يفدال يف يع ااد لل ااد ل اإليل لاان  266جم اال لملاايماي ،وجمااد أ
لجر للزلو لإلصمالاع للا جماام اا لمللاك وشاعيا باا اإذل ( 219-241جم ال
ص يتم ه ه للن
لملاايماي) .وجمااد لااديع تلااك لسإصاامالاع جمااإة لمللااك بإنشااا ا ماجم ا ي اشاارة (ييثااا ) بااإ للاار (له)
وشع ه ا طر يإل الإله ،أ لالاط ألااطإا لااب للالكيا يف لملا ا لل ايتي [لل عياد](.)16
وبع ااد ل ا إ ااإيل ( 587-598جم اال لمل اايماي) مت تاط ااإ ر جم ااانإن للتثني ا وب ي ا لملا اإلي لل دك ا وا ا اال

تااخي شايل – ين يااتا ناإأ ( )28 – 1916ار بالاأل تااا خ لافر للتثنيا  ،واااا مت خار تن اي
له أثناء للنف لل ابل وبعده ( 539-587/598جم ل لمليماي)(.)13
ويف كل لالإلىل فإن تاا خ للتثني وتن ييته عكس فةة يا لازيااع ولآيااىل لملتجادية وللكاإلاأ
للا كااان إلت ااا لسإلارل يليإن لل اادياء (و اشااإها يف هنا ا لملاطااا ) وف اادلن اكيازتإ ي اتااإ يااا أاكااان
ه ااإ ت أل ل اا ي ا  ،ومه ااا :للدول ا  ،ولاا  .ومل اا ك ااان أبن اااء ول ارل يل ه ااأل لملعر ااإن مل اااطر ااعف ااري
ي إجم  ،ولل وبان يف لةتاعاع لةاواة كانإل أكثر ر خلاطر لسإباية يا للكنعانيإن للإثنيإ.
ل د مكر لفر للتثني وتااا خ لافر للتثنيا لتف اري ألا ا ها ه لازيا وكيفيا لخلاروز ين اا .وجماد أاتا
لاااء لافر للتثنيا لا إ لملالكتاإ وا ل ارل لسإلارل يليإ اا للع ااد للا أجماياه للاار يا يإلا يف
وي ااا بع ااده)()14ك إ ااتأل ه ا ل للع ااد ل ا لسإل ارل يليإ أن ال ع اادول وذ ااا وال
لإا ا (للتثني ا 5
إه ،وأن اطيعإل جمإلنينه (أوليره) ،وليتأل يكافأة با ولارل يل لا وخماصا أل ذا ل للع اد اانيت أل للرخااء
ولل إة يف أا لمليعاي .أيا دم للاطا ف يعاجم إن لي ا بكال أناإل للكاإلاأ .وب ارلءة لا إ لملالكتاإ
وللنفا لل ااابل لا أهناااا ااا وذا ال ارل لسإلارل يليإ ااا لمليثااا  ،عا لإ اال للكااثا وا مايا
ل ا ل ا للاار لل يااإا ،أ اعااىن تأكيااد ااا ل ا جماار لسإل ارل يليإ يااا للاار (للشااع لمل تاااا)،
وه ا ل باادواه أ اط ا لسإل ارل يليإ ل ا ا ل ياال بااأن أبناااء ول ارل يل يااا زلىل ذااأل لالختياااا بااأن ااريول جمااداهأل
جب ااإيهأل لل لتي ا  :ون لخلر ااإ لملتجاادي وللشااد د وللكاياال لاام للع ااد لي ااا د ل ا للااتعاية اطااف
ول للر إه ،وللتعاية لك يلوي بكايل ات ا لل اب .
وبيناا كان تاا خ للتثني تشكل كانم شعإ للكنعاانيإ للا ا أيار اإه بإبااي أل( )15جماد لختفام
ين زيا بعيد ،وللت دلف أل كارشيتإ للعن لسإذي لايس لاه شاأن بعماجمااع للإجمام لحلا ار باإ للع لنياإ
ااا لل اادياا لمل ااد ل ي ااأل للا ا م تك ااا
ويعاص اار أل ي ااا ااري للع لني ااإ( .)12وال أن ل ااري لل دا ا
يإت ااإية وجمت ااا وو اااية ل ااريها كان اام ل ااه و ا ف ااه( .)17فا ااا ناليا ا أوا ع ااأل ذل ااك ت اااا خ ولا ارل يل
للع ااكر وجم ااإة للاار ااإه .وي ااا نالي ا أخ اار فإن ااه ااا د ل ا و د اااىل الااال وا لسإل ارل يليإ ب ااأن
فرصت أل للإليدة اللتعاية ل للر إه و اطفه ها وبااية للشارك يف ولارل يل .وياا للإل ا  ،أو لا
لاجمل هك ل دو أن لاتياىل لل اب جمد فشلم ب فلت ا ا ولت ا ا ل ا للع اد بال رااء لا با وا
للشرك يف أا لمليعاي .ونتيج ل لك ل ألماف أل يعر إ سإ إلء للد اناع لخلد ريلهنأل.
ويف ال ها ل للتناااجم باإ ولت ااع للع ااد لمل اد وو اإلءلع لملشاركإ ،كانام للر ا يف وبااية للن اااء
يناط ي  .فان أن إع لافع لإلء ل ام لملرأة يل اا بأهنا ن اط للع إا ل فكااا للدخيلا للا ككاا أن
اادم ألااس للن ااام لابااإ  ،وم فشاال لااااء للتثني ا  ،ولااإ تز يااا ل ا لاجماال ،بااأن عاازو لنتشاااا للكفاار

ول رك ا وللف اااي بااإ أبناااء ول ارل يل وا لآثاااا لل اال ي للن اااء لمل إ اااع ،وملاص ا ن اااء لمللااك ل االياان
لاتن ياع ،و ابدة لل عل للل ناني لايرية وزلبايما زوتا يلاك ولارل يل هاا ( .)11وبنااء لياه كاان ن ار
يف للشاار ع لملإلااإ وا للاازولز باملشااركاع لا أَناَّاهم خاطاار ياام وهااإ اارم جماطعااا (للتثنيا  ،)4-3 :7أيااا
ت ااايىل للز اااالع وللعماجماااع ل ن ااي فتعااد ي ااايرة اادي لايااان لالتتاااا (يف للعاادي  )16 :65كااافئ
للر إه فاينيتا لفيد للكاها هااون وألامافه بع اد ك ناإي أباد ؛ ان اه تت ا اتاما ولارل يليا ،وليارأة
يد اني يف خياتا أل ،وب ر باطني اا بر اه (لا دلي .)12-1 :65

وهك ل كان لمل ااط إن ب دا لللعنا هاأل أبنااء ولارل يل أنف ا أل ،وم كاا يداايف أن ت ات د أشاد
للإصا ا جم إة يف للإىل لللعن لملدن لسإلرل يلي لل بدل أهنا تاأثرع بالشارك أو كانام يت اا ا ويت ااهل
يعه.
ون مسعم ا ولد يدنك لل عاطيك للر وذك لت كا في ا جمإال :جمد خرز أناا بناإ لقايأل ياا
ول اااطك وطإلا اإل ل ااكان ي ااد نت أل جم ااا لإ :نا ا ه ونع ااد ذا ا أخ اار م تعرفإه ااا .وفيتد اام وفتش اام
ولألم تيدل ووذل لاير صيتي وأكيد ،جمد ماال ذلاك للارتس يف ولااطك ،فراربا ترار لاكان تلاك
لملد ن حبد لل يف ،ولري ا بكل يا في ا يا ا ا ا حبد لل يف .جتا كل أيتعت ا وا ولاط لاالت ا،
ولر بالنااا لملاد ا وكال أيتعت اا كايلا للار وذاك ،فتكاإن تاما وا لاباد ال ت اىن بعاد ،وال لتدا بيادك
ش ء يا لحملرم ،لك رت للر يا سإ ر ه و عاطيك اس  .رسك و كثرك كااا للاف آبا اك ،وذل
مسعاام لدااإع للاار وذااك لااتيتفظ يا وصااا اه للا أنااا أوصاايك ااا لليااإم ،لتعااال لحلا يف يا للاار
وذك (للتثني .)18-13:13 :
و ل ا للاار أل يااا أن هااد لللعااا لل اااهر – للشااعإ لل ا ع ولملاالااك – م عااد يإتااإيل ،وال أن
خاطا ااا لللعن ا ا ب ا ا ولا اايل تعز ا ااز للإلا اادة ولالنر ا ا ا  .و عكا ااس لاللا ااتعدلي لل را اااء ل ا ا لملنيتا اارفإ
للاادلخليإ لاي ال بااأن ول ارل يل جمااد تااتاكا يف هنا ا لملاطااا يااا للااتعاية ل ا و اطااف للاار ااإه ااا
طر تاط ري ذلي ال ي اوي فيه ،وخمام للع د ال تريي فيه.
وتشااري للكت ا للي إي ا لمل دل ا حل ا يااا بعااد للنف ا وا أن تاادو ااااة أصاان ه ا ل يااا أتلكااأل
فاصاانعإل ذلااك يااا أتلا أخا لرااإاها تناااجم  .وباار أل كاال لسإصاامالاع وللداالإلع لحلاالااي للااتار
لحلكأل لاتن للدخيل .ف اد تعاجما لا لكا ا أل لا للتاإليل لآشاإا إن ولل اب اليإن ولملاد نيإن وللفار
ولسإ ر ا وللرويااان .فاااا أن تتماش ا ألاارة لاكا ا أتن ي ا للاات دلي لااال تت ع ااا أخاار أكثاار جمااإة ل ا
لخلاطااا نف ا ا ،وت عااا لا لك كاناام يااىل لسإلارل يليإ للرلييا وا للتيتاارا لا ط يارلال وتكارلال وتتعاا للرى ااا
لملتشاا ا للعاام .ولل اؤلىل لمللا هاإ :ملااذل إيا لل لااأل بالدااحلإ ولابر ااء باما ذنا ؟ وهاإ لاؤلىل ا يف

ل إهر يا لفر أ إ  ...وي ه ل ال عد وتاب ي نع هنااك لياه كاإن ل اإل  :ل اد مل اام جمراي
أ إ بع ااة وذي ألاي  ،أن جمإة له ياطل ا و ايرا (أو هكا ل ر اد للار ذو لل اإة لملاطل ا ولل ايرا ).
ويا زلو أخر  ،فإن للع د لل ادمي بارىله لحلكياا لخلاصا جماد تعايال يا لل راي نف ا ا ناديا أشااا وا
دم تدو أ ااىل ب لل شر .وذ ل فاإن ياا للداع لا أناا يف يثال ها ه لحلالا ياا للياأ يتثاإن
ااا للي ااإ ت ا يثاال ها ه للن اارة لملتشااا ا ولملتشااكك للا تناااي ااا يول اار لحلكااااء يااا با ول ارل يل.
ولااال بااإ هااؤالء لحلكااااء كااان هناااك ويالك يتزل ااد بااأن ت ااإي لل شاار لاإلء كاناام ااريل نيفااا ،أو تاط ي ااا
صاايا ل إلنإ للع د ،أو تريتياع ل ي ل ي ب لملع د ،م تكا كافي لتيتر ر ولرل يل.
اليب الكونن زالدمار الكونن

ليأع يلكإتك ،لتكا يشيقتك كاا يف لل ااء ك لك ل لاا

(يال .)11 :2

خماف ااا للع ااد لل اادمي ،تش اات ر للند ااإم لالال ااي للا ااييتي بأخماجمي اااع لحل ا للك ااإي (للش ااايل)
أخماجمياااع لمل ااييتي يف ي ااإالع لاالاي يثاال أل ا اخيااك يااا
وللما نااف .ويف لملف ااإم للعااام تااتل
ل ا لنف ااك ( ،)19أل اإل أ اادلءكأل ،أل اانإل وا ي راايكأل ،بااااكإل ال ناايكأل ،وصاالإل اتاال لل ا ا
ا ايقإن وليكا األ (لإجما 32-67 :2؛ يااال 48-43 :5؛ جماااان أ رااا للرويا اان  ،)16:61بااااكإل ل ا
لل ا ا ا راط دونكأل (للروي ا اان )16:14 :ال ت اااويإل للش اار (يال  )5:39ي ااا ا اربك ل ا ا خ اادك
فااا ر لااه لآخاار أ رااا ( ،لإجمااا  ،69 :2يااال  ،)39 :5ال تنت ا اإل انف ااكأل أ ااا لال اء (للرويااان
 )19 :16كا اال لل ا ا ا أخ ا ا ون لل ا اايف بال ا اايف لكا ااإن (يال  ،)56 :62لت ر ا ا كا اال نفا ااس
لل ااماطإ للفا ا ا (للرويان  ،7-1 :13ت ااياطس  ،3:1باط اار  ،)14-13 :61أ اطا اإل ي ااا ل يد اار
ل يداار ويااا ه ه ( ،يااال 61 :66؛ ي ارجمس 17 :16؛ لإجمااا  ،)65 :61أ ااا للع يااد أطيع اإل يف كاال
ش ا ا ء ل ااايتكأل ل ا ا ل ااد ،ال ملدي ا ا للع ااإ كا ااا ر ا ا للن ااا  ،ب اال ب اااط لل ل ا ا  ،خ ااا فإ
للاار (( )61كإلإل ا  )66 :3أ ااا للن اااء ،لخرااعا لرتااالكا كاااا لي ا يف للر (باطاار :3 :1
1؛ جماااان أ رااا كإلإل ا  )18 :3و أ ااا لاوالي ،أطيع اإل وللااد كأل يف للاار ان ه ا ل ل (أف ااس :2
1؛ ،كإلإل ا  ،)61 :3لك ا لي اام يااا ه ا ل للعام ( إلنااا  ،)32 :18فااإن ل اريتنا ااا ه ا يف
لل ااولع (فيل  ،)61 :3لخل.
وِالَّ أن صااإاة لحلا للكااإي وللما نااف ت اادو ن ا ي نإ ااا يااا وذل يااا جمإاناام حب ي ا أن خاار كتااا يااا
للع ااد ل د ااد ،وهااإ لاافر للرى ااا لملااإل وا إلنااا جمااد لن اااس يف اى يااا أجم ا ياتاااع للعنااف لل ا
تتجاااوز ف ااا لللعناااع لمل ا كإاة يف لاافر للتثني ا  ،ف اافر للرى ااا يف لةااال لاايس أكثاار يااا تدااإ ر للن ا ا
للعنيف ا للعااام ،أو بدااإاة أي يي ااا أت ازلء ك اارية يااا للعااام صااإاع ل ا أهنااا ولبااما يااا ل يتاايأل وللناااا،

وللاادخان وللك اام ولةا ا وللاطااا إن وللإلااإش وللازالزىل وللنجااإم للنازلا (اى ااا :لسإصاايتالاع ،11 ،2
 .)61:1 ،18 ،12و ل ا كااس لللعناااع يف لاافر للتثني ا فااإن للاادياا لملإصااإ يف لاافر للرى ااا هااإ
يياا كإي شايل ،ولكنه م أع به لل شر ،ووَّنا تاءع به لل اإ لسإذيا للع اا  .ويف تداإا إلناا فاإن
لاجملي لمل تااة يا لل ا ليتأل ون اذهأل – وهأل لمل لدإن ه – يا هأل وِالَّ يتفرتإن ي ت جإن.
وبن رة أي  ،ون للع لي للعدولني لملدإاة يف لفر للرى ا لي م للتثناء يف للع د ل د د .ففا لحل ي ا
تإجمعاام أت ازلء ك اارية يااا لمل ااييتي لل دك ا أن هنا ا للعااام وشاايك ( )61ولفة اام بااأن ه ا ه للن ا ا لااا
تكااإن لل ا ول ا ل باال نيف ا (يااال 41-37 ،69 ،8-2 :64؛ ي ارجمس  6 :67-7 :13باطاار
 .)11 :3ويا اارة تلا ااإ لاخا اار كانا اام صا ااإا يا ااا لالنت ا ااام وللع ا ااا تا اامازم اوا لحل ا ا للكا ااإي للشا ااايل
وللت اي ري لملشرو .
يااا يااا ول تاااد خل ا  ،ويااا م ااؤيا اادن (يرجمس  ،)12:12هك ا ل كااإن يف لن راااء للعااام:
خياارز لملما ك ا و فاارزون لاش ارلا يااا بااإ لاب ارلا ،و اطرلااإهنأل يف أتااإن للناااا .هناااك كااإن لل كاااء وصاار ر
لال اانان (يال  .)51-49 :13ي ااروا اال ي ااا ث ا ا وبا اارة أ اار ي ااا أن اادخل ا ا وا يلكا ااإع
له (ي ارجمس  )11:65ولكااا و اال لكااأل أ ااا لا نياااء؛ انَّكااأل جمااد نلااتأل ازلءكأل .و اال لكااأل أ ااا للش ا ع
انك ااأل ل ااتجإ إن .و اال لك ااأل أ ااا للر ااالكإن لآن انك ااأل ل ااتيتزنإن وت كإن (لإجم ااا .)65-64 :2
هل ااأل لآن أ ا ااا لا ني اااء ،لبك ا اإل يإل ا اإلإ ل ا ا ش ا ا اوتكأل لل ايي ا ا (تياس ،)1 :5و اال لكا ااأل أ ا ااا
للنايإليإن انكأل أخا مت يفتااا لملعرفا  ،ياا يخلاتأل أناتأل ،وللادلخلإن ينعتاإهأل (لإجماا ،)56-11 :ان
كل يا رف نف ه تر ويا ر نف ه رتف (لإجما .)66()11 :14
ويف بعا ا لالي ااان ف ااإن للر ا ا يف ااا لاشا ارلا تك ااإن يف للند ااإم للا ا لا ا لا ا للما ن ااف
ولل الإك لل االا يف ها ل للعااام .فاآ ا  19ياا لسإصاايتاا  16ياا للرويااان وللا ت اإىل :يل للن اا أنااا
أتاااز  ،ااإىل للاار  ،ككااا جمرلء ااا ل ا أهنااا ي ااإ صااايجم وا للما نااف ،ولكن ااا أ رااا ثاال يرتعااا
تناصيا ل فر للتثني ( ،)41 ،35 :36ولل ال تد اال للشك باأن لنت اام للار لايكإن لنت اياا نيفاا
تا اادل (للتثني ا ا  6 5 -61 :36و  .)43-41وللرويا ااان  61 :16فا ااإن تا ااا ا اادوك فأطعاا ااه ،وون
دوه ،وال أهنا وذل يا أخ ع ي ل الا للا تلي اا
اطا فال ه  ،ككا أن ت رأ كإصي لييت للش
انك ون فعلم ه ل جتا ر ناا ل األه فإهناا تلااي ل يثااىل ( ،)66-61 :65للا جتعال يثال
ه ل للعال تز ا ل دلء ،أو اما إي أل وا للعدلل لسإذي (.)63
يف وط اااا ل اافر للرى ااا وذن لل اام أزيا ا اله ااإع ااد للتثنيا ا باطر ا ا يتناجمرا ا  ،ي ااا ناليا ا أوا ك ااان
لملفرو بال لإك للدلخل للدنيإ أن ت يثاىل لمل ي لخلاام باحلا  ،وللت ااي اري لملشارو  ،ولاال

للتريتي بالنفس .أيا يف للعام لآخر ف ت ل للاط وله للع ا وللثإل ها للعلياا .ولاال يف ها ل للعاام
فإن للإصي حب لا دلء دو أليانا أهنا ط م لي ا للنشإة لرى هاؤالء لا ادلء عااجم إن اباا شاد دل
فاايأل بعااد .فعل ا ل ا يل لملثاااىل فااإن تريتإليااان ( )661– 121كااان تااإ وا ذلااك لليااإم ،ااإم لحل ااا ،
لتكإن ي دإا للعام وأتياله لاط ا لناا وللدة ،كاأل هاإ اهيا ها ل لملشا د يف ذلاك للياإم ،ياا هاإ
لملش ا د لل ا لاايثري يهش ا ؟ وأ يش ا د لاايثري اايتك ؟ يااا لل ا لااي ج ؟ أ ااا أمشاام ،وأنااا أا
للكثري وللكثري يا لمللإك لاجمإ اء قنإن يف أ اا لل لااع؟ ولحلكام أ را للا ا تاااول لا للاأل للار
د ا رون يف ذ ا أشااد يااا تلااك لل ا أ ااريإها أنف ا أل يف ناااا ااي أل ،ااد للنداااا لل ا ا جماااويإهأل
بالت اااا .أولقااك للفمالااف لحلكااااء للا ا لااار وتااإه أل خجااما أيااام أت ااا أل وهااأل إرجمااإن يعااا...؟ أو
للشااعرلء للا ا رتعاادون لاايس أيااام كرل ا ل ااا للالااك اليليااانتإ أويينااا ،باال أيااام لمل ااي لل ا ا م
تيت ثلاإ للاداليا ياا اتا ولاي أل ناديا كاإن صاإ أل يرتفعاا وهاأل يف
تإجمعإل ل اءه؟ ُث هل لإ
كااثت أل؟ وهال لي اتيت ثلاإ للكإيياد ا لملشااهدة وهاأل يف للنااا؟ أ جماا أو ي تشااا أو ياأيإا ياايل
أو جم ايس بكاال يااا أوي ياا كاارم ولا اء لااإ كنيتاك للفرصا لرى ا ها ه لملناا ر وللشاااات في ااا؟ لكااا
يشاهد ك ه ه لنا ا ،وذلك لرعف وكاننا برى للروا (.)64
وبااالن ر وا للعا ل للشااد د لملتإجما يف هنا ا للزيااان ،نمدا لل شاار بااأن تأكاادول أهنااأل كااانإل ايااا ل ا
للاطر ا لل ااإمي يف ه ا ل للإجماام .و ل ا للاار أل يااا أن لملعرك ا لاخاارية بااإ لخلااري وللشاار لاات إم ااا لل ااإ
للكإنيا  ،وال أن ب ا لل شاار ال فااة فااي أل أن اإل ااري ي ااالإ أو ااإل لاال يإ ،باال ل ا للعكااس يااا
ذلااك كااان يااا لملتإجما يااا أت ااا لمل ااي أن شااااكإل يف لاار ينيإ ا يااا أتاال أاولا لل شاار  ،وأن إياإل
باختاذ لل رلالع لل تكإن أليانا يؤمل  ،ولكن ا روا حلر اولي ناتيت .
ال ت ناإل أي تقاام ال ا لاامايا لا لاا  ،يااا تقاام ال ا لاامايا باال لاايفا ،فاإي تقاام افاار
لسإن ااان ااد أبيااه ،ولالبن ا ااد أي ااا ،وللكن ا ااد سا ااا ،وأ اادلء لسإن ااان أهاال بيتااه (يال -34 :11
أباااه وأيااه وليرأتااه وأواليه وأخإ ااا وأخإلتااه ،لااال نف ااه أ رااا،
 .)32ون كااان ألااد ااأي ويل وال ا
فما دا أن بكاإن يل تلايا ل (لإجما  .)62 :14لكاا لآن ياا لاه كايس فليأخا ه ويازوية كا لك ،وياا
يف أ راا ها ل لملكتاإ  ،وألدا يا
ليس له فلي ثإباه و شاة لايفا؛ اي أجماإىل لكاأل :وناه ن ا أن اتأل ِ َّ
لآ ؛ َّ
ان يا هإ يا ت له لن راء (لإجما .)65( )37 -32 :66
ون ل ا للع ااد ل د ااد يرصااع بالااتعاالع
للشر للشياطاني .

ااكر ت ار أت ااا ي ا كايتاااابإ اولااانيإ ااد جمااإ

لل اإل لااماا له للكاياال لك ا ت ااداول أن تثمت اإل ااد يكا ااد وبلاايس ،فااإن يداااا تنا لي اام ي ا يم
وحلأل ،بل ي للرىلاء ،ي لل ماطإ ،ي والة للعام ل لاا ها ل للادهر ،يا أتنااي للشار للروليا يف
لل ااااولع ،يااا أتاال ذلااك لسل اإل لااماا له للكاياال لك ا ت ااداول أن ت إي اإل يف لليااإم للشاار ر ،وبع اد أن
تتاإل كل ش ء أن تث تإل ،فاث تإل ناط إ أل اءكأل باحل  ،والب اإ يا للا  ،ولااذ ا أاتلكاأل بالاتعدلي
وجنيل لل مام ،لايلإ فإ للكال تار لسإكاان ،للا باه ت اداون أن تاطفقاإل يا لا ام للشار ر لمللت ا ،
وخ ول خإذة لخلمام ،وليف للروا وا هإ كلا له (أف س .)62()17-11 :2
وجمااد صااإا أواعااا ( )654-185ك اماَّ يااا ب اإلس وباطاار بااأهنأل أباطاااىل ي ااييتييإن :لاااابإل كث اريل،
وجم اارول للكثااري يااا للشااعإ لذاجي ا لملتإلش ا  ،وأذل اإل كث اريل يااا لا اادلء ،و نا اإل للكثااري ي ااا لل ن ااا أل،
وللتفل اإل بانتد اااالع كث اارية ،واتع اإل بأ اااي يلاط ا ب اادم ي ااا ي ا لب لا اادلء ،وي ااا لل ااتيتام أجم اادلي أل
و لم أ د أل بدم لمل ن إ ،واهنأل هزيإل وجمتلإل كتا كايل يا للشياطإ لملتنإ لل لاإ م زياإهأل
لا لمل ااتإ ...هاؤالء هاأل يا أصايتا للا ا ؤيناإن لآن بامل ااي  ..ون
م كاا بإيكااهنأل لل ا
لل تاكا ياا لنتشااىل للناا ياا لاياطرة للشاياطإ ككاا لل اإىل ناه بأناه ابا يعركا لامسا يلييا ياا
للشياطإ (.)67
ل د كان ل ا بإ لحل ولحلرو للرولي دان لملعجازلع لنشار لمل اييتي لاوا :وجماد لاا د ذلاك
لا تع قا ط اااع يااا لاصاادجماء ،لا اادلء للا ا بياان أل اادلوة شااد دة كادااايا جمإ ا ل ناااء لةتاا يون
وثااة صدلياع ي لل لاطاع لحلاكا  .وجماد لاا د للاإ ظ ولحلا لا لحلا وللدال ولذادوء لل يالا
كفرا ل لليتياة للادنيا لا وبعااي للكثاري ياا للدارل اع لخلاطارية ،وهكا ل لا ل ذلاك يف ب ااء لمل اييتي ،
ويف للناإ لل كاي يف لسإي لطإا للروياني ( .)68وكان ن ل ي را لحلر وا اىل لحلار للنف اي اد
لل ااإ للشاار رة وللشااعإ للشااياطاني خياااال تا لبا اولقااك للنااا لل ا ا جتن اإل تاااطر للتاااري للعنيااف ااد
لل لاطاع للروياني  ،ولكناه أ راا تناا أل تيادل يا للعإلطاف لل اطإليا ةتاعااع للشار وللعااا يف لاإ
لل يتر لملتإلط بشكل ام ،وللت اليد للع كر للروياني بشكل خاام( ،)69و لا للن اي ياا ي ااي
لحملااا لل نإصا يف للت الياد لسإ ر يا وللرويانيا لااا دع ها ه لحلاار للنف اي ااد للشار لل ناااء لمل ااتار
ولحملاف ا طإ ل ا لاتاال ل ا للتاييااز لملاطل ا بااإ للدااد وللعاادو لل ا ب ياام يف يعاازىل ااا للإلجم ا  ،و ااا
لل إ لل يالي للدنيإ  ،و ا تكإ ا صدلجماع ي للكل اا في أل لا دلء.
وهك ل لا د و فاء للرولاني ل للعإلطف للعدولني  ،ليس ف ط يف ايا لملارء ب امام يف ولجما اىن
يل ا ااا أن ااديره و را ا لي ااه ،ب اال ِيف ت ااإفري لسإيكانيا ا لتيتإ اال اادلء للف ااري ل اايس ف ااط ااد لافك اااا
وللر اااع للشاار رة ،باال ااد للرتاااىل وللن اااء للا ا ع اادوهنا .ويف لحل ي ا شااري للع ااد ل د ااد وا بر ا

لاااالع كااان عت ااد في ااا أن يااإع أ راااء للكني ا لملنيتاارفإ لملفاااتئ أو ير ا أل عااإي وا ااا وذ ا
أفعاىل وأفكاا (.)31
وبالتعاية ألادلأ لملا ا ترا أن فكار لافر للرى اا (لسإإاا  ،للكشاف ) جماد لاإىل ليدا ولاد
للاطر أكثر جنالا سإ اية تأطري للفكر للد ولل يال يف للتاا خ للعامل ( ،)31وجمد كس ها ل للفكار
بإ إي يا بعد لملنف ول ا للنا لل ا خ رول للت ماذأل لل يال لداحل اإ اع جمإ للاتعااا
شااايل خاات ا ااا لااياطر أل ،و اادو أهنااأل أ رااا أص ا يتإل ااري جمااايا ا ل ا ل ااإ يدااريهأل جب ااإيهأل
لل لتيا  ،أ ااا طر ا ااال ااا ليالا وي ا ي اات ل يف يناط ا يعينا (أ لملناط ا لملانإلا ذااأل)،
وم كااا ولااماىل لملاالااك للدا رية لملتشاارذي ولملتاتعا حبكااأل ذلي ااا طر ا يناف ااإ يااا لل ااإ للع اا
لملت اارية ذلع لل ااإة للتديري ا أليانااا ،لل ا م كااا بالااتاطا تلااك لةتاعاااع لملتشاارذي يااا للإجمااإ يف
وت ا يناخا صاحلا اللتيعا تاا خ للعام وأزياته ،ولحللإىل للكإني ذا( ،)36بال أي ذلاك وا لاياية
لال ت اي بأن له جمد نأ بنف اه بشاكل يؤجمام اا للتااا خ لل شار  ،تااكاا لةااىل وللاعا النتشااا للشار يف
ه ل للعام(.)33
ل ااد ف اارع لذ ازل أل لل يال ااي وللاط ااا إن وللك اإلاأ للاط يعيا ا يف اله ااإع ل اافر للتثني ا ل ا أهن ااا ي ااا
مايااع للع اا لسإذا  ،أ أهناا نتاا ج لاإء لاالإك للفاري نف اه ،وها ت اتإت للنادم وللتكفاري وجتد ااد
ااأل لل ا نإ لل ا إال ااا للش ا  .أي ااا يف
لسإخاامام للع ااد .ويااا للااتارلا للك اإلاأ وال يلياال ل ا
لملعت اادلع للتإالتيا ف ااد صااي م لحملااا لحلاليا كأهنااا الم والية هنا ا للزيااان ،ويااا هنااا ف ا نا ا لخلاامام
لاخري وللكايل.
ل د وفر فكر لفر للرى ا طر ا ل يل اد لايال ،وطر اا اللتفااظ لملارء بع يدتاه يف وتاه لالادلأ
لذا ل ا  ،وطر ااا لتجن ا للع ا ة للإل اايت لملتإجمع ا لل ا إتااال للت ماص ا ا يااا تلااك لالاادلأ ،وبع ااااة
أخاار فاإن له م إااا للفااري بعااد كاال ها ل ،وال ت ااا للع ياادة للتإالتيا للفااري بإنكاااا ألاادلأ للتاااا خ،
ولكن ا تإفر له للإليل سإنكاا أمهي ه ه لالدلأ وي زلها و ثااها (.)34
ويا لامهي اكان للتأكيد ل للفر بإ يؤلف للفكر للتاإالي وأَّناطاه لايبيا و اإاه لالتتااا ،
لي ااه عت ااد كث ااري ي ااا للعلا اااء ب ااأن أي للت ااإالة للي إي ا جم ااد ألف ااه كت ا ا وك ن ا ( .)35وجم ااد لل ااتعالم
ارع خااماىل للعداار لسإ ر ا – للرويااي( )32ناصاار وللااع لالنتشاااا
لا اااىل للتإالتيا لملتعاادية للا
يااا أي للداافإة للش ارجم ولسإ ر ا  ،يثاال للك نإتي ا لل ابلي ا  ،وي ا ا لخلاامام مللااإك للفاار  ،وتن اؤلع
لملنجاإ ا لل اع للتاا خ للكإي .والَّ أن للتل لالتتاا ذا كان ك اريل .وجماد لادأ بارو لنكاإلا
ااا ذلااك جمااا ما :ككااا للااارء أن ف ااأل للرى ااا ل ا أهنااا ألاالإ ي ا ع ا ااا لهتااياااع لملاطااروي ا

ولملدلفعإ وو ي أل للكايل  ،يثل :شرل يا لةتا ف دع لل إة ولل لاط ولملكان للرفيع وللثاروة وللث ا
يف ذلكر ااا للتااخيي ا  ،أو لل ا ا شااعرون فع ااما ب ااأهنأل ي ااديون ا ل لخل ارلن يف لا اارهأل ،وي ااا لايثل ا
للكث اارية كك ااا للا اارء أن ش ااري وا للن ا لملش اارية ولملفك اار ا لمل اش ااإ ،وه ااؤالء لحمل اارويإ ي ااا للر ا ا ،
ولاش ام لملنفيإ ،وللاط اع لالتتاا ي لمل دية بزولىل بنيت أل (.)37
ت أل تعر ف لينكاإلا باملرونا للكافيا لي اطا اإ ا ك ارية ياا للارى  .وجماد الجمام اى ا للعاام ي لإباا
األااا لا ا جم ااإال وللااعا بااإ لل ؤلاااء يف لاا ( ،)38وال أَناَّاهم يااا لخلاطااأ لالفاةل بااأن لملن ااإذ ا

للفالد ا لتتاا يا هأل لات اا للإليادون للارى للتإالتيا أو لالفيا  ،وذ أناه لايس ياا للراروا أن كاإن
للف ااري ف ا اريل أو ي لإيا ااا ل ااال شا ااعر باسإل ااا ولل ا ا ىل وللنفا ااإا وللتايي ااز ولحلريا ااان ولال اااط اي ولسإبعا اااي
وللت ااايا .وتتإلف ا للفكاارة لل ا ل ا بااأن تاااا خ للعااام ت ا ي اااال ي اادال ال ككااا ا ااااىل لل شاار لمل اات ل
ولملتاارية ت يااريه يا للرى ااا لحملاف ا وللن إ ا للعااام .ون لاللتكااام وا لملعرفا لمل دااإاة لا ط ا يعينا ،
ووا للإل لل ااو  ،ووا للتعااىل لالاطري هإ أ را مس ياا مسااع لالاالي للا تت ع اا لل الاطاع
لحلاكا ا ا يف ت ا ااإ ا ينزلت ا ااا ويواها ااا ،و ا اااا يا ااا خماذا ااا لل ا ااياطرة لآ د إلإتي ا ا ( .)39ويف لحلا اارو
اار في ااا لملعاااا
لآ د إلإتيا ختاادم فكاارة وتااإي يعرك ا ي ااتارة وهنا ي ا بااإ جمااإ لخل اري وللشاار ،وللا
اااية يف يوا للشاار ،ل اإلء كااان ه ا ل ااد لمل ااي  ،أو للشااياطان لاك ا  ،أو وي لطإا ا للشاار ختاادم
ه ه للفكرة كما يا لملتاري ا ولحلكام يرة تلإ لاخر حلشد لت ا أل.
ع ف السفار زالاانول اإلل ن
وال نإل وال لزنإل ولنتأل لا لإن ون كنتأل يؤينإ ( ىل ارلن .)139
اإا
خمافا للي إي وللا ييتي ف د نشاأ هناج لسإلامام للاد يف للعناف باإ للناا يف ال ارو
جمإة ليالي ناتيتا وينتدارة ،لا ل فإهناا ل ااطرع وا للاتعااىل للعناف بادىل لحللاأل باالعنف ،ووا أن ترا
لااه لل اإلنإ لتن اايأل ولد ااد للااتعااله يف لحلياااة لليإيي ا  .وباادىل لالن اااا يف ألاامام وخياااالع اط ا ااا
يياا لاشرلا ،أو تديري للعام كان لا للفاالإ لمل الاإ لاول ال أن اطاإاول ألالإبا يتاداتا للتعايال يا
للكافر ا.
ويا ااا لملؤكا ااد أن ص ا ااإا للن ا ا ا لملزلزل ا ا للع ا ااام كاا ااا ت ا اار يف لآ ا اااع كا ااما وذل يكا اام لاا يك ا ااا
يك ااا ()89:61؛ ااإم تك ااإن لل ااااء كامل اال ()71:8؛ وذل للش اااس ك ااإاع ()81:1؛ وتك ااإن
ل اااىل كااالع ا لملنف ااإش (111:5؛ جماااان أ رااا  -)71:9تلع ا يوال باااازل يف للرى ااا لل ر ني ا لآلخ اارة،
خاص يف لل إا لاول ل لل نزلم ل للرلاإىل -صال له لياه ولالأل -خاماىل لملرللا لملكيا (-211
 .)41( )266ويف اال لال ا يااا للعجااز لل يال ا وتزل ااد لال اااط اي ،كاناام لاوصااا لحلي ا للث اإل

وللع ااا يف لآخ اارة ي ااا ب ااإ للإل ااا ل للتعليايا ا لل ليل ا لملتالا ا للن ا لي نا ا يإلطني ااه لملتش ااككإ بات ااا
للد ارل لمل اات يأل .أيااا بعااد هجرتااه وا لملد ن ا [ ثاار ] ( )66/261باادأع جمااإة وجمنا ااه تتعاازز بااال لهإ
للدنيإ ا  ،يثاال لالنتداااالع للع ااكر لمل هلا  ،وللا ال ااا يااا كاناام تتيت ا لا
وثااروة وخا ة .وبل ا ب ااياط  ،ل ا لسإن ااان للعاااي  ،فااإن أكثاار لايلا وجمنا ااا حب ي ا
لل ا كااإن وجمإ ااا لاجماال للتااااال ،أ لايل ا لخلااجم ا أو لملعج ازلع .فاااا كااان
اإ ص رية يا لمل اتر ا لملكيإ يا فت يك لل إ وأتزلء ك ارية ياا شا ه ل

أ اادلء أكثاار ينااه ااديل
للااد ا ها يل اااا تلااك
تإجم ا يااثما أن تااتاكا
ز ارة للعربيا يف أجمال ياا

شاار لاانإلع؟ ولكااا ها ل هااإ يااا لاادأ بالا لع .ويااا كااان تإجما أن اه بعااد وفاااة للنا أن تيتااد للعاار
لل ا ا كااانإل ت اااإن بالتشاارذم ولاار لسإثااااة وللت ل ا  ،وأن نجيت اإل يف لكت اااا للاادولتإ للع ايااإ يف
ذلااك للإجماام ،ومهااا اويااا للش ارجمي وبااماي للفاار  .و تاكن اإل خااماىل أجماال يااا جماارن يااا اازو وي لطإا ا فااا
لجا ااا لجااأل وي لطإا ا لسإلااكندا للك ااري ووي لطإا ا اويااا يعااا؟ ولكااا ه ا ل بال ا لع كااان هااإ ي اااا
لالدلأ.
وجمااد كااان لمانتداااالع لخلااجما وللفتإلاااع لل اار وكثاارة لل نااا أل يوا ك ااري يف و اطاااء لمل االاإ لاول اال
كاال لالا ا لين اارول وا للعااام ان ااإا أكثاار تفاااىال يااا ين ااإا إي ا يااا جم اال للنفا وللند ارلني لاوا.
أ ااف وا ذلااك أن لل اار ن للكاارمي م ااةك شااكا بااأن للثاإل للاااؤينإ يف لحلياااة لاخاار لاايفإ كاال ياا
تإجمعإنه يف ه ه لحلياة للدنيا ،كأل هإ ول يف لآ ااع (3:157؛ 8:68؛ ،38 ،64 ،66-9:61
61:131 ،111 ،76؛ 41:39؛ 57:61؛ 21:16؛  .)93:4وم ةك لل ر ن أ را شكا يف أن
ل ا لملااؤينإ فااإ ذلااك كلااه أن ااتعدول ل ا لك بتج يااز يي ازلن أ ااااذأل لليااإم لآخاار .وي ا ذلااك فااإن
للدعإي لل ر ل يا لسإلامايي ولل ا إ لملا هل ا ادل ا لاجمإ ااء هناان لا أن له ر اد ذا ه لايا
أن ت إي يف لاا .
و ا الشك فيه أن للعام لاإ نت ا إياا ياا ،ولكاا لل ار ن للكارمي ؤكاد أن ها ل للياإم لايس يعلإياا
لل شاار ،ل اإلء كاناام لل ااا جمر ا أم بعياادة (7:187؛ 119 :61؛  )62-27:65وأن إيااا نااد
إ ألف لن ( .)4:71و ماوة ل ذلك فإن للعاام لاإ اأي وا
له كألف لن ( )5:36بل
هنا تااه؛ ان له خل ااه ين ا لل دل ا اتاال يعلااإم (3:42؛  ،)31:8ولاايس انااه شاار ر أو أنااه خاارز ااا
لل ياطرة لسإذي  .ون ه ل للعام ام خري :خل ه له ولف ه ليه خاليا يا للعياإ ولاخاطااء (-3 :27
 .)4ون لسإلمام ال ار ي ادأ للا ن لاوىل /لاصال  ،وله ال عة اه اعف يف خل اه ،وال تأخا ه لان
وال نااإم ( ،)6:655وهااإ لل ااايا لملإتااإي يف كاال زيااان ،وللعااام بكاال شا ء وهااإ ياطلا َلَا مكاال أ ااااىل
لل شر (4:135؛ 49:12؛  .)58:7ال ت ط واجم وِالَّ بعلاه ( .)2:59ولا داي لسإن اان وِالَّ ياا

كت له (45-11 :3؛ 9:51؛ 57:66؛  .)24:11عاط لحلكاا ولذدل ا ملاا شااء (،6:629
676؛  .)49:17أيااا لافارلي أو لايااأل للا ا ال ؤينااإن وال تإبااإن ف ااأل ولاادهأل للا ا لاايعاجم إن ،أو
اات دلإن ،ول اايس للع ااام كل ااه .و ك اارا لل اار ن ي اارة تل ااإ أخ اار أن ااه ال ت اازا ولزاة وزا أخ اار (2:124؛
17:15؛ 35:18؛ 39:7؛  )53:38يؤكاادل أن للنااا لييتال ا إن ل ا ذنااإ أل ف ااط ،ولاايس ل ا
ذنإ ريهأل (682 :6؛ .)64:11
وهكا ل فااإن اى ا لل اار ن لليااإم لآخاار لي اام تااديري للعااام لآُث ولل ااام ،ب اادا يااا ت ااع يااا أتاال أن
تإلف لل شر ي للنايإ لسإذ  .ل د خل له لل شر ليع ادوه ( )52 :51وهاإ يل ااا ا كرهأل بإلت اا أل
ا طر لان ياء وللرلل ولملن ا ا ولمل شر ا لملرللإ ايأل لاا  ،ل يان اع جمإة له وجمداته وللكشاف
ا جمإلنينه لمل دل ( .)41وكل لل ا ك بإن برلالته لإ عاجم إن و ديرون أو ت دلإن بأيأل أفرال
ي اان أل يف لل اادنيا ( ،)46ويف لآخ اارة ذ ااأل ااا ش ااد د (617 :6؛ 3:52؛ 5:33؛ 71-29 :9؛
 .)65 :79أيا ااا لل ا ا ا اطيعا ااإن و ؤينا ااإن ف ا اايثابإن يف للا اادنيا ولآخا اارة (148 :3؛ 41:51؛ :21
 )13-16وليندر له أولقك لل ا ندرون ي إته (66:41؛  .)47:7لايانيت أل للندار (5:52؛
 )21:14ول ااريثإن لاا ( )61:115ولييتك ا ااإن لاا ( )55 :64ول ااإ ععل ااأل لا ل ااإن
إم لل عه (.)55 :3
و ا ل للةكياز للشاد د لا للع ااا وللثاإل للادنيإ إ ،فاإن لل ار ن للكاارمي عاد ياا ناإلل ادة و اااية
ص اايا جمإ ا ا وتفاىلي ا ا لماها ااإع للع ا ااد للتثن ااإ يف وطا اااا ا ااامل /كإي شا ااايل .ويف ا ااإء لنتدا اااال أل
ايت يف لسإكاان باأهنأل هاأل شاع له لمل تااا ،وللا ا جممادا
للدا كان للا لاإ للفالإ لاول ال كال للْا َ
لي أل وجماي للن ام يف لاا اعإن وذي  ،كنتأل خري أيا أخرتام للناا اأيرون بااملعرو وتن اإن اا
لملنك اار وتؤين ااإن ب اااه ول ااإ ي ااا أه اال للكت ااا لك ااان خا اريل ذ ااأل ي اان أل لملؤين ااإن وأكث اارهأل للفالا ا إن (:3
 .)111ف اال يااا للعاادىل أن ماي اإل اهنااأل ل ت ا ول جنااال أل كاكافااأة يااا له ذااأل لت اإلهأل ،ووخماص ا أل
للع د لسإذ ( )43لل افره أو ن ره أو شإهه أنا جم ل أل يثل للي إي ولمل ييتيإ؟
تاطي لسإلمام أن د أنه تفإ ل للي إي حب ي لنتداالته ،وجمد فرو اد اا ذلاك لااخرل
ب إلااه :ل ااد كااان له أكثاار ليتنانااا لشااع ه لمل تاااا ااا كااان ااإه لشااع ه ( )...وفياااا تعلا بامل ااييتي كااان
يا لملفة أن لاللتيماء ل يدن باطر ركي ا ي ي يثل وناطاكي ولسإلكندا لا ا باه ولاه ال عتا
لمل ااييتي ييت ا أو ي ج ااإاة ....ولاكثاار وثااااة يااا كاال ه ا ل ه ااإ أن لسإل اامام ااياطر ل ا لل ااد ذل ااا
لآن ....تاطي لمل لاإن أن د إل أن جم للد رة لمل اي ل يإجم هيكل لالياان للتا كاا لمل اد
ها لملع ااد للثالااه ،أ بياام للع اااية لكاال لايااأل للا تن ااأ بااه يارجم  .ويف لااإ ثاال يكا و اااية ولياااء

لسإلمام ل د وبرلهيأل ت دو لل د يليما ل تأكيد لسإلمام ل جمد يإل كجزء يا لسإلامام نف اه
وي ا يف ي إته للاطاإل لتشال للعام كله(.)44
تج د هنج لسإلامام للكاإي للشاايل بشاكل تلا يف لايار با ااي يف لا يل له لاال ال تكاإن فتنا
(193 :6؛  .)39 :8وللفتن ا  :ه ا يد اااطل ااتعال يف لل ال ا ليش ااري وا لال ا ي ااا للفإ ا أو
ل للفتنا أو لحلار لاهليا ( .)45وذه ام بعا تر ااع لل ار ن
للنزل أو لخلما أو للتيتر
وا للل ا ا لسإجنليز ا ا وا تر ا ا لملد اااطل يف لل ااإا (193 :6؛  )39 :8وا ل اااط اي (تر بيكت اااىل
وتر شاكر)؛ و ل اطرل أو لأل (تر إلاف لا ) أو وثني (تر ا يلوي) .وال أن لملعا لاصال
للفتن ا كااان لحملن ا  /لاليتيتااان أو لسإ اإلء ولسإ ارلء أو للتجرب ا أو لاليتيت ااان /لالخت اااا (.)42
فاملداطل وذن شري وا أ ش ء جمإ أو ي إ أو ي ر لداتا تاؤي بال شار وا لال ارل اا لا يل له
وللعإية وا للإثني  .ول ل فإن ااب للفتن ه تزء ألال يا الال ه ه لاي .
وخمافاا ل اافر للتثنيا فاإن ي ااإة لل اار ن سإزللا للكفار م تكااا دااإاة بااأا بعين اا ،باال كاناام تشااال
للعام كلاه( .)47فااا لملفارو أن اتار ل ااي وا أن ف اد للكفار جمإتاه وو اإلءه .وم كاا للعناف وال
ولد للإلا ل لتيت ي تلاك لل ا ا  .وجماد كاان لمل الاإن للفاالإن لاول ال ولث اإ ياا ندارهأل يف للن ا ا ،
ولا ل كااانإل لا للااتعدلي لااإليالك بااأن للكثااري يااا خدااإي أل لاايعتن إن لسإلاامام ،وليدا يتإن اولفااده يف
لمل ت ل ،وذ ل بنيم لحلر يف لسإلمام ،ولاطفم ذدف ا للن ا وهإ لل امام .ول ي ا لسإلامام أن للنا
أالاال اسا للعاااملإ ( ،)61:117ويلياال ذلااك أن صااي ب ااأل له للاارسا للاارليأل فِيا باادء كاال لااإاة
يااا لااإا لل اار ن للكاارمي لملا ا وأاب ا شاارة لااإاة ،بالااتثناء وللاادة وه ا لااإاة  9للتإب ا  .وللااد إة حملااب ا
وجمتاال للكااافر ا اادية يف اادي يااا للداايا للشاارطي ولملعتدل ا ( ،)48ين ااا :وجماااتلإل يف ل ا يل له لل ا ا
اتلإنكأل وال تعتدول ون له ال إ لملعتد ا .ولجمتلإهأل ليه ث فتاإهأل وأخرتإهأل ياا لياه أخرتاإكأل
وللفتنا أشااد يااا لل تاال وال ت اااتلإهأل نااد لمل ااجد لحلارلم لااال اااتلإكأل فيااه فااإن جماااتلإكأل فاااجمتلإهأل كا لك
تزلء للكافر ا .فإن لنت إل فإن له فإا اليأل .وجماتلإهأل لال ال تكإن فتنا و كاإن للاد ا ه فاإن لنت ا إل
فما دولن وال ل لل الااإ.)193– 6:191( .
وجماتلإهأل لال ال تكإن فتن و كاإن للد ا كاله ه فإن لنت إل فإن له اا عالإن بداري (.)39 :8
وأ دول ذأل يا للتاطعتأل يا جمإة وياا اباا لخليال تره اإن باه ادو له و ادوكأل و خار ا ياا يوهناأل ال
تعلاإهنأل له علا أل ويا تنف إل يا ش ء يف ل يل له إ وليكأل وأنتأل ال ت لاإن .وون تنيتاإل لل الأل
فاتن ذا وتإكل ل له ونه هإ لل اي للعليأل (.)21-21 :8

فااإذل لن االخ لاش ا ر لحلاارم فاااجمتلإل لملشااركإ ليااه وتااد إهأل وخ ا وهأل وللدااروها ولجمعاادول ذااأل كاال
يرصد فإن تابإل و أجمايإل للدماة و تإل للزكاة ف لإل ل يل أل ون له فإا اليأل (.)5 :9
جماااتلإل للا ا ال ؤينااإن باااه وال باااليإم لآخاار وال إريااإن يااا لاارم له والاإله وال ااد نإن ي ااا لحلا
يا لل ا أوتإل للكتا لال عاطإل ل ز ا د وهأل صا رون (.)9:69
وم تكا ااا لحلا اار ا ااد لملشا ااركإ حبات ا ا وا ت ا ااإ ا( .)49وال أن يعايل ا ا لا ا اادلء أثنا اااء لحلاا ااماع
للع كر وبعدها كانم ختر ل ل ل يا لان ا وللتعليااع يف للشر لسإلماي لاصايل .وكاان اأ
يع أل للف اء لمل لاإ لاول ل أنه ال عإز جمتل لملشركإ لل ا عدون اري جماايا ا لا لحلار  ،كالن ااء
ولاطفااىل للدا اا وللره ااان وك ااا لل ااا وللعاياان وللعجاازة ولةاانإ لخل ،وال وذل لاااابإل لسإلامام بااال إىل أو
بالعا اال ،وأن ااه ال عا ا لمل ااا ب ا ا ل اايا لا اادلء كأش ااجااهأل ويإلش ااي أل وبي ااإ أل وال وذل لل ااتد م
للرروالع للع كر تديريها(.)51
وجم ااد كان اام لل ااد إة ل ت اال للكف اااا د ااإاة باملش ااركإ ولملرت ااد ا ( .)51وال أن تل ااك للفقت ااإ أ اطي اام
للفرصا للنجاااة يااا لل تاال ،وذلااك با تناااجم أل لسإلاامام ،أو للعااإية وا لسإلاامام يف لاااىل لملرتااد ا نااه .أيااا
لل ال ي ا للع ا ا يااا للكفاااا لمل اازويإ ولل ا ا كااان ل ا لمل االاإ للفااالإ لاول اال للتعاياال يع ااأل ،أ
أت ااا للااد اناع لل ااااو لاخاار لل اااب لإللاامام كااالي إي ولمل ااييتيإ وللد ااابق (26 :6؛ )5:29
وللااد اناع للمال ا لإللاامام يثاال للزاليشااتيإ ولذناادو  ،ف ااد ينيت اإل ينزل ا لل ا ييإ لل ا ا ااا ذااأل
بااللتفاااظ اعت اادل أل للد ني ا  ،و اال ا أنشاااطت أل لالجمتداااي  ،ولكااا لااي أل يف ا اار خاص ا تااد
ل ز ا ا ا ا ا ا ( ،)56وم ك ا ا ا ا ااا ي ا ا ا ا اااإلا بإت ا ا ا ا ااااهأل لا ا ا ا ا ا ل تن ا ا ا ا ااا لسإل ا ا ا ا اامام ب ا ا ا ا ااال إة ال وكا ا ا ا ا ارله يف
للد ا (.)53()6:652
للعنااف لل ل ا للعاارس
م كااا للعنااف فراايل حبااد ذلتااه ،باال كااان لسإلاامام باااالر ي ا رل لت ا
بإخرااا ه لل اإلنإ لسإذيا  .وكاااا أو ا إلدت ااي ر ( )1961 -1851فااإن يداااطل ل اهلي ا لل ا
كااان شااري اااية وا ت اال تا ا يااا جم اال لسإلاامام لل ل ا لااه يف لالااا يعااىن أول ا يااا ذلااك ،وهااإ
لذاجي أ لل لإك ري لملتيترر ولملت إا ولملتإلا اولقك لاش ام لل ا م تأثرول باالإل وللرسا
لسإذيتإ(.)54
وكاااا يف للتااإالة ،اار لل اار ن للكاارمي أن لياااة لسإن ااان ه ا يااا لل اايأل لالالااي للاجتا ا  :فاااا جمتاال
نف ااا ب ااري ل ا فكأَّنااا جمتاال للنااا يعااا ،ويااا ألياهااا فكأَّنااا ألي اا للنااا يع اا (36 :5؛ جماااان أ رااا
 .)55( )17:33ون لل تاال للعاااد للاااؤينإ تركا بشااع

ا ااا للناااا ،وَّنااا لملؤينااإن أخااإة (11 :49؛

جمااان أ رااا  )113 :3وياا لخااتما أ ارلجم أل وأتنالا أل بعا ء ،ووَّنااا هاإ تاازء تاطاط وذا

عال لل شاار

عةفااإن ب عر ا أل لل ا ع  ،و عرف ااإن بعر ا أل لل ا ع  ،و تناف ااإن يف ااال لخلااري وللدااماا ()13 :49
وللداادجم فياااا بياان أل اااإية ،أيااا للربااا فايتاارم و نااإ (681-621 :6؛ 32 :4؛ 6 :5؛ 21 :9؛
44-46 :74؛ 34-31 ،18 :89؛  .)3-1 :117ع سا للرعفاء ولملرااط د ا ولمل لاإيإ
( .)75 :4ويف ل اااىل للدا ارل عا ا أن ك ااإن لالنت ااام تفف ااا (45 :5؛ )162 :12؛ ولل اار ن إ ااه
ل ا للد ا وللت اااي وللد اال (159 ،134 :3؛ 162 :12؛ 43 ،41 :46؛ 34 :41؛ :49
 .)11-9وأخ ا اريل ول اايس خ ا ارل إ ا ا ل ا ا يف ا ا وجم ااإىل للد ا ا ( .)96 :4ويف لحليا اااة لليإيي ا ا ال عا ااإز
للا االاإ أن ا رول يااا بعرا أل للا ع  ،وال نااايول بعرا أل للا ع باال ااا ( .)11-49وال عااإز
ذأل أن ت ي إل بعر أل لل ع  ،أو أن تج إل ل بعر أل بعرا ( .)16 :49وعا ي ابلا للتيتيا
بتيتي أل ا ين ا أو يثل اا ( )82 :4وعا يفا لل ايق باحل ان عال لا ادلء تيتإلاإن وا أصايتا
(.)34 :41
وويالكااا ين ااا للفإل ااد للإل اايت للإلاادة وللداال  ،لاولاام لاتياااىل لاوا يااا أي ا لسإلاامام أن لاال
خمافا ااا ونزل ا ااا ولنشا اجما ا بتلااك للااروا نف ا ا .ففا يعركا صاافإ ( )257/37و ا أت ااا يعاو ا
اااما بندااييت ااارو بااا للعااام لل اار ن فااإ ألاان ايااال أل ،لك ا نع اإل أت ااا ل ا ب ااإىل للتيتكاايأل
للااتنايل وا لل اار ن للكاارمي .وجمااد با ىل لملؤاخااإن للعاار يف للعدااإا للإلاااط ت ااإيهأل سإزللا تلااك للا كر
لحملزن اوىل يعرك بإ لمل لاإ أنف أل ،وه يعرك ل ال ( ،)252/32وه يا أكثر لل راا ا لملثارية
لمانش ا ا بااإ لمل االاإ( .)52وكااان لملف ااإم للش ا ري لخللفاااء للرلشاادون (أ أبااإ بكاار و ااار و ثاااان
و لا ) عكااس أخاريل ولاايس خارل ت ااإي ايا لملفكاار ا لمل االاإ اللااتعاية لاا ااي لملشااةك بااإ فر ا
يعاو ا ا و ل ا ا  ،وت ع اااع ك اال ين ااا للتااخيي ا ا ( .)57وك ااان للف اااء لمل االاإن اارون أن ال عاي اال لل اااة
كاجااريإ( .)58وجمااد تااريي للكثااري ياان أل يف لختاااذ لل ارلا ملدااإم لمل االأل لملرتااد ،وللتا اإل تأتياال ه ا ل
لل رلا وا إم لحل ا ( .)59ولال يا ث ام لاي أل للارية كاان ككان أل للنجااة ياا اا لل تال بالتإبا ،
وو مان إي أل وا لسإلمام وجتد د وال أل له(.)21
ويا ا ي ااروا لل اازيا أصا ا يتم يعايلا ا للا ا ييإ ولملنشا ا إ ولملرت ااد ا أكث اار جم ااإة ( .)21وك ااان تد ااعيد
للد ارل اع ولخلماف اااع ب ااإ لل ااإ للد ني ا ولل يال ااي للدلخلي ا لمل تلف ا  ،وي ااا أبرزه ااا ل ااد اع للد ا ا
لسإمسا يليا ا ي ااا ب ااإ لل ا ارنإ للتالا ا وللث اااي ش اار ،و ااإا للش اايع للد اافإ يف لل اارن لل اااي ش اار،
يد اايتإبا بتاييا ااز أكثا اار و ا ااإلا وأجم اال ت ا اااهما با ااإ لملا ااؤيا و ااري لملا ااؤيا وبا ااإ لاللا اات اي وبا ااإ
لذرط  .وجمد أيع للت د دلع لخلااتي ويا أبرزها لالكت ااا للع اكر لإلي لطإا ا لل يزناطيا ل اإا ا،
ومشاىل يا بإ للن ر ا (يا بإ لل رنإ  )11– 11وللدلي يإ ياا باإ لل ارنإ ( ،)13-11وو ااية للفات

لسإل ا اي يااا بااإ لل ارنإ ( )15-11و اازو لمل ااإىل يااا بااإ لل ارنإ ( )14-13ولاللااتعااا لاواوس يااا
بااإ لل ارنإ ( ،)61 -19ولذيانا لل ربي ا يف ل ا يااا بعااد لاللااتعااا أيع كاال ها ه وا وثااااة ي اإلع
يتشاادية للترااايا لسإلااماي  ،وز اااية للشااكإك يف وخاامام للر ا ااا ااري لمل االاإ .وو اااال خلا للتاادلخل
بااإ للت د اادلع للدلخلي ا ولخلااتي ا تااإل أص ا فيااه يااا لل ا إل اكااان لحلكااأل ل ا لمل االاإ لآخاار ا
وويلناات أل بااأهنأل خإنا و ااري يااؤينإ( ،)26ويااا للدااعإب اكااان لا لملرتااد ا للعااإية وا لسإلاامام(،)23
وتناي لل إىل للر ط ل أهل لل ي .
وجمد لااع للكثري يا للعاليااع لالتتاا يا طإ لا لاياد يف ها ل لالجتااه :ف اد جملا ل تناا لسإلامام
للتإلزن للعدي بإ لمل لاإ و ري لمل لاإ يف دة يناط ياا للشار لاولاط ومشااىل أفر ياا( ،)24اا
أي وا و عا لحلاإلفز اللاتيعا اري لمل الاإ لا للداعيد لحمللا  .ويا ياروا للإجمام ،وخاصا أثنااء
لازيااع لالتتاا يا أصا تإتياه را ل اااهري لملدنيا لحمل اطا اد لاجمليااع اري لمل الا أجمال خاطارل
للز ااااء لل يالاايإ وللااد نيإ يف لملناط ا  ،باسإ اااف وا ذلااك ،ل ا ل للتنااايط ولملن جي ا ول اازم للع ااد
ااإا ط ا يتاياازة يااا لمل تدااإ للااد نيإ لسإلااماييإ ،أ للعلااااء،
للفكاار لسإلااماي لل ا صااال
(ل ل ه ل) تاطإا جمإل د أجمل اإ ا وأشد صرلي  ،وأشد جم إة يف للتعايل ي للر ا ا ري لمل لاإ.
وكاااا أو ا اويي لااتااك ،فااإن لملن ااااع للد نيا لملإلاادة ،بز ا ااا للتكاااا لحل ي ا لملاطل ا وللا م
جتااد ي اوي ا ت ا كر ،كاناام يل اااا ل ا للااتعدلي لل ااااا ب اادا ك ااري يااا لالنش ا ا للااد يف لملناااط
للإلجمع ا ا لا اام لا ااياطر أل طاملا ااا أن لملن اا اااع للد ني ا ا لل إ ا ا لاخا اار ال ا اادي للتكااها ااا .وال أن تلا ااك
لملن ااع للد نيا ت اإم ااية بإجماف ها ل للت ااي أو ب ايت ه خاماىل فاةلع للدارل اع للد نيا للك ارية يا
يناف ااإ أجمإ اااء ،لاايس ف ااط ااا ل اا اااع للد نيا للا تشااكل د اادل ذااا ،ووَّنااا ااا لةاإ اااع للد ني ا
لمل ااامل وللا ال تشااكل د اادل ذااا ( اإ اااع ااري ي اادية و ااري لنشا اجمي ( .)25وهكا ل فإنااه يف وجماام
للدارل اع ولاخاطاااا لخلااتيا كااإن للت اااي يا لالختمافاااع للدلخليا يااا بااإ أوىل لخل ااا ر لملدااال
ذ ل للدرل .
م كااا للتاااا خ لسإلااماي جمااط للااتثناء لتلااك لل ا اادة .وال أنااه وذ ا ل لل ا بالتيتد ااد يااا لامهي ا
اكااان أن نعااة بااأن ليال ا لسإلاامام للع د ا لالالااي جتاااه ااري لمل االاإ ولملنش ا إ ت لااإاع يف فااةة
جناا ليال  ،وليس يف در لذزل أل لحمل اط أو زيا للعجز .و ليناا أن ن اإ هناا أن للنداإم ولملعت ادلع
لمل دلا نااديا ت اار لااإ تتاتا بالاات ماىل ن ا ااا أَّنااا اوا للعداار لملت اارية ولمل ااا رة (لاطاااب للعداار
للع ل ا ولاخماجم ا وللث ااايف) .ويااا لملؤكااد أهنااا لااتكإن يفتإل ا لتااأو ماع وتف اريلع تتلف ا  ،وال أنااه ال
ككا ت يريها أو تف ريها أو تأو ل ا ل يشايق لملف ار ا .ويف تاعااع للشار لاولاط لاا د يل ااا

 وتش ااجيعه لا ا وجمايا ا تا اإلزن ااد، تك ااإ ا يإجم ااف للا اةلم لإل اادة ولد اااف ويرتعيا ا للكت ااا لمل ااد
 وجمااد كان اام لاتي اااىل.للتاطإ ي ا وللتع ااف ولال ت اطي ا ولالنت از ا نااد لل اااية لل يالاايإ لاللاات دلي إ
لملؤل ل ي يف يإجمف ككن ا ياا للتعايال يا كثاري ياا أ ادل ا باروا ياا للعناف لملتيترار جملااا جتادها
 وأخاريل ولاايس خارل ف اد تكاإن للاةلأ للا ن لاإه لل لاف ياا اإ ا يااا.باإ يعاصار أل لاجمال جنالاا
لاَّنااا لملعتدل ا ولال ا ياع لاخماجمي ا للا ال ككااا ل تياااىل للمال ا لاجماال جنالااا جتاهل ااا ولاللتفااا
. يون تشإ ه خاطري ذا ندا واولا،لإذا
***********
ال وامش
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م الاا التسامح ع د الفال فة الهسلهف
الهادمة:

ايت َّاد أسد إلي*
مي َ

ا لجتاااه ا ه وا أن للعااام لحلااد ه م ع ااط أمهي ا ك ا مل ااأل للت اااي ا ااأل أهن ااا كاناام للش ا ل
للشا ل لل ر ين در للن را  .وال كتفا أصايتا ها ل لالجتااه ا ه لل راي  ،ووَّناا ؤكادون أن ها ل
لل يااا ي ارت ط حبال ا تااخيي ا لاااب  :فاحلرااااة للعربي ا لسإلاامايي  ،يف ز ا ااأل ،كاناام بعياادة ااا ي ااأل
للت اي  .كاا إىل ألد للدلالاإ :فاإن للإلجما لملادها ل اا هاإ أن للت ااي للا عتا مسا ايا يف
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
للل (.)1
لنتشرع فكرة للت اي يف أواوبا ينا دار للن را ك وتعايال يع اا لملفكارون ،لا لك جناد فاإلتري ،وتاإن
لااإك ُث كااانط و ااريهأل كت ااإن ن اااك وجمااد ولاادع تلااك للكتاباااع ا لالاادلأ للا وجمعاام يف لل اارن
لل اااي شاار وللندااف لاوىل يااا لل اارن لل اااب شاار .كاناام أواوبااا جمااد لإلاام وا أا ااا بفعاال
لحل اارو للد ني ا ( ،)6ولا ا ل ك ااان لحل اال ه ااإ يف للفد اال ب ااإ لل ااد ا وللدولا ا  .ه ااإ بد ااإاة أخ اار ي اادة
للعلااني  .فالتعد وللدياا لاا لل شر بأجمدر لل ل لملاكن يا للت اي لل ال (.)3
ككا بالاط أن كإن للت اي جمد نشأ اية فعل ل لرو أواوبا للد ني (.)4
وككا أ را أن كإن نشأ بالتإلك ي نشإء َّناط لسإنتااز للرأمساايل ( .)5وخيلا مساري لخلليال وا أن
كلاا للت اااي لي اام وللاادة يااا تلااك للكلااااع للا مت للنراااىل بشااأهنا خااماىل لل اارن للتالا شاار أو
لااال يف لل اارن للعشاار ا .فل ا يااا لالا ا مت جتاهاال ها ه للكلاا  ،ومت جتاوزهااا .أو باااالر لكتف ا
اجري للن ر ولي ا ل أهنا ياا نافال لل اإىل ،كااا لاإ أهناا ال تعا يف ل ي ا أيرهاا اا َشا ْ ء ...فلاأل كاا
للت اي يا فكر به أو ناط بامسه (.)2
م ك ااا يف ن ااام لسإل اامام كني ا ا  ،وم تإت ااد طإل ااف ي نيا ا كا ااا ك ااان لحل اااىل يف أواوب ااا ،كان اام هن اااك
خمافاع ،وفر ولمايي تتلف  ،ووجمعم بع لحلرو  ،ولكا ليس بتلك للدإاة وال ب لك للعنف.
كااان لييااد للكني ا وللفداال بااإ للااد ا وللدولا  .وياطال ا للدولا بتع ااري لااإك ،أن تت اااي يا للاطإل ااف
يعااا اااا لاادوي للدولا ال شااكل جما اادة يف لالا خاصا يف للتاااا خ ،ويف ذلااك ااإىل للاادكتإا برهااان
ليااإن :ون ها ه للعماجما لملتااإترة وللعنيفا بااإ للااد ا وللدولا م تعرف ااا كاال لةتاعاااع لل شاار  ،وم ت اار
ه لحلدة وال يف ه ه لحل

يا تاا خ أواوبا ،ويف ه ه لل ااة ولدها (.)7

ون للاادفا ااا ه ا ه لاطرول ا لاايس كنااا ل ا صااعيد ه ا ه للدالل ا  ،ولكااا ككااا للرتااإ وا برهااان
ليإن ف إ أفرل يدلف ا وت للن ر ه ه يف كتابه للدول وللد ا  .وهإ ؤكد أن للعماجم باإ للاد ا
ماجما تعاا ا ال لنادياز ( .)8وم تكاا للدولا يرااطرة ان تنفدال

وللدول كانم يف للتاا خ لسإلماي
ا للد ا ،بل أل م ليه بنياهنا.
م ن دااد باملرلفع ا لل اااب أن ن اادم ت ااإ ا الختفاااء لالهتاااام بالت اااي يف لل اةلأ للعاارس لسإلااماي ؛
انااه كااان يإتااإيل كاااا لاانر يف ه ا ه للدالل ا  ،وون م كااا ب ا لك للإ ااإا لل ا جتل ا بااه يف للفكاار
لاواوس.
إىل لبا ين إا :مس

التسامح ل ة

للت اي ولل اال  :ل إي...

اااىل :مس ا وأمس ا وذل تاااي وأ اط ا ااا كاارم ول ا اء ...ولمل ااا  :لمل اااهل  .وت ااا إل :ت اااهلإل...
ويف لحلااد ه لملش ا إا :لل ااااا اباااا ،أ لمل اااهل يف لاشااياء ت ارب صااال ا ...ومس ا وت ااا  :فعاال
شيقا ف ل فيه(.)9
التسامح ل ة :هاإ ل اإي وللعاطااء اا كارم ولا اء .وهاإ لمل ااهل  .ول اإي هاإ ي ادأ وفااية ياا ن ا ال
بعا ااإ  ،فلا ااإ وه ا ا ولل ا ااد كتابا ااه يا ااا ا ااري أهلا ااه ،أو يا ااا أهلا ااه ل ا اار ينيا ااإ أو أخا اارو ال ك ا اإن
تإيل (.)11
مبادئ التسامح:
جماادم كااااىل بااإبر( )11للاايما يعا ااا ملف ااإم للت اااي  ،ولناطل ا يف ذلااك يااا للتع ااري لل ا جمديااه فااإلتري
للت اااي  ،وذ ااإىل :ون يااا يااا ألااد اأ ه ا ل كلااه بأو ا ااا فعلااه فااإلتري ،وال ألااد اااه فااإلتري يف
او للتع ري نه .ليه كت (وأنا أن ل هنا ن ما لرل):
ويااا هااإ للت اااي  ،ونااه نتيج ا يمازي ا لكينإنتنااا لل شاار  .وننااا يعااا يااا نت اااز للرااعف .كلنااا هش ااإن
وييااالإن لل اطااأ .لا ل ي إنااا ن اااي بعراانا ونت اااي يا تنااإن بعراانا بشااكل يت ااايىل .وذلااك هااإ لمل اادأ
لاوىل ل انإن للاط يع  .لمل دأ لاوىل حل إ لسإن ان كاف (.)16
ال شاك يف أن يرلفعا فاإلتري كاناام يإف ا  ،ويتاالاك  ،وها يؤل ا لا ن اارة لا رلطي ت ااإىل :ونا
أ اار أي ال أ اار وبالكاااي أ اار ه ا ل ..ويف ها ل يااا كفينااا للااطال ا براارواة أن نت اااي ي ا بعراانا
بشكل ت اييل .لكنه ال كف للدفا ا للت اي وذل شا ده هجإم يا (.)13
و راايف بااإبر جمااا ما :كااان فااإلتري اار بكاال و ااإا أن لا للت اااي أن كااإن ت ايليااا :أ أنااه تعااإ
لياه أن ااإم لا ي اادأ للت اباال .لكنااه م تإجما جميااام تاا يكاإجمرلط دا فيااه للت اااي ي اادأ ي ااإال.

وليس ف ط ل شكل ت اي ي .بل ك لك ل شكل ت ااي ليالا  .كااا أناه م تإجما أناه يلخال
تا ك ل لاإ تان أجمليااع لاا تكاإن ال ا يف ت ادمي ي ابال للت ااي للا ت دياه ذاا لاكثر ا ..
أجملياع ت ل ي دأ للمات اي وت ل بن ر روا للعنف (.)14
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 ا وللاادنإ ين ااا ا للن ااد لملت ااايىل ،ال كااإن كنااا يااا يون وتااإي
يات ك رية يا للت اي لملت ايىل .فاا لل ل لينا يعا أن نكإن تاطقإ ،وللنا يعاا جماد لاإن لفاةة
طإ ل ا يااا للإجماام يتف ااإ لااإىل للعد ااد يااا للن ر اااع لخلاطق ا  ...باال و ال ااا يااا كااإن لالتفااا نتيج ا
لل إ يا للمات اي  ،بل ولال يا للتشرلء للعنف (.)15
تل ااك ها ا للد ااإاة للا ا جم اادي ا ب ااإبر مل اااي للت اااي ويناطل ات ااه ،ولل ا اؤلىل لملاط ااروا ه ااإ :ه اال ن اااجما
للفمالف للعار لمل الاإن ها ه لل راي  ،وياا هاإ يف اإم للت ااي لاد أل ،وياا ها لمل ااي للا رتكازون
ولي ا.؟
عإي للفرل وا للكند يف تأليس جمري للت اي ل للدعيد للفل اف  ،وهاإ لبتادلء عار للفل اف
بأهنا لأل لاشياء حب ا ا ب دا طاجم لسإن ان؛ ان ار للفيل اإ يف لااه وصااب لحلا  ،ويف الاه
للعا اال ب اااحل ( .)12مُثَّ نت اال للكن ااد وا يإجم ااف للفيل ااإ ي ااا للا اةلأ لل اااب  ،في اادم ند ااا ب ااالا
لخلاطإاة يف جمريتنا ،ون رل ل لك ف نإايه كايما ل للر أل يا طإله (.)17
ااإىل للكنااد  -1 :ويااا أوتا لحلا أال نا م (ألااد) يااا كااان ألااد أل ا ا ينافعنااا للدا اا لذزلي ا .
فكيف بال ا هأل أكثر أل ا ينافعنا للع ام لحل ي ي ل د .
 -6فإهنأل وون جمدرول اا بعا لحلا  ،ف اد كاانإل لناا أن اابا وشاركاء فيااا أفايوناا ياا ااا فكارهأل ،للا
صااع لنا ل ما و الع يؤي وا لأل كثري ا جمدرول يا نيل ل ي ته.
 -3ولياا وذ هإ بإ ندنا ،و ند لمل ز ا يا لملتفل فإ جم لنا يا ري أهل ل اننا أَناَّه م نال لحلا ااا
تأهل لحل ألد يا للنا جب د طل ه وال ألا به يعه.
 -4بل كل وللد ين أل ويا م نل يناه شايقا ،ووياا نااىل يناه شايقا اريل باسإ ااف وا ياا اتأهل لحلا .
ري يا ناىل كل وللد يا للنا لإ لحل ين أل لتتا يا ذلك َش ْ ء له جمدا تليل.
فإذل

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

 -2فإهنأل لإ م كإنإل م عتا لنا ي شدة لل يته يف يدينا كل ا ه ه لاول ال لحل يا للا
وا لاولخر يا ياطلإباتنا لحل ي .
 -7فااإن ذلااك لتتاا يف لا داااا لل ااالف لملت ديا دارل بعااد داار وا زياننااا ها ل يا شاادة لل يتااه
ولزوم للدأ وو ثاا للتع يف ذلك.
 -8و ااري ك ااا أن عتا ا يف زي ااا لمل اارء للإلل ااد ،وون لت ااعم يدت ااه ولش ااتد حبث ااه ،ولاط ااف ن ااره و ث اار
للدأ يا لتتا اثل ذلك يا شدة لل يته وألاطاا للن ار ،وو ثااا للادأ يف أ اعا ذلاك ياا للزياان
لا عا للكثرية.
 -9فأيا أالاطإ طاليس ي ز لليإنانيإ يف للفل اف ف ااىل :ن ا لناا أن نشاكر باءناا للا ا أتاإل بشا ء
يا لحل  .فاا أل ا يا جماىل يف ذلك.
 -11و ن ا لنااا أال ن ااتيت يااا للتيت ااان لحلا  .ولجمتناااء لحلا يااا أ ااا أتا  ،وون أتا يااا لاتنااا
لل اصااي نااا ولايااأل لمل ا ن ا  .فإنااه ال ش ا ء أوا باطال ا لحل ا يااا لحل ا  .ولاايس ا س لحل ا  ،وال د ا ر
ب ا له وال باآي به .وال ألد ملس لحل  .بل كل شرفه لحل .
ي اي تشكل يناطل اع للت اي  ،وه :
للتنايل وا ن للكند لل اب ككننا أن نشت ينه
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 تعل ا بامل اااي لاابع ا لاوا ،ف ا ول اايت يف ن ا للكنااد  ،أيااا لمل اادأ
لخلايس ،وهإ للت اي روا لتيت ي للت دم فليس ول يتا وتلياَ .ووََِّّنَا ات دم للكناد ها ل لمل ادأ
بدإاة ري ي اشرة ،وا لد يا ،ولمل دياع لل ت إي وليه ككا اصدها بالدإاة للتالي :
 -1اطال للكند بشكر يا دم لملناف للد رية.
 -6وك لك لينا شكر يا دم لملناف للك رية ويا وأت لحل أال. ...
 -3نعأل جمد خياطقإن و درون يف بع لايإا.
 -4لكن أل ا أل ذلك شركاء لنا فياا جمديإه.

 -5و ا بنينا ل يا جمديإه.
 -2ن أن ع أل شكرنا لآلتإ بي ري لحل فرما اا أت بكثري لحل .
 -7ف إ اطال بأن نت اي ايا ي لمل اطئ ،ونشكره ل ري لحل لل جمديه.
 -8ف إ وذن اطال بالت اي لال تت دم لملعرف  ،وه ل هإ للت اي للفل ف باملعىن لحلد ه.
ت ااىن للفمال ااف للمال ااإن لمل اااي للا ا يش اان ا للكن ااد صا ارلل أو بد ااإاة اااني  ،وأصا ا يتم اثابا ا
لفةل اااع فل اافي تاطل ااا ن ا كاال فيل ااإ  .كل ااأل عاعااإن ل ا ه ا ه لمل اااي  ،فالت اااي للفل ااف
ياطلا للجايا  .وال اعنا يف ها ه للإاجما ت اادمي للشاإلهد للكافيا لاد أل لحلكااأل لل ااب ( )18ولااأكتف
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
يشااكا لنا أو ري يشااك يف لملل  .فإن لآل لل تد اا للت كيا لايس عتا يف صايت للت كيا اا كإهناا
لا ملشااااك لنااا يف لملل ا أو ااري يشااااك وذل كاناام في ااا شاارو للداايت  .وأ ا 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
أير لمل ا يس للع لي جماد فيتا ناه لل ادياء أمت فيتا  ،ف اد ن ا أن نرار بأ اد نا وا كتا أل ،فنن ار
فياا جمالإه يا ذلك .فإن كان صإلبا جم لناه ين أل ،وون كان فيه ليس بدإل ن نا ليه...
وليس لازم ياا أناه ون اإ ااو باالن ر في اا ،وزىل زلىل ،وياا ياا جم ال ن ا فاطرتاه ،ووياا ياا جم ال لاإء
ترتي 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
لتتاا ه ه لاشياء فيه ،أو أكثر يا وللد ين ا أن َّننع ا ا لل

هإ أهل للن ر في ا(.)19

اله اظر زالتسامح:

ت ااىن للفمالااف لمل االاإن( )61ي اااي للت اااي  .وهااؤالء ت ن اإل يناط ا أالاااطإ ل ا صااعيد لملاان ج .أيااا
لااااء للكاامام ف ااد افر اإل يناط ا أالاااطإ .وطااإاول ين جااا بااد ما اار ااان ج لملنااا رة أو ل اادىل .وه ا 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 لا
للدعيد للن ر فل فيا وكماييا.
أ يااد لال ت اااا لااد ثا ملاان ج لملنااا رة( )61أو ل اادىل ،وهااإ خيتلااف ااا تاادىل أالاااطإ .و ااد ياان ج
لملنا رة يا ليه لمل دأ للإصإىل وا لحل ي  .وجمد ناجما ل إ ( )66ه ل لملان ج باطر ا يفدال  ،ونر اد
لال تااي ليه يف للف رلع لل ايي .

ون يااا ااد وليااه ل اادىل يااا وت ا ن اار ل ااإ هااإ للإصااإىل وا لحل ا  ،ول ا لك فااة يف للش ا
للا ا ش ااةك يف ل اادىل أن ت ا ا أن د ااد بن ااره لمل اه اااة وطلا ا ل اااه وللتك ا ا ولملا اااالة ،ولحمل ااك
وللر اء ( .)63و فر أن ال كإن جمدده لل فر باخلدأل ولل روا بال ل ولل ر.)64( ...
إىل ل إ  :فأيا لملنا رة :ف إ يأخإذ يا للن رَ ،ومك ُّل يناا رة ن ار ،وون كاان لايس كال ن ار يناا رة.
يااا ليااه ون لملنااا رة يفا ل ا  ،يااا للن اار وهااإ ن اار بااإ لثنااإ .)65( ...و نااده ال فاار بااإ لملنااا رة
ول دلىل ( .)62وأيا ل دىل :ف إ و ااا لملتنااز إ ي ترا ن ر ااا لا للتادلف وللتناايف بالع اااة أو ياا
ااإم ي ايااا يااا لسإشااااة وللداللا (ُ .)67ث يااا ل اادىل يااا كااإن اااإيل ير اايا وينااه يااا كااإن ي ا يإيا
ريا (.)68
كاإن لادف لحلا أو ل يا للعناااي أو
كياز ل اإ بااإ ناإ إ يااا ل ادىل أوذااا :ل اادىل لملا يإم للا
ليل س لحل لل اطل ،أو ملا ال اطل به تعار وال ت ااا أو للااااالة وطلا ل ااه وللت ادم وا اري ذلاك
يا للإتإه لملن ن ا (.)69
وثاني اااا :ل اادىل لحملاااإي وهااإ لل ا إ ا لحل ا  ،و كشااف ااا لل اطاال ،و ااد وا للرشااد ،ي ا يااا
رت اتإ ه ا لل اطل وا لحل (.)31
وننااا هنااا أيااام يناجمش ا ماني ا ااد وا للاادنإ يااا لحل ي ا بتع ااري كااااىل بااإبر ،ويااا هنااا اادم ل ااإ
فدما طاإ ما اإ فياه لآيل للا فاة أن لتازم اا لملتناجمشاإن ( .)31ين اا ياثما :أناه ياال لاأل ياا
خداااه جمدااد لحلا وطل ا للد اإل ولذدل ا  ...يكنااه يااا و ارلي ي ا يااا ر ااد و ارليه ،)36( ...و ااإىل
أ ر ااا :و لي ا ااا يع ااا أن دا ا ك اال ولل ااد ين ا ااا لد ااال ه يف نإبت ااه ،وون ك ااان ي ااا اااعه ين ااه شا ا ه
للإلإل ؛ اهناا يت او ان يف صعد لملناوب  ،فاا م ع ين اا لدال ه ف د جماط ليه ل ه (.)33
م كت ااف ل ااإ بت اادمي ال يتا ا طإ لا ا تر ااأل يل ل اادىل ،ووَّن ااا ااد أ ر ااا فد ااما ب ااإ في ااه لي اال
لملتناا ر ا لاال تاا فااما ن ا في اا .وذ ااإىل :ول لاأل أن لحليال يف لملناا رة ل اطا لخلداأل اإا ،عا
لالتتنااا نااه .وهااإ يااا يأ أهاال للف ااإ يف لملنااا رة ،ويااا ااال يااا جمدااده باملنااا رة لملااااالة اهاال
لل فه ان لاطر أهل للد ان  .)34( ...و اإىل أ راا :وياا ار ياا خدااه لال تاااي لا لحليال
جماط يكاملته (.)35
لملنااا رة لمل اااي لخلا ا للت اااي للاإلاية يف خاطااا للكنااد  ،وها تفااة

أ رااا ي اااي بااإبر

تفااة
للثماث :
لمل دأ لاوىل :جمد أكإن أنا ل خاطأ وجمد تكإن أنم ل صاإل  ،ولاإال ها ل لمل ادأ ملاا جمايام لملناا رة
أصما .ف إ ن اط لناطما  .هناك ل ن ع وليه يعا وجمد نكإن ل خاطأ يعا.

لمل اادأ للثاااي :ا تفامهنااا لااإىل لايااإا بشااكل ااماي جمااد نداال وا تداايتي بع ا
لمل دأ ت إم لملنا رة ليه ،فعا طر لحلإلا للع ماي بإ للاطرفإ ندل وا لحل ي .

أخاطا نااا  .وه ا ل

لمل ادأ للثالاه :وذل تفامهناا لا لاياإا بشاكل اماي جماد نادنإ يعاا ياا لحل ي ا  .وال شاك أن لملنااا رة
تترانه أ را ،ولإال ه ل لسإكان ملا كت ل إ للكافي يف ل دىل.
هناااك اارواة يليت ا تفاار

التسامح العلهن:

ل ا للفمالااف أن كإن اإل يت ااا إ ولكااا هاال فااة

بالعلااااء أ رااا أن

كإنإل يت ا إ؟
للإهلا لاوا اادو أنااه ال اااىل للت اااي يف للعلااأل .ولكااا تاادجمي للن اار يف ها ه لمل ااأل ث اام لنااا أن يااا
دو يا تشدي لد للعلااء هإ يف خر لملاطا ي ل ي اي للت اي .
ل ت د بإبر أن ي اي للت ااي تشاكل لملإجماف للع لا للا فاة أن كاإن ألالاا ل نااء لاخاما
وللعلااأل وي اان ج للعل ااأل .وذ ااإىل :يف للإجم اام نف ااه أا ه ا ه لمل اااي للثماث ا تل ا باختد اااا لملإجم ااف
للع ل أو للن د لل ل ت د أنه ألا لاخما  .وهاإ كا لك يإجماف للعاام .وأ راا يان ج للعلاأل للا
إم بكل ب اط ل ي دأ ععل لل جاىل للن د يف خدي لحل ي (.)32
و ؤكاد باإبر أن ل ا ت ادم ل ي ا يف للعلااإم ادو ي ااتيتيما ياا يون ت ااي وب ااري ول الانا لاكيااد
بأن بإيكاننا أن ن أفكاانا لنا .ي اا كان شاأن للنتاا ج للا ت إيناا ولي اا تلاك لافكااا .ياا هناا فاإن
للت ااي وللتفااي يف لا يل لحل ي ا مهااا لثناان ياا لمل اااي لاخماجميا للا 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 .
ولسإحلاااا لا أننااا ال نفكاار بأنف اانا باال باحل ي ا ولحلفاااظ لا للاادنإ للن ااد يااا كافا لملعرااماع لااال
للن ا (.)37
ت ااىن للعلااااء للعاار لمل االاإن وت ا للن اار لل ا ااد إ ولي ااا كااااىل بااإبر .وبين اإل أن للعلااأل وين جااه ااإم
لا ي ااي للت ااي  .وللداي لاكاال ولا ال ذا ه لل راي جنادها ناد لباا لذياثأل (ع 431 :ه ا) وذ
إىل:
لحل ياطلإ ل لتاه ،وكال ياطلاإ ل لتاه فلايس عا طال اه اري وتاإيه .ووتاإي لحلا صاع  ،وللاطر ا
وليه و ر .ولحل ا ين ا يف للش اع .ول ا لل اا بالعلاااء يف ط اا يا للناا  .فالناا ر يف كتا
للعلااااء وذل للةلاال يا ط عااه ،وتعاال ر ااه ف ااأل ياا ذكااروه ،و ا ا يااا أوايوه ،ولداالم لحل ااا نااده
ه ا لملعاااي لل ا جمداادول ولي ااا ،ولل ا اااع لل ا أشااااول ولي ااا ،ويااا دااأل له للعلااااء يااا للزلاال ،وال س ا
لا أل يا للت دري ولخللل .ولإ كان ذلك ملا لختلف للعلااء يف َش ء ياا للعلاإم .وال تفرجمام الىهاأل يف

َش ا ء ي ااا ل ااا لاي ااإا وللإت ااإي مل ااما ذل ااك .فاطال ا لحل ا ل اايس ه ااإ للن ااا ر يف كت ا لملت ااديإ.
لمل ةلاال ي ا ط عااه يف ل ااا لل ااا ااأل .باال طال ا لحل ا هااإ لملاات أل ل نااه فااي أل .لملتإجمااف فياااا ف اااه
اان أل .لملت ا ا لحلج ا ولل ه ااان .ال جم ااإىل لل ا اال للا ا ه ااإ ون ااان لمل د ااإم يف ت لت ااه بر اارو لخلل اال
وللن دان .وللإلت لا للناا ر يف كتا للعلاإم .وذل كاان ر اه يعرفا لحل اا  .أن ععال نف اه خدااا
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 .
و ر يا اه وجم يف كمام يا ت ديه يا للت دري وللش ه .
تراا ن لبا لذيثأل لل اب ي اي للت اي لخلا لل ذكرها ( )38للكند 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 يع 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.
جندها بدإاة ول يت أو يرارة ند لااء لسإلمام( .)39ولكاا لاأذكر بعا

ه ه لمل اي لخلا
للشإلهد ل ذلك:
 -1تااابر بااا ليااان :ااإىل :فاإن للعجا وللتكا ال ااةك أل نتفعااإن وال نفعااإن ،ولاايس كا لك شاار
للعلااء(.)41
 -6ل الظ :إىل :وم تفة لايإا يف ل ا ا ووَّنا لفة لملفكرون في ا (.)41
و ااإىل ل ااالظ :ل اام َّأي ا يف َشا ء يااا ها ه لاشااكاىل لسإلاطا بااه ول اا لِ مكاال شا ء فيااه؛ ان
لسإن ااان وون أ اايف وا للكااااىل و اار بال ل ا و ااار للعلااااء ،فإنااه ال كااال أن إاايط لاااه بكاال يااا
يف تن اااا بعإ ااه .ول ااإ لل ا َّ
اتاد ب ااإة مك اال ن اااا لك اايأل ولل ااتعاا لف ااظ ك اال حب اااأ ول  ،وك اال ن ااا يف
لل ماي.)46( ...
 -3ااإىل للا ارلز  :فإن ااه م تا ازىل ل اان لملتفل اافإ تاا ا ا ب ااإ ماء للرىل اااء وللتش اادي يف لملاطال ا ا وت اارك
لمل اهل  ...وين ا أن للدنا اع ال تزلىل تزيلي وت ة يا للكااىل ل ير لا ام (.)43
 -4للاط رل ا  :ااإىل :جمااد أت ا للنااا يااا ت ل ااأل وجمل ا صا هأل ل ا للفكاار وللاادا  ...ولاااىل بياان أل
وبإ لسإصاب ترلكأل لا ل ل ،وكان يفتاا أيرهأل لخلاطأ فداا خا ا (.)44
التأ ف

اوخالان للتسامح:

ليس للت اي ياطلإبا يف للعام فيت  ،بل هإ يثاىل أخماجما ن اع ولياه يف أفعالناا لخلل يا  .وجماد للال
نيكإل ااإن يف ااإم للت اااي بإصاافه يااثما أخماجميااا .وجماادم تعر فااا لااه .ويكإناااع ه ا ل للتعر ااف ااا شااا
تريليه يف للتيتليماع لل تناولم للت اي  ،وهإ يا ل :
 -1لال رل  :فاا تأل للت اي يعه ينيتر اا عت ده لملت اي أو فعله ا أنه وت فعله.
 -6لامهي  :فدال لال رل ليس تاف ا.
 -3دم لملإلف  :فاملت اي ال إلف أخماجميا ل لال رل .
 -4لل لاط  :فاملت اي كلك لل لاط لك إاوىل ك أو ين يا ت اي يعه.
 -5ا ا اادم للا ا اارف  :فاملت ا ا اااي يف أ ا ا ا لا ا اااىل ال كا ا اااا لا ا االاط  ،وبالتا ا ااايل ف ا ا ااإ تا ا ااي لما ا ا ارل أن
تار(.)45
 -2للدماا :فاملت اي صا ولملت اي تيد.
لااا كااإن يف ولااعنا للااتعرل وت ا للن اار لاخماجمي ا لملعاصاارة يف يعا ا للت اااي  .وجمداااا يااا نااإي
لسإشااااة وليااه أن هناااك يعا ا أخماجمي ا وللااع للت اااي يف للفل ااف لاواوبي ا لحلد ث ا ولملعاصاارة .ويااا ُث
ليكإن لل ؤلىل لملاطروا هإ :هل اجل فمالف لسإلمام للت اي يا وت للن ر لاخماجمي ؟
لاان دم يف للف ارلع لل ايي ا اااولتإ لتألاايس للت اااي أخماجميااا يف لل اةلأ للعاارس لسإلااماي  :أوذاااا:
مل كإ ه ،وثاني اا :للااواي .
 -1مسكوةه
ع ااد ي ااكإ ه ي ااا أكا ا فمال ااف لاخ ااما يف لسإل اامام ،وه ااإ ي ااا للفمال ااف للا ا ا تن ا اإل وا ي ااأل
للت اي  ،فجاءع يف ن لاخما فريل يا ل للفرا ل لل فة يف لسإن ان أن تات ا.
ؤكاد ي اكإ ه أَناَّه ياا للإلتا للا ال ير ا فياه أن ارم لا لخلاريلع للا ها كاالناا ،وللا يااا
أتل ااا خل نااا ،وجنت ااد يف للإصااإىل وا لالنت اااء ولي ااا ،ونتجنا للشااروا للا تعإجمنااا ن ااا ،وتاان ل نااا
ين ااا ( .)42وللفرااا ل نااده تن ااأل حب ا للاانفس ،ف ناااك ثااماأ جمااإ للاانفس ه ا  :لل ااإة للناط ا ،
ولل إة للش إ  ،ولل إة لل ر ي .
وعا أن تتيتلا للاانفس بكاياال للفرااا ل يااا وت ا ن اار ي ااكإ ه ،و ااإىل بااأن لحلكااااء أ عاإل لا
أن أتنا للفرا ل أاب ه لحلكا وللعف وللشجا وللعدلل ( .)47ويا انا يا ها ه للفراا ل هاإ
للعف ا  ،وذ ااا ارت ط فياااا بعااد للت اااي  .فالعف ا ه ا فراايل لحلااس لحلي اإلي .و ااإا ه ا ه للفراايل يف
لسإن ااان كااإن بااأن داار ش ا إلته حب ا للاارأ  ،أ ا أن إلف ا للتاييااز للداايتي لااال ال ن اااي ذااا،
و دا ااري ب ا ا لك ل ا ارل ا ااري يتع ا ااد لش ا ا ء يا ااا ش ا ا إلته( )48وللفرا ااا ل لل ا ا تن ا ااداز لا اام للعف ا ا ه ا ا :

لحلياااء .للد ا  .للد ا  .لل ا اء .لحلر ا  .لل نا ا  .للدياث ا  .لالنت ااام .ل ااا لذااد  .لمل ااامل  .للإجماااا.
للإا (.)49
وياا انااا يااا ها ه للفرااا ل هاإ فراايل لل ا اء؛ اهنااا ها ل انس للا تنتاا وليااه فراايل للت اااي .
ل لك فالفراا ل للا تناداز ناده لام لل ا اء لام :ها للكارم .لسإ ثااا .للن ال .لملإللااة .لل ااال .
لمل ا (.)51
للت اااي لاايس فراايل وللاادة نااد ي ااكإ  ،باال هااإ فراايلتان مهااا :لل اااال ولمل ااا  ،وكمامه اا ألااد
للفراا ل ناد ي اكإ ه،

أشكاىل لل ا اء .وياا ُث نتاياان يف خار لملاطاا وا للعفا للا ها ياا كا
ولل فة يف لل لإك لاخماجم أن عاوزها ف للاطر وا لخلري ولل عاية.
ااإىل ي ااكإ ه :وأيااا لل اااال ف ا با ىل بعا يااا ال عا  ،وأيااا لمل ااا ف ا تاارك بعا

يااا عا ،

ول اي باسإالية ولالختياا (.)51
ككننا أن ن إم بتيتليل نا للت ااي ها ل يف اإء لملكإنااع لل ام للا جمادي ا نيكإل اإن للت ااي ،
وه يإتإيه فيه ،وال نر د أن نكراها يرة ثاني .
 -2الهازردي
جمدم لملاواي يعا أخماجمي وللع للت اي يف كتابه أي للدنيا وللد ا  .فالنفس إلا لا شايأل
اإيه ا ا ااا ل ا ا ا ا للتأي ا ا ا ا  ،وال كتف ا ا ا ا باملر ا ا ا ا ين ا ا ااا ا ا ا ااا
ي ال ا ا ا ا وأخ ا ا ااما يرلا ا ا اال ال ا ا اات
(.)56
للت
وإاارم لملاااواي ل ا اصااد يااا لاازم يااا أي لااال ااةا ليااه لسإن ااان ين ا طفإلتااه ،وذ ااإىل :وأيااا
لاي لل ا ا ا اامازم لإلن ا ا ا ااان ن ا ا ا ااد نش ا ا ا ااأته وكا ا ا ا ا ه فأيب ا ا ا ااان :أي يإل ا ا ا ااع ولص ا ا ا اااطماا ،وأي ا ا ا ا ا ا ا
وللتدماا (.)53
ال عنينا أي للر ا ولاللتدماا()54؛ انه ال ماجم لاه بالت ااي  .أياا أي لملإل اع ولالصااطماا
ف لل رت ط بالت اي .
ا ه لملاااواي وا أن يل لملإل ااع ولالصاااطماا اربان مهااا :ألاادمها يااا تكااإن لملإل ااع يف فرو ااه
وللع اال يإت ا اص اإله ،وللثاااي يااا تكااإن لملإل ااع يف فرو ااه وأص اإله ( .)55وه ا ل لاخااري يثاال(:)52
للد ول ز  ،وكتاان لل ر ،وللكمام وللدام ولملروءة.
تا ارت ط فر اايل للت اااي ن ااد لمل اااواي ب اااملروءة للا ا ها ا لليا ا للنف ااإ وز نا ا لذا ااأل .ف اااملروءة يرل اااة
لال ا ا اإلىل وا أن تك ا ااإن ل ا ا ا أفر ا اال ا ل ا ااال ال ا اار ين ا ااا جم ا ااي ا ااا جمد ا ااد ،وال تإت ا ااه ولي ا ااا ذم

بال ااتيت ا ( .)57ؤك ااد لمل اااواي أن ل ااإ لمل ااروءة أكث اار ي ااا أن لدا ا  ،وأخفا ا ي ااا أن ت اار ،
وتن أل ل إ لملروءة وشروط ا وا جم اإ(:)58
أوال :شرو لملروءة يف نف ه.
ثانيا :شرو لملروءة يف ريه.
كر لملاواي أن شرو لملروءة يف للنفس ه  :للعف وللنزله وللديان  .)59( .أياا شاروط ا يف اريه
فثماث  :لملؤلزاة ولمليالرة ولسإفراىل (.)21
م ا كر لملاااواي هنااا للت اااي  ،ويف لحل ي ا ه ااإ ال اات دم ب اادال ينااه لفااظ لمليال اارة .وذ أن لمليال اارة
وللت اي تاطاب ان يف للدالل بالن له ،ولنر ذلك الل ا.
إىل لملااواي  :وأياا لمليالارة فنإ اان :ألادمها :للعفاإ اا لذفاإلع .وللثااي :لمل اا يف لحل اإ (.)21
وللتنايل وا ه ل للن هناك شكمان للت اي ولمليالرة ند لملاواي :
لاوىل :للعفإ ا لذفإلع.
للثاي :لمل ا يف لحل إ .
ه لملاواي وا أن تأي للنفس يكر ملعا للفرا ل لاخماجمي لل فاة يف لملارء أن تيتلا
ا وين ا لملروءة .وألد أشكاىل لملروءة هإ لمليالارة وللا ها للت ااي  .وها ل للت ااي أو لمليالارة ن األ
وا جم اإ :للعفإ ا لذفإلع ،ولمل ا يف لحل إ .
زال :العفو ع ال فو :
فااة يف للرتاال للفا اال أن عفااإ ااا لذف اإلع لل ا ت ا يااا لآخاار ا ،و ليااه أن ت اااي  ،وذ ااإىل
لملاواي  :فأيا للعفإ ا لذفإلع؛ ف نه ال يا أ ياا لا إ وزلال ،وال لاليأل ياا ن ا أو خلال ،وياا الم
للياا ياا هفاإة وللاتاس بر قاا ياا ن اإة ف اد تعاد لا للادهر بشااطاطه ،وخااي نف اه ب لاطاه ،وكاان ياا
وتإي ب يته بعيدل ،وصاا باجمةلله فريل وليدل (.)26
وننااا أي اام ص ااإاة اثل ا لتل ااك لل ا ص ااا ا ف ااإلتري الل ااا ب إل ااه :ي ااا ه ااإ للت اااي ؟ ون ااه نتيج ا يمازي ا
لكينإنتناا لل شار  .ونناا يعااا ياا نتااز للراعف .كلنااا هشاإن .ويياالإن لل اطاأ .لا ل ي إناا ن ااي بعراانا
لل ع  .ونت اي ي تنإن بعرنا لل ع بشكل يت ايىل (.)23
هز للن لل اب بإبر ،ولشت ي اي ه للثماث يا خماله ،ويف تداإانا أن لملااواي كاان يجمي اا يف صايا ته
بالدإاة تلك ،ونه ي دأ ياطل  ،لينا أن نت اي ؛ انناا كلناا يعر اإن لل اطاأ .ولاأ إي وا صايا للان
بدإاة أخر  ،فنيتا هنا أيام لكأل دأ ُث رصد لملاواي لمل دياع لل جمايته وا للنتيج .
ل لسإن ان أن عفإ ا لذفإلع؛ انه:

 -1ال ي أ يا ل إ وزلل.
 -6وال لليأل يا ن أو خلل.
 -3ويا الم للياا يا هفإة.
 -4وللتاس بر قا يا ن إة.
 -5ف د تعد ل للدهر بشاطاطه.
 -2وخاي نف ه ب لاطه.
 -7وكان يا وتإي ب يته بعيدل.
 -8وصاا باجمةلله فريل وليدل.
ونه جمانإن ياطل بالن للااواي

فر اه للع ال ،تلاك لجا للع ال لا للت ااي بالن ا للاااواي .

لكن ا ااه م كت ا ااف با ا ا لك ،ب ا اال جم ا اادم ي ا ا ااا ذا ا ا ه لحلج ا ا ي ا ااا لل ا اةلأ للفاالا ا ا ( )24وت ا ارلأ لحلكا ا اااء
لل اب إ(ُ .)25ث عإي لملاواي يرة ثاني وا لجته لل اب فيعيد ب اط ا يا تد د ،في إىل:
 -1ووذل كان للدهر ال إتده يا طل .
 -6وال نيله يا أل .
 -3وكان للإليد يف للنا يرفإ ا جمديا.
 -4ولملن اط نه ولشيا.
 -5لزيه ي ا دة زيانه يف لل راء.
 -2وييالرة وخإلنه يف للدف ولسإ راء(.)22
ُث عاإي لملااواي يارة ثانيا وا ي األ لكااه لل اااب بثماثا شاإلهد :لاد ه ن اإ شار ف ،وجماإىل لا ع
لايباء( ،)27وثماث أبياع يا للشعر البا للروي (.)28
ما ،وللت اي ولتا ي ناا وأيباا ولكاا وشاعرل .ووذل
وخماص لاير :أن للعفإ ا لذفإلع ولت
كاان لسإ رااء لتااا ،وللداف كرياا ،ترتا حب ا لذفاإة ،وتنازىل ب ادا للا ن  ،ولذفاإلع نإ اان صا ا ر
وك ا ر (ُ .)29ث دم لملاواي ر ا يفدما لل فإلع للد رية وللك رية.
ثانفا :الهسامية لن الياوق:
للش ااكل للث اااي ي ااا أش ااكاىل لمليال اارة ه ااإ لمل ااا يف لحل ااإ  ،وذ ااإىل لمل اااواي  :وأي ااا لمل ااا يف
لحل اإ  ،فا ن لاللاتيفاء ياإلا ولاللت دااء ينفار .وياا أالي كال ل اه ياا للنفاإ لمل تداع بشا أو
طا  ،م دل وليه وِالَّ باملنافرة ولملشاجم  ،وم دا ليه وال بامل اشن ولملشال  .وملا للات ر يف للاط اا ياا
ي م يا شاجم ا ونافرها ،وب يا شال ا وناز ا .كاا للت ر ل ياا الارها ولاا ا؛ فكاان أليا

لاياار للااتلاطا للنفااإ بامليالاارة ولمل ااا  ،وتالف ااا بامل اابا ولمل اااهل (.)71
يف لحل إ وا جم اإ:
أوال :لمل ااا
لملكر ولخلد ع
ثانيا :لمل ا
 -1لمل ا

ااأل لملاااواي لمل ااا

يف ااإي :ف ااإ أن كااإن في ااا ل ا ل لملناااتزة ،جملياال لحملاااتزة ،يااأيإن لل ي ا  ،بعياادل ااا
(.)71
يف لحل إ وتتنإ لمل ا في ا يف نإ إ(:)76
يف لالإلىل ف لطرلا لملناز يف للرتا  ،وتارك لملناف ا يف للت ادم .فاإن يشاال للنفاإ

في اا أ األ وللعناااي لي اا أكثاار .فاإن لاااي في اا وم نااافس كاان يا أخا ه بأفراال لاخاما  .وللااتعااله
ال ا لآيل أوجم يف للنفاإ ياا أفرااله بر ا ا لاياإلىلُ ،ث هاإ أز اد يف ات تاه وأبلاا يف ت دياه .وون
شاااا في ااا وناااز كااان ي ا لاتكابااه اخشااا لاخااما  ،وللااتعااله اهجااا لآيل أنك ا يف للنفااإ يااا
لد لل يف ،وطعا لل نانُ ،ث هإ أخف للارت  ،وأين يا للت دم (.)73
 -6لمل ا يف لايإلىل وأيا لمل ا يف لاياإلىل ،فتتناإ ثماثا أناإل  :ي اا ولا ا لعادم ،وي اا
ل ي لعجز ،وي ا ونكاا لع رة ،وه ي لختما أل ا ا تفرل يأثإا ...لخل (.)74
التسامح الدة ن:
هناك أشكاىل تتلف للت اي للد أبرزها لثنان:
 -1للت اي بإ لاي ان لمل تلف .
 -6للت اي يلخل للد ا للإللد.
وختتلف ي أل للت اي للد يا فيل اإ آخار ،وذلاك حب ا يإجمفاه ياا للاد ا ف اد كاإن يليتادل
يثل :لااتر ،وأ ر .وجمد ال كإن يليتدل يثل :ياا تان ووليأل تاياس ،ويف للاةلأ للعارس لسإلاماي وجماف
للفمالف لمل لاإن يإلجمف تتلف بإزلء للد ا:
 -1هناك يا اف للن إة ،وكان يليتدل يثل لبا للرلوند وللرلز للاط ي يف ولد للرول اع.
اااهري  ،أو ن ا ثانيا ااا
 -6وهناااك يااا جم اال للن ااإة با ت اااا أهنااا ال تعاااا للع اال ف ا خاطااا
للع ا اال ،كاا ااا ها ااإ لحلا اااىل نا ااد للفا اااالس ،وككا ااا ا ااا طر ا ا لمل يل ا ا أن تدا اال للن ا ا وللفيل ا ااإ بعا ااام
لل ااء (.)75
 -3وهناااك يااا جم اال ي اادأ للفداال بااإ للااد ا وللع ال ف اااا ن ا ان تتلفااان يااا ليااه لمل اادأ .وم لاإل
بتأو اال للفاااالس ...ولختلفاإل يف تدااإ ر ط يعا للعماجما للا عا أن ت ااإم بين اااا بعااد للفداال .ف ااد أ اطا
لباا لاازم يوال اديل للع اال يف لخلاطاا للشاار  .وجتاااوز لباا اشااد لحلادوي نااديا يان للع اال صاامالياع
ياطل يف تأو ل للن  .با ت اا أن أهل لل هان هأل لاجمدا ل ف اه (.)72

ايت  ،وهناااك مانيا خاصا يف
 -4وهناااك يااا أكااد للفداال بين اااا ،ولكااا م عااط للع اال يثاال ها ل للْا َ
للن ال ع خلاط ا ي ماني للفمالف  .وه ل يا أكده لبا تياي (.)77
ل ااد ك ااان ل ا ا للكن ااد أن اادلف ااا ش اار ي للفل ااف أي ااام لذج ااإم لي ااا؛ ان لمل ااا إ يف اأ
للكنااد  :تتإت اإل بتيجااان لحل ا يااا ااري للااتيت ا لرااي فاطاان أل ااا ألااالي لحل ا وجمل ا يعاارفت أل اااا
ااتيت ذو ل مالا ا يف للا ارأ ولالتت اااي ،ولداللا ا لحل ااد لمل ااتاكا ي ااا لنف ا ا أل ( .)78ف ااد و ااعإل
للفمالف وأصيتا للفرا ل لسإن اني يف يرت لا دلء لل ا ع جماتل أل ذباا اا كرللاي أل لملازواة للا
ند إها ا ري ل  .بل للةى وللتجااة بالد ا وهأل دياء للد ا؛ ان يا جتر ب َش ء با ه ،وياا باا
شيقا م كا له ،فاا جتر بالد ا م كا له ي ا (.)79
تعاار فمالااف لسإلاامام وا ي ااأل للت اااي للااد  .ويااا أباارز يااا تناوذااا بدااإاة يفراال أبااإ لحل ااا
للعاااير (ع 381 :ها ا)( .)81ف ااد ت ااىن للعاااير ي اااي للت اااي لخلا ا وذ ااإىل :وذل كااان للع اال
ايت  ،فاااا للإلت ا أن كااإن أكااال
لمل اات بااا إهر لسإن ا هااإ أن عاار لحل ا و عااال اااا إلف ا للْ ا َ
للنا أ زاهأل رفانا لليت  ،وأجمداهأل ل للعال اا إلف لحل (.)81
و ؤكد للعاير أن للكل يعر لل اطأ ،و لينا أن ن ع وا لحل ي ب ادا طاجمتناا ،وذ اإىل :وأناا لآن
يتشااف وا كاال يااا ن اار فيااه ،وتت ا ل ااا يعانيااه أن داايت بكااااىل لااه يإل ا لخللاال ينااه ،ويإلجم ا
للزلل فيه ،وإ اا س لل اا فيااا ألفااه صايتييتا ،و اؤهل لدااحل ي ا اه فيااا وتاده جمإكاا ،فَِإنَّاهم باا اد
يأخ ه ،و دع لسإجمدلم لياه ،وللان لل شار ي اتإىل لا ت لتناا ،وللراعف للاط يعا ي اتيتإذ لا
إلنا ،وللتإفي ب دا لالتت اي (.)86
ااتعر للعاااير للعلااإم لمللي ا يثاال لااأل للكاامام وللف ااه ولحلااد هُ ،ث للعلااإم لحلكاي ا يثاال للر ا ااياع
و لإم للاط يع ويا بعد للاط يع ولملناط .
م اال للعاااير ويلن ا لااااء للكاامام()83؛ ان لخلاطااأ يف للفاارو لاايس كف ارل( ،)84ووَّنااا ا ه وا
رواة للت اي يع أل ،وذ إىل :ووذ جمد وتد أهال ها ه للدانا ذلباإ اا لارمي للاد ا ،وي ت لداإ
له يا لإلل لل دا ،وصا نإ اصإله يا شإل ل ارا ،فااا للإلتا أن ثاااهأل يف للاتيت ا للشاكر
ولاساي لا تكإن جماصرة ا ثر لملدلفعإ نه با لد ولل إة ،ولل ماا وللعدة (.)85
وم اال للعاااير أ رااا ويلنا لااااء للف ااه ،وبعااد يرلفعا طإ لا ( )82ااإىل :ووذ كاناام ها ه للداانا
يااا خاصااي للشاار باحملاال لل ا وصاافناه ف اااحلر أن ااتإت أابا اا للشااكر ولاساااي ،فرااما ااا أن
ااابلإل ب ااالاطعا وللت ر ا ا ( .)87مُثَّ نت اال للع اااير وا يعا ا ا لل ااد ا .و تن اااوىل لاي ااان لل اات (:)88
لسإلاامام وللي إي ا ولمل ااييتي ولةإلااي وللدااابق وللشاارك ،ف ا ه لاي ااان يع ااا ذااا ل ت ااايلع و ااايلع

ويعااايماع ويزلتاارُ ،ث اااان بااإ ها ه لاي ااان بااللااتناي ويل للعناصاار لاابعا لل اااب ليااتاكا لملتااد ا
يا ي ابل كل اكا ِي َّااا د ا باه بن اريه للا أطرلاه اا لاي اان ( ،)89و ا ه وا أن للإلتا لا
كل يا أل أن كإن اافا بفرل لملل لحلنيفي ل لمللل لآخر ،أن يس وللدل وللادل ااا لشاتالم
لي ااه ين ااا بال ا ه ااإ ن ااريه ي ااا لملرت ا ل اام لاي ااان لاخ اار ،وحبك ااأل ل ااه يف للتايي ااز ب ااإ لاش اار
ولملشرو ( .)91ادم للعااير ي اانا وللاع ( )91باإ لسإلامام ولاي اان لاخار تشاال لال ت اايلع
وللع ايلع ،ولل يال  ،ولملعاا  .مُثَّ كر لخلا ملناجمش للش ه لل تإتاه لإللامام ،ادأ للعااير لخلا ا

جمااا ما :بال يتااه ت اات رز يفااا ا للعلااإم ،ولااإال لخلاطااأ ملااا أشاار نااإا للد اإل  ،وال فاار بااإ ون ااان لااد
و يا تن اي (ُ ،)96ث ريف :وف اي للد ا يف ثماث  :زلا للعلاااء ،وييال لحلكاااء ،وتأو ال للرىولااء،
ويا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا م كا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا يعا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال يرصا ا ا ا ا ا ا ا ا ااإم م نتف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا باحلا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد ه لمل د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااإم (.)93
للناا

لا لسإلامام وها كثارية للعادي ،ولابارز في اا أابعا

ؤكد للعاير أن هناك شا ا اطعاا اا بعا
وه لل لييتاوىل للري لي ا.
للشا لاوا :أن لسإلامام لاإ كااان ي اا لحلا لكاان ي ااا للرسا  ،ولاإ كاان ي ااا للرسا ملاا كاان للاادل
وليااه ي ااديا لا لخللا بال اايف( ،)94و ع ااد للعاااير فدااما للااري لا ها ه للشا  ،وخماصا للااري أن
ل للتدماا ااي له ...ياا اري لاتا وا لافك ييااء بعرا أل

لل يف فر ليه  ،ولإ جمدا للن
لكان ذلك هإ لاثر نده (.)95
للش ا للثاني ا  :ون لل اار ن يااا فاار لل عااد ااا لل يااان للشااايف ،و ااعف لسإجمنااا بال هااان للكااايف ،حبيااه
وتدع للفر بألرها ...تج بألفا ه ...و ع د فدما ملناجمش ه ه للش  .وخماص للري ها أن ها ه
للااد إة اارز ف اإن لل ا ا خإط اإل بااه يف زيااا للن ا  ...كااانإل هااأل لا ا ا يف للفدااال  ،وجماادوة يف تز اارة
للعر يف لل ما  ،وم ن ه ألد ين أل وا لذجن يف للن أل(.)92
للش ا للثالث ا  :ااد للن ا اااد أن للكت ا لملنزل ا لل اااب ليااه جمااد ش ا دع لااه ،ولكاان أل ال عةفااإن
ب ا لك ،و ع ااد فدااما ياط ااإال ملناجمش ا ه ا ه للش ا  .وخماص ا للااري أن ند ااإم للتااإالة ولسإجنياال تتر اااا
لل شااة ل للر أل يا لي ا أل.
للش للرلبع  :إىل للعاير  :إلإن كياف نتاإهأل أن ي اا لسإلامام لا ناد له ،يا ياا نشااهد لياه
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
للتشعاا للر ين لماختما يف للع يدة ،وا أن تداري كلاا كال فرجما يان أل خا فا ياا ادولن صاال ت ا
يا ال ختافه يا لاطإة للعدو لحملن لملرار للدخل (لحل د)(.)97

ؤكااد أصاايتا ه ا ه للشا أن هناااك لال ا يااا للمات اااي ت ااإي لمل االاإ ولل ا ماي لسإلاامايي  .و ع ااد
للعاير فدما ملناجمش ه ه للش ولنفدل لل إىل فيه لعماجمته اإ إ نا.
ر باإ فقااع
تتراا للش ي ألتإ مها :ولجمع لالختما يف لسإلمام ،مُثَّ يإجمف للمات اي لل
لمل تلفااإ .ولل رااي لاوا عا ااا للعاااير ها اااهرة لالخااتما نف ا ا ،فكااإن لالخااتما يإتااإيل ال
ل كإنه ل ا .وذ إىل:
 -1ون لحلا ال ت لا باااطما الخااتما للنااا فيااه ،وال لل اطاال دااري ل ااا التفااا للنااا ليااه .ولاايس
يف ولا لحلا جم اار لانفااا لا لسإجمارلا بااه وت ا ريها لما اةل بداادجمه ،لكنااه شا ء ا بنااإا للع اال
بعد للرو ولل يته ،في ر به لحمل وكتاز به ا لمل اطل ()98
 -6ون وتإي لالختمافاع ع وتاإي لالخاطااء ،ولاماي لسإن اان اا لخلاطاأ األاا لايس ااطااإ فياه،
ولكا للاطا يف أن كثر صإلبه ( ،)99وال خيتلف للنا يف أشياء ال جميا ذا ،ويال كانام لملا له أو
لاي ااان أو لافك اااا نفي ا ا كث اار لحل اااي لي ااا ،ولن عثا اإل سإ ااا للتل اايس في ااا ،وحب ا ا ذل ااك خت ااتلط
لايإا ،وتدري ر لماختما ()111
هن اااك أل ا ا ل اايكإلإتي ولتتاا ي ا والء لالخ ااتما  .ووت ااإي ه ا ل لالخ ااتما ااإي وا لملا اااالة أ
ل اادىل .وهن ااا ش ااري للع اااير وا أن بدل ا ا ل اادىل ه ااإ للاطر ا ا وا لخت اااذ لملإلجم ااف للعدل ي ا ا ب ااإ للفق اااع
لمل تلفا  ،فاملااااالة فالا للتعاااي ( .)111وللعاادلء إلااد للعدا ي  ،اعااىن أن كاال فقا تتعدا ملااا لااد ا
وتا ا اادلف نا ا ااه ،وللعد ا ا ا ي ه ا ا ا للا ا اادلء للعرا ا اااىل لل ا ا ا ت ا ا اات ف لالا ا اامام للرلتيت ا ا ا وت تأصا ا اال للا ا اانعأل
لملتأثل (.)116
للتعدا  :عا للمات اااي  ،ولال تااااي أن يااا كلكااه للفااري أو للفقا هااإ للداايتي و ااريه باطاالُ .ث نت اال
للعاااير وا لسإلاامام كااد ا ،و ااإ أَناَّاهم ذو جميا ا  ،وأ اادلىه كثااريون ،وذ ااإىل :ون ي ااا لسإلاامام ملااا كااان
نالا ا ل ي ااان كل ااا ،وكااان يلكااه جمايلااا يف للر الاااع بألاارها ،وجمااد لياات ع لل لااإ ي ااا ليااه ،ذديااه
كرلل لااء للكتابيإ ،وطيه ي ا د لمللإك ولل ماطإُ ،ث كان ي ذلك يف ا لحل ا ،وهنا ا لانا ،
ف ري بعيد أن كثر دوه ،وتزيلأل للت اليط ليه(.)113
هناك لختمافاع لإىل لسإلمام لكثرة أ دل ه و اوالع بع للفقاع للت ليط لياه ،وها ل عا ولداا
للاات أل لل ا تشااينه .وهناااك حب ا للعاااير أاب ا ت اااع تإلااد لالختمافاااع يف كاال لاي ااان ،وأن كاناام
يإلف لليت وه :

أوال :أن عج ا لملت ااد ا بع لااه ،و ااة ب كا ااه ،فريك ا نإ ااا ي ااا لمل ااا يس للفال اادة ...فينااتج نتيج ا
كاذب ا  ،وهااإ خياذااا صااايجم  ،فيعت اادها ي نااا ،و ااد إ للنااا ولي ااا ت ااما ،فااتعأل لل لااإ بااه وت ااإ اكان ا
لخلليف (.)114
ثانيا :أن إل لسإن ان يا نف ه باسإ رل وللتعا  ،و ت ة ...وجملااا اايل تنكا ل ااية ،شا فا باأن
لك طر دري في ا جمدوة(.)115
ثالثاا :أن كااإن جمدااد لسإن ااان ناااي يا يااا ااا يااا لاجماإلىل للدااايجم ولملا له لحل ي يا  ،وأن ت ا
أباادل لآالء لمل ااةذل للا تن ااد ااا ط اااع للعايا  ،وذ لاايس نااد للاادمهاء أاوز يااا لملا ه لمل ترااعف
وللرأ لملدخإىل(.)112
البع ااا :أن عتا ااد تز ي ااف لل ااد ا ،وت ااإهإ ألال ااه :وي ااا لتعدا ا يلكا ا أو لتعدا ا ن ا ا أو ل ااإ
لخلما  ،أو سإ ثاا طر لةان  ،ف إ عت د يف ولدا لملعي به بأخ اا يزواة و ن ا ا وا أ اا أصايتا
لحلااد ه ،أو ألااد اىلاااء للعاي ا في ااإهأل للرااعف يااا أهلااه أَناَّ َ ااا أل ااا لملل ا للتي اااال ينااه للنكا ا فيا ااا
أب ره ،وأل لالنت ام ينه (.)117
ؤكاد للعاااير أن ها ه ل اااع لاابا لي ام خاصا باسإلاامام بال ها شااايل لكال لاي ااان ،وذ ااإىل:
ف ا ه ها للاطاار لآلفاااع لملتاإلترة لا لاي ااان ولمللاال ،ولي اام ها لمل دااإاة لا للااد ا لسإلاامام ،باال
ه يشتال ل يع ا ( .)118ن ه للعاير وا أن هناك بع لحليل لل تلجأ ولي ا بعا للفقااع،
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 تياىلُ ،ث أخا يعاه يف إ ااع
خييله ا رت يا للتند وليه (.)119
ثانيا :أخ يف شرا ياا ألا تروعاه لياه بع ااالع أني ا  ،وألفااظ شا ي  ...لييت ان ا يف يناه ،وإ اا
وا نف ه (.)111
ثالثا :أن عزو لمل ه لل د إ وليه وا اتل تليل لل دا ،يثل لااء للرلإىل ولكاااء للفمالاف .
في ا ه ل لمل فل لملر جمإله و اه فييت ا به لل ا ،و ر اه أيام نف ه (.)111
ن ا ا للع اااير يرلفعت ااه جم ااا ماُ :ث لك اال ي ااا ها ا ه لابا اإل للزل فا ا ااا لحلجا ا أه اال نالا ا إنه ،وجم ااإم
لت اطإنااه ،ف اةلهأل ت اااا إن ب رل اازهأل لمل تلف ا وا جم إلااه ،فياازيلي ل ا لا ااام ااديهأل ،و ترااا ف لي ااا
يااديهأل ،فيدااري بعااد لملاادة للي اارية لا إاااي يوهنااا بال اايف .ه ا ه ف ا تل ا ااا أهاال كاال يلا  ،ولاايس
الد يا أابا ا أن ثل لسإلمام ن ت ا(.)116
اللاتهة:

لاولنااا يف ه ا ه للدالل ا ول اااء لا اإلء ل ا يناطل اااع للت اااي نااد فمالااف لسإل اامام ،وجمااد بين ااا أن
لملناطل اع ه لمل اي للك لل إم لي ا للت ااي  ،وا ارل اليا جم لناا تلاك لمل ااي للا لشات ا
كااىل بإبر للت اي وه :
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
لمل دأ للثاله :وذل تفامهنا ل لايإا بشكل ماي ندنإل يعا يا لحل ي .

أخاطا نا.

كان يا للاط يع يف ل لحلإلا بإ اتاىل للد ا وللفمالف أن اطرا لؤلىل للت ااي ولمل ااي للا ت اإم
ه :
لي ا ،وجمد يشا للكند ه ه لل ري  ،وجمانا باشت ا ي اي للت اي نده وأاتعناها وا
 -1يا للرروا لل يته ا لحل ي ل ل ا.
 -6لحل ي ال إياط ا اتل وللد ،وم إط ا يع أل.
 -3للكل يعر لل اطأ.
 -4للإصإىل وا لحل ي تاطل ت إي ل اي .
 -5للت اي روا للت دم.
ه ا ه لمل اااي ت ناهااا لسإلاامام وجناادها يف خاطااا أل بدااإاة ول اايت أو يرااارة ،ف ا اثاب ا لالفةل اااع
للعاي لل لأل ا ،وجندها ند للفاالس ولبا اشاد وللعااير و اريهأل .وجنادها أ راا ناد لاااء للكامام
وملاص ا يف ياان ج لملنااا رة لل ا طااإاوه .ف ا ل لملاان ج ااإم ايااا ل ا تلااك لمل اااي ك ا لك ،وب ا ل تكااإن
ي اااي للت اااي جمااد أل اام فل اافيا وكماييااا .ت ااىن للعلااااء ي اااي للت اااي كا لك ،ولكااام خاطااا أل،
ف د كانإل داكإن أن لخلاطاأ أيار لتاا ال فكااك يناه ،وبتع اري لباا لذياثأل ياا داأل له للعلاااء ياا للزلال.
ويا هنا كان للعلأل إم ل وبعاي لاخاطاء يف كل در و ريف للمال ل لل اب  ،وهكا ل لحل ي ا
ال دل ولي ا اتل وللد بنف ه ،بل اوىل لالجمةل ين ا ب دا للاطاجم .
ل اايس لملاطل ااإ للت اااي لا ا للد ااعيد للن اار فيت ا ا  ،ب اال ف ااة أن ك ااإن لا ا للت اااي لا ا
لمل ااتإ للعال ا  ،وبال ا لع فااة يف أن إكااأل لل االإك لاخماجم ا  ،وجمااد بينااا أن فمالااف لاخااما يف
لسإلاامام جمااد يشاانإل للت اااي أخماجميااا .وهااأل رتكاازون يف ذلااك ل ا لمل اااي لخلا ا  ،وجنااد صااإاة ذلااك
ول يت ند لملاواي .
أيااا للت اااي لل ااد ف ااإ ش ااكمان :أوذا ااا للت اااي يف يلخ اال لل ااد ا للإلل ااد ،وثاني ا ااا للت اااي ب ااإ
لاي اان لمل تلفا  .وجمااد يالاام لاي اان لمل تلفا يااا للفمالااف ولملفكار ا ،ويف ااد للعاااير كاناام هناااك
ل اياع تإته لإللمام ،و ل األ ا أن لمل لاإ لي اإل يت اا إ وي اا لسإلامام لايس يت اا ا .ونااجما

للعاير ه ه لمل أل وأفري ذا كتابا خاصا وهإ (لسإ مام اناجم لسإلمام) .وجماد أكاد أن لالا لالخاتما
بإ للفر لسإلمايي ه اهرة اي تعة ي لاي ان ،وهناك شرو ليكإلإتي ولتتاا يا وتااخييا
لكا ا.
و ؤكااد للعاااير أن لالخااتما ااإي وا ل اادىل ،ول اادىل ااإي وا للتعاااي  ،وها ل للتعاااي هااإ لاالأل وا
للعد ا ا ي  ،وللعد ا ا ي ه ا ا لل اادلء للعر اااىل ،ولك ااا ه ا ا ل للتعد ا ا لين ااا أن كا ااه ي ااا خ ااما ي اااي
للت اي .
ادو ياا وت ا ن ار للعاااير أن للتعدا أياار لتاا ال فكاااك يناه ،ولكااا عا أن ا فاما داال
وا للتعاااي  ،ولل تاال .وجنااد ليتاادليل ذا ل لاياار يف للعداار لحلااد ه نااد لاف اااي يف لد ثااه ااا للعد ا ي .
ف ناك طرفان للعد ي  ،أوذاا :ي يإم ،وثاني اا :اإي .وخماص اأ لاف ااي :أناه ال ي ار لناا ين اا،
ين ااا .و ا ل فالتعدا لاايس ي ا يإيا كليااا ،ووَّنااا

وذ هناااك تإلنا يفياادة ين ااا ،وال ن ااتاطي أن ناات ل
لمل يإم هإ لسإفرل فيه.
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ال وامش:

*) ألتاذ جبايع اان لاهلي  ،لااين.
 -1مسااري لخللياال :للت اااي يف للل ا للعربيا  ،ينشااإا اااا كتااا  :للت اااي بااإ شاار و اار  ،بااريوع،
يلا لل اجم  ،1996 ،1 ،م.5
 -6م ،ن ،م14.
 -3م ،ن ،م15.
 -4م ،ن ،م.17
 -5م ،ن ،م.17
 -2م ،ن ،م.63
 -7برهان ليإن :للد ا وللدول  ،بريوع ،لملؤل
 -8م.685

للعربي للدلالاع وللنشر1991. .1 .

 -9م ،ن ،م.97
 -11لبا ين إا :ل ان للعر  ،ياية للت اي .
 -11ل رت اااي :للتعر ف اااع ،ل ي ا ا وبا ارلهيأل لابي اااا  ،ب ااريوع .يلا للكت ااا للع اارس،1985 .1 .
م118.

 -16كااىل بإبر :للت اي ولمل اقإلي للفكر ا  ،وتر ا وبارلهيأل للعار س ااا كتاباه :للت ااي باإ شار
و ر  .م .111-75و عت بإبر يا أبرز فمالف للعلأل يف لل رن للعشر ا وهاإ صاال كتاا يناطا
للكشف للعلا .
 -13م ،ن ،م72.
 - 14م ،ن ،م.77-72
 -15م ،ن ،م.77
 -12ن .م.96
 -17للكنااد  .للفل ااف لاوا وا لملعتدااأل باااه ل ي ا أسااد لاله اإلي .بااريوع .يؤل ا يلا للكتااا
لحلد ه ،1982 ،6 .م85.
 - 18م ،ن ،م.89– 87
 - 19كك ا ااا للن ا اار يف :ا ا ااد أس ا ااد ا اإلي .للع ماني ا ا يف لل ا اةلأ للع ا اارس لسإل ا ااماي ا ا ااان .يكت ا ا
لاصدجماء ،6116 .1 .لل ا لاخري.
 - 61لبا اشد .فدل لمل اىل وت ر ر ياا باإ للشار ع ولحلكاااء ياا لالتدااىل .ل يا لل اري ندار ناايا.
بريوع .يلا لملشر  .1973 ،3 .م.35-31
 -61ن دد ب لك للفمالف لل ا لااول ل للن ج لليإناي يثل للكند  ،للفاالس و ريهأل.
 -66لن ر يثما :طه د للرسا :يف أصإىل لحلإلا ،ط ع لمل ر .1987 ،
 -63ل إ  :للكافي يف ل دىل ،ل ي فإجمي ل إ اإي ،لل اهرة ،ياط ع لحلل .1978 ،
 -64م ،ن ،م.563
 -65م ،ن.569 ،
 -62م ،ن.19 ،
 -67م ،ن.19 ،
 -68م ،ن31. ،
 -69م ،ن.66 ،
 -31م ،ن66. ،
 -31م ،ن.31 ،
 -36م ،ن.569 ،
 -33م ،ن.533 ،

 -34م ،ن533. ،
 -35م ،ن546. ،
 -32م ،ن.546 ،
 -37كااىل بإبر :للت اي ولمل قإلي للفكر  ،م . .م.93– 96
 -38م ،ن ،م.93
 -39لبااا لذيااثأل .للشااكإك لا باطلياااإ  .ل يا ااد لحلايااد صا ة ون ياال للشا اس .لل اااهرة .ياط عا
يلا للكت  ،1971 .م.5-3
 -41لن ر اد أسد إلي .م . .لل ا لاوىل.
 -41تااابر بااا ليااان :تتاااالع كارلو  ،لمليازلن لاصا ر ،ل يا كارلو  .لل ااااة .يكت ا لخلاااجن ،1 .
 1354ها ،م.433
 -46ل ااالظ :لحلي ا اإلن ،ل ي ا ا
م 699و.341
 -43م ،ن ،ز ،5م.611

ااد لل ا اامام ها ااااون .ب ااريوع .يلا لليا اااء لل ا اةلأ .ال تا اااا خ .ز،3

 .ط رلن 1386 .ها .م.3 -6
 -44للرلز  :للشكإك ل تالينإ  ،ل ي ي د
 -45للاط رل  :تاي لالرلا ،صإاة ا لمل اطإ  ،م.9
 -42بية نيكإل إن :للت اي كاثاىل أخماجم  ،يف :للت اي بإ شر و ر  .م . .م.31
 -47ي كإ ه:
 -48م ،ن ،م.15
 -49م ،ن ،م.12
 -51م ،ن ،م.17

لاخما  ،بريوع .يلا للكت للعلاي  .1986 ،1 .م.16

 -51م ،ن ،م.19
 -56م ،ن ،م.19
 -53لملاااواي  :أي للاادنيا وللااد ا ،ل ي ا يداااطف لل ا ا .يك ا  .يلا لل اااز للنشاار،1978 ،6 ،
م.662
 -54م ،ن ،م.668
 -55ع د لملاواي لت فدإىل ملعا ت ا ه
 -52م ،ن ،م.625

ان للك ولسإ جا  ،ول ا لخلل ولحلياء ..لخل.

 -57م ،ن ،م625.
 -58م ،ن ،م.312
 -59م ،ن ،م.319
 -21م ،ن ،م.319
 -21م ،ن ،م.361
 -26م ،ن ،م364.
 -23م ،ن ،م.364
 -24للت اي بإ للشر و ر  .م . .م.72
 -25لملاواي  .م ،ن ،م.364
 -22م ،ن ،م.364
 -27م ،ن ،م.364
 -28م ،ن ،م.364
 -29م ،ن ،م365.
 -71م ،ن ،م365.
 -71م ،ن ،م.331
 -76م ،ن ،م.331
 -73م ،ن ،م331.
 -74م ،ن ،م336.– 331
 -75م ،ن ،م74.
 -72اد أسد إلي :للع ماني للعلاي يف للةلأ للعرس لسإلماي  ،م.626
 -77م ،ن626. ،
 -78م ،ن ،م.312 – 676
 -79للكند  :الال وا لملعتدأل يف للفل ف لاوا ،م . .م.89
 -81م ،ن ،م.91 – 89
 -81أبإ لحل ا للعاير  :لسإ مام اناجم لسإلامام ،ل يا أساد ارل  ،للر اا  .يلا لالصاال للث افا .
.1988 ،1
 -86م ،ن ،م.73

 -83أب ااإ لحل ااا للع اااير  :لاي ااد لا ا لاب ااد ،ل ي ا اول ااا .ب ااريوع .يلا للكن ااد
م.58
 -84أبإ لحل ا للعاير  :لسإ مام اناجم لسإلمام ،م.116– 111
 -85م ،ن ،م111.
 -82م ،ن ،م11.
 -87م ،ن ،م.117– 113
 -88م ،ن ،م117.
 -89ه ه لاي ان وايع يف أ جمر ني  .لن ر :م ،ن ،م.161
 -91م ،ن ،م.166
 -91م ،ن ،م.163
 -96م ،ن ،م.183 – 167
 -93م ،ن ،م.185
 -94م ،ن ،م.185
 -95م ،ن ،م.182–185
 -92م ،ن ،م191.–189
 -97م ،ن ،م.199
 -98م ،ن ،م182.
 -99م ،ن ،م.196
 -111م ،ن ،م.196
 -111م ،ن ،م195.
 -116م ،ن ،م196.
 -113م ،ن ،م.196
 -114م ،ن ،م.193
 -115م ،ن ،م193.
 -112م ،ن ،م.193
 -117م ،ن ،م.194
 -118م ،ن ،م.194

،1979 .1

 -119م ،ن ،م194.
 -111م ،ن ،م194.
 -111م ،ن ،م.195
 -116م ،ن ،م.195
 -113م ،ن ،م.192

م صور التسامح اإل المن لن اوندل

صماا ترلا*

ليتاز لةتا لاندل وبان لحلكأل للعرس (897-96ها) بالتنإ للث ايف ،ليه تألف يا ناصر تتلف
لا رل ولاي ان ،يا ر وبربر ،وول ان وص ال  ،وي ييتيإ وي لاإ ،و إي و ريهأل .وجمد تفا لم
تاعا يتايزل يف بنا ه لحلراا وللفكر .
ه ه للعناصر تفا ما اي ا تعل يا لةتا لاندل
وم كا ليت ىن ذلك لإال ليال لكام لاندلس لل ا ا ل للعدلل وللت اي  ،وللةلم لذإ اع للث افي
مل تلف ناصر للن يج لاندل .
وجمد جتل للت اي يف ي اهر شال يا بين ا للتزلوز بإ تتلف تلك للعناصر ،وللت ايىل للتجاا ي
جمشتال ويوىل أواوبا ،وللت ايىل للعلا يا خماىل تر للكت للماتيني ولليإناني وا للعربي  ،وت ايىل للكت
ولمل اطإطاع ،وأيا للت اي وللتفا ل يف اىل للل فيتجل يف للت دلم اي أهل لاندلس لل لل شتالي ،
وا تان اييت أل.
كاا ر ذلك يا خماىل ت اهل بع للف اء وت ا ي أل ا كثري يا ايلع لاندل يإ ،وجتاوزل أل
يف طر أل وذإهأل ،بل ون بع هؤالء كانم ذأل يشااكاع يف الس للل إ وللاطر .
ويا ي اهر ه ل للت اي  ،يا ألفيناه لد لاندل يإ يا ين لمل ييتيإ وللي إي لر للع اية ،ووجماي
للكنا س ولاي رة ،و اال شعا رهأل للد ني  ،فرما ا للت دلي أل يف و ا ف للدول  ،وا لد لختاذ بع
للإزالء وللكتا ين أل ،لال ل د لشت ر يا للي إي وللنداا دي يا أ مام لاندلس يف للاط وللفل ف
ولاي ولا ر للعلإم وللفنإن.
وم ف لمل لاإن ند ه ل لحلد بل جندهأل شااكإن للنداا أ يايهأل لل ختت أل ،يثل يد ييماي
لل يد لمل ي ( يد للنريوز) ،و يد للعندرة (لمل رتان) ،و يس أبر ل و ريها يا لا ياي ،وإتفإن ه
لا ياي للتفاء ال ل ا للتفاء لمل ييتيإ ا.
وجمد بلا يا تفش ه ه لل اهرة يف لاندلس أن و لاندل يإن في ا كت ا ين ا كتا ب تان لانفس
يف ن أل أ ياي لاندلس اس اير اد أسد لل امل  ،وكتا للدا لملن أل يف يإلد للن لملع أل اس
لل الأل للعزيف ،وتزء لاطيف عه أبإ لل الأل خلف دلمللك با بشكإلىل لانداا لل رط .
وجمد بإ رلي أخ اا ه ه لاللتفاالع يؤلفإ كت للف ه يثل للاطرطإش ولبا اشد وللعزيف وللإنشر
ا لملؤاخإن ويؤلفإ للكت لايبي باسإ اف وا للشعرلء وللكتا  ،وللإشالإ
و ريهأل ،يثلاا
ل لختما ط اته وطإل فه.
وللزتالإِ ،ي َّااا ش اد شيإ ه ه لل اهرة يف لةتا لاندل

تتناوىل ه ه للدالل للتعر ف ب ع
ويالال ا.

لا ياي ،وصإا للتفاء لمل لاإ ا ،وأل ا شيإ ه ه لل اهرة

 -1اوعفاد الهسفيفة لن اوندل :

ر لاندل يإن ديل ك ريل يا أ ياي لمل ييتيإ لل ا اشإل يع أل يف لاندلس ،ولخت ول يا تلك
لا ياي أ يايل أندل ي  ،شااك ا لمل لأل وا تان لمل ييت  .ويا ه ه لا ياي:
أ ا يد ييماي لمل ي  -ليه لل مام:-
أو للنريوز  /أو للنإاوز(*) وهاإ لاللتفاىل بأوىل للنإاوز لملعرو ندهأل نري( ،)1كاا للتفلإل ب اب أ ام
واليته  -ليه لل مام ،)6(-ووصف صال لملعياا لملعر ه ل للعيد ب إله :ليل نري لل اإهنا للنا
لمليماي (.)3
ا للعندرة:
وهإ يد ييماي للن إىي با زكر ا  -ليه لل مام ،)4(-و اىل له لمل رتان أ را( )5وليل لمل رتان(.)2
إىل لمل ر  :إم ي رتان أهل لل لد لمل ا ندهأل بالعندرة للكا ا يف لم ب إ يا ش ر إنيإ
للشا يا ش إاهأل للرويي ( .)7ومسيم بالعندرة ن وا شعل للناا لل كانإل عالإهنا يف تلك للليل
و فزون فإجم ا ،ول لك ر يا أيثاىل أهل لاندلس للك ا لملدإ يا كفز للعندرة( )8أ  :أن
ليه صإ ال فز فإ شعل للعندرة انه وذل جمفز فإجم ا للة .
للك ا لل
و عر يد لمل رتان يف ول انيا لاليا بالأل .San Juan
ز – يس وبر ل(:)9
وهإ لل اب الد يد للفد  ،جماىل لمل ر ز يف خاطاطه :يس للع د ،و عال جم ل للفد بثماث
أ ام ..و إلم أهل يدر يف وجمتنا إلإن :يس للعد يا أتل أن للنداا اط خ فيه للعد لملدف ،
و إىل أهل للشام :يس لااز و يس لل ي  ،و إىل أهل لاندلس :يس وبر ل ،ووبر ل للأل ش ر يا
ش إاهأل (.)11
وذكرع لملدايا يدل البعا أطل إل ليه للأل ليل للعجإز وأن لاندل يإ كانإل إتفإن كثريل
للليل (.)11

ه

 -6صإا لاللتفاىل ه لا ياي:
م كا للتفاىل لمل لاإ لاندل يإ ه لا ياي وجمفا ل يد بعينه ،بل كان شال ي لا ياي
لمل ييتي  ،وم كا دإال يف فق يعين يا أبناء ي لا لاندلسَ ،ووََِّّنَا مشل يع أل ط اع لاندلس يا
للرتاىل وللن اء وللد اا وللك اا وللر ي ولحلكام ولايباء ول إلا ولحلرل ر ،وجمد ج للعزيف يف كتا للدا

لملن أل يا ولداء لاندل يإ لتإلا خ للنداا ولال تناء اإلجميت ا ،فكثريل يا ت اءلإن ا ييماي ي -
ل ن ينا و ليه لل مام ،-و ا نري لاب واليته ،و ا للعندرة ييماي إىي  -ل ن ينا و ليه لل مام...-
ف د لنت لليإم وا للع الء يف خداها ،ولحلرة لملدإن يف لةها ،وأ افإل للتيتف ن ا بال ؤلىل ،ولحملاف
لي ا ولسإجم اىل ،يا بد وشن لبتد إها ،ولنا ول يت أ ا إها ،)16( ..وأ ا للعزيف ون للعاية ترع
ند لاندل يإ أن تعدول ذ ه لا ياي ،و ف اإل لشأهنا ايا بعد ام لال ال م يف صدواه وتدإاع
يف إذأل وتاجمم ولي ا أنف أل (.)13
وجمد لخت ع للتفاالع لاندل يإ ه لا ياي صإال دة ،خلد ا للعزيف حبد ثه ا :يإل د ند إها
ابنا أل ون ا أل وصنعإها ،وختريول في ا أصنا للفإلكه وأنإل للاطر و عإها ،و ايول في ا بالتيتف لل
لنت إها ،ولملدل ا لل صإاول في ا للدإا ولخة إها ،وند ذوو للي اا ند اع يف للد اا ،كاا ند
أهل لحلإلنيم فنردوها ،ف إم أبالإل أكل ا لعياذأل وجمإم ينعإها ،وتعلإها كالعرو ال ت ل يوهنا لابإل ،
ويف يندت ا افعإها ،وبعر أل أكل يا أطرلف اُ ،ث با إها.
ول د ذكر لنا ري وللد يا لمل افر ا أن للند ب ع بماي لاندلس -ت ها له وأين ا -لا ن ا
ل عإ ي ناال ،أو ز د ل لل عإ ،ملا في ا يا جمناطري لل كر وأابا للفانيد ،وأنإل للفإلكه ،ويا رل ر
للتار ،وأ دلىل للزبي وللتإ ل لختما أنإل ا وأصناف ا وألإلهنا ،و رو ذولع لل شإا يا ل إز ولللإز
ول لإز ولل اطل ولل لإ وللدن إا وا جمد لل كر وال لاترز وللناانج وللليأل ،ويف بع لل ماي طاتا
يا ياحل لحليتان نف إن فيه ثماثإ يامها ،وا إها ،ول د شاهدع يف بع لا إلم لد لحلإلنيم ِي َّااا ال

ي يا إتاتإن وليه ،ك إ لل ي ر وللعاطاا ا و ريها يا لالإل  ،ويف ذلك لرعفا أل يا للداللإ
و ريهأل يا جماط لملعا ا وتع ا لاازل  ،و اطل إن للد يان يا لملكات .)14( ...
و إىل :وكان ه ل يف نريُ ،ث صنعإل إل ينه يف للعندرة ويف لمليماي ...وذ ل إن ولي أل أَنَّهم يا ال ه ل
للعال ،م خيل ايه يا ا د للعيا ولع للرز  ،وبلإغ لايل ،وااا تعلإل ااة لم ألر أل تفاىال وويااة،
ليكإنإل يف اي أل ذلك أمس يا ل اااة (.)15
وذكر أبإ لل الأل خلف با دلمللك با بشكإلىل لانداا لل رط يا تزء ألفه يف ه ه لل اهرة جما ما:
فإي اأ م ل ا إا لللفيف ،وللعام للكثيف يا أهل درنا جمد تإلطؤل ل و ام شأن ه ه لل د للثماأ:
لمليماي ،و نري ،ولمل رتان وهإ للعندرة ،تإلطؤل فالشا ،وللتزيإل لاللتفاىل ذا ،ولاللتعدلي لدخإذا للتزليا
جم ييتا ،ف أل رت إن يإلجميت ا و فرلإن اجيق ا ..وللت لإل ه ه لل د لإ ألفإها و اإها ،وصااع
ا لملنكر في ا ،وتأ لل لاطان يف
ندهأل كال ن لملت ع  ،ولكم للعلااء ا لاير باملعرو وللن
ت يريها ،)12( ...وكان للنا يف ه ه لا ياي ت ايلإن لذدل ا ،لال ون للاطل كانإل دون شيإخ أل()17

كاا كانإل حبإن لل با ( ،)18وكان للنا عتاعإن ليل جم ل نري ،أو ليل بعده ي أجماا أل وأص ااهأل
فيأكلإن لسإيلم وللفاك ( ،)19وكانإل ك لك دنعإن للدإا يف ه ه لا ياي( ،)61وكانم للن اء يف يد
للعندرة رششا بيإ ا باملاء ،و ل إ يف ثيا ا وا لاكرن و ت
َوِي َّااا ف أل يا جمإىل للعزيف أن للاطل كانإل عاطلإن ا لملدلا
لل دا لملعل يف للة اس لحل ا ل با تابر للدباز لسإش يل
يف الماع ي شيإخ أل فيأكلإن لة ناع ،وه للإ أندل ي

لا (.)61
يف تلك لا ياي ،وجمد واي يف لختداا
أن للاطل كانإل خيرتإن يف ه ه لا ياي
يش إاة ،ل اية وش يلي إم يس
اية أهل

وبر ل ،وجمد خرز للدباز ي طل ته برلأل للفرت  ،وأكل لة ناع إم يس وبر ل ،ل
وش يلي (.)66
وواي يف لختداا لل دا لملعل يف للة اس ارلن يإل با ل للاطر اي (ع239ها) وصف
لملد ن لل دنع ا لاندل يإن اية يف للنريوز يا للعجإ وبأصنا لالإلن ،وه كاا إىل يش إاة للعال
يف ذلك لملإلأل ويف وصف ا إىل للاطر اي)63( :
لاا في ا لل يترة
يد ن ي اإاة
الء أو تاداة
م ت ن ا وال اد
بدع رولا جتتل يا يايك يز فرة
وال لل نان للعشارة
وياذا يفاتا
(للدايك :نا أل للز فرلن ويجما ه).
كاا كان لاندل يإن اط إن ليل نري و إجمدون للنريلن ،وكأهنا كانم اهرة اي يف لاندلس ،ول لك
أواي صال للدل ا شيإر ب جمالأل با هماىل :أهنأل كانإل ال تإجمد ناا يف بيإ أل ليل نري وال اط خ
ندهأل ش ء للدل .11 – 11/1 ،
و دف لبا زا ا للتجي يف كتابه فرال لخلإلن (م )54طعايا خاصا عد يف إم للنريوز ايه للثر د
لملثإي لملدنإ يف إم للنريوز .
وانال ه ه لا ياي كان لي لاندل يإ يا للإزالء ولايباء وأويل لاير ت ايلإن لذدل ا ،وأوايع
لملدايا أن صال شرط لاندلس أبا بكر با لل إطي كان ليل لمل رتان د للإاي وياطي اع لازهاا وا
لايباء وللإزالء ،فاا ذلك أنه أهد ثماأ وايلع اس للإليد ل ي يؤلف كتا لل د يف وصف للربي
ويع ا أبياع ين ا)64( :
وأ ج ا ملا ت وت
بعثم بأ ار لاشياء طرل
روجمك نامسا طإال وي در
ناراري
بإاي نا أل

أت يف لمل رتان فكان فإ للا
ويف إم لمل رتان كان للنا ل إن لل يا

بكري رلب وهإ لملؤخر ..وخل
و تارون ل ذلك وا أوىل ش ر تشر ا لاوىل ،وت كر
نف للاطي

يف ليا ذكره ملا

لملدايا أن ذلك ا لنه زا ا يف لةتا لاندل  ،ف د واي يف كتا
أخ ه للنا ا زا ا :
ول ه كل صنف يا للثيا يف زيانه لل لي به ،فَِإنَّهم اأ أن كإن لبتدلء للنا لل ا لل يا
وخلع أل للالإن يا إم ي رتان أهل لل لد لمل ا ندهأل بالعندرة للكا ا يف لم ب إ يا ش ر إنيإ
ين ا ثماث أش ر يتإللي  ،و ل إن

للشا يا ش إاهأل للرويي  ،فيل إنه وا أوىل ش ر أكتإبر للشا
ب ي لل ن للثيا لمللإن .
وواي يف كتا لملعياا لملعر للإنشر وشاالع كثرية ملا كان فعله أهل لاندلس للتفاال

ه

لا ياي ،فاا ذلك أن أهل لل اي ين أل كانإل إم للعندرة نشرون ثيا أل و داإن لخليل جم ل للدماة(.)65
َوِي َّااا كان فعله لاندل يإن يف للعندرة وترلء لخليل ولمل االة ( ،)62وك لك يا فعله للن اء يا
وش بيإ أل إم للعندرة ..وك لك وخرلز ثيا ا وا للند بالليل ...وترك ا للعال يف ذلك لليإم ،وأن
ععل وا للكرن ولخلررة (يف ثيا ا) ول ت اذا باملاء ذلك لليإم ( ،)67و ا فعلإه أ را بي لملما
لملدنإ اع يف للنريوز كالز افاع وش ا ( ،)68و ا كانإل فعلإنه ك لك أن إم ألاطإىل لمل لاإ بألعا
يف لملاء للتفاال بيإم لمل رتان.
 -3أل ا للتفاىل لمل لاإ بأ ياي لمل ي :
مالظ يا خماىل لاخ اا للإلاة ا للتفاالع لمل لاإ بأ ياي لمل ييتيإ يف لاندلس أن ه ه لل اهرة
كانم لا دة هنالك يف زيا يت دم ،ين أ ام أيرلء ب أيي يف لاندلس يف ينتدف لل رن للثاي لذجر ،
وأهنا للتارع لال خر دإا لحلكأل لسإلماي ل ندلس أ ام ب لاسر ،ويا يا شك أن للتاازز لل
لدأ بإ لمل لاإ ولمل ييتيإ وبان لحلكأل لسإلماي ل ندلس يا خماىل لحلرو  ،ويا جنأل ن ا يا ل
يت ايىل ولختما ي اشر ويا خماىل ل إلا  ،ويا خماىل للتجااة لملت ايل يف لاالع لل لأل ،ويا خماىل
للتزلوز ،جمد أل أل ذلك كله يف لنتشاا ه ه لل اهرة .كاا الجمم ه ه لل اهرة للتعدليل وجم إال ك ري ا لد
ييل أل للإل وا للة وللل إ ول لاللتاتا يف لحلياة.
لاندل يإ ب
وال شك أن كثرة تزلوز لمل لاإ يا لسإل انياع و ريها يا للرجمي لابي ين أ ام فت لاندلس وكثرة
لختاذهأل للجإلا  ،جمد تعل يف كثري يا بيإع لاندلس يا إتفل باا ياي لمل ييتي ُث لنت لم ه ه لل اهرة
يا لاي اع وا أبنا ا يا لملإلد ا ،لال شا م يف أا لاندلس كاف  .ووذل يا وجمفنا ل يد لرم

لاندل يإ يا تتلف ط ا أل لالتتاا ي ل للة اء ن ا أل وتإلا أل اياكنا يد ل إل تفش
ه ه لل اهرة.
ويا أل ا ذلك أن لمل لاإ لكاإل تز رة وللع كان أهل ا يعا دنيإن بالندرلني  ،وأن ين أل يا
أللأل ،وين أل يا ب ل ي ا أتدليه ،وكان للفالإن يف باي لاير جمل بال يا وا دي لل كان
لاصليإ ،فلأل عال لمل لاإن ل لريان هؤالء لل كان يا اال ايل أل وط إل أل وث افا أل،
ال ا شال ين ا أن للد ا لسإلماي ال لزم ألدل ا ب ل ي نه ل ترك ايلته و ايلته ،وين ا أن
لحلكام ل دي ل ندلس لرصإل ل تأليف جملإ أهل لل ماي لملفتإل لإلء يا أللأل ين أل أو يا ب ل
ي نه ،ولرصإل ل أن ال دو لحلكأل لسإلماي ل د د ث يل للإطأة ل ليا أل وي الك أل و اا رهأل،
لال شعرول باايا وللاطاأنين ولمل اولة وللعدىل.
وال نن
لال لحلر
وال نن
أ يايل أندل

أن لاندلس كانم أجمر بماي لمل لاإ وا بماي للنداا تإلال ،وأكثرها تدلخما وتعايما يف
ولل لأل.
للاط يع لملت ا اهل لاندلس لل مسيتم بتفش ه ه لل اهرة لال دع ه ه لا ياي
ي ترا وا أ ياي لمل لاإ كالفاطر ولا يت و اشإالء و يد لملإلد للن إ و ريها .وكانم

يشااك لحلكام ولل ماطإ ولايرلء ولل اية وللشعرلء ولايباء وللإزالء يف ه ه لا ياي ،باسإ اف وا تعاطيل
لملدلا ولا ااىل يف ه ه لا ياي يليما ل لختاذها طابعا امسيا وشع يا وترلي ا ذا يف لةتا لاندل ،
كاا أن ت ا لل راة وللف اء ن ا -وال يا ندا أو وذل لقلإل ا لكا ا للشر  -يليل خر ل
للت ليأل ا.
و دىل ل يإجمف لل ماطإ ويإجمف للف اء ين ا جمإىل للعزيف ولكم للعلااء -ا له ن أل -ا
لاير باملعرو وللن ا لملنكر في ا ،وتأ لل لاطان يف ت يريها ( .)69ول د لختاا لملندإا اد با أس
اير ليل نريوز للعام  327ها للدخإىل بأمساء بنم ال يإا للناصر ،وكان كاا إىل صال لل خرية
أ أل ليل ر بااندلس (.)31
وم ختل اهرة لاللتفاىل باا ياي لمل ييتي يا أبعاي ليالي ين ا لحلرم ل والء نداا لاندلس
لليتكأل لسإلماي لل ا أل يف لاندلس ن لك يا خماىل يشااكت أل يف أ يايهأل ،ولل ااا ذأل اااال
ايل أل ولاللتفاىل بأ يايهأل ،وملاص أن لملإلد ا جمد جمايإل بعدة ثإالع د لحلكأل لايإ يف لاندلس.
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
تاطلعإن وليه يا ييز للش دي لاندل ي ا للش دي لملشرجمي  ،وملاص أ ام لكأل ب أيي يف لاندلس
لل ا كانإل ل خما ي ب للع ا يف لملشر .
وبعد...
فإن للدإاة لل ترمس ا للتفاالع لاندل يإ بأ ياي لمليماي وللعندرة (لمل رتان) و يس أبر ل وليل
تاعا لرل ينفتيتا إةم للث افاع للفر ي يف
للعجإز ولإلها يا أ ياي لمل ييتيإ ،جتعل لةتا لاندل
يلخله ،وععل ين ا ندرل ي اا يا ناصر ن يجه للث ايف ،و ؤكد ل ل يازه وا لاندل يإ ي اا كانم
ت واهأل ويعت دل أل و ايل أل وت اليدهأل وث افا أل ،كاا أن ه ه لاللتفاالع تدإا لةتا لاندل
تاعا يتاالكا يت ا ا عش لحلياة ولملتع وللة .
ل
وتكشف ه ه لاللتفاالع ا لخنرل لةتا لاندل
لمل ييتيإ ه لا ياي ،لال دع ه ه لا ياي يف لاندلس لي
فالن اء اا بإ دلي لحللإ ولاطعا و عاطلا أ ااذا ،وللتجاا
يز ن بالتااثيل ولالإلن ،ولل ا إيإن بعر لحللإ ل أنإل

لختما شرل يته وط اته يف يشااك
م أ يايل ي ييتي بل أ يايل أندل ي ،
إيإن بدنا يدن يا جإ لحللإ
ا ،ولا نياء عدون ند اع يا للفإلكه

ولحللإ ولملك رلع ،وطل لملدلا وللكتاتي تيتراون يا لل ها وا كتاتي أل ،وشيإر للعلأل خيرتإن ي
طل ت أل يف الماع و تناولإن لة ناع ،وللإالة ن اإن ل اجماع لل يإىل ،وجماية لالاطإىل ياإن رو ا
لل فا ،ولل ماطإ فتيتإن أبإل أل لتل للت اي ،وللشعرلء نشدون جمدا د للت نق بإ د لل ماطإ
ه لا ياي .أيا

ولايرلء ،وللنا ت ايلإن للتيتف ولذدل ا وللت نقاع ..وا خر ذلك يا صإا لاللتفاىل
للف اء في رإن للاطر يام تإته ولي أل ألد بال ؤلىل ا لكأل ذلك يف للشر .
ونه و ا بإ لاندل يإ كاف ل أن تكإن ذأل أ ياي أو ينال اع يشةك  ،عتاعإن لإذا و ع ون
في ا ا تآلف أل و الك أل ،و ديإن يا خماذا صإاة يريق للش دي لاندل ي  ،وأَّنإذتا فر دل
للاجتاعاع ذلع للتنإ للث ايف وللعرجم .
**************
ال وامش

*) ألتاذ جم أل للل للعربي ِيف ل ايع لاايني .
( )1لمل ر .694/1 ،
( )6للدا لملن أل.19 ،
( )3لملعياا لملعر للإنشر

.151/11 ،

( )4للدا لملن أل ،م ،61 ،19ولن ر ت إمي جمرط  ،25ولل يان لمل ر .84/3
( )5نف ه ،م.63
( )2نف ه ،م.69
( )7نف للاطي .168/3 ،
( )8أيثاىل للعإلم للزتايل ،م.85
( )9لختداا لل دا لملعل  ،م ،152لحلإليأ ولل د للاطرطإش  ،م.141
( )11خاطط لمل ر ز  ، ( ،652/1 ،يلا صايا بااوف م).
( )11للدا لملن أل ،69 ،65 ،لملعياا لملعر .693/11 ،
( )16للدا لملن أل ،م.61 -19
( )13نف ه ،م.68
( )14للدا لملن أل.61 - 61 ،
( )15نف ه.61 ،
( )12نف ه.63 ،
( )17نف ه.62 – 65 – 64 ،
( )18نف ه.67 ،
( )19نف ه.68 – 67 ،
( )61نف ه.69 ،
( )61نف ه.31 ،
( )66لختداا لل دا لملعل .152 ،
( )63نف ه ،616 ،لمل ر ( 694/1ي بع

لختما ) ،نف للاطي ( 131 ،23/4ي بع

لختما ).
( )64لل د  ،168 ،شعر أس بكر با لل إطي يا أ يان لملا لخلاي
نام ،ل لملإاي ،لةلد للرلب شر ،للعدي لاوىل ،م.111

لذجر  ،صنع هد شإك

(*) لسإلفنج :جإ يا لل ايد ل بالز م (فرال لخلإلن ،م.)86 – 81
( )65لملعياا لملعر .96/11 ،
( )62نف ه.151/11 ،
( )67نف ه.151/11 ،

( )68نف ه ،71/2 ،فتاو لبا اشد  941/6ولقل -ا له نه -هل إل ال ش ء يا
ه ه لملما لل تدن يف للنريوز يا للزالفاع وللكااي ا ويا ش ا؟ .
( )69للدا لملن أل.63 ،
( )31لل خرية.25/7 ،

واء علل فا ة " التسامح زال فرال" لن الفكر الفابانن اليدة زالهعاصر

ي عإي اهر*

تعرةف بالدرا ة زاله ج

خا ااماىل تااخي ا ااا لحلا ااد ه ولملعاصا اار ش ا ا دع لليابا ااان ت ا اادالع ألالا ااي كا ااان ذا ااا أثا اار ك ا ااري يف تاطا ااإا
لالل اةلتيجي للياباني ا يااا ليال ا لسإف ارل يف للاات دلم للعنااف ط اإلىل جماارون اادة وا ليال ا لسإف ارل يف
جيد ي إل لل فرلن وللت اي ين هزك لليابان يف لحلر للعاملي للثانيا لاال لآن .لا تانا خار،
ت دو ي إل لاللتارلا وللت يري ياا أكثار لمل اإالع للعلايا لل ااياة لا لليال وف األ تلاك للت ادالع يف
ماجمت ااا بااالتيتإالع للك ا لل ا ش ا دها لةتا ا للياباااي ل ا تتلااف للدااعد لل يالااي  ،ولالجمتداااي ،
ولالتتاا ي ا  ،وللث افي ا و ريه ااا .وجم ااد لعا ا للعاي اال لسإجمليا ا ي ااا ت ا ا  ،وللر ا إ لخلااتي ا ي ااا ت ا ا
أخاار  ،يوال يليتإ ااا يف لااإىل لليابااان يااا يولا ااعيف اشاام لالا زل ا ل ي ي ا ااري تاي ا اكثاار يااا
جمارنإ يااا للاازيا وا يولا جمإ ا ياالاام كاال أشااكاىل لل اا ولل ااياطرة لا يوىل ل اإلا يف للندااف لاوىل
يااا لل اارن للعشاار ا ،وا يولا رويا يااا للت اال وتعتاااد يف سا ت ااا لا لمل لا لايريكيا طاإلىل للندااف
للثاي ينه.
يا نإي للةكيز ليه يف ه ه للدالل أنه بنتيج تلك للت دالع للتلام ي إلا لل فارلن وللت ااي يوال
يركز ااا يف للفكاار للياباااي لحلااد ه ولملعاصاار ،يف تتلااف جتلياتااه لل يالااي ولالتتاا ي ا وللفل اافي  ،وذلااك
ال ا ي ا أبرزها:
أ -أن للياب ااان لإل اام ي ااا يولا ا ااعيف خت ااا لالل ااتماىل لخل اااات وا يولا ا ذلع نز ا ا ااكر
تإلااعي جم ااايع وا لل ااتماىل يوىل اااواة ،وجتل اام تل ااك للنز ا ا تتل ااف أش ااكاىل للعن ااف لل ا ياال ا ا
لليابانيإن ،لا ي اتإ لافارلي ول ايا وللن اام لل يالا  ،اد للشاعإ لاخار  .ويف لل انإلع لل ليلا
لملا ااي  ،ل اااطر لليابااانيإن وا ت اادمي ل ت ا لا ل ا يااا للدااإ وكإا ااا و ااريهأل ااا لا ااااىل لل ا ياال ا ا
تيشا أل يف يناااط لاللااتماىل .رااا وا ذلااك أن يشااكل ن اااء للةفيااه لل ا وجما اايتيت ا أكثار يااا
يااا ألااف لي ارلة كإا ا وصاايني  ،ويااا تن ااياع أخاار للاات ديا كاإي اااع للةفيااه ااا أف ارلي ل اايا
للياباي يا زللم تثري للكثري يا لالنت ايلع ولحملاكااع لل أت ع لحلكإي للياباني ل ت ادمي لال تا لا
ملا ب ين ا ل جميد لحلياة ،وي اا دلع ياليا ك ارية لكال يان ا ،و ام تن يا للفكار لل يالا لليابااي
بشكل كايل يا ي لمل إالع لل اب لل كانم تشج للعنف أو لا لا للات دليه لا تتلاف
لمل تإ اع ،وللا كانام تناطلا ياا جياد جمايأل لل اايإال  ،أو لمل اتال للع اكر لليابااي للا كاان إتال
لملكان لاوا يف لليابان.

اوىل
فتعر اام َّ
 أن للياب ااان نف ا ا ا لإل اام بع ااد لحل اار للعامليا ا للثانيا ا ي ااا ت ااماي وا اايتي َّ ،لخت اااا نااإو ياالااه لايريكيااإن ااد لل ااكان لملاادنيإ يف هريوشااياا ونا ااازلك ااام 1945م ،وذه ا
اايتيته يق اااع لآال ي ااا لل تلا ا ولملش ااإهإ ،وب ي اام ث ااااه ي ااتارة ل اانإلع طإ ل ا  .وي ا أن ال يا ا
للداللاااع للعلاي ا ولل ااتاطما اع لل ارأ تؤكااد ل ا أن ن ا ك اارية يااا للياب ااانيإ أب اادع ت ااا ا ملإجم ااف
لايريكيإ يا للت دلم لل اإة لمل اليت ادهأل؛ ان ل ايا للياباان كاان لل ااي ء يف لال تادلء لاي أل يف
يعركا بااريىل هاااابر ،وال أهنااأل م فاارول ل يريكيااإ للاات دلم لل ااماا للنااإو لحملاارم يوليااا ااد شااع ياادي
أ ا اازىل .ويا ااا زللا اام لاللتفا اااالع لل ا اانإ يف ذكا اار لةا اازاتإ تنا اادي بتلا ااك لا اا اااىل لذاجي ا ا  ،وتاطال ا ا
لايريكيا ااإ باال ت ا ا لا للعل ا ا ا ااا ل ا ارل أل لل ا ا لاتك إها ااا ا ااد أتيا اااىل يتعاجم ا ا يا ااا لا ااكان هريوشا ااياا
ونا ازلك .
ز  -ون ليال ا لل ف ارلن وللت اااي تشااكل لملاادخل لالال ا سإ اااية تاط ي ا للعماجماااع ااديل بااإ
للدوىل للك لل ياالام لاللاتعااا بأشاكاله لملتعادية ،وللشاعإ للا خراعم اللتماذاا .لكاا تلاك
لل يال ع أن تشكل تتإعا لنراىل تلاك للشاعإ يف لا يل للات ماذا ووت ااا لحملتال لا لخلاروز ياا
بلاادلهنا .فااما جمياا ل يالا لل فارلن وللت اااي وذل كااان لذااد ين ااا ب اااء لاللااتماىل أو للتاط يا يعااه ،أو
لخلرإ لشرو لحملتل .فاذد لالال  ،ون م ن ل للإليد يا للات دلي ا ،هاإ لاللاتفاية ياا ياو
للتاا خ ،شر أن تاتعلأل ين اا أ راا للادوىل للا ياالام لاللاتماىل أو لاللاتعااا ،اا ؤكاد صاإل لمل إلا
للعلاي للتالي  :ون أي ت تع د أي أخر ال ككا أن تكإن لرة .
خنلا وا لل ااإىل بااأن ن ااد ي ااإالع للعنااف وللعنااف لملا ا لتاااز وا تارأة ك اارية يااا يا للشااعإ
د لر ا لافارلي وللشاعإ  ،وإارم
د لالنت اىل يا للتاا خ ري لسإن اي وا للتاا خ لسإن اي لل
كل أشكاىل لل ا  ،ولال اط اي ،وللعنف ،ولل ياطرة ،وللت ماىل لسإن ان لإلن ان.
وتا ز ها ه للداللا للااداو وللعا للكثاارية للا للت لدا ا لليابااانيإن يااا تااااخي أل لحلااد ه ولملعاصاار،
ولل ش د ت دال ت ا ا يا لمل إالع للا كانام جاد للات دلم للعناف اد شاعإ أخار  ،وا تف األ
لال ا لل تعلم لايريكيإ ت ديإن للعنف دهأل .ولعل أبرز تلك للداو أن للياباانيإ تعلااإل
للكثري يا لل ياع يا ي أل ،وجمديإل لال ت لا للعل للشعإ للا ألااىول ولي اا ،وهاأل نت ارون أن كااا
لايريكيااإن لالاالإ ينااه لك ا ااتأل تدااإ ي اااا للتاااا خ لل شاار يااا تاااا خ للعنااف ،أو للتاااا خ ااري
لسإن اااي وا للت اااا خ لسإن اااي ي ااا طر ا ا ل اال للنزل اااع لملإاوثا ا ب ااالاطر للدبلإيال ااي  ،ول اايس ب ااالعنف
للديإ  .وال شاك يف أن جمايأل للث افا لليابانيا ياا زللام ي اتارة ب اإة ا األ للت ادالع للعاي ا  ،وجماد الف ام

لنت اااىل لةتاا للياباااي يااا يرللا لل ااياطرة وللتإلا وا يرللا للتاطااإا للاادكإجمرلط لل االا  ،وللااد إة وا
لل ي لملشكماع بالاطر للدبلإيالي .
ولل اؤلىل لالالا للا لاانيتاوىل لسإتابا ليااه يف ها ه للدالل ا هااإ :كيااف للااتاطا م جماايأل للث اف ا
للت ليد ا للياباني ا لاللااتارلا بفا لي ا يف تتلااف يرللاال لااد ه لليابااان ،وشااكلم صاااام لايااان لراااان
لاللت رلا يف لةتا للياباي بشكليه للت ليد ولحلد ه؟.
التيوال او ا فة لن الفكر السفا ن الفابانن اليدة زالهعاصر
أ  -للةلتيجي للعزل للاطإ ي ا للعام لخلاات 1853 – 1237م:
ش ا دع تلااك لملرلل ا والية وتاطااإا للإلاادة لل يالااي ولسإيلا ا لل إيي ا يف لليابااان ل ا جما اادة لاالاط
يركز صااي يا ت  ،ون ام لل يأل كم به للاط للع كر للياباني ب يااية لحلااكأل للع اكر للعاام
أو للشإ إن يا ت أخر  .ر ذلك للن ام بالأل بإشيدو  ،Bushidoوخيتدر بع اااة ابانيا شا
تإ إ Chi Jin Yu
لل تع  :لحلكا  ،وللي  ،وللشاجا  ،وها اكاا ز ثاماأ يف ن اام لل ايأل لملعتااد ناد لل اايإال أو
لمل اتل للياباي.
با ن ااام لل إشاايدو لا ي اااي ء للد انا للكإنفإشيإلااي  ،وللكإنفإشيإلااي ل د اادة يف يرللا لااإنا
 ،Songولل ا ي اازع ب ااأن ال ي ا يفكر ااا ك ااانإل ي ااا ي اااة لسإص ااماا وللتن ااإ ر .يف تل ااك للف ااةة بال ا لع
لكت للياباانيإن صانا لالاليت للناا ا ياا لل ت االيإ وصانعإها لا ناطاا وللا ينا للنداف للثااي
يا لل ارن لل ااي شار ،وأ ادول سلا اكر جمإلي اا  151ألاف اتال ،لل اياطرة لا كإا اا وللداإ،
وا ااأل فشاال لحلال ا يف ل ي ا أهاادلف ا للع ااكر  ،لكت ا للياب ااانيإن ااا للدااإ خ ا ة ي ا ا يف اااىل
للاط ا  ،فالت ديإل لحلرو لملتيترك بدىل لحلرو  ،أو لالإلا لخلش ي ل ايادة ،وللتداإ ر لا لخلشا
يف للاط ا ا  1وجماد ليخارول للكثاري ياا للن اإي لملعدنيا يف تلاك لملرللا للا م تكاا زلا كايلا  ،وللاتفايول
يا خ لع لاواوبيإ يف االع للاط  ،وللفلك ،ولذندل .
جتدا لسإشااة هنا وا أن ن ام لل يأل لالتتاا ي لل نشرته للد ان لل إذ ذلع للت اليد للداااي بادأ
تعاار لن ااد شااد د يااا تان ا ن ااام جماايأل تد ااد بشاارع بااه لمل ااييتي للإلفاادة لااد ثا وا لليابااان 1ف ااد
ي م لمل ييتي وا نشر ي اي ء لل مام ،ولحمل  ،وللت اي  ،ولل فرلن يف تاا كاان كجاد ي ااي ء لل اإة
وا لحلاادوي لل دااإ  .ولاار ان يااا ب ارز تناااجم لاااي بااإ ن ااايإ يااا لل اايألُ ،ث زليع لاادة لازي ا بعااد
ل تااااي للت شااري لمل ااييت ولاايل للتااأثري لمل اشاار لا للشااع للياباااي ،ياادل سإخرااا لليابااان وا لل ااإ
لاواوبي للع ا  ،ل رلا يا لدأ للدإ ولذند و ي يوىل تنإ وشر ليا.

ل ا ل تاااء اي للفعاال للياباااي نيفااا ااد لحملاااوالع لل ربي ا لمل كاارة اللااتماىل لليابااان يف وطاااا تاطاطاااع
للتعااا اللتماىل تلك لملناط  ،وللات دلم بعا لل اإ لليابانيا ياا جتااا ،وي شار ا ،ويث فاإ يت اربإ
ك ا اادة كركااا ز لمالااتماىل .وبعااد لل اال يااا الياااع للااري للإجمااا  ،وينا لل ااإ لخلااتيا يااا للتاادخل
بالشؤون لليابانيا  ،وتاد لكاام للياباان أنف ا أل يف و ا صاع لل ا ا ب ا كثارة للرا إ لخلااتيا يف
وجماام كااان فيااه لةتاا للياباااي اااتزل ااا لملإلت ا الا ا يإ ااإ ي نا ا ااا للنزل اااع لمل ااتارة بااإ
أفرلي للاط لحلاكا لل باتم اتزة ا يإلت تلك للر إ .
بعد أن لهتازع اكاا ز لةتاا للت لياد  ،كاالةلم وطا ا ا للعا لا  ،وخراإ للشاع للاطاإ لاز يأل
ل اا ا  Clanاف ا للش ااإ إن ولل اادلكيإ ي ااا لك ااام لمل اطع اااع لملف ااإم لل اارس للا اااولة ب ااإ لحل اااكأل
ولحملكإم ،وجمايإل بتدافي ل اا ااع لمل اييتي لاوا يف للياباان ،وأ لناإل زلا طإ يا اكثار ياا جمارنإ ياا
للزيا ،ولخت ع ويلاة للشاإ إن جمارلال صااايا جمرا بتدافي يا للركاا ز لحملليا للا بناهاا لل ار يف للياباان
طإلىل لل ارون لملا اي  ،وندام أوليار لل ااية للع اكر إ لا لدار لملمالا لخلااتيا ب افا للدولا ف اط،
إب لملإع ل لمل اتر ا لل ا اياول لليابان باطر لر ي يداياة يارلك أل ،وتنفيا إبا
وفر
خااز بامايه ملادة تز اد لا لخلااس لانإلع بعاد صادوا تلاك للتعلياااع .وينا
لسإ دلم بأ اباي
للتجااا لليابااانيإن ياا ااد صاف اع جتاا ا ي اشارة يا لاتانا  ،أو ختااز ا شا ء يااا براا ع أل يف تااازن
اباني ا  ،ول اار ل ا لسإالااالياع لاتن ي ا للعااال يف لليابااان ،ك ا لك ين ا تدااد ر لالااليت للياباني ا وا
لخلااااز ،وكاال أشااكاىل لملمال ا لخلااتي ا وال ل ا لاافا لكإيي ا  ،فتزل اادع وتاارية للعزل ا بشااكل يتدااا د
ااام

ويلياام لااال  ،1853لكن ااا ليتاادع اليااا لااال بدل ا لركا لسإصااماا يف ااد لسإي لطااإا ياااع
1828م.
 للا ا اةلتيجي لل ا ااري لا ا ا ل ا ااد لل ا اار بتيتإ ا اال للياب ا ااان وا يولا ا ا وي اليا ا ا جمإ ا ا ا – 18531945م:
تعتا ا ل اانإلع  1827 - 1853لاكث اار خاط ااإاة يف ت اااا خ للياب ااان لحل ااد ه ولملعاص اار ،ف ااد وت ااه
للكإينادوا لايريكا اري ونا لال وا للياباانيإ بتاااا خ  14اإز  1853جمرا بفات لملاإليء لليابانيا فااإال
أيام لملمال للدوليا  ،لالاا أو باال إة ،وأتا ع للياباان لا تإجميا لتفاجميااع ي لا و يتفا حبا للياباانيإ
ب اادأع باتفاجمي ا ا كان ااا إل للد اادلجم ي ا ا للإال اااع لملتيت اادة لايريكي ا ا يف  31ذلا  ،1854وأحل اام ااا
لتفاجمياااع يشااا يا يوىل أواوبيا اادة .فشااكلم لالتفاجمياااع ل د اادة لنت اصااا ل ي يااا ل ااياية لليابااانيإ
لا ياإلنق أل ،وتعلاام للياباان يف يإجما شا يه بالداإ ويوىل لايإ أخاار خراعم لمالاتماىل لاتنا ،
وا أل ب ا ا يول لرة ،بدل للتعايل لل رس يع ا كاا لإ كانم خا ع فعما لمالتماىل.

بعد أن تإا لسإي لطإا يإت إهيتإ لحلكأل يف  3كانإن للثاي  ،1828تل بالأل لسإي لطاإا يااع
 Meijiأ لملد اال لملتن ااإا ،و ي اازع ف ااةة لكا ااه بإص اامالاع ي اا ا أبرزه ااا و اامان ي اااي ء لسإص ااماا
لخلا يف  14ذلا  1828وه :
 - 1كل لل رلالع أو للتدلبري ع أن تت بعد ن اش ا للدفا ا لملدليت للعاي .
 - 6يا ليه لمل دأ ،ال فر بإ أ ل وأي يف لليابان ،بل ل اي يت ااوون يا لحلفااظ بدجما لا
للةلت ي لالتتاا ي .
 - 3يااا للرااروا أن تتإلااد لل االاطتان للع ااكر ولملدني ا يف ااد وللاادة ،ااد سا ا ل ااإ كاال
للاط اع ولملدليت لل إيي للعليا يعا.
 - 4ع ا للت ل ا ااا للت الي ااد للش ااكلي لل دك ا  ،وللعا اال ل ا ب ااروز لمل اااولة بش اكل ط يع ا ب ااإ
ل اي يون ييز.
 - 5لكت ااا للتعل اايأل للعد اار وللتكنإلإتي ااا ي ااا أ يك ااان يف للع ااام ،ولل اات دلي اا ل نا ااء اك ااا ز
لسإي لطإا للياباني .
لناطل اام جم ارلالع لسإصااماا يااا ي اادأ ثاباام أن لليابااان ذلع خدإصااي فر اادة يف للتاااا خ؛ اهنااا ترااأل
شااع ا يتجان ااا اايأل ل ا أا ي دل ا ر اهااا لآذ ا  ،و عت ا لسإي لطااإا يااا لاامال لآذ ا وأبااا اي ا
لليابانيإ لل ا شكلإن ا لا وللادة ،وذاأل يولا وللادة تعتا هأل أبنااء يت ااو ا يف لحل اإ وللإلت ااع،
يون لاخ ا يف لال ت اااا أ لن ااام ط ا أو ل ااإ أو ي ا أو رجم ا ؛ فااا اي ا ل ا وللاادة ،يف يول ا
يركز وللدة ،ذا أ وللد هإ لسإي لطإا.
سلم لرك للتيتد ه يع ا ت ادالع لتتاا يا ك ارية ،لإلام للياباان وا بلاد ا ولاه تايا دار
جم ااايا ل ا ون ازلىل ه ازل أل ل اار ع ب ااا يإش للت ليد ا يف لل ل اادلن لة اااواة ،وبش ار جم اااية لسإص ااماا يف لل دل ا
للشع ا اي ء لل امام ولاياا ولاللات رلا يف بلادلن تناإ شار لايا ،وللعاال لا لإ ال للياباان وا
بل ااد يكا اإجمرلط د اار لا ا ا ارلا فرن ااا ،وأملاني ااا ،وبر اطاني ااا وللإال اااع لملتيت اادة لايريكيا ا  ،ولل ااتعااع
لملدااليتإن يااا تلااك للاادوىل للكثااري يااا للاان أل ،ولمل ااإالع لسإصاامالي  ،وللن ااام لملااايل ،وللتعلاايأل للعداار ،
وللدلتإا ،وللفا للع كر  ،وللتكنإلإتيا.
خاار ،افعاام لانتلجنت اايا لليابانيا شااعاال تد اادل بااالا لامهيا هااإ :للتكنيااك اارس ،أيااا

لا تانا
للروا فياباني .
وجمااد جنيت اام يف الااأل ص ااإاة يثالي ا لاادوا لسإي لط ااإا لملتن ااإا لل ا لل ااتاطا ون اااذ للياب ااان ي ااا ت اااطر
يإجمعاه لملاياز ولل اإ
للتدخل لاتن  ،و ال ل لد ه لةتا للياباي ل ي لمل تإ اع .وب

يف لذاارم للااد ولل يالا للياباااي م تعاااا لل ااإ لحملاف ا لسإصاامالاع للرلييا وا ونشاااء يولا داار
جمإ لا لليابان يا تااطر ازو خااات  .فااسإي لطإا ياا لامال لآذا للا لاا للياباان ،و لا يا
لل ااإ ت اادمي للاطا ا وليااه يف كاال يااا ااإم بااه؛ انااه لملااؤ ا لاوىل لا لااماي لليابااان ولليابااانيإ .وبنتيجا
لسإ ا للإط لاإىل ش داه جماام لسإي لطاإا بادوا باااز يف ويخااىل وصامالاع ت ا ا لإلام للياباان وا
يول وي الي ا خماىل فةة زيني جمدرية م تتعد  62ايا.
م تكا لسإصامالاع كنا للتيت يا ا ه لل ار لاإال وفارة للاةلكأل لالجمتدااي للا شا دته للياباان
يف يرلل للعزل للاطإ ي لملعروف تااخييا ارلل تإكإ اول ،ف د للتفاي ين ا لاالف لل اإ لل دكا ول د ادة
ب ياااية لسإي لطااإا ياااع يف تتلااف لةاااالع للع ااكر ولالجمتداااي ولملالي ا ولسإيلا ا  .وجن ا يف تألاايس
تاايا جمااإ وبناااء صاانا اع لربيا داار  ،ووجمايا للتكاااالع ابانيا ا ا  ،ووطااما للن را للياباني ا
لاوا لل لإلم لليابان وا وللدة يا أجمإ للدوىل يف للعام ند يشاا لل رن للعشر ا.
ف عااد أن ختلداام يااا جميااإي لالتفاجمياااع لل دك ا ين ا ااام  ،1894باادأع يرلل ا تد اادة يف تااخي ااا
لحلد ه ،لإلم في ا وا للدول لسإي الي للإليدة يف تنإ وشر ليا.
اار لملدااليتإن لليابااانيإن كيااف ؤل اإل حلرك ا لااد ه لااليا يون أن يا اإل تعاا ااا بااإ لحلدلث ا
ولاصال  ،وافعإل شاعاالع وصامالي ول ايت ااا ثاماأ ااوا ألالاي  :بنااء تايا دار  ،وولادلأ
ت يااري ت ا ا يف جمااإ لسإنتاااز و ماجماااع لسإنتاااز ،ولحلفاااظ ل ا أصااال للش دااي لل إيي ا للياباني ا ذلع
لخلدإصي لملتايزة ين أجمدم للعدإا.
ومت لإ ا اال والء لل ا ااايإال ل ا اااي أل ولالل ا ااتعدلي للا ا ااإع يف ل ا ا ا يل ي ا اااي أل لملعروف ا ا ا بال إش ا اايدو
 Bushidoوا والء للدول للياباني  ،بعد تإلي ل يا ليدا تايا كال لل اإ وللاط ااع لالتتاا يا
يف لليابان ،وب ياية لل ايإال أنف أل.
ونشااأ لااالف وثي ا يااا بااإ لل اطااا إ للعااام ولخلااام ااد تكايل اااا واف ا كاال أشااكاىل للتنااافس
للتنا ااالر با ااإ للشا ااركاع للياباني ا ا  .ولع ا اام لاللتكا اااالع لالجمتدا اااي ولملالي ا ا لملعروف ا ا بال ا ااأل زل ات ا ااإ
 Zaibatsuللدوا لالال يف لإ ل للياباان وا جماإة اا يف تتلاف لةااالع للع اكر ولالجمتدااي
ولملاليا  ،وكااان ذااا أكا لاثاار يف لجمت ااا وتاطااإ ر للتكنإلإتيااا لل ربيا وللتألاايس لن را ابانيا ايياام لذااإة
بإ لليابان وأكثر للدوىل لل ربي تاطإال خماىل إي جمليل .
ياازع يرلل ا لسإصاامالاع باالجمت ااا ااا لل اار يف تتلااف ل ااإىل لملعرف ا لسإن اااني  ،ف عااد أن أياك
لليابااانيإن أن للاادوىل لل ربي ا جمااد ل ا ت أل يف اااىل للعلااإم للعداار وللتكنإلإتيااا ،لجمت اإل ن ااا للكثااري يااا
تلااك للعلااإم يون تااريي ،وللااتد إل يقاااع لخلا لء لل اربيإ لتاادا كااايالع لليابااان للشاااب  ،ويفع اإل لل ااري

لاتن ا الت ااا يرتفعااا كااان ف ااإ أليانااا الت ا للااإز ر للياباااي ،وأجم ااايإل ل عر ا أل ند ا ا ت كاا ا ي ااا زلل اام
ينتد يف دي يا ل ايعاع للياباني .
للياب ااانيإ ل ا للعل ااإم وللتكنإلإتي ااا

ك ا لك أكث اارول ي ااا لل عث اااع للعلاي ا وا لخل ااااز ااد ت اادا
للعدر .
لاارم لملدااليتإن لليابااانيإن لا تاطااإ ر لل ا اادة لملاي ا لليابااان بال اار لل دااإ  ،لكاان أل يف للإجماام
ا ياا بأفكااا للت ر ا  ،وباال يأل لالتتاا يا لل ربيا  .وبعاد أن
ينه لخت ول تدلبري وجما ي ملنا تاأثر للشاع
ترل ا م الي ا للتيت ااد ه ولإلاام وا لدلث ا يكتال ا ل ا أا للإلجم ا  ،م تعااد للياب ااان يول ا خت ااا
للتاادخل لل ارس يف شااؤوهنا للدلخليا  ،لل يالااي ين ااا وللع ااكر ولالجمتداااي  ،باال أص ا يتم يول ا يرهإب ا
ل ان يا يوىل ل إلا ،ويا أواوبا وأيريكا يعا.
ل ا ا ش ااعاا للتيت ااد ه ل د ااد :للتكني ااك اارس ،أي ااا لل ااروا فيابانيا ا بأولإ ا ا ياطل ا ا يف للتاط يا ا
للعال  ،وكانم أبرز جتلياته :يول يركز لد ث  ،وتايا دار يازوي بألادأ لالاليت  ،ولجمتدااي جماإ
جمام ل جما دة ثابت يا لاللتكاالع للر ا  ،وللاط للات دلي ياطل ا لدارع كال للدامالياع بياد
ا وا تان ااه اديل ك اريل يااا لملداليتإ لملتناإا ا .وت ا للشااع لليابااي جمايتاه ل د اادة
لسإي لطاإا للا
باطا تاي للتنايل وا لمل اي ء للكإنفإشيإلي بأشكاذا لملتعدية.
ونشر للن ام لسإي لطإا د إلإتي جمإييا يتشادية بالاأل للكإكإتاا  ،وأبارز جتليا اا :لايا  /للعا لا ،
وللعا ل  /للدول  ،لل لع م للدوا لالال يف لنتداالع لليابان للع اكر  ،ف اد لااس ذا ل للشاعاا كال
يا لسإي لطإا ،ولل اايإال  ،ولل إاتإلز ا لليابانيا للداا دة ،وللتجااا ،وللدانا يإن ،ولحلرفياإن ،وللعاااىل،
ولملزلا إن .ولامهم أت زة للدول يف ترليخ ي إالع شع ي لنتشرع ل ناطا ولل وأبرزها:
أا لليابااان ي دل ا وال ع ااإز أن تدن ا ا أجماادلم لل ازلة ،ولسإي لط ااإا ي ااد وه ااإ اي ااز للياب ااان وأ
ايا لليابااانيإ ،وشااع لليابااان يتجااانس ،وها خدإصااي عت وهنااا ااري يتااإفرة لااد أ شااع خاار،
ولخلدي للع كر وت اا ل ي لليابانيإ ،ويون ييز يا أ نإ كان.
يف للإجم اام نف ااه لد اال للش ااع للياب اااي لا ا يكت ا ا اع ي اا ا ين ااا :لا ا للعل ااأل ي ااد ايا ا
لليابااانيإ لا لخااتما ط ااا أل لالتتاا يا  ،وجماايأل للعااال ولسإنتاااز ه ا لل اايأل للعليااا يف لةتاا للياباااي،
وللكفاءة للش دي وليس لملإاوأ لالتتاا
للشع للياباي أ ا يا للد إلع لل يالي لل
بعااد أن خرتاام للياباان يااا لحلاار للعامليا
للتإل ا يا طر لحلدإىل لا تإجميع اا لا

ه لل ا ادة للإليادة للتإ ياف وللةجما لسإيلا  ،وال إ ا
ت أل لةتا وا ط اع يتنالرة.
لاوا يولا جمإ ا وينتداارة ،الاام للإال اااع لملتيتاادة لا
لتفاجميا ولشاناطا يف  ،1961 11وللا رفام بالاأل

لتفا لخلا ا للك ااا  ،للا اام للإال ااع لملتيتادة لايريكيا  ،وفرن اا ،وو اطالياا ،وبر اطانياا ،وللياباان،
ُث تإلااعم يف  2شا ا  1966لترااأل للدااإ ،وبلجيكااا ،وهإلناادل ،ولل ت اااىل .وجمااد نداام لا ختفيااف
لاادة للتااإتر للع ااكر يف لاايا ااا ل ت ا اثاب ا لداااا يويل ل ا للنز ا للع ااكر للياباني ا  .فااتفع اام
أص اإلع جماااية ااكر إ يف لليابااان تناادي ا ل لالجتاااه وتااد إ لليابااانيإ لمالااتعدلي وا يإلت ا جمر ا ي ا
لايريكيااإ؛ ان كاال للاادال ل تشااري وا أن لايتااإ لر ارلن حلاار وشاايك  .ولاار ان يااا باادأع للعماجماااع
لايريكي ا – للياباني ا تتاادهإا تااداعيا بعااد أن بل اام للنز ا للع ااكر ل لاامام لسإي الي ا للياباني ا أجمد ا
ياادلها ي ا جميااام وي لطإا ا لحلاار للياباني ا لل ا للااتارع يااا بااإ  1931لااال  .1946وباارز لااالف
وثي يا للن اام للنااز يف أملانياا للا شاكل لليفاا يإ اإ يا للياباان لتيت يا ألماي اا يف لل اياطرة لا
لملناط ا  .ولااعم لليابااان وا لييااد لاللاااي لل ااإفياي سإجناااا ارب ااكر خاطف ا وجمإ ا تشاال للإتااإي
للع كر لايريك بالكايل يف يناط تنإ وشر ليا.
ويف  2ك ااانإن لاوىل  ،1941ول ااإ كان اام ويلاة لل اار يس لايريكا ا اوزفل اام ين اكا ا يف لل ااري لا ا
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.
وبنتيجا تلااك للداادي باارزع ا ا تا ا لااد لايريكيااإ لمانت ااام يااا لليابااانيإ بعااد لنكشااا لاهاادل
لاللا اةلتيجي لليابانيا ا ب ااإخرلز يا ا لل اادوىل لل ربيا ا هنا ي ااا ي ااا تل ااك لملناط ا ا  .فاش ااتد للرا ا ط لايريكا ا لا ا
للياباانيإ لناطماجمااا يااا لملناااط لل عيادة ولملكشااإف أيااام للاطاريلن ولل يتر ا  ،وبادأع اجمعا لل ااياطرة لليابانيا بااالةلت
للتااداع  .ولااإ أياك لايريكيااإن أن لليابااانيإ لااي اتلإن بشرللا لااال خاار تنااد  ،وبااروا جمتاليا اليا  ،وأن
لخل ااا ر لايريكي ا لااتكإن ك اارية يف لااولا وللعتاااي ،جمااراول وهناااء لحلاار بالاات دلم أكثاار لالااالي مهجي ا يف
لل تاال ل اااا  .فألا اطإل أوىل جمن لا نإو ا يف للتاااا خ لا هريوشااياا بتاااا خ  ،1945 2وبعااد ثماثا أ ااام
أل ا اطإل لل ن ل ا لل ا ا للثاني ا ل ا نا ااازلك  .وكاناام داال تلااك ل رك ا لل بر ا يقاااع لآال يااا لل تل ا
ولملش ا ااإهإ .ف ا ااأ لا لسإي لط ا ااإا هريوهيت ا ااإ للت ا اامام للياب ا ااان يف  ،1945 14ومت للتإجميا ا ا امسي ا ااا لا ا ا
لال اةل باذزكا يف  6أ لااإىل  ،1945وباادأ لاللااتماىل لايريك ا لليابااان وا أن أباادىل اعاهاادة لااالف وسا ا
كر ام .1951
ي إل لل فرلن وللت اي :6116 –1945
ز -للةلتيجي لليابان يف للتيتد لالجمتداي
أت اار لحلك ااأل للع ااكر لايريك ا لمل اش اار تع ااد ماع ت ا ا يف بني ا للن ااام لل يال ا ولالجمتد اااي
ولالتتاااا وللع ااكر في ااا ،فااأوجمف للدلااتإا لسإي لطااإا لل اادمي لعااام  ،1889ونشاار يلااتإال تد اادل
ااام  ،1942وألاااىل أكثاار يااا  611ألااف ااكر اباااي ل ا لحملاكا ا باات أل تتلف ا  ،وفاار ل ا

لليابااان ينا للت اال وا أتاال ااري ي ااا  ،ونشاار ل ا أال ااي ا ويف يياه ااا لسإجملياي ا ااديل يااا لل إل ااد
للع ااكر لايريكيا  ،وأتا لكإيت ااا لا لاال ين اا ااا لالجمتداااي لملعروفا بالااأل زل ات ااإ للا كاناام
لايلة لالالي لل يانا لليابانيا لا يناط ا تناإ وشار لايا ،وللركيازة لالجمتدااي لمل اا للا يإلام
الي ا للتيتااد ه للياباني ا  .نتيج ا ل ا لك باادأع لليابااان لل اةلتيجي يفا ي ا ااد وا ون اااذ لل ا ماي يااا
لاال ياع لحل اارو لل ا يي اارع للكث ااري ي ااا اكا زه ااا لل نيإ ا  ،ولإلت ااا وا بل ااد ف ااري لل ا ا ط اإلىل ل اانإلع
 .1955 -1945ككااا تإصاايف لل ااااع لالالااي لتلااك لالل اةلتيجي لل ا يااا زللاام ي ااتارة لااال
لآن ل للشكل للتايل:
أوال  -وجمف لالهنياا لالجمتداي لل نتج ا للتديري للع كر لايريك لليابان .192-1945
وجماد رفام تلاك لل يالا بالاأل ليالا إشاايدل ن ا وا ا ايس للاإزالء للياباااي للا لكاأل ال يا
لنإلع تلاك لحل ا  .و يتاإاع ليالاته لاإىل ن اطتاإ :للتيتاالف للع اكر للثابام وللادل أل يا للإال ااع
لملتيتاادة لايريكي ا  ،وللةكيااز ل ا للتناي ا لالجمتداااي للدلخلي ا و اادم اصااد أ ا ي ااالا يف لملإلزن ا للياباني ا
ا رل للدفا  ،أو لملشااك يف أ ااىل كر  ،يلخلي أو وجملياي أو يولي .
ثانيا  -ل ي لملعجزة لالجمتداي للياباني 1989 –1921م:
بااللااتناي وا وصاامالاع إش اايدل بن ام لليابااان اكااا ز صاال سإطااما هنر ا اباني ا تد اادة ألاادثم
ت دالع ت ا يف ي لل ىن لالجمتدااي ولالتتاا يا ولل يالاي وللث افيا ولسإ ماييا  .وجماد ليتادع تلاك
لملرللا ا ي ااا ياطلا ا لل ااتيناع ل ااال هنا ا ا لحل اار لل ااااية ااام  ،1989ول اام خماذ ااا للياب ااان أ لا ا
يعدالع للناإ للةلكا يف للعام ،ول نإلع دة يتعاجم .
ولإ كانم لل ال ي لل ال يا يوىل للعام ر بأزيااع اكاإي لجمتدااي  ،لاف ام للياباان لا وتارية
َّنااإ يرتفع ا أو ي اات رة ل اانإلع طإ ل ا  ،ولإلاام وا للدول ا لاوا يف للعااام يف اااىل للتإ يااف لملااايل يف
لخلااز.
ز -تعز ز يوا لليابان لالجمتداي يف در للعإمل وللن ام للعامل ل د اد بعاد لهنيااا لاللااي لل اإفياي
ااام  1989باادأع لليابااان ت يتااه لنف ا ا ااا يوا تد ااد طاإلىل ااد للت ااعيناع .فعااززع ماجما ااا يا
أواوبا يا طر لالتداالع ولالتفاجماع لمل اشرة .وي م وا يشاااك فعليا يف للن اام للعاامل ل د اد ،ياا
يإجم للند وللتعاون تنشيط يؤل اع لايأل لملتيتدة ولملن ااع للدولي .
ال م لليابان بعدر للعإمل أكثر يا باجم للدوىل؛ اهنا تأيل بالتيترا ي ت ما يا يإجم للت عيا للا
خرإ ا لمل تار للإصاا للع اكر لايريكيا ينا لتفاجميا
تعيشه لال لآن يف للعماجماع للدولي  ،ب
 .1951وجمد أكدع هنا لحلر لل ااية لا أن لرباا امليا ثالثا م تعاد تالا  ،وجماد ت ادو ي اتيتيل .

فلااأل تعااد لحلاار ألاالإبا حلاال للنزل اااع لملع اادة ،وباارز لجتاااه ااامل جمااإ سإ اطاااء يوا فا اال ل يااأل لملتيتاادة
لكا ت ااإم حباال تلاك للنزل اااع بااالاطر لل الاي  .وتداار لليابااان لا للااتعاية يإجمع ااا كدولا ي اات ل ااري
ين إص ا لل ااياية .وه ا ت ااع لك ا تد ا ألااد لا راااء للاادل اإ يف لااس لايااا بعااد ت يااري تركي تااه
لحلالي ا اااا ااتماءم ي ا يتاطل اااع داار للعإمل ا  .و اار لليابااانيإن حب ا أنااه م عااد هناااك ي ا ا لإتااإي جمااإ
ااكر أيريكي ا ل ا أال ا لليابااان خاص ا وأن ش اإلا ياادهنا للك ا ال ختلااإ بالااتارلا يااا ي اااهرلع
لاشاادة تاطال ا برلياال لل اإلع لايريكي ا بعااد أن تكاااثرع أ ااااىل ل نااإي لايريكيااإ للماأخماجمي ا يف كثااري
يا لمل اطعاع ول زا للياباني  ،وبشكل خام يف أوكيناول .وش دع يرلل للثاانينااع وللت اعيناع كثافا
ها ل للتإ يف لملايل للياباي يف تنإ وشار لايا اا لاا د يف وطاما جتربا للنااإا لآلايإ  .و اززع
للياباان ياا وتإيهاا لالجمتدااي يف يا للادوىل لآلايإ لةااواة ،ون لام ولي اا جم ااا ك اريل ياا الااييل ا
للا كاناام ينتشاارة يف يناااط أخاار يااا للعااام .تازليا لناادفا لليابااان للتإ يااف ب ااإة يف ياط ااا لآلاايإ
ي يخإذا در للعإمل  ،وز اية لرإاها للفا ل للاناف يف لالإل للعاملي بعد تإجميع اا لا لتفاجمااع
لل اااع للا نداام لا وطااما لر ا للتجااااة للدوليا  .وكااان لا لليابااانيإ وجمايا للتاإلزن للاادجمي يااا بااإ
نزو أل للاط يع يف للتإته اإ اياط أل لآلايإ للا هاأل تازء ال تجازأ يناه ،وياا كلياه لاي أل تاطاإاهأل
لالجمتداي ولملايل وللت ك إة ألالي يف لالجمتداي للعامل  ،ال بال لل اإة لاوا يف ااىل للتإ ياف ل ااهز
لمالااتثااا ولمل ااا دلع لملالي ا ويف بع ا فاارو للتاطااإا للت ا وصاانا للروبااإع .وأص ا يتم لليابااان يااا
أكثر يوىل للعام ختاطياطا ملشاا لجمتداي ك رية ل لمل تإ للكإي.
فا ة التسامح زال فرال تعما دزر الفابال لن ميفا ا اآل فوي

يف ياطل لل رن لحلاي وللعشر ا يا زللام للياباان تعتااد للاةلتيجي لالاي سإن ااذ لةتاا لليابااي ياا
كر لإلت اا يف لل ااب وا بلاد ف اري لل ا ا  .وها تعتااد ليالا تشاجي لسإنتااز
لل ياع جتدي نز
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
لل شر أو للةلتيجي للتناي للشاإلي وللاطإ ل لايد لل جمايع وا لملعجزة لالجمتداي للياباني .
ل د لامهم لاللةلتيجي للياباني لل لاي يف ترليخ اكا ز للن را لليابانيا للثانيا لا ألاس تد ادة
أبرز ي إال ا:
للتيتااد ه يف خديا لةتاا باادال يااا للتيتااد ه يف خديا للنز ا للتإلااعي للع ااكر  ،و لحلاال
لل الا للاشااكماع لملإاوثا باادال يااا لحلاال للعنفا للا إلااد نفااا يرااايل  ،و للت اااي ولل فارلن
ااتعيد يآلا للتاااا خ للعا ء  .فأفراام لاللاةلتيجي
ل ناااء للتاااا خ لحلااافز باادال يااا لالنت ااام للا

للياباني ل د دة وا بروز ت دالع ت ا يف ي بىن لليابان لالجمتداي ولالتتاا ي ولل يالاي وللث افيا
ولسإ مايي .
وا ااأل لاارم لليابااان لا للتا ااك بالاةلتيجي للاادفا ااا لملكت ا اع لل اااب وتاطإ رهااا ،ي ااتفيدة
يا لالف ا للإثي وللدل أل ي للإال اع لملتيتدة لايريكي  ،ف ا تاطالا بتعز از يوا لاياأل لملتيتادة ،ووجمايا
ن ااام ااامل تد ااد يتع اادي لاجماط ااا وأكث اار دلل ا ي ااا ن ااام لل اط ااإ لل ا جم اااي وا ل اار ب ااااية ب ااإ
للن ااايإ للرأمس ااايل ولالش ا اةلك  .وجت اااوزع للياب ااان للت اااا خ للعا ا ء ي ااا طر ا ا للتد اااحل يا ا يوىل ل ا اإلا
لسإجمليا ا ا يف تنا ااإ وشا اار لا اايا ،وباتا اام الا اااييل ا تلع ا ا يوا للرلفع ا ا لالجمتدا اااي يف ال ي ا ا تلا ااك
لل ل اادلن.وتت إ للإال اااع لملتيت اادة لايريكي ا ويوىل لالل اااي لاواوس ي ااا س ااا للياب ااان سإجماي ا للإل اادة
لآليإ لل خاطط ذا لل اية لليابانيإن ين د للثاانيناع ،وأ ايول جتاي جم األ ك اري ياا الااييل أل يف
جمااة ليا بعد أن كانم يإتإية بكثاف يف لل ااتإ لايريكي ولاواوبي .
ا ااا للتا ا كري أن لالخ ااتما لآ ااد إلإت م ع ااد ا ااا ك اريل أي ااام للتع اااون ب ااإ لل اادوىل لملت ا نا ا
لآ ااد إلإتياع بعااد لحلاار لل ااااية .ف ااد أ اارع للدااإ يرونا ك اارية يف ف ااأل لملت اريلع للدولي ا يف للع ااد
لاخري يا لل رن للعشر ا ،وأبادع للاتعدليل تاياا حلال لملشاكماع للدوليا للعال ا  ،ااا في اا يشاكل هإناا
كإن ااا ،وياك اااو ،وت ااا إلن ،ب ااالاطر لل االاي  .كا ا لك أ اارع للياب ااان ا ا ا ل ي يا ا يف جت اااوز للت اااا خ
للع ا ء لملل ا ء ب ا كر لةااازا لل ا لاتك ااا ل اايا لسإي لطااإا للياباااي ااد للدااينيإ وللكااإا إ .ف اادم
لسإي لطااإا للياباااي أكاااهيتإ ،ل ت ا لال لنيااا للدااإ وكإا ااا ياادل سإلااماىل لملداااحل لملشااةك يكااان للعاادلء
للتااااخي ل ناااء جمااإة لاايإ يإلاادة ل ا جما اادة ليال ا لل ف ارلن وللت اااي  ،للا ااامه يف صاان ن ااام
امل تد د ال تتيتكأل فيه لملركز لايريكي ولدها ل يشاا لالف للثاله.
ل تان خر ،ألدثم هنا لحلر لل ااية صدي وعابي لد لل ال لليابانيإ كان ياا نتا ج اا
لمل اش اارة ط اارا ي ااأل لل ااتارلا للإت ااإي للع ااكر لايريك ا يف للياب ااان بع ااد أن ب اااع فت ااد وا أ ي ا ا
وجمليا ا ويويل .ون اام ولااا ل لسإ اامام وا خاطااإاة يااا تإصااف بااه لليابااان يف لخلااااز كعاااما لجمتداااي
وجماازم ااكر  .وت اااءىل لليابااانيإن ااا لل ا لل ا ععاال بمايهااأل للدول ا للإلياادة يف للعااام لملنزو ا
لل ااماا ،ولحملروي ا ي ااا للت اال  ،ولل ا ال ااا ذ ااا وال باالجمتد اااي لل االا  ،يف ل ااإ أن ي ا لل ااإ
للع اكر  ،كااا أن

للع ا تز د يا طاجما ا وجمإلها للع كر  ،وتإ ف ن ك رية يا يإلزنا ا ل رل
شركاع بي لالليت للعاملي جت ثرولع طا ل يا ه ه للتجااة للرل ج بشدة.
ال شك يف أن و عي للعااما لالجمتدااي ولل ازم لل يالا وللع اكر ت ا ء وا مسعا للياباانيإ
يف للدلخل ولخلاااز ن ارل اللاتارلا ت عيات أل لل يالاي وللع اكر لل ارلا لايريكا ينا هنا ا لحلار للعامليا

للثانيا لااال لآن .وجمااناام ولااا ل لسإ اامام للياباني ا  ،ويع ااا بع ا ولااا ل لسإ اامام لل ربي ا  ،يااا بااإ أملانيااا
ولليابان كدولتإ كانتا يتشا تإ يف تل لذزك بعد لحلر للعاملي للثاني .فلأل تكتاف أملانياا بتإلياد كايال
أال ااي ا وللااتعاية جمرلالهااا لل يال ا لمل اات ل فيت ا باال للتلاام يإجمعااا يت ااديا يف تإليااد أواوبااا وف ا
تدإالع لاواوبيإ ويداحل أل بالدات لاوا ،وليس كاا ر لايريكيإن.
و ت اااءىل لليابااانيإن حب ا  :ملاااذل لااراع أملانيااا يااا للت عي ا لايريكي ا وم تتيتاارا بمايهااأل؟ فاليابااان يول ا
ي اات ل  ،وذلع لااياية ،وت اايأل أفراال للعماجماااع ي ا ي ا يوىل للعااام ،وبالتااايل لي اام حبات ا وا جمااإ
أيريكيا أو أ ا جمااإ أخاار حلاا ت ااا يااا أ ل تاادلء تااال .كاااا أن للشااع للياباااي ي ااتعد للاادفا ااا
نف ااه ،وكتلااك لل ااداة ل ا لةا ا يف تتلااف لةاااالع ،اااا في ااا لةاااىل للع ااكر .وبدأ لليابااانيإن فعااما،
وينا لاانإلع طإ لا  ،بااايتماك ألااليت يتاطااإاة تاادل ،وذلااك لا ي ارأ يااا لايريكيااإ و ااريهأل .ولااد أل
ألليت تكنإلإتي يع دة وجماياة ل تديري كثري يا لالليت  ،للت ليد و ري للت ليد ا  ،جم ال وصاإذا وا
لاال للياباني  .وهأل إ فإن ن ي ا يا يإلزنت أل يا أتل للدفا ا أال ي أل.
خنل ا وا لل ااإىل ون را ا للش ااع للياب اااي تزل ااد ل ا لل ااتارلا للتإلت ااد للع ااكر لايريكا ا يف
للياباان .وصاارا ثلااإ لل ااإ لل إييا بالااتارلا أن لحلاار لل ااااية لنت اام ،فلاااذل ت ا ثااهااا ياثلا للعيااان
يف لليابااان يون ريهااا يااا لااا ر للاادوىل لمل اات ل يف للعااام؟ ولجمةناام تلااك للتداارإاع ا اااهرلع صاااخ
ت ا ز شااعإال لااايل يااا للعاادلء ل يريكيااإ تشااااك في ااا لال ازل ولل ااإ للد ني ا ولللي للي ا وللي اااا لل ا
ت ااياطر ل ا جماطا اااع وللااع يااا لل ارأ للعااام للياباااي ،وذااا ن ا ي ا ا بااإ أ راااء يف ل ا للشاايإر
وللنإل .
بع ااااة يااإتزة ،ختلاام لليابااان طإ ااا ااا ي ااإالع للعنااف للااديإ للا أفراام وا لل ااياطرة للع ااكر
وللنز ا ا لسإي الي ا ا للتإلا ااعي  ،وت نا اام ي ا ااإالع جترب ا ا للتيتا ااد ه لملعاصا اارة لل ا ا تا ااد إ وا للدكإجمرلطي ا ا ،
وللتيتد ه للشاإيل اهدل ري كر  ،ووا لملشااك للنشااط يف بنااء ن اام اامل تد اد لا ألاس
ي ااا رة ايااا ل لااس لل اااب للا كاناام تشااج لحلاارو أو تعجااز ااا ينع ااا جم اال لنفجااهااا .وا ااأل ب اااء
لخلمافاااع للتااخيي ا بااإ لليابااان وللاادوىل لآلاايإ لةاااواة ،فااإن لل اةلتيجي للياب ااان لمل ااتندة وا ليال ا
لل فا ارلن وللت اااي جم ااد أل اادثم ت اادالع اي ا ا يف يوىل ل ا اإلا لآل اايإ  ،يف اولا ا لتج اااوز للت اااا خ
للعا ء وا للتاااا خ لحلااافز .وتف اار لليابااان لليااإم بت اادمي نف ا ا كأفراال َّنااإذز نااات للتيتااد ه يف لل ااااة
لآليإ  ،وللناإذز لل دوة لكثري يا جتاا للتيتد ه ري لمل تندة وا ي إالع لملركز لل ربي وث افا ا.
بامل ابا اال ،ون و ا اااية للتإ يا ااف بكثاف ا ا يف لةا اااىل للع ا ااكر لا اايعي لتاا ااا ييا ااج لليابا ااان يف ياط ا ااا
لسإجمليا ن رل لليت الي لملفرط لد للدوىل لآليإ يا و اية ت الي للياباان أو يشاااكت ا للتكنإلإتيا

ر ا بااأن تتااإا
يف جتااااة لالااليت ل ا لمل ااتإ للعااامل  .وتت ااىن لليابااان ن ر ا لايااا للت اإلف لل ا
للدوىل لملتجاواة ي أل لايا ل اا في ا يا طر دم للت دلم لل ماا أو للت د د باه ،بعرا ا اد
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 للكتلا لملاليا وللتكنإلإتيا لليابانيا يف للإصااإىل وا ااام يناازو لل ااماا ولااتكأل
يولااه وا لاال للنزل اااع بااالاطر لل االاي ولاايس للع ااكر  .فتلع ا لليابااان يوا لل ااإة لالجمتداااي ولملالي ا
للدل اا للاادوىل لآلاايإ لةاااواة ولاادوىل أخاار يف للعااام مل ااا د ا لا لاال يشااكما ا لملع اادة ولملإاوثا
باالاطر لل االاي وللتنايا لالجمتدااي  .ف ااد أصا يتم لليابااان جماإة لجمتداااي كا جمااياة لا ت اادمي للااد أل
لملايل للدوىل لاخر اا ؤهل اا لتكاإن يف لمل اام لاوىل باإ للادوىل لملا ا يف للعاام .وها لااوىل أن تلعا
يوا للإليط لملاايل باإ لل اإ لملتناز ا حلال يشاكما ا ياا طر ا لل ارو ولذ ااع لملاليا لل ا ي  .لكن اا
اااتزة افريهااا ااا بناااء ااام يتيتاارا يااا تاااطر للت اال  ،ولحلاارو  ،يف زيااا للد ارل ل ا ز ايا للعااام.
وا ااأل بااروز تياااا جمااإي اباااي يتاطاار اار أن يااا لا لليابااان أن كااإن ذااا يوا تد ااد يف داار للعإمل ا
تنال ا ي ا لجااأل لمل ااا دلع لالجمتداااي ولملالي ا وللت ني ا لل ا ت اادي ا للعااام فااإن لل ااإ للدكإجمرلطي ا
للياباني ترف جتدي للنز للع كر لمل اايرة يف يلخل اا ،وترلجما حبا ا تشاكل للكتال ل رللاي للعاماجما
ل لمل تإ للكإي .وه ياطاقن وا للات رلاها للادلخل ؛ ان ن ا للاط ا للإلااط في اا تكااي تكاإن
لاكثاار لت ااا ا يف للعااام .وبالتااايل ،لاايس يااا لملتإجما ااإا هازلع نيف ا يف لملااد لملن ااإا يلخاال لةتا ا
للياباي ال ا ليالي ولتتاا ي .
ثاالة التسامح زال فرال زهاج

التفاعد مر الثاالا اوخرى

تعت ا لحلرااااة للياباني ا يااا أجماادم لحلراااالع للعاملي ا  ،وجمااد تفا لاام وا لااد بعيااد باحلراااالع لذند ا
وللداايني وللكإا ا و ريهااا ،ولكت ا م ن ااا للكثااري يااا لمل ااإالع للث افي ا لل ا ااأل لسإن ااان للياباااي يف
لاالإكه لالتتاااا كالااد ا ،وللةبي ا  ،وللن ااام لل يال ا  ،وللعماجماااع لالتتاا ي ا  ،وجماايأل للعااال ،وت اليااد
للزولز.فالث اف لليابانيا للت ليد ا ها وليادة للتفا ال يا للث افااع لاخار  .فعلا لا يل لملثااىل ال لحلدار،
شكلم للد ان لل إذ مس باازة يا مساع لةتا للياباي ين أجمادم للعداإا ،وجماد وفادع وا للياباان ياا
يوىل ل اإلا لآلاايإ .وبعد ت ا لليابااانيإ لاط ااإ وشااعا ر للد ان ا ل اارون اادة طااإاول للكثااري يااا يفاااهيأل
تلااك للد ان ا  ،وللاات ديإل وا تان ااا ي ان ا للشاانتإ ،أو اااية أاولا لآذ ا ا جت ااد يف َّناااذز يلاإل ا

ل ا لاا ولاايس يف لل ااااء ،وهااإ يااا عاار بالياباني ا بالااأل كاااي نااإ ييتش ا  .فأيخلاام ي ان ا
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 ،

و اية لسإي لطإا ،وت د س لآباء ولاتادلي ،وأجمياام ذاا يعاباد تد ادة ال تراأل اثيال ل اإذل بال ت تدار
ل ايإز ينيإ .
تعت ا للشاانتإ لليااإم للد ان ا لل إيي ا لاوا يف لليابااان ،و اات دم للشااع للياباااي ط إل ا ا بكثاف ا يف
تتلااف لةاااالع لدات ا أن ال ي ا لليابااانيإ ال ت اايأل تعاا ااا بااإ لل إذ ا وللشاانتإ  ،باال تعلااا لنتااءهااا
للدر وا للد انتإ يعا.
ول ااطر ي اااة لل إذ ا لاصاالي وا تاطااإ ر ط إلا ا لل دكا ان فقا اادوية تاادل يااا زللاام اااا لليااإم
ط ااإ لل إذ ا للت ليد ا للا تعاار بال إذ ا لملتزيتا  ،يف لااإ أن ال يا لليابااانيإ اااا ط ااإ لل إذ ا
لملل يت ا باط ااإ للشاانتإ لملتيتااراة يااا جميااإي للتزياام للااد  .رااا وا ذلااك أن للشااع للياباااي تفا اال
حبر ا تاي ا يا للااد اناع لاخاار للا وفاادع لااد ثا وا لليابااان كالي إي ا  ،ولمل ااييتي  ،ولسإلاامام ،ولل ا
باااع اادي لملااؤينإ ااا ز ااد ل ا لملليااإي اباااي يف هنا ا لل اارن للعشاار ا .و تات ا يا لملااؤينإ لليابااانيإ
حبر ا ا كايل ا ا يف اال ا ا شا ااعا رهأل للد ني ا ا  ،وبنا اااء كنا ا ا أل ،وي ا اااتدهأل ،و اال ا ا ط إل ا ا أل لخلاص ا ا
بالإالية ،وللزولز ،وللإفاة ،ولا ياي و ريها .جتدا لسإشااة هنا وا أن ي
لاي ان ب يم ي عدة ا بىن للدول لحلد ث  ،أو للتأثري يف ن ا ا ،وجمإلنين اا ،وجمرلال اا ،ف ا للاد ا يف
ااىل للرولانياااع اا مسا بتفا ال ل ي ا يااا باإ للشااع لليابااي وللشااعإ لاخار يف ل اال للع ااايلع
وللاط إ للد ني  ،يون وجميتام للد ا يف لل يال 1
يثااىل خاار لا تفا ال للث افا لليابانيا بالث افا لاخار هااإ للكتابا لليابانيا للا ها لحلا ااا لايااإ
لكاال أشااكاىل للث اف ا ولحلرااااة .ف ااد ت ناام لليابااان فااا للكتاب ا وطرل ااا يااا للدااإ وه ا يعروف ا بالااأل
كاجن  Kanjiلل تتشكل يا ي اط لداإا صاإتي لا شاكل كلاااع ،ينفدال أو يتدل ا  .فيتاافظ
لليابانيإن ل طر كتاب للكاجن بن ت ا لاصلي لكن أل لإاول يف طر للتع ري للدإي ن اا لداتا
دع للتعر لي ا لليإم بالعإية وا أصاإذا للدايني ُ ،ث أيخلاإل طرجماا أخار يف للكتابا ولل ارلءة رفام
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
دة ُث لخت ع خدإصي اباني ول يت لملعام ،كتن يأل لملؤل اع ،وللن رة وا لسإي لطاإا ،وت ا للعلاإم
لحلد ثا ا  ،ولمل اادلا لايبيا ا لحلد ثا ا و ريه ااا .كا ااا أن لملفك اار ا ولايب اااء للياب ااانيإ يف د اار ن اااال ،وها ا
للعاصا للد ني لليابان لل أ اطم لمس ا لإللد يا أبارز للعداإا لل ه يا لاإالية للث افا لل إييا لليابانيا ،
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
إ اارم للياب ااانيإن لا ا للتف اااخر لل اادل أل ااا و عت وهن ااا ي ااا ثإلب اام ش د اايت أل لل إييا ا  .وكت اام يق اااع
للداللااع لليابانيا لتإصاايف تلاك لخلدإصااي  ،جمابلت ااا ياللااع أتن يا يناهرا ذاا ،وها تنفا وتإيهااا
بعد لخنرل لليابان لمل كر يف الي للتيتد ه ولالجمت ا لمل اتار اا لل ار ينا لل ارن للتالا شار لاال
در للعإمل .
ي ذلك ،ال بد يا للتأكيد ل أن لخلدإصي للث افي ه ي إل شد دة لالنتشااا يف للفكار لليابااي
لحلااد ه ولملعاصاار ي ا لالنفتاااا للتااام للث اف ا للياباني ا ل ا للث افاااع لاخ اار  .ويااا ناط ا ل ا ل االإك
للياب ااانيإ جت اااه للد ان ا لل إذ ا وللكتاب ا للد اايني ناط ا أ ر ااا ل ا تتل ااف تإلن ا لحلي اااة للث افي ا في ااا
كامل اارا ،ولملإل ااي  ،وللرل ااأل ،وللفن ااإن للش ااع ي  ،وللاط ااإ بأش ااكاذا لملتنإ ا ا  .ف ااد ل تا ااد للياب ااانيإن
ألاالإبا وللاادل يف للتعاااط ي ا تتلااف لل رااا ا للث افي ا ااإم ل ا لالنفتاااا ل ا ث افاااع لل ااري ،و اول ا
تاطااإ ر يااا هااإ وعاااس في ااا بعااد ومسااه بالاطااب للياباااي.وكثريل يااا ل ااأل لليابااانيإن بت ليااد لآخاار ا يف اااالع
ا اادة ،ولالفت ا اااا وا لسإب ا اادل ولاص ا ااال يف أ ا ا اااذأل للفنيا ا ا ولايبيا ا ا وب ا ااان ت ا ااااخي أل لل ا اادمي ،ويف ا اااىل
للتكنإلإتيااا وللعل ااإم للعد اار يف تااااخي أل لحلااد ه ولملعاص اار .لكااا ه ا ل لال ااام اااا اي ااا يااا للد اايت .
فال اله لملندف ولملاطل بعا ل وجم اىل لليابانيإ حباا ل كل يا هاإ وعااس يف للث افااع لاخار
يون يرك ا ا ن ا ا  ،وللعا اال ل ا ا لل ااتيعابه وي ااه يف للن اايج للث ااايف للش ااع للياب اااي ااداك أن ه ا ا ل
لاللإ دم للناإذز لايثل يف اىل للتفا ل بإ للث افاع.
لكا للتفا ل للث ايف ل للاطر للياباني  ،ال ع للت ليد لل ااطيت ولجمت اا ياا هاإ لال ووعااس يف
ث افااع لل اري يون او ا وت دار ،بال لاللاتفاية ياا ل انا لسإعااس يف تارلأ لل اري ،بعاد ن اده وللاتيعابه،
وويخاله يف للن يج للث ايف لحمللا اد تإتياه لةتاا لليابااي باجتااه لحلراااة لسإن ااني للشااإلي  .و ا ه
للاطر ت دو للث افاع لسإن اني يددا ىن للث افاع لحمللي ال ت تفيد ينه للشعإ لل تنام لا أ ااي
ث افا ا لملإاوث و دإاها لل ه ي  .ف ترلكأل يعرفا ون ااني اي ا لاإ ت تا بث افااع لآخار ا ولإذاا
وا ث اف وبدل ي ذلع ينيت لراا مشإيل.
جمديم للث اف للياباني َّنإذتاا إتا يف ااىل لالنت ااىل لل اليأل ياا تاا ت لياد وا تاا لاد ه
ويعاصاار يون وجماي ا للتعاااا بااإ للت اليااد لملإاوث ا ولملعاصاارة للإلفاادة .نتيج ا ل ا لك يااا زللاام جماايأل للث اف ا
للت ليد ا ي ااتارة ب ااإة ،ا ااأل للت اادالع للعاي ا للا الف اام لنت اااىل لةتاا للياباااي يااا أَّنااا يااا لسإنتاااز
لل اب

ل للرأمسالي وا َّنط لسإنتاز للرأمسايل.

كاااا أن للترااايا للعااا ل ولالتتاااا لا جما اادة للةلتا لذريا لإل ااااا يااا زلىل ي ااتارل بأشااكاىل
دة يف لةتا للياباي لحلد ه ا دلا يا كان لا دل يف لةتاا لليابااي للت لياد  ،وشاكل ارواة ال اىن
ن ااا لراااان للاات رلا وأيااا لةتاا للياباااي يف تتلااف يرللله.فال ا ا لالالااي لعاليا للتيتااد ه تكاااا
أوال يف سا لسإن ان للفري ،لإلء كان ينفريل أو ااا ا لا  ،أو جم يلا  ،أو طا فا  ،أو ط يا لتتاا يا .
ولع اال أب اارز للنت ااا ج لسإعابيا ا للث ااإالع لل إاتإلز ا ا لل ربيا ا أهن ااا ي اام وا تعا اايأل جم اايأل لحلر ا ا للش د ااي ،
ولمل اولة للتاي بإ للنا يف لحل إ وللإلت اع ل ألاا أهناأل يإلطناإن ألارلا ،وت ا جمايأل للدكإجمرلطيا
لاللتفتاء للشع أو لالجمةل للعام ،وللتا ك بالن أل لللي للي يف تتلاف لةااالع ،بشاكل
للديتييت
تشجي لل اطا لخلام ولمل ايالع للفري و ريها.
خام يف لةاىل لالجمتداي
هناك ياللاع لاي كثرية جمام ا بالثإن ابانيإن وياا خاااز للياباان يلام لا أثار ي اإالع للفكار
لل يال ا لللي ا ليل للثااإالع لاواوبيا ولايريكي ا يف صاايا ي ااإالع للن ر ا للياباني ا يف تتلااف يرللل ااا.
ف د للتفايع للاط لل إاتإلز
لل ا لااياطرع ل ا لليابااان ين ا وصاامالاع لسإي لطااإا ياااع يااا لمل ااإالع لللي للي ا لل ربي ا لتيتر اار
لل يال ولالجمتداي يا لل يإي لل دك لل كانم تك ل لسإن ان ولةتا يعا.
كان اام ط ا ا لل ااايإال للاط ا ا للإلي اادة لملتعلاا ا  .وجم ااد ش ااااك أفا ارلي ين ااا حبا ااا يف تعل اايأل أبن اااء
للاط اع للإلاط وللف رية،
وأالاالإل بعثاااع اادة ياان أل وا لخلااااز لتل ا للعلااإم للعداار وللعااإية وا لليابااان ل ناااء ويلاة داار ال
تعتاد لإ ي يا
للكفاااءة .فكااان ذااا للاادوا لالال ا يف وجناااا جتاااا للتيتااد ه لمل ااتارة يف لليابااان .فكاناام لليابااان
لل اجم وا إ لايي
ينا لل اانإلع لاخاارية يااا لل اارن للتالا شاار .ول تا لسإي لطااإا لا للرولا ايا لليابااانيإ يون
أ ييز بين أل ،ا أف لةاىل أيام ال ا يت ا شج ل للتراايا لالتتااا
للفري  ،ووا للةجم لسإيلا وللإ يف يا طر للعلأل ،ولسإخمام للعال.
ول ااإ ي ااا بعا ا لملد االيتإ للياب ااانيإ وا ت ا ا ن ااام لل اايأل لالتتا ااا لل اارس للا ا

ولايس للتناالر
كج ااد لل اايأل

للفري ا ا  ،ااكم لل ال يا ا لل ااال ي اان أل بن ااام لل اايأل للياب اااي للت لي ااد للا ا كج ااد جم اايأل ل اا ا ا ،
وتدا اادع ا ينيت ا ا خاطا اار ككا ااا أن ا ااإي وا للت ر ا ا ولا اايس وا لدلث ا ا لا االيا  .وي ا ا أن ال ي ا ا
لملدااليتإ لليابااانيإ أصاارع ،ويون جناااا يليتااإظ ،ل ا ن ااد لمل ااإالع لل ربي ا لل ا ل ا ل ا للعنااف
ول اار للنز ا ا للع ااكر لليابانيا ا لا ا لل ااتماىل يوىل ل ا اإلا ولل ااتع اي ش ااعإ ا ،ف ااإن لمل ااإالع للث افيا ا

لليابانيا ا للا ا لا ا لا ا للاطا ا ا  ،ونكا ارلن للا ا لع ،وللعا اال ل ا ااا  ،و جي ااد لملد االيت للعلي ااا للياب ااان
ل ااامهم يف ت اار تل ااك للنز ا ا بع ااد ل ااإىل للياب ااان وا يول ا وي الي ا ذلع نز ا ا ااكر بال ا للشرللا ا
وللعنف.
وب اادا يااا ن ااه لملتنااإاون لليابااانيإن وا تاااطر لمل ااإالع لل ربي ا لل ا تر ا أل يوا للفااري ل ا ل ااا
ل اا ا  ،ووا تاااطر ث اف ا ت ا ا لالن ااام للاط ا لل ااا د يف لةتاعاااع لل اارس وي اإل وا ن ا ها لفا ااا
ل ولدة للشع للياباي ،ن إل أ را وا تااطر للترايتي باالفري لدااحل ل اا ا أو للدولا  .ول تا ول أن
للتإتاه ل د اد تااالف لن اام لل ايأل للياباااي اناه ت اىن شااعاال ناز اا نفا يوا للفااري و شادي لا يوا لايا ،
وذلك وف ا لع ااة هتلر :للفري ال ش ء ،بل لاي ه كل ش ء .
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
لسإي الي بعد أن للتاالم وا تان ا لسإي لطاإا للا كاان ياا ك ااا لملاالكإ ،ولر اته لا ي اايرلع
ااكر الل ااتماىل يوىل ل ا اإلا ،ي اات دي أش ااد أل ااالي لل اار ولسإذالىل ااد ش ااعإ ا .ف اادع ص ااإاة
لمل اتاال للياباااي يف ينت ا للعنااف ولل ااإة بعااد أن تل ااا ي ااإالع ث افي ا جااد جماايأل للعن ااف ،ولل ااياطرة،
ولل ر لم لتاا للاطا اولير لسإي لطإا لمل دل يفا ا ا يداحل لليابان للعليا.
للاات ل لسإي لطااإا ،وبتشااجي يااا أصاايتا للشااركاع للداانا ي ولملؤل اااع لملالي ا للك اارية ،خرااإ
للشع لملاطل سإاليته ،ف ا لروبا للاتعااا كاان ذاا لاثار للك اري يف تشاإ ه صاإاة للياباان يف ياط اا
لسإجملياا  ،ويف و اطاااء للث افا لليابانيا يف تلااك لملرللا للكثااري يااا مساااع ث افا لسإي الياااع لل ربيا  .وا ااأل
جناا أوا لمل ايرلع للع كر للتار لملدليتإن للياباانيإن يف للتن اه ياا تااطر ي اإالع ث افا للعناف للا
لاإىل لليابااان وا يولا وي اليا يكروها يااا تريلهنااا .وجماد يفا كثااري يااا لملدااليتإ وللاادكإجمرلطيإ ليااا أل
نا سإصارلاهأل لا للإجماإ يف وتاه نز ا اكر تإلاعي ن افم اكاا ز للعاال للادكإجمرلط وللليا ليل يف
لليابااان وبااان فااةة يااا بااإ لحل اربإ للعااامليتإ للا أويع حبياااة يما ااإ للنااا  .ولعاال أخاطاار يااا شا دته تلااك
لملرلل ا أن للفكاار لل يال ا للياباااي لل ا ت ااىن ي ااإالع للعنااف جمااد لإلاام لليابااان وا للدول ا لسإي الي ا
أ عا ي ال للياباان ياا للادوىل لةااواة،
لاوا يف تنإ شر ليا ،وللتل تيش ا يا عايىل
خاص يا للدإ وكإا ا.
مالحظا ختامفة

ين أوللط لل رن للتال شر لال أوللط لل رن للعشر ا ت نم للث اف للياباني للكثري يا جميأل للث افا
للرأمساليا لل ربيا  .ومت تإ ياف ث افا للعناف وف اا لر ااع لسإي لطاإا لحلااكأل با ت اااه لا للرولا ايا

لليابانيإ ،ولت ر لاطاا للتإلعي للنز للع كر للياباني ل ل ا للشعإ لةاواة .ونشر للن اام
لل يال للياباي يفاهيأل تروز خلدإصي جمإيي ابانيا ذلع نز ا ندار تا كر ا إلا لاللاتعماء لل اإي
وللعرجم ا يف للاادوىل للناز ا وللفاشااي  ،ومت للاات دلم للترااايا للعااا ل ملدااليت ك اااا للرأمساااليإ وأصاايتا
للشااركاع للعاماجما  .فتااأثر ن ااام لل اايأل للث ااايف للت ليااد للياباااي يف تلااك لملرللا ب اال ياع ي ااإالع ربي ا
جااد للعنااف ،وللنز ا لل إييا للعنداار  ،وتااد إ وا بناااء يولا جمإ ا لا ألااس وي اليا ول اايت  ،ياازع

بنز ا تإلااعي شااكلم ألااد أباارز لال ا ا لل ا جمااايع وا وشااعاىل لاار

املي ا أوا ُث أ ت ااا لاار

املي ثاني يف اوالع ي تارة لل ياطرة ل للعام.
وي أن لسإي الي للياباني خرتم ينتدرة يا لحلر للعاملي لاوا فإن لليابان تعر ام لكااثا جمإييا
يف لحل اار للعاملي ا ا للثاني ا ا أيع وا ل ا ا إط ا ل اام لالل ااتماىل لايريك ا ا لل ا ا ب اادىل ت ا ا ا ا يف ن اي ااا
لل يال  ،وأل طاب لل دلل ا لسإي لطاإا ولاد ياا صامالياته لل ااب  ،وفار لا للياباان يلاتإال
تد اادل ااإم لا ي اااي ء للدكإجمرلطيا لل ربيا للا عا أن تاط ا لا لليابااان لملنزو ا لل ااماا .فكااان
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
للر إ لايريكي لملتزل دة لي ا .وجمد جنيتم فعما يف للتيترا يا ي إالع للث افا لاللاتعماء لل اإي للا
جماي ا وا لرو يديرة ،وللاتعايع ث افا ون ااني جاد جمايأل للت ااي  ،ولل فارلن ،وتاد إ وا ن ا للعناف
وويلنته ،ووا نشر جميأل للعدلل لالتتاا ي  ،وللترايا للفري ول اا .
ختايا ،ينا هنا ا لحلار للعامليا للثانيا ت نام للياباان ي اإالع ث افيا تار أن لل اإة لحل ي يا تكااا يف
لل ا اةلكأل لالجمتدا اااي لملفر ا ا وا للرخا اااء لالتتاا ااا  ،وللعاا اال ل ا ا لا اال لملشا ااكماع للعال ا ا با ااالاطر
لل لاي  ،وبناء ام ينزو لل ماا .وجمد ختلم طإ ا أو جم رل ا يفاهيأل لل اإة لمل اتندة وا تايا جماإ
جمايا ل وحلا هزك لر ع جبيإش للدوىل لةاواة أو لملعاي .
وأث تا اام لمل ا ااإالع للث افي ا ا ذلع للتإتا ااه للا اادكإجمرلط  ،وت لي ا ا للتنا ااافس لالجمتدا اااي وللتكنإل ا ااإت
ولسإ ماي ل للدرل للع كر  ،وبناء تا ي ت ر و وتنايا مشإليا لدااحل لسإن اان لحلار ولمل اد ،
أهنا لملدخل لملإثإ للتفا ل ي لآخر ا يف در للعإمل وللن ام للعامل ل د د.
نتيج ا ل ا لك ش ا د ن ااام لل اايأل للياباااي يف للندااف للثاااي يااا لل اارن للعشاار ا ت اادالع ت ا ا اام
صاايا ت ا يااا خااماىل ت ا ليال ا لل ف ارلن وللت اااي لل ا نشاارع ي ااإالع تد اادة جااد جماايأل لل اامام
وللدكإجمرلطي ا  ،وللتعاااون بااإ للشااعإ  ،وللتفا اال بااإ للث افاااع .وه ا لل اايأل لل ا تإصاال ولي ااا لملدااليتإن
لليابااانيإن بعااد للاات مام للااداو وللعا يااا لاال ياع ي ااإالع لاللااتعماء لل ااإي وكاال أشااكاىل للعنااف
ولل ااياطرة .فالااتعايع لل ااإ للدكإجمرلطيا يواهااا لل ااإ ينا لحلاار للعامليا للثانيا بعااد و ااعا لملؤل ا

لسإي لطإا يا ت  ،وللتا ك بالدلتإا ل د د لل لرم ل للن اام لليابااي للات دلم لل اماا اد
شع ه أوال باسإ اف وا لرمي للت دليه د أ يول أخار  .ولندار لالا للياباان وا تكارلا لال تا لا
ااا لاال ياع لملا ا  ،ووا افا لمل ااإالع للا لا لا لالن ااام للاط ا لا لمل ااتإ للاادلخل أو
لر ل لل للنزل اع لسإجملياي وللدولي بالعنف .يف لل إع ينه ،كم للياباان ملدإصاي ث افت اا
للت ليد ا ا ي ا ا تشا ااجي للة ا ا ولالنفتا اااا للكايا اال ل ا ا ث افا اااع لل ا ااري ،ولملشا ااااك للنشا اااط يف للثا ااإالع
لسإ مايي ا  ،ولل يإلإتي ا  ،ول يني ا  ،ولحلفاااظ ل ا بيق ا يولي ا ن يف ا  ،وللااد إة وا تااديري للةلااان للنإو ا ،
ون ااد ن ر ا ص ارل لحلراااالع ب ااإة ،وللااد إة وا لحل اإلا لملعا ا ولملفتااإا يااا بااإ لاف ارلي ،ول اا اااع،
ولل اادوىل ،ولاي ااان ،وللث اف اااع ،ولحلر اااالع و ريه ااا .و ن ااديا لجمتر اام يد االيت لايريكي ااإ يف للع ااد ا
لاخ ااري ا تش ااجي للن ااام لل يالا ا للياب اااي لا ا ز اااية ن ا ا لسإنف ااا لا ا للت اال  ،افا ا لملتن ااإاون
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
شااعإال بااللاات رلا للنف ا وللااإ يف ال عرفااه للعااااىل ولملإ فااإن يف كثااري يااا لةتاعاااع ،لملتاطااإاة ين ااا
وللناييا لا لااد لاإلء .والفا ذلااك تاادي ن ا ل ركا بشااكل ك ااري يف لةتاا للياباااي لملعاصاار .كا لك
تدنم ن لسإييان ل لمل دالع ،وب يم ن لل اطال يف لدوي جمداة للن ام ل ليتداصا ا .وتعتا
ن ا للاط اما يتدني ا بال ي ااا وا يثيما ااا يف لل اادوىل للد اانا ي للك اارية ،لكن ااا ل ا تزل ااد يليت ااإظ يف
لل اانإلع لاخاارية .و د ااف بع ا لل ااالثإ لليابااانيإ ن اااي أل للرأمسااايل لملتاط ااإا بأنااه أكث اار ون اااني ي ااا
وتااإي اجماب ا لكإيي ا ن ا تفلاام اأ لملاااىل يااا جميااإي ن ااام لل اايأل للت ليااد

للرأمسالياااع لاخاار ب ا
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
للتكنإلإتي ا  ،وتإل ااي لخلاادياع لالتتاا ي ا اي ا لمل اإلطنإ للياب ااانيإ يف لل ااكا ،وللعااال ،وللد اايت ،
ويؤل اااع للر ا ا للا اانإ ،و ريهااا .و عتا لةتاا للياباااي لملعاصاار يااا أكثاار لةتاعاااع تااإفريل ل يااا،
وللرلل ا  ،وف اارم للعا اال ،ولخل اادياع لالتتاا يا ا  ،ولالل اات رلا لل ااإ يف  ،ولل يت إلا ا لالجمتد اااي  .و ع ااإي
للفراال يف ذلااك للنجاااا وا ليال ا لل ف ارلن وللت اااي لل ا ت نت ااا لحلكإياااع للياباني ا لملتعاجم ا ين ا
لحلر للعاملي للثاني لال لآن ولل تن م ي إالع للرفاه لالجمتدااي ولالتتااا لا ي اإالع لالنت اام
وللثااأا ذزك ا لليابااان يف تلااك لحلاار وتعر ا ا ل ن لتااإ نااإو تإ .فعالاام ل ا نشاار جماايأل للعااال ل اااا
ي تندة وا ل للياباي لإطنه وللاتعدليه للادل أل للترايتي يف لا يله ،وللتا اك باال يأل لليابانيا لملإاوثا ،

وتشجي لآيل وللفنإن وللث اف وللعلإم للعدر  .واا أن لسإيلاة ه ير ة صاايجم لداتا اجما للشاعإ ،
تعتا لسإيلاة للياباني ا يااا أاجم ا لسإيلالع يف للعااام اهنااا تعتاااد للكفاااءة كاعياااا وليااد للتإ يااف ولختياااا
للرتل لملنال للاكان لملنال  ،وتشجي اوا ل اا ا يف للعاال لسإيلا  ،ختاطياطاا وتنفيا ل .وجماد ار
ااا للياباااي للدااد  ،ولاللاات اي يف للعااال ،ولاللاةلم للشااد د للإجماام ،وللتفاااي باادون لاادوي للاؤل ا
لل عال ا ،وونتاز أفرل لل ل لل اياة ل لملناف يوليا.
هك ا ل ت ااري ن ااام لل اايأل للياباااي بشااكل ت ا ا يف للندااف للثاااي يااا لل اارن للعشاار ا ل ا جما اادة
ليال لل فرلن وللت اي 1
ف ااتأل ت ليا ا لملد االيت للعلي ااا للياب ااان وللش ااع للياب اااي لا ا لملد اااحل للر ااي للش ااركاع لاللتكاا ا ا
للك اارية ،وللتكااتماع لملاليا للعاماجما للا ترااأل اإ ا بنااإك تعتا يااا لل نااإك لاوا يف للعااام يااا ليااه
لملاادخرلع ولل اادالع للتناف ااي  .ولاارم لليابااانيإن لا تإلااي للاط ا للإلاااط كداااام أيااان اليتدااام
للتااإترلع لالتتاا ي ا لل ا تعدااف باةتاعاااع ذلع لالن ااام للاط ا لحلاي.و فاااخر للياب اانيإن لليااإم بااأن
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
للشاااإلي  ،ولل ف ارلن وللت اااي ي ا يوىل ل اإلا ،ولحل اإلا ي ا للث افاااع لاخاار يااا ت ا  ،ووا ن ا كاال
ي ااإالع للعن ااف ولل ااياطرة ولالل ااتعماء لل ااإي وصا ارل للث اف اااع ي ااا ت ا أخ اار  .وتت ااإخ للياب ااان أن
تتيتإىل وا َّنإذز إت للدول للدكإجمرلطيا ل د ادة للا تاتماءم يا يف اإم تد اد لعدار للعإملا تنااجم
كليااا ي ا لملف ااإم لل ا
تتلف يناط للعام.

جمديااه لايريكيااإن ذااا ،ولل ا

ااإم ل ا لذيان ا  ،ولل ااياطرة ،ووشااعاىل لحلاارو يف
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العهار اإل المفة لن الادس

ال ف إلف جنأل*

مادمة:

للعاااااة :ه ا فااا ونشاااء لابني ا يااا أتاال للااتعااىل لسإن ااان .ول ا لك فااة أن ل ا ه ا ه لابني ا
لملتاطل اع لملعيشي  ،ولملشاا ر للروليا ذا ل لسإن اان ،وأال تتنااجم يا لل يقا للا عايا في اا ،وأن تعكاس
للاةلأ لحلراااا ذا ل لسإن ااان ،وللث افا للا نتاا ولي ااا .ولا ل فا َّ
اإن لعاااااة مكاال أيا ي ازلع خاصا ااا،
تتااأثر حبراااا ا ويعت اادل ا ولل يقا للا تعاايا في ااا ،وهكا ل كاناام للعاااااة لسإلاامايي لا يااد للعدااإا
لل أنشقم في ا ،يف تتلف لل يقاع ولازيان.
وَ ي ااز للعا ااااة لسإل اامايي يف لل ااد ف ااإ ريه ااا ي ااا لمل اادن لسإل اامايي ؛ َّ
اهنا اا مشل اام يا ا للع ااإي

لسإلمايي ين لايإ إ ُث للع اليإ وللفاطايإ ولا إبيإ وللعثاانيإ(.)1
ووذل جماانا بإ لل د و ريها يا لملدن لسإلمايي للتااخيي جند أن لل ااهرة ياثما ثال للعااااة للفاطايا ،
وب دلي ثل للعاااة للع الي  ،وييش ثال للعااااة لايإ ا  ،وللااطن إىل ثال للعااااة للعثاانيا  ،بينااا ثال

لل د كل ه ه للعاااة يف وجمم وللد ،ول لك ف حب يد ن لحلرااة لسإلمايي .
ها ل يااا ت ا  ،ويااا ت ا أخاار فااان يد نا لل ااد لل دكا اااا لالاإلا للتااخييا يد نا أثر ا ليا
عاايا أهل ااا للفل اااطينيإن يلخاال ثااهااا ،وه ا يتيتااف ولااماي ي ااكإن ،ولي اام كآثاااا بع ا لملاادن
لاخر لل فدلم ا لياة للنا .
ووذل كانم و ااا للنا ل بال انإ ُث تاطاإ ذكارلهأل بانت ااء و ااااهأل ،فكا لك لاياأل ولل لادلن
ت ا لي ا طاملااا ب ياام لراااا ا ،تناادثر وذل لناادثر بنياهنااا ،وجمااد لااجل للتاااا خ بلاادلنا لااايع ل ا يااا
للزيا ،اا كان ذا يا أ ايُ ،ث لنزوع يف ثنا ا للتاا خ ،ااتزة اا يان لل شار يثال ياا كاان يف ي ادواها
وبان نفإلهنا.
ولل اد أالي له ذاا لل اااء ا األ تعر ا ا لما تادلءلع وللنك اااع ،وا األ يداااا ت ا ل لادلأ ل ااام.
ويا ذلك ب ر  ،ف د جمإع زكت ا واباطت ا ي يك لملكري تإأي جمر ني  ،أو باالر ابا باإ لمل اجد
لحلارلم ولمل اجد لاجمدا لمل اااك يف جمإلاه تعااا﴿ :لا يتان للا ألار بع اده لايما ياا لمل اجد لحلارلم وا
لمل جد لاجمد لل بااكنا لإله لنر ه يا اتنا لنه هإ لل اي لل دري﴾.
ون لل ااد وترلث ااا لملعااااا شااكمان كن ازل ينااا ال عااإز للتفاار ط بااه يف اال لاللااتماىل ،و ل ا للعاار
ولمل االاإ ولسإن اااني عاااء با ىل للااد أل لملاااي وللفا لليتفاااظ ليااه ،لااال ااتاطي لسإن ااان أن كاااف
يا ه كاا كاف أله ،ولال عاط ل نا ه لحلياة كاا أ اط حلياته لل ناء.

لايا لسإلاامايي وللعربيا
ون لحلفاااظ لا للاةلأ لملعااااا لسإلااماي يف لل ااد عااد جت اايدل سإصارلا َّ
ل ا لل اااء يف اك ا لحلرااااة لسإن اااني للعامليا  ،وه ا ا ل لحلفاااظ تااةك للعااام لرااااة ياا ويدال ا
يعااا يزة ل يد للتاا خ.
ون للا ا عت ااد لا ا للا اةلأ لملعا اااا لا اإلء باذ اادم أو لحل اار أو للن ااف أو للت ي ااري ك ااإن اادول
لليترااة لسإن اني  ،وه ل يا فعله لسإلرل يليإن ين أن يخلإل لل د يف دهأل لاوىل يف زياا إشا باا
نإن ،فيترجمإل لل د وهن إل ولل إل وييرول كل ش ء( .)6وه ل يا فعلإه بعد للتماىل ام 1927م لياه
اااثإل يف لل ااد ف ااايل ،وهن ا اإل ول اال إل ويي اارول ،وياالا اإل أبشا ا ص ااإا للع اادولن وللتع ااف ااد لاا
ولل ااكان ولملعااام للد نيا وللتااخييا بشااال لالااالي لاإلء ين ااا لحلاار أو لذاادم ،أو لملداااياة أو لحلفر اااع
لت ااا لتعر ر ا ا للتش ا ولذاادم .و اربإل ب ارلالع هيق ا لايااأل لملتيتاادة ولليإني ااكإ اار لحلااا ط .وا ااأل
نا

ها ه للع اااع فااان صاايان للاةلأ لملعااااا يف لل ااد جمااد للااتار خااماىل ندااف جماارن يرا بإشارل
و اااا لمل اجد لاجمدا لمل ااااك وجم ا للدا رة لملشارف لملشااكل ينا اام  1954ب اانإن أايي ،وبإشارل
يل رة لاوجما لسإلمايي يف لل د .
ون لل ااد تإلتااه لليااإم أصااع فااةة يااا ف اةلع تااخي ااا( ،)6فإيااا أن تتاطااإا ي ا لحملاف ا ل ا ترلث ااا
لملعااا وي دلا ا ،ملإلك ا لحلراااة لملعاصارة ،ووياا أن تنادثر .وللتااا خ شا د أَناَّه لايس ذاا خيااا ثالاه.
فكأل يا لرااة لندثرع ول اطم يا لجل للتاا خ الندثاا كياهنا للعارلي وتكإ ن ا لالتتاا .
تلافط الادس الادةهة ز ابع ا الهعهاري:
هناااك ي اااي ألالااي ايا لتاازم ااا تاطااط لملد نا لسإلاامايي ب ا للن اار ااا للزيااان ولملكااان للا
لتنشاأ فياه ،كاااا أن هنااك يازلع وي ااي فنيا ولتتاا يا وبيقيا خاصا ختتلاف ل ا للزياان ولملكااان.
ويف يد ن لل د لل دكا ال ا لمل اطاط ها ه لمل ااي ولملايازلع لياه ل تا أن للاد ا ماجما ألالاي يف
ختاطاايط يد ن ا لل ااد  ،وع ا أن شااكل لمل ااجد لملركااز للاار يس للإلاادة للت اطياطي ا  ،و تفاار ينااه ن اايج
لملد ن لملعااا  .و ليه كاان لمل اجد لاجمدا هاإ لل اؤاة للر ي ا يف ختاطايط ها ه لملد نا  .أ اف وِ َا ذلاك
للتجانس ي لل يق اا اولاني وللدة.
وت لااا ي ااال لل ااد لل دكا اااا لالاإلا للتااخييا لحلجر ا كيلااإ ياةل يربعااا وللاادل شا ل لمل ااجد

لاجمد ي لالته  %14يا ه ه لمل ال .
و شتال لل إا لحلجر ل با وللد يفتإا يف للشر هإ با لالإي ،وثماث أبإل يفتإلا يف
للشااىل ه با لل اهرة وبا للعاإي وبا ل د د ،وثماثا أباإل يفتإلا يف لل ار ها باا لخلليال

وبا للن يلوي وبا لمل ااب  .كااا شاتال لل اإا لا باا وللاد ي لا يف للشار هاإ لل اا للا ه ،
وثماث أبإل ي ل يف ل نإ ه لل ا لملفري ولل ا للثنا ولل ا للثماث .
ا يف ل اازء ل نااإس للش ارجم يااا لل لاادة لل دك ا ) لااإا لجاار
كاااا إاايط لمل ااجد لاجمد ا (لل ا
خر شاتال لا ثماثا أباإل يفتإلا يف للشاااىل ها  :باا لالاإي ،وباا لاطا  ،وباا للعاتأل (باا
فيد اال) ،ولا ا ع أبا اإل يفتإلا ا يف لل اار ها ا  :ب ااا لل إلَّنا ا  ،وب ااا للن ااا ر ،وب ااا لحلد ااد ،وب ااا
لل اطانإ ،وبا لملاط رة ،وبا لمل ااب  ،وبا لل ل ل .
وتتداال أب اإل لمل ااجد لاجمد ا ب اااجم أت ازلء يد ن ا لل ااد لل دك ا باطاار تتفاار يااا ه ا ه لاب اإل
لملفتإل ا ا ا للعشا ا اارة ،و ت ا ااد وا أت ا ا ازلء لملد ن ا ا ا ذلع للإ ا ااا ف لمل تلف ا ا ا  .وم ا ااف لخا ا ااتما لملنالا ا ااي
للاطإبإ رلفي ا يلخ اال لملد ن ا ل ااا ما أي ااام لمل اط ااط ،لي ااه مت للت ل ا ل ا ه ا ه للع ا بال ااتعااىل أيالز
يا ين إ وا خر.
ر ر ويرإ تن ل للش
وتتايااز طاار لملد ن ا لل دك ا بأهنااا افيع ا وتدد ا للاااااة يون لل ااياالع .وبعر ا ا ي ا إ بااالع إي
لحلجر ا ل ايلا للا رتا تااخي ااا وا للعدااإا لسإلاامايي لملتإلاااط  ،وللا ع لآخاار ااري ي ا إ  .كاااا
أنش ااقم لمل اادلا ولخلان اااع ولااباط ا وللزول ااا ولمل اااكا ول ا ل لمل اااء ل ا ت ااان للاط اار  ،ولا اال للع ااإي
لحلجر فإجم ا أبني لجر تاطل ل للاطر بنإلف ها ويشربيا ا للد رية لخلش ي .
ون ه ل لاللإ بالتعااىل للاطر للرفيعا اإفر لل اماىل لملرإا للااااة ،وخيفاف ياا لارلاة ل اإ ،وكنا
ل إ أشع للشااس لمل اشارة لا لملاااة وخدإصاا يف أ اام للدايف .كااا أن للاطار لمل ددا ل لاإل
للتجاا ا يفتإلا بعرا ا لا بعا لت ا يل لالتدااىل ياا لاإ وِ َا خاار ،أياا لحلااالع لل اكني فينت ا
بعر ا ا وِ َا هنا اااع ي اادوية لت ااإفر لليت ااااة للإللاادة للش ااعإا باالل اات مالي  ،وكان اام ملاادلخل ا يف لل اااب
بإلباع ت فل ليما للايتاف ل أيا لحلااة.
وبإيكا ااان لسإن ا ااان أن ا ااري يف ي ا ا طرجما اااع لل ا ااد لل دك ا ا يف وجما اام جمدا ااري ،وأن ر ا ا

ياا

للتياتات ااه لا اريل لا ا لاجم اادلم يون تعا ا أو يل اال ،وذل ااك التا ا وا فل ااف ختاط اايط لملد نا ا  ،ووا لت ااا
لالس لل ليا يف للعاااة لسإلامايي  ،ووا للت ياد باملعاا ري لسإن ااني  ،Human Scaleووا للرولانيا
لل تتات ا لل يق ولاتإلء لحملياط .
ون ي أبني لل د يا لحلجر ،وللتعال يف بنا ه يإن ل ري فلأل كا لسإمسنام يكتشافا ،وللاتعال
لحلجر وللاطإ ول اري يف بنااء لل اا وللع اإي .أياا نإلفا لابنيا ف ا صا رية لمل اال ويفتإلا يف تادالن
مسيك لتؤيا للت إ وللعازىل لحلارلا ولسإ ااءة ،و نا يخاإىل أشاع للشااس لمل اشارة .وبعا لابنيا تاطال
ل ا للاطر ا يااا خااماىل يش اربياع خش ا ي يل ا للداان ت ااا د يف إ ا لل ااكا ،أو ت ااتعال لااإ

للن اااء ولالل اةلل خلف ااا ،ويشاااهدة للاطر ا يون للتعاار وا ن اار لملااااة .وتلتد ا لابني ا بعر ا ا ي ا
بع وكأن لل د ااة ا ي ىن وللد يتشاابك لاتازلء كال نياان لملرصاإم شاد بعراه بعراا ،و كاإن
ن يج لملد ن ل ايل .وتتجل ب اط للتداايأل يف لمل ااكا بتاإفري للفنااء للادلخل لملكشاإ  ،للا عاد
يااا أهااأل ي ازلع للعاااااة لسإلاامايي  ،كاااا أن للن اااء لذندل ا ولل اااط  ،وتأي ا ناصاار لل ناااء لإ يفت ااا،
وللتعااىل لملإلي لسإنشا ي لحمللي  ،وللت إ ل يادة ،وللتجاانس باإ لابنيا ياا لالاس لذايا يف تاط يا فاا
للعاااة لسإلمايي .
ل ااد أص ا لل اةلأ لملعااااا لسإلااماي يف لل ااد ي ااديل باااخلاطر يااا لاللااتماىل لسإل ارل يل لل ا م
أىل ت دل بالر ط لل يال ولالجمتدااي لا لل اكان للعار لتفر اا لملد نا يان أل ،ف ادم لاااة لمل اابا
لاان 1927م ،وأنشااأ ااااالع تد اادة يف لااااة للشاار للعربيا (بعااد جتر ف ااا) كاااا جمااام اداااياة بع ا
لابني ا لسإلاامايي للتااخيي ا  ،يثاال ابااا كااري ،ولملدال ا للتنكز ا لل ا تعلت ااا ي ارل حلاار لحلاادوي ول اايا
لسإلرل يل  .وبتاا خ  1929/8/61ألر لسإلرل يليإن لمل جد لاجمدا لمل اااك للا مت ترييااه وو ااية
للإ كاا جم ل لحلر يا جم ل ن لسإ ااا لاايني  .وسإ ا ه ل لخلاطر يف لا يل لحلفااظ لا للاةلأ
لملعا اااا لسإل ااماي يف لملد نا ا لمل دلا ا مت ت ااجيل لملد نا ا لل دكا ا اااا جما اا ا للا اةلأ للع ااامل لمل اادي
باااخلاطر يف ين اا لليإني ااكإ لاان 1986م ااا طر ا لملالكا لااينيا لذامشيا  ،وكااان يل شاار لرااري
وت اادمي للاطل ا لمل ااد أل بالد ااإا ولمل ااتندلع وا ين ا ا لليإني اكإ ولر ااإا ويناجمش ا لملإ ااإ  .ولك ااا
لليإني ااكإ م ت اادم ي اااا ياليااا لااإ ( )121ألااف يوالا يفعاام ل ا أجم ااا  ،و ل ا ف اةلع يت ا اادة
خاماىل لانإلع طإ لا  ،للاتعالم ياا يل ارة لاوجماا لسإلامايي يف لل اد يف صايان وتارييأل بعا
للتااخيي .

لملعاام

الهعال العهرانفة اإل المفة لن الادس
ت اااءع أمهيا ا لل ااد ألال ااا ي ااا كإهن ااا ي ااد للرل اااالع لل ااااو  ،وأوا لل لت ااإ ،وثال ااه لحل ااريإ
للشاار فإ ،وي اار للرلااإىل اااد -صاال له ليااه ولاالأل -ويعرلتااه ،ولات اطاام اكا لملكريا بربااا لذا
أزيل ال تنفدااأل ارله .ول ا لك لهااتأل ااا للداايتاب ولخللفاااء لمل االاإن وا هنا ا للع ااد للعثااااي ،وتعلإهااا
يد ن لحلرااة وللفكر وللعارلن ،وأجمايإل في ا لمل اتد ولملعاهد ولملؤل ااع لحلرااا للعد ادة ،وخدإصاا
اا لالإلا لحلجر للتااخيي .
أيا أهأل ناصر لحلرااة للعارلني يف لل د ف :
 -1لمل جد لاجمد لمل ااك جباي يعامله للعارلني وللد ني وللتااخيي وللفكر
لل ال  144يوَّنا ،ويا ان ا جم للد رة لملشرف .

اا ي االته للكايلا

 -6ي اتد أخر يتفرجم بل م لإليل  66ي جدل.
 -3يدلا فكر بل م لإليل  25يدال  ،وك لك يدلا صنا ي .
 -4يكت اع لرتإ أهل للعلأل ولي ا.
 -5زول ا د دة.
 -2خإلن صإفي .
 -7أاباط وخاناع للإلفد ا ل لل د يا للزولا وللتجاا.
 -8ساياع اي لاخن لل كان.
 -9ل ل ياء يإز ل تإلن للاطرجماع.
 -11ألإل يت دد .
 -11للتكا ا.
 -16أبرلز ولدإن وألإلا كر حلاا لملد ن .
 -13لل اكاالتاناع للاعا .
 -14يتالف تااخيي .
وبعد زولىل لخلماف للعثااني للتار لكان لل د للعر خماىل يرللا لالنتادل لل اطااي ،باالهتااام
باملاادلا ويؤل اااع للش ا ا للر ا ااي ولملؤل اااع لالتتاا ي ا  ،وأنش ااأول أبني ا تد اادة خ ااااز لل ااد
لل دك ا يف ل ااان إ للش ارجم ولل اارس يااا لملد ن ا  ،يثاال للكلي ا للعربي ا  ،ولملدال ا للرشاايدة ،و عي ا للش ا ان
لمل ييتي  ،ولالإل لحلد ث  .وفياا ل ن ه ا كل ندر يا ه ه للعناصر:
( )1الهسجد اواصل الهبارك:

شال لمل جد لاجمد لمل ااك ي لل ال لحملدإاة اا لالإلا للتااخيي  ،باطإىل لإليل 511
يةل ،ويعدىل ر  688يةل ،وي ال و الي لإليل  144يوَّنا(.)3
مب ل الهسجد اواصل:
و ي ىن لمل جد لاجمد  ،لل بناه د لمللك با يرولن يف ام (77ها293/م) ،وأ اه للإلياد باا
اد لمللااك لاان (89ه ا 715/م)( ،)4يف أجمدا للناليا ل نإبيا يااا لل ااال  .وكاان جم اال ذلااك جمااد بناااه
ااار بااا لخلاطااا –ا ا له نااه -يف لملإجم ا نف ااه لاان (15ه ا269/م) ،فأتاام ليااه لل ازالزىل .و لااا
طااإىل لل ناااء ( 81ياةل) و ر ااه ( 55ياةل) و ااإم ل ا ( 53اااإيل) يااا للرخااام و ( 49لاااا ) يربع ا
للشكل يا لحلجر .و تكإن يا ل ع أاوجم طإ ل يا للشااىل وا ل نإ  .وجمد أنشأ لخلليفا اد لمللاك
با يرولن لم لاجمد

رل ر راا ( اا للياإم خاطاأ بااجمدا لل ادمي) ،وكاان لذاد يناه للإصاإىل ياا

جمدره خااز لل إا ل نإس وا با لمل جد للشاايل .و ناديا أنشاأ اد لمللاك باا يارولن ها ل لمل اىن كاان
شااتال لا أابعا شاار اولجمااا ولكااا لا ع ين ااا هااديم خااماىل للازالزىل للا وجمعاام يف لل اارون للإلاااط .
و نااديا ألاار (يناايس اوهااان) للي ااإي لال اةليل ه ا ل لمل ااجد بتاااا خ 1929/8/61م مشاال لحلر ا
ل اإليل ثلااه ي ااال لمل ااجد اااا يف ذلااك لل ا لخلش ا ي للدلخلي ا لملزخرف ا وين ا صااماا للااد ا لا ااإس
وي ااجد ااار و ارل زكر ااا وي ااام لاابعااإ وكاال ناصاار للزخرفا للدلخليا ولل ااجاي .ومت تاارييأل لمل ااجد
لن 1984م يا دل ين صماا للد ا لل عار لآن و ااية صانعه بشاكل كاثال للدانا اع لاصالي
لل تعد لف فنيا ال يثيال ذاا يف للعاام؛ َّ
ان لملنا كاان يدانإ ا ياا جماطا خشا ي صا رية يعشا بعرا ا
يا بعا يون للااتعااىل ي ااايري أو ارلء ،وكاناام للزخرفا لسإلاامايي لا ل ااان إ ويف لاات ي ااتإ اع.
وجمد مت جت يز ألف تاطط سإ اية للدن بالتعااىل لحلال لآيل ،تإخيا للدجم لملاطلإب يف للرلأل.
مب ل ابة الصلر الهورلة:

ا ه ا ل لمل ااىن للثااااي للش ااكل يف ولااط لااال لمل ااجد لاجمد ا لمل ااااك ،وه ااإ يااا أجماادم للد ااروا
لسإلاامايي وأ ل ااا يف للعااام .وجمااد ااد لخلليفا ااد لمللااك بااا ياارولن وا اتلااإ ملتابعا ونشاااء ها ل لمل ااىن
مهااا :ز ااد بااا لاامام ،واتاااء بااا لياااة للكنااد  ،ومت ذلااك يف ااام ( 75ه ا291/م) ( ،)5فااإ ص ا رة
لملعرلز.
وت لا أبعاي تدالن ي ىن جم للد رة  61 ،21يةل ر ا ×  16 ،11يةل لاتفا ا .و اا ل ادالن
ألياطاام صا رة لملعارلز باادل رة يؤلفا يااا لثا شاار اااإيل بعاادي أشا ر لل اان  ،وأابا اكااا ز بعاادي فدااإىل
لل ن لال ألاطإلن لل ب اطر  61 ،44يةل ولاتفا  9 ،41يةل ،وترجمد لي اا لل ا للا ترتفا ،31
 35يا اةل ااا ل اااط لاا ول ااإىل يل اارة لا ا اادة للدلخليا ا تإت ااد يل اارة ثانيا ا يؤلفا ا ي ااا اااي اك ااا ز
ي تإلاه يا لآ للكرك ﴿وإال رش اباك فاإجم أل إيقا انيا ﴾ .وباإ ها ل للركاا ز إتاد لات شار
اإيل اخاييا.
و نااديا أنشااقم لل ا يف ااد لخلليفا ااد لمللااك بااا ياارولن كاناام يااا جم تااإ خااتيا يااا للرصااام،
ويلخلي ا يااا لخلش ا لمل ا ه ولمللااإنُ ،ث ذه اام لل ا لخلااتي ا فياااا بعااد .تاار ل ا ه ا ل لمل ااىن اادة
ترييااع كان خرها لسإ اااا لذاامش للا أجناز يف اام 1994م ،وتعلام لل ا لخلااتيا ياا للنيتاا
لمل ه بدال يا لاملنيإم لل للتعال يف و ااا  .1952وجمد للتعال يف ت هي لل
لل ه باطر للاطل للك ربا يف لملإجم .

 85ك األ ياا

وجم ااد وص ااف ا لملؤاخ ااإن ولمل ندل ااإن بأهن ااا ي ااا أ اال ي اااي للع ااام ،وذل ااك ب ا ا للتنالا ا وللتااث اال
لذندل ا لل ا تتات ا بااه .ولل اار يف ذلااك للااتعااىل للن ا لل ه ي ا يف للتدااايأل وه ا ت اااو ( :ت ا ا
 1+5ل .)6
ع اصر معهارةة عدةد خرى:

يف يلخاال لااال لمل ااجد لاجمد ا لمل ااااك أنشااقم اادة ناصاار يعااا ا ولاامايي تااخيي ا ل ا يااد
للعدااإا لسإلاامايي  ،لبتاادلء يااا للعد ار للع ال ا وللفاااطا ولملالااإك وللعثااااي يثاال جم ا لل ل اال  ،وجم ا
للن  ،وجم لملعرلز ،وجم لااولا ،وجم للياان ،وجم يإلا  ،ولل ا للنيتإ ا  ،وينا برهاان للاد ا ،ولا يل
جما ت ااا  ،ولمل ااجد لملاارولي (لاام لاا ) و ااري ذلااك ،كاااا هااإ اااهر يف لمل اطااط لمل ااال للا ااجد
لاجمد .
( )2مساجد خرى متفراة لن الادس:

باسإ اف وا لاجمد لمل ااك وجم للد رة لملشرف ولمل جد لملرولي ،فإن لل د ترأل ديل خر يا
لمل اتد للد رية لل أنشقم يف فةلع تتلف وه :
تاي ار:
أنشئ يف لملإجم لل صل فيه ار با لخلاطا -ا له ناه -يف ل ازء ل ناإس للشارجم ياا ي اىن
ي جد لاجمد لحلايل .وجمد تديه لا إبيإن يف لن (589ها1193/م) وأ اي بناء يق نتاه لملاالياك يف
لن 1425م .وأ ا وليه للعثاانيإن يدخما يع إيل(.)2
تاي للن اء:
كتد طإال يا تدلا لمل جد لاجمد لل رس وا للزلو ل نإبي لل ربي يا لإا لمل جد لاجمد  ،وجماد
أجمايه للدلي يإن خماىل للتماذأل لل د يكانا لاطعام للفرلان ،ولإلاه صاماا للاد ا لا اإس وا ي اجد،
ر ا جد للن اء(.)7
ي جد ويل للد ا اا :
أنشائ يف للعدار لا اإس يف لان (595ه ا1198/م) يااا جم ال ويل للاد ا ااا  ،يف ل انا ل نااإس
لل رس يا لل د لل دك  ،يف لحلااة لملعروف لليإم حبااة لاايا(.)8
لمل جد لملندإا :
أنشااأه لل االاطان لاايف للااد ا جمااماوون ووجمفااه لاان (282ها ا1687/م) كاااا هااإ يااؤار ل ا ن ااا
لجاار ل ا لحلااا ط لملااؤي وليااه .و ا يف ل ان ا لل اارس يااا لل ااد لل دك ا يف يااا عاار لليااإم حبااااة
للنداا (.)9

تاي لل لع :
أنشأه لل لاطان للناصار ااد باا جماماوون يلخال جملعا باا لخلليال يف لان (711ه ا1311 /م) كااا
اادو ي ااا ن ااا لج اار  .ولخت ا ه للعثا ااانيإن تزن ااا لل ا خا ر أثن اااء لحل اار للعاملي ا لاوا( .)11و ااايه
لسإلرل يليإن لليإم برز يلوي ،ا أل بنا ه لسإلماي وا أل وتإي يق ن تعلإ لملكان.
ي جد لحلر ر :
أنشئ يف للعدر لا إس ،وا ه مشس للد ا لحلر ر يف للعدر لملالإك .
لمل جد لل يار :
عااإي بناااىه وا للعداار للعثااااي كاااا شااري ط ارلزه ،وتعااإي ت ااايته وا أصاايتا لل ا لل يار ا لمل اي ا
خااز لإا لل د (.)11
تاي لملإلإ :
أنشااأه لاااكأل لل ااد للعثااااي (خدلونااد كاابااك) لاان (995ه ا1582 /م) ات ااا للاطر ا لملإلإ ا ،
كاا دو يا ن ا لجر يف رف يف للاطاب للعلإ لل كان تعال ل كا للدإفيإ(.)16
ي جد للشإاجب :
أنشأه لحلاز د للكرمي با يداطف للشإاجب يف لن (1197ها1285 /م) ،و ا يف بدل ا طر ا
للإلي بعد للدخإىل وا لل د لل دك يا با للعاإي(.)13
ي جد لخلرر:
وها ااإ رف ا ا تعلإها ااا جم ا ا  ،و ا ا يف طا اار صا اايتا للد ا ا رة لملشا اارف  ،أنشا ااأه لا اااكأل لل ا ااد يف لا اان
(1116ها 1711 /م) يف للعدر للعثااي.
تاي لمل ااب :
ذكار اري للااد ا لحلن لا أنااه اااا كااإن ياا بناااء اار بااا لخلاطاا -ا ا له ناه -ويااا لحملتاال أنااه
أيإ  ،وعاوا لااة لمل اابا للا أوجمف اا صاماا للاد ا لا اإس لا لمل اابا للا ا لااابإل يعاه ناديا لارا
لل د  ،وهديت ا لل لاطاع لسإلرل يلي بعد للتماىل لل د يف لن 1927م.
وهناك ي اتد أخر ري يإث أنشقم يف للعدر للعثااي وين ا:
ي جد للد  ،وي جد يدع  ،وي جد خان لل لاطان ،وي جد أبإ بكر للدد  ،وي جد
ثاان با فان ،وي جد لإ لإن ،وي جد لل ل  ،وي جد للشيخ اإان ،وي جد لحلياع،
وي جد لحلنابل  ،وي جد با لاطه.
( )3النهندارس:

بلاا اادي لملاادلا للا أنشااقم يف لل ااد ينا للعداار لا ااإس وا هنا ا للعداار للعثااااي لاإليل ()25
يدالا  .وأواي ااري للااد ا لحلن لا يف ل اازء للثاااي يااا لانااس ل لياال لاريل تتداارة حلاإليل ( )441املااا
ِيا ا َّاا ْا لاا اإل يف لل ااد يف ها ا ه لمل اادلا ينا ا للف اات للد اامال ل ااال ل اان  911ه ا ا ،وها ا ه لمل اادلا
ه (:)14
 .1لملدال للدمالي
 .6لملدال
 .3لملدال
 .4لملدال
 .5لملدال

للندر
لخلتني
للنيتإ
للف ر

 .2لملدال لافرلي
 .7لملدال للتنكز
 .8يلا لل ر ن لل مايي

 .18لملدال لاا إني

 .35لملدال للفاالي

 .56لملدال للدجمار

لملزهر
ل إهر
لحلن لي
للرصاصي

 .32لملدال لاييني
.37لملدال للدوليلا
 .38لملدال لملإصلي
 .39لملدال لل الاطي

 .53لملدال
 .54لملدال
 .55لملدال
 .52لملدال

لملرير
لملندإا
للفرهاي
لحلكاي

 .41لملدال لاولد
 .41لملدال للكركي
 .46لملدال للكايلي

 .57لملدال للدايتي
 .58لملدال لحلارلء
 .59لملدال لا د

 .19لملدال
 .61لملدال
 .61لملدال
 .66لملدال

 .63لملدال لللؤلؤ
 .64لملدال لل دا
 .65لملدال ل ااك ي

لحلجرتي
يرلي باشا
لملاواي
لاسد

 .9لملدال للاطشتار
 .11لملدال للكيماني
 .11لملدال للاطاز
 .16يلا لحلد ه

 .62لملدال
 .67لملدال
 .68لملدال
 .69لملدال

لملنجكي
لحل ني
لل ااوي
لحملدثي

.43لملدال لل رجمشند
 .44لملدال لل ايا
 .45لملدال للاطإلإني
 .42لملدال للفناا

 .21لملدال
 .21يدال
 .26لملدال
 .23لملدال

 .13لملدال ل ال ي
 .14لملدال لل لد
 .15لملدال لسإشرلفي

 .31لملدال للإتي ي
 .31لملدال ل اولي
 .36لملدال للديني

 .47لملدال لحل ني
 .48لملدال لملع اي
 .49لملدال لملياإني
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وجمد ليتازع ه ه لملدلا جبااىل ااا ا لسإلمايي لل للتعال في ا لحلجر لمللإن ولملعش بعره
ي بع
(لملد ال
لاجمد
لاجمد

 ،وللتعالم لمل رنداع لحلجر لملنيتإت  ،ولملشربياع لخلش ي لملزخرف  ،وأ ل ه ه لملدلا
لاشرفي ) للإلجمع ل ل دلا لل رس للا جد لاجمد لمل ااك ولملاطل نإلف ها ل لال
لمل ااك ،ووصف ا ري للد ا لحلن ل بأهنا ل إهرة للثالث يف لل د  ،ل ل ت اا أن ي ىن لمل جد
وي ىن جم للد رة لملشرف مها ل إهرتان لاوا وللثاني .

وجمد أ نشئ دي ك ري يا ه ه لملدلا
لتكإن جمر و اواة له.

ل لل إا للشاايل ولل إا لل رس للا جد لاجمد لمل ااك
( )4الهكتبنا :

أل م أوىل يكت يف لل د يف لن 558م وه يكت لل دل لمل ل  ،ولملكت للثاني ه
يكت صماا للد ا لا إس يف لمل جد لاجمد لن 1187م ،وطإاع يف لن 1967م ،و خر
يكت يف ينتدف لل رن للعشر ا كانم يكت جملأل لملاط إ اع يف لكإي فل اطإ لن 1944م.
ويا لملكت اع لملش إاة لاخر يف لل د  :يلا للكت للف ر  ،لل تأل م لن 1331م،
ويكت لخلليل لل تأل م لن 1865م ،ولملكت لخلالد لل تأل م لن 1911م ،ويكت
للكلي للعربي  ،ويكت لملتيتف للفل اطي لل تأل م لن 1961م.
( )5المزاةنا:

أنشقم يف لل د زول ا يع ا ا للدإفي  ،وبلا ديها لإليل  35زلو ( )15ه :
 -1للزلو للندر لن 451ها.
-6
-3
-4
-5

للزول
للزول
زلو
زلو

لخلتني لن  585ها.
ل رللي لن  598ها .يف ل للشيخ ترلا.
للداكاه لن 213ها .وكانم يف زيا لافرنج يلا لالل يتاا.
للشيخ بدا للد ا لن 251ها.

 -2للزلو للإفا ي لن 786ها .وكانم تعر بدلا يعاو با أس لفيان؛ انه لكا في ا ند
ز ااته لل د .
 -7زلو للشيخ خرر لن 221ها.
 -8زلو لمل ااب لن 713ها.
 -9زلو أس يد ا لل إأ أنشقم يف للعدر لا إس وأ يد بناىها يف للعدر للعثااي لن
(1629ها1856 /م).
 -11للزلو لاييني .
 -11للزلو لمل ااز  ،رس لملدال لملع اي لن 745ها.
 -16للزلو للن ش ند لف رلء ي لا ملاا وتاول وترك تان.
 -13للزلو لحملاد لن 751ها.
 -14للزلو للاطإلشي لن 753ها.

 -15للزلو لايمهي لن 721ها.
 -12للزلو للشي إني لن 721ها.
 -17للزلو
 -18للزلو
 -19للزلو
 -61للزلو

لل اطايي لإليل لن 771ها.
لللؤلؤ لن 724ها.
لليإن ي لن 791ها.
لل لندا لن 794ها وأص يتم خرلبا يف لن 893ها.

 -61زلو لذنإي يف أول ل لل رن للتال لذجر .
 -66للزلو لملإلإ .
 -63للزلو لل ايا  ،وه زلو لاف ان.
 -64للزلو
 -65للزلو
 -62زلو
 -67زلو

لةيد لن 1655ها.
لسإبرلمهي لن 1831ها.
للشيخ ع إ للعجا  ،جمر جملع لل د لن 1116ها.
لل اطايي .

 -68للزلو للدااي .
 -69للزلو لحلارلء.
 -31للزلو للرفا ي .
 -31للزلو
 -36زلو
 -33زلو
 -34زلو

لل ايا لن 1115ها.
أس جمد .
للشيخ ليدا لن 1615ها.
لملرتي لن 843ها.

 -35زلو لل اهر .
وتشال أبني ه ه للزول ا ل يدلخل يل وجما اع للتدا س و ر للنإم وتتايز رف ا بع إيها
لسإلمايي للدجمي .
( )6اللنوانن :

أنشقم يف لل د خإلن د دة للدإفي أجمدي ا لخلان اه للدمالي لل يازلىل ي ناها وا لليإم حبال
تيدة تدل .وجمد أوجمف ا صماا للد ا لا إس لن (585ها) ل يشا خ للدإفي وللك إىل وللش ان
لل ال إ لملتأهلإ يا للعر وللعجأل( .)12وكانم جم ل ذلك ينزال ل اطااك للروم لااثإذكس.

* أيا لخلإلن لاخر يف لل د ف :
لخلان اه للدوليلا  ،ولخلان اه للكركي  ،ولخلان اه للتنكز  ،ولخلان اه للف ر  ،ولخلان اه لالعري ،
ولخلان اه لملنجكي  ،ولخلان اه لملإلإ .
( )7اوربنانة:

كان يف لل د ل ع أاباط  ،أنشقم خماىل لل رون لل اب وللثايا وللتال وللعاشر ،وكانم ت تعال
للإلفد ا ل لل د  ،وها :
و شر ا يةل ينه ،وأنشئ
( )1ابا ماءللد ا لل دري :و ب ر با للنا ر ،و ل بعد
لن (222ها1627 /م) يف زيا لمللك لل اهر بي  .وكان ماء للد ا أ ا ف اإه بدريل(.)17
وجمد وجمف ه ل للربا ل للف رلء للإلفد ا لز ااة لل د  .ويف للعدر للعثااي للتعال ه ل للربا
لجناُ ،ث لإىل وا يلا لل كا.
( )6للربااا لل اااندإا  :و ا ب اار بااا للنااا ر ي اباال ابااا ااماء للااد ا لل دااري .أنشااأه لملندااإا
جمماوون للداحل وأوجمفه لن (281ها1686 /م) كاا ت إ يا للن ا للكتاس فإ لل اا  .ويف للعدار
للعثااااي لااإىل ه ا ل للربااا وا لااجا ،ف ااا لا س للربااا ُ ،ث لااإىل وا يلا لل ااكا ،ويااا زلىل ك ا لك
وا لآن()18
( )3ابااا كااري :و ا جماار بااا لحلد ااد يماصا ا ل ااإا لمل ااجد لاجمدا  ،أنشااأه لمل اار لل اايف كااري
ص ا ا ااال لل ا ا ااد اا لملد ا ا اار ل ا ا اان (293ه ا ا اا1693 /م) و تك ا ا ااإن ي ا ا ااا ط ا ا اااب أا ا ا ا تعل ا ا ااإه لملدال ا ا ا
ل إهر (.)19
( )4ابااا لملااي ا  :و ا يف لا بااا لاطا ي اباال لملدالا للكايليا  .و ااإىل ااري للااد ا :ون وجمفااه
عإي وا ليرأتإ يا ت اء لمللك للداحل صال يااي ا يف لن 723ها(.)61
( )5للرب ااا للزيانا ا  :و ا جماار بااا لملاط اارة جتاااه لملدال ا للعثااني ا  .وجمفااه لخل اإلجنك مشااس للااد ا
اااد ب ااا للاازيا ،أل ااد خ اإلم لل االاطان لاش اار جما ت ااا  .وجم ااد أنش اائ يف ل اان (881ه ا ا1472 /م)
و تكإن يا طاب إ يا لل ناء .وجمد لإىل يؤخرل وا يلا لل كا(.)61
وهااإ للربااا للإليااد للا أنشاائ يف للعدار للعثااااي ،وأنشااأه بااا رلم
( )2اباا با رلم تاو ا:
تاااو ا بااا يداااطف لاان 947ه اا ،زيااا لل االاطان لاالياان لل ااانإي وأص ا معاار فياااا بعااد باملدال ا
للرصاصي (.)66
( )7للرب ااا للايتا ااإ  :كااان ا جماار بااا لل اطااانإ ،وال عاار يؤل ااه وكااان ااتعال جم ااأل ينااه
ل كا لااليل يا للن اء ،ولل أل لآخر للرتاىل ،وكان أش ه ب يإع للعجزة لملعروف لليإم(.)63

( )1اليهامنا العنامنة:

م تكا بيإع لل د يف للعدإا لسإلمايي لملتإلاط لتإ ل ساياع لاخن ؛ ان ذلك كان
إتاز وا تكاليف باه وأياكا وللع للفيتأل ولحلاط  ،ماوة ل أَناَّ َ ا تلإأ لل يق  .ول لك لهتأل
لماطإ لملااليك بإنشاء ساياع اي او يف تدايا ا ي ه ه لايإا ،باسإ اف وا للتإلء
لحلاام ل يياه بااية ويلفق ولاخن وجما لمالةلل  .وتعد ه ه لحلااياع ألد ي اهر لحلرااة
لسإلمايي  ،ماوة ل أهنا أ افم مل اع هاي وا للعاااة لسإلمايي يف لل د  .وكان يف لل د دي
يا ه ه لحلااياع أصا لخلرل بعر ا ،وم ين ا لإ لثنإ مها:
ساام للشفاا :وأنشأ لايري ليف للد ا تنكز للناصر لن (737ها1322 /م) يف
(أ)
د لل لاطان جمماوون .ويإجمعه يف يلخل لإ لل اطانإ ل ل ان للشرجم ينه ،و تكإن يا ر
خلل لملمابس ول لإ و رف يلفق و رف لااة وي اطس .وكان عال يف ه ل لحلاام صال ه ولملدلك
ولمل ؤوىل ا ت إ لملاء ولملكلف جبا يإلي لحلر وللت إ ،ولحلاام لليإم ري ي تعال(.)64
( ) سام للعياا :وأنشأه لايري ليف للد ا تنكز للناصر يف نفس للإجمم ي سام للشفا ،ويإجمعه
يف يلخل لإ لل اطانإ ل ل ان لل رس ينه ،و شتال ل نفس ناصر ساام للشفاا(.)65
ويا أهأل لحلااياع لل أصا ا لخلرل (ساام لل لاطاان)( ،)62و يف طر للإلي ي ابل ي تشف
لذإل يس للنا او  ،و عإي تاا خ بنا ه وا لن (959ها1551 /م) .وكان يا بإ لملاتلكاع لل
أوجمفت ا زوت للياان لل انإي (خاصك ) ل للتكي لل لال لمس ا .وجمد أص يلالا وبنيم يكانه
يف أولخر لل رن للتال

شر لمليماي باطر ركي لاايا للكاثإليك لل ا ا وا للياإم.
( )9نبند النهناء:

لهتأل لماطإ لا إبيإ ولملااليك وللعثاانيإ بإنشاء ل ل لملاء للعاي ل تإلن

للاطرجماع ،يا

أتل تإفري لملياه للن يف ل كان لل د  .ويا أ ل ه ه لل ل (ل يل جما ت ا ) لل أنشأه لل لاطان
جما ت ا يف لال لمل جد لاجمد لمل ااك بإ لحلا ط لل رس للا جد وجم للد رة لملشرف يف لن
(887ها1486 /م)(.)67
و تكإن لل يل يا بناء يرب للشكل تعلإه جم لجر ين إش بزخرف ن اتي وللتعال يف بنا ه
لحلجر لمللإن ،وفرش أا يته بالرخام ،وكان خر ترييأل ذ ل لل يل يا جم ل ن و ااا لمل جد لاجمد
لمل ااك ،وجم للد رة لملشرف لاايني يف لن 1981م.
ويا أهأل لل ل لاخر لل يا زللم جما ا وا لآن ،ولكا جماطعم ن ا لل لاطاع لسإلرل يلي
لحملتل للاياه:

ل يل شعمان (213ها1612/م) ،ول يل لل دري (839ها1435/م) ،ول يل جمالأل باشا
(933ها1562/م) ،ول يل برك لل لاطان (943ها1532/م) ،ول يل طر للإلي
للعتأل
لل ل ل (943ها1532/م) ،ول يل با
(943ها1532/م) ،ول يل با
للنا ر (943ها1532/م) ،ول يل للشايخ بد ر
(943ها1532/م) و ل يل با
(1153ها1741/م) ،ول يل للشإاجب (1197ها1285/م).
( )11نواق متلصصة:
إتد يف لل د لل دك ألإل يت دد يتدل بعر ا ي بع  ،وأا يا ا ي لاط وي إف بع إي
لجر  ،في ا نإلف لإ لإل اءة وللت إ  .ويا أهأل ه ه لالإل :
لإ لل اطانإ لل أنشئ لن (737ها1332/م) ل ي لملن إتاع لل اطني  .وجمد مت تريياه يا
جم ل ن لسإ ااا لاايني  .لمل جد لاجمد لمل ااك وجم للد رة لملشرف لل أ ايته وا لالته لاصلي ،
واك م بابا خش يا لكل يكان فت األيا ،و شكل لل ا بعد للفت يكه ر لي ا صال للدكان
للدكان ي ال و افي وبعد وجناز ترييأل لل إ ينعم لل لاطاع لسإلرل يلي
لملعرو اع و ك
لل إلا لاتان يا ز ااته وشرلء يعرو اته يا للتيتف للشرجمي ولملن إتاع ،ول اطر أصيتا
للدكاكإ وا ت يري لالختدام ،وأص لإجما اي ا لل كان لحملليإ.
ويا لالإل لاخر لمل ا يف لل د  ،لإ للليتايإ ،ولإ للعاطاا ا ،ولإ لل اشإال ،ولإ
لإن ،ولإ لحلدلي ا .وكل ه ه لالإل تعال لاليا وت ي تتلف لل را  .و تايز تدايأل ه ه
لالإل ب إل لالنت اىل بين ا وال شعر للزل ر بأ تع
لملتإلاط ت فل بإلبا ا للر ي ي ليما تإخيا ل يا.

يف ذلك .وكانم يف للعدإا لسإلمايي

( )11التكاةنا:
للت ديم للتكا ا يف لل د
تكي خاصك للاطان لل
وجمد أنشأ ا خاصك للاطان
(اوك مان ) ،وكان ذلك يف لن

سإطعام للف رلء وللاطل  .ويا أمه ا:
للتكي (لل مسيم بامس ا) شرجم يلا لا تام لسإلمايي .
ت يف
زوت لل لاطان ليلاان لل انإي وه اولي لاصل ولمس ا لاصل
(959ها1551/م)( ،)68وكانم ه ه للتكي يا أهأل لملنشآع لل

أجماي ا للعثاانيإن يف لل د  .وجمد أوجمفم لي ا ينشقت ا االع كثرية يف تتلف أ اء فل اطإ ،لدل
و رليل ا اإت فرياناع .وكانم اصي ل لملزلا لملإجمإف لي ا تفي ا لحلات في ا بتدد رها وا
لخلااز .وكانم ه ه للتكي تإز ل اء لل ا وأليانا لااز وللليتأل .وب يم ك لك وا هنا لالنتدل
لل اطاي ُث تإجمف ال ا.

( )12او نوار زاوبنراج:

كانم لل د يد ن جمإ للتيتدإ يف للعدر لل ونز للإليط ولملتأخر ،أ لإليل لل رن للرلب شر
وللثاله شر جم ل لمليماي ،وه للفةة للي إلي
ا لااء ثاا ربيإن وولرل يليإن ين لن
للر ا تنإس لملد ن لحلالي ي اشرة .وكان
أص دي لابرلز ت عإ برتا .ويف لل رن

للعربي  .وه ل يا ث م يا نتا ج لحلفر اع لاثر لل جمام
1823م وا لآن .ولكتشفم ألإلا لملد ن للي إلي
لي ا لتإن برتا لليتاا وللإجما  .ويف للع د للروياي
لل اي شر لمليماي ايأل لل لاطان للياان لل انإي

لالإلا ولابرلز للعلإ لل تتايز بعااا ا لسإلمايي ل ايل  ،وللفتيتاع لملنفرت يف للدلخل وللرفيع يا
لخلااز اللتعااذا يف وطما للناا .و دي لابرلز لليإم لا ( )34برتا ين ا برز للل ل وبرز
ك م(.)69
وجمد وفر لمل لاإن لايا ولحلاا ل كان لل د يا تتلف طإل ف أل .وه ل يا يزع به لحلرااة
لسإلمايي ين د ار با لخلاطا -ا له نهُ ،-ث تماه يف ذلك صماا للد ا لا إس .و إىل
الن ياان يف كتابه تاا خ لحلرو للدلي ي  :ون لمل لاإ لشت رول بااللت اي  ،فلأل تتعر يلا
للن  ،وم إل بألد يا لاش ام يكروه ،وذ طا اتاىل للشرط بالاطرجماع ملن كل ل تدلء ل
لمل ييتيإ ،بيناا لسإفرنج كانإل خيإ إن يف يياء يتا اهأل .
( )13اال تبالفا :

بدأ لأل للاط باالنتشاا يف لل د ين للعدر لا إس ،ليه كان عال في ا للاط ي

ع إ با

ل ما لمللك لل دل (262ها1667 /م) لل ولد يف لل د  ،ويا لحلكا ل تاويز
للفيل إ لاناطاك  .وباشر اله يف (لل اكاالتان للدمال ) لل أنشأه صماا للد ا لا إي بعد
لر ر لل د يف لن (583ها1187 /م)(.)31
و تكإن لل اكاالتان يا اإ ي اياع لجر تعلإها إي .وجم ام ي الته وا دي يا
لل ا اع لمل اطاه ب إ ذلع أجم ي يت اطع  ،أو ل إ برييليه .وكانم كل جما يا تلك لل ا اع
تدد ملر دي .وجمد تعر ه ل لمل ىن وا زلزلىل يف لن 1458م أي وا هدم أتزلء ك رية ينه،
وم يا لل ناء لاصل لإ تزء ب يط ،وهإ لليإم لل ازلا لل ت ا فيه لخلراا.
وهناك لل تاليا أخر يش إاة يف لل د لل دك رفم بالأل (هإل يس للنا ا) ويإجمع ا يف شاا
للإلي يف لل د لل دك  ،ولكا لل لاطاع لسإلرل يلي أجمفلت ا جم ل شر لنإلع ت ر ا.
( )14الهتاحف:

إتد يف لل د يتيتفان لاوىل لملتيتف لسإلماي للإلجم ل ل ان لل رس مل ىن لمل جد لاجمد
لمل ااك ،لل شتال بناىه ل جما اع بع إي لجر  ،و رأل يعرو اع ترت وا للعدإا لسإلمايي
لمل تلف كالن إي ولملمابس ون خ لل ر ن للكرمي وللزخرف ولل اشاي .ولملتيتف للثاي يتيتف اوكفلر للإلجم
جمر با لل اهرة ل تل يرتفع  ،وجمد أنشئ خماىل فةة لالنتدل لل اطاي ،وأنشئ بالتعااىل لحلجر
لملدجمإ (ياط نا أل) وفيه برز لجر ك ري .و عر ثاال لجر وف اا ويعدني يا للعدإا لمل تلف
يف فل اطإ.
ترمف زقعهار الهعال اإل المفة لن الادس:
بدأع يرللل للةييأل للا دلاع لسإلمايي وللةلأ لملعااا يف لل د للشر ف ين للع د لايإ ،
وكان أوىل ترييأل ل للد رة لملشرف يف زيا لخلليف لملأيإن ،وأجنز يف ام 831م .وأوىل ترييأل مل ىن
لمل جد لاجم د كان يف زيا أس تعفر لملندإا لل خل للدفا للفري ولل ه ي لل كانم ل
لابإل  ،و ربم ينانري ويالهأل وأنف م ل و اية لل ناء لن 774مُ .ث تماه لمل د لن 781م.
و نديا يخل للدلي يإن لل د لإلإل جم للد رة لملشرف وا كني  ،وأطل إل لي ا للأل Templum
 ،Dominiولرجمإل ل عإ يا لل ناي ل لل ه ي وللفري يا لمل جد لاجمد وللد رة لملشرف  ،وأنشأول
ل للد رة ي حبا ،وند إل فإ لل صلي ا ك ريل .وأيا لمل جد لاجمد فاخت ول تان ا ينه كني ،
ول ان لآخر ي كنا لفرلان لذيكل ،وأطل إل ليه للأل  .Templum Solimonoويف د
صماا للد ا لا إس لن 1187م مت وزلل للن إش وللدل ان ا تدالن للد رة للدلخلي  ،وت اطيت ا
بالرخام ،ومت و ااا لمل جد لاجمد وتدفييته باخلش وللف يف اء وللرخام ،وترييأل لل للدلخلي لل
صنعم يف زيا خماف لمل د  ،ومت ك لك ترخيأل لحملرل للعار لل دمي .وأير بن ل ين نإا للد ا
زنك يا لل وا لمل جد لاجمد  .ويف زيا لمللك لملع أل شر للد ا ي با صماا للد ا ،مت
بناء لااوجم لل تشكل ل زء للشاايل يا ي ىن لمل جد لاجمد  ،ولملؤلف يا ل ع أجمإل  ،واك م
أبإل خش ي ل لملدلخل للشاالي ل جمد لن 1632م .ويف للع د لملالإك تدي لل اهر بي
جم للد رة وجم لل ل ل  ،وزخرف ا لن 1626م .وذه لمللك للناصر با جمماوون جم للد رة يا
للدلخل ،وايأل صفا للرصام يا لخلااز لن 1318م ،وتدي جم لمل جد لاجمد لن 1368م،
وأير بإ للرخام يف صدا لمل جد .أيا لمللك لاشر جما ت ا ف د اك لابإل للنيتالي يف يدخل
لل ربي لن 1427م ،وايأل للدفا للرصاصي يف لمل جد لاجمد لن
جم للد رة يا ل
 1479م .أيا يف للع د للعثااي فكانم أبرز أ ااىل للةييأل يف زيا لل لاطان لل انإي يف لل رن لل اي
شر لمليماي  ،لل ايأل لإا لل د لحلجر (لل كان جمد ا ه جم له لل اهر سإ زلز ي ا له

للفاطا لن 1166م) ،وبىن ل ل لملاء يف طرجماع لل د  ،وايأل جم للد رة لملشرف لن ،1546
وأ اي ت لياط ا ،وايأل لابإل لخلااتي حلرم لاجمد لمل ااك ،وتدي لل اشاي يف جم لل ل ل يا
للدلخل ،وايأل جملع با لخلليل ،ولمل جد للعار .
ويف د لالنتدل لل اطاي (1918م – 1948م) فانه م تنجز أ أ ااىل ترييأل لإ يا جمام به
لةلس لسإلماي لا ل للا جد لاجمد يف ي ىن لمل جد لاجمد ويف ي ىن جم للد رة لملشرف .
اإلعهار ال اشهن اوزت:
ل د مت للةييأل لاوىل يف ام 1934م( )31نديا كان لحلاز أيإ لحل ي يف لل د  ،ا ي ا
لل يق لسإلمايي للعليا يف فل اطإ ،وكان لمللك دله با لحل إ أيريل ل شرجم لااين .ومت للتن ي
بين اا ،وأالل لحلاز أيإ لحل إ الال وا لايري دله با لحل إ شكره في ا ل للد أل لملاي
ولالهتاام بامل دلاع لسإلمايي يف لل د  ،وللتعد لإ
تفاصيله.

ل ا

لسإ ااا بإ د ه لياطل

ل

اإلعهار ال اشهن الثانن (:)1966-1956
ين أن ت لأل لمللك ل إ با طماىل للاطاته للدلتإا أير بتشكيل ن فني سإ ااا لمل جد
لاجمد لمل ااك وللد رة لملشرف  ،وجمد شكل لس للإزالء ه ه لللجن يف ام  1954اإت جمانإن
أايي خام .و كنم لللجن يا و للةتي اع للمازي وي اشرة لسإ ااا يف لن .)36(1952
وكان شر ل للعال يف لملإجم لملكت لملعااا لذندل لملدر لل كلفه ب لك للر يس اىل
د للناصر ،ولامهم دي يا للدوىل للعربي ي لملالك لاايني لذامشي بتاإ ل لملشرو لل
وا لن 1922م ،ولشتال ل لآي-:
ت د ل جم لاجمد للرصاصي وا جم يا صفا لاملنيإم فر لللإن.
لللإن.
وتركي
-

للتار
َّ

ترييأل لااوجم للدلخلي للإلاط وللشرجمي يف لمل جد لاجمد .
ت د ل لل لخلااتي للرصاصي مل ىن جم للد رة لملشرف وا جم يا صفا لاملنيإم ذه
ت يري بع

لا ادة للدلخلي وترييأل لل

لخلش ي للدلخلي يف ي ىن جم للد رة لملشرف .

وزل ل ل االإناع لخلش ي وللدفا للرصاصي يا ل ف لااوجم مل ىن جم للد رة لملشرف ،
الإناع يا لاملنيإم ،وص بما خرلاني فإجم ا ُث تدفييت ا بااملنيإم فر لللإن.
ترييأل لل الاع لحلجر .

اإلعهار ال اشهن الثال (:)1994 -1971

يز ه ل لسإ ااا بالدالل للفني وللتااخيي لملتأني وللدجمي  ،ولال تااي ل لمل االع لحمللي  ،وللتاإ ل
لل لي يا لمللك ل إ با طماىل ويا يإلزن لحلكإي لاايني  .ف عد لر لاجمد لمل ااك
بتاا خ 1929/8/61لل جمام به للي إي ينيس اوهان ،أير لمللك ل إ بإ اية تشكيل ن
لسإ ااا لل يام بالةييأل ،ولسإ ااا للمازم للا جد لاجمد وللد رة لملشرف  .فأ يد تشكيل لللجن يف
ام  1971وباشرع ي ؤوليا ا للفني  ،و ينم ت ازل هندليا يت ددا ليا يف يإجم للعال تشر
ليه ن لسإ ااا وشرلفا ي اشرل ،وجمام ه ل ل از بإ للنداييأل للمازي ولسإشرل لمل اشر ل للعال
لل نف ه فنيإن ليإن ،باسإ اف وا لاللتعان ب ع للفنيإ يا لليإن كإ يا أتل ترييأل جم
لمل جد لاجمد لخلش ي للدلخلي  ،ولل للرصاصي لخلااتي  .وفياا ل أهأل أ ااىل ه ل للةييأل-:
( )1ترمف مب ل الهسجد اواصل-:
ل د أت لر لاجمد ل ثله ي ال لمل ىن ،أ لإليل ( )1551يةل يربعا يا أصل
( )4211يةل يربعا وه ي ال ي ىن لمل جد لسإ الي  .وللة ين صماا للد ا ،وي جد ار
للإلجم يف للزلو ل نإبي للشرجمي  ،و رل زكر ا ،وي ام لاابعإ ،وثماث أاوجم تدة يا ل نإ وا
للشااىل ،و اإيلن ي لل إ لحلايل لل  ،ولل لخلش ي للدلخلي  ،و رل لمل جد ،ول دلا ل نإس،
ولإليل إن ناف ة يدنإ يا لخلش ول س وللزتاز لمللإن ،ولإاة لسإلرلء للف يف ا ي لمل ه ،
ولل جاي للعجا  ،ول إا لخلش ي لملزخرف فإ تيجان لا ادة.
وجمايم ن لسإ ااا بإزلل ثاا لحلر ُ ،ث أ ايع ونشاء لاتزلء لمل دوي يا لمل ىن بعد أن أل م
لا ادة ل للاط للد ر ل ا ت ع أيتاا .وبعد ذلك مت بناء لاجمإل لحلجر وتركي
لا ادة للرخايي  ،وترييأل لل لخلش ي للدلخلي وزخرفت ا با س ووا لل ه ولخلاطإ لل ر ني ،
وتركي ياطل لإاة لسإلرلء بالف يف اء ،فإ لحملرل ولل ما للرخاي للجدالن للدلخيل  ،وصن
إ ناف ة ك رية ،وللتاد دلع للك ربا ي  ،ووزلل جم لاملنيإم لخلااتي وتركي جم تد دة يا
وتركي
صفا للرصام فإ جم خش ي تد دة يعا باملإلي للكيااو  ،وو اية تدفي لل ف لخلاات
بدفا تد دة يا للرصام .ولدلم ن لسإ ااا ل تا زة لا ا خان للعاملي ت د رل مل تإ
لسإ ااا للف لملاتاز.
( )6صن ين صماا للد ا-:
كلفم ن لسإ ااا لا لتاذ لملرلإم اىل بدالن برلأل لمل اطاطاع للزخرفي للان حبجأل ط يع
 1:1بااللتعان بالدإا لملإتإية يف يتيتف لحلرم لل دل للشر ف ،وبع لل اط للد رية لل ب يم
بعد وطفاء لحلر  ،ون فم ولف م يف نفس لملتيتف .وجمد كا لالتاذ اىل بدالن خماىل لنتإ يا

للعال لملتإلصل أن رلأل لإليل أابعإ تاطاطا تإ زخرف لاتزلء لمل تلف يا ت أل لملن  .وكانم
ه ه لمل اطاطاع أك إن للجن لسإ ااا يا أتل لرري لمل اطاطاع للتنفي ل للكا يإتر و دها
صاأل لملداأل لملن

لإليل ألف تاطط ،ت إ لمل ا يس يف ثماث لجتاهاع وك لك أللإ للتعشي لل
اإت ه ،وي تإ اع لحلفر ل لخلش .
عد ه ل لملن لف فني يزة ال يثيل ذا يف للعام ،وكان جمد صن يا جماط ص رية يا خش
لابنإ ولااز يعش بعر ا ي بع بدون للتعااىل ي ايري أو برل أو رلء ،وه ل هإ لر تعاري
لملن يدة طإ ل يا للزيا يون أن عة ه للتلف .وه ه لل اط لفرع ل للإت إ ويف ي تإ اع
تتلف ُث اك م باطر للتعشي  Tounge & Grooveيف اإ اع اا وطاالع خش ي ،
وبألجام تتلف ل يإجمع ا يا ت أل لملن  .وه ه لسإطاالع اجاإ ا ث تم ل لذيكل لالال
لخلش للان .
وجمد للتعال يف صنا لملن ماوة ل خش لااز وخش لابنإ للعاز لحملفإا لل اطإ
لل ر ني  ،ون و اية صن لملن ال ككا أن تكإن ياطاب ل صل لحملة  ،ولكا لتكإن يشا له ،وجمد
بدأع ن لسإ ااا باتداال ا بعد صدوا لاير لمللك وا يول ا يس للإزالء لدن لملن ل د د ،يا
أتل يعرف يدايا للفنيإ لل ا لي إيإن بالدنا  ،ويدايا لملإلي لالالي للمازي للدنا  .وبدأع
دي يا للفنيإ بالتعااىل أخشا اي الختياا أن أل لل يام بالعال
الي للدن بتدا
لحل ي  .وت دا ن لسإ ااا تكاليف لملن ل د د حبإليل يليإي يوالا.
( )3و ااا جم للد رة لملشرف :
دها يف زيا لا إبيإ ،فإ عم
ا م ن لسإ ااا بإ اية جم للد رة لملشرف وا لاب
لمل اطاطاع ل ألا وزلل للدفا لاملنيإم ذه لللإن لملتش وتركي صفا تد دة يا للنيتا
لمل ه  .وللةشدع لللجن بآالء خ لء لليإني كإ ،و عي تاطإ ر للنيتا يف لندن ،ويؤل ولكروم
يف و اطاليا ،ويؤل تإاز و ل لحملدوية يف للكتلنده ،وشرك فركان لل اطاني  .وبعد ر لملإ إ
ل ت اع ي ني ربي وولمايي  ،لخت ع ن لسإ ااا جمرلال بتكليف لملركز لاايي مل ندل للرأ
(لمل ند ال ف جنأل) لإ للتداييأل ووثا للعاطاء سإ ااا جم للد رة لملشرف  .و ل ه ل لالا
وايع للشرك صفا للنيتا
طرا للعاطاء امليا وأليل ل شرك و اطالي لمس ا  ،SILFEوفعما وجمد َّ
لملإلصفاع ولمل اطاطاع
لملإلصفاع وا لملإجم  ،ولكن ا جزع ا لل يام باملشرو ل
ل
فا اطرع ن لسإ ااا وا و اف ا ا للعال.

ويف ه ه لاثناء تاء ت تمال لمللك لحل إ لل الا ( )8265يليإن يوالا ،فلأل تةيي ن لسإ ااا
يف تعد ل يإلصفاع للعال حبيه تد لل يا للنيتا لمل ه لراان ب اء لللإن لل ه أطإىل فةة
كن  ،وأ يد طرا للعاطاء يرة ثاني امليا .وكان أاخ للعرو وأن ا هإ لمل دم يا شرك
 MIVANلالالند  ،فتأل ولال للعاطاء لي ا ،وباشرع بالت رري للعال واك م لل االع لملعدني يف
لملإجم يون أن لال لمل ىن ل لت ايلع ،ولل كانم حبد ذل ا اما يزل .و ينم ن لسإ ااا
ي تشاال فنيا ذا ملتابع يإ إ للت هي  ،ولل يام ي للشرك باخت االع كيااو للإصإىل وا أن
أللإ للت هي  .و ليه مت وجمرلا لخلاطإلع للفني للتالي -:
تن يف صفا تلإ للنيتا ي للزنك.
أ-
 ت اطيت ا باط تد دة يا للنيتا مسك( )16ييكرون.ز -ال ط يا للنيكل مسك( )16ييكرون.
ي -ال ط يا لل ه ياا  64جمريل مسك ( )6ييكرون.
ومت وجناز ه ل للعال يف لملإجم بعد أن ت زع للشرك ي لملعدلع للفني للمازي  ،وبلا وزن لل ه
لمل تعال لإليل ()85ك أل.
ل د كنم للشرك لالالند يا وجناز كاف لا ااىل لملاطلإب ين ا اا للإجمم لحملدي ،ولاف م ل
ي ىن جم للد رة لملشرف وزخاافه خماىل يرلل للعال ،وللتعالم أ اطي كايل لتمايف ت ر يياه لاياطاا
يف فدل للشتاء وا للدلخل.
ومت لفتتاا لملشرو بتاا خ  1994/4/18يف لفل ك ري لم ا ا لمللك لحل إ يف جمدر للث اف ،
حبرإا ثماث ال يد إ يا لااين ويا لخلااز ،وتزليا ه ل لالفتتاا ي به ل بإللاط CNN
يا لل د و اان ،وز م فيه تإل ز تكرمي ل أ راء ن لسإ ااا وت از لسإ ااا ،وينيتم للشرك
لملنف ة ولام للكإك لاايي يا للدات لاوا.
ترييأل بع يدلا لل د لل دك :
أل م ل ايع للعربي يركزل لةييأل بع يعام لل د لل دك لملعااا  ،وكان يإجمعه يف اان بالأل
(يركز تإثي وصيان وترييأل يعام لل د للشر ف) وبدأ اله يف ام  ،1983بعد أن مت ت جيل
اا جما ا للةلأ للعامل لمل دي باخلاطر يف ين ا لليإني كإ يف لن  1986ا طر
لل د
لكإي لملالك لاايني لذامشي .
و كا لملركز يا ترييأل بع لملدلا وه  :لملدال لاشرفي  ،ولملدال لاا إني  ،ولملدال ل إهر ،
ولملدال لللؤلؤ لحل ني  ،ولملدال لملزهر  ،ولملدال لل دا  .وتإجمف ال لملركز ين لن 1988

وللام ل ايع للعربي لمل ا وا ين ا للث اف وللعلإم (لالليك إ) ،وم تأل ين ذلك لحلإ أ أ ااىل
للإ لملايل .وجتر لليإم ايثاع ي ين ا لالليك إ لل يام بةييأل بع لملعام للتااخيي
ترييأل ب
لملعااا يف لل د .
ترييأل لمل جد لملرولي:
جمايم (يؤل لاجمد سإ ااا لمل دلاع) لملإتإية يف فل اطإ لحملتل ام  1948جب د يايل
وف يا أتل ترييأل وو ااا لمل جد لملرولي لملإتإي لم لاا شرجم ي ىن لمل جد لاجمد لمل ااك،
وي الته  3851يةل يربعا .ولمل ىن شتال ل أ ادة ا لجر  ،ول ف يا للع إي لحلجر .
فتأل تكيتيل ل دالن ولا ادة ولل ف وتن يف لاا ياع وت لياط ا بالرخام ،و د د ش ك ك ربا ي
لإلنااة ،و زىل لل اط بلفا ف للفلتي وبما اخاي  ،وفت با تد د يا للشااىل وفرش لاا ياع
لل د و ن لسإ ااا لاايني  .وبل م تكاليف

بال جاي .وكل ه ل للعال مت بالتن ي ي يل رة أوجما
للةييأل لإليل ( )751ألف يوالا.
تإثي يعام لل د للتااخيي :
ت إم (يؤل للتعاون) ا طر ت از ف يف لل د بتإثي

دي يا لملعام للتااخيي يف لل د

بأللإ لا لد ه بالتعااىل لحلالإ للرلأل .كاا ت إم ه ه لملؤل باالشةلك يف ندولع املي
ه لملعام للتااخيي لملتايزة بروا للعاااة لسإلمايي ؛ َّ
ان
لعر يا تأل تإثي يا أتل تعر ف للنا
ه ه لملعام ن رل ملا تتعر له يا هدم و إ د لتاز وا للتإثي وللديان وللةييأل.
*******************
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م ع اصر ال ضة لن اإل الم
مالمح م التربفة اإل المفة
ناصر للد ا لالد *
لحلااد ه ااا ناصاار للن را يف لسإلاامام

( )1
تر ا يإلت ا صاارإ ملإلجمااف اادية ،ووتابا م
ااع مي ْ نِع ا

ااا ألااقل ال ت ازلىل لاااا في ااا للنفااإ  ،وال تفتااأ تثااإا بااإ للنااا يف كثااري يااا لةااالس و كثاار في ااا ولإذااا
ل دىل:
ف اال يف ط يع ا للااد ا لسإلااماي وصاااياه ش ا ءن كااان – بالراارواة وللااتمازم – لل ا َ لحل ي ا لن ر ا
ه ذأل ل يا ألرزوه يا لنتشا ما يف لآفاا ويا لزيها ما لراا ؟
لمل لاإ ،ولل ا َ

ف ااإن ك ااان يف لسإل اامام ها ا ل للشا ا ء ،فا ااا ه ااإ لا ا وت ااه للإ ااإا وللتيتد ااد ،ال لا ا لا ا يل لل ااا
وللتعايأل؟ أهإ جمإة خااجم يف للع يدة نف ا تعلم يا لمل الاإ اجاري ل تناجم اا جماإة جمااياة لا وجنااز ياا
أجن اازول؟ أم ه ااإ ي اان ج نف ا ا فك اار تاث اال يف لحلي اااة وللعا اال ،ل ااه أصا اإله ويرللل ااه وول ااا له ،أطلا ا يف
لمل لاإ لياة يلف تعلت أل إ إن يا ل إل؟
ُث ملااذل أصاا لمل الاإ ياا أصاا أل ياا تاأخر ول اطاا م وختل م
اف اا اكا لحلراااة؟ هال أ اا إل ها ل
للش ء وف دول أثره يف نفإل أل ويف إذأل؟
ووذل م كااا لاياار كا لك ،وم كااا ها ل للشا ء يف لسإلاامام ،ف ااااذل للااتاطا لمل االاإن خااماىل جماارون

أن كإنإل أصيتا لرااة املي ؟
وهاال صاايتي يااا جمياال يف تعلياال بع ا ِ ذلااك يااا أن لسإلاامام تاااء يف زي ا ما ااعفم فيااه جمااإة للاادولتإ
للعم ْ َايَا ْإ يا لإله ومها فاا وللروم ،فكاان ياري لايار وا ها ل للراعف يف اريه ،ولايس ل اإةم فياه؟ وهال
يااا لحل ا يف ش ا مء أن فاااا وللااروم كانتااا أ ااعف يااا لمل االاإ وأجما َّال ااديل و ماادَّة وبألااا لااإ كاناام
لملإلت اع لاوا بين أل؟
( )6
ه ا ه ألااقل طاملااا خاطاارع ب اااىل كثااري ا ،وخاص ا يف لل ارنإ لاخااري ا ،وطاملااا يلاع لإذااا يناجمشاااع
ويناا رلع و ااوالع ،باإ لمل الاإ أنف ا أل ،وبيان أل وباإ اريهأل ياا أصايتا لاي اان لاخار  ،وطاملااا
طإ لإذا لل الثإن يا ي لاإ و ري ي لاإ ،وصداع في ا كت وي االع.
َّ
وجم ااد ت اارع لاي ااإا يف أكث اار ذل ااك ل ا ااري للي ااإ وللإ ااإا وللتيتد ااد ،ول ااايها ش ا ءن ي ااا لل ااا
ولل اااإ

وللتعااايأل ،باال شااا ا أليانااا جم ا ْدا يااا للعد ا ي ذااا أو لي اااُ .ث ون تناوذااا كااان – يف لل ال ا

يفرجمااا لاااس أتازلء ي عثاارة ترااي يااا خمالااه يعااام للدااإاة لملتكايلا  .وااااا تاااه لل اااا يف
لا ااأل – تناااوال َّ
ادا با َ ىل فيااه لااااء
ياها ِ لشا مإ طإ اال لي اات رز ينااه دااإال ااقيما .ولااإ َ ينااا تان ااا كا َّال ها ل ل ا جما ن

تلدإن ت إيل صايجم ملعرف لحل ي و اول ل أ إلاها ولل إم وا تإهرها.
وي ا ذلااك ،لَّاام ه ا ه لالااقل يف اإ ااا يون ت اإل م شااا م اطاااقا وليااه للع اال لحلااد ه ،و اال
ياا ال اَ ْ د أل يا لري أل يا مسعإل وال يا جمرأول.
لملت ا لإن – وخاص للش ا – َل َ
ِ
ام
عم لاير ه ل للإ لحلاي َّ
لملفدل ،ولدرع يا لالاقل ياا لاصاري حبياه ال أكااي أمفل م
وجمد و م
ينه؛ انَّ أايع أن أنا ه نف و ري ل أن ش اننا أصا يتإل تاطلعاإن وا أكثار اا جمادينا ولاي أل لاال لآن،
وأهنأل أخ ول راطرباإن أشاد ل ااطرل باإ أشاإل نفإلا أل لملشار وا لسإكاان ،لل الثا اا يناهال تارلث أل
وأصاالت أل ،وباإ ناإلز اإذأل وتفكاريهأل لحلاد ه لاإ ال عادون أيااي أل لاإ ف ار ملغ نادلا ياا لااإذأل،
أنفالا أل وهاأل ادواون لا أنف ا ألُ ،ث إ اإن أهناأل كاملن ام ال أا اا جماطا وال
فيل ثإن فيه لال تت اطا
م
َ ْ اارل أب ا  .فااما كااإن ذااأل يااا لا ميل وال لاللااتعان اااا نااد لآخاار ا ااا امْر ا ااإذأل ،ولكااا نفإلا أل
ت اال تعاااي جمل ااا ايرااا؛ ان ه ا ل لل ا أخ ا وه – ل ا لدلثتااه واون ا ي ااره – لاايس ذااألَ ،ووََِّّناَاا هااإ
اا ا لإب ا ال تنتا ا بإشاايج م أصاايل وا ت ا وا تفكااريهأل ول ي ا نفإل ا أل .فع ا أن تترااافر ت ااإي
للعلا اااء ل اااي ا لمل لد ااإ لا ا يعا ا ا ها ا ه لمل ااا ل ولالا اقل  ،يعا ا ا ول اايت ص اارإ  ،بعي اادة ااا
لسإل ارل لملااال وللتاطإ اال لمل ِ
راال ،ولل لااإ يف لالنفعاااىل ،ولل ا لت يف لالكااام ،ولل اااطيتي يف لالفتعاااىل.
م
ل ااال تع ااإي للد اال للاط يعي ا فتنع ااد يف مسال ا وم ْ اار ب ااإ أتي اااىل ش ا ابنا وب ااإ ي اان أل ااا لجمتن ااا و ااإ
ط لياةم و ال.
و يدة ،فيتاثل في أل كل ذلك فكرل وللإكا وَّن َ

وال أز ااأل لنف ا لل ااداة ل ا أن ألاات ل ا ل للع ا ء ،ول ا أي أثرتااه ون اام ليااهُ ،ث ل ا أن
أشااااك فيااه ب اادا ااقيل ،اااوال يااا ولااع ل ااد .وال أي ا أي أباادأ يااا فارلغ ،باال وي مل اضر بفراال يااا
ل ا إي وا للكتاب ا يف يثاال ه ا ل لملإ ااإ  ،وجمااد كااإن ت ااد لحل ي ا يف ل ااأل شااتاع يااا كت اإل ،و ا
يتف ِرجمه ،وت ييد شإلايهُ ،ث ترتي ِ كل ذلك يف صإاة ت ز يعام لملإ إ وتاطرله ملزد يا للدالل وللن اش.
( )3
ويماي ا للةبي ا يف لسإلاامام تشااال – فياااا أا – جمِياااا ْليااا ثابت ا  ،كاااا تشااال خدااا ويي از م
لع
َ م
َ
ألالي  ،وذا بعد ذلك ولا ل وألالي تتيت يا خماذا.
أيااا لل اايأل للعليااا للثابتا فتتاثاال يف اإ ا يااا للركااا ز للا أ لا ااا له  -ااز وتاال -يااا شااأن لسإن ااان،
واف ا يا جمداه ،وينيته ا ون اني إ له أن امْزَه ا ل لا ر خل اه بفرال ياا سَّلاه ياا أيانا وياا
ل اه يا جمدالع يف للع ل وللنفس:

فأوالها :أَنَّهم  -ز وتل -تعل لسإن ان خليفته يف لاا  ،ووكيما ناه تعااا ،وَكال ولياه أيانا ياا ها
اك للاما ك ا ِ وي تا ِا نال يف
أن إلااد له و نف ا ألكايااه ،واَ ْع ماا َار لاا اااا امْر ا خال ااه ﴿وو ْذ جماااىل اباُّ َ
اجإي لي ا وت اإجمريُ .ث تعاال ذما تااه
لاا ِ َخليف ا ﴾ (لل اارةُ )31:ث أياار له يما كتااه أن ااجدول آيم لا َ

اف
وهإ للا َت َعلَ مك ْاأل َخما َ
بعد ذلك خما ف له ،تيما بعد تيل ،إالإن لايان و إلصلإن للرلال ﴿ َ
لاا ِ واف بعر مكأل فَاإ َ باع م يا م
تاع لِْي لمَإمك ْأل يف يا تاا مك ْألَّ ،
ون ابَّاك لار م للعِ اا ووناه ل فاإا الايأل
َ ْ ْ َ ْ ََ
َ
إ أن
﴾ (لانع ااام )125 :وجما ااد ا اار له  -ا ااز وتا اال -ه ا ا ه لايان ا ا ل ا ا لل ا ااااولع ولاا فا ااأباَ ْ َ
َْإ ِا ْلنَ ا خإفا يا لمل ؤولي  ،وسل ا لسإن ان اا ينيتاه له ياا جماإة و زكا  .فاأ ين ازل اطاا ولي اا تلاإ
أ ل يا ه ه لملنازل وأ جمداة تفجرها ه ه لملنازل لسإذي يف للع ل وللنفس!
وثانيت ااا :أن له  -ااز وتاال -م ااةك لسإن ااان لرااعفه ول شاار ته لذاباط ا وللاطااإ لل ا خل ااه ينااه،
ولكنه  -ز وتل -أيدَّه ب إة ينه ونفاخ فياه ياا اولاه وأوي فياه ياا ذلتاه للعليا لي اتاطي أن عاد طر ا
اك للاما كا ِ وي خااال ن بشاارل ِيااا ص ْلدا م
ااىل ِيا ْاا
لذدل ا  ،وألا ا للداال بربااه ،وإااال أيانتااه ﴿ وو ْذ جماااىل اباُّ َ
ْ َ
إن .فااإذل لا َّاإ اته وناَ َف اام فيااه يااا او ِل ا فَا َ ع اإل لااه لا ِ
َسااأ ي اانم م
اات ِد ا ﴾ (لحلِ ْجاار 68 :و  )69وينيتااه
َ ْم م ْ م
م م
مْ
َ َْ
للع ل وللتفكاري وللتا كر ،ليكاإن يف كال ذلاك ولاا مل تمعِيناه لا للإفااء حبا لايانا وأيلء للرلاال  ،وخل اه
ِ
أل َ ماا
يف أل ا ت إمي وأ دىل صإاة ،لال ل د أثىن  -ز وتل -ل نف ه ل لك ب إلاه ﴿ فَاتَ اااك لهم ْ
ِ
ِ
عاااه ااهرة ،يااا مل ْ اا للداإاة و اااىل لخلَْلا وت ااإ
لخلاال إ ﴾ (لملؤيناإن )14 :وألا ا لا لسإن اان ن َ
لا راء ،وباطن يا لل داة للع لي وللنف ي لتيتديل للعلأل ول ي لملعرف و ِاااة لاا .
وثالثت ااا :أن له  -ااز وتاال -جمااد ااا ف ِينَنااه لا لسإن ااان وتكركاَاه لااه ،ف يااأ لااه للإلااا ل كلَّ ااا ،لااال
ل ااد ل ا َّ ر لااه ﴿ يااا يف لل َّ ااااو ِ
لع وي ااا يف لاا ِ يعااا ينااه ﴾ (ل اثي ا  )13 :فشااال ب ا لك للفراااء

ولا ر للكإلك  ،و اهر لاا وباطن ا ،تعل ا كل ا ييدلنا ملعرف لسإن ان وملنفعته ،ف لل ا له و ار لاه
للعل ا َاأل ولملعرفا ا ب إلنين ااا وألا ارلاها وأ اط اااه يفاتييت ااا ا ااا ينيت ااه ي ااا جم ااإة ليا ا وجم ااداة لا ا لل اات دلي ا
لفا دته.
والبعت ااا :أن له  -ااز وتاال -جمااد لااأل ااعف لسإن ااان ،يا يااا ينيتااه يااا اولااه وذلتااه للعليا  ،وي ا
للت مافه و اه يف لاا  ،وي تز ل يا هيأ له يا ولا ل ،ول لك م اطل يناه وال با ىل ل ااد ،و فار
اف لهم ناَ ْف اا وال مو ْل َاع ا ﴾ (لل ارة )682 :و ﴿ فاتَّا م اإل له
له يا لإ ذلك ،اسا يناه تعااا ﴿ ال مكل م

للااتَاطَ ْعتم ْأل ﴾ (للت ااابا )12 :وتعاال يااا ي اااء لسإن اان أن رف ا اباُّاه نااه للن اايان ولخلاطااأ ،وأال إالااه
يااا ْ
ِ
ِ
ِ
وصارل كااا َسَْلتَاهم لا للَّا ِ َا
فإ ياا إتاال ﴿ ابَّناا ال تمؤلخا ْ نا و ْن نَ اينا أو ْ
أخاطأناا ،ابَّناا وال َْلاال ليناا ْ
ِي ْا جمَ لِناا ،ابَّناا وال ملَا ْلناا ياا ال طاجم ا َ لناا بِ ِاه ﴾ .وياا أتال ها ل فاإن والية له  -از وتال -و ْأي َاره مهاا أن

ا ىل لسإن ااان أجمدا ت ااده يف للاات دلم يااا ينيتااه له يااا ا مال وجمااإ نفا م
اس ،ويف لاللااتفاية ااا لا ره
يعا ،فاإن جاز بعااد ذلاك اا شا ء يون ت داري يناه أو تكالال ،فاما لارز
له يف لل ااولع ولاا
ليه وال تاأثيأل ،ولكاا بعاد للاتنفاي للاطاجما ووت اان للعاال ولا لك جمااىل الاإىل له صال له لياه ولالأل :ون
ِ
أل َ ا َاا
له إا وذل ااال ألاادكأل اااما أن امْت نَااه  .وه ا ه صااف يف لسإن ااان يااا وشااعا ذلع له للا ﴿ ْ
كل ش ء َخلَ َ هم ﴾ (لل جدة.)7 :
َّ
وخاي ت ا :أنه تعاا أل ا ل لسإن ان ِينَانَهم وأكال ليه نَِعاه لإ تعل كل شا ء عالاه يف ها ه
اية ثا لي اا و اؤتر ،وذل كاان تلداا فياه جما ااا باه لا وت اه للدايتي  ،جماصادل
لحلياة ل لاا
ينااه ير اااة له ،ي اااا كااا ه ا ل للش ا ء ااقيما ،وي اااا كااا فيااه يااا ينفع ا أو يتع ا أو ل ا ة أو ش ا إة
ِ
اس وال
لإلن ان .وه ل هإ لملعىن للشايل للإلل للع اية لل تران ا جمإله تعاا ﴿ وياا َخلَ ْ م
ام ل َّاا ولسإنْ َ
لِياعا ِ
دون ﴾
َ ْم
*
* *
م
ااىل تإ ااي م وأيثل ا  .ف ا ه ااس جماايأل ليااا ثابت ا  ،ه ا
داار ،ولكنااه ا م
ولاايس لةاااىل ا َ
ول ْ
ااىل للااتيعا َ
لالا يف للتإتيه للنف ويف للةبي  .ولملناطل م لحل ي يف للت ارلز كايا لل إة وللاطاجم وَّنا كإن لاإ
اع ِر لسإن ا من ب م
إىل صر م يا ابه ،ينازلتَه نده وجمماْربَه ينه ،ولاإ اداك أناه خليفتاه يف لاا  ،وأن فياه يااا
َْ

ماِوا له ماولاا ،وأن كال شا ء يف لل اااولع ولاا ي ا َّ ر لاه ،جماب نال لتفكاريه وتادبريه ،وأناه تعااا ينيتاه
يفاااتي كاال ذلااك اااا وه ااه يااا جمااإة يف للع اال وللاانفس ،وأنااه سَّلااه أيانتااه والااالته وأل ا ليااه ي ااؤولي م
ا ْل ِ ااا لا ااريه ،وطلا ينااه با ىل أجمدا ل ااد يف للعااال وللا ِ
اتعااىل للع اال ،وي ا ذلااك م كلفااه ياااال
م
واِلااأل َا ْاع َفه ،وتعاال كاال يااا ااإم بااه يااا شااؤون ينياااه لااال أصا رها وأيتع ااا لنف ااه ،اااية ت ربااه
اطيا َ ،
ولياه.
ولاإ ه اطنااا يااا ها ل لمل ااتإ لسإذا وا ي ااتإ لل شاار ،فااأ جماايأل لياا نتاطلا يااا لملعلااأل أن اادأ ااا
ي ا يااا علااأل و ناطل ا ين ااا وو اااهأل ،أكثاار يااا أن فجاار يف أنف ا أل لسإل ااا ب يااات أل و رلااخ فااي أل
للشعإا بامل ؤولي وللث ب دال أل ،و كشف ذأل اا تاتعإن به يا جمإ لتيت يا لايال لملع اإي لاي ألُ ،ث
زويه ااأل باااايولع ولالآع ،و ا ر ذااأل للإلااا ل للكفيل ا بالعااالُ ،ث ثي ا أل و كااافق أل ااا كاال ت ااد
ي اا كا قيما و تجاوز ا عف أل وت دريهأل فياا ال اطي إن؟
ونه تإتيه ابَّاي يا خال للكإن خاط به ل لسإن ان َون ْف َ ه لإ أ لاه اا أ د لياه ياا لاإ
لملكانا  ،وِافْعا للشااأن ،ولل ااداة لا للتفكااري وللعااال ،واااا ينيتااه يااا أيول اااا وولااا ل اا ،ااا إا لااه أن

امْزَها ا ب ااه و تي ااه ،وكان ااا وللت ااابا ول اادثا بنعاا ا له ،وأن ابل ااه بالعا اال ل اااي وللفك اار لملت اادبر س اادل وش ااكرل
وللتدلي ذ ه للنعأل.
( )4
أيا لخلدا ولمليازلع لالالاي للتإتياه للنف ا وللةبيا يف لسإلامام ،فاأكثر ياا أن اتإ ا حباه
يإتز يف يثل ه ل لمل ام .وي ذلك لنيتااوىل أن نشري وا بعر ا:
فأوالها :للعاملي للشايل ولمل ااولة باإ للناا  ،ال فار يف ذلاك باإ جماصاي أل ويلناي أل ،وال باإ ذكارهأل
وأنثاهأل ،وال باإ ألاإيهأل وأسارهأل وأصافرهأل ،وال يياز باإ لاجماطااا وللا ماي ،وال باإ للعارو ولاتناا ،
ووَّنااا مشااإىل للجاي ا وي اااولة بياان أل .فاااخلل كل ااأل ياااىل له ،وال ف ار بااإ اارس و جا ا وال بالت ااإ .
وكتااا له ﴿ و ْن هااإ وال ِذ ْكاار للعااالَ ِاإ ﴾ (للتكااإ ر  )67ذااأل يعااا ،ولاايس لفر ا يون فر ا  .و ﴿ لحلاا ماد هِ
َْ
ن
مَ
ا للعالَ ِاإ ﴾ (للفالا  .)6و لايس ا َّ جماإم يون جماإم .و ﴿ جممال أ اإذم بار للناا ِ  ،يل ِ
اك للناا  ،ول ِاه للناا ﴾
َ
ْ
ِ
ناك وال اس ا للعااالَاإ ﴾ (لان ياااء
(للنااا  )6-1للنااا يع ااا .ول ا لك جماااىل له تعاااا لن يااه للك ارمي ﴿ ويااا ْأا َل اْل َ
.)117
وه ه لخلديد جما دة ألالي ك ارية ت ار ثااهاا يف يا لخلداا لاخار  ،وتةتا لي اا نتاا ج نلا ا ا
يعااا وت ااإ بياان أل صاااا يااا للاط يع ا أن

يف ريهااا ،و ْذ لااإ كااإن لسإلاامام ي نااا امليااا وي ااإة تشااال للنااا
تكإن له أ را ن رة شايل يف للفكر وللةبي وللث اف .
باال ون ه ا ه للااد إة للعاملي ا أول ا فاجمااا وأال ا يااد يااا لالجتاااه للعداار لحلااد ه وا يك رلطي ا

للةبي أو يك رلطي للث اف  .ف ه وَّناا لدار نف ا ا يف ناطاا للاط ااع لمل تلفا يف للشاع أو للاإطا
للإللد نف ه ،وال تتجاوزه وا ريه ياا للشاعإ أو لاوطاان .بال ونناا لانعلأل يعاا أن للادوىل للك ارية ليإيناا
ه ا ل أص ا يتم لتكاار أنإل ااا يااا لملعاااا وللعلااإم ،و نع ااا َريهااا يااا للاادوىل ،وصاااا للعلااأل أل ارلال خيفي ااا
أصاايتابه ،وصاااا ل ااريهأل تإللاايس ا لإن ل ااد ل ارجم ه ا ه لال ارلا بشااال لالااالي  ،لااال أص ا يااا
للداافاع للإل اايت ذ ا ه للعداار أنااه داار كتاااان لملعرف ا وال نيتداار ذلااك يف ناطااا لل ا ا لحملاااإم يف
اازو للفراااء ،و لااإم لل ا اة ،وصاانا لالااليت وللاطااا رلع لمل اتل ا  ،باال تعاادَّله وا ااريه ااا عرفااه بع ا
طمابنا يف لخلااز لإ ال تل َّإن وال يا رلي ذأل ،ال ياا ر دون.
وثانيا ه ا ه لخلدااا  :لسإن اااني  ،وه ا ااري لخلديد ا لاوا ،وون كاناام يتداال ااا أوث ا لتداااىل.
فالةبي لسإلمايي  ،وللث اف لسإلمايي  ،ينفتيتتان ل ريمها ياا أناإل للةبيا وللث افااع ناد يا لاياأل
جمدك ا ولد ث ا ،ري ي ل تإ ل نف ي اا .كانتا يف ي دإامها تأخ لن ياا ريمهاا يف م ْ ار و يوَّناا
لرز ،فاطل لمل لاإن للعلأل ولإ يف للدإ وأخا ول لحلكاا أ َّ وتادوها فاحلكاا اال لملاؤيا .

وللااتإ إل ث افاااع لايااأل لاخاار و لااإم لاول اال ،و ثلإهااا وهراااإها لااال صااااع تاازءل يااا يعااااف أل
وث افت أل و لإي أل ،بعد أن أي إها يف أصإىل ث افت أل وناَ َف ْاإل ياا ال ت ا يا ها ه لاصاإىل ،وكااا أخا ول

يف ر ومسال أ اطإل للث افاع لاخر اطاء ثرل ،يون ت تاري وال تعدا وال وخفااء للاعرفا  ،لاال صااا
يا أ اطإه ألالا يا ألس لحلرااة لسإن اني لحلد ث .
وصااف لالنفتاااا ل ا للث افاااع لاخاار ولاخ ا ين ااا يف اار ويون ت ااريي ،يإ ا م يز ا ماد يااا للن اار
وللتإجم ااف .ف ااد ك ااان ذل ااك ل ااإ ك ااان لمل االاإن يتد االإ ب ااد ن أل وت ا ارلث أل لتد اااال ا ارباط أل بااصا ااإىل
للداايتييت و تااي ذااأل أن تاثل اإل يااا أخ ا ون و راااإه ،وأن كياازول بينااه وبااإ يااا اَ َاد إن .وي ا ذلااك م
بعراه وزَّفاه .أيااا للياإم ،ولالناا لا يااا نعار ياا للرااعف
َ ْ الَأل ترلثمناا ياا كثااري ياا لل َّاد للا شااا
َ
ولالهنزلييا وللشااعإا بااالن أيااام رينااا ،ولل عا ِاد ااا أصااإىل ترلثنااا وفكرنااا ،فييتلااإ يل أن أكاارا يااا جملتااه يف
ينال ا لاب ا ا يااا أننااا ااا لليااإم ال بااد لنااا يااا ثُّا مال ول ا اصااإىل فكرنااا وث افتنااا ،واى ا صيتييتا ا

لد ااإا اا ،ويعرفا ا ش ااايل جبإلن ا ااا ل ااال نشا ااااك يف س اال لإل ا ااا ولل ااتقنا ال ااالت ااُ ،ث نف اات ي ااا
أياي اااا للنإلف ا لت ت ااما للنااإا ولذا اإلء يااا ليااه أتيااا ،ل ا أن ناار للنااإا بأ يننااا ال بااأ إ رين ااا ،وأن
م
دانَ لناا ،فيكاإن لينقا لختيااناا لارل نأخا ياا نر اد ال ياا ارلي لنااا ،و لا
نتنفس لذاإلء بر اتنا ال بر ااع تم ْ
ليناا .وشاتَّان باإ أي ا جمإ ا ال ا تنفات

لا

ريهاا وأيا

للدإاة لل خنتااها ال ل للداإاة للا تام ْف َار
عيف ي لإب تيتا ا ريها .
وثالث ه ه لخلدا  :للتفا ل لسإعاس ي لةتا  ،ولمل اؤولي للفري اه أياام ل اا ا  .فامل الأل ال اإم

ينفريل وال عيا لنف ه ،ووَّناا هاإ راإ يف ألارة يتكافلا يةلباطا تتكافاأ يياىهاا و اع با يت ا أيناهاا،
وهإ ي ب ي أفارلي لالارة كال نياان لملرصاإم شاد بعراه بعراا ،وكا األ وذل شاكا يناه راإ تَادل َ لاه
لا ر لا راء باحلم َّا ولل ر.
ويا كان ه ل شأنَه م َعمْز له أن عتزىل ل اا و ا ينيه ا شؤوهناا ،بل ليه ولتا للنداييت

لكل وللد ين ا ،أير باملعرو و ن ا لملنكار ،ويا اأ ينكرل فَا ْليما َريه .وال إ لاه أن تدار فيااا
ا أنه له وهإ يف لحل ي يتدل با اا  ،و م ِر ل لك َيثَ مال َي ْاا كاان يف لافين م فاأالي أن مْإ ِادأ في اا
وجنَا ْإل وون تركاإه فعال هلاك وهلكاإل.
َخ ْرجماا يف لملإ ا للا لاه ين اا ،فااإن أخا ع ل اا ا لا اده جنااا َ
وولت للندييت وللعال خلري ل اا ويا خماذا ولتا يؤكاد ي ارا ذكااره له يف كثاري ياا ااع كتاباه
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يلوَي و ي ا لبا ِا َي ْارَميَ ،ذلاك ااا
للكرمي .ويا أتل ه ل ﴿ لمع َا للَّ َا َك َف مارول ي ْاا باَ ْ
يل َلَا ل اان م
ولارل َ
ِ
م
س ياا كاانمإل اَ ْفعلاإن ﴾ (لملا ادة 78و.)79
د ْإل وكانإل اَ ْعتدون .كاانمإل ال اَتَن َ
ََ
ااه ْإ َن َ ْاا ميْن َكار فَا َعلماإهم ،لَ ْاق َ

وي ااا أت اال ها ا ل ل ا ا ا له لمل االاإ ب إل ااه ﴿ :ولتاَّ م ا اإل فتنا ا ال تم ِ
خاص ا ا ﴾
د ا َّ
اينب للَّا ا ِ َا َلَ ماا اإل ِيا اْن مك ْأل َّ
(لانفاىل.)65
ووذل كااان لاياار ل ا ه ا ه للدااإاة يااا للتكافاال لالتتاااا ولمل ااؤولي لملشااةك وللرجماب ا لمل ااتارة يف
تإلزن بإ لحلر ولمل ؤولي ل اا يا  ،كاان ال ب َّاد أن كاإن أيار لمل الاإ شاإا بيان أل ،وأن دا كل األ
ال يا وكل أل ي ؤوال ا ا يته.
والبع ا ه ا ه لخلدااا  :للتكاياال وللتاالااك يف للن اارة وا لحلياااة وللكااإن ،فااما ثنا ي ا َ وال لزيولتي ا وال

لن َام ل للنفس :فالروا ولملاية ،وللاد ا وللادنيا ،ولحليااة ولآخارة ،كل اا أياإا يتكايلا ين اجا لايس بين اا
وجنَ ا ،وليس لل اع يف لا يل لحليااة
تناجم وال صرل  .فلي م للدنيا ي يإي كر  ،وال ل د خاطيق َ
تاك له للدَّلا ِ
لآخرَة وال تَاْنس نَ ِ
ك
دايَ َ
وللرز بعدل ا للد ا بل هإ اية وجمما ْرب وا له ﴿ .ولبْاتَ ِا فياا َ م َ
َ
ِي ااا لل اادنُّيا ﴾ (لل دا ا  .)77و ﴿ ابَّن ااا تِن ااا يف لل ا ُّادنْيا ل اانَ ويف ِ
لآخ ا َارة َل َ اان ﴾ (لل اارة )611
َ
ََ
وب ا لك ك ااان ك اال ش ا ء يف لسإل اامام ه ،وك ااان ك اال ش ا ء أ ر ااا لإلن ااان ،يع ااا يف ن ،ال لخ ااتما وال
جتز  .وه ل عإي بنا يرة أخر وا لملعىن للشايل للع اية كاا ذكارناه يف لل يأل للعليا.
وخاي ا ا ا ها ا ا ه لخلد ا ااا  :لات ا ااا للعل ا ااأل بالعا ا اال ،ولل ا ااإىل بالفع ا اال ،كا ا اةلبط للع ا ا ااد وللع ا ااايلع
ولملعااايماع .فااما خااري يف ِ ْلااأل ال ام ْع َااال بااه ،وللعلااأل َّنااط لاالإك ولياااة ،ولاايس ااري يعاااا ويعلإياااع
خيتزهنااا للع اال .ولاايس لااه أل اااا وال اه ااان إتكرونااه وإرفإنااه .وال زل ا اهاال للعلااأل ااا لحلياااة ،ول ا لك
ع يف ترلثنااا ن ا شااعرل نا ول إ ينااا و اادثينا ويف اار نا ويؤاخينااا وفمالاافتنا وا لحلِاار وللداانا اع،
َكثما َار ْ
للنجاااا ولل ا َّازلىل ويااا شااقم يااا ه ا ه للن ا لل ا تاادىل ل ا لل اةلم للعااال
فااان أل :لل ا َّاء ولخليااا ولل ا َّازلز و َّ
لليدو ويزلولته.
ولنتفاام للفجااإة بااإ للكاامام ول ي ااه أو بااإ للن اار وللتاط يا  ﴿ ،ااا أ ُّ ااا للَّا ِ ا َينماإل ِمَ تَا مإلااإ َن يااا ال
تَا ْف َعلم ااإ َن ﴾ (للد ااف  ﴿ .)6أَتَا اأْ ميرو َن للنَّ ااا ِ بِااالِ وتَاْن َ ا ْاإ َن أنْا مف َ ا ا مك ْأل ﴾ (لل اارة  ﴿ .)44ي ااا أمِا ا ا ماد أَ ْن
مخالَِف مك ْأل وا يا ْأهنا مك ْأل َْنهم ﴾ (هإي .)88
أَ
وياا أتاال ها ل كلااه كثار للاربط يف لآ ااع للكركا باإ للعااال للدااحل و اادم للشارك باااه ،وباإ لسإكااان
ووتااإه يتعاادية يااا لملعايل ا ولل االإك .ويااا هنااا كاناام للةبي ا وللث اف ا يف لسإلاامام ال ت فااان نااد يااا هااإ
ن ر ري بل تتجاوزلنه وا لحلس وللتجرب ولملشاهدة.
ولايل لخلداا  :لل اإة .فامل الأل ز از ينيا  ،و زتاه ياا ازة له وي نِاه ،ولا لك فار لياه ل ااي
بأنإل ه ،وينه جمتاىل للعادو ﴿ وأ ِدولم َذأل ياا للاتَاطَعتمأل ِياا جمما َّاإةم ِ
وي ْاا ِابَاا ِ لخلَْيال ﴾ (لانفااىل  .)21وكانام
مْ ْ ْ ْ ْ
لليد للعليا خريل يا لليد لل فل يف للعاطاء ولل ىل ويف لل أ ولملنَع  ،وكانام اَهماإت خاريل ياا ا َساإت  ،ولطْلما ِ
م
َ
َ

تإها ْ لاك لحليااة .ولا لك جمار ااار باا لخلاطاا -ا ا له ناه -اتاما ا ه يف لمل اجد ي اليااا يف
لمل َ
اإع َ
ِ
م لينا ي ننا .فاسإلمام ليس ي اا لملااإع بال هاإ ي اا لحليااة ،وللت ال ذاا
ي اهر لخلشإ وجماىل له :ال م ْ
بأل ا للنجاا في ا.
ولكااا ه ا ه لل ااإة يشااروط اااا ياادها و ك ا ال ااا ،ف ا جمااإة ل ا لملعتااد ا ولل اااملإ ولاش ارلا ،ويااا
أتل ه ل ع أن ت أ يا أن تكإن ه نف ا امل يعتد  .ويا أكثر ياا لا ا له يف كتاباه للكارمي ياا
لل لأل وللعدولن.

ويف ه ل يا للتإلزن وللتكايل ولال تدلىل ولل دد يف لاير للإللد يا يف لا ر لخلدا .
ولابع ه ه لخلدا  :لر ر للع ل يا لخلرلفاع ولاوهام ولاباطيل .وليس يا ر انا لسإطالا فيااا
هاإ يعارو يف ها ل لل اا  ،وياا أكثاار ياا نعا له  -ااز وتال -لا لملشااركإ اك أل ا ه لخلرلفاااع،
ولاه لا و ااااىل للع ال وللتفكااري ،وجمااد بلااا ياا ت ااد ر لمل االاإ للع اال وو االاه أن كااان للاجت ااد أتارلن ون
أصاا وأتار ون أخاطأ.
وه ا ل ا ااىل ولل ا كت اام في ااه حبااإأ ط اإلىل باال صااداع فيااه كت ا كايل ا  ،ول ا نا ينااه ه ا ه لسإشااااة
لمل تر .
( )5
ُث ون للتإتيااه للنف ا وللةبي ا يف لسإلاامام ولااا َل وألااالي َ تيت ااان ااا ،ها ا يااا ت اانس تلااك لل اايأل
ولخلدا  ،تت يع ا وتتف  ،وال خترز ا ط يعت ا أو تش ا أ رل ا.
فان ا :أن لل ادوة ولالاإة ذااا يكاان للدادلاة ياا ها ه للإلاا ل ،فاالإ ظ ولاده ال كفا  ،وللكامام
ال نفداال ااا لملااتكلأل .ولااقلم ا ش ا ااا أخااما الااإىل له -صاال له ليااه ولاالأل -ف الاام :كااان
ملااإةن ل اان  ،وكاناام مل انَّته يااا جمااإىل وفعاال وت ر ا مر يكال ا
خل ااه لل اار ن .ول ا لك كااان لنااا يف الااإىل له أ ْ
لكتا له وألالا يا ألس للتشر  ،وطال نا له  -ز وتل -أن نأخ اا أيرناا باه للرلاإىل وأن ننت ا
لا ملن ل ن كان له أترها وأتر يا ال ا وا إم لل ياي .
اا هنانا نه .ويا َّ
وه ا ل يتداال أشااد لتداااىل اااا ذكرناااه جم اال جملياال يااا لل اةلبط وللااتمازم بااإ للعلااأل وللعااال وبااإ للن اار
وللتاط ي ولنتفاء للفجإة بين اا.
وللتار أير لل دوة ولالإة وا للدايتاب فالتاابعإ ،فعان أل أخا نا للكثاري ياا لل اإىل وألاالي للتفكاري
وللعال؛ ان للديتاس جمدوةم للتابع  ،والإىل له جمدوة للدايتاب اا يشااهدةم ومساا م أو اا اول ا يتدال
اا شاهد ومس .

ولنت اال أياار لل اادوة وا لداايل للعلااأل يف ال ااه وتل يااه ااا لاا ااه تل يااا ي اشاارل ،وصاااا أصااما يااا
أصااإىل للداللا  .فكااان للعااام ال ام َعا ُّاد املااا حبا وال وذل أخا ااا للشاايإر يف ال ا أل ولل اااع لا ااأل،
وكان للشيخ  -ال لملع د – هإ لل كن للش اية وعيز لملت رز لا د اه ،وياا هناا نشاأ ها ل لسإلاناي
للا كااان إاارم ليااه للعلااااء لِيما مِزول لل اال للشاايإر للا ا تل اإل اان أل ويا ْاا لا أل يااا شاايإخ أل يف
ن َ ا يتداال ،وكااان ه ا ل :يف اول ا للشااعر ،ويف أخ اااا للتاااا خ ،ويف أجم اإلىل لملف اار ا ،وأو ا م يااا كااان يف
لحلد ه للشر ف .و م ِىن بع للعلااء جبا أمساء شيإخ أل يف كت يفريةم ،وكثمارع ألكاام للعلاااء لا

هؤالء للشيإر تعد ما وترلا .وه ل كله ترلأ ال ن ري له ند لايأل لاخر  .بال ل اد ألا ط للعلاااء ياا
ومسَّاإل هااؤالء لآخ ا ا يااا
ويشااافَ ل ا للشاايإر ولكتف اإل بااخ ا ي ااا للكت ا َ ،
دلال ا م
م تل اإل للعلااأل مي َ
للداايتف بالداايتفيإ ،ويااا للداايتف نشااأ للتداايتيف للا جملاااا ا فيااه يااا كااان لااه شاايخ ااا
ينه و ارأ لياه .وكاانإل إثاإن لا لالخاتما وا ادي ياا للشايإر يف لملإ اإ للإللاد ،و ادم لالجمتدااا
ل ا شاايخ بعينااه ي اااا كااا لاااه؛ َّ
ان لحل ي ا ال تام ْعا َار وال بااللااتاا وا لآالء لملتعاادية ويناجمشاات ا
ولالتداىل للدل أل لمل اشر بالعام وللشيخ (لالتاذ).
ويااا ه ا ه للإلااا ل :يااا ن ااايه لآن بااالتعليأل لحلاار أو ل ايع ا للشااع ي  ،ف ااد كان اام ااالس للعلااااء
دااد ن ااا طال ا لا مأل ي اااا تكااا ِلاانه،
ولل ااا أل يفتإلا لكاال يااا رتايهااا ،وخاصا يف لمل اااتد ،ال م َ

وي اا تكا لالته لملالي أو ي تإله لالتتاا  .وكانم ه ه لةاالس ولحلل ااع يتجااواة ليناا ،ويت ا ادة
لينااا خاار ،وجمااد تكااإن يف بااماي أو أجماطاااا تتلفا  .ويااا أكثاار للعلااااء للا ا اللاإل يف طلا للعلااأل ول اااء شاايإخه
ي ااا لمل اار وا لملش اار أو ي ااا لملش اار وا لمل اار  ،أو ي ااا للش ااااىل وا ل ن ااإ  ،أو ي ااا ل ن ااإ وا
للشااااىل .وكااانإل بااإ بدل ا اللاات أل وهنا ت ااا تإجمفااإن يف كاال بلااد فيااه ااام يشا إا فييتراارون ل ااه يون أن
ام يكاانت أل ،تل اإل هاأل
دا أل ألد ،لال وذل بالثإل أو ناجمشإل أو أتاابإل اا ألاقل يف لةلاس و م ِرف ْ
داار وا أن شاااء له أن َ مشاادول
يف تلااك لل ا ماي للتاادا س أو لل راااء ولسإفتاااء ،وجمااد اطااإىل ب اااىهأل أو اَ ْ م
للرلاىل وا بلد خر ،وكل لل ماي بمايهأل ،ال امْنَا مازون ب ربا وهاأل يف يلا لسإلامام .وألاف بعرا أل كت اا اا
الما أل ذكرول في ا فإل د وطرل ف.
ويا ه ه لالالي أ را :ياا ن اايه للياإم باالتعليأل لمل اتار أو للتعلايأل ياد لحليااة .فلاأل يَّاد لملاتعلأل

اس للعلااأل للدا ُّ وللشااا وللشاايخ .وجمااد
ب ااا يعينا وم كااا للااتعلأل يااد زيا ض اادوي ،فكااان إراار لا َ
ت ا لملتعلأل ييدلنا يا يياي ا للعلأل ُث ر بعد لإ وت دم يف للعار أَنَّهم ال ازلىل ن داه للتف اه يف ييادلن
خاار ،فيعااإي تلايا ل يف ها ل لملياادلن تل اااه ااا شاايإخه يف لااإ أنااه شاايخ تلياال و ااام يشا إا يف ييدلنااه
لاوىل أخا نااه فيااه طل تااه .ويااا ذلك وال انااا أ ِمي ْرنااا أن ناطلا للعلااأل يااا لمل ااد وا للليتااد ،ال نتإجمااف فيااه

ند يرلل يعين  ،وال ن ت
جمد َلِ َأل ف د َت ِ ل .

بش اية اا يإلصل ا للاتعلأل ،و ال ازلىل للعاام املاا ياا تعلَّاأل فاإذل اا أناه

ويااا ها ه لالااالي  :لاخا ا اادأ ولاادة لملعرفا وتكايل ااا .ف ااد كاناام لةااالس ولحلل اااع للا أشارنا
ولي ا تشاال :للتف اري ولحلاد ه وللف اه وللنيتاإ وللل ا وللشاعر ولاخ ااا ولملإلاي وللاطا وللفل اف  ،وياا
اقم يااا يياااي ا لملعرف ا  ،لكاال اار م ين ااا شااي م ه و ل م ااه ،وكثااريل يااا كاناام ه ا ه لةااالس يتجاااواة أو
شا َ
يت ااب تن ل بين اا طل ا للعلاأل أخا ون ين اا ياا شااىون .وال ا ز اام يف يي م
ادلن بعيناه ين اا وال بعاد أن
لع و م
ك ااإن جم ااد أل ااأل باملي اااي ا لاخ اار  ،ب اال ون كث ااريل ي ااا لملي اااي ا كان اام تامع ااد أيو م
الع للاي اادلن للا ا
َ
ت د ا فيااه للاطال ا  ،فاملف اار يااثما ال با َّاد أن كااإن ي ااتكاما ايولع للتف ااري يااا للعلااإم ولملع اااا
لاخاار  ،وك ا لك للف يااه ولاخ اااا وللل ااإ  .وجنااد يف تااخينااا أط اااء عاعااإن ي ا طا أل للف ااهَ وللفل ااف
وللل ا وجم ااد ر اايفإن ولي ااا لملإل ااي  ،واا ااا لش اات رول ااا يع ااا ،فعم ا ِر اان أل أهن ااأل أط اااء ول إ ااإن وفمال ااف
ويإلي يإن يعا ،وذأل كت يف كل ر ين ا.

( )2
وبعد؛
ف ااد ن لنااا أن نااري هنا اااع ها ل لحلااد ه لا أول لااه ،وأن جنيا ااا لالااقل للا أثرناهااا يف ياطلعااه.
فلاايس يااا شااك – بعااد للا جماادَّيم – أن يف ط يعا للااد ا لسإلااماي وصاااياه شاايقا كااان – بالراارواة
وللتمازم – لل َ لحل ي لن ر لمل لاإ ولل ا ه ذاأل لا ياا ألارزوه ياا لنتشااا وت ادم .وجماد اربنا

لملث اال جبانا ا ولل ااد ،أو ند اار ولل ااد ،لا ا وت ااه للي ااإ وللإ ااإا وللتيتد ااد ،ال لا ا لا ا يل لل ااا و
لل اااإ وللتعااايأل .وي ا أن ا جم ااام يااا ذكاارع ثماث ا أجم ااام ،ه ا  :لل اايأل للعليااا ،ولخلدااا  ،وللإلااا ل أو
لالااالي  ،وال أهنااا تنااداز يع ااا يف نَ َ ا وللااد ،وتتاادلخل يعااا يف لل اال م لل ا اماا خا ن بعرا ا برجمااا
بعا  ،وها تؤلااف يف اإ ااا ين جااا نف اايا فكر ااا تاثاال يف لحلياااة ويف للعااالُ .ث ون ها ل للش ا ء جمااد

ارع وشااالع ي ترا وا ذلاك
لختم َّ به ه ل للد ا ولده فاجمتدر ليه يون ريه يا لاي اان ،وفيااا ذك م
م أتد ل ا للتفديل في ا اهنا ول يت لكل يا دا تلك لاي ان.
ولاايس يااا شااك يف أن أصاايتا للااد اناع لاخاار  ،وأها َال للإثني ا وللشاارك ،أجمااايإل يف دااإا تتلف ا

لراالع يتعدية ،ولكن ا ختتلف يف اول ا وتإهرها وبإل ث ا ولجتاه اا اا لحلراااة لسإلامايي ُ ،ث وهناأل
م ياإهااا يف اال أي اااهنأل أو وثنياات أل وب ا م ين ااا ،كا ااا أجمااام لمل االاإن لراااا أل ،ووَّن ااا ك ااان ذل ااك
ب ا يااا أوي له يف للنفااإ لل شاار  ،كا نااا يااا كااان ل ت ايهااا وي ن ااا ويإطن ااا و داارها ،يااا فاطاارة
لاليا هاي ا  ،ها يااا اولاه للا نفااخ يف لسإن ااان لااإ خل اه ،فالااتاطا م ها ه للفاطاارة أن تااد

بال دارية وا جمادا يشاةك باإ أفارلي لسإن ااني و تاعا ااا يف تتلاف للعداإا .ولكاا ها ه للفاطارة ولاادها ،يون
ين ج وذ يتكايل يإل به رس للنفس وللع ل ،و ن أل لحلياة بكل تإلن ا ،ه ه للفاطارة ولادها ،كانام
م ْر ا للرااماىل وللز ااا ولال ارل  .فكاناام لراااال ا دااإاة يف لاجم اإلم لل ا أنشااأوها ،واا اا ليتااد أثرهااا وا
أيااأل اااواة باالجمت ااا أو لاللتكاااك أو للااتعلأل ،ولكن ااا م تكااا لرااااة ون اااني شااايل للعاااملإ .وجمااد زللاام
تلك لحلراالع ،وب ين اا تااا خ ا كر ،وباايع بعا تلاك لاياأل ،ولرفام لاي اان و ماريع ،وتعاجم ام
أيأل أخر ولصلم للاطر  ،وللتادع تإلن يتفرجم يا ريها ،وبنم لنف ا ا لرااالع ،ل ااطربم يف
جميا ااا ل اااطرلبا شااد دل وتداااا م فياااا بين ااا ،وبعر ا ا لآن اال وا للاازولىل .أيااا لل اار ن ولسإلاامام ويااا
في اا يا يناهج يتكايل لكل تإلن لحلياة ويا ي إة ون اني شايل  ،فما ازلالن مهاا مهاا ،اناهج ااا،
وب دا اا ل للتقنا لحلرااة لل كانم للا لاإ يهرل.
أيا ملاذل أصاا لمل الاإ ياا أصاا أل ياا تاأخر ول اطاا وختلاف اا اكا لحلراااة؟ هال أ اا إل ذلاك
للش ء وف دول أثره يف نفإل أل ويف إذأل؟
فااا إل  :نعااأل ،ل ااد أ ااا إل – يف ا ااا أل و اااإ أل ويوذااأل ،ولاايس يف أفارلي جمليلااإ ياان أل – ذلااك
لملاان ج لملتكاياال :اثُّما يف للاانفس وللع اال ،وتاط ي ااا يف لل االإك وللعااال ولحلياااة .ااريول يااا يف نفإل ا أل ف ااري له
ألإلذأل ،ول د أن اهأل  -ز وتال -ب إلاه ﴿ ون له ال اري ياا بَِ ْاإمم لاال م اريول ياا بِأنْا مف ِ ا ِ ْأل ﴾ (للر اد
 .)11وه ل و د وو يد يعا ،فإ ْن ريول وا لل اطل وللف اي أالي األ لاإء ل وأزلىل ان أل نَِعااه ،وون اريول
وا لحل وللداماا أالي األ خاريل وأ ااي ولاي أل نَِعااه .ها ه ملان له ولاا جتاد ل ان له ت اد ما ،وها ل جماانإ من
للد ا ِ
تا ِ
ااحلاع لَيَ ْ ااتَ ْ لِ َفنَّا م ْأل يف لاا ِ  ،كا ااا
ادلوىل لا ااام ب ااإ للن ااا َ ﴿ :و َ ااد لهم للا ا ِ َا ينما اإل ِيا اْن مك ْأل و َ ِالم اإل َّ
ِ ِ ِ
ِ
را َذام ْاأل ،ولَيم اادلنَّا م ْأل ِيا ْاا باَ ْعا ِاد َخا ْاإفِ ِ ْأل ْأينااا،
ف لل ا َا يا ْاا جمَ اْل ِ ْأل ،ولَيم َاكاانَ َّا َذام ْاأل ي ْ انَا م مأل لل ا ْلاتَ َ
للااتَ ْ لَ َ
ْ
لقك هأل ِ
للفال إن ﴾ (لإاة للنإا .)55
وي ْا َك َفَر باَ ْع َد َ
اَ ْعم مدونَ ال م ْش ِركإ َن س َشيقا َ
ذلك فأو َ م م
للل ااأل ونااا ن ااألك أن كااا لنااا ي ننااا لل ا لاتراايم لنااا ،وأن ت اادلنا يااا بعااد خااإ ْأينااا ،نع اادك ال
نشرك بك شيقا .ولتعلنا ن ري يا بنفإلنا لت ري يا بنا ،ونك ل كل ش ء جماد ر ،وصال له لا لايدنا
اد وللَّأل ت لياا.

التعلف زالجامعا لن ق الم الارزل الو ال

إلف فان و *

( )1
شكل للتعليأل تزءل يا طاإلنا لحليإ  ،فاحلر ياية ييت  ،وللراان اللاتارلا أ تارلأ لتتااا
وأ ت اليااد ث افي ا تتاثاال يف لناطااما لااأل يااا للعلااإم تدلولااه لل شاار ل ا للاادولم ،و لااإن ليااه باااطرلي.
وجتاوبا يا ها ل لملعاىن دا للتعلايأل ياطل اا ي اتدكا ولا ارل يف كال يكاان .وال أن هنالاك أيكنا تجلا
في ااا للفكاار بدااإاة للااتثنا ي  .فاااا أتااي لااه اى ا لمل تنداار يف ب اادلي ،أو ي ااام لازهاار يف لل اااهرة ،أو
ي جد لل رو إ يف فا  ،ال بد أن شاعر بال ايتر لملن عاه ياا اا لملكاان للا تكاإن ،ولختا شاكله
لحلايل لا ياد جمارون د ادة .ولاثار للا تةكاه ها ه لابنيا يف نفإلانا ال تاأت اا للتادا س يف لاد
ذلتااه –ذلك للتاادا س للا م ا لنااا ينااه يف الا لاليااان لااإ للا كر للتااخييا – َووََِّّناَاا ااا ويالكنااا
للرللخ ملؤل جمدك أك م ذلك للتعليأل بنيته لل لتي .
لينا أال نلجأ وا لمل ااناع لملرلل  ..ون لمل جد أو لملدال لايس تايعا
ولكا أ بني تعىن؟ ن
باااملعىن للعداار  ،بااالر أل ااا جمااد د يااه للاادليل لل اايال  .فااالتعليأل لل ا كااان عاط ا يف ي اااتد لل اارون
للإلاط كان يويا ياا للناإ لخلاام .ولاقا الجما بعا للاد أل ياا لحلااكأل ،وِالَّ أَنَّاهم م كاا لاه أبادل صاف
لملؤل ا للرمسي ا  .و ليااه ،فامل ااجد م كااا ي اات ما للاات ماال ذلتي ااا ،باال وِنَّااهم م كااا بإل ااعه أن إ ا
بااللاات ماىل لل ا لي ن ارل؛ ان للشاار ع لسإلاامايي ال تعاار وال للفااري ،وم ا أن طااإاع يف ااإم هيق ا

يعنإ ككن ا أن تتات حب إ ي ت ل .
ون يااا أ نيااه بع ااااة هيقا يعنإ ا ارلي يااا عا نااه باسإنكليز ا ب ا legal personوبالفرن ااي ب ا
 .personne moraleون ها ل للتعر ااف يدااداه لل ااانإن للروياااي ،وهااإ يااألإ لاللااتعااىل يف لل اار
ين لل رون للإلاط  .ولكا يا لاكيد أ راا أَناَّه لايس ب ر ا اا لل لادلن للعربيا للياإم .فكال للااي وكال
عي وكل بلد ه هيق يعنإ  .وأفرل يثااىل لا ذلاك للكني ا لمل اييتي  ،ولمل داإي هناا للكني ا
كاؤل ا ولايس كا اىن ،ون للكني ا ا ل لملف اإم ال وتااإي ذاا يف للإلجما لا لسإطااما  .وكال ياا هنالااك
أن ذا أفرليل نتاإن ولي ا ،أفرليل يا حلأل ويم ،وال أنه وف ا للاجاز لل انإي ليس أبناء للكني ا هاأل للا ا
كك اان أل أن ت ا ا ول لل ارلالع يون ااريهأل ،ووَّن ااا كك ااا للكني ا أ ر ااا أن ت اارا وت ااإىل كلات ااا .ولاي اار
*نصصالمحاضرةصصلتلمحلصصهل حألرتصصرلمسفصصلر لس فصصرلخصصر ل ل لصصر س ل2112/3/4لخصصهلعر صصملمحا ص بالمعل ارسلصصملمح ص ر للل
اتاطي أن تت ا جم ارلالع ،وي ا أن ايااد للكلي ا هااإ لل ا تااإا
عر كا لك فياااا تعلا با ايعا ؛ فالكليا ت ا
،ل د تلسنلوزم تلمسوعرفلومحش و لمحدسنيم.
أير تنفي ها ،وال أهنا لي م صاياة نه بالفعل ،ووَّنا ا هيق يفة أو يت يلا  .ويثال ها ل للتجر اد ال
وت ااإي ل ااه يف للشاار لسإل ااماي لل اادمي ،أو ل ا لاص ا  ،ون وت ااإيه نيتد اار يف ي اااط يعين ا كاف ااإم

لملداار ل اااي لل لد ا يف للف ااه لحلنف ا  .فالشاار ع لسإلاامايي ال تعاار وال للفااري ،ل اإلء أكااان ش دااا أم
شاايقا ،ولللف ا للا تشااري وا ذلااك وََِّّناَاا ها للعااإ  .ولا لك اال لمل ااجد لملكااان لافراال للتعلاايأل ليااه
تماجم شيخ وطال ه ند ألد أ ادته للتادلوىل يف شاؤون للعلاأل وشاجإنه .وفراما اا ذلاك ،فامل اجد م
كا لملكان للإلياد لاطلا للعلاأل .فااا أالي تعلاأل للاطا جمداد ألاد لملعلااإ يف لملرلاتان؛ وللتاار لا
لا اااىل لسإيلا ا  ،كااان ن ا يمازيا ألااد أصايتا لالختدااام ،فياازواه يف بيتااه أو يف ولااد لملكت اااع
للعاي ا لل ا أنشااأها لحلاااكأل( ،وأذكاار ل ا ل ا يل لملثاااىل يلا لحلكا ا لل ا أنشااقم يف جمداار للفاااطايإ يف

لل ااهرة) .ولختياااا لملكااان كااان اهنااا بااال ر للعلاا لملرتاإ يااا للتعلاايأل ،يف لااإ أن لل اار للعلاا كااان
ينإطا باملثل لا ل لل دا إ ولياه لةتاا  .ولملثال للعلياا يتعادية :ف نالاك لملثال لا لا ل ي ا  ،وكاان
ينتش ارل بااإ للكتااا واتاااىل لل ا ما ؛ وهناااك لملثاال لا ل ا للعااام لملفيااد كالاط ي ا ولملاانجأل وللكيايااا ؛
وهن اااك لملرلت ا لل ااني بالن ا للال ااإك ولاص ااإىل لملت ع ا يف لل يال ا  ،كا ااا تعر ا ا كت ا يرل ااا لايا ارلء
mirrors of princes؛ وهناااك أخاريل تنشااق اتاال للااد ا وو اادليه و اادليل صاااحلا يف كاال يااا لا ا
للتف ااري وللف ااه .وللتنااافس بااإ ه ا ه لملثاال للعليااا كث اريل يااا كااان إلااد تااإترلع لتتاا ي ا ال ااا يااا تتاثاال يف
جمإلل تاهزة  sterotypesأو تؤي وا للةلش باالكاام لملتيتيازة .وللتاإلزن للا لااي يف هنا ا لايار
كان خيتلف يا يناط وا يناط  .فالعام لسإلاماي يتناإ ل إلنا  ،يت اا ر للإتاإه ،لداتا أناه داع
لينااا امسااه يف صااإاة يااا لااإن وللااد .وبااالن ر ان لل ع ا ل رلفي ا لل ا ااا بدااديها يةليي ا لاط ارل ،
ليااه وهنااا تااد يااا لاايا للإلاااط وا لل اار  ،فإننااا يتعر ااإن يويااا وا أن ندااف لسإلاامام بالتجااانس
ل إهر  ،لاير لل م كا ياطاب ا حل ي ته يف اإم ياا لا اام .وال أناه عاإز لناا ،بالن ا وا يإ اإ نا،
أن ن ااإىل بش ا ء يااا لحل ا ا ون للف يااه كااان أكثاار ل ااا يااا ااريه خااماىل اادة جماارون ،وأن للتعلاايأل للااد
خلف أك دي يا للنااذز ل د دة .فامل جد م كا تايع  ،ولكناه للاتاطا أن ت ار ياا يف إي اا
أكثر ا ت ربم للكني .
ولن يته ا لال ا  ..يا لملعرو أن للعام لسإلاماي واأ لراااتإ تتلفتاإ ،لحلراااة لسإ رلنيا
ولحلرااة لليإناني  .وتاء لسإلمام فأ ا ولي اا شيقا تد دل ،وهإ للإل أ لل ر ن .وه ل للاإل أنازىل
يف ل م تكا ل لسإ رلنيإ وال ل لليإنان ،نيم اا للعربيا  .وللل ا لملعنيا لختا ع ذاا شاكما يف كتاا
له بكل يعىن للكلا  .ف ه للكلاا ال ن ا ل ت ااهاا جمادوة وزتارل فيت ا  ،ووَّناا أيارل يرلاإيا هاإ كامام
له ذلته .فف ه ا لةالإ ،أ يف للل ويف للد ا ،كانم تتيت هإ لمل لأل؛ ويف ها ا لةاالإ كاان
لمل لأل ال ل للتأثريلع ،أو رف ل لاجمل كل تلك لل تعر ذا بدإاة ي اشرة وول ي .

ولمسيتاإل يل أن أجماادم ها ل لملثاال :يف لاهاإلز ،ذلااك لسإجملاايأل للا مساااه للعاار للعارل للعجاا  ،جماياام
يف تند ااابإا ينا يااا جم اال لسإلاامام كليا للاطا أنشااأها لل الااانيإن .وكااان ذااا تااأثري يف تاطااإا للاطا يف
ب اادلي ،ي ا للعلااأل أن لاط اااء لل ا ا كااانإل دالااإن في ااا يااا للنداااا  .ووا تان ا ذلااك كاناام هناااك
كلي اااع للفل ااف وللماه ااإع ،ين ااا لمل ااييتي كتل ااك للا ا يف ند ااي إ ،وين ااا للي إي ا ا ككليت ا ا ص ااإال
وبإي ااي تا فا للاعرل  .وجمد زللم يا للإتإي يون أن ختلف أ أثر.
( )6
ا ل للاادوا؛ ا َّ
َن
ون لمل ااجد كااان ين ا نشااأته يركااز لحلياااة للفكر ا بالن ا للا االاإ .ول ااد لخت ا
لحلرااااة لسإلاامايي لت ااام ب ااا لحلرااااة لملد ني ا ( urban societyأ أهنااا كاناام لرااااة ياادن
بالداتا لاوا) .ولااقا أتااي ذااا ذلااك ،فا ن لمل ااجد ال عاااا للنشاااطاع للدنيإ ا ااري للد نيا بعكااس
للكني ا ؛ ففي ااه د اادا لل ا ا ا ألكاي ااه؛ ويف يلخل ااه ااتاطي لل ر ا أن ر ا ليلت ااه؛ كا ااا أَنَّاه ك ااان
باسإيكااان أخ ا جم ااط يااا للرلل ا ولل يلإل ا يف الابااه ،أو جتاااذ أط ارل لحلااد ه اااا لاادوي يعني ا .
وباالاط كاان لمل اجد يكانااا للتعلايأل أ راا .فاااا لياه لمل ادأ كااان ككاا تل ا كافا أناإل للعلاإم وذل تااإفر
للاطما ل لك ،وشر أن خيلإ للعلأل لمل تاا يا أ ا يااية وحلاي ا  .ففا ي اجد لل ارو إ يف فاا كانام
تعاط ا ا ياو يف للتنجا اايأل ول رلفيا ااا وللاط ا ا  ،وجما ااد للا ااتارع لا ااال هنا ا ا لل ا اارن للتال ا ا شا اار .ولا ااال
للكيايا يإن أنف أل فإهنأل كانإل تماجمإن فيه ليماَ يف لل رن للعاشر لذجر ل اول ا لحل اا باا للاإزلن
لملعرو بماون لسإفر يف لملداايا لاواوبيا  ،اري أن للتعلايأل كاان شاال لاإم للاد ا بداإاة ايا  ،ويف
طليعت ااا تف ااري لل اار ن ُث ل ااأل لحل ااد ه فالف ااه ،يون أن ن ل اال ي ااا للعل ااإم للتابعا ا كعل ااإم للنيت ااإ وللل ا ا
وللعاارو وللتاااا خ .والبااد يااا لسإشااااة وا و فاااىل لااإم أخاار و فاااال يلفتااا للن اار .فاااا اااا للعلااإم
للد ني ا ن ا كر لااأل للكاامام .ويااا اااا للعلااإم للتابع ا ن ا كر للفل ااف  .فعل ا للعكااس يااا لمل ااييتي اكااز
لسإلاامام لا للف ااه أكثاار يااا تركياازه لا لااأل للكاامام ،وم كااا بإلا للفل ااف أن ت اات دم ها ل لحل اال
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.
فاه هإ لملشر لامس وواليته تتاطل وا للتف ري وتد إ وليه ..ويا لملعلإم يا صااا ولياه لايار فيااا بعاد؛
فااإا تان ا كلا ا له تاااءع لاان ال اإله ،وأص ا لل اار ن للكاارمي ولل اان أهااأل أاكااان للشاار ع  ،ول ا لك
أص يتا إا للةبي يف لل ارون للإلااط  .وباالاط كاان هنااك فار ي األ :فاال ر ن كاان جماد مت تدو ناه كتابا ،
كا ااا أن تش ااكيله م ل ااه أن ا ا ط ا اطا وثي ااا .أي ااا لل اان ف ااد ك ااان ي ااا للر ااروا جم اال ك اال شا ا ء
لسإلاط ا ااا وجتايع ااا؛ اهنااا كاناام فإ ا ش ااتاتا يف ذلكاارة ات اااىل للد اايتاب ويااا ُث يف ذلك اارة أولق ااك

للا ا ،ت عااإهأل وتل فإهااا ياان أل يشاااف  .وها ه لمل اا كاناام ت اايا وم ختاال يااا لمل اااطر .فكااان البااد
ي ااا ا ش ا الع يتفرجم ا وو اااية للليتا ا فيا ااا بين ااا .ويف بع ا لالي ااان ك ااان ل ااايعإن ع ااإن ل ا
ألاي ااه يتناجمر ا  ،فيجاار يتيد ا ا وللتيت ا ين ااا .ول ااد لخت ا ول تان ا لحلياط ا ولحل ا ا يف أوىل لاياار
يت ا لإ ا يشرو ي تدرف أل .فا ا ال يأخ ليه ،ولكا هل عإز تدو ا تلك لالاي ه للشافإ
باحلر لملكتإ ؟ هل عإز ت ييدها ت ييدل ،ل اا جماىل بعرا أل؟ أن ا ط للإجماا يف لاد ه ياا ن ا
أن ل طيعا ويتااشيا يويا ي لل رو للاطاا ولملت رية .ولل ر ن ولده بدفته للكتاا لملكتاإ تاد ر
اافر لسإلاامام ااا يشاانا Mishne

بااأن ث اام لرفااا وخاطااا .ول ااد خشا لخلليفا ااار بااا لخلاطااا أن
تد اادة ل ا ارلا يااا تاار يف للااد ا للي ااإي  .فاااا لملعاارو بإللاااط للااإل ل د ااد نف ااه أن أولقااك
لل ا ا ل ا إل لمل االاإ يااا أبناااء وب ارلهيأل ،وهااأل أهاال للكت ااا  ،جمااد ش ااإهإل تل ااك للكلا ا وب اادلإها ا ا

لملتكلاااإ وتاادىل لةت ااد ا لحملللااإ .فالتف ااري وذن ير ااإ فيااه يف لاااىل ك ااان لذااد ينااه أال تتد اال
الل ا يا عت اثاب لات زل ل .
للكلا وتتيتجر ،ولكا ال ن أن كإن خاطيا لال ال
ففا لل اارون لاوا لا لاجماال كااان لالهتاااام ندا يويااا ل ا ل ان ا للشاافإ للتعلاايأل .ف ال ااا يااا
كان لملعلاإن عتادون ل ذلكر أل؛ وكانإل وا ذلك كنعاإن طما األ ياا كتابا أجماإلذأل للشافإ  .وو ااال
م تكااا لمل اااتد اازة اكت اااع ،أيااا لملكت اااع للك ا لل ا افع اام للااأل لسإل اامام الي ااا ف ااد أل ا ا
لحلكااأل ،وأليانااا أش ا ام ل اايس ذااأل صااف امسي ا وكاناام تلااك لملكت اااع يف أتنيت ا ينف اارية ي ا لتداااىل
بال د اار يف أ ل ا لحل اااالع .ويا ا ذل ااك ف ااد أخاط ااأ لاللتش ارل لل اارس ن ااديا ن اار وا لمل ااأل ان اااا
للترااي ،فف ااأل للتعلاايأل لا أنااه هنااج شاافإ ااد هنااج خاطا  .فاااملعلأل للا كااان فراال أن ل ا ياولااه
ا ر جملا كاان هاإ نف اه عتااد بداإاة ايا لا يرلتا يكتإبا يف لا يل للتا كر .ولاد نا يثااىل يف
تادو ا ،كلااااع للتا كري( ،أو اىو لاجماامام) لا يل للااتعاية نا ألااد لالاي اه .وها ه للاطر ا كاناام
ت ا أطرلفا؛ ان ي ت ل لحلد ه وخا ته ف ط كانا دونانُ .ث وناه كاان بإلا للاطاما أن نتجاإل كت اا
أ را ،وتلك للكت م تكا يف للإلجم لإ لديل يا جميدوه أثناء مسا للداو أو بعده.
ون لحلرااة لسإلمايي كانم ل ي تإ افي يا للث اف لملدونا بااحلر  .وللاتعااىل للاإا لملدانإ
ي ااا لخل اار ب اادىل للا ا ي ل ا ا للاطر ا ا للا ا أخا ا ها للع اار ااا للد ااينيإ ينا ا أولل ااط لل اارن للث اااي
لذجر  ..أجمإىل ون للتعااىل ه ل للاإا كاان ياا شاأنه أن عازز بشاكل م اا باه ياا جم ال نشار لملعرفا
ووشا ت ا بإ للشع  .أيا فياا تعل بتإصيل لملراإن ،فإن ولا ل للنشر م تكا يف للإلجم تتلف ااا
كاناام ليااه يف للعدااإا لل دكا  .ففا للل ا لليإنانيا كاناام لملمال اااع للا كت ااا لملعلااأل تعاار بلف ا
 ،hypomne mataوه ه لللف تاطاب لرفيا لف ا  aide-me moiréللفرن اي  ،أ ككاا ت اايته

يرتعااا للتا كري يف للعربيا  .وهناااك كتا يداانف ل ا ها ل للتع ااري ،ولكن ااا ختتلااف لختمافااا ول اايتا
ااا تلااك لل ا صاانفم ل ا تع ااري  .syngrammataف ا ه لاخاارية كااان ذااا طاااب للكت ا لايبي ا
لملنجزة .ون للكت لمل كإاة أوال –  hypomne mataكانم تتايز ا لإلها بتاياز للاداو للا كاان
للاطال إررها .أن كتاباع أالاطإ ه ااة ا ت جيل حملا رلع أل اهاا لا طماباه ،وذا ل لل ا ،
فإنااه يااا للع ااري ف ااأل بعا أتزل ااا .وبااالعكس ،فااإن كتاباااع أفماطااإن يؤلفا تأليفااا أيبيااا تياادل وتناط ا
لي ا ااة  .syngrammataوذ ل لل  ،ف أبد شكما يا كتاباع أالاطإ .وها ل دا جميالاه
لا أي لل اارون لسإلاامايي لاوا :ف اارية الااإىل له -صاال له ليااه ولاالأل -وصاالم ولينااا فإ ا يف
اول اااع تتلف ا  ،فااما ككننااا ،ولحلال ا ه ا ه ،أن داارها يف َّنااإذز وللااد ،أو يف ن ا لااليأل م عة ااه أ
ت يري .ويف لحل ي  ،ون ه ل للتعلايأل لسإلاماي لل ادل كاان لاه نا لك وتاإه شا يه بتعلياناا لحلاايل أكثار اا
نتداإا .ف عاد ياروا أكثار ياا  511لان لا لخاةل لملاط عا نار أن تعلياناا ل اايع ال ازلىل شاافإ ا يف
يع اه .وجمد إدأ أليانا أن عاجل لالتاذ ندا إ دا عده للنشر ليدا كتاباا يتادلوال باإ للاطاما ،
أو أن دم للاطما أنف أل ل نشره جم ل يإته أو بعده .وكااا جتار لاياإا يف كال يكاان وزياان ،فاإن
لالبتك ااا يف للعااال ال عاادو بع ا لملمال اااع وللتعلي اااع لملراااف وا للعااال لاصاال  .وون يااا أصااا
ياو أالااطإ و اا رلع هي ال ،أ أهن اا لإلام ياا يدنف ااع أو ي ارت للت ك اري hypomne mata

وا كتا أصاالي  ،دااي كثاريل يااا للااداو ولحملا ارلع يف أ اينااا ها ه ،وذلااك بفراال شارل ط للت ااجيل.
فااملعلأل ارأ ..أتاال وناه ارأ باااملعىن لالصااطمال للف ا جمارأ ف اإ ل ا ب ا  readerأ لل ااا يف تايعا
أك افإاي ،ويف أملانياا ااىل  ،liest nichtأ أن لالاتاذ ال ارأ اعاىن أناه ااىل لا للت ا اد ياثما ،أو
أناه يتعاطال ااا لل ارلءة ب ا وتازتاه لل انإ للتفاارغ لل يتاه .أيااا للاطالا  ،فإناه ااا  ،ف اإ ي ااتا
 ،Hoererكاااا اااىل يف للل ا لاملانيا  .وللعاار كااانإل ااتعالإن نفااس لملفااريلع فالشاايخ – أو للاطال ا
لملت دم يف لملدال – كان ارأ للان جمارلءة .ويف هنا ا للفدال كاان للاطاما إدالإن لا وفااية مساا ،
ل ا اا كاناام ت ااا نا لك ،وها ااااة ااا شا اية بااال رلءة .وندا ا ال ؤكااد ف ااط أن للاطالا لراار
للداو ومسع ا ،ووَّنا كانم ختإلاه أ راا أن ن ال ياا مسعاه ولف اه .فال ااا وذن كاان كان للاطالا وذناا
بااأن علااأل هااإ نف ااه اإت ا وتااازة تعاط ا لااه ،و ل ا ألال ا ا كاااا للتعلاايأل .وه ا ه لسإتااازة ال تفااة
للتعليأل يف ل ل يعإ ،ووَّنا تع تلك لملااية للا يالا ا للاطالا بالا لع ،أو بع اااة أخا  ،للان للا
مسع ااه .ولل اااا م ك ااا ي ااداتا يف ي اإلن ي ااا جم اال للش اايخ أو يف  studienbuchأ كتي ا للدالل ا
(كاااا كاناام لحلاااىل نااديا كناام طال ااا) ولكااا يف للكتااا نف ااه لل ا يالااه للاطال ا ولل ا كااان عيااد
ن ه .ويف لحل ي  ،م كا ول عه ويديتيته ري للشيخ نف ه.

ون أللإ للتدا س لملشاا وليه م تدر ل لحلد ه فيت  ،ووَّنا كان يعاإال باه بشاكل اام يف
كل لملإل ي  .فف تلك لا ام م تكا للعلإم يت دد وي ت ل  ،وللتعليأل كاان ياط إ اا باطااب للفاري وا
لاد ك ااري .وللشايخ كااان ن اال وا لاايعيه كاال ياا عرفااه ،وكااان بإلا للا ع أن كااا للتعلاايأل و ت لااه يف
للإجماام نف ااه .ون لل اااي – وهااإ كاااا اأ نااا وتااازة لن اال لملعرف ا لمل اااإ – وون لسإلااناي لملةت ا ل ا
ذلك كانا رانان للتيت يا تإ لملاية يف ث اف تؤكد ل للش اية ولسإجمارلا أكثار ياا تأكيادها لا
للتإثيا  .وها وَّنااا كاناام يراااطرة وا ذلااك ب ا وشااكالي لحلاار للعاارس وتشإ شااه ،فااما ناادا أن خيلااط
لل اا بإ لحلرو لل اكن لملتشا نديا ال تكإن يشكل بن اط ا و مايا ا للتابع ذاا [وياا أكثار ياا
لت س ليه لاير نديا ختلإ للكلااع يا لحلركاع].
( )3
كااان للاطالا ت ا صااف للشاايخ بعااد لداإله لا لل اااا  .ولكااا اااا أنااه كااان ارأ يف كتااا وللااد
ف ااط ،فلااأل كااا تااد رل بااأن كااإن املااا .كااان ليااه أن إداال لا كتا أخاار ب اااا ه شاايإخا خاار ا
حبيااه ااتاكا يااا تاادا س لااإم تتلفا  ،وال كتفا بتكارلا نفااس للاادا  .ول ااد ي اام لحلاتا وا ذلااك
أوىل يااا ي اام بالن ا لل اان للن إ ا ؛ ان لملعرفا لمل دلا ال ككااا أن تدا يفياادة وال وذل كاناام كايلا .
ون للف اااء كااانإل يااا لةت ااد ا ،وبعرا أل كااان إلااأل بإتااإي لااد ه ن ااإ ناط ا لا كاال و ا افااريه.
و ااا ال شااك فيااه أن بعرا أل أجماار يون تااريي أن ذلااك وهااأل وخياااىل ،وأنااه لاايكإن يااا للع ااري لااد للث ارلع
للعد دة يف ش ك للفارو للف يا يون لللجاإء وا للإلاا ل لاخار ويف ي اديت ا لل ياا  .وأياا لةت ادون
لل ا ا أص اارول ل ا ي اإجمف أل – و ااريهأل كثااريون ااا كااانإل عاع ااإن ي اريلأ ال ااإىل له ال ت ااايهأل أن ااه ال
ولت أن ال وال أ ااا آخار أل ياا ال األ ذلك – أجماإىل ون أولقاك لةت اد ا ل ااطرول وا تإلاي ناطاا
لد اايل أل ،فش اادول للرل اااىل واللا اإل ااافرون .ويف ت اان ما أل ب ااإ لمل اادن ولحلإل اار ك ااانإل لا ا ااإ أهن ااأل
ليعثرون ل يداايا تد ادة للاعرفا  .وباسإ ااف وا ذلاك ،كاان بإيكااهنأل أن دالاإل أ راا؛ اهناأل هاأل
أنف ا أل سلا يعرفا خافيا لا لآخاار ا .وهكا ل نشااأع اااهرة تد اادة ككااا تشا ي ا باالااتاذ للزل اار
 ،visiting professorل ا للتع ااري للعداار ذااا .ويا نشااأ ا أتااي ت ااايىل لخلا لع ولملعاااا لا
ناطااا وللا  ،ولراااا كااان ذااا تااأثري أ رااا يف وشااا اوا للت اااي  ،وتف ااأل ااايلع ر ا م كااا للا ااافر
د ا.
وال أن لالفاا ذلع كلف  ،وندارلء للعلاأل يف لا يل لخلاري للعاام م كاا ذاأل وتاإي ،كااا ها لحلااىل يف
أ اينااا ه ا ه ،فكااان ةت ا ل ا لااااء لل اارون للإلاااط أن اادفعإل نف اااع ألاافااهأل يااا ياااذأل لخلااام،
وكا ااان ا ا اادواهأل أن فعل ا اإل ذلا ااك ن ا ارل؛ ان لا ل ي ا ا للع ا ا ا ي ا اان أل كانا اام يا ااا للتجا اااا ..ون للعا ااام

لل إل اايإلإت ي اااكس في ا جم ااد وجم ا يف لخلاط ااأ ن ااديا أك ااد أن لحمل اااا أو لةاه ااد ه ااإ للنا ااإذز لايث اال
للا لأل :ونه حلر بال إىل ون للتاتر هإ يثاىل تلك لحلرااة لملد ني يف تإهرها ولملتدف بالفري .
ون لسإلاامام م عاار لاكلااريو  ،وون لملعرف ا للد ني ا كااان تااإا نشاارها أش ا ام لاايس ذااأل صااف أو
و يفا ي ني ا حبتا حب ا لملف ااإم لمل ااييت للكلا ا  .وبدااإاة اي ا كااان هااؤالء ال رااإن أ أتاار يااا
للدولا يف تلااك لا ااام (يااا اادل لل ا ا ويف بعا لاليااان ويااام لمل ااجد) .ووذل ن رنااا وا أي للاط اااع
لالتتاا يا اأ نااا أن هناااك ااديل ال اات ان بااه يااا أصاايتا لحلاار للإ اايع ال خيفا ل تازلزه بااأن ع ااد
وليه ن ل ش الع يا لل ن للن إ ا للا كانام وجمفاا لياه يف للإلجما  .أياا أولقاك للا ا إياإن ا ل للعاال
لا ناطااا أول ا فااإن طلا أل للعلااأل اااا تراايه ذلااك يااا تكاااليف باه ا م كااا كنااا يون لال تااااي
ل ا يدااايا ياليا يراااإن  .وها ه لملدااايا كاناام تااؤيا ذااأل يف كثااري يااا لحلاااالع للل اااء ي ا شاايإر أو
زيااماء ياااإن يف يكااان خاار .ويااا ت ا أخاار كاان لل اافر يااا للف ارل للا ن ا لت ا ااا بإتااه يااا:
فاحلج وا يك لملكري فار لا كال ي الأل ولاإ يارة وللادة يف لياتاه .فانا لل دل ا كاان لسإلامام ي ياا
لنإ يا لالتداالع للدولي  .ويا ُث فال فر يف لد ذلتاه ارواة ي نيا بالن ا وا ياا تعااط للتجاااة.
فالتاااتر وذ اطلا للعلااأل ولااإ يف للدااإ ،كاااا تاااء يف لااد ه يش ا إا ،فإنااه وا ذلااك ااتاطي أن ع ااد
صااف اع جتاا ا  .وأثناااء ترلالااه كااان ناازىل يف لخلاناااع ،ليااه علااأل وذل لاانيتم لااه للفرص ا بل اااء ير ااد ا
اطل ااإن للعلااأل ينااه .فااإا تان ا لمل ااجد كااان للناازىل اات دم يكانااا للتعلاايأل .و ليااه ،ف اإن لمل اار للثاباام
للعام  stabilitas lociأصا يعر اا ان تيتاإىل وا يشا بدو ا ترلاليا  ،كااا ها لحلااىل يف دارنا
لحلا ر.
وال أن ها ل للإ ا م عااد أن كااإن يرللا لنت اليا ل ا لملااد للاطإ اال .فان ا لل اارن للرلب ا لذجاار
أخا ع تا ز فكاارة لجااز بعا للاادوىل لنشاااطاع للعلااااء ب يا جتني ا أل يكاادالع شااؤون لحلياااة للدنيإ ا ،
يا أ اء للتجااة لليإيي  ،وصياا للنا و جيج أل ،وهنيا لحلااري وال يتا لل عار للكر ا ووا ياا هنالاك.
وأ اطي اام ها ا ه لابنيا ا لل ااأل يدالا ا أ يكان ااا للت اادا س ،و اارع اوىل ي اارة يف ش اار و ا ارلن لي ااه
تإلتدع لملدن للك يثال ملااا ومسرجمناد وخاصا ني اابإا ،تلاك لحلراااة للا زللام أثنااء ازو لمل اإىل.
وكان لا يان واتاالع لالر لل ني هأل لل ا أنشاأول تلاك لملؤل ااع ل د ادة ولايس لحلكإيااع .وبنااء
لا ذلااك ف ااد كاناام لملاادلا خاصا  ،وكاناام تااإفر لملااأو ل اصااد ا يااا للزل اار ا ،وال أن ينشااق ا كااان
أوا يااا ااريه بااالتعليأل في ااا .وكااان كثااري يااا للعااااالع لآنف ا لل ا كر ي نيااا لااإىل ألااد لل ا  ،ااا ععاال
للعا لا تدااي لمل دااد للرشاايد ولبت اااء لخللااإي يعاااُ .ث ون هناااك ر ااا خاار يااا والء ذلااك :فالنااا كااانإل
ي تااإ ،يف لحل ي ا  ،باحملاف ا لا ثارو أل وسا ت اا ياا تاااطر تلاك لا اام ،ف األ وَّناا كاانإل خيشاإن ت عثاار

ثرو أل اإت لا للإالثا ياا ت ا  ،وو ا للياد لي اا ياا جم ال للدولا ياا ت ا أخار  .ولكا تإصالإل
وا ه ه لل ا كانإل تندون وا ترز جما أل يف للشر لسإلماي  ،نيم ا للإجمف.
فالإجمف ع  :أن خيلف لملالك أيماكه ا ااىل لل ولسإل ان لك ت ت ل ا وتنتفا اا .فاإذل كرلام
ها ه لا ااااىل ا ارل للتعلاايأل ،أص ا يااا ل ا للإلجمااف أن إااتفظ لنف ااه اركااز لملعلااأل ،وأن إاثااه ل ا تااه
يااا بعااده .وها ل يااا كااان عااال بااه ل ا للشاار لملاط ا يف و ارلن يف تلااك لا ااام ،عا لملا ه لحلنفا .
وي ذلك ،ف د كان يا للرروا أن إالف للإلجمف بع لحلظ؛ فإن خلف بناتاا ف اط ،فين ا لياه أن
زوز ولدلها ل لاجمل يا ف يه يؤهل للتعليأل .ويا لملف اإم أن جمياياه بامل اا لا ياا ارلم كاان يتإجمفاا
ل ا لل ااتارلا للإ ا ا لل يالا ا للع ااام ،وون جنال ااه ك ااان كن ااا ف ااط يف ل اااىل ب اااء لةتاا ا لل إاتا اإلز
وللتارلاه.
ويف للإلجم م ل ه أن ت دىل ل إ لل يال بعاد لن رااء ادة أتيااىل ،فاا للاتيماء لل الجإجميإ لا
ي اليد لحلكأل أز أهل لملدن يا للإت اء ولكاام ل األ ط اا اكر  .وهاؤالء للع اكر إن بالا لع
هاأل للا ا أخا ول لع ااإن يوا للندارلء ياا لآن وصااا دل .وكاان أبارزهأل ش داي للااإز ر ن اام لمللاك للا
لشاات ر باطاإلاتااه لل ااايي  .وبااالر أل يااا ها ل للت ااري فااإن لملاادلا م تدا لكإييا وال ايا  .ويااريه وا
أن لل ااانإن ال ااا با لك ،كاااا لا وأشاارع وليااه .فاحلكإياااع لاايس ذااا صااف لذيقا لملعنإ ا  ،ولحلكااأل
تاثل يف لل لاطان أو يف وز اره لايس وال ،ون لملؤل ااع للكا يف ب ادلي أو للن اييا يف ني اابإا وب ادلي
أ رااا .لاام ،ولحلال ا ه ا ه ،يؤل اااع خاص ا  ،ولكن ااا م تعااد ي ا رة ملداااحل ولااد لالاار .فن ااام
لمللااك وأبناااىه م كإن اإل يدالااإ ل نااإن للف ااه ،ووَّنااا اتاااىل ويلاة وكت ا  ،وم إاادثإل للإ ااا ف انف ا أل،
ووَّنااا كااانإل اادفعإن أت ارل يااا خااماىل للإجمااف وا لااااء إ ااإن بتشااجيع أل وي ااا د أل .وهك ا ل أي اام
لملدالا ا أيلة لل االاط  ،فأين اام لا ا لالل اات اي يف لل ااد ا يف ل ااإ أَناَّ َ ااا ص ااانم بع ا ا يا ا له للف ااه
ولدنت ا.
وياا ت ا أخاار  ،فاإن لنتشاااا لملادلا كااان يف لاد ذلتاه ااايما يف ت ياري طابع ااا .فاازيليع للإ ااا ف
وكثاار بالتااايل اادي لملعلاااإ للعااايلإ في ااا ،وتإز اإل يرلتا يرلتا ولشااتد للتنااافس بياان أل .وكااان بالااتاطا
يؤلااس للإجمااف أن عياان أل أو أن داارف أل ل ا يشاايقته ،وكااان ال تااإا ااا و ارل أل باملاااىل يف بع ا
لاليااان .ويف ل ي ا لاياار م كااا لملعلاااإن يااإ فإ بكاال يعااىن للكلاا  ،وال أهنااأل كااانإل جمااد ف اادول كثاريل
ياا لر ا للتدار بامل اانا يا جتااا تلاك لا ااام .ويف ي ابال ذلاك كاانإل ي يقااإ ليكإناإل اط لان اااا يف
لةتا ا ؛ فاااا ل ااأل أن ش ا لإل يند ا إ أو أكثاار يف ذلع للإجماام ،وعااإز ذااأل أن ني اإل اان أل نا ااا ي ا
لاللتفاظ ب أل يا للرلت انف أل باط يعا لحلااىل .وباسإ ااف وا ذلاك ،كاان ذاأل يعااونإن ع اد ولاي أل

للتاادا س يف للداافإ لالبتدل ي ا  ،ويعياادون تإلااإن للتاادا س يف للداافإ لسإ دلي ا  ،و كااإن تمايي ا هأل
ل يات أجمل يا لل كاء وتفت لل ها .وكان للاطاما عيشاإن يف لملدالا اناا ،وإدالإن لا ينيتا
زهياادة و اااال .ولكااا لاار ان يااا ل ا اإل بااأهنأل عيشااإن يش ا طفيلي ا  .فاااا ليااه وِ َّن للإجمااف كااان ااتأل
بكل شئ ،كان البد يا أن فر ا ذلك ت ريلع يف َّنط لياة لاش ام لملعنيإ يا يعلاإ وطل .
وها ل للت ااري أصااا ألالإ للتاادا س أ رااا .ففا راإن ذلااك كااان جمااد مت ا أشااتاع لل اان للن إ ا
ولنت ا زيااا تداانيف ا ،وم عااد للاطااما ولملعلاااإن حبات ا وا لل اافر؛ ف ااؤالء لزي اإل يركاازهأل ليااه كااانإل
ت ا إن أترهأل ،وأولقك ل ثاإل ي يااإ لياه ت انم ذاأل لسإجمايا ولياه تأينام ذاأل – بفرال له وينتاه
– لملنيت ا للر ااروا  .ووا ااد لال ااتاذ للزل اار ،إ ااا ااا ذل ااك ،اارع ين ا أولل ااط لل اارن لخل ااايس
لذجاار اااية ول اااء للااداو للتدشاايني (أو لالفتتالي ا ) .ولسإتااازة يف للتعلاايأل م تعااد تعاط ا ل ا ألااا
كتا وللد ف طَ ،ووََِّّنَا يا أتل لأل بكايلاه .ف اد أصا يتم تع اايىل لسإت اازة للعاي ا للتعلايأل licentia
 ubique docediلل كانم تعاطا يف لل ار أو للتدار باال رلءة  venia legendiللا ال ازلىل
عاط ا وا إين ااا ه ا ل يف ل ايع اااع لاملاني ا  .وال أن ه ا ل للت ي ااري لالال ا م إد اال وال يف ناط ااا ل ااأل
للف اه .وكانام للشا اية ت اا نا لك :وتاازة للتادا س ولسإفتااء .ف ادال ياا تكاد س لملعااا  ،أصا يااا
للاامازم يااا لآن وصااا دل لنت اىهااا ين جيااا .ون للف ااه كااان لاااا تأو ليااا .ل ا اا هااإ شااأنه يف كاال يكااان
وزيان .ف د كان ل لملفتإ أن ن رول يف تتلف لآالء و اانإل بين ا ،ويا ُث دداون فتإلهأل بناء لا
ندإم يتشاا وا لاد ياا ،ولكا ت اىن ذاأل للادفا اا لكا األ لمل اةا كاان تيتاتأل لاي أل أن لااإل
بعاادي ك ااري يااا ي ااا ل لخلااما فييتتجااإن ااا يف يناجمشاات أل .وها ه لملنااا رلع كاناام تشااكل لا ل اااز
للتعلياا لا اإ يااا كانام تشااكله  disputationsيف للتاادا س للماتيا  .وأصا يتم جتار كاااا جتاار
لمل اا اع ،و ال ا يا كانم ت إم ي ام لاليتيتاناع ،كاا دو لنا.
( )3
لد للتعرل نا لكل ه ه للتفاصيل تعإي بناا للا لكرة وا لل ارون للإلااط يف لل ار  .فااا لل ااهر أن
لسإلمام ت دم ل أواوبا بعادة أتيااىل ليثااا وتاد .ولكاا هنااك لادويل م تت اطاهاا لحلراااة لسإلامايي
أ را .فا أن لملدال كانم ت تريف ديل ك ريل يا لملعلاإ ،وال أنه م كاا ذاا كليااع تابعا ذاا ،وم
لااظ أباادل بش ا ء يااا لر ا للتداار لل ا نيتااه لملد ن ا أو لحلاااكأل .ف ا وَّنااا ب ياام يكان ااا عاايا فيااه
لالات ة وللاطل ليس وال .وجمد إادأ أن كثاريل ياا لملا له للف يا كانام تليتا ب نااء وللاد ويف بعا
لاليان كان للاطما إز إن ل تن يا أل كاا كانام لحلااىل يف لل ااهرة ياثما .وال أن لملؤل ا ذلع
للن اام لمل انإن جمانإنياا م كااا ذاا وتاإي لا لسإطااما  .وناه الار بناا أن ن ااإىل ون لملدالا م كاا ذااا

ص ااف ل ايعا ا ب ااأكثر ااا كان اام للا ااجد ،وون و يفت ااا كان اام أجم اار ي ااا ك ااإن وا و يف ا ا للك ا اإليج
بعينااه كااان ذااا ي اااوىها؛ فالش ا اية لملانإل ا ال
لسإنكليز ا  .وتلااك لل ني ا ااري للرمسي ا ولملرت اط ا بش ا
تعااد كإهنااا وفاااية خاص ا دااداها ألااد للشاايإر .وهك ا ل ف اإن للعااام لسإلااماي م اطااإا أباادل يااا ش ا ه
للدكتإاله ل يف إي ا يف للتعليأل لل رس .لال لسإتاازة للش داي لملشااا ولي اا نفاا ،ف اد كتا ذاا أن
تعاايا طااإ ما .فإننااا ال زلنااا ن ا لا أثاار – وون نااايال – يف لملنشااإالع لحلد ثا للع ااد .وبااالاط  ،فااإن يااا
ن ااايه وزلاة تربيا يف للعداار لحلا اار م كااا لااه وتااإي لا لسإطاما جم اال يخااإىل لسإيلاة لاواوبيا  .ويااا
ت ا أخاار  ،فااإن اادم للت يااد بالشااكلياع هااإ نف ااه لل ا أتاااا للفرص ا للايتاف ا ل ا لر ا للتعلاايأل
ولر ا للااتعلأل (باااملعىن لاملاااي لع ااااي ،)lernfreiheit / lehrfreiheitتلااك لحلر ا للا م تكااا يااا
لمل االااع يف تلااك لا ااام .فال االاط للتعلياي ا أو باااالر للت االط للتعليا ا م كااا داادا ااا هيق ا
خااتي ا كألااد لالاااجمف أو لل ابااا يااثما .ولل االاط كاناام يف ااد لملعلاااإ أنف ا أل ،كاالااإهنا كاال ياان أل
اااا يل رتااه .ف ااد كااان يف للااتاطا ت أل أن ع ا ول ااا ال ااأل للش دااي يون أن نيترف اإل ااإ لسإحلاااي،
شاار أن لتزياإل لاادوي لل اان ولل اار ن .وكااان اا للعلااااء ااإم باادوا لل اااهر لملرلجما  .ففا بااا للف ااه
يادة ي نيا يعلنا .
كانم لحل ي دية لد دل للتدالليا ي ا ا بإ اا للعلاااء ،ولايس باد يا اإتا
ويف بدل لسإلمام كان د أن ااىل ون ياا خ َّاإىل لا للناطا حبكاأل ي األ ياا لمل اا ل ذاإ تاد ر باأن
كاإن لا لا ( ،أ كال ت اد يداي ) .أياا فيااا بعاد ،أ يف لحل ا للا اا بداديها ،ف اد أصا
لل إىل أكثر ل ال ول تدلال ،ولكا ب لال ت اي باأن ياا أخاطاأ يف لكااه فاإن له يا ذلاك عاز اه خاريل؛
انه لتت د يف للتفكري ولكيأل للع ل.
وال أن لافرلي لل كان تات ا للف ه جمد أيع وا بعا لا ارلا أ راا .فاطر ا للتفكاري أصا يتم
تدليا  ،كاااا أَناَّ َ ااا لت ااام لت ااايا يفرطااا بالشااكلياع يف بعا لاليااان .ووجمايا لل هااان ولحلجااج لا
لي ا لل يتاه اا للتعر اف للدايتي وللتيتد اد لان ا  ،فاأ ر للعلاااء يف للتايياز وللتفرايل لداتا أن
اااا أل أصا ا يتم أي وألاط ااف .وكان اام للنتيج ا أن للك ا لل ا أل اارز يف ب ااا للدجم ا جمابل ااه جمل ا يف
لسإب اادل  .و ا نتيج ا أخ اار ن ا لسإش ااااة ولي ااا :ون اتيت ااان كف ا للف ااه ط ا ل ا لالهتا ااام ب ااالعلإم
لايبي  .ول د تارع لاياإا بشاكل اثال يف لل ار يف لل ارون للإلااط لملتاأخرة .وال أن للتيتاإىل م ل اه
أن تاااء يا داار للن را  .وم عاار للعااام لسإلااماي هنرا يااا ها ل لل ياال .و ااا ال شااك فيااه أنااه كااان
للعاار لا ارلا لااااء لآيل لل دكا لل اربيإ ،تارلأ أيس جماادمي عااإيون وليااه لي ةفاإل ينااه – نياام بااه
للشااعر ل اااهل – ولكااا ه ا ل لل اةلأ كااان ربيااا رااا .ول ا لك زف اإل كليااا ااا تعلااأل للل اااع لاتن ي ا
و يل ا .وم ت ري للإ وال بدخإىل لاللتعااا ،ف د ل اطرول وا تعلأل ل ا لي ام ل ات أل ولكتفاإل باالل تإ

للفرن ي ولسإنكليز  .ولال لآن ،نر أن لآيل للدايني وللرولاي م لتال يكاهناا يف ل ايعااع للعربيا .
وك ا لك ه ااإ لاي اار بالن ا وا للدالل اااع للفاال ااي وللةكي ا لل ا ه ا ت اازء ال تجا ازأ ي ااا لل اةلأ للع ااام
لسإلماي ب للن ر ا ل لاوايو وللل لسإندوني ي .
ون يإل للرعف ه ه لم خافي  ،وم كا يا مال اا يف تلاك لا اام .ووذل وتاه ن اد ياا ،فإَّناا
ي ااا تان ا خ اار .ول ااد تن ااه للا ا ع وا أن للتعل اايأل للف ا ال ااتأل ياطل ااا بةبي ا لل ل ا  ،وت اااء ه ا ل
لالنت اااي يااا للدااإفيإ خاص ا  ،وكااان يإت ااا وا يراااإن للعلااأل ب اادا يااا ك ااان يإت ااا وا طر ا ن لااه
ونشره .فليس ياا لمل تيت اا أن تات ل لحلكاا وت تدار لا اري كفااءلع وخاطاط يفا يا ف اط ،كااا
ن لحل ا يا لل اطرل لل ا ا لا لالنت ااء وللت داي وللا ترتكاز لا جتاا لملعرفا وتكد ا ا ال
يف لخلشاإ أياام له بالداتا
ل طال للعلأل يعرفتاه كااا جمااىل هاؤالء للن ااي ،اتل
ري .ون يا ن
لاوا ،ويف للتيتل ا بالفر اايل  ،ول اايس يف ويلاة ش ااؤون لل اادنيا للفاني ا  .أي ااا فيا ااا تعل ا ب اااملعلأل ،فعلي ااه أال
كتفا ا ب ااأن ك ااإن امل ااا فيت ا ا  ،ب اال لي ااه أن لعا ا يوا لمل اارس للنف اااي .فنف ااإذه ااتاده ي ااا له
ي اشاارة ،ويعرفتااه وََِّّناَاا تأتيااه ااا طر ا لسإذااام ولملعاناااة للإتدلنيا أكثاار ااا تتفاات ااا للا ها ،أو اات ل ا
يااا جمارلءة للكتا  ،وال شااك أن للتعلاايأل جمااد جمااام لا للت ليااد يف كاال لل لاادلن وللعدااإا .ولكااا كلاا ت ليااد
هنااا تعا للاطا ا أ طا ا خرلاااء تتيتاشا طاارا لالااقل  .ويااا جم اار للا لع وتاادا ا وال للإلاايل للا
ت ا ل لا للاطالا تكييااف ش داايته .ففا تلااك لحلرااااة لل ا اا لا للااد ا كااان ملثاال ها ل للناااإذز
تااأثري بليااا ل ا للنفااإ لدات ا أن لملدال ا أص ا وتإيهااا ي ااديل بإنشاااء اادي يااا للزول ااا لملتفر ا ااا
للاطاار للدااإفي  .وهك ا ل ،فإننااا ناار أن تايع ا لازهاار ف اادع للكثااري يااا تأثريهااا وبااان لحلكااأل للعثااااي.
وين ذلك لحلاإ تكاإن ن اياان تعلياياان ي نياان ،ن اام ف ا و خار صاإيف ،يا للعلاأل أن للن اام للداإيف
جمااد تاان لا ااإ يااا وا طر ا للتناجماال للشاافإ  ،ووا لمل اااياة للش دااي لملتفاارية يف طلا لملعرفا  ،كاااا
كاناام لحلاااىل يف لل اارون لاوا لإللاامام .ويف لحل ي ا م كااا يااا للدااع للتإفيا بااإ ها ا للن ااايإ،
ومت ذلك ل لمل تإ للفري لا لاجمال .أياا لا صاعيد لةتاا  ،فاإن تإلياد للن اايإ كاان ياا شاأنه
أن ناطاإ لا لاايقاع يثلاااا ناطااإ لا ل ااناع .والا ا اليا را  ،لاايس أجمل ااا لحملاف ا لا
للاادوا لل يال ا  ،ل اااطر لمل ااؤولإن يف خاار لاياار وا ويخاااىل جم ااأل يااا للتعلاايأل لاواوس وا يدلال ا أل،
كااالعلإم وللاطا  .ووذ ذلك وا زيااا للت ر ا وللتإليااف ،وباادأع يرللا لرتا يااا اليا للتيتإ اال للناااتج
ا للتاازز للث ايف وم تدل وا هنا ت ا لال لآن.
وتلك ي أل أخر ال يخل ذا يف حبثنا ه ل.
******************

*)  -ن ا
لاوجما .

لحملا اارة لل ا أل ياام بتاااا خ 6116/3/4م ِيف تايع ا لل االاطان جمااابإ بااد إة يااا وزلاة

التهر م زالتهثفد السردي لآلخر
اودب الج رالن نهو جا-دله وبرلهيأل*
( )1
كاناام ل ا لل اارون للإلاااط يرللا تااخييا شا دع

ااإا يرو اااع ث افيا كثاارية ترااانم تدااإالع

ش ه ثابت ل ارل وللث افااع وللع ا اد ،وتلاك للتداإالع ثال يعيااال تادخل يف افا جمياا ياا أو خفرا ا
ل ااد أ تاا ا أو ث افا ا  .ول اايس خافي ااا أن لحلك ااأل لمل ا ا لا ا اااهرة لتتاا يا ا أو ث افيا ا أو ي نيا ا
ليؤي وا نتيج ترف يكان افيع لي ا ،أو ت ال ا يكانت اا لحل ي يا  ،وللداإا للت يليا لملتشاكل يف
أذهاان لةتاعاااع ،بفعال لخلمافاااع للد نيا  ،وللدارل اع لل يالاي  ،وت ااا ا لملن إيااع لل يايا  ،ولان ااا
للث افيا  ،أيع خااماىل تلااك لحل ا للاطإ لا وا ترلاايخ صااإا ين إصا ل عرا ا .ويااا يلياام تلااك لملرو اااع
تإتااه أفكاااا لملااؤاخإ ول ارلفيإ وللرلالا ولملفكاار ا وللف اااء ،وكاال َيا ْاا دااإغ للدااإا ل اا يا لل هنيا
لخلاص ا ب اااآخر ،وملاص ا لمل اادوناع للإصاافي ولل ااري وللعجا ي ا  ،فا ااا لملنت اار لحلد ااإىل ل ا لل اال
يتإلصل يا لالكام ري لملندف حب لآخر لمل تلف.
ون للعااإية وا يرو اااع للث اف ا لسإلاامايي (ن دااد باملرو اااع هنااا ل ا كاال تع ااري ااإم بإ يف ا ثيلي ا
للارتعياااع للث افي ا وللعرجمي ا وللد ني ا  ،ب ا للن اار ااا للدااي ) ط اإلىل لل اارون للإلاااط  ،ت ااإ جبااماء أن
صإاة لآخر يشإش  ،ويرك بدات ك رية يا للتشإ ه للا إيال لا أن لمل يااىل لسإلاماي لملعا ايز اا
و ثيليااا ااا تدااإا لمل االاإ للعااام ،جمااد أنااتج صااإال ت ي ااي لآلخاار .فالعااام خااااز يلا لسإلاامام-كاااا
جماياام تلااك لملرو اااع بتاثيلااه -فاال ،ي ا أل ،بعيااد ااا لحل ا  ،وهااإ بانت اااا ياادة صاايتييت سإن اااذه يااا
ماله ،وال ختف للتيتيزلع لخلاص ب لك للتاثيل ،ف يكشإف وول يت  ،وكانم صاإاة لآخار للدونيا
يثاا جم إىل وللتفاء يف كثري يا لالياان لاد لملاؤاخإ ول ارلفيإ ،وم عار-يف لادوي لاناا-ن اد يعاا
ذاا ،وال كشااف للتناياطاااع للث افيا ل ااهزة لآلخاار ،م كااا لاياار خاصاا بتلااك لملرو اااع يف يلا لسإلاامام
ولدها؛ فال رون للإلاط يزع بأهنا تعىن بث اع لملعاا ري وتكرلاهاا ،وللن اام للفكار للشاا خماذاا ن ار
وا لل اإلهر للاط يعيا ولل شاار وللث افيا ن اارة جمااااة ،فاسإل ااا بااالت ري اادوي تاادل ،و ا ث ا ش ا ه كايل ا
بر اارواة خر ااإ لل ا اإلهر لل ش اار وللث افيا ا وللد نيا ا لتف ا اريلع يركز ا ا ياطل ا ا  ،و ااري خا ااع للت ا اريلع
للزيني  .وكان ذلك للن ام اتعإ باطرل ا لليال ت ليد ا تفت ار وا جماإة للتعليال ،لايار للا تعال لملعرفا
لخلاصا بتلااك لحل ا هشا  ،و ااعيف  ،وتناطااإ لا تناجمراااع كثاارية ،م تداااد بإتااه للن ااد؛ اهنااا جما اا
ل للتنايط ري لملعلل ،ولملفت ر للشااإىل للا

أخا يف لال ت ااا للعناصار لحل ي يا لل ااهرة يف لاياجما ا

للث افي وللتااخيي  ،وليس يف لال جتر د تام كاا كان للتدإا لل دمي فاة ذلاك ،وملاا كانام تلاك لملعرفا
ت إم ل اكا ز ناجمدا  ،و اري يتكايلا  ،ويتعاليا لا شارط ا للتاااخي  ،فااا للاط يعا أن تتداف اإياا
بالن و دم لسإلاط اإ إ ا ا ،ولالختزلىل للإل يف لالس لل ت إم لي ا.
ك ااان ه ا ل للتد ااإا للت لي ااد لآلخ اار وب ااان تل ااك لحل ا اايأل يعرف ا ختيلي ا يلت ا ي ا نف ا ا ،ااتأل
تعايا ا وفر ا للتنايل وا لل جاىل ،وليس للتجرب ولملعا نا ولالكتشاا لمل اشار ،وجماد ال ترل ا يف كال
ذلا ااك ل ا اادو لمل ت لد ا ا ين ا ااا ،وال لذا ااد لمل ا ارلي ل ي ا ااه ،لا ااإ لاليتثا اااىل للفكا اارة للرلل ا ا لل ا ل ا ا
بالتفا ل ،فاانا يفعا ب يأل لايي  ،ولآخر فت ر ولي ا ،لاناا فا ال ،ولآخار ينفعال .لينااا تدا ر يعاا
كل للعناصر لملكإن ل اهرة يا ،ككا لحلد ه ا لجمةل وا ل ي للش ء.
تراافرع لملرو ااع ياا أتال ثيال للا لع ولآخاار للاتنايل وا ليا يزيوتا للفا ليا أخا ع شااكلإ:
ففيا ااا خي ا لل ا لع أن ااتج للتاثي اال ذلت ااا ن ي ا  ،وليإ ا  ،ويتعاليا ا  ،ويتر ااان للد اإل لملاطل ا  ،ولل اايأل
للرفيعا  ،ولحلا للاادل أل؛ فرااخ اإ ا يااا لملعاااي لاخماجميا لملنت اااة لا كاال لافعاااىل لخلاصا ااا ،وفياااا
خي ا لآخاار أنااتج للتاثياال خاار شااإبه للتااإتر ولاللت ااا ولالنفعاااىل أليانااا ،ولخلاااإىل وللك اال أليانااا
أخر  ،وذه فياا خي لاجماإلم يف لملنااط للنا يا وا ياا هاإ أكثار ياا ذلاك ،لينااا وصاف أل بالراماىل
ولحليإلني ا وللتااإلا ولل إهياي ا  ،وب ا لك أجمد ا كاال لملعاااي لاخماجمي ا لمل إل ا نااده ،وللاات عد أياار ت اال
فيتال لآخر ،يا خماىل تف ري خام ،ب يأل ات م بتداز لتكإن يف تعااا يا لل ايأل
للن للث ايف له ،م
لسإلا اامايي  .وب ا ا لك لصا اااطن للتاثيا اال ا ااا زل با ااإ لل ا ا لع ولآخا اار ،أفر ا ا وا يتإللي ا ا يا ااا للتعاا ا اااع
وللةلت ياااع لل ا ت ا ل ويكاني ا أن ااإم للاطاار لاوىل يف لخااةل للثاااي ،وختليدااه يااا إلااه و ااماله
وبإهيايتااه وولشاايته ،وويالتااه يف ااام لحل ا  ،فاملرو اااع للك ا ال تن اط ا ااا يرتعيا ااا للث افي ا  ،وه ا
لروي شايل ال تعار للا لءة يف للتاثيال ،ولي ام شافاف  ،وَّناا تشات ك يا يرتعيا اا يف ناإ ياا للتاثيال
للكثيف ،وتدإ ا صإ ا ايز ا ،فةش يا ترا يف ا كل لملإلجمف لل ياي وللث افي .
ها ه لآليا للا وفاارع ل تدااايا بالا لع ولداانا والء ألاإلاها لملنيعا  ،ووجمداااء لآلخاار وتشااإ ه لالتااه
لسإن اني  ،ه يا نتا ج ث اف للتاركز لإىل لل لع يلخل يلا لسإلامام ،وللتاركاز َّناط ياا للتفكاري لملةفا
للا ن ل ا لا للا لع ،وإداار نف ااه يف ياان ج يعااإ ،نيتا س فيااه وال اااا لاشااياء وال ا اى تااه
وي إالته .و إ ف كل لملعاطياع يا أتل تأكيد صايت ي إالتاه .وإتااز ها ل للاناط ياا للتفكاري وا ن اد
يتيتارا يااا أ ا يرتعيا ثابتا  ،لاإلء كاناام رجميا أو ي نيا أو ث افيا  ،فاملرتعيا للا ككااا ل ت ااهااا لملإتاه
لعال ااه ها ا لملااالا ا للن د ا ا للتيتليليا ا ل ر قا ا للا ا تتع اار لف ااك للت اادلخل ب ااإ لل ا اإلهر للا ا تمازي اام

ااإم لا للر ا ولحلاتا  ،ولاايس لا
فأوتاادع ها ل للتفكااري للا
يات يا لملإ إ ي ولحلياي وللدد .

ا لملعاطياااع للكليا للا تااإفر لااه

ثاال تلااك لملرو اااع ذلكاارة داااا وا للااتعاي ا ط ااا حلاتاااع يتداال بااالإ ل اااا يف اارو
يعينا ا ي ااا أت اال أه اادل يش ااةك  ،ولل يت ااه يف للد ااإا لملتش ااكل يف لمل ي اااىل لسإل ااماي لآلخ اار لي اام
يإ ااإ ا أ ل ا ليااه كتااا لملا ا  ،وَّنااا ه ا جمرااي تتدااا د بفعاال لل اارو لملعاصاارة ،و ااتأل للاات دلي ا
نف اايا سإ اااية للتاإلزن ،فاملا ا اادف بااه ليكااإن تاازءل يااا صارل اع لحلا اار ،وها ل لاللاات دلم ملعاطياااع
لملا  ،ععله ي الا ،وجمابما لماخاتما يف كال يإ اإ تعدا لا لحلال ،وهاإ -فيااا نار  -إجا
يف ااء يل أل ،إإىل يون للتفكري لملإ إ بالإلجم .
للن ر ا لل را ا لحل ال  ،و ت
و ن ا أن نؤكاد لا أن كال يركز ا ت ااإم لا فكارة لالخااتما لل اري لخلاام ملااا ير اإ شا
تاطلعاع ني  ،و إلف ا ااع جما اا  ،ف ا ه ملانا لملركز ااع ،واإلت ا لحلاتا وا تاإلزن ياا تمدااطن ذلكارة
تإلف ا تلااك للتاطلعاااع ،أو ااتأل تعااإمي صااإا يااا لملا ا  ،ل ا اااع خاص ا  .وجمااد ذه ا ويولاي لااعيد وا
يراااإن ه ا ه للفكاارة ،ليناااا أكااد ل ا أن ا ين جااا اللاات دلم لل ا لكرة بشااكل لنت ااا يااا خ ااماىل
للتما ب اط يعين يا لملا  ،وذلك باطاس بعر ا ووبارلز بعرا ا لآخار بألالإ اؤي و يفا ياا
نإ يا ..ويا هنا لي م لل لكرة بالرارواة أصايل  ،بال ها لا لاصا  ،ذلكارة نافعا  ..وذلاك عاإي وا
أن لالهتاام بال لكرة يا أتل يا ير اإ فياه ككاا للاتعايته ها ااهرة الا يشايتإن  ،وجماد بارزع
وا للإتااإي لااد ثا نتيج ا للت اريلع لملربك ا يف تاعاااع ك اارية تفااإ للتدااإا ،تاعاااع بشاار ا ا ،
ااإا لل ا لكرة لل ا ككااا
وللااع لالنتشاااا ،وجمإيياااع يتناف ا  ،ولعاال لاياار لاكثاار أمهي ا  ،فيا ااا خي ا
لالنتف ااا ااا ايلء و ااا ف لتات ااا لاي ااأل ولةتاع اااع يف ولجمع ااا لملعاص اار ،ه ااإ تن اااجم فعالي ا لاولص اار
للد نيا ا وللعا ليا ا ولل اارولبط لل اامالي  ،و تاطلا ا للن ااا لآن وا ها ا ه للا ا لكرة لملتج اادية ،ل ااياا يف ش ااكل ا
ل اع  ،ليانيتإل أنف أل هإ يتاالك  ،ولري جمإي  ،ويكان يف للعام(.)1
ون لايثل ا يف املنااا لملعاصاار أكثاار يااا أن لد ا يف اااىل لخااتما ذلك ارلع تااخيي ا و رجمي ا وي ني ا ،
ولل يتااه لمل ااكإن بأوهااام ك ا لمانت ااا وا يااا ر ا كاعااايىل يإ ااإ لااإها جمااا أل ،أو النت ازل
شر ي يف ام تدم بدرل لذإ اع وللتاطلعاع ولآياىل ،ويش يف للإجمم نف ه حبااالع لنك ااا لل ايأل
للت ليد لملإاوث  ،ولهنياا لن للعماجماع لل دك  ،وه ل للتإتر راخ ا ااع يل اا تر اد للات دلم لملا ا
للاات دليا أ اادلإتيا اااا رااف ل ا لانااا مسااإل وافعا  ،ولآخاار خفرااا ويوني ا  .وو اااية جم ارلءة لملرو اااع يف
ااإء ه ا ه لحلاتاااع ،ا أل يف ه ا ل للراار يااا للد ارل اع ،ف ااايأل تت اااتل فياااا بين ااا-أ رااا -ا
للدإا لسإكرلهي للا تشاكل ا بإللااط لل اروي ل ريهاا .وجمإلي اا ون هاإ وال ن ايج يتشاابك ياا للتداإالع

ولملرو اااع لخلاص ا ااا ااا نف ا ا ،و ااا لايااأل لاخاار  .و ال ااا يااا لااال تلااك للتدااإالع ا للتاااا خ
ياادوناع وصاافي أو ختيليا  ،تت اإلا يف ترااا يف ا للدااإا للكليا للاشااا ر وللتاطلعاااع وللتجاااا  ،ولل اايأل
للد ني ا وللنف ااي ولاخماجمي ا  .وللااتناطا تلااك لملتااإن وَّنااا هااإ للااتناطا ل ا لكرة ،ون اادها وَّنااا هااإ اول ا
لإجم ااف لل اات دلي ا كأ اادلإتيا ليا ا يف نزل اااع يعاص اارة ،وم ك ااا تش ااإ ه لآخ اار ،جم ااد أ اار ااا فا اادة
ل ي ي  ،ولا كإن كنا وجمف ذلك وال للتنايل وا اى ن د تكشف ذلاك للن اا لملتداا د يف للفكار
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
لةاااىل أيااام للداللاااع لمل يالي ا للا للاات عدع بتااأثري يااا فكاارة لحلدلث ا لل ربي ا  ،لحلدلث ا للا ال تعاادو أن
تكإن اول ياا ناإ خاام للتااا خ أنتج اا لمل يااىل لل ارس لملت فا لام اطااء للع مانيا يف ال ارو
خاصا  ،وها ه للن اارة وا لملركز اااع ت ااع سإ اااية لال ت اااا وا لملرو اااع للث افيا للا تت فا والء لل ااتاا
لل ااايك للافاااهيأل ولملناااهج فتأخا شااكل للاايماع يإ ااإ ي  ،وتتجااري ال ااا ااا ذلااك فتكااإن يرو اااع
لاري  ،فيااا ها ختفا يل ااا ياتاااع ياا للتاثيال لل ااري للا تادخل يف صااإغ للعماجمااع لسإن اااني ،
ولملفاهيأل للفكر  ،وللتدإالع لخلاص باانا ولآخر.
( )6
ون لحلااد ه ااا للدااإاة لل ا لات ااام للعااام يف لمل ياااىل لسإلااماي خااماىل لل اارون للإلاااط إت ا ،
بدل  ،لل يته يف يركز يلا لسإلمام خماىل تلك لحل لملش ع بال جاالع للد ني ؛ فاملركز لسإلامايي ،
ويف إم يلا لسإلمام لي إيان بتشكيل يماي خاص ويتإجمع لدإاة لآخر ،تلاك للداإاة للا لاتلإا
يف أف لنت اانا ط اا لليتادوي للا ت اا اا يفااهيأل للتاركاز .وياا لمل األ أن نتيتارا ياا ا ط لملفااهيأل،
ويالال ااا لملإاوثا ولملالااإءة بث افا داارها ،وذلااك لااا ااتأل وال بتاادلوذا يف ل اال لملعرفا للن د ا لذايفا وا
ليتدااام شاايتا لل ل اإلء للكاين ا في ااا ،فاملإت اااع للفكر ا ملداااطل يلا لسإل اامام تتاادخل يف ترتي ا
اى تنا ملا هأل خااز تلك للدلا؛ اهنا اىل ث ايف يشا ان إيا ا د ا يتجان ا  ،ختتلاف اا لملن إيا
لخلاص باآخر ،وهنا تدف بناا وا يإجماف يناه أكثار اا ت ا ل لناا للات مام صاإاة ل ي يا لاه ،فامل يااىل
يكإن ث ايف تشكل للتجاا للتااخيي وللعماجماع لملتنإ  ،و ددا ألكايه ا لآخر ااا ش ااك
كا ويتمازي يا تلك للتدإالع لخلاص به.
وجم ااد ن اار وا للش ااعإ لمل يا ا خ ااااز يلا لسإل اامام با ت ااه ااا ش ااعإبا ااال ن ا أن تث اال للش اار ع
لسإذي  ،وع أن ط لسإلمام في ا جمياه لاخماجمي  .هناك لار جما اا باإ يلا لسإلامام ويلا لحلار ،
لاار يعلنا أو يرااارة ،وها ال تنت ا وال ليناااا اادخل ل ايا وا لسإلاامام أو خيرااعإن لااه؛ فال اامام

بإ للدلا ا ري كا يا نالي شر ي ؛ انه يداحل بإ ن يرإ :لا وباطال ،هاد و امال  ،ووتاإي
هدن ال عا أن ترا لحلار أوزلاهاا يل ااا ،فاذدنا يؤجمتا ال تز اد لا شار لانإلع ،وللا الاإ لا
ن را ا يااا طاار وللااد ،ويإلصاال ل اااي ،يااال وتاادول ذلااك ااكنا و اروا ا( .)6وكااان ه ا ل شااال كاال
لملاالااك لملتا ا لاادلا لسإلاامام ،بال ااتثناء لحل ش ا لل ا للااتثنيم يااا ذل ااك ال ا ا تتداال اإجمف ااا يااا
لسإلمام يف يرللته لاوا.
م تكا لحلدوي ل رلفي بإ للدول لسإلمايي وللدوىل لةاواة ذا يف إم يا ثابت  ،وم عر طإلىل لل ارون
للإلاااط يف أ يكااان يااا للعااام لالتفااا للن ااا ل ا لاادوي ثابت ا يعااة ااا بدااإاة كايل ا  ،ولل ااإىل
حباادوي خاصا وشاار ي فكاارة راام ااا للنزل اااع للدل اا بااإ للاادوىل لاوابيا يف لل اارن لل اااب شاار،
و اال للشااك اامازم تاط ي ااا للن ااا وا لآن .فلااأل إاادأ أن أخ ا ع يول ا ذااا جم ااإة ل ي ي ا يف لل اارون
للإلاااط أياار لااياية للدول ا لملتا ا ذااا بعااإ ل ااد للكاياال ،فعنداار لل ااإة ،ولاايس لحل ا  ،هااإ لمل ااياا يف
للعماجماااع لل يالااي بااإ للاادوىل ،وه ا ل ناط ا أكثاار يااا ناط ا ل ا اإ ا للاادوىل لل ا كاناام تتن اااز
لل االاطاع اااا يلا لسإلاامام فياااا بين ااا أو ي ا للاادوىل لملتا ا ذااا .وهااإ ف اار لنااا تز يااا ااإا اااىل
فاصاال بااإ يلا لسإلاامام ويلا لحلاار  ،اااىل فر ااه للتناااز للاادل أل ،وشااكل يلال ثالثا  ،ها (يلا للع ااد) أو
(يلا للداال ) .و ا ااا لل يااان تفداايل لل ااإىل يف أن ه ا ه للاادلا لملزيوت ا للااإالء بااإ للاادلا ا لمل ا كإاتإ
كاناام هشا للتكااإ ا ،ا ابي لذإ ا  ،تةجما يل اااا يااا ولااد لل ااإتإ لحملاااذ تإ ذااا ،ت ااإم باادوا للت ااإم
للفاصاال  ،لينا ااا ت ي ا للت ااإم للاط يعي ا لملانع ا لت اادم ه ا ل أو ذلك ،وا ذل ااك كان اام ل ا ل لالخ اةل ،
فن اايج ا لالتتاااا وللث ااايف وللع ا ااد خلاايط ي ااتعاا يااا ها ل وذلك .وها يلا ايز ا تزلاازا يكاهنااا
بدإاة يل ا  ،ال تعر للث اع أبدل ،وكثريل يا نعدم وتإيها.
كان للتدإا للشا ا لل لع ولآخار اتاد ليإ تاه ياا لملركز ا للد نيا  ،أ تلاك لل اؤاة للا تن ثا
ين ا جميأل لحل وا لابد .وبالن ر وا أن للتدإا ه وا ل ت اا أن له هإ يدداها ،وأناه جماد لال هناا
يلا لسإلاامام وم إاال هناااك يلا لحلاار فين ا وذل للإصااإىل وا نتيجا وللاادة :جماايأل يلا لسإلاامام ه ا
لحل ي ي ا  ،وه ا للشااايل  ،وه ا لملاطل ا للد اإل  .وجماايأل لآخاار يثاااا للاات رل  ،وللاات جان؛ ف ا وثني ا ،
اارة ،يدن ا  ،ل اازم تاط ريه ااا ي ااا للنجال ا للإثني ا  .جم اايأل لآخ اار ه ا يإ ااإ حلك ااأل لل يا ا وجمل اايما ي ااا
للااتأثرع بإصااف يإ ااإ  .ويف داار تداادا فيااه للشااعإا للااد أ شااعإا خاار ،ال يكااان للاداااحل
وللشارلك يف لل اايأل ولاخماجمياااع .ولكا اال ذلااك للشااعإا ليااا ،يتإهجااا ،ويت اادل بالتناااز لل ياا البااد
يا تفر لالأل جما أل ل ثنا ي لحل ولل اطل باإ جميااا(نا) وجميااا(هأل) .ها ه للثنا يا تداإغ و ا الو ا
لةاااإ  ،وجتعلااه ا ختيماتااه ويإلجمفااه وألكايااه ولختياالتااه لا ألااا فكاارة للتفا اال وللةلتا للا ت ااإي

وا لسإ ااماء يااا شااأن لل ا لع وخف ا جميا ا لآخاار .ل ااد مت ختاط ا لسإن ااان ك ا لع ،وصاااا للةكيااز ليااه
كاإ إ لل يأل ،وأمهيته ال تتيتدي يا كإنه بشرل ،وََِّّنَا يف ل تناجمه ربا يا لل يأل يون ريه.

ل االأل لل اايأل لل ا ص ااا ه لسإل اامام ،ول ااإىل وا ت اازء يكا اال ي ااا للع ي اادة ل ا للف ااأل للش ااا ذ ااا
لاايتدخل يف تركيا صااإا يشااإه ووكرلهيا لآلخاار .وباسإ اااىل فدااإا لآخاار ينت دا  ،شااال لالنت ااام
بالدات ا لالااا لل اايأل للشااا ع لد ااه ،وكتااد ليشااال لسإن ااان لاياال تلااك لل اايأل ،هنالااك تشااإ ه حل ي ا
لآخاار ذهنيااا وت ااد ا و ا ااد ا ،ففرااما ااا للا ماية ول اال وللرااماىل ولل اافه ولل إهيايا  ،اةلوا لآخاار
بإ تدا ري شاإش ون اانيته ،كااا هاإ لايار بالن ا اجماإلم أجمدا للشاااىل لياه فاة أن تكاإن باماي
أتإز ويأتإز ،أو تر يأل ي دإي كاا هإ لاير يف لال للزنإز وللد ال وكثري يا لاجمإلم للشاالي .
تتدف لل يأل للد ني بالث اع ،وكان للف أل للاد لليتيااة اإم يل ااا ارلتعااع يجمي ا كايما خيارم للازيا

ث اااع لل اايأل ،فتدااا بالف اااي ب ا للتيتااإىل ،بع ااااة أخاار فااال يأل للد نيا تت اطا لل عااد للتااااخي  ،وذااا
جمداة للشاإىل وللدكإي وللث اع؛ اهناا جمايأل يكانيا ولي ام زيانيا  .ف ا ال ت ار باالتيتإىل ،ثابتا  ،لااكن ،
يل ا للديت  ،تر د لإلن ان أن تكيف يع ا ،في ل يف لال تديتي يل أل مل اااه ،لكا كتثال ذاا ،ها
لملركز لملش للدل أل ،وهإ دوا يف فلك ا ،جمربه وبعده ن ا هاإ للا إادي جمياتاه ،ياا يليام لل ايأل للد نيا
ه لل لدي أمهي لسإن ان فاا للاط يع أن جتاري جمإلهاا كايلا لترااه وا اام لحلا  .فيتيثااا تكاإن ا
ل ي ا ياطل ا للد اإل ن ا نشاارها ،ااإي للعنااف ولل ااإة كإلاايلتإ ل ا لك .أص ا يتم لل اايأل تااإهرل،
وصاا لسإن ان ر ا.
تم ااتاد لل اايأل يااا ط يعا لةتاا للا امسااه لسإلاامام ،تلااك لل اايأل ها لملعياااا للإليااد لد اإل لمل اااا
اإغ صايان لل اايأل
للا ن ا لا لملارء أن الكه ،ذلاك لاايؤي ال الا وا وتاإي ن اي ؛ للن اي
يااا ت ا  ،وللعااال ل ا نشاارها لااتعأل للعااام يااا ت ا ثاني ا  ،فف ا لةتا ا للند ا لل اار ي ثاال للثنا ياااع
للرد يوال لامسا يف شاطر للعام وا املإ ،ا تعااا ثابام ويل األ باإ لحلا ولل اطال ،ولخلاري وللشار،
ولسإكااان وللكفاار .وال ككااا أن اال للدارل ينيت ااا يف لملداايتف ،وللااتنايل وا يركز ا كاامام له بإصاافه
لملرتعي للكلي وللشايل وللدل ا لكل ش ء ،فاإن للعاام بتناجمرااته جماد صايا لا ارلاه .لةتاا لاا ا
لملنشااإي وَّنااا هااإ اكاااة للاجتا ا للند ا  ،كاااا جماارا ذلااك لااأل للكاامام ُث للشاار ع لسإلاامايي  .يف هنا ا
ايت
لملاطا  ،ال بد يا لنتداا و فار ،فكال ياا أهال لل اطال وللشار وللكفار تاآكلإن؛ اهناأل زل اإل اا للْا َ
ايت هااؤالء أنياطاام ااأل ي ا ا خالاادة :نشاار
ولخلااري ولسإكااان ،وللد ارل كااإم بالث اااع وللدكإي ا  ،وأهاال للْا َ
كلا ا له يف أاتاااء لاا  ،وذ لاايس ا لاادوي هنا ي ا لااإىل يون ذلااك ،وبااالن ر وا لخااتما للع ا ااد
ولاي ااان وللث افاااع .فاااا لملنت اار أن تعثاار أهاال لحل ا يف ي ااات أل ،ولكااا ن ا لااي أل لاللتفااا لااإىل

كلا ا له ،وللتا ااك ااا ونشاارها ،وذلااك ه ااإ ل اااي .فا اااي وذن ول اايل حل ااأل للتناااجم للع ا ااد ،
وولماىل للإلدة ال للتعادي ،وياا يلم ن ا للثنا يااع للراد جما ااا يف صال للتفكاري للاد فا ااي لاا
لحلَ ُّ فاإن فعال ل ااي كاااالا اد وا لإ ال لل شار وا
تإجمف .وِنَّهم فعل كإم بن ام الهإي امَ .و ْ
ياادة وللاادة ،ليداااطدم ي ا فر ااي لنشاااطاا للعااام وا اااملإ :يلا لسإل اامام ويلا لحل ار َ .ولَ ا َّااا ك ااان
للد ارل مع ا ن ااه بتجلي اااع ي اش اارة ،ف اااملؤينإن إ ااعإن يل ا ااا يف تر اااي ي ا للك ااافر ا ،وبي اان أل تيت اارك
لملناف إن لرك يكإكي خاي .
( )3
صااا م ها ه لملإت اااع للث افيا صااإاة لاخاار يف لمل ياااىل لسإلااماي  ،يف كاال تإلن ااه للتاثيليا ت ر ااا،
وجمااد كاناام لآيل ل رلفي ا تاازءل ألالاايا يااا يااإاوأ للث اف ا لسإلاامايي  ،وااااا يف ه ا ل ل ان ا كاناام
أكثر يا ريهاا ل الاي فيااا خيا للعماجما بااآخر .وباالن ر وا لاع لآيل ل رلفيا للا جتلام في اا
صإاة لآخر ،ف يعىن لل يته جبانا ادي ،وهاإ لاي ل ارليف يف ار للعاام لسإلاماي  ،وياا خاماىل
أيثل جمليل ولكن ا يلل بدإاة يلفت للن ر ،ثل اا لا وتاه للتيتد اد بعا للارلماع للا جماام اا الالا
ك اا كابا ت ري لل ير بد لي  ،وللاطرطإش لل طا يف لل ااة لاوابيا  ،أو ا وصاف اتند وا
اإال هاإ لباا فاطاا

يشاهدلع يرو كال جمديه لبا لعيد لمل رس للتنايل وا يرو اع الالا ياا زلىل
لل فة أنه جمد جتإىل جمر خط لاللتإلء.
دااف لبااا ت ااري يد نا ي ااين يف تز اارة صا لي  ،بالدااإاة لآتيا  ،ها يإلااأل جتااا للكفاااا ،وي دااد
تإلا لل يتر يا ي لاجماطاا ،كثرية لسإافا برخاء لالعاا ،ي لا لآفا بالكفر ،ال ار في اا مل الأل
جم ارلا ،يش اايتإن بع ا ادة للد اال ان ،ت ا ا ب اطني ااا ،وتك ااي تر ااي ذا ااا ب اااكني ا ،ل ااإءة نتن ااا وات ااا،
يإلشا ال تم ِ
إتاد ل ر ا أن ااا ،أل اإلجم ا ناف ا لفيلا  ،وأازلجم ااا وللااع بإا اااي للعاايا كفيل ا  ،ال ت ازلىل ااا
ليلك وهنااك يف أيان ،وون كنم ر للإته ولليد وللل ان (.)3
ول ا أن للز ااااة لل اار ع للا جمااام ااا لبااا ت ااري وا صا لي  ،وهااإ يف طر ااه وا لاناادلس ،بعااد يشا
للراايا يف لل يتاار لملتإلااط ا اادل يااا اللتااه لملش ارجمي  ،جمااد امساام لااه املااا ين اااا لا نف ااه ،فيااه أيااان
ش د لكنه عج باال اطرل للرول ولل ياا  .وياا لملعلاإم أن لمل الاإ يف ذلاك للإجمام ااإن اري
لمل لاإ بالكفر ،كاا هإ اهر يف وصف لبا ت ري ،ويف ن ر الال ي لأل كابا ت ري م اي لاه يثال
لاالفه لبااا فراامان أو خلفااه لبااا باطإطا أن خيتا ي اشاارة ن ا جماايأل لآخاار ا لملعا شا للاطإ لا فااإن كفا
لملعياااا للع ا ااد ه ا لاث اال ،وللرلتيت ا يل اااا .يااا للداايتي أن ي ااين يزيهاارة لجمتداااي ا ،ولايااا في ااا
ي ااتت  ،لكن ااا تااقا لاام وطااأة لل اايأل للكااافرة ،دااع وجماي ا ت اإلزن بااإ للرااماىل وللكفا ا لالجمتداااي .

فااابا ت ااري لل ا مإتف ا بااه يف ص ا لي دفعااه لنااإ وا يا ا ه ا ه ل ز اارة لل ا كان اام ت اازءل ي ااا يلا
لسإلمام ،وجمد بدأ د في ا للكفر ،شأهنا يف ذلك شأن ختإم يلا لسإلمام لاخر يف زينه.
كيااف تشاات ل ااانيا يلخاال للاان ليا لملفا اال ؟ ااإم لبااا ت ااري بتنراايد لاوصااا لا ااإ اادف
يل اااا بةتااي وصااف لا ل ااا وصااف .ي ااين تتدااف يااا تانا بأهنااا وكاار لتجااااة للكفاااا ،وبأهنااا
ي لا لآفا بالكفر ،وال يكان في ا مل لأل ،إز بع دة للدل ان ،لإءة نتنا وات ا ،يإلش  ،ليس ا
أن اايس ل ر ا في ااا .ولكن ااا ي ااا تان ا خ اار :كث اارية لسإاف ااا  ،أل ااعااها اخي ا  ،ألا اإلجم ا ناف ا  ،أازلجم ااا
وللع  ،يش ا ا يد ،في ا أيان.
خاطااا لبااا ت ااري يإتااه للا االاإ ،وفيااه ياتا اليا يااا لحل الااي  ،فياااا خيا للدارل لملاازيا بااإ
لل اايأل للرولي ا ولل اايأل لملاي ا  ،ذلااك للد ارل لل ا ل ااام للع ياادة لسإلاامايي لاياار فيااه لداااحل للاطاار
دي ااه لب ااا ت ااري
لاوىل ،ولبتا ا لم للث اااي ،و دت ااه ي ااا يت ااا لحلي اااة للفانيا ا  ،ويكإن اااع للإص ااف للا ا
ت تيترار تلااك للثنا يا  ،ونااه داإا املااا ينيتاطااا برااماله ،ال لا يل وا للعايا فيااه ،فامل االأل ر ا للإتااه
وللي ااد وللل ااان كا ااا ااإىل لملتن ا  ،د ااع اي ااا جم ااإىل ذل ااك للع ااام لل ا ت اار في ااه تإلط ااؤ ب ااإ للكف اار
وللاارتس .لااال لملت ا للدنيإ ا لخلاص ا بتااإفر للعاايا للر يااد ولاي اا تتراااءىل أيااام ااام ش ا ه ي ل ا ل ا
للف اااء يااا جم اال ال أيااان مل االأل يف

ااماله ،شااعر لملااؤيا فيااه بالإلشا ولل ربا وللف ا  ،وكاااا جماارا بعا
يلا لحلر  .تت ر أ جميا مل ين وأهل ا يا للد ليإ.
ويف خااط ينااا ر البااا ت ااري ،ولكنااه أكثاار ختديدااا ،ال أخا باال ت اااا باااملكإن للع ا ااد وََِّّناَاا للث ااايف
بداللتااه للعاي ا  ،كااان للاطرطإش ا جمااد وصااف ل مال ا بااأهنأل أهاال اادا ويناااءة أخااما  ،ال تن فااإن وال
ت االإن يف للعااام وال ياارة أو يارتإ باملاااء لل ااااي ،وال االإن ثيااا أل ينا ل ااإهنا وا أن تت اطا لااي أل،
و ز اااإن أن للإلااخ للا علإهااا يااا ارجم أل تاانعأل بااه أت اااي أل وتدا أباادلهنأل .وثيااا أل أ ااي للثيااا ،
وها ينفرتا اادو يااا تفااع ااا أكثاار أباادلهنأل .وذااأل بااأ شااد د ،ال اارون للف ارلا نااد للل اااء يف لحلاار ،
و اارون لملااإع يونااه .أيااا لل تااإنيإ (=أهاال ي اطع ا بر تاااي للفرن ااي ) فل ااأل ل ا ج ااا لامسااا  ،وينااا ر
جم ييت  ،وأخما ليق  ،وذأل لدإم اطعإن ل لسإفرنج و رجمإهنأل (.)4
اااش للاطرطإش ا يف لاناادلس خااماىل لل اارن للرلب ا لذجاار  /للعاشاار لملاايماي ُ ،ث زلا أوابااا يف لاادوي
925م ،وأواي لل كا اار لملتا ااإم (484ه ا اا1194/م) ي ا اااط يا ااا اللتا ااه دا ااع للتيت ا ا يا ااا يجمت ا ااا،
فاا رلفيإن لل اادياء كااانإل تاادخلإن يف ترتيا للندااإم للا تداال ولااي أل ،و كيفإهنااا يااا أتاال أهاادلف أل،
ولكا للن إافظ ل للثنا ي للت ليد للشا ع ن لك ،وه جتااوا للإصاف ولحلكاأل .وهاإ عتا شااهد
يان ياا للداتا لاوا ،وياا لل ما ال للا ا تإ لاإل يف ار أواباا وولااط اُ ،ث شارجم ا ،يف وجمام ي كار،

و اارت أنااه كااان ك اار تلااك لاص ا ا للتجااااة ،وون كنااا ال نعلااأل ل ا وتااه للتيتد ااد للكيفي ا لل ا تعاياال
لل كر ي اللته ،وهإ اإاي ن ا ل ياا يشااهدلته للا ت ادو يت اطعا ؛ ذلاك أن أوصاافه وألكاياه تشا ه ياا
ليإايه لل زو لملتأخر ا لل ماي نف ا لل وصاف ا للاطرطإشا  ،لايار للا ؤكاد ث ااع لالناط ا ااع.
للاطرطإش ا عااىن باالكااام باادىل لاوصااا  ،ف ااؤالء ل مال ا  ،هااأل أهاال اادا ويناااءة أخااما  ،و ليت ا
لل ا لاة وللنجال ا ااأل با ت اامهااا تتعاا ااان ي ا جماايأل للاط ااااة ،فت اادأ ثنا ي ا للإصااف ولحلكااأل تتااأات ُ ،ث
لر ان يا ت ل لحلكأل ل للإصف فياا بعد.
لااإ أخا نا للاطر ا للا دااف ااا للاطرطإشا ل مال ا لإتاادنا أهنااا ت ااإم لا نااإ للثنا يا للتفا االي ،
للا وجمفناا لي ااا جم ال جملياال يا لباا ت ااري ،وها ثنا يا تناداز يف ي اتإ إ خااام و اام .ف ااإ را لل اادا
وللاادناءة ولااإء لاخااما ولل ا لاة يف كف ا يي ازلن ،ولل ااال لحلربي ا يف للكف ا لاخاار  .ويااا للإل ا أن
للرتيتان ليكإن للعندر لاوىل ،وه ل ز لإلدة للدإاة ،وختر الن جاي ا للعام ،فااا جمياا لل اال
وذل م ن ا بال دا وللدناءة!! و ند ه ل لحلد تت إ جميا تعت وعابيا  ،لام ا ط جمياا أخار تعتا
لل ي  ،بع اااة أخار نات ل مال ا ؛ اهناأل يون للفراا ل للع ليا ولاخماجميا  .ها ل هاإ لمل اتإ لخلاام
لل ا اان أل طاار للثنا ياااع للرااد يف لمل اان ا  ،وبعااد ذلااك اار لمل ااتإ للعااام ،وهااإ ت اإلا خلااف
لمل ااتإ لاوىل؛ فامل اااتلإن لاشاادلء هااأل للا ا اااتلإن بااما اادا وال يناااءة وال لااإء أخااما  ،ه ا ل اهنااأل
تعلإل يا لل تاىل وليل تت اي أن تكإن دال ويناءة .و ل ه ل اتأل ز ا صاإاة لآخار يارتإ :يارة يف
ترا يأل للتناجمراااع للدلخليا فيااه ،ويارة يف ي اانتااه باملن إيا للث افيا ل ناا ،لملن إيا للا كااان ن ار ولي ااا
بعااإ للر ا ا وللت جياال .و تيتاادأ لبااا لااعيد لمل اارس ااا (لملعاااإا خلااف خااط لاللااتإلء وا ل نااإ )
وككااا للتأكيااد أنااه دااد با لك للازنج أو لاافال للازنج .وباادىل أن دااف فإنااه إكااأل ،فتلااك للا ماي ،وَّنااا
ه بماي للعرلة لمل الإ كال اا أل ( .)5و ؤكاد أن ذلاك يعارو ويتادلوىل ،وكاان يتنااجمما باإ للناا  .وكاان
لبا لعيد جمد واأ ذلك ا ريه ،لكنه فياا خي لملشاهدلع للعياني ن ل اا لباا فاطاا للا عتا
لملدادا للاار يس لااه ،وكاال يااا لفام لالهتاااام هنااا هااإ للتأكيااد لا وتاإي ت اال لل ااارُ ،ث يناااب هناار للنياال
لملتإز يف أتزلء وفر يا ،وكل لاهناا لل جتر يف ولط وفر يا كان اطل لي ا للنيل.
لبااا فاطا ا لل ا عت ا يداادال ألالاايا يااا يدااايا لبااا لااعيد ال تتااإفر نااه يعلإياااع ا  ،وه اإ
ةيي يف كتا لبا لعيد يف كل ياا خيا تلاك لملنااط  ،وككاا للات مام ي ااا الماتاه يف وفر ياا ياا
خااماىل كتااا ل رلفيااا البااا لااعيد ،و ل ا أنااه جتااإىل يف ولااط وفر يااا و ربي ااا ،اااا يف ذلااك لل اإللل،
ويعلإيات ااه ين ا  ،و إثا ا يش اااهدلته ،ولينا ااا ك ااإن ولص اافا ي ااا للداتا ا للثاني ا فإنا اه ن ا يرو ات ااه وا
يدااايا في ااا شا ء يااا للعاإييا  .ولاايس لنااا لل ااداة لا بيااان لحلاادوي للفاصاال بينااه ولبااا لااعيد ،فعيااإ

للتااأليف لل اادمي ،وين ااا ييااج للندااإم لملتيتااداة يااا يدااايا تتلف ا يف لاايا تد ااد لااإىل أليانااا يون
يعرف ا للإثااا لاصاالي يااا لل ااياجماع لل ا داااطنع ا ل رلفيااإن ،وهااإ أياار ال تتفااري بااه لملدااايا لخلاص ا
بإفر يا وَّنا هإ اهرة اي .
لملداادا لاوىل البااا لااعيد شا ه ااإىل ،و دااع للتيت ا لآن يااا وتااإي يدونا وصاافي تن ا لااه،
و ل ا أ ا لاااىل لاايس ه ا ل هااإ لمل ااأل ،لكااا لاياار لمل ااأل هااإ أن لملااإاوأ لل اطلياإل ا  ،ولسإ ر ا بدااإاة
اي  ،لا ر ب إة ال ت ل أمهي ا لرإا لبا فاطاا  ،ولحلا فالتداإالع لليإنانيا لع ام يوال خاطاريل يف
لا س لسإفاار يإ لل ااإي اااا وطاااا خااام و ااي رشا باالنت ااام ،وهاادا لل ياا لل شاار  ،وللتما ا
بااوصا اا رهأل أيام للن ر ولمل يل كا ناع يا زلىل لتدااذا بالرت ا لحليإلنيا أكثار جماإة ياا لالتدااىل
بالرت ا لسإن اااني  .وم اانج لبااا لااعيد يااا ذلااك .وم اانج للرلال ا يف زلزل ا تلااك للدااإاة ،ون م كااا
يع ا ااأل جمااد لالاال يف ااإ ا .و ااإاي لبااا لااعيد ل ا ل ااان لبااا فاطا ا وصاافا للاناااط للإلجمع ا ل ا
يش اااا خ ااط لالل ااتإلء ي ااا ل ااان إ بالد ااإاة لآتيا ا  :وم أا َيا ا ْا اأ تان ااا ،ووَّن ااا وص ااف ا للك اااَّنيإن
وتريلهنأل ا ل يناه با ان للشاايل .وإد ا يا ي ت ا ا أيأل طا يا ياا لل اإيلن للكفارة للا ا
أكلإن للنا  ،وال ي ا كرهأل ب كان ل ان للشاايل ،وين أل بد  .وياد نت أل تعار األ وياا لت اا
خياارز نياال انااا .ويااد نت أل لإذااا ،وعاواهااا يااا ل ان ا لل ارس تاااس ،وهااأل لل ا ا يون ألااناهنأل .ووذل
ياااع ذااأل يياام ،يفعااإه وا تاريلهنأل ،وكا لك فعاال يع ااأل تاريلهنأل .و لا تنااإس لل يتاارية لنكارلا ،و لا
ش ارجمي ا كااإا  ،لل ا ا تن ا لل يتاارية ولااي أل .ويف ش ارجم يد نا بااد يااا للكااا لمل االاإ يد ن ا تات ا ،
وه ا كرل ا لك ا يفااريه وذااا ياادن وبااماي ،وه ا لآن ل االاطان للكااا  .وه ا يإصااإف باخلد ا وكثاارة
لخلريلع ،و ا للاطإلو س ولل اء وللدتاز للرجمط ولل نأل لل ل لل ل جمدا لحلاري للد اا(.)2
يااا للإل ا أن لبااا فاطا ا تيتاادأ ااا بع ا لملاالااك لل ا ت ا يف للإلااط لل اارس سإفر يااا ،لكااا
صااد أخ اااا لل ازنج تداال ولي ااا با ت ااااهأل ارلة وثنيااإ كال ااا أل ،ويااا أكل ا حلااإم لل شاار ،وه ا ص ااإاة
شااد دة للش ا ه بالدااإاة لل ا اادي ا هي اال اان أل با ت اااا أن أكاال حلااإم لل شاار تف ا ايااا ي ا لمل اااي ء
للعايا للجاانس لسإفر ا  .فااالليتأل لل شاار نااد للزجن ا للشا إلي لاايس لال يإ ااإ ا ل اايا ،ونااه ااري حلااأل
ول ذلك يف اأ ه أن لملشا ر لاخماجميا ناد للزناإز اعيف لل ا ا أو ها يعدويا ون شاقنا
فيت
للدجم (.)7
تداال يرو اااع لبااا فاطا ا ويشاااهدلته ،فياااا خي ا لسإفاار يإ لل ااإي ،أن تكااإن يثاااال لنااإ للتيتيااز
للشااا يف لملاادوناع ل رلفي ا وللتااخيي ا  ،ف اطابااه تراااا أيل ا ل ا ذلااك للتيتيااز ،ف ااإ يااا ت ا ؤكااد
لا أن خااط لاللااتإلء فداال بااإ كتلتااإ يااا للكا ناااع :كتلا أوا وا للشااااىل ينااه ،زلاهااا ووجمااف لا

ألإلذاا ،وها يليت ا بادلا لسإلامام ،وم اتأل بشا ء في اا لاإ لحليإلنااع ،وهاأل للكااَّنيإن وياتااواهأل،
وكتلا أخاار ت ا تنإبااه ،م زاهااا ،وَّنااا لكتفا ارو اااع للكاااَّنيإ ن ااا بإصااف ا يزعااا هماييااا يااا للكفاارة
لل ا اأكلإن للناا  .وكاإهنأل كفارة ياا أكلا حلاإم لل شار ،ف ا ل عا أهناأل كاالإلإش للا ا م رت اإل بعاد
وا ي ااتإ ل اانس لل شاار  ،للا يااا أشااد يااا تاياز بااه للعاازو ااا حلااأل أخيااه يف للنااإ وجمارلال بكرليتااه
لل شر  ،وا ذلك ف أل بدونيت أل تلك أجمل يا أن تإي أل له كلاته ،وهنأل ت اطاإن يف خراأل فإ ا
للنإ ول ل للإث  ،وهأل أبعد يا كإنإن ا لالنتااء وا تنس و يدة.
وي ااا ت ا ثاني ا  ،وه ا ل ي ااا ر اااره لب ااا فاطا ا  -ا خاط ااا لب ااا ل ااعيد -ف ااإن ه ااؤالء ه ااأل لل ا ا
تأثرون حبكأل ول ويعلا يا طرفه ،فالدونيا ل ن اي وللد نيا ن ا يل ااا أن تمشا ر ،ووال عار أ
نإ يا للتإلطؤ ل وخفا اا وطارهاا ،وذا ل اأي تأكياد لباا فاطاا جم ال أ تأكياد خار :كفارة اأكلإن
للنااا  .ولكااا أ ااا ص ااإاة لاجم اإلم يف ل ان ا للشاااايل؟ أل اايس هااأل لل ا ا تداال ااأل لب ااا لااعيد برلباط ا
خاصا  ،اانيت أل لملكانا لملاياازة ي اانا بااأجمرلهنأل يف ل نااإ ؟ ون الو يااه دااي أل ملشااااكت أل أولقااك يف كاال
شا ء لااإ للااد ا ،لل ا بالكاااي اار طر ااه وا بعر ا أل ،وذا ل ف ااأل مهاال بالن ا لااه ،ف ا أل اات دىل
ليإلنت أل :للاطإلو س ولل اء وللدتاز للرجمط ولل نأل لل ل لل ل جمدا لحلاري للد اا.
ه ه لالكام لملتإلاث ولملتشكل تدل م وتشابكم فأترع تناياطاا ثابتاا لداإاة لآخار لايس يف أ اإ
لمل لاإ لإلدهأل ،وَّنا يف أ إ للعام ،وه يا زللم فا ل  ،ولتااز وا ن اد يعاا عياد لال ت ااا لل ياا
لسإن اااني للكاينا يف كاال نفااس بشاار  .وللإلجما فااإن ت ااا ا لملن إياااع لاخماجميا وللع ا د ا وللث افيا بااإ
لل إي ولايأل لاخر تدخل ي اشرة يف صإغ للدإاة لملشإه لإلفر يإ لل اإي ،وياا يليام للداإا تن ثا
ااا تلااك لملن إياااع ،فااما ككااا ت يريهااا وال بن ااد لملن إياااع نف ا ا .وم كااا لبااا فاطاا وال لبااا لااعيد
انج يا ذلك.
تكشااف ه ا ه لملعاطياااع ااا ط يع ا للدااإاة لملرك ا لآلخاار يف لمل ي ااىل لسإلااماي لل ا لنت نااا َّناااذز
ااا
ينه ،وكاا لتر فاالنت ام كتد ليشال للاط يع لسإن اني  ،ولملن إي للع ا د  ،ولل الإكي  ،وهاإ أيار جم ن
رع خماىل لل رون للإلاط  ،وجمايم بتاثيل لآخر ط ا لشاروط ا للث افيا ،
يف لملرو اع لسإلمايي لل
ولتاااز ه ا ه لملتااإن للك اارية وا للياال ون ااد كاات ين ااا شاايتن لل ل اإلء لل ا تتاركااز في ااا ،لتت ا اااالع
للتإلصل لسإن اي بإ للشعإ وللع ا د وللث افاع.
************************
*) باله وأكايك يا للعرل .
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ظاهر الاراء الهعاصر للار ل ز ةدةولوجفا اليداثة

د للرسا لحلاز*

ب يام وشااكالي للعماجما بااإ لسإلاامام ولحلدلثا اهينا تاادىل ال نت ا ينا باادأع يف لل اارن لملا ا  ،وال
خيتل ااف أل ا ند يف أن «لملعاص اارة» ه ا يإجم ااف وع اااس جت اااه لحلدلث ا -بك اال ي ااا تعني ااه ي ااا فل اافاع و ل ااإم
ا ااط نفا ااإذه ل ا ا ليا اااة للعا ااام ،ب ا ا للن ا اار ا ااا لا اادوي ه ا ا ل
وينا اااهج وأيولع حبا ااه ،با اال وولجم ا ا
لملإجمااف( ،)1ووذل لاولنااا لل يتااه يف للداللاااع لل ا لشاات لم ل ا لل اار ن للكاارمي لاام ي ل ا لملعاصاارة،
فإننا لن ف ل يرللتإ يتاا زتإ يرع اا تلك للداللاع:
لملرلل لاوا:
وها للا باادأع يا للشاايخ اااد ااده ،ليااه شا دنا االا فعليا للتف ااري وللتأو اال ي ااتفيدة يااا
يعاطياع للعدر ،وكان اد ده جماد نعا لا للعلاااء ادم لاللاتفاية ياا للعلاإم لل ربيا لحلد ثا (،)2
و نااديا شاار يف تف ااريه تااأوىل لل اار ن ط ااا لتلااك للعلااإم ،وللن ر اااع للعلاي ا  ،ااا تعاال للدلاو ني ا ()3
ده ا ياا لانا له يف ها ل للكاإن!،
ي إل جمر ني  ،كاا هإ لحلاىل ايا ي للمايااكي  ،لل تعت ا ل
ُث تااأوىل لملعجازلع تااأو ما و ااعيا ( .)4كاااا لاانجد ليتاادلي ذلااك الل ااا يا طناطاااو تااإهر يف تف ااريه
«ل اإلهر ( ،)5وهااإ تف اري ا ها فياه لا أن كال للعلااإم يف لل ار يإتااإية يف لل ار ن! ،وأن لل اار ن جمااد
لا ا ولي ااا! ،لياطاقنن ااا با ا لك «وا أنن ااا لا ا نا دا ارنا وا ك اال ي ااا تاط اااوىل ب ااه لل اار لين ااا ي ااا ل ااإم
لد ث (ُ .)6ث يا أس ز اد للادين إا يف كتاباه «لذدل ا وللعرفاان يف تف اري لل ار ن باال ر ن ( ،)7وللا
َخلما َ فيااه وا للااتناطا لل اار ن اااا ااتماءم يا أفكاااا للعااام لملعاصاار ،يف لمل ارأة ولحلاادوي ،و ..لخل ،وا أن
تاء لملداطل يع ل يف نإلن «للتف ري للعدر » ي يداطف اإي( )8يف بدل لل عيناع.
تتايز ه ه لملرلل ا لل ليتدع وا أولخر لل عينيَّاع ا بعدة خدا :
 ف ا م ختاارز ااا يناااهج للتف ااري للت ليد ا  ،وذا ل م تتجاااوز للتااأو ماع «لسإترل يا » للا تناولاامبع ا لآ اااع اااا ااتماءم ي ا ي ااإالع للعداار للشااا ع  ،لااال لااإ خرجم ام تلااك للتااأو ماع لاطاار لملن جي ا
للت ليد ا يف للتف ااري .باال وننااا جنااد يف ه ا ه لملرلل ا كيااف وصاال للتف ااري وا « ااري» تااأيماع( )9تت ااأل
بال اط ولل لت أليانا.
 ولالتتا ازلء اادو اااهرة ول اايت  ،لي ااه ال ااتأل للتأو اال «لملعاص اار» وال يف تل ااك لآ اااع لملتعل ا اباسإشكاالع للفكر لملعاصرة ،أو تلك لل شت ه ا يف للتناطا لالكتشافاع لحلد ث !
*لكرببلو رحثلسنلمحااه سملمحلل يملمح

سمل ل

ون ا ارل اللتك ااام للتف ااري /للتأو اال ا يف ها ا ه لملرللا ا ا وا لملن اااهج للت ليد ا ا يف للتف ااري ،ف ااد ا َّال
يد اااطل للتف ااري ي يان ااا كال ااأل ذ ا ه للعالي ا للتأو لي ا  ،والات اط ااا بالعد اار ك ااان ي ااا للاط يع ا أن ا ز
يداطل «للتف ري للعدر » أو «لملعاصر» تع ريل ن ا.
لملرلل للثاني :
وإيلنااا ولي ااا يداااطل «لل ارلءة ( )10نف ااه؛ لل ا شااري وا يدااايا ين جي ا يعاصاارة ه ا يناااهج
للن ااد لايس وللل ااانياع لحلد ثا ا  ،ف اانيتا هن ااا وذن أي ااام لل اات دلم ل ا ا «ين اااهج» و«أيولع» تد اادة يف
يالل ا لل اار ن ،ن ااتاطي أ ْن ن اادا بدل تااه يف هنا ا لل ا عينيَّاع وبدل ا للثاانينياااع ليااه كاناام لملن ااهج
لايبيا وللل اااني جمااد أخا ع لرااإاها وا تانا للداللاااع لاخاار ا يف للعااام للعاارس ،وباادأع تت اار
وا كاال ش ا ء ،فكااان لنااا أن ناار ااام (1979م) «للعامليا لسإلاامايي للثاني ا » اس لل الااأل لاااز سااد،
ولل ا ل تا ااد في ااا ل ا ي ااز ج ي ااا لمل ااإالع للل اااني وللفل اافي  ،اا ااا اوىل ي اارة( ،)11ويف للثاانيني اااع
اارع اولا أاكااإن يف «جم ارلءة» للاةلأ لسإلااماي  ،وتأو اال للاان للااد ( ،)12و عتا أاكااإن أكثاار َيااا
تإل ا يف للاات دلم لملناااهج لحلد ث ا وخدإصااا للل اااني  ،ول ااا لنف ا لل ا لاااوىل أن ؤلااس لتف ااري
َّ
يعاص ا اار ل تا ا ااايل ل ا ا ا يعاطي ا اااع للعد ا اار لملن جيا ا ا ُ ،ث ا ا ااد ش ا اايتروا يف «للكت ا ااا ولل ا اار ن :جم ا ا ارلءة
يعاصارة»( )13للا ل تاااد فياه لا خلايط ياا لل نيإ ا وللتااخييا  ،ونداار لاياد أباإ ز ااد للا طاارا يف
«يف ااإم للاان » ين جااه لل ااا أل لا للتأوليا ) (hermeneuticيااا خااماىل ن ااد ت ارلأ لااإم لل اار ن...
و ريهأل.
تتايز لل رلءة لملعاصرة ،وه لملرلل للثاني يف للدالل لملعاصرة لل ر ن باخلدا للتالي :
 ياال اام «جماطيع ا ا » ت ا ا ا يف ين اااهج للتأو اال ي ا ا للا اةلأ ،يف ل ااإ تإلص االم ين اااهج «للتف ااريللعدر » يعه ،وا لاد للتاطااب  ،وها «ن لا » مسيتام بتجااوز ااع لملان ج للت لياد أياام للتاأو ماع
لملتع ف .
 مسيت اام بتأو اال ل ا ا «كاي اال لل اان » ،ي ااا خ ااماىل َّن اااذز جمابلا ا للتكا ارلا ،أو االا ا ش ااايل ( ا اادشاايتروا) ،يف للإجماام لل ا كااان فيااه للتف ااري للعداار تعثاار يف ترجميعاتااه ،فلاايس هنااا لتت ازلء أو تااأيماع،
ب دا يا ه اال وحبه يعريف تإلل جب إي ذهني ك رية وين َّا .
ووذل كااان يااا ااروالع «لل اااهرة» للتك ارلا ،وللإ ااإا ،فإننااا ن ااتاطي أن ندااف «لل ارلءة لملعاصاارة»
للدا َ م للا َ ا ااا
ب ا«لل اااهرة» ،خدإصااا ينا ااد للت ااعيناع ،ليااه لااهأل يف ها ل للتيتااإىل َّ
للدا للا
صاادوا كتااا شاايتروا «للكتااا ولل اار ن» لاام للعناإلن للفر ا « :جمارلءة يعاصاارة» ،ها ل َّ
م نته بعد ،ولل عكس «للتفزلزل» ل ي يا ملن إي للع ل لمل لأل لملع إية.

ال ظرةة :ال ص زالداللة السلففة زالهعاصر !

لل ار ن بإصافه «نداا» وون كاان ال تجااوز لحلاادوي للل إ ا  ،وال أن يداداه لسإذا ععال تلاك للل ا ال
تتج اااوز وص ااف ا «ل ااايما» فكر ااا ،وال تتع اادله وا لل ااجا للث ااايف( .)14ولك ااا لل اان بإص اافه «ينجا ازل
تراا ي تإ إ للدالل « :ي تإ أويل :هاإ لمل اتإ
ل إ ا» ،ون ايا يالليا ،ت ناز يع د سإنتاز لملعىنَّ ،
للن اي للدالل  ،اعاىن أن للداللا تتشاكل فياه ط اا ل اإلنإ للةكيا (للنيتاإ  ،لملعجاا  ،للداريف،)...،
وهنا للدالل ( )...تناإ خاطيا ،وليس [هناك] ( )...جمرلءة /تأو ل باملعىن لحل ي .
اف
ولمل اتإ للثااي :هاإ ي اتإ للداللا « اري للن ااي » ،هناا ال ككاا للن ار وا للان لا أناه اص ن
للكلااع ،وتركي للجال فيت  ،ولكا من ر وليه ل أنه فرااء يتعادي لابعااي ،لياه لملعاىن للكلا
للجال ا ال اااو اااإ يفريل ااا ،ولملعااىن للكل ا للاان ال اااو اااإ لااه ،و ل ا ه ا ل لمل ااتإ
تكااإن لل ارلءة وللتأو اال .وون وتااإي لمل ااتإ لاوىل ععلنااا ال نف ااأل للكاامام كاااا إلااإ لنااا ،وون م كااا يف
للإجماام نف اه كاااا ر ااده لملؤلااف ..هااإ ي ااتإ إكااأل لل اااا وللنَّااام يعااا ،ف ااإ لاايس فري ااا ب اادا يااا هااإ
ا »( .)15وهك ل د تأو ل /جمرلءة للن لتت ايل ت او فيه ل اي .
وذل كان ه ل شأن «لمل ال » لل تأل في ا للتأو ل ،وللا ت اتلزم لل اداة للع ليا لالتت اي ا أكثار ياا
أ ش ء خر ،فإا أ لد كتلك «لل لف» للاط يرتعي لل اطا للتف ري لحملاك ا للن ؟
ون و اطاء لل لف «للاط » تأو لي ترت ل للاطتنا ،حبياه تيتاإىل لل الف وا يرتعيا اإم لا
تنشااأ ااا
ي ااإالع اادة أبرزهااا لملعرفا بالل ا  ،وبألااالي للتع ااري ولل يااان ااا .ولكااا ها ه لمل ااإالع نف ا ا َ
ي الَّا أن للل ا ياطاب ا للاان  ..وللل ا اإ ا ألفاااظ ،وألااالي تع ااري ثابتا تتإلاال ااا .وللاان اااا أنااه
ل ا ف ااإ كا لك اإ ا ألفاااظ ...وهنااا يف للإلجما اى ا لاااذت للاان تفت اد تدااإا للاان كج اااز ياليل،
فعالي ا للتأو اال ه ا الي ا «فااإ ل إ ا » ،وون كاناام ت ااتند وا للل ا  ،ولملفااريلع لملعجاي ا لي اام وال
أا ااي لبتدل ي ا تتيتاادي ااا فراااءَلع للدالل ا للندااي  ،ولينقا «أهاال للل ا و ااريهأل يف يعرف ا ذلااك ل اإلء،

ووَّنا خيت أهل للل اعرف لامساء ولالفاظ لملإ إ مل ايا ا ،بأن إلاإل ون للعار مسام كا ل بكا ل،
فأيا لملعاي ويالالع للكمام فلايس خيات اا أهال للل ا يون اريهأل»( ،)16ها ل فراما اا أن للل ا -
ا ل لملعااىن -أص ا يتم يف يتناااوىل ل ايا يااا لخللااف ،بعااد أن ترلكااام ل ااإي لملدون ا يف ي ا لالفاااظ

ولليل ااا ،وتع يااد للل ا وللكشااف ااا أن ات ااا لملتعاادية للا ت ااإم ااا .فال االف بعااد ذلااك م عااد كتلااك
تلااك لملرتعي ا للتأو لي ا  ،باال ون لل ااإىل ا ه لل االاط ولسإجم ارلا ااا إجمااف للاان ااا ونتاااز ياللتااه يف كاال
در ،و اط ليتدليه يف للزيا للداحل ث اف تااخيي اللل .
ماوما الهورزعفة:

يا ا تا ارلكأل لل يت ااه يف ياللا ا لل اان لل اار ي ،أخا ا لا اااء لسإل اامام يف تأل اايس جمإل ااد لتن اااوىل لل اان
وجمرلءته /تأو له .ف د كان لأل أصإىل للف ه جمد يا «لخلاطا » كن  ،و ل ،ويفاريلع .فتنااوىل با لك
لمل ااتإ اع للثماثا ل ناااء «لخلاطااا » لل اار ي ،وهااإ للعلااأل للإليااد يف للعلااإم لسإلاامايي للا جتاااوز ل ال ا
لت عي ااد للداللا ا يف لل اان لل اار ي بش ااكل ين جا ا  ،ب اال ون ااه ك ااان ول ي ااا اي ااا ملف ااإم لل اان وا للداتا ا
للكافي ( )17لتتعايل يعاه .فامل اا للا نا ا أصاإىل للف اه نف اه ذاا ينا لل دل ا ها للان  ،ولايس ت عياد
للل ؛ لل تعت بالن له ي دياع روا (.)18
و نديا ت دم لل يتاه فياه ،تكشاف اا ينااهج يتعادية (ل تزلليا  ،لنفيا  ،شاافعي  ،)....،ولكاا ا األ
ثارلء لااأل لاصااإىل يف ياللا للاان لل اار ي ،وال أن تلااك لملناااهج لاصاإلي ب ياام يعزولا بشااكل أو بااآخر
ااا االا للتف ااري وللتأو اال ،أو م ت ااتنف تلااك لآلا لاصاإلي ؛ اناَّه كااان ن اار يل اااا وا أصااإىل للف ااه
كإلا م
ايط بااإ لالكااام للعالي ا ولاادها وللاان للش اار  ،فا اتااه كاناام ت اار يويااا يف حبااه لالك ااام
للعاليا (كاااا ااإل با لك لمسااه) ،وكاناام نز تااه لمل ه يا تااد أل فا للعااال للف ا «لالتتزل ا » كآلي ا
تلت ي لملن جي للت ليد يف للتف ري.
ووذل كااان للتف ااري ااإم ل ا ي اااف م ل إ ا م بااإ خاطااابإ :لخلاطااا لل اار ي ،وخاطااا للتف ااري نف ااه،
فإنااه ملااا لحملاااىل أن ااتأل لختداااا ه ا ه لمل اااف وا يات ا ككااا في ااا للتاطاااب أن أخ ا ل ا يله ولي ااا()19؛
َّ
ان خاطااا للتف ااري ناجتااا ث افيااا ال الا  ،جما اااا لا للن ا ولملاكااا ،ولاصااما يف لاف ااام لا ي اادلا
لختماف ا وتفاو ا ،ف إ اهاا بشاروطنا للتااخييا وللزينيا  ،وب ارو ذلتيا وون ااني حبتا  .ووذل كاان للتف اري
كا«خاطا » يناتج ث اايف تاااخي  ،فأيولتاه بالرارواة يناتج يثلاه (ث اايف وتاااخي ) ..أ أَنَّاهم كاا للتجااوز،

فتلك لايولع ولملناهج لي م «فإ تااخيي » ..وهنا ن ي كن يتنا ا ينتج لخلاطا ذلته.
د ا أص ااإىل للف ااه ا بن اااء ل ا ذل ااك ا ك ااريه ي ااا لايولع وين اااهج لل يت ااه لل ا ول اادع يش ااروط
بتااخي ااا ،وون م ع ا ذلااك أهنااا م تعااد لااال أ صاامالي لل يااام بالاادوا للتااأو ل َ ،ووََِّّناَاا ع ا ذلااك أنااه
ف يت سإيكاني للتجاوز ولسإ اف  ،بل ولاللت دلىل للكل .
ليس يا لزينا بالإجمإ ندها ،أ
يا هنا تأخ «لل رلءة» لملعاصرة يشرو يت ا ،ليه لرك (للف أل /للتأو ل /لل ارلءة) ت اتند وا ن ايج
يعااريف إاااوىل للتكييااف بااإ للااةيل لملاان ج ،وخدإصااي للث اف ا يااا ت ا  ،وبااإ لدلث ا لل ارلءة وترلثي ا
لمل روء يا ت ثاني  ،كاا لاوىل ه ه لحلرك للتأو لي ل ي تإ خر أن ت يأل ت ارل باإ و ا لملاطلا
وو للتاا خ(.)20
وناه يااا للع ااري وث اااع َوجمااف «لالتت اااي» يف ونشاااء يناااهج لل يتااه وأيولع للتكشااا وللياال لملعااىن
يف للن لل ر ي و ريه ،وبالتايل فإن يا لإلزم ذلك وتإي ويكاني جميام يناهج تد دة(.)21

وهكا ل ككااا لل ااإىل ون لل ارلءة لملعاصاارة تلااك ن ر ا ذااا يشاارو يت ا ،تلااك للن ر ا لل ا تعتاااد ل ا
ي دأ لاللتفاية يا «ينجزلع» للداللاع للل اني لحلد ث ويناهج للن اد لايس لملعاصارة ،با ت ااهاا نتااز
للعد اار للا ارلها أ للإلي ااد للش اار ذا ا ل للت اااا خ لملعاص اار( ،ب ا ا للن اار ااا ي ااد ل ااماي ها ا ل للإلي ااد
وصيتته) ،وون كان لل ؤلىل ال زلىل ل ا يد ل وجتاوز تلك لملناهج ولايولع يثيما ا للةلثي ؟!
أن ألد يإ لل رلءة لملعاصرة جتاهل ا «للنز للإ عي » لل أحلَّ لي اا أصايتا تلاك لملنااهج
أنف أل( ،)22تلك للنز لل تناجم بشكل صاار خدا للن لل ار ي ،وتدااطدم يا لل عاد لاهاأل
وهااإ لملداادا لسإذي ا بكاال يااا ع ا ذلااك يااا لاارا وللاات ماىل ااا ث اف ا تااخيي ا يااا .وويكااان وطماجمي ا
ألكام للن ول ت ااها فإ تااخيي (.)23
وللعي ا للثاااي لل ا ت ا ط فيااه أكثاار تلااك لل ارلءلع لملعاصاارة ،تعايل ااا ي ا تلااك لملناااهج ولايولع
وكأهنا كل ا ل ا ثابت ولي م ا كاا هإ لحلاىل ا ن ر اع م ت ت ر ،ولا ت ات ر كإهناا ال لتاال لل اطا .
ون لحل ي ا للا ن ا أن ال م فاال ن ااا أن للااتنفاذنا سإيكاناااع للاان لل اار ي يالليااا ااري كااا ،حبيااه
وننا لإ ن ا ذلك نكإن جمد للتنف نا أيولتنا ،وللت لكنا يناهجنا ذل ا وليس للان ! .ذلاك ان للان
لل ر ي نزىل ليكإن « امليا» خا ا ،فمابد أن ال تإجمف ا ونتاز للدالل يف كل زيان ويكان.
الاراء الهعاصر  :م انتاائفة اله ج قلل التولفف اإلةدةولوجن
كان اام لملن اااهج للةلثي ا يف للتف ااري ل ااإىل يوي ااا يون وجماي ا تأو اال و ااد إلإت  ،اات ر كاي اال لل اان
لل ار ي ،ااا تعاال للتااأو ماع لآ د إلإتيا للا يإالاام لياه ت اادو نشااازل وترجميعااا فاجمعااا ،حبيااه جملاااا لاارا
يااا ال إتااال .وها ل يااا اازز للاطر ا للتجز قيا

ها ه لآ ااد إلإتيا يون تع ُّ ااف يف للتأو اال ،ولاياال للاان
لل أشرنا ولي ا يف لل دل .
ولكا ي لل رلءة لملعاصرة لل للت دلم لملناهج نشا د للاارة لاوا تاأو ما اد إلإتيا لكايال لل ار ن،
فيه كثاري ياا للتاالاك وي ايت لملناط يا ! حبياه أيكاا وجمايا «تإليفاا» شاايما للان  ،أتااا فرصا للا ع
لك ا إااإىل ندااإم لل اار ن وكأهنااا «ل اإ م
لش يااك ااي »! نف ا يااا خماذااا له ذلتااهَ! ..ون جم ارلءة شاايتروا
لملعروف ا َّنااإذز صاااار ل ا لك؛ حبيااه أن ه ا ه لل ارلءة لاولاام تاتل ا للاان لل اار ي وخدل ااه أليانااا يااا
يراي له ،أو م
يإجمف م
يعاي له ،اللتناطاجمه بإ د إلإتيت ا!.
وبإصإىل لل رلءة وا ه ل للتاطإا ولمل داة ،للت دع لمل او يف أولا للدلالاإ لسإلاماييإ لا ياا
ىل للتأو ل ي ه ل للع ه للفا بدالالع للن لل ر ي ،ولخلإ يا كال تأو ال «يعاصار» ،خدإصاا
نديا أص يتم تلك لملااالاع لسإ د إلإتي للتأو لي ي رون بالأل «لل رلءة لملعاصرة».

ذلك يف تزل د للشك بال ر ؛ كإنه يدادا تلاك لملنااهج ولايولع ولاال لسإ اد إلإتياع!
لدت
ويف تشكيك لل ع يف جميا تلك لايولع ولملناهج لحلد ث ل وتفديما( .)24فاا هاؤالء ايع أل ياا
لل لت ولل اط حبيه را لي أل تلك للتإليفاع لل ااجم يف ولال لسإ اد إلإتيا ،ولكان أل وهاأل بعيادون
ااا تلااك لملناااهج ولايولع (حبكااأل لل اطيع ا للناشااق بياان أل وبااإ لل اار ) م كااا يااا ل ا يل يف يإلت ا
تلك لل رلءلع لإ با اي ا وفريت ا(.)25
ويااا للرااروا للتاييااز بااإ «لل ارلءة لملعاصاارة» كن ر ا  ،وبااإ «لل ارلءة لملعاصاارة» كتاط ي اااع جما ا ا
وينجاازة لااال لآن ،فااثأل ي اااف تفداال بين اااا؛ حبيااه ككااا تلااك للتاط ي اااع اااوالع في ااا للكثااري يااا
لخلي  .ووذل كان لنا أن ن كر فرل تلك لل رلءلع ،فإننا ن كر جنال ا يف للتن يه وا جميا لملنااهج لحلد ثا ،
وجمدا ا للعالي ل االا للتأو ال ،وون كاان ياا مت االاته الياا ياا تلاك لملنااهج ولايولع لاد اقيل
يف لل ال ا ا ؛ ال تجا اااوز بع ا ا لمل ا اااي لاولي ا ا في ا ااا (كال ني ا ا  ،أو للدالل ا ا للتزليني ا ا  )...وه ا ا ي ا اااي
للل انياع لل نيإ  ،أو بع ي إالع للتأولي لحلد ث  ،وبع ي إالع لاللإبي .
ويف لمل اب اال نا ا كر أن للاطر ا ا «لسإ د إلإتيا ا » للا ا و ف اام ذ ااا تل ااك لملن اااهج ل اام ي لا ا لملعاص اارة
و«للتجد د» كانم ل ا يف تدعيد للتإتس ياا أ اولا تد ادة يف للتأو ال أو لملرلتعا للن د ا  ،وهاإ
أير را وا لمل او للعد دة لل أفرز ا تلك لل رلءلع.
ن
للاتم ديم يف تاط ي ااع
ري أن بع لل االثإ م عاإل فيااا وجما فياه اريهأل ياا ل اام للانااهج للا ْ
«لل رلءة لملعاصرة» ف د كاان و اي أل لاط يعا تلاك لملنااهج ،وللاطر ا للا للاتم لم في اا اي اا ،اا يفع األ
لإلصرلا ل للتعايل يع ا ولاللتفاية ين ا يون تإتس(.)26
قشكالفة اله ج:

تتايااز يناااهج للن ااد لايس لحلد ثا وأيولع لل يتااه لال ااني ون ر ا ااا بتنااإ وتعاادي وللااعإ ،ويلخاال
ين ج هناك يدلا ولجتاهاع ..و نديا م اوالع «لل ارلءة لملعاصارة» لل ار ن للكارمي ياا خاماىل تلاك
لملناهج ،البد وأهنا لصاطديم ل للتنإ وللتعدي ،فكيف وذن ياالم لرإاها يا خماىل ه ل للإلجم ؟
يا للاط يع ولحلااىل ها ه أن تكاإن طر ا للتعايال يا تلاك لملنااهج «لنت ا يا » ،ولكاا ها ه لالنت ا يا
جملااا ت ااإم لا يعاطا يعااريف ،أ جملااا فر ا ا لل يتااه لملعااريف نف ااه ،ف اد جمااام «يعياااا» ها ه لالنت ا يا
ط ا لإل د إلإتيا لل إال ا لل اا ! فاعرل لسإ د إلإتيا تفر نف ا يويا يف لل ارلءة لملعاصارة ،ها
ي دأ و ا يف للإجمم نف ه ،ه خلفيا ي اتةة وهاد ول ا  ،ف اد لختاااع ين ج اا ت عاا ل ادا ا لا
«ت رها» ،وللتناطا للن ا .وهك ل نديا يإالم «لل رلءة لملعاصرة» كاان لذاد هاإ لل يتاه اا

شر ي و د إلإتيت ا ،وأفكاا ي
للدإل جمط!.

لذأل هإ لل يته ا يإجمف تأو ل أكثر جمربا ياا
يرلف ذا ،وم كا ُّ

وذل جتاوزنااا جمرااي لالنت ا ي ا تلااك ،ف اايإجمفنا يااا أش ارنا وليااه جم اال جملياال يااا لسإشااكالي لحل ي ي ا لتلااك
لملناااهج لل ا تتاثاال يف لل اات دلم يناااهج وأيولع حبااه أمنشااقم وصااي م لدالل ا وحبااه للاان لل شاار
لسإن اي ا اعىن أهنا يفعا بالإ عي ا لدالل ن «وذ » لملددا ،يفاا للإ عي لل شر ؟
ون أ ا جمارلءة تتجاااوز ها ه لسإشااكالي يون للا م
اإىل ،لاات إم ا بشااكل أو بااآخر ا بأن اان له (لا يتانه)!
وون لييد تلك لملناهج ولايولع ا تر ت ا «للإ عي » أي نار يف ا ا للداعإب ؛ ولكناه كاا .وال ككاا
م
حباىل لاللتفاية يا تلك لملنااهج يون يمال ا ها ه لسإشاكالي وو ي اا .فالشار لالالا لل ارلءة بتلاك
لايولع ولملن اااهج لتيت ا ا يش اارو يت ا ه ااإ يرل اااة خد ااا لل اان لل اار ي ،أ تاطإ ا ا تل ااك لملن اااهج
ولايولع خلدا ده كن

ي وذ لملددا(.)27
التراا زالهعاصر ال ص زالهعاصر

هاال ت ترا «لملعاصاارة» جماطيعا ت ا ا يا يناااهج لل يتااه للةلثيا وترلكاا ااا لملعرفيا لااإىل للاان ؟ ال
شااك أن لل ارلءة لملعاصاارة اام ها ل لملنيتا يتجاهلا تلااك ل ااإي ،و نااديا اااوىل للتكشااا خلفياااع
ها ا ه لل اطيعا ا فإنن ااا ل اانعثر لا ا ألا ا ا د اادة ،أيع اجاإ ااا وا ل اال ب ااالةلأ ولن اط ااا للد اال
ي ا ،ا ععله ريل ا لل يته ،فرما ا لات اطه « ل » افاهيأل ب ياط وال يع إل ا للن .
يف وجمم عكس فيه ه ل لملإجمف ا يف لمل ابل ا جاز لل ااا اا تناولاه وللتإلصال يعاه ،جازل لاتا ط يف
كثري يا لاليان ي و د إلإتيته لملن ت ا للةلأ أصما.
وننااا ن ااتاطي أن نعاازو ذلااك (لل اطيع ا ل ا ا ي ا لل اةلأ) وا ش ا ء أكثاار تااأثريل برأ نااا ،وهااإ «للر ا
لحملاإي » يف لملعاصرة ولاخ با د د(.)28
لملناااهج للةلثي ا يف لحملداال ت ااإي بنياام يااا يلخاال ل ا لل اان  ،و ل ا ااإء يعا شااته ،و ل ا و ا
ل ي ا ملف ااإم «للاان » .وتتراااا للكثاري ااا م ااتأل للااتنفاذه أو لاللاتفاية ينااه .وال شااك أن جتاهاال أو
جتاااوز ذلااك لسإاأ لاصااإيل للر ا أل خ ااااة ت اايا يف ل ا يناااهج لل يتااه وللتأو اال لملعاصاارة يف جم ارلءة
للان لل ار ي ،ولااا ن االا وذل جملناا ون بعا لمل اإالع لاصاإلي يتجااوزة يف تإلنا د اادة مل اإالع تلااك
لملناااهج لايبي ا وللل اااني لحلد ث ا  ،كاااا ه ا يف للإجماام نف ااه جماصاارة ن ااا يف تإلن ا كثاارية أ رااا .وي ا
ذلك ت تلك لملناهج جماياة ل «جمرلءة يشرو » حبد ذل ا؛ وذل مجتن م صي ت ا للإ عي .
للن لل ر ي بإصفه «ندا ي نيا» ،البم َّاد أن ناتج ياللتاه بالاتارلا ،ف اإ «ال خيلا ياا كثارة للاةيلي»،
وبإصاافه ندااا لرلااال خا ا (أبد ا ) البام َّاد أن كااإن يعاصارل بالااتارلا ،حبيااه دا لا للاادولم « اااوزل

للت اااا خ ،وأي ااام لل اارو لسإن اااني ال خلف ااا»( .)29وون لل يت ااه ااا «جتد ااد» مل اان ج ياللا ا لل اان
لل ر ي رواة ،لي م لعدم كفا لخلاطا للتف اري فيت ا  ،بال لفات فاا يعنااه ،وتفجاري ويكاناتاه،
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 .

( )1كاان لاؤلىل لحلدلثا ي ااتيتإذل لا اإىل لةتاعاااع « ااري لل ربيا » يل اااا ينا ياا مسا ب ا صدي
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م.)395-389
( .)3لا ااااىل للكايلا لإليااام اااد ااده ،ل يا اااد اااااة ،بااريوع ،لملؤل ا للعربيا للداللاااع
وللنشاار1976 ،م ،ز ،2م( ،153ن ااما ااا أس اااذاة اطي ا لاالياان ،يشااكلتا للإتااإي ولملعرف ا يف
للفكر لسإلاماي لحلاد ه :ناد كال ياا ااد اده و ااد وجم ااىل (ياللا ي اانا ) ،باريوع ،يلا لحلدلثا ،
1985 ،1م ،م.)71-29
( )4لملددا نف ه ،م.71
( )5ط يف لل اهرة ام 1963م.
( )2بناام للشاااطئ ،ا ش ا  :لل اار ن وللتف ااري للعداار  :ه ا ل بااماغ للنااا  ،لل اااهرة ،يل اارة لملعاااا ،
1971 ،1م( ،لل ل لجمرأ ،)335 ،م .39-38وأشاااع وا أناه ولاد يف ارو صاعإي للعلاانيا
ثإاة رلس ،وأنه تاء اي فعل «لريإنا يا ي ان لسإل ا لل اهظ بالت لف».
( )7ط يف لل اهرة ام 1952مُ ،ث ين يا للتدلوىل ب رلا يا ن لازهار (لن ار للا ه  ،ل اإ.
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لملدر ُ ،ث ع ا يف كتا لم نإلن« :لل ر ن :اول لف أل در » ،ط يف للعام نف ه.
( )9كاا يف اول يداطف اإي نف ا.

( )11كك ااا لختد اااا يف ااإم «لل ا ارلءة» ل ا ا أن ااه «يإجم ااف ي ااا لل اان » ،وه ااإ ب ا ا لك أكث اار ي ااا
«تأو ل» ،وون كان ترانه .للت دم ه ل لملدااطل لاد لل االثإ للعار اعاىن للتأو ال وللتيتليال ال اا.
لااإىل يف ااإم «لل ارلءة» لن اار :خالااد لل ااعيدلي ،وشااكالي لل ارلءة يف للفكاار للعاارس لسإلااماي لملعاصاار:
اد أاكإن َّنإذتا .لنيل ش اية للداللاع لملعا  ،تإنس ،تايع للز تإن 1998 ،م ،م).
( )11نعت طرا أيإ لخلإيل ل ا«للتف اري لل يااي» وليااء ملان ج ترلثا  ،أكثار يناه ين جاا تد ادل ،كإناه
ال كم وا لملناهج لحلد ث بدل ك رية .ول لك نعت جترب لاز سد يف للعاملي للثاني لل دل .
( )16لن ر لإىل ت د أاكإن يف ذلك ،خالد لل عيدلي ،م ، .ص .
( )13ط يف ييش ام 1991م ،للاط ع لاوا.
( )14ا ا ه للل ا ااانيان لملعروف ا اان ووا ولا ااابري وا أن للل ا ا يرت اط ا ا بالث اف ا ا  ،وال تنفا ااك ن ا ااا.
وبا لك لااإ نفكاار فإننااا نفكاار بل ا  ،وبالتااايل فاانيتا كإياإن بث افا تلااك للل ا  ،وللا تدا يا للاازيا
للتأولي ا كااان ج لتأو اال للاان جمااام ألالااا ل ا ي اادأ لات ااا للاان ب رفااه للتااااخي ؛ َّ
ان
تااخيااا .كاااا أن ُّ
لل ااإ لسإن اااي إجم ا يف للت اااا خ وال ااتاطي جت اااوزه .كا ااا أن للع ااام ف ااريأ اار أن لل اايا ت اازءن ي ااا
للاان  ،وللتاااا مخ يااا لل اايا ِ  .وجمااد ل تاااد نداار لايااد أبااإ ز ااد لا ها ه لمل ااإالع سإث اااع تااخييا للاان

لل اار ي (لن اار :يف ااإم للاان  :يالل ا يف لااإم لل اار ن ،بااريوع ،لملركااز للث ااايف للع اارس1991 ،1 ،م،
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وللتشكيل)» يا م-69م.)116
( )15لن اار لل الااه :ييتافيز ااا للاان لل اار ي :وشااكالي للنااام ولملعااىن ،ل ا لمللت ا  ،للعاادي صاافر،
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«ي ااكإع نااه» ،لصاااطل ليااه أليانااا ب ا «يلياال لخلاطااا » ،و«فيتااإ لخلاطااا » ،و«حلااا لخلاطااا ».
أيا للن ف إ ويا وصاف للداللا  ،أو وصاف لل اطاا  ،لياه ع َّار للان ألياناا بأناه «خاطاا ككاا
أن عر لملرلي ينه» .ملرلتع ه ه لملداطليتاع لن ر ل لا يل لملثااىل( :للزاكشا  ،بادا للاد ا باا اايا

للشاافع (794-745هاا) ،لر اار :ااد لل ااتاا أبااإ اده ،ويرلتعا  :ااد لل ااايا للعاااي ،للكإ اام ،وزلاة
لاوجما ااا وللشا ااؤون للد ني ا ا 1996 ،6 ،م ،ز/2م ،232م ،239م ،273م ،284وز/1
 ،423ولإىل يف إم للن الت  :ز ،1م .)426ولكا وا أل أن لاصاإليإ كاانإل لا و ا اف اإم
ااريل ااا كإنااه ندااا جمر نيااا ،وذ ا ل ي ا يداااطل
للاان ولخلاطااا وللكاامام .م ن اارول لتيتلياال للاان
«للانَّ » و ا يف إيااه لا ارل يف ت عيااد لل يتااه لاصااإيل يف كثااري يااا لملاإلطا .باال ون جمرااا ا لاصااإىل
أل م ل للتعايل ي للن  ،لل تاطاب ي للتعااالته لملعاصرة.
( )18ياشا  ،ينا ا :جمارلءة للا لع لل اار ن ،ي ديا تر ا كتااا  :لل اار ن و لااأل لل ارلءة ،اااك بااريك،
بريوع ،يلء للتنإ ر ،لل  ،يركز لسإَّناء لحلراا 1992 ،1 ،م ،م.66
( )19تشري وا ذلك كل كت لاصإىل يف ي ديا ا للتا يد .
( )61ينااري ،وليااد :للاان لل اار ي يااا ل ال ا وا للعااام ،لل اااهرة ،لملع ااد للعااامل للفكاار لسإلااماي ،
1997 ،1م ،لل ل لملن جي لسإلمايي .15-14 ،
( )61يز ك ،لاير وفا :لر للع ل يف لالتت اي ،حبه يد ملرللا لملات اتري ،بإشارل للادكتإا
طي لسإبرلهيأل ،بريوع ،كلي لسإيام لاوزل للداللاع لسإلمايي 1998 ،م ،م.31
( )66بااع ،اوالن :ن د ول ي ا  ،تر ا  :ينا ا ياشا  ،لا اااىل للكايلا  ،3 ،للا  ،يركاز لسإَّنااء
لحلراا 1994 ،م ،م.12
( )63لن ر :ييتافيز ا للن لل ر ي ،م ، .م.4
اك يف جمياتااه وتاادوله» «ون
( )64ااإىل للاادكتإا لل ااإط ا يااثما ا «كناام وال أزلىل ألاات إ بااه ،وأشا ُّ
للااد اة وا للعلاانيا  ،و ااةيف لل اازو للفكاار يااا ااع الهثااا وا شاااط للاادالالع للا لال ااا ندااإم
لل اار ن ولل اان للداايتييت  ،ولشااإها باادالالع ويعا م
اان تد اادة ،بالااأل (للل ااانياع) ،ويااا تراايه جمااانإن
(للل ااانياع) ،أ أهنااأل إاااولإن أن ععلاإل يااا (للل ااانياع) ها ه بااد ما ااا جمااانإن للداللا للعربيا لملن ث ا
ا لالصااطمالاع للتإفي يا يف اباط لملعااي بألفا اا للدللا لي اا ،وباد ما اا لل إل اد للتإفي يا لاخار
لملت عا يف ف ااه للل ا  .وأذكاار أن ل اإلال تاار يف ألااد لملااؤ رلع بيا وبااإ للاادكتإا اااد أاكااإن وهااإ ألااد
لل ا دارون لا لاللتعا ا اا جمإل اد ف اه للل ا  ،وجماايإ للادالالع للل إ ا  ،اا اايه (لال اني )،
ويااا ُث ف ااإ اارا اارواة تفر ااا لل اار ن يااا لملعاااي ،للا كاناام ينإط ا بااه وا لليااإم ،ويلقااه بعااد ذلااك اااا
تإل به جمإل د لال ني ه ه ،ول ف اه وجمنا ته ،وه نف ا ا للةنياا للا شادو اا ي ااة (لل ارلءة
لملعاصرة)» .وون أ ااىل بعر أل لل انياع هإ « ا مال ياا إلاأل باأن ععال ياا ها ه للتجربا ولايل خفيَّا

للع ه حب ا ثابت يف ي ا له وكتابه ا طر للع ه ب إل د ف ه للل »( .لن ر :ي ديته لكتاا  :ن يال
خيا  ،ووذ أ يد جمرلءة ل اي ،ييش  ،يلا للفكر1997 ،1 ،م ،م.)13-16
( )65كاناام ه ا ه ه ا اإ ا ايوي للفعاال لل ا جمإبلاام ااا لل ارلءلع لملعاصاارة ،ولمللفاام للن اار أن
لملت ددإ يف للداللاع لل ر ني ولاصإلي جملاا كت إل ايل لي ا.
( )62لن اار يف ها ل لةاااىل جتربا وليااد ينااري يف كتابااه «للاان لل اار ي :يااا ل الا وا للعااام» ،م. .
وين ا ا ياش ا لل ا جم اادم ي ااب ا ل اااني لل اان لل اار ي يف كتاب ااه للل ااانياع وللدالل ا «للكلا ا (ط :
للا ا  ،يرك ااز لسإَّن اااء لحلر اااا 1992 ،1 ،م ،م .)96وه ااإ ي اات ضأل لآن بإجن اااز يالل ا ا ل اااني يف
لل اار ن بعناإلن :تنااإن للل ا يف جمارلءة لل اار ن (أ لااا ن ااا يف بعا كت ااه) .ون ياال خيااا  ،للا أ لااا ااا
يشاارو لدالل ا يداااطليتاع لل اار ن ،يالل ا ل اااني يف ااالس تااإيع لااعيد ،ليااه جماادم َّناااذز ين ااا
خدإصااا ااام 1997م .وياااا شاايقا يااا ذلااك يف كتابااه «ووذ أ يااد جم ارلءة ل اااي»،م ، .م-61
.33
( )67ار للادكتإا للعلاإلي أن أزيا للتعاياال يا للكتا للا أنزلاام لا للرلاال ،لي ام يف افرا ا،
ولكاا «يف تعاياال يااا أنزلام لااي أل يع ااا تعاايما بشاار ا ،كإيااا ااا تعاااافإل ليااه فيااا بياان أل يااا يااألإ
ل اااهنأل ،وأنااه لاايس شاايقا لااإ ذلااك ،وجتاااهل أل للفاار للك ااري بااإ للل ا لااإ ااتعال ا لسإن ااان للتع ااري
اا يكنإناتاه ،وللل ا لاإ اتعال ا خال اه ليراان ا ناإاه وهدل تاه»( .لن ار :للعلاإلي ،طاه تاابر .ت اادمي
كتا  :للن لل ر ي :يا ل ال وا للعاام ،م ، .م .11ولاإىل أثار تلاك لخلداا للان لل ار ي:
وشكالي للنام ولملعىن ،م.) .
( )68نليتظ ه ل تليا ند أاكإن يف اإ ت إيه.
( )69ياش  ،للل انياع وللدالل  ،م ، .م.13

الثاالة زاليفا العربفة الهعاصر

ان دلخلال *

[تاإز للث افااع يف للعاام عكااس تاإز لل اإة ،للتجااااة جماد تت ا للعلااأل وجماد ال تت عاه ،لكااا للث افا تت ا لل ااإة
يل اااا .و ا للتاااا خ كااان تإلا لرااااة يااا إاادأ يل اااا وبااان لزيهاااا ث افت ااا ،وكااان تراااا يل اااا للاات دلم
تلااك لل ااإة لنش اار جميا ااا ويؤل ااا ا و اال اات ا ،وللإص ااإىل ااا وا تاعاااع أخ اار ]( .ص اااإ يل هنتنجت ااإن:
صدلم لحلراالع ،للفدل للرلب ( :ل ايتماىل لل ر  :لل إة وللث اف وللعإية وا لل إيي )).
الثاالة زاليفا العربفة الهعاصر بأي مع ل؟
لإ أختدر كثريل يا للإجمم ول د للل ا دارفان ااية اللاتعرل شارلع للتعر فااع ملف اإم للث افا ،
يا ككا أن أمسيه اول للتاإ ا يف لملن اإالع للإلجمعيا للا للات ر لي اا لملف اإم ،لا للداعيد للعارس أو
ل للدعيد لملعريف لسإن اي ،أو ل صعيد ش ك للدرل اع للعاملي للرلهن .
ون ها ل لال تناااء بالتاإ ا يف ها ل لملن ااإا أو ذلك ال عا أنا بالراارواة ي تنا ااام لالجمتنااا جبااإهره ،جماادا
يااا ع ا أن ا ألاااوىل – وأاتااإ أن ال كااف لآخاارون ااا ه ا ه لحملاول ا – لحملاف ا ل ا يعا ن ا للإلجم ا للعاارس
اعيااااه لل ااإي للتااااخي وا تان ا لملعياااا لملعااريف لسإن اااي ااري لمللاازم ،أو لملعياااا لل يال ا للعااامل لمللاازم ل ا
صااعيد اارواة لالات اااء وا ي ااتإ للتيتااد اع لل ا فر ا ا ،ولاللااتيت اجماع لل ا تاطل ااا ،و ااري لمللاازم ل ا
صعيد رواة لاخ اراإنه ري لسإن اي.
و ليااه فااإن يف ااإم للث اف ا يف للااإطا للعاارس ،وباملعي ااا لل اإلجمع لل ااا د ولاايس باملعياااا لملثااايل لملااأيإىل يااا زلىل
تايتااإا لااإىل لاي أوال وللفااا ثانيااا وللفكاار لحمل ا ثالثااا .وا ااأل أن لاللاات رلء للتااااخي للعااام ةااال للتفكااري
للع اارس يف للث افا ا جم اادكا ول ااد ثا كك ااا أن إي اال وا يعي اااا أولا ا ك اااي ش ااال لالجمتد اااي ولل يالا ا وللعل ااإم
ولالتتاااا  ،وأَّنااا للتفكااري ولل االإك وللشااعإا وللعاارلن لل شاار بعايا  ،وال أن يااا للاات ر ليااه (للعاار للث ااايف)
ل أا للإلجم كاي نيتدر يف لملفريلع للثماأ لملشاا ولي ا نفا.
أيا يف إم للث اف ل للدعيد لملعريف لسإن اي ،وباملعيااا لسإترل ا لل اا د لآن يف كثاري ياا يول ار لل يتاه
وللتن ري فيكاي تايتإا لإىل (لملن ج لانثروبإلإت ) لملعا ا للث اف ااا ها (ألالإ ليااة) اري يلازم لآلخار ا
ل للدعيد لملاي أو لملعنإ .
ل ا أن يف ااإم للث اف ا ل ا صااعيد ش ا ك للد ارل اع لل يالااي للعاملي ا  ،وي ا أنااه تايتااإا لااإىل (لملاان ج
لانثروبإلإت ) لملعاا ا للث افا ااا ها (ألالإ ليااة) للجاا ا لا للداعيد لملااي أو لملعناإ  ،وال أناه تجاه
وا للتفكااري بكيفيا للاادفا نااه ،وكيفيا ولازلم لآخاار ا بااه يف ااإء لمل إلا للدلاو نيا  :لمل اات ل يف صارل لل اااء
يتااا ف ااط ل صاال ااا هااإ لاجمااإ  .و ت ااط ها ل للف ااأل للادلاو يا يت ااري للث افا يف لحلياااة للعربيا لملعاصاارة

يااا أابا ت اااع :لملإ ااإ  ،للتاااا خ ،ول رلفيااا ،ولاللااتيت اجماع .ف ااإ يف ألااد وتإهااه كثاال جتليااا لمالتش ارل
ل د ااد لل ا ا ت ا ا ي ااا للش اار اإي ااا يإ ااإ ا للدالل ا ا وللتيتلي اال ،و ا ا ااا للا ا كر أن للث اف ا ا للعربي ا ا
لسإلمايي ثل أبرز يفريلع ه ل لملإ إ .
وهاإ يااا ت ا للتاااا خ ول رلفيااا يرااطر للتعاياال يا للث افا للعربيا لا أهنااا ألااد إلياال للدارل لل يالا
للتااخي للاطإ ل لل ياطرة ل يا ا ت رلفيا (للشار لاولاط) ،وللا كثال للاإطا للعارس يف للإلجما حلاتاه
ولدلته.
اات دي ا وللتيتااد اع لل ا

وهااإ يااا ت ا لاللااتيت اجماع تاطلا للتاإ ا فيااه ب يا ويالك لايولع للا
فر ا ولاهدل لل تجه ولي ا.
ها ل هااإ للف ااأل لل يال ا لاللاةلتيج ل د ااد للث اف ا اااا ه ا للتع ااري (للنااا أل ..لذاااي  ..لللااإ) لاباارز ا
لل ااياية ولذيان ا وللنفااإذ يف للعااام ،واااا ه ا للثاباام لل ا ن ا ي اااه ات اريلع لل ااإة للت ليد ا للع ااكر أو
لالجمتداي أو للعلاي للتكنإلإتي أو لسإ مايي أو لل كاني  ،ه ل هإ ف أل هنتن تإن.
و اال ي ااا لل اامازم ولملل ا أ ر ااا لد ااد لمل د ااإي باحلي اااة للعربي ا لملعاص اارة .ه اال لمل د ااإي ا ه لحلي اااة لملع ااىن
(للكرنفااايل – للإصااف – لاللتفااايل – لاللتعرل ا ) لإتااإه لملعاااش لليااإي  ،أم لمل دااإي ااا لسإطاااا لل ااانإي
لل ياي ؟
لأ اير بال إىل – جماطعاا – ونا يلتازم بال داد وا لسإطااا لل اانإي لل اياي للدلاتإا للناا أل ذا ه لحليااة،
ثما بالدول للعربي لملعاصرة ،حبدها لل اطر للإلجمع لاي  ،أو بأف ا لل إي لملأيإىل.
ل ا أن يااا للراارواة اكااان تأكيااد للااتيعا – لل ا أاتااإ أن كااإن اي ااا – للفاار للثاااو بااإ بني ا
لسإط اااا للا اإلجمع للن ااا أل لليتي اااة للعربيا ا لملعاص اارة ،لآن ،وب ااإ بنيا ا لسإط اااا لمل ااأيإىل للن ااا أل لليتي اااة للعربيا ا  ،يف
لمل اات ل .ون ا أ ا ل ي ا أن للدول ا لل اطر ا للعربي ا لملعاصاارة كاناام ويااا زللاام تع اريل ااا (ف ااأل ويلا ف ا )
للدولا  ،الااخ ويااا زلىل رلااخ للن اار ولي ااا لا أهنااا (ولجمعا لكإييا فيت ا ) فياااا ن ا للن اار ولي ااا وللعااال
ل أن تكإن تع ريل تااخييا لياليا ث افيا ا والية عي جمإيي لليتر .
ون أ اير هنا بت للف أل لذيجل للدولا  ،ااا ها للتج ايد للع اماي للدلاتإا لحلاد ه حلر ا ل اا ااع
لل شر يف أن تكإن ويف أن ختتاا ويف أن تفكر وتع وتعيا وتت دم.
أجمااإىل( :أ اااير) ان هناااك يااا ال ازلىل اات أل هيجاال باال ياااز وا للدول ا للشاااإلي  ،وبع اااية لاالاط للدول ا ،
ويعااايلة للدك رلطي ا  ،ي ا أنااه – كاااا مالااظ فإكإ ايااا يف ألااد أباارز للت داااالته لل ا م لاال ل لااف للشااد د
يون وجمإ ااه يف يد اايدة لل اادواة لمل ل ا ا للت اااا خ – ك ااان للفيل ااإ لاكث اار لنشا ا اال باحلر ا ا وبتج اايدها ا ا
لملؤل اااع لل يالااي ولالتتاا يا  .كاااا أنااه كااان للفيل ااإ لاكثاار يفا ااا ااا لةتاا لملاادي ولاكثاار ياطال ا

برارواة للتفاااظ لةتاا لملاادي جباازء ك ااري يااا للنشاا لالجمتداااي ولل يالا ي اات ما ااا لااياطرة للدولا  ،وهااإ
يا تعل ينه هدفا لل جإم للشر لل شنه ليه يااكس بإصفه (يدلفعا ا لل تإلز ).
الثاالة زاليفا العربفة الهعاصر لن وء الهو د العالهن:

ي ا أن ألاادل ال ااتاطي ل اازم بااأن تن ارلال يااا جمااد و ا جمديااه ل ا ي اا ت ا يااا لااإا ب ارلإ لي ااإىل :لآن
لنت م لحلرو لسإ د إلإتيا  ،وال أن لهنيااا لاللااي لل اإفياي وياا ت عاه ياا تادل ياع ألادأ لخاتماال هاا ما يف
يإلز ا لل إ لل يالي وللث افي يف للعام ،وا لحلد لل ككا يعاه تأكياد ل ي ا أن للعاام بعاد ذلاك لالهنيااا
تاإلزن جم اال ذلااك بااإ جمااإتإ ليالاايتإ ث ااافيتإ اماجمتااإ :للرأمساليا للدكإجمرلطيا ،

م عااد هااإ للعااام ذلتااه للا
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

ت إ ي ا أل للن ام للث ايف لل يالا لالشاةلك  ،وأ ا اا ي إلا للتفكياك للا أطل اا للفيل اإ للفرن ا
يلا اادل يف للإال اااع لملتيتاادة لاير كيا ااام  ،1922وال أن يااا ت ااد لل اار سإجمنااا للعااام بااه م كثاال يف للإلجما
وال أتندته لملعلن لل م تكلفه بنيإ ا أ ا ا كر .فاال ر تاتا ب نيا لدلثيا اللا كثال يف اإم (للن اام /
لملؤل ا ) في ااا تااإهرل تااخييااا جماااال وا لحلااد لل ا ال ككااا يعااه ا ا ي إل ا يااا بعااد لدلثي ا يثاال للتفكيااك أن
زه ااا أو ت ااؤثر في ااا ،وال بال اادا لل ا ؤك ااد للتعدي ا للفكر ا لل ا إ اارم ه ا ل للن ااام ل ا وبرلزه ااا ون ا ت ا
لنف ااه ،وهك ا ل ف ااد باادع للااد إة وا لاطاايأل فكاارة للن ااام بااإطما وت ااإ لاالاط للااد ا وللعا ل ا ولملدال ا
ول ايعا وللدولا  ،ولملنااايلة باااسإ ماء يااا جماايأل للشااك باادال يااا للي ااإ ،وللع ااه باادال يااا ل اادو  ،وللعاادم باادال
ياا لملعااىن ..لخل ،أجمااإىل :كال ها ه لملفااريلع للنا اا اتناادة يااا بعاد لحلدلثا للتفكيكيا م ثال ملرلكااز لل ااإ يف
لل اار وال اتع ااا لا اد إلع وأفك اااا فإ ااإ دييا ا لا ا للاجتاع اااع لل ربيا ا أن رفت ااا ،وتعا ش اام يع ااا
وجنيتاام يف ليتداصا ا وللتإل اااُ ،ث لسإفاااية لل دااإ يااا لحلاإلا للن د ا للثاو ا يف كاال للااد إلع ،ولافكاااا
للفإ إ وللعديي لل ل م لحلر للعامليا للثانيا  ،فإهناا م تادخر ولاعا أ راا يف لسإفااية ياا لحلاإلا للن د ا
للثاو يف كل للد إلع ولافكاا يا بعاد لحلدلثيا وبإتاه خاام يف (هناج للتفكياك) للدلا اد  .وال ا ا يف أن
ه ا ه لل ااداة ل ا لاللت اإلء ولحل اارم ل ا لد ااإ للن ااام لل يال ا ولالتتا ااا ولالجمتد اااي وللث ااايف ا
لسإفاااية لل دااإ يااا لحلاإل ا للن د ا للثاو ا لااال يف أكثاار للاطرولاااع تاطرفااا ،يثلاام ويااا زللاام ولاات ل ثاال
أبرز ولا ل للن ام للرأمسايل للدك رلط للراين اللتارلاه وتفإجمه.
ون لآثاااا لملااديرة لث اف ا (أتناادة) يااا بعااد لحلدلث ا بإلت ت ااا لابا ارز (للتفكيااك) وافرلي ااا لل ا أشاارع وا
بعر ا ا نف ااا ،طال اام يف للإلجم ا أل ااس للن ااام لل يال ا للث ااايف لالش اةلك للش اااإيل  /لل ااإفياي ،وليتدليلت ااه
لمل اش اارة و ااري لمل اش اارة ،أو ن ااا ره لل نيإ ا ا لل ر ا ا ي ااا لالل اااي لل ااإفي يف للع ااام للع اارس ،اث في ااه للي اااا إ

للشاإليإ أو اث فيه للن د إ لللي لليإ ،جماد يثال لا اإ تاديل أبارز ليتادليلع لاللااي لل اإفياي للا كاان
ين إ ااا يف للشاااإلي و ازفااا ااا للدكإجمرلطي ا لملؤل ااي  ،ولا ل ف ااد فعلاام ي إل ا للتفكيااك فيااه فعل ااا ل ا ااإ
ترلتيااد  ..فالي اااا إن للشاااإليإن يخلاإل بعااد لهنياااا لاللاااي لل ااإفياي يف لالا لنعاادلم وزن ا ع ااا نف ا ا
از ج يا لافكاا لحمل اط  ،أو لملت اط أو لالاتكالي  ،وللن اد إن لللي للياإن ادول لهنيااا لاللااي لل اإفياي ندارل
يااؤزال ذااأل فاهناااىل يع ا ااأل تلاادل ل ا لل ا لع للعربي ا وللش دااي للعربي ا وللث اف ا للعربي ا إالإهنااا أوزلا للإلجم ا
لل يال ولالجمتداي ولالتتااا وللث اايف لل اا س .أياا لسإلاماييإن للا ا يثلام بعا أتنيتات أل اأ لربا
يت دم لل ر ول ع لاجماطاا للعربي اد لاللااي لل اإفياي ف اد لنثناإل بعاد لهنياااه ل ايت ب اا للشار ي ياا
لم أجمدلم كل لاجماطاا للعربي  ،وبإتاه خاام ياا لام أجمادلم لاجماطااا للعربيا للا أل ام بكال ث ل اا لل يالا
ولالجمتداي سإحلا هزك ينكرة بااللاي لل إفياي لم شعاا ااب للشيإ ي ولسإحلاي.
للف ارلغ لل يال ا وللث ااايف لل ا ألدثااه لهنياااا لاللاااي لل ااإفياي ،وبالتااايل ل ا إ واجم ا لخلااإ يااا ت ل اال
للشاايإ ي ولسإحلاااي يف للااإطا للعاارس ،وتراااىىل لل ياا لاللاةلتيجي سإلارل يل ،كااان ن ا يلااؤه فااإال باالجتاااه وا
للدك رلطي ا لل يالااي يف للااإطا للعاارس واف ا ي ااتإ للتن ااي للعاارس وا لاادويه لل دااإ  ،ألااإة بكثااري يااا
لاجماطاااا وللتجاعاااع لل إييا ولل يالااي يف للعااام لل ا اللاام تعيااد ترتي ا أوالجم ااا ملإلت ا ن ااام ااامل تد ااد
اادوا يااا لااإىل ااإا وللااد ،هااإ للإال اااع لملتيتاادة لاير كي ا  ،وب ي ا للت اإلء ث اف ا وجمااإ للتفكيااك .وي ا أن
بعا لاجماطاااا للعربيا -وبتفاااوع يليتاإظ -جمااد لجت اام وا للدكإجمرلطيا وال أن لار لخللاايج للثانيا ويااا الف ااا
وأ ا يا تدل ياع أيع وا ت اطؤ للتإته وا للدكإجمرلطي  ،كاا أيع وا لنفرل د لسإ ا للعرس.
يف ه ا ه لاثناااء وخمافااا ل تناادة للث افي ا لملعلن ا ولملد إي ا يااا جم اال يرلكااز لل ااإ يف لل اار  ،وا ااأل تعااايل
لاصا اإلع بان اادثاا لحل اارو لسإ د إلإتيا ا وي ااإع لملا اؤلفإ لسإ ااد إلإتيإ ول ا ااإا لسإ ااد إلإت  ،وال أن ا ا
ليناا إهإ ث افيإ يا ل ثا أن أناطل ا ياا للإال ااع لملتيتادة لاير كيا واللاا تادلرتان و كا لن يثال كاري ثلاج
اماجمتااإ ،ب ااإة لسإ اامام أوال وثانيااا وثالثااا .لاوىل لفإكإ ايااا (هنا ا للتاااا خ) ويااؤيله أن خاار لملعااااك لمل دلا يف
للتاااا خ جمااد ل ااام لداااحل لل اار بإتااه ااام واير كااا بإتااه خااام ،وأن للفااريو لحلتا ا لملإ ااإي لل شاار
تاثال يف لللي لليا للدك رلطيا  ،وثاني ااا ذنتنجتااإن (صارل لحلرااالع) وياؤيله أن لملعااااك لمل دلا م تنتااه بعااد،
وأن جمإة لل ر يف ل ايتماىل يتزل د ا أل جمشإا لذيان لخلاي للا لاف نف اه اا ،وأن لا ها ل لل ار أن
تنفر جمإله حلرو تد دة ري ت ليد  ،لتيتل في ا (جمإة للث اف ) ل لل إة للع كر ولالجمتداي للت ليد .
ويا أن كااما يااا ها ا لل ايناا إهإ ت اااان ملاطااإاة بال ا  ،وال أن هيانا لل اطعيا لا لاوىل ين اااا
تعلااه ي ل ااا ،فياااا أن لت ااام للثاااي باالنفتاااا ل ا لاللتااااالع تعلااه يرشاايتا للتاادلوىل ،كإنااه مايااس
د ا للشااعإا للاادل أل باااخلاطر لااد لل اار  ،وللااتعدليه الخ اةل أخاطاااا تد اادة ،وكإنااه ين ااجاا ي ا

طرول اااع لةتاع اااع للد اانا ي للع ااكر للث افي ا لل ا يث اال لهني اااا لالل اااي لل ااإفياي بالن ا ذ ااا كااث ا
لجمتدااي ك اارية هاديع ويااا زللام اادي بإ ااا خاطاإ ونتات ااا للعاماجما  ،أو بانتفاااء لحلاتا ذااا بعااد أن
و عم لحلر لل ااية أوزلاها.
ل ااد جماياام يرلكااز صاان لل ارلا و ل ا ليتاادلي ااد يااا للزيااان بتع ق ا لل ارأ للعااام لل اارس (-1991
 )6111ا ياكيناااع و ماييا ت ااااة براارواة لاللااتعدلي ملااا بعااد للشاايإ ي  ،لل اطاار ل د ااد لل ااايم يااا
للشر ثما بالث اف للعربي لسإلمايي بإته خام ،ا أل للتران لل ر لكثاري ياا ل اا ااع لسإلامايي
لملتشدية وي اه ل عر ا يف لرو دة ،ا أل لفظ كثري ياا لاجماطااا للعربيا لا ها ل لاللتراان وها ل
لل ااد أل بع ااد لنتف اااء لحلات ا ولي ااه يف ااإء لهني اااا لالل اااي لل ااإفياي ولنثن اااء ه ا ه ل اا اااع لملتش اادية وا
للرر يف ا للإطا للعرس.
وال أا اد لاللااتاطرلي يف للكاامام لا كثااري يااا لملفااجمااع ولملماب اااع ولل اارو ولملآلا  ،للا ترلكااام
بالداادف أو بالتإتيااه أو بالتاادل أو باسإإاااء ،لكااا ألاادلأ لحلاااي شاار يااا ل ا تا تاااءع لتنرااج
وتعازز لل اايناا إ للثاااي ،ولايناا إ هنتنجتااإن ،ولتاطلا بااإ ليلا و اايتاها يك إتااا ليالايا يااا لنفااك عتااال
يف يرلكز صن لل رلا يف لل ر ين د كايل ،وت نده كثري يا لل كر اع وللتجااا للتااخييا لملؤملا باإ
لل ااإطا للعاارس ولل اار  .ل ااد يثل اام ألاادلأ لحلاااي ش اار يااا أ ل ااإىل ا ا نيف ا لك اااء أير ك ااا كا ااا
ألاادثم هاازة اي ا يف ث ا لاير ك ا بن ايااه .وي ا أن لسإيلاة لاير كي ا جنيتاام يف ن اال (لازي ا ) يااا
يلخل للإال اع لملتيتدة لاير كي وا للعام ب ار فا ا  ،ول تااايل لا أكا اليا داف و مايا يف
للتاا خ لحلد ه ولملعاصرة هادفم وا خل لا وفكفكا وجملا يع األ لل نا ااع ولملفااهيأل ولل ايأل ولافكااا
لل اا دة يف للعااام ملداإم لحلا وللعدللا ولخلااري وللشار ،وال أن لجتاه ااا بعاد ذلااك وا فار يعياااا صاااام
ل ا للعااام بدااي (ويااا  /أو – ي ا  /ااد) جمااد لاااهأل وا لااد ك ااري يف تدااا د لاللاات اطا لل يال ا
وللث ااايف يف للعااام ويف لل اار ويف للااإطا للعاارس كاااا هاادي ويااا زلىل اادي بالتشارلء لاااالع يااا (للتاط ااري
للث ايف) ولاللتقداىل .ل د يثلم (للث اف ) تإهر للعدف لسإ ماي لذا ال للا مت ت اد ده باجتااه للعاام
لسإلماي بإته ام وللإطا للعرس بإته خام .وجمد للتند ها ل للعداف وا ي إلا (للفاشاي ) للثاو ا يف
لسإل اامام ويف للث اف ا للعربي ا  ،ووا يف ااريلع فر ي ا كك ااا تل يد ا ا ب ا ا :ال ماني ا لسإل اامام وال مانيا ا
للث اف ا ا للعربي ا ا  ،وال يك رلطي ا ا لسإل اامام وال يك رلطي ا ا للث اف ا ا للعربي ا ا  ،وللكرلهي ا ا لملتأص اال ل ااد للع اار
ولمل لاإ جتاه لا ياا ،وللت اا للن اء ولاطفاىل وك ااا لل اا .و اا زلي ها ه لحلالا لا ي ااالع يلاع
يااا لااإىل ااإا ا اايس هااإ (يااا لل ا يل وا وصااماا ولااد ه للعااام للعاارس و لسإلااماي ؟) وجمااد أل ا أل يف
كتابت ا كال ياا :هنتنجتاإن وفإكإ اياا وفر اد زكر اا وتإياا فر اديان .وا األ أن ها ه لمل ااالع لختا ع ياا

للت اااىىل ااا كيفي ا ا وص ااماا ول ااد ه للع ااام للع اارس ولسإل ااماي ي اادخما ،وال أهن ااا لناطل اام ي ااا ل ا ا
ي الاطاااع ثاال أوذااا يف للتنداال للتااام يااا ي ااؤولي لل اار ااا تااأتيج للتشاادي للااد يف للااإطا للعاارس
وللع ااام لسإل ااماي  ،ويف للتند اال للتا اام ي ااا ي ااؤولي لل اار ااا تد ااا د لالل اات دلي لل يالا ا  ،وتف اااجمأل
لملشاااكل لالجمتداااي ولالتتاا ي ا يف للااإطا للعاارس ولسإلااماي  ،ويف للااد إة للداارإ وا ت يااري لاو ااا
لل يالااي لل ااا دة يف للااإطا للعاارس ،ويف للعااام لسإلااماي وللث افا للعربيا لاام ي ااا (لحلاادوي للديإ ا
لإللاامام) و(للفاشااي لسإلاامايي ) يااا ت ا  ،وابااط للت اادم ولالنفتاااا وللت اااي يااا ت ا أخاار بااال ر
لم ي اي (لحلدلث ) و(للدك رلطي لللي للي ).
الثاالة زاليفا الهعاصر لن وء الهو د العربن

لحلا أن تاادلخل للث افا يا لحلياااة للعربيا لملعاصاارة وباااملعىن أو لملف ااإم للا

أشارنا وليااه ،يااا زلىل عاااي

يا لختماالع اي تعكاس هايشاي يف اإم للث افا يف لحليااة للعربيا لملعاصارة كااا تعكاس للاإزن للناإ
للإطا للعرس يف للعام.
ولإ لفة نا تدال ويكاني زىل لحلال للعربي للث افي لل يالي ا للعام ن ر ا – وه لي ام يعزولا
بالتأكيد ل صعيد للتأثر لل ل باملش د للعامل – لمال نا أن للث اف بإتاه اام ياا زللام تعا لاي
بإتااه خااام ،ولاي بإصاافه كااليا أو وك اإلال لياتيااا ،يا أنااه ككااا للتأشااري لا لاااالع للااتيعاء
تااخي ف للث افا  ،ويف ل ا ربيا يت ا نا اعناهاا لحلرااا أو لانثروبإلاإت أو لاللاةلتيج أو للعاابر
للت دداااع .ولعاال ت ارلأ ل ااالظ ولبااا خلاادون أباارز شاااهد ا ل ا ذلااك .وهااإ يااا ؤكااد أن يف ااإم
للث افا للعربيا جمااد تعاار الا لاتكالاااع يتتاليا م إاال يون للااتارلاها كاا لبااا خلاادون يااا جتاوزهااا
(ي ديته) ا أل رو لال اطا لحلراا لل ألاطم به.
ولااإ تربنااا أن ن ااتناط ألااد أبارز يفااريلع لاي يف لحلياااة للعربيا لملعاصاارة للااتناطاجما ث افيااا ليالاايا،
وتإجمفنااا بااإزلء (للرول ا ) يااثما بإصااف ا (ي اإلن للعاار يف لل اارن للعشاار ا) ،ذالنااا لجااأل للتاطاااب لل ااا أل بااإ
ه ه لملدون وتإهر لرك للتاطإا للعام لليتيااة للعربيا لملعاصارة و اآل تأثريهاا يف ها ه لحلركا  .ال أ ا هناا
بالتأكيااد يااد ثياال للرول ا للعربيا لماجتاهاااع لسإ د إلإتيا أو لافكاااا لل يالااي أو يااد تع ريهااا ن ااا
ييكانيكي ااا ،ب اال أ ا ا ي ااد ول ا ا ام للرول ا ا يف ت ي ااري للإلجم ا ا لحلر اااا لليتي اااة للعربي ا ا لملعاص اارة وي ااد
للتل اي ا يف لخلاطا للفكر ولل يال .
يااا لملف ااة ن ر ااا أن تع ا للرول ا للعربي ا ااا لنت اااىل لةتاعاااع للعربي ا ي ااا َّنااط لحلي اااة للر إ ا أو
للزال ي وا َّناط لحليااة لملد نيا  ،لكن اا يف للإلجما ال تعا اا ها ل لالنت ااىل وال شاكليا ف اط ،وذ أهناا تتادثر
باملإلصفاع للفني ولاللإبي لل اهرة للرول  ،لكن ا لا صاعيد لملرااإن للعايا ال تعكاس وال ماجمااع

ا إ ا أو ا فيا  ،وهناا ترااطل بالادوا للث اايف لل يالا للا ل ااطلعم باه يف لل ار  .وها ه بالرا ط ها
إ لملعرل يف للتجاا لل يالي أو للدكإجمرلطي أو للتناإ للا جمايام وياا زللام ت اإم يف أ ااء تتلفا
يا للإطا للعرس.
ه ل للتاطاب يف للنتاز وه ه لل اطيع بإ أبرز يفريلع لاي يف لحلياة للعربيا لملعاصارة وأكثرهاا جمابليا
للتاأثري يف ها ه لحلياااة ،وباإ لسإ اا لل يالا ولالتتااا ولالجمتداااي لي اا ي تدار ا لا للرول ا  ،باال
ككا ليت اا ل يفريلع للعلإم لسإن اني ولالتتاا ي ولل يتت وللتاط ي ي .
لناطماجما يا ه ل لملثاىل ،ككننا أن نت اءىل :ملاذل م اتيتأل لايس أو للفا أو للفكار أو للعلاا اام
لل يال أو للعكس يا ذلك ،يف لحليااة للعربيا لملعاصارة؟ ملااذل م اتأل ونتااز شا ك ث افيا ليالاي وطنيا
أو جمإيي ذلع وزن نإ ؟
ها ه ها ولاد يفااجماااع للدولا لل اطر ا للعربيا لملعاصارة يف ماجمت ااا يا للث افا ولملث فااإ ويف ماجما
للث اف ولملث فإ ي للدول لل اطر للعربي لملعاصرة .و لياه فلايس ي ات ربا أن ت ال للث افا وطاإلىل للنداف
للثاااي يااا لل اارن للعشاار ا أش ا ه بتفالااه صاانا ي تإ ا ل ا ينراادة للاطعااام لفاات للش ا ي أو اللت ااا
للد ااإا ،وأ ا ب ا لك أن للث اف ا م تتيت ااإىل يف يع ااأل ب ارليج للدول ا لل اطر ا للعربي ا لملعاص اارة وا خدي ا
ألالااي تلتاازم بت اادك ا وتنف ا لي ااا لاالاطاع لحلكااأل لحملل ا يثل ااا يف ذلااك يثاال للك رباااء ولملاااء وللداايت
وللتعلاايأل ،ي ا كاال يااا ةت ا ل ا ذلااك يااا اارواة افاادها ب ني ا لتي ا اي ا  ،يثاال لمل ااااا ولملعاااا
ولملكت اع.
ل أنه لَ َّااا كانم ماجم للدول لل اطر لملعاصرة بالث اف ولملث فإ لافل بالتجااا  ،ف اد لجتاه يع األ
لملث ف ااإ للع اار وا تد ااعيد خاط ااا ي ااا بع ااد لحلدلثا ا بإت ااه ااام وللتفكي ااك بإت ااه خ ااام ،يف لل يالا ا
ولالجمتداي ولالتتاا ولاي بد إ رواة جتاوز وتفجري لل ىن للت ليد للاجتاعااع للعربيا  .فيااا تن اه
دي جمليل يا لملث فإ حل ي أن لالنديا لملعريف لل يتم خلاطا للتفكيك لد ادل تاطااب تااخيياا و رفياا
ي ا تاادل ياع للعإمل ا وهااإ يااا جمااد ااؤي وا فتإلاااع يعرفي ا ن د ا لكنااه جمااد ااؤي يف للإجماام نف ااه وا
ختل ااماع اي ا يف بني ا للن ااام لل يال ا للعاارس لااتتعد ثااهااا لاادوي ونتاااز ن ااام اارس تد ااد وا
لدوي ونتاز ن ام تد د ري رس ،ثل (للشر أولاطي ) ولت ته لابرز.
هاهنا تت د ي تعايل كل يا للدوىل لل اطر ا للعربيا لملعاصارة ولملث فاإ للعار يا للدولا أو للن اام
ل ا أنااه ولجمع ا لكإيي ا  ،ولاايس ل ا أنااه ولجمع ا تااخيي ا ت ارلكأل تزوهنااا لخلااام يااا أن ا ا للاادفا للث ااايف
لل لي ل اا للتل ا .

ها هنا نتف أل ل للت عثر ولالات ااك يف ايوي أفعااىل لملث فاإ للعار وزلء لار لخللايج للثانيا  ،ولت اام
ه ا ه للااريوي بالت اااا وللتااإتر ولالصاااطفا ت عااا لل اارو وللتجاااا ولحل اااباع للش دااي  ،ولاايس ت عااا
للشعإا بامل ؤولي للتااخيي جتاه فدلل يا لدأ وللعال ل ياللته ان إا لليل شايل.
وذن ،وذا ا ل لل ا ا  ،وت اادع للدول ا ا لل اطر ا ا للعربي ا ا لملعاص اارة نف ا ا ا يف للع ااد لاخ ااري ي ااا لل اارن
للعشاار ا ،وي اات ل ها ل لل اارن بااما تاازون خااام يااا أن اا للاادفا للث ااايف ل اااا للتل ااا ؛ َّ
ان ينااتج
ها ه لان اا ب اااط ااف لا للاطاار لآخاار يااا ي اات يأل للتناااجم وإلااأل ب ا (َّناذتااه لل ا ا ) ،ولاايس
لد ااه – كا ااا أَنَّاه ل اايس للدول ا لل اطر ا أ لل ااتعدلي – لل ي ااام ب ف اازة ك اارية ولل اادة لمالت اااء يف ينتد ااف
للاطر لملإصل وا للت دم ،أو للدفا ا لل لع يف لحلد لاي .
ملاااذل م فاارز للن ااام للعاارس ويف للع ااد لاخااري يااا لل اارن للعشاار ا يفكارل وللاادل ،يثاال بيااري بإاي ااإ ال ااد
لأل لالتتاا يف لل رن للعشار ا ياثما؟ بياري باإايو يفكار فرن ا اامل كاان إاال واثاا ااا ا ..لكناه يف
ااإء للااتيعا ه للعاي ا ل خاطاااا لل ا باتاام تن ا ا ااا للعإمل ا وولااا ل لسإ اامام لل اار لاللاات ماك ل ا
تااإهر للث اف ا للفرن ااي بااايا وا لمل اااطرة بإاثااه للفل ااف ولل يال ا للعر ا  ،ولجت ااه وا لملنااايلة براارواة
للعااإية وا سا ا جماايأل للعا لا وللدولا لملراااط دة يااا ت ا  ،وللااد إة وا يناهرا للعإملا يااا ت ا أخاار !
للدولا ا للفرن ااي م ت اادف ل إاي ااإ أتا ارل ل اااء ها ا ل للتيت ااإىل لل اادالي يف يإلجمف ااه! وبإاي ااإ م اال للدولا ا
للفرن ي  :ل د لان وجمم للشاات !
ل ااد مت ذلااك تل ا يااا؛ ان للدول ا للفرن ااي ولجمع ا تااخيي ا ولي اام لكإيي ا ويث فإهااا لملعاا ااإن و ااري
لملعاا ااإ تاازء ال تج ازأ ين ااا ،وهااأل بأتناادل أل لمل تلف ا كثلااإن لاال يفا ااا للث ااايف للعااام .وهنااأل كل ااأل
كاالإن لحل يف لالختما ل جما دة للت ليأل بشر ي للدول وللن ام وجمدلي ه ه للدول وه ل للن ام.
ها هنا ال أا د أن ألري نكت  ،لكا يا لمل أل تدل للت كري بأن أجم لالنت ايلع للا وت ام ل إاي اإ
ل ا ه ا ل لملإجمااف (للياي ا للرتع ا !!) لاااجم ا ألااد لملث فااإ للعاار للتفكيكيااإ يااا بعااد لحلاادلثيإ؛ ل ا
ل اار يف كتاب ااه (أص اانام للن ر ا وأطي ااا لحلر ا )! ي ا أن للش ااجا للفا ا لل ا أب اادلها بإاي ااإ وترأت ااه
لاللتثنا ي ل لملرلتع (ويرلتع لآالء ولملإلجمف لأل ي جإا يف للث اف للعربي ولد لملث فإ للعار !!)
تؤكد أنه أبعد يا كإن ا للتدنيأل ل لته ،أو لالنديا ا صناي ن ر .
لاق الثاالة زاليفا العربفة

يا اارواة تأكيااد للشاإلخ للر ي ا لا طر ا للعماجما لل ااإ بااإ لملث فااإ للعاار وللدولا لل اطر ا
لملعاصرة ..للعماجم لملنتج لث اف ت تجي لتيتد اع لحلياة للعربي لملعاصرة :اان لر ا للتع اري وللتفكاري

ا ا ك اال ول ااا ل لسإ اامام للناجم اال لليت ي ا ا ول اايس ل ااآلالء ف ااط ،وللا اةلم للتعدي ا ا ولل اات عاي لاللتقد اااىل
وللت يي .
ي رواة تأكيد ذلك كله ،وال أا د لاللتاطرلي فيه؛ اَنَّاهم ادل ياا لملعتااي لملكاروا ،فاإن للث افا لات ل
تشت ك وتت اط ي لحلياة للعربي لملعاصرة – كاا أجمدا – يف ثماأ اوا ا ي ي :
لحملااإا لا ََّوىل :لحلدلثا اااا تترااانه يااا ترلاايخ للن ااام لالتتاااا للعااام ولملؤل ا للتااخييا لل ااااة ،ويااا
ماني و لأل يناجمرإ اَّنا للتفكري لخلرليف لل يتر  ،وياا لر ا ويك رلطيا لرااان ذلاك كلاه .ول انا

يلاازيإ بااخا اااا اادل ذلااك يثاال للعلانا  ،وال اارواة لمالااتارلا يف للت ااإ يااا لحلدلثا ذا ل لل ا ،
ولسإصارلا لا وبارلز ها ل للت ااإ ؛ َّ
ان ذلااك لااا ااؤي وِالَّ وا تن يااه يرلكااز صاان لل ارلا يف لل اار  ،ووا
لسإحلاااا لا ها ل ل انا للا م تأخا بااه لليابااان يااثما وليتلكاام يا ذلااك َّنإذت ااا لحلاادلث لخلااام.
لاا أن يف إم للن ام ولملؤل ي وجميأل للع ماني وللعلأل وللتعدي يف لالتت اي ه يا صايأل لملام للعارس
ماه كثري يا اكام وتلفاع ل لال اطا .
لسإلماي للرفي لل
لحملاإا للثاااي :للعإملا اااا داادا ن اا يااا ليالاااع هيانا لجمتداااي وليالااي وث افيا ال عااإز للتفاار ط
باختااذ كال للإلاا ل لحلاا يا لليتاد ياا تأثريل اا لل ال ي لا لل اياية للإطنيا أو لل إييا  ،و لا لالجمتدااي
للإط أو لل إي و ل لذإ للإطني أو لل إيي  .وياا ت اإم لياه ياا ألاس و د إلإتيا يلاو نيا يتإلشا
(لل اء ل جمإ ) ،وال عإز للت اون يف للتدد ذا ث افيا وليالايا .وياا تناطاإ لياه يف للإجمام نف اه ياا
يزل ا كإني ال عإز للتفر ط في ا يثل لملشااك يف ليتماك وت ي ء تكنإلإتيا لملعلإياع ولالتداالع.
لحملااإا للثالااه :صاادلم للث افاااع اااا ه ا ي إل ا يرفإ ا يف ذل ااا كإهنااا ثاال للااتارلال للف ااأل للاادلاو
لليتياة ولسإن ان ولةتا وللتااا خ ياا ت ا  ،وكإهناا تا ز وجت اد يف ن ث افا وو اد إلإتيا لل اإة .لا أن
لا أيول ااا،
افرا ا يف ذل ااا ال ن ا أن إجا ااا أن اانااا اارواة للتاإ ا يف ين ااهااا ب يا لل ا
واف شرو للتداد لتفاصايل ا ،ولاللاتجاب للع مانيا لخلماجما لتيتاد ا ا ،وأبرزهاا للعاال لا تأكياد أن
للث اف للعربي لسإلمايي ب دا يا ه تع ري ا للتاطإا للتااخي ل ي للعربي  ،ف أ را تع اري اا لسإالية
للتااخيي ا للع اار ولمل االاإ يف لملش ااااك ب ن اااء ث اف ا ون اااني  .وهن ااا بن اام ال ااال مت تأكي ااد ( املينيت ااا) يف
لل ر ن ،للكرمي ( )73يرة.
أخريل ،وب اط للن ار اا ياد لختمافناا ،أو ياد لتفاجمناا لا أطرولا هنتن تاإن (صادلم لحلرااالع)
للا ت اطعاام وأثاارع يف لياتنااا للعربي ا لملعاصاارة لكثاار ااا ت اااط وأثاار أ يت ااري خاار ،فااإن كااما يااا ه ا ل
لالخااتما أو لالتفااا ال نف ا ل ي ا أن ه ا ه لاطرول ا للث افي ا ا ااأل كاال لملآخ ا لل ا أخ ا ع لي ااا:
و اد إلإتيا ،ويإ اإ يا ،وين جياا ..لخل ،جماد لإلاام وا يليال اال ليالا لل ار  ،ب ااإة لسإ امام ل اااا

لل تعل ين ا أطرولا اهري ا يف لمل اام لاوىل ،وبفعال لال تنااء بت ني اا ياا جم ال يرلكاز صان لل ارلا يف
لل اطا اع لالالي يف لل ر  :لالجمتداي ،لل يال  ،للتعليأل .وحبكأل ي اشر ا وولجمعيت ا وبنيت ا لملعلإياتيا
وأهاادلف ا لحملاادية للإل اايت  .وتع ريهااا للتااااخي ااا ط يعا لملداااحل لل يالااي للرلهنا  ،ووخماصا ا ملرتعيت ااا
لحلراا  ،ولرص ا ل صيان وتع يأل لاطر لل انإني ولل ياي لل تتيتدأ بامس ا.
ولعاال يف ها ل كلااه يااا داال وفا ن ر ا للتيتااد ولاللااتجاب لل اادء يف ونتاااز ث اف ا ربيا هنرااإ يعاصاارة
يع ة ا لسإطاا للتااخي للنا أل لليتياة للعربي لملعاصرة.
******************
*) ألتاذ ي ا د جبايع فيمايلفيا ،لااين.

حوار مر الهستورق زةلفرد مادلونج

ألرة للتيتر ر

ع ااد لال ااتاذ و لف ااري ي ااايلإنج ( )Wilfred Madelungلملإل ااإي يف ش ااتإت ااع يف أملاني ااا ااام
1931م وللاادل يااا أباارز للدلالااإ ولل ااالثإ يف للداللاااع لسإلاامايي يف لل اار  ،وجمااد لشاات ر بداللاااته
لمل تفير اا لالثا شار وللز د ا ولسإمسا يليا  .تل ا لالاتاذ ياايلإنج ياللااته يف لل ااهرة وهااي إاغ،
و ااال ينا 1929م ألااتاذل للداللاااع لسإلاامايي يف تايعا شاايكا إ ،مُثَّ ألااتاذل يف أك اافإاي ينا ااام
1978م ويا أش ر كت ه:
 .1لملدلا ولمل له لسإلمايي يف لسإلمام للإليط 1985م.
 .6لالجتاهاع لسإلمايي لمل كرة يف و رلن 1988م.

 .3لحلركاع للد ني ولالثني يف لسإلمام للإليط 1996م.
 .4خلفاء للرلإىل يف لخلماف للرلشدة 1998م.
و ا اااف وا حبإث ا ااه للكث ا اارية لملنش ا ااإاة يف لة ا ااماع للعلايا ا ا يف لل ا اار  ،وي ا ااامهاته يف يل ا اارة لملع ا اااا
لسإلمايي .
التسننامح :ننتا مننادلونج ،ةتسنناءت ثفننر من الهثافننف لننن العننال العربننن زاإل ننالمن عن قابننات
الوباب لن ال رب علل درا ة اإل الم ،ترى ما هن مجهوعة العوامد التن اادتك قلنل هنذا اللنول
م الدرا ة؟
منادلونج :ل ااد كنام طال ااا يف ولشااناطا بعاد لحلاار للعامليا للثانيا  ،وكااان يخاإىل للإال اااع لملتيتاادة وا

تلك لحلر  ،ويا الف ا يا ألدلأ ل ا يف تزل د لهتاام للشاا لاير ك بالشرجمإ لاولاط ولاجمدا .
وجم ااد لخ ااةع أن أيا لسإل اامام ،وأن أتعل ااأل للل ا ا للعربيا ا  .وجما اد ب اادأع بداللا ا لملد ااايا لسإل اامايي ُ ،ث
أخ ع بدالل للتاا خ لسإلماي  ،لبتدلء يا در لخلماف للرلشدة .وال ا ا ْ أن ف األ للتاطاإالع للمال ا
يف للتاااا خ لسإلااماي  ،تاطلا أن نف ااأل داار للتألاايس ويرتعياتااه ،لاانف أل للتيتااإالع للا لاادثم ونعا
أل ا ا.
التسامح :هد ةع ن لك ل مسألة درا ة اآلخر لن الوالةنا الهتيند  ،تولند لنن لناق نهنو
مرةكا بوصف ا او جدةد  ،راغبة لن السفار زالتيك ؟
مادلونج :ل د كانم للإال اع لملتيتدة جم ل لحلر للثاني ش ه يعزولا اا للعاام بالاتثناء ماجما اا يا
أواوبا .وجمد اأع أير كا ،بعد يواها لل إ وا تان لحللفاء يف تلك لحلر أن ياا للراروا جم ال وجمايا

ماجماع ي للعاام ،للشارو يف ياللاته وف ااه .وال شاك أَنَّاهم خياتلط يف ها ه لمل األ لل عادلن لملعاريف للا
ع لتإ يف تلك لملعرف خلدي يداحل للدول .
تاثل يف للف أل وللتيتليل ،ولل يال لل
التسامح :هند هنذا ةع نن  -هنا شنار ثفنرزل من مثنات ننور عبند الهلنك ،ز قدزارد نعفد -ل
الدرا ا اال توراافة ،ز عت نفس ا لن خدمة صاحب الارار السفا ن؟
مادلونج :ون أتف أل ياا جمالاه أناإا اد لمللاك وويولاي لاعيد ،ومهاا م كإناا تيتادثان اا لمل تشارجمإ
ل ا ااإ فااري  ،ولكاان أل كااانإل تيتاادثإن ااا خاطااا لاللتش ارل اإيااا .نعااأل ،يف يلخاال للداللاااع
لاللتشرلجمي  ،ككنك أن تعثر ل أَّنا شال يا للكتاباع ،بعرا ا ذلع يرليا لايا  ،اد وا ف األ
للث اف اااع لاخ اار ولليل ااا ،ويالل اات ا ي ااا يناطل اااع ين جي ا  ،وبعر ا ا كت ا خلدي ا ليال ا للدولا ا
وبرل ااا .ولكااا للداللاااع ذلع للاطاااب للعلاا تتايااز ،بأهنااا لي اام ذلع نإل ااا ي اطنا  ،ولاايس ذااا هااد
يعاي نديا ت ع ملز د يا ف أل تلك للث افاع ،ولليل فاجم ا.
التسامح :هد فكول لن ر ةك تأثفر للينادي عونر من

نبتهبر لنن ب فنة الدرا نا اإل نالمفة

لن الجامعا لن ال رب بوكد عام؟
م ننادلونج :أن ااا ال أ اار نإ ي ا للت اريلع يف ل ايع اااع لل ربي ا يف ه ا ل للد اادي؛ انَّا ين ا ت ا اادع

يتفرغ لل يته ،وبعيد ا لخلاطط ولل ليج للداللي  .ولكن أ ت اد أن للارأ للعاام يف لل ار  ،وملاصا يف
للإال ااع لملتيتادة ،لايكإن أكثار ا ا وتشاإجما يف ف ااأل لسإلامام ،ولاتةك ها ه للتيتاإالع بشا ي ا لل اال
ولسإعاااس أثرهااا يف لخلاطااط للداللااي ولملناااهج ،وليدا للةكيااز أكثاار لا بلاادلن وجمرااا ا وي ااا ل كاناام
ي اش يف لملا .
التسننامح :فننف تننرى نفسننك علننل الهسننتوى الولصننن؟ هنند نننت مستوننرق لهننانن م نجلننو
مرةكن؟
مننادلونج :لاايس لمل ااأل كيااف أا نف ا  ،باال لمل ااأل هااإ كيااف ن اار لل اااا وا يااا أكتا  .أنااا بالااه

ويلا  ،ول اام أي ااا ،و ن ا ا يف لل ال ااه أن إ ااد -ي ااا لل ااتاطا  -ي ااا للعإلي اال لل ا ت ااؤثر ل اال يا لا ا
يإ اإ يته ،ول اام أتااد يشاكل يف كيااف أصاانف أنف ا ! فأنااا خماصا تفا ال ث افاااع يتعاادية ،ألااع
لف ا ا ولليل ا وأتعايل يع ا بالةلم ويإ إ ي يا للتاطا اع.

التس ننامح :قل ه ننذا السن ن ات ةاص نند قل ننل قث ننار مس ننألة الته نناةم ب ننف الدرا ننا اال تون نراافة ل ننن
البلدال اوزرزبفة .له الهعنرزو ننه لن ةكن ولهانفنا مسنتعهرا  ،علنل غفنر منا نال لنن برةاانفنا،
زلرنسننا ،زق ننبانفا ،زحتننل هول نندا .تننرى مننا تننأثفر لننك لننن حر ننة الدرا ننا العربفننة اإل ننالمفة لننن

لهانفننا؟ هنند اتج ننت اتجاهننا لفلولوجفننا؟ زهنند انلر ننت لننن ا نراء ال صننول بعفنندا ع ن ال اةننا
او تعهارةة؟
مادلونج :ليس هناك يا شك أن لملداحل لاللتعااا كانم يلفعا (ولإ لا

اإ تز ا ) للداللااع

للش ارجمي يف أواوبااا يف لل اارن للتال ا شاار ،وال أن ه ا ل للاادلف كااان أجماال و ااإلا يف أملانيااا ينااه يف للاادوىل
لاواوبي لاخر لل كان ذا ي تعارلع يف للعام لسإلماي  ،وجمد كان ل ان ولملادخل للف ا للل اإ
(للفيلإلإت ) للداللاع للشرجمي يل اا جمإ ا ،ويا زلىل ك لك يف أملانيا .وم تعاد لملدااحل لاللاتعااا ي اا
(كادلف للداللااع للشارجمي ) يف كاال ياا أواوباا .وال أن ذلااك ال عا ادم وتااإي ياللااع شارجمي تعكااس
لمليإىل وللدولف لل يالي  .أيا ا للعلااء فعلينا أن نتإخ لملإ إ ي يل اا.
التسننامح :لننو عنندنا قلننل درا نناتك ع ن التننارةخ اإل ننالمن ،لانند اختننر حابننة تارةلفننة مهلننوء
بننالرؤى الهتعنندد زالهت ااضننة .تننرى مننا هننن اله جفننة التننن حازلننت م ن خالل ننا ال فننا قلننل حابننة
مهلوء بالرزاةا الهت ااضة ،زاوبعاد ال امضة؟
مادلونج :كاان للتااا خ لا يار للعداإا يف كال لاوجمااع ل اما للارى ولافكااا لملتدااا لملتناجمرا ،

و ل لملؤار لل اع يف لمل اام لاوىل وا ف األ لحل اا  ،ووا ار للارى لمل تلفا بشاكل اايىل ويتاإلزن،
و ندها ع لينا أن ن را تلك للرى ووت اع للن ر لل يا زللم صاحل لنا يف و عنا للرلها.
التسامح :ما مدى ا العك علل دبفنا هنذا اليابنة لنن تابنا الهن رخف العنرب الهعاصنرة
م

نه حسنف قلنل هونام جعنفط ،منرزرا بالعدةند من الكتابنا  .ز فنف تنرى اندرت ا اله جفنة علنل

االاتراب م تلك اليابة زبلاصة لن اإل الم الهبكر؟
مادلونج :يا للاط يع أن كإن لعدار

اإا لسإلامام أمهيا بال ا ناد للكتاا ولملاؤاخإ ياا للعار

لمل االاإ لحلااد ثإ ولملعاصاار ا ،وجمااد كتا للكثااري ياان أل ااا تلااك للفااةة ،وجماادم بعرا أل ولا اياع ي اا
وأصاايل لف ااأل ل ا لك للعداار ،وال أن لملااؤاخإ لاايجدون يااا لمل ااتيتيل جتاااوز خلفيااا أل ويعت اادل أل نااد
تعايل أل ي تلك للفةة للا ياا زللام تثاري لملشاا ر لل إ ا  ،ولا ل فاإن ياا للراروا با ىل ت اد و اايف جم ال
للإصإىل وا و ا يف للرى لإىل ذلك للعدر.
التسننامح :ل عنند قلننل مو ننوا اليننوار العربننن – ال ربننن؟ فننف ةهكن للدرا ننا اال تونراافة ل
ت فئ اله اخ ليوار ةتجازا الكالم البرزتو ولن قلل حدة لن الجوهر؟

مادلونج :ا للعلااء ولملاؤاخإ ن اتاطي أن ن اع يل ااا وا يتابعا ياللااتنا لملإ اإ ي لكال جمراا ا

وتإلن ا للد ارل  ،ويااا ُث ن اادم ذلااك لعاي ا للنااا بشااكل لااليأل ،و ل ا لل يالاايإ تااإفري لملنااار ول ااإ
لملنال إ لليتإلا ،وال أن بعر أل ول لف ،يتثإن ا صرل اع

كر وليس ا لإلا للا .

التسننامح :بننرا صننور لإ ننالم لننن اإلعننالم ال ربننن زلننن ثفننر م ن الكتابننا لننن ال ننرب لننن
اليابة اوخفر  .تتهفم بالسلبفة زال هافة زارتبا ه بنالع ف .فنف تنرى اإل نالم زحضناراته ،ثن فنف
ةهك اللرزج علل هذا الصور السلبفة تهاما؟
مننادلونج :أنااا ال أ تا لسإلاامام ولرااااته ييااالإ للعنااف يااا ليااه ل ااإهر ولكااا دااإال طإ ل ا يااا
للدرل جماد َّنام تلاك للفكارة يف اإىل بعا
وا لر

لل اربيإ ،وجماد ازز تلاك للفكارة لل الا للادل إن ولملؤ ادون

املي تد دة لت يري وته للشر لاولط.

التسامح :اد لن ن اةنة الانرل العونرة دعنو قلنل "صنراا اليضنارا " ،مثلهنا بند اليندة
ع ن "ن اةننة التننارةخ" ،اومننر الننذي دخنند اليننوار بننف اليضننارا قلننل م عاننف خافننر .مننا ر ةننك
دارس للتارةخ اإل المن لن هذا الرؤى؟
مننادلونج :أ ت اد أنااه ال عا

لينااا أن نتيتاادأ كثاريل بل ا صارل لحلراااالع ،ليااه كااان هناااك يل اااا

تعا ا بإ لحلراالع لمل تلف  ،نعأل ،ل د كان هناك يل ااا تناافس وال أناه كاان هنااك أ راا ت اايىل يشاةك
اااا للعن ااف بك اال أش ااكاله .ون
للث افا ا ولسإف اااية ين ااا ،وعا ا أن ك ااإن ه اادفنا لسإن اااي للع ااام كا ا
لحلراااالع ال تتداااا باط يعت ااا ولكااا للنااا للا ا يااا ط يعاات أل للعنااف ااعإن يل اااا وا فاار ال ااأل
وأفكااهأل بال ماا ال باحلإلا.
التسننامح :مننا ر ةننك بالنندعو التننن صننبيت ت ننادي ب اةننة اال تو نراق ،زبداةننة درا ننا شننرق
ز افة جدةد ؟ زهد ترى ن اةة اال توراق حاا؟
مادنولج :تعال يداطل لاللتشرل يف يالالع تتلف  .فإذل كان لمل داإي يناه للداللا لاكايكيا
(للعلاي ) للشر يف للدوىل لل ربي  ،فإننا حبات وا لملز د يا ذلك.
أيا وذل كان لمل دإي بااللتشرل للد ا لملنيتازة لل لرك ا لل يال  ،فإننا نرل بانت ا ه.

ل البي ع ال وةة اليضارةة:
اوندل

نهو جا
ول ان ا *

( )1
باادخإىل ااد للاارسا لاوىل لايااإ (لملعاارو بالاادلخل) وا لاناادلس ،وت ل اال لحلاااكاإ يااا ن االه
أص يتم لاندلس يول ل اا ا  .وأخا ع ترا لخلاطاط ،وتنشائ لملؤل ااع للا ان للا ماي مسا فااجما .
وااااا كااان تعاادي لاتنااا يف تلااك للدول ا يداادا بماباال وفاام هنااا وهناااك ل ا للاار أل يااا وتااإي تاايا
جمااإ  ،وون كااان كثاال تن ااياع يتعاادية ،وم ااا لااه باالندا اا للكااايف للاادفا ااا للدولا وسا ت ااا يف
يوا للنشااإء .وكااان وص ارلا للدول ا لختاااذ للل ا للعربي ا للفداايت ل ا امسي ا يف ينشااإال ا وجمإلنين ااا وأوليرهااا
اياال ت ر ا بااإ تلااك للفقاااع لمل تلف ا  ،وذ كاناام للل ا للعربي ا يف لملشاار جمااد ك ا م ص ا لراااا
تفإجمم ا ل للفقاع لمل لإب  .أيا للتا ك ا ه لسإيام يالك ،وصد لملا له لاخار ياا يزلستاه.
وملاص ا للنيتاال لملتاطرف ا فكااان ااايما يااا أهااأل للعإلياال يف اااان ولاادة ل اا ا  .وك ااان لتيتإ اال ااد
للاارسا للناصاار (للثالااه) لاالاط للدولا وا خمافا (لاان 312هاا) اياال خاار تد ااد يف ت إ ا ل اا ا ،
را وا ذلك لختاذ جمرط اصا وتاإليل لحلكاام لاياإ إ لا بنااء ي اجدها ل ااي  ،لاال ادل أهاأل
يركز لا يف لاندلس .كل يا ت دم ذكره كان إليل يف تركيز ناصار لذإ ا  .لكاا ها ه لذإ ا م تدال
وا يوا لالكتااااىل وال بن را ث افيا ايا  ،و ا ه للن را للث افيا للا كااان أه األ أهاادلف ا وب ارلز ش دااي
لاندلس ،بدأع لحلرااة لاندل ي أو ل ان للفكر ين ا بالت لإا.
( )6
كاناام لاناادلس جم اال ذلااك تعتاااد يف تاال لايااإا ل ا لملشاار  ،فانااه ت ااتإاي يااا لتاتااه يااا طرل ا
وأيولع لر اااا ويؤلف اااع .وك ااان لمل ااافرون وا لملش اار يف ذه ااا أل وا لحل ااج أو يف الما ااأل للتع اار
ل ارليف ،أو يف ل اااء للش اايإر وللعلااااء وللش ااعرلء لملش ااااجم رتع ااإن ي اازوي ا بإل ااا ل يااا لحلر ااااة لملاي ا
وللفكر ا يااا نتاااز لملشااااجم  ،أو ااا لجمت ااإه يااا ااريهأل ..ويف للإجماام نف ااه تتل ا لاناادلس يااا لملشاار
ي اتر ا طاا إ أو بالثإ ا لاللت رلا وهأل إالإن للكت يف تتلاف للعلاإم أو شاااكإن لاندل ايإ
يف للتعليأل وختر ج للاطل .
وم اطاال لال تااااي ل ا لملشاار يف كثااري يااا ه ا ه لايااإا وملاص ا يف ااد ااد للاارسا للناصاار ولبااا
لحلكأل لمل تندر .ولكا ت اإي لحلكاأل وهاإ ويل ادُ ،ث لاإ صااا خليفا أوتادع وا تانا لملاؤثرلع
للشا ارجمي اااوالع اي اادة ل ا ا خاطا ا يرل ااإي سإبا ارلز ش د ااي لان اادلس ولتنايا ا ث ا ا لاندل اايإ يف

أنف ا أل وملاصا يف لايااإا للث افيا  .وجمااد لكت ا م اااوالع لحلكااأل لمل تنداار يف ها ل لملرااااا كثاريل يااا
للتن يأل وللتنإ  ،وجمايم ل خاطط يداول د وا للتإ ي للث افي يا ي للنإلل .
كان لحلكأل نف ه يث فا وللا لالطاما  ،جماد يا للعربيا وللنيتاإ وللن اد ولحلاد ه لا لاااء بلاده.
وكااان هدفااه لاوىل بناااء يكت ا ني ا بااأنإل لملؤلفاااع يون تفراايل لااأل ل ا خاار واوىل ياارة :لتتاعاام
كتا للعلااإم لل دكا يااا فلااك و ا ا ااياع وطا يا كتا لحلااد ه وللف ااه يف ناطااا وللااد ،و ل ا ياار
للزيا تر ام يكت لل در ه ه لال بل ام ف االا ا أابعا وأابعاإ تازءلَ يف كال تازء اإن واجما م

تكت في ا لإ ناو ا للكت وجمدا يا في ا يا كت ند وفااة لحلكاأل 322ه ا بأابعاا ا ألاف لاد.
وكااان َّنااإ ه ا ه لملكت ا ااتأل باطاار تتلف ا أوذااا للش ارلء .ويااا أباارز لايثل ا ل ا ذلااك أن ي اااترل أندل اايا
لااكا لل داارة ،وكااان تااإا لبتيااا للكتا ملكت ا لحلكااأل ،و اادا يااا أنف ااه يف ش ارل ا اا ا و شاار ا ألااف
ي ناااا .وه ا ل ت ااد وللااد يااا لملااإكلإ بتزو ااد لملكت ا اااا داادا يااا يؤلفاااع ،ووا تان ا للكت ا لل ا
تش ااة  ،و ااف لحلك ااأل ن اااخا ن ا ا إن ل ااه ي ااا ر ااده ي ااا يؤلف اااع ،فا اان أل ن ااار باان اادلس ون ااار
باملشاار  .وكااان شااج لملاؤلفإ لملشااااجم لا وهاادلء للكتا بالااأل خزلنتااه وعياازهأل لا ذلااك اكافااآع.
ولإ ألف أبإ للفرز لاصف اي كتاا لا ااي أالال بن ا يناه وا خزلنا لحلكاأل فكافاأه لحلكاأل باألف
لا اي يكت لحلكأل جم ل أن ت يف للشر  .ولاإ رفام ا ا لحلكاأل يف لجمتنااء
ي ناا ،ويخلم ن
للكتا أهااد وليااه وي لطااإا للااروم كتااابإ :كتااا ي إلا إا إ يف لااأل للن اااع وفإل اادها للاط يا  ،يكتإبااا
بالل ا لليإناني ا  .وجمااد أص ا ه ا ل للكتااا لااإ تاارتأل ااإال للتااأليف يف ه ا ل للعلااأل ،وألالااا لناااإ لااأل
للاطا  .وللكتااا للثاااي يف للتاااا خ لل اادمي يكتإبااا بالل ا للماتينيا  ،وجمااد أصا أهااأل لملدااايا لملإثإجما لااد
لاندل يإ يف تاا خ لليإنان وللروياان ولسإلارل يليإ .وجماد وصالم ن ا يناه ل اا ونشارها اد للارسا
با اادو (اسا ااه له) .وشا اايإ ه ا ا ل للكتا ااا با ااإ يث ف ا ا لانا اادلس ييا اازهأل بالدجم ا ا وذل جمإانا اام يعلإيا ااا أل
اعلإياع أهل لملشر .
ويااا أتاال أال ادخل يكت ا لحلكااأل لااإ يدااايا يإثإجم ا بالر ا ط ولسإت ااان ألااف لخلليف ا ن ا يااا
للعلااء للااطاب بإ للن خ ياا للكتاا للإللاد ول تاااي ن ا يرا إط باا ا ياا لخللال أو للتدايتيف
وللتيتر ااف لتااإي يف خزلن ا لل داار .وذ ا ه لل ا ا كااان البااد يااا لحلدااإىل ل ا اادة ن ااخ للا اان ا بين ااا
ولختي اااا لات ااإي .ب اال أصا ا يتم لمل اان ا ب ااإ للن ااخ يل اارة يعتا اادة ،أو كا ااا ااإىل لاندل اايإن خاطا ا
ي ت ل تيتال ي ؤوليت ا دي يا للعلاااء لملتا ار ا يف كال لاأل أو يإ اإ  ،فأصا كال كتاا ترااه
يكت لحلكأل يرتعا يعتادل تات بالدجم وللتيترا للشد د .وكثري يا للن خ كانم اإاة بإيرااء لحلكاأل
وخاطه ،و ل هإليش ا تعلي اع تتناوىل ن ة ا لملؤلف و ا ن ه وشيقا يا تاا خ لياتاه ،واااا أ اا

لحلكااأل وا بعا تلااك للن ااخ يليت ااا يااا نااده ،فأصا خاطااه يشا إال لااد لااااء بلااده ،اطاقنااإن وليااه
و إلإنه كل ث لال جماىل فيه بع لااء لاندلس :وخاطه لج ند أهل للعلأل نادنا؛ اناه كاان املاا
ث تا .
( )3
وشاج لحلكاأل لاااء كثاري ا لا لذجارة وا لاناادلس ،ولفاز مها األ لا للتاأليف وللتادا س ،فإفااد
وا بماي لاندلس كثاريون ياا أشا رهأل للعاام للل اإ أباإ لا لل اايل .وجماد خارز لحلكاأل اللات اله ناديا
وص اال وا تن ااإ لان اادلس ،وك ااان إ ااف ب اااحلكأل يإك ا ي ااا لمل اارل إ بال ااايلُ .ث ون ااه ب ا ىل ك اال ت ااد
سإكرليااه ولحلفاااوة بااه ،وأشااعره أنااه وتااد وطنااا ااداه ،و اار لل ااايل يااا ييزتااه بااه لاناادلس فعكااف ل ا
للتااأليف وللتاادا س ،وأخ ا ل ا ا ارتإ كاال أل ا إ وللاادة يف جمرط ا ولاخاار يف للزلهاارة .ويااا تلااك
لحملا ارلع لتتا ا لااه كتااا لايااايل أو للن اإليا .وكااان أهااأل يااا ل تااه وفاااية لل ااايل أن ختاارز ل ا د ااه
أتياااىل يااا للل ااإ إ وللنيتااإ إ ،وو ا لل ااايل بااإ ااد لاندل اايإ يااا تل ااه يااا كت ا يش ارجمي ي ااروءة
ل للعلااء ،وين ا يولو ا للشعر لل دمي و ريها يا أي اع لملدايا.
وم كااا لل ااايل وال َّنإذتااا ا اادلي جمليل ا يااا للعلااااء لل ا ا يخل اإل لاناادلس ال لل يااام بنشاار للعلااأل،
ول بل للتأليف يف يإ اإ اع ةل اا لاي أل لحلكاأل ،يرل ياا أن تتنااوىل لملؤلفااع ت رلفيا لانادلس
وتااخي ا و لااءهاا وجمراا ا وشاعر شاعرل ا .وأكتفا هناا با كر اام وللاد هاإ ااد باا لحلاااأ لخلشا
للا ألااف كت ااا باطلا يااا لحلكااأل جمياال :وهناا بل اام يا ا كتااا  ،ويااا أهااأل يااا وصاالنا ين ااا كتااا جمراااة
جمرط  ،وتكشف ي دي ه ل للكتا يا كان لد لحلكأل يا لهتاام ،ف إ لل لجمةا يإ اإ للكتاا ،
وي ااا وا ب ا ىل ل ااد يف لر ااره ،فايتثاال لخلش ا لر ا لخلليف ا  ،وأخ ا عا ا ياااية للكتااا يااا للإث ااا
ولف ه لاخ اا ،وياا ل ااء للشايإر ،وكال ها ل ادىل لا أن لحلكاأل كاان اتأل بكال ياا تدال باانادلس
يا ت رلفيا وتاا خ وترلتأل ،وبتدو ا كل يآثر لاندل يإ.
وم د لحلكاأل ناليا تتدال باانادلس وال ن اه ولي اا مهاأل لملاؤلفإ ياا ي ااتر ا وأندل ايإ ،فجاا لاه
للعلااااء كاال يااا تداال بااأجمإلىل لسإيااام يالااك بااا أنااس وللف اه لملااالك  ،و ع اإل أهااأل ثاااا شااعرلء لاناادلس،
وألف اإل يف أن ااا للعاار للاادلخلإ وا لاناادلس كاااا ألف اإل يف ا ارلن جمرط ا وخاطاط ااا وألاادلأ للتاااا خ
لاندل لال د لحلكأل.
واوىل ياارة نعاار َيا ْاا يااا لاندل اايإ باارز يف يياادلن للل ا وللنيتااإ لااإ تدااد ذ ا ل لملإ ااإ للعااام
للل اإ أبااإ بكار للزبيااد للا ألااف ط ااع للل ااإ إ وللنيتاإ إ بتكليااف ياا لحلكااأل نف اه .وكااان كتابااه
يا أول ل للكت لل أص يتم يرتعا ل ندل ايإ ولملشاااجم  .و اإىل للزبياد يف ي ديا كتاباه :وون أياري

لملؤينإ لحلكأل لمل تندر باه أيري بتأليف كتا شتال ل ذكر يا للف يا للنيتاإ إ وللل اإ إ يف
صاادا لسإلاامامُ ،ث يااا تماهااأل يااا بعاادهأل وا زياننااا ه ا ل ،وأن أط ا أل ل ا أزياااهنأل وبمايهااأل حب ا
لا ياا نتاف أخ اااهأل  ،و اتفاي اا ذكاره للزبياد يف ي ديتاه أن
ي له أل يف للعلأل ويرلت أل ،وأتل
لحلكأل الأل للاؤلاف للشاكل للعاام للكتاا  ،ولادي لاه أصاما ت عاه ،وأياده اعلإيااع ياا اول تاه ولف اه
وها ا ل ال إل ااه ايلا ا  ،فالشا اإلهد تد ااد ي ااا ااإىل ،ذل ااك أن لمل تند اار ك ااان ش ااد د للشا ا ف ب ااالعلأل،
وتعلي اته لا لملؤلفااع تن ائ بالاتعدلي لاا ولطاما  .و كاان لشا فه باالعلأل تيتاإ كال فرصا لتشاجي
للعلااااء ل ا لاتياااي ل ااإىل م كت ا في ااا يااا جم اال .ف ااد ت اادم وليااه ألااد للعلااااء لاندل اايإ باطل ا أن
عفيااه يااا لملشااااك يف ولااد لملعااااك ب ا كا لل ااا ،فاااا كااان ينااه وال أن لشااة ليااه تااأليف كتااا
ل اء للت لف ا لملعرك  ،ل أن كإن للكتا يف أشعاا ب أيي يف لملشر ولاندلس.
وم كااا لهتاااام لحلكااأل ي دااإال لا ها ه للناإلل باال كااان مشإليااا يف لسإصااماا .ف ااد و ا ألااس
للتعليأل لإ بىن كتاتي يماص اي جمرط دا في ا ص اا للاطل ا  ،وخدا ذاا لاوجماا  ،و تعال
للدول ي ؤول ا للتعليأل لالال  .ولإ ول ل اي نف ه لل كان كثال يلت ا ل اا ا ال للعلاااء
ولاادهأل ،وأنفا لا للز اااية يف ل اااي ي ااالا ها لا ليدا جماطا للن را للث افيا  ،جمااابما اللااتيعا كاال
ذلااك للنشااا للعلا ا  ..وا ااري ذلااك يااا لهتااياااع ترااافرع يع ااا ل ا تاط ااإ ر لمل ااتإ لحلراااا
ل ندلس.
وي ا ذلااك ع ا أن ن اار بااأن لحلكااأل كااان ت ا يااا لرااااة ب اادلي َّنإذتااا أ ل ا  ،اطا ا أن ت ل ااه
لاناادلس ،ف ااد ذه ا ألااد لاندل اايإ وا لملشاار ويا للاط ا  ،ولااإ اااي فيااد للنااا بعلاااه ك ااان
إ اادأ لحلك ااأل ا ااا ا ه يف يد نا ا لل د اارة ي ااا لإلني اام للاط اااخإ ي لاط ا ا بالرخ ااام لملل ااإن ،و د ااف ل ااه
بإ ج ااا ي ااا ا ه ي ااا ل ااا ترتي ا لاطعا ا ولحل اارم ل ا ن افت ااا ،وأهن ااا تإ ا يف ص اايتإن وت اط ا
بأ اطي زتاتي  ،ولخلدلم فإن باملناي ال ولابااا لا أمت للاتعدلي .وذلع اإم كاان ها ل للاط يا عتااز
يف صيت لحلكأل يا للزهرلء وا جمرط  ،فلاا وصما وا لل اإ وشااهدل يإل ا للاطا خ ن ار لمل تندار وا
أو ااا بدل يا وللااتعااىل أيولع ب ااياط  ،وطا خ أطارل وشاايتإم ،فراايتك لمل تنداار للاط يا  :أ ااا ها ل
ااا اأ تااه بال داارة؟! ووذل كااان ذلااك كلااه ااا تعر ااه للعاصااا لاندل ااي  ،فااما ا ا يف أن لحلاااىل يف لملاادن
لاخر كانم أشد ختلفا يف أيإا لحلرااة لملاي ا  .لكاا لحلكاأل بادأ با انا للفكار ياا لحلراااة ،وها ل
هإ لل ش د تاطإال وترلكاا ل ير للزيا .لاال أصا يتم لانادلس تازءل ياا لملشار لملتيترار -لكناه
ي ت ل لياليا ف ط – ولنفدلم أل انيا ا لل ر لملت لف لينق .

كانم تإلن يا لرااة ب دلي جمد زع لاندلس جم ل إا لحلكاأل لمل تندار بزياان ،وأ ا با لك
هجرة زا ا لمل لل أا في ا ن اط لإىل يف أياإا تتلفا ياا لل نااء ولاز ااء وتدافيف للشاعر ،ووت اان
ل ا لا اؤلىل َّن ااإ لل ن اااء

أن اإل ي ااا لملإل ااي ولل ن اااء ،وك ااان لهت اادلء لاندل اايإ وا لملإشا ا ه ااإ ل ا اإل
بااندلس ،و ايما يف تنإ لآالع لملإلي ي وأمه ا إيق للعإي.
و ل للر أل يا لت ا أبعاي للن ر لل ا اها لحلكأل لمل تندر ،فاان املاا جمرو اا (ن ا وا لل اريولن)
كت وا صاد لاه أندل ا بعاد اد لمل تندار بنداف جمارن أو ز اد عيا لا أهال لانادلس أهناأل م
رربإل ب أل يف للتأليف .ولاإ لطلا لباا لازم لا الاال ها ل لل ارو كتا الاالته لملشا إاة اري لا
للرلال لل امل يف فرا ل لاندلس يف للشؤون للث افي  ،ويا ألفه لااىها يف كل فا و لأل.
م جتد لاندلس هإ ت ا ول لينق بل وتدع صإاة باهرة لش ديت ا لملتايزة.
*******************
*) باله وألتاذ تايع يا لااين.

ل اإل الم الهست فر

ي .ل ا لنف *

لسإل ا ا اامام لمل ا ا ااتنري يد ا ا اااطل ش ا ا ااا ينا ا ا ا ا ا ااد ا ي ا ا ااا للزي ا ا ااان ،و ش ا ا ااري وا تي ا ا اااا فك ا ا اار عاا ا ا ا
بإ لسإلمام وللعدر ،لملا ولحلا ر ،وكاا ار بالاأل لاصاال ولملعاصارة أو للاةلأ وللتجد اد ،و ااىل
اية ونه ال إتد ولمام ي تنري ،وولمام ري ي اتنري ،فاسإلامام وللاد .وللإلجما أن لسإلامام لمل اتنري تيااا
ث ااايف إتااد م كاال داار ا تاااا خ لسإلاامام للاطإ اال شااري وا تف ااري يعااإ للندااإم ،ولختياااا ااا
يعااإ .ف ااإ شااري وا تياااا لتتاااا م ي اباال تياااالع أخاار كاااا هااإ لحلاااىل م للفاار للكمايي ا يعتزل ا
وأشاا رة ،وم لملا له للف يا  ،ولالجتاهااع للع ليا أو لسإشارلجمي  ،ولملا له للدااإفي لملعتدلا أو لمل اليا ،
وكل ا تنت وا لسإلمام.
وهإ جمايا ل أن كإن ت ارل باإ للتيااالع لملتدااا م دارنا لحلا ار ،و ن ا لل تااىل للادلي باإ
أنداا للدنيا وأنداا للد ا ،لملتيترا ا ولحملاف إ؛ انَّه دلف ا يدااحل للناا  ،وإااوىل ن ال لةتاا كلاه
يا در وا در ،و دأ يا ترلأ لا ل ي  ،وه لحملاف ا للد نيا  ،و لاتيتأل يع اا؛ اَناَّ َ اا لالجتااه لل الا
ل للنا  ،وإ ي اصد للشر ع .
ولسإلا ا ا اامام لمل ا ا ا ااتنري لا ا ا اايس ر ا ا ا ااا ل ا ا ا ا لسإلا ا ا اامام ف ا ا ا ااد با ا ا اادأ ين ا ا ا ا نشا ا ا ااأته لاوا .كا ا ا ااان ف ا ا ا ا ااا
ي تنريل للي إي ولمل ييتي  ،بعيدل اا ااية لال ااا وللره اان وتع ايا أل ،ول تازلزل بادوا للع ال م افراه
ي اااهر للشاارك وللتعاادي ،وتأكياادل لا لمل ااؤولي للفري ا  ،وللااتيت ا لسإن ااان بداار للن اار ااا لنت ااابه
وا ا أو لنت اا تلا  ،ل تااايل لا للفاطارة لاوا ،للاطي ا للاطااهرة باما وزا ،ال ليلا لإلن اان فياه،
تإلاثه ا ريه .لل لاط فيه بيع يا للنا  ،ولاير شإا بين أل ،وللعدلل لالتتاا ي لاا في أل ،وياا
ُث أصا لسإلاامام ينا نشااأته ي ااا للع اال ولحلر ا وللفري ا وللاط يعا ولسإن ااان وللت اادم .وهااإ يااا اار م
لل ر بعد ذلك بفل ف للتنإ ر.
وجمااد ا ع لالجتاهاااع للفكر ا ا تاااا خ لسإلاامام للاطإ اال ااا ه ا ه للااروا .ففا لااأل للتإليااد اار
لال ت ازلىل يؤك اادل أص اال للتإلي ااد وللع اادىل ،أو أن ااه ال تإلي ااد يون اادىل ،وال اادىل يون تإلي ااد ،و ش ااال
للعدىل أصل لحلر وللع ل ،فما دىل يون أن كإن لسإن ان لرل اجمما .ولحلر ا تاأي جم ال للع ال ،و تفاري
ااا ااا ااريهُ ،ث ااأت للع اال لااندل لليتر ا  .وللع اال جمااايا ل ا للف ااأل وللتأو اال ،فالع اال ألااا للن اال.
ولسإن ااان بالااتيت اجمه ،خرتااه يشااروط بعالااه م ينياااه ،للثاإل وللع اا ط ااا للعااال لحل ااا أو لل ااي ،
وأن صل لحلاكأل باحملكإم د لتتااا اا فياه لحملكاإم لحلااكأل ،و اطيعاه بشار طا ا لحلااكأل لشارو
للع د ،ووال فما طا مل لإ م يعدي لخلال  ،ولاير باملعرو وللن اا لملنكار ولتا لا لحملكاإم

جمإله وولت ل لحلاكأل مسا ه.
وجما ا ااد ا ا اار للتنا ا ااإ ر أ را ا ااا نا ا ااد لحلكاا ا اااء ،للفل ا ا ااف وللا ا ااد ا ش ا ا ا ء وللا ا ااد يتف ا ا ااان م لذا ا ااد ،
وهااإ للإصااإىل وا لحلكا ا  ،وم للإلاايل وهااإ للع اال .ل ا لك كث اريل يااا نداام لآ اااع ل ا للع اال ﴿أفااما
تع لااإن﴾ ،وك ا لك لالاي ااه للن إ ا أوىل يااا خل ا له خل ا للع اال . ...وللن اار أوىل للإلت اااع ل ا
لمل االأل ،وللن ار ااتأل بالع اال وهااإ شاار للتكليااف ،فااما تكليااف لدا أو نااإن ،وتااإي له وخل ا للعااام،
وخلإي للنفس ،مكل ذلك ث م بالع ل.

با اال ون للدا ااإفي تعل ا اإل لل ا ا و يرليفا ااا للع ا اال ،ولا اايلتان ل ا ا ا وللا اادة فالدا ااإيف شا اااهد يا ااا ع لا ااه
للفيل إ  .للفيل إ ع ل يا شاهده للدإيف .ولكاا لسإشارل للفل اف يناطا ذوجما  .فالكشاف لاه
يناط وجمرا اه وأجمي ته .وللفل ف لسإذي لكا تع ا للكإن لل شعر به للدإيف بالع ل.
أياا لاصاإليإن فالع اال لاد أل يدادا يااا يداايا للتشار اااإنه لل ياا  ،تعد ا لحلكااأل ياا لاصاال
وا للفر لتشابه بين اا م للعل  .هإ لاللتيت ان أو لاللتديتا أو أصل للع ل .ولاشياء لا للا لءة
لاصاالي جم اال لكااأل للشاار  ،أ أهنااا ل ا لكااأل للع اال .وطاار لل ااتن ا للعل ا  ،تن ااي لملنااا  ،وخت اار ج
لملنااا  ،ول يا لملنااا كل ااا يناطا عاا بااإ للع اال وللتجربا يف ف ااأل للاان وللإلجما  .ويااا ال يناطا لااه ال
ث بعاله.
َوأ ََّيااا للف اااء ،فالع اال لااد أل أ رااا ألااا للن اال كاااا ر ااه لبااا تياي ا م يإلف ا صاايتي لملن ااإىل
لداار لملع ااإىل  ،ويااا جماادا م للع اال ف ااد جماادا م للن اال .ويااا ي اااي لملناط ا لسإلااماي  ،يااا ال يلياال

لي ت إم ل لل دله ولالت ا .
ليه ع نفيه ،وجميا لاوا ،وه كل ا أجمي
وجمد للتار للتنإ ر م للن ر للعربي لملعاصارة م كال للتيااالع للفكر ا لسإصامالي ولللي لليا وللعلايا .
جتل ذلك ند لاف ا و اد ده ي ةبإ يا لال تزلىل لل دمي .للع ال جماايا لا ويالك ل اا لاشاياء
وجميا ا ،ولسإالية ي ت ل  ،ذا لر لالختيااا ،وللاط يعا ذاا لانن ا ،و للكاإن ن اياه و﴿لاا جتاد ل ان له
ت ااد ما﴾ ،ولسإل اامام لرك ا م للت اااا خ ،تدفع ااه ااإ للت اادم وللكااااىل كا ااا اار اااد ااده م ال ااال
للتإليااد  .لسإلاامام ألااا جميااام لملدني ا  ،للعلااأل ولحلرااااة ،للاط يع ا ولةتا ا كاااا بااإ م ن اشااه ي ا فاارا
أناطإن .و يا لكيأل للع ل ند للكإلكىب ألد أل ا لاللت دلي.
وجم ا ا ا اد أص ا ا ا ا يتم لللي للي ا ا ا ا م د ا ا اار للن ر ا ا ا ا كا ا ا ااا يثل ا ا ااا للاط اط ا ا اااو وخلف ا ا اااىه :ل ا ا ا ا ي ا ا ااااك
وأسد لاطف لل يد وطاه ل اإ وللع ااي تعاايىل للتناإ ر بال وت تدار لياه ،و تدار هاإ لي اا ن ارل لإتاإي
للاط اط اااو يف فرن ااا م د اار للتن ااإ ر واوليه ول ااإىل للتن ااإ ر وا ث ااإاة .ف ااأياك أن جما اادة لحل ااا ولل ا
للع ليااإ مهااا يااا مساااه لل اار للتنااإ ر ،وأن لبااا خلاادون هااإ يإنت ااكيإ للعاار  ،وأن يإنت ااكيإ هااإ لبااا

خلاادون فرن ااا .فااما فاار بااإ لمل ديا و اوا لل اإلنإ  ،بااإ للعا ارلن ولاندولااة ا ،بااإ للفكاار وللااإطا
فل اايكا ه ا ل لل ااإطا يكان ااا ل ااعايتنا أ ع ااإ .فن ني ااه باحلر ا وللفك اار ولملد اان  .وتعل اايأل لل ن اااع ال اال
أمهي ا تعليأل لل نإ .ولسإلمام يرت ط بااوطان لات ا للرلإىل باحلجاز.
وبااالر أل يااا أن للتياااا للعلا ا لل ا أل ااه ش ا ل مشياال ،وفاارا أناطااإن ،و ع ااإ صاارو  ،ولااماي
يإلا  ،وومسا ياال ي اار عتاااد لا للتجربا ألالااا ،وال أن للتجربا نف ا ا تعتاااد لا للع اال ،وللع اال
ألااا للعلااإم للر ا ااي وللاط يعيا ل ا لااد لل اإلء ملعرفا ن ااام للكااإن .للع اال وللاط يعا صااإتان ،وصااإع
للع اال ه ااإ ص ااإع للاط يعا ا  ،وياللا ا لل اانفس وياللا ا لل اادن ملعرفا ا ألا ارلا للك ااإن كا ااا ك ااان لحل اااىل ن ااد
لحلكااااء ،للفمالااف لاط اااء .ويااا مساااه فاارا أناطااإن للعلاانيا هااإ يف لحل ي ا تأل ايس يداااحل للنااا ل ا
للع ل وللعلأل .وللاط يع كتا يفتإا ن ر للع ل في ا كاا ن ر م للكتا لملدون.
ولسإلاامام لمل ااتنري ألااا للن راااع للعربي ا لحلد ث ا ين ا لرك ا ارلا 1886-1881م لل ا كااان
تلاي ل ل ف اا يتاأثرل بتعاليااه ،وجماد وجمايام لركا 1919م لا أفكااا ااد اده للا صااغ ي ااي
لحلااز للااإطىن بعااد أن و ا لاف ااا شااعاا يداار للاداار إ  .ويااا ثنا ااا للثااإاة لملداار للثانيا تأل اام
ل ايعاع وجمايم للن أل لل ملاني  ،و م صيا للدلتإا لل كفل لحلر اع للعاي .
ااتاطي لسإلاامام لمل ااتنري أن إي ا لملشاارو للن رااإ للعاارس بعااد أن باادأ تفكااك و تراااءىل وت اام
يعاملااه .و تاثاال ذلااك يف لر اار لاا  .و بناااء لمل اإلطا لملتيتاارا يااا صاانإ لل اار وللع ااف وللاطاااي وا
لالل ااتثنا ي و ل يا ا للعدللا ا  ،و ل يا ا ول اادة لايا ا ب اادال ي ااا للتفت اام وللتج اازى وللتن ااالر لا ا لحل اادوي
ااد للت ر ا وللت ليااد ،و للتناي ا

ولل راااء لا لاوطااان بالااأل لاجملياااع ،و للاادفا ااا لذإ ا ولاصااال
لمل ت ل للاإلاي للاط يعي ولل إ لل شر د للت عي .
ولسإلمام لمل تنري جمايا ل أن كإن خاطابا يإلدل انإل لخلاطا لل يالا لل اا أل .ف اإ يإتاإي يف
لخلاطا لللي لا ين نشأته وت نيه لسإلمام لمل تنري كاددا لاه باسإ ااف وا لملدادا لل ارا .وهاإ يإتاإي
م لخلاط ااا لل ااإي  ،فال إييا ا ها ا لحلاي اال لإلل اامام ،وول اامام ل ز اارة للعربيا ا أوال ك ااان ش اار لناط ااما
لسإلاامام ين ااا ش ارجما وا فاااا و ربااا وا بااماي للااروم .ولل إيي ا ل ا للعاار  ،ولسإل اامام ث افت ااا .لسإل اامام
لمل ااتنري وذن ه ااإ لل ال ااأل لملش ااةك م لسإ ااد إلإتياع للعربيا ا لملعاص اارة ،ولل اااياة لا ا للت ر ا ا بين ااا م
برنايج ال وط يشةك.
ولسإل ا ا اامام لمل ا ا ااتنري ث اف ا ا ا ا للن ا ا ااا  ،للن ا ا ا ا ول ا ا ا اااهري وللاط ا ا اااع لملتإل ا ا اااط  .ت ا ا ااتعاله للن ا ا ا ا
سإ اطا ااا شاار ي للتاااا خ ،وت ااتعاله للاط اااع لملتإلاااط يفا ااا ااا لل ااانإن وللن ااام .وهااإ لا يف للث افا
للشع ي لل تد وا للنا بتدرفا أل وجمايا أل ويعاا ريهأل .هاإ ألاا يشاةك للجايا  ،ا ل لالنت اا

وليااه وللااإالء لااه بعياادل ااا لالختياااالع لسإ د إلإتي ا لملتنااافرة وللتن يااااع لحلزبي ا لمل ل ا  .وهااإ يإتااإي م
لملاادلا ول ايعاااع ولمل اااتد وللداايتف وأت اازة لسإ اامام يون لات ا وا ين ا ي اات ل وت اااز و ماي ا
تد ااد وهااإ للرلباطا بااإ لحلاااكأل ولحملكااإم ،بااإ لحلكإيا ولملعاا ا  .كااا لاللتكااام وليااه لااال لااإ ت ا ناام
للتف اريلع .ال اارف لحلاااكأل أن كااإن لاياار بينااه وبااإ لحملكااإم شااإا  ،وأن إكااأل بالعاادىل ،وأن إ ا
للعدللا لالتتاا يا ولمل اااولة وأن ااتا وا للندا  ،وأن اادلف اا للث ااإا وأن علااأل للنااا  ،وأن نا ا
ي اإلاي لل ا ماي .وال اارف لحملك ااإم أن ااتأل ل ي ا يداااحله بال ااأل ث افت ااه ل ااال تإل ااد يا اايه م لا ااره،
ولا ره م يا يه .فما ثإا ل لحلا ر بالأل لملا  ،وال ثإا ل لملا بالأل لحلا ر.
لسإلاامام لمل ااتنري وذن تياااا ث ااايف ولختياااا فكاار  ،و االا اليا ل ناااء لاوطااان ،وت يااري لةتاعاااع ملااا
هااإ أفراال م وطاااا يااا للث اف ا لملشااةك وللعااال للااإطىن لملإلااد ،بعياادل ااا للتناااز وللتنااالر ولل تاااىل بااإ
لاخإة لا دلء ،فف أوجماع للتيتد اع للك تتإلد ل إي.
******************
*) باله ويفكر يا إا يدر للعربي .

ندولع
الال امفة العصرةة :شعلة زلهبفة
اد شاهإ*
د يؤ ر زال باوند (وهاإ شاا ر أير كا ي األ يف لركا للشاعر للعاامل لحلاد ه) يف مشااىل و اطالياا يف
لحلدا للا جمرا فياه لانإلته لاخارية بعاد أن خارز ياا لالار للا يلم ياا ار ياا لثا شار اياا
ليااه يف لز ارلن ااام 1944م ،وأخ ا وه أل اريل بااال ر يااا بي ازل يف و اطاليااا،
نااديا أل ا لحللفاااء لل ا
ول اإه باخليان للع ا ؛ انَّه كان يعاا اا ل يالا بلاده أير كاا يف لحلار للعامليا للثانيا وذ للاتار ادم
ألاي ثا يف لسإذل ا لا ياد برا لانإلع ،اد ا في اا ليالا أير كاا وياا هاأل والء ها ه لل يالا ياا
أصاايتا اىو لاياإلىل ولل نااإك ،للا كااان ذااأل للاادوا للر ي ا يف تزو ااد لحلاار بااالإجمإي للا لتاتااه.
ال إ باوند و ل األ أل لليإع ل لإ ل ا لخليان وا اا ل ناإن ياا أتال ختفياف للع اا ،
و ا ل لنت ا ا باون ااد يف يد اايت ل ااينم لليزلبي اام يف ولش ااناطا ،وجم اادم وا لحملكاا ا لا ا أن ااه تت اال لي ااا،
وللااتارع اكاتااه ل ا أنااه ك ا لك وا أن خاارز يااا لالاار ا ااا دة أهاال لخلااري أيثاااىل للشااا ر اوباارع
فرلم يف لز رلن ام  ،1958وجمد خروته يا لالر جمد طإ ل ويع ده.
ع د لملؤ ر يرة كل اايإ ،كال يارة يف يكاان ،يف تايعا يف أير كاا أو بر اطانياا أو أواوباا .وها ه ها
لكه لبنتاه يااا ياا شار ك لياتاه لسإ اطاليا أول اا.
لملرة للثاني لل ع د في ا لملؤ ر يف ه ل لملكان لل
وت اات ل ياااا لملااؤ ر حباااا ين اطا للن ااري ،ولاااوىل لاللااتاا وا لاحباااأ للا اادي ا لملااؤ رون ل ا
يد ثماث أ ام يون كلل أو يلل ،وه يف للثالث ولل عإ يا للعار.
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.
تيتدأ لملؤ رون اية ا ي امهاع باوند للر اي يف ام لاي وللفكر ولحلراااة ،وكياف أناه كاان
بااناش اايد يليتا ا لل اارن

ل ا اجما يف للتجد ااد ويف تاط ااإ ر لمل ااإاوأ ،وتعت ا اإ ا ا أش ااعااه لل ا تع اار
لشا ر أو أي أن جمام بإجناز ش يه ب لك.
للعشر ا لل م
خا ا لملاطااا يف لملااؤ ر تل ا خددا ا ياان أل لملااؤ ر للناجمااد لملعاارو ي فااد يااإي  ،لالااتاذ جبايع ا

ااإاك يف بر اطانيااا ،وهااإ لج ا ن د ا ااا باونااد وأليااإع .ن اإلن حبثااه لل ا للاات ر زهاااء لااا  ،أطااإىل
تل ا يف لملااؤ ر :للمالااايي نااد باونااد يف للثماثيناااع :صاايا تد اادة وهااإ يإ ااإ تجنا لملااؤ رون
لحلااد ه نااه يف لملااؤ رلع ليااه ةكااز لحلااد ه ااا للشااا ر لاي ا  ،للناجمااد ولاايس ااا لل يال ا باونااد
للا يخاال يعااةك لحلياااة لل يالااي خااماىل للندااف لاوىل يااا ها ل لل اارن .ا ااأل جتنا لحلااد ه ااا ه ا ل

لملإ ااإ يف لملااؤ رلع لل اااب ل ا يااد ابا جماارن وال أن للعد ااد يااا للن اااي وللكتااا لن ا ول للكتاب ا ااا
للعا ارلك للا ا يخل ااه باون ااد يف لل يالا ا خ ااااز تل اااع لمل ااؤ ر .وي ااإتز لل ااإىل ون لحلا اد ه ااا باون ااد
ولل يال لر ان يا دا يإ اإ ا لااخنا خيلا لسإابااك ولسإلارلز ولالن اام لحلااي ،لياه ا ز لل اؤلىل
لملعارو  :كياف أن شاا رل ر اا ازز بنف اه يف للفاشاي  ،و تاطاإ للادفا ن اا بكال ياا أوي ياا فدااال
للشعر وبما للنثار ،و لا ياد لانإلع طإ لا ؟ ُث ون باوناد نف اه جمااىل للشا ء لاكثار ااا عار فيااا
بعااد بالمالااايي  ،وجماااىل يف لملإ ااإ أكثاار ِي ا َّااا جماااىل يالااك يف لخلااار ،أ أن لخنرلطااه يف ه ا ل لاياار لاايس

خافيا ل ألد ،ولايس حباتا وا وث ااع أو تادىل ياا ناإ أو خار .وجماد تاأثرع شا رة باوناد لايبيا يف
ياادة طإ ل ا وخدإصااا يف لل اانإلع لل ا تلاام لحلاار للعاملي ا للثاني ا لااال هنا ا لخلا اايناع باال وبدل ا
لل ا ااتيناع ب ا ا ه ا ا ه لل را ااي وا أن ت ا ااإ ا ا ااإا فا ااري يا ااا صا اافإة لل ا ااالثإ وللدلالا ااإ وألا ااات ة
ل ايعاااع يف بر اطانيااا وأير كااا وأواوبااا أنااه ال ككااا للعااام أن تجاهاال ه ا ه للراايتي للف ا ة ،ا ااأل كاال يااا
أل ااا ااا ي ااا اارو ن اار ولي ااا للا ا ع ل ا أهن ااا تف ااد للد ااإاة لسإعابي ا للف ااا .و اادو أن لل ال يا ا
للع ا لنت جم طر ا ولاطا أص تل لالهتاام فيه هإ للةكيز ل فا وأي وفكار باوناد يون نا ا
لملإ إ  ،يؤثر ا لسإب اء ل يلف لل يال ي ل ا .وهكا ل ف اد لرارع لملاؤ ر تلاإ لآخار ينا ينتداف
ر ا باونااد للشااعر ولالبتعاااي ااا ااا

لل ا عيناع يون أن أمسا حبثااا ااا لملإ ااإ  ،أو فيااه اف ا لا
لل يال .
وهكا ل نااديا تلااس يااإي لا للاطاولا لي ادم حبثااه يف ااإ لل لعا للف ااي للا

اطاال لا ليتاادلي

ت اااىل لآلا لتتاا لشااد لملااؤ ر ا للا بلااا لا عإ يشااااكا ،وكل ااأل ذلن صااا ي وا أوىل حبااه ل ا
ااا للمالااايي نااد باونااد .ياارة أخاار ال أا ااد أن أتعاار لِ مكاال يااا تاااء يف حبااه يااإي  ،فامل ااام هنااا ال
تد لرإا لمل اىل كلاه لياه ونا لاأكتف باسإشاااة وا لالناط اا للا ةكاه لملإجماف لا ي اتا
رس لرر وا لملؤ ر يف يثل ه ل لملإلأل يا لذجرة وا للشااىل.
بدأ يإي لد ثه بال إىل أن باوند للمالاي ليس باوند لل عنياه أو ااه ،أو للا تعار لياه.
ُث أاي جماا ما ل اد كااان باوناد ال لااييا و ااري ال لااي يعااا ،ولختاتأل لد ثاه جمااا ما :ون باوناد ش دااي
ترلتيد ا باااملعىن لليإناااي للةلتيااد ا ،ليااه كااإن لل اطاال ياااا ا ااأل يااا فيااه يااا ااعف ون اااي ماإي
حبياته يف للن ا  ،أ  :أن باطإلته ت ل ناجمد يا يليم للمالايي ال ا.
أهنا يااإي لد ثااه ،صااف لااه ل ايا  ،ف ااإ يل اااا يف طليعا لملتيتاادثإ يف كاال يااؤ ر ااا باونااد .خاايأل
للإتااإم لا ل ايا  .م ااأىل ألااد أ لاؤلىل .وجمفاام وجملاام لدااد يااإي ون هناااك أيل ا كثاارية لا
لملإ ااإ م تعاار ذااا (وأنااا أ لااأل أنااه ل ا لااأل ااا وب ريهااا ،ولكااا لملإجمااف بالن ا يل للااتد ه ا ه

لملمال ا ) وال اام أل ااإ ل ااه لايثل ا  :أل اادها ال ااال ااري ينش ااإاة ي ااا باون ااد ااإىل في ااا :ون للد ا ا ن
واوزفل اات أل (ن ا ا وا اوزفل اام) تيتال ااإن لل ااإزا لاكا ا يف وش ااعاىل ن اااا لحل اار للعامليا ا للثانيا ا  ،ولت ع اام
يمال ااي ون باوناد كااان ياا بااإ للارولي للا ا ييازول باإ للي إي ا وللدا يإني ُ .ث أ اام يمال ا اثاال
خار يف الااال أخاار أ رااا ااري ينشااإاة لا في ااا باونااد لا ااإا للارل يل ااام  ،1949ليااه جماااىل:
وِنَّهم أص لد للعام فاتيكان تد د ،ول ا ل لاإ نشاأ ها ل للفاتيكاان ل د اد يف اوياا بادال ياا تال أبيا .
خيَّأل للإتإم يرة أخر  .ال ألد ر د أن تيتأل ل ل لال ام .وبعد أجمل يا نداف يجمي ا ه ام للعاصاف
نااديا وجمفاام ياااا تإتااه لللااإم بااأ ل صااإ ا ،وه ا تنفجاار بال كاااء وا يااإي  ،باال ووا ل اي ا جما ل ا :
ليس ه ل هاإ باوناد ف اإ للرتال للا تاطاإ للادفا اا جمراا ا لسإن اان ،و ليناا أن نا كره يف ماجمتاه يا
ه ه لل را ا ،وأال جنعل تإلفه لايإا تشتم لنت اهنا ...وا خر ذلك يا خاط دااء طإ ل ...
بيم لل ديد هنا (وأجمإىل ه ل جم ل أن رال لل ااا للاطر ا يف يتاهااع ها ل لملإ اإ ) هاإ لايس باوناد
للشا ر أو للمالاي  ،وليس يإي للناجمد لاملع  ،ولي م ياا لل ال إ دها ألاد لا للةكا للث يلا
لل ا واثت ااا ااا ش دااي أ تدلي ا تره ا تاادليت ا أجمااإ وا ااه أو وا ث ا  ،ويف للن ا ا لي اام يإ ااإ
للمالاايي  ،ووَّنااا بيام لل داايدة هنااا هاإ أخماجمياااع لل ار للفرفا ا للا تت ا لكاال شا ء ولاااك كاال
يإ ااإ ل ا يااا تر ااد ،أو ل ا يااا تفا هإلهااا أو ل ا لل اار  .ف ا كاااا ااإىل لملثاال :ك هااا
تكا وصا رها تدا ر  ،ل ا لملإجمااف وللاطلا  .م أتإجما يااا صااد ياإي للا جمارأع لاه ن اادل ذكيااا
ا باوند و ا أليإع أن ر نف ه يف ه ل لملإجمف يا للتنااجم  .في اإىل :ون باوناد يا للمالاايي و اد
للمالااايي يف ن وللااد ،وونااه شااا ر ف ا ي ا أنااه ي ا للمالااايي  ،ه ا ل ا كري ااطل ا جمداايدة لرلي ااإ ااإىل
هنا .
في ا :ال ألد هنا ي أَنَّهم إتد ش
ولكاا الي اإ كاان عااجل يإجمفااا شاعر ا ل إ اا ال ليالايا فنياا .ااؤيا ياإي أن باوناد كاان شاا رل ر ااا،
ولكنااه خيش ا أن إااتفظ ا ل لملإجمااف يون أن إاااوىل ت اار للمالااايي نااد باونااد؛ ان للمالااايي وجمداات ا
للاطإ ل ا للعر ر ا أص ا يتم يااا ك ااا ر لحملرياااع يف لحلرااااة لاواوبي ا لحلد ث ا بعااد لحلاار للعاملي ا للثاني ا .
لمل أل أن يإي للت دم كل يا كلك يا ذكاء يف ت ر يإجمف ل ت د أَنَّهم حبات وا ت ار ،لاإال أن ياإي
نتا وا ترلأ رس تفإ لا أياأل للعاام يف للت ار ،لياه را ألياناا كال ي إيااع فكاره يف للتااا خ
وللفل اف وللاد ا وللعلااأل وياا وا ذلااك يف خديا للت اار ،وباطر ا ذكيا تدا لليا خاي ا ل ا هاادف ا
يون أن تفد ا أللإ ا لل ك .
خلااإع اااإي يف اكااا يااا أاكااان لل ااإ وجملاام لااه لا ي ااا يااا ياااا  :لمل ااأل ب ااياط  ،وال أ ت اد
أهناا حباتا وا كاال يااا ألاطاام نف اك بااه يااا ناااء .كاااا ذكاارع أنام وكاااا علااأل للنااا لشاات ل باونااد يف

للثماثيناع يا ه ل لل رن باالجمتداي يما أن كإن أيلة أجمإ يا للشاعر يف للتاأثري لا للناا  ،خدإصاا
نديا كان ل إ ن ئ حبر املي تد دة ،وخلا وا أن أصايتا اىو لاياإلىل للك ارية ياا أصايتا
لل نااإك يف أير كااا وأواوبااا هااأل لل ا ا كااان بياادهأل للااتيتكأل يف وِشااعاىل فتياال لاار املي ا تد اادة ،ولاااوىل
ي ارتإ أن لت ا ب اار يس للإال اااع لملتيت اادة لي نع ااه ب اأن ال ت اادخل أير ك ااا لحل اار  ،ي ااما يف أن كن ا اادم
تاادخل ا وشااعاىل للفتياال .ولااإ كااان اوشااكا لد يااا لالااكياا ملااا لااإىل ااا ي ا تااه ،أ أن ي ا ا باونااد
لروشااكا لد وبا ذو ااه م تكااا فعااما لا ألااا رجما  ،باال شاااءع لل اارو أن كااإن هااؤالء للنااا يااا
أيثالااه يااا أكا لملتنفا ا يف لل ااياطرة لا اىو لاي اإلىل .باختداااا لمل ااأل كاااا إلااإن لي اام حبات ا
وا لل ها وا لل ا .
وبعااد ،ف ااد يفعا وا ت ااجيل ه ا ه للإلجمعا يااا جمرأتااه يف لحلياااة يااا تر ا ي اايق (لاااي له صااد
ار يف لحليااة ،وتعليا للادكتإا ااد تاابر
لل جمام بالة ) مل ال ويولاي لاعيد ألاس للتعاا ا للا
اار يف لحلياااة أ رااا ،ويف صاايتف ربيا أخاار يف للااإطا للعاارس يف شا ر نااإفا
لانداااا لي ااا للا
 ،1997ليه ل أل للدكتإا لانداا ويولاي لعيد أنه ترلت ا يإجمفه للدل جتاه لل ر .
لاولإ للر ي ه أن لل ر ل س جمنا ا إمهنا أنه للإته ،ون ال نتياه يف ها ل لل ناا وا ياا شااء له
هناك ،جمرا ا يف لل ر ل عت ها يددا ا ا ال ااوم أو إااوا لي اا لاال لاإ ن رناا ولي اا اا اري
ذلااك .يااا ها ه لل رااا ا للمالااايي وللناز ا وللفاشااي للا ه ا يف ل ت اااي لل اار ماياااع باااازة يف تااخيااه
لحلد ه ،و عا ا ل إء لحلظ باطر ختف لينا و ل رينا.
يااا أا ااد أن أجمإلااه هنااا :ون هناااك بع عااا يف ال شااعإا لل اار خلفتااه لحلربااان للعامليتااان وخدإصااا للثانيا .
وونااه ملااا لااإء للاطااال بالن ا لنااا كعاار أن أواوبااا يف لحلاار للثانيا لاتك اام يااا لاتك اام يااا يا لب ااد
للي إي و ري للي إي (لل إلند إ يثما و ريهأل) ،كانم نتيجت ا أن دة ذن تد ادة باسإ ااف وا للع ادة
لاصيل لل ت ا يف للكاثإليكي بال ن لحملتإم ( ،)original sinأ أن لمل لب أو يا مساها ياةتأل
تر اادة لحلياااة رجم ا للي ااإي باادال يااا ت ااايت ا ل ا ل ا يل لملثاااىل ي ا لب للناز ا أو ي ا لب لاواوبيااإ
للي ااإي .ها ه لملا لب خلفاام نااد لل اار لاواوس (وأير كااا) نإ ااا يااا للشااعإا بال ا ن  ،وه ا ل للتعاااطف
أص ري جمابل للن اش .وه ل يا إلاه ويولاي لعيد يف ي الته ألس للتعا ا .
يف ااام  1995اار يااا ياط ع ا تايع ا كيا ا يز كتااا أليااإع ،للمالااايي وللشااكل لايس ملؤلف ا
أنثااإي تإليااا  .للاات ل للكتااا حبفاااوة بال ا يااا جم اال اادي ها اال يااا لمل ارلتعإ يف تتلااف لةاااالع
ولملمال لايبي  ،وط عم ط ع اخيد يا نفس لملاط ع كدليل ل اولته ،لدلم لا للكتاا بعاد
ااإاه بعااايإ ،وم أب ا ىل ت اادل يف لحلدااإىل ليااه يااا جم اال ،وذ أن لملإ ااإ بريتااه ال اات إ كث اريل .يف

ذلك للديف للت يم باالتاذ لل جمام بإالشرل ل ياللته يف تايع كياا يز ،وجماد كاان ألاتاذل يل
يف نفااس ل ايع ا  .لااألته ااا للكتااا لل ا أثاااا كاال ه ا ه للرااج ل ا يااد ااايإ أو أكثاار .أتاااب
لالتاذ تإن بري -وهإ يا أجمدم ألات ة كليا لاي لسإجنلياز با ايعا  -أناه م ارأ للكتاا ؛ ان يثال
تلااك للكت ا ال تثااري يف نف ااه لااال للفرااإىل .ولكنااه او يل حباااا كيااف أن لملؤلااف وهااإ يااا طمابااه
للتشااه يف يكامل هاتفي يا لندن ،للتشااه جم ل إا للكتا ت ر ا يف للكتاب ا يإ إ للمالاايي
يون لد ااد ،وم ع اااوي لالتد اااىل ب ااه بع ااد ذل ااك .و ن ااديا اار للكت ااا جم ااام اارا ص اايتيف لللن اادن ني ااإز
صاايتيف ي ااا ي يااا صاايتف لسإثااااة ا اتف ا لالااتاذ ت ااأىل ااا مسع ا لملؤلااف وأخماجمياتااه يون أن ت اادم
ل ا لل ؤلىل ،وبالاط يون أن عر لالتاذ هاد لل اا ل ياا لل اؤلىل .وأاي لالاتاذ جماا ما :وناه ياا
ل د ر بال كر أن لملؤلف أنثإي تإليا هإ اي لايرية للرللل ي انا.
ويف للعاااية ت تاطااف يوا للنشاار جملاايما يااا ياال لل ااإىل لل ا ااري يف اار للكتااا يف ط عتااه لاوا
كث م يفيد ل ما للاط عا للتاليا للا ال اا ياا تكاإن ط عا أجمال تكلفا  .ويف لالا كتاا للمالاايي
لملا كإا جمااام للناشاار بنشاار ي تاطفاااع جااد للكتااا للتلاام يااا اار يااا صاافيتتإ باادال يااا ي تاطفاااع
أش ه بعيناع ،كاا تر للعر  .ها ل ياثما ي تاطاف ار يف للدافيت لاوا ياا للكتاا ُ ،ث كاتاالإز
اإىل :ون ياللا تإلياا تشاكل
للناشر لشا ر يعرو  ،وله مسعتاه يف ن اد للشاعر وهاإ تاإم باإلإ للا
ل اادل فاص ااما ب ااإ ألي ااإع يف لملا ا ا ولمل اات ل ،ول ااا ع ااإي ألي ااإع تاتا ا بشا ا رته لملع ااإية بع ااد ياللا ا
تإليااا لل ا لتشااكل لاادل فاصااما بااإ يكان ا يريإجم ا تعلتااه للداللاااع لايبي ا يا اايا إتل ااا ،وبااإ
ي ت ل ي لأل ألالته يالل تإليا ولي ا .و تن اأ باإلإ أن ياللا تإلياا ها ه الياإع لتشاكل بدل ا
لعالي طإ ل يف و اية للن ر فياا كت ا ألياإع ياا ن اد يف لملا ا  .ولمل تاطفااع لاخار للا تعل اا
للناشر ث تا يف للاط ع ل د دة ال ت ل بما يف هجإي ا ل أليإع و اول للنيل ينه.
إىل تإليا يف ي دي كتابه :لي م للمالايي ي تإ وللدل .ف عرا ا ك ار لا اما للي إي ا ،
وللا ع لآخاار عاارا للشااعإا للي ااإي  .بالن ا اليااإع فااإن اللااايتيه ت ا بااإ للداانفإ يااا للمالااايي .
اارف أل و رفااإه ،ولكنااه كااان ي اايقا ملااا رفااإه يااا خااماىل أ االااه
ل ااد كااان أليااإع يؤيبااا يا للي ااإي للا
لايبي .
باختداااا للكت ااا أش ا ه ارلفع ا يف كا ا لل اات ل تإليااا ذك اااءه وتدا ااه كايت ااام ب اااا يف وخ ارلز
كتااا يثااري أش ا ه ب رااي يثاارية تإكاال يف ك ا ا ،وهااإ علااأل يف جم ارلاة نف ااه لحل ي ا  ،ولكااا لحل ي ا نااد
اي للدفا شا ء وهاإ عر ا ا لا لملا  ،ولحل ي ا لةارية شا ء خار ال للفاصال بين ااا ااال ال اا
لمالتثااا ولالصاطياي يف لملاء للعكر.

*
*
*
وبعااد ،فعنااديا جم ارأع برنااايج يااؤ ر باونااد و لااام أن حبااه لالااتاذ ي فااد يااإي هااإ ااا اللااايي
باونااد ،أ ناام ل ا للفااإا ليتاادلي تااأثري كتااا تإليااا  ،وأن ي فااد يااإي لنرااأل وا للرك ا طإل ي ا أو
لج ا أليإع؟
كرلهي َ ،ووِالَّ ملاذل م تاطر وا ه ل لملإ إ يف ياللاته لل تعت َّ
وهك ا ل ت اادأ أص اااب لال ااام بالت االل وا أك ا ش ااا ر رف ااه لل اارن للعش اار ا ،ولل ا كان اام ل ااه أك ا
ي ااامه يف ت يااري اار للشااعر وللن ااد ،لاايس ف ااط يف للعااام لاجنلإلك ااإي ،باال يف ب ااا شااال يااا ه ا ه
لملعاإاة .هل ليف د أليإع بعا يدادلجميته للفنيا يف لمل ات ل كااا تن اأ تإلياا  ،و ادأ لاال لملعج اإن
به أيثاىل يإي بالن ر وليه ل أنه ة يف صإاته ياا لل اطال للةلتياد للا شاإ للراعف لياتاه
لملألاو  ،و ل ليت ب ا ا للشر أو للماشر لل أص باوند تدداها يثما؟
ويف ااإء ها ل للإ ا ألاايس يااا ل نااا أن نت اااءىل يااا وذل كاناام هناااك ت اااي تاطلا لا لال اااط اي
ولل ر وللتفرجم للعندر  ،بأشكاذا للا كاالا ا أولقاك لل ااييإن اد لل ااييإ ،ياا أبنااء ااإيت أل ويف
وطاان أل .أ اااا أشااد أذ  :ال لااايي لل اار للا كاناام نتاااز تاااا خ أواوس يع ااد يف لل ارنإ للتالا شاار
وللعشر ا ،جتاوزه لاواوبيإن وأص تااخيا ،أم ياا ككاا أن ن اايه ال لاايي لل ااييإ للا ااا لا ارل
لال يون وتإي ذلك لمل ا ،وهإ لالختما للعرجم .
وذل كان البد يا للتعايل ي لل ر (وهإ أير دو أَنَّهم يداري ) ،فاإن أجبد ا ها ل للتعايال يف للتعار
ل بإصل تفكريه لل تإت اه شارجما و رباا ،وها أجبد ا يع ادة ل اإء لحلاظ ،وال ككاا أن نفاك شايفر ا
و ا ااجمإن يف ليتناَّ ،نجد ذلتنا يف لحملافل لحمللي  ،بعيدل اا عر ِيف للعام يا تاطإالع.
************************
*) ألتاذ لاي لسإجنليز ولمل اان يف ل ايع لاايني ونا ا يس تايع يؤت لاب ا.
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لاام ن اإلن :ي اات ل لسإلاامام يف لل اارن لذجاار لخلااايس شاار اادع يؤل ا ىل لل ياام للفكاار
بعااان  -اصااا لملالكا لااينيا لذامشيا  -للاادواة للثانيا شاارة ملؤ رهااا للعااام يف لملاادة يااا بااإ
لسإلااماي َّ
 62 -64اااي لاوا  1463لملإلف ا 6116/8/2 -4م ،ليااه تفراال لايااري ساازة بااا لحل ااإ،
ويل للع ااد يف لملالكا لااينيا لذامشيا  ،للاار يس لا ل ا للاؤل ا بافتتاااا للاادواة ص ا اا ااإم لالااد 64
اي لاوا 1463ها لملإلف 6116 / /4م يف لملركز للث ايف لمللك .
اادع تل ا تن ياي ا لتف ا في ااا ل ا للااتيعا لل يتااإأ للعد اادة لل ا بل اام  65حبثااا يف ااس
ان ،تتإا كل ن ين ا يناجمش إا يا اوا لملإ إ للر ي ا للااؤ ر للا هاإ :ي ات ل لسإلامام
يف لل رن لذجر لخلايس شر  ،وذلك وف يا ل :
لللجن لاوا :وجتاا باإ لحملاإا ا لاوىل وللثااي ،ويإ اإ ا :ثاإاة لالتدااالع وثاإاة للتكنإلإتياا يف
لل رن لذجر لخلايس شر ،ويإجم لاي لسإلمايي في ا .
وجم ااد اادع تل ا ا ولل اادة بر الا ا لل اادكتإا أكا اال لل ااد ا ول ااان أو لا ا  ،نا اإجما في ااا لل يتث ااان
للتاليان:
 -1تكنإلإتي ااا لملعلإي اااع وول ااا ل لسإ اامام ل ااهري ا ا وأث اار للعإمل ا ا يف للع ااام لسإل ااماي لل اادكتإا
للياان د له شما فر.
 -6ث ااإاة للتكنإلإتي ااا يف لل اارن لذج اار لخل ااايس ش اار ،ويإجم ا لاي ا لسإل اامايي في ااا لل اادكتإا أس
لحل ا صاي .
لللجن للثاني لمل دد للايتإا للثاله :للتاطر يف لسإلمام .
و دع ثماأ تل اع ،وف يا ل :
ل ل لاوا :بر ال لل يد ل لذاشأل ،ناجمشم أحباأ:
 -1للتاطر يف لسإلمام للدكتإا أسد صدجم للدتاي.
 -6ألدلأ  11ل تا (أ لإىل) و (لحلر ل لسإاها ) وتأثريها لا و ا ل اليااع لسإلامايي
يف لل ر (بر اطانيا َّنإذتا) لل يد د لةيد لخلإ .
 -3ولاطي لسإلمام وللتاطر للد للدكتإا د لذاي بإ طال .
ل ل للثاني  :بر ال للدكتإا شاكر للفيتام ،وناجمشم حبه:
للتاطر يف لسإلمام للدكتإا وه للزليل .

ل ل للثالث  :بر ال للدكتإا أسد كااىل أبإ لةد ،وناجمشم حبث :
 -1للتاطر يف لسإلمام للشيخ اد طاهر ىل ش ري لخلاجماي.
 -6يإجمااف لسإلاامام يااا لل لاإ وللتاطاار ويااا ااا باسإاهااا يف ه ا ه لا ااام للاادكتإا ااد لل اامام
للع اي .
لللجن للثالث لمل دد للايتإا للرلب  :صرل لحلراالع.
و دع ثماأ تل اع ،وف يا ل :
ل ل لاوا :بر ال للدكتإا أسد هليل ،وناجمشم أحباأ:
 -1لسإلمام ولل ر  ،صرل أم لإلا؟ للدكتإا ل ا لنف .
 -6للعماجم بإ لسإلمام ولل ر  ،وولت لمل لاإ آ له للشيخ اد ل للت

ري .

 -3ت ااأيماع يف ي اات ل لملش اارو لسإل ااماي يف أف ا لل اارن لذج اار ل د ااد لل اادكتإا ا ااد ف ااااو
للن ان.
ل ل للثاني  :بر ال للدكتإا يدثر د للرليأل للاطي  ،وناجمشم أحباأ:
 -1أ لإىل ون ر صرل لحلراالع للدكتإا يرلي هإفاان.
 -6ي ت ل لسإلمام يف لل رن للإللد وللعشر ا للدكتإا هشام نشاب .
 -3صرل للث افاع للدكتإا تاو د وجم اىل.
ل ل للثالث  :بر ال للدكتإا د للكرمي رل  ،وناجمشم أحباأ:
 -1صاادلم لحلراااالع ،أهااإ لف اةلء ل ا للتاااا خ ،أم هااإ يشاارو سإ اااي لاار ثالث ا ؟ للاادكتإا اااد
لعيد ايران لل إط .
 -6صرل لحلراالع يف وفر يا تنإ للديترلء ،ل لتاذ د له باه.
 -3بإ تدايم لحلراالع ولإلاها :اى ي ا رة ،للدكتإا ز للد ا ار يإل .
لللجن للرلبع لمل دد للايتإا لخلايس :يخإىل للعلااني ل لاي لسإلمايي .
و دع تل تإ وف يا ل :
ل ل لاوا :بر ال للشيخ أسد با سد لخلليل  ،وناجمشم أحباأ:
-1
-6
-3
ل ل

للعلااني يف للعام لسإلماي (َّنإذز للإطا للعرس) للدكتإا ا إلن لل يد.
تأثري للعلااني ل لملؤل اع لالجمتداي يف لاي لسإلمايي للدكتإا د للعز ز لخليا .
يلياي.
لاي لسإلمايي وللعإمل لل يد يداطف
للثاني  :بر ال للدكتإا د للكرمي خليف  ،وناجمشم أحباأ:

 -1لالخةل للعلااي للعام لسإلماي  ،للدكتإا اد اااة.
 -6هل نعيا بدل لهنياا لل انإن للدويل؟ للدكتإا د لذاي للتاز .
 -3أثر للعإمل للث ايف ل لةتا لسإلماي  ،للدكتإا ار تاه.
 -4لملإلت ا ا لسإل اامايي ي ا ا لحلر ااااة لل ربي ا ا لحلد ث ا ا  :للعلان ا ا وأزي ا ا لذإ ا ا للا اادكتإا ل اايد اا ااد
للعاطا ؛ وجمدم للدكتإا ار تاه يل دا لل يته نياب ا كات ه.
لللجن ا لخلاي ا لمل دد ا للايتااإا لل اااي  :تن اؤلع لل اار ن ولحل اد ه ااا لل اارن لذجاار لخلااايس
شر و ا خر للزيا.
و اادع تل ا ا ولل اادة بر الا ا للش اايخ ا ااد ل ااام ب ااا ااد لل ااإيوي ،وجم اادم في ااا لل ال ااه للش اايخ
لل ا ا  :تن اؤلع لل اار ن ولحلااد ه ااا لل اارن لذجاار لخلااايس و ااا خاار للاازيا  .ه ا ل ووز اام ل ا
لملشااكإ يف للدواة حباإأ م تات للفرصا اصايتا ا سإل ا اا ،وياا لعادم كان أل ياا لراإا للادواة ،ووياا
لإصإذا يتأخرة ،وه :
 -1حبه للدكتإا إلف لل ر او بعنإلن :يا لل لإ ولال ماىل وا للإلياط ولال تدلىل .
 -6حبااه لل اايد ل ا بااا ااد لل اارسا لذاشااأل بعن اإلن :لرااااة لسإل اامام :ن ااام اول ا وأخماجم ا
ووخاء ون اي .
 -3حبه للدكتإا ااا للاطال بعنإلن :للعإمل وأثرها ل لل لإكياع ولاخما .
 -4حبه للدكتإا د للعز ز با ثاان للتإعر بعنإلن :صرل لحلراالع يف لملف إم لسإلماي .
 -5حبه للادكتإا أناس كااا تا بعناإلن :هال لسإلامام لاواوس أيار يثاايل اري جمابال للتاط يا  ،أم أناه
فرص ولجمعي لإللمام واواوبا؟ .
وجم ا ااد ب ا اارزع ي ا ااا خ ا ااماىل لل يت ا ااإأ لمل ديا ا ا  ،وي ا ااا خ ا ااماىل لملناجمش ا اااع للا ا ا يلاع لإذ ا ااا ،لافك ا اااا
ولملمال اع للتالي :
 ون للتكنإلإتيااا وللتجااااة وتشااابك يداااحل للشااعإ ال تااد إ بالراارواة وا نشاار للنز ا لملاي ا  ،والتإل ااد أزي اااع اولي ا أو أخماجمي ا  .وجم ااد وت ااد لجمتد اااي لل ااإ أ ااام لزيه اااا لل ااد اناع للع ا ا يف للش اار
ولل ر يون أن إ بنيان لحلراالع لملرتكزة ل للع ا د للد ني .
 ون لالاالا ال بااد أن تعااىن ااانا ت اادل ي ازل يااا ل ا ا وللتإليااف يااا ليااه للشااكل ولملرااإن،يثلاااا جمااام للفكاار لسإلااماي بألاالا للفل ااف لسإ ر ي ا  ،ويثلاااا جمااام بالااتيعا ت الي اد فنااإن لحلراااالع
لل دك سإجماي فا ولماي  ،و اااة وهندل يف لملناط لحلرر و ريها.

 اارواة أن تكااإن ل ي ا لسإلاامايي يشااااك يف للت اادم للتكنإلااإت للعااامل  ،وذلااك بتيتد ااد جما ا اأولإ ا ااا ،ولد ااد خاط ا ااال لتيت ي ا ه ا ل للت اادم ،و كااإن ذلااك برصااد ل تاااايلع ينال ا يف لملإلزناااع
للإطني ا لتاإ اال للتعلاايأل ،ويرلكااز لل يتااإأ ونشاار للااإ ب ا لك .وت ا لل يالاااع للرااروا لاخاار لل ا
كااا يااا ل ي ا ه ا ل لذااد  ،ويااا بين ااا للتعاااون بااإ لل لاادلن لسإلاامايي يف خاطاط ااا لل يتثي ا  ،وللتفاات
وللتعاون ي ل اع لمل تلف لاخر .
 ون للت ا اادم للتكنإلا ااإت يف تتلا ااف لةا اااالع ا اارواة ليإ ا ا للعا ااام لسإلا ااماي  ،لييت ا ا لملشا ااااكلحلراااا ولسإن اااني يف لركا للت اادم للعااامل  ،وذلااك اااا كنااه يف طاجماتااه للروليا وللع ليا يااا جماايأل يثلا ،
ويااا ويكاناااع لإلباادل  .وون ه ا ه لخلاط اإلع ت ااا د ل ا أن تد ا لنااا ي ااامه يف صاانا للتكنإلإتيااا
وت ايذا ،بدال يا لاللتريلي لملاطل ذا.
 لسإفاية يا ثإاة لالتداالع لت دمي صإاة للعام لسإلماي لملشرجم بد نه وجمياا لملثلا  ،وذلاك بإجماياو اامام عتاااد يف لالااس لمل نيا لمل ني ا ل ا للدااد وف ااأل لل ا لع ،ول ااا للتااأي ي ا لآخاار ،ليتثاااال ملااا
أيرنا له تعاا به.
 للتيتد اع لل تإلتاه لايا لسإلامايي ال ن ا أن تاد إ وا لسإل اا ولالناطاإلء لا للا لع ،بالتااد إها أن تكثااف يااا ت إيهااا لتيت ي ا ت اادي ا ويشااااكت ا يف للعاطاااء لسإن اااي ،وذلااك بت اادمي َّنااإذز
لراا ؤكد أصال ينابع ا للرولي  ،وجمدال ا لا لملناف ا  ،وها ل دان للاري لمل اشار لا تتلاف صاإا
للتشإ ه لل تليت ا.
 وننااا يااد إون لت اادمي لحل ااا للع ا د ا – با ت اانااا أي ا ولاامايي – ولليت اإلا ي ا لآخاار باحلكا اولسإجمنااا  ،ملإلت ا يااا نإصااأل بااه يااا للتاطاار ولسإاهااا ب ااري لا  .وال خيفا أن لسإلاامام هااإ ي ااا للتاإلزن
ولال تدلىل يف للع يدة ولاخما ولملعايماع .وللت اي هإ رف لل لإ وللتفر ط.
 ل د يا لمل لاإن تااخي أل لملاتد بالعادىل ولمل ااولة ولاياا لا لانفاا ولاياإلىل ،وبالتعاا ايا أصاايتا للااد اناع وللث افاااع لاخاار  .وون لكلاا لسإاهااا  ،ويااا تشاايتا بااه يااا يعااان ،ا ن ااا
لمل لاإن بالتعد ل ل لل ري ،ويف بع صإاها ل اا رة باحلرلبا  ،وكل اا ذاا ألكاام الي ا الفرا ذا ل
لل لإك.
 ون لسإاهااا فعاال ينكاار يف ي ننااا ولاالإكنا ،وهااإ ااري لمل اويا للا تكااإن ل ااا يشاارو ا للاادفا اااللإتإي ،وللإطا ،وللعر  ،ولملاىل ،ولا ر لحل إ .
 ون لمل االاإ يف للا ا ماي للعربيا ا يإلطن ااإن ذ ااأل ل ا اإجم أل ،و ا ا اإن يف تاع ااا أل ا ااا ل ااي أل ي اااولت اع .وهأل تنكرون لسإاها ا وكان ي  ،وليس ف ط يا وت ا ن ار لل اانإن وللإ ا لل يالا

ول اادمها .وون ص اار أل للروليا ا بأشا ا ا أل لمل االاإ يف أ اااء للع ااام ل ي ا ا ثابتا ا ال تنفد ااأل .وال كك ااا
جتاهل يعىن ه ه للرلباط للث افي لخلاص يف املنا ند الأل لل يالاع لخلااتي .
 ون لمل ر اع وللعإل اا لخلاري ،و اعف للي اإ وتإجماف لملادي للرولا لخلاام يف دارنا ،جتعلناا يفلاتا ا ا أكي ا اادة للتي ا ااري لا ا ا للن ا ااا  ،ول ا اايس ذل ا ااك ب ا اار للند ا ااإم لتيت يا ا ا لمل ت ا ا ا  ،ولك ا ااا بت ا ا ا
لالتت ايلع ،لمل تندة وا ي اي للشر ع  ،اا إ للرف بالنا .
 ون لملد ااطل لل ارل ج :للد ارل بااإ لحلراااالع ،ع ا ااا فعاال يااا أفعاااىل للشاار ،ابلااه يف ا اادنا:اايأل ب ااد ما أيرنااا ب ااه يف ي ننااا .وب اااحلإلا ولااده ااام لل االأل وللتع ااا ا ،وت اطاال لحل اااالع
لحل اإلا لل ا
للعاا يف ي رية للتاا خ ،لل عت وهنا – ومها – يا لتاياع للتاا خ.
 ون لسإلاامام ولمل ااييتي خاص ا يااد إلن وا لحل اإلا للاادل أل ،لاايس ااد ت ااإ لخلمافاااع للتااخيي ااإيلنه ياا

ولحلد ث  ،ولخلمافاع بإ للشر ولل ر فيت  ،بل لتجاوز ذلك وا لخلروز بالعاام للا
أزيته لاخماجمي  ،ووجماي للت اا بإ لملؤينإ يا أت ا للد انتإ يف أاتاء للعام.
 ااا حبات ا وا ن ر ا تربإ ا ول اامايي يتكايل ا  ،ن ا لي ااا أتيالن ااا للناش ااق  ،وتك ااإن يع ا ة اااطاإلاا أل ،وتعاال لا للتج اري باإ لملثاااىل وللإلجما ااا ت يااه يف نفإلا أل يااا يثال ،وااا ت عثاه فاي أل يااا
طاجم للعال.
 ون للتعر ااف وللااد إة حب ي ا لسإلاامام ،ناطل ااان يااا أن لسإن ااان يكلااف يااا له تعاااا بإلت اااعوو ا ف دية ت إم ل لال ت اي ولل لإكُ ،ث ةك له لر لالختياا.
اطا ااقا لمل ل ااإم وع اااز لملعت ااد  ،وعت ااه

 ون للع اادىل ولل ااتيفاء لحل ااإ مه ااا أل ااا لل اامام لل ات وا للعنف وللتاطر ولسإاها .
 ل د ي ا لسإلمام ين بدل ته وا ين للكنز وللربا ،ولاللتكاا ولل ا ،وللتيتا ال يف لل يا  ،وللكايف للتعاياال؛ ووا تش ا يل لملاااىل يف لملعااايماع ويف للتجااااة وللزال ا وللداانا و ريهااا .وه ا ل ااد إ للعااام
لسإلماي لملعاصر وا لاللتفاية يا ذلك بإ خاطط لتناي يف ي لةاالع.
 تاطااإ ر يناااهج و اادلي للااد اة ااد لل ااتأكد يااا ويالك األ لااروا لسإلاامام ،وين جااه يف بناااء لحلياااةلسإن اااني باسإ اااف وا لطما ااأل ل ا للث اف ا لملعاصاارة ،حبيااه كااإن تعااايل أل ي ا لةتاعاااع ااا و ا
وبدرية ،و ن للتن ه ولاليتنا اا شيعه بعر أل يا أجمإلىل ري يإثإجم لتف ري بع لل إلهر.
 إلتااه تاعنااا لمل االأل يف اااىل لمل اااي فري ا ااري اادوية تتعااا أل يا للتكنإلإتيااا لحلد ثا  ،وذ أ اارللعلااأل لحلااد ه لاتاااع ااري ولجمعيا كثاارية أيع وا ل ارل للعلااأل ااا ي ااااه ،فتراااابم للا لع لحل ي ي ا
يا تلاك للفري ا  .و ن ا لل يتاه اا ولاا ل لملعرفا للكليا  ،وللكيفيا للرولانيا يا للكايا لملاي ا لتعز ااز

للإ للفري  ،ال لج ه .وه ه للإلاطي ه للتإلزن لل
ولإ يف للدإ و يا ل ا ولمام لملرء تركه يا ال عنيه .

د وليه لحلاد ثان للشار فان :لطل اإل للعلاأل

وي ااا ل ااد ر بالا ا كر أن اادي لملش ااااكإ يف لل اادواة للثانيا ا للا ااؤ ر للع ااام ملؤل ا ا ىل لل ي اام للفك اار
لسإلماي جمد جتاوز لملق ام ويفكر يا ثماثإ بلدل يا تتلف أ اء للعام.
*********************
*) باله يا لااين.

لنت يم يا يرلتع ه ل لمللف حب
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