 .......................................................ط2ص

املقدمُ
اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚقً ٢اهلل عً ٢خرل خًك٘
قُس ٚعً ٢اٌٖ بٝت٘ ايطٝبني ايطاٖط... ٜٔ
تبٓ ٢ايؿهط اْ٫ػآَْ ٞص بٛانرل ٚع ٘ٝا ٍٚ٫ايعسٜس
َٔ املٓاٖر ٚا٫عتكازات اييت ناْت غايبا َاتػاٜط ؾهطٙ
ٚمتاؾَ ٞسضنات٘ ٚ ,اغتُطت تًو املٓاٖر بايتطٛض َع
من ٛايعكٌ ايبؿط ٟعًَ ٢ساض اؿكب ايعَاْ ١ٝاملدتًؿ ١يف
ؾتَٝ ٢از ٜٔايعًِ ٚاملعطؾ , ١تتػابل عً ٢ايتػٝرل
َعانس ٠املٓاٖر املعطؾ ١ٝاييت ؾٝستٗا ايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ
ؽتًـ َعٗا ٚتأتًـ تاض ٠اخط , ٣اىل إ تساخٌ بُٗٓٝا
املبٓ ٢ا٫غطٛض ٟايكا ِ٥عً ٢اـطاؾ ١نؿاقٌ بطظخٞ
بُٗٓٝا َعًٓا اشل ١ُٓٝعً ٢ايتؿهرل املٓعِ املتذاْؼ َع
املٓاٖر ايػُاٚ , ١ٜٚنإ َتٛزلا بٛؾاح ايعكٝس٠
َتػطب ٬بًباؽ ايٛس... ٞ
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ٚمل

ٜطنذ

ايعكٌ

ايٓكسٟ

يتًو

املؿاِٖٝ

ا٫غطٛض , ١ٜؾكاّ بتً ٜٔٛاؾهاض ٙبايٛإ ٚاٜسيٛدٝات
٫دٌ ايتعاٌَ اَ٫جٌ َع اْ٫ػإ ٚايهٚ ٕٛايطبٝع١
ؾعُس عً ٢اعتٓام املصٖب تً ٛا٫خط ٚقس قاغٗا يف
قٛايب يٝبين َٓٗا َسضغ ١تعتُس عً ٢منط خام َٔ
ايػذلاتٝذٝات يتشكٝل تًو اٖ٫ساف ٜٚ ,ػتُط ايؿهط
بايتطٛض ؾٝعٗط عذع تًو املسضغٚ ١قكٛضٖا عٔ بًٛؽ
ٖسؾٗا املٓؿٛز ايص ٟؾٝست ٫دً٘...
يف سني ناْت ايطغا ٌ٥ايػُا ١ٜٚت٬سل تًو
املٓاٖر باْبٝاٚ ٤ضغٌ ٫غتٓكاشْ َٔ ٙػٝر ايؿهط املٖٔٛ
طبكا يُٓ ٛشٖٓ٘ ٚتطٛض ازضانات٘  ,اىل إ ٚقًت اىل
ايؿطٜع ١ا٫مت (ايطغاي ١ا٫غٚ )١َٝ٬قس آٜعت مثاضٖا يف
تػط ١ٝنٌ دٛاْب اؿٝاٚ , ٠اغتُطت عًَ ٢ط ايسٖٛض
ٚا٫ظَٓ ١شات ابعاز تؿاعً ١ٝعكط ١ٜيف ػسز َػتُط تعٌُ
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عً ٢تطٜٛط ايؿهط املعطيف (بعسَا تهُٓت٘) ٚمتاؾ٘ٝ
يتشكٝل املكاحل ٚاملٓاؾع..
يف سني نإ ا٫خط ٜٔىطد ٕٛاىل ايطٜسٜهاي ١ٝعً٢
اْكاض املاز ١ٜايسٜايهتٝهٜٚ , ١ٝبٓ ٕٛايٛاقع ١ٝعً ٢سطاّ
ايطَٚاْػٖٚ ١ٝهصا  ,اىل إ قاض بِٗ ايتكًب ٚايتُٛز
ايؿهط ٟاىل ايَٗٓ٬ر ؾهاْت تػُ ١ٝاؿساث ١عً١ُ٥٬َ ٘ٝ
يًتدًل َٔ بطاثٔ ايؿهط ايكسٚ ِٜاضٖاقات٘ بأزعا٤ات
ٚاٖٚاّ ظٜٓتٗا ا٫يؿاظ ؾاضغ ١احملت..٣ٛ
تًو اٚ٫ضام تعطض َٛدعا اغكاطات تًو
املؿاٖ ِٝاؿساث ١ٜٛممٔ تاثطٚا مبكطًشاتٗا عً ٢ايعكٝس٠
ا٫غ ١َٝ٬٭عاز ٠قطا ٠٤ايٓل ايكطاْٚ ٞؾل اغؼ َٚعاٜرل
ازعا ١ٝ٥ميهٓين إ اقؿٗا بايٓعٚح َٔ املٓٗر اىل
ايَٗٓ٬ر...
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 ٖٛٚعح كتكط قسّ اىل اسس املطانع ايعًُ١ٝ
املدتك ١يف ايسضاغات ايكطاْٚ , ١ٝقس ضأٜت َٔ ايٓاؾع
ْؿطٚ , ٙمبا إ ايباسح قٝس باغ ٍ٬ايتشسٜس ٚايتًدٝل
ؾًِ تهٔ تًو اٚ٫ضام ا ٫ظٗٛضات عٔ تًو ا٫ظَ ١اييت
متط بٗا ايجكاؾ ١ايعطب , ١ٝيصا ؾهاْت ض َٔ ١ٜ٩غِ اـٝاط
َؿتكط ٠ي٬غتٝعاب ٚايؿُٛيٚ , ١ٝيعٌ اهلل عع ؾاْ٘ ٜٛؾكٓا
يًػعٚ ١ايبشح اؾاز ..
ْ َ٘ٓٚػتُس ايعٚ ٕٛايتٛؾٝل...

عُــاض ايتُُٞٝ
ايٓــــــــذـ ا٫ؾـــطف
 29ؾعـــــــــــــــــبإ 1435 /
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املبحح االول

املشزوع احلداثىٍ
ودوره يف البياء االجتناعٌ

 .......................................................ط8ص

مفهىو احلداثُ

سا ٍٚنجرل َٔ ايباسجني ضغِ قٛضٚ ٠انش١
املَ٬ض ملعٓ ٢اؿساث ١ايص ٟاقبض َٔ املؿاٖ ِٝاشل١َٝ٬
اييت ٜكعب اَ٫ػاى باسس اططاؾٗا ٚ ,خاق ١بعسَا
اؾذلى َع املؿاٖ ِٝاييت تبعتس عٓ٘ ا ٚتكذلب يف املهُٕٛ
ؾتاضٜ ٠تًبؼ بايُٓٚ ٛايتػٝرل ٚايتطٛض ٚاخطٜ ٣كٛض يٓا
نطٚض ٠تٗس ِٜاملٛضٚخ ٚايتبع ١ٝايتكًٝس , ١ٜطبعا َٓٚؿأ
ٖصا ا٫خت٬ف ٖ ٛتطمجَ ١ؿٗ ّٛاؿساث , ١سٝح ظٗطت
بٛانرل ٙيف ايجكاؾ ١ايػطبٚ ١ٝمت اغترلاز َٔ ٙقبٌ ايبعض
تاغٝا ٚتاثطا مبا ٜٓتذ٘ ايػطب َٔ اؾهاض  ,ؾهاْت تطمج١
املكطًض اييت اؾذلى بٗا َع َؿٗ َٞٛاملعاقط٠
ٚايتشسٜح َٖ ٛايعب زٚضا َُٗا يف ؼسٜس ٙبتعطٜـ
داَع َاْع يتتهض َعامل٘ ..
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ؾؿ ٞاملعذِ لس إ نًُ )modernism( ١بـ تعبرل
ا ٚاغتعُاٍ عكط , ٟا ٚايعكطاْ , ١ٝاَا ()modernity
٫عكط ١ٜا ٚن ٕٛايؿ ٧عكطٜا  ,ا ٫إ املعذِ ٜهٝـ
نًُ)modernism( ١

عً ٢اْٗا سطن ١يف ايؿهط

ايهاثٛيٝه ٞيتأ ٌٜٚتعػـ ايهٓٝػ ١عً ٢املؿاٖ ِٝايعًُ١ٝ
ٚايؿًػؿ ١ٝايػا٥س ٠يف ايكطٕ ايتاغع عؿط ٚاٚا ٌ٥ايكطٕ
ايعؿطٚ , ٜٔنصيو باْٗا ْععٖٛ٫ ١ت ١ٝؼطٜط١ٜ
(ايدلٚتػتٓٚ )١ٝاٜها باْٗا ْعع ١يف ايؿٔ اؿسٜح تٗسف
اىل قطع اؿانط باملانٞ

()1

ا ٫إ ايسنتٛض قُس َكطؿٖ ٢ساضٜ ٠ذلدِ نًُ١
( )modernityباملعاقط ٠يف َكاي ١ي٘ ْؿطتٗا فً ١اؿطؽ
ايٛطين

()2

ٚ ,بايعكط ١ٜيف قانط ٠ي٘ عٔ اؿساث١

ٚايذلاخ ٚ ,قس اعتدل إ ٖص ٙاملؿطز ٠تعين اسساخ ٚتػٝرل

1

قاَٛؽ املٛضز /م/ 586طبع1985 ١

2

فً ١اؿطؽ ايٛطين ايعسز  / 86م  /104يػٓ1989 ١
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ٚػسٜس يف املؿاٖ ِٝايػا٥سٚ ٠املذلانُ ١عدل ا٫دٝاٍ ْتٝذ١
تػٝرل ادتُاع ٞا ٚؾهط ٟاسسث٘ اخت٬ف ايعَٔ  ,اَا
نًُ ) modernism( ١ؾٝذلمجٗا باؿساثٜٚ ١ك ٍٛاْٗا
َصٖب ازب ٞبٌ ْعط ١ٜؾهط٫ ١ٜتػتٗسف اؿطن١
ا٫بساعٚ ١ٝسسٖا  ,بٌ تسع ٛاىل ايتُطز عً ٢ايٛاقع
بهٌ دٛاْب٘ ايػٝاغٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكاز..١ٜ
يف سني قاّ قُس بطاز ٠بعهؼ ايذلمج ١ؾشسخ
ا٫خت٬ف يف املؿٗ , ّٛسٝح عدل عٔ شيو يف َكاي ١ي٘
ْؿطتٗا فً( ١ايؿك )ٍٛسُٓٝا قاٍ  ( :تاخط ظٗٛض اؿساث١
( )moderniteاىل َٓتكـ ايكطٕ ايتاغع عؿط َ ,ع إ
ايعكط )modernism( ١ٜبسأت ممٗساتٗا يف اٚضبا َٓص
ايكطٕ ايػازؽ عؿط) (...)1
اَا ايسنتٛض نُاٍ اب ٛازٜب ؾٝدتًـ عٔ شيو ,
عٓسَا اغتُط يف بٝإ اٚد٘ اـ٬ف يف املكطًض يف َكايت٘
1

فً ١ؾك ٍٛاجملًس  /4ايعسز / 3م /12غٓ1984 ١
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يف فً ١ايؿك ٍٛسٝح قاٍ (ٚيكس اقذلست يف عٌُ غابل
تطمج ١املكطًض ( ) modernismبــ اؿساثٚ ١ٝ٭ٕ
( ٖٞ )modernismسطن ١ممٝع , ٠بٌ َصٖب اَ ٚسضغ١
...اَا( )modernityؾاْ ٞغاغتدسَٗا اغتدساَا عاَا
بٛقؿٗا اؾاض ٠اىل زلات سهاضَ ١ٜعٜٚ ١ٓٝبس ٚي ٞإ
اؿساث ٖٞ ١املكطًض ا٫قطب اىل ؼسٜس َؿَٗٗٛا) (...)1
اشٕ ٜؿطم ايسنتٛضخهط عطٜـ يف نتاب٘ (اؿساث١
َٓاقؿٖ ١از ١٥يكه ١ٝغاخٓ )١بني َكطًض اؿساث١
ٚايتذسٜس ٚاملعاقط ؾٝكٚ " : ٍٛايصٜ ٟسؾع إىل شيو ايعٔ
اـاط ٖٛ ٧اـًط بني َكطًض اؿساث)modernism( ١
ٚاملعاقطٚ)modernity(٠ايتشسٜح ()modernization
ٚمجٝع تًو املكطًشات نجرلا َا تذلدِ إىل " اؿساث" ١
عً ٢ايطغِ َٔ اخت٬ؾٗا ؾهَٚ ٬هُْٛا ٚؾًػؿ١
ٚمماضغٚ , ١ايٛاقع إٔ ا٫ػا ٙايؿهط ٟايػًٜ ِٝتؿل َع
1

فً ١ؾك ٍٛاجملًس  /4ايعسز / 3م /36غٓ1984 ١
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ايتشسٜح ٚ ,يهٓ٘ ٜ ٫تؿل َع اؿساثٚ . ١إٕ ٜهٔ
َكطًشا ) (modernization( ٚ )modernityميهٔ
اؾُع بُٗٓٝا يٝعٓٝا املعاقط ٠أ ٚايتذسٜس  ,ؾإٕ َكطًض
) )modernismىتًـ عُٓٗا متاَا  ,إش ٜٓبػ ٞإٔ ْؿطم
بني َكطًشني أدٓبٝني  َٔ ,امل٪غـ إٔ نًُٗٝا ٜذلدِ
تطمجٚ ١اسس ( ٖٞٚ ٠اؿساث.. ) ١
أَا املكطًض ا٭ ٍٚؾٗ (modernity) : ٛايصٟ
ٜعين إسساخ ػسٜس ٚتػٝرل يف املؿاٖ ِٝايػا٥س ٠املذلانُ١
عدل ا٭دٝاٍ ْتٝذٚ ١دٛز تػٝرل ادتُاع ٞأ ٚؾهطٟ
أسسث٘ اخت٬ف ايعَٔ .
أَا ا٫قط٬ح ايجاْ ٞؾٜٗٚ )modernism) ٛعين
َصٖبا أزبٝا  ,بٌ ْعط ٜ٘ؾهط ٫ ١ٜتػتٗسف اؿطن١
اٱبساعٚ ١ٝسسٖا  ,بٌ تسع ٛإىل ايتُطز عً ٢ايٛاقع بهٌ
دٛاْب٘ ايػٝاغٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكازٖٛٚ ,١ٜ
املكطًض ايص ٟاْتكٌ إىل أزبٓا ايعطب ٞاؿسٜح ٚ ,يٝؼ
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َكطًض ) (modernityايص ٟوػٔ إٔ ْػُ ٘ٝاملعاقط٠
 ,٭ْ٘ ٜعين ايتذسٜس بٛد٘ عاّ ز ٕٚا٫ضتباط بٓعط١ٜ
تطتبط مبؿاٖٚ ِٝؾًػؿات َتساخًَ ١تؿابهٚ , ١ميتس
ا٫خت٬ف بني اقشاب ايذلمج , ١يصا ما ٍٚبٝإ
املكطًض نُا غاق٘ َٓعط ٟاؿساث.. ١ٜٛ
سٝح ٜط ٣ض ٕ٫ٚباضت اؿساث ١بأْٗا اْؿذاض
َعطيف مل ٜتٛقٌ اٱْػإ املعاقط إىل ايػٝطط ٠عً٘ٝ
ؾٝك " : ٍٛيف اؿساث ١تٓؿذط ايطاقات ايهآَٚ , ١تتشطض
ؾٗٛات اٱبساع يف ايجٛض ٠املعطؾَٛ ١ٝيس ٠يف غطعَ ١صًٖ١
ٚ ,نجاؾَ ١سٖؿ ١أؾهاضا دسٜسٚ , ٠أؾها ٫غرل َأيٛؾ, ١
ٚتهٜٓٛات غطٜبٚ , ١أقٓع ١عذٝب , ١ؾٝكـ بعض ايٓاؽ
َٓبٗطا بٗا ٜٚ ,كـ بعهِٗ اٯخط خا٥ؿا َٓٗا ٖ ,صا
ايطٛؾإ املعطيف ٜٛيس خكٛبَ ٫ ١ج ٌٝشلا ٚ ,يهٓ٘ ٜػطم
أٜها..
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اَا د ٕٛاف ضاْسٍ  ,يف نتاب٘ ( origins of
 )modernityيف َعطض سسٜج٘ عٔ َؿٗ ّٛاؿساث١
ٚدصٚضٖا عٓس ناْت ٖٝٚذٌ  ,ؾاْ٘ ٜط ٣يًشساثَ ١ؿَٗٛا
خاقا ؾٝك( : ٍٛإ ططٜكتٓا يف ايبشح تؿطض إ
َكطًض ( )modernityايعكط ١ٜا ٚاؿساث ٖٞ , ١يٝػت
فطز ٚدٛز تاضى ٞا ٚدػطايف ٜٛؾط ايػتاض ٠اـًؿ ١ٝيف
املػطح يتاضٜذ ا٫ؾهاض ٚ ,يهٓٗا تاغٝؼ يًع٬قات
ا٫دتُاع َٔ ١ٝخ ٍ٬ضأٜني اَ ٚعٓٝني  ,ؾُٔ ْاسٖٞ ١ٝ
تؿرل اىل امل٪غػات ٚايُٓاشز اييت اقاَٗا ضداشلا
ا٫دتُاعْ َٔٚ , ٕٛٝاس ١ٝاخط ٖٞ ٣متجٌ غًػً١
َذلابط ١تٛنض نٝـ بٓٝت ٖص ٙامل٪غػات ٚايُٓاشز ,
ٚبتعرل اخط ؾإ املؿٗ ّٛاَ ٍٚ٫طتبط بكٛض ٠ثابتَ ١ع
املؿٗ ّٛايجاْ , ٞاملؿٗ ّٛايص ٟميجٌ اؿا٫ت املدتًؿ١
يْ٬ػإ ٚاَ٫جاٍ ٚايُٓاشز ٖٚ ,ص ٙاَ٫جاٍ ٚايُٓاشز
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ؽاطب ايطبٝع ١ايبؿط ١ٜا ٚايٓؿاط ا٫دتُاعٚ ٞتتطٛض
َٔ خ ٍ٬ا٫ق٬سات املُٝع ٠ؿطن ١ايتٜٓٛط ايؿًػؿ.)1( ١ٝ
اَا ٖطبطت ضٜس يف نتاب٘ ايؿٔ ٚا٫زب ؾٝك: ٍٛ
(آْا ًُْؼ ا ٕ٫ابتعازا َٔ نٌ اْٛاع ايذلاخ  ٫ٚ ,ميهٔ
إ ْسعٖ ٛصا ا٫ػا ٙبايتطٛض املٓطك ٞيؿٔ ايطغِ يف اٚضبا
 ٕ٫يٝؼ ٖٓاى َاٜٛاظ ٜ٘تاضىٝا  ,يكس ٚدسْا اْؿػٓا ؾذأ٠
ْهؿط ظٗٛز مخػ ١قط َٔ ٕٚا٫بساع ايؿين) (.. )2
اَا ؾًٛبرل ؾرل ٣اؿساث َٔ ١خَ ٍ٬جاي٘ ايتعطٜؿٞ
شلا ؾٝك( ٍٛنٌ َااضٜس إ اؾعً٘ ٖ ٛإ اْتر نتابا مج٬ٝ
س ٫ ٍٛؾٚ , ٧غرل َذلابط اَ ٫ع ْؿػ٘ ٚيٝؼ َع عٛامل
خاضد)١ٝ

()3

ٚ ,غرل شيو َٔ ايتعاضٜـ اييت اؽصت

1

تكْ ِٜٛعط ١ٜاؿساث/١ايسنتٛض عسْإ عً ٞضنا ايٓش/ٟٛم29
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َػاضات ٚامناط كتًؿ ١مبا تٛقٌ اي ٘ٝايباسح َٔ
تطبٝكات َؿٗ ّٛاؿساث..١
ٚنإ ايعسٜس َٔ ايباسجني ايؿطقٝني قس تبآٜت
اضا ِٖ٤س ٍٛاعطاَ ٤ؿٗ ّٛقسز ملكطًض اؿساث, ١
ْٚعطض داْبا َٔ تًو ايتعاضٜـ ٚايبٝاْات ,

ؾكس

اعتدلٖا قُس َكطؿٖ ٢ساض( ٠اػا ٙدسٜس ٜؿهٌ ثٛض٠
ناًَ ١عً ٢نٌ َا نإ َٚا ٖ ٛنا ٔ٥يف اجملتُع) ( , )1اَا
عً ٞسطب ؾٝك( ٍٛدٗس مياضغ٘ ايؿهط عًْ ٢ؿػ٘ ٫
ٜتٛقـٚ ,بٓاَ ٤تٛاقٌ يًصات يف ع٬قتٗا بصاتٗا,
ٚاْؿتاح أقك ٢عً ٢ايهٚ ,ٕٛخًل َػتُط يًعامل)

1

اؿساث ١يف ا٭زب املعاقط ـ ٌٖ اْؿض غاَطٖا  ,ز  .قُس َكطؿٖ ٢ساض , ٠فً١

اؿطؽ ايٛطين ضبٝع اٯخط ٖ 1410ـ
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أغ ١ً٦اؿكٝكٚ ١ضٖاْا ت ايؿهطَ :كاضبات ْكسٚ ١ٜغذاي"١ٝم.59-58
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ٜٚطْ ٣اٜـ ايعذً ْٞٛأْٗا( :سطن ١تؿهٝه ١ٝتػتُس
َعٓاٖا ٚق ٣ٛزؾعٗا َٔ ضؾض أْ ٚؿَ ٞا سسخ قب)٬

()1

تًو ٖ ٞابطظ ايتعاضٜـ اييت غاقٗا ايباسجني
َٓٚعط ٟايتٝاض اؿساث ٟٛيف ايعامل ايػطبٚ ٞايعطب, ٞ
ٚاييت تتُشٛض يف اػاٖات َتؿابٗ , ١ميهٔ إ ًْتُؼ
اثطٖا يف تكسٜؼ ايتذسٜس مبا ٖ ٛدسٜس باعتباض إ ؾًػؿ١
اؿساث ١تكته ٞايكها ٤عً ٢ايػابل مبا ٖ ٛغابل غانني
ايٓعط عٔ ضقاْت٘ ٚدٛزت٘ بٌ ٜبك ٢ايعَٔ َعٝاض ايتؿهٌٝ
 ,قاٍ مجاٍ غًطإ يف ٖصا ايكسزٖ ٌٖ" :ص ٙاـاق١ٝ
ايعَاْ ١ٝتعطٗٝا قَ ١ُٝطًك ١ؾه ٬عٔ ايكساغ ,١عٝح
ٜكبض ٖصا ايٓتاز َج ٬وتسَٚ , ٣عٝاضا ٜكاؽ عً ٘ٝغرلٙ
َٔ ايٓتادات اٱْػاْ ١ٝا٭خط... ٣

1
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ٚاَ٫ط ا٫خط ايصًُْ ٟػ٘ يف ايتعاضٜـ ٖ ٛمتذٝس
ايعكٌ  ٖٛٚاملسضى يف َعطؾ ١ا٫ؾٝا ٤سُٓٝا ٜتعاضض َع
ْل ايٛسٜ ٞه ٕٛي٘ ايؿهٌ يف ايتكطٜط ٚ ,اْ٫ؿتاح
ايهاٌَ عً ٢ايهٚ , ٕٛايطؾض ايتاّ يًُان..ٞ

 .......................................................ط19ص

اجلذور التارخيًُ للحداثُ

ظٗط تٝاض اؿساث ١يف ايػطب ْتٝذ ١يًتكًبات
ايؿهط ١ٜاييت َط بٗا عًَ ٢ساض قط ٕٚعسٜس ٠نإ ؾٗٝا
ايعكٌ َؿٛف املٓٗر اثط ايتعاقبات ايؿهطٚ ١ٜايتش٫ٛت
ا٫دتُاع ١ٝاييت َط بٗا سٝح تعامحت عً ٘ٝاملصاٖب
ٚايؿًػؿات املدتًؿٚ ١نٌ َصٖب ؾٝس بٓٝاْ٘ عً ٢ضناّ
َٔ خًؿ٘ ..
ٚقس اختًـ نجرل َٔ ايص ٜٔأضخٛا ْٚعطٚا يًشساث١
ايػطب ١ٝس ٍٛبساٜاتٗا ا٭ٚىل ٚ ,عًٜ ٢س َٳٔ َٔ نتابِٗ
ظٗطت ْٚؿأت  ,ؾُِٓٗ َٔ ٜعتدل بساٜتٗا يف باضٜؼ َع
غٜٓٚ , ّ1830 ١ط ٣ا٫خط اْٗا بسأت يف ايػبعٝٓٝات َٔ
ايكطٕ ايتاغع عؿط ٚ ,ضأ ٣آخط ٕٚاْٗا اْطًكت بعس غٓ١
 , ّ1880اَا نرلَٛز ؾٝك ٍٛإ اؿساث ١اؿسٜج ١اغؼ شلا

 .......................................................ط20ص

يف ايػٓٛات ايعؿط اٚ٫ىل َٔ ايكطٕ ايعؿطٚ , ٜٔضغِ
شيو ٜتؿل بعهِٗ عً ٢إٔ إضٖاقاتٗا املبهط ٠بسأت َٓص
أٚاخط ايكطٕ ايتاغع عؿط امل٬ٝز ٟعًٜ ٢س " ٟبٛزيرل "
ايؿطْػ ٞقاسب زٜٛإ " أظٖاض ايؿط " َٔ ايٓاس ١ٝايؿٓ١ٝ
ا٭زبٚ , ١ٝايصْ ٟاز ٣بايػُٛض يف ا٭ساغٝؼ ٚاملؿاعط
ٚ ,ايؿهط ٚا٭خ٬م  ,نُا قاّ املصٖب ايطَع ٟايصٟ
أضاز ٙعً ٢تػٝرل ٚظٝؿ ١ايًػ ١ايٛنع ١ٝبإهاز ع٬قات
يػ ١ٜٛدسٜس ٠تؿرل إىل َٛانع مل تعٗسٖا َٔ قبٌ ,
ٚنإ ٜٚطُض أٜها إىل تػٝرل ٚظٝؿ ١اؿٛاؽ عٔ ططٜل
ايًػ ١ايؿعط , ١ٜيصا ٜ ٫ػتطٝع ايكاض , ٨أ ٚايػاَع إٔ
هس املعٓ ٢ايٛانض املعٗٛز يف ايؿعط ايطَع.. )1( ٟ
ٚمما  ٫دساٍ ؾ ٘ٝإٔ اؿساث ١نُصٖب أزبٞ
ػسٜس ٟقاَت يف أغاغٗا ا٭ ٍٚعً ٢ايػُٛض ٚتػٝرل
ايًػٚ , ١ايتدًل َٔ املٛضٚخ بهٌ أؾهاي٘ ٚ ,أدٓاغ٘
1
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ٚػاٚظ ٙيًػا٥س ٚايُٓطٚ , ٞنإ بٛزيرل ايص ٟمنت
ٚتطعطعت عًٜ ٢س ٜ٘بصض ٠اؿساث َٔ ١أغٛأ َا عطؾت
اٯزاب ايعامل ١ٝخًكا ٚإَعاْا يف ايطشٚ , ١ًٜمماضغ ١يهٌ َا
ٜتٓايف َع ا٭خ٬م ٚايعكٝسٜ . ٠ك ٍٛعٓ٘ َكطؿ٢
ايػشطت ٞيف َكسَ ١تطمج ١زٜٛإ أظٖاض ايؿط يبٛزيرل "
يكس ناْت َطاسٌ سٝات٘ َٓص ايطؿٛي ١منٛشدا يًهٝاع
ٚايؿصٚش  ,ثِ بعس ْ ٌٝايؿٗاز ٠ايجاْ ١ٜٛقه ٢ؾذل ٠يف
اؿ ٞاي٬تٝين  ,سٝح عاف عٝؿ ١ؾػٛم ٚام, ٍ٬
ٖٓٚاى أقٝب بسا ٤ايعٖطٚ , ٟعاف يف ؾباب٘ عٝؿ١
تبصٍ ٚ ,ع٬قات ؾاشَ ٠ع ََٛػات باضٜؼ ٫ٚ ,ش يف
املطسً ١ا٭خرل َٔ ٠سٝات٘ باملدسضات ٚايؿطاب " ,
ٜٚك ٍٛعٓ٘ ايؿاعط إبطاْٖ ِٝادَ ٞذلدِ زٜٛإ أظٖاض
ايؿط " ٱٕ بٛزيرل نإ وب تعصٜب اٯخطٜٚ ٜٔتًصش ب٘ ,
ٚنإ ٜعٝـ َكابا مبطض اْؿكاّ ايؿدكٚ , " ١ٝمل
ٜهٔ ايطعٔ عً ٢ؾدك ١ٝبٛزيرل َتٛقؿ ١عً ٢بعض
ايؿعطاٚ ٤ايٓكاز ايعطب ايص ٜٔعطؾ َٔ ٙٛخ ٍ٬ؾعط, ٙ

 .......................................................ط22ص

ٚعاٜؿ ٙٛيف َطسً ١ظََٓ ١ٝع ١ٓٝيف ايٓكـ ا٭َٔ ٍٚ
ايكطٕ ايعؿط , ٜٔبٌ نإ ٭بٓا ٤دًست٘ أقٛاٚ ٫آضا ٤نجرل٠
سٖ ٍٛص ٙايؿدك ١ٝاؿ ١ٝاملٝتٜ , ١ك ٍٛعٓ٘ أسس نتاب
ايػطب  " :إٕ بٛزيرل ؾٝطإ َٔ ططاظ خام " ٜٚ .كٍٛ
عٓ٘ آخط  " :إْو  ٫تؿِ يف ؾعط ٙا٭زب ٚايؿٔ ٚ ,إمنا
تؿِ َٓ٘ ضا٥ش ١ا٭ؾٚ )1( " ٕٛٝقس عطف بٛزيرل إناؾ ١إىل
َا عطف عٔ ؾدكٝت٘ ايصات ١ٝبٓععت٘ املاضنػ ١ٝايجٛض١ٜ
ايؿطز ١ٜاييت  ٫تٓػذِ َع املجٌ ٚاملباز ٨اييت ٜٓاز ٟبٗا
عكط ٙآْصاى ..
ثِ أعكب بٛزيرل ضا٥س َٔ ضٚاز اؿساث ١يف ايػطب
 ٖٛٚضاَب ٛايصٜ ٫ ٟكٌ ؾأْا عٓ٘ يف املٓازا ٠إىل اشلسّ
ايعك ْٞ٬يهٌ اؿٛاؽ ٚ ,قس تعاقب ضنب اؿساثٝني يف
ايػطب ٚ ,غًهٛا ْؿؼ ايططٜل ايص ٟبسأ ٙبٛزيرل ,
ٚضاَبٚ , ٛغاضٚا عًْٗ ٢ذُٗا َ ٤٫٪ٖ َٔٚ ,ا٫ضَ, ٘ٝٝ
1
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ٚب ٍٛؾايرل , ٟستٚ ٢قًت اؿساث ١ايػطب ١ٝؾهًٗا
املتهاٌَ ايٓٗا ٞ٥عًٜ ٢س ا٭َطٜه ٞايٛٗٝز ٟععضا باْٚس
ٚ ,اٱلًٝع ٟتَٛاؽ ايٛٝت .
ٚغست اؿساث ١ايػطب ١ٝغًػًَ ١تكً ١اؿًكات
ٜتٓاقًٗا اي٬سك ٕٛعٔ ايػابكني  ٖٞٚ ,إىل داْب شيو
َتكً ١ؾسٜس ٠ا٫تكاٍ مبا غبكٗا َٔ ٚدٛزٚ ١ٜضَع١ٜ
ٚغطٜايَٚ ١ٝاز ١ٜدسيَٚ ١ٝاز ١ٜتاضىٚٚ ١ٝاقعٚ ١ٝاؾذلان١ٝ
عًُٚ ١ٝبطْاغٚ , ١ٝضَٚاْػٚ , ١ٝبهجرل َٔ ا٭ؾهاض
ٚاملبازٚ ٨ايتٝاضات اييت ناْت قاعس ٠شلا َٓٚ ,طًكا ؾهطٜا
َسٖا بهٌ َا محًت٘ تًو املصاٖب َٔ ؾهط ٚأٜسيٛدٝات
ٚ ,متطز عً ٢نٌ َا ٖ ٛغا٥س َٛٚضٚخ ٚ ,ػاٚظت
سسٚز ا٭زب ٚايًػ ١يٝطاٍ ايسٚ ٜٔا٭خ٬م ٚايكِٝ
ٚايعًِ  .ؾٗ ٞؼط ِٝيًُانٚ ٞاؿانط ٚاملػتكبٌ .
ٖٚهصا منت اؿساث ١ايػطبٚ ١ٝتطعطعت يف أٚساٍ
ايطشَٚ , ١ًٜػتٓكعات اي٬أخ٬م ٚ ,أٜٓعت مثاضٖا اـبٝج١
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عً ٢أٜس ٟايؿٛٝعٝني َٔ أَجاٍ ْرلٚزا ٚ ,يٛضنا ْٚ ,اظِ
سهُت ٚ ,ؾتؿٓهٚ , ٛايٛدٛزٜني أَجاٍ غاضتط ,
ٚغ ُٕٛٝز ٟبٛؾٛاض ٚ ,أيبرل ناَٚ , ٛآتت أنًٗا عً٢
أٜس ٟاؾ ٌٝاملٓعط ٚايساعِ شلا ٚاحملؿع عً ٢ايػرل يف
ضنابٗا َٔ أَجاٍ أي ٟٛأضادٖٓٚ , ٕٛط ٟيٛؾٝؿط ,
ٚأٚدني دطاْساٍ ٚ ,ض ٕ٫ٚباضت ٚ ,ضَٚإ ٜانٛبػٕٛ
ٚ ,يٝؿ ٞؾذلٚاؽ ٚ ,بٝادٚ , ٘ٝغرلِٖ نجط..
ثِ تػًًت اؿساث ١ايػطب ١ٝإىل أزبٓا ٚيػتٓا ايعطب١ٝ
ٚؾهطْا َٚعتكساتٓا ٚأخ٬قٝاتٓا نُا تتػًٌ ا٭ؾع ٢ايٓاعُ١
املًُؼ يتكتٓل ؾطٜػتٗا  ,ئ تؿعط ايؿطٜػ ١بٗا إٖٞٚ ٫
دجٖ ١اَسٖ , ٠هصا نإ تػًٌ اؿساث ١إىل عكَ ٍٛعتٓكٗٝا
ٚضٚازٖا ٚغسْتٗا َٔ أزباْٚ ٤كاز َٚؿهط ٜٔعً ٢اَتساز
ايٛطٔ ايعطب ٖٞٚ . ٞنػرلٖا َٔ املصاٖب ايؿهط, ١ٜ
ٚايتٝاضات ا٭زب ١ٝاييت غبكتٗا إىل ايب ١٦ٝايعطب , ١ٝسٝح
ٚدست شلا يف ؾهطْا ٚأزبٓا ايعطب ٞتطب ١خكب, ١
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ٚغطعإ َا اْتؿطت بني زعاتٗا َٔ ايعطب  ,أَجاٍ غايٞ
ؾهطٚ , ٟنآٖٗا ا٭ٚ ٍٚاملٓعط شلا عً ٢أمحس غعٝس
املعطٚف " بأزْٝٚؼ " ٚ ,ظٚدت٘ خايس ٠غعٝس َٔ غٛضٜا
ٚ ,عبس اهلل ايعط َٔ ٟٚاملػطب ٚ ,نُاٍ أب ٛزٜب َٔ
ؾًػطني ٚ ,ق٬ح ؾهٌ ٚ ,ق٬ح عبس ايكبٛض َٔ
َكط ٚ ,عبس ايٖٛاب ايبٝات َٔ ٞايعطام ٚ ,عبس ايععٜع
املكاحل َٔ ايٚ , ُٔٝسػني َط َٔ ٠ٚيبٓإ ٚ ,قُٛز
زضٜٚـ ٚ ,زلٝض ايكاغِ َٔ ؾًػطني ٚ ,قُس عؿٝؿٞ
َطط ٚ ,أٌَ زْكٌ َٔ َكط ٚ ,عبس اهلل ايكصاَ, ٞ
ٚغعٝس ايػطو َٔ ٞايػعٛزٚ ١ٜغرلِٖ .
ٚقس أؾاض غاي ٞؾهط ٟيف نتاب٘ ايؿعط اؿسٜح إىل
أ ٜٔإىل ايطٚاؾس اييت غصت بصض ٠اؿساث ١ايعطب ١ٝؾكاٍ " :
ناْت ٖص ٙاجملُٛع َٔ ١ايهؿٛف تؿكض عٔ ْعط٠
تاضى ١ٝتػته ٤ٞباملان ٞيتؿػط اؿانط ٚ ,تٓب٧
باملػتكبٌ  .ؾاملٓٗر اؾسيٚ , ٞاملاز ١ٜايتاضىٜ ١ٝتعطؾإ
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عً ٢أقٌ اجملتُع  ,ثِ ٜؿػطإ أظَ ١ايعكط  ,أ ٚايٓعاّ
ايطأزلاي , ٞثِ ٜتٓبإٓ باجملتُع ا٫ؾذلان ٞايصٜٓ ٟعسّ
ؾ ٘ٝايكطاع ايطبكٜٚ , " ٞك ٍٛأزْٝٚؼ يف نتاب٘ ايجابح
ٚاملتش ٍٛنُا شنط ايسنتٛض قُس ٖساض ٠يف َكاٍ ي٘ ْؿط
يف فً ١اؿطؽ ايٛطين ايػعٛز ٫ " : ٟميهٔ إٔ تٓٗض
اؿٝا ٠ايعطبٜٚ , ١ٝبسع اٱْػإ ايعطب ٞإشا مل تٓٗسّ ايبٓ١ٝ
ايتكًٝس ١ٜايػا٥س ٠يًؿهط ايعطبٜٚ , ٞتدًل َٔ املبٓ٢
ايسٜين ايتكًٝس ٟا٫تباعٖٚ . " ٞص ٙايسع ٠ٛايكطو١
ٚاـبٝج ١يف سس شاتٗا زع ٠ٛداٖط ٠يًجٛض ٠عً ٢ايسٜٔ
اٱغٚ , َٞ٬ايكٚ ِٝا٭خ٬م ايعطب ١ٝاٱغ, ١َٝ٬
ٚايتدًل َٓٗا ٚ ,ايكها ٤عًٗٝا .
ثِ ٜك ٍٛأزْٝٚؼ أٜها يف َكابً ١أدطتٗا َع٘ فً١
ؾهط ٚؾٔ عاّ : ّ 1987
" إٕ ايكطإٓ ٖ ٛخ٬ق ١ثكاؾ ١يجكاؾات قسمي ١ظٗطت
قبً٘ ٚ .أْا أتبٓ ٢ايتُٝٝع بني ايؿطٜعٚ ١اؿكٝك , ١إٕ

 .......................................................ط27ص

ايؿطٜع ٖٞ ١اييت تتٓا ٍٚؾ ٕٚ٪ايعاٖط ٚ ,اؿكٝكٖٞ ١
اييت ٜعدل ٕٚعٓٗا باـؿٚ , ٞاجملٗٚ , ٍٛايباطٔ ٚ ,يصيو
ؾإٕ اٖتُاَ ٞباجملٗ ٍٛضمبا ٜأتٜٚ , ٞتػرل باغتُطاض ,
ٖٚصا َا ٜتٓاقض َع ايس. " ٜٔ
ٜٚتهض إٔ ضٚاز اؿساث ١مل ٜهْٛٛا زعا ٠يًتذسٜس
مبؿٗ َ٘ٛاملتعاضف عً ٘ٝيف ايًػٜ ٫ٚ ١عين با٭زب ٚايؿعط
نُا ٜسعٚ , ٕٛإمنا ِٖ زعا ٠يًٗسّ ٚايتدطٜب  ,نُا
ٜعًٓ ٕٛعٔ شيو قطاس ١يف نتبِٗ ايٓكسٚ ١ٜزٚاِٜٗٓٚ
ايؿعط٪َٚ ١ٜيؿاتِٗ بؿهٌ عاّ  ,ؾكس نٌ نجرل َِٓٗ
ىًط بني اؿساث ١نُٓٗر ؾهطٜ , ٟسع ٛإىل ايجٛض٠
ٚايتُطز عً ٢املٛضٚخ ٚايػا٥س ٚايُٓط ٞبأْٛاع٘ املدتًؿ١
عكٝسا ٚيػٚ ١أزبا ٚأخ٬قا ٚ ,بني املعاقطٚ ٠ايتذسٜس
ايصٜ ٟسع ٛإىل تطٜٛط َا َٖٛ ٛدٛز َٔ َرلاخ أزبٞ
ٚيػٚ , ٟٛاٱناؾ ١عً ٘ٝمبا ٜٛانب ايعكط ٜٚ ,تٛاَ ّ٤ع
ايتطٛض َٓ ,طًكا َٔ شيو اٱضخ ايص ٫ ٟميهٔ ػاٚظٙ

 .......................................................ط28ص

عاٍ َٔ ا٭سٛاٍ  ,ؾٗ ٛعٓٛإ ا٭َٚ , ١ضَع سهاضتٗا ,
ٚا٭َ ١اييت َٛ ٫ضٚخ شلا  ٫سهاض ٠شلا ٚ ,دسٜسٖا
ظا٥ـ ممذٛز إ مل ٜهٔ َػتٓسا اىل َعاٜرل ايؿهط
ٚاملٓٗر...

 .......................................................ط29ص

مابعد احلداثُ او احلداثُ البعديُ

بعسَا نإ اـ٬ف قاُ٥ا عً ٢ايتٛسٝس يف َؿّٗٛ
اؿساث ١اَتس يٝه ٕٛانجط ايتباغا ٚاعُل اخت٬ؾا ملكطًض
َابعس اؿساث١

((Post.Modernism

 ٖٛ ٌٖٚاَتساز يًؿهط

اؿساث , ٟٛاَٗٓ ٚذا َكاطعا ْٚاقسا  ,خاق ١بعس تعسز
َسي٫ٛت٘ ٚتساخٌ اؾهاض , ٙؾٗٓاى َٔ ٜعٝس املؿطز ٠إىل
امل٪ضر ايدلٜطاْ ٞأضْٛيس تٜٓٛيب عاّ ٖٓٚ ,ّ1954اى َٔ
ٜطبطٗا بايؿاعط ٚايٓاقس ا٭َطٜه ٞتؿاضيؼ أٚيػ ٕٛيف
اـُػٝٓٝات امل٬ٝزٖٓٚ ,١ٜاى َٔ وًٗٝا إىل ْاقس ايجكاؾ١
يٝعي ٞؾٝسيطٚ ,وسز ظَاْٗا بعاّ  .ّ1965عً ٢إٔ ايبشح
عٔ أق ٍٛاملؿطز ٠أؾه ٢إىل انتؿاف اغتدساَٗا قبٌ
ٖص ٙايتٛاضٜذ بهجرل ,نُا يف اغتدساّ دٚ ٕٛاتهٓع
تؿامبإ ملكطًض " ايطغِ َابعس اؿساث "ٞيف عكس

 .......................................................ط30ص

ٚ ,ّ1870ظٗٛض َكطًض َابعس اؿساث ١عٓس ضٚزٚيـ
باْؿتع يف عاّ ..)1(1917
ٚقس ناْت ؾذل ٠ايػتٝٓٝات َػطسا يدلٚظ ايٓعطٜات
ٚايتٝاضات ٚاملساضؽ ايؿًػؿٚ ١ٝايؿهطٚ ١ٜا٭زبٚ ١ٝايٓكس١ٜ
ٚايؿٓ ١ٝاييت ظٗطت ؾُٝا بعس اؿساث ١ايبٓٚ ١ٜٛٝقس ؾهًت
ايتش٫ٛت اؿهاض ١ٜاؾسٜسَٓ ٠اخا ؾهطٜا ي٫ٛز ٠اْعُ١
َٓٚاٖر تتػِ بايٛع ٞاْ٫ػاْ ٞاؾسٜس املٓاٖض يًؿهط
اؿساثٚ ٟٛبا٫خل سُٓٝا عذعت عٔ تكس ِٜاٜسيٛد١ٝ
يًتكشٝض بعٝس ٠عٔ اشلسّ ٚايتكٜٛض ٚايكطٝع١
ٚا٫غتع , ٤٬ؾهاْت ؾهطَ ٠ابعس اؿساث ١كتًؿ ١دصضٜا
عٔ َؿاٖ ِٝاؿساث ١نُا نإ ٜطاٖا ايؿًٝػٛف ا٫ملاْٞ
ٜٛضغٔ ٖاَدلؽ بكٛي٘ ( :إٔ َؿطٚع اؿساث ١مل ٜٓت٘ أبسا
بعس ,سٝح ٜٛاقٌ ٖصا املؿطٚع غع ٘ٝيتشكٝل أٖساؾ٘
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(ٚبٗصاٜ ,ككس ٖابطَاؽ ق ِٝتٜٓٛط ايعكٌ ٚايعساي١
ا٫دتُاع)١ٝ

,

ٜٚعس

َكطًض

(َابعس

اؿساث)١

(ٚايهًُات املؿابٗ ١ي٘) أٜها يف ْعط ايهجرل ٜٔأْ٘ ٜؿرل,
بكؿ ١عاَ ,١إىل زٚض ٚغا ٌ٥اٱع ّ٬يف اجملتُعات
ايطأزلاي ١ٝيف أٚاخط ايكطٕ ايعؿط..ٜٔ
ٚأٜا نإ اغتدساَ٘ املؿهٌ ,ؾُٔ ايٛانض إٔ
ْعط ١ٜتؿػرل ايتطٛضات ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝعٔ ططٜل
ايػطزٜات ايهدل ٣مل تعس ممهٓ ١أَ ٚكبٛيٚ ,١أْ٘ مل ٜعس
ممهٓا يٮؾهاض إٔ تهَ ٕٛطتبط ١اضتباطا ٚثٝكا َع ايٛاقع
ايتاضى..ٞ
ٚقس تبٓ ٢زٜؿٝس ناضتط إ نٌ ؾ ٖٛ ٤ٞايٓل
ٚايكٛضٚ ,٠بايٓػب ١يًهجرل ٜٔاٜها  ,سٝح وا ٍٚاْكاض
اؿساث ١إ ٜكٛضٚا ايعامل نايصٜ ٟتِ تكٜٛط ٙيف ؾًِٝ
( املاتطٜهؼ) ٖٓ ,اى لس اؿٝا ٠ايبؿط ١ٜتكًس اٯ٫ت اييت
تػٝطط عًٗٝا ,إقٓاع املؿاٖس بعامل َابعس اؿساث ,١ٱقٓاع٘

 .......................................................ط32ص

بهابٛؽ َٔ عامل اـٝاٍ ايعًُ ,ٞؾٗصا ايعامل ٖ ٛمبٓعي١
اغتعاض ٠أ ٚفاظ عٔ ساي ١اٱْػإ اؿايٖٓٚ ,)1( )ٞاى َٔ
ايباسجني ٚايساضغني َٔ ٜطبط (َابعس اؿساث )١بؿًػؿ١
ايتؿهٝو ٚايتكٜٛضٚ ,ؼط ِٝاملك٫ٛت املطنع ١ٜايهدل٣
اييت ُٖٓٝت عً ٢ايجكاؾ ١ايػطبٜ , ١ٝك ٍٛزاؾٝس ناضتط:
((ٚتعدل ٖص ٙاملٛاقـ َٔ (َابعس اؿساث )١عٔ
َٛقـ َتؿهو بؿهٌ دٖٛط ٟؾُٝع املعاضف ايبؿط,١ٜ
ٚقس أثطت ٖص ٙاملٛاقـ عً ٢ايعسٜس َٔ ايتدككات
ا٭نازميَٝٚ ١ٝاز ٜٔايٓؿاط اٱْػاْ َٔ( ٞعًِ ا٫دتُاع
إىل ايكاْٚ ٕٛايسضاغات ايجكاؾ َٔ ,١ٝبني املٝازٜٔ
ا٭خطٚ .)٣بايٓػب ١يًهجرل ٜٔتعس (َابعس اؿساث )١عسَ١ٝ
عً ٢م ٛخطرل ,ؾٗ ٞتكٛض أَ ٟعٓ ٢يًٓعاّ ٚايػٝطط٠
املطنع ١ٜيًتذطب.١
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ؾ ٬ايعامل  ٫ٚايصات شلُا ٚسسَ ٠تُاغه, )1( ))١
يصيو سا ٍٚايبعض َٔ املؿهط ٜٔؼسٜس َؿٗ ّٛملا بعس
اؿساث ١ؾكاٍ ايسنتٛض عبس ايٖٛاب املػرل( ٟتعين يف
ٚاقع ا٭َط ايٓٗاْٗ :١ٜا ١ٜايتاضٜذْٗٚ ,ا ١ٜاٱْػاْْٗٚ ,١ٝا١ٜ
()2

ايػببْٗٚ ١ٝا ١ٜاحملاناْٗٚ ٠ا ١ٜاملٝتاؾٝعٜكا ْٗٚا ١ٜايتؿػرل)

ٚيف قا٫ٚت يتكٜٛط َا بعس اؿساثٜ ١ط ٣أمحس سذاظٟ
أْٗا (سطنْ ١ؿأت يف أسؿا ٤اؿساث ١شاتٗا يٓكسٖا أٚ
()3

يًتٛاقٌ َعٗا ٚايبشح عٔ ايبس)ٌٜ

ٚ ,قاٍ زٜؿٝس

ٖاضيف ٖٞ(:ايٛنع ايصٚ ٟدس ايعامل ب٘ ْؿػ٘ بعس ؼطِ
َؿطٚع ا٭ْٛاض) ( , )4أَا زٜو ٖبساٜر ؾكس اعتدلٖا (ساي١
َٔ ؾكسإ املطنع َٔٚ ١ٜايتؿعب ٚايتؿتتْ ,ػام ؾٗٝا
َٔ َهإ إىل َهإ)

()5

ٚ,يف قاٚي ١تعطٜؿ ١ٝأنجط
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ٚنٛسا ٚتؿك ٬ٝقاٍ عبس ايٖٛاب املػرلَ( :ٟكطًض
"َا بعس اؿساثَ ,"١كطًض ْؿ ٞغًيب ٖٛٚ ,تطمج١
ملكطًض (ٚ ,)post-modernismeأسٝاْا ٜطًل عً٢
َكطًض َا بعس اؿساث ١تعبرل"َا بعس ايبٓ ,"١ٜٛٝباعتباض إٔ
ؾًػؿات َا بعس اؿساث ١قس ظٗطت بعس ظٗٛض ٚغكٛط
(ايؿًػؿ ١ايبٜٓٚ ,)١ٜٛٝهاز َكطًض َا بعس اؿساث١
ٜذلازف َٚكطًض "ايتؿهٝهٚ ,"١ٝيًتُٝٝع بُٗٓٝا ْك ٍٛإٕ
"َا بعس اؿساث ٖٞ "١ايط ١ٜ٩ايؿًػؿ ١ٝايعاَ ,١أَا
"ايتؿهٝه "١ٝؾٗ ٞباملعٓ ٢ايعاّ أسس ََ٬ض ٚأٖساف ٖصٙ
ايؿًػؿ ,١ؾٗ ٞتك ّٛبتؿهٝو اٱْػإ نُا أْٗا َٓٗر
يكطا ٠٤ايٓكٛم ٜػتٓس إىل ٖص ٙايؿًػؿ..)1( )١
اَا َؿَٗ ّٛابعس اؿساث ١ؾٗ ٞعٓس ضٚازٖا
َٚؿهطٜٗا شلا َػايو كتًؿ َٔ ١سٝح ايط ٣٩يف ؼكٝل
املٓاؾع..
1
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ؾٗصا ايؿًٝػٛف ايؿطْػ ٞدإ بٛزٜاض(– 1929
 )2007ايص ٟاؾتٗط بتٛدٗ٘ يًتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١
ٚاٱع َٔٚ ّ٬ثِ ,ؾكس أزىل دإ بٛزٜاض مبذُٛعَٔ ١
املؿاٖ , ِٝناؿكٝك ١ايعاَٚ , ١ُ٥اؾٛم اؿكٝكٚ ,١اٖ٫تُاّ
باـٝاٍ ايعًُٚ , ٞايعٓا ١ٜبايعٛامل ا٫ؾذلان ١ٝغرل
املتشكك , ١ثِ اْتكس ايع٬ق ١بني ايساٍ ٚاملسي ٍٛعٓس
ؾطزٜٓاْس ز ٚغٛغرل ,سٝح أْهط (نذاى زٜطٜسا) ٚدٛز
َعٓٚ ٢انض  ,بٌ قاٍ بايس٫٫ت ايعا ١ُ٥أ ٚاملعٓ٢
املػٝب ٚبايتاي , ٞؾكس ضؾض ايتُٝٝع بني املعاٖط ٚاؿكا٥ل
ايهآَٚ ١ضاٖ ٤ص ٙاملعاٖط ٚبايٓػب ١ي٘ ,اْٗاضت أخرلا
ايؿٛاضم بني ايساٍ ٚاملسيٚ , ٍٛمل تعس ايعَ٬ات تؿرل
إىل َسي٫ٛت بأَ ٟعَٓ ٢عك , ٍٛسٝح ٜته ٕٛايعامل
اؿكٝك َٔ ٞايس٫٫ت ايعاٚ , ١ُ٥قس ؾطح بٛزٜاض ٖصٙ
()1

ا٭ؾهاض يف عًُ٘ (ايتعاٖطات ٚاحملانا)٠
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ٚقس اْهط

ايٓعط ١ٜا٭زب / ١ٝزٜؿٝس ناضتط /تطمج :١ز .باغٌ املػامل٘ ,زاض ايته/ٜٔٛم.132:
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ٚدٛز اؿكٝكَ ١ازاَت تطتبط اضتباطا ٚثٝكا بايًػٚ ١اـطإ
ٚايعٔ ٚاملبايػ ١اجملاظٚ ١ٜايب٬غ ١ايتدٚٚ ١ًٝٝٝغاٌ٥
اٱعْٚ , ّ٬از ٣مبؿَٗ( ّٛاؾٛم اؿكٝك )١سٝح ٜتٛيس
َؿَٗ ّٛاؾٛم اؿكٝك , ١اٜ ٟه ٕٛؾَ ٤ٞا سكٝكٝا ؾكط
عٓسَا ٜتشطى نُٔ ْطام ٚغا ٌ٥اٱع٫ٚ , ّ٬ميهٔ
٭سس إٔ ٜعٝـ أ ٟػطب ١إشا مل تهٔ بكٝػَ ١ؿتكٚ ١نإ
ؾسٜس ايتاثط بتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تكاٍ خاق١
َاٜعطف بتطبٝل اـٝاٍ ايعًُ..ٞ
اَا املؿهط د ٌٝزٚيٛظ ؾكس اٖتِ بايتعسز ١ٜايؿهط١ٜ
ٚاْ٫ؿتاح ايؿاٌَ عً ٢ايجكاؾات ا٫خطٚ ٣ايتؿاعٌ َعٗا
بعسَا قاّ باْتكاز ايؿًػؿٚ ١خطاباتٗا يف ْؿط ايٛعٞ
ٚاملعطؾ ١نهتابات ٖٚ ّٛٝبطدػتٚ ٕٛيبتٓٝع ٚغبٛٓٝظا ,
ٚغدط اٖساؾ٘ ايؿًػؿَٓ َٔ ١ٝطًل ؾُٗ٘ ي٬زب ٚايؿٔ
ٚايػٝاغٚ , ١بعس شيو ؼسخ عٔ اؿكٌ ا٫دتُاع,ٞ
ٚقاؽ أْطٛيٛدًَُٛ ١ٝغ ١يًؿعٌ ٚاؿسخ ٚ ,قس آَٔ
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د ٌٝزٚيٛظ بايتعسزٚ ١ٜا٫خت٬ف ,بعس إٔ تأثط يف شيو
بأططٚسات بطدػت ٕٛاؿسغ ١ٝس ٍٛايسميٚ ١َٛايعَإ
ٚايتعسزٚ , ١ٜقس اٖتِ زٚيٛظ بؿًػؿ ١ايتأغٝؼ يف نتاب٘
(ا٫خت٬ف ٚايتهطاض)ٚ ,ؼسخ عٔ ايتعسز ١ٜيف إطاض
ا٫خت٬ف  َٔٚ ,ثِٜ ,طبط ؾًػؿ ١ايتأغٝؼ بايسميكطاط١ٝ
نؿها ٤يتشكٝل ا٫خت٬فٜٚ ,عتدل ايسميٛقطاط ١ٝايٓعاّ
املٓاغب يًتطٛض اؿاي ٞيًُذتُع ..
يف سني اْطًل داى زٜطٜسا (ٚايصٜ ٟعتدل َٔ اِٖ
ؾ٬غؿَ ١ابعس اؿساث )١يف تاقَٓ ٌٝطًكات٘ ايؿهطَٔ ١ٜ
سٝح َؿٗ ّٛتؿهٝو ايجكاؾ ١ايػطبٚ ١ٝتكٜٛض َك٫ٛتٗا
بايٓكس ٚايتؿطٜض بعس ثٛضت٘ عً ٢املك٫ٛت ايبٓ١ٜٛٝ
ناملسيٚ ٍٛايكٛت ٚايٓعاّ ٚايبٓٚ ١ٝغرلٖا َٔ املؿاِٖٝ
زاعٝا يتعٜٛض ايكٛت بايهتابَ , ١ع ضؾه٘ ايكاطع
يًكٛاعس ٚايتعاضٜـ ٚاملعاٜرل ٚاملٓٗذٝات ايجابت ١ايٞ
ت٪غؼ يبٓاَ ٤سضغ ١شات طابع َٓٗذ , ٞيصيو امػطت
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ضٜ٩ت٘ يف ن ٕٛايتؿهٝهَٗٓ ١ٝذٚ ١ٝيٝػت َٓٗذ ,١ٝشلا
خطٛات ٚيٝؼ شلا خطٛاتَ ٖٞ ,ا بني بني ,بني
ايساخٌ ٚاـاضز َ ,ا ُٜٗٗا ٖ ٛتؿهٝو ايؿهط ٚايٓل
ٚاـطاب عدل آي ١ٝايتؿتٝت ٚايتكٜٛض ٚاشلسّ يبٓا٤
املعاْ ٞاملدتًؿٚ ١املتٓاقهٚ ,١ايتؿهٝو يف املػًُات
ايٝك,١ٝٓٝ

ٚزسهٗا

عٔ

ططٜل

ايٓكس

ٚايتؿطٜض

ٚا٫خت٬ف..
يف سني ٜكسّ املؿهط ايؿطْػ ٞدإ ؾطاْػٛا يٛٝتاض,
ايص ٟأْهط اؿكٝكَ ١جٌ ْٝتؿ٘ غُٝا يف نتاب٘ ( سايَ ١ابعس
اؿساث )١ؾؿٖ ٞصا ايهتاب  ,هازٍ يٛٝتاض إٔ املعطؾ١
٫ميهٓٗا إٔ تسع ٞأْٗا تكسّ اؿكٝك ١يف أَ ٟعَٓ ٢طًل ,
٭ْٗا تعتُس عً ٢أ٫عٝب ايًػ ١اييت ٖ ٞزاُ٥ا شات قً١
بػٝاقات قسزٖٓٚ , ٠ا لس إٔ يٛٝتاض َس ٜٔبايؿهٌ
ايهجرل يٓٝتؿ٘ ٚؾٝتػٓؿتا , ٜٔسٝح ٜسع ٞإٔ أٖساف
ايتٜٓٛط يف ؼطٜط اٱْػإٚ ,اْتؿاض املٓطل ,مل ٜٓتر غ٣ٛ
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ْٛع َٔ ايعذطؾ ١ايعًُٚ , ١ٝقس ضؾض ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ
قبٖ ٍٛصا ايتك ِٝٝملكرل أٖساف ايتٜٓٛط ,سٝح ٜعتكس أْٗا
٫تعاٍ قابً ١يًشٝا٠

()1

ٖ ,صاٚ ,قس ثاض يٛٝتاض عً٢

ايتُطنع ايعكً ٞعً ٢غطاض ضٚاز ايؿًػؿ ١ايتؿهٝه( ١ٝداى
زٜطٜسا َجَٓ ,)٬تكسا ُٖٓٝت٘ٚ ,اغتػ٬ي٘ٚ ,اْػ٬ق٘,
ٚغطٛت٘ عً ٢ايؿٔ ٚاؿٝا ,٠سٝح ٜكسّ يٛٝتاض َ٬سع١
يف نتاب٘ (اـطاب ٚايؿدك )١ٝبإٔ ايبٓ ١ٜٛٝقس ػاًٖتٗا,
ٜٓٚاقـ يٛٝتاض َػتؿٗسا بؿٛن ٛإٔ َا ٜعس تؿهرلا عكْٝ٬ا
َٔ قبٌ املؿهط ٜٔاؿساثٝني ٖ ,ٛيف ايٛاقع ,ؾهٌ َٔ
أؾهاٍ ايػٝططٚ ٠اشلٚ , ١ُٓٝأِٖ َا ٜططس٘ دإ ؾطاْػٛا
يٛٝتاض يف إطاض (َابعس اؿساث )١ايٓكس ١ٜا٭زبٖٛ ١ٝ
ايتدًل َٔ ايكٛاعس ايٓعطٚ ١ٜاملعاٜرل ايتطبٝك ١ٝيف ؿع١
املُاضغ ١ايٓكس ,١ٜمبعٓ ٢إٔ ٜتشطض ايٓكس ا٭زبَٔ ٞ
ا٫يتعاّ بايكٛاعس املٓٗذٚ ١ٝاملعاٜرل املػبكٚ , ١يف ٖصا
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ايٓطامٜ ,ك ٍٛزاؾٝس ناضتطٚ(:أسس تًُٝشات يٛٝتاض عٔ
(َابعس اؿساث ٖٛٚ ,)١أَط ٖاّ بايٓػب ١يٲدطا٤ات اييت
اعتُسٖا ايٓكس ا٭زب ٖٛ ,ٞإٔ ايتشً ٌٝهب إٔ ميهٞ
قسَا ز ٕٚأَ ٟعاٜرل قسزَ ٠ػبكا ,سٝح ٜتِ ايهؿـ
عٔ املبازٚ ٨ايكٛاعس املٓعُ ١يف عًُ ١ٝايتشً..)1( )ٌٝ
ٚمل ٜهٔ مث ١ؾاقٌ َابني اؿساثَٚ ١ا بعسٖا َٔ
سٝح اٜ٫سيٛد ١ٝيف اثبات املٛنٛعٚ ١ٝاملٓٗر ٜ ,بك٢
ايتؿٜٛـ ٚاٜٗ٫اّ ًٜـ سباًٗ٥ا ,بٌ ميهٓين إ اق٫ ٍٛ
ٚدٛز ملا بعس اؿساث ١سساث , ١ا ٚاؿساث ١ايبعس ١ٜباملؿّٗٛ
ا٫قط٬س ٞاجملطز  ,ؾبعس ايبعس بعس ٚ ,تػتُط يف
ٚدٛزٖا املتػًػٌ ٚ ,يف طبٝع ١اؿاٍ مل تعٍ ايسضاغات
ؾت ١ٝيف َكطًض اؿساث ١ايبعس ١ٜيف ايجكاؾ ١ايعطب, ١ٝ
ٜٚطدع شيو اىل عٛاٌَ عس ٠نإ يف َكسَتٗا بإ ٖٓاى
َٔ ٜطٚ ٣غ٬ف ايتكٛضات ايػابك ,١إٔ  ٫ؾطم بني
1
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اؿساثَٚ ١ا بعساؿساث ١بايٓػب ١إيٓٝا يف اجملاٍ اٱغَٞ٬
ؾٝتِ اٜطاز عجٗا عطنا بٌ ٖ ٞاَتساز يؿهط ٠اؿساث, ١
ٚنصيو ٖٓاى َٔ ٜط ٣إٔ ؾهطَ ٠ابعس اؿساث ٖٞ ١ؾهط٠
تعدل عٔ خكٛق ١ٝيف ايؿإٔ ا٭ٚضٚب ,ٞسٝح
ايَٗٓ٬ذٚ ١ٝساي ١ا٫نططاب ايؿهطٚ ٟايتؿهٝو ايبٟٓٛٝ
ٚايس٫٫ت ايعاٚ ١ُ٥غرل شيو َٔ َطتهعات َابعس
اؿساثٚ, ١نصيو ؾَٗ ٞا ظايت ؾهط ٠غاَهَٚ ١بُٗ١
َٚهططب ,١تتبا ٜٔيف زاخًٗا ٚتتعاضض ٚدٗات ايٓعط
بني ا٭ٚضٚبٝني أْؿػِٗ أقشاب ٖص ٙايؿهطٜٓٚ ,٠كػُٕٛ
سٛشلا ٜٚتٓاظعٚ ,ٕٛمل تتشسزشلا ٖٚ ١ٜٛانشٚ ١قسز٠
تعطف بٗاٚ ,تؿِٗ َٔ خ٬شلا.
اشٕ َا بعس اؿساثَٓ ١اقه ١يٓؿػٗا ,بإط٬م ايكٍٛ
إْ٘ يٝؼ ٖٓاى سكٝك ١بٌ ٖٓاى َابعس اؿكٝكٖٚ , ١صا يف
سس شات٘ سكٝكٜ ١طًب َٔ نٌ ايٓاؽ ايتػً ِٝنُا ْاز٣
بٗا املؿهط ايؿطْػ ٞدإ ؾطاْػٛا يٛٝتاض ٚ ,نصيو غعٞ
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ضٚاز َابعس اؿساث٫ ١ثبات عسّ َكساق ١ٝايعكٌ  ,عذر
ٚاثباتات عكً , ١ٝنُا اْٗا ؼا ٍٚإبعاز ٖ ١ُٓٝإٜسٜٛيٛد١ٝ
قسز ٠يهٓٗا يف ايٛاقع تعطض عً ٢ايعامل ُٖٓٝتٗا ٖٞ
نإٜسٜٛيٛدَٗٓٚ ١ٝر ميجٌ اؾل ايتطٛض اؿهاض ٟايؿهطٟ
املتُجً ١باـٝاٍ ايعًُ ٞيصيو متاز اىل زضاغَ ١ػتكً١
ملؿٗ ّٛاؿساث ١ايبعسَٚ ١ٜطتهعاتٗا َٚبازٗ٥ا ٚغٝاقٗا
املعطيف ٚا٫بػتُٛيٛدَٚ , ٞس ٣اخت٬ؾٗا ٚا٥ت٬ؾٗا َع
ايٓعط ١ٜا٫غٚ ١َٝ٬غرل شيو ..
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الغنىض والتشىيش امليهجٌ
مل تو مثْ ١اؾص ٠ميهٔ ايٓعط َٔ خ٬شلا اىل باس١
اؿساثَٚ ١اسٛت٘ َٔ اغؼ َٚطتهعات  ,يٝعط ٞايؿطع١ٝ
عً ٢تػٜٛكٗا باملٓٗر ايكا ِ٥عً ٢املباْٚ ٞايكٛاعس بٌ
باتت تًؿع٘ بعبا ٠٤ايػُٛض ٚ ,تسثط ٙبؿعاض ايتعتِٝ
ٚايهباب  ,ست ٢إ احملكل يف اضنإ عٛخ َٓاقطِٜٗ
ٜ٫عًِ ا ٜٔاملككس ٚاىل ا ٟايػب , ٌٝؾًِ ٜهٔ يًعك١ْٝ٬
فاٍ يف ضغِ ايٓكٛم ٚبٝإ اـطابات  ,طبعا ٚعٓس
ا٫ػا ٙيًتعطف عً ٢بساٜات ظٗٛضاتٗا يف اجملتُع ايعطبٞ
ٜ ,تبني يٓا إ تًو ايذلنٝب ٚاؾٌُ قس زلشت يٓؿػٗا
بايسخ ٍٛعً ٢ايٓكٛم ا٫زب , ١ٝثِ سا ٍٚاْكاض
اؿساث ١تطبٝكٗا عً ٢اؾٛاْب ا٫خط ٣املدتًؿَ ١ػاٜط٠
َع ايتذسٜس ٚاْ٫ؿتاح ٚق ٠ٛؼطض ايؿهط َٔ اٜ٫سيٛدٝات
ايتكًٝسٚ ١ٜاملٝجٛيٛدٝا ايبٝها , ٤ؾهإ املػاض ايص ٟاْتٗذ٘
اؿساث ٕٛٝيف ؾِٗ ا٫ؾٝاٚ ٤اؿهِ عًٗٝا ٖ( ٛايعًِ
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َٛٚاظ ٜ٘ٓاملاز )١ٜطبعا ايعًِ ايص٫ ٟىهع يًتشًٌٝ
ٚايٓكس ٚايتكٜ ٫ٚ , ِٜٛعتس بؿ ٤ٞغرل َٔ ٙز ٜٔأ ٚتطاخ
أ ٚأَ ٟعٝاض آخط ٖ ,ص ٖٞ ٙايؿهط ٠باختكاض ٚاييت متجٌ
َبس٤ا باضظا َٚطتهعا ٚانشا َٔ َطتهعات اؿساث , ١نُا
ٜك ٍٛاسسِٖ (يكس أزخٌ ايتكسّ املػتُط يًعًّٛ
ٚايتكٓٝاتٚ ,ثٛض ٠ايتهٓٛيٛدٝا إىل اؿٝا ٠ا٫دتُاع١ٝ
عاٌَ ايتػٝرل املػتُط ٚايكرلٚض ٠ايسا ١ُ٥اييت أزت إىل
اْٗٝاض املعاٜرل ٚايك ِٝايجكاؾ ١ٝايتكًٝسٚ ,١ٜيف ظٌ ٖصٙ
ايكرلٚض ٠ا٫دتُاع ١ٝمبدتًـ اػاٖاتٗا ؼسز ايػٝام
ايعاّ ملؿٗ ّٛاؿساث ١بٛقؿ٘ مماضغ ١ادتُاعٚ ١ٝمنطا َٔ
اؿٝاٜ ٠ك ّٛعً ٢أغاغ ٞايتػٝرل ٚا٫بتهاض) (..)1
ٚنإ ايٓطام ايؿعطْ ٖٛ ٟكط ١ايبس , ٤سٝح اتِٗ
اؿساث ٕٛٝأٌٖ ايًػ ١بأِْٗ ٜٗتُ ٕٛبؿهٌ ايككٝس ٠زٕٚ
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َهُْٗٛاٚ ,أِْٗ عادع ٕٚعٔ تكٛض قكٝس ٠خائَ ١ٝ
ا٭ٚظإ ؾٝك ٍٛزٜعٜط ٙغكاٍ:
(٫بس يٓا َٔ إٔ ْ٪نس إٔ أنجط َا يف ايتذطب١
ايؿعط ١ٜاؿسٜج ١ؼسٜا ٖ ٛايجٛض ٠عً ٢ايؿهٌ ,٭ٕ
ايه٬غٝهٝني عادع ٕٚعٔ تكٛض ؾعط عطب ٞبسٕٚ
ا٭ٚظإ اـً ,١ًٝٝإِْٗ ٜط ٕٚا٭قاي ١يف ايؿهٌٚ ,مبا إٔ
املهُ ٕٛقس ؾٗس ثٛض ,٠ؾكس نإ ٫بس َٔ ثٛض ٠يف
ايؿهٌ أٜهاٚ ,مٔ ْط ٣إٔ ثٛض ٠املهُ ٖٞ ٕٛاييت
اغتسعت ثٛض ٠ايؿهٌ  ٫ايعهؼ) (..)1
ٖٚصا ايًـ ٚايسٚضإ ٜ ٫ػين  ,سٝح إٕ
اؿساثٝني ساضبٛا ايؿعط بأعط ٙايعطب ١ٝاـً ١ًٝٝؾكهٛا يف
ؾعطِٖ عًٗٝاٚ ,ساضبٛا املهُ ٕٛايعطب ٞاٱغَٞ٬
ا٭خ٬ق ٞباجملٚ ٕٛاٱؿاز ,ؾأقبض ؾعطِٖ  ٫ؾهٌ ي٘
1
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َ ٫ٚهُ , ٕٛسٝح اٖتُٛا بتكٓٝـ اؾًُ ١اىل ايكٝاغ١
ايذلنٝبٚ ١ٝا٫غتبساي ١ٝنُا قاغٗا زٚغٛغرل ٚٚيس َٓٗا
ْعطٜت٘ ايًػ ١ٜٛاييت متٝعت بٓشٖٛا ايكٛض ٟش ٟايكٝاغ١
ايتذطٜس ١ٜايبٓٚ ١ٜٛٝاييت ثاض عًٗٝا ؾُٝا بعس تؿَٛػه ٞيف
ْعطٜت٘ ايٓش ١ٜٛايتٛيٝس ١ٜايتش ١ًٜٝٛاييت أمثطت ٖٞ
ا٭خط ٟعس ٠مناشز م ١ٜٛبسّ ٤ا بُٓٛشز ايبين ايذلنٝب١ٝ
غٓ , 1957 ١ايص ٟنإ بّٓ ٜٛٝا تٛيٝسّ ٜا نُا أغًؿٓا  ,٭ْ٘
أبعس ؾ ٘ٝايس٫يٚ , ١مل ٜتُٝع عٔ ايٓش ٛايبٓ ٟٛٝإ٫
باملؿاٖ ِٝاؾسٜس... ٠
ٚاَتس ايتكٜٛض يٝؿٌُ ناؾ ١اؿك ٍٛاملعطؾ ١ٝعٔ
ططٜل ايتؿتٝت ٚايتؿهٝو ٚايتؿهٝو ,ناي ١ٝيًطعٔ ,
ؾاَتاظ ٖصا ا٫ػا ٙايصٜ ٫ ٟعس ٚإ ٜهَ ٕٛػًها
َٗٓٚذا ,بػُٛض ا٫ضاٚ , ٤ابٗاّ ايس٫٫ت ٚايتباغٗا..
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هل احلداثُ ميهج فكزٍ

ٜهاز ا٫خت٬ف ٪ٜغؼ يٓعطٜات َتكاضب ١املعٓ, ٢
َتػاٜط ٠املؿٗٚ ّٛايس٫ي ١يف ايهٝؿ ١ٝاييت ٜعطنٗا عًُا٤
املٓٗر يٛنع تعطٜـ خام باملٓٗر ايعًُ , ٞؾٝكطض
(ض )ٌَٚإ املٓٗر ايعًُ ٖٛ ٞؾشل زقٝل ٜٗسف
٫نتؿاف َعًَٛات ا ٚع٬قات دسٜس , ٠بُٓٝا ٜصٖب
(زايني) اىل ٚقؿ٘ باحملاٚي ١ايسقٝك ١يًتٛقٌ اىل سًٍٛ
يًُؿه٬ت اييت ت٪ضم ايبؿط , ١ٜيف سني ٪ٜنس (تٛز) إ
املٓٗر ىتًـ باخت٬ف اْٛاع ايبشح ٚفا٫ت٘ ٚاٖساؾ٘
ٚٚغا , ً٘٥اَ٫ط ايصٜ ٟعين ٚدٛب عسّ اٖ٫تُاّ بططح
تعطٜـ عاّ ي٘ ..
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اشٕ ميهٔ ايك ٍٛبإ املٓٗر بؿهٌ عاّ َ ٖٛ ,عٝاض
َ ِ٥٬يًتُٝٝع بني ايعًِ ٚاي٬عًِ  ٖٛٚ ,ايتعطٜـ ايصٟ
تػامل عً ٘ٝعًُا ٤املٓٗر (ٚإ نإ  ٫ىً َٔ ٛاؾهاٍ) ,
ؾ ٬ته ٕٛق ١ُٝيًُعطؾ ١إ مل ؽهع ملعاٜرل ٚتطبٝكات
قٛاعس املٓٗر ايعًُ , ٞيت٪ز ٟغاٜات َٚكاقس املٓٗر
ٚؾل ايكٛاعس ٚا٫غؼ املٓطك..١ٝ
ٖٓٚا ٜٓبػ ٞايتؿطٜل ٚعسّ اـًط ايٓاؾ َٔ ٧اؾتباٙ
ايبعض بني َؿٗ َٞٛايبشح ايعًُٚ ٞاملٓٗر ايعًُ, ٞ
ؾاملطاز َٔ املٓٗر – بػض ايٓعط عٔ ن ْ٘ٛعًُٝا ا ٚغرل
عًُ – ٞفطز ؾهط ٠تتِ قٝاغتٗا ظًُ َٔ ١ايكٛاعس
ايعاَ ١اييت ٜتٛدب تطبٝكٗا َٔ قبٌ مماضغٖ ٞصا ايٓؿاط
اَا ايبشح ايعًُ ٞؾٗ ٛتطبٝل عًُٚ ٞؼكٝل يؿهط ٠شيو
ايٓؿاط ا ٚاملٓٗر..

 .......................................................ط49ص

يصيو ؾعٓسَا ٜطٜس ايباسح ايعًُ ٞغًٛى ْؿاط اٚ
َٓٗر َعني  ,إ ٜؿطم بني تًو املٓاٖر ٚاملكاقس  ,ؾتعسز
ا٫عاخ ايعًَُٛٓ ١ٝط بتعسز َٓاٖذٗا ٚٚغاًٗ٥ا اـاق١
يف ؼكٝل شيو ايػًٛى ا ٚايٓؿاط ؾٜٓ ٬بػ ٞايتعُ, ِٝ
ٚنُا ٜك ٍٛيف ٖصا ايكسز ايسنتٛض عبس ايطمحٔ بس: ٟٚ
(إ املٓاٖر ايعًُ ٫ ١ٝتتعًِ ا ٫يف املعاٌَ سٝح
ٜه ٕٛايكا ِ٥بايتذطٜب يف اؾتباى َع َؿانٌ ايطبٝع, ١
 ٫ٚبس يًُذطب إ ؽتًـ عًُٝات ايدلٖإ يس ٜ٘اىل غرل
ْٗاٚ ١ٜؾكا يًعً ّٛاملدتًؿ , ١اَا ضٚح قاسب ايتاضٜذ
ايطبٝع ٞيٝػت بعٗٓٝا ضٚح قاسب عًِ ٚظا٥ـ
ا٫عهاٚ , ٤ضٚح ايهُٝٝا ٞ٥يٝػت ضٚح ايؿٝعٜا..)1( )ٞ٥
اشٕ املٓاٖر ؽتًـ باخت٬ف ايعًٜٛ ٫ٚ ّٛدس
َٓٗذا ٚاسسا َؿذلنا يهٌ ايٓؿاطات  ,بٌ ٫بس َٔ
1
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ايػرل ٚؾل اـطٛات ايعك ١ْٝ٬يتشكٝل امل ١ُ٥٬بني املٓٗر
ٚايٓؿاط ايص ٟعكس ٫دً٘ ٫ٚ ,بس ١ٜإ و ٟٛعً ٢الع
ايٛغا ٌ٥يتشكٝل تًو ايػاٜات املطاّ سكٛشلا ..
ؾًٚ ٛضز استُاٍ إ ٜؿه ٞتطبٝك٘ يًٛق ٍٛاىل
غا ١ٜعكس ٙباقٌ َٔ تطبٝل اخط يًٛق ٍٛاىل تًو
ايٓؿاطات اييت عكس ٫دً٘  ,ؾكس بطٌ اغتس٫ي٘ ٚغكط
استُايْٗ ١ٝذ٘ ٚنإ ا٫خط ٖ ٛاملككس  ْ٘٫ ,يٝؼ بالع
ايٛغا ٌ٥اييت ميهٔ َٔ تطبٝكٗا ؼكٝل َكاقسٚ ٙايػا١ٜ
اييت عكس ٫دً٘..
ؾاؿساث ١املػتٛضز ٠ؾاقس ٠يًُعاٜرل ٚايهٛابط
املعطؾ ١ٝيتشكٝل غاٜات َٚكاقس عكس ٫دًٗا َٓٗذا  ,بٌ
ٖ ٞمجع َٔ املؿاٖ ِٝتساٚشلا ضٚازٖا يف ظٚاٜا اؾهاضِٖ
قس اؾتكطت ـطٛات املٓٗر ايعاّ  ,ؾ ٬ػس ؾٗٝا َؿهً١
قسز ٠متهٔ ايباسح يف ٖصا املٓٗر َٔ اغتككا ٤سسٚزٖا
ٚؼسٜس ع٬داتٗا ٚ ,ؾل ا٫غؼ املٓطكٚ ١ٝبايتاي ٞتعطٞ
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يًباسح املهٓ َٔ ١اعاز ٠قٝاغ ١ا٫ؾهاي , ١ٝيٝبسأ بعسٖا
َٔ اقذلاح اؿً ٍٛيف عامل ا٫ؾذلاض  ,ثِ اختٝاض
ايؿطض املكذلح ٚؾل ايسضاغات اييت ؽهع ملعاٜرل ايعكٌ
ٚاملٓطل بعٝس ٠عٔ خطأ ايعاقٌ يف ايتطبٝل ٚقش١
املعك..ٍٛ
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العقالىًُ معًار لتقىيه احلداثُ

سُٓٝا ما ٍٚاغتٓطام اؿهِ عًَ ٢ؿٗ ّٛاؿساث١
٫بس َٔ اخهاع٘ يًُطؾض ايٓكس ٟاملتُجٌ مبعٝاض ايعك١ْٝ٬
مبؿَٗٗٛا ايعاّ  ,سٝح ٜه ٕٛيًعكٌ اشل ١ُٓٝيف اقساض
قطاض ايتكٜٛب ا ٚايٛقٛف عًْٛ ٢اس ٞا٫ؾتباٚ ٙايِٖٛ
يصيو ؾإ املعطؾ ١اؿكٝك ١ٝؼكٌ عٔ ططٜل ايعكٌ ,
َٚااْهط شاى ا ٫ايػؿػطاٝ٥ني سٝح ناْت ايسع ٠ٛقا١ُ٥
عً ٢عسّ َكسض ٠اْ٫ػإ َٔ َعطؾ ١ايٛاقع ثِ دا٤
اخطٚ ٕٚناْا ٜػُ ٕٛبايؿهانني قاً٥ني باَهإ املعطؾ١
اؿكٝك َٔ ١خ ٍ٬اؿؼ ٚاخط ٜٔقايٛا بايتذطب , ١شيو
ايكطاع ْؿأ َٓص بسأ ايعكٌ اْ٫ػاْ ٞبايتؿهرل املٓعِ
ٚاملُٓٗر ٚاَتس اىل َٜٓٛا ٖصا ٚ ,ؾٝست ايعسٜس َٔ
املساضؽ املعطؾ ١ٝبٓٝاْٗا عً ٢تبا ٜٔايطٚ , ٣٩نٌ ٜط ٣اْ٘
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ا٫قٛب عهِ عكً٘ َٚا تٛقٌ ايْ َٔ ٘ٝؿاطات يف
زٚا٥ط تؿهرل.. ٙ
يهٔ عًٓٝا بٝإ إ ايعكٌ امنا ٜكٌ اىل ايٛاقع
ٜٚعطؾ٘ اشا اغتٓبط سهُا َٔ خ ٍ٬ايدلٖإ ايكشٝض
 َٔٚاَاضات اؿهِ ايصٜ ٟؿذلى ؾ ٘ٝمجٝع ايعكَ , ٤٬ع
بٝإ إ يًعكٌ اقط٬سات عس ٠يهٓ٘ يف ا٫قط٬ح ايعاّ
(ٖ ٛايك ٠ٛاملٛدٛز ٠يف اْ٫ػإ اييت ٜػتطٝع بؿهًٗا إ
ميٝع بني ايكبٝض ٚاؿػٔ)  ,يهٔ ايعك ٤٬ىتًؿ ٕٛيف
اسهاَِٗ  ,ؾعكٌ وهِ بهصا ٚ ,اخط وهِ عهِ َهاز
ي٘  ,يهٔ ايصٜ ٟسضى ايٛاقع َٓٗا َٖ ٛاٜؿذلى بُٗٓٝا
َ ٖٛٚاوهِ ب٘ نٌ عاقٌ  ٫ٚوتٌُ إ ٜه ٕٛغ٬ؾ٘
نا٫سهاّ ايبس ١ٜٝٗيًعكٌ ايعًُ ٞنكبض ايعًِ ٚسػٔ
ايعسٍ ٚ ,ا٫سهاّ املعطٚؾ ١يف ايعكٌ ايٓعطٟ
نايطٜانٝات ٚاؿػاب ٚاشلٓسغ١
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ٖٓ َٔٚا ٜات ٞزٚض عًِ خام ميٝع بني املسضنات
ٚاسهاّ ايعكٌ ايٓعطٚ ٟايعًُٚ , ٞنٝؿ ١ٝا٫غتٓتاز
ايكشٝض ا ٖٛٚ ٫عًِ املٓطل  ,ؾعًِ املٓطل آي ١قاْ١ْٝٛ
تعكِ مبطاعاتٗا ايصٖٔ َٔ ايٛقٛع يف اـطأ ٖٛٚ ,
ايؿٝكٌ يف مجٝع ا٫غتٓتادات ايعكً... ١ٝ
يصيو ؾإ اقشاب املػًو اؿساثٜ ٟٛط ٕٚبإ
ايعكَ ١ْٝ٬بتسأ اؿساثٚ ١خدلٖا  ٫ٚتٛدس سساث َٔ ١غرل
أغاؽ عك ْٞ٬نُا ٪ٜنس آ ٕ٫تٛضٚ , ٜٔاؿساث ١نُا
ٜط ٣تٛض ٖٞ( ٜٔعًُ ١ٝاْتؿاض املٓتذات ايعكًٚ ١ٝايعًُ١ٝ
ٚايتهٓٛيٛد ٖٞٚ ١ٝبايتاي ٞساي ١ضؾض يًتكٛضات
ايكسمي ١اييت تك ّٛعً ٢أغاؽ زٜين طٛباٚ ٟٚمتجٌ يف
ايٛقت شات٘ ساي ١قطٝعَ ١ع ايػا ١ٝ٥ايس ١ٜٝٓايتكًٝس ,١ٜإْٗا
اْتكاض يًعكٌ يف كتًـ فا٫ت اؿٝاٚ ٠ايٛدٛز ,يف فاٍ
ايعًِ ٚاؿٝا ٠ا٫دتُاعٚ ,١ٝغا ١ٜاؿساث ٖٞ ١بٓا ٤فتُع

 .......................................................ط55ص

عكٖٚ .ْٞ٬صا ٜعين إٔ اؿساث ٖٞ ١ساي٫ٚ ١ز ٠دسٜس٠
يعامل وهُ٘ ايعكٌ ٚتػٛز ٙايعك.. )1( )١ْٝ٬
ٚبعباض ٠أخط ٣اؿساث ١نُا ٜكٛضٖا آ ٕ٫تٛض, ٜٔ
ٚنع ١ٝادتُاعٚ ١ٝسهاض ١ٜػعٌ َٔ ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬
املبسأ ا٭غاغ ٞايصٜ ٟعتُس يف فاٍ اؿٝا ٠ايؿدك١ٝ
ٚا٫دتُاع , ١ٝؾإ املعٝاض يف عك ١ْٝ٬اؿساث ٖٛ ١ايتطٛض
يف اْ٫تاز ايعكًٚ ٞايتهٓٛيٛدٚ ٞايطؾض احملهِ يًعكٌ
ايسٜين ايطٛبا ٞ٥ايكا ِ٥عً ٢ايتكًٝس َٔ , ١ٜز ٕٚزضاغ١
ْٚكس َٛنٛع ٞبٌ إ اقٌ ؾهط ٠ايس ٜٔنُا ٜطاٖا ٖٞ ,
تكٜٛض يًتكسّ املعطيف ٚا٫دتُاعٖٚ , ٞصا ٜكتهٞ
ٚدٛز ساي ١ضؾض ؾُٝع ايعكا٥س ٚايتكٛضات ٚأؾهاٍ
ايتٓع ِٝا٫دتُاع ٞاييت  ٫تػتٓس إىل أغؼ عكً ١ٝأٚ
عًُٖٚ , ١ٝصا ٖ ٛايتكٛض ايص ٟاعتُست٘ ؾًػؿ ١ايتٜٓٛط
يف ايكطٕ ايجأَ عؿط ٚاييت ْازت بٛدٛز اٱْػإ عً٢
1
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أغاؽ ايتٛاؾل َع ايعكٌ ٚايعكٚ , ١ْٝ٬شيو غعٝا إىل
ؼطٜط اٱْػإ َٔ ايعبٛزٚ ١ٜايعًِ  َٔٚاملداٚف
ا٭غطٛضٚ ١ٜاؾٌٗ ٚايتػًط ٚقس اػٗت ٖص ٙاؿطن ١إىل
إظاي ١ايعكبات اييت تكـ يف ٚد٘ املعطؾ ١ايعًُ.١ٝ
مل تػتطع اؿساث ١بٓععتٗا ايعكَٚ ١ْٝ٬ػاَطاتٗا
ايعًُ ١ٝإٔ ؼكل ايػاٜات اييت ناْت يف أقٌ ٚدٛزٖا ,
إٕ َأغا ٠اؿساث ١نُا ٜك ٍٛتٛض" ٜٔأْٗا تطٛضت نس
()1

شاتٗا"

ٖٚ ,صا ٜعين أْٗا ٚدست َٔ أدٌ ؼطٜط

اٱْػإ ٚيهٓٗا ٚيف غٝام تطٛضٖا ٚنعت٘ يف أقؿام
عبٛز ١ٜدسٜس ٖٞ ٠عبٛز ١ٜايعكٌ ٚايعك , ١ْٝ٬يكس
أقبشت ايصات اٱْػاْ ١ٝيف غٝام ٖصا ايتطٛض َٛنعا
يًعًِ ٚايعكٚ ,١ْٝ٬مت اغت٬ب ٖص ٙايصات َٔ َكَٛات
ٚدٛزٖا اٱْػاْ.١ٝ

1

املكسض ايػابل  /م129
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يكس أعًٔ دإ داى ضٚغJ.J.Rousseau ٛ
( )1778-1712ظع ِٝايٓعع ١ايطبٝع ,١ٝيف ايكطٕ ايجأَ
عؿط ,عٔ َػايب اؿساثٚ ١كاطط ايعك ١ْٝ٬ايكاضَ١
اييت ادتاست ايعُل اٱْػاْٚ ٞاغتًبت املؿاعط ايػاَ١ٝ
يٲْػإٚ .قس أنس ٖص ٙامل٬سعات يف كتًـ أعُاي٘ بس٤ا
َٔ (ايعكس ا٫دتُاعٚ Le contrat (social ٞاْتٗا٤
بهتاب٘ (إَ...(Emile ٌٝ
ٜٗادِ ضٚغ ٛبؿس ٠ايتكسّ ايعًُ ٞايص ٟأز ٣إىل
تؿ ٜ٘ٛاؾاْب اٱْػاْ ٞيف اٱْػإْٚ ,از ٣بإق٬ح
ايذلبٚ ١ٝايكٚ ِٝامل٪غػات ايػٝاغٚ ١ٝايس َٔ ٜٔأدٌ
اٱْػإ يف أعُل َهاَ ٘ٓٝاٱْػاْٚ , ١ٝعً ٢أغاؽ شيو
ٜك ٍٛناْت إٕ (ضٚغْٛٝ ٖٛ ٛتٔ ايعامل ا٭خ٬م)

()1

,

ؾؿ ٞضغايت ٘ٝاملؿٗٛضتنيَ( :كاي ١يف ايعًٚ ّٛايؿٓLe ٕٛ
 َٔٚ ,discours sur les sciences et les artsثِ
1

اؾصٚض ايٓٝتؿ ١ٜٛيـ"َا بعس" اؿساث /١عكاّ عبس اهلل/م238
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َكايت٘ يف أقٌ ايَ٬ػاٚا ٠بني ايبؿط Discours sur
٪ٜ , )l'origine de l'inégalitéنس ضٚغ ٛعً ٢إٔ
اؿهاض ٠املاز ١ٜايعك ١ْٝ٬ت٪ز ٟإىل تطادع ا٭خ٬م
ٚتطادع ايك ِٝاٱْػاْٚ ١ٝتسؾع اٱْػإ إىل زٚا٥ط
ا٫غت٬ب ٚا٫غذلاب ٚ ,يف ٖصا ايػٝام ٜط ٣ضٚغ ٛإٔ
اجملتُع يٝؼ عكْٝ٬ا ٚإٔ اؿساث ١تؿػس أنجط مما تكسَ٘ َٔ
ؾٛا٥س  َٔٚ ,أدٌ اْتكاض ايعكٌ ٚايعك ١ْٝ٬هب ايتدًٞ
عٔ ايصات اٱْػاْ ١ٝمبا تٓط ٟٛعًٖ ٘ٝص ٙايصات َٔ
نطاَٚ ١خكٛقٖٓٚ , ١ٝا هب عً ٢اٱْػإ إٔ ىهع
يعكً٘ ٚتأَ٬ت٘ ايعكًٚ ١ٝشيو عً ٢سػاب عٛاطؿ٘
َٚؿاعطٚ ٙق ُ٘ٝاـاق , ١طبعا ٚيػٓا بكسز َٓاقؿ ١يف
سٝجٝات تًو ايط ٣٩اييت ؼٌُ يف دٓبتٗٝا َ٬ظّ
ايتٓاقض ٚايتهاز ٫ ,خت٬ف املؿاٖٚ ِٝعسّ ٚنٛسٗا يف
تكٛضات بٓا٤ات ٚاقع ١ٝعٔ اؾاْب ايعكًٚ ٞايصاتٞ
يْ٬ػإ ٚتعاطَ ٘ٝع املؿاٖ ِٝاؿساث..١ٜٛ
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ؾاؿساث ١ت٪نس ايعك ٫ ٖٞٚ ١ْٝ٬تعرل اؾاْب ايصاتٞ
اٱْػاْ ٞاٖتُاَا نبرلاٚ ,إشا نإ ػاٌٖ اؾاْب ايصاتٞ
يف اٱْػإ ٜهع اؿساث ١يف ٚنع ١ٝأظَ ١ؾإٕ تػٝٝب
اؾاْب ايعكً ٞؿػاب اؾاْب ايصاتٜ ٞهاعـ َٔ سس٠
ٖص ٙا٭ظَ..١
ٖ َٔٚصا املٓطًل ؾإ ايك ِٝاييت اقطشبت اؿساث١
يف َػرلتٗا ايط , ١ًٜٛناْت َتُطز ٠عً ٢ايعكٌ ايعًُٞ
ٚايٓعط ٟيف مجٝع اؾٛاْب اييت سلًتٗا املٛد ١اؿساث١ٝ
ؾعً ٢ايكعٝس ا٫دتُاع ٞؾإ ايػًٛنٝات اييت ٜٓتذٗا
ايؿطز املتًبؼ باؿساثَ ١اٖ ٞا ٫زع ٠ٛيًتػٝرل ٚ ,ثٛض٠
عً ٢ايك ِٝايعك , ١ْٝ٬ؾاشا َاخهعت يًُعٝاض ايٓكسٟ
ايعكًٜ , ٞػتبإ امطاؾٗا عً ٢املٓٗر ايعكٚ , ْٞ٬قس
ْاز ٣اؿساث ٕٛٝبؿهط ٠ضٝ٥ػ ١أَ ٚبس ٍأ أغاؽ أٖٛٚ ٫
ؾهطَ( ٠طنع ١ٜاٱْػإ)  ٖٞٚؾهط ٠ػعٌ اٱْػإ ٖٛ
املطنع ٚعكْٝ٬ت٘ ٖ ٞاملكسض ٚاملٓطًلٚ ,اْتٗا ٤باؾػس
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ٚايًصٚ ٠املتع , ١بػض ايٓعط عٔ تًو ا٫ؾهاض ٚاملبتٓٝات ,
بٌ ٚقٌ املكاّ اىل سس تاي ٘ٝاْ٫ػإ ٜ ,ك ٍٛايسنتٛض
غعٝس ايػاَس:ٟ
"إٕ املتأٌَ يف املٓعَٛات ايتعطٜؿ ١ٝاؿساثَٔ ١ٝ
أقك ٢ايُٝني إىل أقك ٢ايٝػاض هس أْٗا تٓط ٟٛعً٢
نأَ ؾهط ٟدٖٛط ٟبساٜت٘ إع ٕ٬اغتك ٍ٬اٱْػإ
ٚانتؿا ٙ٩بصاتْ٘ٗٚ ,اٜت٘ ايٛق ٍٛإىل تأي ٘ٗٝيته ٕٛاـامت١
بايكها ٤عً( ٘ٝؾهطَٛ ٠ت امل٪يـ) (َٛت املبسع)
(تؿهٝو اٱْػإ) ٚم ٛشيو (.. )1
ٚعٓسَا نهع تًو ايػًٛنٝات ملعٝاض ايعك ١ْٝ٬يف
َطؾض ايتك ِٜٛايٓكسْ ٟط ٣مثاض تًو ا٫ؾهاض اييت متً٧

1

ســٛاض َــع ز/غــعٝس بــٔ ْاقــط ايػاَــس - ٟم  - 13بعٓــٛإ ز /غــعٝس بــٔ ْاقــط

ايػاَــسٜ ٟكــ ّٛا٫ػاٖــات اؿساثٝــ ١ايعطبٝــَٛ - ١قــع ايؿــبه ١اٱغــ ١َٝ٬عًــ ٢اٱْذلْــت
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اجملتُع ايكازح بهطٚض ٠اؿساث ١قس ٚقٌ اىل ا٫مٍ٬
()1

ايتاّ ٚاَتٗإ اْ٫ػإ ْ٫ػاْٝت٘ ٚ ,ايؿٛاٖس نجرل٠

ٚنصيو اؿاٍ عً ٢ايكعٝس املعطيف  ,سٝح تٓهط
ؾًػؿات اؿساثٚ ١دٛز سكٝكٜ ١ك ١ٝٓٝثابت , ١ؾذإ
بٛزضٜاض َ -جٜٓ - ٬هط اؿكٝكٜٚ ,١عتدلٖا ُٖٚا ٚخساعا,
نُا شٖب إىل شيو ْٝتؿ٘ ( )Neits6- eايص ٟضبط غٝاب
اؿكٝك ١بأخطا ٤ايًػٚ ١أٖٚاَٗا  ,بُٓٝا ٜطبط اخطٕٚ
اؿكٝك ١باٱع ّ٬ايص ٟمياضؽ يػ ١اـساع ٚايتهًٌٝ
ٚايتٚ ِٖٝٛايتؿدٚ , ِٝغرل شيو َٔ ا٫ؾهاض ٚا٫غؼ
ٚاملطتهعات اييت اقاّ اؿساثَ ٕٜٛٛػًهِٗ َٚطتهعاتِٗ
ايعاَ ١عًٗٝا ..

1

اْعــط ٖــص ٙاٱسكــا٤ات ٚغرلٖــا ايهــجرل يف املًشــل ايػــٓ ٟٛايكــازض عــٔ فًــ ١ايبٝــإ

بعٓٛإ (ايعامل يف عاّ ضقس ضقُ ٞ٭سـٛاٍ ايعـامل) سػـٔ قطـاَـ ط ا٭ٚىل - ّ2..2
ٖ1423ـ..
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يهٔ نُا ٜبس ٚإٔ اؾُٝع ٜتهًِ اي ّٛٝعٔ ايعكٌ,
ٚيهٔ قه ١ٝايعكٌ ٚايعك ٫ ١ْٝ٬تتكسّ يف ب٬زْا ,بٌ ٖٞ
يف تأخط َططز ٫غُٝا عً ٢املػتٜٛات ايعًُٚ ١ٝايجكاؾ١ٝ
ٚايػٝاغ ,١ٝيف سني تٓتؿط ثكاؾ ١ايعسا ٤يًعكٌ بػطع١
َصًٖ ١ست ٢بني ايعًُاٚ ٤اؾاَعٝني  ,عٝح قاض ايككٛض
ٚتٛن ٌٝاٯخط يٝؿهط يف َهآْا ْٝٚاب ١عٓا طبٝع ١ثاْ ١ٝيٓا
 ٕ٫تًو ا٫ؾهاض اتػُت بايعٓا ٜٔٚايدلاق ١اييت ؼٌُ يف
طٝاتٗا ايٓعع ١املٓاٖه ١يًُٛضٚخ ٚ ,نٌ تًو ايٓععات
با٤ت بايؿؿٌ ْٗ٫ا عكَ ١ْٝ٬ػتٛضزٚ ٠تؿتكط يًُٓٗر
ايعك ْٞ٬باملعٓ ٢املٓطك ٞابتسا َٔ ٤ايعك ١ْٝ٬ايذلاث ١ٝحملُس
اؾابطٚ ,ٟايعك ١ْٝ٬ايه ١ْٝٛيعبس اهلل ايعط ,ٟٚؾإىل
ايعك ١ْٝ٬املطنب( َٔ ١ايعك ١ْٝ٬اٱغٚ ١َٝ٬ايعك١ْٝ٬
اؿساثٚ )١ٝايعكَ ١ْٝ٬ا بعس اؿساث ١ٝحملُس أضن ٕٛاخل
ٚغرلِٖ َٔ ضٚاز اؿساث ١ايعطب٫ٚ , ١ٝميهٔ ايبشح عٔ
ساي ١بطظخ ١ٝتسٚض س ٍٛإَهاْ ١ٝتعاٜـ ايعكْٝ٬ات
ايتكًٝسَ ١ٜع ايعكْٝ٬ات اؿسٜجٚ ,١تعاٜـ ايعك١ْٝ٬
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املٓؿٛزَ ٠ع ؾها٤ات اي٬عك ١ْٝ٬املتعسزٚ , ٠تكٛض ساي١
ٚغط ٢ػُع بني ايعكٚ ١ْٝ٬اي٬عكٚ , ١ْٝ٬بني ايعك١ْٝ٬
ايتكًٝسٚ ١ٜايعك ١ْٝ٬اؿساث ,١ٝيتدطز ايعكٌ ايصٜ ٟتدبط
يف ؼسٜس ايعك ١ْٝ٬املٓطك..١ٝ
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حداثُ اجملتنع املدىٌ

اجملتُع ايصٜ ٟتػِ باؿساثٜ ١كاؽ َٔ ْاس١ٝ
ا٫عُاٍ ايكازض ٠عٓ٘ تاضٚ , ٠اخط ٣بًشاظ بٓ ١ٝايٓعاّ
ا٫دتُاع ٞايصٜ ٟػٛز َٔٚ , ٙادٌ اْ٫ط٬م مٛ
ايعطا ٤املٓؿٛز يف ا ٟتطنٝب ١ادتُاع٫ , ١ٝبس إ ٜهٕٛ
ايؿطز ٖ ٛايعٓكط ا٫غاؽ يًعٌُ ا٫ضاز ٟايؿطز ٟايصٟ
ٜٛيس بسٚضَٓ ٙع ١َٛايعٌُ اؾُاعٖٚ , ٞصا َاضزل٘
ايؿ٬غؿ ١يف ؼسٜاتِٗ يبٓا ٤اجملتُع اَ٫جٌ ٚ ,قس ضغِ
اؾ٬ط ٕٛيف مجٗٛضٜت٘ قٛض ٠يًُذتُع املسْ ٞايعازٍ اٚ
ايسٚي ١املجاي ,١ٝسٝح ت٪غؼ ٚسس ٠ايسٚيٚ ١قٛتٗا عً٢
ايعكٌ ْٚ ,ؿأ ٠اجملتُع عٓس ٙتعٛز اىل ساد ١اؾطاز اجملتُع
اييت ٫ميهٔ اؾباعٗا ا ٫بايتعا ٕٚبني اؾطازَ ٙع بعهِٗ
ايبعض.
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اَا اضغط ٛؾكس ؼسخ يف نتاب٘ ايػٝاغ ١عٔ اجملتُع
املسْ ٞؾهإ عباض ٠عٔ ن ١ْٛٓٝغٝاغ ١ٝاخ٬قٚ ١ٝيٝؼ
عكس ّا  ٫ٚاتؿاقاّ بٌ ٖ ٛمن ٛطبٝع َٔ ٞا٫غط ٠اىل
ايكط١ٜاىل زٚي ١املسٜٓٚ ١ٜٓعُٗا ايسغتٛض ٚايكاْ , ٕٛاَا
ايؿاضاب ٞيف (آضا ٤اٌٖ املس ١ٜٓايؿانًٜ )١ط ٣إ اجملتُع
املسْٜ ٞتطابل َع اجملتُع ايػٝاغ ,ٞؾاملس ١ٜٓايؿانًٖٞ ١
ايسٚي ١ايؿانًٚ , ١عٓس ايكسٜؼ أَٚغػطني يف نتاب٘
(َس ١ٜٓاهلل) ؽهع ؾ ٘ٝممًه ١ا٫ضض اىل ممًه ١ايػُا.٤
ؾهٌ غًطَ ١كسضٖا اهللٚ .ايٓعاّ ا٫دتُاعَ ٞػتكط
طبك ّا ٫ضاز ٠اهلل  ,إ املس ١ٜٓا ٚايسٚي ١عٓس (َاضغٌٝ
زٚبازٚا) َ َٔ ٖٛٚطٜس ٟابٔ ضؾس شٖب يف نتاب٘
(املساؾع عٔ ايػ )ّ٬فتُع ناٌَ ايكسض ٠عً ٢إ ٜٛؾط
يٓؿػ٘ نٌ َا وتاز اي ٘ٝيه ٞوٝا سٝا ٠طبٝع ١ٝيف ٖصٙ
ايسْٝا ٚيف ا٫خط..٠
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اَا َؿٗ ّٛاجملتُع اجملتُع املسْ ٞؾٝصنط يٓا ايسنتٛض
طايب َٗس ٟاـؿاد ٞضٜ٩ت٘ ؾٝك( : ٍٛاْ٘ فُٛع١
ايتٓعُٝات ايتطٛع ١ٝاؿط ,٠اييت متٮ اجملاٍ ايعاّ بني
ا٭غطٚ ٠ايسٚي ١يتشكٝل َكاحل اؾطازٖاًَ ,تعَ ١يف شيو
بكَٚ ِٝعاٜرل ا٭سذلاّ ٚايذلانٚ ٞايتػاَض ٚا٭زاض٠
ايػًُ ١ٝيًتٓٛع ٚاـ٬فٚ .تؿٌُ تٓعُٝات اجملتُع املسْٞ
 َٔ ٬اؾُعٝات ٚايطٚابط ٚايٓكابات ٚا٭سعاب
ن ّ
ٚا٭ْسٚ ١ٜايتعاْٝٚات .ا ٟنٌ َا ٖ ٛغرل سهٚ َٞٛنٌ
َا ٖ ٛغرل عا ًٞ٥ا ٚإضث َٔ( ٞايٛضاثٜٓٚ .)١طَ ٟٛؿّٗٛ
اجملتُع املسْ ٞعً ٢ث٬ث ١أُغؼ ا ٚاضنإ :ٖٞٚ
 .1ايؿعٌ ا٭ضاز ٟاؿط:إ اجملتُع املسْٜ ٞتهٕٛ
با٭ضاز ٠اؿط٫ ٠ؾطازٚ ٙيصيو ؾٗ ٛغرل((اؾُاع١
ايكطابَ ))١ٝجٌ ا٭غطٚ ٠ايعؿرلٚ ٠ايكب , ١ًٝإ اجملتُع
املسْ ٞيف نَ ٤ٛا تكسّ ٖ ٛغرل ايسٚي ١اييت تؿطض
دٓػٝتٗا ا ٚغٝازتٗا ٚقٛاْٗٓٝا عًٜٛ َٔ ٢يس ٕٚاٜٚعٝؿٕٛ
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عً ٢اقًُٗٝا اؾػطايف ز ٕٚقبَ ٍٛػبل َِٓٗٚ.ايٓاؽ
ٜٓهُ ٕٛاىل اجملتُع املسْ ٞيػا ٖٞ ١ٜؼكٝل َكاؿِٗ
ٚايسؾاع عٓٗا غٛا ٤أناْت املكًشَ ١از ١ٜاّ َعٓ.١ٜٛ
 .2ايتٓع ِٝاؾُاع :ٞقًٓا إ اجملتُع املسْٜ ٞهِ
تٓعُٝات ْٛٚا ٍز ٚاسعابٚ ,إ نٌ تٓعَٗٓ ِٝا ٜهِ
فُٛع َٔ ١ا٭ؾطاز اختاضٚا عهٜٛت٘ مبشض اضازتِٗ
اؿطٚ,٠يهٔ شيو هب إ ٜتِ ٚؾل ؾطٚط عً ٢ضأغٗا
ايذلان ٞبؿأْٗا ا ٚقبٛشلا ممٔ ٪ٜغػ ٕٛايتٓع ِٝاٚ
ٜٓهُ ٕٛاي ٘ٝؾُٝا بعس.
إ اجملتُع املسْ ٞاشاّ ٖ ٛا٭دعا ٤املٓعُ َٔ ١اجملتُع
ايعاّٚ .اجملتُع املسْٖٛ ٞفتُع ((عهٜٛات)) ؾبكسض َا
وٌُ اَٛ ٟاطٔ َٔ بطاقات عه ١ٜٛبكسض َا ٜهٕٛ
عٓكط ّا ْاؾط ّا يف فتُع٘ املسْ٫ َٔٚ .ٞوٌُ بطاق١
عه ١ٜٛيف تٓعُٝات اجملتُع املسٜ ٟٴعس َُٗؿاّ .أَ ٚ
املػتهعؿني يف ا ٟفتُع َعاقط.
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 .3ايطنٔ ا٭خ٬ق ٞايػًٛنٜٓٚ ٞط ٟٛعً ٢قبٍٛ
ا٭خت٬ف ٚايتٓٛع بني ايصات ٚاٯخطٚ ,ٜٔعً ٢سل
اٯخط ٜٔيف إ ٪ٜغػٛا َٓعُات فتُع َسْ ٞؼكل
ٚؼُٚ ٞتساؾع عٔ َكاؿِٗ املازٚ ١ٜاملعٓ. )1( )١ٜٛ
ٚقس اْتؿط اـ٬ف بني ضٚاز اؿطن ١ا٫ق٬س ١ٝيف
ؼسٜس ٖ ١ٜٛاجملتُع املسْٚ , ٞاعتدل ٙايبعض َؿَٗٛا
َؿٛؾا  ,ؾُِٓٗ َٔ عطؾ٘ عً ٢م ٛادطاٚ ٞ٥اْ٘ مجً١
َٔ امل٪غػات ايػٝاغٚ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاع١ٝ
ٚايجكاؾ ١ٝاييت تعٌُ يف َٝازٜٗٓا املدتًؿ ١يف اغتك ٍ٬عٔ
غًط ١ايسٚي ١يتشكٝل اغطاض َتعسزَٗٓ ٠ا ,اغطاض
غٝاغ ١ٝناملؿاضن ١يف قٓع ايكطاض عً ٢املػت ٣ٛايٛطين,
َٚجٌ شيو ا٫سعاب  َٔ َِٗٓٚ ,قاٍ بإ ايتطٛض ايتكين
ٚايتهٓٛيٛد ٖٛ ٞتكسّ ٚمتسٕ اجملتُع املسْٚ , ٞاخطٜٔ

1

عــٔ اجملتُــع املــسْٚ ٞآؾــام املػــتكبٌ/أ .ز طايــب َٗــس ٟاـؿــادَ/ٞكــاٍ قــازض عــٔ

َ٪غػَ ١ساضى يسضاغ ١ايٝات ايطق ٞايؿهط.. ٟ
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قاغ ٙٛبايجٛضات ايكٓاع, ١ٝ

 َٔ َِٗٓٚعطؾ٘ عً٢

اغاؽ اغطاض ْكاب ١ٝنايسؾاع عٔ املكاحل ا٫قتكاز١ٜ
٫عها ٤ايٓكاب ١ي٬ضتؿاع مبػت ٣ٛاملٗٓٚ ١ايسؾاع عٔ
َكاحل اعهاٗ٥ا  َٔ َِٗٓٚ ,دعً٘ عً ٢اغؼ ثكاؾ١ٝ
ٚإ اجملتُع املسْ ٖٛ ٞايص ٟتعزٖط ؾ ٘ٝسطن ١ا٫زب
ٚايجكاؾ ١نُا يف اؼازات ايهتاب ٚاملجكؿني ٚاؾُعٝات
ايجكاؾ ١ٝاييت تٗسف اىل ْؿط ايٛع ٞايجكايف ٚؾك ّا ٫ػاٖات
اعها ٤نٌ مجعٚ , ١ٝاَا اؾعٌ ا٫غ َٞ٬يبٓا ٤اجملتُع
اؿسٜح ٚاملتُسٕ غٛف ْٓاقؿ٘ يف ايؿكٌ ايكازّ إ ؾا٤
اهلل..
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املبحح الجاىٌ

املسلك احلداثىٍ
يف قزاءَ اليص القزآىٌ

 .......................................................ط72ص
التىاصل احلضارٍ واملفهىو احلداثىٍ االسالمٌ

دا ٤ا٫غ ّ٬بهتاب٘ ايػُا ٟٚاـايس قانٝا يًعكٌ
ٚبسا ١ٜيًطؾس ٚايٓهٛز ,ؾهإ ؾتشا دسٜسا يف تاضٜذ
ايؿهط اْ٫ػاْٚ ,ٞثٛض ٠عً ٢ايتكًٝس اؾاَس ايصٜ ٫ ٟكّٛ
عً ٢عًِ ٜ ٫ٚػتٓس عً ٢زي ,ٌٝقطضا ايعكٌ بعس إ
ناْت ايبؿط ١ٜأغرل ٠اؾٌٗ ٚاـطاؾات ٚا٭غاطرل
ٚا٭يػاظ..
ٚقس دا ٤ايكطإٓ ايهط ِٜعطن ١اق٬س ١ٝسساث١ٜٛ
ٚانعا ا٫طاض ايعاّ يف نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع ايتشهط
ٚايتُسٕ ٚنطٚض ٠ايتٛاقٌ بني اؿهاضات نُا قاٍ
تعاىل ( ٚدعًٓانِ ؾعٛبا ٚقبا ٌ٥يتعاضؾٛا ) ٚانعا أَآَا
أغػا ثابت ١يًتعاٌَ َع ايتطٛضات يف إطاض َتػرلات
ايعكط ٚايتاضٜذ ٜ ٖٛٚتٛد٘ إىل عاملٚ ١ٝسساث ١دسٜس٠
يهٌ ايبؿط َػتٛعب ّا ملكَٛاتٗا يف ته ٜٔٛاْػإ ايعامل
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اؾسٜس َٚػتٛعباّ سساثت٘  ,ؾاملؿٗ ّٛايكطآْ ٞقا ِ٥عً٢
نطٚض ٠ايتؿاعٌ َع َتػرلات نٌ عكطٚ ,انعا ايٓعع١
ايػًؿ ١ٝايتكًٝس ١ٜيف نٌ ا٫ػاٖات ٚاملساضؽ ا٫غ١َٝ٬
خاضز غٝام َهاََٚ ٘ٓٝؿاٖٚ ,ُ٘ٝاشا ناْت اؿساث١
تًػ ٞاـكٛقٝات ايجكاؾ ١ٝؾايكطإٓ ًٜ ٫ػٗٝا بٌ ٪ٜنسٖا
ؾا٫خت٬ف ٚاملػاٜط ٖٛ ٠ا٭قٌ يف ٜكع ١ايٛعٚ ٞػسز
ايؿهط ٚتطٛض اؿٝاَ ٖٛٚ ٠ا تٓطل ب٘ اٯ ١ٜاملباضنَٔٚ( :١
آٜات٘ خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚاخت٬ف أيػٓتهِ
ٚأيٛاْهِ) ٚغرلٖا َٔ اٯٜات اييت تتشسخ عٔ اخت٬ف
ايؿعٛب

ٚايكباٌ٥

ٚاخت٬ف

ايصنط

ٚا٭ْج٢

,

ٜك ٍٛعً ٞسطب( :إ ا٫خت٬ف ٜٛيس املعٓٚ ٢ىًل
ايس٫يٚ )١اشا مل تتُٝع ا٭ؾٝا ٤بعهٗا عٔ بعض ملا نإ
مث ١ػسز ٚتطٛضٚ ,اؿساث ١يف املٓعٛض ا٫غ َٞ٬تعين نٌ
َا َٖ ٛتؿتض َٚتطٛضٚ ,اؿط ١ٜاييت تعتدل َبسأ َُٗ ّا يف
اؿساث ٖٞ , ١يف ايكطإٓ أَط أغاغ ٖٞٚ , ٞتك ّٛعً٢
ايتٛاظٕ بني اؿكٛم ٚايٛادبات ٚا٫ميإ ٚايعكٌ ..
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ؾايعكٌ ايصٜ ٟؿهط ٜٚعٌُ بكٛض ٠سطٜ ٠ؿٗس
يًشكٝكٚ , ١ايبعسإ ,ايتؿهرل ٚا٫ميإ يٝػا َتعاضنني
ٚيهُٓٗا َتهاَ ٕ٬نُا ٜٛنض شيو ابٔ ضؾس بكٛي٘( :إ
اؿكٝك ٫ ١ميهٔ إ ته ٕٛكايؿ ١بٌ ْتؿل َعٗا ْٚؿٗس
يكاؿٗا) ,ؾٛٝدس يس ٣اْ٫ػإ ساي ١تؿتض عكً ٞقابٌ
يًتطٛض عطٚ ١ٜباغتُطاض ,يٝتشٌُ َػٚ٪يٝت٘ ايصات,١ٝ
ٖٚص ٖٞ ٙاملٝع ٠ا٭غاغ ١ٝيًشساث ١ا٭ق ١ًٝاييت ٜطُض
ايٗٝا اْ٫ػإ ٚقس اغػٗا ايكطإ ايهطٚ ِٜاططتٗا ايػٓ١
ايٓبٚ ١ٜٛضٚاٜات اٌٖ ايبٝت عً ِٗٝايػ..ّ٬
 َٔٚزلات اؿساث ١يف ايكطإٓ ,اْ٘ نتاب َٛد٘
يًٓاؽ مجٝعا َٔ ,ز ٕٚتؿطق ١عطق ١ٝا ٚثكاؾ ١ٝا ٚطبك ١ٝاٚ
دػطاؾ ,١ٝؾا٫غ ّ٬ز ٜٔعامل ٞيهًٜ ْ٘ٛدل ٚهسز
املعطٝات املُٗ ١يف تاضٜذ ا٭زٜإ ايػُا..١ٜٚ
ؾايكطإٓ ايهطٚ ِٜنع ا ٍٚسساث ١سكٝك ١ٝيف تاضٜذ
ايبؿط ,١ٜسساث ١ؾهطٚ ,١ٜضغاي ١زلا ١ٜٚاْػاْٚ ١ٝاقع,١ٝ
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َٚؿاٖ ِٝعكًَٓ ١ٝؿتشٚ ,١ايكطإٓ ٜٛ ٫اد٘ ؼسٜات
دسٜسٜٛ ْ٘٫ ٠اظٕ بني ا٭قايٚ ١اؿساث ١املطًكٖٚ ,١صا َا
هس ٙنٌ َٔ ٜكطأ ايكطإٓ قطاٚ ٠٤اعَ ١ٝتأًَٚ ,١غرل
َٓشاظ..٠
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مفهىو القزاءَ احلداثًُ لليص القزآىٌ

يكس َط ايؿهط اؿساث ٞيف ايعامل ايعطب ٞبايعسٜس َٔ
ايتش٫ٛت ٚاملطادعات َٔ قبٌ َعتٓكَٚ ٘ٝكطض , ٜ٘ا ٫إ
ضَٛظَ ٙاظايت تعتكس اىل ايًشع ١بإ ايػب ٌٝاىل ايتُٓ١ٝ
ٚايتطٛض َٚ ,س اؾػٛض املعطؾ ١ٝيف ايتٛاقٌ َابني
اؿهاضات ٫بس إ ميط بايتذطب ١اٚ٫ضب ١ٝيف بٓا ٤سساثتٗا
ٚإ تػرل ٚاقع املػًُني ٚايعطب ٚزؾعِٗ يعذً ١ايتطٛض
ٚايتكسّ  ٫وكٌ ا ٫عٔ ٖصا ايػبٚ ٌٝاملػًو ايص ٟغاض
ب٘ اٚ٫ضب ٕٛٝيف ؼكٝل ْعطتِٗ ٚسهاضتِٗ ..
يصيو ؾإ ا ٍٚخط ٠ٛشلصا ايططٜل تبسا َٔ سٝح
بسأت ٖٓاى  ,ا ٖٞٚ ٫ا٫ق٬ح ايسٜين  ,ايص ٟميجٌ
املٓؿص يبك ١ٝا٫ق٬سات ايػٝاغٚ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜايجكاؾ١ٝ
ٚايعًُٚ ١ٝغرلٖا  ,ؾٗ ٛايص ٟىًل املؿطٚعٚ ١ٝوكل تًو
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ا٫ق٬سات ٚ ,نإ ايسغتٛض ا ٍٚ٫يًُػًُني ٖٛ
ايكطإ ايهط , ِٜؾبسأ اؿساث ٕٛٝبتطبٝل تًو ايتذطب١
ٚقاٚي ١تٓعرل ايؿهط اؿساث ٞايسٜين يٝه ٕٛاغا يكطا٠٤
دسٜس ٠يًٓكٛم ايكطاْ , ١ٝسٝح تبٓ ٢اقشابٗا ؾًػؿات
َٚصاٖب غطب ١ٝسسٜج ١ساٚيٛا تطبٝكٗا يف تؿػرل ايكطإٓ
ايهطَ ,ِٜتذاٚظ ٜٔا٭زٚات ايعًُ ١ٝايتؿػرل ١ٜاملػطط٠
عٓس أٌٖ ا٫ختكام يف ٖصا ايعًِ َٔٚ ,أبطظ أزلا٤
ٖصا ا٫ػا ٙايص ٜٔتعاًَٛا َباؾطَ ٠ع اٯٜات ايكطآْ:١ٝ
قُس أضنٚ ,ٕٛقُس ؾشطٚضْٚ ,كط ساَس ٚغرلِٖ...
ٚقس ٜعدل عٔ ايكطا ٠٤اؿساث ١ٝيٰٜات ايكطآْ١ٝ
"بايكطا ٠٤اؿسٜج"١

1

()1

()2

أ" ٚايكطا ٠٤املعاقط"٠

أ"ٚايكطا٠٤

زلٝت بايكطا ٠٤اؿسٜج ١يف امل٪متط ايصْ ٟعِ بـبرلٚت َـٔ طـطف :املعٗـس ايعـامل ٞيًؿهـط

اٱغــــــ َٞ٬بٛاؾــــــٓطٔٚ ,املًتكــــــ ٢ايؿهــــــط ٟيٲبــــــساع بــــــبرلٚت ,بتــــــاضٜذ-12 :
13قطّٖ1427ـ12-11/ؾدلاٜط ّ2006ؼت ؾعاض" :ايتطٛضات اؿسٜج ١يف زضاغ ١ايكطإٓ".
2

"ايكطا ٠٤املعاقط ٠فطز تٓذ /"ِٝيػً ِٝاؾاب"ٚ ,ٞايكطا ٠٤املعاقط ٠ؼـت اجملٗـط" يـٓؿؼ

ايهاتب .
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()1

اؾسٜس"٠

يهٔ ا٭قطب إىل َؿٖٗ ّٛص ٙايكطا ٠٤بايٓعط

إىل َهاَٗٓٝا ْٖ ٛػبتٗا إىل ؾًػؿ ١اؿساث ,)2( ١٭ٕ
عباض :٠ايكطا ٠٤اؿسٜج ١أ ٚاملعاقط ٠أ ٚاؾسٜس ٠تؿٝس
ايتشسٜس ايعَين ز ٕٚاٱؾاض ٠إىل أَ ١ٜطدعٝات ؾًػؿ,١ٝ
َع ايعًِ أْ٘ ٜٓ ٫بػ ٞإزاْ ١نٌ تعاٌَ َع ايكطإٓ يف
ايعكط اؿسٜح أ ٚاملعاقط جملطز أْ٘ سسٜح أَ ٚعاقط,
ٚإٚ ٫قعٓا َٔ سٝح ْ ٫ؿعط يف "اؿساث ١املعهٛغ "١أٚ
"ايكساَ "١عٝح ٜه ٕٛايعَٔ َٖ ٛعٝاض ايكٜٚ ,١ُٝهٕٛ
ايؿطم ايٛسٝس بني ؾًػؿتٓا ٚؾًػؿ ١اؿساث ٖٛ ١إٔ ٖصٙ
ا٭خرل ٠تكسؽ ايعَٔ اٯْ ٞبُٓٝا ْكسؽ ايعَٔ املان,ٞ
ٚاؿكٝك ١إٔ ق ١ُٝا٭ؾهاض َٚعٝاض ايتؿه ٌٝبٗٓٝا ٜ ٫عٛز
إىل ايعَٔ َ ٫انٝا  ٫ٚآْٝاٚ ,إمنا ٜعٛز إىل َس ٣ايتعاَٗا
1

" ايكطا ٠٤اؾسٜس ٠يًكطإٓ ايهط /ِٜايسنتٛض عبس ايطظام ٖطَاؽ

2

" َٔ ْػبٗا إىل اؿساث ١ايؿًٝػٛف ط٘ عبس ايطمحٔ يف قانط ٠عًُ ١ٝبعٓٛإ" :اٯٜـات

ايكطآْ ٚ ١ٝايكطا٤ات اؿساث ,"١ٝأيكاٖا يف إطـاض" :املٓتـس ٣اؾـاَع ٞيًسضاغـات ٚا٭عـاخ
ايكطآْ ,"١ٝبهً ١ٝاٯزاب ٚايعً ّٛاٱْػاْ -١ٝاحملُس ّٜٛ -١ٜايج٬ثـا 27 ٤قـطّ ٖ1426ــ8 /
َاضؽ 2005

 .......................................................ط79ص

باملٓٗر ايعًُ ٞاملٛنٛع ٞاجملُع عً ٘ٝيف سكٌ َعطيف
َعني..
ؾًٝؼ املككٛز إشٕ ٖ ٛضؾض نٌ ا٫دتٗازات
اؿسٜج ١أ ٚاملعاقط ٠أ ٚاؾسٜس ٠يف ايتعاٌَ َع ايكطإٓ
ايهطٚ ِٜتؿػرلٚ ,ٙيٝؼ َبعح اؿصض َٔ ٖص ٙايكطا٤ات
ٖ ٛنْٗٛا دسٜس ٠غرل َعٗٛز ,٠٭ْ٘ يٝؼ نٌ دسٜس
َطزٚز َتٛدؼ َٓ٘ٚ ,إمنا املككٛز تًو ايكطا٤ات
املطتبط ١بؿًػؿ ١اؿساث ١اييت تك ّٛعً ٢اٯْ ١ٝايعَٓ,١ٝ
ٚعً ٢إغكاط ايؿًػؿات ايػطب ١ٝعً ٢ايٓل ايكطآَُْٗ ٞا
اختًؿت طبٝعتٗا عٔ طبٝعتٜ٘ ,عين أْ٘ َٔ املُهٔ َٓٗذٝا
ٚدٛز ادتٗازات تؿػرل ١ٜسسٜج ١أَ ٚعاقط ٠تتذاٚظ
ا٫دتٗازات ايكسميَ ,١ع ايتعاَٗا باملٓٗر ايعًُٞ
ايتؿػرل ٟنأغباب ايٓعٚ ٍٚاملهٚ ٞاملسْٚ ٞايٓاغذ
ٚاملٓػٛر ٚ ,نٌ َا ٜتعًل با٫ػا ٙا٭ثطٚ ٟايًػ ٟٛيف
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ايتؿػرل ,عٝح ٜه ٕٛايكطب َٔ ظَٔ ايطغاي ١ق١ُٝ
َهاؾ..١
ٚتعتُس ايكطا ٠٤اؿساث ١ٝأغاغا عً ٢ايعكٌ يف
ايتعاٌَ َع اٯٜات ايكطآْ ,١ٝبٌ ٚايطأ ٟاجملطز عٔ ايسيٌٝ
ست ٢ؾُٝا ٜتعًل باؿكا٥ل ايػٝبٚ ١ٝايكهاٜا اييت ٚضزت
ؾٗٝا أسازٜح قشٝشٚ ١قطع ١ٝايس٫ي ٖٛٚ ,١ايؿ ٤ٞايصٟ
ٜ ٫تٛاؾل َع أقٚ ٍٛقٛاعس تؿػرل ايكطإٓٚ ,شلصا ؾِٗ
ٜػتبعس ٕٚايػٓ ١متاَا يف ايعًُ ١ٝايتؿػرلًٜ ٫ٚ ,١ٜتؿتٕٛ
َطًكا إىل اٯثاض ايٛاضز ٠يف ايتؿػرل ٚ ,إشا تأًَٓا ايكطا٠٤
اؿساث ١ٝيٰٜات ايكطآْ ١ٝلس إٔ بٗا دٌ ٖص ٙاـكا٥ل;
٭ٕ اؿساثٝني ٜتعطن ٕٛيًكطإٓ َٔ غرل سك ٍٛايعًّٛ
اييت هٛظ َعٗا ايتؿػرل ,بٌ إٕ دًِٗ غرل َتدكل يف
ايعً ّٛايؿطعٚ ١ٝايكطآْ ١ٝباـكٛم..
اشٕ ؾايكطا ٠٤اؿساث ١ٝيٰٜات ايكطآْ ٫ ١ٝتؿذلض
َٓٗذا عًُٝا قسزا يف ايتعاٌَ َع ايٓل ايكطآْ ,ٞبٌ

 .......................................................ط81ص

تتبٓ ٢عسَٓ ٠اٖر كتًؿ ١أ ٚستَ ٢تٓاقه ١يف اٯٕ ْؿػ٘,
ؾتذس ايٛاسس َِٓٗ َجٜ ٬تبٓ ٢املاضنػٚ ١ٝايبٓٚ ١ٜٛٝغرل
شيو يف ايٛقت ْؿػ٘ ضغِ إٔ بعهٗا قاّ عً ٢أْكاض
بعض ,مما هعٌ ٖصا اـطاب بعٝسا َطًكا عٔ اْ٫ػذاّ
ايؿهط ٟأَ ٚتػُا بايَٗٓ٬رَ ٖٞٚ ,ع ١ٜيًبشح ايعًُٞ
نُا ٜطاٖا قُس اضن ٕٛيف اعاث٘ ٜٚ ,ػُ ٘ٝباملٓٗر َتعسز
ا٫ختكاقات

()1

ٚقاٍ يف نتاب٘" :ايكطإٓ َٔ ايتؿػرل

املٛضٚخ إىل ؼً ٌٝاـطاب ايسٜين"" :إٕ ٚدٗ ١ايٓعط
ٖص ٙتتدص أُٖ ١ٝسازل...١٭ْٗا ٖٚ ٞسسٖا اييت ػدلْا
عً ٢ايطبط بني كتًـ أْٛاع املٓٗذٝات ايتشً..)2("١ًٝٝ
ؾٗ َٔ ٛخ ٍ٬املعز بني ايعسٜس َٔ املٓاٖرٜٓ ,تعط
٫ٚز ٠ؾهط تأ ًٜٞٚدسٜس يًعاٖط ٠ايسٜٚ ,١ٜٝٓػط ٞعً٢

1

ايؿهط اٱغ َٞ٬قطا ٠٤عًُ / ١ٝقُس اضن / ٕٛم125

2
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شيو مبا ٜػُ ٘ٝبـــ"اٱغَٝ٬ات ايتطبٝك "١ٝاييت ٜسع ٞأْٗا
ؼتاز إىل َٓاٖر َتعسز ٠يف ْؿؼ اٯٕ ...
ٚاؿكٝك ١إٔ ٖصا ايَٗٓ٬ر ايص ٟغًه٘ إمنا ضَ٢
بؿهط ٙيف باس ١ايٚ , ِٖٛقس غبك٘ إىل شيو ايؿًٝػٛف
"ؾرلاباْس ب َٔ ٖٛٚ ;"ٍٛؾ٬غؿَ ١ا بعس اؿساث ١ايصٜٔ
زعٛا إىل ْعط ١ٜايؿٛن ;٢أيـ نتابا بعٓٛإ" :نس
املٓٗر"ٚ ,زعا إىل إعاز ٠ا٫عتباض إىل ايتٓذٚ ِٝايهٗاْ١
ٚا٭غاطرل ,بعس أظَ ١ايعكٌ ايػطب ٞايص ٟناْت اؿساث١
قس ضؾعت٘ إىل َػت ٣ٛايتكسٜؼٚ ,أيـ نصيو نتاب:
"ٚزاعا يًعكٌ" ساضب ؾ ٘ٝايعكٌ ٚاملٛنٛعٚ ,١ٝازع٢
بإٔ ايعًِ يٝؼ أزم  ٫ٚأْؿص َٔ ا٭غطٛض..٠
ٚشلصا لس اٖتُاَا بايػا َٔ قُس أضنٕٛ
با٭غطٛضٚ ٠ايؿهط اـطايف ,قآٍٜ" :بػ ٞايكٝاّ بتشًٌٝ
بٓ ٟٛٝيتبٝني نٝـ إٔ ايكطإٓ ٜٓذع أٜ ٚبًٛض (بٓؿؼ ططٜك١
ايؿهط ا٭غطٛض ٟايصٜ ٟؿتػٌ عً ٢أغاطرل قسمي١

 .......................................................ط83ص

َتبعجط ) ٠ؾهَٚ ٬عٓ ٢دسٜسا  ,٭ْ٘ َٔ املِٗ إٔ ْعطف
َس ٣تؿع ٞا٭غاطرل املعاز اغتدساَٗا إشا َا أضزْا إٔ
ْطًل سهُا زقٝكا عً ٢ايطٚابط بني ا٭غطٛضٚ ٠ايتاضٜذ
ٚبني ايٛقا٥ع اؿكٝكٚ ١ٝشيو ؾُٝا ىل ايكطإٓ"(..)1
إٕ غاَ ١ٜػع ٢اؿساثٝني اي ٖٛ ّٛٝإعاز ٠قطا٠٤
ايكطإٓٚ ,قاٚي ١ايؿطعٓ ١يصيو َٔ خ ٍ٬ايكطإٓ ايهطِٜ
ْؿػ٘ ,عً ٢اغاؽ َاٜػُ ٢باؿساث ١اؾسٜس ٠اييت ؼاٍٚ
ابطاظ َٔ ٙخ ٍ٬ايكطٝعَ ١ع ايذلاخ ا٫غَٚ َٞ٬طادع١
ايٓكٛم ْكسا ٚتؿػرلا ٜ ٫ػتٓس اىل املٓاٖر ٚا٫زٚات
املعطؾ ١ٝيف عًُ ١ٝايتشً , ٌٝنإ َٔ ابطظٖا قطا٤ات
اضن ٕٛيف اطاض َكا٫ت٘ املٓسضد ١ؼت عٓٛإ (ْكس ايعكٌ
ا٫غٚ )َٞ٬نتابات قُس عابس اؾابط ٟيف زضاغت٘
(يًٓل ايتاغٝػٚ )ٞغرلِٖ مما شنطْا اعٚ , ٙ٬قس نتبت

1
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ايبشٛخ ايٓكسٚ ١ٜايتشًٚ ١ًٝٝايسضاغات ايعسٜس ٠يف ٖصا
اجملاٍ (... )1
ٖٓٚا ٜبسأ ايتػا ٍ٩عٔ َكرل ايكطا ٠٤ا٭ٚىل  ,اييت
تك ّٛعً ٢اغاؽ املٓٗر ايعاّ  ٌٖٚ ,تكطـ َع
املعاضنني يًشساث , ١اّ اْٗا اؾتًُت عًٗٝا يف تكطٜطاتٗا
اييت تٓبع َٔ ايكطإٓ ْؿػ٘ (طبعا َع ايتػً ِٝبٛدٛز
امطاؾات ؾهط ١ٜيف مماضغ ١ؼً ٌٝايٓل َٔ بعض تًو
املساضؽ ا٫غ ١َٝ٬املٓشطؾ , ١يهٓٗا  ٫ميهٔ إ تهٕٛ
َٓٗذا قٛميا)  ,إ ٫إٔ ايطابع ايعاّ شلصا املٓٗر ٖٛ
اْ٫ط٬م َٔ زاخٌ ايٓل ,يهٔ ايكطا ٠٤اؿساث ١ٝاملكًس٠
 ٫ػس أ ٟغهان ١يف اغتٓػار ٚإغكاط ؾًػؿات غطب١ٝ
َتٓٛع ١عً ٢ايٓل ايكطآْٚ ,ٞايؿطعٓ ١يٓؿػٗا َٔ
ؾًػؿات اؿساثَٚ ١ا بعسٖا..

1

َٓٗر قُس اضن ٕٛيف ْكس ايسٚ ٜٔايذلاخ ا٫غ/َٞ٬زضاغـْ ١كس/١ٜاططٚسـَ ١ادػـترل

/عبس اهلل بٔ قُس املايهٞ

 .......................................................ط85ص

مسات القزاءَ احلداثًُ لليص القزأىٌ

ناْت اْ٫ط٬ق ١ايعاَ ١يبٓا ٤املطتهعات اؿساث ١ٝيف
قطا٤تٗا يًٓكٛم ايكطاْ , ١ٝقس اعتُست عً ٢غٝاز٠
ايعكٌ يف تأغٝؼ ايعًُ ١ٝايتأ , ١ًٜٝٚاٚنُا ٜطًل عًٗٝا
()1

خط ١ايتعكٌٝ

َٗٓٚ ,ا اقاَت ايػذلاتٝذٝات ايٓكس ١ٜيف

عطنٗا املٓٗذٚ ٞؾل ايٓعطٜات اؿسٜج ١ظعًٗا ا٫قٌ ,
ٚقانُ ١ايٓكٛم ايكطاْ ١ٝطبكا يتًو املعاٜرل (اييت ٫
تًبح إ تع ٍٚقبٌ اقطاضٖا نٓعط)١ٜ

()2

َػتٗسؾني ضؾع

عا٥ل ايٛسٚ ٞايتعاٌَ َع ايٓل ايكطاْ ٞنأ ٟخطاب
بؿط ٟقازض َٔ ْؿؼ املػتٚ , ٣ٛبايتاي ٞؾاْ٘ خطاب
تاضىَٛ ٞضٚخ  ,اعتُس عً ٢تكٛضات َطتبط ١بسضد١
ايٛع٩٫ ٞي٦و ايص ٜٔتٛد٘ اـطاب اي ِٗٝيف تًو
1

ضٚح اؿساث /١ز.ط٘ عبس ايطمحٔ/ايساض ايبٝها ٤املػطب/م181

2

غٝات ٞيف ْكس زلات اؿساث١

 .......................................................ط86ص

املطسًٚ , ١ملا ناْت َطتبٚ ١ع ِٗٝزَ ٕٚطتب ١ايٛعٞ
ايٓكس ٟزضدات  ,يعّ إ ته ٕٛبعض ٖص ٙايتكٛضات
عً ٢ا٫قٌ شات قبػ ١اغطٛض.. )1(١ٜ
اشٕ تًو ايجٛابت ناْت قٛض اـطاب اؿساثٟٛ
يف َؿطٚع٘ ايتشًٚ , ًٞٝغٛف ْػتعطض اِٖ اـكا٥ل
املٓبجك َٔ ١تًو ا٫ضنإ ٚ ,اييت ٚقؿٛا عًٗٝا يف قطا٤اتِٗ
ايٓكس ١ٜيًٓكٛم ايكطاْ( ١ٝبؿهٌ َكتهب) ٚقس خًت
َٔ ايطٚح ا٫عتكاز ١ٜاييت ٜبين عًٗٝا املٓٗر اغاغ٘ ,
ٚناْت ابطظ تًو احملا٫ٚت ٚانجطٖا اْتؿاضا يف اٚ٫غاط
ايجكاؾ ١ٝقطا ٠٤قُس اضنْٚ , ٕٛكط ساَس اب ٞظٜس ,
ٚطٝب تعٜين ٚ ,سػٔ سٓؿٚ ٞغرلِٖ ٚ ,قس اؽصت
ابعازا َتعسز ٠يف ؼكٝل اٖساؾٗا ا ٫اْٗا َتٓاغك ١يف
غذلاتٝذٝتٗا ...

1

ايٓل ٚايػًطٚ ١اؿكٝكْ/١كط اب ٛظٜس/م135

 .......................................................ط87ص

ٖ َٔٚص ٙايػُات :
•

ضؾع عا٥ل ايكسغ ١ٝيًٓكٛم ايكطاْ , ١ٝبعس

قاٚيتِٗ تكس ِٜقطا ٠٤دسٜس ٠متجًت يف تٓع ٌٜاـطاب
ا٫شل ٞناْ ٟل بؿط َٔ ٟخ ٍ٬املُاثً ١بُٗٓٝا  ,عٝح
ميهٔ يًؿطز اعاز ٠اْتاز ايٓكٛم(ٜٚ )1تِ شيو َٔ خٍ٬
فُٛع َٔ ١ايعًُٝات نإ َٔ اُٖٗا :
ا -زع ٠ٛاملػًو اؿساث ٟٛاىل سصف عباضات
ايتعع ِٝيهتاب اهلل عع ٚدٌ َ ,جٌ (ايكطإ ايهط)ِٜ
(ٚايكطإ ايععٜع) ( ٚايكطإ اؿه( ٚ )ِٝا ١ٜ٫ايهطمي)١
 (ٚقاٍ اهلل تعاىل) ( ٚقسم اهلل ايعع)ِٝ

()2

ب -ايعٌُ عً ٢تػ ١ٜٛاـطاب ا٫شل ٞباـطاب
ايبؿط َٔ ٟخ ٍ٬ا٫غتؿٗاز با٫قٛاٍ ايكازضَٔ ٠

1

يف قطا ٠٤ايٓل ايسٜين/عبس اجملٝس ايؿطيف/م95

2
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بعض ايباسجني ست ٢غرلاملػًُني يف َطسًْ ١ك ِٝٝاٜ٫ات
()1

ايكطاْ١ٝ

ز -ؼسٜح بعض املكطًشات اييت ٜط ٣ؾٗٝا
ايٓهٗ ١ايتاضى , ١ٝباخط ٣تعتُس عًَ ٢ؿاَٖ ِٝعاقط, ٠
نإٔ ٜٴػتعٌُ َكطًض (املس ١ْٚايهدل )٣بس( َٔ ٫ايكطإ
ايهطٜٚ )ِٜػتعٌُ َكطًض (ايعباض )٠بسَ َٔ ٫كطًض
(اَٚ )١ٜ٫كطًض (اـطاب ايٓب )ٟٛبس( َٔ ٫اـطاب
ا٫شلٚ )ٞغرل شيو نجرل مما تػامل عً ٘ٝاؿساث ٕٛٝيف
قطا٤تِٗ يًٓكٛم  ,سٝح ٜك ٍٛاضنٚ : ٕٛنٓت قس
بٓٝت يف عسز َٔ ايسضاغات ايػابك ١إ َؿٗ( ّٛاـطاب
ايٓبٜ )ٟٛطًل عً ٢ايٓكٛم اجملُٛع ١يف نتب ايعٗس
ايكسٚ ِٜاْ٫ادٚ ٌٝايكطإ نُؿٜٗ ّٛؿرل اىل ايبٓ ١ٝايًػ١ٜٛ

1

ايكطإ َٔ ايتؿػرل املٛضٚخ اىل ؼً ٌٝاـطاب ايسٜين/قُس اضن/ٕٛم , 11م145

 .......................................................ط89ص

ٚايػُٝا ١ٝ٥يًٓكٛم  ٫ ,اىل تعطٜؿات ٚتا٬ٜٚت
ٖٛ٫ت ١ٝعكا٥س.)1( ١ٜ
ز -ايكسض ٠ايهاًَ ١يًعكٌ ايبؿط ٟعً ٢اغتٝعاب
ٚؼًٚ ٌٝتك ِٜٛايٓكٛم ايكطاْٚ , ١ٝيٝؼ نُا ٜسع٘ٝ
اقشاب املسضغ ١ايتؿػرل ١ٜايه٬غٝه ١ٝيف تعسز اٚ٫د٘
اـطاب ١ٝيًٓل ٚقعٛب ١ؾُٗٗا بهًُٚ( ١اهلل اعًِ) ,
سٝح ٜك ٍٛاب ٛظٜس  :إ ايك ٍٛباشل ١ٝايٓكٛم
ٚا٫قطاض عً ٢طبٝعتٗا ا٫شل ١ٝتًو ٜػتًعّ إ ايبؿط
عادع ٕٚمبٓاٖذِٗ عٔ ؾُٗٗا َامل تتسخٌ ايعٓا ١ٜا٫شل١ٝ
بٖٛب ايبؿط طاقات خاق ١متهِٓٗ َٔ ايؿِٗ(.)2
ٖـْ -ؿ ٞايطبٝع ١ا٫شل ١ٝيًكطإ َٔ خ ٍ٬املكاضْ١
بٚ ٘ٓٝبني ايٓيب عٝػ ٢عً ٘ٝايػ , ّ٬ؾاشا نإ املػًُٕٛ
ٜٓؿ ٕٛايطبٝع ١ا٫شل ١ٝيعٝػ ٖٛٚ ٢نًُ ١اهلل ٜٚ ,جبت ٕٛي٘
1

َٔ ايتؿػرل املٛضٚخ اىل ؼً ٌٝاـطاب ايسٜين/قُس اضن/ٕٛم15

2

ْكس اـطاب ايسٜينْ/كط ساَس اب ٛظٜس/م 206

 .......................................................ط90ص

ايطبٝع ١اْ٫ػاْٚ , ١ٝدب عً ِٗٝنصيو يف ايكطإ ٖٛٚ,
ن ّ٬اهلل (عع ٚدٌ) بإ ٜجبتٛا ي٘ اٜها ايطبٝع ١اْ٫ػاْ١ٝ
ٜٚكْ ٍٛكط ساَس اب ٛظٜس ٚ :املكاضْ ١بني ايػٝس املػٝض
َٔ سٝح طبٝعْ( ١ع )ٍٚاٚ ٍٚ٫طبٝع٬َٝ( ١ز) ايجاْٞ
تهؿـ عٔ ٚد ٙٛايتؿاب٘ بني ايبٓ ١ٝايس ١ٜٝٓيهٌ َُٓٗا
زاخٌ ايبٓا ٤ايعكا٥س ٟي٬غْ ّ٬ؿػ٘ ٚ ,يعًٓا ْ ٫هٕٛ
َػايني  ,اشا قًٓا اُْٗا يٝػتا بٓٝتني  ,بٌ بٓٚ ١ٝاسس ٠ضغِ
اخت٬ف ايعٓاقط امله ١ْٛيهٌ َُٓٗا  ,ؾايكطإ ن ّ٬اهلل
(عع ٚدٌ) ٚنصيو عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ضغ ٍٛاهلل
ٚنًُت٘ (.)1
نٌ تًو احملا٫ٚت دا٤ت ـًدً ١ايٓل ايكطاْٞ
بعس قاٚي ١ضؾع يكسغٝت٘ ٚؾكً٘ عٔ َكسض ٙايػُا, ٟٚ
َٔ ادٌ تٛثٝك٘ باغ ٍ٬تعسز ايجكاؾات ايبؿط,١ٜنُا ٜعتكس
اب ٛظٜس (إ ايٓكٛم ايس ١ٜٝٓيٝػت يف ايتشً ٌٝا٫خرل
1

ْكس اـطاب ايسٜينْ/كط ساَس اب ٛظٜس/م205

 .......................................................ط91ص

غْ ٣ٛكٛم يػ , ١ٜٛمبعٓ ٢اْٗا تٓتُ ٞاىل بٓ ١ٝثكاؾ١ٝ
قسزٜ ٠تِ اْتادٗا طبكا يكٛاْني تًو ايجكاؾ ١اييت تعس
ايًػْ ١عاَٗا ايس٫ي ٞاملطنع)ٟ

()1

 ,يٝه ٕٛفطز ْل

خطابٜ ٞتِ اْتاد٘ ٚؾكا ملكتهٝات ٚعٓاقط تػدسَ٘
يتكَ ١ٜٛكاؿٗا  ,ؾٝكرل َتعسز ايس٫٫ت َٓ ,ؿتض
ا٫ستُا٫ت  ,طبكا يًدًؿ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝا٫قتكاز١ٜ
ٚا٫دتُاعٚ , ١ٝبايتاي ٞؾإ نٌ َاٜػتطٝع اْ٫ػإ
اقتٓاق٘ َٔ ايٓل ايكطاْٜ ٞه ٕٛسك ١ًٝا٫غتٓطام
ايص ٟمياضؽ عً َٔ ٘ٝخَ ٍ٬طدعٝت٘ ايجكاؾٚ , ١ٝخًؿٝت٘
املعطؾٚٚ , ١ٝنعٝت٘ ا٫دتُاعٚ ١ٝايػٝاغ , ١ٝؾٝكبض
َػدطا ملكتهٝات املكًش ١ايبؿطٜ ٫ٚ , ١ٜه ٕٛا٫
سك ١ًٝابساع ملهاَني اْػاْ٪ٜٚ , ١ٝنس اسسِٖ ٖصا
املعٓ ٢بكٛي٘  :إ ايٛنعٝات ا٫دتُاع ١ٝاملؿدك ١يف
اجملتُع ايعطب , ٞمبا اْطٛت عً َٔ ٘ٝزلات َٚطايب

1

املكسض ْؿػ٘  /م203

 .......................................................ط92ص

ادتُاع ١ٝاقتكازٚ ١ٜغٝاغٚ ١ٝثكاؾ ١ٝاخل ٖ ٞاييت
تسخًت يف عًُ ١ٝخًدً ١ايٓل ايكطاْٚ ٞتؿعٚ ٘ٝتٛظع٘
بٜٓٛٝا ٚٚظٝؿٝا يف اػاٖات طبكٚ ١ٝؾٚ ١ٜٛ٦اقٛاََ ١ٝتعسز٠
ٚقس ات ٢شيو عً ٢م ٛظٗط ؾٖ ٘ٝصا ايٓل َعازا بٓاٙ٩
ٚؾل قطا٤ات َتعسز ٠قتًُ ١تعسز تًو ا٫ػاٖات
()1

ٚسٛاًَٗا اجملػس ٠بايٛنعٝات املصنٛض ٠اٜاٖا
•

ايػا ٤ؾهط ٠ايٛس َٔ ٞاملٓع ١َٛاملعطؾ١ٝ

ا٫غٚ ١َٝ٬اط٬م سانُ ١ٝايعكٌ يف قطا ٠٤ايٓكٛم
ايكطاْٚ , ١ٝقس انس ٖصا املعٓ ٢قُس اضن ٕٛيف نتابات٘
ؾٝك ٍٛبٗصا ايكسز  :يهٓٓا ْعتكس إ اْ ٟكس سكٝك ٞيًعكٌ
ايسٜين ٜٓبػ ٞإ ٜتُجٌ يف اغتدساّ نٌ َكازض املعكٛي١ٝ
ٚايتؿهرل اييت تكسَٗا يٓا عً ّٛاْ٫ػإ ٚاجملتُع َٔ ادٌ
ظسعس ١اؾهاي ١ٝايٛس َٔ ٞايٓعاّ ايؿهطٚ ٟاملٛقع
ا٫بػتُٛيٛد ٞاـام بايطٚح ايسٚغُات ١ٝاىل ؾها٤ات
1

ايٓل ايكطاْ ٞاَاّ اؾهاي ١ٝايبٓٚ ١ٝايكطا/٠٤طٝب تٝعٜين257-256/

 .......................................................ط93ص

ايتشًٚ ٌٝايتا ٌٜٚاييت ٜؿتتشٗا ا ٕ٫ايعكٌ ا٫غتط٬عٞ
()1

اؾسٜس املٓبجل سسٜجا

ٜٚتٛغِ اؿساث ٞبج٬خ ايٝات

يتشكٝل َسعا ٙنإ َٓٗا:
أ -تبسَ ٌٜؿٗ ّٛايٛس ٞعٔ املتكٛض يف ا٫زبٝات
ا٫غ ١َٝ٬املٛضٚثٚ , ١ايكا ١ُ٥عً ٢اغاؽ ايتكٛض ايسٜين
باخط وان ٞايعكٌ ٜٚكطف عٓ٘ ايٓعط ٠ا٫غطٛض١ٜ
ٚايككك, ١ٝؾٝك ٍٛاضن(: ٕٛمٔ ْٗسف َٔ خٖ ٍ٬صٙ
ايسضاغ ١اىل ظسعسَ ١ؿٗ ّٛايٛسٚ ٞػاٚظ , ٙاقكس
ظسعسٚ ١ػاٚظ ايتكٛض ايػاشز ايص ٟقسَت٘ اْ٫عُ١
ايٖٛ٬ت ١ٝعٓ٘) ( ,)2ؾٝٴكذلح بسْ ٬ٜاؾ٦ا َٔ ْؿؼ ايعكٌ
اـاضم  ,اَ ٚاٜػُ( ٢باملٖٛب ١اييت ؽتل بٗا بعض
ايعك ٍٛاْ٫ػاْْ )١ٝبٝا نإ ا ٚعبكطٜا ٚ ,عًَ ٢عٓ٢

1

َٔ ايتؿػرل املٛضٚخ اىل ؼً ٌٝاـطاب ايسٜين/قُس اضن/ٕٛم58

2

املكسض ايػابل/م76

 .......................................................ط94ص

(ايٛظٝؿ ١املكطض ٠يًها ٔ٥اؿ )ٞسٛٝإ نإ ا ٚمجاز(, )1
ٚتكتٓني تًو ايٛظٝؿ ١يف اؾاْب ا٫خ٬ق.ٞ
ب -قانُ ١ايٓل ايكطاْٚ ٞؾل ا٫زبٝات ايٓكس١ٜ
املػتشسث ١باْعاٍ ناؾَٓ ١اٖر ايعً ّٛاْ٫ػاْ ١ٝعً٢
اـطاب ا٫شلَ , ٞعتدلٖا نطٚض ٠اقتهاٖا ايبشح
ايعًُ , ٞنعً ّٛايًػاْٝات ٚ ,عً ّٛايػُٝٝاٝ٥ات ,
ٚعً ّٛايتاضٜذ ٚ ,عً ّٛا٫دتُاعٚ ,ايٓؿؼ ٚغرل شيو .
ز -قاٚيٖ ١سّ ايعً ّٛايكطاْ ١ٝاييت ٚنعٗا
عًُا ٤املػًُني ٚاعتباضٖا ٚغا٥ط َعطؾَ ١ٝتشذط٠
تكطؾٓا عٔ ايطدٛع اىل ايٓل ايكطاْٚ , ٞؼ ٍٛزٕٚ
قطا ٠٤ايٓل قطا ٠٤عكً ١ٝفطز , ٠ؾًِ ًٜبجٛا ا ٫إ
ٜكسضٚا سهُِٗ بهطٚض ٠ػاًٖٗا(.)2

1

َػتٓس ٜٔاىل بعض اٜ٫ات ايكطاْ ١ٝايـيت خاطبـت ايٓشـٌ َٗٓ ,ـا قٛيـ٘ تعـاىل (ٚاٚسـ٢

ضبو اىل ايٓشٌ إ اؽص َٔ ٟاؾباٍ بٛٝتا) غٛض ٠ايٓشٌ – ا.68 ١ٜ٫
2

َؿٗ ّٛايٓل/زضاغ ١يف عً ّٛايكطإْ/كط ساَس اب ٛظٜس

 .......................................................ط95ص

ؾٝتهض يٓا تًو ايسع ٠ٛاييت ؼاْ ٍٚؿ ٞايٛسٞ
ٚتٓهط اقٌ ٚدٛزٙ

َٚا ايٓل ا ٫ابساعات عكً١ٝ

َٖٛٚب ١ؾهط ١ٜالبت يٓا تًو اـطابات اييت تتػِ
بايكساغ , ١ؾُا ايكطإ باؾهٌ َٔ ايتٛضاٚ ٠ا٫ل , ٌٝؾُا
ثبت َٔ ا٫سهاّ ٚاؿكا٥ل شلُا ٜجبت يًكطإ (َاثبت
يًؿٜ ٧جبت ملجً٘) ٚعً ٘ٝؾ ٬غب٫ ٌٝزعا ٤ا٫ؾهً ١ٝيًٓل
ايكطاْ ٞعًٖ ٢ص ٜٔايهتابني  ,ست ٢ؾُٝا ٜتعًل باؿؿغ
ٚايتبسٜ , ٌٜكْ ٍٛكط ساَس اب ٛظٜس َ٪نسا شيو :إ نٌ
اـطابات تتػا َٔ ٣ٚسٝح ٖ ٞخطابات ٚ ,يٝؼ َٔ
سل ٚاسس َٓٗا إ ٜععِ اَت٬ن٘ يًشكٝك ْ٘٫ , ١سني
ٜؿعٌ شيو وهِ عًْ ٢ؿػ٘ عً ٢اْ٘ خطاب ظا٥ـ ( )1اَا
اضن ٕٛؾٝكطض َبٓا ٙبايػٝام ايتايٜ : ٞتعني إ ْػتبسٍ
مبؿٗ( ّٛاٌٖ ايهتاب) ايص ٟىطز اٌٖ ايكطإ َٔ َػُاٙ
َؿَٗٛا دسٜسا ٜسخًِٗ ؾَ ٖٛٚ ٘ٝؿٗ( ّٛفتُع ايهتاب)

1

ايٓل ٚايػًطٚ ١اؿكٝكْ/١كط ساَس اب ٛظٜس/م18

 .......................................................ط96ص

تانٝسا يتػاٖ ٟٚص ٙا٫زٜإ ايج٬ثْ , ١ؿأٚ ٠تأثرلا
َٚكرلا..
ٚايباسح احملكل ٜػتعٌُ ازٚات٘ املعطؾ ١ٝايبس١ٜٝٗ
ؾكط يٝعطف ٖؿاؾٖ ١ص ٙايسعاٚ , ٣ٚاؾتُاٍ تًو
ايهتب عً ٢ا٫غاطرل ٚايػطز ايككك ٞبعسَا اْؿو
عٓٗا غًط ١ايٛس...ٞ
ثِ ٜأت ٞايعكٌ ايبؿطَ ٟكانٝا ايٓل ايكطاْ ٞبعسَا
دطزَ َٔ ٙٚؿٗ ّٛايكساغ ١ا ٫ٚثِ اؾهاي ١ٝايٛس ٞثاْٝا ,
داعًني تًو ايكساغٚ ١ايعكٌ (ايٛس )ٞاملبسع  ,يًصٖٔ
ايبؿط ٟايصَ ٟايبح بتاغٝؼ ْعط ١ٜا ٫عً ٢اْكاض
اخطٚ , ٣اؾ ٍٛبعهٗا بعس بعٚؽ بعس ٚ ,ايتاضٜذ ؾاٖس..
ثِ ٜط ٣اضن ٕٛإ ا٫غتعاض ٠قس غًبت عً ٢ايٓل
ايكطاْ ٞيف اغتس٫٫ت٘ ٚبطاٖٜٚ , ٘ٓٝػتٓتر َٔ شيو إ
ايعً ّٛايكطاْ ١ٝاملػتؿاز ٠يف ايعًُ ١ٝايتأ , ١ًٜٝٚقس بٓٝت

 .......................................................ط97ص

عً ٢اغاؽ اغطٛضٚ ٟقكك ٞؾٗ ٞاقطب َٓ٘
ي٬غتس ٍ٫املٓطكٞ

()1

يف سني إ اغًب نتابات اضنٕٛ

بٌ دًٗا  ,مل تهٔ بايًػ ١ايعطب , ١ٝيٝػتطٝع ايتُٝٝع
ٚايتشكٝل يف ا٫غًٛب ايبٝاْٚ ٞايب٬غ.ٞ
تعُ ِٝاؾاْب ايتاضىٚ ,ٞغًب َؿٗ ّٛاملعاقط٠
َٔ ايٓل ايكطاْ ٞبعس ٚقؿ ١ٝا٫سهاّ ٚايتؿطٜعات عً٢
ايعطٚف ٚايب ١٦ٝامل ١ُ٥٬اييت ٚضزت ؾٗٝا ٜ ,كْ ٍٛكط ابٛ
ظٜس ْ :هتؿٖٓ ٞا بايتٛقـ عٓس َػتٜٛات ايػٝام املؿذلن١
ٚايعاَ ١دسا َجٌ ايػٝام ايجكايف ٚا٫دتُاعٚ ٞايػٝام
اـاضد( ٞغٝام ايتداطب) ٚايػٝام ايساخً( ٞع٬قات
ا٫دعاٚ )٤ايػٝام ايًػ( ٟٛتطنٝب اؾًُٚ ١ايع٬قات بني
اؾٌُ) ٚاخرلا غٝام ايتأ..)2( ٌٜٚ

1

ْكس اـطاب ايسٜين/قُس اضن/ٕٛم238

2

ايٓل ٚايػًطٚ ١اؿكٝكْ/١كط ساَس اب ٛظٜس/م96

 .......................................................ط98ص

ٚاغتدسّ اؿساث ٕٛٝاغايٝب كتًؿ ١يتًٖ ٜٔٛصا
ا٫زعاٚ ٤انؿا ٤ايكبػ ١ايتاضى ١ٝامل ١ُ٥٬يًدطاب
ا٫شلَٗٓٚ ٞا :
أ -مماضغ ١عًُا ٤ايتأ ٌٜٚيًسٚض ايطٜاز ٟيف اٜهاح
املطايب املؿطٚع ١يًٓل اعتُازا عً ٢ايٛقا٥ع ايتأضى١ٝ
اييت اؾتػٌ بٗا قسَا ٤املؿػط , ٜٔناؾـ عٔ ا٫تكاٍ
ايٛثٝل بايتأضٜذ  ,نُػاي ١اغباب ايٓعٚ , ٍٚايٓاغذ
ٚاملٓػٛر ٚ ,احملهِ ٚاملتؿاب٘ ٚ ,املهٚ ٞاملسْ , ٞؾهاْت
نايتِٗ يف تكطٜط ايبٓ ١ٝاؾسيٚ , ١ٝمماضغ ١ايٓكس ايتاضىٞ
خكٛقا بعس ايهؿـ عٔ ايتٓاقهات يف تًو املباْ.. ٞ
ب ١ُ٥٬َ -ا٫سهاّ ايكاْ ١ْٝٛيطٚح ايعكط ٚؾل
َتطًبات ايعطٚف املتػرل , ٠يف سني إ ايتؿطٜع ي٬سهاّ
ا٫غ ١َٝ٬عطن ١يًتػرل  ,ؾٝدلظ ايؿطم بني (ايكاعس٠
ايكاْ )١ْٝٛاييت ٖ ٞعباض ٠عٔ اَط قطٜض باتباع غًٛى
َعني يف ظطٚف َع , ١ٓٝت٪ز ٟكايؿت٘ اىل اْعاٍ عكاب
ككٛم  ,يف سني إ (ا ١ٜاؿهِ) تاض ٠تات ٞبٓش ٛاَ٫ط

 .......................................................ط99ص

ٚاخط ٣بٓش ٛاـدل  ,ؾٝه ٕٛاَا قطاضا عاَا ا ٚقطاضا
خاقا َع اَهاْ ١ٝايٓػذ ٚايتبسٖٚ , ٌٜصا َاٜؿكس قُٝت٘
ايتؿطٜعٚ ١ٝقؿتٗا ا٫يعاَ.)1( ١ٝ
ز -املُاثً ١ايتاضى ١ٝيف ايٓكٛم ايكطاْ ١ٝاملتعًك١
باٜات ا٫سهاّ ٚايتؿطٜعات بٌ ٚست ٢عًَ ٢ػت٣ٛ
ايعبازات  ,ؾهإ زٚض ايعًُا ٤يف ؼسٜس ا٫سهاّ ايؿطع١ٝ
َٔ ايٓكٛم املتؿاب٘ ٜ ,عتُس عً ٢ايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ
احملٝط ١ا٫دتُاعَٗٓ ١ٝا ٚايػٝاغٚ ١ٝا٫قتكاز , ١ٜؾ٬
ميهٔ إ ؼٌُ ٖص ٙاٜ٫ات َعاَْ ٞػتكًٚ , ١نصا اؿاٍ
يف اٜ٫ات ايعكس ١ٜاييت ْعيت يف شيو ايعكط يتشانٞ
املػت ٣ٛاملعطيف ا , ْٞ٫ؾهاْت خطابات َطتبط ١بسضد١
ايٛعٚ٫ ٞي٦و ايص ٜٔتٛد٘ اي ِٗٝاـطاب  ,ؾًعّ إ
ته ٕٛبعض ٖص ٙايتكٛضات شات قبػ ١اغطٛض.. )2(١ٜ

1

ايكطإ ٚايتؿطٜع/قازم بًعٝس/م.62 – 50

2

ايٓل ٚايػًطٚ ١اؿكٝكْ/١كط ساَس اب ٛظٜس/م.135 – 134

 .......................................................ط100ص

ؾهاْت ٚغا ٌ٥ي ٛمجع َٓطٛقٗا نطز مبؿَٗٛات
تؿرل اىل ث٬ث ١اٖساف  ,نإ اَٗٓ ٍٚ٫ا ٜكسح بهطٚض٠
اغكاط ايعٌُ ببعض ايٓكٛم ايكطاْ ٫ٚ ١ٝساد١
يًُاضغ ١ايعًُ ١ٝملعطؾ ١احملهِ َٓٗا ٚاملٓػٛر  ,سٝح اْٗا
اضتبطت باسٛاٍ ٚظطٚف َع ١ٓٝغذًتٗا ٚقا٥ع تاضى١ٝ
ناْت تكب يف ضساٖا ٚ ,بعٚاٍ ساشلا اْتؿت اؿاد١
()1

يتًو اٜ٫ات ٚاقبشت َٔ املانٞ

 ,اَا ايجاْ, ٞ

ؾشكط ا٫سهاّ َٚكاضْتٗا بايكٛاْني ايٛنع , ١ٝناز اَطا
ٜ ٫كض َكاضْت٘ ؾاقبشت َػًُاتِٗ تكته ٞبإ
ْكٛم ا٫سهاّ مل تػس ٚا ٫تٛقٝات ٚعع٫ , ١ٝ
قٛاْني ٚنع ١ٝت ِ٥٬استٝادات اجملتُع ٚتسٜط ؾْ٘٪
ايتٓعٚ ١ُٝٝا٫غطَٚ , ١ٜعاَ٬ت٘ ا٫قتكازٚ )2( ١ٜيف اٜسٜٓا
ايكٛاْني ايتؿطٜع ١ٝاييت تعطض عًٗٝا ايتعس٬ٜت بني
اٜ٫اّ ٚايًٝاي ٞطبكا يًُكاحل اْ٫تؿاع , ١ٝيتدًدٌ
1

ايكطإ ٚايتؿطٜع/قازم بًعٝس/م 297

2
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َسي٫ٛتٗا ٚنعـ تكسٜٗا مل ١ُ٥٬ايػا ١ٜايتؿطٜع ١ٝاييت
تعٌُ عً ٢بٓا ٤اْػاْ ١ٝاْ٫ػإ  ,اَا ايجايح ؾهإ ٜطَٞ
اىل ػُٝس ايٓل ايكطاْ ٞعً ٢اؾاْب املعٓٚ ٟٛا٫خ٬قٞ
 ٖٛٚنتاب تٛدٖٚ ٘ٝساٚ , ١ٜنإ زي , ًِٗٝٝإ َععِ
اٜ٫ات اييت اؾتتض ايكطإ بٗا غٛض ٙناْت (ٜااٜٗا ايصٜٔ
آَٛا) ٚختاَٗا با( ١ٜإ نٓتِ ََٓ٪ني) ا( ٚإ نٓتِ
قازقني) ٚايتانٝس عً ٢اؾعا ٤ا٫خطٚخ ٚايجٛاب
ايعع ِٝدطا ٤بعض ا٫ؾعاٍ ٚايػًٛنٝات  ,سٝح ٜكٍٛ
تعٜين  :ؾايكبػ ١ا٫مجاي ١ٝايهً ١ٝاييت ؾٗٝا ٜعٗط ايٓل
ايكطاْ ٞيف قٛؽ َبازَٚ ٘٥ععِ اسهاَ٘ ٚنصيو يف منط
خطاب٘ دعًت٘ ٜبس ٚمبٓعي ١نتاب ٖساٚ ١ٜنتاب بؿط, ٣
ٚيٝؼ َٔ سٝح ٖ ٛنتاب قاْ ْٞٛتعً ُٞٝوت ٟٛعً ٢نٌ
قػرلٚ ٠نبرلٚ ٠ست ٢يف س ,)1(٘ٓٝتًو ٖ ٞابطظ زلات
ايكطا ٠٤اؿسث ١ٝيًٓل ..

1

ايٓل ايكطاْ ٞاَاّ اؾهاي ١ٝايبٓٚ ١ٝايكطا/٠٤طٝب تٝعٜين184/
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أسمُ قزاءَ اليص

٭دٌ ؼكٝل املٛا ١ُ٥يف اغكاط اٚ ٟغ ١ًٝعً ٢اٟ
َٛنٛع ٫ ,بس َٔ ٚدٛز َٓاغب ١بُٗٓٝا ٭دٌ إ ؼاؾغ
تًو ايٛغ ١ًٝعًَ ٢ؿطٚعٝتٗا يف ؼكل اشلسف املٓؿٛز
َٔ مماضغ ١عًُ ١ٝايٓكس املٓٗذ , ٞؾهإ ا٫دسض
باؿساثٝني إ ٜعًُٛا عً ٢ؼك ٌٝتًو املٓاغبات يتهٕٛ
عًُ ١ٝايتشً ٌٝبٓاَٚ ٠٤جُط , ٠ا ٫إ ايهعـ يف اغتعُاٍ
ا٫يٝات املٓكٛيٚ , ١عسّ ا٫ساط ١بايعطٚف ٚا٫غباب
از ٣اىل شيو ايتدًدٌ املٓٗذ , ٞؾكس ٚضزت ايِٗٝ
ْتٝذ ١ملُاضغات تأضى ١ٝعاؾٗا ايعكٌ ايػطبٚ , ٞضاسٛا
ٜػكط ٕٛعً ٢ايٓل ايكطاْ ٞنٌ َاظؿطٚا ب٘ َٔ ْتاز
ا٫خط , ٜٔغرل َعتدل ٜٔتأضىٖ ١ٝص ٙا٫زٚات َٚس٣
ق٬سٝتٗا  ,نُا عاؾٗا ايعكٌ ايػطب ٞيف قطاع٘ َع
ايهٓٝػ ١ايص ٟزاّ عكٛزا َٔ ايعَٔ  ,ؾهإ َكتهاٖا ,
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ايعٌُ عً ٢ضؾع قسغ ١ٝايهٓٝػٚٚ ١قاٜتٗا ايطٚس, ١ٝ
َٚػاٚاتٗا باْ٫ػإ ٚ ,يٝؼ َٔ سل ضدا٫تٗا تكطٜط
َكرل ا ١َ٫مبٛدب اشلاي ١اييت ٜتػٓ ٕٛبٗا ٚوهُٕٛ
ايػٝطط ٠عًٚ ٢اقع اؿٝا ٠بتؿاقًٗٝا ٚ ,اَ٫ط ا٫خط ايصٟ
ب٘ تكٓع ضدا٫تٗا مماضغني زٚض اٚقٝا ٤ايٛس ٞيف ؼكٝل
تًو اشل , ١ُٓٝؾذا ٤ايتٛغٌ بايعكٌ نبس ٌٜملؿٗ ّٛايٛسٞ
ؾعٗطت املساضؽ اييت يعب ايعكٌ قٛضا يٛدٛزٖا
نايؿهانٚ ١ٝايعكٚ ١ْٝ٬ايتذطٜبٚ ١ٝغرل شيو ٚ ,قس
اغتُطت تًو اشلُ ١ٓٝيف ايعكٛض ايٛغط ٢سٝح زلٞ
بعكط ابا ٤ايهٓٝػَ ٖٛٚ , ١ااغتؿاز َٓ٘ اؿساثٜٛني يف
خطتِٗ ا٫خرل ٠اييت دا٤ت شلسّ تاضى ١ٝشيو ايؿهط
ٚٚزلت٘ بايتكًٝسٚ ١ٜايذلاثٚ ١ٝعسّ قسضت٘ عً ٢فاضا٠
ايتطٛض ايكٓاع ٞايص ٟاْبجل َع ؽًدٌ ٖ ١ُٓٝايهٓٝػ, ١
ٚظٗٛض عكط دسٜس ًَ ٧باملباز ٨اْٛ٫اضٚ ١ٜاملٓاٖر
املعطؾ..١ٝ
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 ٫ٚعذب إ ٜتٗاؾت ٖ ٤٫ٛممٔ تاثط بايعكٌ
ايػطب ٞقا ٫ٚاْتاز ْؿؼ ايٓتا٥ر اييت تٛقٌ ايٗٝا عًُا٤
ايػطب بكسز ايتٛضاٚ ٠اْ٫اد.)1( ٌٝ
يصيو يف ٫لس يف قطا٤ات املػًو اؿساثَٗٓ ٟٛذا
عًُٝا ٚانشا ٚقطوا َػتٓسا اىل اغؼ ٚقٛاعس  ,بٌ
سا ٍٚايبعض َِٓٗ ايتػًل عً ٢دساض ايؿهط بتبٓ٘ ايعسٜس
َٔ املٓاٖر املتً , ١ْٛبٌ ٚاملتٓاقه ١يف اؿني ا٫خط  ,مما
هعٌ شيو اـطاب َؿٛؾا َٚتػُا بايَٗٓ٬ر ٖٞٚ ,
َٝع ٠يًبعض َِٓٗ نُشُس اضن , ٕٛايص ٟقاّ باعاز٠
تػُٝت٘ باملٓٗر َتعسز ا٫ختكاقات

()2

 ,سٝح ٜكّٛ

ٖٓاى بتشً ٌٝاـطاب ايسٜين عً ٢اغاؽ ضابط ٞبني
َٓاٖر عس ٠تتدص ططم كتًؿ ١يف عًُ ١ٝايٓكس ٚايتكِٜٛ
1

ٜك ٍٛقـاحل ٖاؾـِ يف َكسَتـ٘ يًذلمجـ ١ايـيت ٚنـعٗا يهتـاب اضنـ : ٕٛقهـاٜا يف ْكـس

ايعكٌ ايسٜين َا( : ًٜٞإ َاٜؿعً٘ اضن ٕٛبايٓػب ١يًذلاخ ا٫غـٜ َٞ٬ؿـب٘ اىل سـس بعٝـس
َاؾعً٘ عًُا ٤اٚضبا َٚؿهطٖٚا بايٓػب ١يًُػٝش )١ٝم..15
2
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بٌ ٚيف شاتٗا ؼتاز اىل عًُ ١ٝتٓك ١ٝؾعًٗا ا٫٫ت
يًذلؾٝض (ٚ ,)1املؿهً ١ا٫خط ٣تدلظ يف اقطاضِٖ عً٢
ايعٌُ بتًو ا٫يٝات اييت دعًٖٛا اسهاَا ْادع ٠عل
ايذلاثٚ ١ٝايتكًٝس ١ٜز ٕٚايطدٛع اىل قطا٤تٗا مبٛنٛع١ٝ
ٚاْكاف..
ٚعٓسَا ْكـ عً ٢تًو ايكطا٤ات املٓكٛي ١يًٓل
ايكطاْ٫ , ٞلس َٔ ضٚسٗا ا ٫تطزٜس ملا تٛقٌ اي ٘ٝعًُا٤
ايػطب َٔ ؼً٬ٝت ٚنُا اغًؿٓا ْتٝذ ١يًشهِ ايتعػؿٞ
ايص ٟتعطض ي٘ ايؿهط ايػطب ٞعًَ ٢ساض اؿكب ايعَاْ١ٝ
ٚ ,اَا ٖ ٞتطزٜس يبعض َاتٛقٌ اي ٘ٝاملؿػط َٔ ٜٔا٫ضآ٤
ٚا٫قٛاٍ ايؿاش , ٠ؾاضازٚا امل ٌٝعٔ اؿل باتباعٗا  ,اٚ
ت٬قض بني ٖصا ٚشاى ٚ ,قس اتػُت بايطن ١يف ايعباض٠
ٚغُٛض ايؿهطٚ ٠نباب ١ٝاشلسف..

1
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ؾهاْت تًو ايكطا ٠٤عباض ٠عٔ اغكاطات اي,١ٝ
ٚاقع ١ؼت ايٛقاٜا ايجكاؾ ١ٝيًعكٌ ايػطبٚ ٞمل تأت
بابساعات  ,بٌ قطا٤ات يًكاقط ٜٔز ٕٚايطاؾس..ٜٔ
ؾاؿاقٌ إٔ ايكطا ٠٤اؿساث ١ٝيٰٜات ايكطآْ ١ٝيٝػت
َٓٗذا عًُٝا يًتعاٌَ َع اٯٜات ايكطآْٜ ,١ٝتُٝع باؿٝاز
ٜٚػتٓس إىل أقٚ ٍٛقٛاعسٚ ,إمنا ٖ ٞخًٝط َٔ
ايؿًػؿات ٚاٱٜسٜٛيٛدٝات اؽصت نُٓطًكات يًتعاطٞ
َع اٯٜات ايكطآْ ,١ٝشلصا اقطبػت مبذُٛعَٔ ١
ايػُات دعًتٗا قطاَٛ ٠٤دَٗ ١ػطط ٠ا٭ٖساف َػبكا
بعٝس ٠عٔ املٛنٛعٚ ١ٝاملٓٗر ايعًُ..ٞ
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دور اليص يف عنلًُ البياء والتغًري

ؼا ٍٚا٫ػاٖات ايكازض َٔ ٠ايبٝت اؿساثٟٛ
ؾكٌ ايٓل عٔ ا٫بساع  ,باعتباض ايٓعط ١ٜايٛاقؿ١ٝ
يتذُٝس ايٓل يف قايب ظطٚؾ٘ ايتاضى ١ٝاييت قسضت عٓ٘
ٚ ,بايطبع ؾٜٗ ٫ ٛتَ ِ٥٬ع ايكطا ٠٤ايعكط ١ٜاييت ساٍٚ
ايبعض تعٚهٗا مبؿٗ ّٛاؿساث , ١ؾااؿساث ١يف ازبٝات
املٓاٖر املعطؾ ١ٝتكطض اضتباطٗا بايتاضٜذ اؿهاضٚ ٟايجكايف
يًُذتُع ايػطب ٞاَا املعاقط٫ ٠هب ؾٗٝا َجٌ ٖصا
ا٫ضتباط  ,بٌ إ ايكاض ٨ايعكطٜ ٟأخص مبذٌُ َٓذعات
عكط َٔ ٙغرل إ ٜؿتػٌ با٫غباب ايتاضى.١ٝ
ؾٓشتاز اىل قطا ٠٤سساثَ ١ٝبسع ١يًٓل  َٔ ,ؾأْٗا
اشاب ١ايتكًٝس اؿساث ٟٛايػطب ٞايكا ِ٥عً ٢املُاثً ١ايًػ١ٜٛ
بني ايٓل ايكطاْٚ ٞايٓكٛم ايبؿط ١ٜقاقسا قطف
قسغٖ ١ٝصا ايٓل بسعا ٫ ٣ٚؽهع ملٓٗذ ١ٝعًُ.. ١ٝ
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ٚقس دا٤ت ايٓكٛم ايكطاْ ١ٝباؾهاٍ ٚتعابرل
كتًؿ ١تٗسف اىل بٓا ٤اْ٫ػإ ٚ ,تكٓني ايٓعاّ  ,باؾهاٍ
ٚقٛض تعبرل ١ٜغا ١ٜيف ايطٚعٚ ١ايسق ٫ٚ , ١ظايت ؼسخ
تٜٓٛطا عكًٝا َٓٚبعا دٖٛطٜا يف ايهجرل َٔ اجملا٫ت ,
٫ميهٔ ْ ٟ٫ل ٚخطاب إ وسث٘ بايؼ َٔ بًؼ..
ٖٓٚاى ايعسٜس َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ اْتذٗا
ٜطاع املؿهط ٜٔيف اي ١ٝايتعاٌَ املٓٗذَ ٞع اـطاب
ايكطاْ , ٞؾًِ ٜهٔ ايتعاٌَ ايعًَُ ٞع اٜ٫ات ايكطاْ١ٝ
عً ٢ططيف ْكٝض  ,بٌ املٓٗر ايكطاْ ٞقا ِ٥عً...٘ٝ
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مشىلًُ املفاهًه االسالمًُ

دا٤ت ايجكاؾ ١ٝا٫غ ١َٝ٬اْط٬قا َٔ ضٜ٩تٗا ايطباْ١ٝ
يتهع َطتهعاتٗا َٗٓٚذٗا ٚسطنتٗا يف ايٛاقع  ,ثكاؾ١
سلٛيَ ١ٝتهاًَ , ١مبعٓ ٢اْٗا ٫تٓعط بعني اساز , ١ٜبٌ
اْٗا تٓعط اىل مجٝع دٛاْب اؿٝا , ٠ؾ ٬تػًب داْب
عً ٢داْب اخط  ,بٌ تعاجل قهاٜا ايطٚح َجًُا تعاجل
قهاٜا ايبسٕ ٚ ,نصا اؿاٍ تعاجل قهاٜا ايسْٝا  ٫ٚتٓػ٢
َاٚضاٖ ٤ص ٙايسْٝا بهٌ َاٜكته َٔ ٘ٝغًٛى ٚيباق.. ١
ؾايتؿطٜع ا٫غ َٞ٬ايص ٟتػتٛس َ٘ٓ ٞايجكاؾ١
سلٛيٝتٗا ٚغعتٗا  ٖٛ ,تؿطٜع َتطٛض قاحل يهٌ ظَإ
َٚهإ ٜ ,ػاٜط سٛازخ اؿٝاَٚ ٠ػتذساتٗا ٚ ,بٗصا ؾٗٞ
َتذسزَ ٠تطٛض ٠تٓاغِ تًو املػتشساخ  ٫ٚتكـ عٓس
َعٗط ثابت نُا ازعْ ٢كازٖا بػٝاز ٠املٛضٚخ عً ٢ايؿهط
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ٚاْٗا ثكاؾ( ١غتاتٝه )١ٝداَس ٠عً ٢ثٛابت غرل َتشطن, ١
بٌ تتشطى ٚؾل َكاقس ايٓاؽ َٚكاؿِٗ ..
ْعِ ٖٓاى ثٛابت ضاغد ١يف ايعكٝس ٠ا٫غ, ١َٝ٬
ٚخطٛطا عطٜه ١ؿهاض ٠ا٫غٚ ّ٬ثكاؾت٘ ؾٗٝا املكاحل
اييت  ٫اؾػاز َعٗا َ ,ع شيو تٛدس َػاس ١يًتػرل
ٚايتطٛض اييت اقطًض عًٗٝا ايؿكٗا ٤مبكطًض َٓ( ,طك١
ايؿطاؽ ) سٝح ٜػتطٝع َٔ خ٬شلا ايؿك ٘ٝا ٚاملؿطع ايصٟ
اغتٛعب َٓاٖر ا٫غٚ ّ٬غاٜط ظ٬ي٘ ايتشطى مٛ
فاضا ٠ايتطٛض يف سطن ١اؿٝاٚ ٠تهُٔ ؼكٝل املٓاؾع
ايؿاًَ... ١
ٖٚص ٙايٓعط ٠ايؿُٛي ١ٝتؿه ٞاىل عامل ١ٝايطغاي١
اييت اتػُت بٗا ايجكاؾ ١ا٫غ , ١َٝ٬سٝح اْٗا تٓعط اىل
ايٓاؽ مبكٝاؽ ٚاسس  ٫ٚؾطم بني قٚ ّٛقْ ّٛابص٠
ايتكػ ِٝايعطقٚ ٞايطبك ٞيًُذتُع ٚإ اغاؽ ايتعاٌَ
َع ا٫خط ٖٛ ٜٔاسذلاّ اْ٫ػإ يْ٬ػإ  ٖٞٚ ,ثكاؾ١
ٜػط ٚغٗٛي ١ؼذلّ قٓاعات ا٫خط ٫ٚ , ٜٔػدل اَ١
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تعاًَت َعٗا عً ٢اغاؽ ايتدً ٞعٔ ثٛابتٗا ايجكاؾ١ٝ
ٚاْ٫ػاْ , ١ٝبٌ مل ػدل اٌٖ ا٫زٜإ ٚاملعتكسات ا٫خط٣
َٔ تطى ازٜاِْٗ بٌ تعاٜؿت ٚتٛاقًت َع اٌٖ ا٫زٜإ
ٚاملعتكسات ٚنإ يف شيو ايعٝـ اٯَٔ يًذُٝع  ,خ٬ؾا
يًجكاؾات ا٫خط ٣اييت غًبت عً ٢ايعامل يف ايعكط
اؿسٜح سٝح ابازت امما ٚؾعٛبا ٫خت٬ف ايط٣٩
ٚتبا ٜٔاملؿاٖ , ِٝبٌ إ ايجكاؾ ١ا٫غ ١َٝ٬تٓعط اىل ايتٓٛع
عً ٢اغاؽ اْ٘ غٓ ١اشل ١ٝيف اـًل ٚايتؿهرل ٚا٫دتٗاز ,
ٚاْ٘ ٫ميهٔ يْ٬ػاْ ١ٝيف تٓٛع َطاسًٗا ٚب٦ٝاتٗا َٚكازض
ثكاؾتٗا إ تؿهط بططٜكٚ ١اسس ٠يف َٝسإ ايهػب ايؿهطٟ
ٚاملعطيف ..
ٖٚصا ٖٚ ٛاقع ايبؿط ١ٜازٜإ َٚ ,صاٖب ,
ٚؾًػؿات ؾتٖٚ , ٢صا ايتٓٛع ٚايتًٜ ٫ ٕٛتٓاؾَ ٢ع ضٚح
ا٫غٜ ٫ٚ , ّ٬تهاز َع ايٛسس ٠ؾاخت٬ف ا٫يٛإ ٫
ميٓع َٔ ايتعاٜـ ٚايتشاب ٚايتعاضف  ,نُا قاٍ تعاىل
( ٜااٜٗا ايٓاؽ اْا خًكٓانِ َٔ شنط ٚاْجٚ ٢دعًٓانِ
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ؾعٛبا ٚقبا ٌ٥يتعاضؾٛا ) (اؿذطات  , )13يصا ؾايٓل
ايكطاْ َٔ٪ٜ ٞيْ٬ػإ ايعٝـ اَ٫جٌ َٗٓ ٕ٫ذ٘ اشلٞ
ضباْٜ ٫ ٞؿٛب٘ ايٓكا٥ض ٚنعـ ايؿهط , ٠بٌ ٖ ٞضغاي١
ػُع بني ايسْٝا ٚاٯخط ,٠بني ايطٚساْٚ ١ٝاملاز ,١ٜبني
املجايٚ ١ٝايٛاقع١ٝ

 ٖٞ ,ضغاي ١تؿٌُ ؾ ٕٚ٪ايؿطز

ٚؾ ٕٚ٪ا٭غطٚ ٠ؾ ٕٚ٪اجملتُع ٚؾ ٕٚ٪ا٭َٚ ١ؾٕٚ٪
ايسٚيٚ ١ؾ ٕٚ٪ايع٬قات ايسٚي...١ٝ
ٚايس ٜٔا٫غَٗٓ َٞ٬ر َتهاٌَ ٚؾاٌَ ٜٓعِ
سٝا ٠اٱْػإ َٔ أزم تؿاقًٗٝا ٚاَتساز إىل ايؿإٔ ايعاّ
ٚبٓا ٤ايسٚيٚ ١تٓع ِٝع٬قاتٗا ايسٚي ١ٝببك ١ٝز ٍٚايعامل ,
ؾٝبسأ َٔ اْ٫ػإ َع ْؿػ٘ يف ؼكْ ٌٝعاؾ ١ايبسٕ ٚأزب
املا٥سٚ , ٠نٝـ ٜأنٌ ٜٚتعٚز ٜٚتعاٌَ َع عاً٥ت٘ َٚع
ا٫خط ٜٔبؿهٌ َٓعِ  ,اَتسازا إىل بٓا ٤ايسٚي ١عً٢
أغؼ ايعسٍ ٚاٱسػإ ٚا٭َاْٚ ١ا٭خ٬م ٚايكِٝ
ٚايتؿطٜعاتٚ ,تٓع ِٝايع٬قات ايسٚيٜ , ١ٝؿٌُ نٌ
أطٛاض سٝا ٠اٱْػإ ,سٝح ٜكطض يٲْػإ ايتؿطٜعات
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اييت ؼؿغ ي٘ سكٛق٘ اٱْػاْ , ١ٝاٱغ ّ٬ز ٜٔا٭ْبٝا٤
ِ
ٕ إ ٵبطٳاِٖ ٝٴ
مجٝعا ,نٌ ا٭ْبٝا ٤ناْٛا َػًُني (َٳا نَا ٳ
ػًُِاّ) نٌ ا٭ْبٝا٤
سِٓٝؿاّ َّٴ ٵ
ٳٜٗٴِ ٛز ّّ ٜا ْ ٫ٚٳكٵطٳاِْ ّّ ٝا ٚيَهِٔ نَإٳ ٳ
أعًٓٛا أِْٗ َػًُ ٕٛؾٗ ٛسلٌ ايعَٔ نً٘ املانٞ
ٚاؿانط ٚاملػتكبٌ  ,اٱغ ّ٬ز ٜٔيهٌ ا٭َِ ٭ْ٘ ضمح١
س ٳُ ِّ ١يًِّعٳا َيُِنيٳ)( ,إٕٵ ٴٖ ٳٛ
 ّ٫ٳض ٵ
ىإ َ
غ ًِٓٳا َ
اهلل يًعاملني (َٚٳا أَ ٵض ٳ
ٍ اي ًَّ ِ٘
ٌ ٜٳا أَ ّٴٜٗٳا اي ٳّٓاؽٴ إِّْ ٞٳضغٴ ٛٴ
إِ َّ٫ش ِنطٌ يِّ ًِعٳا َيُِنيٳ)ُ ( ,ق ٵ
هِٵ) ٚيٝؼ ضغاي ١يًعطب يٛسسِٖ أ ٚ٭ٌٖ ايؿطم
إ َيٝٵ ُ
ٚسسِٖ بٌ ٖ ٛيًعاملني ناؾ..١
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فشل مشزوع احلداثُ يف العامل االسالمٌ

مل ٜهٔ َؿٗ ّٛاؿساث ١بهطا عً ٢ايجكاؾات ايػطب١ٝ
بٌ ٚيس بعس كاض عػرل يف ايؿؿٌ املت٬سل يًُٓاٖر
ٚايتٝاضات املدتًؿ , ١بعسَا ناْت يهٌ َٓٗا ض ٣٩خاق١
يف ؼكٝل ايتهاٌَ ٚايُٓ ٛعً ٢ايكعٝس اْ٫ػاْ , ٞؾبعس
غكٛط ايهٓٝػٚ َٔ ١اقع ايٓاؽ ٚقًٛبِْٗ ,ؿأت يف
ايػطب َصاٖب إؿاز ١ٜؼا ٍٚإٔ تؿػط ايهٚ ٕٛاٱْػإ
ٚاؿٝا ٠تؿػرلا َازّ ٜا بعٝسا عٔ تؿػرل ايسٚ ٜٔأططٚسات
ايهٓٝػٚ ,١نًُا ؾؿٌ َصٖب اْتكٌ ايٓاؽ إىل غرل..ٙ
ؾُٔ تًو املصاٖب اييت ظٗطت َبهطا ايه٬غٝه ١ٝاييت
أيَّٗت ايعكٌ ٚايطبٝعٚ , ١مل ميطَّ عً ٢ايه٬غٝه ١ٝإ٫
ٚقت ٜػرل ست ٢أزضى ايٓاؽ إٔ ايعكٌ مبؿطز ٙعادع عٔ
تؿػرل ايهٚ ٕٛاٱْػإ ,ؾذاٜ َٔ ٤سع ٛإىل ا٫عتُاز
عً ٢ايؿعٛض ٚاـٝاٍ يف تؿػرل اؿٝاٚ ٠اٱْػإٚ ,اٱداب١
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عً ٢ا٭غ ١ً٦املكرل ١ٜسٛشلُاٖٚ ,صا املصٖب ٜػُ٢
ايطَٚاْػَ ٖٛٚ ١ٝصٖب ٪ٜيِّ٘ ( ايطبٝعٚ ١ايؿعٛض ) ,ثِ
اْتكٌ ايٓاؽ َٔ ايطَٚاْػ - ١ٝبعس ظٗٛض ؾؿًٗا -إىل
"ايٛاقع "١ٝنطز ٠ؾعٌ عهػ ١ٝعً ٢املػا ٠٫يف اعتُاز
ايؿعٛض َٔٚ ,ايٛاقع ١ٝاْتكٌ ايٓاؽ إىل ايَ٬عكٖٛٚ ٍٛ
ِ ي٘ إ ٫إضٚا٤
َصٖب س ٍَّٛاٱْػإ إىل سٛٝإ َّ ٖ ٫
غطا٥عٚ ٙؾٗٛات٘ٚ ,أَا اؿٝا ٠يف ْعط أقشاب ٖصا
املصٖب ؾٗ ٞسكرل ٠تاؾٗ ٫ ١غاَٗٓ ١ٜاٚ ,قس أغًُت تًو
املصاٖب ٚا٫ػاٖات ايكٝاز أخرلا إىل اؿساث ١اييت تعين
ايجٛض ٠عً ٢املان ٞبهٌ َا ؾٚ ,٘ٝايسع ٠ٛإىل ايتذسٜس
ٚايتػٝرل املػتُطٚ ,تأي ٘ٝايعكٌ ٫ٚ ,سكٝك ١إَ ٫ا نإ
َٓتذا عكًٝا ,ؾاؿساث ١يٝػت إَ ٫طسًَ َٔ ١طاسٌ
ايتؿهرل ايػطبٚ ٞيٝػت ْٗاٜتٖ٘ٚ ,صا ايتش ٍٛيٝؼ ؼ٫ٛ
َدلفا َٚككٛزاٚ ,إمنا ٖ ٛزي ٌٝعًَ ٢س ٣ايتدبط
ٚاؿرل ٠اييت ٜعٝؿٗا ايػطب ,ؾُع غٝاب املطدع ١ٝايس١ٜٝٓ
اؿكٜ ٫ ١سض ٤٫٪ٖ ٟأ ٟاملصاٖب ٖ ٛاؿل ٚأٜٗا ٖٛ
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ايباطٌٚ ,إشا زشلِّ ؾهطِٖ عً ٢قشَ ١صٖب َا يف
عكط َا ,مل ًٜبح ايعَإ إٜٚ ٫هؿـ شلِ غ٤ٛات
املصٖب ايػابل ؾٝبطًٜٓٚ ْ٘ٛتكً ٕٛإىل غرلٖٚ ٙهصا ...
اَا املٓٗر املعطيف اييت دا٤ت ب٘ ايٓكٛم ايكطاْ١ٝ
ؾٗ ٛايهأَ يًعٝـ ا٫نٌُ ٚؾل املباْ ٞاييت اغؼ شلا
يتشكٝل اْػاْ ١ٝاْ٫ػإ َٚسٜٓت٘ ايؿانً ١نُا ضزلتٗا
ؾطٜعتٓا..
يصيو ميهٔ ؼسٜس اِٖ أغباب ؾؿٌ ٖص ٙايتذطب١
ؾُٝا : ًٜٞ
•

أ / ٫ٚعسّ ايكسض ٠عً ٢اغتدطاز َٓاٖر

ا٫غتس ٍ٫ايعكً ٞاملٛدٛز ٠يف ايٓل ايسٜين ْؿػ٘ ,ضغِ
ا٫زعا ٤بهطٚض ٠ايعك ١ْٝ٬يف قطا ٠٤اـطاب ايسٜين
ٚاعاز ٠قٝاغت٘ ٚؾل املباْ ٞاؿساث ( ١ٜٛعً ٢ايطغِ َٔ
نبابٝتٗا ) َا دعٌ ايسع ٠ٛإىل ايعك ٫ ١ْٝ٬تٓؿص إىل
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أعُام اجملتُع ,بٌ بك ٞفاشلا ايتساٚي ٞنٝكا بني َسعٞ
اؿساث , ١ؾه ٬عٔ قٝاغتٗا مبؿطزات ضا٥كٚ ١أغًٛب
عصب مل تٛانب٘ ْٗهَ ١عطؾ ١ٝعً ٢ايكعٝس ايؿهط , ٟبٌ
استهٓت ايسع ٠ٛاىل تطى املٛضٚخ مبا ٖ ٛظَاْ , ٞنُا
سكٌ يف أٚضٚبا ,تػتؿع ايعكٌ اؾُع َٔ ٞأدٌ
استهاْٗا ,بٌ ايكٛايب ايؿًػؿ ١ٝاملاز ١ٜاييت قٝػت يف
أسهاْٗا ايعك ,١ْٝ٬ناْت عً ٢ايعُ ّٛغطٜب ١عٔ ثكاؾ١
املػًُني ..
•

ثاْٝا  /اؿطب عً ٢ايسَ ٜٔع ايعذع عٔ

ْكض املطدع ١ٝاٱغ ,١َٝ٬ؾكس ادتٗس غ ٠٬املؿطٚع
اؿساث ٞايًٝدلاي ٞيف ْكس ايكطإٓ َٔ أدٌ تكٜٛض أضنإ
ايس ٜٔباعتباض ٙأسس املعٛقات ايبٓ ١ٜٛٝيف ٚد٘ ايتكسّ,
ؾتاضٜ ٠تُٗ ٕٛايكطإٓ بأْ٘ ْل غرل ناٌَ أ ٚخهع
يًتشطٜـ ,ؾأْ٘ يف شيو ؾإٔ ايهتب املكسغ ١ايػابك,١
ٚتاضٜ ٠تُٗ ْ٘ٛبـــ"ايتاضىاْ "١ٝأ ٟاْ٘ ْل تاضى ٞنباقٞ
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ْكٛم ايتاضٜذٚ ,تاضٜ ٠طبط ْ٘ٛبأغباب ايٓع٫ ٍٚ
ٜتذاٚظ َعاؾ ١قهاٜا اؿكبٚ ١ايب ١٦ٝاييت ْعٍ ؾٗٝاٚ ,تاض٠
ٜطعٓ ٕٛيف إعذاظ ,ٙأَا ايػٓ ١ؾٜ ٬عذلؾ ٕٛمبٓاٖر اؾطح
ٚايتعسٚ ٌٜعًِ َكطًض اؿسٜح ايص ٟمتّٝع ب٘ املػًُٕٛ
َٚهِٓٗ َٔ نٌ ايكشٝض َٔ ايهعٝـ; ٜٚطنع ٕٚعً٢
ايكطاعات ايسا٥ط ٠زاخٌ ايبٝت ا٫غٖٚ , َٞ٬صٙ
احملاٚيٚ ١دست سانٓتٗا عٓس املػتؿطقني ايص ٜٔناْت
قاٚيتِٗ قًٝب ١ٝيؿِٗ ايسٚ ٜٔتطمجت٘ مبكته ٢عساِٗ٥
ي٬غ..ّ٬
•

ثايجا  /ايتٝاض اؿساث ٟٛمل ٜعتُس عًَٗٓ ٢ر

ٚانض املعامل ي٘ قٛاعس ٚاقَٚ ٍٛبتٓٝات ميهٔ ايطدٛع
ايٗٝا ي٪ٝغؼ بصيو َسضغ ١ؾهط ١ٜقا ١ُ٥عًَ ٢باْٞ
َٚطتهعات  ,بٌ ناْت ايسع ٣ٛايهدل ٖٛ ٣اْ٫تؿاض
عً ٢غباض املٛضٚخ ٚايسع ٠ٛاىل نٌ َاٖ ٛسسٜح
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ٚدسٜس َٔ ,غرل ؼً ٌٝدس ٣ٚتًو املٛضثات َٚس٣
تاقًٗٝا يًك ِٝاملعطؾ..١ٝ
•

ضابعا  /اغًب زعا ٠اؿساث ١اتؿكت نًُتِٗ

عً ٢إ دصٚضٖا اَتست َٔ ايٓكٛم ا٫زبٚ ١ٝايؿٓ١ٝ
ٚايجٛض ٠عً ٢ايًػاْٝات  ,ثِ ايسع ٠ٛاىل سط ١ٜاْ٫ػإ
ٚؾهط َٔ , ٙغرل ا٫ستهاّ اىل َباز ٨ايعك , ١ْٝ٬ؾشاٍٚ
اقشاب اؿساث ١ايؿطقٝني َٔ تطبٝع تًو ا٫ؾهاض (نُا
اغًؿٓا) عً ٢ايكٚ ِٝاملباز ٨ا٫غ ١َٝ٬يه ٖٛ ٕٛا٫ؽ
يف ؼكٝل ايتػٝرل عً ٢املٝاز ٜٔا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاع١ٝ
ٚايػٝاغٚ ١ٝغرلٖا  ,ؾًِ ٜعٛا اىل سلٛي ١ٝا٫غّ٬
ْٚكٛق٘...
•

خاَػا  /يه ٞوكٌ اْ٫ػإ عً ٢ايهُاٍ

املعطيف ٚايتهاٌَ اْ٫ػاْ ٞوتاز اىل َٓٗر ٜتٛاؾل َع
ايٓكٛم ايعكًٖٚ ١ٝصا َانؿً٘ ايٓل ايكطاْ ٞيف تعاٌَ
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اْ٫ػإ َع اْ٫ػإ َٚع ايهَٚ ٕٛع ايطبٝع , ١يصيو
اؽصت ايتٝاضات املدتًؿ ١ايٓل ايكطاْ ٞضنٓا َػاٜطا شلا
يتطبٝع ٚتػكٝط ْعطٜاتِٗ عً ٘ٝؾتٓاٚيٛا اؾهاضِٖ نُٔ
ٖصا ا٫طاض بتدكٝل ايٓل يتعُ ِٝايؿهطٚ , ٠غطعإ
َابا٤ت تًو احملا٫ٚت بايؿؿٌ بعس ايعطض عً ٢ايؿهط
املعطيف  ,ؾهاْت تًو ايتٝاضات غطعإ َااػٗت مٛ
ا٫ؾ ٍٛسُٓٝا تعطض ؾٝتكس ٣شلا اقشاب اـدل٠
بايٓل ايكطاَْ ٞتٓاٚيٗٓٝا بايعطض ٚايٓكس ايبٓاٚ ٤ؾل
ا٫غؼ ايعك , ١ْٝ٬ؾايكطإ ايهطَ ِٜعذع غطاب٘ يهٌ
املػتٜٛات ٚيهٌ اؿكب ايعَاْٖٚ , ١ٝص ٙاملهتب ١ايعًُ١ٝ
قس اثطت با٫عاخ ٚاملٓاقؿات ايػعٜط٫ ٠قشاب
ايتٝاضات املدتًؿ..١
ٚغرل شيو َٔ ا٫غباب ا٫خط ٣اييت نإ شلا
ايسٚض يف ؾؿٌ ايتٝاض اؿساث ٟٛيف ايعامل ا٫غ..َٞ٬
ٚاخط زعٛاْا إ اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚقً ٢اهلل
عً ٢خرل خًك٘ قُس ٚاي٘ ايطاٖط...ٜٔ
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املصادر

 -1قاَٛؽ املٛضز / /طبع1985 ١
 -2فً ١اؿطؽ ايٛطين ايعسز  / 86يػٓ1989 ١
 -3فً ١ؾك ٍٛاجملًس  /4ايعسز  / 3غٓ1984 ١
 -4تكْ ِٜٛعط ١ٜاؿساث/١ايسنتٛض عسْإ عً ٞضنا ايٓشٟٛ
 -5نتاب اؿساثَ/١ايه ٛمل بطازبطٚ ٟدُٝؼ َانؿًٕٛ
 -6اؿساث ١يف ا٭زب املعاقط ـ ٌٖ اْؿض غاَطٖا  ,ز  .قُس
َكطؿٖ ٢ساض , ٠فً ١اؿطؽ ايٛطين ضبٝع اٯخط ٖ 1410ـ
 -7أغ ١ً٦اؿكٝكٚ ١ضٖاْات ايؿهطَ :كاضبات ْكسٚ ١ٜغذاي"١ٝ
 -8اؿساثٚ١اؿساث:١ٝاملكطًض ٚاملؿٗ ّٛفً" ١أعاخ ايرلَٛى",ع,2
ّ ,14ؽ1998
 -9ا٫ػاٖات اؾسٜس ٠يف ايؿعط ايعطب ٞاملعاقط /ايسنتٛض عبس
اؿُٝس دٝس٠
 -10اؿساث ١يف ا٫غ/ّ٬عٛض ايكطْٞ
 -11زي ٌٝايٓاقس ا٭زب /ٞز.غعس ايباظعَٝٚ ٞذإ ايط /ًٜٞٚاملطنع
ايجكايف ايعطب ,ٞبرلٚت ,يبٓإ ,ايطبع ١ايجاْ , ١ٝغٓ,ّ2000 ١
 -12ايٓعط ١ٜا٭زب / ١ٝزٜؿٝس ناضتط /تطمج :١ز .باغٌ املػامل٘ ,زاض
ايته ,ٜٔٛزَؿل ,غٛضٜا ,ايطبع ١ا٭ٚىل غٓ.,ّ2010 ١
 -13اؿساثَٚ ١ا بعس اؿساث/١ؾتش ٞايذلٜهٞ
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 -14عًِ ادتُاع ا٭ظَْ /١ك ٬عٔ "َا بعس اؿساث /"١يعًٞ
خطٜػإ,
 -15ايٓعط ١ٜا٭زب / ١ٝزٜؿٝس ناضتط /تطمج :١ز .باغٌ املػامل٘ ,زاض
ايته.ٜٔٛ
 -16سطن ١اؿساث ١آضاٖ٩ا ٚالاظاتٗا /ايسنتٛض زٜعٜط ٙغكاٍ  /زاض
ايكساق ١ايعطب١ٝ
َٓ -17اٖر ايبشح ايعًُ/ٞايسنتٛض عبس ايطمحٔ بسٚ/ٟٚناي١
املطبٛعات ايهٜٛت1977
ْ -18كس اؿساث / ١آ ٕ٫تٛض/ ٜٔتطمج ١اْٛض َػٝح/اجملًؼ
ا٫عً ٢يًجكاؾ ١مبكط
 -19اؾصٚض ايٓٝتؿ ١ٜٛيـ"َا بعس" اؿساث /١عكاّ عبس اهلل
 -20سٛاض َع ز/غعٝس بٔ ْاقط ايػاَس - ٟبعٓٛإ ز /غعٝس بٔ
ْاقط ايػاَسٜ ٟك ّٛا٫ػاٖات اؿساث ١ٝايعطبَٛ - ١ٝقع ايؿبه١
اٱغ ١َٝ٬عً ٢اٱْذلْت  .www.islamweb.netبتاضٜذ /
.ّ5..2/2/.1
 -21اْعط ٖص ٙاٱسكا٤ات ٚغرلٖا ايهجرل يف املًشل ايػٟٓٛ
ايكازض عٔ فً ١ايبٝإ بعٓٛإ (ايعامل يف عاّ ضقس ضقُ ٞ٭سٛاٍ
ايعامل) سػٔ قطاَـ ط ا٭ٚىل ٖ1423 - ّ2..2ـ..
 -22عٔ اجملتُع املسْٚ ٞآؾام املػتكبٌ/أ .ز طايب َٗسٟ
اـؿادَ/ٞكاٍ قازض عٔ َ٪غػَ ١ساضى يسضاغ ١ايٝات ايطقٞ
ايؿهط.. ٟ

 .......................................................ط123ص
 -23زلٝت بايكطا ٠٤اؿسٜج ١يف امل٪متط ايصْ ٟعِ ببرلٚت َٔ
ططف :املعٗس ايعامل ٞيًؿهط اٱغ َٞ٬بٛاؾٓطٔٚ ,املًتك ٢ايؿهطٟ
يٲبساع ببرلٚت ,بتاضٜذ13-12 :قطّٖ1427ـ12-11/ؾدلاٜطّ2006
ؼت ؾعاض" :ايتطٛضات اؿسٜج ١يف زضاغ ١ايكطإٓ".
 -24ايكطا ٠٤املعاقط ٠فطز تٓذ /"ِٝيػً ِٝاؾاب"ٚ ,ٞايكطا٠٤
املعاقط ٠ؼت اجملٗط" يٓؿؼ ايهاتب .
 -25ايكطا ٠٤اؾسٜس ٠يًكطإٓ ايهط /ِٜايسنتٛض عبس ايطظام ٖطَاؽ
 -26ط٘ عبس ايطمحٔ يف قانط ٠عًُ ١ٝبعٓٛإ" :اٯٜات ايكطآْٚ ١ٝ
ايكطا٤ات اؿساث ,"١ٝأيكاٖا يف إطاض" :املٓتس ٣اؾاَع ٞيًسضاغات
ٚا٭عاخ ايكطآْ ,"١ٝبهً ١ٝاٯزاب ٚايعً ّٛاٱْػاْ -١ٝاحملُس-١ٜ
 ّٜٛايج٬ثا 27 ٤قطّ ٖ1426ـَ 8 /اضؽ 2005
 -27ايؿهط اٱغ َٞ٬قطا ٠٤عًُ / ١ٝقُس اضنٕٛ
َٗٓ -28ر قُس اضن ٕٛيف ْكس ايسٚ ٜٔايذلاخ ا٫غ/َٞ٬زضاغ١
ْكس/١ٜاططٚسَ ١ادػترل /عبس اهلل بٔ قُس املايهٞ
 -29ضٚح اؿساث /١ز.ط٘ عبس ايطمحٔ/ايساض ايبٝها ٤املػطب
 -30ايٓل ٚايػًطٚ ١اؿكٝكْ/١كط اب ٛظٜس
 -31يف قطا ٠٤ايٓل ايسٜين/عبس اجملٝس ايؿطيف
 َٔ -32ايتؿػرل املٛضٚخ اىل ؼً ٌٝاـطاب ايسٜين/قُس اضنٕٛ
ْ -33كس اـطاب ايسٜينْ/كط ساَس اب ٛظٜس
 -34ايٓل ايكطاْ ٞاَاّ اؾهاي ١ٝايبٓٚ ١ٝايكطا/٠٤طٝب تٝعٜين
َ -35ؿٗ ّٛايٓل/زضاغ ١يف عً ّٛايكطإْ/كط ساَس اب ٛظٜس
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ْ -36كس اـطاب ايسٜين/قُس اضنٕٛ
 -37ايكطإ ٚايتؿطٜع/قازم بًعٝس
 -38ا٫غٚ ّ٬اؿساث/١عبس اجملٝس ايؿطيف
 -39ايٓل ايكطاْ ٞاَاّ اؾهاي ١ٝايبٓٚ ١ٝايكطا/٠٤طٝب تٝعٜين
 -40ايؿهط ا٫غ َٞ٬قطا ٠٤عًُ/١ٝقُس اضنٕٛ
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ايؿٗطغت

ضقِ ايكؿش١

املبشح ا / ٍٚ٫املؿطٚع اؿساثٚ ٟٛزٚض ٙيف ايبٓا ٤ا٫دتُاعٞ

7

َؿٗ ّٛاؿازث١

8

اؾصٚض ايتاضى ١ٝيًشساث١

19

َابعس اؿساث ١ا ٚاؿساث ١ايبعس١ٜ

29

ايػُٛض ٚايتؿٜٛـ املٓٗذٞ

43

ٌٖ اؿساثَٗٓ ١ر ؾهطٟ

47

ايعكَ ١ْٝ٬عٝاض يتك ِٜٛاؿساث١

52

سساث ١اجملتُع املسْٞ

64

املبشح ايجاْ / ٞاملػًو اؿساث ٞيف قطا ٠٤ايٓل ايكطاْٞ

71

ايتٛاقٌ اؿهاضٚ ٟاملؿٗ ّٛاؿساث ٟٛا٫غَٞ٬

72

َؿٗ ّٛايكطا ٠٤اؿساث ١ٝيًٓل ايكطاْٞ

76

زلات ايكطا ٠٤اؿساث ١ٝيًٓل

85

اظَ ١قطا ٠٤ايٓل

102

زٚض ايٓل يف عًُ ١ٝايبٓاٚ ٤ايتػٝرل

107

سلٛي ١ٝاملؿاٖ ِٝا٫غ١َٝ٬

109

ؾؿٌ َؿطٚع اؿساث ١يف ايعامل ا٫غَٞ٬

114

املكازض

121
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