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ئن وٞععخ نٍَ ععس يةٍنُععس للىَععس اإلسإلٓععسس جعْععةيُس جا ةحٚععٍز يكسععى  ذحا هععح٠ٍ  نػ ععس جنععطة  قععى  

ٌغم يعٍوٌ كثػعٍ يعل كاسعٍ ْعىس شإلعً لٗعىتهح  وضعُوجو جايعىٌ ئٖعححلة نعٍ جاكحاعس جاةٍذُعس   ضكىَى يسهىم جاسإلٓسس

سس؟ وثأن جاسحٍ وٌؾس كولً يل جاسإلٓسس  وجعْةيُس جا ةحٍٚز  نهل هى يؿٍو نحٍ  كم كله ٍَقً ئاً وٌؾس جاسإلٓ

وجاسإلٓسس ٍٖء آنٍ غٍُ جاسحعٍ  وهعل جعذعىجل جاسإلٓعسٍ َلطٛعٍ نلع١ شإلعً ضلعىَم يعًجهد نإلٓعسُس يطححيإلعس ذعحا ةىً 

جاغٍذٍ؟ كم كن جاسإلٓسس ضٗ ل ثل ٌؤَس نحٍَس يإْٓس لظٍَةح  قطً اى ثحن ٚعحقرهح يعل نعحٌؼ جا هىعس جاسإلٓعسُس؟ 

ز شإلً كْعثإلس جال ىاىؾُعس وجعذٓعط ىاىؾُس وجاثٓعُىاىؾُس؟ كم كن جعؾحذعس جا ة لعس وهل ل ذى يل ئؾحذحش يكىو

شإلً يٗحثل وضكىَحش جاةٍٛ ضإهل ٚحقرهح اإلىنى  ئاً ؾىس جاىٚف جاسإلٓعسٍ؟ يػعل جعؾحذعس شإلعً جلْعطة حٌ  

ةقعس ذعُل جاعىَل وجاطرةُس  وجاطهإلف  وجلْطرىجو  وجاةةقس يخ جِنٍ  نحٚس جاغٍخ  وجا ىقف يل جاقإلُعحش  وجاة

وجاىواس  وجاىقعىز ْعىجء كثحلعص قىيُعس كم ئْعةيُس  وٖعحل جاكحىيعس  وجاةةقعس ذعُل جاةإلعم وجاعىَل  وجا ىقعف يعل 

ج هل جاسحٍ كو جاسإلٓسس جاإلًجن ضم ئلطحؾه ح نٍ هًه جار ٍة  لةس يل جاةحام شٍذُس كم ئْةيُس؟جاطٍجظ. وكنُ

كلعه يٓعُ ٍ شإلعً ذةعٝ جا ٗعطغإلُل ذحاسإلٓعسس   هًه ئٖححاُحش ذةٟعهح كٚعُل وذةٟعهح َجتعف  ذعحاٍغم يعل

وقطً ل لرطةى شل يىٞىشىح ذطأُٚل لظٌٍ ي ى  اإلؾحذس شإلً ضإلك جعٖححاُحش ثةحوز ذةٝ يعل َهُ عىن نعٍ 

جِنحق جاطأُٚإلُس قطً َُٟخ يىهم جا ىٞىل جاٚإلٍ  نٓى  لحطسٍ ذ ؿٍو ئؾحذس ئؾٍجتُس ضٓعحشىلح شإلعً ش إلُعس 

س اهٍَ عس يةٍنُعس للىَعس اإلسإلٓعسس جعْعةيُس جا ةحٚعٍز. وللٛعى ذعف  جاسإلٓعسس جاط ُُُ  ويل غم وٞعخ يةيعف شحيع

جعْةيُس جا ةحٍٚز  ثل جا كحولش جاسحٍَس  ْىجء كثحلص كُٚإلس كم َجتسعس  جاطعٍ ؾعحءش ئؾحذعحشى شإلعً ضكعىَحش 

 . ويعل جاةٍٛ جذطىجءة يل جالٍن جاطحْخ شٍٗ؛ كٌ يل جاإلكظس جاطٍ ضم جلٚ ةـ شإلً وٚسهح ذف ٚىيس جاكىجغعس

غم نإلل لحطسٍ ذحاكلل جاسإلٓسٍ جاثحوَ ٍ  ول ذحا ٗطغإلُل ذحاسإلٓسس قٍنسة  ذل ُْطٓخ جا ؿح  اُٗ ل ثل جا كحولش 

جاطٍ ذىك كٚكحذهح يل قلعى  يةٍنُعس كنعٍي  احعىهم نعٍ جاىهحَعس جْعط حشىج ضلعىَم  ٌؤَعس  ا رُةعس جا ىقعف جاعًٌ 

ء شإلععً جا ٓععطىي جعذٓععط ىاىؾٍ كم شإلععً جا ٓععطىي َىرغععٍ جضهععحيه ضؿععحه ضكععىَحش جاةٛععٍ ويٗععحثل جايععس  ْععىج

 جلقطٛحوٌ جلؾط حشٍ.جآُحٍْ 

واحل ضرُل ذةى هًه جاه ىز جعؾٍجتُس كن غ س ئٖححاُحش كنٍي ضلف كيحم ثل جاًَل قحواىج جالُعحم ذ ػعل هعًه 

ػُعس؟ كم لطهعً جا ه س جا ةٍنُس  نهل للىم ذهعح شرعٍ ضٛعىُف اإلطُعحٌجش جاسحٍَعس؟ كم شرعٍ جاؾُعح  كو جا عىجٌِ جارك

ح اإلطٛىُف؟ كم لحطسٍ ذأٚكحخ ْة  جا ٗحٌَخ جاسحٍَس؟ جا ًجهد جاغٍذُس يلُح

وان هًج جا ىٞىل َكط ل جاىظٍ يل كثػٍ يل َجوَعس اإلىظعٍ  نٓعى  ل عل شإلُعه شرعٍ ضٛعىُف اإلطُعحٌجش 

ح آنععٍ  َلطععٍـ آنععٍون ض جاسحٍَععس جاٍتُٓععس: جاطُععحٌ جعٚععةقٍ  وجاطُععحٌ جاةإل ععحلٍ  وجاطُععحٌ جاإلُرٍجاععٍ. وٌذ ععح لٓععُ ة

وٌذ ح ضىٗأ يٗحثل جاطلعح٠خ وجاطعىجنل ذعُل جاطُعحٌجش شىعى ذةعٝ جا سحعٍَل  وٌذ عح َؿعحو  لسعٍ نعٍ ٠رُةعس جلط عحء 



 

  

 

ح  ئي ْىأنً ذحا حذخ جاشعم   ٟة ذةٝ جاٗهُٛحش  نحٚس ضإلك جاطٍ ضىى شإلً ثل ضٛىُف  احل قل ياك ئؾٍجتٍ كَ

 كو ذحآ س جاغإلد شإلً غٍُهح يل جآ حش.

ُف ئاععً ضُععحٌجش  ئٚععةقُس وشإل حلُععس واُرٍجاُععس  ل َٛععإلف يععخ ذةععٝ كٚععكحخ جعْععهحم وئيج ثععحن جاطٛععى

جاسإلٓسٍ جاثحوَ ٍ  نٓعى  ضسعٍٜ َجوَعس كنعٍي اإلىظعٍ لسٓعهح شإلعً جاىٌجْعس  وهعٍ جْعطةٍجٜ كؾُعح  جاعىٌِ 

كلٛحٌ جا ًجهد جاغٍذُس. وْى  لؿعى يعل ذعُل ثعل هعإلء يعل جْعط حل جاىٚعى  ئاعً ٌؤَعس نإلٓعسُس  جاسإلٓسٍ  غم

ححيإلس كو ٖره يطححيإلس  كو يل جْط حل ضحىَل يٍٗول نحٌٍ  قٓد جلٚ ةـ جاؿحٌٌ شإلً جآحقس  ويل غم يط

ج لضٓعحل جاسطعٍز  ْى  ضحىن جا ك س جاطحاُس هٍ جاىقى  شىى ٍة كٚكحخ جاٍؤي جاسإلٓسُس وجا ٗحٌَخ جاسحٍَس. ولظع

ا لحاس ذكػُعس  نلعى ْعةُىح ئاعً جاىٚعى   جاُيىُس  كثػٍ يل قٍلُل  وضةىو َوجَح جاىظٍ  يخ ُٞق جا ٓحقس جا طحقس

ج شإلعً يعىهؽ  ئاً ضٛىٌ ثإلٍ ئؾ حاٍ  َط إلخ ئاً ضٗعهُٙ جاكحاعس جاٍجهىعس وللعىهح  وَأيعل نعٍ ضؿحوَهعح  جشط عحوة

ج اإلىشٍ ذ ى ق ضحٌَم جانححٌ  ويكحواس اإلهٍوؼ يل كَيس جاىجقخ جا ةُٕ. ٌة  جاطكإلُل جاىلىٌ  وجْطكٟح

(  واُّ ذٛكُف كن 1406-1332ونإلص جاسإلٓسس جاةٍذُس نٍ يٍقإلس ث ىن الٍون كٌذةس ذةى جذل نإلىون )

( شإلعً جاسةْعسس نعٍ ثطحذعه  ضهحنعص جاسةْعسس ؛ ان جاسإلٓعسس 1111-1058ضإلك جاسطٍز ذعىكش ذةعى هؿعىم جاغُجاعٍ )

نحٚس كن هؿعىم جاغُجاعٍ ثعحن  جعْةيُس جْط ٍش ذةى هًج جاهؿىم  ووٚإلص يٌوضهح يخ جذل ٌٖى وجذل نإلىون 

( وجذعل ْعُىح 950-870شإلً جاسإلٓسس جعاهُس نل١ ث ح ضؿإلص شىى جاُىلحن ويل ضحذةهم يل جا ٓإل ُل يػل جاسعحٌجذٍ )

ج 980-1037) ُة ح شإلً جا ى عق ول جا رُةُعحش ول جاسإلعك  ث عح كن هؿىيعه ثعحن يٍثع ( وغٍُه ح  وام َحل هؿىية

ح شإلً جاسإلٓسس يجضهح ذحشطرحٌهح ش ةة نحٍَةح.شإلً يىجقف جاسةْسس جا ٗحٌ ئاُهم  و  ام َحل هؿىية

وظإلععص جاسإلٓععسس جعْععةيُس نحنطععس قطععً ي إلععخ جالععٍن جاطحْععخ شٗععٍ  احىهععح كنععًش نععٍ جاظهععىٌ يععخ ٚععىيس 

. وثحلععص يٛععٍ هععٍ يىٗععأ شععىوز جاسإلٓععسس 1798جاكىجغععس ذةععى يؿععٍء ق إلععس لععحذإلُىن ذىلععحذٍش شإلععً يٛععٍ شععحم 

يل كه هح كلهح ثحلص كواً جارةو جعْةيُس جاطٍ ض طةص ذحلْعطلة  جآُحْعٍ شعل  جعْةيُس اْرحخ يطةىوز  اةل

( ٖعُم جاَهعٍ  غعم يعخ ضإل ُعًه جاٗعُم 1835-1776جاىواس جاةػ حلُعس. وثحلعص ذىجَعس جاٛعكىز يعخ قٓعل جاة عحٌ )

(  غعم يعخ 1831-1826( جاًٌ يهد ئاً نٍلٓح ٞ ل ذةػس وٌجُْس يٛعٍَس )1863-1801ٌنحشس جا ه حوٌ )

(  كغىعحء كقحيطعه ذ ٛعٍ نعٍ جاسطعٍز يعح ذعُل 1897-1837(  وؾ ح  جاىَل جانغعحلٍ )1893 -1823شإلٍ يرحٌك )

 (.1905-1849(  وضإل ًُه جاُٗم يك ى شرىه )1871-1879)



 

  

 

وام ضٛرف ه ىم جاسإلٓسس جعْةيُس جا ةحٍٚز هٍ ه ىم جا حٞعٍ  يعل يػعل: قعىم جاةعحام  وقٍَعس جعٌجوز  

ح ؾىَىز نٍٞطهح ٚىيس جاكىجغعس  ثحاىهٟعس  وجاةةقعس ذعُل جاعىَل وثةم هللا  وجاًجش وج اٛسحش  ذل ٚحٌش ه ىية

وجاىواس  وجاىقىز ْعىجء كثحلعص قىيُعس كم ئْعةيُس  وٖعحل جاكحىيعس  وجاةإلعم وجاعىَل  وجاةةقعس يعخ جاغعٍخ...ئام. 

ىَم ئؾحذعحش لحؾكعس وَحٗف ٚةىو جاٚىاُحش جا ىغإللس  ئاً جِن  شل نٗل يٌَخ اإلسحٍ جاةٍذٍ جا ةحٍٚ شل ضل

 شإلً ثل ضإلك جاه ىم.

وَ حل جالعى  ئن يؿ ىشعس يعل جلهطعُجَجش كقح٠عص جاةٛعٍ جاكعىَع نعٍ جاةعحام جعْعةيٍ  نلعى ثعحن هعًج 

جاةٛععٍ شٛععٍ جهطععُجَ ثععل جاػىجذععص وجا رععحوب وجالىجشععى جاطععٍ قح ععص جاكُععحز جاسحٍَععس وجآُحْععُس وجلؾط حشُععس 

س ْحذلس  ضكص ضأغٍُ جلنطعٍجق جاغٍذعٍ جلْعطة حٌٌ  وجلللٓعحم جاكعحو وجلقطٛحوَس جاةٍذُس جعْةيُس اسطٍز ٠ىَإل

نٍ ؾٓم جايس  وجاطىجشٍ جآُحٍْ  وجلٗع حٌ جاىهرعس جاػلحنُعس ئاعً لهرعس قىَػعس ئٚعةقُس ولهرعس شإل حلُعس ولهرعس 

جالىيُععس اُرٍجاُععس  وجاٛععٍجل جا ععحتسٍ وجا ععًهرٍ  وجاطععىضٍ جاكععحو ذععُل جالععىَم وجاؿىَععى  وجاةإلععم وجاععىَل  وجاٍجذ ععس 

 جاةٍذُس وجاٍجذ س جعْةيُس  ئاً آنٍ ضإلك جاػىحتُحش جا طىحقٍز جاطٍ قح ص جالٍن جاطحْخ شٍٗ ول ضُج  ضكح ىح.

ج كٚعُةة نعٍ ضعحٌَم جعْعةم  ج يؿعىوة ٍة نٍؼ جانغحلٍ وجاكح  شإلً هًج جاىكعى  نعٍ جالعٍن جاطحْعخ شٗعٍ يسحع

م ئؾحذععحش لظٍَععس وش إلُععس شإلععً ضكععىَحش جاةٛععٍ جاكععىَع  وذٗععٍُ ٌوـ جاطكععٌٍ جاؿىَععىز جاطععٍ ش إلععص شإلععً ضلععىَ

جاٟه س  وثحلص كثرٍ ئؾحذس قىيهح جانغحلٍ هٍ  جاىقىز جعْعةيُس  نعٍ يىجؾهعس جلْعطة حٌ  ضإلعك جاىقعىز جاطعٍ 

ضةععى ذ ػحذععس ضٍثُرععس ضىاُسُععس ذععُل جا طىحقٟععحش. وَ حععل جالععى  ئن ئؾحذحضععه جانععٍي شإلععً ْععحتٍ جلٗععلحقحش وغىحتُععحش 

وضهإلععف  وشإلععم ووَععل  وقععىَم وؾىَععى  وشٍوذععس وئْععةم...جام  قععى قح طهععح يجش جِاُععس  جاةٛععٍ  يععل يػععل: ضلععىم

جاطٍثُرُس جاطىاُسُس ذُل جا طىحقٟحش جاطعٍ ضٓعةً ئاعً ضؿعحوَ جاطىعحقٝ ئاعً يٍثعد ؾعىاٍ ل ضطةعٍ  نُعه جاؾعُجء 

شإلً جلْطٍٗجق شإلً يجضهح ئل يل نة  جاحل. وَهى  هًج ثإله ئاً يىجؾهس جاطكىٌ جلْطة حٌٌ  وق خ جا ٍَق 

جاغٍذٍ قطً ل َحٍِ ضإلك جاطىحقٟحش اهىيس كَىَىاىؾُطه جاطسطُطُس. الى ْةً جانغحلٍ ئاً  ٖعُثُل جغىعُل: كواه عح 

ٚهٍ ؾ ُخ جا طىحقٟحش  وغحلُه ح ض حُل ضإلك جا طىحقٟعحش يعل نعٍ٘ ضحٌَهُعس لنطرعحٌ يعىي ضةحٌٞعهح ويعىي 

هعح جآعإل ٍ  ئلهعح ذكعق ُْحْعس ضطٓعخ اإلكعىجٌ وجلشطعٍج  ئيححلُس ضةحَٗهح وون ٚعىجم  ونعطف جا ٍَعق كيعحم ض ىٌ

جا طرحو   وضىرً جعلححٌ وجلْطرىجو ووجقىَس جاىؾىو وجاٍكٌ.
(1)

 

ج شإلً غىحتُحش جاةٍٛ وضىحقٟعحضه  َطكعىو نعٍ كقعى يكعحوٌه  وشإلُه  نان يٍٗول جانغحلٍ جاطٍثُرً َةى ٌو ة

اٛى جاطهم جا ىؾهس اإلْةم  وقى كوٌك جانغحلٍ نٍ قُىه و جاةإلم وجاىَل   ذحلٗغحاه ذكل غىحتُس  جاطلىم وجاطهإلف 
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كن جاه عحخ جا ةٍنععٍ جا ٛععحقد اإلغإلرععس جآُحْععُس جاغٍذُععس ل ذععى يعل كن َلععىو ئاععً هُ ىععس قٟععحٌَس اإلغععٍخ شإلععً 

 جاةٍخ وجا ٓإل ُل يح ام ضىجؾه ذحقطىجء يةٍنٍ وضٛىى شلةلٍ ا٠ٍوقحش جاه حخ جلْطٍٗجقٍ.

ْطٗعععٍجقٍ ذ لعععىجٌ يعععح َهٗعععً جلقعععطة  جآُحْعععٍ  ويعععخ كن جانغعععحلٍ  وَهٗعععً جانغعععحلٍ جلنطعععٍجق جل

وجا ه حوٌ يل قرإله  نٙ جا ةيف جاواُس جارحوَس اةْطٍٗجق ذحا ؿحذهس وجاطةىَل وجاطٛىَد  نالعه اعم َلعخ نعٍ 

لىل يل جاطٗحُك جا س٠ٍ ئَجءه.
(2)

ل وئيج ثحن ذةٝ جا ٓطٍٗقُل يل نةْسس جاغعٍخ  يػعل ٌَىعحن  قعى للعىوج جاعىَ 

ج شإلععً يععح وٚععل ئاُععه قععح  جا ٓععإل ُل  نلععى قععط م هععًج شإلععً جا سحععٍَل جا ٓععإل ُل  يػععل  جعْععةيٍ وكوجلععىه جشط ععحوة

جانغحلٍ  جاسٛل ذُل جعْةم وجا ٓإل ُل.
(3)

ونةل هعًج يعل ذةعىه يك عى شرعىه نعٍ ٌوووه جا سٛعإلس شإلعً هعحلىضى   

س جاةإلعىم وجا ةعحٌ  اإلط عىن  وذٟعٍوٌز وٌُٖى ٌٞح نٍ يىحقٗطه احٍويعٍ. وذُى عح ضةطعٍ  جاعٍووو ٞع ىةح ذأه ُع

جاكٍَس ْرُةة نٍ جاكُحز  نالهح ض ُل كولة ئاً ضرُحن شىجاس جاٚى  جعْةيُس وٚةقهح ذ ةُ  ش ح آ  ئاُعه وجقعخ 

 جايىٌ نٍ قُحز جا ؿط خ جاةٍذٍ جعْةيٍ.

حْعس جاغعٍخ  ثعحن ل وئي ضط كىٌ يىحقٗحش لهحَس جالٍن قى  جاطرٍٍَ جاة ٍجلٍ وجاط ىَىً اةقطة  شىعى ْ

ج نعٍ غلحنطعه جاةٍذُعس جعْعةيُس   ذى يل كن ضٛرف يى إللحش جاطرٍٍَ قحت س شإلً جا لحٌلس  وجا ةل نٍ جِنٍ يؿٓعىة

ولُْ ح كن جالٍن جاطحْخ شٍٗ ٖهى ظهىٌ جاىُشحش جاةىٍَٛس جٌَِعس جاطعٍ ٌجنلطهعح جاطسٓعٍُجش جاهحٚعس ذحارلعحء 

. واعًج نلعى ضكعطم شإلعً جا ٛعإلكُل كل َلسعىج شىعى جاطٛعىَد نلع١  ذعل األٚعإلف وٚعٍجل جارلعحء وجاىٗعىء وجلٌضلعحء

يؿحواس جاهٛىم يل يى إللحضهم  وجْطهىجم آاُحضهم جا ىهؿُس لسٓهح. ويخ ياك  نلى ثحن يل ذعُل جا ٛعإلكُل يعل اعم 

ح  نهًج هى شرى جاٍق ل جاحىجثرً ) (  ذٍغم ٖىز لُوشعه جالعىيٍ  َةعىهم 1902 - 1854ٍَ جا ٓطٍٗقُل نٛىية

ج قحاعس ذإلىعص وشح ٍة ويعل  Bluntز قق َكعىوهم قعد جا ةٍنعس جاةٍذُعس جعْعةيُس ئاعً جاٍقإلعس وجاعىٌِ  يٓطكٟع

ٖحثإله يل جا ٓطٍٗقُل
(4)

   وغحنةة شل جلْطٍٗجق جآُحٍْ جا ٍضر١ ذحلْطة حٌ.

وام ضحل ؾهىو جانغحلٍ ويك ى شرىه ويك ى ٌُٖى ٌٞح وغٍُهم يل ٌؾعح  جعٚعةـ يةىُعسة ذعحاٍو شإلعً 

ٍقُل ئل ذ لىجٌ جٌضرح٠ جايٍ ذحعْةم كو جآُحْس  ونٛإلىج ٞ ىةح ذُل جلْطٍٗجق جآُحٍْ وجلْطٗعٍجق جا ٓطٗ

جاسإلٓسٍ جاةإل ٍ. واًج ضٍجهم َ ُُون ذُل ٌَىحن ويُٓى ثُ ىن وَيْل َأنعً شعىهم يعل ٌؾعح  جآُحْعس يػعل هعحلىضى 

                                                           
 53   1993ٍ٘ذُس اإلىٌجْحش وجاىٍٗ    ذٍُوش  جا إْٓس جاةاالسحششاق فٌ انفكش انعشبٌيكٓل ؾحْم جا ىْىي   -2

  جالعحهٍز  لهٟعس وضالعَة ااالسحشالشاقاإلسالمو اانيك ى شػ حن جاهٗص   جلظٍ: ضكإلُل يىْخ اإلكىجٌ ذُل ٌَىحن وجانغحلٍ قى  شةقس جعْةم ذحاةإلم نٍ: -3

 2007يٍٛ  

 311 - 308   ٘ 1975٘  ضف: يك ى ش حٌز  ذٍُوش  جا إْٓس جاةٍذُس  األعًال انكايهة شرى جاٍق ل جاحىجثرً  -4



 

  

 

ىْطح  اىذعىن وهٍذعٍش ْرىٓعٍ ويعحثّ وثٍويٍ وذإلسىٌ  وذُل جاسةْسس جا ىحهُٟل اإلسحٍ جلْطة حٌٌ يػل غ

 يىاٍ.

وجْط ٍ جاطُحٌ جعٚةقٍ ذةعى ٌٖعُى ٌٞعح يعخ كْع حء شىَعىز  وضسعٍل ئاعً جضؿحهعحش ٖعطً ضٛعل ئاعً قعى 

جاطىحقٝ  ذُل كٚىاُس ؾًٌَس يىغإللس  وئْةيُس وْ ُس  وئْةيُس يىسطكس  ذٍٛ  جاىظٍ شل كٌ ضلىَم اهح نعٍ 

ععح شععل جاطرح ٟة َىععحش جا ىؾععىوز ذُىهععح. وٌغععم ونععحل جاطُععحٌ جعٚععةقٍ جاحرُععٍ شععل هععًج جآععُحق وذٛععٍ  جاىظععٍ كَ

جعْةم  ناله ام ٍَنٝ  شإلً جع٠ةق  جلْطسحوز يل جاكىجغس ذىٌؾحش يطسحوضس ذُل ثعل يسحعٍ وآنعٍ  ونعٍ كولعً 

ح هٍ جا ةٟإلس.  وٌؾس الرى  جاكىجغس ثحن قرى  جاكىجغس جاطلىُس. كيح جاكىجغس جاسحٍَس  نححلص ووية

ط عحخ يعل جا رلعس جاواعً جا  ػإلعس اهعًج جاطُعحٌ  وقعى وقعخ ول َححو َ ىؾى ض حْك لظٌٍ نإلٓعسٍ شىعى كغإلعد جاحا

جاطُحٌ جعٚةقٍ شىى ٠رلحش جاحط حخ يل وٌؾعس كولعً نعٍ لعىل يعل جعلٗعحتُس وجارةغعس جاطةرٍَُعس  وجضهعً يىجقعخ 

ضٓم ذىىل يل جاهٗحٖس جاىظٍَعس  جاىنحل وجاٍو شإلً جاهؿىم. وَىه٠ٍ نٍ اغس هؿحتُس قُل َغٍُ يىجقةه  ويل غم ج

وهٍ ْ س ل ضغُد شل ن حخ كغإلد جاحط عحخ يعل جاطُعحٌجش جانعٍي جاإلُرٍجاُعس وجاةإل حلُعس  ئي جنطلعى ئاعً جاطأٚعُل 

 جعذٓط ىاىؾٍ نحٚس وجاسإلٓسٍ شحيس  ذل جنطلى نٍ ثػٍُ يل جاقُحن ئاً جاطأُٚل جاىظٌٍ جاٍٗشٍ.

عح  ئي جلطلإلعص جاةإل حلُعس  Secularizationاةإل عحلٍ ونٍ يلحذل جاطُحٌ جعٚةقٍ  َلعف جاطُعحٌ ج ٟة يىقسةعح للُ

ئاً جاٍٗق نٍ ذىجَس جالٍن جاطحْخ شٗعٍ  وجلطلإلعص ذٗعحل كْحْعٍ ئاعً يٛعٍ وضٍثُعح وئَعٍجن وارىعحن وْعىٌَح غعم 

َل؛ ضىلّ  واكلطهح جاةٍجق نٍ لهحَس جالٍن جاطحْخ شٍٗ. كيح ذلُس جاىو  جاةٍذُس  نلى جلطلإلص ئاُهح نٍ جالٍن جاةٍٗ

ونإلععص جاةإل حلُععس يععخ ق إلععس لععحذإلُىن ذىلععحذٍش  وقععى كٖععحٌ ئاُهععح جاؿرٍضععٍ نععٍ ضحٌَهععه  نععٍ جاؿععُء  نسععٍ يٛععٍ

جا هٛٙ اإلك إلعس جاسٍلٓعُس شإلعً يٛعٍ وكقعىجغهح  ذةرعحٌجش ضعىوٌ قعى  يةىعً جاةإل حلُعس  وئن اعم ضعًثٍ جاإلسظعس 

ٍ نٍلٓععٍ يععل ضأاُسععه ْععىس ٚععٍجقس. كيععح كو  يععل جْععطهىم يٛعع إلف جاةإل حلُععس  نهععى ئاُععحِ ذل ععٍ نععٍ يةؿععم شٍذعع

م  وثعحن يسطىلةعح ذعحاغٍخ  وكيإلعه كن َؿةعل يعل 1883م. وكونل جاهىَىٌ ئْ حشُل جالعحلىن جاسٍلٓعٍ ْعىس 1827

م ونق جاٍَٗةس جعْةيُس  غم 1791يٍٛ ق ةس يل كوٌوذح. وثحلص جالىجلُل نٍ يىح٠ق جاهىى جا ٓإل س قطً ْىس 

عح نعٍ كوجْع١ جالعٍن جاطحْعخ شٗعٍ. وضعم ذىك جاطىٌؼ يل هًج جاطحٌَم عاغحء جاٍَٗةس ذ طعىذٍُ جعلؿإلُعُ  وجلطهعص ض حية

كونعل جالعحلىن جاسٍلٓعٍ  م. ونعٍ ضعىل1830ّئاغحء جاٍَٗةس جعْةيُس نٍ جاؿُجتٍ شلد جلقطة  جاسٍلٍٓ ْىس 

حء م. وض حىص جاةإل حلُس نٍ ضٍثُح شلد ئاغ1913م. كيح جا غٍخ نأونل جالحلىن جاسٍلٍٓ نُهح ْىس 1906نُهح ْىس 

يٛ سٍ ث ح  كضحضىٌك اإلهةنس  غم كنًش نٍ جللطٗحٌ ذىٌؾحش يطسحوضس نٍ يةظم قحىيحش جاةحام جعْةيٍ.
(5)
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واةععل يععل كهععم جاشععةم نععٍ جاطُععحٌ جاةإل ععحلٍ: ٖععرإلٍ ٖعع ُ ل  وذ ععٍِ جارٓععطحلٍ  وكوَععد ئْععكحق  وَةلععىخ 

رإلٍ ٖ ُل  وئْ حشُل يظهٍ  ٚىىل  ونإلُل ْةحوز  وكل ىن ْةحوز  وكق ى نحٌِ جاٗىَحق  ونٍـ كل ىن  وٖ

وقٓ ى ُل ٌََق  وؾرٍجن نإلُل ؾرٍجن  وشرى جاةَُُ نه ٍ  وشإلٍ شرى جاٍجَق  ويُُٗل شسإلق  وْعىثحٌلى  

وْىهحٌضى  ويٛ سٍ ث ح  كضحضىٌك  وؾ ح  شرى جاىحٍٚ  ويٍجو وهره  وشرى هللا جاةٍوٌ  ولحٚعُف لٛعحٌ  

قعى ضإلطلعٍ يعخ جلٖعطٍجثُس وجالىيُعس  يػعل: ؾ عح  شرعى  ٠ٍجذٍُٗ  وغُعٍهم. ويعل جا ةقعن كن جاةإل حلُعس وؾىٌؼ

جاىحٍٚ  ويُُٗل شسإلق. وقى ضإلطلٍ يخ جاإلُرٍجاُس يػإل ح هى جاكح  يخ ٠ه قُٓل  وقى ضإلطلعٍ يعخ جعْعةم ونعق نهعم 

نععح٘ يػععل قحاععس شإلععٍ شرععى جاععٍجَق  وقععى ضإلطلععٍ يععخ جالىيُععس يػععل قحاععس ذ ععٍِ جارٓععطحلٍ
(6)

وغُععٍه. وقععى ضحععىن  

ذ ٍٛ  ويػعل  1926جعاكحو  يػل ئْ حشُل كوهم يإاف ثطحخ  ا حيج كلح يإلكى؟  جاًٌ ٚىٌ ْىس  جاةإل حلُس قٍَىس

ج اإلةإل حلُعس جاؿًٌَعس.  ٍة قحذُل آوم نٍ ثطحذه  يٛ سٍ ث ح  كضحضىٌك   ئي جضؿه جضؿحهةح ئاكحوَةح يةحوَةح اإلعىَل ويىحٚع

ثًاك ئْ حشُل يظهٍ جاًٌ كٚعىٌ نعٍ ْعىس ويػل ثحيل ثُةلٍ جاًٌ كاكى غم آيل ذةىيح ضرُل اه ضهحنص جعاكحو  و

م يؿإلس  جاةٛىٌ  نٍ يٍٛ  وقى كاكى غم آيل  وثحلص جا ؿإلس قرل ئَ حله ضىشى اإلاكحو وجا ةل نٍ جاعىَل 1928

عح جاةلإلُعس جاةٍذُعس ذعحاؿ ىو وجللك عح٠. ج ضحٌَم جاٗةىذُس  ويطه ة ويهحؾ س جاةٍخ وجاةٍوذس  يةُىة
(7)

وقعى ضٍجؾعخ  

 ةحام جاةٍذٍ شل يىجقسهم جاةإل حلُس ْىجء ذٗحل ٖحيل كم ؾُتٍ  يػل شإلٍ شرى جاٍَجق.ذةٝ جاةإل حلُُل نٍ جا

واإلةإل حلُس ٚىٌضحن كْحُْطحن نٍ جاسحٍ جاةٍذٍ جاكىَع؛ كوله ح جاَةإْل حلُس نٍ ٚىٌضهح جاؿًٌَس جاٛحٌيس 

جم جاةهعىش كو يعح هٍ جاطسحٍُ نٍ جاحىن وجآُحْس وجلؾط حل وجلقطٛحو قٓد جاةلل جعلٓحلٍ وقىه وون جْطهى

ح. كو ذةرحٌز نإلٓسُس هٍ  جاطسحٍُ نٍ جاىٓرٍ ذ ح هى لٓرً ل ذ ح هى  هى وَىٍ  وذحاطحاٍ نهٍ يحوَس ضىسٍ جاىَل ض حية

ي إلق   ووٚإلص هًه جاٛىٌز يٌوضهح جاىظٍَس يعخ يعٍجو وهرعس.
(8)

ث عح ثحلعص قعى وٚعإلص يٌوضهعح جاط رُلُعس يعخ  

جاطٍ كؾرٍش جآإل حن    ؾ ةُس جلضكحو وجاطٍقٍ   جٖطٍك نٍ قٍثس( جاًٌ      -     ) يٛ سٍ ث ح  كضحضىٌك

 قُحم كللٍز نٍ جلللةخ ٞى جآإل حن جاةػ حلٍ  وكشإلل نٍ . وٖحٌك1908 شرى جاك ُى شإلٍ ئٚىجٌ جاىْطىٌ شحم 

م  1924يععحٌِ  3جاؿ هىٌَععس جاطٍثُععس جاةإل حلُععس شإلععً جاععى ١ جاوٌوذععٍ جاكععىَع. وكاغععً جاهةنععس جاةػ حلُععس نععٍ 

 شإل حلُس. كن ضٍثُح وواس شإل حلُةح  وكشإلل اغً ض رُق جاٍَٗةس جعْةيُس وؾةل لظحيٍ جاكحىيس وجاطةإلُموك

وجاةإل حلُس نٍ ٚعىٌضهح جآُحْعُس جلقطٛعحوَس جا كعىووز هعٍ  نٛعل جاعىَل شعل جاىواعس    نعة َؿعىَ نُهعح 

ي إللععس  وضطععٍك اإلععىَل يؿععح  جالععُم جاطسحُععٍ نععٍ جايععىٌ جآُحْععُس جا طغُععٍز وجا إقطععس وجاىٓععرُس ونععق يرععحوب وَىُععس 
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ج شل هًج جا ةىً نٍـ كل ىن ) وي حٌْس جاٗةحتٍ  شإلً كن ضحىن ذُل جعلٓحن وٌذه. وكهم ٍة  -    يل شرٍ  يرح

. وضأغٍ ذحاسُإلٓى  جاسٍلٍٓ كٌلٓص ٌَىحن  ووجنعخ     جالحهٍز شحم  جاٛكحنٍ جاإلرىحلٍ جاًٌ هحؾٍ ئاً      

ج  وو عح ٖعىَىة ٙ  ذلٟعحَح شل جاةإل حلُس ونحشة نعل نعٍ يىعحظٍز يعخ جاٗعُم جعيعحم يك عى شرعىه  وَشعم كن جاعىَل يهعط

ح ذلىجشععى غحذطععس وٞععةهح  جِنععٍز  كيععح جاكحىيععحش ن ه طهععح ضععىذٍُ هععًه جاععىلُح  ج وْععإلىثة ٍة وكن جاععىَل َلُ ععى جاكٍَ ععس نحعع

ععح جاكحىيععحش جاٍجقُععس نط إلععق جاكٍَععس  ث ععح ضٓععحوٌ ذععُل جارٗععٍ  وياععك ذاَجاععس جاكععىجؾُ ذعع ُل يهطإلععف جاععىقٍ  كي 

وضلطٍٟ يٛإلكس جاكُحز وقف لسىي ٌؾح  جاىَل عذىجل جاةلل ونةعل جاعًثحء جارٗعٍَُل جاإلعًَل  جا ىجتف وجا ًجهد 

. وجل ةقةح يل ضإلك جا لىيحش جاهح٠ثس َىطهٍ ئاً كله:  ل يىلُ س قلُلُس ول ضٓحهل ول شى  ذعة   ٍ ه ح يىرخ ثل ٌق

م ول نإلٓسس ول ضلى م نٍ جاىجنل ئل  ذسٛل جآإل س جا ىلُس شل جآعإل س يٓحوجز  ول كيل ول كاسس ول قٍَ س ول شإل

جاىَىُس. 
(9)

 

( يل يٍؾةُس يهطإللس ٚىٌز كنٍي اإلةإل حلُس نعٍ ثطحذعه  جعْعةم      -     وقىم شإلٍ شرى جاٍجَق )

آٌجءه    وكغعحٌ ٞعؿس ا ىقسعه يعل  جاهةنعس جعْعةيُس   وٌو شإلُعه ثػُعٍون يسىعىَل     شحم  "وكٚى  جاكحم

 نٓكد يىه جاَهٍ ٖهحوز جاةحا ُس.

ج يػل ياك جاطُحٌ جا ىؾىو نٍ جاةحام جاةٍذٍ  ذل هٍ  ٌة وضؿىٌ جعٖحٌز ئاً كن جاةإل حلُس نٍ جاغٍخ آُص ضُح

ْ س اإلكُحز جاغٍذُس ثإلهح  وْ س احل جا ًجهد جاطعٍ ضسٛعل جآُحْعس وْعحتٍ ٖعإون جاكُعحز جاعىلُح شعل جاعىَل  يػعل 

ُس جاغٍذُععس. وهععٍ  شإلععً جا ٓععطىي جاسإلٓععسٍ  ْعع س احػُععٍ يععل جاسإلٓععسحش يػععل: جاهُؿإلُععس  جا حٌثٓععُس وجاٍكْعع حا

وجاطؿٍَرُعس  وجا حوَعس  وجاىؾىوَعس  وجارٍجؾ حضُععس وجاىٞعةُس  وجاطسحُحُعس...ئام
(10)

يععخ جاطأثُعى شإلعً كن اإلةإل حلُععس  

ةعٝ هعًه جاطىاُسعحش يثحش جاوؾه  وشٗعٍجش جاقىةعس  واهعح ضىاُسعحش يهطإلسعس شإلعً يٓعطىي جاط رُعق جاة إلعٍ  وذ

 َىظف جاىَل ضىظُسةح ُْحُْةح ذٍجؾ حضُةح اإلُٓ ٍز شإلً جاؿ حهٍُ.
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غعم ل ضطٓعم  جا ةٍنُس  ويليخ جاذةحو جاحإلُس و هٍ ٌؤَس ؾُتُس اإلىجقخ ل ضطةحيل:َ ُُ جا ٌٍُٓ ذُل جاةإل حلُس جاؿُتُس وجاةإل حلُس جاٗحيإلس. جاةإل حلُس جاؿُتُس -10

يػعل هعًه ذحاٗ ى   وضًهد هًه جاٍؤَس ئاً وؾىخ نٛعل جاعىَل شعل شعحام جآُحْعس  وٌذ عح جلقطٛعحو وهعى يعح َاةرعٍ شىعه ذةرعحٌز  نٛعل جاعىَل شعل جاىواعس   و

وؾىو يُطحنَُُلح ويحوٌجتُعحش  وَ حعل ضٓع ُطهح  جاٍؤَس جاؿُتُس ضإلُم جاٛ ص قُح  جا ؿحلش جانٍي يل جاكُحز  ول ضىحٍ وؾىو ي إللحش كو ثإلُحش كنةقُس كو

جا  إللعس وجاغُرُعحش  ٚعٍجيس ضكُُعى شةقعس جاعىَل وجالعُم ٌؤَعس ٖعحيإلس اإلىجقعخ ضكعحو  ذحعل  جاةإل حلُس جانةقُس  كو  جاةإل حلُس جعلٓحلُس . وجاةإل حلُس جاٗحيإلس: هٍ

 حوٌ اإلحىن  وكن جا ةٍنس جا حوَس جا ٍؾخ جاىقُعى األنعةق وكن جعلٓعحن َغإلعد شإلُعه ذحل يؿحلش جاكُحز. وَطسٍل شل هًه جاٍؤَس لظٍَحش ضٍضحُ شإلً جارةى جا

ععح  جاةإل حلُععس جا رُةُععس جا حوَس )لٓععرس اإل ععحوز ٟة انعهًاََالالة انجيةَالالة جا رُةععس(. جلظععٍ: و. شرععى جاىهععحخ جا ٓععٌٍُ  و جا ععحذخ جا ععحوٌ ل جاٍوقععٍ  وَ إلععق شإلُهععح كَ

ح ؼ و  220-219/ ٘ 2ؼ .2002ق    جالحهٍز  وجٌ جاٍٗواانعهًاََة انشايهة ٟة . وَةطرٍ جاسٍق ذُل يح َ إلق شإلُه  جاةإل حلُعس جاؿُتُعس  472-471/٘ 2كَ

قطٛععحوٌ ويععح َٓعع ً  جاةإل حلُععس جاٗععحيإلس  هععى جاسععٍق ذععُل يٍجقععل ضحٌَهُععس اععىسّ جاٍؤَععس  قُععع جضٓعع ص جاةإل حلُععس ذ كععىووَطهح وجلكٛععحٌهح نععٍ جا ؿععحاُل جل

قُم يُٓكُس ئلٓحلُس  ويخ جاطغإلغعل جاٗعىَى اإلىواعس ويإْٓعحضهح نعٍ جاكُعحز جاُىيُعس اإلسعٍو جلسعٍوش جاىواعس جاةإل حلُعس ذطٗعحُل ٌؤَعس  وجآُحٍْ قُل ثحلص هىحك ذلحَح

 ويح َإلُهح. 222/ ٘  2ٖحيإلس اكُحز جعلٓحن ذةُىز شل جاغُرُحش. جا ٍؾخ جآحذق  ؼ 



 

  

 

وآُععص جاةإل حلُععس جاظععحهٍز جِن نععٍ ذةععٝ جالظ ععس جاةٍذُععس ئل شإل حلُععس ضىاُسُععس جلطلحتُععس  ضكععحو  جقطععىجء 

جاطععٍ قععى ضععإوٌ جاطُععحٌجش جعْععةيُس شععل ٠ٍَععق جال ععخ كو جاطهىتععس جآُحْععُس كو جلْطٍٞععحء كو ضؿىععد جا رععحوٌجش 

جاةإل حلُس يجضهح ئاً ئغحٌجضهح  يػل جاةإل حلُعس نعٍ جاةعٍجق وْعىٌَح ويٛعٍ وجاؿُجتعٍ وجاعُ ل. كيعح ضعىلّ نةإل حلُطهعح 

ضححو ضحىن شإل حلُس ؾًٌَس يخ جْطهىجم كْحاُد جلقطىجء ذألىجشهعح جا طسحوضعس ذعُل جاإلعُل وجاةىعف اإلطُعحٌ جعْعةيٍ. 

رىععحن َلععىم شإلععً كْععحِ ضىععىل وَىععٍ ٠ععحتسٍ ذععُل يؿ ىشععحش يهطإلسععس  وشإل حلُععس ارىععحن وجٞععكس جاطىؾععه ٌغععم كن ا

وجاةإل حلُس نٍ قحىيحضه جا طةحقرس يؿٍو ُٚغس ُْحْعُس اطكلُعق جلْعطلٍجٌ وجاطعىجَن ذعُل جا ىجتعف جا طٛعحٌشس. 

ونحٌؼ ل حق جاُٛغس جآُحُْس ضطؿإلعً جاةإل حلُعس نُعه نعٍ جاطُعحٌجش غُعٍ جعْعةيُس  شىعى جا ؿ ىشعحش جا ٓعُكُس 

 ٌجش جا حٌثُٓس وجالىيُس وجا ٓطغٍذُل  ث ح ضطؿإلً نٍ جاسل وجال حل جاثرٍ يل جعشةم.وجاطُح

ولؿى جاةإل حلُس قحٍٞز  شإلً يٓطىي كْعإلىخ جاكُعحز ذعُل جاؿ عحهٍُ  ذعىٌؾحش يهطإلسعس نعٍ جاعىو  جاةٍذُعس 

ِكهح ذُل جاطعىَل جاٗعحإلٍ وجلاطعُجم جا ٚعُل ْعىجء شإلعً قٓد قىز وٞةف جاىُشس جاىَىُس شىى جاىحِ  ويىي ضٍؾُّ

يٓطىي جاةلُىز كم جآإلىك. ولؿى كقُحلةح ضىاُسس شؿُرس ذُل جاةإل حلُس وجاىُشس جاىَىُس شىى ٌؾل جاٗحٌل  ي ح َةحّ 

ح. ح يل جلْطؿحذس اإلرةع جعْةيٍ ويىؾحش جاطغٍَد يةة  قحاس يل جاطىحقٝ لىشة

  وهععًج يععح َػرععص ن ععأه ضععحٌَم وضععُشم جاةإل حلُععس كلهععح قٍَىععس جاكٍَععس وجا ٓععحوجز وجاةىجاععس شإلععً شحععّ جاععىَل

جاةإل حلُس لسٓعه شإلعً جا ٓعطىي جاىظعٌٍ وجاة إلعٍ ْعىجء نعٍ جاغعٍخ كم نعٍ جاةعحام جعْعةيٍ؛ نةإل حلُعس هعىذُ هعٍ 

شإل حلُ س وواس جاكحثم جا ٓطرى   ويػإلهح شإل حلُس يُحُحنإلإلٍ؛ اله ح ٌنٟعح قحعم جعٌجوز جاٗعةرُس. وشإل حلُعس اعىك هعٍ 

هح وغحَطهععح نىيععس جا إلحُععس جاهحٚععس اٛععحاف جا رلععس جاٍكْعع حاُس شإلععً قٓععحخ ْععحتٍ شإل حلُععس جاٍكْعع حاُس ان  يرععىك

 جا رلحش  وقى كوي لؿحـ كل ىيؾهح ئاً لٗىء وجْط ٍجٌ قٍثس جلْطة حٌ جاةحا ٍ  نهٍ قٍَىس جعيرٍَحاُس.

ولؿععى  شإلععً جا ٓععطىي جاة إلععٍ  كن جاععىو  جاةإل حلُععس نععٍ جاةععحام جاةٍذععٍ وجعْععةيٍ نععٍ كغإلرهععح قحىيععحش 

حطحضىٌَس يٓطرىز ضلف ذحل قىز ٞى جاكٍَحش  ونحٚس جاكٍَحش جاَةلَىَس وجآُحُْس  يػعل شإل حلُعس كضعحضىٌك نعٍ وَ

ضٍثُح  وشإل حلُس ذىٌقُرس نٍ ضىلّ  وشإل حلُس ٚىجم نٍ جاةٍجق. وئن جاىلَحش جا طكىز جايٍَحُس  شإلً جا ٓطىي 

جاؿ هىٌَععىن ضلععىم كْععىك كل ععىيؼ لئلٓععحلٍ  جاغٍذععٍ  كقععٍخ جاى ععحيؼ اإلىواععس جاطععٍ ضٛععىٌهح اععىك  وقععُل َكح هععح

 اإليرٍَحاُس جاةحا ُس نٍ جاٍٗق جاو١ْ وكنٍَلُح وآُْح. 

وَىحوٌ جاةإل حلُىن  شإلً يٓطىي جا ػلسُل  ذحاكٍَس  احىهم ل َ حٌْىلهح  ذل َطكىاىن ئاً ثحتىحش يٓطرىز 

َٓطرةىون يل َهحاسىلهم نعٍ جاعٍكٌ يعل شىىيح َطىاىن كَس يإْٓس غلحنُس  نُٓطرةىون ْحتٍ جاطُحٌجش جاسحٍَس  ذل 

جاةإل حلُُل جِنٍَل. وَغسل  كو َؿهل  جاةإل حلُىن كن جاىواس نٍ جعْةم وواس يىلُس َه ة نُهح جاكعحثم وَٛعُد  

قح  كذى ذحٍ  وهى نإلُسس ؾحء ذحنطُحٌ كهل جاكل وجاةلى ويىجنلس شحيس جا ٓعإل ُل شإلعً ذُةطعه  شىعى جنطُعحٌه نإلُسعس 



 

  

 

ى  كَهععح جاىععحِ  نععالٍ قععى واُععص شإلععُحم وآععص ذهُععٍثم  نععان كقٓععىص نععأشُىىلٍ  وئن كْععأش اإل ٓععإل ُل:  كيععح ذةعع

نلىيىلٍ... 
(11)

وام َُشم كٌ نإلُسس يل جاهإلسحء جاٍجٖعىَل كلعه َ ػعل جآعإل س جعاهُعس. ول َةعٍ  جعْعةم جاىواعس  

 ً قعُل ثحلعص جاحىُٓعس جاػُىقٍج٠ُس جاطٍ ضٓط ى ْإل طهح يل هللا  يػإل ح هى جايعٍ نعٍ كوٌوذعح نعٍ جاةٛعىٌ جاىْع

ععح َععى شىن كن  ضؿ ععخ ذععُل جآععإل س جاٍوقُععس وجآععإل س جاُيىُععس  ث ععح كن كوٌوذععح نععٍ ضحٌَههععح جا ىَععل ٖععهىش يإلىثة

ْإل طهم ئاهُس  وهًج يح ٍَنٟه جعْةم. وهل هىحك كو  شإلً كن ْإل س جاكحىيس نعٍ جعْعةم ْعإل س يىلُعس يلُعىز 

آُععص غُىقٍج٠ُععس ضكحععم ذحْععم هللا  يععل كن جذععل جاكععحثم ضععم  ذكلععىق جعلٓععحن وضكلُععق جاةىجاععس وجاكٍَععس  وكلهععح

جلقطٛح٘ يىه اٛحاف نٍو شعحوٌ يعل جاؿ عحهٍُ؟ وهعل َىٓعً كقعى يعح قحاعه ش عٍ اة عٍو قعحثم يٛعٍ:  يعً ثعم 

ج  ٌة ضةرىضم جاىحِ وقى واىضهم كيهحضهم كقٍج
(12)

. نحاكلىق جاسٍوَس  ويىهح جاكٍَس  ٌثل كْحٍْ ضلىم شإلُه جاكحىيعس 

جعْةم. كيح ضٍُْم يرىك جاٗسحنُس وقق جاٍقحذس جا طرحواس نٍ ل حق يعح هعى شعحم وون ؾعىٌ شإلعً جاكُعحز جا ىلُس نٍ 

جاٗهُٛس وجاكٍَحش جاسٍوَس ويرىك جاهٛىُٚس  نهًج لؿىه ذحل ذىٞىـ نٍ يرىك  جايٍ ذحا ةٍو  وجاىهٍ شل 

ىٛعٍ جاىواعس جاةحواعس وئن ثحلعص ثعحنٍز ول جا ىحٍ . وَؿد كل  لىًٓ ياك جالى  جاًٌ كَىه جعيحم جذل ضُ ُس:  هللا َ

َىٍٛ جاىواس جاظحا س وئن ثحلص يإيىس. 
(13)

 

عح شحيعس شإلعً جاوَعحن   يل جاىجٞف كن جاةإل حلُُل َلةىن ذٗحل ْحنٍ نٍ يغحا س جاطة ُم  ئي َ إللعىن كقححية

ٍ  جاحهىعىش واعُّ وون ض ُُُ  يل يػل شىم ض ُُُهم ذُل جعْةم وجا ُٓكُس  نُغسإلىن قلُلس كن جعْعةم ل َةع

ح ٍٖشُةح يةُىةح  ث عح  نُه ثهىس كو ٌؾح  وَل  ذل نُه شإل حء نل١ َةطرٍون يؿٍو يٍؾةُحش شإل ُس ا ل ل َةإلم قح ة

كلهم َىٛكىن جاىحِ وون ئاُجم  كو هحًج َىرغٍ كن َحىلعىج
(14)

اعىل جالظ عس جاكحث عس جاطعٍ جٚع ىةص يإْٓعحش  

 وَىُس ثهىىضُس اطأنً يىهح جاٍٗشُس.

اةإل ععععحلُىن كن جاٛععععٍجل ذععععُل جاةإل حلُععععس وجاععععىَل قععععحتم؛ ان جاععععىَل َةععععحٌٜ جاةإلععععم  ذُى ععععح وَععععُشم ج

جاةإل حلُععس ضىحٚععٍ جاةإلععم. وهحععًج َٓععل ىن يٗععحإلس كوٌوذُععس شإلععً جعْععةم  غععم َٓععل ىن شإلُهععح قععةة كوٌوذُةععح؛ 

جعْععةم نحاٛععىجم ذععُل جاععىَل وجاةإلععم هععٍ يٗععحإلس وجنععل ل ععحق جا  حٌْععس جاطحٌَهُععس جاوٌوذُععس. كيععح نععٍ قحاععس 

عععح. كيعععح نعععٍ ل عععحق جا  حٌْعععس جاطحٌَهُعععس   ٞة نهعععٍ غُعععٍ يىؾعععىوز  نعععحالٍآن َةطرعععٍ جاةإلعععىم جا رُةُعععس جاحىلُعععس نٍ

ج  شإلعععً شحعععّ جاكحاعععس جاوٌذُعععس جا ٓعععُكُس جاححغىاُحُعععس  ئاعععً وٌؾعععس  نهعععٍ يٓعععأاس جْعععطػىحتُس اعععم ضٛعععل كذعععىة
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 290٘   1م  1996٠

 63٘  28ؼ )يؿ ىل جاسطحوي(   انحسبة فٌ اإلسموجذل ضُ ُس   -13

ْىطاْم ل ضَْةإلَ اىَن()جاىكل: يل جَِس -14 ٍِ ئِْن ثا ْث ًِّ أَاىج كَْهَل جا ْْ قَعسى ِيعْىهاْم ٠َحتِسَعسق اَُِطَسَل هاعىج 43)نَح ٍْ ٍَ ِيعْل ثاعلِّ نِ وج َثحن عسة نإَلَعْىل لَسَع ٍا ْإِيىاعىَن اَُِْىسِع َِل (.. )َوَيح َثحَن جْا ا نِعٍ جاعىِّ

وج قَْىَيهاْم ئِيَ  ٌا ًِ وَن( )جاطىذس:َواُِاْى ٌا ًَ ُِْهْم اََةإل هاْم ََْك ىج ئِاَ َؾةا ٌَ  (.122ج 



 

   

 

ل ْععععإل س وَىُععععس ثهىىضُععععس جاظععععحهٍز. ول َ حععععل جالععععى   ئن ذععععٍوَ جاسلهععععحء ٠رلععععسة قععععى ض ععععىٌ ئاععععً قععععى ضٗععععحُ

ضٟعععحٌل ْعععإل س جاحىُٓعععس. وضحٗعععف قٍثعععس جلْطٗعععٍجق جاةإل عععحلٍ جا ىعععحهٝ اإلعععىَل  شعععل جاعععىوٌ جاعععًٌ قحيعععص 

ذعععه جاةإل حلُعععس نعععٍ جضهعععحم جعْعععةم ؾُجنةعععح ووون ذٍهعععحن قحْعععم ذعععحاطهإلف جاعععىَىٍ جا ىعععحهٝ اكٍثعععس جلٌضلعععحء 

لعععس يغحا عععس ضٓعععطى  كلعععه ئيج ثحلعععص جاةإل عععٍ. وقعععى ؾعععحء هعععًج جاكحعععم لطُؿعععس جاطسحُعععٍ ذلُعععحِ جا ػعععل  وهعععٍ ٠ٍَ

جا ُٓكُس قى كشحقص قٍثس جاةإلم نٍ كوٌوذح  نان جعْةم ثًاك قى كشحق قٍثس جاةإلم نٍ جاٍٗق.
(15)

 

م(  جاعًٌ قعٍظ 1873-1801ٌنحشس ٌجنعخ جا ه عحوٌ ) كيح جاطُحٌ جاػحاع  نهى جاطُحٌ جاإلُرٍجاٍ جاًٌ ذىك يخ

م نُعه نحعٍز شعل جاكُعحز نعٍ ذعحٌَّ  1834ذعحٌَُ  شعحم  جاإلُرٍجاُس نٍ ثطحذه  ضهإلُٙ جعذٍَُ نٍ ضإلهُٙ م  وقعى 

وشل جاػلحنس وجاةحوجش وجاطلحاُى وجالُم جاسٍلُٓس  وشى ه ذةٝ جاحطحخ ذ ػحذعس قؿعٍ جاْعحِ نعٍ جاسحعٍ جلؾط عحشٍ 

وجآُحٍْ جا ٌٍٛ  نة  جالٍن جاطحْخ شٍٗ
(16)

. ث ح ضٍؾم جاىْطىٌ جاسٍلٍٓ جاًٌ ْ حه جا٠ٍٗس جاٛحوٌ شحم 

م  ووغُلس قلىق جعلٓحن  وغٍُهح يل جاىٛى٘ جاطٍ ضرٍٗ ذحالُم وجا رحوب جاإلُرٍجاُس. وكٚىٌ نٍ كوجنٍ 1814

1869قُحضه ثطحخ  يىحهؽ جاارعحخ جا ٛعٍَس نعٍ يرعحهؽ جِوجخ جاةٛعٍَس  شعحم 
(17)

ويةإلعىم كلعه ٖعق جا ٍَعق  .

كيحم ذٍوَ جاطُحٌ جاإلُرٍجاٍ نٍ جاسحٍ جا ٌٍٛ جاكىَع
(18)

جاإلُرٍجاُس جا ٍَٛس.   ويل غم نهى يإّْ
(19)

 

م( يطحذةس ؾهىو جا ه حوٌ نٍ قلى  جاطٍؾ س وجاطةإلُم  وقى ْحهم 1893-1823وقى وجٚل شإلٍ يرحٌك )

ععٍ  ذععحاطةإلُم جا ععىلٍ جاكععىَع جا ععىجٌَ اإلطةإلععُم جاععىَىٍ جاَهععٌٍ  نععٍ ذععٍوَ يععح شا
(20)

وقععى كْععهم نععٍ ضةٍَععف  

 م.1858شإلم جاىَل  جاطٍ ثطرهح قىجاٍ ْىس جا ٍَُٛل ذؿىجلد ؾىَىز يل جاكُحز نٍ نٍلٓح نٍ ٌوجَطه  

واُّ يل جاىقُق وٞعخ ؾ عح  جاعىَل جانغعحلٍ ويك عى شرعىه نعٍ ْعُحق جاسحعٍ جاإلُرٍجاعٍ نعٍ يٛعٍ  ذعٍغم 

ْس اإلكٍَس جاقٍخ ئاً جآُحق جعْةيٍ.  ٍ كنححٌه ح جا ح
(21)
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 ضكٍَعٍ جا عٍكز   وَةى قحْعم كيعُل كقعى جا ك عحش جاٍتُٓعس نعٍ ْعُحق ض عىٌ جاسحعٍ جاإلُرٍجاعٍ ذأنحعحٌه شعل

1900  و جا ٍكز جاؿىَىز  1899
(22)

ح 1963-1872  وثًاك كق ى ا سٍ جآُى ) م( جاًٌ جْطرةى جعْعةم ضٗعٍَةة

إللُةعععح ويٍقإلعععسة ضحٌَهُعععسة يعععل يٍجقعععل ضحعععىَل جاٗهٛعععُس  ويٍؾةُعععسة يعععل يٗعععٍوشه جاسحعععٌٍ  وكنعععً ذعععه ؾحلرةعععح نا

جا ٍَٛس
(23)

ج ذحاسإلٓسس جاُىلحلُس  ن ة ى ئاً ضٍؾ س ذةٝ يإاسحش كٌْ ى جاًٌ ثحن يل ن٠ٍ   وكذىي ئشؿحذةح ٖىَىة

ئشؿحذه ذه َىشىه  ُْىلح كٌْ ى ٌٍٞ هللا شىه 
(24)

وشعىه جاإلُرٍجاُعىن نعٍ شٛعٍه  كْعطحي جاؿُعل   يجك جاؿُعل  

جاًٌ ضطإل ً شإلً َىَه نٍ  جاؿٍَىز  ونٍ  جاؿحيةس جا ٍَٛس .
(25)

 

حٌ جاإلُرٍجاٍ  ضإللً ضةإلُ ه جاةحاٍ نعٍ م( ذىٚسه كقى كذٍَ ٌيىَ جاط1958ُ-1886وَظهٍ يىٛىٌ نه ٍ )

م ك٠ٍوقعس جاعىثطىٌجه ذةىعىجن  قحاعس جا عٍكز نعٍ جاطلحاُعى جعْعةيُس وض ىٌجضهعح   1913ذحٌَّ  ولحقٕ نٍ شعحم 

ععح اقعىج  جا ععٍكز نعٍ جا ؿط ععخ جعْعةيٍ  ذععل 1939-1857ضكعص ئٖعٍج  اُسععٍ ذٍَعل ) م(  وضٟعع ىص للعىةج ليشة

ج وا ىقف جعْةم يعل جا عٍكز  ولهعؽ  ٍة نُهعح يعىهؽ جاىلعى جاطعحٌَهٍ  جا طكعٌٍ يعل جلاطعُجم ذلىْعُس جاعىقٍ  ويسٓع

لٛى٘ جالٍآن جاحٍَم  وجاكىَع جاٍَٗف  وْإلىك جاٍْى   ٚعإلً هللا شإلُعه وْعإلم  ونلةعح ا ىعحهؽ جا ٓطٗعٍقُل. 

ح اكلحتق جعْةم ذةُىةج شل جا سعحهُم  احل يىٛىٌ نه ٍ كشحو جاىظٍ نٍ ثػٍُ يل قىحشحضه جاسحٍَس  نةحو اُرىٌ ضسه ة

جلْطٍٗجقُس جاطٍ نُ ص شإلً نحٍه نٍ ذىجَس جاٗرحخ  وٌجـ َةرٍ شل هعًج جا ىقعف يىعً لهحَعس شلعى جاةٗعٍَىُحش  

شرٍ يلحلضه جاٛكسُس ولٗح٠ه جاسحٌٍ جاةحم.
(26)

 

نهععى اُرٍجاععٍ ثرُععٍ  ويععخ ياععك نهععى يععل كقععىي جا ععىجنةُل شععل  م(1956-1888) كيععح يك ععى قٓععُل هُحععل

شىىه ذُل جلغىُل  وهى يل كلٛحٌ  جاطىنُلُعس   نعٍ شلعى جاػةغُىُعحش  العى جْعطسُضه جاهؿ عس  جعْةم  نة ضةحٌٜ

 جاطرٍَُٗس شإلً يٍٛ  نطٛىي اهح. وذىكش جا لحلش جعْةيُس ضؿى ْرُإلهح اإلىٍٗ شإلً ٚسكحش جاؿٍَىز جاإلُرٍجاُس

نعٍ جاىٌجْعحش جعْعةيُس    جآُحْس   يػل يلحلش يكد جاىَل جاه ُد  وجاُٗم يك ىو ٖإلطىش  وجل إلق َإاف
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م  وشرعٍ ٚعٍجقس شعل نُرعس كيعل ش ُلعس 1936م(  و نٍ يىفُ  جاعىقٍ  1935-1932نأٚىٌ  قُحز يك ى  )

يل جاكٟحٌز جاغٍذُس  ويل ُْحْحش جاغٍخ  ويل نٍ٘ لؿحـ جاػلحنس جاغٍذُس نٍ جارُثس جا ٍَٛس وجاةٍذُس.
(27)

 

ُعس نعٍ هعًه جا ٍقإلعس  ث عح َ حعل كن َىعىٌؼ نعٍ م(  يل كذٍَ وشعحز جاإلُرٍجا1973-1889وَةى ٠ه قُٓل )

جآُحق جاةإل حلٍ  وثحن اه شةقس و٠ُعىز ذأق عى ا سعٍ جآعُى وقعُخ جاقعٍجٌ جاىْعطىٌَُل  غعم ضكعى  نعٍ ي إلعخ 

ٍ ٠ععه قٓععُل ثععل ؾهععىوه جاسحٍَععس وجاوذُععس وجاثحوَ ُععس وجآُحْععُس اهىيععس جاسحععٍ  جاػةغُىُععحش لكععى جاىنععى. وْععه 

ل ذه  ووقف قُحضه اإلىشىز اإل سحهُم وجالُم جاإلُرٍجاُس  وجله٠ٍ ٠ىَةة نٍ يةٍثس  جالعىَم جاإلُرٍجاٍ جاغٍذٍ جاًٌ آي

وجاؿىَى   نحٚس نٍ ثطحذه  نٍ جاٗعةٍ جاؿعحهإلٍ . وكٚعىٌ ثطحذعه شإلعً  هعحيٕ جآعٍُز   وقعى كضعً يطُجيىةعح يعخ 

ٍٛـ ذأن هًه جاىٌجْس احل ٠ه قُٓل ام َظهٍ ُٖثةح يل جا ٍجؾةس جاسحٍَس ثهُحل  وَ وٌجْحش هُحل نٍ جآٍُز.

خ ٚععىٌز جاوخ جاةٍذعٍ جالعىَم اإلٗععرحخ  وضلعىم غعًجء اإلىسععىِ   ٍ ضعأضٍ نعٍ ئ٠ععحٌ ضلعىَم جاىٌجْعحش جاوذُععس جاطعٍ ضلع

جا طةرس؛ نُلى :  وكقد كن َةإلم هإلء كن جاةلل اُّ ثل ٍٖء  وكن اإلىحِ يإلححش كنعٍي آُعص كقعل قحؾعس ئاعً 

اقحوَع ئيج ام َ  ثل ئاُهح جاةلل  وام ٍَٞهح جا ى ق  وام ضٓعطلم جاغًجء وجاٍٞح يل جاةلل  وكن هًه جانرحٌ وج

اهح كْحاُد جاطسحٍُ جاةإل ٍ  نان نٍ قإلىخ جاىحِ وٖةىٌهم وشىج٠سهم نُعحاهم ويعُإلهم ئاعً جآعًجؾس وجْعطٍجقطهم 

رهم نُهعح  ئي َإلط ٓعىن شىعىهح جاطٍنُعه  شعل جاعىسّ ئاُهح يل ؾهى جاكُحز وشىحتهح  يح َكرد ئاُهم هًه جانرحٌ وَعٍغ 

ح جاةلل شإلً كلهح قلحتق َلٍهح جاةإلم وضٓطلُم اهعح  قُل ضٗق شإلُهم  ونٍق شظُم ذُل يل َطىحو  هًه جانرحٌ يكح ة

يىحهؽ جاركع  ويل َلعىيهح ئاعً جالإلعد وجاٗعةىٌ شإلعً كلهعح يػُعٍز اةىج٠عف جاهرعٍ  ٚعحٌنس شىعه ذىجشعع جاٗعٍ  

جاةُٕ يةُىس شإلً ئلسحق جاىقص وجقط ح  كغلح  جاكُحز وضححاُف 
(28)

. غم كٚىٌ ثطحذعه  يٓعطلرل جاػلحنعس نعٍ يٛعٍ  

م  وهى كوٞف ضةرٍُ شل يٍٗول ٠ه قُٓل جاسحٌٍ جالحتم شإلً جاطغٍَد  وجاةإل حلُعس جاٛعٍنس. وقعىم 1937شحم 

نٍ ثطحذه  يعل ذةُعى  ٌؤَعس شإل حلُعس اإلةةقعس ذعُل غعحاىظ جاعىَل وجاةإلعم وجآُحْعس  وكثعى نُعه شإلعً شإل حلُعس جاىواعس 

جا ٍَٛس
(29)

. 

(  وهعى ٚعحقد 1962-1891ويػإل ح ثعحن ٠عه قٓعُل ذعُل جاةإل حلُعس وجاإلُرٍجاُعس  ثعحن ئْع حشُل يظهعٍ )

م  جاًٌ َلىم شإلً ذٍلحيؽ اُرٍجاٍ ذ ٓىـ جؾط حشُس كو جٖعطٍجثُس يره عس  1929نحٍز ئلٗحء  قُخ جاسةـ  شحم 
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يعس   َشعُم جاىنعى اإلىهعىٜ وَهى  ئاً قل يٗحثل جاسةـ جا ٌٍٛ. وضلىم ذهًه جاسحٍز اإلىكعحِ ذحٖعح  َشعُم جا

ذهح وضىسًُهح  احل جاىنى ضؿحهل جاسحٍز.
(30)

 

م(  نهععى اُرٍجاععٍ ئْععةيٍ ثرُععٍ  ق ععل ضىؾهععحش جاىنععى جاسحٍَععس 1964-1889كيععح شرععحِ يك ععىو جاةلععحو )

وجآُحُْس  وآيل جاةلحو ذحاىَ لٍج٠ُس جاإلُرٍجاُس  ووجنخ شل جاكٍَس  وضٛىي نعٍ هعًه جا ٍقإلعس اإلسحعٍ جلٖعطٍجثٍ 

ج يىعه ذعأن واإلٗ ٌة ُىشُس  ووجنخ ذكٍجٌز شل جاطىؾهحش جاإلُرٍجاُس اإلىنعى  احىعه جنطإلعف يعخ جاىنعى ونعٍؼ شإلُعه ٖعةى

ح يل وشحز جاطغٍَد جاش ً. جاىنى َٓحوم شإلً يرحوب جاىَ لٍج٠ُس جاإلُرٍجاُس. وام َحل جاةلحو َىية
(31)

 

م ضطةحٌٜ نٍ نحٍه يعخ جعْعةم وجاإلُرٍجاُس شىىه هٍ ض رُق جاىَ لٍج٠ُس وجاكٍَس وقلىق جعلٓحن  واًج ا

قُل ٌثُ ؾهىوه شإلً جا ىٞىشحش جعْةيُس جاطٍ ٚحٌ ذهعح شرعٍ يىهؿعه جارٍهعحلٍ جاةلةلعٍ وكْعإلىذه جا كحعم 

جاٍُٚل يل كقىي جا ىجنةُل شل جعْةم ولظ ه وٖهُٛحضه جآُحُْس نٍ جالٍن جاةٗعٍَل. ول غٍجذعس نعٍ ياعك؛ 

ىاىؾُس قحذإلس اإلطأوَل اهح يحتس وؾه نحاإلُرٍجاُس َٛسهح جا كإلإلىن ذألهح  كَىَ
(32)

؛ نطعحٌز ضطكعحاف يعخ جاةإل حلُعس قطعً 

 جاط حغل  وضحٌز ضطٛحاف يخ ذةٝ جاىُشحش جعْةيُس نُ ح َ إلق شإلُه جعْةم جاإلُرٍجاٍ.

وجْععط ٍ جاطُععحٌ جاإلُرٍجاععٍ نععٍ جاىؾععىو  واحىععه ضٍجؾععخ نععٍ جاه ٓععُىُحش وجآععطُىُحش  ضكععص و٠ععأز جاهؿععىم 

ٍ شإلً جاكُحز جاسحٍَس جاةٍذُس  نٍ شهى شرى جاىحٍٚ  غم شحوش جاإلُرٍجاُس اإلظهىٌ يٍز كنعٍي جا حٌثٍٓ جلٖطٍجث

نٍ آنٍ جآرةُىُحش يخ شىوز قُخ جاىنى ئاً جاكُحز جآُحُْس  وكنً ثػٍُ يل جلٖطٍجثُُل وجا حٌثٓعُُل جالعىيحء 

ح ؾىَىز  وثحلص يٓىقهم هًه جا عٍز هعٍ جاإلُرٍجاُعس  يػإل عح لعٍي يع خ ضإلعك جا رلعس جاطعٍ ض إلعق شإلعً ٍَضىون يٓىقة

 ضلطُٟه جاظٍو . لسٓهح جِن  ٠رلس جا ػلسُل   وهى وٚف يٍجوغ َطُف قٍَس جاإلةد جاسحٌٍ قٓر ح

وَرٍَ شإلً جآحقس جاإلُرٍجاُس جِن كْ حء شىَىز  ويعل ذُىهعح يعل هعم يوٌ يٍؾةُعس لظٍَعس اُرٍجاُعس ضحيعس  

ٍجاٍ  ووواعس اُرٍجاُعس كقُحلةعح قٓعد جال عىيؼ جايٍَحعٍ  يػل ْةى جاىَل ئذٍجهُم نٍ وشىضه ئاً يؿط خ يىلٍ اُر

وكقُحلةعح كنعٍي قٓعد جال ععىيؼ جارٍَ عحلٍ جالعحتم شإلععً جا إلحُعس جاىْعطىٌَس. ويعل جا ةقععن ظهعىٌ ضُعحٌ اُرٍجاععٍ 

ئْععةيٍ َطٗععحل جِن ذععُل ؾُععل ٚععحشى َط ٓععك ذحا ٍؾةُععس جعْععةيُس ونععق نهععم اُرٍجاععٍ  ئي َععإيل ذحاطةىوَععس 

اطىحنّ جاكُذٍ وجاكحىيس جاط ػُإلُس وقلىق جعلٓعحن وقعىجٌ جاكٟعحٌجش وجقطٛعحو جآعىق  وون وجاىَ لٍج٠ُس وج
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كٌ ضهععل شععل جالععٍآن وجآعععىس جاٛععكُكس  ووون كٌ ضهععل  نعععٍ جاىقععص لسٓععه  شعععل جاىواععس جا ىلُععس جاىْعععطىٌَس 

 جاىَ لٍج٠ُس.

ثحوَ ُس جاكىَػس نٍ جاةحام جعْةيٍ يخ ئلٗحء قٓم جاسإلٓعسس ذحاؿحيةعس ثحن كو  ظهىٌ اإلىٌجْحش جاسإلٓسُس جا

جا ٍَٛس  ؾحيةس جالحهٍز جِن  وثحن جاُٗم يٛ سً شرى جاعٍجَق كْعطحي ثٍْعٍ جاسإلٓعسس جعْعةيُس ذعه  وٚعحٌ 

ح األَهٍ  وثحن اه جاسٟل ذحطحذعه  ض هُعى نعٍ ضعحٌَم جاسإلٓعسس جعْعةيُس  نعٍ ذُعحن جيطُعحَ و ئذىجشُعس نُ ح ذةى ُٖهة

جاسإلٓسس جعْةيُس وشىم جلكٛحٌهح نٍ جاطىُٚف جاطلإلُىٌ جاًٌ َكٍٛهح نٍ نإلٓسس جاحىىٌ وجاسحٌجذٍ وجذل ْعُىح 

وجذل ٠سُل وجذل ذحؾس وجذل ٌٖى جا طأغٍَل ذحاسإلٓسس جاُىلحلُس. نحاسإلٓسس جعْعةيُس شىعىه ضٗع ل شإلعم كٚعى  جاسلعه  

ح  نهًج جاةإلم هى نإلٓسس قحلى ن ذحل جا ةحٍَُ جال ىيؾُس اإلسإلٓعسس  وجا ٓعإل ىن كٚعكحخ كٚعحاس نُعه وكٌجه يكلةح ض حية

كثػٍ يل جا ُحوَل جاسإلٓسُس جاطلإلُىَس  ذل ئن ئذىجشهم نُه ل َلحٌن ذأٌ يُىجن نإلٓسٍ آنٍ. ويٗحإلس جاٍجنُٟل احىن 

ح ذُىه وذُل ج شإلم كٚى  جاسله يُىجلةح نإلٓسُةح كلهم ام َلٍكوج ٗة  اسله.هًج جاةإلم  وَهإل ىن نإل ةح نحق

وقى جْط حل شرى جاٍجَق ضحىَل كو  يىٌْس ذكػُس ثحلص ذ ػحذس ضكى  نٍ ضحٌَم جاىٌِ جاسإلٓسٍ نٍ جاةحام 

ح. ويل كٖهٍ كشةيهح: يٛ سٍ قإل ٍ  وكذى جاةة  جعْةيٍ  وكيحل يةهح كن ضٛرف جاسإلٓسس يُىجلةح كثحوَ ُةح يىظ ة

وشإلٍ ْحيٍ جاىٗحٌ  ويك ى شرى جاهعحوٌ  ىيٍ يىثىٌ وكق ى نإجو جاهىجلٍ  وشػ حن كيُل  وئذٍجهُم ذُ شسُسٍ 

كذععى ٌَععىز  ويك ععى شإلععٍ كذععى ٌَععحن  وضىنُععق جا ىَععل  ولؿُععد يكسععىظ جاععًٌ ضكععى  ئاععً جعذععىجل جاوذععٍ  وشرععى 

 جاٍق ل ذىوٌ. وٌذ ح َ حل ئوٌجؼ يةظ هم  شىج يكسىظ وذىوٌ  نٍ جاطُعحٌ جعٚعةقٍ  نهعم ضةيُعً يٛع سً

كن لٗعأز جاعىٌِ  يك عى شرعىه وجاعًٌ ضطإل عً ذعىوٌه شإلعً جانغعحلٍ. ي عح َحٗعف شعلضطإل عً شإلعً  شرى جاٍجَق جاعًٌ

 جاسإلٓسٍ نٍ جاةحام جعْةيٍ يٍضر س ذحاطُحٌ جعٚةقٍ جعْةيٍ.

وقععى كٞععح  هععإلء وٌجْععحش يطىىشععس نععٍ جاسإلٓععسس جعْععةيُس وجاكُععحز جاٍوقُععس وجاطٛععى  وشإلععم جاحععةم 

 ُل اإل ى عق جاٌْع ح ٠حآُعٍ وضعحٌَم جاسإلٓعسس ثإلعه جذطعىجءة يعل ويىحهؽ جاركع شىعى يسحعٌٍ جعْعةم وللعى جا ٓعإل

جاُىلحن ئاً جاةٛىٌ جاكىَػس. وذةى يىٌْس ؾحيةس جالحهٍز جاواعً ضعأضٍ يىٌْعس جاَهعٍ جاطعٍ ضٗعحإلص يعخ يك عى 

جارهٍ  وشرى جاكإلُم يك ىو  كقى ُٖىل جاَهٍ  ويك ى شرى جاٍق ل ذُٛحٌ  كقى ُٖىل جاَهٍ  غم يىٌْس وجٌ 

 جاطٍ ثىلهح يك ىو قحْم. جاةإلىم

وهىععحك ؾُععل غحاععع  يععل ٌوجوه  َثععٍ لؿُععد يك ععىو  وَكُععً هىَععىٌ  ويععٍجو وهرععس  وْععحيٍ جاععىٌوذٍ  

وذىَففخ جاحٓففم  وشحو  جاةىج  وكغإلرهم يل ؾحيةس جالعحهٍز. وؾُعل ٌجذعخ ضىىشعص يٗعحٌذه جاةإل ُعس  احعل يٓعحٌجضه 



 

   

 

كذععى جاىنععح جاطسطععحَجلٍ  وقٓععل قىسععٍ  ونععإجو َثٍَععح  ضٛععد نععٍ جاىهحَععس نععٍ جاسإلٓععسس  يععل يػععل َثٍَععح ئذععٍجهُم  و

وٚحوق ؾة  جاةظم  ويك ى شَُُ اكرحذٍ  وجاؿحذٌٍ  وجاةٍوٌ  وٌٖىٌ نححٌ  وكٌثىن  وضَُُىٍ  ويٍوز  

وْ ٍُ كيُل  وكلىٌ شرى جا إلك  ويك عى كق عى نإلعف هللا  وؾعىٌؼ ٠ٍجذُٗعٍ  ولعىَم جارُ عحٌ  وذٍهعحن غإلُعىن  

وٌٞععىجن جآععُى  وهٗععحم ؾةعع١ُ  ويك ععى جا ععحارٍ  وهٗععحم ٖععٍجذٍ  وئووجٌو  وقإلععُم ذٍثععحش  وي ععحل ٚععسىٌ 

ْةُى  وهحوٌ جاةإلىٌ  وشإلٍ جاىٌوٌ  ولحُٚف لٛحٌ  وشإلعٍ قعٍخ  وشرعى جايُعٍ جاشٓعم  وكق عى ٚعركٍ  

 وغٍُهم. وذؿىجٌ هًه جا رلس ثحلص هىحك ٠رلس كنٍي ل ضهٍؼ شل يىٌْس جاةٍٜ وجاطلىَم وجاطىٌَّ.

كثػععٍ يععل كْععحضًز جاسإلٓععسس نععٍ جاععى٠ل جاةٍذععٍ  ويععىهم يععل ظععل نععٍ قلععل جاىجٌْععحش  ويععل غععم ؾععحء ؾُععل كو

جاثحوَ ُععس جاكٍنُععس ل َهٍؾععىن شععل ثععىلهم ذععحقػُل كقىَععحء كو ٞععةسحء  ويععىهم يععل َؿ ععخ ئلطحؾععه ذععُل جاركععع 

٠ىٌ  وجاطىظٍُ وجعذىجل  ويىهم يل ٍَقً ئاً وٌؾس جا سحٍ وكٚكحخ جا ٗحٌَخ  وان ئلطحؼ كثػٍهم ل َُج  نٍ

 جاطٗحل نٓى  لحطسٍ ذهًه جعٖحٌز جعؾ حاُس.

وثععحن يععل ذععُل ضإلععك جاؾُععح   يععل هععم يععل نععحٌؼ جاى ععحق جاةٍذععٍ يععل ئَععٍجن جاؿحلععد جاٗععٍقٍ يععل جاةععحام 

ح نحٍَةح  وام َحطِف ذحاىقى  شىى جاركع جاثحوَ ٍ  وثحن يىهم يعل  جعْةيٍ  َيْل قىم نإلٓسس كو ٌؤَس كو يٍٗوشة

ج اطُحٌجش غٍذُس.قحو  جلْطلة  جاسح  ٌٍ  ويىهم يل ثحن جيطىجوة

ج اطإلك جاكحاس ججاكٟحٌَس جاطعٍ شحٖعطهح  ٍة الى ثحلص هىحك يىؾحش يل جاطأغٍ ذأٌ يًهد َظهٍ نٍ جاغٍخ لظ

وجارىُىَعععس وجاطسحُحُعععس جايعععس جعْعععةيُس  نعععىنإلص جارٍجؾ حضُعععس وجا حٌثٓعععُس وجاىؾىوَعععس وجاىٞعععةُس جا ى لُعععس 

وجاهٍيىى٠ُلُح جا ةحٍٚز ئاً جاةعحام جعْعةيٍ  وضعم ضٍؾ عس ثػُعٍ يعل ثطرهعح  نٟعةة شعل جاىٌجْعحش وجاذكعحظ  

 ضأغٍُهح جاٟهم شإلً جاٍؤي وجا ىجقف جاسإلٓسُس اةىو يل جا سحٍَل. ئٞحنس ئاً

ج اهععح شىععى جاععرةٝ يععل يػععل كق ععى نععإجو جاهععىجلً   وَثععٍ لؿُععد يك ععىو نععٍ الععى لقععص جارٍؾ حضُععس جيطععىجوة

جا ٍقإلس جاػحلُس يل ض ىٌه  ويك ى شحذى جاؿحذٍي  وغٍُهم  وثحن هًج جليطىجو ذىٌؾحش يطسحوضس شىى هإلء  نلى 

وجشط عى نعٍ وٌجْعطه اهعح شإلعً  جاةعٍٜ  ضةح٠ف كق ى نإجو جاهىجلً يخ جارٍجؾ حضُس وونق ذُىهح وذعُل جعْعةم 

ووقس جاطٛىٍَ 
(33)

نٍ ثطحذه شل  ؾىن وَىي :  اعُّ يعل جا ىحْعد نعٍ يؿعح  جاعًثٍي  اْرحخ شح٠سُس  َلى  

جا ثىَس اإلٍؾل كن لىؾه ئاُه ْهحم جاىلى  وذهحٚس ان جاحطحخ جاًٌ للىيه اُّ يل جاٟهحيس ذكُع َطٓخ اإلةٍٜ 
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ح. ويل ٖحء كن َ  إلخ شإلً للى ا ًهره نإلُلٍك ثطحخ ثٍوٍْ  شىيُس ؾىن وَىي   وجاىلى يةة
(34)

. وَةطلعى جاهعىجلٍ 

ج... آغٍلح كن لؿةل جاٍؾل يكعىٌ نإلٓعسطه   ح ؾىَىة كله ذهًج قى كضً ذحاؿىَى  ئي َلى :  قى ْإلحىح نٍ جاحطحذس شىه يٓإلحة

ج شإلعً جاسإلٓعسس جاطلإلُىَعس   ٍة لطىحو  كولة نٍ قُحضه وٍُْضه  غم نٍ ؾىجلره جا طةىوز  نىٛىٌه يٍذُةح  ونُإلٓىنةح  وغحت

ععح جؾط حشُةععح.  وكنةقُةععح  وشحا ة
(35)

ج َحععىن جاطؿىَععى شىععى جاهععىجلٍ:  جاطععُجم شرععحٌجش وَععىٌ لسٓععه نععٍ كثػععٍ هحععً 

جا ىحْرحش؛ اله هى لسٓه ثحن َٗحى يل شىم كيحلس جاىحقإلُل ا ًهره. وكٌؾى كن كثىن قى ونلعص نعٍ كيحلعس جاةعٍٜ 

ووقس جاطٛىٍَ. 
(36)

 

لً ئن كنححٌ وَىٌ  آُعص وذإلغ جاطأغٍ ذىَىٌ يىطهحه نٍ يكحواس جاطىنُق ذُىه وذُل جعْةم  ئي َلى  جاهىج

ؾىَىز شإلُىح نٍ جاٍٗق؛ ان جعْةم هى وَل جعلٓحلُس  وهى وَل جاةإلم جاًٌ َسٓف جا ؿح  اإلط ىٌ وجاى ى وَعىشى 

ئاً جاىظٍ جاةلإلٍ وئاً جاطأيل وجاطسحٍ. 
(37)

وَة ُىح جاهعىجلٍ ذهعًج كل عىيؾُل ا عح َكعىظ شىعى ثػُعٍ يعل ٚعغحٌ  

يٍ؛ نحاطعأاُف هعى جاةعٍٜ وجاىلعل جايعُل  وشىعى ٠حتسعس يعل جعْعةيُُل َطكعى  وثرحٌ جارحقػُل نٍ جاةحام جعْة

 جاةٍٜ ئاً جاطىنُق ذُل جا ًهد كو جاسُإلٓى  جاغٍذٍ وذُل جعْةم.

ويٍ َثٍ لؿُد يك ىو  شإلً ٌْىل ذحشه نٍ جاسإلٓسس  ذحاىٞةُس جا ى لُس نٍ ذىجَس قُحضه جاسحٍَعس  نسعٍ 

ثحن يل جاىجٞف جلط حؤه اإلىٞةُس جا ى لُس  وثًاك ثطحذعه  يىقعف يعل جا ُطحنَُُلعح   ثطحخ  جا ى ق جاىٞةً  

ح شعل وؾهعس لظعٍ جاىٞعةُس جا ى لُعس  وضكعص  وثحن هًج جاحطحخ َك ل جْم  نٍجنس جا ُطحنَُُلح   وَةرٍ نُه ض حية

ٍ ٜ اه َثً لؿُد يك ىو يل ؾٍجء هًج جاحطحخ و٠أز جاىلى جاٗىَى جاًٌ ضة
(38)

شىىجله وضةىَإله ئاعً   قحم ذطهسُف 

 يىقف يل جا ُطحنَُُلح . وضأضٍ جاىٞةُس جا ى لُس شىى َثٍ لؿُد يك ىو يإّْ جاىٞةُس جا ى لُس نٍ جاةحام 

ح اإلىٞعةُس جا ى لُعس جاغٍذُعس جاطعٍ ضٓعطهى   جعْةيٍ نعٍ جا ٍقإلعس جاواعً يعل ض عىٌه جاسحعٌٍ  جيطعىجوةج ٚعٍَكة

ٌجء وجعٞعحنحش جاؿىَعىز شإلعً جاىٞعةُس جالىَ عس  يػعل جاطكإلُعل جلْطسحوز يل يحطٓرحش جاةإلم  وؾعحءش ذعرةٝ جِ

جا ى لٍ جاإلغس  وجلشط حو شإلً جا ى ق جاٍَحٍٞ
(39)

  َلى :  ا ح ثحن وٞخ جايىٌ نٍ شعحام جاىجقعخ  هعى يؿعح  
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 جلظٍ: -39

Simon, Walter M., European Positivism in the Nineteenth Century, 1963; repr. 1972.  



 

   

 

جاركع جاةإل ٍ  ك٠إلق شإلً جاىظٍز جاةإل ُس جْم: جاىٞةُس 
(40)

  نان ثحن جاىٞخ جالحتم جاًٌ َٗعغل جارحقعع شرعحٌز 

شرحٌجش جاإلغس كو اسظس يل كاسحظهح  ثحلص جاىٞةُس نٍ هًه جاكحاس  يى لُس  كٌ كن جاىٞعةُس جا ى لُعس هعٍ: شل 

ضةرٍُ اغىٌ شل وجقخ يحوٌ يكٓىِ ؾٌٍ جنطرحٌه ونلةح الىجلُل جاةإلم جاطؿٍَرٍ. 
(41)

 

جاواعً وهًه جاٛىٌز اإلىٞةُس جا ى لُس هٍ جاطٍ ذعىك ذهعح َثعٍ لؿُعد يك عىو قُحضعه جاسحٍَعس نعٍ جاسطعٍز 

يىهح. احىىٍ ْ ةص َثٍ لؿُد يك ىو كثػٍ يل يٍز َإثى كله ضهإلً شل هًه جاىٞةُس  ذل ئلعه ثعحن َغٟعد نعٍ 

آنععٍ قُحضععه شىععىيح َٛععسه جاععرةٝ ذألععه وٞععةٍ يى لععٍ  نحٚععس كلععه نععٍ جالٓععم جاػععحلٍ يععل قُحضععه قععى ضىْععخ كنلععه 

ٞعخ جاعًٌ ضؿإلعً نعٍ قٛعٍ يه عس جا ةٍنٍ ذةى جل٠ةل شإلً جاطٍجظ جاةٍذٍ وجعْةيٍ  قُعع كوٌك شؿعُ جاى

ج نعٍ ثطحذعه  لكعى  ٍة ج ثرُع ٍة جاسإلٓسس وجاةإلم نٍ ؾحلد ُٞق هى جاطكإلُل جا ى لٍ اإلغس. ث ح ضأغٍ ذحاسإلٓسس جاطكإلُإلُس ضعأغ

ج يةه. وَىكحَ ضعحٌز كنعٍي ئاعً جارٍجؾ حضُعس  وَطٟعف ؾىىقعه لكىهعح نعٍ  ٍة نإلٓسس شإل ُس   وظل هًج جاطأغٍ يٓط 

 .1956س جاركع   ونٍ ثطحذه  قُحز جاسحٍ نٍ جاةحام جاؿىَى  جاٛحوٌ ْىس ضٍؾ طه احطحخ  جا ى ق: لظٍَ

وئيج ثحن َثً لؿُد ضهإلً شل جاىٞةُس جا ى لُس  ناله اعم َطهعل  شعل جارٍجؾ حضُعس  قطعً شىعى ونىاعه نعٍ 

ؽ   ضكى  ضةحيإله يعخ جاطعٍجظ يعل جا عىه1974يٍقإلس ضؿىَى جاسحٍ جاةٍذٍ  نسٍ ثطحذه  ضؿىَى جاسحٍ جاةٍذٍ  ْىس 

ععح ذٍجؾ حضُةععح جا ععىجٌ نُععه  هععى جاة ععل  جاىٞععةٍ جا ى لععٍ ئاععً جا ععىهؽ جارٍجؾ ععحضٍ كو جاععًٌجتةٍ  ئي َٓععإلك يىهؿة

وجاط رُق  جا ىجٌ هى يح َةحٔ ذه  وهى يح َٓط حل ْإلحه نٍ ؾٓم جاكُحز ث ح َكُحهح جاىحِ  كو ث ح َىرغٍ اهم كن 

جا ىعحَ   كو نعٍ ٌٚعف جا عٍق كو نعٍ ئقحيعس جاكُعحز  َكُىهح. نايج كاسُص شل جآإلف ٠ٍَله ضىسةىً جاُىم نٍ ذىعحء

جلقطٛحوَس يل ٌَجشس وٚىحشس وضؿحٌز  كو نٍ ٠ٍجتق جاطةرٍُ ذحاإلسن ش ح ٍََى جاىحِ كن َةرٍوج شىه ي ح ضةط ل 

ج نعٍ كقىجغعه   ذه لسىْهم جاُىم  ثحن ياك هى جاطٍجظ جاًٌ لكُُه  وكيح يح ل َرلً نة يىىوقس اه شل كن َظل ٌجقىة

ٖحء يل جا إٌنُل.  ا ل يؿحلة 
(42)

 

وي ح َإثى يىهؿه جارٍجؾ حضٍ  ٌغم شىم ضٍَٛكه ذحاإلسن نٍ هًج جآُحق  هى ذإلىٌضه ا عىهؽ جاطؿىَعى شإلعً 

كْععحِ كن  لأنععً يععل ضععٍجظ جاقععىيُل يععح لٓععط ُخ ض رُلععه جاُععىم ض رُلةععح ش إلُةععح  نُٟععح  ئاععً جا ٍجتععق جاؿىَععىز 

يىن وؾعحءش ٠ٍَلعس كلؿعف يىهعح  ثعحن ل ذعى يعل ئ٠عٍجـ جا ٍَلعس جا ٓطكىغس. نحل ٠ٍَلس اإلة ل جٚع ىةهح جاقعى

جالىَ س ووٞةهح شإلً ٌ  جا حٍٞ جاًٌ ل َةىً ذه ئل جا إٌنىن. ئن جاػلحنعس  غلحنعس جاقعىيُل كو جا ةحٚعٍَل  

هٍ ٠ٍجتق شُٕ  نايج ثحن شىى كْةنىح ٠ٍَلس ضسُىلح نٍ يةحٖعىح جاعٍجهل  كنعًلحهح وثعحن ياعك هعى جاؿحلعد جاعًٌ 
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عح ش إلُةعح ض رُلُةعح نهعى جاعًٌ لطٍثعه غُعٍ آْعسُل. وثعًاك للعف جاىقسعس لسٓعهح لكُُ ه يل جاطٍجظ  وكيح يعح ل َىسعخ لسةة

ذحاىٓرس ئاً غلحنس يةحٍَٚىح يل كذىحء كوٌذح وكيٍُثح. 
(43)

 

وجا ٗحإلس جاحرٍي شىى َثٍ لؿُد هٍ ثُعف لطكعى  يعل غلحنعس جاإلسعن ئاعً غلحنعس جاةإلعم وجاطلىُعس وجاٛعىحشس؟ 

ئاععً  كوٌوذعح وكيٍُثععح لٓعطلً يععل يىعحذةهم يععح  اعك اععل َحعىن ذععحاٍؾىل ئاعً ضععٍجظ قعىَم  ذععل ذحلضؿعحهوَعٍي كن ي

ض ىشىج ذحاة حء وجْط ةىح يل جالرى  وض ػل يح قرإلىحه. 
(44)

ج اهعح ذعُل جا طعأنٍَل يعل   ٍة وام ضةىم جارٍجؾ حضُس لُٛ

ىس يٓطلحز يل نإلٓسحش غٍذُس: ثىص  كو كٚكحخ جا ٗحٌَخ؛ ن ك ى شحذى جاؿحذٍي غإلس يسحهُم يىهؿُس يطةىوز ويطرحَ

نٍوَى  كو ذحٖةٌ  كو كاطىٍُْ  كو نىثى  ذحعٞحنس ئاً ذةٝ يلىلش جا حٌثُٓس.
(45)

وٌذ ح ضٍثُ لظٍ ثػُعٍَل  

شإلععً جْععطسحوضه يععل جارىُىَععس نحٚععس  احععل اععم َطىرهععىج ئاععً كن جاؿععحذٌٍ نععٍ ثطحذععه  جاه ععحخ جاةٍذععٍ جا ةحٚععٍ   

ؾ إلععس يىععحهؽ كنععٍي  شإلععً ٠ٍَلطععه نععٍ جاععىيؽ وجاطٍثُععد. وضطؿإلععً ذٍجؾ حضُععس  جْععطهىم جا ععىهؽ جارٍجؾ ععحضً يععخ

ضإلعك جا سعحهُم شإلعً كلهعح قىجاعد لهحتُعس  ذعل ئلهعح نلع١  كووجش اإلة عل  شإلعً لكعى  جاؿحذٍي نٍ ثىله ل َىظعٍ ئاعً

يىطؿعس   َؿةإلهح يسحهُم  يىطؿس   َلى  ئلهح:  كووجش اإلة ل َؿد جْطة حاهح نٍ ثل يىٞىل ذحاحُسُس جاطٍ ضؿةإلهح

وئل وؾععد جاطهإلععٍ شىهععح  ئي يععح قُ ععس كٌ يسهععىم ئيج ثععحن ْععًُثٍ اإلَُىععس نلعع١؟ 
(46)

هععًج هععى جا ععىهؽ جارٍجؾ ععحضً  

ذٗععك ه واك ععه  نععف  شىععى جاط رُععق جاة إلععٍ نحا سُععى هععى جعؾٍجتععٍ نةععةة. 
(47)

ويععخ ياععك َىسععٍ جاؿععحذٌٍ لُشطععه  

يةُىس؟  وَؿُد قحتةة:  ثة لطرىً لُشس ئؾٍجتُس كو ذٍجؾ حضُس  جارٍجؾ حضُس نُطٓحء :  هل
(48)

 

ونععٍ ٠إلُةععس جا طععأغٍَل ذحا حٌثٓععُس يك ععىو جاةععحام  وٚععحوق ؾععة  جاةظععم  ويععٍوز  وضَُُىععٍ  وئيج ثععحن 

جِنٍجن قى قىيح يٍٗوشحش ثحيإلس نٍ ٞىء يىقسهم جا حٌثٍٓ  نان جاو  ام ضهٍؼ ؾهىوه شل جلطلحوجش يطىحغٍز 

 ونٍ جاوخ ضحٌز ونٍ جآُحْس ضحٌز كنٍي. ويىجقف ؾُتُس هىح وهىحك  نٍ جاسإلٓسس ضحٌز

(  واععه نه ععه جاهععح٘ 2002-1917كيععح جاىؾىوَععس  نععأثرٍ جيطععىجو اهععح َط ػععل نععٍ شرععى جاععٍق ل ذععىوٌ )

اإلىؾىوَس  ذل اه كٚحاطه جلْطػىحتُس نُإلٓىنةح شٍذُةح وؾىوَةح. نلى ضٗحإلص يخ شرى جاٍق ل ذىوٌ نإلٓسس وؾىوَس نعٍ 

. غعم نعٍ 1941ش نعٍ جاسإلٓعسس جاىؾىوَعس  ضكعص ئٖعٍج  لللعى غعم يىجٌَعه شعحم ٌْحاطه اإل حؾٓطٍُ  يٗعحإلس جا عى

. وقعى جلطٗععٍش جاىؾىوَعس نععٍ 1943ٌْعحاس جاعىثطىٌجه شععل  جاُيعحن جاىؾعىوٌ   ضكععص ئٖعٍج  ٠عه قٓععُل شعحم 
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 جآطُىُحش وجآرةُىُحش ذُل ذةٝ جا ػلسُل  ذل ضأغٍ ذهح ذةٝ جاٗرحخ نٍ يٍقإلس جا ٍجهلس  احىهم ثحلىج َسه ىلهح

ج  نُأنًون يىهح جالى  ذحاكٍَس اُةُٗىج قُحز جاهىي وجا طةس وجللسةش  احعىهم َطغحٞعىن شعل يرعىتهح  ٍة ح يرطٓ نه ة

 جالحتل ذأن جاكٍَس َطٍضد شإلُهح يٓإواُس وجاطُجم.

كيح نإلٓسس شػ حن كيُل  وهعٍ  جاؿىجلُعس   نعُ حل ٌوهعح ئاعً ضعأغٍه ذحاىَححٌضُعس وذةعٝ جاطُعحٌجش جاكىْعُس 

ةة شل جلٖطٍجثُس. وضلىم جاؿىجلُس شإلً يرىك ٌوقٍ  وهٍ يإْٓس شإلً جالٍآن وجآعىس  وهىعح وؾعه جاغٍذُس  نٟ

ض ُُهح. وضركع شل جارح٠ل يطؿحوَز جاظعحهٍ  شعل ٠ٍَعق جاؿ عخ ذعُل جاةلعل وجالإلعد  وجاةإلعم وجاعًوق جاٛعىنٍ. 

 ل اطةى اه. وؾحءش ذٍهحلُسو جاؿىجلُس  ث ح ٍَي ٚحقرهح نإلٓسس ضةىو ئاً جا حٍٞ اطٍجؾةه  وضطؿه لكى جا ٓطلر

ج اإلةلةلُععس جاغٍذُععس  نسإلٓععسطه هععٍ نإلٓععسس جارٍهععحن جاطععٍ ٖععحإلهح نععٍ ٌْععحاس جاععىثطىٌجه  نحععٍز  ذىَفععفخ جاحٓفععفم جيطععىجوة

 جا ُطحنَُُلح  نٍ ؾحيةس ؾىُف. جارٍهحن نٍ

كوجتل جاًَل وثحن اإلرىُىَس ضأغٍُهح جاحرٍُ اُّ نٍ جاسإلٓسس جاةٍذُس نل١ ذل نٍ يؿح  جاوخ ثًاك  وثحن يل 

ثطرىج شىهح شرى جاىهحخ ؾةسٍ نٍ ثطحذه  جارىُىَس ذُل جاةإلم وجاسإلٓسس   وَثٍَح ئذٍجهُم نٍ ثطحذه  يٗحإلس جارىُس . 

وظهٍ ض رُق اهح ذٗحل نح٘ شىى جا غحٌذس ولُْ ح شىى جاؿحذٌٍ نٍ  ذىُس جاةلل جاةٍذٍ   ونٍ ثطرعه جانعٍي 

 جاطٍ ؾ ةص  ث ح قإلىح  غإلس يىحهؽ.

Enlightenmentاكٍثس جاطىىٍَ جاوٌذُس ث ح ثحن 
(49)

ٌغم ظهىٌهح جا رحٍ نٍ جالٍن جاػحيل شٗعٍ نعٍ  

كوٌوذععح ٚععىجهح نععٍ جالععٍن جاةٗععٍَل نععٍ جاةععحام جعْععةيٍ  واععُّ نععٍ هععًج كَععس يٗععحإلس ئل شععىم جاععىشٍ ذطحٌَهُععس 

اهٛعىم  نكٍثعس جا سحهُم ونٛىُٚطهح جارُثُس و٠رُةس جاسعٍوق جاكٟعحٌَس وجلنعطة  نعٍ ٠رُةعس جاطكعىَحش وج

جاطىىٍَ قٍثس نإلٓسُس كوٌذُس ضإثى شإلً جالحلىن جا رُةعٍ  ويرعىك جاكلعىق جا رُةُعس  وقلعىق جعلٓعحن  وجْعطهىجم 

ج لهحتُةح  وٌنٝ ْإل س جعق حل وْإل س جاحىُٓس؛ ذٓرد يكحٌذطه ح جاةإلم  يٓطهىيس جاةلل وجاْعحاُد  ٌة جاةلل يةُح

ج شإلععً يععىهؽ لُععىضل جاةإل ععٍ. جاطؿٍَرُععس جشط ععحوة
(50)

وْععةص قٍثععس جاطىععىٍَ ُْحْععُةح ئاععً ضكٍَععٍ ضلحاُععى جا  حٌْععحش  

جآُحْععُس يععل كؾععل جا ٗععحٌثس نععٍ جاكُععحز جاةحيععس  وجؾط حشُةععح ذطأْععُّ جالععُم وجالععىجلُل وجاىععىجيُّ  وئذةحوهععح شععل 

جا ىجقف جاةلحتىَس.
(51)

ىظعحم وكشُى ضٗحُل قلل جالحلىن ذةُىةج شل جاىظحم جاحىٍٓ جاةهعىضٍ ونعٍ جضؿعحه جاطأْعُّ اإل 
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جآُحٍْ جعلٓحلٍ شإلً كْحِ جا ىج٠ىس 
(52)

ن رٌٍجش وؾىو جاىواس ضح عل نُهعح  وهعٍ آُعص آضُعس يعل نعىق  ذعل  

 لحذةس ويٓىغس يل ضكص  كٌ يل جا ىج٠ل.

ي هعًج جاطةٍَعف جاىجْعخ ذعىٌؾحش يطسحوضعس وجنطةنعحش شىَعىز نعٍ كش عح  يسحعٌٍ جاطىعىٍَ يعل  َ حل كن ٍَا

ا حٌثٓعُُل وجآُعحٌَُل وجاىؾعىوَُل. ث عح ضطؿإلعً شىعى ذةعٝ جآحْعس  يػعل: جاةإل حلُُل جاةٍخ يل جاىٞعةُُل وج

كضععحضىٌك  وذىٌقُرععس  وجاقععُجخ جاةإل حلُععس...جام  وضطؿإلععً جاىُشععس جاطىىٍََععس  ذععىللش كنععٍي  شىععى لسععٍ يععل 

 جعْةيُُل جاًٌ ٍَون كن جعْةم ذ سهىيه جاٛكُف كنٟل يىهؽ اإلطىىٍَ  ئي َهى  ئاً ضكٍٍَ جعلٓحن يعل ثعل

كل ح٠ جاةرىوَس اغٍُ هللا  وهًج هى جا لٛىو ذانٍجؼ جاىحِ يل جاظإل حش ئاً جاىىٌ. وَلىم جاطىىٍَ جعْعةيٍ شىعى 

هععًه جاكٍثععس شإلععً ضأثُععى يرععحوب جاكٍَععس  وقلععىق جعلٓععحن  وجا ٓععحوجز  وجاةىجاععس  شإلععً كْععحِ يععل جا ٍؾةُععس 

 يك ى يطىاٍ جاٗةٍجوٌ.جعْةيُس. وَطؿإلً هًج شىى جاُٗم يك ى جاغُجاٍ يػةة  وجاُٗم 

ول شةقس اهًه جاكٍثس ذ ؿ ىشس  جاطكٍَسُُل  جاًَل ٍَنةىن ٖعةحٌ جاطىعىٍَ اطرٍَعٍ ضسحْعٍُهم جا غإلى٠عس 

وجا طةٓسس اإللٍآن وجآىس  وجارةُىز شل جالىجشى جا ىٞىشُس اطأوَل جاىٛى٘  ول ُْ ح ٞى جاىٛى٘ جا هحاسس 

جلقطٛحو وجا ٍكز ذىؾه نح٘  وَىحٍون نٍ ذةٝ جاقُحن جآىس اهىجتهم  جا طةإللس ذ ؿحلش جاكحم وجآُحْس و

ج ئاً يرٌٍجش وجهُس ل شةقس اهح ذحاىلى جاطحٌَهٍ كو يىهؽ ضكإلُل جاىٛى٘. وَسهم يىقف هإلء نٍ ئ٠حٌ  جْطىحوة

ز جللهععُجم كيععحم جاغععٍخ  يععل قرععل كيععحم جاطىععىٍَ جاوٌوذععٍ  وكيععحم جاطأوَإلُععس جاؿىَععىز كو جاهٍيىُى٠ُلععح جا ةحٚععٍ

Contemporary Hermeneutics   قىَػةح  ضإلك جاطأوَإلُس جاطعٍ قعىظ اهعح جيطعىجو نعٍ جاةعحام جاةٍذعٍ  يعل نعة

 غةغس ضُحٌجش:

 كقىهح: جثطسً ذحاطٍؾ س وجاركع جاةحٌٜ يٌ جا حذخ جاطلٍَظٍ. 

غحلُهععح: قععحو  ض رُععق جاطأوَإلُععس جاؿىَععىز  ذٗععحل كو ذعع نٍ يععل كٖععححاهح جاغٍذُععس  شإلععً جاىٛععى٘  

 جاةٍذُس.جاوذُس 

غحاػهح: ْةً اطكإلُل جاىٙ جالٍآلٍ ونلةح ا ح نه ه يل جاهٍيىى٠ُلح جاغٍذُس وية ُعحش جاإلٓعحلُحش   

ج ا ح نةإلطه يخ جاحطحخ جا لىِ  احىه جقطٍ  يغحا س يىهؿُس؛ اله وقعخ نعٍ نعم قُعحِ جا ػعل  ئي ئن جاطأوَإلُعس  وضلإلُىة

يعخ جاطعٍجظ جاطسٓعٌٍُ جاحىٓعٍ  ويػعل هعًج جاطعٍجظ  جاغٍذُس اهح ٠حذةهح جاهح٘ جاًٌ جثطٓرطه يل نة  ٚعٍجشهح

َهطإلف نٍ ض ىٌه ونٍ يىقسه يل جاحطحخ جا لىِ شل ض ىٌ جاطأوَعل جاةٍذعٍ ويىقسعه يعل جالعٍآن جاحعٍَم  نٟعةة 
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شل كن جالٍآن جاحٍَم اه ٠حذةه جاهح٘ جا هطإلف شل جاحطحخ جا لىِ. ويل هىح وقخ جاطأوَإلُىن جاةعٍخ جاؿعىو نعٍ 

 جايٍ جاًٌ لٗأ شىه يىقف غٍُ يىٟر١ وضكٍَسٍ. ح٠ٍه قُحِ جا ػل ذحل يه

وهىحك ضُحٌجش غٍذُعس شىَعىز اهعح جيطعىجو نعٍ جاةعحام جعْعةيٍ  ل َطٓعخ جا ؿعح  اعًثٍهح  وضكطعحؼ اركعىظ 

شىَىز  يػل جاسُىىيُىىاىؾُح جاطٍ كغٍش ذىٞىـ نٍ شىو يل جاٗهُٛحش  يػل قٓل قىسٍ  واه ٠ٍَلطه جاهحٚس 

وضرلعً ُىجن ض رُلهح  نحٚس كله ٞم ئاً جاسُىىيُىىاىؾُعح ضُعحٌجش كنعٍي شٍذُعس وغٍذُعس. نٍ جاطةحيل يةهح نٍ ي

٠حتسععس يععل جا سحععٍَل جاععًَل َٛععةد ضٛععىُسهم  ؾ ةععىج ذععُل جاىٌجْععس جاسإلٓععسُس اإلسحععٍ جاغٍذععٍ وجللٗععغح  ذلٟععحَح 

 جاةٍٛ وجهط حيحش جاىحِ  وجا ٗحٌثس نٍ جاقىجظ جا طؿىوز.

ثحن يل ذُل جا سحٍَل جاةٍخ جا كىغُل َيعْل قعىم نإلٓعسس كو ٌؤَعس نحٍَعس  واعم َحطعف ذعحاىقى  شىعى جاركعع 

جاثحوَ ٍ  يػل: شػ حن كيُل  وشرى جاٍق ل ذىوٌ  وَىْف ثٍم  وَثٍ لؿُد  ويعٍجو وهرعس  وٌلُعه قرٗعٍ  

جا سحٍَل جاةعٍخ جاقُعحء كو جاعٍجقإلُل  وذىَخ جاحٓم  وَكًُ هىَىٌ  ولسٍ يل غٍُهم. غم كٚكحخ جا ٗحٌَخ يل

قىَػةح  يػل: كوولُّ  وضَُُىٍ  ويهىٌ شحيل  وقٓل قىسٍ  وجاؿحذٌٍ  وكٌثىن  ويٍوز  وؾىٌؼ ٠ٍجذٍُٗ  

وي ععحل ٚععسىٌ  وهٗععحم ؾةعع١ُ  وهٗععحم ٖععٍجذٍ  وجا ٓععٌٍُ  ويك ععى قٓععُل نٟععل هللا  وغُععٍهم. نٟععةة شععل 

يحاَُُعح وجاهىعى وذحثٓعطحن وئَعٍجن  ذٛعٍ  جاىظعٍ شعل جاكلعى  يسحٌٍ جاؿحلد جاٍٗقٍ يل جاةحام جعْةيٍ نعٍ 

جا ةٍنُس جاطٍ َىط ىن ئاُهح  يػل يك ى ئقرح   وكق عى نعحن  وكيُعٍ شإلعٍ  ويكحٞعٍ يك عى  ووقُعى جاعىَل نعحن  

جآُى يك ى ذحقٍ جاٛىٌ  وشرى جاحٍَم ٍْؤ  ويك عى يؿطهعى ٖرٓعطٌٍ  ويكٓعل ثعىَسٍ  ويٛع سٍ يإلحُعحن  

ٌ يك ى ثحيل قعد  هللا  وؾعىجوٌ آيإلعٍ  وٚعحوق لٌَؿعحلٍ  ويٛعرحـ جاُعُوٌ  ويك عى وهحٖم كغحؾٌٍ  وقُى

ضلععٍ ؾةسععٌٍ  ويك ععى قٓععُل جا رح٠رععحتٍ  وكق ععى وجشظععٍ  وٚععىٌ جاععىَل ٠ععحهٌٍ  وجآععُى يك ععىو جاهحٖعع ٍ  

وذحقٍ جعٍَوجلٍ  ويك ى ضلٍ يٛرحـ جاُُوٌ  ويك ى شإلٍ جاطٓهٌٍُ  ولحٚعٍ يحعحٌم جاٗعٍُجٌَ  وجاكحُ عٍ  

ٌ جا هٌٍَُ  وكقى قٍجيإلحٍ  وغٍُهم. وان جا ىٞخ وجآُحق ل َكط ل جاكىَع شل جاؿ ُعخ  نٟعةة شعل ويهى

عٍ  ذحا ٗعحٌَخ  جاطةٍَف ذؿهىو ذةٟهم نُ ح ْرق  نٓى  لحطسٍ ذحعٖحٌز ئاً ذةٝ جاى حيؼ يل كٚعكحخ يعح شا

 جاسحٍَس.

َةى يل كوجتل جا ٗحٌَخ جاسحٍَعس  ئي نايج يهرىح ئاً جا ٗحٌَخ لؿى كن يٍٗول كوولُّ عشحوز قٍجءز جاطٍجظ 

كٚععىٌ نععٍ ي إلععخ جآععرةُىُحش ك٠ٍوقطععه اإلععىثطىٌجه قععى   جاػحذععص وجا طكععى : ذكععع نععٍ جلضرععحل وجعذععىجل شىععى 

جاةععٍخ   ضىععحو  نُهععح يىظىيععس جاػلحنععس جاةٍذُععس ذىٚععسهح ٚععحوٌز شععل جارىُععس جاطأُْٓععُس اإل ؿط ععخ جاةٍذععٍ  وقإلععل 



 

   

 

وٚعىيس جاكىجغعس وْعإل س  لطلل اٛىيس جاكىجغعس وْعإل س جا عىٌوظ جاعىَىٍ جاٚى   غم قحم ذطأُٚل جاٚى   غم ج

عح اكٍثعس جاسحعٍ جاةٍذعٍ ذىٚعسهح جا عىظم اػىحتُعحش  ْة جا ىٌوظ جاٗةٌٍ. وٍَي جاةةقس ذُل جاٚعُل وجاعىنُل كْح

 َٛعف جاػحذص وجا طكى  وجعذىجل وجلض رحل  وَإثى كن نٍ جاطٍجظ  لطحؾحش غلحنُس ضطرحَل اىٌؾس جاطىحقٝ  اعًاك ل

ج كو ثةة  ئل ح َىرغٍ جاركع نٍ لطحؼ غلحنٍ يكىو  ٍة جاركع نٍ جاطٍجظ كٚةة كو ؾىه
(53)

جاىطعحؼ  وَُٓ ٍ شإلً هًج 

جاػلحنٍ جعذىجل وجلض رحل  جاطؿىَى وجاطلإلُى  وجاطكى  وجاػرحش  وجعَؿعحذٍ وجآعإلرٍ  وشإلعً ْعرُل جا ػعح  جعَؿعحذٍ 

َإّْ اإلىُشس جاٗهىَس كو جعذحقُس نعٍ جاٗعةٍ جاةٍذعٍ  وَٓعط ى  كيٍؤ جالُّ وش ٍ ذل كذً ٌذُةس؛ ان ٖةٍه ح

ٖةٍه ح كه ُطه جاهحٚس يل ثىله َ ػعل جاهعٍوؼ شإلعً جا كعٍم
(54)

  كٌ هعى ٌنعٝ اإلٓعإل س  ويعل غعم ضةرُعٍ شعل 

جاطكى . وشإلً جا ىىج  لسٓه َطىحو  جاطُحٌجش جاَىَىاىؾُس  نُٟخ نٍ نحلس جآإلرٍ  كٌ نحلعس جاػحذعص جذعل قىرعل  

ٍ  وجذل ضُ ُس. ونٍ نحلس جعَؿحذٍ  كٌ نحلعس جا طكعى  جاعٍجنٝ اإلػرعحش: جا ٍؾثعس  وجاؿه ُعس  وجاٗعُةس  وجاغُجا

ح يل كؾل جاطلعىم  ن عل وون جاعىَحاحطُك  جعيحيُس  وجا طٛىنس. وَىًٓ كوولُّ كن جاُٚل وجاىنُل ٍٞوٌَحن يةة

ل ضىؾعى ٖهٛعُس قعحوٌز شإلعً جعذعىجل  ذُىه ح ال َكعىظ ضكعى   ث عح َىٓعً كن جعذعىجل جاححيعل اعُّ ي حىةعح  وكلعه

ج ٍٚنةح  ذل َعطةَم يعخ قعىٌ يعل جلضرعحل ذىٌؾعس كو كنعٍي شىعى  ٍة جاححيل نٍ ثل شىحٍٚ نحٍهح  نحعذىجل اُّ كي

ثل ٖهُٛس  وكن جاػرحش وجاطكى  ش إلُطحن يطةَيطحن  واىل جاٍٛجل ذُىه ح ا ح قىظ جاطلىم. ث عح كن يعل ظعىهم 

اٍ وجذل ضُ ُس  ثحلىج نعٍ ؾىجلعد كنعٍي يةرعٍَل يعل وؾهعس لظعٌٍ شعل جاطكعى   يةرٍَل شل جاػرحش يػل جاغُج

نحاغُجاٍ ضرىو ئذىجشُطه نٍ يكحولضه جاسإلٓسُس يجش جاىُشس جاىلىَس  وضحٍَٓه اإلرٍهحن نعٍ يلحذعل جاةٍنعحن  قرعل كن 

جاعىَل. َطكى  ئاً جاطٛى   وجل ىش يٍقإلس جاطٛى  ذىوٌهح شإلً لُشس ضؿىَىَس ث عح َظهعٍ يعل ئقُعحء شإلعىم 

وشىىيح ثحن شإلً يٗحٌ  جاطٛعى  ضرعىو ئذىجشُطعه نعٍ ٖعحه جا ىهؿعٍ جاعًٌ َةعى شةيعس نعٍ ضعحٌَم هعًج جا عىهؽ. 

وضرععىو ئذىجشُععس جذععل ضُ ُععس نععٍ جؾطهحوجضععه جاسلهُععس وجآُحْععُس  وضرععىو ؾإلُععس  ذحا لُععحِ جاسإلٓععسٍ جاٛععٍ   نععٍ للععىه 

 اإل ى ق جاٌْ ٍ شإلً كْحِ ضؿٍَرٍ.

س جا ةحٚععٍز  لؿععى يٗععٍول قٓععل قىسععٍ جاععًٌ قععحو  نُععه كن َكععل ئٖععححاُس ونععٍ ْععُحق جا ٗععحٌَخ جاسحٍَعع

كٚعىٌ ثطحذعه جاْحْعٍ  جاطعٍجظ وجاطؿىَعى   جاعًٌ َإْعّ نُعه ا ٗعٍوشه  1980جاٚحاس وجا ةحٍٚز  نسٍ شحم 

جاسإلٓسٍ جالحتم شإلً للى يىحهؽ جا ٓطٍٗقُل  وجْطرىج  يىحهؽ كنٍي ذهح  و٠ٍـ ٌؤَعس ا عح َىرغعٍ كن ضحعىن شإلُعه 

هؽ يعخ ٌذ هععح ذحاهعىج  جاى٠ىُعس  يػععل: يى عق جاطؿىَعى جاإلغععىٌ  ويعىهؽ ضكإلُعل جا ٟعع ىن  وضغُُعٍ جارُثععس جا ىعح

 جاػلحنُس. واًج ؾحءش يإاسحضه شإلً غةظ ؾرهحش: 
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جاواً جا ىقف يعل جاطعٍجظ جالعىَم  جاعًٌ ٞعم  يعل جاةلُعىز ئاعً جاػعىٌز   و يعل جاىلعل ئاعً جعذعىجل    

 سىحء ئاً جارلحء   وغٍُهح يل جا إاسحش. جا و يل جاىٙ ئاً جاىجقخ   و يل

جاػحلُععس: جا ىقععف يععل جاطععٍجظ جاغٍذععٍ  وَٗعع ل  يلىيععس نععٍ شإلععم جلْععطغٍجخ   و قٟععحَح يةحٚععٍز    

 وَ حل كن لُٟف ٌْحاطه اإلىثطىٌجه جاطٍ ضةىو ئاً جآطُىُحش. 

شعح نعٍ غىحَعح جاػحاػس: جا ىقف يعل جاىجقعخ كو لظٍَعس جاطسٓعٍُ  وهعٍ جاؿرهعس جاطعٍ ثعحن ئْعهحيه نُهعح ي  َة ى

يإاسحضه ويلحلضه. ويٍٗول قىسٍ  ث ح َكد كن َٛىسه هى  َىنل نٍ ئ٠حٌ يح َٓ ُه  ذحآُحٌ جعْةيٍ   جاًٌ 

ٌَ جاةىو جاو  يىهح نل١  وٍٖـ قىسٍ يةحام هعًج  َى َٚ ح يؿإلس اه ضكص شىىجن  جآُحٌ جعْةيٍ    ٛة كٚىٌ نُٛ

 جلضؿحه نٍ ذكػه  يحيج َةىٍ جآُحٌ جعْةيٍ؟ 
(55)

. 

ويععخ هععًج كٌي كن ضٛععىُسه شإلععً ؾرهععس جآُععحٌ جعْععةيٍ اععُّ وقُلةععح؛ ن ٗععٍوشه َٟععم جضؿحهععحش ٖععطً: 

يحٌثُٓس  واُرٍجاُس  وشلةلُس  وشٍنحلُس  وكٚىاُس  وشإل حلُس  وقىجغُس  وشإلً يٓطىي جا ىهؽ لؿىه َطىلل ذعُل 

 وجاًٌجتةُس  وجاطكإلُإلُس.جاظحهٍجضُس جاهىٍْاُس  وجاؿىاُس جاطحٌَهُس  وجارىُىَس  وجاطسحُحُس  

ج  هى جا حوَس  وئيج ثحن قىسٍ َ ػل ضٍثُرس يل جضؿحهحش ويىحهؽ شىَىز  نان ٠ُد ضَُُىٍ َ ػل جضؿحهةح وجقىة

؛ نلعى ْعةً ئاعً ئشعحوز ضأوَعل جاطعٍجظ جعْعةيٍ يكعحولة ضحعىَل  ٌؤَعس Historical Materialismجاطحٌَهُعس 

جؾىَععىز اإلسحععٍ جاةٍذععٍ يىععً ذىجَحضععه قطععً جا ٍق ٌة  إلععس جا ةحٚععٍز    ذهععى  جللطلععح   يععل جاطععٍجظ ئاععً جاػععىٌز   يععح

ذف جاىٙ جالٍآلٍ   ويعح كْع حه  جعْعةم جا ك عىٌ جا رحعٍ   وجاةهعىش  وجاسإلٓعسس جاةٍذُعس جاىْع ُس. وجضرعخ نعٍ 

ٓععسس جاطحٌَهُععس جالحت ععس شإلععً ٌؤَععس يحوَععس ضحيععس اإل ؿط ععخ وجاطععحٌَم  ضإلععك جاٍؤَععس جا ٓععطلحز يععل جاسإل ضأوَإلععه جا حوَععس

ضٓعةً  ٍجا حٌثُٓس جاإلُىُىُعس  وجاطعٍ ضإثعى شإلعً كن جاة إلُعس جاطحٌَهُعس جلؾط حشُعس ضكعىوهح شىجيعل يحوَعس. وذحاطعحا

احٗف جاْحِ جا حوٌ اإلكُحز جلؾط حشُس وجالىجلُل جاطٍ ضكحم ض ىٌهعح  واعًج نهعٍ ضهعطم ذىٌجْعس جالعىجلُل جاةحيعس 

اطحٌَهُس اإلىحِ. وضعٍي كن جلقطٛعحو وشةقعحش جعلطعحؼ ه عح اإلط ىٌ جلؾط حشٍ  وجاكح  جاطٍ َطؿإلً نٍ جانةح  ج

جا رععىآن جا كٍثععحن اإلط ععىٌ جلؾط ععحشٍ وجاطععحٌَهٍ 
(56)

ذععل جا كٍثععحن احععل كٖععحح  جاععىشٍ وجاطسحععٍ جعلٓععحلٍ  

ويظحهٍ جاكٟحٌز وجالٗ س جاىَىُس وجاػلحنُس وجاةإل ُس.
(57)
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ٍجظ جاةٍذعٍ شعل جاىُشعحش جا حوَعس نعٍ وَأضٍ يٍٗول قُٓل يٍوز  نٍ جآُحق لسٓه  جاًٌ ذكع نعٍ جاطع 

جاسإلٓععسس جاةٍذُععس جعْععةيُس  وكٌجو كن َػرععص نُععه كن  جالععىي جاػىٌَععس نععٍ قٍثععس جاطكععٌٍ جاةٍذععٍ اهععح قحٞععٍهح 

ح شل ضٍجظ هًه جالعىي  ٟة جا ٓطلرإلٍ جا ط ُُ شل جاكحٍٞ جا حٞىٌ اإللىي جا طهإلسس...]وكن[ اهح ضٍجغهح جا ط ُُ كَ

جانععٍي. 
(58)

ز ضَُُىععٍ ويععٍوز اإلطععٍجظ شععل ثىلهععح قععٍجءز جلطلحتُععس ضلععىم شإلععً يٍثٓععس جاطععحٌَم ول ضهععٍؼ قععٍجء 

جاةٍذٍ  كٌ شإلً جاطإلعىَل جا حٌثٓعٍ اإلطعٍجظ  وئْعلح٠ يلعىلش جا حوَعس جاطحٌَهُعس شإلُعه  وجاطةٓعف نعٍ ضسٓعٍُه  

ه  وجْععطهىجم يلععىلش يٓععطىر س يععل ْععُحق جاطععحٌَم جاوٌذععٍ وض ععىٌه غععم ض رُلهععح شإلععً جاطععحٌَم جاةٍذععٍ وض ععىٌ

وضأوَل جاطحٌَم جاةٍذٍ شإلً كْحِ ضكإلُل يحٌثّ ا ح كْ حه  ل ١ جعلطحؼ جُِْىٌ . وهعًج َإثعى وقعىل ضَُُىعٍ 

 ويٍوز نٍ ٍٖك جا ٍثَُس جاوٌوذُس قطً ئن جوشُح جاهؿىم شإلُهح.

وؾععحء يٗععٍول يك ععى شحذععى جاؿععحذٌٍ هحونةععح ئاععً  للععى جاةلععل جاةٍذععٍ  ذهععى  جاحٗععف شععل ذىُطععه وضحىَىععه 

ح يىععحهؽ ويسععحهُم شىَععىز يٓععطلحز يععل جاةإلععىم جعلٓععحلُس جاكىَػععس وجا ععىجٌِ جاسإلٓععسُس جاغٍذُععس وض ععىٌه  ي ٓععطهىية

وجاسٍلُٓس نحٚس. وهى َلطسٍ كغٍ ثىص  احل شإلً يٓطىي آنٍ  ئي ٍَي كله ل ذى يل للى جاةلعل اطأْعُّ جاىهٟعس 

ةٍذُس جاكىَػس  كلهم ام َعىٌثىج كو جاةٍذُس جاكىَػس  نف  لل س جاٟةف جاْحُْس وجاه ٍُز  نٍ يٍٗول جاىهٟس جا

ام َةىج كن ْةـ جاىلى َؿد كن َٓرله وٍَجنله للى جآةـ  الى كغسإلىج للى جاةلل . وَُشم جاؿعحذٌٍ كن يىهؿعه نعٍ 

قٍجءز جاطٍجظ َلىم شإلً  جاطكإلُل جاةإل ٍ اةلل ضٗحل يل نة  ئلطحؾه اػلحنس يةُىعس وذىجْع س هعًه جاػلحنعس لسٓعهح  

جعْععةيُس  جاػلحنععس جاةٍذُععس 
(59)

ويععل غععم نحاؿععحذٌٍ َإثععى  نٛىٚععُس جا كعع١ُ جلؾط ععحشٍ جاػلععحنٍ نععٍ ضحععىَل  

نٛىُٚس جاسحٍ 
(60)

ذعُل جاسحعٍ كوجزة وجاسحعٍ  . ث ح ٍَي كن يعل جا ٍضحعُجش جا ىهؿُعس جاْحْعُس جاطعىجنل جاٛع ُم

يكطععىي.
(61)

يععىهؽ لللععى ويععخ ياععك َٓععطهىم كووجش يٓععطةحٌز يععل نععحٌؼ ي إلحطععه جاػلحنُععس  نحاؿععحذٌٍ َٓععطهىم  

ن  ن وآنٍ يحىِّ جاطحٌَهٍ نٍ نهم جاةلل وض ُُُه ذُل شلل يحى 
(62)

ث ح َٓطهىم يسهىم جاةٖةىٌ جا ةٍنٍ جا ٓطلً  

يل ؾحن ذُحؾُه
(63)

  وَىظف جارىُىَس  ث ح َىظف جا ىهؽ جارٍجؾ حضً جالىَم جاًٌ ل َىظٍ ئاً جا سحهُم شإلً كلهعح 

جْطة حاهح نعٍ ثعل يىٞعىل ذحاحُسُعس جاطعٍ ضؿةإلهعح يىطؿعس  قىجاد لهحتُس  ذل ئلهح  كووجش اإلة ل َؿد
(64)

. نٟعةة 

عح يعل ضىظُعف يلعىلش يحٌثٓعُس   ٟة شل ذةٝ يسحهُم ثىص  ونٍوَى  وذحٖةٌ  وكاطىٍُْ  ونىثعى  ول يعحلخ كَ
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ث ح ل يحلخ يل جْطةحٌز جاْإلىخ جاطسحُحٍ 
(65)

نإلىي يك عى شحذعى جاؿعحذٍي غإلعس يسعحهُم يىهؿُعس يطةعىوز ويطرحَىعس  

جاىطحتؽ جاطٍ  ٓطلحز يل نإلٓسحش غٍذُس  كٌ يل نحٌؼ  ي إلحس جاةٍخ جاػلحنُس  ذٍغم جوشحته شحّ ياك. ويل كهمي

ضىٚل ئاُهح: جاط ُُُ ذُل غةغس لظم يةٍنُس نٍ جاػلحنس جاةٍذُس  هٍ: جارُعحن  وجاةٍنعحن  وجارٍهعحن؛ ذهعى  ئغرعحش 

 ٍ.ضسىق جاةلل جا غٍذٍ جارٍهحلٍ شإلً جاةلل جا ٍٗقٍ جاةٍنحل

وهحًج  نان يىهؿُس جاؿحذٌٍ جلطلحتُس  وكوش ئاً جاىقىل نٍ جاطكُُ جاًٌ َسٛل ذُل جا ٗعحٌقس وجا غحٌذعس  

ح  ذعل َىؾعى يعل  ٛة إل  ح  وكن ثل جا ٗحٌقس آُىج شٍنحلُُل نا ٛة إل  ولٍٓ جاؿحذٌٍ كن ثل جا غحٌذس آُىج ذٍهحلُُل نا

ز شإلً هًج هىحك يل جاسةْعسس جا سعٍوَل  ْعىجء جا ٍنُل يل هى ذُحلٍ ويل هى شٍنحلٍ ويل هى ذٍهحلٍ. وشةو

نٍ جا ٍٗق كو جا غٍخ  يل َؿ خ نٍ ضحىَىه جاسحٌٍ ذُل جارُحن وجاةٍنحن وجارٍهحن  يػل: جاسحٌجذٍ  وجذل ُْىح  

وجاغُجاٍ  وجذل نإلىون. وهل ثحن جذل شٍذٍ وجذل ْرةُل ذسإلٓسطُه ح جاةٍنحلُس يٍٗقُُل؟ وهل ثحن كذى جارٍثحش 

 ٓسطه جاةلةلُس جاٌْ ُس يغٍذُةح؟ وكاُّ جآهٍوٌوٌ ثرٍُ جعٍٖجقُُل ل َىحٍ جا ىهؽ جارٍهحلٍ؟جارغىجوٌ ذسإل

كيح يك ى كٌثىن  نلى قحو  يٍٗوشه ض رُق جالٍجءز جاغٍذُس اإلحطحخ جا لىِ شإلً جالٍآن جاحٍَم  يطؿحهةة 

ى جالعٍجءجش جاطلإلُىَعس اإلىٛعى٘  جنطة  جآُحق وجاحطحخ  ذهى  ئغرحش  ضحٌَهُس جاسحٍ جاةٍذٍ جعْعةيٍ   وللع

قطً َطم جاطسحٍُ نٍ جاةيسحٍ نُه  كٌ جاظحهٍز جاىَىُس
(66)

  وقطً َطك م جآُحؼ جاىوؾ ح٠ُلٍ جا غإلق
(67)

  وَكعل 

يكإله  نٍٜ غلحنس ولُىَس نةحاس قحذإلعس اإلط ػعل وجلْعطهىجم يعل قرعل جالعىي جاكُعس وجاسحشإلعس نعٍ جا ؿط عخ 
(68)

. وقعى 

لُحش جاكىَػس وجا ىحهؽ جاقىظ اإلةإلىم جعلٓعحلُس  وجشط عى ذٗعحل نعح٘ شإلعً يسعحهُم وظف جاهٍُيُىل ُلح وجاإلٓح

يٓطلحز يل ذىُىَس نىثى  واُسٍ ٖطٍجوِ  وضسحُحُس وٌَىج  وغٍُهم
(69)

. 

وٍَي كن  جالػٍوذىاىؾُس  هٍ جاةإلم جاىقُى جاًٌ َة ُىح جا سعحضُف جاةَيعس وجا ىحْعرس لثطٗعح  جاػلحنعحش 

ح ٍَي كن جا سٍَٓل وجاسلهحء وجا طحإل ُل شعىاىج شعل جِنعحق جاىجْعةس جاطعٍ نطكهعح جالعٍآن  وجا ًجهد جا هطإلسس  ث 

وئيج قٍكلح جالٍآن ذ ىهؽ ضحٌَم جاوَحن  جاًٌ ام ل حٌْه ذةى  يل وؾهس لظعٍه  نٓعطىسطف اىعح آنعحق وجْعةس. وَإثعى 

ؾهعى علطعحؼ ثطعرهم جاطعٍ للٍكهعح جِن يكلةح هًه جا ٍز كن هىحك نٍقةح ذُل جالٍآن ويح قحم ذعه جاسلهعحء جا ٓعإل ىن يعل 

ج اإلْةم ضلىم شإلً نهم نح٘  وهى ذ رُةس جاكعح  نهعم يطغُعٍ ذطغُعٍ جاظعٍو  جاطحٌَهُعس  ٌة ولٓطهٍؼ يىهح ٚى
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وجاػلحنُعس وجآُحْععُس. وذحاطعحاٍ َؿععد كن ل ُعُ ذععُل جاظعحهٍز جالٍآلُععس وجاظعحهٍز جعْععةيُس ظعحهٍزة ضحٌَهُععسة  وكن 

ٍ وجاًٌ َسطف آنحقةح اإلطىذٍ وجاطسحٍ وجاطسله وجاطةلل. وهى هىح َإثى شإلعً ٞعٍوٌز جاةعىوز لطسهم هًج جا ٓطىي جالٍآل

ذٗحل كثرٍ ئاً جاةإلىم جلؾط حشُس جاغٍذُس جاطٍ ضُوولح ذعحِلش جاسحٍَعس وذحا ىعحهؽ جاركػُعس وجعٖعححاُحش جاؿىَعىز 

س؛ ان ضرىُىعح اإلكىجغعس جا حوَعس يعل وون وجاطٍ ل ضُج  ضطغٍُ لكى جانٟل. ويل غم نهى َىشى اطرىٍ جاكىجغس جاسحٍَع

جاكىجغس جاسحٍَس قى ش ق ضهإلسىح.
(70)

 

نٍ شٍٛ ضٗةرص نُه جآرل ذحاسحٍ جاةٍذٍ جا ةحٍٚ  جْطىسى ٠حقطه نٍ جاركع شل نإلٓسس لظٍَعس  وجقطعحٌ 

ش جاةٛعٍ. وكثرعٍ ذُل جاطٍجظ وجا ةحٍٚز  نإلم َٓعطةى جاطعٍجظ  واعم َةعٕ جا ةحٚعٍز  ونٗعل نعٍ يىجؾهعس ضكعىَح

واُل شإلً ياك هى جاكح  جاعًٌ وٚعإلص ئاُعه جايعس جِن  وجاطهعر١ جاعًٌ شحلعحه ول َعُج  َةحلُعه جاةعحام جعْعةيٍ. 

وٌذ ح َى  هًج شإلً كن ثل جا كحولش جاطٍ قىيهح جا سحٍون جاةعٍخ وجا ٓعإل ىن جا ةحٚعٍون ذةُعىز شعل جاطعأغٍُ 

اععً كلهععح ضهععُم نععٍ ذىععحءجش نحٍَععس يؿععٍوز يةُواععس شععل جاىجقععخ نععٍ جاىجقععخ  ونٗععإلص نععٍ جاطععأغٍُ نُععه  ي ععح َٗععٍُ ئ

جاطحٌَهٍ  وكلهح ضسطلى ئاً نإلٓسس اإلسةل. ويل غم كٚركص جاكحؾس يحْس ئاً نإلٓسس اإلسةل وجاة ل ل اإلحإل س وجاىظٍ  

س نإلٓسس اإلطلعىم  ويعل غعم نإلٓعسس األنعةق  احىهعح آُعص كنعةق جاىظٍَعحش جاسإلٓعسُس جا ؿعٍوز  وئل عح كنةقُعحش قحذإلع

 اإلطىسًُ  كنةقُحش اإلطلىم.

ح اإلىْحتل وجِاُعحش جاة إلُعس جاطعٍ  ئن نإلٓسحش وكنححٌ جاةٍخ وجا ٓإل ُل جا كىغُل ام ضلىم قطً جِن ضىُٞكة

َ حل كن ضىٚل اطكلُق لهٟعس قلُلُعس  وجْعطغٍقص نعٍ جعٖعححاُحش جاىظٍَعس  واعم ضٟعخ كنةقةعح اإلطلعىم. وآُعص 

م وكنةق جاةإلم  يػل جا ىٞىشُس  وجايحلس  وجاكُحو  وجْطرةحو جاهىجء كنةق جاطلىم نل١ هٍ جاطٍ ضطكىظ شل قُ

ئاعم. وئل عح هعٍ جاطعٍ ضرعُل ثُعف َ حعل ... وجا ُى  جاىسُٓس  وجاطكلق وشىم جاكحم ئل ذةى ئغرحش َلُىعٍ  وجعضلعحن 

يجضعه ذىْعحتل اإللٓحن كن َكلق نٍ لسٓه هًه جاٛسحش  وثُعف َ حٌْعهح ضإللحتُةعح نعٍ قُحضعه جاة إلُعس  وثُعف َكلعق 

 يٍٗوشس ضحطٓد ٍٖشُطهح يل يىولس كو كؾىىز اإلطلىم  يإْٓس لظٍَةح ونإلٓسُةح  وَإلطلٍ شإلُهح جاىشٍ جاةحم.

وي ح ْحهم نٍ ضأَم جاىجقخ جاسإلٓسٍ جا ةحٍٚ كن جاىَل ٌغم كه ُطعه جالٛعىي  نالعه َرعىو نعٍ وٞعخ َط ُعُ 

َؿعى جعلٓعحن جا ةحٚعٍ لسٓعه ذعُل قؿعٌٍ ٌقعً   ذحلاطرحِ  لطُؿس جا طغٍُجش جاكٟعحٌَس وجاسحٍَعس جاكىَػعس  ئي
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َط ػةن نٍ ضُحٌَل يط ٍنُل كٚرف اه ح جآُحوز نٍ جاؿى  جاؿحٌٌ شإلً يهطإلف جآعحقحش  كشىعً ضُعحٌ جاط عٍ  

 جاةإل حلٍ وضُحٌ جاط ٍ  جاىَل.

ج نٍ جلنطُحٌ  وْرد هًه جاكٍُز ٍَؾخ ئاعً ك ٍة لعه وئَجء هًج جاىٞخ جا ُووؼ  ضؿى جعلٓحن جا ةحٍٚ قحت

اععم َٓععط خ ئَؿععحو قععل غحاععع. وهععًج جاكععل جاػحاععع غُععٍ ي حععل وون ضٍْععُم قععُم جاطسحُععٍ جاىلععىٌ وْععُحوز جاةلةلُععس 

جا ةطىاس  واًج ل ذى يل ٞر١ يىقخ جاسحعٍ جاةٍذعٍ جا ةحٚعٍ يعل جاةلةلُعس ويعل غعم  يعل جاسإلٓعسس. نحاسإلٓعسس ضةإل ىعح 

جارىعحء  وضؿةإلىعح لٛعىغ كْعثإلس ويٗعحثل كيطىعح نعٍ يهطإلعف جاطسحٍُ جاةلإلعٍ وجاطأيعل جا ىعطؽ وجاطأوَعل جاعىقُق وجاىلعى 

كذةحوهح  واَِم ل؟ نحاسإلٓسس يٍآز جاةٍٛ  ويخ ياك نهٍ آُص يؿٍو نهم اإلةحام  ذل ْةٍ يطىجٚل لكى ضغٍُُه ئاً 

جانٟل  وهىح ضطكى  يل جاىظٍ ئاً جاة ل. وضطكى  يل شإلم اإلطسٍُٓ ئاً شإلعم اطغُعٍ جاعىسّ وجا ؿط عخ وجالعىجلُل 

قطٛحو وجآُحْس  يل نة  جا ىعحهؽ جاىقُلعس جاطعٍ ضطعُف اىعح للعى ضحٌَهىعح وكلسٓعىح وشٛعٍلح  ويعل غعم جللطلعح  وجل

ذحاىجقخ لكى جا ٓطلرل شإلً كْحِ جا رحوب وجالُم جا  حذلس ا  ىقحضىح نٍ جاطحٌَم  يل كؾعل ضكلُعق يٗعٍول كيطىعح 

ععح  وضىْععُخ يؿععحلش جا ٗععحٌثس وقلععىق  نععٍ جللطلععح  جاععىَ لٍج٠ٍ  ويععل كؾععل ضٍْععُم قععُم جاٚععحاس وجاطلععىم يةة

جعلٓحن  وذىحء جاًجش شإلً لكى شٌٍٛ شرٍ ٖعق ٠ٍَعق غحاعع ذعُل جاةإل حلُعس وجآعإلسُس ويعل نعة  ضأوَعل ؾىَعى 

األٚععى  َؿ ععخ ذععُل جاةلةلُععس وجاٍوقُععس. وهععًج يععح ضلىيععه نإلٓععسس جاععىَل جاؿىَععىز جاطععٍ لكععحو  جاطأٚععُل اهععح يىععً 

وجاطٍ ذىكش نٍ جاطرإلىٌ يخ كو  ثطحذُل نعٍ نإلٓعسس جاعىَل ذحاإلغعس جاةٍذُعس  ذعحا ةىً  جاػ حلُىُحش يل جالٍن جاةٍَٗل 

جا ىٞىشٍ وجا ىهؿٍ  نعٍ ذىجَعس جاطٓعةُىُحش يعل جالعٍن جاةٗعٍَل  وه عح  جا ةلعى  وجاةيةلعى  نعٍ جاوَعحن   

 و يىنل ئاً نإلٓسس جاىَل .
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