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العقيدة اإلسالمية ودورها يف بهاء احلضارة اإلنسانية
ملخص البحح :
ايع ااال اي ٝاا ّٛىلاح اا ١قا مه اااض ٠قا ُ٥اا ً ١اا ٢اغ اااؽ قا ا  , ٝ٭ٕ ا ه اااض٠
ايػطب ١ٝاي ّٛٝقا ٢ً ١ُ٥قُٖاٍ نطاَ ١اٱْػاإ ٚقُٝها٘ ٚ ,ا هرااض ايازٜا ١ايٓؿعٝا١
ٖ ٞايػا ١ٜا٭غاؽ ٚ ,ايرؿط ١ٜاي ّٛٝيف ماح ١قا مهاض ٠تعٝس قيٗٝاا قااْٗاا باا
ٚبطغا٫ت٘ ٚ ,بايك ِٝايعًٝا اييت ٜ ٫ه ٕٛاٱْػإ قْػااْا بػهٖاا ٜ ٫ٚ ,ها ٕٛيً ٝاا٠
َصام َ ٫ٚعٓ ٢بػٛاٖا.
مهااض ٠تعيٗٝااا ايااس ٫ٚ ٜٔتؿكااسٖا ايعًاِ  ,تعيٗٝااا اٱاااإ  ٫ٚتػااًرٗا ايعكااٌ ,
تعيٗٝا ايطٚح  ٫ٚحتطَٗا اياز , ٠تعيٗٝا اٯخط ٫ٚ , ٠حتطّ ًٗٝا ايسْٝا  ,تعيٗٝا
ا ل  ٫ٚمتٓعٗا ايك , ٠ٛتعيٗٝا ا٭خ٬م  ٫ٚتػًرٗا ا ط. ١ٜ
غه إ َا متهاظ ب٘ مهاض ٔ ٠مهاض ٖٛ ٠ق ٠ٛا٭غؼ اييت تكًٗٝ ّٛا ٚ ,ايهأثه
ايص ٟحتسث٘ يف ا ٝاٚ , ٠اخله ايعُ ِٝايصٜ ٟكٝب اٱْػاْ َٔ ١ٝقٝاَٗا .
ٚنًُا ناْت ا هاض ٠ضباْ ١ٝيف َكسض قُٗٝاا  ,ايٝا ١يف ضغاايهٗا  ,قْػااْ ١ٝيف
ْع هٗااا  ,اخ٬قٝاا ١يف اتاٖاتٗ اا ٚ ,اقعٝاا ١يف َرازٗ٥ااا  ,ناْاات اخًااس يف ايهاااضٜذ ,
ٚاْؿع يًرؿطٚ , ١ٜاحسض بايههط. ِٜ
ٚايعكٝا ااس ٠اٱغا اا ١َٝ٬ايك اا ٖ , ١ ٝا ااٚ ٞما ااسٖا ايكا ااازضً ٠ا اا ٢بع اا ا ها اااض٠
اٱغااَ ١َٝ٬اأ حسٜااس  ,٭ْٗااا ٚمااسٖا ايكاُ٥ااً ١اا ٢اغاااؽ ايهٛمٝااس اييًاال ايااصٟ
ٜكا ا

ايع٬ق اا ١ب اات ايدًٛق اااس ٚاٱي اا٘ ا اال غ اار اْ٘ ٜٚ ,كا ا

ايع٬ق اا ١ب اات

ايدًٛقاس ٚبعهٗا ً ٢اغااؽ َأ ايههاطٚ ,ِٜايكا ِٝا٭خ٬قٝاً ٚ , ١ا ٢ايعايٝا ١يف
ضغا ااايهٗا ٚ ,ايٛاقعٝا اا ١يف َرازٗ٥ا ااا ٚ ,اٱْػا اااْ ١ٝيف ْع هٗا ااا  ,ؾؿا اا ٞا ااٌ ايعكٝا ااس٠
اي ك ٜ ١ ٝه ٕٛايرٓا ٤ا هااضَ ٟؿارعا باطٚح ايكٝااّ ىلال ا٫غاهد٬ف ٚ ,ق ا٤٬
نًُاا ١ا يف ا٭ضٚ , ،تٗ ٦ٝاا ١ايملااطف ايٓاغ ااب ٭زا ٤ايطغااايٚ , ١حتك ٝاال ؾا ً ٝاا١
اٱْػإ يف ايهٚ ٕٛؾل َٓٗج ايعرٛز١ٜ
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املقدمة :
ا ُااس

ضا ايعااايت ٚ ,ايكااٚ ٠٬ايػاا ّ٬دُااس ضغااٛي٘ اَ٫اات ايااص ٟاضغااً٘ ا قا

ايٓاؽ ناؾ ١يٗٝاس ِٜٗغار ٌٝايطؾااز ٚ ,ذناصضِٖ غارٌ ايػاٚ ٞايؿػااز ٚ ,ضناٛإ ا

ًا٢

ق ا ابه٘ انيعاات ٚ ,ايهااابعت ايااص ٜٔاٖهااسٚا بٗسٜاا٘ ٚغاااضٚا ًاا ْٗ ٢اا٘  ,ؾهاااْٛا

ااّٛ

ٖساٚ , ١ٜبٓا ٠مهاض ٠يًٓاؽ انيعت ٚ ,بعس :
ؾإْ اا٘ َا اأ اي٪ن ااس إ م ا ااط ا٭غا اااؽ يرٓ ااا ٤ا ها اااض ٠يف اٟ

هُ ااع ق ا ااا ٜا ااطتر

بايكا س ٠ايؿهط ١ٜاييت  َٔ٪ٜبٗا اجملهُع  ,غٛا ٤ناْت كٝس ٠ز , ١ٜٝٓا ٚتكٛضا ؾًػاؿٝا,
ا ٚغااه شيااو  ,مٝا تااطتر اْملُاا ١ا ٝاااَٚ ٠عاااٜه ايػااًٛى ايرؿااطٚ ٟا ا اا٘ ٬ ٚقاااس
ايرؿ ااط  ,بايؿ اااٖ ِٝا٭غاغ اا ١ٝاأ اٯي ااٚ ١ايه اا ٕٛا  ٝاااٚ ٠اٱْػ ااإ ٬ ٚ ,قهٗ ااا برعه ااٗا
ايرعض ٚ ,مبا إ ق٬ح ايؿطز ٜه ٕٛبك٬ح كٝست٘  ,ؾهصيو اجملهُع ٜػاُٜٚ ٛطتؿاع  ,اٚ
ٜٗر قا ٖٚس ٠ا٫حنياط ترعا يًعكٝس ٠اييت ٜكًٗٝ ّٛا .
َٚاأ ٖٓااا ؾااإٕ ٬قاا ١ايعكٝااس ٠با هاااض ٠اٱْػاااْ ١ٝقهاا ١ٝتػااه ل اير ا ٚايٓملااط ,
خاقااٚ ١اجملهُااع ايػااًِ ايٝااٜ ّٛعااٝـ مايااَ ١اأ ايهدًااـ ا هاااض ٟيف َٛاحٗااَٛ ١حاا١
ا هاض ٠ايػطب ١ٝاياز ١ٜاييت اخنسع بربٜكٗا نثه َٔ ايٓاؽ .
َٚع تٓاََ ٞس ايك  ٠ٛاٱغا ١َٝ٬ايراضناٚ , ١تعااي ٞاقاٛاس ايكاً ت اياسا ت قا
تك ا َ ٝػ اااض ا ٝااا ٠اٱغ ااٚ , ١َٝ٬بع ا ا ه اااض ٠اٱغاا َ ١َٝ٬اأ حسٜااس  ,تملٗ ااط يٓ ااا
اُٖ ١ٝاير

يف اغؼ َٚكَٛاس ا هاض ٠ا كٚ , ١غرٌ بعثٗا.

ٖٚااصا اير ا داٚياا ١يرٝااإ ايع٬قاا ١باات ايعكٝااس ٠ايك ا ٚ ١ ٝا هاااض ٠اٱْػاااْ١ٝ
ا كاا , ١اي اايت تٓؿااسٖا ايرؿ ااط ١ٜاي ٝااٚ , ّٛقااس اقهه اات رٝع اا ١اير ا إ ٜه اا ٕٛيف اضبع اا١
َيايب ٚخامت: ١
اييًب ا٭ : ٍٚايهعطٜـ بايعكٝسٚ ٠ا هاضٚ ٠ايع٬ق ١بُٗٓٝا .
اييًب ايثاْ : ٞخكا٥ل ايعكٝس ٠اٱغٚ ١َٝ٬اثطٖا يف بٓا ٤ا هاض. ٠
اييًب ايثاي  :اغؼ َٚكَٛاس ا هاضٚ ٠اثط ايعكٝس ٠ؾٗٝا .
اييًب ايطابع  :آثاض اْ٫ؿكاّ بت ايعكٝس ٠ايك ٚ ١ ٝا هاض. ٠
اخلامت : ١ايُٓٛشج ا هاض ٟاييًٛا .
اغاٍ ا تعاا إ ٜٓؿع ب٘ ٚ ,ا َٔ ٚضا ٤ايككس .
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املطلب األول  :التعريف مبصطلحات البحث .
ا : ٫ٚتعطٜـ ايعكٝس ٠اٱغ: ١َٝ٬
 )1تعطٜـ ايعكٝس ٠يػ : ١ايعكٝاس ٠يف ايًػا ١تاسٍ ًا ٢ناٌ ؾا ٤ٞاؾاهس ٚقاًب ,
نُا تيًل ً ٢نٌ َا ثرت ٚقاً ٚ , ٟٛا ٢ناٌ اَاطت َػاهٝكٔ ٜيُا ٔ٦قيٝا٘
ايكًب  ٢ً ٚ ,نٌ َا اتكٌ بػهٚ ٙاغه هِ .
ٖٚص ٙراضاس اق اا ايكٛاَٝؼ ٚايعاحِ يف ٖصا ايكسز :
ٜ ك ٍٛاجلٖٛط ( : ٟا هكس ايؿ , ٤ٞاؾهس ٚقًب ) (.)1
ٜٚ ك ٍٛايؿهٚظ اباز ( : ٟكس ا رٌ ٚايرٝع ٚايعٗس ٜعكس ٙاٜ ٟؿس) ٙ

()2

ٜٚ كاا ٍٛاباأ َٓملااٛض (:ايعكٝااسَ ٠اأ ايؿااس ٚايااطب  ٚ ,كااس ٠نااٌ ؾاا ٤ٞقبطاَاا٘ ,
ٚتعكس اٱخا ٤ا ٟاغه هِ )

()3

ٜٚ ك ٍٛايعبٝس ( : ٟايعكٝس : ٠تسٍ ًا ٢ايهكاُ ... ِٝثاِ اغاهعٌُ يف ايهكاُِٝ
ٚا ٫هكاز اجلاظّ )

()4

ٚ يف ايع ِ ايٛحٝع  ( :كس ايػا ٌ٥كسا غًظ ا ٚنيس بايهربٜاس ا ٚايهػادت ,
 ٚكس ايعٖط  :تهااف احاعا ٙ٩ؾكااض ًاطا  ٚ ,كاس ايرٓاا :٤ايكال بعاض م اضتا٘
برعض مبا اػهٗا ؾأمهِ قيكاقٗا  ٚ ,كس ايرٝع ٚ ,ايُٝت ٚ ,ايعٗس  :انسٖا,
ٚيف ايك ااطإٓ { الَ ُّؤَاخِذذزُُُاُ ابُ ثِذذبِ فٌِِْ يِذذذِ ؤَّْ َذذب ُِْاْ ًَِِْذذْْ ُّؤَاخِذذزُُُاْ ثِ َذذذب ػَ فذذذْرُاُ ا َّْ َذذذب َ }
{ايا ٥ااسٚ .}89:٠ا هك ااس ؾ اا ٕ٬ا٭َ ااط  :ق ااسق٘  ٚك ااس ً ٝاا٘ قًر اا٘ ٚن ااُه... , ٙ
ٚايعكا ااسَ : ٠ا ااا اػا ااو ايؿا ااٜٛٚ ٤ٞثكا اا٘ ٚ ,ايعكٝا ااسَ : ٠ا ااا ٜ ٫ؿا ااو َعهكا ااسٙ
ؾ. )5()...٘ٝ

( )1ايك اح  ,ٱمسا  ٌٝبٔ محاز اجلٖٛط ,ٟزاض ا س , ٜايكاٖط , ٠ط ,1اّ ,ّ2009م791
( )2ايكاَٛؽ احمل , ٝيًؿهٚظ آباز , ٟزاض ايؿهط  ,بهٚس  ,ط . 315 /1 , ّ1978
( )3يػإ ايعطا ٫ ,بٔ َٓملٛض  ,زاض قازض  ,بهٚس . 299- 298 /13 ,
( )4تاج ايعطٚؽ َ ,طته ٢ايعبه , ٟزاض اجل , ٌٝيرٓإ  ,ط .394/8 , ّ1970
()5

ُع ايًػ ١ايعطب , ١ٝايع ِ ايٛحٝع  ,ايطنع ايعطب ٞيًثكاؾ ١بهٚس  ,م . 427 – 426
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ؾُٔ ٖاص ٙايٓكا٫ٛس أ اقا اا ايكاٛاَٝؼ ٚايعااحِ ايًػٜٛا , ١خنًال قا إ
ايعكٝااس ٠يف ايًػاا ١تااسٍ ًاا : ٢ايؿااس ٚايكاا٬بٚ , ١ايااطب ٚايهٛثٝاال ٚ ,اجلُااع باات
ا طاف ايؿا , ٤ٞغاٛا ٤ناإ َازٜاا اَ ٚعٜٓٛاا  ,مٝا تػاهعٌُ يف ا٭ؾاٝا ٤ا ػا١ٝ
نعك ااس ا ر ااٌ ٚاخل ااٚ ٝايرٓ اااٚ , ٤تػ ااهعٌُ يف ا٭ؾ ااٝا ٤ايعٓ ٜٛاا ١نعك ااس اير ٝااع
ٚايٓهاااح ٚ ,ايعهكااساس ايؿهطٜاا ١ايكاُ٥ااً ١اا ٢ايهكااسٜل  ٚكااس ايكًااب ًاا ٢ايؿاا٤ٞ
ىلٜ ٫ ٝكرٌ ايؿو .
 )2تعطٜـ ايعكٝس ٠يف ا٫قي٬ح  :رنهًـ َؿٗ ّٛايعكٝسٓ ٠س ايػًُت ٓ٘ ٓس
غاه ايػاًُت  ,يااصيو  ٫باس َاأ اطَ ،ؿٗاا ّٛايعكٝاسٓ ٠ااس ايياطؾت يعطؾاا١
ا٫خه٬ف يف حتسٜس ايؿٗٚ ّٛشيو ً ٢ايٓ  ٛاٯت: ٞ
ا) تعطٜااـ ايعكٝااسٓ ٠ااس ايػااًُت  :يؿااظ ايعكٝااس ٠يف ا٫قااي٬ح ايعاااّ ٓااس
ايػًُت ٜ ٫رعس نثها ٔ ايعٓ ٢ايًػ , ٟٛبٌ يً اصض ايًػاْ ٟٛاٛع ٬قا١
بايعٓ ٢ا٫قي٬مٖٚ , ٞصا ب ّٔٝيف نٌ ايكيً اس ايؿط . ١ٝ
ٚقس تعسزس ايهعطٜؿاس يًعكٝسٓ ٠س ايػًُت ٚ ,اهٔ مكطٖا يف اتاٖت :
ا٭ٜ : ٍٚككا ااط َؿٗا اا ّٛايعكٝا ااسً ٠ا اا ٢ايهكا ااسٜل ايكً ا ا ٚايكٓا ا اا ١ايؿهطٜا اا,١
ؾايعكٝااسٓ ٠ااسِٖ تعاات ":ايهكااٛضاس ايؿهطٜاا ١ايٝكٝٓٝاا ١اياايت ٜاا َٔ٪بٗااا اٱْػااإ
 ٔ ,اٱي٘ ٚايهٚ ٕٛا ٝاٚ ٠ايٓؿؼ ٚايع٬ق ١بٗٓٝا "(.)6
ايث اااْ ٜ : ٞااط ٣إ َؿٗ اا ّٛايعك ٝااسٜ ٠ؿ ااٌُ ايهك ااسٜل ايكًا ا ٚايهك ااٛض ايؿه ااطٟ
َهاؾا قي ٘ٝايعٌُ  ,ؾايعكٝسٓ ٠سِٖ تعت  " :ايهكٛضاس ايؿهط ١ٜايٝكٝٓٝا ١ايايت
 َٔ٪ٜبٗا ايؿطز ٚتٛح٘ غًٛن٘ يف ا ٝاٚ , " ٠شيو ً ٢ا هراض إ ايعكٝس ٠يؿظ

()6

ٜٓملط يف شيو:
* تك ٞايس ٜٔايٓرٗاْْ , ٞملاّ اٱغ , َٞ٬ط  , 5اّ  , ّ1953م , 22
* ٜٛغـ ايكطنا , ٟٚاٱاإ ٚا ٝا٪َ , ٠غػ ١ايطغاي , ١طٖ1399 , 4ا  ,م 179
* دُس اب ٛذن , ٢ٝايثكاؾ ١اٱغ , ١َٝ٬زاض ايٓاٖج ُ ,إ  ,ط  , ّ2000م . 487
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َطازف يٲااإ ٚ ,اٱااإ ٜؿاٌُ يف مكٝكها٘ ا ٫هكااز ٚايعُاٌ بٓااً ٤ا ٢شياو
ا ٫هكاز(.)7
ٚايهعطٜـ ايثاْ ٖٛ ٞايطاح ْ ,ملاطا ٫ضترااط ايعكٝاس ٠باٱااإ يف ا٫قاي٬ح
ايؿط  , ٞؾهٌ َُٓٗا ٜٛٓا ٔ ا٭خط ٚ ,اٱاإ َا قسق٘ ايكًب ْٚيل ب٘ ايًػاإ
ًُ ٚت ب٘ اجلٛاضح ٚاْعكس ً ٘ٝايهُه بٚ , ًِ ٚ ٞ ٛنصيو ايعكٝس. ٠
ا) تعطٜااـ ايعكٝااسٓ ٠ااس غااه ايػااًُت  :اقهكااط َعٓاا ٢ايعكٝااسٓ ٠ااس غااه
ايػًُت ٚخاق ١ايػاطبٝت ًا ٢اجلاْاب اْ٫ؿعااي , ٞؾٗا ٛرااض ٠أ ؾاعٛض
زاخًاا ٞرنهااع ي اا٪ثط خاااضحٜ ,ٞااسؾع اٱْػ ااإ قا ايهكااسٜل بكهاا َ ١ٝاأ
ايكهاٜاٚ ,اق اا ٖصا ا٫تا ٢ً ٙقػُت :
ا٭ٜ : ٍٚعهاارب ٖااصا ايؿااعٛض َرٓٝااا ًاا ٢ايااٚ ِٖٛايعا ؿاا٬ ٫ٚ ١قاا ١يًعكااٌ باا٘ ,
: َِٗٓٚ
 ( .1غٛغهاف يٛب ) ٕٛمٝا ٜعاطف ايعكٝاس ٠بأْٗاا  :قااإ ْاؾا ٧أ َكاسض ٫
ؾعٛضٜ , ٟهط ٙاٱْػإ ً ٢ايهكسٜل بكه َٔ ١ٝايكهاٜا َٔ غه زي.)8(ٌٝ
 ( .2باغهاٍ ) مٜ ٝك " : ٍٛقٕ ا ٫هكاز َرت ً ٢ايعا ؿ ٫ ١ايعكٌ "(. )9
٬ٜٚمظ ٓس اق اا ٖصا ا٫تا ٙاْ٘ ٬ ٫ق ١يًعكٌ با ٫هكاز  ,بٌ ٜطبيٕٛ
ايعكٝس ٠بايعٛا ـ ٚايٚ ,ٍٛٝدنعً ٕٛايعكٝس ٠يف حاْب ٚ ,ايعًِ ايرت ًا ٢ايعكاٌ
يف حاْااب آخااط ٖٚ ,ااَ ٛاآٗج َهرااع ٓااسِٖ َٓااص ايكااطٕ ايثااأَ ؿااط ايااصٟ
ايؿكٌ بت ايسٚ ٜٔايعًِ ٚ ,ايٛقـ يف

ؾٝاا٘

ًُ٘ نإ ضزا ً ٢ايهٓٝػ ١ايايت ماضبات

ايعً ااِ ٚ ,م ااطس ً اا ٢ايعك اا , ٍٛؾكاَ اات ايث ااٛض ٠ايؿطْػ اا ١ٝاااّ ٚ ّ1789ناْ اات

(ٜٓ )7ملط يف شيو :
*اٱاإ ن ُا ٜكٛغ٘ ايههاا ٚايػٓ ًٞ , ١رس ايٓعِ  ,زاض اير ٛث ايعًُ , ١ٝايهٜٛت  , ّ1978 ,م . 19
* كٝس ٠ايػًِ  ,خايس ايعو  ,زاض اٱاإ  , ّ1988 ,م . 81
(ْ )8ك ٔ ٬حملاس يف ٚغا ٌ٥ايرتب ١ٝز .دُس اَت ايكط , ٟم . 76
( )9ايكسض ايػابل  ,م . 76
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ايٓه ٝاا ١ا
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ااط ً اا ٢ايهٓٝػ ااٚ , ١قبعازٖ ااا اأ ايعً ااِ ٚا ه اااضٚ ٠قي ااع ق ااًهٗا

بايػًيٚ ١ا هِ .
ايثاْٜ : ٞط ٣إ ايعكٝسَ ٠رٓ ٢ً ١ٝايعكٌ ٚاٱضاز ,٠بٌ ٜعهارب اياطاٚ ٟاياصٖب اٜاا
نااإ كٝااسَٚ ,٠اآِٗ (زٜهاااضس) مٝا ٜكاا" :ٍٛايعكٝااسٖ ٠اا ٞايااطا ٟايعاارتف باا٘ باات
اؾطاز َصٖب ٚامس نايعكٝس ٠اياضنػ" ١ٝ

()10

ٚمما غرل ٜهرت يٓا  :إ ايعكٝس ٠يف ايؿٗ ّٛاٱغٖ َٞ٬ا ٞايهكاٛضاس ايؿهطٜا١
ايكاُ٥اا ً ١اا ٢ايااٚ ٞ ٛايه ااسبط ,اياايت  ٜاا َٔ٪بٗااا ايؿ ااطز ٚتٛحاا٘ غ ااًٛن٘ يف مٝات اا٘
ايعًُ. ١ٝ
اَا ايعكٝس ٠يف غاه ايؿٗا ّٛاٱغا َٞ٬ؾٗا : ٞقَاا قاقاطً ٠ا ٢اٖٚااّ  ,اَ ٚرٓٝا١
ًاا ٢ا ؿاا ,١ا ٚضاٟ

ُااع ًٝاا٘ باات اياارعض ٬ ٫ٚ ,قاا ١اااا با ٝااا ٠ايعًُٝاا١

ٚايعًُ. ١ٝ
ثاْٝا َ :ؿٗ ّٛا هاض: ٠
ا) تعطٜـ ا هاض ٠يف ايًػ : ١يؿظ " ا هاض " ٠يف بٓٝه٘ ايع ُ ١ٝايعطبَ ١ٝؿهل
َٔ َاز ( ٠مهط ) ٚ ,بايطحٛع قا ٖص ٙاياز٠

سٖا تهعًل مبعإت اضحعٗا ابٔ

ؾاضؽ قا اقٌ ٚامس ٖ ( : ٛؾٗٛز ايؿٚ , ٤ٞقٜطازَٚ , ٙؿاٖست٘) (.)11
ٖٚصا ٖ ٛا٭قٌ ايػهدسّ يف نٌ آٜاس ايكطإٓ ايهط ِٜيً صض ( مهط ) نُا
يف قٛي٘ غر اْ٘ ٚتعاا ُُ{ :زِتَ ػَ َُْْْاْ إِرَا حَضَشَ ؤَحَذَُُاُ ادلٌَْدُ} {ايركط, }180:٠
ٚقٛي٘ تعاا ًَ{ :إِرَا حَضَشَ اِ ِغْ َخَ} {ايٓػاٚ ,}8:٤قٛي٘ تعااٌَّْ{ :مَ رَجِذُ ُُلُّ َِفْظٍ
مَب ػَ ِ َذْ مِْْ خَْْشٍ مُحْضَشًا} {آٍ ُطإ. }30:
 ً ٚاا ٖ ٢ااصا اق ااٌ ايهًُ اا , ١ؾٝك اااٍ  :مه ااط ,ذنه ااط ,مه ااٛضا ٚ ,مه اااض َ , ٠اأ
ا هااٛض ا : ٟايؿاااٖس ٠نااس ايػٝااب ٚايػٝرااٚ , ١ا انااط ٖ :اا ٛايؿاااٖس  ,خاا٬ف
( )10ايع ِ ايؿًػؿ , ٞز .ني ٌٝقًٝرا  ,زاض ايههاا ايًرٓاْ , ٞط . 92\2 , ّ1979
(َ )11ع ِ َكاٜٝؼ ايًػ٫ ١بٔ ؾاضؽ  ,س ٖ :اض ٕٚزاض اجل , ٌٝبهٚس  ,ط َٚ ,75\2 , ّ1999 , 2ا بعسٖا .
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اير اااز , ٟا : ٟايػا ٥ااب ٚ ,ا ه اااض : ٠ؾ ااٗٛز ا ه ااط ٚاٱقاَ اا ١ؾ ٝاا٘ ٚ ,ا ه اااض٠
خ٬ف ايراسا , ٠ٚمسٝات باصيو ٭ٕ اًٖاٗا مهاطٚا ا٭َكااض َٚ ,ػاانٔ اياسٜاض
اييت ٜه ٕٛبٗا قطاض(.)12
ا ) تعطٜاااـ ا هااااض ٠يف ا٫قاااي٬ح  :تع ااسزس تعطٜؿ اااس ا ه اااض ٓ ٠ااس ايعًُ ااا٤
ٚايؿه ااطٚ , ٜٔاخهًؿ اات ْمل ااطتِٗ قا ا ه اااض ٠ترع ااا ٫خ ااه٬ف اؾه اااضِٖ َٚر ااازِٗ٥
ٚثك اااؾهِٗ ٚ ,تٓ ٛاات ترع ااا ي ااصيو ز٫٫س ا ه اااض ٠بهٓ ااٛع تعطٜؿاتٗ ااا ٚ ,

ُ ااٌ

تعطٜؿاس ا هاض ٠تسٚض م ٍٛغهَ ١ملاٖط ٖ: ٞ
 )1ايملٗط اياز : ٟؾا هاض ٠تعت ٓس اق اا ٖصا ا٫تااً " : ٙاط ٠ناٌ حٗاس
ٜك ّٛب٘ اٱْػاإ يه ػات اطٚف مٝاتا٘ غاٛا ٤ناإ اجلٗاس َككاٛزا ا ٚغاه
َككٛز"(. )13
ا ٟاْٗاااَ :ااسَ ٣ااا ٚقااًت قيٝاا٘ اَااَ ١اأ ا٭َااِ يف ْااٛامْ ٞؿااا ٗا َاأ ُااطإ
ٚ ًّٛ ٚؾٓٚ ٕٛحنٖٛا ٚايرتق ٞبٗا يف َساضج ا ٝا ٠مه ٢تكٌ قا ايػا. ١ٜ
 )2ايملٗط ايثكايف ٚايعًُاٜٚ : ٞملٗاط ٖاصا حًٝاا يف تعطٜاـ

ُاع ايًػا ١ايعطبٝا١

يً هاض ٠بأْٗا  " :نيًَ ١ملاٖط ايطق ٞايعًُٚ ٞايؿات ٚا٭زبا , ٞايايت تٓهكاٌ
َٔ ح ٌٝقا ح , ٌٝيف

هُع ٚامس اٚ

هُعاس َهؿابٗ.)14(" ١

ٚنااصا يف تعطٜااـ بعااض ايػااطبٝت ( تَٛاااؽ َااإ – نػااه ياآج ) يً هاااض٠
بأْٗا  " :ايملاٖط ايؿهط ١ٜاييت تػٛز اٟ

هُع " .

ٚاق ا اا ٖااصا ا٫تاااٜ ٙااط ٕٚإ ا هاااضَ ٠ااطازف يًثكاؾااَٚ , ١كهكااطً ٠اا٢
اجلاْب ايؿهط ٟا ٚايعٓ ٟٛؾك .

(ٜٓ )12ملط يف شيو يػإ ايعطا٫ ,بٔ َٓملٛضٚ214/3 :ايكاَٛؽ احمل ٝيًؿهٚظاباز ,ٟم .482
( )13ا هاض : ٠ز.مػت َْ٪ؼ  ,ال ايعطؾ ١ايهٜٛت  ,ط  , ّ1998 , 2م . 15
( )14ايع ِ ايٛحٝع َ ,كسض غابل  ,م . 157
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 )3ايملٗا ااط ا ٝا ااٛاْٚ :ٞاق اا اا ٖا ااصا ا٫تا اااٖ ٙا ااِ ايا ااصَٓ٪ٜ ٫ ٜٔا اا ٕٛبا ااايكِٝ
ٚا٭خاا٬م ٚايااسٜ ,ٜٔكااْٝ (ٍٛهؿاا٘ ) " :قٕ ا هاااضٖ ٠اا ٞايكهاااً ٤اا ٢ايعااسٍ
ٚا٭خ٬م ٚ ,تطى ايعٓإ ييرٝعهٓاا ا اط ٠ايػااؾط ٠يهؿعاٌ َاا تؿااٚ , ٤يا ٛاز٣
شيو قا إ ْػه ً ٢اجلُاحِ يف غر ٌٝحتكٝل شيو "(.)15
ٖٚصا ايؿٗ ّٛيً هااضٜ ٠ملٗاط ارب ايهااضٜذ ايعاقاط يف اجملااظض ايٛمؿا ١ٝايايت
قاّ بٗا اق اب٘ يف نثه َٔ َٓا ل ايعال .
 )4ايملٗااط ايطٚمااٚ : ٞاق ا اا ٖااصا ا٫تاااٜ ٙااط ٕٚإ ا هاااض ٠تعاات  " :ايهكااٛض
ايػ ا ااً ِٝيً  ٝا ااا ٠اي ا ااسْٝا ٚغاٜهٗ ا ااا يف ْمل ا اااّ احهُ ا ااا ٜ ٞك ا ااٛز اٱْػ ا ااإ قا
ايطق.)16("ٞ
 )5ايملٗط اجلُايٚ : ٞاثٌ ٖصا ا٫تا ٙابأ خًاس , ٕٚمٝا ٜٓملاط قا ا هااض٠
ً ٢اْٗا " تؿآٔ يف ايارتف ٚقمهااّ ايكآا٥ع ايػاهعًُ ١يف ٚحٖٛا٘ َٚصاٖرا٘ ,
َٔ اييابذ ٚاي٬بؼ ٚايراْٚ , ٞايؿطف ٚغا٥ط ايعٛا٥س "(.)17
ؾا ه اااض ٓ ٠ااس اب اأ خً ااسَ ٕٚكهك ااط ً ٠اا ٢اجلاْ ااب ايعُطاْ اا ٞاي اارتف يف
ايٓؿاااط ايرؿااط ٟؾااٜ ٬ااسخٌ ؾٝاا٘ ايٓؿاااط ايااسٜت ٚايعكًااٚ ٞاخلًكااٖٚ , ٞااٛ
َؿٗ ّٛنٝل يكيً ا هاض. ٠
 )6ايملٗااط ايعاااّ ٚ :اقا اا ٖااصا ا٫تاااٜ ٙااط ٕٚإ َؿٗاا ّٛا هاااض ٠ا ااِ ٜ ,ؿااٌُ
اجلٛاْااب ٚايملاااٖط ايػااابك ,١ؾا هاااض ٠تعاات  " :نااٌ َااا ٜٓؿاا ٘٦اٱْػااإ يف
نٌ َا ٜهكٌ مبدهًـ حٛاْب ْؿا ٘ ْٛٚام , ٘ٝكٚ ٬خًكا َ ,ازٚ ٠ضٚماا ,
زٜٓا ٚزْٝا  ,ؾٗ ٞيف ق ٬قٗا َُٗٛ ٚا – قك ١اٱْػإ يف نٌ َا ا عً ٙا٢
اخه٬ف ايعكٛض ٚتكًب ا٭ظَإ َٚ ,ا قٛضس ب٘ ٥٬ك٘ بايهَٚ ٕٛا ٚضا.)18("ٙ٤

( )15ا هاض ٠اٱغَ ١َٝ٬كاضْ ١با هاض ٠ايػطب , ١ٝز .تٛؾٝل ايٛا  , ٞزاض ايٛؾاَ ٤كط ,ط , 1اّ  , ّ1988م . 29
( )16ايكسض ايػابل .
(َ )17كسَ ١ابٔ خًس , ٕٚزاض ايكًِ  ,بهٚس  ,ط , ّ1986 , 6م . 172
( )18اٱغٚ ّ٬ا هاض ٠ايػطب , ١ٝز .دُس دُس مػت  ,ايههب اٱغ َٞ٬بهٚس  ,ط , ّ1979 ,1م .4
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ا ٚبهعااره غااٝس قيااب َ " :ااا ٜعياا ٢يًرؿااطَ ١ٜاأ تكااٛضاس َٚؿاااَٖٚ ِٝراااز٨
ٚق ,ِٝتكً يكٝاز ٠ايرؿطٚ ,١ٜتػُ اا بايُٓٚ ٛايرتق ٞا كٝكاٝت ..ايُٓاٛ
ٚايرتق ٞيًعٓكط اٱْػاْٚ ,ٞيًك ِٝاٱْػاْٚ ,١ٝيً ٝا( ٠اٱْػاْ. )19( " )١ٝ
ٚبٓاَ ٢ً ٤ا غرل ْ ,ػهيٝع ايك ٍٛبإٔ َكيً ا هاضٜ ٠ههُٔ حاْرت :
ا٭ : ٍٚاجلاْ ا ااب ايعٓ ا ااٜٚ , ٟٛهُث ا ااٌ يف اير ا ااازٚ ٨ايك ا ااٚ ِٝايهك ا ااٛضاس ايؿهط ٜا اا١
ٚايطٚمٝااٖٚ , ١اا ٞا٭َااٛض اياايت رااسّ ايااطٚح يه كٝاال ايػااعاز ٠ا كٝكاا ١يف ايااسْٝا
ٚاٯخط. ٠
ٚايث اااْ : ٞاجلاْ ااب اي ااازٜٚ , ٟهُث ااٌ يف ً ااط ٠اجلٗ ااس ايرؿ ااط ٟيف ني ٝااع حٛاْ ااب
ا  ٝااا َ ٠اأ خترت اااس ر ااسّ اجلػ ااس اٱْػ اااْٚ , ٞحتك اال ي اا٘ ايهع ااٚ ١ايطؾاٖ ٝاا, ١
ٚرااسّ اجملهُااع اٱْػاااْ ٞبه كٝاال اٱخاااٚ ٤ايهعاااٚ ٕٚمؿااظ ا كااٛم َاأ خااٍ٬
ايٓملِ اٱزاض ٚ ١ٜطم ايعاَ٬س بت ايرؿط  ,ؾُا اٝع ا ٟمهااض , ٠ياٝؼ ٖا ٛنيًا١
ايعاااضف ٚايكاآا٥ع اياايت حتااسثٗا  ,يف اثٓااا ٤حتطنٗااا يً ٝااا , ٠بكااسض َااا ٖاا ٛنيًاا١
ايعاٜه ٚايك ِٝاييت حت ٝبٗص ٙايعاضف ٚايكٓا٥ع ٚتٛحٗٗا .
ؾا هاض ٠بٗص ٙا ٫هراض تيًل ٜٚطاز بٗا  :نٌ مهٛض ذنطى ايٛاقع حنَ ٛعٝااض, ٙ
بهٌ َهْٛات٘ نُا ذنطى ايعٝاض ي٪ٝقٌ ايهعاّ ايٛاقع ب٘ " (. )20
ٚبٗصا ٜكر يهٌ مهاض ٠تعطٜؿٗا اخلام بٗا  ,بٓاٛ ٢ً ٤شحٗاا ايعاطيف ايهاأ٥
ؾٗٝا ٚ ,قُٗٝا اييت ابس هٗا َٚ ,صاقٗا اخلام ايص ٟاٝعٖاٖ َٔٚ ,صا ايهُاٜع يف "
ايكٜ " ِٝأت " ٞايهساؾع ا هاض "ٟايص َٔ ٖٛ ٟغٓٔ ا ٝا. ٠
ثايثا  :ايع٬ق ١بت ايعكٝسٚ ٠ا هاض: ٠
َاأ خاا ٍ٬تعطٜااـ ا هاااض , ٠تاارت يٓااا إ ا٭ؾهاااض ٚايعهكااساس تؿااهٌ حااع٤ا َاأ
َؿٗا ّٛا هااضٚ , ٠بايهااي ٞؾأغًاب ايراامثت ٚايعًُااٚ ٤ايؿهاطٜ ٜٔعهارب ٕٚايااسٜٔ
ٚايعكٝسٓ ٠كطا َأ ٓاقاط تها ٜٔٛا هااضاس  ,باٌ ايعكٝاس ٠متثاٌ ايؿا اٌ اياصٟ

( )19ايػهكرٌ اصا ايس , ٜٔغٝس قيب  ,زاض ايؿطٚم  ,م . 56
(ٜٓ )20ملط َ :ؿهً ١ايثكاؾَ , ١ايو بٔ ْ  ,زاض ايؿهط  ,زَؿل  ,ط , 4م َٚ 21ا بعسٖا .
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ٜااسَج ٛاَااٌ تؿااه ٌٝا هاااضٚ , ٠قااس قاااؽ ايؿهااط َايااو باأ ْا  ,ايعٛاَااٌ اياايت
تؿهٌ ا هاض ٠بايعازي ١اٯت: ١ٝ

قْػإ َ +ازٚ + ٠قت ايؿهط ٠ايسْ ١ٜٝٓاتج مهاض. ٟ
ٚاؾ اااض قا إ ٖ ااص ٙايعازي اا ٫ ١تعي ااً ٞاضٖ ااا ق ٫مبؿا ااٌ اَ ٚطن ااب امس اااٙ

(ايؿهط ٠ايس , )١ٜٝٓغٛا ٤ناْت كٝس ٠مسا ١ٜٚق  ١ ٝناٱغ , ّ٬اَ ٚرسا ٜرًؼ
ٓس اق اب٘ َرًؼ ايعكٝس ٠نايؿ , ١ٝ ٛٝا ٚايطامسايٚ ١ٝحنُٖٛا (. )21
ٚؾهااط ٠ايؿا ااٌ ٖااص ٙقاااٍ بٗااا اٜهااا ( نػااطيٓج ) م ٝا ٜااط ٣إ مهاااض ٠اٚضٚبااا
تطتهع ً ٢ضٚمٗا ايس. )22( ١ٜٝٓ
بااٌ شٖااب(ٖٓهٓ ه )ٕٛقا ا هراااض ايااسٓ ٜٔكااطا اغاغااٝا يف ا ٟمهاااض٪َ , ٠نااسا
ًٓ ٢كط ايهُاٜع بت ا هاضاس ٚ ,ايه ػاس يف اياس ,ٜٔمٝا ٜكا ":ٍٛقٕ ايؿاطٚم
بت ا هاضاس يٝػت ؾطٚقا مكٝكٝا ١ؾ ػاب ,باٌ ٖا ٞؾاطٚم اغاغا ,١ٝؾا هااضاس
()23

تهُاٜع ايٛامس ٔ ٠ا٭خط ٣بايهاضٜذ ٚايًػٚ ١ايثكاؾٚ ١ايهكايٝس ٚا ِٖ٫ايس"ٜٔ

ٚن ااإ اي اا٪ضر (  ٍٚزٜٛضاْ اات ) انث ااط زق اا ١م اات شن ااط إ َ اأ ٓاق ااط ا ه اااض, ٠
اٱاإ مبا ٖ ٛناٚ ٔ٥ضا ٤اييرٝع , ١ا ٚمبا ٖ ٛمبثاب ١ايثٌ ا ٢ً ٫ايٓؿٛز "(. )24
ٚيف زضاغ اا ١تٛثٝك ٝاا ( ١٭ضْٛي ااس ت اا ) ٜٓٛان ااس ؾ ٗٝااا ايع٬ق اا ١ايه ٓٝاا ١ب اات اي ااسٜٔ
ٚا هاضٚ , ٠ا هرب ٖص ٙايع٬ق ١مبثاب ١ايع٬ق ١بت ايكسَْٚ ١هاٗ ٥ا (. )25
ٚايساض غ ٕٛيً هاضاس ايػاابكٚ ١آثاضٖاا ٜ ,كؿاً ٕٛاَ ٢هاْا ١اياسٚ ٜٔا ٫هكااز َأ
تًو ا هاضاس .

( )21ايكطاع ايؿهط ٟيف اير٬ز ايػهعُطَ , ٠ايو بٔ ْ  ,م . 53
( )22زضٚا ايٓٗه , ١دُس ايعرس , ٠زاض اٱ  , ّ٬ا٭ضزٕ  ,ط , ّ2003 , 1م . 24
( )23قساّ ا هاضاس  ,قآَٖ ٌٜٛه ه , ٕٛتطنيً ١ع ١ايؿاٜب  ,زاض غيٛض ايكاٖط , ّ 1998 , ٠م 20
( )24قك ١ا هاض ٍٚ , ٠ز ٜٛضاْت ٪َ ,غػ ١ايطغاي , ١بهٚس  ,ط ,1اّ . 20/1, ّ2002
(ْ )25ك ٬ايع٬قاس ا هاض ١ٜز .دُس ازضٜؼ  ,زاض ايكًِ زَؿل  , ّ2003 ,م . 32
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ٚقس مسز ايسنهٛض  /دُٛز ظقاعٚم ا٭بعااز ا٭غاغا ١ٝيً هااضٚ , ٠حعاٌ اياسٜٔ
امااس ايعٓاقااط ايؿعايااٚ ١ايكَٛاااس ا٭غاغاا ١ٝيف نااٌ مهاااضَٚ , ٠اأ ثااِ  ٫دنااٛظ
تاًٖ٘ ا ٚتُٗٝؿ٘  ,بأ ٟؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ  ,ؾَٗ ٛػطٚؽ يف ايؿيط ٠اٱْػاْ.)26(١ٝ
ٚبايهاي ٞؾإٕ ايسٚ ٜٔايعكٝس ٠اا تأثهٖا يف ا هاض , ٠غًرا ٚقدناباا  ,بٓااً ٤ا٢
ْ ااٛع ايعك ٝااس ٠اي اايت تك اا ًٗٝ ّٛااا ,ؾ ااإشا ناْ اات ايعك ٝااس ٠قاا  ١ ٝاير ااسا  ,ق اااؾ١ٝ
ايؿااطا ,ناْاات ا هاااض ٠اضقااٚ ٢اْؿااع يًرؿااطٚ ,١ٜنًُااا ناْاات ايعكٝااس ٠ؾاغااس٠
ايرسا نسض ٠ايؿطا ,نإ ْاتٗا ا هاض ٟغه ْاؾع يًرؿط. ١ٜ
َٚا زَٓا ْ َٔ٪إ ٖٓاى ز ٜٔقا ٖ ٝا ٛاٱغاٚ ,ّ٬زٜاْااس با ًاٖ ١اَ ٞاا غاٛا, ٙ
ٚاتؿكٓا َع َٔ ٜك " ٍٛقْ٘  ٫تٛحاس مهااض ٠قٚ ٫يًاس ٜٔاثاط ؾٗٝاا " ؾإْٓاا ْكاٌ قا
اْ٘  ٫ ":تٛحس مهاض ٠مكٝكٝا ١قٚ ٫يًاس ٜٔاٱغا َٞ٬اثاط ؾٗٝاا ٫ٚ ,تٛحاس مهااض٠
َعٜؿ ١قٚ ٫يًسٜاْاس احملطؾٚ ١ايرا ً ١اثط ؾٗٝا"ٚ .تكر ايعازي ١نا٫ت: ٞ
قْػإ َ +ازٚ + ٠قت ز ٜٔبا ٌ = مهاضَ ٠عٜؿ. ١
قْػإ  +تطاا ٚ +قت ز ٜٔق ٝ

= مهاض ٠مكٝك. ١ٝ

قشٕ  ٫ :خاا٬ف يف ضآٜااا ًاا ٢ايهاْاا ١اياايت ذنهًااٗا ايااسٚ ٜٔايعكٝااس ٠يف بٓااا ٤اٟ
مهااض ,٠قاساا ٚمااسٜثا  ,باٌ قٕ بعااض ايراامثت ٚايؿهاطٜ ٜٔطبياا ٕٛبات ا هاااض٠
ٚبت ايس ٜٔا ل ؾك  ,ؾ ٝعًاَ ٕٛكايً اٱغاَ ّ٬ػااٜٚا يكايً ا هااض, ٠
َٚاأ ٖاا( : ٤٫٪بطْاااضز يااٜٛؼ)  ,مٝا ٜااط ٣إ اٱغااٖ ّ٬اا ٛا هاااض ٠ايٛمٝااس ٠اياايت
حعًت بكا ٤ايػطا َٛنع ؾو (. )27
-ؾك اا ٬يف نهاب اا٘ ايك ااَ " ِٝع ااال يف

ٚق ااس ك ااس غ ااٝس قي ااب -ضمح اا٘ ا

اييطٜل" بعٓٛإ  " :اٱغ ٖٛ ّ٬ا هاض " ٠اٚن ؾٝا٘ إ اجملهُاع اياصٜ ٟكاً ّٛا٢
تع اااي ِٝاٱغ اا ٖ ّ٬اا " ٛاجملهُ ااع ايه ه ااط " ٚإ اجملُع اااس اجلاًٖ ٝاا ١به ااٌ ق ااٛضٖا
هُعاس َهدًؿ. ١

( )26ا هاض ٠ؾطٜه ١قغ ١َٝ٬ز .دُٛز ظقعٚم َ ,ههر ١ايؿطٚم ايكاٖط , ّ2001 , ٠م . 29
( )27قساّ ا هاضاس َ ,طحع غابل  ,م . 339
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ٜك ٍٛضمح٘ ا  " :نٓت قس ا ًٓاتٴ َاط ٠أ نهااا يا ٞحتات اييراع بعٓاٛإ " :
حنٛ

هُع قغَ َٞ٬ه هط " ثِ سس يف اٱ  ٕ٬ايهايٓ ٞا٘ ؾ اصؾت نًُا١

" َه هااط" َههؿٝااا بااإٔ ٜهاآ ٕٛااٛإ اير ا

 -نُااا ٖااَٛ ٛناا " - ٘ ٛحنااٛ

هُع قغٚ , " َٞ٬يؿت ٖصا ايهعسْ ٌٜملط ناتب حعا٥اطٜ ( ٟههرا٘ بايؿطْػا) ١ٝ
ؾؿػط ٢ً ٙاْ٘ ْاؾاَ ٧أ " ًُٝا ١زؾااع ْؿػا ١ٝزاخًٝا ١أ اٱغاٚ " ّ٬اغاـ ٭ٕ
ٖص ٙايعًُ - ١ٝغه ايٛاقع - ١ٝحتطَت َٛاحٗ " ١ايؿهً ٢ً " ١مكٝكهٗا !
اْا ا صض ٖصا ايهاتب  . .يكس نٓت َثً٘ َٔ قرٌ  . .نٓت اؾهط ً ٢ايٓ  ٛايصٟ
ٜؿهااط ٖااًٝ ٛاا٘ اٯٕ ٓ . .ااسَا ؾهااطس يف ايههاباا ١اأ ٖااصا ايٛنااٛع ٭َ ٍٚااط. . ! ٠
ٚناْ اات ايؿ ااهً ٓ ١ااس - ٟنُ ااا ٖ اا ٓ ٞااس ٙاي ٝاا ٖ - ّٛااَ ٞؿ ااهً " : ١تعط ٜااـ
ا هاض! " ٠
ل ان اأ ق ااس رًك اات بع ااس َ اأ ن ااػ ايطٚاغ ااب ايثكاؾ ٝاا ١يف ته ااٜٛت ايعكً ااٞ
ٚايٓؿػ ٖٞٚ , ٞضٚاغب آتَ َٔ ١ٝكازض احٓر . . ١ٝغطٜرً ١ا ٢مػا ٞاٱغا. . َٞ٬
 ٢ً ٚايطغِ َٔ اتاٖ ٞاٱغ َٞ٬ايٛان يف شياو ا ات  ,ق ٫إ ٖاص ٙايطٚاغاب
ناْاات تػاارـ تكااٛضٚ ٟتيُػاا٘ ! نااإ تكااٛض " ا هاااض - " ٠نُااا ٖاا ٛايؿهااط
ا٭ٚضب - ٞرنا ٌٜيٜٚ , ٞػرـ تكٛضٚ , ٟذنطَت ايط ١ٜ٩ايٛان  ١ا٭قً. ١ٝ
ث ااِ ا ً اات ايك ااٛض " . . ٠اجملهُ ااع ايػ ااًِ " ٖ اا " ٛاجملهُ ااع ايه ه ااط "  .ؾهًُ اا" ١
ايه هط " قشٕ يػاٜ ٫ , ٛهاٝـ ؾا٦ٝا حسٜاساً ..ا ٢ايعهاؼ تٓكاٌ ٖاص ٙايهًُا ١قا
مؼ ايكاض ٨تًو ايمل ٍ٬ا٭حٓر ١ٝايػطب ١ٝاييت ناْت تػرـ تكٛضٚ ,ٟحتطَت
ايط ١ٜ٩ايٛان  ١ا٭قً.)28(١ٝ
ٚنيٗااٛض ايعًُاااٚ ٤ايؿهااط ٜٔايههاارعت يًُػااأي ١ا هاااضٜ , ١ٜطبياا ٕٛباات ايااسٜٔ
ا ل ٚبت ا هاض ٠ايك  , ١ ٝا٭َط ايص ٟدنعًٓا ْع اب مماا شٖاب قيٝا٘ بعاض
ايههّاا نأَثاٍ ( ضؾعت ايػٝس ) َٔ ضؾض ا ٫رتاف بٛحاٛز َاا ٜػاُ " ٢مهااض٠
قغ " ١َٝ٬٭ٕ اٱغَٚ ّ٬عيٝاس

هُع َا ٜ ٫ػا ٟٚاٱغَٚ ّ٬عيٝاس

(َ )28عال يف اييطٜل  ,غٝس قيب  ,زاض ايكسؽ  , ّ2009 ,م  , 94- 92بهكطف .
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آخا ااط ٚ ,بايها اااي ٞز ا ااا قا ا٫غهعانا اا ١ا اأ " ا ها اااض ٠اٱغا اا " ١َٝ٬با ها اااض٠
ايعطب."١ٝ
ٚيف ضآٜا إ ٖص ٙايعيٝاس اييت ٜع ِ اْٗا َهرا ١ٜٓبت اجملهُعااس  ٫تهؿا ٞناٞ
تهٓ ٕٛكطا مامسا يف ايؿكاٌ بات

هُاع ٚآخاط  ,٭ْٓاا بآؿؼ ايٓيال يأ

اس

مهاااض ٠طبٝااَ ١هيابكاا٫ , ١خااه٬ف َعيٝاااس ايرًااسإ ايعطبٝاا . ١ؾااايهٓٛع زاخااٌ
ا هاااض ٠ايٛامااس ٠قشا اَااط رٝعاا ٫ٚ ٞؾااا٥ر ١ؾٝاا٘  ,ؾٗاا ٞمبثاباا ١ضٚاؾااس تكااب يف
َكب ٚامس .

()29

ٚاخل٬قاا : ١إ ٬قاا ١ايعكٝااسٚ ٠ايااس ٜٔبا هاااض٬ ٠قااٝ ٚ ١ااس , ٠ؾااإٕ ناْاات
ايعكٝس ٠ق  , ١ ٝناْت ٓكط بٓا ٤مهاض ٟغًٚ , ِٝقٕ ناْات ايعكٝاس ٠با ًا١
ناْت اٌَ ٖسّ مهاض. ٟ
ؾايعكٝس ٠ايػا٥س ٠يف اَ َٔ ١ا٭َِ  ,غٛا ٤نإ َكسضٖا ز ٜٔمسا ٟٚاّ ناْات
َ اأ ٚن ااع ايرؿ ااط  ٖ ,اا ٞاي اايت حت ااسز اْي٬ق اا ١ا ه اااض ٠يف ٖ ااص ٙا٭َ اا , ١شي ااو إ
ايعكٝااسٖ ٠اا ٞاياايت حتااسز ا٭ٖااساف ايعاَاا ١يً هاااضٚ , ٠تطغااِ َعايٗااا ايطٝ٥ػ اا١ٝ
ٚتكرػٗا  ,ؾهربظ يف ا هاض ٠اخلكا٥ل ا٭غاغ ١ٝاص ٙايعكٝس ٠ا ٚتًو .
املطلب الجاني  :خصائص العقيدة اإلسالمية وأثرها يف بهاء احلضارة :
تٓؿااطز ايعكٝااس ٠اٱغاا ١َٝ٬بعااس ٠خكااا٥ل ٚممٝااعاس  ,نااإ اااا اثطٖااا يف بٓااا٤
ا هاض ٠اٱْػااْٚ , ١ٝاهأ اغاهعطاٖ ،اص ٙاخلكاا٥ل ٚاثطٖاا يف بٓاا ٤ا هااض٠
ؾُٝا ٜأت: ٞ
ا : ٫ٚايهٛمٝس :
رٝعٖ ١صا ايس ٚ ٜٔكٝست٘ تك ٢ً ّٛاٱي ١ٖٝٛايٛامسٖٚ , ٠صا ٖ ٛا٭قٌ ايصٟ
تطحع قي ٘ٝنٌ ايهٓملُٝاس ٚايهؿطٜعاس ا٭خط , ٣ؾعكٝس ٠ايهٛمٝس ٖ ٞدٛض
نٌ ؾ ٤ٞيف مٝا ٠ايؿطز ايػًِ ٚ ,ا٭َ ١اٱغٚ , ١َٝ٬غا ١ٜايٛحٛز اٱْػاْٖٞ ٞ

( )29ايع٬قاس ا هاضَ , ١ٜطحع غابل  ,م . 32
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حتكٝل ايهٛمٝس

العقيدة اإلسالميت ودورها في بناء الحضارة اإلنسانيت

ع ٚحٌ ايص ٟمسز ٙقٛي٘ تعاا ًَ{ :مَب خَ َ ْذُ اجلَِّْ ًَاإلِْظَ إِالّ

َِْؼْجُذًُ ِ} {ايصاضٜاس.}56:
ٚحتكٝل غا ١ٜايٛحٛز اٱْػاْ ٖٛ ٞايص ٟتٓؿأ ٓا٘ ا هااض ٠يف ايٛاقاع ايرؿاط,ٟ
 ٖٛٚايعٝاض ايص ٟتكاٛمّ با٘ قاعٛزا اٖ ٚر ٛاا ٚ ,اغاهكاَ ١ا ٚاحنطاؾااٚ ,مات رهًاـ
ايٓملط ٠قا غا ١ٜايٛحٛز اٱْػاْ , ٞرهًـ ايٓملط ٠قا ا هاض. ٠
ؾ اات تهاا ٕٛغاٜاا ١ايٛحااٛز اٱْػاااْٖ ٞاا ٞراااز ٠ا  ,بااايعٓ ٢ايٛاغااع يًعراااز, ٠
ٚايصٜ ٟؿٌُ نٌ ْؿاط ٜك ّٛب٘ اٱْػإ يف نيٝع

ا٫س مٝاتا٘ َاا زاّ ٜهٛحا٘

ب٘ قا ا تعاا ٜٚ ,ػهُس ؾَ ٘ٝأ َآٗج ا ٜ ,هاٖ ٕٛاصا ايٓؿااط اااازف ْؿاا ا
مهاااضٜا ٜٓؿاا ٧ا هاااض , ٠ؾُااا ا هاااض ٠ق َٓ ٫ااعاس ايٓؿاااط ايرؿااط ٟااااازف ,
يه كٝل غا ١ٜايٛحٛز اٱْػاْ ٞيف ختهًـ اجملا٫س .
َٚاأ ٖٓااا ْػااهيٝع ايكااٚ – ٍٛاثكاات – إ َااا تٓه اا٘ اجلاًٖٝاااس َاأ َٓ ااعاس
َاز ٜاا ,١ا ٚكً ٝااٚ , ١قٕ ب ااسا ن اادُا ي ااٝؼ مه اااض ٠مكٝك اا , ١٭ْ اا٘ ٜؿك ااس ايؿ ااطط
ا٭غاغاا ٞايااص ٟدنعااٌ ٖااصا ايٓؿاااط ٚايٓ ااعاس ايرؿااط ١ٜمهاااضٖٚ , ٠اا ٛإ ٜهاإٛ
ٖسؾٗا َه ٗاٳ قا حتكٝل غا ١ٜايٛحٛز اٱْػاْٚ , ٞيٝؼ َعانػا اصا ا٫تا. ٙ
ؾه كٝاال اجلاْااب ايطٚماا ٞيٲْػااإ ٚمااسً ٙاا ٢مػاااا اجلاْااب اياااز ٫ ٟذنكاال
غاٜاا ١ايٛحااٛز اٱْػاااْ ٞناًَااٚ , ١ايعهااؼ نااصيو  ,نُااا إ احهُاااع اجلاااْرت
َعاٚ ,يهٔ ًا ٢غاه قا اس ٠قا ٖ – ١ ٝا ٞقا اس ٠ايهٛمٝاس اخلاايل – ٜ ٫ؿاهٌ
مهاض ٠بايؿٗ ّٛايك  , ٝنُا مسث يف اجلاًٖٝا ١ايؿط ْٝٛا ١ايايت

ًات اال

ايطٚح ٚاياز , ٠يهٔ ً ٢قا س ٠تأي ٘ٝايؿط ٚ ٕٛايعرٛز ١ٜي٘ َٔ ز ٕٚا .
ق ا ا هاض ٠ايك  ٖٞ ١ ٝايه كٝل ايػ ٟٛيػا ١ٜايٛحٛز اٱْػااْ ٞيف ا٭ض،
اييت مسٚزٖا قٛي٘ تعاا ًَ{ :مَب خَ َ ْذُ اجلَِّْ ًَاإلِْظَ إِالّ َِْؼْجُذًُ ِ} {ايصاضٜاس.}56:
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ٚؾػطٖا قٛي٘ تعاا { :قُلْ إِ َّ صَالرِِ ًَُِغُِِْ ًَمَحَْْبَُ ًَمَ َبرِِ بِ سَةِّ اِؼَبَِ ِنيَ  ،ال شَشِّكَ َِوُ
ًَثِزَ ِكَ ؤُمِشْدُ ًَؤََِب ؤًََّلُ ادلُغْ ِ ِنيَ} {ا٭ْعاّ. )30( }162- 163:
قٕ قا س ٠ايهٛمٝس يف ايعكٝس ٠اٱغ ١َٝ٬تك ٢ً ّٛاغاؽ ايهٛح٘ قا ا تعااا
بهااٌ ايااٛإ ايٓؿاااط ايرؿااطٚ ٟا٫غااهُساز َٓاا٘ يف نااٌ حٛاْااب ا ٝااا ٠ايرؿااط, ١ٜ
ٚمُٓٝا تك ّٛا هاضٖ ٢ً ٠ص ٜٔا٭قًت ته ٕٛمهاض ٠ق . ١ ٝ
ٜك اا ٍٛغ ااٝس قي ااب  " :م اات ته اا ٕٛا انُ ٝاا ١ايعً ٝااا يف

هُ ااع

ٚم ااس- ٙ

َهُثً ١يف غٝاز ٠ايؿطٜع ١اٱا - ١ٝتهٖ ٕٛص ٖٞ ٙايكٛض ٠ايٛمٝاس ٠ايايت ٜه اطض
ؾ ٗٝااا ايرؿ ااط حت ااطضا ن اااَ َ ٬اأ ايعرٛز ٜاا ١يًرؿ ااطٚ . .ته اا ٖ ٕٛااص ٖ ٙاا " ٞا ه اااض٠
اٱْػاااْ " ١ٝ٭ٕ مهاااض ٠اٱْػااإ تكههاا ٞقا ااس ٠اغاغااَ ١ٝاأ ايه ااطض ا كٝكااٞ
ايهاَااٌ يٲْػااإ َٚ ,اأ ايهطاَاا ١اييًكاا ١يهااٌ ؾااطز يف اجملهُااع  ٫ٚ .مطٜاا - ١يف
ا كٝك ٫ٚ - ١نطاَ ١يٲْػإ  -ممث ٬يف نٌ ؾطز َٔ اؾطاز - ٙيف
بعه٘ اضباا ٜؿط ٚ ,ٕٛبعه٘ رٝس ٜيٝع! ٕٛ

هُع

()31

ؾً ٔ٦نإ اٱْػإ ختًٛقا يعراز ٠ا  ,ؾإٕ ُاض ٠ا٭ض ٖٞ ،حاْب َٔ َؿّٗٛ
ايعراز ٠ايٛاغع ايؿاٌَ  ,ايص ٟذنكل خ٬ؾ ١اٱْػإ يف ا٭ض ،يعُاضتٗا  ,نُا
قاٍ غر اْ٘ ٚتعاا {ًَإََِ ثَ ٌُدَ ؤَخَبىُاْ صَب ِحًب قَبلَ َّب قٌَْمِ اػْجُذًُا ابَ مَب َُِْاْ مِْْ إَِوٍ غَْْشُهُ ىٌَُ
ؤَِْشَإَُُاْ مَِْ ا َسْضِ ًَاعْزَؼْ َشَُُاْ يِْيَب يَبعْزَِْفِشًُهُ ثُاَّ رٌُثٌُا إَِْْوِ إِ َّ سَثِِّ قَشِّتٌ مُجِْتٌ} {ٖٛز.}61:
ؾا٭ض ٫ ،تعُط مكا ق ٫حتت ايملًا ١اٱااْٝا ١ايكاُ٥اً ١ا ٢ققاَا ١ايهٛمٝاس يف
ا٭ضٚ ،قظايااَ ١ملاااٖط ايؿااطى ٚايٛثٓٝاا ١ؾٗٝااا ٖٚ ,ااصا اٖااِ َااا متٝااعس باا٘ ا هاااض٠
اٱغ ١َٝ٬اييت اْيًكات َأ َٓيال اٱااإ ٚايهٛمٝاس ٚ ,اغاهملًت بملاٌ ايعكٝاس٠
ايك  ٖٞٚ , ١ ٝتعُط ا٭ضٚ ،حتكل َكههاٝاس ا٫غاهد٬ف اٱاا ٞيٲْػاإ يف
ا٭ض. ،
(َ )30ؿآٖٜ ِٝرػ ٞإ تك

 ,دُس قيب  ,زاض ايؿطٚم  ,طٖ1411 , 6ا  ,م 342 - 338

(َ )31عال يف اييطٜل  ,غٝس قيب َ ,طحع غابل  ,م . 94
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ثاْٝا  :ايؿُٚ ٍٛايهٛاظٕ :
َٔ خكا٥ل ايعكٝس ٠اٱغ , ١َٝ٬ايؿاُٚ ٍٛايهاٛاظٕ ,
نً٘ ضٚما  ٚكٚ ٬حػسا ٚ ,

ٛااا يًهٝاإ اٱْػااْٞ

ٛاا يف ط ،مكا٥ل ايٛحٛز ٚضز نٌ َا ؾ ٘ٝقا

اٱياا٘ ايٛامااس ٚ ,تكطٜااط رٛزٜااَ ١ااا غ اٛا ٙياا٘ غاار اْ٘ ٚ ,تٛاظْٗااا يف ٬قاا ١ايااٛمٞ
بايعكااٌ ٚ ,نااصا ؾا ًٝاا ١اٱْػااإ يف ايهااٚ ٕٛؾا ًٝاا ١ايهاا ٕٛيف اٱْػااإ  ٚ ,رٛزٜاا١
اٱْػإ

ٚغٝازت٘ ً ٢ايه ٕٛباأَط ا ٚ ,اخاها ايهاٛاظٕ بات اال ايػٝاب  ٚاال

ايؿٗاز ٠يف مؼ ايػًِ"(.)32
ٖص ٙاخلاق ١ٝحعًت ايعكٝس ٠اٱغا ١َٝ٬تهػاع ؾهؿاٌُ ناٌ ْؿااط اٱْػاإ يف
نٌ مك ٍٛا ٝا , ٠ؾ ٬تكهكط َُٗهٗا ً ٢مكٌ ز ٕٚمكٌ ً ٫ٚ ,ا ٢اتاا ٙزٕٚ
اتااا . ٙقْٗااا  ٫تااسع َااا يكٝكااط يكٝكااطَٚ ,ااا
ايعكٝس ٠اٱغ ١َٝ٬نً٘

 ,ؾُااا يكٝكااط ٚقٝكااط شاتاا٘ يف

 ,نُا اْٗا  ٫تهٛا ضٚح ايؿطز ٚتٌُٗ كًا٘ ٚحػاس, ٙ

ا ٚتهٛا ؾعا٥طٚ , ٙتُٗاٌ ؾاطا٥ع٘  ,ا ٚتهاٛا ناُهٚ , ٙتُٗاٌ غاًٛن٘  ٫ٚ ,تهاٙ٫ٛ
ؾطزا ٚتًُٗ٘ نيا  ٫ٚ , ١تهٛا مٝات٘ ايؿدكٚ , ١ٝتُٗاٌ ْملااّ مهُا٘ ا٬ ٚقااس
زٚيه٘ " (. )33
بٗااصا ايؿااُٚ ٍٛايهااٛاظٕ  ,اقاار ت ايؿااعا٥ط ايسٜٝٓاا ١اياايت اٚحرٗااا ا غ اار اْ٘
ٚتعاااا ًاا ٢ايعراااز حااعَ ٤اأ ايؿٗاا ّٛاٱغاا َٞ٬يً هاااضٚ , ٠ققاَاا ١ؾااطٜع ١ا يف
ا٭ضٚ ،ا هااِ مبااا اْااعٍ ا

ٖٚاا ٛايكههاا ٢ايراؾااط يا ا "  ٫قياا٘ ق ٫ا " حااعَ ٤اأ

ايؿٗاا ّٛاٱغاا َٞ٬يً هاااضٚ , ٠ققاَاا ١ايعااسٍ ايطباااْ ٞيف ا٭ض ،نُااا اضاز ا إ
ٜه ٕٛحع َٔ ٤ايؿٗ ّٛاٱغا َٞ٬يً هااض , ٠باٌ قٕ ققاَا ١ا ٝاا ٠نًاٗا بهاٌ اياٛإ
ايٓؿاااط ؾٗٝااا ًاا ٢قا ااس ٠ا٭خاا٬م ايؿانااًٚ , ١ايكاا ِٝايػاااَ ١ٝحااعَ ٤اأ ايؿٗااّٛ
اٱغ َٞ٬يً هاض. ٠

(ٜٓ )32ملط  :تؿاق ٌٝخاق ١ٝايؿُٚ ٍٛايهٛاظٕ يف ايعكٝاس ٠اٱغا , ١َٝ٬نهااا خكاا٥ل ايهكاٛض اٱغا , َٞ٬غاٝس قياب  ,زاض
ايؿطٚم  ,م َٚ , 95ا بعسٖا .
( )33ايػ ّ٬ايعايٚ ٞاٱغ , ّ٬غٝس قيب  ,زاض ايؿطٚم  ,م  , ّ1983 , 7م . 8
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ٚقٕ ًب ايعًِ بس ٜٔا ٚامهاَا٘ ٚبايػآٔ اٱاٝا ١يف ايهاٚ ٕٛايااز ٠اياصٜ ٟعات
ًاا ٢ا٫غااهؿازَ ٠اأ نااٌ َااا غاادط ٙا يٲْػااإ يف ايهااٚ ٕٛاغااهدساَ٘ يف ُاااض٠
ا٭ض ،حع َٔ ٤ايؿٗ ّٛاٱغ َٞ٬يً هاض. ٠
بٗ ااصا ايؿ ااُٚ ٍٛايه ااٛاظٕ ٜملٗ ااط يٓ ااا ايؿٗ اا ّٛايؿ اااٌَ يً ه اااض ٠يف ااٌ ايعك ٝااس٠
اٱغاا , ١َٝ٬مهاااض ٠اٱْػااإ اخلًٝؿاا ١يف ا٭ض , ،ايااصٜ ٟكاا ِٝمهاااضت٘ ايازٜاا ١يف
تٛاظٕ َع ايك ِٝايطٚمٚ ١ٝا٭خ٬ق. ١ٝ

()34

ٚقشا ناْاات مهاااضاس غااابك ١يٲغاا ّ٬اَ ٚعاقااط ٠ياا٘ قااس ضنااعس ًاا ٢اجلاْااب
ايطٚم ااٚ , ٞاًُٖ اات ا  ٝااا ٠اي ااسْٝا  ُ ٚاااض ٠ا٭ض ،بٛق ااؿٗا اَ ااٛضا ايك اال ب ااا ؼ
ٚاقطا قا َهاع اجلػس ٚ -اجلػس ٓسٖا ًَعٚ ٕٛدهكط . -
ٚمهاااضاس اخااط ٣ضنااعس ًاا ٢اجلاْااب اياااز ٟيً هاااضٚ , ٠اًُٖاات ااال ايااطٚح
ٚاٯخااط ٠بٛقااؿٗا اَااٛضا ؾدكاا ١ٝبااٌ َٚعٛقاااس ْ٫ياا٬م ا هاااضٚ , ٠انراات ًاا٢
ااال ا ااؼ ٚاياااز , ٠ترااسع ؾُٗٝااا نااٌ ركطٜهٗااا ٚ ,تكااب ؾُٗٝااا نااٌ اقهٗااا ,
بكطف ايٓملط ٔ ايكٚ ِٝايثٌ ٚايراز . ٨ؾإٕ اٱغ ّ٬بعكٝست٘ ايكاؾ ٖٛٚ ١ٝايآٗج
ايؿاٌَ ايص ٌُٜٗ ٫ ٟحاْرا َٔ حٛاْب اٱْػإ  ًٜ ٫ٚ ,حاْرا َٓ٘ ً ٢مػااا
حاْب آخط ٖٓٚ ,ا تهُٔ ملُ ١ا هاض ٠ايكا ٢ً ١ُ٥ايعكٝس ٠اٱغاَٝٚ ١َٝ٬عتٗاا
ً ٢نٌ مهاض ٠قاَت يف َععٍ ٔ تًو ايعكٝس. ٠
ثايثا  :ايعايٚ ١ٝاٱْػاْ: ١ٝ
اتػُت ايعكٝس ٠اٱغ ١َٝ٬بػُ ١ايعايٚ ١ٝاٱْػاْ , ١ٝؾٗ ٞكٝس ٠بت اٱْػإ
َٔ نٌ حٓؼ ٚي , ٕٛؾًٝػت كٝس ٠يًػاز ٠ز ٕٚايهعؿاٚ , ٤يٝػت يًرٝض زٕٚ
ايػٛز  ,بٌ ٖ ٞكٝس ٠يًرؿط نيٝعا  ,قاٍ غر اْ٘ ٚتعااًَ{ :مَب ؤَسْعَ ْنَبكَ إِالف َُبيفخً
ِ نَّبطِ ثَشِريًا ًَِزِّشًا ًََِِّْْ ؤَُْثَشَ اِنَّبطِ ال َّؼْ َ ٌُ َ} {غرأ.}28:

(َ )34ؿآٖٜ ِٝرػ ٞإ تك

 ,دُس قيب َ ,طحع غابل  ,م َٚ 342ا بعسٖا بهكطف .
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 ": -قْٗا ايطغاي ١ا٭خه , ٠ؾٗ ٞايطغاي ١ايؿاًَ١

اي ايت  ٫رااهل بك اا ٫ٚ ّٛاض ٫ٚ ،حٝااٌٚ ,يكااس ناْ اات ايطغااا٫س قرًااٗا ضغ ااا٫س
دًٝاا ١قَٝٛاا ١دااسٚز ٠بؿاارتَ ٠اأ ايعَااإ– َااا باات ٗااس ٟضغااٛيت – ٚناْاات
ايرؿ ااط ١ٜري اا ً ٛاا ٖ ٢ااس ٖ ٣ااص ٙايطغ ااا٫س خي ااٛاس د ااسٚز , ٠ت ااأٖ ٬ٝيًطغ اااي١
ا٭خه.)35( " ٠
قٕ ايٓا ط يف ايعكٝس ٠اٱغ ١َٝ٬دنس اْٗا حتطٜطا ؾاَ ٬يٲْػإ َٔ زاخً٘,
به طٜطْ َٔ ٙع ات٘ ٚاٖٛاٚ , ٘٥قبطاظ قْػاْٝه٘ بإمٝا ٤ايعاْ ٞايطٚمٚ ١ٝايكِٝ
ايػاَ ١ٝؾ َٔٚ , ٘ٝخاضح٘ به طٜط َٔ ٙاخلهٛع ٚايهعرس يػه ا

ٚمس, ٙ

ٚبصيو بع ايطناّ اٱْػاْ ٚ ٞازس ي٘ ا ٝا ٠ا ك , ١نُا قاٍ غر اْ٘
ٚتعاا { :ؤًََمَْْ َُب َ مَْْزًب يَإَحَْْْْنَبهُ ًَجَؼَ ْنَب َِوُ ٌُِسًا َّ ْشِِ ثِوِ يِِ اِنَّبطِ َُ َْْ مَثَ ُوُ يِِ اِظُّ ُ َبدِ َِْْظَ
ثِخَبسِجٍ مِنْيَب َُزَ ِكَ صَُِّّْ ِ َْْبيِشَِّْ مَب َُبٌُِا َّؼْ َ ٌُ َ} {ا٭ْعاّ.}122:
ٚخلاقا ١ٝايٝاا ١ايعكٝااس ٠اٱغااٚ ١َٝ٬قْػاااْٝهٗا ااسَ ٠ملاااٖط اااا اثطٖااا يف بٓااا٤
ا هاض ٠اٱْػاْ ١ٝا ك: ٖٞٚ ١
 )1قٝاَٗا ً ٢ا٭ي ١ٖٝٛايٛامس ٚ , ٠رٛزَ ١ٜا غ ٣ٛا ي٘  :ؾايعكٝس ٠اٱغ١َٝ٬
تكااً ّٛاا ٢اغاااؽ قؾااطاز ا غاار اْ٘ ٚتعاااا با٭يٖٝٛااٚ , ١تعاَااٌ اٱْػااإ َااع
ضبَ٘ٚ ,ع ايهْٛٚ ٕٛاَٝػ٘ َٚ ,ع ا٭مٝا , ٤تعاَ ٬تهُثٌ ؾٝا٘ مكٝكا ١ايعرٛزٜا١
ٚمس. ٙ
ٜك ٍٛغٝس قيب – ضمح٘ ا

 " : -مت ته ٕٛا انُٝا ١ايعًٝاا يف

هُاع

ٚمسَ , ٙهُثً ١يف غٝاز ٠ايؿطٜع ١اٱاٝا ١تهاٖ ٕٛاصٖ ٙا ٞايكاٛض ٠ايٛمٝاس٠
اييت ٜه طض ؾٗٝا ايرؿاط حتاطضا نااَٚ ٬مكٝكٝاا َأ ايعرٛزٜا ١يًرؿاط ٚ ,تهإٛ
ٖص ٖٞ ٙا هاض ٠اٱْػاْ , ١ٝ٭ٕ مهاض ٠اٱْػإ تكهه ٞقا اس ٠اغاغاَ ١ٝأ
ايه طض ا كٝك ٞايهاٌَ يٲْػإ  َٔٚ ,ايهطاَ ١اييًك ١يهٌ ؾطز يف اجملهُاع,
( )35يف  ٍ٬ايكطإٓ  ,غٝس قيب  ,زاض ايؿطٚم .1379/3 ,
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 ٫ٚمط - ١ٜيف ا كٝك ٫ٚ - ١نطاَ ١يٲْػإ  -ممث ٬يف ناٌ ؾاطز َأ
اؾ ااطاز - ٙيف

هُ ااع بعه اا٘ اضبا اااا ٜؿ ااط ٚ ,ٕٛبعه اا٘ ر ٝااس ٜيٝعا اا.. ! ٕٛ

ٚاجملهُع اٱغ ٖٛ َٞ٬اياصٜٗ ٟاًٝ ُٔٝا٘ قيا٘ ٚاماس ٚ ,رناطج ؾٝا٘ ايٓااؽ َأ
را اااز ٠ايعرا اااز قا را اااز ٠ا ٚما ااسٚ , ٙبا ااصيو ٜه ا ااطض ٕٚايه ا ااطض ا كٝكا ااٞ
ايهاٌَ ,ايص ٟتطتهع قي ٘ٝمهاض ٠اٱْػاإ ٚ ,تهُثاٌ يف نطاَها٘  ,نُاا قاسضٖا
ا يا اا٘ ٜٚ ,عًا اأ خ٬ؾها اا٘ يف ا٭ضٓ ،ا اا٘ ٜٚ ,عًا اأ نا ااصيو تهطاا اا٘ يف ايا اا٬
ا٭ ً. )36( " ...٢
 )2ضب ايرؿط بطاب ايعكٝسٚ ٠ايٓٗج  :ؾايطاب بت ايرؿط يف ايهكاٛض اٱغاَٞ٬
ٖاا ٛآقااط ٠ايعكٝااسٚ ٠ايؿهااطَٚ ٠اآٗج ا ٝاااٚ , ٠بااصيو ٜهاا ٕٛايه ُااع اٱْػاااْٞ
ًٖ ٢صا ايطاب ممث ٬٭ ًاَ ٢اا يف اٱْػاإ َأ خكاا٥ل اياطٚح ٚايؿهاط ...
اَا مات تها ٕٛآقاط ٠ايه ُاع بات ايرؿاط ٖا ٞاجلآؼ ٚايًاٚ ٕٛايكاٚ ّٛايأ ٛ
 َٚااا قا شي ااو َ اأ اي ااطٚاب ؾإْٗا ااا  ٫متث ااٌ اخلك ااا٥ل ايعً ٝااا يٲْػا ااإ ,
ؾاٱْػااإ ٜركاا ٢قْػاااْا بعااس اجلاآؼ ٚايًااٚ ٕٛايكااٚ ّٛا٭ضٚ , ،يهٓاا٘ ٜ ٫ركاا٢
قْػاْا بعس ايطٚح ٚايؿهط ...
ٚاجملهُع اٱغٚ َٞ٬مس ٖٛ ٙاجملهُع ايص ٟمتثٌ ؾ ٘ٝايعكٝس ٠ضابي ١ايه ُع
ا٭غاغ اٚ ١ٝايااص ٟتعهاارب ؾٝاا٘ ايعكٝااسٖ ٠اا ٞاجلٓػاا ١ٝاياايت تُااع باات احٓاااؽ
ا٭ض ،يف اَٚ ١امس ,٠ضبٗا ا  ٚ ,رٛزٜهٗا ي٘ ٚمس. ٙ
ٖٚصا ايملٗط َٔ َملاٖط قْػاْ ١ٝايعكٝس ٠اٱغ , ١َٝ٬ي٘ اثاط ٙايٛانا يف بٓاا٤
ا هاض ٠ا كاَ ١أ خا ٍ٬تطغاٝذ َراسا ايػااٚا ٠بات ايرؿاط  ,ؾاٜ ٬ػاهعً ٞيف
ٌ ا هاض ٠ا ك ١طم ًا ٢اطم  ٫ٚ ,ياً ٕٛا ٢يا , ٕٛباٌ تػاعس اٱْػااْ١ٝ
نيٝعٗا  ,خب٬ف ا هاض ٠اييت تك ٢ً ّٛغه ايعكٝس ٠ا ك ١يف ٖاصا ايرااا ,
مٜ ٝعً ٛا٭بٝض ؾٗٝا ٚاهٗٔ ا٭غٛز ". )37( .

(َ )36عال يف اييطٜل  ,غٝس قيب َ ,طحع غابل  ,م  , 95- 94بهكطف
( َٔ )37ضٚا٥ع مهاضتٓا  ,زَ .كيؿ ٢ايػرا  , ٞم  , 72بهكطف .
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 )3تطغٝذ َرسا ( قْػااْ ١ٝاٱْػاإ ) نكُٝاًٝ ١اا يف ا ٝاا : ٠ؾاٱْػاإ يف ْملاط
ايعكٝس ٠ختًٛم َهطّ  ,اخهك٘ ا تعاا ٔ غه َٔ ٙايدًٛقاس خبكاا٥ل,
ٚممٝااعاس ٜ ٫ؿاااضن٘ ؾٗٝااا غااهَ ٙاأ ايهآ٥اااس ٚ ,قااس ٚضزس آٜاااس نااثه ٠تؿااه
قا متٝا ااع اٱْػا ااإ ا اأ غا ااهَ ٙا اأ م ٝا ا ايهها ااطٚ , ِٜايههًٝا ااـ ٚ ,اخلًكا اا, ١
ٚايٝ ٛؿَٗٓ , ١ا:
 قٛي٘ تعاا َ ًَِ{ :ذْ َُشَّمْنَب ثَنِِ آَدَمَ ًَحَ َ ْنَبىُاْ يِِ اِجَشِّ ًَاِجَحْشِ ًَسَصَقْنَبىُاْ مَِْ اِغفِّْجَبدِ
ًَيَضف ْنَبىُاْ ػَ ََ َُثِريٍ مِ َّْْ خَ َ ْنَب رَفْضِْالً} {اٱغطا.}70:٤
ٚ ق ٍٛتعااَ َِ{ :ذْ خَ َ ْنَب اإلِْغَب َ يِِ ؤَحْغَِْ رَ ٌِّْاٍ} {ايهِّت.}4:


ٚقٛي٘ تعاا {ًَعَخفشَ َُِْاْ مَب يِِ اِغَّ َبًَادِ ًَمَب يِِ ا َسْضِ جَ ِْؼًب مِنْوُ إِ َّ يِِ رَ ِكَ
الََّبدٍ ِ ٌَْمٍ َّزَفَْفشًُ َ} {اجلاث.}13:١ٝ

ٚضب

ايكطإٓ ايهط ِٜبت قْػاْ ١ٝاٱْػإ ٚتهطا٘ ٚ ,بت اٱاإ ٚمػٔ

ا٫يهعاّ بايههايٝـ ايطباْ , ١ٝيف قٛي٘ تعاا { :إِ َّ اِفزَِّْ َُفَشًُا مِْْ ؤَىْلِ اِِْزَبةِ
ًَادلُشْشُِِنيَ يِِ َِبسِ جَيَنَّاَ خَب ِذَِّْ يِْيَب ؤًَُِئِكَ ىُاْ شَشُّ اِجَشَِّّخِ  ،إِ َّ اِفزَِّْ آَمَنٌُا ًَػَ ِ ٌُا اِصَّب ِحَبدِ ؤًَُِئِكَ
ىُاْ خَْْشُ اِجَشَِّّخِ} {اير.}7- 6:١ِّٓٝ
ؾاٱْػااإ َهًااـ باٱاااإ ٚبهاار غااًٛن٘ ٚتٓملا ِٝمٝاتاا٘ ٬ ٚقاتاا٘ نًااٗا
مبكهه ٢قااْ٘ يٝهِ ي٘ ايههط. ِٜ
ٚاثااط تطغااٝذ ايعكٝااس ٠اٱغاا ١َٝ٬يرااسا ( قْػاااْ ١ٝاٱْػااإ ) ٜرااسا َاأ ْكياا١
تك ا َ ٝطنااع اٱْػااإ يف ايٛحااٛز ٚتعااٝت َهاْاا٘ ٚزٚضٝ ٚٚ ٙؿهاا٘ ٚمكٛقاا٘
ٚٚاحرات٘ .
قْا٘  -اٱْػاإ  -يااٝؼ قااا ٜٓاااظع اٯااٚ ١تٓاظ ا٘ ٚ ,يااٝؼ ناصيو مٛٝاْااا
حااا٤س غااٝازت٘ ًاا ٢ا٭ضَ ،كااازؾٚ , ١قااس ٜكااَ ّٛكاَاا٘ يف ٖااص ٙايػااٝاز ٠غااسا
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ق ا أ ا ٚؾااأضو ٚ ,يااٝؼ آياا ١حتػااب قُٝهاا٘ بكاا ٠ٛا٭مكاآ ١اياايت ٜػاااٜٗٚا يف قاا٠ٛ
ايه طٜو ٚاٱضاز. ٠
ٚيٝؼ رسا يًُازٖ ٫ٚ , ٠ا ٛيٛما ١تيراع ؾٗٝاا ايااز ( ٠ا ٚاييرٝعاَ ) ١اا تطٜاس ,
ٚي ااٝؼ ر ااسا يٰي اا , ١تكا اطف مٝات اا٘ ٚاؾها ااضٚ ٙاٚن ااا ٘ نُ ااا تهك ااطف ٖ ااٞ
ٚتهكًاب  ,نا ...٬ق اا اٱْػاإ قْػاإ ٚياٝؼ قااا ٖ ,ا ٛغاٝس ٖاص ٙا٭ضٖٚ ،اٛ
رس

يف إٓ َٚ ,ػدط ي٘ نٌ َا ؾٗٝا  ً٘ٝ ٚ ,إ رنًـ ا غر اْ٘ ٚتعاا

ؾٗٝا  ُٜٞٓٚ ,ؾٗٝا ٜٚطقَ ٖٛٚ , ٢عإو مبا ٖٚر٘ ا َٔ ق ٚ ٣ٛاقاس ٚ ,مبا يف
ْٛاَٝؼ ٖصا ايه ٕٛ َٔ ٕٛي٘ .
ٖ اا ٛقْػ ااإ ٚي ااٝؼ مٛٝاْ ااا – ؾٗ اا ٛختً ااٛم ؾ ااص ٚ ..خلًكه اا٘ مهُ اا َٚ , ١ااعٚز
بيرٝعاا ١خاقااٚ ,١خكا٥كاا٘ َعٓٝاا ١ؾااٛم رااا٥ع ا ٝااٛإ ٚخكا٥كاا٘ ٭زا٤
ٝ ٚٚؿَ ١ع ١ٓٝيف ا٭ض٪ٜ ٫ ،زٜٗاا ا ٝاٛإ ٚ ,يا٘ – َأ ثاِ – َكااّ ناط, ِٜ
ٜع ااازٍ ٝ ٚؿه اا٘ ايهطا اا , ١ن ااإ ن ااصيو  ٜااْ ّٛؿ ااأ  ٖٚ ,اا ٛن ااصيو اي ٝاا, ّٛ
ٚغ ااٝه ٕٛن ااصيو غ ااسا ٚ ,اي ااص ٜٔخ ااايؿٛا اأ ٖ ااص ٙا كٝك ااٜ ١ع ااٛز ٕٚقي ٗٝااا
ضاغُت اٯٕ  ٖٛٚ .قْػإ ٚيٝؼ آي ٫ٚ ١رسا يٰيَ ٫ٚ , ١أ قآع اياازَٚ , ٠أ
ايهدر إ ْعاًَ٘ نُا ْعاٌَ اٯي. ١
 ( ٖٛٚقْػاإ ) ٜؿارتى َاع قخٛاْا٘ يف خكاا٥ل قْػااْ ١ٝاَاٜٚ , ١هُٝاع ناٌ
ؾط ز َِٓٗ خبكاا٥ل شاتٝا ١قا حاْاب اخلكاا٥ل اٱْػااَْٚ , ١ٝأ ثاِ ٜٓرػاٞ
إ تهاا ٕٛاْملُاا ١ا ٝااآَٚ ٠اٖ ٗااا َرٓٝااً ١اا ٢اغاااؽ َ٬مملاا ١اخلكااا٥ل
ٚ , ٫اخلكااا٥ل ايؿطزٜاا ١ثاْٝاااٳ  ,ؾااٜ ٬ػا ل اٱْػااإ ٫ٚ
اٱْػاااْ , ١ٝايعاَاا ١ا ٚو
ٜػ ل ايؿطز  ,يف ٌُ اْ ٚملاّ (. )38
ٚمت حترتّ خكاا٥ل اٱْػاإ ايعاَاٚ ١اخلاقا ١تها ٕٛقْػااْ ١ٝاٱْػاإ ٖاٞ
ايك ١ُٝايعًٝا يف اجملهُاع ٚ ,تها ٕٛاخلكاا٥ل اٱْػااْ ١ٝؾٝا٘ َٛناع ايههاطِٜ
ٚايط اٜااٜ , ١هااٖ ٕٛااصا اجملهُااع َه هااط َهكااسَا ٚ ...تهااٖ ٕٛااصٖ ٙاا ٞايكااٛض٠
( )38اٱغَٚ ّ٬ؿه٬س ا هاض , ٠غٝس قيب  ,زاض ايؿطٚم  ,ط , ّ2001 , 12م  ,177- 175بهكطف 0
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ايٛمٝاس .. ٠يً هااض – ٠نُااا ٖا ٞيف َٝاعإ ا – ٭ٕ ا هاااض ٠ايايت ٜطٜااسٖا
ا يًٓاؽ تك ٢ً ّٛقا س ٠اغاغ َٔ ١ٝايهطاَٚ ١ايه طض يهٌ ؾطز (. )39
ؾاٱبااساع اياااز – ٟبهااٌ َسي٫ٛتاا٘ – دنااب إ ٜهاا ٕٛيف خسَاا ١اٱْػااإ  ,ؾٗهااصا
اضاز ياا٘ خايكاا٘ ٚ ..إ ٜهاا ٛ ًَ ٕٛااا يف ٖااصا اٱبااساع ٚيف بٓااا ٤ا هاااض ٠اياايت
تك ً٘ٝ ّٛتُٓ ١ٝخكا٥ل اٱْػإ .
ٚقٜ ٫هاا ٕٛيف ٖااصا اٱبااساع اياااز ٫ٚ ٟيف ا هاااض ٠اياايت تكااًٝ ّٛاا٘ َااا ٜٓاااقض
ٖص ٙاخلكاا٥ل اٜ ٚاسؾٓٗا ا ٚذنيُٗاا اٜٗٓٝٗ ٚاا ٚذنكطٖاا  ٫ٚ ,إ دنعاٌ زٚض
اٱْػااإ يف ٖااص ٙا٭ض ،زٚضاو ثاْٜٛاااٳ ا ٚتابعاااٳ يٲبااساع اياااز , ٟيف ا ٟماااٍ َاأ
ا٭مٛاٍ.
ٚيااٝؼ ٖٓاااى تعاااض ،ق ٬قااا باات إ ٜملااٌ "اٱْػااإ " غااٝس ٖااص ٙا٭ضٚ ,،إ
تُٓ ٢خكا٥ك٘ ايعاَٚ ١ايؿطزٚ , ١ٜبات إ ُٜٓا ٛاٱباساع اياازٜٚ ٟرتقا .. ٢باٌ
ٖٓاى تٓاغل بات ٖاصا ٚشياو  ,مات تػاهك ِٝايٓملاط ٠قا اٱْػاإ َٚ ,طناعٙ
يف ايٛحااٛز ٚ ,زٚض ٙيف ا٭ضٚ , ،خكا٥كاا٘ اياايت ظٚز بٗااا َاأ خايكاا٘ ٚٚ ,احراا٘
ايص ٟخًل َٔ احً٘ . )40( "..
ٖٚصا َا اغؿًه٘ ا هاض ٠اياز ١ٜنُا غٝأت ٞبٝاْا٘ ٓاس ا اسٜ

أ َكاه

ا هاضاس بس ٕٚايعكٝس. ٠
 )4تكطٜا ااط ايكا ااٚ ِٝا٭خا اا٬م ايؿانا ااًْ : ١ككا ااس با ااايك ِٝا٭خ٬قٝا اا " : ١ايعا اااٜه
ٚايا ااٛاظ ٜٔايٛحٗا اا١

طنا اا ١اٱْػا ااإ ٚ ,ايها ااابي ١يًؿعا ااٌ ا ها اااض , ٟبها ااٌ

تٓ ٛاتاا٘ ٚاَهااسازٚ , ٙؾاال ضٜ٩اا ١اٱغااَٚ ّ٬كاقااس , ٙحتكاا ٬ٝيًُعٝاا ١اٱاٝاا, ١
ٚتطغٝدا يًصاس اٱْػاْٚ , ١ٝاغهكاَ ١ايهعاٌَ َع ايه َٔٚ ٕٛؾ. )41( "٘ٝ
ٚ )5تطتر ايك ِٝا٭خ٬قٝا ١اضترا اا ٚثٝكاا بايعكٝاس ٠اٱغا , ١َٝ٬ؾايػاًِ ٜأَ٪
بٛحٛز ا٭يٚ ١ٖٝٛضا ٤نٌ ؾ , ٤ٞؾ ٝثُا تٛح٘ ٚحس ضب٘ َ ,طا ٝا اَط, ْ٘ٝٗٚ ٙ
( )39يف  ٍ٬ايكطإٓ  ,غٝس قيب َ ,طحع غابل . 1257\3 ,
( )40اٱغَٚ ّ٬ؿه٬س ا هاضَ , ٠طحع غابل  ,م  110 - 109بهكطف .
( )41ق ِٝاٱغ ّ٬ا هاض , ١ٜز .دُس اخليٝب  ,نهاا ا٭َ , ١ايعسز  139اّ ٖ1431ا م 23
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٭ْاا٘ ٜعًااِ إ ضٜ٩اا ١ا  ٫تٓكيااع َٚ ,اأ ثااِ ؾٗاا ٛيف نااٌ ا ُاياا٘ َيايااب بااإٔ
ٜطاقب ْؿػ٘ ٜٚ ,طاقب ضب٘  ,ؾٗ ٛزا٥ط بت تًك ٞاخلياا َٔ ا يف ناٌ ؾإٚ٪
مٝات٘ ٚ ,حتٌُ ايط ١ٜ٩يف نٌ ا ُاي٘ .
ٜٚ )6هأغؼ ً ٢شياو إ َطحاع ناٌ ايكا ِٝيف ايهكاٛض اٱغا َٞ٬ياٝؼ اياطاٟ
ٚاا ٫ٚ , ٣ٛايعكٌ ايرؿاط ٟبا ٬قا اس ٫ٚ ٠نااب ٚ ,ياٝؼ ٖا ٛايكاً  ١نُاا
ٜهكٛضٖا ايٓاؽ  ,غه ده ١َٛبأقٌ َٔ زٜأ ا ٚ ,ياٝؼ اطف اير٦ٝا ١ا ٚاٟ
ا هراض آخط ٖ ٛايص ٟذنسز ايك ِٝا٭خ٬ق , ١ٝق ا ايطحاع ٚضا ٤شياو نًا٘ ٖاٛ
ايٝااعإ ايثاباات ايعكاا " ّٛايااٛم " ٞمبااا ٜكاآع٘ َاأ نااٛاب ٖٚ ,ااصا َااا ااآ
ايك ِٝا٭خ٬قٝا ١يف اٌ ايعكٝاس ٠اٱغا ١َٝ٬قاؿ ١ايطغاٛر ٚايثرااس ٚ ,ايكاسض٠
ًاا ٢ايعُااٌ يف نااٌ ظَااإ َٚهااإ َٚ ,اأ ثااِ ٜااطؾض اٱغاا ّ٬ا ٟقُٝاا ١تػااهًب
قْػاااْ ١ٝاٱْػااإ  ,ا ٫ ٚتػااس قْػاااْٝه٘  ,بااٌ قٕ ا٭مهاااّ ايؿااط  ٫ ١ٝتٓؿااو
ٔ ايكا ِٝا٭خ٬قٝا , ١ؾ اْرٗاا ا٭خ٬قا٪ٜ ٞغاؼ اجلاْاب ايؿكٗا , ٞنُاا إ
حاْرٗا ايؿكٜٗٛ ٞح٘ اجلاْب ا٭خ٬ق. ٞ
ٚيف ق ٍٛايٓ قً ٢ا

ًٚ ٘ٝغًِ  " :ق ا بعثت ٭متِ َهاضّ ا٭خا٬م " (, )42

قؾ اااض ٠طٜؿ اا ١قا إ ضغ اااي ١اٱغ اا ّ٬ايك ُٝٝاا ١ضغ اااي ١اغ ااهٓ٦اف ٚاغهكاا اا
َٛٚاقً ٫ ١ضغاي ١ابهساٚ ٤اْكياع  ,ؾٗ ٞتٓملط قا َا ابس ٘ اٱْػاإ َأ قاِٝ
ملُٝااٚ , ١اخاا٬م حتكاال ايكاقااس اٱْػاااْ , ١ٝؾههااُٗا قا َٓملَٛهٗااا  ,ثااِ
تٛاقااٌ غااهٖا  ,يف ٖااص ٙايهاا ٕٛايؿػاا ٝىلثااا اأ قاا ِٝمهاااض ١ٜحتكاال بٗااا
قْػاْ ١ٝاٱْػإ ٚنطاَه٘ ..
٪ٜنس شيو قٛي٘ قً ٢ا

ًٚ ٘ٝغًِ ٚ ,قس مهاط مًؿاا يف اجلاًٖٝا ١يف زاض

بٔ حس إ يٓكط ٠ايملًٚ , ّٛداضب ١ايملًِ  " :يا ٛز ٝات قا َثًا٘ يف اٱغاّ٬
٭حرت".

()43

( )42ضٚا ٙامحس ٚايرٗٝكٚ ٞا انِ ٚ ,قاٍ ق ٝ

ً ٢ؾطط َػًِ ٚق

٘ ا٫يرآْٜ : ٞملط ايػًػ ١ايك  , ١ ٝيٮيراْ, ٞ

َههر ١ايعاضف  ,ايطٜا , ،رع ١اّ ٖ1415ا . 112/1 ,
( )43ضٚا ٙامحس ٚ ,ق

٘ ا انِ يف ايػهسضى  ,بطقِ . 2870
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َا ٜسٍ ً ٢إ ناٌ قُٝا ١اخ٬قٝا ٫ ١تكاازّ مكاا٥ل ايعكٝاسٚ ٠امهااّ ايؿاطع
َٚكاقسَ ٙعهرب ٠ؾط ا "

(.)44

ٚايػا َٔ ١ٜتكطٜط اٱغ ّ٬يًك ِٝا٭خ٬ق ٖٞ ١ٝتُٓٝا ١اجلٛاْاب اٱْػااْ ١ٝيف
اٱْػ ااإ ٚ ,اي اايت مت ٝااع ٙاأ ا  ٝااٛإ  ,ؾ اات ته اا " ٕٛايك اا ِٝاٱْػ اااْ" , " ١ٝ
ٚا ٭خ٬م اٱْػااْ , " ١ٝايايت تكاًٗٝ ّٛاا ٖا ٞايػاا٥س ٠يف اجملهُاع ٜ ,هاٖ ٕٛاصا
اجملهُع َه هطا  ,٭ْ٘  ٫ذنهكاط ايااز ٫ ٠يف ايكاٛض ٠ايٓملطٜا ١با هراضٖاا ٖاٞ
اياايت ٜهااأيـ َٓٗااا ايهاا ٕٛايااصْ ٟعااٝـ ؾٝاا٘ ْٚهااأثط ْٚاا٪ثط ؾٝاا٘  ٫ٚ ,يف قااٛض٠
اٱْهاج اياز ٟبا هراضَ َٔ ٙكَٛاس اخل٬ؾ ١يف ا٭ض , ،يهٓ٘ ٜ ٫عهربٖا – اٟ
اياز ٖٞ – ٠ايك ١ُٝايعًٝا اييت تٗسض يف غرًٗٝا خكاا٥ل اٱْػاإ َٚكَٛاتا٘ ,
ٚتٗسض َٔ احًٗا مط ١ٜايؿطز ٚنطاَه٘ ٚ ,تٗسض ؾٗٝا قا س ٠ا٭غطَٚ ٠كَٛاتٗا,
ٚتٗ ااسض ؾ ٗٝااا اخ اا٬م اجملهُ ااع ٚمطَات اا٘  ... ,قا آخ ااط َ ااا تٗ ااسض ٙاجملهُع اااس
اجلاًٖ َٔ ١ٝايكٚ ِٝايؿهاٚ ٌ٥ا طَاس يه كل ايٛؾط ٠يف اٱْهاج اياز. ٟ
ؾا ه اااض ٠ا ك اا ٖ ١اا ٞاي اايت تك ااعس باخلك ااا٥ل اٱْػ اااْٚ ١ٝحتطغ ااٗا َ اأ
اْ٫ههاؽ قا ا ٛٝاْ ١ٝ٭ٕ اخل ايكا س يف ايكاٚ ِٝا ٫هرااضاس اهاَ ٞأ
ايسضى ا ٛٝاْ ٞقا ايطتؿع اٱْػاْ. ٞ
ؾإشا اْههؼ ٖاصا اخلا – َاع مهااض ٠ايااز – ٠ؾًأ ٜها ٕٛشياو مهااض , ٠ق اا
ٖ ٛايهدًـ ا " ٚاجلاًٖ. " ١ٝ
ؾاجملهُع اااس اي اايت تػ ااٛز ايٓع اااس ا ٛٝاْ ٝاا ٫ ١اه اأ إ ته اإٛ

هُع اااس

َه هااطَُٗ ٠ااا ترًااؼ َاأ ايهؿااٛم ايكاآا ٚ ٞايعًُاا , ٞ٭ٕ ايؿٗاا ّٛا٭خ٬قااٞ
ؾٗٝا  ٜٓػط قا إ ٜهدً ٔ ٢نٌ َاي٘ ٬ق ١بايهُٝع اٱْػاْ ٔ ٞاييابع
ا  ٝااٛاْ ٜٚ , ٞه اااز  ٜٓك ااط ايؿٗ اا ّٛا٭خ٬ق اا ٞؾ ٗٝااا ً اا ٢بع ااض ايع اااَ٬س
ا٫قهكازٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝامٝاْا ٚيف مسٚز ايكً  ١اخلاق. ")45( . ١

( )44ق ِٝاٱغ ّ٬ا هاض , ١ٜز .دُس اخليٝب َ ,طحع غابل  ,م  32- 28بهكطف .
(َ )45عال يف اييطٜل  ,غٝس قيب َ ,طحع غابل  ,م  98- 96بهكطف .
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ؾايك ِٝا٭خ٬ق ١ٝايػاَ ١ٝاا بعسا قااْٝا يف بٓا ٤ا هاض ٠اٱْػاْ ١ٝا ك,١
ٖٚااصا َااا ٜعياا ٞايؿٗاا ّٛاٱغاا َٞ٬يً هاااض ٠بعااسا خاقااا اأ غااا٥ط ا ااط
ايه هط ا٭خط. ٣
ضابعا :ايٛاقع ١ٝا طن: ١ٝ
" قٕ ايعكٝا ااسٚ ٠ايهكا ااٛض اٱغا اا َٞ٬يٲيٖٝٛا ااٚ ١ايٛحا ااٛز ايها ااٚ ْٞٛيً ٝا ااا٠
ٚاٱْػااإ تكااٛض ٚاقعاا ٞقدنااابٖٚ , ٞااٜ ٛهااط ٙا بيرٝعهاا٘ ا إ ٜهُثااٌ يف

ااطز

تكااٛض شٖاات َعااطيف  ,٭ٕ ٖااصا رنااايـ رٝعهاا٘ ٚغاٜهاا٘ ٚ ,دنااب إ ٜهُثااٌ يف
اْاغٚ , ٞيف تٓمل ِٝمٚ , ٞيف مطنٚ ١اقع." ١ٝ

()46

َ َٔٚملاٖط ايٛاقع ١ٝيف ايعكٝسٚ ٠ايهكٛض اٱغ: َٞ٬
 1.ايهعاَاٌ اياٛاقعَ ٞاع ايٛحاٛز ا كٝكا ٞايكااٚ ِ٥خكا٥كا٘ ايٛنا( ١ٝ ٛاٱيا٘ ا
ايه ٕٛا اٱْػإ )
 .2ايٛاقع ١ٝيف حتكٝال ايآٗج اٱغاَ َٞ٬أ خا ٍ٬ايههاايٝـ ايٛاقعٝا ١ايايت تكاّٛ
ً ااَ ٢طا ااا ٠ايك ااسض ٠ايرؿ ااطٚ , ١ٜا ااا٫س ايدهًؿ اا ١يٲْػ ااإ ٚايمل ااطٚف اي اايت
ٜكازؾٗا يف نيٝع اير٦ٝاس ٚا٭مٛاٍ .
 .3ا ٫اارتاف باٱْػااإ قْػاااْا  ٫مٛٝاْااا  ٫ٚم ااطا  ٫ٚؾااٝياْا ,م ٝا تعاارتف باا٘
نُا ٖ ٛمبا ؾ َٔ ٘ٝناعـ ٚقاٚ , ٠ٛتأخاصٚ ٙماس ٠ؾااًََ ١أ حػاس شْ ٟاٛاظع ,
 ٚكااٌ ش ٟتكااسٜط ٚ ,ضٚح ش ٟقؾااطام ٚ ,تؿااطًٝ ،اا٘ َاأ ايههااايٝـ َااا ٜيٝاال,
ٚتطا ا ٞايهٓػااٝل باات ايههااايٝـ ٚايياقاا ١باَ ٬ؿااك ٫ٚ ١ق ٓاااسٚ ,تًا ماحاااس
اجلػس ٚايعكٌ ٚايطٚح يف تٓاغب اثٌ ايؿيط , ٠ثاِ حتُاٌ اٱْػاإ بعاس شياو
ترع ١اخهٝاض ٙيًيطٜل ايص ٟرنهاض.

()47

( )46يف  ٍ٬ايكطإٓ  ,غٝس قيب َ ,طحع غابل . 10113 \ 2 ,
( )47ايكسض ايػابل ٚ , 344/1خكا٥ل ايهكٛض اٱغ , َٞ٬م  187- 169بهكطف .
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ٖااصا ايهكااٛض ايااٛاقع ٞمبملاااٖطٖ ٙاا ٛايااصٜ ٟااسؾع اٱْػااإ قا ا طناا ١يف ا ٝااا٠
ايرؿااط ٜ , ١ٜاهِ َاأ خااٖ ٍ٬ااص ٙا طناا ١تطنيااٖ ١ااصا ايهكااٛض يف ايٛاقااع ٚ ,ايهااٞ
قسَا يف بٓا ٤ا هاض ٠ا ك. ١
املطلب الجالح  :أسس ومقومات احلضارة وأثر العقيدة فيها
قٕ ا ٟمهاض ٠ق ٫ ١ ٝبس إ تك ٢ً ّٛاغاغت ُٖا :
 )1ا٭غاااؽ ايٓملااط ٟايعااطيف ايعًُ اٚ :ٞايااصٜ ٟؿااٌُ َٓملَٛاا ١ايؿاااٖ ِٝايعكا٥ااس
ٚايهكٛضاس ٚايك ِٝاييت تٛح٘ ايػًٛى ايرؿط ٟيف ا ٝا. ٠
 )2ا٭غاؽ اياز ٟايهيرٝكٚ :ٞاياصٜ ٟهُثاٌ يف اٱ ااظاس ايازٜا ١يف مٝاا ٠ايرؿاط
يف ختهًـ

ا٫س ا ٝا ٠اٱْػاْ. ١ٝ

 ٫ٚؾو إ يًعكٝس ٠اثطٖا غاًرا ٚقدناباا ًاٖ ٢اص ٜٔاجلااْرت ايهاْٛت يً هااض٠
بٓا ١ٝ ْٛ ٢ً ٤ايعكٝسَٚ ٠س ٣ق هٗا ٜٚهه شيو َٔ خ ٍ٬اٯت: ٞ
ا :٫ٚاثط ايعكٝس ٠يف اجلاْب ايٓملط َٔ ٟا هاض: ٠
متثٌ ايعكٝس ٠م ط ايعا ١ٜٚيف بٓا ٤ا ٟمهاض ٠ؾإشا ناْت ايعكٝس ٠ضباْ١ٝ
ق  ١ ٝؾإْٗا تعي ٞاٱْػإ تكٛضا ق  ٝا ٔ قا٘ ْٚؿػ٘ ٔ ٚ ,ايهٕٛ
ٚا ٝا ٠مٛي٘٬ ٔ ٚ ,ق ١نٌ ٚامس َٓٗا بايركٖٚ ,١ٝصا ايهكٛض ايك ٜ ٝثُط
مطن ١يف ا ٝاٚ ٠ؾل ض ١ٜ٩ق  َٔ ١ ٝخٍ٬

ٛشج َعطيف قاٚ ٢ً ِ٥قٌ

اٱْػإ بطب٘ ٚٚ ,قً٘ بأخ ٘ٝاٱْػإ ٚ ,ا٫غهكاَ ١يف ايهعاٌَ َع َؿطزاس ايهٕٛ
اْهؿا ا ٚاغهثُاضا  .حتك ٬ٝيًُع ١ٝاٱاٚ , ١ٝتطغٝدا يًهطاَ ١اٱْػاْ, ١ٝ
ُ ٚطاْا يًهٚ ٕٛا ٝا ٠بعٝسا ٔ ايٛإ ايههًٚ ٌٝايرػ ٞا هاضٚ ٟاخ٬قٝات٘ يف
حتطٜو ا ٝا ٠بس ٕٚايهكٛض ايك ٚ , ٝئ ٜه ٕٛشيو ايه طٜو ا هاضٟ
يً ٝا ٠ق َٔ ٫خ ٍ٬ايعًِ ايٓاؾع ٚ ,ايصٜ ٟهُثٌ يف نٌ ًِ ٜرع

ً ٢ايعٌُ

س ايٓكٛم ايؿط  , ١ٝحت

ً ٢ايعًِ

ٚؾل َٓٗج ا

يف اَطٚ , ْ٘ٝٗٚ ٙاصا

ٚتطب بٚ ٘ٓٝبت ايعكٝسٚ ٠اٱاإ نُا يف قٛي٘ تعاا :
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{ىٌَُ اِفزُِ ؤَِْضَلَ ػَ َْْكَ اِِْزَبةَ مِنْوُ آََّبدٌ مُحَْْ َبدٌ ىَُّْ ؤُمُّ اِِْزَبةِ ًَؤُخَشُ مُزَشَبثِيَبدٌ يَإَمَّب اِفزَِّْ يِِ قُ ٌُثِيِاْ
صَّْغٌ يََْزفجِؼٌُ َ مَب رَشَبثَوَ مِنْوُ اثْزَِِبءَ اِفِزْنَخِ ًَاثْزَِِبءَ رَإًِّْ ِوِ ًَمَب َّؼْ َاُ رَإًِّْ َوُ إِالّ ابُ ًَاِشَّاعِخٌُ َ يِِ اِؼِ ْاِ َّ ٌٌُُِ َ آَمَنَّب
ثِوِ ُُلٌّ مِْْ ػِنْذِ سَثِّنَب ًَمَب َّزفُفشُ إِالّ ؤًٌُُِ ا َِْجَبةِ} {آٍ ُطإ.}7:
مٜ ٝملٗط ايطباط ايك ٟٛبت ايعًِ ٚايعكٝس ٠يف ٖص ٙاٯ , ١ٜؾايعًِ ٖ ٛاييطٜل
قا ايعطؾ ١ايك  , ١ ٝؾهًُا نإ ايعًِ ا ُل ٚانثط ضغٛخا نإ انثاط ز٫يا١
ً ٢ايعكٝس ٠ا ك. ١
" ؾايعًِ ايػي  ٞذن ٍٛبت ايكًب ٚبت ايعطؾا ١ايكا ٚ , ١ ٝحنأ ْؿاٗس ٖاصا
يف ن ااٌ ظَ ااإ ٚ ,اي ااص ٜٔتعُك ااٛا يف ايعً ااِ دن ااس ٕٚاْؿػ ااِٗ اَ اااّ ز ٥٫ااٌ اٱا ااإ
ايه ,١ْٝٛا ٢ً ٚا٭قٌ دناس ٕٚاْؿػاِٗ اَااّ َ٬ااس اغاهؿٗاّ نْٝٛا ١ناثه٫ , ٠
دنٝاب ًٗٝااا ق ٫ا ٫هكااز بااإٔ ااصا ايهاا ٕٛقااا ٚامااسا َػاٝيطا َااسبطا َهكاطؾا ..
ؾهٗؿٛا قًٛبِٗ يٲاإ)"

)48( .

ٚتأنٝااس ايعكٝااس ٠اٱغااً ١َٝ٬اا ٢ايعًااِ ٚاير ا ٚتٛحٝاا٘ اٱْػااإ حناا ٛاغااطاض
اييرٝع ااٚ ١ا٫غ ااهؿاز ٠مم ااا يف ايه اا ٕٛيعُ اااض ٠ا  ٝااا ٠ي اا٘ اث ااط ٙاٱدن اااب ٞيف غ ااعٞ
اٱْػااإ يرٓااا ٤مهاااض ٜ ٠اطتر ؾٗٝااا اجلاْااب ايااازٚ ٟاجلاْااب ايطٚمااٚ ٞايك ُٝا,ٞ
تثُط غعاز ٠يًرؿط .
نُااا ٜملٗااط اثااط ايعكٝااس ٠يف ا٭غاااؽ ايٓملااط ٟيً هاااض ٠يف تك ا  ٝايؿاااِٖٝ
ٚايهك ااٛضاس ٚايك اا ِٝاٱْػ اااْ , ١ٝابه ااسا َ ٤اأ ْمل ااط ٠اٱْػ ااإ قا ْؿػ اا٘ ٚ,تك ااٛضٙ
ايكا ا  ٝيٛح ااٛزٚ ٙغاٜه اا٘ َٚطن ااع ٙيف ايها اٚ ٕٛا  ٝااا َٚ . ٠ااطٚضا بهعُ ٝاال ايك ااِٝ
ا٭خ٬ق ١ٝيف تعاَاٌ اٱْػاإ َاع قااَ٘ٚ ,اع ايدًٛقااس َأ مٛيا٘ َٚ,اع ايها ٕٛمباا
ؾ َٔٚ ٘ٝؾ َٔ ,٘ٝخَٓ ٍ٬مل ١َٛايك ِٝايٓرثك َٔ ١ايعكٝاس ٠اٱغاٚ ,١َٝ٬ايكاُ٥ا١
ً اا ٢ايع ااسٍ ٚا٭َاْ ااٚ ١ايهع اااٚ ٕٚمؿ ااظ ايهطاَ ااٚ ١ا ك ااٛم ٚ ,ت ااٛؾه ايه ااُاْاس

( )48يف  ٍ٬ايكطإٓ  904/2بهكطف .
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ايٛقاٝ٥اا ١اياْعااَ ١اأ مااسٚث ايملًااِ ٚايرػااٚ ٞايؿػاااز َاأ ايرؿااط يف نااٌ حٛاْااب
ا ٝا ٠اٱْػاْ. ١ٝ
نُ ااا ٜملٗ ااط اث ااط ايعك ٝااس ٠اٜه ااا يف تكا ا َ ٝؿٗ اا ّٛا٫غ ااهد٬ف ايػٝاغ اا, ٞ
 ٚطٜك ١ا هِ ٚايػٝاغ. ١
ؾايعكٝس ٠ايك  ١ ٝتكرؼ ا هِ ٚايعُطإ بايكرػ ١اٱاٚ , ١ٝتهر اخل٬ؾ١
اٱْػاااْ ١ٝبايؿااطع ايطباااْٖٚ , ٞااصا َااا

ااس ٙيف َاآٗج اٱغاا ّ٬ايؿاااٌَ  ,خباا٬ف

ايٓاااٖج اياايت تع اعٍ ايااسٚ ٜٔايعكٝااس ٠اأ ا هااِ ٚا٫غااهد٬ف ٚ ,اياايت تكااً ّٛاا٢
ايٓملط ٠ايسْ ١ٜٛٝاخلايكا ١يٲْػاإ ٚيػٝاغا ١ايعُاطإ ايرؿاطٚ ,ٟتػاهرعس َعااٜه
اي ااسٚ ٜٔا ٫هك اااز َ اأ ن ااٌ ؾ اا ٕٛ٦ا  ٝااا ٠مٝاا ته ااَ ٕٛكاق ااسٖا زْ ٜٛٝاا ١حته ااِ
غٝاغُ ١طإ زْ ١ٜٛٝؾك .
 ٫ٚؾااو إ يًعكٝااس ٠اثطٖااا غااًرا ٚقدنابااا اٜهااا ؾُٝااا ٜهعًاال مبػااا٤ي ١ا هااِ
ٚايػٝاغٚ ١ا٫غهد٬ف ً ٢ايؿاطز ٚاجملهُاع  ,باٌ ًا ٢غاه ا هااضَٚ ٠هاُْٗٛا
ٚحٖٛطٖا .
" شيا ااو ٖا اا ٛحا ااٖٛط َٓٚيًا اال اخلا اا٬ف با اات َها ااُ ٕٛايػٝاغا اا ١يف ا ها اااض٠
اٱغاا ١َٝ٬ايكاُ٥ااً ١اا ٢ايعكٝااس ٠ايك ا َٚ ١ ٝهااُ ٕٛايػٝاغاا ١يف ا هاااضاس
ا٭خط ٣اييت تػهرعس ايسٚ ٜٔايعكٝسَ َٔ ٠هْٛاتٗا .
ٜرااسا اخلاا٬ف ماا ٍٛتكااٛض نااٌ مهاااض ٠يٲْػااإ  ,اخًٝؿااٖ ١اا ٛاأ ا غاار اْ٘
ٚتعاا ؾهه ٕٛزْٝاَ ٙعربا قا اٯخط ٠اييت ٖ ٞخه ٚابك, ٢ؾٝػاٛؽ ُاطإ اياسْٝا
بؿطٜع ١ا  ,قٝاَا بههايٝـ كس ٗ ٚس ا٫غهد٬ف ً ٢ايٓ  ٛايص ٟدنعاٌ ٖاصٙ
ايػٝاغ ١غٝاغ ١ؾط  ١ٝ؟
اّ ٖصا اٱْػإ ٖ ٛغٝس ٖصا ايه ٕٛايص ٟتكـ َعاضؾ٘ ٓ ًَ٘ٛ ٚس ااٖط ا ٝاا٠
ايسْٝا ٚ ,تها ٕٛغاٜا ١غٝاغاه٘ يًعُاطإ حتكٝال ايكاقاس ايسْٜٛٝا ٫ٚ ١ؾاٚ ٤ٞضاٖ٤اا
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مها ااٜ ٢ؿكا ااٌ ايا ااس ٜٔا اأ ايعُا ااطإ نً ا ا٘ ٚ ,يا ااٝؼ ؾك ا ا
ٚايػٝاغ"١

ا اأ ايسٚيا ااٚ ١ا ها ااِ

)49(.

ٚمبعٓ ٢انثط ٚنٛما ْك : ٍٛقٕ ا هاض ٠اٱغ ١َٝ٬حتهُٗا قٛا س ٫

س ااا

ْملها يف ا ١ٜمهاض ٠اخط , ٣٭ْٗا تكَ ٢ً ّٛؿٗ ّٛكاس ٟيًد٬ؾا , ١بُٓٝاا تٓؿاأ
ا هاااضاس ا٭خااطَ ٣كي ٛاا ١ايكااً ١بااا تعاااا ٖٚ ,ااصا ٜٛقاآًا قا إ ايه هااط
اٱغ َٞ٬رنهل يف ْؿٚ ٘٥ٛزاَٛه٘ بؿكا٘ ٜٗاهِ باايكٛاْت ايٓٗ ٝا ١ايايت حتهاِ
بٓاٚ ٙ٤مطنه٘ َػهُس َٔ ٠ايعاْ ٞايعكس ١ٜاييت تك ّٛبٗا مكٝك ١اخل٬ؾٖٚ , ١صا
ايؿك٘ ٖ ٛاغاؽ ا طن ١يٲمٝاٚ ٤ايٓٗه َٔ ١خَ ٍ٬رساُٖ ٜٔا :
َ .1ر ااسا ا٫ضتك ااا ٤ب ااايؿطز يه ك ٝاال ا٫غ ااهد٬ف ا ه اااض َ , ٟاأ خ اا ٍ٬تُٓ ٝاا١
اجلٛاْ ااب ايطٚم ٝاا ١بايعرا اازاس ٚايك اا ِٝا٭خ٬ق ٝااٚ , ١تُٓ ٝاا ١اجلٛاْ ااب ايعكًٝا ا١
بايعًِ ٚايؿاٖٚ ِٝايعااضف ٚ ,اغاهدطاج ايكاسضاس ايهآَا ١يف اٱْػاإ ٚتٛحٗٗٝاا
قا انهؿاااف ايكااٛاْت ايعُطاْٝااٚ ١ضبيٗااا باٱاااإ ٚايعراااز ٠يه كٝاال اخلااه
يًرؿط.١ٜ
َ .2رسا ا٫ضتكا ٤باجلُا  َٔ ١خ ٍ٬حتكٝل ضق ٞا٭ؾطاز مهاضٜا  ,با هراضِٖ
يرٓاس يف ا٫ضتكا ٤اجلُا  ٞيٮَ , ١ثِ نيع ا٭ؾطاز ً ٢ؾك٘ اخل٬ؾ١
اجلُا  ١ٝايؿهل َٔ ايعكٝسٚ ٠ايعرب ٓ٘ يف قٛي٘ تعاا َّ{ :ب ؤَُّّيَب اِنَّبطُ إِفب خَ َ ْنَبُُاْ

مِْْ رََُشٍ ًَؤُِْثََ ًَجَؼَ ْنَبُُاْ شُؼٌُثًب ًَقَجَبئِلَ ِزَؼَبسَيٌُا إِ َّ ؤَُْشَمَُْاْ ػِنْذَ ابِ ؤَرْ َبُُاْ إِ َّ ابَ ػَ ِْاٌ خَجِريٌ}
طاس.}13:

{ا

ؾايهعاااضف باات ايرؿااط ٖاا ٛقااٛاّ ا ٝااا ٠اجلُا ٝاا , ١يه كٝاال اغطانااٗا يف غ اٝام
ايعرٛز١ٜ

بيا  ١اٚاَطٚ ٙتؿطٜعات٘ ٚتًو ٖ ٞايهك ٣ٛيف اٯ ١ٜشاتٗا .)50( .

( )49اٱغٚ ّ٬ايػٝاغ , ١ز .دُس ُاض , ٙزاض ايهٛظٜع ايكاٖط , ٠ط , ّ1993 , 1م  16بهكطف.
( )50ا٫غهد٬ف يف ؾك٘ ايه هط اٱغ , َٞ٬ز .رس اجملٝس ايٓ اض ,

ً ١اجلاَع ١اٱغاَ , ١َٝ٬ايٝعٜاا  ,ايعاسز ا٭ٜٓ , ٍٚااٜط

 , ّ1997م َٚ 89ا بعسٖا بهكطف .
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ثاْٝا :اثط ايعكٝس ٠يف اجلاْب اياز ٟيً هاض: ٠
قشا ن ااإ يًعك ٝااس ٠اثطٖ ااا يف اجلاْ ااب ايٓمل ااط ٟ٭ ٟمه اااض , ٠با هراضٖ ااا ايٛح اا٘
طناا ١اٱْػااإ يف ا ٝاااٚ , ٠ؾاال ايهكااٛض ايااص ٟتكسَاا٘ ايعكٝااس ٠يٲْػااإ  ,ؾااإٕ
يًعكٝس ٠اثطٖا اٜها يف اجلاْب اياز ٟيً هااض ٠غاًرا ٚقدناباا ناصيو بٓااً ٤ا٢
ْ ااٛع ايعك ٝااس ,٠ؾايعك ٝااس ٠ايكا ا  ١ ٝتع ااٌ " ا٫غ ااهعُاض اٱاا ااْ ٞي ااٮض ٖ " ،ااٛ
ايك ١ُٝا هاض ١ٜايهرب ٣اييت ت ٪ط مطنا ١تعاَاٌ اٱْػاإ َاع ا٭ؾاٝا , ٤ىلٝا
ٜك اار ايكك ااس ايع اااّ يػ ااع ٞاٱْػ ااإ ٚمطنه اا٘ ٖ اا ٛقق اا٬ح ا٭ضُ ٚ ،اضتٗ ااا ,
ٚحتكٝل اياهُهت ؾٗٝاا ٚ ,تعرٝاس ايؿعاٌ ايرؿاطٟ
ؾعايٝااس ايهااَ ٕٛه ٗا ١قا ا

غار اْ٘  ,ىلٝا تها ٕٛنيٝاع

راااز ٠نُاا ؾاطع ُ ٚ ,اااض ٠ا٭ض ،نُاا اَاط َ ,اأ

خاا ٍ٬ايااهعُه اياااز ٟيااٮضٚ , ،اغااهػَٓ ٍ٬اؾعٗااا ٚ ,تػااده َطاؾكٗاااٚ ,اغااهثُاض
خهاتٗا ٚ ,ؾل َٓٗج ا يف غه غاطف  ٫ٚرا ٚ ,ناٌ مطنا ١يف ا٭ض ٫ ،تهإٛ
ٚؾاال َاآٗج ا  ٫ته اا ٕٛاغااهعُاضا يااٮض ،ب ااٌ ٖاا ٞقؾػاااز ا ااا ٚ,يااصيو اضتري اات
ٝ ٚؿ ١ايعُطإ اياز ٟيٮض ،بايعرازٚ , ٠ؾل ايرسا اٱغ " َٞ٬نٌ تكاطف يًعراس
حتت قاْ ٕٛايؿطع ؾٗ ٛراز . )51( " ٠مما دنعاٌ ا غار اْ٘ ٖاسؾا ٚغاٜا ١يًه اطى
ا هاض ٟايكاحل ًا ٢ا٭ضٚ ،ؾال قا ِٝا٫غاهد٬ف اٱاا ٞيٲْػاإ يف ايها, ٕٛ
ٖٚصا ٜعت إ ايؿعٌ اياز ٟيٲْػإ يف ا ٝا ٠يف ٌ ايعكٝاس ٠ايكا  ١ ٝرنهًاـ
ٔ ايؿعٌ اياز ٟيف ٌ كٝس ٠ؾاغس ٠ا ٚبس ٕٚكٝس. ٠
ؾؿ ٌ ٞايعكٝاس ٠ايكا  ٫ ١ ٝتكاـ غاٜا ١ا٫غاهعُاض اٱاااْ ٞيف ا٭ضٓ ،اس
ق اض ايسْٝا ؾك  ,نُا ٖ ٛا اٍ يف ايؿًػؿ ١اياز ١ٜايايت تكا ّٛيف

ًُاٗا ًا٢

اْهؿا ٤ايػاٝ٥ا ١يف ايٛحاٛز بأنًُا٘  ,باٌ ٖا ٞيف َُٗٛاا تكاً ّٛا ٢ا هرااض إ ٖاصٙ
ا ٝا ٠ايسْٝا غا ١ٜيف شاتٗا  ٫ ,اهس َٓٗا اثط قا َا ٚضاٖ٤ا  ,بٌ ٖآ ٞاس بعهاِٗ
رثٝاا ١يف ٚحٛزٖااا  ٚيف غااهٚضتٗا !! ممااا از ٣قا ق اا٬م ايعٓااإ يًؿعااٌ اٱْػاااْٞ
َٓؿكاا ٬اأ اٜاا ١قُٝاا ١ا ٚغاٝ٥ااٚ , ١بعٝااسا اأ ا ٟقٝااس اخ٬قاا ٞاهاأ دانُهاا٘
( )51ايٛاؾكاس يٲَاّ ايؿا

 ,زاض ايعطؾ ١بهٚس .194/1 ,
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قيٝاا٘ ,مم ااا از ٣قا ؾك ااسإ ايه ااٛاظٕ يف ايهعاَ ااٌ َ ااع ا٭ؾ ااٝا ٤يف ايه ااْ , ٕٛمل ااطا ٭ٕ
ايهك ااسّ اي اااز ٟايٓكي ااع اأ ايك ُٝٝااٚ ١ايػاٝ٥ا ا ٜ ١اا٪ثط غ ااًرا يف ايه ااَٚ ٕٛؿطزات اا٘
ٚاغهُطاضٖا ,بٌ ٚيف اٱْػإ ْؿػ٘.
اَااا غاٜاا ١ايؿعااٌ اياااز ٟيف ااٌ ايعكٝااس ٠ايكا  ١ ٝؾٗاا ٞدهَٛاا ١بكاا ِٝايااٛمٞ
اٱا , ٞاييت تُع بت ايسْٝا ٚاٯخطٚ , ٠بت َكههٝاس ايطٚح ٚماحٝاس اياز. ٠
ؾايػًِ يف غع ٘ٝا هاض ٟيهعُه ا ٝاٚ ٠اغهثُاض َٛاضزٖا ٜٓ ,يًل َٔ قااْا٘
با ايص ٟغدط ي٘ نٌ َا يف ايهَٛ َٔ ٕٛاضز ٚ ,اَط ٙباغهثُاضٖا غاعٝا يعرازتا٘ ,
ٚحتكٝكا خل٬ؾه٘  ,مما ٜعي ٘ٝق ٠ٛزؾاع يف حتطٜاو ا ٝااَ , ٠كرتْا ١بهٛؾٝال ا
َٚعْٛهاا٘ ٚ ,غااعازٚ ٠غااه ١ٓٝيف مٝاتاا٘ متهٓاا٘ َاأ ايػااع ٞيف ا٭ضٚ ،تعُهٖااا ٚ ,يف
ايٛقات ْؿػاا٘ ٜكاار ٖااصا اٱاااإ بااا ناُاْا يعااسّ حتاا ٍٛايياقاا ١اٱْػاااَْ ١ٝاأ
اقاا ١بٓاااٚ ٍ٤تعُ اهت ٚاغااهد٬فٍ قا اقاا ١اغااهػٍ٬ت ٚنؿااط بااا ٚ ,ازا ٍ٠يًهٓاااؾؼ
احملُاا ً ّٛاا ْٗ ٢ااب َ ااٛاضز ا٭ضٚ ،تااسَه َك ااسضاتٗاٚ ,ايهؿ ااطز ب ااايهُهع خبهاتٗ ااا
ٚاغهعراز اخلًل ,ؾهٌ مطن ٍ١يف ا ٝاا ٠تاأت ٞبعٝاسا أ اياٛمٚ ٞايكا ِٝايعكا١َٛ
اييت حتسز ااسف ٚتٛح٘ ايػاهٚ ٠تؿاس اٱْػاإ قا ايػاُا ,٤تا٪ز ٟيف ايٓٗاٜا ١قا
تسَه ا ٝاٚ ٠اغهػ ٍ٬اخلًل ٚقؾػاز ا٭ض.)52( ،
 ٫ٚضٜب يف إ اْعهاؽ َراز ٨ايعكٝس ٠ايك  ٢ً ١ ٝايٓؿااط ا هااض ٟاياازٟ
ا اآ ا ه اااض ٠خكا٥ك ااٗا ايٓ ٝ ٛاا ١ايهُ ٝااع ٠اي اايت اه اأ إ تػ اااِٖ يف غ ااعاز٠
ايرؿطٚ ,١ٜشيو ٭ٕ ٖسف ايعكٝس ٠ايك  ٖٛ ١ ٝته ٜٔٛاٱْػاإ ايا َٔ٪ايهاٛاظٕ ,
ٚبايه ااايٜ ٞك اار ايٓؿ اااط ا ه اااض ٟاي اااز ٟايك ااازض اأ ٖااصا اٱْػ ااإ َٓه ااريا
بايط ١ٜ٩اٱااْٝا ١مماا ٜػاا س ًا ٢حتكٝال ٖاسف ايعكٝاسٜٚ , ٠هها اثاط شياو يف
ايٓملط قا َا ؾعًه٘ ا هاضاس اياز ١ٜاي٬ز ١ٜٝٓباٱْػاإ ٚاجلُا ا ١ايرؿاطً ١ٜا٢
َط ايهاضٜذ ايرؿط.ٟ

( )52ق ِٝاٱغ ّ٬ا هاض , ١ٜز .دُس اخليٝب َ ,طحع غابل  ,م َٚ 119ا بعسٖا بهكطف .
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املطلب الرابع :آثار االنفصام بني العقيدة الصحيحة واحلضارة
اغهدًـ ا ع ٚحٌ اٱْػإ يف ا يٝعُطٖا ٚؾل َٓٗ ٘ غر اْ٘  ,قاٍ تعاا:
{ًَإََِ ثَ ٌُدَ ؤَخَبىُاْ صَب ِحًب قَبلَ َّب قٌَْمِ اػْجُذًُا ابَ مَب َُِْاْ مِْْ إَِوٍ غَْْشُهُ ىٌَُ ؤَِْشَإَُُاْ مَِْ ا َسْضِ ًَاعْزَؼْ َشَُُاْ
يِْيَب يَبعْزَِْفِشًُهُ ثُاَّ رٌُثٌُا إَِْْوِ إِ َّ سَثِِّ قَشِّتٌ مُجِْتٌ} {ٖٛز .}61:ا ٟحعًهِ يهعُطٖٚا ٚ ,ئ
تهُ ٕٛاض ٠ا٭ضٚ ،حتكٝل اخل٬ؾ ١ؾٗٝا ق ٫بأضبع ١اَ ٛتض ٖ: ٞ
- 1قخ٬م ايعرٛز١ٜ

تعاا ٚمس. ٙ

 - 2حته ِٝؾطٜعه٘ غر اْ٘ يف نٌ ؾ ٕٚ٪ا ٝا.٠
- 3ايعٝـ ٚؾل ايك ِٝا٭خ٬ق ١ٝاييت قطضتٗا ايؿطٜع. ١
 - 4تعطف اٱْػإ ًْٛ ٢اَٝؼ ايه ٕٛايازٚ , ٟاغهدساّ خاَاس ا٭ض،
ٚخهاتٗا يف تطق ١ٝا ٝاٚ , ٠ا٫غهؿاز ٠مما ٖٚر٘ ا ي٘ َٔ ٚغا ٌ٥ايعطؾ١
يرًٛؽ قُ ١ا هاض ٠اييت تُع بت ايطق ٞايطٚمٚ ٞاٱبساع اياز. ٟ
اَا اشا قاَت ا هاض ٢ً ٠اٱبساع اياز ٟؾك ؾإْٗا مهاض ٠طحا ٤تػه بطحاٌ
ٚامااسٚ , ٠تااط ٣بعاات ٚامااس , ٠٭ٕ اٱبااساع ايااازٚ ٟمااسٜ ٫ ٠ػااُ ٢مهاااض , ٠بااٌ قااس
ٜهٚ ٕٛتهَ ٕٛع٘ اجلاًٖ , ١ٝؾ كس اخرب ا تعااا أ مهااضاس اس , ٠خًاسس آثااضا
َٚكاْع ٚآٜاس

ٝرا , ١ق ٫إ ٖاص ٙا هااضاس قاَات ًا ٢غاه كٝاس ٠قا , ١ ٝ

ؾاٖهُاات بايااازٚ ٠تؿٓٓاات يف اٱبااساع ايعُطاْاا , ٞؾه ٛياات قا ضَااع يًيػٝااإ ٚؾػاااز
ا ٝاٚ , ٠ناْت ايٓه ١ ٝيثٌ ٖص ٙا هااضاس اياسَاض ايؿااٌََٚ ,أ ؾاٛاٖس تًاو
ا هاضاس اييت اؾاض قيٗٝا ايكطإٓ ايهطَ ِٜا ٜأت: ٞ
 )1مهاض ٠ق ّٛاز  :قاٍ تعاا َكٛضا َا بًػ٘ ق ّٛاز َٔ مهااض{ ٠ؤََِذاْ رَذشَ َُْْذ َ
يَؼَذلَ سَثُّذكَ ثِؼَذذبدٍ  ،إِسَمَ رَادِ اِؼِ َذذبدِ  ،اِفزِذذِ َِذاْ ُّخْ َذ ْ مِثْ ُيَذذب يِذذِ اِذجِالدِ} {الفج ر  ,}8-6شاس
ايعُاز  :ا ٟايؿس ٠ا ٚا٭بٓ ١ٝايطؾٝع ١احملهُ ١بايعُس .)53( .

( )53ؾه ايكسٜط  ,يٲَاّ ايؿٛناْ ,ٞزاض اخله  ,زَؿل  ,ط ,1اّ .508/5, ّ1991
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ٜٚػهعط ،ايكطإٓ قٛضا َٔ اٱبساع اياز ٟيهًو ا هاض ٠ؾٝك ٢ً ٍٛيػإ
ْرٖٛ ِٗٝز – ًٝا٘ ايػا{ : - ّ٬ؤَرَجْنُذٌ َ ثُِْذل سِّذغٍ آََّذخً رَؼْجَثُذٌ َ ًَ ،رَزفخِذزًُ َ مَصَذب ِغَ َِؼَ فُْذاْ
رَخْ ُذًُ َ ًَ ،إِرَا ثَغَشْزُاْ ثَغَشْزُاْ جَجَّذبسَِّْ  ،يَذبرف ٌُا ابَ ًَؤَعِْؼُذٌ ِ ًَ ،ارف ُذٌا اِفذزُِ ؤَمَذذَُُّاْ ثِ َذب رَؼْ َ ُذٌ َ ،
ؤَمَذَُُّاْ ثِإَِْؼَذبمٍ ًَثَذنِنيَ ًَ ،جَنَّذبدٍ ًَػُُْذٌ ٍ  ،إِذِ ؤَخَذب ُ ػَ َذُْْْاْ ػَذزَاةَ َّذٌْمٍ ػَظِذْاٍ  ،قَذبٌُِا عَذٌَاءٌ ػَ َْْنَذب
ؤًََػَظْذَ ؤَمْ َِاْ رَُْْْ مَِْ اٌَِاػِظِنيَ} {ايؿعطا.}136- 128:٤
ؾُاشا ناْت ْه ١ ٝتًو ا هاض ٠اياز ١ٜ؟
قاٍ تعاا { :يَإَمَّب ػَبدٌ يَبعْزَْْجَشًُا يِِ ا َسْضِ ثَِِْْشِ احلَ ِّ ًَقَبٌُِا مَْْ ؤَشَذُّ مِنَّذب قُذٌَّحً ؤًَََِذاْ َّذشًَْا ؤَ َّ
ابَ اِفزُِ خَ َ َيُاْ ىٌَُ ؤَشَذُّ مِنْيُاْ قٌَُّحً ًََُبٌُِا ثِأََّبرِنَب َّجْحَذًُ َ  ،يَإَسْعَ ْنَب ػَ َذْْيِاْ سًًِذب صَشْصَذشًا يِذِ ؤََّّذبمٍ
َِحِغَذذبدٍ ِنُ ذزِّ َيُاْ ػَ ذزَاةَ اخلِ ذضُِْ يِذذِ احلََْذذبحِ اِ ذذَُِّْْب ًَِؼَ ذزَاةُ آَخِ ذشَحِ ؤَخْ ذضٍَ ًَىُ ذاْ ال ُّنْصَ ذشًُ َ}
{ؾكًِّت. }16- 15:
 )2مهاض ٠قٖٛ ّٛز  :شناط ا تعااا َاا ٓاس قاٖ ّٛاٛز َأ قاٛض ا هااضً ٠ا٢
يػإ ٖٛز ً ٘ٝايػ ّ٬بكٛي٘ {ؤَرُزْشٌَُُ َ يِِ مَب ىَبىُنَب آَمِنِنيَ  ،يِِ جَنَّذبدٍ ًَػُُْذٌ ٍ ًَ ،صُسًُعٍ
ًَِخْلٍ عَ ْؼُيَب ىَضِْاٌ ًَ ،رَنْحِزٌُ َ مَِْ اجلِجَبلِ ثٌُُْرًب يَبسِىِنيَ} {ايؿعطا.}149- 146:٤
ؾُاشا ناْت ْه ١ ٝتًو ا هاض ٠اياز ١ٜ؟
قا اااٍ تعا اااا {يَإَخَذذذذزَىُاُ اِؼَذذذذزَاةُ إِ َّ يِذذذذِ رَِِذذذذكَ الَّذذذذخً ًَمَذذذذب َُذذذذب َ ؤَُْثَذذذذشُىُاْ مُذذذذؤْمِنِنيَ}
{ايؿعطا.}158:٤
 )3مهاااض ٠قاا ّٛؾط اا : ٕٛاؾاااض ايكااطإٓ ايهااط ِٜقا َااا بًػاا٘ ؾط ااٚ ٕٛقَٛاا٘ َاأ
َملاٖط ا هاض ٠يف سَٛ ٠انٝع َٓٗا:
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ذ ِي ْش َػ ٌْ َ ًَ َم َذ َإ ُه ِصّنَذ ًخ ًَ َؤ ْم ٌَاًِذب يِذِ ا َحلَْذب ِح اِذ ُّذ َِْْب َس َّثنَذب
ك َآ َر ْْ َ
 قٛي٘ تعااا ًَ { :قَب َل مٌُعََ َس َّثنَب إ فِ َ
ة
ظ َػ ََ َؤمْذ ٌَاِ ِي ْا ًَاشْذ ُذ ْد َػ َذَ ُق ُذٌ ِث ِي ْا َي َذب ُّ ْؤ ِمنُذٌا َحزفذَ َّذ َشًُا اِؼَذزَا َ
ك َس َّثنَب ا ْع ِ ْ
عجِْ ِ َ
ُِْضِ ٌُّا َػ ْْ َ
ا َِِْاَ} {ْٜٛؼ.}88:
 قٛي٘ تعاا {ًَقَبلَ يِشْػٌَْ ُ َّب ىَبمَب ُ اثِْْ ِِِ صَشْحًب َِؼَ ِ ؤَثْ ُذغُ ا َعْذجَبةَ  ،ؤَعْذجَبةَ اِغَّذ َبًَادِ
يَإَعف ِغَ إََِ إَِوِ مٌُعََ ًَإِِ ظُنُّوُ َُبرِثًب ًََُزَ ِكَ صَُِّّْ ِفِشْػٌَْ َ عٌُءُ ػَ َ ِوِ ًَصُذَّ ػَِْ اِغَّجِْلِ ًَمَب َُْْذُ
يِشْػٌَْ َ إِال يِِ رَجَبةٍ} {غاؾط. }37- 36:
 قٛي٘ تعااًََِ{ :بدٍَ يِشْػٌَْ ُ يِِ قٌَْمِوِ قَبلَ َّب قٌَْمِ ؤَِْْظَ ِِِ مُ ْكُ مِصْشَ ًَىَزِهِ ا َِْيَبسُ رَجْذشُِ مِذْْ
رَحْزِِ ؤَيَال رُجْصِشًُ َ} {ايعُّخطف.}51:
 ؾُاشا ناْت ْه ١ ٝتًو ا هاض ٠اياز ١ٜاييت تكِ ً ٢كٝس ٠قا , ١ ٝ
قاٍ تعااًَ{ :يِشْػٌَْ َ رُِ ا ًَْرَبدِ  ،اِفذزَِّْ عََِذٌْا يِذِ اِذجِالدِ  ،يَذإَُْثَشًُا يِْيَذب اِفَغَذبدَ  ،يَصَذتَّ
ػَ َْْيِاْ سَثُّكَ عٌَْطَ ػَزَاةٍ  ،إِ َّ سَثَّكَ َِجِبدلِشْصَبدِ} {ايؿ ط.}14- 10:
 )4مهاض ٠ق ّٛغرأ  :قاٍ تعاا َ َِ{ :ذْ َُب َ ِغَجَئٍ يِِ مَغَْْنِيِاْ آَّخٌ جَنَّزَذب ِ ػَذْْ َّ ِذنيٍ ًَشِذ َبلٍ
ُُ ُذذٌا مِذْْ سِصَِْ سَثُِّْذاْ ًَاشْذُْشًُا َِذوُ ثَ ْذذَحٌ عَِّْجَذخٌ ًَسَةو غَفُذذٌسٌ  ،يَإَػْشَضُذذٌا يَإَسْعَذ ْنَب ػَ َذْْيِاْ عَذْْلَ اِؼَذشِمِ
ًَثَذَِّْنَبىُاْ ثِجَنَّزَْْيِاْ جَنَّزَِْْْ رًََارَِْ ؤُُُلٍ خَ ْظٍ ًَؤَثْلٍ ًَشَِْءٍ مِْْ عِذْسٍ قَ ِْلٍ  ،رَِِذكَ جَضَّْنَذبىُاْ ثِ َذب َُفَذشًُا
ًَىَلْ ُِجَبصُِ إِال اَِْفٌُسَ} {غرأ.}17- 15:
ٚقس شنط اٌٖ ايهؿػه َملاٖط ا هاض ٠اييت ناْت يك ّٛغرأ ٚ ,ايهُثًا ١يف
ايػا ااسٚز َٚكا اااضف ايٝا اااٚ ,ٙاجلٓا اااس ٚاْعا ااساّ اٯؾا اااس ٚتٝػا ااط غا اارٌ ايعا ااٝـ
ٚايهٛاقٌ ٚايهاع اجلُ.ٌٝ

()54

( )54ايكسض ايػابل ٚ . 366/4,يف  ٍ٬ايكطإٓ  ,غٝس قيب . 2900/5,
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ٚايك ااطإٓ ايه ااط ٖٚ ِٜاا ٛذنه اا ٞيٓ ااا آث اااض ٖ ااص ٙا ه اااضاس  ٜ ,ااس ْٛا ي٬تعا اا
ٚا ٫هراض بٗا  ,قاٍ غر اْ٘ {ؤًََِاْ َّغِريًُا يِِ ا َسْضِ يََْنْظُشًُا َُْْ َ َُب َ ػَبقِجَذخُ اِفذزَِّْ مِذْْ
قَجْ ِيِاْ َُبٌُِا ؤَشَذَّ مِنْيُاْ قٌَُّحً ًَؤَثَبسًُا ا َسْضَ ًَػَ َشًُىَب ؤَُْثَشَ مِ َّب ػَ َشًُىَب ًَجَبءَرْيُاْ سُعُ ُيُاْ ثِبِجَِّْنَبدِ يَ َب
َُب َ ابُ َِْظْ ِ َيُاْ ًَِِْْْ َُبٌُِا ؤَِْفُغَيُاْ َّظْ ِ ٌُ َ} {ايطُّ.}9:ّٚ
قٕ اٱبساع ايازٚ ٟمسٜ ٫ ٙػُ ٢مهاض , ٠ؾكس ٜهاٚ ٕٛتهاَ ٕٛعا٘ اجلاًٖٝا , ١قااٍ
تعاا{ :يَ َ َّب َِغٌُا مَب رُُشًُا ثِوِ يَزَحْنَب ػَ َْْيِاْ ؤَثٌَْاةَ ُُل شَِْءٍ حَزفَ إِرَا يَشِحُذٌا ثِ َذب ؤًُرُذٌا ؤَخَذزَِْبىُاْ ثَِْزَذخً
يَئِرَا ىُاْ مُجْ ِغٌُ َ  ،يَ ُغِغَ دَاثِشُ اِ ٌَْمِ اِفزَِّْ ظَ َ ٌُا ًَاحلَ ْذُ بِ سَةِّ اِؼَبَِ ِنيَ} {ا٭ْعاّ. }45- 44:
ٚايٓااا ط يف ايٛاقااع ايهاااضرن ٞقااساا ٚمااسٜثا دنااس إ ا ٟمهاااض ٠قاَاات ًاا٢
اٖ٫هُاّ باجلاْب اياز ٟيٲْػإ ؾك ٚ ,اًُٖت اجلاْب ايطٚمٚ ٞايسٜت ته ٍٛ
قا مهاااضٚ ٠ثٓٝاا , ١رم اسس ايرؿااط يًُااازٚ , ٠ظازس َاأ ؾااكاٖٚ , ِٗ٥ااصا َااا ت٪نااسٙ
ؾٗازاس ايؿهطٚ ٜٔتكاضٜط اٱ  ّ٬قراما َٚػا. ٤
قٕ ا هاض ٠ايػطب ١ٝايعاقط ٠قاَت ً ٢اغهرعاز ايس َٔ ٜٔا ٝااٚ , ٠اخًكات
يًُازٚ ٠حعًت ايطق ٞايازٖ ٖٛ ٟسؾٗا ايٛمٝس ٚ ,يٝؼ شيو ٚيٝس ايكط ٕٚايهاأخط٠
نُااا ٜهاا ِٖٛاياارعض ,ؾا هاااض ٠ايػطب ٝا ١ايعاقااط ٠غااً ١ًٝا هاااضتت ايْٛٝاْٝاا١
ٚايطَٚاْٝاٚ , ١قااس خًؿهُٗاا يف تطاثُٗااا ايػٝاغااٚ ٞايعكًاٚ ٞا هاااضٚ , ٟاْيرعاات
ؾٗٝااا خكا٥كااُٗا ُٖٚ ,ااا مهاااضتإ َازٜهااإ ٚثٓٝهااإ يف نااٌ َااا نااإ اُااا َاأ
ًِ ٚثكاؾٚ ١ؾًػؿٚ , ١قس تكٛضا ا غر اْ٘ يف آا ١ؾهٚ , ٢اقاَٛا ااا ايهُاثٝاٌ
ٚايعاب ااس ْٚ ,ػ اارٛا قي ٗٝااا ن ااٌ َ ااا رن ااهل باجلػ ااِ اي اااز , ٟنُااا تك ااٛضا ايع اااْٞ
اجملاطز ٠يف احػااّ ٚاؾاهاٍ ؾ عًاٛا يً اب قااا ٚ ,يً ُااٍ قااا ...اق ٚ ,قاس اخًاٛا
زٜاْهِٗ َٔ ايطٚماْ ١ٝايعٓ. ١ٜٛ

()55

( )55ايؿراا ايػًِ ٚا هاض ٠ايػطب, ١ٝمػٔ غًُٝإ  ,زاض ايؿطٚم  ,حسٖ1405, ٙا ,م. 24
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" ً ٚاا ٢ناٌت ؾكااس اْكااطف ايػااطا قا ايازٜاا ١بهااٌ َعاْٗٝااا ٚ ,بهااٌ َااا تههاآُ٘
ٖص ٙايهًُ َٔ ١كٝسٚٚ ٠حْٗ ١ملط ْؿػ ٚ ١ٝكًٚ , ١ٝقاّ ًُاٚ ٤ؾ٬غؿٜٓ ١ملاطٕٚ
يًهاا ٕٛتآملها َ٪غػااا ًاا ٢اْاا٘  ٫خااايل  ٫ٚآَااط َ ٫ٚااسبط ٚيااٝؼ ٖٓاااى قااٚ ٠ٛضا٤
اييرٝع ااٚ , ١اي اااز ٠تهكا اطف يف ايع ااال ٚحتهُا اا٘ ٚ ,ق اااضٚا ٜؿػ ااط ٖ ٕٚااص ٙايعا ااال
اييرٝعٜٚ ٞعًًٛ ٕٛاٖط ٚآثاض ٙبيطٜل َٝهاْٝه ٞىل ٚ ..اْهٗ ٢بٗاِ ىلاثِٗ قا
إ ح سٚا نٌ ؾٚ ٞضا ٤اياز.)56(" ٠
ٚقااس از ااًُ ٢ااا ٤ايػااطا إ اجملهُااع اٱْػاااْ ٞايه هااط دنااب إ ٜكااً ّٛاا٢
اغاااؽ ايعًااِ َٚااا ٜؿااطظَ ٙاأ خترت اااس ٚآ٫س بعٝااسا اأ اغاااؽ اٱاااإ ٚتعااايِٝ
ا٭زٜااإ ٚايكاا ِٝاخلًكٝاا ١اياايت حااا٤س بٗااا ايطغااا٫س ايػااُاٚ , ١ٜٚبايهاااي ٞاقاار ت
مٝا ٠ايػطبٝت ٚايهأثط ٜٔبٗص ٙايٓملط ٠يً هاض ٠مٝاَ ٠از ١ٜىله٘ ٫ ,
يًدٛف َٔ قي٘ ايػُا٫ٚ , ٤

اٍ ؾٗٝاا

ااٍ ؾٗٝاا يهعااي ِٝا٭ْرٝااَ ٫ٚ , ٤هاإ ؾٗٝاا يككاس

ا ٚغا ١ٜامس َٔ ٢ايكاقس ا ٛٝاْ١ٝ

ٝا ٠اٱْػإ .

()57

ٚشيو إ ايعكٝس ٠ايسضن ١ايٛا  ١ٝضنٝع َٔ ٠ضنا٥ع اٱْػإ  ,متٝع بٗا أ
ا ٛٝإ ؾإيػاٖ٩ا ا ٚقُٖااا اضتساز أ خاقا ١ٝقْػااْ ١ٝىلها٘ ٚ ,ضحعا ١قا اياٛضا٤
ٚقااس ٗااطس آثاااض شيااو يف مٝااا ٠ابٓاااٖ ٤ااص ٙا هاااض ٠ايػطبٝاا ١يف ٖااصا اجلٝااٌ َاأ
ايرؿط. ١ٜ
ؾكااس اْه اات اَ ٍٚااا اْه اات شيااو ايهُااعم يف ْؿااؼ اٱْػااإ  ,ايهُااعم باات
ماح ١ايآؿؼ ايؿيطٜا ١قا خايكٗاا ٚ ,ماحهٗاا قا ا٭َأ ا٫حهُاا ٚ ٞايػٝاغاٞ
ٚا هاض ٟايصٜ ٟأب ٢ايػطا يف َٛحه٘ اياز ١ٜاي ّٛٝإ ٜطبي٘ بايعكٝس ٠يف ا .
ٚاْه اات ؾُٝااا اْه اات شيااو ايكً ال ايٓؿػااٚ ٞايطٚماا ٞايااصٜ ٟؿػااس ا كاااا
ايٓاؽ ٜ ِٖٚكاض  ٕٛا ٝا ٠ز ٕٚإ دنسٚا ق ٠ٛثابهٜ ١طنٓٛا قيٗٝا  ,,ؾايؿطز تٓٗاٙ

(َ )56اشا خػط ايعال باحنياط ايػًُت ,٭ب ٞا ػٔ ايٓس , ٟٚم. 196
( )57حنٔ ٚا هاض ٠ايػطب , ١ٝاب ٛا ٢ً ٫ايٛزٚز٪َ ,ٟغػ ١ايطغاي, ١بهٚس  ,ط  , 2م.21
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ا هاض ٠اياز َٔ ١ٜإ  ًٜأ قا ا يف ؾ ٕٚ٪مٝات٘  ,باغاهثٓا ٤زقاا٥ل يف ايهٓٝػا١
ثِ ٜعٝـ مٝات٘ نًٗا يف حٛت ٜهاز ايعكٝس , ٠ؾٝهُعم ٜٚهيطا ٚذنهاض.
ٚيااٝؼ ٖ ا صا ٚمااس , ٙؾ اات ٜ ٫اا َٔ٪ايٓاااؽ بااا اٱاااإ ا اال  َٓ٪ٜ ٫ٚ ,اٛا
باي ّٛٝا٭خط ؾًٝؼ يف مػِٗ قشٕ ق ٫ا ٝا ٠ايسْٝا ٜٓ ,هٗر ٕٛيصا٥اصٖا يف ايؿطقا١
ايهام ١اييت ئ تههطض ٚئ تعٛزٜٚ ,ههايب ايٓاؽ ًَ ٢هاع ا٭ضٚ ،اجلٓؼ ٚايك٠ٛ
ٚايػًيإ ؾهٓكًب مٝاتِٗ قا صاا
ٜٗٚار ايٓاااؽ قا َػااه ٣ٛازْااَ ٢اأ ا ٝااٛإ يف غطا٥ااعِٖ ؾااا ٛٝإ اًااو
نٛاب ؾيط ١ٜغطٜع ١ٜتكـ ب٘ قراٌ ْكيا ١ااا٬ى ٚ ...اٱْػاإ با ٬كٝاسٜ ٠طتاس
اغااٛا َ اأ شيااو ا  ٝااٛإ  ,٭ْاا٘ ٜك اار ز ٕٚنااٛاب ا ٚاٖ ااساف  ,قاااٍ غ اار اْ٘ :
{ًَِ َذْ رَسَؤَِْب ِجَيَنَّاَ َُثِريًا مَِْ اجلِِّْ ًَاإلِْظِ َِيُاْ قُ ٌُةٌ ال َّفْ َيٌُ َ ثِيَذب ًَِيُذاْ ؤَػْذٌُْْ ال ُّجْصِذشًُ َ ثِيَذب ًَِيُذاْ آَرَا ٌ ال
َّغْ َؼٌُ َ ثِيَب ؤًَُِئِكَ َُب َِْؼَبمِ ثَلْ ىُاْ ؤَضَلُّ ؤًَُِئِكَ ىُاُ اَِِبيِ ٌُ َ} {ا٭ طاف}179:

()58

قٕ اٱ اظ اياز ٟايػطب ٞايٓؿل ٔ اٱاإ  ٚايعكٝس ٠ايك  , ١ ٝقاس اْاسؾع
باتااا ٙقغااطا٤اس ايكااٚ ٠ٛايهػااً ْٚ ,ااسا ٤ا٭ْاْٝاا ١ايعطقٝااَٚ , ١ها ٢ابعااس َاأ ٖااصا
باتا ٙنٌ َا ٖ ٫ ٛاخ٬ق ٞيف ايػًٛى ايرؿط ٟيه ٞذن ٍٛايٓ عاس ٚايهؿٛؾاس
ايعطؾ ١ٝقا غ٬ح ٜؿٗط بٛح٘ اٱْػإ ٚيٝؼ يكاحل اٱْػإ .
ٖٚصا َا اؾاض قي ٘ٝبعض ايرامثت ٚايؿهط ٜٔايػطبٝت نأَثاٍ ضحاٌ ايكاإْٛ
ايؿطْػاا( ٞب ا ٛاظاض) م ٝا ٜكااطض إ ايهكااسّ ايعًُاا ٞايااازٜ ٫ ٟهؿااٚ ٞمااسَ , ٙااا ل
ته ااري٘ ايك اا ِٝاخلًك ٝاا , ١ؾهٛحٗاا٘ بايه اااي ٞيك اااحل اٱْػ ااإ  ,نُ ااا ٜك ااطض آْ ااا
ىلاح ١قا قاإت دنعًٓا ْؿِٗ بي ٕ٬ايطق ٞايازٚ ٟمس , ٙقااإ ٜارت يٓاا نٝاـ
ْكاا ِٝتٛاظْااا باات ماحهٓااا ايطٚمٝااٚ ١اجلػااسٚ ١ٜبااصيو ٜٓكااصْا َاأ اااا٬ى ايااصٟ
ْٓسؾع قي ٘ٝبط ٚ ١ْٛتٗٛض"(.)59

( )58ايهيٛض ٚايثراس يف مٝا ٠ايرؿط  ,دُس قيب  ,زاض ايؿطٚم  ,م. 255بهكطف .
( )59قْػاْ ١ٝاٱغ , ّ٬يرٛاظاض  ,تطني ١ز /ؿٝـ زَؿك , ١ٝزاض اٯزاا  ,بهٚس  , ّ1980,م 369- 324بهكطف .
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يكس اْسؾعت ا هاض ٠ايػطب ١ٝبعت ٚامسٚ , ٠مبطٚض ايٛقت اخصس تؿكس قاسضتٗا
ً ٢قبكاض نٌ َا ٖ ٛضٚمٚ ٞاخ٬قٚ ٞمبا إ ٖاتت ايكُٝهت تطتريإ باايٛحٛز
ايرؿط ٟاضترا ا قٜٛاٚ ,متٝعاْا٘ أ بكٝا ١اخل٥٬ال ٚايٛحاٛزاس ,ؾاإٕ ايهكاسّ اياازٟ
اياص ٟاهاا ٞبعٝااسا ُٓٗااا ياأ رنااسّ اٱْػاإ يف ْٗاٜاا ١ا٭َااط ٚ ,ياأ ٜاٛ َٔ٪اقااب
ا ْ٫ااسؾاع ايا اص ٫ ٟته ااري٘ ق اا ٫ٚ , ِٝتٛحٗ اا٘ َع اااٜه ٚ ,يػ ااٛف ته اا ٕٛايٓه ااا٥ج يف
ايػهكرٌ اؾس خياطا  ٕ٫ ,ايرتاناِ اياازٜ ٟهعاٜاس ىلػااباس َصًٖاٜٚ ١رعاس انثاط
ؾأنثط ٔ ا ٟناب اخ٬ق ٞا ٚاغهركااض ضٚما ,ٞيػاع ٣ا طناَٚ ١عٓاٖاا َٚ ,أ
ثااِ ؾااإٕ امااسا  ٫اهاأ إ ٜاهِٗ َؿهااطا ناا( حااٛضج غاااضت ) ٕٛغااطم يف زضاغاا ١تااأضٜذ
ايعً ّٛمه ٢ؾ ُ ١اشْ ٖٛٚ , ٘ٝذنهِ ً ٢ايهكسّ اياز ٟاخلام  ,بأْا٘ اَاط َاسَط
ٚاْاا٘ يااٝؼ تكااسَا ًاا ٢اٱ اا٬م بااٌ تااأخط ٚ ,شيااو  ٕ٫ايهكااسّ ايك ا ٜ ٝعاات
حتػت ق  ٝ٭مٛاٍ ا ٝا ٖٛٚ , ٠اَط  ٫اهٔ إ ٜرٓٚ ٢ً ٢ثٓ ١ٝاٯ٫س ٚيهأ
دنب إ ٜكً ّٛا ٢اياسٚ , ٜٔايعًاِ اخلاايل ً ٚ ,ا ٢درا ١ا ٚ ,درا ١ا كٝكا١
ٚاجلُاٍ ٚايعسٍ  ,قٕ ايسْ ١ٝيٝػت َطنا ٚيهأ َأ ايُهأ إ تهكًاب ؾاطا ٚؾػاازا
()60

مب طز إ تؿكس بياْهٗا ايطٚمٚ ١ٝنٛابيٗا ا٭خ٬ق." ١ٝ

ٚاهٔ اٱؾاض ٠قا آثاض اْ٫ؿكاّ بت ايعكٝس ٠ايك ٚ ١ ٝبت ا هاض ٠ايازٜا١
ايعاقط ٠يف َا ٜأت: ٞ
ا : ٫ٚايه ٘ٝاٱْػاْٚ ٞؾكسإ ا٫تا : ٙا هاض ٠ايازٜا ١ايعاقاطٖ ٠ا ٞماقاٌ حٗاس
اٱْػااإ خاا ٍ٬ايكااط ٕٚاخلُػاا ١اياناا ١ٝا ًاا ٢اقااٌ تكااسٜط َ -اأ احااٌ غااٝيط٠
اٱْػااإ ًاا ٢اييرٝعااٚ ١حتكٝاال اناارب قااسض َاأ ايهُهااع بٗااا ٖٚ ,اا ٞاَهااساز يًؿهااط
اياٛثت اٱغطٜكاا ٞايااص ٟتأقااٌ بعااس ثااٛض ٠ايػااطا ًاا ٢ايهٓٝػاا , ١ؾأخااصس ا هاااض٠
تٓ  ٛؾ٦ٝا ؾؿ٦ٝا حن ٛا ٫هُاز ً ٢ايعكٌ يف ضغِ ا٭ٖساف ايهرب ٣يً ٝاٚ ٠ا ط
ايرٓا ٤ا هاض ٟبعٝسا ٔ ايسٚ ٜٔايٛم. ٞ

( )60ايثكاؾ اا ١ايػطب ٝاا ١يف ض ا ٜاا ١ايؿ ااطم ا٭ٚغاا ,ح ااٛضج غ اااضت , ٕٛتعط ٜااب :ز ُ /ااط ؾ ااطٚر َ ,ههر اا ١ايع اااضف  ,ب ااهٚس , ّ1952,
م 74- 72بهكطف
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ٚقااس اؾاااض ز ( .رااس ايهااط ِٜبهاااض) قا إ َٓيًكاااس ا هاااض ٠ايػطب ٝا ١ايعاقااط٠
تهُثٌ يف :
 )1ا هراض ايعكٌ اٱْػاْ ٞغه دسٚز  ٖٛٚقازض ًَ ٢عطؾ ١اييرٝعٚ ١ايػاٝيط٠
ًٗٝا ٚغهملٌ ايعطؾ ١اٱْػاْ ١ٝترتانِ بؿهٌ َيطز ٚبْٗ ٬ا. ١ٜ
 )2ايٛاضز اييرٝع ١ٝيف ايه ٕٛغاه داسٚز ٫ٚ ٠اهأ إ تؿٓا ٢با هرااض " ايااز٫ ٠
تؿٓ. "٢
 )3اجملهُعاس ايػطب ١ٝمتثٌ شض ٠ٚايهيٛض  َٔٚ ,ثِ ؾٗ ٞايُٓٛشج ا هاض ٟاياصٟ
ٜٓرػ ٞإ ذنهص. ٣
 )4ايعا٥ااس اٱدناااب ٞيًهكااسّ اياااز ٟانثااط َاأ ايعا٥ااس ايػااً ًُٝ ٚ,اا ١ايهكااسّ
يٝؼ اا غا ١ٜقْػاْ ١ٝاَ ٚهُ ٕٛاخ٬ق ٞدسز .
 )5ايهكسّ َطحعٝه٘ شات٘  َٔٚ ,ثِ ٜكر ا ٖ ٛايٛغٚ ١ًٝايػاٜٚ ١ٜهُثاٌ يف ظٜااز٠
ايٓؿعٚ ١ايًص.)61(" ٠
ٖااص ٙايٓيًكاااس ايكاُ٥ااً ١اا ٢ايٛثااٛم بايعك اٌ ٚايعًااِ َٓٚه اتُٗ اا بعٝااسا اأ
اي ااس َٚ ,ٜٔااا اؾطظت اا٘ َ اأ تك ااسّ َ اااز ٟغطغ اات يف ْؿ ااٛؽ ايػ ااطبٝت ك ااس ٠ايهؿ ااٛم
ايعٓكااط , ٟيهٓٗااا يف ايٛق ات ْؿػاا٘ ل تعااس قااازضً ٠اا ٢حتسٜااس ا٫تااا ٙايك ا , ٝ
ؾُٓه اااس ا هاااضٖ ٠اا ٞاياايت قاااضس تكااٛؽ ؾهااط اٱْػااإ ٚؾااعٛض , ٙؾكاااض ٚنااع
اٱْػإ اؾر٘ بع ً ١تسٚض بػط ٚ ١اٱْػإ ٖ ٛايصٜ ٟسؾعٗا ٚدنطٚ ٟضاٖ٤اا ٜٚاسٚض
َعٗا  ,ؾٗ ٛايص ٟمطنٗا يف ايرسا , ١ٜيهٓٗا قاضس ٖ ٞاييت حتطن٘ ز ٕٚقضازَ٘ٓ ٠
ؾؿكس ايه هِ بٗا ا ٚت٬يف انطاضٖا .
ٜٚملٗااط شيااو حًٝااا يف ايػااطا ايٝاا ّٛيف ٗااٛض ؿااطاس ايًااٌ ٚايٓ ااٌ ايٗٚٛغاا, ١
ٚا طناااس ايعٓكااطٚ ١ٜايهيطؾاا , ١يف ااٌ ايؿااطاؽ ايااص ٟاٚحااس ٙايرعااس اأ ايااسٜٔ
ايك .)62( ". ٝ

( َٔ )61احٌ اْي٬ق ١مهاض ١ٜؾاًَ , ١ز /رس ايهط ِٜبهاض ,زاض ايكًِ ,زَؿل ,م .46- 45
( )62ايطحع ايػابل م 48بهكطف .
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ثاْٝا  :اٱخؿام يف ايٝسإ ا٫حهُا ٚ ٞا٭خ٬ق: ٞ
تعس قخؿاقاس ا هاض ٠ايػطبٝا ١يف ايٝاسإ ا٫حهُاا ٚ ٞا٭خ٬قاٖ ٞا ٞا٭نثاط
بطٚظا  ,م ٝؾاع ايعْا ٚايؿصٚش ٚايع٬قاس اجلٓػ ١ٝقرٌ اياعٚاج مماا از ٣قا ظٜااز٠
ا ساز ا٭ ؿاٍ غه ايؿط ٝتٚ ,نثطس ما٫س اٱحٗااٚ ،تؿهاو ا٭غاط ٚ ,اُٖاٌ
اٯب اااٚ ٤ا٭َٗ اااس تطب ٝاا ١ا٭ ؿ اااٍ ؾدطح ااٛا َ اأ ا ٜااس ِٜٗقا غ ااه ضحعااٚ , ١اْهؿ ااط
اٱزَااإ ًاا ٢اخلُااٛض ٚايدااسضاس مهاا ٢يف اٚغاااط ايااساضؽ ٚاجلاَعاااس ممااا اؾهاا٢
قا اضتؿاع َعسٍ اجلطا ١بكٛض ٠ؾرَ ١يطزٚ , ٠غاز ا٫نه٦ااا ٚايهاٛتط ايعكا ,
ٚن ااعـ ايهٛاق ااٌ ا٫حهُ ااا ٚ , ٞغ ااا٤س َعاًَ اا ١ايهر اااض ٚايع ااا٥ع ٚ ,غ ااازس ضٚح
ا٫غ ااهٗ٬ى ايعاضَ اا ١يًهع ااٜٛض اأ اخل ااٛا ٤ايطٚم اا ٗ ٚ , ٞااطس ْه ٝاا ١ي ااصيو
ا٭َا ااطا ،ايؿهانا اا ١ايا اايت حتكا ااس َ٦ا اااس اٯ٫ف غا اآٜٛا  .ا٭َا ااط ايا ااص ٟدنعا ااٌ
اجملهُعا اااس تا ااسؾع ًٓا ااا باٖملا ااا يْٝٗ٬ا اااض ا٭خ٬قا ااٚ ٞا٫حهُا ااا  ٞايا ااص ٟاؾطظتا اا٘
ا هاض ٠اياز ١ٜايعاقط.)63( ٠
ثايثا  :غٝاز ٠ايٓع  ١ايعٓكطٚ ١ٜا٫غهع: ٤٬
قا حاْااب قُٖاااٍ ا هاااض ٠ايػطبٝاا ١ايازٜاا ١يً اْااب ايطٚماا ٞيااس ٣اترا ٗااا َٚااا
اؾااطظ ٙشيااو َاأ ٜٚاا٬س ٚؾااطٚض ,ؾكااس ناْاات مبازٜهٗااا ايرعٝااس ٠اأ ايكاا ِٝايسٜٝٓاا١
ايك  ١ ٝازا ٠ؾط ٚؾػاز ٚب ٢ً ٤٬ايرؿطٚ ١ٜا٭َِ نًٗا.
قٕ ا هاض ٠ايػطب ١ٝاياز ١ٜاييت حتهُت يف َكايٝاس ايهياٛض ايكآا ٚ ٞاياهكت
قس ؾ طس مطٚبا س ٠زَطس ايرؿط , ١ٜبس٤ا باا طبت ايعاايٝهت ٚاْهٗاا ٤باا طٚا
ايعاق ااطٚ , ٠اي اايت تٴملٗ ااط ا اا ٤٬ضغر اا ١ايػ ااطا يف اغ ااهعُاض ايرً ااسإ  ْٗٚااب اَٛاا ااا
ٚاغ ااهػ ٍ٬ثطٚاتٗ ااا ٚقش ٍ٫اًٖ ااٗا ٚ .غ ااط إ َ ااا حتٛي اات مطن اا ١ا٫غههؿ اااف قا
امهٚ ٍ٬غٝيط ٠حعًت ركاس َٔ ايرؿط تٓٗب خهاس ا٭َِ ٚ ,تػهػٌ ايؿاعٛا ,
ؾؿا اا ت ضٚح ايعٓك ااطٚ ١ٜايك َٝٛاا َ ١اأ َٓيً اال ا٫غ ااهعُاض ايػطب اا ٞاي ااص ٟاضاز إ
ٜٓيًل َٔ َٓيًل ايعٓكاط ايُهااظ اياص ٟاًاو ايكاٜٚ ٠ٛعزٖا ٞبااجلٓؼ ا٭باٝض
( )63ايطحع ايػابل م 50- 49بهكطف
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ق اااْع ا ه اااض , ٠نُ ااا ٖ ااٚ ٛان ا يف نهاب اااس (ز ٟمٛب ٓٝاا َ(ٚ )ٛااانؼ َٛي ااس)
َ(ٚازغ ٕٛحطاْت) (ٚؾاؾه٫بٛج) ٖٛ(ٚغنت) ٚغهِٖ َٔ ز ا ٠ايعٓكاط ١ٜايػطبٝا١
ايص ٜٔاقًٛا يهُٝع اجلٓؼ ا٭ٚضبٚ ٞضقُ ٘ٝا غٛا َٔ ٙايرؿط .

()64

اَ ااا ا ه اااض ٠اٱغ اا ١َٝ٬ايكا ُ٥اا ً ١اا ٢ايعك ٝااس ٠ايكا ا  ١ ٝؾإْٗ ااا  ٫ت اأَ٪
بايٓع  ١ايعٓكطٚ , ١ٜيهٓٗا تك ٢ً ّٛايٓع  ١اٱْػاْ , ١ٝاييت ْكًت اٱْػااَْ ١ٝأ
احا ااٛا ٤ايعٓكا ااطٚ ١ٜايهعكا ااب يً ا اآؼ ٚايًا ااٚ ٕٛايا اا ,ٔ ٛقا ايػا اااٚا ٠اَا اااّ ا
ٚامهاَ اا٘ٚ ,يف ن ٝااإ اجملهُ ااع اي ااص ٟتع ااٝـ ؾ ٝاا٘  ,مٝاا تػ ااك ني ٝااع ايؿ ااٛاضم
ٜٚطتؿع َٝعإ ايهك ٣ٛؾك .
ضابعا  :تسَه ايهٚ ٕٛاير. ١٦ٝ
قٕ حااٖٛط ايثكاؾاا ١ايػطبٝاا ١ايٝاا ّٛقاااً ِ٥اا ٢قٓااا هِٗ بهااطٚض ٠اغااهُطاض ايهكااسّ
ايازٚ ٟايهكت ٖ ,صا ايهكسّ اياصٜ ٟاٛؾط ايهاثه َأ ايػاًع ايهاطٚضٚ ١ٜايهُايٝا٫ ١
اهاأ إ ٜهاا ٕٛبااسً ٕٚاأ َٚ ,اأ نيًاا ًٓ ١ا٘ ْؿ ااش ايااٛاز ا٭ٚيٝاا ١غااه ايه ااسز, ٠
ٚتً ٜٛاير ٢ً ١٦ٝحن ٛدنعًٗا غه قاحل ٫غهكطاض مٝا ٠ايدًٛقااس ًٗٝاا ٚ ,قاس
اقااٝرت ؾهااط ٠ايهكااسّ اي٬دااسٚز بإقاااباس  ٫ؾااؿاَٗٓ ٤ااا م ٝا ثراات يً ُٝااع إ
ايعكٌ دسٚز ٚإ ايعًِ دسٚز ٚ ,إ ايط ١ٜ٩ايهً ١ٝيٝػت يف َهٓاا ٍٚا َُٗٓ ٟاا ,
ؾاٱْػااإ ذنااطظ ايهكااسّ يف حاْااب يهٓاا٘ ٜ ٫ػااهيٝع تكااسٜط ا٭نااطاض اياايت غااررٗا
شيو ايهكسّ .
قٕ ايػطا ٜعٖ ٛاي ّٛٝبإ اظات٘ ا هاضٜٚ , ١ٜعٝب ًا ٢اٯخاط ٜٔتككاهِٖ يف
سّ متهِٓٗ َٔ ايً ام ب٘  ,ز ٕٚإ ذنػاب مػااا ايٓهاا٥ج ايرتتراً ١ا ٢غاًٛن٘
اجلٓ ْٞٛيف َٝسإ اٱْهاج ٚا٫غهٗ٬ى .
قٕ ان اارب ا٭خي اااض اي اايت ٜٛاحٗٗ ااا اٱْػ ااإ اي ٝااْ ّٛه ٝاا ٝ َٗٓ ١اا ١ا ه اااض٠
ايػطبٝاا ١يف ايهعاَااٌ َااع ا٭ؾااٝاٜ ٤هُثااٌ يف ْهااٛا ايااٛاضز غااه ايه ااسزٚ , ٠اضتؿاااع

( َٔ )64ضٚا٥ع مهاضتٓا  ,زَ /كيؿ ٢ايػرا , ٞمٚ.74اٱغْ ّ٬ملاّ
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زضح ١مطاض ٠ا٭ضٚ ،اْٗٝاض ايٓملاّ ايرٚ ٞ٦ٝاْكطا ،ايهآ٥اس ا  ١ٝبػرب ايهًاٛث
ايكٓا "ٞ

()65

خاَػا  :اْٗٝاض ا هاضاس ٚؾٝدٛخهٗا :
قٕ ٖااصا ايهاا ٕٛقاااً ِ٥اا ٢ا طناا ١ايساُ٥ااٚ ١قٝاااّ ا هاااضاس ٚظٚااااا َطترياا١
بػٓٔ نٚ ١ْٝٛاغراا ٚ ,قس  ٫متٛس ا هااض ٫ٚ ٠تاع ٍٚنًٝاا ٚيهٓاا ضمباا ٖااحطس
َاأ بًااس قا آخ ااط َٚ ,اأ اَاا ١قا اخ ااطَٚ , ٣ااٛس امااس ٣ا ه اااضاس نُااٛس ام ااس
ا٭ؾطاز ٜؿػ اجملاٍ يٓؿأ ٠مهاض ٠اخط. ٣

()66

ٚا هاض ٠اٱغ ١َٝ٬مهااض ٠ؾطٜاس ٠يف ايهااضٜذ  ,قاَات باأ ملِ قاسض َأ ايكاِٝ
يف تاضٜذ ايرؿط ١ٜبأقٌ قسض َٔ ايملاٖط ايازٚ , ١ٜناْت قمسَ ٣ع عاس ايهاضٜذ يف
ُاااض ٠ا٭ضٚ ،اٱْػااإ ٚ ,ن اإ اٖااِ َااا اٝعٖااا اأ غهٖااا َاأ ا هاااضاس اْٗااا
قاَت بهٌ َا قاَت ب٘ َٔ ُاض ٠ا٭ضٖٚ ،ا ٞتػاهملٌ بملاٌ ايعكٝاس ٠ايكا , ١ ٝ
ٚتٓيًاال َاأ َٓيًكاتٗااا  ,ؾهعُااط َااا تعُااط َاأ ا٭ضٖٚ ،اا ٞتاا َٔ٪بااا ٚبااايّٛٝ
اٯخط ٚ ,حتكل َكههٝاس اٱاإ َٔ قٚ ِٝاخ٬م َٚراز ٨ز ٕٚتٓاقض يف مػٗا ,
باات ٖااصا ٚشيااو َٚ,ااع شيااو ؾكااس اقااٝب ٖاا ٞا٭خااط ٣بااايرتف ايااصٜ ٟػااٛم قا
اْٝٗ٫اض بػرب ؾهٛض ااُاٚ , ١اٱخا٬ز قا ايطاماٚ , ١قراٌ شياو ا٫حناطاف ايؿهاطٟ
ٚايعكس. ٟ
ؾًكس نإ ايرتف ايص ٟاقاا ا٭ََٚ ١ا قاامر٘ َأ ضز ؾعاٌ متثاٌ يف اْ٫اعٚا٤
ٚاْ٫كطاف ٔ ايعُاض ٠اياز ١ٜيٮضٚ ،اراش اغراا ايك ٠ٛىل  ١ايعٖاس يف اياسْٝا
غرب يف اْٗٝاض ا هاض ٠اٱغ. ١َٝ٬
ؾاا ٬اياارتف ٚاٱخاا٬ز قا ا٭ضَ ،كراا ٛوٍ ؾااط ا  ٫ٚ ,اْ٫ااعٚا ٤اأ ُاااض ٠ا٭ض،
َكر ٍٛنصيو  ,ؾاايرتف اؾػاس اجلاْاب ايطٚماٚ ٞايعٓاٚ , ٟٛايؿهاط ايٓ اطف أ
َكههااٝاس ايعك ٝااس ٠ايكاا ٚ ١ ٝايكاُ٥اا ً ١اا ٢ؾه ااط اٱضحاااٚ ٤ايي ااطم ايك ااٛؾ,١ٝ
( َٔ )65احٌ اْي٬ق ١مهاض ١ٜؾاًَ , ١ز /رس ايهط ِٜبهاض َ ,طحع غابل ,م 46- 45
( )66ا هاض ٠اٱغٚ ١َٝ٬ا هاض ٠ايعاقط , ٠ز /رس ايػت رٛز  ,زاض ايؿهط َ,كط  , ّ1981 ,م
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اؾػ ااس اجلاْ ااب اي ااازٚ ٟا ػ اا ٞيف تعُ ااه ا٭ضٚ ,،ناْ اات ايٓه ٝااَٛ ١ح اا َ ١اأ
ا٫حنػاااض ايؿاااٌَ يف نااٌ َٝاااز ٜٔا ٝاااَٝ , ٠ااسإ ايؿهااط ٚايعًااِ َٝٚ ,ااسإ ا٭زا
ٚايؿاأ َٝٚ ,ااسإ ايػٝاغااٚ ١ا٫قهكاااز ٚا ااطا َٝ ,ااسإ اٱْهاااج ايااازٚ ٟايكاآا ٞ
ٚايعضا اا َٝ , ٞااسإ ايػ ااًٛى اخلًك ااٚ , ٞن ااصيو – قر ااٌ ن ااٌ ؾ اا – ٤ٞيف
 ٫قي٘ قا ا .

ايعكٝس ٠ايك َٚ , ١ ٝؿٗ ّٛايعرازَٚ ٠ؿّٗٛ

اااٍ

()67

ٚقشا ناْت ا هااض ٠ايػطبٝا ١ايعاقاط , ٠قاس بًػات شض ٠ٚايهكاسّ ايعًُاٚ ٞاياازٟ
ايص ٟحعٌ ايرعض ٜط ٣إ شيو ايهكسّ غُٓٝع اْ٫ههاغٚ ١غٝػاعس ايرؿاط , ١ٜق٫
إ نثها َٔ ايرامثت ٚايؿهط ٜٔايػاطبٝت باسٚ٤ا ٜؿكاس ٕٚثكاهِٗ بٗاص ٙا هااض٠
اياز , ١ٜم ٝيٛمظ اْا٘ َٓاص َٓهكاـ ايكاطٕ ايهاغاع ايعؿاط ايا٬ٝز ٟقاس قاامب
شيو ايهكسّ مطٚا ٬ٜٚٚس ٚؾكسا يًك ِٝا٭خ٬قٚ ١ٝايطٚمٝآ ١اس ؾاعٛا ايعاال
ايهكسّ .
ٖٚااصا َااا تٛن ا ٘ نهاباااس نااثه َاأ ايؿهااطٚ ٜٔايرااامثت ايػااطبٝت اَثاااٍ :
َايهٛؽ  ٚ ,اٚظؾايس  ٚؾرٓ ًط ٚ ,آيره ؾؿٝهػط ٚ ,آضْٛيس تٚ , ٜٓٛغهٖاِ  ,مٝا
ٜااط ٕٚإ حااٖٛط ا هاااضٜ ٠هُاأ يف َكَٛاتٗااا ا٭خ٬قٝااٚ ١ايطٚمٝااٚ , ١إ ا هاااض٠
ايػطب ٝااَ ١ك اااب ١ب اااخلٛا ٤ايطٚم اا ٞاي ااصٜ ٟؿك ااس اٱْػ ااإ ايػطب اآ ٞاق ااط ٚح ااٛزٙ
اٱْػاْ , ١ٝيٝعٝـ مٝاَ ٠از ١ٜؾ ػاب ٚ ,ل ٜعاس ياس ٣تًاو ا هااضَ ٠اا تعيٝا٘
يًرؿاطَ ١ٜأ تكااٛضاس َٚؿااَٖٚ ِٝرااازٚ ٨قا ِٝتكااً يكٝااز ٠ايرؿااطٚ ١ٜتػاُ اااا
بايُٓٚ ٛايرتق ٞا كٝكٝت .

(َ )67ؿآٖٜ ِٝرػ ٞإ تك

(. )68

 ,دُس قيب َ ,طحع غابل  ,م . 254- 253

( )68ا هاض ٠اٱغٚ ١َٝ٬ا هاض ٠ايػطب ,١ٝزضاغَ ١كاضْ , ١ز /تٛؾٝل ايي , ٌٜٛايرتاث اٱغَ, َٞ٬كط  ,م.71- 66
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اخلامتة  :ايُٓٛشج ا هاض ٟاييًٛا  ٫ :رًٛا اََ ١أ ا٭َاِ َأ تػا  ٌٝبعاض
ايكااؿ اس يف تاااضٜذ ا هاااض , ٠غااه إ َااا متهاااظ باا٘ مهاااض ٠اأ مهاااضٖ ٠اا ٛقاا٠ٛ
ا٭غؼ اييت تكًٗٝ ّٛا ٚ ,ايهأثه اياص ٟحتسثا٘ يف ا ٝااٚ , ٠اخلاه ايعُا ِٝاياصٟ
ٜكٝب اٱْػااَْ ١ٝأ قٝاَٗاا ; ٚنًُاا ناْات ا هااض ٠ضباْٝا ١يف َكاسض قُٗٝاا ,
اي ١ٝيف ضغايهٗا  ,قْػاْ ١ٝيف ْع هٗا  ,اخ٬ق ٘ٝيف اتاٖاتٗا ٚ ,اقع ١ٝيف َرازٗ٥اا,
ناْت اخًس يف ايهاضٜذ ٚ ,اْؿع يًرؿطٚ , ١ٜاحسض بايههط. ِٜ
ٚايعك ٝااس ٠اٱغ اا ١َٝ٬ايكا ا  ٖ , ١ ٝااٚ ٞم ااسٖا ايك ااازض ً ٠اا ٢بعا ا ا ه اااض٠
اٱغااَ ١َٝ٬اأ حسٜااس  ,٭ْٗااا ٚمااسٖا ايكاُ٥ااً ١اا ٢اغاااؽ ايهٛمٝااس اييًاال ايااصٟ
ٜكا ا

ايع٬ق اا ١ب اات ايدًٛق اااس ٚاٱي اا٘ ا اال غ اار اْ٘ ٜٚ ,كا ا

ايع٬ق اا ١ب اات

ايدًٛقاس ٚبعهٗا ً ٢اغااؽ َأ ايههاطٚ ,ِٜايكا ِٝا٭خ٬قٝاً ٚ , ١ا ٢ايعايٝا ١يف
ضغا ااايهٗا ٚ ,ايٛاقعٝا اا ١يف َرازٗ٥ا ااا ٚ ,اٱْػا اااْ ١ٝيف ْع هٗا ااا ؾؿا اا ٞا ااٌ ايعكٝا ااس٠
ايك ٜ ١ ٝه ٕٛايرٓا ٤ا هااضَ ٟؿارعا باطٚح ايكٝااّ ىلال ا٫غاهد٬ف ٚ ,ق ا٤٬
نًُاا ١ا يف ا٭ضٚ , ،تٗ ٦ٝاا ١ايملااطف ايٓاغ ااب ٭زا ٤ايطغااايٚ , ١حتك ٝاال ؾا ً ٝاا١
اٱْػإ يف ايهٚ ٕٛؾل َٓٗج ايعرٛز١ٜ

غر اْ٘ ٚتعاا يف نٌ حٛاْب ا ٝا.٠

ٚايعااال ايٝاا ّٛىلاحاا ١قا مهاااض ٠قاُ٥ااً ١اا ٢اغاااؽ ق ا  , ٝ٭ٕ ا هاااض٠
ايػطب ١ٝاي ّٛٝقا ٢ً ١ُ٥قُٖاٍ نطاَ ١اٱْػاإ ٚقُٝها٘ ٚ ,ا هرااض ايازٜا ١ايٓؿعٝا١
ٖ ٞايػا ١ٜا٭غاؽ .
ايرؿط ١ٜاي ّٛٝيف ماح ١قا مهاض ٠تعٝس قيٗٝا قااْٗا با ٚبطغاا٫ت٘ ٚبًكا٥ا٘
 ٚساياا ١حعا٥اا٘ ٚ ,بااايك ِٝايعًٝااا اياايت ٜ ٫هاا ٕٛاٱْػااإ قْػاااْا بػهٖااا ٜ ٫ٚ ,هاإٛ
يً ٝاَ ٠صام َ ٫ٚعٓ ٢بػٛاٖا.
ايرؿط ١ٜاي ّٛٝيف ماح ١قا مهاض ٠حسٜس ٠تعيٗٝا اياس ٫ٚ ٜٔتؿكاسٖا ايعًاِ ,
تعيٗٝااا اٱاااإ  ٫ٚتػااًرٗا ايعكااٌ  ,تعيٗٝااا ايااطٚح  ٫ٚحتطَٗااا اياااز , ٠تعيٗٝااا
اٯخط ٫ٚ , ٠حتطّ ًٗٝا ايسْٝا  ,تعيٗٝا ا ل  ٫ٚمتٓعٗا ايك , ٠ٛتعيٗٝا ا٭خ٬م
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 ٫ٚتػًرٗا ا ط , )69( ١ٜقٕ ايعكٝس ٠اٱغ ١َٝ٬ايك ٚ ٖٞ ١ ٝمسٖا ايايت حتكال
ايه ااٛاظٕ يف ا  ٝااا , ٠ايه ااٛاظٕ اي ااص ٟدنع ااٌ ا٭ض ،تهك ااٌ بايػ ااُا , ٤ي ٓٝااهج ٓ اا٘
مهاااض ٠تهعاااْل ؾٗٝااا ايعاااْ ٞايطباْٝااٚ ١ايكاااحل اٱْػاااْٜٚ , ١ٝه ا خ ٢ؾٗٝااا ايعكااٌ
ايؿها ااط بايكًا ااب ايا اا ; َٔ٪مها اااض ٠تكا ااً ّٛا اا ٢ايكػ ا ا يف ايٝا ااعإ با اات ايطباْٝا اا١
ٚاٱْػاْٚ ,١ٝايطٚمٚ ١ٝايازٚ ,١ٜايؿطزٚ ١ٜاجلُا ٚ ,١ٝايثايٚ ١ٝايٛاقعٚ ,١ٝايػٚ٪ي١ٝ
ٚا طٚ ,١ٜايسْٝا ٚاٯخط. ٠
ٚقشا نٓااا حناأ ايػااًُت ْعااٝـ ايٝاا ّٛمايااَ ١اأ ايهدًااـ اياااز ٟيف َٛاحٗاا١
ايهكاسّ اياااز ٟياس ٣غااه ايػااًُت  ,ؾاإٕ شيااو ٜ ٫عؿٓٝااا َأ ايٛاحٗاا ١ا هاااض, ١ٜ
َٚكهه ٢شيو إ ٜٛاح٘ ايػًُ ٕٛاي ّٛٝا هاض ٠ايازٜا ١ايٛثٓٝا , ١مبثاٌ َاا ٚاحا٘
اي ػ ا ااًُ ٕٛا٭ٚا ٥ا ااٌ ا ه ا اااض ٠اياز ٜا اا ١ايٛثٓ ٝا اا ١ايهُثً ا اا ١با ه ا اااض ٠ايؿاضغ ا اا, ١ٝ
ٚايرٝعْي , ١ٝا ٟبايك ِٝا هاض . ١ٜيكس متت ايٛاحٗ ١ا٭ٚا بت مهاض ٠اٱغاّ٬
ٚبت ا هاضاس ايٛثٓٚ , ١ٝايػاًُٜ ٕٛهاازٜ ٕٚهْٛإٛ

اطزَ ٜٔأ ازٚاس ا هااض٠

ايازٜااٚ ١تٓملُٝاتٗااا  ,بُٓٝااا ناْاات ؾاااضؽ ٚاياط ّٚيف قُاا ١ا هاااض ٠ايازٜاا ١اياايت ل
ٜرًػٗا امس قرًِٗ يف شيو ايهاضٜذ ٚ ,ناْت ايػًر١
ٜهٔ

هااض ٠ايكاٚ ِٝايراازٚ , ٨ل

هاض ٠اياز ٠اقٌ حتهُ ٞب٘ .

قْٓااا ًااو َااا  ٫متًهاا٘ ا هاااضاس اجلاًٖٝاا ١ايٝاا ٫ٚ ّٛغااسا  ٫ٚ ,يف اٚ ٟقاات ,
ًااو ايعكٝااس ٠ايكا ٚ , ١ ٝاياآٗج ايكا  ٝاياصٜ ٟكااً مٝااا ٠اخلًاال ٚ ,ماات
حنكل ايعكٝس ٠ايك  ١ ٝيف شٚاس اْؿػٓا ٚ ,حنكل ايٓٗج ايطباْ ٞيف ٚاقاع مٝاتٓاا
تااط ٟغاآٔ ا يف ايكااطاع ا هاااض , ٟباْهكاااض ا اال ٚ ,اْااسثاض ايرا ااٌ ٚ ,تعااٛز
مهاض ٠اٱغ َٔ ّ٬حسٜس  ,يهدطج ايعرااز َأ رااز ٠ايعرااز قا رااز ٠ضا ايعرااز ,
()70

 َٔٚنٝل ايسْٝا  ,قا غع ١ايسْٝا ٚاٯخط"٠

ٚا غايب ً ٢اَطٚ ٙيهٔ انثط ايٓاؽ ٜ ٫عًُٕٛ

( )69اٱغ ّ٬مهاض ٠ايػس  ,زٜٛ /غـ ايكطناَ , ٟٚههرٖٚ ١ر , ١ايكاٖط , ّ1995 , ٠م . 149
(َ )70ؿآٖٜ ِٝرػ ٞإ تك

 ,دُس قيب َ ,طحع غابل  ,م َٚ. 368ا بعسٖا.
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