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"ًقاات٣ا س١ماا٤ًَٜٜ ٕس اام٤ل سهٌػااوَٜ"ل تِااٖسٍ هلمااتا ٓااٖ وااتها ي سهالاا ٙ ٕسه قاات ٚ وٌاات 

ماٜ  كان سهٌٖس،اول ٕضأتنك ًاَ كتٍل ز ي ٛخمام مٌة ُسق  لا ٙ هضؿات ك كاتٍ س٣ ام٤ل  ٜٔات 

س٣م٤ًٜةل هٜس سهعق ٙ  قفل وان  -ًؤمس أكب  ً  مة ممطبعل ٕممِضت تت ٛخ سهضؿت ك سهع وٜة 

 سهاقٔٚ ٕسهػٖ ٚ ٕسهاوساٚ.

ٍّ س٣ م٤ل هي ٛلَل ٕهاَ ٛلاٍٖ أوا سعل تقباة كافنسو  اٚ ٕااْ وُماتر ،اٖم ل ا  توا٘ سهقاٖم  ْٜ  أ و

ٓان  :٘ هللا توْٜ ٕموي ـل وذ وُْ واتوة ضت ٜة تَ ماؤسمسهٌؤمسل سهقٖم سهٌٖح٘ وْ تو٘ ًضٌ  ـ غو

 ااٚ اقت مِاات ًااَ وًلتُٜااة هقااٖم أك اا  ًااَ ،ااٖمك ٕٓاان ِٓااتا ًااَ وًلتُٜااة همع ٛاا  سٟ ٔااتى حااٖم سهااِع 

سهٌؤمس نٌُٕت و ا سر هبعؿاِت ًاَ حةٜا ك سها َٛ ٕحا ٕنّك ٕٓان وٌقا ٕ ُت سهضا ٛف تاَ س ام٤ل 

 ٣ وتممضؿت  أااسو سًٟة كؤتكٛؤمس ه سئ ك تفٕٛوٜة ٣ ٛأي  ٜٔت مؤسم ًت و
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هقاا  كتُاات ٕ ٜاااة توااي سهلاا٤ى  ااٚ ك ٜاا  ًااَ ً سحوااْل ٓااٚ تسااخٜ  سهعقاان ٕسه اا م سهل٤ًااٚل سهقااتئٌَٜ تواا٘ 

سهٌِت  ك ٕحسَ س١،ِات،ل ٟاان تضقٜاق واٌات، وٌٛاتُٚ ٛؿاي ٕٛطاٌن سه ٌٜاعل وضٌان سهلان توا٘ سهٌا ٓ  سهٖسحا  

سهمضت ا وتهسٜو سه ٙ أـت  ًاَ  وٕ  سهطٖسئاو س١ما٤ًٜة أؾاعتل ًات أـات  ًاَ  ل و مٕو سِْٜٓوض ة سهعقن 

 ٍّ ٓا س سهعواي ما تتٍ ًات   وٕ  أٓن سهطٖسئو سٟ  ٗل  ٚ  مَ مٜتمٜة سٟغن سُقوبت وه٘ ً تز  نِٜٛاة. يٜا  أ

 ،اْ وها٘ ُضت وْ ك ٜ  ًَ أٓوْ ُضٖ تٖسهي س٣ُغ٤ق ٕسهعِو سهٖحطٚل وس ٛتٍ سهملاٜ   ْٜل ٕسٟ ا   اٚ تػاِٜو  

أٓن ُ تك ٕأٓن ٤ٓال ٕأغضتا مِة ٕأغضتا زٛغل  ٚ ي ٕ  تق ٙ ،تتن ٕحاتنل اِا٘ توا٘ س١ما٤ى ٕت ِا٘ 

تو٘ سهٌسوٌَٜل ُتض سع ُإتتا سهغوٖل ًٕعٜ سع سُمطت  ًٜوٜطٜتا سهمط ل سهل٤ًٚل و تٖٗ س٣ممضٖسذ سهلوٚ تو٘ 

وتتمبات ّ سهأاي سها ٙ ٛ ا  سٟ ا  واْل ٕسهٖٛان سهٖحٚل ٕسحملت  حق تفٕٛوْل  ممق ى كن   ،اة وأٌٔات سهخاتظ هاْل 

أٙ س٣ُمقاتم ًاَ أنا ًِات  ك سهاا ق سهٌغاتٛ ك وها٘ تػاِٜأت ٕسهضلاي تؤٜاتل  لاتٍ س٣ؾاطٔتن  ٕسه بٖ  هٌات تا سّ 

غ ٛق سهٌضِة  ٚ تعتًن كن   ،ة ًع أ مٔتل وذ أًسٜت سهٌطم ا وَٜ اٌٜع سها ق  ٚ حٖس ٓت سهعِٜاو  ٌٜات ؤِٜاتل 

س سهٌطم ا حل سع تو٘ أح  نٍٕ سٝ  ل  لٌت سًامضَ سهٌعماهاة سهضِتوواة أٛاتى سهٌافًٍٖل سؾاطٔ  نٌُٕت أٍ ٛلٍٖ ٓ 

ٓـ( 420سهضِتووة سهٌعماهة أٛتى سهخوٜاة سهقتن  )
1

ل ٕٓلا س كتُات سهضلتٛاة  اٚ سؾاطٔتن ٕتِلٜا  سهخاٖس ر ٕسهطاٜعة 

 ٕسٟضتت ك ٕسها٤ماةل وٍ اتز ستمبت  سها٤ماة   ،ة ًَ سها ق.

ن تو٘ ٓ س س٣ُغ٤ق سهٌسماضن سه ٙ تؿ   توي سه٤ٖٓا س١م٤ًٚ ًَ ُاتاة   ،اْ سهع سئٜاة ٕكتٍ ك نك  ع

ت تّ وعؿٔت وعؿتعل أٍ وايت ًطت ٛع أك   تستًضتع ٕ،ب٣ٖع وتٝ  ل ٕتأٌتع هْ ٕتاتٌٓاتع ًعاْل ٕأك ا  تضا زسع ًاَ 

 ّ سه ِتٛة سهل٤ًٜة ح  سهطا   سهٖ،ٖ،  ٚ تلاٜ ّل و م ستمبت ّ  ط سع ٛ   تغ ٛة سهمط ن ؾ ّل ذسٓبة وخطٖ ك ٓ

سه٤ًمستًح  ْٜل ٕت ى سهمستٓن  ٚ ًسفهة تلاٜ    ق أٓن س١م٤ى وعؿأت سهابعؽل وان وٌات  اٚ ذهار تلاٜا   ا ق 

سٟ،وٜاتا يٜاا  سهٌسااوٌة  ااٚ واا٤ن س١ماا٤ى ًااَ أتباات، سها َٛ سهٌٖمااٖٙ ٕسهٌسااٜضٚل كٌاات كااتٍ سًٟاا  ًااع أوااٚ حتًاا  

ٖٔى سهلا  وٌأًٖٚ سه  كتا ٕسه  اتال ٕوتهمتهٚ تا ى حػا  سٟضاختظ سهغاسهٚ سه ٙ ذٓ  وه٘ ح  سممب سم ًا

 ٚ سهبٖتقة سهؿٜقة: "ٓ س ًؤًَ" ٕ"ٓ س كت  "ل ون و  اة ، وْ ٕوع ّ ًَ ًِتزم سهسعتنك ٕسهطقتٕكل نستٜتع سهاقٔتو 

سًات وضسابْ  ا ق  ٚ سٍٝ ُاسْ وه٘ كو أهسِمٔي تَ أٓن سهقبوة كؤيل ٕت ى س٣ضمغتم ومؿوٜؤي ،وبتع ٕهستُتعل ًت ن

سًٟة سه ٤ث ٕسهسبعَٜ كؤت ُتاٜة ٕسهٔتهلة ًِٔت ٕسح ك
2

ل  ٚ ًختهاة تتًة هض ٛف سها ،ة سهِتاٜة سهٌطٖٔ ل  فيو  

                                                           
1
- G. Makdisi: Ibn Aqil: Religion and culture islam, edinburgh university press, 1997, p. 8 
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٤ع سهٌملوٌَٜ ومعػبٔي ًسؤٕهٜة سُلٌتش سه َٛل ٕتإل أك   سهِت  ٌّ  سهخوق وضسبْ ُٜٓئ هوسعتنك  ٚ سه س َٛل ًض

 سٝ  َٛل ٕتع سن ذُٖؤي ًٕ تهبٔي سهةتٓ ك ٕسهبتـِة.تِْل ؤ  ٓي أتٌت ٓي  ٚ تمبع  طتٛت 

ًَ تور سهٌطت ٛع سهل٤ًٜة سهمٚ حتٕهت ت تٕز ٕتٌٜٔص اقت ة سهل سٜٓة سهٌسمطا ٛةل ٕسهضا  ًاَ سهمسا ،  اٚ 

وغ س  أحلتى سهماسٜق ٕسهمب ٛع ؾ  سهٌختهاَٜل ٕسهمٚ حتٕهت تق ٛي سهبا ٛن وِطا   لا ك س١ٌٛاتٍ وتهمعا ن سهٌا ٓبٚل 

تٝ   سهل٤ًاٚل ٕتا ى و  سااْ ًاَ حةٜا ك سها َٛل ٕتاكٜاة ٕتفغاٜن ،تتا ك "ضا تٜة س٣ ام٤ل"  اٚ ٕسهقبٖم وا

سهِاااٖ ل واان ٕؾاا ٕ تْ سهٌِاهااة هااْ ًااَ ًٌلااَ سهٖاااٖن وهاا٘ ٕسااا  سهٖاااٖنل ِٓااتا ًطاا ٕ، أوااٚ سهضسااَل ضااٜخ 

ٕس ام٤ل سٟضتت ك سٟٕم ٕوتُٚ ًا ٓبٔي تاَ س٣ ام٤لل ًطا ٕ، ٛخما ق أحا  أٓاي كمباْ "ًقات٣ا س١ما٤ًَٜٜ 

سهٌػوَٜ"ل سه ٙ ُٛعّ  وٜتُتع ًٌٔتع ًَ نس ن توي سهل٤ى حٖم أٌٜٓة س٣ ام٤لل ٕ،ٌٜماْ سهضؿات ٛةل ٕسهسابن سهقٌِٜاة 

 ٚ سهٌٌت سك ٕسهمع ٙ تو٘ سٝ  َٛ.وٌضتغ ك تٖس،بْ ا سو ستمبت  سهبعؽ هْ مببتع  

1

ؾٌٌٜمْ سهٌِٔ ٜة سهمٚ نوج ؤت كمتوْ أٍ ٛ ٜ  سُمبتِٓت وه٘ كاٍٖ ًؤهااْ ٓا س ًِ  سهب سٛةل ٛضتٕم سٟضع ٙ  ٚ 

هٜس كبقٜة سهٌؤهاتال وذ أُْ   ٕر تَ سهستئ   ٚ سهمػِٜو سهل٤ًٚ سهٌمضتًن تو٘ سها ق سهٌختهاة وتهمقػٜ   اٚ 

تعبٜا سع تاَ و سنك سهضلتٛة تِٔيل ٕس تلتا سهٌغتهطتا ٕتخطئة ل سو سهٌختهاَٜ ،ػ سع ٕسهمقػٜ   ٚ سهضلتٛاة تِٔات 

 ٚ سهمطِٜع تو٘ سهٌختهو
3

. ٕستمٌتن سهلا ا  اٚ ما ن سٟ،اٖسم وغٜاة سهمطاِٜع ٕسهم ا ٛحل ًاسا سع و، سًاْ توا٘ ٓا ّ 

سهٌضتٕهة سهمفغٜوٜة وٌت كتُت تمع ؼ هاْ سهٌقات٣ا سهل٤ًٜاة ًاَ تطاْٖٛل ٕتاٜٛاو ًاَ ،بان سهٌخاتهاَٜل ٕس ام٤ق 

ت أنٗ وهاا٘ س٣ؾااط سا ٕسهخواافل ٕاعاان ًٌٔااة سهٌااملوي  ااٚ حلااي ٟ،تٕٛاان ٣ ٛع  ٔاات أغااضتؤتل ُٕساابمٔت هٔاايل ًٌاا

سهعسٜ  سهٌع ؼ هواهنل ًتنسًات سهِػاٖظ ٕسٝ سو ًِقٖغاة ٕيٜا  ًلمٌواة ٕيٜا  ًٖاٖ،اة سهٌةاتٍ  اٚ أحساَ 

 سهضت٣ال ًٕل ٕوة إٔ ٠ًٗ وتهموبٜستا ٕسهماٜٛاتا  ٚ أمٖئٔت.

سهاا ٙ ٛواااى ُاسااْ ًِاا  سهب سٛااة وتتباات،  ٕؤاا سل  تٟضااع ٙ  ااٚ ًق ًمااْ سهٌِٔ ٜااة ٓاا ّ ٛضااتٕم سهةٔااٖ  وٌةٔاا 

ٕسهاطِااتو سهٌٌٜاااَٛ سهٌٖؾااٖتٜة سهمااٚ ٓااٚ وضساابْ ماابٜن سه وااتَُٜٜل
4

ل  ٜ عاان سه ،ااة سهعوٌٜااة  ااٚ ُساابة سٝ سو 

ِّٚ أ لات  سهٌا سٓ  ٕسه ااتمل ٕتقٖٛؤات ًات هاي  ٟغضتؤتل ٕت كْ س١ـتهة ٕس١ك ت  ًِٔ تع هلمتومْ. حتئ سع و هر تَ ه

ٍّ سهض اة تواأًي واْ"تقنل كٌت ٛاعن وعؽ س هٌختهاَٜ ًَ ُسبة سهقٖم وه٘ ًختهأٜي ًت ٛةٍِٖ "أ
5

ل ااتت٤ع ًٌٔماْ 

هٌت كتٍ ًٖاٖنسع  ٚ متحة أٓن سهم ٛتق سٟكب  ًاَ ًقات٣ال ًاا٤ٛع تِٔات ًات حاتق   ٚ سهمف ٛخ هٌت ٖٓ ًٖاٖنل إٔ
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4
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5

 33ل ظ 1سهٌػ   ُاسْل ر -



 

  

               

 

ؤت ًَ ك ا سهٌغتهطَٜل ًَٕ ت ا "هومقػٚ  ٚ سه ٕسٛاة تاَ سهٌخموااَٜ".
6
وتهٌٖؾاٖتٜة ٓا ّل ٓاٖ ًات ٕسهمضواٚ  

ُسمطاااْ ٟٕم ٕٓوااة ًااَ سماامعٌتم أوااٚ سهضسااَ ٟنٕسا ٕغااٜغ تعبٜ ٛااة حااَٜ ماا نّ هٌٖس،ااو أ وااتا سهِةاا  ًااَ 

سهٌملوٌَٜ ًَ ،ؿتٛت ٕاائٜتا ٓ س سهعوي وٌت ٛعب  تَ ،ٖك ٕؾعو سهضتكٚ ٕٕٓاَ ٕغا٤وة سهٌضلاٚ إٔ سهعلاسل 

يوف  ٚ سهضلتٛاة سٟ ٜا ك" -ًَ ،بٜن "ٕأ ِْ ـ أٙ سهضتكٚ
7

ل إٔ حاَٜ ،ٖهاْ ًِبٔاتع توا٘ حلتٛاة حاتا" ل ا  "ٕوٌُات 

نهسْ"
8

ل ٕأٛؿتع ومعقٜبتتْ سهٌمل  ك تو٘ ًت ٛضلْٜ ٓاٖ ُاساْل ًاَ ٕااٖن ضار  اٚ تا ك ّ هٌات ،تهاْ أحا  سهٌملوٌاَٜ 

ٕت ى ٛقِْٜ سهمتى  ْٜل وفٍ ٛسمعٌن أ عت٣ع ٕغٜغتع تؤك  ذهر ٕت بات تا ى تضققاْ ًاَ غا ق ًضلٜاْل كقٖهاْ: "ٕٓا س 

ٜي سهِةتى  ٚ يته   ِٚ"،ٖم وو سٓ
9

ل ٕ"ٓ س ًت هي ُمضققاْ"
10
ٕ"ٓلا س حلا٘ ز ،اتٍ" 

11
ل ٣ٕ ٛ ا  ح ااتع  اٚ أٍ 

ِٛبْ وه٘  ٤ل ًت حلتّ ٖٓ تَ  أٙ   ،ة إٔ ًملوي ًتل كقٖهْ ً ٤ع "ٕحل٘ حتا"  ٤ل ٓ س"
12

ل ٕٛ   س١ضات ك 

ٍّ أوت سهضسَ ،وٌت ُ  ّ ٛض ث حٖس سع اِتئٜتع وِٜاْ ٕواَٜ أ،اٖسم سهٌملوٌاٜ َ وغٜاة س١ ضاتى ٕسهمع ٜاا ٕسها ن توٜاْل وه٘ أ

 ٜمٖ،و تِ  ًَ ٛختهاْ سه أٙ وافٍ ٛةٔا  ًعت ؾامْ هاْل ٣ وافٍ ٛمباع ـا ق سهِقا  ٕسهم ا ٛحل ٕوٌُات ٛلمااٚ وقٖهاْ 

"ٕٓ س سهقٖم ًِْ يوف تِ ٙ"
13

ل إٔ وقٖهْ  ٚ  أٙ ٛختهو ًعمق ّ "تعته٘  وِت هللا تَ ذهر توٖسع كبٜ سع".
14
 

تباا  ـااٖم ًؤهاااْ ٓاا سل  ااٚ ذكاا  ًةتُااْ سهمااٚ سماامق٘ ًِٔاات ًاات حلااتّل ٕت بٜمااْ  لكٌاات ٣ ٛمااٖسُ٘ أوااٖ سهضسااَ

هٌػتن ّ وإ ات،  ٕسٛمْ وه٘ أغٖهٔت سٟٕه٘ل سهمٚ كتُت وًت تب  ًطتهعة كم  سهٌملوٌَٜ إٔ سها٤ماة إٔ سهاقٔتول 

و ك ّ هولمتا وت٣مي ٕسهٌؤهول كق سوتْ هلمتا سه او هوِةتى
15

ل إٔ ومعٌٌْٜ سهقاٖم ٕتا ى ذكا  سهعِاٖسٍ ٕس٣كمااتو 

واتهٌؤهو كقٖهااْ "ٕذكاا  سهل سوٜسااٚ  ااٚ وعااؽ كمبااْ"
16

ل ٕ"،ا أا  ااٚ كمااتا ٛؿااتل وهٜااْ".
17
إٔ تباا  ذكاا  سمااي  

سه سٕٙ سه ٙ كتٍ ًػ  ٓت سٟمتمٚ ٖٓ "ز ،تٍ" سه ٙ يتهبتع ًت كتٍ ٛمل    ٚ أيو  سه ٕسٛتال إٔ وتٟ ا  تاَ 

ٌتتتع كقٖهاْ: "ماٌعت ضاٜختع ًاَ ًطاتٛخ سه س ؿاةل ٕٓاٖ..."سهطٜخ ُاسْ غتح  سهٌٖ،و ما
18
إٔ كقٖهاْ "ٕأااتز  
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7

 113ل ظ 2سهٌػ   ُاسْل ر -
8
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9

 261ل ظ 2سهٌػ   ُاسْل ر -
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 219ل ظ2سهٌػ   ُاسْل ر -
11

 123ل ظ 2سهٌػ   ُاسْل ر -
12

 110ل ظ 2سهٌػ   ُاسْل ر -
13

 220ل ظ 2سهٌػ   ُاسْل ر -
14

 344ل ظ 1سهٌػ   ُاسْل ر -
15

 15ل ظ 2سهٌػ   ُاسْل ر -
16

 178ل ظ 1سهٌػ   ُاسْل ر -
17

 184ل ظ 2سهٌػ   ُاسْل ر -
18

 183ل ظ 2سهٌػ   ُاسْل ر -



 

  

               

 

سه بتئٚ  ٚ وعؽ ًت نس  وِٜٚ ٕوِٜاْ ًاَ ًِات  ك..."
19
إٔ وف ا ّ تاَ ت٤ًٜا  غاتح  سهٌٖ،او حاَٜ ،ٖهاْ ًا ٤ع:  

"ٕحل٘ وعؽ أغضتوْ تِْ"
20
ل ا ك ٣ٕ ٛ   أوٖ سهضسَ ًتُعتع ًَ أٍ ٛف   و ٕسٛتا سوَ سه سُٕ ٙ سه ٙ ٛمٖسا  و 

" سه ٙ سضمٔ  وْ  اٚ ماتئ  كما  سها ن سهل٤ًٜاة ٕتالهٜو سهٌوان ٕسهِضان انًهحدتب  ًقت٣ا أوٚ سهضسَ نٍٕ هقبْ "

كقٖهْ "ٕحل٘ سوَ سه سُٕ ٙ".
21
 

ٕؤ سل  ط ٛقة سٟضع ٙ  ٚ م ن ًقت٣ا وم٤ًْٜٜ تقم ا ًَ تٌن سهٌضقق أك   ًَ ًاؤ   سٟ لات   قافل 

قٜقة سهقٖمل ٕحقتُٜة ُسبمْ هػتحبْ ًع ت ى تٖسُْٜ  ٚ وغ٤ح ٕذك  أ طاتو  ٜسمخ ى كن أنٕستْ سهٌع  ٜة هسب  ح

ًَ حل٘ تِٔيل ٕت تٜ  أ،ٖسم سهٌمقا ًَٜ ٕسهٌماف  َٛ ًاَ سها ،اة ذستٔات تاَ سهٌٖ،او ُاساْل ًضات٣ٕع وا هر  ماي 

ٕها٘ل غٖ ك سهٌ ٓ  إٔ سها ،ة كٌت ٓٚل ًت ٛ عوِات أًاتى تٌان اِٜٜاتهٖاٚ كبٜا   اٚ تات ٛخ تٜٖهٖاٜات س١ما٤ى سٟ

 ٕحتهة  تغة وَٜ كم  سهٌون ٕسهِضن ٕسها ق ٕسهٌ سٓ .

ٓ سل ٣ٕ ٌٛلِِت و٣ أٍ ُطٜ  وه٘ أُْ  يي  ٕح سهٌٖؾٖتٜة سهطتيٜة تو٘ ًقت٣ا أوٚ سهضسَل ٕ يي كُٖاْ 

هي ُٛخ ر أح سع ًَ ًوة س١م٤ى ًضت٣ٕع س٣هماسى ًعٔي وسبن سهاطِتو سه وتَُٜٜ سهماٚ أ ٔا  س٣همااسى ؤات  اٚ نٛبتااة 

ًؤهاْل  إُْ ٛسمضؿ  ً ك إٔغت تع ُٕعٖتتع تِاسح وْ تَ مٜتق سه ،ة سهعوٌٜةل همضلي وتهٌبتض  تو٘ سهاا قل وعلاس 

"أٓاان سهساِة ٕس٣ماامقتًة... " ًات اٌعٔااي  ااٚ سٟٕم توٜاْل كتماامعٌتهْ سهِااتن  اا سع ه ِتئٜااتا:
22

ل ٕ"أٓاان سهضااق"
23

ل 

ٕ"أٓاان سهباا ،".
24
تواا٘ حسااتا ًٖؾااٖتٜمْ تِاا  تِاٛوااْ ٟحلااتى  ٓاا س ٕٛ اا   سهمِبٜااْ وهاا٘ تاا  ن ذستٜااة سٟضااع ٙ 

"ٕوٌُات نهساْ  ًَ أٓن سهل٤ىل كقٖهْ تَ سواَ سه سُٕا ٙ: ُٕعٖا ٛوبسٔت وبعؽ سٟ،ٖسمل ٕسغاتع ؤت وعؽ سهِةت 

سهوعَٜ هٜعمق  ًَ ٣ ًع  ة هْ ٣ٕ توي تِ ّ..."
25

ل ٕت  وْ ٕوٍ وطلن ُتن  ا سع هوضلي هػتهح ـ ل تو٘ حساتا 

ًع غتهح ،بة..." ـ ل ل   كقٖهْ: "ٕسهضق
26

ل ٕكقٖهْ "ٕٓ س يوف تِ ٙ"
27

ل ٕ،ٖهْ "ٕٓ س ،ٖم أٓن سهضق"
28

ل 

ٕك هر حلٌْ تو٘ وعؽ سهٌٖس،و ًَ تِ  ُاسْ كٖغاْ هبعؽ ًٖس،و أوٚ ٓ ٛن واتهقٖم: "ٕيا٤ أواٖ ٓا ٛن  اٚ 

                                                           
19

 122ل ظ 2سهٌػ   ُاسْلر -
20

 44ل ظ 2سهٌػ   ُاسْل ر -
21

 261ل ظ 2سهٌػ   ُاسْل ر -
22

 144ل ظ 2سهٌػ   ُاسْل ر -
23

 164ل ظ 2سهٌػ   ُاسْل ر -
24

 164ل ظ 2سهٌػ   ُاسْل ر -
25

 246ل ظ 2سهٌػ   ُاسْل ر -
26

 122ل ظ 2سهٌػ   ُاسْل ر -
27

 12ل ظ 2سهٌػ   ُاسْل ر -
28

 218ل ظ 2سهٌػ   ُاسْل ر -



 

  

               

 

ٓ س يوٖسع كبٜ سع"
29

قٖهاْ: "ٕ،اتم ل كٌت أُْ ٣ ٛفهٖ أ سع  ٚ ت غ  سهاٛتنسا سهمٚ هضقت سه ٕسٛاتا سهٌعمٌا  تؤٜات ك

ٓطتى وَ سهضلي ]....[ ٕزسن سهبوخٚ  ٚ سهضلتٛة أُْ ،تم ]....[ "
30

ل ٕسٟك   ًَ ٓ س أُِت ُ  ّ ٛمٖ،و تِا  سهضلتٛاة 

سهمٚ ضر  ٚ غ ،ٔت ٕوٛٔتًٔتل ٛمض ز نٍٕ ً تز ة  ٚ ت بٜت غ ،ٔت إٔ تل ٛبٔت وقٖهْ ً ٤ع: " فًت ًت حلتّ اعا  

ٓي  ٜٔت".]....[  ٤ أن ٙ أأغتا  ٚ حلتٛمْ إٔ ٕ
31
 

ٍّ مٜط ك سهٌٖؾٖتٚل وطلن ًتل  ٚ ًؤهو سٟضع ٙ ٓ س ٖٓ سه ٙ اعن ك ٜ سع ًٌَ وع ّ ٛعمٌ  توْٜ ولان  و

اقة  ٚ سهمع ل تو٘ أ،ٖسم سها ق ٕسهٌ سٓ ل  تغة سهمٚ  ق  سمٌٔت ٕسُا ا ا ًقتهمٔات. ٕها٣ٖ ٕاٜقاة سهٌقات٣ا ًات 

كِت "هِع ل وٖاٖنٓت ٣ٕ أٍ ُعٜص ُبؿٔت"
32

ت سو سٟضتت ك سهمت ٛخَٜٜ سواَ تٌٜٜاة ٣ ٛاماف ٛا ك  ل حم٘ أٍ أح  أ

أوت سهضسَ وخٜ ل ٕٛ ِٚ توْٜ ٕٛػاْ وفُْ "أو ، ًَ كم   ٚ سهٌقت٣ا ٕأابمٔي ٕإٔاقٔيل ٕٛ ك  ًؤهاتتاْ وٌات ٓاٚ 

 وٜقة هْ ًَ سه ِتو ٕسهمب ٜن".
33
 

ماابٜن سهاطِااتو  ٕتواا٘ سهاا يي ًااَ  ٕح سهٌٖؾااٖتٜة ٕسهضٜااتن سهواا َٛ ٛخم ،ااتٍ ًقاات٣ا س١ماا٤ًَٜٜ وتتبتتااْ

سهٌٌٜاااَٛ وعاا ى ستمٌااتنّ سهلاا ا سهٌضاا ى  ااٚ كاان سهٌواان ٕسهٖغااتٛت سه مااٖهٜة تِاا  سهضلتٛااة تااَ سهااا قل واان ٕتاا ى 

وؾت مْ هقٖم سه سا توا٘ ٓاتًص ًات ٛمقٖهاْ سٝ ا ٍٕل  اإٍ ًِطاق كمتوماْ سهخ ماتو سهماٚ ٛامي  ٜٔات ومالتا سها سا 

بٔت   تهلمتا  يي أ ّ سهمف ٛخٚ سهعوٌٚ سهلبٜ ل  إُْ ١ ستح سهلوٌة هٞ  َٛل ٣ ٛعِٚ يٜتا ذسا ًٕ ٓبٜة غتح

ٛضٌن ًط ٕتتع كبٜ سعل ًط ٕتتع ٛضٌن سمي أوٚ سهضسَ سٟضع ٙل   ٌعْ هولن ؾٌَ نسئ ك س١م٤ى ٕستست، تٌوْ 

يٜ  سهٌ ٓبٚ ٓ س هوطٜعٚ كٌت هوٌعماهٚ ٕسه ٛػتُٚ ٕيٜ ٓيل ٖٓ و، س  ًِْ ولٍٖ سهمِٖ، ٕ ل ك ،باٖم سهلان ٓاٚ 

ٓ س سهضقن سهل٤ًاٚ ٛمعاته٘ توا٘ ُااٚ سهٌخمواول ًٕاَ اٌاة ؾاي كان سهِةات  سهٌساوٌَٜ توا٘ تِت،ؿأي  سهمٚ ت عن

ٕتؿتنٓي وه٘ أًة س١ما٤ىل نٍٕ سُطا٤ق سٟضاع ٙ ًاَ ًِطاق سها ،اة سهِتاٜاةل ًتنسًات كان سهاا ق تِا ّ ُتاٜاة 

 وِسبمٔت كؤت ه٢م٤ى نٌُٕت سمم ِتو ٟٛة ٕسح ك ًِٔت.

ٍّ وابتا سُمٌتو متئ  سه ا ق وه٘ أ ؼ س١م٤ىل ًَ  ٤م ُسبة سهٌقت٣ا ه٢م٤ًَٜٜ سهٌػوَٜ  اٚ سهعِاٖسٍ و

ٛطلن  ٚ ح  ذستْ ح اتعل وتتمبت  ضاعٜ ك سهػا٤كل أضأ  تباتنك اٌتتٜاة  اٚ س١ما٤ىل سهٌطام ا سٟٕم إٔ سهعقٜا ك 

ٓي ٟغاٖم ًطام كةل سه ُٜت سهمٚ ت ٌع سهلنل ٕسهِٖسك سهؿتًِة غ سحة إٔ ؾٌِتع وِسابة سه ٌٜاع ه٢ما٤ىل ٕسُمٌاتو

تَُعِس  تٌوٜة سهطط  تو٘ أٙ ًاَ سهاا ق ًاَ ٣ئضاة سها َٛل ٕوتهماتهٚ تٖ ٜااْ ٓا ّ سهطاعٜ ك سه ِٜٛاةل هملاٍٖ ُقطاة 
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تقتـع ًٖحٜة هوٌملوٌَٜ وفٍ س١م٤ى اغ س ٜت نِٜٛة ِٛمةي  ٚ وـت ٓت سهاسٜح سه ٌع سه ح ل ٕوتهمتهٚ  بته يي ًَ 

حٜااف ٕأااة سهػاا٤ك. ٕوخ ٕاااْ  ااٚ ًاامَ سهلمااتا تااَ ـبٜعااة سهلمتوااة  تعاا ن ٕأااتا سهِةاا  ماامبق٘ سهقبوااة ٕسحاا ك

سهل٤ًٜة سهستئ ك  ٚ كم  سه ن ٕسهٌِت،ؿة سهٌم سٕحة وَٜ اِتئٜة سهاِقؽ ٕس١اباتا تبا  س ما سؼ أمائوة ٕوهاسًاتا 

 ًَٕ اٌة سه ن تؤٜتل ٕس،مستى نسئ ك س٣ُمٌتو وه٘ ضق ًضق ٕا  س٣ُمػت  هْل ٕل   وتـن ٛ   نح ّ ًٕغتهبماْ

ولن سٟمتهٜ  سهٌٌلِة ًَ "سهل ا ٕسهٌغتهطة ٕسهبٔت ٕسهٌلتو ك"
34

ل ًت نسى سهٌقػٖن ٖٓ حٌتٛة سهٌعمق  سهٌٖ ٕث 

تَ سهسوو سهػتهح هلن   ،ةل ٛفتٚ س٣ُامتح ًَ سٟضع ٙ تو٘ متئ  سها ق س١م٤ًٜة ومسٖٛق ًِمٖأت سهل٤ًاٚ 

سٟتاي ٛعطاٚ سهطا تٜة هومعساو  اٚ سهمفٕٛان ٕستمٌاتن تع ٛاتع ٕم نسعل نٌُٕت ك ا ٣ٕ ومتوك ٣ٕ ت  ن  ٚ سهغته  

سهماٜٛو  ٚ سهمضوٜنل ٕٓ س ًت ُ ،بْ وطلن اوٚ تِ ًت ِٛا ن سٟضع ٙ ومس ٜن ًعوًٖتا تَ  ا ق وتهلاتن تعا ل 

إٔ ت ك   ٚ ًؤهاتا سهٌون ٕسهِضنل وذ ُضس وٌضتٕهمْ أ٣ ٛبق٘ ُع  اٚل ٣ٕ ًغٜ  إٔ يتئ ل ٣ٕ ُاع ًٌٔاص 

ًعوااق إٔ ًاا سٍ تواا٘ ـااٖم ًؤهااو ضااٜخ سٟضااتت ك سٟٕم و٣ ٕتااي س١ ػااتح تِااْ ٕتااي إٔ ًساالٖا تِااْ إٔ ُااع 

ٍّ ِٓتا و، س سع ؾٌِٜتع وتُمٌتو كن ٓؤ٣و نس ن سه سئ ك س١م٤ًٜةل ٕوط تٜة سهٖااٖن ٕسهضٜاتكل  و ٔت ّل وٌت ٛعِٚ أ

 ٕك هر سهأي سهٌغتٛ .

ٍّ ًقت٣ا أوٚ سهضسَ ٛخم ،ٔت ك ٜ  ًَ سهمل س سال وذ تسا معتن سهٌسافهة ُاسأت  اٚ أك ا  ًاَ ًضان ٤ٕٛحظ أ

ًٕٖؾٖ،ل ٕك هر ك  ك سهما ٛعتا نٍٕ مب  ًٖا  ٣ٕ ذ ٛعةل ٕت ى ٕاٖن  ػن تتى ٕن،ٜق وَٜ سهٌ سٓ   ٚ 

مٜت،تا سهلمتال ًٌت ٛ عن سه أٙ سهٖسح  إٔ ًت ٛطتؤْ ٛمل   تو٘ هستٍ   ،مَٜ ًخموامَٜل ٕٓ س ًت مٌح هوابعؽ 

مٚ سُمط ا تو٘ ٛ  أح  ت٤ًٜا  سٟضاع ٙ سهٌخوػاَٜل ٕٓاٖ سهضساَ سهعسال ٙ ًاَ وتممعتنك تور سهمٌٔة سهق ٌٛة سه

كااٍٖ ضااٜخْ هااي ٛلااَ حسااَ سهماافهٜول حااَٜ ،ااتم: "كااتٍ سٟضااع ٙ توٌٜاا سع هو بااتئٚ] .... [ ٕكااتٍ غااتح  ُةاا   ااٚ 

ٕ وٌات ٕذس و، سى تو٘ سهخػٖىل ٕهي ٛلَ ًَ أٓن سهمػاِٜول ٕكاتٍ وِذس أ ا  سهقواي ٛلما ل  وٌات ِٛقطاعل  سهٌ تهسل

ٛفتٚ ول٤ى يٜ  ً ؾٚ "
35
ل ون ٕٛؤك  ٓ س أح  أكب  سهٌِت ضَٜ تِْ ٕتَ سٟضع ٛةل سوَ تساتك ل حاَٜ تفكٜا ّ  

َّ هللا توٜاْ ًاَ س٣ٓما سو" ٍّ ٓ ّ كتُت "حتهمْ  ٚ س٣وم سول ٣ وعا  ًات أٍ ًا أ
36

ل ٕٓا س ًات ُسمطااْ أٛؿاتع ًاَ تعا ن 

 عان هاّي ضاٌؤت ًاَ ـا ل سهقات ً ضاٜئتع غاعبتعل ٕسها وف سٝ سو ٕتِتا ٓت ِٓت ِٕٓتا  ٚ ًؤهو أوٚ سهضساَل ًات ٛ

ؤِٜت أً سع ًمعس سعل ٕٓ س ًت ُاتّ تب  سها حٌَ وا ٕٙ ٕٕاا  هاْ تا  سع ًاَ كاٍٖ ٓا س س٣ؾاط سا أتا٘ ًاَ تِاتٕم 

سٟضع ٙ هٌٖؾٖتتا ًمطعبة كن سهمطع ل وه٘ اتُ  س٣ م٤ل سهلبٜا   اٚ أـ ٕحاتا سهاا ق س١ما٤ًٜة حاٖم 

                                                           
34

 42ل ظ 1991ل وٜ ٕال ً كا س٣ٌُتو سهقًٖٚل إحصاء انعهووسهات سوٚل  -
35

  525ل ظ 1997ل نس  سهعوي هو٤ٌَٜٛل وٜ ٕال يذاهب اإلساليييٍَ و ٕٙل تب  سه حٌَل ُق٤ع ت -
36
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سهٌسفهة سهٖسح ك.
37
يي كن ٓ س ٛبق٘ أموٖوتع ،ٖٛتع ًٕمِٜتعل  يي ًات ،ٜان تِاْل ٕ ياي سهملا س  سها ٙ تخوواْ ٕأ قا ّ ٕ  

ٍّ سٟ ٜاا  ًااَ  وعؿااتع ًااَ أُت،مااْ ٕاٌتهٜمااْل وذ أٍ سهٌعِاا٘ ٣ ٛساامغ ق  ٜااْ و٣ تِاا  غااعٖوة سهٌٖؾااٖ، ٕن،مااْل ٟ

ٜاة حٖهاْل ٣ ماٌّٜت تِا  تعا ن ٛا ؼ ذهرل  تغة  ٚ ن،ٜق سهلا٤ى ٕاوٜواْل ٕتِا  سًما سن سٟوعاتن سهاوسااٜة ٕسهل٤ً

ٍّ سٟضع ٙ حتٕم ،   سهٌٌلاَ س٣همااسى وٖؾاع ت٤،اة  سٟـ سل ٕت س ن ك٤ى سها ق  ٜٔت. ٕ يي ٓ س سهمل س ل  إ

ٕسؾضة وَٜ سهٌٖؾٖ، ٕسهٌٖؾٖ، سه ٙ ،بوْ ٕوع ّل  إذس ًت اِح وه٘ ذك  ،ٖم وح ٗ سها قل  إُْ ِٛبّْ وه٘ ذك ّ 

مٜفتٚ  ٌٜت وع ل ٕذهر وغٜة س٣ مػت  ٕت ى س١ـِتال كٌت سهماى  ٚ نٛبتاة  ٚ مٜتق ل   إٔ  ٚ ًٖؾع مبق إٔ 

 ًؤهاْل إٔ وؿ وْ غاضتع تَ سهقٖم سه ٙ مبقت س١ضت ك وهْٜ نٍٕ تضٌن ًطقة تل س ّ ًَ ا ٛ .

6

ٍّ نتٖك سٟضع ٙ سهٌسمبطِة  ٚ ًقت٣ا س١م٤ًَٜٜ وه٘ تِةٜي س٣ م ٤ل سه ٙ تطٖ  ًاَ ًساتئن س٣تمقاتن و

وه٘ ًستهر سهمالٜ  ٕمبن وِتو سٟحلتىل تب  ؾٌْ هلن ًقت٣ا   ق سهٌملوٌاَٜ  اٚ غاو س١ما٤ًَٜٜ سهٌػاوَٜل 

ُٕفْٛ تَ تلاٜ  أٛة ًَ   ،ْل ٕسهمعتًن ًع سهٌخموو و وتُٜة هي تفا ٓل سل ٕوٌُت سمم توة هٖس،ع ك٤ًٚ ٕمٜتماٚل 

ْ ُضٖ وح سث تعػبتا  تحطةل ٕ ػًٖتا ًماطٜة ًاؿٜة وه٘ وٓ سق سه ًتو ٕتخ ٛ  كٌت أض ُت لُاتعل أ   ٛمٖا

ٍّ سهطٜخ أوات سهضساَ حا ٛف تٔا  وٌضِاة سهضِتوواة توا٘ ٛا  سهٌعماهاةل ٕوتماماضتم ًعؿاوة سهمطا ن  سهب٤نل  تغة ٕأ

ٚ"سهضِبوٚل حم٘ كتن ٛسٖن س٣تمقتن ًَ كٍٖ "س٣ُغ٤ق ٕسهعِو كتُت سهسٌة سٟمتمٜة هوال  سهل٤ً
38

ل هٌت متن ًَ 

سنتتو كن   ،ة أُٔت تٌمور سهضقٜقة ًٕت ت سٓت زٛو ٕأوتـٜنل ٕوتهماتهٚ ت اٖٛا ٕؾاعٔت ؾاٌَ  تُاة سهٌا ٕق ًاَ 

سه َٛل  م   ًضتغ تٔت  ٚ وـت  سهاُ ،ة ٕسهمب ٛع ُٕعمٔت وتهاٛغ ٕسهؿ٤مل  ت١ ؿتو  اٚ سهِٔتٛاة وها٘ سمامض٤م 

وتهوعبة سهخط كل سهطٚو سه ٙ أّنٗ وْ وه٘ س٣ُضست ل ٕ"تٌلاَٜ  سه ى ٕسٟ ٕسح وه٘ ح  اتز ًعْ ٕغو توي سهل٤ى

  ٕ، ًع  ٜة أ  ٗل ً ن سهاقْ ٕسهض ٛف ًَ س٣ُمػت  سهِٔتئٚ توْٜ"
39

ٍّ أوت سهضسَ كتٍ ًَ أُػت   ل ٣ مٌٜت ٕأ

توي سهل٤ى ًٌَٕ كم   ٚ سممضستٍ سهخٖؼ  ْٜل ًَٕ سهٌؤٛا َٛ هطا تِة ٓا س سهعواي  اٚ سهبٜئاة س١ما٤ًٜةل توا٘ 

ًّٖ ٕ سقٖس سهٌطمغن وْ.ت  لس سهضِتووة سه َٛ ح َّ

ٕ،بن ٓ سل    ت، سٟضع ٙ تَ أحقٜة كن سها ق س١م٤ًٜة  ٚ س٣ م٤ل ٕتٖغٜتتْ وتهمعتًن سه وتُٚ سهاطَ 

ًعٔتل وع ى سهملاٜ ل ٛفتٚ وضسبْ ًاتنسى س٣ ام٤ل ٓاٖ حقٜقاة ٕس،عاةل ت  ٔات س١ما٤ى ًِا  سهعٔا  سٟٕم وعا  ٕ تتاْ 
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 لتٍ اٜن سهعٔ  سٟٕم مواتع غتهضتع وتهِسبة هو ٌٜعل  يي س م٤ تتٔي  ٚ ك ٜ  ًَ سهقؿتٛتل ٕوتهماتهٚ توْٜ سهس٤ىل 

 ت٣ م٤ل ٛبق٘ ٕس،عة ؾ ٕ ٛة ه ٗ وقٜة سٟاٜتمل ه هر ٣ ٛ ٗ أوٖ سهضسَ ؾٜ سع ًَ ُسبة   ق كمتوْ ٓا س وها٘ 

ٕتا ى وماتوتْ هٔات  اٚ  ٕسٛاة ل سئٔات ٕنتٖتاْ سه َٛ سهضِٜول وِسبمٔت كؤت وه٘  عن ٖٓ تٌتن سه َٛل ٕٖٓ سهػ٤ك. 

همعتًن  وتُٚ ًعٔت ٖٓ تفمٜس ٕن ت،  ٚ سٟغن تَ ًط ٕتٜة س م٤ ْ ٓاٖ أٛؿاتعل ٕس ام٤ل ًطا ٕتْ سهعقا ٙ 

سه  ٛ  ،بن أٍ ٛلٍٖ ن تتتع تَ أحقٜة سٝ  َٛ  ٚ س م٤ ٔي   تٟضع ٙ كما  "ًقات٣ا س١ما٤ًَٜٜ" تضات ٕـافك 

ت ل وضقٜقة سهسطٖك سهل٤ًٜة ٟتبات، سهب ؤات ٙ وًاتى سهضِتوواة لُا سا سها ٙ ٛعما ل س٣ؾطٔتن سهضِبوٚ  أٙ أُْ ت

ٍّ سٟضع ٙ كم  "س١وتُة" ً س سك هْ ٕتقٜة ًَ أتبتتْ ًَ سهضِتووةل ٕ ٖ تع ًِٔي توا٘ ُاساْل  ك ٜ  ًَ سٟضتت ك أ

ٍّ أغضتا سٟضع  :حم٘ أٍ أٓي  وٕ  سٟضتت كل ٕٖٓ سوَ تستك  ٛقٖم وػ ٛح سهعبت ك ٙ اعوٖس س١وتُة ًَ "و

سهضِتووة ٕ،تٛاة"
40

ل  افه ؤّٕ وها٘ سهمقٜاة ٕسهخؿاٖ، سهٌؤ،ات هوضلاي سهقاتئيل وإ ٔات  س٣ُسا تى ًعٔاي ًاع س٣مامع سن 

سهس ٙ هومغٜ  ٕسهمغٜٜ ل أكٜ  ٖٓ سه ٙ نتتّ وه٘ وتتنك غٜتية ًأٖى س٣ م٤ل وطلن أك ا  سُامتحاتع ٕسومعاتنسع تاَ 

متر ،ٖم ك٤ًٚ ًغتٛ ل نٌُٕت  ٖل ًَ ًٜوٜطاٜتا سهمطا ن سهضِبواٚل ٓا س سهمط ل ٕسهغوٖل وطلن ٛؿٌَ هْ حق وُ

سهخٖل سه ٙ تتُ٘ ًِْ سٟضتت ك ،بن أٍ ٛمٌلِٖس ًاَ اعان ًا ٓ  سٟضاع ٙ ًا ٓبتع هو ٌتتاة سهٌساوٌةل ٕٛوبساّٖ 

اٖا سهسِٜة وع  ًضَ ًٕؿتٛقتا ًَ سهط ل سهضِبوٚل ٕوع  ًع كة ـٖٛوة سهِاس ت ك ُت وٌضِة أغضتا سهض ٛف 

ٍّ سهضِتوواة كاتُٖس   ٚ غ   سه ٕهة سهعبتماٜة.  تٟضاع ٙ كاتٍ ٛعا ل ًات ماٜضٜق واْ وٍ أ ٔا  س م٤ اْل  تغاة ٕأ

ٛسمِ ٍٕ مٖمٜٖهٖاٜتع وه٘ سه ٌٖٔ  سهع ٛؽ سه ٙ ٛمضلي  ٚ تٜٜٔج ًطتت ّل ًِٕٔي ًضّ اٍٖ ٕٕتت  ٕ،ّػاتظ 

 ٌٛمولٍٖ ـت،ة تعبٖٛة  ت ،ةل ٕهٔي غ٤ا تٌٜقة وتهعٖسى ٕسهسٖ،ة  ٚ وغ سن.

ٍّ غاة س٣ُامتح ٕسهقبٖم وتهٌختهو ٓٚ سهختغٜة سهعتًة هلمتا ضاٜخ سها ،اة سهماٚ كاتٍ هٔات واتهغ سٟاا  توا٘  و

حؿت ك وفكٌؤتل و  ؿْ س٣ُط٤ق ًَ ًٖس،و ًسبقة ٕأحلتى اتٓاك تٖااْ ٕتػاٖا ُة تاْ ،سا سع ٕك ٓاتع ُضاٖ 

واتا ل ا  ًاَ ُٖتٜاة سهمعتًان ٕسهمالٜا  ًاع وه٘  امح  –أٙ ٓ س س٣ُامتح  –اِتئٜة ًٖس،و سهملاٜ  ٕسهمفًَٜل ًاؿٜتع 

سٝ   ٕوػ نّل هٔت ُمتئ ٔت سهعٌٜقة تو٘ غعٜ  سهٌٌت مة س٣امٌتتٜة ٕسهسٜتمٜة ٕسهٌع  ٜةل ًتنسى سهمفمٜس هوضق 

 ٚ س٣ ام٤ل ٓاٖ تفماٜس هوطا ـ سٟمات   اٚ سه ا م سها ِٛٚ سها ٙ ٛطالن سهضاٖس  ًاع سٝ ا  سهٌخاتهو سٟمات  

ان سٝ   ٛبِ٘ سهل٤ى ٕتقتى سه نٕن ٕسهِقٖؼل ٕحم٘ حَٜ ٣ ٖٛاا  ل ا  ٣ٕ ٖٛاا  هاْ سهٌلٍٖ هعوي سهل٤ىل  ٌَ أ

،ٖمل ٛمٖٓي سهٌملوي ل  ّ سهٌختهول وت م سؼ أمئوة ٕوهاسًتا ٛقٖى وته ن تؤٜت ٖٓ ُاساْل ًٖاا سع ًاَ تِا  ُاساْ 

 ًختهاْل تضت ،تت ك "ٕوٍ ،تهٖس ،وِت".
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ٍّ كمتا ًقت٣ا س١م٤ًَٜٜل ووغة كت م واٖو ل ن ات، تاَ "سهٌ مٌاع سهٌاماٖح ؾا  أت سئاْ"   La sociétéو

ouverte et ses ennemies ل ن اات، ؾااٌِٚ وقااٖك سهضاا ل ٕسهلوٌااة ٕس٣تمقااتن تااَ وغاا سن تتغااٌة سهٌ مٌااع

هضِبواٚنس  سهس٤ىل ،بن أٍ ٛخؤٜت تو٘ تطأت سهمعػا  ٕسهماًات س/ سهٌامٖح  ٚ زًَ ًؿ٘ل وغ سن
41

ل ًٕضتٕهاة 

٣مم ات، وغ سن سهٌامٖحة اٖسًعٔت ٕحوقتتٔت ًِٕت  ستٔات أًاتى سهٌاؤًَ ٕسهٌوضا  توا٘ حا  ماٖسول ٕأًاتى سهل٤واٚ 

ٕسهٌعماهاٚل ٕسه ٛػااتُٚ ٕسهٌااتُٖٙل وغا سن حٜااف حااق سهسا تم وااَٜ أ وااتا سهعقتئا  ٕسهٌواان ًؿااٌٍٖل ٕٟغااضتا 

وفٍ ًَ ٛات ق ًت ستاقت توٜاْ سها ،اة سهغتهباة  اٚ ماتحة سهِاتتا سهِق ٛة ًضاٖ  ًٕػٍٖل نٍٕ تٔ ٛ  ٣ٕ ٕتٜ ل 

س٣تمقتنل ،ٜ  ضب ل  إُْ ٌٖٛا ًٜمة سه تٓوٜة. وغ سن سهمٚ كتُت ًستا ٓت ًؤمستا كت وة هض ٛة سه  م تَ سٝ سو 

ٕؾتًِة هٌطتًح سٟـ سل سهٌمع نك  ٚ سهمعبٜ ل حم٘ وٍ أح  سهٌمف  َٛل ٕٖٓ سوَ تقٜن ٛقٖم ًمضس سع تو٘ أح  

"ٕت باٚ  كٜاو تاتش  ٕ،ا  غاِو )سها سًغ( ٛااتي أُاْ ،ا  نًاغ واْ  ٤ًح ك س١م٤ىل ٕٖٓ سوَ سه سُٕ ٙ: أ ط 

سهق لٍل ٕسهاً ن ٛا ٙ وْ تو٘ سهِبٖسا اي ٣ ٛقمنك ٕكي ،  ،من هع  ٚ يٜ  ُػتا ٣ٕ ٓمر حا زك ٕوٌُات ماوي 

ًاا ك ٕتااتش".
42
تااّي و،اتهٔاات وف،اااتم سهمطاا ن ٕسهعااٖنك وهاا٘ وغاا سن سًٟااس ِٓااتل ٓااٚ  اامح ٟوااٖسا س٣ اام٤ل وعاا  أٍ  

ٕس١،ػتو ٕس٣ممب سن سهل٤ًٚ سه ٙ ت  ْ سٟضع ٙ ًع سهٌعماهةل ٕتتٛطْ ًع حِتووة تػ ّل ٕك هر ٓٚ تا ضة 

إٔهٜة هعٖسئ  سهضٖس  ٕلنسا سهٌِت  ك ٕسحم سى سٝ   سهٌلاٍٖ هضقٜقاة تع نٛاة تأاي سها َٛ سهٖسحا ل وتتمبات  سٟ ٜا  

 ى ًخمواة هْ.يٜ   تم" ًَ سحمٌتهٜة ٕاٖن  ٖٔ

ٕوذس كتٍ ٓ س س٣ ام٤ل  طا سع توا٘ سًٟاةل ًٕا ،اتع هٔات وتهِسابة هوابعؽل  ٔاٖ تِا  أواٚ سهضساَ ًاَ  ا٤م 

اٌعااْ هلاان سهٌخمواااَٜ  ااٚ  ِاا ق س١ماا٤ى ٣ ٛعمباا  أواا سع تطاا ذًتع ٕسُقسااتًتع ًِبئااتع وخٖ ٓااتل واان ٓااٖ نهٜاان حٜٖٛمٔاات 

ؾا ٕ ٛتع   ات م٤ ٔي يٜا  ًخا ر ٟٙ ًأِي ًاَ نسئا ك ٕتٜقةٔت ٕتٖسغن ٕحٖس ٛة   ،ٔتل ًتنسى سهخا٤ل وٜأِي 

س١ما٤ىل وذ وٍ إٔم س ام٤ل  اٚ سًٟاة حا ث وعا  ٕ اتك سهِباٚ ـ غاو٘ هللا توٜاْ ٕماوي ـ ًبتضا ك  اٚ أضاٜتو ك ٜا ك 

ٍّ س١م٤ى ٛ ٌعٔي  "ؾون وعؿٔي وعؿتعل ٕو ً وعؿٔي ًَ وعؽل  ػت ٕس   ،تع ًمبتَِٜٛ ٕأحاسوتع ًطممَٜل و٣ أ

".ٕٛطمٌن تؤٜي
43
ٍّ سهٌٌعَ  ٚ سهِة   ٚ سهٌقات٣ا ٣ ٛطار  اٚ كاٍٖ س٣ ام٤ل ،ا  ضاتا كان ً ات٣ا   ٕ يي أ

سهضٜتك  ٚ ًعٜص تور سها ق ٕسهٌ سٓ    تهخ٤ل سًمّ  حػٖهْ ًَ أضاٜتو  وٌات ٣ تخطا  توا٘ واتم أحا ل كاتهضلي 

ِبع سهٌطتكن س١ًتًاة تو٘ ًَ ذوح وسلَٜ ًغمػبةل حم٘ سهٌستئن سهمٚ تخط  وبتم أٙ ٕسح ل ٕٓٚ أى سهٌستئن ًٕ

ٍّ سه ِة سهماٚ  ٍّ سهضقٜقة ٕسح ك ٕسهٌػٜ  ٖٓ سه ٌٜعل وضس  سٟضع ٙل ًتنسى س١م٤ى ؾتًتع هولن. ٕأ سهعةٌ٘ل  إ
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:  ٚ مِة اٌتٍ ٕأ وعٌتئة سماممتا سهقاتن  واتق  قٔاتو سهضِاٜاةل  اف ٔ ٕس سه ااٖ، ٕتبا وٕس ًاَ س٣تمااسمل ااي 287 ظ 7ٛقٖم سوَ سه ٖزٙ  ٚ سهٌِمةي ر  -

ٔي ًَ سهِلتم ٕسهعقٖوة ًت ٛمعظ وْ أً تهٔي ... ٕأً  ووعِٔي توا٘ ًِاتو  ُٔتٓي تَ سهل٤ى ٕسهم  ٛس ٕسهٌِت  ك ... ٕأ    طٖـٔي و هرل ٕأُٔي ًم٘  تهاّٖ حّن و

 سهٌسوٌَٜ ٕووعتن كن ـتئاة ًَ أٓن سهب ، ٕـ نٓي تَ نٛت ٓي ٕغت  ذهر مِة  ٚ س١م٤ى.
42

 6/100ُقوْ تِْ توٌٜ ّ سوَ سه ٖزٙ  ٚ سهٌِمةي  -
43
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ٍّ ٓ ّ سها ،ة سهِتاٜةل وًت تلٍٖ ٓٚ إٔ ٣ تلٍٖل  ٚ تِات،ؽ ًِطقاٚ  أك  سهبعؽ أُٔت ٣ تمسع و٣ ها ،ة ٕسح كل ٕأ

ٍّ أوت سهضسَ  سٟضع ٙ ّٖٛمع ًَ نسئ تٔت  ٤ ٛقٖى وغوق أوٖسؤت  ٚ ٕاْ أح  ًتنسًت كان سهاا ق ًع أٛة تع نٛةل  إ

ٍّ سهخا٤ل  تِ ّ ًَ سهٌػوَٜ سهٌسوٌَٜل ٕكفُْ ٛ ٛ  ًَ ؾّي سهلن ٟ ؼ س١م٤ى ،ٖم سهقتئن ًَ أٓن سهع  تٍ "و

تمبات ّ ه٤ ام٤ل وها٘ حق حٜف كتٍ"ل إٔ ،ٖم سهقتئن وفٍ "سهٌع  ة سهماٚ ٣ تمِاٖ، ٣ ٛعاٖم تؤٜات"ل ًِمٜٔاتع واْ س

ٍّ ـا ٛقٔي ٕسحا كل ٕٓا  ٔي  أُْل  يي  بف سهٌملوٌَٜ سهطٖٛن  ٚ ًقتهٔي سهٌمؿت ال ٕ أٛٔي سهٌِقسي سهٌمبتت ل  اإ

 إٔح ل ٕٖٓ ًت هّخػْ أوٖ سهضسَ سهططم ٙ  ٚ وٜت ًَ وح ٗ ،ػتئ ّ:

 ٕٓتو ، ك سهعَٜ  أهو ،بن ٣ًَٜ

ه٠ضاااع ٙ حاااٖم س٣ ااام٤ل سهٌسااامبطَ  اااٚ كمتواااْ "ًقااات٣ا  وُِااات سهٜاااٖى وتمااامعتنك سهٌطااا ٕ، سهمِةٜااا ٙ

ِْقِ ّ ًَ تبٖنٛة سهل سٜٓة  س١م٤ًَٜٜ"ل ٌٛلِِت س٣تم سل وفُِت ،تن ٍٕ تو٘ أٍ ُعٜ  ه٢م٤ى ٕأْ سه ٌٜنل ٕأٍ ُُ

ٕسهمط لل ُٕلسبْ سهٌع كة ؾ  اٜٖا سهغوٖ ًٕٜوٜطٜتا س١،ػتول وؿٌتٍ ًلتٍ هوٌخمواو  اٚ سهٖس،اع سهٌعاٜصل 

ّٚ وهغاتو سٝ ا  سها ٙ ٛخمواو وذ ُِطو ق  ٚ تعتًوِت ًع سٝ   ؾٌَ ًب أ أوٚ سهضسَ ًَ كُٖٚ كاٚ أكاٍٖ هاٜس توا

تِٚل ٕذهر ؾٌَ وٌٛتٍ تتى ومع نٛة  وتُٜة ٓٚ مبٜن سهاطِتو سهٌٌٜاَٛ سه َٛ ٣ ٛغوطٍٖ ٣ٕ ٛغاتهطٍٖ  اٚ حاق 

ؿاٌَ ه٢ما٤ى يِاتّ ٕاٌتهاْ سهوا َٛ ًختهأٜيل ٣ٕ ٛسمضوٍٖ سهل ا  ٚ تضٖٛ  ٕتإٛ  ًقت٣تٔيل تع نٛة  وتُٜاة ت

أكسبْ وٛتٌٓت تع ن أ،ٖسم أٓوْ تِْ ٕ ْٜل  ٚ  م ك ًَ حٜتك ٓ س سه َٛ. ٓا ّ سٟ،اٖسم سهماٚ أمسات ذسا ٛاٖى هضٜٖٛاة 

س١م٤ى ًٕ ُٕمْ سٟزهٜة ٕسهٌسمٌ ك سهمٚ ٛسع٘ وعؿٔي سهٜٖى وه٘ ُقؿٔت ٕسهِلٖظ تِٔت وٌعتُقة ًطت ٛع سه ٔن 

ٍّ ح قٜقماْ  اٚ تعا ن تػاٖ سا ُتماْ تِاْل ًات نسًات ًساؤٕهٜة تواي سهلا٤ى هٜسات سهساب   اٚ وت١م٤ىل ٕت تٓان أ

ٍّ ًسؤٕهٜمٔي سهٖسؾضة تلتن تع  ُقٜؽ ذهرل"  سا سهضؿت ك س١م٤ًٜةل ون  ٓٚ ًسؤٕهٜة  اٚ وِاتو سهضؿات ك  و

س١م٤ًٜة".
44
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 32ل ظ 1998ضمتو  15ل ت ن يجهة يقديات ك: ًقت وتا "سهلطو تَ ًِتٓج سٟنهة" ٌُٖذاتعل ًضٌ  سهٖزسنل  ٚ سه ض ٛة سهع وٜة سهٌعتغ -



 

   

               

 

 :انًصادر وانًزاجع

 تضقٜاق ًضٜاٚ سها َٛ تبا  سهٌ ٜا ل سهٌلمباة سهعػا ٛةل وٜا ٕالل يقاالت اإلساليييٍ واختالف انًصهيٍسٟضع ٙل أوٖ سهضسَل  -

 2ل ر1ل ر1990

 1993ل تضقٜق ًضٌ  نوٜ ٖل ـبعة سٟٕه٘ل فيصم انتفزقة بيٍ اإلسالو وانزَدقةسهغاسهٚل أوٖحتً ل  -

 7ٕر 6ل نس  غتن ل وٜ ٕال سهطبعة س٣ٕه٘ل رفي تاريخ انًهوك واأليى انًُتظىسوَ سه ٖزٙل  -

ضامتو  15ٌُٖذااتعل ً واة ًقا ًتال تا ن  "سهلطو تَ ًِاتٓج سٟنهاة"ًقت وتا  :سه ض ٛة سهع وٜة سهٌعتغ كسهٖزسنل ًضٌ ل  ٚ  -

 32ل ظ 1998

 2006ل 1ل  سوطة سهعق٤َُٜٜ سهع ا / نس  سهطوٜعةل وٜ ٕال ـإسالو انًتكهًيٍو٤ٖٓمل ًضٌ ل  -

 1347 لل نًطقي انحسٍ األشعزيأبتبييٍ بذم انًفتزي فيًا َسب نإلياو سوَ تستك ل  -

 1991ل وٜ ٕال ً كا س٣ٌُتو سهقًٖٚل إحصاء انعهووسهات سوٚل  -

 1ل ٟوٚ سهضسَ سٟضع ٙل نس  سهلمتال رتقديى اإلباَة عٍ أصول اندياَةحسَٜ ًضٌٖنل  ٖ،ٜةل  -

 1997ل نس  سهعوي هو٤ٌَٜٛل وٜ ٕال يذاهب اإلساليييٍو ٕٙل تب  سه حٌَل  -

- Makdisi, George. Ibn ʻaqil: Religion and Culture in Classical Islam. Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 1997 
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