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ٚعٗ اٌعاللخ، اٌزٟ ٠م١ّٙب أثٛ ٔصش اٌفبساثٟ ثي١ٓ اٌغ١بعيخ اٌّذ١ٔيخ ٚثي١ٓ رغعٝ ٘زٖ اٌٛسلخ إٌٝ إٌظش ـٟ 

اإل١ٌٙبد اٌٛاسدح ٌذ٠ٗ، ـٟ والِٗ عٓ اٌٍّّخ اٌفبضٍخ، ٚرٌه ِٓ خالي رصٛسارٗ اٌفٍغف١خ ـٟ ا١ٌّزبـ١ض٠ميب ٚاٌذ١ٕ٠يخ، 

ًّ ِهٌفبرييٗ اٌفٍغييف١خ اتييي١ٍخ، اٌزييٟ أّعغييذ ٌٍفٍغييفخ اٌغ١بعيي١خ اإلعييال١ِخ، عٍييٝ ؽييّذ رعج١ييش ِؾغييٓ  اٌزيٟ ٚعييّذ عيي

ِٙذٞ
1
. 

ب أٍِزيٗ ع١ٍيٗ ِمزاي١بد صمبـ١يخ،  ّّ ـٍئٓ وبْ اشزؽبي اٌفبساثٟ ثبٌزٛـ١ك ث١ٓ اٌذ٠ٓ ٚاٌفٍغفخ ِهّوذاً، أطاللبً ِ

ّْ عع١ٗ إٌٝ اٌغّع ث١ٓ اٌذ٠ٕٟ اٌٍّّيٟ، ٚاٌغ١بعيٟ اٌفٍغيفٟ، ٠ّضّيً  ٚضشٚساد ٔظش٠خ ِٕٚٙغ١خ الزازٙب ـٍغفزٗ، ـإ

س ّٛ ٖ اٌفٍغييفٟ اٌعييبَ اٌمبضييٟ ثزلعيي١ظ اٌّلييشٚع١خ اٌعم١ٍييخ، ٚاٌذ١ٕ٠ييخ، ٚاٌغ١بعيي١خ، اٌّغييبي اتوضييش اعييزغبثخً ٌزصيي

ًّ ِب ٠زّصً ثٙزٖ اٌعمال١ٔخ. ًّ صمبـخ ِعبد٠خ ٌى  ٌّّبسعخ اٌفىش اٌفٍغفٟ ـٟ ظ

أطاللبً ِٓ ٘زا اٌّعطٝ، اسرل٠ٕب أْ ٔج١ّٓ طج١عخ اٌعاللخ ث١ٓ اٌغ١بع١بد ٚاإل١ٌٙيبد، اٌزيٟ ٔفّايً رغي١ّزٙب 

س اٌيذ٠ٕٟ اإلعيالِٟ ٌٍىيْٛ، ثبٌذ٠ٓ، ِبداَ ا ّٛ ٌفبساثٟ ٠ؾزفع، ـيٟ ِعيشح ؽذ٠ضيٗ عيٓ اٌعٍيُ اٌّيذٟٔ، ثّعيبٌُ اٌزصي

اٌزٞ ٠ذِظ ضّٕٗ رصٛساد ـٍغف١خ أخشٜ ِخزٍفخ، إ٠ّبٔبً ِٕٗ ثإِىب١ٔخ اٌزٛـ١ك ث١ٓ اٌفٍغفخ ٚاٌٍّّخ، أٚ ِب اييطٍؼ 

 ع١ٍٗ رم١ٍذ٠بً ـٟ صمبـزٕب اإلعال١ِخ: اٌعمً ٚإٌمً.

عزجش ثؾش اٌفبساثٟ ٌٙزٖ اٌعاللخ ِؾبٌٚخ ٔظش٠خ ِٕٚٙغ١خ ِٕٗ ٌذِظ اٌذ٠ٕٟ ثبٌغ١بعيٟ، رلع١غبً عٍٝ رٌه، ٔ

ٚلذ شّىً رٌه ٌذ٠يٗ ِليشٚعبً ـٍغيف١بً «. اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ»ٚرٌه اعزغبثخً ٌٍجؾش عٓ ِغزّع ِذٟٔ ِضبٌٟ ـٟ ي١ؽخ 

شٚسح ا ٔغييغبَ ثيي١ٓ ٔظش٠ييبً، لجييً أْ ٠ىييْٛ ِلييشٚعبً ع١ٍّييبً ع١بعيي١بً، ؽ١ييش أخييز ـييٟ ا عزجييبس، ـييٟ ثٍٛسرييٗ، ضيي

ِزطٍّجييبد اٌييذ٠ٓ اٌؾم١مييٟ (اإلعييالَي، ِٚمزايي١بد إٌظش٠ييبد اٌفٍغييف١خ اٌصييؾ١ؾخ اٌخبّيييخ ثب عزّييب  اٌّييذٟٔ، 

 ٚاٌطج١عخ، ٚاٌىْٛ، ٚرؾذ٠ذاً ٕ٘ب: اتـالط١ٔٛخ، ٚاتسعط١خ، ٚاتـالط١ٔٛخ اٌّؾذصخ.

يب ععيً ـٟ إٌٙب٠خ، أـاٝ، عٕذٖ، ٘زا اٌغّع إٌٝ رلع١ظ اعزجذاد ِطٍك ثبعُ اٌع ّّ مً ٚاٌيذ٠ٓ ِعيبً، ٚرٌيه ٌ

َ ِيٓ  ِٓ اٌشئ١ظ اتٚي (اٌف١ٍغٛؾي، اٌزٞ ّٔصجٗ ؽبوّبً عٍٝ ٘زٖ اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ، ِشوض ٘زٖ اٌّذ٠ٕخ، ؽ١ش ٠ُخيذم

طشؾ ِشؤٚع١ٗ، ث١ّٕب ٘ٛ   ٠خذُِٙ إ  ِٓ ؽ١ش ٠شأعُٙ، ٠ّٚٛعُٙٙ ٔؾٛ ِب ِٓ شلٔٗ أْ ٠ٛيٍُٙ إٌيٝ اٌغيعبدح 

 اٌؾم١م١خ.

                                                           
 76َ، ص 2009ِٙذٞ، ِؾغٓ. ط، اٌفبساثٟ ٚرلع١ظ اٌفٍغفخ اٌغ١بع١خ اإلعال١ِخ، رشعّخ ٚداد اٌؾبط ؽغٓ، داس اٌفبساثٟ، اٌطجعخ اتٌٚٝ،  1
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ٔخ ٌٙيب ـ١ّيب ث١ٕٙيب  رطشػ ّٛ لشاءح ٚرل٠ًٚ ـٍغفخ اٌفبساثٟ يعٛثبد ؼ١ش ٠غ١شح، ٔظشاً ٌزذاخً اتعضاء اٌّى

ُّ وزٌه، ٔظشاً ٌغّعٙب ث١ٓ عٕبيش صمبـ١خ ِزجب٠ٕخ، ِٚخزٍفخ  (اإل١ٌٙبد، ٚاٌطج١ع١بد، ٚاٌغ١بع١بد، ٚإٌفغب١ٔبدي، ص

ًّ ٘ييزٖ اتعييضاء اٌّلييّىٍخ ٌٙييزٖ د١ٕ٠ييخ، ٚع١بعيي١خ، وض١ييشح.  –اٌّلييبسة: ـٍغييف١خ، ٚع١ٍّييخ، ٚوال١ِييخ  د ويي ٠ماييٟ رعييذل

اٌفٍغييفخ عٍييٝ اٌجبؽييش أْ ٠زؾٍّييٝ ثبٌؾ١طييخ ٚاٌؾييزس، إرا ِييب أساد أْ ٠مييشأ عبٔجييبً ِييٓ عٛأييت ٘ييزا اٌفىييش اٌّشّوييت، 

 ٚاٌّخزٍط أ٠ّّب اخزالط.

ِٓ ٘زا إٌّطٍك، عٕؾبٚي، ـٟ ٘زٖ اٌٛسلخ، اٌزضاَ ٘زا اٌؾيزس اٌايشٚسٞ، ٚٔؾيٓ ٔجؾيش طج١عيخ اٌعالليخ 

ي١ٓ ـيٟ ـٍغيفزٗ اٌّذ١ٔيخ، ٚٔمصيذ رؾذ٠يذاً: اإل١ٌٙيبد ٚاٌغ١بعي١بد  أٚ اٌ ّّ زٟ ٠م١ّٙب ٘زا اٌف١ٍغٛؾ ث١ٓ اٌغيبٔج١ٓ اٌّٙ

ّْ اٌفييبساثٟ لييذ عّييذ، ـييٟ رٛا١ٌفييٗ اتخالل١ييخ ٚاٌّذ١ٔييخ، إٌييٝ طييشق  ثزعج١شٔييب اٌؾبضييش: اٌييذ٠ٓ ٚاٌغ١بعييخ. ـييبٌّعٍَٛ أ

١ٌّزبـ١ض٠مب، ٚاٌفٍه، ٚاٌطج١عيخ، ٚاٌغي١ىٌٛٛع١ب، ٚرٌيه شهْٚ ا عزّب  اٌّذٟٔ، أطاللبً ِٓ رصٛساد ٔظش٠خ ـٟ ا

إ٠ّبٔبً ِٕٗ ثل١ّ٘خ اٌغبٔت إٌظشٞ ٌٍغٛأت اٌع١ٍّخ. ؼ١ش أّٔٗ ٌُ ٠ىزِؿ ثٙزا اتِش  ثً ر٘يت ثع١يذاً ـيٟ وزبثيخ ؽيٛي 

، «اٌف١ٍغيٛؾ-إٌجيٟ»ي، ؽ١ٓ ثٍٛس رصٛساً خبّيبً ثٗ ٠ّضط ـ١ٗ ث١ٓ اٌغ١بع١بد ٚاإل١ٌٙبد ـ١ّيب ٠طٍيك ع١ٍيٗ انمهّة(

ٌٍّذ٠ٕخ اٌفبضيٍخ، ِؾبويبح ِٕيٗ ٌصيٛسح اإلٌيٗ اٌيزٞ ٠يشأط « اٌشئ١ظ اتٚي»، ٚ«اٌٍّه اٌشئ١ظ»أٚ ثٍفظخ أخشٜ، 

 اٌىْٛ. ـى١ؿ رٌه؟

 ب١ٌخ ـٟ اٌزغبؤ د ا٢ر١خ:ٔمزشػ اٌزعج١ش عٓ ٘زٖ اإلشى

ِب طج١عخ اٌعاللخ اٌزٟ ٠م١ّٙب اٌفبساثٟ ث١ٓ اإل١ٌٙبد ٚاٌغ١بعي١بد اٌيٛاسدح ٌذ٠يٗ ـيٟ وزيت اٌّذ١ٔيخ،  عي١ّّب 

آراء أهلم انمينىلة رٍه إٌصٛص اٌفٍغف١خ، اٌزٟ ٠جذؤ٘ب ثبتِٛس ا١ٌّزبـ١ض٠م١يخ، ٠ٕٚزٙيٟ ـ١ٙيب ثبٌليهْٚ اٌغ١بعي١خ (

 ي؟ة، كتاب انمهّةانفاضهة، كتاب انسياسة انميوي

ًّ « اإل١ٌٙبد ٚاٌغ١بع١بد»و١ؿ ٔغزط١ع أْ ٔفّغش رٛارش ٘ز٠ٓ اٌغبٔج١ٓ  إٌّفص١ٍٓ شىالً ِٚاّٛٔبً ـٟ و

 ي؟انسياسة انميويةي ٚ(آراء أهم انمينىة انفاضهةِٓ وزبة (

ي اٌّخّصييف ٌت١ٌٙييبد ـييٟ رٍييه اٌىزييت ٘ييٛ ثّضبثييخ اتعييبط  ّٚ ّْ اٌمغييُ ات أٔغييزط١ع اٌّغبصـييخ ٚاٌمييٛي إ

ّْ اتِييش   ٠عييذٚ أْ ٠ىييْٛ ِغييّشد ر١ّٙييذ اٌ ٕظييشٞ، اٌييزٞ ٠ٕجؽييٟ أْ رٕجٕييٟ ع١ٍييٗ اٌغ١بعييخ ٚا عزّييب  اٌّييذٟٔ، أَ أ



 

 

 www.mominoun.com 4  الفلسفة والعلوم اإلنسانيةقسم 

 

              

 

١ِزبـ١ض٠مٟ ٌٍذخٛي ـٟ ِٕبلليخ اٌغ١بعيخ ٚشيهٚٔٙب ثّيب ٠هّعيظ ٌٍّذ٠ٕيخ اٌفبضيٍخ، اٌزيٟ رُعيّذ ثّضبثيخ ٘يذـٙب اٌفٍغيفٟ 

 إٌٙبئٟ؟

 ١ٓ اٌغ١بعخ ٚاٌذ٠ٓ ـٟ ـٍغفخ اٌفبساثٟ؟ِب إٌز١غخ اٌّزشرّجخ عٍٝ ٘زا اٌزذاخً اٌّمصٛد ث

 

ّْ طبثع اٌغّع ث١ٓ اٌذ٠ٓ ٚاٌغ١بعخ،  ، ثذا٠خً، اٌززو١ش ثل لجً اٌلشٚ  ـٟ رؾ١ًٍ ِٕٚبللخ ٘زٖ اإلشىب١ٌخ، ٔٛدل

آراء ( ي أَ ـٟ وزبةانسياسة انميويةاٌزٞ وبْ ٠ؽٍت عٍٝ إٌصٛص اٌفٍغف١خ ٚاٌّذ١ّٔخ ٌٍفبساثٟ: عٛاء ـٟ وزبثٗ (

 ي، إّّٔب ٠ّىٓ سّدٖ إٌٝ ِغّٛعخ ِٓ اتعجبة ٔغٍّٙب ـ١ّب ٠لرٟ:انمهّةي أٚ ـٟ وزبة (أهم انمينىة انفاضهة

ي: أزّييبء اٌفييبساثٟ إٌييٝ رم١ٍييذ ـٍغييفٟ ٠ييٌٟٛ أ١ّ٘ييخ لصييٜٛ ٌٍغ١بعييخ اٌّذ١ٔييخ، ٚ٘ييٛ اٌزم١ٍييذ  - ّٚ اٌغييجت ات

 اتـالطٟٛٔ اتسعطٟ.

يه اٌغ١بعيٟ ٚاٌّيذٟٔ، اٌغجت اٌضبٟٔ: أزّبء ٘زا اتخ١ش إٌيٝ  - ـزيشح ربس٠خ١يخ ويبْ ِيٓ أثيشص عيّبرٙب اٌزفىل

 ٚع١بدح ٔضاعبد وال١ِخ ٚد١ٕ٠خ، ٚر١بساد ع١بع١خ ِزصبسعخ ؽٛي لاب٠ب اٌذ٠ٓ، ٚاٌغٍطبْ، ٚاٌفىش، ٚاٌّغزّع.

اٌغجت اٌضبٌش: ألؽبي ٘زا اٌف١ٍغٛؾ اٌىج١ش ثلعجبة رؾص١ً اٌغعبدح اٌؾم١م١خ، عٛاء ـٟ اٌؾ١يبح اٌّذ١ٔيخ  -

 ٠ٛ١خ، أَ ـٟ اٌؾ١بح اتخش٠ٚخ، أغغبِبً ِع ِٕظٛسٖ اٌؽبئٟ ٌٍٛعٛد.اٌذٔ

يخً، ٚاٌّيذٟٔ خبّييخً، ثّيب ٠ف١يذ  - ِّ اٌغجت اٌشاثيع: عي١بدح اٌطيبثع اٌزيٛـ١مٟ اٌزٛؽ١يذٞ ـيٟ ـىيشٖ اٌفٍغيفٟ عب

اٌّزٕبلايخ، ضشٚسح رلع١ظ اٌغ١بعخ ٚاٌذ٠ٓ رلع١غبً عمال١ٔبً ٚـٍغف١بً ٠غّٕت أـشاد ِذ٠ٕزٗ اٌفبضٍخ ا عزمبد ثب٢ساء 

ّٟ ـبضيً ٚاؽيذ،   ِفزيشل١ٓ ِٚزٕيبصع١ٓ وّيب  ٚاٌابٌّخ، ٚاٌغبٍ٘خ، ٚرٌه ِٓ أعً ععٍُٙ ِزّؾذ٠ٓ ـٟ اعزّيب  ِيذٔ

 ـٟ ا عزّبعبد اٌّذ١ٔخ اٌغبٍ٘خ.

ٌٚجؾش ٘زٖ اتعجبة ٚؼ١ش٘ب، اٌزٟ لّشسٔب ا ٔطالق ِٕٙب ٌغجش إشىب١ٌخ عاللخ اٌذ٠ٕٟ ثبٌغ١بعٟ ـٟ ـٍغفخ 

ًّ ِيٓ خيالي اٌفشضي١خ اٌفبساثٟ اٌّذ١ٔخ، ٔع ّيذ، ـ١ّيب عي١لرٟ ِيٓ ٘يزٖ اٌٛسليخ اٌجؾض١يخ، إٌيٝ ِٕبلليخ اٌّٛضيٛ  وىي

 ا٢ر١خ:

سارٗ ـٟ ا١ٌّزبـ١ض٠مب  ّٛ إرا وبْ اٌفبساثٟ ٠هّعظ رصٛسارٗ اٌغ١بع١خ ٚاٌّذ١ٔخ (اٌعٍُ اٌّذٟٔي أطاللبً ِٓ رص

رمش٠ش أطشٚؽزٗ ـٟ ا عزّيب  اٌّيذٟٔ ٚاإل١ٌٙبد (اٌعٍُ إٌظشٞي، ِب ؽذا ثٗ إٌٝ اٌغّع ث١ٓ اٌذ٠ٕٟ ٚاٌغ١بعٟ ـٟ 
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اٌفبضً، ـًٙ عٕمٛي: إّٔٗ وبْ ِذـٛعبً ثّمبيذ ِع١ّٕيخ ؽزّّيذ ع١ٍيٗ اٌغّيع ثي١ٓ اٌغ١بعيخ ـيٟ يي١ؽخ اٌعٍيُ اٌّيذٟٔ 

اٌعٍّٟ، ٚاٌال٘ٛد ـٟ ي١ؽخ اٌعٍُ إٌظشٞ ا١ٌّزبـ١ض٠مٟ؟ إرا وبْ اتِش وزٌه، ـّيب اٌغيٛاة اٌّّىيٓ ٌزفغي١ش ٘يزا 

 غ١بع١بد ـٟ ـٍغفزٗ اٌّذ١ٔخ؟اٌخٍط ث١ٓ اإل١ٌٙبد ٚاٌ

ٌّمبسثييخ ٘ييزٖ اٌفشضيي١خ، ٔمزييشػ اعزّييبد ِٕٙغ١ييخ رؾ١ٍ١ٍييخ رمييَٛ عٍييٝ اعييزٕطبق ثعيي  ِييٓ ٔصييٛص ٘ييزا 

سٔب  ّٛ اٌف١ٍغٛؾ، اٌزٟ رٕيبٚي ـ١ٙيب، ثبٌّٕبلليخ ٚاٌزمش٠يش، ٘يزٖ اإلشيىب١ٌخ. ٚتعيً اٌم١يبَ ثيزٌه ٔمزيشػ أْ ٔغّيً رصي

 اٌّّٛعٗ ٌجؾش ٘زٖ اٌفشض١خ ـٟ اٌذعٜٛ ا٢ر١خ:

ّْ اٌفبساثٟ، ٚ٘ٛ ٠عبٌظ اٌماب٠ب اٌغ١بع١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ـٟ ٔطبق اٌعٍُ اٌّذٟٔ، إّّٔب ٠فعً رٌه تّٔٗ ٠معيّذ ا٢ساء  إ

اإل١ٌٙخ ٚا١ٌّزبـ١ض٠م١خ اٌصؾ١ؾخ ضيشٚس٠خً ٌٍؾ١يبح اٌّذ١ٔيخ ٚاٌغ١بعي١خ ٌٍىيبئٓ اٌّيذٟٔ، ٌّيب ٌٙيب ِيٓ عالليخ ِجبشيشح 

  ٌزٌه ِيٓ اٌّليشٚ ، ٔظش٠يبً ٚع١ٍّيبً، سثيط اإل١ٌٙيبد ثخاليٗ اٌذ١ٔٛٞ ٚاتخشٚٞ، ؽغت رصٛسارٗ ـٟ اٌغعبدح

ثبٌغ١بع١بد سثطبً ل٠ٛبً، أغغبِبً ِع اٌشؤ٠خ اٌفٍغف١خ اٌصؾ١ؾخ ٌطج١عخ اٌٛعٛد اٌجلشٞ، ٚ عزّبعٗ اٌّذٟٔ، اٌزٞ 

 ٠شَٚ رؾص١ً ٘زٖ اٌغعبدح اٌزٟ ٠هِٓ ثٙب اٌف١ٍغٛؾ اٌؾّك.

ّٚ ً، إ٠شاد اٌّفٙٛ َ اٌزٞ ٠غزعًّ ثٗ اٌفبساثٟ اٌغ١بعخ اٌّذ١ٔخ، ٠ٚٛظّفٙب ٌٍٚزؾمّك ِٓ ٘زٖ اٌذعٜٛ، ٠ٍضَ، أ

ثٗ، تعً ِعشـخ ؽغغٗ ـٟ اٌغّع ث١ٓ اإل١ٌٙبد ٚاٌغ١بع١بد ـٟ ـٍغفخ ِذ١ٔخ رزٛعٗ إٌٝ اٌغّٙٛس اٌٛاعع. ٠ظٙيش 

٘زا اٌّفَٙٛ اٌخبّص ٌذ٠ٗ ثبٌغ١بعخ اٌّذ١ٔخ رؾذ٠ذاً، عٕذِب ٠ذعٛ إٌٝ ضشٚسح ٚضع ليٛي ـٍغيفٟ ؽم١ميٟ ـيٟ اٌعٍيُ 

ٟ ٠ييٕٙ  ثّييب ٠ييلرٟ: إّٔييٗ ٠ٍييضَ اٌجبؽييش ـييٟ اٌعٍييُ اٌّييذٟٔ أْ ٠فؾييف أيييٕبؾ اتـعييبي، أٚ اٌغيي١ش اإلساد٠ييخ اٌّييذٔ

ٚاتخالل١خ، ٚاٌل١ُ، ٚاٌميٛا١ٔٓ، اٌزيٟ رٕجٕيٟ ع١ٍٙيب ٘يزٖ اتـعيبي، ـ١جؾيش عيٓ اٌؽب٠يبد اٌزيٟ ِيٓ أعٍٙيب رفعيً رٍيه 

ٗ عالليخ ثغيعبدرٗ اٌؾم١م١يخ، ٚرٌيه عيٓ اتـعبي، ٚو١ؿ ٠ٕجؽٟ أْ رىْٛ ِٛعٛدح ـٟ اإلٔغبْ، ِب شيلٔٗ أْ رىيْٛ ٌي

طش٠ك إصبسح اٌعٍُ اإلٌٟٙ (اٌفٍغفخ إٌظش٠خي، ٔظشاً ٌٛعٛد رذاخً ث١ٓ عٍُ اٌغ١بعيخ (اٌيزٞ ٠ُعٕيٝ ثبٌّجيبدو ات١ٌٚيخ 

 ٌٍؾ١بح اٌّذ١ٔخي، ٚ٘زا اٌعٍُ إٌظشٞ اإلٌٟٙ (اٌزٞ ٠عّضص ا٢ساء اٌصؾ١ؾخ ؽٛي اٌىْٛي.

ًّ ِٓ اٌع١ٍّٓ اإلٌٟٙ ٚاٌغ١بع ٟ ٠لزؽً ثّغلٌخ إٔغب١ٔخ ٚاؽذح ـيٟ ؼب٠يخ ات١ّ٘يخ، أ  ٚ٘يٟ: اٌجؾيش إراً، و

«اٌخ١ش عٍٝ اإلطالق»عٓ اٌغعبدح، اٌزٟ ٟ٘ أيالً ٘ذؾ ٚعٛد اإلٔغبْ ـٟ اٌؾ١بح، ِٓ ؽ١ش ٟ٘ 
2
. 

ًّ ِب ٠ُفّغش ٘زا اٌّفٙيَٛ اٌخيبّص ٌٍغ١بعيخ ٌيذٜ اٌفيبساثٟ، ٚ٘يٛ إ٠ّبٔيٗ اٌميٛٞ ثبعزجيبس عيعبدح اإلٔغيبْ  ٌٚع

اٌمصٜٛ، ٚوّبٌٗ اٌّطٍك، أِش٠ٓ ٠زٛلفبْ ١ٌظ عٍٝ أـعبٌٗ ـؾغت، ثً، أ٠ابً، عٍٝ آسائٗ إٌظش٠خ اٌصؾ١ؾخ ـيٟ 

                                                           
 72َ، ص 1993، عٕخ 2اٌفبساثٟ، وزبة اٌغ١بعخ اٌّذ١ٔخ اٌٍّمت ثّجبدو اٌّٛعٛداد، داس اٌّلشق، ث١شٚد/ ٌجٕبْ، ط  2
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ّْ  ٚثٙزا اٌخصٛص، ٔغذٖ ٠صّشػ عٍٝ ؽّذ عٛاء. اٌلهْٚ اإل١ٌٙخ ٚاٌّذ١ٔخ اٌغعبدح اٌزٟ ٠عمٍٙب اإلٔغبْ، »لبئالً: إ

ح إٌبطمخ إٌظش٠خ، ١ٌٚظ ثلٟء آخش ِيٓ عيبئش اٌميٜٛ اتخيشٜ، ٚرٌيه إرا اعيزعًّ  ّٛ ٠ٚلعش ثٙب، إّّٔب رؾصً ثبٌم

«اٌّجبدو ٚاٌّعبسؾ اتٌٚٝ اٌزٟ أعطبٖ إ٠ب٘ب اٌعمً اٌفعبي
3
. 

ب ِمصٛدٖ ِٓ ٘يزا اٌزصيش٠ؼ، ـٙيٟ ضيشٚسح أْ رىيْٛ ٌتٔغيبْ آسا ِّ ء ييؾ١ؾخ، رؾصيً ٌيٗ ثبعيزعّبٌٗ أ

رٗ إٌبطمخ (أٞ اٌعم١ٍخي، اٌزٟ رغزٕذ إٌٝ اٌّعبسؾ اتٌٚٝ ٌذ٠ٗ، اٌّلخٛرح ِٓ اٌعمً اٌفّعيبي. رلع١غيبً عٍيٝ رٌيه،  ّٛ ٌم

ّْ ِمصٛدٖ ِٓ وزبثٗ اٌشئ١ظ ( ١يخ ا٢ساء إٌظش٠يخ، آراء أهم انمينىة انفاضهة٠ظٙش أ ّّ ي إّّٔيب ٘يٛ اٌزشو١يض عٍيٝ أ٘

ثٙييب عييىبْ ٘ييزٖ (اٌّذ٠ٕييخ اٌفبضييٍخي، ؽ١ييش ٠ٍييضَ أْ رىييْٛ ثذا٠ييخً آساء يييؾ١ؾخ ؽزييٝ رصييجؼ  اٌزييٟ ٠غييت أْ ٠عزمييذ

ـبضييٍخ، ٚثعييذ رٌييه ٠زييلرّٝ أْ ٠صييً ثٙييب أٍ٘ٙييب إٌييٝ رٍييه اٌغييعبدح اٌؾم١م١ييخ، اٌزييٟ رؾييّذس عٕٙييب، ثبعزجبس٘ييب اٌىّييبي 

 إٌظشٞ اٌؾم١مٟ إٌّلٛد.

شّويض ؽيذ٠ضٕب عٍيٝ ِب١ّ٘يخ طج١عيخ ٘يزٖ ٚتعً رٛض١ؼ و١ؿ ٠ؾصً ٘زا اتِش، عٛؾ ٔؾبٚي، ثذا٠يخً، أْ ٔ

ا٢ساء، اٌزٟ ٠ٕجؽٟ ٌٙب أْ رىْٛ اٌعّبد إٌظشٞ اتعبعٟ ٌٍّّبسعخ اٌغ١بع١خ ٚاتخالل١خ ـٟ ِذ٠ٕزٗ اٌفبضيٍخ. ثعيذ 

ّْ ا عزمبد  رٌه ٕٔزمً إٌٝ ثؾش أٚعٗ رذاخً اٌىالَ ـٟ ٘زٖ اٌغ١بعخ ِع اٌؾذ٠ش ـٟ اإل١ٌٙبد، اٌزٟ ٠شٜ اٌفبساثٟ أ

١بعييخ اٌفبضييٍخ، ِييع ِييب ٠غييزذع١ٗ رٌييه ِييٓ خييٛح ـٍغييفٟ ـييٟ ثعيي  اٌزصييٛساد ا١ٌّزبـ١ض٠م١ييخ ثٙييب ٠هّعييظ ٌٍغ

ٚاٌىٛعييٌّٛٛع١خ اٌّييلخٛرح ِييٓ ٔظش٠ييخ اٌفيي١  اتـالط١ٔٛييخ، ؽ١ييش ٠زعٍّييك اتِييش، أعبعييبً، عٕييذ اٌفييبساثٟ، ثٕظييشح 

رلييّىً ٘ييزٖ أـالط١ٔٛييخ ِؾذصييخ ٌٍى١ّٔٛييبد ٚاإل١ٌٙييبد، لييبَ ثّضعٙييب ثغ١بعييخ أـالطييْٛ، ٚعٍييُ ٔفييظ أسعييطٛ  ٌييزا 

«أٔضشٚثِٛٛسـ١خ»اٌزصٛساد ٌذ٠ٗ ٔظشح 
4
رغعٝ إٌٝ دساعخ اٌىْٛ ثبٌٕغجخ إٌٝ ؽ١بح اإلٔغبْ، ـزيشٜ ٘يزا اتخ١يش  

ًّ وٛعط ٠ؾمّك ـ١ٗ ٘زا اإلٔغبْ ؼب٠برٗ اٌمصٜٛ، عٓ  س ٘زا اٌى ّٛ ُّ رزص ًّ (اٌىٛعّٛطي، ص (اإلٔغبْ إٌٛ ي ـٟ اٌى

ٛدٖ اٌخيبصطش٠ك اٌّعشـخ إٌظش٠يخ، اٌزيٟ رغيعفٗ ـيٟ إدسان ٚعي
5

. ٚثعيذ عيشح ٘يزٖ إٌظيشح اٌخبّييخ ٌٍغ١بعيخ 

ٚاإل١ٌٙبد، ٔمزشػ إثشاص أٚعٗ اٌزٕبظش اٌمبئّخ ث١ٓ ِذ٠ٕخ اإلٔغبْ اٌغ١بع١خ، ِٚذ٠ٕخ اإلٌٗ اٌىٛعٌّٛٛع١خ، ٌٕٕزٙيٟ، 

 ثعذ رٌه، إٌٝ اعزخالص ِب ٠زشرّت عٍٝ ٘زا اٌضعُ ِٓ ُخاليبد ٚٔزبئظ.

، ِيٓ «اٌّذ٠ٕيخ اٌفبضيٍخ»ب ٘يزٖ ا٢ساء اإل١ٌٙيخ اٌايشٚس٠خ ت٘يً رؾم١مبً ٌٙزا اٌؽيشح، ٠ٍضِٕيب أْ ٔؾيّذد ِي

ؽ١ش وٛٔٙب رصؿ وٛعٌّٛٛع١ب ِذ٠ٕخ هللا ـٟ اٌٛعٛد، اٌزٟ ٠ٕجؽٟ أْ رٕبظش٘ب ِذ٠ٕخ اإلٔغبْ اٌفبضٍخ ـيٟ اٌؾ١يبح 

                                                           
 73َ، ص 1964، عٕخ 1اٌفبساثٟ، اٌغ١بعخ اٌّذ١ٔخ، رؾم١ك ـٛصٞ ِزشٞ إٌغبس، اٌّطجعخ اٌىبص١ٌٛى١خ، ث١شٚد/ ٌجٕبْ، ط 3

«Anthropomorphisme» 4.ْٔظشح د١ٕ٠خ ٚـٍغف١خ رخٍع اٌصفبد اإل١ٌٙخ ٚاٌىٛعٌّٛٛع١خ عٍٝ اإلٔغب : 

 123َ، ص 1997، 4اس اٌط١ٍعخ، ث١شٚد ، ط ثٕعجذ اٌعبٌٟ، عجذ اٌغالَ، اٌفٍغفخ اٌغ١بع١خ عٕذ اٌفبساثٟ، د 5
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بْ، ا عزّبع١خ، صُ ع١ٍٕب، أ٠ابً، أْ ٔؾّذد و١ؿ ٟ٘ ث١ٕخ ِذ٠ٕخ اإلٌٗ (اٌىٛعيّٛطي، ٚو١يؿ رٕبظش٘يب ِذ٠ٕيخ اإلٔغي

ّٟ ٌٍزذاخً ث١ٓ اٌغ١بعٟ ٚاٌذ٠ٕٟ.  ثّب ٟ٘ اٌزغغ١ذ اٌٛالعٟ اٌؾ

 

ّْ ٕ٘يبن رٕيبظشاً ثي١ٓ  ٔعزمذ ّْ ليبسو ـٍغيفخ اٌفيبساثٟ اٌّذ١ٔيخ ٌيٓ ٠غيذ ييعٛثبد وض١يشح، ؽي١ٓ ع١ىزليؿ أ أ

اٌف١ٍغٛؾ ٌٍّذ٠ٕخ اٌجليش٠خ اٌفبضيٍخ. ـف١ّيب ٠جيذٚ، ؼبٌجيبً ِيب رغعيً وٛعيٌّٛٛع١خ  -سئبعخ هللا ٌٍىْٛ، ٚسئبعخ إٌجٟ

ّٚ ً ِٚطٍمبً ٌٍىْٛ، ؽ١ش ٠شأط ع١ّع ِٛعٛد ٛعذ اٌفبساثٟ ِٓ اإلٌٗ سئ١غبً أ ُّ ي اٌ ّٚ ارٗ، عٍٝ اعزجبس أّٔٗ ِجذؤ٘ب ات

زييٗ  ٌييزا ٠ؾىّييٗ وٍّييٗ، ثّييب ـييٟ رٌييه اٌّذ٠ٕييخ اٌجلييش٠خ  ِّ ٌٙييب. ٚـييٟ اٌؾم١مييخ، ٠ُعييّذ ٘ييزا اإلٌييٗ ِييٓ ٠ُغيي١ّظ ٘ييزا اٌىييْٛ ثش

اٌف١ٍغٛؾ اٌّزّصً ثبٌعمً اٌفّعبي، ٚاٌزٞ، ِٓ خالٌٗ، ٠ؾىُ عبٌُ  -اٌفبضٍخ، اٌزٟ ٠ؾىّٙب عٓ طش٠ك سئ١غٙب إٌجٟ

 ذ ـٍه اٌمّش.ِب رؾ

ـيٟ ِذ٠ٕزيٗ اٌفبضيٍخ، ٚعٍيٝ « اٌيشئ١ظ اتٚي»إراً،   عغت ـٟ أْ ٔغذ اٌفبساثٟ ٠شّويض وض١يشاً عٍيٝ دٚس 

أ١ّّ٘زٗ ٌزغ١١ش ا عزّب  اٌّذٟٔ، ٠ٚمعّذٖ لطت اٌشؽيٝ، اٌيزٞ   ٠ّىيٓ ٌٍّذ٠ٕيخ أْ رميَٛ ِيٓ دٚٔيٗ. إّٔيٗ اٌيزٞ ٠زٍمّيٝ 

ي رٍيه اٌصيٛس اٌعم١ٍيخ اٌٛؽٟ ِٓ اإلٌٗ، عجيش ارصيبٌٗ ثبٌعميً اٌفّعيبي، ـز ّٚ شرغيُ، ثيزٌه، ـيٟ ٔفيظ ٘يزا اٌيشئ١ظ ات

 اتٌٚٝ ٌٍّجبدو، اٌزٟ عزصٍؼ أْ ٠مَٛ ع١ٍٙب اعزّب  أً٘ اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ اٌزٟ ع١شأعٙب.

ثٙزا اٌلىً ٠ٕجٕٟ اٌعٍُ اٌّذٟٔ، اٌزٞ ٠ُّبِسط، عٓ طش٠مٗ، اٌيشئ١ُظ اتٚي ريذث١شٖ ٚرغي١١شٖ ٌٙيزٖ اٌّذ٠ٕيخ، 

ّْ اٌّعطيٝ اٌٍّّيٟ أييجؼ ضيشٚس٠بً ٌصيالؽ١خ رٍيه ا٢ساء  عٍٝ اإل١ٌٙبد أٚ اٌذ٠ٓ ثبٌّعٕٝ اٌٍّّيٟ ٌٍىٍّيخ، ٚرٌيه ت

ي، تحصليم انسلدا  إٌظش٠خ، ٚاتـعبي اٌغٍٛو١خ اٌزٟ ٠ٕجؽٟ ٌٙب أْ رغيٛد ا عزّيب  اٌّيذٟٔ اٌفبضيً. ـفيٟ وزبثيٗ (

 ٟٔ، أّٔٗ:٠عّشؾ اٌفبساثٟ ٘زا اٌعٍُ، عٕذِب ٠ج١ّٓ ٌّٓ ٠ش٠ذ أْ ٠ؾّصً اٌغعبدح ثبٌعٍُ اٌّذ

ًّ ٚاؽذ ثّمذاس ِيب أُعيّذ ٌيٗ ثيبٌفطشح. » عٍُ اتش١بء، اٌزٟ ثٙب أً٘ اٌّذْ ثب عزّب  اٌّذٟٔ ٠ٕبي اٌغعبدح، و

يذْ، شيج١ٗ ثبعزّيب  اتعغيبَ ـيٟ  ُّ ّْ ا عزّب  اٌّذٟٔ، ٚاٌغٍّخ اٌزٟ رؾصً ِٓ اعزّب  اٌّذ١١ٔٓ ـٟ اٌ ـ١زج١ّٓ ٌٗ أ

ب رلزًّ ع١ٍٗ اٌّذ٠ٕخ ٚاتِخ، ٔظبئش ِب رليزًّ ع١ٍيٗ عٍّيخ اٌعيبٌُ. ـىّيب عٍّخ اٌعبٌُ، ـ١زج١ّٓ ٌٗ، أ٠ابً، ـٟ عٍّخ ِ

ّٚ ً، صُ ِجبدو أخشٜ عٍٝ رشر١ت، ِٚٛعٛداد عٓ رٍيه اٌّجيبدو، ِٚٛعيٛداد أخيشٜ رزٍيٛ  أْ ـٟ اٌعبٌُ ِجذأ ِب أ

ًّ رٍه اٌّٛعٛداد عٍٝ رشر١ت، إٌٝ أْ رٕزٟٙ إٌٝ آخيش اٌّٛعيٛداد سرجيخ ـيٟ اٌٛعيٛد، ويزٌه ـيٟ عٍّيخ ِيب رليز

ي، صُ ِجبدو أخشٜ رزٍٖٛ، ِٚذ١ْٔٛ آخشْٚ ٠زٍْٛ رٍه اٌّجبدو، ٚآخشْٚ ٠زٍيْٛ  ّٚ ع١ٍٗ اتِخ، أٚ اٌّذ٠ٕخ ِجذأ ِب أ
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٘ه ء، إٌٝ أْ ٠ٕزٟٙ إٌٝ آخش اٌّذ١١ٔٓ سرجخً ـٟ اٌّذ٠ٕخ ٚاإلٔغب١ٔخ، ؽزٝ ٠ٛعذ ـ١ّيب رليزًّ ع١ٍيٗ اٌّذ٠ٕيخ ٔظيبئش 

«ِب رلزًّ ع١ٍٗ عٍّخ اٌعبٌُ
6
. 

ّْ ـٙيُ دٚس اٌيشئ١ظ اتٚي ـيٟ اٌّذ٠ٕيخ اٌفبضيٍخ ٠ىلؿ ٘زا اٌزعش٠ ؿ اٌلبًِ ٌٍعٍُ اٌّذٟٔ اٌغ١بعٟ و١ؿ أ

ـيٟ اٌىيْٛ، ٚدٚسٖ ـيٟ إ٠غيبدٖ ٚريذث١شٖ  ٌيزا ٠جيّشس ٘يزا اٌزّبصيً، اٌيزٞ ٠م١ّيٗ  -رعيبٌٝ-  ٠زلرّٝ إ  ثفٙيُ ِىبٔيخ هللا 

ٍخ، رٍه اٌطش٠مخ اٌفش٠ذح اٌزٟ ٠زؾّذس ثٙب إٌجٟ، سئ١غبً ٌٍّذ٠ٕخ اٌفبض-اٌفبساثٟ ث١ٓ اإلٌٗ، سئ١غبً ٌٍىْٛ، ٚاٌف١ٍغٛؾ

سارٗ ؽٛي اإل١ٌٙيبد ٚاٌى١ٔٛيبد، ٚرٌيه لجيً أْ ٠زطيّشق ـ١ّيب ثعيذ إٌيٝ  ّٛ ّٚ ً، رص عٓ اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ، ثلْ ٠ٛسد، أ

اٌّغبئً اٌغ١بع١خ، اٌزٟ ٠زيلرّٝ اٌىيالَ ـ١ٙيب، ثبٌؾيذ٠ش، ـؾغيت، عيٓ شيىً اٌّذ٠ٕيخ اٌّضب١ٌيخ ِٚايبدارٙب ِيٓ اٌّيذْ 

ي، أٚ ـيٟ وزبثيٗ آراء أهم انمينىة انفاضهةٍ٘خ، ٚاٌفبعمخ، ٚاٌابٌخ، وّب ٔغذ رٌه ِفّصالً ـٟ وزبثٗ (اتخشٜ: اٌغب

 ي.انسياسة انميويةا٢خش اٌٍّمّت (

٘ىزا، دأة اٌفبساثٟ عٍٝ أْ ٠ّّٙذ ٌٍؾذ٠ش عٓ اٌغ١بعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌؾذ٠ش عٓ اٌّجيبدو إٌظش٠يخ اٌمصيٜٛ، 

خ، اٌصيٛسح اٌّضب١ٌيخ ٌّيب ٠ٕجؽيٟ أْ اٌزٟ رؾىُ اٌٛعٛد ـٟ و١ٍّزٗ، رٌه أّٔٗ  ِّ وبْ ٠شٜ، ـٟ رٍه اٌّجبدو إٌظش٠خ اٌعب

رىْٛ ع١ٍٗ ِذ٠ٕخ اإلٔغبْ اٌفبضٍخ عٍٝ اتسح، اعزجبساً ٌىٛٔٙب أّٔٛرعبً ِصّؽشاً ٌٍىْٛ اٌىج١ش، ثّب ٘ٛ ِذ٠ٕخ هللا 

ّٛ ً ٠ج١ّٓ ـ١ٗ و١ؿ أانمهّةٍِٚىٛرٗ. ِٚزٝ عذٔب إٌٝ وزبثٗ ( ّْ ا٢ساء، اٌزيٟ ٠ٕجؽيٟ أْ ٠معزميذ ي ٔصبدؾ ٌذ٠ٗ ّٔصبً ِط

 ثٙب أً٘ اٌٍّّخ اٌفبضٍخ، ٟ٘ ٔفغٙب رٍه ا٢ساء إٌظش٠خ اٌزٟ ٠ٕجٕٟ ع١ٍٙب اٌعٍُ اإلٌٟٙ، ٟٚ٘ رلزًّ عٍٝ:

ِب ثٗ ٠ٛيؿ هللا رعبٌٝ، صُ ِب ٠ٛيؿ ثٗ اٌشٚؽب١ْٔٛ، ِٚشارجُٙ ـٟ أٔفغُٙ، ِٕٚبصٌُٙ ِٓ هللا رعيبٌٝ، »

ُّ وْٛ  ًّ ٚاؽذ ُِٕٙ، ص اٌعبٌُ، ِٚب ٠ٛيؿ ثٗ ٘يزا اٌعيبٌُ، ٚأعيضاؤٖ، ِٚشاريت أعضائيٗ، ٚو١يؿ ؽيذصذ ِٚب ٠فعً و

عبئش اتعغبَ عٓ اٌزٟ ٟ٘ ِٓ اتعغبَ أيٛ ً، ِٚشارت ٘زٖ، ٚو١ؿ اسرجبط اتش١بء اٌزٟ ٠ؾز٠ٛٙب اٌعبٌُ ثعاٙب 

ًّ ٚاؽيذ ِٕٙيب إٌيٝ هللا رعي ًّ ِب ٠غشٞ ـ١ٙب عيذي   عيٛس ـ١يٗ، ٚو١يؿ ٔغيجخ وي ّْ و بٌٝ، ٚإٌيٝ ثجع  ٚأزظبِٙب، ٚأ

اٌشٚؽيييب١١ٔٓ، صيييُ ويييْٛ اإلٔغيييبْ ٚؽصيييٛي اٌيييٕفظ ـ١يييٗ، ٚاٌعميييً ِٚشرجزيييٗ ِيييٓ اٌعيييبٌُ، ِٕٚضٌزيييٗ ِيييٓ هللا، ِٚيييٓ 

ُّ ِيب ٠ٛييؿ ثيٗ اٌّيٛد ٚاٌؾ١يبح  ح ِيب ٘يٟ، ٚاٌيٛؽٟ و١يؿ ٘يٛ، ٚو١يؿ ٠ىيْٛ، صي ّٛ ُّ أْ رٛيؿ إٌج اٌشٚؽب١١ٔٓ، ص

زٞ ٠صي١ش إ١ٌيٗ اتساري ٚاٌفّغيبس، ـيٟ اٌؾ١يبح ا٢خشح، ٚاٌغعبدح اٌزٟ ٠صي١ش إ١ٌٙيب اتـبضيً ٚاتثيشاس، ٚاٌليمبء اٌي

«اتخشٜ
7
. 

                                                           
 64 -63 ص ، (د.دي، ص4اٌفبساثٟ، رؾص١ً اٌغعبدح، رؾم١ك ععفش آي ٠بع١ٓ، داس اتٔذٌظ، ط  6

 45 - 44 ص َ ، ص2001، 3اٌفبساثٟ، وزبة اٌٍّخ، رؾم١ك ِؾغٓ ِٙذٞ ، داس اٌّلشق، ث١شٚد، ط  7
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ُّ اٌلييٟء ٔفغييٗ ٔغيذٖ ـييٟ رٍخيي١ف وزييبة ( يآراء أهلم انمينىللة انفاضللهةصي
8

ّْ اتشيي١بء اٌزييٟ  ، عٕيذِب ٠هّوييذ أ

٠ٕجؽيٟ ا عزمييبد ثٙيب، ٌييذٜ أعايبء ٘ييزٖ اٌّذ٠ٕييخ، ٘يٟ ٔفغييٙب ا٢ساء اٌزيٟ ٚسدد ـييٟ اٌيّٕف اٌغييبثك، ٚإْ ثطش٠ييك 

، ـٟ اٌفصً اتٚي ِٕٗ، ِب ٠ٕجؽٟ أْ ٠ٛضع هلل ـٟ رارٗ، ٚيفبرٗ، ٚأـعبٌٗ، ٚو١ف١خ رذث١ش ِٓ اٌزٍخ١ف. ـٙٛ ٠زوش

ُّ ِيب ـيٟ اإلٔغيبْ، ٚلييٛاٖ  ـيٟ اٌغيّبء ٌّيب ـيٟ اتسح، ِٚيب ـيٟ اٌعيبٌُ اتسضيٟ، ٚو١ف١يخ رليى١ً اٌىبئٕيبد ـ١يٗ، صي

ُّ ـ١ّب ثع ذ ا عزّبعيبد اإلٔغيب١ٔخ ٚأييٕبـٙب، ِيٓ إٌفغب١ٔخ، ٚاٌعمً، ٚارصبٌٗ ثبٌعمً اٌفمّعبي، ٚاٌعمٛي اٌغّب٠ٚخ. ص

خالي اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ ِٚابدارٙب. ٚأخ١شاً ٠ُٛسد أيٕبؾ اٌغعبداد ٚاٌلمبء ـٟ ا٢خشح، ٚوزا اتييٛي ٚاٌظٕيْٛ 

اٌفبعذح، اٌزٟ ِٕٙب رفّشعذ ا٢ساء، ٚا عزّبعبد، ٚاٌشئبعبد، اٌغب١ٍ٘خ
9
. 

ّْ اٌ ًّ ٘زٖ إٌصٛص اٌّذ١ٔخ اٌّخزٍفخ، أ فبساثٟ وبْ ٠غعٝ إٌٝ رل١١ذ ِذ٠ٕزٗ اٌفبضٍخ، عٍيٝ ٠ٚزج١ّٓ، ِٓ و

«ثٕبء ِذ٠ٕخ اإلٔغبْ عٍٝ ؼشاس ِذ٠ٕخ هللا»ؼشاس رصٛسارٗ ؽٛي اٌىْٛ ٚاٌىٛعٌّٛٛع١ب، أٚ ثزعج١ش اٌغبثشٞ: 
10
. 

س اٌّعٍُّ اٌضبٟٔ، ـٟ أوضش ِٓ ٔفٍّ ٌٗ، و١ؿ أّٔٗ   ٠ّىٓ ٌٍّذ٠ٕخ اٌجلش٠خ أْ رىْٛ ـبضٍخ ِيب ٌيُ  ّٛ إراً، ٠ص

رىيٓ ِزٕبؼّييخ ِيع اٌىييْٛ، ِييب ٠عٕيٟ أّٔييٗ ٠شّوييض عٍيٝ ضييشٚسح أْ رصييجؼ ٘يزٖ اٌّذ٠ٕييخ عٍييٝ شيبوٍخ إٌظييبَ اإلٌٙييٟ 

، ـبٌضٛأٟ، صُ اٌعمً اٌفّعبي، ـفٍه ِب رؾذ اٌمّش اٌىٛعٌّٛٛعٟ اٌّؾىَٛ ثزشارج١خ ششـ١خ، ٠زجٛأ اإلٌٗ ِشرجخ اتعٍٝ

ّْ هللا  ٘يٛ اٌّيذثّش اٌؾم١ميٟ ٌٍعيبٌُ، ـإّٔيٗ، ويزٌه،  -رعيبٌٝ-(عبٌُ اٌىْٛ ٚاٌفغبدي، اٌزٞ ٠طبٌٗ اٌزؽ١ّش ٚاٌزجّذي. ٚثّب أ

ًّ ٠ىيْٛ ثٛعيٗ، ٚريذث١شٖ ٌٍّ ذ٠ٕيخ اٌفبضيٍخ اٌّذثّش ٌٍّذ٠ٕخ اٌجلش٠خ اٌزٟ رمع داخً ٘زا اٌعبٌُ. ٌىيٓ ريذث١شٖ ٌٍعيبٌُ وىي

يخ  ِّ ثٛعٗ آخيش، إّ  أّٔيٗ ٠ُٛعيذ ثي١ٓ اٌزيذث١ش٠ٓ رٕبعيت رّبِيبً ِضٍّيب ٠ٛعيذ ثي١ٓ أعيضاء اٌعيبٌُ، ٚأعيضاء اٌّذ٠ٕيخ أٚ ات

 اٌفبضٍخ، رٕبعت أ٠ابً.

يخ اٌفبضيٍخ  ٌزٌه ِّ ٠ٍضَ أْ ٠ىْٛ ثي١ٓ أعيضاء اتِيخ اٌفبضيٍخ رٕبعيت، ِضٍّيب ٠ٍيضَ أْ ٠ىيْٛ ثي١ٓ أعيضاء ات

 ائزالؾ، ٚاسرجبط، ٚأزظبَ، ٚرعبضذ ثبتـعبي. ٠مٛي ـٟ رٌه:

ـبٌزٞ ٠ُٛعذ ـٟ أعضاء اٌعيبٌُ ِيٓ ا ئيزالؾ، ٚا سرجيبط، ٚا ٔزظيبَ، ٚاٌزعبضيذ ثبتـعيبي، عيٓ ا١ٌٙئيبد »

يخ اٌفبضيٍخ، عيٓ ا١ٌٙئيبد ٚاٌٍّىيبد اإلساد٠يخ اٌزيٟ اٌطج١ع١خ اٌزٟ ٌٙب ِّ ، ٠غت أْ ٠ٛعذ، وزٌه، ِضٍٙيب ـيٟ ألغيبَ ات

«ٌٙب
11
. 

                                                           
 َ.2002، 8ش ٔبيش ٔبدس، داس اٌّلشق، ث١شٚد، ط اٌفبساثٟ، آساء أً٘ اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ، رؾم١ك أٌج١ 8

 80 اٌفبساثٟ، ـصٛي ِجبدو آساء أً٘ اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ، أظش: وزبة اٌٍّخ، ِصذس عبثك، ص 9

 357َ، ص 2001اٌغبثشٞ، اٌعمً اتخاللٟ اٌعشثٟ، اٌّشوض اٌضمبـخ اٌعشثٟ، ث١شٚد، اٌذاس ا ٌج١ابء، اٌطجعخ اتٌٚٝ،  10

 65 -64 ص خ، ِصذس عبثك، صاٌفبساثٟ، وزبة اٌٍّ 11
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ّْ اٌفبساثٟ إّّٔب ويبْ ٠ش٠يذ ثؾيش أِيٛس اٌغ١بعيخ  ٘ىزا، ٔغذ، ـٟ ِضً ٘زٖ اٌّمبسٔخ، اٌلب٘ذ اٌصش٠ؼ عٍٝ أ

َّ ثجؾش أِٛس اٌىٛعٌّٛٛع١ب ٚاإل١ٌٙبد (أٞ اٌذ٠ٓي. ٌىٓ اٌزغ بؤي اٌزٞ ٠فشح ٔفغٗ ِّشح أخشٜ ٘ٛ: ـٟ اسرجبط رب

ٌّبرا ٠مصذ اٌّعٍُ اٌضبٟٔ اٌزطيّشق إٌيٝ ِضيً ٘يزٖ اتِيٛس اٌغ١بعي١خ ـيٟ ِعيشح والِيٗ عيٓ اتشي١بء ا١ٌّزبـ١ض٠م١يخ 

 ٚاٌذ١ٕ٠خ؟ و١ؿ ٠ّىٓ رجش٠ش طشق اتِٛس اإل١ٌٙخ ـٟ ع١بق اٌىالَ عٓ ِجبدو ا عزّب  اٌّذٟٔ؟

ي ِيٓ وزيبة ّٚ ي، ٔظيبَ اٌىيْٛ عشضيبً رشو١ج١يبً ِٕظّّيبً، انسياسلة انميويلة( ٠عشح اٌفبساثٟ، ـٟ اٌمغيُ ات

ؽ١ش ٠مّذَ ـ١ٗ ِشارت اٌّٛعٛداد ِزّجعبً ٔظبِبً رشارج١يبً ٘ش١ِيبً ييبسِبً  إر ٠شرّيت ثعايٙب ـيٛق ثعي ، ِجزيذئبً ِيٓ 

أوٍّٙييب ٚعييٛداً إٌييٝ أْ ٠ٕزٙييٟ ثلٔمصييٙب ـييٟ اٌٛعييٛد
12

. ٚ٘ىييزا، ٔغييذٖ ٠مّغييُ ٘ييزٖ اٌّٛعييٛداد إٌييٝ صالصييخ ألغييبَ: 

يب اٌّٛعيٛداد اٌّفبسليخ، ـ١ايع ٌٙيب ا ِّ ُّ اٌزٟ ٟ٘ أعغبَ. أ ٌّٛعٛداد اٌّفبسلخ، ٚاٌّٛعٛداد اٌّالثغخ ٌألعغبَ، ص

ُّ صبٌضٙييب ِشرجييخ اٌعمييً اٌفعييبي ـييٟ  ٌٙييب ِشرجييخ هللا، ٚصب١ٔٙييب ِشرجييخ اٌعمييٛي اٌّفبسلييخ أٚ اٌضييٛأٟ، صيي ّٚ صييالس ِشارييت: أ

ُّ اتخ١ش. ث١ّٕب ٠شرّت اٌّٛعٛداد اٌّالثغخ ٌألعغيبَ، ثي ذٚس٘ب، ـيٟ صيالس ِشاريت: اٌيٕفظ، ٚاٌصيٛسح، ٚاٌّيبدح. صي

أخ١شاً ٠يزىٍُّ عٍيٝ ِشرجيخ اتعغيبَ، ٚ٘يٟ عيزّخ أعٕيبط: اتعغيبَ اٌغيّب٠ٚخ، ٚاٌؾ١يٛاْ إٌيبطك، صيُ اٌؾ١يٛاْ ؼ١يش 

إٌبطك، ٚإٌجبد، ـبٌّعبدْ، ٚاتعطمغبد اتسثعخ
13
. 

غيٍخ ِيٓ اٌّشاريت اٌّزصيٍخ ـيٟ ٔظيبَ ي، عٍانسياسلة انميويلةرهٌّؿ ٘زٖ اٌّٛعٛداد، ِغزّعخً ـٟ وزيبة (

رشارجٟ ٚاؽذ، أغغبِبً ِع لٛي اٌفبساثٟ ثبٌىْٛ اٌٛاؽذ اٌّزفبضيً اتعيضاء  ٌيزا ويبْ ِيٓ اٌيالصَ أْ ٠ىيْٛ إثيذا  

ّْ ٔظبِيٗ  ُّ أيجؼ اٌعبٌُ ٌذ٠ٗ ِظٙشاً ٌٛؽيذح اٌيزاد اإل١ٌٙيخ، ٚأ اٌعبٌُ، ٚوزا ؽفع ٚعٛدٖ، ش١ئبً ٚاؽذاً أ٠ابً، ِٚٓ ص

 ذي اإلٌٟٙ. ٠مٛي اٌّعٍُ اٌضبٟٔ ثٙزا اٌخصٛص:اٌجذ٠ع ِظٙش ٌٍع

ًّ ِشرجخ » اٌّجبدو، اٌزٟ ثٙب لٛاَ اتعغبَ ٚاتعشاح، اٌزٟ ٌٙب عزّخ أيٕبؾ، ٌٙب عّذ ِشارت عظّٝ، و

ي ـٟ اٌّشرجخ اتٌٚٝ، اتعيجبة اٌضيٛأٟ ـيٟ اٌّشرجيخ اٌضب١ٔيخ، اٌعميً اٌفّعيبي ـيٟ  ّٚ ِٕٙب رؾٛص يٕفبً ِٕٙب. اٌغجت ات

يب ـيٟ اٌّشرجخ اٌضبٌ ِّ ضخ، إٌفظ ـٟ اٌّشرجخ اٌشاثعخ، ٚاٌصٛسح ـٟ اٌّشرجخ اٌخبِغخ، ٚاٌّبدح ـيٟ اٌّشرجيخ اٌغبدعيخ. أ

ًّ ٚاؽيذح ِيٓ عيبئش اٌّشاريت،  ب ِيب ـيٟ وي ِّ ٌٝ ِٕٙب، ـال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ وض١شاً  ثً ٚاؽذاً ـشداً ـمط، ٚأ ّٚ اٌّشرجخ ات

ي ٚاٌضبٟٔ، ٚاٌعمً اٌفّعيبي. ٚصالصيخ  ـٙٛ وض١ش. ـضالصخ ِٕٙب ١ٌغذ ٟ٘ أعغبِبً، ٚ  ٟ٘ ـٟ أعغبَ: ّٚ ٟٚ٘ اٌغجت ات

٘ييٟ ـييٟ أعغييبَ، ١ٌٚغييذ رٚارٙييب أعغييبِبً: ٚ٘ييٟ اٌييٕفظ، ٚاٌصييٛسح، ٚاٌّييبدح. ٚاتعغييبَ عييزّخ أعٕييبط: اٌغغييُ 

                                                           
 31اٌفبساثٟ، اٌغ١بعخ اٌّذ١ٔخ، ِصذس عبثك، اٌطجعخ اٌضب١ٔخ، ص  12
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اتسثعخ. ٚاٌغٍّيخ  ٚاتعطمغبد اٌغّبٚٞ، ٚاٌؾ١ٛاْ إٌبطك، ٚاٌؾ١ٛاْ ؼ١ش إٌبطك، ٚإٌجبد، ٚاٌغغُ اٌّعذٟٔ،

«اتعٕبط اٌغزّخ ِٓ اتعغبَ ٟ٘ اٌعبٌُ اٌّغزّعخ ِٓ ٘زٖ
14
. 

ي خيبّص ثبٌعيبٌُ اٌعٍيٛٞ، ٚ٘يٛ  ّٚ ٠مّغُ اٌفبساثٟ اٌعبٌُ، ـٟ عٍّزٗ، ثّٛعت ٘زا اٌمٛي، إٌٝ لغي١ّٓ: لغيُ أ

 ًّ ٍْ خيبّص ثبٌعيبٌُ اٌغيفٍٟ، ٠ّٚضّيً وي اٌزٞ ٠ّضًّ عبٌُ اٌعمٛي ٚاتـالن اٌغّب٠ٚخ اٌّزّغُ ثبٌىّبي ٚاٌخٍٛد  ٚلغُ صب

ٍييه اٌمّييش، ٚ٘ييٛ عييبٌُ اٌىييْٛ، ٚاٌفغييبد، ٚإٌمصييبْ. ـىّييب أْ ٌّٛعييٛداد اٌعييبٌُ اٌعٍييٛٞ ِشارييت ِييب ٠ٛعييذ رؾييذ ـ

ي، ـىييزٌه ٌّٛعييٛداد اٌعييبٌُ اٌغييفٍٟ ِشارييت أعال٘ييب ِشرجييخ اإلٔغييبْ، ٚأدٔب٘ييب ِشرجييخ  ّٚ أعال٘ييب ِشرجييخ اٌعمييً ات

ؽيذ ٚصبثيذ، ٚ٘يٛ اٌيزٞ اٌعٕبيش اتسثعخ. ٌىيٓ ٠ؾىيُ ٘يزا اٌعيبٌُ ثمغي١ّٗ اٌعٍيٛٞ ٚاٌغيفٍٟ ٔظيبَ وٛعيٌّٛٛعٟ ٚا

ي، اٌزٞ ٘ٛ هللا، اٌزٞ ٠ٕجؽٟ أْ ٠عزمذ ثٗ اإلٌٗ اٌٛاؽذ اتؽذ. ّٚ  ٠شأعٗ اٌّجذأ ات

ـبهلل، إراً، ٘ٛ اٌغجت اٌمش٠ت ٌٛعٛد اٌضٛأٟ (اٌّالئىخ، ٟٚ٘ عٕذٖ ثّضبثخ عمٛي عّب٠ٚخي، ٌٚٛعٛد اٌعميً 

ب ٘زٖ اٌضٛأٟ، ـٟٙ أعجبة ٚعٛد اتعغبَ اٌغّب٠ٚخ، أٚ ِّ ًّ ٚاؽيذ  اٌفّعبي. أ عٕٙب ؽصٍذ عٛا٘ش ٘زٖ اتعغبَ، ٚوي

ِٕٙب ٠ٍضَ عٕٗ ٚعٛد ٚاؽذ ِٓ اتعغبَ اٌغّب٠ٚخ، ـلعٍٝ اٌضٛأٟ سرجخ ٠ٍيضَ عٕيٗ ٚعيٛد اٌغيّبء اتٌٚيٝ، ٚأدٔب٘يب 

ًّ ٚاؽيذ ِيٓ اتـيالن  ٠ٍضَ عٕٗ ٚعٛد اٌىشح اٌزٟ ـ١ٙب اٌمّش. ٚاٌّزٛعطبد اٌزٟ ث١ٕٙب ٠ٍضَ عٓ ٚاؽذ ِٕٙب ٚعٛد وي

اٌفٍى١ٓ، ٚعذد اٌضٛأٟ عٍٝ عذد اتعغيبَ اٌغيّب٠ٚخ  ٌيزا ٘يٟ (اٌضيٛأٟي اٌزيٟ ٠ٕجؽيٟ أْ ٠ميبي ـ١ٙيب  اٌزٟ ث١ٓ ٘ز٠ٓ

اٌشٚؽب١١ٔٓ، ٚاٌّالئىخ، ٚأشجبٖ رٌه، وّب ٠ضعُ رٌه
15
. 

إراً، ِب ١ّ٠ّض اٌعبٌُ اٌعٍٛٞ ٘ٛ اٌىّبي ٚاٌضجبد، ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠هصّش ـٟ اٌعبٌُ اٌغفٍٟ رلص١شاً ِغّالً، ِيٓ عٙيخ 

ْ ـ١ٗ ِٓ ٔظبَ وٍِّٟب ٠غت أْ ٠ىٛ
16

، عجش اٌعمً اٌفّعيبي، اٌيزٞ ـعٍيٗ اٌعٕب٠يخ ثيبٌؾ١ٛاْ إٌيبطك، ٚاٌزّيبط رج١ٍؽيٗ 

ألصٝ ِشارت اٌىّبي، اٌزٞ ٌتٔغبْ أْ ٠جٍؽٗ، ٚ٘ٛ اٌغعبدح اٌمصٜٛ، ٚرٌه ثلْ ٠غعً اإلٔغبْ ٠ص١ش ـٟ ِشرجخ 

اٌعمً اٌفّعبي
17

ب اٌغضئ١بد اٌزٟ ـٟ اٌعبٌُ اٌغفٍٟ (عبٌُ اٌىْٛ ٚاٌف ِّ غبدي، ـإّٔٙب ٠يهصّش ثعايٙب ـيٟ ثعي ، ٚرٌيه . أ

ّْ ٘يزا اٌزيلص١ش ٠ليزًّ  ب وبْ اٌعبٌُ اٌعٍٛٞ ٠زٕبٚي اٌعبٌُ اٌغفٍٟ ـيٟ عٍّزيٗ، ـيإ ّّ ٚـمبً ٌمٛا١ٔٓ رذّي ع١ٍٙب اٌزغشثخ. ٌٚ

 عٍٝ ٔبؽ١خ اٌخ١ش ـؾغت  ٚ٘زا ِب ٠عجّش عٕٗ اٌفبساثٟ ثمٌٛٗ:

                                                           
 31اٌفبساثٟ، اٌغ١بعخ اٌّذ١ٔخ، ِصذس عبثك، ص  14

 32 -31 ص اٌّصذس ٔفغٗ، ص 15
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ًٚ ً، صييُ اتعغييبَ اٌؾغش٠ييخ، ٠ؾصييً عييٓ اتعغييبَ اٌغييّب٠ٚخ، ٚعييٓ اخييزالؾ ؽشوبرٙييب، ات» عطمغييبد أ

ًّ ٔيٛ  ِٕٙيب عٍيٝ أٔؾيبء ِيٓ اٌميٜٛ  ٚإٌجبد، صُ اٌؾ١ٛاْ ؼ١ش إٌبطك، صيُ اٌؾ١يٛاْ إٌيبطك. ٠ٚؾيذس أشيخبص وي

ًّ ٔٛ  ِٕٙب ـيٟ أْ رفعيً أٚ رؾفيع ٚعٛد٘يب، دْٚ أْ  ُّ ٌُ رىزِؿ ثٙزٖ اٌمٜٛ، اٌزٟ ععٍذ ـٟ و وض١شح   رُؾصٝ. ص

ابً، ثليٕبؾ ؽشوبرٙب، ٠ع١ٓ ثعاٙب عٍٝ ثع ، ٠ٚعٛق ـعً ثعاٙب عٓ ثعي ، يبسد اتعغبَ اٌغّب٠ٚخ، أ٠

عٍٝ رجبدي ٚرعبلت. ؽزٝ إرا أعبْ ٘زا، ـٟ ٚلذ ِب، عٍٝ ضّذٖ، عبلٗ ـٟ ٚلذ آخيش، ٚأعيبْ ضيذٖ ع١ٍيٗ، ٚرٌيه 

ٚدح، ـإّّٔيب ثّب ٠ض٠ذ ِٓ اٌؾشاسح، ِضالً، أٚ اٌجشٚدح، أٚ ٠ٕمف ِٕٙب ـ١ٙب شلٔٙب أْ ٠فعيً ٠ٕٚفعيً ثيبٌؾشاسح أٚ ثيبٌجش

رض٠ّذ٘ب أؽ١بٔبً ٚٔمصٙب أؽ١بٔبً. ٚاتعغيبَ اٌزيٟ رؾزٙيب، تعيً اشيزشاوٙب ـيٟ اٌّيبدح اتٌٚيٝ، ٚـيٟ وض١يش ِيٓ اٌّيٛاد 

يب  ِّ اٌمش٠جخ، ٌٚزلبوً يٛس ثعاٙب، ٚرابد يٛس اٌجع ، يبس ثعاٙب ٠عي١ٓ ثعايبً، ٚثعايٙب ٠عيٛق ثعايبً، إ

ّْ اٌّايبد ٠عيٛق،  عٍٝ اتوضيش، ٚإِيب عٍيٝ اتليً، ٚإِيب عٍيٝ اٌزغيبٚٞ، عٍيٝ ؽغيت رليبوً لٛا٘يب ٚرايبد٘ب. ـيإ

ٚاٌّلبوً ٠ع١ٓ، ـزلزجه ٘زٖ اتـعبي ـٟ اٌّٛعٛداد اٌّّىٕيخ ٚريلرٍؿ، ـ١ؾصيً عٕٙيب اِزضاعيبد وض١يشح. إ  أّٔٙيب 

رغشٜ عٕذ اعزّبعٙب عٍٝ ائزالؾ، ٚاعزذاي، ٚرمذ٠ش، ٠ؾصً ثٗ ٌىً ِٛعٛد ِٓ اٌّٛعٛداد لغيطٗ اٌّمغيَٛ ٌيٗ 

يب ثؾغييت ِبدرييٗ، ٚإِيب ثؾغييت يييٛسرٗ، ٚإِيب ثؾغييت اتِييش٠ٓ ع١ّعيبً. ِٚييب وييبْ ثؾغييت ِيٓ اٌٛعييٛد ثييبٌطجع،  ِّ إ

يب ثؾغيت  ِّ ب أْ ٠ىْٛ ٌؽ١شٖ، ٚإِب أْ ٠ىْٛ ٌألِش٠ٓ ع١ّعيبً. ـيبٌؾ١ٛاْ إٌيبطك، أ ِّ يٛسرٗ ـإِب أْ ٠ىْٛ ٌزارٗ، ٚإ

«يٛسرٗ ـ١ٍظ ٘ٛ تعً ٔٛ  آخش أيالً،   عٍٝ طش٠ك اٌّبدح، ٚ  عٍٝ طش٠ك ا٢ٌخ ٚاٌخذِخ
18
. 

ّْ اٌّٛعٛداد اتعٍيٝ شيشـبً  ّْ رشارج١ّخ ِٛعٛداد اٌعبٌُ إّّٔب ٟ٘ وزٌه  ت ٠جشص ٘زا إٌف اٌط٠ًٛ و١ؿ أ

ّْ اٌىْٛ ثغضأ٠يٗ: اٌعٍيٛٞ ٚاٌغيفٍٟ، إّّٔيب ٠خايع وٍّيٗ ٌشئبعيخ هللا  ُّ ـإ رؾىُ اٌّٛعٛداد اتدٔٝ ِٕٙب ششـبً  ِٚٓ ص

ي اٌيزٞ أٚعيذٖ  ٌيزا رزغّغي ّٚ ذ ٘يزٖ اٌزشارج١يخ أوضيش ـيٟ ريلص١ش اٌّشاريت اٌع٠ٍٛيخ ِٕٙيب عٍيٝ رعبٌٝ، ثبعزجبسٖ اٌّجذأ ات

اٌغف١ٍخ، ـزىيْٛ اٌغيفٍٝ ـيٟ خذِيخ اٌع١ٍيب، ثّيب ٠ُف١يذ ٚعيٛد ٚؽيذح أٔطٌٛٛع١يخ ثي١ٓ عيبئش ٘يزٖ اٌّٛعيٛداد  ٚ٘ىيزا 

ًّ ِٛعٛد ـ١ٗ.  ٠صجؼ اٌىْٛ وٍّٗ ِشرجبً رشر١جبً رفبض١ٍبً ؽغت ِٕضٌخ ٚششؾ و

ي، ِيشٚساً ثيبٌعمٛي اٌزيٟ  ٚثّب ّٚ ًّ شيٟء، ثيذءاً ِيٓ اٌعميً ات ي، اٌزٞ ٠صذس عٕٗ وي ّٚ ّْ هللا ٘ٛ اٌغجت ات أ

ًّ ـٍه ِٓ اتـيالن  ًّ عمً ِٓ ٘زٖ اٌعمٛي ٘ٛ ثّضبثخ ِجذأ ٌّب ثعذٖ. ٌزا أيجؼ ٌى ّْ و ر١ٍٗ، ٚأزٙبًء ثبٌعمً اٌفّعبي  ـإ

ّْ هللا اٌّٛعٛدح ـٟ اٌغّبء عمً ٠ذثشٖ، ٚوزا ٔفظ رؾّشوٗ ؽشوخ  ٘يٛ  -رعيبٌٝ–دائش٠خ دائّخ خبٌذح. ِعٕٝ ٘زا وٍّٗ أ

اٌشئ١ظ اٌّذثّش ٌىً ٘زٖ اٌّٛعٛداد اٌى١ٔٛخ
19

ًّ  ، ـّٕٗ ٠غزّذ ِٛعيٛد ٚعيٛدٖ، ِٚيٓ صيُ ـٙيٛ عٍّيخ ؼبئ١يخ ٌغ١ّيع  وي

                                                           
 63 – 62 ص اٌّصذس ٔفغٗ، ص 18

 62اٌفبساثٟ، وزبة اٌٍّخ، ِصذس عبثك، ص  19



 

 

 www.mominoun.com 03  الفلسفة والعلوم اإلنسانيةقسم 

 

              

،ٗ ِّ ٚرمزفٟ أصشٖ. ٚعٍٝ ٘زا إٌّيٛاي، ٠ٕجؽيٟ أْ رىيْٛ ِذ٠ٕيخ اإلٔغيبْ اتسضي١خ ثّيب ٘يٟ  ٘زٖ اٌّٛعٛداد اٌزٟ ره

ِصّؽشح عٓ ٘زا اٌىْٛ اٌىج١ش يٛس
20
. 

ب دٚس اٌعمً اٌفّعبي، ـ١ىّٓ ـٟ رذث١ش ِب ٠ف١  ِٓ هللا عجش اٌعمٛي اٌغّب٠ٚخ إٌيٝ ِيب رؾيذ ـٍيه اٌمّيش،  ِّ أ

رٗ إٌبطمخ  ِٕٚضٌيخ رٌيه  ّٛ ٚرصش٠فٗ ٌٍعمً اإلٔغبٟٔ عٍٝ شىً يٛس ِٚعمٛ د، ـ١ف١ذ اإلٔغبْ ش١ئبً ٠شعّٗ ـٟ ل

ّْ إٌفظ إٌبطمخ إّّٔب رعمً ثزٌه اٌلٟء اٌعميً اٌفّعيبي، اٌلٟء ِٓ إٌفظ إٌبطمخ، وّٕضٌ خ اٌاٛء ِٓ اٌجصش  أٞ أ

ح ِعمٌٛخ ثبٌفعً ّٛ ٚـ١ٗ رص١ش اتش١بء اٌزٟ ٟ٘ ِعمٌٛخ ٌذ٠ٙب ثبٌم
21
. 

يذ ـيٟ اٌيٕفظ اٌجليش٠خ،   رؾصيً ٌٙيب ثبٌفعيً إ  ثزيلص١ش ِيٓ  ّْ رٍه اٌّعميٛ د، اٌزيٟ رُٛعم ِعٕٝ رٌه وٍّٗ أ

ّّىٓ ٘زٖ إٌفظ ِٓ رغش٠ذ اٌصٛس ِٓ ِٛاد٘ب، ١ٌصجؼ ٌذ٠ٙب، ـ١ّب ثعذ، ِجبدو أ١ٌٚخ ٌٍّعشـيخ اٌعمً اٌفّعبي، اٌزٞ ٠

ّْ اٌّعمٛ د اٌّٛعٛدح ـيٟ اٌعميً اٌفّعيبي أشيشؾ ِيٓ اٌصيٛس اٌغغيّب١ٔخ اٌّالثغيخ ٌٍّيبدح، ويبْ  ٚاإلدسان. ٚثّب أ

يب إٌيٝ  -رعيبٌٝ–إششاق ٘زٖ اٌّعمٛ د عٍيٝ اٌعميً اإلٔغيبٟٔ ٘يٛ ِيب ٠فّغيش ٚؽيٟ هللا  ِّ ّٟ عجيش اٌعميً اٌفعيبي. أ إٌجي

ح رغش٠ذٖ اٌفىشٞ ِّٚبسعزٗ إٌظش٠خ ـؾغت. ّٛ  اٌف١ٍغٛؾ، ـمذ ٠صً إ١ٌٙب ثٛعبطخ ل

ّْ اٌف١ٍغييٛؾ ٚإٌجييٟ، إراً، ّ٘ييب اٌفييشداْ اٌمييبدساْ ٚاٌّييه٘الْ ٌٛؽييذّ٘ب ٌٍييشثط ثيي١ٓ ٍِىييٛد هللا ِٚذ٠ٕييخ  إ

خ رذث١ش اٌّذ٠ٕخ اتسض١ ّّ خ، ِب داَ طجعّٙب اٌفش٠ذ ٠غّؼ ٌّٙب ثبٌٕٙٛح ثٙزٖ اإلٔغبْ اٌفبضٍخ  ٌزٌه ع١ٍّٙب رمع ِٙ

رٗ اٌّخ١ٍّخ، ث١ّٕب اٌف١ٍغٛؾ عجش ٔظيشٖ اٌفٍغيفٟ، اٌيزٞ ٠غيّؼ ٌيٗ  ّٛ ّٟ ٠غزط١ع أْ ٠اطٍع ثزٌه عجش ل اٌّّٙخ. ـبٌٕج

ُّ إٌٝ عمً ِغزفبد ـيٟ اتخ١يش، ٚرٌيه عٕيذِب  ثب ٔزمبي ثعمٍٗ ِٓ ِغشد عمً ثبٌٍّىخ (١٘ٛ ٟٔي إٌٝ عمً ثبٌفعً، ص

ِعذ ِضً ٘زا اإلٔغبْ ـٟ اٌّغزّع اٌّذٟٔ أيجؼ ٘ٛ اٌٍّه اٌشئ١ظ ـٟ اٌؾم١مخ، ٠زص ُٚ ً ثبٌعمً اٌفّعبي. ٚ٘ىزا ِزٝ 

ؽ١ش ٠ٕجؽٟ أْ ٠ُمبي عٕٗ إّٔٗ اٌزٞ ٠ُٛؽٝ إ١ٌٗ  ؽ١ش إّّٔب ٠ٛؽٝ إٌٝ اإلٔغبْ ِزٝ ثٍػ ٘زٖ اٌشرجخ، ٚرٌه إرا ٌُ ٠جك 

ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌعمً اٌفّعبي ٚعبطخ
22
. 

اإلٔغبْ ٟ٘ اٌشئبعخ اتٌٚٝ، ث١ّٕب عبئش اٌشئبعيبد اإلٔغيب١ٔخ اتخيشٜ وٍّٙيب ِزيلّخشح عيٓ  إراً، سئبعخ ٘زا

٘زٖ، ٚوبئٕخ عٕٙب
23

، ٚاٌز٠ٓ ٠معْٛ رؾذ رذث١ش ٘زا اتخ١ش ٚسئبعزٗ وٍُّٙ أٔبط أـبضً، ٚأخ١بس، ٚعيعذاء، ٔظيشاً 

ٌّب ٠غزف١ذٚٔٗ ِٕٗ ِٓ عٍُ، ٚـا١ٍخ، ٚرشث١خ ؽغٕخ
24
. 

                                                           
 اٌّزشارت اتعضاء، ٚاٌزٞ ٠ؾىّٗ ٔظبَ إٌٟٙ أصٌٟ ؼبئٟ. ٕ٘ب رجشص اٌمٕبعخ اٌفٍغف١خ ٌٍفبساثٟ ثاشٚسح أْ رؾبوٟ اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ يٛسح اٌىٛعّٛط 20

 36اٌّصذس ٔفغٗ، ص  21

 79اٌّصذس ٔفغٗ، ص  22

 80اٌّصذس ٔفغٗ، ص  23

 80، ص اٌّصذس ٔفغٗ 24
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ّْ اٌشثط ث ب عجك أ ّّ إٌجيٟ،  -١ٓ ِذ٠ٕخ اٌجلش، ِٚذ٠ٕخ اإلٌٗ، ٌذٜ اٌفبساثٟ، إّّٔب ٠ّّش عجش اٌف١ٍغٛؾ٠ظٙش ِ

اٌزٞ ٠ؾىُ اٌىْٛ وٍّٗ ٠ٚيذثّشٖ. ٚ٘يزا ٘يٛ عيٛ٘ش اٌيشثط ثي١ٓ اٌيذ٠ٓ « اتٚي»اٌزٞ ٠زّصً ثبٌعمً اٌفّعبي، ٚعجشٖ ثـ 

١ٔٛييبد إٌييٝ اٌؾييذ٠ش عييٓ ٚاٌغ١بعييخ عٕييذ اٌفييبساثٟ وّييب ٔعزمييذ، ؽ١ييش ٠ٕزمييً ثٕييب ـ١ييٗ ِييٓ اٌىييالَ ـييٟ اإل١ٌٙييبد ٚاٌى

ا عزّب  ٚاٌغ١بعخ، عجش اٌزلبثٗ اٌزٞ ٠م١ّٗ ث١ٓ سئ١ظ اٌىْٛ، اٌزٞ ٘ٛ هللا رعبٌٝ، ٚسئ١ظ اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ اٌزٞ 

إٌجٟ -٘ٛ اٌف١ٍغٛؾ
25
. 

إّٔٗ أزمبي ِٓ ٔظبَ اٌىْٛ (اٌىٛعٌّٛٛع١بي إٌٝ ٔظبَ ا عزّب  اٌجلشٞ اٌّذٟٔ، اٌزٞ رزؾمّك ـ١يٗ اٌغيعبدح 

ساء أٍ٘ٗ ـبضٍخ ٚيؾ١ؾخوٍّّب وبٔذ آ
26

  أٞ ِغزّّذح ِيٓ اٌفٍغيفخ إٌظش٠يخ اٌؾم١م١يخ اٌّٛاـميخ ٌّيب ٘يٛ ع١ٍيٗ ٚاليع 

ؽييبي اٌىييْٛ، ٚؽم١مييخ ا عزّييب  اٌفبضييً  ِٚييٓ ٕ٘ييب، رصييجؼ اٌّذ٠ٕييخ اٌفبضييٍخ اٌجييهسح اٌزييٟ رزٛاشييظ ـ١ٙييب اٌغ١بعييخ 

 ثبٌذ٠ٓ. و١ؿ رٌه؟

 

سأ٠ٕب، ـٟ اٌّؾٛس اٌغبثك، و١ؿ ٠م١ُ اٌفبساثٟ ا رصبي ث١ٓ ِذ٠ٕخ هللا (اٌىْٛي، ِٚذ٠ٕخ اإلٔغيبْ (اٌّذ٠ٕيخ 

ٚاإل١ٌٙييبد، ٚ٘ييٟ رٍييه ا٢ساء اٌزييٟ ٠غييزضّش ـ١ٙييب  اٌفبضييٍخي، أطاللييبً ِييٓ رصييٛساد خبّيييخ ـييٟ اٌىٛعييٌّٛٛع١ب

ٔظش٠ييبد ـٍغييف١خ ٠ٛٔب١ٔييخ ٚاعييىٕذسا١ٔخ: ٔظش٠ييخ أسعييطٛ ـييٟ اٌييٕفظ ٚاٌف١ض٠ييبء، ٚٔظش٠ييخ أـالطييْٛ ـييٟ اٌٍّييه 

ًّ رٌه تعً أْ ٠ٕلئ رصٛساً عذ٠يذاً ٌالعزّيب  اإلٔغيبٟٔ  اٌف١ٍغٛؾ، صُ ١ِزبـ١ض٠مب ٔظش٠خ اٌف١  اتـالط١ٔٛخ، ٚو

 يش ِٓ عٙخ، ٠ٚٛـّمٙب ِع ِمزا١بد اٌّغبي اٌزذاٌٟٚ اإلعالِٟ ِٓ عٙخ أخشٜ.٠ذِظ ـ١ٗ ٘زٖ اٌعٕب

ٌمذ وبْ ِٓ اٌاشٚسٞ ٌّضً ٘زا اٌخٍيط اٌعغ١يت أْ ٠فايٟ إٌيٝ ر١ٌٛفيخ ـٍغيف١خ رغعيً وياّلً ِيٓ اٌغ١بعيخ، 

ساً ٌٍّذ٠ٕيخ اٌفب ّٛ ضيٍخ، ٚاٌذ٠ٓ، ٚاتخيالق،   ٠ٕفصيً اٌٛاؽيذ ِٕٙيب عيٓ ا٢خيش. ٚٔز١غيخً ٌيزٌه، أٔليل اٌفيبساثٟ رصي

ًّ ِٓ ِذ٠ٕخ أسعطٛ ٚأـالطْٛ، ٠ٚمزشة، ِٓ خالٌٗ، إٌٝ رصيٛساد  ٚاٌغ١بعخ اٌّذ١ٔخ اٌفبضٍخ، ٠خزٍؿ ـ١ٗ عٓ و

ي أوضش ِٓ عٕب٠زٙب ثغغُ اٌّذ٠ٕخ ٚشىٍٙب ّٚ اتـالط١ٔٛخ اٌّؾذصخ، اٌزٟ رعٕٝ ثبٌعمبئذ ٚا٢ساء، ٚثبٌشئ١ظ ات
27
. 

ثبٌٕغيجخ إٌييٝ اٌفييبساثٟ، وٍّّيب رييٛاـشد ـ١ٙييب ٌيزٌه، ٚؽغييت ٘يزا اٌزصييٛس، رىييْٛ اٌّذ٠ٕيخ اٌجلييش٠خ ـبضييٍخ، 

 ششٚط ِع١ّٕخ، ٔزوش ِٕٙب، خبيخً، ِب ٠لرٟ:

                                                           
 ٠جٍٛس اٌفبساثٟ ٘زٖ اتطشٚؽخ ثىض١ش ِٓ اٌعٕب٠خ ـٟ وزبة اٌٍّّخ، ٚأ٠ابً ـٟ وزبة آساء أً٘ اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ، ٚوزبة اٌغ١بعخ اٌّذ١ٔخ. 25

 354اٌغبثشٞ، ِشعع عبثك، ص  26

 354اٌّشعع ٔفغٗ، ص  27
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 أْ رىْٛ ٘زٖ اٌّذ٠ٕخ شج١ٙخ ثبٌّذ٠ٕخ اإل١ٌٙخ (ٔظبَ اٌىْٛي. -

أْ رىْٛ آساء أً٘ ٘زٖ اٌّذ٠ٕخ ِطبثمخ ٌٙزا إٌظبَ، ِٚعزمذح ثصٛاثٗ، ٚأّٔٗ ٚؽذٖ ٠ّضًّ اٌشأٞ اٌصؾ١ؼ،  -

 ٚاٌعم١ذح اٌؾمّخ.

ٔبرٙييب، ٚرىييْٛ اٌزشارج١ييخ اٌصييبسِخ ثيي١ٓ أٍ٘ٙييب ؽغييت  - ّٛ َّ ثيي١ٓ ِى أْ ٠غييٛد ـييٟ ٘ييزٖ اٌّذ٠ٕييخ إٌظييبَ اٌزييب

 ِه٘الرُٙ اٌّعشـ١خ ٚاتخالل١خ.

ي، أطاللبً ِٓ وٛٔيٗ ٘يٛ ِيٓ  ّٚ ّْ اٌّعٍُ اٌضبٟٔ ٠ؾّذد ـ١ٗ دٚس اٌشئ١ظ ات ب ثخصٛص اٌلشط اتخ١ش، ـإ ِّ أ

ًّ ؽغت طج١عزٗ، ٚلذس ارٗ اٌفطش٠خ ٚاٌعم١ٍخ  صُ ثعذ رٌيه ِزيٝ أساد أْ ٠ؾيّذد ٘يزا اٌيشئ١ظ ٠شرّت طٛائؿ اٌّذ٠ٕخ و

ي ٚي١خ ـٟ أِش ِب، ؽ١ش ٠ش٠ذ أْ ٠ؾّيً ع١ٍيٗ اٌّذ٠ٕيخ، أٚ طبئفيخ ِيٓ أٍ٘ٙيب، ١ٌٕٙايُٙ ٔؾٛ٘يب، ـإّٔيٗ ٠يٛعض  ّٚ ات

ُّ   ٠ضاي وزٌه ؽزيٝ ٠صيً ـيٟ رٌيه إٌيٝ ِيٓ سرّيت ٌٍخذِي ُّ إٌٝ ِٓ ١ٍ٠ُٙ، ص خ ـيٟ ثزٌه إٌٝ ألشة اٌّشارت إ١ٌٗ، ص

رٌه اتِش. ٚثزٌه رىْٛ ٘زٖ اٌّذ٠ٕخ ِشرجطخ أعضاؤ٘ب ثعاٙب ثجع ، ِٚهرٍفخ ثعاٙب ِع ثع ، ِٚشرجخ ثزميذ٠ُ 

ثع ، ٚرلخ١ش ثع 
28
. 

٘ىزا، رص١ش اٌّذ٠ٕخ شج١ٙخ ثيبٌّٛعٛداد اٌطج١ع١يخ، ِٚشارجٙيب شيج١ٙخ، أ٠ايبً، ثّشاريت ٘يزٖ اٌّٛعيٛداد، 

ي ٚرٕزٟٙ ثبٌّبدح اتٌٚيٝ ٚات ّٚ عطمغيبد، ـ١ىيْٛ اسرجبطٙيب ٚائزالـٙيب شيج١ٙبً ثبسرجيبط اٌّٛعيٛداد اٌزٟ رجزذو ثبت

ي، اٌيزٞ عيٓ  ّٚ ب ِذثّش ٘زٖ اٌّذ٠ٕخ، ـٙٛ، أ٠ايبً، شيج١ٗ ثبٌغيجت ات ِّ اٌّخزٍفخ ثعاٙب ثجع ، ٚائزالـٙب ـٟ اٌىْٛ. أ

ُّ ٚعٛد عبئش ٘زٖ اٌّٛعٛداد طش٠مٗ ٠ز
29
. 

ّْ اٌغ١بعيخ اٌّذ١ٔيخ اٌفبضيٍخ ٌٙيب يخ ث١يبْ ٘يزا اٌليجٗ اٌميبئُ ثي١ٓ اٌّذ٠ٕيخ  ٠ظٙش ِٓ صعيُ اٌفيبساثٟ ٘يزا أ ّّ ِٙ

اٌجلش٠خ اٌفبضٍخ اٌّشرجخ ع١ّذاً ٚٔظبَ اٌىْٛ اٌىبًِ اٌزٕظ١ُ، ِٚٓ صُ رّضًّ خ١ش رّض١ً رٍه اٌى١ف١خ اٌزٟ عٕٙيب ٠غيت 

ُّ ـٟ اٌّذ٠ٕخ ٚا عزّب   اعزمبد ا٢ساء اٌصؾ١ؾخ ـٟ اٌىْٛ ٚاٌٛعٛد (اٌىٛعٌّٛٛع١ب، ٚا١ٌّزبـ١ض٠مب، ٚاإل١ٌٙبدي، ص

ًّ ِٓ اتخالق، ا ٌجلشٞ (اٌغ١بعخ، ٚاتخالقي. ِٓ ٕ٘ب، ٔغذ اٌفبساثٟ   ٠فصً ـٟ عٍّٗ اٌّذٟٔ (ع١بعبرٗي ث١ٓ و

 ٚاٌغ١بعخ، ٚاٌعٍُ اإلٌٟٙ، ٚرٌه ٌىْٛ اٌؽب٠خ ٚاؽذح ٟ٘ ١ًٔ اٌغعبدح اٌؾمّخ، اٌزٟ ٟ٘ ؼب٠خ اٌٛعٛد.

ٓ اٌّذْ ٚعيٓ اتِيُ، ٚأْ رؾصيً ٌٙيب إراً، ثٍٛغ اٌغعبدح إّّٔب ٠ىْٛ ثضٚاي اٌلشٚس اإلساد٠خ ٚاٌطج١ع١خ ع

اٌخ١شاد وٍّٙيب: اٌطج١ع١يخ ٚاإلساد٠يخ، عيٓ طش٠يك رجّٕيٟ ا٢ساء اٌيٛاسدح ـيٟ اٌعٍيُ اإلٌٙيٟ ـيٟ اٌّّبسعيخ اٌغ١بعي١خ، 

                                                           
 83، ص 2اٌفبساثٟ، اٌغ١بعخ اٌّذ١ٔخ، ط 28

 84اٌّصذس ٔفغٗ، ص 29 



 

 

 www.mominoun.com 06  الفلسفة والعلوم اإلنسانيةقسم 

 

              

ٚععٍٙب د١ًٌ اٌفعً اٌّذٟٔ اٌفبضً. ٕ٘ب ٠ىْٛ دٚس سئي١ظ اٌّذ٠ٕيخ اٌفبضيٍخ، اٌيزٞ ٘يٛ اٌٍّيه اٌف١ٍغيٛؾ، أْ ٠يذثّش 

اً ـبضالً رشرجط ثٗ أعضاء ٘زٖ اٌّذ٠ٕخ ثعاٙب ثجع ، ٚرلرٍؿ، ٚرشرّت رشر١جبً ٠زعيبْٚٔٛ ثيٗ ا عزّب  اٌّذٟٔ رذث١ش

ِع١ٕيبً  ُِ ًّ ِيب أعطزيٗ اتعغيبَ اٌغيّب٠ٚخ، ـّيب ويبْ ِٕٙيب  عٍٝ إصاٌخ اٌلشٚس، ٚرؾص١ً اٌخ١شاد، ؽ١ش ٠ٕظش ـٟ وي

 بْ ضبساً اعزٙذ ـٟ أْ ٠صي١شٖ ٔبـعيبً.ِالئّبً ثٛعٗ ِب، ٚٔبـعبً ثٛعٗ ِب ـٟ ثٍٛغ اٌغعبدح، اعزجمبٖ ٚصاد ـ١ٗ، ِٚب و

ب ِب ٌُ ٠ىٓ رٌه ـ١ٗ، ـلثطٍٗ أٚ لٍٍّٗ. ٚثبٌغٍّخ، وّب ٠مٛي اٌفبساثٟ: ِّ  أ

«٠ٍزّظ إثطبي اٌلّش٠ٓ ع١ّعبً، ٚإ٠غبة اٌخ١ش٠ٓ ع١ّعبً »
30
. 

خ اٌعٍُ اٌّذٟٔ، اٌزٞ ٘ٛ اٌغ١بعخ ثّعٕٝ آخش، أْ ٠عّشؾ ٌٍٕبط، عجش اٌف١ٍغٛؾ ّّ إٌجيٟ، -صُ أ٠ابً، ِٓ ِٙ

ُّ ثعيذ ِ جبدو اٌّٛعٛداد اٌمصٜٛ، ِٚشارجٙب، ٚاٌغعبدح، ٚاٌشئبعخ اتٌٚٝ ٌٍّذ٠ٕخ اٌفبضيٍخ، ِٚشاريت سئبعيزٙب  صي

رٌه، اتـعبي اٌّؾذٚدح اٌزٟ إرا ـُِعٍذ ١ٍٔذ ـ١ٙب ٘يزٖ اٌغيعبدح، ٚأْ   ٠مزصيش عٍيٝ أْ رعٍيُ ٘يزٖ اتـعيبي دْٚ أْ 

ً، ٠ٚهخز أً٘ ِذ٠ٕزٗ ثفعٍٙب ّم رُع
31
. 

ًّ ِب ٠اُلؽع،  ّْ اتش١بء اٌزٟ ٠ؾّش اٌفبساثٟ عٍٝ رعٍّّٙب، ٚاٌعّيً ثٙيب، وٍّٙيب   رخيشط عيٓ رٍيه ٌٚع ٕ٘ب، أ

ا٢ساء اٌزٟ ألّش٘ب ـٟ اٌعٍُ اإلٌٟٙ، اٌلٟء اٌزٞ ٠فّغش رٛظ١فٗ ١ٌٍّزبـ١ض٠مب ٚاٌعٍيُ اإلٌٙيٟ ٌزلي١١ذ ِذ٠ٕزيٗ اٌفبضيٍخ  

ٌٕجيٟ اٌّعشـيخ، اٌزيٟ رشـعيٗ إٌيٝ ِغيزٜٛ ا-ٌزا   ٠زعٍّيك اتِيش، ٕ٘يب، ثعيشح اٌى١ف١يخ اٌزيٟ ٠ؾّصيً ثٙيب اٌف١ٍغيٛؾ

ّٚ ً، صُ ٠ىْٛ ٘ٛ اٌغيجت ـيٟ أْ رؾصيً  اٌشئبعخ اتٌٚٝ ٌٍّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ ـؾغت  ثً ٠ٕجؽٟ، أ٠ابً، أْ ٠ٛعذ ٘ٛ أ

اٌّذ٠ٕخ ٚأعضاؤ٘ب
32

، ٚرٌه، رّبِبً، ِضٍّب ٠ىْٛ عاٛ اٌمٍت ـٟ اٌغغيذ ٘يٛ اٌيشئ١ظ اتٚي ٌجيبلٟ اتعايبء  تّٔيٗ 

ّٚ ً لجً أْ ْ أ ّٛ ْ اٌذِبغ، ٚاٌىجذ، ٚؼ١ش٘ب ِٓ اتعابء اتخشٜ ٠زى ّٛ ٠زى
33
. 

ٌٚزلو١ذ ٘زٖ اٌفىشح، ٠ٕغبق اٌّعٍُ اٌضبٟٔ ٚساء رٍه اٌزصيٛساد اٌج١ٌٛٛع١يخ ٚاٌطج١ع١يخ اٌغيبئذح ـيٟ صِٕيٗ، 

«ٌٍف١ٍغيٛؾ إٌجيٟ»١ٌذعُ ثٙب ٔظش٠ّزٗ ـٟ أ١ّ٘خ اٌشئبعيخ اتٌٚيٝ 
34

، ـيٟ اٌّذ٠ٕيخ اٌفبضيٍخ، عٍيٝ ِيب دٚٔيٗ، ـ١ليجّٗ 

 اٌفبضٍخ ثبٌجذْ، ٚأعضاء٘ب ثلعابء اٌجذْ، ٚسئ١غٙب ثبٌمٍت. ٠مٛي:اٌّذ٠ٕخ 

                                                           
 84اٌّصذس ٔفغٗ، ص  30

 85 – 84 ص اٌّصذس ٔفغٗ، ص 31

 360اٌغبثشٞ، اٌعمً اتخاللٟ، ِشعع عبثك، ص  32

ٕ٘ب، ؽّغيخ اٌّضيبي ٌزجش٠يش ِٛلفيٗ اٌمبضيٟ ثزيشؤط اٌيشئ١ظ اتٚي ٌٍّذ٠ٕيخ اٌفبضيٍخ، ثبعزجيبسٖ ِجيذأ٘ب اتٚي، ٠ٚايشة ٌيزٌه ِضيبي: عايٛ  ،٠ٛظّؿ اٌفبساثٟ 33

ي عاٛ ٠زلّىً ـٟ اٌجذْ.اٌمٍت اٌزٞ وبْ اٌطت اٌمذ٠ُ ٌغبٌ ّٚ  ١ٕٛط ٠ٕظش إ١ٌٗ عٍٝ أّٔٗ أ

ّْ ٔظش٠خ  34 ثّضبثخ ؽغش اٌضا٠ٚخ ـٟ اٌفٍغفخ ا١ٌٍّّيخ: اٌّذ١ٔيخ ٚاٌغ١بعي١خ عٕيذ اٌفيبساثٟ، ؽ١يش ريلرّٝ ٌيٗ عجش٘يب اٌغّيع ثي١ٓ « إٌجٟ اٌف١ٍغٛؾ»٠غت ا عزشاؾ ثل

 اٌذ٠ٓ ٚاٌغ١بعخ، ٚث١ٓ اٌفٍغفخ ٚاٌٍّّخ، ِٓ عٙخ صب١ٔخ.
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ٙب ـيٟ ٔفغيٗ ٚـ١ّيب ٠خّصيٗ، ٌٚيٗ ِيٓ » ّّ ّْ اٌعاٛ اٌشئ١ظ ـٟ اٌجذْ ٘ٛ، ثبٌطجع، أوًّ أعابئٗ ٚأر ـىّب أ

ًّ ِب ٠لبسن ـ١ٗ عاٛ آخيش أـايٍٗ، ٚدٚٔيٗ، أ٠ايبً، أعايبء أخيشٜ سئ١غيخ ٌّيب دٚٔٙيب، ٚسئبعيزٙب دْٚ سئبعيخ  و

ٟ رؾييذ سئبعييخ اتٚي رمييشأمط ٚرُييشأمط، وييزٌه سئيي١ظ اٌّذ٠ٕييخ اٌفبضييٍخ ٘ييٛ أوّييً أعييضاء اٌّذ٠ٕييخ ـ١ّييب اتٌٚييٝ، ٚ٘يي

ًّ ِب شبسن ـ١ٗ ؼ١شٖ أـاٍٗ، ٚدٚٔٗ لَٛ ِشؤٚعْٛ ِٕٗ، ٠ٚشأعْٛ آخش٠ٓ «٠خّصٗ  ٌٚٗ ِٓ و
35
. 

ُّ ٠ا١ؿ:  ص

ُّ ٠ىيْٛ ٘ييٛ اٌغييجت ـييٟ أْ رىييْٛ عيبئش أعاييبء اٌجييذْ،» ّٚ ً، صيي ْ أ ّٛ ّْ اٌمٍييت ٠زىيي ٚاٌغييجت ـييٟ أْ  ٚوّيب أ

ًّ ِٕٙيب عايٛ ويبْ ٘يٛ اٌّشـيذ ثٙيب، ٠ض٠يً عٕٙيب رٌيه ا خيزالي،  رؾصً ٌٙب لٛا٘ب، ٚأْ رزشرّت ِشارجٙب، ـإرا اخزي

ُّ ٠ىْٛ ٘ٛ اٌغجت ـٟ أْ رؾصً اٌّذ٠ٕخ ٚأعضاؤ٘ب، ٚاٌغجت ـيٟ  ّٚ ً، ص وزٌه سئ١ظ اٌّذ٠ٕخ، ٠ٕجؽٟ أْ ٠ىْٛ ٘ٛ أ

ًّ ِٕٙيب عيضء ويبْ ٘يٛ اٌّشـيذ ٌيٗ ثّيب أْ رؾصً اٌٍّىبد اإلساد٠خ اٌزٟ تعضائٙب ـٟ  أْ رزشرّت ِشارجٙيب، ٚإْ اخزي

«٠ض٠ذ عٕٗ اخزالٌٗ
36
. 

ّْ اٌفبساثٟ ٠ُيٌٟٛ أ١ّ٘يخ لصيٜٛ ٌّغيلٌخ اٌزشارج١يخ ٚإٌظيبَ داخيً ِذ٠ٕزيٗ اٌفبضيٍخ   ٠زج١ّٓ ِٓ ٘زا اٌىالَ: أ

ّْ اٌجذْ خبضع ٌٕظبَ رشارجيٟ ـض٠ٌٛيٛعٟ، ويزٌه عٍيٝ اٌّذ٠ٕيخ اٌفبضيٍخ أْ رىيْٛ عٍيٝ اٌليبوٍخ ٔفغيٙب  أٞ  ـىّب أ

ًّ إٌمييذ اٌّّٛعييٗ إٌييٝ اٌّييذْ اٌغب١ٍ٘ييخ  ِشرّجييخ رشارجييبً يييبسِبً رصييجؼ اتـايي١ٍخ ـ١ٙييب ٌألؽغييٓ شييشـبً ـبتؽغييٓ. ٌٚعيي

إٌّبلاخ ٌٍّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ، إّّٔب ٠ٕجٕٟ، أعبعبً، عٍٝ عذَ إ٠ّبْ أً٘ رٍه اٌّذْ ثّضً ٘زا اٌزشارت ٚإٌظبَ اٌزٞ ٘ٛ 

د رصٛسارُٙ ؽٛي ِجبدو اٌّٛعٛداد، ٚاٌغعبدح اٌؾم١م١خ اٌّلشٚطخ ثٙزٖ اٌخطبطخ. لبْٔٛ اٌىْٛ، إضبـخً إٌٝ ـغب

ّْ إٌظبَ ٚاٌزشارت عّٕخ ِٓ عٕٓ اٌىْٛ، ـإّٔيٗ، ويزٌه، ـاي١ٍخ ِيٓ ـايبئً اٌّغزّيع اٌصيبٌؼ. ٠عجّيش اٌّعٍيُ  ـّضٍّب أ

 اٌضبٟٔ عٓ رٌه ثمٌٛٗ:

ًّ عضء ِٓ أعضاء اٌّذ٠ٕخ ـ١ٗ سئ١ظ   سئ١ظ ـٛليٗ ِيٓ أ٘يً رٍيه» اٌطبئفيخ، ٚـ١يٗ ِيشؤٚط ١ٌغيذ ٌيٗ  ـى

«سئبعخ عٍٝ إٔغبْ أيالً، ٚـ١ٗ ِٓ ٘ٛ سئ١ظ ٌّٓ دٚٔٗ، ِٚشؤٚط ٌّٓ ـٛلٗ
37
. 

ّْ اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ، إراً، ٘يٟ ِشاريت ٚدسعيبد ؽغيت اعيزعذاداد أٍ٘ٙيب اٌّعشـ١يخ ٚاتخالل١يخ  ٚ٘يزا ِيب  إ

ّْ ِشارييت أ٘ييً اٌّذ٠ٕييخ اٌفبضييٍخ ـييٟ اٌشئبعييخ ٚاٌخ ذِييخ إّّٔييب رزفبضييً ؽغييت ـطييش أٍ٘ٙييب، ٠غّغييذٖ رلو١ييذ اٌفييبساثٟ أ

ًّ طبئفخ، ـيٟ اٌّشرجيخ  ًّ إٔغبْ ِٓ و ي ٘ٛ اٌزٞ ٠شرّت اٌطٛائؿ، ٚو ّٚ ٚؽغت ا٢داة اٌزٟ رلّدثٛا ثٙب. ـبٌشئ١ظ ات

                                                           
 99آساء أً٘ اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ، ص  اٌفبساثٟ، 35

 66اٌفبساثٟ، ـصٛي ِٕزضعخ، ص  36

 67اٌّصذس ٔفغٗ، ص  37
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ب ِشرجخ خذِخ، ٚإِب ِشرجخ سئبعخ. ـزىْٛ ٕ٘يبن ِشاريت رميشة ِيٓ ِشرجزيٗ، ِٚشاريت  ِّ اٌزٟ ٟ٘ اعز١ٙبٌٗ، ٚرٌه إ

رت رجعذ عٕٙب وض١شاً. ٚرىْٛ رٍه ِشاريت سئبعيبد، ـزيٕؾطّ عيٓ اٌشرجيخ اٌع١ٍيب لٍي١الً، إٌيٝ أْ رجعذ عٕٙب ل١ٍالً، ِٚشا

رص١ش إٌٝ ِشارت اٌخذِخ، اٌزٟ ١ٌغذ ـ١ٙب سئبعخ، ٚ  دٚٔٙب ِشرجخ أخشٜ
38
. 

٠ظٙش، ـٟ ٘زا اٌزشارت، أْ رذّسط أً٘ اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ إّٔب ٠شعع، ثبٌذسعخ اتٌٚيٝ، إٌيٝ ريذّسط ليذسارُٙ 

ٚو١ف١خ اعزخذاِٙب، ٟٚ٘، ثزٌه، رلجٗ رذّسط اٌّٛعٛداد اٌى١ٔٛخ ـٟ ٔظبَ اٌىْٛ، ٚرشارت أعابء اٌجذْ.  اٌعم١ٍخ،

ـفٟ اٌّذ٠ٕخ ٠فّاً ثع  إٌبط ثعايُٙ ا٢خيش ـيٟ اٌّشرجيخ ا عزّبع١يخ ثّميذاس ِيب ٠فايٍُٙ ـيٟ اٌّشرجيخ اٌعم١ٍيخ. 

يٓ   ٠غيزط١عْٛ اعيزٕجبط ي ٚاٌزخ١ّيً، ؽغيت اٌفيبساPhronésisـبٌز٠ٓ ٠مذسْٚ ِيُٕٙ عٍيٝ اٌزعمّيً ( ّّ ثٟ، أليٜٛ ِ

اتِٛس ٚرعمٍّٙب إرا ِب ُ٘ رخ١ٍّٛ٘ب  ِٚٓ ٠زمٓ ُِٕٙ اٌزخ١ًّ ألٜٛ ِّٓ   ٠غزط١ع إ  ارجب  ِب سعُ ٌٗ اؽزيزاؤٖ ـيٟ 

أِٛس أخشٜ  ٚأدٔٝ ٘ه ء ع١ّعبً ِٓ ٠ٕمبد أم١بداً أعّٝ ٌٍٛيب٠ب اٌزٟ ٠زٍمب٘ب ِٓ أعٍٝ
39
. 

 ي، ؽ١ش ٠مٛي ـ١ٗ:انسياسة انميويةي، وّب ـٟ وزبة (فصىل مىتزعة(٘زا ِفّصالً عٕذ اٌفبساثٟ ـٟ  ٔغذ

ّْ اإلٔغبْ إرا وبْ ٠عًّ عّالً ١ٌجٍػ ثيٗ ؼب٠يخً ِع١ّٕيخً، ويبْ ٠غيزعًّ شي١ئبً ِيب ٘يٛ ؼب٠يخ ٌفعيً » ؽ١ٓ ٠هّوذ أ

ي سئ١ظ ِٚمّذَ عٍٝ اٌضبٟٔ ـٟ اٌّشرجخ. و ّٚ ّْ ات زٌه ِزٝ وبْ اصٕيبْ ؼب٠زّٙيب ٚاؽيذح ثع١ٕٙيب، ٠زّٛ ٖ إٔغبْ آخش  ـإ

ّْ ٘يزا  ُّ رخ١اّلً ٌزٍه اٌؽب٠خ، ٚأوًّ ـا١ٍخ، ٌٚٗ رعمًّ ٠غزٕجط ثٗ ع١ّع ِب ٠ٛيً ثٗ إٌيٝ رٍيه اٌؽب٠يخ، ـيإ ٚأؽذّ٘ب أر

ب دْٚ ٘زا، ـّٓ رخ١ًّ اٌؽب٠خ ِٓ رٍمبء ٔفغٗ، ٌٚىٓ   رىْٛ ٌٗ سؤ٠يخ وبٍِيخ  ِّ ٘ٛ سئ١ظ عٍٝ اٌضبٟٔ اٌزٞ ٌٗ رٌه. أ

ً اٌؽب٠يخ ِيٓ رٍميبء ٔفغيٗ، ٚ  رىيْٛ ٌيٗ، أ٠ايبً، سؤ٠يخ  ٟ ثٙب ع١ّع ِب ٠ٕبي ثٗ اٌؽب٠يخ، ٚدْٚ ٘يزا ِيٓ   ٠زخ١ّي٠ٛـ

ٌٚىٓ وبْ إرا أُعطٟ اٌؽب٠خ ٚخ١ٍّذ إ١ٌٗ، صُ أُعطٟ ِجذأ اٌشؤ٠خ لذس عٍٝ أْ ٠ؾززٞ ـيٟ اٌجيبلٟ ؽيزٚ ِيب سعيُ ٌيٗ، 

اٌؽب٠يخ، ٚ  ٌيٗ سؤ٠يخ، ٚ ، أ٠ايبً، ويبْ إرا أُعطيٟ  ـ١عًّ أٚ ٠غزعًّ ؼ١شٖ ـ١ٗ. ٚدْٚ ٘زا، ويزٌه، ِيٓ   ٠زخ١ّيً

ًّ ِييب ٠ٕجؽييٟ أْ ٠عّييً ـييٟ ثٍييٛغ رٍييه اٌؽب٠ييخ ؽفييع  ِجييذأ اٌشؤ٠ييخ، لييذس عٍييٝ اعييزٕجبط اٌجييبلٟ، ٌٚىييٓ إرا أٚيييٟ ثىيي

ًّ إٌفظ ِٕمبداً  «اٌٛي١خ، ٚوبْ ِٓ و
40
. 

ـبضييٍخ إٌييٝ عبٍ٘ييخ،  ٠جي١ّٓ ٘ييزا اٌزشارييت أّٔييٗ إرا وبٔييذ اٌّييذْ رزفبضييً ـ١ّيب ث١ٕٙييب، ؽغييت آساء أٍ٘ٙييب، ِييٓ

ًّ ؽغيت لذساريٗ اٌفطش٠يخ  ـابٌّخ ٚـبعمخ، وزٌه ٠زفبضً إٌيبط داخيً اٌّذ٠ٕيخ اٌفبضيٍخ، اٌزيٟ ٘يٟ و١يبْ ٚاؽيذ، وي

ّْ اٌّعٍُ اٌضبٟٔ   ٠ُخبٌؿ، ٕ٘ب، أعزبرٖ ـٟ اٌغ١بعخ أـالطْٛ، اٌزٞ ٔصبدؾ ٌذ٠ٗ ـٟ اٌغّٙٛس٠خ ريذّسعبً  ٚاٌعم١ٍخ. إ

                                                           
 83اٌّصذس ٔفغٗ، ص  38

 75 – 74 ص ثٓ عجذ اٌعبٌٟ  ، ِشعع عبثك، ص 39

 68 -67 ص ، ص1993ـصٛي ِٕزضعخ، رؾم١ك ـٛصٞ ِزشٞ إٌغبس، داس اٌّلشق، ث١شٚد/ ٌجٕبْ، اٌطجعخ اٌضب١ٔخ، عٕخ  اٌفبساثٟ، 40
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ّْ اٌفبساثٟ   ٠زوش أعيّبء ِايجٛطخ ٌّشاريت ٘يه ء يبسِبً ٌطجمبد أٍ٘ٙب ٠خاع تعبط ِع شـٟ يبسَ. ؼ١ش أ

ييخ إّ  ـييٟ  ِّ إٌييبط، وّييب ٠فعييً أـالطييْٛ  ثييً ٠ىزفييٟ، ـييٟ ؼبٌج١ييخ ٔصٛيييٗ، ثزفشلزييٗ اٌليي١ٙشح ثيي١ٓ اٌخبّيييخ ٚاٌعب

ي، عٕييذِب ٠زؾييّذس عييٓ اتـبضييً، ٚرٚٞ اتٌغييٕخ، ٚاٌّمييّذس٠ٓ، فصللىل مىتزعللةاٌزصيي١ٕؿ اٌييزٞ ٠ٛعييذ ـييٟ وزبثييٗ (

ٚاٌّغب٘ذ٠ٓ، ٚاٌّب١١ٌٓ
41
. 

ٍميخ اٌيذ٠ٓ،  ّم ٌزٌه، اتـبضً ُ٘ اٌؾىّبء ٚاٌّزعمٍّيْٛ، ٚرٚٚ ا٢ساء ـيٟ اتِيٛس اٌعظيبَ، صيُ ٠يلرٟ ثعيذُ٘ ؽم

يب اٌّميّذسْٚ،  ِّ ٚرٚٚ اتٌغٕخ، ٚـ١ُٙ اٌخطجبء، ٚاٌجٍؽبء، ٚاٌلعشاء، ٚاٌٍّّؾْٕٛ، ٚاٌىزّبة، ِٚٓ ٠غشٞ ِغيشاُ٘. أ

بء، ٚإٌّغّييْٛ، ِٚييٓ ٠غييشٞ ِغييشاُ٘. ث١ّٕييب اٌّغب٘ييذْٚ ٘ييُ اٌّمبرٍييخ، ـٙييُ اٌؾّغييبة، ٚإٌّٙذعييْٛ، ٚاتطجيي

ٚاٌؾفظخ، ِٚٓ عشٜ ِغيشاُ٘، ٚعيّذ ـي١ُٙ (اٌغٕيذ ٚاٌعغيىشي. ٚاٌّيب١ٌْٛ ٘يُ ِىزغيجٛ اتِيٛاي ـيٟ اٌّذ٠ٕيخ، ِضيً 

اٌفالؽ١ٓ، ٚاٌشعبح، ٚاٌجبعخ، ِٚٓ عشٜ ِغشاُ٘
42
. 

ّْ رصيي١ٕؿ اٌفييبساثٟ ت٘ييً اٌّذ٠ٕييخ اٌفبضييٍخ  ٠جمييٝ ربثعييبً، ـييٟ ث١ٕزييٗ، ٌزشار١جييخ اٌّعييبسؾ ٚ٘ىييزا، ٠اُلؽييع أ

ّْ اٌّعييبسؾ إٌظش٠ييخ، عٕييذٖ، ٠جييذأ رييذّسعٙب، دائّييبً، ثبٌؾىّييخ اٌزييٟ رييلرٟ ـييٟ اٌّشرجييخ  ٚاٌمييذساد اٌعم١ٍييخ  ٚرٌييه ت

اتٌٚٝ، ـ١زذّسط ِٕٙب، ِشٚساً ثبٌعٍَٛ اٌذ١ٕ٠خ، ٚاٌخطبث١خ، ٚاٌجالؼخ، ـبٌلعش، ٚاٌّٛع١مب، ٚاٌؾغبة، ٚاٌطت، إٌٝ 

ا، ؼبٌجيبً ِيب ٠يٛاصٞ اٌفيبساثٟ ثي١ٓ ريذّسط ٘يزٖ اٌّعيبسؾ، ٚريذّسط طيشق اٌجش٘يبْ ِيٓ ا١ٌمي١ٓ إٌيٝ اإللٕيب  آخشٖ  ٌيز

ُّ ٔغذ أْ ـئخ اٌخبّيخ ِٓ إٌبط، عٕذٖ، ُ٘ اٌز٠ٓ ٠ّزٍىيْٛ ِيٓ اٌعٍيُ ِيب ٠ؾزيٛٞ عٍيٝ اٌّعميٛ د  ـبٌزخ١ًّ  ِٚٓ ص

خ   ٠شرمْٛ إٌٝ رٍه ا ِّ ب اٌجبلْٛ، ـىٍُّٙ عب ِّ  ٌّشرجخ.ثجشا١٘ٓ ٠م١ٕ١خ. أ

ٌزٌه ١ٌظ اٌزشارت ا عزّبعٟ داخً اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ ٔزبط اٌمٛي ثؾشو١خ اعزّبع١خ أٚ ع١بع١خ ِؾذدح  ثً 

ٔزبط اٌمٛي ثبٌطجبئع ٚاٌفطش اٌّزشرّجخ عٍٝ رلج١ٗ ث١ٕخ اٌّذ٠ٕيخ اٌفبضيٍخ ثج١ٕيخ اٌىٛعيّٛط ـؾغيت، ثبعزجيبس اٌىيْٛ 

 ٌٝ اتدٔٝ ششـبً، ـزُخِاع اتدٔٝ ِٕٙب ٌألعٍٝ.ِذ٠ٕخ اإلٌٗ اٌزٟ رزشارت ـ١ٙب اٌّٛعٛداد ِٓ اتعٍٝ إ

ًّ إٔغبْ ٌلٟء دْٚ آخيش إراً، أعضاء اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ ِفطٛسْٚ، ثبٌطجع، ثفطٍش ِزفبضٍخ ٠صٍؼ ثٙب و
43

  

ًّ ِيب ل١يً ـيٟ اخيزالؾ اٌفطيش  ٌزا ٠ؾزبط أٍ٘ٙب، دِٚبً، إٌٝ ِششذ ٠ذٌُّٙ إٌٝ طش٠ك اٌؾّك ٚاٌغعبدح  تّٔٗ، ٚتعً و

ًّ إٔغيبْ أْ ٠عٍيُ ِيٓ رٍميبء ٔفغيٗ اٌغيعبدح، ٚ  اتشي١بء اٌزيٟ ٠ٕجؽيٟ أْ ـٟ أشيخبص اإلٔ غيبْ، ٌي١ظ ـيٟ ـطيشح وي

                                                           
 66 -65 ص اٌّصذس ٔفغٗ، ص 41

 66اٌفبساثٟ، اٌّصذس ٔفغٗ، ص  42

 119اٌفبساثٟ، آساء أً٘ اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ، (َ.طي، ص  43
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٠عٍّٙب  ثً ٠ؾزبط، ـٟ رٌه، إٌٝ ِعٍُ ِٚششذ
44

، ٚ٘يزا اتخ١يش ٘يٛ اٌيزٞ ٠ٕجؽيٟ أْ ٠ُميبي ـ١يٗ: إّٔيٗ سئي١ظ اٌّذ٠ٕيخ 

 بٔٙب اٌغ١بعٟ ٚاٌّذٟٔ.اٌفبضٍخ، اٌزٞ ٘ٛ لطت اٌشؽٝ ـٟ ث١ٕزٙب  تّٔٗ عجشٖ ٚؽذٖ ٠زؾمّك ٠ٚزلّعظ و١

ي، ـييٟ ِذ٠ٕزييٗ اٌفبضييٍخ، ضييّٓ ييي١ؽخ  ّٚ ييخ اٌييشئ١ظ ات ّّ س ـ١ٙييب اٌفييبساثٟ ِٙ ّٛ يي إْ ٘ييزٖ اٌطش٠مييخ، اٌزييٟ رمصم

ّْ هللا ٠يذثّش  اٌعاللخ ثي١ٓ اإل١ٌٙيبد ٚاٌغ١بعيخ، ٘يٟ ٔفغيٙب اٌى١ف١يخ اٌزيٟ ٠زٛلّيؿ ع١ٍٙيب ريذث١ش هللا ٌٍىيْٛ، ِيع ـيبسق أ

عجش سئ١غٙب اٌف١ٍغٛؾ إٌجٟ، ث١ّٕب سئ١ظ ٘زٖ اتخ١يشح ٠يذثّش أـيشاد ِغزّعيٗ  اٌىْٛ، ٠ٚذثش اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ، ِعبً،

 ـؾغت.

ًّ رٌيه ٠خايع ٌزيذث١ش ٚاؽيذ،  ي ٚـئبرٗ، و ّٚ إراً، اٌّغزّع اٌّذٟٔ، ٚث١ٕزٗ، ٚرذث١شٖ، ٚاٌعاللخ ث١ٓ سئ١غٗ ات

رّٛعيٗ اٌفعيً اٌغ١بعيٟ ـيٟ ـٟ إٌٙب٠خ، ٘ٛ رذث١ش هللا ٌىٛٔٗ اٌىج١ش، اٌلٟء اٌزٞ ٠فشح اٌمٛي ثغي١بدح عجش٠يخ ل٠ّٛيخ 

ا عزّب  اٌجلشٞ. ٚرشعع ٘زٖ اٌغجش٠خ، اٌزٟ رؾىُ ٘زا اٌّغزّع (اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخي، أعبعبً، إٌٝ ِب ٠مٌٛٗ اٌفبساثٟ 

سٖ ٌٍعمً اٌفّعبي ـٟ عاللزٗ ثبٌشئ١ظ اٌف١ٍغٛؾ  ّٛ إٌجٟ، اٌزٞ  -عٓ اإل١ٌٙبد ـٟ عاللزٙب ثبٌغ١بعخ،  ع١ّّب ـٟ رص

ش ـ١  اٌصٛس اٌعم١ٍخ، اٌزٟ رغعٍٗ ليبدساً عٍيٝ رعمّيً اٌٛعيٛد، ِٚيٓ صيُ رٍّّيه ِجيبدو اٌزيذث١ش ٠زٍمّٝ ِٕٗ ٘زا اتخ١

 اٌصؾ١ؼ ٌٍؾ١بح اٌّذ١ٔخ.

ي ـٟ اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ لذ أيجؼ ِؾٛس٠يبً  ثيً ٠ٍيضَ اعزجيبسٖ ثّضبثيخ  ّٚ ّْ دٚس اٌشئ١ظ ات ب عجك، ٠زّاؼ أ ّّ ِ

ٚع١بعي١بً، ٚؽزيٝ ـىش٠يبً  ٌيزا ٠ّىيٓ اعزجيبس دٌٚيخ اٌفيبساثٟ اتعبط اٌعمٍٟ اٌزٞ ٠ّٛعٗ اٌّغزّع ١ٌّٛؽيذٖ اعزّبع١يبً، 

اٌّضب١ٌخ (اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخي دٌٚخ اٌعمً، ٚع١بعيزٗ ع١بعيخ د١ٕ٠يخ ٚـٍغيف١خ ِعيبً، ؽ١يش سئبعيخ اٌؾىيُ ـ١ٙيب ٌٍف١ٍغيٛؾ 

رؾم١يك  ٚإٌجٟ، ثبعزجبسّ٘ب ِزّصالْ ثبٌعمً اٌفّعبي، ّٚ٘ب اٌمبدساْ عٍٝ أْ ٠ؾمّمب ٌٙب ؼب٠برٙيب اٌؾم١م١يخ، اٌزيٟ ٘يٟ

اٌغعبدح اٌىبٍِخ، وخ١ش أعّٝ   ٠ّىٓ اٌٛيٛي إ١ٌٗ إ  عجش رجّٕٟ ا٢ساء اٌصؾ١ؾخ ـٟ اٌغ١بعخ، ٚاٌيذ٠ٓ، ٚاٌعٍيُ، 

 ٚوزا اٌم١بَ ثبتـعبي اٌخ١ّشح ٚاٌغ١ٍّخ داخً ِعّعخ ٘زا ا عزّب  اٌّذٟٔ.

ٌمذ أّعظ اٌفبساثٟ ؽم١مخ ِذ٠ٕزٗ اٌفبضيٍخ اعزّيبداً عٍيٝ ٔظش٠يخ اٌفي١  ٌعمٍٕيخ
45
ٌخ اٌزيذث١ش اٌغ١بعيٟ، ِغيل 

 ّٟ ح رفغ١شاً عمال١ٔبً ثمصذ إٔلبء ِغزّع ِذٔ ّٛ ساد اٌفٍغفخ ِٓ رصٛساد اٌذ٠ٓ عٓ طش٠ك رفغ١ش إٌج ّٛ ٚرمش٠ت رص

َّ اٌميبئُ عٍيٝ  ـبضً ِزٛاـك ِع ِزطٍّجبد اٌعمً، ِٚمزا١بد اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ ِعبً، اِزضب ً ٌّليشٚعٗ اٌفٍغيفٟ اٌعيب

ًّ رٌه؟ِلشٚع١خ اٌزٛـ١ك ث١ٓ اٌؾىّخ ٚاٌذ  ٠ٓ. ـّبرا وبٔذ إٌز١غخ ِٓ و

                                                           
 78اٌفبساثٟ، اٌغ١بعخ اٌّذ١ٔخ، (َ.طي، ص  44

 33َ ، ص 1990، 1اٌّصجبؽٟ، ِؾّذ، ِٓ اٌّعشـخ إٌٝ اٌعمً، داس اٌط١ٍعخ، ث١شٚد، ط 45
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وبٔذ ٔز١غخ رٌه رلع١ظ وٛعٌّٛٛع١ب ع١بع١خ رذاخً ـ١ٙب اٌعٍيُ اإلٌٙيٟ ثيبٌعٍُ اٌغ١بعيٟ، ٚرٌيه ِيب ٠فّغيش 

اعزّبد ِمبسثيخ ـٍغيف١خ ع١بعي١خ ٌٍّذ٠ٕيخ اٌفبضيٍخ، أطالليبً ِيٓ أـىيبس اٌفيبساثٟ ـيٟ اٌىيْٛ، ٚا١ٌّزبـ١ض٠ميب، ٚاٌيذ٠ٓ، 

ح ا١ٌٍّّخ، ّٛ اٌزٟ رمَٛ عٍٝ دعبئُ ع١ىٌٛٛع١خ أسعط١خ. ٚليذ أـايٝ ٘يزا اٌغّيع ٚاٌخٍيط إٌيٝ أْ ريذاخً  ٚٔظش٠خ إٌج

ًّ ِٓ: اتخالق، ٚاٌغ١بعخ، ٚاٌذ٠ٓ، ٚاٌطج١ع١بد، ٚاٌى١ٔٛبد اٌىالع١ى١خ.  عٕذٖ و

ٌزٌه، عّذ ـ١ٍغٛـٕب إٌٝ اعزٕجبط يٛسح ـٍغف١ّخ ٌّذ٠ٕزٗ اٌفبضٍخ ِٓ ٔظش٠زٗ اٌفىش٠خ ـٟ اإل١ٌٙبد ٚطج١عخ 

وّب ٠شاٖ ـٍغف١بً، ِب عىظ، عٕذٖ، ؽم١مخ اٌزشاثط اٌٛط١ذ اٌمبئُ ث١ٓ اٌفٍغفز١ٓ: إٌظش٠خ ٚاٌع١ٍّخ ِٓ عٙخ،  اٌٛعٛد،

 ًّ ُّ ث١ٓ اٌفٍغفخ ٚاٌٍّّخ وى ٚث١ٓ اٌذ٠ٓ ٚاٌغ١بعخ ِٓ عٙخ أخشٜ، ص
46
. 

ّْ ـٍغفخ اٌفبساثٟ اٌغ١بع١خ أعىبط ٌفٍغيفزٗ ا١ٌّزبـ١ض٠م١يخ، ٔظيشاً ٌّيب رغيزم١ٗ  ِٕٙيب ِيٓ ٌٙزا اٌغجت، ٔشٜ أ

ٔظييبَ ٚرغٍغييً، ٚ٘ييزا ِييب ٠فّغييش ٌٕييب إ٠ّبٔييٗ اٌمييٛٞ ثٛؽييذح اٌييذ٠ٓ ٚاٌغ١بعييخ  ٌييزا ٔمُعييذل والِييٗ ـييٟ اٌشئبعييخ، ٚٔظش٠ييخ 

إٌجييٟ، ٔٛعييبً ِييٓ رلعيي١ظ اٌغ١بعييخ، اٌزييٟ ٠خييزٍط ـ١ٙييب ا١ٌٕييٛط١مٟ (أٞ اٌعمييً ثييبٌّعٕٝ اٌىالعيي١ىٟي  - اٌف١ٍغييٛؾ

 ؼ ِضً ٘زا اٌمٛي ثبٌؾىُ اٌغجشٞ اٌغٍطٛٞ اٌّغزجذ؟ثبٌض١ٛلشاطٟ (أٞ اٌؾىُ ثبعُ اإلٌٗي، ٌٚعّشٞ وُ ٠غّ

ّْ اٌؽشح ِٕٗ وبْ إضفبء ٔٛ  ِيٓ اٌّعم١ٌٛيخ  ب رمّذَ، ِٓ عّع اٌفبساثٟ ث١ٓ اٌذ٠ٕٟ ٚاٌغ١بعٟ، أ ّّ ٠زج١ّٓ ِ

سارٗ ـٟ ثٕبء اٌّٛعٛداد ـيٟ ٍِىيٛد  ّٛ إٌظش٠خ ٚا١ٌّزبـ١ض٠م١خ عٍٝ اتِٛس اٌغ١بع١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ، ؽزٝ رغزغ١ت ٌزص

عيالِٟ. ٌٚميذ ليبَ اٌفيبساثٟ ثٙيزا اٌعّيً ِيٓ أعيً هللا، ثّب ٟ٘ ِغلٌخ اعزمبد٠خ د١ٕ٠خ ِٓ ييٍت ِغزّعيٗ اٌيذ٠ٕٟ اإل

ب ٠غّؼ ٌٗ ثإ٠غبد أعبط ٔظشٞ عمالٟٔ ٌـ ّّ ، اٌزٟ وبْ ٠ش٠ذ٘ب أْ رىيْٛ ٔم١ايبً إ٠غبث١يبً «ِذ٠ٕزٗ اٌفبضٍخ»اٌجؾش ع

 ٌٍّذْ اٌغب١ٍ٘خ اٌّشـٛضخ ـٟ ٔغمٗ اٌفٍغفٟ، ثبعزجبس٘ب ِذْ ٜ٘ٛ، ٚـٛضٝ، ٚؼ١بة اٌعمً ٚا عزمبد اٌغ١ٍُ.

٠ّضّيً ٘يزا اٌزصيٛس إٌظيشٞ عيٛاة اٌفيبساثٟ اٌفٍغيفٟ ؼ١يش اٌّعٍيٓ عٍيٝ أصِيخ عصيشٖ ِٓ عبٔيت آخيش، 

اٌعجبعٟ اتخ١ش، اٌزٞ شٙذ رفّىىيبً ع١بعي١بً، ٚأؾيال ً أخالل١يبً ٌالعزّيب  اٌّيذٟٔ ٌيُ ٠عيشؾ ٌيٗ اٌّغزّيع اإلعيالِٟ 

اٌعمالٔيٟ إٌّزظيش ِٕيٗ  ِض١الً ِٓ رٞ لجً. ٌىٓ ً٘ وبْ ـ١ٍغٛـٕب ٔبعؾبً ـٟ ثٍٛسح رٌيه اٌغيٛاة اٌفٍغيفٟ اٌغ١بعيٟ

 وّٕظّش ٌعصشٖ؟

                                                           
ّْ عٍٝ خالؾ اٌز٠ٓ   ٠هِْٕٛ ثبٌز 46 ًّ ٚاؽذ ِٕٙب ِجبدئٗ إٌّفصٍخ عيٓ ا٢خيش، ٠يشٜ اٌفيبساثٟ أ ّْ ٌى ٛـ١ك ث١ٓ اٌذ٠ٓ ٚاٌفٍغفخ، ِضً اٌغغغزبٟٔ، اٌزٞ ٠هِٓ ثل

دٖ ثٙيب إٌّطيك، ث١ّٕيب اٌفٍغيفخ رعجّيش عٕٙيب ث ّٚ د ثبتدٚاد اٌزٟ ٠يض ّٚ ٘ب١ٔيخ، اٌزيٟ ٍؽزٙيب اٌع١ٍّيخ اٌجشاٌؾم١مخ ٚاؽذح، ِٚب اٌذ٠ٓ إ  رعج١ش عٕٙب ثٍؽخ ِلٌٛـخ ٌٍعٛاَ، ِض

اث١يخ، داس ِٓ شلْ ؼ١ش اٌفالعفخ أْ   ٠فّٙٛ٘ب. أظش: ٔج١يً، عّيبد، ِغّٛعيخ ِيٓ سعيبئً اٌفيبساثٟ، رؾيذ عٕيٛاْ: اٌضّيشح اٌّشضي١خ ـيٟ ثعي  اٌشعيبئً اٌفبس

 94َ، ص 2012اٌفبساثٟ، ث١شٚد/ ٌجٕبْ، اٌطجعخ اتٌٚٝ، 
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٠صعت ؽغيُ اٌغيٛاة ثبإل٠غيبة  تّٔيٗ ؽزيٝ أٌٚئيه اٌيز٠ٓ ويبْ ٠فزيشح ـي١ُٙ أْ ٠زٍميٛا سعيبٌزٗ اٌفٍغيف١خ 

ٚاٌغ١بع١خ رٍه ثٍٕٛ  ِٓ اٌمجٛي (أٞ، أعبعبً، اٌفالعفخ اٌز٠ٓ عبؤٚا ثعذٖ: وبثٓ ع١ٕب، ٚاثٓ ثبعخ، ٚاثيٓ سشيذي، ٌيُ 

اٌغ١بع١خ ا٘زّبِبً وج١شاً ـٟ ألؽب رُٙ اٌفىش٠خ إ  ـ١ّب ٔذس ٠ع١شٚا، ِٓ عٙزُٙ، اٌغٛأت
47
. 

ٌىٓ ِب ٘ٛ ِهّوذ ِٕٗ، عٍٝ خالؾ رٌه، أْ أطشٚؽخ اٌف١ٍغٛؾ اٌفبساثٟ، ـٟ اٌغّع ث١ٓ اٌغ١بعخ ٚاٌذ٠ٓ، 

خ ٘زٖ، لذ أّعغذ  عزجذاد ِطٍيك ثبعيُ اٌفٍغيفخ إٌظش٠يخ ٘يزٖ اٌّيّشح، رّبِيبً وّيب عيجمٗ إٌيٝ رٌيه ٍِّٙيٗ ـيٟ اٌغ١بعي

ي  ٌييزٌه ٔؾغييت أْ رغشثييخ اٌخٍييط ثيي١ٓ اٌغ١بعييخ ٚاٌال٘ييٛد، اعييزٕبداً إٌييٝ ٘ييزٖ انجمهىرنللةأـالطييْٛ ـييٟ وزبثييٗ (

اٌزغشثخ، ٘ٛ ِب ٠لّىً اٌّذخً إٌظشٞ ٌزجش٠ش ا عزجذاد ثبعُ اٌّعم١ٌٛيخ اٌفٍغيف١خ. ٠غعيً ٘يزا اٌىيالَ سا١ّٕ٘يخ ليٛي 

ٛاـك اٌعصش أثذاً، ٚرٍه ٟ٘ إٌز١غخ اٌزٟ ٔمزشػ اٌخٍٛص اٌفبساثٟ اٌفٍغفٟ ـٟ اٌغ١بعبد ثع١ذح إٌّبي، ثٍٗ أٔٗ   ٠

 إ١ٌٙب ِٓ خالي ٘زٖ اٌمشاءح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بٖ  47 ّّ ، ٚ٘يٛ، ـيٟ اتعيبط، شيشػ ٌىزيبة اٌغّٙٛس٠يخ تـالطيْٛ، ٌيُ ٠خٍّيؿ «شٚسٞ ـيٟ اٌغ١بعيخاٌاي»ثبعزضٕبء اثٓ سشذ، اٌزٞ خّصف ِهٌفبً ٌٗ ٌٍغ١بعخ عي

 اٌفالعفخ ا٢خشْٚ عٜٛ ثعٍ  ِٓ اٌشعبئً اٌفٍغف١خ اٌصؽ١شح ـٟ اٌغ١بعخ، وبثٓ ع١ٕب ِضالً.
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