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( 28طزيزي اـباحث.... اـرتؾقم األصظ هلذا اـعداد هو )اـرتؾقم اـؼديم: ادجؾد )

(، وـغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقدُا إلدراجفا يف ؾواطد بقاكات 2اـعدد )

طادقة، تم إطادة اـرتؾقم بطريؼة تسؾسؾقة ؿام هو ضاهر طذ ؼالف ادجؾة 

اخلارجي. يف حال رؼبتؽم احلصول طذ أي مستـد رسؿي إلثبات ذـك، يؿؽـؽم 

 almajallah@kku.edu.saاـتواصل مع هقئة اـتحرير طذ ايؿقل ادجؾة: 
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 اذلٞئخ االسزشبضٝخ

 ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                  ٍؼبيل اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىٕ٘بة أث٘ سيَٞبُ

 )سبثقًب( ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                       ُ٘ض سؼس اخلثالــــبش اىسمزــــاألسزاىشٞـــد 

 )سبثقًب( ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                                بضكـــــ٘ض قٞس ادلجـــــسمزاىشٞـــد اى

 ػض٘ ٕٞئخ مجبض ػيَبء األظٕط                             فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض أمحس ٍؼجس ػجس اىنطٌٝ

 أسزبش اىزفسري ٗػيٍ٘ٔ                                    د األسزبش اىسمز٘ض ظإط ثِ ػ٘اض األدلؼٜــفضٞيخ اىشٞ

 أسزبش اىؼقٞسح ٗادلصإت ادلؼبصطح                فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ّبصط ثِ ػجس اىنطٌٝ اىؼقو

 أسزبش أص٘ه اىفقٔ                                          األسزبش اىسمز٘ض ػٞبض ثِ ّبٍٜ اىسيَٜ فضٞيخ اىشٞد

 أسزبش اىثقبفخ اإلسالٍٞخ                                    د األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىطمحِ اىعّٞسٛـــفضٞيخ اىشٞ

 

 

  



 ضئٞس ٕٞئخ اىزحطٝط
 ــطّـٜـَس اىقـِ حمـذـــبىـس ثز.                       

 أػضبء ٕٞئخ اىزحطٝط
 اىشـٖــــطٛ ثِ ظــــبفطأ.ز.حمَس  .1

 
 أ.ز.جربٝو ثِ حمَس حسِ اىجصٞيٜ .2

 
 اىجنـــــــطٛأ.ز.حيــٜ ثِ ػجـس اهلل  .3

 
 ٍـ٘ىــــ٘ز جحٞــــــشأ.ز.مَــــبه  .4

 
 اىـسٗســطٛأ.ز.ٍْٞــطح ثْذ حمَس  .5

 
 أ.ز. ػجـس اىـطظاق ٍجـطٗك ثبىؼقطٗظ .6

 
 ز. أحــَس آه سـؼـس اىغــبٍــــسٛ  أ. .7

 
 ز.ٍـحـَـس ثِ ػيــٜ اىــقطّــــٜ .8

 
 اىشغٞـــــجٜز.ٍـحـَـس ثِ سـبمل  .9

 
 ــبٓــــٜ شـــطً ػيـــفٚ أمـطـصـٍز. .11
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 ً حثـ٘اُ اىجـػْ بحثـٌ اىجـــسا اىصفحبد

 احلَبًثِ إثطإٌٞ اهلل  ز. ظٝبز ثِ ػجس 46 - 3
 )جبٍؼخ ادليل فٞصو(

 1 أحنبٍٔ ٗآثبضٓ ،ض٘اثطٔ ؛االسزحاله يف اىسِٝ

47 - 111 

 ز. ّ٘ضح ثْذ ػجس اهلل احلسبٗٛ

 اىعاٍو اىؼعٝع ثْذ ػجس ز. ٗفبء
 (األٍريح ّ٘ضح ثْذ ػجس اىطمحِ)جبٍؼخ 

ب احلضبضح اىسريح اىْج٘ٝخ يف ادل٘س٘ػبد األجْجٞخ احلسٝثخ: ٍ٘س٘ػز
 ٗاىسِٝ اإلسالٍٞني، ٗاإلسالً ٗاىؼبمل اإلسالٍٜ أمن٘شجب

2 

 ثبسو حمَ٘ز ػجس اهلل احلبيفز. 136 -112
 )جبٍؼخ ادليل فٞصو(

ثني اىفقٔ اإلسالٍٜ ٗ أص٘ىٔ، ٗاىقبُّ٘ إٔيٞخ اىشرص االػزجبضٛ 
 "زضاسخ ٍقبضّخ"اى٘ضؼٜ )اىقبُّ٘ ادلصطٛ من٘شجًب ( 

3 

 ز. ػجس اهلل ثِ ػجس اذلبزٛ اىقحطبّٜ 177 -137
 (شقطاء)جبٍؼخ 

 4 ٗسْزٔ، ٗاىطز ػيٚ شجٖبد ح٘ىٔ ملسو هيلع هللا ىلص ىيْجٜرؼظٌٞ اىصحبثخ

178 - 224 
 اىشٖطٛ اىشغٞجٜ ثِ سبمل حمَسز. 

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

 إزٗاضز سؼٞس ٗاإلسالً، قطاءح ّقسٝخ ىنزبثبد االسزشطاق ادلؼبصط
 5  )ٗىٞبً ٕبضد، ٗآضُٗ ٕٞ٘ظ، ٗضٗجط سنطٗرُ٘ من٘شجًب(

225 - 257 
 اىؼ٘زحثِ ػجس اهلل ز. طبضق ثِ ػ٘زح 

 (إلسالٍٞخز اثِ سؼً٘ حمَس إلٍباجبٍؼخ )

احل٘اض ٗاىزؼبٝش ٍغ غري ادلسيَني يف اىؼٖس اىْج٘ٛ ٍطٗٝبد ٗفس 
 ّصبضٙ جنطاُ أمن٘شجًب زضاسخ حسٝثٞخ حتيٞيٞخ

6 

258 - 313 
 ز. ػَبض أمحس اىصٞبصْخ

 (سؼ٘ز)جبٍؼخ ادليل 
 7 زضاسخ ّقسٝخ اىنبسٞبد اىؼبضٝبدحسٝث 

314 - 353 
 اىقطّٜذبىس ثِ حمَس  ز.

 8 اٟثبض اىفيسفٞخ ىيساضْٗٝٞخ زضاسخ حتيٞيٞخ ّقسٝخ (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

354 - 413 
 ػجس اىؼعٝع فضٞو ٍسؼ٘ز ث٘اىشؼريأ.ز. 

 9 آفبق احلساثخ اىؼطثٞخ ٍسبءالد ّقسٝخ (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

414 - 452 
 اىؼَطٛ ػعٝعح ػيٜ األش٘هز. 

 (أً اىقطٙ)جبٍؼخ 
 أىٔ يف ضظقٔ، ْٗٝس طسجَأُ ٝ تٍِ َأح"حلسٝث:  زضاسخ حتيٞيٞخ ػقسٝخ

 11 "محٔض فيٞصو، يف أثطٓ ىٔ

453 - 489 
 ز. ظٕري ثِ مزفٜ

 11 قطاءح يف اإلثسزَ٘ى٘جٞب اىزنْ٘ٝٞخ ىيَؼطفخ اىنالٍٞخ (اجلعائط –)جبٍؼخ اى٘ازٛ 

491 - 528 
 حمَس حسِ حيٞٚ ادليحبّٜ ز.

 12 قبضّخٍ زضاسخ فقٖٞخميٖب أَاحلٞ٘اّبد ٗ نيجٖر (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

529 - 574 
 ز.ضٞف اهلل ثِ ٕبزٛ ثِ ػيٜ اىعٝساّٜ

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 
 13 ً (ٗزضاسخ مجؼبً ) ٗضأٛ اىجبقالّٜ فٖٞب احلقٞقخ اىشطػٞخ

575 - 621 
 حنَٞخ أمحس حفٞظٜ. أ.ز

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 
ٗأثطٓ اىزجسٝس ٗاإلثساع ػْس اإلٍبً اىسٞ٘طٜ يف مزبثٔ اجلبٍغ اىنجري 

 فَِٞ ثؼسٓ
14 

622 - 671 
 حسبُ ثِ حسني شؼجبُز. 

اىؼيو ٌيف ػي بٗأثطٕ ٘خاىشٞ ػِ طجقبد اىطٗاح (أً اىقطٙ)جبٍؼخ   15 



 

 أما بعد:                         سالم طذ طباده اـذين اصصػىصالة واحلؿد هلل وؿػى، و        

 إغ ؼدمػطقة واـدراسات اإلسالمقة أن كادؾك خاـد ـؾعؾوم اـؽقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة 

كرجو أن يؽون إضاؽًة هـ، واـذي 4114هلذا اـعام  "ادجؾد اـثامن واـعػون"يف  "اـثايناـعدد " اـؼراء اـؽرام

يف اـعديد من اـتخصصات اـػطقة  اً بحث مخسة طػ ، متضؿـاً متؿقزًة وإسفامًا كوطقًا يف اـبحث اـػطي

،  دراسات ادتؿقزة باجلدة واألصاـةـؾؿزيد من اـ حاؽزاً بحاث هذه األ ؽونيف أن تٍل سالمقة، طذ أمواـدراسات اإل

 زياد بن طبد.من إطداد: د ،أحؽامه وآثاره ،ضوابطه ؛قة بحث بعـوان: االستحالل يف اـدينسالمؽػي اـدراسات اإل

ا احلضارة حلامم ، واـبحث اآلخر بعـوان: اـسرة اــبوية يف ادوسوطات األجـبقة احلديثة: موسوطتابن إبراهقم اهلل 

بـت  د. وؽاء، د. كورة بـت طبد اهلل احلساوي من إطداد: ،واـدين اإلسالمقع، واإلسالم واـعامل اإلسالمي أكؿوذجاً 

المي وأصوـه، واـؼاكون بع اـػؼه اإلسأهؾقة اـشخص االطتباري  بعـوان: ثاـثاـزامل، وبحث  اـعزيز طبد

 ـرابعواـبحث ا، باسل حمؿود طبد اهلل احلايف د. من إطداد: ،"دراسة مؼاركة"اـؼاكون ادرصي كؿوذجًا( اـوضعي )

إطداد: د. طبد اهلل بن طبد اهلادي  وسـته، واـرد طذ شبفات حوـه، ملسو هيلع هللا ىلص ـؾـبي تعظقم اـصحابة بعـوان:

)وـقام  إدوارد سعقد واإلسالم، ؾراءة كؼدية ـؽتابات االستػاق ادعارص بعـوان: امسخلواـبحث ااـؼحطاين، 

ويف اـسـة  د. حمؿد بن سامل اـشغقبي اـشفري. من إطداد: ،هارت، وآرون هقوز، وروجر سؽروتون كؿوذجًا(

احلوار واـتعايش مع ؼر ادسؾؿع يف اـعفد اــبوي مرويات وؽد كصارى ن: وطؾومفا جاء اـبحث األول بعـوا

، واـبحث اآلخر بعـوان: صارق بن طودة بن طبد اهلل اـعودةإطداد: د.  ،"دراسة حديثقة حتؾقؾقة"كجران أكؿوذجًا 

بعـوان: اـتجديد  ، وبحث ثاـثطامر أمحد اـصقاصـةد.  من إطداد: ،دراسة كؼدية اـؽاسقات اـعارياتحديث 

واـبحث ، د. حؽقؿة أمحد حػقظيأ.إطداد:  ،واإلبداع طـد اإلمام اـسقوصي يف ؿتابه اجلامع اـؽبر وأثره ؽقؿن بعده

ويف  .من إطداد: د. حسان بن حسع شعبان ،لاـعؾ م طؾيف اهرثوأ وخاـشق طن بعـوان: صبؼات اـرواة رابعاـ

من  ،(دراسة حتؾقؾقة كؼدية)ول بعـوان: اآلثار اـػؾسػقة ـؾدارويـقة اـعؼقدة وادذاهب ادعارصة  جاء اـبحث األ

أ.د. من إطداد:   آؽاق احلداثة اـعربقة مساءالت كؼدية،، واـبحث اآلخر بعـوان: خاـد بن حمؿد اـؼرينإطداد:  د. 

بسط ـه ي أحب أنمن "حلديث:  بعـوان: دراسة حتؾقؾقة طؼدية اـبحث اـثاـثو طبد اـعزيز ؽضقل مسعود بواـشعر،

ؾراءة يف بعـوان: اـرابع  بحثاـو اـعؿري، األشول طزيزة طظ إطداد: د.، "ره ، ؽؾقصل رمحهثؾه، ويـسل ـه يف أزيف ر

 عجويف اـػؼه بحث بعـوان: هت .زهر بن ؿتػيد. ، من إطداد: اإلبستؿوـوجقا اـتؽويـقة ـؾؿعرؽة اـؽالمقة

 :ويف أصول اـػؼه بحث بعـوان .حمؿد حسن حيقى ادؾحاين، من إطداد:  د. كةارواكات وأؿؾفا دراسة ؽؼِفقة مؼقحلا

 . بن هادي بن طظ اـزيداين، من إطداد:  د. ضقف اهلل(ودراسة مجعاً ) ورأي اـباؾالين ؽقفا احلؼقؼة اـػطقة

 .خاـصًا صواباً د، وأن جيعل هذا اـعؿل سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفو

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 آفاق احلذاثت انؼربٛت يساءالث َقذٚت

 
 إػذاد

 د. ػبذ انؼسٚس فضٛم يسؼٕد بٕانشؼريأ.

 
 

  



 قمٌد اًمٕمزيز ومْمٞمؾ ُمًٕمقد سمقاًمِمٕمػم: أ-د- إقمداد                                        آوم٤مق احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤ًمءٓت ٟم٘مدي٦م 
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 (1ا ومدص  البشح

يتٛمحقر ُمقوقع هذا اًمٌح٨م طمقل احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، يٕمرض ُمِمٙمالهت٤م وآوم٤مىمٝم٤م اعمًت٘مٌٚم٦م، 

ُمٜمٓمٚم٘م٤م ُمـ اًمًٞم٤مق اًمًقؾمٞمقصم٘م٤مذم ًمٚمٛمجتٛمع اًمٕمريب اعمٕم٤مس- ذم حم٤موًم٦م ًمإلضم٤مسم٦م قمـ اًمت٤ًمؤٓت 

اًمٙمؼمى اًمتل ـمرطمٝم٤م اًمٗمٙمر اًمٕمريب واإلؾمالُمل اعمٕم٤مس ـمٞمٚم٦م أيمثر ُمـ ىمرٟملم ُمـ اًمزُمـ، 

ُمًتنموم٤م ًمتٓمٚمٕم٤مشمف، وحمّٚمال ًمٚمقاىمع وأزُمتف اعمٕمرومٞم٦م، وُمت٤ًمئال قمـ ىمٚمؼ ؾم١مال احلداصم٦م ذم اخلٓم٤مب 

اًمٗمٙمري اًمٕمريب اعمٕم٤مس، سمام يٕمٞمِمف ُمـ ضمدل اًمت٘مٚمٞمد واًمتجديد ًمدى ٟمخٌف- ؾمٕمٞم٤م ُمٜمف ًمالٟمٓمالق 

ٛمٚمٞم٦م اإلصالح واًمتحدي٨م، واإلضم٤مسم٦م قمـ ؾم١مال اعمرضمٕمٞم٦م؛ إضم٤مسم٦م حتّدد اًمرؤي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م ذم قم

ًمٚمحداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وشمرؾمؿ ُمٕم٤ممل ُمٜمٝمجٝم٤م ذم سمٜم٤مء احلْم٤مرة، وشمًٕمك إمم إقم٤مدة سمٜم٤مء رؤيتٝم٤م ًمٚمٕم٤ممل سمام 

ًمٗمٙمر يتقاومؼ ُمع رؤيتٝم٤م إومم، ذم قم٤ممل يتًؿ سم٤مًمتٕمّددي٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م وٟمًٌٞمتٝم٤م، اًمتل أومرزهن٤م طمريم٦م ا

اإلٟم٤ًمين سمٛمختٚمػ شمقضمٝم٤مشمف وُمرضمٕمٞم٤مشمف، سمام حيٛمٚمف ُمـ ُمٜمٔمقُم٤مت ومٙمري٦م ذم اعمٕمروم٦م واًمقضمقد 

واًم٘مٞمؿ- سم٘مّمد حت٘مٞمؼ اًمٗم٤مئدة اعمٜمٝمجٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن يًت٠مٟمس هب٤م اعمِمتٖمٚمقن سم٤معمنموع اًمٜمٝمْمقي 

 واحلداصمل اًمٕمريب اعمٕم٤مس قمغم ُمًتقيل اًمتٜمٔمػمي واعمامرؾم٦م، شمٗم٤مدي٤م ًمألظمٓم٤مء واًمٜم٘م٤مئص اًمتل

وىمٕم٧م ذم اعم٤ميض، ودمٜم٤ٌم ًمٚمٛمزاًمؼ وإزُم٤مت اًمتل ُم٤م ومتلء يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اعمنموع احلداصمل اًمٖمريب ذم 

 اًمرؤي٦م واعمٜمٝم٩م واعم٤ًمر واعمامرؾم٦م-

وىمد يم٤مٟم٧م آًمٞمتٜم٤م اعمٜمٝمجٞم٦م ذم ُمٕم٤مجل٦م ُمقوقع اًمٌح٨م وُم٤مدشمف، وـمري٘متٜم٤م ذم سمٜم٤مء سمٜمٞم٦م اًمٌح٨م 

حتٚمٞمال ُمٕمرومٞم٤م ُمتقؾمٚملم سم٤مًمرؤي٦م اًمٜم٘مدي٦م وصقرشمف آًمٞم٦م آؾمت٘مراء ًمٚمٜمّمقص وإومٙم٤مر، وحتٚمٞمٚمٝم٤م 

واعم٘م٤مرٟم٦م ذم قمرض اعمِمٙمالت واًم٘مْم٤مي٤م ىم٤مصديـ شم٠مصٞمؾ اًمٖم٤مي٤مت واعم٘م٤مصد اًمتل شمٜمِمده٤م 

 احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة-

  : أوم٤مق،  اًمتحدي٨م، احلداصم٦م، إزُم٦م، اًمٗمٙمر اًمٕمريب، احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م

 

 

                                                           

 أؿمٙمر ضمزيؾ اًمِمٙمر قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد قمغم دقمٛمٝم٤م هذا اًمٌح٨م-(1) 
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Abstract 

This research focuses on Arab modernity, presenting its future problems 

and perspectives, starting from the sociocultural context of contemporary 

Arab society. In an attempt to answer the major questions posed by 

contemporary Arab and Islamic thought for more than two centuries, in line 

with this aspirations, analyzing reality and its knowledge crisis, and asking 

about the question of modernity in contemporary Arab intellectual 

discourse, however the answer is to define the global vision of Arab 

modernity, to outline its approach to building civilization, and to seek to 

reconstruct its vision of the world in accordance with its first vision, in a 

world characterized by multiculturalism and its proportion, In its various 

orientations and references, with its intellectual systems in knowledge, 

existence and values. 

Perhaps, in order to achieve the methodological benefit that can be 

exploited by those engaged in the modern Renaissance and modern Arab 

project at the levels of theory and practice. Moreover, to avoid errors and 

shortcomings that occurred in the past, and to avoid the pitfalls and crises 

that the Western modernist project suffers in the vision, approach, path and 

practice. 

Our methodological mechanism in dealing with the subject and its material, 

and our method in building the structure of research and its image 

mechanism of extrapolation of texts and ideas, and analysis of knowledge, 

critical vision and to compare the presentation of problems and issues 

intended to root out the root causes and purposes sought by modern Arab 

and Islamic contemporary. 

Keywords: horizons, modernization, modernity, crisis, Arab thought, Arab 

modernity. 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف اعمرؾمٚملم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف 

 ـ- وصحٌف أمجٕملم، وقمغم ُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمدي

 أٔاّل: فهشٚ البشح ٔأِىٗتْ:

اًمٕمرسمٞم٦م وآوم٤مىمٝم٤م اعمًت٘مٌٚم٦م،  (1)ي٠ميت هذا اًمٌح٨م حم٤موًم٦م أّوًمٞم٦م ذم قمرض ُمِمٙمالت احلداصم٦م

يٜمٔمر ذم ُمٜمٓم٘مٝم٤م وسمٜمٞمتٝم٤م، ويًتِمٙمؾ أؾمئٚمتٝم٤م اًمٙمؼمى اًمتل فمٚم٧م شمراود اعمٗمٙمريـ ـمٞمٚم٦م أيمثر ُمـ 

وي٘مرأ واىمع اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل وُمِمٙمالشمف وحي٤مول أن يٗمؽ  ،ىمرٟملم ُمـ اًمزُمـ، يًتنمف شمٓمٚمٕم٤مهت٤م

ُمٖم٤مًمٞم٘مف، يتج٤موز حتدي٤مشمف وحيّدد ره٤مٟم٤مشمف وُمآٓشمف ذم اًمٗمٙمر واحلٞم٤مة، ُمـ ظمالل احلٗمر ذم ظمٚمٗمٞم٤مشمف 

اعمٕمرومّٞم٦م وؾمٞم٤مىم٤مشمف اًمًقؾمٞمقصم٘م٤مومّٞم٦م، وأـمره اًمٗمٙمري٦م واًمٜمّٔمري٦م وحمّدداشمف اعمٜمٝمجٞم٦م، سمٖمرض حت٘مٞمؼ 

ـ أن يًت٠مٟمس هب٤م اعمِمتٖمٚمقن سم٤معمنموع اًمٜمٝمْمقي واحلداصمل آؾمالُمل اًمٗم٤مئدة اعمٜمٝمجٞم٦م اًمتل يٛمٙم

 اعمٕم٤مس، شمٗم٤مدي٤م ًمألظمٓم٤مء اًمتل وىمٕم٧م ذم اعم٤ميض-

يٜمٔمر اًمٌح٨م ذم سمٜمٞم٦م شمِمّٙمؾ احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمت٤مريخ وُمٜمٓمؼ شمٗمٙمػمه٤م ذم احل٤مرض، 

ديدة يمقهن٤م وـمري٘م٦م شمٕمّ٘مٚمٝم٤م ًمٚمٛمِمٙمالت، ي٘مػ قمغم سمٜمٞمتٝم٤م وأهؿ ُمٙمّقٟم٤مهت٤م، يتٓمرق ٕؿمٙم٤مهل٤م اجل

ممٙمٜم٤مت وسمدائؾ ًمٚمٕم٘مؾ اًمٖمريب ذم اًمتٜمٔمػم وـمرائ٘مف ذم اًمتٗمٙمػم وأؾم٤مًمٞمٌف ذم اًمتدسمػم، وُم٘م٤مصده ذم 

                                                           

ذم اًمٚمٖم٦م اًمالشمٞمٜمٞم٦م شمدّل قمغم اًمٌمء اًمٓم٤مرئ اًم٘مري٥م اًمٕمٝمد- وهل هبذا اعمٕمٜمك   Modusضمذره٤م   Modernusيمٚمٛم٦م احلداصم٦م (1)

شم٘مؽمن سم٤مًمزُمـ واًمًػمورة، واًمٚمحٔم٦م واًمراهـ وأن واعم١مىم٧م، وهيع اًمزوال، واجل٤مئز، اًمٕم٤مسمر، اعمٜمٗمٚم٧م، اعمحتٛمؾ،  وُم٤م إمم 

ٗمٝمقم اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمتل شمِمػم ذم ضمذره٤م شمٙم٤مد شمتٓم٤مسمؼ ُمع ُمأو ذًمؽ ُمـ اعمٗمردات ذات اًمّمٚم٦م سمٕم٤مُمؾ اًمزُمـ، وذم ذًمؽ شم٘مؽمب 

يمام أهن٤م شمٕمٜمل اًمِمٙمؾ، اًمّمٞمٖم٦م أواًمٓمري٘م٦م اًمتل شمٙمقن قمالُم٦م ًمٚمٌمء- وهل ذم ُمٕمجؿ  .اًمّٚمٖمقي إمم اًمدهر، اًمٕم٤ممل، أو اًمزُمـ

أويمًٗمقرد شمٕمٜمل: اؾمتٕمامل ـمري٘م٦م ذم اًمتٕمٌػم، أو ظمّمقصٞم٦م ذم إؾمٚمقب، أو ُمٞمزة همرسمٞم٦م ذم صٜمٕم٦م ُم٤م، مم٤م يٛمٞمز إوىم٤مت 

  -The Oxford English Dictionary, 1933, Vol: VI, p:573  اٟمٔمر:  "٦م أو إزُمٜم٦م اًمٕمٍمي٦ماحلديث

  م، وشمٕمٌػم احلدي٨م1706وم٢مهّن٤ممل شمؼمز ًمٚمتداول إّٓ ذم ؾمٜم٦م  طم٥ًم ُمقريس سم٤مريب (modernité) أُم٤م ًمٗمٔم٦م طمداصم٦م

Modern قمغم اًمٗمؽمة اعمٕم٤مسة ذم اًمٖمرب سمام حتٛمٚمف ، شمٓمٚمؼ يمّؾ ُم٤م هق طمدي٨م، وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م شمٜمٓمٌؼ "أن"سمدأ ُمرادوًم٤م ًمتٕمٌػم

 اٟمٔمر: ُمـ دٓٓت اًمت٘مّدم ذم مجٞمع اعمٞم٤مديـ، وهل شمتٕم٤مرض ُمع يمؾ ُم٤م يٛم٧ّم سمّمٚم٦م إمم اعم٤ميض-

Maurice Barbier ; La modernité politique, presses universi- taires de France ; 2000, p1. 
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اًمتٕمٛمػم، يٜمٓمٚمؼ ُمـ وقمل اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ اعمٕم٤مس ُمـ طم٤مرضه اًمذي حيٞم٤مه، ويٕم٤مين ُمآزىمف 

 وُمِمٙمالشمف، ويتٓمّٚمع ًمتج٤موزه ويًتنمف ُمًت٘مٌٚمف- 

اًمٗم٘مف اإلؾمؽماشمٞمجل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس واًمٌح٨م هبذا اًمِمٙمؾ، يدظمؾ ذم إـم٤مر 

سمحداصم٦م اعمجتٛمع اإلؾمالُمل وهنْمتف، واعمٕمروم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م واعمت٠مٟمٞم٦م سمجقهر إؿمٙم٤مٓشمف 

واًمدراؾم٦م سمنموط طمداصمتف، وسمٙمٞمٗمٞم٤مت اًمتحدي٨م وممٙمٜم٤مشمف، واًمٌح٨م ذم اعم١مّهالت اًمٗمٙمرّي٦م 

شمٙمًزا قمغم اًمرصٞمد احلْم٤مري ًمألُم٦م، واإلُمٙم٤مٟم٤مت احلْم٤مري٦م ًمٚمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُمل وآوم٤مىمف، ُمر

٤م سمؽماصمٝم٤م اعمٕمرذم اعمٜمٝمجل وٟمامذضمف، ذم حم٤موًم٦م ُمٜمف ًمٌٜم٤مء طمداصمتف اجلديدة أو ذم اؾمتئٜم٤مف  ًً وُمًت٠مٟم

دورشمف احلْم٤مري٦م ُمـ ضمديد، ٓ يٙمقن ومٞمٝم٤م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل أُم٤مم ؾم١مال ضمديد ذم اًمتحدي٨م 

ث٤مم قمـ طم٘مٞم٘متف اًمت٤مرخيٞم٦م اًم٤ًمـمٕم٦م واحلداصم٦م سم٘مدر ُم٤م يٙمقن أُم٤مم قمٛمٚمٞم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م أصٞمٚم٦م متٞمط اًمٚمّ 

اًمتل أذىم٧م قمٚمٞمف وقمغم اًمٕم٤ممل، واُمتدت ذم اًمزُمـ ومؽمة ـمقيٚم٦م شمزيد قمـ أرسمٕم٦م قمنم ىمرًٟم٤م ُمـ 

اًمزُمـ، واًمٕمٛمؾ قمغم اؾمتٙمامل ضمقاٟم٥م اًم٘مّمقر ومٞمٝم٤م، واؾمتدراك ُم٤م ٟم٘مص ُمٜمٝم٤م، واًمًٕمل إمم 

ٛمّٞمز ذم سمٜم٤مء احلداصم٦م إجي٤مد آًمٞم٤مت ضمديدة ًمٚمتحدي٨م واًمتج٤موز واٟمتٝم٤مج آًمّٞم٤مت اإلسمداع واًمت

اجلديدة، سمٕمدُم٤م شمٕمّرو٧م صقرة احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م إومم ًمٚمّتِمقيف واًمّتِمقيش ُمـ ـمرف 

٤ًمشمف، اًمتل ؾم٤ممه٧م سم٘مقة ذم شمٕمٓمٞمؾ ىمدرة اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل قمغم اًمّتجديد  (1)اًمٗمٙمر اًمٖمريب وُم١مؾمَّ

 -واإلسمداع، ويم٤مٟم٧م قم٤مُماًل ُمـ قمقاُمؾ شم٠مظمػم اٟمٓمالىمتف احلْم٤مري٦م

ّٗا: وؼهمٛ   :البشح ٔتظاؤالتْثاٌ

: ٟمح٤مول ذم هذا اًمٌح٨م أن ٟمجٞم٥م قمـ اإلؿمٙم٤مل أيت: ُم٤م آوم٤مق احلداصم٦م ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م -1

اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة؟ وُم٤م اًمت٤ًمؤٓت يٓمرطمٝم٤م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس طمقل احلداصم٦م 

 ؟اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م

 
                                                           

واًمٕمٚمامء واًمٚمٖمقيلم، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م اًمتٕمريػ اًمذي ىمدُمف قمٌد احلٛمٞمد أسمق ؾمٚمٞمامن ذم يمت٤مسمف ( شمٕمّددت شمٕم٤مريػ اًمٕم٘مؾ قمٜمد اًمٗمالؾمٗم٦م 1)

واًمٜمّٔمر واًمتٚمّ٘مل، واًمتٛمٞمٞمز واعمقازٟم٦م، وهق وؾمٞمٚم٦م اإلٟم٤ًمن  ،أداة اإلدراك واًمٗمٝمؿ "أزُم٦م اًمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ، سم٘مقًمف أّن اًمٕم٘مؾ  هق 

، اًمدار 0، طأزُم٦م اًمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ:  قمٌد احلٛمٞمد أسمق ؾمٚمٞمامن: - اٟمٔمر"ٕداء ُم١ًموًمٞم٦م اًمقضمقد واًمٗمٕمؾ، ذم قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة واحلٞم٤مة

 -1000اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، 
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 شم٤ًمؤٓت اًمٌح٨م: -0

 يمٞمػ ىمرأ اًمٗمٙمر اًمٕمريب إؿمٙم٤مًمٞم٦م احلداصم٦م؟ -1

 اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة ؾم١مال احلداصم٦م؟يمٞمػ ـمرطم٧م اًمٜمخ٥م  -0

 ُم٤م ؾّمٞم٤مىم٤مت وُمًّقهم٤مت شمًّٚمؾ ومٙمر احلداصم٦م إمم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل؟  -6

 اًمٜمخ٥م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ؾم١مال اًمت٘مٚمٞمد؟يٕمض  عم٤مذا وىمٕم٧م -4

 اًمٗمٙمر اًمٕمريب قمـ ؾم١مال اًمتحدي٨م؟ يمٞمػ أضم٤مب -3

 يمٞمػ شمٗم٤مقمؾ اًمٗمٙمر اًمٕمريب اعمٕم٤مس ُمع ؾم١مازم اإلصالح واًمتجديد؟ -3

 اًمديٜمٞم٦م ذم احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م؟ُم٤م ُمقىمع اعمرضمٕمٞم٦م   -8

 ُم٤م آوم٤مق احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم فمؾ أزُم٦م ُمٜمٔمقُم٦م اًم٘مٞمؿ؟ -7

 ُم٤م آوم٤مق احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم فمؾ أزُم٦م ُمٜمٔمقُم٦م اعمٕمروم٦م؟ -0

 ؟ذم فمؾ أزُم٦م اًمرؤي٦م ًمٚمٕم٤ممل ُم٤م آوم٤مق احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م -12

 ُم٤م آوم٤مق احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم زُمـ اًمٜمًٌّّٞم٦م اًمّث٘م٤مومّٞم٦م وشمٕمّدده٤م؟ -11

 ح:ثالّجا: خطٛ البش

ٛمٜم٤م اًمٌح٨م ومْماًل قمـ اعم٘مّدُم٦م واخل٤ممت٦م إمم مجٚم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مس وهل يم٤مٔيت:  ًّ  ىم

 -ُمٗمتتح إؿمٙم٤مزم ذم احلداصم٦م )ىمراءة قمرسمٞم٦م( -1

 اًمتح٥م اًمٕمرسمٞم٦م وؾم١مال احلداصم٦م- -0

 شمًٚمؾ احلداصم٦م إمم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل- )اًمًٞم٤مىم٤مت واعمًقهم٤مت(- -6

 اًمٜمخ٥م اًمٕمرسمٞم٦م وؾم١مال اًمت٘مٚمٞمد- -4

 اًمٗمٙمر اًمٕمريب وؾم١مال اًمتحدي٨م- -3

 اًمٗمٙمر اًمٕمريب اعمٕم٤مس وؾم١مازم اإلصالح واًمتجديد- -3

 احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وؾم١مال اعمرضمٕمٞم٦م؟ -8

 احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م و أزُم٦م ُمٜمٔمقُم٦م اًم٘مٞمؿ- -7

 احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأزُم٦م ُمٜمٔمقُم٦م اعمٕمروم٦م- -0
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 احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأزُم٦م اًمرؤي٦م ًمٚمٕم٤ممل- -12

 احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمٜمًٌّّٞم٦م اًمّث٘م٤مومّٞم٦م- -11

  سابّعا: أِذاف البشح:

 اًمٌح٨م إمم حت٘مٞمؼ إهداف  أشمٞم٦م: هيدف

 سمٞم٤من طم٤مضم٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل إمم ـمرح ؾم١مال احلداصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م- -1

 حتٚمٞمؾ ٕهؿ إؿمٙم٤مٓت احلداصم٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس- -0

 -شمٗمٙمٞمؽ ؾم١مازم اًمتحدي٨م واًمت٘مٚمٞمد ًمدى اًمٜمخ٥م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة -6

 ٕم٤مس-اإلضم٤مسم٦م قمـ ؾم١مازم اإلصالح واًمتجديد ذم اًمٗمٙمر اًمٕمريب اعم -4

حتديد آوم٤مق احلداصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة ذم أسمٕم٤مده٤م اعمرضمٕمٞم٦م واعمٕمرومٞم٦م واًم٘مٞمٛمٞم٦م  -3

 -واًمرؤيقي٦م

 اًمٌح٨م ذم آوم٤مق احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم زُمـ اًمٜمًٌٞم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م وشمٕمدده٤م- -3

 :خاوّظا: وٍّر البشح

سم٤مًمٜمٔمر إمم ـمٌٞمٕم٦م ُمقوقع اًمٌح٨م اًمٜمٔمري٦م، وارشم٤ٌمـمف اًمقصمٞمؼ سمقاىمع اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل 

 اًمذي يتٖمٞم٤موُمًت٘مٌٚمف، اقمتٛمدٟم٤م اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم ذم قمرض اعمِمٙمالت وإومٙم٤مر، واعمٜمٝم٩م اًمتٙم٤مُمكم 

٦م اجلٛمع سملم قمٜم٤مس احلداصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وآوم٤مىمٝم٤م، واؾمتٕمٜم٤ّم سم٠مدوات اًمٜم٘مد واعم٘م٤مرٟم٦م واعم٘م٤مرسم٦م اعمٕمرومٞم

واًمؽميمٞمٌٞم٦م ًمٚمرؤى واًمتّمقرات سمام يًٛمح ًمٜم٤م سمٌٜم٤مء اًمّمقرة اعمريّم٦ٌم ًمٚمحداصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  وآوم٤مىمٝم٤م 

 ذم أسمٕم٤مده٤م اًمديٜمٞم٦م واعمٕمرومٞم٦م واًم٘مٞمٛمٞم٦م واًمرؤيقي٦م-

 .(قشاٞٚ عشبٗٛا وفتتح إػهال٘ يف اذتذاثٛ -1

يٛمٙمـ اًمٜمّٔمر إمم ُمقوقع  احلداصم٦م ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس اٟمٓمالىًم٤م ُمـ ومروٞمتلم 

 اصمٜمتلم: 

هل ومروٞم٦م اؾمتٜم٤ًمخ اًمتجرسم٦م احلداصمّٞم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب اإلؾمالُمل قمغم  إومم:

 ُمًتقى سمٜم٤مء وشم٠مؾمٞمس اعمنموع احلداصمل اًمٕمريب ذم اًمّرؤي٦م واعمٜمٝم٩م، وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف ذم اًمٗمٙمر واحلٞم٤مة،

وحم٤موًم٦م شمٜمزيٚمف ذم اًمقاىمع سمجٛمٞمع أسمٕم٤مده اًمٗمٙمرّي٦م واًمًّٞم٤مؾمّٞم٦م وآضمتامقمّٞم٦م واًمٕمٛمراٟمّٞم٦م 
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واًم٘مٞمٛمّٞم٦م---اًمخ، اًمتل ـم٤معم٤م طَمٚمؿ هب٤م اإلٟم٤ًمن اًمٕمريب وشمٓمّٚمع إمم صقرة ُمتٛمّٞمزة حلداصم٦م قمرسمّٞم٦م 

ت٤ًمءل اًمٌٕمض وإؾمالُمّٞم٦م، واًمٕم٤ممل يٕمٞمش ُمقضم٦م شم٠مصمػم ُم٤م يًّٛمٞمف أًمٗملم شمقومٚمر سم٤محلداصم٦م اًمث٤مًمث٦م- هلذا ي

وٟمحـ أُم٤مم هذه اعمقضم٦م اًمث٤مًمث٦م، هؾ ٟمٕمٞمش طم٤مًم٦م اعمجتٛمع احلدي٨م سمنموـمف وُمقاصٗم٤مشمف وٟمٔمٛمف 

أم ٟمٕمٞمش طم٤مًم٦م اعمجتٛمع اًم٘مديؿ سمًٞم٤مىمف اعمٕمرذم واًمت٤مرخيل وسم٢مضم٤مسم٤مشمف قمـ أؾمئٚمتف اًمٙمّٚمٞم٦م واًمٜمّٝم٤مئّٞم٦م؟ 

ذم اًمت٤مريخ هؾ ٟمحـ ٟمٜمتٛمل إمم اًمؽماث اًمٕمريب اإلؾمالُمل يمتجرسم٦م طمداصمٞم٦م وطمْم٤مري٦م خمّمقص٦م 

وُم٤م يٜمجر قمٜمف ذم واىمع اًمٜم٤مس وأومٙم٤مرهؿ وؾمٚمقيم٤مهتؿ وطمٞم٤مهتؿ وقمٛمراهنؿ أم ٟمٜمتٛمل إمم قم٤ممل 

ُمٖم٤مير ًمٜم٤م هق قم٤ممل اًمؽماث اًمٖمريب؟ ُم٤م اًمذي طمدث ومٞمٜم٤م طمتك وصؾ سمٕمْمٜم٤م ذم اٟمٌٝم٤مره سم٤مًمٖمرب 

ٌٝم٤مر اًمذي وشم٘مٚمٞمده ًمف وًمث٘م٤مومتف اًمٖمرسمٞم٦م إمم درضم٦م اًمٕمامء اًمٙم٤مُمؾ يمام ي٘مقل قمٌد اًمٕمزيز محقدة؟ آٟم

ٌُقًمف، واًمتٛمّٞمز ذم اًمّرؤي٦م واعمٜمٝم٩م، أو اخلّمقصّٞم٦م ذم اعمٜمٓمٚمؼ  (1)أوم٘مدٟم٤م اًم٘مدرة قمغم آظمتالف أو ىَم

ُمدارس اًمٗمٙمر اًمٕمريب اإلؾمالُمل "ذم يمت٤مسمف:  (0)واعم٤ًمر واعمّم٥ّم قمغم طمد شمٕمٌػم قمٌد اًمرزاق ىمًقم

 -(6) شم٠مُّمالت ذم اعمٜمٓمٚمؼ واعمّم٥ّم  "اعمٕم٤مس

هل احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٙمٜم٦م أو اًمٌديٚم٦م، سم٤مقمت٤ٌمره٤م إطمدى إُمٙم٤مٟم٤مت اًمققمل  واًمث٤مٟمٞم٦م:

اًمٌنمي اجلديد ذم سمٜمٞمتف وـمري٘م٦م شمِمّٙمٚمف، وذم ذوـمف وإُمٙم٤مٟم٤مشمف اعم٤مدّي٦م واعمٕمٜمقّي٦م، احلداصم٦م اًمتل 

شمريد أن شمرؾمؿ ُمٕم٤ممل ضمديدة ًمٚمحٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، وومؼ رؤي٦م ُمٕمرومّٞم٦م وأومؼ 

                                                           

، اعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن 080، قم٤ممل اعمٕمروم٦م، قمدد اعمراي٤م اعم٘مّٕمرة ٟمحق ٟمٔمرّي٦م ٟم٘مدّي٦م قمرسمٞم٦ّمقمٌد اًمٕمزيز محقدة:  (1)

 -03، 04صم، 0221هـ. أهمًٓمس1400وأداب، اًمٙمقي٧م، مج٤مدى إومم

أؾمت٤مذ  م سم٤معمٖمػم، وٓي٦م اًمقادي، اجلزائر،1066قمٌد اًمرزاق سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اهلل ىمًقم اجلزائري- وًمد قم٤مم  (0)

مجٕمٞم٦م  اًمٗمٚمًٗم٦م سمج٤مُمٕم٦م اجلزائر ؾم٤مسمً٘م٤م، وُمدير ُمٕمٝمد أصقل اًمديـ سم٤مخلروسم٦م سم٤مجلزائر ًمٗمؽمة ُمـ اًمزُمـ، وهق أن رئٞمس

 ُمـ أهؿ ُم١مًمٗم٤مشمف: - اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛملم اجلزائريلم

 قمٌد اًمرمحـ اًمثٕم٤مًمٌل واًمتّمقف. 

 ُمٗمٝمقم اًمزُمـ ذم ومٚمًٗم٦م أيب اًمقًمٞمد اسمـ رؿمد. 

 (-ُمدارس اًمٗمٙمر اًمٕمريب اإلؾمالُمل )شم٠مُمالت ذم اعمٜمٓمؼ واعمّم٥م 

 (ُمٗمٝمقم اًمزُمـ ذم اًمٗمٙمر اًمٕمريب اعمٕم٤مس )سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م. 

 (-ومٚمًٗم٦م اًمت٤مريخ ُمـ ُمٜمٔمقر إؾمالُمل )ىمراءة إؾمالُمٞم٦م ُمٕم٤مسة 

، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م 1ط شم٠مُمالت ذم اعمٜمٓمٚمؼ واعمّم٥ّم،"ُمدارس اًمٗمٙمر اًمٕمريب اإلؾمالُمل اعمٕم٤مساًمرزاق ىمًقم:  قمٌد  (6)

 م-1008هـ.1418واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمري٤مض، اًمًٕمقدي٦م، 



 قمٌد اًمٕمزيز ومْمٞمؾ ُمًٕمقد سمقاًمِمٕمػم: أ-د- إقمداد                                        آوم٤مق احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤ًمءٓت ٟم٘مدي٦م 

       251 

 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

ر عم٤م هق ؾم٤مئد وُمٝمٞمٛمـ ذم اًمٕم٤ممل اًمٖمريب اعمٕم٤مس؛ اعمٕم٤ممل اًمذي ختتٚمػ قمـ شمٚمؽ وضمقدي ُمٖم٤مي

اعمٛمّٞمزة ًمٚمّرؤي٦م اعمٕمرومّٞم٦م احلداصمّٞم٦م اًمتل شمِمّٙمٚم٧م ذم اًمٜمًؼ احلْم٤مري اًمٖمريب، طمداصم٦م شمِمؼ دروسًم٤م 

ُمٖم٤ميرة ذم اًمٗمٙمر واًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، وشمًٚمؽ ُم٤ًمًمؽ ضمديدة ذم اعمٜمٝم٩م واحلٞم٤مة، ظم٤مرج إـمر 

ٜمٝمجٞم٦م واًمقضمقدي٦م واًم٘مٞمٛمٞم٦م ًمٚمققمل اًمٖمريب ذم شمّمّقره هلل، اًمٙمقن، اإلٟم٤ًمن، واحلٞم٤مة، اعمٕمرومٞم٦م واعم

 وذم ُمٜمجزاشمف وُمٙمت٤ًٌمشمف اعم٤مدّي٦م واحلْم٤مرّي٦م- 

 الٍدب العشبٗٛ املعاصشٚ:طؤاه اذتذاثٛ لذٝ  -2

عم٤م يم٤مٟم٧م احلداصم٦م ذم ُمٗمٝمقُمٝم٤م اًمٕم٤مم هل جمٛمقع اًمتحّقٓت اًمٗمٙمرّي٦م واعمٕمرومٞم٦م اًمتل قمرومٝم٤م 

ٞم٤مؾمّٞم٦م اًمٗمٙمر  ًّ اًمٖمريب؛ وحتّقًٓ ذم سمٜمٞم٦م اًمٕم٘مؾ وحمتقاه، وشمٖمػّما ذم اًمٌٜمك وإٟم٤ًمق آضمتامقمّٞم٦م واًم

ٞم٤مؾمّٞم٦م وآىمتّم٤مدّي٦م  ًّ ًمٚمٛمجتٛمع إورويب، واٟمت٘م٤مًٓ ُمـ قم٤ممل إٟم٤ًمق اًمث٘م٤مومّٞم٦م واًمٜمّٔمؿ اًم

ه ًمٚمٛمجتٛمع اًمٖمريب ذم ومؽماشمف اًمت٤مرخيّٞم٦م وومٚمًٗم٤مشمف آضمتامقمّٞم٦م اًمتل هٞمٛمٜم٧م قمٚمٞمف ذم قمّمقر

اًمقؾمٓمك سمًٚمٌٞم٦م وُمرارة، إمم آٟم٘مالسم٤مت اعمٕمرومّٞم٦م واعمٜمٝمجّٞم٦م اًمتل قم٤مؿمٝم٤م اًمٖمرب ذم واىمٕمف 

٧م ؿمٙمؾ  ًّ وشم٤مرخيف، وم٢مّن ُم٤م اؾمتتٌع شم٠مصمػماهت٤م اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م ُمـ شمٖمػّمات ذم اًمّرؤي٦م واعمٜمٝم٩م ُم

اًمٖمريب أوًٓ، احلٞم٤مة وُم٤ًمره٤م وصػمورهت٤م اًمٗمردّي٦م واجلامقمّٞم٦م، اًمٓمٌٞمٕمّٞم٦م واعم١مؾّم٤ًمشمّٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن 

وًمٌ٘مٞم٦م اًمٕم٤ممل صم٤مٟمًٞم٤م، ظمّمقًص٤م ذم قم٤معمٜم٤م اًمٕمريب واإلؾمالُمل، سمٗمٕمؾ اُمتداداهت٤م ذم وقمل سمٕمض ٟمخٌٜم٤م 

ٚمط وشمقضمٞمٝمٝم٤م أو  ًّ اًمٗمٙمرّي٦م واًمًّٞم٤مؾمّٞم٦م واعم١مؾّم٤ًمشمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ومتقىمٕمٝم٤م ذم خمتٚمػ اًم

د واعمجتٛمٕم٤مت، ُمّتخذة ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ حتّٙمٛمٝم٤م ذم اعمٜمٔمقُم٤مت اًمؽمسمقّي٦م واًمتٕمٚمٞمٛمّٞم٦م واًمّث٘م٤مومّٞم٦م ًمألومرا

واًمؽمسمٞم٦م ُمدظماًل ُمـ اعمداظمؾ اًمتل هل٤م أيمؼم اًمت٠مصمػمات قمغم ؿمخّمٞم٦م اإلٟم٤ًمن، ذم وقمٞمف ووضمداٟمف 

وؾمٚمقيمف وإٟمج٤مزه، وسمٚمقرة ٟمٛمقذج اإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م، واًمتل يٛمٙمـ أن دمٕمؾ اإلٟم٤ًمن واعمجتٛمع 

 طمداصمٞملم ذم طمدود شمّمقره٤م ًمٚمحداصم٦م-

أيمثر اعم١مصّمرات أمهّٞم٦م وظمٓمقرة ذم آٟمت٘م٤مل سم٤مًمٜم٤مس ُمـ وم٘مد قُمرف قمـ اًمتٕمٚمٞمؿ أٟمف ُمـ 

ػم هبؿ ٟمحق آوم٤مق اًمّتجديد واًمٜمّٝمقض واحلداصم٦م؛ سمٛمٕمٜمك أّن  ًّ ُمرطمٚم٦م اًمّت٘مٚمٞمد واًمتخّٚمػ إمم اًم

ف إومراد ذم ُمرطمٚم٦م احلداصم٦م خيتٚمػ وٓؿمؽ قمـ شمٍّموم٤مهتؿ ذم ُمرطمٚم٦م اًمتخّٚمػ، ومٗمل  شَمٍمُّ

ويتنّمسمقن  ،اًمٜم٤مس اعمٕم٤مرف وشمّم٘مؾ وشّمٗمّجر ُمقاهٌٝمؿاعمدرؾم٦م واعمًجد واجل٤مُمٕم٦م ُمثاًل، يتٕمّٚمؿ 
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د ادم٤مه٤مهتؿ وُمٞمقهلؿ وشمّم٤مغ أٟمامط ؾمٚمقيمٞم٤مهتؿ وشُمٌٜمك ـمرائ٘مٝمؿ  اًم٘مٞمؿ وشمتِمّٙمؾ ؿمخّمٞم٤مهتؿ وحُتدَّ

ذم اًمتٗمٙمػم واًمتٕم٘مؾ، وشمؼُمز أؿمٙم٤مل قمالىم٤مهتؿ، وـمٌٞمٕم٦م شمٕم٤مُمالهتؿ آضمتامقمٞم٦م، ويتدّرسمقن ذم 

 -ٝم٤مٝمووم٘م٘م٤مومّٞم٦م ذم احلٞم٤مة اًمقؾمط اًمّتٕمٚمٞمٛمل واًمؽمسمقي ومٚمًٗمتٝمؿ اًمثّ 

اٟمٓمالىًم٤م ُمـ اعمٜمٔمقُم٤مت اًمّتٕمٚمٞمٛمٞم٦م وؾمٞم٤مؾم٤مهت٤م اًمتل اقمتٛمدت ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُمل 

ىمراسم٦م ىمرن ُمـ اًمزُمـ شمنمسّم٧م سمٕمض ٟمخٌف قمٜم٤مس وحمتقى ُمٜمٔمقُم٦م احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م وروطمٝم٤م ذم 

حلٞم٤مشمّٞم٦م واحلْم٤مري٦م، سمٜمٞم٤مهت٤م اعمٕمرومّٞم٦م وظمّم٤مئّمٝم٤م اعمٜمٝمجّٞم٦م ودمّٚمٞم٤مهت٤م اًمًٚمقيمّٞم٦م وأسمٕم٤مده٤م ا

اعمتٛمريمزة طمقل ,وشمٗم٤مقمالهت٤م ُمع اًمت٤مريخ واًمؽماث واًمقاىمع أواحل٤مرض، وشمقاصٚمٝم٤م ُمع أٟم٤مه٤م

سم٠مّن احلداصم٦م ُمٜمجز يمقيّن وُمٙم٥ًم إٟم٤ًمين  أو أظمر، اٟمٓمالىًم٤م ُمـ ىمٜم٤مقم٤مهت٤م )اًمٜمخ٥م( ,ذاهت٤م

 وُمنموع ضم٤مهز وٟم٤مضمز، وسم٤مًمت٤مزم، ومٝمل إٟمج٤مز سمنمي وإرث إٟم٤ًمين وُمٙم٥ًم طمْم٤مري ُمِمؽمك

وقم٤مم ُيِِمّع سمٜمقره قمغم اًمٕم٤ممل أمجع ذىًم٤م وهمرسًم٤م دون اؾمتثٜم٤مء، وقمٚمٞمف، ومال همراسم٦م ذم أن ي٠مظمذ اًمٕم٘مؾ 

زرع اًمٕمٜم٤مس "اإلؾمالُمل سم٤مًمتجرسم٦م احلداصمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م يمام هل، حيدث ذًمؽ سمٕمد أن مت٧ّم قمٛمٚمٞم٦م 

شمؿ شمدرجيًٞم٤م  إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمّرؤي٦م اًمٖمرسمّٞم٦م ًمٚمٕم٤ممل وشمٕمزيزه٤م ذم اًمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ قمغم ٟمحق دىمٞمؼ وظمٗمل ىمد

ويم٤من ُمـ  -(1)"ُمـ ظمالل أٟمٔمٛم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ واًمؽمسمٞم٦م اًمتل أىمٞمٛم٧م قمغم ُمٗمٝمقم ًمٚمٛمٕمروم٦م وُم٤ٌمدئٝم٤م

ٟمت٤مئجف  اًمقىمقع ذم وهؿ مم٤مصمٚم٦م واىمع احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ُمع واىمع  اعمجتٛمع اًمٕمريب واإلؾمالُمل، ذم 

ّٞم٦م واحلْم٤مري٦م اعمٙمّقٟم٦م، شمريمٞمٌتف وشمٕم٘مٞمّداشمف، ذم ُمٕم٤مدٓشمف اًمٜمّٗمًّٞم٦م وآضمتامقمّٞم٦م، ذم ؾمٞم٤مىم٤مشمف اًمث٘م٤موم

واًمذي ضمٕمٚمٝم٤م شمٕمٞمش طم٤مٓت ُمـ اًم٘مٚمؼ إٟمٓمقًمقضمل وآرشم٤ٌمك اًمٗمٙمري واًمٜمّٗمز واًمتذسمذب 

اًم٘مٞمٛمل ـمٞمٚم٦م أيمثر ُمـ ىمرٟملم ُمـ اًمزُمـ، اٟمت٘مؾ هذا اًم٘مٚمؼ إمم قم٤معمٜم٤م اًمٕمريب وأظمذ ؿمٙمؾ ىمٚمؼ ٟم٘مؾ 

٤م ذم اًمت٤مريخ وومٚمًٗم٤مهت٤م أو اؾمتٜم٤ًمخ عمنموع احلداصم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م وقمٛمٚمّٞم٤مت حتديثٝم٤م وٟمٔمرّي٤مت شم٘مّدُمٝم

اًمٜمًؼ اًمث٘م٤مذم اًمٖمريب سم٠مهمٚم٥م ُمزاي٤مه وقمٞمقسمف، طمٚمقه وُمّره،  ذم احلٞم٤مة، اقمتٛمدت )اًمٜمخ٥م اًمٕمرسمٞم٦م(

ظمػمه وّذه، يمام ي٘مقل قمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي، ذًمؽ أّن احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م شمِمّٙمٚم٧م ذم اًمت٤مريخ 

 -وٟمٗمقذه٤م يمٜمًؼ أو ُمٜمٔمقُم٦م صم٘م٤مومٞم٦م هٞمٛمٜمتٝم٤موشمٓمّقرت ُمع اًمزُمـ، وىمقي٧م ؿمقيمتٝم٤م وسمًٓم٧م 

                                                           

، اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل 1شمرمج٦م: حمٛمد ـم٤مهر اعمٞم٤ًموي، ط ُمداظمالت ومٚمًٗمٞم٦م ذم اإلؾمالم واًمٕمٚمامٟمٞم٦م،ؾمٞمد حمٛمد ٟم٘مٞم٥م اًمٕمٓم٤مس:  (1)

 -103م، ص0222هـ.1402 ،اًمٕم٤مزم ًمٚمٗمٙمر واحلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م، يمقآعمٌقر، ُم٤مًمٞمزي٤م
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أّن احلداصم٦م  (1)ىمٌؾ يمؾ رء وًمٞمس يمت٘مٜمّٞم٦م ظم٤مًمّم٦م يمام يتقّهؿ اًمٌٕمض- وهلذا يرى سمقدري٤مر

 -(0)ومرو٧م ٟمٗمًٝم٤م قمغم اًمٕم٤ممل أمجع قمغم أهّن٤م رء واطمد ُمتج٤مٟمس اًمٖمرسمٞم٦م

ٞم٤مؾمّٞم٦م واعم١مؾّم٤ًمشمّٞم٦م ًمٚمٛمجتٛمع اًمٕمريب  ًّ ضم٤مءت حم٤موٓت اًمٜمخ٥م ذم ارشم٤ٌمـمٝم٤م سم٤مًمٜمٔمؿ اًم

طمتك شمّتٗمؼ ُمع اعمٕم٤ميػم واًمنموط  ،واإلؾمالُمل إلقم٤مدة صٞم٤مهم٦م أومراده وص٘مؾ ؾمٚمقيمٝمؿ

دون ُمراقم٤مة اخلّمقصّٞم٦م احلْم٤مرّي٦م ًمألُم٦م،  ،(6)واعمقاصٗم٤مت اًمتل يٗمؽموٝم٤م اًمٜمٛمقذج اًمٖمريب

اًمٗمردّي٦م ُمٜمٝم٤م واجلامقمّٞم٦م، ودون طم٤ًٌمن عمٕم٤مدٓهت٤م اًمٗمٙمرّي٦م وآضمتامقمّٞم٦م واًمٜمٗمًّٞم٦م واًمت٤مرخيّٞم٦م 

واًمّرؤيقّي٦م اًمتل شمِمّٙمٚم٧م ذم إـم٤مره٤م صم٘م٤موم٦م اإلٟم٤ًمن اًمٕمريب اعمًٚمؿ وؿمخّمٞمتف، ُمـ دون اًمٜمٔمر ذم 

اظمتالف اعمرضمٕمٞم٤مت اًمديٜمّٞم٦م واًمٗمٙمرّي٦م سملم اًمٜمً٘ملم احلْم٤مريلم ُمـ ضمٝم٦م، واُمتالك يمؾ ٟمًؼ 

٦م، طمْم٤مري ًمٚمحٔمتف اًمت٤مرخيّٞم٦م اعمتٗمّردة، ووقمٞمف سمًٞم٤مىمف احلْم٤مري اعمت٠مّزم أو اعمتخّٚمػ ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم

 ودون إدرايمٝم٤م ٕومؼ يمؾ طمْم٤مرة ووقمٞمٝم٤م سمحداصمتٝم٤م ذم مجٞمع ُمٜم٤مطمل احلٞم٤مة-

٧م ضمقهر اإلٟم٤ًمن ومٙمًرا ووضمداًٟم٤م،  ًّ وىمٕم٧م احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم ُمآزق وأزُم٤مت ظمٓمػمة ُم

ظمُٚمً٘م٤م وقمٛماًل، وأص٤مسم٧م ومٞمف ـمٌٞمٕمتف اًمٌنمي٦م وم٤ًمًدا ذم اخلَٚمؼ واخلُٚمؼ واًمًٚمقك، ووم٤ًمًدا وشمٚمّقصًم٤م ذم 

شمِمّقؿًم٤م ذم اًمّديـ وظمٚماًل ذم اًمتدّيـ، وهمٛمقًو٤م ذم اعمٜمٓمٚمؼ وطمػمة ووٞم٤مقًم٤م ذم اًمٌٞمئ٦م واعمحٞمط، و

اعمّم٥ّم- مم٤م أدى إمم ـمرح مجٚم٦م ُمـ اًمت٤ًمؤٓت طمقل إُمٙم٤مٟمٞم٦م أو ُمنموقمٞم٦م اؾمتٜم٤ًمخ احلداصم٦م 

اًمٖمرسمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل آؾمالُمل، وإقم٤مدة إٟمج٤مز اًمتجرسم٦م اًمّت٤مرخيّٞم٦م احلداصمّٞم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م ذم واىمٕمٜم٤م اًمٕمريب 

الُمل، هذا إظمػم، اًمذي يٛمٚمؽ رؤي٦م ُمٕمرومّٞم٦م وُمٜمٝمجٞم٦م ذم اًمٗمٙمر واحلٞم٤مة، شم١مهٚمف ًمٕمٛمٚمٞم٦م واإلؾم

دم٤موز وهؿ اعمامصمٚم٦م وآؾمتٜم٤ًمخ، اٟمٓمالىًم٤م ُمـ ظمّمقصّٞم٦م إُم٦م ذم ومٚمًٗمتٝم٤م وُمرضمٕمٞمتٝم٤م وُمًّٚمامهت٤م 

                                                           

 ٤1033م دراؾمتف ًمٚمٗمٚمًٗم٦م وقمٚمؿ آضمتامع- ذم قم٤مم قمٛمؾ يمٛمؽمضمؿ وٟم٤مىمد ُمت٤مسمٕمً - ومٞمٚمقؾمػ وقم٤ممل اضمتامع ومرٟمزسمقدري٤مر ضمقن  (1)

 Henriحت٧م إذاف هٜمري ًمٞمٗمٞمٌٗمري- ٜمقان: أـمروطم٦م اًمدورة اًمث٤مًمث٦م: ٟمٔم٤مم إؿمٞم٤مءسمٕم ،ةأهنك أـمروطم٦م اًمديمتقرا

Lefebvre .قمٛمؾ يم٠مؾمت٤مذ ُم٤ًمقمد 1080وطمتك 1033ُمـ قم٤مم Maître Assistant  ًا عمٜمٝم٩م قمٚمؿ آضمتامع- ذم صمؿ أؾمت٤مذ

 وسمدأ شمدريس قمٚمؿ آضمتامع ذم '(L'Autre par lui-même)' "أظمر، سمذاشمف"أهنك قمٛمٚمف اعمٕمٜمقن  1080قم٤مم
Université de Paris-X Nanterre. 

 -1004، دار ذىمٞم٤مت ًمٚمٜمنم واًمتقزيع اًم٘م٤مهرة، 1، شمرمج٦م: أمحد طم٤ًمن، طاًمقوع ُم٤مسمٕمد احلداصملاٟمٔمر: ضمقن سمقدري٤مر:   (0)

، اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل 6، ط٘مف اًمتحٞمّزإؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمتحٞمّز رؤي٦م ُمٕمرومٞم٦ّم ودقمقة ًمالضمتٝم٤مد، اعم٘مّدُم٦م: ومقمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي )حترير(:  (6)

 -47م، ص1007هـ. 1417اًمقٓي٤مت اعمّتحدة إُمريٙمّٞم٦م،  ,ومػمضمٞمٜمٞم٤م ,ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، هػمٟمدن
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اًمقضمقدّي٦م واعمٕمرومّٞم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة واعمٕمروم٦م واًم٘مٞمؿ، وًمتٛمّٞمز هم٤مي٤مهت٤م آؾمتخالومٞم٦م وُم٘م٤مصده٤م 

واحلْم٤مري٦م اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم يمثػم ُمـ آي٤مشمف، ُمٜمٝم٤م ُمثاًل ُم٤م ورد ذم  (1)ًمٕمٛمراٟمٞم٦ما

 ىن من خن حن جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ :ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين

ُمـ ضمٝم٦م، وًمتٛمّٞمز اًمٗمٚمًٗم٦م احلْم٤مري٦م اًمتل ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م  ،[62 ]اًمٌ٘مرة:

صم٤مٟمٞم٦م؛ يمقن اًمٖمرب اٟمٓمٚمؼ ُمـ حلٔم٦م وقمل سمذاشمف وطم٤مًم٦م اؾمتٗم٤مىم٦م شم٤مرخيٞم٦م سمزُم٤مٟمف، وٟم٘مٓم٦م حتّقل ذم 

شم٤مرخيف، ومجٚم٦م ومٕمؾ وطمريم٦م وقمٛمؾ همرسمٞم٦م أوروسمٞم٦م سم٤مٕؾم٤مس، وإذاىم٦م ٟمٗمس وشمٗمّتح ذهـ 

ة وشمٓمّٚمع إٟم٤ًمن همريب إمم قم٤ممل أومْمؾ يمام ي٘مقل يم٤مرل سمقسمر)ت وشمقّه٩م ـم٤مىم٦م، وأُمؾ إراد

، ُمـ ضمٝم٦م أظمرى- ومٝمؾ ُم٤م زال اعمنموع احلداصمل اًمٖمريب سمٕمد KARL POPER)(0)م،1004

اًمذي وىمع ًمف ذم اًمت٤مريخ واًمقاىمع يقوّمر ًمٚمٌنمي٦م اًمٜمامذج إيمثر شمٓمقًرا وإطمًـ أُمٜم٤ًم وإطم٤ًمًٟم٤م 

ٞم٤مؾمّٞم٦م وا ًّ ًمتٜمٔمػمات آضمتامقمّٞم٦م وآىمتّم٤مدّي٦م واعمامرؾم٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م، قمغم اعمًتقي٤مت اعمٕمرومّٞم٦م واًم

ُمـ ىمقة وصمروة وُمٝم٤مرة وقم٘مالٟمّٞم٦م وقمٚمؿ وشم٘مٜمّٞم٦م؟ يمٞمػ شمتّؿ قمٛمٚمّٞم٦م اعمقاءُم٦م سملم اًمٜمّٛمقذج احلْم٤مري 

اًمٖمريب واًمذهٜمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة وٟمٗمًّٞم٦م إٟم٤ًمهن٤م اًمتل شمتقضّمس ظمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمض ُم٤م هق همريب ذم 

ئؿ سملم احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م يمٜمًؼ صم٘م٤مذم ودمّؾ واىمٕمل وٟمٔم٤مم ُمٕمرذم، يمثػم ُمـ إطمٞم٤من؟ يمٞمػ ٟمقا

ورؤي٦م خمّمقص٦م ًمٚمٕم٤ممل، واًمٓمري٘م٦م آؾمتٕمج٤مًمٞم٦م اًمتل يريده٤م اإلٟم٤ًمن اًمٕمريب ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتحدي٨م، 

دون اعمرور قمغم اعمراطمؾ اًمّت٤مرخيّٞم٦م عمنموع احلداصم٦م وذوـمٝم٤م اعمٕمرومٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، سمٛمٕمٜمك؛ 

قمغم أهن٤م قمٛمٚمّٞم٦م سمًٞمٓم٦م أو ؾمٝمٚم٦م ذم اًمقىم٧م اًمذي يٕمده٤م اًمٌٕمض قمٛمٚمّٞم٦م  اًمٜمّٔمر إمم قمٛمٚمّٞم٦م اًمتحدي٨م

ٝمقًم٦م  ًّ شمّتًؿ سم٤مًمّتٕم٘مٞمد واًمّمٕمقسم٦م، أو يمام يّمػ ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل ُمـ يذه٥م ذم هذا آدم٤مه سمذه٤من اًم

؛ اًمذه٤من اًمتل يٜمتٝم٩م ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٙمديس وآؾمتػماد ُمـ أظمر ويٌتٕمد قمـ (6)وذه٤من آؾمتح٤مًم٦م

ورؤيتف  احلداصم٦م سمٛمحتقاه اًمٖمريبٝمجل اًمّرصلم؟ أوماّل يّمٓمدم ُمنموع هن٩م اًمٌٜم٤مء احلْم٤مري اعمٜم
                                                           

اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل  ،1ط، "اًمتقطمٞمد اًمتزيمٞم٦م واًمٕمٛمران"ُمٜمٔمقُم٦م اًم٘مٞمؿ اًمٕمٚمٞم٤م ُمٚمٙم٤موي: اٟمٔمر: ومتحل طمًـ  (1)

 م-0210اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م، واؿمٜمٓمـ،  ,ومػمضمٞمٜمٞم٤م ,هػمٟمدن

 -16ص، 1000،، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، اًم٘م٤مهرة1، شمرمج٦م: أمحد ُمًتجػم، طسمحًث٤م قمـ قم٤ممل أومْمؾيم٤مرل سمقسمر:   (0)

 م-1074، دار اًمٗمٙمر اجلزائر، 4، شمرمج٦م: قمٌد اًمّمٌقر ؿم٤مهلم، طُمِمٙمٚم٦م اًمث٘م٤موم٦ميٜمٔمر: ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل:  (6)
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وىمٞمٛمف اًمٖمرسمٞم٦م وٟمٛمط طمٞم٤مشمف اًمٖمريب سمث٘م٤موم٦م اعمجتٛمع اًمٕمريب اإلؾمالُمل اعمتجّذرة ذم اًمت٤مريخ 

اًمتٜمٛمقّي٦م ذم اًمقاىمع  قمديد اًمتج٤مربواعمت٠مصٚم٦م سم٤معمرضمٕمٞم٦م اًمّم٤مٟمٕم٦م هلذه اًمث٘م٤موم٦م؟ أومٚمؿ شمٙمِمػ 

قمـ صٕمقسم٦م حت٘مٞمؼ ٟمت٤مئ٩م ضمٞمدة قمٜمدُم٤م شمٕمتٛمد اًمٜمٛمقذج  ,ـمٞمٚم٦م ىمرٟملم ُمـ اًمزُمـ,اًمٕمريب 

احلْم٤مري اًمٖمريب وحت٤مول أن شم٘مّٚمده دون وقمل ٟم٘مدي ُمتج٤موز، ويمٞمػ اصٓمدُم٧م هذه 

 اعمح٤موٓت سمث٘م٤موم٦م اعمجتٛمع وُمٙمّقٟم٤مشمف اًمّث٘م٤مومّٞم٦م واًمٗمٚمًٗمٞم٦م ذم احلٞم٤مة؟

هؾ ٟمت٤مئ٩م حتّقل إومراد واعمجتٛمٕم٤مت إمم احلداصم٦م متر طمتاًم  اًم١ًمال اًمذي يٓمرح هٜم٤م هق:

سمٕمٛمٚمٞم٤مت شمِمقيش وشمقشّمرات يٕمرومٝم٤م إومراد ويٕمٞمِمقهن٤م؟ هؾ متر قمٛمٚمّٞم٦م اًمتحدي٨م رضورة 

سمٕمٛمٚمّٞم٦م شمٓمقرّي٦م شمٖمػّم اعمجتٛمٕم٤مت سمٓمري٘م٦م صمقرّي٦م أو ضمذرّي٦م؟ أم أّن إُمر ٓ يٕمدو أن يٙمقن ؾمٚمًٚم٦م 

ٞم٤مؾمّٞم٦م ُمتت٤مسمٕم٦م ُمـ اًمتٖمػّمات اًمّث٘م٤مومٞمّ  ًّ ٦م واًمٜمٗمًّٞم٦م واًمؽمسمقي٦م وآضمتامقمّٞم٦م وآىمتّم٤مدّي٦م واًم

أم أّن قمٛمٚمٞم٦م اًمتٖمٞمػم اًمّث٘م٤مومّٞم٦م وآضمتامقمّٞم٦م شمٙمقن  (1)واًمٌٞمقًمقضمّٞم٦م متّس إومراد واعم١مؾّم٤ًمت؟

هيٕم٦م وٓ حُتدث أّي أذى يمام ي٘مقل ومالؾمٗم٦م آضمتامع اعمٕم٤مسيـ؟ وم٘مد أؿم٤مر سمٕمْمٝمؿ إمم أصمر 

ٌُٜمك اًمث٘م٤مومٞم٦م ًمألومراد واعمجتٛمع؛ شمدُّمر طمٞمٜمف اًمّتامؾمؽ آضمتامقمل اًمتٖمٞمػمات اًمتل حتُدث قم غم اًم

خ  ًّ واًمّث٘م٤مذم، ويمٞمػ ي١مدي ذًمؽ إمم وٕمػ ذم إظمالق وُم٤م يّمٞم٥م إومراد ُمـ أؿمٙم٤مل اًمتٗم

وآٟمحالل ذم اًم٘مٞمؿ واًمًٚمقك، ُم٤م يقطمل سمخٓمقرة شمٖمٞمػم ُم٤م سم٠مٟمٗمس اًمٜم٤مس ٟمحق إؾمقء ُمـ 

 خب حب جبُّيمٞم٤مت وذهٜمٞم٤مت، ُمّمداىًم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: أومٙم٤مر وشمّمقرات وقم٤مدات وٟمٗمًٞم٤مت وؾمٚمق

، وم٤مًمتٖمٞمػم سمِمٙمؾ ّهيع ي١مّدي إمم حتٓمٞمؿ [11 ]اًمرقمد:َّهتمث مت خت حت جت هب مب

اًمٜمًٞم٩م اًمث٘م٤مذم ًمٚمٛمجتٛمع وي٘ميض قمغم اًمث٘م٤موم٤مت اعمحّٚمٞم٦م إصٞمٚم٦م حت٧م شم٠مصمػم اًمث٘م٤موم٤مت اعمٝمٞمٛمٜم٦م- 

 اًمنّمق أن حيّ٘م٘مف أٟمجزه اًمٖمرب سم٤مًمتدري٩م قمغم ُمدى صمالصم٦م ىمرون ُم٤موٞم٦م ًمٞمس ؾمٝماًل قمغم"ومام

ذًمؽ أّن قمٛمٚمٞم٦م اًمٌٜم٤مء واًمتٖمٞمػم قمٛمٚمّٞم٦م ه٤مدئ٦م وُمتدّرضم٦م حيٙمٛمٝم٤م ُمٜمٓمؼ  -(0)"سمنقم٦م ذم اًم٘مرن احل٤مزم

اإلصالح وؾمٜمٜمف، اًمذي يٛمّس ضمقهر اإلٟم٤ًمن وٟمٗمًّٞمتف وذهٜمٞمتف يمام أيّمدشمف ٟمّمقص اًمقطمل ذم 
                                                           

 رؤى ووضمٝم٤مت ٟمٔمر ذم ىمْمٞم٦م اًمتٓمّقر واًمتٖمٞمػم آضمتامقمل،، ُمـ احلداصم٦م إمم اًمٕمقعم٦موأيٛمل ه٤مي٧م:  روسمػمشمسج-شمٞمٛمقٟمز  (1)

، اعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن 620 شمرمج٦م: ؾمٛمػم اًمِمٞمِمٙمكم، ُمراضمٕم٦م: حمٛمقد ُم٤مضمد قمٛمر، قم٤ممل اعمٕمروم٦م، قمدد

 -00، 01م- ص0224هـ. ٟمقومٛمؼم1403 وأداب، اًمٙمقي٧م، رُمْم٤من

 -107اعمرضمع ٟمٗمًف، ص  (0)
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 حص مس خس حس جس مخ جخ محُّ  ىمقًمف شمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌل ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم:

 مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص

[-يمام شم١ميمد ذًمؽ 77 ]هقد:َّخممم حم جم هل خلمل حل جل مك خكلك حك  جك

 سمٕمض اًمتج٤مرب اًمت٤مرخيّٞم٦م واًمٜمٔمري٤مت آضمتامقمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل-

همػم أّن ُم٤م يالطَمظ ذم اًمقاىمع، هق وضمقد ومجقة ٟمٗمًّٞم٦م سملم اًمٜمٛمقذضملم احلْم٤مريلم سم٤مًمّدرضم٦م 

ذم اًمتحدي٨م، واًمٜمتٞمج٦م طمّمقل ومجقة قمٛمٚمٞم٦م  إومم أقم٘مٌتٝم٤م ومجقة ذهٜمّٞم٦م سملم اًمث٘م٤مومتلم

وؾمٚمقيمّٞم٦م، إٟمج٤مزّي٦م وطمْم٤مرّي٦م، وًمذًمؽ وم٢مّن قمٛمٚمّٞم٦م اًمتحدي٨م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُمل شمٙمقن 

ُمنموـم٦م سم٢مجي٤مد صٞمغ اًمتْم٤مومر سملم ـمرق اًمتٗمٙمػم وـمرق اًمٕمٛمؾ اًمتحديثل أو اًمتجديدي وومؼ 

ٓمروطًم٤م، هؾ يٛمٚمؽ اًمٕم٤ممل اًمٕمريب اًمرؤي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م احلْم٤مري٦م ًمألُّم٦م- وُمع ذًمؽ يٌ٘مك اًم١ًمال ُم

واإلؾمالُمل ٟمٔم٤مًُم٤م شمٕمٚمٞمٛمٞم٤ًّم وشمرسمقًي٤م يمٗم١ًما، وٟمًً٘م٤م صم٘م٤مومٞم٤ًّم وسمٜم٤مء اضمتامقمًٞم٤م ُم١مّهاًل وُم٘متدًرا، يٙمقن 

ا قمغم وامن اًمتحدي٨م واًمتجديد واًمٜمٝمقض واؾمتٛمراريتف ذم اًمقاىمع، وطم٤مومًزا ًمف ذم وىم٧م  ُم١مّذً

؟ وذم أّي٦م ذوط صم٘م٤مومّٞم٦م وٟمٗمًّٞم٦م وُمالُمح شمرسمقي٦م واطمد، ُمثٚمام طمّمؾ ذم اًمتجرسم٦م احلداصمّٞم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م

وومْم٤مءات اضمتامقمّٞم٦م وٟمٔمؿ وُم١مؾّم٤ًمت حيدث ذًمؽ؟ ذم أّي أومؼ ومٙمري وُمٕمرذم وُمٜمٝمجل 

حيّمؾ ذًمؽ؟ سمٛمٕمٜمك؛ هؾ يٛمٚمؽ اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل هذه اعم١مّهالت أو قمغم إىمؾ يمٞمػ يقومّره٤م ذم 

ي٨م واإلىمالع واًمٜمٝمقض؟ وُم٤م اًمقاىمع؟ وهؾ يتقوّمر قمغم اًمنموط اًمتل متّٙمٜمف ُمـ قمٛمٚمٞم٦م اًمتحد

ٞم٤مق اًمّت٤مرخيل واحلْم٤مري ًمٚم٘مقل اًمٗمٚمًٗمل طمقل ُمتت٤مًمٞم٦م اًمتحدي٨م واحلداصم٦م واًمٜمٝمْم٦م؟ وُم٤م  ًّ اًم

 ُمًّقهم٤مشمف اًمقاىمٕمٞم٦م واحلْم٤مري٦م؟

ٕٓغات( -3  تظمن فهش اذتذاثٛ إىل العامل اإلطالو٘ االٓظٗاقات ٔاملظ

تٕمّٚم٘م٦م سمحريم٦م حتدي٨م اؿمتٖمؾ اًمٗمٙمر اًمٕمريب اعمٕم٤مس قمغم مجٚم٦م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م واعمِمٙمالت اعم

اعمجتٛمع اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس وآٟمت٘م٤مل سمف ُمـ ُمًتقى طمْم٤مري أدٟمك إمم ُمًتقى أرىمك، يٙمقن 

 ذًمؽ ُمـ ظمالل ـمرح اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م: 

  اجلديديمٞمٗمٞم٦م شمِمٙمٞمؾ اعمجتٛمع اإلؾمالُمل- 

 -يمٞمٗمٞم٦م سمٚمقغ ُمًتقى اًمّروم٤مهٞم٦م اًمٌنمّي٦م اًمرؿمٞمدة 
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  اعمٜمٝمجل هب٤م ذم أوم٘مٞمٝم٤م اعمٕمرذم واًم٘مٞمؿ-حتّ٘مٞمؼ حلٔم٦م اُمتالك اًمٚمحٔم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م واًمققمل 

  سمٚمقغ اعمجتٛمع اًمٕمريب ُمًتقي٤مت اًمتحّرر ُمـ سمٕمض اعمالُمح اًمًٚمٌٞم٦م ًمٚمٛمجتٛمع اًمت٘مٚمٞمدي

 وظمّم٤مئّمف-

 -حتديد ُمًتقي٤مت اًمتحّرر 

 -اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٗمرز سملم ُم٤م هق شم٘مٚمٞمدي وُم٤م هق دمديدي  

أهن٤م ُمٕم٤ممل ذات ـم٤مسمع هؾ هل ُمٕم٤ممل ذات ـم٤مسمع ديٜمل يمام يّدقمل اًمٌٕمض ُمـ اًمٕمٚمامٟمٞملم؟ أم 

ٞم٤مؾمٞملم سم٤مًمدرضم٦م إومم؟ قمٚمام سم٠من إُمر  ًّ ؾمٞم٤مد ُمثٚمام يذه٥م إمم ذًمؽ اًمٕمديد ُمـ اعمٗمٙمريـ اًم

هٜم٤م يتٕمّٚمؼ سم٤مًمٌٜمك اًمّث٘م٤مومٞم٦م وإٟم٤ًمق آضمتامقمٞم٦م واحلْم٤مري٦م ًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمل سمرأي 

ًمْمّٞم٘م٦م ومم٤مرؾم٤مشمف إٟمثروسمقًمقضمٞملم- طمٞم٨م يتؿ حترير اًمققمل ُمـ مجٚم٦م أومٕم٤مًمف اعمتخّٚمٗم٦م وُم٘م٤مصده ا

ٚمٞمؿ،وضمٕمٚمف قمغم اعمًٚمؽ اًم٘مقيؿ-  ًّ اًم٤ٌمًمٞم٦م- ورضورة آٟمت٘م٤مل هبذا اًمققمل إمم ُمًتقاه اعمٜمٝمجل اًم

ُمـ ظمالل مجٚم٦م ُمـ  أًمٞم٤مت اًمتل شمْمٛمـ  حت٘م٘مف ذم اًمقاىمع-  وُمٜمٝم٤م آًمٞم٦م حتّ٘مٞمؼ ىمٞمؿ اًمٕمداًم٦م ذم 

ٞم٤مؾمّٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ًّ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٠مُمرٟم٤م ذم  ذًمؽ أن اهلل -إُم٦م ذم أسمٕم٤مده٤م آضمتامقمٞم٦م واًم

 مب ربزب ُّ اًمٕمدل واإلطم٤ًمن، وهق اًم٘م٤مئؾ ذم حمٙمؿ شمٜمزيٚمف: سميورة حت٘مٞمؼاًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

ُم٤م اًمًٌٞمؾ إمم اٟمتٝم٤مج ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتحدي٨م طمتك ٟمٌٚمغ ُمرطمٚم٦م  ،[02 ]اًمٜمحؾ:َّيثىف ىث

أؿمٙم٤مل اًمتٌٕمٞم٦م وآٟمٌٝم٤مر احلداصم٦م واًمت٘مّدم واحلْم٤مرة، سمحٞم٨م شمتحّرر إُم٦م سمٗمْمٚمٝمام ُمـ يمّؾ 

سم٤مٔظمر؟ ويمٞمػ شمتج٤موز اًمتخّٚمػ وآٟمحٓم٤مط واًمْمٕمػ اًمذي قمرومتف ـمٞمٚم٦م مخ٦ًم ىمرون أو 

يزيد؟ وهؾ قمٛمٚمٞم٦م اًمتحدي٨م متر طمتاًم قمؼم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٖمري٥م يمام يرى صٛمقيؾ هٜمتٜمجتقن قمٜمدُم٤م 

سمٛمٕمٜمك؛ أن  -(1) ي٘مقل إّن اًمتحدي٨م هق اًمتٖمري٥م؟ وسم٤مًمت٤مزم وم٢مّن َُمـ أراد أن حُيّدث جمتٛمٕمف ومٚمٞمٖمّرب

يًُٚمؽ ُم٤ًمًمؽ اًمٖمرب ذم ومٚمًٗمتف وُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف وُمّم٤مدره وؿمٙمٚمف وحمتقاه، ذم أؾم٤مًمٞمٌف وشمٓمقراشمف 

ومتٔمٝمراشمف وُمٜمجزاشمف، سمؾ طمتك ذم أظمٓم٤مئف وٟم٘م٤مئّمف- أم يٜمٌٖمل قمٚمٞمٜم٤م اًمٗمّمؾ سملم اعمًٚمٙملم ومّماًل 

                                                           

م، 0220هـ. 1462، دار اًمٗمٙمر دُمِمؼ، 1، طاًمٕمٚمامٟمٞم٦م واحلداصم٦م واًمٕمقعم٦مر(: قمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي: ؾمقزان طمرذم )حتري (1)

 -170 ص
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٤م؟ سمٛمٕمٜمك آظمر؛ هؾ اًمتحدي٨م يٕمٜمك ٟمٛمق اإلٟمت ٤مج، وزي٤مدة ذم رؤيقّي٤م وُمٜمٝمجًٞم٤م وشم٤مرخيًٞم٤م وُم٘مّمديًّ

آؾمتٝمالك، ووامن اًمتًّقق، اًمٜمزوع ٟمحق اًمديٛم٘مراـمٞم٦م، واٟمتِم٤مر اًمتٕمٚمٞمؿ، وآدم٤مه ٟمحق اًمتٗمٙمػم 

اًمٕمٚمامين، وزي٤مدة احلراك آضمتامقمل، وشمٙمٞمٞمػ ؿمخّمٞم٦م إومراد ُمع هذه إوو٤مع يم٤مًمذي طمّمؾ 

ًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م -أم أٟمف يتقضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمحدد ُمٕمٜمك اًمتحدي٨م ذم ُمٜمٔمقُمتٜم٤م ا(1)ذم أورسم٤م وأُمريٙم٤م

 سمٕمٞمًدا قمـ اعمٕم٤مين اًمتل أحل٘م٧م سم٤محلداصم٦م ذم اًمٖمرب؟ 

اًمتحدي٨م سمٛمٗمٝمقُمف اإلؾمالُمل ًمف ُمٕم٤مٍن خمّمقص٦م ختتٚمػ قمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم اًمٗمٙمر اًمٖمرب-  

رهمؿ زقمؿ اًمٌٕمض سم٠مّن ُمـ يٜمحرف قمـ احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ومٝمق إٟم٤ًمن همػم ـمٌٞمٕمل وؿم٤مذ، إذا 

ّتٌع ُم٤ًمًرا واطمًدا ٓ حيٞمد قمٜمف رهمؿ ُم٤م يٕمٞمِمف ُمـ شمٕمّددي٦م يًتٜمدون ذم هذا اًمزقمؿ إمم أّن اًمت٤مريخ ي

وساع، وأّن هٜم٤مك شمزايًدا ُمًتٛمًرا ًمٚمٌح٨م قمـ أؾم٤مًمٞم٥م ضمديدة ُمتحّررة ُمـ اًمٌّمٛم٦م أو اًمّمٜم٤مقم٦م 

ضمٚمًٞم٤م، يدومٕمٜم٤م إمم أن ٟمجٕمؾ ُمـ ُمٌدأ اًمديـ أوًٓ، وُمـ احلري٦م صم٤مٟمًٞم٤م،  ص٤مرإوروسمّٞم٦م أو إُمريٙمّٞم٦م 

وُمـ اًمٕم٘مالٟمٞم٦م صم٤مًمًث٤م، وُمـ احلْم٤مرة راسمًٕم٤م، ُم٘مقٓت ُمريمزّي٦م ذم ُمنموع احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وهنْمتف- 

٤م ًمٚمٛمنموع  ًً ومٙمٞمػ ٟم١مؾّمس عمنموع طمداصمل قمريب وإؾمالُمل ُمٕم٤مس يٙمقن ُمقازًي٤م أو ُمٜم٤موم

ُمـ ُمٜم٤مه٩م ومٙمري٦م وظمٚمٗمٞم٤مت إيديقًمقضمٞم٦م ورؤى ُمٕمرومٞم٦م وحمّددات  احلداصمل اًمٖمريب سمام حيٛمٚمف

واىمٕمٞم٦م وذوط شم٤مرخيٞم٦م وٟمٗمًٞم٦م واضمتامقمٞم٦م؟ سمٛمٕمٜمك آظمر؛ ؿمّٙمؾ ُمنموع احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ٟمت٤مضًم٤م 

طمْم٤مرًي٤م وإرصًم٤م إٟم٤ًمٟمًٞم٤م يٚمٞمؼ سم٤معمجتٛمع اًمٖمريب وطمْم٤مرشمف-يمٞمػ شمتؿ قمٛمٚمّٞم٦م اًمّتٗم٤مقمؾ واًمّتقاصؾ ُمع 

٧م يمؾ اعمجتٛمٕم٤مت احلّٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل واًمتل ىمٚم٧ٌمشم٠مصمػمات اعمدٟمّٞم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م  ًّ طمٞم٤مة يمؾ ُمـ " اًمتل ُم

شمٕمرض ًمف رأؾًم٤م قمغم قم٘م٥م وسم٤مـمٜم٤ًم ًمٔمٝمر، وشمِمّٙمؾ سمف يمًٚمقك إومراد ُمـ اًمرضم٤مل وإـمٗم٤مل 

واًمٜم٤ًمء، وٟمٔمرهتؿ إمم احلٞم٤مة، وُمِم٤مقمرهؿ، وُمٕمت٘مداهتؿ، طمتك ٟمٗمذ إمم صٛمٞمؿ أومئدهتؿ، وُمّس 

ٝم٤م ا ًّ  -(0)"ًم٘مقى اعم٤مدّي٦م اخل٤مرضمّٞم٦م اعمجّردةومٞمٝم٤م أوشم٤مًرا ٓ يٛمٙمـ أن مت

                                                           

، دار اًمققمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 1، طُمراضمٕم٤مت اًمٕم٘مؾ اًمٖمريب ذم شم٠مزم ومٙمر احلداصم٦م أقمداء احلداصم٦محمٛمد حمٛمقد ؾمٞمد أمحد:  (1)

 -03هـ، ص1464ٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمري٤مض اعم

، شمرمج٦م: حمٛمقد حمٛمقد، ُمٙمت٦ٌم إٟمجٚمق اعمٍمي٦م، اًم٘م٤مهرة، ُم١مؾّم٦ًم ومراٟمٙمٚملم آراء ومٚمًٗمٞم٦م ذم أزُم٦م اًمٕمٍمأدريـ يمقخ:  (0)

 -73م، ص1036ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، ٟمٞمقيقرك، 
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أٓ شمٕمٜمل احلداصم٦م ذم ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين اًمتل أذٟم٤م إًمٞمف ؾم٤مسمً٘م٤م، حتّقًٓ ومٙمرًي٤م وقم٘مٚمٞم٤ًّم واضمتامقمٞم٤ًّم 

وؾمٞم٤مؾمٞم٤ًّم همرسمًٞم٤م ذم ُمٜمِمئف وإيديقًمقضمٞم٤م ذم ـم٤مسمٕمف، سمنمًي٤م ذم ضمذوره، شم٘مدُمًٞم٤م ذم ُم٤ًمره، ُم٤مدًي٤م 

اؾمتٚمٝم٤مُمف عم٤م ؾمٌ٘مف ُمـ طمْم٤مرات وأُمؿ ذىمّٞم٦م، ذم أومٙم٤مره٤م دٟمٞمقًي٤م ذم هم٤ميتف؟ رهمؿ شم٠مصّمره أو 

وأٟم٤ًمىمٝم٤م اًمّث٘م٤مومّٞم٦م وىمٞمٛمٝم٤م احلْم٤مرّي٦م، وُم٤م أطمدصمف هذا اًمتحّقل ُمـ شم٠مصمػم ذم اًمٕم٤ممل همرسًم٤م وذىًم٤م 

واُمتداده ـمٞمٚم٦م مخ٦ًم ىمرون ُمـ اًمزُمـ؟ ُم٤م ُمدى ارشم٤ٌمط طمريم٦م احلداصم٦م سمحريم٦م اًمتٜمقير إورويب 

واًمزُم٤مٟمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتل أظمرضم٧م اًمٕم٘مالٟمٞم٦م واًمتجريٌٞم٦م يمتٞم٤مريـ  سمٛمحّدداشمف اعمٕمرومٞم٦م واعمٜمٝمجٞم٦م

ٞم٤مؾم٦م؟يمٞمػ اُمتد اًمتحّقل اًمذي  ًّ ومٚمًٗمٞملم ُمـ ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م إمم ٟمٔمري٦م اًم٘مٞمؿ ذم اعمجتٛمع واًم

طمدث ذم اًمٖمرب قمغم اظمتالف شمقضّمٝم٤مشمف إمم اًمت٠مصمػم اًم٤ٌمًمغ واًمقاوح قمغم اًمٗمٙمر واًمقاىمع 

تجّدد واًمت٘مّدم ويرومض اجلٛمقد واًمت٘مٚمٞمد وشم٘مديس اًم٘مديؿ اإلٟم٤ًمٟمٞملم؛ اًمت٠مصمػم اًمذي ي١مُمـ سم٤مًم

 -(1) واًمٕمٛمؾ قمغم شمٗمٕمٞمؾ آًمٞم٤مت اًمٜم٘مد واًمٜم٘مد اعمْم٤مد

إّن اًمداقملم عمنموع احلداصم٦م ذم ؿمٙمٚمٝم٤م اًمٖمريب همٗمٚمقا أو شمٖم٤مومٚمقا قمـ أّن احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م هل  

إمم " إهن٤م ٟمٔمرة رؤي٦م ظم٤مص٦م ًمإلٟم٤ًمن واًمٕم٤ممل وٟمٔمري٦م ذم اًمت٤مريخ واعمجتٛمع وومٚمًٗم٦م ذم احلٞم٤مة،

اًمٕم٤ممل ٟمت٤مج شمالق همػم اقمتٞم٤مدي جلٛمٚم٦م أطمداث، وأومٙم٤مر، وؿمخّمٞم٤مت، يم٤مٟم٧م قمغم شمٜمّققمٝم٤م 

رؤي٦م ,اعمتْم٤مرب، دمًٞمًدا ًمرؤي٦م ؿمديدة اإلًمزام قمـ اًمٙمقن وقمـ ُمٙم٤من اًمٙم٤مئـ اإلٟم٤ًمين ومٞمف

ضمديدة ضمذرًي٤م ُمـ طمٞم٨م اًمٓم٤مسمع، وزاظمرة سم٤معمٗم٤مرىم٤مت ُمـ طمٞم٨م اًمٕمقاىم٥م، شمٚمؽ اًمٕمقاُمؾ ذاهت٤م 

ٕهّن٤م حتٍم أومؼ اإلٟم٤ًمن داظمؾ - (0)"٧م شمٕمٙمس، سمؾ وحُتدث سم٤مًمغ اًمٕمٛمؼ ذم اًمِمخّمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦ميم٤مٟم

--- أّن هذا  " إومؼ اًمٕمٚمٛمل اًمذي شمرؾمٛمف اًمٜمامذج اًمٖمرسمٞم٦م يمام يًٛمّٞمف ـمف قمٌد اًمرمحـ، وٟمتٞمجتف هل

رب ٓ إومؼ ٓ يزداد إٓ وٞمً٘م٤م يمٚمام ازداد اعمجتٛمع اعمًٚمؿ شمٓمّٚمًٕم٤م، ذًمؽ ّٕن ُمراىم٦ٌم أهؾ اًمٖم

شمٙمقن قمغم ىمدر ـمٛمقطمف، إّٓ أٟمف يّتجف إمم آٟمًالخ قمـ هقيتف واًمذوسم٤من ذم ه١مٓء ذوسم٤مًٟم٤م، وٓ 

يمالم ًمٜم٤م ُمع ُمـ اظمت٤مر أن يتّخذ أهؾ اًمٖمرب أوًمٞم٤مء يٕمّٚمٛمقٟمف يمٞمػ حيٞم٤م، وأوصٞم٤مء ُيٛمُٚمقن قمٚمٞمف 
                                                           

م، 0223ّ، دار اًمٗمٙمر دُمِمؼ، ذو احلج٦م .يٜم٤مير1ط ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م دراؾم٦م ذم اعمنموع اًمث٘م٤مذم اًمٖمريب، :ظمري٤ًمن سم٤مؾمؿ قمكم (1)

 -13، 13ص 

، 1، شمرمج٦م: وم٤موؾ ضمتٙمر، ط1ج آٓم اًمٕم٘مؾ اًمٖمريب ومٝمؿ إومٙم٤مر اًمتل ىم٤مُم٧م سمّمٞم٤مهم٦م ٟمٔمرشمٜم٤م إمم اًمٕم٤ممل،ريتِم٤مرد شم٤مرٟم٤مس:  (0)

 -038م، ص0212هـ.1461، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، "يمٚمٛم٦م"هٞمئ٦م أسمق فمٌل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمؽماث، 
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وإسمح٤مث ووومؼ ُم٤م شم١ميّمده اًمدراؾم٤مت - (1)"يمٞمػ يٗمّٙمر، سمؾ أصٗمٞم٤مء يٚمّ٘مٜمقٟمف يمٞمػ يٙمقن ُمًٚماًم 

اًمٜمٗمًّٞم٦م وم٢مّن اًمِمٕمقب هل٤م روطمٝم٤م اًمتل متّٞمزه٤م قمـ همػمه٤م، وأّن شم٤مريخ يمؾ ؿمٕم٥م أو أُم٦م يتّٙمقن ُمـ 

قمٜم٤مس ؿمتك، ُمٜمٝم٤م اًمٕم٤مرض وُمٜمٝم٤م اًمث٤مسم٧م، وُمـ سملم اًمٕمٜم٤مس اًمث٤مسمت٦م شمٚمؽ اًمٜمقاُمٞمس اًمٙمّٚمٞم٦م 

 Gustave (1061 ,1741) (0)اًمث٤مسمت٦م اًمتل شمًػم يمؾ أُم٦م سمٛم٘متْم٤مه٤م، يمام ي٘مقل همقؾمت٤مف ًمقسمقن

LEBON  أهؿ هذه اًمٜمقاُمٞمس وأقمّٛمٝم٤م وأصمٌتٝم٤م هق ": ضم٤مء ومٞمف أّن "ّه شمٓمقر إُمؿ"ذم يمت٤مسمف

اعمزاج اًمٕم٘مكم، وُم٤م طمٞم٤مة إُم٦م، أقمٜمل ٟمٔم٤مُم٤مهت٤م وُمٕمت٘مداهت٤م وومٜمقهن٤م، إّٓ اًمّٚمحٛم٦م اًمٔم٤مهرة ُمـ 

 -(6)"همػّمت روطمٝم٤م ٟمًٞم٩م روطمٝم٤م- وٓ يتًٜمّك ُّٕم٦م أن شمٖمػّم ٟمٔم٤مُم٤مهت٤م أوُمٕمت٘مداهت٤م أو ومٜمقهن٤م إّٓ إذا

وم٤محلداصم٦م يمروح سم٤معمٕمٜمك اًمذي ىمّمده همقؾمت٤مف ًمقسمقن، إٟمام هل طمريم٦م ومٙمري٦م ضمديدة ذم 

اًمت٤مريخ إورويب وؿمٕمقسمف، شم٘مقم أؾم٤مؾًم٤م قمغم حم٤موًم٦م إسمدال اعمرضمٕمٞم٦م اًمٗمٙمرّي٦م اًمتل حتٙمؿ وشمقضّمف 

ة طمقل اًمًٚمقك اإلٟم٤ًمين ذم اًمٗمٙمر واحلٞم٤مة، ُمـ ُمرضمٕمٞم٦م ديٜمٞم٦م إمم ُمرضمٕمٞم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمتٛمريمز

ىمدرات اإلٟم٤ًمن اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜمٗمًّٞم٦م؛ أّي ُمـ اًمتٛمريمز طمقل اهلل أو اًمقطمل إمم اًمتٛمريمز طمقل 

اإلٟم٤ًمن أو اًمٕم٘مؾ- إهن٤م شمٕمٜمل إسمدال ُمرضمع سمٛمرضمع آظمر، أو أؾم٤مس سم٠مؾم٤مس آظمر، وم٤مًمٕم٘مؾ 

إورويب اًمذي اؾمتٓم٤مع اإلومالت ُمـ ىمٌْم٦م اًمٙمٜمٞم٦ًم واإلىمٓم٤مع، وضمد ٟمٗمًف أُم٤مم طمؾ واطمد ٓ 

قمت٘م٤مده  وذًمؽ قمٜمدُم٤م أراد شمٖمٞمػم اًمقاىمع اًم٘م٤مئؿ ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، هذا احلؾ متّثؾ ذم شمٖمٞمػم صم٤مين ًمف ذم ا

                                                           

 ,، اعمريمق اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء0، طؾم١مال إظمالق ُم٤ًممه٦م ذم اًمٜم٘مد إظمالىمل ًمٚمحداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦مـمف قمٌد اًمرمحـ:  (1)

 -103، 103، صم0223اعمٖمرب، 

٤ًٌم وُم١مرظًم٤م ومرٟمًًٞم٤م، هق أطمد أؿمٝمر ومالؾمٗم٦م اًمٖمرب وأطمد 1061ديًٛمؼم 16 ,1741ُم٤ميق  8همقؾمت٤مف ًمقسمقن ) (0) ( يم٤من ـمٌٞم

ن قمغم هن٩م ُمٕمٔمؿ ُم١مرظمل أوروسم٤م، طمٞم٨م اقمت٘مد سمقضمقد ومْمٍؾ اًمذيـ اُمتدطمقا إُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واحلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م- مل يِ 

يمت٥م ذم قمٚمؿ أصم٤مر وقمٚمؿ إٟمثروسمقًمقضمٞم٤م، وقمٜمل سم٤محلْم٤مرة اًمنمىمٞم٦م- ُمـ أؿمٝمر -ًمٚمحْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م قمغم اًمٕم٤ممل اًمٖمريب

 آصم٤مره: 

 1774سم٤مريس "طمْم٤مرة اًمٕمرب وطمْم٤مرات اهلٜمد و" 

 "احلْم٤مرة اعمٍمي٦م"  

 "طمْم٤مرة اًمٕمرب ذم إٟمدًمس" - 

 "روح آضمتامع"و "ه شم٘مدم إُمؿ" - 

، دار اًمٜمٗم٤مئس ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، 1أمحد ومتحل زهمٚمقل سم٤مؿم٤م، ط :، شمرمج٦مه شمٓمقر إُمؿهمقؾمت٤مف ًمقسمقن:  (6)

 -14، 16م، ص1078هـ.1428
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اعمرضمٕمّٞم٦م اًمتل حتٙمؿ احلٞم٤مة ُمـ ضمٝم٦م،  وشمٖمٞمػم ٟمٔمرشمف ضمذرًي٤م إمم ذاشمف ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، ومٙم٤مٟم٧م ٟمٔمرشمف 

 ومْمقزم,---ؿم٤مهًدا قمغم اٟمٌث٤مق يم٤مئـ إٟم٤ًمين ضمديد اًمققمل اًمذايت وُمًت٘مؾ"احلديث٦م إمم اًمٕم٤ممل 

سمِم٠من اًمٕم٤ممل، واصمؼ سم٠مطمٙم٤مُمف اخل٤مص٦م، ُمتِمّٙمؽ طمقل إصقل، )اعمٕمت٘مدات اًمت٘مٚمٞمدّي٦م اًمّث٤مسمت٦م(- 

ٚمٓم٦م، ُم١ًمول قمـ ُمٕمت٘مداشمف وأومٕم٤مًمف اخل٤مص٦م ًّ )---( ومُخقر سم٤مإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م، ُُمدرك  ُمتٛمّرد قمغم اًم

٤م، ُمت٠ميّمد ُمـ  ىم٤مسمٚمٞمتف ًمتٛمّٞمزه قمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م، واصمؼ ُمـ ىمدراشمف اًمٗمٜمّٞم٦م سمقصٗمف ُمٌتٙمًرا وُمٌدقًم٤م ومرديًّ

 -(1)"اًمٗمٙمرّي٦م ًمٗمٝمؿ اًمٓمٌٞمٕم٦م واًمتحّٙمؿ ومٞمٝم٤م

وضمد اإلٟم٤ًمن اًمٖمريب ٟمٗمًف أُم٤مم اًمٙمٜمٞم٦ًم ُم١مؾّم٦ًم وؾمٚمٓم٦م سمام متّثٚمف ُمـ رؤي٦م ُمٕمرومٞم٦م إمم 

اًمٕم٤ممل وُم٤م حتٛمٚمف ُمـ ُمٜمٔمقُم٦م ىمٞمٛمّٞم٦م ذم اًمًٚمقك، وُم٤م شم١مُمـ سمف وشمدقمق إًمٞمف يمٗمٚمًٗم٦م ذم اًمقضمقد، 

اىمتٜمع سمٕمده٤م اإلٟم٤ًمين اًمٖمريب سم٘مٞمؿ اًمتٖمٞمػم واًمت٘مّدم  وهل ذم يمؾ هذا شمتٙمّٚمؿ سم٤مؾمؿ اًمّديـ وسمٛمٜمٓم٘مف،

واًمتحّرر، ُم٤م ضمٕمؾ ُمـ احلداصم٦م يمٛمٗمٝمقم وُمنموع وحمتقى فم٤مهرة همرسمٞم٦م أوروسمٞم٦م، ؿمّٙمٚم٧م 

ٟمٛمقذضًم٤م طمْم٤مرًي٤م وٟمٛمًٓم٤م ومٙمرًي٤م وضمدت ومٞمف أورسم٤م احلديث٦م هقّيتٝم٤م وُمٓمٚمٌٝم٤م، ىمٌؾ أن شمتحّقل إمم أو 

وُمت٤ًمرقم٦م أو ُمتٓمّقرة قمٜمٝم٤م، رهمؿ ُم٤م سملم اًمتجرسمتلم ُمـ  شمٜمت٘مؾ إمم طمداصم٦م أُمريٙمٞم٦م يمحداصم٦م ُمقازّي٦م

اظمتالف وومقارق، وُم٤م متت٤مزان سمف ُمـ ٟمقافمؿ ُمٕمرومٞم٦م وُمٜمٝمجٞم٦م وىمقاؾمؿ ُمِمؽميم٦م ذم اًمٗمٙمر 

واحلٞم٤مة، ّٕن احلداصم٦م إُمريٙمٞم٦م سمرأي اعم١مرظملم شمٗمت٘مد إمم إروٞم٦م اًمّث٘مٞمٚم٦م اًمّّمٚم٦ٌم اًمتل ؿمّٙمٚم٧م 

 -(0) راومٕم٦م وقمتّٚم٦م احلداصم٦م إوروسمٞم٦م

 الٍدب العشبٗٛ ٔطؤاه التكمٗذ:  -4

ٞم٤مؾمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل  طم٤موًم٧م سمٕمض اًمٜمخ٥م ًّ واعم١مؾّم٤ًمت اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمدوائر اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًم

اإلؾمالُمل ُم٘م٤مرسم٦م احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ظمالل اؾمتٜم٤ًمخ اًمتجرسم٦م إوروسمٞم٦م ذم 

 اًمتحدي٨م واًمت٘مّدم وأؾمٚمقب اًمتٗمٙمػم واحلٞم٤مة، ُمتج٤مهٚم٦م سمذًمؽ اخلّمقصٞم٤مت احلْم٤مري٦م

واعمٕم٤مدٓت آضمتامقمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن اًمٕمريب وواىمٕمف، واظمتالف اعمرضمٕمٞم٤مت 

اًمديٜمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م سملم اًمرؤيتلم اعمٕمرومٞمتلم وشم٤ٌميـ اًمٜمً٘ملم احلْم٤مريلم- ومٝمٜم٤مك شمٗم٤موت ذم اًمٕمٛمر 

                                                           

 -668اعمرضمع ٟمٗمًف، ص  (1)

 -43م-  ص 0228اعمٖمرب، ,، دار شمقسم٘م٤مل، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء6ط ،احلداصم٦م وُم٤م سمٕمد احلداصم٦محمٛمد ؾمٌٞمال:  (0)
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احلْم٤مري واًمٗمٙمري ًمٚمٜمً٘ملم، ومت٤ميز سملم ذهٜمٞم٤مت واهتامُم٤مت إومراد واجلامقم٤مت ًمٙمؾ ٟمًؼ 

، سملم طمْم٤مرة ُمٝمٞمٛمٜم٦م وؿم٤مهدة طمْم٤مرًي٤م قمغم اًمٕم٤ممل وُمقضّمٝم٦م ًمف، رهمؿ آظمتالف طمْم٤مري

واًمتٜمقع داظمؾ هذه احلداصم٦م، وطمْم٤مرة شمريد أن شمًت٠مٟمػ دورهت٤م احلْم٤مري٦م ُمـ ضمديد، وأن 

شمًتٕمٞمد ري٤مدهت٤م وظمػميتٝم٤م وؿمٝمقده٤م قمغم اًمٕم٤ممل ُمثٚمام يم٤مٟم٧م ذم اعم٤ميض- مل شمٚمتػ هذه اًمٜمخ٥م 

ًمؽ واؾمتٛمرت ذم دم٤مهؾ ـمٌٞمٕم٦م اعمٜمٓمٚم٘م٤مت وظمّمقصٞم٦م اعمٜم٤مه٩م اًمث٘م٤مومّٞم٦م واًمًٞم٤مؾمّٞم٦م إمم ذ

واظمتالف إهداف اًمتل شمروم يمؾ طمْم٤مرة سمٚمقهمٝم٤م أو حت٘مٞم٘مٝم٤م ذم اًمقاىمع- ذم هذا اًمًٞم٤مق ي٘مقل 

ُمـ اعمٗم٤مرىم٤مت اًمتل شمًتحّؼ اًمّتًجٞمؾ أن ّدقم٤مة "قمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي قمـ هذه احل٘مٞم٘م٦م ُم٤م ي٠ميت: 

ن ذم إـم٤مر قم٘مالٟمٞم٦م اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم وقمٚمقم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اًمّتٖمري٥م ذم قم٤معمٜم٤م اًمٕمريب ٓ يزاًمق

قمنم- ويٙمّررون شمٗم٤مؤل اًمٖمرب سمخّمقص ُمًت٘مٌٚمف ذم اًمقىم٧م اًمذي ؾم٘مٓم٧م ومٞمف قم٘مالٟمٞم٦م اًم٘مرن 

ٌٌّٞم٦م اًمًٌٞمٓم٦م اًمتل شمًتٜمد إًمٞمٝم٤م قمٚمقم اًم٘مرن  ًّ اًمث٤مُمـ قمنم وفمٝمر ُمدى ىمّمقره٤م، وشمآيمٚم٧م اًم

قمـ شمٗم٤مقمٚمٝمؿ سمخّمقص طمْم٤مرهتؿ اًمتل مل شمٕمد  اًمت٤مؾمع قمنم- وختغّم يمثػم ُمـ اعمٗمٙمريـ اًمٖمرسمٞملم

شمِمٕمر سم٤مًمث٘م٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م سمٜمٗمًٝم٤م يمام يم٤مٟم٧م شمٗمٕمؾ طمتك هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم، ووم٘مدت يمثػًما ُمـ 

 -(1)"إطم٤ًمؾمٝم٤م سمٛمٙم٤مٟمتٝم٤م اخل٤مّص٦م ذم اًمت٤مريخ وُمريمزيتٝم٤م وقم٤معمٞمتٝم٤م

هبذا اعمٕمٜمك يتحّدد ُمٕمٜمك احلداصم٦م وروطمٝم٤م، وأصٚمٝم٤م اًمت٤مرخيل واًمٗمٙمري وؾمٞم٤مىمٝم٤م 

 احلْم٤مري وؿمٙمٚمٝم٤م آضمتامقمل واًمًٞم٤مد وأؾمٚمقهب٤م ذم اًمٗمٙمر واحلٞم٤مة اًمذي شمٌٜمّتف، واًمذي يث٧ٌم

سم٠مهن٤م ُمذه٥م همريب ذم ُمٞمالده وشمٙمقيٜمف،  فمّٚم٧م ىمروًٟم٤م ُمـ اًمزُمـ ظم٤موٕم٦م عم٘مقًمتل اًمزُم٤من واعمٙم٤من 

ؿ وُمالُمح وسمٞمئ٦م اإلٟم٤ًمن، وواىمٕم٦م حت٧م شم٠مصمػمهؿ، طمتك إهّن٤م مل شمًتٓمع اًمٌت٦م اًمتخّٚمص ُمـ إيمراه٤مهت

)اًمزُم٤من  وهل هت٤مضمر إمم سمٞمئ٤مت صم٘م٤مومّٞم٦م سمٕمٞمًدا قمـ ُمقـمـ ٟمِم٠مهت٤م، ُم٤م ضمٕمٚمٝم٤م رهٞمٜم٦م هذه اًمٕمٜم٤مس

واعمٙم٤من واإلٟم٤ًمن(، وؾمجٞمٜم٦م ًمٚمّرؤي٦م اعمٕمرومّٞم٦م اًمتل ؾم٤ممه٧م ذم شمٙمقيٜمٝم٤م، وُمًّقهم٤مت فمٝمقره٤م ذم 

ل إّن اًمت٤مريخ واًمقاىمع، سم٘مٞم٧م حتٛمؾ سمّمامهت٤م قمغم ُمدار شم٤مرخيٝم٤م اًمٓمقيؾ، وهذا ُم٤م يًٛمح ًمٜم٤م سم٤مًم٘مق

محقًم٦م إيديقًمقضمّٞم٦م ورؤي٦م ُمٕمرومّٞم٦م وهقّي٦م اضمتامقمّٞم٦م وٟمًؼ ُمـ اعمٕمت٘مدات  احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذات

                                                           

، 6م، س1003هـ.ضم٤مٟمٗمل 1413، ؿمٕم٤ٌمن جمٚم٦م اإلٟم٤ًمناعمًػمي- اًمتحّٞمز ذم اًمٜمٛمقذج احلْم٤مري اًمٖمريب،  قمٌداًمقه٤مب (1)

 -31سم٤مريس ص  ،14قمدد
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واًم٘مٞمؿ وإومٙم٤مر واًمٗمٚمًٗم٤مت واعمذاه٥م واعمقاىمػ، شَمٕمُٚمؼ سمذايمرهت٤م ُمِمقسم٤مت قم٘مدي٦م ذات أصقل 

 وصمٜمّٞم٦م إهمري٘مّٞم٦م وطمْم٤مري٦م، فمّٚم٧م حتٛمؾ سمٕمًْم٤م ُمـ آصم٤مره٤م ذم قمّمقره٤م اعمت٠مظمرة، ومٚمؿ شمًتٓمع

 -(1)اًمتخّٚمص ُمٜمٝم٤م طمتك سمٕمد أن حتّقًم٧م إمم ُمذه٥م ومٙمري

يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّن احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م هل٤م ُمِم٤ميمٚمٝم٤م وأزُم٤مهت٤م وأُمراوٝم٤م وٟم٘م٤مط وٕمٗمٝم٤م، ُمثٚمام هل٤م 

ٟم٘م٤مط ىمقهت٤م، واًمتل ٓ يٛمٙمـ سم٠مي٦م طم٤مل ُمـ إطمقال أن ٟمٜمٙمر أمهٞمتٝم٤م ورضورهت٤م ًمٚمٌنمي٦م، يمام ٓ 

وذوط أظمرى ظم٤مرج ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمت٤مرخيل واحلْم٤مري، يٛمٙمـ ٟم٘مٚمٝم٤م يمام هل إمم سمٞمئ٤مت وفمروف 

يٙمقن ٟم٘مؾ هذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمتحدي٨م إمم أّي ُمٙم٤من آظمر وإقم٤مدة شمٙمراره خيْمع ذوط "وقمٚمٞمف 

وم٤مقمٚمٞمتف ًمٚمٗمٙمرة اًمقمهٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اومؽماض أّن ٟمٗمس هذه اعمِم٤ميمؾ ىم٤مئٛم٦م ذم يمؾ ُمٙم٤من سمٜمٗمس 

 -(0)"اًمؽمشمٞم٥م، وأٟمف ٓ شمقضمد أي ٟمققمٞم٦م أظمرى ُمـ اعمِم٤ميمؾ همػمه٤م

واًمٜمتٞمج٦م هل أّن يمؾ ٟمًؼ طمْم٤مري أو طمداصمل ًمف ُمِم٤ميمٚمف وأزُم٤مشمف اًمٜم٤ممج٦م قمـ طمريمٞمتف 

وصػمورشمف ذم اًمت٤مريخ واًمقاىمع، واعمِم٤ميمؾ اعمٜمٌث٘م٦م سمّمقرة ـمٌٞمٕمٞم٦م وسمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ ُمـ ـمٌٞمٕم٦م 

شمٗمٙمػم أومراده وهنجٝمؿ ذم احلٞم٤مة- وهذه اعمٜمٝمجٞم٦م سمٜمٔمر اعمًػمي شمٕمد صمٖمرًة ُمـ صمٖمرات اخلٓم٤مب 

اًمتل مل شمٜمتٌف إمم دًٓمتلم ًمٚمٕمٚمامٟمٞم٦م ومه٤م دًٓم٦م  "اًمتٚمّ٘مل" ٕمريب واًمتل يًّٛمٞمٝم٤م سمثٖمرةاًمٕمٚمامين اًم

اخلٓم٤مب اًمٕمٚمامين اًمٕمريب "اًمزُم٤من أو أن، ودًٓم٦م اعمٙم٤من أو اًمٕم٤ممل سمٛمٕمٜم٤مه اًمدٟمٞمقي؛ سمٛمٕمٜمك أّن 

شمٚمّ٘مك اعمٜمٔمقُم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م دون أن يٜمٔمر أو يت٠مُمؾ ومٞمٝم٤م، ودون أن يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمحس 

طم٤مًم٦م آؾمت٘مٓم٤مب شمقًّمد شمقشمرات  )---( ٟم٘مدي، ودون أن يٌح٨م ذم ٟمققمٞم٦م اًمٕمالىم٦م اًمتل شمرسمٓمٜم٤م هب٤م

ضمديدة حتقل دون طمدوث اًمتٜمٛمٞم٦م وحت٘مٞمؼ اًمؽمايمؿ اًماّلزم ًمٌٜم٤مء سمٜمٞم٦م ُم٤مدّي٦م حتتٞم٦م- ومٙمثػم ُمـ 

اإلظمقة اًمٕمٚمامٟمٞملم مل يٜمٔمروا ذم يمؾ هذه إُمقر واقمت٘مدوا أٟمف آن أوان أن ُيٕمٛمٚمقا ٟمٔمرهؿ 

 -(6)"ويراضمٕمقا أومٙم٤مرهؿ سمٕمد أن يت٠مُّمٚمقا ومٞمام حيدث ًمٜم٤م

                                                           

 -16م، ص0220هـ. ُم٤مرس 1462، رسمٞمع إّول 1، ط13اإلصدار  ظمٓم٤مب احلداصم٦م ىمراءة ٟم٘مدي٦م،محٞمد ؾمٛمػم:  (1)

،  اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، اًم٘م٤مهرة، ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م ,اًمٕمقعم٦م ,اًمتٜمٛمٞم٦م ُمـ ُمٜمٔمقر ُمتجدد، اًمتحٞمزٟمٍم حمٛمد قم٤مرف:  (0)

 -128م، ص0228

  -141ص اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واحلداصم٦م واًمٕمقعم٦م،قمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي:  (6)
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وم٤معم٤ًمًمؽ اًمتل اٟمتٝمجٝم٤م اًمٖمرب ذم اًمتحدي٨م سمٜمٞم٧م أصاًل قمغم أؾمس ومٚمًٗمّٞم٦م وقم٘مدّي٦م 

وىمقاقمد ُمذهٌّٞم٦م ـمٌٕم٧م ومٙمرهؿ وطمٞم٤مهتؿ وقمٛمراهنؿ سمٓم٤مسمع ظم٤مص، وهل ذم ُمٕمٔمٛمٝم٤م شمٕم٤مرض 

ٌّع هذه اعم٤ًمًمؽ اًمٖمرسمٞم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمّٞم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م سمٚمٖم٦م ـمف قمٌد اًمرمحـ، ويمؾ ُمـ  يت

اًمتحدي٨م ُمـ همػم شم٤مم اًمتٌٍّم سمًٞم٤مىم٤مهت٤م اًمٕم٘مدّي٦م، وظمٚمٗمّٞم٤مهت٤م اعمذهٌّٞم٦م واًمٗمٙمرّي٦م، وأّٓ يٙمقن قمغم 

يم٤مُمؾ اًمتٌلّم ٔصم٤مره٤م وُمآٓهت٤م اًم٘مري٦ٌم واًمٌٕمٞمدة، ٓسمد ُمـ أن ي٘مع ذم اإلرضار سمٕم٘مٞمدشمف اًمديٜمّٞم٦م 

 -(1)وسمٕمٛمٚمف اًمنمقمل

ذم ُمٓم٤مرطم٤مت اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب ًم١ًمال احلداصم٦م يٜمٌع ُمـ ىمٚمؼ وًمٕمّؾ ُمّمدر اًم٘مٚمؼ اًمٗمٙمري 

ؾم١ماهل٤م اًمذي ـُمرح ذم اًمٗمٙمر اًمٖمريب ذم طمد ذاشمف، وهق اًم٘مٚمؼ اًمذي يدرك سمٕمٛمؼ اًمتٜم٤مىمْم٤مت 

اًمٙمؼمى وآظمتالوم٤مت اًمٕمٛمٞم٘م٦م ذم طمريم٦م اعمجتٛمع واًمت٤مريخ اًمٖمرسمٞملم ُمـ ضمٝم٦م، سمٛمٕمٜمك؛ أّن 

صم٦م، ومٝمٜم٤مك طمداصم٦م اًمٞمٛملم، وطمداصم٦م اًمٞم٤ًمر هل أيمثر ُمـ طمدا"احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اعمراد اشم٤ٌمقمٝم٤م 

آؿمؽمايمل، وهٜم٤مك طمداصم٦م ي٤ًمر وؾمط ومرٟم٤ًم ختتٚمػ قمـ طمداصم٦م آحت٤مد اًمًقومٞم٤ميت اًم٤ٌمئد، 

إُمريٙمٞم٦م، وهٙمذا شمتٜم٤مؾمؾ احلداصم٤مت وشمتٙم٤مصمر إمم درضم٦م أّن اعمرء ًمٞمح٤مر ,وهٜم٤مك احلداصم٦م إٟمجٚمق

وذم وقمٞمف  (0)"إَومم سم٤مٓشم٤ٌمع؟ ويّمٞمٌف اًمدوار قمـ أّي طمداصم٦م ي٠مظمذ وي٘متٌس، ومام اًمٜمٛمقذج

اًمٕمٛمٞمؼ سميوب اًمتٜم٤مومر اًمٔم٤مهر واخلٗمل عم٤م يًّٛمك سمٗمقى احلداصم٦م إوروسمٞم٦م، سم٤مًمرهمؿ مم٤م يثػمه 

هذا اًمٙمالم ُمـ اؿمٛمئزاز سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمدقم٤مة احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم إمم أيـ طمد يٛمٙمـ ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمريب 

اًمتٜم٤مىمْم٤مت احل٤مصٚم٦م ذم اًمٖمرب؟ أٓ حيؼ  أن يّمؾ ذم ُم٤ًمره اًمتحديثل قمٜمدُم٤م يت٤مسمع ويدرك هذه

ًمف آدم٤مه صقب اعمًت٘مٌؾ وُم٤ًمءًم٦م احل٤مرض ُم٤ًمءٓت ٟم٘مدي٦م وشمٗمٙمٞمٙمٞم٦م ُمـ أضمؾ سمٚمقغ ُمراطمؾ 

اًمؽميمٞم٥م واإلسمداع ُمـ اًمذات احلْم٤مري٦م، حم٤موًٓ دم٤موز شمٕمّدد إصقات واعمِمٙمالت اًمتل 

تجرسم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ًمألُم٦م ُمـ ؾمٛمٕمٝم٤م اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب ذم ؿمتك قمقاصؿ اًمٕم٤ممل اًمٖمريب؟ ومٞمًتٗمٞمد ُمـ اًم

ضمٝم٦م، ويمذا آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمتجرسم٦م احلداصمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، سمٖمٞم٦م اخلروج سمؽميمٞم٦ٌم ظماّلىم٦م 

                                                           

 -103ص  ؾم١مال إظمالق ُم٤ًممه٦م ذم اًمٜم٘مد إظمالىمل ًمٚمحداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م، ( ـمف قمٌد اًمرمحـ:1)

 -36، ص ٟم٘مدي٦مظمٓم٤مب احلداصم٦م: ىمراءة محٞمد ؾمٛمػم:  (0)
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، طملم يتحّدث قمـ رضورة دمقيد اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م (1)يمام يًّٛمٞمٝم٤م إؾمامقمٞمؾ اًمٗم٤مروىمل ُمٌدقم٦م

اًمتجقيد يٛمثؾ ٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م ٟمحق وآضمتامقمٞم٦م احلديث٦م سمج٤مٟم٥م اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م، واقمت٤ٌمر أّن هذا 

 -(0)اعمٕمروم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمتٙم٤مُمٚم٦م

اًمؽميمٞم٦ٌم اخلالىم٦م شمريّمز قمغم اإلسمداع واًمتجديد وآسمتٙم٤مر، وشمٚمتزم سمنموط اًمٗمٝمؿ  

اًمّمحٞمح، واإلطم٤مـم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م واًمدىمٞم٘م٦م سم٤مًمؽماصملم اإلؾمالُمل واًمٖمريب، شمٙمِمػ قمـ اعمٕمت٘مدات 

اًمتل قمؼّمت قمٜمٝمام- ُمتج٤موزة سمذًمؽ اًمّرؤي٦م اًمٖمرسمّٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل شم٘مػ ظمٚمٗمٝم٤م وأٟمامط اًمتٗمٙمػم 

اًمتل شمٗمت٘مد ذم رأي اًمٗم٤مروىمل إمم اًمؽميمٞم٥م ُمع اىمتداره٤م اًمٙمٌػم قمغم قمٛمٚمٞم٦م اًمتحٚمٞمؾ، سمحٞم٨م يٙمقن 

٤ًٌم سمتج٤موز ُمقاـمـ اًم٘مّمقر اعمٕمرذم واعمٜمٝمجل احل٤مصؾ ذم اعمٜمٔمقُم٦م اعمٕمرومٞم٦م  اًمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ ُمٓم٤مًم

ػم إمم اًمٗمٙمر اًمٕمريب واإلؾمالُمل، وآٟمت٘م٤مل سمف ُمـ ُمٜمٝم٩م اًمٖمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة، اًمذي اُمتد سمِمٙمؾ يمٌ

اًمتحٚمٞمؾ إمم ُمٜمٝم٩م اًمؽميمٞم٥م اخلاّلق سملم اعمٕمروم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وشمراصمٝم٤م وُمٕم٤مرف اًمقطمل، وذًمؽ وومؼ 

شمّمّقر يمكّم شمٙم٤مُمكم ًمِمتك طم٘مقل اعمٕمروم٦م وُمٞم٤مديٜمٝم٤م، ذيٓم٦م أن يٙمقن ُمدظمٚمف اعمٜمٝمجل ُمـ طم٘مؾ 

وسم٤مًمت٤مزم قمٚمٞمٝم٤م سمتٓمقير  ،٤مدرة قمغم حت٘مٞمؼ اًمٜمٝمقض واحلداصم٦ماًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل مل شمٕمد سمرأيف ىم

ودمقيد ذاهت٤م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُمل، سمٛمٕمٜمك، رضورة دمقيد اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م 

احلديث٦م سمج٤مٟم٥م اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م، واقمت٤ٌمر هذا اًمتجقيد سمٛمث٤مسم٦م ٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م ٟمحق اعمٕمروم٦م 

 قمـ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م، سمؾ اؾمتخدم همػم أّن اًمٗم٤مروىمل مل يًتخدم ُمٗمٝمقم اًمتٙم٤مُمؾ ذم اًمتٕمٌػم,اعمتٙم٤مُمٚم٦م

اًمتل شمٜمٌع ُمـ ومٕمؾ اًمٜم٘مد واًمتٛمٞمٞمز واًمتٛمّٞمز قمـ  Synthesis Creative"(6) شمٕمٌػم اًمؽميمٞم٦ٌم اخلالىم٦م

  يمؾ ٟمًؼ ُمٕمرذم وطمْم٤مري، سمٕمٞمًدا قمـ يمؾ إؾم٘م٤مط ي٘مّدس اًمٜمٛمقذج اًمٖمريب ُمٕمرومًٞم٤م وطمْم٤مرًي٤م-

                                                           

م( هق سم٤مطم٨م وُمٗمٙمر ومٚمًٓمٞمٜمل ختّمص ذم إدي٤من اعم٘م٤مرٟم٦م، ُمـ أوائؾ ُمـ 1073 , 1001) إؾمامقمٞمؾ راضمل اًمٗم٤مروىمل (1)

ٞم٤مء ٟمٔمروا عمنموع إؾمالُمٞم٦م اعمٕمروم٦م، وىمد اٟمتخ٥م أول رئٞمس ًمٚمٛمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، وىمد اؾمتِمٝمد سمروم٘م٦م زوضمتف عم

 م سم٤مًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م-1073ُم٤ميق قم٤مم  08اعمقاومؼ هـ 1423رُمْم٤من  17اًمٗم٤مروىمل ًمٞمٚم٦م 

، ُمٜمتدى اعمٕم٤مرف، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 1، طاًمٜمٔم٤مم اعمٕمرذم ذم اًمٗمٙمريـ اإلؾمالُمل واًمٖمريباٟمٔمر: قمٌد اًمٕمزيز سمقاًمِمٕمػم:  (0)

 م-0214

، 40، قمدد 11س، إؾمالُمٞم٦م اعمٕمروم٦مجمٚم٦م ، "ُمٗمٝمقم اًمتٙم٤مُمؾ اعمٕمرذم وقمالىمتف سمحريم٦م إؾمالُمٞم٦م اعمٕمروم٦م"أمحد حمٛمد إسمراهٞمؿ:  (6)

 -40(، اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ص0223م،  ؿمت٤مء 0223)ظمريػ  46
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 الفهش العشب٘ ٔطؤاه التشذٖح  -5

اًمّتحدي٨م واًمت٘مّدم واًمٌٜم٤مء واًمِمٝمقد، اؾمتٕم٤مدة حلٔم٦م يمٞمػ ًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمل اًمذي يروم 

يمٞمػ ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمريب  .اًمٙمقضمٞمتق اًمٖمريب اعمتٛمريمز طمقل ُمٜمٓمؼ إٟم٤م وُمًتتٌٕم٤مهت٤م ذم اعمٕمروم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م

شمًقيغ ـمري٘م٦م شمٕمّ٘مؾ اًمٕم٘مؾ اًمٖمريب ًمٚمٕم٤ممل ويمٞمٗمٞم٦م إدرايمف ًمألؿمٞم٤مء ومم٤مرؾمتٝم٤م قمغم واىمع يتج٤موزه ذم 

اًمزُمـ واًمٌٜمٞم٦م واعمحتقى؟ يمٞمػ يًّقغ ًمٜمٗمًف متّثؾ أظمٓم٤مء اًمٜمًؼ اعمٕمرذم احلْم٤مري اًمٖمريب 

قمٜمف ذم إصقل  وشمٓمٝمػمه مم٤م قمرومف ُمـ ٟم٘م٤مئص وُمقروصم٤مت ومٚمًٗمٞم٦م وديٜمٞم٦م وقمٚمٛمٞم٦م؟ ٟمًؼ يتاميز

يمٞمػ يٙمقن اًمٚمقهمقس اًمٖمريب ذي اعمحّددات  واًمٌداي٤مت واعم٤ًمرات وإهداف واعمآٓت؟

اًمٗمٚمًٗمّٞم٦م وآؿمؽماـم٤مت اًمقضمقدي٦م واعمْم٤مُملم اعمٕمرومٞم٦م وإٟمامط اًمًٚمقيمٞم٦م وإٟم٤ًمق اًم٘مٞمٛمٞم٦م أن 

ٞمٝم٤م وقمغم حتديدات اًمٗمٙمر واًمًٚمقك واحلٞم٤مة ذم مجٞمع ُمٜم٤مطم يٙمقن ٟمٛمقذضًم٤م ؿمٛمقًمٞم٤ًّم ويم٤مُماًل يرؾمؿ

قمؼّمت قمـ ُمٞمالد جمتٛمع  مجٞمع اًمٌنم؟هؾ يّمٚمح هذا اًمٚمقهمقس اًمذي اٟمٌثؼ ذم حلٔم٦م شم٤مرخيٞم٦م ُم٤م

وطمْم٤مرة همرسمٞملم سمخٚمٗمٞم٦م ومٚمًٗمٞم٦م ورؤي٦م ديٜمٞم٦م وأؿمٙم٤مل وصٞمغ ومٜمٞم٦م وٟمٔمري٤مت قمٚمٛمٞم٦م، وشمٓمٌٞم٘م٤مت 

أن يرشم٘مل إمم ُمًتقى اًمٜمٛمقذج  ,يمام ي٘مقل ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل,شم٘مٜمٞم٦م، هل٤م ٟمٔمريتٝم٤م ذم اًمث٘م٤موم٦م،

 -(1)٤مري اًمٕم٤مم أو اعمٙمتٛمؾ؟احلْم

ذوط هنْمتٝم٤م وشم٠مُّمٚم٧م وشم٠معم٧ّم حلٔم٦م ُمٞمالده٤م وؿمّ٘م٧م دروهب٤م احلداصم٦م اًمتل اٟمٌث٘م٧م ذم  هؾ

وؾمٚمٙم٧م وضمٝمتٝم٤م ذم اًمٕم٤ممل، شمرؾمؿ ُمٕم٤معمٝم٤م وشمٗمتؼ أومٙم٤مره٤م، وشمٌٜمل ُمٜم٤مهجٝم٤م وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م، وشمٜمّْم٩م 

ْم٤مرهت٤م وقم٤معمٝم٤م قمٚمقُمٝم٤م وُمٜمٓمؼ اؿمتٖم٤مهل٤م، وختدم إٟم٤ًمهن٤م، وشمْمٌط آوم٤مىمٝم٤م، وشمٌٜمل ومرده٤م وطم

أن شمٙمقن ٟمٛمقذضًم٤م قم٤مًُم٤م ًمٚمٕم٤ممَل أمجع ُمـ دون أن ُيقىِمع اعمًٚمٛملم أو همػمهؿ ُمـ همػم  ,اجلديد

ذم ُمت٤مه٤مت ومٙمري٦م، واظمتالٓت  (0),اًمذيـ خيتٚمٗمقن قمـ اًمٖمرسمٞملم قمغم ٟمحق خمتٚمػ,اًمٖمرسمٞملم

ٝم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م، ووالٓت ذم اًمرؤي٦م واعمٜمٝم٩م، واوٓمراسم٤مت ؾمٚمقيمٞم٦م وىمٞمٛمٞم٦م واٟمحراوم٤مت ذم اًمقضم

واعم٘مّمد؟ ذًمؽ أّن قمٛمٚمٞم٦م اًمتحدي٨م اًمتل قمرومٝم٤م اعمجتٛمع اًمٖمريب حتّدت ذم أصٚمٝم٤م اًمث٘م٤موم٤مت 
                                                           

، شمرمج٦م: قمٛمر يم٤مُمؾ ُمً٘م٤موي، ذوط اًمٜمٝمْم٦ماٟمٔمر أيًْم٤م: ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل:  ،  دار اًمٗمٙمر اجلزائر-ُمِمٙمٚم٦م اًمث٘م٤موم٦مُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل:  (1)

 م-1078هـ.1428اًمٗمٙمر دُمِمؼ، ، دار اًمٗمٙمر اجلزائر، دار 4قمٌد اًمّمٌقر ؿم٤مهلم، ط

شمرمج٦م، ؿمقىمل ضمالل،  ؟"يمٞمػ يٗمّٙمر اًمٖمرسمٞمقن وأؾمٞمقيقن قمغم ٟمحق خمتٚمػ وعم٤مذا"ضمٖمراومٞم٦م اًمٗمٙمرريتِم٤مرد إي، ٟمٞم٧ًٌم:  (0)

 - 32م- ص0223، ومؼماير 610قم٤ممل اعمٕمروم٦م، اًمٙمقي٧م، قمدد 
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اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتل أصٌح٧م همػم ىم٤مدرة قمغم ُمقاءُم٦م اًمتحّقل اجل٤مرف اًمذي ضمرومٝم٤م، حتّٓمٛم٧م ُمـ 

ظمالًمف أؿمٙم٤مل اًمتامؾمؽ آضمتامقمل وآؾمت٘مرار اًمًٞم٤مد اًمذي يم٤مٟم٧م شمٕمرومف سمٚمدان اًمٕم٤ممل 

ـ ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمقصمقق طمً٘م٤م سم٢مُمٙم٤مٟم٤مت اًمٕم٘مؾ إطم٤مدي اًمٖمريب؟ يمٞمػ يٛمٙم

اًمٌٕمد ذم أن يٙمقن أؾم٤مؾًم٤م ًمٚمٜمٝمقض احلْم٤مري ذم واىمع همػم اًمقاىمع اًمذي ٟمِم٠م ومٞمف؟ أو سمٛمٕمٜمك 

آظمر؛ هؾ يٛمٙمـ هلذا اًمٚمقهمقس سم٠من هي٤مضمر إمم ومْم٤مء همػم اًمٗمْم٤مء اًمذي فمٝمر ومٞمف دون أن يٗم٘مد 

ومٚمًٗمٞم٦م وحمتقى ُمٕمرومًٞم٤م وشم٤مرخيًٞم٤م وطم٘م٦ٌم زُمٜمٞم٦م همرسمٞم٦م سمح٧م ٓ  روطمف؟ هؾ متّثؾ احلداصم٦م يمٛم٘مقًم٦م

يٛمٙمـ شمٙمراره٤م أو اؾمتٜم٤ًمظمٝم٤م أم هل ىمٞمٛم٦م صم٘م٤مومٞم٦م ص٤محل٦م ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ٓ شمت٘م٤مدم ُمع 

هؾ يٕمد اًمٜمٛمقذج  (1)اًمزُمـ شمٜمٓمٚمؼ ُمـ مجٚم٦م ُمـ اًم٘مٞمؿ؛ ىمٞمؿ يمقٟمٞم٦م اعمٗم٤مهٞمؿ وإومٙم٤مر واعمٜم٤مه٩م؟

ًؼ اًم٘مٞم٤مد ًمٚمٌنمي٦م مجٞمٕمٝم٤م، سمحٞم٨م شم٘م٤مس سمف سم٤مىمل اًمٜمامذج اعمجتٛمٕمل احلداصمل إورويب هق اًمٜم

اًمٌنمي٦م، جيٕمٚمٝم٤م شمؽماوح شم٘مدًُم٤م وشم٠مظمًرا ـمًٌ٘م٤م عمدى ىمرهب٤م أو سمٕمده٤م قمـ اًمٜمٛمقذج احلداصمل 

ُم٤م طمدود اؾمتٜم٤ًمخ احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم اًمٗمْم٤مء اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس؟وُم٤م ُمٕمٞم٘م٤مت  (0)إورويب؟

أسمٕم٤مده اًمقضمقدي٦م واعمٕمرومٞم٦م واًم٘مٞمٛمٞم٦م، وقمغم اعمًتقى هذا آؾمتٜم٤ًمخ؛ قمغم اعمًتقى اًمٜمٔمري ذم 

ٞم٤مؾمّٞم٦م وآضمتامقمّٞم٦م وآىمتّم٤مدّي٦م واًمٜمّٗمًّٞم٦م واًمّث٘م٤مومّٞم٦م وإظمالىمّٞم٦م واجلامًمٞم٦م ًّ  ؟اًمٕمٛمكم ذم أسمٕم٤مده اًم

 وُم٤م آوم٤مق سمٜم٤مء ٟمامذج طمداصمٞم٦م ممٙمٜم٦م وُمٌدقم٦م؟

  :الفهش العشب٘ املعاصش ٔطؤاه اإلصالح ٔالتذذٖذ -6

شمًٕمك اعمجتٛمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة ُمٜمذ أيمثر ُمـ ىمرٟملم ُمـ اًمزُمـ إمم اًمت٠مؾمٞمس عم٤ًمر 

ضمديد ًمٚمتحدي٨م وسمٜم٤مء ٟمٛمقذج ُمٖم٤مير ًمٚمحداصم٦م ُمـ ظمالل إضمراء قمٛمٚمٞم٦م حتدي٨م ؿم٤مُمٚم٦م شمًٕمك ُمـ 

ظمالًمف إمم اإلصالح واًمتٖمٞمػم، إصالح اًمٗمٙمر واًمقاىمع ذم ؿمتك صٜمقومف اًمٗمٙمري٦م وآضمتامقمٞم٦م 

دي٦م واًمؽمسمقي٦م، رهمؿ ُم٤م يٕمؽمي ُم٘مقًم٦م اإلصالح ُمـ همٛمقض ذم اعمٕمٜمك واًمًٞم٤مؾمّٞم٦م وآىمتّم٤م

وهمٌش ذم اعم٘مّمد ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اإليتٞمٛمقًمقضمٞم٦م ًمدى يمثػم ُمـ اعمٗمٙمريـ واًم٤ٌمطمثلم؛ ذًمؽ أّن هذا 
                                                           

 ،، ُمٜمِمقرات آظمتالف، اجلزائر1ط ،"ؾ اًمٖمريبحتٚمٞمٚمٞم٦م ٟمٔم٤مم متٔمٝمر اًمٕم٘م"اعمدظمؾ اًمٗمٚمًٗمل ًمٚمحداصم٦م قمٌد اًمٜمقر اسمـ داود:  (1)

 -13م، ص0220هـ.1462اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ٟم٤مذون، 

، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، اًم٘مـ٤مهرة، ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م ,اًمٕمقعم٦م ,اًمتٜمٛمٞم٦م ُمـ ُمٜمٔمقر ُمتجّدد: اًمتحٞمزٟمٍم حمٛمد قم٤مرف:  (0)

 -42م، ص0228
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اعمّمٓمٚمح يرشمٌط ذم اًمث٘م٤موم٦م واعمرضمٕمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمّمالح واًمتقسم٦م ودرء اإلوم٤ًمد، ذم طملم حتٞمؾ 

ًمالشمٞمٜمل سمٛمٕم٤مين إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م أو إقمٓم٤مء صقرة أظمرى ًمٚمٌمء يمام ُمٗمردة اإلصالح ذم اعمٕمٜمك ا

وهلذا مت٧م  -(1)"ذم ٟم٘مد احل٤مضم٦م إمم اإلصالح"يذه٥م إمم ذًمؽ حمٛمد قم٤مسمد اجل٤مسمري ذم يمت٤مسمف 

اًمدقمقة إمم ُم٤ًمءًم٦م ُم٘مقًم٦م اإلصالح سمحد ذاهت٤م، وهل اعم٘مقًم٦م اًمتل حتت٤مج إمم ُمراضمٕم٤مت ومٚمًٗمٞم٦م 

اإليديقًمقضمٞم٦م اًمتل شمتحّٙمؿ ومٞمٝم٤م اًمّرؤي٦م اعمٕمرومّٞم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م اعم٤مدّي٦م وُمٜمٝمجّٞم٦م حتّرره٤م ُمـ اهلٞمٛمٜم٦م 

واعمٜمٝم٩م اًمقوٕمل، هذا ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى، يٜمٌٖمل ُم٤ًمءًم٦م اًمتجرسم٦م اإلصالطمٞم٦م ذم 

٤م وإيديقًمقضمٞم٤ًّم يمام يذه٥م إمم ذًمؽ هِم٤مم ذايب  -(0)اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل، ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًّم وومٙمريًّ

ٜمٔمر إًمٞمف سم٠مٟمف قمٛمؾ ذم اًمقاىمع، ًمٙمـ اعمت٠مُّمؾ ذم واىمع اًمتحدي٨م واإلصالح إذا، يٛمٙمـ أن ي 

اعمجتٛمٕم٤مت احلديث٦م يٚمحظ ؿمٙماًل ُمـ أؿمٙم٤مل اإلظمٗم٤مق ذم اعمنموع احلداصمل؛ سمٛمٕمٜمك أٟمف مل يتحّ٘مؼ 

إذا ؾمّٚمٛمٜم٤م هبذا، هؾ يٛمٙمـ ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت  ٤م-ذم اًمقاىمع سم٤مًمّمقرة اعمثغم اًمتل أراده٤م ًمف أصح٤مهب

مم٤مصمٚم٦م ًمٚمٜمٛمقذج اًمٖمريب وومؼ اعمٕم٤مين واًمدٓٓت اًمتل  اًمٕمرسمٞم٦م احلدي٨م قمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م سمٜم٤مء طمداصم٦م

ٞم٤مىم٤مت واعم٤ًمرات اًمتل ؾم٤مرت قمٚمٞمٝم٤م؟ واؾمتٜم٤مًدا إمم اعمٗمٝمقم  ًّ أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م ذم اًمٌداي٦م؟ واشم٤ٌمقًم٤م ًمٚم

وهق اعمٗمٝمقم اًمذي يٕمت٘مد أصح٤مسمف أٟمف ُمـ ,اًمٖمريب ًمٚمحداصم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م سمٜمٞم٦م وشمٙمقيٜم٤ًم وُم٤ًمًرا وُمآًٓ 

قمغم جمتٛمع يًٕمك ّٕن يٜمتٔمؿ ويٕمٛمؾ ـمًٌ٘م٤م ًمقطمل إهلل أو  "طمدي٨م"اعمًتحٞمؾ أن ٟمٓمٚمؼ يمٚمٛم٦م 

هؾ يٛمٙمـ هلذا  (6)شمٗمٙمػم همٞمٌل ُمٞمت٤مومٞمزي٘مل أو يٕمٞمش وومً٘م٤م ًمٗمٙمرة ديٜمٞم٦م يمام ي٘مقل ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل؟

اعمجتٛمع؛ اإلؾمالُمل قم٘مٞمدة وومٙمًرا وؾمٚمقيًم٤م وواىمًٕم٤م وشمٓمٚمًٕم٤م ًمٚمِمٝمقد احلْم٤مري أن يٕمٞمد اؾمتٜم٤ًمخ 

حتٛمٚمف ُمـ رؤى ُمٕمرومٞم٦م وُم٤م شمًتٌٓمٜمف ُمـ محقٓت إيديقًمقضمٞم٦م وُم٤م اًمتجرسم٦م اًمٖمرسمٞم٦م يمام هل سمام 

شمٕمرومف ُمـ مم٤مرؾم٤مت ؾمٚمقيمٞم٦م وقمالىم٤مت إٟم٤ًمٟمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٓمٌٞمٕم٦م واهلٞمٛمٜم٦م قمغم 

اًمٌنم؟ هؾ يٛمٙمـ ًمٚمٛمجتٛمع اإلؾمالُمل أن يّتخذ ُمـ اًمٕم٘مالٟمٞم٦م إداشمٞم٦م اًمتل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م ُمنموع 

                                                           

، اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ٟم٤مذون، سمػموت، 1،، طواًمٕم٘مالٟمٞم٦م ذم اًمٗمٙمر اًمٕمريب اعمٕم٤مسأؾمئٚم٦م اًمتٜمقير سمـ قمدي:  يقؾمػ (1)

ذم ٟم٘مد احل٤مضم٦م إمم - راضمع أيًْم٤م: حمٛمد قم٤مسمد اجل٤مسمري: 78م-  ص0212ُمٜمِمقرات آظمتالف اجلزائر،دار إُم٤من اًمرسم٤مط، 

 -  02، ص0223، ُمريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م، سمػموت، 1، طاإلصالح

 -74ٗمًف، ص اعمرضمع ٟم (0)

 ، دار اًمٗمٙمر اجلزائر-ُمِمٙمٚم٦م اًمث٘م٤موم٦ماٟمٔمر: ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل:  (6)



 قمٌد اًمٕمزيز ومْمٞمؾ ُمًٕمقد سمقاًمِمٕمػم: أ-د- إقمداد                                        آوم٤مق احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤ًمءٓت ٟم٘مدي٦م 

       281 

 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

٤مؾمّٞم٦م وشمدسمػم أُمقره آىمتّم٤مدّي٦م وإدارة طمٞم٤مشمف آضمتامقمّٞم٦م احلداصم٦م أؾم٤مؾًم٤م ًمتٜمٔمٞمؿ ؿم١موٟمف اًمًٞم

وشمدسّمر أو شمٕمّ٘مؾ رؤيتف اًمديٜمّٞم٦م وشمذوق قمقاعمف اًمٗمٜمّٞم٦م؟ واؾمتٌٕم٤مد يمؾ ٟمِم٤مط سمنمي ظم٤مرضمل أو 

ُمتٕم٤مزم واؾمتٌٕم٤مد يمؾ رؤي٦م يمٚمّٞم٦م هم٤مئّٞم٦م، وآٟمخراط ذم اًمٕم٘مٚمٜم٦م واًمٕمٚمٛمٜم٦م يمٛمحّدديـ ومٚمًٗمٞملم 

زان ىمٓمٞمٕم٦م ُمٕمرومٞم٦م وُمٜمٝمجٞم٦م ص٤مرُم٦م ورضوري٦م ُمع يمؾ ؿمٙمؾ عمٜمٝم٩م احلٞم٤مة وٟمٛمٓمٝم٤م، واًمٚمذيـ شمؼم

ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٖم٤مئّٞم٦م اًمديٜمّٞم٦م- ظم٤مص٦م إذا قمٚمٛمٜم٤م سم٠مّن ُمنموع احلداصم٦م اًمذي ُمر سمٛمراطمؾ ذم شمِمّٙمٚمف 

واٟمتِم٤مره ضمٕمؾ  اًمٖمرب يدقمق إمم ٟم٘مد إومٙم٤مر اعمًٌ٘م٦م اًمتل شمٗمًد اؾمتٕمامل اًمٕم٘مؾ سمح٥ًم ومقًمتػم، 

ٕمل يمذًمؽ إمم طمّؾ إدي٤من اًمتل ُم٤م ومقق اًمٓمٌٞمٕم٦م وسم٤مإليامن سم٤مإلٟم٤ًمن اًمٓمٌٞمٕمل وطمده،  ًّ واًم

 .وإؾم٤مـمػم، ًمػمشمٙمز قمغم اًمٕم٘مؾ وقمغم اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف وم٘مط

 :اذتذاثٛ العشبٗٛ ٔطؤاه املشدعٗٛ -7

ُم٤م ُمرضمٕمٞم٦م احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شمًتٜمد إًمٞمٝم٤م؟ ذم فمؾ هٞمٛمٜم٦م إٟم٤ًمٟمقّي٦م إٟمقار قمغم 

اًمٜم٤مىمدة اًمتل شمٜمنم دُمٖمتٝم٤م قمغم اًمٔمقاهر، اإلٟم٤ًمٟمقي٦م يمٛمرضمع، وإمم اًمٕم٘مالٟمٞم٦م  "حمٙمٛم٦م اًمٕم٘مؾ"

ي٤ًموي "اًمتل شمٕمٛمل هن٩م سمنم يتٍّمومقن ذم يمؾ رء سم٤مًمٕم٘مؾ، اًمذي خيٗمل وراءه ٟمٛمقذضًم٤م ُم٤مدًي٤م 

سملم اإلٟم٤ًمن واًمٓمٌٞمٕم٦م، وُمـ صمؿ ي٤ًموي سملم اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين واًمٓمٌٞمٕم٦م اعم٤مدي٦م، وجيٕمؾ هذا اًمٕم٘مؾ 

ّمٌح ُمٝمّٛمتف اًمقطمٞمدة أن يرصد اًمٓمٌٞمٕم٦م ويٕمرف ُم٤ًمره٤م يذقمـ ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م ذم هن٤مي٦م إُمر إمم أن شم

وأصٌح اًمٕم٘مؾ يٚمٝم٨م وراء اًمتجري٥م اعمٜمٗمّمؾ قمـ اًم٘مٞمٛم٦م  )---( وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م ًمٞمٓمٌ٘مٝم٤م قمغم اإلٟم٤ًمن

يمٞمػ ي٘مرأ اًمٕم٘مؾ  -(1)"اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م، يتٚم٘مػ ٟمت٤مئجف دون شم٤ًمؤل قمـ اعمٕمٜمك واًمٖم٤مي٦م

ٛمٕمٜمك، هؾ اعمرضمٕمٞم٦م هل اًمتل حتّدد ُمقىمع اإلٟم٤ًمن اًمٕمريب ُم٠ًمًم٦م اعمرضمٕمٞم٦م سملم اًمقطمل واًمٕم٘مؾ؟ سم

وُم٤م رؾم٤مًمتف ذم احلٞم٤مة؟ ُم٤م ُمقىمع اًمٕم٘مؾ ذم ُمٜمٔمقُم٦م ُم٤م وفمٞمٗمتف اًمقضمقدي٦م؟   ذم اًمٙمقن، وقمالىمتف سمف،

 اعمٕمروم٦م اإلؾمالُمٞم٦م؟ ُم٤م ُمٗمٝمقم اًمٕم٘مؾ واًمٕم٘مالٟمٞم٦م؟ وُم٤م اًمٜمٝم٩م إظمالىمل اًمذي يٜمتٝمجف ذم احلٞم٤مة؟ 

اًم٘مٞمٛم٦م، اًمٕم٘مؾ إدايت اًمّم٤مرم ذم يمؾ جم٤مٓت احلٞم٤مة ًم٘مد ص٤مر اًمٕم٘مؾ أداشمًٞم٤م ُمٜمٗمّماًل قمـ 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م واإلداري٦م واًمتًٞمػمي٦م هبدف اًمًٞمٓمرة سم٤مًم٘مقة، وهلذا ارشمٌٓم٧م اًمٕم٘مالٟمٞم٦م سم٤مًمًٞمٓمرة 

                                                           

، دار اًمٗمٙمر دُمِمؼ، 1، )طمقارات(، حترير: ؾمقزان طمرذم، طاًمٕمٚمامٟمٞم٦م واحلداصم٦م واًمٕمقعم٦مقمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي:  (1)

 -62م- ص0220هـ.1462
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ٞم٤مؾمّٞم٦م واًمٙمقٟمّٞم٦م واًمت٘مٜمّٞم٦م، مم٤م دومع سمٕمض اًمٜم٘م٤مد إمم اًمرسمط سملم احلداصم٦م  ًّ ذم أؿمٙم٤مهل٤م اعمختٚمٗم٦م اًم

هلٞمٛمٜم٦م احلْم٤مري٦م قمغم ًمٚمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل أن حيّؾ هذه اعمٗم٤مرىم٤مت اًمٙمؼمى وإرادة اًمتحّرر سم٢مرادة ا

 أشمٞم٦م:

  ُمٗم٤مرىم٦م اًمتٓمّٚمع ٟمحق اعمًت٘مٌؾ وآٟم٘مٓم٤مع قمـ اعم٤ميض سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمف اًمديٜمٞم٦م واًمؽماصمٞم٦م

 واحلْم٤مري٦م- 

  ُمٗم٤مرىم٦م اًمتٓمّٚمع إمم احلري٦م ومم٤مرؾم٦م اهلٞمٛمٜم٦م احلْم٤مري٦م قمغم مجٞمع اعمًتقي٤مت- ذًمؽ أّن

ّٞم٦م ٟمجؿ قمٜمٝم٤م يمؾ صٞمغ اًمًٞمٓمرة، سمٖمٞم٤مب اعمٕمٜمك، واٟمتٗم٤مء اعم٘م٤مصد اًمٖم٤مئٞم٦م اًمٕم٘مالٟمٞم٦م إداشم

ومٜمتٞمج٦م ايمت٤ًمح صم٘م٤موم٦م احلداصم٦م ًمٙمؾ "اًمٙمؼمى اًمتل اُمت٤مزت هب٤م اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م-

اًم٘مٓم٤مقم٤مت آضمتامقمٞم٦م، وقم٘مٚمٜمتٝم٤م ًمٙمؾ ُمًتقي٤مت اًمقضمقد آضمتامقمل هل ظمًقف اعمٕم٤مين 

مل ًمًحره، وهق اعمٕمٜمك اًمذي يٓمٚمؼ قمٚمٞمف هٞمدضمر اًمٙمؼمى، أو سمتٕمٌػم ُم٤ميمس ومٞمؼم اومت٘م٤مد اًمٕم٤م

ُمّمٓمٚمح اًمٕمدُمّٞم٦م، اًمتل شمٕمٜمل قمٜمده اومت٘م٤مد اًم٘مٞمؿ اًمٕمٚمٞم٤م ًم٘مٞمٛمتٝم٤م، وهمٞم٤مب إهداف 

 "ـمف قمٌد اًمرمحـ"اًمٙمؼمى، واٟمٕمدام اجلقاب قمـ اًم١ًمال اًمًٌٞمط عم٤مذا- وهق ُم٤م يٚمّخّمف 

٦ًم  شمٖمّٞم٤مأّن اًمتٓمٌٞمؼ احلداصمل اًمٖمريب اؾمتٝمؾ ـمقره سم٠من "سم٘مقًمف:  آٟمٗمّم٤مل اعمٓمٚمؼ قمـ اعم١مؾمَّ

اًمديٜمٞم٦م، ُمتٛمّثٚم٦م ذم اًمٙمٜمٞم٦ًم اعمتًّٚمٓم٦م واًمٕم٘مٞمدة اعمؽمؾّمخ٦م، يمام اقمتٛمد ُم٤ٌمدئ اٟمٗمّم٤مًمٞم٦م 

ُمٌدأ اًمتقضّمف إمم " خمّمقص٦م شمًّٓمر ًمف ُمٕم٤ممل اًمٓمريؼ اًمذي يقصٚمف إمم هذه اًمٖم٤مي٦م، وهل:

 -(1)"ُمٌدأ اًمتٕمّٚمؼ سم٤مًمدٟمٞم٤م"و "ُمٌدأ اًمتقؾّمؾ سم٤مًمٕم٘مؾ"و "اإلٟم٤ًمن

شمٞم٤مر ُم٤مسمٕمد احلداصم٦م ًمٞمٙمتِمػ احلداصم٦م سمِمٙمؾ خمتٚمػ ويٜمٔمر إًمٞمٝم٤م سمزاوي٦م ٟمٔمر ُمٖم٤ميرة، فمٝمر 

ُمـ اًمتٕمّرف قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس وم٘مط "ايمتِمػ ومٞمٝم٤م إُمٙم٤مٟم٤مت وشم٠مويالت ضمديدة ُمّٙمٜم٧م اإلٟم٤ًمن اعمٕم٤مس

وإٟمام ذم آصم٤مره٤م وطم٘مقهل٤م اعمختٚمٗم٦م، مم٤م ضمٕمؾ احلداصم٦م وإرصمٝم٤م  ،ذم وقء ُمنموقمٝم٤م اًمت٤مرخيل اًمٖمريب

وم٤محلداصم٦م أصٌح٧م ٓهمٞم٦م ذم هذه إزُمٜم٦م اًمٙمرهي٦م، إهن٤م رء )ٌدو ُمتآيمٚم٦م وسم٤مًمٞم٦م، اًمت٤مرخيل شم

                                                           

 اعمٖمرب- ,اعمريمز اًمث٘م٤مذم  اًمٕمريب اًمدار اًمٌٞمْم٤مءروح احلداصم٦م اعمدظمؾ إمم شم٠مؾمٞمس احلداصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ( اٟمٔمر: ـمف قمٌد اًمرمحـ: 1)
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ٕهّن٤م طمريم٦م شمٗمٙمٞمٙمٞم٦م شمٜمٌع ُمـ داظمؾ  -(1)"دم٤موزه اًمزُمـ، ًم٘مد يمّٗم٧م احلداصم٦م قمـ أن شمٙمقن طمديث٦م(

ٌُٜمك وإٟم٤ًمق اًم٤ًمئدة ذم جمتٛمع ُمٕملم، وُمـ صمؿ حت٤مول إسمداهل٤م  اعمجتٛمع ذاشمف، شمٕمٛمؾ قمغم شمٗمٙمٞمؽ اًم

وسُمٜمك ُمٖم٤ميرة عم٤م يم٤من ؾم٤مئًدا ذم اًم٤ًمسمؼ، وهلذا اقمتؼمت طمريم٦م شمٗمٙمٞمٙمٞم٦م شمًتٛمد ُمٕمٜم٤مه٤م  سم٠مٟم٤ًمق

وىمقى دومٕمٝم٤م ُمـ رومض أو ٟمٗمل ُم٤م طمدث ىمٌاًل- ُم٤م يقطمل سميورة آٟمٗمّم٤مل قمـ يمؾ ىمديؿ 

 وطمتٛمٞم٦م آٟمخراط ذم احل٤مرض سمؽميمٞم٤ٌمشمف وشمٜمقيٕم٤مشمف وشمٓمّٚمٕم٤مشمف- 

اًمت٘مٚمٞمدي، وهل شمتٛمّٞمز ذم يمؾ اعمٞم٤مديـ: دوًم٦م ٟمٛمط طمْم٤مري ُمتٛمّٞمز يٜم٤مىمض اًمٜمٛمط احلداصم٦م 

طمديث٦م، ُمقؾمٞم٘مك ورؾمؿ طمديثلم، قم٤مدات وأومٙم٤مر طمديث٦م، وهل ُمتحّريم٦م ذم صٞمٖمتٝم٤م 

- هذه اًمّمٞمغ وهمػمه٤م ٓ "سمقدري٤مرد"وُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م، ذم اًمزُم٤من واعمٙم٤من وًمٞم٧ًم صم٤مسمت٦م قمغم طمد شمٕمٌػم 

ي شمِمّٙمؾ ذم اًمتجرسم٦م أقمت٘مد أهن٤م شمٜمًجؿ وشمتقاومؼ ُمع اًمٜمٛمقذج احلْم٤مري ؾمقاء اًم٘مديؿ اًمذ

اًمت٤مرخيٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وٓ ُمع ُم٤م يتٓمّٚمع إًمٞمف اًمٕم٘مؾ واًمقضمدان اإلؾمالُمل، ظمّمقًص٤م سمٕمد أٓم 

قمٜمدُم٤م طم٤مول شمتٌع واؾمت٘مراء إومٙم٤مر  (0)اًمتل قم٤مؿمٝم٤م اًمٕم٘مؾ اًمٖمريب يمام ؾماّمه٤م ريتِم٤مرد شم٤مرٟم٤مس

٤مت اًمتل قمرومٝم٤م اًمٕم٘مؾ اًمتل ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م ٟمٔمرة اإلٟم٤ًمن اًمٖمريب إمم اًمٕم٤ممل- اًمتٜم٤مىمْم٤مت واعمٗم٤مرىم

اًمٖمريب سمدء ُمـ اإلهمريؼ ُمروًرا سم٤مًمتحّقٓت اًمٙمؼمى ذم طم٘م٦ٌم اًم٘مرون اًمقؾمٓمك وصقًٓ إمم ُمٞمالد 

اًمٜمزقم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اجلديدة واٟمتٝم٤مء إمم حتّقل احل٘م٦ٌم احلديث٦م اًمتل قمؼّمت قمـ شمٖمػّم صقرة اإلٟم٤ًمن 

٨م واًمقىمقف قمغم أومٙم٤مر ُمـ يمقسمرٟمٞمؽ إمم ومرويد، ظمٚمص ومٞمف إمم اًمٙمِمػ قمـ أزُم٦م اًمٕمٚمؿ احلدي

وأؿمقاق دقم٤مة اًمروُم٤مٟمتٞمٙمٞم٦م اجلديدة- وىمد أوم٣م سمف اًمٕمرض اًمت٤مرخيل واًمتحٚمٞمكم ًمٚمٕم٘مؾ اًمٖمريب 

إمم اًمٜمّٔمرة اًمٕم٤معمٞم٦م اعمٜمِمٓمرة، ويمذا أؿمٙم٤مل اًمقضمقدّي٦م واًمٕمدُمّٞم٦م اًمتل دومٕم٧م اإلٟم٤ًمن اعمٕم٤مس إمم 

داصمل ذم ٟمٔمرشمف اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًم٘مقل سمٕم٘مؾ وومٚمًٗم٦م ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م، اؾمتٜم٤مًدا إمم ُمآزق اًمٕم٘مؾ احل

 واًمٗمٚمًٗمّٞم٦م واًمديٜمّٞم٦م إمم اًمٕم٤ممل-

                                                           

 ,، اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب اًمدار اًمٌٞمْم٤مء1، ط"ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م ذم زُمٜمٝم٤م اًم٘م٤مدم"صدى احلداصم٦م روقان ضمقدت زي٤مدة:  (1)

 -68، ص 0226اعمٖمرب، 

، 1، شمرمج٦م: وم٤موؾ ضمتٙمر، ط1، جاًمٖمريب ومٝمؿ إومٙم٤مر اًمتل ىم٤مُم٧م سمّمٞم٤مهم٦م ٟمٔمرشمٜم٤م إمم اًمٕم٤مملآٓم اًمٕم٘مؾ ( ريتِم٤مرد شم٤مرٟم٤مس: 0)

 م--0212هـ.1461اًمٕمٌٞمٙم٤من ممٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، هٞمئ٦م أسمق فمٌل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمؽماث يمٚمٛم٦م، اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، 
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أُم٤مم يمؾ هذا اًمتحٚمٞمالت ي٘مػ اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل أم ظمٞم٤مريـ اصمٜملم: إُّم٤م آٟمخراط ذم 

اعمنموع احلداصمل اًمٖمريب سمام حيٛمٚمف ُمـ ُمْم٤مُملم وسمٙمؾ ُم٤م يٕمرومف ُمـ آٓم وُمآٍس وُمآزق قمغم 

٘مٌؾ هبذا اخلٞم٤مر، أو أن يِمؼ دروسم٤ًم ضمديدة ًمٚمٗمٙمر إىمؾ ذم ُمًتقي٤مت ُمٕمٞمٜم٦م، وٓ أفمـ أّن قم٤مىمال ي

شمٜمٝمؾ ُمـ ُمرضمٕمٞم٦م اًمقطمل ذم ُمٜمٓمٚم٘مٝم٤م، وشمًتٚمٝمؿ ُمٜمف ىمقهت٤م وزاده٤م، وحتّدد قمغم وقئف وضمٝمتٝم٤م، 

وشمتٖمّذى ُمـ طمْم٤مرشمف، صمؿ شمتٖمّذى ُمـ اًمؽماث اإلٟم٤ًمين اعمتٜمّقع وومؼ رؤي٦م ٟم٘مدي٦م اطمؽمازي٦م شم٘مٞمف ُمـ 

 .ه٤م اعم٠مّزوُم٦ماًمقىمقع ذم خم٤مًم٥م احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم صقر

صمٛم٦م أؾمئٚم٦م شمٓمرح ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل أُم٤مم يمؾ ُمـ يريد أن يٜمخرط ذم ُمنموع احلداصم٦م 

يمرؤي٦م ومٚمًٗمٞم٦م ًمٚمٕم٤ممل واإلٟم٤ًمن واحلٞم٤مة؛ ظم٤مص٦م إذا يم٤من اإلٟم٤ًمن يٛمٚمؽ رؤي٦م ومٚمًٗمٞم٦م ُمٖم٤ميرة 

قمغم عمٜمٔمقُم٦م اعمٕمروم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اعم١مؾّم٦ًم ًمٚمحداصم٦م- يمٞمػ يٛمٙمـ اؾمتٜم٤ًمخ احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م 

سمٜم٤مء – أصقل وأؾمس متتد إمم اعمػماث اإلهمري٘مل واًمروُم٤مين ذم اًمٕمديد ُمـ ُم٤ًمراهت٤م  واًمتل أدت

إمم ٟمت٤مئ٩م اظمتٚمػ طمقهل٤م اعمحٚمّٚمقن، وٓ يٛمٙمـ شمّمحٞمحٝم٤م إّٓ سم٤مًمٕمقدة إمم  ,قمغم اًمٌداي٤مت إومم

وُمٕم٤مدٓت سمداي٤مت صحٞمح٦م ذم واىمع ًمف ُمرضمٕمّٞم٦م ديٜمّٞم٦م شمقطمٞمدّي٦م ورؾم٤مًم٦م قم٤معمّٞم٦م ودمرسم٦م شم٤مرخيّٞم٦م 

اضمتامقمّٞم٦م وٟمٗمًّٞم٦م وذهٜمّٞم٦م؟ ُم٤م هق ُمٗمٝمقم اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل عمقوقع احلداصم٦م؟وُم٤م اعمرضمٕمٞم٦م 

٦م عمنموع احلداصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م؟ ظم٤مص٦م إذا قمٚمٛمٜم٤م سم٠مّن احلداصم٦م يمٗمٚمًٗم٦م قم٘مالٟمّٞم٦م  ًّ اعمًتٜمدة اعم١مؾم

٦م ّٕي رؤي٦م ُم٤مدّي٦م ضمٕمٚم٧م ُمـ اعم٤مدة اعمتٖمػّمة وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م هل اعمرضمع اًمقطمٞمد واًمّريمٞمزة إؾم٤مؾمٞمّ 

ًمٚمقاىمع؟ ومام ٟمٛمط احلٞم٤مة اًمذي جي٥م اظمتٞم٤مره واًمٕمٞمش ووم٘مف؟ وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ سم٠مّن احلداصم٦م ٟمٗمًٝم٤م 

ًمٞم٧ًم واطمدة، سمؾ هل طمداصم٤مت ؿمتك، ختتٚمػ سم٤مظمتالف ُمٜم٤مطمل اًمٗمٙمر، وشمتٕمّدد سمتٕمّدد اًمٕمٚمقم 

واحل٘مقل اعمٕمرومٞم٦م، وهٙمذا ٟمًتٓمٞمع أن ٟمتحّدث قمـ طمداصم٦م صٜم٤مقمٞم٦م وشم٘مٜمٞم٦م، وقمـ طمداصم٦م ومٙمري٦م 

دسمٞم٦م وٟم٘مدي٦م وهمػمه٤م ُمـ احلداصم٤مت- وإذا يم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م أن ٟمتحّدث قمـ سمراءة احلداصم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م، وأ

ومٚمٞمس ُمـ اًمًٝمؾ احلدي٨م قمٜمٝم٤م ذم اعمج٤مٓت واحل٘مقل اًمٗمٙمري٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واحلْم٤مري٦م، ٟمٔمًرا عم٤م 

يٕمُٚمؼ سم٤مٕدوات واعمٜم٤مه٩م اًمٗمٙمري٦م اعمًتٕم٤مرة ُمـ ُمِمقسم٤مت قم٘مدي٦م شمتٕم٤مرض وومٙمر اهلقي٤مت 

  وشمتٜم٤مىمض ُمٕمٝم٤م- إظمرى
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  اذتذاثٛ العشبٗٛ ٔأصوٛ وٍظٕوٛ الكٗي: -8

يٓمرح ذم اًمٖم٤مًم٥م ؾم١مال ضمقهري طمقل ُمٜمٔمقُم٦م اًم٘مٞمؿ اًمتل يتٌٜم٤مه٤م اعمجتٛمع همػم اًمٖمريب، 

ظم٤مص٦م إذا قمٚمٛمٜم٤م أّن احلداصم٦م إورسمٞم٦م ـمرطم٧م ُمٜمٔمقُم٦م اًم٘مٞمؿ سمٕمٞمًدا قمـ اًمديـ؟ وشمٖمػم اًم٘مٞمؿ اًمتل 

احلْم٤مري٦م  قمـ ُمٕم٤مين اًم٘مٞمؿ ظمالل شم٤مرخيٝم٤م-وم٘مد يٙمقن اًمديـ ي٘م٤مل قمٜمٝم٤م أن ؾم٤ممه٧م سمٌٜم٤مء هنْمتٝم٤م 

٤مسمؼ هق ُمّمدر اعمٜمٔمقُم٦م إظمالىمّٞم٦م واجلامًمّٞم٦م- وسمدأ اًمٕم٘مؾ اًمٖمريب احلدي٨م اًمتٛمٞمّٞمز سملم  ًّ ذم اًم

ُمٞمدان اًمٕم٘مؾ وُمٞمدان اًمديـ، وطمتك سملم ُمٞمدان اًمٕم٘مؾ وُمٞمدان اًمٗمـ، أو سملم ُمٞمدان اًمٕمٚمؿ وُمٞمدان 

ُم٤م يٛمٙمـ إصم٤ٌمشمف سم٤مًمٕم٘مؾ ُمـ ُمقوققم٤مت اًمديـ سمّمقرة شمدرجيٞم٦م، اًمديـ--وهمػممه٤م- وأظمذ يتْم٤مءل 

ذم ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمتٓمقرات اًمٗمٙمري٦م اًمتل ُمّٝمدت اًمًٌٞمؾ إمم اًمٗمّمؾ سملم اًمٗمٙمر واًمقضمقد، يمام 

  .طمدث ُمع يمثػم ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م

شمرومض احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م أي ُمٜمٔمقُم٦م ىمٞمٛمّٞم٦م يٙمقن ُمّمدره٤م ُمرضمًٕم٤م ظم٤مرضًم٤م أو ُمتٕم٤مًمًٞم٤م قمٜمٝم٤م- 

س ُمرضمٕمٞم٦م دمٕمؾ مم٤م هق يم٤مئـ ُمّمدًرا عم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن- يمام شمذه٥م قم٘مالٟمٞمتٝم٤م وشمٕمٛمؾ قمغم شم٠مؾمٞم

إمم أّن قم٘مؾ اإلٟم٤ًمن ىم٤مدر قمغم اًمقصقل إمم ىمدر ُمـ اعمٕمروم٦م يٜمػم ًمف يمؾ رء، أو قمغم إىمؾ 

ٓ شمٙمٛمـ ذم " ُمٕمٔمؿ إؿمٞم٤مء واًمٔمقاهر، ويٕمّٛمؼ ُمـ ومٝمٛمف ًمٚمقاىمع وًمذاشمف- واعمِمٙمٚم٦م ذم ضمقهره٤م

وإّٟمام ذم ٟمقع اًمٕم٘مؾ اًمذي ُيًتخدم )قم٘مؾ ُم٤مدي أدايت أم  ،قمدم اؾمتخداُمفاؾمتخدام اًمٕم٘مؾ أو 

قم٘مؾ ىم٤مدر قمغم دم٤موز اعم٤مدة( وذم اإلـم٤مر اًمٙمكّم اًمذي يتحّرك ومٞمف هذا اًمٕم٘مؾ واعمرضمٕمٞم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م 

وم٠مي دور يٛمٙمـ أن شمٚمٕمٌف احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم شمٓمقرٟم٤م وطمداصمتٜم٤م؟ سمٕمد اًمتٓمقر  -(1)"اًمتل شمّمدر قمٜمف

 اعمثػم ًمٚم٘مٚمؼ اًمذي ص٤مرت شمٕمٞمِمف  اًمٌنمي٦م اًمٞمقم؟

إّن اًمٜم٘مد اًمذي يقضّمف ًمٚمحداصم٦م ٓ يٜمٌٖمل أن يدومٕمٜم٤م إمم متجٞمد ذواشمٜم٤م وشمٕمٔمٞمؿ شم٤مرخيٜم٤م، ومٚمٞمس 

اعمٓمٚم٘م٦م وسمًالُم٦م واىمٕمٜم٤م اًم٘م٤مئؿ، سمؾ اهلدف ُمـ هذا اًمٜم٘مد هق متجٞمد اًمؽماث أو اإلىمرار سمّمالطمٞمتف 

ٟمريد اًم٘مقل سم٠مّن إظمذ سم٤مًمٜمٛمقذج احلداصمل اًمٖمريب ًمـ يٗمٞمدٟم٤م يمثػًما ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمٜمٝمقض واًمٌٜم٤مء سم٘مدر 

ُم٤م يٙمقن قم٤مئً٘م٤م يمٌػًما ًمٜم٤م، ّٕن هذا اًمٜمٛمقذج ومٞمف حتّٞمزات ًمٚمامدّي٦م واًمٕمٚمامٟمّٞم٦م واعمريمزّي٦م اًمٖمرسمّٞم٦م 

                                                           

ُمٍم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة،  ، دار هنْم٦م1ط ،ومٙمر طمريم٦م آؾمتٜم٤مرة وشمٜم٤مىمْم٤مشمفقمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي:  (1)

 -4م-  ص1007
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داصم٦م قمـ اًم٘مٞمٛم٦م، ويرهـ اؾمتٛمراره٤م سم٘مٞمٛم٦م اًم٘مّقة ٓ سم٘مّقة وومٚمًٗمتٝم٤م ذم احلٞم٤مة، ٟمٛمقذج يٗمّمؾ احل

إُمر " اًمٜمٛمقذج اًمذي ضمٕمؾ اإلٟم٤ًمن قم٤مضمًزا قمغم آظمتٞم٤مر سملم سمدائؾ، وهذا اًمٕمجز هق- (1)اًم٘مٞمٛم٦م

شمتّْمح سمجالء ذم قمدم ىمدرشمٜم٤م قمغم إي٘م٤مف إٟمت٤مج  ,وقمدم اًم٘مدرة قمغم آظمتٞم٤مر,اعمٛمٞم٧م ًمٚمحْم٤مرة،

ع اًمرهٞم٥م اًمذي يٕمزومف اجلزء اعمتحّي ُمـ اًمٌنمي٦م وم٘مط، وهق وؾم٤مئؾ اًمتدُمػم اًمِم٤مُمؾ، واإلي٘م٤م

يدُّمر فمروف احلٞم٤مة اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ذم سمٞمئتف- إٟمف ساع سملم اعم٤ٌمدئ اًمٕمْمقي٦م واعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م، سملم اعم٤ٌمدئ 

 هذا ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى، ٓ يٕمٜمك هذا اًمٜم٘مد -(0)"اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م ذم احلٞم٤مة اًمٌنمي٦م

سمؾ  احلْم٤مري، وردة اًمٗمٕمؾ اًمتل ٓ شمٙمقن ذم ُمًتقى اًمٗمٕمؾ ذاشمف )---(اؾمتٌٓم٤مًٟم٤م ًمٜمزقم٦م اًمث٠مر "

هل إقم٤مدة إسمداع عمٜم٘مقل ومٚمًٗمل سم٤مًمقىمقف قمغم أؾم٤ٌمسمف، وإقم٤مدة إٟمت٤مضمف، ويمٚمت٤م احل٤مًملم يدل قمغم 

هنقض اهلّٛم٦م إمم اإلسمداع، أي اًمت٠مؾمٞمس حلداصم٦م ذات شمقضّمف ُمٕمٜمقي سمديٚم٦م قمـ احلداصم٦م ذات 

 -(6)"جتٛمع اًمٖمريباًمتقضّمف اعم٤مدي اًمتل يٕمرومٝم٤م اعم

 اذتذاثٛ العشبٗٛ ٔأصوٛ وٍظٕوٛ املعشفٛ: -9

يٓمرح اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل اًمٕمديد إؾمئٚم٦م طمقل اًمتحدي٨م وأؿمٙم٤مًمف وُمّم٤مدره وأهداومف 

وهق حيٛمؾ ذم وقمٞمف ٟمٛمقذضًم٤م طمْم٤مرًي٤م ُمٕمٞمٜم٤ًم، يًتحي ومٞمف احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م سمٙمؾ ُمٗم٤مهٞمٛمٝم٤م 

اًمتذسمذب وآرشم٤ٌمك اًمتل قم٤مٟم٧م ُمٜمٝم٤م، اًمققمل وُمّم٤مدره٤م وُم٘م٤مصده٤م، ٓ يٗمرز ومٞمٝم٤م سملم طم٤مٓت 

---ومتح اًم٤ٌمب قمغم ُمٍماقمٞمف أُم٤مم أىمَم دمٚمٞم٤مت اًمٕمٜمػ اًمذي شمٙمٌدشمف اًمِمٕمقب "اًمذي 

جيٕمٚمٜم٤م ٟم٠ًمل: يمٞمػ جيرؤ اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل أن  -(4)"إوروسمٞم٦م ُمرشملم ظمالل اًم٘مرن اًمٕمنميـ

تف وُمِمّقش ذم يدظمؾ ُمرطمٚم٦م اًمتحدي٨م ذم إـم٤مر ٟمٛمقذج ُمٕمرذم وطمْم٤مري همريب؛ ُمٕمتؾ ذم سمٜمٞم

                                                           

، 0220هـ .1462، دار اًمٗمٙمر دُمِمؼ، 1)طمقارات(، حترير: ؾمقزان طمرذم، ط اًمث٘م٤موم٦م واعمٜمٝم٩مقمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي:  (1)

 -008ص

اًمٗمٞمقم، ُمٍم، ، دار اًمٗمالح 1، شمرمج٦م: اًمِمٞمخ قمكم قمٌد اًمتقاب، طاإلؾمالم سملم اًمنمق واًمٖمربقمكم قمزت سمٞمجقومٞمتش:  (0)

 -37ص

، ُمٜمِمقرات آظمتالف، 1، طحتّقٓت اًمٗمٙمر اًمٗمٚمًٗمل اعمٕم٤مس أؾمئٚم٦م اعمٗمٝمقم واعمٕمٜمك واًمتقاصؾقمٌد اًمرزاق سمٚمٕم٘مروز:  (6)

 -42م، ص0220هـ.1462اجلزائر، اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ٟم٤مذون، سمػموت، 

 -10م، ص0211ًمٌٜم٤من، ,سمػموت,، دار اًمٗم٤مرايب1، شمرمج٦م: رمم ذسمٞم٤من، طشم٤مريخ أوروسم٤م وسمٜم٤مء أؾمٓمقرة اًمٖمربضمقرج ىمرم:  (4)
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ؿمٙمٚمف، قمٜمٞمػ ذم مم٤مرؾم٤مشمف، فم٤ممل ذم قمالىم٤مشمف وأىمقاًمف، ُمتذسمذب ذم شم٤مرخيف وُم٤ًمره، ُمٖم٤مير ًمٜم٤م ذم 

ُم٤مهٞمتف وُم٘مّمده، خمتٚمػ قمـ ذاشمٜم٤م احلْم٤مري٦م ذم قمٜم٤مسه وُمٙمّقٟم٤مشمف ورؤيتف؟ صمؿ إّن هذا اًمٜمٛمقذج 

ىمّمقر ومٞمف- ظمْمع ٟٓمت٘م٤مدات ُمٕمرومّٞم٦م، ؾمٞم٤مؾمّٞم٦م، اضمتامقمٞم٦م وىمٞمٛمٞم٦م، يمِمٗم٧م وٕمٗمف، وأسم٤مٟم٧م قمـ 

يمٞمػ ي٘مرؤه٤م وحيّٚمٚمٝم٤م؟ وسم٤مٕطمرى يمٞمػ  ومام ُمقىمع هذا آٟمت٘م٤مدات ُمـ اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل؟

يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م؟ وُم٤م طمدود آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف وُم٤م ُمًتقي٤مهت٤م؟ ُم٤م ٟمامذضمف اعمٕمرومٞم٦م واعمٜمٝمجٞم٦م اًمتل ي٘مرأ 

٥م هب٤م احلداصم٦م؟ ُم٤مذا يٛمٙمـ أن يًتٗمٞمد ُمـ هذا اًمٜم٘مد اًمداظمكم ًمٚمحداصم٦م؟ يمٞمػ يٛمٙمـ أن يتجٜمّ 

ُم٤م طمدود آشمّم٤مل وآٟمٗمّم٤مل سملم اًمتجرسم٦م  احلداصمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م  ؟أظمٓم٤مء احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م وأظمٓم٤مره٤م

واًمتجري٦م احلداصمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م؟ أمل يٓمّٚمع اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل قمغم اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث 

أًمػ يمت٤مسًم٤م   (0)، طمتك أّن إدهم٤مر ُمقران(1)اًمتل حتّذر ُمـ ُمآٓت احلداصم٦م ذم صٞمٖمٝم٤م اًمٜمٛمٓمٞم٦م واعمٌتذًم٦م

وٟمحـ ٟمرى ومٙمرة اًمتٜمٛمٞم٦م، طمتك اًمتل ي٘م٤مل هل٤م "قمٜمقٟمف سمــ: هؾ ٟمًػم إمم اهل٤موي٦م؟: ي٘مقل ومٞمف: 

)ُمًتداُم٦م( دمٕمؾ احلْم٤مرة ُم٠مزوُم٦م اًمٜمٛمقذج اعمحتذى، وهل ٟمٗمًٝم٤م طمْم٤مرة يٜمٌٖمل إصالطمٝم٤م- 

 )---( رسمٞم٦مومٝمل شمٕمٞمؼ اًمٕم٤ممل أن هيتدي إمم أؿمٙم٤مل ُمـ اًمتحّقل همػم شمٚمؽ اعمًتٜمًخ٦م ُمـ اًمٜمامذج اًمٖم

يمام وأهن٤م شم٘مقد اعمجتٛمٕم٤مت إمم ؾمٌؾ شم١مدي هب٤م إمم اًمٙم٤مرصم٦م، واحل٤مل أٟمف يٜمٌٖمل شمٖمٞمػم اًمًٌٞمؾ 

 -(6)"واًمنموع ذم سمداي٦م ضمديدة

                                                           

شمرمج٦م: وم٤مـمٛم٦م  (،1078هن٤مي٦م احلداصم٦م اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمٕمدُمٞم٦م واًمتٗمًػمي٦م ذم صم٘م٤موم٦م ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م)اٟمٔمر: ضمٞم٤مين وم٤مشمٞمٛمق:   (1)

 م-1007اجلٞمقر، ُمٜمِمقرات وزارة اًمث٘م٤موم٦م  دُمِمؼ، 

- ُمـ أهؿ 1001يقًمٞمق  7ُمٕم٤مس- وًمد ذم سم٤مريس ذم ( ومٞمٚمًقف وقم٤ممل اضمتامع ومرٟمز Edgar Morinإدهم٤مر ُمقران ) (0)

  :ُم١مًمٗم٤مشمف

 صم٘م٤موم٦م أوروسم٤م وسمرسمريتٝم٤م. 

 إمم أيـ يًػم اًمٕم٤ممل. 

 هؾ ٟمًػم إمم اهل٤موي٦م. 

 اًمٗمٙمر واعمًت٘مٌؾ ُمدظمؾ إمم اًمٗمٙمر اعمريم٥م. 

 اعمٜمٝم٩م إٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٌنمي٦م، اهلقي٦م اًمٌنمي٦م. 

 -63، ص ظمٓم٤مب احلداصم٦م ىمراءة ٟم٘مدي٦ممحٞمد ؾمٛمػم:  (6)
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ذم فمؾ اًمٕمقعم٦م واًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤معمل اجلديد مل يٕمد سمٛم٘مدور أي صم٘م٤موم٦م أو ومرد أو مج٤مقم٦م أن شمٜم٠مى 

إمم ذًمؽ ؾمٌٞماًل- وم٘مد أصٌح٧م اعمٜم٤مه٩م سمٜمٗمًٝم٤م سمٕمٞمًدا قمام جيري ذم اًمٕم٤ممل طمتك ًمق اؾمتٓم٤مقم٧م 

اًمٗمٙمري٦م واًمتٞم٤مرات اًمٜم٘مدي٦م واعمدارس اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ذم فمؾ هذا اًمٜمٔم٤مم شمًتقرد هل إظمرى ودمٚم٥م 

ٚمع واًمٌْم٤مئع- وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ ي٘مٞمٜم٤ًم أّن هذه  ًّ إمم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل سم٤مجلٛمٚم٦م واًمت٘مًٞمط يمام دمٚم٥م اًم

مل شمٕمد اًمث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م " اًمتل ٟمِم٠مت ومٞمٝم٤م، سمؾ اعمٜم٤مه٩م واعمدارس واًمتٞم٤مرات مل شمٕمد ُم٘مٌقًم٦م ذم اًمٌٞمئ٦م

ٟمٗمًٝم٤م شم٘مٌؾ سمف يمام هق ؿم٠من اعمٜم٤مه٩م اًمٌٜمٞمقي٦م وُم٤م سمٕمد اًمٌٜمٞمقي٦م، شمٚمؽ اًمتل شمدقمق إمم اًمالُمٕمٜمك 

 -(1)"وإىمّم٤مء اعم٘م٤مصد

ومم٤م يدقمق إمم اًمٖمراسم٦م هق أّن هذه اعمٜم٤مه٩م واعمدارس ُم٤م زاًم٧م شمًت٘مٌؾ سمحٗم٤موة يمٌػمة ذم 

وقمٞمٜم٤م يمام ي٘مقل اعمًػمي ومٞمف صمٖمرات ؾمٛمح٧م سمٛمرور ُمثؾ هذه إومٙم٤مر أو اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ّٕن 

اعمٜم٤مه٩م، ويتٚمّ٘م٤مه٤م اعمثّ٘مٗمقن سم٢مقمج٤مب ؿمديد، ذم اًمقىم٧م اًمذي وصٚم٧م ومٞمف احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذاهت٤م 

إمم ُمراضمٕم٦م ٟمٗمًٝم٤م، وشم٘مػ ُمقاـمـ اخلٚمؾ وقمغم إُم٤ميمـ اًمٗم٤مرهم٦م ُمـ أضمؾ ُمٚمئٝم٤م، وشمدارك 

٘مؾ اًمٖمريب إمم احل٤مئط اعمًدود- أمل شمرشمٗمع أصقات ُمـ داظمؾ اًمٜم٘مص وإظمٓم٤مء اًمتل أوصٚم٧م اًمٕم

احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م شمدقمق إمم شمّمٗمٞم٦م اًمٜمٛمقذج اًمٖمريب ُمـ ؾمٞم٤مدة اًمٕم٘مؾ واًمٕمٚمؿ اًمذي حتٙمٛمف ىمقاٟملم 

، وُمـ ؾمٞم٤مدة اًم٘مٞمؿ اعم٤مدي٦م اعمًٞمٓمرة قمٚمٞمف؛ ىمٞمؿ اًمًقق ورأس اعم٤مل؛ (0)اعم٤مدة واًمتجري٥م إُمؼمي٘مل

ع اعمٝمقل ًمٚم٘مٞمؿ اًمّروطمٞم٦م اًمتل أوصٚم٧م احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م إمم أزُم٦م واًمتٗمّت٧م واًمتنمذم واًمؽماضم

٤م سم٤مًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين إقم٤مدة شمرشمٞم٥م ُم٤ًمئٚمف ُمـ ضمديد، واًمٕمٛمؾ قمغم  ،(6)وضمقدي٦م طم٤مدة؟ أًمٞمس طمريًّ

طمؾ ُمِمٙمالت اعمٕمروم٦م ًمديف، يدرك ومٞمٝم٤م اًمقطمدة وآشم٤ًمق وؾمط اًمتٕمّدد واًمٗمقى اًمتل وصؾ 

                                                           

 م-0210شمرمج٦م: قمٌد اًمرطمٞمؿ طمزل، أومري٘مٞم٤م اًمنمق، اعمٖمرب،   ؟هؾ ٟمًػم إمم اهل٤موي٦م( إدهم٤مر ُمقران: 1)

يٕمؼم قمـ اخلؼمة واخلؼمة ُمّمدره٤م احلقاس، واعمٕمروم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م شمًتٛمد ذقمٞمتٝم٤م ُمـ ُمروره٤م هبذه احلقاس  ُمّمٓمٚمح أُمؼمي٘مٞم٦م (0)

٤م يتٕمٚمؼ سمدراؾم٦م اعمجتٛمع اإلٟم٤ًمين سم٤مٓطمتٙم٤مم إمم طمتك شمّمٌح سمذًمؽ ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتح٘مؼ ُمـ صحتٝم٤م وُمٗمٝمقم يدل قمـ يمؾ ُم

ويٙمٞمٌٞمدي٤م، ,دمريٌٞم٦م )ومٚمًٗم٦م(  .اًمقاىمع اعمحًقس ؾمقاء ذم اظمتٞم٤مر اعمِمٙمٚم٦م ومجع احل٘م٤مئؼ أو شمّمٜمٞمػ اًمٌٞم٤مٟم٤مت وحتٚمٞمٚمٝم٤م

 ./https://ar.wikipedia.org/wiki  اعمقؾمققم٦م احلرة

 -63 ص ٟمٗمًف، اعمرضمع (6)
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حتّٛمٚمٝم٤م ذم اًمت٤مريخ؟ أًمٞمس إضمدر سم٤مًمٕم٘مؾ إقم٤مدة سمٜم٤مء أروٞم٦م  إًمٞمٝم٤م، اٟمٓمالىًم٤م ُمـ اعم١ًموًمٞم٦م اًمتل

ُمٕمرومٞم٦م صٚم٦ٌم قمغم رء ُم٤م، يْمٌط ومٞمف قمٜم٤مس ٟمٔم٤مُمف اعمٕمرذم، وسمٜم٤مءه اًمٗمٙمري واعمٜمٝمجل، اًمٜمٔم٤مم 

اًمذي يِمٛمؾ ويٕمٚمق قمغم يمؾ ُم٤م اقمت٘مد اإلٟم٤ًمن اًمٖمريب أٟمف طم٘مٞم٘م٦م وواىمع، سمدًٓ ُمـ إروٞم٦م اهلِّم٦م 

٤م وواىمٕمٞم٤ًّم، طمتك يٜمٓمٚمؼ ذم حت٘مٞمؼ ىمٞمؿ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل شمروم حت٘مٞمؼ اًمٕمدل واعمِمّقه٦م ُمٕمرومٞم٤ًّم وُمٜمٝمجٞمًّ 

وآقمتدال وآؾمت٘م٤مُم٦م ًمألومراد واجلامقم٤مت ذم إومٙم٤مر واًمّتّمقرات واًمّتّمدي٘م٤مت؟ أو أن ُيٕمٞمد 

اًمٕم٘مؾ شم٠مًمٞمػ وضمٝمف ووطمدشمف ُمـ ضمديد ؿمٙماًل وُمْمٛمقًٟم٤م؟ ُيٕمٞمد ظمالهل٤م سمٜم٤مء رؤيتف ًمٚمٕم٤ممل وومؼ  

ًٚمٞمؿ، اًمذي يٛمّٙمٜمف ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ُمـ إدراك ظمّم٤مئص اًمقضمقد وُم٘مّقُم٤مشمف ُمـ طمٞم٨م اعمٜمٔمقر اًمٙمكّم اًم

مت٤ميزه٤م قمـ اًمذات، وظمّم٤مئص اًمقطمل وحم٤موره وشمقضمٞمٝم٤مشمف ُمـ طمٞم٨م ُمٗم٤مرىمتٝم٤م ًمٚمذات، 

وارشم٤ٌمـمٝمام هبذه اًمذات ُمـ طمٞم٨م ُمٕم٘مقًمٞمتٝم٤م ًمٚمقطمل واًمقضمقد واإلٟم٤ًمن ذم أن ٟمٗمًف  سمٜم٤مء 

ن اًمٕمريب اعمٕم٤مس ُمـ سمٜم٤مء ُمٜمٔمقُم٦م إومٙم٤مر وٟمً٘مٝم٤م اًم٘مٞمٛمل، اًمّرؤي٦م ًمٚمٕم٤ممل ُمـ ضمديد متّٙمـ اإلٟم٤ًم

اًمتل دمٞمٌف قمـ شم٤ًمؤٓشمف اًمٙمّٚمٞم٦م واًمٜمّٝم٤مئٞم٦م طمقل رؤيتف ًمٚمقضمقد ووُمقىمٗمف ُمٜمف، وُمقىمٕمف ومٞمف، 

 وٟمٔمرشمف إمم إؿمٞم٤مء اًمتل حتٞمط سمف، و حتديد قمالىمتف سم٤مٕؿمٞم٤مء واًمٕم٤ممل-

 :اذتذاثٛ العشبٗٛ ٔأصوٛ الٓشؤٖٛ -10

اإلؾمالُمل أن يٗمّن اًمرؤي٦م آؾمتٜم٤مري٦م احلداصمٞم٦م اًمتل شم٘مّدم رؤي٦م ُم٤مدي٦م يمٞمػ يٛمٙمـ ًمٚمٗمٙمر 

,إن مل يٙمـ يمؾ,ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمٙمقن، شمزّود اإلٟم٤ًمن سمرؤي٦م ُمٕمرومٞم٦م يمّٚمٞم٦م، وحت٤مول أن دمٞم٥م قمـ ُمٕمٔمؿ

إؾمئٚم٦م اعم٤ٌمذة واجلزئٞم٦م اخل٤مص٦م سمتٗم٤مصٞمؾ طمٞم٤مشمف؟ أٓ ختتٚمػ اًمرؤي٦م اًمٖمرسمٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن واحلٞم٤مة 

اًمتحدي٨م "اًمٙمٚمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هلذه اًمٕمٜم٤مس؟  وهلذا ٓسمد أن ٟمٕمٚمؿ أّن واًمٙمقن قمـ اًمرؤي٦م 

واحلداصم٦م وُم٤م سمٕمد احلداصم٦م هل ُمراطمؾ صمالث ذم ُمتت٤مًمٞم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م- وم٤مًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م 

ًمٞم٧ًم ضمقهًرا صم٤مسمًت٤م، وٓ سمرٟم٤مجم٤ًم ومٙمرًي٤م حمّدًدا يٌتدئ يمٚمف ذم قم٤ممل اًمت٤مريخ دومٕم٦م واطمدة، وإٟمام هل 

تت٤مًمٞم٦م شمتحّ٘مؼ طمٚم٘م٤مهت٤م شمدرجيٞم٤ًّم قمؼم اًمزُم٤من، ومٛمـ قم٤ممل آىمتّم٤مد إمم قم٤ممل اًمًٞم٤مؾم٦م إمم قم٤ممل ُم

 -(1)"اًمقضمدان وإطمالم، صمؿ أظمػًما قم٤ممل اًمًٚمقك ذم احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م

                                                           

، ظمريػ 12، اًمٕمدد6، اًمًٜم٦م جمّٚم٦م إؾمالُمٞم٦ّم اعمٕمروم٦مقمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي: اًمٞمٝمقدّي٦م وُم٤م سمٕمد احلداصم٦م رؤي٦م ُمٕمرومّٞم٦م،  (1)

 .04م، اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ُم٤مًمٞمزي٤م، ص 1008هـ.1417
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ُم٤م ُمقىمػ اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل اًمذي يروم حتدي٨م اعمجتٛمع ُمـ إضمقسم٦م اًمتل ي٘مّدُمٝم٤م ُمنموع 

ؾمئٚم٦م اًمٜمٝم٤مئّٞم٦م واًمٙمّٚمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٠مؾم٤ٌمب وضمقده وُم٤ًمر طمٞم٤مشمف وُمآهل٤م؟ احلداصم٦م اًمٖمريب قمـ إ

يمٞمػ اٟمتٝم٧م طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن اًمٖمريب إمم ظمٚمؾ ذم سمٜم٤مئف آضمتامقمل واهتزاًزا ذم وطمداشمف وُمٙمقٟم٤مشمف، 

ُمـ شمٗمّٙمؽ ذم إهة، واٟمتِم٤مر ًمٚمٛمخدرات، وشمزايد أؿمٙم٤مل اًمٕمٜمػ واجلريٛم٦م اعمٜمّٔمٛم٦م، وازدي٤مد 

مم٤م أوم٘مد اًمٜمًؼ اًمث٘م٤مذم اًمٖمريب آُمتٞم٤مز اًمذي يم٤من يّدقمٞمف،  ؛تٛمع---وهمػمه٤مٟم٦ًٌم اًمِمٞمخقظم٦م ذم اعمج

وهق أّن طمداصمتف ىم٤مدرة قمغم اإلضم٤مسم٦م قمـ إؾمئٚم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م، وأّن يم٤موم٦م إضمقسم٦م يٛمٙمـ ايمتِم٤مومٝم٤م 

سمقؾم٤مئؾ يٛمٙمـ شمٕمّٚمٛمٝم٤م وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م ًممظمريـ، وأّن هٜم٤مك وؾم٤مئؾ يٛمٙمـ شمٕمّٚمٛمٝم٤م وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م ُمـ 

 ُمٜمف، ُم٤م ُمقىمع اإلٟم٤ًمن ُمٜمف، وُم٤م قمالىمتف سم٤مًمٌنم، وُم٤م قمالىمتف سم٤مٕؿمٞم٤مء، وُم٤م ُمٕمروم٦م ُم٤م يت٠مًّمػ اًمٕم٤ممل

مل يٕمد ؿمٞمًئ٤م ُمًّٚماًم سمف ٟمٔمًرا ًمٚمتٓمقرات احل٤مصٚم٦م قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل- هٜم٤مك " ومـ (1)ىمٞمٛمف احل٘مٞم٘مٞم٦م؟

إدراك سمؾ ختّقف ًمدهيؿ ُمـ أّن اًمٖمرب ًمـ يٙمقن هق اًم٘مّقة اًمقطمٞمدة ذم قم٤ممل اًمٖمد، وأّن احلْم٤مرة 

ٞم٦م مل شمٕمد ُمرادوم٦م ًمٚمحْم٤مرة اًمٕم٤معمّٞم٦م، وأّن هٜم٤مك ي٘مٔم٦م ًمٚمحْم٤مرات واهلقّي٤مت اًمّث٘م٤مومٞم٦م سمحٞم٨م اًمٖمرسم

دظمٚم٧م احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م ذم طمد ذاهت٤م  -(0)"إّن اًمٕم٤ممل ًمـ يٙمقن قم٤معمل اًمّث٘م٤موم٦م، سمؾ ُمتٕمّدد اًمث٘م٤موم٤مت

 ُمٜمذ زُمـ ذم طمقار احلْم٤مرات، وهذا إظمػم ص٤مر يتِمّٙمؾ سم٤مًٓمت٘م٤مء ُمع صم٘م٤موم٤مت اًمنمق، وأنّ 

زُمـ اطمتٙم٤مر شمٗمًػم اًمٕم٤ممل ىمد أظمذ يتٜم٤مىمص، واًمٕم٤ممل اًمٖمريب سم٤مت يِمٝمد طم٤مًم٦م إُمٙم٤مٟمّٞم٦م ومٕمٚمّٞم٦م ًمت٤ٌمدل 

ُمت٘م٤مرب، ومٞمف ُمـ اًم٘مٞمؿ اًمٗمٙمرّي٦م واًمتٗمًػمات اعمٖم٤ميرة ًمٚمٕم٤ممل واًمتقضمٝم٤مت اجلديدة ذم ُمٕمٜمك احلٞم٤مة، 

 -(6)أوم٣م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم همٜمك صم٘م٤مذم، واىمتّم٤مدي وؾمٞم٤مد ىمقي

                                                           

 -13ص  ،))اًمٜمص ُم٠مظمقذ ُمـ يمٚمٛم٦م ُمريمز ُمدارات ًمألسمح٤مث واًمٜمنم احلداصم٦م واهلقًمقيمقؾم٧م،زجيٛمقٟم٧م سم٤موُم٤من:  (1)

م، 0223اعمٖمرب، ,، اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء1، طؾم١مال اًمث٘م٤موم٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم قم٤ممل ُمتحّقلقمكم أوُمٚمٞمؾ:  (0)

، شمرمج٦م: اجل٤ٌمزم ًمٞمغم، اعمجٚمس إقمغم صم٘م٤موم٤مت اًمٕمقعم٦م-  راضمع: ضمٞمٛمًقن، ومريديريؽ و ُمٞمقر، ُم٤مؾم٤مو: 68، 63ص 

 -0224، 337اًم٘م٤مهرة(، قمدد  ًمٚمث٘م٤موم٦م )اعمنموع اًم٘مقُمل ًمٚمؽممج٦م

، ُم١مؾّم٦ًم حمٛمد سمـ 1شمرمج٦م: ضمقرج يمتقرة، ط ومٚمًٗم٦م طمْم٤مرات اًمٕم٤ممل ٟمٔمري٤مت احل٘مٞم٘م٦م وشم٠مويٚمٝم٤م،أٟمٓمقن همراسمٜمر ه٤ميدر:  (6)

 -10، ص0212ديقان اعم٤ًمر ًمٚمٜمنم، ,راؿمد آل ُمٙمتقم، ُم١مؾم٦ًم ذق همرب
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اإلؾمالُمل ُمع إٟم٤ًمق اعمٕمرومّٞم٦م وإظمالىمّٞم٦م واجلامًمّٞم٦م اًمتل شمقضمف  يمٞمػ يتٗم٤مقمؾ اًمٗمٙمر 

دي٤مٟم٦م قم٤معمٞم٦م  (1),"ُم٤ميمس ومٞمؼم"طمد شمٕمٌػم قمغم–طمٞم٤مة اعمجتٛمع اًمٖمريب وشمتحٙمؿ ومٞمف واًمتل شمٕمتؼم

يم٤مُمٚم٦م شمتٗمّرع قمٜمٝم٤م ٟمٔمؿ ُمٕمرومٞم٦م وأظمالىمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م شمدظمؾ قمغم ىمٚم٥م اعم١مُمٜملم هب٤م ىمدًرا قم٤مًمًٞم٤م ُمـ 

ضم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن ذم ومٝمؿ اًمٕم٤ممل وذم اًمتقازن ُمع ذاشمف وُمع قم٤معمف ذم اًمتٗم٤مؤل، وشمٗمل سم٤مٓطمتٞم٤م

٤ًٌم ُمع اًمٕم٤ممل، إذا ٓ هق وٓ طمٞم٤مشمف شمٕمد  اًمقىم٧م اًمذي ي٘مقل اًمٌٕمض إّن اإلٟم٤ًمن ًمٞمس ُمتٜم٤مؾم

وطمدات ىمٞم٤مؾمّٞم٦م ًمٜم٦ًٌم شم٘مّدم إؿمٞم٤مء- واًمذي اٟمٕمٙمس قمغم ٟمٗمًٞم٦م اإلٟم٤ًمن، وأؿمٕمره سمٕمدم إُم٤من 

خط، اًمٞم٠مس، اًماّلُم٤ٌمٓة؟إسمدي، ووًّمد ًمديف طم٤مٓ ًّ  -(0)ت ُمـ اًمتِم٤مؤم، اًم

يمٞمػ يٛمٙمـ ًمٚمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ أن ي١مؾّمس أٟم٤ًمىًم٤م أظمالىمٞم٦م شمّتًؿ سم٤مًمّث٤ٌمت واعمٓمٚم٘مٞم٦م سمٕمٞمًدا قمـ 

إظمالق اًمديٜمّٞم٦م واًم٘مٞمؿ اًمت٘مٚمٞمدّي٦م وآؾمتًالم واًمً٘مقط ذم ىمٌْم٦م اًمّّمػمورة اًمتل شم١مول ذم 

ٙمـ هلذا اًمٕم٘مؾ أن يًّٚمؿ سمقضمقد ُمٕمروم٦م ي٘مٞمٜمٞم٦م يمٞمػ يٛم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف إمم اًمٕمدُمٞم٦م واًمالُمٕمٜمك؟

سم٤مًمٕم٤ممل اخل٤مرضمل وهق ذم طم٤مًم٦م طمريم٦م وشمٖمػّم دائٛملم؟ ويمٞمػ يٗمّمؾ سملم اًمّث٤مسم٧م واعمتٖمػم ذم هذا 

اًمٕم٤ممل؟ سمٛمٕمٜمك آظمر؛ يمٞمػ يٛمٙمٜمف اًمتقومٞمؼ سملم اًم٘مٞمؿ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتل شمتًؿ سمٌمء ُمـ اًمث٤ٌمت 

اعمتٖمػّم اعمٕمّ٘مد اعمتٕمّدد اًمٜمًٌل؟ هؾ يًتٓمٞمع اًمٕم٘مؾ  يمام ي٘مقل قمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي، و اًمقاىمع

اإلؾمالُمل اًمٕمٞمش ذم قم٤ممل حتّٗمف اعمخ٤مـمر، ٓ ىمقاٟملم ومٞمف وٓ رواسمط؟ أٓ يٕمّد اًمٕم٤ممل شمٞم٤مًرا ُمـ اًمتٖمػّم 

                                                           

( 1002 يقٟمٞمق 14 – 1734أسمريؾ 01)    Maximilian Carl Emil Weber :(ُم٤ميمًٞمٛمٞمٚمٞم٤من يم٤مرل إُمٞمؾ ومٞمؼم )سم٤مٕعم٤مٟمٞم٦م (1)

 اًمدوًم٦م، ُم١مؾم٤ًمت ذم اًمٕم٤مُم٦م اإلدارة ودراؾم٦م احلدي٨م آضمتامع قمٚمؿ ُم١مؾمز وأطمد واًمًٞم٤مؾم٦م، آىمتّم٤مد ذم أعم٤مٟمًٞم٤م قم٤معم٤ًم يم٤من

طمٞم٨م إن هذا ـمٞم٦م، وقمٛمٚمف إيمثر ؿمٝمرة هق يمت٤مب إظمالق اًمؼموشمًت٤مٟمتٞم٦م وروح اًمرأؾمامًمٞم٦م اًمٌػموىمرا سمتٕمريػ أشمك ُمـ وهق

أهؿ أقمامًمف اعم١مؾم٦ًم ذم قمٚمؿ آضمتامع اًمديٜمل وأؿم٤مر ومٞمف إمم أن اًمديـ هق قم٤مُمؾ همػم طمٍمي ذم شمٓمقر اًمث٘م٤موم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت 

  اًمٖمرسمٞم٦م واًمنمىمٞم٦م- أهؿ ُم١مًمٗم٤مشمف هل:

  ىمتّم٤مد اًمٕم٤مم -آ شم٤مريخ           

 - آىمتّم٤مد واعمجتٛمع 

 - ٟمٔمري٦م اًمتٜمٔمٞمؿ آىمتّم٤مدي وآضمتامقمل 

 تامع اًمديٜمل - قمٚمؿ آضم                                    

 -إظمالق اًمؼموشمًت٤مٟمتٞم٦م وروح اًمرأؾمامًمٞم٦م 

 - ُمٜمٝمجٞم٦م اًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م 

 -44م، ص 0214.هـ1463، شمٜمقير  ًمٚمٜمنم واإلقمالم، اًم٘م٤مهرة، 1، طاًمٗمردوس إريضاعمًػمي:  اًمقه٤مب قمٌد  (0)
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 شمٜم٤مىمْم٤ًم اًمتًٚمٞمؿُ أٓ يٕمد  (1)اًمذي ٓ هن٤مي٦م ًمف ذم فمؾ ومٚمًٗم٦م ذاشمٞم٦م ٟمًٌٞم٦م ٓ وضمقد هل٤م ظم٤مرج أذه٤مٟمٜم٤م؟

سم٤مٕٟم٤ًمق إظمالىمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م واعمٕمروم٦م اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م اؾمتٜم٤مًدا إمم ُمرضمع إٟم٤ًمين ُمتٖمػّم وقمٓم٤مء سمنمي 

 ؟حمدود وىم٤مس سمٕمٞمًدا قمـ يمؾ أصؾ  ُمتٕم٤مل وُمتج٤موز هن٤مئل وصم٤مسم٧م

يمٞمػ يًتجٞم٥م اًمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ ًمدقم٤موى اإليامن سم٤معمٜمٔمقُم٤مت اعمٕمرومّٞم٦م وإظمالىمّٞم٦م واجلامًمّٞم٦م 

واعمتٛمريمزة طمقهل٤م ُمقوققًم٤م وٟمٛمقذضًم٤م وُمٕمٞم٤مًرا، ذم طملم أهن٤م ُمـ إومراز اًمٕم٘مؾ اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اعم٤مدة 

اإلٟم٤ًمين اًمٜمًٌل اًمذي قمجز قمـ أن يقوّمر ًمٚمٜم٤مس اإلرؿم٤مد اًمذي حيت٤مضمقٟمف ذم ُمٕم٤مجل٦م ؿم١موهنؿ؟ 

وٟمٌح٨م ًمٜم٤م قمـ ومٚمًٗم٦م  ،أًمٞمس طمرًي٤م سمٜم٤م دم٤موز طمدود اعمٕمروم٦م اعمحتٛمٚم٦م واعمّم٤مًمح اًمٌنمي٦م اًمدٟمٞمقي٦م

ي شمقومر ُم٤م قمجزت قمـ شمقومػمه احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م؟ وذم هذا اًمًٞم٤مق يرى ضم٤مك ًمٚمت٤مريخ اًمٌنم

اًمّث٘م٤موم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م حتت٤مج إمم ومٚمًٗم٦م شم١ميّمد وضمقد طم٘م٤مئؼ ُمٓمٚم٘م٦م صم٤مسمت٦م أي طم٘م٤مئؼ همػم "ُم٤مريت٤من أنّ 

 -(0)"سمؾ شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م مجٞمًٕم٤م سمِمٙمؾ قم٤مم ،ُمرشمٌٓم٦م سمح٘م٦ٌم شم٤مرخيٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م

حمٙمقم سمحدود اًمزُم٤من واعمٙم٤من وُمٕمٓمٞم٤مت يمٞمػ يٛمٙمـ أن ٟمٓمٌع اًمث٤ٌمت قمغم واىمع ُمتٖمػّم 

يمٞمػ ي٘مرأ اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل احلداصم٦م ذات اعمٜمِم٠م واعمآل اًمٖمرسمٞملم؟ أًمٞم٧ًم احلداصم٦م  واىمع آٟم٤ًمن؟

فم٤مهرةيمقٟمٞم٦م أقم٤مدت ىمٞمٛم٦م اإلٟم٤ًمن إمم اعمريمز سمٕمد أن ؾمٚمٌتف اًمتّمقرات اًمالهقشمٞم٦م أّي٦م ىمٞمٛم٦م؟ هؾ 

فم٤مهرة شم٤مرخيٞم٦م وضمٖمراومٞم٦م ٓ شمتج٤موز دائرة احلْم٤مرة ىمٞمؿ احلداصم٦م ىمٞمؿ إٟم٤ًمٟمٞم٦م قم٤معمٞم٦م ويمقٟمٞم٦م أم أهن٤م 

إوروسمٞم٦م؟ أمل يٙمـ اًمتٗمٙمػم اًمٗمٚمًٗمل ذم ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مؾ واحلداصم٦م واحلْم٤مرة واعمٕمٜمك اؾمتج٤مسم٦م 

وهق اًمتٗمٙمػم ذم ُم٤مهٞم٦م احلداصم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م؟ ُم٤م  ،حل٤مضم٤مت شم٤مرخيٞم٦م ُمٚمٛمقؾم٦م ُمرشمًٌٓم٤م سمقاىمع إٟم٤ًمين حمّدد

ٕمرومٞم٦م واعمٜمٝمجٞم٦م هلذه وُم٤م اًمْمقاسمط اعم ىمٞمٛم٦م ومم٤مرؾم٦م؟طمدود آؾمتٗم٤مدة ُمـ احلداصم٦م يمرؤي٦م و

هؾ احلداصم٦م هل شم٤مريخ شم٘مّدم اًمٕم٘مؾ اًمٖمريب ومح٥ًم أم هل شم٤مريخ شم٘مّدم اًمققمل  آؾمتٗم٤مدة؟

 اإلٟم٤ًمين قم٤مُم٦م؟ وسم٤مًمت٤مزم يٛمٙمـ أن شمٙمقن ٟمٛمقذضًم٤م إٟم٤ًمٟمًٞم٤م قم٤معمًٞم٤م ص٤محل٤ًم ّٕي جمتٛمع؟

 
                                                           

 ،3ط اعمًػمي، اًمقه٤مب قمٌد :شم٘مديؿ قمدس، يقؾمػ حمٛمد، شمرمج٦م: واًمٖمرباإلؾمالم سملم اًمنمق سمٞمجقومٞمتش:  قمّزت قمكم (1)

 -160م- ص0213اًمنموق، اًم٘م٤مهرة،  دار

، شمرمج٦م، شمرمج٦م: ٟم٘مقٓ زي٤مدة، ُمراضمٕم٦م: قمٌد احلٛمٞمد ي٤مؾملم، ُم١مؾّم٦ًم ومراٟمٙمٚملم أزُم٦م اإلٟم٤ًمن احلدي٨مشمِم٤مرًمز ومرٟمٙمؾ:  (0)

 -38م، ص1030ٟمٞمقيقرك، ,ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػموت
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11- :ٛٓٗ ٗٓٛ الٓجكاف ٍٓظب  اذتذاثٛ العشبٗٛ ٔال

وهق ُمٗمٝمقم " ٟمٗمّن ُم٤م فمٝمر ذم اًمّث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م اعمٕم٤مسة يمٛمٗمٝمقم ُمريمزي ضمديديمٞمػ 

، اًمذي يٕمّد ُمـ أسمرز اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل ديّم٧م اعم٘مقًم٦م إؾمٓمقرّي٦م احلداصمقّي٦م قمـ يمقٟمٞم٦م "اًمٜمًٌٞم٦م اًمّث٘م٤مومّٞم٦م

هت٤م، إذ اعمٗم٤مهٞمؿ واعم٘مقٓت اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م، سمام ومٞمٝم٤م ُم٘مقًم٦م احلداصم٦م ذم ٟمًختٝم٤م اًمٖمرسمٞم٦م ذم طمد ذا

سملّم  هذا اًمّمٜمػ ُمـ اًمدراؾم٤مت أّن اًمٗمٙمر اًمٌنمي ُمرهتـ سمٔمرومٞم٤مشمف اًمّزُم٤مٟمّٞم٦م واعمٙم٤مٟمّٞم٦م، وأّن 

اعمٗم٤مهٞمؿ واعمٜم٤مه٩م اًمٖمرسمٞم٦م اًمتل ُأٟمتج٧م ذم ُمرطمٚمتل اًمٜمّٝمْم٦م واحلداصم٦م هل ُمٗم٤مهٞمؿ ومٙمرّي٦م 

ٞم٤مق اًمذي ُأٟمتج٧م ومٞمف ًّ  -(1)وطمْم٤مرّي٦م همرسمّٞم٦م وٓ يٛمٙمـ أن خترج قمـ اًم

ثؾ هذه اًمت٤ًمؤٓت وهمػمه٤م ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ٟم٤مسمع ُمـ يمقن احلداصم٦م إن ُمؼّمر ـمرح ُم

اًمٖمرسمٞم٦م شم٠مؾّم٧ًم ذم اًمت٤مريخ واًمقاىمع يمٗمٚمًٗم٦م، يمرؤي٦م ًمٚمٕم٤ممل واإلٟم٤ًمن وإومٙم٤مر وإؿمٞم٤مء 

٦م وإظمالىمّٞم٦م وآضمتامقمّٞم٦م واًمّث٘م٤مومّٞم٦م، شمٕمؼّم ذم ُمٕمٔمٛمٝم٤م قمـ واًمٕمالىم٤مت، هل٤م ضمقاٟمٌٝم٤م اًمديٜمٞمّ 

وإظمالىمّٞم٦م آضمتامقمّٞم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م، وهل ضمقاٟم٥م ختتٚمػ قمٜمٝم٤م وُمٕمٝم٤م وٓ آؿمؽماـم٤مت اعمٜمٝمجّٞم٦م 

ؿمؽ- سمرهمؿ ُم٤م يٛمٙمـ أن يًتٗم٤مده ُمٜمٝم٤م  ذم ضمقاٟم٥م طمٞم٤مشمٞم٦م قمديدة، وومؼ ذوط ُمٜمٝمجٞم٦م 

ٛملم أو اخلٌٞم٨م ُمـ اًمٓمٞم٥م سمٚمٖم٦م  ًّ وإضمرائٞم٦م حمّددة وُمٜمْمٌٓم٦م، حتّتؿ قمٚمٞمٜم٤م متٞمٞمز اًمٖم٨ّم ومٞمٝم٤م ُمـ اًم

 -(0)اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

دمٕمؾ ًمٚمّذات آقمت٤ٌمر  ،يمرؤي٦م وُمْمٛمقن شم٘مقم قمغم اًمّذاشمٞم٦م، أو يمٗمٚمًٗم٦م ُمٕمّٞمٜم٦م إّن احلداصم٦م

إّول ذم رؤيتٝم٤م وٟمً٘مٝم٤م اعمٕمرذم، سمٙمّؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ٟمزقم٤مت ٓقم٘مٚمٞم٦م، وسمٙمّؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ هقى، 

وسمٙمّؾ ُم٤م شمًٕمك إًمٞمف ُمـ ٟمٗمع واؾمتحقاذ، وسمٙمؾ ُم٤م شم٘مؽمومف ُمـ إؾم٤مءة ذم اؾمتخدام اًمٕم٘مؾ، ُمـ 

ن قمغم آٟمحٞم٤مز إمم اًمذات ًمٞمًتٛمد ُمٜمٝم٤م  اعمٕمروم٦م واحل٘مٞم٘م٦م واًمٞم٘ملم ُمـ ظمالل ظمالل إضم٤ٌمر اإلٟم٤ًم

 .ضمٕمؾ اًمذات ُمرضمع ذاهت٤م وُمٕمٞم٤مر ىمٞمٛمٝم٤م وأصؾ يمؾ طمؼ وظمػم ومج٤مل ومٞمٝم٤م

                                                           

م،  0210ه .1466، اًمدار اعمتقؾمٓمٞم٦م ًمٚمٜمنم شمقٟمس، 1، طُمٙم٤مٟم٦م اًمديـ ذم اًمٜمٝمْم٦م اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦ماعمؼموك اعمٜمّمقري:  (1)

 -70ص

م- 0227، ُم١مؾّم٦ًم آٟمتِم٤مر اًمٕمريب، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 1ط : اإلؾمالم يمٛمج٤موز ًمٚمحداصم٦م وُم٤م سمٕمد احلداصم٦م،ؾم٤ممل اًم٘مٛمقدي (0)

 -13ص
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جيد اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف أُم٤مم ظمٞم٤مر صٕم٥م يّمؾ سمف إمم طمد اًمتٛمّزق احل٘مٞم٘مل سملم ضمٌٝم٦م آٟمتامء 

ٞمؾ، وضمٌٝم٦م أظمر اًمدظمٞمؾ سمقصٗمٝم٤م اخلقف ُمـ إمم اًمؽماث سمقصٗمف يٛمّثؾ اجل٤مٟم٥م اًمّت٘مٚمٞمدي إص

اًمقىمقع ذم ه٤مًمتف وشمٌٜمّل ُمنموقم٤مشمف واًمذوسم٤من ومٞمف- يمٞمػ يٛمٙمـ عمنموع احلداصم٦م يمرؤي٦م ًمٚمٕم٤ممل 

آٟمت٘م٤مل ُمـ حلٔم٦م آٟمٗمّم٤مل قمـ اًم٘مديؿ وآٟمخراط ذم حلٔم٦م احل٤مرض- ٓسمد  ُمـ ومؽ آرشم٤ٌمط 

٦م يمام يّمٗمٝم٤م ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل واًمٌح٨م قمـ سملم اعم٤ميض واحل٤مرض ذم اعم٤ًمئؾ واًم٘مْم٤مي٤م اًمتل شمٕمد ُمٞمت

اًمتقاومؼ وآشمّم٤مل سمٞمٜمٝمام- وم٤مًمٗمٙمر اإلؾمالُمل اًمٞمقم قمٚمٞمف أن يتج٤موز أو حيّؾ هذه اعمٗم٤مرىم٦م 

 .سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم شمراصمف وآٟمخراط ذم ُمنموع احلداصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة ذم آن ُمًٕم٤م؟
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 خامتٛ

 ُم٤م ي٠ميت:ًمٌح٨م إمم مجٚم٦م ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م ٟمقضمزه٤م ذم ا اٟمٜمتٝمل ذم هذ

شمرشمٌط احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واىمٕمًٞم٤م سمقوع إؿمٙم٤مزم خمّمقص ذم اًمزُم٤من واعمٙم٤من واإلٟم٤ًمن  ,1

واًمٕمٛمران، وؾمٞم٤مق شم٤مرخيل وُمٕمرذم وطمْم٤مري اإلؾمالُمل، ُمرشمٌط ومٙمرًي٤م سم٠مصقل ديٜمٞم٦م 

 وشم٤مرخيٞم٦م قم٤مؿمٝم٤م اعمجتٛمع اإلؾمالُمل ذم طمْم٤مرشمف واُمت٤مز هب٤م ذم شم٤مرخيف-

يروم اًمّتحدي٨م واًمت٘مّدم واًمٌٜم٤مء واًمِمٝمقد أن  ًمٞمس ُمـ اًمّيوري ًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمل اًمذي ,0

يتخغّم قمـ ظمّمقصٞمتف وذاشمٞمتف وهقيتف احلْم٤مري٦م ويرمتل ذم أطمْم٤من أظمر وٟمامذضمف، 

ارمت٤مء يٗم٘مده دوره ورؾم٤مًمتف ذم اًمت٤مريخ وحيّرف وضمٝمتف ذم اًمقاىمع وُم٘مّمده ذم احلٞم٤مة، 

؛ وقمٚمٞمف وم٢مّن حمتقى وذًمؽ ٓظمتالف اعمرضمٕمٞم٦م اًمتل شمًتٜمد إًمٞمٝم٤م إُم٦م قمـ همػمه٤م ُمـ إُمؿ

احلداصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يتٛمّٞمز قمـ حمتقى احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٘مدي واعمٕمرذم 

 واًم٘مٞمٛمل اًمذي يرشمٙمز قمٚمٞمف ٟمٛمقذضمٝم٤م احلْم٤مري-

احلداصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هل شمٚمؽ اًمتل شُمٌٜمك ُمـ داظمؾ اإلٟم٤ًمن ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ داظمؾ إُم٦م ذم  ,6

ٞم٧ًم هل شمٚمؽ اًمتل شمٜم٘مؾ أو شمًتٜمًخ ُمـ ديٜمٝم٤م وقمٛم٘مٝم٤م ورؾم٤مًمتٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، وًم

دم٤مرب أظمريـ،يمام أّن سمٜم٤مءه٤م ُمـ اًمداظمؾ يًتٚمزم إسمٓم٤مل اًمٙمثػم ُمـ اعمًّٚمامت اًمقضمقدي٦م 

 واعمٕمرومٞم٦م واًم٘مٞمٛمٞم٦م اًمتل ص٤مطم٧ٌم اًمٕم٘مؾ اًمٖمريب ذم رطمٚم٦م شمٓمٌٞم٘مف ًمروح احلداصم٦م-

ضمٕمٞم٦م إُم٦م سمٜم٤مء احلداصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓسمّد أن يٜمٓمٚمؼ ُمـ ووع ُمًّٚمامت ظم٤مص٦م شمٜمٌثؼ قمـ ُمر ,4

ُمّمدر اًم٘مٞمؿ احل٤ميمٛم٦م ًمٚمًٚمقك اًمٗمردي واجلامقمل، ومٝمل إصؾ اعمٕمرذم اًمذي "سم٤مقمت٤ٌمره٤م 

ٚمقك اًمٗمردي وقمالىم٤مت اجلامقم٦م –شمًتٚمٝمؿ ُمٜمف إظمالق ًّ وشمًتٚمٝمؿ ُمٜمف اًمتنميٕم٤مت ,اًم

 -(1)"وىمقاٟملم اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م ذم اعمجتٛمع

أّن ُم٘مٞم٤مس ُمرضمٕمٞم٦م احلداصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هل اًمتل شمٜمٓمٚمؼ ُمـ اًمقطمل وشمٜمتٝمل إًمٞمف، ذًمؽ  ,3

ْم٦م إُم٦م وحتّيه٤م وحتديثٝم٤م واًمّرىمل هب٤م إٟمام يٙمقن وومؼ ُمًتقى وؿمٙمؾ اًمت٘مّدم وهن

                                                           

ل اًمٗمٙمري ٟمحق آدم٤مه اإلؾمالُمل ذم ُمٍم ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن ًمًامء دراؾم٦م ذم اًمتحقّ حلٜملم إمم ا: ا( ه٤مين قمكم ٟمًػمة1)

 -70ص  اًمٕمنميـ،
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اعمرضمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦مقم٘مدًي٤م وشمنميٕمًٞم٤م وومٙمرًي٤م؛ سمٛمٕمٜمك أووح، ي٘م٤مس أّول ُم٤م ي٘م٤مس سمٛم٘مدار 

ـ اًمديـ اًمذي هق ذم احل٘مٞم٘م٦م دقمقة ًمٚمحٞم٤مة يمام قمؼّمت قمٜمف ىمرب اًمٗمرد واعمجتٛمع وإُم٦م ُم

 خس حس جس مخ جخ مح جحُّأي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم ؾمقرة إٟمٗم٤مل: 

 َّمغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس

 -[04]إٟمٗم٤مل: 

وشمٕمؼّم قمـ رؤيتٝم٤م - (1)آوم٤مق احلداصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمتٛمثؾ ذم يمقهن٤م متّثؾ طمٞم٤مة سم٤معمٕمٜمك واًمٗمٕمؾ ,3

اًمقضمقدي٦م واعمٕمرومٞم٦م واًم٘مٞمٛمٞم٦م اًمتل دمٕمٚمٝم٤م ُمتٛمّٞمزة وخمّمقص٦م، شمقضّمٝمٝم٤م اعمرضمٕمّٞم٦م اًمتل 

 ي١مُمـ هب٤م اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ، وشمٜم٠مى هب٤م قمـ آوم٤مت وُمآد اًمٕم٘مؾ اًمٖمريب اعمٕم٤مس- 

اًمٕم٤ممل احلداصمل سمٛمٕمٜم٤مه اإلؾمالُمل هق اًمٜمٛمقذج اًمذي يٜمٓمٚمؼ ُمـ اًمقطمل واهلقّي٦م واًمؽماث،  ,8

 اًمزُم٤من واعمٙم٤من، ويتّمّدى ًمٙمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن يٗم٘مده أص٤مًمتف وظمّمقصّٞمتف، ويٛمتد ذم

ويٗمرض قمٚمٞمف إقم٤مدة سمٜم٤مء ٟمٔم٤مُمف اعمٕمرذم ذم يمٚمّٞم٤مشمف اًمثالث: اًمٕم٘مٞمدة، اعمٕمروم٦م، اًم٘مٞمٛم٦م، 

، وُمـ دمرسم٦م إُم٦م (0)ويًٛمح ًمف ُمـ أن ي٘مؽمب أيمثر ُمـ  رؤيتف اًمٙمٚمٞم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م

ىمتٝم٤م سم٤مًمٕم٤ممل ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، وشمٜمتٝمل سمف إمم إجي٤مد ُم٤ًموم٦م ورصٞمده٤م اًمت٤مرخيل احلْم٤مري ذم قمال

 سمٞمٜمف وسملم اعمختٚمػ قمٜمف ذم اًمزُم٤من واعمٙم٤من-

يٌدع اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل قمٜمدُم٤م يتٛمٞمز ويتحّرر ُمـ ؾمٚمٓم٦م أظمر اعمٕمرومٞم٦م اًمتل أؾمامه٤م ٟم٘مٞم٥م  ,7

ت ، وُمـ ٟم٘م٤مئص  اًمتجرسم٦م اًمت٤مرخيّٞم٦م اًمتل قمؼّم (6)اًمٕمٓم٤مس سمتحرير اعمٕمروم٦م ُمـ اًمرؤي٦م اًمٖمرسمٞم٦م

: (4)قمـ ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اإلسمداع واًمتٗم٤مقمؾ سملم اإلٟم٤ًمن واًمقطمل واًمقاىمع- ي٘مقل اًمٕمٓم٤مس
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دار اًمًـالم ًمٚمٓم٤ٌمقمـ٦م اًمرؤي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م احلْم٤مري٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمٜمٓمٚمؼ إؾم٤مس ًمإلصـالح اإلٟمًـ٤مين، قمٌد احلٛمٞمد أسمق ؾمٚمٞمامن:  (0)

 م-0220اًم٘م٤مهرة، واًمٜمنم واًمتقزيع 

 -136، صُمداظمالت ومٚمًٗمٞم٦م ذم اإلؾمالم واًمٕمٚمامٟمٞم٦مؾمٞمد حمٛمد ٟم٘مٞم٥م اًمٕمٓم٤مس:  (6)

سمٌقيمقر، ضم٤موة، اهلٜمد اًمنمىمٞم٦م اهلقًمٜمدي٦م(  1061ؾمٌتٛمؼم  3)وًمد  اًمًٞمد حمٛمد اًمٜم٘مٞم٥م سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ حمًـ اًمٕمٓم٤مس (4)

ُمـ اًمٕمٚمامء اًم٘مالئؾ اعمٕم٤مسيـ ُمتجذر مت٤مًُم٤م ُمـ اعمدرؾم٦م هق ومٞمٚمًقف ُمًٚمؿ سم٤مرز وُمٗمٙمر ُمٕم٤مس ُمـ ُم٤مًمٞمزي٤م - يٕمد واطمًدا 

اإلؾمالُمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م وُمـ ضمٝمف ُم٤ًموي٦م خمتص ذم اًمالهقت، واًمٗمٚمًٗم٦م، واعمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٤م، واًمت٤مريخ، وإدب- وهق ُم١مًمػ ًمـ 
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قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٕمّٚمؿ  ُمـ قمٔمامء اعم٤ميض قمٚمٛمٝمؿ وطمٙمٛمتٝمؿ- قمغم أّن هذا ٓ يٕمٜمل أّٟمٜم٤م ٓ "

ٟمًتٓمٞمع أن ُٟمًٝمؿ سمٌمء قمالوة قمغم ُم٤م ىمّدُمقا، وإٟمام يٕمٜمل أن يٙمقن قمٚمٛمٝمؿ وطمٙمٛمتٝمؿ 

ذًمؽ ٕٟمف يٛمٙمـ مم٤مرؾم٦م آضمتٝم٤مد دون طم٤مضم٦م إمم شم٘مقيض  --()- ُمّمدر ىمّقة وإهل٤مم ًمٜم٤م

ٚمٓم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ًّ ٤م يم٤من ذم أّي زُم٤من وذم أّي  -(1)"اًم وم٤مًمقطمل ُأٟمزل ًمإلٟم٤ًمن أيًّ

ُمٙم٤من، يتٗم٤مقمؾ ُمٕمف يًتٜمٓم٘مف ويًتخرج ُمٜمف يمٜمقًزا ٓ شمٜمْم٥م أسمًدا، ُم٤م قمٚمٞمف إّٓ آىمؽماب 

تجكم ُم٤م ذم سم٤مـمٜمف ُمـ ُمٕم٤مٍن، ويًتٚمٝمؿ  ُم٤م أيمثر ُمـ اًمقطمل، يٙمِمػ ُم٤م ومٞمف ُمـ  هداي٦م، ويً

سمداظمٚمف ُمـ أومٙم٤مر وشمّمقرات، ويًتٜمػم سمام ومٞمف ُمـ إذاىم٤مت ٟمقراٟمٞم٦م، ويًؽمؿمد سمام ومٞمف ُمـ 

 إرؿم٤مدات قمٛمٚمٞم٦م،  وحيتٙمؿ إًمٞمف ذم ُم٤م ي٘مع ًمف ُمـ ٟمقازل واىمٕمٞم٦م-

ؿ شمٜمٔمؿ احلداصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٜمِمقدة قمالىم٦م اإلٟم٤ًمن سمخ٤مًم٘مف وشمْمٌط قمالىم٤مشمف ُمع همػمه، شمرؾم ,0

ٜمٜمٞم٦م واجلٝمد اًمٗمردي  ًّ وضمٝمتف ذم احلٞم٤مة، وشمْمٌط طمريمتف ذم اًمت٤مريخ، ٟمتٞمج٦م اًم٘مراءة اًم

واجلامقمل واعم١مؾّم٤ًميت اعمٜمّٔمؿ، ذم إـم٤مر اًمروح اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمت٤مطم٦م ذم اًمقاىمع سمٛمختٚمػ أصٜم٤مومٝم٤م 

اًمٕم٘مدي٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م اًمتل يتحّرر ومٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل ُمـ اًمذهٜمٞم٦م واًمٜمّٗمًٞم٦م اًمٚمت٤من 

ت٤م ومٞمف ضمراء اهلٞمٛمٜم٦م احلْم٤مري٦م اًمٖمرسمٞم٦م ومم٤مرؾمتٝم٤م اعمٜمٝمجٞم٦م واعمتدّرضم٦م وُم٤م ٟمجؿ قمٜمٝم٤م اٟمٖمرؾم

ُمـ شم٠مصمػم ؾمٚمٌل قمغم يمؾ ُم٤م يرُمز ًمٚمؽماث احلْم٤مري اإلؾمالُمل يمقٟمف دمرسم٦م شم٤مرخيٞم٦م 

 وطمْم٤مري٦م ٟم٤مضمح٦م-

                                                           

٤مومٞمزي٘مٞم٤م، قمٛمؾ ُمتٙم٤مُمؾ ذم خمتٚمػ ضمقاٟم٥م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل واحلْم٤مرة، وٓ ؾمٞمام قمٚمؿ اًمتّمقف، قمٚمؿ اًمٙمقٟمٞم٤مت، اعمٞمت 08=

  اًمٗمٚمًٗم٦م و اًمٚمٖم٦م اعم٤مًمٞمزي٦م وإدب- ُمـ أهؿ ُم١مًمٗم٤مشمف:

 (1959) Rangkaian Ruba'iyat (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka). 

 (1963) Some Aspects of Sufism as Understood and Practised among the Malays 

(Singapore: Malaysian Sociological Research Institute). 

 (1968) The Origin of The Malay Sha'ir (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka). 

 (1969) Raniri and the Wujudiyyah of the 17th Century Acheh (Kuala Lumpur: 

Monographs of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society). 

 (1970) The Mysticism of Hamzah Fansuri (Kuala Lumpur: University of Malaya Press). 

 -130اعمرضمع ٟمٗمًف، ص  (1) 
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سمٜم٤مء احلداصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يتٓمٚم٥م آهتامم سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ وُمٜمٔمقُمتف اًمتنميٕمٞم٦م واهلٞمٙمٚمٞم٦م ذم إـم٤مر  ,12

٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وشمّمحٞمح أو إزاًم٦م اًمتّمقرات واًمِمقائ٥م اًمتل ٓ شمزال ُمٜمٖمرؾم٦م ذم اًمرؤي

سمٕمض اًمٕم٘مقل واًمٜمٗمقس، ُمٝمٞمٛمٜم٦م وُمتحّٙمٛم٦م ذم ؾمٚمقيم٤مت اًمٌٕمض وإراداهتؿ، ومٙم٤من ُمـ 

ٚمٌٞم٦م ذم اًمقاىمع؛ ُمٜمٝم٤م ُمثاًل  ًّ صمٛمراهت٤م أن حتّقًم٧م إمم مم٤مرؾم٤مت وُمقاىمػ، سمدت آصم٤مره٤م اًم

ٜمَٜمِل اًمًٚمٞمؿ ذم ُمِمٙمالت  اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ شمٕمّٓمٞمؾ طمريم٦م اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل قمـ اًمتٗمٙم ًُّ ػم اًم

وواىمٕمف وذم آسمتٕم٤مد قمـ ُمٕم٤مجل٦م ىمْم٤مي٤م أُمتف، وأىمٕمدشمف قمـ آضمتٝم٤مد واًمتجديد واإلسمداع 

 ذم إـم٤مر اًمرؤي٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م-

ٕمل اًمٗمردي واجلامقمل واعم١مؾّم٤ًميت اجل٤مد واعمٛمٜمٝم٩م إمم دم٤موز ٟمت٤مئ٩م  وقمٚمٞمف؛  ,11 ًّ وم٢مّن اًم

احلريم٦م اًمت٘مقيْمٞم٦م ًمٚمحداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م قمغم اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ سم٤مت أيمثر ُمـ واٟمٕمٙم٤مؾم٤مت 

قي واعمتزن ٟمٗمًًٞم٤م ووضمداٟمًٞم٤م،   ًّ رضورة وقمغم أيمثر ُمـ صٕمٞمد، سمٖمرض سمٜم٤مء اإلٟم٤ًمن اًم

واعمًت٘مٞمؿ صم٘م٤مومًٞم٤م، واعم١مّهؾ ومٙمرًي٤م، واعمٜمدُم٩م اضمتامقمًٞم٤م، اًم٘مقي واًمٗم٤مقمؾ اىمتّم٤مدًي٤م، اعمٜمْمٌط 

شمٙمقن ٟمتٞمج٦م ومؽ ُمتالزُم٦م اًمِمٕمقر سم٤مًمدوٟمّٞم٦م واًمٜم٘مص واطمت٘م٤مر واعم١مصمر ذم اًمقاىمع ىمٞمٛمٞم٤م،  

اًمذات دم٤مه ديٜمف وشم٤مرخيف ووـمٜمف، وشمٌجٞمؾ وشمٕمٔمٞمؿ أظمر وشم٘مٚمٞمده، وآٟمت٘م٤مل سمدًٓ ُمـ 

ذًمؽ إمم متّثؾ يمؾ اًم٘مٞمؿ اًمًٚمٞمٛم٦م واإلجي٤مسمٞم٦م اًمٗمّٕم٤مًم٦م ذم إـم٤مر اًمرؤي٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م 

 اإلؾمالُمٞم٦م- 

اًمنموع ذم مم٤مرؾم٦م اًمتٗمٙمػم اًمٕمٚمٛمل اًمًٜمٜمل ؿمٙماًل  سمٜم٤مء طمداصم٦م إؾمالُمٞم٦م راهٜم٦م ي٘متيض ,10

وُمقوققًم٤م ذم إـم٤مر ُمٙمّقٟم٤مت اًمٜمًؼ اعمٕمرذم احلْم٤مري اإلؾمالُمل اًمٕم٘مدي٦م واعمٕمرومٞم٦م 

واًم٘مٞمٛمٞم٦م واحلْم٤مري٦م، وآٟمت٘م٤مل هب٤م إمم أسمٕم٤مده٤م وُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م 

واعمٕمروم٦م واًم٘مٞمؿ واحلْم٤مرة واًمؽمسمقي٦م، وومؼ اعمٗمٝمقم اًمذي طمّدده اإلؾمالم ًمٚمٕم٘مٞمدة واًمٕمٚمؿ 

 وآؾمتخالف-

آهتامم سم٤مًمذات احلْم٤مري٦م ًمألُم٦م وطمؾ ُمِمٙمالهت٤م ودم٤موز أزُم٤مهت٤م واًمًػم اهل٤مديء ٟمحق  ,16

شمٓمٚمٕم٤مهت٤م إمم سمٜم٤مء ُمًت٘مٌؾ ُمنمق، اٟمٓمالىًم٤م ُمـ اًمؽّماث وُمرضمٕمّٞمتف اًمديٜمٞم٦م واًمّت٤مرخيّٞم٦م 

احلداصمٞم٦م إظمرى وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمف، وُمراضمٕم٦م اًمرؤى واعمٗم٤مهٞمؿ واًمٜمٔمري٤مت واًمتج٤مرب 
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واًمٌح٨م ذم ُمرضمٕمٞم٤مهت٤م اعمٕمرومٞم٦م وأصقهل٤م اًمت٤مرخيٞم٦م وأهداومٝم٤م اإليديقًمقضمٞم٦م وٟمت٤مئجٝم٤م 

اعم٠مزوُم٦م، واًمٕمٛمؾ قمغم ٟم٘مده٤م وٟم٘مْمٝم٤م واًمقىمقف قمغم شم٤مرخيٞمتٝم٤م وٟمًٌٞمتٝم٤م واًمٙمِمػ قمـ 

 اًمّم٤مًمح ومٞمٝم٤م واًمتٗم٤مقمؾ اإلجي٤ميب ُمع اًمٜم٤مومع ُمٜمٝم٤م-

شمتحّ٘مؼ احلداصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمقاىمع طملم يدرك اعمًٚمؿ سمققمل ُمٜمٝمجل قمٛمٞمؼ شم٠مّزُمف اعمٕمرذم  ,14

واعمٜمٝمجل اًمذي طمّمؾ ًمف ذم اًمت٤مريخ ويًٕمك إمم دم٤موزه، ويٗمٝمؿ سمٕمٛمؼ ىمْم٤مي٤مه اًمٙمؼمى 

اًمراهٜم٦م ويتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م سم٤مًمٜمٔمر واًمتحٚمٞمؾ واًمتٗمًػم، ومٞمحّدد سمدىم٦م ُمِمٙمٚم٦م أومٙم٤مره، وحيّٚمؾ 

صم٘م٤مومتف، ويٗمّٙمؽ سمٛمٜمٝمجٞم٦م قمٜم٤مس ذهٜمٞمتف، ويٗمّمؾ سمقوقح سملم رؿمده سمٕمٚمٛمٞم٦م ؾمٜمٜمّٞم٦م أزُم٦م 

وشمٞمٝمف، ويْمٌط سمٍماُم٦م وضمٝمتف احلْم٤مري٦م ذم إـم٤مر اًم٘مقى اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م اعمٜم٤موم٦ًم ًمف، 

ويٜمخرط سم٢مجي٤مسمٞم٦م ذم دوائر اٟمتامءاشمف اجلٖمراومٞم٦م واًمديٜمٞم٦م وُمِمؽميم٤مهت٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م، يمل ٓ يٙمّرر 

، ويتجٜم٥ّم دم٤مرسمف اًمذاشمٞم٦م اًمٗم٤مؿمٚم٦م ذم اإلصالح إظمٓم٤مء اًمتل وىمٕم٧م ًمف ذم اعم٤ميض

واًمٜمٝمقض، أو ىمّمقر دم٤مرب أظمر احلداصمٞم٦م، وأّٓ يٕمٞمد حم٤موٓت اًمٜمٝمقض اعمجٝمْم٦م أو 

اًمٗم٤مؿمٚم٦م ذم طم٤مرضه، ويتٓمّٚمع إمم سمٜم٤مء طمداصمتف اإلؾمالُمٞم٦م اعمخّمقص٦م ذم اًمرؤي٦م واعمٜمٝم٩م 

 واعم٤ًمر واعمّمػم- 

ٌٞمؾ، وصّؾ اًمّٚمٝمؿ وؾمّٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد-واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد وهق اهل٤مدي إمم ؾمقا  ًّ  ء اًم
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 قاٟىٛ املصادس ٔاملشادع

 :لمػٛ العشبٗٛااملشادع ب

أدريـ يمقخ: آراء ومٚمًٗمٞم٦م ذم أزُم٦م اًمٕمٍم، شمرمج٦م: حمٛمقد حمٛمقد، ُمٙمت٦ٌم إٟمجٚمق اعمٍمي٦م،  -1

 .م1036اًم٘م٤مهرة، ُم١مؾّم٦ًم ومراٟمٙمٚملم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، ٟمٞمقيقرك، 

هؾ ٟمًػم إمم اهل٤موي٦م؟ شمرمج٦م: قمٌد اًمرطمٞمؿ طمزل، أومري٘مٞم٤م اًمنمق، اعمٖمرب، إدهم٤مر ُمقران:  -0

  .م0210

أٟمٓمقن همراسمٜمر ه٤ميدر: ومٚمًٗم٦م طمْم٤مرات اًمٕم٤ممل ٟمٔمري٤مت احل٘مٞم٘م٦م وشم٠مويٚمٝم٤م، شمرمج٦م: ضمقرج  -6

ديقان اعم٤ًمر ,، ُم١مؾّم٦ًم حمٛمد سمـ راؿمد آل ُمٙمتقم، ُم١مؾم٦ًم ذق همرب1يمتقرة، ط

 .م0212ًمٚمٜمنم، 

، دار اًمٗمٙمر 1د احلداصم٦م دراؾم٦م ذم اعمنموع اًمث٘م٤مذم اًمٖمريب، طسم٤مؾمؿ قمكم ظمري٤ًمن: ُم٤م سمٕم -4

 .م0223ّدُمِمؼ، ذو احلج٦م .يٜم٤مير

شمِم٤مرًمز ومرٟمٙمؾ: أزُم٦م اإلٟم٤ًمن احلدي٨م، شمرمج٦م، شمرمج٦م: ٟم٘مقٓ زي٤مدة، ُمراضمٕم٦م: قمٌد احلٛمٞمد  -3

 .م1030ٟمٞمقيقرك، ,ي٤مؾملم، ُم١مؾّم٦ًم ومراٟمٙمٚملم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػموت

ُمـ احلداصم٦م إمم اًمٕمقعم٦م، رؤى ووضمٝم٤مت ٟمٔمر ذم ىمْمٞم٦م  ج-شمٞمٛمقٟمز روسمػمشمس وأيٛمل ه٤مي٧م: -3

اًمتٓمّقر واًمتٖمٞمػم آضمتامقمل، شمرمج٦م: ؾمٛمػم اًمِمٞمِمٙمكم، ُمراضمٕم٦م: حمٛمقد ُم٤مضمد قمٛمر، قم٤ممل 

 ، اعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن وأداب، اًمٙمقي٧م، رُمْم٤من620اعمٕمروم٦م، قمدد

 .م0224ٟمقومٛمؼم.هـ1403

,، دار اًمٗم٤مرايب1رب، شمرمج٦م: رمم ذسمٞم٤من، طضمقرج ىمرم: شم٤مريخ أوروسم٤م وسمٜم٤مء أؾمٓمقرة اًمٖم -8

 .م0211ًمٌٜم٤من، ,سمػموت

، دار ذىمٞم٤مت ًمٚمٜمنم 1ضمقن سمقدري٤مر: اًمقوع ُم٤مسمٕمد احلداصمل، شمرمج٦م: أمحد طم٤ًمن، ط -7

 .م1004واًمتقزيع اًم٘م٤مهرة، 

ضمٞم٤مين وم٤مشمٞمٛمق: هن٤مي٦م احلداصم٦م اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمٕمدُمٞم٦م واًمتٗمًػمي٦م ذم صم٘م٤موم٦م ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م  -0

 .م٦1007م اجلٞمقر، ُمٜمِمقرات وزارة اًمث٘م٤موم٦م  دُمِمؼ، (، شمرمج٦م: وم٤مـمٛم1078)
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ضمٞمٛمًقن، ومريديريؽ وُمٞمقر ُم٤مؾم٤مو: صم٘م٤موم٤مت اًمٕمقعم٦م، شمرمج٦م: اجل٤ٌمزم ًمٞمغم، اعمجٚمس  -12

 .م0224، 337إقمغم ًمٚمث٘م٤موم٦م اًم٘م٤مهرة، قمدد 

 .هـ1462، رسمٞمع إّول 1، ط13محٞمد ؾمٛمػم: ظمٓم٤مب احلداصم٦م ىمراءة ٟم٘مدي٦م، اإلصدار  -11

 .م0220ُم٤مرس 

، اعمريمز 1، ط"ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م ذم زُمٜمٝم٤م اًم٘م٤مدم"ضمقدت زي٤مدة: صدى احلداصم٦م روقان  -10

 .م0226اعمٖمرب،  ,اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب اًمدار اًمٌٞمْم٤مء

يمٞمػ يٗمّٙمر اًمٖمرسمٞمقن وأؾمٞمقيقن قمغم ٟمحق "ريتِم٤مرد إي، ٟمٞم٧ًٌم: ضمٖمراومٞم٦م اًمٗمٙمر -16

، ومؼماير 610؟ شمرمج٦م، ؿمقىمل ضمالل، قم٤ممل اعمٕمروم٦م، اًمٙمقي٧م، قمدد "خمتٚمػ وعم٤مذا

  .م0223

ريتِم٤مرد شم٤مرٟم٤مس: آٓم اًمٕم٘مؾ اًمٖمريب ومٝمؿ إومٙم٤مر اًمتل ىم٤مُم٧م سمّمٞم٤مهم٦م ٟمٔمرشمٜم٤م إمم اًمٕم٤ممل،  -14

، اًمٕمٌٞمٙم٤من ممٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، هٞمئ٦م أسمق فمٌل ًمٚمث٘م٤موم٦م 1، شمرمج٦م: وم٤موؾ ضمتٙمر، ط1ج

 .م0212هـ.1461واًمؽماث يمٚمٛم٦م، اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، 

 م-0214قؾم٧م، ُمدارات ًمألسمح٤مث واًمٜمنم، زجيٛمقٟم٧م سم٤موُم٤من: احلداصم٦م واهلقًمقيم -13

، ُم١مؾّم٦ًم آٟمتِم٤مر 1ؾم٤ممل اًم٘مٛمقدي: اإلؾمالم يمٛمج٤موز ًمٚمحداصم٦م وُم٤م سمٕمد احلداصم٦م، ط -13

 .م0227اًمٕمريب، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

ؾمٞمد حمٛمد ٟم٘مٞم٥م اًمٕمٓم٤مس: ُمداظمالت ومٚمًٗمٞم٦م ذم اإلؾمالم واًمٕمٚمامٟمٞم٦م، شمرمج٦م: حمٛمد ـم٤مهر  -18

واحلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م، يمقآعمٌقر، ُم٤مًمٞمزي٤م،  ، اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل اًمٕم٤مزم ًمٚمٗمٙمر1اعمٞم٤ًموي، ط

 م-0222.هـ1402

، اعمريمز اًمث٘م٤مذم  1ـمف قمٌد اًمرمحـ: روح احلداصم٦م اعمدظمؾ إمم شم٠مؾمٞمس احلداصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ط -17

 م-0223، اعمٖمرب ,اًمٕمريب اًمدار اًمٌٞمْم٤مء

، 0ـمف قمٌد اًمرمحـ: ؾم١مال إظمالق ُم٤ًممه٦م ذم اًمٜم٘مد إظمالىمل ًمٚمحداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م، ط -10

 .م0223اعمٖمرب،  ,اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء اعمريمق
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ر ًمٚمٜمنم واإلقمالم، اًم٘م٤مهرة، ، شمٜمقي1قمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي: اًمٗمردوس إريض، ط -02
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احلْم٤مري٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمٜمٓمٚمؼ إؾم٤مس ًمإلصالح قمٌد احلٛمٞمد أسمق ؾمٚمٞمامن: اًمرؤي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م  -00

 .م0220اإلٟم٤ًمين، دار اًمًالم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع اًم٘م٤مهرة، 

قمٌد اًمرزاق سمٚمٕم٘مروز: حتّقٓت اًمٗمٙمر اًمٗمٚمًٗمل اعمٕم٤مس أؾمئٚم٦م اعمٗمٝمقم واعمٕمٜمك  -06

، ُمٜمِمقرات آظمتالف اجلزائر، اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ٟم٤مذون سمػموت، 1واًمتقاصؾ، ط

 .م0220. ـه1462
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واؿمٜمٓمـ، اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م،  ,ومػمضمٞمٜمٞم٤م ,اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل هػمٟمدن

 .م0210

، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م 1يم٤مرل سمقسمر: سمحث٤م قمـ قم٤ممل أومْمؾ، شمرمج٦م: أمحد ُمًتجػم، ط -63

 م-1000ًمٚمٙمت٤مب، اًم٘م٤مهرة، 

، 4هلم، طُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل: ذوط اًمٜمٝمْم٦م، شمرمج٦م: قمٛمر يم٤مُمؾ ُمً٘م٤موي، قمٌد اًمّمٌقر ؿم٤م -68

 .م1078هـ.1428دار اًمٗمٙمر اجلزائر، دار اًمٗمٙمر دُمِمؼ، 

، دار اًمٗمٙمر اجلزائر، 4ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل: ُمِمٙمٚم٦م اًمث٘م٤موم٦م، شمرمج٦م: قمٌد اًمّمٌقر ؿم٤مهلم، ط -67

 .م1074

، اًمدار اعمتقؾمٓمٞم٦م 1اعمؼموك اعمٜمّمقري: ُمٙم٤مٟم٦م اًمديـ ذم اًمٜمٝمْم٦م اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م، ط -60

 .م0210.ـه1466ًمٚمٜمنم شمقٟمس، 



 قمٌد اًمٕمزيز ومْمٞمؾ ُمًٕمقد سمقاًمِمٕمػم: أ-د- إقمداد                                        آوم٤مق احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤ًمءٓت ٟم٘مدي٦م 

       312 

 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

اعمٖمرب، ,، دار شمقسم٘م٤مل، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء6ؾمٌٞمال: احلداصم٦م وُم٤م سمٕمد احلداصم٦م، طحمٛمد  -42

 .م0228

، ُمريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م، 1حمٛمد قم٤مسمد اجل٤مسمري: ذم ٟم٘مد احل٤مضم٦م إمم اإلصالح، ط -41

 م-0223سمػموت، 

ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م،  اهلٞمئ٦م  ,اًمٕمقعم٦م ,ٟمٍم حمٛمد قم٤مرف: اًمتٜمٛمٞم٦م ُمـ ُمٜمٔمقر ُمتجّدد، اًمتحٞمز -40

 .م٦0228م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، اًم٘م٤مهرة، اعمٍمي

ه٤مين قمكم ٟمًػمة: احلٜملم إمم اًمًامء دراؾم٦م ذم اًمتحّقل اًمٗمٙمري ٟمحق آدم٤مه اإلؾمالُمل ذم  -46
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