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طادقة ،تم إطادة الرتققم بطريؼة تسؾسؾقة كام هو ضاهر طذ غالف ادجؾة
اخلارجي .يف حال رغبتؽم احلصول طذ أي مستـد رسؿي إلثبات ذلك ،يؿؽـؽم
التواصل مع هقئة التحرير طذ ايؿقل ادجؾةalmajallah@kku.edu.sa :

اذلٍئخ االعزشبسٌخ
ِعبيل اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌ٘ٛبة أث ٛعٍٍّبْ

عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء

اٌشٍـــخ األعزــــبر اٌذوزــــٛس ععذ اخلضالْ

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

اٌشٍـــخ اٌذوزـــــٛس لٍظ ادلجـــــبسن

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس أمحذ ِعجذ عجذ اٌىشٌُ

عضٍ٘ ٛئخ وجبس عٍّبء األص٘ش

فضٍٍخ اٌشٍــخ األعزبر اٌذوزٛس صا٘ش ثٓ عٛاض األدلعً

أعزبر اٌزفغري ٚعٍِٗٛ

فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس ٔبصش ثٓ عجذ اٌىشٌُ اٌعمً
فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس عٍبض ثٓ ٔبًِ اٌغًٍّ
فضٍٍخ اٌشٍـــخ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌشمحٓ اٌضٍٔذي

أعزبر اٌعمٍذح ٚادلزا٘ت ادلعبصشح
أعزبر أصٛي اٌفمٗ
أعزبر اٌضمبفخ اإلعالٍِخ

سئٍظ ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

د .خـــبٌـذ ثـٓ حمـّذ اٌمـــشٔـً

أعضبء ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

 .1أ.د.حمّذ ثٓ ظــــبفش اٌشـٙــــشي
 .2أ.د.جربًٌ ثٓ حمّذ دغٓ اٌجصًٍٍ
 .3أ.د.حيــً ثٓ عجـذ اهلل اٌجىـــــــشي
 .4أ.د.وّــــبي ِـٌٛــــٛد جذٍــــــش
 .5أ.دٍِٕ.ــشح ثٕذ حمّذ اٌـذٚعــشي
 .6أ.د .عجـذ اٌـشصاق ِجـشٚن ثبٌعمشٚص
 .7أ.د .أدــّذ آي عـعـذ اٌغــبِــــذي
 .8دِ.ـذـّـذ ثٓ عٍــً اٌــمشٔــــً
 .9دِ.ـذـّـذ ثٓ عـبمل اٌشغٍـــــجً
 .11دِ.ـصـطـفى أوـــشَ عٍــً شـــــــبٖ
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عٕـٛاْ اٌجـذش

اعـــُ اٌجـبدش

اٌصفذبد

1

اإلخجبد يف اٌمشآْ اٌىشٌُ دساعخ ِٛضٛعٍخ

د .أمحذ ثٓ عجذ اهلل ثٓ أمحذ احلصًٍٕ

36 - 3

اٌشٚاح ادلٛصٛف ْٛثـ (صذٚق ٌٗ أ٘ٚبَ) عٕذ اثٓ دجش يف

2

اٌزمشٌت ممٓ ارفك اٌجخبسي ِٚغٍُ عٍى اٌشٚاٌخ ذلّب يف

دٛٔ .سح عجذ اهلل حمّذ اٌغّالط

117 - 37

3

أث ٛطب٘ش حمّٛد اٌغٛاوًٕ ٚجٛٙدٖ يف احلذٌش ٚعٍِٗٛ

د .صٌٕت دغٓ اٌصبيف أمحذ

141 - 118

4

أدٚاد اٌٛعً اٌفىشي يف اجملبي اٌعمذي ٚاٌفىشي

د.دغٓ ثٓ حمّذ دغٓ األمسشي

188 - 142

5

ٍِالد ٌغٛع ادلغٍخ يف األٔبجًٍ "دساعخ حتٍٍٍٍخ"

د .عجذ اهلل أمحذ ِجبسن ثبٚادي

228 - 189

ِغبئً إٌٛاصي ٚاٌٛالعبد ِىبٔزٙب ٚأصش٘ب

د .محذي عجذ احلٍّذ عجذ اٌمبدس

اخلطبة اٌمشآًٔ ٌجًٕ إعشائًٍ "دساعخ ِمبصذٌخ"

د .أمحذ حمّذ ٘بدي اذلجٍط

311 - 265

د .دغٓ ثٓ عًٍ ثٓ ٍِٕع اٌشٙشأً

363 - 312

د .ععٍذ ثٓ عًٍ ثٓ عجذ اهلل األمسشي

411 - 364

6
7
8
9
11

11

12

صذٍذٍّٙب (مجع ٚدساعخ)

يف ادلز٘ت احلٕفً

دٚس األعــشح يف حتصني األٚالد ضذ االحنشاف اٌفىشي يف ضٛء
اٌمشآْ اٌىشٌُ

رغطٍخ احملشَ ٚج ٗٙيف ضٛء دذٌش اثٓ عجبط دساعخ دذٌضٍخ
فمٍٙخ

ً
دذٌش "دىت ال ٌزذذس إٌبط أْ حمّذا ٌمزً أصذبثٗ" :دساعخ
ُ
دذٌضٍخ ِٛضٛعٍخ أصٌٍٛخ ِمبصذٌخ
ادلمبسٔخ ثني ششٚح صذٍخ اٌجخبسي (اٌىٛاوت اٌذساسيٚ ،فزخ

اٌجبسيٚ ،عّذح اٌمبسيٚ ،إسشبد اٌغبسي) ِٓ ثذاٌخ اٌىزبة دىت
وزبة اإلميبْ  /ثبة ِٓ لبي إْ اإلميبْ ٘ ٛاٌعًّ
ٌ
ألٛاي اٌعٍّبء يف ٌفظ (دغٓ غشٌت) عٕذ اإلِبَ اٌرتِزي

حمّذ وشه

د .ساِض ثٓ حمّذ أث ٛاٌغعٛد
اٌجبدضخ /أمسبء ثٕذ محذ ثٓ إثشاٍُ٘
اٌشزٛي

264 - 229

452 -412

512 -453

د .إلجبي حمّذ أمحذ اٌٛلٍذ

531-513

13

طبئفخ اإلخٛح اٌجٌٕٛذٌخ دساعخ عمذٌخ ٚصفٍخ

د .عجذ اهلل ثٓ عجذ اٌشمحٓ ادلٍّبْ

561-532

14

ثٕبء اٌٛعً اٌذًٌٕ يف فىش عٍى ششٌعزً

اٌجبدضخ /دٕـبْ عٍٍّـبْ حمّذ ادلطٛع

617-562

15

ُّ ْ
ُ ُ
شاصارٗ
إث
د
ثزعذ
اٌىزبة
عٍى
ىُ
ِٕٙجٍخ احل
ِ

أ.د .دبمت ثبي

647-618

دساعخ رطجٍمٍخ يف وزبثٗ اجلبِع

احلؿد هلل وكػى ،وسالم طذ طباده الذين اصصػى ،أما بعد:
فقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة ادؾك خالد لؾعؾوم الرشطقة والدراسات اإلسالمقة أن كزف
إلقؽم العدد األول يف "ادجؾد الثامن والعرشون" هلذا العام 1111هـ ،والذي ُيعدُّ كؼؾة كوطقة جديدة ،متضؿـا
مخسة طرش بحثا يف العديد من التخصصات الرشطقة والدراسات اإلسالمقة ،طذ أمل يف أن تـال هذه الباقة
إطجاب العديد من الؼراء ،وتؽون حافزا لؾؿزيد من العطاء ،فػي الدراسات الؼرآكقة بحث بعـوان :اإلخبات يف
الؼرآن الؽريم دراسة موضوطقة من إطداد :د .أمحد بن طبد اهلل بن أمحد احلصقـي ،والبحث اآلخر بعـوان :دور
األســرة يف حتصع األوالد ضد االكحراف الػؽري يف ضوء الؼرآن الؽريم من إطداد :د .حسن بن طظ بن مـقع
الشفراين ،ويف السـة وطؾومفا جاء البحث األول بعـوان :الرواة ادوصوفون بـ (صدوق له أوهام) طـد ابن حجر
يف التؼريب ممن اتػق البخاري ومسؾم طذ الرواية هلام يف صحقحقفام (مجعا ودراسة) من إطداد :د .كورة طبد اهلل
حمؿد الغؿالس ،والبحث اآلخر بعـوان :أبو صاهر حمؿود السواكـي وجفوده يف احلديث وطؾومه من إطداد:
د .زيـب حسن الصايف أمحد ،والبحث اآلخر بعـوان :تغطقة ادحرم وجفه يف ضوء حديث ابن طباس دراسة حديثقة
فؼفقة من إطداد د .سعقد بن طظ بن طبد اهلل األسؿري ،والبحث اآلخر بعـوان :حديث "حتى ال يتحدث الـاس
أن حمؿدا يؼتل أصحابه" :دراسة حديثقة موضوطقة ُأصولقة مؼاصدية من إطداد د .رامز بن حمؿد أبو السعود،
والبحث اآلخر بعـوان :ادؼاركة بع رشوح صحقح البخاري (الؽواكب الدراري ،وفتح الباري ،وطؿدة الؼاري،
وإرشاد الساري) من بداية الؽتاب حتى كتاب اإليامن  /باب من قال إن اإليامن هو العؿل ،من إطداد :الباحثة/
أسامء بـت محد بن إبراهقم الشتوي ،والبحث اآلخر بعـوان :أقوال العؾامء يف لػظ (حس ٌن غريب) طـد اإلمام
الرتمذي دراسة تطبقؼقة يف كتابه اجلامع ،من إطداد :د .إقبال حمؿد أمحد الوققد ،ويف العؼقدة وادذاهب ادعارصة
جاء البحث األول بعـوان :أدوات الوطي الػؽري يف ادجال العؼدي والػؽري ،من إطداد :د .حسن بن حمؿد
األسؿري ،والبحث اآلخر بعـوان :مقالد يسوع ادسقح يف األكاجقل -دراسة حتؾقؾقة ،-من إطداد :د .طبد اهلل أمحد
مبارك باوادي ،والبحث اآلخر بعـوان :صائػة اإلخوة البولـدية دراسة طؼدية وصػقة ،من إطداد :د .طبد اهلل بن
طبد الرمحن بن طبد اهلل ادقامن ،والبحث اآلخر بعـوان :بـاء الوطي الديـي يف فؽر طذ رشيعتي ،من إطداد :الباحثة/
حــان سؾقؿـان حمؿد ادطوع ،ويف الػؼه بحث بعـوان :مسائل الـوازل والواقعات مؽاكتفا وأثرها يف ادذهب
احلـػي ،من إطداد :د .محدي طبد احلؿقد طبد الؼادر حمؿد كشك ،ويف أصول الػؼه بحث بعـوان :اخلطاب الؼرآين
لبـي إرسائقل -دراسة مؼاصدية -من إطداد :د .أمحد حمؿد هادي اهلبقط ،والبحث اآلخر بعـوان :مـفجق ُة احلُؽم
طذ الؽتاب بتعدُّ د إ ْبرازاتِه ،من إطداد :أ .د .حاتم باي.
سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفود ،وأن جيعل هذا العؿل فقام يرضقه.

تٕاء اٌٛعً اٌذًٌٕ يف فىز عٍى شزٌعرً

إعذاد
اٌثادصح :دٕـاْ سٍٍّـاْ حمّذ ادلطٛع

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .طمٜم٤من ؾمٚمٞمامن حمٛمد اعمٓمقع

سمٜم٤مء اًمققمل اًمديٜمل ذم ومٙمر قمغم ذيٕمتل

ًَدٖـ ايبشح
يٛمثؾ اعمٗمٙمر اإليراين(قمكم ذيٕمتل) أطمد أسمرز اعمٗمٙمريـ اًمذيـ ؾم٤ممهقا ذم إصمراء ودمديد
اًمٕمٍم احلدي٨م ،وىمد شم٠مؾمس ومٙمر (ذيٕمتل) قمغم ُمٙم٤مومح٦م طم٤مل اجلٛمقد وآؾمتٌداد ،وإقم٤مدة
سمٕم٨م اًمققمل اًمديٜمل.
وسمٜم٤مء اًمققمل ذم ومٙمر (ذيٕمتل) اقمتٛمد قمغم ُم٤م قمرف سمٗمٙمر اعم٘م٤موُم٦م ،واًمذي ٟمِمط يمتٞم٤مر
ؾمٞم٤مد ذم ؾمٌٕمٞمٜم٤مت اًم٘مرن اعم٤ميض ،وُمع قمقدة صم٘م٤موم٦م ومٙمر اعم٘م٤موُم٦م إمم اًمً٤مطم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ظم٤مص٦م
سمٕمد ُم٤م قمرف سم٤مًمرسمٞمع اًمٕمريب ،يم٤من ُمـ اًميورة ُ -مـ وضمٝم٦م ٟمٔمري اعمتقاوٕم٦م– قمقدة اًمٜمٔمر ذم
ومٙمر اعم٘م٤موُم٦م  .وذًمؽ حل٤مضم٦م اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة ًمٕمقدة اًمققمل اًمديٜمل ُمع آطمؽماز
ُمـ ؿمٕم٤مرات شمًٞمٞمس اًمديـ.
ويرى (ذيٕمتل) ذم دقمقشمف إمم قمقدة اًمققمل اًمديٜمل ،أن اًمديـ طمتك يٙمقن وم٤مقم ً
ال ذم
اعمجتٛمع ومالسمد ُمـ حتقيٚمف ٕيديقًمقضمٞم٤م ،ومٙم٤من ذًمؽ ُمدظم ً
ال ًمدراؾم٦م ُمدى شم٠مصمػم اًمقوع اًمًٞم٤مد
واحلزيب قمغم ومٙمر (ذيٕمتل) وشمقفمٞمٗمف ًمٚمديـ ذم همػم طم٘مٚمف.
وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م شم٘مدم ىمدُم٧م قمرو ً٤م ٟم٘مدي ً٤م يٕمتٛمد قمغم آؾمت٘مراء واًمتحٚمٞمؾ واعم٘م٤مرٟم٦م أطمٞم٤مٟم ً٤م
ًمألومٙم٤مر اًمرئٞمًٞم٦م اًمتل ىمدُمٝم٤م (ذيٕمتل) ًمٌٜم٤مء اًمققمل اًمديٜملُ ،مع قمرض وٟم٘مد اًمتٜم٤مىمْم٤مت اًمتل
اشمْمح٧م ذم سمٜم٤مءه اًمٗمٙمري.
ومٕمٚمٞمٜم٤م ىمراءة ومٙمر (ذيٕمتل) ىمراءة طمديث٦م ،وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ومٙمره ذم يمِمػ أؾمٌ٤مب ختٚمػ
اعمجتٛمع اعمًٚمؿُ ،مع اًمتقىمػ قمٜمد دقمقشمف ٕدجل٦م اًمديـً ،مٜمقوح أن اًمديـ أرطم٥م ُمـ
إيديقًمقضمٞم٤م وأن أدجل٦م اًمديـ ٟمٜم٘مٚمف ُمـ طم٘مٚم٦م إؾم٤مد يمٛمّمدر ًمألظمالق واًم٘مٞمؿ 8إمم احل٘مؾ
اًمًٞم٤مد اًمْمٞمؼ .



452
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م

مد اعمٓمقعٛمامن حمٞمٚمن ؾم٤مٜ طم.م٦مطمث٤ٌ اًم:إقمداد

مر قمغم ذيٕمتلٙمل ذم ومٜمء اًمققمل اًمدي٤مٜسم

ABSTRACT
The Iranian intellectual (Ali Shariati) is one of the most prominent
intellectuals (thinkers) who contributed to enriching and renewing the
modern era. Shariati's ideology was founded to combat the state of
arrogance and tyranny and to spread religious awareness again.
The building of awareness in Shariati's ideology was based on what was
known as the thought of resistance, which was activated as a political trend
in the 1970s. With the return of the culture of resistance thought to the
Islamic arena, particularly after the Arab spring, it was necessary – from
my modest point of view – to reconsider the resistance thought due to the
need of contemporary Islamic societies to regain religious awareness while
taking care of the slogans of politicization of religion.
In his call for the return of religious consciousness, Shariati believes that
religion must be effective in society. It must be transformed into ideology.
This was an introduction to study the extent to which the political and
partisan situation influenced Shariati's ideology and its use of religion in its
own sphere.
Based on the above, I presented a critique based on analysis, extrapolation
and sometimes comparison of the main ideas presented by Shariati to build
religious awareness while presenting and critiquing the contradictions that
have become evident in its intellectual construction.
We need to read Shariati's thought through a modern reading and take
advantage of its thought in uncovering the reasons behind the
backwardness of the Muslim community, while stopping his call to convert
religion into ideology and to make clear that religion is more welcome than
ideology and that converting religion into ideology moves it from its basic
field as a source of ethics and values to the narrow political field.
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املكدَ١
واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف وأصح٤مسمف ،وُمـ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة َّ
ومتًؽ سمًٜمتف إمم يقم اًمديـ ،وسمٕمد:
اهتدى هبداه وؾم٤مر قمغم هنجفَّ ،
ومٗمل فمؾ إزُم٦م احلْم٤مري٦م اًمتل يٕمٞمِمٝم٤م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل واًمتل ُمّمدره٤م همٞم٤مب اًمققمل
اًمٗمٙمري اعمًت٘مك ُمـ ُم٘م٤مصد اإلؾمالم وىمٞمٛمف ،شمِمٝمد اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م أٟمام ًـم٤م ُمتٜمققم ً٦م
ٍ
وٟم٘م٤مؿم٤مت ومٙمري ً٦م ضم٤مد ًة طمقل ىمْم٤مي٤م هل٤م أمهٞمتٝم٤م و أسمٕم٤مده٤م قمغم شمٓمقير اًمققمل اًمديٜمل سمٙمؾ ىمٞمٛمف
وأظمالىمٞم٤مشمف ،وشمؽميمز هذه اًم٘مْم٤مي٤م طمقل احلري٤مت واحل٘مقق واًمٕمداًم٦م واعمً٤مواة آضمتامقمٞم٦م.
وىمد فمٝمرت قمدة دقمقات وشمٞم٤مرات إصالطمٞم٦م سم٤مدم٤مه٤مت خمتٚمٗم٦م ذم حم٤موًم٦م ًمتحديد أؾمٌ٤مب
اًمتخٚمػ وإجي٤مد طمٚمقل وُمِم٤مريع طمٞمقي٦م يٛمٙمـ ُمـ ظمالهل٤م اًمٜمٝمقض سم٤مًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمـ
ضمديد .و ذم اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ اهتؿ جمٛمققم٦م ُمـ اعمٗمٙمريـ اعمًٚمٛملم سمّمٞم٤مهم٦م رؤي٦م
قمٛمٞم٘م٦م شمًٛمح ًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمل سمتج٤موز ووٕمٞمتف اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل هق ومٞمٝم٤م ،اقمتٛمدت قمغم ومٙمرة
اعم٘م٤موُم٦م اعمًتٜمدة قمغم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ،ويم٤من اعمٗمٙمر اإليراين (قمكم ذيٕمتل) أسمرز ممثؾ هلذا
آدم٤مه اًمٗمٙمري اًمٜمٝمْمقي.
ووومؼ اًمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م اًمتل قم٤مسه٤م (ذيٕمتل) واًمتل شمٜم٤مُم٧م ومٞمٝم٤م اًمتٞم٤مرات
اًمً ٞم٤مؾمٞم٦م وآدم٤مه٤مت إيديقًمقضمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م واًمتل ؾم٤مقمدت قمغم اٟمتِم٤مر ومٝمؿ ضمديد ًمٚمديـ ،و
إقم٤مدة شمٗمًػمه مم٤م ضمٕمؾ أصح٤مب شمٚمؽ اًمتٞم٤مرات يًتدقمقن أدوات ًمٖمقي٦م ُمٕم٤مسة مل شمٙمـ
ُمقضمقد ًة ُمـ ىمٌؾ .ويٕمد (ذيٕمتل) ُمـ إوائؾ اًمذيـ أدظمٚمقا شمٚمؽ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٖمرسمٞم٦م واًمتل
قمٙمً٧م شم٠مصمره سم٤مًمتٞم٤مر اعم٤مريمز اًمً٤مئد آٟمذاك ذم حم٤موًم٦م ُمٜمف ًمتٓمقير اعمٗم٤مهٞمؿ سمام ي٘مٜمع اعمث٘مٗملم
واًمِمٌ٤مب .وىمد أصم٤مر اًمؽميمٞم٥م واعمزج سملم اإلؾمالم وهمػمه حتٛمٞمؾ اإلؾمالم أومٙم٤مر ٓ شمٜمتٛمل ًمف.
و ُسمٜمٞم٧م ومٙمرة (ذيٕمتل) إؾم٤مؾمٞم٦م قمغم ومٝمؿ اإلؾمالم يمقٟمف أيديقًمقضمٞم٤م طمريمٞم٦م شم١مؾمس
وشم٘مقد ُم٘م٤موُم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٓمٌ٘م٤مت اعمًتْمٕمٗم٦م ود هٞمٛمٜم٦م اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٕمٚمٞم٤م.
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وًم٘مد ُمر قمغم اعمجتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛم٦م قمدة حم٤موٓت ًمٚمٙمثػم ُمـ اًمتٞم٤مرات واجلامقم٤مت
اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل قمٛمٚم٧م قمغم حتقيؾ اًمديـ ٕيديقًمقضمٞم٤م وؿمددت قمغم ُمٗمٝمقم اًمديـ اًمدٟمٞمقي،
وًمٙمٜمٝم٤م ذم اعم٘م٤مسمؾ أمهٚم٧م ىمٞمٛمف اعمٕمٜمقي٦م ذم ؾمٌٞمؾ وضمقد ؾمٚمٓم٦م ديٜمٞم٦م وومؼ أيديقًمقضمٞمتٝمؿ اعمخت٤مرة.
وىمد يم٤من ُمٞمكم هلذا اعمقوقع ٟم٤مسم ًٕم٤م ُمـ اهتامُمل سمٛمقاوٞمع اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ،وحم٤موًم٦م شمٜم٤موهل٤م
قمٜمد أطمد أهؿ اعمٗمٙمريـ أٓ وهق اعمٗمٙمر اإلؿمٙم٤مزم (قمكم ذيٕمتل) ذم حم٤موًم٦م ًمٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب
طمقل ٟم٘م٤مط آًمت٘م٤مء سملم ُمٗمٙمري إُم٦م سمٛمختٚمػ اًمتٞم٤مرات اًمٗمٙمري٦م وآظمتالوم٤مت اعمذهٌٞم٦م،
وسمح٨م ُمدى ُمالءُم٦م اًمٌٜم٤مء اًمٗمٙمري وإدوات اعمًتخدُم٦م ًمتٞم٤مر اعم٘م٤موُم٦م ًمٚمقصقل ًمٗمٙمر شمٜمقيري
يٛمٙمـ أن ي١مؾمس عمنموع هنْمقي.
َػهً ١ايبشح:
ىمدم (ذيٕمتل) ُمنمو ًقم٤م ًمٌٜم٤مء اًمققمل اًمـديٜمل ُمًـتٜمدً ا قمـغم ومٙمـرة أؾم٤مؾمـٞم٦م هـل ُم٘م٤موُمـ٦م
أؿمٙم٤مل آؾمتالب ،وذًمؽ سمت٘مديؿ اإلؾمالم يم٠ميـديقًمقضمٞم٤م طمٞمـ٦م شمريمـز قمـغم ُمْمـ٤مُملم اإلؾمـالم
آضمتامقمٞم٦م .ومٝمؾ يٛمٙمـ أن شم١مؾمس إيديقًمقضمٞم٤م سمٜم٤م ًء ديٜم ًٞم٤م شمققمقي ً٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمـع ُم٘م٤مصـد اًمـديـ
احلٜمٞمػ وشمٙم٤مُمٚمف؟
أُٖ ١ٝايبشح:
يٛمٙمـ رصد أمهٞم٦م اًمٌح٨م ذم أيت:
أوًٓ :اًمتٕمرف قمغم اًمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل ُمرت هب٤م إيران ذم اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت وُمدى شم٠مصمػمه٤م
قمغم شمٙمقن اًمٗمٙمر اًمثقري ل( ذيٕمتل).
صم٤مٟم ًٞم٤م :اًمتٕمرف قمغم اًمٌٜم٤مء اًمٗمٙمري اًمٜمٔمري عمنموع اًمققمل اًمديٜمل ذم ومٙمر (ذيٕمتل)
وُمدى شم٠مصمره سم٤مًمتٞم٤مرات اعم٤مريمًٞم٦م اًمتل ٟمِمٓم٧م ذم ومؽمة ُم٤م سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مٟ ،متٞمج٦م
ُم٘م٤موُم٦م آؾمتٕمامر اًمٕمًٙمري واهلٞمٛمٜم٦م اخل٤مرضمٞم٦م.
صم٤مًمثً٤م :اًمتٕمرف قمغم ُمٗمٝمقم اًمققمل واإلؿمٙم٤مٓت اًمتل أصم٤مره٤م (ذيٕمتل) ًمٌٜم٤مء وقمل يٕمٞمد
إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديـ اًمّم٤مذم.
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راسم ًٕم٤م :إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم اعمنموع اًمٗمٙمري ،واًمٜمٝمْمقي ل(ذيٕمتل) واإلوم٤مدة ُمـ ؾمٚمٌٞم٤مشمف و
إجي٤مسمٞم٤مشمف عم٤م خيدم اًمتٜمقير واًمققمل.
أٖداف ايبشح ٚأضباب اختٝاز:ٙ
أوًُٓ :مٜم٤مىمِم٦م شمِمٙمؾ اًمققمل ذم ومٙمر سمٕمض اًمتٞم٤مرات وإطمزاب اًمديٜمٞم٦م اًمتل متثؾ ومٙمر
اعم٘م٤موُم٦م.
صم٤مٟمٞم ً٤م :متٞمٞمز إومٙم٤مر اًمدظمٞمٚم٦م قمغم اإلؾمالم واًمتل شمتٕم٤مرض ُمع ىمٞمٛمف وُم٘م٤مصده واًمتل
طم٤مول سمٕمض ُمٗمٙمريٜم٤م حتٛمٞمٚمٝم٤م ًمٚمديـ وشم٠مويٚمف ُمـ ظمالهل٤م 8وذًمؽ سمدراؾم٦م اًمٌٜم٤مء اًمٗمٙمري عمنموع
(ذيٕمتل).
َٓٗر ايبشح:
ٟمٔمرا ًمٔمٝمقر قمدة شمٞم٤مرات إؾمـالُمٞم٦م سمتقضمٝمـ٤مت خمتٚمٗمـ٦م اشمٌٕمـ٧م ُمـٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمـؾ اًمتـ٤مرخيل
ً
آضمتامقمل ذم ومٝمؿ ٟمِم٠مة وفمروف قمٍم (ذيٕمتل) وُمدي شم٠مصمػمه٤م قمغم ُم٤م شمٌٜمـ٤مه ُمــ أومٙمـ٤مر ،يمـام
اشمٌٕم٧م ُمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمؾ اًمت٤مرخيل آضمتامقمل صمؿ اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل واعم٘مـ٤مرن ًمٗمٝمـؿ سمٜمـ٤مء إؾمـس
اًمٜمٔمري٦م ًمٗمٙمر (ذيٕمتل) ،وًمرسمط آرائف اًمديٜمٞم٦م وُمدى شم٠مصمره سم٤مًمٗمٚمًٗم٤مت اًمٖمرسمٞمـ٦م ،ويمٞمـػ ـمٌ٘مٝمـ٤م
قمغم آرائف صمؿ قمٛمؾ قمغم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م سمقاىمٕمٞمف.
ثِ ضست يف نتاب ١ايبشح ٚفل ارتطٛات ايعًُ ١ٝاآلت:١ٝ
ىمًٛم٧م اًمٌح٨م إمم ُم٘مدُم٦م وصمالصم٦م ومّمقل وظم٤ممت٦م:
ذم اعم٘مدُم٦م ،شمٜم٤موًم٧م اًمتٕمريػ سمٛمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م وأمهٞمتف وأهداومف ،وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م
واًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م طمقًمف ،وظمٓم٦م اًمٌح٨م.
وذم اًمٗمّمؾ إول ،قمرو٧م ٟمِم٠مة (ذيٕمتل) واًمقوع اًمًٞم٤مد واًمٗمٙمري ًمٕمٍمه ،واًمتل
ىمد يٙمقن هل٤م شم٠مصمػم ُمٌ٤مذ أو همػم ُمٌ٤مذ قمغم ُمٜمٝمجف وومٙمره.
وذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ،اؾمتٕمرو٧م سمٜم٤مء اًمٗمٙمر اًمٜمٔمري ًمـ(ذيٕمتل) ُمـ ظمالل ُمٗمٝمقم
اإلٟمً٤من واًمديـ ذم ومٙمره ،وأًم٘مٞم٧م اًمْمقء قمغم اإلـم٤مر اعم٤مريمز اًمذي اؾمتخدُمف (ذيٕمتل)
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وُمدي شم٠مصمػمه قمغم ومٙمره ،ويمذًمؽ سمٞمٜم٧م ُمٜمٝمجف ذم ومٝمؿ ُمٕمٜمل اًمققمل ،وُم٤م يْم٤مده و أٟمقاقمف
اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م.
وذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ،ىمًٛم٧م إؾمس اًمتل سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م ُمنموقمف اًمٕمٛمكم يم٤مٔيت:
 سمدأت سمدقمقشمف ًمت٠مؾمٞمس سمداي٦م ـمريؼ اًمٕمقدة إمم اًمذات اإلؾمالُمٞم٦م ،وشمتٌٕم٧م أهداومف
وُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف وقمرو٧م ُمٗمٝمقم اًمديـ ووده وُمدى شم٠مصمر (ذيٕمتل) سمدقمقات ٓهقت
اًمتحرر ،واًمتل يم٤مٟم٧م اعمدظمؾ ًمٗمٙمرة أدجل٦م اًمديـ وووح٧م ظمٓمقرة هذه إومٙم٤مر قمغم
ىمٞمؿ اًمديـ اإلؾمالُمل وُمٌ٤مدئف.
 صمؿ إدوار اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٙمؾ ُمـ اعمث٘مػ واعمرأة اًمتل ووٕمٝم٤م ًمت٠مؾمٞمس ُمنموقمف اًمتققمقي.
ايدزاضات ايطابك:١
" -1اًمٜم٘مد واًمثقرة دراؾم٦م ذم اًمٜم٘مد آضمتامقمل قمٜمد (قمكم ذيٕمتل)" دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م ُم٘م٤مرٟم٦م
إقمداد :ظم٤مًمد قمقدة اهلل ،ضم٤مُمٕم٦م سمػمزي٧م سمٗمٚمًٓملم ،يمٚمٞم٦م قمٚمؿ آضمتامع ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم،
ذطم٤م حتٚمٞمٚم ًٞم٤م ُمٜمٝمج ًٞم٤م ًمٗمٙمر اًمثقرة قمٜمد (ذيٕمتل) يٛمٞمزه
قم٤مم 0224م 8ىمدم ومٞمٝم٤م اًمٌ٤مطم٨م
ً
إو٤موم٦م ُم٘م٤مرٟم٤مت قمٚمٛمٞم٦م ٔراء سمٕمض اًمٗمالؾمٗم٦م وقمٚمامء آضمتامع.
تكط ِٝخط ١ايبشح:
شمتٙمقن اخلٓم٦م ُمـ ُم٘مدِّ ُم٦م وصمالصم٦م ومّمقل وظم٤ممت٦م ،قمغم اًمٜمحق أيت:
اعم٘مدُم٦م :شمِمتٛمؾ قمغم ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ،أمهٞم٦م اًمٌح٨م ،أهداف اًمٌح٨م وأؾمٌ٤مب اظمتٞم٤مرهُ ،مٜمٝم٩م
اًمٌح٨م واًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م.
اًمٗمّمؾ إول :قمكم ذيٕمتل طمٞم٤مشمف وومٙمره ،وومٞمف ُمٌح٨م واطمد:
اعمٌح٨م إول :أوًٓ :طمٞم٤مشمف وٟمِم٠مشمف  -صم٤مٟم ًٞم٤م :اًمٔمرف اًمًٞم٤مد وآضمتامقمل ذم قمٍم
(ذيٕمتل).
اًمٗمّمؾ اًمث٤مين :إؾمس اًمٜمٔمري٦م عمٗمٝمقم سمٜم٤مء اًمققمل قمٜمد (ذيٕمتل) ،وومٞمف ُمٌحث٤من:
اعمٌح٨م إول :أوًٓ :اإلٟمً٤من ذم ومٙمر (ذيٕمتل).صم٤مٟم ًٞم٤م :اًمديـ ذم ومٙمر (ذيٕمتل).
اعمٌح٨م أظمر :اًمققمل ُمٗمٝمقُمف وسمٜم٤مؤه ذم ومٙمر (ذيٕمتل).
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اًمٗمّمــؾ اًمث٤مًمــ٨م :إؾمــس اًمٕمٛمٚمٞمــ٦م ًمٌٜمــ٤مء اًمــققمل اًمــديٜمل قمٜمــد (ذيٕمتــل) ،وومٞمــف صمالصمــ٦م
ُمٌ٤مطم٨م:
اعمٌح٨م إول :اًمٕمقدة إمم اًمذات.
اعمٌح٨م اًمث٤مين :دور اعمث٘مػ.
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨مُ :مً١موًمٞم٦م اعمرأة.
ظم٤ممت٦م اًمٌح٨م :وومٞمٝم٤م قمرو٧م أهؿ ُم٤م وصؾ إًمٞمف اًمٌح٨م ُمـ ٟمت٤مئ٩م.
اعمراضمع واًمدوري٤مت.
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ايفؿٌ األٍٚ
عً ٞغسٜعيت سٝات٘ ٚفهسٙ
املبشح األٍٚ
 سٝات٘ ْٚػأت٘.


ايعسف ايطٝاضٚ ٞاالدتُاع ٞيف عؿس (غسٜعيت).

أٚالّ :سٝات٘ ْٚػأت٘:
وًمد اعمٗمٙمر وأؾمت٤مذ قمٚمؿ آضمتامع (قمكم حمٛمد شم٘مل ذيٕمتل) ذم ىمري٦م (ُمزيٜم٤من) إطمدى ىمرى
ؾمٌزوار( ،)1ذم حم٤مومٔم٦م (ظمرؾم٤من) ذم إيران ،ذم يقم ُ01مـ ؿمٝمر يم٤مٟمقن إول ُمـ اًمٕم٤مم 1711م.
ُمٗمنا ًمٚم٘مرآن ،ويم٤مشم ًٌ٤م ،ويم٤من واطمدً ا ُمـ سمٜم٤مة احلريم٦م اًمٗمٙمري٦م
واًمده (حمٛمد شم٘مل ذيٕمتل) ،يم٤من
ً
اإليراٟمٞم٦م طمٞم٨م أؾمس ُمريمز (احل٘م٤مئؼ اإلؾمالُمٞم٦م)( ،)0وىمدم ظمدُم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمدقمقة اًمديٜمٞم٦م،
ُمت٠مصمرا سمقاًمده إمم
وذم يمٜمػ هذا اًمقاًمد شمرسمك (ذيٕمتل) قمغم أصقل اًمديـ واًمٕمٚمقم واعمج٤مهدة ً
طمد يمٌػم(.)1
أهنك (ذيٕمتل) دراؾمتف ُمتٗمق ًىم٤م ُمٜمذ أن سمدأ اًمدراؾم٦م آسمتدائٞم٦م وطمتك اًمث٤مٟمقي٦م و ذم اعمرطمٚم٦م
اًمث٤مٟمقي٦م ٟمِمط وٛمـ اًمتٞم٤مر اًمذي ىم٤مده (ُمّمدق)( .)2وىمد ؿمٝمدت شمٚمؽ اًمٗمؽمة شمٜم٤مُمل آدم٤مه٤مت
إيديقًمقضمٞم٦م اعمتٜمققم٦م ذم إيران ،واٟمٌٕمث٧م اًمٕمديد ُمـ اًمرؤى واًمتً٤مؤٓت اًمديٜمٞم٦م ،وسمٕمد إمت٤مُمف
( ) 1ؾمٌزوارُ :مـ اعمدن اإليراٟمٞم٦م ذم إىمٚمٞمؿ ظمرؾم٤من ،شم٘مع ذم أىمَم اًمِمامل اًمنمىمل ُمـ إيران ،اٟمٔمرُ :مقؾمققم٦م اعمدن اًمٕمرسمٞم٦م
واإلؾمالُمٞم٦م ،حيل ؿم٤مُمل ،دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم1771 :م ،ص.044
( )0يم٤من اهلدف ُمـ هذا اعمريمز هق شمٜم٘مٞم٦م أصقل اًمتِمٞمع مم٤م قمٚمؼ سمف ُمـ أسم٤مـمٞمؾ قمؼم اًم٘مرون وشمققمٞم٦م اإليراٟمٞملم سم٤مًمدور احل٘مٞم٘مل
ًمٚمديـ ذم جمتٛمٕمٝمؿ.
( )1اٟمٔمر :قمكم ذيٕمتل اهلجرة إمم اًمذات ،مجٞمؾ ىم٤مؾمؿُ ،مريمز احلْم٤مرة ًمتٜمٛمٞم٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم:
0212م ،ص.47
( )2حمٛمد ُمّمدق (1657م1743 -م ) شمقزم ُمٜم٤مص٥م رومٞمٕم٦م ذم قمٝمد اًمدوًم٦م اًم٘م٤مضم٤مري٦م ،واٟمْمؿ ًمٚمجٌٝم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕم٤مرو٦م
ًمٚمِم٤مه حمٛمد رو٤م هبٚمقي وشمِمٙمٚم٧م طمٙمقُمتف قم٤مم 1730م ،وأؾم٘مٓم٧م إصمر اٟم٘مالب زاهدي ،اٟمٔمر :اًمتِمٞمع اًمٕمٚمقي واًمتِمٞمع
اًمّمٗمقي ،قمكم ذيٕمتل ،شمرمج٦م :إسمراهٞمؿ اًمدؾمقىمل ؿمت٤م ،دار إُمػم ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤ممُ ،0225 :م٘مدُم٦م اعمؽمضمؿ ،ص
.12
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اًمدراؾم٦م اًمث٤مٟمقي٦م دظمؾ (ذيٕمتل) ُمٕمٝمد إقمداد اعمٕمٚمٛملم ،واٟمٙم٥م (ذيٕمتل) قمغم اًمٙمت٤مسم٦م
ُمت٠مصمرا ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة سمحريم٦م (هنْم٦م اعمقطمديـ آؿمؽمايمٞملم)( ،)1وهل طمريم٦م
واخلٓم٤مسم٦م واًمؽممج٦مً ،
ُمـ اًمِمٌ٤مب اعمتديـ ذوي اًمٜمزقم٦م آؿمؽمايمٞم٦م ،ومؽمضمؿ يمت٤مب "أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري ًمٕمٌد احلٛمٞمد
اًمًح٤مر" حت٧م قمٜمقان" :أسمق ذر اعمقطمد آؿمؽمايمل" صمؿ اًمتحؼ سمٙمٚمٞم٦م أداب واًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م
ذم ضم٤مُمٕم٦م (ُمِمٝمد) قم٤مم 1733م ،وأسمدى ؿمٖم ًٗم٤م سمت٤مريخ أدسم٤مء اإلؾمالم وومٚمًٗم٦م اًمت٤مريخ(،)0
وشمِمٙمؾ ومٙمره ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة يم٠مطمد أهؿ دقم٤مة اًم٘مراءة اًمٜمْم٤مًمٞم٦م ًمإلؾمالم.
وسمٕمد خترضمف سم٤مُمتٞم٤مز ُمـ يمٚمٞم٦م أداب ُأرؾمؾ ذم سمٕمث٦م دراؾمٞم٦م إمم ومرٟمً٤م ،وذم ومرٟمً٤م درس
إدي٤من وقمٚمؿ آضمتامع إديب.
وهٜم٤مك شمٕمرف قمغم ومالؾمٗم٦م اعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦م اعمختٚمٗم٦م( ،)1وطمّمؾ قمغم ؿمٝم٤مدشملم ًمٚمديمتقراة
ذم شم٤مريخ اإلؾمالم وقمٚمؿ آضمتامع ،وأيْم٤م ًيم٤مٟم٧م ًمف ٟمِم٤مـم٤مشمف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وم٠مؾمس ومرع أوروسم٤م
ىمًام ُمـ
حلريم٦م حترر إيران ( ،)2وشمراؾمؾ ُمع اعمٗمٙمر اًمثقري (ومراٟمز وم٤مٟمقن)( ،)3وشمرضمؿ ًمٚمٗم٤مرؾمٞم٦م ً
يمت٤مسمف "اعمٕمذسمقن ذم إرض"( .)4وسمذًمؽ شمٕمزز ًمدى (ذيٕمتل) ومٙمر اًمٜمْم٤مل وىمرب أيمثر ُمـ
مم٤مرؾمٞمف وُمٜمٔمريف ،ومٓمٖمك قمغم حمٞمٓمف صقت اعم٘م٤موُم٦م ،وؿمٖمػ سم٤مٓطمتج٤مج وشمً٤مسمؼ اعمث٘مٗمقن
ًمت٠ميٞمد آٟمتٗم٤مو٤مت واحلريم٤مت اًمثقري٦م (.)5

( )1أؾمًٝم٤م حمٛمد ٟمخِم٧م (1701م1754-م) واٟمّم٥م اهتامم ٟمخِم٧م قمغم إسمٕم٤مد إظمالىمٞم٦م ذم اًمديـ ومخٚمع قمٚمٞمف صقرة
اؿمؽمايمٞم٦م ،اٟمٔمر :إٟم٘م٤مذ اًمٜمزقم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ذم اًمديـ ،قمٌد اجلٌ٤مر اًمروم٤مقملُ ،مريمز دراؾم٤مت ومٚمًٗم٦م اًمديـ ،سمٖمداد ،ط ،0 :قم٤مم:
0211م ،ص.60
( )0اٟمٔمر :هٙمذا شمٙمٚمؿ ذيٕمتل ،وم٤موؾ رؾمقل ،دار اًمٙمٚمٛم٦م ًمٚمٜمنم ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم1765 :م ،ص .5
(ُ )1مثؾ اًمٌػم يم٤مُمق وضم٤من سمقل ؾم٤مرشمر ،اٟمٔمر" :قمكم ذيٕمتل اهلجرة إمم اًمذات" ،مجٞمؾ ىم٤مؾمؿ ،ص.50
( )2أٟمِم٠مه٤م سم٤مزريم٤من وـم٤مًم٘م٤مين ؾمٜم٦م 1741م ،اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،ص.51
( )3ومراٟمز قمٛمر وم٤مٟمقن (1703م1741-م) ُمٗمٙمر صمقري ُمـ ضمزر اعم٤مرشمٜمٞمؽ قمرف سمٜمْم٤مًمف ُمـ أضمؾ احلري٦م ود اًمتٛمٞمٞمز
اًمٕمٜمٍمي ،قمٛمؾ ـمٌٞم ًٌ٤م ذم اجلٞمش اجلزائري ،واٟمْمؿ جلٌٝم٦م اًمتحرير اجلزائري٦م ،اٟمٔمرُ :مقؾمققم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ،قمٌد اًمقه٤مب
اًمٙمٞم٤مزمُ ،م١مؾمً٦م ُمّمٓمٗمك ىم٤مٟمّمق ،سمػموت ،ط ،3 :قم٤مم ،0227 :ج ،2 :ص.245
( )4اٟمٔمر :اًمتِمٞمع اًمٕمٚمقي واًمتِمٞمع اًمّمٗمقي ،قمكم ذيٕمتل ،ص.12
( )5اٟمٔمر :إٟم٘م٤مذ اًمٜمزقم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ذم اًمديـ ،قمٌد اجلٌ٤مر اًمروم٤مقمل ،ص.61
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وذم ُمٜمتّمػ اًمًتٞمٜمٞم٤مت ىمرر (ذيٕمتل) اًمٕمقدة إمم إيران ،واًمتل يم٤مٟم٧م حت٧م شم٠مصمػم
آؾمتٌداد اًمًٞم٤مد واحلٙمؿ اًمِمٛمقزم
ُمدرؾم٤م ذم ضم٤مُمٕم٦م
واقمت٘مؾ قمغم احلدود سملم شمريمٞم٤م وإيران صمؿ أـمٚمؼ هاطمف وقملم
ً
(ـمٝمران) .وذم قم٤مم 1747م شم٠مؾمً٧م ذم ـمٝمران (طمًٞمٜمٞم٦م إرؿم٤مد)( ،)1ذم حم٤موًم٦م ُمـ (ذيٕمتل)
ًمتٙمريس اًمِمٕمقر سم٤مٟٓمتامء ًمإلؾمالم ذم جم٤مهب٦م واوح٦م عمح٤موٓت اًمًٚمٓم٦م ىمٓمع اًمًٞم٤مىم٤مت
اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٛمجتٛمع اإليراين ،واٟمخرط (ذيٕمتل) ُمع سمٕمض ُمث٘مٗمل إيران ًمت٠مصٞمؾ اهلُقي٦م وشمٌٜمقا
ُمٌدأ اًمٕمقدة إمم اًمذات .وذم ؾمٜم٦م 1751م أهمٚم٘م٧م اًمًٚمٓم٤مت اإليراٟمٞم٦م (طمًٞمٜمٞم٦م إرؿم٤مد) وىم٤مُم٧م
وؾمٛمح ًمف قم٤مم1755م سم٤مًمًٗمر إمم ًمٜمدنً ،مٙمـ سمٕمد أىمؾ ُمـ ؿمٝمر ُقمثر
سم٤مقمت٘م٤مًمف ،صمؿ أومرضم٧م قمٜمف ُ
قمٚمٞمف ُمٞمتً٤م ذم ؿم٘متف هٜم٤مك ،ومل ُيًٛمح جلثامٟمف سم٠من ُيدومـ ذم إيران ،ودومـ سمج٤مٟم٥م ضيح اًمًٞمدة
زيٜم٥م ذم دُمِمؼ(.)0
ثاّْٝا :ايعسف ايطٝاضٚ ٞاالدتُاع ٞيف عؿس (غسٜعيت):
ذم قم٤مم 1703م وسمٕمد اهنٞم٤مر دوًم٦م اًم٘م٤مضم٤مر( ،)1شمقمم (رو٤م ؿم٤مه)( ،)2اًمًٚمٓم٦م ذم إيران ُمدؿمٜمً٤م
ُمدؿمٜمً٤م سمداي٦م طمٙمؿ اًمًالًم٦م اًمٌٝمٚمقي٦م( ،)3وىم٤مم (رو٤م ؿم٤مه) سم٤مًمٕمٛمؾ قمغم إٟمِم٤مء ٟمٔم٤مم طمٙمقُمل
ُمريمزي ُمع حتدي٨م آىمتّم٤مد اإليراين ،واقمتٛمد قمغم أؾمٚمقب ىمٛمٕمل ُمًتٜمدً ا قمغم اًم٘مقُمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م
( )1طمًٞمٜمٞم٦م إرؿم٤مد أٟمِم٠مه٤م ذيٕمتل قم٤مم 1747م هدومٝم٤م شمرسمٞم٦م اًمِمٌ٤مب قمغم اًمققمل اًمديٜمل واًمًٞم٤مد ،وأؾمس مخس جل٤من شم٘مقم
سم٤مًمتٕمٌئ٦م اًمٗمٙمري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمِمٌ٤مب ،اٟمٔمر :هٙمذا شمٙمٚمؿ ذيٕمتل ،وم٤موؾ رؾمقل ،ص.6
( )0اٟمٔمر" :قمكم ذيٕمتل اهلجرة إمم اًمذات" ،مجٞمؾ ىم٤مؾمؿ ،ص.54
( ) 1ممٚمٙم٦م أؾمًٝم٤م اًمٖم٤مضم٤مريقن قم٤مصٛمتٝم٤م ـمٝمران ؿمٛمٚم٧م ُمٕمٔمؿ إرايض اإليراٟمٞم٦م احل٤مًمٞم٦م إو٤موم٦م إمم أرُمٞمٜمٞم٤م وأذرسمٞمج٤من ،داُم٧م
ُمـ قم٤مم 1572م وطمتك أـم٤مح هب٤م رو٤م هبٚمقي قم٤مم 1703م ،وهؿ ؾمالًم٦م طم٤ميمٛم٦م شمٜمً٥م إمم أشمراك ؾمٝمؾ ىمٌج٤مق ،اٟمٔمر:
ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إيران اًمًٞم٤مد ،طمًـ يمريؿ اجل٤مف ،اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٛمقؾمققم٤مت ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم ،0226 :ج،1 :
ص.155
( )2هق رو٤م ؿم٤مه هبٚمقي (1656م1722 -م) ُم١مؾمس اًمدوًم٦م اًمٌٝمٚمقي٦م ،طمٞم٨م أهنك طمٙمؿ اًم٘م٤مضم٤مريلم ًمإلُمؼماـمقري٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م
ؿم٤مه٤م ،وأقمٚمـ ٟمٗمًف ُمٚمٙمً٤م ،قمغم إيران ،اٟمٔمر :دراؾم٤مت ذم شم٤مريخ إيران احلدي٨م واعمٕم٤مس ،يمامل ُمٔمٝمر ،إُم٤مٟم٦م
وٟمّم٥م ٟمٗمًف ً
اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م ،سمٖمداد ،ط ،1 :قم٤مم ،1763 :ص.112-111
( )3رؾمٛم ًٞم٤م ممٚمٙم٦م إيران ،وهل دوًم٦م شم٠مؾمً٧م قم٤مم 1703م ،أصمر آٟم٘مالب اًمذي ىم٤مم سمف رو٤م هبٚمقي ود أمحد ُمرزا أظمر ؿم٤مه٤مت
اًمدوًم٦م اًم٘م٤مضم٤مري٦م ،اٟمٔمر :إيران ،حمٛمقد ؿم٤ميمر ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،اًم٘م٤مهرة ،د.ط ،د.ت ،ص .13
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ذم شم٠مُملم ٟمقع ُمـ اًمنمقمٞم٦م ًمٚمًٚمٓم٦م .وشمٕمًػ (رو٤م ؿم٤مه) سمٛمح٤موًم٦م ومرض اًمتٖمري٥م قمغم اعمجتٛمع
اإليراين يمام ذم إيمراهف ًمٚمٜمً٤مء سمخٚمع احلج٤مب ،ومق ًّمدت ؾمٞم٤مؾمتف قمداء ؿمديدً ا سمٞمٜمف وسملم رضم٤مل
اًمديـ ،وُمـ أضمؾ إطمٙم٤مم ىمٌْمتف قمغم إيران قمٛمؾ قمغم حتدي٨م اجلٞمش ًمتحقيؾ اًمدوًم٦م ُمـ جمتٛمع
ؿمٌف إىمٓم٤مقمل إمم ٟمٛمقذج اًمدوًم٦م اًم٘مقُمٞم٦م (.)1
وقمٜمدُم٤م دظمٚم٧م ىمقات اًمتح٤مًمػ واطمتٚم٧م إيران وأضمؼمشمف قمغم اًمتٜم٤مزل ًمّم٤مًمح وًمده (حمٛمد
رو٤م ؿم٤مه)( ،)0واًمذي وىمع ُمٕم٤مهدة ُمع ىمقات اًمتح٤مًمػ شمٜمص قمغم وطمدة إرايض اإليراٟمٞم٦م،
ووقمدت سمٛمٖم٤مدرة إيران سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م(.)1
سمدأ طمٙمٛمف أول قمنم ؾمٜمقات سمحٙمؿ وٕمٞمػ طمٞم٨م أؿمٖمٚمتف طمٞم٤مة اًمؽمف ويم٤مٟم٧م إيران
شمٕمٞمش فمرو ًوم٤م اىمتّم٤مدي٦م ُمؽماضمٕم٦م ،وسمٕمد احلرب هم٤مدرت ىمقات اًمتح٤مًمػ إيران ،وسمدأ (اًمِم٤مه)
سمٛمجٛمققم٦م ُمـ اإلضمراءات اإلصالطمٞم٦م يمٛمح٤موًم٦م ًمٙمً٥م رو٤م اًمِمٕم٥م ،ومٌدأت إطمزاب
اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم اًمٔمٝمقر ذم إيران ُمثؾ اجلٌٝم٦م اًمقـمٜمٞم٦م سم٘مٞم٤مدة (ُمّمدق) واًمذي قم٤مش ذم اعمٜمٗمك أي٤مم (
رو٤م ؿم٤مه) .وشمّم٤مًمح (حمٛمد رو٤م) ُمع اعم١مؾمً٦م اًمديٜمٞم٦م طمٞم٨م أًمٖمل ىمرار ٟمزع احلج٤مب ،وسمرهمؿ
آٟمٗمراج اًمًٞم٤مد إٓ أن اًمٗمؽمة ؾم٤مدهت٤م طم٤مًم٦م ُمـ اًمٗمقى متثٚم٧م ذم شمٕمدد ُمرايمز اًم٘مقى ،وىم٤مم
(ُمّمدق) سمت٠مُمٞمؿ ذيم٦م اًمٜمٗمط إٟمجٚمق إيراٟمٞم٦م( ،)2وقمٛمؾ قمغم شم٘مٚمٞمص صالطمٞم٤مت (اًمِم٤مه)،
وأقمٚمـ قمـ ومؽمة اٟمت٘م٤مًمٞم٦م ،وًمٙمـ مت٧م اإلـم٤مطم٦م سمف ،وهق اعمٕمروف سمتٌٜمٞمف اًم٘مْم٤مي٤م اًمقـمٜمٞم٦م 8مم٤م زاد
اشمً٤مع اهلقة سملم اًمًٚمٓم٦م واعمجتٛمع اإليراين.

()1اٟمٔمر :دراؾم٤مت ذم شم٤مريخ إيران احلدي٨م واعمٕم٤مس ،يمامل ُمٔمٝمر ،ص.112-111
( )0حمٛمد رو٤م هبٚمقي (1717م –  1762م) وهق آسمـ إيمؼم ًمرو٤م هبٚمقي وىمد ٟمقدي سمف وري ًث٤م ًمٚمٕمرش قم٤مم 1704م ،إمم أن
أـم٤مطم٧م سمف اًمثقرة اإلؾمالُمٞم٦م قم٤مم 1757م ،اٟمٔمر :إيران ،حمٛمقد ؿم٤ميمر ،ص.15
()1اٟمٔمر :دراؾم٤مت ذم شم٤مريخ إيران احلدي٨م واعمٕم٤مس ،يمامل ُمٔمٝمر ،ص.055
( )2ذيم٦م ٟمٗمط شم٠مؾمً٧م قم٤مم 1726م ،حت٧م اؾمؿ ذيم٦م اًمٜمٗمط (اإلٟمجٚمق إيراٟمٞم٦م) ،وشمٕمد أول ذيم٦م ٟمٗمط ذم اًمنمق إوؾمط ،ذم
قم٤مم 1731م ،ىم٤مم حمٛمد ُمّمدق سمت٠مُمٞمؿ اًمنميم٦م ويم٤مٟم٧م ؾمٌ ًٌ٤م ذم آٟم٘مالب قم٤مم 1731م ،اٟمٔمر :إيران سملم صمقرشملم ،آُم٤مل
اًمًٌٙمل ،اعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م ،اًمٙمقي٧م ،ط ،1 :قم٤مم1777م ،ص.25
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أصمرا قمغم (اًمِم٤مه) ومٕم٤مد سمًٞم٤مؾم٦م أيمثر ىمٛم ًٕم٤م وؿمٙمؾ ضمٝم٤مز اًمً٤موم٤مك(،)1
شمريم٧م دمرسم٦م (ُمّمدق) ً
وٟمتٞمج٦م ًمٚمٜمٔم٤مم اًمٌقًمٞمز اًم٘مٛمٕمل مت٧م شمّمٗمٞم٦م اًمٙمثػم ُمـ اعمٕم٤مرولم وأدظمؾ (اًمِم٤مه) إصالطم٤مت
ؾمٛمٞم٧م سم٤مًمثقرة اًمٌٞمْم٤مء( ،)0همػم أٟمف ومِمؾ ذم يمً٥م ود اجلامهػم واًمتل شمديـ ًمٚمٛمرضمٕمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م،
وسم٘مٞم٤مدة (اخلٛمٞمٜمل)( ،)1يم٤من هٜم٤مك صمقرة ُمٕم٤مرو٦م ًمٚمثقرة اًمٌٞمْم٤مء وعمع ٟمجؿ (اخلٛمٞمٜمل) اًمذي دقم٤م
إمم طمٙمؿ إؾمالُمل ،وسمدأ يريمز ظمٓم٤مسمف قمغم ىمْم٤مي٤م اًمٗمً٤مد سمٕمد أن ُمٝمد (ذيٕمتل) اعمجتٛمع ًم٘مٌقل
اًمثقرة ،ومٝمق يمام يًٛمٞمف أشمٌ٤مع اًمثقرة اإلؾمالُمٞم٦م (ُمٚمٝمؿ اًمثقرة اإلؾمالُمٞم٦م) اًمتل ىم٤مدهت٤م اعمراضمع
اًمِمٞمٕمٞم٦م سمزقم٤مُم٦م (آي٦م اهلل اعمقؾمقي اخلٛمٞمٜمل) ذم 1757م ،وأدت إمم اإلـم٤مطم٦م سمحٙمؿ (اًمٌٝمٚمقي)
ذم اًمٌالد (.)2


( )1اظمتّم٤مر "ُمٜمٔمٛم٦م اعمخ٤مسمرات وإُمـ اًم٘مقُمل" أؾمًٝم٤م حمٛمد رو٤م سمٛمً٤مقمدة ويم٤مًم٦م اعمخ٤مسمرات إُمريٙمٞم٦م وسم٤مإلو٤موم٦م عمٝم٤مُمف
يمجٝم٤مز خم٤مسمرات قمٛمؾ قمغم ىمٛمع اعمٕم٤مرولم ًمِم٤مه إيران وووٕمٝمؿ حت٧م اعمراىمٌ٦م ،اٟمٔمر :إيران سملم ـمٖمٞم٤من اًمِم٤مه ودُمقي٦م
اخلٛمٞمٜمل ،ذيٌ٤من اًمِمٛمريُ ،م١مؾمً٦م اعمديٜم٦م ًمٚمّمح٤موم٦م ،اعمديٜم٦م ،ط ،1 :قم٤مم1761 :م ،ص.44
( )0صمقرة اًمِم٤مة واًمِمٕم٥م ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اإلصالطم٤مت ذم إيران واًمتل أـمٚم٘مٝم٤م ؿم٤مه إيران حمٛمد رو٤م وشمؿ سمٜم٤مء سمرٟم٤مُم٩م إصالح
يمخٓمقة ٟمحق اًمتحدي٨م ،و يم٤من ًمٚمثقرة اًمٌٞمْم٤مء أهداومٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م إلوٗم٤مء اًمنمقمٞم٦م قمغم ؾمالًم٦م هبٚمقي ،اٟمٔمر :إيران سملم
ـمٖمٞم٤من اًمِم٤مه ودُمقي٦م اخلٛمٞمٜمل ،ذيٌ٤من اًمِمٛمري ،ص.65-63
( )1روح اهلل سمـ ُمّمٓمٗمك اخلٛمٞمٜمل ( 1720م – 1767م ) رضمؾ ديـ وُمرضمع ديٜمل وومٞمٚمًقف وؾمٞم٤مد إيراين يم٤من ُم١مؾمس
مجٝمقري٦م إيران اإلؾمالُمٞم٦م قم٤مم 1757م وسمٕمد اًمثقرة شمقمم ُمٜمّم٥م اعمرؿمد إقمغم ًمٚمٌالد ،اٟمٔمر :اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل ؾمػمة
وُمًػمة ،جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلمُ ،مٙمت٥م اخلٛمٞمٜمل سمًقري٤م ،ط ،1 :قم٤مم ،0224 :ص.00
( )2اٟمٔمر :إيران سملم صمقرشملم ،آُم٤مل اًمًٌٙمل ،ص.164 -161
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ايفؿٌ ايجاْٞ
األضظ ايٓعس ١ٜملفٗ ّٛبٓا ٤ايٛع ٞعٓد (غسٜعيت)
املبشح األ:ٍٚ
أٚالّ :اإلٟمً٤من ذم ومٙمر (ذيٕمتل).
ثاّْٝا :اًمديـ ذم ومٙمر (ذيٕمتل).
املبشح ايجاْ:ٞ
ايٛعَ ٞفٗٚ َ٘ٛبٓاؤ ٙيف فهس (غسٜعيت).

املبشح األٍٚ
أٚالّ :اإلْطإ يف فهس (غسٜعيت):
إن اإلؾمالم يٕمٓمل اإلٟمً٤من رشمٌ٦م أقمغم ُمـ ؾم٤مئر اعمقضمقدات يمً٤مئر اعمدارس ذات اًمٜمزقم٦م
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م( ،)1سمؾ شمٗمقق قمٚمٞمٝم٤م سم٢مجي٤مد رؤي٦م شمٗمًػمي٦م ُمالئٛم٦م ٕسمٕم٤مد اًمقضمقد ،وئمٝمر (ذيٕمتل)
إٟمً٤مٟمٞم٦م اإلٟمً٤من ذم اإلؾمالمً 8مٞمثٌ٧م أهن٤م ذات وم٤مقمٚم٦م وُم١مصمرة ،وم٤مإلؾمالم ضمٕمؾ اإلٟمً٤من صٗمقة اهلل
وظمٚمٞمٗمتف سملم اًمٙم٤مئٜم٤مت وؾمخر ًمف يمؾ ىمقى اًمٓمٌٞمٕم٦م وأُمر ُمالئٙمتف سم٤مًمًجقد ًمف مم٤م أيمًٌف سمٕمدً ا
وقمٛم ً٘م٤م دًٓم ًٞم٤م وىمٞمٛم ًٞم٤م ،ويّمقر (ذيٕمتل) اإلٟمً٤من سملم ىمٓمٌلم شمتٜم٤مزقمف اًمِمٝمقات واًم٘مقة اًمٕم٤مىمٚم٦م،
ُمًتٛمرا إُم٤م ٟمحق اجلٜمقح إمم قمقامل اًمرهمٌ٦م واعم٤مدة ،وإُم٤م ٟمحق اًمًٛمق
ساقم٤م
ومٝمق يٕمٞمش
ً
ً
واإلرادة(.)0

( )1وٟم٘مّمد سم٤معمدارس ذات اًمٜمزقم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م :شمٚمؽ اًمتل شمٜمٔمر إمم اإلٟمً٤من يمٖم٤مي٦م ذم طمد ذاشمف ،وأٟمف جي٥م أن يٙمقن ُمريمز آهتامم
وشمٕمقد إمم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م ازدهرت إسم٤من قمٍم اًمٜمٝمْم٦م ،وىم٤مُم٧م اعمدٟمٞم٦م احلديث٦م قمغم أؾم٤مس ٟمٔمري٦م أص٤مًم٦م اإلٟمً٤من،
وىمد فمٝمرت ُم٘م٤مسمؾ ٟمٔمرة إدي٤من اًم٘مديٛم٦م اعمحروم٦م ًمإلٟمً٤من اًمتل ىمْم٧م قمغم أمهٞمتف وإرادشمف ُم٘م٤مسمؾ إرادة اإلًمف ًمٞمٔمٝمر سمٛمٔمٝمر
اخل٤مٟمع اًمٕم٤مضمز.
( )0اٟمٔمر :اإلٟمً٤من واإلؾمالم ،قمكم ذيٕمتل ،شمرمج٦م :قمٌ٤مس اًمؽممج٤من ،دار إُمػم ًمٚمث٘م٤موم٦م ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم0224 :م ،ص
.16
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وفمٝمرت شمقضمٝم٤مت (ذيٕمتل) اعم٤مريمًٞم٦م سمقوقح ،ومٗمل طمديثف قمـ آٟمحراف قمـ اًمٙمامل
اإلٟمً٤مين يًتدقمل(ذيٕمتل) ظمالف (ىم٤مسمٞمؾ وه٤مسمٞمؾ)ً 8مٞم١مؾمس قمٚمٞمف ومٙمرة اًمٍماع اًمٓمٌ٘مل
وهل ُمـ إؾمس اًمتل ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مريمًٞم٦م ،واًمتل شمِمٙمؾ قمٜمد (ذيٕمتل) أؾم٤مس ومٚمًٗم٦م
اًمت٤مريخ ،ويٗمن آٟم٘مً٤مم اًمذي شمقًمد قمـ ىمتؾ (ىم٤مسمٞمؾ) ٕظمٞمف (ه٤مسمٞمؾ) إمم قم٤مُمؾ واطمد هق
اًمٕمٛمؾ ،ومٗمل هذه اًمٍماقم٤مت يتقاضمف ٟمٛمٓم٤من اضمتامقمٞم٤من :اًمٜمٛمط اًمزراقمل ،واًمٜمٛمط اًمرقمقي8
وم٤معمحٞمط واطمد واًمٔمروف ُمتً٤موي٦م ،وًمٙمـ اًمٗم٤مرق هق اًمٕمٛمؾ اًمذي ي٘مقم سمف يمؾ ُمٜمٝمام( ،ىم٤مسمٞمؾ)
أرو٤م وأدوات إٟمت٤مج و(ه٤مسمٞمؾ) يٕمٛمؾ سمؽمسمٞم٦م اعمقار .ومٌداي٦م
يٕمٛمؾ سم٤مًمزراقم٦م طمٞم٨م يٛمتٚمؽ ً
آٟم٘مً٤مم هق طمٞمٜمام ومٙمر اإلٟمً٤من ذم اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمردي٦م ويم٤من سمذًمؽ سمداي٦م اًمٍماع اًمٓمٌ٘مل( ،)1وهٙمذا
دورا ُمـ أدوار
اٟم٘مًؿ اعمجتٛمع -سمحً٥م (ذيٕمتل) -إمم ىمٓمٌلم ُمتْم٤مديـ طمٞم٨م ُمثؾ (ىم٤مسمٞمؾ) ً
اًمت٤مريخ اإلٟمً٤مين 8ومدظمؾ اًمت٤مريخ ُمرطمٚم٦م اًمتٛمٞمٞمز اًمٌنمي(.)0
وهٙمذا اؾمتٚمٝمؿ (ذيٕمتل) اًم٘مقاقمد إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمامريمًٞم٦م إؾمالُم ًٞم٤م "وأيمثر (ذيٕمتل) ُمـ
اؾمتخداُمف إدوات اعم٤مريمًٞم٦م سمام ٓ يٛم٧م إمم اًمٜمص اًم٘مرآين سمّمٚم٦م ،وم٠مؾم٘مط اعم٤مدي٦م اًمت٤مرخيٞم٦م قمغم
شمٗمًػم آي٤مت اًم٘مرآن ،يمام ومٕمؾ قمٜمدُم٤م طمٚمؾ ىمّم٦م اسمٜمل آدم سم٠مهن٤م ساع سملم اًمٜمٔم٤مم اًمزراقمل،
واعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م ...وأن هذا اًمٍماع اًمٓمٌ٘مل يتٙمرر ذم يمؾ اعمجتٛمٕم٤مت سمٜمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م واطمدة
هل اٟمتّم٤مر اًمٕمدل"(.)1
وإيمامًٓ ًمتٙمقيـ اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ذم ٟمٔمرشمف ًمإلٟمً٤من يٜم٘مؾ ًمٜم٤م (ذيٕمتل) ـمٌٞمٕم٦م اًمرؤي٦م
شمٗمًػما ديٜم ًٞم٤م ومٚمًٗم ًٞم٤م ،إذ يرى أن
اًمٙمقٟمٞم٦م اًمتل يتقضم٥م قمغم اإلٟمً٤من اًمًػم ُمـ ظمالهل٤م ،و يٕمٓمل
ً

( )1اًمٍماع اًمٓمٌ٘مل :هق حمقر اًمٜمٔمري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ًمٚمامدي٦م اجلدًمٞم٦م اعمٕمرووم٦م سم٤معم٤مريمًٞم٦م ،وشم٘مقم قمغم ومٙمرة أن اًمت٤مريخ
قمٌ٤مرة قمـ ساع اىمتّم٤مدي سملم ـمٌ٘م٤مت ُمتٜم٤مطمرة أطمده٤م شمًتٖمؾ إظمرى ،اٟمٔمر :اًمٌٞم٤من اًمِمٞمققملُ ،م٤مريمس وإٟمجٚمز ،شمرمج٦م:
اًمٕمٗمٞمػ إظميُ ،مٜمِمقرات اجلٛمؾ ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم ،0213 :ص.06
( )0اٟمٔمرُ :م٤م اًمثقرة اًمديٜمٞم٦م ،داريقش ؿم٤ميٖم٤من ،شمرمج٦م :حمٛمد اًمرمحقين ،دار اًمً٤مىمل ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم ،0222 :ص .040
( )1قمغم ذيٕمتل واًمٚمٕمٌ٦م اًمّمٗمقي٦م ،وًمٞمد اًمنمه٤منُ ،م٘م٤مل ،جمٚم٦م اعمجٚم٦م0211- 2-12 ،م 11 ،ايمتقسمر 0216م.
http: //arb.majalla.com/2013/04/article55244644
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اإلٟمً٤من اعمٜمٗمتح ٓ يرى اًمٕم٤ممل حمدو ًدا ،سمؾ ذم شمٖمػم ُمًتٛمر قمغم قمٙمس اإلٟمً٤من اعمٜمٖمٚمؼ اًمذي يراه
وٞم ً٘م٤م وضم٤مُمدً ا ،ومال ي١ميد اًمٜمٔمرة اعم٤مدي٦م اعمحدودة اًمتل شمٜمٗمل أي سمٕمد وهم٤مي٦م ًمٚمخٚمؼ ،ومذًمؽ زاد ُمـ
طم٤مًم٦م آهمؽماب قمٜمد اإلٟمً٤من إذ إن هذا ٓ يؼمز أص٤مًم٦م ذاشمف و إرادشمف(.)1
و سملم حتديد (ذيٕمتل) صٗم٤مت اًمٙمامل اإلٟمً٤مين واًمرؤي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م ًمإلٟمً٤من اعمٜمٗمتح وسملم
اؾمتخدام (ذيٕمتل) أدوات اعم٤مريمًٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ رؤاه ،ؾمٞمٔمٝمر ًمٜم٤م ُمدى اًمتٜم٤مىمض ذم سمٜم٤مه
يٙمقن سمذًمؽ شمقًمٞم ًٗم٤م ُمِمؽميمً٤م سملم اعم٤مريمًٞم٦م
إؾم٤مؾمٞم٦م وسمٜم٤مه اًمٜمٔمري٦م ومٞمٔمٝمر ًمٜم٤م أن "ذيٕمتل ّ
واًمقضمقدي٦م وم٤معم٤مريمًٞم٦م شمٕمٓمل أمهٞم٦م ًمٚمٌٜمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م سمحٞم٨م إن اعم٤مدي٦م شمت٘مدم قمغم اإلرادة
دورا واؾم ًٕم٤م ذم سمٜم٤مء ذاشمف"(.)0
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،أُم٤م اًمقضمقدي٦م ومٝمل شمٕمٓمل اإلٟمً٤من ً
وسمٕمد أن يم٤مٟم٧م اًمرؤي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م شمٜمٓمٚمؼ ُمـ أصقل اًمديـ ،أصٌح٧م ُمـ قمٚمؿ اإلٟمً٤من
وهذه أومم حم٤موٓت (ذيٕمتل) إلزاًم٦م آهمؽماب اًمديٜمل يمتٛمٝمٞمد إلصالح اًمقاىمع آضمتامقمل.
ثاّْٝا :ايد ٜٔيف فهس ( غسٜعيت):
اًمديـ قمغم ٟمققملم -سمحً٥م ذيٕمتل :-ديـ اًمتقطمٞمد وديـ اًمنمك ،وقمغم ظمالف
أـمروطم٦م سمٕمض ومالؾمٗم٦م قمٍم اًمٜمٝمْم٦م( ،)1واًمتل شم٘مقل إن سمداي٦م اًمتديـ هل اًمنمك .يرى
(ذيٕمتل) أن اًمتقطمٞمد هق سمداي٦م اًمرؤي٦م اًمديٜمٞم٦م ذم اًمت٤مريخ( ،)2ويٕمت٘مد أن ديـ اًمتقطمٞمد هق :اًم٘م٤مئؿ
قمغم أؾم٤مس قمٌ٤مدة رب واطمد واإليامن سم٘مقة واطمدة يٛمثؾ ُمٞم ً
ال ومٓمر ًي٤م سمنم ًي٤م ٟمحق قمٌ٤مدة اًم٘مقة
اًمقاطمدة واإليامن سم٤مًم٘مداؾم٦م واًمتل هتدف إمم شمؼمير وطمدة اًمٌنم وُمً٤مواهتؿ(.)3

( )1اٟمٔمر :اإلٟمً٤من واإلؾمالم ،قمكم ذيٕمتل ،ص .15-14
( )0اٟمٔمرُ :م٤م اًمثقرة اًمديٜمٞم٦م ،داريقش ؿم٤ميٖم٤من ،ص .044
(ُ )1مثؾ "ديٗمٞمد هٞمقم" واًمذي يرى أن سمداي٦م اًمرؤي٦م اًمديٜمٞم٦م هل اًمنمك ُمًتدًٓ سم٠من طمريم٦م احلْم٤مرة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م قم٤مُم٦م هل طمريم٦م
شمٓمقر وارشم٘م٤مء ،اٟمٔمر :اًمديـ واعمٞمت٤مومٞمزي٘م٤م ذم ومٚمًٗم٦م ديٗمٞمد هٞمقم ،حمٛمد اخلِم٧م ،دار ىمٌ٤مء ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م ،اًم٘م٤مهرة ،د.ط ،د.ت،
ص.12
( )2اًمتقطمٞمد يًٌؼ اًمنمك ووم ً٘م٤م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٤مإلٟمً٤من إول هق آدم قمٚمٞمف اًمًالم ويم٤من ٟمٌ ًٞم٤م يٕمٌد اهلل وطمده.
( )3ديـ ود اًمديـ ،قمكم ذيٕمتل ،شمرمج٦م :طمٞمدر جمٞمدُ ،م١مؾمً٦م اًمٕمٓم٤مر اًمث٘م٤مومٞم٦م ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم0225 :م ،ص.12
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وٕن (ذيٕمتل) يريد اًمقصقل حلريم٦م شم٤مرخيٞم٦م ًمٚمٛمجتٛمع شمٚمؽ احلريم٦م اًمتل هتٌف
آؾمتٛمراري٦م ،ومالسمد وأن يًتٕملم سم٤مٕدوات اعم٤مريمًٞم٦م طمتك حيقل اعمٗم٤مهٞمؿ اًمديٜمٞم٦م ًمٚمقاىمع
آضمتامقمل 8ومٜمجده ٓ يتحدث قمـ اًمتقطمٞمد واًمنمك سمٛمٕمٜم٤ممه٤م اًمٙمالُمل وإٟمام قمـ اًمتقطمٞمد
واًمنمك آضمتامقمٞملم ،ويري أن اًمتقطمٞمد هق اًمٜمٔم٤مم اًمذي حي٘مؼ اًمقطمدة آضمتامقمٞم٦م ،واًمنمك
هق ُم٤م يؼمر اًمتٛمزق آضمتامقمل ،ويري أن اًمٍماع سملم اًمتقطمٞمد واًمنمك ساع اضمتامقمل ،وأن
هٜم٤مك ٟمق ًقم٤م ُمـ اًمٕمالىم٦م اجلدًمٞم٦م سملم اإليامن سم٤مهلل واخلٚمؼ ،ومٗمل اًمنمك آضمتامقمل شمٚمٕم٥م أهل٦م
اًمذيـ يٌتدقمٝمؿ اعمخٚمقىمقن دور اخل٤مًمؼ ذم أذه٤من اًمٜم٤مس ،و(ذيٕمتل) سمذًمؽ حيقل اًمرؤي٦م
اًمٕم٘م٤مئدي٦م إمم رؤي٦م اضمتامقمٞم٦م(.)1
وسمٕمد آٟمٓمالق ُمـ ُمٗمٝمقُملم أؾم٤مؾمٞملم (اًمتقطمٞمد واًمنمك) ،يٜمت٘مؾ هبذه اعمٗم٤مهٞمؿ إمم
اًمتٗمرىم٦م سملم اًمديـ احل٘مٞم٘مل واًمديـ اًمتؼميري اًمذي ينمقمـ اؾمتٌداد احلٙم٤مم 8وم٤مًمنمك اًمذي
طم٤مرسمف حمٛمد -ط -ضم٤مء ُمـ يؼمره ًمّم٤مًمح احلٙم٤مم يمٕم٘مٞمدة اجلؼم "اسمتدقمٝم٤م طمٙم٤مم سمٜمل أُمٞم٦م
ًمٞمًٚمٌقا ُمـ اعمًٚمٛملم اًمِمٕمقر سم٤معمً١موًمٞم٦م وحيرُمقهنؿ ُمـ يمؾ أٟمقاع اًمٜم٘مدٕ...ن اجلؼم يٕمٜمل
آٟمّمٞم٤مع واخلْمقع ًمٙمؾ ُم٤م هق يم٤مئـ"( ،)0ومٙم٤من سم٤مًمت٤مزم ديـ اًمنمك سمٛمختٚمػ آهلتف اعمتٕمددة،
واًمتل شمًٛمح سمقضمقد اهلٞمٛمٜم٦م وآؾمتٖمالل واًمتاميز سملم اًمٜم٤مس سمخالف ديـ اًمتقطمٞمد طمٞم٨م
"شمذوب اًمٗمقارق واًمٓمٌ٘م٤مت ويتً٤موى اًمٜم٤مس أُم٤مم اهلل"(.)1
هذا اًمٌٜم٤مء اًمٜمٔمري ًمـ(ذيٕمتل) سم٘مدر مح٤مؾمتف إٓ أٟمف اومت٘مد اًمت٠مؾمٞمس اعمٜمٝمجل ،واًمْم٤مسمط
أيْم٤م هق اظمتزال ذيٕمتل ًمٚمديـ سملم ديـ طم٘مٞم٘مل هق ديـ اًمٗم٘مراء وإئٛم٦م
اعمٜمٓم٘مل ،واعمالطمظ ً
اعمج٤مهديـ وهمػمهؿ هؿ ُمـ يٛمثٚمقن ذيمً٤م ُمتقار ًي٤م 8وسمذًمؽ آظمتزال ٓ يتؿ آقمؽماف
سم٤مٓدم٤مه٤مت آضمتامقمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م سملم اعمًٚمٛملم( ،)2مم٤م يٜمت٩م قمٜمف ٟمقع ُمـ اًمٕمٜمػ آضمتامقمل إذا ُم٤م
( )1اٟمٔمر :ادم٤مه٤مت اًمٗمٙمر اًمديٜمل اعمٕم٤مس ذم إيران ،جمٞمد حمٛمدي ،شمرمج٦م :ص.طمًلم ،اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل،
سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم ،0212 :ص.43-42
( )0ديـ ود اًمديـ ،قمكم ذيٕمتل ،ص .20
( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ص.43
( )2اٟمٔمر :إٟم٘م٤مذ اًمٜمزقم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ذم اًمديـ ،قمٌد اجلٌ٤مر اًمروم٤مقمل ،ص.63
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ؾمٚمٛمٜم٤م أن اًمٕمٜمػ ٓ يٕمٜمل وم٘مط رومع اًمًالحً ،مٙمٜمف وؾمٞمٚم٦م ًمٗمرض إرادة ُم٤م قمغم أظمر ،وسم٤مًمت٤مزم
إًمٖم٤مء طم٘مف ذم شم٠ميمٞمد ذاشمف.
وهٜم٤م ٓسمد أن ٟمِمػم إمم اعمٜمٝم٩م اًمٗمٞمٜمقُمقًمقضمل (اًمٔمقاهري) ذم ُم٘م٤مرسمتف اًمٔم٤مهرة اًمديٜمٞم٦م
وشم٠مويٚمف اًمٜمص اًمديٜمل وشمٙمٛمـ أمهٞمتف سم٢مظمْم٤مع اًمٜمّمقص اعم٘مدؾم٦م ًمٚمٌحقث اًمٚمٖمقي٦م اعمحٙمٛم٦م8
وم٤مًمٕمقدة ًمٚمٔم٤مهري٤مت شمْمٛمـ طمْمقر اًمقاىمع داظمؾ اًمٜمص اًمذي ُم٤مزاًم٧م هتٞمٛمـ قمٚمٞمف اًمٜمزقم٦م
اًمديٜمٞم٦م سمٛمٕمٜمك شمقضمٞمف اًمٜمص سمام خيدم اًمقاىمع( ،)1ومٝمق يت٘م٤مرب ُمع سمٜم٤مء (ذيٕمتل) اًمٜمٔمري ُمٌدئ ًٞم٤م،
وهق ُم٤م أراده (ذيٕمتل) حتديدً ا ٟمّمقص ختدم اًمقاىمع ُمع وم٤مرق درضم٦م آٟمْمٌ٤مط اعمٕمرذم،
ومآًمٞم٤مت اعمٜمٝم٩م (اًمٗمٞمٜمقُمقًمقضمل) وقاسمط ُمٕمرومٞم٦م ،ومٝمؾ اؾمتخدُمف (ذيٕمتل) سمْم٤مسمط ُمٕمرذم؟ إذا
ُم٤م ووٕمٜم٤م ذم آقمتٌ٤مر أن اًمتٞم٤مرات اًمديٜمٞم٦م اعمت٠مصمرة سمٗمٙمرة اعم٘م٤موُم٦م ىمد اؾمتٗم٤مدت ُمـ هذا اعمٜمٝم٩م
طمً٥م ُم٤م يٕمزز دقمقهت٤م ًمٕمٚمٛمٜم٦م اًمديـ.
وهٜم٤م ي٠ميت اًمً١مال إهؿ :هؾ سمٜمك (ذيٕمتل) ٟمٔمري٤مشمف وومؼ فمرومف اًمت٤مرخيل و سمام خيدم
شمٓمٚمٕم٤مشمف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ؟
وُمع حم٤موًم٦م ذيٕمتل أن جيٕمؾ اًمٜمص ذم ظمدُم٦م اًمقاىمع ٟمجده يًٌط شم٤مريخ اإلٟمً٤من اًمديٜمل
اعمٕم٘مد ،وًمٙمٜمف شمًٌٞمط ُم١مدًم٩م يٗمرهمف وجيرده ُمـ يمثػم ُمـ ُمٗم٤مهٞمٛمف وارشمٌ٤مـم٤مشمفً 8مٞمٌدأ سمِمحـ هذا
اًمتجريد سمامدة ُمٚمٛمقؾم٦م وُمٜمت٘م٤مة ُمـ ُمًٚمامشمف اًمديٜمٞم٦م اعمًٌ٘م٦م ،ويقفمٗمف ًمّم٤مًمح ُمقىمٗمف اًمًٞم٤مد (.)0
واعمٜمّمػ يرى يمٞمػ اؾمتٖمٚم٧م ٟمٔمري٤مشمف ،و اٟم٘مٚمٌ٧م شمٜمٔمػماشمف سمٕمد ٟمج٤مح صمقرة إيران إمم ٟمٔم٤مم
صمٞمقىمراـمل ،أقم٤مد ُمـ ضمديد اًمٍماع ومل ُيٜمٝمف ،واظمتٗمك ُطمٚمٛمف اًمٓمقسم٤موي ذم همٞم٤مه٥م اًمت٤مريخ.


( )1اٟمٔمر :فم٤مهري٤مت اًمت٠مويؾ ،طمًـ طمٜمٗملُ ،مٙمتٌ٦م اًمٜم٤مىمد ،اًم٘م٤مهرة ،ط ،1 :قم٤مم ،0224 :ص.31-30
( )0اٟمٔمر :ىمراءة ذم وقمل قمغم ذيٕمتل ،قمٌد اهلل ظمٚمٞمٗم٦م ُمقىمع رؿمٞمد 15 ،ايمتقسمر 0216م.
http: //v1.brotherrachid.com/ar
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إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .طمٜم٤من ؾمٚمٞمامن حمٛمد اعمٓمقع

سمٜم٤مء اًمققمل اًمديٜمل ذم ومٙمر قمغم ذيٕمتل

املبشح ايجاْٞ
ايٛعَ ٞفٗٚ َ٘ٛبٓاؤ ٙيف فهس (غسٜعيت):
يرشم٘مل اًمققمل سم٤مإلٟمً٤من ًمٞمتدرج ذم ُمراشم٥م اًمٙمامل اإلٟمً٤مين واًمتل هل أقمغم ُمراشم٥م
اًمقضمقد ،وذًمؽ إذا ُم٤م قمرومف وأدريمف وقمٛمؾ سمف قمغم اعمًتقى اًمِمخيص واعمًتقي آضمتامقمل.
وًمٜم٤م أن ٟمٌدأ هذا اعمٌح٨م سم٤مًمتٕمريػ سم٤مًمققمل.
ايٛع ٞيف ايًػٚ :ٖٛ ١ع:٢
يمٚمٛم٦م شمدل قمغم وؿ رء.ووقمٞم٧م اًمٕمٚمؿ أقمٞمف وقم ًٞم٤م .وأوقمٞم٧م اعمت٤مع ذم اًمققم٤مء أوقمٞمف(.)1
وم٤مًمققمل ذم اًمٚمٖم٦م يٕمٜمل اإلطم٤مـم٦م سم٤مًمٌمء وطمٗمٔمف واؾمتٞمٕم٤مسمف ،ومٝمل طم٤مًم٦م إدراك اًمٌمء.
ويٕمرومف قمٚمامء آضمتامع أٟمف:
" اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل يدرك سمٛم٘متْم٤مه٤م اًمٗمرد ويٗمن ُم٤م حيٞمط سمف ويتْمٛمـ إدراك مجٞمع اًمٕمٛمٚمٞم٤مت
اًمتل حيّمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م اًمٗمرد قمغم اعمٕمروم٦م سمام ذم ذًمؽ اًمتٗمٙمػم واًمتذيمر واًمتخٞمؾ واًمتٕمٛمٞمؿ
واحلٙمؿ"(.)0
ومٝمق قمٛمٚمٞم٦م إدرايمٞم٦م متٙمٜمف ُمـ آظمتٞم٤مر اًمًٚمٞمؿ .واًمققمل قمٜمد (ذيٕمتل) هق ُمرادف
عمًٛمك (اًمٜمٌ٤مه٦م).
وًمتح٘مؼ اًمققمل اعمرضمق يٜمٌٖمل أٓ يٙمقن اًمٗمرد ذاشمً٤م ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ اعمجتٛمعً ،مذا ىمًؿ
(ذيٕمتل) اًمققمل إمم ىمًٛملم:
األ :ٍٚايٓباٖ ١ايفسد:١ٜ
وي٘مّمد هب٤م (ذيٕمتل) شمٚمؽ اًمداومٕمٞم٦م اًمداظمٚمٞم٦م ًمدى اإلٟمً٤من ًمٞمٙمقن ُمدريمً٤م ًمذاشمف وىمدراشمف
واقم ًٞم٤م سمٜمٗمًف ىمري ًٌ٤م ُمـ ومٝمؿ ُمٜم٤مسم٧م اًمٗمٓمرة اخلػمة داظمٚمف  -وهذا ُم٘م٤مسمؾ حم٤موًم٦م أظمريـ حت٘مػمه

(ُ )1مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،اسمـ وم٤مرس ،حت٘مٞمؼ :قمٌداًمًالم ه٤مرون ،ج ،4 :دار اًمٗمٙمر ،دُمِمؼ ،د.ط ،قم٤مم1757 :م ،ج،4 :
ص.102
(ُ )0مٕمجؿ ُمّمٓمٚمح٤مت قمٚمؿ اًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م ،أمحد زيمل سمدويُ ،مٙمتٌ٦م ًمٌٜم٤من ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم1760 :م ،ص.61
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وشم٘مزيٛمف  -وهذا اًمققمل يً٤مقمده قمغم شمٜمٔمٞمؿ شمٗمٙمػمه وهم٤مي٤مشمف وقمالىمتف سمٜمٗمًف وجمتٛمٕمف ،ويٜمٕمٙمس
سم٤مًميورة قمغم اًم٘مٞمٛم٦م اًمٗمردي٦م ًمف وعمجتٛمٕمف(.)1
ويرى (ذيٕمتل) ُمثؾ اسمـ ٟمٌل( ،)0ذم شمٗمري٘مف سملم قم٤ممل إؿمٞم٤مء وقم٤ممل إومٙم٤مر أن ُمً٠مًم٦م
اًمٗمٙمر واًمٕم٘مٞمدة جي٥م أن شمًٌؼ اًمت٘مدم واًمتٛمدن 8ومٙمؾ اعمجتٛمٕم٤مت اًمتل مل شم١مؾمس قمغم أومٙم٤مر
طم٘مٞم٘مٞم٦م ومٝمل سمال طمْم٤مرة طم٘مٞم٘مٞم٦م( .)1وُمـ هٜم٤م شم٘مقم آًمٞم٦م اهلٞمٛمٜم٦م قمغم اًمٜم٤مس سمقاؾمٓم٦م اًمتح٘مػم
وإومراغ اًمذات ُمـ ُمْمٛمقهن٤م طمتك يٛمٙمـ شمًخػمه٤م ي٘مقل (ذيٕمتل)" :أي رء قمٛمؾ سمٜم٤م
اًمٖمرب ٟمحـ اعمًٚمٛملمٟ ،محـ اًمنمىمٞملم ،اؾمتح٘مروا ديٜمٜم٤م وًمٖمتٜم٤م وأدسمٜم٤م وومٙمرٟم٤م وُم٤موٞمٜم٤م وشم٤مرخيٜم٤م
ويمؾ رء ًمٜم٤م اؾمتّمٖمروه ،إمم طمد طمتك أظمذٟم٤م ٟمحـ ٟمًتٝمزئ سم٠مٟمٗمًٜم٤م ،أُم٤م هؿ وم٘مد ومْمٚمقا
أٟمٗمًٝمؿ و أقمزوه٤م.)2("..
و(ذيٕمتل) قم٤مش فمرو ًوم٤م شمٕم٤مين آؾمتٕمامر واًمتٌٕمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م واهمؽماب اًمققمل اًمديٜمل،
اًمذي ٟمت٩م قمـ ٓهقت اًمًٞمٓمرة اًمذي يتجغم ذم همٞم٤مب ُمْم٤مدات احلري٦م ممث ً
ال ذم اًمديـ اًمرؾمٛمل
ديـ اًمدوًم٦م.
ثاّْٝا :ايٓباٖ ١االدتُاع:١ٝ
وي٘مّمد هب٤م (ذيٕمتل) ؿمٕمقر اًمٗمرد سمٛمجتٛمٕمف وُمِمٙمالشمف وُمّمػمه ومٝمق -سمٜمٌ٤مهتف -يٕمل
ؾمٚمقيمٞم٤مت اعمجتٛمع إجي٤مسمٞم٦م يم٤مٟم٧م أو ؾمٚمٌٞم٦مٟٕ 8مف يٕمد ٟمٗمًف ضمز ًءا ُمٜمف ُم٤م يّمٞم٥م اعمجتٛمع

( )1اٟمٔمر :اًمٜمٌ٤مه٦م وآؾمتحامر ،قمكم ذيٕمتل ،شمرمج٦م :ه٤مدي اًمًٞمد ،دراؾم٦م وشمٕمٚمٞمؼ :قمٌداًمرزاق ضمـؼمان ،دار إُمـػم ،سمـػموت،
ط ،1 :قم٤مم 0222م.ص.64
(ُ )0م٤مًمؽ سمـ ٟمٌل ومٞمٚمًقف ضمزائري (1723م – 1751م) أيمٛمؾ دراؾم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م سمٗمرٟمً٤م ُمـ شمالُمذشمـف اسمــ سمـ٤مديس وقمٛمـؾ ذم
ؾمٌٞمؾ إجي٤مد ىمقُمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م ،ويٕمد أهؿ ُمٗمٙمر قمريب ُمٕمـ٤مس اهـتؿ سمـ٤مًمٗمٙمر احلْمـ٤مري ،اٟمٔمـرُ :مٕمجـؿ اًمٗمالؾمـٗم٦م ،ضمـقرج
ـمراسمٞمٌم ،دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم ،0224 :ص.13
( )1اٟمٔمر :ذوط اًمٜمٝمْم٦مُ ،م٤مًمؽ سمـ ٟمٌل ،شمرمج٦م :قمٌداًمّمٌقر ؿم٤مهلم ،دار اًمٗمٙمر ،دُمِمؼ ،ط ،1 :قم٤مم 1764م ،ص .40-41
( )2اًمٜمٌ٤مه٦م وآؾمتحامر ،قمكم ذيٕمتل ،ص .65
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ؾمٞمّمٞمٌف ،وهذا اًمِمٕمقر سم٤معمً١موًمٞم٦م يٙمً٥م جمتٛمٕمف اًمثٌ٤مت ،ويٙمقن ًمف دوره اعمٝمؿ واًمٗمٕم٤مل ذم
مح٤ميتف وسم٘م٤مئف(.)1
ه٤مشم٤من اًمٜمٌ٤مهت٤من مه٤م ُم٤م ؾمٞم١مؾمً٤من اًمققمل اًمٗمردي وآضمتامقمل ،ويقومران ًمٚمٛمجتٛمع
اإلُمٙم٤مٟم٤مت ُمـ أضمؾ سمٜم٤مء هقيتف وطمْم٤مرشمف.
وقمؼم (ذيٕمتل) قمـ جمتٛمع اًمٜمٌ٤مه٦م سم٘مقًمف" :أؾمٛمٞمٝم٤م صم٘م٤موم٦م ،هل اًمققمل اًمًٞم٤مد سم٤معمٕمٜمل
إومالـمقين ًمٚمًٞم٤مؾم٦م ٓ ،سم٤معمٕمٜمك اًمّمحٗمل اًمٞمقُمل"( ،)0واًمتل شمٕمٜمل أن اإلٟمً٤من يًقس ُم٤م حيٞمٓمف
ُمـ قمالىم٤مت وٛمـ ُم٤م يتٛمٞمز سمف ُمـ وقملً ،مذا وم٤مًمٜمٌ٤مه٦م قمٜمد (ذيٕمتل) آًم٧م إمم ُمٕمٜمك اًمققمل
اًمًٞم٤مد سم٤معمٕمٜمك إومالـمقين اعمٕمتٛمد قمغم اإلرادة وآظمتٞم٤مر.
وُم٘م٤مسمؾ اًمٜمٌ٤مه٦م ؾمٜمٌح٨م ُمٗمٝمقم آؾمتحامر قمٜمد (ذيٕمتل).
االضتشُاز:
ًم٘مد صؽ (ذيٕمتل) هذا اعمّمٓمٚمح (آؾمتحامر) ًمٞمٗمن سمف ُم٤م أص٤مب اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ُمـ
ختٚمػ .وي٘مّمد (ذيٕمتل) سم٤مٓؾمتحامر" :شمزيٞمػ ذهـ اإلٟمً٤من وٟمٌ٤مهتف وؿمٕمقره وطمرف ُمً٤مره
قمـ اًمٜمٌ٤مه٦م"(.)1
وم٤مٓؾمتحامر هيدف إمم شمزيٞمػ اًمققمل وختدير اًمٕم٘مقل ًمٍمومٝم٤م قمـ اًم٘مٞمؿ وإظمالق
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م اًمتل هب٤م شمتح٘مؼ إٟمً٤مٟمٞم٦م اإلٟمً٤من.
واعمّمٓمٚمح ُي٘مّمد سمف شمًخػم اإلٟمً٤من وحتقيٚمف قمـ إٟمً٤مٟمٞمتف .ويٌلم ذيٕمتل أن اًم٘مرآن
اًمٙمريؿ ىمد اؾمتخدم هذا اعمّمٓمٚمح ُمِمػم ًا ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅﭐﱠ[اجلٛمٕم٦م.]3 :

( )1اٟمٔمر :اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ص.71-72
( )0اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ص  ، 67يمٚمٛم٦م أومالـمقن (اإلٟمً٤من طمٞمقان ؾمٞم٤مد) شمٕمٜمل إدراك اًمققمل اًميوري حلامي٦م اإلٟمً٤من ُمـ أي
اؾمتٖمالل ومٝمٜم٤مك ومرق سملم إٟمً٤من يٕمٞمش ذم جمتٛمع وٟمٔمؿ اضمتامقمٞم٦م ويمقٟمف يتٛمٞمز سمِمٕمقر وإطمً٤مس وُمً١موًمٞم٦م سمٛمرطمٚمتف اًمراهٜم٦م
واعمّمػم اًمت٤مرخيل وآضمتامقمل ًمٚمٛمجتٛمع.
( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ص .122
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وم٤مٓؾمتحامر إظمراج هذه اًمِمٕمقب ُمـ ـمٌٞمٕمتٝم٤م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م واًمٜمزول هب٤م عمًتقى احلٛمـػم ُمــ
أضمؾ شمًخػمه٤م.
ٟمامذج ُمـ شم٤مريخ اإلؾمالم 8ومٛمـ يم٤مٟمقا هيتٛمقن سمٛمّمػم جمتٛمٕمٝمؿ ٓ
وي٘مدم ًمٜم٤م (ذيٕمتل)
َ
يٛمٙمـ اؾمتحامرهؿ أسمدً ا ،ومحٞمٜمام رأوا (قمٛمر) -هنع هللا يضر -يرشمدي صمق ًسم٤م ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ أـمقل ُمـ صمٞم٤مهبؿ
سم٘مٚمٞمؾ قمٚم٧م أصقاهتؿ سم٤معمٕم٤مرو٦م يٓم٤مًمٌقن شم٘مًٞمؿ اًمٖمٜم٤مئؿ سم٤مًمتً٤موي...وًمٞمٕمٚمـ اخلٚمٞمٗم٦م أٟمف أو٤مف
ؾمٝمؿ اسمٜمف ًمًٝمٛمفٕ 8ن ؾمٝمٛمف مل يٙمٗمف ًمٓمقل ىم٤مُمتف .سمخالف اعمجتٛمع اإلؾمالُمل ذم اًمٕمٝمد
اًمٕمٌ٤مد اًمذي وم٘مد اًمققمل سم٤مًمرهمؿ ُمـ أٟمف سمٚمغ ذروة آزده٤مر إٓ أٟمف يٗم٘مد اًمققمل وم٠مصٌح ٓ
يٚم٘مل سم٤مًٓ ٕي فمٚمؿ ،يمام طمدث سمٕمد اًمقًمٞمٛم٦م اًمتل أىم٤مُمٝم٤م (ضمٕمٗمر اًمؼمُمٙمل) سمٛمٜم٤مؾمٌ٦م زوم٤مومف طمٞم٨م
ـمٌخ ُمـ اًمٓمٕم ٤مم ُم٤م أظمذوا خيرضمقن اًمٌ٤مىمل ُمٜمف ُمـ سمٖمداد قمدة أي٤مم طمتك دمٛمع ضمٌؾ ُمـ اًمٓمٕم٤مم
ظم٤مرج اعمديٜم٦م ...ومٚمؿ ئمٝمر رضمؾ ًمٞم٘مقل مل هذا اإلهاف؟ طمتك إذا ضم٤مءهؿ اعمٖمقل هتدم يمؾ
يٌؼ ًمف أي ُمداومع(.)1
ىم٤مئام ومل َ
اًمٍمح آضمتامقمل اًمذي يم٤من ً
االضتشُاز ايدٜين:
يٚمٗم٧م (ذيٕمتل) اًمٜمٔمر ًميورة اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمديـ سمٚمٖم٦م ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء واًمديـ آؾمتحامري
أو "ديـ ود اًمديـ"( ، )0اًمذي شمروضمف ىمقات اؾمتحامري٦م ُمْم٤مدة ًمإلٟمً٤مٟمٞم٦م شمتٚمقن سم٠مًمقان خمتٚمٗم٦م8
ًمٙمٜمٝم٤م شم١مدي ٟمٗمس اًمدور يم٤مًمٓمٌ٘م٦م اًمروطم٤مٟمٞم٦م أو اًمّمقومٞم٦م أو ـمٌ٘م٦م اًمرهٌ٤من( .)1وي٘مؽمب ذيٕمتل
ُمـ وصػ (ُم٤مريمس) أن اًمديـ (أومٞمقن اًمِمٕمقب) وإن اظمتٚمػ ُمٕمف ذم اًمتقصٞمػ وم٤مًمديـ ًمٞمس
أومٞمقن اًمِمٕمقب ،وًمٙمـ اؾمتٕمامل رضم٤مل اًمديـ ًمف هق ُم٤م يقصػ سمذًمؽ سمخالف (ُم٤مريمس) اًمذي
دقم٤م ًمتدُمػم اًمديـ وؾمٕمل ًمتٖمٞمػم ضمقهر ومٝمؿ اًمٜم٤مس ًمٚمديـ.

( )1اًمٜمٌ٤مه٦م وآؾمتحامر ،قمكم ذيٕمتل ،ص .125 -122
(" )0ديـ ود اًمديـ" يمت٤مب أًمٗمف ذيٕمتل ًمٞمٗمرق سملم اًمديـ احل٘مٞم٘مل واًمديـ اعمًتخدم ًمتزيٞمػ احل٘م٤مئؼ واؾمتٕمٌ٤مد اًمٜم٤مس.
( )1ديـ ود اًمديـ ،قمكم ذيٕمتل ،ص .127 -126
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ٜك ّٛايد ٜٔاالضتشُاز ٟعً ٢أضاضني (: )1
 )1شمٕمٓمٞمؾ ىمدرة اًمققمل واًمِمٕمقر سم٤معمً١موًمٞم٦م اًمٗمردي٦م واجلامقمٞم٦م قمٜمد اإلٟمً٤من ُمث٤مل :دع قمٜمؽ
اًمدٟمٞم٤م إهن٤م دار ومٜم٤مء ،دع هذه اًم٘مْم٤مي٤م ٕهٚمٝم٤م ،سمٛمٕمٜمك اشمرك يمؾ رء وؾمتحّمؾ قمٚمٞمف ذم
أظمرة.
 )0شمؼمير ُم٤م ي٘مقم سمف ذيٙم٤مه :اعم٤مل واًمًٞمػ ،وشمقومػم اًمّمٞمغ اًمنمقمٞم٦مُ ،مثؾ :اًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر،
ومٞمٕمزل اإلٟمً٤من قمـ ُمً١موًمٞمتف ودوره ويقومر ُمزيدً ا ُمـ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م سمحٞم٨م يٖمدو إُمر ٟمًخ٦م ُمـ
صٙمقك اًمٖمٗمران.
وٟمٔمر ًي٤م ،شمرشمٙمز رؤي٦م (ذيٕمتل) ًمٚمققمل اًمديٜمل قمغم صمالث دقم٤مئؿ هل :اإلٟمً٤من ،واًمت٤مريخ
واعمجتٛمع ،ومتثؾ اًمدقم٤مئؿ اًمثالث اًمٌٜمٞم٦م اًمٗمقىمٞم٦م ًمٚمٛمجتٛمع .وم٤مإلٟمً٤من ًمدى (ذيٕمتل) هق ظمٚمٞمط
ُمـ إومٙم٤مر اعمٛمتدة ُمـ اًمتّمقف اإلؾمالُمل ،وإمم طمد يمٌػم ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م اهلٞمٖمٚمٞم٦م ،وجيٛمع سمداظمٚمف
صػمورة ضمدًمٞم٦م اًمروح واًمٓملم ،وهق اًمتجكم اًمٔم٤مهر ًمٚمخ٤مًمؼ ،وسمٗمْمٚمف شمٙمتٛمؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م وشمّمٌح
سمداظمٚمف ـمٌٞمٕم٦م طمٞم٦م واقمٞم٦م سمٜمٗمًٝم٤م( .)0واًمت٤مريخ ُمنح اًمٍماقم٤مت سملم اًمٗمئ٦م اًم٘م٤مسمٞمٚمٞم٦م اًم٘م٤مشمٚم٦م،
واًمٗمئ٦م اهل٤مسمٞمٚمٞم٦م اعم٘متقًم٦م ،أي هق "ُمنح احلرب سملم اًم٘م٤مشمؾ واعم٘متقل واًمٔم٤ممل واعمٔمٚمقم"(.)1
وأظمػما اعمجتٛمع اًمذي ٓ يٕمرف ؾمقى اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م اًم٘م٤مسمٞمٚمٞم٦م و اهل٤مسمٞمٚمٞم٦م ،ذًمؽ ٕن
ً
اًمت٤مريخ "طمريم٦م اعمجتٛمع وىمد شمقىمػ ذم حلٔم٦م زُمٜمٞم٦م"( .)2وسم٤مىمل اعم٘مقٓت اعم٤مريمًٞم٦م ُمـ اًمٕمٌقدي٦م
وآ ؾمتٕمامر وآؾمتٌداد ومامهل إٓ اٟمٕمٙم٤مؾم٤مت هلذيـ اًم٘مٓمٌلم اعمتْم٤مديـً .مٚم٘مٓم٥م اًم٘م٤مسمٞمكم صمالصم٦م
أوضمف :اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ( ُُمٚمؽ -اؾمتٌداد) ،واًمًٚمٓم٦م آىمتّم٤مدي٦م ،وآؾمتٖمالل (ُمٚمؽ
– اؾمتٕمامر) واًمًٚمٓم٦م اًمديٜمٞم٦م ،وآؾمتٌاله (ُمأل  -اؾمتحامر) وهذه إوضمف اًمثالصم٦م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م
اًم٘مٓم٥م اهل٤مسمٞمكم اًمذي جيًده اًمِمٕم٥م (اًمٜم٤مس) ويري (ذيٕمتل) أن اًمٜم٤مس هؿ سمٚمٗمظ اعمقروث

( )1اٟمٔمر :اًمٜمٌ٤مه٦م وآؾمتحامر ،قمكم ذيٕمتل ،ص .112 -127
( )0اٟمٔمرُ :م٤م اًمثقرة اًمديٜمٞم٦م ،داريقش ؿم٤ميٖم٤من ،ص .040
( )1اإلٟمً٤من واإلؾمالم ،قمكم ذيٕمتل ،ص .36
( )2اإلٟمً٤من واإلؾمالم ،قمكم ذيٕمتل ،ص .64
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اًمديٜمل (قمٞم٤مل اهلل) وسم٤مًمٜمتٞمج٦م وم٢من احلٙمؿ ًمٚمٜم٤مس ،سم٤مقمتٌ٤مره ممث ً
ال هلل ورأس اعم٤مل ُمٚمؽ ًمٚمٜم٤مس،
طمٙمرا قمغم اعم١مؾمً٤مت
وًمٞمس وىم ًٗم٤م قمغم ذوي اًمثروات ،ويمذا اًمديـ ُمٚمؽ ًمٚمٜم٤مس وًمٞمس
ً
اًمديٜمٞم٦م(.)1
وهبذا اًمٌٜم٤مء اًمٜمٔمري اًمذي ي١مؾمًف (ذيٕمتل) عمنموقمف ؾمٞمٙمقن جمٝمقد (ذيٕمتل) يرُمل
إمم أىمٜمٛم٦م اًمِمٕم٥م ذم ضمقهر إهلل وذم ُم٘مقًم٦م ؿمٛمقًمٞم٦م 8سمحٞم٨م يٙمقن طمٙمٛمف سم٢مرادة اًمٕمٜم٤مي٦م اإلهلٞم٦م
ومقق إرض طمتٛمٞم٦م شم٤مرخيٞم٦م وؾمٞمتقاصؾ اًمٍماع سملم (ىم٤مسمٞمؾ) و(ه٤مسمٞمؾ) طمتك هيٚمؽ (ىم٤مسمٞمؾ)
ويًقد ٟمٔم٤مم (ه٤مسمٞمؾ) ،واًمٜمتٞمج٦م إىم٤مُم٦م اًمٕمدل واعمً٤مواة ،وهق اٟم٘مالب ي٘مقدٟم٤م إًمٞمف اًمت٤مريخ
ضورة سمٜم٤مء قمغم طمتٛمٞم٦م أيمٞمدة(.)0
وسمام أن اإلٟمً٤من قمٚم٦م طمرة ،ومال يٜمٗمؽ اًمققمل قمـ احلري٦م قمٜمد (ذيٕمتل).
ايعالق ١بني ايٛعٚ ٞاذتس:١ٜ
ارشمٌط ُمٗمٝمقم احلري٦م سم٤مًمققمل ،ومال طمري٦م سمدون وقمل .وذم سمٜم٤مء (ذيٕمتل) ًمٚمققمل ريمز قمغم
ُمٌدأ احلري٦م ،وم٤مًمققمل سم٤مًمذات يدومع إمم احلري٦م ،وي٘مقل" :إن اإلٟمً٤من يمقٟمف اًمٕمٚم٦م إوًمٞم٦م
اعمًت٘مٚم٦م ،يتدظمؾ ويٕمٛمؾ ذم اًمتًٚمًؾ اجلؼمي ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م ،واًمتل ضمٕمٚم٧م اعمجتٛمع شم٤مسم ًٕم٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م هل٤م ذم
شمًٚمًؾ اًمٕمٚمٞم٦م .احلري٦م وآظمتٞم٤مر ،مه٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م ،وُمـ أسمرز ممٞمزات اإلٟمً٤من"(،)1
ومٜمٗمٝمؿ ُمـ (ذيٕمتل) أن احلري٦م متٞمز اإلٟمً٤من وهب٤م يًتٓمٞمع أن خيٚمخؾ شمًٚمًؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م اجلؼمي.
وًمٙمـ يمٞمػ يرى (ذيٕمتل) شم٠مصمػم همٞم٤مب اًمققمل قمغم ومٝمٛمٜم٤م ًمٚمحري٦م ؟ يٕمدُ (ذيٕمتل) أن
اإلٟمً٤من سمدون وقمل حتٞمٓمف ؾمجقن قمدة ويًٛمٞمٝم٤م(ذيٕمتل) سم٤مًمٗمج٤مئعٕ ،هن٤م حتقًمف إمم يم٤مئـ آظمر
"حتقل اًمٜم٤مس إمم ُمقضمقدات شمٕمٌد آؾمتٝمالك"( ،)2وم٠موح٧م اعم٤مدة ىمٞمدً ا يٌٕمده قمـ ذاشمف و ىمٞمٛمف
اًمروطمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م.
( )1اٟمٔمرُ :م٤م اًمثقرة اًمديٜمٞم٦م ،داريقش ؿم٤ميٖم٤من ،ص.041
( )0اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،ص.042
( )1اإلٟمً٤من واإلؾمالم ،قمكم ذيٕمتل ،ص .36
( )2اإلٟمً٤من واإلؾمالم ،قمكم ذيٕمتل ،ص.31
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وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمتحرر ؾمقاء اعم٤مدي أو ُم٤م يًٛمٞمف (ذيٕمتل) سم٤مًمديـ اًمتؼميري هق ُم٤م يؼمز
آؾمتحامر ويٖمٞم٥م اًمققمل ،وم٘مد طمقل اإلٟمً٤من إمم قمٌ٤مدة وصمـ ضمديد ي٘مٞمده عمّم٤مًمح فمرومٞم٦م،
وم٤مًمققمل يمٗمٞمؾ سمتحرير اإلٟمً٤من وُمٜمحف ذاشمف.
وٓسمد أن ٟمِمػم هٜم٤م إمم أن (ذيٕمتل) دقم٤م ًمققمل حترري ،وًمٙمٜمف ٟم٤مىمض هذا اعمٌدأ
اٟمتّم٤مرا ًمٗمٙمره "وُمـ
سم٤مؾمتخدام ومٙمرة ساع اًمٓمٌ٘م٤مت وإؾم٘م٤مـمٝم٤م قمغم يمؾ قمٛمٚمٞم٦م شم٘مقيؿ أراده٤م
ً
هذه اًمزاوي٦م ،وم٢من ومٙمر (ذيٕمتل) اًمذي جيٛمع ذم ؾمٚم٦م واطمدة ظمٚمٗم٤مء اًم٘مرٟملم اًمث٤مُمـ واًمت٤مؾمع
اعمٞمالديلم واًمنميم٤مت اًمرأؾمامًمٞم٦م واًمنميم٤مت آطمتٙم٤مري٦م 8هق ُمث٤مل ؾم٤مـمع قمغم اًمققمل اًمزائػ،
ومٝمق شمٗمًػم ُمٜمٓمٚمؼ ُمـ ُم٘مدُم٦م اظمتزاًمٞم٦م إٟمف آٟمتّم٤مر ًمٚمٜمٔم٤مم اهل٤مسمٞمكم ٕٟمف ىمرر ُمًٌ ً٘م٤م أن اًمٜمٔم٤مم
اهل٤مسمٞمكم ؾمٞمٜمتٍم سمٛم٘مت٣م احلتٛمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م"(.)1


(ُ )1م٤م اًمثقرة اًمديٜمٞم٦م ،داريقش ؿم٤ميٖم٤من ،ص .045
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ايفؿٌ ايجايح
األضظ ايعًُ ١ٝيبٓا ٤ايٛع ٞايدٜين عٓد (غسٜعيت)
املبشح األ :ٍٚاًمٕمقدة إمم اًمذات.
املبشح ايجاْ :ٞدور اعمث٘مػ.
املبشح ايجايحُ :مً١موًمٞم٦م اعمرأة.


املبشح األٍٚ

ايعٛد ٠إىل ايرات:
مل يٙمـ (ذيٕمتل) أول ُمـ ـمرح ُمٌدأ (اًمٕمقدة إمم اًمذات) 8وم٘مد يم٤مٟم٧م هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمث٤مر
اهتامم يمثػم ُمـ ُمٗمٙمري آؾمٞم٤م و أومري٘مٞم٤م و أُمريٙم٤م اًمالشمٞمٜمٞم٦م اعمٕم٤مديـ ًمالؾمتٕمامر( ،)1ومٙمؾ جمتٛمع
يٛمٚمؽ طمؼ آرشمٙم٤مز قمغم شم٤مرخيف وصم٘م٤مومتف وهق ؿمٕم٤مر رومٕمف (ومراٟمتز وم٤مٟمقن) .وإن يم٤من (ذيٕمتل)
ظم٤مًمٗمف ذم ضمزئٞم٦م ُمٗمّمٚمٞم٦م ذم ومٙمره اإلصالطمل وهل دور اًمديـ يمٛمحرك وم٤مقمؾ ًمٚمٛمجتٛمع ،وهذا
آظمتالف جيٕمؾ (ذيٕمتل) أيمثر ىمرسم ً٤م وشم٠مصمر ًا سمام قمرف ؾم٤مسم٘م ً٤م سمـ "ٓهقت اًمتحرير" واًمذي ٟمِم٠م
يمدقمقة ُمـ رضم٤مل اًمديـ واًمٙمٜم٤مئس ذم أُمريٙم٤م اًمالشمٞمٜمٞم٦م ًمإلوم٤مدة ُمـ اعمْمٛمقن آضمتامقمل اًمثقري
وشمقفمٞمٗمف ذم ُم٘م٤موُم٦م آؾمتٕمامر(.)0
مل خيػ (ذيٕمت ل) إقمج٤مسمف وشم٠مصمره سم٠موًمئؽ اعمٜم٤موٚملم ،ومٕمٛمؾ قمغم صٞم٤مهم٦م رؤي٦م صمقري٦م
شمًتٜمد قمغم اًمٕم٘مٞمدة يمٛمٜمٓمٚمؼ ًمٚمثقرة وذًمؽ سمتحٚمٞمؾ اعمدًمقل آضمتامقمل ٕصقل اًمديـ ،واؾمتٚمٝم٤مم
اًمثقرة ُمـ اًمٕم٘مٞمدة وذًمؽ ُمـ ظمالل ُمنموقمف ذم اًمٕمقدة إمم اًمذات ،وسمٜم٤مء اًمذات اًمثقري٦م
سمتحقيؾ اًمديـ ٕيديقًمقضمٞم٤م ًمٚمثقرة ،واًمٕمقدة إمم اًمذات ضورة إلرضم٤مع اًمديٜم٤مُمٞم٦م اًمذاشمٞم٦م
ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت اًمتل وىمٕم٧م حت٧م شم٠مصمػم آؾمتٕمامر ،وؾمٚمٌٝم٤م اًم٘مدرة قمغم اًمتقاًمد وآٟمٗمٕم٤مل
اًمداظمكم(.)1
( )1اٟمٔمر :أهؿ اًمٙمت٥م اًمتل أصمرت ذم ومٙمر إُم٦م ،جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم ،دار اًمٙمٚمٛم٦م ،اًم٘م٤مهرة ،ط،1:قم٤مم0215:م ،ص .151
( )0اٟمٔمر :اًمديـ واًمثقرة ٓهقت اًمتحرير ذم اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م ،طمٞمدر إسمراهٞمؿ اًمٜمج٤مح اجلديدة ،اًمدار اًمٌٞمْم٤مء ،ط ،1:قم٤مم:
1770م ،ص.42
( )1اٟمٔمر :إٟم٘م٤مذ اًمٜمزقم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ذم اًمديـ ،قمٌد اجلٌ٤مر اًمروم٤مقمل ،ص.62
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ويِم٤مسمف ُمنموع (ذيٕمتل) -إمم طمد يمٌػمُ -منموع اعمٕم٤مس (طمًـ طمٜمٗمل) "ُمـ اًمٕم٘مٞمدة
إمم اًمثقرة" .ويمال اعمنموقملم يٕمتٛمدان قمغم حتقيؾ اًمديـ ٕيديقًمقضمٞم٤م واظمتزال اًمديـ ذم
(ٓهقت اًمتحرير) ومٞم٘مقل (طمٜمٗمل)" :ومٜمِم٠م ٓهقت اًمتحرر يم٠ميديقًمقضمٞم٦م صمقري٦م حتريري٦م ،شمرسمط
سملم اًمديـ واًمثقرة ،واإليامن واًمٕمداًم٦م ،واًمٕم٘م٤مئد واعمٓم٤مًم٥م آضمتامقمٞم٦م" وُمنموع طمٜمٗمل "ُمـ
اًمٕم٘مٞمدة إمم اًمثقرة" يٕمٛمؾ قمغم رسمط اًمٗمٙمر سمحٞم٤مة اًمٜم٤مس وُمٓم٤مًمٌٝمؿ ،ويرى ذم اًمديـ رؾم٤مًم٦م
هنقض واٟمٕمت٤مق وُم٘م٤موُم٦م ويًتدقمل ُمػماث اًمثقرة ويٛمجده(.)1
وًمٗمٝمؿ شمِمٙمّؾ ُمٗمٝمقم اًمذات وارشمٌ٤مـمٝم٤م سم٤مًمققمل اإلٟمً٤مين قمٜمد (ذيٕمتل) ٟمِمػم إمم
ُمٗمٝمقُمٝم٤م قمٜمد سمٕمض أهؿ اًمٗمالؾمٗم٦م ف(ديٙم٤مرت)( ،)0يرد يمؾ رء إمم اًمذات "أٟم٤م أومٙمر إذ ًا أٟم٤م
ُمقضمقد" وم٤مًمققمل سم٤مٕؿمٞم٤م ء واعمقضمقدات شمرد إمم اًمذات اًمٕم٤مىمٚم٦م وديٙم٤مرت ي٘مدم سمذًمؽ صمقرة
وىمٓمٞمٕم٦م ًمٚمتٗمٙمػم اًمً٤مئد ظمالل اًمٕمٍم اًمٙمٜمز(.)1
واًمققمل سم٤مًمذات قمٜمد (هٞمٖمؾ)( ،)2هق "آٟمٕمٙم٤مس قمـ طمْمقر اًمٕم٤ممل احلز واًمٕم٤ممل
اعمدرك 8اًمققمل سم٤مًمذات ُم٤مهٞمتف اًمٕمقدة إمم ذاشمف اسمتداء ُمـ اعمٖم٤ميرة" وم٤مًمذات سمتّمقر (هٞمٖمؾ)
يم٤مٟم٧م حتٞم٤م ذم جم٤مل اًمتجريد وسمٕمد أن اٟمٗمتح٧م قمـ أظمر ُمٕمؼمة قمـ ٟمٗمًٝم٤م طمدث هل٤م آهمؽماب
سمٕمد ُمالُمًتٝم٤م ًمٚمٛمقضمقدات 8ومتدومٕمٝم٤م طمريم٦م اًمت٤مريخ إمم اًمٕمقدة ٕصٚمٝم٤م وُمٜمف شمٕمقد إمم ذاهت٤م سمٕمد
حت٘مؼ آيمتامل اًمذي ي٘مقده٤م إمم احلؼ ،ومٝمق اًمٍماع ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمروح ًمتّمؾ إمم ُمرطمٚم٦م اًمققمل
اًمذايت وشمٙمقن طمرة(.)3

( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،ص.57
( )0ريٜمٞمف ديٙم٤مرت (1374م1432-م) ومٞمٚمًقف وري٤ميض ومرٟمًٞمل ًم٘م٥م سم٠ميب اًمٗمٚمًٗم٦م احلديث٦م ،اٟمٔمرُ :مٕمجؿ اًمٗمالؾمٗم٦م،
ضمقرج ـمراسمٞمٌم ،ص.120
( )1اًمٜمٔمري٦م اًمٜم٘مدي٦م ،يمامل سمق ُمٜمػم ،اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت ،ط ،1:قم٤مم 0212 :ص.04
( )2ضمقرج هٞمٖمؾ (1552م1611-م) ومٞمٚمًقف أعم٤مين ،يٕمد أهؿ ُم١مؾمز اعمث٤مًمٞم٦م إعم٤مٟمٞم٦م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م ،اٟمٔمرُ :مٕمجؿ اًمٗمالؾمٗم٦م،
ضمقرج ـمراسمٞمٌم ،ص.501
( )3اٟمٔمر :قمٚمؿ فمٝمقر اًمٕم٘مؾ ،هٞمٖمؾ ،شمرمج٦مُ :مّمٓمٗمك صٗمقان،دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م،سمػموت ،ط،1:قم٤مم1761:م ،ص .112
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و(ه٤ميدهمر)( ،)1سمدوره يٗمرق سملم اًمقضمقد وسملم وضمقد اعمقضمقد وم٤معمقضمقد يِمٛمؾ يمؾ
اعمقوققم٤مت وإؿمخ٤مص أُم٤م وضمقد اعمقضمقدات ومٝمق يمقهن٤م ُمقضمقدة ووضمقد إؿمٞم٤مء همػم
إؿمٞم٤مء ٟمٗمًٝم٤م وهمػم ومٙمرة اعمقضمقدات ،و(ه٤ميدهمر) ي١مؾمس سمذًمؽ عمٕمٜمك اًمقضمقد إصٞمؾ
واًمقضمقد اًمزائػ(.)0
ومٙمٞمػ ؾمٞمِمٙمؾ (ذيٕمتل) ُمٗمٝمقم اًمذات وقمالىمتٝم٤م سم٤مًمققمل وهق اعمت٠مصمر سم٤مًمٗمٚمًٗم٤مت
احلديث٦م سمٌٜم٤مه٤م اعمتْم٤مدة ومٜمجد (ذيٕمتل) يٚمٗم٧م اًمٜمٔمر إمم ُمٗمٝمقم اًمذات احل٘مٞم٘مٞم٦م واًمذات
اعمج٤مزي٦م ومٞم٘مقل ذم ُمٕمٜمك اًمذات " :إهن٤م ؿمخّمٞم٦م إٟم٤م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م اًمتل متٞمزين قمـ همػمي سم٤مًمقضمقد
احل٘مٞم٘مل ٓ اًمقضمقد اعمج٤مزي" ومػمى أن آؾمتٕمامر سم٠مؿمٙم٤مًمف ىمد ُمًخ ذاشمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م ،وم٤مًمقضمقد
احل٘مٞم٘مل ُمـ صٜمع اإلٟمً٤من ومٝمل ذاشمٞم٦م ووضمقد شم٤مرخيل وطمْم٤مري واًمٖمري٥م قمـ صم٘م٤مومتف إٟمام هق
همري٥م قمـ ذاشمف ووضمقده وضمقد جم٤مزي ٓ أصقل ًمف(.)1
ومٜمجد ذيٕمتل ي٘مٞمس ومٙمرة (ه٤ميدهمر) قمـ وضمقد اإلٟمً٤من يمٛمقضمقد طمل ذم اعمجتٛمع،
واًمقضمقد احل٘مٞم٘مل وهق وضمقد صٌٖم٦م صم٘م٤مومٞم٦م واًمتل متٞمزه قمـ همػمه.
وًمٙمـ قمٛمٚمٞم َ٤م ؾمٜمٚمحظ شم٠مصمر (ذيٕمتل) سمـ (هٞمٖمؾ) يمٌ٤مىمل ُمٜم٤مسي ٓهقت اًمتحرر ،ف
(هٞمٖمؾ) طمقل اًمديـ إمم ومٙمر صمؿ اًمٗمٙمر إمم وضمقد ،وحتدث قمـ اًمديـ سم٤مقمتٌ٤مره ومٚمًٗم٦م ،صمؿ ٟمٔمر
إمم اًمٕم٘مٞمدة سم٤مقمتٌ٤مره٤م اًمقضمقد ،ومل جيٕمؾ اًمٕم٘مؾ ه٤مدُم ً٤م ًمإليامن ودؿمـ (هٞمٖمؾ) احلٛمٚم٦م اًمٜم٘مدي٦م
قمغم اًمديـ سم٤مقمتٌ٤مره ٓهقشم ً٤م واهمؽماسم ً٤م ًمٚمققمل اإلٟمً٤مين ،وم٤مًمديـ جي٥م أٓ ي٘متٍم قمغم اًمٕم٘م٤مئد
اجل٤مُمدة سمؾ جي٥م أن يٙمقن ىمقة طمٞم٦م وم٤مًمديـ يٛمثؾ أقمغم صقرة ًمٚمققمل سم٤مًمذات(.)2

(ُ )1م٤مرشمـ ه٤ميدهمر (1667م1754-م) ومٞمٚمًقف أعم٤مين ،وضمف اهتامُمف اًمٗمٚمًٗمل إمم ُمِمٙمالت اًمقضمقد واًمٕمدم ،اٟمٔمرُ :مقؾمققم٦م
اًمٗمٚمًٗم٦م ،قمٌداًمرمحـ سمدوي ،اعم١مؾمً٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم ،سمػموت،ط،1:قم٤مم،1762،ج ،0:ص.375
( )0اٟمٔمر:دراؾم٤مت ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمقضمقدي٦م ،قمٌداًمرمحـ سمدوي ،اعم١مؾمً٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت،ط،1:قم٤مم1762:م ،ص.67
( )1اٟمٔمر :اًمٕمقدة إمم اًمذات ،قمكم ذيٕمتل ،ص.11
( )2اٟمٔمر :شمٓمقر اًمٗمٙمر اًمديٜمل اًمٖمريب ،طمًـ طمٜمٗمل ،دار اهل٤مدي ًمٚمٜمنم ،سمػموت ،ط ،1:قم٤مم ،0222:ص.007
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وم٤مًمقضمقد احل٘مٞم٘مل قمٜمد ذيٕمتل هق ُمـ صٜمع اًمِمخص اإلٟمً٤مين يمجٛمٞمٕم٦م ًمٚمٕم٘مؾ واًمروح
و اجلًد .إن شم٠مصمر (ذيٕمتل) سم٤مًمٌٜم٤مء اًمٗمٙمري ل(هٞمٖمؾ) و(ه٤ميدهمر) إٟمام هق شم٠مصمر سم٤مًمٗمٚمًٗم٦م
اًمٔم٤مهراشمٞم٦م (اًمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞم٦م) واًمتل فمٝمرت يمردة ومٕمؾ قمغم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمقوٕمٞم٦م ،وضم٤مءت ًمتٜم٘مذ
اإلٟمً٤من اًمذي مل يٕمد حمقر اهتامم اًمٕمٚمقم ،وُمـ أهؿ ُمّمٓمٚمح٤مهت٤م اإليْم٤مح واحلدس،
وم٤مإليْم٤مح :طمريم٦م إصالطمٞم٦م ذم اًمت٤مريخٕ ،ن ُمٝمٛم٦م اًمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞم٤م ُمٝمٛم٦م إصالطمٞم٦م(،)1
واإلصالح هق ُم٤م هيدف إًمٞمف (ذيٕمتل).
وٕن اعمً١موًمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م حتتؿ اًمتٗم٤مف اجلٛمٞمع طمقل ذات ُمتٛمًٙم٦م سمروح اإلؾمالم وضمف
ٍ
ًمٙمؾ ُمـ اًمت٘مدُمٞملم اًمٕمٚمامٟمٞملم واًمديٜمٞملم يمنمائح ُمتٌ٤ميٜم٦م ذم اعمجتٛمع حم٤موًٓ
(ذيٕمتل) ظمٓم٤مسمف
ضمذب اًمٓمروملم اجل٤مٟمحلم إمم وؾمٓمٞم٦م اًمديـ احلؼ.
وسمدأ (ذيٕمتل) ُمٕمٓمٞم٤مشمف ًمٚمٜم٘مد ٟم٤مىمد ًا ًمٚمحتٛمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م( ،)0واًمتل شمٙمقن حمٛمٚم٦م سم٤مًمًٚمٌٞم٦م
محٚمٝم٤م ُم٤م أص٤مب اعمًٚمٛملم ُمـ ختٚمػ وقمجز
واًمٕمجز ،يمام اٟمت٘مد احلتٛمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم اجلؼم ،و ّ
واهتؿ (ذيٕمتل) رضم٤مل اًمديـ سم٤مجلٛمقد ،وأهنؿ حت٤ميٚمقا قمغم اًمنميٕم٦م ُمـ أضمؾ آؾمتٌداد
اًمًٞم٤مد وجل٠موا إمم اًمؽميمٞمز قمغم أظمرة هرسم ً٤م ُمـ ُمِم٤ميمؾ اًمدٟمٞم٤م(.)1
ومـ(ذيٕمتل) يرومض اًمٕمقدة إمم هذه اًمذات اعمٛمًقظم٦م ،وم٤مًمٕمقدة ًمإلؾمالم اعمقضمقد
ومٕمٚمٞم ً٤م إٟمام هق قمٌ٤مدة ًمٚمت٘مٚمٞمد ورضمٕمٞم٦م.

( )1اٟمٔمر :فم٤مهري٤مت اًمت٠مويؾ ،طمًـ طمٜمٗمل ،ص.31-30
( )0احلتٛمٞم٦م :ومروٞم٦م ومٚمًٗمٞم٦م شم٘مقل :إن يمؾ طمدث ذم اًمٙمقن سمام ذم ذًمؽ إدراك اإلٟمً٤من وشمٍموم٤مشمف ظم٤موٕم٦م ًمتًٚمًؾ ُمٜمٓم٘مل
حمدد ؾمٚمٗم ً٤م وأن اإلرادة احلرة ُم٤مهل إٓ وهؿ ،اٟمٔمر :اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل ،مجٞمؾ صٚمٞمٌ٤م ،دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين ،سمػموت،
ط،1:قم٤مم ،1760:ج1:ص .222
( )1اًمٕمقدة إمم اًمذات ،قمكم ذيٕمتل ،ص .46
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فإىل أ ٟد ٜٔإذاّ ْعٛد ؟
يدقمق (ذيٕمتل) إمم اًمٕمقدة إمم اإلؾمالم اًمّم٤مذم اًمقؾمٓمل ،اًمديـ احلـ٤مث قمغم اًمٕمٛمؾ
ٟمّم٤م" :يٜمٌٖمل أن يٓمرح ذم
اإلجي٤ميب ذم ُم٘م٤مسمؾ اعمٕمت٘مدات اًمتل حت٨م قمغم اخلٜمقع واجلٛمقد ويّمٗمف ً
صقرة إؾمالم سم٤مقم٨م ًمٚمققمل شم٘مدُمل وُمٕمؽمض ،ويم٠ميديقًمقضمٞم٦م سم٤مقمث٦م ًمٚمققمل وىم٤مئٛم٦م سم٤مًمتٜمقير"(.)1
وُمـ هٜم٤م ٟمدرك أن (ذيٕمتل) يًٕمك ًمديـ سم٤مقم٨م ًمٚمٜمٝمقض ،وًمٙمـ ًمتح٘مٞمؼ هذا اًمٜمقع ُمـ
اًمققمل ،ومالسمد ُمـ اًمديـ إيديقًمقضمل" سمٛمٕمٜمل حتقيٚمف عم١مؾمً٦م اضمتامقمٞم٦م هل٤م دوره٤م آضمتامقمل8
ًمٞمٜمًجؿ ُمع اًمدٟمٞم٤م قمؼم اًمدور آضمتامقمل اًمذي ي١مديف قمغم صٕمٞمد اًمًٞم٤مؾم٦م ،وهمػمه٤م ُمـ إسمٕم٤مد
آضمتامقمٞم٦م "(.)0
واًمً١مال اًمذي ٓسمد و أن يٜم٤مىمش هق :هؾ ُمنموع (ذيٕمتل) ذم اإلصالح اًمديٜمل ي٘مقم
قمغم أؾم٤مس حتقيؾ اًمديـ ٕيديقًمقضمٞم٤م واظمتزال اًمديـ ذم أيديقًمقضمٞم٤م اًمثقرة وـمٛمس اًمدور
اعمحقري ًمٚمديـ؟
ورم ظمْمؿ اهتامم (ذيٕمتل) سم٤مٕيديقًمقضمٞم٤م واحلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م ٟمجده يٖمٗمؾ اجل٤مٟم٥م
اًمٗمردي ُمـ اًمديـ ،وهذا ضمزء ُمـ ظمٓم٠م وىمع ومٞمف (ذيٕمتل) وم٤مًمديـ مل يٖمٗمؾ ُمٓمٚم ً٘م٤م اجل٤مٟم٥م
اًمٗمردي سمؾ اهتؿ سمف يم٤مهتامُمف سم٤مجل٤مٟم٥م آضمتامقمل.
وإيديقًمقضمٞم٤م هلٟ" :مٔم٤مم ُمـ إومٙم٤مر وإطمٙم٤مم اًمقاوح٦م واعمٜمٔمٛم٦م اًمتل يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م
ًمٚمقصػ أو آؾمتٜمت٤مج أو ًمتؼمير ُمقىمع ومئ٦م اضمتامقمٞم٦م .وهذه اعمٜمٔمقُم٦م اًمٗمٙمري٦م شمٜمِم٠م ذم اًمقاىمع ُمـ
اًم٘مٞمؿ ومتثؾ جمٛمققم٦م ُمـ اإلرؿم٤مدات اًمدىمٞم٘م٦م واعمحددة ًمٚمٕمٛمؾ اًمت٤مرخيل ًمٚمٛمجتٛمع اًمذي
يتٌٜم٤مه٤م"(.)1

( )1اًمٕمقدة إمم اًمذات ،قمكم ذيٕمتل ،ص .35
( )0إؾمس اًمٗمٙمري٦م ًمٚمثقرة اإلؾمالُمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م ،حمٛمد ؿمٗمٞمٕمل ومرو ،شمرمج٦م :حمٛمد طمًـ زراىمطُ ،مريمز احلْم٤مرة ،سمػموت ،ط:
 ،1قم٤مم0225 :م ص.012
( )1شمٕمريػ ومرديـ اٟمد دوُمقنٟ ،م٘م ً
ال قمـ ،قمكم ذيٕمتل اهلجرة إمم اًمذاتُ ،م٘مدُم٦م مجٞمؾ ىم٤مؾمؿ ،ص.11
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وقمٜمدُم٤م يتؿ حتقيؾ اًمديـ إمم أيديقًمقضمٞم٤م ،وم٢مٟمام يتؿ شم٠مويؾ ٟمّمقصف ًمّم٤مًمح اًمٗمٙمر اًمذي
يٜمتٛمل إًمٞمف "يٓمٚمؼ ُمّمٓمٚمح إيديقًمقضمٞم٤م قمغم جمٛمققم٦م ُمٜمٔمٛم٦م ُمـ إومٙم٤مر اًمتل حتتقي قمغم
أهداف وؿمٕم٤مرات يراد حت٘مٞم٘مٝم٤م ...وىمد متثؾ إقمالٟمً٤م أو ورىم٦م قمٛمؾ جلامقم٦م ىمقُمٞم٦م أو طمزب..
وشمتحقل إيديقًمقضمٞم٤م إمم ؾمالح قم٘مدي سمٞمد اعم١مُمٜملم هب٤م عمقاضمٝم٦م اعمٕم٤مرولم اعمختٚمٗملم"(،)1
وقمٛمٚم ًٞم٤م يري (ذيٕمتل) ذم إيديقًمقضمٞم٤م أداة يًتٕملم اإلٟمً٤من هب٤م وسم٤معمٕمروم٦م ًمتقفمٞمػ اًمت٤مريخ
واعمجتٛمع طمً٥م ُم٤ميِم٤مء ،ويٙمقن (ذيٕمتل) سمذًمؽ ُمثؾ سم٤مىمل أٟمّم٤مر إيديقًمقضمٞم٤م اعمٜمِمٖمٚملم
سمًٙم٥م اعمجتٛمع ذم ىمقاًمٌٝم٤م وإيمراه اًمٜم٤مس قمغم شمٗمًػم رؾمٛمل ًمٚمٛمٕمت٘مدات اًمديٜمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م
واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،ويٕمٛمٚمقن قمغم شمرؾمٞمخ اجلزُمٞم٦م واًمٞم٘ملم وسم٤مًمت٤مزم سمٜم٤مء جمتٛمع ُم٘مٚمد ُمٖمٚمؼ(.)0
ووومؼ اًمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م اًمتل قم٤مؿمٝم٤م (ذيٕمتل) وم٘مد اطمت٤مج إمم وقمل
أيديقًمقضمل يمٗمٞمؾ سم٠من حيرك اًمٜم٤مس سم٤مدم٤مه طم٤مًم٦م اًمثقرة ويدومٕمٝمؿ ٟمحقه٤م.
وقمٛمٚم ًٞم٤م ،وًمٌٜم٤مء هذا اًمققمل اًمثقري ىمٗمز (ذيٕمتل) قمغم يمثػم ُمـ احل٘م٤مئؼ ودم٤مهؾ
اعمًٚمامت واًمرؤي اًمتٕمددي٦مً 8مٞمٗمن اًمت٤مريخ اًمديٜمل طمً٥م أيديقًمقضمٞمتف ،وًمتح٘مٞمؼ هذه
إيديقًمقضمٞم٤م ؾمٞمٕمٛمؾ (ذيٕمتل) وومؼ أدوات ٓهقت اًمتحرر اًمثقري٦م ،واًمتل اؾمت٘م٧م
ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمـ أدوات إيديقًمقضمٞم٦م اعم٤مريمًٞم٦م ،ومٜمجده ؾمٞمٕمتٛمد قمغم:
 -1إؾم٘م٤مط اعم٤مدي٦م اًمت٤مرخيٞم٦م قمغم اًم٘مّمص اًم٘مرآين يمام ُمر ُمٕمٜم٤م ذم ىمّم٦م اسمٜمل آدم ،وُمـ ٟمٗمس
اعمٌدأ ؾمٞمالطمؼ اًمثقار صمقار اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ًمت٘مديٛمٝمؿ يمٜمامذج يًتٜمد قمٚمٞمٝم٤م ًمتؼمير
صمقرشمف "اٟمّمٌ٧م اهتامُم٤مت (ذيٕمتل) قمغم شم٠مويؾ اًمٜمص شم٠موي ً
ال صمقر ًي٤م ،وُمالطم٘م٦م ُمقاىمػ
اعمٕم٤مرولم واًمثقار ذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ،ومتجٞمدهؿ واقمتٌ٤مرهؿ اعمٛمثٚملم احل٘مٞم٘مٞملم
ًمٚمديـ واإلٟمً٤من ذم اإلؾمالم ،واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ؿم٠من ُمـ ؾمقاهؿ ومٛمث ً
ال يٙمرر ُمٙم٤مٟم٦م ( أيب ذر

( )1أرطم٥م ُمـ إيديقًمقضمٞم٤م ،قمٌد اًمٙمريؿ هوش ،شمرمج٦م :أمحد اًم٘مٌ٤مٟمجل ،دار آٟمتِم٤مر اًمٕمريب ،سمٖمداد ،ط ،1 :قم٤مم0212 :م،
ص .160
( )0إٟم٘م٤مذ اًمٜمزقم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ذم اًمديـ ،قمٌد اجلٌ٤مر اًمروم٤مقمل ،ص .65
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ٟمٛمقذضم٤م جي٥م أن ي٘متدي سمف ،سمٞمٜمام ي٘مٚمؾ ُمـ ىمٞمٛم٦م ُم٤م ىمدُمف (اسمـ ؾمٞمٜم٤م)
اًمٖمٗم٤مري) وي٘مدُمٝم٤م
ً
وهق أطمد ومالؾمٗم٦م اإلؾمالم"(.)1
شمٗمًػما ـمٌ٘م ًٞم٤م ُم٤مريمً ًٞم٤م،
 -0ومن اًمٙمثػم ُمـ اًمٍماقم٤مت وآقمت٘م٤مدات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م
ً
ومٝمق يرى أن احلتٛمٞم٦م اعمًت٘مٌٚمٞم٦م شمٕمتٛمد قمغم اًمتٜم٤مىمض اًمدي٤مًمٙمتٞمٙمل( ،)0ويً٘مط (ذيٕمتل)
يمؾ اًمٍماقم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت قمغم هذه اًمتٜم٤مىمْم٤مت ،وأٟمف ٓسمد ُمـ طمتٛمٞم٦م
اٟمتّم٤مر اًمٕمداًم٦م.
وسمذًمؽ يٙمقن احلٙمؿ قمغم إيديقًمقضمٞم٤م اًمثقري٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ىمدُمٝم٤م (ذيٕمتل) ُمًتٜمدً ا
قمغم ىمقاقمد اعم٤مريمًٞم٦م وسمٜم٤مء ٓهقت اًمتحرر سم٠مهن٤م ُمزي٩م سمٕمٞمد قمـ ىمقام اًمديـ اعمتج٤مٟمس "اؾمتٚمٝمؿ
(ذيٕمتل) اًم٘مقاقمد إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمامريمًٞم٦م ،وأىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٤مء إؾمالُم ًٞم٤م يمؾ أوًمٞم٤مشمف وُمٌ٤مدئف
ُم٤مريمًٞم٦م ،وٓ يٛمٙمـ اًمٕمثقر ًمديف قمغم رؤي٦م إؾمالُمٞم٦م واوح٦مُ .متك وأيـ يم٤من ًمإلؾمالم سمٜم٤مء حتتل
وسمٜم٤مء قمٚمقي؟ سمؾ أيـ ٟمجد ًمإلؾمالم ُمٗمٝمق ًُم٤م ًمٚمت٤مريخ سم٤مًمٜمحق اًمذي شمٙمٚمؿ قمٜمف؟ إن ُمـ اًمٕمًػم
ُمزج يمؾ هذه اعمٗم٤مهٞمؿ ُمع سمٕمْمٝم٤م ذم ُمريم٥م ُمتج٤مٟمس"(.)1
وهٙمذا ىمدم (ذيٕمتل)يمؾ شمٜمٔمػماشمف اًمثقري٦م وإيديقًمقضمٞم٦م ًمتؼمير اًمٕمٜمػ واًمٍماع ذم
فمرف شم٤مرخيل ؾم٤مقمد قمغم شمٌٜمل أيديقًمقضمٞم٤م اًمٍماع قمغم طمً٤مب اًمٗمٙمر اًمٕمٚمٛمل ،هذا اًمٜمٛمط
عمامرؾم٦م اًمٗمٙمر إيديقًمقضمل يًقد ذم طم٤مٓت اًمٖمٚمٞم٤من آضمتامقمل واًمًٞم٤مد ،وًمف ذم ٟمٗمس
اًمقىم٧م وفمٞمٗمت٤من :اظمتزال شمٕم٘مد اًمقاىمع اًمت٤مرخيل وآضمتامقمل صمؿ إقمٓم٤مء صٌٖم٦م اعمنموقمٞم٦م قمغم
أهداف اًمٕمٛمؾ آضمتامقمل(.)2

( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،ص.62
( )0إٟم٘م٤مذ اًمٜمزقم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ذم اًمديـ ،قمٌد اجلٌ٤مر اًمروم٤مقمل ،ص.62
( )1إٟم٘م٤مذ اًمٜمزقم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ذم اًمديـ ،قمٌد اجلٌ٤مر اًمروم٤مقمل ،ص.62
( )2اٟمٔمرُ :م٤م اًمثقرة اًمديٜمٞم٦م ،داريقش ؿم٤ميٖم٤من ،ص .040
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وإيديقًمقضمٞم٤م دوهمامئٞم٦م ٕهن٤م ٓشمْمع ُم٤م شمٕمٚمٜمف قمغم حمؽ اإلصمٌ٤مت ،ومٗمل طملم هيتؿ رضمؾ
صٗمح٤م قمـ يمؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٙمذب
اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتج٤مرب اًمتل ىمد شمٚمٖمك ،شميب إيديقًمقضمٞم٤م
ً
ُمٌ٤مدئٝم٤م ،وم٤مٕدجل٦م متٜمح اعمرء أؾمٌ٤مب احلٞم٤مة يمام شم٘مدم ًمف إؾمٌ٤مب اًمتل شمدومع اعمرء ٕن يْمٓمٝمد
وي٘متؾ

(.)1

وم٤مٟٓمتح٤مري إصقزم اًمذي ي٘م٤موم سم٘متؾ ٟمٗمًف ،ويتٚمذذ سم٤مًمدم اعمًٗمقح ،هق وحٞم٦م ومٝمٛمف
اخل٤مص ًمٚمديـ ،اًمٗمٝمؿ اًمذي خيتزل ومٞمف اًمديـ ذم أيديقًمقضمٞم٤م ٟمْم٤مًمٞم٦م يمٗم٤مطمٞم٦م ،وشمقىمٗمف قمـ
اؾمتٚمٝم٤مم أي ُمْمٛمقن روطمل ًمٚمديـ(.)0
شمٜمتٝمل إدجل٦م اًمت ل أٟمجزه٤م (ذيٕمتل) إمم دٟمٞمقي٦م اًمديـ ،سمٛمٕمٜمك إهدار اًمٓم٤مىم٦م اًمرُمزي٦م
ًمٚمديـ.
وإليمامل ُمنموع (ذيٕمتل) اًمذي ؾمٞمٕمتٛمد قمغم صمقرة اجلامهػم ومًٞمتقمم اعمث٘مػ اًم٘مري٥م
ُمٜمٝمؿ هذه اعمٝمٛم٦م.


( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،ص.015
( )0اٟمٔمر :إٟم٘م٤مذ اًمٜمزقم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ذم اًمديـ ،قمٌد اجلٌ٤مر اًمروم٤مقمل ،ص.121
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املبشح ايجاْٞ
دٚز املجكف:
ُيٕمد اعمث٘مٗمقن قمٜمد (ذيٕمتل) اعمحرك اًمرئٞمس ًمٚمًػم ٟمحق اإلصالح اًمديٜمل 8ظم٤مص٦م ًمق
يم٤مٟمقا ىمريٌلم ُمـ اعمج٤مل اجلامهػمي ،واًمذي هٞمٛمٜم٧م قمٚمٞمف سمٕمض إومٙم٤مر اًمرضمٕمٞم٦م.
وًمتقوٞمح وحتديد يمٞمٜمقٟم٦م اعمث٘مػ سمٜم٤مء قمغم دوره ،يٗمرق (ذيٕمتل) سملم اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل
ٟمًتخدُمٝم٤م طمً٥م ذائح اعمجتٛمع ،واًمتل شمتٙمقن ُمـ ـمٌ٘متلم :إومم :هؿ اًمذيـ يزاوًمقن أقمامًٓ
يدوي٦م سمدٟمٞم٦م يم٤مًمٕمامل .وإظمرى :اًمتل شم٘مقم سم٤مٕقمامل اًمٗمٙمري٦م يم٤مًمٙمت٤مب واًمِمٕمراء واعمٕمٚمٛملم،
وهمػمهؿ ،ويتً٤مءل (ذيٕمتل) :هؾ جيقز وصػ اًمٓمٌ٘م٦م اًمتل متتٝمـ اًمٕمٛمؾ اًمٗمٙمري سم٤معمث٘مٗملم؟
ُمؼمرا ،أن اًمٕم٤مُمٚملم ذم جم٤مٓت اًمٗمٙمر شمٕمٚمٛمقا أؿمٞم٤مء وُم٤مرؾمقه٤م أو قمٚمٛمقه٤م
وجيٞم٥م سم٤مًمٜمٗمل،
ً
ًمٖمػمهؿ ،وىمد متر هبؿ ُمِم٤ميمؾ اعمجتٛمع ،ومال هيتٛمقن هب٤م ويم٠مهن٤م ٓ شمٕمٜمٞمٝمؿ

(. )1

أُم٤م اعمث٘مػ احل٘مٞم٘مل ومٝمق" :سمٕمٞمد اًمٜمٔمر ،أو اعمًتٜمػم ،ومٝمق ٓ يتّمػ سم٤مًمت٘مٞمد ،وٓ اجلٛمقد
اًمٕم٘م٤مئدي"( )0ومٞم٘مّمد (ذيٕمتل) حتديدً ا :اعمث٘مػ اعمًتٜمػم اًمذي يِمٕمر سمٛمِمٙمالت جمتٛمٕمف ،ومٝمق
ُمـ يًٜمد ًمف اًمدور اًمٗمٕم٤مل ًمٚمٛميض ىمد ًُم٤م ذم ُمٕمريم٦م اًمتحقل .وأُم٤م ىمقًمف :قمدم اشمّم٤مف اعمث٘مػ
سم٤مجلٛمقد اًمٕم٘م٤مئدي ،ومٝمذا ُمٗمٝمقم ظمٓمػم وىمد شمريمف (ذيٕمتل) سمٚمٗمظ ُمٓمٚمؼ مم٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟمتً٤مءل قمـ
طمدود اًمثقاسم٧م اًمٕم٘مدي٦م ذم ومٙمره ظم٤مص٦م ُمع دقمقشمف اًمٍمحي٦م سم٠من يًٌؼ اًمققمل سم٤مًمديـ
أيديقًمقضمٞم٤م.
صمؿ يتحقل (ذيٕمتل) إزم شم٤مرخيٞم٦م ٟمِم٠مة ـمٌ٘م٦م اعمث٘مٗملم ،وشمٌٚمقره٤م 8ومٜمِم٠مة ـمٌ٘م٦م اعمث٘مٗملم
يم٤مٟم٧م ذم اًمٖمرب ،وىمد فمٝمرت يميورة ُمٚمح٦م عمِم٤ميمؾ سمٞمئتف وحمٞمٓمف ،واًمتل ؾمٌٌتٝم٤م إؿمٙم٤مًمٞم٦م
وضمقرا ُمـ اًمٙمٜمٞمً٦م واًمٜمٔم٤مم اًمٌ٤مسمقي
ىمنا
ً
يمؼمى هل :اًم٘مٞمقد اعمٗمروو٦م ً

(.)1

( )1اٟمٔمرُ :مً١موًمٞم٦م اعمث٘مػ ،قمكم ذيٕمتل ،شمرمج٦م :إسمراهٞمؿ اًمدؾمقىمل ؿمت٤م ،دار إُمػم ،ط ،1 :قم٤مم0223 :م ،ص.31-32
( )0اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ص.30
( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ص.40-41
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إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .طمٜم٤من ؾمٚمٞمامن حمٛمد اعمٓمقع

سمٜم٤مء اًمققمل اًمديٜمل ذم ومٙمر قمغم ذيٕمتل

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ شمرطمٞم٥م (ذيٕمتل) سم٤مًمتٗمٙمػم اعمٜمٓم٘مل ًمرضم٤مل اًمٜمٝمْم٦م ذم اًمٖمرب وسم٤مًمذات
ذم حتديد أؾمٌ٤مب اًمت٠مظمر ،وهتٞمئ٦م اعمجتٛمع ًم٘مٌقل اًمتٖمػم ،وم٢مٟمف يٙمِمػ ُم٤م شمرشم٥م قمغم هذا آٟمدوم٤مع
ُمـ ؾمٚمٌٞم٤مت ،ومػمى أن ردة اًمٗمٕمؾ مل شمٙمـ ُمتزٟم٦م ومآصمرت اًمتخٚمص ُمـ يمٝمٜمقت اًمٙمٜمٞمً٦م سمٙمؾ ىمقهت٤م
وىمد ٟمجح هذا احلراك ًمالٟمت٘م٤مل إمم قمٍم ضمديد هق قمٍم اًمٜمٝمْم٦م -وًمٙمٜمف يم٤من حتقًًٓمٙمٝمٜمقت ضمديد ،يمٝمٜمقت اًمرأؾمامًمٞم٦م سمحريتف اعمٓمٚم٘م٦م وُم٤مديتف وقمدم آقمؽماف سم٤مًمٖمٞمٌٞم٤مت(.)1
فٌٗ جيدز بٓا ْكٌ ٖر ٙايتذسب ١إىل زتتُعاتٓا ؟
يم٤من اخلٓم٠م اجلًٞمؿ اًمذي ارشمٙمٌف اعمث٘مػ اعمًٚمؿ ،اًمٕمٛمؾ دون شمٗمٙمػم ُمٜمٓم٘مل وحتديد
إؾمٌ٤مب واإلؿمٙم٤مٓت اًمٕم٤مًم٘م٦م سم٘مْم٤مي٤م جمتٛمٕمف وسمٞمئتف ،وسمدون أدين ضمٝمد ومٙمري ،طمٞم٨م ؾمٕمك
روطم٤م وشم٤مرخيً٤م ،وقمٛمؾ قمغم شمٌٜمل
ٓؾمتٜمً٤مخ احلؾ اًمٖمريب 8ومدقم٤م إمم شمٓمٌٞم٘مف ذم جمتٛمع خيتٚمػ قمٜمف ً
ُمٗم٤مهٞمؿ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واحلداصم٦م وآؿمؽمايمٞم٦م ،وهمػمه٤م وأىمحٛمٝم٤م ذم واىمٕمف وضمٕمٚمٝم٤م طم ً
ال عمِم٤ميمؾ
جمتٛمٕمف 8وم٠مدت إمم ومِمٚمف اًمذريع.
وُمـ هذا اعمٌدأ اًمٗم٤مرغ ُمـ أص٤مًمتٜم٤م وهقيتٜم٤م ،يًٛمل (ذيٕمتل) ه١مٓء اعمث٘مٗملم سم٤معمُ٘مٚمديـ(.)0
ويّمػ ذيٕمتل اعمث٘مٗملم سمدىم٦م سم٠مهنؿ ٟمٔمراء اًمرؾمؾ( .)1وهذا اًمتحديد ُمـ (ذيٕمتل) جيٕمؾ
ُمٝمٛمتٝمؿ يمٛمٝمٛم٦م اًمرؾمؾ 8ومٝمؿ أصح٤مب رؾم٤مًم٦م إٟمً٤مٟمٞم٦م قم٤مدًم٦م ،وىمٌٚمٝم٤م أصح٤مب ُمٕمروم٦م ووقمل
وُمً١موًمٞم٦م شمٌٚمٞمغ ،يدقمقن عمٌ٤مدئ وخي٤مـمٌقن اًمْمٛمػم واًمقضمدان ويٌٕمثقن طمريم٦م وـم٤مىم٦م ،شمرومض
اًمٌ٤مـمؾ سمٙمؾ صقره.وهذا ضمزء ُمـ قمدم واىمٕمٞم٦م (ذيٕمتل) وم٤مٕٟمٌٞم٤مء ُم١ميدون سم٤مًمقطمل يًٕمقن
إلرؾم٤مء ىمقاقمد اًمٕمدل واعمً٤مواة ،يتٕم٤مُمٚمقن ُمع اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م يمٛمجرداتً ،مٙمـ اعمث٘مػ ؾمٞمتٕم٤مُمؾ
ُمٕمٝم٤م سمٕمد أن شمتحقل إمم ُمْمٛمقن ًمف وم٤مقمٚمٞمتف احلٞمقي٦م يمٗمٕمؾ اضمتامقمل ،وم٤معمث٘مػ اًمثقري اًمذي
أراده (ذيٕمتل) ؾمتٙمقن وفمٞمٗمتف إقم٤مدة إٟمت٤مج ٟمٔمري٤مت اًمثقرة سمام يتٜم٤مؾم٥م واًمتٓمقر اعمجتٛمٕمل(.)2
(ُ )1مً١موًمٞم٦م اعمث٘مػ ،قمكم ذيٕمتل ص.43-42
( )0اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ص.71
( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ص.104
( )2اٟمٔمر :طمدود اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ،شمقومٞمؼ اًمًٞمػ ،دار اًمً٤مىمل ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم0226 :م ،ص.011
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واًمقاىمع جيٕمٚمٜم٤م ٟمتٗمؼ ُمع (ذيٕمتل) ذم اًمدور اعمًٜمد ًمٚمٛمث٘مػ ،وًمٙمـ ٓسمد ُمـ إو٤موم٦م
احلدود ًمٚمٛمٕم٤مين واعمٗم٤مهٞمؿ اعمقوققم٦م سمحٞم٨م شمتٜم٤مهمؿ اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م ُمع اجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل اًم٘م٤مسمؾ
ًمٚمتقاومؼ آضمتامقمل ،وسمدون هذا اًمتٜم٤مهمؿ ؾمٜمّمؾ ًمققمل جمزوء مهف دٟمٞمق ًي٤م طمزسم ًٞم٤م.
ٓرء هيدد اعمث٘مػ ُمثؾ اخلروج قمـ دوره احلؼ ذم اًمٜم٘مد قمغم أؾم٤مس قم٘مالين 8وًمٙمـ ُم٤م
اًمتحدي٤مت اًمتل ؾمٞمقاضمٝمٝم٤م اعمث٘مػ اعمًٚمؿ ذم جمتٛمٕمف وجي٥م قمٚمٞمف اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م؟
دائام يريمز ذيٕمتل قمغم أؾمٌ٤مب اًمت٠مظمر اًمٜمٝمْمقي ذم جمتٛمٕمٜم٤م قمغم ؾمٌٌلم رئٞمًلم ٟمِم٠م قمٜمٝمام
ً
يمثػم ُمـ اًمتٕم٘مٞمدات واعمٗم٤مهٞمؿ اخل٤مـمئ٦م(:)1
إول :آؾمتٕمامر ،سمِم٘مٞمف :اًمٕمًٙمري واًمٗمٙمري 8واًمذي قمٛمؾ ضم٤مهدً ا ًمٜمٝم٥م اًمثروات
وهقيتف.
وإوٕم٤مف إيامن اعمًٚمؿ سمديٜمف وىمٞمٛمف ُ
أظمر :اًمٗمٝمؿ اخل٤مـمئ ًمٚمديـ وظمٚمٓمف سمٛمٗم٤مهٞمؿ ىم٤مسة طمجٌ٧م اًمقصقل إمم ىمٞمٛمف
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م.
ومٕمغم اعمث٘مػ إقم٤مدة دراؾم٦م هذا اخلٚمط واًمتٛمٞمٞمز سملم اًمديـ احلؼ سم٘مٞمٛمف اًمً٤مُمٞم٦م وُم٤م دظمؾ
قمٚمٞمف ُمـ إسم٤مـمٞمؾ.
وأظمػمآ 8سمد ُمـ شمقوٞمح إـم٤مر قم٤مم يتحرك ومٞمف اعمث٘مػ ،طمتك يتح٘مؼ اإلصالح اعمٜم٤مؾم٥م
ً
ًمٙمؾ جمتٛمع ،واًمذي ٓ يتقىمػ قمغم ُمّم٤مًمح صمقرة ؾمٞم٤مؾمٞم٦م يٜمتٝمل اإلصالح سم٤مٟمتٝم٤مئٝم٤م .وم٤معمث٘مػ
احل٘مٞم٘مل ي١مُمـ سمٛمٌ٤مدئ وىمٞمؿ قم٤معمٞم٦م ويٓمرطمٝم٤م سم٘مقة احلؼ ،وٓ يٕمؽمف سم٠مٟمّم٤مف احل٘م٤مئؼُ ،مٕمتٛمدً ا
قمغم طمًف اًمٜم٘مدي وُمدى اؾمت٘مالًمف.


(ُ )1مً١موًمٞم٦م اعمث٘مػ ،قمكم ذيٕمتل ،ص .114-113
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املبشح ايجايح
َطؤٚي ١ٝاملسأ:٠
ٓؿمؽ أن ىمْم٤مي٤م اعمرأة ذم قم٤معمٜم٤م اإلؾمالُمل متثؾ إؿمٙم٤مٓت ًمٞمس ُمـ اًمًٝمؾ شمٗمٙمٞمؽ سمٜم٤مه٤م
اًمت٘مٚمٞمدي٦مً ،متٜمًجؿ ُمع ُمتٓمٚمٌ٤مت احلٞم٤مة اعمٕم٤مسة ،دون ُمً٤مس سمٛمٌ٤مدئ اًمديـ احلٜمٞمػ وىمٞمٛمف ،ومام
أهؿ رؤى (ذيٕمتل) اًمتٜمقيري٦م ًمٞمح٘مؼ هذا آٟمًج٤مم واإلصالح اعمرضمقيـ؟
سمداي ً٦م 8يرؾمخ (ذيٕمتل) ومٙمرة اعمً٤مواة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م سملم اًمرضمؾ واعمرأة 8ومٙمالمه٤م طمٔمل
سم٤مًمتٙمريؿ اإلهلل ،ومٝمام إذ ًا ُمتً٤موي٤من ذم صٗم٤مت اإلرادة ،واعمً١موًمٞم٦م ،وهبذا اعمٌدأ ٟمرى أن
(ذيٕمتل) يٌٜمل ذم اعمرأة اعمًٚمٛم٦م أوًٓ صم٘م٦م داظمٚمٞم٦م ،شمٕمٞمد ؿمٕمقره٤م سم٤مٟمتامءاهت٤م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وُمٙم٤مٟمتٝم٤م،
وُمً١موًمٞمتٝم٤م دم٤مه جمتٛمٕمٝم٤م وىمْم٤مي٤مه(.)1
اًمتحرك واًمتٖمٞمػم يٓمرح (ذيٕمتل) اإلؿمٙم٤مٓت واًمتحدي٤مت
ويمخٓمقة ُمٝمٛم٦م ٟمحق
ُّ
سمقوقح شم٤مم ،وىمد ؾم٤مقمده قمغم ذًمؽ إعم٤مُمف اًمٙم٤مُمؾ سمام شمقاضمٝمف اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ُمـ أٟمقاع اًمْمٖمقط
اخل٤مرضمٞم٦م واًمداظمٚمٞم٦م .وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن اعمًتٕمٛمر ىمد طمقل ُمٕمريمتف ُمع اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمـ
ُمٜمٌٝمرا هب٤م
احلروب اًمٕمًٙمري٦م إمم احلروب اًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ،واعمجتٛمع اعمًٚمؿ شمٚم٘مك هذه اًمث٘م٤موم٦م
ً
اٟمٌٝم٤مرا هبذه
"وم٤معمٖمٚمقب ُمقًمع سمت٘مٚمٞمد اًمٖم٤مًم٥م" ،واعمرأة ذم حمٞمط جمتٛمٕمٝم٤م اعمًٚمؿ يم٤مٟم٧م أيمثر
ً
ً
ومراهم٤م روطم ًٞم٤م وومٙمر ًي٤مٟ ،مت٩م قمـ أىمّم٤مئٝم٤م يمٛمً١موًم٦م،
اًمث٘م٤موم٦م إضمٜمٌٞم٦م اعمت٘مدُم٦مٕ 8هن٤م ؾمتٛمأل
وذيٙم٦م ذم سمٜم٤مء اعمجتٛمع .ومٙمٞمػ شمٕم٤مُمؾ ذيٕمتل ُمع هذه اًمتداظمالت؟
ُمٜمٝمج٤م قم٘مٚم ًٞم٤م ،يزيؾ سمف اًمٙمثػم ُمـ آًمتٌ٤مؾم٤متً ،مت٘مرر اعمًٚمٛم٦م سمٕمده ُم٤م
اٟمتٝم٩م (ذيٕمتل)
ً
ختت٤مر دون إيمراه 8ومٞمٕمقد سمٜم٤م (ذيٕمتل) ًمتقوٞمح دواقمل ٟمِم٠مة أومٙم٤مر "اًمتحرر" وـمٌٞمٕم٦م اًمٜمزاع
سملم ـمٌ٘متل اإلىمٓم٤مع واًمؼمضمقازي٦م ،ودور اًمٙمٜمٞمً٦م ذم ومرض اًم٘مٞمقد اجل٤مئرة قمغم اعمرأة اًمٖمرسمٞم٦م
ًمٕم٘مقدً ،مٞمّمؾ إزم ٟمتٞمج٦م هل :أن دقم٤موي "اًمتحرر" ُم٤م هل إٓ ردة ومٕمؾ ُمٕم٤ميمً٦م ،إٓ أهن٤م

( )1اٟمٔمرُ :مً١موًمٞم٦م اعمرأة ،قمكم ذيٕمتل ،شمرمج٦م :ظمٚمٞمؾ اهلٜمداوي ،دار إُمػم ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم ،0224 :ص .15
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اومت٘مدت اًمتقازان اًمٓمٌٞمٕملً ،مٞمٓمٖمك اًمٌٕمد اعم٤مدي ،قمغم اًمٌٕمد اًمروطمل واإلٟمً٤مين ًمٚمٛمرأة ،مم٤م أحلؼ
هب٤م اًمير ىمٌؾ همػمه٤م ،ومٕمقعمتٝم٤م وحترره٤م ىمْمٞم٤م قمغم يمٞمٜمقٟمتٝم٤م إٟمثقي٦م (.)1
وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه اًمدقم٤موي اًمتحرري٦م ،هل ٟمت٤مج حمٞمط وسمٞمئ٦م ىم٤مؾم٧م ومٞمٝم٤م اعمرأة اًمٖمرسمٞم٦م ُم٤م
ىم٤مؾم٧م ،ومام اًمذي يؼم ر ًمٚمٛمرأة اعمًٚمٛم٦م أن شمتٌٜمل ُمثؾ هذه احلٚمقل إضمٜمٌٞم٦م قمـ حمٞمٓمٝم٤م وشمراصمٝم٤م؟
ويٗمٙمؽ (ذيٕمتل) إُمقر سمرؤي٦م قمٛمٞم٘م٦م ويٜمٌف اعمرأة واعمجتٛمع ُٕمريـ ُمٝمٛملم(:)0
إول :أن ُمٕمرومتٜم٤م سمح٘مقق اعمرأة اعمٙمٗمقًم٦م هل٤م ُمـ اإلؾمالم فمٚم٧م ُمٕمروم٦م ٟمٔمري٦م وم٘مط مل
ٟمٜم٘مٚمٝم٤م إمم طم٘مٚمٝم٤م اًمٕمٛمكم ذم طمٞم٤مشمٜم٤م رهمؿ شمٙم٤مُمٚمٝم٤م يمٛمٜمٝم٩م طمٞم٤مة.
وأظمر :إن إومٙم٤مر إضمٜمٌٞم٦م "اعمدقم٤مة حترري٦م" ضمقهب٧م ُمـ ُمتٕمّمٌلم ُمتٛمًٙملم سمت٘م٤مًمٞمد
وظمراوم٤مت مل ِ
ي٠مت هب٤م اإلؾمالم.
وٟمالطمظ ٟمت٤مج إُمر إول :هق إسمٕم٤مد اعمرأة قمـ اعمِم٤مريم٦م ذم اًم٘مْم٤مي٤م اعمّمػمي٦م واًمتحقٓت
اعمجتٛمٕمٞم٦م ،وٟمت٤مج إُمر اًمث٤مين :سمح٨م اعمرأة قمـ ذاهت٤م قمؼم ُم٤م ًمـ يٙمقن ذا ارشمٌ٤مط ٓ سم٘مٞمٛمٝم٤م وٓ
سمؽماصمٝم٤م ومْم ً
ال قمغم اٟمٗمّم٤مًمف قمـ قم٘مٞمدهت٤م.
وسمٕمد قمرض إؾمٌ٤مب واعمًٌٌ٤مت ،وحتديد أصقل اعمِمٙمٚم٦م واؾمتخالص ٟمت٤مئجٝم٤م يت٘مدم
(ذيٕمتل) سمخٓمقات اًمٕمٛمؾ ٟمحق اًمتٖمٞمػم اًمٗمٕمكم ،ومٞمٕمتٛمد قمغم ووع ريمٞمزة اًمتٜمقير واإلصالح
إومم ،واًمتل ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م ضمؾ اًمدقمقات اإلصالطمٞم٦م اعمتٙم٤مُمٚم٦م ،أٓ وهل ضورة اًمٕمقدة إمم
اًمذات اإلؾمالُمٞم٦م .وهٜم٤مك ختقف ذم طم٤مل قمقدة اعمرأة اعمًٚمٛم٦م إمم ذاهت٤م و ُهقيتٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م ،أٟمف
ىمد يٕمقد سمٜم٤م احل٤مل إمم ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف هذه اعمرأة ُمـ مجقد وظمقف وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٔم٤مهر اًمًٚمٌٞم٦م.
وطمؾ هذا اإلؿمٙم٤مل يٙمقن سمتٌٜمل اًمٗمٙمر اًمٕمٛمكم اعمثٛمر قمغم يمؾ صٕمٞمد ؾمٞم٤مؾم ًٞم٤م يم٤من أو جمتٛمٕم ًٞم٤م أو
صم٘م٤موم ًٞم٤م ،وىمد ىمدُمٝم٤م (ذيٕمتل)يم٤مًمت٤مزم(:)1
 -1إقم٤مدة ىمراءة ُمٌ٤مدئ اإلؾمالم وىمٞمٛمف قم٤مُم٦م ،وُم٤م خيص اعمرأة سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م.
( )1اٟمٔمر :اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ص.05-04
( )0اٟمٔمرُ :مً١موًمٞم٦م اعمرأة ،قمكم ذيٕمتل ،ص.13-12
( )1اٟمٔمر :اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ص.21-20
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ظم٤مًمّم٤م ُمـ
 -0شم٘مديؿ اًم٘مدوات واًمٜمامذج – ٟمامذج اعمرأة اعمًٚمٛم٦م – عمً٤مقمدشمٜم٤م قمغم ومٝمؿ اًمديـ
ً
اًمِمقائ٥م.
ويتٜم٤مول (ذيٕمتل) ؾمػمة اًمزهراء (وم٤مـمٛم٦م) -اهنع هللا يضر ،-ومػمى أهن٤م أهؿ ىمدوة شم٘مقدٟم٤م إمم شمٖمٞمػم
طم٘مٞم٘مل ،وًمٙمـ إمم أي ُمدى ؾمٜمتٗمؼ ُمع (ذيٕمتل) وهق ي٘مدُمٝم٤م يمٜمٛمقذج ظم٤مص سمٙمؾ ُم٤م حلؼ هب٤م
اهنع هللا يضرُ -مـ ه٤مٓت اًمث٘م٤موم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ؟ سح ذيٕمتل أن دراؾمتف ؿمخّمٞم٦م اًمزهراء إٟمام أراد هب٤مشمٜم٘مٞم٦م اًمتِمٞمع اًمٕمٚمقي مم٤م قمٚمؼ سمف ُمـ أوه٤مم ٟمتٞمج٦م اعمروي٤مت اًمٌ٤مـمٚم٦م اعمٜمًقسم٦م إًمٞمف ،وأن وم٤مـمٛم٦م -
يم٘مدوة طم٘مٞم٘مٞم٦م -جي٥م اًمققمل سمِمخّمٞمتٝم٤م وؾمػمهت٤م ،وأن ٟمتج٤موز جمرد ُمٕمروم٦م ؾمػمهت٤م واًمٌٙم٤مء
قمٚمٞمٝم٤م وًمٕمـ وؾم٥م يمؾ ُمـ آذاه٤م ،إمم وقمل ُمقاىمٗمٝم٤م اًمٕم٤مدًم٦م ويمٞمػ شمؿ إقمداده٤م دون همػمه٤م
ًمتٙمقن طم٤مُمٚم٦م ًمقاء اًمٕمداًم٦م .وهٜم٤م ئمٝمر ًمٜم٤م شم٠مصمر (ذيٕمتل) سمٛمٜم٤مظم٤مت اعم٘م٤موُم٦م ذم قمٍمه ،ومٝمق ي٘مع
وحٞم٦م ومٙمره إيديقًمقضمل ومٞم٘محؿ اًمًٞمدة اًمٓم٤مهرة يمرُمز ًمثقرشمف ًمتجٞمٞمش اًمٕمقاـمػ ودقمؿ
أومٙم٤مره اًمٜمْم٤مًمٞم٦م سمًػمهت٤م اًمٕمٓمرة.
ومـ(ذيٕمتل) يرى أن اًمًٞمدة (وم٤مـمٛم٦م) -اهنع هللا يضر -رهمؿ قمٛمره٤م اًم٘مّمػم ،وم٢من ؾمػمهت٤م ُمٚمٞمئ٦م
سم٤معمقاىمػ اعمً١موًم٦م .ويٛمٙمـ اؾمتٕمراوٝم٤م إن ىمًٛمٜم٤مه٤م عمرطمٚمتلم(:)1
 -1وم٤مـمٛم٦م  -سمرأي (ذيٕمتل) ُ -مٜمذ ٟمٕمقُم٦م أفمٗم٤مره٤م ،قم٤مست إذى ،واحلّم٤مر ذم سمداي٦م
اًمٌٕمث٦م ،و وم٤مـمٛم٦م ؿمٝمدت اهلجرة وسمٜم٤مء اًمدوًم٦م واؾمت٘مرار إُمر وأؾمً٧م سمٞمتٝم٤م يم٠مم ،وزوضم٦م
ص٤محل٦م ،شمّمؼم وشمتٛمثؾ ـم٤مقم٦م شمٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ وشمتحٛمٚمف ذم ؾمٌٞمؾ حت٘مٞمؼ اًمٕمداًم٦م اعمٜمزًم٦م "ويِمػم
(ذيٕمتل) إمم ىمّم٦م ـمٚمٌٝم٤م ظم٤مدُم٦م ُمـ أسمٞمٝم٤م -ط -ورومْمف اًمتٗمريط ومٞمام هق ُمـ طم٘مقق
رُمزا
اعمًٚمٛملم"( .)0ويرى (ذيٕمتل) ُمـ أن ُم٤م ُمرت سمف يم٤من إقمدا ًدا هل٤م ًمتٙمقن دون ؾمقاه٤م ً
حي ٛمؾ قمداًم٦م اًمرؾم٤مًم٦م .وإن يمٜم٤م ٟم١مُمـ هب٤م يم٘مدوة وٟمٕمؽمف سمٗمْمٚمٝم٤م -اهنع هللا يضر -إٓ أٟمٜم٤م ٟمالطمظ

(ٟ )1م٘مّمد ُمرطمٚم٦م ىمٌؾ ووم٤مة اًمٜمٌل -ط -وُمرطمٚم٦م سمٕمد ووم٤مشمف ،اٟمٔمر :وم٤مـمٛم٦م هل وم٤مـمٛم٦م ،قمغم ذيٕمتل ،شمرمج٦م :ه٤مضمر اًم٘محٓم٤مين،
دار إُمػم ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم ،0220 :ص.16 -13
( )0روى قمٜمف -ط -ىمقًمف "واهلل ٓ أقمٓمٞمٙمام وأدع أهؾ اًمّمٗم٦م ،شمٓمق سمٓمقهنؿ ٓ ،أضمد ُم٤م أٟمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ" ،رواه أمحد.
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ُمٌ٤مًمٖم٦م (ذيٕمتل) ذم شمقفمٞمػ مجٞمؾ ظمّم٤مهل٤م وإيامهن٤م إلىمٜم٤مع ؿمٞمٕمتٝم٤م سم٠مهن٤م رُمز ًمٚمٛم٘م٤موُم٦م ،ىمٌؾ
رُمزا ًمٚمٕم٘مٞمدة اًمّم٤مومٞم٦م واإليامن واًمٞم٘ملم اًمّم٤مدىملم.
أن شمٙمقن ً
 -2أمل (وم٤مـمٛم٦م) قمغم ومراق واًمده٤م مل يٕم٤مدًمف أي أمل ذم اًمدٟمٞم٤م ،إٓ أٟمف مل حيًٌٝم٤م داظمؾ ٟمٗمًٝم٤م8
ومٕمٛمٚم٧م ضم٤مهدة إلسم٘م٤مء رؾم٤مًمتف اًمٕم٤مدًم٦م .ومٝم٤م هل شم٘مػ أُم٤مم ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل ذم اعمًجد،
وشمٓم٤مًم٥م سمح٘مٝم٤م اًمِمخيص ذم أرض (ومدك) ،وه٤م هل شمٕمٚمـ همْمٌٝم٤م ُمـ اؾمتٌٕم٤مد (قمكم)
هنع هللا يضرُ -مـ اخلالوم٦م .وٓ ٟمخ٤مًمػ (ذيٕمتل ) أن اًمزهراء -اهنع هللا يضر -قمؼمت سمّمدق قمام شمراه طم ً٘م٤مومل يٛمٜمٕمٝم٤م اخلقف أو احلزن ُمـ حتٛمؾ ُم٤م شمراه ُمً١موًمٞم٦م قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م ،وًمٙمـ ي١مظمذ قمغم
(ذيٕمتل) ذم يمٚمت٤م اًم٘مْمٞمتلم اعمٓمروطمتلم (ومدك -اخلالوم٦م) أٟمف مل يتٓمرق ُمٓمٚم ً٘م٤م ًمرأي اًمٓمرف
أظمر ومٖمدت ا عمً٠مًم٦م ،ويم٠مهن٤م طمؼ ُمًٚمؿ سمفُ ،م٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟمتً٤مءل قمـ طمٞم٤مديتف ذم هذه اعمً٤مئؾ
اًمتل شمٕمدُ ُمـ ُمًٚمامت اًمٗمٙمر اًمِمٞمٕمل.
هذه سمٕمض ُمالُمح ومٙمر اإلصالح اًمديٜمل ومٞمام خيص اعمرأة قمٜمد (ذيٕمتل) ،وهق ومٙمر
اؾمتٜمد قمغم ُمٌدأ سمٜم٤مء اًمذات "اًمث٤مئرة ،وهذا اًمٗمٙمر اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمثقرة ٓسمد وأن يدقمقٟم٤م إمم اإلضم٤مسم٦م
قمـ ؾم١مال ىمد يٓمرأ ،وهق :هؾ قمٛمؾ (ذيٕمتل) قمغم اؾمتٝمداف قمقاـمػ اعمرأة ٓؾمتٖمالهل٤م
وإظمراضمٝم٤م ُمـ أصقهل٤م اًمديٜمٞم٦م ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم صمقرشمف يم٘مقة ٓ يًتٝم٤من هب٤م؟
إن مح٤مؾم٦م (ذيٕمتل) ٕدجل٦م اًمديـ وإقمداد اًمثقار ضمٕمٚم٧م ُمـ دقمقشمف جمرد ُمرطمٚم٦م ومروتٝم٤م
فمروف شم٤مرخيٞم٦م( .)1وم٤مًمٕمٜمٍمان اًمٚمذان ي١مـمران يمؾ ٟمزقم٦م أيديقًمقضمٞم٦م يقضمدان جمتٛمٕملم سمال
اٟمٗمٙم٤مك ذم هذا اًمٗمٙمر .ومٛمـ ضمٝم٦م احلقاومز آٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م واًمدواومع اعمحريم٦م ،وُمـ ضمٝم٦م أظمرى
اًمتٖمرب اًمالواقمل واجلٝم٤مز ؿمٌف اًمٕم٘مالين وؿمٌف احلدي٨م اعمًتٛمدان ُمـ إيديقًمقضمٞم٤م اعمتٗمِمٞم٦م
ُ
ًمٚمامريمًٞم٦م اعمٌتذًم٦م( .)0وُمنموقمف ًمٌٜم٤مء وقمل ديٜمل حيت٤مج سم٤مًميورة إلقم٤مدة شمّمحٞمح ووقمل ٟم٤مىمد
يرد ىمٞمؿ اًمديـ وُم٘م٤مصده وأظمالىمف.

( )1أرطم٥م ُمـ إيديقًمقضمٞم٤م ،قمٌد اًمٙمريؿ هوش ،ص .162
( )0اٟمٔمرُ :م٤م اًمثقرة اًمديٜمٞم٦م ،داريقش ؿم٤ميٖم٤من ،ص.015
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ارتهامتههه١
وأظمػم ًا ،وم٢من حم٤موًم٦م رصد اًمرؤى وإومٙم٤مر ،سمؾ مت٤مم اعمٜمٝم٩م عمنموع (ذيٕمتل) اًمٗمٙمري
اهل٤مدف ًمٌٜم٤مء وقمل اضمتامقمل يٕمٞمد سمف سمٜم٤مء هنْم٦م إؾمالُمٞم٦م اٟمٓمال ًىم٤م ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف مل يٙمـ سم٤مُٕمر
اعمتٞمن.
وهذا أهؿ ُم٤م يٛمٙمـ اخلٚمقص إًمٞمف ُمـ دراؾمتل طمقل "سمٜم٤مء اًمققمل اًمديٜمل ذم ومٙمر قمكم
ذيٕمتل":


إن ٟمِم٠مة (ذيٕمتل) وفمروف قمٍمه اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ىمد أصمرت -إمم طمد يمٌػم -ذم
جي٤م سملم اًمٗمٙمريـ اإلؾمالُمل واًمٖمريب.
شمِمٙمٞمؾ ومٙمره واًمذي َُم َّثؾ ُمز ً



ُمثٚم٧م ومٙمرة (اًمٕمقدة إمم اًمذات) سمٕمدً ا إؾمؽماشمٞمج ًٞم٤م وارشمٌٓم٧م هذه اًمٗمٙمرة سمٌٜم٤مء اًمذات يمام
أووح٧م ُمٗم٤مهٞمؿ ُمٝمٛم٦م أؾمٝمٛم٧م ذم حتديد اًمققمل وسمٜم٤مئف ُمثؾ (اًمٜمٌ٤مه٦م وآؾمتحامر)
واًمتل صقرت ُمٗمٝمقم اًمققمل يمام يراه٤م (ذيٕمتل) .



َُم ًثؾ اإلـم٤مر اعم٤مريمز اًمذي أؾم٘مٓمف (ذيٕمتل) قمغم اًمٕمديد ُمـ أومٙم٤مره ُمٗمؽمق ـمريؼ
أوىمٕمف ذم اًمٕمد يد ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اعمٖمٚمقـم٦م ٕٟمف سمذًمؽ محؾ اإلؾمالم واًمٜمص اًمديٜمل ُم٤مٓ
حيتٛمٚمف.



يم٤من اهلدف اًمذي ؾمٕمك ذيٕمتل ًمتح٘مٞم٘مف هق حتقيؾ اًمديـ ٕيديقًمقضمٞم٤م ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ
حمتقى طمٞمقي وم٤مقمؾ حي٘مؼ سمف ُم٤م رآه  -طمً٥م ومٙمره  -ومٝمؿ طم٘مٞم٘مل ًمروح
ووع
ً
اإلؾمالم.



ُمّمدرا ًمٚم٘مٞمؿ وإظمالق
إن ومٙمرة حتقيؾ اًمديـ ٕيديقًمقضمٞم٤م إٟمام هتٛمؾ يمقن اًمديـ
ً
وحتقًمف عمجرد أداة ًمتٜمٗمٞمذ أومٙم٤مر وُمِم٤مريع طمزسمٞم٦م.



ُمنموقم٤م ًمٌٕم٨م اًمققمل اًمديٜمل ُمٕمتٛمدً ا قمغم ومٙمر اعم٘م٤موُم٦م ،و ُمًتٜمدً ا قمغم
ىمدم (ذيٕمتل)
ً
اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦مُ ،مع اًمؽميمٞمز قمغم ُمْم٤مُملم اإلؾمالم آضمتامقمل .ومٙم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م
ًمٕمرض ٟم٘مد واوح ًمتققمٞم٦م اعمجتٛمٕم٤متُ ،مـ اًمقىمقع ذم أومٙم٤مر سمٕمض اًمتٞم٤مرات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م
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واجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م قمغم اظمتالومٝم٤م ،واًمتل شمتخذ ُمـ اًمديـ أيديقًمقضمٞم٤م شمٜمٗمذ سمف
أضمٜمداهت٤م وحتقًمف ُمـ ضمديد ًمٞمٙمقن وىمق ًدا ًمٚمًٚمٓم٦م.
ذم اخلت٤مم ،أؾم٠مل اهلل أن َّ
ي٘مؾ اًمٕمثرة ،ويٕمٗمق قمـ اًمزًم٦م ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد،
وقمغم آًمف وصحٌف وؾم َّٚمؿ.
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قا ١ُ٥املؿهادز ٚاملسادهع
أٚالّ :املسادع:
أ َ -ؤيفات عً ٞغسٜعيت:
 اإلٟمً٤من واإلؾمالم ،قمكم ذيٕمتل ،شمرمج٦م :قمٌ٤مس اًمؽممج٤من ،دار إُمػم ًمٚمث٘م٤موم٦م ،سمػموت ،ط: ،1قم٤مم0224 :م.
 اًمتِمٞمع اًمٕمٚمقي واًمتِمٞمع اًمّمٗمقي ،قمكم ذيٕمتل ،شمرمج٦م :إسمراهٞمؿ اًمدؾمقىمل ؿمت٤م ،دارإُمػم ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم.0225 :
 اًمٜمٌ٤مه٦م و آؾمتحامر ،قمكم ذيٕمتل ،شمرمج٦م :ه٤مدي اًمًٞمد ،دار إُمػم ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم0222م.
 ديـ ود اًمديـ ،قمكم ذيٕمتل ،شمرمج٦م :طمٞمدر جمٞمدُ ،م١مؾمً٦م اًمٕمٓم٤مر اًمث٘م٤مومٞم٦م ،ط ،1 :قم٤مم:0225م.
 وم٤مـمٛم٦م هل وم٤مـمٛم٦م ،قمغم ذيٕمتل ،شمرمج٦م :ه٤مضمر اًم٘محٓم٤مين ،دار إُمػم ،ط ،1 :قم٤مم.0220 : ُمً١موًمٞم٦م اعمث٘مػ ،قمكم ذيٕمتل ،شمرمج٦م :إسمراهٞمؿ اًمدؾمقىمل ؿمت٤م ،دار إُمػم ،ط ،1 :قم٤مم:0223م.
 ُمً١موًمٞم٦م اعمرأة ،قمكم ذيٕمتل ،شمرمج٦م :ظمٚمٞمؾ اهلٜمداوي ،دار إُمػم ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم:.0224
ب  -املسادع ايعاَ:١
 اًمٌٞم٤من اًمِمٞمققملُ ،م٤مريمس وإٟمجٚمز ،شمرمج٦م :اًمٕمٗمٞمػ إظميُ ،مٜمِمقرات اجلٛمؾ ،سمػموت،ط ،1 :قم٤مم.0213 :
 اًمديـ واًمثقرة ٓهقت اًمتحرير ذم اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م ،طمٞمدر إسمراهٞمؿ اًمٜمج٤مح اجلديدة ،اًمداراًمٌٞمْم٤مء ،ط ،1 :قم٤مم1770 :م.
 اًمديـ واعمٞمت٤مومٞمزي٘م٤م ذم ومٚمًٗم٦م ديٗمٞمد هٞمقم ،حمٛمد اخلِم٧م ،دار ىمٌ٤مء ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م ،اًم٘م٤مهرة ،د.ط،د.ت.
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 اًمٜمٔمرة اًمٜم٘مدي٦م ،يمامل أسمق ُمٜمػم ،اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم0212م. أرطم٥م ُمـ إيديقًمقضمٞم٤م ،قمٌد اًمٙمريؿ هوش ،شمرمج٦م :أمحد اًم٘مٌ٤مٟمجل ،دار آٟمتِم٤مراًمٕمريب ،سمٖمداد ،ط ،1 :قم٤مم0212 :م.
 ادم٤مه٤مت اًمٗمٙمر اًمديٜمل اعمٕم٤مس ذم إيران ،جمٞمد حمٛمدي ،ص.طمًلم ،اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمراإلؾمالُمل ،ط ،1 :قم٤مم021 :م.
 إؾمس اًمٗمٙمري٦م ًمٚمثقرة آؾمالُمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م ،حمٛمد ؿمٗمٞمٕمل ومرو ،شمرمج٦م :حمٛمد طمًـ زراىمط،ُمريمز احلْم٤مرة ًمتٜمٛمٞم٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم0225 :م.
 اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل ؾمػمة وُمًػمة جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلمُ ،مٙمت٥م اخلٛمٞمٜمل سمًقري٤م ،ط ،1 :قم٤مم:.0224
 إٟم٘م٤مذ اًمٜمزقم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ذم اًمديـ ،قمٌد اجلٌ٤مر اًمروم٤مقملُ ،مريمز دراؾم٤مت ومٚمًٗم٦م اًمديـ ،سمٖمداد،ط ،0 :قم٤مم0211 :م.
 أهؿ اًمٙمت٥م اًمتل أصمرت ذم ومٙمر إُم٦م ،جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم ،دار اًمٙمٚمٛم٦م ،اًم٘م٤مهرة ،ط،1 :قم٤مم0215 :م.
 إيران ،حمٛمقد ؿم٤ميمر ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،اًم٘م٤مهرة ،د.ط ،د.ت ،ص .13 إيران سملم ـمٖمٞم٤من اًمِم٤مه ودُمقي٦م اخلٛمٞمٜمل ،ذيٌ٤من اًمِمٛمريُ ،م١مؾمً٦م اعمديٜم٦م ،اعمديٜم٦م ،ط،1 :قم٤مم1761 :م.
 شم٤مريخ إيران اًمًٞم٤مد سملم صمقرشملم ،آُم٤مل اًمًٌٙمل ،اعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م ،اًمٙمقي٧م ،ط: ،1قم٤مم1777م.
 شم٤مريخ وطمْم٤مر ة أورسم٤م ذم اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك ،أذف ص٤مًمح ؾمٞمد ،ذيم٦م اًمٙمت٤مب اإلًمٙمؽموينإولً ،مٌٜم٤من ،ط ،1 :قم٤مم.0226 :
 دراؾم٤مت ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمقضمقدي٦م ،قمٌداًمرمحـ سمدوي ،اعم١مؾمً٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم:1762م.
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 دراؾم٤مت ذم شم٤مريخ إيران احلدي٨م واعمٕم٤مس ،يمامل ُمٔمٝمر ،إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م ،سمٖمداد ،ط: ،1قم٤مم.1763 :
 ذوط اًمٜمٝمْم٦مُ ،م٤مًمؽ سمـ ٟمٌل ،شمرمج٦م :قمٌداًمّمٌقر ؿم٤مهلم ،دار اًمٗمٙمر ،دُمِمؼ ،ط ،1 :قم٤مم1764م.
 فم٤مهري٤مت اًمت٠مويؾ ،طمًـ طمٜمٗملُ ،مٙمتٌ٦م اًمٜم٤مىمد ،ط ،1 :قم٤مم0224 :م. قمٚمؿ فمٝمقر اًمٕم٘مؾ ،ضمقرج هٞمٖمؾ ،دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم1761 :م. قمكم ذيٕمتل اهلجرة إمم اًمذات ،مجٞمؾ ىم٤مؾمؿُ ،مريمز احلْم٤مرة ًمتٜمٛمٞم٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم0212 :م.
 ومّمؾ اعم٘م٤مل ،اسمـ رؿمدُ ،مريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم1775 :م. ُمٗمٝمقم اًمتٜمٛمٞم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م قمٜمد قمغم ذيٕمتل ،ومػموز راد وأُمػم رو٤مئل ،شمرمج٦م :أمحد اعمقؾمقي،ُمريمز احلْم٤مرة ًمتٜمٛمٞم٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم0227 :م.
 هٙمذا شمٙمٚمؿ ذيٕمتل ،وم٤موؾ رؾمقل ،دار اًمٙمٚمٛم٦م ًمٚمٜمنم ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم1765 :م.ثايجّا :املعادِ ٚاملٛضٛعات:
 اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل ،مجٞمؾ صٚمٞمٌ٤م ،دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم.1760 : ُمٕمجؿ اًمٗمالؾمٗم٦م ،ضمقرج ـمراسمٞمٌم دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم.0224 : ُمٕمجؿ ُمّمٓمٚمح٤مت قمٚمؿ اًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م ،أمحد زيمل سمدويُ ،مٙمتٌ٦م ًمٌٜم٤من ،سمػموت ،ط: ،1قم٤مم1760 :م.
 ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،اسمـ وم٤مرس ،حت٘مٞمؼ :قمٌداًمًالم ه٤مرون ،ج ،4 :دار اًمٗمٙمر ،دُمِمؼ،د.ط ،قم٤مم1757 :م.
 ُمقؾمققم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م ،قمٌداًمرمحـ سمدوي ،اعم١مؾمً٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم ،سمػموت ،ط،1 :قم٤مم.1762 ،
 ُمقؾمققم٦م اًمٕمتٌ٤مت اعم٘مدؾم٦م ،ضمٕمٗمر اخلٚمٞمكمُ ،م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم:.1765
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 ُمقؾمققم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ،قمٌد اًمقه٤مب اًمٙمٞم٤مزمُ ،م١مؾمً٦م ُمّمٓمٗمك ىم٤مٟمّمق ،سمػموت ،ط ،3 :قم٤مم:.0227
 ُمقؾمققم٦م اعمدن اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م ،حيل ؿم٤مُمل ،دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب ،سمػموت ،ط ،1 :قم٤مم:1771م.
 ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إيران اًمًٞم٤مد ،طمًـ يمريؿ اجل٤مف ،اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٛمقؾمققم٤مت ،سمػموت،ط ،1 :قم٤مم.0226 :
زابعّا :ايدٚزٜات:
 اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم ،اًمٜمًخ٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،شم٤مريخ ،أقمالم وُمِم٤مهػم. اعمقؾمققم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم ،اًمٜمًخ٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م. قمغم ذيٕمتل واًمٚمٕمٌ٦م اًمّمٗمقي٦م ،وًمٞمد اًمنمه٤منُ ،م٘م٤مل ،جمٚم٦م اعمجٚم٦م ،اًمٕمدد- 2-12 ،0211م.
 ىمراءة ذم وقمل قمغم ذيٕمتل ،قمٌد اهلل ظمٚمٞمٗم٦مُ ،م٘م٤ملُ ،مقىمع رؿمٞمد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م. ٟمٔمري٦م اًمٍماع اعم٤مريمًٞم٦م واًمديـ احلؼ ،ي٤مؾملم اًمٞمحٞم٤موي ،سمح٨م حمٙمؿُ ،مقىمع ُم١مُمٜمقن سمالطمدود.
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