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 المقطغ األول

 

 :الخضازت لٛت وانُالخا
 في ٢ىله          

ً
 وخضازت وؤخضزه ٞهى في اإلاٗنى اللٛىي: ًخدضص مٗنى الخضازت لٛت

ً
م: خضر الص يء ًدضر خضزا

مدضر وخضًض. و٦ظل٪ اؾخدضزه.. ٞالخضًض َى بًجاص ش يء لم ٨ًً وابخضٖه. والخضًض والخضور ه٣ٌُ ال٣ضًم 

 ،
ً
 ظضًضا

ً
 ؤي وظضث زبرا

ً
 زبرا

ُ
وال٣ْضمت، و٦ىن الص يء لم ٨ًً. وما ابخضٕ ، واإلادضر َى ألامغ اإلابخضٕ، واؾخدضزذ

، الٗالم مدضر والخضًض الجضًض م
ً
 وال مٗغوٞا

ً
ً الاقُاء. والخضر َى الكباب ؤو ألامغ اإلاى٨غ الظي لِـ مٗخاصا

(  (. 1ؤي له ناو٘ ولِـ بإػلي، ٞالخضازت هي الجضة، وؤو٫ ألامغ وابخضاٍئ

م مً ان مهُلح الخضازت مهُلح مخجاوـ مً خُض الؿاا٫ ما لخضازت؟ ٞةهه  في اإلاٗنى ألاصبي: ٖلى الٚغ

حن الؿىؾُىلىجي، مهُلح ًىُىي  ٖلى ٢ضع ٦بحر مً )الال وخضة(، والخىا٢ٌ، واليؿبُت ٖلى اإلاؿخٍى

(. والخضازت ظضة في الابضإ، وجدغع مً بؾاع اإلادا٧اة والخ٣لُض، وطل٪ بةهجاػ ٖمل لم ًاث بمشله مً 2والابضاعي)

ت حٗبحر ٖ ً عوح الٗهغ بإبٗاصٍ، ٢بل، ولم ٌؿب٤ الُه مبضٖه ٖلى نُٗض الك٩ل واإلاًمىن، وفي الخضازت الكٍٗغ

 
ً
، واعجباَه بالخُاة مً خىله اعجباَا ، مما ٨ٌٗـ حٛلٛل الكاٖغ في ٖهٍغ

ً
ا  خًاٍع

ً
وؤخضازه و٢ًاًاٍ، حٗبحرا

(
ً
ا ٍغ  وظَى

ً
ا ٣ىؽ مٗلىمت، ًم٨ً اؾدُٗابها واليسج ٖلى مىىالها، 3ًٍٖى (. ولِـ للخضازت مىانٟاث مدضصة َو

دب  ًدٟٔ ًٖ ْهغ ٢لب ٍو
ً
اعي في جإصًخه، الجها مكغوٕ مٟخىح بحن الكٗغاء، وقىعي مؿخمغة ٦ما اجها لِؿذ ٣َؿا

 (. 4بُنهم)

ال٢خه باإلاهُلح الاظىبي الظي َى الاؾاؽ، الن   ان ؤو٫ ما ًجب ان هدىاوله َى اإلاهُلح هٟؿه ٖو

ت والٟغوؿُت اهدكغث لٟٓخان َما 5مهُلح الخضازت مهُلح ٚغبّي)  Modernisme( ٟٞي اللٛخحن الاهجلحًز

ت ، واإلاٗانغة. اما في اإلاٗاظم ٩ُٞاص ٨ًىن الٟغ١  Modernitéو وازخلٟذ الترظمت الٗغبُت بحن الخضازت، والٗهٍغ

 في الترظمت. ٟٞي اإلاعجم هجض جغظمت ٧لمت 
ً
بخٗبحر ؤو اؾخٗما٫ ٖهغي، الٗهغاهُت،  Modernismeي٣ُا
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. بال ان اإلاعجم ٠ًًُ الى مٗنى ٧لم Modernitéو
ً
ا ت ؤو ٦ىن الص يء ٖهٍغ ؤجها خغ٦ت  Modernismeت بالٗهٍغ

ل حٗالُم ال٨ىِؿت في يىء اإلاٟاَُم الٗلمُت والٟلؿُٟت الؿاثضة في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ)  (. 1ال٨ٟغ ال٩ازىل٩ُي لخإٍو

وازخلِ مهُلح الخضازت في الٗضًض مً ال٨خاباث الى٣ضًت بمهُلح الخضازاهُت )اإلاىصعهؼم(، ٩ٞان  

بِىما ٨ًىن مً الض٢ت اؾخسضام نٟت لها ٖال٢ت باإلاىصعهؼم، وهي ًىن٠ الكٗغ )اإلاىصعهؼمي( بالكٗغ الخضًض، 

Moderniste  ؤوModerniste (لاللخباؽ 
ً
(. ومهُلح الخضازت ًسخل٠ ًٖ اإلاىصعهؼم، اط ًمخل٪ مهُلح 2ججىبا

ت الخضازت صون ج٣ُض باقتراَاث مظَبُت او ْال٫ ٢ُمُت   الخضازت صاللت مدضصة ٖلى ما غي وقامل في هٖؼ َى ظَى

ىمُت. ومنها جل٪ الخانت بخدضًض مى٠٢ ؤوهُىلىجي مٗحن باػاء الخُاة والاوؿان. اما مهُلح اإلاىصعهؼم، ومٟه

م مً اهه ًيخمي الى الجظع اللٛىي هٟؿه للمهُلح ألاو٫، ٚحر اهه ٢ض جمظَب بٗض اياٞت  الُه،  ISMٞهى ٖلى الٚغ

خي (. واإلاىصعهؼم هي بد٣ُ٣تها خغ٦ت 3مٗحن) ٞإنبذ ًض٫ ٖلى خغ٦ت مُٗىت صازل ألاصب الٛغبي مكغوَت بىي٘ جاٍع

٩ا الالجُيُت بالكٗغ في  ا٫ في عبِ الكٗغ في اؾباهُا وامٍغ ّٗ  في اؾباهُا، ل٨ً ٧ان لها صوع ٞ
ً
ال  ٍَى

ً
لم حؿخٛغ١ و٢خا

(
ً
ال  (. 4اوعبا. و٢ض ْهغث َظٍ الخغ٦ت في ال٣ٗض ألازحر مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ولم جضم ٍَى

الضعاؾاث ألاصبُت والى٣ضًت م٣ترهت بمهُلخاث ازغي، ولهظا وظب ٖلُىا واؾخسضمذ الخضازت في مٗٓم  

٤ بُنها، ومً َظٍ اإلاهُلخاث:   الخٍٟغ

ألانالت: ان ألانالت لِؿذ طاث صاللت ػمىُت خخمُت، ألن الٗمل ألانُل َى "ؤلاهخاط الجضًض الظي ًدضر في 

ضة جىض ًٖ  مً الاهٟها٫ و٦إهما َى خ٣ُ٣ت ٍٞغ
ً
ش، يغبا (، ٧1ل جٟؿحر وجٟلذ مً َاثلت ٧ل م٣اعهت") مجغي الخإٍع

(. ٞاألنالت بهظا 2والانُل َى الاهخاط الهاص١ الظي جى٨ك٠ لىا خ٣ُ٣خه ٦ؿغ ًظٌٗه ٖلُىا الٟىان للمغة الاولى)

اإلاٗنى يض الخ٣لُض، وال ٞغ١ بحن ان ٨ًىن الخ٣لُض آلزاع في اللٛت الٗغبُت ؤو في لٛت اظىبُت، ٞاألنالت حٗني 

خ٣لُض. ول٨ً َظا لِـ َى اإلاٗنى الىخُض لألنالت، بل بن زمت مٗنى آزغ ٢ض ًخجاوػ اإلاٗنى الؿاب٤، الخسلو مً ال

 ٤ُ ها )جٞى ى قبُه بمٗنى )الٗغا٢ت( و٢ض ٖٞغ ب مً انل الاؾخٗما٫ اللٛىي لل٩لمت، َو ظا اإلاٗنى الشاوي ٢ٍغ َو

ت مً ؤٖما١ الخ٣ب، وبن ؤلانالت في الخ٨ُم( ٣ٞا٫ : "وبن ما ٌؿمىهه الٗغا٢ت في قٗب لِـ بال ًٞاثله اإلاخىاعز

 ًٖ ٧ابغ، وخل٣ت بٗض خل٣ت. ٨َظا ٣ًا٫ في 
ً
ألاقُاء والاخُاء هي طل٪ الاخخٟاّ اإلاخهل باإلاؼاًا اإلاىعوزت، ٧ابغا

٨ظا ٣ًا٫ في ًٞ ؤو ٖلم ؤو ؤصب. ٖغا٢ت ألاصب هي َابٗه اإلادٟىّ اإلاىدضع الُىا مً  قٗب ؤو عظل او ظىاص، َو

 3بُٗض")
ً
(، وبهظا ٧اهذ الانالت جخًمً مٗنى الضًمىمت 4هي الخإنل في ألانل والهضوع ٖىه) ( ٞاالنالت اطا

 والاؾخمغاع.
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ى  م مً اؾخٗمالها اإلابهم مً خُض الخدضًض الؼمني ٞةن مٗىاَا ًخطح بمالخٓت ه٣ًُها َو اإلاٗانغة: ٖلى الٚغ

(. ٚحر 5ىمت الظي ٨ًّىن ألانالت)ال٣ضم، ومً َىا ًبضو ؤن اإلاٗانغة جمشل ظاهب الخغ٦ت الخ٣ضمُت في مغ٦ب الضًم

اجها ٢ض ج٣ترب مً الانالت بن ٖني بها جمشُل ال٣ُم الؿاثضة في الٗهغ الخضًض والهضوع ٖنها، مما ًلض الجضًض 

(. وزحر جدضًض للمٗانغة َى البضء مً الخايغ. وإلاا ٧اهذ اإلاٗانغة جمشُل لل٣ُم اإلاإلىٞت 1الظي لم ٨ًً مً ٢بل)

ش التي جدضص في الٗهغ الخضًض، ٞةن  ً، مخجاوػًٍ بظل٪ ٧ل الخىاٍع بٌٗ الباخشحن ٢غجها ببضاًاث ال٣غن الٗكٍغ

بضاًت اإلاٗانغة، ٖاّصًً ان الخدضًضاث الؿالٟت ج٣ىم ٖلى مجغص الغبِ اإلااصي بحن اإلاٗانغة وبحن واخض مً 

سُت بال مؿّىٙ خاؾم وم٣بى٫)  (.3(، ومً َىا ا٢ترهذ بالتزامً)2الاخضار الخاٍع

(، و٢ض محز 4هي نٟت الخضًض ؤو اإلاٗانغ او ؾىاَما، ل٨نها الجغجبِ مشلهما بؼمان وم٩ان مدضصًً)الجّضة: و 

ني، ؤي لِـ في  ى، في طل٪، آزغ ما اؾخجض، ٞو )اصوهِـ( بحن الجضًض والخضًض ٣ُٞى٫: "للجضًض مٗىُان: ػمني َو

هب ًُ ٗني ٧ّل مالم  . ٧ل ظضًض، بهظا اإلاٗنى خضًض. ما ؤحى ٢بله ما ًمازله. ؤما الخضًض ٞظو صاللت ػمىُت َو
ً
ذ ٖخ٣ُا

٨ظا ٢ض ج٨ىن   الًخًمىه الخضًض بالًغوعة، َو
ً
 ٞىُا

ً
 ]...[ الجضًض ًخًمً بطن مُٗاعا

ً
ل٨ً لِـ ٧ل خضًض ظضًضا

(. وجٟغ١ )زالضة ؾُٗض( بحن الخضازت والخجضًض لكمىلُت ألاولى 5الجضة في ال٣ضًم ٦ما ج٨ىن في اإلاٗانغة")

ؾاؽ ان الخجضًض مً مٓاَغ الخضازت، والجضًض ٖىضَا "َى بهخاط اإلاسخل٠ اإلاخٛحر ]...[ وزهىنُت الشاهُت، ٖلى ؤ

("
ً
( بن الازخالٝ ًدضص ماَُت الجضًض لخٗبحٍر 6الجضًض هجضٍ في ٖهىع مسخلٟت، ل٨ىه ال ٌكحر بلى الخضازت صاثما

ان الخضازت حكخمل ٖلى الجضة  (، في خحن7ًٖ وا٢٘ مخجضص، والؾخسضامه مٗاًحر حٛاًغ اإلااض ي وال جىُٟه ؤو جلُٛه)

اح اإلادؿإع في اإلاٗاٝع وؤهماٍ ؤلاهخاط والٗال٢اث ٖلى هدى  وجخجاوػَا في آن واخض، ولظل٪ ٞهي جغجبِ "باالهٍؼ

(، ٞـ)زالضة 1التي جٟغػَا ؤهماٍ ؤلاهخاط والٗال٢اث الؿاثضة")ٌؿخدب٘ نغاٖاث م٘ اإلاٗخ٣ضاث ]...[ وم٘ ال٣ُم 

لض بال مً زال٫ الترا٦م اإلاٗغفي، وجىُل٤ مً مغخلت الى ازغي، ومً َىا ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؾُٗض( جغي ان الخضازت الجى 

ت قاملت لها زهاثهها وممحزاتها و٢ىاهُنها.  ان الخضازت خغ٦ت ٨ٍٞغ
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 اإلا٣ُ٘ الشاوي

 مٟهىمها ـ وكإتها ـ عواصَا -الخضازت 

 : مٟهىم الخضازت

٢بل ؤن هسىى في مٟهىم الخضازت الانُالحي ، هغي مً اإلاُٟض ؤن وٗغط ٖلى مًمىجها اللٛىي ، ٞهي مهضع مً 

 " ، وحٗني ه٣ٌُ ال٣ضًم ، وا
َ

 . لخضازت ؤو٫ ألامغ وابخضاٍئ ، وهي الكباب وؤو٫ الٗمغالٟٗل " َخَضر

وبهظا اإلاٟهىم اللٛىي ؾُٗذ قمـ الخضازت في ٖاإلاىا الٗغبي اإلاٗانغ ، وجىا٣ٞذ م٘ ما ًدمل ٖهغها مً ٣ٖض 

هٟؿُت ، و٢ل٤ طاحي مً ال٣ضًم اإلاىعور ، ومداولت الشىعة ٖلُه ، والخسلو مىه ، والبدض ًٖ ٧ل ما َى ظضًض 

ىا٦ب الاًضولىظُاث الىاٞض ٖلى ٖاإلاىا الٗغبي ًخىا٤ٞ وع   .وح ٖهغ الخُىع الٗلمي واإلااصي ، ٍو

ؤما ما حٗىُه الخضازت انُالخا ٞهي : " اججاٍ ٨ٞغي ؤقض زُىعة مً اللبرالُت والٗلماهُت واإلااع٦ؿُت ، و٧ل ما 

ت ت مً مظاَب واججاَاث َضامت ، طل٪ ؤجها جًمً ٧ل َظٍ اإلاظاَب ال٨ٍٟغ خه البكٍغ ، وهي ال جسو  ٖٞغ

ت ٖلى خض  مجاالث ؤلابضإ الٟني ، والى٣ض ألاصبي ، ول٨نها جسو الخُاة ؤلاوؿاهُت في ٧ل مجاالتها اإلااصًت وال٨ٍٟغ

 . " اججاٍ ظضًض ٌك٩ل زىعة ٧املت ٖلى ٧ل ما ٧ان وما َى ٧اثً في اإلاجخم٘ " ؾىاء " ، وهي بهظا اإلاٟهىم الانُالحي 

ا ، ص . مدمض مهُٟى َضاعة ، مجلت الخغؽ الىَني عبُ٘ آلازغ  الخضازت في ألاصب اإلاٗانغ ـ َل اهٌٟ ؾامَغ

 . َـ 1410

٣ى٫ ؤخض الباخشحن في مٗغى خضًشه ًٖ الخضازت ٦مىهج ٨ٞغي ٌؿعى لخُٛحر الخُاة " بن مً صٖاوي ؤَل  ٍو

ُه طل٪ ألاصب بل  والٟىُت ٣ِٞ بٌٛ الىٓغ ٖما ًضٖى الخضازت ؤن ألاصب ًجب ؤن ًىٓغ بلُه مً الىاخُت الك٩لُت

٣اثض وؤزال١ ، ٞما صام الىو ألاصبي ٖىضَم ظمُال مً الىاخُت الٟىُت ، ٞال  ىاصي به مً مباصت ٖو مً ؤ٩ٞاع ، ٍو

اث ؤو ٚحر طل٪ " ٖىى ال٣غوي ، الخضازت في محزان ؤلاؾالم م  ًًحر ؤن ًضٖى لإللخاص ؤو الؼها ؤو اللىاٍ ؤو الخمٍغ

47 . 

٣ى٫ ص . ٖضهان الىدىي في ٦خابه لم حٗض لٟٓت الخضازت في وا٢ٗىا الُىم  " : 13الخضازت مً مىٓىع بؾالمي م  ٍو

بت ، بجها ؤنبدذ عمؼا  جض٫ ٖلى اإلاٗنى اللٛىي لها ن ولم حٗض جدمل في خ٣ُ٣تها َالوة الخجضًض ، وال ؾالمت الٚغ

ٟت في ٦خاباث صٖاتها و٦خبهم ن ٞالخضازت جض٫ الُىم ٖلى مظَب ٨ٞغي ظ ضًض ًدمل ظظوعٍ ل٨ٟغ ظضًض ، هجض حٍٗغ

ال٫ ؤلاًمان  وؤنىله مً الٛغب ، بُٗضا ًٖ خُاة اإلاؿلمحن ن بُٗضا ًٖ خ٣ُ٣ت صًنهم ، وههج خُاتهم ، ْو

 . " والخكٕى للخال٤ الغخمً

ٞالخضازت بطن مً مىٓىع بؾالمي ٖىض ٦شحر مً الضٖاة جدىافى م٘ صًيىا وؤزال٢ىا ؤلاؾالمُت ، وهي مٗى٫ َضم 

بؾالمي صًىا ولٛت وؤصبا وجغازا ، وجغوط أل٩ٞاع ومظاَب َضامت ، بل هي ؤزُغ جل٪  ظاءث لخ٣ط ي ٖلى ٧ل ما َى 
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ت ، وؤقضَا ٞخ٩ا ب٣ُم اإلاجخم٘ الٗغبي ؤلاؾالمُت ومداولت ال٣ًاء ٖلُه والخسلو مىه ، وبخال٫  اإلاظاَب ال٨ٍٟغ

غوظىن مجخم٘ ٨ٞغي ٖغبي مدله ٨ٌٗـ ما في َظٍ اإلاجخمٗاث الٛغبُت مً خ٣ض وخى٤ ٖلى الٗالم ؤلا  ؾالمي ، ٍو

ب٩ل اَخمام وظضًه مً زال٫ صٖاتها ممً ًضٖىن الٗغوبت لهظٍ اإلاٗخ٣ضاث وال٣ُم الخبِشت بٛغى ٢خل عوح 

 . ؤلاؾالم ولٛخه وجغازه

ضة الىضوة الؿٗىصًت الٛضص  ً الٗابضًً في م٣الت وكغث لها في ظٍغ /  3/  14في  8424وج٣ى٫ ال٩اجبت ؾهُلت ٍػ

مً ؤزُغ ٢ًاًا الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ألجها ؤٖلىذ الشىعة والخمغص ٖلى ٧ل ما َى : " الخضازت  7َـ م  1407

ش ٖلى اإلااض ي ٖلى الترار ٖلى اللٛت ٖلى ألازال١ ،  صًني وبؾالمي وؤزالقي ، ٞهي زىعة ٖلى الضًً ٖلى الخاٍع

ت الٗغبُت بغواػا جبرػ به َظٍ ال هىعة الشىعٍت اإلالخضة واجسظث مً الشىعة ٖلى الك٩ل الخ٣لُضي لل٣هُضة الكٍٗغ

" . 

ظ٦غ ص . مدمض زًغ ٍٖغ٠ في مٗغى خضًشه ًٖ الخضازت وحٗل٣ُه ٖلى بٌٗ الضعاؾاث التي نضعث خىلها  ٍو

٢اثال : "  12و  11مً ٚحر م٨ٟغحها وعواصَا في الىًَ الٗغبي في ٦خابه الخضازت مىا٢كت َاصثت ل٣ًُت ؾازىت م 

لىمىا و٢ُمىا ، و٧ل ش يء في خايغها ومايِىا بهىا بهضص ٨ٞغ َضام ًتهضص ؤمخىا وجغازىا و  لمىا ٖو ٣ُٖضجىا ٖو

ٟغ١ الض٦خىع / زًغ ٍٖغ٠ في ٦خابت الخضازت مىا٢كت َاصثت ل٣ًُت ؾازىت بحن مهُلح  ومؿخ٣بلىا " ، ٍو

 ) الخضازت والخجضًض واإلاٗانغ ٣ُٞى٫ : " والظي ًضٞ٘ بلى طل٪ الًٓ الخاَئ َى الخلِ بحن مهُلح الخضازت

modernisme ) واإلاٗانغة ، ( modernité ) والخدضًض ، ( modernisation )  وظمُ٘ جل٪ اإلاهُلخاث ٦شحرا ما

لؿٟت ومماعؾت . والىا٢٘ ؤن الاججاٍ ال٨ٟغي ٚغ لجترظم بلى " الخضازت " ٖلى ا م مً ازخالٞها ق٨ال ومًمىها ٞو

 modernisationو  modernité الؿلُم ًخ٤ٟ م٘ الخدضًض ، ول٨ىه ال ًخ٤ٟ م٘ الخضازت . وبن ٨ًً مهُلخا

ًسخل٠ ٖنهما جماما . بط ًيبػي ؤن  modernismeًم٨ً الجم٘ بُنهما لُٗىُا اإلاٗانغة ؤو الخجضًض ، ٞةن مهُلح 

هٟغ١ بحن مهُلخحن ؤظىبُحن ، مً اإلااؾ٠ ؤن ٧ليهما ًترظم جغظمت واخضة وهي ) الخضازت ( ؤما اإلاهُلح ألاو٫ 

ضًض وحُٛحر في اإلاٟاَُم الؿاثضة اإلاترا٦مت ٖبر ألاظُا٫ هدُجت وظىص حُٛحر الظي ٌٗني بخضار جج modernité : ٞهى

 . اظخماعي ؤو ٨ٞغي ؤخضزه ازخالٝ الؼمً

ت ال حؿتهضٝ الخغ٦ت ؤلابضاُٖت  modernisme ؤما الانُالح الشاوي ٞهى ه ٨ٍٞغ ٗني مظَبا ؤصبُا ، بل هٍٓغ َو

ى اإلاهُلح وخضَا ، بل جضٖى بلى الخمغص ٖلى الىا٢٘ ب٩ل ظىاهبه الؿ ُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت . . . َو

الظي ًدؿً ؤن وؿمُه اإلاٗانغة ، ألهه ٌٗني  modernité الظي اهخ٣ل بلى ؤصبىا الٗغبي الخضًض ، ولِـ مهُلح

لؿٟاث مخضازلت مدكاب٨ت ت جغجبِ بمٟاَُم ٞو  . الخجضًض بىظه ٖام صون الاعجباٍ بىٍٓغ

ٟىا إلاٟهىم الخضازت ال  ض ؤن هخى٠٢ ٖىض ما ٢ا٫ به زهىمها ، ول٨ً ال بض ؤن هخٗٝغ ٖلُه مما  وهدً في حٍٗغ هٍغ

ى مً عواص الخضازت  ٢ا٫ به ؤصخابها وم٨ٟغوَا وؾضهتها ؤًًا . ٣ًى٫ ٖلى ؤخمض ؾُٗض اإلال٣ب بإوصهِـ َو

ت اإلااؾىهُت : " بن ؤلاوؿان خحن ًدغ١ اإلادغم ًدؿاوي باهلل " . زم ًدىامى  الٗغبُت وم٨ٟغحها عابُا بُنها وبحن الخٍغ

ت بلى نُٛخه الخُب٣ُُت ال٩املت في ٢ىله " : بن الدؿاوي باهلل ٣ًىص بلى هُٟه و٢خله ،  اإلاٟهىم اإلااؾىوي ل٩لمت الخٍغ

ٌ الٗالم ٦ما َى ، ؤو ٦ما هٓمه هللا ٌ َىا ٠٣ً ٖىض خضوص َضمه ، وال  ،ٞهظا الدؿاوي ًخًمً ٞع والٞغ

 ء ٖالم ظضًض ٣ًخط ي ٢خل هللا هٟؿه مبضؤ الٗالم ًخجاوػَا بلى بٖاصة بىاثه ، ومً َىا ٧ان بىا
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ال٣ضًم ، وبخٗبحر آزغ ال ًم٨ً الاعجٟإ بلى مؿخىي هللا بال بإن حهضم نىعة الٗالم الغاًَ و٢خل هللا هٟؿه " 

 . مدايغة الخضازت والترار ص . مدمض َضاعة

غ بلى الؿُُغة ٖلُه ٣ُٞى٫ : " في و٢ض ٖٝغ عوالن باعث الخضازت بإجها اهٟجاع مٗغفي لم ًخىنل ؤلاوؿان اإلاٗان

ت مظَلت ، و٦شاٞت  ُت مىلضة في ؾٖغ الخضازت جىٟجغ الُا٢اث ال٩امىت ، وجخدغع قهىاث ؤلابضإ في الشىعة اإلاٗٞغ

بت ، وؤ٢ىٗت عجُبت ، ٣ُٞ ىاث ٍٚغ ت ، وج٨ٍى بٌٗ الىاؽ مىبهغا بها ،  ٠مضَكت ؤ٩ٞاعا ظضًضة ، وؤق٩اال ٚحر مإلٞى

٠٣ بًٗهم آلازغ زاثٟ ان اإلاٗغفي ًىلض زهىبت ال مشُل لها ، ول٨ىه ٌٛغ١ ؤًًا " مدايغة ٍو ا منها ، َظا الُٞى

 . الخضازت والترار ص . مدمض َضاعة

خاب٘ الض٦خىع َضاعة ٢اثال : ٦ما ًهٟها بٌٗ الباخشحن الٛغبُحن ت ٖىُٟت ، واه٣الب ز٣افي  " ٍو بإجها ػلؼلت خًاٍع

ٌ ختى ؤعسخ مٗخ٣ضاجه اإلاىعوزتقامل ، وؤجها ظٗلذ ؤلاوؿان الٛغبي ٌك٪ في  ٞغ  . " خًاعجه بإ٦ملها ، ٍو

 ظظوع الخضازت في الٛغب

ْهغ جُاع الخضازت في الٛغب هدُجت للمض الُبُعي الظي صزلخه ؤوعوبا مىظ الٗهىع الىزيُت في الٗهضًً الُىهاوي 

ت ، والغوماوي ، امخضاصا بلى ٖهغ الٓلماث ، مغوعا بالٗهىع اإلاخالخ٣ت التي جؼاخمذ ب٩ل  ؤهىإ اإلاظاَب ال٨ٍٟغ

والٟلؿٟاث الىزيُت اإلاخىا٢ًت واإلاخالخ٣ت ، و٢ض ٧ان ٧ل مظَب ٖباعة ًٖ عصة ٞٗل إلاظَب ؾاب٤ ، و٧ل مظَب 

ىاثه  . مً َظٍ اإلاظاَب ٧ان ًدمل في طاجه ٖىانغ اهضزاٍع ٞو

ت بضءا مً اٖخىا١ الىزيُت ، واهتهاء باال  هٟجاع ال٨ٟغي الُاجـ ل٣ض ٖك٤ الٛغب قتى اإلاظاَب والخُاعاث ال٨ٍٟغ

المها ، وبالُبُٗت التي  لمها ْو الظي ٖٝغ بالخضازت ، مغوعا باإلاؿُدُت وما جغجب ٖليها مً مٟاؾض ال٨ىِؿت ْو

ٟت ا و٦خابها لُٗك٣ىا الىا٢ُٗت اإلاٍؼ ا قٗغاَئ  هجَغ

م دا ظاَغا ، زم جدىلىا ب٨َٟغ خاملُىه مً بٗض  التي ما لبشىا ؤن هجغوَا َغبا بلى ال٨ٟغ وؤلالخاص باهلل ٦ٟغا نٍغ

ًإؽ ٖلى ٦ىاَلهم باخشحن ًٖ الخالم الظي ًىدكلهم مً ٚغ٢هم ؤلالخاصي لُجضوا ؤهٟؿهم ٌٛىنىن في وخى٫ 

سُت ، والجضلُت الؿٟؿُاثُت ، ٚحر ؤجهم لم ًجضوا يالتهم ُٞما بدشىا ٖىه ٞاعجضوا َاعبحن لُل٣ىا  اإلااصًت الخاٍع

غ لهم خا٫ ٞخسبُىا زبِ ٖكىاء ختى اؾخ٣غ بهم الؿبُل بلى بإهٟؿهم في ؤخًان الًٟ للًٟ ، ول٨نهم لم حؿخ٣

ت ٞىض ى ، والالتزام جٟلخا ، وؤلاًمان باألقُاء ٦ٟغا   مهاوي الىظىصًت التي ٦كٟذ ًٖ ٧ل ش يء ٞجٗلذ الخٍغ

ُبا ًدُم ٧ل ش يء ، ًدُم ٧ل ٢ُمت ، لخٗلً  " ٞلم ٌٗض في خُاة الٛغبي بال ؤن جىٟجغ َظٍ اإلاظاَب اهٟجاعا َع

كله في ؤن ًجض ؤمىا ؤو ؤماها " الخضازت مً مىٓىع بًماوي م ًإؽ ؤلا   . 17وؿان الٛغبي ٞو

ُب الُاجـ ، اهٟجاع ؤلاوؿان الظي ال ٌٗٝغ ألامً وألامان في  و٢ض ظاءث الخضازت لخمشل َظا الاهٟجاع ال٨ٟغي الَغ

 . طاجه آالٝ الؿىحن

لى ًض مً مً ٦خابهم ْهغث و٢ض ازخل٠ ٦شحر مً الظًً ؤعزىا وهٓغوا للخضازت الٛغبُت خى٫  بضاًاتها ألاولى ، ٖو

اناتها اإلاب٨غة بضؤث مىظ ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي ٖلى  ووكإث ، وعٚم طل٪ ًخ٤ٟ بًٗهم ٖلى ؤن بَع

اع   ًضي " بىصلحر " الٟغوس ي ناخب صًىان " ؤَػ

ت والججاَاث ألاصبُت الكغ " . ول٨نها لم جيكإ مً ٞغاٙ ، بل هي امخضاص إلٞغاػاث اإلاظاَب والخُاع  اث ال٨ٍٟغ

والاًضلىظُت اإلاخٗا٢بت التي ٖاقتها ؤوعوبا في ال٣غون الخىالي ، والتي ٢ُٗذ ٞيها نلتها بالضًً وال٨ىِؿت وجمغصث 
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ٖلُه ، و٢ض ْهغ طل٪ ظلُا مىظ ما ٖٝغ بٗهغ النهًت في ال٣غن الخامـ ٖكغ اإلاُالصي ، ٖىضما اوؿلخ اإلاجخم٘ 

ٖلي ؾلُاتها الغوخُت ، التي ٧اهذ باليؿبت لهم ٧ابىؾا مسُٟا ، وؾُٟا مؿلُا ٖلى الٛغبي ًٖ ال٨ىِؿت وزاع 

٨ٍغ  . ع٢ابهم مداعبا ل٪ صٖىة للٗلم الصخُذ ، والاخترام ل٣ٗل ؤلاوؿان وج٨ٟحٍر ، ٞو

و٧ان مً الُبُعي ؤن هغي جسبِ الٛغب ، وج٣لباجه وزىعاجه ٖلى ٧ل ش يء مً خىله ، ما صام ال جىظض ؤعيُت نلبت 

ت لهم لخ٨ىن مغج٨ؼا ًخ٨ئىن مؿخ ت ًىُل٤ منها ، لخهىع م٣بى٫ للخُاة وؤلاوؿان وال٨ىن ٖامت وال جىابض ٢ٍى ٍى

ٖلُه هدى ج٣ضمهم اإلااصي ، وع٢يهم ال٨ٟغي والخًاعي ، مما ؤصي بلى ْهىع ٦شحر مً اإلاخىا٢ًاث والخًاص ، وؤن 

ى اوٗضام الغوابِ اإلاخِىت بحن َظٍ ألا٩ٞاع ٖلى حهضمىا الُىم بمٗاو٫ الخمغص والشىعة ما بىٍى باألمـ ، بياٞت بل

ازخالٝ مكاعبها وجباًً اججاَاتها ؾىي ؤجها جلخ٣ي في مؿدى٣٘ اإلااصًت اإلالخضة ، لظا هجضَم ًخ٣لبىن زال٫ 

بٗتهم بُابٗها ، ولىهتهم باججاَاتها ٞخىلضث ٖىضَم  ت وألاصبُت التي ووؾمتهم بساجمها ، َو اإلاظاَب ال٨ٍٟغ

ت اإلادا٧اة والخ٣لُض التي ؤَل٣ها ؤعؾُى ، والتي حٗني ؤن ؤلاوؿان  ال٨الؾ٨ُُت التي ٧اهذ امخضاصا َبُُٗا لىٍٓغ

مدضوص الُا٢اث ، مخمؿ٪ بإَضاب الخ٣لُض ، م٘ اإلاُل بلى الخدٟٔ واللُا٢ت ، ومغاٖاة اإلا٣ام ، والخُا٫ اإلاغ٦ؼي 

 . اإلاجىض في زضمت الىا٢٘

ؾ٨ُُت التي و٢ٟذ ٖاظؼة ؤمام جد٤ُ٣ ما ٧ان ًهبى بلُه الٛغب جم جإؾـ الاججاٍ الغوماوس ي ٖلى ؤه٣اى ال٨ال 

مً الخسلو مً آزاع ال٣ضًم ومدا٧اجه ، ٞىظضوا يالتهم في مظَب جىعي مخمغص ٖلى ٧ل ؤق٩ا٫ ال٣ضًم وآزاٍع ، 

٣ٞضؾذ الغوماوؿُت الظاث ، وعًٞذ الىا٢٘ ، وزاعث ٖلى اإلاىعور ، واصٖذ ؤن الكغاج٘ والٗاصاث والخ٣الُض هي 

جب الٗمل ٖلى جدُُمها ، والخسلو منها ، ول٨ً ألامغ ٚحر اإلاخى٢٘ م٘ ما هاصث به الت ي ؤٞؿضث اإلاجخم٘ ، ٍو

ل صٖاتها في الخُا٫  ٗا في حُٗحر الىا٢٘ ، ٞإٚو الغوماوؿُت ، وظاَضث مً ؤظل جد٣ُ٣ه ؤجها ٢ض ٞكلذ ٞكال طَع

 . وألاخالم ، والخدل٤ُ هدى اإلاجهى٫ 

ٞغاعا مً اإلاجهى٫ بلى اإلاجهى٫ ، ومً الًال٫ بلى الًال٫ ، ومً الالوا٢٘ بلى ما  و٢ض جدى٫ الٛغب ٦ما هي َبُٗخه

َى ؤبٗض مً الالوا٢٘ و٧ان طل٪ صًضجهم ٖلى مضي ٢غون َىا٫ ًبدشىن ًٖ ال ش يء لٗلهم ًجضون طواتهم الًاجٗت 

ُت ، زم ٞغوا منها في اججاٍ ظضًض ًسلههم مً مٗاهاتهم ويُاٖهم وجُه هٟىؾهم ، ٞاججهىا هدى ما ٖٝغ بالبرهاؾ

ت  ت التي ٧اهذ خل٣ت الىنل بحن جل٪ اإلاظاَب ال٨ٍٟغ إللى ما ٖٝغ بالىا٢ُٗت التي جُىعث ُٞما بٗض بلى الغمٍؼ

ال٢تها بالجاهب ألاصبي ٖلى ؤ٢ل ج٣ضًغ ، و٧ان ٖلى عؤؽ اإلاظَب الغمؼي  وألاصبُت وبحن ما ٖٝغ الُىم بالخضازت ، ٖو

٩ي اإلاكهىع "  بصٚاع آالن بى " الظي جإزغ به عمىػ الخضازت وعواصَا في الٗغب ؤمشا٫ ماالعامُه ، ال٩اجب وألاصًب ألامٍغ

الحري ، ومىبؿان ، ٦ما ٧ان اإلاازغ ألاو٫ واإلاباقغ في ٨ٞغ وقٗغ ٖمُض الخضازُحن في الٛغب والكغ١ ٖلى خض  ٞو

 . ؾىاء الكاٖغ الٟغوس ي اإلاكهىع " بىصلحر " ٦ما ط٦غها آهٟا

ظا ما او٨ٗـ ٖلى خُاجه  و٢ض هاصي بصٚاع بإن ٨ًىن  ألاصب ٧اقٟا ًٖ الجما٫ ، وال ٖال٢ت له بالخ٤ وألازال١ ، َو

لى  . بك٩ل ٖام ، خُض ٧ان مىػٖا بحن ال٣ماع والخمغ والٟكل الضعاس ي والٗال٢اث الٟاؾضة ، ومداولت الاهخداع ٖو

 . زُا بصٚاع ؾاع جلمُظٍ بىصلحر ممٗىا في الًال٫ ومجاهبا للخ٤ والًُٟلت

ٗض بى  صلحر ماؾـ جُاع الخضازت مً الىاخُت الٟىُت ألاصبُت ، والظي هاصي بالٛمىى في ألاخاؾِـ واإلاكاٖغ ، َو

ت  ُٟت اللٛت الىيُٗت بةًجاص ٖال٢اث لٍٛى وال٨ٟغ وألازال١ ، ٦ما ٢ام اإلاظَب الغمؼي الظي ؤعاصٍ ٖلى حُٛحر ْو

ُمذ ؤًًا بلى حُٛ ت ظضًضة حكحر بلى مىاي٘ لم حٗهضَا مً ٢بل . . . ٍو ٤ اللٛت الكٍٗغ ُٟت الخىاؽ ًٖ ٍَغ حر ْو
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، لظا ال ٌؿخُُ٘ ال٣اعت ، ؤو الؿام٘ ؤن ًجض اإلاٗنى الىاضح اإلاٗهىص في الكٗغ الغمؼي . ٦ما ًظ٦غ ص . ٖبض الخمُض 

  . 121ظُضة في ٦خابه الاججاَاث الجضًضة في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ م 

امذ في ؤؾاؾها ألاو٫ ٖلى الٛمىى وحُٛحر اللٛت ، ومما ال ظضا٫ ُٞه ؤن الخضازت ٦مظَب ؤصبي ججضًضي ٢

 . والخسلو مً اإلاىعور ب٩ل ؤق٩اله ، وؤظىاؾه ، وججاوػَم للؿاثض والىمُي

ذ آلاصاب الٗاإلاُت زل٣ا وبمٗاها في  ذ ٖلى ًضًه بظعة الخضازت مً ؤؾىؤ ما ٖٞغ ٖغ و٧ان بىصلحر الظي همذ وجٖغ

وال٣ُٗضة . ٣ًى٫ ٖىه مهُٟى السخغحي في م٣ضمت جغظمت صًىان الغطًلت ، ومماعؾت ل٩ل ما ًدىافي م٘ ألازال١ 

اع الكغ لبىصلحر " ل٣ض ٧اهذ مغاخل خُاجه مىظ الُٟىلت همىطظا للًُإ والكظوط ، زم بٗض هُل الكهاصة  ؤَػ

اف في  غي ، ٖو ىا٥ ؤنِب بضاء الَؼ ت ٢ط ى ٞترة في الخي الالجُني ، خُض ٖاف ِٖكت ٞؿى١ واهدال٫ ، َو الشاهٍى

ـ ، والط في اإلاغخلت ألازحرة مً خُاجه باإلاسضعاث والكغابقبابه  ال٢اث قاطة م٘ مىمؿاث باَع  " ِٖكت جبظ٫ ، ٖو

. 

خلظط به ، و٧ان  ً ٍو اع الكغ " إلن بىصلحر ٧ان ًدب حٗظًب آلازٍغ ٣ى٫ ٖىه الكاٖغ ببغاَُم هاجي مترظم صًىان ؤَػ ٍو

 . " ٌِٗل مهابا بمغى اهٟهام الصخهُت

ٍى مً زال٫ قٍٗغ ، ولم ٨ًً الًُٗ ٖلى  شخهُت بىصلحر مخى٢ٟت ٖلى بٌٗ الكٗغاء والى٣اص الٗغب الظًً ٖٞغ

ً ، بل ٧ان ألبىاء ظلضجه ؤ٢ىالا وآعاء ٦شحرة  اٌكٍى في مغخلت ػمىُت مُٗىت في الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن الٗكٍغ ٖو

٣ى٫  خى٫ َظٍ الصخهُت الخُت اإلاُخت ، ٣ًى٫ ٖىه ؤخض ٦خاب الٛغب : " بن بىصلحر قُُان مً َغاػ زام " . ٍو

ٖىه آزغ : " به٪ ال حكم في قٍٗغ ألاصب والًٟ ، وبهما حكم مىه عاثدت ألاُٞىن " ٖىى ال٣غوي : الخضازت في محزان 

 . 23ؤلاؾالم م 

خه اإلااع٦ؿُت الشىعٍت الٟغصًت التي ال جيسجم م٘  و٢ض ٖٝغ بىصلحر بياٞت بلى ما ٖٝغ ًٖ شخهِخه الظاجُت بجٖز

 " : 14،  13لتي ًىاصي بها ٖهٍغ آهظا٥ . ٣ًى٫ ٖىه مدمض بغاصة في مجلت ٞهى٫ الٗضص الشالض م اإلاشل واإلاباصت ا

ب٨ُه ، بل ٌٗاوي  بن الخُبت التي اهخهى بليها بىصلحر مً مغاَىخه ٖلى خضازخه ، لِـ ٣ِٞ ؤهه ٌٗاوي مىث الجما٫ ٍو

٘ ُٚاب البرا٦ؿِـ وبزٟا٢ه ٦ظل٪ ُٚابا ، ال ُٚاب هللا ، ؤو مىجه ، بل ؤ٦ثر مً طل٪ ، ٞالخضازت 
ّ
حٛل٠ ، وج٣ى

بمٗىاٍ اإلااع٦س ي ، الباع٦ؿِس ي الشىعي الكامل ، وؤجها ج٨ك٠ َظا الُٛاب ، وؾخ٨ىن الخضازت صازل اإلاجخم٘ 

" و٢ضًما  16البرظىاػي هي ْل الشىعة اإلام٨ىت " . ٦ما ٣ًى٫ ٖىه ٚالي ق٨غي في ٦خابه قٗغها الخضًض بلى ؤًً م 

غ الخضًض ، خُض جبلىع بخؿاؾه اإلاٟاجئ الٗلُل بدُاة ٞغصًت ال جيسجم م٘ اإلاشل الظي ٧ان بىصلحر هبُا للكٗ

 . " ًىاصي بها الٗهغ الظي ٌِٗل ُٞه

ى عامبى الظي ال ٣ًل قإها ٖىه في اإلاىاصاة بلى الهضم ال٣ٗالوي  زم ؤ٣ٖب بىصلحر عاثض مً عواص الخضازت في الٛغب َو

ىىن ، وصٖا بلى ؤن ٨ًىن الكٗغ عئٍت ما ال ًغي ، وؾمإ ما ال ٌؿم٘ ل٩ل الخىاؽ ، وؤق٩ا٫ الخب والٗظاب والج

٣ُ٘ ؤي نلت م٘ اإلاباصت ألازال٢ُت والضًيُت ،  لى اإلااض ي ، ٍو ، وفي عؤًه ؤن الكاٖغ ال بض ؤن ًخمغص ٖلى الترار ن ٖو

ت ٖما ويٗذ ٖلُه ، وجمحز ؤ ًًا بالهىع وجمحز قٍٗغ بٛمىيه ، وحُٛحٍر لبيُت الترا٦ُب ، والهُاٚت اللٍٛى

اإلاخباٖضة اإلاخىا٢ًت اإلامؼ٢ت ٦ما ًظ٦غ ص . ٖبض الخمُض ظُضة في ٦خابه الاججاَاث الخضًشت في الكٗغ الٗغبي 

 . 148اإلاٗانغ م 
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٤ الظي بضؤٍ بىصلحر ، وعامبى ، وؾاعوا ٖلى ههجهما ،  و٢ض حٗا٢ب ع٦ب الخضازُحن في الٛغب ، وؾل٨ىا هٟـ الٍُغ

٩ي اليهىصي ومً َاالء ماالعمُُه ، وبى٫ ٞ الحري ، ختى ونلذ الخضازت الٛغبُت ق٩لها اإلاخ٩امل النهاجي ٖلى ًض ألامٍغ

 . ٖؼعا باوهض ، وؤلاهجلحزي جىماؽ الُىث

ضث الخضازت الٛغبُت ؾلؿلت مخهلت الخل٣اث ًدىا٢لها الالخ٣ىن ًٖ الؿاب٣حن ، وهي بلى ظاهب طل٪ مخهلت  ٚو

ت و  سُت ووا٢ُٗت واقترا٦ُت قضًضة الاجها٫ بما ؾب٣ها مً وظىصًت وعمٍؼ الُت وماصًت ظضلُت وماصًت جاٍع ؾٍغ

ا مضَا  ٖلمُت وبغهاؾُت ، وعوماوؿُت ، وب٨شحر مً ألا٩ٞاع واإلاباصت والخُاعاث التي ٧اهذ ٢اٖضة لها ، ومىُل٣ا ٨ٍٞغ

ب ب٩ل ما خملخه جل٪ اإلاظاَب مً ٨ٞغ وؤًضلىظُاث ، وجمغص ٖلى ٧ل ما َى ؾاثض ومىعور ، وججاوػث خضوص ألاص

 . واللٛت لُُا٫ الضًً وألازال١ وال٣ُم والٗلم . ٞهي جدُُم للماض ي والخايغ واإلاؿخ٣بل

ا الخبِشت ٖلى  ذ في ؤوخا٫ الغطًلت ، ومؿدى٣ٗاث الالؤزال١ ، وؤًىٗذ زماَع ٖغ ٨ظا همذ الخضازت الٛغبُت وجٖغ َو

دكى٨ى ، والىظىص ًحن ؤمشا٫ ؾاعجغ ، وؾُمىن صي ؤًضي الكُىُٖحن مً ؤمشا٫ هحروصا ، ولىع٧ا ، وهاْم خ٨مذ ، ٞو

ىاع ، وؤلبحر ٧امى ، وآجذ ؤ٧لها ٖلى ؤًضي الجُل اإلاىٓغ والضاٖم لها واإلادٟؼ ٖلى الؿحر في ع٧ابها مً ؤمشا٫ ؤلىي  بٞى

ُٟغ ، وؤوظحن ظغاهضا٫ ، وعوالن باعث ، وعومان ًا٦ىبؿىن ، ولُٟي قترواؽ ، وبُاظُه ،  جري لٞى ؤعاظىن ، َو

م ٦ثر حَر  . ٚو

 الٗغبُت الخضازت

٨غها ومٗخ٣ضاجىا وؤزال٢ُاجىا ٦ما جدؿلل ألاٞعى الىاٖمت  حؿللذ الخضازت الٛغبُت بلى ؤصبىا ولٛخىا الٗغبُت ٞو

ؿت بها بال وهي ظشت َامضة جؼصعصَا عوٍضا عوٍضا ، ٨َظا ٧ان حؿلل  ؿتها ، ؤن حكٗغ الَٟغ اإلالمـ لخ٣خىو َٞغ

ا الخضازت بلى ٣ٖى٫ مٗخى٣يها وعواصَا وؾضهتها مً ؤص ً الٗغبي . وهي ٦ٛحَر ً ٖلى امخضاص الَى باء وه٣اص وم٨ٍٟغ

ت ،  ت ، والخُاعاث ألاصبُت التي ؾب٣تها بلى البِئت الٗغبُت ٧البرهاؾت ، والىا٢ُٗت ، والغمٍؼ مً اإلاظاَب ال٨ٍٟغ

ذ ٖلى ؤ ٖغ ان ما همذ وجٖغ ًضي والغوماوؿُت ، والىظىصًت ، وظضث لها في ٨ٞغها وؤصبىا الٗغبي جغبت زهبت ، ؾٖغ

عواصَا الٗغب ، ؤمشا٫ ٚالي ق٨غي ، و٧اَنها ألاو٫ واإلاىٓغ لها ٖلى ؤخمض ؾُٗض اإلاٗغوٝ " بإصوهِـ " ، وػوظخه 

بض هللا الٗغوي مً اإلاٛغب ، و٦ما٫ ؤبى صًب مً ٞلؿُحن ، ونالح ًٞل ، ونالح  زالضة ؾُٗض مً ؾىعٍا ، ٖو

ب اب البُاحي مً الٗغا١ ، ٖو بض الَى ؼ اإلا٣الح مً الُمً ، وخؿحن مغوة مً ٖبض الهبىع مً مهغ ، ٖو ض الٍٗؼ

بض هللا  لبىان ، ومدمىص صعوَل ، وؾمُذ ال٣اؾم مً ٞلؿُحن ، ومدمض ُٖٟٟي مُغ ، وؤمل صه٣ل مً مهغ ، ٖو

م حَر خي مً الؿٗىصًت ، ٚو  . ال٣ظامي ، وؾُٗض الؿٍغ

عة الخضازت الٗغبُت ٣ٞا٫ : " ٧اهذ و٢ض ؤقاع ٚالي ق٨غي في ٦خابه الكٗغ الخضًض بلى ؤًً بلى الغواٞض التي ٚظث بظ

سُت حؿخط يء باإلااض ي لخٟؿغ الخايغ ، وجىبئ باإلاؿخ٣بل .  َظٍ اإلاجمىٖت مً ال٨كىٝ جٟصح ًٖ هٓغة جاٍع

ان ٖلى ؤنل اإلاجخم٘ ، زم ًٟؿغان ؤػمت الٗهغ ، ؤو الىٓام الغؤؾمالي ،  سُت ًخٗٞغ ٞاإلاىهج الجضلي ، واإلااصًت الخاٍع

 . " را٧ي الظي ًىٗضم ُٞه الهغإ الُب٣يزم ًخيبأن باإلاجخم٘ الاقت

٣ى٫ ؤصوهِـ في ٦خابه الخابض واإلاخدى٫ ٦ما ط٦غ الض٦خىع مدمض َضاعة في م٣ا٫ له وكغ في مجلت الخغؽ الىَني  ٍو

بضٕ ؤلاوؿان الٗغبي بطا لم جنهضم البيُت الخ٣لُضًت الؿاثضة  الؿٗىصي : " ال ًم٨ً ؤن جنهٌ الخُاة الٗغبُت ، ٍو

دت والخبِشت في خض طاتها لل٨ٟغ الٗغبي  ظٍ الضٖىة الهٍغ خسلو مً اإلابنى الضًني الخ٣لُضي الاجباعي " . َو ، ٍو

 . صٖىة ظاَغة للشىعة ٖلى الضًً ؤلاؾالمي ، وال٣ُم وألازال١ الٗغبُت ؤلاؾالمُت ، والخسلو منها ، وال٣ًاء ٖليها
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ً ٖام  بن ال٣غآن َى زالنت ز٣اٞت  " : م 1987زم ٣ًى٫ ؤصوهِـ ؤًًا في م٣ابلت ؤظغتها مٗه مجلت ٨ٞغ ٞو

ٗت هي التي جدىاو٫ قاون  ٗت والخ٣ُ٣ت ، بن الكَغ لش٣اٞاث ٢ضًمت ْهغث ٢بله . . . وؤها ؤجبنى الخمُحز بحن الكَغ

الٓاَغ ، والخ٣ُ٣ت هي التي ٌٗبرون ٖنها بالخٟي ، واإلاجهى٫ ، والباًَ ، ولظل٪ ٞةن اَخمامي باإلاجهى٫ عبما ًإحي 

خٛحر باؾخمغ  ظا ما ًدىا٢ٌ م٘ الضًً، ٍو  . " اع ، َو

مما ؾب٤ ًخطح ؤن عواص الخضازت لم ٨ًىهىا صٖاة للخجضًض بمٟهىمه اإلاخٗاٝع ٖلُه في اللٛت وال ٌٗني باألصب 

نهم  ب ، ٦ما ٌٗلىىن ًٖ طل٪ نغاخت في ٦خبهم الى٣ضًت وصواٍو والكٗغ ٦ما ًضٖىن ، وبهما َم صٖاة للهضم والخسٍغ

ت ومالٟاتهم بك٩ل  ٖام . ٣ٞض يل ٦شحر منهم ًسلِ بحن الخضازت ٦مىهج ٨ٞغي ، ًضٖى بلى الشىعة والخمغص الكٍٗغ

ٖلى اإلاىعور والؿاثض والىمُي بإهىاٖه اإلاسخلٟت ٣ُٖضا ولٛت وؤصبا وؤزال٢ا ، وبحن اإلاٗانغة والخجضًض الظي ًضٖى 

غ ما َى مىظىص مً محرار ؤصبي ولٛىي ، وؤلاياٞت ٖلُه بما ًىا٦ب الٗهغ  خىاءم م٘ الخُىع ، مىُل٣ا بلى جٍُى ، ٍو

مً طل٪ ؤلاعر الظي ال ًم٨ً ججاوػٍ بدا٫ مً ألاخىا٫ ، ٞهى ٖىىان ألامت ، وعمؼ خًاعتها ، وألامت التي ال مىعور 

 . لها ال خًاعة لها ، وظضًضَا ػاث٠ ممجىط

ً مً اإلاش٣ٟحن  الٗغب اإلاؿلمحن ، وبن و٢ض حؿللذ الخضازت الٛغبُت بلى ٨ٞغها الٗغبي في ٟٚلت صًيُت لضي ال٨شحًر

٣ُضتهم وؤصبهم ٖلى خض ؾىاء ، ٞداولىا الخهضي  ٧ان ال٣لت منهم َم الظًً جىبهىا لهظا الخُغ الضاَم للٛتهم ٖو

لها بكتى الُغ١ والىؾاثل اإلاخاخت واإلام٨ىت ، ول٨ً ؾضهتها ٧اهىا ؤؾٕغ بلى الخداًل ٖلى الجهلت وؤههاٝ اإلاش٣ٟحن 

خٗاملىا مٗه بما ممً ًضٖىن ؤجهم مىٟخدىن ٖلى ال ٨ٟغ الٛغبي وز٣اٞخه ، وال بض ؤن ًىا٦بىا َظا الخُىع ٍو

٣ه بال ٣ٖى٫ الجهالء وألاجبإ ٟا ال ًس٠ُ بٍغ ٞإزظ صٖاتها ٖلى ٖىاج٣هم  . ٣ًخًُه الىا٢٘ ، وبن ٧ان وا٢ٗا مٍؼ

غ َظٍ البضٖت الجضًضة ، وظاَضوا في الىنى٫ بلى ؤٚغايهم الؼاثٟت ختى اؾخُاٖىا ؤن ٣ًىٗى  ً بها جمٍغ ا ال٨شحًر

ا صٖىة بلى الخجضًض واإلاٗانغة تهضٝ بلى الاهخ٣ا٫ باألصب الٗغبي اإلاخىاعر ه٣لت هىُٖت ظضًضة جسلهه مما  باٖخباَع

ٖل٤ به مً ؾماث الجمىص والخسل٠ لُىا٦ب الخُىع الخًاعي الظي ًٟغيه وا٢٘ الٗهغ الظي وِٗكه ، والظي 

: " ومبضؤ الخضازت َى  9م  ٦3خابه الشابذ واإلاخدى٫ ط جٟغيه ؾجن الخُاة . لظل٪ هجض ؤصوهِـ ٣ًى٫ في 

بت الٗاملت لخُٛحر َظا الىٓام ن و٢ض جإؾـ َظا الهغإ في ؤزىاء الٗهضًً  الهغإ ال٣اثم بحن الؿلُٟت والٚغ

خمشل مً ظهت في الخغ٧اث الشىعٍت يض  ً للخضازت : ألاو٫ ؾُاس ي ٨ٞغي ، ٍو ألامىي والٗباس ي ، خُض هغي جُاٍع

خمشل الىٓام ا ت ، ٍو ل٣اثم ، بضءا مً الخىاعط ، واهتهاء بشىعة الؼهج ، مغوعا بال٣غامُت ، والخغ٧اث الشىعٍت اإلاخُٞغ

تزا٫ وال٣ٗالهُت ؤلالخاصًت وفي الهىُٞت ٖلى ألازو  . " مً ظهت زاهُت في الٖا

سُا مً الخٟاٖل والخهاصم بحن  ٣لُخحن زم ًىانل ؤصوهِـ خضًشت ٢اثال : " ٨َظا جىلضث الخضازت جاٍع مى٢ٟحن ٖو

ت بالخغوط "  في مىار حٛحر ، ووكإث ْغوٝ وؤويإ ظضًضة ، ومً َىا ون٠ ٖضص مً ماؾس ي الخضازت الكٍٗغ

 . 11م 3اإلاغظ٘ الؿاب٤ ط

ٗخبر ؤصوهِـ اإلاىٓغ ال٨ٟغي للخضازُحن الٗغب الظي ؤزظ ٖلى ٖاج٣ه هبل ٦خب الترار لِؿخسغط منها ٧ل قاط  َو

م ٦شحر مً اإلاغو١ ٖلى ومىدٝغ مً الكٗغاء وألاصباء  ً مً ؤمشا٫ بكاع بً بغص وؤبي هىاؽ ، ألن في قَٗغ واإلا٨ٍٟغ

ت منها ، والضٖىة لالهدال٫ الجيس ي ٦ما ًظ٦غ ٖىى ال٣غوي في ٦خابه  ؤلاؾالم ، والدك٨ُ٪ في ال٣ٗاثض ، والسخٍغ

٨ظا بٗض ؤن خاو٫ الخضاز 28الخضازت في محزان ؤلاؾالم م  ىانل ال٣غوي خضًشه : " َو ُىن الٗغب ؤن ًىظضوا . ٍو

٣ت  سُت ٖىض ٞؿا١ وػهاص٢ت ، ومالخضة الٗغب في الجاَلُت وؤلاؾالم ، اهُل٣ذ ؾُٟىتهم ٚحر اإلاٞى لهم ظظوعا جاٍع
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في الٗهغ الخضًض جيخ٣ل مً َىع بلى آزغ مخجاوػة ٧ل ش يء بلى ما َى ؤؾىء مىه ، ٩ٞان ؤو٫ مالمذ اهُال٢تهم 

م ، بال ؤن ٨ًىن يمً ما ٌؿمىهه بالخغاٞت الخضًشت َى اؾدبٗاص الضًً جماما مً مٗا نهم بل مهاصَع م ومىاٍػ ًحَر

ؿدكهض ٖلى صخت ٢ىله بما ه٣له ًٖ ال٩اجبت الخضازُت زالض ؾُٗض في مجلت ٞهى٫ بٗىىان  ، ؤو ألاؾُىعة ، َو

ىاث ج٣ضم زُىَا ٍٖغًت حؿمذ ت للخضازت خُض ج٣ى٫ : " بن الخىظهاث ألاؾاؾُت إلا٨ٟغي الٗكٍغ  اإلاالمذ ال٨ٍٟغ

ت قاملت ، ٢ض اهُل٣ذ ًىم طا٥ ، ٣ٞض مشل ٨ٞغ  باإلا٣ى٫ بن البضاًت الخ٣ُ٣ُت للخضازت مً خُض هي خغ٦ت ٨ٍٞغ

الغواص ألاواثل ٢ُُٗت م٘ اإلاغظُٗت الضًيُت والترازُت ٦مُٗاع ومهضع وخُض للخ٣ُ٣ت ، وؤ٢ام مغظٗحن بضًلحن : 

خي ، و٦الَما بوؿاوي ، ومً زم جُىعي ،  ٞالخ٣ُ٣ت ًٖ عاثض ٦جبران ، ؤو َه خؿحن ال جلمـ ال٣ٗل والىا٢٘ الخاٍع

بال٣ٗل ، بل جلمـ باالؾدبهاع ٖىض ظبران ، والبدض اإلانهجي ال٣ٗالوي ٖىض َه خؿحن " الخضازت في محزان ؤلاؾالم 

 . ٖىى ال٣غوي 30،  29م 

م ٦ثر ـ هظ٦غ منهم ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ، ٖلي ؤخمض ؾُٗض " ؤصوه ِـ " وػوظخه زالض ومً صٖاة الخضازت الٗغبُت ـ َو

ؼ اإلا٣الح، وخؿحن  بض الٍٗؼ بض هللا الٗغوي ، و٦ما٫ ؤبىصًب ، ونالح ًٞل، ونالح ٖبض الهبىع ، ٖو ؾُٗض، ٖو

بض هللا  اب البُاحي، ومدمىص صعوَل ، وؾمُذ ال٣اؾم ، ٖو بض الَى مغوة، ومدمض ُٖٟٟي مُغ ، وؤمل صه٣ل ٖو

بض الهُسان ، ومدمض  خي ، ٖو  الخبُتي ، وؤخمض هاثل ٣ُٞه مً اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىالٛظامي ، وؾُٗض الؿٍغ

٠ اإلاٗانغة  :حٍٗغ

ى: الضَغ والخحن. ٢ا٫ ابً ٞاعؽ: الٗحن، والهاص، والغاء ؤنى٫ٌ زالزت صخُدت، والٗهغ َى  لٛت: مً الٗهغ، َو

ْهِغ )الضَغ. ٢ا٫ هللا حٗالى: }َوا َٗ ْ
ْؿٍغ ) (1ل

ُ
ي ز ِٟ

َ
 ل

َ
َؿان

ْ
و ِ

ْ
 .(1[ )¬2 - 1({ ]الٗهغ:2ِبنَّ ؤلا

ومً مٗاهُه: الؼمً الظي ًيؿب بلى مِل٪، ؤو صولت، ؤو جُىعاث َبُُٗت، ؤو اظخماُٖت، ٣ًا٫: ٖهغ الضولت 

٨ظا  ة، الٗهغ ال٣ضًم، الٗهغ اإلاخىؾِ، والٗهغ الخضًض، َو  .(2)¬الٗباؾُت، ٖهغ ال٨هغباء، ٖهغ الظعَّ

لت مً الٗهغ، وحٗني اظخمإ قِئحن في ٖهغ واخض، ومىه ون٠ الصخو بإهه «: اإلاٗاَنَغة»و  َٖ « مٗاِنٌغ »ُمٟا

 .ؤي: ؤصع٥ ؤَل َظا الٗهغ، واظخم٘ مٗهم

(، ٞالىىاػ٫ اإلاٗاِنغة هي 3)¬ٞاإلا٣هىص بها ال٩اثىت في َظا الٗهغ الظي وِٗل ُٞه  -ب٨ؿغ الهاص-« اإلاٗاِنغة»ؤما 

 ا الٗهغ، ٖهغ الشىعةالتي خهلذ في َظ

¬__________ 

 .340،م 4ابً ٞاعؽ، ؤبى الخؿحن ؤخمض، م٣اًِـ اللٛت، مغظ٘ ؾاب٤، ط  (1¬)

م( م  2004-َـ  1425مجم٘ اللٛت الٗغبُت، اإلاعجم الىؾُِ، )ال٣اَغة: م٨خبت الكغو١، الُبٗت الغابٗت،  (2¬)

604. 

 ل٩لمت 
ً
 مدضصا

ً
ٟا : مً زال٫ جدبعي لم ؤظض حٍٗغ

ً
 الاؾخسضام الانُالحي ل٩لمت مٗاِنغة « مٗاِنغة»انُالخا

ّ
بال ؤن

٣هض بها  لِـ بًُٗضا ًٖ اإلاٗنى اللٛىي، ٞاإلاؿاثل اإلاٗاِنغة هي اإلايؿىبت لظل٪ الٗهغ الظي جًاٝ بلُه، وٍُ

 .ج٨ىن مًاٞت للؼمً الظي ٌِٗكه« اإلاٗاِنغة»اإلاؿاثل التي خضزذ في الٗهغ الخايغ، ٩ٞل مً ًخدضر ًٖ 

 .....هي: ما اؾخَجضَّ في ٖهغها مً ٢ًاًا وفي بدشىا َظا 

ش والاظخمإ والؿُاؾُت والا٢خهاص بحن الخضازت واإلاٗانغة ُت ألازغي ٧الخاٍع غ اإلاٗٞغ ان ما امخض بلى ألَا  …ٌ ؾٖغ

ا إلاا 
ً
٠، وال ؾُما ؤهه مخٛحر ومخجضص َب٣ ضزل مٟهىم الخضازت يمً اإلاهُلخاث الٗهُت ًٖ الخٍٗغ بلخ. ٍو
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، ول٨ً ًم٨ىىا م٣اعبت مٟهىم الخضازت ٖلى ؤهه مداولت في ججاوػ الخ٣لُضي؛ بهضٝ ” تالخضاز“حٗىُه لٟٓت 
ً
لٛت

ْؿـخدضر
ُ
 بلى زل٤ الجضًض اإلا

ً
ا؛ ونىال

ً
س ّضٍ جاٍع  .الخجضًض، بضًءا مً عمي ال٣ضًم وعاء الٓهغ، ٖو

هدُاٍ ال٨ٟغ وحٗىص وكإة اإلاهُلح بلى ما بٗض الٗهىع الىؾُى التي ٖاقتها ؤوعوبا جدذ ؾُُغة ال٨ىِؿت، وا

اتهما.  واهتهاًء لهظٍ الٗهىع ٧اهذ بىاٖض صزى٫ ؤوعوبا بلى ٖهغ الٗلم والخجغبت، ؤو الٗهغ  والىعي بلى ؤصوى مؿخٍى

 ال جد٨مه ” الخضازت“الظي ٖٝغ بـ 
ً

ا ٖا٢ال
ً
٣ا، وبضاًت ٖهغ بعاصة ؤلاوؿان، بىنٟه ٧اثى ٦ةٖالن جهاًت اإلاُخاٞحًز

 .ألاؾاَحر وال بعاصة آلالهت

، بلٛذ طعوتها م٘ الشىعة الهىاُٖت والشىعة الٟغوؿُت، ٩ٞان 17الخضازت بمؿخجضاث خملها ال٣غن ا٫ ججؿضث  

ا 
ً
لى َظا؛ ٨ًىن اإلاهُلح مغجبُ بي والٟلؿٟت ال٣ٗلُت صوع ٦بحر في ججؿُض مٗنى الخضازت. ٖو ٖىض -للٗلم الخجٍغ

ُغح للى٣اف، .بال٨ٟغ وألاًضًىلىظُا -الٛغب
ُ
ا، ماػالذ الخضازت ج ًُّ ْوٚل ٢ضًما  ٖغب

َ
، ل٨نها ؤ

ً
بن لم ه٣ل: بجها جشحر ظضال

اص ًغظٗىجها بلى ال٣غن الؿاب٘، مخجؿضة باالججاٍ الكٗغي اإلادَضر في الٗهغ الٗباس ي ٖلى 
ّ
ا ٖىض الٛغب، ٞالى٣ ممَّ

ً، ٞإبى هىاؽ ؤو٫ مً  ًض قٗغاء مجضصًً، مً ؤمشا٫ بكاع بً بغص وؤبي هىاؽ وؤبي جمام وؤبي الٗالء اإلاٗغي وآزٍغ

ا، َ ًٗ ال٫، واي ضم هٓام ال٣هُضة ال٣ضًم، وؤَاح اإلا٣ضمت الُللُت، ؤي: اؾتهال٫ ال٣هُضة بالى٢ٝى ٖلى ألَا

ت، وبِخه الخالي ًجؿض طل٪ الخىّظه   ٖىًيا ٖنها، اإلا٣ضمت الخمٍغ

هُ 
ُ
 ؤؾإ٫ُ ًٖ زّماعة البلِض      ٖاط الك٣يُّ ٖلى عؾٍم ٌؿاثل

ُ
 .وعجذ

، مخجاوًػا مُاب٣ت الكٗغ للخُاة بلى ”ُبٗض الخل٤“ًضا آزغ، ًم٨ً حؿمُخه بـ بِىما اجسظث الخضازت ٖىض ؤبي جمام ُبٗ

مضعؾت “ُون٠ في الى٣ض ال٣ضًم بـ   جُاٍع الخام الظي -بظل٪-ٖالم آزغ، ًخجاوػ الٗالم الىا٢عي، و٢ض ؤؾـ 

 .”الهىٗت والبضٌ٘

اص آزغون، في ٖهغها الخالي، الخضازت 
ّ
ا مجلىًبا“في خحن ًغي م٨ٟغون وه٣

ً
مً الخاعط، بجها خضازت جدبنى الص يء  قِئ

دضر، وال جدبنى ال٣ٗل، ؤو اإلاىهج الظي ؤخضزه؛ ٞالخضازت مى٠٢ وهٓغة ٢بل ؤن ج٨ىن هخاًظا
ُ
؛ ٞهي لم جيكإ ”اإلا

هدُجت ٨ٍٞغ، وبهما ٧اهذ اؾخجابت للخُاة الغاَىت، بٗباعة ؤزغي، ٧اهذ ججضًًضا اٞخًاٍ ظضوي الىؾاثل الخ٣لُضًت، 

 .ا ظضًًضا ؤو ٞلؿٟتصون ؤن ًسل٤ ٨ٞغً 

٠ اإلاهُلح، ؤوظبذ َظا الؿغص، في مداولت للىنى٫ بلى مدُِ مٟهىم الخضازت، والى٢ىٝ ٖلى  ونٗىبت حٍٗغ

 .مٗىاٍ

سخل٠ مٟهىم الخضازت ًٖ اإلاٗانغة،  طاث صاللت ػمىُت، ؤما الجضة،  -بظل٪-ٞاإلاٗانغة جغجبِ بالٗهغ، ٞخ٨ىن “ٍو

ا ”ال٣ضًم، ٦ما ٨ًىن في الخضًض ٞال جغجبِ بالؼمً؛ بط ٢ض ٨ًىن الجضًض في
ً
، وبهظا ًهبذ مٟهىم الخضازت مسخلٟ

 .ًٖ اإلاٗانغة، وجهبذ الجضة مىٟهلت ًٖ الؼمً مخجاوػة الٗهغ

لى َظا؛ ي ون٠ ؤي قاٖغ ؤو م٨ٟغ ؤو ها٢ض مىظىص في ػمىىا مً اإلام٨ً بإهه مٗانغ، ُٞما ال ًم٨ىىا ال٣ى٫  ٖو

، بال بطا ؤحى بجضًض لم ًاحى به مً ٢بُل، ٣ٞهُضة الخُٟٗلت في ألاصب الٗغبي، في ؤعبُٗيُاث ال٣غن  ٖىه: خضاسيٌّ

، ٧اهذ خضازت، و٦خابت ظبران زلُل ظبران ٖلى ؤوػان ظضًضة ٧اهذ خضازت، وصزى٫ ٧لماث (-1942)الٟاثذ 

ا، بلى ألاصب الٟغوس ي ٖلى ًض بىصلحر ٧اهذ خضازت، في الى٢ذ الظي ًىظض ُٞه  حَر ظضًضة، ٧ال٣بىع والجماظم ٚو
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لُه؛ ٨ًىن مً  ً والكٗغاء في ػمىىا الخالي ٦خبىا ٖلى اإلاىىا٫ ال٣ضًم، بضون ؤن ًإجىا بجضًض، ٖو ٦شحر مً اإلا٨ٍٟغ

 اإلاىيىُٖت ون٠ ؤخض َاالء بإهه قاٖغ مٗانغ، ؤو م٨ٟغ مٗانغ

Modernité 

La modernité est un concept multiforme dont les applications varient selon l'acception que 

l'on donne au mot. Wikipédia 
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 المقطغ الثالث

 الشعزية العزبيةة ثادحلا

 

 الخضازت/اإلاٗانغة -

  

لخضازت، ختى بن ؤي بدض ًضزل في بَاع الخضازت، ٩ًاص ال ًسلى مً بقاعة بلى مهُلح اإلاٗانغة، وم٣اعهخه بمهُلح ا

ؤنبدذ اإلاٗانغة ظاعة الخضازت وعبِبتها التي ال ًم٨ً ؤن جٟتر١ ٖنها، ؤزىاء ٧ل خضًض ًٖ الخدضًض والخجضًض في 

ً للخٗغى بلى زىاثُت الخضازت/اإلاٗانغة  .الكٗغ بالخهىم، مً َظا اإلاىُل٤ هجض ؤهٟؿىا مًٍُغ

ى ؤمغ ًبضو  ًظَب ال٨شحر مً الباخشحن بلى عبِ الخضازت بالٗهغ الخضًض، ومً ا هٟـ صاللت اإلاٗانغة. َو زم بُٖاَئ

٤ بحن اإلاهُلخحن  .مجاُٞا للهىاب، وبالخالي يغوعة الخٍٟغ

ٞمهُلح اإلاٗانغة ًٟغى َغح ؾاالحن: ألاو٫ ًخٗل٤ بمٗنى اإلاٗانغة، والشاوي ًغجبِ بٗال٢تها م٘ الترار، واإلاخمًٗ 

ا ال بض ؤن جد جُبىا ػ٧ي هجُب مدمىص  "ضص مى٢ٟ٪ مً الترارًغي ؤجهما ؾاالان مخهالن بط "ل٩ي ج٨ىن ٖهٍغ ٍو

ىن ٣ِٞ ألجهم ؤبىاء َظا الٗهغ. وللمٗانغة ق٨الن ًسخل٠  ببؿاَت ؤن ظمُ٘ الكٗغاء الظًً ٌِٗكىن بُيىا ٖهٍغ

اث  ؤخضَما ًٖ آلازغ ازخالٞا واضح اإلاٗالم: ق٩ل ؾُخي ًداو٫ الكاٖغ ُٞه ؤن ًخدضر ًٖ مبخ٨غاث ومستٖر

، وجغ٦ُباجه الاظخم ًٓ ؤهه ٌكاع٥ في ٖهٍغ ى٣له للمخل٣ي، بل ٍو هىعٍ ٍو اُٖت والؿُاؾُت... مٗخ٣ضا ؤهه ًمشل ٖهٍغ ٍو

ؾحروعجه وجُىعٍ. ٧ل طل٪ بإق٩ا٫ وؤؾالُب وجغا٦ُب بل وعئي ٢ضًمت ججٗل الكاٖغ ٌِٗل بُٗضا ًٖ َظا اإلاجخم٘. 

ى ًخدضر ٞلِـ اإلاجضص اإلاٗانغ مً ٖٝغ الُاثغة والهاعور والؿُاعة واإلاظًإ و٦خب ٖنها، و  بهما ٢ض ٨ًىن مجضصا َو

ت ال ؤولئ٪ الظًً  ًٖ الىا٢ت والٟغؽ وال٨غم والصجاٖت، بط ؤن اإلاجضصًً َم "الظًً حهُئىن للترار الاؾخمغاع والخٍُى

  . "ًدىُىهه بالخ٨غاع والخ٣لُض ُٞد٨مىن ٖلُه بال٣ٗم

ت اإلاُل٣ت والاهٟها٫ الخام ًٖ الترار، ُلب بالٗهٍغ م٘ الدؿلُم بالٟؿاص ل٩ل ال٣ُم  وق٩ل مٛالى ُٞه ًىاصي ٍو

الخ٣لُضًت، والبدض ًٖ جدُُم ٢ضؾُت الترار. ٧اهذ بضاًت َظا الك٩ل مىظ الهغزت الىاضخت التي ؤَل٣ها عامبى "ال 

ت، قهىعَم بالٓىاَغ  حن بك٩ل مُل٤ "ومٗنى َظا ؤهه ًيبػي ؤن ح٨ٗـ ؤقٗاع َاالء، بهىعة مغئٍو بض ؤن ه٨ىن ٖهٍغ

 ...ت الهىاُٖتاإلاٗانغة ٧اآللت واإلاضًى

بن َظا الك٩ل ٌك٩ل مى٢ٟا ٖضاثُا وعاًٞا مباقغا للترار، وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ٨ٞغة الخضازت ٚحر مغجبُت 

باإلاٗانغة، بط ؤن الخضازت "جخًمً جسهُو خهى٫ الىا٢ٗت في ه٣ُت مدضصة مً مدىع الؼمً الُبُعي، مً َظا 

مجاالث مدىع الؼمً الُبُعي، واإلاهم ؤجها بطا حُٗيذ ٢ؿمذ  اإلاىُل٤ ًم٨ً لى٣ُت الخضازت ؤن جخٗحن في ؤي مجا٫ مً

اجي مى٣ؿم  مدىع الؼمً بلى ؾاب٤ والخ٤، هي التي جخىؾُهما بىٟؿها، ول٨ىىا وٗلم مً ظهت ؤزغي ؤن الؼمً الٟحًز

بهٟت صاثمت ومؿخمغة بحن ماى ومؿخ٣بل، جخىؾُهما لخٓت الخايغ التي هي صاثمت الخدى٫ َبُُٗا، بدُض ج٨ىن 

غمؼ للؿاب٤ بٗالمت)+( والالخ٤ بٗالمت) ه٣ُت  :(" اهُال٢ا مً َظا الىو ًم٨ىىا ؤن هً٘ َظٍ الترؾُمت-الهٟغ، ٍو

 

ـــ خضًض ميكىص  ىى ــــــــــــ الخضازت ـــــــ ــــ  ٢ضًم مٞغ

 +ــــــــــــــــــــــ oــــــــــــــــــ  -
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 ـ مؿخ٣بلماى ــــــــــــــــ اإلاٗانغة ـــــــــــــــــــ

 +ـــــــــــــــــــــ  oـــــــــــــــــــــ  -

 

لىٟتر١ بحن مهُلخي الخضازت واإلاٗانغة، ولىبحن ؤجهما مسخلٟان. ٞالخضازت لِؿذ هي اإلاٗانغة وال مغجبُت بالؼمً 

 .ألجها لى ٧اهذ ٦ظل٪ ل٣ٟضث نٟتها بمجغص مغوع ٢لُل مً الؼمً

ٞاإلاٗانغة بطن مهُلح ًىُب٤ ٖلى الؼمً لِـ ٚحر،  .لخضازت واإلاٗانغةمً َىا جبضو يغوعة الٟهل بحن مهُلخي ا

ى مداًض ؤلاخالت لِـ مدمال بإًت خؿاؾُت بًضًىلىظُت، وال ًًم ؤي خ٨م ٢ُمت. بِىما الخضازت حٗني ألاؾلىب  َو

ًىخضون  والخؿاؾُت والىعي الجضًض بمخٛحراث الخُاة، بجها مً َظا اإلاىٓىع جخًمً خ٨ما وونٟا ه٣ضًا. بن الظًً

بحن الخضازت واإلاٗانغة وبالخالي ًغبُىن الخضازت بالٗهغ الغاًَ، مامىىن بإن ما ًجغي آلان ؤًٞل مما ٧ان، وؤن 

آلاحي ؤخؿً مً الخايغ، وهي هٓغة جغ٦ؼ ٖلى الؼمً ال ٖلى ؤلابضإ ٖلى الكاٖغ ال ٖلى ببضاٖه. ومً الخُإ ؤن هغبِ 

 .زت ما ٌؿب٤ الؼمً ومنها ما ٌؿاًٍغ ومنها ما ًخازغ ٖىهالخضازت باإلاٗانغة ؤو بالؼمً ألن مً الخضا

 

 :ما الظي ًجٗل مً الىو هها خضًشا -6

بضو ؾاا٫ بؿُُا، ل٨ً ٖىض َغ١ باب ألاظىبت جغنض في  غح في الصخ٠ واإلاجالث، ٍو ؾاا٫ ٦شحرا ما ال٦خه ألالؿً َو

لم حؿخُ٘ حؿُِج ٧ل ْاَغة ببضاُٖت وظهىا ٧ل ألابىاب ألن ٧ل ألاظىبت لم جخم٨ً مً وي٘ اإلالح ٖلى الجغح، و 

ت  لخمىيٗها في مدلها الالث٤ بها. ٞٛظي الؿاا٫ ؾاالا ًٟٞايا بال يٟاٝ ل٨ثرة اؾتهال٦ه، ؤظٝى ٞا٢ضا لخٍُى

، وختى ال جب٣ى صاع ل٣مان ٖلى خالها وُٗض َغح الؿاا٫ آملحن ؤن هجض له ظىابا ًغجاح له اإلاؿاثل ولى وؿبُا  .ٖىانٍغ

اع الظي ًدىي خغ٧اث الخٛحر والخُىع وؤلاوؿالر  َىا٥ مً خاو٫ عبِ -1 الىو الخضًض بالٗهغ الغاًَ باٖخباٍع ؤلَا

ضًت ق٩لُت جا٦ض ٖلى الؼمً،  -ومً جم ٞهى مٗاص٫ للىو اإلاٗانغ–ًٖ الؿل٠  وهٓغة َاالء لإلبضإ هٓغة مشالُت ججٍغ

ىٟلذ منها ٢ىله بل جغ٦ؼ ٖلى الؿُذ وال حؿ ما١، بجها ب٩ل وتهمل الًٟ، ج٣بٌ ٖلى الكاٖغ ٍو خُُ٘ الٛىم بلى ألٖا

بؿاَت هٓغة جًٟل الىو الخضًض، ٖلى ق٣ُ٣ه ال٣ضًم وجخجاَل ؤن الخدضًض في الكٗغ لِـ متزامىا صاثما 

 .وبالًغوعة م٘ "خضازت" الؼمً، ٞالىو الكٗغي ال ٨ًدؿب خضازخه مً ػمىِخه وبهما ٨ًدؿبها مً بىِخه طاتها

ىا٥ مً ًغي ؤن الىو الخضًض َى  -2 ٣هغون َو ما ٣ً٘ في الًٟت اإلاٛاًغة، او الجاهب اإلاىا٢ٌ للىو ال٣ضًم، ٍو

جدضًشِخه ٖلى ٦ىهه مٛاًغا للىو الجاَلي او الٗباس ي... بما في الك٩ل ؤو اإلاًمىن، ٞةلى َاالء ه٣ى٫ بن َظٍ ال٨ٟغة 

 .٨ٞغة آلُت حٗخمض ٦إؾاؽ لها، ٨ٞغة بهخاط الى٣ٌُ ومً َىا ج٣هغ ؤلابضإ في لٗبت الخًاص

ظٍ جًاص الىو بالىو ٨َظا م٘ َاالء ًهبذ الكٗغ ًىٟي بًٗه بًٗا مما ٞا لىٓغة ألاولى جًاص الؼمً بالؼمً َو

 .ًبُل مٗنى الكٗغ وببضاٖه ٖلى الؿىاء

وهجض مً الباخشحن مً لهم مى٣ُهم الخام، بط ًغون ؤن الىو الخضًض ال ٨ًىن خضًشا بال بطا ٧ان نىعة َب٤  -3

جب  ؤن ًدخظي الٛغب في م٣اًِؿه وؤق٩اله  -بطا ؤعاص الىو الٗغبي ؤن ٨ًىن خضًشا–ألانل للكٗغ الٛغبي. ٍو

ت ألاوعبُت" وج٣غ  ذ–ومًامُىه. وهي هٓغة جىُل٤ مً ٨ٞغة "اإلاغ٦ٍؼ ٗلىىن  -قاءث ؤم ٦َغ بخٟى١ مؿب٤ للٛغب، َو

بان في آلازغ. ومً َىا جإزغ الكٗغ الٗغبي ًٖ اللخا١ بالكٗغ الٛغبي. بجهم ٣ًٗىن في الاؾخالب ال٩امل بلى صعظت الظو 

 .ًىٟىن زهىنُت الكاٖغ الٗغبي. وال ًهبذ ٚحر مُٗض ؤو مجتر لىجاح آلازغ

ىا٥ مً الباخشحن مً ًظَب بلى ؤن الىو الكٗغي الخضًض، َى الظي ًسغط ًٖ ألاوػان ال٣ضًمت. وؤصخاب  -4 َو

ا  ت جم -في عؤحهم–َظا الغؤي َم اإلاخدمؿىن إلاا ؾمي بـ "٢هُضة الىثر" باٖخباَع شل جمازال ٧امال م٘ ال٩اجبت الكٍٗغ

ظٍ اإلا٣ىلت جيس ى ؤجها جغ٦ؼ ٖلى ؤصاة مً ؤصواث الكٗغ وال حٗحر  ت الٗغبُت. َو ت ال٨خابت الكٍٗغ الٛغبُت، وجدىافى ومٗماٍع

غ الكٗغ  .ؤي اَخمام لجَى
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دىاو٫ ٢ًاًا ٖهٍغ ومستر  -5 ٖاجه واهجاػاجه. بال ؤن َىا٥ مً الباخشحن مً ٣ًهغ خضازُت الىو في ٦ىهه ٨ٌٗـ ٍو

ٞهي عئٍت ؾاطظت، ألهه ٢ض ًدضر ؤن ٌٗبر الكاٖغ ًٖ ٧ل َظٍ اإلاًامحن ل٨ً بغئي ج٣لُضًت، ٞاإلاىايُ٘ ال جدضص 

 .الخضازت في الىو، ٞال ًيبػي لىا البدض ًٖ الخضازت في ألاصواث

ظا الؿاا٫ وان جيسج له التي خاولذ ؤلاظابت ًٖ َ -ٖلى ؾبُل الخمشُل ال الخهغ–ه٨خٟي بهظٍ اإلاىا٠٢ وآلاعاء  -6

ا ًخُلب مىا خ٣ه مً الشُاب. وؾىداو٫  ت، بال ؤجها عجؼث ًٖ طل٪ وب٣ي الؿاا٫ ٖاٍع زىبا ًدمُه قغ الخُاعاث الجاٞع

ؤن هيسج لهظا الؿاا٫ زىبا ٣ًُه. وهُغح الؿاا٫ بهُٛت ؤزغي ج٣غبىا مً الضزى٫ في الجىاب: ماطا  -٢هاعي ظهضها–

خطح طل٪ في ؤهه ًجب ٖلى ًمحز الىو الخضًض ًٖ ال٣ضًم؟  بن خضازت الىو الكٗغي حك٩ل مى٢ٟا ٢بل ٧ل ش يء، ٍو

الكاٖغ ؤن ٌٗبر ًٖ ججغبخه الخُاجُت الخ٣ُ٣ُت ٦ما ٌٗيها ب٣ٗله و٢لبه ٖلى الؿىاء. ؤي ؤن ٨ًىن الىو حٗبحرا ًٖ عوح 

ش والخُاة، ا، وطل٪ باؾخسضام الهىعة الخُت ال٣اثمت في الخاٍع بك٩ل ًداو٫ الاهٟالث مً  الٗهغ، ال او٩ٗاؾا مغآٍو

٢بًت ألاهماٍ وال٣ىالب اإلاىعوزت، بل واؾدبضا٫ الخٗابحر واإلاٟغصاث ال٣ضًمت بمٟغصاث ظضًضة، ال ه٣هض اإلاٟغص باإلاٗنى 

ا بخؿاؾا ووُٖا م٣هىصا، جٟغى هٟؿها ٞى١ الغؾالت التي جخًمنها  ت باٖخباَع الخغفي، وبهما ه٣هض اللٛت الكٍٗغ

َا َىا جسغط ألالٟاّ ًٖ ٦ىجها مجغص وؾاثل، ٚنها جخدى٫ مً الضوا٫ بلى اإلاضلىالث، وحٗلً هٟؿها بك٩ل ؾاٞغ. 

هبذ ٧ل ش يء م٣هىصا وله مٗنى ض ؤن ه٣غ ؤن ال٩لمت  :ٍو ال٩لماث، جغجُبها، ؤق٩الها الضازلُت والخاعظُت... بهىا ال هٍغ

ُٟت بال مً زال٫ خًىعَا ج٨ؿب َظٍ ال٣ُمت بمٗؼ٫ ًٖ الؿُا١ الٗام للىو، ب٣ضع ما ها٦ض ؤجها ال ج٨دؿب  الْى

ت جدضص بًماءاتها الضاللُت في ظؿض الىو   .يمً بيُت حٗبحًر

ئا بل بهه ؤنبذ ؤخض  ٟٞي الىو الخضًض ًهبذ ٧ل ش يء له مٗنى ختى البُاى ؤو الهمذ اللٛىي، ٞةهه لِـ بٍغ

ٖلى اإلابضٕ، وخضٍ، بن الىو اإلاٗالم اإلامحزة لل٣هُضة الخضًشت. وله نىع مسخلٟت، وفي ٧ل الهىع ال ٣ًخهغ ؤلابضإ 

الخضًض ًداو٫ بقغا٥ ال٣اعت في صاللت الىو الٛاثبت اإلاخمشلت في الهمذ بط ؤن اللٛت، "ال ج٣ضع ؤن جخجاوػ ؾُذ 

 . "الخجغبت ؤما الباقي ُٞٓل زاعط اللٛت ًلٟه الهمذ

غ ؤلا٣ًإ، وجدُُم ٢ضؾُت ألاوػان ال٣ضًمت، ل٨ً لِـ َضٞ اًخه في جدُُم َظٍ والكٗغ الخضًض حهضٝ بلى جٍُى ه ٚو

ألاوػان ٣ِٞ، وبهما في ن٣لها لخُاب٤ اإلاًامحن الجضًضة، ُٞيبػي في الىو الخضًض ؤن ٨ًىن الك٩ل مُاب٣ا 

للمًمىن بل ومٗبرا ٖىه وعٚم ؤن الىو الخضًض حهضٝ للخماًؼ ًٖ الىو ال٣ضًم ٞةهه ما ًىٟ٪ بٛىم في ؤٖما١ 

همه والخٟاٖل مٗه باؾخسضام ؤلاًدا سُت وألاؾُىعٍت والٟل٩لىعٍت ما صام َضٞه َى حٗم٤ُ ال٨ٟغةالترار ٞو  .ءاث الخاٍع
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 الغاب٘اإلا٣ُ٘ 

  :ظض٫ الترار والخضازت -الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ واق٩الُت الخضازت 

 

بن ججغبت الكٗغ اإلاٗانغ لِؿذ حٗبحر ًٖ مى٠٢ ٖضاجي مباقغ ؤو ٚحر مباقغ للترار ألاصبي الٗغبي 

ى في  بٗامت وللكٗغ ال٣ضًم بهٟت زانت ٦ما ًغي البٌٗ ِمً َمً وؿب لىٟؿه الٛحرة ٖلى طل٪ الترار َو

 . الى٢ذ هٟؿه ال ًضعي مً ٢ُمت َظا الترار الخ٣ُ٣ُت قِئا

٣اصها ؤن ًخم٨ىىا مً وي٘ 
ُ
لى ه بن الٗال٢ت بحن الخضازت والترار ٢ًُت ًُغخها ٧ل ٖمل ٞني ًخم ببضاٖه ٖو

ت جدضص ٖ ت إلاٟهىم الخضازت في ألاصب وان ًغؾىا مباصت ٨ٍٞغ ال٢ت الكاٖغ وألاصًب بترازه وبالترار اؾـ هٍٓغ

مت مً زال٫ الىعي الخام بإَمُت الترار ال في  ِ
ُّ الاوؿاوي ٩٦ل ختى هخم٨ً مً صعاؾت قٗغها صعاؾت ظضًت و٢

ت والش٣اُٞت اث الخًاٍع  . مجا٫ الكٗغ ٞدؿب بل ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى

ش الخايغ وجماعؽ يض  . طاتها ٖملُت بباصة ٞاألمت التي ال حعي ماييها حِٗل ٖلى َامل الخاٍع

ُت ألاصبُت  ت واإلاٗٞغ الث الاظخماُٖت في مسخل٠ اإلاجاالث ال٨ٍٟغ جم٘ الباخشىن واإلاهخمىن بضعاؾت الخباصُّ ًُ ٩ًاص 

دضص بها الخغ٦ت الضًىامُت لضي ظمُ٘ الكٗىب
َّ
 . منها و الٟلؿُٟت ، بإنَّ َىا٥ ؾحروعة مً الخُىع جخ

ت ما صامذ َىا٥ ٖىامل ٖضة ومً هاٞل ال٣ى٫ ؤن َظٍ الخغ٦ت لِؿذ ٖلى  وجحرة واخضة في ٧ل اإلاجاالث البكٍغ

الث اظخماُٖت  ٗها ؤو الخّضِ منها ، ولظل٪ قهضث بٌٗ اإلاجخمٗاث وجحرة همى عا٣ٞتها جبضُّ حؿاَم في حؿَغ

ت الخضًشت التي اهُل٣ذ مٗها ؾماث الخضازت  ت ٧ان لها الضوع ألاؾاؽ في الشىعة النهًٍى ٨ٍغ وا٢خهاصًت ٞو

ت مخٟاٖلت مٗها بإق٩ا٫ مخٗضصة جغاوخذ بحن ألاولى ف ان ما ٖمذ ظمُ٘ اإلاجخمٗاث البكٍغ ي ؤوعوبا . والتي ؾٖغ

ٌ  . ال٣بى٫ والترخُب ؤو الخدٟٔ والٞغ

خاط الُبُعي لخغ٦ت  ِ
ّ
الث لِؿذ ؾىي الى  الخضازت وما اعجبِ بها مً ؤ٩ٞاع وم٣ىالث وجبضُّ

ّ
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن

ش والخٟاٖل البكغي  خي مً )ص٩ًاعث  -مشالٞ –الخاٍع  مً صازل ؾُا٢ها الخاٍع
َّ

ال ًم٨ً ٞهم الخضازت الٛغبُت بال

ؿىن( ووظىصًت  ت )ٞغوٍض ( الىٟؿُت وعوخاهُت )بٚغ ت اليؿبُت )الوكُاًً( وهٍٓغ بلى ٚالُلي( ونىال بلى الىٍٓغ

اوي لل٣ٗل )  ؼع ( وجغاظ٘ الىٓام البَر ص٩ًاعث و باؾ٩ا٫ )َاًضٚغ( وبٗض ألاؾُىعة ٖلى ًض ) الؿحر ظُمـ ٍٞغ

( و٢ُام ٞلؿٟت ظضًضة جغج٨ؼ ٖلى الظاث " ٞلؿٟت الباًَ " و)هدكه( الظي ؤٖلً مىث ؤلاله وؾ٣ٍى الٗالم 

ُابه )ال٨ٟغي اإلااوعاجي في ٦خابه " ٨َظا ج٩لم ػعاصًدل " وقُٕى م٣ىلت  ش ٚو اما( جهاًت الخاٍع ٞغاوؿِـ ٞى٦ٍى

 . (في الالم٣ٗى٫ م٘ )ماعجحن اًضؾىن 

ظا ما ؤهخجه )ث. ؽ بطن ٞالخضازت بلُىث ( في " ؤعى الُباب " ازتزالا  .الٛغبُت لم جدك٩ل بال بٗض جغا٦ماث َو

ُت ببؿخمىلىظُت ؤو ما  سُت ومٗٞغ ا وؤخضزذ ٢ُُٗت جاٍع للش٣اٞت الٛغبُت التي ؤهخجذ بوؿاها ماصًا وزغبخه مٗىٍى

ؿمى في الى٣ض اإلاٗانغ" الخجاوػ والخسُي ٌُّ " . 

سُت ٣ًى٫ ظىن خُض جبىلذ مٟاَُم ظضًض ت وجاٍع ة ، َظا ما صٞ٘ ل٣غاءة الخضازت في ؾُا١ مالبؿاث خًاٍع

سُا ًدهغُّ اإلاٗنى وبهما هي نبٛت ممحزة  بىصًاع : " لِؿذ الخضازت مٟهىما ؾىؾُىلىظُا ؤو مٟهىما جاٍع
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 .ؤي ؤجها حٗاعى الش٣اٞاث الؿاب٣ت  " . لخًاعة جخٗاعى ونبٛت الخ٣لُض

الخضازت مخباًىت زانت في جل٪ اإلاجخمٗاث التي لم ج٨ً ٢اصعة ٖلى مجابهت  ل٣ض ظاءث عصوص الٟٗل مً خى٫ 

جدضًاث الخُىع ال٨ىوي ، والظي ؾاَمذ الخضازت الٛغبُت في عؾم مؿاٍع والخٟاٖل م٘ الخُىعاث الخانلت في 

 . م وختى ًىمىا َظا19ال٨ىن زانت م٘ مُل٤ ال٣غن 

 َظٍ الخُىاث الخٟاٖلُت ومىا٦بت جل٪ الخُ
ّ
ىعاث ٧اهذ وال جؼا٫ ملُئت بدغوب ؤلازًإ والؿُُغة ٚحر ؤن

ت الٛغبُت ٖلى ٧ل ما َى ٖغبي ولظل٪ ٚغ١ ُم٨ٟغو الٗغب وؤصبائهم  والخماًت والىناًت التي حكنها اإلاغ٦ٍؼ

ل لها ؤن  ل هي هخاط صازلي ؤم مؿخىعص ؟ َو وه٣اصَم في ظضا٫ ٣ُٖم خى٫ جىن٠ُ مٟهىم الخضازت ، َو

ل جخالءم م٘ ألانالت ؤم جخٗ ل هدمي اإلاىعور الٗغبي وهداٞٔ ٖلى زهىنُت الترار ؟ َو اعى مٗها ؟ َو

ل ٨ًٟي اؾخحراص مهُلح الخضازت مً الٛغب صون الخاظت بلى  به وال٣ًاء ٖلُه؟ َو الخضازت مضزل لخظٍو

 .البدض ًٖ ألا٩ٞاع و اإلا٣ىماث التي ٢اصجىا بلُه ؟

ما وي٘ الخضازت في مىي٘ الخ
ّ
ٗاعى م٘ مٟاَُم ؤصبُت و ز٣اُٞت ؾاب٣ت ٖليها ل٣ض ؤزل الىا٢ض الٗغبي خُى

ً اإلاشحرة منها ) ألانالت والخ٣لُض ، الؿلُٟىن  ()الترار ، ٞملء الؿاخت ألاصبُت والى٣ضًت بٗكغاث الٗىاٍو

 .( والخدضزُىن ، الخهىنُت والكمىلُت ، ألاها و آلازغ ، الخ٣ضم و الخسل٠ ، اإلااصة والغوح ، الضًً والٗلم

الشىاثُاث جىؾٗذ صاثغة السجا٫ ألاصبي والى٣ضي في الؿاخت الٗغبُت ؤًً ظؿض الكاٖغ  واهُال٢ا مً َظٍ

ُت ، ٩ٞان البدض ًٖ اإلاُل٤ بدشا ًاجؿا في ؾُا١ خًاعي  سُت واإلاٗٞغ با بمالمده الخاٍع اإلاٗانغ وظها ٍٚغ

 .خاٞال بالخىا٢ًاث ، بط ب٣ُذ ال٣هُضة الٗغبُت اإلاٗانغة جبدض ًٖ اإلاجهى٫ وحٗغى ًٖ الؼاث٠

ٗت ٖلى الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ؾىٝ هجضٍ ملخٟا بالٛمىى ومضزغا باإلبهام والٛغابت ، بل عبما   هٓغة ؾَغ
ّ
بن

دضر  هجضٍ ًضوع خى٫ البدض ًٖ اإلاجهى٫ ؤو اإلاُل٤ بلٛت لم حٗهضَا الظاث٣ت الٗغبُت مما ًهضم اإلاخل٣ي ٍو

 (1الكٗغ ٦الم مىػون م٣ٟى " .)قغزا في بيُت هٓامه اإلاٗغفي التي حٗىص ٖليها )ٖمىص الكٗغ( ؤو " 

 

ٗل٤ الض٦خىع ٖبض الؿالم اإلاؿضي عاثض ألاؾلىبُت الٗغبُت ٢اثال ًٖ الخضازت  ل٣ض ٞجغث الخضازت ٢ىالب  " :َو

ه الكٗغ الخلُلي ... " وبهظا ٣ٞض جدى٫ الكٗغ الٗغبي مً  ذ للكاٖغ ًٞاء ؤصاجي لم ٌٗٞغ ِ
ّ
خ

ُ
ت ٟٞ الهٙى الكٍٗغ

ى اإلاٟهىم الخضاسي بىنٟه عئٍا ؤو ٖلى ألا٢ل مكغوٕ عئٍا في مداولت ٦ك٠ ال اإلاٟهىم ال٨الؾ٩ُي ال٣ضًم بل

ضٍ قغوٍ في بيُت  ُّ جخدضص ؤٞا٢ها وال جيخهي ؤبٗاصَا ٞهى ًإحي مً الالجهاجي بلى الالجهاجي ال جدهٍغ خضوص وال ج٣

ت خُمذ ٧ل الٗالث٤ ال٣ضًمت واإلاٗاًحر الؿاب٣ت . ٞلم ٌٗض الكٗغ ال٨الؾ٩ُي ٢اصعا ٖ لى اؾدُٗاب َظٍ لٍٛى

الخجغبت في ٚمىيها واحؿاٖها ، ٩ٞاهذ خاظت الكاٖغ اإلاٗانغ بلى بضاثل ؤزغي جلػي الخىاؾب بحن ألاقُاء ٖلى 

٣ٗلً بة٢امت ٞجىة بحن اللٛت وألاقُاء ، خُض ظاءث ال٣هُضة الٗغبُت اإلاٗانغة جمغصا 
ُ
ؤؾاؽ ؤلاًًاح اإلا

ت ؤو اإلاىيىُٖت الٗلمُتؤٞغػجه ْغوٝ الٗهغ ومداولت لخسلُو الكٗغ و الابخٗ ٍغ  . اص به ًٖ الخ٣ٍغ

ىٗخ٤ مً ٧ل جدضًض ألهه ًيبٗض مً مٗحن  ٠ ٍو ٞالكٗغ في اإلاٟهىم اإلاٗانغ لم ٌٗض اوؿُابي ًىٟلذ مً ٧ل حٍٗغ

هضُع مً مجهى٫ ٚحر ٢ابل لل٨ك٠ ، ٞالكٗغ اإلاٗانغ ٌٗخمض ٖلى الغئٍا  مخض٤ٞ ًدؿم بالضًمىمت والخجضًض ٍو

خسُى الغا٦ً الغا٦ض ولظل٪ ٣ًا٫ : " الكٗغ اإلاٗانغ ججاوػ وجسِالاؾخ٨كاُٞت لُخجاوػ اإلا  ٣ٗى٫ و اإلادضوص ٍو

" . 

ت التي ؤٞغػجه ٞإلبٌرـ  ت مغج٨ؼاجه الخًاٍع ه  -مشال  –وال ًم٨ىىا ٞهم الكٗغ اإلاٗانغ صون مٗٞغ
ّ
ًغي : " باه

لؿُٟت ، وؤنَّ مشل َظا الكٗغ ال ًىظض خ ُض ٨ًىن َىا٥ صاعظت مغجبِ ب٣ٗضة اظخماُٖت وعوخُت وؾُاؾُت ٞو

٤ الَىث ؤو جهٝى ٖامحن ًهبذ الكٗغ  بت في اإلاُل٤ هلبُه ًٖ ٍَغ ىضما ال هجض الٚغ جلبي الخاظت الضًيُت ، ٖو



20 
 

 ." .مً ظضًض الىؾُلت للىٟاط بلى ٖالم سخغي 

ولٗل َظا ما ًٟؿغ الٛمىى و ؤلابهام في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ الظي ٧ان له وظىص مكغوٍ بىظىص ؾاب٤ 

 .٧اهذ النهًت الٗغبُت مكغوَت بدًىع ؾاب٤ للنهًت الٛغبُتمشلما 

م مً مٛاًغة َظا  في يىء َظا خاولذ الخضازت اإلاخٗغبت ال٨ك٠ ًٖ اإلاجهى٫ وعٌٞ الىا٢٘ الٗغبي ٖلى الٚغ

ه وكإ في خًً ٣ُٖضة قاملت ٧املت لم جبلٜ الخ٣ُٗض 
ّ
الىا٢٘ في خ٣ُ٣خه وبٗضٍ الضًني ًٖ الىا٢٘ الٛغبي ، اله

اللُىث ًٞال ًٖ الخهىنُت الظاجُت ، و ل٨ً م٣ىلت ابً زلضون ججض خًىعَا في  "ألعى الُباب آلالي " 

ه وهدلخه ومٗاقه وؾاثغ ٖىاثضٍ  ." َظا اإلاجا٫ " اإلاٛلىب مىل٘ بخ٣لُض الٛالب في ٍػ

م والخ٣ُ٣ت ومداولت حك٨ُل ألاها الٗغبُت مً  اهه الاؾخالب الخضاسي وال٣ُُٗت اإلاؼصوظت ومً زم ازخالٍ الَى

زال٫ آلازغ الٛغبي ، اهه جغا٦م قضًض الٛمىى مً اإلاٗاٝع اإلاخًاعبت وبالخالي ٖلُىا ٞهم الخضازت الٗغبُت 

 . بمٗؼ٫ ًٖ الخضازت الٛغبُت

٪ قٗغاء الخضازت في ٧ل ما َى ٖغبي وصٖا َاالء بلى الاعجماء في 
ّ
٣ًى٫ الض٦خىع ؾلُمان الىاؾُي " ل٣ض ق٨

 ."... ِ خُاةؤخًان الخضازت الٛغبُت ٨ٞغا وهم

خه الخانت بُٗضا  ب٣ٍغ  ؤًت صعاؾت للترار الٗغبي ًجب ؤن جىُل٤ مً مداولت ا٦دكاٝ ظمالُخه الظاجُت ٖو
ّ
بن

ب ؤن ٖضصا  ًٖ بنضاع ؤو بَال١ ألاخ٩ام الجاثغة وجُب٤ُ اإلا٣اًِـ الخاَئت ٣ٞض باث مً اإلااؾ٠ و الٍٛغ

الٗغبي هٓغوا بلى الترار هٓغة اخخ٣اع ٦ىٓغة  ٦بحرا مً اللظًً ازظوا ٖلى ٖاج٣هم مهمت الخجضًض في الكٗغ 

 . م بلى جغار الكٗىب ٚحر ألاوعوبُت19الٛغبُحن ختى جهاًت ال٣غن 

وبن الدؿائ٫ الظي ًُغح هٟؿه َى َل اه٣ُٗذ الهلت جماما بحن الكٗغ اإلاٗانغ وجغازىا ؟ ؤم ماػالذ َىا٥ 

ل ًم٨ً ؤن  ٖال٢ت جغبِ َظا الكٗغ بالترار ؟ و َل ٖلى الكاٖغ اإلاٗانغ ؤن ص مى٢ٟه مً الترار ؟ َو ًدّضِ

ٗبر في الى٢ذ هٟؿه ًٖ ٖهغ آزغ ؟  . ٌِٗل قاٖغ في ٖهٍغ وَُ

ت في الكٗغ مً خُض َى ؤؾاؽ الججاٍ  ل٣ض خاو٫ الض٦خىع ػ٧ي هجُب مدمىص بُٖاء مٟهىم إلاٗنى الٗهٍغ

ىن لؿبب بؿُِ َ ى ؤجهم ؤبىاء َظا الخجضًض اإلاٗانغ ٞغؤي " ؤن ظمُ٘ الكٗغاء الظًً ٌِٗكىن بِىا ٖهٍغ

 (1الٗهغ " .)

بن ٢ًُت ٖال٢خىا بالترار لم جٓهغ م٘ ْهىع ججغبت الكٗغ الجضًضة و٧ل ما في ألامغ ؤن ْهىع َظٍ الخجغبت ٧ان 

ُدُت ًٖ ق٩ل الخجغبت والخذ جغي ٞيها زغوظا ؾاٞغا  ٓغة الؿَّ
َّ
 مشحرا ظضًضا لها وطل٪ ٖىضما جى٢ٟذ الى

ً
باٖشا

 . إلاخىاعزتٖلى ج٣الُض الكٗغ الٗغبي ا

وفي َظا ًغي الض٦خىع ٖؼ الضًً بؾماُٖل " ؤهه مً الٗبض و اإلاًُٗت ؤن هٓل ختى آلان هخجاص٫ في ؤمغ الكٗغ 

ظوب ، وؤن ههٝغ  يبػي ؤن هضٕ َظا الخهىع ًخدلل في ؤطَاهىا ٍو صازل بَاع اإلاٗغ٦ت بحن الجضًض وال٣ضًم ٍو

 (2الكٗغ طاجه ".)ظهضها في صعاؾت الكٗغ ؾىاء مىه ال٣ضًم ؤو الجضًض بلى 

بن ججغبت الكٗغ اإلاٗانغ لِؿذ حٗبحر ًٖ مى٠٢ ٖضاجي مباقغ ؤو ٚحر مباقغ للترار ألاصبي الٗغبي بٗامت 

ى في الى٢ذ  وللكٗغ ال٣ضًم بهٟت زانت ٦ما ًغي البٌٗ ِمً َمً وؿب لىٟؿه الٛحرة ٖلى طل٪ الترار َو

 . هٟؿه ال ًضعي مً ٢ُمت َظا الترار الخ٣ُ٣ُت قِئا

غ ال٣ًُت في ش يء وبهما هي حٗبر في و مً َ اء خى٫ َظٍ الخجغبت الجضًضة ال جمـ ظَى ىا وكإث مٗاع٥ ظٞى

 . ؤ٢ص ى ٖهىعَا ًٖ مى٠٢ شخص ي نٝغ لٟئاث مخداوعة

ض١ َظا الخهىع مغجبِ بلى خّضٍ بُٗض بمضي  بن ٧ل قاٖغ في جهىعٍ ؤهه ابً ٖهٍغ وؤهه ًمشله ول٨ً ّنِ

٣ا إلاضي ٞهمهم اجهما٦ه في ٖهٍغ وجٟهمه لغوخه . وم م ٞو م ًٖ ٖهَغ ً زمَّ ًخٟاوث الكٗغاء في مضي حٗبحَر
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ا  دا ٣ٞض قاء ؤبى الىىاؽ ؤن ٨ًىن ٖهٍغ ت . ولىا في ما ؤ٢ضم ٖلُه ؤبي الىىاؽ ٢ضًما مشاال نٍغ إلاٗنى الٗهٍغ

مً وطل٪ خضًشا مالثما للكٗغ في ٖهٍغ ) خؿب مٟهىم ؤبي الىىاؽ (  ال٫ و الّضِ بإن ًهجغ الخضًض ًٖ ألَا

عؤي الكاٖغ ؤن ًخدضر ًٖ خاهاث ٖهٍغ ٞجاء قٍٗغ ظضًضا في ق٩له وان حٛلٛل ُٞه هبٌ الكٗغ ال٣ضًم و 

 . وعوخه ، و٢ض ههاصٝ في الكٗغ اإلاٗانغ ما َى مجغص ا٢خضاء وج٣لُض للىماطط ألانلُت ألقٗاع ٢ضًمت

ى ل٣ض خاو٫ الكاٖغ اإلاٗانغ ؤن ًً٘ لىٟؿه ظمالُخه الخانت ؾىاء في طل٪ ما ًخٗل٤ بال ك٩ل واإلاًمىن َو

 . في جد٣ُ٣ه لهظٍ الجمالُاث ًخإزغ ٧ل الخإزغ بدؿاؾُاث الٗهغ وطو٢ه و هبًه

ٞجاء الكٗغ اإلاٗانغ مداولت الؾدُٗاب الش٣اٞت ؤلاوؿاهُت بٗامت وبلىعتها وجدضًض مى٠٢ ؤلاوؿان اإلاٗانغ 

ؿان في ؤي م٩ان ٖلى منها ، مً اظل جد٤ُ٣ هىٖا مً وخضة ال٨ٟغ ٞهاعث ٧ل ٢ًُت بوؿاهُت ٌِٗكها ؤلاو

 . وظه ألاعى هي ٢ًُت ؤلاوؿان ٧ل ؤلاوؿان خُض ما ٧ان

اجه الش٣اُٞت والاظخماُٖت والؿُاؾُت  اع الخًاعي الٗام لٗهغها في مؿخٍى ل٣ض اعجبِ الكٗغ اإلاٗانغ باإَل

ا را ًٖ عوح ؤلَا اع لِـ ظضًضا ولِـ بضٖا ، ٣ٞض ٧ان الكٗغ صاثما مّٗبِ ى في َظا ؤلَا ع الخًاعي اإلاسخلٟت ، َو

ا بال٣ُاؽ بلى ٖهٍغ ٗض ٧ل الكٗغ ٖهٍغ ٌُّ ز في ٧ل ٖهغ ، ومً زم   .اإلاخمّحِ

ؿ٣ِ الؼمً اإلااض ي وما ُٞه مً جغار مً  ٌُ وفي َظا ًغي الض٦خىع ٖؼ الّضًً بؾماُٖل ؤن الكٗغ اإلاٗانغ لم 

ش خؿابه ولم ًبتر الخايغ ًٖ اإلااض ي و اإلاؿخ٣بل، وبهما ؤ٦ض ٖلى اعجباٍ الخايغ باإلااض ي ؤو   . الىا٢٘ بالخاٍع

٦ما ًا٦ض الض٦خىع ٖؼ الّضًً بؾماُٖل ٖلى ؤن الكاٖغ اإلاٗانغ الظي ًىٟهل ًٖ ظظوعٍ بهما ٌكبه الىباث 

٣ضم لىا مشا٫ ًٖ اعجباٍ الكاٖغ اإلاٗانغ  الظي ٌِٗل ٖلى ؾُذ ما ٞال ٣ًىي ٖلى م٣اومت الخُاعاث الٗىُٟت ٍو

  ألصوهِـ بالترار مً زال٫ م٣ُ٘ مً ٢هُضة " ٞهل اإلاىا٠٢ "
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 الخامـاإلا٣ُ٘ 
 

  

٨غة ؤلاوؿان ٦ما وٗٝغ ٨ٞغة مِغهت  ، ٞو ش ٧له مً مىٓىع ٖهٍغ ل٣ض خاو٫ الكاٖغ اإلاٗانغ اؾدُٗاب الخاٍع

مخى٣لت ، و هي خُت جيخ٣ل وحك٩ل في ٧ل ٖهغ ؤق٩ا٫ مسخلٟت ، ٞٗال٢ت الكاٖغ و الكٗغ بالترار ؤلاوؿاوي 

ًه ٧ ما جخمشل بُنهما ٖال٢ت مً ٖال٢ت ظضلُت الن الكاٖغ اإلاٗانغ ال ٣ًبل اإلاىعور ٧له وال ًٞغ
َّ
له ، وبه

  . الخٟاٖل و الخجاطب ًهُٟي مً زاللها الكاٖغ مً الترار ما ًدىاؾب وعوح الٗهغ

والتي خا٦م ٞيها  " ولىا َىا ؤن هخى٠٢ ٖىض ؤبي ال٣اؾم الكابي في مضازلخه خى٫ " الخُا٫ الكٗغي ٖىض الٗغب

ا خحن ٢ا٫ : " ٢ض اهخهى بي م في 19الكٗغ الٗغبي بإؾٍغ بمى٤ُ عومى٣ُُت ال٣غن  غى ٖلُه مٗاًحَر ؤوعوبا ٞو

البدض في ألاصب الٗغبي و جدب٘ عوخه في ؤَم هىاخُه بلى ٨ٞغة قاجٗت ُٞه قُٕى الىىع في الًٟاء ال ٌكظ ٖنها 

ظٍ ال٨ٟغة هي ؤهه ؤصب ماصي ال ُؾمى ُٞه وال بلهام وال حكىٝ بلى  ٢ؿم مً ؤ٢ؿامه وال هاخُت مً هىاخُه .َو

وال هٓغة بلى نمُم ألاقُاء ولباب الخ٣اث٤ و ؤهه ٧لمت ؾاطظت الحٗبر ًٖ مٗنى ٖم٤ُ بُٗض ال٣غاع و  اإلاؿخ٣بل

(، ونىال بلى مى٠٢ اصوهِـ اإلاُاب٤ إلاا ظاء 1ال جٟصح ًٖ ٨ٞغ ًخهل بإ٢ص ى هاخُت مً هىاحي الىٟىؽ " . )

سخبه ٖلى ؤلاوؿان الٗغبي  ىا به الكابي ٞإصوهِـ ًسخهغ الكٗغ الٗغبي بإؾٍغ َو في ٖهغها ب٣ىله " وبطا ٖٞغ

محز الكٗغ والخُابت بل ًغي ؤجهما واخض ؤصع٦ىا ٠ُ٦ ؤنَّ الكٗغ الٗغبي ٣ًىم ٖلى ًٞاثل  ًُ ؤن الجاخٔ ال 

٣ى٫  ألامُت والبضاَت والاعججا٫ وهي ًٞاثل ال ًؼا٫ ٌٗخمضَا مٗٓم الٗغب اإلادضزحن ٢غاء وه٣اص و قٗغاء ." ٍو

 ال ٦ظل٪ في ٦خابه الشابذ واإلاخدى٫ بط
ً
ظُب ؤوال

ُ
ا ُؾئلذ ٠ُ٦ جدضص ٖال٢خ٪ ؤهذ الكاٖغ بتراز٪ الٗغبي ؟ ؤ

مٗنى لهظا الؿاا٫ طل٪ ؤهني ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤخضص ٖال٢تي م٘ ش يء ٚاثم ٚحر مدضص وبهما ؤخضصَا م٘ ش يء 

 بدؿائ٫ ماطا حٗني الٗال٢ت َىا ؟
ً
 . مٗحن، وؤظُب زاهُا

غي ؤصوهِـ بإهه بطا ٧ان َظا الؿاا٫ مُغوخا بمى ٤ُ الش٣اٞت الؿاثضة ٞةن َظٍ الٗال٢ت حٗني ؤن ؤ٦ىن ٍو

غوٍ
ّ
ٍى وماعؾٍى وؤ٢   .ماجلٟا م٘ جغاسي ؤي ؤن ال آحي بص يء بطا لم ٨ًً ؤؾالفي مً الكٗغاء ٖٞغ

ومً هاخُت ؤزغي ًغي ؤصوهِـ بإن هٟـ الؿاا٫ بطا ٧ان بمى٤ُ الغئٍت ؤلابضاُٖت ٞةن َظٍ الٗال٢ت حٗني ؤن 

الكٗغاء بل ؤ٦ثر ال ٨ًىن الكاٖغ الٗغبي هٟؿه خ٣ا بال بطا ازخل٠ ًٖ ؤؾالٞه ، ؤ٦ىن مسخلٟا ًٖ ؤؾالفي مً 

  . ٩ٞل ببضإ ازخالٝ

بن ؤصوهِـ مً زال٫ ٢ىله لم ًإحي بىٓغة ٖم٣ُت ومش٣ٟت في ٢ًُت الٗال٢ت بحن الكاٖغ وجغازه ٞهى لم ًؼص 

ً ؤن ٖال٢ت الكاٖغ قِئا مما ٧ان ًترصص في بضاًاث ما ٧ان ٌؿمى بالخغ٦ت الغومى٣ُُت الٗغبُت 
ُّ
، ألهه ماػا٫ ًٓ

ً الؿالٟحن وؤ٢ىالهم ٞهى ٦شحرا ما ًغصص ٢ىله  بن  ":الٗغبي اإلاٗانغ بترازه حٗني ج٣بل ججاعب الكٗغاء آلازٍغ

٣ها ل٩ي ههل بلى لٛت وبىاء  ؤق٩ا٫ الخُٗحر اإلاىعوزت لٛت وبىاء بهما هي بمشابت ال٣كغة والؿُذ وال بض مً جمٍؼ

ت هي في بًها٫ الاجها٫ ؤي في وفي هٟـ  ". ظضًضًً الؿُا١ ًىانل ٢اثال " بن الٗالمت ألاولى للجضة الكٍٗغ

ٌ ؤو الىٟي َى بهظا اإلاٗنى  هٟي الؿاثض اإلاٗمم وعٌٞ الاهضعاط ُٞه والاهٟها٫ ًٖ ال٨لي الٗم٣ي ، ٞالٞغ

 . "ٖالمت ألانالت بلى ٦ىهه ٖالمت الجضة

 ما ًُغخه اصوهِـ في ٦المه ًٖ ٖال٢ت الكٗغ 
ّ
اإلاٗانغ بالترار عبما ٌٗاوي مً ازخالٝ اإلاىهج ٣ٞض خاو٫ بن

ىن في صعاؾاتهم الى٣ضًت ٖىضما ؤعاص بزباث اه٣ُإ الكٗغ  ؤلاٞاصة مً ٖلم اللؿاهُاث الظي اعج٨ؼ ٖلُه البيٍُى
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٤ بحن اللؿان و ال٨الم مً  اإلاٗانغ ًٖ الترار ٞلجإ بلى الخدضًض الظي ويٗه )ٞغصًىاهض صوؾىؾحر(* للخٍٟغ

ى  خُض ؤن دك٩ل يمىه ال٨الم َو غاٝ ٍو اللؿان َى الىٓام اللٛىي التي جد٨مه مجمىٖت مً ال٣ىاهحن وألٖا

 . مجمٕى الخجلُاث الىا٢ُٗت لهظا الىٓام

ت ولِـ مجمٕى  ٞاللؿان َىا خؿب اصوهِـ َى اللٛت الٗغبُت ب٩ل ما جدمله وما جًمىخه مً اخخماالث حٗبحًر

خب باللٛت الٗغبُت ختى ال
ُ
 . ُىمما ٢ُل ؤو ٦

ت الكاٖغ الٗغبي ال جخدضص بالك٩ل ال٨المي الظي ه٤ُ به  ٤ ٞان اصوهِـ ًغي ؤن ٍَى و٢ُاؾا ٖلى َظا الخٍٟغ

ؤؾالٞه الكٗغاء وبهما جخدضص بسهىنُت اللؿان الٗغبي ، وبالخالي ٞاللٛت الٗغبُت لِؿذ هي الكٗغ الجاَلي 

  . يب٘ مً اللؿان الٗغبيو٦الم قاٖغ ظاَلي ما ال ًيب٘ مً ٦الم قاٖغ ظاَلي آزغ ، بل ً

ومً َىا ٌؿخيخج ؤصوهِـ ؤن مؿإلت الىػن و ال٣اُٞت جهبذ مؿإلت ٦المُت ال لؿاهُت وبالخالي ًم٨ً للؿان 

٣ّىِم 
ُ
 في بيُت ٦المُت ٚحر بيُت الىػن وال٣اُٞت لُهل بظل٪ بلى جدضًض زالزت ؤؾـ ج

ً
الٗغبي ؤن ًخجؿض قٗغا

  : الٗال٢ت بحن الكاٖغ الٗغبي وجغازه

ا ٧ان اججاَه َى جمىط في ماء الترار ألهه ٨ًخب  -1 ًً ا ٧ان ٦المه ؤو ؤؾلىبه وؤ ًً ؤن الكاٖغ الٗغبي الخضًض ؤ

 . باللٛت الٗغبُت

2-  
ً
 .ؤن َظا الكاٖغ ًخىانل في اإلاض الكٗغي ختى ٨ًىن يضًا

ٛني ؤلابضإ الكٗغي بال بطا ٧ان اه٣ُاٖا ًٖ ٦ال  -3 ٌُ م الكٗغاء ال ًم٨ً لهظا الخىانل ؤن ٨ًىن ٞٗاال 

 .الؿالٟحن ختى ال ًهبذ الكٗغ ج٣لُضا

خا ٖىى ؤن ؤصوهِـ ٢ض ؤزلِ بحن اللٛت وألاصب ٣ٞض اٖخبر ؤن ال٨الم َى مجمىٖت  ىا جغي الض٦خىعة ٍع َو

ت الٗغبُت ال٨الؾ٨ُُت ، وؤن اللؿان َى اللٛت الٗغبُت لُداو٫ بظل٪ الىنى٫ بلى هدُجت هي :  ال٣هاثض الكٍٗغ

بضٕ مً ٢هاثض  ؤن ٧ل ما ٨ًخب باللٛت
ُ
ا َى مجمٕى ما ؤ الٗغبُت َى بالًغوعة جغاسي ، ٞةطا ٧ان ال٨الم قٍٗغ

ل  خسُاَا بخدٍى ت اإلاىظىصة ٍو ؿخيخج مباصثه مً الخجلُاث الكٍٗغ
ُ
ٞةن اللؿان َى الكٗغ مً خُض َى هٓام ح

ً خُض َى مىظه َظٍ اإلاباصت بلى بَاع ًًم الكٗغ ، ٞخهبذ َظٍ اإلاباصت باليؿبت للكٗغ ٦ما َى ٖلم اللٛت م

ت ؤو ٖباؾُت ، ويمً  ت ظاَلُت ؤو ؤمٍى اع ًخم ؤلابضإ ال بما َى اؾخيؿار لىماطط قٍٗغ و٢ُاؽ وفي َظا ؤلَا

طل٪ ٚؼلُت ؤو عزاثُت ؤو هجاثُت ؤو طاث وخضة ؤو جىٕى ؤو بلٛاء للىػن وال٣اُٞت بل بما َى زل٤ ل٣هاثض ظضًضة 

ت الٗغبُت ت الكٍٗغ  . .يمً بَاع الٗب٣ٍغ

ِـ في خضًشه ًٖ الخضازت لم ٨ًً ؾىي اؾخمغاع للمظَب الغومى٣ُي* الظي ٢ام الكٗغ والى٣ض في بن ؤصوه

الٛغب ٖلى ؤؾاؽ ه٣ًه ، ٞإصوهِـ خاو٫ هٟي و بلٛاء ٢ًُت الٗال٢ت بحن اإلاٗانغة والترار ٖىضما عؤي بإن 

 ؤي ٦الم ؤو ؤؾلىب ؤو اججاٍ مٗانغ مهما ٧ان مغجبِ بالترار مداوال ؤن 

 ُمه نبٛت اإلاىيىُٖت واإلاىهجُت خحن ٖاص بلى اللؿاهُاث ٚحر ؤهه ؤؾاء جُب٣ُه ٖلى الكٗغًضعي إلاٟاَ

م ؤن ؤلابضإ اه٣ُإ ًٖ الترار ، بِىما الخ٣ُ٣ت ؤن الاججاٍ  خحن و٠٢ مى٢ٟا يضًا مً الترار ٖىضما جَى

ل٣هُضة الىاخضة الىبىي في الى٣ض الٗغبي الظي اؾخٟاص مً ٖلم اللؿاهُاث ٢ام ٖلى الخإ٦ُض ٖلى اعجباٍ ا

م الخىٝ مً الى٣ل ؤو ؤلاجبإ ؤو الاؾخيؿار  . بالترار الكٗغي مً صون الى٢ٕى في َو

ظا ما ًم٨ً جٟؿحٍر بٗىصة ألاصب الخضًض الٛغبي بلى ألاؾلىب اإلالخمي في ؤٖما٫ ؤصبُت ؤؾاؾُت زهىنا م٘  َو

ـ في ٦خابه ًىلِؿحز ) ٖىلِـ ( الظي اؾخلهم ُٞه البىاء اإلالخمي الهىمحري ، ٦ما هجض بلُىث  ظُمـ ظَى

ت  " : ٌٗٝغ الترار ، ٢اثال خي الظي ًىُىي ٖلى بصعا٥ هاٞظ لِـ إلاايٍى بن الترار ًخًمً ؤؾاؾا الخـ الخاٍع

لؼم الكاٖغ بإن ٨ًخب ال بىعي الاهخماء بلى ظُله ٞدؿب بل بخإزحر الكٗىع  ًُ ى  اإلااض ي ٞدؿب بل لخًىعٍ ، َو
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خي َى خـ بالؿغمضي بإن ؤصب بالصٍ بإؾٍغ مىظىص بك٩ل متز  ال٠ هٓاما متزامىا ، َظا الخـ الخاٍع امً وٍُ

ى في الى٢ذ هٟؿه ما ًجٗل ال٩اجب ٌعي بدضٍة  ى خـ بالؼمني ؤًًا ٦ما ؤهه خـ بالؿغمضي و الؼمني مٗا َو َو

 . (1م٩اهه في الؼمً ؤي ٦ىهه مٗانغا " .)

 لخاالث، ٞما ٧اصوا ًضعؾىن قِئا بن مىهج اإلا٣اعهت ؤو اإلاىاػهت اؾدبض بكٗغاثىا وه٣اصها في مٗٓم ا

ٍز ًٖ ال٣ضًم ،  مً الكٗغ اإلاٗانغ ختى ٨ٖؿٍى ٖلى الكٗغ ال٣ضًم ٢انضًً بظل٪ بُان عوٖت الجضًض وجمحُّ

وألامغ ؾُان ٦ظل٪ باليؿبت إلاً ًضعؾىن الكٗغ ال٣ضًم ٞان حٗاَٟهم مٗه وبعجابهم به صٞٗهم بلى جهجحن 

٨ظا اخضر ق٣ا١ مٟ صًً َو  . خٗل لم ًيخٟ٘ مىه ؤخضالجضًض و اإلاجّضِ

ىا صون به٩اع ؤَمُت اإلاىعور الٗغبي في ؤي صعاؾت  بن ٖلى الضاعؾحن والى٣اص الخغوط مً عب٣ت َظا الخهىع َو

ت  ه٣ضًت ومداولت ا٦دكاٝ ٢ُمخه وزهىنُاجه ، و ٦ظل٪ باليؿبت لٗال٢ت الكٗغ اإلاٗانغ ؤو ؤي ججغبت قٍٗغ

ٞاإلاٛاًغة ال حٗني اإلاٗاصاة ٞةطا ٧اهذ الخجغبت الجضًضة جسخل٠  ظضًضة بالترار ألاصبي ٞهي لِؿذ ٖال٢ت ٖضاء ،

في مىداَا الجمالي ق٨ال ومىيىٖا ًٖ مىخى الكٗغ ال٣ضًم ُٞيبػي ؤن ال وؿٕغ ٞيؿخسلو مً َظا ؤن 

ُا ل٩ل ما ؾب٣ه مً اججاَاث   . ؤصخاب الخجغبت الجضًضة ٌٗاصون الترار ، ٞالكٗغ اإلاٗانغ ولُضا قٖغ

م ما ْهغ ُٞما مً مٛاًغة وؿبُت  ولىا َىا ؤن هخإمل ت ألاولى مً زال٫ اإلاداوالث ألاولى ٞٚغ في الخجاعب الكٍٗغ

بت بغوخها مً الكٗغ ال٣ضًم بل ؤن بٌٗ عواص الخغ٦ت الجضًضة  اع الكٗغ ال٣ضًم ق٨ال ومىيىٖا ٞهي ٢ٍغ إَل

م بكٗغ ٖلي مدمىص َه ، ومدمىص خؿً بؾماُٖل ، وببغاَُم هاجي و  بسانت في الٗغا١ ًدضزىهىا ًٖ جإزَغ

ُاب وهاػ٥ اإلاالث٨ت اب البُاحي ، وبضع قا٦غ الؿَّ  . م٘ ْهىع بىا٦حر الخجغبت الجضًضة ٖلى ًضي ٖبض الَى

بن الكاٖغ الىاعي واإلاش٠٣ ٌؿخُُ٘ بىٟؿه ؤن ٨ًدك٠ ٖال٢خه بترازه وجدضًض مى٢ٟه يمً طل٪ الترار الخي 

لى الىا٢ض ألاصبي ؤن ٨ك٠ ًٖ  اإلاخىانل في ؤلابضإ الخضًض ، ٖو ت ٍو شبذ اإلاباصت ال٨ٍٟغ ًً٘ ألاؾـ الٗامت ٍو

ا مؿخيخجا بظل٪ مباصت ه٣ضًت جىا٦ب الخغ٦ت ألاصبُت وحٗؼػَا  َز ٗلل جمحُّ ما٫ ألاصبُت اإلاهمت وال٨بحرة َو ألٖا

ت وجضٖمها بال٨ٟغ  . بالىٍٓغ

ت الخضًشت ؤن ًىٓغ ٖلى ؤجها هطجذ  عي ببضاُٖت بن الىا٢ض الٗغبي ملؼم خحن ًىٓغ في الخجغبت الكٍٗغ
ُ
ٖبر ط

ظلُلت وؤزبدذ وظىصَا في بَاع الترار ال ٚحر ، ٣ٞض ٧ان ألانلُىن مً عواص الى٣ض ألاصبي الٗغبي مضع٦حن لضوعَم 

لُه ُٞجب ؤن ج٨ىن الخضازت خضازت مً ٌعي  الخًاعي ومى٢ٗهم النهًىي ٩ٞاهىا واٖحن لٗال٢تهم بالترار ، ٖو

ه لظاجه وم ِ
ُّ عي ٚحٍر بٖى ت َو ىه ٖلى الكاٖغ الٗغبي اإلاٗانغ ازخُاع ؾبُل لشىعجه لخد٤ُ٣ النهًت طاجه الخًاٍع

٤ ا٦دكاٝ الٗىانغ الخُت ُٞه التي جم٨ىه مً الاعجباٍ بها و  ٦ٛاًت وؤن ًدضص ٖال٢خه بالترار ًٖ ٍَغ

 . الخإؾِـ ٖليها والاهُال١ منها

٢ىالب ظاصة بل الٗىصة بلى بن الٗىصة بلى الترار لِؿذ ٖىصة إلخُاء ألاهماٍ و الىماطط التي اؾخ٣غث في 

ٗخبر الكاٖغ زلُل خاوي بىُٖه وز٣اٞخه  ت ولضث ؤهماٍ ظضًضة ، َو الُىابُ٘ التي جٟجغث منها عوح خٍُى

ُٖض 
ُ
ت خحن ٢ا٫ "... خحن ؤ ال٢خه بالخضازت والخجغبت الكٍٗغ ت زحر مً ٖبر ًٖ مؿإلت الترار ٖو وججغبخه الكٍٗغ

هداو٫ واٖحن ؤن هدّضر زىعة ججٗل الكٗغ الخضًض ًىٟهل ًٖ  الىٓغ في جهًت الكٗغ الٗغبي ؤعي ؤهىا ٦ىا

الكٗغ الٗغبي ب٣ضع ما ًخهل به ،و٧ان ٧ل مىا ًداو٫ الاهُال١ مما ًغاٍ ٖىانغ خُت في الترار ، وؤٖخ٣ض ؤن ٧ل 

٣ا مترا٦ما ال بض لها الٗىصة بلى الُىابُ٘ ألانلُت التي ٧اهذ مهضع  ا ٍٖغ ت في ؤمت جدمل جغازا قٍٗغ  جهًت قٍٗغ

  (٧1ل جهًت في اإلااض ي" .)

بحن لىا بإهه ٖلُىا بصعا٥ البٗض الخًاعي للكٗغ وان ه٨ىن  ًُ ل٣ض خاو٫ زلُل خاوي مً زال٫ َظا الىو ؤن 

واٖحن لضوعٍ الخ٣ُ٣ي ألن صوع الكاٖغ َى جد٤ُ٣ البٗض الخًاعي مً زال٫ بٖاصة عبِ الكٗغ بالبىاء 
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٨ىن نىعة له ،  ضع٥ الخًاعي الظي ًىبش٤ الكٗغ ٖىه ٍو ٞالكاٖغ الخ٣ُ٣ي َى الكاٖغ الظي ٌعي ظُضا ٍو

ى الٟاٖل ٞيها  الٗال٢ت الجضلُت التي جغبِ بحن ؤلاوؿان و الخًاعة مً خُض ؤلاوؿان َى ؤبى الخًاعة وابنها َو

لى الكاٖغ الٗغبي اإلاٗانغ ؤن ٌعي الخدضًاث التي جىاظهها ألامت الٗغبُت ألهه ظؼء منها  و اإلاىٟٗل بها ، ٖو

  . الٗم٣ُتبمٗاهاجه 

ٞالكٗغ لم ٌٗض بىخا طاجُا وال او٩ٗاؾا لهمىم شخهُت وال ونٟا إلآاَغ زاعظُت ٣ٞض اججه الُىم الكاٖغ 

ت   . اإلاٗانغ بلى الخٗبحر ًٖ يمحر ألامت في َمىمها الخًاٍع

بن اإلااض ي ًجب ؤن ًبضله الخايغ ٦ما ؤن الخايغ ًىظهه اإلااض ي و الكاٖغ الىاعي و الىا٢ض اإلاخمغؽ ٨ًىن 

واُٖا إلاضي الهٗىباث ال٨بحرة التي ًىاظهها وإلاؿاولُاجه الُٗٓمت ، ٞالخٗبحر الكٗغي في جغازىا ال٣ضًم وفي 

ت ، ومىه ٧ان الل٣اء بحن ألانُل مً الكٗغ  ت والخىظهاث ال٨ٍٟغ ٖهغها الخضًض او٩ٗاؾا لالججاَاث الخًاٍع

 . الٗغبي الخضًض والترار ل٣اء جىانل وببضإ وزل٤

٣اصها ؤن ًخم٨ىىا مً وي٘ بن الٗال٢ت بح
ُ
لى ه ن الخضازت والترار ٢ًُت ًُغخها ٧ل ٖمل ٞني ًخم ببضاٖه ٖو

ت جدضص ٖال٢ت الكاٖغ وألاصًب بترازه وبالترار  ت إلاٟهىم الخضازت في ألاصب وان ًغؾىا مباصت ٨ٍٞغ اؾـ هٍٓغ

مت مً زال٫ الىعي الخا ِ
ُّ م بإَمُت الترار ال في الاوؿاوي ٩٦ل ختى هخم٨ً مً صعاؾت قٗغها صعاؾت ظضًت و٢

ت والش٣اُٞت اث الخًاٍع  . مجا٫ الكٗغ ٞدؿب بل ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى

ش الخايغ وجماعؽ يض طاتها ٖملُت بباصة  . ٞاألمت التي ال حعي ماييها حِٗل ٖلى َامل الخاٍع

 :اإلاغاظ٘

 . ٢64ضامت بً ظٟٗغ : ه٣ض الكٗغ ، م :  -1

ً ، م :  -2   . 345ػ٧ي مدمض هجُب : ٞلؿٟت ٞو

ت -3 ىاٍَغ الٟىُت و اإلاٗىٍى  . ٖؼ الضًً بؾماُٖل : الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ٢ًاًاٍ ْو

 . ٞغصًىاهض صوؾىؾحر ماؾـ ٖلم اللؿاهُاث الخضًض -*

 حداثة   

ُت ألاصبُت منها  ت واإلاٗٞغ جم٘ الباخشىن واإلاهخمىن بضعاؾت الخباُصالث الاظخماُٖت في مسخل٠ اإلاجاالث ال٨ٍٟغ ًُ :٩ًاص 

دضص بها الخغ٦ت الضًىامُت لضي ظمُ٘ الكٗىب، ومً هاٞلت ال٣ى٫:  والٟلؿُٟت،
َّ
بإنَّ َىا٥ ؾحروعة مً الخُىع جخ

ٗها  ُت، ما صامذ َىا٥ ٖىامل ٖضة حؿهم في حؿَغ بن َظٍ الخغ٦ت لِؿذ ٖلى وجحرة واخضة في ٧ل اإلاجاالث اإلاٗٞغ

ال  ت ٧ان لها ؤو الخّضِ منها، ولظل٪ قهضث بٌٗ اإلاجخمٗاث وجحرة همى عا٣ٞتها جبضُّ ٨ٍغ ث اظخماُٖت وا٢خهاصًت ٞو

ت الخضًشت ان ما   الضوع ألاؾاؽ في الشىعة النهًٍى التي اهُل٣ذ مٗها ؾماث الخضازت ألاولى في ؤوعوبا. والتي ؾٖغ

ت مخٟاٖلت مٗها بإق٩ا٫ مخٗضصة جغاوخذ بحن ال٣بى٫ والترخُب ؤو الخدٟٔ  ٖمذ ظمُ٘ اإلاجخمٗاث البكٍغ

ٌ  والٞغ

خاط الُبُعي لخغ٦ت  وججضع ؤلاقاعة بلى ِ
ّ
الث لِؿذ ؾىي الى  الخضازت وما اعجبِ بها مً ؤ٩ٞاع وم٣ىالث وجبضُّ

ّ
ؤن

ش والخٟاٖل البكغي    –الخاٍع
ً
خي مً )ص٩ًاعث بلى  -ٞمشال  مً صازل ؾُا٢ها الخاٍع

َّ
ال ًم٨ً ٞهم الخضازت الٛغبُت بال

ت )ٞغوٍض( ال ت اليؿبُت )ألوكخاًً( وهٍٓغ  بلى الىٍٓغ
ً
ؿىن( ووظىصًت ٚالُلي( ونىال ىٟؿُت وعوخاهُت )بٚغ
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اوي لل٣ٗل )ص٩ًاعث وباؾ٩ا٫(،  ؼع(، وجغاظ٘ الىٓام البَر )َاًضٚغ(، وبٗض ألاؾُىعة ٖلى ًض )الؿحر ظُمـ ٍٞغ

و٢ُام ٞلؿٟت ظضًضة جغج٨ؼ ٖلى الظاث ٞلؿٟت الباًَ، و)هدكه( الظي ؤٖلً مىث ؤلاله وؾ٣ٍى الٗالم ال٨ٟغي 

ُابه في الالم٣ٗى٫  )٨َظا ج٩لم  اإلااوعاجي في ٦خابه ش ٚو اما( جهاًت الخاٍع ػعاصًدل(، وقُٕى م٣ىلت )ٞغاوؿِـ ٞى٦ٍى

 م٘ )ماعجحن اًضؾىن(.

ظا ما ؤهخجه )ث. ؽ.  للش٣اٞت   ؤعى الُباب  بلُىث ( في  ٞالخضازت الٛغبُت لم جدك٩ل بال بٗض جغا٦ماث، َو
ً
ازتزالا

ا وؤخ ا وزغبخه مٗىىًٍّ ًًّ ا ماص
ً
ؿمى في الٛغبُت التي ؤهخجذ بوؿاه ٌُّ ُت ببؿخمىلىظُت، ؤو ما  سُت ومٗٞغ ضزذ ٢ُُٗت جاٍع

الى٣ض اإلاٗانغ الخجاوػ والخسُي، خُض جبلىعث مٟاَُم ظضًضة، َظا ما صٞ٘ ل٣غاءة الخضازت في ؾُا١ مالبؿاث 

سُت ٣ًى٫ ظىن بىصًاع:  ت وجاٍع ا ًدهُغ اإلاٗنى »خًاٍع ًُّ س ا ؤو مٟهىًما جاٍع ًُّ لِؿذ الخضازت مٟهىًما ؾىؾُىلىظ

 ؤي ؤجها حٗاعى الش٣اٞاث الؿاب٣ت.  «بهما هي نبٛت ممحزة لخًاعة جخٗاعى ونبٛت الخ٣لُضو 

ل٣ض ظاءث عصوص الٟٗل مً خى٫ الخضازت مخباًىت زانت في جل٪ اإلاجخمٗاث التي لم ج٨ً ٢اصعة ٖلى مجابهت 

اث الخانلت في جدضًاث الخُىع ال٨ىوي، والظي ؤؾهمذ الخضازت الٛغبُت في عؾم مؿاٍع والخٟاٖل م٘ الخُىع 

 م وختى ًىمىا َظا.19ال٨ىن زانت م٘ مُل٘ ال٣غن 

 َظٍ الخُىاث الخٟاٖلُت ومىا٦بت جل٪ الخُىعاث ٧اهذ وال جؼا٫ ملُئت بدغوب ؤلازًإ والؿُُغة 
ّ
ٚحر ؤن

ت الٛغبُت ٖلى ٧ل ما َى ٖغبي، ولظل٪ ٚغ١ ُم٨ٟغو الٗغب  والخماًت والىناًت التي حكنها اإلاغ٦ٍؼ

م ل لها ؤن   َموه٣اص  وؤصباَئ ل هي هخاط صازلي ؤم مؿخىعص؟ َو في ظضا٫ ٣ُٖم خى٫ جىن٠ُ مٟهىم الخضازت، َو

ل الخضازت  ل هدمي اإلاىعور الٗغبي وهداٞٔ ٖلى زهىنُت الترار؟ َو جخالءم م٘ ألانالت ؤم جخٗاعى مٗها؟ َو

ل ٨ًٟي اؾخحراص مهُلح الخضازت مً الٛغب صون الخاظت  به وال٣ًاء ٖلُه؟ َو بلى البدض ًٖ مضزل لخظٍو

 ألا٩ٞاع واإلا٣ىماث التي ٢اصجىا بلُه؟

ل٣ض ؤزل الىا٢ض الٗغبي خُىما وي٘ الخضازت في مىي٘ الخٗاعى م٘ مٟاَُم ؤصبُت وز٣اُٞت ؾاب٣ت ٖليها 

ً اإلاشحرة منها )ألانالت والخ٣لُض، الؿلُٟىن   )الترار( ٞملء الؿاخت ألاصبُت والى٣ضًت بٗكغاث الٗىاٍو

 ُت والكمىلُت، ألاها وآلازغ، الخ٣ضم والخسل٠، اإلااصة والغوح، الضًً والٗلم(.والخدضًصُىن، الخهىن

ا مً َظٍ الشىاثُاث جىؾٗذ صاثغة السجا٫ ألاصبي والى٣ضي في الؿاخت الٗغبُت ؤًً ظؿض الكاٖغ  
ً
واهُال٢

ا ًاجًؿا في 
ً
ُت، ٩ٞان البدض ًٖ اإلاُل٤ بدش سُت واإلاٗٞغ ًبا بمالمده الخاٍع  اإلاٗانغ وظًها ٍٚغ

ً
ؾُا١ خًاعي خاٞال

 بالخىا٢ًاث، بط ب٣ُذ ال٣هُضة الٗغبُت اإلاٗانغة جبدض ًٖ اإلاجهى٫ وحٗغى ًٖ الؼاث٠.
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 الؿاصؽاإلا٣ُ٘ 

 تقٗغ الخضازت الٗغبُزهاثو 

 

ا بالٛمىى ومضزًغا باإلبهام والٛغابت، بل عبما هجضٍ 
ً
ٗت ٖلى الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ؾىٝ هجضٍ ملخٟ  هٓغة ؾَغ

ّ
بن

ا في ًضوع خى٫ البدض ًٖ اإلاجهى٫ ؤو اإلاُل٤ بلٛت لم حٗهضَا الظاث
ً
دضر قغز ٣ت الٗغبُت مما ًهضم اإلاخل٣ي ٍو

 .1«الكٗغ ٦الم مىػون م٣ٟى »بيُت هٓامه اإلاٗغفي التي حٗىص ٖليها )ٖمىص الكٗغ( ؤو 

 ًٖ الخضازت: 
ً
ٗل٤ الض٦خىع ٖبض الؿالم اإلاؿضي عاثض ألاؾلىبُت الٗغبُت ٢اثال ل٣ض ٞجغث الخضازت ٢ىالب »َو

ذ للكاٖغ ًٞاء ؤصا ِ
ّ
خ

ُ
ت ٟٞ ه الكٗغ الخلُليالهٙى الكٍٗغ وبهظا ٣ٞض جدى٫ الكٗغ الٗغبي مً اإلاٟهىم « جي لم ٌٗٞغ

بلى اإلاٟهىم الخضاسي بىنٟه عئٍا ؤو ٖلى ألا٢ل مكغوٕ عئٍا في مداولت ٦ك٠ ال جخدضص آٞا٢ها   ال٣ضًم  ال٨الؾ٩ُي

ضٍ قغوٍ ف ُّ ت خُمذ ٧ل وال جيخهي ؤبٗاصَا ٞهى ًإحي مً الالجهاجي بلى الالجهاجي، ال جدهٍغ خضوص وال ج٣ ي بيُت لٍٛى

الٗالث٤ ال٣ضًمت واإلاٗاًحر الؿاب٣ت، ٞلم ٌٗض الكٗغ ال٨الؾ٩ُي ٢اصًعا ٖلى اؾدُٗاب َظٍ الخجغبت في ٚمىيها 

٣ٗلً 
ُ
واحؿاٖها، ٩ٞاهذ خاظت الكاٖغ اإلاٗانغ بلى بضاثل ؤزغي جلػي الخىاؾب بحن ألاقُاء ٖلى ؤؾاؽ ؤلاًًاح اإلا

ُض ظاءث ال٣هُضة الٗغبُت اإلاٗانغة جمغًصا ؤٞغػجه ْغوٝ الٗهغ ومداولت بة٢امت ٞجىة بحن اللٛت وألاقُاء، خ

ت ؤو اإلاىيىُٖت الٗلمُت. ٍغ  لخسلُو الكٗغ والابخٗاص به ًٖ الخ٣ٍغ

ىٗخ٤ مً ٧ل جدضًض، ألهه ًيبٗض مً مٗحن  ٠ ٍو ا ًىٟلذ مً ٧ل حٍٗغ ًُّ ٞالكٗغ في اإلاٟهىم اإلاٗانغ لم ٌٗض اوؿُاب

هضُع مً مجهى٫ ٚحر ٢ابل لل٨ك٠، ٞالكٗغ اإلاٗانغ ٌٗخمض ٖلى الغئٍا بالضًمىمت والخجض  مخض٤ٞ ًدؿم ًض ٍو

خسُى الغا٦ً الغا٦ض ولظل٪ ٣ًا٫:   «.الكٗغ اإلاٗانغ ججاوػ وجسُى» الاؾخ٨كاُٞت لُخجاوػ اإلا٣ٗى٫ واإلادضوص ٍو

ت التي ؤٞغػجه ت مغج٨ؼاجه الخًاٍع ـ   وال ًم٨ىىا ٞهم الكٗغ اإلاٗانغ صون مٗٞغ   –ٞإلبٌر
ً
بإهه مغجبِ »غي: ً -مشال

لؿُٟت، وؤنَّ مشل َظا الكٗغ ال ًىظض خُض ٨ًىن َىا٥ صاعظت جلبي  ب٣ٗضة اظخماُٖت وعوخُت وؾُاؾُت ٞو

٤ الَىث ؤو جهىٝ ٖامحن ًهبذ الكٗغ مً  بت في اإلاُل٤ هلبُه ًٖ ٍَغ ىضما ال هجض الٚغ الخاظت الضًيُت ٖو

 «.ظضًض الىؾُلت للىٟاط بلى ٖالم سخغي 
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لٛمىى وؤلابهام في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ الظي ٧ان له وظىص مكغوٍ بىظىص ؾاب٤ مشلما ولٗل َظا ما ًٟؿغ ا

اإلاخٗغبت ال٨ك٠   ٧اهذ النهًت الٗغبُت مكغوَت بدًىع ؾاب٤ للنهًت الٛغبُت، وفي يىء َظا خاولذ الخضازت

م مً مٛاًغة َظا الىا٢٘ في خ٣ُ٣خه وبٗضٍ الضً ني ًٖ الىا٢٘ الٛغبي، ًٖ اإلاجهى٫ وعٌٞ الىا٢٘ الٗغبي ٖلى الٚغ

 ًٖ الخهىنُت 
ً
ألهه وكإ في خًً ٣ُٖضة قاملت ٧املت لم جبلٜ الخ٣ُٗض آلالي ألعى الُباب إللخىث ًٞال

ه وهدلخه »الظاجُت، و ل٨ً م٣ىلت ابً زلضون ججض خًىعَا في َظا اإلاجا٫  اإلاٛلىب مىل٘ بخ٣لُض الٛالب في ٍػ

 «.ومٗاقه وؾاثغ ٖىاثضٍ

م والخ٣ُ٣ت ومداولت حك٨ُل ألاها الٗغبُت مً  بهه الاؾخالب الخضاسي وال٣ُُٗت اإلاؼصوظت ومً زم ازخالٍ الَى

زال٫ آلازغ الٛغبي، بهه جغا٦م قضًض الٛمىى مً اإلاٗاٝع اإلاخًاعبت، ومً زم ٖلُىا ٞهم الخضازت الٗغبُت بمٗؼ٫ 

 ًٖ الخضازت الٛغبُت.

 »٣ًى٫ الض٦خىع ؾلُمان الىاؾُي 
ّ
٪ قٗغاء الخضازت في ٧ل ما َى ٖغبي وصٖا َاالء بلى الاعجماء في ل٣ض ق٨

 «.ؤخًان الخضازت الٛغبُت ٨ًٞغا وهمِ خُاة

خه الخانت بًُٗضا ًٖ  ب٣ٍغ  ؤي صعاؾت للترار الٗغبي ًجب ؤن جىُل٤ مً مداولت ا٦دكاٝ ظمالُخه الظاجُت ٖو
ّ
بن

ب ؤن ٖضًصا ٦بحًرا مً بنضاع ؤو بَال١ ألاخ٩ام الجاثغة وجُب٤ُ اإلا٣اًِـ الخاَئت،  ٣ٞض باث مً اإلااؾ٠ والٍٛغ

اللظًً ؤزظوا ٖلى ٖاج٣هم مهمت الخجضًض في الكٗغ الٗغبي هٓغوا بلى الترار هٓغة اخخ٣اع ٦ىٓغة الٛغبُحن ختى 

 م بلى جغار الكٗىب ٚحر ألاوعوبُت.19جهاًت ال٣غن 

اإلاٗانغ وجغازىا؟ ؤم ماػالذ َىا٥ ٖال٢ت وبن الدؿائ٫ الظي ًُغح هٟؿه َى َل اه٣ُٗذ الهلت جماًما بحن الكٗغ 

ل ًم٨ً ؤن ٌِٗل قاٖغ في  ص مى٢ٟه مً الترار؟ َو ل ٖلى الكاٖغ اإلاٗانغ ؤن ًدّضِ جغبِ َظا الكٗغ بالترار؟ َو

ٗبر في الى٢ذ هٟؿه ًٖ ٖهغ آزغ؟  ٖهٍغ وَُ

ت في الكٗغ مً خُض َى ؤؾاؽ الججاٍ  ل٣ض خاو٫ الض٦خىع ػ٧ي هجُب مدمىص بُٖاء مٟهىم إلاٗنى الٗهٍغ

ىن لؿبب بؿُِ َى ؤجهم ؤبىاء َظا »الخجضًض اإلاٗانغ ٞغؤي  ؤن ظمُ٘ الكٗغاء الظًً ٌِٗكىن بِىا ٖهٍغ

 .2«الٗهغ

بن ٢ًُت ٖال٢خىا بالترار لم جٓهغ م٘ ْهىع ججغبت الكٗغ الجضًضة و٧ل ما في ألامغ ؤن ْهىع َظٍ الخجغبت ٧ان 

ٓ
َّ
ا مشحًرا ظضًًضا لها وطل٪ ٖىضما جى٢ٟذ الى

ً
ُدُت ًٖ ق٩ل الخجغبت والخذ جغي ٞيها زغوًظا ؾاًٞغا باٖش غة الؿَّ

 ٖلى ج٣الُض الكٗغ الٗغبي اإلاخىاعزت.
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ؤهه مً الٗبض واإلاًُٗت ؤن هٓل ختى آلان هخجاص٫ في ؤمغ الكٗغ »وفي َظا ًغي الض٦خىع ٖؼ الضًً بؾماُٖل  

يبػي ؤن هضٕ َظا الخهىع ًخدلل ظوب، وؤن ههٝغ ظهضها  صازل بَاع اإلاٗغ٦ت بحن الجضًض وال٣ضًم ٍو في ؤطَاهىا ٍو

 .3«في صعاؾت الكٗغ ؾىاء مىه ال٣ضًم ؤو الجضًض بلى الكٗغ طاجه

بن ججغبت الكٗغ اإلاٗانغ لِؿذ حٗبحر ًٖ مى٠٢ ٖضاجي مباقغ ؤو ٚحر مباقغ للترار ألاصبي الٗغبي بٗامت وللكٗغ 

ى في الى٢ذ هٟؿه ال ًضعي ال٣ضًم بهٟت زانت ٦ما ًغي البٌٗ ِمً َمً وؿب لىٟؿه الٛحرة ٖلى طل ٪ الترار َو

غ  اء خى٫ َظٍ الخجغبت الجضًضة ال جمـ ظَى ا، ومً َىا وكإث مٗاع٥ ظٞى
ً
مً ٢ُمت َظا الترار الخ٣ُ٣ُت قِئ

 ال٣ًُت في ش يء، وبهما هي حٗبر في ؤ٢ص ى ٖهىعَا ًٖ مى٠٢ شخص ي نٝغ لٟئاث مخداوعة.

نض١ َظا الخهىع مغجبِ بلى خّضٍ بُٗض بمضي اجهما٦ه  بن ٧ل قاٖغ في جهىعٍ ؤهه ابً ٖهٍغ وؤهه ًمشله، ول٨ً

ا
ً
٣ م ٞو م ًٖ ٖهَغ إلاضي ٞهمهم إلاٗنى   في ٖهٍغ وجٟهمه لغوخه، ومً زمَّ ًخٟاوث الكٗغاء في مضي حٗبحَر

ا بإن ًهجغ  ًدا ٣ٞض قاء ؤبى الىىاؽ ؤن ٨ًىن ٖهغًٍّ  نٍغ
ً
ت، ولىا ُٞما ؤ٢ضم ٖلُه ؤبى الىىاؽ ٢ضًًما مشاال الٗهٍغ

ا مالثًما للكٗغ في ٖهٍغ خؿب مٟهىم ؤبي الىىاؽ، وعؤي الكاٖغ ؤن الخضًض ٖ
ً
مً، وطل٪ خضًش ال٫ والّضِ ً ألَا

ًخدضر ًٖ خاهاث ٖهٍغ ٞجاء قٍٗغ ظضًًضا في ق٩له وبن حٛلٛل ُٞه هبٌ الكٗغ ال٣ضًم وعوخه، و٢ض ههاصٝ 

 في الكٗغ اإلاٗانغ ما َى مجغص ا٢خضاء وج٣لُض للىماطط ألانلُت ألقٗاع ٢ضًمت.

ى في  ل٣ض خاو٫ الكاٖغ اإلاٗانغ ؤن ًً٘ لىٟؿه ظمالُخه الخانت ؾىاء في طل٪ ما ًخٗل٤ بالك٩ل واإلاًمىن َو

جد٣ُ٣ه لهظٍ الجمالُاث ًخإزغ ٧ل الخإزغ بدؿاؾُاث الٗهغ وطو٢ه وهبًه، ٞجاء الكٗغ اإلاٗانغ مداولت 

ا مً الؾدُٗاب الش٣اٞت ؤلاوؿاهُت بٗامت وبلىعتها وجدضًض مى٠٢ ؤلاوؿان اإلاٗان ًٖ غ منها، مً ؤظل ؤن ًد٤٣ هى

وخضة ال٨ٟغ، ٞهاعث ٧ل ٢ًُت بوؿاهُت ٌِٗكها ؤلاوؿان في ؤي م٩ان ٖلى وظه ألاعى هي ٢ًُت ؤلاوؿان ٧ل 

 ؤلاوؿان خُض ما ٧ان.

اجه الش٣اُٞت والاظخماُٖت والؿُاؾُت  اع الخًاعي الٗام لٗهغها في مؿخٍى ل٣ض اعجبِ الكٗغ اإلاٗانغ باإَل

ى ف  اإلاسخلٟت ا،َو ًٖ اع لِـ ظضًًضا ولِـ بض اع الخًاعي   ي َظا ؤلَا ًرا ًٖ عوح ؤلَا ٣ٞض ٧ان الكٗغ صاثًما مّٗبِ

ز في ٧ل ٖهغ غي الض٦خىع ٖؼ الّضًً بؾماُٖل ؤن   اإلاخمّحِ ، ٍو ا بال٣ُاؽ بلى ٖهٍغ ٗض ٧ل الكٗغ ٖهغًٍ ٌُّ ومً زم 

ؿ٣ِ الؼمً اإلااض ي وما ُٞه مً جغار مً خؿابه ولم  ٌُ ًبتر الخايغ ًٖ اإلااض ي واإلاؿخ٣بل، الكٗغ اإلاٗانغ لم 

ش.  وبهما ؤ٦ض ٖلى اعجباٍ الخايغ باإلااض ي ؤو الىا٢٘ بالخاٍع

٦ما ًا٦ض الض٦خىع ٖؼ الّضًً بؾماُٖل ٖلى ؤن الكاٖغ اإلاٗانغ الظي ًىٟهل ًٖ ظظوعٍ بهما ٌكبه الىباث الظي 

 
ً

٣ضم لىا مشاال  ًٖ اعجباٍ الكاٖغ اإلاٗانغ بالترار ٌِٗل ٖلى ؾُذ ما، ٞال ٣ًىي ٖلى م٣اومت الخُاعاث الٗىُٟت ٍو

  ؤصوهِـ:  ٞهل اإلاىا٠٢  مً زال٫ م٣ُ٘ مً ٢هُضة
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م»   ؤ٢غا ٖليها نىعة مٍغ

 ؤَؼ ٞى٢ها ظظوعي مً الكى١ والخلم

 وؤعؾلها بلى ؤخبابي

 ملُئت ٧الخٟاخت

 «.زُٟٟت وزًغاء ٦مهغة الخًغ

مت    َىا هلمـ نضي آلاًت ال٨ٍغ
َّ
ِٕ الى

ْ
ِ٪ ِبِجظ ُْ ّؼِي ِبلَ

َُ ى اؾخٛال٫ قٗغي ًبحن ألابٗاص الىٟؿُت التي )َو ِت ( َو
َ
ل
ْ
س

مت في هٟـ الكاٖغ.  ؤزظتها آلاًت ال٨ٍغ

٨غة ؤلاوؿان ٦ما وٗٝغ ٨ٞغة مِغهت   ، ٞو ش ٧له مً مىٓىع ٖهٍغ ل٣ض خاو٫ الكاٖغ اإلاٗانغ اؾدُٗاب الخاٍع

بالترار ؤلاوؿاوي ٖال٢ت  وهي خُت جيخ٣ل وحك٩ل في ٧ل ٖهغ ؤق٩ا٫ مسخلٟت، ٞٗال٢ت الكاٖغ والكٗغ   مخى٣لت

ما جخمشل بُنهما ٖال٢ت مً الخٟاٖل والخجاطب 
َّ
ًه ٧له، وبه ظضلُت ألن الكاٖغ اإلاٗانغ ال ٣ًبل اإلاىعور ٧له وال ًٞغ

 ًهُٟي مً زاللها الكاٖغ مً الترار ما ًدىاؾب وعوح الٗهغ.

ىض الٗغب التي خا٦م ٞيها الكٗغ ولىا َىا ؤن هخى٠٢ ٖىض ؤبي ال٣اؾم الكابي في مضازلخه خى٫ الخُا٫ الكٗغي ٖ

ا خحن ٢ا٫: 19الٗغبي بإؾٍغ بمى٤ُ عومى٣ُُت ال٣غن  غى ٖلُه مٗاًحَر ٢ض اهخهى بي البدض في »م في ؤوعوبا ٞو

ألاصب الٗغبي وجدب٘ عوخه في ؤَم هىاخُه بلى ٨ٞغة قاجٗت ُٞه قُٕى الىىع في الًٟاء ال ٌكظ ٖنها ٢ؿم مً 

ظ ٍ ال٨ٟغة هي ؤهه ؤصب ماصي ال ُؾمى ُٞه وال بلهام وال حكىٝ بلى اإلاؿخ٣بل وال ؤ٢ؿامه وال هاخُت مً هىاخُه. َو

هٓغة بلى نمُم ألاقُاء ولباب الخ٣اث٤، وؤهه ٧لمت ؾاطظت ال حٗبر ًٖ مٗنى ٖم٤ُ بُٗض ال٣غاع، وال جٟصح ًٖ 

 .4«٨ٞغ ًخهل بإ٢ص ى هاخُت مً هىاحي الىٟىؽ

 بلى مى٠٢ ؤصوهِـ اإلاُاب٤ إلاا ظاء به ا 
ً
سخبه ٖلى ؤلاوؿان ونىال لكابي ٞإصوهِـ ًسخهغ الكٗغ الٗغبي بإؾٍغ َو

محز الكٗغ والخُابت بل ًغي ؤجهما واخض ؤصع٦ىا ٠ُ٦ ؤنَّ »الٗغبي في ٖهغها ب٣ىله:  ًُ ىا ؤن الجاخٔ ال  وبطا ٖٞغ

ضزحن الكٗغ الٗغبي ٣ًىم ٖلى ًٞاثل ألامُت والبضاَت والاعججا٫ وهي ًٞاثل ال ًؼا٫ ٌٗخمضَا مٗٓم الٗغب اإلاد

٣ى٫ ٦ظل٪ في ٦خابه )الشابذ واإلاخدّى٫( بطا ُؾئلذ ٠ُ٦ جدضص ٖال٢خ٪ ؤهذ الكاٖغ «٢غاء وه٣اص وقٗغاء ، ٍو

 ال مٗنى لهظا الؿاا٫، طل٪ ؤهني ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤخضص ٖال٢تي م٘ ش يء ٚاثم ٚحر مدضص، 
ً
ظُب ؤوال

ُ
بتراز٪ الٗغبي؟ ؤ

ا بدؿائ٫ ماطا  ًُ  حٗني الٗال٢ت َىا؟وبهما ؤخضصَا م٘ ش يء مٗحن، وؤظُب زاه
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غي ؤصوهِـ: بإهه بطا ٧ان َظا الؿاا٫ مُغوًخا بمى٤ُ الش٣اٞت الؿاثضة ٞةن َظٍ الٗال٢ت حٗني ؤن ؤ٦ىن   ٍو

غوٍ، ومً هاخُت ؤزغي 
ّ
ٍى وماعؾٍى وؤ٢ ا م٘ جغاسي ؤي ؤن ال آحي بص يء بطا لم ٨ًً ؤؾالفي مً الكٗغاء ٖٞغ

ً
ماجلٟ

ا ًٖ ًغي ؤصوهِـ: بإن هٟـ الؿاا٫ بطا ٧ان بمىُ
ً
٤ الغئٍت ؤلابضاُٖت ٞةن َظٍ الٗال٢ت حٗني ؤن ؤ٦ىن مسخلٟ

ا بال بطا ازخل٠ ًٖ ؤؾالٞه ، ٩ٞل ببضإ ازخالٝ.
ً
 ؤؾالفي مً الكٗغاء بل ؤ٦ثر ال ٨ًىن الكاٖغ الٗغبي هٟؿه خ٣

ا مً زال٫ ٢ىله لم ًإِث بىٓغة ٖم٣ُت ومش٣ٟت في ٢ًُت الٗال٢ت بحن الكاٖغ وجغازه، ٞهى لم ًؼ   بن ؤصوهِـ
ً
ص قِئ

ً ؤن ٖال٢ت الكاٖغ الٗغبي 
ُّ
مما ٧ان ًترصص في بضاًاث ما ٧ان ٌؿمى بالخغ٦ت الغومى٣ُُت الٗغبُت، ألهه ماػا٫ ًٓ

ً الؿالٟحن وؤ٢ىالهم ٞهى ٦شحًرا ما ًغصص ٢ىله:  بن ؤق٩ا٫ الخُٗحر »اإلاٗانغ بترازه حٗني ج٣بل ججاعب الكٗغاء آلازٍغ

٣ها ل٩ي ههل بلى لٛت وبىاء ظضًضًًاإلاىعوزت لٛت وبىاء بهما هي بمشابت ال ، وفي «٣كغة والؿُذ، وال بض مً جمٍؼ

 :
ً
ت هي في بًها٫ الاجها٫ ؤي في هٟي الؿاثض اإلاٗمم »الؿُا١ هٟؿه ًىانل ٢اثال  الٗالمت ألاولى للجضة الكٍٗغ

ّ
بن

ٌ ؤو الىٟي َى بهظا اإلاٗنى ٖالمت ألان الت بلى ٦ىهه وعٌٞ الاهضعاط ُٞه والاهٟها٫ ًٖ ال٨لي الٗم٣ي، ٞالٞغ

 «.ٖالمت الجضة

 ما ًُغخه ؤصوهِـ في ٦المه ًٖ ٖال٢ت الكٗغ اإلاٗانغ بالترار عبما ٌٗاوي مً ازخالٝ اإلاىهج ٣ٞض خاو٫ 
ّ
بن

ىن في صعاؾاتهم الى٣ضًت ٖىضما ؤعاص بزباث اه٣ُإ الكٗغ  ؤلاٞاصة مً ٖلم اللؿاهُاث الظي اعج٨ؼ ٖلُه البيٍُى

 اإلاٗانغ ًٖ الترار ٞلجإ بلى الخد
ّ
٤ بحن اللؿان وال٨الم مً خُض بن ضًض الظي ويٗه )ٞغصًىاهض صوؾىؾحر(للخٍٟغ

ى مجمٕى  دك٩ل يمىه ال٨الم َو غاٝ ٍو اللؿان َى الىٓام اللٛىي التي جد٨مه مجمىٖت مً ال٣ىاهحن وألٖا

مً  الخجلُاث الىا٢ُٗت لهظا الىٓام، ٞاللؿان َىا خؿب ؤصوهِـ َى اللٛت الٗغبُت ب٩ل ما جدمله وما جًمىخه

خب باللٛت الٗغبُت ختى الُىم.
ُ
ت ولِـ مجمٕى ما ٢ُل ؤو ٦  اخخماالث حٗبحًر

ت الكاٖغ الٗغبي ال جخدضص بالك٩ل ال٨المي الظي ه٤ُ به   ؤصوهِـ ًغي ؤن ٍَى
ّ
٤ ٞةن و٢ُاًؾا ٖلى َظا الخٍٟغ

الجاَلي و٦الم  ؤؾالٞه الكٗغاء وبهما جخدضص بسهىنُت اللؿان الٗغبي، ومً زم ٞاللٛت الٗغبُت لِؿذ هي الكٗغ 

 قاٖغ ظاَلي ما ال ًيب٘ مً ٦الم قاٖغ ظاَلي آزغ، بل ًيب٘ مً اللؿان الٗغبي.

ومً َىا ٌؿخيخج ؤصوهِـ ؤن مؿإلت الىػن وال٣اُٞت جهبذ مؿإلت ٦المُت ال لؿاهُت ومً زم ًم٨ً للؿان الٗغبي 

م الٗال٢ت بحن ؤن ًخجؿض قًٗغا في بيُت ٦المُت ٚحر بيُت الىػن وال٣اُٞت، لُهل بظل٪ بلى ج ٣ّىِ
ُ
دضًض زالزت ؤؾـ ج

 الكاٖغ الٗغبي وجغازه:

ا ٧ان - 1 ًً ا ٧ان ٦المه ؤو ؤؾلىبه وؤ ًً اججاَه َى جمىط في ماء الترار، ألهه ٨ًخب   ؤن الكاٖغ الٗغبي الخضًض ؤ

 باللٛت الٗغبُت.
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ا. - 2 ًً  ؤن َظا الكاٖغ ًخىانل في اإلاض الكٗغي ختى ٨ًىن يض

ا ًٖ ٦الم الكٗغاء الؿالٟحن ال ًم٨ً لهظا الخىان - 3 ًٖ ٛني ؤلابضإ الكٗغي بال بطا ٧ان اه٣ُا ٌُ  
ً
ل ؤن ٨ًىن ٞٗاال

 ختى ال ًهبذ الكٗغ ج٣لًُضا.

خا ٖىى ؤن ؤصوهِـ ٢ض ؤزلِ بحن اللٛت وألاصب، ٣ٞض اٖخبر ؤن ال٨الم َى مجمىٖت  ىا جغي الض٦خىعة ٍع َو

ت الٗغبُت ال٨الؾ٨ُُت، وؤن اللؿان َى ال لٛت الٗغبُت لُداو٫ بظل٪ الىنى٫ بلى هدُجت مٟاصَا ال٣هاثض الكٍٗغ

بضٕ مً ٢هاثض ٞةن 
ُ
ا َى مجمٕى ما ؤ  ٧ل ما ٨ًخب باللٛت الٗغبُت َى بالًغوعة جغاسي، ٞةطا ٧ان ال٨الم قٗغًٍّ

ّ
ؤن

ل َظٍ  خسُاَا بخدٍى ت اإلاىظىصة، ٍو ؿخيخج مباصثه مً الخجلُاث الكٍٗغ
ُ
اللؿان َى الكٗغ مً خُض َى هٓام ح

بلى بَاع ًًم الكٗغ، ٞخهبذ َظٍ اإلاباصت باليؿبت للكٗغ ٦ما َى ٖلم اللٛت مً خُض َى مىظه و٢ُاؽ، اإلاباصت 

ت ؤو ٖباؾُت، ويمً طل٪ ٚؼلُت ؤو  ت ظاَلُت ؤو ؤمٍى اع ًخم ؤلابضإ ال بما َى اؾخيؿار لىماطط قٍٗغ وفي َظا ؤلَا

بل بما َى ببضإ ل٣هاثض ظضًضة يمً بَاع للىػن وال٣اُٞت   عزاثُت ؤو هجاثُت ؤو طاث وخضة ؤو جىٕى ؤو بلٛاء

ت الٗغبُت. ت الكٍٗغ  الٗب٣ٍغ

 ؤصوهِـ في خضًشه ًٖ الخضازت لم ٨ًً ؾىي اؾخمغاع للمظَب الغومى٣ُي الظي ٢ام الكٗغ والى٣ض في الٛغب 
ّ
بن

ؤو  ٖلى ؤؾاؽ ه٣ًه، ٞإصوهِـ خاو٫ هٟي وبلٛاء ٢ًُت الٗال٢ت بحن اإلاٗانغة والترار ٖىضما عؤي بإن ؤي ٦الم

 ؤن ًضعي إلاٟاَُمه نبٛت اإلاىيىُٖت واإلاىهجُت خحن ٖاص 
ً

ا بالترار مداوال
ً
ؤؾلىب ؤو اججاٍ مٗانغ مهما ٧ان مغجبُ

م ؤن ؤلابضإ  ا مً الترار ٖىضما جَى ًًّ ا يض
ً
بلى اللؿاهُاث ٚحر ؤهه ؤؾاء جُب٣ُه ٖلى الكٗغ خحن و٠٢ مى٢ٟ

في الى٣ض الٗغبي الظي اؾخٟاص مً ٖلم اللؿاهُاث ٢ام ٖلى اه٣ُإ ًٖ الترار، بِىما الخ٣ُ٣ت ؤن الاججاٍ الىبىي 

م الخىٝ مً الى٣ل ؤو الاجبإ ؤو  الخإ٦ُض ٖلى اعجباٍ ال٣هُضة الىاخضة بالترار الكٗغي مً صون الى٢ٕى في َو

 الاؾخيؿار.

ظا ما ًم٨ً جٟؿحٍر بٗىصة ألاصب الخضًض الٛغبي بلى ألاؾلىب اإلالخمي في ؤٖما٫ ؤصبُت ؤؾاؾُت زهىنً  ا م٘ َو

ـ في ٦خابه ًىلِؿحز )ٖىلِـ(، الظي اؾخلهم ُٞه البىاء اإلالخمي الهىمحري، ٦ما هجض بلُىث ٌٗٝغ   ظُمـ ظَى

 :
ً
ت اإلااض ي »الترار، ٢اثال خي الظي ًىُىي ٖلى بصعا٥ هاٞظ لِـ إلاايٍى بن الترار ًخًمً ؤؾاًؾا الخـ الخاٍع

لؼم الكاٖغ بإن ٨ًخب ال بىعي الاه ًُ ى  خماء بلى ظُله ٞدؿب بل بخإزحر الكٗىع بإن ؤصب ٞدؿب بل لخًىعٍ، َو

ى خـ  خي َى خـ بالؿغمضي َو ا، َظا الخـ الخاٍع
ً
ال٠ هٓاًما متزامى بالصٍ بإؾٍغ مىظىص بك٩ل متزامً وٍُ

ى في الى٢ذ هٟؿه ما ًجٗل ال٩اجب ٌعي بدضٍة م٩اهه في  ا َو ًٗ ا ٦ما ؤهه خـ بالؿغمضي والؼمني م ًً بالؼمني ؤً

  . 5«االؼمً ؤي ٦ىهه مٗانغً 
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ا مً الكٗغ 
ً
 مىهج اإلا٣اعهت ؤو اإلاىاػهت اؾدبض بكٗغاثىا وه٣اصها في مٗٓم الخاالث، ٞما ٧اصوا ًضعؾىن قِئ

ّ
بن

ٍز ًٖ ال٣ضًم، وألامغ ؾُان  اإلاٗانغ ختى ٨ٖؿٍى ٖلى الكٗغ ال٣ضًم ٢انضًً بظل٪ بُان عوٖت الجضًض وجمحُّ

صًً ٦ظل٪ باليؿبت إلاً ًضعؾىن الكٗغ ال٣ضًم ٞةن حٗاَٟهم م ٗه وبعجابهم به صٞٗهم بلى جهجحن الجضًض واإلاجّضِ

٨ظا ؤخضر ق٣ا١ مٟخٗل لم ًيخٟ٘ مىه ؤخض.  َو

ىا صون به٩اع ؤَمُت لى الضاعؾحن والى٣اص الخغوط مً عب٣ت َظا الخهىع َو اإلاىعور الٗغبي في ؤي صعاؾت ه٣ضًت   ٖو

ت ظضًضة ومداولت ا٦دكاٝ ٢ُمخه وزهىنُاجه، و٦ظل٪ باليؿبت لٗال٢ت الكٗغ اإلاٗ انغ ؤو ؤي ججغبت قٍٗغ

بالترار ألاصبي ٞهي لِؿذ ٖال٢ت ٖضاء، ٞاإلاٛاًغة ال حٗني اإلاٗاصاة ٞةطا ٧اهذ الخجغبت الجضًضة جسخل٠ في مىداَا 

ا ًٖ مىخى الكٗغ ال٣ضًم، ُٞيبػي ؤن ال وؿٕغ ٞيؿخسلو مً َظا ؤن ؤصخاب الخجغبت  ًٖ  ومىيى
ً
الجمالي ق٨ال

ا ل٩ل ما ؾب٣ه مً اججاَاث.الجضًضة ٌٗاصون الترار، ٞالكٗ ًُّ  غ اإلاٗانغ ولًُضا قٖغ

م ما ْهغ ُٞما مً مٛاًغة وؿبُت  ت ألاولى مً زال٫ اإلاداوالث ألاولى ٞٚغ ولىا َىا ؤن هخإمل في الخجاعب الكٍٗغ

بت بغوخها مً الكٗغ ال٣ضًم، بل بن بٌٗ عواص الخغ٦ت الجضًضة  ا ٞهي ٢ٍغ ًٖ  ومىيى
ً
اع الكٗغ ال٣ضًم ق٨ال إَل

م بكٗغ ٖلي مدمىص َه، ومدمىص خؿً بؾماُٖل، وببغاَُم هاجي، وبسانت في الٗغا١ م٘ ًدضزىهى ا ًٖ جإزَغ

اب ُاب وهاػ٥ اإلاالث٨ت.  ْهىع بىا٦حر الخجغبت الجضًضة ٖلى ًضي ٖبض الَى  البُاحي، وبضع قا٦غ الؿَّ

٪ الترار الخي ٞالكاٖغ الىاعي واإلاش٠٣ ٌؿخُُ٘ بىٟؿه ؤن ٨ًدك٠ ٖال٢خه بترازه وجدضًض مى٢ٟه يمً طل

٨ك٠ ًٖ  ت ٍو شبذ اإلاباصت ال٨ٍٟغ لى الىا٢ض ألاصبي ؤن ًً٘ ألاؾـ الٗامت ٍو اإلاخىانل في ؤلابضإ الخضًض، ٖو

ا مؿخيخًجا بظل٪ مباصت ه٣ضًت جىا٦ب الخغ٦ت ألاصبُت وحٗؼػَا  َز ٗلل جمحُّ ما٫ ألاصبُت اإلاهمت وال٨بحرة، َو ألٖا

ت وجضٖمها بال٨ٟغ.  بالىٍٓغ

عي ببضاُٖت ظلُلت، والىا٢ض الٗغبي م
ُ
ت الخضًشت ؤن ًىٓغ ٖلى ؤجها هطجذ ٖبر ط لؼم خحن ًىٓغ في الخجغبت الكٍٗغ

وؤزبدذ وظىصَا في بَاع الترار ال ٚحر، ٣ٞض ٧ان ألانلُىن مً عواص الى٣ض ألاصبي الٗغبي مضع٦حن لضوعَم الخًاعي 

لُه ُٞجب ؤن ج٨ىن  ت ومى٢ٗهم النهًىي ٩ٞاهىا واٖحن لٗال٢تهم بالترار، ٖو الخضازت خضازت مً ٌعي طاجه الخًاٍع

ه لظاجه، ومىه ٖلى الكاٖغ الٗغبي اإلاٗانغ ازخُاع ؾبُل لشىعجه لخد٤ُ٣ النهًت ٦ٛاًت وؤن ًدضص  ِ
ُّ عي ٚحٍر بىٖ َو

٤ ا٦دكاٝ الٗىانغ الخُت ُٞه التي جم٨ىه مً الاعجباٍ بها والخإؾِـ ٖليها والاهُال١  ٖال٢خه بالترار ًٖ ٍَغ

 منها.

 الٗىصة 
ّ
بلى الترار لِؿذ ٖىصة إلخُاء ألاهماٍ والىماطط التي اؾخ٣غث في ٢ىالب ظاصة، بل الٗىصة بلى الُىابُ٘ بن

ت  ٗض الكاٖغ زلُل خاوي بىُٖه وز٣اٞخه وججغبخه الكٍٗغ ا ظضًضة، َو
ً
ت ولضث ؤهماَ التي جٟجغث منها عوح خٍُى

ت خح ال٢خه بالخضازت والخجغبت الكٍٗغ ُٖض الىٓغ في جهًت الكٗغ »ن ٢ا٫: زحر مً ٖبر ًٖ مؿإلت الترار ٖو
ُ
خحن ؤ
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الٗغبي ؤعي ؤهىا ٦ىا هداو٫ واٖحن ؤن هدّضر زىعة، ججٗل الكٗغ الخضًض ًىٟهل ًٖ الكٗغ الٗغبي ب٣ضع ما 

ت في ؤمت  ًخهل به، و٧ان ٧ل مىا ًداو٫ الاهُال١ مما ًغاٍ ٖىانغ خُت في الترار، وؤٖخ٣ض ؤن ٧ل جهًت قٍٗغ

ا
ً
٣ ا ٍٖغ ا قٗغًٍّ

ً
      .6«مترا٦ًما ال بض لها الٗىصة بلى الُىابُ٘ ألانلُت التي ٧اهذ مهضع ٧ل جهًت في اإلااض ي جدمل جغاز

بحن لىا بإهه ٖلُىا بصعا٥ البٗض الخًاعي للكٗغ وؤن ه٨ىن  ًُ ل٣ض خاو٫ زلُل خاوي مً زال٫ َظا الىو ؤن 

عبِ الكٗغ بالبىاء  واٖحن لضوعٍ الخ٣ُ٣ي، ألن صوع الكاٖغ َى جد٤ُ٣ البٗض الخًاعي مً زال٫ بٖاصة

ضع٥  ٨ىن نىعة له، ٞالكاٖغ الخ٣ُ٣ي َى الكاٖغ الظي ٌعي ظًُضا ٍو الخًاعي الظي ًىبش٤ الكٗغ ٖىه ٍو

ى الٟاٖل ٞيها  الٗال٢ت الجضلُت التي جغبِ بحن ؤلاوؿان والخًاعة، مً خُض ؤلاوؿان َى ؤبى الخًاعة وابنها، َو

لى الكاٖغ الٗغبي اإلاٗانغ ؤن  ٌعي الخدضًاث التي جىاظهها ألامت الٗغبُت، ألهه ظؼء منها بمٗاهاجه واإلاىٟٗل بها، ٖو

ا إلآاَغ زاعظُت ٣ٞض اججه الُىم 
ً
ا وال او٩ٗاًؾا لهمىم شخهُت وال ونٟ ًُ الٗم٣ُت، ٞالكٗغ لم ٌٗض بىًخا طاج

ت.  الكاٖغ اإلاٗانغ بلى الخٗبحر ًٖ يمحر ألامت في َمىمها الخًاٍع

 اإلااض ي ًجب ؤن ًبضله الخايغ 
ّ
ا بن ًُ ٦ما ؤن الخايغ ًىظهه اإلااض ي والكاٖغ الىاعي والىا٢ض اإلاخمغؽ ٨ًىن واٖ

إلاضي الهٗىباث ال٨بحرة التي ًىاظهها وإلاؿاولُاجه الُٗٓمت، ٞالخٗبحر الكٗغي في جغازىا ال٣ضًم وفي ٖهغها 

ت، ومىه ٧ان الل٣اء بحن ألانُل مً الك ت والخىظهاث ال٨ٍٟغ ٗغ الٗغبي الخضًض او٩ٗاًؾا لالججاَاث الخًاٍع

 الخضًض والترار ل٣اء جىانل وببضإ.

٣اصها ؤن ًخم٨ىىا مً وي٘ ؤؾـ  
ُ
لى ه ٞالٗال٢ت بحن الخضازت والترار ٢ًُت ًُغخها ٧ل ٖمل ٞني ًخم ببضاٖه، ٖو

ت جدضص ٖال٢ت الكاٖغ وألاصًب بترازه وبالترار ؤلاوؿاوي  ت إلاٟهىم الخضازت في ألاصب، وؤن ًغؾىا مباصت ٨ٍٞغ هٍٓغ

مت مً زال٫ الىعي الخام بإَمُت الترار، ال في مجا٫ الكٗغ  ٩٦ل، ختى ِ
ُّ هخم٨ً مً صعاؾت قٗغها صعاؾت ظضًت و٢

ش  ت والش٣اُٞت. ٞاألمت التي ال حعي ماييها حِٗل ٖلى َامل الخاٍع اث الخًاٍع ٞدؿب، بل ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى

 الخايغ وجماعؽ يض طاتها ٖملُت بباصة.
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 طاث نلت باإلااصة ًم٨ً الاؾخٟاصة منهام٣االث 
 

 الخضازت في ال٨ٟغ وألاصب

 

 ٦خبه: ببغاَُم مدمض ظىاص

 :جمهُض -1

٠، م
ّ
ا لم ٨ًً مً اإلام٨ً لغّواص النهًت ألاوعوبُت في ال٣غن الخامـ ٖكغ اإلاُالصي ؤن ٨ًؿغوا ٢ُىص الجهل والخسل

ش  لم ٣ًًىا بك٩ل خاؾٍم وجهاجي ٖلى الخل٠ )ٚحر اإلا٣ّضؽ( بحن اإلالى٥ وال٨ىِؿت، ومً َىا ٧ان حسجُل الخاٍع

ٗخه الشىعة الٟغوؿُت:   .«اقى٣ىا آزغ اإلالى٥ بإمٗاء آزغ ال٣ؿاوؾت»لظل٪ الكٗاع الظي ٞع

ا في الٛغب ٧له ًُّ ، وخظٝ مٟاَُمه و٢ُمه مً ل٣ض ٧ان مً ؤو٫ هخاثج َظٍ الشىعة ب٢هاء الضًً ًٖ الخُاة جهاث

اح ظُىف الٓالم اإلاخمشل   ٖىضما بضؤث جٓهغ للىظىص بك٩ٍل واضٍح جباقحر الىىع، واهٍؼ
ً
ال٣ٗى٫ وال٣لىب، وزانت

اٍ ال٨ىِؿت في الٛغب ٠ والخّٗهب، الظي ٧اهذ جٖغ
ّ
 .بالجهل والخسل

-مدل الغابُت الضًيُت، وؤّصي بن ٞهل الضًً ًٖ الضولت واإلاجخم٘ في الٛغب، ؤصي بلى بخال٫ الغابُت ال٣ىمُت 

ت  -ُٞما بٗض ، ولهالح الجٖز ت، وعوابِ ال٣غبى واليؿب والضم لهالح اإلاجخم٘ مً َٝغ بلى ج٨ُٟ٪ الغوابِ ألاؾٍغ

ت-الٟغصًت واإلاهلخت الصخهُت  ٍٝ آزغ، في الى٢ذ هٟؿه ؤّصي بلى اهدؿاع ؾلُت  -ُٞما ؾّمي بالخٍغ مً َغ

خذ الُغ  ٤ٍ لى٣ض ال٨ٟغ ال٣ضًم ال٣اثم ٖلى اإلاشالُت وؤلاًمان، والؿعي لدك٨ُل ال٨ىِؿت ٖلى الٗلم وال٨ٟغ، ٞو

ت الخالُت التي حؿُُغ ٖلى الٛغب، وجل٣ي  ًّ مىهج ظضًض ٢اثم ٖلى الخـ وال٣ٗل، طل٪ اإلاىهج الظي اهخهى بلى اإلااص

 .بٓاللها ال٣اجمت ٖلى الٗالم ٧له الُىم

ض ؤن هبّرع لغظا٫ النهًت ألاوعوبُحن هبظَم اث ومىا٠٢ ال٨ىِؿت الٛغبُت، ل٨ىىا ال  هدً ال هٍغ للضًً بؿبب جهٞغ

ل
َ
ٟٛ

َ
ال٫ الش٣ُلت التي ٧اهذ ال٨ىِؿت حّٛل بها الٗلم وال٣ٗل باؾم الضًً،  -في اإلا٣ابل-ًم٨ً ؤن و ًٖ ألانٟاص وألٚا

 ٖلى نضع ال٨ٟغ وال٣ٗل، مما صٞ٘ بلى الخمّغص و 
ً
برث ال٩ابىؽ البك٘ الظي ٧ان ظازما

ُ
بٖالن جل٪ ال٣ُىص التي اٖخ

 .الىٟحر يض ٧ل اإلاٟاَُم وال٣ُم الضًيُت التي وكغتها ال٨ىِؿت

غ وب٢امت اإلاىهج ال٣ٗلي في الٛغب، واخترام ال٨ٟغ  ض ؤن هبسـ الجهىص التي ُبِظلذ بٗض طل٪ في الخىٍى ٦ما ال هٍغ

ض ؤن وسجل َىا الٟاع١ ال٨بحر، بحن  مى٠٢ ال٨ىِؿت ؤلاوؿاوي وصٞ٘ الٗلم بلى ؤ٢ص ى َمَضًاِجه اإلاخاخت، بهما هٍغ

بٗىا 
ّ
الٛغبُت، ومى٠٢ ٖلماء ؤلاؾالم مً ال٣ٗل والٗلم، وؤن هىّظه اللىم بلى مش٣ُٟىا وعظا٫ ال٨ٟغ لضًىا، الظًً اج

م  هله ًٖ اإلاجخم٘ والضولت، ٚع ٍت ٧ل زُىاث ألاوعوبُحن في هبظ الضًً و٢ُمه، وب٢هاثه ًٖ الخُاة ٞو ٍّ صون عو

ٚحر مترّصصًً وال ٚاٞلحن، ًٖ ؤن وسجل ٦ظل٪، ؤن بٌٗ عظا٫ الضًً جباًً مىا٠٢ الضًىحن مً الٗلم وال٣ٗل، 

 ٢ض ٌكابه 
ً
، ٌك٩لىن م٘ الؿالَحن خلٟا

ً
 ووا٢ٗا

ً
خل٠ اإلالى٥ وال٨ىِؿت في  -في بٌٗ ظىاهبه-ؤلاؾالمي، ٧اهىا ٞٗال

الٛغب، و٢ض بضؤ ؤَغاٝ َظا الخل٠ باالهدغاٝ ًٖ ؤلاؾالم في مى٢ٟه مً الٗلم وال٣ٗل، مخإّولحن بٌٗ 

لىهىم الضًيُت ُٞما ًسضم ؤَضاٞهم ومهالخهم، ل٨ً الٟاع١ ؤن طل٪ لم ًهل بلى صعظت حك٨ُل ْاَغة ٖامت ا
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اخت باإلؾالم و٢ُمه ومٟاَُمه الؿامُت، ٦ما خهل في  وصاثمت، جبّرع إلاش٣ُٟىا وعظا٫ ال٨ٟغ لضًىا ؤن ًداولىا ؤلَا

 .الٛغب

 :ؤلاوؿان بحن صاٞٗحن -2

 في ٧ل ػماٍن و 
َ
اصة ًخجاطب ؤلاوؿان ٘ بلى ٍع

ّ
م٩اٍن صاٞٗان: ألاو٫ ٌكّضٍ بلى ال٣ضًم اإلاإلىٝ، والشاوي ًضٞٗه للخُل

اصاجه  اجه ٖو  بحن يِٛ الخٟاّ ٖلى مإلٞى
ً
٤ الخإّمل والبدض في الٛض اإلاإمى٫، ٞهى صاثما اإلاجهى٫ وق٤ ٍَغ

٘ بلى الخُىع و 
ّ
الخ٣ضم، ُٞما ؤَل٤ ٖلُه وؤٖغاٞه، ُٞما ؤَل٤ ٖلُه اؾم )الترار( ؤو )ألانالت(، وبحن ظىاطب الخُل

 .(اؾم )الخضازت( ؤو )اإلاٗانغة

اثضة ٧ل منهما له الخٟاّ ٖلى الترار  :وال ًم٨ً ه٨غان مكغوُٖت ٧ل مً الضاٞٗحن في ؤلاوؿان، بل ويغوعة ٞو

٘ هدى الخضازت، ٧ي ال ًجمض في ٢ىالب ؤلال٠ 
ّ
والخمؿ٪ به، ختى ال ج٨ىن زُىاث ؤلاوؿان في الٟغاٙ، والخُل

٠ ًٖ اإلاؿحرة الضاثمت هدى الٛض واإلاؿخ٣بلوالٗاصة، 
ّ
ٛل٤ الىىاٞظ ؤمام وؿماث ال٨ٟغ وهٟداث ال٣ٗل، ُٞخسل  .َو

 ٤ ىن ٌٗتريىن ٍَغ
ّ
بٛىجها الٛىاثل، ال ًى٨ٟ ل٨ً بٌٗ قُاَحن ؤلاوـ الظًً ًتربهىن بهظٍ اإلاؿحرة ؤلاوؿاهُت ٍو

ؿبدىن م االء ٌٗملىن في ٧ل الاججاَاث، َو ٘ ٧ل الخُاعاث، ٞمنهم مً ًسّىٝ ؤلاوؿان ل٣ُُٗىا مؿحرجه، َو

ً بّغا٢ٍت مً ألانالت والترار، ومنهم مً  ً له الخمّؿ٪ ب٩ل ٢ضًم، جدذ ٖىاٍو ؼٍّ ؤلاوؿان مً مّٛبت ٧ل خضًض، ٍو

ً له ٧ل خضًٍض ٖلى ؤهه  ؼٍّ  وظمىٌص وجحّجٌغ، ٍو
ٌ

٠
ّ
 وجسل

ٌ
هّىعٍ له ٖلى ؤهه عظُٗت غ ؤلاوؿان مً ٧ل ٢ضًٍم، ٍو

ّ
ًىٟ

 جُّىٌع وج٣ّضٌم وخضاز
ٌ
 ومٗانغة

ٌ
 .ت

 :الخضازت في ال٨ٟغ وفي ألاصب -3

  -في الخ٣ُ٣ت والىا٢٘-٩ًاص 
ٌ
ت

ّ
، بجها ؾى

ً
ؤن ٨ًىن ل٩ل ٢ضًم خضًض، بدُض بن ٧ل خضًض ؾُهبذ في ًىٍم ما ٢ضًما

 باليؿبت بلى مغخلٍت ؾاب٣ٍت، وبن 
ً
ت حٗخبر خضًشت ٠، ٩ٞل مغخلٍت الخ٣ٍت مً مغاخل البكٍغ

ّ
 في ال٨ىن ال جخسل

ٌ
بلهُت

ت جدّى٫ٌ مهمٌّ ظضًٌض، مغخلخ  في ًىٍم مً ألاًام، ٖىضما ًُغؤ ٖلى الخُاة الاظخماُٖت للبكٍغ
ً
ىا الُىم ؾخهبذ ٢ضًمت

ٌم للتي جليها
ّ
 .طل٪ ؤن ٧ل مغخلٍت ُؾل

، «[1]الخضازت هي اإلاكاع٦ت واإلاؿاَمت في الخدى٫ ال٨بحر الظي حكهضٍ ؤلاوؿاهُت»وفي يىء َظٍ الخ٣ُ٣ت هٟهم ؤن 

 .بحن ٧ل مغخلخحن مخخابٗخحن

ت التي خهلذ في الٗهغ الظي جال النهًت ألاوعوبُت بٗض   في ٖهغها ٖلى الخدىالث ال٨ٍٟغ
ُ
ذ الخضازت

َ
ِل٣

ْ
َ

ُ
و٢ض ؤ

 .الشىعة الٟغوؿُت، وؾمي َظا الٗهغ بالٗهغ الخضًض

ا ٞ ًُّ  ؤصب
ً
، ؤو في الًٟ ٞالخضازت بطن لِؿذ مظَبا

ً
٣ِ، ًىدهغ في ال٨خابت وال٣هت والغواًت والكٗغ زهىنا

 
ً
 و٢ُما

ً
 وؾحرة

ً
ا وؾلى٧ا

ًّ
ى  ٞو

ً
 وؤصبا

ً
 وز٣اٞت

ً
٣ُضة  ٖو

ً
 حكمل ٧ل مجاالث الخُاة، ٨ٞغا

ٌ
 ٍٖغًت

ٌ
، وبهما هي مضعؾت

ً
ٖمىما

 .ومٟاَُم



38 
 

، بدُض لم ولِـ في وؾ٘ ؤخٍض ؤن ًماعَي في اإلايكِإ الٛغبي إلاظَب الخضازت الكاج٘ لضًىا 
ً
 وجهضًغا

ً
 وخًاهت

ً
والصة

ي والتروٍج، ألامغ الظي ٌٗتٝر به 
ّ
ي وال٣بى٫، والخبن

ّ
ىاهِىا وؤصباثىا مً صوع ؾىي الخل٣ ُٟىا ٞو

ّ
ىا ومش٣ ٍغ

ّ
٨ًً إلا٨ٟ

ىن الٗغب ؤهٟؿهم، و  بالخًاعة الٛغبُت وبؿُا٢اتها »الخضازٍى
ً
 ؤؾاؾا

ٌ
ًا٦ض مدمض بغاصة ؤن الخضازت مٟهىٌم مغجبِ

سُت،   الخاٍع
ٌ
هل في النهاًت بلى ؤن الخضًض ًٖ خضازٍت ٖغبٍُت مكغوٍ وما ؤٞغػجه ججاعبها في مجاالٍث مسخلٟت، ٍو

ا بىظىٍص ؾاب٤ٍ للخضازت الٛغبُت، وبامخضاص ٢ىىاٍث للخىانل بحن الش٣اٞخحن ًُّ س  «[2].جاٍع

 :غ الٗغبيالخضازت في ال٨ٟ -4

 ،
ً
اث ال٨ىِؿت الٛغبُت زهىنا ، بؿبب جهٞغ

ً
غ ولُضة زىعة الٛغب ٖلى الضًً ٖمىما الخضازت بطن ٧الخىٍى

ت  للمٗٞغ
ً
٣ا ٌ الضًً، واٖخماص ال٣ٗل وخضٍ ٍَغ تها خى٫ ٞع  .وجمدىعث هٍٓغ

 حؿدىض بلى زلٍُٟت ؾُاؾٍُت، هجمذ ًٖ الجمىص ال٨ٟغي 
ٌ
 وز٣اُٞت

ٌ
ت  ٨ٍٞغ

ٌ
ت لل٨ىِؿت الٛغبُت ٞالخضازت ٖلى َظا هٍٓغ

، وجدال٠ عظا٫ ال٨ىِؿت م٘ عظا٫ الؿلُت الؿُاؾُت في اإلاجخمٗاث الٛغبُت يض قغاثذ الكٗب ألازغي  مً َٝغ

ٍٝ آزغ  .مً َغ

 ٦بحٌر لؿببحن
ٌ

ت الخضازت الٛغبُت ٦ما هي بلى اإلاجخمٗاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت حّٗؿ٠  :ومالخٓخىا ألاولى: ؤن ه٣ل هٍٓغ

ًٌ ألن ؤلاؾالم لِـ ٚ :ألاو٫  ٍت وزُالٍُت ومشالٍُت، بهما َى صً ـٍ هٍٓغ  ٧األصًان ألازغي، وال ٣ًىم ٖلى ؤؾ
ً
ا مدًا ًُّ ُب

ٗاٍث ٖملٍُت حكمل ٧ل مجاالث الخُاة الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت والغوخُت،  ؿم بدكَغ
ّ
٣ٖليٌّ وا٢عيٌّ ًد

 .بخىاػٍن واوسجاٍم ووا٢ُٗت

٣ٞ 
َ

 -ل عظا٫ الضًً ؤلاؾالمي والشاوي: ؤن ٖلماء ؤلاؾالم، ؤو بن قئذ
ً
غا

ّ
لم ٨ًىهىا في اإلااض ي،  -٦ما قإ ال٣ى٫ ماز

ذ ًٖ  ولِؿىا آلان، وال ًم٨ً ؤن ٨ًىهىا في اإلاؿخ٣بل، في خل٠ٍ م٘ الؿلُت الؿُاؾُت في اإلاجخم٘ بطا اهدٞغ

ٗاجه الٗملُت، وؤ٢ى٫ طل٪ ٚحر ٚاٍٞل ًٖ اهدغاٝ البٌٗ منهم، ومداوالتهم ألن ً ٨ىهىا مٟاَُم ؤلاؾالم وحكَغ

 .٦ظل٪

ى الخّٗغٝ ٖلى هللا الخال٤ وجىخُضٍ، و٦ظل٪   في اإلادىع ألاؾاس ي للضًً، َو
ً
ضا  ٍٞغ

ً
بن لل٣ٗل في ؤلاؾالم صوعا

َء ٖلى جىخُض هللا ؾبداهه، 
ّ
الضاللت ٖلى يغوعة الل٠ُ ؤلالهي في بعؾا٫ ألاهبُاء وبٗض الغؾل، ل٨ُىهىا ألاصال

ي اإلاىهج الُٟغي وال٣ٗلي وال
ّ
٤ الؿٗاصة ؤلاوؿاهُت، وبالخالي ٞةن ؤلاؾالم ٦ما َى والىؾُاء لخل٣ ىا٢عي لؿلى٥ ٍَغ

 َى صًً ال٣ٗل، ٦ما َى صًً الُٟغة، و٦ما َى صًً الىحي
ٌ

 .واضٌح ومٗغوٝ

 ٖلى الضوام 
ً
ت الخضازت بمٟهىمها الٛغبي ال مدّل لها في اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت، وبن ٧اهذ خايغة ولظل٪ ٞةن هٍٓغ

ٓم بمٟهىٍم بؾالمٍيّ بدٍذ ل ى الخجضًض، الظي َى مًمىن ٢ى٫ الغؾى٫ ألٖا م ٌٛب ًٖ الؿاخت ؤلاؾالمُت ؤال َو

ًبٗض هللا لهظٍ ألامت ٖلى عؤؽ ٧ل ٢غٍن مً ًجّضص لها ؤمىع »)نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم( ٦ما في بٌٗ الغواًاث: 

ظا اإلاٟهىم «صًنها اث٠ ؤلامامت لضي مضعؾت ؤَل البِذ )ٖ «الخجضًض»، َو لُه الؿالم(، التي اؾخمّغ َى ؤخض ؤَم ْو

ا اإلاخىانل ؤزىاء ُٚبت ؤلامام، ٖبر ٢اٖضتهم ألانىلُت   .«والًت ال٣ُٟه»ُٖاَئ
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ٞالخجضًض ؤمٌغ مؿخمغٌّ مضي الٗهىع، ال ًسخّو بٗهٍغ صون ٖهغ، ولِـ له مضًي ػمنيٌّ ًخى٠٢ ٖىضٍ، ما صامذ 

ابذ واإلاخّٛحر في ألاخ٩ام، والخجضًض َى بمٗنًى مً ألاخ٩ام ًم٨ً ؤن جخٛحر بخّٛحر الؼمان واإلا٩ان، يمً ما ؾّمي بالش

ُت ٢ّغعتها ألاخ٩ام الشابخت، وعٖاَا ألاثمت وال٣ٟهاء ً قٖغ  بمىاٍػ
ٌ
 مًبىٍ

ٌ
، ل٨ىه جدضًض

ٌ
 .اإلاٗاوي جدضًض

واإلاالخٓت الشاهُت: ؤن مكغوٕ الخدضًض باإلاٟهىم الٛغبي َغٌح ؾلُىيٌّ جغّوط له الؿلُت الؿُاؾُت، و٢ض ٞكل 

 في ٧
ً
م الىؾاثل وؤلام٩اهاث واإلاحزاهُاث الطخمت التي ُعنضث له وُويٗذ جدذ جماما غَِح ٞيها، ٚع

ُ
ل اإلاجاالث التي َ

إ له، وعبما ٌٗىص ؾبب ٞكل َظا اإلاكغوٕ في الٗاإلاحن الٗغبي  ُّ ه، والجهاػ ال٨بحر مً اإلاش٣ٟحن الظي ته جهٞغ

 :وؤلاؾالمي بلى ٖىامل ٖضًضٍة ؤَمها

 .لٛغبي الاؾخٗماعي اعجباَه الىز٤ُ باإلاكغوٕ ا -

 .جىا٢ًه م٘ اإلاكغوٕ ؤلاؾالمي للخجضًض وؤلاخُاء -

حن ٖلى ؤلازغاء ٚحر اإلاكغوٕ باالج٩اء ٖلُه - سِضم له، وجىإػ الؿلٍُى
ُ
ت الجهاػ ؤلاصاعي والش٣افي الظي اؾخ  .اهتهاٍػ

 .وؤؾباٌب ؤزغي لِـ مً اإلاهلخت آلان الخىى ٞيها -

 مً اإلاماعؾاث بن اإلاكغوٕ الٛغبي للخدضًض في الٗاإلا
ً
 مً ال٣ٗى٫، وؤصزل ٦شحرا

ً
حن الٗغبي وؤلاؾالمي ٢ض زّغب ٦شحرا

غ به 
ّ

 مً الُا٢اث، ولم ٌؿخُ٘ ؤن ٣ًّضم للمجخمٗاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت ما بك
ً
ل ٦شحرا

ّ
ُ ت، ٖو الؿلى٦ُت اإلاىدٞغ

ت والىمى الا٢خهاصي والاؾخ٣ال٫ الؿُاس ي والنهًت الاظخماُٖت والشىعة  ت ال٨ٍٟغ الش٣اُٞت... بلى آزغ ما مً الخٍغ

ىص  .٢ّضم مً ٖو

ل٣ض اههبذ ظهىص مش٣ٟي الخضازت الٛغبُت ٖلى الهجىم ٖلى الضًً، وج٨ُٟ٪ الٗاصاث وألاوانغ الاظخماُٖت، 

اح، وبن -الؿلبُت منها وؤلاًجابُت ٖلى الؿىاء-و٦ؿغ الغمىػ الترازُت  ، ول٣ض طَبذ ٧ل َظٍ الجهىص ؤصعاط الٍغ

ٟذ الٛباع اإلاترا٦م ف
ّ
 مً ال٣ٗى٫ وال٣لىب والىٟىؽ، وؤَضعث الى٢ذ زل

ً
ي ٦شحٍر مً الؼواًا واإلاىاحي، وؤٞؿضث ٦شحرا

ً ألامم اإلاخدًغة ا ًٖ ع٦ب الخًاعة ٖو ٠ٍ ٦بحر ظضًّ
ّ
 .واإلاا٫، وجغ٦ذ ألامت في جسل

 
َ
لٟ

ُ
غث ظهىص الضاٖحن بلى ٦خابت اللٛت الٗغبُت ٦ما ج

ّ
 ٣ٞض ٞكلذ الضٖىة بلى ال٨خابت بالخِ الالجُني، وجبس

ً
ٔ زغ٢ا

ل٣ىاٖض اللٛت الٗغبُت في الىدى وؤلامالء والخِ، واهخ٨ؿذ ٧ل مداوالث بٖاصة نُاٚت ٢ىاٖض الىدى والهٝغ 

م واٖخباٍع   ٚحر مٗهىصٍة في اللٛت، واعج٨ؿذ ٧ل مداوالث الهجىم ٖلى ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
وبلباؽ ألالٟاّ مٗاوَي ظضًضة

ا مً نُاٚت الغؾى٫ )نلى هللا ٖلُه وآله وؾل  ٖلى بكغًٍّ
ً
 مبيُت

ً
ت  ٖهٍغ

ً
ِؼمذ ٧ل مداوالث ٢غاءجه ٢غاءة َُ م(، و

ظ٦غ في ٣ٖى٫ و٢لىب الجماَحر اإلاؿلمت، وبن ٧اهذ  ًُ مٟاَُم الخضازت الٛغبُت، بن ٧ل َظٍ اإلاداوالث لم جل٤َ نضًي 

 .٢ض زل٣ذ بٌٗ الُٛىم ال٣اجمت في ؤظىاء بٌٗ اإلاش٣ٟحن اإلاايحن ٖلى زُى الخضازت الٛغبُت

حن ؤن الخضازت الٛغبُت ٢ض هجخذ بها، ٞةن الًٟل في طل٪ ال ؤما اإلاجاالث ال بؿُُت التي جبّضي للمش٣ٟحن الخضازٍى

 ٤ حن، وبهما هي مً َباج٘ ألامىع في اإلاجاالث اإلاغهت، التي ج٣بل الخُىع والخ٣ىلب ٞو ٌٗىص للخضازت وال للخضازٍى

ت التي ال جخى٠٢، وو٤ٞ اإلاٗاٝع والٗلى   بٗض اإلا٣خًُاث الخُاجُت اإلادؿاٖع
ً
٠ ًىما

ّ
م والخ٣ىُاث التي جخالخ٤ وجخ٨ك
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٣ها،  ت، وصًً الخ٣ىُت والخًاعة واإلاضهُت، ال ٌٗاصحها وال ًجاٞيها وال ٠٣ً في ٍَغ ًىم، وؤلاؾالم صًً الٗلم واإلاٗٞغ

ؿاهضَا بلى آزغ مضًي  ٗايضَا َو  .٦ما جسُل بٌٗ ظامضي ال٣ٗى٫، وبهما ًدض ٖليها َو

مضعي الٗلم الضًني في الٗهىع اإلاخإزغة، ٞةن الضًً الظي بضؤ عؾالخه و٦خابه وال ًسّل بهظٍ الخ٣ُ٣ت ؾلى٥ بٌٗ 

  :ٖلى ؾبُل ألامغ، ؤجَب٘ طل٪ بإمٍغ آزغ خحن ٢ا٫« ا٢غؤ»الخالض ب٩لمت 
ْ
ن

َ
ْم ؤ

ُ
خ ْٗ َ

ُ
َ
ـِ ِبِن اْؾخ

ْ
ّ َوؤلِاو

ًِ ِج
ْ
َغ ال

َ
ك ْٗ ﴿ًا َم

وا ال 
ُ
ظ

ُ
ٟ

ْ
اه

َ
ْعِى ٞ

َ
ماواِث َوألا ُاِع الؿَّ

ْ
٢

َ
ًْ ؤ وا ِم

ُ
ظ

ُ
ٟ

ْ
ى
َ
ُاٍن )ج

ْ
 ِبُؿل

َّ
 ِبال

َ
ون

ُ
ظ

ُ
ٟ

ْ
ى
َ
 .[3]﴾(33ج

هم ٖلى واؾُخه، وهي ؾلُان ال٣ٗل والٗلم -
ّ
م هللا ؾبداهه بالىٟىط، زم صل   .ٞإمَغ

م في آًٍت ؤزغي باؾخسضام الىٓغ، الظي َى: ال٣ٗل + البهغ، ٣ٞا٫ حٗالى ﴿  - ُغوا ما طا ِفي زم ؤمَغ
ُ
ٓ

ْ
ِل اه

ُ
٢

ْعِى﴾
َ
ماواِث َوألا   .[4]الؿَّ

ُه  :٣ٞا٫ -ؤي ال٣لب-زم بهه ظم٘ بليهما الؿم٘ والٟااص  -
ْ
ى َٖ  

َ
ولِئَ٪ ٧ان

ُ
لُّ ؤ

ُ
ااَص ٧

ُ
ٟ

ْ
َبَهَغ َوال

ْ
َ٘ َوال ْم ﴿ِبنَّ الؿَّ

﴾
ً
 .[5]َمْؿاوال

ىها-اإلاالخٓت الشالشت: ؤن الخضازت الٛغبُت  ٣ضث ٧ل مبرعاث  -التي ٌٗخًضَا خضازٍى ٢ض اؾدىٟظث ؤٚغايها ٞو

ا وم٣خلها، وؤخـ بالى٤ٟ اإلآلم  ها وؾئمها وزاع ٖليها بٗض ؤن ا٦دك٠ ٖىاَع
ّ
وظىصَا، ختى ؤن الٛغب هٟؿه ٢ض مل

٣ه بلى ما ؾّمي بـ  .«ما بٗض الخضازت»الظي ؤصزلخه ُٞه، ٞغاح ًخلّمـ ٍَغ

 ٖنها، وبهما َى ه٣ًُها واإلاىايل لىؤصَا والخسلو 
ً
 ٞيها وال مىبش٣ا

ً
 لها وال ججضًضا

ً
غا وما بٗض الخضازت لِـ جٍُى

 يّض جٟغص ال٣ٗل والٗلم، وقٗىع بالخاظت
ٌ
ا الٟاؾضة، ما بٗض الخضازت زىعة بلى ؤلاًمان ومداولت  منها ومً آزاَع

للٗىصة بلُه، لىال ألاًضي الخُٟت التي جترنض ل٩ل صٖىة زحر وصخىة ٨ٍٞغ، ٞخخل٣ٟها وجغميها في وصًان الخُه 

 .والًُإ

غ  خ٣اص بؿُاصة ال٣ٗل وخضٍ، وزاب ؤمل الٛغبُحن بالىٖض ألاولي للخضازت، اإلاخمشل بخدٍغ ل٣ض اجهاع في الٛغب الٖا

ىصة، ول٣ض طَب بٌٗ البكغ مً الُبُٗت، وبةجه ٍت ؤعيٍُت مٖى
ّ
ت بلى ظى اء الاؾخٛال٫ والؿُُغة، وبى٣ل البكٍغ

 في َظا اإلاجا٫، ختى ٢ا٫ بٌٗ البُئُحن: 
ً
ا »الٛغبُحن بُٗضا بهىا في ؾُٗىا للخد٨م بالُبُٗت بهما ه٣ىم بخضمحَر

ـٍ بكغٍيّ في الى٢ذ هٟؿه  «[6].وجضمحر مؿخ٣بلىا ٦جي

ؤن ًخد٨م بالُبُٗت، بل بن  -في الخدلُل ألازحر-بن جُاع ما بٗض الخضازت في الٛغب ًىظع بإن ال٣ٗل ال ٌؿخُُ٘ »

ٗني طل٪ ؤن َىا٥  ، ؤلِـ َظا «[7]٢ىة ؤزغي ؤ٢ىي مً ال٣ٗل البكغي  -في النهاًت-الُبُٗت هي التي جيخ٣م مىا، َو

 .!بالًبِ ما ٧ان ٣ًىله الضًً ٖلى الضوام؟

ت والغؤؾمالُت اإلاؿُُغجحن في الٛغب، صٞٗخا الجيـ البكغي بلى ألامام لُدغع هٟؿه مً ؾالؾل » بن البرظىاٍػ

لت ؤلاوؿاهُت، الُبُٗت، ول٣ض عا٤ٞ طل٪ اؾدبضا٫ ؤلاًمان ب٣ىٍة ٖٓمى باالخخماالث ٚحر اإلادضَّ  ُّ صة الىاججت مً اإلاس

، و٢ض «[8]اؾخٗاص ؤلاًمان ب٣ىٍة ٖٓمى ػزمه -وبٗض بصعا٥ خضوص ال٣ضعة ؤلاوؿاهُت ٖلى الخد٨م بالُبُٗت-وآلان 

 .ظخماُٖتجىاػي طل٪ م٘ اجهُاع ؤلاًمان ب٣ضعة ؤلاوؿان ٖلى خل اإلاكا٧ل الا 
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  :«ؤل٨ُـ ٧الُي٨ُىؽ»٣ًى٫ 

م في الىٞاء 1976 - ٧1968اؾخجابٍت لٟكل الخدى٫ ال٨بحر في الٟترة  -بىظٍه عثِس يٍّ -ًجب ٞهم ما بٗض الخضازت »

 لجٍُل اهجظب هدى اإلااع٦ؿُت، زم ابخٗض ٖنها 
ً
بالىٖىص الشىعٍت التي ؤَل٣ها، ٞما الظي ًم٨ً ؤن ٨ًىن ؤ٦ثر جُمُىا

ٍٍ ؾُاؾُحنبٟٗل ما قهضٍ  بى  «[9].ال٣ٗضان اإلاايُان مً نٗىٍص َو

٣ى٫    :«ؾدًُٟ ؾحرمان»ٍو

٣ا بلى الىيُٗت، وخّل مدل ؤلاًمان بىظىص » ل٣ض جغا٤ٞ نٗىص الخضازت م٘ جدى٫ ؤبؿدُمىلىجي مً اإلاخاٞحًز

ت الجؼثُت التي ًم٨ً ججمُٗها والخإ٦ض مً خ٣ُ٣ٍت مُل٣ٍت ال ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿ ان اؾدُٗابها، البدض ًٖ اإلاٗٞغ

 ًٖ جدى٫ٍ مً ؤلاًمان بالخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت التي جخد٨م بالخُاة 
ً
صختها بىؾاَت ألاؾالُب الٗلمُت، و٧ان طل٪ ٖباعة

ت، بلى ؤلاًمان بد٣اث٤ ٖلمُت ظؼثُت ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان اؾخسضامها للؿُُغة ٖلى الُبُٗت، ٨ظا باث  البكٍغ َو

ت الكمىلُت ال٨بري، بال ؤن الضًً ًى٨غ  الهضٝ النهاجي لل٣ٗالهُت الٗلمُت ا٦دكاٝ ؾّغ ال٨ىن والخهى٫ ٖلى اإلاٗٞغ

ت ما بٗض  ظا ما ج٣ى٫ به هٍٓغ بم٩ان بهجاػ مشل َظٍ اإلاهمت، الٖخ٣اصٍ بىظىص خ٣ُ٣ٍت مُل٣ٍت ال ًم٨ً ا٦دكاٞها، َو

٤ٍ مسخل٠ٍ، ٞهي جٞغ ت الخضازت وبن ٖبر ٍَغ ت اإلاٛل٣ت، وجى٨غ بم٩ان ا٦دؿاب اإلاٗٞغ ٌ الؿعي لألوؿا١ ال٨ٍٟغ

ت، ٞهى هٟؿه ظؼٌء مً مكغوٕ   به للمٗٞغ
ً
 مىزى٢ا

ً
الخاّمت ٖبر الُغاث٤ الٗلمُت، بط جغي ؤن ال٣ٗل لِـ مهضعا

غوٞت الهُمىت، والخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت ال ًم٨ً الخىنل بليها، ألن ل٩ل ٞغٍص خ٣ُ٣خه الخانت، وفي ُٚاب الخ٣ُ٣ت اإلاٗ

ظا ما ٌٗىص بىا بلى ؤلاًمان ، ال ًب٣ى ؾىي اإلاٗخ٣ضاث الظاجُت، َو
ً
 «[10].مىيىُٖا

ً ؤن ًُٟئىا بلى َظٍ الخ٣ُ٣ت ولى مً  ِىا اإلاٗانٍغ بطا ٧ان َظا َى ما آلذ بلُه الخضازت في الٛغب، ٞهل لخضازٍى

؟باب الخ٣
ً
لت  ٍَى

ً
؟!. ؤم ال ًؼالىن ًهغون ٖلى ؾلى٥ الضعوب الخاثبت التي ؾاع بها الٛغب ٣ٖىصا

ً
 .!لُض للٛغب ؤًًا

 
ً
ٍش مهمٍل، وؾُغا  مً جاٍع

ً
ت الٛغبُت، ٢ض ؤنبدىا الُىم ظؼءا بن الظًً عاخىا حهُمىن في صخغاء الخضازت ال٨ٍٟغ

م ٞهم الُىم ٖلى مٟتر١ ٚحر مٗتٝر به مً جغار الٛحر، ؤما الظًً ال ًؼالىن ٌؿحرون ٖ خدّبٗىن آزاَع لى زُاَم ٍو

ً في صعوب ؾلٟهم، وؾُل٣ىن هٟـ اإلاهحر مهما ؤنغوا ٖلى ٖضم  ً في جيههم، ظاٍع َغ١، ٞةما ؤن ًب٣ىا ؾاصٍع

ىا مً 
ّ
شبخىا خًىعَم في جهاع َظا الُىم، لُُل تراٝ بخل٪ الخ٣ُ٣ت، وبما ؤن ٣ًُٟىا مً هىم لُلت ألامـ، ٍو الٖا

هىا ؤهٟؿهم مً ؾغاب الخضازت الخاصٕ، لُِٗكىا ٖهغ ما بٗض زالله ٖلى الٛ
ّ
ض، ولً ًخم لهم طل٪ بال بإن ًسل

خدّغ٥ في ٧ل مجا٫ ّج، ٍو
َ
 .الخضازت الظي بضؤ ًؼخ٠ مً ٧ل ٞ

ٗىا  ت، وؤن ًٞغ وبطا ؤعاصوا ؤن ًسخهغوا اإلاؿاٞت ؤ٦ثر، ٞسحر وؾُلٍت لهم ؤن ٣ًٟضوا ٧ل ز٣ٍت بخ٣لُٗاث الٛغب ال٨ٍٟغ

 مً بيُاجهم الخ
ً
ام اإلاخمحز بإنالتهم ال٣اثمت ٖلى الش٣اٞت ؤلاؾالمُت اإلاخجضصة باؾخمغاع، واز٣حن ؤجها ألاخضر ٞٗال

 بالًغوعة مً 
ً
 ٧له، ولِـ زالُا

ً
م اٖخ٣اصها الجاػم ؤن ما ًإحي مً الٛغب لِـ باَال ٧ل خضازٍت جإحي مً الٛغب، ٚع

ال١ ٍ٘ ؤو ٞاثضٍة ٖلى ؤلَا  .ؤي هٟ

 :غبيالخضازت في ألاصب الٗ -5

 
ً
 وخًاهت

ً
 مً الٛغب والصة

ٌ
ٌٕ ًٖ الخضازت في ال٨ٟغ، وهي مشلها مؿخمّضة بن الخضازت في ألاصب ما هي بال ٞغ

 ؤو..( بخضي ؤَم ٢ىىاث الخدضًض ووؾاثله، مً 
ً
 ؤو مؿغخُت

ً
 ؤو عواًت

ً
 ؤو ٢ّهت

ً
، بط ٌٗخبر ألاصب )قٗغا

ً
وجهضًغا
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اثب واإلاُام٘ خُض َى وؾُلت الخىانل بحن ألاٞغاص واإلاجخمٗاث، للخٗ بحر ًٖ ألا٩ٞاع والهىاظـ والضواٞ٘ والٚغ

٨ٍغ  .واإلاُامذ، و٧ل ما ًضوع في زلض ؤلاوؿان ٞو

اث الٟلؿُٟت  وب٨ؿغ َى١ ال٨ىِؿت في الٛغب، والخدغع مً اإلاٟاَُم وال٣ُم الضًيُت، بغػث ٦شحٌر مً الىٍٓغ

ت وؤلالخاص، وفي َظا الجى ال٨ٟغي جخابٗذ اإلاظاَ ًّ ب ألاصبُت الٛغبُت، مً ٦الؾ٨ٍُُت وعوماوؿٍُت اإلاغج٨ؼة ٖلى اإلااص

ت، ومنها بلى ما ؾّمي بالخضازت، زم ه٣لذ بلى الٗالم الٗغبي صون ؤي حُٛحٍر ؤو جبضًٍل ؤو  ووا٢ٍُٗت، ؤًٞذ بلى الغمٍؼ

حٗضًٍل، ٞؿاصث في ؤصبىا الٗغبي الخضًض اإلاهُلخاث الٛغبُت، وؤؾالُب ال٨خابت الٛغبُت، ومىاهج الى٣ض ألاصبي 

٨خب بالخٝغ الٗغبي-غبُت، وختى ال٩لماث الٛ
ُ
 .لم حٗض طاث مًامحن ومٗاوي ٖغبُت -وهي ج

ت  ت للخضازت»في بدٍض لها ٖىىاهه « زالضة ؾُٗض»ج٣ى٫ ال٩اجبت الخضازٍى بن الخىّظهاث ألاؾاؾُت «: »اإلاالمذ ال٨ٍٟغ

 حؿمذ بال٣ى٫ بن البضاًت الخ٣ُ٣ُت للخض
ً
ًت  ٍٖغ

ً
ىاث، ج٣ّضم زُىَا  -ازت إلا٨ٟغي الٗكٍغ

ٌ
مً خُض هي خغ٦ت

 
ٌ
 قاملت

ٌ
ت  م٘ اإلاغظُٗت الضًيُت والترازُت ٦مُٗاٍع  -٨ٍٞغ

ً
ل ٨ٞغ الغّواص ألاواثل ٢ُُٗت

ّ
٢ض اهُل٣ذ ًىمظا٥، ٣ٞض مش

،  :ومهضٍع وخٍُض للخ٣ُ٣ت، وؤ٢ام مغظٗحن بضًلحن ّم جُىعيٌّ
َ
خي، و٦الَما بوؿاويٌّ ومً ز ال٣ٗل والىا٢٘ الخاٍع

لخَمـ بالخإّمل والاؾدبهاع ٖىض ظبران، وبالبدض ٞالخ٣ُ٣ت ٖىض عاثٍض ٦جبران 
ُ
لخَمـ بالى٣ل، بل ج

ُ
ؤو َه خؿحن الج

 «[11].اإلانهجي ال٣ٗالوي ٖىض َه خؿحن

م، وبهما ٖلى الضًً ٦ما وختى ال ًلخبـ ألامغ ٖلى ؤخٍض مً اإلاؿلمحن، ًُٞٓ ؤن طل٪ الىهج ال ًى٨ٗـ ٖلى ؤلاؾال 

 ؤزغي للباخشت اإلاظ٦ىعة ج٣ى٫ ٞيها: 
ً
لي ٖبض »نّىعجه ال٨ىِؿت الٛغبُت ٣ِٞ، ؤه٣ل ٣ٞغة ٖىضما ٧ان َه خؿحن ٖو

ت الىمىطط  ٖؼ خي، «ؤلاؾالم»الغاػ١ ًسىيان مٗغ٦ت ٖػ ، بةؾ٣اٍ نٟت ألانلُت ُٞه وعّصٍ بلى خضوص اإلاىعور الخاٍع

ٍٕ للبدض الٗلمي والىٓغ، ُٞا٦ضان ؤن ؤلاوؿان ًمل٪ مىعوزه  مل٪ ؤن ًدُله بلى مىيى وال ًمل٨ه َظا اإلاىعور، ٍو

٦ما ًمل٪ خ٤ بٖاصة الىٓغ ُٞما ا٦دؿب نٟت ال٣ضاؾت، وخ٤ هٕؼ ألاؾُىعة ًٖ اإلا٣ّضؽ، وخ٤ َغح ألاؾئلت 

 «[12].والبدض ًٖ ألاظىبت

 -هدً 
ً
لؿىا آلان في مىعص الغّص، ٦ما ؤهىا لم وٗض هدخاظه، ألهىا ججاوػها الُىم مغخلت الضٞإ، ل٨ىىا ٣ِٞ هىص  -َبٗا

ً  :ؤن هالخٔ ؤمٍغ

٪ ال٣ٗل  :ألاو٫  ٍ٘ بلى جدٍغ ضٖى بك٩ٍل ٢اَ لى اإلاىهج ال٣ٗلي، ٍو  ٖلى الخإمل والاؾدبهاع، ٖو
ً
ؼ ٦شحرا

ّ
ؤن ؤلاؾالم ًغ٦

ت والٗلمواؾخسضامه ٦إخض ؤَم مهاصع اإلا  .ٗٞغ

 ؤن هدّضص مٗنى 
ً
ض صخت م٣ىلت ؤن ؤلاوؿان ًمل٪ مىعوزه وال ًمل٨ه َظٍ اإلاىعور، ول٨ً ٖلُىا ؤوال

ّ
والشاوي: ؤهىا ها٦

 .اإلاىعور في َظا اإلا٣ام

ت الشابخت-ؤلاؾالم  ت الىبىٍّ
ّ
م والؿى لِـ مً اإلاىعوزاث الٗغبُت وال ؤلاؾالمُت، ألهه لِـ  -اإلاخمشل بال٣غآن ال٨ٍغ

٨ٞغ ألاظضاص ولم هغزه منهم، بهما َى زُاٌب بلهيٌّ مباقٌغ لجمُ٘ الىاؽ في ٧ل ألاما٦ً والٗهىع، ٞهى خهُلت 

ُه والٗمل به ٖلى خٍضّ ؾىاٍء 
ّ
 .زُاب مباقغ لىا ٦ما زىَب به ؤظضاصها، وهدً وبًاَم في جل٣

َغاث٤ جُب٣ُه ُٞما  ؤما ما ٌّٗض مً الترار ٞهى الٟهم الخام في ٧ل ٖهٍغ مً الٗهىع لهظا ؤلاؾالم، و٦ظل٪

 في ؤًضًىا، 
ٌ
ؼة  ٍٖؼ

ٌ
ى زغوة  وؿمذ له ؤن ًمل٨ىا، بهه جغازىا، َو

َّ
ظا الظي ًيبػي لىا ؤن همل٨ه، وؤال مط ى مً ٖهىع، َو
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م  ٣ت التي جىاؾبىا، وبدؿب ٞهمىا هدً لل٣غآن ال٨ٍغ وؿخسضم مىه ما ًىاؾبىا، بال٣ضع الظي ًىاؾبىا، بالٍُغ

ت الشابخت ت الىبٍى
ّ
 .والؿى

 قضًض ؤلاًجاػ لؿماث بٗض َظ
ً
ا الاؾخُغاص الًغوعي، وٗىص بلى بدشىا خى٫ الخضازت في ألاصب، ٞى٣ّضم مسخهغا

ا بلُىا  ىن الٗغب، وه٣لَى ا ؤصبائها الخضازٍى ًُّ ضَا خٞغ
ّ
 :٦ما هي -ٖلى ؤلؿىتهم-الخضازت ألاصبُت الٛغبُت، التي ٢ل

 :عواص الخضازت ألاصبُت في الٛغب -ؤ

٩ي بصٚاع آال » ن بى مً عمىػ اإلاضعؾت الٛغبُت، التي جمسًذ ٖنها الخضازت في ظاهبها ألاصبي ٖلى ألا٢ل، ٧ان ألامٍغ

الحري، ومىبىؾان، و٧ان اإلاازغ ألاو٫ في ٨ٞغ  سُت للخضازت، مشل: ماالعمُه، ٞو و٢ض جإزغ به ٦شحٌر مً الغمىػ الخاٍع

حن في ٧ل م٩ان، و٢ض هاصي بصٚاع بإن ٨ًىن ألا   ًٖ الجما٫، وال ٖال٢ت له وقٗغ بىصلحر ؤؾخاط الخضازٍى
ً
صب ٧اقٟا

 «[13].بالخ٤ وألازال١

 للخ٤ وألازال١ والجما٫ ٖلى الؿىاء، و٦ظل٪ ٧ان قٍٗغ وؤصبه، 
ً
بصٚاع َظا، ٧اهذ خُاجه وؾلى٦ه مجاُٞحن ٞٗال

، و٧اهذ خُاج»
ً
 ظضا

ً
 بحن الٟكل الضعاس ي، وال٣ماع، والخمىع، والٗال٢اث ل٣ض ٧ان ؾلى٦ه مكِىا

ً
ٖت

ّ
ه مىػ

ظذ بمداولت الاهخداع باألُٞىن  ِىّ
ُ
 «[14].الٟاؾضة، وج

ت بٗض بصٚاع، والخُىة ألاولى للخضا مُض الغمٍؼ حن في ٧ل م٩ان، ٖو زت، مً الىاخُت ؤما بىصلحر ؤؾخاط الخضازٍى

الي ق٨غي   .[15]ألاصبُت ٖلى ألا٢ل، ٣ٞض هاصي بالٟىض ى في الخـ وال٨ٟغ وألازال١ ٦ما ٣ًى٫ بخؿان ٖباؽ ٚو

ُٟت اللٛت الىيُٗت، بةًجاص -الظي ؤعاصٍ بىصلحر-ل٣ض ٢ام اإلاظَب الغمؼي »و ٍت ظضًضٍة،  ٖلى حُٛحر ْو ٖال٢اٍث لٍٛى

ت، ولظا  ٤ اللٛت الكٍٗغ ُٟت الخىاؽ ًٖ ٍَغ  بلى حُٛحر ْو
ً
حكحر بلى مىايُ٘ لم حٗهضَا مً ٢بل.. و٧ان ًُمذ ؤًًا

 «[16].ال ٌؿخُُ٘ ال٣اعت ؤو الؿام٘ ؤن ًجض اإلاٗنى الىاضح اإلاٗهىص في الكٗغ الغمؼي 

 
ً
 ؤن ٌؿل٪ َظا اإلاؿل٪ في ألاصب والكٗغ، مً ٧اهذ مغاخل خُاجه مىظ الُٟىلت همىطظا

ً
ؤلِـ مً الُبُعي ظضا

٫ والٗال٢اث 
ّ
ـ، خُض الٟؿى١ والاهدال٫ والخبظ  مً قبابه في الخي الالجُني بباَع

ً
للًُإ والكظوط، و٢ط ى قُغا

ة، زم الط في اإلاغخلت ألازحرة مً ٖمٍغ باإلا
ّ
 .!سّضعاث والكغاب؟الكاط

ط به،  -بلى طل٪-٨َظا ٧ان بىصلحر، و٧ان 
ّ
خلظ ً ٍو  بالجرظؿُت واهٟهام الصخهُت، ٩ٞان ًدب حٗظًب آلازٍغ

ً
مهابا

اع الكغ»٦ما ٣ًى٫ ببغاَُم هاجي مترظم صًىان بىصلحر   .، ومهُٟى السخغحي م٣ضم َظٍ الترظمت«ؤَػ

٠ ؤهه  ؿاص، مىٗذ وكغ بٌٗ ٢هاثضٍ ختى ٞغوؿا ٖلى ما ٞيها مً اهدال»ٖلى ؤن الٍُغ ٫ ومُىٖت ومجىن ٞو

ب٘ صًىاهه في باَعـ ؾىت 
ُ
: 1957ٖىضما َ ٣ى٫ ٖىه ٧اجٌب ؤوعوبيٌّ ٣ى٫ «بن بىصلحر قُُاٌن مً َغاٍػ زام»م، ٍو ، ٍو

 ««[17].به٪ ال حكم في قٍٗغ عاثدت ألاصب والًٟ، وبهما حكم عاثدت ألاُٞىن »ٖىه آزغ: 

لى زُى بىصلحر مص ى عامبى، الظي  غي »ٖو ًُ  ما ال 
َ
صٖا بلى َضٍم ٣ٖالوٍيّ ل٩ل الخىاؽ.. وبلى ؤن ٨ًىن الكٗغ عئٍت

َ٘ ؤيَّ نلٍت م٘ اإلاباصت  ُ٣ لى اإلااض ي، ٍو ، وفي عؤًه ؤن الكاٖغ البّض ؤن ًخمّغَص ٖلى الترار ٖو ُ٘ ؿم ٌُ َٕ ما ال  وؾما
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ت ٖما ُوِيٗذ له، وجمّحز ألازال٢ُت  ا بٛمىيه وحُٛحٍر لبيُت التر٦ُب والهُاٚت اللٍٛى ًُّ والضًيُت.. وجمّحز قٍٗغ ٞى

 بالهىع اإلاخباٖضة اإلاخىا٢ًت اإلامّؼ٢ت
ً
 «[18].ؤًًا

لى آزاع بىصلحر وعامبى، ظاء ماالعمُه، وبى٫ ٞا ما، وونلذ الخضازت في الٛغب بلى ق٩لها النهاجي ٖلى ٖو حَر لحري، ٚو

٩ي    .«جىماؽ بلُىث»، وؤلاه٩لحزي «ٖاًؼعا باوهض»ًض اليهىصي ألامٍغ

اب وهاػ٥ اإلاالث٨ت والبُاحي وزلُل خاوي  ُّ حن الٗغب، مشل الؿ ، جإزغث اإلاىظاث ألاولى مً الخضازٍى
ً
وبهاالء ظمُٗا

م حَر   .[19]وؤصوهِـ.. ٚو

ٗخبر ٢هُضة 
ُ
حن الٗغب « ألاعى الخغاب»وح ٣ت الخضازٍى

ّ
ٍت خّىلذ ألاصب »إللُىث، مٗل بما خىجه مً ٚمىٍى وعمٍؼ

ت.. بلى آزغ ما هغاٍ الُى  ُّ م مً مٓاَغ ألاصب بلى ٦ُاٍن مٛل٤ٍ، جدبّضي في زىاًاٍ الغمىػ وألاؾاَحر واللٛت الغ٨ُ٦ت الٗام

 «[20].الُىمي للخضازُحن الٗغب

 طل٪ بالكمى٫ ؤلاوؿاوي والهُاٚت الٗاإلاُت، 
ً
ضاٞ٘ ٖلي الٛامضي ًٖ اإلايكِإ الٛغبي للخضازت الٗغبُت، مبرعا ٍو

الٛغب، خُض ٧اهذ نضًي إلاا ٧ان ٖلُه ال٣غن الخاؾ٘  ومهما ٣ًا٫ بن جل٪ اإلاهُلخاث مى٣ىلت مً»٣ُٞى٫: 

 ؤن لها قمىلها ؤلاوؿاوي، ونُاٚتها الٗاإلاُت التي جىاؾب ٧ل لٍٛت، ومً َظٍ اإلاهُلخاث ٖلى ؾبُل 
ّ
ٖكغ، بال

 لخُّىع بٌٗ ظىاهب ال٩اثً ؤلاوؿاوي، و٦ظل٪ «الضاعوٍيُت»اإلاشا٫ 
ً
ٗخبر ٦كٟا

ُ
التي حّٗض « اإلاُشىلىظُت»، التي ح

 
ً
ٍص، ٌؿخلهم ال٣ٗل ٦كٟا ظٍ اإلاهُلخاث في ظملتها جٟصح ًٖ مىهٍج ظضًٍض واضٍح ومدضَّ ألنى٫ ال٣ٗاثض، َو

ت باإلاٗلى٫ 
ّ
 «[21].والخجغبت في عبِ اإلا٣ضماث بالىخاثج، والٗل

لهام ال٣ٗل والخجغبت، وبلى عبِ اإلا٣ضماث بالىخاثج والٗلت هىا٤ٞ، بل وهضٖى بةلخاح، بلى اؾخ -بالُب٘-وهدً 

باإلاٗلى٫، باٖخباٍع اإلاىهج ال٣ٗلي لالؾخيباٍ، الظي ٧ان وال ًؼا٫، ؤخض ؤَم ألاؾـ ألانىلُت واإلاى٣ُُت في ال٨ٟغ 

لت، ؤو اإلادؿ َٗ ًه في َظا اإلاجا٫، َى الىخاثج اإلابدَؿغة واإلاٟخ ّضعى ؤلاؾالمي مىظ ٢غوهه ألاولى، ل٨ً ما هٞغ ًُ ّغٖت التي 

 في الٛغب هٟؿه، بٗضما ؤٞؿضث ٨ٞغ وؾلى٥ 
ً
، جل٪ الىخاثج التي ؾ٣ُذ ؤزحرا

ً
 وبهخاها

ً
ا لظل٪ اإلاىهج ػوعا اهخماَئ

 .ؤظُا٫ٍ ب٩املها في الٛغب والكغ١ بيؿٍب مخٟاوجت

٤ٍ ًمىد ىا ًبدشىن ًٖ ٍَغ
َ
غي الخضازت في ألاصب الٗغبي، ٣ٞض هدىا مىخًى آزغ، خحن مً

ّ
هم ؤما بٌٗ مىٓ

ً ألامىي والٗباس ي، ًٟدكىن   هدى خضازٍت ٖغبُت الجظوع، ٞغظٗىا بلى الٗهغ الجاَلي ومىه بلى الٗهٍغ
ً
اوُٗاٞت

مغ بً ؤبي  لبؿىجها زىب الخضازت، ٞإبغػوا امغؤ ال٣ِـ وبكاع بً بغٍص وؤبا هىاٍؽ ٖو ىا٥ ًٖ بٌٗ الىماطط وٍُ َىا َو

م ممً ؾاع مً الكٗغاء ال٣ضامى ٖلى َظا حَر  .الضعب عبُٗت، ٚو

ىضح  مغ بً ؤبي عبُٗت ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، « ؤصوهِـ»ٍو حن الٗغب بكٗغ ؤبي هىاؽ ٖو ؾبب بعجاب الخضازٍى

ما»٣ُٞى٫:  ببُٛتهم  -٦ما ًّضٖىن -، بل ٧اهذ ٞغختهم ؤقض ٖىضما ْٟغوا «[22]بن الاهتها٥ َى ما ًجظبىا في قَٗغ

ط وطا الىىن اإلاهغي وابً ٖغبي 
ّ
سُت ٖغبُت للخضازت ٖىض بٌٗ اإلاخهّىٞت ٧الىٟغي والخال في بًجاص ظظوع جاٍع

ُحن   بالٟهم الخام اإلاىدٝغ لىهىم ؤمشا٫ َاالء الهٞى
ّ
م، ومٗلىٌم ؤهه لم ًخم لهم طل٪ الاّصٖاء، بال حَر ٚو

٨ظا عاخىا  ال٨باع، ٞاٖخبروا ؤن الغاٞض الهىفي ًهب في صاثغة الكٗغ  لّىهه بلىهه الخام، َو الٗغبي اإلاٗانغ، ٍو

هٟى لهم طل٪ الاّصٖاء؟  .!ًّضٖىن ؤن الكٗغ الٗغبي الجضًض ٌؿخمض مً الترار الهىفي، وؤوى ًصح ٍو
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الغاٞض الهىفي نّب في صاثغة الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ، ولّىهه بلىهه الخام، بن الىٟغي »٣ًى٫ ٖبض الخمُض ظُضة: 

ط وطا ال
ّ
غوا في ؤصوهِـ والؿُاب والبُاحي وهاػ٥ اإلاالث٨ت ونالح ٖبض والخال

ّ
م، ؤز حَر ىىن اإلاهغي وابً ٖغبي ٚو

الهبىع ومدمض ُٖٟٟي مُغ، لظل٪ ٞةن ال٣ُم التي ًًُٟها الكٗغ الٗغبي الجضًض بهما ٌؿخمضَا مً الترار 

 «[23].الهىفي

ىن الٗغب ؤهٟؿهم، ٣ًى٫ ٚالي ق٨غي:  ل٨ً َظا لم ٨ًً ؾىي مجغص اّصٖاٍء باعٍص ال مهضا١ له، ًىُٟه الخضازٍى

ىضما ؤ٢ى٫ الكٗغاء الجضص، وؤط٦غ مٟهىم الخضازت ٖىضَم.. ؤجمشل ٦باع قٗغاء الخغ٦ت الخضًشت، مً ؤمشا٫ » ٖو

اب البُ بض الَى احي وزلُل خاوي.. ٖىض َاالء ؾىٝ وٗثر ٖلى ؤصوهِـ وبضع قا٦غ الؿُاب ونالح ٖبض الهبىع ٖو

الحري، وعبما ٖلى مالمذ مً ؤخضر قٗغاء الٗهغ في ؤوعوبا  اًؼعا باوهض، وعبما ٖلى عواؾب مً عامبى ٞو بلُىث ٖو

٩ا، ول٨ىا لً وٗثر ٖلى الترار الٗغبي  «[24].وؤمٍغ

٣ى   مً آزاع ظؿضها.. وختى ال هخٍى »٫ الكاٖغ مدمض بىِـ: ٍو
ً
 مخىعَىن في الخضازت، و٢ض ؤنبدذ ؤزغا

ً
هدً ظمُٗا

 
ً
 وببضاٖا

ً
٨غا  ٞو

ً
 في الخضازت خضازاث، واإلاكتر٥ بُنها َى ؤعيُت الٛغب ج٣ىُت

ُ
 «[25].في اإلاٟاع٢اث واإلاُاب٣اث، هشبذ

٣ى٫  خغ٦ت الكٗغ الجضًض مخهلت بدغ٦ت الًٟ الخضًض في «: »الغخلت الشامىت»في ٦خابه « ظبرا ببغاَُم ظبرا»ٍو

٣ى٫ ٚالي ق٨غي: «[26]ؤوعوبا، ومً الٗبض ؤن وؿدكهض بال٣ضامى غ ال»، ٍو كٗغ الخضًض بمحرازىا بن مداولت جبًر

 بلى خٍضّ ما
ً
 ٚحر مجضًٍت، بل ؤنبدذ ياّعة

ٌ
خي مً خغ٧اث الخجضًض في الكٗغ الٗغبي هي مداولت  «[27].الخاٍع

ىن الٗغب نضي الخضازت الٛغبُت، واإلاغآة التي ه٣لتها ٦ما ه ٨ظا ٧ان الخضازٍى ُت َو ي بلى مجخمٗاجىا الٗغبُت، وألاٖو

 .التي خملتها ب٩ل جىىٖاتها وجىا٢ًاتها

  :جظبظباث الخضازت -ب

ض، ؤن الخضازت في ألاصب ألاوعوبي، لم حؿخ٣ّغ ٖلى 
ّ
ض ؤن ؤئ٦ ش ألصب الخضازت، وبهما ؤٍع ض ؤن ؤصزل لّجت الخإٍع ال ؤٍع

ت واإلاؿخ٣بلُت.. بلخ، ٨ٞشحٌر مً الخغ٧اث ألاصبُت ٧الُبُُٗت والا »مٟهىٍم مّٗحٍن،  ٍغ ت والخهٍى هُباُٖت والغمٍؼ

 بظاتها، وبطا ؤزظها 
ً
 ٢اثمت

ً
 م٘ بًٗها، و٧ل واخضٍة منها هي هخاط خغ٧اٍث ؤزغي، ولِؿذ خغ٦ت

ٌ
 ومترابُت

ٌ
مخضازلت

، ٞهي ال جسخل٠ ٖنها مً خُض ٦ىجها -٦دغ٦ٍت جًم ٧ل َظٍ الخغ٧اث-، ؤو -٦دغ٦ٍت مً َظٍ الخغ٧اث-الخضازت 

 .«وَي مًُغبتجخًمً مٗا

، واهتهذ بدضازٍت ظضًضٍة ؾمُذ 
ً
 ٦بحرا

ً
غٍة ؤولذ الك٩ل اَخماما

ّ
ما بٗض »جضعظذ الخضازت مً خضازٍت مب٨

ًٞ، بلى «[28] الخضازت
ّ
لت مغث بًٟ الال ًٞ الهضٞت، يغبذ بالك٩ل ٖغى الخاثِ.. وزال٫ َظٍ الغخلت الٍُى

ذ ًٖ الًٟ الخ٣لُضي بلى  ٞؼ لى اإلادا٧اة الهؼلُت، ٖو بلى ؤصب الهمذ، الظي ٣ًىم ٖلى الالم٣ٗى٫ والالجسُُِ، ٖو

ٍٝ مدضٍص  بي، و.. و.. بلى مؿمُاٍث ال جيخهي، ألجها حؿحر بلى ال َضٝ، ولى ؾاعث بلى َض ضي والخجٍغ الًٟ الخجٍغ

ى٪ َاو»٢ض ّٖبر الهتهذ َظٍ ألاؾماء، واهتهذ مٗها الخضازت، و  لم جإث الخضازت »ًٖ َظا الىا٢٘ خُىما ٢ا٫: « ؤٞع

غ، وبطا ؤجذ بظل٪ ج٨ىن ٢ض اهتهذ ٦دضازت
ّ
 «[29].بإؾلىبها الخام اإلااز
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 -٧ان َىا٥ 
ً
ُت والٗضمُت، بحن اإلاداٞٓت والشىعٍت، بحن ش يٌء مً الخظبظب والخإعجح في ألاؾلىب، بحن اإلاؿخ٣بل -صوما

ٌٕ مً اإلاّض والجؼع بحن ال٣ٗالهُت   هى
ً
ت والغوماوؿُت وختى ال٨الؾ٨ُُت، و٧ان َىا٥ صاثما الُبُُٗت والغمٍؼ

 .والال٣ٖالهُت، وبحن الىعي والالوعي، وبحن الظاجُت واإلاىيىُٖت

ن اؾخهجاجها، وجخإعجح بحن ؤلاًمان بهض١ ؤق٩ا٫ ما ؤٚغب ما ٧اهذ الخضازت جمؼط بحن الترخُب بالخ٨ىىلىظُا وبح

إة الؼمً، َظا الخلِ بحن اإلاخىا٢ًاث ٧ان  ش ومً َو  مً الخاٍع
ً
ا َغوبا الخٗبحر الجضًضة ًٖ الؼمً، وبحن اٖخباَع

ٛت والًٟ، 
ّ
الؿمت ألاؾاؾُت للخضازت، َظٍ الؿمت التي وؿٟذ ٧ل ؤهٓمت ال٨ٟغ، و٢لبذ ال٣ىاٖض الخ٣لُضًت لل

حر اإلاى٣ُي مً وؤٞؿضث الٗال خدذ الباب ٖلى مهغاُٖه ؤمام الاهخ٣ا٫ اإلاٟاجئ ٚو ٢ت بحن ال٩لماث وألاقُاء، ٞو

ٍٕ آلزغ، واٖخماص الهىع اإلابهمت الًبابُت التي ججم٘ بحن الىٓام والٟىض ى، الخل٤ والخضمحر، البىاء والهضم،  مىيى

 .الٓالم والىىع، اإلاىث والخُاة

ؿمٗىا ما لِ
ُ
ىا ما لِـ بمغجي ٦ما ٣ًى٫ عامبى، وعاخذ جهىع لىا ل٣ض خاولذ الخضازت ؤن ح ، وؤن جٍغ ٍٕ ـ بمؿمى

، وسخىهت ما َى باعٌص، وزلجُت ما َى في خالت ٚلُاٍن، ووخكُت ما َى  ًٌ ان ما َى ؾا٦ ؾ٨ىن ما َى ظاٍع، وظٍغ

لمىذ ألا  ٣لىذ الٗىا٠َ، ٖو مؿذ اإلاٗاوي، ٖو ّحرث ألالىان وألاق٩ا٫، َو ، ووصاٖت اإلاخىّخل، بل ٚو ٌ٘ ام، وصٌ َو

 مً الُا٢ت، وهٓغث بلى الخىاع١ ٖلى ؤجها الىا٢٘، 
ً
وخّىلذ اإلا٩ان بلى ػماٍن والؼمان بلى م٩ان، واٖخبرث ال٨خلت هىٖا

ام ٖلى ؤجها الخ٣اث٤  .وبلى الٓىىن وألاَو

ىاظؿه، باألؾلىب الظي ًدلى له، ؤٞصح ؤو لم  ّبر ٧ل قاٍٖغ ًٖ ْىىهه َو وبازخهاع، ج٩لم ٧ل ؤصًٍب ٖلى َىاٍ، ٖو

نهم، ٧ل َظا ال  ًٟصح، ٞهم الؿام٘ ؤو ال٣اعت ؤو لم ًٟهم، ظغح مكاٖغ الىاؽ، اؾخٟٛلهم، اؾخجهلهم، ٢لب مىاٍػ

اًخه، ألهه  ىه، وال ًجغُّ بلى مىهجه، وال ًٟصح ًٖ َضٞه ٚو -حهمه وال ًخدّغط مىه، وم٘ ٧ل َظا ٞهى ال ًُغح مىاٍػ

ً له وال مىهج وال َضٝ وال ٚاًت، -ب٩ل بؿاٍَت  ً ال مىاٍػ خماًؼ ًٖ آلازٍغ  .ؾىي ؤن ٌٛاًغ الىا٢٘ ٍو

 :ؤؾلىب اإلاٛاًغة -ط

ى ال٣اؾم اإلاكتر٥ «ؤؾلىب اإلاٛاًغة»لٗل  ت، َو ، َى ؤَم ما حكّغبخه الخضازت ألاصبُت الٛغبُت مً الخضازت ال٨ٍٟغ

ٍٝ مدّض  حن الٛغبُحن، ل٨ً الٟاع١ ؤن اإلاٛاًغة في ال٨ٟغ ٧اهذ حؿحر بلى َض ، َى بحن ال٨ٟغ وألاصب الخضازٍى
ً
ٍص ؾلٟا

 
ً
 مدضصا

ً
ًٍ و٢ٍُم وؤزال١، بِىما اإلاٛاًغة في ألاصب لم جخسظ لها َضٞا الاهسإل ًٖ اإلااض ي بغّمخه، بما ٌٗىُه مً صً

ال١، ٨َظا هٟهم ٢ى٫ ٞلىبحر:  ض ؤن ؤٞٗله َى »ؾىي اإلاٛاًغة في ألاؾلىب، وبن لم ًدمل ؤي ٨ٍٞغ ٖلى ؤلَا ٧ل ما ؤٍع

 خى٫ ال ش ي
ً
 ظمُال

ً
 م٘ هٟؿهؤن ؤهخج ٦خابا

ّ
حر مترابِ بال  «[30].ء، ٚو

، زم ًٖ الخايغ «الخماًؼ»ؤو « الخٛاًغ»ول٩ي ًد٤٣ ألاوعوبُىن َظا الهضٝ 
ً
، ٧ان البض مً الاهسإل ًٖ اإلااض ي ؤوال

 -بٗض طل٪ 
ً
 »صون ؤن ٣ًضمىا  -ٖىضما ًهبذ مايُا

ً
 .مؿخ٣بللل« ههجا

ىن ألاوعوبُىن لِـ ًٖ اإلااض ي ٣ِٞ،  ٨ظا اوؿلخ ألاصباء الخضازٍى ى اإلاىهج، َو بن الخُٛحر بدض طاجه َى الهضٝ َو

اقىا في ٖالٍم مً زُا٫ٍ،  ، بل ولِـ ًٖ الىا٢٘ ٣ِٞ، وبهما ًٖ الخُاة ٦ظل٪، ٖو
ً
وبهما ًٖ الخايغ ؤًًا

اخه الهىط وؤم ىاظه الٗاجُت خُض حكاء، بهه ٖالم الًُإ في الجزواث ٌؿبدىن ُٞه بال ظهٍت مدضصٍة، جخ٣اطٞهم ٍع
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ى ٖالٌم ال ًل٤ُ باإلوؿان  ت في الظاجُت، ٖالم الٗبصُت والٟىض ى، َو والكهىاث، والخُه في ألاَىاء والىىإػ اإلاَٟغ

 .الٗا٢ل

غ ٧ل ألاصباء الخضا« الخماًؼ الالَضفي»ؤو « الخٛاًغ الالمنهجي»وال بض ؤن وؿخضع٥، ؤن َظا 
ّ
حن ألاوعوبُحن، لم ًاَ زٍى

 ًٖ َضٝ الخضازت في ال٨ٟغ، ٦ةقاٖت ؤصب 
ً
، ال ًبخٗض ٦شحرا

ً
 مدضصا

ً
٨ٞشحٌر منهم ٢ض ويٗىا ههَب ؤُٖنهم َضٞا

، ؤو ؤصب الخدغع مً الضًً والخدلل مً ال٣ُم وألازال١، ؤو.. ؤو.. 
ً
الاهدال٫ ؤو الجيـ ؤو ٞىض ى الٗال٢اث ٖمىما

ٍٝ مّٗحٍن   مىه الكٗغل٨ً ؤؾلىب الخُٛحر هدى ال َض
ً
 .، ب٣ي الؿمت الٛالبت ٖلى ألاصب ألاوعوبي الخضًض، وزانت

بن ؤَم ما َضٞذ بلُه الخضازت الٛغبُت في ألاصب، ؤن ًإحي ؤؾلىبها ٖلى ٚحر مشا٫ٍ ؾب٤، لِؿخد٣ىا بظل٪ ؤن 

ا، وختى ألاصباء والكٗغاء الظًً اجسظوا مً الهجىم ٖلى الضًً وألازال١ وال٣ُم
ًّ
  ٨ًىهىا ببضاُٖحن خ٣

ً
مدىعا

ؤن الضًً وال٣ُم وألازال١ ٧اهذ هي الىا٢٘ اإلاٗاف، وؤن الخضازت ٧ان  -في طل٪ الخحن-ألصبهم، ٞألجهم عبما وظضوا 

البض ؤن ج٨ىن في مىاظهت َظا الىا٢٘، وؤن مغ٦ب ؤؾلىب اإلاٛاًغة ٧ان البض ؤن ًجغَي َظا اإلاجغي، وؤن ًسىى َظا 

،  البدغ، وعبما القى طل٪ ٖىض ٦شحٍر منهم َىًي   مً الىىإػ وألاَىاء، والؿلى٥ الصخص ي اإلاىدٝغ
ً
ا، هابٗا ًُّ هٟؿ

 بلى الًغوعة ؤلابضاُٖت ألاصبُت
ً
 .بياٞت

ت  لَمه وزى٤َ خٍغ ومً ؤلاههاٝ ؤن وكحر، بلى ؤن الىا٢٘ اإلاٗاف في ؤوعوبا في طل٪ الخحن، ٧ان ٌُٛي ظىَعٍ ْو

ٍت ع٣ُ٢ٍت مً الضًً وألازال١، مما ً
ّ

 ؤلاوؿان ُٞه، ب٣كغٍة َك
ً
لبٌٗ ألاصباء  -بلى خض ما-جٗلىا وُٗي مهضا٢ُت

اع هٟهم  حن في الٛغب، ويمً َظا ؤلَا  ًدابَي «: »هُدكه»٢ى٫  -ٖلى ؾبُل اإلاشا٫-الخضازٍى
َّ

ٖلى الٟىان ؤال

 «[31].الىا٢٘

ٌٍ ٖلى ٨ٖـ الخضازت في ال٨ٟغ، بن ؤؾلىب اإلاٛاًغة وؾم الخضازت في ألا  ام صب لضي الٛغبُحن بمٟهىٍم ٚاثٍم ٚو

ا في الٛغب وفي «مً الًغوعي ؤن ه٨ىن مدضزحن بهىعٍة مُل٣ٍت «: »عامبى»وبن م٣ىلت  ، ٢ض ل٣ُذ نضًي ٢ىًٍّ

الث اإلاسخلٟت التي عا٣ٞتها، وعٚم جًاعب آلاعاء خى٫ جٟانُل مهُلح الخضازت، م الخإٍو  الكغ١ ٖلى الؿىاء، ٚع

بُٗخه، وجُىع مٟهىمه بخُىع الؼمً، ٣ًى٫  مً ظملت اإلاكا٧ل التي جىاظهىا ٖىض صعاؾت «: »لُىهُل جغلى٪»َو

ِٗملذ ٧لمت 
ُ
 جدضص ؾماث َظا الٗهغ، ل٣ض اؾخ

ٌ
 واخضة

ٌ
مً خحٍن « الخضازت»الٗهغ الخضًض، هي ؤهه ال جىظض ٧لمت

ٗملذ ٦ظل٪ في ون٠ ألاظىاء الٗا
ُ
 للغوماوؿُت، واؾخ

ً
ً بىظٍه آلزغ مغاصٞت مت لألصب ألاوعوبي في ال٣غن الٗكٍغ

ت الجمالُت اإلاخإزغة الىابٗت مً الىا٢ُٗت، ل٣ض   مً البىعظىاٍػ
ً
اص اإلااع٦ؿُىن ُّٞٗضوجها هىٖا

ّ
ٖام، ؤما الى٣

َي مجمىٖت الخغ٧اث التي ظاءث لخدُُم الىا٢ُٗت ؤو الغوماوؿُت، و٧ان صًضجها 
ّ
سضم َظا اإلاهُلح لُُٛ

ُ
اؾخ

ض، خغ٧اٍث م ت، الخجٍغ ٍغ ت، الخهٍى ت، الخ٨ُٗبُت، اإلاؿخ٣بلُت، الغمٍؼ شل الاهُباُٖت، ما بٗض الاهُباُٖت، الخٗبحًر

 
ً
 ٧اسخت

ً
الُت، م٘ طل٪ لِـ َىا٥ ما ًىّخض َظٍ الخغ٧اث، بل بن بًٗها ظاء زىعة الضّوامُت، الضاصاثُت، والؿٍغ

 «[32].ٖلى البٌٗ آلازغ

ظا ٧له بؿبب ؤؾلىب الخٛاًغ الال َضفي، ؤو الخماًؼ الظي اهخهجخه الخضازت، التي ونٟها الىا٢ض  « س ي ؽ لىؽ»َو

ما٫ »م، ٣ٞا٫: 1955في بخضي مدايغاجه ٖام   ؤحى بإٖما٫ٍ مدّحرٍة ومضّمغٍة، ٧اأٖل
ً
 ؾالٟا

ً
ال ؤجهىع ؤن َىا٥ ٖهغا

ال  بإن َظا ًىُب٤ ٖلى الكٗغالتي ظاءث بها الضاصاثُت والؿٍغ
ً
 «[33].ُت، وؤٖخ٣ض ظاػما
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٣ى٫  ض»ٍو  مً الشىعاث الٟىُت، ٩ٞل ظٍُل ظضًٍض ظاء بشىعٍة ٞىٍُت «: »َغبغث ٍع
ً
قهضث ألاػمان الؿالٟت ٦شحرا

٢بت.. ؤما ما ٌؿمُه بًٗهم بالشىعة الٟىُت اإلاٗانغة، ٞال ؤٖخ٣ض ؤن ظضًضٍة، بهىا هجض ؤن ل٩ل ال٣غون زىعاتها اإلاخٗا

 لهظا الؿُا١، بجها جدٌُُم بل اهدال٫ٌ مإؾاويٌّ 
ٌ
 «[34].لٟٓت زىعة مىاؾبت

 :الٛمىى والغمؼ -ص

، بلى ما َى م٨خىٌب وم٣غوٌء، ٢ض ؤخضر َىال٪ مً ًّضعي، ؤن الاهخ٣ا٫ في الىو الكٗغي  ٌٕ ، مما َى مىُى١ٌ ومؿمى

 ل٩ل آلاصاب، بٗضما 
ً
ا  وقَغ

ً
، ٞلم ٌٗض الهىث ؤلاوؿاوي ؤؾاؾا

ً
، وفي الكٗغ زهىنا

ً
ا في ألاصب ٖمىما ًُّ  ٧ل

ً
حُٛحرا

ب ٖلى الهٟداث، ألامغ الظي ؾمذ للىو ألاصب
َ
٨خ ًُ ٍت ما  ًّ غص ٍت ٞو  -ي ؤجَُذ للٗحن النهمت ؤن ج٣غؤ بدغٍّ

ً
 -والكٗغ يمىا

 .ؤن ًيخ٣ل مً ؤلا٣ًإ اإلادؿلؿل، بلى اإلاٗنى الظي جٟغيه اللخٓت آلاهُت

ّ ًضًً بالًٟل ال٨بحر بلى «: »ماالعمُه»٣ًى٫ 
ًٍ ٤ لٓهىع ٞ بن ُٚاب اججاٍ الٗباعة الصخص ي اإلاخدّمـ، مّهض الٍُغ

دّى٫ ال٣هُضة بلى م ٍت مً الخٗابحر اإلاىّخضة ألاق٩ا٫ ولِـ بلى اإلاكاٖغ، بن الك٩ل ًًا٠ٖ اإلاٗنى، ٍو جمٖى

، بل «[35]الكاملت
ً
 واخضة

ً
ت  مغ٦ٍؼ

ً
بت في جغ٦ُب الجمل، بدُض ال جخًمً ٨ٞغة ٣ت ماالعمُه الٍٛغ ظا ًٟؿغ ٍَغ ، َو

ة، ٦ٗباعجه مشال:ً ج٣ىم ٖلى جدضي ٢ىاٖض الىدى، وحكخمل ٖلى مجمىٍٖت مً ألاؾماء الٍٛغ
ّ
قٗلت »بت الكاط

ىة صم، طَب، ٖانٟت مت»، ؤو ٖباعجه ألازغي: «الكهغة، ٚع  .«لٌُل، ًإٌؽ، وؤحجاٌع ٦ٍغ

ث والضوعٍاث.. بلخ بٗض ج٣ضم الُباٖت، مً جغاظ٘ الخل٣ي 
ّ
بمٗنًى آزغ، بن ما ؤجاخه ال٨م الهاثل مً ال٨خب واإلاجال

٤ ؤلال٣اء والاؾخمإ  ٤ ال٨خابت وال٣غاءة ، وج«ؤطن -نىث »ًٖ ٍَغ ، ٢ض ؤصي «ٖحن -ق٩ل »٣ضم الخل٣ي ًٖ ٍَغ

خماص ٖلى الغمؼ، ٞما َى  بلى ُٚاب الخٗبحر الصخص ي اإلاخدّمـ، لهالح الخٗبحر الك٨لي الٟني، مما ٌؿمذ بااٖل

حن؟  .!الغمؼ؟! و٠ُ٦ ًدك٩ل ٖىض الخضازٍى

ت»في « ظان مىعا»ٌٗضص »  مً الخهاثو ألاؾل« بُان الخغ٦ت الغمٍؼ
ً
ت، ُٞظ٦غ: ٧لماث بًٗا ىبُت في اللٛت الغمٍؼ

 «[36].ه٣ُت.. خكى مهم.. خظٝ ٚامٌ.. الاهخ٣ا٫ مً جغ٦ُب هدىي مّٗحن، بلى جغ٦ُب آزغ ًد٤٣ الجغؤة اإلاخُّغٞت

ت والٛمى  حن ألاوعوبُحن ؤو مٗٓمهم، ٞةن وؾىاٌء صّح َظا الخدلُل ؤم ال، وؾىاٌء ٧اهذ الغمٍؼ  ٧ل الخضازٍى
َ
ى ؾمت

حن، الظًً ٌٗخبرون ؤن الغمؼ ًخ٨ىن مً اإلاىيٕى  ما حهمىا َىا َى ما ونل بلُه الغمؼ ٖىض بٌٗ َاالء الخضازٍى

ىٓغون بلى البُاى  وال٨ٟغة، مً الخًىع والُٛاب، مً ال٩لمت اإلا٨خىبت وال٩لمت اإلامدّىة، مً الك٩ل والٟغاٙ، ٍو

 ًٖ الىو الكٗغي هٟؿه، و٦ظل٪ اؾخٗما٫ الظي ٨ً
ً
خى٠ الىو، ٖلى ؤهه نمٌذ مٌٟٗم باإلاٗنى، ال ٣ًل عوٖت

 .اللٛت ٚحر ال٩املت... بلى آزغ َظٍ الٗباعاث التي ال ج٣ضم وال جازغ

ا، ًٟاظئىا طاث ًىٍم ب٣هُضٍة ٖهماَء، ٖلى نٟدٍت هانٍٗت بًُاَء، بال ٦الٍم وال ٖىىاٍن، به  ٖب٣غًٍّ
ً
ه ولّٗل قاٖغا

بت  ة الٍٛغ
ّ
الغمؼ، وهي خضازت الٛمىى، وال حهم ما جٟهمه ؤحها ال٣اعت مً الىو، اإلاهم ما جشحٍر بٌٗ ٧لماجه الكاط

 جخىّخض ؤلاًداءاث، 
َّ

 به، وألاًٞل ؤال
ً
الٛامًت مً بًداءاٍث لضً٪، وألاَم ؤن جشحر لضي ٧ل ٢اعٍت بًداءاٍث زانت

 جلخ٣ي اإلاٗاوي وألا٩ٞاع، وؤظمل ٢هُضٍة 
َّ

ال١، هي التي ال جخًمً ؤًت ٨ٞغٍة، وال جدمل ؤي وؤال ٍت ٖلى ؤلَا خضازٍى

 ٚحَر مخىاٚمٍت وال ميسجمٍت لضي ال٣ّغاء
ً
ٍٍ وخٍُض، َى ؤن جشحر بًداءاٍث مخىا٢ًت  .مٗنًى، بكغ
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خي:  ذ ًٖ ؤن »٣ًى٫ ؾُٗض الؿٍغ
ّ
ومً َىا ؤنبذ مً الهٗب ٖلُىا ؤن هخٟهم ال٣هُضة الجضًضة، بٗض ؤن جسل

ما، وؤنبدذ اللٛت ٞيها ال حكحر ؤو جدُل بلى مٗنًى مدضٍص، وبهما هي جىحي باإلاٗنى بًداًء، بدُض ال  ٨ًىن لها ٚغٌى 

جيخهي ال٣هُضة ٖىض اهتهاء الكاٖغ مً ٦خابتها، وبهما جٓل جىمى في هٟـ ٧ل ٢اعٍت مً ٢غائها، ختى ًىق٪ ؤن 

 «[37].ًهبذ لها مً اإلاٗاوي بٗضص ما لها مً ال٣غاء

ا، ختى ليؿخُُ٘ ؤن  حن الٗغب، الظًً ه٣لىا الخجغبت الٛغبُت بدظاٞحَر خي بهما ًخ٩لم ًٖ ٢هاثض الخضازٍى والؿٍغ

، َى   بلى لٛتهم، ٞاؾخٗاصوا هٟـ الخٗابحر وال٩لماث واإلاهُلخاث، بٟاع١ٍ ؤؾاس ٍيّ
ً
ُت  خٞغ

ً
ا جغظمت  هّضعَي ؤجهم جغظمَى

اصاتهم ووا٢ٗهم، بِىما ظاءث   مً لٛتهم ومٟاَُمهم وجغاثهم ٖو
ٌ
ؤن حٗابحر ومهُلخاث و٧لماث الٛغبُحن، مإزىطة

 ًٖ جغاثهم ومٗانغتهم، 
ً
 جماما

ٌ
ت

ّ
ت الٗغبُت، لخهضم الظو١ ألاصبي للٗغب، ألجها مىبخ الخٗابحر في ال٣هاثض الخضازٍى

 بإًت نلٍت 
ّ

 بك٩ٍل ٞاضٍح ل٣ٗاثضَم، ال جمذ
ٌ
 .بلى وا٢ٗهممسالٟت

ُخب، َى الؿمت الباعػة للخضازت الٗغبُت، ٞإهذ بطا ؤصخذ بؿمٗ٪، ؤو   الٛمىى، وصزاَع الًباب والسُّ
َ
بن ٖباءة

ؼث الؿم٘ ؤو البهغ، ب٨ٍٟغ خايٍغ و٢لٍب م٣ِبٍل 
ّ
عهىث بُٗى٪ بلى ٢هُضة الكاٖغ الخضازىي، ال حؿخُُ٘ مهما ع٦

ٍٔ مٟخىٍح، ال حؿخُُ٘ ؤن جسغط بمٟهىٍم  ٣ٍل ٣ً واخٍض واضٍح، بل ججض هٟؿ٪ جخإعجح بحن اللُل والنهاع، بحن  ٖو

الٗخمت والىىع، بحن الُإؽ وألامل، بحن الغظاء والخىٝ، بحن الخُاة واإلاىث، بحن ال٨الم والهمذ، ولٗله ال٨الم 

جٟإ بدبل الهامذ، والهمذ اإلاخ٩لم، واللُل اإلاىحر، والنهاع اإلآلم، واإلاىث اإلاٟٗم بالخُاة، وخُاة اإلاىث، والاع 

ًٌ بالهمذ، واخخماالث ٞىاٍء جىٗل الخُاة، »الُإؽ ال٣اجل، والؿ٣ىٍ في مهاوي الغظاء وألامل، و  ٦الٌم َاٖ

 
ّ
ش الهجغة نىب الًل٘ الؿاثب، وؤها ال ؤمل٪ بال  مىحي، ؤو، جمىدني ٢بَر خُاحي، جدمل جاٍع

َ
 حؿلبني ٦ؿغة

ٌ
وامغاة

 
ً
 ؤسخبه مً ٞم٪ ُٞهحر ٞغاقت

ً
 «[38].نمخا

 
ٌ
 ٞىُت

ٌ
، مى٢٘ ظمُل وم٣ام ؾاٍم، مً خُض له ٢ُمت

ً
، والكٗغ زانت

ً
هدً ٖلى ٣ًحن ٧امل، ؤن للغمؼ في ألاصب ٖامت

تراى ٖليها، بله الاؾخٛىاء ٖنها، وؤن صعظت ؤلاخؿاؽ بالجما٫، التي ً ى٨غ، وال ًم٨ً الٖا
ُ
 ال ج

ٌ
مىدىا بًاَا وظمالُت

ذ   .الغمؼ، ال ًمل٪ ؤن ًمىدىا بًاَا الخٗبحر الىاضح الهٍغ

، ًٖ ال٣ُمت الٟىُت الجمالُت للغمؼ، الظي ًىجلي ًٖ مٗنًى «ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي»٣ًى٫ البالغي الٗغبي ال٨بحر 

، ٞهى في ألا٦ثر ًىجلي ل٪ بٗض ؤن ًدىظ٪ بلى َلبه»واضٍح مُٟض: 
ً
ال

َّ
بال٨ٟغة وجدٍغ٪  بن اإلاٗنى بطا ؤجا٥ ممش

الخاَغ والهّمت في َلبه، وما ٧ان مىه ؤل٠ُ ٧ان امخىاٖه ٖلُ٪ ؤ٦ثر، وبباٍئ ؤْهغ، واخخجابه ؤقض، ومً اإلاغ٦ىػ 

ت ؤولى،  ، ٧ان هُله ؤخلى وباإلاؼٍّ في الُب٘، ؤن الص يء بطا هُل بٗض الُلب له، ؤو الاقدُا١ بلُه، ومٗاهاة الخىحن هدٍى

ًّ وؤق٩ٞ٠ٛان مى٢ٗه مً الىٟـ ؤظّض وؤ  «[39] .ل٠ُ، و٧اهذ ؤٞ

، ًٖ الغمؼ الل٠ُُ الجمُل، الظي ًىجلي ل٪ بٗض الخإمل ًٖ مٗنى 
ً
 ظضا

ٌ
 ٦شحرة

ٌ
م ؤمشلت وفي َي آًاث ال٣غآن ال٨ٍغ

ىي ؤو الٗباس ي، وال مجا٫ لظ٦غ ألامشلت في َظٍ مُٟض، و٦ظل٪ في الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم، ؾىاء الجاَلي مىه ؤو ألام

  .الضعاؾت

 به بلى صعظت 
ً
ول٨ً َظا اإلاى٢٘ الجمُل واإلا٣ام الؿامي للغمؼ، ال ٌؿّىٙ بدا٫ٍ مً ألاخىا٫ ؤلاٞغاٍ ُٞه، ونىال

ىامًه ختى ال٣اعت اإلاش٠٣، بل وال ختى الكاٖغ  ؤلابهام والٛمىى، بدُض ال ًمل٪ ؤن ًٟ٪ مٗاهُه وصالالجه ٚو

 .ٟؿه في ٦شحٍر مً ال٣هاثضه
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 تهم الىسبت ؤو هسبت الىسبت ٣ِٞ، بن 
ٌ
 زانت

ٌ
 لإلوؿان، ال خالت

ٌ
 ٖامت

ٌ
 ز٣اُٞت

ٌ
، خالت

ً
ألاصب... الكٗغ.. الًٟ ٖامت

ه ًٖ لٛت ألامت  دٞغ دكٍغ في ػمغة ألاخاجي وألالٛاػ، ٍو الٛمىى اإلاٍٟغ ًضزل الكٗغ في ْالم الُالؾم، ٍو

 باإلوؿان، واإلاجخم٘، بلى لٛت ال٨هىت والس
ً
خغة، لٛت اإلاكٗىطًً والضظالحن، ؤٖضاء ؤلاوؿاهُت واإلاتربهحن قغا

، ٞةهه ال ًىنل َظٍ اإلاكاٖغ بلى الؿام٘ ؤو ال٣اعت   بلى ؤهه ال ًلبي َمىح الكاٖغ في الخٗبحر ًٖ مكاٍٖغ
ً
 .وبياٞت

 بلى ؤن ؤؾ
ً
ض في َظٍ الضعاؾت ؤن ؤنضٕ الغئوؽ باألمشلت، ؤعاوي مًُغا ى١ ألامشلت الشالزت الخالُت وعٚم ؤوي ال ؤٍع

 :مً قٗغ ؤصوهِـ

ٍ٘ مً ٢هُضة -1  :٣ًى٫ في م٣ُ

 ًٍ  مً ػم

٣ى٫ الُإَؽ   ٍو
َ
 ٣ًى٫ الٛبُت

مها
ّ
 آزغ ؤن ًخٗل

ٌّ
 خٔ

ٌؼ آزغ ؤن جدانٍغ
ّ
 جدٟ

ؿدكٝغ  :ًخمّىط ٞيها َو

ىياَي؟ تي ٞو  .!َل ؤهِذ مً َاٍو

ٍ٘ آزغ منها -2 ٣ى٫ في م٣ُ  :ٍو

 ى الُٛمفي خٍبّ لم ًجئ بُٗض، ًغؾم وظهه ٖل

مىذ ظؿضٍ ألُٞاء الظا٦غة  ٍو

 الخُاة هاٌي مً الٛباع

 ختى ألا٤ٞ
ٌ
 ونٟهاٝ الخؼن واٝع

ٍ٘ زالض مً ٢هُضٍة ؤزغي ٣ًى٫  -3  :وفي م٣ُ

 ؤحها ال٣غُب اإلاؿاٞغ في البٗاص

٤ في ال٣ُامت
ّ
 ؤحها الهمذ اإلادل

 ؤحها اإلاىث اإلااّظل في الٟهى٫ 
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 ًا اإلاهاظغ.. واإلا٩ابغ.. والجمُل

 في وصاٖت الٗاق٤.. الشٗبانًا اإلاكا٦ـ 

 ًا الضازل في اوٛال١ الجهاث

 ًا الخاعط في ضجُج الهمذ

ض  ٠ َظٍ اإلا٣اَ٘؟« ؤصوهِـ»ماطا ًٍغ
ّ
 .ؤن ٣ًى٫ في َظٍ الىهىم؟ وفي ؤي ٚغٍى قٗغٍيّ جهى

٠.. ؤمل.. ًإؽ.. مىث.. خُاة.. ب٢با٫.. بصباع.. خب.. بٌٛ ..ٚؼ٫ 
ّ
٤ُ ٖاق٤ٍ ؤم ُؾمُّ  ..هجغ.. بغم.. جإٞ سٗبان؟.. ٍع

 .نمٌذ ؤم ضجُج؟ ؤم ضجُج الهمذ ونمذ الطجُج؟

، مٗغوٞت، وطاث مٗنى، الجمل 
ٌ
، وعبما لِؿذ طاث مٗنًى مً  -بال اؾخصىاء-ال٩لماث ٧لها واضخت

ً
لِؿذ واضخت

اإلاٗاوي، واإلا٣ُ٘ ٧له، ال ًدمل ؤًت ٨ٞغٍة، وال ٌّٗبر ًٖ ؤي مٗنًى، بهه والهمذ ؾىاٌء، ٚحر ؤن الهمذ مً طَب 

ّضعى ؤهه مً قٗغ، وٗم، بهه الكٗغ الخضًض، بل َظا َى الكٗغ في عؤي ٦ما ٣ً ُُ ى٫ اإلاشل الٗغبي، ؤما َظا اإلا٣ُ٘، ٞ

حن الٗغب، الكٗغ الٛامٌ ٚحر اإلاٟهىم َى الكٗغ، ؤما  ٟهم لِـ بكٗغ»الخضازٍى ًُ  «[40].الكٗغ الظي 

ى  غ بما ٖغيه  -الظي ؤقغها بلُه ٢بل ٢لُل-« ظان مىعا»صة بلى بُان ٖو
ّ
ت، لىظ٦ مً « مىعا»ًٖ الخغ٦ت الغمٍؼ

٣ت نى٘ الٛمىى، وؤ٢ى٫  ٠ « نى٘ الٛمىى»ٍَغ
ّ
ٌٕ مىدىٌث، مال ا، بل َى ٚمىٌى مهىى ًُّ  بضحه

ً
ألهه لِـ ٚمىيا

، بهه الشالىر الخضازىي ا ٌٍ ٍٝ ٚام  مً ٢هت الىع٢ت مً ٧لماٍث ه٣ٍُت م٘ خكٍى مهٍمّ وخظ
ً
ى ؤ٣ٖض ٦شحرا إلا٣ّضؽ، َو

٠ٍ، ؤو  -٦ُٟما اج٤ٟ-اإلا٨خىبت، التي جُىي وج٣و بٗىاًٍت، زم ٌٗاص ظمٗها مً ظضًٍض  للخهى٫ ٖلى هٍوّ ؤصبٍيّ ٍَغ

ٍت، و٢هٌض  ُّ ٣ٍت اهخ٣اث  بٍُغ
ٌ

ٍت، وخظٝ ُّ ٣ٍت ٞى ٍت باَغٍة، بهه َىا اهخ٣اء ل٩لماث ؤؾاؾُت للىو، وخكٌى بٍُغ ُّ لىخٍت ٞى

ٌٍ  مؿَب٤ٌ   .لهى٘ هٍوّ ٚام

خي»ًّٟؿغ لىا  ت، ٣ُٞى٫: 17م« ال٨خابت زاعط ألا٢ىاؽ»في « الؿٍغ بن ْاَغة »، الٛمىى في ال٣هُضة الخضازٍى

 ؤًٞذ بليها ؾلؿلت مً 
ٌ
 خخمُت

ٌ
الٛمىى، التي مً قإجها ؤن حّٗض الؿمت ألاولى لل٣هُضة الجضًضة، هدُجت

 «[41] .لكاٖغ اإلابضٕ وال٣اعت اإلاخل٣يالخُىعاث، التي َغؤث ٖلى الٗال٢ت اإلاخىجغة بحن ا

خي، ؤن الٗال٢ت اإلاخىجغة بحن الكاٖغ الخضازىي وال٣اعت، بؿبب الاهتها٧اث اإلاخخالُت لل٣ٗاثض،  ٗني الؿٍغ َو

حر اإلا٣ب غاٝ الؿاثضة، وزغوط الكاٖغ الٟج ٚو ى٫ مً ٢بل ال٣اعت ٖلى ٢ىاٖض اللٛت، ؤًٞذ بٗض والش٣اٞاث، وألٖا

 .ؾلؿلت مً الخُىعاث والخىجغاث بُنهما، ألن ًلجإ الكاٖغ بلى الٛمىى وؤلابهام

ا٦ض َظا الخٟؿحر ما ٦كٟه الخضازىي ؤخمض ٖاثل ٣ُٞه، ًٖ ؾغ الخىجغ بحن الكاٖغ الخضازىي، وال٣اعت الٗغبي،  ٍو

 ٠ُ٦ ًم٨ى٪ بهىا في مجمل ألاخىا٫، وؿحر في ا»ب٣ىله: 
ً
ٌؽ في بيُت اإلاجخم٘.. بطا ـٍ إلاا َى ؾاثٌض، وم٨غَّ ٍٍ مٗا٦ ججا

 ؟
ً
غ ما جدلم به، وما جىّص ؤن ج٣ىله ٖلىا  «[42].جمٍغ
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٨ك٠ الكاٖغ الخضازىي   -بل الٗضاء اإلاؿخد٨م-ٝ ما وعاء َظا ال٨الم اإلاجمل، الظي َى ؾغ الخال « ؤصوهِـ»ٍو

حن واإلاداٞٓحن في الٗاإلاحن الٗغبي وؤلاؾالمي، بط ٣ًى٫:  بن ًٞ ال٣هُضة ؤو اإلاؿغخُت ؤو »بحن َاالء الخضازٍى

ُه، ؤو ج٣ضم له ماصة اؾتهال٦ُت، ولِؿذ جل٪ التي 
ّ
ال٣هت التي ًدخاط بليها الجمهىع الٗغبي، لِؿذ جل٪ التي حؿل

ه مً مىعوزه، حؿاًٍغ في خُاجه الجاّصة، وبه ما هي التي حٗاعى َظٍ الخُاة، ؤي جهضمه، وجسغظه مً ُؾباجه، جٟٚغ

وج٣ظٞه زاعط هٟؿه، بجها التي ججابه الؿُاؾت وماؾؿاتها، الضًً وماؾؿاجه، الٗاثلت وماؾؿاتها، الترار 

ا وماؾؿاتها، وطل٪ مً ؤظل تهضًمها ٧لها، ؤي مً ؤظل  وماؾؿاجه، وبيُت اإلاجخم٘ ال٣اثم ٧لها، بجمُ٘ مٓاََغ

ىا ٨ًمً الٗضو ألاو٫ للشىعة وؤلاوؿان  «[43] .زل٤ ؤلاوؿان الٗغبي الجضًض، ًلؼمىا جدُُم اإلاىعور الشابذ، َو

ِىا الٗغب، ال ًلػي وال ًىٟي ما ؾب٤ ؤن  ٖلى ؤن َظا الخٟؿحر الىا٢عي لخالت ٦شحر مً قٗغ الٛمىى ٖىض خضازٍى

بِىاٍ، مً ؤن الٛمىى وؤلابهام ٚغى قٗغي في خض طاجه، لضي الخضازت الٛغبُت والٗغبُت ٖلى الؿىاء، و٢ض مشلذ 

٤ ما ظاء في بُان الخغ٦ت   ٞو
ً
الىماطط الشالزت، التي ؤصعظىاَا مً قٗغ ؤصوهِـ الٛمىى اإلا٣هىص لظاجه، جماما

ت الظي ؤٖلىه   .«ظان مىعا»الغمٍؼ

 :٢ٟىا مً الخضازت في ال٨ٟغ وألاصبمى  -6

ت وألاصبُت مً جل٪   بلى ٦شحر مً مُُٗاث الخضازت ال٨ٍٟغ
ً
لِؿذ مجخمٗاجىا الٗغبُت اإلاٗانغة ؤ٢ل خاظت

لت، وجنهٌ مً بٗض ٦بىتها الىبُلت، وجىّصٕ ٦ؿلها وزمىلها،  اإلاجخمٗاث الٛغبُت، لدؿد٣ُٔ مً ٟٚىتها الٍُى

اٖلُتها، وحؿترّص م  ؤن ج٨ىن الخضازت وججضص وكاَها ٞو
ً
 ٢اَٗا

ً
ًا ٌ ٞع ٩اهتها بحن ألامم، ل٨ىىا م٘ ٧ل َظا، هٞغ

 َب٤ ألانل 
ً
 -الٗغبُت وسخت

ً
حن مً  -ؤو عبما مكّىَت َٗ ًٖ الخضازت الٛغبُت، وهضٖى بلى الخدضًض والخجضًض الىاب

حن ٖلى ؤؾاٍؽ مخحٍن مً اإلاىهج الاؾخضاللي ال٣ٗلي في ال٨ٟغ
َ
، والاؾخسضام الؿلُم يغوعة ٖغبٍُت زالهٍت، واإلاىُل٣

 .واإلابضٕ للٛت الٗغبُت في ألاصب

ال٫، التي جٟغيها ٖلُه الؿلُاث الؿُاؾُت   مً ال٣ُىص وألٚا
ٌ
 ٦بحرة

ٌ
 جش٣ل ٦ىاَله مجمىٖت

ً
ٞاإلاجخم٘ الٗغبي ؤًًا

 جاع 
ً
عة  ب٣كىٍع مً الضًً وألازال١ والٗاصاث، ومبرَّ

ً
 جاعة

ً
اة

ّ
 ؤزغي الخا٦مت، واإلااّؾؿاث الاظخماُٖت الٟاٖلت، مُٛ

ً
ة

غ والخجضًض واإلاٗانغة  .بالخىمُت والخٍُى

ـٍ ٖلمٍُت  ولظل٪ ٞىدً م٘ الخضازت ُٞما جغمي بلُه مً حُٛحٍر وججضًٍض، ٖلى ؤن ٣ًىم َظا الخُٛحر والخجضًض ٖلى ؤؾ

، ولؿىا مٗها في َضم ال٣ُم الضًيُت ألانُلت،  ٌٕ مضعوٌؽ بٗىاًٍت وظٍضّ  مكغو
ٌ

ؾلُمٍت، وؤن ٨ًىن للخُٛحر َضٝ

 .ال١ ؤلاوؿاهُت الغاقضةوألاز

٤ يىابِ ؾلُمت، ولؿىا مٗها في ؾٗيها ألن ججّغ ألاصب  هدً م٘ الخضازت في الٗمل ٖلى بٖاصة نُاٚت الك٩ل، ٞو

، ؤو  ت اإلاٛغ٢ت ؤو الخُا٫ اإلاٍٟغ الٗغبي بلى ْلماث الُإؽ، و٦هىٝ الٟىض ى، ومجاَل الٗبصُت، وؤهٟا١ الؿىصاٍو

 .الٟغص واإلاجخم٘ ؤلاوؿاويقغاه٤ الىا٢ُٗت اإلااطًت، التي جٟؿض 

١.. مً ألابٗاص 
ّ
ض ؤن ٌؿخُٟض ؤصبائها وقٗغائها مً بًجابُاث الخضازت.. مً الىعي اإلابضٕ والخُا٫ الخال هدً هٍغ

َضُٞت 
ّ
اطة.. مً الٓال٫ الٟىُت اإلاىخُت.. صون الخىعٍ في الٗىالم اإلاجهىلت، والخلّبـ بالال

ّ
الجمالُت ألاز
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ظضواثُت، والٟىض ى ال٨ٟغ 
ّ
ت، والاهبخاث ًٖ الجظوع، والاوؿالر مً الجلىص، والًُإ في بدٍغ مً والال ٍت واللٍٛى

 .ْلماث الُالؾم ومخاَاث الٛمىى

-------------------------------------------------------------------------------- 

٤ جدضًض ال٨ٟغ الٗغبي، م ص. م [1] اصة، مٗالم ٖلى ٍَغ  .67ًٗ ٍػ

، ًى٣ل ًٖ م٣ا٫ ميكىع في مجلت )ٞهى٫( اإلاجلض 18ٖىى مدمض ال٣غوي، )الخضازت في محزان ؤلاؾالم( م  [2]

ت لخد 11م  3الغاب٘ الٗضص  ضًض مٟهىم الخضازت(، وهدً ه٨خٟي َىا بهظا الىو ل٨ىىا بٗىىان: )اٖخباعاث هٍٓغ

 ؤزغي جض٫ ٖلى اإلايكإ الٛغبي للخضازت
ً
 .ؾىىعص ُٞما بٗض ههىنا

 .33ؾىعة الغخمً، آلاًت  [3]

 .101ؾىعة ًىوـ، آلاًت  [4]

 .ؾىعة ؤلاؾغاء [5]

 The) :له مً ٦خاب، والىو ًى٣«زلضون ظىأللب»، صعاؾت للباخض التر٧ي 273 -272م  4ٖضص « ؤبٗاص»مجلت  [6]

end of cociological theory). 

 .اإلاهضع الؿاب٤ [7]

 The) :، والىو ًى٣له مً ٦خاب«لبزلضون ظىأل»، صعاؾت للباخض التر٧ي 273 -272م  4ٖضص « ؤبٗاص»مجلت  [8]

end of cociological theory).  

 .اإلاهضع الؿاب٤[9]

 :، والىو ًى٣له مً ٦خاب«زلضون ظىأللب»التر٧ي ، صعاؾت للباخض 273 -272م  4ٖضص « ؤبٗاص»مجلت  [10]

(The end of cociological theory).  

 .27-26اإلاجلض الغاب٘، الٗضص الشالض م « ٞهى٫ »مجلت  [11]

 .27-26اإلاجلض الغاب٘، الٗضص الشالض م « ٞهى٫ »مجلت  [12]

 .«بخهٝغ ٢لُل» 22-21م « الخضازت في محزان ؤلاؾالم»ٖىى ال٣غوي،  [13]

 .اإلاهضع الؿاب٤ [14]

 .لٛالي ق٨غي  16م  «قٗغها الخضًض بلى ؤًً؟»إلخؿان ٖباؽ، و  64م « ًٞ الكٗغ»اهٓغ:  [15]
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 .121م « اَاث الجضًضة في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغالاجج»ٖبض الخمُض ظُضة،  [16]

 .23م « الخضازت في محزان ؤلاؾالم »[17]

 .148م « انغالاججاَاث الجضًضة في الكٗغ الٗغبي اإلاٗ  »[18]

  .72م « ًٞ الكٗغ»بخؿان ٖباؽ،  [19]

 .24م « الخضازت في محزان ؤلاؾالم »[20]

 .62م  906ٖضص « الُمامت»، مجلت «الكٗغ الخضًض ٦مهُلح»م٣ا٫ ٖلي الٛامضي  [21]

 .1/216« الشابذ واإلاخدى٫ »ؤصوهِـ ،  [22]

 .99-98م « الاججاَاث الجضًضة في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ »[23]

 .19م « الخضازت في محزان ؤلاؾالم »[24]

، ًى٣ل هو الكاٖغ مدمض بىِـ مً مجلت 15م « صب الٗغبي وجدضًاث الخضازتألا » ٖبض هللا ؤبى ٠َُ،  [25]

 .م1984لٗام  ٢12برم، الٗضص « ال٨غمل»

م « لى ؤًًقٗغها الخضًض ب. »17اإلاجلض الغاب٘، الٗضص الغاب٘ م « ٞهى٫ »م٣ا٫ لهالح ظىاص وكغجه مجلت  [26]

116.  

٨ُحن وألاوعوبُحن48م « الخضازت »[27]  .، جإل٠ُ ٖضص مً الباخشحن ألامٍغ

ى ظمُ٘ ألاؾئلت ألاؾاؾُت التي ؤزاعتها ال حٗني جهاًت الخضازت، « ما بٗض الخضازت »[28]
ّ
ا، ٞهي جدبن بل جا٦ض اؾخمغاَع

 .الخضازت، ول٨نها ج٣ىم بى٣ضَا وبٖاصة َغخها بخض٤ٍُ٢ ووعٍي ؤ٦بر

ى٪ َاو،  [29]  .1967َبٗت  13م « الخضازت ألاصبُت»ؤٞع

 .25م « الخضازت »[30]

 .25م « الخضازت »[31]

 .م1966، َب٘ لىضن ٖام «ما وعاء الخًاعة»٪ ، ًى٣ل ًٖ ٦خاب جغلى23م « الخضازت »[32]

  .م1966، َب٘ لىضن ٖام «ما وعاء الخًاعة»، ًى٣ل ًٖ ٦خاب جغلى٪ 20م « الخضازت »[33]

ض، اإلاُبٕى ٖام « الًٟ ؤلالهي»ًى٣ل ًٖ ٦خاب  20-19هضع الؿاب٤ م اإلا [34]   .م1933لهغبغث ٍع



55 
 

 . «ؤػمت الكٗغ»، ًى٣ل ًٖ ٦خاب ماالعمُه 230-229م « الخضازت »[35]

ى م٣ا٫ٌ ميكىٌع في مجلت « البُان الغمؼي »، ًى٣ل ًٖ 230م « الخضازت »[36] ُجاعو »لجان مىعا، َو « لٞى

 .م18/9/1886الٟغوؿُت ألاصبُت، 

 .31م « ال٨خابت زاعط ألا٢ىاؽ»ٍخي ، ًى٣ل ًٖ ٦خاب الؿغ 39م « الخضازت في محزان ؤلاؾالم »[37]

ت ٖغبُت [38]  .َظٍ م٣اَ٘ م٣خُٟت مً ٢هاثض خضازٍى

 .م1959ؾت، ال٣اَغة ، الُبٗت الؿاص126للجغظاوي م « ؤؾغاع البالٚت »[39]

 .َـ، ٖبض هللا هىع 1406ظماصي آلازغة  6مل٠ هاصي الُاث٠ ألاصبي ٖضص  [40]

  .39م « الخضازت في محزان ؤلاؾالم»اهٓغ:  [41]

 .10م  73 -71مجلت ٩ٖاّ ٖضص  [42]

 ًٖ صعاؾت لألؾخاط مدمض الخىعاوي بٗىىان  [43]
ً
 مً الهجىم ٖلى اإلا٣»ه٣ال

ً
، «ّضؽٖىضما ًهبذ ألاصب هىٖا

ش  533اإلايكىع في اإلالخ٤ الش٣افي لصخُٟت الشىعة الؿىعٍت، الٗضص   .م2006/ 12/ 26جاٍع
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