التحقيق وعالقته بالتجديد في فكر عمار طالبي
-املدرشة الىطنية التحضيرية لدراشات مهندس، مصعــىدبىشخشىخة.د
الجزائر العاصمة

ّئن خغم ٖماع َالبي واَخمامه بمىيىٕ الخجضًض الخًاعي في

:ملخص

ُحر الخًاعي الظي صٖاٛغى مجهخدلُم مُلب الخٛ ال،الٗالم ؤلاؾالمي
ّ  ومً زمت،ئلُه أؾخاطٍ مالً بً هبي
فان الجضًغ بالظهغ َى الخأهُض ٖلى
 والخدلُم والخجضًض،الخضازل اإلاشبذ بحن الخجضًض والخًاعة مً ظهت
ى.ي
مً ظهت أزغ ى
ّ
ألن ما جغاءي لٗماع َالبي مً كُمت خًاعٍت للخدلُم في ٖالكخه
 َى في خلُلت ألامغ مدىع عؤٍخه الخجضًضًت التي ؾخيىن،بالخجضًض
اإلاىُلم والخلفُت اإلادىعٍت إلاىانلت ئخُاء مكغوٕ أؾخاطٍ مالً بً هبي
.ي
الخًاع ى
 ٖماع َالبيى،ُحر الخًاعيٛ الخ، الخجضًض، الخدلُم:كلمات مفتاحية
Abstract :
The curiosity of Ammar Talbi about and his interest
in the topic of cultural renovation in the muslim world have
the purpose of fulfilling the cultural change objective
advocated by his teacher Malek Ben Nabi.It is therefore
worth mentioning the need for emphasizing the factual
overlap between renovation and civilization on the one hand
,and investigation and innovation on the other hand. What
was perceived by Ammar Talbi as a cultural value regarding
the relation of the investigation with renovation reflects in
fact the essence of his innovative vision that will mark both
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the starting point and the principal background for continuing
the cultural project revival of his teacher Malek Ben Nabi.

اإلالضمت:ى

ئطا وان الخجضًض َى ججؿُض للىعي بًغو ة بىاء الخايغ ّ ،
فان
ع

اإلاجضص الفٗلي ناخب َظٍ اإلاهمت َى الظي ًخمىً مً جدلُم ملىلت
الخجضًض فُأعى الىاكَ٘.ظا ألازحر الظي ًإَل اإلاجضص للٗمل الفىغي
اإلابضٖىالخفاٖل في الىكذ هفؿه بِىه وبحن الىاك٘  ،وَظا إلزًإ اإلافىغ
لؿلُت الىاك٘  ،بل إليفاء اإلاٗنى الٗملي ٖلى ما ًلضمه اإلافىغ.واللهض
مً َظا َى عبِ اإلافىغ بٓغوف واكٗه الخًاعٍت  ،وفي آلان ُٖىه ججاوػ
الٗىاةم اإلااوٗت لٗملُاث الخجضًض وؤلابضإ.ىى
ّئن مالمذ الخجضًض ٖىض اإلافىغ جبضأ في ظاهب مجها في نىعة
جفاٖل اإلافىغ هفؿه م٘ كًاًا ٖهغٍ وٖلىمهىطلً مً زالٌ ٖملُت
الىلض اإلاٗغفي التي ًبضحها اإلافىغ ججاٍ واكٗهً .
وبىاء ٖلى َظٍ اإلاماعؾت
الىلضًت جخىلض اإلاٗغفت الجضًضة التي هي عوح الخجضًض ٖىض اإلافىغٖ.لى
اٖخباع ّأهاإلاٗغفت لِؿذ ولُضة فغا ٙفىغيى ّ ،
وئهما هي في خلُلت ألامغ
زالنت زبراجىججاعب وجفاٖل ،ومٗاهاة للًاًا مجخم٘ ألامت.ى
لظا ّ
فان مٗنى الخجضًض الظي هغوم الخضًض ٖىه في َظا الخدلُل
لِـ ملُىٕ الٗالكت بالىاك٘ الخًاعي مً ظهت  ،وبٗملُت الخدلُم في
ً
اإلاىعور الٗلمي والفىغي مً ظهت أزغي،بل َى ًبضأ مجهما مٗا صون
مفايلت أخضَما ٖلى آلازغّ .
ألن مفهىم الخجضًض ًدُلىا في ظاهب مً
ظىاهبه ئلى َغق ؾبل ومؿالً ظضًضة للخغوط بىاك٘ ألامت مً ألاػمت ،
ً
وطلً مً زالٌ ئٖاصة بىاء الىاك٘ ً
بىاء فىغٍا ًخماش ى م٘ الضوع الفاٖل
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ً
ً
وفىغٍا.وَى ألامغ الظي ٌٗني بلىعة واؾدُٗاب اإلافىغ
ى
للمت خًاعٍا
ً
إلاكىالث الىاك٘ َ ،ظٍ ألازحرة التي ناعث جفغى ظبرا ظملت مً ألاؾئلت
وؤلاقيالُاث حؿخضعي جلضًم الجىاب اليافي.ى
ًبضو ئلى خض ما ويىح مالمذ الٗالكت بحن الخجضًض والخدلُم
التي جدضص ئلى خض بُٗض مؿاع اإلافىغ اإلاجضص واإلادلم إلاىاهبت الخُىعاث
الخانلت في ٖهغٍ  ،وطلً بخلضًم ئظاباث جإَغَا الخهىنُت الٗغبُت
وؤلاؾالمُت.ولهظا فمالمؿت اإلاجضص لإلعر الفىغي والٗلمي اللضًم
وجلضًمه في نىعة ظضًضة ً ،دمل في ظاهب هبحر مىه الضٖىة ئلى جأنُل
زىابذ ألامت الٗغبُت وؤلاؾالمُت  ،وجغؾُش زُاعاتها الفىغٍت  ،فًال ًٖ
بلىعة مكغوٖها الجهًىي الخجضًضي.وفي َظا الؿُاق مهم الخأهُض ٖلى
ألاَمُت الخًاعٍت والفىغٍت للخدلُم في اإلاىعور الفىغي اللضًمىهي
ً
ئخُاء
الٗمل ٖلى ئخُاء اإلاىعور الشلافي الٗغبي وؤلاؾالمي مً ظضًض ،
ً
ٌكاعن فٗلُا في ئٖاصة نُاٚت الهىعة اإلاٗغفُت للمت نُاٚت ظضًضة
جغفٌ ول ماله ٖالكت بمٗاوي الخسلف والجمىص الفىغٍىالاٚتراب
الشلافي.ى

جبٗا إلاا ؾبم طهغٍ ّ ،
فان الىٓغ ئلى مفهىم الخجضًض في ٖالكخه

الخدلُم ًخجه باإلاجضص ئلى مداولت مىاهبت جُىعاث الٗهغ  ،وطلً مً
زالٌ جلضًم ؤلاظابت ًٖ ول ألاؾئلت اإلاخٗللت بىاك٘ وبسهىنُت ألامت
الٗغبُت وؤلاؾالمُت ،ئط ّئن الخجضًض في َظا الاججاٍ ًغوم في ألازحر الؿعي
لخأنُل زىابذ ألامت وبلىعة زُاعاتها الفىغٍت م٘ نُاٚت واملت إلاكغوٖها
الجهًىيى.وٖىض َظا اإلاٗنى ألازحر ًبضو لىا ّأن اإلاٗنى اإلاغاص مً الخجضًض في
ٖالكخه بالخدلُمَ ،ى الٗمل ٖلى ئخُاء اإلاىعور الفىغي والٗلمي الٗغبي
ً
ئخُاء ٌكاعن في ئٖاصة يبِ مٗالم البىاء اإلاٗغفي
وؤلاؾالمي مً ظضًض ،

35

للمت ،وفي الىكذ هفؿه ًبٗض ول ماله ٖالكت بمٗنى الخسلف.ومً زمت
ّ
فان اإلالهىص َىا َى مٗنى ظضًض للخجضًض ٌؿخضعي في ظاهب مىه
ً
ً
خًىع اإلاىعور اللضًم فىغٍا وٖلمُاى  ،وطلً في ؾبُل جدلُم لٛت
ً
ً
الخىاعواإلاؼاوظت والخفخدىكبىٌ آلازغ  ،ؾىاء وان فىغا أو ٖلما ختى
ًدؿنى في ألازحر الاؾخفاصة الفٗلُت مً َظا الؼاص اإلاٗغفي إلاا ًلضمه مً

ظضة مٗغفُت ججم٘ بحن جأنُل اإلااض ي والخُىعاث الغاَىت.ومً َىا ّ
فان
ّ
،
مؿىٚاث الللاء بحن الخجضًض والخدلُم في الفىغ الٗغبي اإلاٗانغ
جسخلف بازخالف ػواًا الىٓغ إلاؿألت ئخُاء اإلاىعور اللضًم وئبغاػ صوعٍ
في البىاء الخًاعي للمت الٗغبُت وؤلاؾالمُت.ى
ّئن جدلُم الٛاًت مً الخجضًض  ،ال ًمىً ججؿُضَا ً
بىاء ٖلى ما
أوعصهاَضون الخجضًض في مىاَم الخفىحر الؿاةضة واإلاؿُُغة في الٗالم
ً
الٗغبي وؤلاؾالمي التي أضخذ خاةال صون الجهًت والخجضًض لُىخمل
مًمىجها الخلُلي  ،وَى الخدغع مً ؾلُت الخسلف والجمىص
الفىغيى.ولهظا فمً ألاؾباب الغةِؿت لٗملُت الخجضًض في اإلاىعور الفىغي
والٗلمي كُمت طلً الغابِ بحن مفهىمي الخجضًض والخدلُم  ،أي خًىع
فٗل الخجضًض الظي ٌُٗض بلىعة واؾدُٗابىجىُْف بكيل َاصف ووإ
ليل ما مً قأهه أن ٌكيل مًمىن اإلاىعور الفىغي والٗلمي.لظا فاإلاٗنى
ً
ألاهثر خًىعا في َظا الؿُاق َى الخأهُض ٖلى ٖالكت الخجضًض بالخدلُم
التي جبرػ اللُم اإلاٗغفُت الجضًضة للمىعور اللضًم  ،وحؿاَم في الىكذ
هفؿه في ئػالت وئبٗاص الٗىاةم اإلاٗغفُت التي مً قأجها أن حُٗم خضور
الخفاٖل الخًاعي بحن خايغ ألامت ومايحها.ىى
واضح في َظا الؿُاق ّأن الخأمل في الىًَ الخًاعي الظي
أناب ألامت الٗغبُت وؤلاؾالمُت في الٗهىع الؿالفت لفذ الاهدباٍ ئلى
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كُمت اإلاىعور الخًاعي اإلااض ي والىكىف ٖىض مًمىهه صعاؾت
ً
ً
ً
وجدلُلا ّ
،ألن ظملت اللُم واإلاباصب الىاظب ئخُاؤَا مجضصا وفم
وجدلُال
الكغوٍ الخًاعٍت الغاَىت ،وٖلى مىىاٌ َظٍ الخلُلت الخًاعٍت ؾىف
ًخجه الخجضًض في ٖالكخه بالخدلُم ئلى ئٖاصة نُاٚت الكغوٍ اإلاُلىبت
لخدلُم الخفاٖل الخًاعي بحن ؤلاوؿان الخايغ وؤلاوؿان اإلااض ي.ى
ومىه ّ
فاهه إلاٗنى ٖالكت الخجضًض بالخدلُم ئيافت فٗلُت
وخلُلُت للضوع الخًاعي للمت ٖبر جاعٍسها

 ،وبالخالي اؾخمغاعٍت

وظىصَاٖ ،لى اٖخباع أن ججضًض فهم وكغاءة اإلاىعور الخًاعي ؾُيىن ال
مدالت َى الضاف٘ للمجخم٘ اإلاٗانغ هدى الخفاّ ٖلى مايُه الخًاعي
وفم قغوٍ الخايغ الخًاعٍت  ،ومً َىا فالخدلُم في اإلاىعور
الخًاعي وججضًضٍ َى مً بحن قغوٍ البىاء الخًاعي الغاًَ.ى
وٖلُه ّ
فان اإلاكىالث الخًاعٍت التي حٗاهحها ألامت الٗغبُت
وؤلاؾالمُت ٌكاعن في خلها ججضًض اإلاىعور الفىغي والٗلمي للمت  ،الظي
ٌؿاٖض ٖلى جدلُم بىاء خًاعي ظضًض كاةم ٖلى اخترام الكغوٍ
الخًاعٍت الغاَىت للمت  ،وفي الىكذ هفؿه ًدلم طلً الاجهاٌ بحن
خايغَا ومايحها ٖ ،لى اٖخباع ّأن خايغ ألامت ال ًمىً أن ًىفهل ًٖ

مايحها بأي خاٌ مً ألاخىاٌ .مً َىا ّ
فان ألاػمت الخًاعٍت التي حٗاهحها

ألامت الٗغبُت وؤلاؾالمُت  ،هي في اإلالام ألاوٌ أػمت فىغٍت  ،اوٗىؿذ
آزاعَا ٖلى ول ظىاهب خُاة الفغص وألامت صون اؾخصىاء.ى
بىاء ٖلى َظا ّ ،
ً
فان حُٛحر الىاك٘ الخًاعي اإلاترصي ً ،خُلب في
ظاهب مىه زلم بىاء فىغي ظضًض ٌؿاٖض ٖلى الخسلو مً الغاًَ
ً
الخًاعي اإلاىدِ.وبهظا ًدبلىع ٖمىما الهضف ألاؾمى إلاكغوٕ الخجضًض
في ٖالكخه بالخدلُم في اإلاىعور الفىغي والٗلمي اإلااض ي
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َ ،ظا ألازحر

الظي ًضٖم اللاٖضة الخًاعٍت للمت وَؿاَم في بلىعة مكغوٖها
ي
ي ،هما ٌٗحن ٖلى ججاوػ ٖىاةم مؿحرة البىاء الخًاع ى
الجهًى ى

 ،وَى

ألامغ الظي ًإهض خاظت ألامت الٗغبُت وؤلاؾالمُت ئلى مشل َظٍ اإلاكاعَ٘
الخًاعٍت الجهًىٍت التي كىامها الٗىصة ئلى ماض ي ألامت الخًاعي بما
ًدمله مً اؾتراجُجُاث خًاعٍت هابٗت مً طاتها

 ،جخماش ى م٘ عوح

الٗهغ ومخُلباجه الخًاعٍت ،هما ٌٗحن ٖلى ئخضار الخُٛحر في الىاك٘ بما
ًسضم اإلاؿخلبل الخًاعي وخًاعة اإلاؿخلبل.ى

ً
ئطن ،جىمً أَمُت جدلُم مىعور ألامت في ّأهه ال ًؼاٌ خُا

وجأزحرٍ ٖلى عاًَ َظٍ ألامت مؿألت ال ًسخلف فحها ازىان  ،لظا فخجضًضٍ
يغوعة ملخت بىنفه ظؼء مً الخايغ  ،هما ّأن فهمه ٌٗني فهم خايغ
وألن ألامغ هظلً ّ
وواك٘ ألامت الٗغبُت وؤلاؾالمُتّ .
فان َظا ًفُض ال مدالت
ٖض َظا الللاء الخانل بحن الخجضًض وجدلُم اإلاىعور الخًاعي للمت ،
ً
ً
ً
مٗا(الخجضًض والخدلُم)ونفا للخايغ اهُالكا مً
َى ٖض الازىحن ى
اإلااض ي ،وٖض َظا ألازحر خايغ مٗاف.ى
ّئن ما ؾبم طهغٍ ٌٗض في هٓغها ملى٘ وواف لبلىعجه في أؾئلت
عةِؿت جمشل خللت ونل بحن ما كُل وما ؾُلاٌ في زىاًا َظا الخدلُل
بسهىم ٖالكت الخدلُم بالخجضًض في فىغ ٖماع َالبي.وختى هىضح
ألامغ أهثر هغي مً ألاَمُت َغح ألاؾئلت الخالُت وهي:ى
ما مضي مؿاَمت فىغ مالً بً هبي في بلىعة أفياع ٖماع َالبي الخًاعٍت
؟ى
ما َى الخدلُم؟وإلااطا هدلم في اإلاسُىَاث؟
وماطا ًٖ ٖالكت الخدلُم بالخجضًض في فىغ ٖماع َالبي؟
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وئطا هىا ؾىلف مً زالٌ َظٍ الضعاؾت بش يء مً الخفهُل
ّ ،
فان ألامغ لِـ
مداولحن كضع ؤلاميان فهم مًمىن َظٍ ألاؾئلت
بالِؿحر ،والؿبب َى جلً الىٓغة اإلاٗغفُت اإلاغهبت التي ًجب أن جغافم
َظٍ الضعاؾتمً أولها ئلى آزغَا ٖ ،لى اٖخباع أن مفهىم الخدلُممً
ي ً ،إَغان مٗغفُا ليل اؾخفهام
ظهت ،وٖالكخه بالخجضًض مً ظهت أزغ ى
ًُغح خىٌ مىيىٕ البدض في ٖالكت الخدلُم بالخجضًض في فىغ ٖماع
َالبي.ى
العرض:
ٌؿىكىا الخضًض ًٖ الخجضًض ٖىض اإلافىغ ٖماع َالبي ئلى الٗىصة
والبدض في أنىٌ فىغ َظا ألازحر ،ووٗني َىا الٗىصة ئلى فهم مًمىن
مكغوٕ مالً بً هبي في الٓاَغة الخًاعٍت التي قيلذ مدىع اَخمامه،
ً
وَى ألامغ الظي ًًفي ٖلى مماعؾخه الفىغٍت جفغصا بحن ظملت اإلاماعؾاث
الفىغٍت اإلاٗانغة له ،وألانل في َظا الخفغص الظي ّمحز فىغ مالً بً هبي
َى اَخمامه باإلظابت ٖلى ؾإاٌ الجهًت اإلاخٗلم بؿبب جأزغ اإلاؿلمىن،
وجلضم ٚحرَم في الىكذ الظي اَخم فحهمٗانغٍه بالبدض في ؤلاؾالم
طاجه.وألامغ هفؿه باليؿبت ئلى جلمُظٍ ٖماع َالبي الظي خغم ٖلي
الخفاّ ٖلى أفياع أؾخاطٍ الخًاعٍت ،وؾعى ظاَضا ئلى جغؾُسها
وججضًضَا بُغٍلت أو بأزغي ،ووٗني َىا اَخمامه بالخدلُم في اإلاىعور
الٗغبي ؤلاؾالمي إلاا له مً أَمُت في صٖم مكغوٕ الخجضًض
الخًاعيى.وَىا هغي مً اإلاهم واإلافُض الدؿبُم بالخُغق بهىعة قبه
مفهلت ألَم مٗالم مكغوٕ مالً بً هبي الخًاعٍت .ى
أوال:مشروو مالل بب بي في التجديد اللضارر.
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ي) ،هي مً أَمُت
ّئن أَمُت َظا اإلاىيىٕ (الخجضًض الخًاع ى
ناخبه مالً بً هبي همفىغ له مياهخه في الٗالم ؤلاؾالمي،ئط ّئن في
مجمىٕ مإلفاجه "ؾلؿلت مكىالث الخًاعة" ،التي حٗىـ بهىعة
واضخت الاعجباٍ الخانل بحن مفهىمي الخًاعة و الخجضًض،ما ًضٌ ٖلى
ّأن فىغة "الخًاعة"ىالتي آمً بها والتي ٌٗخبرَا الجؼء ألاؾاس ي لضعاؾت
مكىالث الكٗىب1.ى
وَىظا فان هٓغة مالً بً هبي و جدلُله إلاكيلت الخًاعة ٖلى

ّأجها الٗامل الخُىي الظي في ئمياهه أن ًدُذ فغنت الخٗغف ٖلى ٖىامل
الخلهلغ والاهدُاٍ ،أي ٖلى كىي الجمىص صازل الخًاعة ،وَظا ئلى
ظاهب قغوٍ الىمى و الخلضم،جضفٗىا هما ًلىٌ مالً بً هبي":ئلى أن
هيخلض مؿلً بٌٗ الباخشحن خحن ًىٓغون ئلى ْاَغة الخًاعة مىفهلت
ًٖ ْاَغة الاهدُاٍّ ،
وأن الٗالم ؤلاؾالمي لفي ّ
أمـ الخاظت في َظٍ
الىلُت ئلى أفياع واضخت تهضي ؾُٗه هدى الجهًت ،ولهظا ّ
فان ما حهمىا
في اإلالام ألاوٌ َى أن هخأمل ألاؾباب البُٗضة التي خخمذ جلهلغٍ
واهدُاَه2".واإلاٗنى خؿب مالً بً هبي َى الخسلو مً جضاُٖاث
مغخلت الاهدُاٍ الخًاعي التي َاٌ أمضَا،والاهُالق بسُى زابخت هدى
صوعة جا ٍسُت ظضًضة،محزتها الخجضًض الخًاعيىّ .
ألن مكيلت ول أمت هي في
ع
ظىَغَامكيلت خًاعجه،وخل َظٍ ألازحرة مخىكف ٖلى فهم و اؾدُٗاب
ؾلؿلت ألاخضار ؤلاوؿاهُت.ىى
وَىظاّ ،
فان ما ًدمله اإلاكغوٕ الفىغي الخجضًضي إلاالً بً هبي
ًغجىؼ ٖلى أؾـ مهمت ،ووٗني َىا الىاك٘ الخًاعي الغاًَ الظي حِٗكه
ألامت ؤلاؾالمُت.فاصعان مالً بً هبي لهظا الىاك٘،وؾُٗه ئلى جلضًم كغاءة
ججمل عؤٍت خًاعٍت ظضًضة جسخلف ًٖ باقي الغؤي الخًاعٍت
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ألازغيً،جٗلىا هإهض مىظ البضاًت ٖلى مضًاالعجباٍ الخانل بحن فىغ
مالً بً هبي،و واك٘ الكٗىب اإلاخسلفت.وألانل في َظاَ،ى ّأن اإلاٗغهت
الخلُلُت آلان هي مٗغهت فىغٍتوخًاعٍت ،وال جلل أَمُت ًٖ اإلاٗغهت
الاكخهاصًت أو اإلاٗغهت اإلاؿلخت ئن لم جىً أؾاؾهاّ .
وئن الهؼٍمت
اإلاٗانغة هي في ظىَغَا َؼٍمت ٖللُت ،هما ّأجها َؼٍمت ٖؿىغٍتّ .
وئن

الخُغ اإلاضاَم آلان لِـ َى فلِ يُإ ألاعى بل كخل الغوح وئماجتها
ئلى ألابض3.ى
مً َىا جىدؿب عؤٍت مالً بً هبي مكغوُٖت هبحرة في
طاتها،فلض واهذ بدم ٖالمت فاعكت في الخجضًض الخًاعي،ولظلً واهذ
صٖىجه ئلى الترهحز ٖلى الىٓغ مً ظضًض في مفهىم الخًاعة وما ًغجبِ به
مً قغوَىمفاَُم جخلاؾم ولها مجخمٗت مكغوٖه في الخجضًض،فلض
واهذ صٖىة هاكض مؿدبهغ،ومضعن للىاك٘ وما ًدىٍه وايٗا في آلان
ُٖىه ًضٍ ٖلى مىاَم الضاء التي ٌٗاوي مجها اإلاؿلم اإلاٗانغّ .
ألن الخسلف
الظي ٌِٗكه الٗالم ؤلاؾالمي آهظان ،هكف في الخلُلت ًٖ طلً البىن
الكاؾ٘ بِىه وبحن الٗالم الٛغبي اإلاخلضم ،فهى ًغي في طلً مكيلت
الخًاعة ٖىىان لخلُلت مهمت أؾاؾها البدض في ألاؾباب ،واإلالىماث
التي تهضي ئلى ؾبُل جدلُم الخلضم.مً َىا ًيىهمالً بً هبي بهضص
البدض ًٖ مؿلً للخغوط مً صاةغة الخسلف الخًاعي زانت ّأن

ٖهغٍ (مالً بً هبي)ىَى ٖهغ ْف
مف َص
ه ْفىلّ .ئهه الىكذ اإلاالةم للخُٛحر وللشىعة
ٖلى الهُٗض اليىوي وأمامىا هما َى أمام ؾاةغ اللىي ،أمغان خؿب
حٗبحر مالً بً هبي ال زالض لهما:عؾالت أو زًىٕ4 .ى
وفي يىء َظا اإلاىٓىع الفىغي للخجضًض الخًاعي اإلاىبشم مً
ً
فلؿفت خًاعٍت واُٖت،بضا مً زاللها مالً ابً هبي مفىغا
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ً
ً
ً
ً
اظخماُٖا،ومجضصا ئؾالمُا أنُال ًلترب ئن لم هلل ًلاؾم ٖالم
الاظخمإ اإلاىيىٕ واإلاىهج.لظا ّ
فان ما حكٛله هٓغٍخه في َظا الهضص

ًمشل ظاهبا مهما مً عؤٍخه الخًاعٍت،طلً ّأن ما وعص في ئخضي حٗاعٍفه
للخًاعة ًدُلىا ئلى طلًً.لىٌ مالً بً هبي":وٍمىً حٗغٍف الخًاعة في
ّ
الىاك٘ ّ
اإلاٗىىٍتوا ّ
ّ
إلااصًت التي جدُذ إلاجخم٘ ما أن ًىفغ
بأجها ظملت الٗىامل
ّ
ليل ًٖى فُه ظمُ٘ الًماهاث الاظخماُٖت الالػمت لخُىعٍ5".ى
َظا ،ولم ًىخف مالً بً هبي بهظا الخىٓحر خىٌ يغوعة
الخجضًض الخًاعي في الٗالم ؤلاؾالمي ،بل ّئهه ًيخلل بىا ئلى عنض الىاك٘
الخًاعي الٗالمي ٖلى اإلاؿخىٍحنٖ ،لى اإلاؿخىي الٛغبي ممشال في
الخًاعة الٛغبُت ،أما ٖلى اإلاؿخىي ؤلاؾالمي فُمشله الٗالم
ؤلاؾالمي،وطلً مً زالٌ جدلُله لىاك٘ الخًاعة الٛغبُت ،والؿبب َى
الىكف ٖىٗىانغألاػمت التي ًدُاَا ؤلاوؿان الٛغبي ،وفي آلان ُٖىه
ختى ًىضح ّأن أؾباب أػمت الخسلف الخًاعي في الٗالم ؤلاؾالميّ ،ئهما
هي هاججت ًٖ جسلي اإلاؿلمحن ًٖ كُمهم الٗلضًت ،واهبهاعَم
بفلؿفاجىمظاَب الٛغب الخاوٍت.ى
وهدُجت َظٍ اإلالابلت التي أظغاَا مالً بً هبي بحن الىاك٘ الٛغبي
اإلاخأػم ،و الٗالم ؤلاؾالمي اإلاخسلف ،هي الضٖىة ئلى الفهم الصخُذ
لإلؾالم ٖلُضة أوال،زم هكغَٗت كاصعة ٖلى اخخىاء ألاػمت الخًاعٍت
ُ
للمؿلم اإلاٗانغ وبالخالي ٖىصة ولخاق ألامت ؤلاؾالمُت بالغهب الخًاعي،
ً
وجدضًضا بمؿاعَا الظي أعاصٍ لها الخم جباعن وحٗالىَ ،ص
ألجها ألامت التي هؼٌ
ُ ْف ُ ْف َص ْف َص ُ َص ُ ْف َص ْف َص َص ْف ُ َص َص
غون باإلا ْفٗغوف َصو َصج ْفج َصه ْفى َصن
في خلها كىله":هىخم زحر أمت أزغظذ للىاؽ جأم
ْف ُ َص
َصٖىاإلاىىغ(".آٌ ٖمغان)109:ى
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مً َىا ًمىً اللىٌ ّئن الخجضًض الخًاعي هما ًغاٍ ابً هبي
كىامه فىغة الخُٛحر الفاٖلت ،أي حُٛحر ما بالىفـ ،وطلً مً أظل
ؤلاكالٕ الخًاعي هدى الخجضًض.فهي الُغٍم الكغعي والفُغي لهىاٖت
ّ
ؤلاوؿاهُحن،ألن مفاجُذ خل مكىالث الخسلف في هٓغٍ
الخًاعةوالخلضم
هي في الظاث ولِـ ٖىض آلازغ.ىومً زمت ّ
فان مؿعى ابً هبي الخًاعي،
أي بىاء مجخم٘ (خًاعة)ىٌؿخىفي ظملت الكغوٍ الخًاعٍت ،وأَمها ٖلى
ؤلاَالق ،أن ًيىن له خًاعة.فأي ظماٖت في هٓغٍ جىدؿب "نفت
اإلاجخمٗٗىضما حكغٕ في الخغهت ،أي ٖىضما جبضأ في حُٛحر هفؿها مً أظل
الىنىٌ ئلى ٚاًتها ،وَظا ًخفم مً الىظهت الخاعٍسُت لخٓت اهبشاق
خًا ة مُٗىت أما الجماٖاث الؿاهىت ّ
فان لها خُاة صون ٚاًت فهي
ع
حِٗل في مغخلت ما كبل الخًاعة.وزالنت اللىٌىّ :ئن الُبُٗت جىظض
الىىٕ ،ولىً الخاعٍش ًهى٘ اإلاجخم٘،وَضف الُبُٗت َى مجغص اإلادافٓت
ٖلى البلاء،بِىما ٚاًت الخاعٍش أن ٌؿحر بغهب الخلضم هدى قيل مً
أقياٌ الخُاة الغاكُت َى ما هُلم ٖلُه اؾم الخًاعة6".ى
جبٗا لهظا الاعجباٍ الظي أهضٍ مالً بً هبي بحن مفهىمي الخاعٍش
والخًا ةّ ،
فان ما ًجب الخغم ٖلى صوعٍ في َظا الؿُاق جدضًضا َى
ع
جأزحر الٗىالم الشالزت آلاجُتٖ:الم ألاشخام -ىٖالم ألافياع -ىٖالم
ألاقُاءً.لىٌ مالً بً هبي":لىً َظٍ الٗىالم الشالزت ال حٗمل مخفغكت،
ً
بل جخىافم في ٖمل مكترن جأحي نىعجه َبلا لىماطط ئًضًىلىظُت في
ٖالم ألافياعً،خم جىفُظَا بىؾاةل مً ٖالم ألاقُاء مً أظل ٚاًت
ًدضصَا ٖالم ألاشخام[]...وهما ّأن وخضة زظا الٗمل الخاعٍخي يغوعة
ّ
فان جىافم َظٍ الىخضة م٘ الٛاًت مجها ،وهي التي جيسجم في نىعة
خًاعةٌٗ،ض يغوعة أًًا7".ى
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ٌٗني َظا خؿب مالً بً هبي ّأن نىاٖت الخاعٍش ومماعؾت
الخم اإلاكغوٕ في الخدًغً ،خُلب ئُٖاء ول ٖالم مً الٗالم الشالزت
الؿابلت الظهغ ما ًلخًُه مً قغوٍ ،وٍخم َظا وفم مىاهج ٖلمُت
مضعوؾت مإهضة الىخاةج فالىجاٖت مُلىبتّ ،
ألن اإلاكغوٕ مكغوٕ أمت
بأهملها ،ولِـ مكغوٕ فغص أو ظماٖت ما فلِ ،لظلً وان لؼاما أن
ّ
جدضص ألاَضاف وجضعؽ بٗمم ،لخخُابم الىخاةج م٘ اإلالضماث ،وئال وان
ً
الٗمل هاكها ومدضوص الفىغة واإلاىهج واإلاؿاع8.ى
وفي الؿُاق هفؿه ًظَب اإلافىغ ٖماع َالبي،مىضخا كُمت
الٗالكت بحن َظٍ الٗىالم الشالزت،جبٗا إلاىاك٘ الٗالم ؤلاؾالمي،خُض ًغي
ّأن الفىغة في الٗالم ؤلاؾالمي جدؿم بًٗف في أؾاؾه اإلافاَُمي،

ولظلً ّ
فان َظا اإلاجخم٘ صزل ٖالم ألاقُاء ،ولم ًضزل بٗض ٖالم
ألافياع ،أي ّأهه اهدكف ٖالم ألاقُاء كبل ٖالم ألافياع ومشل َظا ألامغ

ًىكٗه في الجزٖت الكُئُت التي ال ًخم فحها الالخلاء بحن ٖالم ألافياع وٖالم
ألاقُاء ،ومً زمت جبلى الفىغة في مٗؼٌ ًٖ ؾالخها والؿبب َى فلضاجها
فٗالُتها.ى
ومشل َظٍ الخلُلت التي ٌٗاهحها للؾف الٗالم ؤلاؾالمي ٖاقها
وظغبها مالً بً هبي ،وال جؼاٌ هظلً واكٗا ًغسى لهً ،ىم ًٖ فلغ في
ألافياع ٌٗاهُه اإلاجخم٘ اإلاؿلمّ .
وألن مكيلت الٗالم ؤلاؾالمي ،هي مكيلت

أفياع (جلضًم ٖالم ألاقُاء ٖلى ٖالم أفياع)ّ ،
فان الٗالم ؤلاؾالمي ًفخلغ
للثروة الغةِؿُت التي ّ
ٌٗىٌ ٖلحها ،وٍفخلغ أًًا ئلى زغوة اإلافاَُم

الىاضخت التي ّ
ًخٗحن بها حؿىٍت الجزاٖاث ،ال باألؾلخت ولىً
باألفياعٌٗ.ني َظا في هٓغ ٖماع َالبي ّأن ٖالم ألافياع َى الظي ٌؿىض

ٖالم ألاقُاء وٍلىمه ،وبضوهه ال ًمىً أن جلىم لٗالم ألاقُاء كاةمت،
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وحجخه في طلً ّأن ما خضر ألإلااهُا زالٌ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت مً
جدُُم ٖغفه ٖالم أقُائها ،فلض اؾدىفظث وؾاةلها وَخىذ ،وما بلي
ّ
لها ئال ٖالم أفياعَا فأٖاصث بىاء ٖالم أقُائها مً ظضًض9 .وَى ألامغ
الظي ٌٗني ّأن الٗىهغ ّ
الفٗاٌ الظي ؾاَم في جهىى ؤلاوؿان ألاإلااوي،
ً
ً
كاةما ٖلى الخُاٌّ ،
وئهما َى واك٘
ّئهما َى أفياعٍ ،ولِـ َظا واكٗا
خلُلي ،ئط ّئن ما قمل َظا البلض مً صماع وجلف وزغاب في ٖالم

أقُاةه ،لم ًً٘ له جهاًت بل ّئهه اؾخُإ بىاؾُت زغوجه اإلافاَُمُت أن
ًبني خُاجه الاظخماُٖت.وفٗال أؾـ مً ظضًض لىيٗه
الؿُاؾُىالاكخهاصي في الٗالم.والٗبرة التي ًمىً اؾخسالنها مً َظا
اإلاشاٌ الحي الظي ّبحن مً زالله ؤلاوؿان ألاإلااوي كُمت ألافياع ٖلى
ألاقُاء ،وبالخالي فال ًمىً ئخضار أي جلضًم أو جأزحر في ٖالكت َظٍ
الٗىالم فُما بُجها.ى

وَىظاّ ،
فان جفاٖل الفىغ م٘ الىاك٘ الاظخماعي والُبُعي ،ومً

جفاٖل مجمىٕ الكٗىب م٘ الُبُٗتوألافياع الؿاةضةً ،يخج ٖىه مٗاصلت
ظضًضة هي صلُل ٖلى هجاح ٖملُت الخدًغَ ،ظٍ اإلاٗاصلت هي اإلالُاؽ
لخىافم ألافياع وألاشخام وألاقُاءّ ،ئجها مٗاصلت الٗالكاث الاظخماُٖت،
أو الهُٛت الجضًضة للمجخم٘ التي واهذ زمغة الخىافم بحن َظٍ الٗىالم
الشالزتّ ،
ألن الىجاح في جدلُم الترابِ ،أي جدلُم قبىت الٗالكاث
الاظخماُٖت صلُل ٖلى الؿحر في َغٍم نى٘ الخًاعة10.ى
لظا ّ
فان الفهم الخاَئ للخًاعة الظي ٌؿعى اإلاؿخٗمغ جغؾُسه في
أطَان الكٗىب اإلاخسلفت ،اإلاخمشل فُاؾخحراص اإلاىخج الكُئي أوالفىغي مً
الٗالم الٛغبي اإلاخلضمً ،دمل بظوع فىاء الُمىح الخًاعي للكٗىب،
ّ
ألن الخسلو مً الخسلف ال ًىمً في اؾتهالن ما جيخجه الخًاعة
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الٛغبُت مً أقُاء وأفياع،بل ّئن اإلاكيلت في هٓغ مالً بً هبي أظملها في
ّ
جىدل ئلى زالر مكىالث أولُت:مكيلت
اللىٌ آلاحيّ ":ئن مكيلت الخًاعة
ؤلاوؿاهمكيلت التراب ،مكيلت الىكذ.فليي هلُم بىاء خًاعة ال ًيىن
طلً بأن هىضؽ اإلاىخجاثّ ،
وئهما بأن هدل َظٍ اإلاكىالث الشالزت مً
أؾاؾها11".ى

وجدذ َظا اإلاٗنى ًمىً اٖخباع ّأن بىاء الخًاعة ال ًيىن
بخىضٌـ اإلاىخجاثّ ،
وئهما ًيىن بدل َظٍ اإلاكاول الشالزت مً

أؾاؾها.وَى ألامغ الظي ًفُض يمىا ّأن الخجضًض ٖىض مالً بً هبي َى

ٖملُت بىاةُت حؿتهضف ئكامت خًاعة بىاؾُت هٓام مً الٗالكاث
الاظخماُٖت أو َى جدىٍل الىاك٘ الاظخماعي اإلاخسلف ئلى مجخم٘ مخلضم،
ًٖ َغٍم قبىت الٗالكاث الاظخماُٖت.وَىا ؾِبضو لىا ّأن الٗىصة ئلى

الضوع الظي حكاعن به الٗىالم الشالزت في طلً أمغ ال ًمىً ججاوػٍ.ئط ّئن
الخُٛحر الاظخماعي َى مً نى٘ ألاشخام وألافياع وألاقُاء ،والبض مً

وظىص عابِ يغوعي بحن َظٍ الٗىالم ختى ًإصي الخُٛحر الاظخماعي

وُْفخه ،وجخدلم الٛاًت الخًا ٍت اإلاغظىة مً طلً ،ومً زمت ّ
فان لهظا
ع
الاعجباٍ بحن َظٍ الٗىالم الظي جدلله قبىت الٗالكاث الاظخماُٖتَ ،ى
الخدغع مً ؾلُت الخسلف ،م٘ جدلُم البىاء الخًاعي اإلاغٚىب فُه،
في ظاهبُه الكُئي والفىغيىً.لىٌ مالً بً هبيّ ":ئن ٖلُىا أن هض ن ّ
بأن
ع
جىضٌـ مىخجاث الخًاعة الٛغبُت ال ًأحي بالخًاعة []...فالخًاعة هي
جيىن مىخجاتها ولِؿذ اإلاىخجاث هي التي ّ
التي ّ
جيىن خًاعة ،ئط مً
البضًهي ّأن ألاؾباب هي التي ّ
جيىن الىخاةج ولِـ الٗىـ.فالٛلِ
ألهىا لى خاولىا َظٍ اإلاداولتّ ،
مىُلي ،زم َى جا ٍخي ّ
فاهىا ؾيبلى ألف
ع
ؾىت وهدً ّ
هىضؽ زم ال هسغط بش يء (بىدُجت)12".ى
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ئطنً ،بضو واضخا مً زالٌ ما ؾبم ّأن مدىع اَخمام مالً بً
هبي ؾحرهؼ في ظاهب هبحر مىه خىٌ خل مكيلت الخًاعة وما ًغجبِ بهظٍ
ألازحرة مً مكاول عةِؿت خهغَا بً هبي في مكاول:ؤلاوؿان
والترابىالىكذّ .
ألن ألاػمت التي ٌِٗكها الٗالم ؤلاؾالمي في هٓغٍ ،لِؿذ
ّ
أػمت ؾُاؾُت هما طَب ئلى طلً ألافٛاهُأو أػمت ٖلُضة هما هٓغ لها
مدمض ٖبضٍ ،أو مكيلت أنالت ومٗانغة ،بلضع ما هي ؾىء فهمللمٗنى
الخلُلي للخًا ةّ ".
ألن الخًاعة ٖىض مالً بً هبي ّئهما هي زمغة لفىغة
ع
عةِؿُت مُبىٖت ٖلى مجخم٘ ما كبل الخًاعة جضفٗه للضزىٌ في
الخاعٍش ،والبٗض الغوحي ٖىهغ أؾاس ي في اإلابرعاث التي جضف٘ ؤلاوؿان
وحٛظًه وجدضص أفٗالهّ .ئن الفىغة كىة هفؿُتّ ،ئجها ئظابت للفغا ٙاليىوي
الظي ٌكٗغ به ؤلاوؿان وَٛمغٍ ٖىض زلىٍ بىفؿه[]...فاإلوؿان الخاةغ
اإلاىضَل ًمخلً َظٍ الفىغة أو جلً ،التي ججٗله ٌكٗغ ّأن لخُاجه مٗنى،
وبدًىعٍ في َظا الٗالم الىاؾ٘ الظي ًهبذ وظىصٍ به مىخٓما ،حُُٗه
ً
َظٍ الفىغة جىجغا وقضة ألفٗاله واججاَا ألفياعَىٍهبذ َظا ؤلاوؿان
الُبُعي ئوؿاها خىُما13 ".بهظا الفهم إلاكيلت للخًاعة الظي ًخضازل م٘
ٖالم ألافياع في ئخضي ظىاهبه ،البض مً الخأهُض في َظا الؿُاق ٖلى ّأن
اإلاحزة ألاؾاؾُت للخًاعة ،جيب٘ مً عوح الضًً.ئط ًىول له صوع الترهُب
بحن ٖىانغ الخًاعة (ؤلاوؿان والتراب والىكذ)،والٗىالم الشالزت ،ئط مً
ٚحر اإلامىً حُِٛبه أوتهمِل صوعٍ فهى زابذ ومإهض14 .ى
وَىا ًدبحن لىا ّأن ٖىانغ الخًاعة لً ججضي هفٗا في مىأي ًٖ
الضًً ،ومً زمت ّ
فان ُٚابه ٌٗني فلضان َظٍ الٗىانغ لفاٖلُتها
الخًاعٍت ،فالٗامل الخًاعي خايغ في ول آن ،وفي الغوح ؤلاوؿاهُت
التي جدضص مؿاعٍ هدى جدلُم جدغع ؤلاوؿان وهغامخه ،أو هدى الٗمل
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ٖلى اؾدبٗاصٍ وجلىٍض أزالكه ،ختى ًفلض خهاهت الًمحر ؤلاًماهُت التي
حٗهمه ًٖ الؿلىٍ ،وجدفؼٍ مً أظل الخلضم15 .ى
في يىء َظا اإلاىٓىع للخجضًض الخًاعي ٖىض مالً بً هبي
اإلاىبشم مً فلؿفت خًاعٍت واُٖتً ،بضو لىا ّأهه ؾعى إلًجاص الهُٛت
اإلاالةمت لبلىعة فىغجه اللاةمت ٖلى وظىص اإلاغهب الخًاعي اإلاخمشل في
الٗامل الضًني الظي ًُىظض الفغم اإلاضٖمت للىاجج الخًاعي اإلاغٚىب
فُه ،الظي ًخماش ى م٘ الٛاًاث التي ٌؿُغَا ٖالم ألاشخانىجدلم في
آلان ُٖجهالفاٖلُت والخُٛحر هدى ألافًل ،زانت ئطا ّ
جبحن لىا ّأن مالً بً
هبي كض خغم في مكغوٖه الخًاعي ٖلى الخأنُل الكغعي لهُاٚت
ٖالكت الفىغة بالىاك٘ ،وجدىٍل ألاكىاٌ ئلى أفٗاٌ ،خُض ّأن الٗمل
بٗىـ طلً فُه مسالفت للمغ ؤلالهي ،وَظا مهضاكا للىله حٗالىً":ا ُأحها
َص َص
هب َصر ْف
مل ًخا َص
الظًً آمىىا لم جلىلىن ما ال جفٗلىنى* ُ
ٖىض هللا ْفأن ُجلىلىا ما ال
جفٗلىنى(".الهافاث .)3-2 :ى ّئن ما ظاء في آلاًخحن الىغٍمخحن في ٖالكخه
بمكغوٕ مالً بً هبي الخًاعيً ،مشل كاٖضة صًيُت جدض الفغص اإلاؿلم
ٖلى الالتزام في ٖمله بالفىغة التي ؾدكيل اإلاكغوٕ الخًاعي الظي جم
الخلُٗض له مً مىُلم اللغآن الىغٍم والؿىت الىبىٍت الكغٍفت أوال ،زم
واك٘ ألامت ؤلاؾالمُت الخًاعي في ٖالكخه بالٗالم الٛغبي اإلاخلضم
زاهُاّ .
ألن اكتران الفىغة بالفٗل(الٗمل)ىَى أؾاؽ الخلضم .ى

وٍترجب ٖلى طلً ّأن الخهىع الخًاعي الظي أؾـ له مالً بً

هبيً ،دلم طلً الخماًؼ بحن زهاةو مجخم٘ خًاعي ًٖ مجخم٘
خًاعي آزغ ،ومً زمت ّ
فان عؤٍت ابً هبي الخًاعٍت جغوم جدلُم ً
بىاء
ً
مخىافلا في الىؾِ الاظخماعي الىاخضّ ،
ألن الخلضم هما ًهىعٍ مالً بً
هبي ال ٌؿدشني فئت صون فئت أزغي في اإلاجخم٘ الىاخض ،فهى ٌكمل ول
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أفغاص اإلاجخم٘ الىاخض ،وٚحر َظا ال ًمىً أن ًخدلم الخلضم
يً.لىٌ مالً بً هبي في َظا اإلاٗنى ما ههه":فالخلُفت اإلاؿلم
الخًاع ى
والغاعي اإلاؿلم ًخهفان بؿلىن واخض ّ
ألن ظظوع شخهُتهما حٛىع في
أعى واخضة ،هي اإلاجاٌ الغوحي للشلافت ؤلاؾالمُت ،والُبِب ؤلاهجلحزي
والُبِب اإلاؿلم ًسخلف ؾلىههما ّ
ألن ظظوعَما ال حٛىم في ألاعى
هفؿهاٖ ،لى الغٚم مً ّأن جيىٍجهما اإلانهي ًخم في ئَاع واخض.فليل زلافت

وظىصَا الخام ،الظي جؼصاص مٗه كضعتها ٖلى الخمُحز ولما ّ
حٛحر اإلاؿخىي
الاظخماعي لجاهبي اإلاىا هتّ 16 ".
وهأن اإلاغاص جأهُضٍ في َظا الؿُاق َى ّأن
ػ
ً
ً
الخًاعة لِؿذ مداواة وجللُضا ،بل هي خغهت وحُٛحر ًلىم بهماأفغاص
اإلاجخم٘ بأهمله ،بهضف الىنىٌ ئلى ٚاًاث مؿُغة ومدضصة ،ئط ّئن

الٗمل بٛحر َظا ،أي جدلُم بىاء خًاعَٗلى خؿاب الخىضٌـ الكُئي
ً
للخًاعة ؾُجٗل أفغاص اإلاجخم٘ ،أفغاصا ٌِٗكىن في واك٘ ٚحر واكٗهم،
وٍفىغون بأؾلىب مىاف للىاك٘ الظي ٌِٗكىههً.لىٌ مالً بً هبيّ ":ئن
ّ
اللضؽ،ئجها حؿاَم ئلى خض بُٗض في زلم الٓاَغة
اليلمت إلاً عوح

الاظخماُٖت ،فهي طاث وك٘ في يمحر الفغص الكضًض ،ئط جضزل ئلى ؾىٍضاء
كلبه ،فدؿخلغ مٗاهحها فُهّ ،
لخدىله ئلى ئوؿان طي مبضئ وعؾالت17 ".ى
ً
فأنل َظٍ اليلمت َى الٗلُضة ،والىاك٘ الاظخماعي مٗا ،ومً
زمت لها وػجها وأزغَا الفاٖلحن في ئخضار الخُٛحر ،أي البىاء والدكُِض
وبالخالي جدلُم عؾالت اإلاؿلم الخًاعٍتٖ ،ىـ اليلمت التي ال جدلم
َص ُ ً ً
َص ْف َص ْف َص
هللا مشال ولمت
هُف يغب
ؾىي الهضمىالخسغٍبً.لىٌ حٗالى":ألم جغ
ُ
ً
أن ُلها زابذ ُ
وفغٖ َصها في َص
َُبت هصجغة َُبت ْف
الؿ َصماء *جإحي أ ُو َصل َصها َّ
ول خحن
َص َص
وًٍغب ُ
ْف
ُ
ًخظهغون* ُ
ُ
ومشل ولمت زبِشت
لٗلهم
ألامشاٌ للىاؽ
هللا
باطن عّب َصها
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ْف َص
َص َص ْف َص
مً ك َصغاع(".ئبغاَُم :
مً ف ْفىق ألا ْفعى ما لها
هصجغة زبِشت اظخصذ

-24

)26-25ى
بهظا الاكتران بحن مفهىمي الشلافت والخًاعة الظي اهخهى ئلُه
مالً بً هبي جبٗا لخدلُله إلاكيل ألامت ؤلاؾالمُت الخًاعي ،الظي
ًغجبِ مً ظهت بسهىنُت البيُت الاظخماُٖت للمجخم٘ ؤلاؾالمي ،ومً
ظهت أزغي فهى ٌٗىـ زلافخه ،طلً ّأن مالً بً هبي اؾخٗان في ئَاع
مٗالجخه إلاكيل الخًاعة الظي حٗاهُه ألامت ؤلاؾالمُت ببلىعة اإلاكغوٕ
الشلافي الفىغي ،الظي ؾُيىن في هٓغٍ واقي ألامت ؤلاؾالمُت مً زُغ
الاهدالٌ الخًاعي مً ظغاء الاؾخٗماع وجأزحراجه اإلاسخلفت ٖلى ظمُ٘
مؿخىٍاث الخُاة الاظخماُٖت.لهظا ّ
فان الخضازل بضا مىُلُا ويغوعٍا
بحن مفهىمي الشلافت والخًاعة في فىغ مالً بً هبي الخًاعيىً.لىٌ ًٖ
مفهىم الشلافت":مجمىٖت مً الهفاث الخللُت ،واللُم الاظخماُٖت التي
ًخللاَا الفغص مىظ والصجه هغأؾماٌ أولي في الىؾِ الظي ولض فُه،
فالشلافت ٖلى َظا هي اإلادُِ الظي ٌكيل فُه الفغص َباٖه
وشخهِخه[]...فهي اإلادُِ الظي ٌٗىـ خًاعة مُٗىت ،والظي ًخدغن
في هُاكه ؤلاوؿان اإلاخدًغ.وَىظا هغي ّأن َظا الخٗغٍف ًًم بحن
صفخُه فلؿفت ؤلاوؿان وفلؿفت الجماٖت ،أي مُُٗاث ؤلاوؿان
ومُُٗاث اإلاجخم٘ ،م٘ أزظها في الاٖخباع يغوعة اوسجام َظٍ اإلاُُٗاث
في هُان واخض18".ى

وَىا ؾِبضو لىا ألامغ أهثر ظالء ،خُض ّأن اإلاؿألت الشلافُت

ؾخلخو في هٓغ مالً بً هبي ججغبت ألامت ؤلاؾالمُت ،بما في طلً ّ
وٖحها
بظاتها ومدُُها ،فهي حكيل مً َظا اإلاىُلم جلً ؤلاَاللت التي حؿمذ
وجمىذ الفغص اإلاؿلم أن ًيىن ٖلى ٖلم بما ًجغي في الٗالم الخاعجي مً
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جُىع وجلضم ،ومً َىا جخدىٌ َظٍ الهىعة الشلافُت التي أَغ لها مالً
بً هبي ئلى زلافت فاٖلت وئًجابُت ،حؿاَم في هلل أفغاص اإلاجخم٘ مً خاٌ
الاؾخحراص الخًاعي والخىضٌـ الكُئي ئلى خاٌ اإلاكاعهت الخًاعٍت
الفاٖلت.ى

وٖلُهّ ،
فان مؿعى اإلاكغوٕ الخًاعي الظي أؾـ له ابً

هبي،خُض ٌكيل وي٘ ألامت ؤلاؾالمُت فُه اإلاىظه والًابِ إلاؿاع
الخغهت الخًاعٍت في الٗالم ؤلاؾالمُىالىاعي للىاك٘ ،واإلاإَغ لخُلٗاث
اإلاؿخلبل ،وبظلً ّ
فان بىاء الخًاعة ًيىن باٖاصة الاٖخباع لضوع اإلاؿلم،
وختى ٌؿخُُ٘ اإلاؿلم مماعؾت وأصاء عؾالخه ٖلى أهمل وظه ،فالبض ٖلُه
أن ًبضأ أولى زُىاث عؾالخه الخًاعٍت ،بخجضًض أفياعٍ التي حكيل
اللاٖضة الفىغٍت إلاا َى قُئي،وَظا وفم أَضاف ًدضصَا َى طاجه،بُٗضا
ً
أقُاء .ى
ًى
ًٖ وناًت اإلاؿخٗمغ الظي ًغوم ٚغؽ خًاعجه أفياعا و
ّئن مالً بً هبي مً زالٌ َظا ّ
الخمحز في ٖغى ونُاٚت
مكىالث مكغوٖه الخًاعيً ،يىن كض خضص ألاصواث الفىغٍت الًغوعٍت
اإلاىاؾبت ،التي اكخًاَا مفهىم الخجضًض ٖىضٍ ،وواهذ بضاًخه ؤلاوؿان
همدىع للخُٛحر وأما جهاًخه فهي جدهُل الخجاوب ،وَى الىدُجت اإلاغظىة
واإلاغجلبت مً مفهىم الخجضًض في فىغ مالً بً هبي ،التي ؾُدمل لىاءَا
مً بٗضٍ جالمظجه اإلاىدكغًٍ ٖلى امخضاص الغكٗت الجٛغافُت ؤلاؾالمُت،
ومجهم جلمُظٍ بالجؼاةغاإلادلم واإلافىغ ٖماع َالبي الظي ؾيؿعى ظاَضًً
كضع ؤلاميان جلضًم كغاءة هىضح مً زاللها الخجضًض في فىغٍ ،وَظا ً
بىاء
ٖلى ما أزظٍ ًٖ أؾخاطٍ وصاف٘ ٖلُه فُما نضع له مً هخاباث جسو
َظا اإلاىيىٕ.ى
ثا يا:عالقة التحقيق بالتجديد في فكر عمار طالبي.
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ً
القً ّأن البضء بًبِ مفهىم "الخدلُم"ىًلغع يمىا أو
نغاخت وظىب الٗىصة ئلى ماض ي ألامت وئخُاء َىٍتها الشلافُت والخاعٍسُت
الخًاعٍت،خُض ّأن اإلااض ي ٌٗىـ في ظاهب مهم مكاعهخه في ئخضار
الخُٛحر،ومً زمت الخجضًض،ئط ّئهه ٌٗض مً خُض اإلاىُلم أخض أَم
اإلاؿالً اإلاغظىة واإلاىنلت ئلى اؾخلهام صعؽ الخلضم مً ماض ي ألامت
الفىغي والٗلمي.وَى ألامغ الظي جغجب ٖلُه وظىص زِ عبِ بحن خايغ
ألامت ومايحها في َظا الجاهب اإلاخٗلم بالخدلُم في ألاٖماٌ الفىغٍت
والٗلمُت اللضًمت(اإلاايُت).وبالخالي فالخدلُم مً َظا اإلاىٓىع ؾُيىن
ً
ئزباجا للُمت اإلااض ي واعجباَا بالخايغ واإلاكاعهت في ججضًضٍ،وَظا إلاا له
مً مياهت في جاعٍش الخغهت الفىغٍت الٗغبُت،وٖىض مفىغها ٖماع َالبي
ٖلى وظه الخدضًض.فما َى الخدلُم؟
لٛتً:لاٌ خلم الغظل اللىٌى:نضكه،أو كاٌَ:ى الخم.والجاخٔ ٌؿمي
الٗالم اإلادلم "مدللا".ى
ً
أما انُالخا فُٗغفه ٖبض الؿالم َاعون بلىلهً":لهض به بظٌ
ٖىاًت زانت باإلاسُىَاث ختى ًمىً الخشبذ مً اؾدُفائها لكغاةِ
مُٗىت.فالىخاب اإلادلم َى الظي صح ٖىىاهه،واؾم مإلفه،ووؿبت
الىخاب ئلُه،ووان مخىه أكغب ما ًيىن ئلى الهىعة التي جغهها
مإلفه19".وَٗني َظا كغاءة الىو ٖلى الىظه الظي أعاصٍ ٖلُه مإلفه،أو
ٖلى وظه ًلغب مً أنله الظي هخبه به اإلاإلف.ومً َىا فالخدلُم َى
جلضًم الىو اإلاسُىٍ هما ًغٍضٍ مإلفه،أو جلضًمه في الهىعة التي
ًيبغي أن ًيىن ٖلحها.ى
وٖلُه فاإلادلم الظي ًغٍض أن ًُل٘ بهظٍ اإلاهمتً،يبغي أن جخىافغ
فُه ظملت مً الهفاث التي حؿٗفه في جدلُم اإلاسُىَاث،ومً فلضَا
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أو فلض بًٗها كهغث ٖىه اإلالىت وٖؿغث ٖلُه عمىػ اإلاسُىَاث
وؾبل وكغَا،وَظٍ الهفاث هي:ى
 .1الخبرة والخمغؽ بخدلُم اإلاسُىَاث

 ،والضعاؾت الىاؾٗت

ألنىٌ جدلُلها ومٗغفت أنىلها  ،وماهخبذ به مً زُىٍ
مخىىٖت ،مكغكُتوفاعؾُتومٛغبُت ،وٍغفم طلً اإلاخمغؽ بىهج
ّ
اليؿار ومهُلخاث اللضماء  ،ئط البض مً مٗغفت انُالخاث
اللضامى في الًبُىالكيل؛ى
ً
 .2ألاماهت في أصاء الىو،وَٗني جلضًمه صخُدا صون ػٍاصة أو
هلهان؛
ٖ .3ضم الخهغف في اإلاسُىَاث ويغوعة الخفاّ ٖلى ٖباعاتها
وأؾالُبها ،وٍخٗحن ٖلى اإلادلم الخجغص مً ألاَىاء الصخهُت
اإلاظَبُت أو الٗبض إلزغاظها ٖلى أي قيل ونىعة عٚبت في
الاؾدىياع وجدلُم اإلاياؾب اإلااصًت  ،أو بالؿُى ٖلى ظهىص
آلازغًٍ؛

ً
 .4ؤلاخؿاؽ بلُمت الترار الٗلمي والفىغي ئخؿاؾا ًيب٘ مً
ؤلاًمان الٗمُم بضوعٍ الفٗاٌ في بىاء خًاعة ألامت ًٖ َغٍم
ئخُاء جغاثها؛
 .5الخٗلم بترار اإلاسُىَىمٗاٌل جه ،وجىزُم الهلت ٖلى هُاق
واؾ٘ كغاءةوصعاؾتوزبرةوصعاًت بأؾغاع

ىٌ

وصكاةلهىزهاةههىأؾالُب جضوٍجهىمىاهج هخابخه؛
ً
ّ
بالهبر،ألن اإلادلم ٚالبا ما جىاظهه مكىالث ونٗىباث
 .6الخدلي
كض جخُلب وكفاث َىٍلت ومخأهُت للىنىٌ ئلى ٖالظها الصخُذ
ً
مً ٖلم وٍلحن  ،وبٗض َىٌ بدض بُٗضا ًٖ الىٓغة الخاَفت
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التي جأزظ بأكغب ما ًدباصع ئلى الظًَ صون ئٖماٌ الفىغ وجضكُم
الىٓغ وجللُب ألامغ ٖلى ظمُ٘ وظىَه اإلادخملت بُٛت الىنىٌ
ئلى وظه الهىاب؛
 .7أن ًيىن اإلادلم ٖلى ٖلم وصعاًت بمىيىٕ الىخابت فظلً أصعى
ً
ئلى أن ًيىن الٗمل أهثر ئجلاها وصكت.ومهما ًىً الٗلم الظي
ً
ًدلم فُه ّ ،
فان ٖلى اإلادلم ئجلان اللٛت الٗغبُت هدىا ولٛت ،
ّ
ألن ؤلاإلاام الىاؾ٘ باللٛت الٗغبُت وأؾالُبها ومفغصاتها ٌؿهم
ً
ئؾهاما وافغا في جضلُل الىشحر مً الهٗاب التي كض جىاظه

اإلادلم في أؾالُب اإلاسُىَتولٛتها  ،خُض ًجض مً الخهُلت
اللٛىٍت ما ًمىىه مً جضكُم الىٓغ والىنىٌ ئلى الىظه
الصخُذ؛
 .8ؤلاَالٕ الىاؾ٘ ٖلى مسخلف مهاصع البدض اإلاٗغفُت  ،ومٗغفت
مىاهج مإلفه وجىظهاجه الٗلمُت  ،وَغق البدض في مهىفاجه
خىٌ قتى الٗلىم مما ٌؿاٖض اإلادلم ٖلى جدغٍغ وجىزُم
ههىم الىخاب ٖلى جدلُله؛

 .9الاؾخٗضاص للخىاع الهاصف والىلاف ّ
البىاء  ،والبٗض ًٖ الخمؿً
بالغأي الىاخض الصخص ي؛
 .10ؤلاَالٕ ٖلى البِبلُىٚغافُاث الٗغبُت وفهاعؽ الىخب وكىاةمها؛
 .11مٗغفت كىاٖض جدلُم اإلاسُىٍ وأنىٌ وكغ الىخاب.
ّئن ما ؾبم طهغٍ ؾىاء حٗلم بًبِ مفهىم الخدلُم أو قغوٍ

ً
اإلادلم ًلغبىا مً الدؿاؤٌ مجضصا ًٖ الٛغى مً جدلُم اإلاسُىٍ،
طلً الترار الٗلمي والفىغي الظي ٌكيل ماض ي الخًاعة والشلافت

الٗغبُت وؤلاؾالمُت ،فهى اإلاىعور الخًاعي الظي ًىظب ٖلُىا اخترامه
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وئخُاؤٍ والخفاّ ٖلُه  ،فخدلُله ال ٌٗني فلِ جبٌُِ وعكه ،بلضع ما
ٌٗني في هٓغها الخجضًض بُٗىه .وَىا هجضص الدؿاؤٌ وهلى ىٌ:إلااطا هدلم
ّ
اإلاسُىَاث؟ئن عف٘ الاؾخفهام جغاءي لىا في ظىابحن ازىحن َما ٖلى
الخىالي:ى
الجىاا وو:

ومفاصٍ ما ظاء في كىٌ ٖبض الؿالم َاعون":وٖلى طلً ّ
فان

الجهىص التي جبظٌ في ول مسُىٍ ًجب أن جدىاوٌ البدض في الؼواًا
الخالُت:جدلُم ٖىىان الىخاب-ىجدلُم اؾم اإلاإلف -ىجدلُم وؿبت

ً
الىخاب ئلى مإلفه -ىجدلُم متن الىخاب ختى ًٓهغ بلضع ؤلاميان ملاعبا

لىو مإلفه20".ى
باليؿبت ئلى جدلُم ٖىىان الىخاب  ،وٍلهض به زلى بٌٗ اإلاسُىَاث
مً الٗىىاهىَظا بؿبب:ى
 .1فلضان أو يُإ الىعكت ألاولى مجها،وَىا ًدخاط اإلادلم ئلى ئٖماٌ
فىغي في طلً بُاةفت مً اإلاداوالث الخدلُلُت  ،هأن ًغظ٘ ئلى هخب
اإلاإلفاث وابً هضًم،أو هخب التراظم،أو أن ًخاح له الٓفغ بُاةفت
ميؿىبت مً ههىم الىخاب مًمىت في هخاب آزغ،أو أن ًيىن له
ئلف زام أو زبرةزانت بأؾلىب مإلف مً اإلاإلفحن وأؾماء ما
ألف مً الىخب،فخً٘ جلً الخبرة في ًضٍ الخُِ ألاوٌ للىنىٌ ئلى
خلُلت ٖىىان الىخاب؛ى
 .2اهُماؽ الٗىىان،والاهُماؽ الجؼتي لٗىىان الىخاب مما ٌؿاٖض
هشحرا ٖلى الخدلم مً الٗىىان اليامل متى وضح مٗه في اليسخت

55

ّ
اإلاإلف،فان جدلُله مىوىٌ ئلى مٗغفت زبذ مهىفاث اإلاإلف
اؾم
ومىيىٕ ول مجهما متى جِؿغ طلً ؛ى
ً
 .3أخُاها ًشبذ ٖلى اليسخت ٖىىان واضح ظلي ولىىه مسالف للىاك٘:ى
ئما بضإ مً صواعي التزًُف اإلاخٗمض فُيىن بمدى الٗىىان
ّ ً
أظل كضعا مىه لُللي بظلً
ألانلي للىخاب  ،وئزباث ٖىىان لىخاب آزغ
ً
عواظا ،أو ًيىن طلً مُاوٖت لغٚبت أخض ظمإ الىخب  ،وكض ًىجح
ى
ً
ً
اإلاؼٍف هجاخا وؿبُا بأن ًلاعب ما بحن زُه ومضاصٍ وزِ ألانل
ومضاصٍ ،فُجىػ َظا ٖلى مً ال ًهُى٘ الخظع والغٍبت في طلً.ى
وئما لجهل كاعب ما وكٗذ ئلُه وسخت مجغصة مً ٖىىاجها فأزبذ
ما زاله ٖىىاجها ،وَظا جؼٍُف ؾاطط ميكإٍ الجهل  ،فًُ٘ أخض الىخاب
ً
ٖىىاها ّ
ًسُل ئلُه ّأهه َى الٗىىان ألانُل21 .ى
في نضع الىخاب ألاٚفاٌ
وباليؿبت ئلى جدلُم اؾم اإلاإلف  ،فالبض أن جيىن َظٍ الخُىة
مصخىبت بالخظع  ،فلِؿُىفي أن هجض ٖىىان الىخاب واؾم مإلفه في
ْاَغ اليسخت أو اليسخ لىدُم ّ
بأن اإلاسُىَت مً مإلفاث ناخب
الاؾم اإلاشبذ  ،بل البض مً ئظغاء جدلُم ٖلمي ًُمئن مٗه الباخض ئلى
ّأن الىخاب هفؿه ناصق باليؿبت ئلى مإلفه22.ى
أما باليؿبت ئلى جدلُم وؿبت الىخاب ئلى مإلفه،فلِـ باألمغ

ّ
الهحن،وال ؾُما الىخب الخاملت التي لِؿذ لها قهغة،فُجب أن حٗغى
َظٍ اليؿبت ٖلى فهاعؽ اإلاىخباث واإلاإلفاث اإلاىخبُت وهخب
التراظم،لدؿخمض مجها الُلحن ّ
بأن َظا الىخاب صخُذ الاهدؿاب23 .ى
وأما باليؿبت ئلى جدلُم متن الىخاب  ،ومٗىاٍ أن ًإصي الىخاب ً
أصاء
ً
ً
ً
ناصكا هما ويٗه مإلفه هما وهُفا بلضع ؤلاميان،فلِـ مٗنى جدلُم
ً
أؾلىبا َى أٖلى مىه،أو ُه ّ
الىخاب بأن هلخمـ للؾلىب الىاػٌ
دل ولمت

56

صخُدت مدل أزغي صخُدت بضٖىي أن أوالَما بمياجها،أو أظمل،أو
ً
أوفم،أو ًيؿب ناخب الىخاب هها مً الىهىم ئلى كاةل وَى مسُئ
في َظٍ اليؿبت فُبضٌ اإلادلم طلً الخُأ وٍدل مدله الهىاب،أو أن
ً
ً
ًسُئ في ٖباعة زُأ هدىٍاصكُلا فُصدح زُأٍ في طلً،أو أن ًىظؼ
ً
ً
ٖباعاجه ئًجاػا مسال فُبؿِ اإلادلم ٖباعجه بما ًضف٘ ؤلازالٌ،أو أن
ًسُئ اإلاإلف في طهغ ٖلم مً ألاٖالم فُأحي به اإلادلم ٖلى نىابه
ً
ً
جصخُدا ّ
،وئهما َى أماهت ألاصاء التي جلخًحها
لِـ جدلي اإلاتن جدؿِىا أو
ّ
ٍش،فان متن الىخاب خىم ٖلى اإلاإلف،وخىم ٖلى ٖهغٍ
أماهت الخاع
وبُئخه الًغب ،وهي اٖخباعاث جاعٍسُت لها خغمتها،هما ّأن طلً الًغب
مً الخهغف ٖضوان ٖلى خم اإلاإلف الظي له وخضٍ خم الخبضًل
والخُٛحر.ى

ً
وئطا وان اإلادلم مىؾىما بهفت الجغأة فأظضع به أن ًدىحى ًٖ
مشل َظا الٗمل  ،ولُضٖه لٛحرٍ ممً َى مىؾىم باإلقفاق والخظعّ .ئن

ً
الخدلُم هخاط زللي،ال ًلىي ٖلُه ئال مً وَب زهلتي:ألاماهت والهبر.ى
وكض ًلاٌ هُف هترن طلً الخُأ ٌكُٗىهُف وٗالجه؟

والجىاب ّأن اإلادلم ئن فًُ ئلى ش يء مً طلً الخِ
الخاقُت أو في آزغ الىخاب ّ ،
وبحن وظه الهىاب فُه.وبظلً ًدلم

أ هبه ٖلُه في

ألاماهتوٍإصي واظب الٗلم24.ى
الجىاا الثاني:

وزالنخه ما ظاء في كىٌ اإلافىغ اإلاهغي خؿً خىفي  ،فحري ّأن
ً
ً
ً
وئًجابا.واإلاُلىب َى
ى
الترار ماػاٌ خُا في كلىب الىاؽ ًإزغ فحهم ؾلبا
ً
ً
كغاءة الترار وجىُْفه جىُْفا ظضًضا بدُض ًهبذ":هٓغٍت
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للٗمل،ومىظه للؿلىن وطزحرة كىمُت ًمىً اهدكافها واؾخٛاللها
واؾدشماعَا مً أظل ئٖاصة بىاء ؤلاوؿان25".ى
ٖلى َظا الىدى ًيىن للخدلُم الضوع الفاٖل في اإلاكاعهت في
ي  ،ووىهه ًمشل أخض أَم اإلاؿالً اإلاإصًت ئلى
ئخُاء ماض ي ألامت الخًاع ى
ً
جدلُم َظٍ الٛاًت الخًا ٍت للمت ّ ،
فان َظا ًفُض يمىا أن الٛغى
ع
مً الخدلُم بمٗىُِه:الٗلمي :وَى الخفاّ ٖلى الٗلم اللضًم مً الخلف ،
أي الخدلُم في اإلاسُىَاث ٖلى ازخالف مًامُجها الٗلمُت
ي
يَ:ى عبِ خايغ ألامت بمايحها الخًاع ى
الخًاع ى

.واإلاٗنى

 ،وججاوػ مفهىم

ي  ،والٛغى في ولذ ا اإلاٗىُحن َى جدلُم الخجضًض
اللُُٗت الخًاع ى
ي.ى
الٗلمي والخًاع ى
ً
ً
وجأهُضا للمٗىىىجىيُدا للهضف اإلاغظى مً اَخمام مفىغها ٖماع
َالبي بالخدلُم في اإلاسُىَاث  ،ما وعص في ؾُاق خضًشه ًٖ الخلىٌ
الخًاعٍت اإلاؿخىعصة مً الٛغب لخل مكىالث الٗالم ؤلاؾالمي  ،ئط ًغيى ى
اإلافىغ ٖماع َالبي ّأن ألاصح َى يغوعة الخغم ٖلى تهُئت الٓغوف
والكغوٍ اإلاىاؾبت إلاكىالث الخسلف اإلاُغوخت في الٗالم
ؤلاؾالمي،ؾىاء واهذ الخلىٌ مؿخىعصة ظاَؼة أم جم جهىعَا وابخياعَا
ً
وفلا إلاا َى خاصر في الٗالم ؤلاؾالمي26.ى
ووىن اإلاكيلت اإلاُغوخت جغجبِ في هٓغ ٖماع َالبي بما َى
ّ ّ
فان خلها ٌؿخضعي ؤلاإلاام بضعاؾت الخًاعة صعاؾت
خًاعي،
مؿخفًُتفي ط واهبها الىٓغٍت  ،الخاعٍسُتوالىاكُٗت ،ئيافت ئلى جدضًض
ٖىامل جيىٍجها وبىائهاوالىكىف ٖىض قغوٍ اػصَاعَا وجُىٍغَا  ،وأؾباب
اهدُاَها وأفىلها.وفي الؿُاق هفؿه ًخطح لىا مٗنى أهثر أَمُت ٌٗىـ
ٖلى وظه الضكت الىظهت الىُْفُت التي ًجب أن ًأزظَا الخدلُم في
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ي  ،وهي ٖلى ما وٗخلض حٗني
اإلاسُىَاجفي ٖالكخه بدايغ ألامت الخًاع ى
في جهاًت ألامغ عجؼ الخايغ بامياهاجه وكضعاجه اليامىت
والهغٍدتالغوخُتوالفىغٍتوألازالكُتواإلااصًت ًٖ ئخضار الخُٛحر
اإلاُلىبّ ،
وأن ماض ي ألامت الخًاعي ٌكض الفغص أو ئوؿان الخايغ ئلُه ،
فهى الظي ًملً كىة وكضعة الخُٛحر  ،وَظا بٗض جىظُه كغاءجه الىظهت التي
ً
ً
ابخضاء مً الترار
جسضم ألاَضاف اإلادضصة له  ،وججٗل الخُٛحر ممىىا
هفؿه27.ى
وٖلُه؛ فازخالف الىٓغة بحن اإلافىغًٍ الٗغب بما فحهم

اإلافىغ

ٖماع َالبي ئلى ماض ي ألامت الخًاعي في حٗغٍفه  ،ال ًلغي اجفاكهم ٖلى
كُمخه الخًاعٍت وصوعٍ في بىاء خايغ ألامت
ً
ً
وجىُْفه جىُْفا ظضًضا ٌؿاَم في جدلُم اإلاكغوٕ الجهًىي للمت

 ،وَظا قغٍُت فهمه

الٗغبُت وؤلاؾالمُت  ،خُض جهبذ ألانىاث التي جىاصي بغفٌ الترار
يُٗفتّ ،
ألن الهىٍت الخًاعٍت جفلض ٖىض طلً ظظوعَا الخًاعٍت في
جغبت الترار الخهبت  ،وجهبذ ّ
هأجها شجحرة في أنُو هللذ ئلُه التربت
ً
هلال بلضع مدضوص وأظل مٗضوص28 .ى
وَىا ال ًفىجىا الخىىٍه ئلى مؿألت الخٗامل م٘ اإلاىعور الخًاعي
للمت التي أزاعَا اإلافىغ اإلاٛغبي مدمض ٖابض الجاعيى

 ،بمٗنى اللغاءة

اإلابيُت ٖلى الفهل والىنل ٖىض كغاءجىا للترار ختى ًخم ججاوػٍ  ،وَظا
ّ
اإلاُللىئهما الاؾدُٗاب والاعجفإ ؤلابضاعي ئلى مؿخىي
ال ٌٗني الغفٌ
أعقى ،طلً ّ
ألن ألاوعبيين ٖملىا ٖلى ؾض الشٛغاث وئبغاػ ٖىانغ الىخضة
في جاعٍسهم الشلافي  ،مبرػًٍ مىه ما ٌؿخجُب الَخماماتهم مهمكحن ما ال
ٌؿخجُب ،ومؿخٗملحن "اإلالو"إليفاء اإلاٗلىلُت ٖلى نحروعجه
ّ
وجمىظاجه ،لجٗل الٗلل ٌؿىص الخاعٍش  ،وظٗل الخاعٍش ًدغن الٗلل ،
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ً
فهمهم وان ٖلى نُٗض الىعي والالوعي مٗا َى ئكامت اؾخمغاعٍت حكيل
ً
ً
ً
ً ً
ً
وواضخا ُج ُ
غجب فحها ألافياع واإلاظاَب جغجِبا مىُلُا
ئَاعا مغظُٗا زابخا
ً
وجاعٍسُا في آن واخض ،بدُض ٌؿهل الفهل بحن ما كبلىما بٗض29 .ى
َىظا ٖمض الجابغي ئلى جىيُذ الهىعة التي ًدملها الىعي
ألاوعبي ًٖ جغاثهىئبغاػ هُف ّأن الترار في وعي اإلاشلف الٛغبي مخهل
بدايغٍ وبمكغوٕ مؿخلبله  ،ولظلً فهى ال ٌكٗغ بالكٗىع هفؿه لضي
اإلاشلف الٗغبي الظي ٌكٗغ ّ
بأن الترار الٗغبي ؤلاؾالمي بيل نىعٍ
الفىغٍت في واص  ،والٗهغ الظي ٌِٗكه ومخُلباجه في واص آزغ.ومً َىا
ّ
فان ما َى مُغوح خؿب َظا اإلافىغ بسهىم ٖملُت ئٖاصة بىاء الفىغ
الٗغبي َى ئيفاء اإلاٗلىلُت ٖلى الترار  ،بمٗنى ئٖاصة جغجِب الٗالكت بحن
أظؼاةه مً ظهت  ،وبِىه وبحن اَخماماجىا اإلاٗانغة واإلاؿخلبلُت مً ظهت
زاهُت ،وطلً مً أظل ئٖاصة التربت الهالخت الؾخيباث أؾـ الىلض
والخُىع في فىغها وزلافخىا مً زالٌ اإلاىاهبتواإلاؿاَمت
وؤلاهخاظىؤلابضإ30.ى
ٖىض َظا اإلاىكف الٗلالوي مً ماض ي ألامت الخًاعيى

ّ ،
فان

الاكتراب مً فهم مًمىن الٗالكت بحن الخدلُم والخجضًض في نىعجه
ً
الٗامت ًبضو أهثر ويىخا في هٓغ اإلافىغ خؿً خىفي  ،وٍىمً في ٖملُت
ئٖاصة نُاٚت الترار وججضًضٍ بدُض ًهبذ الترار والخجضًضً":إؾؿان
ً ً
ً
ظضًضا َى ونف للخايغ ّ
 ،وونف
وهأهه ماى ًخدغن
مٗا ٖلما
للماض ي ٖلى ّأهه خايغ مٗاف()...وإلاا وان الترار ٌكحر ئلى اإلااض ي
والخجضًض ٌكحر ئلى الخايغ ّ ،
فان كًُت الترار والخجضًض هي كًُت

الخجاوـ في الؼمان وعبِ اإلااض ي بالخايغ وئًجاص وخضة الخاعٍش31".ى
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ئطن؛ٌؿخسلو مً جدلُلىاللؿإاٌ اإلاخٗلم بالٛغى مً
الخدلُم في اإلاسُىَاث مؿألت ظض مهمت  ،وىن َظٍ ألازحرة جمشل أخض
أَم ملىماث ألامت الخًاعٍت  ،ؾىاء باليؿبت لخفٔ مايحها والخفاّ
ٖلُه مً الخلف والًُإ  ،أو باليؿبت ئلى مداولت ئبغاػ اللُمت الخًاعٍت
لظلً اإلاىعور الخًاعي للمت وصوعٍ في بىاء مؿخلبلها.وَى ما ٌٗني مً
خُض اإلابضئ ّأن ٖالكت ماض ي ألامت الخًاعي بدايغَا لً ًسخلف ٖىض
اإلافىغ ٖماع َالبي ًٖ باقي أكغاهه مً اإلافىغًٍ الٗغب  ،فلِ ؾخيىن له
زهىنُت كغاءة حٗىـ الجاهب ؤلابضاعي في كغاءة ٖالكت الخدلُم
ي
بالخجضًض الخًاع ى

،

فهى اإلافىغ الظي َاإلاا اَخم

بالىخابتوالخألُفىالخدلُم.ى
فماطا ًٖ ٖالكت الخدلُم بالخجضًض ٖىضٍ؟
ظىابىا ًٖ َظا الؿإاٌ ًفغى ٖلُىا ً
بضء ؤلاقاعة ئلى أَم
الىخب التي خللها ٖماع َالبي  ،ومداولت الخٗغف ولى بهىعة مجملت ًٖ
الٗالكت اإلاىظىصة بحن َظٍ الٗىاوًٍ،همإلفاث حكيل في مجملها اإلاىعور
الخًاعي الجؼاةغي والٗغبي ؤلاؾالمي في ٖالكخه بالخجضًض ٖىض ٖماع
َالبي.ى
باليؿبت ئلى اإلاسُىَاث التي خللها ٖماع َالبي ومجها:ى
 .1الٗىانم مً اللىانم ـٌ:ىابً ٖغبي؛
 .2اإلاسخهغ في ٖلم أنىٌ الخضًض ـٌ:ىابً الىفِـ؛
 .3أٖؼ ما ًُلب ـٌ:ىابً جىمغث؛
 .4الجىاَغ الخؿان في جفؿحر اللغآن :ـٌٖبض الغخمان الشٗالبي؛
 .5مفغصاث اللغآن :ـٌٖبض الغخمان الشٗالبي؛
 .6قغح ابً عقض ألعظىػة ابً ؾِىا في الُب ؛
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 .7طهغي الٗاكل وجىبُه الٛافل :ـٌألامحر ٖبض اللاصع؛
 .8ئًًاح اإلادهىٌ مً بغَان ألانىٌ لـ:ؤلامام اإلااػعي؛
 .9مباصب ألانىٌ لـٖ:بض الخمُض بً باصٌـ؛
 .10اليلُاث في الُب ل ـ:ابً عقض؛
 .11اإلاىظؼ في ٖلم الىالم لـ:ىأبي ٖماع ٖبض اليافي ؤلاباض ي.
وٖلى ؾبُل الظهغ ال الخهغ ٌكحر اإلافىغ ٖماع َالبي في ملضمت
جدلُله لغؾالت"طهغي الٗاكل وجىبُه الٛافل"ىإلاإلفها ألامحر ٖبض اللاصع
ئلى أفياع ٖلى صعظت مً ألاَمُت حٗىـ مً خُض اإلابضئ ؾبب جدلُله
لهظٍ الغؾالت  ،ووٗخلض ّأن الضاف٘ لخدلُلها َى أخض أَم صوافٗه
ً
للخدلُم في اإلاسُىَاث ،وَى هكف الجاهب الغوحي فحها،فًال ًٖ ّأهه

ًمشل في هٓغها الؿىض والدجت التي جلىي وجىضح أهثر مٗنى الخجضًض
ٖىض مفىغها الظي كىامه الىهالضًني  ،خُض ًلىٌ ٖماع َالبي مؿتهال
جدلُله لهظٍ الغؾالتً":بضو ّأن ٖىاًت الباخشحن اججهذ ئلى صعاؾت
الجىاهب الٗؿىغٍت والؿُاؾُت مً خُاة ألامحر ٖبض اللاصع  ،أهثر مما
اججهذ ئلى بدض خُاجه الٗللُت والغوخُت التي سجلها في مإلفاجه
الٗضًضة ،وفي قٗغٍ  ،وال ًلل ظهاصٍ للىفـ ًٖ ظهاصٍ لجُىف
الاخخالٌ ،وال ًلل كلمه في ؾحرجه ًٖ ؾُفه في ظهاصٍ32".ى
َظا ،وٍىانل اإلافىغ ٖماع َالبي خضًشه ًٖ َظٍ الغؾالت ،
ً
مكحرا في البضاًت ئلى ّأن ألامحر ٖبض اللاصع كض اٖخمض في جدغٍغَا هخاب
ألاخُاء ألبي خامض الٛؼالي  ،وابً زلضون في ملضمخه والغاػيى  ،وكض جىاوٌ
مىيىٕ َظٍ الغؾالت اإلاٗغفت  ،والٗلل الظي َى مهضع مً مهاصعَا ،
فًال ًٖ َظا  ،فلض اخخىث الغؾالت ٖلى مبدض الىبىةوَى مً أَم
مباخثهاٖ ،لى اٖخباع ّأن الىبىة في هٓغ ٖماع َالبي مهضع آزغ مً مهاصع
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اإلاٗغفت التي جخجاوػ َىع الٗلل  ،وَى ًظَب ئلى ّأن الٗلىم الٗللُت ال
جىاكٌ الٗلم الكغعي ،هما ّأن ألامحر ٖبض اللاصع ال ًغض ى الخللُض وٍضٖى

ئلى الخجضًض  ،وألاَم مً َظا ّأن لهظٍ الغؾالت هما ًغي ٖماع َالبي

كُمت جاعٍسُت جهىع مضي ٖىاًت َظا الفاعؽ اإلاجاَض باإلاٗغفتالتي بضأ
بها خُاجه وزخمها بها  ،ولم ًجٗله مىفاٍ ًٖ وَىه أن جسمض
ي َ ،غٍم
أفياعَىَؿدؿلم لللضع  ،بل ّئهه وانل ظهاصٍ بُغٍلت أزغ ى
ئٖماٌ الفىغ والخألُف ئلى أن زخم خُاجه بمهىفه
الُٗٓم"اإلاىاكف"الظي سجل فُه خُاجه الغوخُت وهفداجه الغباهُت
وجظوكه الغفُ٘ للىخاب والؿىت ،ووزاكت نلخه باهلل ّ
ٖؼوظل33.ى
ً
صاةما وفي ئَاع الخضًض ًٖ عظاالث الفىغ والضًً وصوعَم في
ً
الجهًت الجؼاةغٍت الٗغبُت وؤلاؾالمُت  ،هخب ٖماع َالبي ملاال
بٗىىان":الجزٖت الٗلالهُت وألازالكُت ٖىض ابً باصٌـ".ى ّئن الللاء الفىغي
الظي ظم٘ ٖماع َالبي بالٗالمت ابً باصٌـ باٖض الخغهت ؤلانالخُت في
الجؼاةغَ ،ى جلً ألاَمُت التي ٌٗىؿها مىُم جفىحر ابً باصٌـ الٗلالوي
وأزغ طلً ٖلى مٗنى الخجضًض ومًمىهه.وكض اؾتهل ٖماع َالبي خضًشه
ًٖ َظٍ اإلالاعبت اإلاٗغفُت الفىغٍت الخجضًضًت الٗللُت وألازالكُت

،

وصوعَا في زلم جاعٍش ظضًض ًىلض الكٗب الجؼاةغي والصة ظضًضة ٖلى
أنىٌ جلُضة كاٌ ٖجها ٖماع َالبي ٖلى لؿان ابً باصٌـ":وٗؼم فُه ٖلى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ٍسُا  ،ججضًضا ئؾالمُا
ججضًضَا ججضًضا عوخُا وٖللُاوأزالكُاوٖملُاوجاع ى
ً
مدمضًا في ظمُ٘ طلً لىىلض في ٖامىا الجضًض والصة ظضًضة34 ".ى
ُ
فًال ًٖ َظا فلض أزاع ٖماع َالبي ئلى اإلاٗنى الخلُلي لإلؾالم
وصوعٍ في الخُاة ؤلاوؿاهُت ٖىض ابً باصٌـ َ ،ظا ألازحر الظي ّمحز بحن ما

ؾماٍ باإلؾالم الىعاسي والخللُضي  ،وبحن ما ؾماٍ باإلؾالم الظاحي ّ ،
وبحن
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لىا ّأن ؤلاؾالم الظاحي َى ؤلاؾالم الظي ظاء به اللغآن الىغٍم وأمغها أن
ّ
هلُمه ٖلى الفىغ  ،فاألمم في هٓغ ابً باصٌـ ال ججهٌ ئال بالخفىحر في
ّ
الُبُٗت وفي آًاث هللا وال جخلضم ئال ببىاء أٖمالها وأخيامها  ،وأكىالها
ٖلى الفىغ  ،وطلً وخضٍ َى ؾبُل الخًاعة والٗمغان  ،ووىن ئؾالمىا
ً
ً
ً
طاجُا  ،أي ئؾالما خلُلُا أنله اللغآن والؿىت  ،ال
خؿب ابً باصٌـ ى
ّ
ّ
ًيىن ئال ًٖ َغٍم الخٗلُم  ،وكغع ّأهه ال خُاة ئال بالٗلم وطَب ئلى ّأن
اللغآن هفؿه معجؼة ٖلمُت ٖللُت  ،أي ّأن ؤلاوؿان الٗاكل ئطا فىغ فُه

زً٘ لؿلُاههّ ،
ألهه بغَاوي ال ًلىي ٖلى مٗاعيخه35 .وكض أعصف اإلافىغ

ٖماع َالبي جىيُده ألَمُت الخفىحر ومياهخه في مكغوٕ ابً باصٌـ
ؤلانالحي باللىٌ الخالي":وؿخُُ٘ اللىٌ ّ
بأن ابً باصٌـ اهخهى ئلى الخفىحر
َى ما ًيبغي أن ٌؿحر ؤلاوؿان ٖلى يىةه في اٖخلاصَىفٗلهىكىلهىفي
خُاجه ولها ،والضلُل ٖلى طلً ّأهه ّ
نغح بظلً بىيىح جام ئط كاٌ الٗلم
وخضٍ ؤلامام اإلاخب٘ في الخُاة في ألاكىالىألافٗالىالاٖخلاصاث  ،وكغع ّأن

أؾاؽ الٗلم ّئهما َى الخفىحر والىٓغ(ّ )...
ألهه هفاها الخدمل في اللىٌ

والخٗؿف في البرَان فهغح بما طَبىا ئلُه في ؾلؿلت مً ألاصلت أو
ً
ً
اإلالضماث ؾلىن ؤلاوؿان في الخُاة مغجبِ بخفىحرٍ اعجباَا وزُلا
وَؿخلُم باؾخلامت  ،وَٗىط باٖىظاظه  ،وَٗلم بٗلمه ّ ،
ألن أفٗاله
هاقئت ًٖ اٖخلاصاجه وأكىاله ئٖغاب ًٖ جلً الاٖخلاصاث وزمغة ئصعاهه
الخانل ًٖ جفىحرٍ وهٓغٍ36".ى
هما َى واضح فاإلافىغ ٖماع َالبي ًهضع في َظا الؿُاق مً
ً
مىك٘ اللاعب اإلادلل واإلاإوٌ للمىعور الخًاعي مخأزغا في طلً بأؾخاطٍ
ً
مالً بً هبي في جىٓحرٍ للمكغوٕ الجهًىي ؤلاؾالمي  ،مداوال في الىكذ
هفؿه مٗالجت اإلاؿاةل واإلاىيىٖاث الخًاعٍت بما فحها الخدلُم مً
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وظهت هٓغ ججضًضًت جخماش ى م٘ الغاًَ الخًاعي للمت الٗغبُت
وؤلاؾالمُت ،وَى ألامغ الظي ٌٗني أن الخدلُم في اإلاسُىَاث همىيىٕ
ٖلى ظاهب مً ألاَمُت في عبِ ماض ي ألامت بدايغَا  ،م٘ ألازظ بٗحن
الاٖخباع ئٖاصة بٗض ألافياع الخالضة التي اعجبُذ بأؾماء مفىغًٍ أمشاٌ
ابً باصٌـ.ومً َىا ّ
فان الخدلُم في اإلاسُىَاث والخأنُل للمكاعَ٘
الخًاعي الجهًىٍت اإلاايُت في الخايغ  ،ال ًتزاخمان في هٓغها م٘
بًٗهما في ٖالكت جًاص وجىاكٌ ّ ،
وئهما َما ًىمالن بًٗهما بٌٗ ،
فالخدلُم في اإلاسُىَاث مؿلً للخجضًض يض الخسلف  ،وئخُاء أفياعى
اٌؾابلحن مُلب خًاعي عاًَ لخدلُم الخجضًض يض الخسلف
ً
أًًا.وٖلى َظا الىدى ّ
فان الخدلُم باليؿبت ئلى اإلافىغ ٖماع َالبي لم
ى
ًخىكف ٖىض ئبغاػ كُمت ما َى ماصي خًاعيى  ،بل ّئهه وؾُلت ومؿلً
خًاعي عام مً زالله مالمؿت ظىَغ اإلاىعور الخًاعي للمت الٗغبُت
وؤلاؾالمُت ،وَى الىكف ًٖ اإلاًمىن اإلااَىي والجىَغ الغوحي
للماض ي الخًاعيى لهظَاألمت.ى
ومىه فاطا وان مكغوٕ اإلافىغ ٖماع َالبي ًهب في اججاٍ واخض
هدى ئبغاػ الٗىانغ الغوخُت في اإلاىعور الخًاعي اإلااض ي بٛغى
الاؾخفاصة مجها في بىاء خايغ ألامت الخًاعيى  ،وئٖاصة جدضًثها وججضًضَا
م٘ اإلالخًُاث الخًا ٍت الغاَىت ّ ،
فان َظا ٌٗني في هٓغها ّأن ٖماع
ع
َالبي ًلضم هفؿه بهفخه ناخب مكغوٕ خًاعيى

ً ،غوم جصخُذ

ألافياع وجدغٍغ الكٗىب  ،وجىىٍغ الٗلىٌى  ،وجدضًض وٖهغهت اإلافاَُم
واللُم ،والخفاّ ٖلى اإلاىعور اللضًم وججضًضٍ

 ،وئٖاصة الىٓغ في

ألانىٌ الخًاعٍت طاتها بهضف عؤٍت عوخُت مٛاًغة إلافهىم الخجضًض
الخًاعي جلىي ٖلى مىاظهت جدضًاث الٗهغ.ولهظا ّ
فاهىا هغي بىاء ٖلى
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ً
ً
ما ؾبم طهغٍ ّأن اإلافىغ ٖماع َالبي ًغبِ عبُا مدىما بحن الخجضًض
والخدلُم ،ووٗخلض ّأن الخجضًض في عأًه ال ًمىً أن ًىفهل في ظاهب
مىه ًٖ الخدلُم.وَى ما ٌٗني ّأن الٗىصة التي اجطخذ لىا مً زالٌ
ي
أَمُت الخدلُم وصوعٍ والٛغى مىه في ٖالكخه بالخجضًض الخًاع ى

،

ي  ،بلضع ما هي ٖىصة ًلٓت
لِؿذ بمٗنى ئلٛاء ٖىامل الخجضًض ألازغ ى
ً
ً
واُٖت تهضف ئلى اؾدىُاق مايِىا الفىغي والٗلمي  ،وفهمه فهما ظضًضا
ٌؿمذ بالىكف ًٖ قغوَه وٖىانغٍ الفىغٍت والخًاعٍت.ى
خـ ـاثمة:
مً زالٌ ما ؾبم الخُغق ئلُه في زىاًا جدلُل ٖالكت الخدلُم
بالخجضًض ٖىض ٖماع َالبي هسلو ئلى الىلاٍ الخالُت:ى
أوالّ :ئن الخدلُم في الترار ؤلاؾالمي في هٓغ مفىغها ٖلى ما هغي لِـ
ّ
طاجه،وئهما َى وؾُلت ًمىً الغظىٕ ئلحها وئخُائها
ٚاًت في خض
ً
بٛغى ئٖاصة بىاء الخايغ ً
بىاء ظضًضا وفم عؤٍت ظضًضة

 ،فال

ججضًض صون الٗىصة ئلى كغاءة اإلاىعور الخًاعي واؾدُٗابه  ،وجأوٍله
وفم مُُٗاث خايغ ألامت؛ى

ثا ًايا:الخجضًض في هٓغ مفىغها ال ٌٗني آلازغ(الٛغب) ّ
،ألن الخًاعة ٖىضٍ
هي التي جدلم ؤلاهخاط ولِـ الٗىـ،والدؿلُم بهظا اإلاٗنى ٌٗني
الىكىٕ في أؾغ الخللُض والاؾخحراص الخًاعي والخبُٗت للمجخم٘
ّ
الٛغبي،وئهما الخجضًض َى ٖضم الخغوط في ظاهب مىه ًٖ اإلاىعور
الخًاعي اإلااض ي،بل ًىبشم مىه  ،وَظا وفم قغوٍ أَمها ٖلى
ؤلاَالق الظاث(الفغص)واإلاجخمٗىالخاعٍش؛ى
ًا
ثالثاّ :ئن بىاء وججضًض الفىغ واإلاىعور الخًاعي للمت ًخُلب جدىٍل
الىعي الخًاعي الفغصي ئلى وعي خًاعي ظماعي،وَظا مً أظل
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ي  ،ومً زمت ئٖاصة نُاٚخه وفم الكغوٍ
بىاء خايغ ألامت الخًاع ى
الخًاعٍت الخاعٍسُت  ،فالخجضًض ٖىض ٖماع َالبي ًأزظ في َظا
الؿُاق اإلاٗنى الخاعٍشً،جؿض َبُٗت الٗالكت بحن خايغ ألامت
ومايحها ،وَظا للخىُْف الىاعي لللُم اإلاايُت وفم الكغوٍ
الخًاعٍت الغاَىت للمت الٗغبُت وؤلاؾالمُت؛ى
ًا
راةعاّ :ئن خضور الخجضًض في ظاهب مىه مغَىن بالخدلُم في اإلاىعور
الخًاعي ؤلاؾالمي اللضًم  ،فال ًخم الىكف ًٖ أؾباب الخجضًض
ّ
ي  ،ومتى لم ًخم
في الخايغ  ،ئال بالٗىصة ئلى ماض ي ألامت الخًاع ى
ً
الخمىً مً أؾباب الخجضًض  ،فؿُٓل صاةما مكغوٕ ٚحر مىخمل
ًدخاط في َظا الؿُاق ئلى ٖلل وإ وملخضع إلؾلاٍ كُم اإلااض ي
ٖلى واك٘ ألامت الخًاعي الغاًَ بما خىاٍ مً قغوٍ ومخُلباث ؛ى
ًا
خامصاّ :ئن الٗىصة التي ًضٖى ئليَا اإلافىغ ٖماع َالبي لِـ بمٗنى الظوبان
في اإلااض ي ،بلضع ما هي ٖىصة لها َبُٗت زانت  ،أي ًجب أن جيىن
ٖىصة ًلٓت وواُٖت تهضف ئلى اؾخلهام مايِىا الخًاعيى  ،وفهمه
ً
ً
فهما ظضًضا ٌؿمذ بالىكف ًٖ ميىهاجه وآلُاجه اإلاٗغفُت  ،وَى ئط
ًفٗل َظا حهضف ئلى جدىٍل مىعور ألامت الخًاعي ئلى قغٍ مً
قغوٍ الخُٛحر الخًاعيى ،ومً زمت الخجضًض.ى
ً
ٖلى َظا الىدى ًبضو ّأن اإلافىغ ٖماع َالبي كض خضص جلمُدا ال

ً
جهغٍدا ٖالكت الخجضًض بالخدلُم  ،وصوع َظا ألازحر في بىاء مؿخلبل
ألامت الخًاعيى ٖ ،لى ّأجها ٖالكت كاةمت مً ظهت ٖلى الفهم اللاةم ٖلى

اؾدُٗاب جغازىا الخًاعي بمسخلف مًامُىه  ،ومً ظهت أزغي فهي
ٖالكت جغوم جىُْف َظا الترار والاؾخفاصة مىه في جدلُم الخُٛحر في
الخايغ اإلاغفم بالخجضًض.ى
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