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ًُٞاٛ ايتٟٛ اٱقٓاع ٗ اـڀاب ايًػ١ٝذٝاهذلات
ٞ أقُـ علاب.أ
 َعوهل١داَع
:ًَّؼ
ٓبينٜ ٘ٗٝدٛتٚ ,١ًٝ ايتؿاع١ًُٝاٛ ايت١ًُٖٝل ايعٛعـ ؾعٌ اٱقٓاع دٜ
٣ٕ َـٖٛك٘ َلٝؼكٚ ,١قعٛػڀابات َتٚ ١ اؾذلآات َوبك٢ًستُا ع
٫ٚ ٕ تأثرلٚاٌُ َٔ ؿٛ ت٬ ؾ,١ًُٝايعٚ ١ٜٛقـكات٘ ايًػٚ ٘ٝ إلهٌ إي٠٤نؿا
إفا ناْتٚ ,١غ٬ـ ايب٥اٚٚ َٔ ١ٝ اٱقٓاع١ؿٝٚٛ ؾاي,ٕ إقٓاعٚتأثرل َٔ ؿ
٣اقات أػلٝ ػڀاب َٓذن َعنٍ عٔ ه٬ ؾٔ اٱقٓاع باـڀاب ؾٖٞ ١غ٬ايب
ٌل أٖـاف إلهٝـ َٔ أدٌ ؼكٚٛ اٱقٓاع ت١ٝذٝ ؾاهذلات.ً٘ٝ تٚتوبك٘ أ
وتعًُٗا إٓتؼب َٔ أدٌ إقٓاعٜ ٔ اـڀاب ؾكـٜاؿَٝ  عوب تعـؿ١ٝايٓؿع
ٜ٘ايـٚ ايڀؿٌ ٱقٓاعٚ ,٘ٓ٥ايتادل ٱقٓاع مباٚ ,َ٘قت٬إعًِ ٱقٓاع تٚ ,ْ٘ٝاػب
فٛقٛايٚ ,١ ٭غلاض اـڀاب إؼتًؿ١ُٖٝ أٞيْٛ  ٖقا َا دعًٓا. بڀًب َا
. اـڀاب١ٝذٝ اهذلاتٖٞٚ ,٘كٝ يتشك١ٝذٝ ألع اهذلات٢ًع
Abstract:
La substance persuasion réaction de la transaction communicative,
interactive et directe fondée inévitablement sur des hypothèses antérieures et les
lettres inattendues, et atteint dépendrait de l'efficacité du destinataire et de ses
aptitudes linguistiques et scientifiques, il continue sans impact ou l'effet sans
convaincre, fonction persuasive de la rhétorique, et si la rhétorique est l'art
discours persuasif n'est pas la parole Terminé en isolement dans d'autres
contextes ont précédé ou suivi. La stratégie de persuasion employés pour
atteindre les objectifs de l'expéditeur utilitaire comme discours champs multiples
a utilisé de l'équipe dans le but de convaincre les électeurs, et le professeur de
convaincre ses élèves, et le marchand de convaincre ses clients, et l'enfant à
convaincre ses parents de demander. C'est pourquoi nous attachons une
importance aux fins de la parole différente, et se tenir sur la stratégie la plus
efficace pour atteindre , un discours stratégie.
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َكعـَ: ١
ٜعـ اٱقٓاع دٖٛل ايعًُ ١ٝايتٛاًُٜ ٫ٚ ١ٝتذوـ ايتٛاٌُ ايقٜ ٟتشكل
بٛدٛؿ ث٬ث ٞايعًُ ١ٝايتٛاًُ– ١ٝايباخ,ايلهاي ,١إتًك – ٞإ ٫بٛاهڀ ١ايًػ١
ٚنٝؿُا ناْت ٖق ٙايًػ .١باعتباك إٔ ايػلض َٓ٘ ايتأثرل عً ٢إتًك ٞأ ٚتػٝرل
َٛقؿ٘ ايعاطؿ ٞأ ٚايؿهل ٖٛٚ ٟنقيو " ٚه ١ًٝؾعاي ١ؾعٌ ايؿلؿ ٜتِلف
ٜٚؿهل إكاؿٜا ٚؾل إٓش ٢ايق ٟأكاؿ ٙي٘ ايكا ِ٥باٱقٓاعْ ٗ ٖٛٚ ,ؿى ايٛقت
ٖـف إفا  ٌُٚإي ٘ٝايكا ِ٥باٱقٓاعٜ ,وتڀٝع إٔ ٜعتدل ْؿو٘ قـ لض ٗ
َُٗتٖ٘ٓٚ ,اى َٔ وـؿ ٖق ٙايعًَُ ١ٝعٓ ٢ايك ,٠ٛ٭ٕ ايك ٠ٛبايٓوب ١شلقا
ا٫ػا ٖٞ ٙدعٌ ا٭ؾلاؿ ٜتِلؾٚ ٕٛؾل إكاؿَِٚ ٠احل ايك ٣ٛعدل آيٝات
ٚتكٓٝات َع.1 "١ٓٝ
يهٔ اٱقٓاع ٜ ٫تذوـ إ ٫بٛاهڀ ١إهذلاتٝذٝات ( آيٝات -طلم )
ٖٚق ٙا٫هذلاتٝذٝات تتذوـ ٗ اـڀاب  َٔٚػ٬شلا ٜتِ ؼكٝل ايعًُ١ٝ
ايتٛاًُ ١ٝباعتباك إٔ ايٝٚٛؿ ١ا٭هاه ١ٝيًػ ٖٞ ١ايتبًٝؼ ٚايتعبرل ( ايتٛاٌُ),
ٚإفا أكؿْا ايبشح ٗ َؿٗٝٚٚ ّٛؿ ١ايًػٚ ١دـْا قُٛؿ أٓـ مً ١قـ علض
إي ٗ ٘ٝباب ٝٚٚؿ ١ايًػ ١بايو٪اٍ اٯتَ" :ٞافا ْؿِٗ َٔ َِڀًض ٚٚا٥ـ ايًػ ١؟
يعٌ إكِٛؿ َٔ نًُٝٚٚ ١ؿ ٗ ١أبو٘ َعاْٗٝا ,تهَ ٕٛلاؿؾ ١يهًُ١
اهتعُاٍ يقيو عٓـَا ْتشـخ عٔ ٚٚا٥ـ ايًػ ,١ؾٓشٔ ْ ٫عين إ ٫ايڀلٜك١
اييت ٜوتعٌُ بٗا ايٓاي يػتِٗ أ ٚيػاتِٗ إٕ نإ شلِ أنجل َٔ يػ." ١

2

ؾُشُٛؿ أٓـ مً ١تٓاٝٚٚ ٍٚؿ ١ايًػَٛٛٓ َٔ ١ك تـاٚيَ ٞتعًل با٫هتعُاٍ
ايؿعً ٞيًػ ١بٌ أؾلاؿ اجملتُع ايًػ ,ٟٛإ ٫إٔ ٚٚا٥ـ ايًػ ١قـ تعـؿت بتعـؿ
مٚاٜا ايٓٛل إيٗٝا ,أَا َٔ إٓٛٛك ا٫دتُاع( ٞايتـاٚي )ٞؾًٗا" ٝٚٚؿتإ
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كٝ٥وٝتإ تلتبڀإ َكاُـ اٱْوإ ايقٜ ٟوتعًُُٗا ٚبٓٛع٘ ا٫دتُاعٞ
ٚأٖـاؾ٘ ,ؾايٓاي عٓـَا ٜتشـثٜ ٫ ٕٛؿعً ٕٛفيو جمللؿ ؼلٜو أعٔا٤
ايٓڀلٚ ,يهٔ ي٪ٝؿٚا َٔ ػ ٍ٬نٖ َِٗ٬اتٌ ايٝٚٛؿتٌ ُٖٚا ايتعاًَ١ٝ
ٚايتؿاعً."١ٝ

1

ؾايٝٚٛؿ ١ايتعاًََ ٖٞ :١ٝا تك ّٛب٘ ايًػ ١بٓكٌ ْادض يًُعًَٛات تدلم َٔ
ػ٬ي٘ ق ١ُٝا٫هتعُاٍ ايًػ ٟٛؾرلنن إلهٌ دٗـ ٙم ٛبٓا ٤ػڀاب يٝوتڀٝع
إلهٌ إي ٘ٝإٔ ٜأػق َٓ٘ إعًَٛات ايِشٝشٚ ١ايـقٝك ١ؾٗق ٙايٝٚٛؿ ١تعـ
إسـ ٣أِٖ َناٜا ايًػ ١ايڀبٝع ١ٝاييت تواِٖ ٗ ؼكٝل ايتٛاٌُ بٌ أؾلاؿ
اجملتُع هٛا ٤أنإ فيو بػلض ايتٛد ,٘ٝأّ ايتعً ,ِٝأّ غرل.ٙ
أَا ايٝٚٛؿ ١ايتؿاعً :١ٝؾٗ ٞاييت ٜك ِٝبٗا ايٓاي ع٬قاتِٗ ا٫دتُاع١ٝ
ٚوكك ٕٛ٭ْؿوِٗ غاٜاتٗاٚ ,تتُجٌ ٗ قـك نبرل َٔ إعاَ٬ت اي ١َٝٛٝاييت
ؼـخ ب ,ِٗٓٝؾكـ ٜكتِل ؿٚك ايًػ ٗ ١بعض ايوٝاقات عً ٢إقاَ ١ايع٬قات
ٚغرلٖا ٚقـ ٜتذاٚم إٍ ايتأثرل ٚغرل.ٙ

2

نُا تعـؿت تِٓٝؿات ٚٚا٥ـ ايًػ ١يـٕ نجرل َٔ ايباسجٌ إف "مث١
عـؿ َٔ ايتِٓٝؿات إأيٛؾ ١يٚٛا٥ـ ايًػَٗٓ ١ا َج ٬فيو ايتِٓٝـ ايقٟ
قـَ٘ َايٛٓٝؾٝوهٚ ٞاقذلٕ بعًُ٘ ٗ ايوٝام

ٚ situationإعٓ٢

... meaningيكـ قوِ َايٛٓٝؾٝوهٚٚ )0400( ٞا٥ـ ايًػ ١إٍ ؾ٦تٌ
ٚاهعتٌ َ:كاَٚ pragmatic ١ٝهشلٚ magical ١ٜيكـ نإ عهِ
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نَ ْ٘ٛتؼِِا ٗ عًِ اٱْوإ (اٱْجلٚبٛيٛدٝا) َٗتُا با٫هتؼـاَات
ايعًُ ١ٝأ ٚإكاَ ١ٝيًػ .1"١ؾُايٛٓٝؾٝوه ٞكنن عً ٢ؿٚك ايوٝام ٗ ايعًُ١ٝ
ايتٛاًُ ١ٝباعتباك إٔ يهٌ َكاّ َكاٍ .نُا إٔ ٖٓاى عـ ٠تِٓٝؿات أػل٣

يهجرل َٔ باسج ٞايًػَ ١جٌ ناكٍ بٛٝيل ( )0400ايقُٓ ٟؿٗا إٍ تعبرل١ٜ
ْٚنٚعُٚ ١ٝج ٚ,١ًٝٝكَٚإ ٜانٛبو)0411( ٕٛايق ٟأٓاف ايٌعل١ٜ
ٚايتعاًَٚ ١ٝإاٚكاٚ,١ٝ٥دُٝى بلٜت)0421( ٕٛايق ٟاقذلغ إطاكا ٜتأيـ َٔ
ايٚٛا٥ـ ايتعاًَٚ ١ٝايتعبرلٚ ١ٜايٌعلٚ ١ٜغرلِٖ" َٔٚ 2.مث ١ػًت ْٛل١ٜ
ٚٚا٥ـ ايًػ ٗ ١سكٌ ايـكاهات ايًػ ١ٜٛبعـ إٔ اهتًُٗٗا كَٚإ ٜانٛبوٕٛ
َٔ ْٛل ١ٜا٫تِاٍ اييت ٗٚلت عاّ  ّ0403اييت أقلت إٔ عًُ ١ٝايتٛاٌُ
ايًػ ٟٛتتڀًب تٛاؾل هت ١عٓاُل أهاه :ٖٞ ١ٝإلهٌ ٚإتًكٚ ٞقٓا ٠ا٫تِاٍ
ٚايلهاي ١ايًػًٚ ١ٜٛؿل ٠ا٫تِاٍ ٚإلدع ايق ٟؼ ٌٝعً ٗ ٘ٝايٛاقع .3
ٚنٌ ٖق ٙايٚٛا٥ـ تتذً ٗ ٢اـڀاب ايقٜ ٟهُٔ ؿٚك ٗ ٙتكلٜب
ٚدٗات ايٓٛل ٚإٜٔاغ اؿكا٥ل ٚتٛد ٘ٝايٓاي ُٛب ايٛدٗ ١اييت ْلتٔٗٝا.
 َٔٚمث ١غـا تٝٚٛـ ا٫هذلاتٝذات ٓلٚكٜا ٗ اـڀابات إؼتًؿ١
نعؼڀابات ايـعٚ ٠ٛتباؿٍ ا٭ؾهاك بٌ ايٓاي ٗٚ ,فا٫ت اؿٝا ٠اي١َٝٛٝ
َٚلاؾل اؿٝا "٠ؾإعًِ وتاز أنجل َٔ اهذلاتٝذ ٗ ١ٝػڀاب٘ َع ط٬ب٘,
٫ػت٬ؾِٗ ٗ ايتهٚ ٜٔٛتعـؿ َٛٝشلِٚ ,ؿكد ١اهتٝعاب نٌ َِٓٗ ٗ ايؿِٗ,
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ٚنقيو ايكا٥ـ َع َٓوٛبٚ ٞسـت٘ٚ ,ا٭ب ٗ بٝت٘ٚ ,كدٌ اٱعٚ ٗ ّ٬هًٝت٘
اٱعٚ ١َٝ٬غرلِٖ نجل".

1

ٚعً ٘ٝؾإٕ تعـؿ ايوٝاقات َـعا ٠يتعـؿ اـڀابات ايًػٖٚ ,١ٜٛقا ًَ٪ل
إٍ تعـؿ ا٫هذلاتٝذٝات ٕا يهٌ َٓٗا َٔ َناٜا ٚآثاك ٓٝـ ,٠إف ٜ ٫وتڀٝع
اٱْوإ إٔ ٜكتِل عً ٢اهتعُاٍ إهذلاتٝذٚ ١ٝاسـ ٗ ٠نٌ هٝاقات ػڀاب٘,
ؾٗقا ْٛؿ ٗ ايتؿهرل ,نُا إٔ ا٫هذلاتٝذٝات تتؿآٌ ؾُٝا بٗٓٝاٚ ,فيو
عا٥ـ إٍ اٯيٝات ايًػٚ ١ٜٛا٭ؿٚات اييت تتذوـ َٔ ػ٬شلا.
ؼتٌ ا٫هذلاػٝات ٗ اـڀاب َهاْ ,١َُٗ ١ؾٗ ٞطلا٥ل تٌُٛ
إكاُـ ٚتعٌ عً ٢إؿاك ٠ؿؾ ١اؿـٜحٚ ,بٗا ٜهُٔ ايتٛاؾل َع هٝاقات
اـڀاب أ ٟنإ ْٛعٗاٚ ,ؽتًـ ا٫هذلاتٝذٝات َٔ َلهٌ ٯػل َ ٖٛٚا
دعًٓا ًْتؿت إيٗٝا ْٚتٓب٘ إٍ قـكاتٗا ايهآَ ١اييت تتذً َٔ ٢ػَٗ ٍ٬اك٠
إلهٌ ٚنؿا٤ت٘ اٱِٜاي ١ٝايتـاٚي .١ٝؾإفا نإ لاغ اـڀاب ايًػٟٛ
ايتٛاًَُ ٞلْٖٛا بلُـ ًْ َٔ ١ا٫هذلاتٝذٝات ,ؾُا َـ ٣ػً ٞآيٝات
اٱقٓاع بُٛؿٗا اهذلاتٝذ ١ٝتٛاًُ١ٝ؟ َٚا ٖ ٛؿٚكٖا ٗ ؼكٝل ايؿاعً١ٝ
اٱقٓاع١ٝ؟

0عع اهذلاتٝذ ١ٝاٱقٓاع ٗ اـڀاب
تعتدل إهذلاتٝذ ١ٝاٱقٓاع َٔ بٌ ا٫هذلاتٝذٝات إٚٛؿ ٗ ١اـڀاب

ايًػ ٟٛايتٛاًُٚ ,ٞاييت ٜوع ٢إلهٌ َٔ ػ٬شلا إثبات أْ ٚك ٞؿعَ ٣ٛع.١ٓٝ
ٚإفا أكؿْا اؿـٜح عٔ اهذلاتٝذٝات اـڀاب أ ٚإسـاٖا ؾ ٬بـ يٓا َٔ َعلؾ١
َؿٗ ّٛاـڀاب أ ,٫ٚثِ َؿٗ ّٛا٫هذلاتٝذ َٔٚ ١ٝمثَ ١ؿٗ ّٛإهذلاتٝذ١ٝ
اـڀاب.
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4عع اـڀاب ٗ ايذلاخ ايعلبٞ
تعـؿ َؿٗ ّٛاـڀاب ٗ إٛكٚخ اؿٔاك ٟايعلبٚ ٞقـ بـا دًٝا ٗ
اـڀاب ايكلآْ ٞبِٝؼ َتعـؿَٗٓ ٠ا ُٝ :ػ ١ايؿعٌ ٗ قٛي٘ تعاٍ ٚ" :إفا
ػاطبِٗ اؾاًٖ ٕٛقايٛا هَ٬ا"ُٝٚ 1.ػ ١إِـك ٗ قٛي٘ تعاٍ" :كب
ايوُٛات ا٭كض َٚا بُٗٓٝتا ايلٓٔ ًّ ٫ه َ٘ٓ ٕٛػڀابا" ٗٚ2 .قٛي٘ تعاٍ
عٔ ؿاٚٚؿًٚ" :ـؿْا ًَه٘ ٚآتٓٝا ٙاؿهُٚ ١ؾِعٌ اـڀاب" 3ؾاـڀاب
ٍّ دا٤ت ُٛكَ ٙتعـؿ ٗ ٠اـڀاب
باعتباك ٙؾع ٬تٛاًُٝا ٜتشكل بٌ باخ َٚتًل
ايكلآْٚ ٞػاَُ ١ع ا٭هًٛب ايكِِٞ؛ ٭ٕ ايتؿاعٌ ايتٛاًُ ٖٛ ٞتباؿٍ
ا٭ػق ٚايعڀا ٤بٌ ٖجً ٞاـڀاب ٗ هٝام سٛاك ٟوهُ٘ ايتعآٜٚ ٕٚبين
عً ٢إ َٔٚ 4.١ُ٥٬مث ١ؾتشكٝل ايؿاعً ١ٝاٱقٓاعَ ١ٝلٖ ٕٛباـڀابات إٓذن. ٠
ٚقـ عـٸ ايلامُ ٟؿ ١ؾٌِ اـڀاب َٔ ايِؿات اييت أعڀاٖا اهلل
تعاٍ يـاٚٚؿ عً ٘ٝايوَ ,ّ٬عتدلا إٜاٖا َٔ عَ٬ات سِ ٍٛقـك ٠اٱؿكاى,
ٚكأ ٣بإْؿلاؿ اٱْوإ بٗا عً ٢ها٥ل إؼًٛقاتٚ .سـ فيو بكٛي٘" :إٕ ايٓاي
كتًؿَ ٗ ٕٛلاتب ايكـك ٠عً ٢ايتعبرل عُا ٗ ائُرل ,ؾُِٓٗ َٔ ٜتعقك عً٘ٝ
ايذلتٝب َٔ بعض ايٛدٜ َٔ َِٗٓٚ ,ٙٛه ٕٛقاؿكا عًٓ ٢ب٘ إعٓٚ ٢ايتعبرل
عٓ٘ إٍ أقِ ٢ايػاٜاتٚ ,نٌ َٔ ناْت ٖق ٙايكـك ٗ ٠سك٘ أنٌُ ناْت
اٯثاك ايِاؿك ٠عٔ ايٓؿى ايٓڀك ٗ ١ٝسك٘ أعٚ ِٛنٌ َٔ ناْت تًو ايكـك٠
ٗ سك٘ أقٌ ,ناْت تًو اٯثاك أٓعـ  ...٭ٕ ؾٌِ اـڀاب عباك ٠عٔ نْ٘ٛ
قاؿكا عً ٢ايتعبرل عٔ نٌ َا ىڀل بايباٍ ٚؤل ٗ اـٝاٍ ,عٝح ٫
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ىتً٘ ً ٤ٞبٌٚ ,٤ٞعٝح ٜٓؿٌِ نٌ َكاّ عٔ َكاّ" 1.ؾايلامٌٜ ٟرل إٍ
ايؿلٚم ايؿلؿ ٗ ١ٜايكـك ٠عً ٢ايتعبرل عٓـ ايبٌل ٜٚكل بايتؿاٚت ؾٗٝا ؿكدات
كتًؿ ١سوب قـك ٠نٌ ؾلؿ.
نُا ٚكؿ عٓـ ايٓشا ٠اهِ إؿع" ٍٛإؼاطب" يًـ٫ي ١عً ٢إلهٌ إي٘ٝ
ٗ اـڀابٚٚ ,كؿ أٜٔا عٓـ ا٭ُٛي ٌٝاهِ ايؿاعٌ "َٴؼٳاطٹب" ٚاهِ إؿعٍٛ
"َٴؼٳاطځب" بُٛؿُٗا طلٗ اـڀابٚ ,إٔ اـڀاب ٖ ٛا٭كٓ ١ٝاييت اهتكاَت
أعُاشلِ عًٗٝا ٚنإ ٖ ٛقٛك عجِٗ".

2

أَا إفا عـْا إٍ تعلٜـ اـڀاب ؾكـ تعـؿت َؿاٖ ُ٘ٝعوب ما١ٜٚ
ايٓٛل إيَٗٓ ,٘ٝا ايًػَٗٓٚ ١ٜٛا ايٌلعَٗٓٚ ١ٝا ايب٬غٚ .١ٝقـ سـ ٙاٯَـ ٟأْ٘
"ايًؿ ٜإتٛآع عً ٘ٝإكِٛؿ ب٘ إؾٗاّ َٔ َٖ ٛتٗ ٧ٝيؿُٗ٘"3 .ؾاٯَـ ٟعلؾ٘
َٔ ٚدْٗٛ ١ل ًلع ١ٝإف أػلز ايعَ٬ات غرل ايًػ ١ٜٛناؿلنات ٚاٱًاكات
ٚايًؿ ٜإٌُٗ ٜ ٫ َٔٚؿِٗ نايٓاٚ ِ٥إػُ ٢عًٚ ٘ٝم.ٙٛ
ٚسـ" ٙاؾٜٛين" بكٛي٘ " :إٕ ايهٚ ,ّ٬اـڀابٚ ,ايتهًِ,
ٚايتؼاطبٚ ,ايٓڀلٚ ,اسـ ٗ سكٝك ١ايًػَ ٖٛٚ ,١ا ِٜرل ب٘ اؿَ ٞتهًُا".
4ؾاؾٜٛين ٜعتدل ايهٚ ّ٬اـڀاب ٚايتهًِ ٚايتؼاطب ٚايٓڀل شلا ْؿى
إؿٗ ٗ ّٛايًػٚ ,١بِٗ ْؿلم بٌ اٱْوإ ٚها٥ل إؼًٛقات ا٭ػل َٔ ٣سٛٝإ
ْٚبات أ ٟإٔ ُؿ ١ايٓڀل ىتّ بٗا اٱْوإ ٚسـ.ٙ
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أَا ٗ ايب٬غ ١ايعلب ١ٝؾكـ أًاك اٱَاّ عبـ ايكاؿك اؾلداْ ٞإٍ" :إٔ
ايه ٖٛ ّ٬ايقٜ ٟعڀ ٞايعًَٓ ّٛامشلاٜٚ ,بٌ َلاتبٗاٜٚ ,هتٌـ عٔ
ُٛكٖاٚ ,هين ُٓٛف مثاكٖاٜٚ ,ـٍ عً ٢هلا٥لٖاٜٚ ,دلم َهٕٓٛ
ُٓا٥لٖا ٚب٘ أبإ اهلل تعاٍ اٱْوإ َٔ ها٥ل اؿٛٝإْٚ ,ب٘ ؾ ٘ٝعً ٢عِٛ
اَ٫تٓإ ؾكاٍ عن َٔ قا" :ٌ٥ايلٓٔ عًِ ايكلإٓ ػًل اٱْوإ عًُ٘ ايبٝإ"
(ايلٓٔ  ,)0 -0ؾً ٙ٫ٛمل تهٔ يتتعـ ٣ؾٛا٥ـ ايعًِ عإ٘" 1.ؾاؾلداْٞ
بٌ ق ١ُٝايه ّ٬أ ٚاـڀاب ٚأبلم ؿٚك ٗ ٙتبًٝؼ ايعً ّٛإؼتًؿٚ ١كأ ٣بإٔ اهلل
تعاٍ ػّ ب٘ اٱْوإ عٔ ها٥ل إؼًٛقات ا٭ػلٜ ٖٛٚ ,٣تؿل َع اؾٜٛين ٗ
ٚدْٗٛ ١ل.ٙ
ٜتٔض َٔ ػٖ ٍ٬ق ٙإؿاٖ ِٝإتعـؿ ٠إٔ اـڀاب ٖ ٛايه ّ٬أ ٚايًؿٜ
ايِاؿك عٔ ايقات إتهًُٚ ١وٌُ ؿ٫ي ٗ ,١هٝام َعٌٚ ,ايوٝام بـٚك ٙي٘
ؿٚك ؾعاٍ ٖٚاّ ٗ ايتؿاعٌ اـڀاب ,ٞؾًتشـٜـ َكاُـ إتهًِ  ٫بـ َٔ
َعلؾ ١ايوٝام (إكاّ) نُا ٜك ٍٛبٌل بٔ إعتُل ٗ سهُت٘ ايٌٗرل ٠إٔ
"يهٌ َكاّ َكاٍ" ٚقـ علؾ٘ "ؿٜهٛك ٚتٛؿٚكٚف" ٗ َعذُُٗا "َعذعِ ايعًّٛ
ايًػ "١ٜٛأْ٘ " فُٛع ايٛلٚف اييت ؼـ سـٚخ ؾعٌ ايتًؿَٛ ٜقـ ايهّ٬
ٚ ,...توُٖ ٢ق ٙايٛلٚف ٗ ,بعض ا٭سٝإ ,بايوٝام ."Conteset
ٚ2يقيو هب عً ٢إتهًِ ٚؾل برلٕإ ,ايذلنٝن عًَ ٢عاٜرل ا٭ٚيَ ٗ ١ٜٛا
ٜتعًل بع٬ق ١إؼاطبٌ َع إكاّ ٚإٛٓٛع َعاٜٚ ,ه ٕٛأنجل تأثرلا نًُا
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اهتجُل سكا٥ل ؾعًٚ ١ٝأسـاثا َعٌٜ ٫ ١ٓٝو إؼاطب ٗ ٕٛثبٛتٝتٗا إلدع.١ٝ
1نُا قـّ برلٕإ تِٛك ٜٔيًُكاّ:

2

ا٭ٜ :ٍٚعتدل ٙاٱطاك احملـؿ يًؼڀاب إوتٛعب يهٌ قتٜٛات ايعًُ١ٝ
اٱبـاعٚ ,١ٝيهٌ إٌاكنٌ ؾٗٝا.
ايجاْٜ :ٞلا ٙتًو إكـَات فات ايٓٛاّ ايعاّ اييت تواعـ إبـعٌ ٗ
بٓا ٤اؿذر ٚتلتٝب إكاّ.
ؾايوٝام بٛد٘ عاّ ٖ ٛكتًـ ايٛلٚف احملٝڀ ١بعًُ ١ٝايتًؿ ٜأٟ
ايٛلٚف ا٫دتُاع ,١ٝإهإ ,اينَإ ,إلهٌٚ ,إلهٌ إي,٘ٝ
اٱوا٤ات,ايوًٛنات...إخل.

6عع َؿٗ ّٛا٫هذلاتٝذ: ١ٝ
تعـؿت َؿاٖ ِٝا٫هذلاتٝذ ١ٝعوب اؿكٌ إعلٗ ايق ٟتٓتُ ٞإي,٘ٝ

ٜٚهُٔ سـٖا ٗ ايڀلٜك ١اييت ٜتؼقٖا اٱْوإ يً ٍُٛٛإٍ غاٜت٘ أَ ٚبتػاٙ
ٗ كتًـ ا٭عُاٍ أ ٚايٌٓاطات اييت ّاكهٗا ٚيٝى فيو َعنٍ عٔ ايوٝام
ا٫دتُاع ٞايقٜٓ ٟتُ ٞإي( ٘ٝأعُاٍ ادتُاع – ١ٝثكاؾ – ١ٝػاك – ١ٜيػ... ١ٜٛ
اخل)ٚ .تتعـؿ ا٫هذلاتٝذٝات بتعـؿ ايٛلٚف احملٝڀ ١بٗاٚ .تتٓٛع بتٓٛع ايعٓاُل
ايوٝاقٚ ١ٝتٓاٚشلا "عبـ ايلٓٔ ايعبـإ ٚكاًـ ايـ "ٍٜٚقا" :ًٌ٥إٔ
ا٫هذلاتٝذٝات ٖ ٞطلم قـؿ ٠يتٓاٌَ ٍٚهًَ ١ا ,أ ٚايكٝاّ ََُٗٔ ١
إُٗات ,أ ٖٞ ٚفُٛع ١عًُٝات تٗـف إٍ بًٛؽ غاٜات َع ,١ٓٝأ ٖٞ ٚتـابرل
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َله َٔ ١َٛأدٌ ٓب٘ َعًَٛات قـؿٚ ,٠ايتشهِ بٗا"1 .ؾا٫هذلاتٝذٖٞ ١ٝ
ػڀ ١عٌُ يً ٍُٛٛإٍ اشلـف إٌٓٛؿٚ ,شلا بعـ ؽڀٝڀٚ ٞفٖين َوبل,
ٚبعـ َاؿ ٟفوـ بؿعٌٚ .أٚكؿ يقيو "ايٌٗلَ "ٟجا ٫بعًُ ١ٝاٱعاك.
ؾاٱْوإ أثٓا ٤عًُ ١ٝاٱعاك ٜلٜـ اي ٍُٛٛإٍ ْكڀَ ١ع ١ٓٝؾتعذلٓ٘
كٜاغ ٚأعاُرل ُٚؼٛك َٚـ ٚدنك ٚسلن ١هؿٔٚ ,ايبشٸاك ىڀ٘ فٖٓٝا
يً ٍُٛٛإٍ ْكڀ ١اي ٍُٛٛآػقا نٌ ايعٓاُل ايوٝاق ١ٝاييت ؼـ بؿعً٘
ؾتتٛؾل ي٘ عـ ٠طلم يتشكٝل اشلـف.
ايتشً .0 : ٌٝاشلـف ٖ :ٛاي ٍُٛٛإٍ ْكڀ ١إلاؿ.٠
 .0ايوٝام ايعاّ ٖ :ٛايبشل

 .0عٓاُل ايوٝام ٖ :ٞايلٜاغ – ا٭عاُرل – إـ – اؾنك – سلن ١ايوؿٔ.
 .0ايؿعٌ ٖ :ٛاٱعاك
 .0ايؿاعٌ ٖ :ٛايبشاك.

2

ٚػ ١ُ٬ايك ٍٛإٕ ا٫هذلاتٝذ ٖٞ ١ٝقاٚي ١ايتهٝـ َع عٓاُل ايوٝام
احمل ٘ٝبايؿعٌٚ ,أْٗا ُاؿ ١يهٌ َٓاس ٞاؿٝا َ٘ٓٚ ٠ؾًًؼڀاب إهذلاتٝذ١ٝ
نقيو.

2عع اهذلاتٝذ ١ٝاـڀاب
بعـ إٔ تڀلقٓا إٍ َؿٗ َٞٛاـڀاب ٚاٱهذلاتٝذ ١ٝساٚيٓا ٗ ٖقا

إكاّ اؿـٜح عٔ َاٖ ١ٝإهذلاتٝذ ١ٝاـڀاب .ؾاهذلاتٝذٝات اـڀاب "ٖٞ
اهتعُاٍ ايًػ "١بهٝؿٝات ََٓٚ ١ُٛتٓاهك ,١تتٓاهب َع َكتٔٝات ايوٝام".
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ٖٚقا َا ٜؿول إٔ اـڀاب إٓذن ٜه ٕٛػڀابا كڀڀا ي٘ بِؿَ ١وتُل٠
ًٚعٛك.١ٜ
أَا بايٓوب ١يتعـؿ اهذلاتٝذٝات اـڀاب ؾُٓٗا ايتٔآَٚ ١ٝايتٛد١ٝٗٝ
ٚايتًُٝشٚ ١ٝإهذلاتٝذ ١ٝاٱقٓاع ٚاقتِلْا ٗ َكايٓا ٖقا عًٖ ٢ق ٙا٭ػرل٠
ٚبا٭ػّ ايـكاهات ايكـّ ١إتعًك ١بٗا.
0عع إهذلاتٝذ ١ٝاٱقٓاع

ؾبٌ اؿـٜح عٔ إهذلاتٝذ ١ٝاٱقٓاع  ٫بـ َٔ اٱًاك ٠إٍ أِٖ إعاٜرل اييت
تواِٖ ٗ تِٓٝؿٗا ٓٚبڀٗا :ٖٞٚ
 .0إعٝاك ا٫دتُاعٜٚ : ٞتعًل بايع٬ق ١بٌ طلٗ اـڀابٚ ,قـ تؿلع عً٘ٝ
إهذلاتٝذٝتإ ُٖا  :اٱهذلاتٝذ ١ٝايتٔآَٚ ١ٝاٱهذلاتٝذ ١ٝايتٛد.١ٝٗٝ
َ .0عٝاك ًهٌ اـڀاب ايًػ :ٟٛيًـ٫ي ١عً ٢قِـ إلهٌٚ ,تتأهى عً٘ٝ
اٱهذلاتٝذ ١ٝايتًُٝش.١ٝ

َ .0عٝاك ٖـف اـڀابٚ :تتأهى عً ٘ٝإهذلاتٝذ ١ٝاٱقٓاع1 .ؾهٌ َلهٌ

ٜوع ٢يتشكٝل ٖـف اٱقٓاع يـٕ إلهٌ إي ٘ٝبڀلٜك ١أ ٚبأػل ,٣أ ٟإسـاخ
تػٝرل ٗ َٛقؿ٘ ايؿهل ٟأ ٚايعاطؿ ,ٞؾإفا نإ ؾٔ اٱقٓاع ٜلتب٘ اكتباطا
ٚثٝكا با٫هتـ ٍ٫اؿذاد ٞايقٜٓ ٟتُ ٞإٍ إٓڀل ايڀبٝع ,ٞباعتباك ٙدن٤
َٔ ايبٓ ١ٝايعكً ١ٝعٓـ اٱْوإ ؾإٕ "َٛٓٛع ْٛل ١ٜاؿذاز ٖ ٛؿكي تكٓٝات
اـڀاب اييت َٔ ًأْٗا إٔ ت٪ؿ ٟبا٭فٖإ إٍ ايتوًَ ِٝا ٜعلض عًٗٝا َٔ
أطلٚسات ,أ ٚإٔ تنٜـ ٗ ؿكد ١فيو ايتوً."ِٝ

2

ؾاٱهذلاتٝذ ١ٝاييت ؼكل

فيو ٖ ٞإهذلاتٝذ ١ٝاٱقٓاعٚ ,ايٝٚٛؿ ١اٱقٓاع ٖٞ ١ٝإسـٚٚ ٣ا٥ـ ايًػ١
ٚدعًٗا "كٚبٚٚ َٔ "ٍٛا٥ـ ايب٬غ ,١نُا توتعٌُ َٔ أدٌ ؼكٝل أٖـاف
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إلهٌ ايٓؿعَ ١ٝجٌ (اْ٫تؼابات – ايتعً – ِٝايتذاك – ٠بًٛؽ غا - ١ٜايڀؿٌ َع
ٚايـ ... ٜ٘اخل) ؾاٱقٓاعً ٖٞ ١ٝلً َٔ ٙل ٙٚايتـا ٍٚايًػَ ٟٛجٌ ايتبًٝؼ
بايـعٌْ – ٠ٛل ايـٜاْ ... ١اخل.
ُتام إهذلاتٝذ ١ٝاٱقٓاع بايوًڀ ١عٓـ إلهٌ ٗ ػڀاب٘ٚ ,تهٕٛ
َكبٛي ١إفا اهتڀاعت إٔ تكٓع إلهٌ إي ,٘ٝ٭ٕ ا٭ْا ٜ ٫ؿِٗ إٚ ٤ٛٓ ٗ ٫عٓٝا
باٯػل ,1نُا ُتام بايلغب ٗ ١ؼكٝل اٱقٓاع ٚايٌُٛي ١ٝإف ُاكي عً٢
ْٝع ا٭ُعـّ ,٠اكهٗا اؿانِ ٚايؿ٬غ ٚإعًِ ٚنبرل ايكٚ ّٛإلأ ... ٠اخل.
3عع إهذلاتٝذ ١ٝاٱقٓاع ٗ ايذلاخ ايًػ ٟٛايعلب: ٞ

ٗٚلت إهذلاتٝذ ١ٝاٱقٓاع ٗ كتًـ ايِٓ ْٛايًػ ١ٜٛإبإ ايعِل
اؾاًٖ ٞؾايعِل اٱه ,َٞ٬إٕٵ عًَ ٢وت ٣ٛايٌعل أ ٚايٓجل آْقاىٚ ,نقا
ٗ كتًـ اجملايى ٚا٭هٛام ا٭ؿب ١ٝنُا تعتدل َ٪هو ١يًٓكـ ايعلبٞ
ايكـٚ ,ِٜػًت كاهؼ ٗ ١ايكلإٓ ايهلٚ ِٜايوٓ ١ايٓب ١ٜٛايٌلٜؿ ١عً ٢مَٔ
تبًٝؼ ايـع ٠ٛاٱه ٗ ١َٝ٬نجرل َٔ ايوٝاقات ,نُا تبًٛكت ٗ نجرل َٔ
ايعًَ ّٛجٌ  :عً ّٛايؿك٘ ٚأُٛي٘ ٚعًِ ايهٚ ّ٬ايعً ّٛايًػ ١ٜٛإؼتًؿ١
ٚايؿًوؿ ,١ؾأُبشت إهذلاتٝذ ١ٝاٱقٓاع إ٬ف ايٛسٝـ يتشكٝل تبًٝؼ ٖقٙ
ايعًٚ ّٛإبلام َهْٓٛاتٗا ,نُا اعتُـت ايولاز إٓرل ٗ ؼؿٝن ايٓاي يكبٍٛ
ايـع ٠ٛأثٓا ٤ايؿتٛسات اٱهٚ ١َٝ٬إقٓاعِٗ ,ؾاهتعًُٗا ايكاؿٚ ٠ا٭َلا٤
ٚإًٛى ٚا٭عٜٚ ّ٬تٔض فيو ٗ اؿٔاك ٠ايعلبٚ ١ٝغرلٖا .ؾتٓا ٍٚا٭ؿبا٤
ٚايًػ ٕٜٛٛايعلب ايكـاَٖ ٢ق ٙايٛاٖل ٠بايـكي ٚايتُشٚ َٔ ّٝدٗتٌ:
أُٖ٫ٚا  :ايتٓٛرل ٱهذلاتٝذ ١ٝا٫قتٓاع فاتٗا.
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ثاُْٗٝا :أَا ا٭ػل ٣ؾٗ ٞاييت عٓٝت بٓٛع ائٛاب٘ يًوٝاقات اييت
توتعٌُ ؾٗٝا ٖق ٙاٱهذلاتٝذ.١ٝ
ؾُٔ ا٭ٚا ٌ٥ايق ٜٔتٓاٚيٛا ؾٔ اٱقٓاع  :اؾاس( ٜتٖ000ع) ٗ نتاب١
"ايبٝإ ٚايتب ٗ "ٌٝعـ ٠أبٛاب َٓٗا باب أَلاض َٔ ايه ّ٬إف ٜكٚ" : ٍٛيٝى
ايًذ٬ز ٚايتُتاّ ٚا٭يجؼ ٚايؿأؾاٚ ٤فٚ ٚاؿبوٚ ١اؿًهٚ ١ايلتٚ ١ف ٚايًؿـ
ٚايعذً ٗ ١هب ٗ ٌٝاؿِل ٗ ػڀبت٘ ٚايعَٓ ٗ ٞآً ١ػِ َ٘ٛنُا إٔ
هب ٌٝإؿشِ عٓـ ايٌعلاٚ ٤ايبه ٧ٝعٓـ اـڀبا ٤ػ٬ف هب ٌٝإوٗب
ايجلثاك ٚاـڀٌ إهجاك" ,1ؾٗق ٙايِؿات نًٗا اعتدلٖا اؾاس َٔ ٜأَلاض
ايهٚ ّ٬ت٪ؿ ٟإٍ عـّ اٱؾِاغ ٚعـّ ايؿِٗ ٚعـّ ايبٝإ عٔ ايلهاي١
ايًػ ٫ٚ ,١ٜٛت٪ؿ ٟبائلٚك ٠إٍ اٱقٓاع إلاؿ َٔ ؼًِٗٝا" ,ؾايب٬غٕٛٝ
ايعلبٚ ,إٕ مل ٜٗتُٛا نجرلا بايـكاه ١ايٓؿوٚ ١ٝا٭ػ٬ق ١ٝيًُلهٌ ٚإتًك,ٞ
ساٚيٛا إٔ ٜـكدٛا ؼت عٓٛإ إكاّ ٚاؿاٍ٬َ ,سٛات نجرل ٠ؾُٝا ٜٓبػٞ
يًؼڀٝب إٔ ٜه ٕٛعً ٘ٝأٜ ٚلاع َٔ ٘ٝأسٛاٍ إوتُعٌ" 2,إف تڀلم إٍ َا
ٜهل ٗ ٙاـڀبا ٤سٝح قاٍ "اعًِ أبكاى اهلل إٔ ُاسب ايتٌـٜل ٚايتكعرل
ٚايتكعٝب َٔ اـڀباٚ ٤ايبًػاَ ٤ع زلاد ١ايتهًـ ًٓٚع ١ايتنٜـ أعقك َٔ عٞ
تهًـ اـڀاب َٔٚ ١سِل ٜتعلض ٭ٌٖ ا٫عتٝاؿ ٚايـكب 3."١ؾٗق ٙايِؿات
هًب ١ٝتٔعـ َٛقـ اـڀٝب ٚتٓكّ َٔ قُٝت٘ ,نُا تڀلم ٗ باب ايبٝإ
إٍ َعٓ ٢ايبٝإ ايـاٍ عً ٢اٱؾِاغ ٚاٱؾٗاّ بػلض اٱقٓاع إفا ٜكٚ" :ٍٛايبٝإ
اهِ داَع يهٌ ً ٤ٞنٌـ يو قٓاع إعٖٓٚ ٢تو اؿذب ؿ ٕٚائُرل سٌ
ٜؿٔ ٞايواَع إٍ سكٝكت٘ ٜٗٚذِ عً ٢قِٛي٘ نآ٥ا َا نإ فيو ايبٝإ
 َٔٚأ ٟدٓى نإ فيو ايـي .ٌٝ٭ٕ َـاك ا٭َل ٚايػا ١ٜاييت إيٗٝا هلٟ
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ايكاٚ ٌ٥ايواَع إِا ٖ ٛايؿِٗ ٚاٱؾٗاّ ؾبأ ٤ًٞ ٟبًػت ا٭ؾٗاّ ٚأٓٚشت عٔ
إعٓ ,٢ؾقيو ٖ ٛايبٝإ ٗ فيو إعٓ 1."٢ؾُِڀًض ايبٝإ عٓـ اؾاسٜ ٜعين
اٱؾٗاّ إ٪ؿ ٟإٍ اٱقٓاع ٗ اـڀاب ٭ٕ ٚها ٌ٥اٱقٓاع أ ٚايدلاٌٖ
ٚا٭هًٛب أ ٚايبٓا ٤ايًػٚ ٟٛتلتٝب أدنا ٤ايك َٔ ٖٞ ٍٛعٓاُل بٓا ٤اـڀاب١
عٓـ أكهڀٚ ,2ٛاٱقٓاع ٜكتٔ ٞطلٜك ١كِ( ١ُٛإهذلاتٝذ )١ٝنٜ ٞتشكل
اشلـف إٌٓٛؿ "ؾبأ ٤ًٞ ٟبًػت اٱؾٗاّ ٚأٓٚشت عٔ إعٓ ٢ؾقيو ٖ ٛايبٝإ
ٗ فيو إعٓ ."٢أَا ٗ إًاكت٘ إٍ أْٛاع ايـ٫٫ت عً ٢إعاْ ٞؾُٝا ٜتعًل
بايبٝإ ؾٝكْٝٚ" :ٍٛع أُٓاف ايـ٫٫ت عً ٢إعاْ َٔ ٞيؿٚ ٜغرل يؿ: ٜ
ٔو ٫ ١تٓكّ  ٫ٚتنٜـ  :أٚشلا ايًؿ ,ٜثِ اٱًاك ,٠ثِ ايعكـ ,ثِ اـ٘ ,ثِ
اؿاٍ ,توُِْ ٢بٚ .١ايِٓب ٖٞ ١اؿاٍ ايـاي ١اييت تكَ ّٛكاّ تًو ا٭ُٓاف
 ٫ٚتكِل عٔ تًو ايـ٫٫ت".

3

ٖٓا أًاك إٍ ايعَ٬ات ايًػٚ ١ٜٛغرل ايًػ ١ٜٛاييت تهٌـ عٔ قٓاع
إعٓ ,٢نُا أٓٚض َؿٗ ّٛايب٬غ ١عٓـ ا٭َِ إؼتًؿٚ ١ػِّ دن٤ا يًب٬غ١
ٗ اؿٔاك ٠اشلٓـٚ ١ٜأٚكؿ َجا ٫يًٗٓـ ٟإف ٜك" ٍٛق ٌٝيًٗٓـَ ٟا ايب٬غ ١؟ قاٍ:
ٛٓٚغ ايـ٫يٚ ١اْتٗام ايؿلُٚ ١سؤ إًاك 4"٠نُا أٚكؿ ِْا َهتٛبا ٗ
ُشٝؿ ٗ ١ؾٌِ تعلٜـ ايب٬غ ١عٓـ اشلٓٛؿ ٜ :ك ٍٛؾٗٝا" أ ٍٚايب٬غ ,١ادتُاع
آي ١ايب٬غٚ .١فيو إٔ ٜه ٕٛاـڀٝب كاب٘ اؾأَ هانٔ اؾٛاكغ قًٌٝ
ايًؿَ ,ٜتؼرلا يًؿٜ ٫ ٜهًِ هٝـ ا٭َ ١به ّ٬ا٭َ ٫ٚ ١إًٛى بهّ٬
ايوٛقٜ ٫ٚ... ١ـقل إعاْ ٞنٌ ايتـقٝل ٜٓ ٫ٚكع ا٭يؿا ٚنٌ ايتٓكٝض ٫ٚ
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ِٜؿٗٝا نٌ ايتِؿٜٗ ٫ٚ ١ٝقبٗا غا ١ٜايتٗقٜب" 1.ؾاؾاسٖ ٗ ٜقا ايّٓ
سا ٍٚإٔ ٜبٌ َـ ٣أُٖ ١ٝاـڀاب اٱقٓاع ٞايٌؿ ٟٛؾا٭ٚي ١ٜٛيٲقٓاع عً٢
سواب ايًػ ,١ؾؿٔ اٱقٓاع ٖ ٛايق ٟوـؿ طبٝع ١ايًػ ١سوب ايڀبكات إكاَ١ٝ
إؼتًؿ.١
أَا اٱَاّ عبـ ايكاٖل اؾلداْ( ٞتٖ020ع) ؾكـ أًاك إٍ فيو ٗ
ؾٌِ عٓ ١ْٛبع "ؾٌِ ٗ َٛاقع ايتُجٚ ٌٝتأثرل "ٙسٝح قاٍٚ" :أعًِ إٔ ٖا اتؿل
ايعك ٤٬عً ٘ٝإٔ ايتُج ٌٝإفا دا ٗ ٤أعكاب إعاْ ,ٞأ ٚبلمت ٖ ٞباػتِاك ٗ
َعلٓ٘ ْٚكًت عٔ ُٛكٖا ا٭ًُ ١ٝإٍ ُٛكت٘ ,نواٖا أبٗٚ ,١نوبٗا
َٓكبٚ ,١كؾع َٔ أقـاكٖاًٚ ,ب َٔ ْاكٖآٚ ,اعـ قٛاٖا ٗ ؼلٜو
ايٓؿٛي شلاٚ ,ؿعا ايكًٛب إيٗٝاٚ ,اهتجاك شلا َٔ أقاُ ٞا٭ؾ٦ـُ ٠باب١
ٚنًؿاٚ ,قول ايڀباع عً ٢إٔ تعڀٗٝا قبًٚ ١ػؿا ...ؾإٕ نإ سذادا نإ
بلٖاْ٘ أْٛكٚ ,هًڀاْ٘ أقٗلٚ ,بٝاْ٘ أبٗل" ٖٛٚ .2بٗقا ٌٜرل إٍ سؤ ايتُجٌٝ
ٗ اػتٝاك ا٭يؿا ٚاييت تكبًٗا ايٓؿى ٚتتأثل بٗا ٚتكتٓع بٗا ,ؾك ١ُٝايتؿاعٌ
اييت تعتدل أهاها سٛاكٜا ٖ ٞاييت تتُٔٔ ايؿعٌ ٚكؿ ايؿعٌ بٌ أؾلاؿ اجملتُع,
"ٚايك ١ُٝايتؿاعً ١ٝتعين اِْٗاك اؾُٝع ٗ ؼكٝل َلدع ١ٝايعَ٬ات ٖٞٚ
َلدع ١ٝتـاٚي ١ٝوـؿٖا ا٫هتعُاٍ ايتٛاًُ ٞبٌ اجملتُع.
ٚاـاُ ١ٝا٫هتعُاي ١ٝيًػ ٫ ١تعين ؾك٘ إػلاز ايًػ ١ايتـاٚي َٔ ١ٝايك٠ٛ
إٍ ايؿعٌ ٚيهٔ تعين َع فيو اهتعُاٍ نٌ اٯيٝات إٓڀكٚ ١ٝايب٬غ ١ٝاييت
تِشب ا٫هتعُاٍ ايتـاٚي ٞبٌ أؾلاؿ اجملتُعٖٓ َٔ .ا تِبض تًو اٯيٝات
ٚهآٜ ٌ٥ؿق بٗا ا٭ؾلاؿ أٖـاؾِٗ اٱقٓاعٚ ١ٝايتٝٓٛشْ ٗ ١ٝول َُٕٔٛ
ايٓتا٥ر" .3نُا تڀلم يًتُج ٗ ٌٝأغلاض إـغ ٚايقّ ٚاؿهُٚ ١غرلٖا َٚجٌ
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يقيو بكٛي٘" :ايـْٝا  ٫تـ ٫ٚ ّٚتبكٚ "٢قٛي٘ ٌٚ ٖٞ" :ماٚ ,ٌ٥عاك ١ٜتوذلؿ,
ٚٚؿٜع ١توذلدع",ثِ أًاك إٍ ق ٍٛيبٝـ :
َٚا إاٍ ٚا٭ًٖ ٕٛإٚ ٫ؿا٥ع

 ٫ٚبـ َٜٛا إٔ تلؿ ايٛؿا٥ع

نُا تڀلم إٍ فيو ٗ ؿ ٌ٥٫اٱعذام بكٛي٘ٚ " :إْو إفا ؾلغت َٔ
تلتٝب إعاْْ ٗ ٞؿوو مل ؼتر إٍ إٔ توتأْـ ؾهلا ٗ تلتٝب ا٭يؿا ٚبٌ
ػـٖا تذلتب يو عهِ أْٗا ػـّ يًُعاْٚ ٞتابع ١شلا ٫ٚسك ١بٗاٚ ,إٔ ايعًِ
َٛاقع إعاْ ٞبايٓؿى ,عًِ َٛاقع ا٭يؿا ٚايـاي ١عًٗٝا ٗ ايٓڀل"ٖٓٚ ,1ا
إًاك ٠إٍ ْ ِٛايه ّ٬اٱقٓاعٚ ,ٞإٔ ْ ِٛايه ّ٬اٱقٓاع ٞعوب إعاْٞ
 ٫ايهًُات.
أَا َِڀؿُ ٢اؿم ايلاؾع ٗ ٞسـٜج٘ عٔ ب٬غ ١ايكلإٓ ايهلِٜ
ٚايوٓ ١ايٓب ١ٜٛايٌلٜؿٚ ,١با٭ػّ عٔ ادتُاع ن ّ٬كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل
عًٚ ٘ٝهًِ ٚقًت٘ ٚبًٛؽ َعٓا ٙؾٝك َٔٚ" :ٍٛنُاٍ تًو ايٓؿى ايعٚ ,١ُٝٛغًب١
ؾهل ٢ًُ( ٙاهلل عًٚ ٘ٝهًِ) عً ٢يواْ٘ قٌ نٚ َ٘٬ػلز قِـا ٗ
أيؿا ,٘ٚقٝڀا َعاْ ,٘ٝؼوب ايٓؿى قـ ادتُعت ٗ اؾًُ ١ايِػرل٠
ٚايهًُات إعـٚؿ ٠بهٌ َعاْٗٝا :ؾ ٬تل َٔ ٣ايه ّ٬أيؿاٚا ٚيهٔ
سلنات ْؿو ٗ ١ٝأيؿا"ٚ

2

ؾب٬غ ١ايله ٢ًُ( ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝهًِ) أزل٢

ب٬غ ١علؾٗا ايتاكٜؽ اٱْواْٖٚ ٞـؾٗا نإ اٱعذام ٚاٱقٓاع ٗ ْؿى ايٛقت.
ػاُع:١
َٔ ػٚ ٍ٬قٛؾٓا عً ٢أِٖ ايل ٣٩اييت عاؾت إهذلاتٝذ ١ٝاٱقٓاع ٗ
اـڀاب بُٛؿ٘ أهًٛبا ؾٓٝا إقٓاعٝا تًُٓٛا إٍ ًْ َٔ ١ايٓتا٥ر َ٪ؿاٖا:
0عع إٔ اـڀاب ٜعـ ؾع ٬يػٜٛا تٛاًُٝا ٜتشكل بٌ فٚات ؾعايٌْٝٚ ١ڀ.١
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0عع إٔ اٱهذلاتٝذ ٖٞ ١ٝطلٜك ١قـؿٜٓ ٠تٗذٗا ايباخٸ يتشكٝل ايؿاعً١ٝ
اٱقٓاع.١ٝ
0ع ٌٜهٌ اٱقٓاع اهذلاتٝذ ٘ٝػڀاب١ٝ؛ ٜوع َٔ ٢ػ٬شلا إلهٌ تبًٝؼ أؾهاكٙ
يًُلهٌ إي ,٘ٝإ ٫أُْٗا ٜعتُـإ عً ٢ايعاٌَ ايؿهلٚ ٟايٓؿو ٞٱسـاخ عًُ١ٝ
اٱقٓاع ٚايتأثرل.
0ععع إٕ إهذلاتٝذ ١ٝاٱقٓاع ٖ ٞإهذلاتٝذٓ ١ٝلٚك ٗ ١ٜاـڀاب ٭ٕ ايتبًٝؼ
ٚايبٝإ ٚسِ ٍٛإلاؿ ٜ ٫تِ إ ٫باٱقٓاع .يقا دعًتٗا ايتـاٚي ١ٝإسـ ٣ؾلٚع
ؿكاهتٗا ٚاٖتِ بٗا ايـاكه ٕٛايًػٚ ٕٜٛٛساٚيٛا ايتٓٛرل شلا َٔ .باب أْٗا إسـ٣
إهذلاتٝذٝات اـڀاب ٖٚق ٙا٭ػرل َٔ ٖٞ ٠اٖتُاَات ايـكي ايتـاٚيٞ
إعاُل.
0عع إٕ اٱهذلاتٝذ ٗ ١ٝاـڀاب تعتُـ عً ٢ايعاٌَ ايوٝهٛيٛد ٞٱسـاخ
عًُ ١ٝاٱقٓاع ٚايتأثرل ٗ هًٛى ايؿلؿ بٛاهڀ ١إثاك ٠اؾٛاْب اْ٫ؿعاي١ٝ
ٚايعاطؿ ١ٝؾٚ ,٘ٝتٝٚٛؿٗا بٌهٌ ٪ٜؿ ٟبايؿلؿ إٍ تكبٌ َا ٜتًكا ,ٙأ ٗ ٚا٭قٌ
ٜتذاٚب َع٘ ػاٚبا إهابٝا َٔٚ .مثْ ١ل ٣إٔ اٱقٓاع ٜوتٗـف إَا ايتأثرل عً٢
ايبٓ ١ٝإعلؾ ١ٝيًؿلؿ ,أٜ ٚوتٗـف ايتأثرل عً ٢ايبٓ ١ٝايٓؿو ١ٝي٘ٚ ,نُٖ٬ا
ٜٓتٛل ْتٝذٚ ١اسـ ٖٞٚ ٠أثل ٖقا ايتأثرل ايقٜ ٟتذوـ ٗ تعـ ٌٜايوًٛى أٚ
تػٝرل ٙأ ٗ ٚا٭قٌ ػوٝـ. ٙ
ٖٚق ٙايٓتٝذٖ ٖٞ ١ـف تٝٚٛـ أ ٟإهذلاتٝذ ١ٝػڀابٚ ١ٝبٗقا ٜتشـؿ
ايتأثرل ٗ دعٌ ايؿلؿ ٜتُاثٌ َع ٖـف ايكا ِ٥باٱقٓاع نًٝا أ ٚدنٝ٥ا ,أٜ ٚبك٢
قاٜـا ٖٛٚ ,أبو٘ ا٭ٖـاف.
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َهتب ١ايبشح
~ ايكلإٓ ايهل ِٜبلٚا ١ٜسؿّ.
0عع ابٔ سنّ ,اٱسهاّ ٗ أُ ٍٛا٭سهاّ ,تض :عبـ ايلمام عؿٝؿ ,ٞايوعٛؿ,١ٜ
ؿاك ايُِٝع0110. ,0ٙ ,ٞ
0ع أٓـ َ ,َٔٛايًواْٝات ايٌٓأٚ ٠ايتڀٛك ,اؾنا٥ل ,ؿٜٛإ إڀبٛعات اؾاَع,١ٝ
0110. ,0ٙ
 6ععاؾاس ,ٜايبٝإ ٚايتب ,ٌٝتض :ؿك ٍٜٚدٜٛـ ,ٟيبٓإ ,إهتب١
ايعِل4110.,١ٜ
0ععععع اؾٜ ٛين ,ايهاؾ ٗ ١ٝاؾـٍ ,تض :ؾٛق ١ٝسوٌ قُـَِ ,لَ ,ڀبع ١عٝو٢
ايباب ٞاؿًيب0424. ,
0عع عاَل َِباغ ,اٱقٓاع ا٫دتُاع ٞػًؿٝت٘ ايٓٛلٚ ١ٜآيٝات٘ ايعًُ ,١ٝاؾنا٥ل,
ؿٜٛإ إڀبٛعات اؾاَع.0111 ,0ٙ,١ٝ
1ع عبـ ايكاٖل اؾلداْ ,ٞأهلاك ايب٬غ ,١تض :قُـ ايؿآً ,ٞيبٓإ ,إهتب١
ايعِل0110. ,0ٙ ,١ٜ
2ع عبـ اهلل ُٛي ,١اؿذاز ٗ ايكلإٓ ايهل َٔ ِٜػ ٍ٬أِٖ ػِا ِ٘٥ا٭هًٛب,١ٝ
عبـ اهلل ُٛي ,١يبٓإ ,ؿاك ايؿلاب0112. ,0ٙ ,ٞ
3عععع عبـ اشلاؿ ٟبٔ ٚاؾل ايٌٗل ,ٟاهذلاتٝذٝات اـڀاب ,يبٓإ ,ؿاك ايهتاب
اؾـٜـ0110. ,0ٙ ,٠
4ع َل ِٜآٜت أٓـ دـي ١ٝاؿٛاك ,إػلب ايـاك ايبٔٝاَ ,٤ڀبع ١ايٓذاغ اؾـٜـ,٠
0100. ,0ٙ
01عع قُـ ايلام ٟؾؼل ايـ ٜٔايتؿورل ايهبرل َٚؿاتٝض ايػٝب ,يبٓإ برلٚت,0ٙ ,
0430.
00ع قُـ ْٝٛـ ,اؿٛاك ٚػِا ّ٥ايتؿاعٌ ايتٛاًُ ,ٞإػلب إؾلٜكٝا
ايٌلم0101,
00ع قُـ ايعُل ٗ ,ٟب٬غ ١اـڀاب اٱقٓاع ,ٞإػلب ,إؾلٜكٝا ايٌلم,0ٙ ,
.0110
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00ع قُـ هامل ٚيـ قُـ ا٭ٌََ ,ؿٗ ّٛاؿذاز عٓـ برلٕإ ٚتڀٛك ٗ ٙايب٬غ١
إعاُل. ٠
00عععع قُٛؿ أٓـ مً ,١آؾام دـٜـ ٗ ٠ايبشح ايًػَِ ,ٟٛل,ؿاك إعلؾ١
اؾاَع0110.,١ٝ
00ععع َِڀؿُ ٢اؿم ايلاؾع ,ٞإعذام ايكلإٓ ٚايب٬غ ١ايٓب ,١ٜٛيبٓإ ,ؿاك ايهتب
ايعًُ0111. ,0ٙ ,١ٝ
01ع ٖٓل ٍٜبًٝت ,ايب٬غٚ ١ا٭هًٛب ,١ٝتل :قُـ ايعُل ,ٟإػلب ,ؿكاهات هاٍ,
.0ٙ
إلادع ا٭دٓب١ٝ
.17 Encyclopedie dictionary of thes siences of longage
اجمل٬ت
03ع فً ١عامل ايؿهل ,ايهٜٛت ,اجملًى ايٛطين يًجكاؾٚ ١ايؿٓٚ ٕٛاٯؿاب,
اجملًـ.0100 ,01
ايٌبه ١ايعٓهبٛت١ٝ
04عع www.naseej.com
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