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مخيسي ساعد

مقـدمــة :

ؼعدمسؾؿماظؽالممجزءامػاعامعـماظػؾلػةماإلدالعقةمظعدةمأدؾابمعـفاممأغفمميـؾماجلاغبماألوصرمظمم
اظرتاث ماإلدالعلمعـ محقث ماظؽؿ .م مطؿامأن معقضقساتف مال مخترجمسـ مادلؾاحثماظؿؼؾقدؼة مظؾػؾلػة م:م
اظقجقد م مادلعرصة مو ماظؼقؿ،وعـفا مأغف م– مأي مسؾؿ ماظؽالم م–طـريا معا متؿداخؾ مضضاؼاه مو معقاضػ موآراءمم
سؾؿائفمععماظؼضاؼاموادلقاضػمواآلراءماظػؾلػقةم(ادلشائقةماإلدالعقة)موحؿكماظصقصقةمموماظػؼفقة.مم م
و مظعؾ محدؼــا مسـ ماظػارابل مو مسؾؿ ماظؽالم موجف معـ مأوجف ماظؿداخؾ مو ماظؿؽاعؾ مبني ماظػؾلػةم
(ادلشائقة)ممومسؾؿمماظؽالممظمممإرارمصؾلػةمإدالعقةمذاتمحماورمعؿعددة،مععمضرورةماإلذارةمإشممأنم
سالضةماظػارابلمبعؾؿماظؽالممميؽــامدرادؿفامعـمجاغؾنيمؼصعبماظؿػاضؾمبقـفؿام:م م
اجلاغبماألولم:مؼؿؿـؾمظمماآلراءماظؽالعقةمظؾػارابلمومػلمعؾـقثةمظممخمؿؾػمعمظػاتف،مصعؾكمدؾقؾم
ادلـال مميؽـ مأن مغذطر معـ مادلقضقسات ماظؽالعقة ماظيت مررضفا معقضقع ماظصػات ماإلهلقة ،ماجلقػرم
اظػرد،اظلؾؾقةمضدمماظعاملموحدوثف…ومأعّاماجلاغبماظـاغلموػقمعقضقعمػذهماظدرادةمصقؿؿـؾمظممعػفقمم
سؾؿماظؽالممطؿامجاءمظممطؿابفم"مإحصاءماظعؾقم" موػقمادلػفقمماظذيمسدّهماظداردقنمعـمأصضؾمادلػاػقؿم
اظيتمأسطقتمهلذاماظعؾؿمسؾكمعرماألزعـة.م م
ظؼدموردمتعرؼػماظػارابلمظعؾؿماظؽالمم–مطؿامذُطرمعـمضؾؾم–مظممطؿابفم":مإحصاءماظعؾقم"1ممومػقم
عـماظؽؿبماظيتممتقزموتػرّدمبفاماظػارابلمبنيماظػالدػة،مسؾكموجفماظعؿقم،موماظػالدػةماظـؿلؾؿني،م
سـؾكموجفماخلصقص،موؼؽػلمأنمغذطرمػـامأغفمبلؾبمػذاماظؽؿابمظُؼِبماظػارابلمبـم"ادلعؾؿماظـاغل"م
ألغّفموضعمصقفمععاملموحدودماظعؾقمماظلائدةمظممسصره،ماظقاصدةمموماألصقؾةمسؾكمحدمدقاء.م م
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ومظممػذاماظؽؿابمزمصلماظػارابلممثاغقةمسؾقممأدادقةمتؿػرعمسـفامسؾقمموصـقنمذؿّك،مومؼرتبم
ػذهماظعؾقمماألدادقةمترتقؾامؼضعمصقفماالسؿؾاراتمادلـففقةموماظؿعؾقؿقةمععقارامظذظؽ،مصـريتبمأوالمسؾؿم
اظؾلان موأجزائف مثؿ مسؾؿ مادلـطؼ مو مأجزائف ،مألن مػذؼـ ماظعؾؿني مآظؿان م مو معـدخالن مدلكؿؾػ ماظعؾقمم
و اظػـقن،مثؿمؼؿقدثمبعدمذظؽمسـمسؾقمماظؿعاظقؿموعامؼؿػرعمسـفامعـمسؾقم،مثؿماظعؾؿماظطؾقعلموأجزائفم
وماظعؾؿماإلهللمومأجز ائف،موأخريام:ماظعؾؿمادلدغلمومعـمأجزائفم:ماظلقادةموماألخالقمثؿمسؾؿماظػؼفم
صعؾؿماظؽالممطكخرماظعؾقممضؿـماظعؾؿمادلدغل،مالرتؾارفمباظـاحقةمادلذػؾقةم(اظعؼقدةم)موماظلقادقةمسؾكم
وجفماخلصقصمألنماخلالصة،ماإلعارةممأوماظرئادةمػلماظيتمؼعقدمإظقفاماظذودمسـماظدؼـموأصقظفمظمم
غ فاؼةمادلطاف.مصؽقػمسرّفماظػارابلمسؾؿماظؽالم،موعاماظلرممظممػذاماظؿعرؼػمحؿّكمؼُعدُّمعـمأصضؾمعام
سُرِّفمبفمػذاماظعؾؿم؟ م

تعرؼػماظػارابلمظعؾؿماظؽالمم :م
ؼعرِّف"مأبقمغصرماظػارابل"مسؾؿماظؽالممبؼقظفم:م"مصـاسة ماظؽالممعؾؽة مؼؼؿدرمبفاماإلغلانمسؾكم
غصرةماآلراءموماألصعالماحملدودةماظيتمصرّحمبفامواضعمادلؾةمومتزؼقػمعامخاظػفامباألضاوؼؾ"م .2م
إنّ مادلؿلعؾ مظم مػذا ماظؿعرؼػ متلؿقضػف معصطؾقات مػل ممبـابة ماظؽؾؿات مادلػاتقح مدلغاظقؼ مغصم
اظػـارابلموػل:اظصـاسة،مادلؾؽة،،اآلراءموماألصعال،اظـصرةماظؿزؼقػ.مموبندراكمععاغلمػذهممادلػاػقؿم
ؼؿضحمأنمغصماظػارابلمؼؿػرعمإشممثالثةمسـاصرم:مؼضؾطمعػفقممسؾؿماظؽالممأوال،ممومزمددماظعالضةمبنيم
سؾؿماظؽالمموماظػؼفمثاغقا،موأخريامؼؾنيمأداظقبماظدصاعمسـماظدؼـم(سؼقدةمومذرؼعة).م م
ؼلؿفؾماظػارابلمتعرؼػفمظعؾؿماظؽالممبؽؾؿةمصـاسةمممّامؼعينمأنّمػذاماظعؾؿمظقسمعؿلتقـامظؽؾمعـم
ػبمودبمبؾمػقمحؽر مسؾكمصؽةمعـماظـاسمهلامادؿعداداتمومضدراتمخاصةممتؽـفؿمعـمػذاماظـعؾؿم
سؾؿاموسؿالمذظؽمألنّماظصـاسةمطؿامؼؼقلمابـمخؾدونمػلم":عؾؽةمظممأعرمسؿؾلمصؽري،مومبؽقغفمسؿؾقامم
ػقمجلؿاغلمحملقسم:ماظؾـاء،ماظـفارة،ماظقراضة،ماظغـاء،ماظؿعؾقؿ…مومتـؼلؿماظصـائعمأؼضامإشممعام
سمؿص مبلعر مادلعاش…و مإشم معا مسمؿص مباألصؽار ماظيت مػل مخاصقة ماإلغلان معـ ماظعؾقم مو ماظصـائعم
واظلقادةم…" 3مومإشممادلعـكمغػلفمؼذػبماجلرجاغلمظممضؾطمعصطؾحماظصـاسةمصقؼقلم":ماظصـاسةم
عؾؽةمإغلاغقةمؼصدرمسـفاماألصعالماالخؿقارؼةمعـمشريمروؼة،موضقؾماظعؾؿمادلؿعؾؼمبؽقػقةماظعؿؾ.م"م 4م
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بعدمعصطؾحماظصـاسةمتلتلمظمماظـصمطؾؿةم"عؾؽة"مظؿمطدمخصقصقةمسؾؿماظؽالم،مصصاحبمصـاسةم
عامضدمؼؿعؾؿفاموممياردفامومظؽـمإذاماغعدممعقؾفمدمقػامموملمؼؿعؾؼمبفامومملمتردخمظممذػـفممومملمؼؽـم
ظدؼفماالدؿعدادماظؽاظممظؾؼقاممبفامظـمؼؿؼـفامومالمميؽـفمأنمؼؾدعمصقفا،مذظؽمادلقؾموماالدؿعدادمػقم
ادلعربمسـفمبادلؾؽة،مواظيتمزمدّدػامصاحبماظؿعرؼػاتمبؼقظف":مادلؾؽةمصػةمرادكةمظمماظـػسم(سادةم
وخؾؼا)" .5م
إذا محاز مإغلان معلؾؿ مسؾك مػذهمادلؾؽةموممتؽـمعـمصـاسةماظؽالممؼلؿطقعمبفؿامأنمؼداصعمسـم
اظدؼـمبشطرؼفماظعؼديموماظػؼفل،موعـمػـامؼلتلماحلدؼثمسـمسالضةمسؾؿماظؽالممباظػؼفمعـموجفةمغظرم
اظػارابلموظعؾمذظؽمممّامأسطكمأػؿقةمخاصةمهلذاماظؿعرؼػ.م م

سالضةمسؾؿماظؽالممباظػؼفم :م
ظؼد مودّع ماظػارابل م معـ مدائرة مسؾؿ ماظؽالم مصلوطؾ مظؾؿشؿغؾني مبف ماظدصاع مسـ ماظدؼـ ماإلدالعلم
بؽاعؾف:تصقرا مومماردة ،مسؾؿا موسؿال مأو مسؼقدة موذرؼعة .موػق ماألعر ماظذي مشاب مسـ مجؾم
اظؿعرؼػات.وظؽـ مػذا ماجلؿع مظؾعؼقدة مواظشرؼعة مال مؼعين مخؾطا مبني مسؾؿني معؿؿقزؼـ مو مإغّؿا مػق مسؼدم
ظؾصؾةمبقـفؿامومػذامعامغؼرأهمبقضقحمظممعامؼؾلمعـمضقلمظؾػارابلم:م"ومػذهماظصـاسةمتـؼلؿمجزءمؼـم
أؼضام:مجزءمظمماآلراءممموجزءمظمماألصعالمػوػلمشريماظػؼفؼمألنماظػؼقفمؼلخذماآلراءموماألصعالماظيتم
صرّح مبفا مواضع مادلؾة معلؾّؿة م مورمعؾفا مأصقال مصقلؿـؾط معـفا ماألذقاء ماظالزعةمسـفا .موادلؿؽؾؿ مؼـصرم
األذقاءماظيتمؼلؿعؿؾفاماظػؼقفمأصقالمعـمشريمأنمؼلؿـؾطمعـفامأذقاءمأخرى.صنذاماتػؼمسؾكمأنمؼؽقنم
إلغلانمعامضدرةمسؾكماألعرؼـمصمقعامصفقمصؼقفمعؿؽؾؿ.مصؿؽقنمغصرتفمهلا ممبامػقمعؿؽؾؿ،مومادؿـؾارفم
 6م
عـفاممبامػقمصؼقف" .
إذن،ماظػارابلمملمسمؾطمبنيماظعؾؿني،موإغّؿامربطماظصؾةمبقـفؿا،مععمحدِّػؿا،مصعاملماظؽالممؼـؿصرم
ظعؼقدةمادلؿدؼـمومدلؿارادؿفماظعؿؾقة،مظممحنيماظػؼقفمؼـطؾؼمعـماظعؼائدموعـمادلؿارداتماظيتمؼضعفام
اظشارعمطلصقلمظقلؿـؾطمعـفاماألحؽامماظػؼفقة،موضدمؼؽقنمساملماظؽالممصؼقفامظقسمألغفمساملمطالم،م
وإمنّامألغفمادؿـؾطمأحؽاعامعـماألصقل،موطذظؽماظػؼقفمضدمؼؽقنمساملمطالم،مظقسمظؽقغفمصؼقفاموإغّؿام
ألغفمؼداصعمسـماظدؼـمسؼقدةموذرؼعة .م
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عـؾمػذهماظعالضةمبنيمسؾؿماظؽالمموماظػؼفمأذارمإظقفام"مأبقمحقّانماظؿقحقدي"مومظؽـمملمزمدػؿام
حتدؼدماظػارابلممصؾؼدمضارنم–ماظؿقحقديم–مبنيماظعؾؿنيمعـمحقثمتلثرماظػؼقفمبعؾؿماظـؽالممومإسؿاظفم
ظؾعؼؾمظممادؿصدارماألحؽامماظػؼفقة،مأومبقجفمآخرمعـمحقثمإسؿاهلؿاماظعؼؾ،ممؼؼقلماظؿقحقديمظمم
ػذا ماظصدد ":موبابفػأي مسؾؿ ماظؽالمؼ مجماور مظؾاب ماظػؼف ،مواظؽالم مصقفؿا معشرتك ،موإن مطان مبقـفؿام
اغػصال موتؾاؼـ ،مصننّ ماظشرطة مبقـفؿا مواضعة م…أال مترى مأن ماظؾاحث مسـ ماظعامل مظم مضدعف موحدوثفم
واعؿداده مواغؼراضف م مؼشاور ماظعؼؾ مو مسمدعف ،موؼلؿضلء مبف م مو مؼلؿػفؿف م؟ مطذظؽ ماظـازر مظم ماظعؾدم
اجلاغلمػؾمػقمعشابفمظؾقالمصريدمإظقفممأومعشابفمظؾقرمصققؿؾمسؾقفم؟مصفقمسمدمماظعؼؾمومؼلؿضلءم
 7م
بفم" .

دعةمومشقظقةمتعرؼػماظػارابلمظعؾؿماظؽالمم :م
ذظؽماظػصؾموماظقصؾمبنيمسؾؿماظؽالممواظػؼف،موجعؾمساملماظؽالممؼداصعمسـماآلراءموماألصعالمػقم
عـ ماألدؾاب ماظيت متضع متعرؼػ ماظػارابل مظعؾؿ ماظؽالم مظم معؼدعة مطؾ ماظؿعرؼػات ماظيت مأُدظل مبفا مظمم
حتد ؼدمعػفقعفمغظرامظشؿقظقؿفمظؾعؾؿمواظعؿؾ،موسدمممتذػؾف،مصاظدصاعمسـماظدؼـمظممعـػفقمماظػارابلم
ظعؾؿماظؽالممػقمغصرةمظؾدؼـمضدماظؿقدؼاتماظعؼدؼةمبصػةمساعةمبدونمحتدؼدمدلـطؾؼمعذػيبمبعقـف،م
خالصا مجلؾ مباضل ماظؿعرؼػات م موغظرة مدرؼعة مإشم مأػؿفا مسرب مخمؿؾػ ماألزعـة مؼـؾت مدعة مومشقظقةم
تعرؼػماظػارابلموباظؿاظلمأصضؾقؿف .م
أبقمحاعدماظغزاظلم(تم525ػـ)مؼعرصفمبلغفمسؾؿمؼفدفمإشمم":محػظمسؼقدةمأػؾماظلـةموحرادؿفام
عـمتشقؼشمأػؾماظؾدسة.م"8مواضحمػـامأنمػذاماظؿعرؼػمأخصمومأضقؼمبؽـريمعـمتعرؼػماظػارابل،م
ألغّفماطؿػكمباحلدؼثمسـماظدصاعمسـماظعؼقدةمصؼطمدونماظشرؼعة،موألغفمجعؾفمحـؽرامسؾكممعذػبمم
أػؾمماظلـةمدونمشريهمعـمادلذاػب،مصليمدصاعمسـماظعؼقدةمخارجمعذػبماظلـةمالمؼعدمسؾؿماظؽالممظمم
غظرماظغزاظل.م م
أعّامسضدماظدؼـماإلرملم(756مػـم)مصقعدمسؾؿماظؽالممرئقسماظعؾقممسؾكماإلرالق،موؼعؿؼدمأغفمسؾؿم
عـلؿؼؾممبؾادئفمومعؾاحـف،مؼمثرمظممباضلماظعؾقممومالمؼؿلثرمبفا،موممامجاءمظممضقظفمسـمسؾؿماظؽالممم
طؿامؼقردهمأحدماظداردنيممأغف:م"اظعؾؿماألسؾكمصؾقلتمعؾادئفمتؾنيمظممسؾؿمآخر،مبؾمعؾادئفمإعّامعؾقّـةم
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بـػلفامأومعؾقّـةمصقف،مصفلمعلائؾمظفموعؾادئمدللائؾمأخرمعـفمالمتؿقضػمسؾقفامظؽالمؼؾزمماظدور،م
 9م
صؿـفمتلؿؿدماظعؾقم،موػقمالمؼلؿؿدمعـمشريهمصفقمرئقسماظعؾقممسؾكماإلرالق".م
إنماآلراءماظقاردةمظممػذاماظؿعرؼػمأحلؾفامالمترضكمظؿؼارنمبؿعرؼػماظػارابلمظعؾؿماظؽالم،مألغفام
بؾلارةمتُػـدػامبعضمادلقضقساتماجلقػرؼةمهلذاماظعؾؿمواظيتممسلمبلمسائفا،مطاجلقػرموماظعرضمأوم
اجلزءماظذيمالمؼؿفزأ،مومعللظةمضدمماظعاملموحدوثفمإخل… موطؾفامعقضقساتمصؾلػقةمادؿؿدػاماظػؽرم
اإلدالعلمعـماظػؾلػةماظققغاغقةموعـمشريػامعـماظػؾلػاتماظؼدمية.مثؿمإنماظعؾقممتؿداخؾمومتؿشابؽمعـم
حقث مادلقضقسات م مو مادلـاػج موحؿّك ماظشكصقات مإشم مدرجة مؼـصعب مأحقاغا محتدؼد مععامل ماظػصؾم
بقـفا،مأعّاماظ عالضةمصؿقجقدةمبدونمأدغكمذؽمومعؿؾادظة.ممصعؾؿماظؽالممؼداصعمسـماألدسموماظـؿائجم
اظػؼفقةمومؼربرموجقدػاممأوماظدسقةمإظقفا،موماظػؼقفمؼلؿعؿؾمادلـاػجماظؽالعقةمظممحؾمادلعضالتمواختاذم
ادلقاضػمعـماظـقازلمطؿامأغفمضدمؼرتضبمومؼرتبـصماظدوائرمبعاملمماظؽالممصققدمعـمعقضقساتفموعـم
عـاػففمأومؼضعمساملماظؽالممظممإرارمدؾقطلمالمرمبمأنمزمقدمسـف.مم م
ومعـماظؿعرؼػاتمادلشفقرةمظعؾؿماظؽالممعامضدّعفمسؾدماظرضمـمبـمخؾدونمحقثمرأىمبلغّفم":مسؾؿم
ؼؿضؿـماحلفاجمسـماظعؼائدماإلمياغقةمباألدظةماظعؼؾقةموماظردمسؾكمادلؾؿدسةمادلـقرصنيمظمماالسؿؼاداتم
سـمعذػبماظلؾػمومأػؾماظلـة.م"م 10معامؼالحظمظممػذاماظؿعرؼػمبادلؼارغةمبؿعرؼػماظػارابلمأغفم
ضقؼمعـمحقثمجعؾفمسؾؿامؼداصعمسـماظعؼائدمصؼطمدونمادلؿاردات،موعـمحقثمجعؾفمحؽرامسؾكمأػؾم
اظلـةمواجلؿاسةمدونمشريػؿمعـمادلذاػبماإلدالعقةموػلمطـرية،مطذظؽممػقمحمدودممعـمحقثمخصّفم
مبـفجمواحدمظمماظردمسؾكمادلؾؿدسةمو مادلـقرصنيموػقمادلـفجماظعؼؾل،مظممحنيمؼؿقدثماظػارابلمسـم
أداظقبمذؿّكمؼؿؾعفامسؾؿاءماظؽالممظممغصرةمدؼـفؿ.م م

أداظقبماظدصاعمسـماظدؼـم :م
عـمخاللمحدؼثماظػارابلمسـماألداظقبممومادلـاػجمادلكؿؾػةمادللؿعؿؾةمظمماظدصاعمسـماظدؼـمعـم
ضؾؾمسؾؿاءماظؽالممغدركمغقسامعـمتصـقػمظؾؿؿؽؾؿنيمحبلبمغصرتفؿمظدؼـفؿ،مصقؿقدثمسـفؿمطػؽاتم
ومصرقم م
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 ماظػؽة ماألوشم م :مميؽــا معـ مخالل محدؼث ماظػارابل مسـ مطقػقة مغصرتفؿ مظؾدؼـ مأن مغلؿقفؿمباظـصقنيممذظؽمألغفؿمزمؾذونمغصرةماظدؼـمباظـصماظدؼينمظؼددقؿفمومدلصدرهماإلهللمادلطؾؼ،مصاظـصم
اظدؼين مأوماظػعؾمادللعقر مبف،مأسؾك موأذرف معـماظذي مضد مؼدسلماظدصاع مسـف مألغفا م– مأيماظـصقصم
واألصعال مادللعقر مبفا مذرسا م– موحل مإهلل ،مصقفا معا مؼدرطف ماظعؼؾ موصقفا معا مػق مصقق مرقر ماظعؼقل،م
صاإلغلانمساجزمسؾكمأنمؼدركممبػردهمعامأرادهماظشرع،مثؿمإنماإلغلانمبعؼؾفمخطّاءموماظشرعمػقماظذيم
ؼؾقِّـمظـام–مدائؿامحلبماظـصقنيمطؿامؼقردهماظػارابلم–مصقةمعامغػؽرمظممخـطؽفمأومخطلمعامغػؽرمظمم
صقؿف ،مصاظعؼقل ماإلهلقة مأسؾك مو مأصّح موأدؾؿ معـ ماظعؼقل ماإلغلقة ،مصاألوشم مطاعؾة مواألخرى مغاضصةم
وساجزة،موعـؾمسفزػامأعامماظعؼقلماإلهلقةمطؿـؾمسفزمومتعصبماظصيبمعـمسؼؾماظراذد.ممم م
صققحمأنماظػارابلمؼؿقدثمبادؿماظـصقنيمسـمؼؼقـقةموضددقةماظـص،موظؽـمادؿعؿاظفمدلصطؾحم
اظعؼقلماإلهلقةمؼـؿمسـمبعضمممّامؼُكػقفمعـمصؽرةمصؾلػقةمهلامأثرػامسؾكمععؿؼده،مؼؼقلماظػارابلمسـم
ػذاماظقجفمعـماظدصاعمسـمادلؾةم":مإنمضقعامعـمادلؿؽؾؿنيمؼرونمأنمؼـصروامادلؾؾمبلنمؼؼقظقامإنّمآراءمادلؾؾم
ومطؾمعامصقفامعـماألوضاعمظقسمدؾقؾفامأنممتؿقـمباآلراءمباظروؼةمواظعؼقلماإلغـلقة،مألغفامأرصعمرتؾةم
عـفا م:إذ مطاغت معلخقذة مسـ موحل مإهلل ،موألنّ مصقفا مأدرارا مإهلقة متضعػ مسـ مإدراطفا ماظعؼقلم
اإلغلقةمومالمتؾؾغفام…إنّماإلغلانمومإنمبؾغمغفاؼةماظؽؿالمظمماإلغلاغقةمصننّمعـزظؿفمسـدمذويماظعؼقلم
م .11م
اإلهلقةمعـزظةماظصيبمواحلدث…"
 ماظػؽةماظـاغقة م :مؼـطؾؼمأصقابمػذهماظػؽةمعـماإلحارةمباظـصمومسدممتركمأيمذاردةمومالمواردةمدونماإلرالعمسؾقفا،مثؿماظؿؿعـمظممادلدركمحلّامأومادلعفقدم(سرف،مسادةم…إخلم)مأومادلدركم
سؼال،مػذاماظـاظقثمسؾّرمسـفماظػارابلمب:ماحمللقس،مادلشفقر،مادلعؼقلم :م
-1إذاممعاموُجدمظمماظقاحدمعـماظـالثةمعامؼمؼدماظـصمغصروامبفماظدؼـ.م م
-0مإذاموجدوامتعارضامأومتـاضضامبنيماظـصمواظـاظقثمادلذطقرمآغػا :م
مأ-مؼذػؾقنمإشممتلوؼؾماظـصمأوال،موظقمتلوؼالمبعقدامظرصعماظؾؾسمأوماظؿـاضض .م
ب-إذامملمميؽـفؿمتلوؼؾماظـصمسؿدوامإشممضمؾمادلـاضضمظؾـصمسؾكمععـكمؼرصعمذظؽماظؿـاضض،م
أومإشممتزؼقػماظـاظقث،موؼؽقنمذظؽمبم :م
ج -مإذام ُوجِدمتـاضضمبنيماحمللقسمومادلشفقرمأومادلعؼقلمؼُـظرمإشمماألطـرمتلؼقدامدلامظمماظـصم
صقمخذمبفمومؼداصعمبفمسـماظـصمومؼطرحماآلخرمومؼُؾطؾ.م م

 انفاراتي -.إحصاء انعهوو -.ص.ص133 - 130.991

إَساَياخ عذد  ،11ياي-أوخ 0222

د-مإنمملمؼؿؿؽـمعـمتزؼقػمواحدمأوماثـنيمأومطؾماظـاظقثمحقـفامؼُلؾّؿمباظـصمومؼؼرمحبفقؿف.م م
ػـامتربزمخاصقةمسؾؿاءماظؽالممشريمادلـطؾؼنيمعـمصراغمخالصامظؾػالدػةمسؾكمذاطؾةماظػارابلمومابـم
دقـا.مؼؼقلماظػارابلمسـمػذهماظػؽةم":موضقم…ؼرونمأنمؼـصروامػادلؾة…ؼأوالمصمقعمعامصرحمبفم
واضعمادلؾةمباألظػازماظيتمبفامسربمسـفا،مثؿمؼؿؿؾعقنماحمللقداتموممادلشفقرات مومادلعؼقالتم:مصؿام
وجدوامعـفامأومعـماظؾقازممسـفا،مومإنمبعد،مذاػدامظشلءمممامظممادلؾةمغصروامبـفمذظؽماظشلء،موعام
وجدوامعـفامعـاضضامظشلءمممامظممادلؾةموأعؽـفؿمأنمؼؿلوظقاماظؾػظماظذيمبفمسربمسـفمواضعمادلؾةمسؾكم
وجف معقاصؼمظذظؽمادلـاضضمموظقمتلوؼالمبعقدا…مصننمملممميؽـممأنمؼزؼػمذلءمعـماحمللقداتموالم
عـمادلشفقراتمومالمعـمادلعؼقالت… مرأوامحقـؽذمأنمؼـصرمذظؽماظشلءمبلنمؼؼالمإغفمحؼمألغفمأخربم
 12م
بفمعـمالمرمقزمأنمؼؽقنمضدمطذبمومالمشؾط.م" .
ماظػؽةماظـاظـةم:مميـؾفامحلبماظػارابلمضقممرأوامبلنمأحلـمودقؾةمظؾدصاعمػلماهلفقم،مصعقضمأنمؼؾقـقامصقةمسؼائدػؿمتعؿّدواماظؿفرؼحمومتؿؾعمالمععؼقظقةمأومذـاسةمأومبارؾمآراءماخلصقمموطشػفامم
وماظؿؾاػلمبعدمموجقدػامظممسؼائدػؿ.مسؿؾمػذهماظػؽةمؼدخؾمضؿـمعاموردمظمماظؿعرؼػمبلنمسؾؿماظؽالمم
ػقممعؾؽةمؼؼؿدرمبفامسؾكمغصرةمادلؾةم"ومتزؼقػمعامخاظػفامباألضاوؼؾ"مؼؼقلماظػارابلمظممػذام:م"موضقمم
رأوامأنمؼـصروا…بلنمؼؿؿؾعقامدائرمادلؾؾمصقؾؿؼطقاماألذقاءماظشـعةماظيتمصقفام:صنذامأرادماظقاحدمعـم
أػؾمتؾؽمادلؾؾمتؼؾقحمذلءمممامظممعؾةمػمالء،متؾؼاهمػمالءممبامظممعؾةمأوظؽؽمعـماألذقاءماظشـعةمصدصعقهم
بذظؽمسـمعؾؿفؿ .13".م
 مماظػؽةماظرابعة م :مػلمحلبمادلعؾؿماظـاغلمصرؼؼمرأىمإنممعـماخلصؿمعـمػقمسـقدمالمتؼـعفماظـصقص مو مال ماحلفج ،موإمنا مرمب ماظعؿؾ مسؾك مإدؽاتف مطل مال مؼشقش مسؾقفؿ مو مظقؽػقفؿ مسـاءم
اجلدال ،مصقؾفؽقن مإشم مأداظقب مغػلقة مظؿقؼقؼ مذظؽ مطنحراجف مباخلفؾ مأو مختقؼػف ،موعـؾ مػذام
األدؾقبمؼؼقلمسـفماظػارابلمبلغفمسادةمعامؼؽقنمصقؿامبنيماظػرقماظضعقػةمأوماظيتمؼؿػشكماجلفؾمظمم
أودارفا،موعـمبنيمعامضاظفماظػارابلمسـمػذهماظػؽةم":ومآخرونمعـفؿمدلامرأوامأنماألضاوؼؾماظيتمؼلتقنم
بفامظممغصرةمأعـالمػذهماألذقاءمظقلتمصقفامطػاؼةمظممأ،مغصؾحمبفامتؾؽماألذقاءمصقة متاعة،محؿكم
ؼؽقنمدؽقتمخصؿفؿمسـفؿمظصقؿفامسـدهمالمظعفزهمسـمعؼاوعؿفؿمصقفامباظؼقل،ماضطروامسـدمذظؽم
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إشممأنمؼلؿعؿؾقامععفماألذقاءماظيتمتـؾففمإشممأنمؼلؽتمسـمعؼاوعؿفؿ،مإعّامخفالمومحصرامأومخقصام
 14م
عـمعؽروهمؼـاظف".
 ماظػؽة ماخلاعلة م :مػذا ماظػرؼؼ مؼداصع مسـ ماظدؼـ مبلي مأدؾقب مباحلفج ماظعؼؾقة ،مواظالسؼؾقةمباظصِّدقمظمماظؼقلموحؿّكمباظؽذب،موؼعطكمػـامظؾؽذبمعشروسقةمعـمزاوؼةمعا،ؼؼقلماظػارابلمسـمػذام
األدؾقبموسـمعشروسقؿفمظمماسؿؼادمععؿؿدؼف":وملمؼؾاظقامأنمؼلؿعؿؾقاماظؽذبمومادلغاظطةموماظؾفتموم
ادلؽابرة،مألغفؿمرأوامأنّمعـمسماظػمعؾؿفؿمأحدمرجؾنيم:إعّامسدو،موماظؽذبمومادلغاظطةمجائزممأنمم
ؼلؿعؿالمظممدصعفموظممشؾؾؿف،مطؿامؼؽقنمذظؽمظمماجلفادموماحلرب،مومإعّامظقسمبعدو،موظؽـمجفؾم
حظمغػلفمعـمػذهمادلؾةمظضعػمسؼؾفموممتققزه،مومجائزمأنمزمؿؾماإلغلانمسؾكمحظمغػلفمباظؽذبموم
 15م
ادلغاظطةم…" .
ػذهمإذنمػلماألداظقبمادلكؿؾػةمظمماظدصاعمسـماظدؼـمأحصاػاماظػارابلمظممطمسمصؽاتمخمؿؾػةمضدم
تشؽؾماعؿداداتمظؾعضفاماظؾعضممإذامعامسفزمأدؾقبمعامسـمحتؼقؼمعؾؿغاه،مػذاماإلحصاءمواظؿؿؾعم
اظدضقؼ مألداظقب ماظدصاع مسـ مادلؾة مػق معـ مأػؿ ماألدرار ماظيت مجعؾت متعرؼػ ماظػارابل مؼؿصدر مباضلم
اظؿعرؼػاتماظيتمأسطقتمهلذاماظعؾؿ،مؼضافمإظقفامماظلعةمواظشؿقظقةماظيتممتقزمبفا،مذظؽمألنمعػفقمم
سؾؿماظؽالممظممغظرمماظػارابلمؼفدفمإشممغصرةماظدؼـمبؽاعؾفمسؼقدةموذرؼعة،مظممحنيمجؾماظؿعرؼػاتم
تؿقدثمسؾكمغصرةماظعؼقدةمصؼط،مطؿامأنمتعرؼػماظػارابلمملمؼؽـمعؿؿذػؾام–مظممزاػرهمسؾكماألضؾمم-م
ظممحنيموطؿامرأؼـامتعرؼػاتمطـريةمتؿقدثمسؾكمغصرةماظعؼائدمعـمزاوؼةمعذػؾقةمحمددة،مطؿامػقم
اظشلنمباظـلؾةمظؿعرؼػمماظغزاظلموابـمسربلمواظؿػؿازاغلموابـمخؾدونموموشريػؿمممـمذطرغامظممػذام
اظؾقثموعـمملمغذطر .م

خاتـؿة م
عـمخاللمتعرؼػماظػارابلموباضلماظؿعرؼػاتممظعؾؿماظؽالممغلؿكؾصمأنمػذاماظعؾؿمػقمأؼدؼقظقجقام
ادللؾؿنيمبػرضفؿ،مألغفموعفؿامبدامعـماظؿعرؼػمبفمأغفمؼداصعمسـماظعؼقدةمأومسـماظدؼـمطؽؾ،مومعفؿام
بدتمعقضقساتفمصؾلػقةمجمردة،مإالّمأنمطؾمسـاملمطالممؼداصعمسـماظعؼقدةممبذػؾف،مألغفمظؽؾمساملم
طالم معذػب مؼـؿلب مإظقف،وظؽؾ معذػب مسؾؿ مطالم مؼـظر مو مزمؿل ماظؿصقرات ،م مصاظلـة مواظشقعة موم
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اإلباضقة مظؽؾ معذػؾفؿ ماظؽالعل .موطؾ معـفؿ مؼزسؿ مأغفمعـ م"اظػرضةماظـاجقة" موأن مسؼائده ممصقققةم
عؿقاصؼةمععماظػطرةمماظلؾقؿة.م م
و مسؿؾ ماظػارابل مطان محماوظة محصر ماألداظقب موادلـاػج مادلؿؾعة مظم مأشؾب ماظػرق ،مأو مظم ماظػرقم
اظرئقلةماظيتمعـفامتػرستمصرقموذقعمبدونمأنمتعقنيماظػرقمبلمسائفامومالماإلذارةمإظقفامبقضقح،م
وظؽـمادلؿؿعـمظممررحفمهلذهمماألداظقبمومماإلعؽاغاتمادلعؿؿدةمظمماظدصاعمسـماظدؼـمغـصرةمظفموتزؼقػام
دلامخاظػف،مؼلؿطقعمأنمؼدركمعالعحماظػرقماظرئقلة،موميؽـفماظؼقلمبلنماظػارابلمؼؼصدمباظػؽة ماألوشمم
اظـصقنيم… م
ذمؾص مظم ماألخري مإشم ماظؼقل مبلن مدؾب مدعة مومشقظقة موباظؿاظل مأصضؾقة ماظؿعرؼػ مبعؾؿ ماظؽالمم
ظؾػارابلمػقمحقادهماظظاػري،موغؼقلمزاػريمألنماظػارابلمذقعلمادلذػب،موتشقعفمؼعينمأغفمعلؾؿم
بؿصقرممسمضعمظؾـلؼماظعؼديماظشقعلماإلمساسقؾل،موظؽـمتؼقؿفمعـمجفةمومػاعؿفمطػقؾلقفمعـؿصرم
ظؾعؼؾمعـمجفةمأخرى،موحماوظؿفمإحصاءماظعؾقمماظلائدةمومتصـقػفامبشؽؾمحماؼدمإشممحدمعامعـم
جفةمثاظـة،مطؾمػذامجعؾفمؼؼدممتعرؼػاموادعامومذاعالمظعؾؿماظؽالممادؿؿرماألخذمبعفمإشممؼقعـامػذا،م
والمشـكمظطاظبمسؾؿمؼرؼدمحدامصقققامهلذاماظعؾؿ.م م
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