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 الػقؾسوف والسؾطة يف املغرب اإلدالمي

" قراءة يف قصة حي بن وؼظان إلبن رػقل"

م*نورة بوحـاش

ممؼدمــــة: حنو تاروخ ابستقؿولوجي آخر لؾػؽر املغربي:

ظقسمعـمضؾقؾماٌؾاظغةماظؼقلمأنماظؾقثمسـمتارؼخمابلؿقؿقظقجلمظؾػؽرميفماٌغربم
ـامالمغعرفمسـمػذاماظؿارؼخمإالمدقؽقنمبالمجدوى،مصفقمملمؼؽؿبمإظبمحدماآلن،موإغ

وػقموحداتمعـػصؾةمتذؼؾمصفارسماٌصـػاتماظيتماظؿزعتمباظؿلرؼخمظـظريهميفماٌشرقم
مالمشريم.م-اٌشرضلم-أومباسؿؾارهمإصرازمضؽقؾمسؾكمحقاذلمضضاؼامػذاماظػؽر

إنمتغققبماظؿارؼخماالبلؿقؿقظقجلماًاصمباٌغربماإلدالعلمداػؿمصقفماٌشارضةم
موحدؼـ ماٌغربمواألغدظسمأردفمغصماظقصػمضدميا مإضؾقؿ موصػماٌؼددل مصعـدعا ا،

بؽالممضالمصقفمواصػامجغراصقاماإلغلانماٌغربل"مبعقدماألررافػ...ؼمطـريماٌفاظؽػ...ؼم
ملمطبرجمساٌامعذطقراموالمزاػدامعشفقراػ...ؼمصفؿمثؼالءموإنمطاغقاممعلؿقرؼـ،مخبالءم

معـعؿني" مصننماظشق1وإنمطاغقا خمربؿدمسؾدهمؼعرضمباٌغاربةمألغفؿمأطـرم.مأعامحدؼـا
مبالدم موأن ماظشقرى، ماظـاسمسـ مأبعد مذظؽ معع موأغفؿ ماظشقرى، مظلقرة اظـاسمتالوة

م.2اٌغربمأبعدماألصؼاعماإلدالعقةمسـمايضارة
وعفؿامؼؽـمعـمذلنمػذهماظرؤؼةماظؼقؿقة،مصنغفموضعمتغققبمتارؼخماظػؽرماٌغربلمعـم

3ظذؼـمدارواميفمرطابفؿررفماٌشارضةموبعضماٌلؿشرضنيما
وطذامأبـاءماٌغربمذاتفؿ،م 

وسؿقعامصؿفؿامطانمأعرمػمالءمصننماظؿارؼخماإلبلؿقؿقظقجلمظؾؿغربمالمؼزالمربفقبامإظبم
محدماظؾقظة.

غؼصدمبفذاماظؿارؼخ،ماظؿارؼخماٌعؾؾمواٌػلرماظؽاذػمسـمبـقةماظػؽرموػقميفمجدظقؿفم
دثماٌشرضل،مألنماٌغربمظقسمععمايدثماظؿارطبلماٌغربلماظذيمطبؿؾػمسـماي

ػقماٌشرقموطالػؿامؼطرحمخصقصقةمممقزةمعـمعـؾماحؿؽامماٌغاربةمإظبمعذػبمصؼفلم

                                                                                                                   
مأدؿاذةمجباععــةمعـؿــقري،مضلـطقــــــة،مطؾقةماظعؾقمماإلغلاغقةمواظعؾقمماالجؿؿاسقة،مضلـــؿماظػؾلػــــةم*
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مططرؼؼةم ماألذعرؼة مصقفا متؿلصؾ مسؼدؼة معرجعقة موطذا ماٌاظؽل، ماٌذػب موػق واحد
مػذهم مبـاء ماٌشرق مذفد مبقـؿا ماإلدالعقة، مسؾكمسؼقدتفا ماٌغربقة ماظذػـقة مبفا تلؿدل

مغرعلمبفذهماظدسقةمإظبمصصؾماظذػـقةمس ؾكماالخؿالفمواظؿعدد.موضدمؼظـماظؾعضمأغـا
،مإمنامػلمخطقةمسؾكمدؾقؾمتؼقؼؿمحؼقؼلمظؾػؽرماظعربلماإلدالعلم4اٌغربمسـماٌشرق

يفمسفقدهماألوظبمواٌؿؼدعةموخدعةمالدؿشرافمتطؿحمإظقفماظـؼاصةماظعربقةماٌعاصرة،موػقم
مظؾؼضاؼا معؿني مابلؿقؿقظقجل متصقر مععريفممإصباد متقجف مسبق مداصعا مظقؽقن اظؼدمية
مععاصرمؼغـقـامسـماظؿقفميفماألصؽارماٌصطـعة.

مضرورؼةم مخطقة متعد ماٌغربل مظؾػؽر مإبلؿقؿقظقجل متارؼخ مطؿابة مإظب ماظطؿقح إن
معـم موػذا مسام، مبشؽؾ ماإلدالعقة ماظعربقة ماظـؼاصة مصاجل ماٌعريف معلاره مألن وواجؾة،

ماظـؼاصة،معـمعـؾمخاللمأرروحاتمترطقؾقةمبدتمطؿقصؾةمذا مػذه مٌلار عؾةموغاضدة
اظعؼالغقةماظرذدؼةماظيتموصػتمبلغفامربررةماظذػـقةماظغربقةمعـماالبؿزازماظالػقتل،م
وطذامعؼدعةمابـمخؾدونماظيتمصؿقتمذبالماظؿقؾقؾماظقضعلمظؾقدثماظؿارطبل،مألنم
مصريورة مباظؾقثميف مخؾدون مابـ ماسنتمصقفا مظؼراءة معرطؾة مخالصة مػق ماظعؿران مسؾؿ
ماٌغربلمػقم مايدثماالجؿؿاسلمواظؿارطبل محقثمطان ماالدالعقة، ماظعربقة ايضارة
ماظؿارؼخم مظػؾلػة مدؾقؿة مبداؼة ماٌـففقة محبصقؾؿفا معـؾتماٌؼدعة مبفذا مدردف، سقـة
ماظشرؼعةم معؼاصد مأؼضا مػـا موغذطر مايضارة. مضاغقن ميف ماظـظر محقل مأدادا تؿؿقضع

ػـ(ميفمعصـػفماىؾقؾمم249ماظغرغارلمتتماإلدالعقةماظيتمخطمضقاسدػاماإلعامماظشاريب
ماالجؿفادم مظعؿؾقة ماظؿلظقػمحقلمعـطؼمآخر ميفمػذا ماٌـفجماٌعؿؿد اٌقاصؼات،ممتققر
وتلوؼؾماظـصماظشرسل،موضدمرؿحماظشاريبمإظبمغؼؾماظشرؼعةمإظبمحدودماظعؾقمماظؼطعقةم

م.5مبامأنمغلؼفاماٌعريفماظعاممميؿازمباإلررادمواظعؿقممواياطؿقة
امؼزؼدمضرورةماإلدراعميفمإنازماًطقةماظعؾؿقةماظيتمتطؿحمإظبمترعقؿماظزعانمإنمع

ماظؾـاءاتم مػذه ماظيتمزفرتمصقفا ماظؿارطبقة ماظؾقظة مإظب ماالغؿؾاه مػق اٌعريفماٌغربل،
اظػؽرؼة،مإغـاميفمػذهماظؾقظةمبنيمزعاغني،مزعانماظؿؼؾقدموزعانماإلبداع،مصاظزعانماألولم

ٌامؼصطؾحمسؾقفميفمتارطبـاماًاصم"االسبطاط"موبداؼةممزفرتمصقفماظعالعاتماألوظب
األصقلمايضاري،مأعاماظزعانماظـاغلمصقؾدوموطلغفمظقسمػقمزعانمصريورةمػذاماظؿارؼخم
وػذهمايضارة،مإغفمزعانمآخرمأذنمباالغطالضةمعرةمأخرى،مصؽقػماظلؾقؾمإظبماظؿػلريم

مواظؿعؾقؾ؟م
مؼضطرغا مواظؿعؾقؾ ماظؿػلري مػذا معـؾ ماظؿؿاس مأرضقةمإن ماظقضقفمسؾك سؾؿقةم إظب

جدؼدةمغؿقررمصقفامعـمأداظقبماظؿػؽريماظؼدمية،موغعؿؾموصؼمصؾلػةمتؿكؾصمإظبمحدم
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العقةميفممماردؿفامإغـامالمغذػبمعذػبماألدؿاذمربؿدمسابدماىابريماظذيمسبامصقفمإظبمتؼلقؿمايضارةماإلد 
اٌعرصقةمإظبمعشرقمسرصاغلموإظبمعغربمبرػاغلمصاغؼلؿمبذظؽماظػؽرماظعربلماإلدالعلمإظبمصؽرمسؼالغلمعؽاغفماٌغربم

 وصؽرمبقاغلموسرصاغلمعؽاغفماٌشرق.
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مسـم معلؿؼال متػلريا ماظـصقص مبؿػلري متعين ماظيت ماٌػفقعقة ماألرر متؾؽ معـ بعقد
إحداثقاتفاماظؿارطبقةمواظلقادقةمواالجؿؿاسقةمععموضعماسؿؾارمعـففلمضروريموػقم

الجؿؿاسقةممبـاػففاماٌؿطقرةميفمضؾبمػذهماٌفؿةمحؿكمؼؿؿماظؽشػمسـمحضقرماظعؾقمما
اظقزائػمايؼقؼقةماظيتمأدتفاماظـصقصماظػؽرؼةمسؿقعا،مدقاءامتؾؽماظيتمسؿؾتمسؾكم
إطؿالماظصقرةماألدادقةمظؾعؾقمماإلدالعقةماظيتمذؽؾتميفمايؼماٌرجعماألولمظؾـلقجم

ماظعؼ مبف مؼػؽر ماظذي ماظذػين مواإلرار موصؼاماالجؿؿاسل ماظعؿؾل مصعؾف موؼؿؿؿ ماٌغربل ؾ
هلقؽؾفماظعاممطاٌذػبماٌاظؽلمواظعؼقدةماألذعرؼةمثؿماظؿصقفماظطرضل،مأومسؾقمماظعؼؾم
وسؾكمرأدفامأمماظعؾقم"ماظػؾلػةمصؼدمظؼقتمعقضػامجعؾفامعرذوظةموعـؾقذةم"مصؽؾؿامضقؾم

ػادفمصننمزلمصالنمؼؼرأماظػؾلػةػ...ؼمأرؾؼتمسؾقفماظعاعةمادؿماظزغدؼؼموضقدتمسؾقفمأغ
،مإنمػذهمذػـقةم6يفمذؾفةمرعبقهمبايفارة،مأومأحرضقهمضؾؾمأنمؼصؾمإظبماظلؾطان"

ماظقضقفمسـدػام متؿطؾب ماٌشؿغؾنيمبفا مبلدؾقبمسـقػمعع موتؿعاعؾ ترصضماظػؾلػة
م.7وتربؼرمٌاذامرصضماٌغاربةماٌشروعماظػؾلػلمواعؿقـقامطؾمعقردؼفمخاصؿفؿموساعؿفؿ

ػـ(مطشاػدمسقانم212ٌـطؼمؼعرضم"ابـمرؿؾقس"تتميفمعؼدعةماٌدخؾمظصـاسةما
تربؼرامهلذهماياظةمصؼدمأسزىمعقضػماٌغاربةماٌـاوئمظؾعؾقمماظقاصدةمإظقفؿمإظبماظؿؼؾقدم

ماٌغربم8 واىفؾ معـ ماظػؾلػل ماٌشروع مإبعاد مبقادطؿف ماظذيممت ماألدؾقبمذاتف وػق
مطانمعـمبنيمأدؾابمرص ميفماظغربماظالتقين.موإذا ضماظعؾقممأومضؾقهلامظقؾؼكماغؿعاذا

ماظلؾبمؼؾؼكم معـؾمػذا مصنن مإظبمذظؽم"ابـمرؿؾقس"، مأٌح مطؿا ماٌغربقة ػلماظذػـقة
مإظبم ماظعؾقم مأدخؾت مثابؿة مجفة مػـاك مألن ماظؿارطبل، مواظؿعؾقؾ ماظعؾؿل مظؾلـد صاضدا
ماظلؾطةم موػل ماظغرض مظـػس محاربؿفا مأو ماظلقادقة ماظؾعؾة ميف موأدخؾؿفا اٌغرب

طقزمسؾكمسالضةماظػقؾلقفمباظلؾطةماظلقادقةمدقفؾلمررصاماظلقادقة.مظذظؽمصننماظرت
سـمحؼقؼةمصشؾماٌشروعماظػؾلػلميفماٌغربموسفزهمسـمهصقؾمعلؿقىمغظريمؼؼدمم
صقفمتـظريمصؾلػلمؼمدسمضاسدةمعؿقـةمظعؾؿمعدغلمؼطقرماظػعؾماظلقادلمواالجؿؿاسلم

مسؾكماألضؾميفماٌغرب.
مباإلذؽا مواع موشري متؼؾقدي مدرد مأي مسـ ماإلدالعلموبعقدا مظؾػؽر ماظلقادقة ظقة

ماٌغربماإلدالعلم ميف ماظلقادقة ماظػقؾلقفمباظلؾطة مسالضة ماظؾقثمسـ مسؾك دـعؿؾ
موغؿلاءلمسـمعدىمحضقرماظػؾلػةميفمايدثماظؿارطبلماظلقادلماٌغربل؟ممم
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يفمػذاماألعر"موإنمطانمشريمخالممصؿقددمظؾعاعةمبنحراقمطؿبماظػؾلػةماظيتمطاغتميفمخزائـماألعقؼنيمصقؼقلماٌؼري
 .226ص.م-عـماالذؿغالمبذظؽميفماظؾارـ".
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،مرؾعم6461ابـمرؿؾقس:مطؿابماٌدخؾمظصـاسةماٌـطؼ،موضػمسؾكمرؾعفماألبمبالصققسماظلرضلطل،مد.ط،م 

 .61-69ص.ص.مم-مبطؾعةماإلبرؼؼقة.
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إنمعـؾمػذاماظلمالمدقؿقطماظؾـاممسـموربةماظػقؾلقفماٌعرصقةموؼلاسدميفمضراءةم
ضحمأطـرمذظؽماألدؾقبماٌعؿؿدمظدىماظػقؾلقفميفماظدسقةمإظبمغصقصفاماألداس،موؼق

ماظذؼـم ماظػالدػة موػؿ ماظرصاق معـ ماألخقار موصقؾة ماٌؿقحد مودقادة ماظػاضؾة اٌدؼـة
موؿعفؿمجـلقةمواحدةميفمعقرـماظػؾلػة.

ماظعؼؾم مجدظقة مهت مؼـطقي مطان ماإلدالم ميف ماظػؾلػقة مظؾؿفربة ماظعام ماظػفؿ إن
مأداد محؼقؼة مػذه مبصػةمواظدؼـ، ماظقدطك ماظعصقر مابلؿقؿل محرطت ماظيت موػل قة

مصؽاغتم ماظػاضؾة، ماٌدؼـة مدقادة ماظػقؾلقفميف مبقادطؿفا ماظيتماشبرط موػل ساعة،
ماظرؼاضلم مباظشؽؾ ماإلطؿػاء مثؿ موعـ ماظػارابل مصعؾ مطؿا ماظلقادة ماسؿزاظف مإعا اظـؿقفة

طابـمباجة".مٌدؼـةمصاضؾة،مأومأغفمرؿحمإظبمتؾقيءماٌـاصبماظلقادقةمصؿاتمعلؿقعام"
وظذظؽمصننمأزعةماًطابماظػؾلػلمتؿػاضؿميفماٌغربماإلدالعلمسـمغظريهميفماٌشرق،م
مظؾػداءم مطؾشا مدائؿا مطان ماٌغربقة ماظؿارطبقة ماٌصادر مسـف مأخربتـا موطؿا صاظػقؾلقف
تؿؼربمبفماظلؾطةماظلقادقةمإظبمرجالماظدؼـمإذامأرادتمطلبمرضاماظعاعة.موػلميفمم

معةمإلمتامماٌشفدماإلؼدؼقظقجلماظذيمتطؿحمإظقفمػذهماظلؾطة.ايؼقؼةمتغؾقػةمالز
ماٌراطشلمعمرخماٌقحدؼـميفمطؿابفم"اٌعفب"مصقرتنيمظؼرابةماظػقؾلقفم ؼؼدممظـا
مظقؿـؾم ماٌؿؿقـ ماٌؼربمثؿ مرذد مباظؼربموابـ ماحملظل مرػقؾ مابـ ماٌقحدي، ظؾؾالط

ماٌقض مازدواجقة ماٌقحديمسؾك ماظؾالط مؼشفد مبفذا ماظػقؾلقفميفمطؾشماظػداء، ػمعـ
اظرتاثماٌغربل،مواألغدظلل،موعـمثؿمؼربػـمسؾكمأغفمعـمأػؿمدواسلمصشؾماٌشروعم
ماٌشروع،مصؿـم ماظرتاثمػقماٌقضػماظرباشؿاتلمظرجؾماظلؾطةمعـمػذا اظػؾلػلميفمػذا

ػـ(مباٌؽاغةماٌرعقضةمواظـفقضمباظػؾلػةمبؾموتؽرؼلفام226جفةمحظلمابـمرػقؾمتتم
اظؾدائؾمواىفةمغػلفامطاغتمداصعامظؼقامماٌشروعماظرذدي،مظؽلممألجؾماظـؼدموتؼدؼؿ

متـؽلفموتـؼؾبمسؾقفموهؾطفمظقـؿعشميفماظغربماظالتقينمعـمجفةمأخرى.
ماٌػرطمسؾكماظدرسماظػؾلػلمظؾػؾلػةماظرذدؼةمعـمررفماظؾاحـنيم ظؼدممتماظرتطقز

ماظرع زيموحؾؽؿفاماظعربمظذظؽمملمهظمضصةمحلمبـمؼؼظانمباظؼراءةماٌػلرةمظـلؼفا
مباٌرجعقةم ماظلؾطة معـ مطؿؼرب مرػقؾ مابـ مغص مسالضة متقضقح مثؿ موعـ األدبقة،

ظؾدوظةماٌقحدؼة.وايؼمأنمػذاماظؿغققبمظػؾلػةمابـمرػقؾمطانمعـمررفممةاإلؼدؼقظقجق
ماٌلؿشرضنيمواظؾاحـنيماظعربمسؾكمحدمدقاء.

مباظـقـا" مجاغـاظث ماإلدؾاغل"اشبقؾ ماٌلؿشرق مؼؾؿعد ماالم9ال مأدؾقب دؿشراقمسـ
واظذيمؼرطزمسؾكماظرواصدمدونماالػؿؿاممباٌقضقع،مظقفعؾمضصةمحلمبـمؼؼظانمصقرةم
ماواهم مرػقؾ مابـ مصقفا م مسبا مضد مواظـؼؾ ماظعؼؾ مبني ماظؿقصقؼ معللظة مظؿفؾل بلقطة
مأسادوام مضد ماظعرب ماظؾاحـني مجؾ مطان موإذا مظؿقؼقؼفا، مطلداة ماحملدثة األصالرقغقة

ننم"باظقــقا"مالمؼؾؼكميفمػذاماٌلؿقىمعـماظقصػمصقاشةمػذهماظغاؼةمصقاشةمأعقـة،مص
إمنامؼعؼؾفمباظـػلماظؿاممظؾطابعماإلدالعلماألصقؾمظؾؼصةمظقمطدمأنمػقؽؾماظؼصةماظعامم
                                                                                                                   

9
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ماظيتمغلفتمحقلم ماألدارري مإحدى موػل موابـؿف" مواٌؾؽ ماظصـؿ مضصة" مسـ علخقذ
مترددتمبنيمأػؾماألغدظس موسؾكما10ذكصقةماإلدؽـدرماألطربموالمبدمأغفا ظرشؿمعـم.

مسؾكماظػؽرماظغربل،مصننمعقضػفمػقم مباظؼقؿةماٌعرصقةمظؾؼصةموأثرػا اسرتافم"باظقــقا"
ماألصقلم موراء موؼؾفث ماظرواصد مسؾك مؼرطز مواظذي مسؿقعا ماالدؿشراضل مظؾؿقضػ تردؼد
ماظيتمأظػفام مذاتفا ماظؼصة م"باظقــقا" متـادك مصؼد ماإلدالعل. مظؾرتاثماظعربل األجـؾقة

ماأل معـ موطان مرػقؾ" ماظػؾلػلم"ابـ ماظرتاث مداخؾ ماظدرسمعـ مبداؼة متؽقن مأن رجح
ماظعربلماإلدالعلمظؿـؿؼؾمخارجفمصقؿامبعد.

مباضؿطاعم مضاعقا مثؿ مأوال ماالدؿشراضل ماظدور متؼؿصقا مصؼد ماظعرب ماظؾاحـني مسـ أعا
مظؾػؾلػةماٌشرضقة.مظؼدمبؼلمػمالءم ماٌغربقةمظؿؽقنمتردؼدا صؾلػةمابـمرػقؾمسـمبقؽؿفا

ريمواعمظؾعالضةمبنيمصؾلػةمابـمرػقؾمواظػؾلػةماظققغاغقةمدونمإدراكماظؾقاثةميفمتؽرارمش
أنماظػالدػةماإلدالعقنيمسؿقعامضدمصرحقامبفذاماالغؿؿاءمدونمترددمألنماظؼقل"متلثرمابـم
رػقؾميفمعؾاغلماظرداظةمخبقالمابـمدقـاموتلثرممبعاغقفاممبذػبمأردطقمواظػقؿاشقرؼةم

11واألصالرقغقةمايدؼـني"
سؾكمأدواتماظؼصةمدونماظؿلربمإظبمضراءةماظـصمػقماظرتطقزم 

سربمعرجعقاتفماظؿارطبقةماظيتمحقؽمصقفاموسدمماظرتطقزمسؾكماظعالضةماألدادقةماظيتم
موؼعقدم ماظعاعة. م/ ماظعامل م/ ماظلؾطة موػل مٌغربماٌقحدؼـ، ماالجؿؿاسل ذؽؾتماظؾعد

رػقؾموظقمطدمأنمباحثمآخرمتردؼدماالواهماظلابؼمظقعددماظرواصدماظققغاغقةمظػؾلػةمابـم
ابـمرػقؾمأرؾعمسؾكمصالدػةماٌشرقموتلثرمباظػارابلميفمطالعفمسـماظلعادةمواالتصال،م
وؼلؿدلمسؾكمبؼاءمابـمرػقؾميفمعلؿقىمتؼؾقدمأصؽارمصالدػةماٌشرقمسربماٌدخؾماظذيم
دخؾمبفمابـمرػقؾمإظبماظؼصةمواظذيمؼربػـمسؾكمأنمضصةمحلمبـمؼؼظانمػلمإسادةم

م.12اٌشرقصرضبةمظؾػؾلػةميفم
وضدمشابمسـمػذاماظؾاحثماٌـفجماظـؼديمهلذاماٌدخؾموضقؿؿفميفمتلدقسماظـلؼم
معدظقالتموزقػقةم مألنمهلا مؼؼظان محلمبـ ميفمضصة ماظػؾلػقة اظـظريمهلقؽؾماألصؽار
باظـلؾةمظؾؿفالماظذيمأظػتمصقف.طؿامأنمػذاماٌدخؾمػقمدظقؾمسؾكماظؿقاصؾماالبلؿقؿلم

ممعشرضفاموعغربفا.ظؾـؼاصةماظعربقةماإلدالعقةمبني
ماظػؽرم متارؼخ معـ مجزئل مبرتعقؿ مغؼقم مأن ماظؾقـقة ماظدربة مػذه ميف مغرعل وألغـا
اٌغربل،مصننمسؾقـامأنمغؿكطكماظؼراءاتماظلابؼةمظؼصةمحلمبـمؼؼظانماظيتمصلقتم
مظؾؿشرقم مظؾققغانمظؾققغانموعا مأعاممتؼطقعمػذهماظرائعةماظػؾلػقةموردمعا اجملالموادعا

الضةمػذهماظؼصةماظػؾلػقةمباٌرجعقةماٌعرصقةمظؾػؽرماٌغربلموػقمظؾؿشرقموغـصبمسؾكمس
مؼؿطؾبم ماٌـقك مػذا موعـؾ ماًاص، ماٌغربل ماظؿارطبل مايدث معع مجدظقؿف يف
مواالجؿؿاسقةم مواظلقادقة مواظؿارطبقة ماظػؾلػقة ماظؼصة مػذه متؽقن مظعـاصر ادؿفؿاسا
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ماظل مداخؾ مغصا متؽقن موجعؾفا محرطفا ماظذي ماٌعريف ماٌعطك ماظلقادقةموتػؽقؽ ؾطة
ماٌقحدؼةموإجابةمسـمػؿقممععرصقةمودقادقةمٌغربماظؼرنماظلادسماهلفري.

باظـظرمإظبمسـاصرمثالثةمعـؾتماظػاسؾنيماألدادنيميفمضصةمػل"مبـمؼؼظان"موػؿم
مباظشرؼعةم مػمالء موصؾة مثاظـا، مواظعاعة مثاغقا ماظؽالم موسامل مأوال مواٌؿصقف اظػقؾلقف

مؼرت مػـا ماظلمال مصنن ماظشرؼعةماإلدالعقة، متلوؼؾ ماظػؽاتممبلاظة مػذه محقلمسالضة طز
ماظؿلوؼؾميفم مػذا مؼمدؼفا مأن ماٌقحدؼة ماظلؾطة ماظيتمترؼد مباظقزقػة ماظؿلوؼؾ مػذا وصؾة
صضاءمإؼدؼقظقجلمدقطرتمسؾقفمتعاظقؿم"اٌفديمبـمتقعرت"؟مإغفامسالضاتمعـماظلؾطم

االجؿؿاسقةمظدوظة"مسؾدماٌرتاتؾةماظيتمإذامعاممتمهؾقؾمأدوارػاميفماظؿشؽقؾةماظلقادقةمو
اٌمعـمبـمسؾل"موخؾػائفمععماسؿؾارمظصؾةمابـمرػقؾمبفذهماظدوظةمصننمضصةمحلمبـم
ؼؼظانمؼؽقنمهلامدورميفمبـاءمذؽؾمعـماظـؼدمواظؾـاءمٌقضػمعؿفاوزمندمظفمعربرامإذام
عامتلاءظـامسـمعقضػمخؾػاءمسؾدماٌمعـمعـمصؽرةماٌفديمواإلعامماٌعصقمماظيتمأضرػام

مت ماٌػاػقؿمابـ مترتقب متعقد مرؼقس معـ متضػقف موعا ماٌقحدؼة ماظلؾطة مدؾؿ قعرتميف
اظلقادقةمبشؽؾمؼمديمإظبمبروزمدؾطمترسكماٌؾدأماألولمعـماظعؼقدةماظؿقعرتقةمإضاصةم

مإظبمػذاماظربوزمظؾلؾطمغرطزمأؼضامسؾكمسالضةماظعاعةمبفذهماظلؾط؟
م مظؾؿعرصة مدؾقال ماظربػاغقة ماألضقلة مسـ مرػقؾ مابـ مدبؾك مسـمظؼد ماظؽشػ وآثر

ايؼقؼةمبقادطةماظذوقماظػطريماظذيمالمؼؼؾمدرجةمسـماظربػانميفماظقظقجمإظبماٌعرصةم
اظقؼقـقةمٌاذامدسؿمابـمرػقؾماظرأيماظؼائؾمباظذوق؟موضدمسرفمسـماظػؾلػةميفماٌغربم
إسراضفامسـماٌعرصةمبقادطةماظؿعؾقؿماإلعاعل،مصفؾمطانمعػفقمماظذوقمػـامذؽؾمآخرم

مٌفديمواإلعامماٌعصقمموؼػلحماجملالمأعامماالتصالماٌؾاذرمباهللم؟ؼفدممصؽرةما
موايصقلمسؾكمايؼموظذظؽمصننم مسؾكمتلوؼؾماٌؾة ماظؼادر ؼؾؼكماظػقؾلقفموحده
مػذهم ميف ماٌؿصقفماظدخقل مادؿطاع موإن مأػؾف مشري مسؾك مبف معضـقغا ماظػؾلػل خطابف

ٌؿاردةماظػؾلػقة،مصفؾماظؿفربةماٌؿقزة،مظؽـمصػةمدخقظفمإظقفامتؾؼكمدونمعلؿقىما
مبنيم متقحد مػق ماىزؼرة ميف مظالسؿزال مععا موسادا ماظؼصة مغفاؼة ميف موآدال تكخكمحل
وربيتماظصقيفمواظػقؾلقف،مصؽالػؿامؼؾغقانماظقدائطميفماٌعرصةموؼـدذبانميفماظؿقحدم
ععمايؼقؼةمبقادطةماظذوق.مصفؾمؼمديمػذامإظبماظؼقلمأنمضصةمحلمبـمؼؼضانمحؾؽةم

ـماًطاباتماٌعرصقةمذاتماظقزائػماإلؼدؼقظقجقةمأدتمعفؿةمأدادقةمرعزؼةموعقضػمع
موزقػةم مبدوره مػق مأدى مععريف مغلؼ مبـاء مثؿ مأوال، مواظـؼؾ ماظعؼؾ مبني ماظؿقصقؼ ػل
ماظلؾطةم مبني ماظقدائط مبؿـظقؿ ماظؼائؾة ماإلؼدؼقظقجقات مطؾ مبؿػـقد متؼقم إؼدؼقظقجقة

ماٌعص ماإلعام مسؾؿ مأو ماظؽالم مبقادطةمسؾؿ قم،مصفؾمطاغتمضصةمحلمبـمواظعاعةمدقاء
ماظدؼـقةم ماظيتمأدتمإظبمضربماظقدارة ماظؿقعرتقة مظإلؼدؼقظقجقا معـاػضا ؼؼظانمخطابا

مسـمررؼؼمتروؼجمسؾؿماظؽالممبنيمصؽاتماظعاعة؟
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 . ابن رػقل حمظي السؾطان:1

بقصػفم–ؼعدمايصقلمسؾكمصقرةمواضقةمظشؽؾماظعالضةماظيتمربطتماظػقؾلقفم
مبنعؽاغفا ماظيت ماظلؾط ماظـؼدمإحدى ماظعربقةمم-تؼدؼؿ مايضارة ميف ماظلقادقة باظلؾطة

اإلدالعقةمأحدماٌؼقعاتماظرئقلقةماظيتموقبمسـماظلمالماظذيمجعؾماظـصماظلقادلم
مسالضاتم مذؽؾ مبـاء مسؾك مضادر مدقادل معدغل مسؾؿ متصقر مبؾقرة مإظب مؼرق ممل اظػؾلػل

غاغقة.مصققحمأنمدقادقةمربؽؿةميفماظدوظةماإلدالعقةمسؿقعامطؿامطانميفماظػؾلػةماظقق
ماظـصماظلقادلم"طاٌدؼـةماظػاضؾة"مظؾػارابل،مظؽـفؿمبؼقام اظػالدػةماإلدالعقنيمطؿؾقا
يفمعلؿقىمايؼؾماألداتلماظققغاغلمألنمػـاظؽمعػفقممؼغطلمعـؾمػذهماحملاوالتموػقم
عػفقمماظلقادةماظشرسقة.موممامزادمعـمبعدماظػقؾلقفمسـمتؽقؼـمغصمصؾلػلمبنعؽاغفم

ماألخريماالشبراطماظصق مػقمذعقرمػذا قحميفماظؾقؽةماظلقادقةماإلدالعقةمخبصقصقؿفا
موغصم معـقؾف. مإال مؼرضكمإظقف مخطابمخاصمظـ مألغف ماىقدمًطابف ماظػفؿ بادؿقاظة
مصالدػةم مطؾ مخؾصمإظقفا ماظذي مذاتفا ماظـؿائج مخؾصمإظب مضد مؼؼظان مبـ محل ضصة

مامسؾكمشريمأػؾفا.اإلدالمماظؿقحدمواظؿػردموخصقصقةماظؿفربةماظػؾلػقةماٌضـقغةمبف
مربطتم ماظعالضة مسؾكممنطنيمعـ ماإلدالعقة ماظعربقة مسبصؾميفمايضارة مطـا صنذا
ماظػشؾ،مصنغـام مثؿ مصقفا م ماالشبراط مأو مواظعزظة ماظعزوفمسـفا مصنعا اظػقؾلقفمباظلؾطة
ميفم ماشبرط مصؼد مباظلؾطة، ماظػقؾلقف مظعالضة مثاظـة مصقرة مسؾ مرػقؾ مابـ معع غعـر

موظقاظلمالمماظؿفربةماظلقادقةموملمؼـؿف إظبماظػشؾ،مبؾمإغفمطانمؼؾؼكميفماظؾالطمأؼاعا
ماألعريموخاصؿف ماٌـقةمصؾكمسؾقف مواصؿف مإغفمسـدعا مثؿ مإنمابـمرػقؾمووصؼام13ؼربحف .

محظلمباظؼربمعـم مصاحبماٌعفبمصؼد مسـف مظـا ماظيتمؼـؼؾفا ماىؿقؾة ماظصقرة هلذه
اظلؾطةمعـكررامصقفامماظلؾطةماٌقحدؼةمممامؼمديمإظبماظؼقلمأغفمصقؾلقصامعؿصايامعع

ماظـؼاصقةم ماالدؿشارة موػل ماظؾالط، مػذا ميف مخطقرة ماألطـر ماظقزقػة مذغؾ مضد مدام عا
بؿعؾريغاماٌعاصرموإنمصحماظؼقلمصفقمزبططماظلقادةماظـؼاصقةميفمػذهماٌرحؾةموالمأدلم
مطانماٌلمولمسؾكمدخقلمابـمرذدمإظبمبالطم مأغف ماظعؿؾماًطريماظذيمأداه سؾكمػذا

م.14خذهمإذارةماظلؿاحممبؿاردةماظػؾلػةمسؾـامورصعماظؼؾؼمسـمسؾارةمأردطقاٌقحدؼـموأ
طانمابـمرػقؾمرؾقؾاموصؼقفاموصقؾلقصا،مإغفمتـقعمعرشقبموػقؼةمربؿقدةموضرورؼةم
باظـلؾةمظصاحبماظلؾطة،موضبؾقفمابـماًطقبمضائال:"مطانمساٌا،مصدرا،محؽقؿا،م

م مبايؽؿة مطؾػا مباٌؼاالتمواآلراء، مسارصا اٌشرضقة،مربؼؼا،معؿصقصا،مرؾقؾا،مصقؾلقصا

                                                                                                                   
ص.ص.مم-.6443،م6دارماظؽؿبماظعؾؿقة،مطم-اٌراطشل،مسؾدماظقاحدم:ماٌعفبميفمتؾكقصمأخؾارماٌغرب. 13

614-629. 
14

أغظرمذظؽماٌشفدماظذيموصػفمسؾدماظقاحدماٌراطشلميفمحدؼثمابـمرػقؾمععمابـمرذدمحبضقرماألعريماٌقحديم 
 .622-626ص.ص.مم-رصعماظؼؾؼمسـمسؾارةمأردطق.ثؿمحدؼـفؿامععامعـمأجؾمتؽؾقػمابـمرذدمبؾداؼةم
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ماظػـقن" معـ معبؾة ميف مغاثرا مغازؿا، ماألدب، مبارع مصؼقفا ماهلقؼةم15عاػرا، مػذه مإن .
ربؿقدةموعرشقبةمعؽـتمابـمرػقؾمعـماضؿطاعمعؽانمعرعققميفماظلؾطةميفمحدمذاتفا،م
ظؽـمػؾمطانمالبـمرػقؾمأنمضبصؾمسؾكمػذهماٌـزظةمظقالمأغفمملمؼؽـمميؿؾؽمخربةميفم

م"ابـماظؿ ماٌصريماظذيمظؼاه ماظلمالمػق مإظبمعـؾمػذا مؼدصعـا عاعؾمععماظلقادة؟مإنمعا
ماهلالك مإظب مبف ماغؿفت ماظلؾطة ميف معؽان مإلصباد مؼلعك موػق مربالمم16باجة" وطان

مباًصائصماظعؾؿقةمغػلفاماظيتمؼؿقؾكمبفامابـمرػقؾ.
بـمملمتؽـموزقػةماظطؾقبماًاصمباألعريمػلماظداسلماألدادلماظذيمعددمصؾةما

رػقؾمباظؾالطماٌقحدي،مإنمعـؾمػذهمايظقةمظـمتؽقنمظقمطانمابـمرػقؾمؼػؿؼرمظؾكربةم
اظلقادقة،ومممامؼعززمػذهماظـظرؼةمػقمأنمابـمرػقؾ"مذغؾمعـصبمأعنيمأدرارمياطؿم
والؼةمشرغارة،مثؿمسنيمبعدمذظؽمطامتمأدرارمظألعريمأبلمدعقد،مأحدمأوالدمسؾدماٌمعـم

م.17وحاطؿمرـفة"
ممبعالضةماظلؾطةمبابـمرػقؾمػقماػؿؿاممباظعالضةمبنيماٌقحدؼـمواٌشروعمإنماالػؿؿا

ماٌشروعم معـمدخقل ماالػؿؿام مػذا مصلقف اظػؾلػلمممـالميفمضصةمحلمبـمؼؼظانموعا
ميفم مأدادقة مجفة ماالسؿؾار ميف موضعـا مإذا ماػؿؿاعـا موؼزداد ماظلؾطة. مػذه مإظب اظرذدي

ماإلؼدؼقظقجلماٌقحديماظيتمتؼقممسؾكمأن اظلؾطةماظعؾؿقةماظقحقدةماٌكقلمهلامماظؾـاء
حػظماظؿقحقدمعـماالبؿداعمػلمدؾطةمساملماظؽالممذيماهلقؼةماألذعرؼة،مصنذنمعاػقم
عؽانماظػقؾلقفمػـا؟مطقػمغػلرماحؿضانماظؾالطماٌقحديمظؾؿشروعماظػؾلػلمبؾمإغفم
مايؼقؼلم ماظؿلوؼؾ مصاحب ماظػقؾلقف مظقؽقن ماٌقحدؼة ماإلؼدؼقظقجقا مصؾلػة ؼـاضض

متماظؿقحقدموؼؼقممبنضصاءماظػؽاتماظعاٌةماألخرىمعـمعـؾمػذاماإلدراك.ظصػا
ٌاذامطانمابـمرػقؾمعؿصايامععماظلؾطةمإظبمػذامايد؟مإنمػذاماظؿصاحلمصبدمظفم
مساٌام متقعرتمطان ماٌفديمابـ معمدلفا مألن ماٌقحدؼـ مإؼدؼقظقجقا مترطقؾة تػلريميف

م مأن موجدغا موضد مواظلقػ ماظؼؾؿ مرئادؿني مذو مأعراءمدؾطاغا ميف متؿقاصؾ ماظلؿة ػذه
اٌقحدؼـموتؿفذرمظدؼفؿمػذهماٌؾقطقةميفمحبماظعؾؿ،مصؼدمطان"مأبقمؼعؼقبمؼقدػ"م

"مذدؼدماٌؾقطقةمبعقدماهلؿةمدكقامجقادامػ...ؼمػذامم18اٌقصقفمباظصقؾةمالبـمرػقؾ
مظؾعؾؿم"مإظبمتعؾؿمم19ععمإؼـارمظؾعؾؿمذدؼدموتعطشمإظقفمعػرط" وضدمأدىمبفمإؼـارهمػذا

معـمأجزائفا"اظػؾل ماظطؿقحمإظبماظػؾلػةمػقمرؿقحمسبقم20ػةمصفؿعمطـريا .مأؼؽقنمػذا

                                                                                                                   
ماهللمسـان. 15 مسؾد مهؼقؼمربؿد مشرغارة، مأخؾار ميف ماإلحارة م: ماظدؼـ مظلان ماًطقب، معؽؿؾةمم-بـ اظؼاػرة،

 .334ص.م-.6423،م6اًانل،مط
16

ماظزعان.  مأبـا ة،مممحؼؼفمربلماظدؼـمسؾدمايؿقد،معؽؿؾةماظـفضةماٌصرؼم-ابـمخؾؽانم:موصقاتماألسقانموأغؾاء
 .23-21ص.ص.مم-.3،مج6433،م3ط

17
 .29ص.م-اٌصدرمغػلف. 
18

 .614ص.-اٌراطشل،مسؾدماظقاحدم:ماٌعفبميفمتؾكقصمأخؾارماٌغرب. 
19

 .612ص.م-اٌصدرمغػلف. 
20

 .613ص.م-اٌصدرمغػلف. 



 الػقؾسوف والسؾطة يف املغرب اإلدالمي...

 21 

مسؾؿـام مإذا مخاصة معراطش مإظب مبغداد معـ ماإلدالعقة ماًالصة مغؼؾ موػق مأطرب دؾطة
ادؿؼاللماظلؾطةماٌقحدؼةمسـماًالصةماظروحقةميفمبغدادمإذمبادرتمػذهماألخريةمإظبم

ًؾقػةموأعريماٌمعـنيموػلمأظؼابمطاغتمبـاءمػرمماظلؾطةمظدؼفامبقادطةمأظؼابمعـؾما
تؿداولميفماظلؾطةماظعؾادقةمصؼط،مممامؼدصعـامإظبماظؼقلمأنم"أبامؼعؼقب"مجلدمرؿقحم
اٌلعقنميفمإدخالمسؾقمماظققغانمإظبماظػضاءماٌعريفماٌغربلمظؽلمتمديماظغرضمذاتفماظذيم

ؼـمطانمهلؿمرؿقحامأدتفميفماظدوظةماظعؾادقة.موممامؼرجحمػذهماظدسقةمأنمأعراءماٌقحد
دقادقاميفماٌشرقموضؿمعصرمإظقفؿمواظؼضاءمسؾكماظدوظةماظػارؿقةماظيتماسرتاػاميفمتؾؽم

ماظػرتةماظقػـموأذرصتمسؾكماالضؿقالل.
باظـظرمإظبمػذهماالسؿؾاراتمدقؽقنمدخقلماٌشروعماظػؾلػلمضرورؼاميفمدؼاظقؽؿقؽم

ميف مؼؼؿضل ممما مظؾدوظة، ماظطؾقعل ماظؿطقر مؼػرضف ماظذي متطقراماظؿطقر ماٌؼابؾة ماىفة
ماٌـقطمماإلؼدؼقظقجقؿف ماًطري مباظدور مؼعؼقبمؼقدػ" م"أبل مًربة موغظرا اًاصة،

مأصؼم ماظذيمؼمديمإظبماتلاع ماظؿطقر معـؾمػذا معـ مدؿؿؽـ مصنغفا مظؾـؼد مطكظقة باظػؾلػة
ماظدوظةماإلؼدؼقظقجل.

ؿقارمعلارمإنمترددماظعالضةمايؿقؿةمبنيمابـمرػقؾموأعريماٌمعـنيمواضحمجداميفماخ
ضصةمحلمبـمؼؼظانموػلمترتطزمسؾكماظػؾلػةماٌشرضقةمبدؼالمسـمسؾؿماظؽالمماألذعريم
وبدؼالمسـمحقـقاتماظػؽرماظشقعلماظذيمعبعفمابـمتقعرتميفمعػفقمماٌفديماٌعصقم،م
مسـمدمالمصػل،موالم ماًطابماظػؾلػلميفمضصةمحلمبـمؼؼظانمظإلجابة موجف ظؼد

ؿفمواظذيمدقؿقحمظفمدؾقالمهلذاماًطابمظريددهمصػلمظؾػقؾلقفمػـامإالمصاحبمغعؿ
يفماظؾالطمحبرؼةمإغفمأعريماٌمعـنيمودؿؽقنماإلجابةمسـماظلمالمػلمرؿقحمعـماًؾقػةم
ظقفعؾمايؽؿةماٌشرضقةمبدؼالمسـمصؽرةماٌفدؼةموصريورتفاماٌعرصقة.مؼؼقلمابـمرػقؾم

بديموأدعدكماظلعدم"دلظت،مأؼفاماألخماظؽرؼؿماظصػلمايؿقؿ،معـقؽماهللماظؾؼاءماأل
ماظيتمذطرػام ماٌشرضقة مايؽؿة مأدرار معـ مأعؽـينمبـف معا مإظقؽ مأبث مأن اظلرعدي،
مصقف،م مايؼماظذيمالمعبفؿة مأنمعـمأراد مصلسؾؿ مسؾلمبـمدقـا". م"أبق اظشقخماإلعام

مواىدميفماضؿـائفا" مبطؾؾفا  صعؾقف
مضقدم21 مبدالمسـماظغزاظل،مبعدعا مإذنمابـمدقـا .

رمخؾقػامعـمايؼموسؾكمرأدفامصؾلػةمابـمدقـامصؽقػمؼؽقنمابـماظغزاظلماظػؾلػةموأض
متقعرتموتقدقعم مابـ مغؼد ماٌقحدؼـميف مؼعريمرؿقح مدمال ماظغزاظلم؟ مبدالمسـ دقـا
مؼطؾبم معا مؼؽقنمأسز مبفذا مظؾدوظة. مرؾقعقا مظؿؿقحمتطقرا ماظػؽرؼةمإلؼدؼقظقجقؿفؿ األرر

ٌقحدؼـمظؾػؾلػةماظربػاغقةمػلمايؽؿةماٌشرضقة.مووصؼامهلذهماظـؿقفةمؼػلرماحؿضانما
ماظرذدؼةموالمغؾقثميفمػذاماٌؼاممسـمٌاذامغؽلؿفاموجعؾتمعـمابـمرذدمطؾشامظؾػداء.

م

                                                                                                                   
مغادر.م21 مغصري مأظؾري متؼدؼـ مؼؼظان، مبـ محل م: مبؽر مأبق مرػقؾ، مطم-بـ ماظؽاتقظقؽـقـة، ماٌطؾعة ،م6بريوت،

 .61-62ص.ص.مم-.6410
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 . من الطب إىل الػؾسػة:2

نؿعميفمثؼاصؿـاماظشػاػقةمبنيماظطؾقبموايؽقؿ،مظقؽقنماظطؾقبمحؽقؿامجبدارة،م
ـمتارؼخماظػؾلػةمعـذمإنمعـؾمػذاماىؿعمظقسمعـمضؾقؾماٌصادصةمألغفمتلظقػمعقروثمس

اظققغان،موػقمواضحميفمتارطبـاماًاص،مألنمصقؾلقفماإلدالممشاظؾامعامؼؽقنمرؾقؾا،م
واظؿلظقػمبنيمعفؿيتماظطبمواظػؾلػةمراجعم"مألنماظطؾقبمضبؿاجمأنمؼؽقنمععفمذلءم
ماألذقاءم مععرصة معـ ماظػاضؾ ماظطؾقب مطبؾق مأن ماظقاجب معـ مظقس مألغف ماظؿؽفـ عـ

صقؽقنمبفذاماظطبمػقممماردةماظػؾلػةمبعقـفا،معاداممػقماغؿؼالمم22ايادثةمصقؿامبعد"
مباىزئقاتم ماػؿؿاعف ماظذيمؼعؿؾمأثـاء مواظطؾقبمػق طاذػمعـماظعؾؾمإظبماٌعؾقالت.
سؾكمتلطقدماظصؾةماٌـففقةمبنيماظػؾلػةمواظطب،مصفؿامصبؿؿعانمسؾكماالدؿداللمعـم

ماالدؿداللمس مإظبماظؽؾمواظعؽسموإضرارممنقذجمػذا ميفمخربةماىزء مؼؽقنمذبلدا ؿؾقا
مبؼلؿمإبؼراطماظذيمؼقحدمبنيم ماظؾؼاءمؼزدادمعؿاغةمإذامذطرغا اظطؾقب.مثؿمأنمعـؾمػذا

ماألخالقماظػؾلػقةمعـمسدلموصضقؾة،مومأخالقماظطب.
مايضاريم ماظؿطقر معراحؾ مسرب مبادؿؿرار متقاصدوا ماظذؼـ ماألرؾاء مأحصقـا وإذا

ماإلدالعلمشبؾصمإظبمغؿقفؿنيمػؿا:
بةماظػؾلػةمواظطب،موأنمررؼؼماظػؾلػةمإظبمذباظسماًاصةممبامصقفؿموحدةمور-أ

اظلؾطان،مطانماظطبمػقمسالعةماٌقاصؼةمسؾكمدخقهلامإظبمعؼاعاتماظلؾطةمألنمػمالءم
متدبريم مباٌؾؽموباظؿاظلمحلـ ماًاصة ماظقجاػة ماظؾدنمالدؿؽؿال مإظبمصقة يفمحاجة

مدقادةماظدوظة.
مدراؼؿف-ب موحبؽؿ ماإلدالم مصالدػة موأغفؿمععظؿ مأرؾاء مطاغقا ماظققغاغقة مبايؽؿة ؿ

داصروامإظبماألعراءمالحؿؽاعفؿمسؾكمأدراراماألبدانموترطقبماظدواء،مصاظػؾلػةمتلربتم
إظبماٌغربمألنم"مزؼادةماهللمبـماألشؾب"مجؾبميفمسفدهمرؾقؾامعـمبغدادموػق"مإدقاقم

م.23بـمسؿران"م"موبفمزفرماظطبمباٌغربموسرصتماظػؾلػة"
مأغفأثرىم"ابـمدحق مرػقؾمصؼالمسـف مسؾكمابـ ميفمذاتفم ة" "أحدمحلـاتماظدػر

ماٌفـدسمم24وأدواتف" ماظـققي، ماظؾغقي ماظشاسر ماحملدث ماٌؼرئ ماظػؼقف م"اظقزؼر صفق
ماىؿعماظػرؼدمبنيمسؾقمماظـؼؾموسؾقمماظعؼؾمزؼادةميفمعؽاغةم .25اظطؾقب" دقؽقنمػذا

ماظلقادقةمواظـؼاصقةمبؾمابـمرػقؾمصؿزدادمدؾطؿفمصؾـمؼؽقنمطامتمأدرارمأعريماٌمعـني
ظقؽقنمطامتامألدرارمبدغفموبدنمحرميفموسقاظفموخاصؿف،مأالمترىمععلمأنمابـمرػقؾم
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اظطؾقبمضدمادؿزادمعـماٌؽاغةموبلطمدؾطؿفمسؾكمأدرةماألعريموسؾكموظلمسفدهمبلطام
مقفم؟.ـصبعؾفؿمعبقعامحباجـةمإظ

روعماظػؾلػلميفمبالطمظؼدمطاغتماٌزاوجةمبنيماظطبمواظلقادةمدؾؾاميفماغؿعاشماٌش
مظقؽقنم مؼعؼقبمؼقدػ" م"أبل مظدى ماظرصقعة مباٌـزظة مرػقؾ مابـ محظل مإذ اٌقحدؼـ،
رؾقؾفماًاصموالمأبؾغميفماظؼربمعـمرؾقبمؼداويمأدؼامماظؾدنموؼؾيبمرؿقحمايؽؿةم
مسؾقفام موظلؾطؿف ماظلؾطة معـ ماظػقؾلقف مظؼرابة مآخر مذبال مػذا ماظلؾطان.إن ظدى

موتصايفامععف.
طبمأداةمضقؼةميفمبروزمأدرارمايؽؿةماٌشرضقةميفمضصةمحلمبـمؼؼظان،مظؼدمطانماظ

وايؼمأنمعـؾمػذاماالدؿكداممظؾعؾؿماظطؾقعلميفمبـاءماظـلؼماظػؾلػلموباظؿاظلماظؿدظقؾم
سؾكماظؼضقةماظػؾلػقةماألدادقةميفمضصةمحلمبـمؼؼظانمبقادطةماظػؽرةماظطؾقةم،مػقم

ماألد مبني مطـريا مسؾقفا مغعـر مال مجدؼدة ماظػؾلػةمصؽرة ميف ماٌلؿكدعة ماٌـففقة وات
اإلدالعقة.ماٌعرصةماإلغلاغقةمظـمتؽقنمبداؼؿفاماظصقققةمإالماظؿفربةمواٌالحظة،موضدم
معـفم أصرغمابـمرػقؾمدراؼؿفماظطؾقةميفماظؿلطقدمسؾكمأغفمالمؼقجدمعصدرمظؾؿعرصةمؼؾدأ
ماٌ ماظيتمصؿقتمعداركمحلماظطػؾمواظشاب،موعـؾمػذا ـقكماإلغلانمدقىماظطؾقعة

أولمادؿداللمسؾكمأنمطؾمإذارةمإظبمعصدرمآخرممتؾكمعـفماظقصاؼامدقؽقنمععدوعامعـؾم
ماظؼقلمباإلعامماٌعصقممأومصؽةمادبذتمعؼاعامبنيمايؼموعرؼدؼف.

ماىلؿم مأسضاء مبني مظريبط ماإلغلاغل ماىلؿ مععرصة ميف مخربتف مرػقؾ مابـ وزػ
ػقةماظيتماطؿشػمبفاموعداركماٌعرصةمصقكطمعالحظاتفمحقلموالدة"حل"معقضقاماظؽق

مواًصقصقةم ماظؼؾؾقة ماألصؽار مسـ ماإلغلاغل ماظعؼؾ مالدؿؼالل مرعز موػق اظطؾقعة
االجؿؿاسقةماٌقجفةمظف،محبقثمأنماٌداركماظعؼؾقةمتـؿقمبطرؼؼةموعؾفامتؽؿلبماظؼقةم
ماظذيمؼػقدم مباظؼدر مإال متؿؽؾؿ مال مصاعؿة مػـا مواظطؾقعة ماظطؾقعة، معع وػلميفمصراسفا

مبنيماظعؼؾماإلغلاغلمواظطؾقعة،مماظعؼؾماإلغلاغل، ماظؼائؿة ماىدظقة معـمػذه واغطالضا
مإظبم مواظيتموفزه موتعقد مإدراكموذاطرة معـ مؼؼظان" ماظـػللم"يلمبـ ماىفاز ؼـؿق

م.26اعؿالكمأطربمظؾؿعرصةموظؾطؾقعةمسؾكمحدمدقاء
ظؼدمطانماظؿشرؼحماظدضقؼمىلدماظظؾقةمبعدمعقتفامػقماظلؾقؾماألوحدمظؾؾقثمسـم

م"حل"ماظعؾؾموا مصعقد مدؾقؾمسبق مأؼضا موػق مايرطة مدمالمسـمعاػقة ألدؾابموػق
سبقمأصؽارمتؿكؾصمعـمايسمظرتضكمظؾؾقثمسـماألدؾابماألوظب،ممبعـكمسبقماظلمالم
مواالدؿداللماظعؼؾل،مظقؽقنم مومماردؿفا مبنيماظؿفربة اظػؾلػلمصقفؿعمابـمرػقؾمػـا

ماظػقؾلقفماٌؿقحد،مزبؿؾػ م مسـمصؽاتمأخرىمألنمحلمبـمؼؼظانماظذيمميـؾمضقة ا
27اظـصمملمؼؽـمعصدرهمسبقماٌعرصة،موظؽـفمدققصؾمايؼقؼةماٌقجقدةميفماظـص

سـم 
مررؼؼماظؿدبرمواظؿؿعـماظعؼؾقني.
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م"يلمبـمؼؼظان"مدقىماظطؾقعة،مواظطؾقعةمغؼقةم ملمتؽـماظظؾقةماظيتمسدتمأعا
ماظيتمتقج مباظرعقز محؾؾك موػل ماظعؼؾ مضدرة معـ مؼزؼد معا مإال متعؾؿ مال مسبقموصاصقة ف

ماظؿدرجماٌعريفماظذيم ماألوظبموػق ماظعؾؾ،مػـاكماظعؾة اظؾقثمسـماظعؾؾ،موخؾػمػذه
مبؾم ماٌصطـعة مباألصؽار مصبفزه معا مسؾقف متَّْؿِؾ ممل مصاظطؾقعة ماظقالدة معـذ م"حل" دؾؽف

 28ادرتذدمبفاموػقمؼرضبماظعالضاتمبنيممممسـاصرػا
وضدمزادتفمإصرارامسؾكماظؽشػم 

مواظؿقحدمععماٌؾدإماألول.
فذاماظؿصقرمدقكؿؾػماظػقؾلقفمسـماظػؽاتماظعاٌةماألخرىمألغفمؼؾدأماٌعرصةمعـمب

حقثمالمتؾدأمصفقمميؿؾؽمسؼالمؼدرجفميفمعصافماًاصةمبؾمخاصةماًاصةمعامدامم
اٌؿصقفمؼلؿكدمماظـصمٌعرصةماهلل،مأعامػقمصاظؼدرةماظذاتقةمظدؼفمػلماظيتمخقظتمظفم

م"حل"مو"آدال"مصننم"حل"مدقؽقنمأرضكمػذهماٌعرصة،مصعؾكماظرشؿمعـماظؿقحدمبني
عـم"آدال"،مصفذامسرفمايؼقؼةمبقادطةماظـص،مأعامذاكمصؼدمحصؾمظفمايؼمدونم

م.29اعالءاتموػقمعامؼمدسمظػصؾماٌؼالموتؼرؼرمعامبنيمايؽؿةمواظشرؼعةمعـماتصال
ماٌعرصةم مظؿشؽقؾمخصقصقة ماظطؾقعقة مخربتف ماظطؾقبماظذيمادؿؼدم مرػقؾ مابـ إن

مظيتمؼؾدأمعـفاماظعؼؾماإلغلاغلم،مطانمؼفدفمإظبمعامؼؾل:اظؿفرؼؾقةما
تؾدأماٌعرصةمباهللموصػاتفمظؿؿدرجمعـمايسماواهمآصاقمععرصقةمأطـرمخصقصقةمم-أ

ماٌؿصقف مصقفا ماظػقؾلقفموؼشارطف مإال مؼعقفا معـم30 ال موصقة مأو محدوثمإعالء دون
ساملماظؽالممسؾكمررفمآخرموػـامتؾغكماظقدارةمبنيماظعؼؾمواهللمظؿـفارمظذظؽموصاؼةم

ماظعؼؾماإلغلاغل،موؼؽقنمظؾػقؾلقفموحدهمحؼمتلوؼؾماظشرؼعة.
إنمإظغاءماظقدارةمػدممصرؼحمظػؽرةماٌفديماظذيمؼعينمأنماإلغلانمربصقرمم-ب

صقؿامميؾقفمػذاماإلعامماٌعصقم.موطاغتماًربةمباظعؾؿماظطؾقعلمسـدمابـمرػقؾممبامصقفام
موإ ماظػؽرة، مػذه معـؾ مإلثؾات مودقؾة ماظـلؼماظطب مظقؽقن ماظؿفربة معـ ماظؾداؼة غفا

ماٌعرصةم مؼقزػ مال ماظذي مدقـا" م"ابـ مسـد ماظػؾلػل ماظـلؼ مسـ مزبؿؾػا مػـا اظػؾلػل
 اظؿفرؼؾقةميفمصؾلػؿفماٌشرضقة.

 . ابن رػقل هووة مزدوجة فؼقه وفقؾسوف:3

أعبعتماٌصادرماظؿارطبقةمسؾكمأنمابـمرػقؾمصؼقف،مصؼدمضالمصقفم"بـمسؾدماٌؾؽم
،مػقم32وػقمأؼضامصؼقفامصقؾلقصام31ذؼؾمواظؿؽؿؾة"مطانمصؼقفامبارعماألدب""مصاحبماظ

مبداؼةم مصاحب مرذد مابـ مبادؿــاء ماإلدالعقني، ماظػالدػة مظدى معلظقف مشري عبع
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اجملؿفدموغفاؼةماٌؼؿصد.حقثمطانمظؼاءماظػؼفمواظػؾلػةمظدؼفمتلظقػمممؿازمسادمباظـراءم
مغػلفمباظـلؾةمالبـمرػقؾ؟مسؾكماظػؼفمواظػؾلػةمسؾكمحدمدقاءمصفؾمطانماألعر

ملمؼصؾمإظقـامعـمابـمرػقؾمدقىمصؽرهماظػؾلػلمعؾـقثاميفمضصةموحقدةموؼؿقؿةمػلم
ضصةمحلمبـمؼؼظان،موسؾقفمدقؾؼكمظدؼـامابـمرػقؾماظػؼقفمذبفقالميفمشقابماظقثقؼة.م
ممامؼدصعـامإظبماظؼقلمأنمػقؽةماظػؼقفمظدىمابـمرػقؾمطاغتمضرورةميفمذبؿؿعمضبؿؽؿم

مسؾكمػقؼةمصؼقفمظقـدعجممإظبماظػؼف مإذمدقعقلماظػقؾلقفمطـريا والمؼعرتفمباظػؾلػة.
أطـرميفماظػؽةماظعاٌةم،مطؿامأنماظؾؼاءميفمبالطماٌقحدؼـمطػؼقفمتؽلبمصقرةماجؿؿاسقةم
ماظعاعةمممامدقدرأمسـفمطـريام الزعةمووجاػةموعؾفمعـدذبامبنيماًاصةموؼـالمرضا

معـماألخطار.
مجعم ماظذي ماظـؼدي معدخؾف مظؾػؾلػةميف ماٌعرصقة ماٌلائؾ ميف مبف مظقـدعج مذباال ؾف

اإلدالعقة،مؼلققمابـمرػقؾماظؾقممالبـمباجةمألغفمعزجمبنيمدريةماظػقؾلقفماظيتمػلم
صؿاتمبلؾبماظغقؾةمم33دريةمتقحدموأشراضماظدغقاموؼعينمبفامرؾبماظلؾطةماظلقادقة

م معاتمابـ مواهلالكموضد معقاضعمظؾصراع مػل ماظلقادة معقاضع مألن مألغفموايلد باجة
مواظػالدػةمواسباللماظعؼقدة" صؽقػمؼؿكطكمم34غلبم"إظبماظؿعطقؾموعذػبمايؽؿاء

ماٌلؿقبمإظبمأػؾمػذام ماٌفاظؽمأالمؼـؾغلمأنمؼـؿلبمإظبماظعؾؿ اظػقؾلقفمعـؾمػذه
مباغدعاجمأصقؾمبنيمصؽاتفماظلؾطة  / اٌقرـماظذيمؼقجدمصقف،موباظؿاظلمتؼدؼؿماظقالء

بضاسةموؾبماظـؼؿةموايذرميفمذبؿؿعمعؿدؼـمصالمحاجةمماظعاعة.مصاظػؾلػة / اظعؾؿاء
م35بفا،مإمنامتؼعماياجةمإظبمعـمؼعؾؿماظدؼـ،مظذظؽمطان"مظؾػؼقفمظدؼفؿمروغؼمووجاػة"
وػقؼةمابـمرػقؾماٌزدوجةمدبقلمػذاماظروغؼموسؾكماظرشؿمعـمطقنمابـمرػقؾمصؼقفامإالم

ايؼ،مغفجماىؿفقرموػقمأغفمطغريهمعـمصالدػؿـاماإلدالعقنيمميقزمبنيمغففنيمإظبم
خطابمؼػؿؼدمإظبماٌـطؼمؼقجفمإظبماظعاعةموؼعدماظػؼفمأحدماظلؾؾماظيتمؼؿشؽؾمعـفام
مسؾكم متؼقم ماظيت ماألداظقب مبفذه مؼؼؿـع مصال ماظػقؾلقف مأعا ماىؿفقري، اًطاب
اٌؿاحؽةمواٌغاظطةمورمبامترجعمػذهماظؼلؿةمبنيمسؼؾنيمزبؿؾػنيمإظبماخؿالفمرؾقعلم

المتلؿكدمماٌـاالتمواظشرؼعةماظيتمتؼـعمسؼقلماظعاعةمبقادطةمػذهممبنيمايؽؿةماظيت
اٌـاالتمصاظػالدػةم"وحدػؿماظؼادرونمسؾكماىؿعمبنيمايؽؿؿنيماظشرسقةمواظعؼؾقة،م
أعاماىؿفقرمواظعاعةمصقفبمأنمؼؼؿصرمسؾكماالػؿؿاممبايؽؿةماظشرسقةمطؿامؼعرضفام

اظػارابلموابـمدقـاموشريػؿميفم،موػؽذامخؾصمابـمرػقؾمإظبمعامخؾصمإظقفم36اظدؼـ"
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مصؽةم مإال مبف متؼقم مظـ مظؾشرؼعة ماظراحج مواظؿلوؼؾ مواظػؾلػة، ماظدؼـ ماخؿالف سدم
اظػالدػة،موطبؿؾػمابـمرػقؾمسـماظػالدػةماإلدالعقنيمألغفميفمعللظةماظؿلوؼؾمعزجم
مألنمحلمملم ماٌؽاذػة مثؿ ماظعؼؾل م مواالدؿدالل ماظؿفربة ماٌعرصة، مثالثميف بنيمررق

مكمإدراكماظعاملماإلهللمإالمبعدمعامعرمبفذهماظدرجاتماظـالثمعـماٌعرصة.ؼؿقصؾمسؾ
معقضػمابـم مؼمطد ميفمعراتبماٌعرصة ماظعاملماظروحاغلمعؿدرجا إنموصقلمحلمإظب
رػقؾمعـماظعؼؾمصفقمالمضبؿاجمإظبمعرذدمؼؼقدهمإظبمػذاماظعامل،مأالمؼعينمػذاماظؼقلم

ماظعؼ مبني ماظقدارة متؾغل ماظيت ماظذاتقة مابـمباظؼدرة ماٌفدي معرذدة مصقفا ممبا مواهلل ؾ
متقعرت.

إنماظػؾلػةماٌشرضقةمتؿفاوزماظػؾلػةماظربػاغقةمألنمايؼمظدؼفامػقمحضقرامعؾاذرام
مؼلسماًؾؼم ماظػارابل"أ ماظذوقموضبصؾمغؿائجمخارؽةمصفذا مإظبمعؿاغة صاظربػانمؼػؿؼد

جعؾمعصريمعبقعامعـمرغبةماهللمتعاظب،موصريماظػاضؾمواظشرؼرميفمرتؾةمواحدة،مإذم
م.37اظؽؾمإظبماظعدممػ...ؼمػذامععمعامصرحمبفمعـمدقءمععؿؼدهميفماظـؾقة"

إنماظلؾقؾماألوحدمإظبمععرصةماهللمػقماإلذراقموػقمحضقرمعؾاذرمظؾعؼؾماإلغلاغلم
اظطؾقعلماظذيمتدرجمعـماظؿفربةمصاسدا،موػقمؼلؿكدممعـطؼماالسؿؾارمواالدؿداللمإظبم

م مػذا مؼعد مأال مايضقر، مسؾك محصقظف محد معؾاذرا مطشػا مبلدائفمم-اظلؾقؾ اظؿزعت
موماٌـفجماظؼقؼؿمإظبمععرصةماهللمععرصةمعؾاذرةم؟م-اظػؾلػة

مداعتماٌػاضؾةم معا مسؾكمابـمرػقؾماظػؼقف مطانمابـمرػقؾماظػقؾلقفمعرجقا ظؼد
ميفمدريةم"حلمبـمؼؼظان"مععم"دؾؿان"مضدمأصضتمأنماظػقؾلقفمأضدرمسؾكم بقـفؿا

مبقـؿ مايؼقؼة، مألغفماظؿلوؼؾموععرصة ماظعاعة مترضكمسـف مظظاػرػا مؼؾؼكمراسقا ماظػؼقف ا
مؼؿـادبموعدارطفاماظعؼؾقة.

 . من مرذدة املفدي ابن تومرت إىل حي بن وؼظان البن رػقل:4

ظؼدمضاممعفديماٌقحدؼـمربؿدمبـمتقعرتمبصقاشةمسؼقدةمعـمأدقماظعؼائد،مأظػم
واإلعاعقة،موغشرػامبنيمصقفامتلظقػامدضقؼامبنيمعصادرمزبؿؾػةمعـماألذعرؼةمواٌعؿزظةم

مضدم ماظـقرة مبامسفا ماغطؾؼت ماظيت ماألدادقة ماإلؼدؼقظقجقة ماٌرجعقة موسدػا ضقعف
مبعدماٌرذدةم ميفمغصمسؼديممسلمصقؿا ماٌفديمابـمتقعرتمصاشفا اٌرابطنيموسؼقدة
مإدراكم مؼلؿطقع محبقثمال ماظؽالم ميفمسؾؿ ماظعاظقة ماظطؾؼة معـ معرطزة مخالصة وػلم"

38اظػـ"ععاغقفامإالمأػؾمػذام
وهلذامطانمظعؾؿاءماظؽالمماألذاسرةماظدورماظؾارزميفمذرحم 
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مسؾكم ماظعؼدؼة مثقرتف متقعرت مابـ مأضام موظؼد مظؾكاصة، موطذا مظؾعاعة ماٌرذدة وهؾقؾ
مأدادنيمرئقلقنيمػؿا:

أوال:ماظؿلوؼؾميفماظػفؿماظعؼديمودقؽقنماٌلمولمسـمػذاماظؿلوؼؾمػقمساملماظؽالمم
ماالذعري.

ظػؽرماظشرسل،مصؼدمدساماٌفديمدسقةمعمطدةمإظبمإحقاءماظعـاؼةمثاغقا:ماظؿلصقؾميفما
ماألحؽام ماألداسميفمادؿـؾاط موادباذػا ماظـصقة مبنيمػاتنيم39باألصقل ماٌزاوجة مإن ،

مبفام مظألصقلمطاغتمتـقط ماظلقادة مظألصقلموػذه ماٌطؾؼة اًطقتنيمأدتمإظبماظلؾطة
ماح ماألعر مػذا موإزاء ماألذاسرة ماظؽالم مسؾؿاء مػؿ مخاصة ميفمصؽة مسؾقا مدؾطة مػمالء ؿؾ

ماجملؿؿعماٌقحدي.
إضاصةمإظبماإلصالحماظعؼديمضاممابـمتقعرتمبنسالنماٌفدؼةموتعدمػذهماظػؽرةمودقؾةم
ماهللم مسـ ماظدصاع ميف ماٌطؾؼة ماظلؾطة ماظـيب مؼقظل مذبؿؿع ميف ماظلؾطة مظؾلط ممؿازة

مظؽلبماأل ماظـيبموػلمررؼؼة ممماثالمٌؼام ماظـيبمعؼاعا غصارمودققؿؾماٌفديمخؾقػة
ألنمػمالء"مؼعؿؼدونمأغفمدقؿألماألرضمسدالمطؿامعؾؽتمجقرا،موظذظؽمصؼدمادؿعؿؾفام

،موػذهماظػؽرةمملمتؽـمشرؼؾةم40طـريمعـماظلادةماظـائرؼـميفمزبؿؾػماظعاملماإلدالعل"
مسـمدؽانماٌغربماإلدالعلمصؼدمأظػقػامعـماظدسقةماظشقعقةماظيتمعرتمبفؿ.

نمعقضػامطباظػمعقضػماٌرذدة،معاداممػذامإنمعقضػمابـمرػقؾمعـمسؾؿماظؽالممطا
مأنمم41ضبؿؽؿمسؾكماإلعؽاغقةمايؼقؼقةمظؿلوؼؾماظشرؼعةماظعؾؿمػقمسؾؿماظظاػرموال ومبا

اظػقؾلقفموحدهماظؼادرمسؾكماظعروجمإظبماظعاملماإلهللمواظؽشػمسـمايؼمصننمصؽرةم
ابـمماٌفديمتـقؾموتصؾحمصاضدةماٌصداضقةمصفؾمطانمػدفمابـمرػقؾمػقمغؼدمسؼقدة

مإظبمضربمصؽرةم ماٌعصقم مواإلعام ماظؽالم مسامل مظؾزوج مغؼده مػدفمعـ مأغف تقعرتممبا
اظقدارةماظيتمؼدسقفاماظػؼفاءموسؾؿاءماظؽالممبنيماظـصماظدؼينمعـمجفةموبنيماظعاعةم
وصاحبماظلؾطةماظلقادقةمعـمجفةمأخرى،مصعاعةماظـاسمظقلقامحباجةمإظبماظؿلوؼؾ،م

ظشرؼعةمدونمتلوؼؾموػلماظػؽرةماظيتمغبؾفام"حل"مإظبمإمنامطػاػؿماظظاػرماٌؾنيميفما
مصعؾقفم ماظلؾطان مأعا مباظـاس، ماٌلػقظة مإظبماىزؼرة مسربمععم"آدال" مسـدعا ماٌؾة أػؾ
مواالخؿالفم ماظػروع مسؾؿ مإظب ماظرسقة مصبرون مصؼد ماظؽالم مسؾؿاء مؼروجف ممما االحؿقاط

ما ماظـيبميف معؼام ماحؿؾ ماٌفدي مدام معا ماظقظل مسؾادة مصؽرة واظؿقاصؾمملالتصاوزفقر
مباظعؼؾماظػعال.

مابـم مٌرذده موواوز مغؼد مػل ماظػؾلػل ماظطرح مبفذا مؼؼظان" مبـ م"حل مضصة إن
ماٌقحدؼةم مصفؾممسقتماظلؾطة مظؾؿقحدؼـ. مإؼدؼقظقجقا مؼعينمواوزا تقعرت،موػذا
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موإظبمأيمعدىم متقعرت؟ مابـ مسؼقدة معـ مسؾكمعقضػفا مسالعة موػؾمػق ماظؿفاوز؟ بفذا
مسؾكمحرصقة مػمالء ماظدساوىمتؼربماظصؾةممحاصظ مػذه مسـ ماإلجابة مإن ماظعؼقدة؟ ػذه

أطـرممبنيمصؾلػةمابـمرػقؾموعقاضػمأعراءماٌقحدؼـمعـمتعاظقؿمابـمتقعرتموؼدصعـامإظبم
اظؼقلمأنمضصةم"حلمبـمؼؼظان"مطاغتمدالظةمسؾكمعقضػماظلؾطةمذاتفا،موضدمؼزدادم

ظلؾطانموساٌاممبقاضػفامػذاماٌقضػمتلطدامإذامذطرغامبلنمابـمرػقؾمطانمربظقامظدىما
ماظلقادقةماًاصة.

ظؼدمهقظتمتعاظقؿمابـمتقعرتمععمعرورماظزعـمرؼلامهؿػلمبفماظعاعة،مإذمذؽؾم
موضدم م. مواهلل ماظعاعة مبني موادطة مظؾؿغاربة ماىؿعل ماٌكقال ميف متقعرت مابـ اٌفدي
ذاػدتماظلؾطةممنقمػذاماٌشفدموؼـؼؾمصاحبماٌعفبمحادثةمتزؼدمعـماظؿلطقدمسؾكم

ذهماظػؽرة،مإذممؼؼقل:"مخرجمأعريماٌمعـنيمأبقمؼقدػمإظبمتقـؿؾموععفمػمالءماظغزمػ
اٌذطقرون،مصؼعدوامهتمذفرةمخروبمعؼابؾةمظؾؿلفد،موضدمطانمابـمتقعرتمضالم
مبفذهم معلؿظؾني معصر مأػؾ مأعراء محقاتف مراظت معـ معـؽؿ مظقؾصرن مػ...ؼ ألصقابف

مسظقؿ ميفمتقـؿؾمؼقعا مطانمذظؽماظققم مػ...ؼ مطؾمجفةماظشفرة ماظؿؽؾريمعـ ماتصؾ ا،
مادؿكػاصام مؼقدػمحنيمرأىمذظؽمؼؿؾلؿ مصلخربغلمعـمرأىمأعريماٌمعـنيمأبا ػ...ؼ
مطؾف،موطانمالمؼرىمرأؼفؿميفمابـمتقعرت" معـمػذا .م42ظعؼقهلـ،مألغفمالمؼرىمذقؽا

وػؽذامهقلمعقضػماظلؾطةماٌقحدؼةمإظبمععارضةمسؾؿقةممتـؾتميفمعشروعمابـمرػقؾم
مابـمرذد، مابـمتقعرتموغزعمموبعده ماٌشروعمعقاضعماظلؾطةميفمعرذدة مصؽؽمػذا ظؼد

سـفاماظـؼةممبامأغفامالممتؿؾؽمإعؽاغقةمتلوؼؾماظشرؼعة.موضدمادبذتماظلؾطةماٌقحدؼةم
ٌامهلامعـمخطقرةميفمعللظةمم43عقضػامعـمصؽرةماٌفدؼةمأدىمبفامذقؽامصشقؽامإظبمإظغائفا

اظؾدسةمواخرتاقماظشرؼعةماظذيمارتؾطممزفقرماظدساةمعـمجفة،مويفمعللظةمبروزمزاػرة
مشاظؾاميفماظؿارؼخماإلدالعلمبظفقرماظدسقةماظلقادقة.

ظؼدمطانمعقضػمأبلمؼقدػمؼعؼقبمصرضبامعـمعللظةماٌفديمواإلعام،موػذامغصم
ؼعينمسصؿةمابـمتقعرتموضالمػ...ؼمأؼـمم-صرؼحمظفمضالمصقف"مإغلمالمأضقلمباظعصؿة

ممظعدمموجقدمإعاممميؿؾؽماظلؾطةماٌطؾؼةموظعؾمػذاماإلعام؟مأؼـماإلعام؟"مإغفمغػلمصار
اظـػلمظػؽرةماإلعاممطانمعـمضؾقؾماظـؼدمظؾدسقةماظػارؿقةماظشقعقةمأؼضا.مإنماٌؼارغةمبنيم
معـموسلم معـمابـمتقعرتمؼزؼد ماٌقحدؼة عقضػمابـمرػقؾماظػؾلػلموعقضػماظلؾطة

ظةماظػؾلػقةماظيتماظـلؼماظػؾلػلمظؼصةم"حلمبـمؼؼظان"،موؼقضحمإظبمحدمبعقدماٌؼق
روجمهلامابـمرػقؾميفمػذهماظؼصة،موؼشريمإظبمأنماظلؾطةماٌقحدؼةمضدمأدرطتمخطرم
اظقدارةماظيتمعـؾفامسؾؿاءماظؽالمميفمذرحمسؼائدماٌرذدةمظؾعاعة،موأدرطتمباظؿاظلمأنم
مسؾكم مهاصظ مأخرى مإؼدؼقظقجقة معـظقعة مإظب محاجة ميف مأصؾقت ماٌقحدؼة اظدوظة

اظؼقة.متؾؽماٌـظقعةماظيتمأحؽؿمغلجمخققرفامابـمرػقؾمسـدعاماظلؾطةمومنقػاماواهم
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مبنيماهللمواظعؼؾماإلغلاغلماظذيم مظقدارة موجقد مال مبلغف ماظقدعميفماظؿدظقؾ ادؿفؿع
مميؿؾؽمضدرةمرؾقعقةمإلدراكماظعاملماإلهلل.

 العؼل الطبقعي وحدود املعرفة :. 5

ـزظةماظعؼؾ،موسؾكمإنمعؽاغةماظػقؾلقفميفمضصةم"حلمبـمؼؼظان"مػلمطـاؼةمسؾكمع
معـؾم معـ مرباؼـة ممبعارفمأخرىم ماظػقؾلقفمعؼارغة مػذا ماظيتمؼـؿففا ماٌعرصة مسق
معـمراضةم ممتؿؾؽف مترضكمإظبمعلؿقىماظقؼنيممبا ماظػؾلػقة مصاٌعرصة ماظؽالم، موسؾؿ اظػؼف
ذاتقة،مأعاماٌعارفماألخرىمصنغفامتؼؾعميفمحدماظظاػرموالمتلؿطقعماظغقصمإظبماظؾارـم

مؼمزباظػامهلذاماظظاػر.حقثمؼؽقنماي
موعؾفؿام معرجعقة مسـ مواظـيبمواظػقؾلقفمؼصدران متـاضضماظػؾلػة، مال اظشرؼعة
ماظيتم ماظشرؼعة مأنمرؾقعة مايؼموغقؾف،مشريمأنمابـمرػقؾمؼمطد عؿلاوؼنيميفمععرصة
مإظبمرؾقعةماىفةماظيتمؼؿقجفم موذظؽمباظـظر تعربمسـمايؼمباٌـاالتمميؽـمتربؼرػا

موشقصفاميفماظضاللمهؿؿمإظقفاماًطابماظشرس ل،مإنمػذهماىفةموظؼصقرمعدارطفا
سؾكماظـيبمذقـمعضؿقنمايؼماٌؼدممإظقفامباألعـؾةمواظصقر.مأعاماظػقؾلقفمصفقمظقسم
ماظؼدرةم مميؿؾؽ مثؿ موعـ معؾاذرة، مايؼ مإظب مؼؾج مألغف ماًطاب مػذا معـؾ مإظب حباجة

ماٌطؾؼةمسؾكمتلوؼؾماظشرؼعة.
ماإل ماظػؾلػة معاػقة متلوؼؾ ماٌضؿقنمتؾاؼـ متشؽؾ مواظيت مرػقؾ مابـ مسـد ذراضقة

اإلبلؿقؿقظقجلمظـظرؼةماٌعرصةمظدؼف،مإذمؼؼارغفام"ػـريمطقربان"مبذظؽماإلذراقماظذيم
موربةم معـ مغقع مصفق ماظشقعل ماألعاعل، ماٌػفقم معـ مإؼاه معؼربا ماظعؼؾ مسؾك ؼػقض

ماظـيب معـ ماظػقؾلقف متؼرب ماظيت مصرضقةم44اظالوسل مؼعد ماًاص، ماظؿؼرؼب موػذا ،
دادقةميفمعـفجمػـريمطقربانمظقربرماظصػةماظشقعقةمظؾػؾلػةماإلذراضقةمسؿقعا،مظؼدمأ

ماالهادم موػل م"حل" مإظقفا موصؾ ماظيت ماٌعرصة معراتب مآخر مسؾك مطقربان رطز
ميفم مرػقؾ مابـ ماتؾعف ماظذي ماٌؿقز ماألدؾقب مظذظؽ ماػؿؿاعا مؼعري مأن مدون واٌشاػدة،

مايادثمبنيمايسمواظعؼؾ ماظؿقاصؾ مسؾك مساملمماظربػـة مإظب ماظدخقل مألجؾ واظذوق
ايؼ،مواظذيمالمغعـرمسؾقفمظدىمصالدػؿـاماإلدالعقنيماظلابؼنيمسؾكمابـمرػقؾمصػلم
حنيمصبؿع"مابـمباجة"مبنيمايسمواظعؼؾمواظقحل،مصننمابـمرػقؾمؼرطزمسؾكماظذوقم
طلؾقؾمثاظث"مواظؼراءةماٌؿؿعـة،ميلمبـمؼؼظانمػ...ؼ،متمطدمأنمػذاماألخريمملمؼعطم

م.45تصالمأبعادامصقصقةمإهلاعقة،مبؾمذقـفممبضاعنيمسؼؾقةظال
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معـم مإهلاعف مؼلؿؿد ماظذي" ماٌؿقحد ماظػرد مسؾك مرػقؾ مابـ مترطقز معـ ماظرشؿ صعؾك
مواٌعرصة ماظعامل معصدر مػق ماظذي ماظػعال ماظعؼؾ ماظذيم46إذراق ماظعؼؾ مصقرة مأن مإال ،

اظصقصقة،مإمنامهصؾمظفماظذوقمواإلذراقمالمؼغرقميفماإلهلامماٌػرطماظذيمندهمسـدم
ػقمسؼؾمؼؿفاوزماإلدراكماظصقيف،معـمػـامجاءماالخؿالفمبنيم"حل"وم"مآدال"ميفمأنم
مدونم ماإلهلام مآدال" مررؼؼ" مطان مبقـؿا مساضؾة، مضقة مبقادطة ماظؾارـ مإظب مؼدخؾ األول

م.47اٌراضؾةماظعؼالغقة
ماظػطرؼةم ماٌؾؽة متؾؽ مصفق مخصقصقة، مذو مرػقؾ مابـ مسـد ماظعؼؾ مأن مند وظذظؽ

ماالجؿؿاسقةمبصػةمساعة،موظذظؽماٌؿقرر ماألصؽار ماظيتممتـؾفا معـماظؼقاظبماٌصطـعة ة
طاغتماالصرتاضاتماظيتمداضفامابـمرػقؾميفمعللظةماظقالدةماظطؾقعقة"ميل"مأومعللظةم
اظقالدةماآلدعقةماظيتمادبذمصقفامرعزماظـيبمعقدكمسؾقفماظلالم،مػلمتربؼرامًؾقماظعؼؾم

مع ماظؼؾؾقة ماظعالضة معـ مغػلماإلغلاغل مإظب مؼمدي ممما مصرضتمسؾقف مأو متعؾؿفا مأصؽار ع
اظؼقلمباظعصؿةمظؾعضماألصرادماٌؿؿازؼـ.موسؾكمػذاماظـققمظـمؼؽقنماالعؿقازميفماٌعرصةم
معـم محباظة موإدراكمايؼ ماالتصال معـ مميؽـف مسؼالغل ماعؿقاز مألغف مظؾػقؾلقفمإال إال

ماإلرادةمواظرؼاضةماظعؼؾقؿني.
مظؾػق محصؾ ماظذي ماٌلؿقى مػذا ماظقضقحمإن مزؼادة مصقف" محدث مواظذي ؾلقف

ماظعظقؿة" 48واالغؾالجمواظؾذة
ماظػقؾلقف،مصفلمتؽشػمسـم  مبفا مغؼدؼةمميؿاز مآظقة ؼعد

موػذام ماظـيب مبني ماظصؾة مسـ موواضقة مصرضبة مإجابة موتؼدم ماظػؾلػقة ماٌعرصة شـك
اظػقؾلقف،مصؽؿامطانماظقحلمدؾقالمظؾؿعرصةماظـؾقؼةمصننماظعؼؾماظطؾقعلمؼؿدرجمصعقدام

مايؼماو مسـ مجقػره ميف مطبؿؾػ مال محؼ موظؽـف مايؼ، مظقؿؾؼػ ماظػعال ماظعؼؾ اه
ماظـؾقي.

ظؼدمصرقمابـمرػقؾمبنيماٌعرصةماظربػاغقةمواٌعرصةماظذوضقةماظعرصاغقة،موطانمػدصفم
مػقماظؿاظل:

متؽؿػلمم-أ مبؾ ماًارج، معـ ماٌعارف متؿؾؼك مال ماإلغلان مسـد مضقة مبقجقد اظؼقل
متصؾمإظبماي معـمجفةمتؼعمخارجماظعؼؾ،مبذاتفا،مصفلمضدرة ؼمدونمحدوثمإعالء

إمنامدقؽقنمإدراكماهللمبقادطةمضقةماظعؼؾماظذاتقة،مواظػؾلػةمبفذاماٌلؾؽمعـماٌعرصةم
تزؼدمعـمضدرتفامسؾكماظـؼدموتؽشػمسـمراضةمأودعمعـماظربػان،مإذمتضعماظػقؾلقفم

ماظـصماظشرسلموعـؾ مإظقف ماظعاملماظذيمرعز سـمحؼائؼفمميفمضؾبماظعاملماإلهلل،مػذا
باٌـاالت،موػـامؼؿعاضدماظعؼؾمواظـؼؾموظؽـماًطابماظعؼؾلمدقػققماًطابماظؽالعلم

مواًطابماظػؼفلمصؽالػؿامؼؼؾعانميفمزاػرماظـص.
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إنماظذوقمأرضكمعـماظعؼؾماظربػاغل،مألغفمؼلؿحمبؾؼاءماظـيبمواظػقؾلقفمممامم-ب
مثـائقةمايؼقؼة،مصاظعؼؾمباظقصػماظذيمضد عفمابـمرػقؾمظفمإعؽاغقةمؼمديمإظبماغؿػاء

االهادمععماظعؼؾماظػعالموػلمسقـفاموربةماظـيب،موضدمخصمابـمرػقؾماٌؿصقفم
 مبقزةموعؾفمضادرامسؾكموسلموربةمايؼقؼةمطؿاموساػاماظػقؾلقفمواظـيب.

مؼقضعمم-جـ مؼـاضضماًطابماظدؼينموظؽـف ماظذيمال ماظػطرؼة ماٌعرصة مغظام إغشاء
قؿمسـمررؼؼماإلعامميفماٌلائؾةمواظـؼد،مصالمحرجمإذنمبنيماًطابماظؼائؿمبـظامماظؿعؾ

موعصدرم ماٌعرصة مررؼؼ ميف مواظػؾلػة ماظدؼـ ماذرتاك مسؾك مايدؼث مسـد مواظـؼؾ اظعؼؾ
مواظؿفاوزم ماظـؼد مألجؾ مسؼؾقة مطكظقة ماظػطرة ماظيتمتطقر ماظدسقة مػذه معـؾ مإن اٌعرصة،

ماً ماظطؾقعة معػفقم ميف ماألغقار مسصر ميف متلثري مضقة مسؾقفاموجدتمهلا مبرػـ مطؿا رية
"جقنمجاكمرودق".


