الػقؾسوف والسؾطة يف املغرب اإلدالمي
" قراءة يف قصة حي بن وؼظان إلبن رػقل"
نورة بوحـاش* م
مؼدمــــة :حنو تاروخ ابستقؿولوجي آخر لؾػؽر املغربي :م
ظقسمعـمضؾقؾماٌؾاظغةماظؼقلمأنماظؾقثمسـمتارؼخمابلؿقؿقظقجلمظؾػؽرميفماٌغربم
دقؽقنمبالمجدوى،مصفقمملمؼؽؿبمإظبمحدماآلن،موإغـامالمغعرفمسـمػذاماظؿارؼخمإالم
وػقموحداتمعـػصؾةمتذؼؾمصفارسماٌصـػاتماظيتماظؿزعتمباظؿلرؼخمظـظريهميفماٌشرقم
أومباسؿؾارهمإصرازمضؽقؾمسؾكمحقاذلمضضاؼامػذاماظػؽر-ماٌشرضل-مالمشريم .م
إنمتغققبماظؿارؼخماالبلؿقؿقظقجلماًاصمباٌغربماإلدالعلمداػؿمصقفماٌشارضةم
ضدميا موحدؼـا ،مصعـدعا موصػ ماٌؼددل مإضؾقؿ ماٌغرب مواألغدظس مأردف مغص ماظقصػم
بؽالممضالمصقفمواصػامجغراصقاماإلغلانماٌغربل"مبعقدماألررافػ...ؼمطـريماٌفاظؽػ...ؼم
ملمطبرجمساٌامعذطقراموالمزاػدامعشفقراػ...ؼمصفؿمثؼالءموإنمطاغقاممعلؿقرؼـ،مخبالءم
وإنمطاغقامعـعؿني".1مأعامحدؼـامصننماظشقخمربؿدمسؾدهمؼعرضمباٌغاربةمألغفؿمأطـرم
اظـاس متالوة مظلقرة ماظشقرى ،موأغفؿ معع مذظؽ مأبعد ماظـاس مسـ ماظشقرى ،موأن مبالدم
اٌغربمأبعدماألصؼاعماإلدالعقةمسـمايضارة .2م
وعفؿامؼؽـمعـمذلنمػذهماظرؤؼةماظؼقؿقة،مصنغفموضعمتغققبمتارؼخماظػؽرماٌغربلمعـم
ررفماٌشارضةموبعضماٌلؿشرضنيماظذؼـمدارواميفمرطابفؿ 3وطذامأبـاءماٌغربمذاتفؿ،م
وسؿقعامصؿفؿامطانمأعرمػمالءمصننماظؿارؼخماإلبلؿقؿقظقجلمظؾؿغربمالمؼزالمربفقبامإظبم
حدماظؾقظة .م
غؼصدمبفذاماظؿارؼخ،ماظؿارؼخماٌعؾؾمواٌػلرماظؽاذػمسـمبـقةماظػؽرموػقميفمجدظقؿفم
ععمايدثماظؿارطبلماٌغربلماظذيمطبؿؾػمسـمايدثماٌشرضل،مألنماٌغربمظقسم
ػقماٌشرقموطالػؿامؼطرحمخصقصقةمممقزةمعـمعـؾماحؿؽامماٌغاربةمإظبمعذػبمصؼفلم
*مأدؿاذةمجباععــةمعـؿــقري،مضلـطقــــــة،مطؾقةماظعؾقمماإلغلاغقةمواظعؾقمماالجؿؿاسقة،مضلـــؿماظػؾلػــــة م
 1اٌؼددلم:مأحلـماظؿؼادقؿميفمععرصةماألضاظقؿ-.مغشرةمدوخقؼف،مط،2مأصرؼؾم-.6491مبريوت،رؾعمباألوصقلط،م
عؽؿؾةمخقاط-.مص.م.262
 2رضا،مربؿدمرذقدم:متارؼخماألدؿاذماإلعاممغؼالمسـمسؾدماجملقدماظصغري،موؾقاتماظػؽرماٌغربل-.ماظدارماظؾقضاءم
اٌغرب،مذرطةماظـشرمواظؿقزؼع،مط،6مدـةم-.2999ص.22.
 3اٌرجعمغػلف-.مص.21.
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واحد موػق ماٌذػب ماٌاظؽل ،موطذا معرجعقة مسؼدؼة متؿلصؾ مصقفا ماألذعرؼة مططرؼؼةم
تلؿدل مبفا ماظذػـقة ماٌغربقة مسؾك مسؼقدتفا ماإلدالعقة ،مبقـؿا مذفد ماٌشرق مبـاء مػذهم
اظذػـقةمسؾكماالخؿالفمواظؿعدد.موضدمؼظـماظؾعضمأغـامغرعلمبفذهماظدسقةمإظبمصصؾم
اٌغربمسـماٌشرق،4مإمنامػلمخطقةمسؾكمدؾقؾمتؼقؼؿمحؼقؼلمظؾػؽرماظعربلماإلدالعلم
يفمسفقدهماألوظبمواٌؿؼدعةموخدعةمالدؿشرافمتطؿحمإظقفماظـؼاصةماظعربقةماٌعاصرة،موػقم
إصباد متصقر مابلؿقؿقظقجل معؿني مظؾؼضاؼا ماظؼدمية مظقؽقن مداصعا مسبق متقجف مععريفم
ععاصرمؼغـقـامسـماظؿقفميفماألصؽارماٌصطـعة .م
إن ماظطؿقح مإظب مطؿابة متارؼخ مإبلؿقؿقظقجل مظؾػؽر ماٌغربل متعد مخطقة مضرورؼةم
وواجؾة ،مألن معلاره ماٌعريف مصاجل ماظـؼاصة ماظعربقة ماإلدالعقة مبشؽؾ مسام ،موػذا معـم
خاللمأرروحاتمترطقؾقةمبدتمطؿقصؾةمذاعؾةموغاضدةمٌلارمػذهماظـؼاصة،معـمعـؾم
اظعؼالغقةماظرذدؼةماظيتموصػتمبلغفامربررةماظذػـقةماظغربقةمعـماالبؿزازماظالػقتل،م
وطذامعؼدعةمابـمخؾدونماظيتمصؿقتمذبالماظؿقؾقؾماظقضعلمظؾقدثماظؿارطبل،مألنم
سؾؿ ماظعؿران مػق مخالصة معرطؾة مظؼراءة ماسنت مصقفا مابـ مخؾدون مباظؾقث ميف مصريورةم
ايضارة ماظعربقة ماالدالعقة ،محقث مطان مايدث ماالجؿؿاسل مواظؿارطبل ماٌغربل مػقم
سقـة مدردف ،مبفذا معـؾت ماٌؼدعة محبصقؾؿفا ماٌـففقة مبداؼة مدؾقؿة مظػؾلػة ماظؿارؼخم
تؿؿقضع مأدادا محقل ماظـظر ميف مضاغقن مايضارة .موغذطر مػـا مأؼضا معؼاصد ماظشرؼعةم
اإلدالعقةماظيتمخطمضقاسدػاماإلعامماظشاريبماظغرغارلمتتم249مػـ)ميفمعصـػفماىؾقؾم
اٌقاصؼات،ممتققرماٌـفجماٌعؿؿدميفمػذاماظؿلظقػمحقلمعـطؼمآخرمظعؿؾقةماالجؿفادم
وتلوؼؾماظـصماظشرسل،موضدمرؿحماظشاريبمإظبمغؼؾماظشرؼعةمإظبمحدودماظعؾقمماظؼطعقةم
مبامأنمغلؼفاماٌعريفماظعاممميؿازمباإلررادمواظعؿقممواياطؿقة .5م
إنمعامؼزؼدمضرورةماإلدراعميفمإنازماًطقةماظعؾؿقةماظيتمتطؿحمإظبمترعقؿماظزعانم
اٌعريف ماٌغربل ،مػق ماالغؿؾاه مإظب ماظؾقظة ماظؿارطبقة ماظيت مزفرت مصقفا مػذه ماظؾـاءاتم
اظػؽرؼة،مإغـاميفمػذهماظؾقظةمبنيمزعاغني،مزعانماظؿؼؾقدموزعانماإلبداع،مصاظزعانماألولم
زفرتمصقفماظعالعاتماألوظب م ٌامؼصطؾحمسؾقفميفمتارطبـاماًاصم"االسبطاط"موبداؼةم
األصقلمايضاري،مأعاماظزعانماظـاغلمصقؾدوموطلغفمظقسمػقمزعانمصريورةمػذاماظؿارؼخم
وػذهمايضارة،مإغفمزعانمآخرمأذنمباالغطالضةمعرةمأخرى،مصؽقػماظلؾقؾمإظبماظؿػلريم
واظؿعؾقؾ؟م م
إن ماظؿؿاس معـؾ مػذا ماظؿػلري مواظؿعؾقؾ مؼضطرغا مإظب ماظقضقف مسؾك مأرضقة سؾؿقةم
جدؼدةمغؿقررمصقفامعـمأداظقبماظؿػؽريماظؼدمية،موغعؿؾموصؼمصؾلػةمتؿكؾصمإظبمحدم
 4إغـامالمغذػبمعذػبماألدؿاذمربؿدمسابدماىابريماظذيمسبامصقفمإظبمتؼلقؿمايضارةماإلدالعقةميفممماردؿفام
اٌعرصقةمإظبمعشرقمسرصاغلموإظبمعغربمبرػاغلمصاغؼلؿمبذظؽماظػؽرماظعربلماإلدالعلمإظبمصؽرمسؼالغلمعؽاغفماٌغربم
وصؽرمبقاغلموسرصاغلمعؽاغفماٌشرق.
 5اظشاريب:ماٌراصؼات،متؼدؼؿمسؾدماهللمدراز-.مبريوت،مدارماظػؽرماظعربل،مد.ط،مد.ت-.مص.23.
14

الػقؾسوف والسؾطة يف املغرب اإلدالمي...

بعقد معـ متؾؽ ماألرر ماٌػفقعقة ماظيت متعين مبؿػلري ماظـصقص متػلريا معلؿؼال مسـم
إحداثقاتفاماظؿارطبقةمواظلقادقةمواالجؿؿاسقةمععموضعماسؿؾارمعـففلمضروريموػقم
حضقرماظعؾقمماالجؿؿاسقةممبـاػففاماٌؿطقرةميفمضؾبمػذهماٌفؿةمحؿكمؼؿؿماظؽشػمسـم
اظقزائػمايؼقؼقةماظيتمأدتفاماظـصقصماظػؽرؼةمسؿقعا،مدقاءامتؾؽماظيتمسؿؾتمسؾكم
إطؿالماظصقرةماألدادقةمظؾعؾقمماإلدالعقةماظيتمذؽؾتميفمايؼماٌرجعماألولمظؾـلقجم
االجؿؿاسل مواإلرار ماظذػين ماظذي مؼػؽر مبف ماظعؼؾ ماٌغربل موؼؿؿؿ مصعؾف ماظعؿؾل موصؼام
هلقؽؾفماظعاممطاٌذػبماٌاظؽلمواظعؼقدةماألذعرؼةمثؿماظؿصقفماظطرضل،مأومسؾقمماظعؼؾم
وسؾكمرأدفامأمماظعؾقم"ماظػؾلػةمصؼدمظؼقتمعقضػامجعؾفامعرذوظةموعـؾقذةم"مصؽؾؿامضقؾم
صالنمؼؼرأماظػؾلػةػ...ؼمأرؾؼتمسؾقفماظعاعةمادؿماظزغدؼؼموضقدتمسؾقفمأغػادفمصننمزلم
يفمذؾفةمرعبقهمبايفارة،مأومأحرضقهمضؾؾمأنمؼصؾمإظبماظلؾطان"،6مإنمػذهمذػـقةم
ترصض ماظػؾلػة موتؿعاعؾ مبلدؾقب مسـقػ معع ماٌشؿغؾني مبفا متؿطؾب ماظقضقف مسـدػام
وتربؼرمٌاذامرصضماٌغاربةماٌشروعماظػؾلػلمواعؿقـقامطؾمعقردؼفمخاصؿفؿموساعؿفؿ .7م
يفمعؼدعةماٌدخؾمظصـاسةماٌـطؼمؼعرضم"ابـمرؿؾقس"تتم212ػـ)مطشاػدمسقانم
تربؼرامهلذهماياظةمصؼدمأسزىمعقضػماٌغاربةماٌـاوئمظؾعؾقمماظقاصدةمإظقفؿمإظبماظؿؼؾقدم
واىفؾ 8وػق ماألدؾقب مذاتف ماظذي ممت مبقادطؿف مإبعاد ماٌشروع ماظػؾلػل معـ ماٌغربم
ظقؾؼكماغؿعاذاميفماظغربماظالتقين.موإذامطانمعـمبنيمأدؾابمرصضماظعؾقممأومضؾقهلام
ػل ماظذػـقة ماٌغربقة مطؿا مأٌح مإظب مذظؽ م"ابـ مرؿؾقس" ،مصنن معـؾ مػذا ماظلؾب مؼؾؼكم
صاضدا مظؾلـد ماظعؾؿل مواظؿعؾقؾ ماظؿارطبل ،مألن مػـاك مجفة مثابؿة مأدخؾت ماظعؾقم مإظبم
اٌغرب موأدخؾؿفا ميف ماظؾعؾة ماظلقادقة مأو محاربؿفا مظـػس ماظغرض موػل ماظلؾطةم
اظلقادقة.مظذظؽمصننماظرتطقزمسؾكمسالضةماظػقؾلقفمباظلؾطةماظلقادقةمدقفؾلمررصام
سـمحؼقؼةمصشؾماٌشروعماظػؾلػلميفماٌغربموسفزهمسـمهصقؾمعلؿقىمغظريمؼؼدمم
صقفمتـظريمصؾلػلمؼمدسمضاسدةمعؿقـةمظعؾؿمعدغلمؼطقرماظػعؾماظلقادلمواالجؿؿاسلم
سؾكماألضؾميفماٌغرب .م
وبعقدا مسـ مأي مدرد متؼؾقدي موشري مواع مباإلذؽاظقة ماظلقادقة مظؾػؽر ماإلدالعلم
دـعؿؾ مسؾك ماظؾقث مسـ مسالضة ماظػقؾلقف مباظلؾطة ماظلقادقة ميف ماٌغرب ماإلدالعلم
وغؿلاءلمسـمعدىمحضقرماظػؾلػةميفمايدثماظؿارطبلماظلقادلماٌغربل؟ممم م
 6اظؿؾؿلاغل ،ماٌؼري م :مغػح ماظطقب مسـ مشصـ ماألغدظس ماظررقب-.بريوت مدار مصـادر ،مط ،6مد.ت ،مج-.6ممممممممم
ص.226.
 7ؼـؼؾمصاحبمغػحماظطقبمذظؽماٌشفدماظذيمضاممصقفماٌـصقرمبـمساعرمسـدعامخؾػماألعقؼنيمسؾكمحؽؿماألغدظسم
صؿقددمظؾعاعةمبنحراقمطؿبماظػؾلػةماظيتمطاغتميفمخزائـماألعقؼنيمصقؼقلماٌؼريميفمػذاماألعر"موإنمطانمشريمخالم
عـماالذؿغالمبذظؽميفماظؾارـ"-.مص.226.
 8ابـمرؿؾقس:مطؿابماٌدخؾمظصـاسةماٌـطؼ،موضػمسؾكمرؾعفماألبمبالصققسماظلرضلطل،مد.ط،م،6461مرؾعم
مبطؾعةماإلبرؼؼقة-.مص.ص.م.61-69
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إنمعـؾمػذاماظلمالمدقؿقطماظؾـاممسـموربةماظػقؾلقفماٌعرصقةموؼلاسدميفمضراءةم
غصقصفاماألداس،موؼقضحمأطـرمذظؽماألدؾقبماٌعؿؿدمظدىماظػقؾلقفميفماظدسقةمإظبم
اٌدؼـة ماظػاضؾة مودقادة ماٌؿقحد موصقؾة ماألخقار معـ ماظرصاق موػؿ ماظػالدػة ماظذؼـم
وؿعفؿمجـلقةمواحدةميفمعقرـماظػؾلػة .م
إن ماظػفؿ ماظعام مظؾؿفربة ماظػؾلػقة ميف ماإلدالم مطان مؼـطقي مهت مجدظقة ماظعؼؾم
واظدؼـ ،مػذه محؼقؼة مأدادقة موػل ماظيت محرطت مابلؿقؿل ماظعصقر ماظقدطك مبصػةم
ساعة ،موػل ماظيت ماشبرط مبقادطؿفا ماظػقؾلقف ميف مدقادة ماٌدؼـة ماظػاضؾة ،مصؽاغتم
اظـؿقفة مإعا ماسؿزاظف ماظلقادة مطؿا مصعؾ ماظػارابل موعـ مثؿ ماإلطؿػاء مباظشؽؾ ماظرؼاضلم
ٌدؼـةمصاضؾة،مأومأغفمرؿحمإظبمتؾقيءماٌـاصبماظلقادقةمصؿاتمعلؿقعام"طابـمباجة".م
وظذظؽمصننمأزعةماًطابماظػؾلػلمتؿػاضؿميفماٌغربماإلدالعلمسـمغظريهميفماٌشرق،م
صاظػقؾلقف موطؿا مأخربتـا مسـف ماٌصادر ماظؿارطبقة ماٌغربقة مطان مدائؿا مطؾشا مظؾػداءم
تؿؼربمبفماظلؾطةماظلقادقةمإظبمرجالماظدؼـمإذامأرادتمطلبمرضاماظعاعة.موػلميفمم
ايؼقؼةمتغؾقػةمالزعةمإلمتامماٌشفدماإلؼدؼقظقجلماظذيمتطؿحمإظقفمػذهماظلؾطة .م
ؼؼدممظـاماٌراطشلمعمرخماٌقحدؼـميفمطؿابفم"اٌعفب"مصقرتنيمظؼرابةماظػقؾلقفم
ظؾؾالط ماٌقحدي ،مابـ مرػقؾ ماحملظل مباظؼرب موابـ مرذد ماٌؼرب مثؿ ماٌؿؿقـ مظقؿـؾم
طؾش ماظػداء ،مبفذا مؼشفد ماظؾالط ماٌقحدي مسؾك مازدواجقة ماٌقضػ معـ ماظػقؾلقف ميفم
اظرتاثماٌغربل،مواألغدظلل،موعـمثؿمؼربػـمسؾكمأغفمعـمأػؿمدواسلمصشؾماٌشروعم
اظػؾلػلميفمػذاماظرتاثمػقماٌقضػماظرباشؿاتلمظرجؾماظلؾطةمعـمػذاماٌشروع،مصؿـم
جفةمحظلمابـمرػقؾمتتم226ػـ)مباٌؽاغةماٌرعقضةمواظـفقضمباظػؾلػةمبؾموتؽرؼلفام
ألجؾماظـؼدموتؼدؼؿ ماظؾدائؾمواىفةمغػلفامطاغتمداصعامظؼقامماٌشروعماظرذدي،مظؽلم
تـؽلفموتـؼؾبمسؾقفموهؾطفمظقـؿعشميفماظغربماظالتقينمعـمجفةمأخرى .م
ظؼدممتماظرتطقزماٌػرطمسؾكماظدرسماظػؾلػلمظؾػؾلػةماظرذدؼةمعـمررفماظؾاحـنيم
اظعربمظذظؽمملمهظمضصةمحلمبـمؼؼظانمباظؼراءةماٌػلرةمظـلؼفاماظرعزيموحؾؽؿفام
األدبقة ،موعـ مثؿ متقضقح مسالضة مغص مابـ مرػقؾ مطؿؼرب معـ ماظلؾطة مباٌرجعقةم
اإلؼدؼقظقجقةمظؾدوظةماٌقحدؼة.وايؼمأنمػذاماظؿغققبمظػؾلػةمابـمرػقؾمطانمعـمررفم
اٌلؿشرضنيمواظؾاحـنيماظعربمسؾكمحدمدقاء .م
9
ال مؼؾؿعد ماٌلؿشرق ماإلدؾاغل"اشبقؾ مجاغـاظث مباظـقـا" مسـ مأدؾقب ماالدؿشراقم
واظذيمؼرطزمسؾكماظرواصدمدونماالػؿؿاممباٌقضقع،مظقفعؾمضصةمحلمبـمؼؼظانمصقرةم
بلقطة مظؿفؾل معللظة ماظؿقصقؼ مبني ماظعؼؾ مواظـؼؾ مضد مسبا م مصقفا مابـ مرػقؾ ماواهم
األصالرقغقة ماحملدثة مطلداة مظؿقؼقؼفا ،موإذا مطان مجؾ ماظؾاحـني ماظعرب مضد مأسادوام
صقاشةمػذهماظغاؼةمصقاشةمأعقـة،مصننم"باظقــقا"مالمؼؾؼكميفمػذاماٌلؿقىمعـماظقصػم
إمنامؼعؼؾفمباظـػلماظؿاممظؾطابعماإلدالعلماألصقؾمظؾؼصةمظقمطدمأنمػقؽؾماظؼصةماظعامم
 9أشبقؾ مجاغـاظث مباظــقا :متارؼخ ماظػؽر ماألغدظلل ،مترعبة محلني معمغس -.مبريوت ،معؽؿؾة ماظـؼاصة ماظدؼـقة،م
د.ط،د.ت-.مص.029.
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علخقذ مسـ مضصة" ماظصـؿ مواٌؾؽ موابـؿف" موػل مإحدى ماألدارري ماظيت مغلفت محقلم
ذكصقةماإلدؽـدرماألطربموالمبدمأغفامترددتمبنيمأػؾماألغدظس.10موسؾكماظرشؿمعـم
اسرتافم"باظقــقا"مباظؼقؿةماٌعرصقةمظؾؼصةموأثرػامسؾكماظػؽرماظغربل،مصننمعقضػفمػقم
تردؼد مظؾؿقضػ ماالدؿشراضل مسؿقعا مواظذي مؼرطز مسؾك ماظرواصد موؼؾفث موراء ماألصقلم
األجـؾقة مظؾرتاث ماظعربل ماإلدالعل .مصؼد متـادك م"باظقــقا" ماظؼصة مذاتفا ماظيت مأظػفام
"ابـ مرػقؾ" موطان معـ ماألرجح مأن متؽقن مبداؼة ماظدرس معـ مداخؾ ماظرتاث ماظػؾلػلم
اظعربلماإلدالعلمظؿـؿؼؾمخارجفمصقؿامبعد .م
أعا مسـ ماظؾاحـني ماظعرب مصؼد متؼؿصقا ماظدور ماالدؿشراضل مأوال مثؿ مضاعقا مباضؿطاعم
صؾلػةمابـمرػقؾمسـمبقؽؿفاماٌغربقةمظؿؽقنمتردؼدامظؾػؾلػةماٌشرضقة.مظؼدمبؼلمػمالءم
اظؾقاثةميفمتؽرارمشريمواعمظؾعالضةمبنيمصؾلػةمابـمرػقؾمواظػؾلػةماظققغاغقةمدونمإدراكم
أنماظػالدػةماإلدالعقنيمسؿقعامضدمصرحقامبفذاماالغؿؿاءمدونمترددمألنماظؼقل"متلثرمابـم
رػقؾميفمعؾاغلماظرداظةمخبقالمابـمدقـاموتلثرممبعاغقفاممبذػبمأردطقمواظػقؿاشقرؼةم
واألصالرقغقةمايدؼـني" 11ػقماظرتطقزمسؾكمأدواتماظؼصةمدونماظؿلربمإظبمضراءةماظـصم
سربمعرجعقاتفماظؿارطبقةماظيتمحقؽمصقفاموسدمماظرتطقزمسؾكماظعالضةماألدادقةماظيتم
ذؽؾت ماظؾعد ماالجؿؿاسل مٌغرب ماٌقحدؼـ ،موػل ماظلؾطة م /ماظعامل م /ماظعاعة .موؼعقدم
باحثمآخرمتردؼدماالواهماظلابؼمظقعددماظرواصدماظققغاغقةمظػؾلػةمابـمرػقؾموظقمطدمأنم
ابـمرػقؾمأرؾعمسؾكمصالدػةماٌشرقموتلثرمباظػارابلميفمطالعفمسـماظلعادةمواالتصال،م
وؼلؿدلمسؾكمبؼاءمابـمرػقؾميفمعلؿقىمتؼؾقدمأصؽارمصالدػةماٌشرقمسربماٌدخؾماظذيم
دخؾمبفمابـمرػقؾمإظبماظؼصةمواظذيمؼربػـمسؾكمأنمضصةمحلمبـمؼؼظانمػلمإسادةم
صرضبةمظؾػؾلػةميفماٌشرق .12م
وضدمشابمسـمػذاماظؾاحثماٌـفجماظـؼديمهلذاماٌدخؾموضقؿؿفميفمتلدقسماظـلؼم
اظـظري مهلقؽؾ ماألصؽار ماظػؾلػقة ميف مضصة محل مبـ مؼؼظان مألن مهلا معدظقالت موزقػقةم
باظـلؾةمظؾؿفالماظذيمأظػتمصقف.طؿامأنمػذاماٌدخؾمػقمدظقؾمسؾكماظؿقاصؾماالبلؿقؿلم
ظؾـؼاصةماظعربقةماإلدالعقةمبنيمعشرضفاموعغربفا .م
وألغـا مغرعل ميف مػذه ماظدربة ماظؾقـقة مأن مغؼقم مبرتعقؿ مجزئل معـ متارؼخ ماظػؽرم
اٌغربل،مصننمسؾقـامأنمغؿكطكماظؼراءاتماظلابؼةمظؼصةمحلمبـمؼؼظانماظيتمصلقتم
اجملالموادعامأعاممتؼطقعمػذهماظرائعةماظػؾلػقةموردمعامظؾققغانمظؾققغانموعامظؾؿشرقم
ظؾؿشرقموغـصبمسؾكمسالضةمػذهماظؼصةماظػؾلػقةمباٌرجعقةماٌعرصقةمظؾػؽرماٌغربلموػقم
يف مجدظقؿف معع مايدث ماظؿارطبل ماٌغربل ماًاص ،موعـؾ مػذا ماٌـقك مؼؿطؾبم
ادؿفؿاسا مظعـاصر متؽقن مػذه ماظؼصة ماظػؾلػقة مواظؿارطبقة مواظلقادقة مواالجؿؿاسقةم
 10اٌرجعمغػلف-.مص.026.
 11شالب،مربؿدم:ماٌعرصةمسـدمعػؽريماإلدالم-.ماظدارماٌصرؼةمظؾؿلظقػمواظـشر،مد.ط،د.ت-.مص.223.
 12اظؿؽرؼيت ،مغاجل م :ماظػؾلػة ماألخالضقة ماألصالرقغقة مسـد معػؽري ماإلدالم -.مبريوت ،مدار ماألغدظس ،مط،2م
-.6432مص.ص.022-023.
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وتػؽقؽ ماٌعطك ماٌعريف ماظذي محرطفا موجعؾفا متؽقن مغصا مداخؾ ماظلؾطة ماظلقادقةم
اٌقحدؼةموإجابةمسـمػؿقممععرصقةمودقادقةمٌغربماظؼرنماظلادسماهلفري .م
باظـظرمإظبمسـاصرمثالثةمعـؾتماظػاسؾنيماألدادنيميفمضصةمػل"مبـمؼؼظان"موػؿم
اظػقؾلقف مواٌؿصقف مأوال موسامل ماظؽالم مثاغقا مواظعاعة مثاظـا ،موصؾة مػمالء مباظشرؼعةم
اإلدالعقة ،مصنن ماظلمال مػـا مؼرتطز محقل مسالضة مػذه ماظػؽات ممبلاظة متلوؼؾ ماظشرؼعةم
وصؾة مػذا ماظؿلوؼؾ مباظقزقػة ماظيت مترؼد ماظلؾطة ماٌقحدؼة مأن مؼمدؼفا مػذا ماظؿلوؼؾ ميفم
صضاءمإؼدؼقظقجلمدقطرتمسؾقفمتعاظقؿم"اٌفديمبـمتقعرت"؟مإغفامسالضاتمعـماظلؾطم
اٌرتاتؾةماظيتمإذامعاممتمهؾقؾمأدوارػاميفماظؿشؽقؾةماظلقادقةمواالجؿؿاسقةمظدوظة"مسؾدم
اٌمعـمبـمسؾل"موخؾػائفمععماسؿؾارمظصؾةمابـمرػقؾمبفذهماظدوظةمصننمضصةمحلمبـم
ؼؼظانمؼؽقنمهلامدورميفمبـاءمذؽؾمعـماظـؼدمواظؾـاءمٌقضػمعؿفاوزمندمظفمعربرامإذام
عامتلاءظـامسـمعقضػمخؾػاءمسؾدماٌمعـمعـمصؽرةماٌفديمواإلعامماٌعصقمماظيتمأضرػام
ابـ مت قعرت ميف مدؾؿ ماظلؾطة ماٌقحدؼة موعا متضػقف معـ مرؼقس متعقد مترتقب ماٌػاػقؿم
اظلقادقةمبشؽؾمؼمديمإظبمبروزمدؾطمترسكماٌؾدأماألولمعـماظعؼقدةماظؿقعرتقةمإضاصةم
إظبمػذاماظربوزمظؾلؾطمغرطزمأؼضامسؾكمسالضةماظعاعةمبفذهماظلؾط؟ م
ظؼد مدبؾك مابـ مرػقؾ مسـ ماألضقلة ماظربػاغقة مدؾقال مظؾؿعرصة موآثر ماظؽشػ مسـم
ايؼقؼةمبقادطةماظذوقماظػطريماظذيمالمؼؼؾمدرجةمسـماظربػانميفماظقظقجمإظبماٌعرصةم
اظقؼقـقةمٌاذامدسؿمابـمرػقؾماظرأيماظؼائؾمباظذوق؟موضدمسرفمسـماظػؾلػةميفماٌغربم
إسراضفامسـماٌعرصةمبقادطةماظؿعؾقؿماإلعاعل،مصفؾمطانمعػفقمماظذوقمػـامذؽؾمآخرم
ؼفدممصؽرةماٌفديمواإلعامماٌعصقمموؼػلحماجملالمأعامماالتصالماٌؾاذرمباهللم؟ م
ؼؾؼكماظػقؾلقفموحدهماظؼادرمسؾك متلوؼؾماٌؾةموايصقل مسؾكمايؼموظذظؽمصننم
خطابف ماظػؾلػل معضـقغا مبف مسؾك مشري مأػؾف موإن مادؿطاع ماٌؿصقف ماظدخقل ميف مػذهم
اظؿفربةماٌؿقزة،مظؽـمصػةمدخقظفمإظقفامتؾؼكمدونمعلؿقىماٌؿاردةماظػؾلػقة،مصفؾم
تكخك محل موآدال ميف مغفاؼة ماظؼصة موسادا مععا مظالسؿزال ميف ماىزؼرة مػق متقحد مبنيم
وربيتماظصقيفمواظػقؾلقف،مصؽالػؿامؼؾغقانماظقدائطميفماٌعرصةموؼـدذبانميفماظؿقحدم
ععمايؼقؼةمبقادطةماظذوق.مصفؾمؼمديمػذامإظبماظؼقلمأنمضصةمحلمبـمؼؼضانمحؾؽةم
رعزؼةموعقضػمعـماًطاباتماٌعرصقةمذاتماظقزائػماإلؼدؼقظقجقةمأدتمعفؿةمأدادقةم
ػل ماظؿقصقؼ مبني ماظعؼؾ مواظـؼؾ مأوال ،مثؿ مبـاء مغلؼ مععريف مأدى مػق مبدوره موزقػةم
إؼدؼقظقجقة متؼقم مبؿػـقد مطؾ ماإلؼدؼقظقجقات ماظؼائؾة مبؿـظقؿ ماظقدائط مبني ماظلؾطةم
واظعاعةمدقاءمبقادطةمسؾؿماظؽالممأومسؾؿماإلعامماٌعصقم،مصفؾمطاغتمضصةمحلمبـم
ؼؼظانمخطابامعـاػضامظإلؼدؼقظقجقاماظؿقعرتقةماظيتمأدتمإظبمضربماظقدارةماظدؼـقةم
سـمررؼؼمتروؼجمسؾؿماظؽالممبنيمصؽاتماظعاعة؟ م
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 .1ابن رػقل حمظي السؾطان:
ؼعدمايصقلمسؾكمصقرةمواضقةمظشؽؾماظعالضةماظيتمربطتماظػقؾلقفم–بقصػفم
إحدى ماظلؾط ماظيت مبنعؽاغفا متؼدؼؿ ماظـؼد -مباظلؾطة ماظلقادقة ميف مايضارة ماظعربقةم
اإلدالعقةمأحدماٌؼقعاتماظرئقلقةماظيتموقبمسـماظلمالماظذيمجعؾماظـصماظلقادلم
اظػؾلػل ممل مؼرق مإظب مبؾقرة متصقر مسؾؿ معدغل مدقادل مضادر مسؾك مبـاء مذؽؾ مسالضاتم
دقادقةمربؽؿةميفماظدوظةماإلدالعقةمسؿقعامطؿامطانميفماظػؾلػةماظققغاغقة.مصققحمأنم
اظػالدػةماإلدالعقنيمطؿؾقاماظـصماظلقادلم"طاٌدؼـةماظػاضؾة"مظؾػارابل،مظؽـفؿمبؼقام
يفمعلؿقىمايؼؾماألداتلماظققغاغلمألنمػـاظؽمعػفقممؼغطلمعـؾمػذهماحملاوالتموػقم
عػفقمماظلقادةماظشرسقة.موممامزادمعـمبعدماظػقؾلقفمسـمتؽقؼـمغصمصؾلػلمبنعؽاغفم
االشبراطماظصققحميفماظؾقؽةماظلقادقةماإلدالعقةمخبصقصقؿفامػقمذعقرمػذاماألخريم
بادؿقاظة ماظػفؿ ماىقد مًطابف مألغف مخطاب مخاص مظـ مؼرضك مإظقف مإال معـقؾف .موغصم
ضصة محل مبـ مؼؼظان مضد مخؾص مإظب ماظـؿائج مذاتفا ماظذي مخؾص مإظقفا مطؾ مصالدػةم
اإلدالمماظؿقحدمواظؿػردموخصقصقةماظؿفربةماظػؾلػقةماٌضـقغةمبفامسؾكمشريمأػؾفا .م
صنذا مطـا مسبصؾ ميف مايضارة ماظعربقة ماإلدالعقة مسؾك ممنطني معـ ماظعالضة مربطتم
اظػقؾلقفمباظلؾطةمصنعاماظعزوفمسـفامواظعزظةمأوماالشبراطممصقفا مثؿماظػشؾ،مصنغـام
غعـر معع مابـ مرػقؾ مسؾ مصقرة مثاظـة مظعالضة ماظػقؾلقف مباظلؾطة ،مصؼد ماشبرط ميفم
اظؿفربةماظلقادقةموملمؼـؿف مإظبماظػشؾ،مبؾمإغفمطانمؼؾؼكميفماظؾالطمأؼاعاموظقاظلمالم
ؼربحفمثؿمإغفمسـدعامواصؿفماٌـقةمصؾكمسؾقفماألعريموخاصؿف.13مإنمابـمرػقؾمووصؼام
هلذه ماظصقرة ماىؿقؾة ماظيت مؼـؼؾفا مظـا مسـف مصاحب ماٌعفب مصؼد محظل مباظؼرب معـم
اظلؾطةماٌقحدؼةمممامؼمديمإظبماظؼقلمأغفمصقؾلقصامعؿصايامعع ماظلؾطةمعـكررامصقفام
عا مدام مضد مذغؾ ماظقزقػة ماألطـر مخطقرة ميف مػذا ماظؾالط ،موػل ماالدؿشارة ماظـؼاصقةم
بؿعؾريغاماٌعاصرموإنمصحماظؼقلمصفقمزبططماظلقادةماظـؼاصقةميفمػذهماٌرحؾةموالمأدلم
سؾكمػذاماظعؿؾماًطريماظذيمأداهمأغفمطانماٌلمولمسؾكمدخقلمابـمرذدمإظبمبالطم
14
اٌقحدؼـموأخذهمإذارةماظلؿاحممبؿاردةماظػؾلػةمسؾـامورصعماظؼؾؼمسـمسؾارةمأردطق  .م
طانمابـمرػقؾمرؾقؾاموصؼقفاموصقؾلقصا،مإغفمتـقعمعرشقبموػقؼةمربؿقدةموضرورؼةم
باظـلؾةمظصاحبماظلؾطة،موضبؾقفمابـماًطقبمضائال":مطانمساٌا،مصدرا،محؽقؿا،م
صقؾلقصامسارصا مباٌؼاالتمواآلراء ،مطؾػا مبايؽؿةماٌشرضقة ،مربؼؼا،معؿصقصا،مرؾقؾا،م
 13اٌراطشل،مسؾدماظقاحدم:ماٌعفبميفمتؾكقصمأخؾارماٌغرب -.مدارماظؽؿبماظعؾؿقة،مط،6م -.6443مص.ص.م
.629-614
 14أغظرمذظؽماٌشفدماظذيموصػفمسؾدماظقاحدماٌراطشلميفمحدؼثمابـمرػقؾمععمابـمرذدمحبضقرماألعريماٌقحديم
ثؿمحدؼـفؿامععامعـمأجؾمتؽؾقػمابـمرذدمبؾداؼةمرصعماظؼؾؼمسـمسؾارةمأردطق-.مص.ص.م.622-626
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عاػرا ،مصؼقفا مبارع ماألدب ،مغازؿا ،مغاثرا ميف معبؾة معـ ماظػـقن" .15مإن مػذه ماهلقؼةم
ربؿقدةموعرشقبةمعؽـتمابـمرػقؾمعـماضؿطاعمعؽانمعرعققميفماظلؾطةميفمحدمذاتفا،م
ظؽـمػؾمطانمالبـمرػقؾمأنمضبصؾمسؾكمػذهماٌـزظةمظقالمأغفمملمؼؽـمميؿؾؽمخربةميفم
اظؿ عاعؾمععماظلقادة؟مإنمعامؼدصعـامإظبمعـؾمػذاماظلمالمػقماٌصريماظذيمظؼاهم"ابـم
باجة" موػق مؼلعك مإلصباد معؽان ميف ماظلؾطة ماغؿفت مبف مإظب ماهلالك 16موطان مربالم
باًصائصماظعؾؿقةمغػلفاماظيتمؼؿقؾكمبفامابـمرػقؾ .م
ملمتؽـموزقػةماظطؾقبماًاصمباألعريمػلماظداسلماألدادلماظذيمعددمصؾةمابـم
رػقؾمباظؾالطماٌقحدي،مإنمعـؾمػذهمايظقةمظـمتؽقنمظقمطانمابـمرػقؾمؼػؿؼرمظؾكربةم
اظلقادقة،ومممامؼعززمػذهماظـظرؼةمػقمأنمابـمرػقؾ"مذغؾمعـصبمأعنيمأدرارمياطؿم
والؼةمشرغارة،مثؿمسنيمبعدمذظؽمطامتمأدرارمظألعريمأبلمدعقد،مأحدمأوالدمسؾدماٌمعـم
وحاطؿمرـفة" .17م
إنماالػؿؿاممبعالضةماظلؾطةمبابـمرػقؾمػقماػؿؿاممباظعالضةمبنيماٌقحدؼـمواٌشروعم
اظػؾلػلمممـالميفمضصةمحل مبـمؼؼظانموعامصلقفمػذا ماالػؿؿاممعـمدخقل ماٌشروعم
اظرذدي مإظب مػذه ماظلؾطة .موؼزداد ماػؿؿاعـا مإذا موضعـا ميف ماالسؿؾار مجفة مأدادقة ميفم
اظؾـاءماإلؼدؼقظقجلماٌقحديماظيتمتؼقممسؾكمأن ماظلؾطةماظعؾؿقةماظقحقدةماٌكقلمهلام
حػظماظؿقحقدمعـماالبؿداعمػلمدؾطةمساملماظؽالممذيماهلقؼةماألذعرؼة،مصنذنمعاػقم
عؽانماظػقؾلقفمػـا؟مطقػمغػلرماحؿضانماظؾالطماٌقحديمظؾؿشروعماظػؾلػلمبؾمإغفم
ؼـاضض مصؾلػة ماإلؼدؼقظقجقا ماٌقحدؼة مظقؽقن ماظػقؾلقف مصاحب ماظؿلوؼؾ مايؼقؼلم
ظصػاتماظؿقحقدموؼؼقممبنضصاءماظػؽاتماظعاٌةماألخرىمعـمعـؾمػذاماإلدراك .م
ٌاذامطانمابـمرػقؾمعؿصايامععماظلؾطةمإظبمػذامايد؟مإنمػذاماظؿصاحلمصبدمظفم
تػلري ميف مترطقؾة مإؼدؼقظقجقا ماٌقحدؼـ مألن معمدلفا ماٌفدي مابـ متقعرت مطان مساٌام
دؾطاغا مذو مرئادؿني ماظؼؾؿ مواظلقػ موضد موجدغا مأن مػذه ماظلؿة متؿقاصؾ ميف مأعراءم
اٌقحدؼـموتؿفذرمظدؼفؿمػذهماٌؾقطقةميفمحبماظعؾؿ،مصؼدمطان"مأبقمؼعؼقبمؼقدػ"م
اٌقصقفمباظصقؾةمالبـمرػقؾ 18م"مذدؼدماٌؾقطقةمبعقدماهلؿةمدكقامجقادامػ...ؼمػذام
ععمإؼـارمظؾعؾؿمذدؼدموتعطشمإظقفمعػرط" 19موضدمأدىمبفمإؼـارهمػذامظؾعؾؿم"مإظبمتعؾؿم
اظػؾلػةمصفؿعمطـريامعـمأجزائفا".20مأؼؽقنمػذاماظطؿقحمإظبماظػؾلػةمػقمرؿقحمسبقم
 15بـ ماًطقب ،مظلان ماظدؼـ م :ماإلحارة ميف مأخؾار مشرغارة ،مهؼقؼ مربؿد مسؾد ماهلل مسـان -.ماظؼاػرة ،معؽؿؾةم
اًانل،مط،6م-.6423مص.334.
 16ابـمخؾؽانم:موصقاتماألسقانموأغؾاءمأبـاماظزعان -.محؼؼفمربلماظدؼـمسؾدمايؿقد،معؽؿؾةماظـفضةماٌصرؼة،ممم
ط،3م،6433مج-.3مص.ص.م.23-21
 17اٌصدرمغػلف-.مص.29.
 18اٌراطشل،مسؾدماظقاحدم:ماٌعفبميفمتؾكقصمأخؾارماٌغرب-.ص.614.
 19اٌصدرمغػلف-.مص.612.
 20اٌصدرمغػلف-.مص.613.
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دؾطة مأطرب موػق مغؼؾ ماًالصة ماإلدالعقة معـ مبغداد مإظب معراطش مخاصة مإذا مسؾؿـام
ادؿؼاللماظلؾطةماٌقحدؼةمسـماًالصةماظروحقةميفمبغدادمإذمبادرتمػذهماألخريةمإظبم
بـاءمػرمماظلؾطةمظدؼفامبقادطةمأظؼابمعـؾماًؾقػةموأعريماٌمعـنيموػلمأظؼابمطاغتم
تؿداولميفماظلؾطةماظعؾادقةمصؼط،مممامؼدصعـامإظبماظؼقلمأنم"أبامؼعؼقب"مجلدمرؿقحم
اٌلعقنميفمإدخالمسؾقمماظققغانمإظبماظػضاءماٌعريفماٌغربلمظؽلمتمديماظغرضمذاتفماظذيم
أدتفميفماظدوظةماظعؾادقة.موممامؼرجحمػذهماظدسقةمأنمأعراءماٌقحدؼـمطانمهلؿمرؿقحام
دقادقاميفماٌشرقموضؿمعصرمإظقفؿمواظؼضاءمسؾكماظدوظةماظػارؿقةماظيتماسرتاػاميفمتؾؽم
اظػرتةماظقػـموأذرصتمسؾكماالضؿقالل .م
باظـظرمإظبمػذهماالسؿؾاراتمدقؽقنمدخقلماٌشروعماظػؾلػلمضرورؼاميفمدؼاظقؽؿقؽم
اظؿطقر ماظذي مؼػرضف ماظؿطقر ماظطؾقعل مظؾدوظة ،ممما مؼؼؿضل ميف ماىفة ماٌؼابؾة متطقرام
إلؼدؼقظقجقؿفا ماًاصة ،موغظرا مًربة م"أبل مؼعؼقب مؼقدػ" مباظدور ماًطري ماٌـقطم
باظػؾلػةمطكظقةمظؾـؼد مصنغفامدؿؿؽـ معـ معـؾمػذاماظؿطقرماظذيمؼمديمإظبماتلاعمأصؼم
اظدوظةماإلؼدؼقظقجل .م
إنمترددماظعالضةمايؿقؿةمبنيمابـمرػقؾموأعريماٌمعـنيمواضحمجداميفماخؿقارمعلارم
ضصةمحلمبـمؼؼظانموػلمترتطزمسؾكماظػؾلػةماٌشرضقةمبدؼالمسـمسؾؿماظؽالمماألذعريم
وبدؼالمسـمحقـقاتماظػؽرماظشقعلماظذيمعبعفمابـمتقعرتميفمعػفقمماٌفديماٌعصقم،م
ظؼدموجفماًطابماظػؾلػل ميفمضصةمحل مبـمؼؼظانمظإلجابةمسـمدمال مصػل،موالم
صػلمظؾػقؾلقفمػـامإالمصاحبمغعؿؿفمواظذيمدقؿقحمظفمدؾقالمهلذاماًطابمظريددهم
يفماظؾالطمحبرؼةمإغفمأعريماٌمعـنيمودؿؽقنماإلجابةمسـماظلمالمػلمرؿقحمعـماًؾقػةم
ظقفعؾمايؽؿةماٌشرضقةمبدؼالمسـمصؽرةماٌفدؼةموصريورتفاماٌعرصقة.مؼؼقلمابـمرػقؾم
"دلظت،مأؼفاماألخماظؽرؼؿماظصػلمايؿقؿ،معـقؽماهللماظؾؼاءماألبديموأدعدكماظلعدم
اظلرعدي ،مأن مأبث مإظقؽ معا مأعؽـين مبـف معـ مأدرار مايؽؿة ماٌشرضقة ماظيت مذطرػام
اظشقخماإلعامم"أبقمسؾلمبـمدقـا".مصلسؾؿمأنمعـمأرادمايؼماظذيمالمعبفؿةمصقف،م
صعؾقفمبطؾؾفامواىدميفماضؿـائفا" .21مإذنمابـمدقـامبدالمسـماظغزاظل،مبعدعامضقدم
اظغزاظلماظػؾلػةموأض رمخؾقػامعـمايؼموسؾكمرأدفامصؾلػةمابـمدقـامصؽقػمؼؽقنمابـم
دقـا مبدال مسـ ماظغزاظل م؟ مدمال مؼعري مرؿقح ماٌقحدؼـ ميف مغؼد مابـ متقعرت موتقدقعم
األررماظػؽرؼةمإلؼدؼقظقجقؿفؿمظؿؿقحمتطقرامرؾقعقامظؾدوظة.مبفذامؼؽقنمأسزمعامؼطؾبم
ػلمايؽؿةماٌشرضقة.مووصؼامهلذهماظـؿقفةمؼػلرماحؿضانماٌقحدؼـمظؾػؾلػةماظربػاغقةم
اظرذدؼةموالمغؾقثميفمػذاماٌؼاممسـمٌاذامغؽلؿفاموجعؾتمعـمابـمرذدمطؾشامظؾػداء .م
م
 21مبـ مرػقؾ ،مأبق مبؽر م :محل مبـ مؼؼظان ،متؼدؼـ مأظؾري مغصري مغادر -.مبريوت ،ماٌطؾعة ماظؽاتقظقؽـقـة ،مط،6م
-.6410مص.ص.م.61-62
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 .2من الطب إىل الػؾسػة:
نؿعميفمثؼاصؿـاماظشػاػقةمبنيماظطؾقبموايؽقؿ،مظقؽقنماظطؾقبمحؽقؿامجبدارة،م
إنمعـؾمػذاماىؿعمظقسمعـمضؾقؾماٌصادصةمألغفمتلظقػمعقروثمسـمتارؼخماظػؾلػةمعـذم
اظققغان،موػقمواضحميفمتارطبـاماًاص،مألنمصقؾلقفماإلدالممشاظؾامعامؼؽقنمرؾقؾا،م
واظؿلظقػمبنيمعفؿيتماظطبمواظػؾلػةمراجعم"مألنماظطؾقبمضبؿاجمأنمؼؽقنمععفمذلءم
عـ ماظؿؽفـ مألغف مظقس معـ ماظقاجب مأن مطبؾق ماظطؾقب ماظػاضؾ معـ مععرصة ماألذقاءم
ايادثةمصقؿامبعد" 22مصقؽقنمبفذاماظطبمػقممماردةماظػؾلػةمبعقـفا،معاداممػقماغؿؼالم
طاذػمعـماظعؾؾمإظبماٌعؾقالت.مواظطؾقبمػقماظذيمؼعؿؾمأثـاءماػؿؿاعفمباىزئقاتم
سؾكمتلطقدماظصؾةماٌـففقةمبنيماظػؾلػةمواظطب،مصفؿامصبؿؿعانمسؾكماالدؿداللمعـم
اىزءمإظبماظؽؾمواظعؽسموإضرارممنقذجمػذاماالدؿداللمسؿؾقامؼؽقنمذبلداميفمخربةم
اظطؾقب.مثؿمأنمعـؾمػذاماظؾؼاءمؼزدادمعؿاغةمإذامذطرغامبؼلؿمإبؼراطماظذيمؼقحدمبنيم
األخالقماظػؾلػقةمعـمسدلموصضقؾة،مومأخالقماظطب .م
وإذا مأحصقـا ماألرؾاء ماظذؼـ متقاصدوا مبادؿؿرار مسرب معراحؾ ماظؿطقر مايضاريم
اإلدالعلمشبؾصمإظبمغؿقفؿنيمػؿا :م
أ-وحدةموربةماظػؾلػةمواظطب،موأنمررؼؼماظػؾلػةمإظبمذباظسماًاصةممبامصقفؿم
اظلؾطان،مطانماظطبمػقمسالعةماٌقاصؼةمسؾكمدخقهلامإظبمعؼاعاتماظلؾطةمألنمػمالءم
يف محاجة مإظب مصقة ماظؾدن مالدؿؽؿال ماظقجاػة ماًاصة مباٌؾؽ موباظؿاظل محلـ متدبريم
دقادةماظدوظة .م
ب-ععظؿ مصالدػة ماإلدالم موحبؽؿ مدراؼؿفؿ مبايؽؿة ماظققغاغقة مطاغقا مأرؾاء موأغفؿم
داصروامإظبماألعراءمالحؿؽاعفؿمسؾكمأدراراماألبدانموترطقبماظدواء،مصاظػؾلػةمتلربتم
إظبماٌغربمألنم"مزؼادةماهللمبـماألشؾب"مجؾبميفمسفدهمرؾقؾامعـمبغدادموػق"مإدقاقم
بـمسؿران"م"موبفمزفرماظطبمباٌغربموسرصتماظػؾلػة" .23م
أثرىم"ابـمدحقة"مسؾكمابـ مرػقؾمصؼالمسـفمأغف "أحدمحلـاتماظدػرميفمذاتفم
وأدواتف" 24م صفق م"اظقزؼر ماظػؼقف ماٌؼرئ ماحملدث ماظشاسر ماظؾغقي ماظـققي ،ماٌفـدسم
اظطؾقب" .25دقؽقنمػذاماىؿعماظػرؼدمبنيمسؾقمماظـؼؾموسؾقمماظعؼؾمزؼادةميفمعؽاغةم
ابـمرػقؾمصؿزدادمدؾطؿفمصؾـمؼؽقنمطامتمأدرارمأعريماٌمعـني ماظلقادقةمواظـؼاصقةمبؾم
ظقؽقنمطامتامألدرارمبدغفموبدنمحرميفموسقاظفموخاصؿف،مأالمترىمععلمأنمابـمرػقؾم
 22بـمأبلمأصقؾعةم:مسققنماألغؾاءميفمرؾؼاتماألرؾاء-.بريوت،مدارماظشؼاصة،مط،0م،6436مج-.0مص.02.
 23اٌصدرمغػلف-.مص.21.
 24بـماًطقب،مظلانماظدؼـم:ماإلحارةميفمأخؾارمشرغارة-.مص.334.
 25ابـمدحقة:ماٌطربمعـمأخؾارمأػؾماٌغرب،مهؼقؼمإبراػقؿماألبقاريموآخرون -.مبريوت،مدارماظعؿمظؾفؿقع،م
د.ط،د.ت-.مص.11.
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اظطؾقبمضدمادؿزادمعـماٌؽاغةموبلطمدؾطؿفمسؾكمأدرةماألعريموسؾكموظلمسفدهمبلطام
صبعؾفؿمعبقعامحباجـةمإظـقفم؟ .م
ظؼدمطاغتماٌزاوجةمبنيماظطبمواظلقادةمدؾؾاميفماغؿعاشماٌشروعماظػؾلػلميفمبالطم
اٌقحدؼـ ،مإذ محظل مابـ مرػقؾ مباٌـزظة ماظرصقعة مظدى م"أبل مؼعؼقب مؼقدػ" مظقؽقنم
رؾقؾفماًاصموالمأبؾغميفماظؼربمعـمرؾقبمؼداويمأدؼامماظؾدنموؼؾيبمرؿقحمايؽؿةم
ظدى ماظلؾطان.إن مػذا مذبال مآخر مظؼرابة ماظػقؾلقف معـ ماظلؾطة موظلؾطؿف مسؾقفام
وتصايفامععف .م
ظؼدمطانماظ طبمأداةمضقؼةميفمبروزمأدرارمايؽؿةماٌشرضقةميفمضصةمحلمبـمؼؼظان،م
وايؼمأنمعـؾمػذاماالدؿكداممظؾعؾؿماظطؾقعلميفمبـاءماظـلؼماظػؾلػلموباظؿاظلماظؿدظقؾم
سؾكماظؼضقةماظػؾلػقةماألدادقةميفمضصةمحلمبـمؼؼظانمبقادطةماظػؽرةماظطؾقةم،مػقم
صؽرة مجدؼدة مال مغعـر مسؾقفا مطـريا مبني ماألدوات ماٌـففقة ماٌلؿكدعة ميف ماظػؾلػةم
اإلدالعقة.ماٌعرصةماإلغلاغقةمظـمتؽقنمبداؼؿفاماظصقققةمإالماظؿفربةمواٌالحظة،موضدم
أصرغمابـمرػقؾمدراؼؿفماظطؾقةميفماظؿلطقدمسؾكمأغفمالمؼقجدمعصدرمظؾؿعرصةمؼؾدأمعـفم
اإلغلانمدقىماظطؾقعةماظيتمصؿقتمعداركمحلماظطػؾمواظشاب،موعـؾمػذاماٌـقكم
أولمادؿداللمسؾكمأنمطؾمإذارةمإظبمعصدرمآخرممتؾكمعـفماظقصاؼامدقؽقنمععدوعامعـؾم
اظؼقلمباإلعامماٌعصقممأومصؽةمادبذتمعؼاعامبنيمايؼموعرؼدؼف .م
وزػ مابـ مرػقؾ مخربتف ميف مععرصة ماىلؿ ماإلغلاغل مظريبط مبني مأسضاء ماىلؿم
وعداركماٌعرصةمصقكطمعالحظاتفمحقلموالدة"حل"معقضقاماظؽقػقةماظيتماطؿشػمبفام
اظطؾقعة موػق مرعز مالدؿؼالل ماظعؼؾ ماإلغلاغل مسـ ماألصؽار ماظؼؾؾقة مواًصقصقةم
االجؿؿاسقةماٌقجفةمظف،محبقثمأنماٌداركماظعؼؾقةمتـؿقمبطرؼؼةموعؾفامتؽؿلبماظؼقةم
وػل ميف مصراسفا معع ماظطؾقعة ،مواظطؾقعة مػـا مصاعؿة مال متؿؽؾؿ مإال مباظؼدر ماظذي مؼػقدم
اظعؼؾماإلغلاغل ،مواغطالضامعـمػذه ماىدظقةماظؼائؿةمبنيماظعؼؾ ماإلغلاغلمواظطؾقعة،م
ؼـؿق ماىفاز ماظـػلل م"يل مبـ مؼؼظان" معـ مإدراك موذاطرة موتعقد مواظيت موفزه مإظبم
اعؿالكمأطربمظؾؿعرصةموظؾطؾقعةمسؾكمحدمدقاء .26م
ظؼدمطانماظؿشرؼحماظدضقؼمىلدماظظؾقةمبعدمعقتفامػقماظلؾقؾماألوحدمظؾؾقثمسـم
اظعؾؾ موا ألدؾابموػقمدمالمسـمعاػقةمايرطةموػقمأؼضا مدؾقؾ مسبقمصعقدم"حل"م
سبقمأصؽارمتؿكؾصمعـمايسمظرتضكمظؾؾقثمسـماألدؾابماألوظب،ممبعـكمسبقماظلمالم
اظػؾلػلمصقفؿعمابـمرػقؾمػـامبنيماظؿفربةمومماردؿفامواالدؿداللماظعؼؾل،مظقؽقنم
حلمبـمؼؼظانماظذي مميـؾمضقةمماظػقؾلقفماٌؿقحد،مزبؿؾػامسـمصؽاتمأخرىمألنم
اظـصمملمؼؽـمعصدرهمسبقماٌعرصة،موظؽـفمدققصؾمايؼقؼةماٌقجقدةميفماظـص 27سـم
ررؼؼماظؿدبرمواظؿؿعـماظعؼؾقني .م
 26ابـمرػقؾم:محلمبـمؼؼظان-.مص.00.
 27اٌصدرمغػلف-.مص.ص.01-03.
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ملمتؽـماظظؾقةماظيتمسدتمأعام"يلمبـمؼؼظان"مدقىماظطؾقعة،مواظطؾقعةمغؼقةم
وصاصقة مال متعؾؿ مإال معا مؼزؼد معـ مضدرة ماظعؼؾ موػل محؾؾك مباظرعقز ماظيت متقجف مسبقم
اظؾقثمسـماظعؾؾ،موخؾػمػذهماظعؾؾ،مػـاكماظعؾةماألوظبموػقماظؿدرجماٌعريفماظذيم
دؾؽف م"حل" معـذ ماظقالدة مصاظطؾقعة ممل متَّ ْؿؾِ مسؾقف معا مصبفزه مباألصؽار ماٌصطـعة مبؾم
ادرتذدمبفاموػقمؼرضبماظعالضاتمبنيممممسـاصرػا 28وضدمزادتفمإصرارامسؾكماظؽشػم
واظؿقحدمععماٌؾدإماألول .م
بفذاماظؿصقرمدقكؿؾػماظػقؾلقفمسـماظػؽاتماظعاٌةماألخرىمألغفمؼؾدأماٌعرصةمعـم
حقثمالمتؾدأمصفقمميؿؾؽمسؼالمؼدرجفميفمعصافماًاصةمبؾمخاصةماًاصةمعامدامم
اٌؿصقفمؼلؿكدمماظـصمٌعرصةماهلل،مأعامػقمصاظؼدرةماظذاتقةمظدؼفمػلماظيتمخقظتمظفم
ػذهماٌعرصة،مصعؾكماظرشؿمعـماظؿقحدمبني م"حل"مو"آدال"مصننم"حل"مدقؽقنمأرضكم
عـم"آدال"،مصفذامسرفمايؼقؼةمبقادطةماظـص،مأعامذاكمصؼدمحصؾمظفمايؼمدونم
اعالءاتموػقمعامؼمدسمظػصؾماٌؼالموتؼرؼرمعامبنيمايؽؿةمواظشرؼعةمعـماتصال .29م
إن مابـ مرػقؾ ماظطؾقب ماظذي مادؿؼدم مخربتف ماظطؾقعقة مظؿشؽقؾ مخصقصقة ماٌعرصةم
اظؿفرؼؾقةماظيتمؼؾدأمعـفاماظعؼؾماإلغلاغلم،مطانمؼفدفمإظبمعامؼؾل :م
أ-م تؾدأماٌعرصةمباهللموصػاتفمظؿؿدرجمعـمايسماواهمآصاقمععرصقةمأطـرمخصقصقةم
ال مؼعقفا مإال ماظػقؾلقف موؼشارطف مصقفا ماٌؿصقف 30دون محدوث مإعالء مأو موصقة معـم
ررفمآخرموػـامتؾغكماظقدارةمبنيماظعؼؾمواهللمظؿـفارمظذظؽموصاؼةمساملماظؽالممسؾكم
اظعؼؾماإلغلاغل،موؼؽقنمظؾػقؾلقفموحدهمحؼمتلوؼؾماظشرؼعة .م
ب -م إنمإظغاءماظقدارةمػدممصرؼحمظػؽرةماٌفديماظذيمؼعينمأنماإلغلانمربصقرم
صقؿامميؾقفمػذاماإلعامماٌعصقم.موطاغتماًربةمباظعؾؿماظطؾقعلمسـدمابـمرػقؾممبامصقفام
اظطب مودقؾة مإلثؾات معـؾ مػذه ماظػؽرة ،موإغفا ماظؾداؼة معـ ماظؿفربة مظقؽقن ماظـلؼم
اظػؾلػل مػـا مزبؿؾػا مسـ ماظـلؼ ماظػؾلػل مسـد م"ابـ مدقـا" ماظذي مال مؼقزػ ماٌعرصةم
اظؿفرؼؾقةميفمصؾلػؿفماٌشرضقة.
 .3ابن رػقل هووة مزدوجة فؼقه وفقؾسوف:
أعبعتماٌصادرماظؿارطبقةمسؾكمأنمابـمرػقؾمصؼقف،مصؼدمضالمصقفم"بـمسؾدماٌؾؽم
"مصاحبماظذؼؾمواظؿؽؿؾة"مطانمصؼقفامبارعماألدب"31موػقمأؼضامصؼقفامصقؾلقصا،32مػقم
عبع مشري معلظقف مظدى ماظػالدػة ماإلدالعقني ،مبادؿــاء مابـ مرذد مصاحب مبداؼةم
 28اٌصدرمغػلف-.مص.02.
29مابـمرذدم:مصصؾماٌؼال-.ماىزائر،ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرمواظؿقزؼع،مد.ط،م-.6432مص.ص.م.24-29
 30ابـمرػقؾم:محلمبـمؼؼظان-.مص.34.
 31ابـمسؾدماٌؾؽ:ماظذؼؾمواظؿؽؿؾة،مهؼقؼمإحلانمسؾاس-.مبريوت،مدارماظـؼاصة،مط،6م-.6420مص.392.
 32مبـماًطقب،مظلانماظدؼـم:ماإلحارةميفمأخؾارمشرغارة-.مص.334.
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اجملؿفدموغفاؼةماٌؼؿصد.حقثمطانمظؼاءماظػؼفمواظػؾلػةمظدؼفمتلظقػمممؿازمسادمباظـراءم
سؾكماظػؼفمواظػؾلػةمسؾكمحدمدقاءمصفؾمطانماألعرمغػلفمباظـلؾةمالبـمرػقؾ؟ م
ملمؼصؾمإظقـامعـمابـمرػقؾمدقىمصؽرهماظػؾلػلمعؾـقثاميفمضصةموحقدةموؼؿقؿةمػلم
ضصةمحلمبـمؼؼظان،موسؾقفمدقؾؼكمظدؼـامابـمرػقؾماظػؼقفمذبفقالميفمشقابماظقثقؼة.م
ممامؼدصعـامإظبماظؼقلمأنمػقؽةماظػؼقفمظدىمابـمرػقؾمطاغتمضرورةميفمذبؿؿعمضبؿؽؿم
إظبماظػؼف موالمؼعرتفمباظػؾلػة.مإذمدقعقلماظػقؾلقفمطـريامسؾكمػقؼةمصؼقفمظقـدعجم
أطـرميفماظػؽةماظعاٌةم،مطؿامأنماظؾؼاءميفمبالطماٌقحدؼـمطػؼقفمتؽلبمصقرةماجؿؿاسقةم
الزعةمووجاػةموعؾفمعـدذبامبنيماًاصةموؼـالمرضاماظعاعةمممامدقدرأمسـفمطـريام
عـماألخطار .م
ميف معدخؾف ماظـؼدي ماظذي مجعؾف مذباال مظقـدعج مبف ميف ماٌلائؾ ماٌعرصقة مظؾػؾلػةم
اإلدالعقة،مؼلققمابـمرػقؾماظؾقممالبـمباجةمألغفمعزجمبنيمدريةماظػقؾلقفماظيتمػلم
دريةمتقحدموأشراضماظدغقاموؼعينمبفامرؾبماظلؾطةماظلقادقة 33مصؿاتمبلؾبماظغقؾةم
وايلد مألن معقاضع ماظلقادة مػل معقاضع مظؾصراع مواهلالك موضد معات مابـ مباجة مألغفم
غلبم"إظبماظؿعطقؾموعذػبمايؽؿاءمواظػالدػةمواسباللماظعؼقدة" 34مصؽقػمؼؿكطكم
اظػقؾلقفمعـؾمػذهماٌفاظؽمأالمؼـؾغلمأنمؼـؿلبمإظبماظعؾؿماٌلؿقبمإظبمأػؾمػذام
اٌقرـماظذيمؼقجدمصقف،موباظؿاظلمتؼدؼؿماظقالءمباغدعاجمأصقؾمبنيمصؽاتفماظلؾطة /
اظعؾؿاء  /اظعاعة.مصاظػؾلػةمبضاسةموؾبماظـؼؿةموايذرميفمذبؿؿعمعؿدؼـمصالمحاجةم
بفا،مإمنامتؼعماياجةمإظبمعـمؼعؾؿماظدؼـ،مظذظؽمطان"مظؾػؼقفمظدؼفؿمروغؼمووجاػة"35م
وػقؼةمابـمرػقؾماٌزدوجةمدبقلمػذاماظروغؼموسؾكماظرشؿمعـمطقنمابـمرػقؾمصؼقفامإالم
أغفمطغريهمعـمصالدػؿـاماإلدالعقنيمميقزمبنيمغففنيمإظبمايؼ،مغفجماىؿفقرموػقم
خطابمؼػؿؼدمإظبماٌـطؼمؼقجفمإظبماظعاعةموؼعدماظػؼفمأحدماظلؾؾماظيتمؼؿشؽؾمعـفام
اًطاب ماىؿفقري ،مأعا ماظػقؾلقف مصال مؼؼؿـع مبفذه ماألداظقب ماظيت متؼقم مسؾكم
اٌؿاحؽةمواٌغاظطةمورمبامترجعمػذهماظؼلؿةمبنيمسؼؾنيمزبؿؾػنيمإظبماخؿالفمرؾقعلم
بنيمايؽؿةماظيتم المتلؿكدمماٌـاالتمواظشرؼعةماظيتمتؼـعمسؼقلماظعاعةمبقادطةمػذهم
اٌـاالتمصاظػالدػةم"وحدػؿماظؼادرونمسؾكماىؿعمبنيمايؽؿؿنيماظشرسقةمواظعؼؾقة،م
أعاماىؿفقرمواظعاعةمصقفبمأنمؼؼؿصرمسؾكماالػؿؿاممبايؽؿةماظشرسقةمطؿامؼعرضفام
اظدؼـ"،36موػؽذامخؾصمابـمرػقؾمإظبمعامخؾصمإظقفماظػارابلموابـمدقـاموشريػؿميفم
 33ابـمرػقؾ:محلمبـمؼؼظان-.مص.62.
 34ابـمخؾؽان:موصقاتماألسقان،مج-.3مص.21.
 35اظؿؾؿلاغل،ماٌؼريم:مغػحماظطقبمسـمشصـماألغدظسماظررقب-.مج-.6مص.226.
 36طاعؾ،مأغبدمصمادم:معؼارغةمبنيمصالدػةماٌغربمواٌشرق،مسـمعممتراتمصالدػةماٌغربمواٌشرق -.متقطقان-
اٌغرب،م،6416مط،6مصم.22
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سدم ماخؿالف ماظدؼـ مواظػؾلػة ،مواظؿلوؼؾ ماظراحج مظؾشرؼعة مظـ متؼقم مبف مإال مصؽةم
اظػالدػة،موطبؿؾػمابـمرػقؾمسـماظػالدػةماإلدالعقنيمألغفميفمعللظةماظؿلوؼؾمعزجم
بني مررق مثالث ميف ماٌعرصة ،ماظؿفربة مواالدؿدالل م ماظعؼؾل مثؿ ماٌؽاذػة مألن محل مملم
ؼؿقصؾمسؾكمإدراكماظعاملماإلهللمإالمبعدمعامعرمبفذهماظدرجاتماظـالثمعـماٌعرصة .م
إنموصقلمحلمإظبماظعاملماظروحاغلمعؿدرجاميفمعراتب ماٌعرصةمؼمطدمعقضػمابـم
رػقؾمعـماظعؼؾمصفقمالمضبؿاجمإظبمعرذدمؼؼقدهمإظبمػذاماظعامل،مأالمؼعينمػذاماظؼقلم
باظؼدرة ماظذاتقة ماظيت متؾغل ماظقدارة مبني ماظعؼؾ مواهلل ممبا مصقفا معرذدة ماٌفدي مابـم
تقعرت .م
إنماظػؾلػةماٌشرضقةمتؿفاوزماظػؾلػةماظربػاغقةمألنمايؼمظدؼفامػقمحضقرامعؾاذرام
صاظربػانمؼػؿؼدمإظبمعؿاغةماظذوقموضبصؾمغؿائجمخارؽةمصفذاماظػارابل"أمؼلسماًؾؼم
عبقعامعـمرغبةماهللمتعاظب،موصريماظػاضؾمواظشرؼرميفمرتؾةمواحدة،مإذمجعؾمعصريم
اظؽؾمإظبماظعدممػ...ؼمػذامععمعامصرحمبفمعـمدقءمععؿؼدهميفماظـؾقة" .37م
إنماظلؾقؾماألوحدمإظبمععرصةماهللمػقماإلذراقموػقمحضقرمعؾاذرمظؾعؼؾماإلغلاغلم
اظطؾقعلماظذيمتدرجمعـماظؿفربةمصاسدا،موػقمؼلؿكدممعـطؼماالسؿؾارمواالدؿداللمإظبم
حد محصقظف مسؾك مايضقر ،مأال مؼعد مػذا ماظلؾقؾ مطشػا معؾاذرا م -ماظؿزعت مبلدائفم
اظػؾلػة-موماٌـفجماظؼقؼؿمإظبمععرصةماهللمععرصةمعؾاذرةم؟ م
ظؼدمطانمابـمرػقؾماظػقؾلقفمعرجقامسؾكمابـمرػقؾماظػؼقفمعامداعتماٌػاضؾةم
بقـفؿاميفمدريةم"حلمبـمؼؼظان"مععم"دؾؿان"مضدمأصضتمأنماظػقؾلقفمأضدرمسؾكم
اظؿلوؼؾموععرصةمايؼقؼة،مبقـؿاماظػؼقفمؼؾؼك مراسقامظظاػرػامترضكمسـفماظعاعةمألغفم
ؼؿـادبموعدارطفاماظعؼؾقة .م
 .4من مرذدة املفدي ابن تومرت إىل حي بن وؼظان البن رػقل:
ظؼدمضاممعفديماٌقحدؼـمربؿدمبـمتقعرتمبصقاشةمسؼقدةمعـمأدقماظعؼائد،مأظػم
صقفامتلظقػامدضقؼامبنيمعصادرمزبؿؾػةمعـماألذعرؼةمواٌعؿزظةمواإلعاعقة،موغشرػامبنيم
ضقعف موسدػا ماٌرجعقة ماإلؼدؼقظقجقة ماألدادقة ماظيت ماغطؾؼت مبامسفا ماظـقرة مضدم
اٌرابطنيموسؼقدةماٌفديمابـمتقعرتمصاشفاميفمغصمسؼديممسلمصقؿامبعدماٌرذدةم
وػل م" مخالصة معرطزة معـ ماظطؾؼةماظعاظقة ميف مسؾؿ ماظؽالم محبقث مال مؼلؿطقع مإدراكم
ععاغقفامإالمأػؾمػذاماظػـ" 38وهلذامطانمظعؾؿاءماظؽالمماألذاسرةماظدورماظؾارزميفمذرحم
 37ابـمرػقؾ:محلمبـمؼؼظان-.مص.ص.22-26.
 38أوعؾقؾ ،مسؾل م :ماظلؾطة ماظـؼاصقة مواظلؾطة ماظلقادقة -.معرطز مدرادات ماظقحـدة ماظعربقة ،مط ،6م-.6441م
ص.20.
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وهؾقؾ ماٌرذدة مظؾعاعة موطذا مظؾكاصة ،موظؼد مأضام مابـ متقعرت مثقرتف ماظعؼدؼة مسؾكم
أدادنيمرئقلقنيمػؿا :م
أوال:ماظؿلوؼؾميفماظػفؿماظعؼديمودقؽقنماٌلمولمسـمػذاماظؿلوؼؾمػقمساملماظؽالمم
االذعري .م
ثاغقا:ماظؿلصقؾميفماظػؽرماظشرسل،مصؼدمدساماٌفديمدسقةمعمطدةمإظبمإحقاءماظعـاؼةم
باألصقل ماظـصقة موادباذػا ماألداس ميف مادؿـؾاط ماألحؽام ،39مإن ماٌزاوجة مبني مػاتنيم
اًطقتنيمأدتمإظبماظلؾطةماٌطؾؼةمظألصقلموػذهماظلقادةمظألصقل مطاغتمتـقط مبفام
صؽة مخاصة مػؿ مسؾؿاء ماظؽالم ماألذاسرة موإزاء مػذا ماألعر ماحؿؾ مػمالء مدؾطة مسؾقا ميفم
اجملؿؿعماٌقحدي .م
إضاصةمإظبماإلصالحماظعؼديمضاممابـمتقعرتمبنسالنماٌفدؼةموتعدمػذهماظػؽرةمودقؾةم
ممؿازة مظؾلط ماظلؾطة ميف مذبؿؿع مؼقظل ماظـيب ماظلؾطة ماٌطؾؼة ميف ماظدصاع مسـ ماهللم
ودققؿؾماٌفديمخؾقػةماظـيبمعؼاعاممماثالمٌؼامماظـيبموػلمررؼؼةمظؽلبماألغصارم
ألنمػمالء"مؼعؿؼدونمأغفمدقؿألماألرضمسدالمطؿامعؾؽتمجقرا،موظذظؽمصؼدمادؿعؿؾفام
طـريمعـماظلادةماظـائرؼـميفمزبؿؾػماظعاملماإلدالعل"،40موػذهماظػؽرةمملمتؽـمشرؼؾةم
سـمدؽانماٌغربماإلدالعلمصؼدمأظػقػامعـماظدسقةماظشقعقةماظيتمعرتمبفؿ .م
إنمعقضػمابـمرػقؾمعـمسؾؿماظؽالممطانمعقضػامطباظػمعقضػماٌرذدة،معاداممػذام
اظعؾؿمػقمسؾؿماظظاػرموال مضبؿؽؿمسؾكماإلعؽاغقةمايؼقؼقةمظؿلوؼؾماظشرؼعة 41مومبامأنم
اظػقؾلقفموحدهماظؼادرمسؾكماظعروجمإظبماظعاملماإلهللمواظؽشػمسـمايؼمصننمصؽرةم
اٌفديمتـقؾموتصؾحمصاضدةماٌصداضقةمصفؾمطانمػدفمابـمرػقؾمػقمغؼدمسؼقدة مابـم
تقعرت ممبا مأغف مػدف معـ مغؼده مظؾزوج مسامل ماظؽالم مواإلعام ماٌعصقم مإظب مضرب مصؽرةم
اظقدارةماظيتمؼدسقفاماظػؼفاءموسؾؿاءماظؽالممبنيماظـصماظدؼينمعـمجفةموبنيماظعاعةم
وصاحبماظلؾطةماظلقادقةمعـمجفةمأخرى،مصعاعةماظـاسمظقلقامحباجةمإظبماظؿلوؼؾ،م
إمنامطػاػؿماظظاػرماٌؾنيميفماظشرؼعةمدونمتلوؼؾموػلماظػؽرةماظيتمغبؾفام"حل"مإظبم
أػؾ ماٌؾة مسـدعا مسرب معع م"آدال" مإظب ماىزؼرة ماٌلػقظة مباظـاس ،مأعا ماظلؾطان مصعؾقفم
االحؿقاط ممما مؼروجف مسؾؿاء ماظؽالم مصؼد مصبرون ماظرسقة مإظب مسؾؿ ماظػروع مواالخؿالفم
وزفقر مصؽرة مسؾادة ماظقظل معا مدام ماٌفدي ماحؿؾ معؼام ماظـيب ميف ماالتصال مواظؿقاصؾم
باظعؼؾماظػعال .م
إن مضصة م"حل مبـ مؼؼظان" مبفذا ماظطرح ماظػؾلػل مػل مغؼد موواوز مٌرذده مابـم
تقعرت،موػذامؼعينمواوزامإؼدؼقظقجقامظؾؿقحدؼـ.مصفؾممسقتماظلؾطةماٌقحدؼةم
 39اظـفار،مسؾدماجملقدم:مصصقلميفماظػؽرماإلدالعلماٌغربل-.بريوت،مدارماظغربلماإلدالعل،مط،6م-.6442م
ص.33.
 40اظـفار،مسؾدماجملقدم :اٌفديمبـمتقعرت،مدارماظغربماإلدالعلم-.بريوت،مدارماظغربلماإلدالعل،مط،6مم
-.6430مص.660.
 41ابـمرػقؾم:مضصةمحلمبـمؼؼظان-.مص.30.
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بفذا ماظؿفاوز؟ موػؾ مػق مسالعة مسؾك معقضػفا معـ مسؼقدة مابـ متقعرت؟ موإظب مأي معدىم
حاصظ مػمالء مسؾك محرصقة مػذه ماظعؼقدة؟ مإن ماإلجابة مسـ مػذه ماظدساوى متؼرب ماظصؾةم
أطـرممبنيمصؾلػةمابـمرػقؾموعقاضػمأعراءماٌقحدؼـمعـمتعاظقؿمابـمتقعرتموؼدصعـامإظبم
اظؼقلمأنمضصةم"حلمبـمؼؼظان"مطاغتمدالظةمسؾكمعقضػماظلؾطةمذاتفا،موضدمؼزدادم
ػذاماٌقضػمتلطدامإذامذطرغامبلنمابـمرػقؾمطانمربظقامظدىماظلؾطانموساٌاممبقاضػفام
اظلقادقةماًاصة .م
ظؼدمهقظتمتعاظقؿمابـمتقعرتمععمعرورماظزعـمرؼلامهؿػلمبفماظعاعة،مإذمذؽؾم
اٌفدي مابـ متقعرت ميف ماٌكقال ماىؿعل مظؾؿغاربة موادطة مبني ماظعاعة مواهلل م .موضدم
ذاػدتماظلؾطةممنقمػذاماٌشفدموؼـؼؾمصاحبماٌعفبمحادثةمتزؼدمعـماظؿلطقدمسؾكم
ػ ذهماظػؽرة،مإذممؼؼقل":مخرجمأعريماٌمعـنيمأبقمؼقدػمإظبمتقـؿؾموععفمػمالءماظغزم
اٌذطقرون،مصؼعدوامهتمذفرةمخروبمعؼابؾةمظؾؿلفد،موضدمطانمابـمتقعرتمضالم
ألصقابف مػ...ؼ مظقؾصرن معـؽؿ معـ مراظت محقاتف مأعراء مأػؾ معصر معلؿظؾني مبفذهم
اظشفرة مػ...ؼ مطانمذظؽ ماظققم ميف متقـؿؾ مؼقعا مسظقؿا ،ماتصؾ ماظؿؽؾري معـ مطؾ مجفةم
ػ...ؼمصلخربغل معـمرأىمأعريماٌمعـنيمأبامؼقدػمحنيمرأىمذظؽمؼؿؾلؿمادؿكػاصام
ظعؼقهلـ،مألغفمالمؼرىمذقؽامعـمػذامطؾف،موطانمالمؼرىمرأؼفؿميفمابـمتقعرت".42م
وػؽذامهقلمعقضػماظلؾطةماٌقحدؼةمإظبمععارضةمسؾؿقةممتـؾتميفمعشروعمابـمرػقؾم
وبعدهمابـمرذد ،مظؼدمصؽؽمػذاماٌشروعمعقاضعماظلؾطةميفمعرذدةمابـمتقعرتموغزعم
سـفاماظـؼةممبامأغفامالممتؿؾؽمإعؽاغقةمتلوؼؾماظشرؼعة.موضدمادبذتماظلؾطةماٌقحدؼةم
عقضػامعـمصؽرةماٌفدؼةمأدىمبفامذقؽامصشقؽامإظبمإظغائفا43مٌامهلامعـمخطقرةميفمعللظةم
زفقرماظدساةمعـمجفة،مويفمعللظةمبروزمزاػرة ماظؾدسةمواخرتاقماظشرؼعةماظذيمارتؾطم
شاظؾاميفماظؿارؼخماإلدالعلمبظفقرماظدسقةماظلقادقة .م
ظؼدمطانمعقضػمأبلمؼقدػمؼعؼقبمصرضبامعـمعللظةماٌفديمواإلعام،موػذامغصم
صرؼحمظفمضالمصقف"مإغلمالمأضقلمباظعصؿة-مؼعينمسصؿةمابـمتقعرتموضالمػ...ؼمأؼـم
اإلعام؟مأؼـماإلعام؟"مإغفمغػلمصارممظعدمموجقدمإعاممميؿؾؽماظلؾطةماٌطؾؼةموظعؾمػذام
اظـػلمظػؽرةماإلعاممطانمعـمضؾقؾماظـؼدمظؾدسقةماظػارؿقةماظشقعقةمأؼضا.مإنماٌؼارغةمبنيم
عقضػمابـمرػقؾماظػؾلػلموعقضػماظلؾطةماٌقحدؼةمعـمابـمتقعرتمؼزؼد معـموسلم
اظـلؼماظػؾلػلمظؼصةم"حلمبـمؼؼظان"،موؼقضحمإظبمحدمبعقدماٌؼقظةماظػؾلػقةماظيتم
روجمهلامابـمرػقؾميفمػذهماظؼصة،موؼشريمإظبمأنماظلؾطةماٌقحدؼةمضدمأدرطتمخطرم
اظقدارةماظيتمعـؾفامسؾؿاءماظؽالمميفمذرحمسؼائدماٌرذدةمظؾعاعة،موأدرطتمباظؿاظلمأنم
اظدوظة ماٌقحدؼة مأصؾقت ميف محاجة مإظب معـظقعة مإؼدؼقظقجقة مأخرى مهاصظ مسؾكم
اظلؾطةمومنقػاماواهماظؼقة.متؾؽماٌـظقعةماظيتمأحؽؿمغلجمخققرفامابـمرػقؾمسـدعام
 42اٌراطشل:ماٌعفبميفمتؾكقصمأخؾارماٌغرب-.مص.ص.292-291.
 43اظـفار،مسؾدماجملقدم:ماٌفديمبـمتقعرت-.مص.024.
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ادؿفؿع ماظقدع ميف ماظؿدظقؾ مبلغف مال موجقد مظقدارة مبني ماهلل مواظعؼؾ ماإلغلاغل ماظذيم
ميؿؾؽمضدرةمرؾقعقةمإلدراكماظعاملماإلهلل .م
 .5العؼل الطبقعي وحدود املعرفة :
إنمعؽاغةماظػقؾلقفميفمضصةم"حلمبـمؼؼظان"مػلمطـاؼةمسؾكمعـزظةماظعؼؾ،موسؾكم
مسق ماٌعرصة ماظيت مؼـؿففا مػذا ماظػقؾلقف معؼارغة ممبعارف مأخرى م مرباؼـة معـ معـؾم
اظػؼفموسؾؿماظؽالم ،مصاٌعرصةماظػؾلػقةمترضكمإظبمعلؿقىماظقؼنيممباممتؿؾؽف معـمراضةم
ذاتقة،مأعاماٌعارفماألخرىمصنغفامتؼؾعميفمحدماظظاػرموالمتلؿطقعماظغقصمإظبماظؾارـم
حقثمؼؽقنمايؼمزباظػامهلذاماظظاػر .م
اظشرؼعة مال متـاضض ماظػؾلػة ،مواظـيب مواظػقؾلقف مؼصدران مسـ معرجعقة موعؾفؿام
عؿلاوؼنيميفمععرصةمايؼموغقؾف،مشريمأنمابـمرػقؾمؼمطد مأنمرؾقعةماظشرؼعةماظيتم
تعربمسـمايؼمباٌـاالتمميؽـمتربؼرػاموذظؽمباظـظرمإظبمرؾقعةماىفةماظيتمؼؿقجفم
إظقفاماًطابماظشرسل،مإنمػذهماىفةموظؼصقرمعدارطفاموشقصفاميفماظضاللمهؿؿم
سؾكماظـيبمذقـمعضؿقنمايؼماٌؼدممإظقفامباألعـؾةمواظصقر.مأعاماظػقؾلقفمصفقمظقسم
حباجة مإظب معـؾ مػذا ماًطاب مألغف مؼؾج مإظب مايؼ معؾاذرة ،موعـ مثؿ مميؿؾؽ ماظؼدرةم
اٌطؾؼةمسؾكمتلوؼؾماظشرؼعة .م
تؾاؼـ متلوؼؾ معاػقة ماظػؾلػة ماإلذراضقة مسـد مابـ مرػقؾ مواظيت متشؽؾ ماٌضؿقنم
اإلبلؿقؿقظقجلمظـظرؼةماٌعرصةمظدؼف،مإذمؼؼارغفام"ػـريمطقربان"مبذظؽماإلذراقماظذيم
ؼػقض مسؾك ماظعؼؾ معؼربا مإؼاه معـ ماٌػفقم ماألعاعل ،ماظشقعل مصفق مغقع معـ موربةم
اظالوسل ماظيت متؼرب ماظػقؾلقف معـ ماظـيب ،44موػذا ماظؿؼرؼب ماًاص ،مؼعد مصرضقةم
أ دادقةميفمعـفجمػـريمطقربانمظقربرماظصػةماظشقعقةمظؾػؾلػةماإلذراضقةمسؿقعا،مظؼدم
رطز مطقربان مسؾك مآخر معراتب ماٌعرصة ماظيت موصؾ مإظقفا م"حل" موػل ماالهادم
واٌشاػدة ،مدون مأن مؼعري ماػؿؿاعا مظذظؽ ماألدؾقب ماٌؿقز ماظذي ماتؾعف مابـ مرػقؾ ميفم
اظربػـة مسؾك ماظؿقاصؾ مايادث مبني مايس مواظعؼؾ مواظذوق مألجؾ ماظدخقل مإظب مساملم
ايؼ،مواظذيمالمغعـرمسؾقفمظدىمصالدػؿـاماإلدالعقنيماظلابؼنيمسؾكمابـمرػقؾمصػلم
حنيمصبؿع"مابـمباجة"مبنيمايسمواظعؼؾمواظقحل،مصننمابـمرػقؾمؼرطزمسؾكماظذوقم
طلؾقؾمثاظث"مواظؼراءةماٌؿؿعـة،ميلمبـمؼؼظانمػ...ؼ،متمطدمأنمػذاماألخريمملمؼعطم
ظالتصالمأبعادامصقصقةمإهلاعقة،مبؾمذقـفممبضاعنيمسؼؾقة .45م
 44طقربان،مػـريم:متارؼخماظػؾلػةماإلدالعقة،مترعبةمغصريمعروةموآخرون-.بريوت،معـشقراتمسقؼدات،مط،0م
-.6430مص.ص.020-022.
 45ؼػقت ،مدامل م :مابـ محزم مواظػؽر ماظػؾلػل ميف ماٌغرب مواألغدظس -.ماظدار ماظؾقضاء م– ماٌغرب ،ماٌرطز ماظـؼايفم
اظعربل،مط،6م-.6431مص.312.
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صعؾك ماظرشؿ معـ مترطقز مابـ مرػقؾ مسؾك ماظػرد ماٌؿقحد ماظذي" مؼلؿؿد مإهلاعف معـم
إذراق ماظعؼؾ ماظػعال ماظذي مػق معصدر ماظعامل مواٌعرصة ،46مإال مأن مصقرة ماظعؼؾ ماظذيم
هصؾمظفماظذوقمواإلذراقمالمؼغرقميفماإلهلامماٌػرطماظذيمندهمسـدماظصقصقة،مإمنام
ػقمسؼؾمؼؿفاوزماإلدراكماظصقيف،معـمػـامجاءماالخؿالفمبنيم"حل"وم"مآدال"ميفمأنم
األول مؼدخؾ مإظب ماظؾارـ مبقادطة مضقة مساضؾة ،مبقـؿا مطان مررؼؼ" مآدال" ماإلهلام مدونم
اٌراضؾةماظعؼالغقة .47م
وظذظؽ مند مأن ماظعؼؾ مسـد مابـ مرػقؾ مذو مخصقصقة ،مصفق متؾؽ ماٌؾؽة ماظػطرؼةم
اٌؿقرر ةمعـماظؼقاظبماٌصطـعةماظيتممتـؾفاماألصؽارماالجؿؿاسقةمبصػةمساعة،موظذظؽم
طاغتماالصرتاضاتماظيتمداضفامابـمرػقؾميفمعللظةماظقالدةماظطؾقعقة"ميل"مأومعللظةم
اظقالدةماآلدعقةماظيتمادبذمصقفامرعزماظـيبمعقدكمسؾقفماظلالم،مػلمتربؼرامًؾقماظعؼؾم
اإلغلاغل معـ ماظعالضة ماظؼؾؾقة معع مأصؽار متعؾؿفا مأو مصرضت مسؾقف ممما مؼمدي مإظب مغػلم
اظؼقلمباظعصؿةمظؾعضماألصرادماٌؿؿازؼـ.موسؾكمػذاماظـققمظـمؼؽقنماالعؿقازميفماٌعرصةم
إال مظؾػقؾلقف مإال مألغف ماعؿقاز مسؼالغل مميؽـف معـ ماالتصال موإدراك مايؼ محباظة معـم
اإلرادةمواظرؼاضةماظعؼؾقؿني .م
إن مػذا ماٌلؿقى ماظذي محصؾ مظؾػقؾلقف مواظذي محدث مصقف" مزؼادة ماظقضقحم
واالغؾالجمواظؾذةماظعظقؿة" 48ؼعدمآظقةمغؼدؼةمميؿازمبفاماظػقؾلقف،مصفلمتؽشػمسـم
شـك ماٌعرصة ماظػؾلػقة موتؼدم مإجابة مصرضبة موواضقة مسـ ماظصؾة مبني ماظـيب موػذام
اظػقؾلقف،مصؽؿامطانماظقحلمدؾقالمظؾؿعرصةماظـؾقؼةمصننماظعؼؾماظطؾقعلمؼؿدرجمصعقدام
اواه ماظعؼؾ ماظػعال مظقؿؾؼػ مايؼ ،موظؽـف محؼ مال مطبؿؾػ ميف مجقػره مسـ مايؼم
اظـؾقي .م
ظؼدمصرقمابـمرػقؾمبنيماٌعرصةماظربػاغقةمواٌعرصةماظذوضقةماظعرصاغقة،موطانمػدصفم
ػقماظؿاظل :م
أ -ماظؼقل مبقجقد مضقة مسـد ماإلغلان مال متؿؾؼك ماٌعارف معـ ماًارج ،مبؾ متؽؿػلم
بذاتفا،مصفلمضدرةمتصؾمإظبمايؼمدونمحدوثمإعالءمعـمجفةمتؼعمخارجماظعؼؾ،م
إمنامدقؽقنمإدراكماهللمبقادطةمضقةماظعؼؾماظذاتقة،مواظػؾلػةمبفذاماٌلؾؽمعـماٌعرصةم
تزؼدمعـمضدرتفامسؾكماظـؼدموتؽشػمسـمراضةمأودعمعـماظربػان،مإذمتضعماظػقؾلقفم
يفمضؾبماظعاملماإلهلل،مػذاماظعاملماظذيمرعزمإظقفماظـصماظشرسلموعـؾ مسـمحؼائؼفم
باٌـاالت،موػـامؼؿعاضدماظعؼؾمواظـؼؾموظؽـماًطابماظعؼؾلمدقػققماًطابماظؽالعلم
واًطابماظػؼفلمصؽالػؿامؼؼؾعانميفمزاػرماظـص .م
 46أبقمرؼان،مربؿدمسؾلم:متارؼخماظػؽرماظػؾلػلميفماإلدالم -.مبريوت،مدارماظـفضةماظعربقة،مد.ط،م-.6421م
ص.332.
 47ابـمرػقؾ:محلمبـمؼؼظان-.مص.ص.م.42-34
 48اٌصدرمغػلف-.مص.63.
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ب -مإنماظذوقمأرضكمعـماظعؼؾماظربػاغل،مألغفمؼلؿحمبؾؼاءماظـيبمواظػقؾلقفمممام
ؼمديمإظبماغؿػاءمثـائقةمايؼقؼة،مصاظعؼؾمباظقصػماظذيمضدعفمابـمرػقؾمظفمإعؽاغقةم
االهادمععماظعؼؾماظػعالموػلمسقـفاموربةماظـيب،موضدمخصمابـمرػقؾماٌؿصقفم
مبقزةموعؾفمضادرامسؾكموسلموربةمايؼقؼةمطؿاموساػاماظػقؾلقفمواظـيب.
جـ -مإغشاء مغظام ماٌعرصة ماظػطرؼة ماظذي مال مؼـاضض ماًطاب ماظدؼين موظؽـف مؼقضعم
اًطابماظؼائؿمبـظامماظؿعؾقؿمسـمررؼؼماإلعامميفماٌلائؾةمواظـؼد،مصالمحرجمإذنمبنيم
اظعؼؾ مواظـؼؾ مسـد مايدؼث مسؾك ماذرتاك ماظدؼـ مواظػؾلػة ميف مررؼؼ ماٌعرصة موعصدرم
اٌعرصة ،مإن معـؾ مػذه ماظدسقة ماظيت متطقر ماظػطرة مطكظقة مسؼؾقة مألجؾ ماظـؼد مواظؿفاوزم
وجدت مهلا مضقة متلثري ميف مسصر ماألغقار ميف معػفقم ماظطؾقعة ماًرية مطؿا مبرػـ مسؾقفام
"جقنمجاكمرودق".
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