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 ؟ُينَٔ عَّ
  ستُد ستبٛب عامل                                                            

mahboobjnu@gmail.comEmail:                          

ستُد  كًِ ايدنتٛزب ؤ، اهلٓد، نتابًاايسغٝد، يهٓا حدٜجا داُز تصدزأ

٠ ايدنتٛز أضاترنباز خنب١ ممتاش٠ َٔ أنسّ ايٓدٟٚ. ٜػتٌُ ٖرا ايهتاب ع٢ً تسادِ 

يف تعًُٝ٘ ٚتجكٝف٘  ايرٜٔ قاَٛا بدٚز نبريٓد٠ٚ ايعًُا٤ ي ّداز ايعًٛ يفأنسّ ايٓدٟٚ 

 أدٜب َبدعٚ، ٚهلِ فطٌ عظِٝ عًٝ٘ يف إعدادٙ نعامل بازع إضال١ًَٝ ٚتسبٝت٘ تسب١ًٝ

. نُا ٚباحح داد يف ايعًّٛ ٚايدزاضات اإلضال١َٝ

ٓد٠ٚ ي يداز ايعًّٛ ا صادقًاّ ايهتاب تصًٜٛسٜكٍد

يف زحابٗا أح٢ً أٜاّ املؤيُف اييت قط٢ ايعًُا٤ 

ٚاييت ناْت  ،األيٝف يف حطٓٗاحٝات٘ ٚتسب٢ 

ََ ًٕٛ تفتدس بٛدٛد أضاتر٠ بازعني يف فِْٓٛٗ ٜعا

خطٕٓٛ إيِٝٗ ا٥ِٗ، ُٜٚايطًب١ َعا١ًَ اآلبا٤ ألبٓ

ِْٗٛٗ إىل َا فٝ٘ خري ٚضعاد٠ ٚصتاح يف ايدْٝا ٚاآلخس٠، بهٌ زفل ٚحٓإ، ٜٚٛدِّ

ٜٚٓصخِْٛٗ باالبتعاد عٔ نٌ غ٤ٞ ٖٚٛ غس هلِ، ٜٚطاعدِْٚٗ ع٢ً حٌ املػانٌ 

ػري األضتاذ دعفس َطعٛد ُٜ .خالٍ حٝاتِٗ ايدزاض١ٝ ٜتعسضٕٛ هلاٚتريٌٝ ايصعٛبات اييت 

ْد٠ٚ  أضاتر٠ُ إىل َا نإ ٜتُٝص ب٘ يٓفظ ايهتاب، يف "ن١ًُ ايٓاغس" اذتطين ايٓدٟٚ

اْتِٗ يف اجملتُع ناْٛا ايعًُا٤ ٚقتراى بايكٍٛ "إٕ ٖؤال٤ األضاتر٠ زغِ عًٛ غأِْٗ َٚه

٘ ايج١ُٓٝ إلفاد٠ نٌ َٔ ٜسٕٚ فٝ ِتٗغٕٛ َٔ أٚقاات ايطالب... ٜٚفسِّفٕٛ َع احتٝادهٜٝت

َٚٔ خصا٥ص ٖؤال٤ األضاتر٠ أِْٗ مل ٜهْٛٛا َدزضني ايسغب١ يف اذتصٍٛ ع٢ً ايعًِ... 

ٚإمنا  ،اٚاْتٗت اذتصص ايدزاض١ٝ َٚطًٜٛٚكٕٛ ايدزٚع...ط، حيطسٕٚ ايصفٛف، فك

ني ٜكَٕٛٛ برتب١ٝ ني، ْعِ! ناْٛا َسبِّناْٛا جباْب ٖرٙ ايٛظٝف١ امل١ُٗ األضاض١ٝ َسبِّ

                                                        
 ٙاهلٓد.، َسنص ايدزاضات ايعسب١ٝ ٚاإلفسٜك١ٝ، داَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ، ْٝٛ دهلٞباحح ايدنتٛزا ، 
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زع ايّٝٛ بطبب املاد١ٜ اييت ايطالب تسب١ٝ د١ٜٝٓ خًك١ٝ ادتُاع١ٝ... ٖٚرا َا تفكدٙ املدا

 .1غصتٗا بفريٚضاتٗا"
 ٚتكدٜسٙ ادتِ املؤيف بايطبع عٔ غٛق٘ ٚحٓٝٓ٘ إىل ْد٠ٚ ايعًُا٤، ٚعٔ حب٘ سٜعٍب

يج١ً َٔ أضاترت٘ يف شتتًف ايعًّٛ ٚايفٕٓٛ، َٔ ايتفطري ٚاذتدٜح ٚايفك٘ ٚاألدب  ايبايؼ

ٝطتفٝد ٜٚطتُتع عٓد قسا٤ت٘ ضٕ ايكازئ ألخس٣، فإالّ ٚغريٖا َٔ ايفٕٓٛ اٚايًػ١ ٚاإلع

، َٔ حٝح ال ٜدخٌ َٔ أٍٚ صفخ١ إىل آخس صفخ١ يف ايهتاببأضًٛب زا٥ع ٚفسٜد 

 – املؤيف إىل تسمج١ أضاترتِٗ ٚٚصف خصاهلِ اذتُٝد٠ ٚخصا٥صِٗ ايبازش٠ َباغس٠ً

بأضًٛب  ٚاًلأ عاجل ايعًّٛ ٚايفٕٓٛ مبدتًف دٛاْبٗاُٜ بٌ إْ٘ –نُا صتد يف ايهتب عا١ًَ

، َطتٛعًبا دٛاْب حٝا٠ أضاترت٘ املدتًف١ دزاض١ ٚتدزٜطا ٚتأيٝفا َٚا إىل أخاذ ضسدٟ

 ذيو. 

  ؟ايفهس اإلضالَٞ ُوحتت باب "َٔ عَّ ملا دا٤أذنس ٖٓا َجاال 

: َا ايفهس اإلضالَٞ؟ قًت: ٖٛ َا أٚزث٘ املطًُٕٛ َٔ أعُاٍ عك١ًٝ ْٚظس١ٜ يف قايٛا"

ت ٚاآلداب إبداعا ٚإْتادا ٚادتٗادا، َٓر بد٤ اإلضالّ إىل َٜٛٓا ايعًّٛ ٚايفٕٓٛ ٚايفًطفا

 ٖرا.

قايٛا: َا ايفهس اإلضالَٞ املعاصس؟ قًت: ٖٛايفهس ايٓصٜ٘ ايصايف ايرٟ طٛزٙ 

املفهسٕٚ املطًُٕٛ إْهازا يًفهس ايعًُاْٞ، َٚكا١َٚ يًٗذُات ايفهس١ٜ ٚايجكاف١ٝ 

 دز غري إضال١َٝ.....ايػسب١ٝ، ٚتصخًٝخا يًفهس ايتذددٟ املتأثس مبصا

قايٛا: َا َصدزٙ؟ قًت: َصدزٙ ٖٛ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚعٝا هلُا 

 ٚفُٗا، ٚاضتٓباطا َُٓٗا ٚاضتدسادا، فٗٛ إًذا فهس زباْٞ......

قايٛا: َا خصا٥ص٘؟ قًت: ٜتُٝص ايفهس اإلضالَٞ مبا ذنسْا َٔ مسٛ َصدزٙ 

  .....ات اذتٝا٠ ْٚٛاحٝٗاٚثبات٘، ٖٚٛ فهس غاٌَ، أٟ ٜػٌُ مجٝع َكتطٝ

قايٛا: َٔ عَُّو ايفهس اإلضالَٞ؟ قًت: غٝدٓا ايطٝد ستُد ٚاضح زغٝد 

ايٓدٟٚ، قايٛا: أفدْا برتمجت٘. قًت: ضأيتُْٛٞ تسمج١ غٝذ ستبب يدٟ أثري، أْطت ب٘ 

أًْطا نبريا، ٚأيفت٘ أميا أيف١، أغعًتِ برنسٙ عاطف١ يف صدزٟ، ٚأٜكظتِ ْا٥ِ 

                                                        
 .4ْفظ ايهتاب، ص: -1
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.... ٖٛ ايعامل ايصاحل، ايتكٞ ايٓكٞ، األدٜب ايًٛذعٞ، ايًػٟٛ األملعٞ، األغذإ يف قًيب..

 املفهس املتٛقد ايرنٞ، األضتاذ ايػسٜف أبٛ دعفس ستُد ٚاضح زغٝد ايٓدٟٚ بٔ ......

ٚيد ض١ٓ ..... ٚختسج يف داز ايعًّٛ يٓد٠ٚ ايعًُا٤ ..... عٌُ يفرت٠ يف إذاع١ عُّٛ اهلٓد 

يفهس اإلضالَٞ: ايػصٚ ايفهسٟ"، ٚ"أدب ايصخ٠ٛ بدهلٞ..... أيف "َٔ قطاٜا ا

اإلضال١َٝ".... ٚأْػأ ٦َات َٔ املكاالت ايرتب١ٜٛ ٚايفهس١ٜ ٚايتٛد١ٝٗٝ بايًػتني ايعسب١ٝ 

 ٚاألزد١ٜ.

ميتاش بايعًِ ٚايعٌُ، داَعا بني ايعكٌ ٚاذته١ُ ٚارتًل اذتطٔ، َٚطسٚبا ب٘ 

 املجٌ يف ايتٛاضع.....

دب ايعسبٞ بني عس  ْٚكد" ٚ"ايفهس قسأت عًٝ٘ أغٝا٤ َٔ نتاب "األ

اإلضالَٞ" يألضتاذ ستُد َبازى، ٚأخرت َٓ٘ دزًٚضا يف األدب ايعسبٞ ٚاإلْػا٤ 

 ٚايهتاب١، ٚدزًٚضا يف ايػصٚ ايفهسٟ.....

قايٛا: َايرٟ اَتاش ب٘ غٝدو يف غسح ايفهس اإلضالَٞ قًت: َا زأٜٓا َٔ 

 ف١.....ٜداْٝ٘ يف غسح ايفهس اإلضالَٞ عرب أدٚازٙ املدتً

قايٛا شدْا َٔ فطا٥ٌ غٝدو َٚٓاقب٘ فكد ْساى ب٘ َتُٝا ٚبرنسٙ ضعٝدا، 

 قًت: ٖٛ َعِِّ أغسُّ، يٓد٠ٚ ايعًُا فدس......

 قايٛا: َايو َفٝطا يف اإلغاد٠ بفطً٘ َٚٓاقب٘ ٖرٙ اإلفاض١؟

قًت: اعفْٛٞ، فكًيب ٤ًَٞ حبب٘، ٚيٞ بح َٓ٘ طٝب يرٜر أعاْٝ٘، ٚنإٔ دافعا ٜدفعين 

ضتهجاز َٔ ذنسٙ، ع٢ً إٔ ايهجري َٓ٘ عٓدٟ قًٌٝ، فإْٞ  أدد ثٓا٤ٙ يف ايٓاع إىل اال

 .1"أغسف َٔ ثٓا٤ املًٛى ايهساّ،... ٚإذا أفطت يف ذنسٙ حطبت أْٞ غري َفٝض

بٞ اذتطٔ عًٞ تٓاٍٚ اذتدٜح عٔ ايعال١َ ايطٝد أٜؤيف عٓدَا ٕ املإال أ

 ،دزاضت٘ يف ْدٚٙ ايعًُا٤ ٘ َٓر فرت٠يٝؤيُف َٔ املكسبني إامل اذتطين ايٓدٟٚ ايرٟ نإ

ًكٞ ُٜ، ٜتدر أضًٛبا عادٜا ٚايتخكٝلإْ٘ اقتف٢ أثسٙ يف ايطري٠ ٚايطًٛى ٚايبخح ٚحٝح 

َٔ ايدع١ٜٛ ٚاإلصالح١ٝ  زمح٘ اهلل ناغفا ع٢ً غت٢ دٛاْب حٝا٠ ايعال١َ ض٤ًٛ

 . ٚغريٖا ٚايفهس١ٜ ٚايتأيٝف١ٝ

                                                        
 .47-44ايهتاب ْفط٘، ص: -1
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يهتاب ع٢ً َكا١َ أٜطا بعٓٛإ "املكا١َ ايًه١ٜٛٓ" حيتٟٛ ا ،ذيو ٚإىل داْب

ُتػري إىل بدا١ٜ زح١ً املؤيف إىل َد١ٜٓ يهٓاؤ يتخصٌٝ ايعًِ ٚاملعسف١، ٚحٓٝٓ٘ إىل ٖرٙ 

املد١ٜٓ اييت قط٢ فٝٗا فرت٠ ط١ًٜٛ. ُٜٚفسد املؤيف بايرنس َٔ بني أصدقا٥٘ ٚزفكا٥٘  

 ُٝد٠ اييت ٜتطِ بٗا. عبَداذتٞ َع اإلغاز٠ إىل صفات٘ ايٓب١ًٝ ٚخصاي٘ اذت

نُا ٜتصٜٔ ايهتاب مبكد١َ زا٥ع١ َفص١ً بكًِ ستُد حػُت ايٓدٟٚ املكِٝ 

 حايٝا يف دٚي١ قطس، ٚايرٟ نإ شَٝاًل يًدنتٛز أنسّ ايٓدٟٚ يف ايدزاض١ بداز ايعًّٛ

ٓد٠ٚ ايعًُا٤، حتدخ فٝٗا حػُت ايٓدٟٚ عٔ َطري٠ صاحب ايهتاب ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ي

ٝات٘ املدتًف١ َٔ ايبدا١ٜ إىل ايٓٗا١ٜ بػهٌ َٛدص، ٚأبسش فٝٗا َطتٛعبًا دٛاْب ح

 ارتصا٥ص ايع١ًُٝ ٚايعادات ايػسٜف١ اييت ٜتخ٢ً بٗا أنسّ ايٓدٟٚ.

نُا حاٍٚ ستُد حػُت ايٓدٟٚ يف َكد١َ ايهتاب تصَٜٛس ْد٠ٚ ايعًُا٤ 

يعًُا٤ ايطا٥د يف زحاب ْد٠ٚ ا تصًٜٛسا دقٝكًا ٜعهظ ادتَّ ايتعًُٝٞ ٚاألدبٞ ٚايجكايف

 فرت٠ ايجُاْٝٓٝات َٔ ايكسٕ املاضٞ.خالٍ 

 ٜكٍٛ ستُد حػُت ايٓدٟٚ يف َكد١َ ايهتاب، عٔ األضًٛب ايرٟ ٜتُٝص ب٘

، َٚآثسِٖ ايع١ًُٝ َهازَِِٗ، ٚفطًٗ"ٜتخدخ شًَٝٞ ايفاضٌ عٔ ضريتِٗ، ٚ املؤيف

دّ ٜك، ٚايتدزٜظٚايفهس١ٜ ٚإصتاشاتِٗ ايك١ُٝ يف زتاالت ايبخح ٚايتخكٝل ٚايتأيٝف ٚ

خسٜٔ َٔ ، ٚع٢ً اآلفطًِٗ عًٝ٘، نباق١ حب ٚإخالص ٚعسفإ جبًُِٝٗ ٚنٌ ذيو

 صس١ٜ ٚبأضًٛب عًُٞ ٚأدبٞ زامايع َٔ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٝب١، يف ح١ً قػطالب ايعًِ

، ٚصٝاغ١ زص١ٓٝ، ٚعبازات زا٥ع١ ايبٝإ ، ٚفصاح١ايتعبري ، ٚميتاش أضًٛب٘ ببالغ١ٚمجٌٝ

 .1"تٓعؼ ايكًٛب، ٚإنٞ ايٛددَعرب٠، تعطس املطاَع، ٚتر

يف ايعًّٛ ٚايفٕٓٛ اييت  إٔ املؤيف ْفط٘ بازٌع ٚأ١ًُٖٝ ٜٚصٜد ٖرا ايهتاب ق١ًُٝ

برٚم أدبٞ، ٜٚتُٝص بجكاف١ ٚاضع١ َٚطايع١  املؤيف حٝح ٜتُتع يهتاب،يف ٖرا ا ْاقػٗا

يف  ايهسأّ أخرٙ عٔ أضاترت٘ فعًِ ٚ يهٌ  ٚافًٝا غسحًاٚ ًانافٝ ًاتعسٜفّ كٍدفٝ دقٝك١،

 .ايعًُا٤ ْد٠ٚ

                                                        
  .34-31َٔ َكد١َ ايهتاب، ص: -1
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 َٔ َٛايٝدٖٛ ايرٟ بني أٜدٜٓا ايدنتٛز ستُد أنسّ ايٓدٟٚ صاحب ايهتاب 

ايتخل ٚ ضافس إىل َد١ٜٓ يهٓاؤ ّ. بعد تًكٞ ايعًّٛ االبتدا١ٝ٥ ٚايجا١ْٜٛ يف دْٛفٛز،3631

ٗاد٠ ايفط١ًٝ ّ، ٚغ3693، فخصٌ ع٢ً غٗاد٠ ايعامل١ٝ عاّ ٓد٠ٚ ايعًُا٤يايعًّٛ بداز 

ّ. ٚأنٌُ غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع 3691(، عاّ )اختصاص يف اذتدٜح ايٓبٟٛ ايػسٜف

. داَع١ يهٓاؤَٔ  3661ّّ، ٚغٗاد٠ املادطتري يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا عاّ 3696عاّ 

ٚقٍدّ زضاي١ ايدنتٛزاٙ يف قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ْفظ ادتاَع١ بعٓٛإ "بطتإ احملدثني 

 ّ. 1003ٜص ايدًٖٟٛ: دزاض١ ْكد١ٜ" عاّ يًػاٙ عبد ايعص

ّ يف داز ايعًّٛ يٓد٠ٚ ايعًُا٤، ثِ 3660ّ إىل 3691نُا قاّ بايتدزٜظ َٓر 

عكد عصَ٘ ع٢ً ايسح١ً إىل يٓدٕ باقرتاح ايطٝد أبٞ اذتطٔ عًٞ اذتطين ايٓدٟٚ، 

ّ يٝعٌُ باحجًا يف َسنص أٚنطفٛزد يًدزاضات اإلضال١َٝ 3663ٚضافس إيٝٗا ض١ٓ 

دتاَع١ أنطفٛزد، ٚقط٢ فٝ٘ أنجس َٔ عػسٜٔ ض١ٓ نباحح، ٚاغتػٌ ٖٓاى  ايتابع١

َدزًضا يف َؤضطات َٚعاٖد شتتًف١. ٚحايٝا ٜتٛىل َٓصب عُٝد ن١ًٝ ناَربج 

اإلضال١َٝ باملًُه١ املتخد٠ إىل داْب نْٛ٘ َػتػال بتدزٜظ ايعًّٛ اإلضال١َٝ املتكد١َ 

 نُخاضس نبري يف َؤضط١ "ايطالّ" بًٓدٕ.

هتب١ اإلضال١َٝ ٚايعسب١ٝ بكطط ٚافس َٔ َؤيفات ايدنتٛز أنسّ حظٝت امل

ايٓدٟٚ، فً٘ أنجس َٔ مخط١ ٚعػسٜٔ نتابا حٍٛ َٛضٛعات غت٢. َٚٔ أِٖ إْتادات٘ 

زتًدا، مجع فٝ٘ تسادِ مثا١ْٝ آالف اَسأ٠ ستدث١ عٔ  21نتاب يف طبكات احملدثات يف 

 ايعٌُ املتٛاصٌ. اذتدٜح ايٓبٟٛ، ٚأنٌُ ٖرا ايعٌُ يف مثا١ْٝ أعٛاّ َٔ 
ٝطتخل املؤيف نٌ ايجٓا٤ ٚايتكدٜس ع٢ً إحتاف ٖرا ايهتاب ايكِٝ املفعِ ف

اذتاذقني يف فِْٓٛٗ املدتًف١، أضاترتٗا ٚٚب٦ٝتٗا ايتع١ًُٝٝ ايعًُا٤  عٔ ْد٠ٚ مبعًَٛات ناف١ٝ

ٚاملدًصني يطالبِٗ ٚاملػسفني ع٢ً ْػاطاتِٗ ايتع١ًُٝٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايدع١ٜٛ يف داخٌ 

إضٗاَات ٚايباحجني يف  ًدازضنيي ضاضًٝاأ َسدعًا ٚخازدٗا. ٚضٝهٕٛ ايهتاب ايصفٛف

  تفتدس بِٗ  ٚقتا َا.ناْت ايرٜٔ  ايعًُا٤ نباز األضاتر٠ يٓد٠ٚ


