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 أؿَذاز يف اـطاب املكسَاتٞ

 َكاضب١ بالغ١ٝ سذاد١ٝ ملكس١َ نتاب "أخالم ايٛظٜطٜٔ" ألبٞ سٝإ ايتٛسٝسٟ

ايطٝيب نطِٜ. ز
 
Email: karimtaibi1988@gmail.com                                                                         

 ًَدل ايبشح:
ضاغ١ إٔ تتٛقـ عٓس ايكٝػ١ اـطاب١ٝ اؿذاد١ٝ اييت تػِ َكسَات ؼاٍٚ ٖصٙ ايس 

نتب ايرتاخ ايعطبٞ؛ إش ؼهط ٖصٙ ايكٝػ١ يف عسٜس َٔ املكسَات ايرتاث١ٝ، 

الضتباطٗا باجملاٍ ايتساٚيٞ بٛقؿ٘ اجملاٍ اـكب ايصٟ أْتذت ؾٝ٘ تًو ايٓكٛم. 

ٛسٝسٟ يٝهٕٛ َتٓا ٚقس ٚقـ اختٝاضْا ع٢ً نتاب "أخالم ايٛظٜطٜٔ" ألبٞ سٝإ ايت

يًسضاغ١ ٚايتشًٌٝ. ْٚعّطا إىل خكٛق١ٝ اـطاب املكسَاتٞ اؿذادٞ، اػٗت 

ايسضاغ١ إىل تبين املكاضب١ ايبالغ١ٝ اؿذاد١ٝ، اييت تع٢ٓ بهؿـ املٓع١َٛ 

اؿذاد١ٝ، ٚاغتٓباط االغرتاتٝذٝات ايتساٚي١ٝ ٚٚغا٥ٌ ايتأثري ٚاإلقٓاع اييت 

 ١ٝ نتاب٘ ٚايسعا٣ٚ املططٚس١ ؾٝ٘.ٜػتجُطٖا املتهًِ يًسؾاع عٔ أُٖ

 ايتأثري، اـطاب، اؿذاز، االغرتاتٝذ١ٝ، املكس١َ. :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
This study aims at shedding light on the argumentative discursive formula 

that characterizes the introductions of the Arabic heritage books. This 

formula is present in many heritage introductions because of its 

connection to the pragmatic domain as the fertile field in which these 

texts were produced. Our choice was based on the book "The Ethics of the 

Two Ministers" by Abu Hayyan Al-Tawhidi, to be the source of our study 

and analysis. Because of the specificity of the introductory argumentative 

discourse, the study tended to adopt the argumentative and rhetorical 

approach, which is concerned mainly with exposing the argumentative 

structure and pointing out the pragmatic strategies and means of 

influence and persuasion that the speaker uses to defend the importance 

of his book and the claims raised in it. 

                                                           
 ٕاملًُه١ املػطب١ٝ.، باسح يف ايبالغ١ ٚؼًٌٝ اـطاب، األنازمي١ٝ اؾ١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ، تطٛا 
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 َكس١َ: 

تطّٚ ٖصٙ ايسضاغ١ َكاضب١ اـطاب املكسَاتٞ يف ايرتاخ ايعطبٞ َٔ ظا١ٜٚ بالغ١ٝ 

كٛق١ٝ اـطاب١ٝ اييت تكّٛ عًٝٗا املكس١َ يف تٛايٝـ ايرتاخ؛ سذاد١ٝ تكرتب َٔ اـ

، ٖٚٞ 1إش تًؿت ايٓعط إىل إسس٣ ايكٝؼ اييت تتؿهٌ بٗا عسٜس َٔ املكسَات ايرتاث١ٝ

ايكٝػ١ اؿذاد١ٝ ايتساٚي١ٝ اييت ٜهطًع ؾٝٗا املتهًِ بايسؾاع عٔ َؤيؿ٘ ٚايسعا٣ٚ 

املعطٚن١ يف طٝات٘، َػتشهطا َتًكٝا َٓا٥ٚا ي٘ َعاضنا ملهاَني نتاب٘، ٚيصيو 

ٓع١َٛ سذاد١ٝ تتٛغٌ مبدتًـ ٚغا٥ٌ ٜػتجُط ؾػش١ املكس١َ الغتُاي١ ايكاضئ عرب َ

اإلقٓاع ٚآيٝات ايتأثري اييت أمجًٗا املعًِ األٍٚ أضغطٛ يف ثالخ اغرتاتٝذٝات: أخالم 

ايكا٥ٌ )اإلٜتٛؽ(، ٚايتكٓٝات املٓطك١ٝ ايعك١ًٝ )ايًٛغٛؽ(، ٚاغتجاض٠ ايعٛاطـ 

ٟ هلصا ألبٞ سٝإ ايتٛسٝس 3. ٚتػتذٝب َكس١َ نتاب "أخالم ايٛظٜطٜٔ"2)ايباتٛؽ(

 ايتكٛض، ٚيصيو دعًٓاٙ َتّٓا هلصٙ ايسضاغ١. 

ؾهٝـ تؿهًت ايكٝػ١ اؿذاد١ٝ يف َكس١َ ٖصا ايهتاب؟ َٚا ايسعا٣ٚ اييت 

 ساٍٚ أبٛ سٝإ إٔ ٜساؾع عٓٗا ؾٝٗا؟ َٚا ايتكٓٝات اؿذاد١ٝ اييت اغتجُطٖا؟ 

                                                           
وكط ْبٌٝ َٓكط قٝؼ اـطاب املكسَاتٞ يف ثالخ قٝؼ ٖٞ: قٝػ١ زضا١َٝ، ٚقٝػ١ غطز١ٜ، ٚقٝػ١  1

ّ، 2007. ايساض ايبٝها٤: زاض تٛبكاٍ يًٓؿط، 1، طاملعاقط٠ اـطاب املٛاظٟ يًككٝس٠ ايعطب١ٝؾعط١ٜ. ٜٓعط: 

 .64م:

ثالث١: ؾُٓٗا َا ٜهٕٛ بهٝؿ١ٝ املتهًِ ٜكٍٛ أضغطٛ: "ايتكسٜكات اييت متاٍ هلا بايهالّ ؾإْٗا أْٛاع  2

ٚمست٘، َٚٓٗا َا ٜهٕٛ بت١٦ٝٗ يًػاَع ٚاغتسضاد٘ مٛ األَط، َٚٓٗا َا ٜهٕٛ بايهالّ ْؿػ٘ قبٌ ايتجبٝت. 

ؾأَا بايهٝؿ١ٝ ٚايٓػُت ؾإٔ ٜهٕٛ ايهالّ بٓشٛ هعٌ املتهًِ أٖال إٔ ٜكٓسم ٜٚكبٌ قٛي٘. ٚايكاؿٕٛ 

ع األَٛض ايعاٖط٠. ؾإٕ ٖصا ايٓشٛ أٜها مّما ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ تجبٝت٘ ِٖ املكسقٕٛ غطٜعا باألنجط يف مجٝ

: اـطاب١، ٜٚٓعط: 10ّ، م:1979، تط: عبس ايطمحٔ بسٟٚ. بريٚت: زاض ايكًِ، اـطاب١. ٜٓعط: بايهالّ"

ٜٚٓعط أّٜها: بٓٛ ٖاؾِ، اؿػني. . 15ّ، م:2008تط: عبس ايكازض قٓٝين. أؾطٜكٝا ايؿطم، ايساض ايبٝها٤، 

 .213ّ، م:2014. بريٚت: زاض ايهتاب اؾسٜس، ١ اؿذاز: األقٍٛ ايْٝٛا١ْٝبالغ

، تح: قُس بٔ أخالم ايٛظٜطٜٔ، َجايب ايٛظٜطٜٔ ايكاسب ابٔ عباز ٚابٔ ايعُٝسايتٛسٝسٟ، أبٛ سٝإ.  3

 ّ.1992تاٜٚت ايطٓذٞ. بريٚت: زاض قازض، 
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 نتاب "أخالم ايٛظٜطٜٔ": ايسع٣ٛ ٚايكٝػ١ اؿذاد١ٝ:

طٜٔ" منٛشّدا يهتاب١ ايرتادِ أٚ ايػري٠ ايػري١ٜ؛ شيو إٔ َاز٠ ُٜعس نتاب "أخالم ايٛظٜ

ايهتاب تسٚض سٍٛ سٝا٠ ايٛظٜطٜٔ ايكاسب بٔ عباز ٚابٔ ايعُٝس، ؾكس عُس 

ايتٛسٝسٟ إىل تأيٝؿ٘ بٓا٤ّ ع٢ً طًب ٚظٜط ايسٚي١ ايب١ٜٝٗٛ ابٔ ايعاضض؛ سٝح دا٤ يف 

ٞٓ َٔ أْت أسِٛدتين  -أنطَو اهلل-ايهتاب َا ًٜٞ:" ٖٚصٙ اؾ١ًُ  إيٝٗا... ملا تابِعت إي

نتاب بعس نتاب، تطايبين يف مجٝع٘ بٓػذ أؾٝا٤ َٔ سسٜح ابٔ عٓباز ٚابٔ ايعُٝس 

. بٝس إٔ ايهتاب تٛد٘ إىل تككٞ 4ٚغريُٖا ممٔ أزضنت يف عكطٟ َٔ ٖؤال٤"

ايهتاب  "َجايب" ٖصٜٔ ايٛظٜطٜٔ بعس ٚؾاتُٗا زٕٚ شنط ملٓاقبُٗا، ٖٚٛ َا هعٌ تًكٞ

َجرّيا يًٓكس ٚاألخص ٚايطز؛ إش إٕ غٝام ايتًكٞ ايجكايف ٚايسٜين ٜتعاضض َع ٖصٙ 

ايهتاب١ ايكا١ُ٥ ع٢ً املهاؾؿ١ ٚايؿهح ٚايتعط١ٜ؛ ؾٗٛ نتاب ٜطّٚ إَاط١ ايػتاض عٔ 

املجًٛبني عرب إبطاظ َػا٥ُٚٗا ٚضقس كاظُٜٗا، ؼكّٝكا يػا١ٜ أخالق١ٝ تتُجٌ يف 

٢ ايٓعِ ٚايكِٝ ٚايؿها٥ٌ. بٝس إٔ ٚظا٥ـ ٖصا اـطاب نؿـ اؿكٝك١ ٚاؿؿاظ عً

قس تتبأٜ سػب أغطاض املتهًِ؛ إش قس ؼطن٘ أغباب أخالق١ٝ َجًُا قس ؼطن٘ 

أغباب أخط٣ ناؿكس ٚاالْتكاّ ع٢ً مٛ َا لس عٓس ايتٛسٝسٟ؛ ألْ٘ اْتٗع ايؿطق١ 

ؾُٝٗا، ٚعاز يٝٓاٍ َٔ ايٛظٜطٜٔ ايكاسب بٔ عباز ٚابٔ ايعُٝس بعس إٔ ؾؿٌ ضداؤٙ 

خا٥ّبا با٥ّػا، ٚقس أؾاض أبٛ سٝإ إىل ٚاقعت٘ َع ايكاسب بٔ عباز، يف قٛي٘: 

ََأْٞ عٔ قٛغ٘ َِػطقا، ؾأؾطغت َا نإ  "ٚيهٓين اِبُتًٔٝت ب٘، ٚنصٔيَو اِبتًٔٞ بٞ، َٚض

عٓسٟ ع٢ً ضِأغ٘ َػٝها، ٚسطَين ؾاظزضٜت٘، ٚسكطْٔٞ ؾأخعٜت٘، ٚخكين باـٝب١ 

إٕ  .5كت٘ بايػٝب١ اييت أسطقت٘، ٚايبازٟ أظًِ، ٚاملٓتكـ أعصض"اييت ْايت َِّٞ، ؾدك

نتاب١ ايجًب، بٓا٤ ع٢ً ٖصا، ضز٠ ؾعٌ تطّٚ إعاز٠ االعتباض يًصات ايجايب١ اييت تؿعط 

٘ أبٛ سٝإ يف َؤيؿ٘ "دا٤ قس٣ إلخؿاق٘ يف ؾُا نتب ،6بايعًِ ٚايٓكل ٚايصٍ ٚاملٗا١ْ

                                                           
 .9املكسض ْؿػ٘، م: 4

 .87-86املكسض ْؿػ٘، م: 5

ايكا٥ِ ع٢ً خكا٥ل ايػذاٍ، ٖٚصا  ضز االعتباض يًصات ٜعس َٔ أبطظ أٖساف املتهًِ يف اـطاب االستؿايٞ 6

اـطاب ايػذايٞ يف ْٗا١ٜ املطاف يٝؼ غ٣ٛ اغرتداع إٜطٛؽ َؿكٛز َا ٜؤنسٙ سامت عبٝس يف قٛي٘:" 
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ٌْٝ عطا٤ ابٔ ايعُٝس ٚابٔ عٓباز، ٚايؿٛظ بطناُٖا، بعس إٔ قكسُٖا بأٌَ ؾػٝح، 

. َٚٔ ثِ ؾإٕ ايهتاب١ ايجايب١ اْطالّقا َٔ نْٛٗا ضز ؾعٌ 7ٚقسض ٜعُطٙ ايطدا٤"

اْتكاَّٝا ٚثأضّٜا ىًع قؿ١ املٛنٛع١ٝ عٔ ايصات ايهاتب١ ٚىٌ بايكٛض٠ اييت ٜتع٢ٜ 

بٗا املؤيـ يرتٜٚر أؾهاضٙ ٚزعاٜٚ٘ املته١ُٓ يف نتاب٘، بٌ إٕ االطالع ع٢ً ١ْٝ 

ٔ ايٛظٜطٜٔ، َٔ ؾأْٗا إٔ تٓؿط ايكطا٤ َٔ اإلقباٍ ايهاتب ايؿطٜط٠ اييت تطّٚ ايٌٓٝ َ

ع٢ً ايهتاب ٚتكسٜل َا دا٤ ب٘. ٚقس تٓٓب٘ ايتٛسٝسٟ إىل ٖصٙ ايكه١ٝ، ٖٚٛ َا دعً٘ 

ٜٓتٗر غٝاغ١ خطاب١ٝ يف ؾاؼ١ ٖصا ايهتاب١، غٝاغ١ تتأغؼ ع٢ً مجاع َٔ اآليٝات 

ٝ٘ ٚفطٜات٘ َع اؿذاد١ٝ، ٚايتكٓٝات اإلقٓاع١ٝ يطزع ايؿبٗات؛ ؾكس تٓٓكٌ َٔ َان

ايٛظٜطٜٔ املجًٛبني، ٚساٍٚ إٔ ٜكسّ شات٘ بططٜك١ تتٛا٤ّ َع أغطاض ايهتاب ٚخطط٘ 

 ٚاغرتاتٝذٝات٘، ٚغٓشاٍٚ يف احملاٚض ايتاي١ٝ اؾتشام ٖصٙ االغرتاتٝذٝات اؿذاد١ٝ.

 اغرتاتٝذ١ٝ بٓا٤ قٛض٠ ايصات )اإلٜتٛؽ(:

ابٔ عباز ٚابٔ ايعُٝس يكس أزضى املتهًِ إٔ اـٛض يف تعط١ٜ ؾدكٝيت ايٛظٜطٜٔ 

ٚؽكٝل نتاب يف َجايبُٗا، ُٜعس ؾعاّل َٓبّٛشا يف ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ؛ إش إْ٘ 

، 8ٜتعاضض ٚايكِٝ اإلغال١َٝ اييت تسعٛ إىل ايػرت ٚعسّ اجملاٖط٠ باملعاٜب ٚايٓكا٥ل

ٚاـا٥ض يف ٖصٙ األؾعاٍ هعً٘ َتذطّزا َٔ ايكؿات اـًك١ٝ اؿُٝس٠، ٚيعٌ ٖصا َا 

زؾع أسس ايؿٝٛر إىل إٔ ٜٓتكس ايتٛسٝسٟ؛ سٝح "ظعِ إٔ االختٝاض اؿػٔ، ٚاألزب 

، ٚال هٛظإ اـٛض ؾٝ٘، ألٕ ايػٝب١ ٚايكصع ٚايعه١ٗٝ ٚايتكبٝح املطنٞ ٜٓٗٝإ عٓ٘

                                                                                                                                               

ٛٓم ع٢ً ايططف املٓاؾؼ". عبٝس، سامت.  َٔ ٚتطَِٝ قٛض٠ َٗتع٠ ٚغعٞ إىل ايّعٗٛض يف َعٗط ايػايب ٚاملتؿ

 .278. م:اـطاب١ إىل ؼًٌٝ اـطاب

اجملُع ايعًُٞ ايععاٟٚ )ْع١ُ ضسِٝ(. "املعذِ ايعطبٞ ايكسِٜ ٚاملسْٚات األزب١ٝ َجايب ايٛظٜطٜٔ منٛشدا"، ف١ً  7

 .252، م:4ّ، ع2000أنتٛبط  1، ايعطاقٞ

اتب َا ٜٓسضز َٔ قبٝح ايهالّ، ٚقس سٓسز ابٔ ٖٚب ايه -َٔ ٚد١ٗ ْعط إغال١َٝ-ٜعس اـطاب ايجايب  8

نُٔ ٖصا يف قٛي٘: "ٚايكبٝح َٔ ايهالّ َا نإ يف غؿػاف األَٛض ٚأضاشهلا ناي١ُُٝٓ ٚايػٝب١، 

ٚايػعا١ٜ، ٚايهصب، ٚإشاع١ ايػط، ٚايٓؿام، ٚاملهط، ٚاـسٜع١، ؾهٌ شيو قبٝح، ألْ٘ َٔ َصَّٛ 

تح: أمحس َطًٛب ايبٝإ.  ايربٖإ يف ٚدٛٙاألخالم َٚعٝب األقٛاٍ". ٜٓعط: ايهاتب، إغشام بٔ إبطاِٖٝ. 

 .251ّ، م:2012. ايػعٛز١ٜ: َهتب١ ايطؾس ْاؾطٕٚ، 1ٚخسه١ اؿسٜجٞ، ط
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ٚايػب املؤمل ٚايهالّ ايكاؾط، ٚاملهاؾؿ١ باملال١َ ٚايؿت١ُٝ بال َطاقب١ يٝػت َٔ 

. َٚٔ ؾإٔ ٖصا إٔ ٜسْؼ 9أخالم أٌٖ اؿه١ُ، ٚال َٔ زأب شٟٚ األخالم ايهطمي١"

املتهًِ ٜٚؿٖٛٗا؛ ألٕ اـٛض يف أعطاض ايٓاؽ، ٚاملهاؾؿ١ بعٝٛبِٗ  قٛض٠

ٚكاظِٜٗ، ال ٜكسض عٔ أٌٖ اؿه١ُ ٚأقشاب األخالم ايؿان١ً، َٚٔ ثِ تػتشٌٝ 

َٓتكس -قٛض٠ ايصات قٛض٠ ْاقك١ َجري٠ يالغتٓهاض ٚاالتٗاّ؛ ؾكس خًع عًٝٗا ايؿٝذ 

٢ً قٝػ١ سذاد١ٝ تهُط قٝاغا قؿات ايٛقاس١ ٚاألخالم املص١ََٛ، بٓا٤ّ ع -ايتٛسٝسٟ

 َهُطا ْٛنش٘ اآلتٞ:

 َكس١َ نرب٣: ايجًب ٚاهلذا٤ يٝؼ َٔ أخالم أٌٖ اؿه١ُ ٚشٟٚ األخالم ايهطمي١.

 َكس١َ قػط٣: ايتٛسٝسٟ ٜجًب ٜٚٗذٛ ايٛظٜطٜٔ.

 ايٓتٝذ١: ايتٛسٝسٟ يٝؼ َٔ أٌٖ اؿه١ُ ٚشٟٚ األخالم ايهطمي١.

خطٜٔ، ٖٚٛ َا دعً٘ ٜرتادع عٔ املهٞ يكس تٛضط ايتٛسٝسٟ يف ت١ُٗ قصف أعطاض اآل

يف تأيٝـ نتاب٘، ٜكطح بٗصا قا٥ال: "ٚنٓت ُُٖت ببعض ٖصا َٓص ظَإ، ؾهبح 

. بٝس إٔ املتهًِ ٜعٛز يٝػتأْـ 10عٓاْٞ عٔ شيو بعض أؾٝاخٓا ٚقكط إضازتٞ زْٚ٘"

ايطاعٔ يف ٖصا  َؿطٚع٘ األخالقٞ باغرتاتٝذٝات خطاب١ٝ ق١ُٓٝ بتؿٓٝس َعاعِ ايؿٝذ

املؿطٚع. ٚتأتٞ اغرتاتٝذ١ٝ اإلٜتٛؽ أٚ قٛض٠ ايصات يف َكس١َ ٖصٙ االغرتاتٝذٝات 

اييت تٛٓغٌ بٗا ايتٛسٝسٟ يتؿٓٝس زع٣ٛ ايطاعٓني، ٚتأنٝس قش١ زعٛاٙ، إش غٝبين 

قٛض٠ يصات٘ ع٢ً أْكاض ايكٛض٠ ايػابك١، َعهسا إٜاٖا ظُاع َٔ ايتكٓٝات 

 اؿذاد١ٝ. 

تكبح قٛض٠ ايصات سذ١ قٓاع١ٝ ٦ٜٓٝٗٗا املتهًِ عٔ قكس١ٜ، ٜٚكّٛ ٚبٓا٤ّ ع٢ً ٖصا 

بتؿهًٝٗا ٚتٓؿ٦تٗا سػب َا ٜتٛا٤ّ َع املٛانع املؿرتن١ اييت ٜتكامسٗا َع املتًكني؛ 

ؾشذاد١ٝ قٛض٠ ايصات ال تهُٔ يف املتهًِ ْؿػ٘ بٛقؿ٘ شاتا خطاب١ٝ، ٚإمنا تٓبع 

ُٓكٗا بالغ١ املتهًِ اْطالقا َٔ األخالم احملُٛز٠ ٚاـ الٍ ايطٝب١ اييت تع٢ٜ بٗا ٚتك

يف خطاب٘؛ ألٕ "ايكا٥ٌ سذ١ غًك٘ ٚيٝؼ ايكا٥ٌ ٖٛ اـطٝب، بٌ ٖٛ خًل َٛغّٛ 

                                                           
 .38. م:أخالم ايٛظٜطٜٔايتٛسٝسٟ، أبٛ سٝإ.  9

 .38املكسض ْؿػ٘، م: 10
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ادتُاعٝا ٜؿتّك٘ اـطٝب َٔ َٛانع املسح ٜٚٓؿ٦٘ بكٛي٘ يٓؿػ٘ ٚهعٌ قٛي٘ قازضا 

 .11عٓ٘"

ٚإشا نإ ايتًُل َٔ ت١ُٗ ايجًب أَّطا قعّبا بػبب ثبٛتٗا ٚانشا يف ايهتاب، ؾإٕ 

ايتٛسٝسٟ ساٍٚ إبطاظ ؾطع١ٝ ايجًب يف ايسٜٔ اإلغالَٞ، ٚاإلؾاض٠ إىل إٔ ايهتاب١ 

تعسز٠ نإ ايجًب ايجايب١ يٝػت طاض١٥ يف ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ بٌ إٕ ٖٓاى نتبا ٚضغا٥ٌ َ

غطنٗا األغاؽ، نُا أْ٘ بسا َتٛغال بعتاز سذادٞ َتٓٛع غطن٘ يف شيو قًب 

ايٓتٝذ١ يكاؿ٘ عرب تؿٓٝس َعاعِ اـكِ املٓتكس، َٚٔ ثِ إعاز٠ بٓا٤ قٛضت٘ املكٛن١ 

 ٚتأنٝسٖا.

إٕ املكس١َ اييت قسض بٗا املتهًِ نتاب٘ تكّٛ ع٢ً خطاب زؾاعٞ ٜػكط ايت١ُٗ 

شٛض٠ يف انطاط ايتٛسٝسٟ يف مماضغ١ نتاب١ قعٛض٠، تطؾهٗا املًؿك١، ٚاملتُ

ايؿطٜع١، ٜٚتشاؾ٢ تساٚهلا أٌٖ األزب ٚايؿه١ًٝ. ٚيطز ٖصٙ املعاعِ ٜكٛؽ املتهًِ 

َكس١َ غذاي١ٝ ط١ًٜٛ تتأغؼ ع٢ً َٓع١َٛ سذاد١ٝ ايػطض َٓٗا ايؿالح يف إغكاط 

ذ ٚدطزٖا َٔ األزب ايت١ُٗ، َٚٔ ثِ تطَِٝ قٛض٠ ايصات اييت اغتٗسؾٗا اـكِ/ايؿٝ

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايرتغا١ْ اؿذاد١ٝ اييت تٛٓغٌ بٗا املتهًِ يف خطاب٘  ٚقاغٔ اـًل.

تتعايل ٚتتٛاؾر َع اغرتاتٝذ١ٝ اإلٜتٛؽ؛ ؾاؿذر املٛظؿ١ بكسض َا غدطٖا املتهًِ 

يتأنٝس زع٣ٛ ؾطع١ٝ ايجًب، ٚايتأنٝس ع٢ً إٔ نتاب١ ايجًب ٖٞ َؿطٚع١ خاض 

ها١ْ ضؾٝع١، بكسض َا ٜطّٚ باألغاؽ اغتعاز٠ قٛضت٘ ؾٝٗا أزبا٤ ٚنتاب شٚٚ َ

اإلهاب١ٝ، قٛض٠ اإلْػإ املتأزب باـًل ايؿانٌ، ٚايكؿات ايطٝب١؛ ؾاالنطاط يف 

 ايجًب ال ٜعين عاٍ إٔ ايجايب غ٤ٞ األزب َٓتكِ سكٛز.

 اؿذر ايعك١ًٝ )ايًٛغٛؽ(:

املٓهط يف  إٕ ايتأٌَ يف اـطاب اؿذادٞ ايصٟ غادٌ ب٘ ايتٛسٝسٟ املداطب

؛ إش 12َكس١َ ايهتاب، هعًٓا ْػذٌ سهّٛضا الؾّتا الغرتاتٝذ١ٝ اؿذاز بايػًط١

                                                           
11
ٝس ايػطب١ٝ َٔ أضغطٛ ، نُٔ نتاب: أِٖ ْعطٜات اؿذاز يف ايتكاياؿذاز عٓس أضغطٛايطٜؿٞ، ٖؿاّ.  

 .146-145إىل ايّٝٛ. م:
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ٜتٛنأ املتهًِ ع٢ً غًط١ اـطاب ايسٜين يتأنٝس ؾطع١ٝ اهلذا٤ ٚايجًب، ٚقس تأٓت٢ 

ٖصا َٔ خالٍ تٛظٝـ بعض اآلٜات ايكطآ١ْٝ اييت تتهُٔ َسسا ٚأخط٣ ؼتٟٛ شَا 

ٌٖ أٍٚ َٔ محس ٚشّ، ََٚد ٚؾهط ٚالّ، أال تطاٙ نٝـ  ٜكٍٛ ايتٛسٝسٟ: "ٖٚٛ َعٖع 

ٖٚاْب"، ٚقاٍ يف آخط: "إْ٘  ُ٘ َأ ْٖ َِ اِيَعِبُس ِإ ِْٔع ٚقـ بعض عبازٙ عٓس ضناٙ عٓ٘ ؾكاٍ: "

ِٖ اْعط نٝـ ٚقـ  نإ قازم ايٛعس"، ٚع٢ً ٖصا ؾإْ٘ أنجط َٔ إٔ ٜبًؼ آخطٙ؛ ث

ٍِ ُٝٔ َٓ ََٖؿا٤ٕ ٔب ُٖاٍظ  َٖ ِِٝط  آخط عٓس غدط٘ عًٝ٘ ٚنطاٖت٘ ملا نإ َٓ٘ ؾكاٍ: " ٖٓاٍع يًَِد ََ

""ٍِ ْٝٔ ٍِ ُعتٌٍُّ َبِعَس َشٔيَو َظ  . 13َُِعَتٕس أٔثٝ

ٜػتجُط املتهًِ يف ٖصا املًؿٛظ ايػًط١ ايس١ٜٝٓ املتُج١ً يف اـطاب ايكطآْٞ، يتأنٝس 

اإلهل١ٝ يف املسح زع٣ٛ دٛاظ ايجًب، إش تربظ اآلٜات ايبٝٓات ايػابك١ انطاط ايصات 

ٚايصّ؛ إش َسح اهلل تعاىل املؤَٔ ايتٛاب ٚايكازم، ٚيف َكابٌ شيو شّ املؤَٔ ايعٝاب 

 ٚايبدٌٝ ٚايعامل. ٚيٛ نإ ايصّ قعّٛضا ملا ٚضز ع٢ً يػاْ٘ عٓع ٚدٌ. 

ٚقس عٓعظ املتهًِ ٖصٙ ايتك١ٝٓ اؿذاد١ٝ بأسازٜح ْب١ٜٛ تبٝح ايجًب ٚتسعٛ إيٝ٘: "ٚقس 

ٔ ايٓيب ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًَِّ: "اشنطٚا ايؿاغل مبا ؾٝ٘ نٞ ؼصضٙ ٚقع يف اـرب ع

. ٚإىل داْب ايػًط١ ايس١ٜٝٓ ٜعطض ايتٛسٝسٟ َا اؾتٗط يف َهُاض األزب َٔ 14ايٓاؽ"

نتاب ٚأزبا٤ خانٛا يف َعرتى ايهتاب١ ايجايب١، يٝهتػب َِٓٗ ؾطع١ٝ االنطاط 

إٔ نتاب٘ يٝؼ طاض٥ّا ع٢ً ايجكاؾ١  -َٔ د١ٗ أخط٣-ظ يف ٖصا ايؿعٌ َٔ د١ٗ، ٚيٝرب

ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ، بٌ إٕ شنط املجايب ٚاملٓاقب قه١ٝ ؾػًت ايهتاب َٚألت بطٕٛ 

 ايُهتب، َٚٔ األَج١ً اييت ٜػٛقٗا:

                                                                                                                                               
ٜؿري قُس َؿباٍ إىل إٔ سذ١ ايػًط١ ٖٞ إٔ "ْػتٓس يف سذادٓا إىل أؾدام َعٝٓني بأمسا٥ِٗ  12

، ٖٜٚٛاتِٗ؛ نإٔ ْؿري باالغِ إىل ؾاعط أٚ ْيٓب أٚ عامل أٚ ؾًٝػٛف أٚ سهِٝ أٚ غٝاغٞ أٚ ؾكٝ٘ أٚ خبري

ٚنإٔ ٜؿري اـطٝب إىل شات٘ َٔ خالٍ عطض َٓذعات٘ ٚٚنع٘ االدتُاعٞ، أٚ قس ْعتُس اإلؾاض٠ ايعا١َ 

إىل ايؿعطا٤ ٚاـربا٤ ٚايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ٚاألْبٝا٤ ٚضداٍ ايسٜٔ. ٚقس تهٕٛ ٖصٙ ايػًط١ ال ؾدك١ٝ نإٔ 

إللٌٝ ٚايؿك٘ ٚاملصاٖب..." ٜٓعط: ْػتٓس إىل غًط١ اإلمجاع ٚايطأٟ ايعاّ ٚايعًِ ٚايؿًػؿ١ ٚايسٜٔ ٚايكطإٓ ٚا

 .135. م:يف بالغ١ اؿذاز

 .67. م:أخالم ايٛظٜطٜٔايتٛسٝسٟ، أبٛ سٝإ.  13

 .44ْؿػ٘، م:املكسض  14
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ُِطٚ ِبٔ -  المأخ ّضغاي١ّ ط١ًَّٜٛ يف ش بتْٝا، نايس سإ، ٖٚٛ ٚاسُأبٛ ُعج َبِشط "ٖصا َع

 .15"ازأٔبٞ ُزؤ م ابٔالأخ حس، َِٚٗاؾ ُس بٔق

 .16ٚقاٍ..." ا٤ٓٝؿًّا بأبٞ ايعدِػتَ ٚنإ ٠اضظايٛ ٔع ِعٍؾٗطخاْؿاٙ ع "ٖٚصا عٝػ٢ بٔ -
 .17ؾٝ٘" ٍٛايك تَسا قع٢ً َ ٜٓاضز اهلل بٔ ِٝسبع اؽبضغاَي١ّ ألبٞ ايع تسد"ٚٚ -

 .18"٘القأخ ـكٜال، ٚدض ٙضصو ٘ي ٜلسيب إىل قتايُع بت"ٚن -
 .19ّ ٖٚٞ..."ٓطهَ ٔإ إىل ابؿألٔبٞ ٖ ١ّايغض تسد"ٚٚ -
١ أبٞ عًٞ َُِكً ٔاز يف ابمحَّ الِبٔ ٞٚنطس ايعُٓٛ قٝٗا أبْازأؾ ١ايغض اأٜه تسدٚٚ -

 .20ميعق٘ ؾٝٗا"
 .21إ"ًُٝآٍ غ ضعب أٜبعيف َ عؿاملك ١ّ البٔايضغ ِأتط"أْا ق -

تأنٝس سهٛض "سذ١ ايكس٠ٚ" يف اـطاب ايػذايٞ ٚإٕ نإ ايتُجٌٝ بُٓاشز ناؾٝا ي

ايصٟ ٜطبع َكس١َ ايهتاب، إال إٔ شنطٖا نا١ًَ قُني بهؿـ ايبعس ايٛظٝؿٞ 

يتعساز ٖصٙ ايطغا٥ٌ، شيو إٔ شنط مناشز َتعسز٠ ٜؤنس اؿهٛض ايالؾت هلصا ايٓٛع 

زبٞ األزبٞ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖصٙ ايهتاب١ يٝػت نتاب١ ؾاش٠ بٌ إْٗا َططٚق١ يف ايرتاخ األ

 ايعطبٞ.

يكس اغتسع٢ املتهًِ ايُٓاشز ايػابك١ يهٞ ٜػتُس َٓٗا ؾطع١ٝ ايكٝاّ بػًٛى ايجًب؛ 

ألٕ األزبا٤ املصنٛضٜٔ ٜؿهًٕٛ غًط١ ٚقس٠ٚ وتصٜٗا ٜٚتأغ٢ ْٗذٗا، ؾـ"سذ١ 

                                                           
 .42املكسض ْؿػ٘، م: 15
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. ٚتتعايل سذ١ ايكس٠ٚ 22ايكس٠ٚ تتُٝع بأْٗا تط٣ يف ٖصٙ ايػًط١ قس٠ّٚ ٚمنٛشّدا ُٜشتص٣"

١ُٝٓ ؾايهٌ ٜتهُٔ اؾع٤ َٔ مث١  ٖصٙ َع "سذ١ االؾتُاٍ" اييت تعتُس ع٢ً "ضؤ١ٜ ن

ؾٗٛ أِٖ بهجري َٔ اؾع٤ ٚيصيو أٜها تعٓس ق١ُٝ اؾع٤ َٓاغب١ ملا متٓجً٘ بايٓػب١ إىل 

، ٚتعٗط ٖصٙ اؿذ١ يف نٕٛ ايتٛسٝسٟ دع٤ّا َٔ مجاع١ ميجًٗا األزبا٤ 23يهٌ"ا

املصنٛضٕٚ، ؾُا زاّ أِْٗ انططٛا يف ايجًب يف نتاباتِٗ زٕٚ إٔ ٜتعطنٛا يإلْهاض 

ٚايطؾض، ؾإٕ ايتٛسٝسٟ أّٜها أزٜب ٜطَٞ إىل إٔ هطٟ يف فطاِٖ،  ٚايتؿٓٝع

ي٘  ٔمم سأس قاٍ ٌٗٙ اؿذ١ يف املًؿٛظ ايتايٞ: "ؾٚوؿط نُٔ ظَطتِٗ، ْٚتًُؼ ٖص

، اٍكا ٜؾُٝ ٚزسعِ َهلٛق، ٚٛضإ باألَؾط، ٚع١ُهيف اؿ ّس، ٚقٌهيف ايؿ سٜ

، ٛٙعؿسٚ ٙٚازٗت ٢ٌ ٔب٘؟ با أتَ غا٤ٚ عٓا قَ : ٔب٦ِؼاٍعٜٚ تبجا ٜؾُٝ ٍٛبكَ ُ٘هٚس

 .24ٛا ٔب٘"بٖزأٚت ٛٙٓػشتٚاغ

، إش ٜعُس إىل 25ٜٚػتجُط املتهًِ اؿذ١ ايٓؿع١ٝ اييت تكِٝ ايؿعٌ بٓا٤ّ ع٢ً ْتا٥ذ٘

إبطاظ ق١ُٝ ايجًب ٚأُٖٝت٘ َٔ خالٍ ْتا٥ذ٘ اإلهاب١ٝ، ٜٚؿكح املًؿٛظ اآلتٞ عٔ 

َِطُٖا ٚؾطح سسٜجُٗا، تِأزٜب ايِٓؿؼ،  سهٛض ٖصٙ اؿذ١: "ؾإٕ ايؿا٥س٠ املطًٛب١ يف أ

َٔ مّما َقُبَح، ٚتِػًٝط ايٓعِط ٚادتالب ا ـًَِل، ٚؽًٝل َا َسُػ ألْؼ، ٚإقالح ا

ايكشِٝح، َع ايعِسٍ احملُٛز ؾُٝا أِؾهٌ ٚاِؾتب٘ بني اؿػٔ املطًَل ٚاِيكبٝح 

يب . وادر ايتٛسٝسٟ يتأنٝس زعٛاٙ ٚإقٓاع املتًكني بأ١ُٖٝ شنط املجا26اِيُِطًل"

ٚاملٓاقب بايطنٕٛ إىل َا ٜرتتب عٔ ٖصا ايػًٛى َٔ ْتا٥ر ١َُٗ ٚإهاب١ٝ نتأزٜب 

                                                           
. األضزٕ: زاض نٓٛظ 1، طاضب١ بالغ١ٝ سذاد١ٝ يتشًٌٝ اـطاباتيف بالغ١ اؿذاز: مٛ َكَؿباٍ، قُس.  22

 .147ّ، م:2017املعطؾ١، 

. األضزٕ: عامل ايهتب اؿسٜح، 2، طاؿذاز يف ايؿعط ايعطبٞ: بٓٝت٘ ٚأغايٝب٘ايسضٜسٟ، غا١َٝ.  23

 .210ّ، م:2011

 .44. م:أخالم ايٛظٜطٜٔايتٛسٝسٟ، أبٛ سٝإ.  24

 .72م:ّ، 2014. بريٚت: زاض ايهتاب اؾسٜس، ْعط١ٜ اؿذاز عٓس ؾاِٜٝ بريملإ، اؿػني. بٓٛ ٖاؾِ 25

 .13. م:أخالم ايٛظٜطٜٔايتٛسٝسٟ، أبٛ سٝإ.  26
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ايٓؿؼ ٚتكِٜٛ األخالم ٚػٜٛس ايػطا٥ط. ٚع٢ً ٖصا االعتباض تػسٚ نتاب١ ايجًب ٚغ١ًٝ 

 ال غا١ٜ؛ إْٗا ٚغ١ًٝ مٛ ؼكٝل ايػُٛ األخالقٞ ْٚؿط ايكِٝ املج٢ً.

َؤغؼ ع٢ً املجٌ اؿُٝس٠، ؾٗصا ال ٜتأت٢  ٚإشا ناْت ايػا١ٜ ٖٞ بٓا٤ فتُع أخالقٞ

ؾكط مبسح احملػٔ ٚشنط املٓاقب، ٚإمنا نصيو بصّ املػ٤ٞ ٚشنط املجايب، ٜكٍٛ 

ايتٛسٝسٟ: "َٔ مل ٜصَِ املػ٤ٞ مل وُس احملػٔ، َٚٔ مل ٜعطف يإلغا٠٤ َهّها، 

ايتبازٍ اييت تكّٛ ع٢ً  . ٖٚٓا ٜػتجُط املتهًِ سذ27١مل هس عٓسٙ يإلسػإ َٛقّعا"

ٌٍ بني نا٥ٓني أٚ سايتني ببٝإ أُْٗا َرتابطإ زاخٌ عالق١ َا، ٚبايتايٞ هب  "متاث

" ، إش ٜٓطًل املتهًِ َٔ ضبط بني املسح ٚايصّ، 28َعاًَتُٗا بايططٜك١ ْؿػٗا

 ٜػتسعٞ اآلخط. ٚاعتباضُٖا َرتابطني ٚنٌ ٚاسس

ٜٚطنٔ ايتٛسٝسٟ إىل "سذ١ ايهِ" َػتجُطا نجط٠ ايجايبني ٚايصاَني يالستذاز ع٢ً 

ؾطع١ٝ ايطعٔ يف ايٛظٜطٜٔ، ٜٚتذ٢ً ٖصا يف قٛي٘: "ٚأَا ايؿعطا٤ ٚأقشاب ايٓعِ، 

. 29ٚأضباب املسح ٚاهلذا٤، ٚايجًب ٚاؿُس، ٚايتؿٓٝع ٚايتشػني، ؾِٗ نايطِ ٚايطّ"

ٚتٓػذِ ايكٛض٠ األغًٛب١ٝ املب١ٝٓ ع٢ً املؿاب١ٗ َع ايٛظٝؿ١ ايتساٚي١ٝ اييت ىتعْٗا ٖصا 

 املٛنع، إش ؼٌٝ إىل ايهجط٠.

" Ad Homineنُا ٜػدط املتهًِ اغرتاتٝذ١ٝ سذاد١ٝ أخط٣ ٖٞ سذ١ "آزَِٖٛٓٝ 

تٛسٝسٟ ٜؿٓس زع٣ٛ إش ٜٓتكٌ َٔ قادذ١ زع٣ٛ اـكِ إىل ايطعٔ يف ؾدك٘؛ ؾاي

ايؿٝذ اييت تكتهٞ سط١َ ايجًب ٚعسّ دٛاظ شنط َػاٚئ اآلخطٜٔ ٚعٝٛبِٗ ال ألْٗا 

عٖس ٚايتكٛف، ٜكٍٛ أبٛ سٝإ: خاط١٦ بٌ ألْٗا قازض٠ عٔ ؾدل ٜتب٢ٓ َصٖب اي

 َٔ ٘عؾس، ال ٜٝسمح ٘باس، ٚقطٚفعَ بٖصَ احلايك ذٖٝصا ايؿ ٘صا ايصٟ قاي"ٖٚ

ٖصا  ، ٚيٝتًـعٔ ايػ َٛضٚخ ، ٚأزباؽيف ايٓ اؿ١ق ٠ريٚغ ٌكٔ عَ ١هػَ ٘ي

 ، ٚيٝت٘ بسأ بٗصا ايهال١ّغريٙ بٗصٙ ايٛقٝ ٌ، ٚعأََ ْؿػ٘ ٖصٙ ايٛال١ٜ ٞيٚ ايكا٥ٌ

 ، ٚإىل ٖصا ايكٝاّسٚايه ا٤ٓإىل ٖصا ايع ٘أبعت زطايصٟ قس أخ ٥ٝؼايط ُ٘انَٚا ؾ

                                                           
 .51م: املكسض ْؿػ٘، 27

 .66م:. ْعط١ٜ اؿذاز عٓس ؾاِٜٝ بريملإبٓٛ ٖاؾِ، اؿػني.  28

 .74. م:أخالم ايٛظٜطٜٔ ايتٛسٝسٟ، أبٛ سٝإ. 29
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ِٓت ِصٍع، ِٚينيأ احملطّٚ ؼا٥ايب ب٘ ضأ٣ دآْهيال، ٚ ٛزعٚايك ، ِٕٖٛأ ًّٛاملع عذامل

 ٘املعٔ ظ ضطعا، ٚأعٚاع ً٘ٝع ٌب، ؾأقٌٗغب٘ أ رتٜحػٜٚ ٘جٓمبا ٜ شًصاملت طدظٚ

ٝ٘ا" . هػس ٖصا املًؿٛظ خكٝك١ باضظ٠ َٔ خكا٥ل اـطاب اؿذادٞ ايكا٥ِ 30قأب

ع٢ً سذ١ ٚد٘ ايصات، ٖٚٞ اْػشاب املتهًِ َٔ َكاضع١ زع٣ٛ املداطب ٚتٛدٗ٘ إىل 

شات٘ َٚعتكسات٘، قاٚال تؿٜٛٗٗا ٚايطعٔ يف أًٖٝتٗا، َٔ خالٍ اتٗاَٗا باالمٝاظ إىل 

 ابات٘. داْب ايعامل/ايكاسب بٔ عباز ٚق

ٚقس عهس ايتٛسٝسٟ قٛضت٘ ايكب١ًٝ، بكٛض٠ خطاب١ٝ َٛيس٠، ضأٖ ؾٝٗا ع٢ً قٛ 

شاتٝت٘، ٚايعٗٛض يف قٛض٠ ايهاتب ايصٟ ٜٓدطط يف نتاب١ َؿطٚع أخالقٞ بٓا٤ ع٢ً 

اب، َٔ شيو أغؼ ع١ًُٝ َٛنٛع١ٝ، ٖٚٛ َا تربظٙ ًَؿٛظات َتعسز٠ يف َس١ْٚ ايهت

عطؾ١ األسٛاٍ إشا ٚضزت َؿتب١ٗ َػتب١ُٗ، اب ٜطدع إىل َٖصا املًؿٛظ: "ٖٚصا ب

َٛاقب األَٛض إشا قسضت َػتٓري٠ َتٛنش١، ٚمثط٠ ٖصٙ املعطؾ١ ايػال١َ يف ايسْٝا  ٚع

. ٜٚكٍٛ يف ًَؿٛظ آخط: "ٖٚصا ايباب مجاع املٓاؾع ٚاملهاض، 31ٚايهطا١َ يف اآلخط٠"

ؿ١ً ٚشٟٚ األقساض، ٖٚٛ باب ٜٓتعِ ٚب٘ ٜكع ايتؿاٚت بني األخٝاض ٚاألؾطاض، ٚبني ايػ

ايكسم ٚايهصب يف ايكٍٛ، ٚاـري ٚايؿط يف ايؿعٌ، ٚاؿل ٚايباطٌ يف 

. ٜربظ ٖصإ املًؿٛظإ االػاٙ املٛنٛعٞ ايصٟ ٜهع٘ املتهًِ َٓٗذا 32االعتكاز..."

يصات١ٝ، ٜػري ٚؾك٘، إش ٜٓشت ايتٛسٝسٟ قٛض٠ ايهاتب املٛنٛعٞ ايصٟ ٜٓأ٣ عٔ ا

ٜٚٓربٟ يتُشٝل األخالم ٚمتٝٝع املٓاؾع ٚاملهاض، ٚتكسِٜ َعطؾ١ ع١ًُٝ تطّٚ "تأزٜب 

ايٓؿؼ، ٚادتالب األْؼ، ٚإقالح اـًل، ٚؽًٝل َا سػٔ مما قبح، ٚتػًٝط 

 .33ايٓعط ايكشٝح"

ثِ إٕ مت قٛض٠ َٛنٛع١ٝ يًصات اغرتاتٝذ١ٝ دسٜط٠ بإغكاط ايبعس ايصاتٞ، َٚٔ 

تهطًع قٛض٠ ايصات املٛنٛع١ٝ بٛظٝؿ١ تساٚي١ٝ تػع٢ إىل زض٤ ت١ُٗ االغتٝاب 

                                                           
 .39ْؿػ٘، م:املكسض  30

 .3م: املكسض ْؿػ٘، 31

 .4-3ْؿػ٘، م: املكسض 32

 .13املكسض ْؿػ٘، م: 33
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ٚايتؿٗري، ؾهتاب١ ايجًب اييت ؼٓطنٗا غطٜع٠ االْتكاّ، تػسٚ َعطؾ١ ع١ًُٝ مبٛنٛع 

األخالم دسٜط٠ بايبشح ٚايسضاغ١. بٝس إٔ ٖٓاى إؾهاال آخط غٝعرتض املتهًِ 

 ٛسٝسٟ نتاب٘ يف تتبع َجايب ايٛظٜطٜٔ؟ٜٚعطقٌ ؾالح اغرتاتٝذٝات٘ ٖٚٛ: مل خل ايت

يكس زعِ ايتٛسٝسٟ قٛضت٘، ٚاغتشايت ْكط١ ايهعـ ٖصٙ ضنٝع٠ ١َُٗ؛ ألٕ اختٝاض 

ايٛظٜطٜٔ َٛنٛعا يًهتاب أَط ضادع إىل خربت٘ بُٗا َٚعطؾت٘ ايعُٝك١ هلُا، ٜكٍٛ: 

"ٚيػت أزعٞ ع٢ً ابٔ عباز َاال ؾاٖس يٞ ؾٝ٘، ٚال ْاقط يٞ عًٝ٘، ٚال أشنط ابٔ 

يعُٝس مبا ال ب١ٓٝ يٞ َع٘، ٚال بِطٖإ يسعٛاٟ عٓسٙ، ٚنُا أتٛخ٢ اؿل عٔ غريُٖا ا

إٕ اعرتض سسٜج٘ يف ؾهٌ أٚ ْكل، نصيو أعاًَُٗا ب٘ ؾُٝا عطؾا بني أٌٖ ايعكط 

باغتعُاي٘، ٚؾٗطا ؾِٝٗ بايتشًٞ ب٘، ألٕ غاٜيت إٔ أقٍٛ َا أسطت ب٘ خربا، ٚسؿعت٘ 

تبس٣ املتهًِ يف قٛض٠ أخالق١ٝ ضؾٝع١؛ ؾاؿل ٚنسٙ، ٚايكسم  . يكس34مساعا"

غاٜت٘، أَا ؽكٝل ايٛظٜطٜٔ ابٔ عباز ٚابٔ ايعُٝس َٛنٛعا يسضاغت٘ األخالق١ٝ ؾٗٛ 

 ْابع عٔ زضاٜت٘ ايعُٝك١ بُٗا ٚاتكاي٘ ايكطٜب َُٓٗا.

 اؿذاز ايعاطؿٞ )ايباتٛؽ(:

اؿذاز ايعكًٞ باغرتاتٝذ١ٝ تتعانس اغرتاتٝذ١ٝ اؿذاز بكٛض٠ ايصات األخالق١ٝ ٚ

ايباتٛؽ، إش ٜطتهٔ املتهًِ إىل تكسِٜ قٛض٠ غًب١ٝ يًُجًٛبني، ٖٚصا اإلدطا٤ 

اؿذادٞ قُني باغتجاض٠ َؿاعط االظزضا٤ ٚايتؿٓٝع يس٣ املتًكٞ مما هعٌ ايجًب ؾعاّل 

 َطغّٛبا ٚايصّ أَّطا َطًّٛبا، ٖٚصا َا ٜػتٛقؿٓا يف ٖصا املًؿٛظ: "ٚنٝـ ٜأثِ اإلْػإ

يف غٝب١ َٔ نإ قًب٘ ْػال بايٓؿام، ٚقسضٙ َطٜها بايهؿط، ْٚؿػ٘ ؾا٥ه١ 

بايكػا٠ٚ، ٚٚدٗ٘ َهػٛضا بايكؿاق١، ٚيػاْ٘ شضٜا بايؿشـ ٚايبصا٠٤، ٚغريت٘ داض١ٜ 

. هػس ٖصا ايؿاٖس 35ع٢ً ايهٝس ٚايعسا٠ٚ، ٚعؿطت٘ ممكٛت١ بايٓهس ٚايطزا٠٤"

ـ املجًٛب تٛقّٝؿا َجرّيا ملؿاعط اؿكس ٚاالستكاض؛ إش إٕ اْكطاف املتهًِ إىل تٛقٝ

ؾدّكا بٗصٙ ايكؿات املص١ََٛ ٚاـالٍ ايس١٦ْٝ سك٘ إٔ ٜجًب ٜٚٗادِ ست٢ تعطف 

سكٝكت٘ ٜٚتكٞ ايٓاؽ ؾطٙ. َٚٔ ثِ ٜػتشٌٝ ٖصا ايعٌُ اهلذا٥ٞ ٚادبا ؾطعٝا متًٝ٘ 

                                                           
 .79املكسض ْؿػ٘، م: 34
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ط٠ باغتُاي١ تعاطـ املطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ، مما هعٌ املتهًِ ٜؿهٌ قٛض٠ إهاب١ٝ دسٜ

املتًكني؛ ؾكس بطظ يف َعٗط املٓاؾح عٔ ايسٜٔ اإلغالَٞ، ٚاملٓتكط يًكِٝ اإلغال١َٝ 

ايٓب١ًٝ؛ ألٕ اهلذّٛ ع٢ً ايٛظٜطٜٔ ٚضقس عٝٛبُٗا ٖٚتو عطنُٗا ٚؾهح غ٤ٛاتُٗا، 

ٖٛ ؾهٌ َٔ أؾهاٍ قٝا١ْ ايكِٝ ٚاملجٌ، ٜكٍٛ ايتٛسٝسٟ: "َٚت٢ نإ شنط 

ع ع٢ً ايؿاغل َٓهطا، ٚايسالي١ ع٢ً ايٓؿام خطال، ٚؼصٜط املٗتٛى سطاَا، ٚايتؿٓٝ

 .36ايٓاؽ َٔ ايؿاسـ املتؿشـ دٗال؟"

ٜٚػتجري املتهًِ أٖٛا٤ املتًكني ٚعٛاطؿِٗ ايس١ٜٝٓ َٔ خالٍ ًَؿٛظات تعرب عٔ 

اْػذاَ٘ َع ايتكٛض اإلغالَٞ ٚعسّ امطاؾ٘ عٔ ٖصا ايتكٛض قٝس أمن١ً؛ إش بطظ 

ٌٓ، ٚاملكتسٟ ملٓٗاز األْبٝا٤ ٚاملطغًني ايتٛ سٝسٟ يف قٛض٠ املتبع يػٓٔ اهلل عٓع ٚد

، ْٚتًُؼ ٖصا يف ًَؿٛظات َتعسز٠ ْصنط َٓٗا متجٝاّل: "ٚقس أث٢ٓ اهلل 37ٚايكاؿني

ع٢ً ٚاسس ٚيعٔ آخط، ٚسط ٖصا إىل اؿـ ٚضؾع شيو إىل ايعطف، ٚعاتب ٚأْب ٚالّ 

ٚشّ؛ ٚشيو ضغٛي٘ ق٢ًّ اهلل عًٝ٘، َٚٔ تكٓسَ٘ َٔ األْبٝا٤ ٚاملطغًني ٚاألٚيٝا٤ 

ٚايكشاب١ ايع١ًٝ، ِٖٚ ايكس٠ٚ ٚايعُس٠، املدًكني؛ ٚع٢ً ٖصا ؾٛضم ايػًـ ايطاٖط، 

، ٜٚكٍٛ أّٜها يف 38ٚإيِٝٗ ٜٓت٢ٗ يف نٌ ساٍ، ٚعًِٝٗ ٜعتُس يف نٌ أَط شٟ باٍ"

َهإ آخط: "ٚمٔ قس اقتسٜٓا باهلل ضب ايعاملني، ٚدطٜٓا ع٢ً عاز٠ األْبٝا٤ ٚاملطغًني 

. يكس ؾٝس املتهًِ قٛض٠ شات١ٝ تػتكٞ أغػٗا 39 ايكاؿني"ٚأخصْا بٗسٟ عباز اهلل

َٔ املطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ يًُكتس٣ بِٗ، َٚٔ ثِ ؾٗٛ ٜػتُس َِٓٗ قِٝ ايكالح ٚاإلميإ 

ٚسػٔ األخالم ٚىًعٗا ع٢ً شات٘ نُٓٝا. ٚال ؾو إٔ املتًكٞ غٝػًِ َؤَٓا َٚكتٓعا ملا 

 يكاؿني َٔ قساغ١ يف ٖصٙ املطدع١ٝ اإلغال١َٝ. ٜتُٝع ب٘ االقتسا٤ بايطغٌ ٚا

                                                           
 .70ْؿػ٘، م: املكسض  36

َٔ اـطاب١ إىل ؼًٌٝ ٜعس ايسٜٔ ٚاألخالم َكسضٜٔ باضظٜٔ َٔ َكازض ايػذاٍ، ٜٓعط: عبٝس، سامت.  37

 .243:ّ، م2018. ايكاٖط٠: زاض ضؤ١ٜ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، اـطاب َؿاِٖٝ خطاب١ٝ َٔ َٓعٛض دسٜس

 .69-68. م:أخالم ايٛظٜطٜٔايتٛسٝسٟ، أبٛ سٝإ.  38

 .70املكسض ْؿػ٘، م: 39
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يكس ؾأ املتهًِ إىل تػدري َٓع١َٛ سذاد١ٝ َتٓٛع١، ايػطض َٓٗا زسض املٛقـ 

املٓاٚئ ايصٟ نبح مجاح ايصات ايجايب١ عٔ اـٛض يف تؿطٜح أخالم ايٛظٜطٜٔ، بٓا٤ّ 

الم ع٢ً قاعس٠ أخالق١ٝ تؿٝس بإٔ ٖصا ايؿعٌ ال ىٛن٘ أٌٖ األزب ٚشٚٚ األخ

ايؿان١ً، ٖٚٛ َا ٜعٝل ؼكٝل ايٛظٝؿ١ ايتٛاق١ًٝ اييت ٜتػٝاٖا؛ ؾكس قٛض اـكِ 

قٛض٠ أبٞ سٝإ بٓعع ايكِٝ ايؿان١ً عٓ٘. ٖٚصا َا ٜػٛؽ اْؿػاٍ املتهًِ يف َكس١َ 

ايهتاب بتؿٓٝس ٖصٙ ايسع٣ٛ، َٔ خالٍ االستذاز يؿطع١ٝ ايجًب عرب االغتعا١ْ 

 ٓٝات اؿذاد١ٝ ٚاألزٚات ايبالغ١ٝ. مبدطط سذادٞ ٜتأغؼ ع٢ً مجاع َٔ ايتك

اْطالّقا مما غبل، ميهٔ ايكٍٛ بإٔ َكس١َ نتاب "أخالم ايٛظٜطٜٔ" اغتشايت 

ّٝا ، غع٢ ؾٝ٘ املتهًِ إىل إثبات بطا٤ت٘ ٚزض٤ ت١ُٗ ايتؿٓٝع ٚايتؿٗري 40خطاّبا قها٥

ٚايػٝب١ عٓ٘، عرب ْٗر غٝاغ١ خطاب١ٝ تتعانس ؾٝٗا اغرتاتٝذ١ٝ ايًٛغٛؽ َع 

اغرتاتٝذ١ٝ اإلٜتٛؽ؛ شيو إٔ ايتكٓٝات اؿذاد١ٝ املػتسعا٠ مسشت غًل َػاس١ 

تعاضض نتاب١  خكٝب١ يتؿهٌٝ قٛض٠ املتهًِ، ٚعربٖا ؾٓٓست ٖصٙ اؿذر ؾهط٠

ايجًب َع ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ، ٚأتاست اجملاٍ يًُتهًِ بإٔ ٜؿهٌ 

قٛض٠ بس١ًٜ يصات٘، قٛض٠ تكّٛ ع٢ً ايكِٝ ايؿان١ً نايكسم ٚاملٛنٛع١ٝ ٚاؿل، 

 مما هعًٗا ق١ُٓٝ باغتُاي١ ايكطا٤ إلقٓاعِٗ بكش١ ايسعا٣ٚ املعطٚن١ يف ايهتاب. 

 خامت١ ايبشح:

ّٝا سذادّٝا يف َكس١َ ٖصا األثط يٝساؾع عٔ َؿطٚع١ٝ قسّ اي تٛسٝسٟ خطاّبا قها٥

ايجًب، ٚيريز ع٢ً املتًكني ايػًبٝني ايصٜٔ اغتشهطِٖ أثٓا٤ ايتؿهري يف َػاَط٠ إٜصاع 

ايهتاب بني ايٓاؽ، ٚيف ٖصا املًؿٛظ إؾاض٠ إىل املتًكني ايصٜٔ اغتٗسؾِٗ أبٛ سٝإ: 

ايكٍٛ ضأٜٓا تكسميٗا ٚاالغتعٗاض بٗا، قبٌ أخصْا مج١ً َٔ  -ساطو اهلل-"ٚقس ضأٜٓا 

ؾُٝا أْؿأْا ي٘ ٖصا ايهتاب، قكسا يؿٌ سس ايطاعٔ، ٚسػُا ملاز٠ اؿاغس، ٚتعًُٝا 

                                                           
ٜكٓػِ أضغطٛ اـطابات إىل ثالث١ أْٛاع: اـطاب االغتؿاضٟ، ٚاـطاب ايكها٥ٞ، ٚاـطاب االستؿايٞ،  40

 .17-16، تط: عبس ايطمحٔ بسٟٚ. م:اـطاب١ٜٓعط: 
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يًذاٌٖ، ٚإضؾازا يًُتشري، ٚاستذادا ع٢ً َٔ ٜسٍ عؿغ ايًػإ، ٚنتُإ ايػط، 

 . 41ٚطٞ ايكبٝح، َٚػامل١ ايٓاؽ، ٚاغتؿاض املٓهط"
ٚيكس ساٚيت ايسضاغ١ ايٛقٛف عٓس االغرتاتٝذٝات اييت تؿهٌ ايكٝػ١ اؿذاد١ٝ يف 

َكس١َ نتاب "أخالم ايٛظٜطٜٔ" ألبٞ سٝإ؛ إش تبني َٔ خالٍ ايتشًٌٝ أْ٘ عُس إىل 

قٝاغ١ َٓع١َٛ سذاد١ٝ ٜٓتكط ؾٝٗا يسعٛاٙ ٜٚساؾع بٗا عٔ َهاَني نتاب٘، 

ستذاز يؿطع١ٝ ايجًب. يكس أثح املتهًِ يف َكس١َ نتاب٘ أضن١ٝ ْك١ٝ ٚاملتُج١ً يف اال

سذاد١ٝ، تأٓغػت ع٢ً مجاع َٔ االغرتاتٝذٝات اييت تهطًع بع١ًُٝ اإلقٓاع، ٚيف 

َكسَتٗا اغرتاتٝذ١ٝ اإلٜتٛؽ؛ سٝح اضتهٔ إىل تكسِٜ ككٛم يصات٘ ست٢ ٜهٕٛ 

ب١ ايجايب١ بٛقؿٗا نتاب١ دسّٜطا باغتُاي١ ايكطا٤، َٚٔ ثِ، وجِٗ ع٢ً تكبٌ ايهتا

ع١ًُٝ تطّٚ تؿطٜح ايطبا٥ع اإلْػا١ْٝ، نُا زعِ خطاب٘ ظ١ًُ َٔ اؿذر ايعك١ًٝ 

 ٚايعاطؿ١ٝ يريأٖ ع٢ً نػب تكبٌ ايكاضئ هلصٙ ايهتاب١ ايجايب١.
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