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الملخص
فٓ وُبٔبت القشن التبسى يطش يثذأبت القشن الًطشٔه ،كبن الًاقى االختمبيٓ يالسٕبسيٓ
الًشاقٓ ال ٔحسذ يلٍٕ أثذ ًا فبلجالد تًيبوٓ الجي و يالدُيف يفقيذ األميه يفسيبد الح يب
الًثمييبوٕٕه مًبوييبِ ضييبملّ .فًٕتجييش الطييبيش الًشثييٓ المًبغييش مًييشيع يجييذال ىٓ
الشغبفٓ( ) 1945-1876يافٕبً ثذيس ثبسص وطٕف فٓ السبحّ األدثّٕ يالثقبفّٕ يخبء ضيًشٌ
ملتضمبً دٔىٕبً ياختمبيٕبً يسٕبسي ٕبً ،ف ثٕيش ميه أخميف قػيبتذٌ تتحيذا ييه المطيبكف
اإلختمبيّٕ كبلج و يتفطّٓ الدُف يالخشافّ فيٓ قىيبو اليذٔه يييذ الحشٔيّ للدميبَٕش
يللمشأِ ثط ف خبظ .يًَ ملتض اختمبيٕبً لتقجٕح الدُف يالج و يالتًسي يليٓ الميشأِ
فٓ ضًشٌ ،ئذيً ديًِ ياسًّ تطمف الىبو كلُّم إلٓ السلم يالم اخبِ يإلٓ وجز األؾي بن
يالتخبرل ئىُؽ وُؿّ حشّ أثٓ.
الكلمات الذليلية :الطًش الًشثٓ المًبغش ،حشّٔ الىسبء ،الحشّٔ السٕبسّٕ ،الدُبد ،كست
الًلم.

* أستبر مطبسک ثقسم الل ّ الًشثّٕ يآداثُب ،خبمًّ لشستبن.
** قبلت الذكتًساٌ ثقسم الل ّ الًشثّٕ يآداثُب ،خبمًّ لشستبن.
*** قبلت الذكتًساٌ ثقسم الل ّ الًشثّٕ يآداثُب ،خبمًّ لشستبن.
ال بتت المس يلًٔ :وس يلٕئٓ

yunusvaliei@yahoo.com
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المقذمة
اتسًت داتشِ الجحث فٓ غبّٔ األدة ،يكثش ال يبتجًن يالقيبتلًن ثًخيًة وُيًؼ األدة
ثمُمّ اإلغالح ،يمحبيلّ الىًُؼ ثبألمّ يحملًا األدثبء تجًّ التخل االختمبيٓ الملحيًل.
ييجش الىقبد يه آمبلُم فٓ أن ٔتدٍ األدثبء اتدبَيب اغيالحٕب ٔديبسْ وُؿيّ األميّ ئتيبثى
خكًاتُب فٓ سجٕف التقذ  ،ثف ٔشسم لُب سجٕف التقذ (قجبوّ.)137 :1985 ،
األدٔت فٓ الًػش الحبؾش كبن غيًسِ وبققيّ لًػيشٌ يأدثيٍ كميشآِ تً يس الحيًادا
السٕبسّٕ يالثًسات االختمبيّٕ .ياألدة فٓ يػشوب َزا يثٕق الػلّ ثبلحٕبِ الًٕمّٕ يالقؿيبٔب
الًقىّٕ ،يلقذ أخز األدة الًشثٓ الحذٔث ًٔجش يه ييٓ األمّ الًشثّٕ ،ئػيجح يخُيب ميه
يخًٌ اإلتػبل فإرا مب قبلت الطًت ثبلحشّٔ يقب مىبؾالً فٓ يخيٍ المسيتًمش ،كيبن األدة
أيل يذِ مه يذد الىؿبل ٔم ىىب القًل إن أثيشص وضييّ مٕيضت األدة الحيذٔث َيً وضيتيٍ
القًمّٕ الًقىّٕ ،يالىضيّ الثبوّٕ َٓ وضيىٍ اإلختمبيٕيّ اإلغيالحّٕ .فقيذ سافيق اسيتٕقبل
الًشة مه سجبتُم حشكبت اختمبيّٕ تج ٓ اإلغالح االختمبيٓ(الشكبثٓ.)304 :2001 ،
يالطبيش الًشاقٓ مًشيع الشغبفٓ ًَ مه أياتف الطيًشاء اليزٔه اَتميًا ثُميً الطيًت
يقمًحبتُم يتحذثًا يه القؿبٔب الًقىّٕ ياالختمبيّٕ يالسٕبسّٕ ،ألن الشغبفٓ وطيت فيٓ
ثٕئّ ملٓء ثبلفقش يالحشمبن ،يأحًال َيزٌ الجٕئيّ ديتيٍ إليٓ االَتميب ثقؿيبٔب المدتميى
يمطبسكّ آالمٍ ًَ .فٓ كثٕش مه قػبتذٌ أنُش مطبكف المدتمى ييبلدُب يسيًٓ أن ٔديذ
قشٔقّ لحلُّب ،الشغبفٓ فٓ ضًشٌ داوٍ ٔذيً الىيبو إليٓ إغيالح المدتميى ئيشُٔم قيش
االغالح .كبن المدتمى الًشاقٓ فٓ صمه الشغبفٓ ٔتألم ميه الفقيش ،يالدُيف ،ياالسيتًمبس،
يالخؿًو أمب األيذاء ،يتقٕٕيذ الميشأِ ،ي ...لُيزا َيً ٔطيدى الىيبو يليٓ م بفحيّ َيزٌ
المطبكف.
ٔشتجف اسم الشغبفٓ ثبألحذاا السٕبسّٕ فٓ تبسٔخ الًشا فٓ الًقًد األيلٓ ميه القيشن
الًطشٔه .ئًخذ فٓ ضًشٌ خف مستمش مه التكًس فٓ األف بس يالًالقيبت السٕبسيّٕ أكثيش
ممب ًٔخذ لذْ الضَبيْ .قجًّٕ الشغبفٓ كبويت أثٕيّ فليم ٔسيتكى التسئًّ يمًميبً فيٓ
المًاق التٓ ال تلٕق يلزلك يشع فٓ حٕبتيٍ ضيٕئب ميه الفقيش يالىفيٓ يالجكبليّ .يكبويت
تقلجبتٍ السٕبسّٕ ثٕه الحٕه يالحٕه تحذا غبلجبً ثسجت قمًحٍ إلٓ المىبغت ،يَيً أميش
مألًع لذْ تقلٕذْ لذْ الطبيش(الدًٕسٓ.)250 :1996 ،
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خلفية البحث
حتٓ اٖن دساسبت يذٔذِ أخشٔت حًل الشغبفٓ يضًشٌ؛ مىُب «مًشيع الشغبفٓ يوضيتٍ
االختمبيّٕ إلٓ المشأِ يالفقش»(1390ش) ألثًالفؿف سؾبٔٓ ييجذ اهلل ضيفًٕٓ ،ي«مًيشيع
الشغييبفٓ محلييف اختمييبيٓ للفقييش يالحشمييبن»(1389ش) إلسييمبيٕف وييبدسْ ،ي«االلتييضا
السٕبسٓ فٓ ضًش مًشيع الشغبفٓ»(1384ش) لمىػيًسِ صسكيًة ،ي«االلتيضا فيٓ ضيًش
محمًد يجذال ىٓ الشغبفٓ»(1392ش) لمحمًد ض ٕت أوػبسْ ،ل ه مقبلتىب َزٌ تختل
يىُب ألن َزٌ الذساسبت لم تًبلح الذيًات اإلغالحّٕ فٓ ضًش الشغبفٓ خالفب لمقبلتىب َزٌ
التٓ يبلدت َزا المًؾًو مًبلدّ ضبملّ ،ثف تكشقت إلٓ ثًؽ مًؾًيبت كيبلفقش يالميشأِ
فقف.
الذعىة اإلصالحية فی شعر معروف الرصافی
الشغبفٓ ًَ ضبيش كبن كثٕيش اإلَتميب ثبلطيًان السٕبسيّٕ ياإلختمبيٕيّ ،يكثٕيشاً ميب
ٔتحذا فٓ ضًشٌ يه َزٌ القؿبٔب ثبحثبً يه قشٔق لحفّ مطيبكف المدتميى .الطيًش ليذْ
الشغبفٓ لٍ مُمّ خبغّ يَٓ إٔقبل الىبو يه غفلتُم يإخشاخُم مه الدمًد إلٓ الحشكّ
يالًمف ثبثبسِ يًاقفُم ،لُزا وشْ أن الطبيش فٓ ضًشٌ ٔذيً الىيبو إليٓ ميب ٔ ٕيش أيؾيبو
المدتمى يأحًال الىبو ٔحفّ المطبكف ،يًَ:
أ.كسب العلم
ٔشْ الشغبفٓ أن السجت الشتٕسٓ فٓ تخل الطشقٕٕه يبمّ يالًشة خبغّ َيً اوتطيبس
الدُف ألوٍ يمٓ ٔقؿٓ يلٓ الجػٕشِ ئخىق الكمًح ،أمب الًلم فًُ وًس ُٔذْ يف ش ٔجذو.
ئىُؽ الشغبفٓ وُؿّ ح ّش أثٓ ،فٕفؿح الحيبل ،ئىيذد ثبلدُيف .فيٓ سأٔيٍ الدُيف ميًت
الشغبفٓ ٔشٔذ الحٕبِ ألمتٍ فٕطدى يلٓ قلت الًلم .يالًلم يىيذٌ ٔؿيمه الحٕيبِ ال شٔيضِ،
ئشفى اإلوسبن إلٓ مستًْ اإلوسبوّٕ ئفتح لٍ أسشاس الًخًد ،ئدًف قبقبت الكجًّٕ ثيٕه
ٔذٍٔ ،فٕختشو ئىدض ئ ط المدًُل ،يثبلًلم تضدَش األيقيبن ئشتفيى للحؿيبسِ ثىٕيبن.
الشغبفٓ قذ سٕكش يلٓ وفسٍ َبخس الًلم سٕكشِ كبملّ ،فًُ ال ٔذو سيبوحّ ميه سيًاوح
ال ال  ،يًَ ٔشْ فٓ الذيًِ إلٍٕ إخالغب للًقه يخالغب للطًت(الفبخًسْ.)489 :1986،
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الًلم ٔجىٓ ئىُؽ ئسيٕش ثيبلمدتمى وحيً دسخيبت ال ميبل ئشقيٓ ثبلطيًًة؛ فُيً
المػجبح المىٕش الزْ ٔجذد الهال ئقًد الىبو إلٓ التحشس مه وٕش الًجًدّٔ ،ثيبلًلم تطيبد
الحؿبسات يتجىٓ األمدبد .يكزلك الشغبفٓ ٔشْ أن الًلم لٕس ًَ سجت تقيذ الحؿيبسات
الحبلّٕ فقف ،ثف ًَ سجت تقذ الحؿبسات السبثقّ أٔؿبً ،إلٓ الًلم يلٓ أوٍ ًَ سجت وُؿّ
األمم يلٕس سًاٌ ،يالًلم َىب ثمًىٓ الًلً المًبغشِ التٓ وميت فيٓ ال يشة يحقّقيت ليٍ
وُؿتٍ .الًلم فٓ سأْ الشغبفٓ ًَ سجت الُذْ يالشضيذ يالًليً ،يكسيت الًليم يتحػيٕلٍ
سجٕف الىدبِ يالحٕبِ السًٕذِ .ثبلًلم ًٔتض الزلٕف ئقيًْ الؿيًٕ ئ ىيٓ الفقٕيش ئسيشّ
الحضٔه ،الطبيش ٔطجٍ مه ال ٔجىًن المذاسو يال ٔكلجيًن الًليم يالٔثيبثشين يليٓ كسيجٍ
ثبلمٕت ئطجٍ ثٕبثُم ثبل فه يثًٕتُم ثبلقجًس:
ٔجييٕه فييٓ الحٕييبِ لىييب األمييًسا
كفييٓ ثييبلًلم فييٓ الهلمييبت وييًسا
يكييم لييجس الحييضٔه ثييٍ سييشيسا
ف ييم يخييذ الييزلٕف ثييٍ ايتييضاصا
يتسيييتًلٓ الىفيييًو ثيييٍ ضيييًًسا
تضٔييذ ثييٍ القييًل َييذْ يسضييذا
يلييييم ٔجىييييًا ثييييٍ للًلييييم ديسا
إرا ميييب ييييقّ ميييًقىُم أويييبو
يليييييٕس ثٕيييييًتُم إال قجيييييًسا
فيييإن ثٕيييبثُم أكفيييبن ميييًتٓ
(الشغبفٓ)92 :2006،
الشغبفٓ ٔأمش ثتًمٕم التًلٕم يالتثقٕي ئح يم ثجىيبء الميذاسو يفتحُيب للًبميّ ألن
التًلٕم آوزاک كبن ٔختع ثبلمًسشٔه ياألثشٔبء يالفقشاء كبوًا محشيمٕه مه التًلٕم.
الًلم يىذ الشغبفٓ ًَ يسٕلّ التقذ يالتشقيٓ ياإلصدَيبس يثيٍ ت سيت المًيبلٓ يتحيفّ
المطبكف يالػًبة .يًَ ٔذيً إلٓ اقتشان الًلم ثبلًمف ئقًل ال تًخًُا كف اَتمبم م إليٓ
القًل الىهشْ ثف يخًُا يىبٔت م إلٓ الط ين الًملّٕ ،كبلًلً التكجٕقّٕ التيٓ تفٕيذ فيٓ
تشقّٕ الضسايّ يالػىبيّ يالتدبسِ يمب إلُٕب ،ألن الًلم إر ال ٔقتشن ثبلًمف الٔىتفى:
حتييٓ وكييبيل فييٓ ثىٕبوُييب صحييال
أثىًا المذاسو ياستقػًا ثُب األميال
ثف يلّمًا الىصء يلمب ٔىتح الًميال
ال تدًلًا الًلم فُٕيب كيف غيبٔت م
(المػذس وفسٍ)136 :
الًلم ٔحفم االوسبن إمب الدُبلّ ياأليَب ئػًوٍ فٓ المطبكف يالػًًثبت ،ثحٕيث إن
الشغبفٓ ضجٍ مًُذ الًلم ثبلحػه األثلق  ًَ -حػه مًشيع للسمًأل ثه يبدٔيب الُٕيًدْ
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الطبيش الدبَلٓ ثأسؼ تٕمبء مه ثالد الًشة ،يًَ حػه كبن ًٔضّ يلٓ ميه ساميٍ ئكيًل-
يفؿّلٍ يلٓ رلك الحػه ثبلقًل إن مًُذ الًلم أمىى يأحشص مه الحػه األثلق.
الًلم ٔشْ االوسبن سجٕف الىدبح يالسًبدِ ئقٍٕ مه الفقش يالزل ئلجسٍ الًضِ يال شامّ.
يثبلًلم تتحقق اٖمبل يتىبل األغشاؼ ياألَذاع يإن نىُّب الىبو مستحٕلّ يثًٕذِ:
يييأثلق الفييشد مىًييّ يحييشاصٌ
مًُذ الًلم يًَ حشص ٔفيً اليي
ئقٍٕ فٓ يٕطٍ إييًاصٌ افتقيبسٌ
حجزا الًلم ٔ سيت الميشء ييضّا
رَيييت الٕيييأو آميييال إوديييبصٌ
يإرا الًليييم فيييبٌ ًٔميييب ثًييييذ
(المػذس وفسٍ)140 :
الشغبفٓ ٔحثّ الىبو يلٓ كست الًلم يالمثبثشِ يلٓ قلجٍ ييلٓ ثزل المبل فٓ سجٕلٍ،
ًَ ٔفؿّف الًلم يلٓ المبل ألن المبل ٔىفذ ئفىٓ يال ٔخليذ لػيبحجٍ خيالع الًليم اليزْ
ٔ ًن سشمذا.
الًلم ٔىدٓ االوسبن فٓ المُبلك يالمًبسک ئشٍٔ سجٕف الىديبِ ،يسيالح الًليم ٔ ىيٓ
االوسبن يه سبتش االسلحّ ألوٍ أقًْ يأوفى .الطبيش ضجٍ الطيبيش الًليم ثيبلىًس ثيم اوػيشع
ييذل يه سأٍٔ يفؿّف الًلم يلٓ الىيًس ،ألن الىيًس ٔهُيش الكشٔيق يإن كبويت غيحٕحّ أي
غٕشَب ئىفى مه يىذٌ قذسِ الجػٕشِ فقف ل ه الًلم ٔهُش قشٔق الىدبِ يالسًبدِ ،يَذأتٍ
يإسضبدٌ يب ئُذْ ئشضذ مه ٔدتُض ثٍ يإن كبن أيمٓ أي ثػٕشا:
كييف المًييبلٓ تييذيس فييٓ قكجييٍ
يإن للًليييم فيييٓ الًليييٓ فل يييب
فييبلًلم أثقييٓ للمييشء مييه وطييجٍ
ياثزل ليٍ ميب مل يت ميه وطيت
فبلًلم ٔ ىٓ الىسيٕت ييه وسيجٍ
ال تت يييف ثًيييذٌ يليييٓ وسيييت
أغىييبٌ يييه دسيييٍ ييييه ٔلجييٍ
مييه تخييز الًلييم يييذِ لييًغٓ
مييب أفقييش الىييًس أن ٔطييجٍ ثييٍ
الًليييم كيييبلىًس ثيييف أفؿّيييلٍ
(المػذس وفسٍ)142 :
ب.حریة الىساء
كبوت تًٕص المشأِ الًشاقّٕ فٓ أياتف القشن الًطشٔه فٓ حبلّ الٕأو يالدُف يالحجس.
فٓ ثذأّ َزا القشن كبن ٔىبدْ الجًؽ ثحشّٔ المشأِ كقبسم أميٕه(ًٔسي )252 :1960 ،؛
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يمبسو الشخف الطشقٓ تسلكٍ يسكًتٍ يلٓ المشأِ التٓ ح م يلُٕب أن تًيٕص تحيت وٕيش
الًجًدّٔ يجش آالع السىٕه ،يمى ثذأّ القشن الًطشٔه نُشت ديًات تكبلت ثتحشٔش المشأِ.
يلًف الشغبفٓ ًَ أيل ضبيش يشثٓ خػع كثٕشاً مه ضًشٌ ثبلمشأِ ممب كيبن ليٍ أثيشٌ فيٓ
الحٕبِ اإلختمبيّٕ يفٓ ثث الًيٓ يكط الحدت ثػشاحّ متىبَّٕ يمه حقٍ أن ٔتًج فيٓ
الًطشٔىبت يلٓ أوٍ ضبيش المشأِ يوبغشَب يحبمف لًاء تحشسَب(الًجكّ.)57 :1992 ،
يمًشيع الشغبفٓ كبن مه الطًشاء الزٔه يقفًا إلٓ خبوت المشأِ يدييًا إليٓ تحشٔشَيب،
يلًت ثقػبتذٌ يأف بسٌ ديساً متمٕضاً يمىفشداً فٓ دفبييٍ ييه الميشأِ فيٓ مدتميى ركيًسْ
يرَىّٕ مكبلجب ثشفى الحٕ يالهلم الًاقى يلُٕب ًَ .خًف ثبثب مه أثًاة دًٔاوٍ حًل الميشأِ
يسمبٌ «الىسبتٕبت» يتىبيل فٕيٍ ييذِ قػيبتذ ميذافً ًب ييه الميشأِ يحقًقُيب فيٓ األسيشِ
يالمدتمى ًَ .فٓ َزا الجبة ٔتحذا يه المشأِ الطشقّٕ يبمّ يالًشثّٕ خبغّ ييه مًقًُيب
فٓ المدتمى ييه اؾكُبدَب ييمب ٔدت أن تتخلع مىُب مه الًبدات المًسيثيّ يالتقبلٕيذ
القذٔمّ ،ييمب ٔدت أن ٔتًفش للمشأِ الًشثّٕ مه االحتيشا يالم بويّ المشمًقيّ يالطيأن ي...
ٔكبلت الشغبفٓ فٓ ضًشٌ للمشأِ:
عمل المرأة فی المجتمع
ٔىهش إلٓ المشأِ فٓ المدتمى الًشثٓ يلٓ أوُب إوسبوّ وبقػّ يقف يالمشاد ثُيزٌ الىهيشِ
االحتقبس يالتقلٕف مه ضأن المشأِ ،يحشمبوُب مه اإلسُب فٓ الىطبقبت االختمبيّٕ؛ ئىهش
إلُٕب ثًغفُب إوسبوبً وبقػبً ال ٔستكٕى الًمف فٓ المدتميى ،يالشغيبفٓ ٔطي ً َيزٌ الحبليّ
ئذيً المشأِ إلٓ الىطبـ يالًمف فٓ المدتمى ييذ اوفػبلٍ يه الدمى ،ئقًل:
سمٓ الذَش مىُب َؿجّ المدذ ثبلػيذو
يإوييٓ ألضيي ً يييبدِ فييٓ ثالدويييب
تًييٕص ثدُييف ياوفػييبل يييه الدمييى
يرلييييك أوييييب ال تييييضال وسييييباوب
(المػذس وفسٍ)465 :
الطبيش ٔقًل إن المشأِ الًشثّٕ ؾٕى حقُيب ياستػي ش ضيأوُب يمقبمُيب ،يألضمُيب الًيشة
الحجس يالثًاء فٓ الجٕت ،يَٓ يىذَم كمتًّ يإن كيبن ال ٔجيبو يال ٔطيتشْ ،ليٕس لُيب
اختٕبس ياوتخبة يال تستكٕى أن تطبسک فٓ األمًس يمىًت مه الط ين االختمبيّٕ ،حٕيث
ال تسكتٕى أن ت دْ الذيس الزْ ٔختع ثُب ثف الشخف ٔ دْ ديسَب ،مثالً ثًذ دخًل الفيه
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إلٓ الًشا فٓ يطشٔىبت القشن الًطشٔه ال ٔسمح للمشأِ ثبلتمثٕف يممبسسّ الًمف الفىيٓ،
يفٓ سأْ الًشة لٕس ممبسسّ الشخف ديس المشأِ ثًبس ثف َزا الًمف أفؿف ميه أن تحؿيش
المشأِ فٓ المسشح يمه أن ت دْ ديسَب ثىفسُب:
يلييُٕه فييٓ حييجس يقييًل ثييًاء
لقذ غمكيًا حيقّ الىسيبء فطيذديا
فمييب َييه فييٓ أمييش مييه الخلكييبء
قذ اوتجزيا يىُهّ فٓ الًٕص خبوجيب
يإن غييهّ يييه ثٕييى لُييم يضييشاء
فمييب َ يهّ إال متًييّ مييه متييبيُم
تمثييييف حييييبلٓ يييييضِ يإثييييبء
يمب الًيبس أن تجيذي الفتيبِ ثمسيشح
(المػذس وفسٍ)463 :
رفع الحجاب
الشغبفٓ فٓ ضًشٌ ٔذيً المشأِ إلٓ سفى الحدبة ألوٍ ٔشْ فيٓ الحديبة ييبدِ يليٕس
دٔىب ،يالحدبة يىذٌ سمض لتسلف المدتمى الزكًسْ ،يًَ يسٕلّ تدًف المشأِ أداِ فيٓ ٔيذ
الزكش .يالذيًِ إلٓ سفى الحدبة يالسفًس ديًِ للخشيج مه الًبدات يدييًِ ليشفؽ تسيلف
الزكش يلٓ األوثٓ يلٕست ديًِ إلٓ اإلوحالل يالفسق يتقلٕذ ال يشة؛ الشغيبفٓ ٔيذيً إليٓ
تحشٔش المشأِ مه الف ش الزْ ٔحشمُيب الحٕيبِ يميه القٕيًد التيٓ تمىًُيب أن ت يًن حيشِ
يمختبسِ .يًَ ال ٔقػذ ثشفى الحدبة محبسثّ الًفبع يالطشع يكفبحُمب ثيف ٔيذيً إلُٕميب،
ًَ ٔشْ أن ٔ ًن الحدبة فٓ الًلم ،يالحٕبء فٓ األدة فٕحبسة السلكّ الزكًسّٔ ثشد فًف
سمضْ فٓ المقبثف يَٓ الذيًِ لخلى الحدبة الزْ ال ًٔىٓ غكبء اليشأو فقيف ثيف ًٔىيٓ
الدُف ييًاتق التقذ :
يقؿييًا يلُٕييب ثبلحدييبة تًػييجب
تشكييًا الىسييبء ثحبلييّ ٔشثييٓ لُييب
يحدبثُييب فييٓ الىييبو أن تتُييزّثب
ضييشع الملٕحييّ أن ت ييًن أدٔجييّ
أغىييٓ الفتييبِ الحييٓ أن تتىقّجييب
يالًخيييٍ إن كيييبن الحٕيييبء وقبثيييٍ
(المػذس وفسٍ)468 :
مى أن الشغبفٓ ٔىقذ الشخبل المسلمٕه المًبغشٔه لٍ ل ىٍ ال ٔشفؽ المجبدئ يالًقبتيذ
اإلسالمّٕ أثذا؛ ثف ًٔتقذ آن الشخيبل المسيلمٕه قيذ رَجيًا فيٓ الكشٔيق الخكأ(مشٔيذن،
 )78 :1981ئقًل حًل َزا األمش:
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يأكجش ميب أضي ً ميه القيً أوُيم

ًٔذين تطذٔذ الحدبة مه الطيشو
(الشغبفٓ)463 : 2006 ،

ي ٔقًل أٔؿب:
وَحييهُ السُييفًُسٕٔه أيلَييمٔ ثبلّييزْ

ضَ يشَوٓ الىَّج يٓٔ محم يذن میييه دٔ يهِ

أٔٓ ُييًنُ مييب ضَ يشَوٓ الىَّج يٓٔ مٔحم يذن

ضَييٕئبً ٔٔخييبلی ٔ ضَييشيَّٓ التَّم يذیٔهِ

حتّٓ سِخبلُ الػٕهِ تَحتَشِ ٔ الىّسيبء

أفىحهُ وَىقُعٔ يه سخبلِ الػيٕهِ

كَلّيييب يل يييه ييييبدٌِ َٓمٓدٕيييٌّ

خًٓٓلَييتْ ُم حٓشثييبً لی ُييفّ حٓسييٕهِ
(المػذس وفسٍ)620 :

كسب العلم
الطبيش مًشيع الشغبفٓ ٔذيً إلٓ تحشٔش المشأِ مه قًٕد الدُف ياألمّٕ يالتخل  ،يمميب
ٔمىًُب مه التًلٕم يالتثقٕ مًتجشا تًلٕم المشأِ ًَ مفتبح تقذ يتكًس المدتمى .فٓ سأْ
الًشة الًلم ال ٔىبست الفتٕبت الًفٕفبت يأن الدبَالت المحجًسبت فٓ دٔيسَه أي وفسبً،
يخؿًو المشأِ لُزا الخكبة مًىبٌ خلًسُب فٓ الجٕت:
يييه الفحطييب مييه المتًلّمييبتی
يقييبلًا الدييبَالت أييي وفسييبً
كيييأن الدُيييف حػيييه للفتيييبِ
وييشْ خُييف الفتييبِ لُييب يفبفييبً
(المػذس وفسٍ)472 :
الحریة فی السواج
المشأِ فٓ المدتمى الًشثٓ لٕس لُب اختٕبس حتٓ فيٓ أميش اليضياج يَيٓ مشغميّ فٕيٍ،
يتسب إلٓ ثٕت صيخُب يإن كبن صيخُب سخال كجٕش السه ثسجت المبل اليزْ ٔيذفًُب إليٓ
أَلُب ،أي ثًجبسِ أخشْ ٔجٕى اٖثبء ثىبتُم ألخف المبل.
ل ه الشغبفٓ فٓ ضًشٌ ٔكبلت حشّٔ المشأِ فٓ أميش اليضياج يأن ت يًن مختيبسِ فٕيٍ،
ئذيً المشأِ إلٓ سفؽ الضياج إرا كشَتٍ يإن سخف أثًٌ أي يلٍٕ ،ألن فٓ سأٍٔ الضياج مجىٓ
يلٓ الحت يال شا يال يلٓ اإلكشاٌ ياالسغب :
إر أكشَييًک يلييٓ الييضياج ثأضييٕجب
نلمييًک أٔتُييب الفتييبِ ثدُلُييم
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قًمًا ثًفش الميبل مىيٍ فيأخدلًا
فإرا سفؿيت فميب يلٕيك ثشفؿيٍ
إن ال شٔمييّ فييٓ الييضياج لحييشِّ

ثفؿييًل َبتٕييك المكييبمى أضييًجب
ييييبس يإن َيييبج اليييًلٓ يأغؿيييجب
يالحييش ٔييأثٓ أن ًٔييٕص مزثييزثب
(المػذس وفسٍ)467 :

المساواة بيه المرأة والرجل
للشغبفٓ أضًبس كثٕشِ حًل المشأِ كأكثش الطًشاء المًبغشٔه يل ىٍ ٔمتيبص ييه ايلئيك
الطًشاء ثذوٍ الحم ثًٕىٍ الفبحػّ ،يرَىٍ الزكٓ يغٕشتٍ يلٓ أثىيبء يقىيٍ يقًميٍ ،الحيم
الحبلّ اإلختمبيّٕ المىحكّ للمشأِ الًشاقّٕ يالًشثّٕ يخُلُب يحدبثُب يوهيشِ الشخيبل إلُٕيب
فطىُب حشثب ضًًاء ال ًَادِ فُٕب يَذويّ يليٓ الدبميذٔه ييليٓ سخيبل التشثٕيّ يالتًليٕم؛
مكبلجب ثبوػبفُب يمسبياتُب التبمّ مى الشخف لتتم سًبدِ المدتمى(سؾبٔٓ.)129 :1390 ،
المشأِ تًٕص رلٕلّ خبؾًّ ،يَٓ كأداِ فٓ ٔذ الشخف ٔلًت مًُب كمب ٔشٔذ يَٓ يىيذٌ
كمتبو ٔستكٕى ثًُٕب ياضتشاءَب كأمًال أخشْ .يالمشأِ فٓ المدتميى الًشثيٓ ال تسيكتٕى
الذفبو يه وفسُب يأخز حقًقُب يَٓ مح ًمّ داتمب ،ئسلت الشخيبل حقًقُيب ئحجسيًوُب
فٓ الجًٕت ئمىًًوُب مه الخشيج ئهلمًوُب ئًبملًن مًُب كمب ٔطيباين ئىهيشين إلُٕيب
وهشِ االحتقبس يالتقلٕف قبتلٕه إن الذٔه ٔفؿّف الزكش يلٓ األوثٓ:
فلقيذ ضييدبوٓ رلُّييب يخؿييًيُب
مب أَيًن األوثيٓ يليٓ ركشاوىيب
يسالحُب يىيذ اليذفبو دمًيُيب
ؾًفت فحدتُب الج بء لخػمُب
كبوييت لضامييب ال ٔدييًص مجًُٕييب
َٓ متًّ المسيتمتًٕه يلٕتُيب
(الشغبفٓ)478 :2006 ،
يلٍ أٔؿبً:
أَ أُ الميي مىٕه إلٕييك وطيي ً
تخييزوب ثًييذک الًييبدات دٔىييبً
يقييبلًا ضييشيّ اإلسييال تقؿييٓ

مػيييٕجتىب ثدُيييف الم مىيييبتی
فأضييقٓ المسييلمًن المسييلمبتی
ثتفؿييٕف الييزٔه يل يٓ اللييًاتٓ
(المػذس وفسٍ)472 :
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كسب المجذ
الشغبفٓ فٓ ضًشٌ ًٔخٍ وػبتح كثٕشِ إلٓ أثىبء مدتمًٍ ،الىػبتح التٓ تىجى مه تدشثّ
يمٕقّ فٓ فُم الحٕبِ ،يإحذْ َزٌ الىػبتح َٓ كست المدذَ .يً فيٓ ضيًشٌ ٔتيزكش أن
اإلوسبن مُمب قبل يمشٌ الثذ أن ٔقؿٓ وحجٍ رات ًٔ  ،يمب ٔجقٓ داتمب يال ٔفىٓ ًَ المدذ
يالطشع ،فلزا ٔكلت مه أثىبء مدتمًٍ أن ٔسًًا ئدتُذيا ل ست المدذ مًتجشا إن المدذ
الحقٕقٓ ًَ مب ٔ تسجٍ اإلوسبن ثىفسٍ يلٕس مب يسثٍ مه آثبتٍ:
يال حييييبدا الييييذَش ثبلشاقييييذ
تييييٕقّم فمييييب أويي يت ثبلخبلييييذ
ديا الىديييييً ثيييييال خبحيييييذ
فخلّيييذ ثسيييًٕك مديييذا ٔيييذي
يليييٓ ضيييشع خيييبء ميييه ياليييذ
يميييب الحميييق إال َيييً االت يييبل
(المػذس وفسٍ)224 :
الطبيش ٔحثّ الىبو يلٓ الًمف الدبد ئحزسَم مه الفتًس مًلىبً إن مب ٔ تسجٍ اإلوسبن
مه المدذ يالًالء دين السًٓ ياإلختُبد ٔسُف فقذاوٍ يصيالٍ:
يإن كيييبن ميييه يهيييب الشخيييبل
لييٕس للمييشء أن ًٔييٕص ثييال كييذ
فُييييً مدييييذ مُييييذد ثييييبلضيال
كفّ مديذ ٔجىيٓ يليٓ غٕيش سيًٓ
(المػذس وفسٍ)250 :
الشغبفٓ ٔشفؽ التثبقف يالت بسف ئذيً إلٓ الحشكّ يالىطبـ قبتال يلٓ اإلوسيبن أن ال
ٔقىى ثبلقلٕف ،يال ٔ ت ثبلؿئٕف ثف يلٍٕ أن ٔشي المًبلٓ ياألَذاع ال جٕيشِ ،ئًتقيذ أن
اكتسبة المًبلٓ يتحقٕق األَذاع ال ٔ خزان ثبلقىًـ يالتثبقيف ثيف ٔسيتذيٕبن المسيبيٓ
يالتؿحٕبت فٓ ثًؽ األحٕبن .فٓ سأٍٔ سجٕف المدذ غًت ييييش ال ٔدتيبصٌ إال المخيبقش
فٓ قالثٍ:
يليييم الضميييبن يال تحبثيييٍ
سييش فييٓ حٕبتييك سييٕش
فدًف محلك فيٓ َؿيبثٍ
يإرا حلليييييت ثميييييًقه
تُفييً الىدييً يلييٓ قٕبثييٍ
ياختيييش لىفسيييك مىيييضال
فٕمييب تحييبيل مييه لجبثييٍ
يس الًيييييالء مخيييييبقشا
إال المخييبقش فييٓ قالثييٍ
يالمديييذ ليييٕس ٔىبليييٍ
(المػذس وفسٍ)117 :
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التعاون واالتحاد
ديًِ الشغبفٓ إلٓ اإلتحبد َٓ ديًِ ياسًّ تطمف الىيبو كلُيم يال تفيش ثيٕه أحيذ
مىُم ،يًَ ٔذيً الىبو إلٓ السلم يالمحجّ يالم اخبِ يإلٓ وجز األحقبد ياألؾ بن يالتخبرل.
الشغبفٓ ٔشفؽ اختالع أغحبة األدٔبن ،يال ٔمٕض ثٕه المسلم يغٕش المسلم فيٓ مختلي
األدٔبن ،يثٕه السىٓ يالطًٕٓ فٓ دٔه اإلسال  .ئًتقذ أن الزٔه ًٕٔطًن فٓ ثليذ ٔديت
يلُٕم أن ٔدتُذين لشقٓ ثلذَم ئًملًن إلصدَبسٌ ي ...مُمب اختلفت األدٔيبن .ئقيًل إن
الزٔه ًٕٔطًن فٓ ثلذ ياحذ ئت لمًن ثلسبن ياحذ ئ مىًن ثبهلل ال دلٕيف الخيتالفُم يال
مبوى مه أخًتُم ،مًتقذا أن كفّ األدٔبن قذ خيبءت لتسيًذ اإلوسيبن ،يكميب وًليم سيًبدِ
اإلوسبن فٓ سَه سًبدِ يقىٍ يسًبدِ الًقه ال تتًفش إال ثإتحبد الىبو يتًبيوُم:
فٕجىييٓ يلييٓ أو الم اخييبِ ثىٕييبن
أمب آن أن تىسٓ مه القً أؾي بن
فت سيييت ييييضا ثبلتىبغيييش أيقيييبن
أمييب آن أن ٔشمييٓ التخييبرل خبوجييب
يإن التًييبدْ فييٓ الذٔبوييّ يييذيان
يييال التًييبدْ الخييتالع دٔبوييّ
فتًميييش ثليييذان يتيييأمه قكّيييبن
يمييب ؾييشّ لًكييبن التًييبين دٔىىييب
فمييييييبرا أن تًييييييذد أدٔييييييبن
إرا خمًتىييييب يحييييذِ يقىٕييييّ
لسيييبن يأيقيييبن يثيييبهلل إٔميييبن
إرا القيييً يميييتُم أميييًس ثالثيييّ
ثُييب قييبل إودٕييف كمييب قييبل قييشآن
فييأْ ايتقييبد مييبوى مييه أخييًِ
يليييٓ سسيييلٍ إال لٕسيييًذ إوسيييبن
كتبثيييبن ليييم ٔىضّلُميييب اهلل سثىيييب
(المػذس وفسٍ)187 :
الشغبفٓ ٔذيً الىبو إلٓ التًبين ياإلتحبد قبتال إن الىبو كلجىبت إرا اتحيذيا ٔػيٕشين
كجىٕبن ،كفّ خضء مىٍ ٔمسك ثأخضاتٍ األخشْ ئتًبمف مًُب يثُزا التًبميف ياالستمسيبک
ٔشسخ ئقًْ:
ثيييييذحدبس تسيييييٕى ثبلسيييييٕبو
سأٔييت الىييبو كبلجىٕييبن ٔسييمً
ئمىيييى خبوجٕيييٍ ميييه التيييذايٓ
فٕمسييك ثًؿييٍ ثًؿييب فٕقييًْ
(المػذس وفسٍ)130 :
الطبيش ٔقًل الًٕ ٔسًد األيغيبل يالدُيالء يليٓ الىيبو يالًلميبء ،يالىيبو خبؾيًًن
أمبمُم يَزٌ الحبلّ تذي حتٓ ٔىُؽ الىبو ئتهبَشيا ئتًبيوًا:
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قييذ اوقلييت الضمييبن ثىييب فأمسييت
ف ٕ ي تييشي فييٓ األيقييبن يييضا
يلييم ٔييك ثًؿييىب فُٕييب لييجًؽ

ث ييبا القييً تحتقييش الىسييًسا
يقييذ سييبءت ثسييبكىُب مػييٕشا
يلٓ مب وبة ميه خكيت نُٕيشا

(المػذس وفسٍ)94 :
الطبيش ًٔتقذ أن الخجثبء قذ سٕكشيا يتسلكًا يلٓ الىبو يَم مستسلمًن أميبمُم يال
ٔقًمًن ثأْ يمف إلفتشاقُم ،يوبس حمٕتُم ال تتقذ لًذ إتحبدَم .ثم ٔأتٓ ثتطيجٍٕ ٔهُيش
ثٍ أَمّٕ اإلتحبد ثٕه الًىبغش ياألخضاء الم ًوّ ل فّ ضٓء ثبلقًل إن اضتًبل الىيبس ثحبخيّ
إلٓ إتحبد الًىػشٔه يال تطتًف الىبس إال ثإتحبدَمب يَمب األكسٕده يال شثًن:
ضٕبقٕه إوس غبل مى م مشٔيذَب
قذ اسيتحًرت ٔيب للخسيبس يليٕ م
لفقييذ إتحييبد فبسييتكبل خمًدَييب
يمييب اتّقييذت وييبس الحمٕييّ مييى م
مه الىبس ٔزكً ليً يلميتم يقًدَيب
يلييًال إتحييبد الًىػييشٔه لمييب غييذا
(المػذس وفسٍ)158 :
ٔطٕش الطبيش فٓ الجٕت األيل إلٓ أّٖ القشآوّٕ:
﴿ ِاس َت ِح َوذَ َعلَ ِيه ُِم ال َّش ِيطانُ َف َأ ِنساه ُِم ِذ ِك َر اَّللِ﴾ (المدبدلّ)19/
ل ه الطٕبقٕه المزكًسِ فٓ الجٕت تختل يمب خبء فٓ أّٖ ألوُب مه اإلوس.
الحریة السياسية
للشغبفٓ خلق متمٕض يًَ تًطقٍ للحشّٔ يكبن َزا الخلق يحذٌ َيً اليزْ اخيتف ليٍ
سجٕف المدذ يفتح لٍ أثًاة الىجًٌ(قجبوٍ.)46 :1947 ،
ًٔتقذ الشغبفٓ أن الًػش الحذٔث يػش الحشّٔ تىبدت الطيًًة لليذفبو يىُيب ،يوطيجت
الثًسات إليتالء سأتُب ،يكبوت الكشٔق المثلٓ فٓ سقٓ اإلوسبن الحذٔث ،يالكشٔقيّ التيٓ ال
ٔتكًس الطًت ثمًضل يىُب؛ يلُزا كبن الشغبفٓ ضذٔذ التمحس فيٓ ال يال يليٓ الحشٔيّ،
ضذٔذ اإللحبح فٓ تًخٍٕ األمّ الًشثٕيّ إلُٕيب ،يقيذ سيٕكش الدُيف يليٓ الًقيًل ياسيتجذ
الك ٕبن الًثمبوٓ ثبلجالد يس بوُب ،يكم أفًاٌ أحشاسَب ،يتجًٍ االحتالل ال شثٓ ف بوت الحبليّ
حبلّ كجت يؾ ف ،يكبن الشغبفٓ ٔتحشّ لزلك ،ئىطذ للىبو أوبضٕذ الحشّٔ ،فيال ٔتيشک
سبوحّ إال استفبد مىُب لتحشٔك الؿمبتش ،يإٔقبل ال شامّ اإلوسبؤًّٕ ًَ .تقيذ أن ال مًىيٓ
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للحشّٔ إرا لم ٔستقف الىبو ثأوفسُم يلم ٔستكًًٕا التًجٕش يه آساتُم(الفيبخًسْ:1986 ،
)492؛ ٔقًل الشغبفٓ فٓ أَمّٕ الحشّٔ:
فَسييم الفَتَييٓ میٕت يبً يمًٓقیىَييٍ قَج يشَا
إرا لم ًٔٓیيصٕ حٔيشّاً ثِمًٓقىیيٍی الفَتَيٓ
(الشغبفٓ)91 :2006 ،
ًٔتقذ الشغبفٓ أن تحقق الحشّٔ السٕبسّٕ فٓ الًشا مشًَوّ ثأمشٔه يَمب:
األول :رفض اإلستبذاد العثماوی
الشغبفٓ فٓ فٓ يُذ الًثمبوٕٕه يبسؼ السلكبن يجذالحمٕذ اليزْ تيًلٓ الح يم ييب
 1876يسبءت أيؾبو المدتمى فٓ يُذ ح ًمتٍ ًَ« .أيل ضبيش خبء قًمٍ ثميب ٔحجيًن،
يغبسحُم ثمب ال ٔحجًن .لم ًٔشع للتقلٕذ أي الخؿًو للجٕئّ مًىٓ ال فٓ غيىبيتٍ يال فيٓ
أف بسٌ .كبن مه ضًشٌ غٕحبت يلمت يلٓ تقئًؽ مًيبلم االسيتجذاد الحمٕيذْ»(ثكيٓ،
 .)67 :1923الشغبفٓ ٔذيً الىبو إلٓ القٕب أمب السلكبن يالذيلّ ئطدًُم يليٓ سفيؽ
الهلم ياإلستجذاد ،ئحؿُّم يلٓ أخز حقًقُم قبتالً ٔدت أن تخبع الح ًمّ الىيبو ل يه
ت ٕشت األيؾبو ،يالىبو ٔخبفًن الح ًمّ ميى أن كيف ميب ٔ يًن للح ًميّ ميه األميًال
يالدىًد يالقًْ ئ ...تًلق ثبلىبو .يًَ ٔشفؽ سٕبدِ األيغبل يالدُالء يلٓ الًلمبء:
ٔسًسيييُم ثبلمًثقيييبت يمٕيييذَب
يدجييت لقييً ٔخؿييًًن لذيلييّ
يأمًالُييب مييىُم يمييىُم خىًدَييب
يأيدييت مييه را إوُييم ٔشَجًوُييب
(الشغبفٓ)157 :2006 ،
الطبيش ٔط ً اوقٕبدَم يس ًتُم أمب الح ًمّ التٓ تهلمُم يتسيلت حقيًقُم ياغيفب
حبلُم يؾًفُم أمبمُب إثبسِ لًًاق الىبو للىًُ ؼ يالقٕب :
دامييت تدشّيىييب وقٕييى الحىهييف
حتّيييب وجقيييٓ لًجيييّ لح ًميييّ
يتسييًمىب سييًء الًييزاة األَييًال
تىحًثىيييب قيييش الجيييًاس تحٕفيييب
كبلفييأس مشتًييذا تدييبٌ الخٕكييف
َيييزا يوحيييه مديييذلًن تدبَُيييب
(المػذس وفسٍ)228 :
الثاوی :مكافحة اإلستعمار
فٓ يب  1941فشؾت ثشٔكبوٕب إوتذاثُب يلٓ الًشا  ،ثًذ أن احتلتٍ قًاتُب ثًذ الحيشة
الًبلمّٕ الثبوّٕ يفػلتٍ يه الذيلّ الًثمبوّٕ(الحسىٓ .)244 :1384 ،الشغيبفٓ ٔيذيً إليٓ
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استقالل الًشة فٓ الشأْ يالًقٕذِ يالتف ٕيش يالقيًل يالًسيبتف اإليالمٕيّ المختلفيّ يفيٓ
الثقبفّ يالتشثّٕ يالتًلٕم يالفه .لزا ًٔتجش حشّٔ الف يش َيٓ أ الحشٔيبت يأن األيقيبن ليه
تستقف فٓ سٕبستُب مب لم تستقفّ فٓ تف ٕشٌ (ضمس آثبدْ .)6 :1391 ،يًَ مه الطيًشاء
الزٔه قبمًا أمب االستًمبس اإلودلٕضْ يكبفح االستًمبس يتكشّ إلٍٕ فٓ ضًشٌ ييبلديٍ فيٓ
يذِ قػبتذ .مه أضُش قػبتذٌ فٓ الحشّٔ َٓ قػٕذِ «الحشّٔ فيٓ سٕبسيّ المسيتًمشٔه»
التٓ ٔلدأ فُٕب الطبيش إلٓ أسلًة سيبخش لٕطيًش القيبسئ ثيبلمشاسِ ،ئ ثّي لذٔيٍ دسخيّ
اإلحسبو ثبلهلم يالدًس ،ئُشة مه الشقبثيّ يليٓ المكجًييبت .فبلقػيٕذِ سيم دو فيٓ
الًسف ،نبَشَب سحمّ يثبقىُب يزاة(خًسضب.)98 :1390 ،
ففٓ َزٌ القػٕذِ يشؼ الدًاوت الًقىّٕ يالسٕبسّٕ ثػًسِ مًبكسّ ،يمخبلفّ لمب ألفٍ
الىبو فٓ مًبلدّ َزٌ المًؾًيبتٔ .خبقت الطبيش قًمٍ ئقًل اقجلًا مب قيذس ل يم اليذَش
ياسؾًا وػٕج م فٓ الحٕبِ مُمب كبن يال تسًًا لت ٕٕشٌ ،يإرا نُلمتم ال تحضويًا يال تًجسيًا
ياقجلًٌ ثحفبيِ ،يال تشفؿًا اإلَبوّ ياالحتقبس يال ت ؿجًا يال تسخكًا أمب ميه أَيبو م ثيف
اض شيٌ ألخف يملٍ ،يال تقكجًا الدجٕه أمب مه ؾشث م يغفً م ،يال تجذيا يه آسات م يال
تًجشيا يه يخُبت وهشكم ثف أكذيا كال اٖخشٔه يأٔذيا آساتُم مُمب كبوت:
قشثييييييب يال تتهلمييييييًا
يإرا نلميييييتم فبؾيييييح ًا
يإرا لكميييييتم فبثسيييييمًا
يإرا أَىييييييتم فبضيييييي شيا
مييي يشّ ،فقًليييييًا :يلقيييييم
إن قٕييييف َييييزا ضييييُذكم
لٕييييف ،فقًلييييًا مهلييييم
أي قٕيييييييف إن وُيييييييبسكم
(الشغبفٓ)585 : 2006 ،
ًَ فٓ ضًشٌ ٔطٕش إلٓ أَذاع او لتشا يمقبغذَب مه اإلستًمبس ييذ التضامُيب ثيبلًًُد
يالمًاثٕق ،ئهُش م شَب يخيذيُ ب أميب الىيبو تىجُٕيب لُيم يتحشٔؿيب لُيم يليٓ سفيؽ
االستًمبس:
يإن كتجيييت لىيييب ميييىُم يُيييًد
يليييييٕس اإلو لٕيييييض ثمىقيييييزٔىب
يكٕي ي ًٔبَيييذ الخشفيييبن سيييٕذ
متييٓ ضييفق القييًْ يلييٓ ؾييًٕ
يميييب كتجيييًٌ ميييه يُيييذ قٕيييًد
يل ييه وحييه فييٓ ٔييذَم أسييبسْ
(المػذس وفسٍ)599 :
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الطبيش ٔىجٍ الىبو أمب ال شة ئزكشَم مب أسفش ال شة يه مهلمبت يمػٕجبت يأؾشاس
فٓ الطش  ،ئذيً الىبو إلٓ إَمبلُم ال شة ييذ اغتشاسَم أمب أفًيبل ال يشة يأقيًالُم
ييًُدَم قبتال إوىب سىىُؽ أمب ال شة يوقبي احتاللٍ فإمب وػف إلٓ َذفىب يوسيتقفّ يإميب
وقتف فٓ سجٕف َذفىب:
يإن لقييٓ الطييش مىييٍ ال ييشية
دو ال يييشة ٔيييىًم فيييٓ ثبليييٍ
فًُيييذ التميييذن يُيييذ كيييزية
يال تسييييييييألىٍ ثأفًبلييييييييٍ
يل ىىيييب ثًيييذ َيييزْ الحيييشية
فيييييىحه اغتشسويييييب ثأقًاليييييٍ
فإمييييب الفىييييبء يإمييييب الجقييييب
سيييىأثٓ يلٕيييٍ أضيييذ اإلثيييبء
(المػذس وفسٍ)632 :
اإلحسان
الطبيش مًشيع الشغبفٓ ٔط ً مه قًمٍ فقذان المسبياِ ثٕه الىيبو ياخيتالع قجقيبت
المدتمى مطٕشا إلٓ أن َزا االختالع ٔضداد كف ًٔ :
فقذ قبل يىُب فٓ مًاقى م ثحثيٓ
ٔييب قًمىييب أٔييه المسييبياِ يىييذكم
أسْ حجلُب فٓ كفّ ًٔ إلٓ الى يث
يأٔيييه مًاثٕيييق األخيييًِ إوىيييٓ
(المػذس وفسٍ)593 :
كثٕشا مب يشؼ الشغبفٓ للج و يالج سبء ،يالفقش يالفقشاء ،حتٓ لقّت ثي «ضبيش الج سبء».
فقبل فٓ حذٔث لٍ « كبوت مطبَذ الج و ميه أضيذ اليذيايٓ يىيذْ إليٓ وهيم الطيًش».
يلمطبَذ الج و يىذٌ أيغبع ،ياأليغبع مجثًثّ فٓ ضتّٓ قػبتذٌ يَٓ أثذا ياقًّٕ الػًسِ،
قبتمُبٔ ،ىطش الحضن ياأللم فُٕب اوتطبسا ضذٔذا ،ئحبيل الطبيش أن ٔدًلُب فيٓ إقيبس مي ثش.
يكثٕشا مب وشاٌ فٓ القػبتذ ٔتًخٍ إلٓ اهلل قبلجب الشحميّ للجبتسيٕه ،ئتًخيٍ إليٓ األغىٕيبء
قبلجب الطفقّ يمذ ٔذ المًًوّ إلٓ المًًصٔه(الفبخًسْ:)494 :1984 ،
وًيييم اهلل ميييب إن سحميييتم
أُٔيييب األغىٕيييبء كيييم نلميييت
سييُش الجبتسييًن خًيييب يومييتم

ثُىبء مه ثًذ ميب قيذ قًميتم

مه قًب مىًو يضشاة
كم ثزلتم أمًال م فٓ المالَيٓ

يسكجييتم ثُييب متييًن السييفبٌ
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يثخليييتم مىُيييب ثحيييق اإلليييٍ

أُٔييب المًسييشين ثًييؽ اوتجييبٌ

(الشغبفٓ)155 :2006 ،
الطبيش فٓ َزٌ األثٕبت ٔخبقت األغىٕبء يالمًسشٔه ئط ً نلمُيم يييذ اَتميبمُم
ثبلفقشاء ياإلحسبن إلُٕم ،ئًييذَم ثبلخسيشان يالُيالک .الشغيبفٓ كيبن كثٕيش االَتميب
ثبإلحسبن ئشفى ضأن المحسىٕه تطدًٕب للىبو ،ئًتقذ أن للمحسه مقبمب يضأوب ال وهٕش
لٍ قبتال إن كبن ثٕه الىبو مه ٔستحق الًجبدِ ًَ االوسبن المحسهًٔ ًَ ،تجيش اإلحسيبن
أفؿف األيمبل يأحالَب:
لًجييذت مييه دين اإللييٍ المحسييىب
لًكىييت أيجييذ فبوٕييب فييٓ رْ الييذوب
سييشّا يفُييت لييٍ ثطيي شْ مًلىييب
يخًلييت قلجييٓ مسييدذا لتًجييذْ
غشسب سًْ اإلحسبن حلً المدتىٓ
فٓ مدتىٓ غشو الخلٕقيّ ليم أخيذ
(المػذس وفسٍ)307 :
الجهاد
الطبيش مًشيع الشغبفٓ ثًذ خلى السلكبن يجذالحمٕيذ ييب 1909غيبس ميه ميذافًٓ
الح ًمّ الًثمبوّٕ ؾذ ال شة ،ئذيً أثىبء أمتٍ إلٓ الزيد يه الح م الًثميبوٓ يدييب إليٓ
مقبسيّ أيذاتٍ(المقذسٓ:)68 :1988 ،
يقجف غشاس السٕ ياسف ًَ ْ ال تيت
أال اوُؽ يضمش أُٔب الطيش للحيشة
فإن اليزْ قيبلًٌ ميه أكيزة ال يزة
يال ت تيييشس أن قٕيييف يػيييش تميييذن
أثبحًا حمٓ اإلسيال ثبلقتيف يالىُيت
ألسييت تييشاَم ثييٕه مػييش يتييًوس
(الشغبفٓ)632 :2006 ،
يفٓ الحشة الًبلمّٕ األيلٓ يق كثٕش مه الطًشاء الًشة مى الذيلّ الًثمبوّٕ فٓ قتبلُب
ؾذ الحلفبء يىذمب وطأت تلك الحشة مثبسٔه ثًبقفتُم الذٔىّٕ قجف كفّ ضٓء سًاَب ،يقيذ
اوً ست َزٌ الم اصسِ فٓ القػبتذ ال ثٕشِ التٓ وهمت آوئز ،يمه َي الء الطيًشاء مًيشيع
الشغبفٓ الزْ ٔم ه ايتجبسٌ مه ضًشاء المدتمى االسالمٓ(الذقب :)42 :1985 ،
فبوؿًا الػًاس ياحملًا األَف يالسي ىب
ٔييب قييً إن الًييذا َييبخمًا الًقىييب
ممه ويأْ فيٓ أقبغيٓ أسؾي م يدويب
ياسيييتىفشيا لًيييذياهلل كيييفّ فتيييٓ
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ياستىُؿًا ميه ثىيٓ اإلسيال قبقجيّ
ياستقتلًا فٓ سجٕف الزيد ييه يقيه
ياستى فًا فٓ اليًغٓ أن تلجسيًا أثيذا

مييه ٔس ي ه الجييذي ياألسٔييبع يالمييذوب
ثيييٍ تقٕميييًن دٔيييه اهلل يالسيييىىب
يييبس الُضٔمييّ حتييٓ تلجسييًا ال فىييب
(الشغبفٓ)635 :2006 ،

وتيجة البحث
الشغبفٓ افتشؼ مُمّ يليٓ يبتقيٍ فيٓ ضيًشٌ إلوقيبر الطيًت يإٔػيبلٍ إليٓ ال ميبل
يالسًبدِ ،يَٓ ديًِ الطًت إلٓ مب ٔػلح المدتمى ئ ٕش األيؾبو ئحفّ المطبكف ًَ .فٓ
ضًشٌ ٔذيً إلٓ:
 -1كست الًلم :ألن ٔسٕش ثبلمدتمى وحً دسخبت ال مبل ئشقٓ ثبلطًًة فًُ المػجبح
المىٕش الزْ ٔجذد الهال ئقًد الىبو إلٓ التحشس مه وٕش الًجًدّٔ.
 -2حشّٔ الىسبء :الشغبفٓ ٔكبلت للمشأِ الطشقّٕ الًمف فيٓ المدتميى يييذ اوفػيبلُب
يىٍ ،يسفى الحدبة ،يكست الًلم ،يالحشّٔ فٓ الضياج ،يالمسبياِ ثٕىُب يثٕه الشخف.
 -3كست المدذ :ألن اٖمبل ال تحقق إال ثبلًميف الديبد يال ت تسيت المًيبلٓ إال ثيٍ،
يالمدذ ًَ مب ٔجقٓ داتمب يال ٔفىٓ.
 -4التًبين ياالتحبدًٔ :تقذ الشغبفٓ أن سًبدِ اليًقه ال تتيًفش إال ثبالتحيبد يالتًيبين
يالتهبَش.
 -5الحشّٔ السٕبسّٕ :فٓ سأْ الطبيش االستًجبد مُميب كيبن مخيبل لكجًٕيّ االوسيبن،
ييػشوب َزا يػش الحشّٔ ئىيذد االسيتًمبس ،يلُيزا فيٓ سأْ الشغيبفٓ ال تتحقيق الحشٔيّ
السٕبسّٕ فٓ الًشا إال ثشفؽ اإلستجذاد الًثمبوٓ يم بفحّ اإلستًمبس.
 -6االحسبنٔ ًَ :ذيً األغىٕبء يالمًسشٔه إلٓ االحسبن إصالّ للفقش يالحشمبن ،الشغيبفٓ
كثٕش مب يشؼ لمطبَذ الج و يالفقش حتٓ لقت ثي"ضبيش الج سبء".
 -7الدُبد :الشغبفٓ يىٓ يىبّٔ خبغّ ثبلًقه يقؿبٔبٌ الذاخلّٕ يالخبسخّٕ ،يكثٕيشا ميب
ديب الىبو إلٓ الدُبد فٓ سجٕف الًقه أمب األيذاء.
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