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سٌذس کردآببدی

ّ
الملخص

*

**

ئىّ هطىلٔ السٌّٔ ٍالتزسٗس هي الوسبئل الْبهّةٔ يةٖ الٌمةس الوؼبغةط الةصٕ ٗؼتجةط ا زة
ٍالس ةّ٘وب الطٍاٗةةبج االرتوبػ٘ةةٔ رضؾةة٘ٔ ضئ٘سةةٔ لْةةبّ ئىّ الوزوَػةةٔ المػػةة٘ٔ «ضثبػ٘ةةٔ
الرسَف» إلثطاّ٘ن الىًَٖ الطٍائٖ الل٘ج٘بٖٗ ٍّٖ ضسَوَت المؿبٗب االرتوبػ٘ةٔ يةٖ ل٘ج٘ةبّ
هغ رىّ الطٍائٖ هبل ئلٖ السٌّٔ روخط ٍلىٌِّ ًععَ ئلةٖ التزسٗةس يةٖ ثؼةؽ ا ٘ةبى ٌٍٗمةس
التزسٗس ٍرثؼبزُّ ئىّ الؼٌبغط المػػ٘ٔ يٖ ّصُ الطٍاٗٔ ًحَ الوىبى ٍالعهةبى ٍالطرػة٘بج
ٍّّّ تر٘ل ئلٖ الوربقت هفَْم السةٌّّٔ اسةتفبزج ّةصُ الومبلةٔ هةي الوةٌْذ الَغةفٖ-
التحل٘لٖ للىطف ػي الػَض السٌّٔ ٍالزسٗةسٓ يةٖ ّةصُ الوزوَػةٔ المػػة٘ٔ ٍتحل٘لْةبّ
ٗتّؿح هي الٌتبئذ رىّ الظطٍف االرتوبػ٘ٔ رىّ وبلػحطاء ٍغجغٔ ٘ةبٓ الجبزٗةٔ ٍػٌبغةطّب
وبلوؼتمساج ٍالطسَم ٍالوطبغل ٍالوْي ،قطٗمٔ الوؼبش ،المؿةبٗب االلتػةبزٗٔ ٍاإلًتبر٘ةٔ
ئلٖ ربًت التزسٗس ٍالتحَّالج الٌْؿبج الس٘بسة٘ٔ ٍاالرتوبػ٘ةٔ الٌبتزةٔ ػٌْةب وحؿةَض
الؼسٍّ الوستؼوط ٍالٌفف ٍا زٍاج الحسٗخٔ ٍالزطائس ّٖ هي المؿبٗب التةٖ َٗؾّةح هطةىلٔ
السٌّٔ ٍالتزسٗس ثػَضٓ رّ٘سّٓ
الکلوبت الذليلية :السٌّٔ ،التزسٗس ،ضثبػ٘ٔ الرسَف ،التَظ٘ف ،الطٍاّٗٔ
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ّ
المقذمة
ئىّ الطٍاٗٔ سٗج الىبتت ٍالىالم الوٌمَل هٌِ ثػَضٓ رزث٘ةٔ تطتةسٕ حَثةب لغَٗةب ٍتغ٘ةط
الوجبزب وبللغٔ ٍالطرػ٘بج ٍالعهي ٍالوىبى ٍا ساثّ يبلطٍاٗٔ تتؼلّةك ثبلتمٌ٘ةبج ووخةل
الَغف ًٍفس المع ٍالحجىٔ ٍالػطاع ٍّٖ ،واًتبدٍ يٖ الوسط ٘بج السةٌ٘وبئ٘ٔ ٘ةج رىّ
ّصُ الطرػ٘بج يٖ الؼطؼ تؼطؼ هٌبظػٔ تبضٓ ٍهٌفىٔ تبضٓ رذطٕ تّٖ ٗػل الةٌعّ ئلةٖ
ًْبٗتِ لك٘فب زل٘مب(هتَلٖ ٍآذطٍى7931 ،شّ)26 :
ئىّ الػلٔ ث٘ي السٌّٔ ٍالتزسٗس سَاء رى تىًَب هتطازيت٘ي رٍ هتٌبلؿت٘ي يْٖ هةي رّةنّ
الؼٌبغط الؼلو٘ٔ الوؼبغطٓ التٖ ضغلت وخ٘طا هي الجب خ٘ي يٖ الوسةبئل الؼلو٘ةٔ الورتلفةٔ
السّ٘وب يٖ ا زةّ ئىّ ػلوبء االرتوبع ػطّيَا ّصٗي الؼٌػطٗي هةي هٌظةَضٍ ذةبظّ ٍٗىةَى
االذتالف يٖ تؼبضٗفْن هي ٘ج الوبّ٘ٔ ال هي ٘ج الزَّط ٍالصّاجّ
ٗطٕ و٘سًع رىّ السٌي لْب هبّ٘ٔ تبضٗر٘ٔ؛ ثؼجبضٓ رذطٕ رًّةِ وخ٘ةطا هةب ًطةبّس للسةٌي
رصٍض تبضٗر٘ٔ هغ رًِّ ل٘ست ّصُ الزصٍض التبضٗر٘ٔ قَٗلٔ رسّا ،ثل ئىّ هؼ٘بض السةٌّٔ لسٗةِ
ضٖء َّ رى ٗىَى شله الطٖء هىطّضا ث٘ي ريطاز الوزتوغّ تىَى ّصُ الو٘عاج ث٘ي السةٌي
السٌٗ٘ٔ ٍاالرتوبػ٘ٔ ٕ هزتوغٍ هب(و٘سًع ّ)776 :7912
ٍلىي التزسٗس تمغ رهبم السٌّٔ ٍتطىّل ًَاتِ الوطوعٗٔ هةي "الػة٘طٍضٓ" ٍ"التؿةبز هةغ
التىطاض" ٍوصله "التزسٗس"ّ تَايك وخ٘ط هي الوٌظطٗي َل ّصُ الٌمكٔ ٍَّ رى التزسٗس
ٗؼٌٖ الكطٗمٔ الزسٗسٕ التٖ تمبثل الكطٗمٔ المسٗؤ ٍتٌفْ٘بّ ئىّ ضبضل ثةَزلط ٗؼتجةط ّةصُ
الكطٗمٔ غ٘ط الوزسٗٔ؛ ثؼجبضٓ رذطٕ ئىّ التزسٗس يٖ ضرِٗ َّ ثوؼٌةٖ زضن هةب ٗجمةٖ هةي
الح٘بٓ المسٗؤ ثػَضٓ رسٗسٓ ٍػلٌ٘ب رى ًحبضة هي ررلْةب(ثَزلط  ّ)39 : 793۱يؼلةٖ ّةصا
ا سبس ئىّ التزسٗس ٗؼٌٖ الْطٍة هي السٌّّٔ ٍالفبغل ثة٘ي السةٌّٔ ٍالتزسٗةس ّةَ "ػةسم
ا ّل٘ٔ للٌمس"؛ ئىّ السٌّٔ تجتٌٖ ػلٖ الوتبي٘عٗب التٖ ال ٗسذلِ رٕ ًمسٍ رٍ ضةه ،ثٌ٘وةب رىّ
التزسٗس ٗؼطؾِ الٌمسّ
ٍثصله لىلّ هي السٌّٔ ٍالتزسٗس رغَل ٍهجبىٍ ًحَ :الٌعػٔ ئلةٖ الؼمةل ٍئلةٖ اإلًسةبى،
الػٌبػٔ ،اظزٗبز لَّٓ الجَل٘س ،السهَوطات٘ٔ ،تٌو٘ٔ ٍسبئل اإلػالى الزوؼٖ(يبؾلٖ ٍ سٌٖ٘؛
ن الؼٌبغةط يةٖ السةٌّٔ التةٖ تطةىّل الٌةَآ
ى هؼٌ٘ةٍّٔ رّة ّ
ٌّ ّ)729 :793۱بن للسٌّٔ هجب ٍ
الوطوعٗٔ ّٖ "الوطاس٘ن" ٍ"السٌي"" ،التؼبهالج التططٗؼ٘ٔ"" ،هحَضٗٔ اهلل"" ،الٌعػٔ ئلٖ
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الصاج" ٍ"الٌعػٔ ئلٖ الزوغ" التٖ تتىطّض ثػَضٓ ػبمّ ٍذبغّٔ(و٘سًع7913 ،شٍ ّ)1۱ :هةي
هٌظَض ػلةن االرتوةبع ػلٌ٘ةب رى ًمةَل «ئىّ الوزتوةغ السةٌّٔ ٗمبثةل الوزتوةغ الزسٗةسٓ
الػٌؼت٘ٔ الوسً٘ٔ»(هبضضبل ّ)7732 :79۱۱
يسإال الجحج َّ ّصا:
 ّل تتسبٍٕ هظبّط السٌّٔ ٍالتزسٗس يٖ ّصُ الوزوَػٔ المػػ٘ٔ؟عرض المقالة
وبى ئثطاّ٘ن الىًَٖ هي ا زثبء الؼطة الوطَْضٗي ٍالصٕ تأحّط ثب زة الغطثٖ ًّةِ وةبى
ٗؼ٘ص يٖ الجالز الغطثةّٖ وبًةت هزوَػتةِ المػػة٘ٔ «ضثبػ٘ةٔ الرسةَف» هل٘ئةٔ ثةبلطهع
ٍاالستؼبضٓ التٖ تزؼل شّي الوربقت ئلٖ التأهّل للىطف ػي ّصُ الحم٘مةٍٔ ،ا ّةنّ هةي
شله رَّطّب السٌّٖ َّ الَرساى ٍتؼبضؾْب هغ السٌّٔ ٍتجؼبتْب التٖ رؼلت الجحجَ ػي ّصُ
الوَؾَع رهطا ؾطٍضٗب سبقَ الجب ج ئلٖ الفحػي ػٌْبّ
خلفية البحث
هغ رًِّ تَرس ثحَث وخ٘طٓ َل ئثطاّ٘ن الىًَٖ ٍلىٌِّ هةب ػخطًةب ػلةٖ هىتةَة ٗىةَى
َل هظبّط السٌّٔ ٍالتزسٗس ٍهطىلتْوبّ ٌّبن ثحَث َل السٌّٔ ٍالتزسٗةس ٍّةٖ ي٘وةب
ٗلٖ :همبلٔ «تمبثةل سةٌت ٍ هسضً٘تةِ اةس اظ اًمةالة اسةالهٖ» لوةطٗن ّةبهلٖ ضؾةبّٖٗ
استٌتزت ّصُ الومبلُٔ رًِّ رغجحت ت٘بض السٌّٔ ٍالتزسٗس ثؼس الخَضٓ اإلساله٘ٔ اإلٗطاً٘ٔ هةي
الوَؾَػبج الْبهّٔ التٖ ًطاّب يٖ وخ٘طٍ هي الطٍاٗبج التٖ تطسن لٌب تجؼبتْبّ الومبلٔ ا ذةطٕ
التٖ ػٌَاًْب «گصاض اظ سٌت ثِ هسضً٘تِ زض زاستبى قؼن گس ذطهبلَ ظٍٗب ا٘طظاز» ،ال وس
هگٖ ٍاٙذطٍىّ رضبضَ الوإلّفَى يٖ ّصُ الومبلٔ ئلٖ رىّ الَ٘م لس رشّلت السٌّٔ ٍتجؼبتْب ٍلس
استَلٖ التزسٗس ٍهظبّطّب ػلٖ ٘بٓ الٌّبسّ
ّ
السنة؛ الماهية والتىظيف
ئىّ ولؤ «السٌّٔ» يٖ الؼطث٘ٔ روؼْب "السُّةٌي" ٍّةٖ هةي هةبزّٓ "س-ى-ى" ثوؼٌةٖ
الزطٗبى الْبزب للوبء رٍ الوس٘ط الوجبضط لٌعٍل الوكطّ
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ٍيٖ هزبل الوؼٌٖ االغكال ٖ لْصُ ولؤ ٗمَل هبوس ٍثط« :هزوَػٔ هي الوؼتمةساج
التٖ تٌمل هي ر٘لٍ ئلٖ ر٘لٍ آذط»(ٍثط)79 :79۳3 ،؛ ياشى ل٘ست السٌّٔ ثوؼٌٖ "اػتمةبز
ٍا س" ٗىطّض ٍٗسٍم ػجط التبضٗدّ الو٘عٓ الجبضظٓ للسٌّٔ ّٖ الٌعػٔ ئلٖ الصّاج؛ ثؼجةبضٓ رذةطٕ
ٗزت رى ًمَل «ئىّ تبثؼٖ السٌّٔ لْن ًعػٔ ئلٖ الصاج؛ ٍالسٌّٔ ثْسُ االثْبم ٍاالذةتالف لْةب
شاج ٗمبثل التزسٗس ثزو٘غ رضةىبلْب ٍرًَاػْةب»(ًػةط)7۱6 :792۱ ،؛ يؼلةٖ ّةصا ا سةبس
ٗىَى رّنّ هؼبٗ٘ط السٌّٔ ّٖ الٌعػٔ ئلٖ الصاج ٍالزوغ ٍالتمسٗطّ
التجذيذ؛ الماهية والتىظيف
ئىّ ولؤ التزسٗس Modern /تمبثل السٌّٔ ّTradition /ئىّ هب ٗؼبزل ّةصُ الىلوةٔ روخةط
يأوخط التٖ هب رضبض ئلِ٘ الٌمّبز ثػَضٓ هجبضةطٓ ّةَ "التحةَّل"؛ ًّةِ ٗطةول رو٘ةغ ّةصُ
الوفبّ٘ن الوصوَضّٓ «استؼولت ّصُ الىلؤُ للوطّٓ ا ٍلٖ يةٖ هإلّفةبج رةبى رةبن ضٍسةَ
ٍثؼسُ يٖ هإلّفةبج الىخ٘ةط هةي الىتّةبة ٍالوفىّةطٗي يةٖ ػػةط االظزّةبض الفىةطٕ ٍػػةط
الطٍهٌت٘ى٘ٔ»(ٍحَلٖ ّ)7۱9 :7912 ،يٖ هزبل الوفَْم االغةكال ٖ للتزسٗةس ٗوىٌٌةب رى
ًمَل َّ ػػط ٗىَى ه٘عتِ الطئ٘سٔ التحَّالج السائو٘ةٔ(ًَشضٕ ّ)13 :79۳۱ ،ػةطّف ّ٘غةل
ّصا الوػكلح هي الٌب ٘ٔ الفلسف٘ٔ هغ تحل٘لٍ زل٘كٍ ٍظطٗفٍ ٘ج لبل« :ئىّ التزسٗس ّةَ
رؼل الٌفس ثػَضٓ ٍاػ٘ٔ يٖ التبضٗد ٍال٘م٘ي الَاػٖ ثبلَْٗٔ ٍهَلةغ الةٌفس يةٖ التةبضٗد
٘ج ٗتّرص رضىبال هتفبئلٔ رٍ هتطةبئؤ»(ٍحةَلٖٗ ّ)7۱9 :7912 ،زةت اإلشػةبى ئلةٖ رىّ
التزسٗس وبلسٌّٔ لِ هب َٗايمِ ٍهب ٗربلفِ(ٍحَلٖٗ ّ)7۱9 :7912 ،تحةسّث هَايمةَ التزسٗةس
هي هعاٗب ّصُ الٌعػٔ ٍهربلفَُ ٗؼتمسٍى رىّ ّصُ الٌعػٔ لْب آحبض سلج٘ٔ روخط هي رّٕ ذسهةٔ
رذطًٕ ،حَ تَل٘تبضٗسن ،االثتؼبز ػي الصّاج ،االستؼوبض ٍاالستخوبض(يبؾلّٖ)729 :7933 ،
حياة إبراهيم الکىنی ونزعته األدبية
ٍُلسَ ئثطاّ٘ن الىةًَٖ سةٌٔ 73۱۱م يةٖ "گبهةبزس" يةٖ ثةالز ل٘ج٘ةبّ هؿةٖ الوط لةٔ
االثتسائ٘ٔ يٖ "گبهبزس" ٍالوط لٔ الخبًَٗٔ يٖ "ثْب" ٍالوط لةٔ الوتَسةكٔ يةٖ "هسةىَ"
(الىًَٖ6۱۱۳ ،م :ذلف الغالف)ّ
اًتست ئلٖ لج٘لٔ الكَضاق التٖ وبًت يٖ ضوبل ئيطٗم٘ب هي ل٘ج٘ةب ئلةٖ هَٗتبً٘ةب تّةٖ
ثالز ً٘زطّ وبًت تطتْط ّصُ المج٘لٔ ثأىّ ضربلْب اضةتْطٍا ثبسةتؼوبل المٌةبع ٘ةج وبًةت
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ًبسةةإّن زٍى رٕ لٌةةبع رٍ لخةةبمٍّ ،ةةصا هوّةةب رحّةةط يةةٖ هإلّفبتةةِ (هَلةةغ ل٘ج٘ةةب ال٘ةةَم:
ّ)www.libya.alyom.com
وبًت ضٍاٗبج ئثطاّ٘ن الىًَٖ تػجغ ثػجغٔ ارتوبػ٘ٔ روخط هي رّٕ ضٖء آذطّ وبى ّةصا
الطٍائٖ ٗؼطؼ تحل٘ال زل٘مب هي هزتوغ ل٘ج٘ب ػجط تَغ٘فِ للح٘بٓ ٍضرػ٘بج الطٍاٗةٍٔ ،هةب
يْ٘ب هي التؿبز ٍ تّٖ الحمبضٓ الوَرَزٓ يْ٘نّ تىَى الطرػ٘ٔ ػ٘لَٔ الؿةطٍف الوؼٌّ٘ةّٔ
ٗىَى اإلًسبى يٖ هإلّفبتِ ظبّطٓ ارتوبػ٘ٔ ثتوبهِ ٍٗسؼٖ رى ٗوٌح رثكبل ضٍاٗتِ الو٘ةعاج
الفطزٗٔ(ثسٍٕ6۱۱9 ،م ّ)6۱1 :ئىّ رّنّ ه٘عٓ ئثةطاّ٘ن الىةًَٖ ّةٖ قطٗمتةِ الربغّةٔ يةٖ
تطس٘ن هزتوؼِ ٍَّ رتجغَ قطٗمٔ هرتلفٔ ػي الطٍائ٘٘ي الوؼبغطٗي اٙذةطٗيّ وةبى ٗطتىةع
يٖ ضٍاٗبتِ ػلٖ ػٌػط الػحطاء ٍَّ الصٕ تؼطّؼ للٌس٘بى يةٖ ا زة الؼةبلوٍٖ ،لةِ ذ٘ةبل
ٍس٘غٌ ٗرتلف هغ ث٘بى لَٕ ٍرو٘ل ٍرسلَة يطٗس يٖ وتبثٔ المػةع الؼطث٘ةّٔ رثةسع ّةصا
الطٍائٖ لغٔ هرتلفٔ يٖ ضٍاٗبتِ ثوسبػسٓ التطو٘ع ػلٖ الػحطاءٍ ،تٌكجةك ّةصُ اللغةٔ ػلةٖ
حمبئ الػحطاء ٍػٌبغطّب السّ٘وب اإلًسبىٍ ،ثصن هٌحِ ّصا ا سةلَةُ هٌعلةٔ هوتبظٓ(ًَ ةِ
گط ّ)۱6 :793۱ ،ئىّ ًعػٔ ئثطاّ٘ن الىًَٖ الربغّٔ يٖ ضٍاٗبتِ ّٖ همبثلةٔ السةٌّٔ ٍالتزسٗةس
ٍَّ ٗتجغ يٖ هزوَػتِ المػػ٘ٔ ًعػت٘ي؛ «ا ٍلةٖ الٌعػةٔ المّ٘وةٔ ئلةٖ الػةحطاء الح٘ةبٓ
الجسٍٍٗٔ ،الخّبً٘ٔ اًؼىبس الفَؾٖ ،الترلّف ،الوؼؿالج ٍاٙالم التٖ تحوَّلُ ػلٖ الٌّةبس هةي
ربًت الوستؼوطٗي ٍالحىّبم»(راللٖ6۱7۱ ،مّ)۳2 :
ّ
مشکلة السنة والتجذيذ
ئىّ ػٌػطٕ السٌّٔ ٍالتزسٗس تؼتجطاى هحَضٗي ضئ٘سة٘ي يةٖ هإلّفةبج ئثةطاّ٘ن الىةًَٖ
السّ٘وب يٖ ضٍاٗٔ «ضثبػ٘ٔ الرسَف»ّ وبى شا ًعػٔ سٌّ٘ٔ يٖ ضٍاٗبتةِ ٍوةبى ٌٗمةس التزسٗةس
ٍهظبّطُّ يف٘وب ٗلٖ ًسضس ّصُ الطٍاٗٔ هي هٌظَض السٌّٔ ٍالتزسٗسّ
ّ
السنة ومظاهرها
ووب للٌب ي٘وب هؿٖ رىّ السٌّٔ ّٖ هزوَػٔ هي الوؼتمساج الخبثتٔ التٖ ٗمجلْب وخ٘ط هي
الٌّبس ،يؼلٖ ّصا ا سبس ٗوىي زضاسٔ السٌّٔ يٖ ّصُ الوزوَػٔ المػػ٘ٔ تحت الوحةبٍض
الؼمبئسٗٔ التبل٘ٔ:
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أ.السحر والنزعة إليه
ئ سٕ الوؼتمساج الْبهّٔ يٖ ّصُ الوزوَػٔ المػػ٘ٔ ّٖ "االستحؿبض"ٍ ،االستحؿةبض
ًَعٌ هي الوىبضفٔ ٍالحػئل ػلٖ الحم٘مٔ الوزَْلٔ التةٖ تةتنّ ثَاسةكٔ قفةلٍّ ٘ةج رىّ
الط٘د "غَهب" الصٕ ال ٗتؼتمس ثبلسّحط ٍا ضٍاح ،ثؼس رى غبة "اهبستبى" ػي ا ًظبض ،تَسّل
ئلٖ رهَتِِ السَزاء تّٖ ٗؼطف هحلّ "رهبستبى"ّ
«لمس يْوت ،تمػس االسحتؿبض! استحؿبض الغبئةت! لمةس سةوؼت رى الطةطـ ا ٍل ّةَ
غج٘ٔ غبزلٔ ٍقبّطٓ ٍوٌت ريىط يٖ ظاضا اثٌةٔ ثبتةب إلسترؿةبض قةطق ٍ رسةبل٘ت ػسٗةسٓ،
قطٗمٔ الػج٘ٔ الػبزلٔ هي ؾوٌْب قجؼبّ ٌٍّبن تزوةغ الٌسةبء ػٌةس لجةَض ا ٍلة٘ي لة٘ال
ٌٍّبن قطٗمٔ الكفل الػبزق»(الىًَٖ733۱ ،مّ)۱6 :
اذتبضج ا هُٔ اٗٙسَ لْصا ا هط ٍّٖ ،رٗؿب ترجطّن ثأهبستبىّ يةٖ ّةصا الوزةبل تظْةط
ظبّطٓ السّحط يٖ ضرػ٘ٔ ا هِٔ السَّزاء ٍالط٘د غَهب ،هغ ّصا االذتالف يٖ رىّ يٖ الؼػةط
الوؼبغط ٗىَى تفىّط الٌّبس ثػَضٓ ي٘عٗبئ٘ٔ ٍغبضج الظَاّط الوتبي٘عٗبئ٘ٔ ٍالٌعػبج السةٌّت٘ٔ
رللّ تأح٘طاّ
ب.الخرافة والنزعة إليها
ئ سٕ الوحبٍض السٌّ٘ٔ يٖ الوزوَػٔ المػػ٘ٔ إلثطاّ٘ن الىًَٖ َّ الٌعػٔ ئلٖ الرطايةٔ
التٖ ظْطج ثػَضٓ ٍاؾحّٔ «ئىّ ئٗطاز الرطائ ٍا سكَضٓ يٖ المػجٔ ٍالطٍاٗٔ ٗؼتجط همبثلةٔ
للتزسٗسّ ٍَّ سبضعَ ئلٖ الرلف ٍلؼت هغ الؼٌبغط الوٌس٘ٔ للح٘بٓ الَ٘ه٘ةٔ ٍرٍضزَ الرطايةبج
ٍا سبق٘ط تّٖ ٗرلك هٌْب لػػب ٍٗؿوّي لْب ٘بتْب ثةسال ػةي الؼٌبغةط الحسٗخٔ(َٗسةف
آثبزّٕ)97 :79۳3 ،
ٗوىي رى ًطٕ ئ سٕ ّصُ الرطايبج يٖ لػّٔ «الَا ٔ»٘ ،ج ٗؼتجَطُ "الصََّّت" ثؼٌةَاى
"هله ا رٌّٔ" ٘ج ربء يٖ الطٍاٗٔ ّىصا:
« ى الصّت هله للزي ٍّّّ ٍسَف ٗؼَز ئلْ٘ن يٖ الٌْبٗٔ ،قبل العهي رم لػةطّّّ لىةي
الؼخَض ػلْ٘ب ٗستسػٖ هػبضػٔ الزيّ ٍالػطاع هغ الزي هغبهطٓ تحتبد الٖ الطةزبػٔ ٍػةسز
الصٗي ّلىَا يٖ هخل ّصُ الوؼبضن ،ال ٗحػٖ ٍهي لن ْٗله هٌْن يمةس الجػةط رٍ رغةبثِ
الطللّّّ»(الىًَٖ7337 ،مّ)3۳-2 :
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ئىّ هب ٗؼتجط هي الرطايبج يٖ ّصا الٌوَشد ثبلم٘بس هغ الٌعػةٔ الؼمل٘ةٔ الوؼبغةطٓ ّةَ
هبلى٘ٔ ا رٌّٔ ٍسلكتْب ػلٖ الػحطاءّ ٍلىي ٌّبن تؼّ٘ي لَرَز ا رٌّٔ يٖ ثؼةؽ ا زٗةبى
السّ٘وب زٗي اإلسالمٍ ،لىي هبلى٘تْب ثبلٌسجٔ للصّت الوَرَز يٖ الػّحطاء ًَعٌ هي االػتمبز
ثبلرطائّ سؼٖ ئثطاّ٘ن الىًَٖ رى ٗؼكٖ لػػِ هظْطا رسٗسا ثبستؼبًٔ الرطائ ٍا سكَضّٓ
هي الزسٗط ثبلصّوط رىّ الٌعػٔ ئلٖ الرطائ تؼتجط هي الوحبسي الوصّج٘ٔ التٖ ٗؼةسُّ الةجؼؽ
هي الو٘عاج السّلج٘ٔ للسّٗيّ
ج.االعتقاد بالله
ئ سٕ الوحبٍض االػتمبزٗٔ يٖ ّصُ الطٍاٗٔ ّٖ االػتمبز ثبهلل ٘ةج ًةطٕ يةٖ الوَاؾةغ
الؼسٗسٓ هي الطٍاٗٔ الوسضٍسًٔ ،حَ «اػَش ثةبهلل هةي الطة٘كبى الةطر٘نّ وةف ثةبهلل ٍالؼةي
الط٘كبى! لجؽ الط٘د ػلٖ الوسجحٔ يٖ ضا ٔ ٗسُ ال٘سطّٕ لجؽ ػلْ٘ب لحظبج حن ضسةْب
يٖ ر٘جِ»(الىًَٖ7337 ،مّ)7۱2 :
ًستك٘غ رى ًسضن هسٕ اػتمبز الط٘د غَهب ثبهللٍ ،هي ربًت آذةط ئىّ الوِسةجَحَٔ تةسلّ
ػلٖ ّصا االػتمبز ٍتؼسّ هي هظبّطُ ًٍحي ًطاّب يٖ ّصُ الوزوَػةٔ :الطرةل ئشا ثلةغ سةي
الطضس ا تبد الٖ ضي٘مّٔ ،صُ سٌٔ اهلل يٖ الورلَلبجّّّ ذلك هي ول وبئي ظٍر٘ي :شوطا رٍ
رًخّٖ يٖ اإلًسبى ٍالحَ٘اى ٍ الطزطّّّ ولٌب هطضًةب ثْةصُ الوط لةٔ ٍلَالّةب لوةب رئٌةب الةٖ
السً٘بّّّ!
ئىّ العٍر٘ٔ رٗؿب هي المؿبٗب الْبهّٔ التٖ لْب هطتجٔ ػبل٘ٔ يٖ الفلسفٔ اإلسةاله٘ٔ٘ ،ةج
ضثفَ الجؼؽُ يلسفَٔ الرلكِ ئلٖ ّصا ا هطّ ذػّع المطآىُ الىطٗنُ ثؼؽ اٗٙبج ثبلعٍر٘ٔ ثة٘ي
الرالتك ٍّصا هوّب ٗسلّ ػلٖ غحجٔ ّص الوسّػٖ؛ يؼلٖ سج٘ل الوخبل ٗمَل يٖ سَضٓ الٌجةأ:
﴿وخلقناکم ازواجا﴾(الٌجأٍ )۱ /يٖ سَضٓ الصّاضٗبج ﴿ومن كل شئ خلقنا زوجين﴾(الصاضٗبجّ)۱3 /
يؼلٖ رسبس هب سجك ًستك٘غُ رى ًستٌتذَ رىّ الطرػّ٘بج يٖ ّصُ الوزوَػٔ المػػّ٘ٔ
السّ٘وب الط٘د غَهب ،التسٍا ثبلسٌّٔ اإللْ٘ٔ يٖ رػوبلْن قَال الح٘ةبّٓ ئؾةبئ ػلةٖ ّةصا رىّ
الػالٓ رٗؿب تؼسّ هي الوظبّط اإللْ٘ٔ التٖ ًطاّب يٖ ّصُ الوزوَػٔ المػػةّّ٘ٔ يةٖ هَؾةغ
آذط ًطٕ ثأىّ الط٘د غَهب ٗلعِمُ ف٘ستِ "آٗس" ػلٖ الػالٓ٘ ،ج لةبل :غَهةب اٙى ٗلعهةِ
رى ٗست٘مظ هجىطا ل٘إزٕ هؼِ غالٓ الفزطّّّ(الىًَٖ7337 ،مّ)72۱ :
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د.سلطة األب
ئ سٕ هػبزٗك الٌعػٔ ئلٖ السٌّٔ التٖ ًطاّب يٖ ّصُ الوزوَػٔ المػػّ٘ٔ ّةَ اسةت٘الء
الطرل ٍسكَتِ ػلٖ الوطرٓ رٍ زٗىتبتَضٗتِ يٖ الوٌعلّ ًطٕ الوظْط الجبضظ هي ّةصُ الو٘ةعٓ
يٖ ضرػ٘ٔ "غَهب" ٍتؼبهلِّ وبى الط٘د "غَهب" ضئ٘س المج٘لٔ ٍا خ ا وجط لة "رهبسةتبى"
الصٕ وبى ٗمػس العٍاد هغ يتبٓ هسوّبٍٓ ثة "تبضاج" هي لج٘لٔ الؼسٍ ّٖ لج٘لٔ "و٘ل آثةبز"،
ٍلىي لن َٗايك غَهب رثسا٘ ،ك وبى ٗىطّض هربلفتةِ ثْةصا الةعٍّاد هةي ثساٗةٔ المػّةٔ تّةٖ
ًْبٗتْبّ « ئى رذبن غَهةب ٍلةٖ رهةطن ّةَ ضة٘د المج٘لةٔ ٍضرٗةِ ًبيةص ٍهسةوَع رًةِ لةي
َٗايك»(ًفس الوػسضّ)17 :
التجذيذ ومظاهره
استٌبزا ئلٖ هب ًطبّس يٖ قطٗمٔ الىتبثٔ ػٌس اثطاّ٘ن الىًَٖ ٗوىي رى ًمةَل رًّةِ وةبى
ٌٗعع شلٖ السٌّٔ؛ ئش ًطٕ يٖ الوَاؾغ الؼسٗسٓ هي ضٍاٗتِ «هالهح السٌٔ» ٍوبى هلعهةب ثْةب؛
يلصله ئشى تحسّحٌب ػي التزسٗس يٖ ّصُ الومبلٔ ل٘س هطازًُب ًعػتَِ ئلٖ التزسٗس ثل ًمػُةس
اًػطايِ ػي التزسٗس ٍهطىلتِ هؼِّ يؼلٖ ّصا ا سبس ٗىَى التزسٗس يٖ هإلّفبتةِ الٌمكةٔ
الومبثلٔ للسٌّٔ التٖ ال ٗعال ٗتؼبضؼ الطٍائٖ هؼْب؛ السّ٘وب رىّ ٍقٌَةِ وةبىَ تحةت ّوزوةٔ
الؼسٍّ ٍاستؼوبضُ ٍّصا هوّب رزّٕ ئلٖ ٗتّرص التزسٗس هَؾؼب سلج٘ب ثزو٘غ رثؼبزُ يٖ هإلّفبج
ّصا الطٍائّٖ
ٗوىي تلر٘ع هظبّط االستؼوبض يٖ ّصُ الوزوَػةٔ المػػة٘ٔ إلثةطاّ٘ن الىةًَٖ يةٖ
الوحبٍض التبل٘ٔ:
أ.االستعمار
ٗؼتجط االستؼوبض هي تجؼبج التزسٗس يٖ المطٍى ا ذ٘طٓ٘ ،ج غبض وخ٘ةط هةي الجلةساى
ا سَ٘ٗٔ التٖ لْب الوؼبزى الغٌّ٘ٔ تحت ا ضؼ وكؼوةٍٔ للجلةساى الوسةتؼوِطٓ ًحةَ ئًىل٘ةع
ٍيطًسب ٍّّّ التٖ لْب اإلهىبً٘بج الحسٗخّٔ وبى ل٘ج٘ب الصٕ ٗؼسّ هي هستوطاج يطًسب يٖ ثؼؽ
السٌَاج رؼلَ ئثطاّ٘ن الىًَٖ رى ٗطسنَ الػَضٓ غ٘ط الططػ٘ٔ لالستؼوبض رهبم الوربقت:
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«رستغفط اهلل ،لن ٗركط ثجبلٖ رى ريؼل ٍلىي ً٘ةتْن يةٖ غةعٍ الػةحطا ٍهسٌٗةٔ ،رًْةن
ٌٍَٗى رى ٗسترطرَا هي ثبقي الػحطاء سبئال رٌْو٘ب اسوِ الةٌففّّّ الةٌفف؟ ًؼةنٗ ،مةبل
(ئًِ سبئلّّّ ٍتسترطد هٌِ هَازّّّ هٌْب ثٌعٗي الس٘بضاج»(الىًَٖ733۱ ،مّ)31 :
ثؼس لل٘لٍ هي التأهّل يٖ التؼبث٘ط الوبؾ٘ٔ ًستك٘غ رى ًسضن رىّ الجلساى الؼطث٘ٔ السّ٘وب
الل٘ج٘ب التٖ لْب الصذبئط الٌفك٘ٔ الغٌّ٘ٔ سجّجت ئلٖ سلكٔ الوستوطٗي ػلٖ ّصُ الجلساى شاج
الوَلغ الحسّبسّ ٗؼتجط الٌفف هي تجؼبج التزسٗس الصٕ رغجح شا رّو٘ٔ ثبلغٍٔ ثؼس التزسٗةس
تَس٘غ الػٌؼٍٔ ،تَيّطَ ا ضؾَ٘ٔ الوٌبسجَٔ لالستؼوبض يٖ وخ٘طٍ هي الجلساى الؼطث٘ٔ ًحَ الل٘ج٘ب،
اللجٌبى ،السَضٗب ٍثؼؽ الجلساى يٖ الطّطق ا ٍسفّ
ٗزت رى ال ًٌسٖ ثأًِّ وبى ئثطاّ٘ن الىًَٖ ٗؼطّف السٗيَ وصضٗؼٍٔ لالسةتؼوبض رٕ الغةطة
التٖ تَيّطج ا ضؾ٘ٔ لالست٘الء ػلٖ الغطة ٍالطّطقّ
«ّٖ هؼتمساج وًَْب يٖ رشّبًْن الوجططٍى الجلْبءّّّ ال قوؼب يٖ الوس٘ح ٍلىي قوؼةب
يٖ ذ٘طاج المبضّّّٓ يَرس هٌْن هي ترلٖ ػي زٌِٗ ٍرػتٌك اإلسالم وةٖ ٗةصض الطهةبز يةٖ
ػَ٘ى السىبى الوحل٘٘ي ٍٗىست حمتْن تٖ ئشا هس ٗةسُ الةٖ الىٌةع ٍ بلفةِ الحةظ يةٖ
اإلست٘الء ػلٖ الصّت ًعع الؼوبهٔ ٍ طق الزجّّّٔ»(ًفس الوػسضّ)۳2 :
ست التؼبث٘ط الوصوَضٓ ٗوىي رى ًةسضن رىّ ئ ةسٕ الو٘ىبً٘عهةبج التةٖ اسةترسهْب
االستؼوبض للسلكِٔ ػلٖ الجالز الططل٘ٔ َّ الٌعػٔ ئلٖ السّٗي؛ ٘ج وبى ٗطسلُ يطٗمب ذبغّةب
ئلٖ ثلسٍ هب وأر٘طٍ ٍّن وبًَا ٌٗىطٍى هصّجْن ٍزٌْٗن ٍلجلَا هصّت شلةه الجلةس للحػةَل
ػلٖ هب وبى ػٌسّن هي ضؤٍس ا هَال ٍالصذبئط ٍالوٌةبيغّ ٍثؼةس الحػةَل ػلةٖ هٌةبيؼْن
الوبل٘ٔ ،وبًَا ٌٗعػَى رجٔ السٗي ٍٗحطلًَْبّ
ب.الصنعة
ئ سٕ هظبّط التزسٗس التٖ ًطاّب يٖ وتبثبج ئثطاّ٘ن الىًَٖ ثػَضٓ هلوَسةٔ ٍٍاؾةحٔ
َّ ؿَض ثؼؽ هي اإلهىبً٘بج الحسٗخٔ ًحَ آل٘ٔ الزطٗسٓ ٍّّّ ّ ػلٖ سةج٘ل الوخةبل ٗىةَى
ا سفلت هي اإلهىبً٘بج الوطثَقٔ ثبلكّطٗك ٍَّ رُثسِعَ يٖ الؼػط الحةسٗج ثؼةس االوتطةبيبج
ي وةبى ر ةس الطرػةّ٘بج الطّةبثّٔ يةٖ الوزوَػةٔ
الٌفكٍّ٘ٔ ،صا ٗظْط للوربقت يٖ ظهة ٍ
المػػّ٘ٔ الوسضٍسٔ ٗؼٌٖ هٌػَض ٗم٘س ث٘ي الكطٗك الػحطاٍٗٔ ٍالكطٗك الوسًّ٘ٔ:
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«ٗبُّ ،صا ا سفلت تزطٕ الس٘بضٓ ،وأًْب ٍالفةٔ ال تتحةطنٗ ،ةبُ ،ئًةِ قطٗةك ال ٗطةجِ
قطٗمٌب الصٕ ًمؿٖ الؼوط يٖ الػحطاء هؼِّ مب رى الؼول يٖ الكطق هخل قةطق الَا ةبج
َّ الزٌَى»(الىًَٖ7337 ،مّ)17 :9 ،
ًطٕ يٖ ّصا الوزبل هي المػّٔ رىّ الفبغلٔ ث٘ي السةٌّٔ ٍالتزسٗةس رػوةك ئلةٖ ةس هةب
ٍتػ٘ط الٌعػٔ ئلٖ التزسٗس ٍهظبّطُ رضسّ لًَبّ ٍلىي ٗزت اإلشػبى ثأىّ ّصا الوفَْم ٗظْةط
ث٘ي ثؼؽ الطرػ٘بج الطّبثّٔ ًحَ هٌػَض ٍرهبستبى ٍّّّ ثبلٌسجٔ ئلةٖ الطرػةّ٘بج الوؼوّةطٓ
يْ٘بّ
ئ سٕ هظبّط التزسٗس يٖ هإلّفبج الىًَٖ ّةَ السةّ٘بضٓ التةٖ تىةَى ئ ةسٕ هٌتزةبج
الغطث٘٘ي(ًةةَشضٕ ّ)773 :7931 ،ئىّ ٍسةةبئل الحوةةل ٍالٌمةةل ٍالىطةةف التةةٖ تؼتجةةط هةةي
اإلهىبً٘بج الحسٗخٔ رٗؿب ٍضزَج يٖ ثكي الطٍاٗٔ ٍتطسن ظاٍٗٔ هي ٘ةبٓ اإلًسةبى الوؼبغةطّ
ٗىَى الط٘د غَهب ضهعا للسٌّٔ ٍالزسل هغ التّزسٗسٍ ،يٖ ًْبٗٔ ا هط ٍضزَج الوسٌَٗٔ ٍلجلَةت
ّصُ الحم٘مَٔ ٍّٖ رًِّ هي الَارت اسةترسام اإلهىبً٘ةبج الحسٗخةٔ للَغةل ئلةٖ ا ّةساف
االرتوبػ٘ٔ ،يجْصُ الكطٗمٔ ٗصّت ئلٖ الوسٌٗٔ هغ الط٘د ذل٘ل تّٖ ُٗز٘طا سّ٘بضّٓ
«الط٘د غَهب ٗطتسٕ ريرط هالثسِ ي٘وطٖ آّط ػلٖ ٗوٌِ٘ ٍذل٘ل ػلٖ ٗسبضُ ٗتْةبزٕ
يٖ السَق وبلكبٍٍس لَ٘رط رٍل س٘بضٓ هتزْٔ الٖ ػبغؤ الػحطاءّّّ!»(الىةًَٖ7337 ،م،
ّ)76۳ :9
ئىّ هٌْتٖ الس٘بلٔ ٍاالوتطبف رٗؿب تؼتجطاى هي هظبّط التزسٗس التٖ ًطاّوب يٖ ثؼةؽ
الوَاؾغ هي ّصُ الوزوَػٔ المػػ٘ٔ إلثطاّ٘ن الىًَّٖ يٖ ظهيٍ لن تسذُل سةّ٘بضٓ رسٗةسٓ
يٖ الػّحطاء ،وبًت هٌْٔ روخط الٌّبس يٖ الَا ٔ العضاػٔ ٍالطػٖ ٍّّّ ،تّةٖ زذلةت السةّ٘بضُٓ
ٍالَسبئل االوتطبي٘ٔ الػحطاءَ؛ يجْصُ الػَّضٓ استُرسمَ وخ٘ط هي الٌّبس ػلٖ غفٔ "السّبئك"،
"الطئ٘س"" ،الحفّبض" ٍّّّ يٖ ضطوبج الوسٌّٗٔ اتّؿح الطٍائٖ ّصُ المؿَ٘ٔ يٖ المػّةَٔ الخّبً٘ةٔ
رٕ "الَا ٔ" ثػَضٓ ٍاؾحٔ:
«رػؿبء المج٘لٔ الوْبرطٗي الٖ الَا ةبج ا ذةطٕ ٍاًرطقةَا الؼوةل ثبلطةطؤ وسةبئمٖ
س٘بضٓ الًسضٍيط رٍ ضب ٌبج رٍ هزطز ػوبل»(الىًَٖ7337 ،مّ)97 :9 ،
يجْصُ الػَّضٓ تزسّزج ث٘ئٔ الػحطاء الوبئلٔ ئلٖ السٌٍِّٔ ،اًػةطيت ئلةٖ االسةتفبزٓ هةي
اإلهىبً٘بج الحسٗخٔ ستَ برتْب ٍهستَٕ هؼبش الٌّبس ٍحطٍاتْنّ ّصا ا هط ٗظْطُ لةسضٓ
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التزسٗس ٍاست٘الئِ الصٕ سحَتَ وخ٘طا هي الوزتوؼبج السةٌّت٘ٔ ئلةٖ ًفسةِ ٍرؼَةلَ تةبثؼٖ
السٌّٔ رى ٗعلعلَا يٖ هؼتمساتْن ٍٗرؿؼَا رهبم سكَتِّ
نتيجة البحث
اّتوبهب ثوب ل٘لَ يٖ ًمس الوزوَػٔ المػػ٘ٔ الوسضٍسٔ يةٖ ّةصُ الومبلةٔ رٕ «ضثبػ٘ةٔ
الرسَف» إلثطاّ٘ن الىًَٖٗ ،وىٌٌب رى ًستٌتذ هب ٗلٖ:
تبثغَ ئثطاّ٘ن الىًَٖ يٖ وتبثبتِ السّ٘وب يٖ الوزوَػةٔ المػػة٘ٔ الوسةوّبٓ ثةة«ضثبػ٘ةٔ
ج تىةَى
ل رضؾة٘ َٔ المػّةِٔ؛ ٘ة ُ
الرسَف» ًعػت٘ي؛ الٌعػٔ ا ٍلٖ ّٖ السةٌّٔ التةٖ تتطة ّى ُ
الطرػّ٘بج الٌبه٘ٔ للمػّٔ ًحَ الط٘د غَهب ٍالطَ٘خ اٙذطٗي للمج٘لٔ الصٗي ٍؾةؼَا رغةَل
السٌِّٔ ٍالوؼتمساج السٌٗ٘ٔ ًػتَ رػٌُِْ٘ن ٍتوسّىَا ثوجبًْ٘ب ٍزػَا اٙذطٗيَ ئلْ٘بّ ئؾبئ ئلةٖ
الوسألِٔ االػتمبزٗٔ اّتنّ الطٍائٖ ثبلسٌِّٔ ا زثِّ٘ٔ ٍٗجٌٖ ثٌَ٘ٔ لػػِِ ثوظبّط السٌِّٔ ًحَ الجئةط
ٍالػحطاء ٍالَا ٔ؛ يلصله ٗوىٌٌُب رى ًمَل رىّ الػجغَٔ الغبلجَٔ ػلٖ لػِٔ ئثطاّ٘ن الىًَٖ ّٖ
الٌعػٔ ئلٖ السٌِّٔ هغ الػجغٔ االػتمبزٗٔ ٍا زثّ٘ٔ
هي هٌظَض التزسٗس رٗؿب غََّض ئثطاّ٘ن الىًَٖ هَؾؼ٘ي رهبم الوربقةت؛ الوَؾةغ ا ٍّل
َّ اإلضبضٓ ئلٖ الٌتبئذ السلجّ٘ٔ للتزسٗس ًحَ االستؼوبض ٍاالستخوبض اللت٘يِ ظَْطَتب يٖ الؼػطِ
الحبؾط ٍرٍلغ ثؼؽ الجلساى اإليطٗمٖ ًحَ الل٘ج٘ب ٍالجلساى الَالؼٔ يٖ الطّةطق ا ٍسةف يةٖ
ضطن االستؼوبضّ
ٍهي ًب ٍ٘ٔ رذطٕ لس ٗطسنُ التجؼةبج اإلٗزبث٘ةٔ للتزسٗةس وبلػةٌؼِٔ ٍالجٌةبء ٍا سةفلتِ
ٍالسّ٘بضٓ ٍّّّ للوربقج٘يٍ ،هي الزسٗط ثبلصّوط رىّ الٌعػٔ ئلٖ تجؼبج التزسٗس تسةتٌتذ هةي
رجط الج٘ئٔ ٍَّ هب رضبضَ ئلِ٘ الطٍائٖ يٖ لػػِِّ
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المصادر والمراجع
ا ًػبضٕ ،ػوطّ 6۱۱2م ،الرجبل السرق :الطَارق األسطَرة ٍالَاقع ،ـ  ،7ث٘طٍج :زاض السبلّٖ
ثطهي ،هبضضبلّ 79۱۱ش ،تجربه ٍ هذرًیته ،تطروِ هطاز يطّبزاَض ،تْطاى :قطح ًَّ
ثَزلط ،ضبضلّ 7937ش ،گلهبی رًج ،تطروِ :هحوسضؾب ابضسبٗبض ،چبح اٍل ،تْطاىّ :طهسّ
الىًَٖ ،اثطاّ٘نّ 7337م ،رباعيةة الخسَف ،أخببر الطَفبى ،ـ ،6ل٘ج٘ب :زاض الكبس٘لٖ للٌطةط ٍاإلػةالم،
ٍزاض التٌَٗط للكجبػٔ ٍالٌطط ثبلوغطةّ
الىًَٖ ،اثطاّ٘نّ 7337م ،رباعية الخسَف ،البئرر ،ـ ،6ل٘ج٘ةب :تبسة٘لٖ للٌطةط ٍاإلػةالمٍ ،زاض التٌةَٗط
للكجبػٔ ٍالٌطط ثبلوغطةّ
الىًَٖ ،اثطاّ٘نّ 7337م ،رباعية الخسَف ،الىاحةة ،ـ ،6ل٘ج٘ب :تبسة٘لٖ للٌطةط ٍاإلػةالمٍ ،زاض التٌةَٗط
للكجبػٔ ٍالٌطط ثبلوغطةّ
الىًَٖ ،اثطاّ٘نّ 7337م ،رباعية الخسَفً ،ذاء الَقرَاق ،ـ ،6ل٘ج٘ةب :تبسة٘لٖ للٌطةط ٍاإلػةالمٍ ،زاض
التٌَٗطللكجبػٔ ٍالٌطط ثبلوغطةّ
گ٘سًع ،آًتًَّٖ 7912ش ،جبهعه شٌبسی ،تطروِ :هٌَچْط غجَضٕ ،تْطاىً :طط ًّٖ
هحسٌٖ ،هٌَچْطّ 79۱2ش ،بررسی در جبهعه شٌبسی ایرراى ،تْةطاى :اوٍّطةگبُ يطٌّةهٌّ ،ةط ٍ
اضتجبقبجّ
ه٘طغبزلٖ ،روبلّ 79۱۱ش ،ببدهب خبر از تغییر فصل هیدهٌذ ،تْطاى :اضبضُّ
ًػط ،س٘س س٘يّ 79۱۳ش ،هعرفت ٍ هعٌَیت ،تطروِ اًطبءاهلل ض وتٖ ،تْطاى :سْطٍضزّٕ
الٌػ٘طٗ ،بس٘يّ 7332م ،الرٍایی ٍالوکبى ،الوَسَػٔ الػغ٘طٓ ،هٌطَضاج الخمبئ ٍاالػالمّ
ًَشضٕ ،سٌ٘ؼلّٖ 7913ش ،صَرت بٌذی هذرًیته ٍ پست هذرًیته ،تْطاىً :مص رْبىّ
ٍثط ،هبوسّ 7921ش ،هفبهین اسبسی جبهعه شٌبسی ،تطروِ ا وس غساضتٖ ،تْطاىً :طط هطوعّ
ٍحَلٖ ،هٌػَض ٍ ػلٖ اوجط ً٘ه ذلكّ 7912ش ،هببًی جبهعه شٌبسی ،تْطاى :ذطزهٌسّ
َٗسفٖ اضىَضٕ ،سيّ 7913ش ،شریعتی ٍ ًقذ سٌت ،تْطاىٗ :بزآٍضاىّ

المقاالت والرساالت الجامعية
اضطف ًَ ِ گط ،اوطمّ 793۱ش« ،بررسی ٍ تحلیل عٌبصر داستبًی رهربى «اهرل رررق» هٌیررٍ
رٍاًی پَر ٍ رهبى «الَرم» ابراهین الکًَی» ،استبز ضاٌّوب :هحوس سة٘ي سةطزاغٖ ،زاًطةىسُ ػلةَم
اًسبًٖ ،زاًطگبُ ث٘ي الوللٖ اهبم ذوٌّٖ٘
اوجطٕ ظازُ ،يبقوِ ٍ هحوس ق٘جّٖ 7۱9۳ق« ،حىارية اللغة فی رٍایربت ابرراهین الکرًَی» ،هزلةٔ
زضاسبج يٖ الؼلَمّ

11/دراسة مشکلة السنّة والتجدید فی روایة «رباعیة اخلسوف» إلبراهیم الكونی
 «خصىصية تشکیل الوکربى فری آرربر ابرراهین الکرًَی الروائيةة،م6۱۱9 ٍّٕ ا وس الٌب،ٕثسض
ّ9۱7 -6۱2  غع،7  الؼسز،26  الوزلس، هزلٔ يػَل للٌمس ٍا زة،»الرباعية ًوَرجب
ٓ هصوطٓ همسهٔ لٌ٘ةل ضةْبز،» «هخیبل الصحراء فی رٍایبت ابراهین الکًَی،م6۱۱۱ ّ ػالل،ٔستمَي
ّ الزعائط، ترػع اللغٔ الؼطث٘ٔ ٍآزاثْب،ُالسوتَضا
ِ يػلٌبه،» «سٌت ٍ هذرًیته در رهبى هوسبیههب،ش7937 ّ يبقوِ سبزاج،ٌٖ٘ هْجَز ٍ س،ٖيبؾل
ّ61  ش،ٖػلوٖ اوٍّطٖ ظثبى يبضس
ّ
 «دراسة الخطة فری روايةة،ش7931  سٗخِ ٍ ل٘ال لبسوٖ برٖ آثبزٕ ٍ قبّطُ چبلسضُّ ضث٘غ،ّٖهتَل
 الؼةسز السةبثغ،ٓ السةٌٔ الؼبضةط، يػل٘ٔ زضاسبج ا زة الوؼبغط،»"السهي الوَحش" هي حیذر حیذر
ّ۱7 -27 غع،ٍالخالحَى
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بررسی چبلش سٌت ٍ هذرًیته در رهبى «چهبرگبًه خسَف» از ابراهین الکًَی
هًَب ٍالیی
سٌذس کردآببدی

چکيذه
چبلص سٌت ٍ هسضً٘تِ اظ هإلفِّبٕ هْن ًمس هؼبغط است وِ ثستط اغةلٖ آى ازث٘ةبج ٍ
ثِ ٍٗوُ ضهبىّبٖٗ است وِ ػوَهب غجغِإ ربهؼِ ضةٌبذتٖ زاضًةسّ هزوَػةِ زاسةتبًٖ
«چْبضگبًِ ذسَف»ًَ ،ضةتِ اثةطاّ٘ن الىةًَٖ ًَٗسةٌسُ ل٘ج٘ةبٖٗ تجةبض اسةت وةِ زض آى
ثس٘بضٕ اظ هسبئل ٍ ضذسازّبٕ ارتوبػٖ وطَض ذَز ضا ثِ تػَٗط وطة٘سُ اسةت ،گطچةِ
گطاٗص غبلت ٍٕ زض اٗي هزوَػِ زاستبًٖ ثِ سٌت ه٘ل زاضزٍ ،لٖ گبّٖ ً٘ع ثبضلِّبٖٗ
اظ هسضً٘تِ زض ًگبضتِّبٕ ٍٕ ثِ چطن هةٖذةَضز ٍ ػوَهةب هسضً٘تةِ ٍ اثؼةبز آى ضا ثةِ
چبلص ًمس هٖوطسّ ػٌبغط زاستبًٖ اٍ اظ هىبى ٍ ظهبى گطيتِ تةب ضرػة٘تّةب ،هفْةَم
سٌتگطاٖٗ ضا زض شّي هربقت هتجةبزض هةٖسةبظًسّ اٗةي رسةتبض ثةب تى٘ةِ ثةط ضٍٗىةطز
تَغ٘فٖ -تحل٘لٖ ثط آى است تب تػبٍٗط سةٌتگةطا ٍ هةسضى اٗةي هزوَػةِ زاسةتبًٖ ضا
ضٌبسبٖٗ ٍ هَضز وٌس ٍ وبٍ لطاض زّسّ ًتبٗذ اٗةي ثطضسةٖ ًطةبى هةٖزّةس وةِ ضةطاٗف
رغطاي٘بٖٗ غحطا ٍ ضًه ٍ ثَٕ ظًسگٖ ثَهٖ ٍ ػٌبغةط آى اظ رولةِ هسةبئلٖ اسةت وةِ
چبلص سٌت ٍ هسضً٘تِ ضا زض اٗي احط ثِ ذَثٖ ًوَزاض هٖسبظًسّ
کلیذٍاشگبى :سٌت ،هسضً٘تِ ،چْبضگبًِ ذسَف ،وبضثطز ،ضهبىّ

* گطٍُ ظثبى ٍ ازث٘بج ػطثٍٖ ،ا س تْطاى هطوعٕ ،زاًطگبُ آظاز اسالهٖ ،تْطاى ،اٗطاىّ
** گطٍُ ظثبى ٍ ازث٘بج ػطثٍٖ ،ا س تْطاى هطوعٕ ،زاًطگبُ آظاز اسالهٖ ،تْطاى ،اٗطاىّ
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