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Abstract: Anyone who wants to examine the "Introduction" of Ibn Khaldun (al mukadimah) notes that
it is not in search of history and social studies only; it is the principles and theories to the study of
educational and psychological issues as well, along with a variety of Sciences, Arts and Letters
branches, which it shows the views of value, some of them approved by the pedagogy and science of
modern psychology; some have passed within the time trials. In this paper, we summarize the most
important aspects attached to the subject of education and the psychology of the learner.
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اضتَٗٗٓ ٍ٬ذٞ

تتكح أَُٖ ١ٝا زآ ٙابٔ خًد ٕٚيف زتاٍ ايرتب،١ٝ

َتَ ٢ا زأٜٓا أَ ١نجس فٗٝا املتعًُ ٕٛايٛاعٕٛ

ٚاير ٟصتًُ٘ فُٝا :ًٜٞ

املدزن ٕٛملطٛ٦يٝاتِٗ ،فإْٓا صتصّ بإٔ ٖر ٙا٭َ١
تطري عًْٗ ٢ر تعً ُٞٝدٝدَٚ ،تَ ٢ا تفػت ا٭َ١ٝ
ٚقٌ املتعًُ ٕٛفإْٓا صتصّ بأْ٘ ٫سغ يًتعً ِٝيف ٖرٙ
ا٭َٚ .١قد ٚقع ايفكٗا ٤املطًُ ٕٛخؿآٜ ٫بػٞ
تٛفسٖا يف َعًِ ايهتاب قدميا ،فايكابطٜ ٞس ٣أْ٘
ٜٓبػ ٞإٔ ٜهَٝٗ ٕٛبا  ٫عٓٝفاٜ ٫ٚ ،ه ٕٛعبٛضا
َػكبا َ ٫ٚبططاَ ،سفكا بايؿبٝإ د ٕٚيني،
ٜٓٚبػ ٞإٔ غتًـ أدب ايؿبٝإ ملٓافعِٗ ٚيكد
أْٝطت َُٗ ١اإلغساف عًَ ٢عًِ ايهتاب باحملتطب
فاغرتط بٗرا املعًِ إٔ ٜه َٔ ٕٛأٌٖ ايؿ٬ح
ٚايعفٚ ١ا٭َاْ ،١سافعا يًهتاب ايعصٜص ،سطٔ
ارتطٜٚ ،دز ٟاذتطابٚ ،ا٭ٚىل إٔ ٜهَ ٕٛتصٚدا"
(ستُد َٓري ضعد ايد 2001 ،ٜٔف ،)47فُٔ ٖرا
املٓطًل ضٓشا ٍٚإثبات إٔ املطًُني ايكداَ ٢ناْٛا
أؾشاب زَٓٚ ٣٩اٖر يف ايرتبٚ ١ٝايتعً،ِٝنُا يف
غت ٢أْٛاع ايعً ّٛا٭خس.٣
آزا ٤ابٔ خًد ٕٚايرتب١ٜٛ
يكد اْتب٘ دازضٛا "املكدَ "١إىل َا تتكُٓ٘ َٔ آزا ٤يف
ايرتبٚ ١ٝايتعًٚ ٚ ِٝعً ٢زأضِٗ ايع ١َ٬ضاطع
اذتؿس ٟايرٜ ٟك" :ٍٛيف َكدَ ١ابٔ خًد ٕٚآزا٤
٬َٚسعات نجري ٠عٔ ايرتبٚ ١ٝايتعً ،ِٝإٕ قطُا َٔ
ٖر ٙاآلزاَ ٤د ٕٚيف فؿ ٍٛخاؾ ١يف ايباب ايطادع
– باب ايعًِ ٚايتعًٖٚ – ِٝر ٙايفؿ ٍٛارتاؾٖٞ ١
اييت تًفت عاد ٠أْعاز ايرٜ ٜٔدزض ٕٛاملكدََٔ ،١
ٚدٗ ١ايرتبٚ ١ٝايتعً( "،ِٝضاطع اذتؿس،1944 ،ٟ
ف  ،)100ثِ ٜعكب قاٚ" :٬٥يهٓٓا ْ٬سغ إٔ آزا٤
ابٔ خًد ٕٚيف ايرتبٚ ١ٝايتعً ٫ ِٝتٓشؿس يف ايفؿٍٛ
املرنٛز ،٠ست ٢إْٗا  ٫تتُجٌ متج ٬ٝنافٝا مبباسح
ٖر ٙايفؿ ;ٍٛ٭ٕ ابٔ خًد ٕٚقد د ٕٚنجريا َٔ
اآلزاٚ ٤امل٬سعات ايرتب ١ٜٛيف ثٓاٜا ايفؿٍٛ
املدتًف ،١بؿٛز ٠عسق ،١ٝفإذا أزدْا إٔ ضتٝط عًُا

.1

طبٝع ١اإلْطإ ٚايرتب ١ٝعٓد ابٔ خًد:ٕٚ

متٝص اإلْطإ بايعكٌٜ :س ٣ابٔ خًد ٕٚإٔ اإلْطإ
ٜتُٝص عٔ اذتٛٝإ بعكً٘ ٚتفهريَٚ ٙا عتؿٌ يدٜ٘
َٔ اْتعاّ يف دٛاْب سٝات٘ نًٗاٜ ٫ٚ ،ؿبح إْطاْا
باملعٓ ٢ايؿشٝح يًهًُ ،١إ ٫بعد إٔ ٜبًؼ ضٔ
ايتُٝٝص ،اييت تفؿٌ بٚ ٘ٓٝبني اذتٛٝإ ،سٝح ٜك:ٍٛ
"ٖٚرا ايفهس إمنا عتؿٌ ي٘ بعد نُاٍ اذتٛٝاْ١ٝ
فٜٚ ،٘ٝبدأ َٔ ايتُٝٝص; فٗ ٛقبٌ ايتُٝٝص خًَٔ ٛ
ايعًِ بادتًَُ ،١عدٚد َٔ اذتٛٝاْات ٫ ،سل مببد٘٥
يف ايته َٔ ٜٔٛايٓطفٚ ١ايعًكٚ ١املكػَٚ ،١ا سؿٌ
ي٘ بعد ذيو; فٗ ٛمبا دعٌ اهلل ي٘ َٔ َدازى اذتظ
ٚا٭ف٦د ٠اييت ٖ ٞايفهس" (ابٔ خًد 2007 ،ٕٚف:
 ،)481بٝد إٔ ايفهس يٝظ نً٘ عً ٢دزدٚ ١اسد٠
بايٓطب ١إىل ابٔ خًد.ٕٚ
فٗ ٛميٝص ف ٘ٝث٬ث ١أْٛاع َٔ ايعكٌ ٖٞ ،ايعكٌ
ايتُٝٝصٚ ،ٟايعكٌ ايتذسٜيبٚ ،ايعكٌ ايٓعس،ٟ
ٚيهْ ٞفِٗ ايفسم بني ٖر ٙايعك ٫ ،ٍٛبد يٓا َٔ
فِٗ ايٛظٝف ١اييت ٜك ّٛبٗا نٌ َٓٗا:
ايعكٌ ايتُٝٝص :ٟفٗ ٛأ ٍٚايعكٌ;  ٖٛٚاذتد ايفاؾٌ
بني اإلْطإ ٚاذتٛٝإٚ ،ب٘ ٜبدأ ايعًِ ،إٕ ٚظٝفت٘
ا٭ضاض ٖٞ ١ٝتٓع ِٝأفعاٍ اإلْطإ مبدازى اذتظ
ٚا٭ف٦د ٠اييت ٖ ٞايفهس ،فٝك ٍٛابٔ خًدٚ" ٕٚإٔ
اهلل تعاىل َٝص ٙعٓٗا بايفهس اير ٟدعٌ يٜ٘ٛ ،قع ب٘
أفعاي٘ عً ٢اْتعاّ  ٖٛٚايعكٌ ايتُٝٝص( "ٟابٔ
خًد ،2007 ،ٕٚف .)481
ايعكٌ ايتذسٜيب :فٗ ٛايعكٌ املستبط بايتذسب ١يف
اذتٝا ٠ايٚٚ ،١َٝٛٝظٝفت٘ اقتٓاف ايعًِ; عًِ َا ٖٛ
ؾاحلَٚ ،ا ٖ ٛفاضد; ٜٚه ٕٛذيو باضتفاد ٠املس٤
َٔ أبٓا ٤دٓط٘ ; فكاٍٜ" :كتٓـ ب٘ ايعًِ باآلزا٤
ٚاملؿاحل ٚاملفاضد َٔ أبٓا ٤دٓط٘ ٖٛٚ ،ايعكٌ

بهٌ َا نتب٘ يف ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝظتب عًٓٝا إٔ

ايتذسٜيب" (املؿدز ْفط٘ ،ايؿفشْ ١فطٗا).

ْك ّٛبأعاخ ٚاضع ١ايٓطام يف ضا٥س فؿ ٍٛاملكدَ"١

أَا ايعكٌ ايٓعس ٟفٝبًؼ أعًَ ٢طتٜٛات ايتذسٜد،

(ضاطع اذتؿس ،1944 ،ٟفٖ َٔٚ ،)101 :را

بإْػا ٘٥ايتؿٛزات اييت ٜٓتصعٗا َٔ املٛدٛدات;
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دٛاْب تسبْٚ ١ٜٛفطَ َٔ ١ٝكدَ ١ابٔ خًدًَ( ٕٚدـ نتاب)
َؿابٝح ستُد

فتهَ ٕٛطابك ١هلا يف ساييت اذتكٛز ٚايػٝاب،

ظٌ سكاز ٠املدٕ ذات ايعُسإ َٔ ،إٔ ٜتأثس بتًو

فٝك" :ٍٛعتؿٌ ب٘ يف تؿٛز املٛدٛدات غا٥با

ايؿٓا٥ع ٚايعً ;ّٛفٝتعًِ أَٛزا نجري ٫ ٠ميهٔ

ٚغاٖدا ،عًَ ٢ا ٖ ٞعً ٖٛٚ ،٘ٝايعكٌ ايٓعس".ٟ

يًبد ٟٚإٔ ٜتعًُٗا إ ٫إذا طًبٗا يف ٖر ٙاملدٕ،

(ابٔ خًد ،2007 ،ٕٚفٖ َٔٚ )472 :را ْ٬سغ

ًُْٚظ ذيو يف قٛي٘" :فُت ٢فكًت أعُاٍ أٌٖ

إٔ اإلْطإ ٜٓتكٌ َٔ ايفٛق ٢إىل ايٓعأَّٚ ،

ايعُسإ عٔ َعاغِٗ ،اْؿسفت إىل َا ٚزا ٤املعاؽ

ايٓفٛز يف املعاًَ ١إىل ايتٛافل ا٫دتُاعَٔٚ ،ٞ

َٔ ايتؿسف يف خاؾ ١ٝاإلْطإ ٖٞٚ ،ايعًّٛ

ادتٌٗ عكٝك ١املٛدٛدات إىل ايعًِ بٗا ،إذ نٌ ٖرا

ٚايؿٓا٥ع َٔٚ ،تػٛف بفطست٘ إىل ايعًِ ،ممٔ ْػأ

ٜ ٫تِ َٔ د ٕٚانتطاب; فشٝا ٠اإلْطإ ٖ ٞاْتكاٍ

يف ايكسٚ ٣ا٭َؿاز غري املتُدْ ،١ف ٬ظتد فٗٝا

َٔ ادتٌٗ إىل ايعًِ; فٗ ٛداٌٖ ايرات ،عامل

ايتعً ِٝاير ٖٛ ٟؾٓاع ،ٞيفكدإ ايؿٓا٥ع يف أٌٖ

با٫نتطاب.

ايبد ٫ٚ ،... ٚبد ي٘ َٔ ايسسً ١يف طًب٘ إىل ا٭َؿاز"

.2

غسٚط سؿ ٍٛايتعًِ يد ٣ابٔ خًد:ٕٚ

ٜس ٣إٔ ايتعًِ  ٫عتؿٌ بعف ،١ٜٛبٌ ي٘ غسٚط ت٪دٟ
إيَٓ ٘ٝفسد ٠أ ٚزتتُعٚ ،١إذا ادتُعت ٚتكافست
فُٝا بٗٓٝا ،ناْت ْتٝذ ١ايتعًِ أسطٔ ٚأق ،٣ٛفُا
ٖر ٙايػسٚط؟

(ابٔ خًد ،2007 ،ٕٚفٚ ،)441 :إذا نإ ايعكٌ
بطبٝعت٘ َٝا ٫إىل حتؿ ٌٝايعًِٚ ،ايعُسإ ستفصا
ي٘ ،فإٕ سطٔ تعًُ٘ٚ ،متهٓ٘ َٔ ًَهات٘ ،ظتعً٘
ضسٜع اإلدزاى ،ساد ايرنا.٤
ٜك ٍٛيف ذيوٚ" :سطٔ املًهات يف ايتعًٚ ِٝايؿٓا٥ع
ٚضا٥س ا٭سٛاٍ ايعاد ،١ٜتصٜد اإلْطإ ذنا ٤يف عكً٘

طبٝع ١ايفهس ذات٘:

ٚإقا ٠٤يف فهس ،... ٙإذ قدَٓا إٔ ايٓفظ إمنا تٓػأ

ٜس ٣إٔ ايفهس َٝاٍ بطبٝعت٘ إىل حتؿ ٌٝاملعسف،١

باإلدزانات َٚا ٜسدع إيٗٝا َٔ املًهات ... ،أ ٫تس٣

ٚتعًِ فْٓٗٛا ،إْ٘ ٜكتٓـ سكا٥كٗا سكٝك ١بعد

إىل أٌٖ اذتكس َع أٌٖ ايبد ،ٚنٝف جتد

أخس ،٣إلغباع زغب ١ف ٘ٝتعٌ تًح عً ٘ٝباضتُساز

اذتكسَ ٟتشًٝا بايرنا ٤ممتً٦ا َٔ ايهٝظ ،ست٢

ٜك ٍٛيف ذيو" :عٔ ٖرا ايفهس تٓػأ ايعًَٚ ّٛا

إٕ ايبد ٟٚيٝعٓ ١أْ٘ قد فات٘ يف سكٝك ١إْطاْٝت٘

قدَٓا َٔ ٙايؿٓا٥ع ،ثِ ٭دٌ ٖرا ايفهس َٚا دبٌ

ٚعكً٘ٚ ،يٝظ نريوَٚ .ا ذاى إ ٫إلدادت٘ َٔ

عً ٘ٝاإلْطإ بٌ اذتٛٝإ َٔ حتؿَ ٌٝا تطتدع٘ٝ

ًَهات ايؿٓا٥عٚ .اآلداب ،يف ايعٛا٥د ٚا٭سٛاٍ

ايطباع ،فٝه ٕٛايفهس زاغبا يف حتؿَ ٌٝا يٝظ

اذتكس ،١ٜمما ٜ ٫عسف٘ ايبد( "ٟٚابٔ خًد،ٕٚ

عٓد َٔ ٙاإلدزانات ،فريدع إىل َٔ ضبك٘ بعًِ ،أٚ

 ،2007ف .)441

شاد عً ٘ٝمبعسف ١أ ٚإدزاى ،أ ٚأخر ٙممٔ تكدَ٘ َٔ

ايتعً ِٝباملعًِ ايهف٪

ا٭ْبٝا ٤ايرٜ ٜٔبًػ ْ٘ٛملٔ تًكا ،ٙفًٝكٔ ذيو عِٓٗ
ٚعتسف عً ٢أخرٚ ٙعًُ٘" (ابٔ خًد،2007،ٕٚ
فٖٚ ،)437را ٜعين ،إٔ ايعًِ ْاغ ٧عٔ طبٝع١
ايفهس ذات٘; ٚإٔ ايتعًِ َ ٌٝطبٝع ٞيف اإلْطإ ،قد
ٜهتطب٘ بٓفط٘ َٔ ايتذسب ،١أ ٚقد ٜأخر ٙعٔ ضٛاٙ
ممٔ ٜصٜد ٙعًُا.

ٚيف زأ ٜ٘إٔ ايتعً ٫ ِٝبد ي٘ َٔ َعًِ ٜطٌٗ
ايؿعٛباتٜٛٚ ،قح ايػٛاَض ،نُا إٔ دٛد٠
ته ٜٔٛا٭ضتاذ هلا دخٌ يف دٛد ٠تعًِ املتعًِ،
فٝك" :ٍٛهلرا نإ ايطٓد يف ايتعً ِٝيف نٌ عًِ أٚ
ؾٓاعٜ ١فتكس إىل َػاٖري املعًُني فٗٝا َعتربا عٓد
نٌ أٌٖ أفل ٚدٚ... ٌٝعً ٢قدز دٛد ٠ايتعًِٝ

ايعُسإ ٚاذتكاز٠

ًَٚه ١املعًِ ٜه ٕٛسرم املتعًِ يف ايؿٓاع١

ٜس ٣ابٔ خًد ٕٚإٔ ايفهس ٚسد ٙقً ٌٝايػٓاٚ ،٤يريو

ٚسؿًَ ٍٛهت٘" (ابٔ خًد ،2007 ،ٕٚف،)404 :

ناْت نجس ٠ايعُسإ ٚععُ ١اذتكاز٪َ ٠دٜتني إىل

فكد "افرتض ابٔ خًد ٕٚإٔ ايتعً ِٝؾٓاع ،١صتاسٗا

اْتػاز ايعًٚ ّٛايؿٓا٥عٚ ،نإ  ٫بد ملٔ ٜٓػأ يف

ٚفػًٗاَ ،ستبطإ بايكاُ٥ني بٗاٚ ،إٔ املعًُني ِٖ

ضٓد ٖر ٙايؿٓاع ،١يرا ٫بد َٔ إٔ تتٛفس فِٗٝ

عتؿٌ عًُاٚ ،بني ايعامل ايٓشسٜسٚ ،املًه ١إمنا

غسٚط ٚآداب ٚقٛاْني(" ،مشظ ايد،1986 ،ٜٔ

ٖ ٞيًعامل أ ٚايػاد ٟيف ايفٓ ٕٛد ٕٚضٛاُٖا"،

ف.)79

(املؿدز ْفط٘ ،ف ٖٚ ،)438را ٜعين إٔ املًه١

اضتدداّ ايعًِ.

عادْ ٠اجت ١عٔ ؾٓاع َٔ ١ايؿٓا٥عْٚ ،عسا ٭ٕ ابٔ

غسٚط ايتعًِ ايطابك ٫ ١تٓتٗ ٞبتعًِ املتعًِ إىل
نُاي٘ ،إذا مل ٜطتددّ املتعًِ ايعً ّٛاييت تعًُٗا
باإلفؿاح ٚاحملاٚزٜ ،٠ك ٍٛابٔ خًد ٕٚغازسا
فهست٘ٚ" :أٜطس طسم ٖر ٙاملًه ١ق ٠ٛايًطإ

خًدٜ ٕٚعين بايؿٓاعَ ١عٓاٖا ايػاٌَ ايرٜ ٟػٌُ
ايًػٚ ١اآلداب ٚايفٓ ،ٕٛفكد ناْت املًه ١يدٜ٘
ْعسٚ ١ٜعًُ ،١ٝأ ٟفهسٚ ١ٜبدْ.١ٝ

.3

تؿٓٝف ابٔ خًد ٕٚيًعً:ّٛ

باحملاٚزٚ ٠املٓاظس ٠يف املطا ٌ٥ايعًُ ،١ٝفٗ ٛايرٟ

ميٝص ابٔ خًد ٕٚبني ْٛعني َٔ ايعً :ّٛعًَ ّٛكؿٛد٠

ٜكسب غأْٗا ٚعتؿٌ َساَٗا ،فتذد طايب ايعًِ

يراتٗاٚ ،عًٚ ٖٞ ّٛض ١ًٝيػريٖا ،فكاٍ" :اعًِ إٔ

َِٓٗ ،بعد ذٖاب ايهجري َٔ أعُازِٖ يف َ٬شَ١

ايعً ّٛاملتعازف ١بني أٌٖ ايعُسإ عً ٢ؾٓفني :عًّٛ

اجملايظ ايعًُ ،١ٝضهٛتا ٜٓ ٫طكٜ ٫ٚ ٕٛفاٚق،ٕٛ

َكؿٛد ٠بايرات ،نايػسعٝات َٔ ايتفطري

ٚعٓاٜتِٗ باذتفغ أنجس َٔ اذتاد( "،١ابٔ خًد،ٕٚ

ٚاذتدٜح ٚايفك٘ ٚعًِ ايهٚ ،ّ٬نايطبٝعٝات

 ،2007ف.)439 :

ٚاإلهلٝات َٔ ايفًطفٚ ،١عً ٖٞ ّٛآيٚٚ ١ض ١ًٝهلرٙ

نُا ٜطٗب ٖرا املفهس ايعع ِٝيف حتدٜد املًه١
ايفسدٚ ١ٜمتٝٝص َاٖ ٛخًكَٗٓ ٞا َٚا َٖ ٛهتطب
بايتعًِ ٚايدزب ،١نُا تطُ ٘ٝايٓعسٜات ايرتب١ٜٛ
اذتدٜج( ١ايفسٚم ايفسد.)١ٜ
سؿًَ ٍٛه ١ايعًِ بايتعًِ
زأٜٓا إٔ ٖٓاى غسٚطا يًتعًِ إذا ادتُعت ٚتكافس
بعكٗا َع بعض يف ْفظ املتعًِ أد ٣ذيو إىل سؿٍٛ
ًَه ١عٓد ٙيف ايعًِ اير ٟتعسض ي٘ ،إذ ٜك" :ٍٛإٕ
اذترم يف ايعًِٚ ،ايتفٓٔ فٚ ،٘ٝا٫ضت ٤٬ٝعً ،٘ٝإمنا
ٖ ٛعؿًَ ٍٛه ١يف اإلساط ١مببادٚ ٘٥قٛاعد،ٙ
ٚايٛقٛف عًَ ٢طاٚ ،ً٘٥اضتٓباط فسٚع٘ َٔ أؾٛي٘،
َٚا مل حتؿٌ ٖر ٙاملًه ،١مل ٜهٔ اذترم يف
ذيو املتٓا ٍٚساؾ( "٬ابٔ خًد ،2007 ،ٕٚف:
ٚ ،)438يهٔ ٜٓبػ ٞيٓا إٔ  ٫طتًط بني سؿٍٛ
املًهٚ ١ايفِٗ ٚايٛع ;ٞ٭ٕ ذٜٓو ٜػرتى فُٗٝا
ايٓاع مجٝعا َٔ ،عامل ٚعاَُٖٚ ;ٞا ْكط١
اْ٫ط٬م يتشؿ ٌٝاملًهٜ ،١ك ٍٛابٔ خًدَ ٕٚفسقا
بُٗٓٝا ٚبني املًهٖٚ" :١ر ٙاملًه ٖٞ ١غري ايفِٗ
ٚايٛع ،ٞ٭ْا صتد فِٗ املطأي ١ايٛاسد َٔ ٠ايفٔ
ايٛاسد ٚٚعٗٝاَ ،ػرتنا بني َٔ غدا يف ذيو
ايفٔٚ ،بني َٔ َٖ ٛبتد ٨فٚ ،٘ٝبني ايعاَ ٞاير ٟمل

ايعً ،ّٛنايعسبٚ ١ٝاذتطاب ٚغريُٖا يًػسعٝات،
ٚناملٓطل يًفًطف ،...١فأَا ايعً ّٛاييت َٖ ٞكاؾد،
ف ٬سسز يف تٛضع ١ايه ّ٬فٗٝاٚ ،تفسٜع املطاٌ٥
ٚاضتهػاف ا٭ديٚ ١ا٭ْعاز ،فإٕ ذيو ٜصٜد طايبٗا
متهٓا يف ًَهت٘ ٚإٜكاسا ملعاْٗٝا املكؿٛدٚ ،٠أَا
ايعً ّٛاييت ٖ ٞآي ١يػريٖا َجٌ ايعسبٚ ١ٝاملٓطل
ٚأَجاهلُا ،فٜٓ ٬بػ ٞإٔ ٜٓعس فٗٝا إ َٔ ٫سٝح ٖٞ
آي ١يريو ايػري فكط( ".ابٔ خًد ،2007 ،ٕٚف:
 )587فٜٗ ٛس ٣إٔ ٖر ٙايعً ٖٞ ّٛاييت ظتب إٔ ٜٗتِ
بٗا املتعًُ ٚ ،ٕٛاييت ٜٓبػ ٞهلِ إٔ ٜكطعٛا ايعُس يف
حتؿًٗٝاٚ ،ايٓفاذ إىل سكا٥كٗاٚ ،هلرا  ٫بد
يًُعًُني إٔ ٜطتبشسٚا فٗٝاٚ ،إٔ ٜتٛقفٛا عٓد نٌ
نبريٚ ٠ؾػري ٠فٗٝاٚ ،إٔ ٜٓاقػٛا بساٖٗٓٝا َٚد٣
ؾشتٗا ٚاضتكاَتٗا ،يه ٞغتسز املتعًِ َٓٗا ٚقد
ْفر إىل سكٝكتٗاٚ ،عسف نٌ َا ٜتعًل بٗا ،فٗرا
نً٘ َٔ غأْ٘ إٔ ميهٔ املتعًُني مما ِٖ بؿدد
تعًُٜ٘ٚ ،فتح بؿا٥سِٖ عًَ ٢عاْٗٝا املكؿٛد،٠
ٜٓٚتٗ ٞبِٗ إىل اذتؿ ٍٛعًًَ ٢ه ١زاضد ١فٗٝا.
أَا ايعً ّٛاآلي ،١ٝفٗٚ ٞض ١ًٝيتعًِ ايعً ّٛاملكؿٛد٠
بايرات ،نُا تػري إىل ذيو تطُٝتٗاٜٚ ،عد ابٔ
خًد ٕٚايًػ ١ايعسبٚ ١ٝاذتطاب ٚاملٓطل َٔ ٖرٙ
ايعً ،ّٛنُا ٜس ٣إٔ ٖر ٙايعً ّٛاييت ٖ ٞآي١
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دٛاْب تسبْٚ ١ٜٛفطَ َٔ ١ٝكدَ ١ابٔ خًدًَ( ٕٚدـ نتاب)
َؿابٝح ستُد

يػريٖا ،ظتب إٔ ٜكتؿس يف دزاضتٗا عً ٢ا٭ِٖ دٕٚ

يف أضذاعِٗ ٚأغعازِٖٚ ،نًُات املٛيد ٜٔأٜكا ...

ضٛاٚ ،ٙإٔ  ٫تفسع فٗٝا املطا ،ٌ٥٭ْٗا يٝطت ٖٞ

َٔ املٓعٚ ّٛاملٓجٛز ... ،فتشؿٌ ي٘ ٖر ٙاملًه ١بٗرا

املكؿٛد َٔ ٠ايعًِ ٚايتعً. ِٝ

اذتفغ ٚا٫ضتعُاٍٜٚ ،صداد بهجستُٗا زضٛخا

.4

ايتآيٝف ٚع٬قتٗا بايتشؿ ٌٝايعًُ:ٞ

ٜ ٫كتؿس ابٔ خًد ٕٚعً ٢حتدٜد ايعً ّٛاييت ٜٓبػٞ

ٚق( "٠ٛابٔ خًد ،2007 ،ٕٚف.)612 :

.6

طسا٥ل تعً ١ُٝٝخًد:١ْٝٚ

ايتٛضع فٗٝاٚ ،اييت ٜٓ ٫بػ ٞفٗٝا ذيو ،بٌ ٜػري

ٜس ٣ابٔ خًد ٕٚإٔ نجس َٔ ٠املعًُني يف شَاْ٘

أٜكا إىل إٔ نجس ٠ايتآيٝف تعٝل حتؿ ٌٝايعً،ّٛ

ظتًٗ ٕٛطسا٥ل ايتعًٚ ِٝإفادات٘ ،مما ظتعًِٗ

ٚايتآيٝف املدتؿس ٠شتً ١بأضباب ايتعً ،ِٝفٝك":ٍٛ

ٜعتكد ٕٚبإٔ ايتعً ِٝادتٝد ٖ ٛايرٜ ٟه ٕٛبعسض

اعًِ أْ٘ مما أقس بايٓاع يف حتؿ ٌٝايعًِ ٚايٛقٛف

أَٗات املطا ٌ٥أَاّ املتعًِ ،يف ضب ٌٝإعُاٍ فهسٙ

عً ٢غاٜات٘ نجس ٠ايتآيٝف ٚاخت٬ف ا٫ؾط٬سات

فٗٝاٚ ،إظتاد سًٛهلا ،فٝكَ ٍٛبٓٝا ذيوٚ" :قد

يف ايتعًٚ ،ِٝتعدد طسقٗا ،ثِ َطايب ١املتعًِ ٚايتًُٝر

غاٖدْا نجريا َٔ املعًُني هلرا ايعٗد ايرٟ

باضتشكاز ذيو ... ،فٝشتاز املتعًِ إىل سفعٗا نًٗا

أدزنٓا ،ظتًٗ ٕٛطسم ايتعًٚ ِٝإفادات٘; ٚعتكسٕٚ

أ ٚأنجسٖا َٚساعا ٠طسقٗاٜ ٫ٚ ،ف ٞعُس ٙمبا

يًُتعًِ يف أ ٍٚتعً ،ُ٘ٝاملطا ٌ٥املكفً َٔ ١ايعًِ،

نتب يف ؾٓاعٚ ١اسد ٠إذا جتسد هلا( "،ابٔ خًد،ٕٚ

ٜٚطايب ْ٘ٛبإسكاز ذٖٓ٘ يف سًٗا; ٚعتطب ٕٛذيو

 ،2007فٚ )579 :ذيو ٭ٕ املؿطًشات

َساْا عً ٢ايتعًٚ ،ِٝؾٛابا فٜٚ ;٘ٝهًفٚ ْ٘ٛعٞ

املطتددَ ١يف بعكٗا ختتًف عٔ تًو املطتددَ ١يف

ذيو ٚحتؿٚ ;ً٘ٝغتًط ٕٛعً ٘ٝمبا ًٜك ٕٛي٘ َٔ

ا٭خسٚ ،٣نريو ايطسا٥ل املتبع ١يف ايتأيٝف

غاٜات ايفٓ ٕٛيف َبادٗ٥ا; ٚقبٌ إٔ ٜطتعد يفُٗٗا"

ٚاإلٜكاح يٝطت ٚاسد ٠فٗٝا مجٝعاٖٚ ،را ٚذاى َٔ

(ابٔ خًد ،2007 ،ٕٚف ،)584 :فٗرا ايُٓط َٔ

غأُْٗا إٔ ٜكٝعا عك ٍٛاملتعًُنيٚ ،غتًكا املؿاعب

ايتعً – ِٝسطب٘  -ضَٓٚ ٤ٞفس

أَاَِٗ ،فٝعذصٚا عٔ اضتشكاز َا ٚزد يف ٖرٙ

ا٫ضتعداد ايٓفط ٞيًتًكٞ

ايتآيٝفٚ ،نأْ ٞبابٔ خًدٜ ٕٚعٝؼ بني ظٗسآْٝا،
ٜٚعاٜؼ َعاْا ٠طًبتٓا َٚتعًُٓٝا َع نجاف ١املٛاد
(ا٭ْػطٚ ،)١ض ٍٛٝاملؿطًشات املتدفكَٜٛ ١ا بعد
.ّٜٛ

.5

نٝف ١ٝانتطاب ايًػ ١ايعسب:١ٝ

إٕ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعً ِٝض ٧ٝيف زأ ٟابٔ خًد،ٕٚ
ٚيٝظ ي٘ َٔ ْتٝذ ١ض ٣ٛابتعاد املتعًِ عٔ ايتعً،ِٝ
ٖٚذساْ٘ يٜ٘ .كَ ٍٛعًٚ" :٬إذا أيكٝت عً ٘ٝايػاٜات يف
ايبداٜات ٖٛٚ ،س٦ٓٝر عادص عٔ ايفِٗ  ٚايٛع،ٞ
ٚبعٝد عٔ ا٫ضتعداد ي٘ ،نٌ ذٖٓ٘ عٓٗاٚ ،سطب

ملا زأ ٣ابٔ خًد ٕٚإٔ ايتعًِ ٜ ٫تِ َٔ دٚ ٕٚض;١ًٝ

ذيو َٔ ؾعٛب ١ايعًِ يف ْفط٘ ،فتهاضٌ عٓ٘،

ٖٚر ٙايٛض ٖٞ ١ًٝايًػ ١اييت بٗا ْتعًِ ْ ٚعرب عٔ

ٚاضتسف عٔ قبٛي٘ٚ ،متاد ٣يف ٖذساْ٘ٚ ،إمنا أت٢

خٛاجل ْفٛضٓاٚ ،فل قسٚب ايتعبري اييت تعًُٓاٖا

ذيو َٔ ض ٤ٛايتعً( "ِٝابٔ خًد، 2007 ،ٕٚ

ٚاْطبعٓا بٗا ،فكسز أْٗا ًَهٚٚ ،١د٘ حتؿًٗٝا ٖٛ

فٚ ،)584إذا أَعٓا ايٓعس قً ٬ٝيف ٖرا ايه،ّ٬

اذتفغ ٚايتدزب عً ٢أضايٝب ا٭ٚا ،ٌ٥فكاٍ" :إ ٫إٔ

ٚددْا إٔ ابٔ خًدٜ ٕٚسٜد إٔ ٜبين طسٜك ١ايتعًِٝ

ايًػات ،ملا ناْت ًَهات  ،...نإ تعًُٗا ممهٓا

عً ٢أضاع َعسف ١ا٭ؾٌ ايٓفط ٞايرٜ ٟعتُد عً،٘ٝ

غإٔ ضا٥س املًهاتٚٚ ،د٘ ايتعً ِٝملٔ ٜبتػٖ ٞرٙ

 ٖٛٚا٫ضتعدادات.

املًهٜٚ ،١س ّٚحتؿًٗٝا ،إٔ ٜأخر ْفط٘ عفغ

تٓػ ١٦ا٫ضتعدادات ٚمنٖٛا بتدزز

ن َِٗ٬ايكد ِٜادتاز ٟعً ٢أضايٝبِٗ َٔ ايكسإٓ
ٚاذتدٜح ٚن ّ٬ايطًفٚ ،شتاطبات فش ٍٛايعسب

ٜس ٣عامل عؿس ٙإٔ ا٫ضتعدادات ايٓفط ١ٝيد٣
املتعًِ قابً ١يًُٓٚ ،ٛبُٖٓٛا عتؿٌ ايتعً ،ِٝإىل إٔ

ٜؿٌ إىل غاٜت٘ٚ ،ذيو بفكٌ ايتعٛد املطتُس
ٚايتهساز ،فٝكَ ٍٛفؿشا عٔ ٚدْٗ ١عس" :ٙفإٕ
قب ٍٛايعًِ ٚا٫ضتعدادات يفُٗ٘ تٓػأ تدزظتٝا،
ٜٚه ٕٛاملتعًِ أ ٍٚا٭َس عادصا عٔ ايفِٗ بادتًُ،١
إ ٫يف ايكًٚ ،ٌٝعً ٢ضب ٌٝايتكسٜب ٚاإلمجاٍ
ٚا٭َجاٍ اذتط ،١ٝثِ ٜ ٫صاٍ ا٫ضتعداد فٜ ٘ٝتدزز
قً ٬ٝقً ،٬ٝمبدايطَ ١طا ٌ٥ذيو ايفٔٚ ،تهسازٖا
عًٚ ،٘ٝاْ٫تكاٍ فٗٝا َٔ ايتكسٜب إىل ا٫ضتٝعاب

.8

َباد ٨تعً ١ُٝٝخًد:١ْٝٚ

ٚيف َعسض سدٜح ابٔ خًد ٕٚعٔ ايؿٓا٥عٜ ،تطسم
إىل ايعدٜد َٔ املباد ٨ايعًُ ١ٝايتعً ٖٞٚ ١ُٝٝتؿدم
عً ٢تعًِ ايعًٚ ّٛاآلداب ٚايفٓ ٕٛنُا ايؿٓا٥ع عً٢
سد ضٛاْ ،٤عسا ٭ْ٘ ٜفِٗ ايؿٓاع ١فُٗا ٚاضعا،
ٖ َٔٚر ٙاملباد:٨
َبدأ اْ٫تكاٍ َٔ ايبطٝط إىل املسنب

اير ٟفٛق٘ ،ست ٢تتِ املًه ١يف ا٫ضتعداد ،ثِ يف

سٝح ٜس ٣ابٔ خًد ٕٚإٔ ايؿٓا٥ع َٓٗا ايبطٝط

ايتشؿٚ ،ٌٝعتٝط ٖ ٛمبطا ٌ٥ايفٔ "(ابٔ خًد،ٕٚ

َٗٓٚا املسنبٚ ،إٕ تعً ِٝايبطٝط َتكدّ عً ٢تعًِٝ

 ،2007فٖ ،)584 :اتإ اذتكٝكتإ ايٓفطٝتإ

املسنبٜٚ ،عًٌ ذيو فٝك " :ٍٛإٕ ايؿٓا٥ع َٓٗا

تسضدإ َبدأ ٜٔتسبٜٛني َٛاشٜني هلُاٚ ،قاُ٥ني

ايبطٝط َٗٓٚا املسنبٚ ،ايبطٝط ٖ ٛاير ٟغتتـ

عًُٗٝا ،أَا املبدأ ا٭ ٍٚفَٗ ٛساعا ٠ا٫ضتعداد عٓد

بايكسٚزٜاتٚ ،املسنب ٖ ٛايرٜ ٟهٕٛ

املتعًِٚ ،أَا املبدأ ايجاْ ٞفَٗ ٛساعاَ ٠طتٜٛات

يًهُايٝاتٚ ،املتكدّ َٓٗا يف ايتعً ٖٛ ِٝايبطٝط

ا٫ضتعداد َٔٚ .خٖ ٍ٬ر ٜٔاملبدأ ٜٔتٓتر ْعس ١ٜابٔ

يبطاطت٘ أٚ ،٫ٚ٭ْ٘ شتتـ بايكسٚز ٟاير ٟتتٛفس

خًد ٕٚيف ايتهسازات ايج٬ث ،١اييت عدٖا ايطسٜك١

ايدٚاع ٞعًْ ٢كً٘ ،فٝه ٕٛضابكا يف ايتعً،ِٝ

ايؿشٝش ١يف ايتعً ٖٞٚ ،ِٝاييت ضٓتطسم هلا يف

ٜٚه ٕٛتعً ُ٘ٝيريو ْاقؿا"(ابٔ خًد،2007 ،ٕٚ

ايعٓؿس اآلت:ٞ

فٖٚ .)404 :را ٜٓطبل عً ٢ايتعً ،ِٝإذ إٕ ايتعًِٝ
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ْعس ١ٜايتهسازات ايج٬ث:١

ضام عامل عؿسْ ٙعسٜت٘ يف ايتهسازات ايج٬ث ١يف
قٛي٘" :اعًِ إٔ تًكني ايعً ّٛيًُتعًُني إمنا ٜهٕٛ
َفٝدا ،إذا نإ عً ٢ايتدزٜر ،غ٦ٝا فػ٦ٝا ٚقً٬ٝ

َٔ مجً ١ايؿٓا٥عٖٚ ،را َا ٖ ٛعًٚ ٘ٝقع املٓاٖر
اي ّٛٝيف تطًطًٗا املٓطكٚ ٞايطًظ َٔ ا٭بطط إىل
ايبطٝط إىل املسنب ست ٢املعكد َٔ املطا.ٌ٥
َبدأ ايرتانِ املعسيف

قًًٜ ،٬ٝك ٢عً ٘ٝأَ ٫ٚطا َٔ ٌ٥نٌ باب َٔ ايفٔ

إٕ ايتعً ِٝعتؿٌ َٔ عًِ إىل عًِ ،عٝح ٪ٜدٟ

ٖ ٞأؾ ٍٛذيو ايبابٜٚ ،كسب ي٘ يف غسسٗا عً٢

فِٗ بعض ايعًِ إىل فِٗ بعك٘ اآلخسٜ ،ك ٍٛابٔ

ضب ٌٝاإلمجاٍ ٜٚساع ٢يف ذيو ق ٠ٛعكً٘ ٚاضتعدادٙ

خًد" :ٕٚ٭ٕ املتعًِ إذا سؿٌ ًَهَ ١ا يف عًِ َٔ

يكبَ ٍٛا ٜٛزد عً ،٘ٝستٜٓ ٢تٗ ٞإي ٞآخس ايفٔ،

ايعً ،ّٛاضتعد بٗا يكبَ ٍٛا بكٚ ،ٞسؿٌ ي٘ ْػاط

ٚعٓد ذيو عتؿٌ ي٘ ًَه ١ف ،٘ٝإ ٫أْٗا دص١ٝ٥

يف طًب املصٜد ٚايٓٗٛض إىل َا فٛم ستٜ ٢طتٛيٞ

ٚقعٝفٚ ،١غاٜتٗا أْٗا ٖٝأت٘ يفِٗ ايفٔ ٚحتؿٌٝ

عً ٢غاٜات ايعًِ ٫ٚ ،غو إٔ نٌ ؾٓاعَ ١ستب١

َطا ،ً٘٥ثِ ٜسدع ب٘ إىل ايفٔ ثاْ ،١ٝفريفع٘ يف

ٜسدع َٓٗا عً ٢ايٓفظ أثس ٜهطبٗا عك ٬ددٜدا

ايتًكني عٔ تًو ايستب ١إىل أعًَٗٓ ٢اٜٚ ،طتٛف٢

تطتعد ب٘ يكب ٍٛؾٓاع ١أخسٜٚ ،٣تٗٝأ بٗا ايعكٌ

ايػسح ٚايبٝإ ... ،إىل إٔ ٜٓتٗ ٞإىل آخس ايفٔ فتذٛد

يطسع ١اإلدزاى يًُعازف" (ابٔ خًد،2007 ،ٕٚ

ًَهت٘ ،ثِ ٜسدع ب٘ ٚقد غدا فٜ ٬رتى عٜٛؿا ٫ٚ

فٖٚ ،)583 :هرا صتد إٔ ابٔ خًدٜ ٕٚعتكد

َبُٗا َٓ ٫ٚػًكا إٚ ٫قش٘ ٚفتح ي٘ َكفً٘ ،فٝدًـ

بإَهإ اْتكاٍ أثس ايتعً ٫ ،ِٝقُٔ ايعًِ ايٛاسد

َٔ ايفٔ ٚقد اضتٛىل عًًَ ٢هتٖ٘ ،را ٚد٘ ايتعًِٝ

ٚايؿٓاع ١ايٛاسد ٠فكط ،بٌ َٔ عًِ إىل عًِ،

املفٝد  ٖٛٚنُا زأٜت إمنا عتؿٌ يف ث٬ث١

 َٔٚؾٓاع ١إىل ؾٓاع ١أٜكاٚ ،فل َبدأ ايرتانِ

تهسازات" (ابٔ خًد :2007 ،ٕٚف .)583

يًُعازف ٚايهفاٜات.

مجلد  11عدد  3يوليو2017 ،

دٛاْب تسبْٚ ١ٜٛفطَ َٔ ١ٝكدَ ١ابٔ خًدًَ( ٕٚدـ نتاب)
َؿابٝح ستُد

َبدأ املباغسٚ ٠املعا ١ٜٓعٔ نجب

اجملايظٚ ،قاعد ٠جتٓب خًط ايعًٚ ،ّٛقاعد٠

ٜٓب٘ ابٔ خًد ٕٚإىل إٔ املسٜ ٫ ٤طتطٝع تعًِ ؾٓاع١

جتٓب ايعكاب بايكسب ٚايتعٓٝف.

َٔ ايؿٓا٥ع َا مل ٜباغسٖا ٜٚعاٜٗٓا بٓفط٘ ،إذ

أ :٫ٚقاعد ٠ايهتاب ايٛاسد

ٜك" :ٍٛاعًِ إٔ ايؿٓاعًَ ٖٞ ١ه ١يف أَس عًُٞ

ٜٓؿح ابٔ خًد ٕٚاملعًُني با٫نتفا ٤بهتاب

فهسٚ ،ٟبه ْ٘ٛعًُٝا ٖ ٛدطُاْ ٞستطٛع،
ٚا٭سٛاٍ ادتطُاْ ١ٝاحملطٛضْ ،١كًٗا باملباغس٠
أٚعب هلا ٚأنٌُ ،٭ٕ املباغس ٠يف ا٭سٛاٍ
ادتطُاْ ١ٝاحملطٛض ١أمت فا٥دٚ ،٠املًه ١ؾف١
زاضد ١حتؿٌ عٔ اضتعُاٍ ذيو ايفعٌ ٚتهسزَ ٙس٠
بعد أخس ،٣ست ٢تسضذ ؾٛزتْ٘ٚ ... ،كٌ املعا١ٜٓ
أٚعب ٚأمت َٔ ْكٌ ارترب ٚايعًِ ،فاملًه ١اذتاؾً١
عٓ٘ أنٌُ ٚأزضذ َٔ املًه ١اذتاؾً ١عً ٢ارترب".
(ابٔ خًد ، 2007 ،ٕٚف)405


َبدأ

ازتباط

ايعًّٛ

ٚاسد ،عتًُ ٕٛاملتعًُني عً ٢فُٗ٘ ،قبٌ اْ٫تكاٍ
إىل نتاب آخس ،فٝكٜٓ ٫ٚ" :ٍٛبػ ٞيًُعًِ إٔ ٜصٜد
َتعًُ٘ عً ٢فِٗ نتاب٘ اير ٟأنب عً ٢ايتعًِ
َٓ٘ ،عطب طاقت٘ٚ ،عًْ ٢طب ١قبٛي٘ يًتعًِ،
َبتد٥ا نإ أَٓ ٚتٗٝا ٫ٚ ،غتًط َطا ٌ٥ايهتاب
بػريٖا ،ستٜ ٢ع َٔ ٘ٝأٚي٘ إىل آخسٚ ،ٙعتؿٌ
أغساقٜ٘ٚ ،طتٛي َ٘ٓ ٞعًًَ ٢ه ١بٗا ٜٓفر إىل
غري( "ٙابٔ خًد :2007 ،ٕٚف  ،)584سٝح ٜسد
ذيو إىل إٔ ادتُع بني عد ٠نتب ٪ٜد ٟإىل

ٚاإلدزانات

باحملطٛضات

اخت٬ط ا٭َس عً ٢املتعًِٜٚ ،عذص ٙعٔ ايفِٗ،
ٜٚؿٝب٘ بايهًٌ ٚايتعب ٚاْطُاع ايفهس ،ثِ

مبعٓ ٢اْبجام ايتٓعري َٔ ايٛاقع احملطٛع أٚ

ايٝأع َٔ ايتشؿ ٌٝمجًٚ ١تفؿ. ٬ٝ

املفرتض ،نُا بني ايعًِ اذتدٜح ايرٜ ٟس ٣فٗٝا

ثاْٝا :قاعد ٠املٛاظب ١عً ٢اجملايظ

املٛقٛعات

ايعًَُٛ ١ٝقٛعات

َٓػأ ٠عٔ

املٛقٛعات احملطٛض ،١فـ " ايعًِ ٜٓطًل َٔ
ايٛاقع ٞيٝبتعد عٓ٘ َاداَت املعسف ١يٝطت ٖٞ
امل٬سع ١اذتط ،١ٝبٌ ٖ ٞخًل يه ّ٬ددٜد
ٚإقاف ١إىل ايٛاقع اير ٟتٓطًل َٓ٘ ،إٕ املعسف١
حت ٌٜٛيًٛاقع املعطٚ ٢تػٝري ي٘( "... ،سَٓ ٕٛبازى،
 ،1987ف ٖٚ ،)21را َا ذٖب إي ٘ٝابٔ خًدٕٚ
عٓدَا قاٍ" :ايٓفظ ايٓاطك ١يإلْطإ ،إمنا تٛدد
ف ٘ٝبايكٚ ،٠ٛإٔ خسٚدٗا َٔ ايك ٠ٛإىل ايفعٌ إمنا
ٖ ٛبتذدد ايعًٚ ّٛاإلدزانات عٔ احملطٛضات
أ ،٫ٚثِ َا ٜهتطب بعدٖا بايك ٠ٛايٓعس ١ٜإىل إٔ

أَا قاعد ٠ابٔ خًد ٕٚايجاْ ١ٝفٗ ٞعدّ دت ٤ٛاملعًِ
إىل خًدًْ ١عاّ زتايظ أ ٚسًكات ايتدزٜظ عً٢
املتعًِ ،٭ٕ ذيو ٜطبب ايتربرب يف ايتًكٞ
ٚايتشؿ٪ٜٚ ٌٝد ٟإىل ايٓطٝإ ،فٝك ٍٛيف غإٔ
ذيوٜٓ" :بػ ٞيو إٔ  ٫تط ٍٛعً ٢املتعًِ يف ايفٔ
ايٛاسد ٚايهتاب ايٛاسد بتكطٝع اجملايظ ٚتفسٜل
َا بٗٓٝا ،٭ْ٘ ذزٜع ١إىل ايٓطٝإ ٚاْكطاع َطاٌ٥
ايفٔ بعكٗا َٔ بعض ،فٝعطس سؿ ٍٛاملًه١
بتفسٜكٗا" (ابٔ خًد ،2007 ،ٕٚف)584 :
ثايجا :قاعد ٠جتٓب ايػدٚ ٠ايتعٓٝف يف ايرتب١ٝ

ٜؿري إدزانا بايفعٌ ٚعك ٬ستكا( "،ابٔ

ٜس ٣قسٚز ٠ا٫بتعاد عٔ ايعٓف  ٚايػدٚ ،٠قد

خًد ، 2007 ،ٕٚف)435

خؿـ يريو فؿ ٬ناَ ٬أمسا :ٙيف إٔ ايػد٠
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قٛاعد يف املباد ٨ايتعً:١ُٝٝ

ٜ ٫هتف ٞابٔ خًد ٕٚبٛقع ٖر ٙاملباد٨
ايتعً ،١ُٝٝبٌ ٜٛد٘ املعًُني ٫تباع قٛاعد مث١ٓٝ
َٓٗا :قاعد ٠ايهتاب ايٛاسد ٚقاعد ٠املٛاظب ١عً٢

عً ٢املتعًُني َكس ٠بِٗ ،سٝح ٜكٚ" :ٍٛذيو إٔ
إزٖاف اذتد يف ايتعًَ ِٝكُس باملتعًِ ٫ ،ضُٝا يف
أؾاغس ايٛيد ،٭ْ٘ َٔ ض ٤ٛاملًه َٔٚ ،١نإ
َسبا ٙبايعطف ٚايكٗس َٔ املتعًُني أ ٚاملُايٝو أٚ
ارتدّ ،ضطا ب٘ ايكٗس ٚقٝل عً ٢ايٓفظ يف
اْبطاطٗاٚ ،ذٖب بٓػاطٗا ٚدعا ٙإىل ايهطٌ

ٚمحً٘ عً ٢ايهرب ٚارتبح ٖٛٚ ،ايتعاٖس بػري

َٔ ا٭ضٌٗ إىل ا٭ؾعبٚ ،يعٌ أبٔ خًد ٕٚقد

َا يف قُري ،ٙخٛفا َٔ اْبطاط ا٭ٜد ٟبايكٗس

ٚقح ذيو نُا أغسْا إي ٘ٝيف ْعس ١ٜايتهسازات

عًٚ ،٘ٝعًُ٘ املهس ٚارتدٜع ١يريوٚ ،ؾازت ي٘

ايج٬خ ايطابك.١

ٖر ٙعادٚ ٠خًكاٚ ،فطدت َعاْ ٞاإلْطاْ ١ٝاييت ي٘

ٚقد ْس ٣نجريا َٔ املعًُني يف أٜآَا ٖر٫ ٙ

َٔ سٝح ا٫دتُاع ٚايتُدٕ" (ابٔ خًد، 2007 ،ٕٚ

ٜصاي ٕٛظتًٗ ٕٛطسا٥ل ايتعً ٚ ِٝأضايٝب٘ ،زغِ َا

ف.)590 :

ٜبرٍ َٔ ادتٗٛد يف ايتدزٜب ٚايتشكري ٚايتهٜٔٛ

زابعا :قاعد ٠جتٓب خًط ايعًّٛ

املٓٛط بايكاُ٥ني عًٖ ٢ر ٙاملُٗ ١ايٓب ،١ًٝاييت

ثِ ٜٓتكٌ ابٔ خًد ٕٚإىل ْؿٝشت٘ ايجايجٖٞٚ ،١

غػًت ايطًف ايؿاحل َٓر قس ،ٕٚيريو عُدْا

تكك ٞبعدّ ادتُع بني عًُني أ ٚأنجس عً٢
املتعًِ ،فٝكَ ٍٛبٓٝا ذيو َٔٚ" :املراٖب ادتُ،١ًٝ
ٚايطسم ايٛادب ١يف ايتعً ،ِٝإٔ  ٫غتًط عً٢
املتعًِ عًُإ َعا" (ابٔ خًد ، 2007 ،ٕٚف
ٜٚ ،)585سد ذيو إىل اْكطاّ ايباٍ ٚتػتت٘ ،مما
٪ٜد ٟإىل عدّ ايعفس بأٖ َٔ ٟر ٜٔايعًُني ،إذ
ٜكَ ٍٛعً" :٬فإْ٘ س٦ٓٝر قٌ إٔ ٜعفس بٛاسد
َُٓٗا ،ملا ف َٔ ٘ٝتكط ِٝايباٍٚ ،اْؿساف٘ عٔ
نٌ ٚاسد َُٓٗا إىل تفِٗ اآلخس ،فٝطتػًكإ َعا
ٜٚطتؿعبإٜٚ ،عٛد َُٓٗا بارتٝب( "١ابٔ خًد،ٕٚ
 ،2007فٖٓٚ )585 :اى َٔ ايكٛاعد ايرتب ١ٜٛاييت
مل ٜػفٌ عٓٗا ابٔ خًد ،ٕٚاير ٟأبً ٢ب ٤٬سطٓا يف
زتاٍ ايرتبٚ ١ٝايتعًٚ ،ِٝاير ٟصتد أْفطٓا غري
قادز ٜٔإٔ ْطٛم نٌ َا دظ٘ يف َكدَت٘ ايرٖب١ٝ
َٔ قٛاعد ْٚؿا٥ح َٚبادْٚ ٨عسٜات.
زتٌُ ايك ٍٛيف َٓٗر ابٔ خًد.ٕٚ
إٕ ٚد٘ ايؿٛاب يف تعً ِٝايعً ّٛعاَٚ ١ايًػ ١ايعسب١ٝ
خاؾٚ ١طسٜل إفادتٗاٜ ،ػري إي ٘ٝابٔ خًدَ ٕٚبٓٝا
أَُٖ ١ٝساعا ٠املكدز ٠ايعكً ١ٝيًُتعًِ َٔ باب إٔ
ا٫ضتعداد يًتعًِ عٓد ٙقسٚزٜ ٖٛٚ ٟتِ تدزظتٝا،
مما ٜتٛدب عً ٢املعًِ/ا٭ضتاذ املعسف ١مبساسٌ

إىل َطشَٛ ١دص ٠س ٍٛايتعًٚ ِٝايتعًِ َٚباد٨
ايرتب ١ٝيد ٣قاَ ١عًُ َٔ ١ٝاهلل بٗا عً ٢املطًُني
ٚايعامل أمجع أ ٖٛٚ ٫ايعامل ايكدٜس عبد ايسمحٔ
بٔ خًدٚ ،ٕٚقد ضًطٓا ايك ٤ٛحتدٜدا عً ٢نتاب٘
"املكدَٖ ،"١را ايعامل ا٭ضطٛز ٠اير ٟأخر َٔ
نٌ عًِ بطسف ٚ،أٚىل باب ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝعٓا١ٜ
نبري ،٠ملا هلُا َٔ نبري ٚعع ِٝأثس عً ٢اجملتُع
أ ،٫ٚثِ اذتكاز ٠ثاْٝا ٫ٚ ،تصاٍ أعُاٍ ابٔ
خًد ٕٚستر املفهسٚ ٜٔايباسجني يف غت٢
اجملا٫ت ٫ ،ضُٝا زتاٍ ايرتبٚ ١ٝايتعً.ِٝ

املسادع
َبازى ،سَٓ .)1987( ٕٛدخٌ يًطاْٝات ضٛضري.
املػسب :داز تٛبكاٍ يًٓػس.
اذتؿس ،ٟضاطع ( .)1944دزاضات عٔ َكدَ ١ابٔ
خًد ٕٚز .2بريٚت :داز ايهػاف.
مشظ ايد ،ٜٔعبد ا٭َري ( .)1986ايفهس ايرتبٟٛ
عٓد ابٔ خًدٚ ٕٚابٔ ا٭شزمَٛ .ضٛع ١ايرتب١ٝ
ٚايتعً ِٝاإلض .١َٝ٬بريٚت :داز اقسأ.
بٔ خًد ،ٕٚعبد ايسمحٔ ( .)2008املكدَ .١حتكٝل:
خً ٌٝغشاد ،٠بريٚت :داز ايفهس.

ايُٓ ٛعٓد تَٝ٬رٚ ٙإدزانٗا عٝح ٜ ٫تشٌُ

ضعد ايد ،ٜٔستُد َٓري ( .)2001دٚز ايهتاب

املتعًُ ٕٛأعبا ٤تصٜد عٔ استُاٍ قدزاتِٗ ايعكً١ٝ

ٚاملطادد عٓد املطًُني .املًتك ٢ايٛطين

يف ايفِٗ ٚا٫ضتٝعابٚ ،يهٌ َسسً ١ضٓ١ٝ

يتعً ١ُٝٝايفًطف ،١املٓعكد ظاَعٖٚ ١سإ يف

قدزاتٗاَٚ ،ساعاٖ ٠ر ٙايكدزات غسط أضاضٞ
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يٝظ فكط فٜ ُٔٝك ّٛبعًُ ١ٝايتعًٚ ِٝإمنا نريو
فٜ ُٔٝكع املٓٗاز املدزضَٚ ٞفسدات٘ يف ايهتب
املدزض ١ٝاملكسز ،٠عٝح ٜتِ ايتدزز يف تًكني ايعًّٛ

