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لًـٌَلءالًـصباولملسَموناودورمهايفالًخبسُساااااااااا
ًلهرثوتوًوحِا .ا
د.مٌعورامصكومة-اخامـةامس خيامنا-الجلزلئص ا
للهرثوتوًوحِا ا(ؿمل اللإوسان) ا امن الًـَوم اجالحامتؾَةا
وللإوساهَةالحلسًثةالًيتاؾصفتامسارُاالإىلالجلامـاتاومصلنزا
لًححر ا اثضلك افـًل اذاظة ايف الًيعف الًثاين امن الًلصنا
لًخاسؽ اؾرش .اومن الًضائؽ اأن اُشل الًـمل اودل ايف الًيصبا
ولرثحط اثضلك اهح ر اابلس خـٌلر ،اواكهت الدلرلسات اللوىلا
لًيت اؾصفت ايف اُشل الملَسلن امن الإهخاج اؿٌَلء الًيصب اوابحثََا
ؿىل الدذالف امٌاجهِم اوأُسلفِم ا( اثلارٍص اؾسىصًة اوإلدلرًةا
ودرلسات اأاكدميَة) .انٌل اٍصحؽ الًىث ر امن الدللرسني الًفضيا
لإىلالًيصبايفالًخبسُساًِشلالًـملامؽالإىاكراولحضاورمباامذـمسا
ًفضي الًـصب اولملسَمني اوحلِم ايف اوضؽ ادعط اوكولؿسا
وًحيات اُشل الًخرعط ،انٌل احياول الًحـغ احصس َخ افىصةا
لكذعاراجالحهتادالًـَميايفاُشلالًحاباؿىلالًـٌَلءاللخاهة،ا
وأن اُشل الًـمل ال اميىن اتبًة احال امن اللحولل اأن اٍىون اؿٌَلا
ؾصتَااأوالإسالمِاا(مهنجااوظصكااوأسسااحبثَة)،اوثحلىاتدللنا
لًـامل الًثاًر اوجممتـاثَ ،اومـِا الجملمتـات الًـصتَة اللإسالمِة،ا
جمال ادعحا اٌدلرلسة اوإلحصلء الًخجارب اومولضَؽ ارممة اٌَححرا
ولًخيلِة ،ادون اأن اثـعى اًِا الًفصظة اولحملاوةل اٌَمسامهة اوًوا
ابًيشء الًُس ر ايف اذكل ،اؿٌَل اأن امسامهة الًـٌَلء الًـصبا
ولملسَمني ا( الجن اذدلون ،الجن اتعوظة ،اايكوت الذلوي،ا
لمللسيس ،الًح روين )...ال اثلي اأمهَة اؾن امسامهة اؿٌَلءا
لًيصب ،اولحهتادلهتم الًساتلة اولًالحلة ال اثلي اؾن الحهتادلتا
ُؤلء اللذ رٍن ،اتي اأن اتـضِم ا(لًـٌَلء الملسَمون)اكس افاقا
تـضا امن اؿٌَلهئم ا(ؿٌَلء الًيصب)ايف الإسِاماثَ ا(لجن اتعوظة/اا
مارهو اتوًو).اوهؼصل اًلك اذكل اسوف اهخعصق ايف اُشٍ الًوركةا
لًححثَة الإىل ادور اوإلسِامات الًـٌَلء الملسَمني ايف الًخبسُسا
ًِشل الًـمل اووضؽ اكولؿسٍ ،اولملياجه الًيت الثحـوُا ،اونشل الًيؼصةا
للإسدرشلفِة الملس خلدََة احنو الًخبسُس الهرثوتوًوحِا اؾصتَةا
لإسالمِة .ا

Anthropology is one of the social and
human sciences which knew its way
for the universities and the research
centers from especially in the second
half of the centurythe nineteenth, who
widespread that this science delivered
in the west and related significantly in
the colonization. The first studies of
production were the knowledgeable
west and his researchers (military and
administrative reports and academic
studies). As the plenty give greater
weight that this science it is nor
possible that two arabic sciences are or
islamic (method and knock and
research bases).The arabic islamic
countries remain two fertile domains
for study and measure the experiences
and important subjects for the
searching and prospection. Will this
research paper to role and contributions
of the muslim scientists in the
establishment raise inconsequently the
science and status bases, the methods
which followed her, and as well as the
perceptive look the futurism towards
the establishment islamic arab
anthropology.
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Abstract :

لًـٌَلءالًـصباولملسَموناودورمهايفالًخبسُساًلهرثوتوًوحِاااـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أول:الإسِاماتاؿٌَلءالملسَمنيايفالًخبسُساًـملاللإوسان ا
ميىٌيااجالهعالق اٌَخبسُساًـملالإوسانالإساليما"أهرثوتوًوحِاالإسالمِة"امنالًخارخيا
لًـصيباللإساليمايفاحساذلثَ،اوتياءالملس خلديالملـصيفاولًـَمياًِشلالًخرعطايفاتالدا
لملسَمنيامناذاللاامااكسمَارولداللهرثوتوًوحِااوجالحامتعالملسَمونايفاُشلالًضبن.ا
وؿَََاميىنالًخـصضالإسِاماتاؿٌَلءالملسَمنيايفالًخبسُساًـملاللإوسانايفامااًًل :ا
لإن الًفرتة الملـصوفة اؾيس الًيصب اابًـعور الًوسعى ،الجسمت اؾيس الملسَمني اابًخعورا
لًفىصياولًـَمياوجالحامتؾي،1اممتث ةلايفالملؤًفاتالخملخَفةاوجالندضافاتاوجالذرتلؿاتايفا
ص ىتالملَادٍن،اولًيتاغ ّشلُااللإكدالاؿىلالًـَوماللإسالمِةاوغ رُاامناؿَومالًفصساولًِيسا
ولًَوانن.افلساثعورتالًححوثالًخارخيَةاوجالحامتؾَةاوللإزيوغصلفِةالملمتث ةلايفالحلوًَات،ا
ولملشهصلتاووظفالًصحالتاوغ رُاامنالًـَوماذاظةاتـسالهدضاراللإسالم،احِراػِصتا
تولدر الًخلسم اولحلضارة ،اوثوسـت الًفذوحات الًيت ااكهت اهتمت اتسرلسة اأحولل الًضـوبا
لجلسًسة،انٌلاثوسـتالًحـثاتالًـَمَة،افاثعيالملسَموناتي رمهامناصـوبالًـاملاًًرشا
لًصساةلالًـاملَةالحلضارًةالحملموةلاابٌَيةالمللسسة،اًيةالًلصأنالًىصمياأيالٌَيةالًـصتَة،الًيتا
لس خعاؾتاأناحتوياًياتاوزلافاتالًضـوبالخملخَفةاولًيتارمغامـاهلهتااً إالسالمالس متصتا
يفالحلَاةاويفاتـغاللحِانايفالًخبًقادلذياُشلالجملال.امناهجةاأدصىاوابًخحسًسايفا
لًفرتةالملمخسةامنالًلصنالًثامناحىتالًلصنالًـارش،افاإنالًـٌَلءاولًصحاةلالملسَمونالس خعاؾولا
تفضيالًعصقالًيتافذحتاأمارممارشكااوغصاباأناٍىدضفول،اويف اهفسالًوكت،اأناًعفولا
حزءلامن اأورواب،اومٌاظقالًلوكاز،اولًرشقاللكىص،اولًِيس،اوإلفصًلِا،ايفالمذسلداؿامليا
مناللهسًسالإىلالًعني،اومناتيسلدالإىلااتالدالًحَيار،اومنالًلاُصةالإىلاتالدالًيوتة 2.ا
ومتثي اذكل ايف أؾٌلل ا -اظاؿس اللهسًيس الملوًود اس ية ا 9206اابلهسًس الملَلةا
مبيدسىِو الًـصب،اوظاحةانخابا''ظحلاتاللدم''،احِراكسماأظصوحةامفادُااأنامجَؽا
أدماللرضالملـصوفةامرشوظة،افامياًخـَقاتبهؼمهتاالملـصفِة،اتخوزؾِاالجليصليفاؿىلاسعحا
للرض 3.ا
اخمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا26ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضاثسىصة
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اخمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا27ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضاثسىصة ا
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ولًصحاةلالمليصيباأتواؾحساهللاامحمسالملـصوفاابجناتعوظةا(9044-9021م)الذلياخالا
أحناءالًـاملايفارحالتازالثازلراذالًِاالإفصًلِةاوتالدالًـصباوأس َااولًرشقاللكىص،ا
ّ
"حتفةالًيؼارايفاغصلئةاللمعارا
ومجؽامالحؼاثَاودوهناايفانخابا"لًصح ةل"الذلياأسٌلٍاتــا
ّ
وجعائةاللسفار"،اُشلالًـاملالجلََيادذيالًخارخيامنااببارحَخَالًـؼميةالًيتاأظححتا
مصحـاارمٌلاٌَجيصلفِنياولملؤرذنياوؿٌَلءاللهرثوتوًوحِا،اولملِمتنياابحلَاةالٌَيوًةاوجالكذعادًةا
ولدلًًِةاولًس َاس َة.اوًلساأظححتالًصح ةلالًَوماتـسادرلس هتااولسدِـاهبااوثددؽامضامِهناا
وخشعَاهتااللإسالمِة،الإىلاخاهةاظولافرتهتاالًيتالمذستالإىلامااًلصبامنازالزنياس ية،ا
ولجساعاركـةامساحهتاالًيتاجتاوزتالإفصًلِا الإىلاأس َااوأورواب،اوثيوعامـَوماهتااومعسلكِةا
أددارُا ...اأظححت اهدِجة اًلك اذكل اثُيـت اتبهنا اأؾؼم ارح ةل ايف ااترخي الًخرشًة امجـاء4.ا
وًلرتناذهصالجناتعوظةايفالًيصباتشهصا"مارهواتوًو"الًحيسيق،اُشلاللذ رالذليااكناأولا
مناكعس -كدياحنوامنازالزنياس يةامناحتصكالجناتعوظة-اتالدالًرشقاللكىص،اوجسَتا
لسؽً...ىن الملالحغاأنارح ةلالجناتعوظةالجسؽافضاؤُاا
مشهصلثَالًيتااكهتاحمياثـََقاو
ّ
أنرثاذماااكناللمصاابًًس حةاًصح ةلا"مارهواتوًو"،اؿالوةاؿىلالحلعَ ةلالًـَمَةالًيتااكهتا
ختخَفامنالًولحسالإىلاللدص 5.ا
وأؾٌللالًـالمةاؾحسالًصمحناجناذدلونا(9123-9000م)،الذليادرسااترخياوظفاتا
وؿادلتالًضـوباولملٌلكلالًـصتَةاولًـجمَةاولًربجصًة،اتيوعامنالًخفعَياولًخحََيالذلياملا
ٍىنامـصوفا،الاكديالجناذدلوناولايفاؾرصٍاوالاحىتاًلصوناؿسًسةامناتـسٍ،امؤسساا
ًـَوم اص ىت اأمهِا اللهرثوتوًوحِا اوؿمل اجالحامتع الحلسًر ا(ؿمل الًـمصلن الًخرشي انٌل السٌلٍا
أهشلك).اذكلالملفىصاللهرثوتوًويجا''منالًعصلزاللولالهَالؾخربازلافةالًضـوبالًياتـةامنا
تُئاهتاالحلَاثَةاأمهالًلوىالملخحمكةايفاثفى رُااومِوًِاالًسَوهَة.امناُيااثبيت اهؼصًخَالملِمةا
ؾنالًـعحَةالًلدََةاابؾخحارُااحلِلةاموضوؾَةاجضلكتايفاس َاكاتاحِاةالًلدائيالًحسوًةا
يف اػصوف الًولكؽ اللإٍىوًويج اوجالكذعادي الًعحصلوي اولمذسلدلت اُشل الًولكؽ الًفىصًةا
ولًيفس َةاؿربالًخارخياجالحامتؾياًِشٍالًلدائي''.6اوزايدةاؿىلامااذهصانامنامساٌُلتالجنا
ذدلونايفاللهرثوتوًوحِااولًخارخياوؿملاجالحامتع،افلسانخةايفالًس َاسةاولحلمكاوجالكذعادا

لًـٌَلءالًـصباولملسَموناودورمهايفالًخبسُساًلهرثوتوًوحِاااـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولًثلافةاتعفةاؿامة،انٌلاثعصقالإىلالًفلَاولًفَسفةاولًضـصاولًخعوفاولًفٌونالخملخَفة.امجؽا
لجناذدلوناأؾٌلهلايفامؤًفاتاؿسًسةاأمهِاانخاتَالملـصوفاتخارخيالجناذدلوناولذلياأسٌلٍا
ب"انخابالًـرباودًولنالملحخسأاولخلربايفاأايمالًـصباولًـجماولًربجصاومناؿارصمهامناذويا
لًسَعاناللنرب،احِراكاماتخلس ميَالإىلاؿسةافعولا(حاًَاايفاس حـةاجمدللت)اأمهِااجمدلا
لمللسمةالملـصوفامبلسمةالجناذدلون.انٌلانخةالإجناذدلونايفامهنجَةالًححراحِراٍصنزا
ؿىلارضورةالًلولؿسالملهنجَةالًيتاجيةاأناثددؽاومهناالًضمالًـلًلاولٍمتحَط،الًدضرَطا
لملاديالذلياًلعساتَامالحؼةا اورظسالًؼولُصاجالحامتؾَةاؿىلاماايهاؿَََايفالًولكؽ،ا
وحتىمياأظولالًـادةاوظحائؽالًـمصلنالذلياًلعسامناورلئَالًخحصيايف اهلياللدداراكعسا
مـصفةالحلقافهياامنالًحاظي،اولًلِاساابًضاُساولًيائة،الًلِاساوجالس خسلل 7...ا
ومناأؿالمالملسَمنيالذلٍنااكناهلمافضيايفالًخبسُساًـملاللإوساناأواؿىلاللكيالًخعصقا
ًِشلالًـملامناكصًةاأوامناتـَسارمغاغَابالملععَحا"أهرثوتوًوحِا"ايفاأايرمم،اهشهص :ا
 الجناحد راأتوالحلسنامحمساجناأمحسا()9095-9912اوُوارحاةلاأهسًيس،اؾصف اجىذاتَا"رح ةلالجناحد ر"الذلياوظفافَِارحالثَاؾناؿادلتاوزلافاتالًحدللنالًيتازلرُا .ا
 الًَـلويباأمحسا(لملخوىفاتـساس يةا622م)اوُواحيصليفاومؤرخاتيسلديانث راللسفاراهتصاجىذابا"لًحدللن"ادونافَِامالحؼاثَاؾنالًحدللنالًيتازلرُا،اوهلانخابا"لًخارخي"،ا
لص
َّ
و''نخابا"لًسَولن"الذلياوظفافَِاصـوبامرصاوأرمِيَااولًِيساوكسمايفاُشلالًعسدا
مادةاثيعوياؿىلاػولُصاوحلائقاأهرثوتوًوحِةاخسٍصةاابًخحََي'' 8.ا
 الجناحوكيامحمساأتوالًلامس ا(لملخوىفاس يةا659م)اوُوارحاةلاوحيصليفامناأُياتيسلد،اخابالًـاملاللإساليم،اهلانخابا"ظورةاللرض"انٌلالص هتصاثرشحاومصلحـةاوثعوٍصانخابا
"مساكلالملٌلكل"اً إالظعرصي .ا
 المللسيس اأتو اؾحس اهللا امحمس الجن اأمحس الذلي اثـصض ادلرلسة الًيؼم اجالحامتؾَة اولًلصلتةاوللإٍىوًوحِاا(ؿالكةاللإوساناابًحُئة)اوذكلامناذاللالًوظفاولًخحََيايفانخاتَا"أحسنا
لًخلاس ميايفامـصفةاللكاًمي".9
 الًح رويناأتوالًصحيانامحمساجناأمحساوُواأحسالًصحاةلالذلٍناكسّمولاثضلكاولحض اٌٌَلدةاللهرثوتوًوحِة .اوًـي انخاتَ ا"حتلِق اما اٌَِيس امن املوةل املدوةل اٌَـلي اأو امصذوةل" اٌض را
اخمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا28ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضاثسىصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد.مٌعورامصكومة-اخامـةامس خيامنا-الجلزلئصا

ا

ا
اخمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا29ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضاثسىصة ا

جم ةلالًخي راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًــــــــــــسدالًثاًر

توضوحالإىلامفاُمياللهرثوتوًوحِااوللزي اوغصلفِااوللإزيوًوحِا،احِراحيَيالًحياءاجالحامتؾيا
ٌَِيس اوأهؼمة اُشل الًحياء الخملخَفة ا(لدلًًِة اولًلضائَة اوللرسًة اولًعحلِة اوغ رُا) .اوللمناطا
لًثلافِةالملخـسدة،اوُوالاًلفاؾيسالًوظفاتياًلارناوحيَياوٌس خًذجاوًـمم .10ا
 الًحىصياأتواؾحَس،اؾحساهللااجناؾحسالًـزٍز اجنامحمس ا()9261/154-9212/121امؤرخاوحيصليفاأهسًيس،اوُواأولالجليصلفِنيالملسَمنيايفاللهسًس ،هلانخابا"مـجماماس خـجم"ا
ونخابا"لملاساكلاولملٌلكل"اوظفافَِاحيصلفِةاللهسًساوأورواب،اوإلفصًلِا لًضٌلًَة،اوهلا
نخابا"فعيالمللالايفارشحانخاباللمثال"،اونخابا"لص خلاقاللسٌلء" .ا
 اللإدرٌيس اأتو اؾحس اهللا امحمس اجن امحمس الجن اؾحس اهللا اجن الإدرٌس الًعلًل اأو الًرشًفاللإدرٌيس ا( ،)9932/239-9922/162ارحاةل اميصيب ادرس ايف اكصظحة اوجصع ايف الًَِئةا
لجليصلفِةاولًعة،الس خلصايفاظلََةايفاتالطا"روحَِالًثاين"اوظيؽاهلاهصةاأرضَةامنا
لًفضة،امن امؤًفاثَ:ا"ىزُةالملض خاقايفالذرتلقاللفاق"اوُوامناأصِصانخةالجليصلفِاا
لًلسمية .ا
 للًويساوُوامحمساصىصياللًويس ،اللهرثوتوًويجالًـصيبادرسالجملمتؽالًـصيب...وأصارالإىلاأثصاللإسالمايفالًخي راجالحامتؾي،انٌلاثـصضايفادرلساثَالإىلاتـغالًـادلتالًيتاكىضا
ؿَهيااللإسالمااكًوأد،انٌلاثـصضالإىلالًـسًسامنالًـادلتاولًخلاًَسالًـصتَةاللإسالمِة،انٌلا
حلكمايفالًـَومالخملخَفةاوـملاللوساب،ا اوؿملالًفصلسةاوؿملالًزحصاولًـَافة11.ا ا
وجتسراللإصارةالإىلاأنامساٌُلتانث رامناللهرثوتوًوحِنيالًـصبالملسَمنيالملـارصٍنالا
ثلياأمهَةامعناس حلومهامناللولئي.اوهشهصامهنماؿىلاسخِيالملثالالالحلرص:اأمحساأتوازًسا
لملَلة اجصلئس اللهرثوتوًوحِا ايف الًوظن الًـصيب اوابلس خاذ الملـمل ،اوؿىل الًوردي ،اوفؤلدا
لإحساقالخلوري،اوأمنيالًصحياين،اوحسنالخلويل،اومحمساؾحسٍاحمجوب،اوصاهصامععفىا
سَمي،اوؾحساهللاالذلودي،اوأتواجىصاابكادر،اوحسنارص َق،اوماكلاجن اهيب،اوحمفوظا
تيون،اولمحمساتوذزبة،اوؾحسالملاكلاظَاد،اومحمسالًسوًسي،اوغ رمهامنارولداللهرثوتوًوحِاا
وجالحامتع .ا

لًـٌَلءالًـصباولملسَموناودورمهايفالًخبسُساًلهرثوتوًوحِاااـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اثهَا:اأفاقالإسالمِةايفاؿملاللإوسان :ا
ًلسمالًحاحراحسنيافِميايفانخاتَاكعةاللهرثوتوًوحِا 12افىصةاؾناثعورااندىاتَا
ؿسدامنالًحاحثنياوُوارضورةاتسلًةاخسًسةايفاؿملاللإوساناٍىونامعسرُااتالدالًـصبا
ولملسَمني،اولًفاؿَنيافهيااؿٌَلءامناأتياهئااًبذشوناؿىلاؿاثلِمامسؤوًَةادرلسةاجممتـاهتما
لحملََةاوللذشاتـنياجالؾخحارادعوظَاهتاالًثلافِةاوجالحامتؾَة،اوتبدولتامهنجاَةاختخَفا
ؾنادعوظَاتالًيصباوأدولثَ.اوُوالًفصًقاللولالذلياًسؾوالإىلالًلعَـةامؽالًيصبايفا
جمالالدلرلساتاللهرثوتوًوحِةاولًصفغالملعَقاملياُجَاورؤلٍ.اوفصًقاأدصاًدٌاوًِااابًيلسا
ولًخـسًي احسة اما اثلذضََ الًرضورلت .13الإن اهؼصة الًحاحر احسني افِمي اًدضلك افىصا
أهرثوتوًويج اؾصيب الإساليم اثًدؽ امن اجتصتخَ الخلاظة ايف اجمال الدلرلسات اللهرثوتوًوحِةا
لحللََةالًيتاكاماهبااُو اهفسَاكحسالدللرسنيالحملََنيالذلٍناختخَف اهؼصهتماؾنالدللرسنيا
للخاهة،افٌؼصةا(لجنالًحدل)اوملارابثَاملوضوعاحبثَاومصحىزلثَاومٌعَلاثَالًيؼصًةاولًخعحَلِةا
ورمبااحىتاًيخاجئَ،اًُستايهاذلهتاادلىاللحٌيب.14ا ا
لإنامااًسؾواناٌَخوخَاحنواظصوحاتاحمََةاٌدلرلساتاللهرثوتوًوحِةالًـصتَةاللإسالمِةا
ؿسدامناللس حابالًيتاىصلُاانٌلاٍصلُااغ رانامنالًحاحثنياوحهيةاومذعَحاهتاارضورًة،اويها
ثخـسى الًصغحة الًضرعَة الإىل الملس خَزمات الًححثَة الًـَمَة .الإن الملبزق الذلي اوخستا
لدلرلسات اللهرثوتوًوحِة الحلاًَة اهفسِا اثولهجَ ،اوُو اهفاذ الجملمتـات الًحـَسة اأو الًيصًحةا
وحعولاغاًحَةالدلولالملس خـ َمصةامباافهياالدلولالًـصتَة،اولًيتااكهتامرسحااًِشٍالًححوث،ا
ؿىلالس خلالًِا،اورحِيالدللرسنياللخاهة،احـيامناللوًوايتادلىالملؤسساتالًـَمَةا
لجلامـَة اومصلنز الًححر ،اودلى الًحاحثني الحملََني اأذش ازمام اللمور اٌَهنوض اهبشل الًـملا
ومِادًيَ.الإناللهرثوتوًوحِااؿىلالًصمغامناأهنااهؼصايا''غصتَةالملًضباولًخعور،الإلاأنالًـصبا
س حلولالًيصبايفالندضافازلافاتالًضـوباووظفِااوملارىهتااوسرباأغولرالًـَومالًعحَـَةا
وجالحامتؾَةاومٌاجهِاالًـلََةاولًخجصًخِة،امفنامٌخعفالًلصنالًثامناحىتاهناًةالًلصنالحلاديا
ؾرشااكنالًـصبامها''ؾحاكصةالًرشق''انٌلاًعفِمالًـاملالملؤرخاحورجاسارثون،اواكهتا
لٌَية الًـصتَة ايه اًية الًـمل الًخرشي'' 15.اومل اثخوكف الحهتادلت الًـصب اولملسَمني ،اتيا
اخمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا30ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضاثسىصة
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ذامتة:ا ا
ًـَياامل اهخعصقايفاس َاقالًخحََيالملوحزاولذلياثياوًياٍايفاُشٍالًوركة،الإىل اهلعةا
أساس َةاوحوُصًةايفالملوضوع،اويهاأنافئةاأدصىامنالًـٌَلءالًـصب،اكاًولاتـسماحولزا
درلسةالجملمتـاتالحملََةامناظصفاأتياءاُشٍالجملمتـات،اومهاٍصنزونالًلولاؿىلاجممتـاثياا
لحملََةالًـصتَة،اوؿىلاأتياهئاامنالًـٌَلءاولًحاحثني.افِماٍصوناأناللهرثوتوًوحِاالاميىناأنا
اخمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا31ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضاثسىصة ا

جم ةلالًخي راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًــــــــــــسدالًثاًر

ثولظَتارمغاكَهتا،اوإلنا"ظسوراؿسدامنالدلرلساتاللهرثوتوًوحِةاؾناؿٌَلءاابهس خاهَنيا
وُيوداومسَمنيايفاحماوةلاًعصحافىصاوهلسالإسالمِنياًلهرثوتوًوحِا،اًِييادؾوةارصحيةا
ودعوةاأساس َةالإىلاأهرثوتوًوحِاالإسالمِة" 16.ا
وًشهصاأحسالًحاحثنيالذلٍناكسّمولادرلساتاحتََََة اهلسًةاًفىصة اأسَمةاوثبظَيالًـَوما
جالحامتؾَة،اأنا''لًـَوماجالحامتؾَةايهاهخاجامخسةاؾيارص:اأول،افَسفةالحامتؾَةاومفاُميا
أهعوًوحِة؛ااثهَا،اأدولتامهنجَة؛ااثًثا،امـَوماتاتًِوًةا(حولاتىنالحامتؾَةاموضوؾَة)؛ا
رلتـا ،امـَوماتالإدرلهَةاولهعحاؾَة اٌَفصداولدلاؿةا)(perception؛اوأذ رل ،اثلسمياحَولا
وثسذي الحامتؾي اوهفيس ،اثضلك اًبذش اتـني اجالؾخحار اللإماكانت الملادًة اولملعَحة الًيتا
ثيَةافئةالحامتؾَةامااؿىلافئاتاأدصى،اولًوؾيالًفصدياولدلـي،اولملفاركاتاولملـضالتا
لملصثحعةاتلِاسالمليافؽاولملضاراولحلمكاتنيامااٌضلكاأدفالًرضرٍن 17.الإناُشٍالًـيارصالا
ميىن اأناثـوزالًحاحثنيالًـصباولملسَمنيالإذلاأذشولاللموراترصلمةاأنرب،ا''وأناكسرلامنا
لملوضوؾَةاميىناأناًخحلقالإذلاأدركالًحاحرالملوهجاتالذللثَة،اأايااكناصلكِااومعسرُا،ا
وحتسًسالًـمياؿىلاضحعِا...اوأنالًـمياللهرثوتوًويج،اأواللهرثوتوًوحِااوـمل،الامييؽا
وحودارولفسافىاصًةاأواأظصاحمََة''18اانتـةامناجممتـيااومنازلافذيا.انٌلاًخحمتاؿىلالًحاحثنيا
لًـصباأناًخزشولاموكفا اهلسايامنالملـارفاللإوساهَةا(لاكدولاابلهرثوتوًوحِاانٌلايه،اولا
رفضِاارفضاامعَلا)،19اوحماوةلالملولزهةاتنياُشلاوذكل اٌَخوظيالإىل اهلاطاجضاتَاوثولفقاأوا
لدذالفاتنيالًعصحني،اوإلجياداأسس اٌَخفامهاولًخولظيالًـَميالجلاداولًحياء.الإنارضورةا
لإدذالامٌاجهاخسًسةالاتسامهنا،اولًلِاماتبدولتاحبثَةامالمئةامناللمهَةامباكن،اذاظةاثكلا
لًيتاثبذشالخلعوظَاتالًثلافِةاولدلًًِةاوجالحامتؾَةاجملمتـاثياالحملََةاحبزماوجبسًة.ا ا

لًـٌَلءالًـصباولملسَموناودورمهايفالًخبسُساًلهرثوتوًوحِاااـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حىون الإل ادرلسة اًلدص الخملخَف اولًحـَس اؾيا ،اثبس َا امبا افـهل اتـغ الًصولد اللولئي،ا
ومؤسيساومٌؼصياللهرثوتوًوحِاالًساتلني ،ؿىلاغصلر ا"خ رماناثَون" (Germaine
)Tillionالًيتاحصىاتبهنااكديالكايشءاحولرامؽازلافةاأدصى.20افداملولهجةامؽالًي راوكدوهلا
مكضاتَاوخمخَفايفالًوكت اهفسَ،اثخودلاللهرثوتوًوحِا.الإنامااميىناأن اوض رالإًََاُواأنا
ؿسدلامناُؤلءالًـٌَلءاًلوموناتسرلساتاأهرثوتوًوحِةاحولاجممتـاهتمالحملََة .ا
لإنارضورةالحلزماولجلسًةالملضارالإٍهيااأهفاايفاثياولاموضوؿاتاللهرثوتوًوحِااومٌاجهِا،ا
جيةاأناثمتاوفقاكولؿساؿَمَةارصفة،اوتبدولتامهنجَةاوإلتُسدميوًوحِةاولحضة،ا''اجيةايفا
رأًٌُااأناثوخَالجلِوداحنواظصحاللفاكراومٌاكض هتااحٌحاالإىلاحٌةامؽالملفاُمياولًخـاًميا
لدلًًِة ،ايف الإظار الدلرلسة الًلكَة الملخاكم ةل اؾن اللإوسان اولحلَاة'' .21افاملفاُمي الًيت اىىوهناا
حول الًؼولُص اكس ال احىون احصَحة الكَة ،اوأن اوس حة امن اجالرثَاب اميىن اأن اجسجي،ا
فاًضمايفاللحسلثاولًـمياؿىلامتحَطالحللائقامناأوًوايتالملهنجالًسَميايفالًححرا
لًـَمي ،اوأن انث ر امن الحللائق اولملـارف اثخسذي ايف اظَاغهتا اس َاكات احصلزَة اوسَوهَةا
هفس َة،ايفالًلمياولًخلاًَساولًعلوساولملٌلرساتاولًضـائص،اوثخسلذيايفاظياؾهتاامؤسساتا
مـصفِةاخمخَفة،ااكملسجساولملسرسةاولًىٌُسةاوللإذلؿةاولًخَفزًون...فاًوؾيالًفصدياولًوؾيا
لدلاؾي اًخحصاكن ادلذي اُاثني الدللئصثني اكدي اوتـس الإهخاج الًثلافة 22.الإن ارتط الًؼولُصا
وللحسلثاثس َاكاهتاالًخارخيَةاولًس َاس َةاولًثلافِة،اًـخربايفارأًٌُاامناتنياأمهارشوطا
جناحالًححرالًـَميايفالًـَوماجالحامتؾَةاؿامة،اوللهرثوتوًوحِااذاظة.اوأهَالاميىنافِما
ُشٍالًس َاكاتافٌِلاحِسلالإلالإذلااكنالٍمتحَطادكِلا،اذاظةامناظصفاأتياءاجممتـاثياالحملََةا
لإذلافلِولانٌلافلَاللوًوناذمنااكناهلمالًس حقايفالًخبسُساًِشلالًـمل.ا ا
ا
ا
ا
ا
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