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 عبدهللا الزيد

م  طرح قضاالت تاعل   لاماعلضاا ااابلرهيف وساال ا اواصا ااا ااعاملا  مل     أتلمس مؤخرا 
حديث يف كا أن  ارب اوشااااااا ص  م   يف اوغلوب يربر، وهذا ااماعلض ابوصاااااااالصي ا سااااااا م  

! وا فل دي م  طرحهل م ا شاااب   م  امللضااا  وقضااالتاناقلم  اعرتار جمرد  أ اااب  هذا املصضاااص 
اوذي  ااخازايل اوبسااااااااااا   واوسااااااااااالخر لقلوبوفهم  مبجرد مراعع      ت وأظ  أن هذا اوطرح

 ! يف اوفضلء ا ا م  اوسعصديخصص ل  اوصالصي ا س م  نقد خطلب ف    قدمي

م  مصا  منهج   مهم  جملم  مراععلت  ختلصاهذا ا يعين أن اوسااااااااالح  اوف ري  بطب ع  احللل 
اواالل اااا اوص ااااااااااااااف  الى  يف اوغااالواااب ركزتو   حىت هاااذه املراععااالت ، املف ري و اوبااالح   
كاناالول تلاا  اوصااااااااااااااالصي،   يف ظاالهرياملؤثري اوبناال  اا   صانااباجلم   أو عاالنب جلاالنااب واوااالر   

يف اوسااااااااااااعصدي  مبعزل ا  ا قلت هذه  ت ا ساااااااااااا م  اجلملال والريخ-م  ً  – اودراساااااااااااالت
ارب أو  وسبب ت صهنل يف تل  اوفرتي ابواالديد وو س قبا ذو ؟ ببنلء اجملامع ك ا اجلملالت

مبعزل  وا نالجنساااا ل لالت اوصاااافصياطصر املؤسااااساااا  اوساااا لساااا   و ريخ محتل ل   و تقدمي قراءات
املرعع   ح ث تشااا ل   ولمجامع اوساااعصدي " األبساااامصوصع " اونسااا  املعريفا  اواف ري يف 

كمنهج ولافلاا ااعاملا    اوطلبع ااساااااااااانبلط  ذات او قلف   لوخصااااااااال صاااااااااهلفاص  اونظري  و
ذات وجمامعاالت اورا  واوزراااا  وا قاالتاا    األبصياا لتاوااذي   ز اجملامعااو  وو س املعريف فق !

 .اآليل اواضلم 

قنلا  أبن اوشااااااااااااااعصب ا تناج واقعهل اعاملا ل ووذا وعه  اونظر يف هذه املقلو  منطلق  م  
تسااااااااااهيف ابوضااااااااااروري يف ت صي  اوصا   -   م   حىت أك رهل أ   -با إن اجملامعلت  بشاااااااااا ا اب  ،

مع املاغريات م  حصهلل بسلب   كمل يصصر ا نسلن   ا تاعلما لجملامعلت فبصاقعهل ااعاملا ، 
يف انالج أي ظلهري  " مهل او قلف  ق"ارب تسااااااااهيف  با ،ذو  بعض اوبلح   يف  ريخ اوصااااااااالصي

اوبنل     هذه املقلو  حملوو  واجلوز احلام لتسااااااااااصاء دين   أو اقاصاااااااااالدي  أو فن   أو اعاملا  ، و 



 اوف ري  اوع قلتاواالل ل لت و و  ،اوصااااااااااااالب  اوا أحلط  بدراسااااااااااااالت اوصاااااااااااااالصي ا سااااااااااااا م  
كماغري مؤثر الى   يف ك ر م  اوبالصث واملقلات اوا قدم  ،سااااااااااا ط وسااااااااااابب   اوب  لن     اامل
 اوسعصدي.امع اجمل

املقلرابت ، اشاااااااامل  منذ  ريخ نضاااااااصج اودراسااااااالت ااعاملا   ارب قرن ونصاااااااز م  اوزملن
اوس س صوصع   الى أك ر م  منصذج نظري وافسري أثر اواغري او قليف الى اجملامعلت ا نسلن  ، 

طرحاال قااد يراه اوبعض اناقاال  اال وأازا اا أن    حتاا   املقاالواا ال ناال يف هااذه وهااذا ماال يفرض 
حنص أتما وبنلء اجملامع اوساعصدي  لملقلو   االف  ،     أن ننطل  منه املنطق  ضاغ  املسالح  

يف مناصااز اوقرن امللضاا  اند تصح د اململ   اوعرب   اوسااعصدي ، ح ث انشااغل  اودوو  ح نهل 
ودوو  الى مسااااص  اوسااا لسااا  ارب اتفلق لت وترسااا يف احلدود، ووسااانصات طصيل  يف بنلء منصذج ا

وبنلء أعهزي اودوو  وأتساااااااااا س بنصا اوانم   اوصاااااااااانلا   واوزراا   واوعقلري ، أمل الى املساااااااااااص  
 ا نسااااااااااالنف لن  اودوو  تبذل عهدا  غراء  يف هذه املقلو  وهص مل يعن نل واو قليف ااعاملا 

 دايف اوساااااا   واوساااااريع ، وكذو  برامج تعل م   مب لف تارب  ااااانلدي  او اباسااااااقرار يف املدن
كلن  اهلجر يف اخلمسااااااا ن لت واوساااااااا ن لت امل  دي    يف ذو  اوصق  اجللمعلت، جمزي  خلرجي  

مه  ح َّ  وفعًّلو  يف تعج ابحل لي، وكلن  اوزراا  واورا  واحلرف او دوي   اوسااااااااااااااعصدي  واوقر 
صاقع ااعاملا  يف اوقر  واهلجر     قراءي أثره هذا اوم ا ، و اوسااااعصدي اوفضاااالء ااعاملا 

ينضصي حت  سصس لصع ل او قلف   ارب حتل ا سؤال ألفراد اجملامع او قليف كم صن ولعقا اجلمع 
عدو    ضاااااااام واوذي ساااااااانعاربه عزء أول  (؟م  حصو  اوفرد ولعلملرؤي   تاشاااااااا ا)ك ز : وهص

كلن اوفرد أقرب ولظلهري اوطب ع   من  اوصا  ااعاملا  قبا زم  اوصااااالصي ا ساااا م  ، ح نهل  
"اوبعصل"  مصااااااااااااااادر اوري اوطب ع  م  األمطلرولظلهري احلضااااااااااااااالري ، فلوزراا  اوا تعامد الى 

 - اوا تشاااااااااااااا ا ف   اوطب ع  ماغريا مهمل -مناشااااااااااااااري وفعلو ، ومه  كلحلرف او دوي ، واورا  
يس طر الى ت صي  اوعل ل  منصذج اوعل ل  املمادي الى املساص  اوقرايب كلن وأمل كلن  سل دي، 

اوساااااعصدي ، فلجلد يع ا مع األبنلء واألحفلد   مهيف مع لر اوعلدات واواقلو د بشااااا ا  ااااالرم 
تضاااااااااب  سااااااااالصا اجملامع، وهنل ا أقصاااااااااد ا وزام اوديين فق ، با ا وزام  (ا وزام)عدا، وق م  



اواصااااااااااااااصر  هذايف م ا ، و عبلت واحللعلتح ث تعد احل لي جممصا  م  اوصا، ك قلف  ولال لي
 قصقابحل ظهرت يف اوعلمل ضاام  منظصم  اوصا ألن اوفردان    ؛ااعاملا  يسااال  ف   اوفردان  

فاالوفعااا يف جمامع اوقرياا  واهلجري ، أماال الى مساااااااااااااااص  اوافاالاااا ااعاماالا  وو س اوصاعباالت
ص تانلسااب بشاا ا كبري  ، وه  خصاال ااعاملا  كلوزواج واوط ق حم صم ابواقلو د واوعلطف

ح ث اوفرد يضااااطلع  ،و  م  اواضاااالم  اآليل، جمامع ابصي تضاااابط  اوساااالط  اهلرم  طب ع   مع
 ، وتشاااا ا ف   اوطب ع  مصاااادر احل لي، ابملنلسااااب  مل زاو  أم  تاغ  مبهلم ك ريي يف ذات اوصق

غرف اودار، اوعليل م  ااكافلء اوذا  يف ب   اوقري  ح ث تشااااااااالركهيف اوبقري أحد  ابملسااااااااااص 
 ف مل اوبئر واوناا  خذان م  اوفنلء مسلحاهمل اوغري قلبل  ولافلوض.

 ملاصااااااااااا وأسااااااااالصب اوع ا، اخلصااااااااال ص اجلمعصي  الو   ا وازامهذا اوشااااااااا ا ااعاملا  ذو 
اعاماالا  جمرد نساااااااااااااا   كاالن اواادي  ف اا  ا   اااوو س اوعقلناا  اوبريوقراط اا  احلااداث اا ،   ابوطب عاا 

مسااااص  تدين  مد  تقل دي وحساااب؛ وإمنل هص تصاااصر كلما ولال لي ح ث يسااااند اوفرد الى 
يف رزق ، وتعل م ، وا ع ، وجنلح  وفشااااااال  يف احل لي، وببسااااااالط  كلن اوادي  يف جمامع اهلجر 

، أخر ي ح لي هصوي  ف هل واشااااا ا أواوقر  مت  ا وعصدي وم ليل يف ح لي بدا    ا مسااااالح  
يف هذه املقلو  دا مل و س ا   اخلطلبمهمل، وهص أن  اعرا  ل أن أضااااااع حدا معرف ل وهنل ال 

ماا أن ، وال ا   ، وإمنال ا  اواادي  اواذي هص اوام اا ااعامالا  ولادي كمفهصم اهص   اوادي 
 .ولقلرئ او رميياض  اوفرق ب نهمل 

هج  وقراءي ظروف اوذي ننامهيف يف ت صي  اوفعا اجلديل  أويل يقع ضم  عزءاواالل ا اوسلب  
مل أقصاااااااااااده ح نمل ناالدث ا  مفهصم   وصاااااااااااالصي ا سااااااااااا م  ، ورمبل ياضااااااااااا جمامع ا انالج

فقد كلن جملامع اوقري  ذو اخلصاااااال ص اجلمعصي  الو    ااااااالصي  ول )اوصاء واورباءب واحلسااااااب ( 
اورزق، وارتبلط اونسااااااااا  اوديين يف كلف  تفلا ت اجملامع وأول  ،ا وزام واوضاااااااااب  اوقرايب اهلرم 

 -3، اانضااااااااااابلط األخ ق  -2 ،اوطهري  -1 :أخر  م ا  دور يف دفع ق يف كل   كلن وذو 
امع مل قبا جملاو قليف  املدون  اورمزي هرم إىل أالى قم  مت دفع هذه اوق يف  ،ااعاملا اواملثا 

أحد وظل ز مؤذن املساااجد اوذي يسااامى ابملنلساااب  )ر  س( م  ً اوصاااالصي ا سااا م  ، كلن  



ينصب ا  اوساااااااااااااالط  و  لهل يف اوقبض الى املالوف  ولق يف اوشاااااااااااااافه   يف  !(ان بل)أن ي صن 
 احل يف  ل  ذات اودور ااعاملا  اوذي يساااااااااااااام  و  باشااااااااااااااريع وهص ،اواملثا ااعاملا 

ينزهلل الى ادي ضاارابت ارب  احل يف اواعزيري ينفذ نفس اوشاااص اوذي، وهص كذو  اواعزيري
وابملنلسب  اسامرت مدون  اوق يف اوشفله   تضب  سلصا )اونصب(  رطب،بعصل اخل زران اواجللين 

أو عهلز احلساااااااااب  )اهل ئ ( إىل وق  قريب عدا ح ث  ااااااااادرت بعض اواعدي ت الى تنظ يف 
 هذا املساااااااااااااامى اوصظ ف ، و اما ه ئ  األمر ابملعروف يف اهد املل  ساااااااااااااالملن ب  ابداوعزيز

 احمللفظ  الى أالى درعلت اوطهري  اوشاااااااااااااااصصل هلذا ؛ خترف ع كلن  ظى مب لن    )اونل ب(
يف ذو   واملثا ااعاملا  يف جمامع اوقر ااحمللفظ  الى و  او قليف، واانسااااااااااااااجلم األخ ق  ،

كجهلز احلسااااب    مع املدين  الى شاااا ا مؤسااااساااالت دوو  جمااوصق ، واحقل اناقا اواصااااصر إىل
م اوصاااااااااااااالدر حدي ل حملوو  اقلن  وكذو  اوقصان ، فم  ً جتد يف بعض أعزاء قلنصن اوذوق اوعل

 اواملثا يف هصي  اولبلس يف اجمللل اوعلم.حداث   هلذه او قلف  احمللفظ  خصص ل يف جملل 

ول و  ساااااااااااااانساااااااااااااااادمهل يف هذه املقلو ، اعرا     خري  مفهصم  فعر   أن ن  هنل أيضاااااااااااااال جيب 
حد أهيف خصاااال ص أ واوذي اااربه)ااسااااانبلطبااسااااادال( وابدأ ابملفهصم األول )ااسااااانبلط( 

ا صي  رؤياهيف ولعااالمل م  وذوااا  و)جمامع اوقريااا ( ال ااا  جمااالزا   اجملامع اجلمعصي اواااذي اطلقااا
حلول أفراد هذا اوشاااااااااا ا م  اجملامعلت يفاقر وسدوات )اوصساااااااااال ا( ووذا ح ث كلن حصهليف، 

يف  (واونساااااااخ ،اوقصوب و  ،اوا رار)خصااااااال ص  ارب ح لهتيف اوقلسااااااا  مع أسااااااالصب  أفراده اوا  ز
صا اال  احل لي الى م تساالاد األفرادم ا هذه او قلف  ، حملوو  واجلوز اوقصااصر األدا  واحلضاالري

اوفرد مع اوطب ع    الز برب  ذو اخلصاال ص اوساالف   املعريف، هذا اونمصذج ارب منصذج اسااانبلط 
بسااااااااابب  ح م، واملعجزات، واوساااااااااالر، واجل كلأل  ابوقص  اوغ ب   املفلرق  و  م  حصو  اب  لن
ق  شديدي اوقصي ابملصدر ا  لحت مه اوسلف   أن هذه او قلف  ااسانبلط   كمل  نقص اوصسل ا،

 ،اوروح ، واوصسااااااال   اوا     هلل أن تسااااااالاده الى اوقفز الى األدوات حنص حتق   اوغلتت
لوفرد يف ، ووذا ف اودوو  األبصي ونظرهتيف وصظ ف  يف وا  األفرادوهذه او قلف  احقل ساااااااااااااارتتب  

 او صتصب ل() و  حنص حتق   جمامع املاعلو   منطلقل وامل ا األف لر جيعا م  ااسااااااااااااااانبلط  او قلف  



نط ق م  اوصاقع اا ف االق  اربب نمل املفهصم ااعرا   اآلخر وهص )ااسااااااااادال( ، اوفلضااااااااا
 ظرف ملت صن دين   مفلرق  حت   قد هذه املصااااالدرو )إيديصوصع ل( لاأ ااااا ا و ل ا  مصااااالدر حب

 .احقل قلنصن   ، وو نهل أيضل قد تاغري وتصب  بشري  وحس  يف زملن مل

األول )ااسااااااانبلط( ي صن ولنصااااااص  ق م  مغلق    مهل اوع قلت اهلرم    اونمصذج املعريفيف 
)احلديث، اوقران،  ملصلدر األ صل اجملامعوف هل   ا  واوضب  اوعليل وه  ب ئ  خصب  ولسلط 
وأت   ت ، بق   فق  اوصاقعباااااااااا ااسادايل تظهر مفله يف مرتبط   اآلخر اواصح د( ف مل املساص 

اوذي يسااااند ال   األفراد يف ت صي  رؤياهيف ولعلمل جملامع اونمصذج ااساااانبلط  اواأك د الى أن 
، ح ث ت صن ولمنط  غلق و  طلبع اوق لس واسااالضالر اونملذج امل -مل قبا اوصاالصي –اوقري  

وت صن املقدملت  دال و  طلبع اواف    وااساااقراءااسااامنصذج ، ف مل ه  األ ااااملقدملت 
 نا ج .

م  اواقبا  ظهر مساااااااص  الل  أمل الى املساااااااص  األخ ق  فلجملامعلت ااسااااااانبلط   غلوبل مل ت
 أن نضاااااارب م  ولاصضاااااا       او قليف، و  م  اواقبامساااااااص  أقا ب  ري و األدا باحلضاااااالري 

من  او قلف  فقد ، وابملنلسااااااااب  ه ئ  كبلر اوعلملءمؤسااااااااساااااااا  ونمصذج م  جمامع ااسااااااااانبلط هص 
تقز مل  ويف ذات اوصق ااسااااااانبلط   بنع يف وسااااااهصو  يف حلضااااااري جند ذات اوطلبع اجلمعصي، 

إىل بنااالء حاااداث   املنظصمااا  املعرف ااا  واوعلم ااا مع حتصل  الى أقااادامهااال اا قااالفااا  ااساااااااااااااااااادالث
دخل  إىل  الى منلهج معرف   وثقلفلت أخر ح ث انفاال  ( واملعلهد اوعلم   لمعلتاجل)

     مساااااااااالف  ملزال هنلو ، وحىت اآلن اوب د وظروف ساااااااااا لساااااااااا      احلديث انهل احقل
مع  ااسااداو   اوقلنصن   اوعق ن   اخلصال ص يذو  ااساادال طبق  فقهلءب  بساهصو   لمت  زه

  مصن مؤسااساا  اوقضاالء ذات  اونمصذج ااسااادايل أفرادوملزال حىت او صم  ؛امعبق   أفراد اجمل
اوطلبع اوبريوقراط ، ف مل ارتب  مشااااال ا  ثقلف  ااساااااانبلط بع قلت معصي  بسااااا ط  وشاااااعب  ، 

)اوشاااااا خ  اوربامج اوالفزيصن   اورمس  الملء ا فالء و  كدار   اااااابغ  حىت مؤسااااااساااااالهتيف وا قلهتيف 
وتعقد مع تقدم اجملامع ارتب   ااعاملا  اوعلموظهصرهيف يف اوفضلء  صذعل(ابداوعزيز املسند من



يف جمامع اوقري  اجلمعصي  او بري ودين  ، خ فل وظهصرهيف اوسااالب ابوطقصس واملنلسااابلت ا ترك با 
 اواقل دي. 

وألن اوساااااااصسااااااا لصع ل اليف جتري  يؤم  ابوصقل ع وو س اوانظري اجملرد، رمبل م  املنلساااااااب أن  ذ 
فف  مطلع او ملن نلت امل  دي  حلدث  اقااللم احلرم ملطلبقاهل الى منصذعنل اوافساااريي اوسااالب ، 

يف اوذي حنلول قراءت   اونلتج او لوث جلدل اوصا  ااعاملا قدم عه ملن اوعا   مل اااربه 
ينظر ولعلمل م   ععلا  اسااااااااااانبلط   معصي ثقلف  عزء م    ا كلن عه ملن ح ث  هذا املقلل، 

واوا ارتبط  يف  "قصاااااااااااا  هنلي  اوعلملأو مل     أن نطل  ال   ا ااااااااااااط حل "خ ل )يصتصب ل( 
 عه ملن اوذي عساااادهو  ومفهصم ااناصاااالر الى اوشاااار، ظهصر اخلري املطل ب اوصا  ا ساااا م 

 .حممد ب  ابدهللا اوقالطلينبراكس س املهدي املناظر  لرس ارب مم

كلن  مت ا اجلزء األول   ود  عه ملنم لو    طهران  شاااااااااااااا ا جمامع اهلجر واوقر  ق م  وقد  
 ها احلديث منصذع ألوصاقع م  حصو ، وقد فرض اناسااالب  م  عدو   اوصا  ابحل لي وتشااا  ا ا

  ق  نبصءي اونص امل "تراع دي "يف اونصااص  بطريق   اوبالث يلزم اوذي ااسااانبلط   املعريف
بساابب - كلن اوصاقع ابونسااب  جله ملن وأتبلا فقد  ، م  حصو  وت صي  رؤيا  ولعلمل وصا  اوصاقع

وحاد  جممصاا  م  اونصااااااااااااااص  واحلقال   املعلقا  خالرج ابالري ا   -او قالفا  اوا ينامصن او هال
 يفم  ثقاالفاه صهاالدوناا  املعاالين اوصح اادي اوا ورثملاا  عه ماالن وأتباالااا جلااأوح نهاال امل االن! اوزماالن و 
مت ا إىل انالع  ارب ثصري  يع د ف هل بنلء اجملامع واوا ا تقبا اواأويا اوربغمل  با  ،اجلمعصي 

 ! حبسب مقاض لت اونص

مع المل امل ا  امل ياصاف  مع وا   اجلمعصي - اسااااااااااااااانبلط ل – مدونا  يفعه ملن حبث وقد 
 اوف ري األنسااب ه  فصعد ،يف جمامع اوقر  واهلجر م  حصو    اوطب ع ب ئا ضاام   اوذي كصن 

ه  أك ر األف لر اوا تسااااالاد فحساااااب اونمصذج ا سااااا م  يف اوغرب  اودين  ،  )هنلي  اوالريخ(
ااغرتاب اوديين خلرج  جند م  ً  املغرتب املسااااااااااااليف الى حتما تراع دي  احل لي اواع ساااااااااااا ، ب نمل

ينقا اودي  م  منصذع  أن كاااااااااااااا "ف صراب "   ف لسصفل سلادي يف اوف ر اوغريب  او قلف  ا سانبلط 
حىت يسااااااط ع اوا  ز مع رؤيا  ولعلمل  ؛ ارب أنسااااان  اودي او  صوصع  إىل شااااا ل  األن روبصوصع 



وصا  ااعاملا  ق م  حدي نل ا  مسأو  أثر او قلف  يف خل  ات م  ابوضب  ، وهنل م  حصو 
نصرده حىت ا نساااق  يف فخ اواالل  ت اوبنصي  اجللمدي اوا  وهذا اواالل اولظصاهر م  حصونل، 
أيضااال ا تعط  أي داات تفساااريي  ولمسااااقبا! وهنل  وسساااز و نهل ؛تفسااار اوصاقع اولالظ 
أو أش لل  "مت  ت"أحد اناهلء ودينل  يف حلظ  م  اولالظلت اهللد   نظ م م  احلذر؛ فقد 

 .وقلبا  الدي اوا صن يانفسح َّل ملزال  أناجهلذي و   املبدأ اجلديل اوو اوصالصي 

هنلو  كلن  اودوو  عزء م   ااااااااااااااريوري اواالصل و احقل اناقا جمامع اهلجر واوقر  إىل املدن، 
، إىل مساااااص   خر فرضااااا  معلدو  اواضاااالمن   اآلو  م  جمامع اوطب ع  اوبساااا   ذو اخلصاااال ص 

 عدو  ارب  ا  انقصااااااااهل )او  ز( ودوو  اكاشااااااااف  ثروي هل ل  ولنف  فبدأت اوبالث )او يف(
تقساا يف ارب  :ق يف احلداث اواالرا حبسااب  اودوو  ووذا م  اوطب ع  أن تبدأ  ،اوصا  بصاقع اودوو 

كلن حملراب يف زم  اوذي  صطين اونشاااااااااااااا د اودود، و احلرض، و األقصم  ، و اوصي  اهلخل  و اوعما، 
 يف تنفعا ق يف احلداث كلن ابد أن ، وح نهل  اوصا  ااسااااااااااااانبلط  اجلمعصيم  قبا اوصااااااااااااالصي 

 اوفعامع لر سااااااب حب اوادي  اوطهراين ل، واوذي كلن   مهعدل ت صيين مع ق يف وثقلف  اوقري 
أرفع منزواا  م  اخل االر  يف عهاالز اواادوواا  اخل االر اوقرايب م   اواقل اادي انااد ماالكس ف رب، ف االن

اوعق ين  املنفع قلنصن وو س  األبصي يق يف أفعلو  م  خ ل ثقلف  اجملامع اوقلنصين، وكلن اجملامع
 .اوذي متالز ب  مؤسس  اودوو 

دور مبلشر أو غري مبلشر يف  وفرض شاص اهل كلن وظهصر املؤسس  احل صم  مع مرور اوزم   
 ،واوراصي  ،مدون  اوق يف جملامع اوقري  واهلجري، ش ء فش ء بدأت ختاف  امله  اوزراا   تف   
اوذي كلن يع ا  -م  ً  – اوبساااااااااااااا    ار لملز فوتظهر م لهنل اوبريوقراط   احل صم  ،  ،واحلرف  

ضاام  ال ل  ممادي م صن  م  اشااري  فردا، يف مساالح  واحدي  ااغريي، ضاام  أهداف واحدي، 
 ملن ساااالالت وياقلضااااى الى اآلو  او لتب  ويعما يف وظ ف  ح صم    مع تطصر اودوو   ااااب أ

وهذا مل ساااالاد  ياجزأ إىل شاااا ا اوعل ل  اوذري  اوصااااغريي،أ ااااب  شاااا ا اوعل ل  و  ،ل شااااهرتمرتب
طبق  وساااااااطى مل ت   مصعصدي يف جمامع اوقر  ذو اخلصااااااال ص اواملثل  ،  ظهصرالى ابواأك د 

  اجلهلز واألهيف أن اوق م  املطلق  ولنساااااااا  اوديين يف جمامع اوقر  ا فض مقلبا  ااااااااعصد مل لن



ها اواغري الى مسااااااص  اوبنلء ااعاملا   ااااالحب  تغري  :واوساااااؤال هنل اودوو ،اوبريوقراط  يف 
حنص  لثقلف  اوفرد حتصليف اقلن  أعهزي اودوو  اوبريوقراط   ساااالادت ساااااص  او قليف؟ ها املالى 

واوع قلت  اعاملا ل حبساااااب منصذع  ااساااااانبلط ؟ أم أن اوفرد اساااااامر يافلاا املصاط مفهصم 
 يف جمامع اوقري ؟ دي  واوعلطف  ات اخلصل ص اواقل ذ

اوصالصي  وانالجهذا مل س صالبنل إىل  خر عزء م  أعزاء هذه احمللوو  اواالل ل   وافسري ظهصر 
 اجملللوهص مل ياعل  بدخصل ثقلف  اوقر  اجلمعصي  خبصااال صاااهل اوا حتدثنل انهل إىل اعاملا ل، 

ج واوعقلن  اوعمصم  يف جمامع املدين ، هذا اوفضاااااااااااااالء اوذي بلغ  ف   اودوو  حلو  م  اونضاااااااااااااا
تطصر الى مساااااااااااااااص  األدوات ح ث ظهصر )اهلصي او قلف  (  "وعربانودرع  خلق  مل امسله "ا

اوعمصم  يف جمامع  اجمللل هذا  ص  او قلف  يف تصظ ز تل  األدوات!ختلز الى مساااااااااااامقلبا 
اوصااااااااااااااالصي واوذي كلن اوفرد يقدم ف   كهصي  وطن   " بطلق  وطن   " هلل إوزملهتل املدن   مل قبا 

الم  1300امرهل أك ر م   و   هذه اهلصي  اوصطن   كلن  ختضااااااااااااااع هلصي  ثقلف  اوقلنصن  ، 
ب  فرتي وأخر   – املشاا ل  ه  أن ك لن اودوو  كلن يف مرحل  أتساا س وابواليل كلنو هجري، 

برغمل  عص  خطصات إىل اوصراء إىل ثقلف  اجملامع ااسااااانبلط   بشاااا ا ور أبمس احللع  إىل ا –
 ابواالديد يف اوفرتي املاصتري اوا مرت ب  املل  لت كلن، وهذا  يفرضااااااا  واقع املنطق  اوسااااااا لسااااااا 

اجلمهصرتت يف اوسااا ن لت امل  دي ؛ ح ث اساااصردت اودوو   أملم نشااأت أبزم  وعصدي  اوعرب  
 تقدمي اهلصي  ا س م   الى اهلصي  اوصطن  . هص  ل انعاللس حح نهل 

املل  لت بشاااااا ا بساااااابب  بعض فرتي اهنلرت يف ولبقلء  ضااااااروري ساااااا لساااااا  ا ح نهل كلن هذا احل
احلرب  فرتي وهذا اوساااااا ح أيضاااااال مت تصظ ف ا يساااااام  ب  ري م  اواأما واواف ري،   دراملت  
، يف اجمللل اوعمصم حت  حصل اجلهلد األملم   اسااااااااااااااامرت اوسااااااااااااااردتت اوالر   ح ث األفغلن   
يف تل  اوفرتي ، و اوصبلح اوطلبصر  يف برانمجنسمع قصص اخلرافلت اجلهلدي  ح نهل وأ بالنل 

واواصااااصير اوفاصغرايف، وأ ااااب  اوعقا اوطهراين  ،الرم  األغلينبسااااط  ثقلف  اوقري  سااااطصهتل ف
وت لوب األاداء، وبرزت  اوصااالرم ير  يف  اااصري امرأي الى غ ف جمل  ساااببل يف حلصل اوفقر،

م  شااانل ع ، سااابلل او صب، أو إحل  اوذق سااالصك لت م ا ثقلف  اواملثل   اوعلو   ودرع  أ اااب  



وه  مؤسس  اوانشئ  املعرف   يف عهلز  املدرس اوذنصب، وسببل يف إيقلف  ضم  املالوف  يف 
ألنشط  املنهج   وغري ااوا أ بال  مؤسس   الدي انالج تل  او قلف  اوطهران   ارب اودوو ؛ و 
 املنهج  .

إىل مملرسااا  حق  اوطب ع   بعد ذو  ح نمل يرعع منصذج اودوو  اا ا شااا لل اوسااالب  ا ياضااا 
ب  فردا مل يزال  بطلق  هصي  و ن ف   اوفرد يف تقدمي احلداث  واوعق ن   اوقلنصن   جملامع  ما 

ثقلفا  اجلمعصي  الى احمللفظ   سااااااااااااااالادتهصي  دين   كا مل ترىب ال   هص وإمنل   !هصي  مدن  
ويف هذه اولالظ  احللمس  م  اونقلة يف اجمللل ، ال هل بشااااااااااا ا ا يقبا اونقلة وا املسااااااااااالوم 

م، ويظهر 1990اسااااادالء اوقصات األعنب   يف حرب اخلل ج  تظهر مشاااا  ت م ا اوعمصم 
 اوفردوهذا  امع اوصااااااااااااااالصي،و  صن الى قم  املدون  اوق م   جمل اءاوصاء واورب  م ا مفهصمبعدهل 

اوذي  ما بشاااااااااا ا اب   بطلق  هصي  وطن  ؛ وو ن  يافلاا  -ذو اهلصي  اودين  -ااعاملا  
واورمزي( اوصالصي  )رأس امللل او قليف  اوسصس لصع  هلل إوزاملهتل ثقلف   مدون   اعاملا ل حبسب

طن  ، ويعارب اوصطين يف مدرسااااااا  ح صم  ، وا علزي اوص  هنشااااااا دساااااااصف يرفض بشااااااا ا طب ع  
مل يرتب  بق يف اوعمل  اوصطن   تدن س ولمسااااااااااااااجد اوذي بنا  اودوو ، ويرفض اواعليا مع كا 

 اودوو  احلدي  .

ال هل يبدو ح صم   هذه اهلصي او قلف   مسال  يف فرتي م  اوفرتات أبن تؤسس مؤسسلت م ا 
عهلز م ا  اجلمعصي ، و نهل تدار ثقلف ل بعقا ااسااااااااااااااانبلط اوقروياوطلبع اوربوقراط  احلداث 

ترعع بنل إىل مل يزيد  ثقلف  مفهصم "احلسب " ذو اوطلبع اواقل دي اوذي ينام  ملدون  فاحلسب ، 
ووذا  حت م  اوقصان  واحلقصق املدن  ! ا  اشاااااااري قرون، ا   ن  أن ياسااااااامر يف جملل امصم 

ل جبهلز اوشرط  الع  أم  عً ؛ وهذا ابواالديد مع حصا يف م  اوطب ع  أن يسابدل وظ ف 
 اهد املل  سلملن ب  ابداوعزيز.

سااابب بقلء هذا اجلهلز كبنلء وه  ا اوذي     طرح  هنل هص وو   اوساااؤال اوساااصسااا لصع  
 ن  إثبلتأبهذا     تفسااااااااااااااريه بسااااااااااااااهصو  و إداري رغيف أن  ا يؤدي وظ فا  يف اوصق  احلليل؟ 

مل يزال ح َّل يرزق، وأبن اهلصي  اودين   مل زاو  ااساااانبلط  ن اوسااا لق او قليف الى أ اعاملا 



وهنل قد يطرح ساااااااؤال أي  اونمصذج ااساااااااادايل جمامع اهلصي  اوصطن  ، حم   وتانفس يف تع ا 
فهص املاصل اوصح د كمؤسااااساااا  دين   تنام  وذات اجمللل يف حتدث مدونا  اورمزي   م  اوقصاااا ؟

 ضم املش ل  هص أن منصذج ااسادال املعريف تعرض وسنصات طصيل  وسدجل   و  و  !واو قلف  
هيف أول م  ، و ت لرات ا س م اوس لس  يف اوشلم ومصرإو نل مع  حضرس لق س لس ، فهص 

فاالصا اونقلة يف جملل حتديث اونظري  ا س م   يف اوفق  وأ صو  وفق  اوصاقع واوعلصم ا نسلن   
حىت –الى اجمللل اوعمصم  زم  اوصاااااالصي، وابواليل هص  و  سااااا طرهتيفبشااااا ا الم؛ ضااااام  حملو 

ا  ظى ابو قاا  يف اوصساااااااااااااا  ااعاماالا ، كماال أناا   ااالج ملزيااد م  احلصكماا   –هااذه اولالظاا  
 واملأسس  الى مساص  اودوو .

او صم أملم مساااااااااااااااأو  مهم ، ه  إالدي اااابلر ولدراسااااااااااااااالت وخالمل أمسالصا يل أن أقصل أننل 
اوا حتلول دراس  اواالصات واواغريات ااعاملا  ، كمل جيب اا تقاصر معلجللتنل ااعاملا   

ولنساا  اوديين الى شاا ل  املؤسااساال  اوساا لساا ، با جيب اوغص  يف اونساا  او قليف واااانلء 
واليف اعامل  املع   او قلف   لبدراساااااا  اجمللات احلدي   يف هندساااااا  اوشاااااااصاااااا   واألن روبصوصع 

سااا لق او قليف اوذي ياالرا ف   اجملامع وبنلء اونمصذج املعريف ومؤساااسااالت اوانشااائ  حمللوو  فهيف او
 سب مل يقض   واقع وتطصر اجملامع.ااعاملا   حب

 


