ديذطايى بريَةْذاْى ئيظالَى بؤ توساغ:
إمساعيٌ طٌ
قظةنشدٕ يةطةس توساطى 1ئيظالَى قظةنشدْة يةطةس دةسيايةنى بآ بٔ ،بؤية بةػيَو 2ية صاْايإ و
بريَةْذاْى ٖاوضةسخ ناتيَو باطى توساطى ئيظالَى دةنةٕ ٖةس نةطةو بة ثيَى باطشاوْذى خؤى باطى ئةو
توساطة دةنات ،بةٖؤى ناسيطةسى طةوسةى توساغ بةطةس ْةوة يةى يةدواى يةنةنإ بةيةنيَو ية باطةس ٖةس
صيٓذوةنإ دادةْشيَت ،بةتايبةت ٖةْذيَو نشدةى ْاَشؤظاْة ٖةية ،نة دةنشيَت ثايَجؼتيةنى ية توساغ بؤ
بذؤصْةوة ،بؤية بةسدةواّ قظةو باطى طشْطى يةطةس دةنشيَت ،يةّ ْيَوةْذةؾ نؤَةيَيَو بريَةْذى طةوسةى
ئيظالَى ية نتيَبى طةسبةخؤ باطي توساطيإ نشدووة ٖةسنةغ ية ديذوتيَشواْى خؤيةوة ػةٕ ونةوى توساطى
نشدووة ،يةّ ْوطيٓة طةسةتا ثيَٓاطيَهى توساغ دةنةئ ثاػإ دةضيٓة طةس ئةوةى ئاية صاْاياْى ثيَؼوو
ضؤٕ ٖةيَظونةوتيإ يةطةأل توساطهشدووة ،نةطيإ توساطيإ بةثريؤص صاْيوة؟ بةتايبةت بؤضووْى صاْاياْى
ئيظالّ يةّ باسةيةوة طشْطة ضوْهة ئةوةى ئيَظتا بةػيَهى خةيَو سيَطشٕ يةقظةنشدٕ قظةوفةتواو ئيجتٗادى
ئةواْة ،ئةطةسضى بةالى ٖةْذيَو خةيَهةوة قظةنشدٕ يةطةس توساغ قظةنشدْيَهى بيَ طودة ثيَويظتة
بةيةنجاسى خؤَإ يةّ سابشدووة داَايَيَيٓني ،بةمآّ بةالى بريَةْذ وفةيًةطوفيَهى وةى د طه عبذايشمحٔ
خؤطةسقايَهشدٕ بةتوساغ بيَ طود ْية ،ثيَى واية ئةطةس َشؤظ طةسقاٍَ ْةبوو بةتوساطى خؤيةوة طةسقاٍَ
دةبيَت بة تواطى خةيَهاْى تشةوة
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ثيَٓاطةى توساغ:
طادةتشئ ثيَٓاطةى توساغ بشيتية ية نؤى بةجيَُاوةى ْةوةناْى ثيَؼوو ،ية ٖةَوو بواسةنإ ،طياطى،
ئايٓيى ،نؤَةمآيةتى ،ئةدةبى ٖةَووى ثيَى دةطوتشيَت توساغَ ،اداّ ئةّ نةطة يةثيَؽ ئيَُةوة نؤضى دواى
نشدووةْ ،وطيٓى نةطاْى وةى عةقاد ،تةٖا حوطئَ ،حمُذ َةْذوسٖ ،يض جياواصيةنى ْية يةطةأل طيبةوٖي،
بوختوسى ،نةطاْى تش ٖةَووى ٖةس ثيَى دةطوتشيَت توساغ
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بةّ ثيَٓاطةية طةسجةّ صاْظتةنإ دةبٔ دةبٔ بةتوساغ ،تةْٗا (وةحى) دةَيَٓيَتةوة ،بؤ ئةوةى جياواصى
بهشيَت ية ْيَوإ وةحى يةطةأل توساغ
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1ــ ٖةسضةْذة يةبةساَبةس وػةى (تساخ)ى عةسةبى وػةى نةيةوثوس دةطوتشيَت ،بةمآّ ئيظتا نة ية عةسةبى دةطوتشيَت( :تساخ) صياتش َةبةطت
ثيَى ْوطشاوى صاْاياْى ثيَؼووة يةطةس بابةتة ئايٓيةنإ
 2ـــ دياسة قظةنشدٕ يةطةس بابةتيَهى يةّ جؤسة ية نوستة بابةتيَو تةواو ْابيَت ،ثيَويظتى بة ييَهؤيَيٓةوة دسيَز ٖةية ،ضوْهة ٖةس يةواْةى قظةَإ
يةطةسنشدووٕ ثيَويظتيإ بة ْاَةى َاطتةسو دنتؤسا ٖةية
3ــ حوازات مو أدل املطتقبل شبلة العسبية لألحباخ والهشس  /2011الثةس16
4ـــ مهايج حتقيق الرتاخ د .زمضاى عبدالتواب /الهاشس امللتبة الهخادي  1985الثةسة 8
5ـــ بشواْة :نظسية الرتاخ .فًمى ددعاى /داز الشسوق يًتوصيع وايٓؼش  1985الثةسة  ،19إشالة الشبًات عو معانى املصطلحات  /2010د حمُذ
عُاسة داسايظالّ الثةسة 267

صاساوةى توساغ ية فهشى سؤرئاوا بة ثامشاوةى ػاسطتاْى وسؤػٓبريى وئايٓى دةطوتشيَت ،سؤحى عةملاْيةت
بامآدةطت ة بةطةس فهشى سؤرئاوا ،بؤية جياواصى ْانةٕ ية ْيَوإ ثامشاوةى ػاسطتاْى وئايني ،ية
ٖةيَظونةوتيؽ جياواصى ْانةٕ يةْيَوإ بةسةٖةَى َشؤظايةتى وةحى خواى طةوسة ،الى ئةوإ ٖةَووػت
قابيًى سةخٓةطشتٓة ،ئايٓيؽ ًَهةضى ئةو َةْٗةجة دةنةٕ ،بةبآ ٖيض ثريؤصيةى
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ثايةى طوتةوقظةى َشؤظةنإ ية صاْايإ:
ئةطةس بطةسِيَيٓةوة طةس طوتةوقظةى صاْاياْى ثيَؼوو يةرَاسة ْايةت يةباسةى ثريؤصى ْةدإ بةقظةى ٖيض
نةطيَو جطة ية قوسئإ وفةسَايؼتةناْى ثيَػةَبةس يةّ طؤْطةيةوة صاْاياْى ثيَؼوو قظةو باطيإ صؤسبووة،
ئيَُة ييَشة تةْٗا قظةى ثيَؼةوايإ :ػافعى وئةمحةدوَاييو و ئةبو حةْيفة دةٖيَٓيٓةوة ،نة ٖةسيةى يةواْة
ضؤٕ سواْيوياْةتة قظةى نةطاْى ثيَؼخؤيإ ،ئيَُة ٖةسةيةنةى يةى قظةيإ ييَ وةسدةطشئ:
ئةبو حةَضةى طونشى دةيَيَت :طويَِ ية ئيُاّ ئةبو حةْيفة بوو دةيطوت :ئةطةس فةسَايؼتى ثيَػةَبةسَإ بؤ
ٖات بةطةْذيَهى ساطت وةسى دةطشئ ،ئةطةس قظةى ٖاوةمآْى ثيَػةَبةس بوو ،ئيَُة طةسثؼهني ،ئةطةس قظةى
تابعني بوو سةتى دةنةيٓةوة

7

ئيُاّ َاييو طوتويةتىَ َٔ :شؤظِ ساطت دةنةّ وٖةيَة دةنةّ ،طةيشى قظةنةّ بهةٕ ئةطةس ئةطةس ٖاوتا بوو
يةطةأل قوسئإ وطوْٓةت وةسي بطشٕ ،ئةطةس ثيَضةواْةى قوسئإ وطوْٓةت بووسةتى بهةْةوة
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ئيُاّ ػافعي قظةيةنى بةْاوباْطى ٖةية ،نة طوتويةتى ئةطةس قظةيةى ساطت بوو ئةوة َةصٖةبى َٓة
صاْاياْى تشيؽ يةّ باسةيةوة قظةيإ صؤسنشدووة ،بةمآّ ئيَُة بةوةْذة ئيهتيفا دةنةئ
توساغ الى بريَةْذاْى ٖاوضةسخ:
بريَةْذاْى ئيظالَى بةدسيَزايى َيَزوو بيَ دةْط ْةبويٓة يةسِةخٓةطشتٔ يةو ػتاْةى نة دةْوطشئَ ،ية
طةسجةّ بواسناْى ئيظالّ ،بؤيةؾ ئةطةس بطةسيَٓةوة ْاو توساطى ئيظالَى توساطيَهى دةويَُةْذَإ ٖةية،
بةػيَهى ئةو دةويَُةْذية دةطةسيَتةوة بؤ ئةوةى نة ٖةَيؼة ثاْتايةنى فشاوإ ٖةبووة بؤ سِةخٓةطشتٔ ،بةمآّ
يةثيَؼو ٖيض طةسضاوةيةنى تايبةت ْةبووة بة ػيَواصى ئةو سِةخٓةطشتٔ ،صياتش ػيَواصةنإ يةطةأل خودى
نتيَبة سِةخٓةيةنإ بووة ،يةّ سؤرطاسةى ئيَظتاؾ ئةواْةى قظةيإ يةطةس توساغ نشدوة صؤسٕ ،بؤية ئيَُة
ضةْذ بريَةْذيَهى دياس ٖةيَذةبزيَشئ:
1ــ طٌ عبدالسمحو

دنتؤس تةٖا عبذايشمحٔ دياتشئ ئةونةطاْةية قظةى يةطةس توساغ نشدوة ،خاوةْى نتيَبى تايبةتة 9يةوبواسة
يةضةْذئ دمياْةى تايبةتيؽ باطى ية توساغ نشدوة ،ئةو خاوةْى َيتؤدى تايبةت بةخؤيةتى نة ية
6ــ الرتاخ واملعاصسة أكسم ضياء العمسي ضلطة كتاب األمة ٖ 1445جشي /الثةسة 29
7ــ إذا صح احلديح فًو مرييب تأليف :الدكتوز نايف على بقاعي /دازالبشائس اإلضالمية .الثةسة 94
8ـــ طةسضاوةى ثيَؼوو 92
9ــ جتديد املهًج والتقويم الرتاخ /ناشس املسكص الجقايف  2445ضاثى دووةّ

بريَةْذةناْى تشى جيا دةناتةوة ئةوةى د طٌ جيا دةناتةوةَ ،ةْٗةجةيةنةيةتى ،نة بشيتية ئةوية ية
َةْٗةجيَهى فشاوإ ،يةنيَو يةو نةطاْةى نة ية َةْٗةجى جوصئى دووسنةوتؤوةتةو ،ثيَى واية بؤ خويَٓذْةوةى
توساغ دةبيَ دووسنةويٓةوة ية بةػبةػهشدْى توساغ ،ناتيَو توساغ دةخويَٓيٓةوة دةبيَت حيظاب ئةو نات
وػويَٓةى بهةئ نة ئةو توساطةى تيَذا يةدايو بووة ،يةباسةى ثيَوةسيؽ بؤ خويَٓذةوةى توساغ ثيَى واية ،نة
دةبيَت َةسجةعةنةى بشييت بيَت ية قوسئإ ،ضوْهة قوسئإ طةْتةسة ية توساطى ئيظالَي ،طةسجةّ
صاْظتةناْى توساغ ية خضَةت قوسئإ بويٓة بؤية دةبيَ بؤ خويَٓذةوةى توساغ بطةسيَيٓةوة خضَةت قوسئإ،
د طه ْةى بؤ توساغ تةْاْةت بؤ سووبةسوبوْةوةى فهشة ٖاوسدةناْى طةسدةَى جيٗاْطرييؽ ثيَى واية قوسئإ
طةْتةسة ،ثيَى واية يةّ طةسدةَة "ثاسيَضةسيَو ْية يةّ طةسدةَة ية الفاوى جيٗاْطريى جطة ية نةػتى
وةحى ْةبيَت"
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ئةوةى بةاليةوة طشْطة ئةو َيتؤدةية نة توساطى ثيَ دةخويَٓذسيَتةوة ،بةاليةوة صؤسيٓةى ئةو تيؤسوَيتؤداْةى
نة ْةقذى توساطى ثيَ دةنشيَت ،قبويَى نشدْى بةػيَو ية ػتة طةمليَٓشاوةناْى طشاْة ،ئةطةس قبويَيؽ بهشيَت
قبويَهشدْى ئةجناَةنةى قوسطة ،ئةطةس قبويَى ئةجناَةنةػى بهةئ قبويَى جيَبةجيَهشدْى تيؤسةنإ قوسطة،
ٖؤناسةنةػى بؤ ٖةيَةى نوػٓ ذة دةطيَشتةوة ية ْاوةسؤنى ئةّ تيؤساْة بةساَبةس بة توساغٖ ،ةسوةٖا بةػيَو
ية باْطةػةناساْى ئةو َيتؤداْة بةٖؤى ثةيةنشدْةوة توػى حهوَذاْى بةثةيةبويٓة ،يةطةأل ئةوةى دةبوو
ئةسنى يةنةَيإ ْاطيٓى حةقيكةتى ئةو َيتؤداْة بواية ،طةباسةت بةٖؤناسةناْيؽ ثيَى واية بةػيَهى
دةطةسيَتةوة بؤ الواصى تواْاى ئةو نةطاْة ،نة ئةو َيهاْضَة َيتؤدية عةقالْيةو ئيذؤيؤطياْة
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ية باسةى توساطةوة داوا دةنات نة واص يةخؤداسِْيٓى طؼتى بهةئ ية توساغ ،بةاليةوة ػتةنإ سيَزةئٖ ،ةس
يةطةس ئةّ بٓةَايةػة ،ئةو باْطةػةيةى نة بريَةْذاْى عةسةبى بؤ طةسدوْيةتى فهشى سؤر ئاوا دةنةٕ ،ئةو
سةتى دةناتةوة ،ثيَى واية ػاسةصاى تةواويإ ْية ،ئةطةس باطى سةخٓةطشتٓيؽ بهشيَت ،ثيَى واية تواْاى
ئةوةيإ ْية سةخٓة ية فةيظفةى سؤرئاوا بطشٕ ،ثيَيإ واية ٖيض بةديًيَو ْية بؤ فهشو فةيظفةى سؤرئاوا
ئةو بةٖةَوو ػيَوةيةى سيَطشة ية ثؼتهشدٕ ية توساغ" َاداّ توساغ بشيتة ية ضةْذئ سوداوى صاْشاوٖ ،ةس
تةْٗا دةبيَت ْةى فشةيى ،ئةطةس سيَطاناْى طةيؼنت بةو سوداواْة بة ئةْذاصةى رَاسةى بريَةْذابواية ،ئةونات
خؤيإ ثيَ طةسقاأل ْةنشد
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ثيَى واية خؤطةسقايَهشدٕ بة توساغ ْابيَت بةٖؤى باسودؤخى سؤػٓبريى وطياطيةوة بيَت ،بةيَهو ئاَاجنى ئةو
ية خويَٓذةوةى توساغ قظةنشدْة يةطةسخودى توساغ ،ية ثيَٓاو ييَهؤيَيٓةوةى بابةتية وبة ثيَى تيَشواْيٓى
صاْظتى تةواوْ ،ةى طةسقاٍَ بووٕ بة ئاَاجنى َؤديَشْةنشدٕ وعةقآلْى نشدٕ وسيَفؤسَهشدٕ
14ـــ زوح احلداثة /ناشس املسكص الجقايف 2002/الثةسة 81
 11ــ حواسات َٔ أجٌ املظتكبٌ الثةسة 17
12ــ حواسات َٔ أجٌ املظتكبٌ
13ـــ حواسات َٔ أجٌ املظتكبٌ الثةسة 22
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بؤ خويَٓذْةوةى توساغ ضواس سيَظاى داْاوة:
يةنةّ :بؤ خويَٓذةوةى توساغ ثؼت بة الى نةَى ثؼت بة دةقى توساطى ببةطرتيَت ،يةطةأل سةضاونشدْى
ْاوةسؤنةنإ ،يةثيَٓاو طةيؼنت تيَطةيؼنت ية ْاوةسؤىٖ ،ؤناسةنةى ئةوةية نة توساطى ئيظالَى بةػيَهى
صؤسى بشيتية يةو َيهاْضَاْة ،بةتايبةت صَاْةواْى وَةْتيكى (يؤجيهى)
دووةّ :ثيَويظتة طشْطى بة ثيَؼٗات (َظتجذات)بذةئ ية َيتؤدةنإْ ،ةى َيهاْضَةناْى توساغ ،ياخود
ػاسدْةوةى ،ئةَةؾ يةثيَٓاو دةسخظنت وْويَهشدْةوةى سِةخٓةيةٖ ،ةسوةى تةْٗا داسِْيٓى َيهاْضَةنإ ية
توساغ بةغ ْني ،بةبآ صيادنشدْى ثيَؼٗاتى َيتؤدى ،ضوْهة ئةو داسِْيٓة ٖيض ػتيَو صياد ْانات
طيَيةّ :ئةو َيهاْضّ وَيتؤدة دةسنياْةى نة بؤ خويَٓةوةى توساغ وةسدةطريئَ ،بةس يةوةى توساطي
ئيظالَيإ ثيَ خبويَٓذسيَتةوة ،ثيَويظتة خبشيَٓة ريَش سِةخٓة ،بؤ ئةوةى سووٕ بيَتةوة ،نة تاضةْذ طوجناوة ،بؤ
منوْة ئاية َيهاْضَى عةقآلْيةتى سؤرئاوايى ضةْذ طوجناوة بؤ خويَٓذةوةى توساطى ئيظالَى ،ئةوةى َٔ ثيَى
طةيؼتووّ ،ئةو ضةَهة طوجناو ْية بؤ خويَٓذةوةى توساطى ئيَُة ،ضوْهة عةقآلْيةتى سؤرئاوايى يةطةس
بٓةَاى داَايَيٓى تيؤسى بٓياتٓشاوة ،عةقآلْيةت ية توساطى ئيَُة يةطةس

ئاساطتةنشدٕ بةسةونانشدٕ

بٓياتٓشاوة
ضواسةّ :ثيَويظتة ية ثيَزيٓط دإ يإ ــ ئاويَتةنشدٕ ــ ئاويَتةنإ يةى ئاساطتة ْةطشٕ ،ية بيَزيٓطذإ يإ ــ
ئاويَتةنشدٕ ــ ْابيَت بة طويَشةى َيهاْضَى سؤرئاوايى بيَت ،بةيَهو دةبيَت بة ثيَضةواْةوة بيَت ،يةبيَزيٓطذإ
وئاويَتةنشدْةنة بةٖؤى َيهاْضَى ئيظالَى بيَت ،بةٖؤى ئةوةوة سيَطاى داٖيَٓإ ية ثيَؽ بريَةْذى ئيظالَى
دةبيَتةوة
ئةواْةى باطِ نشد نؤيَةطةى سيَظاناْة ،نة َٔ ثةيشِةوّ نشدووْ ،ةى تةْٗا بؤخويَٓذةوةى توساغ ،بةيَهو بؤ
ٖةَوو ٖةويَةبةسدةواَةنامن ية دةطتجيَهشدْى ثيَؼهةنشدْى َةسيعشيفةى ئيظالَي
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نتيَبى(جتديد املنهج يف تقويم الرتاث ) بة دياستشئ طةسضاوةى ٖاوضةسخ دادةْشيَت ،ية ْويَهشدْةوةى َةْٗةج،
ئةو نتيَبة يةنيَهة يةو نتيَبة سةخٓةياْةى ية ثشؤرةنةى د حمُذ عابذاجلابشى دةطشيَت ،ثيَى واية جابشى بؤ
سةخٓةطشتٔ ية توساغ ثؼتى بة عةقآلْيةت بةطتووة ،يةطةأل دابشإ ية توساغ ،جابشى باْطةػةى ْضيهى
توساغ دةنات ية سووى بابةتى وَيَزوويى ية عةقآلْيةتى سؤرءئاوا ،يةطةأل داوانشدْى ضةطجاْذْى دابشِإ يةطةأل
توساغ بؤ ضاطةسنشدْى بابةتياْةى ئةو نيَؼةية ،دسوطتهشدْى سيَطاى بةسدةواَى ،يإ دةطت ثيَهشدٕ،
ثشطياسيَو ديَتة ثيَؼةوة ،ئاية جابشى بةنشدةى ئةو دابشاْةى نشدووة ية تيَطةيؼتٓى توساطى بؤ توساغ؟
ئةطةس ٖةيَويَظتى ئيجابي بيَت ية توساغ وا دةخواصيَت نة سةتهشدْةوةى توساغ ٖةويَويَظتيَهى ْاصاْظتى،
ْاَيَزووى بيَت
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ٖةسنات باغ ية تواسغ بهشيَت بيَ باطهشدْى ديذو تيَشواْيٓةناْى د عةيواْى وةى ئةوةية باطى ٖيض ػتيَو
ْةنشابيَت ،عةيواْى بةيةنيَو ية نةطة ٖةس داياسةناسةنإ دادةْشيَت ية قظةنشدٕ يةطةس توساطى ئيظالَى،
يةطةأل ئةوةى عةيواْى نةطيَهة صاْايةنى بةٖيَضى بواسى أؿوٍ ايفكة ،بةمآّ يةطةأل ئةوةػذا ٖةَيؼة بؤ
بؤضوْةناْى ثؼتى بةقوسئإ دةبةطتيَت ،عةيواْى يةنيَهة ية داَةصسيَٓةساْى قوتاخباْةى ئيظالَيةتى،
املعشفة ،تواْيويةتى يةسيَطاى ئةّ قوتاخباْةية ناسى باؾ بهات بؤ خويَٓذةوةى توساغ ،يةّ نوستة بابةتة
ٖةوٍَ دةدةئ ضةْذ تيؼهيَو خبةيٓة طةس ديذو تيَشواْيٓةناْى د عةيواْى
بةس ية ٖةَووػت الى عًواْى قوسئاْى ثريؤص طةْتةسة بؤ ٖةَوو ثشطةنإ بؤيةؾ تشنيض ية طةس طةساْةوة
دةنات بؤ ثشطةناْى سؤرطاس ،ئةَةؾ ٖؤناسةنةى بؤ ئةوة دةطةسِيَتةوة ،نة قوسئإ الى عةملاْى يةدةسةوةى
باصْةى نات وػويَٓة ،يةّ باسةوةؾ قظةى خؤى ٖةية ية ضةْذئ ػوئَ ئاَارةى ثيَذاوة ،ئةو ثيَى واية
َاْطةػةناساْى (تأسخيية ايكشإ) ْةياْتواْيوة بشوا بةوة بهةٕ ،نة قوسئإ نةالَى خواى طةوسةية بؤية بة
ْاضاسى ثةْايإ بؤ ػتيَو بشدووةٖ ،ؤناسةنةػى بؤ ئةوة دةطةسيَتةوة ،ئةوإ جياواصيإ ْةنشدوة ،ية ْيَوإ
صَاْى قوسئإ وصَاْى صَاْى عةسةبى ،ئايةتى قوسئإ وقةطيذةيهى ئيُشي يكةيع ْةنشدوة ،بؤية بةْاضاسى
ثةْايإ بؤ ئةوة بشدووة نة خيتابى قوسئإ تايبةتة بةو نةطاْةى يةو طةسدةّ بويٓة ،ئةواْةى ية دواى
ثيَػةَبةسةوة ٖاتوٕ ،ئةّ خيتاباْة ْايإ طشيَتةوة ،يةَةدا َظويَُاْإ نةوتوْةتة ٖةيَة ،ضوْهة ئةوإ ئةوة ية
ٖيَشَؤْيتيها ئةوة فيَشبووٕ دةبيَ صٖٓى ْوطةس خبويَٓذسيَتةوة ،ناتى طوتاسةنةى ،ػويَٓةنةى ،سؤػٓبريى
ودةوسةبةسةنةى  ،بؤيةؾ ئةسطؤٕ وػخشو تةيب تةيضيٓى يةبشى بشوا ٖيَٓإ بة وةحي بوْى قوسئإ بشوايإ بة
َيَزوويةتى قوسئإ ٖيَٓاوة
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توساغ وةمآَى ثشطةناْى طةسدةّ:
بةالى عةيواْيةوة يةنيَو ية طشفتةناْى َظويَُاْإ دووسنةوتٓةوةية ية قوسئإ ،يةبشى طةساْةوة بؤ قوسئإ
دةطةسِيَٓةوة بؤ توساغ ،ئةوةؾ َيَزوويَهى دسيَزى ٖةية يةّ ناتةوة دةطتى ثيَهشدووة نة عبذايعضيض باونى
خةييفة عوَةس ية طايَى  83نؤضى برينشدةوة ،نة فةسَودةناْى ثيَػةَبةس نؤبهاتةوة بؤ ضاسةطةنشدْى
ْانؤنية فكٗيةنإ يةبشى ئةو فكٗة ْانؤنيةى نة صاْايإ دايإ ٖيَٓابوو ،ئةوة صاْايإ خؤيإ طةسقاأل نشد
بةطوْٓةنإ دووسنةوتٓةوة ية قوسئإ بةبياْوى ئةوةى ئةوةى يةطوْٓةت ٖاتووة يةقوسئاْيؽ ٖاتووة،
طووْٓةناْ يإ دةنشدة بةيَطة يةطةس فةتواى صاْاياْيإ ،دواتش واصيإ يةوةؾ ٖيَٓا فكٗيإ نشد بةٖةَوو دئ،
تةْاْةت نةطيَهى وةى نةسخى حةْةفى دةيَيَتٖ :ةَو ئةو ئايةتاْةى نة ثيَضةواْةى ئةوةٕ نة ٖاوةمآمنإ
ثةيشِةوى دةنةٕ ،يإ ْةطخ نشاوْةتةوة ،يإ دةبيَت تةئويٌ بهشئَ ،بةّ جؤسة ئيَظتا دةبيَت فةسع ػوئَ
ئةؿٌَ بهةويَت
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ئةّ طؤساْهاسية ناسيطةسى طةوسةى بةجيَٗيَؼتووة يةطةس َظويَُاْإ ،ئةو بؤ ئةَة بة ثيَويظتى دةصاْيَت
َظويَُاْإ بطةسِيٓةوة بؤ قوسئإ ،ضوْهة فكٗى نؤٕ ضاطةسى نيَؼةناْى ئةَشؤى ثيَٓية ،ناتيَهيؽ نة ية
ئةَشيهابووّ سؤراْة حةوت تا دةثشطياسّ ئاسِاطتة دةنشا بؤوةمآَذاْةوةى  %95ثشطياسةنإ ثشطياسى تاصة
بووٕ ،صاْاياْى ثيَؼوو باطيإ ْةنشدبوو ،دةطةساَةوة بؤ نتيَبة دسيَزةناْى وةى :املػين إبٔ ايكذاَة ،حمًى
إبٔ حضّ ،املطبوط ايظشخظى ،األم يًؼافعي ،وةمآَيَهى تيَذا ْةبوو ديَِ سؤػٔ بهاتةوة بؤ ئةّ ثشطياساْة،
دةبوو وةمآَيَهى ية توساغ بؤ بيَِٓ نة بؤ ئةّ ثشطياساْة ْةدةبوو ،ئةّ حايَةتة وا ية َظويَُإ دةنات توػى
بيَ ٖيواى بيَت ،نة ْاتواْيَت سووبةسِووى واقعى خؤى ببيَتةوة ،يةنؤتايى طةيؼتِ بةوةى نة دةبيَت فكٗيَهى
تاصة بةسٖةّ بيَت نة وةمآَى ثشطياسةناْى ئيَظتاَإ بذاتةوة
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بؤ تةعاٌَ نشدٕ يةطةأل توساغ طيَ دةبيَت طيَ ئاطت تيَجةسِيَٓني:
ئاطتى يةنةّْ :ابيَت توساغ بةطؼتى سةت بهشيَتةوة ،وةى عةملاْيةنإ دةنةٕ
ئاطتى دووةّْ :ابيَت بة طؼتى وةسبطرييَت وةى توساطيةنإ دةنةٕ
ئاطتى طيَيةّْ :ابيَت خويَٓذةوةَإ بؤ توساغ ٖةسِةَةنى بيَت بة بيَ َيتؤدى صاْظتى بيَت
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عةيواْى ية ْوطيٓةناْى وةمآَى صؤسػت دةداتةوة ،قظةيةى نة صؤسبةى جاس خةيَهاْيَو دةنةٕ ،ئاية تؤ
دةطةية ئاطتى فالٕ ئيُاّ؟
ية ئةصٖةس ييزْةيةى ٖةبوو ثيَى دةطوتشا (تاقيهشدْةوةى دياسيهشدٕ) نتيَبيَهيإ دةٖيَٓا الثةسةيةنى بؤ
دةنشيةوة ،ثيَيإ دةطوتى :خبويَٓةوة ػةسحى بهة يةبةساَبةس ئةّ ييزْةية اليةْى بةالغى و َةْتكى
وصاْظتةناْى تشى ػيذةنشدةوة ،بةيَطةى دةٖيَٓايةوة سةتى بةيَطةى تشى دةنشدةوة ،بةّ جؤسة قوتابى تاقي
دةنشايةوة ،ئةوةى دةيطوت ٖيضى تاصة ْةبوو ،بةيَهو ٖةَووى ػتى توساطي بووٕ ،ئةطةس واص ية سةخٓة
بيَٓني ئةَة ْيؼاْةيةنة ية ْيؼاْةناْى ْةصاْي ودوانةوتووميإ ،ئةطةس ٖةَووَإ ٖةيَظني بةّ ناسة ناسةنة
ثيَضةواْة دةبيَتةوة
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اليةْيَهى تش نة عةيواْى طةسطةختاْة ديفاعى ييَ دةنات ،بشيتية ية صاْظتةنؤَةمآتيةنإ ،وةى ثيَذاويظتى
ٖاوضةسخ  ،ئةَة جطة يةوةى وةمآَى ئةو سةخٓاْة دةداتةوة ،نة سةخٓة ية َظويَُاْإ دةطشٕ ،نة داٖيَٓاْى
فهشى وفةيظةفيإ ْية ،تةْٗا طةسقايَى طيَشاْةوة بووٕ ،ئةو بةتوْذى ئةو بؤضوْة سةت دةناتةوة ،نة
َوطًَُاْإ ئةطةس ية ثيَؽ طةالْى تش ْةبووبٔ ،ئةوبؤضووْة سةت دةناتةوة ،ثيَى واية توساطى ئيظالَى
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بةطويَشةى صةَةْةنإ بووة ،بؤ ئةَةؾ دةيَيَت :عًُى نالّ و فةيظةفة دوو منوْةى صيٓذوٕٖ ،ةسوةٖا توساطى
ئيظالَى ضؤٕ تعاًَى يةطةأل صاطتة َشؤظايةتيةنإ نشدووة:
يةنةّ :صاْظتةنؤَةمآيةتى َشؤيةنإ ية توساطى ئيظالَى بٓةَاى بؤ داْشاوة ية فةيظةفةى ئيظالَي ئةوةى
ثيَويظت يةو صاْظتةناْى نةالّ و فشةم

د حمُذ عُاسة:
يةنيَو بريَةْذة دياساْةى نة قظةى خؤى يةطةس توساغ ٖةية د حمُذ عُاسةية ،جطة يةوةى خاوةْى
ديذوتيَشواْيٓى خؤيةتى يةطةس توساغ سؤيَى طةوسةى بيٓيوة ية نؤنشدْةوةى توساطى بريَةْذاْى وةى مجاٍ
ايذئ االفػاْى وحمُذ عبذة ،عبذايشمحٔ ايهوانيب وضةْذإ بريَةْذى تشٖ ،ةسوةى ضةْذئ ْوطشاوى صاْاياْى
ثيَؼوى حتكيل نشدووة ،عُاسة بةيةنيَو ية بريَةْذة دياسةنإ دادةْشيَت نة خاوةْى ديذو تيَشواْى خؤيةتى،
ٖةوٍَ دةدةئ نةَيَو ية ديذةناْى خبةيٓة سوو ية قظةنشدٕ يةطةس توساطى ئيظالَى
يةنيَهة يةو نةطاْةى قظةى صؤسى يةطةس توساغ نشدووة ،ئةَة جطة يةوةى ضةْذنتيَبيَهى تايبةت بة توساغ
ْوطيوة ،يةواْة( :الرتاث واملستقبل) و(نظرة جديدة إىل الرتاث):
دابةػهشدْى توساغ بؤ ضةْذ ئاطتيَو:
د حمُذ عُاسة توساغ دابةؾ دةنات :توساطى ئايٓى ،تواسطى ئيظالَى ،توساطى فهش ،صاْظتى ،سؤػٓبريى،
ػاسطتاْى ئةَاْة يةى ئاطتيإ ْية ،الى بةيَهو ضةْذ ئاطتيَهى جياواص
بؤ منوْة قوسئاْى ثريؤص (َكذغ)ة طةسضاوةي يةنةَة ،يةطةأل ئةوةػذا دابةؾ بووة بؤ ضةْذ ئاطتيَهى
جياواص ،بؤ منوْة يةقوسئإ ضةْذ ئاطتيَهى جياواص ٖةية( :حمهِ) (قطعي الثبوت) نة ئةواْة جياواصى
وةسْاطشيَت ية تيَطةيؼنت وتةفظرينشدٕ ،بةٖةَإ ػيَوة طوْٓة ٖةْذيَهى َتواتشة ــ قطعى الثبوت ــ بةٖةَإ
ػيَوة طوْٓة ضةْذ ئاطتيَهى تشى ٖةية ،يةواْة سووْهشدْةوةى ئاياتى قوسئإ ،يإ بة واتايةنى تش
جيَبةجيَهشدْى ئايةتى قوسئإ
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دواى ئةَاْة توساطى طةالٕ ديَت ئةوةى َشؤظةنإ دايإ ٖيَٓاوة ية بواسة جؤساوجؤسةنإ ،ئةَاْة ثريؤص ْني،
ثاسيَضساويؽ ْني ية ٖةيَةو نةّ ونوسى ،بةمآّ طةسَايةنى َعشيفي بةٖيَضَٕ ،شؤظ دةتواْيَت طودةَةْذ بيَت
ييَيإ
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ئةطةسضى بةػيَو ية بريَةْذإ وْوطةساْى ٖاوضةسخ ثيَيإ واية ثشؤطةى خويَٓذةوةى سةخٓةياْة بؤ توساغ
ػتيَهى تاصةية ،ية ثيَؼودا توساغ وةى ثريؤص طةيشنشاوة ،بةالّ د حمُذ عُاسة ئةّ بؤضوْة سةت دةناتةوة
ثيَى واية ٖةس يةطةسةتاو صاْاياْى ئيظالَى ية ٖةَوو بواسة جؤساوجؤسةنإ طشْطي صؤسيإ بة وةسطشتٓةوة
سةتهشدْةوةى َعشيفةى َشؤظةنإ داوة ،تةْاْةت ية وةسطشتٓى فةسَوودةناْى ثيَػةَبةسيؽ وسةدةناسى
صؤسنشاوة ئيٓجا وةسطرياوة ،نةطيَهى وةى ئيُاّ بوخاسى دواى نؤنشدْةوةى ٖةصاسإ فةسَودةى ثيَػةَبةس
ئيٓجا ؿةحيخةنةى دادةْيَت يةطةأل داْاْى ضةْذئ ياطاو سيَظاى بةٖيَض يةثيَٓاو دوسنةوتٓةوة يةٖةيَة

23

ئةطةس طةيشى نتيَبةناْى تةفظري بهةئ ،بةٖةَإ ػيَوة ضةْذئ وسدةناسى تيَذانشاوة ،نتيَبى عةقيذة،
ػةسع ،أؿوٍ ايفكة ،تـوف

24

خايَيَو نة صؤس ثيَى َةتشطيذاسة قظةنشدْى صؤس ٖةيَذةطشيَت ،ئةويؽ َيَزووى َوطًَُاْاْة ،ضوْهة َيَزووْوطإ
ٖةَوو بيظرتاويَهيإ ْوطيتةوة ،بةبآ وسدةناسيهشدٕٖ ،ةسوةٖا دةيَيَ باػرتئ بةيَطةية نة ْاوْشاوة بة(ئاراوة
طةوسةنة)

25

يةطةأل ئةوةى توساطى ئيظالَى ناسى صؤسى بؤ بهشاوة بةمآّ ٖيؼتا ْةبوة بة ناسيَهى طشْط ،ئةَة جطة
يةوةى بةػيَهى صؤسى توساطى ئيظالَى داطرينشاوة ،صؤسيَو ية دةطتٓوطةنامنإ ية نتيَبخاْةناْى ومآتى
دةسةوةٕ  ،نة بةٖؤى بةٖيَضى ئةوإ والواصى ئيَُة ية نتيَبخاْةو َضطةوت نةْيظةنامنإ بشدووياْة

26

بؤ خويَٓذةوةى توساغ ثيَويظتُإ بة ثالْيَهى تؤنُة ٖةية ،نة بؤ ئةوةى بتواْني بة َيتؤديَهى صاْظتى
توساطى ئيظالَى خبويَٓيٓةوة ،ئةو دةقاْةى طاغ ْةنشاوةتةوة طاغيإ بهةيٓةوة

27

ثؼتى بةطتووة بة

ْوطشاويَهى ػيَخ حمُذ عبذة ،نة ثيَؼٓياسى نشدوة بؤ ئةصٖةس ضؤٕ تةعاٌَ يةطةأل توساغ بهةٕ ،يةّ ْاَةية
دةيَيَت :ثيَويظتة قوسئاْى ثريؤصو فةسَودةى ثيَػةَبةس وةسدى خبويَٓذسيَٓةوة ،بةطويَشةى بٓةَاناْى صَاْى
عةسةبى سيَظا صاْظتية دسوطتةنإ
ٖةسوةٖا بريوباوةسى ئيظالَى ثاى بهشيَتةوة ية داب وْةسيت سيَهبخشيَتةوة يةطةأل بٓةَا دسوطتةناْى ئيظالّ
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جاسيَهى تش فيكٗى ئيظالَى دابشيَزسيَتةوة دووس خبشيَتةوة ية ٖةَوو تةعةطوبيَهى َةصٖةبى ،ئةّ خويَٓذةوةية
دووس بيَت ية صيإ طةياْذٕ بةوحهوَاْةى نة دةقى قوسئاْى يةطةس ٖاتووة
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