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ن اهمِ  الاهعالق من مفذزاسة ادلشوز والأسس اًفَسفِة ًالهؼمة اًس َاس َة واًلاهوهَة، حىت ىمتىن من 

اخاتة صافِة وزسذ اتزخيي  مياًخعوزاث واًفَسفاث اًلسمية، تي وحىت الاذاين واًـلائس، يف سخِي ثلس

. ، ميىن اذلعول تـسٍ ؿىل ثعوز صامي ًىِفِة ثحَوز الاهؼمة اًس َاس َة واًلاهوهَة اذلاًَةمـلول وفىصي  

 

الق من اًـامل اًَََِين يف اًححر ؾن ادلشوز اًيؼًصة واًفَسفِة ًالهؼمة اًس َاس َة الاهعميىن و 

الأظي حضازت وزلافة ظحـت ٍلوؿة من اًلدائي يف يه من اهمِ  اًلول تبأن اًًَََِِة واًلاهوهَة. 

يف ما ؾصف ؿرب اًخازخي ابلأقًصق. وكس ظحـت ُشٍ اذلضازت  تـضِا تحـغ واًضـوة اًيت اهعِصث

ٌون اذلصة واًفىص اًـسىصي ووسائي ة، نٌل جصغ بأَُِا يف ف علة ثسٌلث حضاًزة وزلافِة وفَسفِاهمي

ىن اًلول تبأن " اًًَََِِة اكهت حضازت كس دوط اذلصوة بأو ظس اًِجٌلث. ومن ُيا ميوفٌون 

ىل اًوحوذ يف بأوادص اًـرص الأًف اًثاين كدي اهمَالذ، واحذفؼت ثضرعَهتا مٌش ركل  دصحت ا 

اًخازخي حىت اًلصن اًساتؽ من اًـرص اهمس َحي. واكن بأو ػِوز ًِا ؿىل خاهيب اًححص ال جيي، 

ص اهمخوسط، مث اجسؽ هعاكِا جصا فذوكَت واهدرشث من ُياك ا ىل ما حول صواظئ اًححص الأسوذ واًحح

ىل ب س َا اًوسعى واًِيس وامذسث قصاب ا ىل صواظئ صٌلل بأفًصلِا وبأوزواب اهمعةل ؿىل  ،ظوة اًرشق ا 

احملَط الأظَيعي، مبا يف ركل حزء من ادلٍزصت اًرًبعاهَة " 
1
. 

 

هل  اًـُش يف ن زنز الأقًصق يف حِاهت  ؿىل وحوذ اذلارضت، ويه هوغ من اًخيؼمي اذلي ًؤم  و 

فامي ًخـَق ابهمبألك واهمبأوى والأمن  ةذاظِات بأؾضاهئا وثيؼ  صؤوهن ، و فغ ؿىل ح اجتمـاث حت

ىل هلعة اًخواسن حبَر تسث يف بأؿني الأقًصق " كس ذلكل فلس اكهت اذلارضاث واًسالمة.  وظَت ا 

ملاومة لك وكأهنا اًعَلة اًوحِست اًعاذلة: فلس اكهت كاذزت ؿىل حتسي لك اهمزاحٌلث، وؿىل 

ا ا ىل لك ماكن، حسة اس خعاؾهت ، وحىت اًصومان بأهفسِ  اًعموحاث. وع   س الأقًصق ا ىل ثعسٍُص

                        
1
يصز. انطجؼخ األونى إصذاراد يكزجخ األطزح. انمبهزح،  رىٌُجً: ربرٌخ انسضبرح انههٍٍُخ. رزخًخ: ريشي خزخض. يزاخؼخ: د. صمز خفبخخ. يٍـ أرَىنذ  

 . 91و.  ص  3002



 2 

ا تـس بأن بأساًوا ما هبا من اكَميَة وضَق. وكس حتوكت ًومئش، ويه ما ؿَََ يف اقًصلِا تعحَـة  اؾمتسُو

اًـالكاث ادلوةل " 
2
.  

 

 فالسفهت  تبأن وحوذ اًـحس واًس َس، بأو ثشُة زؤىواكن الأقًصق ٌرشؾيون وحوذ اًـحَس، تي 

منا ُو بأمص فصضَ هؼام اًىون، وفصضخَ اًعحَـة. ًوـي من بأصِص من حاول رشؾية  ارلاذم واخملسوم، ا 

ًَِة ؿَََهؼام اًصق  " واكن بأزسعو ٍصى تبأن ، ُو اًفَِسوف بأزسعو. وال س خـحاذ وفصط ىزؿة ا 

ولذهتا، معحوؿة خبامت اًعحَـة، فاًحـغ ذَق  ولك اًاكئياث، مٌش اًـحس اًصكِق ُو متكل ب ةل حِ ة.

ة اًعحَـة، ُو ابًًس حة ا ىل مـَمَ  ،ًَلوذ ًََ من ساًو وال دصون ذَلوا ًَعَـوا. واًصكِق ارا هؼص ا 

ىل اًصوخ. ولك اذلٍن ل ٌس خعَـون ان ًلسموا ًيا كري هخاح احسارم  واظصافِ ، مه من  مبثاتة ادلسس ا 

ومن الأفضي هل  بأن ًلسموا ذسماهت  من بأن ًرتهوا وصبأهن  "  عحَـة.ىومني تيؼام اًصق، حبنك اً احمل
3
. 

 

مهَة اًلاهون يف ثيؼمي حِات اجملمتؽ، فاًدرشًؽ اهمسؾوم فق اًفالسفة واهمفىصون الأقًصق ؿىل بأ اثنشكل 

 ابًلوت رم  ٌَلاًة يف حٌلًة حِات ومال وؾصط اًفصذ اهمواظن. وكس زتط الأقًصق تني اًلاهون واًدرشًؽ

ِة يه اًيت حتمي اًلاهون وثفصضَ ؿىل اًصؾَةمن هجة بأدصى وتني اًسٌلء ن هجةم  فصضا. ، جفـَوا الً 

ًِيي مَزم. ول حيق لأحس بأن ًـازط اًلاهون. ذلكل وخسان  ثحاؿَ ًِو بأمص ظحَـي وا  بأي بأن واحة ا 

و ًواخَ اهموث ٍصفغ  ىهتاك و سلصاظ حىت ُو ُيا فلس مـاذات اًلاهون اذلي حنك ؿَََ ابهموث. ومن ا 

ِة  ،اكن " اًَوانن ٍصون بأن ًلك مؼِص من مؼاُص اًىون  ً ًِا بأو ب ًولك فصغ من فصوغ اذلضازت ا 

ىل اًخرش، ومؽ بأن  ِهتا اًيت اذرتؾهتا وبأُسهتا ا   ً ختَق ثكل اهمؼاُص واًفصوغ، حىت اًفٌون اكهت ًِا ب

َست اًـلي واًخجصتة، هحاز فالسفهت  ؼ كأفالظون وبأزسعو ؼ اكهوا ًـصفون بأن اذلضازت ل تس بأن حىو ن ًو

                        
2
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ِة بأُسهتا ا ىل  ِة، وبأن ُشٍ الً  ل بأن اًفىص اًَوانين اًـام اكن ٍصى بأن اذلضازت لكِا من مٌح الً  ا 

 " اًياش وػَت حصؿاُا تـس ركل
4

 . 

 

يف وضؽ الأسس الأوىل ٌَيؼام ادلميلصاظي اًلامئ ؿىل س َاذت اًضـة ودلوءٍ  ،نشكل ،وجصغ الأقًصق

ا ىل الاهخزاة من بأخي ثـَني اهممثَني هل. واس خًدط الأقًصق هؼ  اذلنك ادلميلصاظَة اًحسائَة، فلاًوا 

َلازص َة واهمَىِة وادلميلصاظَة اًضـحَة.  هنا الأًو اهمساوات "نشكل احذَت كمي ذميلصاظَة مثي ا 

حزيا حِسا يف اًفىص الاقًصلي، ونخة اًىثري من اًفالسفة  "اهمساوات الاحامتؾَة"و "س َةاًس َا

ايُا من تسهيَاث اهمسهَة واذلضازت.  واهمفىٍصن الأقًصق مٌش ُريوذوث حول ُشٍ اًلمي، مـخرٍبن ا 

ا هحريا يف اًفىص الأقص  ، نلميةنشكل فلس احذَت اذلًصة ًلي، ومزيت مزيث الاقًصلي ؾن اًربجصي، حزي 

حِر حبر اهمفىصون ؾن مـىن ُشٍ اًلمية وهَفِة حصمجهتا ؿىل بأزط اًواكؽ، ًيك ثحسو واكـا ًومِا 

همفِوم الأقًصلي ٌَحًصة ٍمتزي هبشٍ الاسذواحِة اهمواظيني. و من ُيا فا ن " افصذ من مـاصا ًخَمسَ لك 

ىل اًفصذ: راث اذلسٍن: حًصة حبنك اًلاهون ودضوغ ذلنك اًلاهون. وكس حسذ بأزسعو  اذلًصة ابًًس حة ا 

وحانٌل تب ن واحس، وُو ًعي، من ظًصق ب دص ا ىل ظَاكة اهمضلكة الأساس َة  بأن ٍىون اًفصذ حمىوما

هنا اٍمتسم الازاذي تيؼام مـني، ولك اًس َاساث  ٌَحًصة الأقًصلِة اًيت ًُست خشًزة ا ظالكا: ا 

صى اًحـغ بأن ادلمي لصاظَة الأزًَِة ثحسو، متاما وكأهنا ثـمي من بأخي اًخوفِق تني اًيؼام واذلًصة. ٍو

وامص نٌل بأهن  ل جتاوسث هلعة اًخواسن ُشٍ، لأن الأصزاض فهيا مل ًـوذوا جيصبأون ؿىل ا ظساز الأ 

 " وحبسة اًصمسَة الأفالظوهَة، ميوث اًيؼام من حصاء ال زساف يف اذلًصة ًٍصسون اظاؾهتا.
5

 . 

 

ِة. وكس ػِص نشكل فِ  الأقًصق تبأن اًلواهني الاوساهَة ما  يه يف الأظي سوى كواهني ظاذزت ؾن الً 

وحاول ُؤلء اذلاكم  غ اًعحَـَة ًعاحل ما وحوذٍ ؿساةل.تـغ اذلاكم اذلٍن كريوا اًلواهني والأوضا

ز  ِة يف مشول ارلري ؿىل ازلَؽ، واكعاء اًفئاث اًيت حتاول الاس خئثاز ابهمال اذاهمسددسون حصمجة ا  ت الً 

                        
4
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ن ُيا فلس بأذى " اًخعوز الاكذعاذي والاحامتؾي ا ىل متصنز اًسَعة يف ًس واذلَات واًعحَـة. وم

( Demos  ( اذلٍن ًـمتسون يف نثري بأو كََي ؿىل اًضـةTyrantsًعلات  ابحاكم معَلِة ؾصفوا 

( مل ٍىن هل ركل اهمـىن اًحلَغ Tyrannاهمًؤف من اهمزازؿني واًخجاز واًعياغ. واظعالخ ظاقَة  

هلالة، واكن هضاهل  يف ركل اذلني ار  ىل اًسَعة اهمعَلة ؾن ظًصق ا  اكن اهملعوذ تَ حامك وظي ا 

ثس ََوش  ضس اًعحلة الازس خ اموهج كدي اهمَالذ( هَف  628ؼ658حوايل لصاظَة، فِشهص اًعاقَة ا 

ىل اًسَعة يف هوزهثة ظصذ الازس خلصاظَني وظاذز بأزضِ  ووسؾِا ؿىل اهمواظيني  بأهَ حِامن وظي ا 

اًفلصاء " 
6
. 

 

متزي اًفالسفة الأقًصق تيلس الأفاكز اًس َاس َة وجضىِي ادلوةل واذلىومة، ووضـوا اهمصاحـاث و 

ا. ومن ُؤلء اًفالسفة بأزسعو وبأفالظون  واًىذة حول اًيؼصايث ادلسًست اًيت اس خًدعُو

ٍزوكصاظ وبأقزهوفون. و زنز ُؤلء ؿىل وحوة و  ا ورضوزت ضحعِا ا  سعوت اذلىومة وادلوةل واكذساُز

ًفصط واًلوت ؿىل الأفصاذ، ومن ُيا فلس " زبأى سلصاظ بأن اذلاكم جية بأن ٍىوهوا من روي ًلأمن اب

اهمـصفة بأي من اًفالسفة. وكس انذى سلصاظ مبحسبأ س َاذت اهمـصفة لأهَ زبأى بأن ُشا اهمحسبأ من اًسِي 

رعَة بأن ًعحح يف ثعحَلَ مدسبأ اذلنك اهمعَق اهمس خًري. نشكل فلس بأوىل بأنًزيوفون بأمهَة نربى ٌَض 

ة اًيت جية بأن ٍمتخؽ هبا اذلامك. وكس بأذش بأفالظون ُشٍ الأفاكز وحـَِا بأساش هؼًصخَ  اًلًو

اًس َاس َة، لأهَ زبأى بأن اذلامك اًفَِسوف بأو اهمسددس اهمس خًري ُو اًفصذ اًوحِس اذلي دلًَ اهمـصفة 

َ اًسامِة. فِوجز اكن اًاكفِة ًوسائي حمنَة مواُة الأفصاذ اًعحَـَة، وثوحَِ اجملمتؽ حنو حتلِق بأقصاض

ا  ة ٌسوذُا اًيؼام والأمن، وكس اكن ًِشٍ الأفاكز بأثُص كامة ذوةل كًو س اذلنك اهمعَق، وركل ل  ًًؤ

اًواحض ؿىل تـغ فالسفة اًـرص اذلسًر، فَِجي ٍصى بأن اذلنك الأمثي ُو اذلنك اهمعَق اهمسددس 

ن زخي ادلوةل ُو اًفصذ اذلي جيسس مدسبأ سَعة  اذلي جيسس وحست اثعاف ادلوةل ابًعفة اًلكَة. ا 

زاذت اذلامك اًفصذ بأو  ن ا  ًِا ؿىل الأزط. ا  ا ا  ادلوةل، ومن اًواحة احرتام ادلوةل وثلسٌسِا واؾخحاُز
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ٍهيا اًـسف واًِوى، ركل لأن ُشا اهمكل اهمسددس  اهمكل اهمسددس ؾيس َُجي ل ميىن بأن ًدرسة ا 

ضـة بأص حَ تـالكة هللا ابًلكمة. من ُيا ٌس خلي سَعخَ من ثلمعَ ًصوخ صـحَ، وبأن ؿالكذَ هبشا اً 

و حمل كِام اًفَِسوف ؿىل  ميىن اًلول بأن َُجي كس بأهخثق يف رُيَ ركل اذلمل الأفالظوين، بأل ُو

ث ُشٍ الأفاكز بأدعاز ادلٍىذاثوزًة، واحنصف اذلاكم ابمسِا، ؿىل بأساش بأهن   زبأش اهمسًية. وكس حو 

هلار اً  ًعاًَا مَِمون، ول خيعئون، وبأهن  خاءوا ل  س يف تـغ اًحالذ مثي ا  شا ما صُو ضـة، ُو

ًََ هصة  موسًوَين، وبأهماهَا ُخَص، واس حاهَا فصاىىو. ًوـي ثعوز بأفالظون ًصخي ادلوةل حـهل ًيؼص ا 

ًََ الأسمٌة اذلسًثة من  شا اًخعوز ُو بأحسج ما وظَت ا  بأزست ًسٍص صؤوهنا رلري بأفصاذُا مجَـا. ُو

ن اذلامك اذلي ًربز حوكَ تبأتوثَ  هؼصت ا ىل اذلامك، وما مععَح }هحري اًـائةل{ ؾن بأسٌلؾيا تحـَس. ا 

ٌَمواظيني ًـامَِ  نٌل ًـامي الأة بأظفاهل ؿىل اهن  كرص  او كري كاذٍزن ؿىل بأن ًخزشوا كصازمه 

را احنصفوا، لأهن  ل ًـصفون معَحهت  اذللِلِة  تبأهفسِ ، ومن ُيا ٍىون من حلَ ثوحهيِ ، تي ؾلاهب  ا 

 "
7
. 

 

حبثَ ؾن اًيؼام الأفضي ذلنك ادلوةل واًضـة، ًـعَيا بأزسعو زبأًَ وثفضَهل ٌَيؼام اًس َايس وبأزياء 

يا بأو اذلىومة ؤمن بأزسعو ابن اًيؼام الأظَح والاكصة  اًيت حتنك وثسٍص بأموز اًضـة، ُو " ًؤنس ًو

َلازيش، فِاذش حبي  ىل اًىٌلل ُو ركل اًيؼام اذلي حيلق اًخواسن تني اًيؼامني ادلميلصاظي والاًو ا 

وسط تُهنٌل. ًوِشا فا ن بأحسن ادلول هؼاما ؾيس بأزسعو يه اًيت حىون اًعحلاث اًوسعى فهيا بأنرب 

اء. ويف مجَؽ اذلالث اًيت كي فهيا ؿسذ بأفصاذ اًعحلة اًوسعى من ؿسذ وبأؾؼ  كوت من الأقيَاء واًفلص 

اذلس اًواحة وثلَحت ؿَهيا اًعحلة اًيت ثفوكِا يف اًـسذ سواء اكهت ظحلة الأقيَاء ام ظحلة اًفلصاء، 

وثوًت تيفسِا ثرصًف اًضؤون اًـامة، وارا ما س َعص الأقيَاء ؿىل اًفلصاء بأو اًفلصاء ؿىل الأقيَاء مل 

لرتخ بأزسعو وضؽ ذس خوز خمخَط بأو اكامة حنك جس خعؽ  ُشٍ اًعحلة بأو ثكل بأن ثلمي ذوةل حصت. ًو

                        
7
انطجؼخ األونى  ز.ـ د. فضم هللا يسًذ إطًبػٍم: األصىل انٍىَبٍَخ نهفكز انظٍبطً انغزثً انسذٌث.ثظزبٌ انًؼزفخ نطجغ وَشز ورىسٌغ انكزت. كفز انذوار، يص 

 .91و 98و 91و.  ص  3009
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س خلصاظَة وادلميلصاظَة ٍمييؽ تَ ُشٍ ادلٍىذاثوزايث اهملِست ٌَحًصة ز وُو ذََط من الا ،ذميلصاظي

سواء ااكهت ذٍىذاثوزًة الأقيَاء بأم اًفلصاء " 
8
. 

 

اهكة واًخسذي ًوكفِا ؾيس حسُا يف حال زهوهنا ا ىل وميَي بأزسعو ا ىل مصاكدة اوضاغ اًعحلاث اذل

يا ٍصى بأزسعو بأن " معَحة الأحاكم اًس َاس َة ثليض تبأن ل  ال سددساذ وال س خئثاز واًفساذ، ُو

سمو مسوا مفصظا هيسذ اس خلصاز اًحالذ. ذلكل ؿىل بأحصاة ثكل الأحاكم بأن مييحوا  ًخـاػ  بأحس ٌو

هَ ؿىل بأحصاة  ،ًدسَمِا بأزابهبا همست وخزيت  ...(مٌاظة ثس َعة همست ظوًةل بأو مٌاظة دعريت  وا 

مفصظا، مـمتسا ؿىل كسزت ادلوةل بأن حيًووا تعًصلة كاهوهَة ذون ثفوق مواظن من اهمواظيني ثفوكا 

را مل ٌس خعؽ اًلاهون مٌؽ ُشا، فا ن ُؤلء الأصزاض جية بأن ًمت هفهي  بأظسكاءٍ بأ  و نرثت بأمواهل، وا 

ذازح اًحالذ " 
9

اٌَحياث اًـٌلًلة، ُو من وضؽ س تبأن اًفىص الأقًصلي ممتثال تفالسفذَ ومن ُيا جن . 

الأوىل ٌَفىص اًس َايس، وبأسس اذلنك وادلوةل ؿىل اهمحسبأ ادلميلصاظي، وتياء اهمؤسساث وفعي 

 اًسَعاث واًعالحِاث تُهنا. 

 

 زوما وتساايث اهمس َحَة:

 

" من اهمِ  اًلول تبأن اتزخي زوما اًلسمي ًيلس  ا ىل حني اذلسًر ؾن اتزخي الامرباظوزًة اًصوماهَة، 

 زالزة ؾعوز ثلََسًة ويه:

ضمي اًفرتت الأوىل مٌش ؼ 1  ق. م. 509ق. م حىت ؿام  753اًـرص اهمَيك: ٌو

                        
8
انصبدرح ػٍ خبيؼخ ثبثم، انؼزاق. انًدهذ انزاثغ. انؼذد  فهظفخ انمبَىٌ ػُذ أرططى. يدهخ )يزكش ثبثم نهذراطبد االَظبٍَخ( ـ يصطفى فبضم كزٌى انخفبخً: 

 .281. ص 3
9
، انصبدرح ػٍ كهٍخ اَداة، خبيؼخ انمبهزح، يصز. انؼذد انسبدي ػشز، كالطٍكٍخ(ٍخ فً فكز أرططى انظٍبطً. يدهخ )أوراق ـ والء رىفٍك فزج: انذًٌمزاط 

 .919و. ص  3093
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و  44ق. م ؿام كِام ازلِوزًة حىت ؿام  509اًـرص ازلِوزي: وُو ٌس متص من ؿام ؼ 2 ق. م ُو

ٌلء ازلِوزًة اًصوماهَة. وثيلس  اًفرتت ازلِوزًة اًيت حًزس ؾن اتزخي اقخَال ًًوَوش كِرص ب دص سؾ

 :عف ا ىل زالزة مصاحي زئُس َةبأزتـة كصون وه

بأ ؼ فرتت اًـرص ازلِوزي اهمحىص: اذلي صِس هضج مؤسساث اذلنك ازلِوزًة اًدرشًـَة واًخيفِشًة، 

اذلي ذاضخَ زوما ٌدلفاغ ؾن  واًرصاغ تني ظحلاث اجملمتؽ اًصوماين من ؿامة وبأرشاف، وبأذريا اًىفاخ

ق.م  509هَاهنا واس خلالًِا مث ٌَخوسؽ ؿىل حساة خرياهنا اًالثني والاًعاًَني، ومتخس ُشٍ اًفرتت من 

 م.  260حىت 

ا ىل  264ة ؼ فرتت اًخوسؽ اًصوماين يف بأزخاء اهمخوسط قصاب مث رشكا، وامذسث ُشٍ اهمصحةل فامي تني 

 كصظاخة فامي ؾصف ابمس اذلصوة اًحوهَة. ق.م واًيت تسبأث حبصة زوما ضس 133

 ق.م. 44ق.م ا ىل  133حؼ ؼ ؾرص اًثوزت بأو ؾرص اًزؿاماث اًصوماهَة ويه مصحةل امذسث من 

اًـرص ال مرباظوزي، وكس اس متصث ازلِوزًة اًصوماهَة حنوا يف مخسة كصون، اىهتت ثسَسةل من ؼ 3

ق.م وركل  27اهوش حسا ًِا يف ؿام اًرصاؿاث اذلزتَة واذلصوة الأََُة، حىت وضؽ اونخافِ

ابس خزسام هؼام ذس خوزي وس َايس خسًس ؾصف ابًيؼام اًصئايس. وزمغ بأن بأنخافِاهوش كس حافغ 

، حِر:  ؿىل َُلك اًيؼام ازلِوزي يف مجَؽ مؼاٍُص

هخزاابث زلَؽ مٌاظة اذلنك.  ؼ اس متصاز ال 

تلاء ؿىل اجملاًس اًدرشًـَة.  ؼ ال 

ل بأهَ اختش ًيفسَ مٌعحا ـس متاما ؾن اًَِلك ازلِوزي، وُو مٌعة اهمواظن الأول، بأو ذخسًسا ًخ  ا 

ص ، وذلكل فلس اظعَح ؿىل جسمَة هؼام اونخافِاهوش ابًيؼام اًصئايس. ويف واكؽ الأمزئُس ادلوةل

بأوقسعس فامي تـس ؼ ُو اذلامك اًفـًل اهمخرصف يف مجَؽ ص ئون بأظحح اونخافِاهوش ؼ اذلي ًلة ت

ادلوةل. ومجؽ يف ًسٍ لك سَعة س َاسة وكضائَة وؾسىًصة. وهؼصا لأن سَعة اًلِاذت اًـسىًصة 

ُشا اهمعَلة بأظححت بأمه ظفة مالسمة ًضرعَة زئُس ادلوةل، فلس كَة ؿىل اهمؤزذني جسمَة 

. وكس بأس متص اًيؼام الامرباظوزي مٌش زًة اًصوماهَة(اًـرص اذلي تسبأٍ بأقسعس تبأمس  الامرباظو 

ق.م حىت سلوظ مسًية زوما يف اًلصن ارلامس بأمام قزواث اًلدائي اهمخربجصت يف اًلصة. يف حني  17
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اس متصث الامرباظوزًة اًصوماهَة يف اًرشق يف مسًية اًلسعيعًَِة اًيت تسبأ سَعاهنا ًخلَط ؾن 

وةل اًـصتَة ال سالمِة يف اًلصن اًساتؽ اهمَالذي " مـؼ  امالوِا يف اًرشق مؽ كِام ادل
10
. 

 

اسدٌسث الامرباظوزًة اًصوماهَة ؿىل مدسبأ اًلوت واًسعوت اًـسىًصة يف اذلنك، وزاحت حتخي وكس 

دلٌُلء، اًحالذ وختضؽ اًضـوة اخملخَفة ذلوكِا. وكسمت زوما زؿاهيا ا ىل كسمني: اهمواظيني اًـاذًني وا

ا من اًيت احذَت زوما بأزضِا. بأما ُشٍ ادلٌُلء فِيي " ثلعن  َوةبأي بأتياء اًضـوة اهمل ؿىل بأمُص

ذازح اذلارضت، وثلؽ ذازح اًلاهون ول متخكل اذللوق اهمسهَة بأو اًس َاس َة، ول ثفصط ؿَهيا بأًة 

واحداث ابهملاتي، واذلسج اًصئُيس يف اتزخي زوما اًلسمي ُو ذمج ُشٍ ادلٌُلء ابذلارضت، ويه بأوىل 

ا ًيك ثعحح مسًية ؿاهمَة هوهَة ثساتري ادل مج والاسدِـاة اًيت امذسث ؿرب ثعوز زوما يف مساُز

صامةل. واتخساء من اًلصن ارلامس وضؽ اًلاء اهمَىِة وثلسم ُشٍ اًضـوة ا ىل مصثحة اًوحوذ 

ٌل ادلٌُلء وظحلة ال ابء، وهجا ًوخَ "  اًس َايس، اهمخعازؿني اًىدرٍين: ُو
11
. 

 

ىل وضؽ اهؼمة ثضمن حلوق اهمواظيني، وثضحط وفامي ًخـَق ابذللوق وا ًس َاسة، فلس عسث زوما ا 

ؿالكاهت  تـضِ  تحـغ. وثضميت الأًواخ الأزين ؾرش اًلواهني اًصئُس َة وارلعوظ اًـامة اًيت حتسذ 

ؿالكاث اًياش ابدلوةل، وحنك وسعوت ادلوةل وضحعِا ٌَحَات اًـامة وحفغ الأمن والأمان وسالمة 

واكهت لأوضاغ ادلوةل وحاةل اًـسىصت ادلامئة بأتَف الأثص يف وحوة س َعصت اًلواهني اًصؾَة وادلوةل. 

ة احملمَة من ادلوةل واًصاذؿة، ومن ُيا " وتـس حاكثص اذلصوة الأََُة ظازث الأزايض ارلاضـة  اًلًو

ة ٌَِسوء. من ُيا فصضت ؾلالهَة خسًست هفسِا: ثلس مي، ثعيَفاث،  ل مرباظوزًة زوما حباخة ماس 

حصاءاث حامسة  اسة ماًَة ا ظالحِة، حاكمي يف اهماكن،س َ تـلََة خسًست وضـت يف كَق يف اختار ا 

                        
10

 31و 32و. ص  3001ـ د. أزًذ غبَى زبفع: االيجزاطىٌخ انزويبٍَخ يٍ انُشأح إنى اإلَهٍبر. دار انًؼزفخ اندبيؼٍخ. اإلطكُذرٌخ. يصز. انطجؼخ األونى  

 . 38و
11

 .82ُظزٌخ وانفهظفٍخ نألَظًخ انظٍبطٍخ وانمبَىٍَخ يُذ سيٍ األغزٌك وززى انمزٌ انؼشزٌٍ. يصذر طجك اإلشبرح إنٍه. ص ـ خبٌ رىشبر: األطض ان 
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ؿاذت الا ًعاًَا ويف الأكاًمي. فاًصكاتة واًخحلق واًخواسن وا  هعالق، لكِا بأموز بأثت ذسمة ال ذازت يف ا 

َححر ؾن فن حنك حصَح " ٌ 
12
. 

 

لك حامك واًخـصف ؿىل بأفاكٍز يف اذلنك وميىن مذاتـة ثعوز اذلنك يف زوما ؿرب مالحؼة بأسَوة 

ومـامةل اًضـة، وهؼصثَ ا ىل اذلضازت اًصوماهَة وؿالكهتا ابًـامل ارلازيج، وكضَة مواظةل ثوس َؽ زكـة 

ادلوةل ؿرب اًِجٌلث اًـسىًصة. فاذلاكم اكثون، وابهدِوش وتًوَة وب ل قصاق وصُرشون اكن هل  

ًلواهني بأو اٍمتسم جصوخ اًفصذ واًضمًوَة يف اذلنك مه يف اذلنك وال ذازت وثثخِت ابأساًَة متزي  

وادلسٍص ابذلهص بأًضا " بأن حصاج الامرباظوزًة اًصوماهَة مل ٍىن من ذَق اًضـة اًصوماين واًدس َري. 

وحسٍ ول من ذَق اًفىص واًرتاج اًََََِين حفسة، تي ُو مسامهة تني اًرتاج الأقًصلي اًصوماين 

وهل راث اًخجازة اًـًصلة واًصائست يف جمال اًس َاسة واًفىص وحصاج اًرشق الأوسط اًلسمي تس

اذلضازي، وبأن زوما يف ؾرص الامرباظوزًة اس خوؾحت لك ُشٍ اًخجازة واس خفاذث مهنا ًخفصط 

اًسالم اًصوماين اًـاهمي. مفثال اكن بأمام الامرباظوزًة اًصوماهَة جتصتة مرص اًيت بأوخسث بأول وحست 

ق. م. نٌل وخسث بأمارما جتصتة ُشا  3200اًخازخي وركل حوايل ؿام  س َاس َة يف واذي اًيَي ؾصفِا

ابن الأًف اًثاين كدي اهمَالذ، و  من حضازاث اًحدل يف اوضاء الامرباظوزًة اًيت بأنمتَت وثسُوزث ا 

سومص، ابتي وب صوز( ثـَمت زوما هَف ثلام الامرباظوزايث تني اًلومِاث تالذ ما تني اٍهنٍصن  

و اًلوسم بأو ادلًين ًِشٍ اًلومِاث. ول َفة ذون ثسذي يف اًوحوذ اًـيرصي بأ خوالأحٌاش واٌَلاث اخمل 

ميىن بأن هخعوز بأن اًفىص اًلاهوين اًصوماين مل ًبأذش من اًفىص اًرشق الأوسط اًدرشًـي بأو ؿىل 

ذازت واهماًَة الأكي من موسوؿة محوزايب اًلاهوهَة، واًيت يه بأول موسوؿة جرشًـَة هؼمت ص ئون ال  

ق. م( وبأول موسوؿة جرشًؽ ؾصفهتا الاوساهَة مجـاء. نٌل بأن  1750ق. م ؼ  1792ي اًلسمية  يف ابت

اذلَثُني كسموا ًالمرباظوزًة اًصوماهَة منورخا حيخشى تَ يف هَفِة ثيؼمي ادلوةل ذاذََا ؾن ظًصق 

وزًة ثيؼمي فصط اًسَعة ؿىل اكفة بأحزاهئا. ومن اًواحض بأن زوما اس خفاذث بأًضا من اًخجصتة ال ص

                        
12

 . 31ص و.  3001ثٍزود. نجُبٌ. انطجؼخ األونى ـ ثبرزٌك نىرو: االيجزاطىرٌخ انزويبٍَخ. رزخًخ: د. خىرج كزىرح. دار انكزبة اندذٌذ انًزسذح.  
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يف اًخيؼمي اًـسىصي ًالمرباظوزًة. وادلسٍص ابذلهص ان ال صوزًني اكهوا بأول من كس  الامرباظوزًة 

ارلاظة هب  ا ىل ولايث كومِة ظلريت مس خلةل راثَا، ًىن حصثحط ابًسَعة اهمصنًزة ؾن ظًصق ص حىة 

ل والاوساين من خضمة من اًعصق اًـسىًصة. نٌل كسم اًفصش جتصجهت  يف هَفِة وضؽ اًدرشًؽ اًـاذ

ابن ؾِسي كوزص الأنرب وذازا "  بأخي اسـاذ صـوة الامرباظوزًة ذاظة ا 
13
. 

 

اًصوماين. فاكن اًصواكِون تبأفاكزمه اًليَة  زا هحريا يف زيق ادلوةل واجملمتؽوكس ًـحت اًفَسفة نشكل ذو 

ن ُؤلء اًفالسفة ٌَحنك اهمعَق اهممتثي ثضرعَة اهمكل/ وكس رشؾ  حيصهون اذلَات اًفىًصة يف اًحالذ. 

الامرباظوز. وميىٌيا بأن هوحص ما وضـٍو من بأفاكز ختسم سَعة وماكهة اهمكل يف ؿست دعوظ 

 زئُس َة: 

ؼ اهمَىِة اًفصذًة يه تسون خسال وتسون صم اًيؼام اًس َايس اهمثايل. ومل ثـس اهمسبأةل نٌل ُو اذلال 

مسبأةل ثسؾمي اهمَىِة تـيادض ازس خلصاظَة او مجِوزًة. ان اهمكل ُو اخملخاز من يف اًصواكِة اًساتلة، 

هل ًسوش.  و ًـخرب اتيا ًال   هللا، وسَعخَ مس متست من ًسوش، ُو

ىل اًصوايق ؼ  ان سَعة اهمكل معَلة ًوىهنا ًُست هَفِة حتوكَة. ونٌل حمتزي حىومة ًسوش ابًًس حة ا 

َـَة، نشكل ازاذت اهمكل جية ان ثخوافق مؽ اًلاهون الأمسى: ابًيؼام وابهخؼام حتلِق اًلواهني اًعح 

 كاهون اًـلي اهمس خلمي بأو اٌَوقوش.

ؼ كال اًصواكِون تبأن ؿالكة اهمكل ابًصؾَة يه ؿالكة الأة تبأتيَ، فِيي جس خوحة اًعاؿة واًصمحة يف 

 ب ن واحس.

ل مضُئة ؼ  اهمكل، ًىن اهمكل ُو من اهمكل فوق اًلاهون لأن سَعخَ معَلة. ولأن اًلاهون ًُس ا 

 ذون بأن ٍىون هل اذلق يف خماًفذَ. مييح اًلاهون كوثَ

فلس ػِص ٌسوغ تني اٍهيوذ يف بأزط فَسعني اًيت اكن حيوكِا اًصومان. ويف صبأن ػِوز اهمس َحَة، 

  ا ىل رص ذؾوثَ ؿىل اٍهيوذ فلط، تي ثـسهتلذوساين اًضامي يف زساًخَ، حِر مل ث وبأػِص ادلاهة الا
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حِامن لىق اًصفغ واًعس من خاهة زخال  ٌَخخضري ًلك اًخرشًة الأزط، وػِص ُشا اًزنوغ تلِة بأدم

تَ اًخوزات، ومن ُيا " مثة  ثثرش ي ادلٍن اٍهيوذ اذلٍن زفضوا الاكصاز تبأهَ ُو اهمس َح اهميخؼص اذل

ةل الأوىل ًًضبأ  هبام حيَط مبوكف ٌسوغ وبأثحاؿَ الأوائي جتاٍ اًخخضري يف الأوساظ اٍهيوذًة. ٌوَُو ا 

هعحاغ تبأ  منا حئت فلط من بأخي ارلصاف اًضاةل يف تُت   ن اًخضازت اكهت مىصسة ٌَهيوذ فلطا  ا 

ن ركل ٌضفي بأتياء الأزًِاث الأدصى ميت(، ًوىٌَ حسة اًصواًة الأجنَََة، اكن يف قضو. ا زسائَي

ًََ: صفى ذاذم كائس اهمئة اًصوماين يف نفصانحوم   ًوكا(، وبأتيَ امصاءت سوزًة ؼ فِيَلِة  سؾومه ا  ًو

جنَي مصكس ًَََُِة، وختاظة ح  جنَي ًوحٌا مؽ امصاءت سامًصة.ذؿاُا ا  واكن اٍهيوذ  سة ا 

َون ًخجيحون ُؤلء   ًوحٌا(. ومن اًواحض بأن سَو  ك ٌسوغ ُشا امنا ًـىس حصاحـا ؾن الأظًو

ت، واًسـي ا ىل الاهفذاخ تخـاٍميَ ؿىل الاًزتام ابًخلاًَس اٍهيوذًة اًعازمة من بأخي حتلِق بأقصاط ذري  

لك من ب من تَ. ومبا بأن ػِوز مثي ُؤلء اًياش ًخوافق واًواكؽ اذلي اكن كامئا يف ال كَمي اذلي اكن 

ر اكن ًلمي ذ  ََط من اًساكن   ذاظة ضوايح اهمسن اًفِيَلِة اًيت اكهت ٌسوغ ًخرش فَِ تخـاهمََ، ا 

ىل بأحساج واكـَة  حمتخؽ ابذللوق الاقًصلِة(، ذلكل ميىٌيا بأن هؼن تبأن اهمضاُس اهمـيَة ثًمتي فـال ا 

حافؼت ؿَهيا حبصض راهصت اًصسي اذلٍن ثرشوا فامي تـس ابهمس َحَة ذازح فَسعني " 
14
. 

 

ص اً  ـلِست اهمس َحَة، واًـوامي اًيت بأذث ًدضلكِا وثحَوزُا ابًعَلة وكس نخة اًىثري يف ماَُة وحُو

ا، ُي يه هيوذًة ذاًعة، ويف مصحةل  اذلاًَة، وما يه اهمؤثصاث اًيت وكـت اهمس َحَة حتت ثبأزرُي

لحلة زوماهَة، بأم مثة مؤثصاث بأدصى. ويف ُشا اًضبأن ميىٌيا بأن هوزذ " تبأن اًصبأي اهمخفق ؿَََ ؿامة 

ذزاك الأس حاة اًيت وضبأث مهنا، ل ٍىفي  ُو بأهَ ٌَوظول ا ىل ىل ا  ا، وا  ُص فِ  مدسبأ اهمس َحَة وحُو

اسدِـاة اهمصاحؽ اهمس َحَة واًخحلِق اهمسكق يف اًخفىري ادلًين والاذاليق الاحامتؾي تني بأزخاء اًـامل 

اًَوانين اًصوماين، حِر بأهخثق الاميان ومنا وثعوز، تي بأن زس وضبأت ُشا ادلٍن وظحَـخَ الأوىل، 

جية اًصحوغ يف ذزاسة حواهة نثريت مهنا ا ىل حضازاث سوزاي وب س َا اًعلصى ومرص ونشكل تالذ 
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ما تني اٍهنٍصن، ولك ُشٍ اًحُئة اًرشكِة اًيت ػِص فهيا ابذئ ري تسء، مث وخس اًـيادض الأوىل ٌَحَات 

ًيت حيمَِا اًَيا والاهدضاز. وادلزاساث اًوافِة اًيت ثمت يف بأايمٌا ُشٍ ٌَيعوض اهميلوصة ٌوَواثئق ا

ارلزف بأو بأوزاق اًربذي، بأظححت ثيضء حواهة اكهت جمِوةل من فلَ   اًـِس ادلسًس(، ومن 

تواسعهتا ونخة  اًـِس ادلسًسا ثكل اًضـوة اًيت نخة بأذالق وثلاًَس وؿاذاث ذًًِة ادذعت هب

من بأخَِا. وان ثلسم ؿَوم ال اثز اًرشكِة ًَؤذي ا ىل ؿني اًيدِجة " 
15
. 

 

عي حصذت زسًـة ٌَخازخيني اٍهيوذي والأقًصلي، ٌَخـصف ؿىل هَفِة ثـامٌَِل مؽ زساةل اهمس َح،  ذومبجص 

يا فٌحن " هَمس هلعة ُامة خيخَف  ة يف ظًصلة اًرسذ واًصظس، ُو ًصة وتًًِو ىصى ادذالفاث حُو

ِا هوؿا اًخازخي: اًخازخي ال قًصلي هلسي، يف حني بأن اًخازخي اٍهيوذي ًُس نشكل. جيس ا ًخازخي حًو

ا: ًلوم  ـَق ؿىل الأحساج اًيت ًشهُص س َعص اًاكثة ؿَََ ًو ال قًصلي منورخَ الأؿىل يف ُريوذث، ٌو

صي  ظوث اًاكثة ُشا تـمي مسافة تني الأحساج اهمصوًة واس خلدال اًلازئ ًِا. ُياك ادذالف حُو

ر ًـخلس لك من اهمؤزذني ال قًصق واٍهيوذ بأن عَِ  ُو حبر ؾن اذللِلة، ًوىن اهم ؤزذني ال قًصق ا 

ا اٍهيوذ فِـصضون حلِلة هللا اذلي ٌسوذ اًـامل. اًخازخي  ؼ اًصومان ًلصون حلِلة الأحساج، بأم 

ال قًصلي ًيري واًخازخي اٍهيوذي ًـرتف مبجس هللا وثسذالثَ. ذلكل هلول ان اًخـَمي يف اًخازخي اًـربي 

فَِـة ؾصط اذللائق بأذوازا ؿسًست " ًُس ؾصضا، لأهَ خيخفي وزاء ظًصلة اًخـحري. بأما ؾيس ال قًصق 
16
. 

 

فلس ػِص اًـسًس من اًلسٌس بأوقسعني، مصحةل بأما فامي خيط اًفىص اًس َايس دلى اهمس َحَة حىت 

َان. وتسدول اًـلِست اهمس َحَة  اًفالسفة اًصومان ذمن حبثوا يف اًـلِست اهمس َحَة، مهن  سَس وحصثًو

ا وبأابظصهتا ًِا، تسء هوغ من الامزتاح ًؼِص تني يف بأزط الامرباظوزًة اًصوماهَة، واؾخياق صـهب

الامرباظوزًة اهمثال اًصويح اذلي اكن ٌَحارضت اًصوماهَة واهمس َحَة، ومن ُيا فلس " اس خـاذث 
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ِة حزءا من اجملموؿة اًس َاس َة . وهيسم اًخعوز اهمس َحي، اًلسمية: مثال ؿامل مٌلَق حِر ثـخرب الً 

ؿال اهمسدٌس زاذت معممة ؿىل ا  ىل ا  ، ُشا اًـامل اهمعمنئ اهملَق ؿىل هفسَ. ا  ن كسس َة هللا ومسٍو

ن زفغ ميني اًولء  وبأظحح اهمس َحي اهممثي وادليسي ًسَعة جمِوةل، كري حمسذت الاكامة وخمَفة. ا 

هفعال "  هَ ا  هامتء احٌحُني، ا  هَ يف هؼص اًوزين، ثبأهَس ؿىل ولء وا  ُو بأنرث من زفغ اًولء، ا 
17

 . 

 

َا زوخ ذالًِا اًخوامئ تني اهمس َحَة و  ًدط ظَلة خسًست حاول منخ ن كس اس  ًىن اًفَِسوف حصثًو

" حنن حنرتم يف  هتا، ومن ُيا ارباظوزًة وجرشًـالامرباظوزًة اًصوماهَة، وحـي ادلٍن يف ذسمة الام

زاذت هللا ميسىون ابًسَعة اًيت الأابظصت حنك هللا اذلي بأكارم  ذلنك اًضـوة،  حنن هـمل اهن  اب 

و ٌضري حىت ا ىل ان اهمس َحَني مه  ا. فِو ًيعح ابًعاؿة، دعوظا يف ماذت اًرضًحة. ُو ثلدلُو

مواظيون من اًيرحة الأوىل لأن بأذتَاهت  الأنرث جضسذا ثضمن هل  الاس خلامة يف مسَىِ . ول ًرتذذ، 

فامي تـس، يف ال صازت ا ىل ما ثسٍن تَ الامرباظوزًة حنو  حبصنة مدسمة ابًلَو، سوف ثخىصز نثريا

ىل ما ميىن ان ًًذؼٍص من اهمس َحَني، بأن الامرباظوز ُو ًيا بأنرث ذما ُو لأي اوسان  اهمس َحَة، وا 

ًِيا ُو اذلي بأكامَ "  ب دص، لأن ا 
18
. 

 

سـي ًصيق  وبأٌسوة ًيك ٌس خوكال حماوةل اًخوامئ تني اًـلِست اهمس َحَة واً لك من بأوزجينيوػِص 

جياذ هوغ من اًفاظي تني ما ُو ذًين/ زويح وتني ما ُو ذهَوي/  الامرباظوزًة اًصوماهَة، مؽ ا 

ومن ُيا فلس " جض حؽ بأوزجيني ابًفىصت اًلائةل ان الامرباظوزًة جرشًـي ذاض ابًيؼام وحبَات اًياش. 

، وارا جتاوسث كس سَِت اهدضاز الاجنَي، وان حارضت اًـامل كس رمسث اًعصق بأمام حارضت هللا

ِشا  ة. ًو ة، فان كسٌل من اًعًصق ميىن ان ًلعؽ سًو معامح الاُخسائَة اًاكزًوَىِة حسوذ الامرباظًو
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و ًـخلس ان ؾلالء اًىٌُسة ٌس خعَـون ٌس خجَة ابذالض اًرباكث  فِو ؿىل الامرباظوزًة. ُو

حٌلًة زوما نٌل جضفؽ اجصاُمي ثساذوم " 
19

 . 

 

ني يف اًخوامئ تني اهمس َحَة وـلِست وتني ًـحَ اًلسٌس اوقسع ز احملوزي اذليوهبأيت ا ىل ادلو 

ني ؽ ٌَلاهون اًوضـي. ًلس حاول بأوقسعالامرباظوزًة اًصوماهَة، اًيت يه سَعة ماذًة ثرشًة ختض

اس حاػ هوغ من اًرشؾية ادلًًِة ؿىل اًلاهون اًوضـي، وحصك بأموز ادلهَا جسري وفق بأحواًِا، تسون 

ٌُسة، موحضا تبأن اًيؼام واًسَعة مدازنة ظاهما هتسف رلسمة اًصؾَة ثسذي من زخال ادلٍن واًى 

ني احساج زتط تني اًفَسفة اًَوانهَة اًلسمية وتني نشكل اس خعاغ بأوقسعوجسري ؿىل ظًصق اًِساًة. 

اًفىص اًالُويت اهمس َحي، وحاول اساةل اًخـازط تُهنٌل، تي واٌَجوء ا ىل كواؿس اًفَسفة الاقًصلِة 

غ اهمواضَؽ ادضاالاس خسلل ؿىل كسس َة وكساسة اهمس َح واهمس َحَة، وتشكل واًَوانهَة يف 

ة ًعاحل اًحـس  اًالُوثَة ًسَعة اًـلي وحماوةل جتَري اهميعق اًـلًل واًخبأمي واًخفىري يف الأموز ادلهًَو

 اًصويح يف اهمس َحَة.  

 

 اهمشُة اًخجًصيب ٌَحنك اهملسش: :اًلصون اًوسعى

 

ة زمغ ان اًرصاغ تني اهمس َ  حَة واًوزًِة دىب كََال، الا ان اًرصاغ تني اهمس َحَة واًسَعة ادلهًَو

ىل ؾوامي نثريت ممتثةل يف الامرباظوز ، " مث وبأزاكن حوكَ كس منى ثضلك هحري. وميىن ازخاغ اًسخة ا 

اكن ان اذشث اًىٌُسة اهمس َحَة حتعي ؼ تعفهتا زاؾَة ادلايهة اًصمسَة ٌدلوةل ؼ ؿىل امذَاساث ذاظة 

ىومة الامرباظوزًة. وبأمه ُشٍ الامذَاساث حق اذلعول ؿىل اًِحاث والاؾفاء من اًرضائة من اذل

فضال ؾن كِام الاساكفة ثسزجيَا يف بأكاٍميِ  تفضي ماكىهت  ادلًًِة من هجة وما مجـٍو من ظسكاث 

حاث من هجة بأدصى، ل س امي وبأن اًعسكاث اًيت خاذ   هبا ارلريون اكن ًمت ثوسًـِا ؿىل اًفلصاء  ُو
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واحملخاخني ؾن ظًصق الأسلف هفسَ، ذما بأوخس ظحلة من سواذ اًفلصاء مس خـست ًخيفِش مضُئة زخال 

ادلٍن" 
20
. 

 

وكس متزيث ؿالكة زخال ادلٍن ابذلاكم ثيشء من الاضعصاث واًخوحس، حِر اكهت اًىٌُسة هتسف 

ىل اًخحنك ابًسَعة اهمسهَة و  ذمازسة اذلنك واٍمتسم ابهمؤسساث، تُامن الامرباظوز اكن حياول ان ذامئا ا 

ًىن اًىٌُسة حاًوت ًيال زىض اًىٌُسة، مؽ اتلاهئا حمعوزت يف ذسمة ادلاهة اًصويح فلط. 

و ما سامه يف ولء اًصؾَة  ادلدول من تواتة رشؾية اذلنك ٌَحامك واحالل ظفة ملسسة ؿَََ، ُو

ةل اهمس َح ؿىل الأزط، ومن مث ذزحت ؿاذت ويه ان ًلوم اًحااب ابؾخحاز اهمكل ُو من ًيفش زسا

م، ؾيسما  751تدذوجي اًلعري ؿىل زؤوش الاصِاذ، ومن ُيا فلس " تسبأ ػِوز ذمَىة اًفصجنة ؿام 

ىل اًحااب ًُس خفرس ؾٌل ارا اكن من حق بأحس من اهمَوك  بأزسي تَخني اًلِرص اجن صازل مازثي زسهل ا 

ومن كري الأنفاء مثي اهمريوفٌجَني بأن جيـي اًواحس مهن  ًلة مكل؟. واكن ذمن ل حول هل  ول كوت، 

ش ؾلس ًحني ؿست احامتؿاث حِر مت ثيعَحَ مَاك زذ اًحاة ؿَََ اهَ ل حيق لحس مهن  ركل. وؾيسئ

م كام اًحاة سدِفن جصحةل ا ىل تالذ اًلال وثوخَ مَاك. ويف ملاتي  753ابمس تَخني الأول. ويف س ية 

ة، نٌل كسم بأًضا ركل فا ن ت  َخني كام جزايزت اًعاًَا، واس خعاغ اذلاق اًِزمية ابٌَمحازذًني بأؿساء اًحاتًو

ُسًة ٌَحااب ؾحازت ؾن مٌعلة سزاؾَة ثلؽ وسط اًعاًَا، ًيك ثعحح مـصوفة ذلوايل بأًف س ية ابمس " 

ة". ُشٍ اًِسًة  الث مل جتَة ٌَحاتواث سوى اًلََي من اًصاحة مؽ اًىثرياهممخَاكث اًحاتًو  من اًًو

"  ويه اًيت مت ثلََعِا ا ىل اهمساحة اًيت جضلَِا مسًية اًفاثَاكن
21
. 

 

ا  ارن فٌحن ىصى ابن الامرباظوزًة اًصوماهَة وتـس اهدضاز اهمس َحَة فهيا، كس مت زتط اتزخيِا ومعرُي

 اًلصون ريمعحريا. ومن ُيا ميىن اًلول تبأن "مبعري واتزخي ادلايهة اهمس َحَة اًيت اثصث ؿَهيا ثبأزريا ه 

اًوسعى اًـََا سوف ٍىون ًـحة ُؤلء اًرشاكء: امرباظوزًة، نيُسة، مَىِة. الامرباظوزًة سوف 

                        
20

 . 11و. ص  9111ـ د. طؼٍذ ػجذ انفزبذ ػبشىر: ربرٌخ أوروثب فً انؼصىر انىططى. دار انُهضخ انؼزثٍخ. ثٍزود. نجُبٌ. انطجؼخ األونى  
21

و.  3008ز. انطجؼخ األونى ـ يىرٌض ثٍشىة: ربرٌخ أوروثب فً انؼصىر انىططى. رزخًخ: ػهً انظٍذ ػهً. انًدهض األػهى نهثمبفخ فً يصز. انمبهزح. يص 
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تعفة خسًست يف اًلصة نٌل ثـمق خشوزُا يف اهمايض اًصوماين. ًوىن اًواكؽ اهمس َحي سوف ًسملِا 

مارما: ومل ًًذلط يف اًرشق. واًرشق ًسمج لك ُشٍ اهملولث ذون ان جس خعَؽ اًىٌُسة فـال ثويل س 

ق الامرباظوزًة ، ًوىن ارلالفاث ادلاذََة دضوغ اًىٌُسة يف اًرشق ًالمرباظوزًة من حؼِا يف ثبًأ

اضـفهتا واؿسث لهفعاًِا ؾن زوما. والامرباظوزًة يف اًلصة مل حىن مشًوَة الا ًفرتاث، وؾيسما 

َ ًعاذلِا: واكرتة اًوكت فذـَس حصثُداكهت ثضـف اكهت اًىٌُسة حتافغ ؿىل اًرتاج اذلي هوهخَ 

ركل، حزبأث اذلي اس خفاذث فَِ اًىٌُسة من ضـف رشٍىِا اًىدري، ففصضت س َاذهتا. فضال ؾن 

اهمَىِاث الامرباظوزًة تعوزت ثسزجيَة وىزؾت ؾن اًفىصت الامرباظوزًة زوهلِا واقصاءُا: وافذخح 

" مهِ  ان حيوكوا ذماًىِ  ُوػ اكيب ؾرصا مل ًـس فَِ اهمَوك ٌسـون ًيك ًعححوا اابظصت، تي اكن
22

 . 

 

ة تني اًسَعاث اًلسمية وادلسًست:  اًلصون اًوسعى: اًسَعة اًحاتًو

 

ىل اًرتحب  ث ُشٍمتزي  اًـعوز ابًىثري من اًفوىض من هجة حصايخ كدضة اًىٌُسة، ودلوء اًلساوسة ا 

اهماذي وجتَري سَعاهت  ادلًًِة من بأخي ثوظَس معاذلِ ، تي اًىثري مهن  حزوح ؿىل مشُة 

حىت جميء اًحااب قصقواز اًساتؽ، واذلي اظسز بأمصا ٌَحس من ُشا  اًـٌَلهَني. وساز الأمص ُىشا

واؿاذت جمس وسَعة اًىٌُسة ًِا. وثضمن بأمص اًحااب اًيلاظ اًخاًَة: وحسٍ اذلرب اًصوماين "اًدسُة" 

جيوس هل بأن ذَؽ الأساكفة واًـفو ؾهن . اًحااب ُو اًصخي اًوحِس اذلي ًلدي الأمصاء كسمَِ. ٌس خعَؽ 

. ل ميىن لأحس بأن ًـسل حنك  و خيَؽ الأابظصت. ل ميىن جسمَة بأي ٍلؽ تبأهَ ؿام ذون بأمٍص اًحااب ُو

وحسٍ ٌس خعَؽ ثـسًي حنك ازلَؽ. ًُس لأحس بأن حياهكَ. ٌس خعَؽ اًحااب بأن حيي من ميني اًولء 

س َعصون ؿىل اًىثري من مفاظي اذلنك  اهمـعي ٌَىفاز. واكن الاكعاغ يف ُشا اًـرص بأكوايء ٌو

ِ ة ًو ، ا سَعاث هحريتوال ذازت يف اًـسًس من اهمٌلًَم والاكعاؾَاث الأوزوتَة. واكهت اهمَىِة كًو

وػِص اهميؼصون اذلٍن ًسافـون ؾن اهمَىِة واهمكل، ومن ُيا " مفن اهمَفت ان هالحغ جصوس اهميؼٍصن 

                        
22

 . 938خبٌ رىشبر: األطض انُظزٌخ وانفهظفٍخ نألَظًخ انظٍبطٍخ وانمبَىٍَخ يُذ سيٍ األغزٌك وززى انمزٌ انؼشزٌٍ. يصذر طجك اإلشبرح إنٍه. ص  ـ 



 17 

الأول ٌَمَىِة ازياء اهمصحةل الاكعاؾَة: يف فصوسا ػِص اتون مٌش تساًة اًلصن اًـارش، وػِص اًق 

وزي يف اًلصن اًثاين ؾرش. ذصاحص يف اًلصن اذلاذي ؾرش. ويف اجنَرتا دعوظا ػِص خان ذٌسَوس ح

ة، ذون ان  فضال ؾن ركل اكن ُؤلء اًياش مجَـا زخال نيُسة حًصعني ؿىل ؿسم خماًفة اًحاتًو

ٌُلل اًسَعة اهمَىِة. وساؿس وِيوثَون ب دصون مثي سوقص ؿىل حصنزي  ىل ا  ُشٍ ًضعصوا مؽ ركل ا 

مسي ٌَمَوك، تي اكن اًسَعة ثضلك بأنرث فـاًَة بأًضا، ومل ٍىذف صوقص تبأن ٍىون اهمؤزد اًص 

ىل اذلصوة اًعََخِة  اهمسدضاز اًًضط ٌَوٌس اًساذش ًووٌس اًساتؽ. وؾيسما رُة ُشا الأذري ا 

ة اًىًس َة يف  ثوىل الأة سان ذهُس مسؤوًَة ولًة اًـِس. ومل ًرتذذ ال ذازي اًحازغ يف جمال اًصؾًو

اهمكل ؿىل ظًصلذَ، واكن م اس خزسام ؾحلًصخَ رلسمة ذمَىة فصوسا. واكن الأة فَوزي اتون كس ذس

مفِومَ ٌَعاؿة اًواحدة ؿىل اًيحالء وؿىل تلِة اًصؾَة جتاٍ اهمكل مفِوما كاظـا: هؼصاي ًـخرب اهخزاة 

 ؾعَان رباهمكل حصا، ًوىن تـس ان ًًذرة ٍوصمس ؿىل ازلَؽ ظاؾخَ. واتخساء من ذلؼة اًصمس، ًـخ

اهمكل وـعَان هللا ابذلاث" 
23

 . 

 

اًضـة، حِر ان بأتياء ومن اهمفِس اذلسًر ؾن كوت الاكعاغ وحتوكَ ابلكَحَة اًساحلة من 

اًىٌُسة اًيت يه ُيا اًسَعة ادلًًِة، واهمكل بأو ادلوةل واًيت يه ُيا  من وابًخـاون مؽ ،الاكعاغ

ظ من الاخنصاتسا ؿىل مجوغ اًضـة اًيت مل جتس  تفصط س َعصثَ اًسَعة اًس َاس َة والاذاًزة، كام

" فلس اكن اجملمتؽ يف اًـعوز اًوسعى يف اًـمي ًخبأمني اًصفاٍ واذلَات اًحارذة ًِشٍ اًفئة، ومن ُيا 

مٌلسٌل ا ىل زالزة فئاث يه: ظحلة الأساكفة، وظحلة اًيحالء، وظحلة اًفالحني، واكن ًخوكؽ من ازلَؽ 

اهملاثَون ؼ من ظحلة اًيحالء ؼ واكن اًفصسان الاًفاء ابًزتاماهت ، ٌَحفاع ؿىل تًِة اًيؼام الاكعاؾي. 

مه من هخاح اًيؼام الاكعاؾي، بأما اًفالحون فاكهوا من هخاح هؼام اًلًصة الاكعاؾَة، ابًصمغ من 

وثسخة ثسافؽ اهمَوك واًساذت ؿىل اًس َعصت واًلوت، اضعص الأساكفة حلي تُهن . ع اًخفاوث اً 

بأهَ اكن ًفرتط يف ثكل اًعحلاث  واًفالحون ل جياذ ظًصق هل  يف دض  ركل اهمـرتك ابًصمغ من

                        
23

 .912ـ انًصذر انظبثك. ص  
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ن الاهعَاغ همن مه بأؿىل مهن  مزنةل وزثحة. واكن الأساكفة ًـخربون بأن اًعاؿة يه ٌَصة، وبأن ؿَهي  بأ 

هللا(، ًوىن ؿىل بأزط ذت( ًُسوا تبأمهَة اًصة اًسٌلوي  اهمَوك واًساًخشهصوا بأن الأزابة الأزضَني  

ىل اًرثواث اًعائةل،  ضافة ا  اًواكؽ اكهت اًـسًس من الأذٍصت متخكل اهمساحاث اًضاسـة من الأزايض ا 

واكهت هل  حىذالث س َاس َة ضاُت حىذالث اًحلة الازس خلصاظَة. ًوىن ػِوز تـغ اًلاذت 

حتسًس امنورح اًيؼام  اًىٌُسة يفتَ اًـسىًصني ؿىل هصايس اذلنك حـَِ  ٌسامهون بأنرث ذما سامهت 

ة من سواايٍ، فاًىٌُسة  ،هكحسبأ  ،الاكعاؾي، ذلكل فلس اكن الاكعاغ كامئا ؿىل اًثيائَة يف لك ساًو

واكن لك ظصف حياول اًلفز ؿىل كوت ال دص، زاتعني  ،وادلوةل اكهخا حتىٌلن ثضلك زيايئ لك من هجخَ

ت ما تني اًلصن اًساذش واًلصن مضن َُلكَاث زلافِة مـلست، ًىن ذالل اًفرت لك صـوة بأوزواب 

اذلاذي ؾرش عَت اًىٌُسة وادلوةل مـا ؿىل مٌح اًـسًس من ادلول الأوزوتَة ثيؼامي احامتؾَا 

ًـمَوا يف الأزط، وتشا واكذعاذاي اكن يف حلِلذَ امنورخا زلافِا خسًسا. بأما اًفالحون فاكن ؿَهي  بأن 

ًفاء مبس خحلاهت اكن ؿَهيا ا ،اًس َاذًة اهمسؤوةل ؾهن  فا ن اًعحلة "  ل 
24

 .  

 

و ظاز اًىوموهة، ُو اظاز وهؼام احامتؾي ًيؼ  اًـالكاث تني ازلاُري واًيرة  نشكل ػِص ا 

هَ ميىن الاكعاؾَة اهمخحوكة توسائي الاهخاح ومعاذز اًصسق، وزمغ اًعاتؽ اًرب  حواسي ٌَىوموهة، فا 

اهمسًين ذاذي اًيؼام الاكعاؾي،  الأنرث ثلسما يف الاس خلاللتبأهنا ثحلى ثضلك ؿام " اًضلك  اًلول

ان مل حىن مذياكضة هل متاما: ويه جضلك رسعا مـيواي جية ان ًخـامي مـَ عست الاكعاؾَة. 

واًىوموهة وضرط مـيوي ثيسمج بأحِاان يف اًيؼام الاكعاؾي دلزخة بأمىن مـِا اًالكم ثضبأهنا 

حسو ُشا ادلمج خََا مٌش اذلني اذلي زخت فَِ ٌ  َحازوانث وتعوزت ذاظة ٌَمَوك س َاذت حٌلؾخَ. ًو

 " اًصحب اذلي ميىهن  حٌََ من اجملمـاث اًىوموهَة ابًًس حة لسرتاثَجَهت  اًـسىًصة بأو اًس َاس َة
25

 . 

 

                        
24
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وخاءث اذلصوة اًعََخِة هدِجة ذؾوت اًحااب مَوك بأوزواب ا ىل ختََط اهمس َحَني والاماهن اهمس َحَة 

َمني، واؿَن اًيفري اًـام يف لك ذماًَم واكعاؾَاث اهملسسة يف فَسعني ذما بأسٌلٍ ػمل اًـصة واهمس

ىل اًواسغ  ا ىل اذلصة اهملسسة يف فَسعني، ًلازت الأوزوتَة، حِر ذؾى اهمؤمٌنيا وابلضافة ا 

واًضـوز ادلًين دلى لك من جسي هفسَ رلوط اذلصوة اًعََخِة يف اًرشق، بأل ان ُياك اس حاة 

ة اًيت عسٍص اًساكن لأزط خسًست، تـس اًعفصت اًساكهَادصى مهنا اًعمؽ يف اهماكفبأث واًليامئ، وث

و حسزت هدِجة اًزتاًس اًِائي اكامة  يف ؿسذ اًياش. واكن ركل مثة سخة ب دص ًِشٍ اذلصوة ُو

و ما حـي اًخجَُش ؿاًَا واهمضازنة بأنرب  اكعاؾَاث خسًست ٌَمَوك والاابظصت وهحاز الاكعاؾَني، ُو

 واوسؽ يف محالث اًخجيَس اًىدريت. 

 

وكس حسزت يف ثكل اًلصون احساج ؾؼمية يف بأوزواب مهنا دضاغ اًىٌُسة مؽ اًسَعة اًس َاس َة 

واًـسىًصة، ومنو الاكعاغ وثوسؽ سَعاث الامصاء احملََني، واهسلغ اذلصوة اًعََخِة وكصازاث 

ؿالكاث ًوـي من اهمفِس ُيا ال صازت ا ىل  ـَني اًـسًس من اهمَوك والاابظصت.اًحاتواث تـزل وث 

ًحاابواث واذلاكم الاوزوتَني بأو اهمس َحَة اًلصتَة ابلمرباظوزًة اهمس َحَة اًرشكِة، واًيت اكهت ا

يا فلس " ذؾى بأوزابن اًثاين ا ىل وحست  ا، ُو زوما واًلسعيعًَِة حىت مت حتٍصص اًلسعيعًَِة مصنُز

ىٌَ حٌهيا الأماهن اهملسسة من بأًسي اًىفاز، وبأخاة امرباظوز اًرشق، وكس زبأى اهماكسة اًيت مي 

ذلساتَ من مثي ُشا اًخحاًف، ابلجياة ؿىل ملرتحاث اًحااب. ًوىن تزيهعة زسؿان ما بأػِصث بأنرب 

اذلشز جتاٍ اذلصوة اًعََخِة ..(. بأن فىصت اًعََخِة قًصحة متاما ؾن اًـامل اًحزيهعي اذلي اكن خيىش 

اسلةل اًعََخِة اًصاتـة مت ان ًيلَة اهمرشوغ ابٍهناًة ضسٍ. وكس حتللت ُشٍ اخملاوف، يف هناًة 

م. واكهت ذُضة اًعََحُني ؾؼمية بأمام  1204ًَِة من كدي اًعََحُني س ية ع الاسدِالء ؿىل اًلسعي 

 ثصوت بأمرباظوزًة اًرشق اهملَلة ؿىل هفسِا. فلس ًـحت تزيهعة ذوز اذلافغ ًـؼمة زوما اًلسمية تيجاخ

 "
26

 . 
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 هتاوي اًلصون اًوسعى: 

 

واًيت متزيث ثس َعصت اًىٌُسة  ،واٍهنضة ثخضح من تني زاكم اًـعوز اًوسعىتسبأث حصنة اًفىص 

ة اًيت مل ثرتاىخ تـس والاكعاغ واذلاكم اهمخجرٍبن ؿىل زؤوش اًـامة.  ة اهمِمة واًلدضة اًلًو وزمغ ظـًو

ة واًخجرب يف اذلنك واًحعش جلك من ٍصفغ لكمة اًىٌُسة وكصاز اهمكل،  ،ٌَسَعخني ادلًًِة وادلهًَو

واثضح ابن ؾرص اًلصون  ،اهمصاحـاث تسبأث يف اًـسًس من اهمياظق والامازاث الأوزوتَة فا ن

ومن ُيا اًوسعى تسبأ ابرلفوث ًعاحل ظوث اًخجسًس وادلوةل اهمسهَة اًلامئة ؿىل حنك ازلاُري ولكمهتا. 

ذًة اًلاس َة ومٌش " اًصتؽ الأول من اًلصن اًصاتؽ ؾرش، وحىت ب دص اذللدة ثلًصحا، بأذث الأسمة الاكذعا

ىل دصاة ظحلاث  كسوت ختخَف هوؿا ما حبسة الامىٌة والاسمٌة، اىل ازلوذ اهماذي بأن مل ثؤذ ا 

م والأوتئة اهمخفصكة ذالل اًـلوذ اًخاًَة  1348صـحَة ؾًصضة. وكىض اًعاؾون الأسوذ اًىدري س ية 

وؾلدهتا  ،ريوبأزجىت س َىوًوحِا ازلاُ ،ؿىل زَر اًساكن ثلًصحا يف تالذ نفصوسا واجنَرتا

الاضعصاابث اًس َاس َة والاًسًوًوحِة. وبأذث اًفضَحة اًيت س حخهتا تشد اًىٌُسة واهلساماهتا ا ىل 

متزق اهمس َحَة. وثـسذث اذلصوة تني الأمصاء وظاًت، مزؾزؿة اًصبأي اًـام، واكن اهمرسخ اًس َايس 

ة حىت بأن اًضـة مل ٌ  س خعؽ ؾن ميخيؽ ؾن اؾخحاز يف ذماكل بأوزواب ذمَوءا ابًرصاؿاث اًـيَفة اهمبأساًو

ة بأو اهملامصاثَة، وبأهكَت اًعوائف ادلسًست حصنة اًـَمية اًيت  اهمَىِة هسَسةل من الاحساج ادلمًو

ىل ثواسن حصَح "  اهعَلت يف اًـعوز اًساتلة، ًوىن ذون اًخوظي ا 
27
. 

 

وتساًة اًـرص  ري تني اهمؤزذني يف اًفرتت اًفاظةل اًيت صِسث هناًة اًـعوز اًوسعى،ادذالف هحومثة 

م ابهَ اٍهناًة  1453اذلسًر، فِياك فًصق ًـس سلوظ اًلسعيعًَِة ؿىل ًس الأحصاك اًـامثهَني ؿام 

و ؿام اندضاف هوًومخس ٌَلازت  1492اًفـََة ٌَـرص الأوسط، يف حني اختش فًصق ب دص من ؿام  م ُو

                        
27

 . 911ص ٍ. يصذر طجك اإلشبرح إنٍه. خبٌ رىشبر: األطض انُظزٌخ وانفهظفٍخ نألَظًخ انظٍبطٍخ وانمبَىٍَخ يُذ سيٍ األغزٌك وززى انمزٌ انؼشزٌـ  
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ياك فًصق ب دص ًـس ؿام  الأمريهَة   اًـامل ادلسًس(، حسا فاظال تني اًـرصٍن الأوسط واذلسًر، ُو

و ؿام دصوح اهمعَح ادلًين مازحن1517 ا فاظال تني ًوثص ؿىل اًىٌُسة اًاكزًوَىِة حس ، ُو

و" ميىن اًلول تبأن اًفرتت الأذريت من اًـرص الأوسط صِسث حتولث س َاس َة واحامتؾَة اًـرصٍن. 

ىل اًـرص اذلسًر، ىل اهخلال بأوزواب ا  وكس حسزت ُشٍ اًخحولث يف  واكذعاذًة وزلافِة هحريت اذث ا 

من اًلصن ارلامس ؾرش، واذلي صِس بأحسااث ُامة مثي حصة اهمائة ؿام تني اىلكرتا اًيعف اًثاين 

وفصوسا وسلوظ اًلسعيعًَِة، واندضاف اًـامل ادلسًس يف اًلازت الأمريهَة، وسلوظ قصانظة يف ؿام 

بأذث ُشٍ الاحساج ا ىل جزوػ م، حِر  1497م واندضاف ظًصق زبأش اًصخاء اًعاحل ؿام  1492

جفص ؾرص خسًس زمست ظوزثَ اٍهنضة الأوزوتَة والاس خىضافاث ادللصافِة وحصنة الاظالخ 

ادلًين، واذلي ؾصف لحلا ابمس اًـرص اذلسًر" 
28
. 

 

وكس تسبأث بأوزواب مؽ هناًة ُشا اًـرص، وثضلك ذاض يف فصوسا، ثخزَط من اًيفور اًىًيس ًعاحل 

نك والاذازت، واًخفت اًياش ا ىل حِاهت  ابرًني لك ادلِس من بأخي حتسني الاظالحاث يف اهؼمة اذل

ػصوف اهمـُضة، تسل اًخفىري يف الاموز اًصوحِة والاوضلال يف اًلضااي اًالُوثَة وارلوط يف 

 اًصوحاهَاث واهماوزائَاث، وتسبأ ظوث اًـلي ٍصثفؽ زوًسا زوًسا.

 

 ًساذش ؾرش: جتسذ الأفاكز يف اًرصاؿاث اًس َاس َة يف اًلصن ا

 

ة  متزي اًلصن اًساذش ؾرش ابهَ ؾرص تساًة الاظالخ ادلًين واهعالق اًـسًس من الافاكز اٍهنضًو

اًيت حصفغ س َعصت اًفىص ادلًين ادلامس وحََفَ الاسددساذ اًزمين اهممتثي ابهمكل وثسَعة ادلوةل ؿىل 

وتسبأث اهمسن ثبأذش  ،ثدسؽوفضال ؾن ركل لكَ فلس تسبأث حصنة اًخجازت واًعياؿة اذلَات اًـامة. 

وتسبأث اًصبأسٌلًَة اًخجاًزة حتصك الأموال ذما سامه يف زوهلا خسًسا، حِر اذلَات بأنرث ثياقٌل وحًصة. 

                        
28
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وؿا من اح اًخجازت وسايذت الاهخاح واصلال الاًسي اًـامةل اًخس َعة، ذما ورش هاهـاص الاكذعاذ وزو  

خاتة  .صـوز ابًخحصز والاهـخاق اًصذاء اًًس يب اذلي زافلَ هيا " ل وس خعَؽ بأن هـعي ا  وؿَََ فا 

ثس َعة وهنائَة ؿىل اًسؤال اًخايل: همارا اسذُصث اًـَوم اًعحَـَة ؾيس ُشٍ اًيلعة ابذلاث من اًزمان 

واهماكن؟. ومثٌَل اكن اًوضؽ يف الاخاتة ؿىل اًسؤال اهمٌلزي همارا اوضلت حصنة الاظالخ 

ُسة اًاكزًوَىِة يف اًلصة تعوزت مل حتسج ابًًس حة اًربوجس خاهيت يف اًلصن اًساذش ؾرش ؾن اًىٌ 

لأي حصنة من حصاكث ارلوازح ادلًًِة الأدصى، هلول بأن ُياك، ًلِيا، اًىثري من اهمخلرياث اًيت 

ثيعوي ؿَهيا ُشٍ اذلصنة. ومن بأمه ُشٍ اهمخلرياث اًـامي الاكذعاذي ومنو اكذعاذ هلسي مصهة ًسٍٍص 

وهجَ زخال الاؾٌلل اًصبأسٌلًَو ن   بأحصاة اهمرشوؿاث(. وكس زبأًيا هَف اكن زخال الأؾٌلل صلوفني ًو

ابًخجسًس، زاقحني يف وكف الأموال واهميح ؿىل اًححر اًـَمي ل ثثًهي  ؾن ركل اًعحَـَة اًوضـَة 

واء اًخـَمي اًالكس َيك "  ًىثري من اًـمي اًـَمي، ؿاسفني ؾن الازثحاظ تبُأ
29

 . 

 

هَ كصن اًخجسًس واًخفاؿي اًس َايس من حِر الافاكز واًصؤى وميىن اؾخحاز اًلصن اًساذش ؾرش اب

ومن ُيا " فالصم ان اًلصن اًساذش ؾرش اكن كصن اًخجسًس، ادلسًست يف ؿامل اذلنك والاذازت. 

كِاسا حصَحا. واكن نشكل اًضا يف جمال الافاكز اًس َاس َة، ومؽ ركل جيسذ كِاش ُشٍ اًخحسًساث 

اهمَىِة يف تـغ ادلول، مديَة ؿىل فىصت يه الاظالكِة، اًيت وحىوهت ؾلِست راث اثعال ابًسَعة 

ةل الأوىل ل حبق اًعاؿة،  متزيث ٌَُو ابًخبأهَس ؿىل س َاذت مَىِة تسون حس وزكاتة، ل ثـرتف ٌَصؾَة ا 

ُشا اهمفِوم تسا مذـازضا متاما مؽ اًيؼصايث اًس َاس َة اهمصسومة يف اجملمتؽ الاكعاؾي، مؽ ان اًرشغ 

اس متسث مٌَ ُشٍ اًـلِست ػي من اًياحِة الاًسًوًوحِة يف حاةل ثحـَة ٌدلايهة  اًصوماين، اذلي

اهمس َحَة، دعوظا وان ثواسن اًلوى الاحامتؾَة واًؼصوف اهماذًة واًوضؽ اًخلين، لك ركل وضؽ يف 

الث خمخَفة  وخَ كِام سَعة مصنًزة، دلزخة ان الاظصوحاث الاظالكِة اًيت حتمتي مؽ ركل ثبأًو
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. وجتة اهمالحؼة ان اًزناؿاث اكهت متزح اهمسائي ادلًًِة ـا، لكت مـازضاث حاذت خساادذالفا واس

ابهمسائي اًس َاس َة " 
30

 .  

 

ىل اًوضؽ اًـام يف اوزواب ؾيس حَول اًلصن اًساذش ؾرش، بأي اًخـصف  وؿََيا اًضا ان هَلي هؼصت ا 

ؿىل ماَُة اذلاةل اًس َاس َة والاحامتؾَة يف اهمٌلكل والامازاث والاكعاؾَاث الاوزوتَة، حِر ان 

وتساًة ارلصوح من ؾعوز س َعصت اًىٌُسة وكدضة ادلوةل اًعَحة، ا ىل ؾرص خسًس فَِ افاكز حًصئة 

ىل اًلاء هؼصت ؿىل اهمضِس اًـامل، ومن ُشٍ اًيلعة ميىٌيا اًلول  ثعوز اكذعاذي وجتازي واحض، حيخاخ ا 

تبأن " بأوزواب اكهت يف تساًة اًلصن اًساذش ؾرش فس َفساء من الاحسام اًس َاس َة اهمخيافصت خسا، 

ًِا اًلوسم، وخسث فا ىل خاهة اهمٌلكل اهميؼمة تعوزت خمخَفة، ًوىهنا مذَية اًصسود يف اس خلال

مجِوزايث مسهَة، واكعاؿاث وضبأث حول مسًية، وامازاث ؿٌَلهَة بأو الكريهَة اكن اس خلالًِا اذلايت 

يف اهماهَا فـََا مبثي ما ُو ؿَََ يف اًعاًَا اًيت ختَعت حىت من ومه اذلنك الامرباظوزي. فدـس 

ة يف الاذ ازت اًزمٌَة ٌَمس َحَة حصخست اًعفة ثفىم الامرباظوزًة اهملسسة، وهتاوي اهمعامح اًحاتًو

اًلومِة يف اهمَىِاث توضوخ جتىل يف فصوسا ويف اىلكرتا. وخاء الاسدِالء ؿىل قصانظة ًوظس وحست 

س  ي اس خـاذث اًسًو اهملاظـاث الاس حاهَة. ويف اًعصف ال دص من بأوزواب ويف هناًة دضاغ ظًو

س خوى اعق من مس خوى اًرتهَحاث اس خلالًِا اًضامي، وركل جىرس الاحتاذ اًسىٌسانيف ؿىل م 

اًسالًَة، اًيت هبا حتللت اًخحولث. اكذعؽ ثيوغ الاوظان يف ذازظة اهمس َحَة، نخال صسًست 

ا "  اًامتسم ؿىل اًصمغ من ؿسم وضوخ بأظُص
31

 . 

 

وػِص يف اًلصن اًساذش ؾرش مفىصون ؿسًسون سامهوا يف زفس فىص اٍهنضة واهناء سعوت اًىٌُسة 

نخاة   اهمَىِة ظاحة ء لكوذ ذي سُسي يف فصوسا، ومن ُؤل ًين واًس َايس.والاسددساذٍن ادل

و مًؤف ورشٍ سُسي ؿام  وؿرب فَِ ؾن وحوة حـي اهمَىِة يف  ،م 1519اًىربى يف فصوسا(، ُو
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صنز سُسي يف نخاتَ ؿىل رضوزت  فصوسا ذس خوزًة ملِست راث ظحلة ذميلصاظَة ازس خلصاظَة. ٍو

واًسمة اهمس َحَة يف  ،وحوذ زالزة هواحب ًضحط اًسَعة اهمَىِة ويه: ملذضَاث اًضمري ؾيس اهمكل

عـة هرسُا بأو ثلَِسُا. ونشكل ًذاث اًيت والاؾصاف والازا ،اهمَىِة، واًربهماانث واًلواهني اًعاذلة

واذلي بأًف نخاتَ  م( 1527ؼ  1469ػِص يف اًعاًَا ؿامل اًس َاسة الأصِص هَىولي مِىِافًِل  

اًضِري  الأمري( ًيك ًلسم ذزوسا ٌَحامك يف هَفِة اذلنك والاذازت وثسجص صؤون اًصؾَة ذون ارلض َة 

و  1536ؼ 1467اهمفىص ازامس من زوحصذام  نشكل ػِص من اًفضي او ان ًيلَة ؿَََ ُؤلء.  م( ُو

 زوحصذام ثوكف ازامسو ظاحة اًـسًس من اهمؤًفاث يف اًس َاسة وادلوةل واظول اذلنك والاحامتغ. 

ل ٌَـسوان وفصضت ل مٌاض من اذلصة فامي ًو ثـصضت ادلو  َؿىل اذلصة وحشز مهنا، مؽ اؿرتافَ ابه

ؼ  1480ونشكل ػِص ثوماش موز  دلفاغ ؾن هفسِا. ، فِيي ارن ل متكل سوى اؿَهيا اذلصة فصضا

وكس ؿازط اهمكل ُرني اًساتؽ، وكس ذفؽ حِاثَ هدِجة الاميان ابفاكٍز يف احساج هوغ من  ،م( 1535

نٌل وػِص فصوسُس ذي اًخوامئ واًامتيه تني اًـلِست ادلًًِة اًصوحاهَة وتني اساًَة اذلنك واًس َاسة. 

ُوثَا وكاهوهَا، اػِص حصبأت هحريت يف ارلوط يف اًىثري من اهمسائي ، واكن ل(1546ؼ 1480فِخوزاي   

( مؤسس 1546ؼ 1483نشكل ػِص مازن ًوثص   والأموز اًالُوثَة اًعـحة واًضائىة. 

ىل هدِة، واذلي ذؾى مجوغ اهمؤمٌني ٌاًربوجس خا الأظول الأوىل ٌَمس َحَة وحصك ثـاًمي اًىٌُسة َـوذت ا 

اًاكزًوَىِة اًيت صاجهتا يف زبأًَ اًىثري من اًـحاذاث واًعلوش اًحـَست ؾن اًصوخ اهمس َحَة اذللة. 

ص اًـلِست ًوُس ابهمؼاُص ارلازحِة.  ؼ  1509نٌل وػِص خان اكًفن  وظاًة ًوثص ابٍمتسم جبُو

و لُويت ُسف ا ىل حتٍصص ادلٍ م( 1546 ن اهمس َحي من اًيؼام اًس َايس اًخلََسي. وبأًف نخااب ُو

 اسٌلٍ   اهمؤسسة اهمس َحَة( ملرتاب فهيا من اًفىص اٌَوثصي. 

 

هخعاز الاظالكِة:   ا 

 

فِشا اًلصن من اهمِ  اًلول تبأن اًلصن اًساتؽ ؾرش ُو حلا كصن الأسماث والاضعصاابث واذلصوة. 

حنك الاؿسام ثضازل الأول. وكس دصحت  م( وثيفِش 1648ؼ 1618صِس حصة اًثالزني س ية  
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ة وكري اثتخة. ففي ُشا اًـرص تسبأث اجنَرتا  الاظالكِة من زذُاث ُشٍ الاسماث ًوىهنا تسث كري كًو

مصائف خسًست. بأما الامرباظوزًة  وظياؾَا، وثخوسؽ يف اًححاز وثًضئ ثخعوز اكذعاذاي وجتازاي

اهملسش اذلي ل ًًدلي اتسا زًوَىِة، وحصى يف اهمكل الاساش الاس حاهَة فاكهت جسري ؿىل ُسي اًاك

نٌل وػِص يف ُشا اًـرص فالسفة ومفىٍصن هحاز مثي ُوجز وس حٌُوسا ًووك وقصوس َوش. ان ًسوس. 

وكس ثوكف لك من ُوجز ًووك ؿىل اًفىص اًس َايس فامي خيط تياء ادلوةل وؿالكهتا ابهمواظيني، 

اذلق يف احذاكز اًلوت واًحعش ٌَحفاع ؿىل  ةُوجز ادلوةل ظاحدواًـالكة مؽ اذلامك، حِر اؾخرب 

حِات وامالك اًياش، تُامن رُة ًوك اىل وحوة ثفاؿي اهمواظيني ومتخـِ  ابذلًصة، والا ثخسذي 

و ذالف اًيؼام ازلِوزي ادلميلصاظي اذلي هـصفَ ال ن، " فاًيؼام ادلوةل يف لك هحريت او ظلريت.  ُو

خحسذ ظحَـخَ يف هون اًس َاذت يه زلَؽ اهمواظيني، ومن مث ٍىون كاهون ازلِوزي ادلميلصاظي ث 

ة د الاس خفذاء احصاءا رمٌل ًدس َري اذلنك. اما مدسبأ ومصحؽ ُشا اذلنك، حسة موه  ًو سىِو، فِو بأًو

خحسذ يف اهمعَحة اًـامة ؿىل اهمعَحة اًفصذًة. ومن مث فان ُشا اًضلك من اًيؼ  حيخاح  اًفضَةل. ًو

ضـص تبأن كرٍي  تواي، وركل ترتتَة اًفصذ ؿىل بأن ًخحصز من بأانهُذَ، وبأن حية حىومذَا ىل اس ياذٍ حص  ٌو

َ. فافصاذ اًضـة يف اًيؼام ادلميلصاظي مدساوون متاما نٌل ُو اذلال يف اًيؼام الاسددساذي،  ٌساًو

َـة ًىن اًفازق ُو اهن  يف اًيؼام ادلميلصاظي لك يشء، ًىهن  ل يشء يف اًيؼام الاسددساذي. وظح 

ضري موه  ىل بأن مثة د اذلنك يف اًيؼام ادلميلصاظي ًـرًتَ اًىثري من اًسَحَاث واحملارٍص، ٌو سىِو ا 

دعٍصن ازيني جية الاحرتاش مهنٌل: الأول: ادلمياقوحِة واًثاين: اًصصوت. اما ازلِوزًة الازس خلصاظَة 

اض حبنك بأظَِا واًرتتَة فان اًس َاذت ًُست ًـموم اًضـة، تي ًفئة اًيحالء، ويه فئة ًِا امذَاس ذ

شا اًيوغ من اذلنك، حسة موه  ا الاؾخسال. د اًيت حؼَت هبا. ُو سىِو، ُو ذميلصاظَة حمسذت ومدسُؤ

تُامن اًس َاذت يف اًيؼام اهمَيك فِيي ًضرط واحس، ًىن مؽ وحوذ كواهني ومؤسساث وس َعة. ثكل 

يك من الاسددساذ. ويف اًيؼام اهمؤسساث اًيت لكٌل مت اًخلََي من سَعهتا لكٌل اكرتة اًيؼام اهمَ

خبأسس ُشا اًيوغ من اذلنك ؿىل ادلِي، الاسددساذي حىون اًسَعة يف ًس رسط واحس  اذلامك(.  ًو
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الأفصاذ ٌس خَزم هجَِ ، ومن مث فاًخـَمي دعص ابًًس حة لس متصاًزة ُشا اًيوغ من بأصاكل لأن دضوغ 

ل ثض َوغ ا "  دلِياذلنك، فعاؿة اًضـة ودضوؿَ ٌَمسددس ل ثخحلق ا 
32
. 

 

فالظالكِة ثـين ان ًخوىل اذلامك واًلاهون وادلوةل سري اذلَات والارشاف ؿىل منط اًـُش والاذازت، 

، وؿسم اًسٌلخ وان سَعاهتا اكمةل، وؿىل اًفصذ اًولء ملاتي حٌلًة ادلوةل ذلَات ومال ُشا اًفصذ

اًيت وضبأث دلى اًفالسفة ومن ُيا فان " اهمضلكة الاساس َة كوت ادصى.  ةًابسدداحذَ من كدي بأ 

اهنا  ثضبأن الاظالكِة يه الاسددساذ واًدسَط، ومل حىن ؿالكة ادلٍن ابدلوةل، فالظالكِة ثسؾي  

ًِيي، وذلكل فا ن خربوهتا تال حسوذ، بأي اذلنك اهمعَق، لأهَ  رشؾَة، لهنا مس متست من ثفًوغ ا 

ابًلواهني وابًس َاذت وابهمساوات. مس متس من هللا، وذلكل ػِصث مضلكة اهمَىِة، وؿالكة ُشٍ اهمَىِة 

بأي ان الاظالكِة ظازث ثععسم مؽ ثعوز اهمعاحل واجساؾِا، ومل ثـس مٌحرصت ابهممخَاكث اهمَىِة 

راث اًس َاسة، فاًس َاذت، حسة توذان مثال، معَلة ول ثخجزبأ، واًلاهون اًعاذز ؾهنا بأكوى من 

مصاء ًوال لول: ان اًس َاذت اهمعَلة اهمـعات ًلأ كعاؿاث اًس َست اهمس خلةل ل متخس ا ىل رشائؽ بأي يشء ًو

ىل اًلواهني اًعحَـَة "  هللا وا 
33
. 

 

 هتاوي الاظالكِة: 

 

تسبأ جن  الاظالكِة خيفت. ًلس حسزت مواهجة تني اهمَىِة واثحاغ ادلاوس ًَِة يف فصوسا. ُشا كري 

 ،وبأوزوتَا فلس ػِص اًفَِسوف اًًِويسي س حٌُوسا اذلصة مؽ اًربوجس خاهت واًلوى الازس خلصاظَة.

واذلي ؾصى اذلنك وازخت ابن حًصة الاوسان يه هناًة لك حنك مشويل، مبا فهيا ادلوةل هفسِا. نٌل ثرش 

نشكل ًَحًزت تفَسفة الأهواز اًلامئة تسوزُا ؿىل اذلًصة واًخحصز من زتق لك اًلِوذ من سَعة وذٍن. 

                        
32

 . 11و.  ص  3001انظؼىدٌخ. انطجؼخ األونى  خ. يطجىػبد يدهخ انجٍبٌ. انزٌبض،ـ د. انطٍت ثىػشح: َمذ انهٍجزانٍ 
33

 .92و 93و. ص  3093زكى انمىاٍٍَ ال زكى االشخبص. يُشىراد يزكش انجسزٌٍ نهذراطبد فً نُذٌ. ـ د. َجٍم ٌبطٍٍ: ربرٌخ انذًٌمزاطٍخ:  
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ة تني زخال اًلاهون واًفَسفة واًس َاسة حول اذلصايث واكامة صِسث اىلكرتا هلاصاث مس خفِض

ة كامئة ؿىل اذلًصة تسون سالسي او كِوذ.   مجِوزًة ظوابًو

 

اكن الأجصس اذلي حبر يف وحوة احساج اًفعي تني سَعاث  ًوـي اًفَِسوف اًفصويس ابساكل

وغ ادلًين، ومن ُيا فا ن " اذلنك وحِات اًفصذ وحًصخَ وىِيوهة مس خلةل حبس راهتا ًِا اذلق يف ارلض

ا اًـام  اًلكمة الأذريت ًحاساكل مل حىن اًصفاغ ؾن الاظالكِة. ان س َاس خَ جية بأن ثوضؽ يف اظاُز

من فىصت اهمساخ: ثفاُة ُشا اًـامل، صلاء الاوسان تسون هللا، ؿسم واكـَة اًس َاسة، فالوسان ل 

مح اذلي ٌسمو جلك الاهؼمة الاهخلاًَة ميىن ان هيخسي ا ىل ماكهَ، يف بأي موضؽ، تسون هؼام اًدسا

ىشا ًؼِص فازق بأسايس تني هؼام  ويف ثـممي اًىٌُسة اًيت جسمو فوق لك اذلارضاث اًومهَة. ُو

اًس َاسة وهؼام اًدسامح واحملحة. وهيامج ابساكل يف نخاٍ اًالمدالت، واًعمبأهٌُة واًفىص اًصايض، 

ام اذلق اًعحَـي"  واًخفائََة اًـلالهَة وبأُو
34

 . 

 

ذٍاكزث، ػِصث ٍلوؿة بأدصى من اًفالسفة وزخالث اًلاهون ًزًَِ واسدٌاذا ؿىل زؤى وبأفاكز 

والاكذعاذ حِر ظوزا مداذئ وهؼصايث يف تًِة ادلوةل وحًصة الاوسان واًـالكة مؽ اًسَعة واذلنك، 

ِشٍ اجملموؿة يه " ٍلوؿة اًفالسفة اًخجًصحُني الاىلكزي، واذلٍن اجتِوا يف ظًصق ًحس و بأنرث ُو

و ما ًخفق مؽ اجتاُِ  اًخجًصيب،  مٌعلِة من ظًصق ال دٍصن: فِ  ًلدَون ابهمشُة اهمَاكهَيك، ُو

لًوون ابلجتاٍ اذلايت وابلجتاٍ الامسي اهمخعصف. وكس  وسـون من ثعحَلَ ًُضمي اًـلي هفسَ، ًو ًو

ذلٍن (، ًوىن ا1626ؼ1561وخسث ُشٍ الأفاكز ؿىل حنو كري واحض ؾيس فصوسُس تَىون   

ا يف ؾصط مٌؼ  مه حون ًوك    ( وؿىل 1753ؼ1685( وحوزح ابزلكي   1754ؼ1632وضـُو

ل حزمة من اًعوز، 1776ؼ 1711الأدط ذًفِس َُوم    صى ُشا الأذري بأن اًيفس ما يه ا  (. ٍو

مدارشت، بأما اًلواهني يه اًيت وسمهيا بأفاكزا. ُشٍ الأفاكز يه وحسُا اًيت ميىن بأن ثـصف مـصفة 

                        
34

 .311 ـ خبٌ رىشبر: األطض انُظزٌخ وانفهظفٍخ نألَظًخ انظٍبطٍخ وانمبَىٍَخ يُذ سيٍ األغزٌك وززى انمزٌ انؼشزٌٍ. يصذر طجك اإلشبرح إنٍه. ص 
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فِيي ًُست الا هخاخا ٌَلسزت ؿىل الازثحاظ اًيت ثؼِص تفضي اًـاذت. وابًخايل فَُس ًخكل  اًـامة

ل ؿىل  ىشا فا ن َُوم ٍصى بأن حمغ وحوذ ؿامل حلِلي ل ًلوم ا  اًلواهني اًـامة بأًة كمية موضوؾَة. ُو

ل بأذشٍ مبشُة الاؾامتذ ؿىل الاميان. وفامي  ؿسا ُشا، الاؾخلاذ، ول حيمي َُوم من اًضم اهمعَق ا 

هَ ٌضم يف لك يشء: يف اًـلي، يف اذللِلة، ويف اهمـصفة ؿىل الأدط. يف هفس ُشا اًوكت، بأذى  فا 

ثلسم اًـَوم اًعحَـَة ا ىل مِالذ اًخعوز اهماذي ٌَىون، اذلي ثعوز واجسؽ ظاهما مل جيس بأمامَ بأًة 

ىشا فا ن اهمشُة اهماذي، اذلي ثرش تَ ثوماش ُوجز  ( 1679ؼ 1588  فَسفة مـازضة ثلاومَ. ُو

حاد   1751ؼ1709( ولمرتي   1793ؼ1720من كدي، اسذُص يف فَسفاث توهَة    ًو ( ُو

َفذَوش   1784ؼ 1713( وذًسزو   1789ؼ1723 "  (1771ؼ 1715( ُو
35
. 

 

ًلس سامهت اًخَازاث اًفىًصة واًخجارابث اذلاظةل يف اذللي اًفىصي ذوزا هحريا يف اًدضىِم يف 

الاظالكِة واهمَىِة واًىٌُسة، واجصاس ذوز اًفصذ واًرتنزي ؿىل اذلصايث واًخحصز وادلميلصاظَة وتلِة 

وحصس َخ هؼارما  اًلمي اًيت ثسوز حول اًفصذ نلمية سامِة يه اًِسف واهمحخلى من وزاء وضوء ادلوةل

 اًس َايس. فادلوةل واًيؼام واذلىومة مه يف ذسمة اًفصذ اذلص اهمس خلي ال ذازت ًوُس اًـىس. 

 

 كصن الأهواز: 

 

صِس اًلصن اًثامن ؾرش منو اًربحواًسة الأوزوتَة. وكس سامه لك من اًخلسم اًعياؾي واًخجازي 

واًثوزت اًززاؾَة واًزايذت اًىدريت يف وسائي الاهخاح يف ثوظَس ذؿامئ اًربحواًسة وتياء اهمسن واهخـاص 

حِر ػِص  الاحوال اًـامة ًلك اًياش. فلس اهخـضت لك كعاؿاث اًـمي، وتسا ازلَؽ مصاتحا،

وابًًس حة ًوضؽ اىلكرتا، ًلول اًفَِسوف اًفصويس اًخفىري ابدلواهة اًس َاس َة واًفىًصة واًصوحِة. 

شٍ اذلًصة  فًوخري ؾن ُشٍ اهمصحةل: " اًخجازت بأقيت مواظين اىلكرتا، وساؿسث ؿىل حـَِ  بأحصازا، ُو

                        
35

ً أوروثب. رزخًخ: د. ػشد لزًَ. يٍ إصذاراد ػبنى انًؼزفخ، وهً طهظهخ كزت شهزٌخ رصذر ػٍ انًدهض انىطًُ إ. و. ثىشُظكً: انفهظفخ انًؼبصزح فـ  

 . 31و 38ص و.   9113نهثمبفخ وانفُىٌ واَداة ثذونخ انكىٌذ. انطجؼخ األونى 
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ميىن اًلول تبأن "  ومن ُياساؿسث تسوزُا ؿىل ثوس َؽ اًخجازت، من ُيا حىوهت ؾؼمة ادلوةل". 

اًثوزت الاىلكزًية اؾعت يف اًلصن اًساتؽ ؾرش، مبا صِسثَ من دضاغ تني اهمعاحل الاحامتؾَة 

واًربامج اًس َاس َة، ذفـا كواي ًخعوز الاًسًوًوحِا اًربحواًسة لحلا. نٌل سامه اهمفىصون الاىلكزي يف 

ويف معَؽ اًلصن اًخايل، ؿىل حنو ل ٌس هتان تَ، يف حىٍون الافاكز اًس َاس َة  ،اًلصن اًساتؽ ؾرش

ل يف اًلصن اًثامن ؾرش،  اًربحواًسة. ًىن اًخعوز اًحوزحواسي ٌَـامل ًن جيس ثـحرٍي اًواحض واهمىمتي ا 

 ويف فصوسا ما كدي اًثوزت حتسًسا. ففي اًلصن اًثامن ؾرش تَف ثعوز اًفىص اًربحواسي رزوثَ. بأما

ثعوز اًوؾي اًعحلي فلس مت ؿىل حنو مذفاوث. وكس تَف رزوت حسثَ ؾيسما بأحضى اًخعوز اًالحق 

ظاز اًحًِة الاحامتؾَة اًلسمية، بأي يف  ٌَلوى الاهخاحِة ًوـالكاث الاهخاح اهمياػصت ًِا مس خحَال يف ا 

ؿىل وخَ اهمصاحي اًثوزًة بأو ما كدي اًثوزًة. وكس مصث اًحوزحواًسة، يف اًلصن اًثامن ؾرش 

اًخحسًس، هبشٍ اهمصحةل من اًخعوز اهمىثف ًوؾهيا اًعحلي يف سائص اهمَاذٍن. ًِشا اًسخة ثربس سريوزت 

ن الاًسًًووحِ ق وانذز. فاًحوزحواًسة اًيت اكهت جس خـس ا اًحوزحواًسة يف اًلصن توضوخ فائحىو 

ىل ٌَمـازك اًفاظةل ضس اًيؼام الاكعاؾي، وهتييء الاًسًوًوحِا اًالسمة ٌَرص  اغ اهمصثلة، عسث ا 

ا هنائَا ًخعوز اجملمتؽ الاكعاؾي اًلسمي  اًرتهَة تيوغ ما تني ماكسة اًلصون اهميرصمة، وبأذازث ػُِص

ٌَـامل. وكس اهـىس اًخلَري اًعازئ ؿىل اًـالكاث الاحامتؾَة، وسايذت اًوسن اًيوؾي ٌَربحواًسة، ؿىل 

ست، اًسائصت حنو فصط ُمييهتا واهزتاغ ملاًَس سائص جمالث اذلَات واًفىص. فلس ظصحت اًعحلة ادلسً

اًسَعة، ظصحت منط حِات خسًسا، واذالكا خسًست، كامئة ؿىل اًخفاؤل، وثعوزا خسًسا ٌَـامل. ًلس 

منت افاكز خسًست حول اًىون، والاوسان واجملمتؽ وادلوةل وبأزست خشوزُا بأعق فبأعق. نٌل ػِصث 

الاتساغ اًفين. وكس اجس  مٌخعف ُشا اًلصن، من بأرواق وحاخاث خسًست، توزحواًسة، يف حلي 

ىل اًس خٌَُاث، تًضاظ فىصي ُائي من بأخي وضؽ هؼصايث فَسفِة واكذعاذًة  الازتـًَِاث ا 

ىل ُشٍ  ىل زمس ذزوة اًخعوز يف اهمس خلدي. وا  ىل ا دضاغ اذلارض ًيلس معَق، وا  واحامتؾَة هتسف ا 

اذًني اًفصوس َني، وتساًة ورش اهموسوؿة، اًس يواث ثـوذ الأؾٌلل الأساس َة ًىداز اهمفىٍصن اهم

واهمؤًفاث الاكذعاذًة ٌَفزًيوكصاظَني، وثبأمالث زوسو وزواايثَ. بأما اًس حـًَِاث واًامثهٌُاث فلس 
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صِسث ثحَوز اًيخاجئ اًـَمَة، اًثوزًة ابًعحؽ، ًِشا اًـمي اًضر : فلس ظَلت ذالًِا اهمعاًة 

"  اهمصثلةاًس َاس َة اًـًَِة وصـازاث الاهلالة اًىدري 
36

  .   

 

نشكل ػِصث مًؤفاث وب زاء نثريت يف اًلمي اًيت ثـخرب من مصمي حِات ووحوذ الاوسان مثي اًـلي 

ا. وكسم موه   (، واذلي اس خَِ  فَِزوخ اًلواهني سىِو نخاتَ اًصائس د واًسـاذت واًفضَةل واذلًصة وكرُي

ذٍ ثضلك واحض ؿىل اًخازخي اًفصويس ا ىل حس تـَس اًخجصتة الاىلكزًية يف اذلنك وال ذازت، مؽ اؾامت

سىِو، اهَ " ًُس د وحصاج الأمة اًفصوس َة اًـًصق. ومن ُيا ميىٌيا اًلول، اس خفاضة ورشحا ؾن موه 

سىِو اًس َاس َة بأي يشء من اًثوزًة. فاذلًصة ؾيسٍ ثلوم بأساسا ؿىل الأمن. د يف بأفاكز موه 

حِر ًـصف اًلك ان ىزوت اذلامك واهمىسة اًوحِس اذلي ميخاس تَ صـة حص ؿىل ب دص ُو الأمن، 

اًفصذ ل جس خعَؽ بأن حتصم اًفصذ من بأمواهل ومن حِاثَ. اهمساوات اهمعَلة يه حمل. فمبلساز ما هحـس 

اًسٌلء ؾن الأزط، نشكل ثحـس زوخ اهمساوات اًواكـَة ؾن زوخ اهمساوات اهمعَلة. وجية ان ل خنَط 

حق الاكرتاغ لًوئم اهمخواخسٍن يف حاةل من تني اًضـة واًصؿاغ، ومن حسن اًخستري ؿسم اؾعاء 

الاحنعاظ، عَلة خسا. حىت يف اذلىومة اًضـحَة جية الا ثلؽ اًسَعة تني ًسي اًصؿاغ. ًوىن 

وان تسا حمافؼا مذيوزا، بأل اهَ مل ٍىن من بأهعاز اٌََرباًَة اهمعَلة، بأي مدسبأ ذزغ الاموز  ،سىِود موه 

و اهمحسبأ اذلي انذى تَ الاكذعاذًون اٌََرباًَون، ولك اذلٍن (Laisser Faire  جتصي يف بأؾيهتا . ُو

هَ اكن ًـخلس ان ادلوةل مَزمة تخبأمني  ثشزؾوا تبأفاكٍز من اخي ادلفاغ ؾن اًيؼام اًحوزحواسي. ا 

 ..(. ًلك اهمواظيني، اًلشاء، واهمَخس اًالئق، ومنط اذلَات، اذلي ٍمتىش مؽ كواؿس اًعحةاهمـُضة 

ـخرب موه  يف ُشا اجملال ان ادلوةل جية ان حصؾى تشاهتا اًـياًة ابهمصىض واًض َود واًَخازم، سىِو د ًو

وبأن ؿَهيا ان ثفذح اخملاسن اًـمومِة، وبأن حتازة اًفلص" 
37
. 
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ص الأوزويب، فِيي اهمخلسمة ذميلصاظَا ودلهيا جتصتة جصهماهَة زائست، ويه  ولىلكرتا ماكهة ذاظة يف اًخيٍو

ص، وبأسسو من كسمت اًـرشاث من اهمفى ا هل ؿىل اهمس خوى ٍصن اًىداز اذلٍن وضـوا ًحية اًخيٍو

الأوزويب اًـام. واكهت مِاذٍن اًخفوق الاىلكزيي هحريت، ملازهة ابًوضؽ اهمززي ٌدلول الأوزوتَة 

و مِسان  ومن ُيا ميىن اًلول" الأدصى، ان مثة مِساان ب دص جتىل فَِ اًخفوق الاىلكزيي، بأل ُو

ص حون ًوك اًـؼمي، اذلي  ىل ثبأزري جًصعاهَا اًـَمي وادلس خوزي يف ؾرص اًخيٍو هَوحن. وكس بأضَف ا 

س حق هل بأن كسم ثكل اًرشوخ اًالكس َىِة ٌَحًصة الاىلكزًية، مث ؿاذ اًياش ٍميعصوٍ ابهمًزس من 

. (م، مًؤفَ اهمـصوف تـيوان   مدحر يف اًفِ  اًخرشي 1690ظسز يف ؿام بأاكًَي اًلاز، حاهما بأ 

واذلق بأن ُشا اهمححر كس ٍىون اًوزَلة اًوحِست ؿىل اهمحاذئ الأساس َة ٌَيؼام ادلسًس، حِر زبأث 

بأوزواب كاظحة جفٍص ًعي مؽ ا ظالةل اًلصن اًثامن ؾرش. ل صم ان امس حون ًوك امس همفىص مذفوق 

ن مدحثَ يف اًفِ  اًخرشي ًِو بأوسؽ نخحَ وخََي، ٌس خوي مؽ  ص. وا  هَوحن ماكهة يف ؾرص اًخيٍو

ص. وحنن ارا ثـملٌا يف اًححر عن اكن هل بأصس اًخبأزري يف حلدة  صِصت، حِر ٌذؾي تخِان ؾرص اًخيٍو

و خسٍص تبأن  ص، جنس بأن ًوك ُو واحس من بأؾؼ  زخال اًفىص اذلٍن ؾصفِ  اًخازخي اًخرشي. ُو اًخيٍو

اف بأفالظون وبأزسعو وبأوقسعني يف اًسَف، ويف مصثحة زوسو ومازهس وذازوٍن هضـَ يف مع

وفصوًس من ارلَف. واذلق بأن مدحثَ يف اًفِ  اًخرشي، نلرٍي من اهمؤًفاث اًـؼمى يف اًفَسفة 

هَ سُذىضف ؾن اًىثري من اًخياكضاث اذلاثَة  اًسِةل ؿىل اًفِ  اًضـيب، ارا ادضـياٍ ٌَيلس فا 

ن ًخكل اًخياكضاث  اًؼاُصت، ًىن ًًدلي ؿََيا بأل هرتك ٌَمسذي اهمحاًف يف اًضلكَاث بأن ًضََيا. وا 

اذلاثَة دلى ًوك فوائس س َىًووحِة. ومن اهمفازكاث بأن جنس مٌاشم اًفىص اهمامتسىة مٌعلا من اًخعسًق 

ن من بأجصس فضائي ًوك ُو  دلى اًياش، بأكي ذما جتسٍ اهمياشم الأكي متاساك يف مٌعلِا من ثكل. وا 

 الأسَوة اهمشُي اًوس َط تني اًفَسفة والاوسان اًـاذي. وكس لحغ حوزح س يدِاان ؿىل ركل

ن مواُحَ يف وضوخ اًفىص ويف  ركل كائال: اهَ ًو اكن ؾلي ًوك بأنرث علا، ًاكن بأكي ثبأزريا وهفورا. وا 

ف كوي واثتت، واهمخجََة يف مداحثَ اًس َاس َة، كس جت َت كضاء اًخحََي واهممزوخة حبس سَمي مُص
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يا، وما  بأًضا يف ُشا اهمححر الأوسؽ صِص من ثكل، حِر حاول ًوك او ًوحض ًيا هَف ثـمي ؾلًو

"  اذلي ًًدلي بأن ثـمي فَِ وؿَََ
38

 . 

 

وكس كسم لك من ذًفِس َُوم وب ذم مسَر وماًخوش هؼصايث بأساس َة يف حلول اًفىص والاكذعاذ 

اث اذلاظةل ال ن يف ُشٍ اًـَوم، ول احس والاحعاء، اكهت مبثاتة الأساش اهمخني والاهعالكة ٌَثوز

 من ؿٌَلء ُشٍ اذللول ًيىص فضَِ  بأو ٌس خعَؽ اًلفز فوق هخاخاهت  اًساتلة. 

 

بأما خان خاك زوسو ظاحة نخاة   اًـلس الاحامتؾي( فِحوس ؿىل ماكهة هحريت تني مفىصي ؾرص 

و  ص، ُو ؽ فهيا ثضلك هحري، وكس " اذلي اس خوكي هؼصايث ُوجز ًووك يف ادلوةل واذلنك، وثوساًخيٍو

بأًس زوسو بأنرث من كرٍي من بأجصس اًضرعَاث يف اًلصن اًثامن ؾرش وهجة اًيؼص اًيت ثلول توحوذ 

ؿالكة تني اًس َاسة والأذالق واًيت اس خلاُا من اًَوانن اًلسمية. وبأفرتط بأهَ ارا اكن ابلماكن ؾزو 

فا ن فساذ كريمه من اًضـوة ابهمثال  حىومهت ،فساذ بأذالق بأُايل اًحيسكِة اهمـادضٍن ا ىل فساذ 

ٍصحؽ ا ىل حس هحري ٌَجصامئ اًس َاس َة والاضعِاذ اذلٍن متازسٌِل حىوماهت . ويف نخاابثَ الأوىل، 

حاول زوسو بأن ًخـلة بأظول ركل الاحنعاظ الأذاليق ؿىل مساز فرتاث سمٌَة بأوسؽ وبأنرث ثحاؿسا 

صاُن. ًلس اكن ؿىل كٌاؿة تبأهَ ما ذامت بأسمة اتزخيَا من ذالل اًخجًصس اًفَسفي ٌَؼمل اًس َايس اً

الاوسان اذلسًر يف ػي بأكَة اذلىوماث اهمادضت ذَلهتا ػصوف س َاس َة، فا ن ادلول اًيت ثدىب 

مداذئ س َاس َة ملاٍصت ميىهنا يف اهملاتي حـي مواظيهيا ًًهتجون سَواك بأفضي، ذما ٍمترغ ؾيَ 

، زمس زوسو 1762اهمًضوز يف زتَؽ ؿام  حامتؾي(ا حالل اًفضَةل حمي اًصرًةل. ويف مًؤفَ  اًـلس الا

زؤًخَ ٌَمجمتؽ اهمسين يف تياء ؿىل ركل سٌُاًزو مٌَِل ًالحامتغ اًس َايس خيخَف متاما يف ظحـَ ؾن 

واذللِلة بأن   اًـلس الاحامتؾي( ًحسو بأهَ ًدٌاول اًفىصت احملوزًة ل دعاة  .واًثاين ارلعاة الأول

َة، حِر ٍصمس ارلعوظ اًـامة ًـلس ًالحامتغ اًس َايس جيمؽ تني ؾن اهمساوات(، ًوىن تعًصلة ؾىس  
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اهمواظيني تسل من بأن ًفصكِ ، وحيافغ ؿىل كمي اهمضازنة اًـامة اًـاذةل اًيت ثسمع حٍصهت  تسل من بأن 

ا. وتـس بأن ؾصط زوسو من كدي مصاحي اًفساذ الأذاليق ٌَخرش يف اجملمتؽ اهمسين، ظصخ ُيا  ثسمُص

و ثوحهييي ذلجخَ اًساتلة ًوىن ثضلك ؾىيس ؾن ظًصق زمس ظوزت ٌَمؤسساث ابًخفعَي ؿىل حن

اًرضوًزة ذلعول اهمواظيني ؿىل حٍصهت . وتوضؽ الأسس ادلس خوزًة ٌَسَعة اًس َاس َة اًرشؾَة 

تبأصاكل خمخَفة مالمئة ٌَؼصوف اهمخحاًية، اس خعاغ بأنرث مواظين مجِوزًة حٌَف خفصا ابهامتئَ ًِا دسي 

ة اهمَىِة اذلاهكة يف ؾرصٍ، ويف اًوكت هفسَ ثلسمي خمعط ٌدلول اًيت زمبا ثخحلق اًيؼ  الاسددساذً

"  فهيا اًفضَةل اًس َاس َة من ذالل جتمؽ زؿاايُا مـا يك حيوكوا بأهفسِ  تبأهفسِ 
39

 .  

 

 اًفىص اًثوزي: 

 

ثوزت من اهمِ  ُيا اًخوكف ؾيس اذلسزني الأنرٍبن يف ثكل اًـعوز، الا وٌُل اًثوزت الأمريهَة واً 

ومن مث الاؿالن ؾن  1776اًفصوس َة. وكس حسزت اًثوزت الأمريهَة ؿىل بأثص اؿالن الاس خلالل يف 

وظحـا اكهت ُياك بأس حاة مدارشت ًِشٍ اًثوزت. ومن ثكل الأس حاة  1787ادلس خوز الأمرييك يف 

ا اًربهمان اًرًبعاين ؿىل اكُي ساكن بأمرياك. وارلالفاث تني ساكن  الاؾحاء اًرضًخِة اًيت اكُص

ذاًزة فلط،  اهملاظـاث وجماًسِا اًيت متثي ازلاُري. وتسث اًثوزت الامريهَة راث ظَلة س َاس َة وا 

حِر اهنا مل حتمي بأي زسائي بأو اًسًًووحِة، ومل حمتسم تـلِست حمسذت. واكهت معاًة الأمريهَني 

اًثوزت الامريهَة  وًىنذئ اًربهمان اًيت وضـِا ًوك. ثحسو وكأهنا ل ختاًف ادلس خوز الاىلكزيي ومدا

 رعَة اًرًبعاهَة، حِر ان جًصعاهَااهمس خلةل ؾن اًض  جنحت يف ذَق اًضرعَة الامريهَة ادلسًست

واكن ًفصاىلكني   اكهت حصى يف بأمرياك وجزء مهنا ومن اهمواظن الامرييك وعيٍو اًرًبعاين متاما. 

واذلُاة ابلأمة حنو الاس خلالل  ( ادلوز الأنرب يف ثوظَس ذؿامئ اًضرعَة الأمريهَة1790ؼ  1706

َس من فصوسا.   اًخام ؾن جًصعاهَا، مسؾوما ابهمساؿست واًخبًأ
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" كَحت  1789واًثوزت الأدصى يه اًثوزت اًفصوس َة اهمضِوزت. فِشٍ اًثوزت اًيت تسبأث س ية 

وسامهت يف ثلَري اهمؤسساث الأوزوتَة. ًوىن اًلََي من  ،اهمؤسساث اًفصوس َة ا ىل حس تـَس

واًىذة اًيت ػِصث  1810وس ية  1789َف يف اًـلِست اًس َاس َة ػِص يف فصوسا تني س ية اًخبأً 

اكهت مذبأدصت خسا ابذلاذج اًـؼمي، ُي جية اًلِام ابًثوزت، بأو اجملاُست ضسُا، بأو اًـُش تخساظة 

بأن اذلصة والاضعصاابث ثرتك اًلََي من ارلَاز ٌَمفىٍصن، نٌل اهنا ثـزل ؾن الأمة حِر 

ان اًضـازاث واًلكٌلث والافاكز اًس َاس َة اًيت هـُضِا اًَوم، مل  .ني احملرتفني ...(الاًسًوًوحِ

، دعوظا تني الاسدِالء ؿىل 1815وس ية  1789تي تني  1830وس ية  1815ثخىون يف س ية 

حصمِسوز، فاًـَس اًوظين واًًض َس اًوظين ًـوذان ا ىل ُشٍ اذللدة. وبأنرث من ركل ان  9اًحاسدِي و 

ل يف اذللدة اهمشهوزت " تـغ اهمفاُمي  اكٍميني واًُساز واًوظن والأمة اهمسَحة مل ثًضبأ ا 
40
. 

 

اظاث ؿسًست ثـَس ٌَضـة حلوكَ،  وجنحت اًثوزت تـس هحواث نثريت، ودصحت ازلِوزًة ؿرب اُز

ًىن مؽ احذفاع اًعحلاث اًربحواًسة تلس  هحري من سعوهتا وذمخَاكهتا، حِر ان مل ًمت اسددـاذُا 

زت، ويف ُشا اًعسذ ميىن الاصازت ا ىل " ان فصوسا اكهت كدَي اًثوزت ل حزال تدلا سزاؾَا تـس اًثو 

وذلا اكهت اًحوزحواًسة فهيا بأكََة واحضة، بأما اًـموذ اًفلصي ٌَعحلة اًثاًثة فاكن من  ،تعفة بأساس َة

اًفالحني واحصاء اهمسًية. وكس كاذث اًحوزحواًسة اًفصوس َة ُشٍ اًعحلاث اًضـحَة يف اًثوزت اًفصوس َة 

ة اكهت زوزت واس خفاذث مهنا بأنرث ذما اس خفاذث ازلاُري هفسِا، وُشا مـىن كوهل  ان اًثوزت اًفصوس َ

توزحواًسة، بأي زوزت اًعحلاث اهمخوسعة، اًـََا واًوسعى واًعلريت " 
41
. 

 

 ثبأمالث حول اًثوزت: 
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اًس يواث  اًثوزت اًفصوس َة، حىت وتـس لك ُشٍسوف وس خـصط بأمه الأفاكز حول اًثوزت اًفصوس َة. ف

ةل اًيت مصث ؿَهيا، واًخلسم اذلاظي يف فىص الاوسان من انحِة الاذازت واذلنك وثوظَس اًلمي  اًعًو

ل اهنا ماس اًيت ثضمن اهمضازنة وحًصة اًصبأي واًـمي اًس َايس ادلميلصاظَة اًت حتخفغ ترًبلِا، ، ا 

ىن اًلول " ان اًثوزت ومن ُيا مي واًلوض يف بأس حاهبا وحِثَاهتا. ؿست كصاءاث ًِا وميىن ثلسمي

ن مل ثيلغ ابذللِلة سوى يشء ٌسري من ملوماث اهمايض ؼ بأؿاهت ؿىل اىىضاف  اًفصوس َة، ؼ وا 

تـغ اهمحاذئ اًيت اس متصث ؿىل اٍمنو، ومن ُشٍ اهمحاذئ: مدسبأ اهمساوات اذلي بأظحح اجنَي الأدم، بأي 

ن هلول ان ثكل اًثوزت، اًيت مل بأ ظاز كعة الاصرتاهَة وادلميلصاظَة يف اًوكت اذلارض، وهبشا هلعس 

ثًذَ تؼِوز الامرباظوزًة ول ابلهؼمة اًيت ػِصث تـس الامرباظوزًة، اهدرشث ابًخسزجي مؽ اًزمن، 

"  ول حزال راث سَعان ؿىل اًيفوش
42
. 

 

ويف اىلكرتا ػِص اًـسًس من اهمفىٍصن واًساسة اذلٍن كسموا مصاحـاث وكصاءاث ٌَثوزت اًفصوس َة، 

مـخلسا اهَ رمٌل حعي فَن جس حق  حتامي ؿىل ُشٍ اًثوزت، مضىاك يف اًلمي اًيت كسمهتا،وتـضِ  

فصوسا اًفِ  واًخعحَق اًرًبعاين ٌَحًصة واهمساوات، ًون ثلسم كامي وبأحاكم بأفضي وبأزىق من اًلمي 

فىص والاحاكم الاىلكزًية، اًيت جسدٌس ا ىل اتزخي ؾًصق يف ذمازسة ادلميلصاظَة. ومن ُؤلء ػِص اهم

ا (، واذلي نخة مضىاك ذامئا يف اًثوزت اًفصوس َة وحصاهث1797ؼ 1729واًس َايس الاىلكزيي توزك   

ي. وكس نخة " اين بأؿَق حوكي ؿىل اذلًصة ادلسًست اًسائست يف فصوسا ا ىل حني ادلميلصاظي واًلمي  

فلِا، ومؽ ماَُة هؼصت اًسَعة اًـامة وثوااس خـالسم ؾن هَفِة ثعحَلِا من كدي اذلىومة، وؾن 

الاهخؼام اًـام ومؽ الاهضحاظ اًـسىصي، ومؽ اهخؼام وثوسًؽ اهمسفوؿاث اًـامة اًفـََة، ومؽ الاذالق 

. وهسزك (...وادلٍن، ومؽ ضٌلن اهمَىِاث، ومؽ اًسمل وحسن اًخيؼمي، ومؽ ال ذاة اًـامة وارلاظة  

ا اذلازسة من ذالل ُشا اًلول ادلوافؽ ادلامئة اًيت حتمي توزك ؿىل ثفضَي اًلمي  اًـمََة، ابؾخحاُز

هؼصاي ابًلمي اًىوهَة اًلكَة. واًفىص اهميفـي اذلي ظحؽ  وحِست ٌَيؼام اًعحَـي، زمغ كدوهلواًضامٌة اً
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اىلكرتا يف اًلصن اًثامن ؾرش تعاتـَ اًـمَق ُو اذلي ًلوذٍ بأحِاان ا ىل جحج ثلرتة من جحج 

ثوزت اًفصوس َة، ويه ُيسسة مذـجصفة، كامئة ؿىل اهمىِافََِة. ويف خسول ػاُص اًخياكغ ًلازن تني اً 

حصَفة تَضاء، وتني ادلس خوز الاىلكزيي اذلي ل حوكن حوكخَ اًـمَلة يف تـغ اًلواؿس بأو اهمحاذئ 

فلط، تي يف ثياسق اًـاذاث والأؾصاف واهمؤسساث اهمامتسىة، اهمس خلصت ؿرب اًـعوز، ثياسلا واسـا 

شٍ اهمؤسساث  فا. ُو حساُا الادصى ذون بأن ثياكغومُص ، حصاهكت واوسجمت ومتاسحت حمسزة ا 

تعوزت ظحَـَة اذلواز اهمخـاكة تني الأحزاة اًس َاس َة اًيت ًلوم ذوزُا تب ن واحس ؿىل حتفزي 

وثواسن ُشا ادلِاس اذلي اذلي ُو ادلس خوز اًرًبعاين. ُشٍ اهملازهة تني ادلس خوزٍن واذلًصخني يه 

 " مبياس حة اًثوزت اًفصوس َة بأمه اهمواضَؽ يف فَسفة حمافؼةاًضاصة اًـمَلة اًيت زمس ؿَهيا توزك، 
43
.  

 

ة نشكل ذافؽ اًـسًس من اهمفىٍصن الأهمان ؾن اًثوزت اًفصوس َة، ونخة فهيا اًفَِسوف َُلي لكم

ال، حِر ػِصث مواكف ادصى انكست هما ثىل  مؤثصت، ٌض َس هبا. ًوىن ُشا الاجعاة مل ًسم ظًو

ة َوحصثحط ثكل اهمواكف ابلأوضاغ اًس َاس  تت اًىثرٍين ابلحداظ. اًثوزت من احساج ومذلرياث اظا

والاحامتؾَة اًيت اكهت سائست يف بأهماهَا ب هشاك، وابذلصوة الامرباظوزًة اًيت تسبأث فصوسا اًثوزت 

و الامص اذلي حـي اًـسًس من  جض هنا ؿىل ادلريان، ولس امي اذلصة ؿىل الامرباظوزًة اًربوس َة، ُو

ة وزخالث ادلوةل واذللوكِني ًـَسون اًيؼص يف اًخعحَلاث اًـمََة اًيت خاء هبا من اهمفىٍصن واًفالسف

كميِا. ومن ُيا ػِصث اهخلاذاث ومصاحـاث نثريت من حامًل ًـخربون بأهفسِ  وززة اًثوزت اًفصوس َة و 

 كدي فِرخَ وكرٍي من اًفالسفة الأهمان.

 

 : 1848حصنة الأفاكز اًس َاس َة حىت س ية 
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ىل اًـامل، ويه الاصرتاهَة واٌََرباًَة سًذحسج  ؾن الافاكز اًيت ساذث بأوزواب ومهنا اهعَلت ا 

ومن ُيا فا ن " اًلكٌلث اًصئُس َة يف اًلصن اًخاسؽ ؾرش يه: اٌََرباًَة واًلومِة واًلومِة. 

بأما والاصرتاهَة. واٌََرباًَة يه اًسًًووحِا اًعحلة اًحوزحواًسة اًيت اس خفاذث من اًثوزت اًفصوس َة. 

ًعاًَا وبأوزواب اًوسعى واًرشكِة فمل ثمت  لصاظَة، واكن اًوحست اًلومِة وػَت حتنك الازس خيف بأهماهَا وا 

اٌََرباًَون يف اهمـازضة وادذَعت اذلصنة اٌََرباًَة ابذلصنة اًلومِة ذالل اًيعف الأول من اًلصن. 

ىشا وخس مـا بأمسا ظوًال صالكن من اٌََرباًَة ممتزيان بأوحض متزُي ٌَ ُو َرباًَة اهمصفِة اًيت ًـرب ٌل: ا

َؽ اذلصاكث اًثوزًة يف مشُة ماوضسرت، واٌََرباًَة اهمياضةل اًيت ثَِ  اهملَوتني ادلامئني من مج ؾهنا 

ومل ثمت اًوحست الأهماهَة بأو اًوحست الاًعاًَة ؿىل بأًسي اٌََرباًَني، تي كامت و يف اًعاًَا. بأهماهَا بأ 

ِة ظحَـهتا، فاحضت حمافؼة تـس بأن اكهت ًَرباًَة، تي كسث احِاان ضسمه ا ىل حس ما. ار كريث اًلوم 

زحـَة دضاحة. وػِصث ذول خسًست ؿىل دًصعة بأوزواب ويف بأمرياك اًالثًَِة. واذشث ثخجاتَ بأكواُا 

وزواب ؼ بأي كدي لك يشء اىلكرتا وكسث اًلومِة امربايًَة. وثسعت بأ  يف سخِي اًس َعصت اًـاهمَة،

ٍلوغ اًـامل، وجضلكت الامرباظوزايث الاس خـٌلًزة بأو بأؾَس جضىَِِا، واهفذح وفصوسا ؼ هفورُا ؿىل 

"  .اًرشق الاكىص ؿىل اًخجازت الأوزوتَة وؿىل الأفاكز اًلصتَة
44
. 

 

ذيب وفَسفي مسي ابلجتاٍ اًصومًيس، حِر اكن هل نخاتَ ومصوحٍو تني وكس ػِص اجتاٍ فىصي وبأ 

 ُشا الاجتاٍ جمتجَس كمي حمسذت، واًس حاحة يف ؿامل من ارلَال وثضلك ذاض يف فصوسا. ومتزي   ،ازلاُري

ومن اهمِ  اًلول تبأن  ـَة واٌََرباًَة ٌَخازخي واذلارض.وؾن اًلصاءت اًواك  ،ؾن اًواكؽواًفضَةل تـَسا 

وفا وواسؽ الاهدضاز، فلس ازثحط اهمععَح ؼ بأول  اىلكرتا " اكهت بأول ماكن اظحح فَِ اهمععَح مبًأ

ارلَال اًلسمية، وحاكايث اًفصوس َة، واهملامصاث واذلة، ذما ٍمتزي ابًـواظف ادلاحمة، الأمص ؼ تلعط 

وؿسم الاحامتل واهمحاًلة واًالواكـَة. وابدذعاز ثلف ؿىل اًيلِغ من هؼصت زسًية مـلوةل ا ىل اذلَات. 
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ىشا اس خـمَت لكمة   زوماويس( يف ؾحازاث مثي:   حاكايث زوماوس َة وحض َة( ًخفِس مـىن  ُو

ذرَي وومهي " م 
45
. 

 

 ُ ا يف اذلنك وال ذازت حونشكل ػِصث اٌََرباًَة واهدرشث يف اًـسًس من ادلول الأوزوتَة، ًخعحح مش

تـس ان ثـصضت ٌَىثري من اًرشخ واًخحََي من كدي فالسفة ومفىٍصن هحاز، اس خعاؾوا بأن جيـَوا 

فا ن " لك فىص حباخة ا ىل  وظحـامهنا هؼام حنك كاذز ؿىل احذواء الاكذعاذ واًس َاسة والاحامتغ. 

بأسس ومصحىزاث ًيعَق مهنا ٌَخيؼري من هجة، ورلَق اًلاؿست ازلاُرًية من هجة بأدصى، ونشا ُو 

اذلال مؽ اًفىص اٌََربايل اذلي اختش من اذلًصة واًفصذًة واًـلالهَة واهمساوات بأسس فىًصة، وكس وضؽ 

 ...(. ان اٌََرباًَة ثسفؽ ابًفصذ ا ىل  ًصة هلًِشٍ الأسس ؾيادض الاًزام اًيت ثخفق مؽ اهميعَلاث اًفى

ىل بأن ًعحح ُو اذللِلة، وثلسم اذلجة ابن الأفصاذ مه اذلٍن ًعي ـون اجملمتؽ، وان اهملسمة ومتجسٍ ا 

سـاذت اًفصذ يه زفاَُة اجملمتؽ، وُو مصنز اذلَات الاحامتؾَة، ذلا ًًدلي ؿىل ادلوةل ان ثرتك اًفصذ حصا 

ىون واحهبا الأوحس ُو بأن لأن ًـمي يف حمنَة معاذل َ ورسعَخَ، وؿىل ادلوةل بأن ثلف تـَسا ٍو

"  ًخحمي اًفصذ ومعاذلَ
46
. 

 

ًيرة اواكن ٌَمفىٍصن الأمريهَني واًفصوس َني هعُة هحري يف ثعوز اًفىص اٌََربايل واًرتوجي هل تني 

س َاس َة واكذعاذًة واحامتؾَا ٌَحَات، وهشهص ُيا ثونفِي  اًس َاس َة، من اخي حـهل مٌاشم

وموهدسىِو، " مفوضوغ اذلًصة ُو اذلي ٌس َعص ؿىل لك مًؤفاث ثونفِي، وُو اذلي ًـعََ 

مٌخؼمة، حتخوهيا اهمـخلساث وال ذاة واًلواهني. وتـىس موهدسىِو، ل ًؤمن اًوحست، وحست مـخسةل، 

لََسي. اما ثيؼمي اًسَعاث، فِو ًخلك  ؾيَ كََال وسخِا، فِو ثونفِي ابًَِئاث اًوس َعة، ثضلكِا اًخ 

ـاذي اًيؼام اًصئايس، ًوىٌَ ًُس هل الا زلة حمسوذت يف  من اهعاز اًيؼام ري اجملَسني، ًو
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يعح ثونفِي ًخاليف اًفصذاهَة   ظسبأ اجملمتـاث( تثالزة اهمؤسساث اًس َاس َة ًضٌلن اذلًصة.  ًو

ًزة واذلصايث احملََة والاكَميَة، ان ثياسم اًضـوز ابلكَميَة ُو اًالمصنًزة الاذابأول:  ؿالخاث:

اكامة ازلـَاث من لك هوغ س َاس َة، ظياؾَة، جتاًزة،  اثهَا: ؾيرص ؾؼمي ٌَيؼام ٌوَعمبأهٌُة اًـامة.

ن تسًي ًالزس خلصاظَة، فال ميىن من خسًس اكامة  عََة بأو بأذتَة من اًيت جساؿس ؿىل حىٍو

اًـامل، ًوىن ل يشء مييؽ من اكامة ازس خلصاظَاث ؾن ظًصق مجـَاث ازس خلصاظَة واحست يف 

اهمواظيني اًخسعاء، وؾن ظًصق الاثصايء اًىداز، واًيافشٍن والاكوايء خسا، وجلكمة ؾن ظًصق 

وبأذريا ودعوظا اهمزااي الاذالكِة اكذلس ابهمسؤوًَة وحمحة ارلري اثًثا الأصزاض الازس خلصاظَني. 

ة الاذالق ؿىل اًس َاسة " اًـام وثونفِي مثي مو  ًو 47هدسىِو ًؤمن تبأًو
. 

 

( بأن ًعحؽ اٌََرباًَة مبسحة اوساهَة زوماوس َة، 1873ؼ 1806نٌل واس خعاغ حون سدِوازث مِي  

وان خيصهجا من ظاتـِا اهمزتمت اهمحين ؿىل اهمعَحة والاجتاٍ اًعازم يف حساة اهمعاحل وثلسٌس 

لول اًزنؿة اًفصذًة واذلصايث اًضرعَة.  مِي يف نخاتَ   بأسس اٌََرباًَة اًس َاس َة( ذالظة ًو

ن اًلواؿس  بأفاكٍز يف مزح ادلاهة الاوساين اهممتثي ابًـساةل واًصمحة مضن الاظاز اٌََربايل اًعازم، " ا 

بأتسا بأهنا جضمي  الأذالكِة اًيت متيؽ اًخرش من بأن ًَحلوا الأرى تـضِ  تحـغ   ول ًًدلي بأن هًىس

ة ٌَسـاذت اًخرشًة من بأًة كواؿس بأدصى، اًخسذي ارلاظئ يف حًصة  تـضِ  اًحـغ( يه بأنرث حًِو

ىل بأفضي منط ل ذازت كس  مـني من اًضؤون اًخرشًة.  ل ا  تلغ اًيؼص ؾن بأمهَهتا. ول ٌضري ركل ا 

تخكل ارلاظَة اًـجَحة ويه بأهنا اًـيرص اًصئُيس يف حتسًس مضاؾص الاوسان ويه ثخعف نشكل 

وحسُا حتفغ اًسالم تني اهموحوذاث اًخرشًة: وان مل ٍىن ظاؾهتا يه الاحامتؾَة. ومصاؿاهتا يه 

ىل بأن  اًلاؿست، وؾعَاهنا ُو الاس خثٌاء، فا ن لك فصذ س َجس يف لك فصذ ب دص ؿسوا هل، وس َضعص ا 

بأمهَة ان هلول ان اًخرشًة متَي ؿىل حنو مدارش، ٍىون ابس متصاز ؿىل حشز مٌَ، ول ًلي ؾن ركل 

ز ُشٍ اًلواؿس يف هفوش بأتياهئا. فارا اكذرص بأمص الافصاذ بأن ًـعوا تـضِ  وتبأصس اهسفاغ، اىل ثـٍز
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ًحـغ ثـَاميث بأو هعاحئ مذحرصت، فا هن  كس ل ٍصحبون صُئا، او ًؼيون اهن  مل ٍصحبوا صُئا. بأما ؾيسما 

ًلصسون يف تـضِ  اًحـغ واحة الاحسان وعي ارلري، فا هن  جييون معَحة واحضة وبأن حىن 

ىل بأن ًخجية تسزخة بأكي: فل ىل ا حسان ال دٍصن، ًوىٌَ حباخة ذامئا ا  س ل ٍىون اهمصء حباخة ا 

ىشا فا ن اًيؼ  الاذالكِة اًيت حتمي لك فصذ من رضز ال دٍصن بأما تعًصلة مدارشت، بأو  رضزمه. ُو

ابؿاكة سـََ ًخحلِق ذرٍي ارلاض، يه ثكل اًيؼ  اًيت ٍصقهبا من لك كَحَ، واًيت من معَحخَ 

عحلِا كول وعال يف ب ن مـا. ومصاؿات اًضرط ًِشٍ اًيؼ  يه اًيت حتسذ اًىربى بأن ًًرش  ُا ًو

اماكانثَ وظالحِخَ لأن ًوخس نفصذ يف حٌلؿة اًخرش، لأن ُشٍ اًـالكة يه اًيت حتسذ ما ارا اكن 

رسعا هصهيا ًحلضَ سمالٍؤ او ل " 
48
. 

 

ي بأما اًلومِة ص توكت ظًو ، حِر ػِصث اًثلافاث فلس ثوظسث نفىص وذمازسة كدي ؾرص اًخيٍو

ىل ًلاث نٌخخ هبا  تاحملََة الأوزوتَة تـس بأن اس خلَت اٌَِجاث احملََة ؾن اٌَلة اًالثًَِة، وحتًوت ا 

وز اًزنؿة اًلومِة بأثص هحري ؿىل . واكن ذلضالاصـاز واهمالمح اًليائَة واًلعؽ الاذتَة واًفَسفِة

جصسث تـس اضـاف سَعة اًىٌُسة اًدضىِي اًس َايس وادللصايف الاوزويب، حِر ان اًلومِة 

اًخاسؽ  اًلصنومن ُيا " ل ٌسجي اًصوحِة ودصوح اًالثًَِة من اهمضِس توظفِا ًلة اًـمل وادلٍن. 

ؾرش، ابهمـىن اًعحَح ومن كري صم، ًلؼة اًلومِاث، تي ثوسؽ اًخحصاكث اًلومِة اًفىًصة وبأكَة 

( يف اًعاًَا ويف اهماهَا ويف توًوهَا، ويف 1848ؼ1815اذلصاكث اًثوزًة اًيت ػِصث تني   

ة اجملًصة، فلس اكهت راث اًِام مزذوح ًَربايل وكوسم"  الامرباظوزًة اٍمنساًو
49
.  

 

هصذت فـي ؿىل اس خلالل اٍمتسذ واًخعوز اًعياؾي ٌَعحلة اًـامةل، مفؽ اًثوزت  كل ػِصث الاصرتاهَةنش

اًعياؾَة واذلاخة اًىربى ًالًسي اًـامةل ًزايذت الاهخاح، ػِصث مضالك اًـامَني اذلٍن مت 

موال وكس اسِمت اًصبأسٌلًَة يف حصنزي الأ اس خلالهل  من كدي اًصبأسٌلًَني وبأؾواهن  يف اًسَعة. 
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 اًعياؿة الاسماث اًيت ػِصث، نشكل مل جسامه تَس فئة حمسذت، واكن ركل اًسخة وزاءواًرثواث 

وؾيس اذلسًر ؾن الاصرتاهَة . اءبأوضاؾِا سو اًعحلة اًـامةل، تي اسذاذث اًىدريت يف حتسني بأوضاغ 

َة ًرتمجة م َ ـ ومدخىص اًيؼًصة اً  لميىن ٌَمصء بأن ًلفز فوق ذوز اكزل مازهس، واضؽ اًفىص اًض َوؾي

الاصرتاهَة ا ىل جصانمج عي وحِات، ومن ُيا فلس " ؾيت اًصساةل اهمازهس َة اًواؿست تفصذوش 

صرتاهَة الأزيض، ًلَوة مالًني اًخرش صـاؿا من اًضوء خسًسا ومـىن خسًسا ٌَحَات. ًًس  الا

ياك اًىثري ذما ًلال دلمع ُشٍ  ادلايهة اهمازهس َة ؾلِست مًزفة، بأو ظوزت اكٍزاكثوزًة ؾن الاميان، ُو

ىل بأن لك ثكل  ييددَ ا  ا بأو ًفوثيا الاجعاة تشكل. ًو اًيؼصت ًىن ل هلضن اًيؼص ؾن ؾؼمة اجناُس

بأمهَهتا اذللِلِة. وركل اكن معري مجَؽ  اهمالًني ؼ ثلًصحا، مل حىن كاذزت ؿىل فِ  اًصساةل وثلسٍص

ظاز مـني وهلَ ت تعًصلة ًلدَِا اًـلي اًوضـي يف اًصسالث. اًيشء اهمِ  ُو بأن اًصساةل وضـت يف ا 

ًصة، كري بأهنا ل ثوخس مفازكة يف اًلول، ا ن  سماهنا، واذلي اكن، ول صم، توزحواساي، تعوزت حُو

صاي، هخاح اًـلي اًحوزحواسي. وُشا حعي، من هجة ؾن ظًصق  ة اهمازهس َة يه حُو ظَاكة كًو

اًضفايئ اذلايت ًفضي اًىثرٍين، ومن  خسا، ذلكل اًضـوز ابلحداظ واهمـامةل اًسُئة، اكهت اهموكف

ان اًـلًل"  هجة بأدصى، ؾن ظًصق الاؿالن ؾن بأن اًخحٍصص الاصرتايك من ُشٍ الأمصاط ًلِين ابًرُب
50

 . 

 

 ذَفاء َُلي ووضوء اهمازهس َة:

 

اكهت لأفاكز َُلي الأثص اًىدري ؿىل اًفَسفة وؿىل ٍلي اًفىص اًس َايس، حِر ثعوز ركل الأثص فامي 

ويف اًححر ؾن ا ىل تساايث حلِلِة ٌَفىص اهمازهيس وظسوز اًحَان اًض َوؾي اهمـصوف. ًَخحول تـس 

مناهمازهس َان ثبأزري اهمازهس َة ابدلسل اًَِلًل ميىٌيا اًلول ابس خفاضة: " ا ة مل ثخبأثص مبيعق َُلي، وا 

هَ ل جيوس ضافة واحست، حىت ا  بأن ًلال  هلَت ؾيَ هعا وزوحا، ذون بأن ثضَف ا ىل ادلسل اًَِلًل ا 
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نان ُياك ما مي بأذق ثـحري لس خزسام اهمازهس َة ٌَجسل اًَِلًل ُو  ىن جسمَخَ ابدلسل اهمازهيس، وا 

الاظسكاء اهماذًني يف حٌلؿة حتمي امس  خاء ؿىل ًسان ًَيني يف ذؾوثَ ٌَصفاف ًالهخؼام اذلي ركل 

 ميىن بأن ًوضؽ يف ظف واحس ٌَجسل اًَِلًل(. واثهَا: لأن الأثص اًَِلًل ؿىل اهمازهس َة تعفة ؿامة ل

صابد. ار فضال ؾن  ماذًة ان مؽ بأي بأثص ب دص، وؿىل ركل مفن اًضالل بأن هلصن بأثص َُلي تبأثص فٍو

صابد كس دصحت من بأحضاء اهمشُة اًَِلًل هفسَ ؼ فا هنا وتلري ادلسل اًَِلًل ل وسن ًِا، ول  فٍو

ا من اًفَسفاث اهماذًة، ًىن اًـىس كري حصَح. ركل ًن اهمشُة  يه ذما متزي اهمازهس َة ؾن كرُي

ٌَـامل اكن صائـا، كدي  ريت ومذـسذت، واًخفسري اهماذيكسمي كسم اًفَسفة راهتا، وظوزٍ نثاهماذي 

صابد  هفسَ، يف اًلصهني اًساتؽ ؾرش واًثامن ؾرش، كري ان اهمازهس َة زفضخَ لأهَ اكن ثفسريا ماذاي فٍو

مِاكهَىِا حبخا " 
51
. 

 

ىل  ان مازهس هفسَ نفَِسوف ومرشغ وؿامل يف الاكذعاذ كس ثلري فىصاي، ومص ومن اهمِ  الاصازت ا 

ابًىثري من اًخحولث اًفىًصة وثعوزث افاكٍز وزؤاٍ هدِجة اًخجازة اًـمََة اًيت مص  هبا بأو ارشف 

ؿَهيا وكاذُا تيفسَ يف اًـسًس من اًحدلان الأوزوتَة، ًوُس فلط يف بأهماهَا تدلٍ، حِر اكن اسلاش 

الاصرتايك وحلوق اًـٌلل مذواضـا يف اًحساًة. ذلكل فان ذزاسة مازهس واًفىص اهمازهيس ٌَفىص 

ٌل ابدلسل اًَِلًل، حيخاح بأًضا اىل ثعيَف مصحًل، مبـىن اًخـصط ًلك مصحةل ؿىل حست وفِ   وثبأثُص

تني س ية اًخعوزاث واًخبأزرياث اًزماهَة واهماكهَة ؿىل مازهس وزفاكَ. وميىٌيا ُيا اًلول ابهَ " فامي 

ؾيسما رشغ مازهس يف كَة ؿامل اهمفاُمي يف اًفَسفة اًَِلََة، ثَلى جىثري من الامي  1844ؼ  1841

صابد ان جيصهبا تني صابد ذمج  اًفىصت واًواكؽ احملسوش ًالوسان. اًرتهَحة اًيت حصة فٍو ًلس ؿاوذ فٍو

يؼًصة، اًيت اىىص مهنا اًـلي يف اًعحَـة اًخرشًة احملسوسة، وكس اهخلس ثضلك خشزي اًفَسفة اً 

موكفِا اًخًَوويج، وذٌي ؿىل ان اًخلسم حمسوذ، ل تخفاؿي اًفىصت اهموضوؾَة بأو تفـي اًوؾي، تي 

تخفاؿي اًؼصوف اًـامة ًلك ادلًس اًخرشي يف حِاثَ اًعحَـَة. وؿىل لك، ان مازهس كس لحغ ان 
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صابد وكف يف الامص ؾيس حس زفغ الاس خالة ادلًين، واهَ احي حم هل هوؿا من اًخـحس ًالوساهَة فٍو

ختىل مازهس ؾن لك ومه حول اماكهَة اظالخ ادلوةل،  1844 ..( ًيَرط اهمصاحي اًخاًَة: يف س ية 

صابد  1845س ية  .ورشغ يف اهخلاذ حاسم ًفَسفة اذلق ؾيس َُلي وضؽ يف اظصوحاث حول فٍو

َفَسفة ان ثعري زوخ اهمٌلزسة مداذئ اهماذًة اًخازخيَة، ويف الاظصوحة اذلاذًة ؾرش اؾعى هكِمة ٌ 

و مًؤف سامه فَِ اجنَز تحـغ اًفعول، اًثوزًة. ويف راث اًس ية  انس نخاة اًـائةل اهملسسة، ُو

بأػِص مازهس واجنَز  1846ويف س ية اهفعاهل اًاكمي ؾن اًفَسفة الاهخلاذًة ًحوزهو توزو وزفاكَ. 

فلط ابًًس حة اىل حصنة اًَِلََني ادلسذ،  يف   الاًسًًووحِة الاهماهَة( تعوزت هنائَة مواكفٌِل ًُس

صابد. يف س ية  اظسز   تؤش اًفَسفة(، وُشا اًىذاة ل ٌضلك  1847ًوىن اًضا ابًًس حة ا ىل فٍو

فلط ذحضا ًربوذون تي زفضا ًلك اصرتاهَة كري ؿَمَة. اما اًلس  اًثاًر من   اًحَان( مفرعط 

َف وحِات اكزل مازهس،  1850س ؿام جاكمهل لهخلاذ اًـلائس الاصرتاهَة واًض َوؾَة. وتـ اظحح ثبًأ

وحِات اجنَز اًضا، مس خلصكني ابهملذضَاث اًيؼًصة واًخعحَلِة ٌَحصنة اًثوزًة اًربوًَخاًزة. فـسا ؾن 

، 1867وضؽ اهمًؤف الأم   زبأش اهمال( اذلي ػِص مٌَ اًىذاة الاول فلط يف حِات مازهس س ية 

ػي  1852هعالكا من حي   ؾعحة اًض َوؾَني( ؿام ؼ ا1اظححت اهمصاحي اًصئُس َة يه اًخاًَة: 

س ية الاهفعال ؾن لسال، تسبأ اًيضال  1862ؼ  وتـس 2مازهس ذازح لك ثيؼمي زسي زوزي. 

َة اًيت انذى هبا   اًالساً  َون(، وضس ثبأزري ُؤلء يف اهمس متص اهمخـاذي ضس الاصرتاهَة اًلومِة وادلًو

اًس ية اًيت سامه فهيا مازهس يف ثبأسُس  1864ؼ وتـس 3. زة الاحامتؾي ادلميلصاظي الاهماينكَة اذل

ثلًصحا  1874ؼ وتـس ؿام 4اًـاهمَة الأوىل، تسبأ اًرصاغ ذاذي ُشا اًخيؼمي ضس اًخبأزرياث اًربوذوهَة. 

ثوحة ؿىل مازهس وبأنرث مٌَ ؿىل اجنَز، ان ٍصذا ؿىل احملاولث الاوىل ٌٌَلزهسني اًخعحَحَني، 

جتاوس َة زاذٍاكًَة(، فازاذوا ث ادلسًست يف ؿَوم اًعحَـة، وابمس  وضـ واذلٍن ثشزؾوا ابلندضافا

، وانرث من ركل اًضا، ان ًحـسوا مهنا حمتَة اهمٌلزسة اًثوزًة، ابىاكز اذلصنة ادلايًىذَة. اهمازهس َة

ولًلاف الاقصاء اذلي مازس خَ ُشٍ   اهمازهس َة ادلسًست( يف تـغ اوساظ الاحامتؾَة ؼ ادلميلصاظَة 
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(، وسامه فَِ مازهس تفعي واحس " Anti-Duhringنخاتَ    1877اهَة، نخة اجنَز س ية الاهم
52
. 

 

 اهمازهس َة:

 

ثعوٍص ؿست هؼصايث بأساس َة يف اًفىص والاحامتغ واًفَسفة واًس َاسة. واكن اس خعاغ اكزل مازهس 

يف َري اًىدري وثوسؽ اًخجازت واًخل  مازهس اجن تَئذَ وسماهَ حلا، فِو ؿاص يف بأوح اًثوزت اًعياؾَة

تًِة اجملمتـاث الأوزوتَة تـس ػِوز ال ةل وثوسؽ اًـمصان وػِوز ؿالكاث احامتؾَة خسًست متاما اثص 

وميىن اًلول ؾن مازهس وهؼًصخَ، ابن " اًيؼًصة اهمازهس َة  ًخحول الاكذعاذي واًس َايس اًىدري.ا

هماذت(، ثخبأسس ُشٍ اًصؤًة ٌَـامل ؿىل متثي ثعوزا ٌَـامل جبمَؽ مىوانثَ   الاوسان واجملمتؽ واًخازخي وا

اًيخاجئ اًـَمَة ًـرصٍ سواء يف اًفزيايء بأو الاكذعاذ بأو اًحَوًوحِا...، ونشا ؿىل الأفاكز اًفَسفِة 

اًساتلة ؿىل ؾِس اكزل مازهس بأو اهمزتامٌة مـَ. ًـصط مازهس ُشا اًخعوز ادلسًس يف مؤًفاثَ: 

(، الاًسًًووحِا الأهماهَة 1845اًـائةل اهملسسة   (،1844اخملعوظاث الاكذعاذًة واًفَسفِة   

صابد  (1846ؼ1845  (. كري ان نخاة 1845، وابلصرتاك مؽ فًصسًزم بأجنَز: بأظصوحاث حول فٍو

تؤش اًفَسفة ًـخرب بأول نخاة ًفىص مازهس اًصاصس. س ََََ نخاة بأنرث مشول ٌَخعوز اهمازهيس ُو 

َة اجنَز اس خجاتة ٌَمؤمتص اًض َوؾي" ( اذلي نخحَ مبـ 1848تَان اذلزة اًض َوؾي  
53
. 

 

ؿسم دلوء اهمفىٍصن اىل ارلوط ثضلك مدارش يف الأموز لفاكز مازهس واجنَز سوف ٍصى واهمخددؽ 

اًس َاس َة، بأو حتََي مب لث اًس َاسة اهمـادضت يف جممتـاث لك من بأىلكرتا، فصوسا وبأهماهَا. فاًخفىري 

اكن مٌعحا ؿىل اس خًداظ اًيؼًصة الأمثي ذلنك ادلوةل وظيؽ اًس َاسة وفق مٌاشم اًض َوؾَة وحنك 

َف مازهس واجنَز، ًحسو ذامئا مذبأزحجا ومن ُيا فا ن اًعحلة اًـامةل.  " اًخفىري حول ا ًس َاسة، يف ثبًأ
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شا ًـين وحوذ حصَح  تني حسٍن: من هجة وؿىل سخِي اهملسمة، تني اهخلاذ مس حق ٌَزائف   ُو

ةل، ًخوكف فهيا ػاُصاي لك ثفىري س َايس، تني ما وزاء  ،ذمىن(، ومن هجة بأدصى وتـس ذوزت ظًو

مفاحئ وحمري ل ةل ادلوةل ًالهخلال من اًيرص اًثوزي ٌَربوًَخازاي ا ىل   تـس ػِوز  اًىون اًس َايس

اجملمتؽ اًض َوؾي اذلي هـصف فلط اهَ ًن ٍىون تـس حباخة دلوةل اجملمتؽ اًلسمي(. وتسا، تني اذلسٍن 

خفاؿَِا اًخازخيي، ٌوَفصوكاث اًيت ثفعي تني  يشء ما انكعا: حتََي مهنجي ٌَوػائف احملسذت ٌدلوةل، ًو

وثكل من اًيؼ  اًس َاس َة " ُشٍ 
54
. 

 

نٌل اهخلس مازهس ازثحاظ ادلوةل ابدلٍن، وذؾى ا ىل رضوزت حتصز ادلوةل من ادلٍن، واٍمتسم ابًـٌَلهَة، 

واًيت كال ابهنا ل ثـين اًلاء ادلٍن، ًوىهنا متيح اهمواظيني اذلق يف اًخفىري واؿاذت اًيؼص يف ؿالكهت  

نشكل اهخلس مازهس اًلومِة، وؾصط تسل ؾهنا واًزتاماث. مؽ ادلٍن وما ًرتثة ؿَََ من مؼاُص 

و هوين يف  جصاس اًضـاز الامع والامشي، ُو الأذمَة، زافـا صـاز  اي جصوًَخازيي اًـامل احتسوا( يف ا 

ة ملَوفة تيوغ من  لًو ، تسل صـازاث ادلوةل اًلومِة اًيت ثلذرص ؿىل اظص حلصافِة وازًِة ًو ٍص حُو

ادلوةل/ الأمة، يف مفِوم ضَق ارما مت ملازهخَ ابلأذمَة يف اهمفِوم واًصؤًة  اًس َاذت اًيت جٌسمى ُيا

 اهمازهس َة. 

 

فاثَ مهنا اًربحواًسة والاكعاغ  وظحَـة ووسائي الاهخاح ًلس ثـصط مازهس ٌَىثري من اهمواضَؽ يف مًؤ

مواضَؽ فَسفِة  الاوسان وادلوةل واذلنك واًس َعصت، اضافة اىل اُميالاوسان ودضاغ اًعحلاث ومف

واذلًصة والاحامتغ  ةمهنا وخسان الاوسان وحًصخَ وكصاٍز وثفاؿهل مؽ الادص، وهَفِة هؼٍص اىل اهمَىِ

. وخاءث اهؼمة حنك فامي تـس ًيك ثعحق الافاكز اهمازهس َة ًوىن اًخعحَق خيخَف ؿاذت ؾن اًخرشي

هل  الأول ٌَلاذت يف تدل تال ااهمحاذئ اهموضوؿة يف تعون اًىذة، وؿَََ فا ن " ادلواهة اًيؼًصة و 

ظازاث س َىون حتلِق اًرشوظ اهماذًة ذلي اهمضالكث اًيت ذَلهتا اًثوزت. واهم ًـىل  بأذواث وتالذ ا 
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ظواة هحري حني ثالحغ ان مازهس اكن ًخوكؽ اًخحول اًثوزي يف اًحدلان اًصبأسٌلًَة اهمخلسمة، وان 

يج  ؾن ُشا ان وؾي اذلصنة اًثوزاث حسزت مجَـِا حىت ال ن يف تدلان مذزَفة تي مس   خـمصت. ًو

ؿىل اكذعاذ اًحالذ. وؿىل اًربوًَخازاي ان ثـعي ؾلِسهتا اكذعاذُا. تَس ان كَة اًثوزًة مذلسم 

ىل اهفعال حاخاث اًعحلة اًربوًَخاًزة ومعادلِا اهمحارشت من هجة، واًرتنزي ؿىل  اهمضلكة ًؤذي ا 

 ًـوذ توسؽ س َاسة اًحياء ان جس خَِ  زذوذ بأفـال الاهخاح من ادلِة اًثاهَة. ويف مثي ُشٍ اذلال ل

ة تبأن جسري يف ؾىس اجتاٍ اهمعاحل اًـامة  ة، وابهملاتي هتسذ زذوذ الأفـال اًـفًو ازلاُري اًـفًو

َة  ىل بأمل بأو حاخة ذاظة مشًو ًالكذعاذ. فلدي اًثوزت اكهت لك حصنة كاضحة بأو ايئسة مسدٌست ا 

زت ثؼي ُشٍ اذلصنة ؾَهنا فصذًة ومٌاُضة هما ُو مشويل ؿام. وركل تلسز ما حىون فصذًة. وتـس اًثو 

ومازهس ٌرشخ ان اًضلك اًثوزي ٌَـامي يف اهمصحةل ما كدي اًثوزًة ًيج  ؾن اًخياكغ تني ظحَـخَ 

"  وتني وحوذٍ اذلَوي اذلي ُو اًيفي اًـَين واٍهنايئ واًضامي ًِشٍ اًعحَـةالاوساهَة 
55

 . 

 

 ازَة والامربايًَة:اٌََرباًَة اًخلََسًة/ اًرت 

 

تربوس اًـسًس من اًيؼصايث اًس َاس َة واًفىًصة، واهمفاُمي  (1914ؼ  1848تني    متزيث اًفرتت ما

واهمَفت يف الأمص ابن اٌََرباًَة مل اًيت ظوزُا اًفالسفة واهمفىٍصن ًيك حىون بأظص وبأهؼمة اذلنك. 

الل اذلصوة واًرصاؿاث ًوُس من حتلق بأي جناخ يف ُشٍ اًفرتت، فادلول واًىِاانث ثوحسث من ذ

فاًعاًَا وبأهماهَا واهمىس َم  ذالل اذلَول اًسَمَة واًخوافلِة اًيت حاًوت اٌََرباًَة بأن ثلسرما.

واًولايث اهمخحست الأمريهَة ثوحسث ؿرب اذلصوة ادلاذََة واًرصاؿاث ًوُس ؿرب الأفاكز اٌََرباًَة. 

صجصث س حًرس وبأوحست هوهت وويف ُشٍ اًفرتت ػِصث بأفاكز ذاز  مازهس، ويه لكِا بأفاكز و ٍن ُو

 حبر يف اٌََرباًَة والاصرتاهَة كأظص ٌَحنك وال ذازت. 
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ر مت حِ م،1848ة الاضعصاابث اًيت حعَت ؿام ومنى الاجتاٍ اٌََربايل يف فصوسا ثضلك واحض ؾل

اكز مثي اًصاذٍاكًَة بأًف ؿامي من عَِ  يف اهمـامي اًـامة. ويف ُشٍ اًفرتت ػِصث بأف 120فعي 

وهومة وب لن. وػِص  ، وجصسث بأسٌلء مثي ابزاذول و ًَون توزحواواًـلالهَة وازلِوزًة ادلسًست

تـغ اًخياكغ والاًخحاش تني فىصيت اًصاذٍاكًَة واٌََرباًَة، حِر ان " اًصاذٍاكًَة قصضِا ثيؼمي ؼ 

ٌََرباًَة بأخض  صث اهمضاؾص اودعورما ًلوًون: احذاكز اٌََرباًَة، ًوىن يف تـغ اًؼصوف، ػِ

خؼمة. وؿىل ُشا كسمت كضَة ذًزفوش جفبأت فصوسا ا ىل مـسىٍصن، ي ٌََرباًَة اهم وبأؾؼ  ذازح بأظص ا

وتـوذ حَف حلوق الاوسان ا ىل ُشٍ اذللدة، ونشكل جتسذ اًىصامة اًيت متخؽ هبا اًىذاة اذلٍن 

وس، بأمِي سول(. وػَت ذاضوا اًـصاك اًس َايس من بأخي ادلفاغ ؾن اذلصايث   اانظول فصا

الأفاكز اًس َاس َة يف فصوسا اهمـادضت من سوااي نثريت، معحوؿة تلضَة ذًزفوش " 
56
. 

 

وجصسث اٌََرباًَة الاىلكزًية ثضلك واحض وبأثص فهيا نثريا اًفَِسوف ُصجصث س حًرس. وكس ثـصط 

فاثَ   اًخواسن بأو اًسىون الاحامتؾي( و   اهمحاذئ الأوىل( و   مداذئ اًسوس َوًوحِا س حًرس يف مًؤ

ىل اًـسًس من مضالك اجملمتؽ وهَفِة ظَاكة اًيؼام واًس َاسة. وكس ص حَ س حًرس اذلَات  والاذالق( ا 

ة ٌَلواهني اًيت ختضؽ ًِا اهجزت ل ابن اجملمتؽ خيضؽ ًلواهني مضاهبالاحامتؾَة ابذلَات ادلسسًة: وكا

احملَط، وتشكل فالهجزت اهمفِست حمنو ادلس ، وان الاهجزت اذلَة ثخىِف من ذالل مدسبأ اًخعوز مؽ 

ٌَخرشًة ؿىل  َط اًوحِسواًفصويس ًزيان كال ابن اًـمل ُو اخملتُامن كري اهمفِست ثشوي وثضمص. 

 . ونشكل ػِص لك من الازط، ًىٌَ زنز ؿىل رضوزت وحوذ اذالق وكمي سامِة ثخحنك ابًـامل وثؤظٍص

، ورضوزت الاحذاكم ا ىل زوخ الأمة اًفصوس َة اذلٍن بأًفوا يف اًضـوز اًلوسم وموزاش تَلي وابٌزس

 واس خًداظ اًخلسم واًخعوز مهنا ٌَعـوذ واًخلسم حنو اهمس خلدي. 
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وؿىل اًواكؽ ادلَوس َايس ًِشٍ اًحالذ، هبسف تياء ويف بأهماهَا ػِص فالسفة زنزوا ؿىل اًصوخ الأهماهَة 

ي اًحالذ ٌَلِام تسوز هحري ؿىل اًعـَسٍن الا كَميي وادلويل. وظحـا مل ثيجو ُشٍ هؼام كوي فهيا ًُؤ

اًيؼصت من ذؾواث وبأفاكز ؾيرصًة حزمع ثفوق اًـيرص الأهماين. ومن تني ُؤلء اًفالسفة حًصدضيك 

 هناًة اًلصن اًثامن ؾرش.  وذسزائًَل وفاكرن

 

مزجي بأما اًزنؿة الامربايًَة فلس ػِصث تساًة يف اىلكرتا، ومن ُيا ميىٌيا اًلول تبأن " اًرتاج احملافغ 

من اهمثاًَة واًحعًوَة، ومن اًضـوز ابًسَعة. ًوىن اجتاٍ اىلكرتا حنو الامربايًَة ُو كدي لك يشء 

مََون  38اكهت اىلكرتا نفصوسا، ثـس  1891ازحاكش بأمة ذائفة. الامربايًَة الاكذعاذًة: س ية 

س َا حوايل ََوان، وزو م  63مََوان، واًولايث اهمخحست الامريهَة  50اوسان، يف حني اكهت بأهماهَا ثـس 

ة الاىلكزًية اهنا رمسذت من كدي الامرباظوزايث. واكهت اىلكرتا متخكل مائة مََون. وصـصث الأم

خَ ثـاذل محوةل لك الاساظَي الادصى، ًوىن تـس  اًيت اكهت س ية  1872اسعول جتازاي محًو

اهمخحست ثـصفاث مجصهَة ، فلس اؾمتسث اهماهَا واًولايث ، اذشث اًعاذزاث الاىلكزًية ثخسىنرزوت

حٌلئَة. وصـص اًصبأي اًـام الاىلكزيي ان اًرضوزت ثليض ابن ٌس خويل ؿىل اسواق ذازحِة. ًوىن 

الامربايًَة الاىلكزًية ثلصن ذامئا ابهمثال الاوساين اًساسم واًضـوز ابهمعاحل اًرًبعاهَة ان لىلكرتا 

خلك  فلِاء الامربايًَة ؾن اًحضائؽ معاحل الامة اًرًبعاهَة ثخوافق مؽ معاحل ان و  ،رممة اًخرشًة. ًو

ؾن الاذالكِاث وؾن ادلٍن. ان اًـمل الاىلكزيي ُو ؿمل اذلضازت. ويف نخاة ظحؽ  اكي ذما ًخلكمون

جسؽ ؾرشت ظحـة ذالل ازتؽ س يواث، انس تيجامن هَس ابن ثفوق ؾصق مـني ؿىل ب دص ل ًـزي ا ىل 

زاذت ثدد ىل ا  و كسزت خافة، تي ا  تـَست، معَحة اًفصذ همعَحة اهمعَحة ال هَة مبعَحة ؽ اًـلي، ُو

و ميثي اًـصكِة، ابن ثفوق اًـصق الاىلكزيي واًـصق الاهماين ؿىل  اجملموؿة. واس خزَط هَس، ُو

الاؾصاق اًالثًَِة ُو تعوزت اس َاس َة اذاليق وذًين " 
57

 . 

 

                        
57

 . 811و 818ـ انًصذر انظبثك. ص  



 49 

ومن ُيا " فان ٌَخوسـَة  بأما الامربايًَة الامريهَة فلس ػِصث تـَس اهخعاز اًضٌلل ؿىل ادليوة،

، اذلصة مؽ 1845، وحىساش س ية 1819الامريهَة خشوز تـَست   اس خَحاق فَوزًسا س ية 

ًـوذ ٌَولايث  اكًَفوزهَا، فىصت اهمعري اًحازس، واًيت اىهتت ابس خَحاق 1848ؼ  1846اهمىس َم 

ؼ  1885عالكا من س ية اهمخحست بأن حتخي لك اًلازت الأمريهَة(، ًوىن اًخوسـَة الامريهَة ازثسث اه

، وتب ن واحس اًعفة اهمهنجَة واًضـحَة راث اًسٌلث الامريهَة ارلاظة واًسٌلث اهمضرتنة تني 1890

 لك اصاكل الامربايًَة: 

. يف ؼ الامربايًَة اًساكهَة/ ادلميلصافِة: جس خعَؽ اًولايث اهمخحست حاًَا ان ثلشي ؿسذ ساكن خض 

شا ثوسؽ خسًس مََون اىلك 700سوف ًلعي  1980س ية  وسىسوين بأوزواب، افًصلِا واًـامل. ُو

 ًيؼًصة اهمعري اًحازس.

بأنس ثَوذوز زوسفَت يف  1899ؼ الامربايًَة اًحَوًوحِة: اًلامئة ؿىل ثفوق الاىلكوسىسوهَة. س ية 

بأذىل اًس ياثوز  1900س ية ومِة تدلاهَة. يف جمةل   اذلَات اًعـحة( اهَ ًوخس كومِة ؾصكِة نٌل ثوخس ك

ًََ حضازت اًـامل ابمس اًـامل. حنن تفًص سح هبشٍ اًلكٌلث:   حنن ل هخزىل ؾن رممة ؾصكٌا اذلي اولكت ا 

ذلي حـَيا صـحَ تلواان، ولكيا صىص هلل اًلاذز ا هخلسم يف عَيا. ولكيا صـوز ابزلَي جتاٍ رممة ثََق

اخملخاز ًلِاذت اًـامل حنو تـثَ " 
58
. 

 

 الاصرتاهَاث واذلصاكث اًثوزًة: 

 

مل حهناز وختخفي اًصبأسٌلًَة مثٌَل ثًدبأث الاصرتاهَة، تي ثوظس اًيؼام اًصبأسٌليل واهدرش هؼام اًسوق 

اذلصت، واٌََرباًَة الاكذعاذًة يف اًـسًس من ادلول واهمياظق يف اًـامل. ومل حتسج زوزاث صـحَة هحريت 

ٌوَحسًر حول رُيَة  الاصرتاهَون واهخؼصوا.  َثوكـ ادلول راث اًيؼام اًصبأسٌليل ابًزمخ اذلييف 

وظًصلة الامرياكن يف اذازت تالذمه ادلسًست، او اًـامل ادلسًس، حىذة اًفَِسوفة الاهماهَة حٌة بأزهسث 
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" ان اهمس خوظيني ٌَـامل ادلسًس مل ًفصوا من وكص ُشا اًـصف حني ؿربوا الاظَيس، تي فصوا ما ًًل: 

َا مسهَا، وازثحعوا ثضلك مذحاذل مبرشوغ مـني جصواتط مل حىن حني هوهوا لهفسِ  هَاان س َاس  

موحوذت ساتلا، وتشكل تسبأوا تساًة خسًست يف دض  اًخازخي ارلاض ابدلًس اًخرشي اًلصيب، وكس مت 

ركل حتت ضلط اًؼصوف دوفا من اًرًبة اًلفصاء اجملِوةل يف اًلازت ادلسًست وفزؿا من اًؼالم اٍهبمي 

ًََ  ،وحنن هـصف اًَوم، يف مٌؼوز اتزخيييف اًلَة الاوساين.  ما اكن ًـيََ ركل اًفصاز، وما ٌضري ا 

يف لك اًؼصوف والأحوال، وهـصف هَف بأهَ بأتـس بأمرياك ؾن ثعوز اهمسًية ؼ ادلوةل الأوزوتَة، وبأؿاق 

اًوحست الأظََة ذلضازت بأظَس َة مست حًزس ؿىل مائة س ية، واًلى تبأمرياك يف اًرًبة اًلفصاء ٌَلازت 

دلسًست وحصذُا من اًـؼمة اًثلافِة لأوزواب. وؿىل اًضالكة راهتا فلس وفص  ؿىل بأمرياك اًلٌاغ الأزذبأ ا

و كٌاغ الأمة. ًوـي مثن ُشا اًفاكك، مثن  والأدعص اذلي اختشٍ اهمعَق يف اهمَسان اًس َايس، ُو

خسا ًو ان اًفاكك  ما اكن ًَعحح ابُؼااًـزةل، مثن اًلعؽ ؾن خشوز اًضـة وبأظوهل يف اًـامل اًلسمي 

اًس َايس اكن كس حلق نشكل حتصزا من الاظاز اهمفاُميي واًثلايف ٌَـصف اًلصيب، حتصزا ًًدلي بأل 

ًـخرب دعا مبثاتة وس َان ٌٌَليض " 
59
. 

 

ومن اهمِ  اذلسًر ثضلك مس خفِغ ؾن بأمهَة اًىوموهة يف اًيؼام الاصرتايك وثسؾمي بأسس 

ذازت اًربوًَخاًزة هفسِا ت اًض َوؾَة، توظفِا اًيوات الأوىل ًيؼا يفسِا. ومن ُيا فلس " مازست م حنك وا 

ة وؿىل اًيلاتَة اًفصوس َة ِوهة ثبأزريا حلِل اًىوم ا ؿىل منو الاًسًًووحِا اهمازهس َة، وؿىل اًفوضًو

والاًعاًَة والاس حاهَة، وثضلك بأنرث عومِة ؿىل تـغ كعاؿاث اذلصاكث اًثوزًة الاوزوتَة. ؿىل 

وهة، وحزئَا تـس اًخفىري فهيا، ؿاجل مًؤفان ًاكزل مازهس، من الأوىل، تـس اًىوم ازهس َة ابدلزخةاهم

هجة ذزاسة وسائي اًيضال من بأخي اًلضاء ؿىل اجملمتؽ اًس َايس اًلامئ، وتعوزت ذاظة، من هجة 

ادصى، صلك اًخيؼمي الاحامتؾي اذلي من صبأهَ ذَف ادلوةل ؾلة اًثوزت اًربوًَخاًزة. ُشا اهمؤًفان 

اذلصة الاََُة يف فصوسا، واهخلاذ جصانمج قوان، ابلصرتاك مؽ اجنَز. واكهت هوموهة ابٌزس ٌُل: 
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تخلوٍهتا ًاكزل مازهس يف كٌاؾخَ ابن اذلصنة اًربوًَخاًزة ادلًوَة جية ان حىون ذمصنزت، تعوزت كري 

ة يه اًيت ذ1880َمدارشت، يف اظي ثفجص اًـاهمَة الاوىل من س ية فت ، اكهت اذلصنة اًفوضًو

تعوزت ذاظة، حصنة هلاتَة  اذلصنة اًربوًَخاًزة يف اًواكؽ، يف حني تسبأث ثًذؼ  هبسوء، يف فصوسا

ة وكأهنا اس متسث من رهصى هوموهة ابٌزس واسعوزهتا  زوزًة، احِاان مبَول فوضوًة. وتسث اًفوضًو

ابًخبأهَس بأكي جصوسا ثلًصحا. ومسـة اًىوموهة اكهت  1900و 1872كسٌل من اًخبأزري اذلي اكن ًِا فامي تني 

شٍ اًيلاتَة اذشث الازج الاًسًوًويج وسا واس حاهَا واًعاًَا ركل ان ُدلى اًيلاتَة اًثوزًة يف فص 

ة وتـس ان ذجمت فهيا اجتاُاث حىوهت جتًصخِا ذالل  ٌَىوموهة تـس ان ؿرب اٍهيا من ذالل اًفوضًو

اًيضال اًفـًل ًيلاابث اًـٌلل ًوحوزظاث اًـمي " 
60
. 

 

جتاٍ اًفوضوي واذلي زفغ ادلميلصاظَة، انفِا ابهنا حنك ازلاُري هفسِا ًيفسِا، تي يه حنك ػِص الاو 

اًعحلاث اذلاهكة وذمثَوا اًـمََة ادلميلصاظَة اًيت دصحت " الانرًثة" ُيا. فادلميلصاظَة اهمحارشت ثعسز 

و الا مص اهمفصوط يف اانسا جيـَون من اهفسِ  وس َعا تني ازلاُري وب ةل اذلنك وثلٍصص اهمعري، ُو

ة. اما اهمازهس َة فلس ػَت ؾحس ؿام  اًخَاز الاًسًوًويج اًوحِس اهمرتاتط  1870ؾصف حٌلؿة اًفوضًو

ة انسؾهتا اهماكن تيجاخ امنا مضن مٌاظق حمسوذت خسا سوٌرسا،  ،مؽ الاصرتاهَة. وحسُا اًفوضًو

اي اًسًوًوحِة اصرتاهَة ان  اس حاهَا، وتًس حة اكي زوس َا. وػَت جًصعاهَا مبـزل ؾهنا. تي مل جس خعؽ

ثفصق فـال ُشا اًحدل اذلي ػي الازط ارلعحة ٌَيلاتَة الاىلكوسىسوهَة. وػَت اهمازهس َة حىت 

 الاًسًوًوحِة اًصمسَة ًلك الاحزاة الاصرتاهَة راث اًحـس اًـاهمي.  1917س ية 

 

 ن: اًلصن اًـرشٍ
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مل ثـصف ؾلِست س َاس َة او ذًًِة يف  َمن اهمِ  اًخبأهَس ُيا ؾيس اذلسًر ؾن اًلصن اًـرشٍن، ابه

ؼمة و اًـلِست الاصرتاهَة، " ًُس فلط لن اهوظاقَا مثي اهمازهس َة اٌََيٌُة، بأ حِاهتا اهدضازا هحريا 

من اًىصت الازضَة. تي ان اًفىص اًض َوؾي حارض حىت يف اًحدلان  ص َوؾَة ثلعي اًَوم كسٌل هحريا

ظاتت ًَرباًَة اًلصن اًخاسؽ ؾرش، ودلَِِا ائـة اًيت االانرث ؿساء هل. ل يشء ذمازي ٌَـزةل اًص 

ابلصرتاهَة وابذللائق الاحامتؾَة. ان مـاذات اًض َوؾَة يه اؿرتاف ومتجَس ًلوت اًض َوؾَة، 

ال حمل ملامصاث ادلايًىذَم مليض ؿَهيا  واًالص َوؾَة اًيت انذى هبا مًصو توهيت يف ًن ثحلى ظًو

ِة الاصرتاهَة ًسل ؿىل بأسمة ادلميلصاظَة، ًوىن تـس اهخعاز اًفاص َة واًلوم ان اهخعاز فَِسوف. 

ػِص خََا ان اًفاص َة مل متت، وان زوخ ادلٍىذاثوزًة ما حزال متازش اقصاء  1945ادلميلصاظَاث س ية 

كواي، وان اٌََرباًَة جتِس يف ان ثخجسذ. ًَرباًَة خسًست، ثلََسًة خسًست، كومِة خسًست، جتمـَة 

ست: مارا ًوخس حلا من خسًس يف لك ُشٍ احملاولث؟. ُي جية الاؿرتاف خسًست، اصرتاهَة خسً

ًلس اظحح من ابن اًلصن اًـرشٍن مل ًـط اذلَات الا لًسًًووحِخني خسًسثني اًض َوؾَة واًفاص َة؟. 

ابًخفوق  ،1914اًخافَ اًالكم اًَوم ؾن ثلِلص بأوزواب، نٌل اكن من اًخافَ اًخشنري، كدي س ية 

 بأوزواب ن اهممىن نخاتة اتزخي ًالفاكز اًس َاس َة يف اًلصن اًـرشٍن ملعوز ؿىلالاوزويب. ًوُس م

َلكَة بأفاكز وؿىل اًلصة. اًعني، واًِ  يس، والاسالم اكن ًِا مٌش سمن تـَس حصاج س َايس، ُو

وؾلائس س َاس َة مس خلةل ؾن افاكز وؾلائس اًلصة " 
61
. 

 

س خلالل اًخرش من كدي حول اهمساوات واًلاف اِةل حمتحوز ويف اًـموم اكهت اًض َوؾَة حتمي بأفاكزا هخ 

" فئة حمسذت، ومٌؽ احذاكز اًـمي واًرثواث، وحٌلًة اًضـفاء من سعوت وكوت الاقيَاء، وؿَََ فان 

اهمشُة اًض َوؾي ُو اؾخلاذ تؼِوز ؿامل بأفضي، مؤسس ؿىل كواهني اًعريوزت اًخازخيَة. ارا اكهت 

ون اذلصة واًـيف ؼ بأن ُشٍ اًيوات، فـىل لك واحس واحة تسهييي ؼ و  دعوظا اذلٍن مه مثًل ٍىُص

ن ُشا الامص اًواكؽ اذلي جية جلك اًعصق ان حيسج،  س اذلزة اذلي س َحلق ُشا اًِسف. ا  ًًؤ
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ابن الأمص ًخـَق ثضلك حمتي ؼ فا ن ُشا ًـس حصمية، لأهنا ثلاوم صُئا وارا كاومت رسعَة ما ؼ ؿٌَل 

مسؤوةل بأو مضرتنة يف اهمسؤوًَة، ؾن اًـيف وؾن  جية بأن حيسج، وثعحح هبشٍ اهملاومة هفسِا،

اهموث اذلي س َحسج حىت ثلام اًض َوؾَة. جية ان ثبأيت اًض َوؾَة، جية ان ثلام وجية ارن بأن 

هبأمي ان ٍىون ُياك حس بأذىن من اهملاومة، وؿسذا اكي، كسز الاماكن، من اذلي ًضحى هب . واًضا 

ية ؿََ َ ؿَمَا وان الاصرتاهَة جية جلك اًعصق ان ثعحح ًلس فِ  لك واحس ان اًخًدؤ ميىن اًرُب

واكـا، ومن واحة لك واحس جسَِي ػِوزُا. ومن اخي ُشا ًخرصف اًض َوؾَون تعًصلة قًصحة، 

دٌاكضون من ًوم ل دص، لك يشء اكن مسوكا، لهن  سُساؿسون اًض َوؾَة ؿىل الاسدِالء ؿىل وً 

بأةل اذلامسة يف اًخازخي، واًسخة اًصئُيس ًلك اذلنك. ًلس بأذزهت ان ُشٍ يه اًيلعة اًصئُس َة، اهمس

لا، لهَ من اًواحض اهَ ميىن ان  شا ما ٌسوػ لك الادذَازاث. يف اًواكؽ مل ٍىن فلط جسًو وضاظ، ُو

ة.  خنعئ، وحىت اًلاذت اًض َوؾَون ميىن ان ٍصحىدوا ادعاء، ًىن لك ُشا ًؼِص كأدعاء اثهًو

لق. وُشا ما امسَخَ اًفخ، اذلي وكـت فَِ ًفرتت بأخي يشء ًخوحة ان ًخحاًض َوؾَون حيازتون من 

وخزيت " 
62
. 

 

ىل جتَري اًض َوؾَة وبأحسج ًَيني اًىثري من اًخلَرياث يف اظص اًيؼًصة اًض َوؾَة، فِو م  ثال عس ا 

ـِا وفق اًواكؽ اًصويس، فزنغ من لكمة الاًسًوًوحِة مـياُا اًسَيب اذلي اكن مازهس ًرص وثعوً 

ًسًًووحِة الاهماهَة، فشُة ًَيني ابن زوزت اًربوًَخاًزة ًن حتلق اًيرص ؿَََ اهعالكا من هلسٍ ًال

ا رلسمة اهمرشوغ اًض َوؾي الاذمي.  واكن ًَيني هيسف تسون اًرتنزي ؿىل امهَة الاًسًوًوحِة وجسزرُي

نشكل من ذالل حنك اًربوًَخازاي اًلاء ادلوةل اًربحواًسة ثضلك اكمي ووضؽ ذٍىذاثوزًة اًربوًَخازاي 

ابن ى زخالث اذلنك اًض َوؾي ًوىن ُشا اًفِ  ثلري مؽ مصوز اًزمن، فلس جضلكت كٌاؿة دلِا. حمَ 

الاصرتاهَة واًض َوؾَة ميىن هلٌل ان ثخحللان ثضلك ثسزجيي وذون اذلاخة اىل كَة اهؼمة اذلنك او 

ان ؿىل زقحة واز  ذت ازلاُري. نشكل مت اُسم الاهؼمة اًصبأسٌلًَة، تي ؿىل اًـىس من ذالل اًُص
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نشكل ٍصفغ ماوجيس زفغ ىزؿة ؾحاذت اًفصذ واًيت حصخست مؽ وحوذ س خاًني يف اذلنك يف زوس َا. 

ثوهف اؾخحاز حتلِق الاصرتاهَة وتياء اجملمتؽ اًض َوؾي ُو هناًة اهمعاف وحتلِق اًِسف الانرب الامسى. 

رص ؿىل اًربوحواًسة والاس خـٌلز، ومن وكس اؾمتس ماوجيس ثوهف ؿىل اًفالحني اهمسَحني يف حتلِق اًي

مث عسث اًسَعة ا ىل ثوسًؽ الازايض ؿىل اًفالحني. نشكل اس خفاذ اهمفىص الاًعايل قصاميش من 

ىل اًربوًَخازاي اًثوزًة من بأخي حتٍصص الازط من  ُشٍ اًفىصت، وكال ترضوزت اهضٌلم اًفالحني ا 

ا تواسعة اًضـة ظاحة اذلق اًواحضاهمس خلَني   واًوحِس فهيا.  واسدامثُز

 

ة ُسفت ٌَخلَري، مهنا  ما اس هتسف نٌل وصِسث ثلًصحا لك ادلول الأوزوتَة حصاكث ص َوؾَة كًو

ىل كٌاؿة ابن اًـمي جية ان ٍىون  اًسَعة مدارشت، مس خَِمة الامنورح اًصويس، ومهنا ما وظي ا 

حساج حبسة دعوظَة اجملمتؽ اهمٌصاذ  اًزنؿة لاذت روي فاًـسًس من اهمفىٍصن واًاًخلَري فَِ. ا 

وظحـا الاصرتاهَة اًصاذٍاكًَة احسزوا مصاحـاث فىًصة وعََة فامي خيط اًيضال اًس َايس يف جممتـاهت . 

اكن ُياك اًىثري من اًيلس واهمصاحـة واًضا اًصفغ ٌَخجصتة اًسوفِاثَة توهجِا اٌََيُين اًس خاًَين. 

ًسزة الاصرتاهَة يف اظَِا اهمازهيس، ول فالصرتاهَون الاوزوتَون مل ٍىوهوا ؿىل وفاق متاما ابً 

َة وفق زؤى واحهتاذاث ًَيني وس خاًني. اكن الاجتاٍ ًيحو ا ىل لصرتاهَة يف ثعحَلاهتا اًسوفِخ اب

 ذاظة ابجملمتـاث الاوزوتَة حرصا. اس خًداظ اصرتاهَة خسًست 

 

اًضمًوَة(، ومن ُيا فاهَ " يف وخاء يف الاساش مصاذفا همععَح   نشكل ػِص مععَح اًفاص َة،

اٌَلة ادلازخة، ثسل اًفاص َة ًُس فلط ؿىل ؾلِست يف اًعاًَا، ًوىن اًضا ؿىل ؾلِست يف بأهماهَا 

اًِخًَصة، ويف لك الاهؼمة راث الاجتاٍ اهمضاتَ هوؿا ما   اس حاهَا فصاىىو، جصثلال سالساز، ازحٌخني 

مثي ُشا اًـصف اًـمَق اهمرتخس. امنا جتة الاصازت  اًخزًل ؾنتريون..اخل(. ًوُس من اًوازذ اظالكا 

ا ىل واكـة ان ُشا اًـصف ُو من بأنرث الاؾصاف كدول ٌَمياكضة: فِو ًلصن تني مشُحني ؼ اًلومِة 

الاصرتاهَة واًفاص َة ؼ مامتزَني من كري صم، من ؿست هواخ. الا اهنٌل كس اسذُصا يف بأظص خمخَفة، نٌل 

حمسذ، من الافضي اظالق لكمة فاص َة ؿىل اًعاًَا موسًوَين  ػِصا تضزامة خمخَفة. وجالكم
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واس خـٌلل لكمة   اًلومِة الاصرتاهَة( ؾيسما ًخـَق الأمص ابهماهَا اًِخًَصة. وكس صاؾت لكمة لكَاهَة/ 

َة   مٌش ؿست س يواث، دعوظا يف اًولايث اهمخحست ؿىل كمل اكزل ح.  (Totalitarismeمشًو

 اهَ ًيعَق ُو اًضا من ذمازةل كاتةل ٌَجسل: تني ادلٍىذاثوزايث اًفاص َة فًصسًزم. واًخـحري سِي، الا

من هجة واًيؼام اًسوفِيت من هجة ادصى. ول ًيىص اكزل فًصسًزم اًفوازق اًيت ثفعي ُشٍن 

 اٍمنعني من الاهؼمة، الا اهَ ٍصى:

 ؼ اهنٌل انرث كصاب فامي تُهنٌل من بأي هؼام س َايس ب دص.1

صى  ت ذاظة ابًلصن اًـرشٍن، كصن اًخىًٌووحِا اذلسًثة وادلميلصاظَةؼ ان الأمص ُو ػاُص 2 اًلََؼة. ٍو

َاهَة ختخَف تـمق ؾن الاسددساذايث، وادلٍىذاثوزايث، واًخحوكَاث فًصسًزم ومسزس خَ، ان اًلك 

َة وادلٍىذاثوزًة واًفصذاهَة( اذلي نخحَ ابًخـاون مؽ س. جٍصزوسيك،  اًساتلة. يف نخاتَ اهمـيون   اًضمًو

 جصس فًصسًزم س خة ضواتط ٌَلكَاهَة:

 ؼ اًسًًووحِة زمسَة، اي َُالك زمسَا ًـلِست صامةل ًلعي لك مؼاُص اذلَات اًخرشًة.1

 ؼ هجاس حزة فصذ ملاذ تَس ذٍىذاثوز.2

 ؼ هجاس زكاتة تًوُيس.3

 ؼ حرص لك وسائي ادلؿاًة.4

 ؼ حىص بأو حرص لك اًوسائي اًـسىًصة.5

 الاكذعاذ تبأهكهل. ؼ اًصكاتة اهمصنًزة وثوح6َِ

 

الحغ ان مخسة من ُشٍ اًضواتط يه راث ظاتؽ ثبأسُيس ، وواحس فلط ؼ الأول ؼ ُو رو ظاتؽ ًو

اًسًًوويج  ...(. ًوُست اًفاص َة ؾلِست، واكي مهنا اًلومِة الاصرتاهَة اًضا. دضخ موسًوَين س ية 

اًفاص َة ًُست حباخة  ابن ؾلِسثيا يه اًفـي. ومل ًيفم ٍصذذ ابن اًـمي ًفضي اًلول، وان 1919

ىل اهضحاظ. نخة س ية  ًلول: حنن اًفاصُست ؾيسان ادلصبأت ؿىل زفغ لك  1824ا ىل مـخلس تي ا 

ون وزحـَون، جصوًَخاًزون  اًيؼصايث اًس َاس َة اًخلََسًة. حنن ازس خلصاظَون، وذميلصاظَون، زوزًو

عة واحست اثتخة: الأمة. ومٌاُضون ٌَربوًَخازاي، سَمَون ومـاذون ٌَسَمَني. ٍىفي ان حىون ًيا هل
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. ومؽ ركل 1930ؼ  1929ومل ٌضـص موسًوَين ابذلاخة ا ىل اؾعاء اًفاص َة ؾلِست الا حوايل س ية 

 1933الاهخزاتَة س ية فلس زفغ ذالل اسلةل بأما ُخَص، ـلِست مهبمة واىهتاًسة هوؿا ما. اكهت ُشٍ اً 

ت اًخرشًة، ونخاة   نفايح( ُو سريت لك اًربامج ؾحر، اهمِ  ُو الازاذان ا، وكال جمان ًلسم جصان

ىل ا مي بأنرث ذما ُو مًؤف ؾلِست. ان احاذًر ُخَص يه احاذًر زخي حمتَىَ ًـراثَة ؿاظفِة وذؾوت ا 

تـغ الأفاكز اًثاتخة، ًوُست يه اظالكا افاكز ٌمٌؼص " 
63
. 

 

َة اًـيرصًة ثخلعى ابًلومِة الاصرتاهَة،  ٌل من الاًسًوًوحِاث اًضمًو واكهت اًفاص َة واًياًسة وكرُي

وابدلميلصاظَة واًثلة والاهخزاة اهمميوحني من اًضـة كاًحا ًالس خسلل ؿىل مرشوؾَهتا وحصهتا و 

اىل حسص اًلائس،  واكهت ثـمتس ؿىل ذسن اًـواظف واًـزف ؿىل اواتز اًزنوغ اًلوسم، اضافةاحلِهتا. 

يف جتَُش ازلاُري وسوكِا ا ىل اذلؼريت، هبسف حتلِق اًضـاز الانرب يف الامة اًىدريت اًـؼمية 

ة! . ومن ُيا فميىٌيا اًلول تبأن " اًلضَة اهممزيت ٌَفاص َة يه فىصت ازلاؿة اًلومِة راث اًوحست اًلًو

ة ًفصذ فِو ل يشء ابهمـىن اذلصيف ٌَلكمة، ، اًيت ثَرعِا ؾلِست   اًلوت تواسعة اًوحست(، بأما ااًـضًو

ة اًفصذًة متاما يف اجملمتؽ بأو ازلاؿة. واهمثال اًفاصُس يت ُو الاوسان ادلسًس بأو  ار جية بأن ثشوة اًًِو

و ؿىل اس خـساذ لأن هية حِاثَ يف  اًحعي اذلي حيفٍز اًواحة واًرشف واًخضحَة ابذلاث، ُو

مييح اًلائس الأؿىل ظاؿة معَلة. وجضلك اًفاصسدِة من سخِي جمس بأمذَ بأو حٌلؾخَ اًـصكِة، ولأن 

ؿست هواخ متصذا ؿىل الأفاكز واًلمي اًيت ساذث اًفىص اًس َايس اًلصيب مٌش ؾرص اًثوزت اًفصوس َة 

ىشا حصى وسخ كمي 1789فعاؿس. ووفق صـاز اًفاصس خُني الاًعاًَني:   ًلس ماثت س ية  (. ُو

مس اًرصاغ واًلِاذت واًلوت واًحعوةل واذلصة. ًوِشا ثدس  اًـلالهَة واًخلسم واذلًصة واهمساوات اب

اًفاصسدِة تعاتؽ مضاذ بأو مـاذ تلوت، فِيي مـاذًة ٌَـلالهَة ومـاذًة ٌََرباًَة ومـاذًة ٌَمحافؼة 

ومـاذًة ٌَصبأسٌلًَة ومـاذًة ٌَربحواًسة ومـاذًة ٌَض َوؾَة وما ا ىل ركل. ومؽ ركل ثـس اًفاصسدِة 

ثض  نٌل ٍصى اًحـغ ثلََسًني اًسًًووحِني مامتٍٍزن، فاًفاصسدِة الاًعاًَة متثي ػاُصت اتزخيَة مصهحة 

                        
63
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َة. وملاتي ركل،  ا صالك مذعصفا ًسَعة ادلوةل اًيت ثلوم ؿىل اًولء اهمعَق ٌدلوةل اًضمًو ُص يف حُو

 ثلوم اًفاصسدِة الأهماهَة بأو اًياًسة ؿىل اًيؼصايث اًـيرصًة اًيت ثعوز اًضـة ال زي ؿىل بأهَ  

ادلًس اًس َس( وكسمت صالك جفا من اهمـاذات ٌَهيوذ " 
64
. 

 

س خحوار بأما فامي ًخـَق ابًيرحة ف  شٍ ازلاؿاث ثدٌافس ًال  ِيي جضمي يف مضموهنا حٌلؿاث اًضلط. ُو

جتاٍ  واًس َعصت ؿىل اًلوت اًس َاس َة، وثـخرب هفسِا اًعحلة اذلاهكة واهمرشفة ؿىل اذلَات اًس َاس َة وا 

ـيَة تشكل بأنرث من بأي ظحلة بأدصى. وحصثحط حٌلؿة اًيرحة تـالكاث وهفور اًوحست اًس َاس َة، بأو م 

رن  هخاح واًعياؿة واًززاؿة. ا  كوي مؽ اًعحلة اذلاهكة وثؤثص ثضلك هحري ؿىل معاذز اًلصاز يف ال 

فاًيرحة حًصس اًس َعصت واًسعوت وثوحَِ ادلوةل حبسة معاذلِا، وحبسة دععِا وما حصاٍ يه 

ن مل ٍىن ثضلك مدارش، فخضلك كري َعاًس   حصَحا. ومن مضن بأذواث صت يه اًرشظة وادلُش ا 

مدارش ؿرب اًعحلة اذلاهكة، واًِسف ُو ال س خحوار ؿىل اًضازغ واًس َعصت ؿَََ وجتَرٍي همعاحل ُشٍ 

اًعحلة. ومن ُيا فا ن " اًلسزت كري اًـاذًة زلاؿة اًيرحة ثلَي من بأي احامتل ميىن ًـامة اًضـة من 

اًلصاز بأو حىت اهمضازنة تَ، بأو اذلعول ؿىل بأي ذفؽ كس ٌساؿسٍ من اًوظول اًخوظي ا ىل ظيؽ 

ذلكل. ووفلا ل زاء تـغ اهمفىٍصن اًس َاس َني، فا ن اًيرحة يه جمصذ ٍلوؿة كََةل من بأفصاذ اًضـة 

حمتخؽ ثسَعة وكوت دفِة متىهنا من ظيؽ اًلصازاث وضحعِا يف اجملمتؽ وثلوم ُشٍ ازلاؿة تخحسًس اًلمي 

"  ؾَة وثوحهيِا وضحعِاالاحامت
65
. 

 

ومن وسائي اًيرحة يف اًس َعصت ؿىل ؿامة اًضـة واذلفاع ؿىل ذميومة اًس َعصت، بأي الأمن 

بأول: اًس َعصت ؿىل اهموازذ الأكذعاذًة وضحط معاذز الأهخاح لأهنا جضلك وس َةل وال س خلصاز: " 

ؿالم اىل بأكىص حس اًخـَمي والااثهَا: اس خلالل وسائي  بأقصاء حِست وكأذات ضلط ؿىل بأفصاذ اًضـة.

ذمىن ًلصط ورش وحصوجي اهمحاذئ واًلمي اًيت ثؤمن هبا اًيرحة ومن بأخي اضفاء اًرشؾَة ؿَهيا 
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س خجاتة اهمؤكذة همخعَحاث اهمصحةل اثًثا: كاتََة اًيرحة ؿىل الا ِا.ًودسزري اًصبأي اًـام رلسمة بأُساف 

مؤكذة ًخلري مواكفِا وثضؽ حَول ثسخة تـغ اًضلوظ من كدي اًضـة، وكس ثخزش احصاءاث 

ثياسة الأوضاغ اًصاُية يك ل ثفسح اجملال لأس متصاز اًزناؿاث وثعوزُا اًيت ثؤذي ابًيدِجة اىل 

"  اضـاف حٌلؿة اًيرحة
66
. 

 واًيرة ؿاذت ما حصى يف اًضـة فئخني: 

حامتؾَة، ؼؼؼ ٍلوؿة ظلريت: ويه اًيت جية بأن متخكل معاذز اًلوت اًس َاس َة والاكذعاذًة والا

ا  عحح مبلسوزُا اس خًداظ كمي ومداذئ وبأًووايث ٌَـامة واًرتنزي ؿَهيا، وركل حسة مـاًرُي ًو

ا ٌدلوةل واجملمتؽ. واًِسف من ُشٍ الأفاكز اهموهجة يه اًخبأزري يف اًضازغ وجس َرٍي  وهؼصهتا وثفسرُي

 حبسة هؼصت وفىص اًيرحة.

ت من كدي اًيرحة، واًيت ثخَلى الأفاكز واهمحاذئ واًلمي  ؼؼؼ ٍلوؿة اًضـة: ويه ٍلوؿة اًـامة اهمسري 

اهموهجة من ُشٍ اًيرحة، بأي من الأؿىل. وكاًحا ما ختخاز اًيرحة تـغ اًضرعَاث من ذاذي اًـامة، 

شٍ اًضرعَاث  هدداُا ؾن س َعصت وسعوت اًيرحة. ُو ا وجض خُت ا  من بأخي اًخبأزري يف اًـامة وختسٍُص

ت وػَفِة ًُس ًِا  كصاز بأو ثبأزري، ًىهنا ملكفة تدٌفِش لك ما ثعَحَ ُشٍ اًيرحة.  ُشٍ رسعَاث مسري 

 

وابًيؼص هما وزذ، فا ن اهمالحغ تبأن ُشٍ اًيؼًصة متثي ثـاًَا ؿىل اًضـة، وثعاذز حق ازلاُري يف 

دذَاز ذمثَََ  ر ثـخرٍب كادضا، كري كاذز ؿىل حتسًس واكـَ وا  ال دذَاز، وجضلك وظاًة واحضة ؿَََ، ا 

ىل اًـامة مذبأثصت تبأفاكز بأزسعو وبأفالظون يف اذلنك وظًصلة اذلنك  شٍ اًيؼصت ا  واذلَات يف ادلوةل. ُو

كادضت كري كاذزت ؿىل اًخوامئ مؽ اًيؼام لِا ال ذازت واذلنك وؿامة خاُةل، وثلس مي اًصؾَة ا ىل خنحة من ح 

اذلنك. وثـخرب ادلميلصاظي، ول حيق ًِا سوى اًـمي وثَلي وكدول الأوامص واهمحاذئ واًلمي وبأظوًَاث 

س خلصاز ومٌؽ  ال سددساذ اذلي كس حيعي يف حاةل ثعسز اًـامة ٌَحنك حسوج اًيرحة هفسِا ضٌلهة ًال 
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وثويل اهمِام واًوػائف يف ادلوةل. فاًـامة، حسة اًيرحة، ل ثفِ  اذلنك واًس َاسة، ومتَي تعحـِا 

 ًال سددساذ وال س خئثاز واًـيف. 
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