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 أهِغ مىفىس اللاؿ اإلافشي 

 ِشفاوي سخُم                                                                        / د

  ، الهىض، ظمى و٦كمحر، الجامٗت ؤلاؾمامُت للٗلىم والخ٨ىىلىظُاؾخاطة مؿاٖضة، ٢ؿم اللٛت الٗغبُتؤ

 

ت إلؾهام ؤهِـ مىهىع في ألاصب الٗغبي الظي له ااإلا٣الت  حُٗي نىعة ه٣ُ ٍبن َظ 

ً. ٞهظا ألاصًب ًخدٟىا بم٨خبت ػازغة في  وػهه وهٟىطٍ بحن ألاصباء الٗغب اإلاٗانٍغ

ا  ت التي ؾخ٨ٟي لؤلظُا٫ الىاقئت. ِٞؿخد٤ ؤن ٩ًىن مىيٖى اث مخىٖى مىيٖى

للبدض باٖخباٍع الصخٟي والغواجى و٧اجب ال٣هت طي زبرة واؾٗت في مجا٫ ألاصب 

ت بال٣غاءة واَخمامه بال٨خب والًٟ. بخه اإلاَٟغ لم ًل٤ ؤصبه الٗىاًت الماث٣ت مً  ٦ٚغ

ً في مهغ وألا٢ُاع الٗغبُت  الضعاؾاث والبدىر ٦ما خٓى به ألاصب لؤلصباء آلازٍغ

ض ؤن اؾلِ بٌٗ الًىء ٖلى بؾهامه في ألاصب  ألازغي. ٟٞي َظٍ اإلا٣الت ؤها ؤٍع

بهه ٦خب في املجاالث املخخلٟت ٧الغخلت الٗغبى ٖامت وال٣هت ال٣هحرة زانت. 

ظًً الوالؿحرة واإلا٣الت وال٣هت. 
ّ
ا في  ٠٣ً ؤهِـ مىهىع في م٣ضمت ؤٖمام ال٨ٟغ والًٟ وألاصب ال ججض لهم ط٦غ 

ظًً قٛلىا الخُاة الش٣اُٞت.  
ّ
 ٦شحر مً الضعاؾاث الٗلمُت وألاصبُت الجاصة وبن ٧ان ؤخض ال

 أهِغ مىفىس 

ت0631ولض ٖام   ا الظي ؤعجب بدُاة الغجغ. ٧ان  م في ٢ٍغ ت بمداٞٓت الض٢هلُت. جإزغ بالٍغ٠ اإلاهغي ظضًّ مهٍغ

م ٣ٞض خٟٓه ٧امما في  ا مىظ نٍٛغ في ٧ل ما حٗلم. وؤو٫ ٦خاب امخضث ًضاٍ الهٛحرة ٞهى ال٣غآن ال٨ٍغ
 
مخٟى٢

مداوعة م٘ ؤؾاجظجه ٧ان مً ؤ٦ثر الُماب  ٦خاب "الكُش الؿُض". ل٣ض جمحز ًٖ ػمماثه في الجامٗت وفي اإلاضعؾت.

م. حَر ىؾ٠ مغاص والكُش مهُٟى ٖبض الغػا١ ٚو ـ ٖىى وقىقي ي٠ُ ٍو الخ٣ى  مشل ٖبض الغخمان بضوي ولَى

ىه وحك٨ُل ٣ٖله ووظضاهه. ٧ان مً الىا٢ُٗحن الظًً  في خُاجه بصخهُاث مازغة ٧ان لها ؤبلٜ ألازغ في ج٩ٍى

هغ وال٣ىمُت الٗغبُت واللٛت الٗغبُت ٚحر ؤن َظا ًىاظهىن الخُاة مىاظهت ٖملُت ومً ؤنض١ الىاؽ بًماها بم

لت في الخُاة. ذ  ،حٗضصث مىاَب ؤهِـ مىهىع  الخهاص الطخم في الٗمل ألاصبي هي هدُجت لخجاعبه الٍُى وجىٖى

الظاجُت  ؤنضع ؤ٦ثر مً ماثتى ٦خاب في الٟلؿٟت واإلاؿغح والترظمت والؿحر ٢ضعاجه ؤلابضاُٖت وجباًيذ مل٩اجه.

ىهُت والٗضًض مً والُىمُاث والى ٣ض وال٣هت ال٣هحرة والغخماث والبدض الٗلمي باإلياٞت بلى اإلاؿلؿماث الخلٍٟؼ

خحن في الصخُٟخحن ال٨بحرجحن "ألاَغام" و"الكغ١ ألاوؾِ. ٦خب الؿُاؾت وال٨ٟغ واإلا٣االث. ٢ام  ٧ان ًدخل ػاٍو

ل عخلت ٧اهذ له جدلُماجه م اؾخٛغ٢ذ ماثتى ًىم. ول0626٩بإقهغ عخلت صخُٟت في الٗالم الٗغبي في ٖام 

اصاث البلض التي ًؼوعبلحها. ٟت التي ٧ان مً زمالها ٌٗبر ًٖ ؾلى٦ُاث ٖو ٖانغ ٞترة  ومبرعاجه الٟلؿُٟت الٍُغ

 ظما٫ ٖبض الىانغ و٧ان نض٣ًا م٣غبا ألهىع الؿاصاث.

 أهِغ مىفىس أدًبا:

ال٩اجب هٟؿه زم ؤزغظها ٞهي بما ججاعب شخهُت مغ بها . ؾخ٣ى ؤهِـ مىهىع ؤ٢انُهه مً ٖضة مىاب٘ا

دىلها بلى  لل٣اعيء في ق٩ل ؤ٢هىنت، وبما خىاصر مسخلٟت مما جظزغبه الصخ٠ واملجماث ُٞىٟٗل بها ٍو
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وبما خ٩اًاث وخىاصر جغوي له في خُاجه الاظخماُٖت ومسالُخه للىاؽ ُٞيخ٣ى مجها ما ًهلر ؤن ٩ًىن  ؤ٢انُو.

ل ألاصب الٗغبي في نىعة ظضًضة حؿخجُب إلاخُلباث ٞمداوالجه ال٣ههُت تهضٝ بلى حك٨ُ. ماصة لؤل٢انُو

لخ٣ِ مىه ماصجه الٗهغ. ٞجٗل مىيٕى  وبكغ بإصب مهغي ٢ىمي، مدلي الهبٛت والُاب٘، حهخم بما خىله ٍو

٢ههه الٟماخحن واهدغاٞاتهم واإلاغؤة ومكا٧لها في لٛت ؾلُمت زالُت مً الغ٧ا٦ت ومً الهىاٖت اللُٟٓت ٖلى 

ه وؤهماٍ ٢ههه باألصب الٟغوسخي بٗامت والغوسخي ٖلى هدى زام ٣ٞام بخمهغ بٌٗ في وا٢ُٗخ وجإزغ الؿىاء.

٢ض ج٩ىن ال٣هت ٖىضٍ ممشلت ل٨ٍٟغ مً ألا٩ٞاع ومىبٗشت ًٖ خضر بل زل٤ لها ألاشخام زل٣ا  ٢ههه ؤًًا.

خمشل طل٪ في مٗالجخه ل٣ًاًا التي جىاظهها املجخم٘ اإلاهغي.  ٧امما ٍو

. ب٣ُذ مهغ حِٗل في صازلها وججلذ ب٣ىة ٞـإهِـ مىهىع الظي ٖاف في اإلاىه ىعة ْل مكضوصا بلحها َىا٫ ٖمٍغ

ؾم بٌٗ ؤخُاء مهغ التي ٖاف ُٞه مشل ٢هخه "في قإع ابل بن بٌٗ ٢ههه ؤزظث  في ٖاإلاه ال٣هصخي.

ؼي ٞمان و٢هو ؤزغي". ت ٢ههه "ٍٖؼ ُٞم٨ً ؤن ه٣ى٫ بإن ال٣هت ال٣هحرة  الؿمام" ٢هت ؤولى في مجمٖى

ٞهي  اٖخماصا ٖلى البِئت الٗغبُت وؤ٦ثر جٟاٖما مٗها وؤ٦ثر مىاؾبت لُبُٗت املجخم٘ اإلاهغي. رٖىض ٢ض ؤنبدذ ؤ٦ث

غوٞها اإلا٩اهُت والؼماهُت جيخمي بلى ؤ٢ُاع ٖغبُت مسخلٟت وحٗغط ٖلى ٢ًاًا مخٗضصة.  ٢هو لها ممابؿاتها ْو

ٗخبر  ت وامخما٥ ٞبخإزٍغ الىظىصًت حهخم بالخُاة الٟغصًت وبالٗالم الباَجي لئلوؿان. َو ؤن وظىص ؤلاوؿان َى خٍغ

هغ ٖلى ؤن ؤلاوؿان  الازخُاع. ٌ ال٣ىاٖض وال٣ُم ألازما٢ُت الخاعظُت التي ؤوظضَا املجخم٘ ٍو ٞالىظىصًت جٞغ

ض".  وخضٍ ًسخاع ٢ُمخه وؤزما٢ه صازل بَاع خه ٖلى خض حٗبحر ؾاعجغ. "لئلوؿان لِـ قِئا آزغ ٚحر ما ًٍغ خٍغ

ت هي مدىع َام في  امىىن ٣ًُٞت الخٍغ حن ٍو ٢ههه خُىما ًداو٫ ؤبُالها الهغوب مً ْلم الٓاإلاحن واإلاخُٞغ

ت.  بن بضاًت ال٩اجب ألاصبُت  قهضث ٞترة مً الترصص في الازخُاع بحن ألاصب والٟلؿٟت. باالؾخمخإ بالخُاة الخٍغ

ت ٌؿخٗغى ٞحها ٢ضعاجه ٦ما اججه بٗضٍ هدى ألاصب ٝغ  ٞإزىاء صعاؾخه الٟلؿُٟت بضؤ ٨ًخب ٢هها عمٍؼ الٛغبي ٖو

الِـ ووكغ ٦شحر مً ال٣هو واإلا٣االث وفي ؤزىاء ؤقخٛاله  ٦شحر مً ألاصباء ألاإلاان مشل ظُخه وقُلغ وجٞى

 .بالصخاٞت اججه بلى ألاصب ؤلاًُالى وجغظم ؤ٦ثر مً ٢هو ؤلبرجى مىعاُٞا

نىعة مً خُاجه و٧اهذ  بهه واخض مً َاالء الٟىاهحن الظًً اعجبُذ خُاتهم بٟجهم اعجباَا وز٣ُا ٩ٞان ٞىه صاثما

ومشل َظٍ الخ٣ُ٣ت جىُب٤ ٖلى ؤهِـ مىهىع جماما ٞهى لِـ ٧اجب ٢هت ٣ِٞ بل  .خُاجه ؤًًا نىعة مً ٞىه

٨ك٠ ٖما٢ت ؤلاوؿان بما ٞحها مً  َى بُل ٢هخه ؤًًا. ا ٍو ٟؿَغ ٞإصبه ًيب٘ مً َظٍ الخُاة ٞهى ًهىعَا ٍو

غ ؤلاوؿا ن مً َظٍ الٓغوٝ التي حؿبب باؽ املجخم٘ اإلااصي ؤقُاء ٞاؾضة زاَئت زم ٌؿخمغ صٖىجه بلى جدٍغ

ب٣ا لُباج٘ الصخهُاث. ٞهي حٗخمض ٖلى  والىٟسخي. ؤما ٨ٞغة اإلاىيٕى ٞخبرػ زما٫ وؾاثل ال٣هت الٟىُت َو

تر٥ الخ٨م لل٣اعت في مٗٓم ٢ههه الخُاة ومٟاع٢تها مغ٦بت مٟغخت ومدؼهت. ًهىع الُٗىب ؤلاظخماُٖت . ٍو

ضم الاَخمام في مجا٫ الغقي والخٗلُم في بَاع مً الخىاصر الكاجٗت وال ؾُما الخسل٠ و  االُم٘ وبغوصَم ٖو

ت. ا" ٌٗبر ال٣ام ًٖ ٢ل٣ه ٖلى جسل٠ ٟٞي ٢هت " والصخهُاث اإلاهٍغ حَر ت "هي ٚو لُلت مً ؤل٠" مً مجمٖى

٤ والغومان في الكٗغ والؿُاؾت وا ٍغ لٗلم ألامت الٗغبُت في مجا٫ الغقي والٗلم ويلٕى الٛغب ٖلى ججاعب ؤلٚا

 .والُب والٟل٪

بت ال٩اجب في بخضار  غ بٌٗ ال٣ًاًا ال٣ىمُت وبٌٗ ال٣ًاًا ؤلاوؿاهُت التي جهىع ٚع ٖالجذ ٢ههه بخهٍى

"٢هت ما" هي زحر همىطط الظي ًهىع ؤن ال٣ام ًداو٫ صاثما ؤن ًخُىع الىاؽ ٣ٖما.  ٢ضعمً الخُىع الاظخماعى.

البالُت ألؾغتها ومجخمٗها التي حكٗغ بالٟٕؼ والخٝى في  ٞال٣هت ح٨ٗـ ًٖ وي٘ اإلاغؤة الخاقٗت ؤمام الخ٣الُض

ىا ًداو٫ عنض مٗاهاتها الىٟؿُت ونغاٖها للخسلو مً صوع ألاهثى  خُاتها. تها. َو ٞهى ًىٓغ لخ٣ى١ اإلاغؤة وخٍغ
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اًاَم. ٟٞي ٢هت  التي ٞغى ٖلحها. ش الٓلم بإًضي ملى٥ مهغ ٖلى ٖع سُت جض٫ ٖلى جاٍع بن بٌٗ ٢ههه الخاٍع

خه "قإع الخجهضاث" ٌؿلِ الًىء ٖلى َظا الجىع مً ٢بل اإلالى٥ "ألاَغاما ث جدل مك٩لت الٟغاٙ " في مجمٖى

اًاَم. ٞهظٍ ألاَغام ؤْهغ وؤ٢سخى صلُل ٖلى الٓلم  ٣ُٞى٫ بن بىاء ألاَغام ؤ٦بر صلُل ٖلى اؾخٗباص اإلالى٥ لٖغ

ىهُت. ُه مً هٓغة صوهُت للمغؤة وبٚغا١ في ٦ما ٌٗبر ًٖ الىا٢٘ املخلى وال٣غوي ب٩ل ما ٞ الظي ٧ان في مهغ الٟٖغ

ظٍ ٧لها حكٛله ؤ٦ثر مً ؤي شخئ ولظل٪ اؾخسضم في ٦شحر مجها بٌٗ مٟغصاث اللهجت  اإلاكا٧ل الاظخماُٖت َو

الٗامُت التي ٢ض ال جٟهم بؿهىلت مً ٢اعت ٚحر مهغي. ٞما ٧اهذ ٢ههه بال نىعة ؤو او٩ٗاؾا إلائاث الهىع مً 

ٟه.الكباب في مشل ججاعبه وجُلٗه وزى  واهضَل ظضا ٠ُ٦ ؤن ٖضصا مً ال٣ًاًا الٗاَُٟت والجيؿُت  ٞه وجسٍى

 والاظخماُٖت ٧اهذ حكٛله ؤ٦ثر مً ؤي شخئ. 

  أهِغ مىفىس  كفقظماث 

  ًالٗىاًت بالىا٢٘ املخلي: بهه ٦مٗٓم ال٨خاب ل٨خابت ال٣هت آزغ بًجاص ؤصب مهغي ٖهغي ومً َىا اجسظ م

اإلاضن زلُٟت م٩اهُت ل٨شحر مً ٢ههه ألن الىا٢٘ املخلي ؤ٦ثر  ٢غي الكما٫ والهُٗض وألاخُاء الكٗبُت في

غ  ٖىاإلاه. بهه ٢ض صٖا بلى يغوعة وظىص ؤصب مهغي . صاللت ٖلى َبُٗت الكٗب الظي ًدخٟي بخهٍى

  ال٣ٟحرة  –ج٣ضًم شخهُاث مً الكغاثذ قبه ال٣ٟحرة التي هي في الخ٣ُ٣ت ؤ٢غب بلى هماطط الُب٣ت الىؾُى

ىا٢كىن  –اُٞا اظخماُٖا اإلاخٗلمت ز٣ ُا إلاٗاهاتهم الخانت ٍو وازخاع ل٣ههه ؤبُاال ٌك٩لىن مٗاصال مىيٖى

ت التي ٧ان ال٩اجب هٟؿه ًخٗظب مً ؤظلها واججاَه الىا٢عى في  ال٣ًاًا الؿُاؾُت والاظخماُٖت وال٨ٍٟغ

غ ٢ًاًا املجخم٘ الؿازىت.  ال٣هت جلؼم له جهٍى

 ي بٌٗ ٢ههه اللهجت الٗامُت التي جٟهم زاعط بَاع اؾخسضام الٗامُت في الخىاع ال٣هصخي: ٢ض اؾخٗمل ف

 الىا٢٘ املخلى ٖلى ؤخؿً ج٣ضًغ بهه اؾخٗمل الخىاع الٗامي ل٩ى ًغضخى ؤههاع الخجضًض.

 ِٗل ٞىه له. ٞمً مٓاَغ الخإه٤ في ؤؾلىبه بإهه ٧ان ًمطخي الؿاٖاث  ٞخإزٍغ بٟلىبحر ظٗله ؤن ٌِٗل لٟىه َو

ىاخضة. ٞهظا ًض٫ ٖلى اَخمامه البالٜ في ازخُاع ألالٟاّ والترا٦ُب في ازخُاع الجملت ؤو ازخُاع اللٟٓت ال

 ).0(ٖىض ٦خابت ال٣هت ال٣هحرة

  ؼي ٞمان و٢هو اجه ال٣ههُت هي "ٍٖؼ ت ٢ههُت ٖضًضة ول٨ً ؤ٦بر مجمٖى ٦خب ؤهِـ مىهىع مجمٖى

ىا٠َ ؤزغي "الظي ٌكخمل ٖلى حؿ٘ وؤعبٗحن ٢هت حٗبر ًٖ الىا٢٘ اإلاهغي ٦ما جغ٦ؼ ٖلى الضواٞ٘ والٗ

ؼي ٞمان و٢هو ؤزغ  والىا٢٘ الىٟسخي لئلوؿان. خه ٢ههُت "ٍٖؼ " بٌٗ الخجاعب التي ي ًدىاو٫ مجمٖى

ت ٦ما  ٣ضمها ٖلى ق٩ل ٢هو ٖغبُت وهي جًم ٢هها حٗالج بٌٗ مك٨ماث الخُاة الٗهٍغ ٖاقها ٍو

 ح٨ٗـ َاثٟت مً نىعَا الاظخماُٖت والؿُاؾُت في طل٪ الخحن.

  قإن له بالؼمان واإلا٩ان. ٦ما َى ٌكٛل صاثما بالضواٞ٘ والٗىا٠َ بن مٗٓم ٢ههه ٖلى ٚغاع خضًض ال

ولظا هجض بإن مٗٓم ٢ههه زلذ مً ألاؾماء ال بؾم  ،ؤلاوؿاهُت ٦ما ؤهه مكٛى٫ بالىا٢٘ الىٟسخي للىاؽ

ل ،وم٘ طل٪ ال ًدضص الؼمً ،للبُل وال ؤؾم للم٩ان م ؤهه خاو٫ صاثما ؤن ًجٗل لؤلٖو  ،شخام ؤؾماءى ٚع

ها في ؤي و٢ذ وفي ؤي م٩ان. و٦ظل٪ ؤخضاثها  ًم٨ً و٢ٖى

                                                           
ٔ
 ٕٔٔٓأكتوبر  ٕٕأزتد السهيمي, العربية , أنيس منصور الفيلسوف الذي آنس العامل العريب مبوقفو لعقود طوقلة, دبئ,        
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 " الكما٫ وألاخُاء الكٗبُت في اإلاضن زلُٟت م٩اهُت  ي جدظ مً ٢غ اؤصب مهغي ٖهغي" ومً َىا آزغ بًجاص

غ  ٖىاإلاه.  ل٨شحر مً ٢ههه ُٞٗخبر ؤن الىا٢٘ املخلى ؤ٦ثر صاللت ٖلى َبُٗت الكٗب الظي ًدخٟي بخهٍى

 ظلىب العشد الزاحي إر إهه ِلُم ومؽاسن في ألاحذار.ألاظلىب الزي اخخاسه في بّن كففه هى ؤ 

  ت الياملت مً الؽيلُاث والشظمُاث واللُىد التي ؤوحذها املجخمْ ِاما وؤهل الىبلت الّلُاء ًىلب الخٍش

فشلها ِلى فشد ِادي هما يهاحم ِلى ول الخلالُذ الفاسمت  . خاـت ٍو

 ْت الياملت ليل فشد في املجخم  .ًشي الخٍش

  ىفشفىن الجلىط إلى صمُالتهم مً الفخُاث.و ًشي ًٍهش جإظفه ًِ الؽباب الزًً ًتروىن الّلم والبحث ٍو

 .الؽباب سحاٌ الغذ وهم معخلبل ألامت. فلزا ٌصجّهم ؤن ًتزودا ؤهفعهم بلُم ـالخت ومّاسف واظْ

  م حُاة املجخمْ اإلافشي والّلم خمنى ول الشقى والاصدهاس في ول وٍش والفىىن ًحغ دابما ؤوحاُ الىاط ٍو

ت في هزا  واإلاىظُلى والىب وألادب والؽّش هما وان ًللم ِلى ِذم اهخمامه وجخلف ألامت الّشبُت واإلافٍش

ً كلله ًِ ؼباب مفش.   املجاٌ هما ًحشؿ دابما ؤن ًترقى ؼباب مفش في ول مجاٌ الخُاة فُّبِر

الظًً ؤؾهمىا في ٦خابت ال٣هت  ٞةهىا وؿخُُ٘ ؤن هسلو مً ٧ل ما ج٣ضم ؤن ؤهِـ مىهىع ٧ان مً  خل٣ت ال٨خاب

٤ُ الخ٨ُم، ًخي خ٣ي بض  ،وهجُب مدّٟى ،ال٣هحرة وصٞٗىا عجلت الىا٢ُٗت في مهغ بلى ألامام مً ؤمشا٫ جٞى ٖو

اث بوؿاهُت واظخماُٖت ٧الخب والجيـ والغقى ٦ما ٌسخغ الُٗىب  الغخمً الكغ٢اوي. بهه ًسىى في مىيٖى

دغم الؾخسمام اإلاخٟكُت في املجخم٘ اإلاهغي  ٧الخسل٠ في  مجا٫ الٗلم وألاصب وحهخم بمك٨ماث الاظخمإ ٍو

إحى في ٦شحر مً ألاخُان بدلى٫ ٖملي   .ؤلاوؿان مً َظٍ اإلاكا٧ل ٍو
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