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ABSTRACT  

This research reveals the nature 

of the conflict and its problematic 

elements in the play group (the 

death of the singer Faraj) by Abdul 

Aziz Al-Ismail, through the 

observation of its manifestations 

noted in dialogue, movement and 

theater instructions, as well as the 

manifestations that are noticeable 

and can be derived from the title of 

the text, the name of the character, 

the opening scene, the final scene, 

including a stand on its aesthetic 

techniques and all conclusions.  
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 ال�قذ�ة: 

َُٗ� َٔ �ٓ��ط ب٤�ٓ ا�ػطس١ٝ ايٓجط١ٜ، �ُٔ �٬ي٘ ت�ؿهٌ ا٭س�اخ  �جٌ اي�طا� �ٓ�طا�

ٚت�ش�� ي�١ ا�ٛاض ٚت��� �ٓ��ط اي�٤�ٓ ا٭�ط٣ �٬َ�� ٚإؾ�ضا� �اي١ �ًٝ٘ نْٛ٘ ٜ٪ثط ٜٚ��ثط بٗ� 

 ٖٚصا َ� ��ٌ َٓ٘ ْ��َ� غ٥�ُٝٝٝ�. 

ُ�ٍ ايه�ت� ا�ػطسٞ ��� اي�عٜع ايػُ��ٌٝ � ٚي�ضاغ١ ٖصا اي�ٓ�ط اضت�٣ اي��سح إٔ تهٕٛ أ�

�ُٛ��٘ )َٛ� ا��� �طز( َٝ�اْ� ي�ضاغ�٘، ٚ�يو �� ت�ػِ ب٘ تًو ا�١�ُٛ َٔ ��١ٝ�ٛ � ب٤�ٓ 

اي�طا� �ضاَٝ�، �ُ� إٔ ت�ٟٛ قطا٥ٝ� آ�ط َؿٗ� � ا�١�ُٛ، إ٫ ٚ�� �ٝ�� ضاب�� ب� ْ�ٛ�٘ 

١ ت�ر �� ٜه�ب�ٙ ا�جك� اي�طبٞ َٔ �طا��� � ا�ػطس١ٝ، ٚن�ٕ ا�١�ُٛ بطَ�ٗ� �جٌ �ط�

 ايٛاق� ا����ط. 

َٔ ٖصا ا�ٓ�ًل ت�تٞ �ط�١ٝ ٖصٙ اي�ضاغ١ بٗ�ف اغ�كطا٤ ��١�ٝ اي�طا� ايصٟ اْ��ِ ْ�ٛ� 

  ا٭ْػ�م اٱؾ�ض١ٜ اي�اي١ �ًٝ٘ )اي�طا�(. ا�١�ُٛ، ٚايٛقٛف �٢ً

ٔ أثطٚا ا�ؿٗ� ا�ػطسٞ ايٓجطٟ �ٓ� أ�ُ�ٍ أس� ايه��� ايصٜٜك� ٚتهُٔ أ١ُٖٝ اي�شح، نْٛ٘ 

�ٔ اي��ٖط٠ اي� غٝٓ�ص َٔ ���٬ ي�ػًٝ� اي�٤ٛ �٢ً �طب١  � ا�ًُه١ اي�طب١ٝ ايػ�١ٜ�ٛ، ���٬

� �١��ٝ ايٓ� ا�ػطسٞ ايٓجطٟ، ��٬ �ٔ س�د١ ا�ه��١ ا�ػطس١ٝ �جٌ تًو  ايه�ت� ٚ��ٛ�ٝ�٘

 اي�ضاغ��. 

، هؿ� �ٔ �طب١ ايه�ت� ��� اي�عٜع ايػُ��ٌٝ ا�ػطس١ٝ َٔ �٬ٍ تًُؼ �ٓ�ط اي�طا�اي

ٚ�ش� اي�٬َ�� ٚاٱؾ�ضا� اي�اي١ �ًٝ٘، �� � �يو تؿه٬ت٘ ، ٚإبطاظ �٬َ٘ )اي�طا�(

 . (1)�٥���ٚ٘ ٚتكٓٝ�ت٘ ا�ُ�ي١ٝ ٚ�ل َهْٛ�ت٘ اي١ٝ�ٓ )ن١ًُ، ضَع، �ٛض٠.. ا�(

�َ ي� تٓ�ٚي� �ٓ�ط اي�طا� � أ�ُ�ٍ ��� اي�عٜع ايػُ��ٌٝ، ��ٞ � �ٔ اي�ضاغ�� ايػ�بك١ اأ

س�ٚ� �ًِ اي��سح إٔ ٖصٙ اي��ٖط٠ � ت�ضؽ، �ُ� ن�� �ٔ أ�ُ�ي٘ �ط� إؾ�ضا� ���ط٠ د�٤ 

)ن�ت�، �جٌ، �طز...( ن��ًٝك�� ��١َ أٚ اْ������ َٓؿٛض٠  أ�ً�ٗ� َٔ ا�ؿ��ً� ب��ػط� أْ�ػِٗ

ٌ ا٫د�ُ��ٞ، �ًِ �� �ضاغ١ َػ�ك١ً ت�٢ٓ ب�ي��ٖط٠ ا��ضٚغ١ � ب�� اي�ش� أٚ ؾ�ه�� اي�ٛا�

 ٚ�ل ض١ٜ٩ َٓٗذ١ٝ، ٖٚٛ َ� ٜ�عظ َٔ أ١ُٖٝ ٖصٙ اي�ضاغ١. 

� اي�ضاغ١ إٔ ت�هٕٛ َٔ ث٬ث١ َ��سح ٖٞ: س�ُٚي�ضاغ١ تًو اي��ٖط٠ )غ١ٝ٥�ُٝٝ اي�طا�...( 

نُ� ، ي�طا� ٚ��يٝ�ت٘(تكٓٝ�� ا –غ١ٝ٥�ُٝٝ اي�طا� �� ا�ًشٛ�  –)غ١ٝ٥�ُٝٝ اي�طا� ا�ًشٛ� 

 إ� ا���١ ٚاي٥��ٓر.  )اي�ضاغ١( �٢ً َك�١َ، ٚ�ٗٝ� يًُٛ�ٛ�، �٫ٛ�ٚ اؾ�ًُ�

                                           

 ��د ا��ز�ز ا�����ي�، ���ب �����، �ف ا���مك� ا������ ا���ود��.  (�)
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َ��ٝ�� اي�ضاغ�� ايػ١ٝ٥�ُٝٝ �� أْ�ذ�٘ َٔ أ�ٚا�  �ػ���ص اي�ضاغ١ َٔ، ٚ�ٔ اٱ��ض ا�ٓٗذٞ

ٚايط٣٩ اي� قًٝ�  ٚآيٝ�� يًهؿ� �ٔ اي��٫٫ اٱ��١ٝ٥ يً�طا� �طٜك� ��، َ� اٱ���٠ َٔ ايٓ�طٜ��

 . � ا�ػط�
 

 ل��ه�ذ: ا

� أْ٘ � َٝ�إ ا٭�� ٫ ٜ�� اي�طا� ��َٗٛ٘ ايً�ٟٛ ٫ ��ً� �ُ� ��خ � ٚاق� ا�٠�ٝ، إي�

َ��بك�٘ يًٛاق�، ٚ�يو ٫تػ�� َ��ْٝ٘ ٫٫�ٚت٘، ٭ٕ ي٘ ����٥ � اي�ٌُ ا٭�بٞ ت��٘ � َػ�٣ٛ آ�ط 

يكٛاْ� ٬�ٚق�� �هُٗ� �١��ٝ اي�ٌُ ا٭�بٞ، �ك� قٌٝ  ��ً� �ٔ اي�طا� ايٛاق�ٞ، نْٛ٘ ���

بٌ يك� تٛاي� ا٫د�ٗ��ا� � �٬ق١ اي�طا� ، (2)"إٔ أٟ �ٌُ أ�بٞ ٜ�ػِ ب�ي�ضا١َٝ َٓؿ�ٙ اي�طا�

س� ضأ٣ �طٜٚ�، إٔ اي�طا� ٖٛ َٓؿ�  –��ٛ�� � َٝ�إ �ًِ ايٓ�ؼ  –ب�ي�ذطب١ ا٭�ب١ٝ بطَ�ٗ� 

  (.3)"يً�ٓ�ٕ ٖٞ �اتٗ� اي�طا��� اي� ت��� أؾ���� إ� اي�����١ًُٝ اٱب�ا�، ��يك٣ٛ اي�ا��١ 

ٚإ�ا ن�ٕ اي�طا� ٜ�� َٔ اي�كٓٝ�� ا٭غ�ؽ اي� تكّٛ �ًٝٗ� اي�ٕٓٛ ايٓجط١ٜ ا٭�ط٣ ن�يك�١ 

ٚايطٚا١ٜ �� � �يو ايؿ�ط )ايك�١ ايؿ�ط١ٜ( ��ْ٘ � ا�ػطس١ٝ" �جٌ سٜٝٛ�ٗ� ْٚ��ٗ�، نُ� إْ٘ َٔ 

 (،5)"ٕ ا�ػطس١ٝ ٖٞ اي�طا�إ :س�٢ قٌٝ (4)"نْٛ٘ أِٖ أ�٠�ُ ب٥�ٓٗ� أغطاضٖ� ٚق٠ٛ ت�ث�ٖ�،

� أس� �ٛض اي�طا� اي� ت��ًل َٓٗ� ا٭س�اخ � ��ي����ّ ب� ايؿ��ٝ�� أٚ ايٓع��� َ� ٖٛ إي�

  (.6)" ا�ػطس١ٝ أٚ ايك�١

 ٚ٭ُٖٝ�٘ د��٤ ٬َس��� أضغ�ٛ � ب�� ا٭�ُ�ٍ ا�ػطس١ٝ، َ�ه١٦ �٢ً اي�طا� ٭ْ٘ اي�ٓ�ط

�ك� �ٳ�� َػطس١ٝ أٚ�ٜ� ًَه� "يػٛ�ٛنًٝؼ" أضٚ� َ� أْ�ذ�٘ ، (7)"ايصٟ ٜ��� ب�٭س�اخ إ� اي��ظّ

ٜٚٴ�ًٌ �يو ٱسه�ّ اي�طا� �ٝٗ�، نُ� إٕ اي�كػُٝ�� اي١ٝ�ٛٓ  ،(8)"اي��كط١ٜ َٔ َػطسٝ��

�٢ً �ٛ  َٚ� �ٴطف ب���غ�٠ ٚا�٠�ًٗ، د��٤ �٪ثطات٘ )اي�طا�( �ش� ٜٓ�ٗٞ اي�طا� ب��ٛ� يًُػطس١ٝ

ْٗ� ٠�ًَٗ، ��ي�ٌُ إ :ْٗ� َ�غ�٠، ٚإ�ا ا٢ٗ�ْ ب�ي���� قً�إ :َ� ْط٣ � ا٭�ُ�ٍ ايه٬غٝه١ٝ، قً�

                                           
، ��ن�ػ�، �يػ�وت، �( ا���ي��، ��د ا�وا��، ا�ذات ا������ �� �ػ�� ا��دا�ػ� ا�����ػ�، ا��ة��ػ� ا������ػ� �مد�ا�ػ�ت وا2)

 .  �69ص  ،�991

 .  �6ص  ،�988ا��، ق��ـ ��يف، ا��داع �� ا��ف، ص  (3)

 .  334ص  )د.، �، ت(، ( ا�د�وق�، ���، ا������� ن����� و����خ��� وأ�و���، دا� ا���� ا�����4)

 . 26ص  ـ،�983( �مش، ��د ا����ف، �دخ� إ�� �ف ا�������، �ط��� ��ا��، ا����ض، 5)

 .  85ص  ،����974، ��د�، ���ـ ��طم��ت ا�دب، ����� ��ن�ف، و  (6)

 .  9ص  ،�996( ذ���، �دن�ف، �ف ����� ا�������، �ط��� ا���د ا�ك��ب ا���ب، د���، 7)

 . �2ص  ( �مش، �دخ� إ�� �ف ا�������،8)
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��يك٣ٛ ، (9)"ا�ػطسٞ َكٝ�غ٘ اي�طا�، ٚ�ًٛٙ َٔ ٖصا اي�ٓ�ط �طد٘ إ� َٝ�إ ا�ٛاضٜ��

ٖٞ إ٫ "�١�ُٛ َٔ  ٭ٕ اي�ضاَ� � �ًُٗ� َ�؛ (10)"ا����ض�١ ٖٞ اي� تطغِ اي�١ٝٓ اي��١َ يًُػطس١ٝ

ا٭���ٍ اي� ٜ��ي� َٓٗ� ايٓ� ا�ه�ٛ� يًُػط� َك�١َ � إ��ض َ�� َٔ �٬ٍ أؾ��� �ػُٕٛ 

 . (11)"ا�ٛاق� ٚا٭���ٍ ٚاٱضا�ا� ٚا�ؿ��ط ا����ض�١

ؾ�ْ٘ ؾ�ٕ �ٓ��ط اي�٤�ٓ ا٭�ط٣، ���ا  ًَشٛ��� ٚ�ٔ ��١�ٝ اي�طا� ا�ػطسٞ، �ك� ؾٗ� ت�ٛضا�

نُػطس١ٝ َ�غ�٠ أٚ�ٜ� "يػٛ�ٛنًٝؼ " س�  –اي١ْٝ�ْٛٝ ايك��١ ٜ��ض� ايك�ضن�ٕ ب�ٌ ا�ػطس١ٝ 

��ْ٘ � َػطسٝ�� اي��ٛض ايٛغ�٢ اضت�� بط���� ٚ�ٚا�� ْ�ػ١ٝ ، (12)"تٴػ�ٙ ق٣ٛ ٫ غً��ٕ ي٘ �ًٝٗ�

  .(13)"���١ٝ، سٝح تٛ�� ا٭�ه�ض ٚا٭���ٍ أٚ اي�ًُٝ�� اي����١ٝ ٚايػًٛى ب�ْٗ� ا��طاض١ٜ

ٚاي�١ٝٓ ا��ٜج١ �٢ً اي�طا� ب� اٱْػ�ٕ ٚ�ات٘ ٖٚٛ َ� ٜ�طف َ� �ٗٛض اي�ٝ�ضٚ ا� اي�هط١ٜ 

إ� إٔ �ٗط� ا�ػطس١ٝ ا٫د�١ٝ��ُ � ايكطٕ اي��غ� �ؿط، أ��� )اي�طا�(  ،(14)"ب�ي�طا� اي�ا�ًٞ

��ض اٱْػ�ٕ اي���ٟ ب�٬ تطادٝ�ٜ� ٚاق�ٝ� ٜ��ض� ق�ْْٛ� أٚ �ط��، إ� َػ�ُ�ا َٔ �ُِٝ ايٛاق�، 

 �طز َٔ �ا�ٌ ايٓ�ؼ إ� ��ضدٗ� نُ� ٜ�ُٝع ب�ٱضا�٠ ايٛا�١ٝ اي� �جٌ َٓ��ٜٚ�ػِ ب�ْ٘ 

، (16ٚق� �ً� أيٛإ ٠����َ يً�طا� ب���� َصاٖ� ا�ػط�، ن�طا� ا٭�ه�ض ٚا��جٌ")، (15)"اي�طا�

 . (17)"ٚ�طا� ا٭َعد١ ا�����٠ نُ� � َػط� اي٬َ�كٍٛ

ب�ٝ�ا �ٔ تًو ا٭يٛإ ا�ؿ�ض إيٝٗ�، َٔ ٚ� ٜهٔ اي�طا� � َػطسٝ�� ��� اي�عٜع ايػُ��ٌٝ 

سٝح �ٝٛ�٘ اي� �جٌ ي�ٓ�� اي�٤�ٓ اي�ضاَٞ يًٓ�، إ٫ إٔ اي�نٝع � �ضاغ�ٓ� غٝ�ذ٘ �ٛ اي�٬َ�� 

اي�اي١ �ًٝ٘ )اي�طا�( َٔ �٬ٍ ت�ش� أْ�ُ�٘ اي�ا�١ًٝ ٚ�ل ا٭غؼ اي� غٓٗ� "َٛضن�ضٚ�ػهٞ" 

                                           
ص  ،���2113ػػ� �مك�ػػ�ب، ( ا�كػػو��، � �ػػ��، ا�نظ��ػػ�ت ا�د��ػػ� �ػػ� ا�دب ا���ػػ�� ا�����ػػ�، ا��ي�ػػ� ا���ػػ��� ا�9)

378  . 

 ( �م��، ����ف، ا���اع ا������ ��ا�� �ن�� أـ �ة�� ا������� )���� ا�ن��نيت(. �1)

 �58( ����ف، �م� ��م�، ا�ظوا�� ا������� �ند ا���ب، �ن�و�ات ا���د ا�ك��ب ا���ب ��)

 �17( ا������، �2)

ا�ن��ػػػ� �ػػػ�ى ��ػػػط�� ��ػػػ�ز�، ا��ة��ػػػ� ا������ػػػ� ( ���ػػػش، �ػػػ�ف، وو� يون�ػػػ� �ػػػ�س، ���ػػػـ ��ػػػطم��ت ا���ميػػػ� �3)

 . 78ص  ،�987، �2مد�ا��ت وا�ن��، �

 . �75ص  ( ن��وؿ، ا��داس، �مـ ا�������، ��ى د��ن� خ���، ���ز ا����ق� ���داع ا����� )د، �، ت(�4)

 . 87ص  )د، ت(( أ��ف، أوديت، �و�و�� �ف ا����ح، ��ى ����� أ��د أ��د، دا� ا�ط���� ا��دي��، �ي�وت، �5)

( ��انؾ، �واي�نج، ا��دخ� إ�� ا��نوف ا�������، ��ى ���ػ� يو�ػ� ورخػ�وف، دا� ا�����ػ� و�ة��ػ� �ػ�ان�ميف �مط���ػ� �6)

 . ��2، ��1ص  ،�971نيو�و�ؾ  –وا�ن��، ا������ 

 .  97ص  ،�981( �ندو�، �، ا�دب و�نون�، دا� ن��� ��� �مط�� وا�ن��، ا������، �7)
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(، ��ذًٝ�ت٘ )اي�طا�( ١ٜٛ�18 ٚاي�٬َ�� �� اي١ٜٛ�ً")س� ضأ٣ ايٓ� ْ��َ� َ�ه�٬َ َٔ اي�٬َ�� ايً

٫ تك��ط �٢ً اي�٬َ�� ا�ًش١�ٛ ا��ث١ً � ايػٝ�ق�� ا٫ْ���ي١ٝ أٚ ا٭���ٍ ٚايط٣٩ ا�����٠ �شػ�، بٌ 

" نٌ ؾ٤ٞ أٚ abbgmanoق� ت�تٞ � غٝ�ق�� �� َ��ؾط٠، ٭ٕ اي�١َ٬ نُ� � ق�َٛؽ "أب��ُ�ْٛ

"س�خ َ�س�خ �ٌٝ �٢ً ؾ٤ٞ َ�، أٚ 
(19) . 

ٕ �ٓ�ط اي�طا� إَٔ َٓ�ل إٔ نٌ ؾ٤ٞ ي٘ َػ�� ٚي٘ ْ�ٝذ١ ٜهٕٛ �١َ٬، �هٔ ايكٍٛ: ٚ

ا�ػطسٞ ٜ�ُ�ؽ َ� اي�شًٌٝ ايػ٥�ُٝٝٞ ��ي�ٓ��ط ا�ػطس١ٝ ن�يٛس�ا� اي١ٜٛ�ً، �ًهٞ ته�ػ� 

 . (20)"٢ٓ�َ َ�ٝٓ� ٫ ب� إٔ ت��ٌ � �٬ق١ ت��� َ� َ� ٜػ�كٗ� َٚ� ًٜٝٗ�
 

 . ه����������ئ�� ا���اع ا�����ظ ا����ث ا��ل: س�

�جٌ اٱؾ�ضا� اي� د�٤ بٗ� "�ط��ؽ" � إبطاظ اي�٬ق١ ب� اي�٬َ�� اي١ٝ�ٓ ا���١�ً �� � �يو 

ضب� �طٜ� ايٓ� ب���ٓ٘ ��٬ �ٔ تطنٝعٙ �٢ً ْ��ّ ايج١ٝ٥�ٓ ا��ك�ب١ً َٚ� ت�طظٙ َٔ ��٫٫ 

 ٞ. ، �طٜك� ي�ًُؼ اي�طا� � ايٓ� ا�ػطس(21)��١�ً"

ا�ٛاض بٓٛ�ٝ٘  �ج١ُ �طا��� ًَش١�ٛ � ْ�ٛ� ��� اي�عٜع ايػُ��ٌٝ �ً�� َٔ �٬ٍ �ٓ�ط

 ا��ضدٞ ٚاي�ا�ًٞ، �� أغِٗ ب�ؿه�٬ ١�ٛٓ�َ يً�طا� َٓٗ�: 

  :ا���اع ا���ر�� –1

�جٌ ا�ٛاض ا٭�ا٠ ايط٥ٝػ١ � إبطاظ ٬ََ� اي�طا� ٚاي��طٜ� ب٘، ٭ٕ ب٥�ٓ٘ ��� يً���ض� ايك�٥ِ 

 �ُ� ٜ�ٗطٙ نٌ �طف ��ٙ اٯ�ط َٔ غذ�ٜ�، ن��� أٚ اي�ػً� أٚ اي��ا٤ أٚ، (22)" �ط�ٝ٘ب� 

                                           
�ػ�ف ��ػ�ب أنظ�ػ� ا����ػ�ت �ػ� ا�ملػ� وا�����ػ� وا�دب،  –�ف �و���و، ا��ف �������ه ����ػ� �ػ��يوط���� ( ����، ��8)

ص  ،���986ػ��ت �����ػ� ود�ا�ػ�ت، ����ػ�ى �ػيزا ق��ـػ ون��ػ� ���ػد، دا� إ��ػ�س ا���ػ���، ا��ػ����  ،��ى �ػيزا ق��ػـ

�44  . 

 ـ،2117، ��ػ�يد �ن�ػ�اد، ا����ػز ا���ػ��� ا����ػ�، �يػ�وت، �( إ��و، أ����و، ا����� و��مي� ا����ـو و����خ�، �ػ�ى �9)

 .  67ص 

( ��ػػػ��، �ػػػ�ف �و�ػػػ��و، �ػػػ�ف ��ػػػ�ب �ػػػ����� �ػػػ�اغ �م��ػػػ�ح، �ػػػ�ى أد�يػػػ� �و��ػػػ�، �ن�ػػػو�ات وزا�� ا�����ػػػ� وا��ػػػ�ـ، 21)

 .  �1ص  ،�997، ��و���، �

 طػػ�ب ا�ن�ػػد� ا����ػػ� ا��ػػديث، ا����ػػز( �ػػ���، ��ػػ�، ا�ملػػ� ا���ن�ػػ� �ػػ� إ�ػػ����� ا��ػػن�ج وا�نظ��ػػ� وا���ػػطم� �ػػ� ا�خ�2)

 . )���ب �م� ا�ن��نيت(. 9ص  ـ،�994، �ا�����، �

 43( �مش، �دخ� إ�� �ف ا�������، 22)
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�جٌ �١َ٬ �اي١ �ًٝ٘ )اي�طا�( نُ� إٕ ٠�ْ ا�ٛاض ت�ٍ ا��ًكٞ �٢ً بػ��١ ، (23)"ا�ًِ أٚ ايهٝ�غ١

 اي�طا� أٚ ت�كٝ�ٙ. 

���، ��طا� ب�ٌ �طا�� َ���� ا٭ب ًْش� � غٝ�م ا�ٛاض ،ٚ� َػطس١ٝ )َٛ� ا��� �طز(

 �ٛ� �طا�� َ� اٯ�ط –أٜ�� –ايٓ� ٫ ٜك��ط �٢ً �طا�٘ َ� ا��ُ� �شػ�، بٌ ��ٙ 

)ايؿ��١ٝ �ا�ٌ ايٓ�( َٚ� �ات٘، س� ت�ذ٢ً �ذ٠ٛ اي�ٛا�ٌ ٚا��٬ف ا٭ٖ�اف ٚايكٓ����، ٖٚٛ َ� 

 �هٔ ض��ٙ � ٖصا ا�ؿٗ�: 

�طز: ت��ٌ../ ايطغ�ّ:.. ن�ٕ ا��ٝح "اي�ش�ٞ:.. أضٜ� إٔ أغ�ٍ ب�� ا٭غ١ً٦ �ٔ اي�ٓ�ٕ �طز/ 

ب�ْٗ� �١ًٝ ظَ�ْٗ�/ اي�ش�ٞ: ���ا � ٜ�عٚدٗ�؟/ �طز:  :ٜكٛيٕٛ ،�� اَطأ٠ أ�ط٣ س�� ؾ�ٜ�ا

ْ٘ َ�� سعْ� �ًٝٗ� �ُٝ� إ :ٜك�ٍ ،�ً�ٛا َٓ٘ إٔ ��ٓ� �ٔ اي�٤�ٓ ٚاي�ط� ٚ� ٜك�ٌ.. ،ض��ٛٙ..

 .(24)"ب��..

ُٖ� َؿ�طا ٤ٞ�ٜ  –أغ١ً٦ اي�ش�ٞ ٔ ٝ�م اٱد�ب١ �اي� ٚض�� � غ –ت�هؼ اٱؾ�ضا� اي١ٜٛ�ً 

غ١�ً اٯ�ط اي��تو، ٖٚٛ َ� أس�خ ٚق�� َ٪ثطا ٜ٪ثح �هط٠ اي�طا� َٚٛ�ٛ�٘، �ج١ُ َطنع١ٜ 

��١ٝ�ُ ���ط ب�ٌ ايٓ� ن�ٓ�ٕ، سٝح ت�تٞ اي�كط٠ "ايطغ�ّ: ٜ��ْٛ٘ � َطت�١ �ْٝ� � غًُِٗ 

� غٝ�م أٜكْٛٞ �ٌٝ إ� ت�َ�  ،(25)"ْ٘ نج�ا..اي�ٓ�ٕ بؿهٌ ��ّ ٫ ��َٛ ،ا٫د�ُ��ٞ ا��ٌٖ..

�٫يٞ تٳ�ٳً�ل َٔ �٫ي١ اي��ٌ ا���١ً ب�يكٝٛ�، ٚتٓذ� �١�ٝ اي��ٌ ا�ٓ�ٞ )٫ ��َْٛ٘( � إٔ ت�ًٛض ض١ٜ٩ 

ٚ� ٖصا ا�ٛ�� ت�ش�� ، ا٫غ����ض اي� أغك�� �٢ً ب�ٌ ايٓ� َٗٓٝ� ي�٪ن� ق�ْٕٛ ا٫ظ�ضا٤ ٚايكٗط

 �هط٠ اي�طا�. 

� إٔ ايه�ت� تطى ب�ٌ ايٓ� )�طز( َػًٛ� اٱضا�٠، �ك� دط�ٙ َٔ اي�ٚض ا��٫ا�ٞ ايصٟ اي�٬

ن�ٕ َ�ٛق�� َٓ٘، ن�ث��� ايصا� � ��ب١ٗ ا��ُ� �� ٜؿ� �ٔ اي��١�ٝ ا���ٛس١ يً�طا� ٖٚٛ َ� 

اي�ًكٞ ب���ٙ اي�شح �ٔ َك�ضب١ �٫ي١ٝ تٛسٞ ب�ٱسػ�ؽ ب�غ�ش�ي١ ت�ٝ� تًو ايجك��١  ٜؿ� �انط٠

 ا�ػ�ؿط١ٜ � ايٛغ� ا٫د�ُ��ٞ ��ٙ اي�ٔ، ظ� �٢ً �يو ت٬ؾٞ اي�ٚض ايط٥ٝؼ ايصٟ ا���� ب٘ ايٓ�

إ� ٜ�شٍٛ � ، (26)"نصا� َ�ذ١ًٝ �ٍ �ًٝٗ� �ُ� ا��هًِ � سٛاضٙ َ� غ�ٝ� � َؿٗ� ا�����٫

ػ�٩ٍ ت ا�ؿٗ� ايطاب� إ� ؾ�ٖ� �ٝ�ٕ يٝٓ�َر َ� ؾ�ٛ� ايٓ� ا٭�ط٣، �� ٜ��ٛ ا��ًكٞ إ� �ط�

ٚاي�عي١ )� أ�� أس� اي�٤�ٓ ٫ٚ  أٚيٞ، ���ا ت��� ٬ََ� ب�ٌ ايٓ� )�طز( َٔ ايصا� ا��١��ً ب�٭ْ� 

                                           
( ��د �، خ��د �دن�ف، ا�ن�د ا��ط���� ا���ميػ� ��د�ػ� �د�ا�ػ� ا�دب �ػ� �ػو� ا��نػ��ج ا�ن�د�ػ� ا��دي�ػ�، دا� ا��ػةوف 23)

 .  72ص  ،�986، �ا������� ا�����، �لداد، �

 .  34، 33ص  ا��ز�ز، ( ا�����ي�، ��د24)

 . 23ص  ( ا�����ي�،25)

 . �3ص  ( ا�����ي�،26)
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إ� ؾ��١ٝ ٖ�َؿ١ٝ ٫ ��ً� �ٚضٖ� �ٔ  ،(27)"اي�ط�.. اضسٌ ٚ��� أ�ِ �طب� ب� ٖصا اي��

نْٝٓٛ�٘  ؾ�ٛ� ايٓ� ا٭�ط٣ ب�٫ي١ �ًٞ ايصا� ب�ُ� اي���٥ ٖٚٛ َ� أس�ٍ ب�ٌ ايٓ� َٔ

)ض��ٛٙ.. �ً�ٛا َٓ٘ إٔ ��ٓ� �ٔ  ،(28)"ا�كٝك١ٝ إ� ن١ْٛٓٝ �ٗٛي١، إ� ٜ��ص �ٚض ايطاٟٚ ا�ػ�ْ�

نُ� ٜ�ػط� تػ�٩ٍ آ�ط، ٌٖ ٖصا اي�شٍٛ ايك�٥ِ �ًٞ اي���ٞ د�٤ ب��ٌ إضا�ٟ  ،(29)"اي�٤�ٓ ٚاي�ط�(

 ن�ٕ ٜ�شح �ٓ٘ ب�ٌ ايٓ�؟ 

ب�ٌ ايٓ�، بٌ د�٤ ٚ�ل َ٪ثطا� ت��ل ا�٬س� إٔ ٖصا اي�شٍٛ � ٜهٔ َك�ٛ�ا � �طا� 

ٚايٛ�� ايصٟ ، (30)"ٚس�ي�٘ ايٓ�ػ١ٝ ٚا٫د�١ٝ��ُ، إ� ٜػِٗ اي�اٍ اٱؾ�ضٟ ا�ػ�ٛس٢ َٔ "��� اي���

إ� ت��ٌ ، (31)"�ك٘ � ا�ؿٗ� ايطاب� "إْ�ض٠ ����١.. َٔ ْٛض اي��� ا��ضدٞ ا���ٛ� ٜ��ٌ ايطغ�ّ..

( َ�ٓ�ٖ� ا��يٛف ن�ٕ ٜهٕٛ )اي���( �ا٫ �٢ً ا�ذ� أٚ ضَع١ٜ اي���، �ًِ ٜ�� ي�ًو اي���١ )اي���

���١ ��ٛض إ� اي��� ا��ضدٞ، بٌ اغ�ش�ٍ � غٝ�م ايٓ� إ� ���١ ��ٛض َطت�٠ ب���ٙ اي�ا�ٌ ب�٫ي١ 

�طٜ� اي�اٍ ا�طنٞ َٔ أ�بٝ�� ا٫غ�٦صإ � ��ٍٛ اي�ٝٛ�، �� ��ٌ �انط٠ اي�ًكٞ تػ�ش�ط 

ن�ٕ ٜ���� َ� ٢ٓ�َ اي�ٝ� �٫يٝ�، ٖٚٛ َ� �ػ� س�ي١ اي��ٝٝ� ٚإٕ  )*( ""ابٔ ايؿُكُل بٝ�

٤ � اي�ٝ� �هٓ٘ إٔ ٜهٕٛ �ا �٫ي١ َٔ �ٕٚ ضب�٘ ب�ٱْػ�ٕ ايصٟ ٜ�ٝـ ٞ"�٬ ؾ، ا�ك�٠�ٛ

٘ٝ�"(32) . 

"ايطغ�ّ: ا�� � تكٌ يٞ َٔ أْ�.. ٌٖ �طؽ ا�ه�ٕ.. أق�� � أ٫س�و ٚأْ� ت��ٌ/ �طز:.. 

(33)ن�ٕ اي��� َ��ٛس�"
ؾهٌ َطتهعا تهٓٝهٝ� "�ٓٝ�" �٢ً ا�ػ�٣ٛ اي�ضاَٞ ب��ٌ  ا اي�ٛ�ٝ�ٖص ،

تًو ا�٬َ�، يٝذ� ب�ٌ ايٓ� �ات٘ ��ضز اٱ��ض ا��يٛف يًُه�ٕ، ��ٚضٙ ٜه�� ٜٛاظٟ �ٚض ايؿ�ٛ� 

ا٭�ط٣ �ا�ٌ ايٓ�، �� ٜ�ٝ� ي٘ قطا٠٤ �ات٘ � سٛاضا� اٯ�طٜٔ، نُ� �ػ�ٙ �كطا� ا�ٛاض ايٛاض�٠ 

  ،(�٢ً يػ�ٕ )ايطغ�ّ

 

                                           

 . �8ص  ( ا�����ي�،27)

   .ن�خ� إ�ك��ون��() 77ص  ـ،21�1، �( ا�����، � ورخ�وف، ���ـ ا���د��ت، دا� � �م� �من��، �ونس، �28)

 .  34، 33ص  ( ا�����ي�،29)

 . ��ص  ( ا�����ي�،31)

 . 21ص  ا�����ي�،( �3)

 �مـ ���� �م� أ�د �����   ��زت �ف ا��ن�زؿ وا����ب  (*)

، 2ا��خ�ػػػػ��، ا����ػػػػز ا���ػػػػ��� ا����ػػػػ�، ا��لػػػػ�ب، � –ا�ػػػػز�ف  –( ��ػػػػ�او�، ��ػػػػف، �ن�ػػػػ� ا��ػػػػ�� ا��وا�ػػػػ� ا���ػػػػ�� 32)

 .  44ص  ـ،2119

 . 25ص  ( ا�����ي�،33)
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�َٗٓٚ : 

ب�ْ٘ ن�� � ٚ�ٝ�٘ �ً�� ٚاس�ا  :ٜكٛيٕٛ ،ْ٘ ت�� بجطٚت٘ نًٗ� يً�كطا٤ ٚا�ػ�ن�...إ :"ق�يٛا

إ� تؿ� اي���ضا� ا�ط١ٜٚ ا��ٓ�ق١ً )ق�يٛا../ ، (34)"�ك�.. �ٓ� �طٚ� قط� ايؿُؼ اي�اَٞ ا�نطْٚٞ

ٚاٜ�� ا��ٓ�ق١ً �� �ٓ� ٜكٛيٕٛ..( �ٔ اي��١�ٝ ا���ٛس١ ي�طا� ب�ٌ ايٓ�، ��ٓٛ�� �ٝٛ�٘ ب���� ايط

ايط�ِ َٔ إٔ �طا� اي��ٌ ت�ٛ� دصٚضٙ إ� اي��ط٠ �٢ً )اي�طا�( َٓ��� ٜ��ل ٚغٝ�ق٘ اي�ضاَٞ، 

ٚا��ٜح( :)أٟ ،ٚيٛاظّ �ٓ٘ ٘ا��ٜج١ اي� ؾٗ�ٖ� ��ُ�٘ ٚاي� ت���� َ� َٗٓ�  ،اي�طا� ب� ايك�ِٜ 

ايػٝ�م ٜ�� ا��ًكٞ أَ�ّ �طا� إ٫ أْ٘ � ٖصا ، (35)نُ� أ��� �ٓ٘ ا���ٌ ايصٟ ت��ض ايٓ�

�يو  َ�ٓ�قٌ ٜ��ٌ � غٝ�م ا�ٓكٍٛ ايصٟ ٜ��ٜ٘ اي�شطٜ� يٝ�ٌ إ� َػ�٣ٛ ايؿ����٥ ا��ٓ�ق١ً �� �

اي�ش�ٞ:  اي�طا� اي����ٞ نُ� �ي� �ًٝ٘ ب�� �كطا� اٱد�ب١ ا�ػ�١ً َٔ أغ١ً٦ اي�ش�ٞ َٚٓٗ�"

  .(36)"�ُٝ� ب��ْ٘ َ�� سعْ� �ًٝٗ� إ :���ا � ٜ�عٚدٗ�؟/ �طز: ٜك�ٍ

ْ٘ إ��طا� اي��ٌ � ٖصا ا�ٛ�� يٝؼ �طا�� ��ٜ� ن�ٕ ٜك�ّ ض٣٩ ي��شٝ� َ� قٌٝ �ٓ٘، بٌ 

�ٛ� �طا�� �هػٝ� �ط��٘ س�ي�٘ ايػٝهٛيٛد١ٝ، �شٛاضٙ َ� ايؿ�ٛ� ا٭�ط٣ َ� ٜعاٍ ����� 

تػٛقٗ� �٪ثطا� اي�عي١ ٚا٫ْ�ٛا٤، نُ� إٕ إ���س٘ �ٔ س٠�ٝ اي��ٌ د�٤ �ٔ �طٜل اي��ًٝك�� اي� 

ايؿ��ٝ�� ا٭�ط٣، ٚيٝؼ �ٔ سكٝك١ ٚاق�١ٝ، �� ٜٛسٞ ب�ٛم ب�ٌ ايٓ� ��ي١ اي�عي١ اي� ��ي�ٓ� 

 بٗ� � اي��٤. 

 ٚإ�ا ْ�طْ� إ� �� اي�طا� �� أْ٘ � ٜ�ذ٘ �ٛ ا��٫ٙ ايصٟ ن�ٕ ٜ�ٛق�٘ ا��ًكٞ، ن�ٕ ت�ٗط

َٝ�، بٌ تٛق� ��٘ �� سًك١ سكٝك١ اي�طا� ب�ٛض٠ أنجط د٤٬ �� ٜػِٗ ب��ٝ� َػ�ض ا�ٛاض �ضا

�طا� ا����، إ� ت�شٍٛ ؾ��١ٝ اي��ٌ ب��ٌ ا��خ ا��٫ا�ٞ )ا�ٛ�( إ� غ١�ً يًُعا٠�ٜ، �� ظا� 

 َٔ أْ� ب�ٌ ايٓ�، يٓكطأ ٖصا ا�ؿٗ�: 

"�طز )ٜؿ�ط ب�٭� � ��ضٙ ٜٚػك� �٢ً ا٭ض� ٜٓ��٘ ا�ُٝ� �ٝشًُْٛ٘ إ� ايهطغٞ ا�عاظ../ 

س�خ؟/ ايطغ�ّ: )َ��ػُ�( بػٝ� ٜ��ٚ أْ٘ ت�� بػٝ�../ اي��دط: ��ٛا.. �ًُو ايػُػ�ض: َ� ايصٟ 

ٜػ�شل أنجط../ ايطغ�ّ ٜ�� ايؿٝو � دٝ�٘ �طس� ب٘../ ايػُػ�ض: ٌٖ ��ط ي��س�و اي��ٝ�؟/ 

 .(37)"� ا�كٝك١ أْ� ٫ أ�ط�٘.. ،اْ�ٗ� اي��ك١ ٚغٛف ْصٖ� َٔ ٖٓ�.. ؟ايطغ�ّ: ٚ���ا اي��ٝ�..

ٛاض١ٜ ًْش� إٔ ٖٓ�ى �ٛض٠ َهطض٠ يً�طا� ايصٟ �ٛ�٘ ب�ٌ ايٓ� َٔ سٝح بٗصٙ اي�كط٠ ا�

 َ�ٗطٙ ا��ضدٞ ٚاْ�ه�غ�ت٘ اي�ا�١ًٝ سٝح �ً� إس�٣ �٬َ�ت٘ ا��ُج١ً ��ي١ اٱ�٤�ٝ اي� ت��ٚ�ٙ

                                           
 . 25ص  ( ا�����ي�،34)

 .  7ص  ( ا�����ي�،35)

 . 34ص  ���ي�،( ا��36)

 . 29ص  ( ا�����ي�،37)
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ٚإٕ ن�ْ� �جٌ اْهػ�ضا ٚت���� يٲضا�٠، ��ْٗ� �جٌ  ،)ايػكٛ� �٢ً ا٭ض�( تًو ا��ي١ )اٱ�٤�ٝ(

١ � ب١ٝٓ اي�طا� َٓٗ�، أْٗ� ت�ٝ� يؿ��١ٝ ايٓ� )�طز( س�ٛضٖ� �ضاَٝ� �ا�ٌ ايٓ� �١َ٬ ٚ�ٝ�ٝ

ايصٟ ن�� إٔ ٬�ٜؾ٢ ب��ٌ �طا� ا���� ��ٛ�� � ا�ؿ�ٖ� اي� أس�ي�٘ إ� ؾ��١ٝ �ٗٛي١، 

نُ� إْٗ� ت�تٞ � ��١ ت�ظّ ب�ٌ ايٓ� نج١ُٝ �اي١ �٢ً �ضد١ اي�طا� ا���در � أ�ُ�ق٘، ٚت���ا 

ٔ �طا��� ٠����َ ���ش١ ب�ٖ�عاظ ايكِٝ، ٖٚٛ َ� �ػ�ٙ ا��ي١ ا����ي١ يؿ��١ٝ ايطغ�ّ ٚا�ش� �

�ٗصا اي���� ايك�٥ِ �٢ً اٱْه�ض، أ�ػ� ا��ٍ ي��ٌ  ،)���ا اي��ٝ�.. � ا�كٝك١ أْ� ٫ أ�ط�٘..(

تك�ِٜ ايٓ� )�طز( يٝ��ص َه�ْ٘ � غ� ا٭س�اخ، ���كٝك١ ا���١ٝ اي� ن�� إٔ ٜ��� �ٓٗ� �� 

ْ�ػ٘ ب�ُ� ا��هًِ " �طز: ����� َٔ ْ�ػ٘.. ئ أتهًِ � ؾ٤ٞ ٚئ أقٍٛ ب�ْٞ �طز.. ئ 

ب�� ت�ٗط �٢ً ايػ��، �ش�ي١ اي�ُ� �ٛي� إ� �١َ٬ تعٜ� َٔ إْ��ز َ��ٕ ٠����َ ، (38)"أتهًِ

���� إ� �ًٝٓ� �ٍٛ سٛاض اي��دط َٔ س�ي١ اٱ�ذ��" غ��� ٖصٙ ايًٛس١ � ايٛغ�.. غ ؛(39)يً�طا�"

اي��دط: ا��ً� ايصٟ ����٘ ن�� د�ا � ٖصٙ ايط�١  ،إ� س�ي١ ٠���َ" ،(40)يو �٥�َ أي� ضٜ�ٍ.."

إ� ق�١ٝ اي�طا� ايط٥ٝػ١ ا��ُج١ً بعٜ� ا٭���ٍ، نٕٛ اي��ك١ َط١ْٖٛ ب�شكل ا��خ  ،(41)"ايك�ٝش١

 ك�١ٝ ا��ٓ�ٚي١ ٚت���ًٝٗ�ٖٚٛ َ� أغِٗ �ًل تك١ٝٓ �١ٝٓ ت�ذ٢ً َٔ ���٬ أب��� اي ،)َٛ� ا��� �طز(

 �� ث١ٝ٥�ٓ )ا�٠�ٝ ٚا�ٛ�(. 

ٚت�٤ٞ َػطس١ٝ )�ط�١ �٢ً ا�ػط( �طا�� ��ضدٝ� َ���� ا٭ب���، إ� �عز ب� اي��ضٜ� ٚايٛاق� 

 ٚ�ل ض١ٜ٩ �ضا١َٝ ت�ػل ٚاؾ����٫ ا�٪ض�، يٓكطأ ٖصا ا�ؿٗ�: 

. َِٝ ْٕٛ/ ا��ًُؼ: )ٜك�� "اي�طاف: أْ� اي�طاف.. أقطأ ايه� ٚأ�ًِ ا�طف ٚأنؿ� ا�ٍٗٛ.

َٔ �ط�١ ��ٍٚ إقٓ��٘(: إٕ �ُط بٔ ٖٓ� ٫ �١َ ي٘ ٫ٚ أَ�ٕ.. ق� ق�ٌ ق�ًٓ� َٔ ��٠ ايطد�ٍ ٚايؿ�طا٤ 

ايهج�.. ٖٚ� أْ� ��� َ� أَط ب٘ ا�ه��.. ��ًَ٘ � ٖذط يك�ًٞ.. �٬ ت�َٓ٘/ �ط�١: ئ أ��� ايطغ�ي١ 

� أ��٘ ٖٚذٛ� ظٚدٗ� ٚغ�ط� َٓ٘.. أ� تط نٝ� ْ�ط ٚئ أسٝ� �ٔ َٛق�ٞ/ ا��ًُؼ: يك� ت�عي� 

 . (42)إيٝو � �ًػ٘؟../ �ط�١: بٌ غ�غ�ُط � �طٜكٞ"

ا�٬س� � �كط٠ ا�ٛاض ايػ�بك١، أْٗ� تٛسٞ ب�ٕ اي�طا� � ٖصا ايٓ� ٫ ��ً� �ٔ اي�طا� � 

اي��ض�ٞ ٚ�ل َ� َػطس١ٝ )َٛ� ا��� �طز( إ� �جٌ اَ��ا�ا ي٘ ٚإٕ ن�ٕ ٜكّٛ �٢ً �هط٠ اٱغك�� 

                                           
 . 37ص  ( ا�����ي�،38)

��ػػ� ا���و�ػػ� وا�زا�ػػ�، ��مػػ� ا�نػػو�، �ة��ػػ� ا�نػػو� �م����ػػ� وا��ػػ�ـ،  –( ا���ػػن�و�، �ػػ���، ا��ػػ�ت �ػػ� ا���ػػ�ح 39)

 .  63ـ، 21�1ا���اؽ، 

 . 32ص  ( ا�����ي�،41)

 . 43ص  ( ا�����ي�،�4)

 . 56ص  ( ا�����ي�،42)
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د��٤ ب٘ ن�� اي�اخ َٔ سه�ٜ�� َط١ٜٚ �ٔ ق�� ايؿ�طا٤، ��يطاب� ايصٟ �ُ�ُٗ� ٖٛ ا�ؿٗ� 

 . ايجك�� ايصٟ ٜ�� اي�ٓ�ٕ ٚايؿ��ط دع٤ا َٓ٘

إٕ إ��٤ا� اي�طا� � َػطس١ٝ )�ط�١ �٢ً ا�ػط( ٫ ت�� إٔ ٖ�ف ايٓ� ٖٛ اي��طٜ� بك�١ 

تٛ�ٝ�� �ضاَٝ� �ػ� ��١َٛ ٠�ْ��َ ت�ٛ� دصٚضٖ� إ� ��ط  َٛ� )�ط�١( ن١ًَٛ�ُ ت�ض�١ٝ، بٌ ��

ب�ٌ ايٓ� )�ط�١( إ� ت�هؿ� دصٚض اي�طا� ايصٟ �ٛ�٘ ا�جك� �� �ٝ٘ ايؿ��ط، �� إغك���� 

 . �ً� أب���ٖ� � اي��ٌ ا٭ٍٚ )اي�ش١�ٝ ا٭ٚ�( َٔ ايٓ�

��٤ا� �اي١ �٢ً ����ٜٔ اٱضا�ا� ب� ؾ��ٝ� ايٓ� )ا��ًُؼ/ �ط�١( �ٌُ � �ٝ�تٗ� إ

اي�طا�، �ج١ُ ٬ََ� ٠����َ ب� إ�ضاى ا��ط ٚا�ٌٗ ب٘، ���طاض ؾ��١ٝ )�ط�١( �٢ً إٜ��ٍ 

ايطغ�ي١ ض�ِ ا٭غطاض ا�هؿ١�ٛ ا�ػ�ٛس�٠ َٔ َ��َ� ايطغ�ي١ ا�كط٠٤ٚ أغِٗ ��ي١ َٔ اي�ق� ي���� 

 س�ي١ اي�طا� � ا�ؿ�ٖ� اي٬سك١. 

 ايج�١ْٝ( �٬ُ ب٥��ٓر ��د�١ " ا٭َ�: )إ� �ط�١( ٌٖ ت�طف َ�إ� ٜ�تٞ ا�ؿٗ� ايج�ْٞ )اي�ش١�ٝ 

/ �ط�١ ٚق� ت��د� ٚت�� يٕٛ ٚدٗ٘ ب��� ..ا َٔ ا�ًو �ٝو يٓ�تٓ�ٟٛ �ًٝ٘ ضغ�ي�و؟/ �ط�١: ��

 .(43)."�ؿٞ َ�ج�ق٬ ��٠ ��ٛا� ثِ ٜٓؿ� ؾ�طا.

طن١ ا��ج�ق١ً، ت�ٛ� إٕ تًو ا�٬َ� ا��ضد١ٝ ا�هؿ١�ٛ اي� �ٍ �ًٝٗ� ت�� يٕٛ ايٛد٘ ٚا�

)�ط�١( ٖٚٛ ٜطق� �ات٘ �� غ١�ً اي��ض، نُ�  ب��١َ �� َ�ٛق�١ �٢ً ا�ػ�٣ٛ ايٓ�ػٞ ي��ٌ ايٓ�

اي٤��ٛ َك�بٌ ا�هط، ا٭١ْ�َ َك�بٌ ا��١�ٜ ٚاي�ذٛض( )إْٗ� ت�� ا��ًكٞ أَ�ّ قِٝ ٠����َ َٓٗ�: 

��ْٗ� �  –نُ� � ��ٖط ايٓ�  –ٚإٕ �ً�� �٬َ� ايػصاد١ � ا�ٛاد١ٗ  ،�ؿ��١ٝ ايٓ� )�ط�١(

 اي�ُل �جٌ ث١ُٝ �١ٝٓ ت��� ق�� اي�طم ا�١ٜٛ�ً � �ٛ� اي�طا�. 

اي��٬ إٔ َؿٗ� ا�ٛاض � ٜ��ُٔ ���ضا� �اي١ �٢ً اي�ٛغٌ ٚا�طاد�١ ٚ�ل تٛق��� ا��ًكٞ، بٌ 

١، ٖٚٛ َ� �١ًُ ���ٕ �اي١ �٢ً ايٛ�ٞ ب��١ٓ ٚاٱ�طاض �٢ً ا�ٛادٗ (44)"د��٤ ت�ُٝٓ�� ؾ�ط١ٜ

 أ��ش� �ٓ٘ غٝ�ق�� ا٭س�اخ اي� د�٤ بٗ� ايٓ�. 

 : ا���اع ا��اخ�� –2

��خ �ا�ٌ اي�ط� ْ�ٝذ١ تٓ�ق� ب� ا�ؿ��ط ، (45)"�ٴط��ف اي�طا� اي�ا�ًٞ ب�ْ٘ "تٛتط اْ���يٞ

 ٖصا ايٓٛ� َٔ اي�طا� ٜ�ٌ �طٚضٜ� � اي�ٌُ، (46)"ٚاٱضا�ا� اي�ا�١ًٝ، ���ذ٢ً ايصا� َ�ٛتط٠ قًك١ 

                                           
 .  61، 59 ص ( ا�����ي�،43)

 . 61ص  ( ا�����ي�،44)

 .  75ص  ( أ��د، يو�� �يخ��ي�، ق��وس �مـ ا�ن�س، دا� ���ب �مط���� وا�ن��، ا������ )د، �، ت(45)

 . �3ص  ( ا���ي��، ا�ذات ا������ �� ��� ا��دا��،46)
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أٚ اي����ّ ب�  ،(47)"طسٞ، يٝؼ ٭ْ٘ ٜهؿ� �ٔ اي��ا�ٝ�� ايص١ٖٝٓ اي� ت��ط� �ا�ٌ اي�ط�ا�ػ

بٌ نْٛ٘ ٜهػ� ، (48)"ض���� اي�ط� ٚ�ٚا��٘ ا٭غ�غ١ٝ ٚب� َك�ٜٝػ٘ ا٫د�١ٝ��ُ ٚا�ًك١ٝ �شػ�

 . (49)"ا�ػطس١ٝ ا�٬ي١ ٚايط��١

ًٝ� ���ٝ�، �ي� �ًٝ٘ ايػٝ�ق�� إٕ ا���ٌَ �ػطس١ٝ )َٛ� ا��� �طز( ًٜش� إٔ ٖٓ�ى �طا�� �ا�

ت��� �ٔ  ،(50)"ا�طن١ٝ ي��ٌ ايٓ�، ي�هٕٛ �٬َ�� إ��١ٝ٥ تكّٛ ب١�ٝ�ٛ �٫ي١ٝ ته١ًُٝٝ

 تٞ: ا�ؿٗ� اٯ اي�طا�، نُ� ٜ�ُجٌ �

"�طز: ٜٓٗ� َٔ َْٛ٘ َص�ٛضا... ٜٓ�ط إ� ٫ ؾ٤ٞ ثِ ٜ�ٛ� َط٠ أ�ط٣ يًّٓٛ � ْ�ؼ ا�ه�ٕ/ 

َه�ْ٘ ��ث� �ٛت� قٜٛ� ٜ��سطز س�٢ ٜ�ٌ س�ٔ �طز/ �طز  تػك� إس�٣ اي��ضا� ا��ًك١ َٔ

��ٓ٘ �ٓ�ٕ ٜٚ��أ ب�ط� إٜك�� ��ٝ�../ �طز:... �ذ�٠ تطت�� ٜ� �طز �ػه١ ب�ي��ض ٜٚكص�٘ ب�ٝ�ا 

� ا�ٛا٤ ����� ثِ ٜٓٗ� َ�ٛتطا.. ًٜ�ك� ب٤ٚ�ٗ ْ�ؼ اي��ض ايصٟ ضَ�ٙ يً�ٛ ٚ��ٚضٙ �عٕ ٚأغ٢/ �طز: 

 ٜ�� �ٛتو ��ل � �٪ا�ٟ نُ� ن�ٕ.. بٝ� ٚبٝٓو أي� آٙ ٚسػط٠... ٌٖ أ����و؟؟ غ���.. �

 . (51)"ا�

ٜٴ٬س� � ٖصا ا�ؿٗ� ايٛ��ٞ إٔ إ��٤ات٘ ا�طن١ٝ ا��ػطب١ َٔ �٫ي١ اي��ٌ ا���ض� )ٜٓٗ�، 

ٜ�ٛ�، ٜ��سطز، ��ٓ٘، ٜكص�٘... ا�( �ٌٝ إ� إ�طاظا� اي�طا� اي�ا�ًٞ ٚ��� ��ٝ��٘، 

١ٝ ي��١�ٝ اي�طا� �هٔ إ�ضانٗ� َٔ �٬ٍ س�ي١ ايص�ط اي� ٜ�كً� ب�ٌ ايٓ� ��ي��ٛضا� ا٭غ�غ

�٢ً �طٖ�، إ� تج� تًو ا�ٌُ ا�طن١ٝ ��ٍٛ ا��ًكٞ يً�شح �ُ� ت�ُطٙ تًو ا�طن��، �ًِ ٜ�� 

 ��ي١ ا٭ي�١ ب� اي��ٌ ن�ٓ�ٕ ٚيٛاظّ �ٓ٘ )اي��ض( س�ٛضنُ� أ��ش� �ٓ٘ �كط٠ )�ػو ب�ي��ض

��ٓ٘ �ٓ�ٕ( �ك� �ٛي� تًو ا٭�ا٠ ب�ٕٚ َك�َ�� إ� �طف � اي�طا�، ٖٚٛ ٜ�شػؼ أ�طا�٘ ثِ 

 َ� أ��� �ٓ٘ اي��ٌ ا���ض� )ٜكص�٘ ب�ٝ�ا..(

ا�٬س� إٔ ٬ََ� اي�طا� ب�� َ��طب١، �ًِ ٜػط بٛت�٠ َ� ٜ�طف ب�ي�طا� اي����، بٌ ��ٙ 

١ٓٝ إ٫ ٜٚ�ٛ� إ� ايٓك�١ اي� ب�أ بٗ� �طا�� ت�ٓ�ظ�٘ ث١ٝ٥�ٓ )ا��٤ٚ ٚا٫ْ���ٍ( �ُ� إٔ ٜ�ٌ إ� ْك�١ َ�

 . ب�ٛض٠ ته�� تٛاظٟ س�ي١ اي�شٛ ٚايّٓٛ اي� �ٗط بٗ� )ب�ٌ ايٓ�( � َؿٗ� ا٫غ�٬ٍٗ

ايط�ِ إٔ ا�ؿٗ� ا�طنٞ يً�طا� اي�ا�ًٞ ق� �ً� َ���٘ َٔ �٬ٍ اتػ�� ضق�١ ا٫ْ���ٍ �٢ً ٚ

اي� ��ي�ٓ� بٗ� � ايػ�بل، نشٛاضٙ َ� ٚتكً��ت٘، �� َؿٗ� ا�ٛاض ا�ٓ�ٛم ٫ ��ً� �ٔ اي�ٛض٠ 

                                           
 .  78ص  ( ���ـ ��طم��ت ا���مي� ا�ن���،47)

 . 284ا��، ا��داع �� ا��ف، ص  (48)

 . ��84مـ ا�������،  ( ن��وؿ،49)

 .  ��1ص  ،2117، �د�ا�� �� نظ��� ا����ؿ، ����� ا�داب، ا������، � –( ا���د، �، ا������ وا����� 51)

 . �1، 9ص  ( ا�����ي�،�5)
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آ�٫ �ٓ٘ " �طز: ٌٖ أ����و؟؟ غ���.. � ٜ�� �ٛتو ��ل � �٪ا�ٟ نُ� ن�ٕ.. � ْ�� �ً� 

نُ� نٓ�.. بٝ� ٚبٝٓو أي� آٙ ٚسػط٠.. ٚأْ� )ًٜ�ك� آي١ اي�ٛ�(أ�طف أْو سعٜٔ ٚتؿ�ط ب�ي�طب١ َجًٞ.. 

 . (52)ك� إسػ�غو ب��ه�ٕ ٚا٭ؾ٤�ٝ.. ت��أ �طب١ ا�ٛ�"ٖهصا تهٕٛ ايٓٗ�ٜ�� ٜ� غ�سط ايًٌٝ.. س� ت�

)ٌٖ أ����و، غ���، أ�طف أْو  :�ش�ي١ اي���� اي� أ��ش� �ٓٗ� �كطا� ا�ٛاض َجٌ

ا��ًكٞ ي�ٛق� س�ي١ اْ�طاز َطتك�١ تػطب� َٔ إ��٤ا� اي�اٍ ٚا��يٍٛ، ت��ص سعٜٔ ٚتؿ�ط ب�ي�طب١( ق� 

��٤ َط٠ أ�ط٣، ب�٫ي١ ا�ٌُ ا���١ُ ب�ْ� اي�طق١ )ٖهصا إ٫ إٔ �� اي�طا�، ٜ�ٛ� إ� ْك�١ اي

تهٕٛ ايٓٗ�ٜ��، � ٜ�� �ٛتو ��ل � �٪ا�ٟ، � ْ�� �ً� نُ� نٓ�، � ت�� ْ�ُ�تو تؿ�ٌ � 

 . ��ضٟ �ٌٗٝ ا��(

��ًو ا�ٌُ ا�١ٝ�ٓ ا��هطض٠ � ���ب٘ ٯ�٫ �ٓ٘ َ� ٖٞ إ٫ َطآ٠ ت�هؼ سعْ� ���ٝ� ٚض��١ 

ٗ� نْٛٗ� أ�ش� �٬َ�� تؿ�ٌ ��ٌٝ ا٭�، ٖٚٛ َ� أ��ش� �ٓ٘ س�ي١ ا٫ؾ�ذ�ض د��١ � َ���ضت

َ� آ�٫ �ٓ٘ " �طز: )����� ٜؿ� إ� اي��ٍٛ ٚاي��ضا�( َ��ا تطٜ�ٕٚ َ�.. اب���ٚا ��، ا�طدٛا َٔ 

 . (53)"سٝ�تٞ..

 ٖٚٞ إؾ�ض٠ إ� اي�شٍٛ ا��� ايصٟ د�٤ �٪ثطا� اي�طا� ايط٥ٝػٞ، �� ٜ��ل ٚس�ي١ ايٓ�ؼ

 (54)"ا��ؿ�١ٝ، ٭ٕ ايٓ�ؼ ايه١�ٝ٦ ت��ٞ بؿهٌ َ� "ا�عٕ �٢ً ا٭ؾ٤�ٝ ا٭نجط إث�ض٠ ي١���ً

ٚت����� س�ي١ ا٭ْ� ٚايكًل يٝ�ٌ إ� َػ�٣ٛ ا�طا� ايٓ�ػٞ ايصٟ ٜع�ا� تٛتطا نًُ� اق�بٓ� َٔ 

ٜٚ�ط� "� س�ي١ ٖػ��١ٜ ًٜ�ك� �طز اي��ٌ  ���١ ا�ؿٗ�، ٖٚٛ َ� �ػ�ٙ س�ي١ ايػكٛ� �٢ً ا٭ض�

ٖٚٞ ا��ي١ �اتٗ� اي� تهطض� �  ،(55)�ًٝ٘ بؿهٌ �ؿٛا٥ٞ س�٢ ٜػك� َٓٗه� �٢ً ا٭ض�.."

 . (56)"أنجط َٔ َٛ�� � ��ض�١ ايٓ�

إٕ س�ي١ ايػكٛ� ا��هطض٠ اي� �ٌُ � ��ٖطٖ� س�ي١ إ�٤�ٝ ٬َظ١َ ؾ�١ٗٝ ��ي١ )اي�ط� 

إٔ ت�ػط ب�ْٗ� ْ�ٝذ١ ��١ٝ�ٝ ا�ط�ٞ( �جٌ إ��٤ �ُٝك� �ٛ�ٛ� اي�طا� ٚ�ٚا��٘، إ� �هٔ 

 ي��ٛ��� ْ�ػ١ٝ، أٟ أْٗ� ْ��ز َٔ اي���٬َ ا�ط�٠�ٛ اي� �هٔ �جًٗ� �� ا�ٛاض اي�ا�ًٞ اٯتٞ: 

"�طز: )غ��طا َٔ �ٛضت٘ �٢ً ايًٛس١ اي� ته�� ته�ٌُ(: ��ق� يػ� اٯٕ غ٣ٛ ب���١ 

ايعَٔ ٚا٢ٗ�ْ.. �ٛض٠ َكًٛب١ يً�ذ�ض٠ ٚأ�ش�� ا�ٗٔ.. َُٗ� �٬ �ٓو يػ� إ٫ �هط٠ ٢�َ �ًٝٗ� 

                                           
 . �1ص  ( ا�����ي�،52)

 . �1ص  ( ا�����ي�،53)

و��ػ�ؿ �من�ػ�، ا�ػدا� ا����ػ�� �ػ���ل�ب، )د، �، � ( �و�ف، ��ف، �ن�� ا�مل� ا��ػ���� �ػ�، � ا�ػو�� و� ا���ػ��، دا�54)

 .  �33ت (ص 

 . �1ص  ( ا�����ي�،55)

 .  39، �9ص  ( ا�����ي�،56)
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�طز �ذ�٠ َٔ ضَ��ٖ� ب�ي� يٕٛ ي١ٜ���ً ٚايػٛم.. ي٬غ�٬ٗى ٜ� ��س�.. ئ أسػ�ى �٢ً ��ى 

ا�كًٛ� ٜ� �طز. ٚئ أبهٞ �ًٝو � ا�ٛ� ٫ٚ � ا�٠�ٝ.. ٚيه� غ��� �ًٝو نُ� ت�� اي�ٝٛض 

 . (57)اي��٠�ٝ �ٔ أٚ��ْٗ�"

 : 

إ�ضاى ب�ٌ ايٓ� يٛاق�٘ ا����ٍ، ��ٛضت٘ ا�ط١ٝ٥ اي�اي١ �٢ً ايؿطف ٚايط��١ نُ� ��ي��ٓ� � 

�ضاَ� اي�ط� اي�ؿهًٝٞ، َ� ٖٞ � ايٛاق� ايٓ�ػٞ إ٫ أ�ا٠ تهؿ� ظٜ� ايٛاق� ٚ��ا�٘، �شٛاض ب�ٌ 

 ا�ؿ�ٖ� ايػ�بك١ ن��ٖٚ�� �� ١َٛٗ�َ، بٌ ايٓ� َ� �ا٘ت � ٖصا ايػٝ�م، � ٜ�� نُ� ن�ٕ �

�ٍٛ إ� بٛ� �طٜ� بك�١ٝ اي�طا� �ي� �ًٝ٘ تؿٖٛ�� ايٛاق�، ٖٚٛ َ� أ��ش� �ٓ٘ اي�١َ٬ ا�ط١ٝ٥ 

٭ٕ اٱؾ�ضا� ا�ط١ٝ٥ �ٌُ ضغ�ي١ َٔ �٬ٍ اغ��ُ�ٍ ؾ�طا� ١ٝ�ْٛ �ٕٚ إٔ ���  ;)اي�ٛض٠ ا�كًٛب١(

��طا� ب�ٌ ايٓ� ن�ٕ � اي��ي� �طز �ٔ ، (58)"ٗ� ايٓشٛيكٛا�� ب٤�ٓ اي١�ً ايه١َٝ٬، نُ� ٜكٓٓ

 ايٓ��ّ ايً�ٟٛ، ي��تٞ اي��ٖٚ�� ٚا٭ْ� �� � �يو ا�طن�� ايطت١�ٝ ي٫�ًي١ �ًٝ٘. 

ٚ� َػطس١ٝ )�ط�١ �٢ً ا�ػط( ًْش� �طا�� �ا�ًٝ� ت�ٓ�ظ�٘ ث١ٝ٥�ٓ )اي�ٓ�ٝص، ٚاي�اد�( ٖٚٛ َ� 

ٌ � ٖصا ا�ؿٗ�: " ا٭َ�: )ٜك�� َٔ �ط�١ ب٤ٚ�ٗ( بٝ� �ػ�ٙ ؾ��١ٝ ا٭َ� )ا�ه��( نُ� ٜ�ُج

ٚبٝٓو �٪ٚي١ �ٓ�� ٜ� �ط�١../ �ط�١: َ� �ٓٓ� �ٝو إ٫ ��ا ٜ� أَ�/ ايٛظٜط: ايطغ�ي١ �ط�١ ٜ� 

٫َٟٛ ٚ�ًٝٓ� تٓ�ٝص ا٭ٚاَط/ ا٭َ�: ٖٛ قطٜ� ايٓػ� إيٞ.. ٚ�صا أْ� ضا�/ ايٛظٜط: ٚيهٔ غٝ��� 

 . (59)َ� س�٥طا بُٝٓ� ٜ���٘ ايٛظٜط(: أْ�شو ب��ّ إ���� ا�ًو ٜ� ٫َٟٛ"ا�ًو.../ ايٛظٜط: )ا٭

َٔ ت�ٌَ ا�ؿٗ� ايػ�بل، �� ؾ��١ٝ ايٓ� )ا��ه�( �ٛ� �طا�� �ا�ًٝ� ب� َ� �ًٝ٘ �ًٝ٘ 

ضغ�ي١ ا�ًو )ق�ٌ �ط�١( ٚب� اي�اد� ا�ػ�ٛس٢ َٔ �٬ق١ ايٓػ�، �� د�ٌ اي�طا� ٜػ� � أنجط 

ٜ�ٛق� اي�طا� �ٓ� س�ٚ�ٙ اي�ا�١ًٝ، بٌ ٚ�ً� إ�طاظات٘ إ� سٝع ا�ٛاد١ٗ، ٖٚٛ َ�  َٔ ا��ٙ، �ًِ

ايٛظٜط  أ��ش� �ٓ٘ ايطغ�ي١ ا�ٛاظ١ٜ اي� ت�� أس� ٚغ�٥ٌ اي�طا� " ا٭َ�: �٧ً ايطغ�ي١ بُٝٓ�

 ٜه��(: "َٔ ا�ه�� إ� ًَو ا�ًٛى �ُطٚ بٔ ٖٓ�.. يػ� � ����و ��ي� ٫ٚ � أَطى َ��ض�..

 أسػ� يًكطاب١ � ٫ٜٚ� �٠ٛ تك� َ�ذ�ٞ.. ��ب�ح إ� �ًُو َٔ تطٜ�.. ��ْٞ �� ق�تٌ ٚيه�

 . (60)ايطدٌ.. ٚايػ٬ّ ���ّ"

                                           
 . 28( ا�����ي�، 57)

( ��يد، أ�ين�، ا����يوط��� �ػ� ا�ػو�� ا�����ػ� ا�����ػ�، �ػ�ف ��ػ�ب أنظ�ػ� ا����ػ�ت �ػ� ا�ملػ� وا�����ػ� وا�دب، 58)

56  . 

 .  �6، 61ص  ( ا�����ي�،59)

 . �6ص  ( ا�����ي�،61)
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اي��٬ إٔ ث١ُٝ ايطغ�ي١ د��٤ � غٝ�م ايٓ� � َٛ�� َك�١َٚ ايؿط، ٚإٕ ن�ْ� تك�� � 

 ب���٤ا� اي٤٫ٛ ٚاي���١َ��ْٝٗ� �� �هٔ تػُٝ�٘ �ػٔ اي��ً� ب�٫ي١ اي���ضا� ا�١ٝ�ٓ ا���١ُ 

َٓٗ�:  ،ٖٚٞ إؾ�ض٠ ١ٓ��َ �ٌُ ايهج� َٔ ا���ْٞ ،)يػ� � ����و ��ي� ٫ٚ � أَطى َ��ض�(

 إْٗ� د��٤ � غٝ�قٗ� اي�ضاَٞ ن���٤ �اٍ �٢ً ايط�� )نط�٠ ��ٌ( َٛاظ١ٜ يطغ�ي١ �ُطٚ بٔ ٖٓ�

اي��� ��ق�� ٜ�ٜ٘ ٚضدًٝ٘ ٚا��ٓ٘ "َٔ �ُطٚ بٔ ٖٓ� إ� ا�ه��.. إ�ا أت�ى ن��بٞ ٖصا َٔ �ط�١ بٔ 

نُ� إْٗ� �جٌ إؾ�ض٠ ���ش١ يًؿ��١ٝ اي١ٝ�ُٓ ا��ن١ُ اي� تٛ�ٌ � ايك�ٌ  ،(61)سٝ�"

ا��٫ا�١ٝ اي� ٜ��ٝ�ٖ� ا��نِ ا��ػً� ب�٫ي١ اي���ض٠ ايٛاض�٠  ٚاي�ٓهٌٝ، �� �ػ� ١�ٝ�ٚ ايؿ�ط

ق� ق�ٌ ق�ًٓ� َٔ ��٠ ايطد�ٍ ٚايؿ�طا٤ �٢ً يػ�ٕ ا��ًُؼ "إٕ �ُطٚ بٔ ٖٓ� ٫ �١َ ي٘ ٫ٚ أَ�ٕ.. 

 . (62)ايهج�"

١�ٚ ت�ٛض َ�ٓ�ّ � اي�طا� اي�ا�ًٞ �٢ً �� ايػٝ�ق�� ايؿ�ط١ٜ اي� أ�ص� سٝعا �ضاَٝ� 

أغُٗ� ب�يهؿ� �ٔ �ضد١ اي�طا� ٚايٓك�١ اي� ٚ�ٌ إيٝٗ� ��يؿٛاٖ� ا�ك��ػ١ ا��ث١ً � قٍٛ ب�ٌ 

 ايٓ� )�ط�١(: 

 ذي ��ابووو�أرى ا��ووو�ت � ���ووو� ��ووو� 

 

 �إن �ووو�ن �ووو� ا�ووو���� �ز�وووزا ب���ووو� 

 
 �� خ�وو� �وو� خ�وو� �وو�ى ا��وو� د��ووه

 

 (63)�� ��ئوووو� ����وووو� ب�وووو� ا���وووو�د 

 
َٔ ٬ََ� ب�ٌ ايٓ� "�ط�١ ٚق� ت��د�  ������ةد��٤ � َٛ�� �ضاَٞ �اٍ �٢ً ��١ ت�ظّ 

� ايؿ�ط١ٜ � �ُٝ� د��٤ ايػٝ�ق� ،(64)"ٚت�� يٕٛ ٚدٗ٘ ب��� �ؿٞ َ�ج�ق٬ ثِ ٜٓؿ� ؾ�طا..

اي�ش١�ٝ ايج�يج١ ي�ُجٌ بٛس� �ط�� ��ي١ �ط� َطتك�١، ٖٚٛ َ� �هٔ إٔ ٜ�ًل �ًٝ٘ بًش�١ )إ�ضاى 

ا��ط( يٓكطأ اٯتٞ: " أتٖٛر � ايػذٔ ضٖٝ�� ن�يػٝ�/ أس�ٚض سعٕ اي�شطا٤..../ ي�ِ أْ�/ �ُٔ �ا 

 ٍٛ/ اض��ٛا/ ٚاْٗ�ٛا/ إٕغٝؿ�ٌ ضأؽ اي��ٌٝ../ غٛف ٜك�ٍ ب�ْٞ اي�٬ّ ايك�ٌٝ/ ٭ْٞ ض��� ايك�

ٖصٙ ا�ك��� ايؿ�ط١ٜ د��٤ ي�ُجٌ س�ي١ َ�شٛي١ � ب١ٝٓ  (65)"َٛت� نُٛتٞ/ �ٌٝ �ٌٝ �ٌٝ

�ٴ�� ي٘، نُ� ن�ٕ � اي�شٝ��� ايػ�بك��، ايً��  اي�طا�، �ًِ ٜ�� )اي�طا�( ٜػ� ٚ�ل َ�

� )�ط�١( نٕٛ ايٓ� تطى ����� اي�طا� ب��ب� ٜه�� ٜ���بل َ� ايٛاق� اي��ض�ٞ َٚ� �طف بك�١ َٛ

ٖٚٛ اغ�ٓ��ز َػ�ٛس٢ َٔ  ،اي��ٌ يٝػ�م ب��١ٜٛ ي٬ٝقٞ س��٘ ٚ�ل ���ض٠ )ايك��٤ �٢ً ا��ِ(

                                           
 . 59ص  ( ا�����ي�،�6)

 . 56ص  ( ا�����ي�،62)

 . 61ص  ( ا�����ي�،63)

 . 59ص  ( ينظ�ى ا�����ي�،64)

 . 62ص  ( ا�����ي�،65)
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ايؿ�ه١ اي�٫ي١ٝ ا�طتهع٠ �٢ً ��١�ٝ ا٭ي��� )أتٖٛر/ ي�ِ أْ�( اي� ٚض�� � غٝ�م ا�ٛاض اي�ا�ًٞ، 

  .ٜٛط اي�ضاَٞ يٛاق� ايك�١إ� ٜؿ� َٓٗ� َ��ْٞ اي�ُط� ٚا�ٛاد١ٗ، ٖٚٛ َ� �ًٞ س�ي١ اي�ش
 

 ا����ث ا�����: ا���اع غ�� ا�����ظ )غ�� ا����ش�(

�يو اي�طا� ايصٟ �هٔ ض��ٙ َٔ �٬ٍ أي��� أٚ ضَٛظ �ٌٝ إيٝ٘ �ٕٚ ٖٛ:  اي�طا� �� ا�ًشٛ�

 إٔ تهٕٛ ٖٓ�ى َٛاد١ٗ أٚ ض�ٚ� أ���ٍ اْ���ي١ٝ ب� ؾ�ٛ� ايٓ�. 

: �٬ٍ ب�� ايجُٝ�� ا�ٓ�ؿط٠ � ���٤ ايٓ� َٚٓٗ��ج١ُ �طا� �� َ��ؾط �هٔ إ�ضان٘ َٔ 

  )اي�١ْٛٓ، ���١ ايٓ�، اغِ ايؿ��١ٝ، اٱضؾ��ا� ا�ػطس١ٝ، ���١ ايٓ�(.

 ا����ان ����� دا�� ��� ا���اع:  –1

س� ْك� �٢ً اي�ٕٓٛا ن�١َ٬ �اي١ �٢ً اي�طا�، ٫ ب� َٔ اٱؾ�ض٠ إ� ض١ٜ٩ "د�اض دٝٓٝ�" 

� �� �ٝٗ� اي�ٓٛإ، تكٛ� ايك�ض٨ إ� د�طا�١ٝ ايٓ� ٚ�ٓش٘ َ��تٝ� إٔ ����� ايٓ: ���٬ٗ�

��ًٖٝ٘ ٚإ��٠٤ َٓ��ك٘ ا���١ُ �� �ط٠ َٔ ا٭غ١ً٦ ا�طد١ اي� ت�ذطٖ�  ا٫غ�هؿ�ف ٫غ��ٛاض

اي��ٌَ ايكطا٥ٞ َ��ٛ � غٝ�م اؾ���ي٘ إ� َػ�٤ي١ ٚ، (66)"�ٓ��ط ايٓ� ا�ٛاظٟ أث٤�ٓ ��ٌ ايكطا٠٤

ٝك١ٝ يً�ٓٛإ َٔ سٝح �ً�٘ ب�ي�طا� �ا�ٌ ايٓ� �ٗٛ نُ� ٜط٣ "ض٫ٕٚ ب�ض�" ْ��ّ اي��١�ٝ ايػُٝٛ�

 . (67)"غُٝٝٛيٛدٞ �ٌُ � �ٝ�ت٘ قُٝ� أ�٬ق١ٝ ٚاد�١ٝ��ُ ٚأٜ�ٜٛيٛد١ٝ

ٚ� ت�ًَٓ� ي�ٓٛإ ايٓ� )َٛ� ا��� �طز( ًْش� إ��٤ا� اي�طا� تؿ� َٔ بٓٝ�٘ اي�ُٝك١ �ٗٛ ٚإٕ 

 سػ� َ� �ًٝ٘ ايكطا٠٤ ا��٫ا�١ٝ ي�١ٝٓ ا٭ي��� اي��١�٥.  ٝ�(� ته�ٌُ �٬َ�ت٘ �ٜٛ� )تطنٝ�

��١َ٬ اي�طا� اي� �هٔ ض��ٖ� َٔ اي�١ٝٓ اي١ٜٛ�ً يً�ٓٛإ، تهُٔ � ا��خ ا��ثٌ � ا��ط�٠ 

٭ٕ َ�ط�٠ )ا�ٛ�( تػ�ج� ا��ًكٞ يً�شح �ٔ َ�ط�ا� ا��ا�١ٝ ��١�٥ ٚن�ْٗ�  ;ا٭ٚ� يً�ٓٛإ )َٛ�..(

اٱ���١ اي� ت�� ا��ًكٞ ق��ي١ ت���ٌٝ َطتك�١ �ه�١ٜ اي�طا�، �� ٜٛسٞ إ� إٔ  د��٤ � َٛق�

 إٔ اي�ٓٛإ ق� ٚ��ٓ� أَ�ّ ايٓك�١ اي� ا٢ٗ�ْ إيٝٗ� اي�طا� :أٟ، ؾ�٦ٝ ق� س�خ ي��ٌ ايٓ� )�طز(

ٖٚٛ َ� ��� ب�ٚضٙ نُ� َٔ اي�ػ��٫٩ اي� تؿ� ا��ًكٞ يً�شح �ٔ إد�ب�� �� � ���٤  ،)ا�ٛ�(

ٓ� ٭ْ٘ )اي�ٓٛإ( �جٌ ت�ٛضا أٚيٝ� َٔ �٬ٍ �٥��ٚ٘ ا��ُج١ً � اي��ٝ� ٚاٱؾ�ض٠ إ� ��٣ٛ اي

 . (68)ايٓ�"

                                           

 .  46ص  ،2118، �( ��يف، خ��د، �ةوف ا�����ت �ف ا����ي� إ�� ا���و��، دا� ا��كو�ف، د���، �66)

 .  37ص  ـ،�211، �وزا�� ا������ ا��دن��، � ( قطوس، ���ـ �و��، ������ ا��نواف،67)

ص  ـ،2115( خم��ػػػ�، �ػػػ�يب، �و�ػػػ� ا����ػػػ�ت �ػػػ� ا����ػػػ�ت و�نػػػ�� ا���و�ػػػ�، دا� ا�����ػػػ�، دا� ا����ػػػ��، ا��لػػػ�ب، 68)

36  . 
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، ًْش� إٔ �١ َٛت� َ�ٜٓٛ� �ي� �ًٝ٘ س�ي١ اي�ُ� اي� ��� �٢ً (69)�ُٔ ت�ٌَ َك�١َ ايٓ�"

ب٘ ْٛب١ غ��ٍ س��٠.. تٓ�� –ٜٓٗ� ق٬ًٝ �ٕٚ إٔ ٜ�ش�خ  –ٜ�ٛ� إ� َْٛ٘  –ا�ؿٗ� ايج�يح )�طز: ٫ٜط� 

ا�( ��ًو اي�ٝ� �جٌ ضنٝع٠ اي�ٕٓٛا � ٚاق� اي�طا�، ٚن�ٕ ايً�� ايصٟ د�٤ �ٛق� ا���ف إيٝ٘ 

)ا���( نُ� ٖٛ َ�ثٌ � اي�ٓٛإ ق� س�� ١ٖٝ�َ ا�ٛ�، �شطن١ اي��ٌ )�طز( � ���٤ ايٓ� ٚسٛاضٙ 

ٌٝ اي�طا� اي� أ��� إ� س�خ َ� ايؿ�ٛ� ا٭�ط٣ ٫ ت�� إٔ ايٓ� ٜػط� سه�١ٜ اي�ٓٛإ ٚت���

ا�ٛ�، بٌ أْ٘ �ػ� ��� َٔ اي�طا�، ا٭ٍٚ ٚاق�ٞ �ً� َ���٘ � ا�ؿ�ٖ� ايج٬ث١ ا٭ٚ� َٔ 

س� �ٗط ب�ٌ ايٓ� �عق� َٔ اي�ا�ٌ ���طا ب�ي�طب١ ٚايٛسؿ١، �ك� ٚد� �ات٘ َ�ع٫ٚ  ،(70)"ايٓ�

 . ب�ٕٚ َك�َ��، �� أ�ًل َٓ��ص ا٭ٌَ يً���� َ� ا��ُ�

ٚايج�ْٞ �هٔ ت�ٓٝ�٘ ب�ْ٘ �طا� َ��ٌٝ، �جٌ ض��ا �ػطس� ٜ�هؼ تطادٝ�ٜ� اي�ٓ�ٕ 

اي�طبٞ، �ش�ي١ ا٭ْ� ٚاي�ُعم اي� ��ي�ٓ� بٗ� ت�ٖٔ �ٔ ٚاق� ا��ُ� ب��ٚات٘ اي��دع٠ �ٔ اْ�ؿ�ٍ ب�ٌ 

س�غٝؼ ايٓ� َٔ ايٛاق� ا�ه�� ب�ٯ٫ّ، ظ� �٢ً �يو أْ٘ �جٌ إؾ�ض٠ إ�ا١ْ يًُذ�ُ� �ً� �� أ

 ��ض١َ ب�ْػ�٬ ب�ٌ ايٓ� �ٔ ��ُ�٘. 

ٚ� َػطس١ٝ "�ط�١ �٢ً ا�ػط" ٜ��ي�ٓ� اي�ٓٛإ ب�١ٝٓ ي�١ٜٛ ق�ب١ً يً���� ايكطا٥ٞ َٓٗ� َ� ٜه�� 

ٜ��� اي�طا� ب��ب� �ه�ٖٞ �هٔ اغ�ٓ��د٘ إ�ا أ�صْ� ب���٤ا� اي��شٝ� ايؿهًٞ ٫غِ ب�ٌ 

١ٝ اي� �ك�ٗ� )�٢ً ا�ػط( َ� ٖٞ إ٫ �١َ٬ ٚن�ٕ اي�٫ي١ ا�ه�ْ ،ب�ِ اي��٤( –ايٓ� )�ط�١ 

 ت٪ض� ���َ� غط�١ٜ ت��ص ؾهٌ اي�طا�١. 

�ٌٝ إ� إٔ ايٓ� اؾ��ٌ �٢ً أب���  –إ�ا أ�صْ� ��يٛي٘ ا���ؾط –�ُٝ� ا��٢ٓ � ٚاق� ايٓ� 

�� أنػ� اي�طا� ��ق١ �١َٝ�ٜٓ،  ضَع١ٜ تػطب� َٔ ؾ�٘ ا�١ًُ اي�اي١ �٢ً ا�ه�ٕ )�٢ً ا�ػط(

ن�ٕ �ط��ٖ�  �ػط إ�ا ن�ٕ �جٌ ْك�١ ��ٛض ي��ٌ ايٓ� �� ��ً٘ �٣�ٓ �ٔ ا�٪اَطا� اي���

)�ُطٚ بٔ ٖٓ� ٚٚايٝ٘ ا�ه��(، ��ْ٘ �جٌ ْك�١ ضب� ب� ظَٔ اي�طا� نُ� � ٚاق� ا��خ ٚايعَٔ 

�ٙ ا���ط، �عَٔ ايؿ��ط )�ط�١ بٔ اي���( ب�طا��ت٘ َ� ٖٛ إ٫ َطآ٠ يًُجك� ا����ط ٚأس� ؾٛاٖ

 ايٓ��ك١. 

ٚ� َػطس١ٝ )غٗط٠ َ� ايؿٝ� أ��( ٣���ٜ اي�ٓٛإ َٔ �٬ٍ َهْٛ�ت٘ اي١ٝ��ً ��يٝ� َٔ 

اٱ��٤ا� اي�اي١ �٢ً اي�طا�، ٚن�ٕ ��٣ٛ ايٓ� غٝهٕٛ ض��ا ���� سٝ�ت١ٝ ٫ ��ً� �ُ� 

ي��ب� اي��ّ تك�َ٘ بطاَر ايًك�٤ا� ٚ�ل ��ض��ٗ� ايع١َٝٓ ا�ػ�ٛس�٠ َٔ ا��ط�٠ ا٭ٚ� )غٗط٠( ٚإٔ ا

ا�ػ�ٛس٢ َٔ ايًك� ا�كطٕٚ ب�يؿ��١ٝ )ايؿٝ�( ٫ ٜه�� �طز �ٔ َٓش�ٙ اي�ٜ� أٚ ا٫د�ُ��ٞ ٚ�ل 

 اي�٫ي١ ا��ػطب١ َٔ ايًك� )ايؿٝ�(. 

                                           

 .  �9 – ��ص  ( ا�����ي�،69)

 . �8–––––8ص  ( ا�����ي�،71)
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بٝ� إٔ اي���ض٠ ا�ًشك١ ب�ي�ٓٛإ )َك��� َٔ غ�٠ ا�ًِ ٚايِٖٛ( تعٜ� اي���ب١ٝ ٚاي�ٛق��� ايػ�ش١ٝ 

بٓٝ�٘ اي١ٝ�ٓ، ٭ٕ اي���ض٠ ا�ًشك١ ١٦ًَٝ ب�ٛق��� �اي١ �٢ً اي�طا� �ُ�  اي� �ك� ب�ي�ٓٛإ � ��ٖط

 ٖٞ إ٫ غ�ط َٔ ا���٠�ْ ٚا٭ْ� اي� ٜ�ك��ٗ� ايه�ت� ٚب�ٌ ْ�٘. 

، (71).�ًٛ ت�ًَٓ� اٱٖ�ا٤ ايصٟ اق�ٕ ب�ي�ٓٛإ ).. إ� ضٚ� ايطا�٥ ايطاسٌ ايؿٝ�: أ�� ايػ���ٞ..

اي�طا��� اي� ٜ�ذط�ٗ� ا�جك�، ���ٌ ايٓ� � ا�ػطس١ٝ تًو ٫ �� أْٗ� �جٌ اَ��ا�ا يػًػ١ً َٔ 

��ً� �ٔ اي��ٌ � ايٓ�� ايػ�بك� )َٛ� ا��� �طز، �ط�١ �٢ً ا�ػط( ٖٚٛ َ� دػ�ت٘ َك��� 

 ايٓ� ٚيٛس�ت٘. 

 : اسم ا������ ����� دا�� ��� ا���اع –2

، نْٛٗ� تٛسٞ ب��١�ٝ ت��ص أ��٤ ايؿ��ٝ�� � ب�� ا٭�ُ�ٍ ا�ػطس١ٝ أ١ُٖٝ �٫ي١ٝ

�ٗٞ ت�� ، (72)�ٔ � س� �ات٘" –نُ� ٜط٣ اي���  –ايؿ��١ٝ ٚ�طا�ٗ�، ����ٝ�ض اغِ ايؿ��١ٝ 

 ،(74)٭ْ٘ ٜٓ�هؼ �٢ً ��١�ٝ اي�ٚض ايصٟ تٓٗ� ب٘ � غٝ�م اي�طا�" ؛(73)ا�ػ٢ُ ٚتؿ��٘"

ٚ تٓ��ط، ٜٚ��� ٚا٫غِ ٫ ٜ�تٞ ا������، بٌ ق� ٜهٕٛ بٝٓ٘ َٚػُ�ٙ َٔ سٝح اي�طا� �٬ق١ ت��بل أ

 �يو َٔ �٬ٍ ايٛقٛف �٢ً أ��٤ ؾ�ٛ� ايٓ� � َػطس١ٝ )َٛ� ا��� �طز(. 

�ُٔ َ��ي�١ أ��٤ ايؿ�ٛ� � تًو ا�ػطس١ٝ، ًْش� أْٗ� � تهٔ بط١٦ٜ َٔ اٱ��٤ا� اي�اي١ 

�٢ً اي�طا�، بٌ ٫َػ� َٛ�ٛ� اي�طا� ٚأغُٗ� � ت��ٌٝ أب���ٙ، �ك� �ً� تػُٝ�� َكط١ْٚ 

١ٝٓٗ َجٌ )ا���، ايطغ�ّ..، اي��دط..، اي��ٝ�..، اي�ش�ٞ.. ا�( ي�ًٛض٠ ا٭ب��� ايطَع١ٜ ب�ٚ��ف َ

 يً�طا�. 

ا٭ٚ� ته�� ت���بل  :ْػٛم � ٖصا اي��� اغِ ؾ��١ٝ ب�ٌ ايٓ� )�طز( ��٫غِ ٖٓ� ي٘ �٫ي��ٕ

إيٝ٘ أس�اخ ٖٚٛ َ� �هٔ َك�ضب�ٗ� ب�ي١ٜ�ٗٓ أٚ ا���١ اي� ت�ً�� �� آي�  ،َ� أس�اخ اي�طا�

اي�طا� ايك�١ُ٥ �٢ً ا���ضق١ نُ� ٜ�ُجٌ � ا�ؿٗ� ايطاب� ٚا�ؿ�ٖ� ا٭�ط٣ اي� �ك�٘ �� ٬ََ� 

�ُؿ�ٖ� ا٫س���٤ � ��ٖط ايٓ� ق� �جٌ اْ�طاد� ي��كٝ�ا�  ،�هٔ ت�ٓٝ�ٗ� ب���ض٠ )ا�ٝ� ا�ٞ(

٢ ا��ذُٞ س� �ٌُ ٢ٓ�َ ا��خ ب�طا��ت٘، ٖٚٛ َ� ٜه�� ٜكط� إ��٤ات٘ اي�٫ي١ٝ )�طز( َٔ ا��ٓ

                                           
 . �9ص  ( ا�����ي�،�7)

 . �43ى �( أ��ف، �و�و�� �ف ا����ح، 72)

( ا�����ػػػ�، � ان��ػػػ�، ا�ن�ػػػد ا����ػػػ� ا��ػػػديث و�ػػػدا�س ا�ن�ػػػد ا�ل���ػػػ�، دا� � �مػػػ� ا��ػػػ��� �من�ػػػ�، �م�ػػػ� ا�داب 73)

 . 31ص  ،�988، �وا��موـ ا�ن��ن��، �و��، �

، �ػػػػو���، �دا� ا��ػػػػوا� �من�ػػػػ� وا��وز�ػػػػ�، � ،ا�ػػػػ�، وا���ػػػػ���، �و�ػػػػف، �����ػػػػ�ت ا���ػػػػ�ي� ا��وا�ػػػػ�ص  ( ��يػػػػد، �74)

 .  �72ص  ـ،2118
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َ� ا٫غِ َٔ  ا��ثِ �٢ً ب�ٌ ايٓ�، �ُٝ� اي�٫ي١ ايج�١ْٝ ته�� ت���� �٫يٝ� (75)ا��٬ َٔ ا�ِ"

سٝح ا��٢ٓ، نٕٛ ٚاق� ا٭س�اخ � بٓٝ�ٗ� اي�ُٝك١ ت�دِ ت�كٝ�ا� َ���ب�١ ��ي� ب�ٌ ايٓ� ٖٚٞ 

اي�كط٠ "�طز: �ص َج٬ �طز.. ٖصا ا٫غِ  ���٠ َٓص اي��٤ إ� آ�ط �١ً � ايٓ�، ٖٚٛ َ� أ��ش� �ٓ٘

٫ أؾ�ط أْ٘ ٜ�ي� �٢ً ؾ٤ٞ.. ٫ٚ س�٢ �٢ً ْ�ػٞ.. ٫ٚ ٜكٛ� أس� إيٞ.. ٚأْ� تكٍٛ ب�ٕ ا�و غ�ٝ�.. 

 (76)ض�ِ إٔ �٬َو ٫ ت��ٚ نصيو.. ٜ�...."

ايٓ� � ٜ�ى يًُ�ًكٞ غ��١ اغ����ٕ �٫ي١ ا٫غِ  �ُ� �هٔ ض��ٙ � ٖصا ا�ٛ��، إٔ ��ٖط

�� �طض٠ َٔ ق�ْٕٛ ا�����١، ٜٚ�عظ ٖصٙ  –سػ� �طٚس�� ب�ٌ ايٓ�  –ك�ضب�٘ ب�ي�طا� نْٛٗ� َٚ

ايكطا٠٤ إ��٤ا� ا�صٚف س� ��ٌ ١�ٝ�ٚ ا٫غِ �٫يٝ�، بٝ� إٔ �يو �هٔ ت�ػ�ٙ ب��ٌٝ اي�١ٝٓ 

إٕ ن�ْ� ٚ ،أٚ َ� ٜ�طف ب��طا١�ٚ � ايه��ب١، ��غِ )�طز( ٚ )غ�ٝ�( ،اي� ًٜذ� إيٝٗ� ب�� ايه���

َ� �٫ي�ُٗ� ا��ذ١ُٝ، ��ُْٗ� َج٬ �١َ٬ ٚاؾذ� ب� اي�٫ي١  –سػ� �طٚس�� ايٓ�  –ٜ����إ 

اي��١ْٝ ي٬غِ َ� ا�ُ�ضغ١ اي�ضا١َٝ يً�طا�، ��غِ )�طز( ن�١َ٬ غ١ٝ٥�ُٝٝ، َج�ٌ �٢ً َػ�٣ٛ اي�٤�ٓ 

١ٓ اي��ٌ �ه�ْ� اي�ضاَٞ )ا��ه١( ��١ اْ�طاز يً�طا� ٖٚٛ َ� �ٍ �ًٝ٘ ٚ�ٞ ايٓ� ا��� �ش

ا���١ اي� اْ�ٗ� )�ٛت٘( �جٌ اغ�ذ�ب١ ي�ٛق٘ إ� اد�ٝ�ظ ���١ ا٭�، ��٬ �ٔ �كٝل اي��١ٜ اي� 

 ٫ظَ� اي�طا� ايك�٥ِ �٢ً ا����. 

  ٚإٕ ن�ٕ ��ٖط ايٓ� ق� أغك� �ًٝ٘ إ��٤ا� ت���� َ� ا��٢ٓ ا��يٛف –ٚ� اغِ )غ�ٝ�( 

و ايؿ��١ٝ ن�ٕ بٗ�ف �١��ٓ ايػ���٠ ��ٙ اٯ�ط، ٖٚٛ ��ٕ قطا٠٤ اي�طا� ايصٟ ����٘ تً –

َ� أ��٢ إيٝ٘ اي�ٚض ايصٟ أغٓ� ي�ًو ايؿ��١ٝ ب�٤ا بًش�١ اي���ضف اي� ���٘ ب�طز، َطٚضا �ٛق� 

  إس��ض اي��ٝ� ٚا٤�ٗ�ْ بًش�١ َٛت٘ )ب�ٌ ايٓ�(.

��ب� َٗ� ٚ� ت�ًَٓ� ٭��٤ ايؿ�ٛ� ا٭�ط٣ )ْػِٝ، غًِٝ، �ِٗٝ، ٚغِٝ( ��٬ �ٔ ٚ�ٗ� ب

)اي��ٝ�، ايطغ�ّ، اي��دط، ايػُػ�ض..( ًْش� أْٗ� د��٤ � بٓٝ�ٗ� اي�ٳ١�ُٝ�ً �٢ً �١�ٝ َٛس�٠ )��ٌٝ( 

نُ� إٕ إ��٤ا� ا�ُ�ٍ ا��١�ٛٓ اي� تؿ� َٔ �٫ي�ٗ� اي١ٝ��ً )نُ��ٕ َ�ذ١ُٝ( ق� اْ�هػ� �٫يٝ� 

َط ن�ٕ َٛاغ�٠ ي��ٌ ايٓ� َٔ �٬ٍ ا٭�ٚاض اي� أغٓ�� إيٝٗ�، إ� �ػ� إٔ �ٚضٖ� � ب��٨ ا٭

ٚاي���ٝ� َٔ ٠��ٚ ا٭ْ� ايصٟ ٜ�ذط�٘ ٚن�ٕ ا٭��٤ � �طز َٔ َ��ْٝٗ� اي�٫ي١ٝ، إ٫ أْٗ� أ�ص� 

� غٝ�م اي�طا� َٓش٢ آ�ط، �ك� أًٖ�ٗ� أٚ���ٗ� ا�١ٝٓٗ ٭ٕ ت��� ب٪ض٠ َطنع١ٜ يً�طا� ٚأ�ش� 

د�ب�تٗ� �٢ً ا��ًكٞ � اي��٤، �ك� ق�َ� �١َ٬ ب�ضظ٠ �ٝ� �ٔ ايهج� َٔ اي�ػ��٫٩ اي� اي��ػ� إ

َٔ �٬ٍ �طا�ٗ� َ� ب��ٗ� قطا٠٤ �قٝك١ ي�ؿٖٛ�� ايٛاق� ايصٟ ان�٣ٛ بٓ�ضٙ ب�ٌ ايٓ� )�طز( 

ا��٫ا�١ٝ )ا�ٛ�( إ� تٳ�ٳً�ل َٓٗ� �طا� أ��� �ٔ ا�ػهٛ�  ْٚػ�ٓ� � ٖصا اي��ٌٜٚ �٢ً ضس١ً اي��ٛض

                                           
 ( ن�خ� �م� ا�ن��نيت. ( ���ـ ا����ن� ا�����، ��د� )����75)

 . �4ص  ( ا�����ي�،76)
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��بط٠ يٝؼ �� إ��٤ا� �اي١ �٢ً  ًُ�ًكٞ ب�ْٗ� �ط� أ���٤ٓ٘ ��ٙ اي�طا� ٚ�ٚا��٘، �ٗٞ ٚإٕ ت���� ي

 (77)اي�طا� ب�س�اث٘، ��ٕ ا٭َط ق� تٴطى يًك�ض٨ يً��ًٝل �٢ً اي٥��ٓر ا�ػ��١�ً َٔ ا٭س�اخ"

ٚ� َػطس١ٝ )�ط�١ �٢ً ا�ػط( ًْش� إٔ �٫ي١ ا٫غِ ا��ذًٞ � اي�ٓٛإ )�ط�١( أيك� ب���٬ 

� د��٤ ٚ�ل إ٤٬َات٘ �� ٜٓػذِ ٚٚاق� ايك�١، ��ٓٛ�� تػ١ُٝ �٢ً تػُٝ�� ايؿ�ٛ� ا٭�ط٣، �ك

ايؿ�ٛ� َٔ ا٫غِ ا��ًّٛ ب�٫ي١ )ا��ًُؼ، �ُطٚ بٔ ٖٓ�، ا�ه��.. ا�(إ� ا٫غِ اي��ب� )ٚظٜط 

ا�ه��، ا�ٓ�ٟ ��� ٖٓ�(إ� ا٫غِ ا��ِٗ اي�اٍ �٢ً �ٚا�� س�ٛض ايؿ��١ٝ )ايطان�، اي�طاف، 

�ٓٛ� ؾهٌ إ��٤ا� يػًػ١ً َٔ اي�طا��� ايٛاض�٠ � غٝ�م ايٓ�، ��٭��٤ ا٭���ٍ، ا�ٓٛ�(ٖصا اي

ايك�� ا٭غ�ٛض١ٜ ا���١ً اْ�� ؾ�١ٗٝ ب�ٓٛ ا��١ًَٛ ا�ػ�١ً َٔ اي��ضٜ� ا٭�بٞ )�ط�١، ا��ًُؼ..(

ب����َط٠ � �ٛ� اي�طا�، ��ٛ�� س� ٜػٛم اي��ٌ )�ط�١( ْ�ػ٘ إ� س��٘ ب�ْ�٘ ٚن�٤�ٜ، ��ٞ 

ٌٜ ْط٣ إٔ س�ٛض ٖصٙ ا٭��٤ ٚإٕ ن�ٕ ٜ��� ايطب� بٝٓٗ� ٚاي�طا� �٫يٝ�، ٫ ٜ�� أْٗ� َػ�٣ٛ اي��ٚ

�جٌ ت�ٜٛطا سط�ٝ� يً�طا� نُ� ن�ٕ � ٚاق� ايك�١ ا�ط١ٜٚ، ��٭��٤ ٚإٕ تهطض� د��٤ � غٝ�م 

ايٓ� ٠���َ ب�ب��� ضَع١ٜ �� أنػ�ٗ� ��١ اٱغك�� اي�٫يٞ يً�طا�، �ك� �� �طا�� � ايٛاق� 

ا���ط ب�ٛض٠ ته�� تك�� َٔ �طا� �ط�١ � ا���ٞ �ٕٚ إٔ ٜ���بل َ�٘ نًٝ�، ٭ٕ ا٫غ�ًٗ�ّ َٔ 

 . (78)ا���ٞ ٜك��ٞ �ط� �٬ق�� د�٠�ٜ � َهْٛ�� ايٓ�"

 : ا���اع �� ���� ا�����ح –3

ٜ�� َؿٗ� ا�����٫ أس� ا٭دعا٤ اي� تؿهٌ ايٓ�، �ُٔ �٬ي٘ ت�ذ٢ً ي�ٓ�� اي�طا� ا٭ٚ�، 

 "إ�ا أضا� ا�ط٤ إٔ ٜه�� َك�١َ �ع٤ َٔ �ٌُ ي٘، �ًٝ٘ إٔ ٜ��ٞ �هط٠ ��١َ �ٔ اي�ٌُ :�اْ�ٜكٍٛ 

"يصيو ؾ�� ايٓك�� �٢ً �طٚض٠ اي�١ٜ�ٓ ب�٤�ٓ اي�طا� َٔ سٝح ا��ٝ�ض اي��ا١ٜ ا���ب١  ،(79)نً٘ "

 . (80)ٚا�ج�٠"

 � سطنٞ ��َ�ٝٗ��ُٔ ت�ٌَ ا٫غ�٬ٍٗ ايصٟ ��ي�ٓ� ب٘ ْ� )َٛ� ا��� �طز( ًْش� أْ٘ َجٌ 

ٜ٪غؼ ي�١ٝٓ اي�طا� "�ش� ٜٓػشل ايطدٌ ٜٚ��� �ٔ ٚاق�٘.. ٫ ب� إٔ ٜ��� ب�ٱ���٤ اي�كًٞ 

                                           
 . 223ص  ( ���او�، ��ف، �ن�� ا���� ا��وا��،77)

ا��ي�ػ� ا���ػ��� ا����ػ�  ،( ا��نط�، ان���� خمي�، ا������ ا������ وا���ن�ػ�ت ا��ن�ػ� �ػ� ��ػ�ح ��ػيف ����ػو ا��ػ��� 78)

 . 231ص  ،ـ�2117مك��ب، 

 .  88ص  ـ،2114، 2، ا��دد ���33ـ ا����، �ج  ،���ؾ، خط�ب ا���د��ت �� ا��وا�� ا��������د ا�( أ���وف، 79)

، �����ػػ� ����ػػ� ا��مػػؾ ��ػػد ا�وطن�ػػ� أ�نػػ�� ا�ن�ػػ�، � ،( ا��ػػ�ز��، ��ػػف ��ػػ�ب، ا��نػػ�� ا��نػػ� �ػػ� ا��وا�ػػ� ا��ػػ�ود��81)

 .  46ص  ـ،2116
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، �ه�ٕ أٍٚ �ٗٛض ي��ٌ ايٓ� (81)"ٜٚهٕٛ �ط� ضن�ّ.. � سذط٠ ١ًُ�َ سٝح ٫ ٜك�ض �٢ً اي��ٌ

١ًٜ �ٔ س� تهٕٛ ا�طن١ ٚاٱ��٤ا� ب�، (82))�طز( ؾ�ٝٗ� �� ٜ�طف ب���ِٜ ايػٝهٛيٛدٞ"

ايه٬ّ" �طز ٜٓٗ� َٔ َْٛ٘ َص�ٛضا َ�شعَ� ب�ظاض �ك� ٚ��ضٙ ��ض َٔ ا�٬بؼ ٜٓ�ط إ� ٫ ؾ٤ٞ ثِ 

"  . (83)ٜ�ٛ� َط٠ أ�ط٣ يًّٓٛ � ْ�ؼ ا�هٕ�

تًو اي��ا١ٜ د��٤ ي�ً�� اي�طا� ايصٟ غٝٓؿ�ٌ ب٘ ايٓ�، إ� ت��� سطن١ اي��ٌ ا���١ُ 

ٔ اي�ٛض٠ اي��ط١ٜ ا�ط�٠ َٔ اي١�ٝ�ٛ ا�ػ١ٝ ب��ٛف ٚاي�ع� )ٜٓٗ� َٔ َْٛ٘ َص�ٛضا( ��٬ �

)ٜٓ�ط إ� ٫ ؾ٤ٞ( �ٔ ت�ا�ٝ�� �١ٖٝٓ أس�ي� اي�طا� ايصٟ ���٘ اي��ٌ ��ضز ايٓ� إ� نٛابٝؼ 

ت٬سك٘ � َْٛ٘، �ه�ْ� تًو اي�١َ٬ �اي١ �٢ً �طا� �ا�ًٞ ���� أ�طظت٘ ا�طن١ اي٬إضا�١ٜ ب�ٛض٠ 

ثِ  ،َ�يٍٛ اي���ض٠ )ٚاي�� ٜطق� َصبٛس� َٔ ا٭�(ته�� تكط� ب�ٌ ايٓ� ب�ٚد��٘ ٚ�ذ��٥٘ َٔ 

ٜ٪ن� �٢ً ٖصٙ اي�٫ي١ َٔ �٬ٍ س�ي١ ايّٓٛ ٚا�طن١ اي١ٝ�ُٓ )ؾط� ا��٤ َٔ ا�ط٠ ٚاي�٠�ٛ إ� 

 ايّٓٛ(. 

 (84)"ٚت�تٞ س�ي١ اٱ�٤�ٝ ا��هطض٠ � أنجط َٔ َؿٗ� "ٜػك� �٢ً ا٭ض� َٓٗ�ضا َٓٗه�.. 

ن�١َ٬ إؾ�ض١ٜ ٚ�� ب�ٌ ايٓ� �٬َ� اي��� �ٗصا ايػكٛ� ايػ٥�ُٝٝٞ َك�ٛ�، ٭ْ٘ ٜ�� 

ا��ًكٞ ق��ي١ سطن١ اي�طا� ا�ط��١ � َؿ�ٖ� ايٓ� اي٬سك١، ��٬ �ٔ أْٗ� ت��ص سٝع اي�١َ٬ 

 اي١ٝ��ً ا���٠ �ٔ ؾه٣ٛ ب�ٌ ايٓ� ٚآ٫َ٘، ٖٚٛ َ� اْ�هؼ �٢ً �طا� ب�ٌ ايٓ� س� �٢ً

طد�� ٚ��ُ�� �� ١َٛٗ�َ، ٖٚصا ٜ�� ْ�ٝذ١ ��١ٝ�ٝ ت��ِ �هط٠ ايٓ�، ٭ٕ اي�هط٠ بؿهٌ سؿ

ب�ٌ ايٓ� ن�ش١ٝ ٫ نُك�ّٚ، �� ٜٴهطؽ ٬ََ� ايصا� ا�ػشٛق١، ٚق� أ�ضى ايٓ� ب��  ق�َ�

يٛاظّ ا�ه�ٕ )ن��ط٠( ٚا�طن١ ا��هطض٠ � ؾط� ا��٤، �صيو اي�ٛ�ٝ� د�٤ يٝشكل أنجط َٔ 

اي��ب� ا�ٝ�تٞ يؿ��١ٝ ايٓ� �ُ� تعاٍ ا�طن١ ت�� � �٬َٗ� ٕٚإ ن�ْ� ١�ٝ�ٚ َٓٗ� إ���٤ 

""َٔ ا�ُهٔ سك� إٔ ت�ط� غٝ�ق�� sowinskiاي�١�ً ��ي١ اي��ٝٝ�. �� ٜ٪ن� قٍٛ "غٜٛٓػهٞ

�٫ي١ٝ ن�٣ � ؾهٌ إ��٥ٞ �ٝح ْػ��� بٗصٙ اي�طٜك١ �ٔ اي١�ً اي١ٝ��ً، ٚ��ي�� َ� ٜهٕٛ 

                                           
ص  ـ،2113ا��ي�ػػ� ا���ػػ��� ا����ػػ� �مك�ػػػ�ب،  ،���� �ػػيف ا�ػػػنص وا��ػػ�ض ا���ػػ���( �خ�ػػو�، أ��ػػد، ا�ػػد�ا�� ا��ػػ�8)

�75  . 

�ح، �ػػػػ���، ا����ػػػػ� وا����ػػػػ�� د�ا�ػػػػ�ت ود�وس �ػػػػ� ا����يػػػػ�، �ػػػػ��ي�ى د. ��ػػػػد�ـى د. �ػػػػد�و����ت، إ�ػػػػدا�ات ص  (82)

 .  258ص  ـ،2115أك�د���� ا��نوف، �م�م�ا����ح، دا� ا������، 

 .  9ص  ( ا�����ي�،83)

 . �9ص  ����ي�،( ا�84)
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�ػ١ُٝ ١�ٝ�ٚ َ��س�١ ا٭س��ٜح.. نُ� إٕ �� ١�ٝ�ٚ �٫ي١ٝ ته١ًُٝٝ.. ي٬�ًَ�� اٱ��١ٝ٥ أٚ ا

ى ا٫ْ���يٞ ��ٙ اٯ�طٜٔ أٚ ��ِٖ"  . (85)ن�ٱؾ�ض٠ إ� ايػًٛ

ٚ� َػطس١ٝ )�ط�١ �٢ً ا�ػط( ًْش� إٔ َؿٗ� ا�����٫ ب�أ ب�ٛ�ٝ� اي�١َ٬ اي١ٝ��ً َٔ �٬ٍ 

١ ظضق�٤ اي١َ�ُٝ � إ�ضاى ا٭���ض، إ� ت��ض ؾ��١ٝ اي�طاف ب�غًٛ� ��ٌ ا��ًكٞ ٜػ�ش�ط ؾ��ٝ

 –ت��� اٱؾ�ضا� اي١ٝ��ً ا�ػ�ٛس�٠ َٔ ا�ه�ٕ ا���ٛ� ب���ضٜػ٘ اي��ت١ٝ َٚ���٘ اي�اي١ �٢ً اي�ٝ�� 

نُ� � قٍٛ اي�طاف: ".. ايكٛا�ٌ �ٖ�� إ� اي��ٝ�.. ٚايطٜ� ��ت١ٝ/ .. � ا٭�ل آٖ�� ٚأٚد�� ٚأ��ٍ 

� ���� � ايطَ�ٍ.. ا�ٛ� ٖٓ�ى../ ايصاٖ�ٕٛ إ� اي�طب١ قطٚ� � / ا٭ْ��ؽ تًٗح.. ٚاي�ضٚ..ثك١ًٝ

�ٔ �طا��� َطتك�١، ٖٚٛ َ� �٢ً � ��ض�١ ايٓ�، ��يطَٛظ ا�ٓ�ع�١ َٔ �كٛؽ ايطس١ً  –(86)ايٝ�"

)ايطٜ� ��ت١ٝ..( د��٤ ٚ�ل ض١ٜ٩ اغ�ؿطا�١ٝ ٠����َ ا٭ب���، َٓٗ� َ� ي٘ �١ً بؿ��ٝ� ايٓ� )�ط�١ 

ي� �ًٝ٘ َؿ�ٖ� اي�طا� ٚا٭س�اخ اي� ضا�ك�ٗ� ب�٤ا �� �اض بُٝٓٗ� َٓص ��١ ٚا��ًُؼ( ٖٚٛ َ� �

َ�ط�١ ا��ط ايصٟ أضٖ� �ٓ٘ اي�طاف ).. ا�ٕٓٛ َٔ �ٌُ س��٘ بُٝٝٓ٘( ٚا٤�ٗ�ْ ب٥��ٓر اي�طا� ايصٟ 

 د��٤ ب٘ َؿ�ٖ� ايٓ� اي٬سك١ ٚاي� أ��� ب١ٜ�ٗٓ َ٪غ١ٝ ي��ًٞ ايٓ�. 

َٔ ا�ه�ٕ "ا��ًُؼ: )إ� �ط�١( ٖصا َ��م اي�طٜل ب� َ�ط  �ُٝ� تٛسٞ اٱؾ�ض٠ ا�ػ�ٛس�٠

ٚايؿ�ّ.. َٔ ٖٓ� اي�طام.. َٚٔ ٖٓ� ايُٝٔ ٚدعٜط٠ اي�ط�../ اي�طاف: )ٜ�ط� � َه�ْ٘( ٦ٖٝٛا ا٭ٚ��ٕ 

، �ٔ إ���٠ إْ��ز يً�طا� يُٝ�� إ� ��١ ايكطا٠٤ ٖٚٛ َ� �ػ�ٙ اي�طا��� � ايٛاق� (87)يً�طب١"

�ه�ٕ اي� تؿهً� َٔ َك�١َ ايٓ� )َؿٗ� ا�����٫( �ٛض٠ ْ��ك١ ي�طا��� ب�����ض د�طا�١ٝ ا

 ًَُٛغ١ � ايٛاق�. 

  :ا���اع �� خ���� ا��ص –4

�جٌ ْك�١ اي�طا� اي� تط� � ���١ اي�ٌُ ا�ػطسٞ "ا��١ً اي��١ٝ�ٝ ٚا�ٓ�ك١ٝ يهٌ 

�غ�١ٜٚ نُ� �ط�� ايهَٛٝ�ٜ� ��ي�ادٝ�ٜ� �ط�� ����ٗ� ا� (88)اي�����٬ ا��ض١ٜ َٓص اي��ا١ٜ "

�ُ� �ٴطف ، (89)����ٗ� ايػ�٠�ٝ ٭ٕ َؿٗ� ا���ّ �جٌ ��١ً اي�طا� ٚأس�اث٘ �ا�ٌ ايٓ�"

ب����١ ا���ٛس١ أٚ ا��ًك١ أٚ �� ا��ٛق�١.. ا�، ن�ٕ َٔ َٓ�ل ايه١ٝ�ٝ اي� ا٢ٗ�ْ إيٝٗ� اي�طا�، 

ػ�م ا���١ َ� َػ�ض اي�طا� َٚٔ ٖصا ا�ٓ�ًل د��٤ ْ�طٜ�� اي�ضاَ� ي�٪ن� �طٚض٠ ات

                                           
 . ��1ص  ( ا���د، �، ا������ وا�����،85)

 .  54، 53ص  ( ا�����ي�،86)

 . 54ص  ( ا�����ي�،87)

( �ا�ب، ن�ي�، ا����ي� ا��م�� �ػ�دب ن�ػو نظ��ػ� ����ػ� �ديػد�، ا��ػ��� ا���ػ��� ا������ػ� �من�ػ�، �ون��ػ�ف، ا��ػ���� 88)

 . �43ص  ،�997، ��

 .  ��1ص  ���طم��ت ا�د�ا��� وا������� دا� ا�����ؼ، ا������،( ���د�، إ��ا��ـ، ���ـ ا89)
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ٚاغ�اتٝذٝ�٘، �ٝح تهٕٛ )ا���١( ْ�ٝذ١ س�١ُٝ يً�طا� ن�ؾ�١ �ٔ اي�ٚا�� ٚا٭غ���، ٚتًكٞ 

 . (90)اي�٤ٛ �٢ً َ� �ُ� َٔ ا٭س�اخ"

�ُٔ قطا٠٤ ا���١ � َػطس١ٝ )َٛ� ا��� �طز( نُ� � غٝ�قٗ� ايٓ�ٞ ا��ثٌ � ٖصا ا�ؿٗ�" 

أضدٛ إٔ ت٪ن� ي٘ أْ� ب�طٜك�و ا���١ إٔ اي�ٓ�ٕ �طز َ�� َٓص ظَٔ،  ،�دط(ايػُػ�ض: )ٜؿ� إ� اي�

ٚإٔ ٖصا ايطدٌ ��ٜكو ٖٚٛ َطٜ� ٜٚٓ�شٌ ؾ��١ٝ ا��� �طز/ ايطغ�ّ: ٚ���ا ايؿو اٯٕ.. أ� تكٌ 

أْ� بٓ�ػو أْ٘ َ��؟/ ايػُػ�ض: )ضد�٤( ب٬ قً�.. أْ� َ��ن� َٔ �يو.. ٚيهٔ ضأؽ ا��ٍ د��ٕ نُ� 

٤ اي�ذ�ض �ؿٕٛ َٔ نجط٠ ايه٬ّ ٚايكٌٝ ٚايك�ٍ.. ٚأ�ؿ٢ َ� أ�ؿ�ٙ إٔ ٜ�اد� �ٔ اي��ك١ ت�ًِ ٖٚ٪٫

اي��ٝ� )ٜٓ��ٟ( ب�� ا��٤ إ�ا �ش�ِ.. بػط�١../ اي��دط  َ�و.. أق�� �ٔ ايًٛس١.. ٚ�ػط �ٔ..

)ٜٗ��ٙ( يٛ ��م ن٬ّ ٖصا ايطدٌ غ�ٓ�ّ نج�ا ٜ� �ػ�ض ا�ػ�٥ط../ ايطغ�ّ: َٚ� �ْ� أْ�؟/ 

ي��دط: �ْ�و أْو َ��ن� إٔ اي�ٓ�ٕ �طز ق� َ��.. ٚاٯٕ يٝؼ يو �ٝ�ض.. إَ� إٔ تط� ايؿٝو أٚ إٔ ا

ٜهٕٛ �طدو ٖصا اي��ٝؼ ايصٟ ض��٘ َٝ�� ب�ي��ٌ.. )� ٖصٙ ا٭ث٤�ٓ �طز اي��ٝ� َٔ اي�ا�ٌ َٓٗه� 

ايطغ�ّ ٜٓ�ط سعٜٓ� � ٚدٛٙ ا�ُٝ�.. ض�١ ا� �ًٝ٘ يك� ق�ّٚ ا�ٛ� بك٠ٛ../ ايػُػ�ض: ٜٗٓ ٢ اي��دطٚ 

  .(91)بٓذ�� اي��ك١(َ�ٚى اي��ك١ ٜ� إ�ٛإ../ ايطغ�ّ: يك� قً� يهِ ب�ٕ �طز َ��

٬ٜس� َٔ ا�ؿٗ� ايػ�بل، إٕ �٥٫ٌ اي�طا� � ا���١ �ٌُ بهٌ ٚ�ٛ� اي�هط٠ اي� ق��ٖ� 

غ�ك٘  �� ��ٌ ا��ًكٞ ٜ�ضى إٔ ؾ�٦ٝ ق� ايه�ت� � دع٥ٗ� ايج�ْٞ )ا�ٛ� ا�كٝكٞ ي��ٌ ايٓ�(

، ٜٚ�ذ٢ً �يو َٔ �٬ٍ اْ�ؿ�ض �٥٫ٌ َ�غ�٠ اي��ٌ، ���ع٤ ايج�ْٞ (92))اي�طا�(.. ٚإٔ ؾ�٦ٝ ئ ًٜشك٘"

 اي� ت�� ���١ اي�طا� دع٤ا َٓ٘، َ� ٖٛ إ٫ تط�١ سط�١ٝ �� د��٤ ب٘ ايًٛس١ ا٭ٚ� �ك�١َ ايٓ�. 

اي��م ٚاٱ��٬  ��ي�طا� نُ� أ�ٗطت٘ ا���١ ن�ٕ ب� َٓ�َٛ��، ا٭ٚ� ت�ػِ ����٨

غ�ٝ�: ).. ٜػ�ٍ  نكٍٛ ،ٚؾ��١ٝ غ�ٝ� اي� �جٌ �ٛ� ا�كٝك١ ايٓ��� ،ٚ�جًٗ� ب�ٌ ايٓ� )�طز(

�����( نٝ� ٜ�� إ�ٕ ٜٚ�عف ب�ًو اي�ا�١ اي� ضأٜ�٘ بٗ�؟ ٚ���ا ٜ��ٞ أْ٘ �طز.. َ� اي��٠�٥ َٔ �يو؟ 

�ٚات٘؟/ ايػُػ�ض: ٌٖٚ ت�طف �طز أْ� ثِ ���ا ٖٛ ٖٓ� إ�ٕ.. أيٝؼ ٖصا ٖٛ بٝ�٘ ٖٚصٙ ا٭ؾ٤�ٝ نًٗ� أ

�ُٛق� غ�ٝ� ٜه�� ٜهٕٛ ٖٛ ا�ُٗٝٔ �٢ً ايط�ِ َٔ نْٛ٘ ، (93)ؾ��ٝ�..؟/ غ�ٝ�: ٫.. ٚيهٔ.. "

ؾ��١ٝ ث�١ْٜٛ �ٝ�ٌ َ�ُػه� �ٛق�٘ س�٢ ���١ ا�ؿٗ�، ��ُؼ َ��� ايًٛس١ ب�� ان�ُ�ٍ 

 اي��ك١ اي� �كك�، ت٧�ٓ �ٔ اْ���ض ا�كٝك١. 

                                           
 . �36ص  ،�211( د��ب، ��ده، ا����ي� ا�د�ا��، دا� ا��يف �من�� وا��وز��، ا������، ط�، 91)

 . 48 –44ص  ( ا�����ي�،�9)

 . �7ص  ( ��د�، ���د، نظ��� ا�د�ا�� �ف أ��طو إ�� ا�ف، ا������ ) د، �، ت(92)

 . 45ص  �،( ا�����ي93)
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١ �٢ً ا�ػط( تهؿ� ا���١ �ٔ إ���٠ �١��ٝ يً�طا� اي��ض�ٞ، إ� ٜ�ٝ� ٚ� َػطس١ٝ )�ط�

ايٓ� إْ��ز ق�١ َك�ٌ ب�ٌ ايٓ� )�ط�١( ي�هٕٛ �١َ٬ �اي١ �٢ً اي�طا� � ايٛاق�، ��٢ً ايط�ِ َٔ 

إٔ ا���١ ن��� إٔ ت�ٌ إ� ا�٢ٗ�ٓ َ� ا٤�ٗ�ْ اي��ٌ ا٭ٍٚ ٚ�ل ض١ٜ٩ تك�� َٔ َ���ض ايك�١، إ٫ 

طٚ� )ٖطٚ� �ط�١ َٔ ايػذٔ( أغِٗ ب�ٕ �ٓ� اي�طا� ��ق١ �ضا١َٝ يٝذٛ� ��ٛضا إٔ س�خ ا�

"قطأ� ب�ْٞ أَٛ� ق�٬ٝ/ ٚإٔ ب�٬ٟ  ي�هٕٛ ١ٜ�ْٗ ب�ٌ ايٓ� نؿ��ط; ٠����َ ت�ٌ إ� ٚاق� ا��ًكٞ

٭ٕ ب�٬ٟ ���ط٠ ب�ي�عا٠ )ا�ٓٛ� ٜ�ًكٕٛ  ;ت٪ضقٗ� ايهًُ��/ ٚيهٔ �طغٞ ا�عٜٔ ٜ�� �٬ٝ٦/

 ، �ٛض٠ َهطض٠ �� ��خ � ايٛاق�. (94)�ط�١ �ٟٝٗٛ ق�٬ٝ(" ايط��� �٢ً

ٚ� َػطس١ٝ )غٗط٠ َ� ايؿٝ� أ��( ًْش� إٔ ���١ ايٓ� � ��ً� �ٔ ���� ايٓ�� 

)َٛ� ا��� �طز، �ط�١ �٢ً ا�ػط( ��ًو ا���١  ،ايػ�بك� س� ٜٓ�ٗٞ اي�طا� ب��د�١ ا�ٛ�

يطدٌ اي٥�ِٓ ٜٚٗع ن��٘ ب٤ٚ�ٗ ثِ ٜ�� أ�ْ٘ �٢ً ��ضٙ ثِ : )ٜك�� َٔ ا2"ايًٛس١ ا٭��٠" "�جٌ 

، اْ�ٗ� ��خ ا�ٛ�، ي�ذػٝ� (95)ْ٘ ٫ ٜ�ٓ�ؼ.. َ��.. ا�ُ� �.. "إ ،ٜٓٗ� ٖٚٛ ٜ��ػِ �طس�(

  َٓ���� ايٛأ� اي�هطٟ ٚايٓ�ػٞ.

 ا���اع ا������� �� س��ق ا�رش�دات ا������� –5

 إ�ا أ�سٵػ�ٔ تٛ�ٝ�ٗ�، ٭ْٗ� �ٌُ ��٫٫ �ا� �جٌ اٱضؾ��ا� ا�ػطس١ٝ أ�ا٠ َٔ أ�ٚا� ايٓ�

  .(96)أ١ُٖٝ، �ٗٞ ت�ٌُ �٢ً �ٌٜٛ ا���ْٞ اي١ٜٛ�ً إ� أْػ�م غ١ٝ٥�ُٝٝ"

ٚغ�ٌٝ ٖصا ا�ٛض ٖٛ ت�ٌَ تًو اٱضؾ��ا� ايٛاض�٠ � غٝ�م ايٓ� )َٛ� ا��� �طز( نْٛٗ� �جٌ 

 �٫���ْ٫ ١ٓٝ�َ �اي١ �٢ً اي�طا�. �١َ٬ �اي١ �٢ً اي�طا�، ٭ْٗ� � اي��ي� تكّٛ ب١�ٝ�ٛ ١ٝ��ٚ 

� َػ�ٌٗ ايٓ� ت�ذ٢ً إؾ�ض٠ إضؾ��١ٜ ت�ُجٌ ب���ي١ اي� �ٗط� بٗ� ا٭�ٚا� ا���س�١ ي٤�ٓ�ً ".. 

بُٝٓ� �ًك� �٢ً ا��ضإ اي��ٍٛ ٚاي��ضا� ٚب�� اٯ�٫ ا�ٛغٝك١ٝ ايك��١ ٚب��ٗ� َطَٞ �٢ً 

 . (97)ا٭ض�... ٚ� ايٛغ� ت��جط� ب�� ا�٬بؼ.."

ا��ذ١ًٝ � ���٤ اي�ط� أ�ص� أب���ا �اي١ �٢ً اي�طا�، ��ي�١َ٬ ا�ػ�ٛس�٠ َٔ ب�جط٠  ٕ اي�ٛض٠إ

ا�٬بؼ ٚب�� اٯ�٫ ا�ط١َٝ �٢ً ا٭ض� �ٌُ �٥��ٚ �٫ي١ٝ ٚغ١ٝ٥�ُٝٝ.. ت��ُٔ � �ٝ�تٗ� ضغ�٥ٌ 

                                           
 . 87ص  ( ا�����ي�،94)

 . ��6ص  ( ا�����ي�،95)

ص  ��ػػ�ب �ػػ����� �ػػػ�اغ �ػػ� ا���ػػػ�ح، ( ��ػػ��، يػػو�� �م�ػػػ�و، ا�ػػنص ا�ػػػد�ا�� ��ن�ػػ� أ���ػػ� �ػػػ� ا���ػػ�ح، �ػػػ�ف96)

�54  . 

 .  8ص  ( ا�����ي�،97)
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�ٛض٠ ٚن�ٕ ٖٓ�ى آث�ضا ي�طا� سػٞ َ��ؾط ٚق� ��ضز ايٓ�، �ً� َ���٘ �� اي، (98)َٚك���"

اي�١ٜٛ�ٛ يًُه�ٕ، �� ��ٌ ا��ًكٞ � ب��٨ ا٭َط ��ؽ �ٝ�ضٜٔ ��ٙ ٠��َ اي�ط�، ا٭ٍٚ: إٔ 

اٱؾ�ض٠ اٱضؾ��١ٜ َجً� �١َ٬ �اي١ �٢ً ���١ اي�طا� ٚن�ٕ ٠��َ اي�طا� اي� غ�� � غٝ�م 

ٜكّٛ �٢ً اي�ط� ت�ُجٌ سه�ٜ�٘ )اي�طا�( ٚت���ًٝ٘، ٚايج�ْٞ ٜ�ذ٘ �ٛ �طا� سٞ أنجط س�٠ نْٛ٘ 

 ض�ٚ� ا٭���ٍ اي� �جٌ دص٠ٚ �ضا١َٝ ٱ�ن�٤ اي�طا�. 

ًٜش� إٔ اٯ�٫ ا��ًك١ �٢ً  –نُ� ٜ�ذ٢ً � اٱؾ�ضا� اٱضؾ��١ٜ  –������� يػٝ�م اي�طا� 

ا��ضإ � ٜ�� �� �٫ي�ٗ� ا�ػ١ٝ ا�طت��١ ���ٞ ب�ٌ ايٓ�، بٌ أ�ش� � ٚاق� ايٓ� �نط٣ 

بٌ ت�ذ٢ً اي�ٛض٠ اي��١ٜ ا٭�ط٣ )ٚب��ٗ� َطَٞ �٢ً ا٭ض�( ي��هؼ َ�ًك١ � ا�ٝ�ٍ، ٚ� ا�ك�

�٫ي١ٝ يً�طا�،  ا��ي١ ا����ي١ يًصنط٣ ا��١٦ٝ إ� �ٌ �ًٗ� َطاض٠ ٚأْ� ٫ تٓ�ٗٞ، �� �ًل ت�ًك��

��ي��ٛض اي�٫يٞ ايصٟ �ي� �ًٝ٘ �ٛض٠ اٯ�٫ ا�ط١َٝ �٢ً ا٭ض� ؾهٌ إ��٤ َ�����ا َ� �ٓٛإ 

 . �� �طز(ايٓ� )َٛ� ا�
 

 ى ا����ث ا����ث: �����ت ا���اع ��������ه

ق� ٜ��ٛض اي��� إٔ اي�١َ٬ اي�اي١ �٢ً اي�طا�، ٫ �طز � َ�ٓ�ٖ� �ُ� �ٴطف ب�ي��ب� ا٫ْ���يٞ 

��ٛ�� � اي�طا� ا���ؾط ايك�٥ِ �٢ً ض�ٚ� ا٭���ٍ أٚ اٱضا�ا� ا�����٠، ٖٚٛ َ� ٜكًٌ َٔ ؾ�ٕ 

َك�ض١ْ ب�ٓ��ط اي�٤�ٓ ا٭�ط٣، ٖٚصا ٜ�� َٔ اي��ٛضا� ا��١�ًٛ، ٭ْ٘  اي��ب� ا�ُ�يٞ يً�طا�

)اي�طا�( ٜ�� َٔ اي�ٓ��ط اي� ���ز إ� �ٔ َٚٗ�ض٠ ايه�ت�، ٚيهٞ ��خ ت�ث�ا � ا��ًكٞ ٫ ب� 

 َٔ تٛا�ط �١ً َٔ ايًُػ�� اي�١ٝٓ � َهْٛ�ت٘ اي١ٝ��ً ٚ�� اي١ٝ��ً، ���ػط� � �ات٘ �طا�

، ٚاي�ٔ، يٝؼ آي١ تػ�ٓػ� ايٛاق� نُ� ٖٛ، بٌ نج�ا (99)ٓ��ٞ إٔ تهٕٛ �ًٝ٘ ا�٠�ٝ"ٚاْ�ه�ؽ �� ٜ

 . (100)َ� تػك� �ًٝ٘ ض٩اٖ� ا٭�١ًٝ ٚقُٝٗ� ا���ض١ٜ"

�� أْ٘ ٫ �ًٛ َٔ غ�ٞ ايه�ت� ٫ب�ه�ض  َٚٔ اغ�كطا٤ اي�طا� � �١�ُٛ )َٛ� ا��� �طز(

 ٜؿهٌ دصب� ٚإَ���� يًُ�ًكٞ.  تكٓٝ�� �١ٝٓ، �� ٜ��ٞ �ًٝ٘ َػش١ ��ي١ٝ، ٚ�ٝ�ٗ�

 

 

                                           
، �ا����ػػػ��، �( ��ػػػداو�، ��يػػػ�، �ػػػ��يوط��� ا��ػػػو�� ا���ػػػ����، د�ا�ػػػ�ت �ػػػ� ا���ػػػ�ح، �ن�ػػػو�ات ا��ػػػ��ؼ، ا�ػػػدا� 98)

 . 76 – 74ص  ،21�3

 . 91ص  ـ،2117، �ة��� �و�س ا�دو��� �من��، �ا�� ��ميم�� ��وؿ ا�نص ا������( ��د ا�و��ب، ����، د99)

( ��ػػ�ؽ، قػػ�د�، د��ػػ� ا��دينػػ� �ػػ� ا�خطػػ�ب ا��ػػ��� ا����ػػ� ا�����ػػ�. د�ا�ػػ� �ػػ� إ�ػػ����� ا��م�ػػ� ا���ػػ��� �م��ػػ�ف.. �11)

 . 276ص  ـ.��211ب. د���. �ن�و�ات. ا���د ا�ك��ب ا��
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 : ا���اع ا���ئم ��� ����� ا��بط ا�ز��� –1

يك� ؾهٌ ايطب� ايعَ� ب� ا���ٞ ٚا���ط ��ٖط٠ َ�ذ١ًٝ � اي�طا�، ٖصا ايطب� �٢ً �٢ً 

س� ٜهٕٛ  :س� ٜهٕٛ �طا� ا���ط اَ��ا�ا �صٚضٙ � ا���ٞ، �ُٝ� ايُٓ� ايج�ْٞ :ا٭ٍٚ: ���

 ت�ض٠ أ�ط٣.  ت�ض٠ أٚ اي���� د١ٗ َ� ا���ٞ ٚ�ل ض١ٜ٩ تكّٛ �٢ً اي����ّا���ط � َٛا

��ٞ َػطس١ٝ )�ط�١ �٢ً ا�ػط( ٜ�ذ٢ً ايُٓ� ا٭ٍٚ يً�طا� �� اغ�ش��ض ا���ٞ ب����ًٝ٘ 

ظَ�ْ� َٚه�ْ� ٚأس�اث�، ايصٟ ٜ�ٛض �طا� �ط�١ ٚا��ًُؼ َ� �ُطٚ بٔ ٖٓ� ٚ�ل ايٛاق�١ اي��ض�١ٝ، 

نٌ َٔ ا��ًُؼ  ا�صًٙو، َٚطٚضا ب�ي�طاف ٚقطا٠٤ ايطغ�ي١ ٚا٤�ٗ�ْ ب�يكطاض ايصٟ ب�٤ا �ٌُ ضغ�ي١ ا�

ٚ�ط�١، ٖٚٛ َ� تط��٘ َ��َ� اي�ش١�ٝ ا٭ٚ� ٚايج�١ْٝ � اي��ٌ ا٭ٍٚ ب�غًٛ� ٜؿ� ا��ًكٞ 

، إ٫ إٔ تًو اي�ٛض٠ ا�ػ�ش�ط٠ ب�� ت��� ٚ�ل ايط١ٜ٩ (101)ٚن�ْ٘ ٜ�ٝـ ٚاق�١ٝ اي�طا� ب�س�اث٘"

١ يً�طا�، سٝح ب�أ� إضٖ���� ايطب� ايعَ� َٔ �٬ٍ ٬ََ� اي�ُط� ايٛاض�٠ �� اي�ضاَٝ

اغ�ؿٗ��ا� ؾ�ط١ٜ " �ط�١: ي�ِ أْ�/ �ُٔ �ا ٜؿ�ٌ ضأؽ اي��ٌٝ؟/ أ�ذط ٖصٙ ايك��٥ٌ ب�يؿ�ط/ أ�طف/ 

، إٕ ٖصا اي�شٍٛ َجٌ (102)غٛف ٜك�ٍ ب�ْٞ اي�٬ّ ايك�ٌٝ/ ٭ْٞ ض��� ايك�ٍٛ/ اض��ٛا/ ٚاْٗ�ٛا.. "

، (103)�ػِ أَطٙ ٜٚٗط� َٔ ْ��ص٠ ايػذٔ" ��١ٛض، يٓذ�ٙ �� تٛ�ٝ� س�خ ا�طٚ�".. �ط����١ 

��٠ ٫ٛ�ٚ إ� ��طْ� ا���ط، ٖٚٛ َ� أ��ش� �ٓ٘ َؿ�ٖ� اي��ٌ ايج�ْٞ ب�٤ا  ا٢���ٜ ��ٛض

�ش�١ ايك��ض ٚ���٘ يٓؿط٠ ا٭���ض ا���١ُ ب�طا� ���ّ "ا�صٜ�: ا�ٝـ ا٭َطٜهٞ ٜك�� 

 َٔ ا��ٕ اي�طاق١ٝ ٚاْ�ش�ضٟ ٜ�ذط ْ�ػ٘ ٚغ� �ٛ� َٔ ا�ٓ�ٜٔ ٚغ� ب��ا�ب�ي��٥طا� ���ا 

���٬ �٢ً ْ�ػ١ٝ ب�ٌ ايٓ� ��ذً� إ��٤ا� اي�ٛتط � أنجط َٔ  يك� أيك� تًو ا٭���ض، (104)"

"�ط�١ ٜػ�ٌ غٝ�٘ ����� َٔ �� ���٤ت٘ �ٝ���د� ا�ُٝ� ٜٚ����ٕٚ ��٠ ��ٛا� يًٛضا٤ ، َٛ�� َٓٗ�

: ٫ ٫ إِْٗ ��ًٕٛ د�� �4 ����� ب�ٛ� ��ٍ(: ٌٖ ِٖ اي�طؽ أّ ايطّٚ؟؟؟.. ضان�����٥.../ )ٜٓٗ

��ا� يًُ��ٞ.  ٖٚٛ َ� نطؽ ٢ٓ�َ اي���ض٠ ايك�١ً٥ )اي��ضٜ� ٜ�ٝ� ْ�ػ٘(، (105)"  ��طا� ا���ط ٖٛ َا

ٜٚ�ذ٢ً ايُٓ� ايج�ْٞ يً�طا� ايك�٥ِ �٢ً اي���� ت�ض٠ ٚاي����ّ ت�ض٠ أ�ط٣، َٔ �٬ٍ ايٛقٛف 

جط َٔ َؿٗ�، ��ٞ َػطس١ٝ )َٛ� ا��� �طز( �� ا���ط ب�كٓٝ�ت٘ ا��ٜج١ � َٛاد١ٗ �ٓ� أن

                                           

 .  �6 – 35ص  ( ينظ�ى ا�����ي�،��1)

 .  63، 62ص  ( ا�����ي�،�12)

 . 63ص  ( ا�����ي�،�13)

 . 71ص  ( ا�����ي�،�14)

 .  73، 72ص  ( ا�����ي�،�15)
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ا���ٞ ٖٚٛ َ� أٚس� ب٘ َؿ�ٖ� ايٓ� �ًِ ٜ�� ٯ�٫ اي�ط� ٚ�ٛ� ا��� �طز �يو ا��ٛض ا��ٖٛر 

 . ا�����، بٌ اغ�ش�ي� ب��ٌ َٓ���� ا���ط إ� �نط٣ ��بط٠ ت�هؼ ايٓ�ط٠ ا���١ْٝ ��ٙ اي�ٔ بطَ�٘

اي��٬ إٔ ْ�ٛ� )ايػُ��ٌٝ( � تك��ط �٢ً ت�ٜٛط اي�طا� ا�ػٞ س� ٜهٕٛ ب� �ط�� 

ٜ�طف � َٝ�إ  َ��ؾطٜٔ �شػ�، بٌ تػًٌ إ� ْ�ٛ�٘ َ� ٜ�طف ب�طا� ا٭�ه�ض ٚايط٣٩ َٚٓٗ�: َ�

ا٭�� ب�ي�طا� ايٓك�ٟ، ��يط٣٩ ا�����٠ اي� قًٝ� �ٔ )ايك�٠�ٝ اي�١ٜ�ُٛ َك�بٌ ق�٠�ٝ اي���١ًٝ/ 

َٓٗ�/ اي�اخ ٚا����ط٠( نٌ تًو اي���ٜٓ��  اي��ش٢ َك�بٌ اي��١َٝ/ ايٛقٛف �٢ً ا٭�٬ٍ ٚاي�شطض

  �ً� � َٛا�� ٠����َ ٚض�� � غٝ�م اي�طا�.

�ُٔ ت�ًَٓ� يػٝ�ق�� اي�طا�، ًْش� ��ٖط٠ �١ٝٓ �ً� � غٝ�ق٘ )اي�طا�( �جً� ب�ٓٛ� 

� إٔ ٜ�تٝ٘ ا�� اي���ل �ٔ َ٪اَط٠ �ُطٚ بٔ ٖٓ� ا٫غ�ؿٗ��ا� ايؿ�ط١ٜ ايٛاض�٠ �٢ً يػ�ٕ �ط�١، �ُ

 س�٢ ٜ��� بكٛي٘: 

 "إذا شوووو�ء ���ووووو� �ووووو�د� بز���وووووه

 

 ��ووو� �ووو� �ووو� ��ووو� ا����ووو� ���ووو� 

 
 إذا أ�وووو� �ووووم ���وووو� بوووو�دك ��بووووه

 

 .(106)��ووم ��وو� ب����سوو� �وو��ك ��ب�وو�" 

 
إ�  ;ٛت��٠ٗصا ايػٝ�م ايؿ�طٟ ٚإٕ ن�ٕ �جٌ ًَُش� ب�ضظا ي��ط ب�ٌ ايٓ�، � ٜػ�ُط ب�ًو اي

"أتٖٛر � ايػذٔ ضٖٝ�� ن�يػٝ�/  :نكٛي٘ ،��ٙ � غٝ�م آ�ط ٜػ�ؿٗ� ب�غًٛ� ق�٠�ٝ اي���١ًٝ

، (107)" أس�ٚض اي�شطا٤/ ... ي�ِ أْ�/ �ُٔ �ا ٜؿ�ٌ ضأؽ اي��ٌٝ؟/ أ�ذط ٖصٙ ايك��٥ٌ ب�يؿ�ط/ أ�طف..

�ٜٓ�� ��ٙ أغًٛ� �� ٜ��� بط١ٜ٩ اي���� ٚ�ل تك١ٝٓ ايطب� ايعَ�، أٟ إٔ ايٓ� أ�ا� تًو اي��

 اي�١��ٝ ايؿ�ط١ٜ، بط١ٜ٩ �١ٝٓ تػ�ذٝ� ���ً��� اي�طا� اي�ضاَٞ. 

اي��٬ إٔ َطد�ٝ�� اي�طا� �ا�ٌ ايٓ� أغُٗ� ب�ذًٞ ق�ضا� �ضا١َٝ ��٥ك١، إ� ��� ايٓ� 

ٜٚ�ٌُ �٢ً قٛي��ٗ�، ي�ٛ�� ٚ�ل غٝ�م ضَعٟ ٜػ�ذٝ�  ،اي�ٚا�� اي� أ�� إ� �١��ٝ ق�٠�ٝ اي���١ًٝ

�طَع١ٜ اي�شطض ا�ػ�ٛس�٠ َٔ ايؿ�ٖ� ايػ�بل ب�٫ي١  �ضاَٞ )غذٔ ب�ٌ ايٓ� ٖٚطٚب٘(يًُٛق� اي

ا٭ي��� )أتٖٛر، ي�ِ أْ�، ٜؿ�ٌ.. ا�(، ق� تهٕٛ �ٛض٠ َٛاظ١ٜ يً�شطض ايصٟ د��٤ ب٘ �ٚا�� �١��ٝ 

 ق�٠�ٝ اي���١ًٝ �ه�ْ� ٥��ْذ٘ َ�ث١ً � س�خ ٖطٚ� ب�ٌ ايٓ� َٔ ايػذٔ. 

ٜػ�ؿ� َٓ٘ ا��ًكٞ اي�طا� ايصٟ  :ا٭ٍٚ :ْك�ٟ َع�ٚز أ�ص َػ�ضٜٔٚ� غٝ�م آ�ط ٜ�ذ٢ً �طا� 

قٌٝ �ٔ اي��ش٢ ٚاي��١َٝ، ٚايٓ� � ٖصا ايػٝ�م ٚإٕ ن�ٕ ق� س�ٍٚ ا�عز بُٝٓٗ� ٚ�ل ض١ٜ٩ تكّٛ �٢ً 

اي���� أٚ ايط١ٜ٩ ايٛغ�١ٝ � أنجط َٔ َؿٗ� ��ٛ�� س� ت��ي�ٓ� إ� د�ْ� اي��ش٢ ��٠ �ذ�� 

                                           

 . 61ص  ( ا�����ي�،�16)

 . �6ص  ( ا�����ي�،�17)
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�� ٜ٪ن� ض١ٜ٩ ايٓ� ��ٙ تًو اي���ٜٓ��، إ� ، (108)ػ�١ٜ�ٛ، ٚايػٛض١ٜ... ا�"ن�يًٗذ١ ا��ط١ٜ ٚاي

تطى ؾ�ٛ�٘ � سٛاضاتٗ� ٚ�ل ْٛاظ�ٗ� اي١ٝ��ً �ٕٚ إٔ �ٌ ب�ضا١َٝ ايٓ�، إ٫ إٔ ٖٓ�ى �ذ٠ٛ ب�� 

َ�ذ١ًٝ � ي�١ اي�طا�، �جً� ب�ٝ�� ا٫ْػذ�ّ ٚاي�ٛا�ٌ ب� ب�ٌ ايٓ� )�ط�١( ٚايؿ��ٝ�� ا٭�ط٣ 

ي�صانط: إٜ٘ ٜ� �ٓ�ّ.. أْ� ٚا�صْٞ ��ٍ ��.. ��ٚظ إٜ٘ ب�ي���؟/ �ط�١: ٫ أ�ِٗ �ذ�و " ب��٥ ا

، إ� تؿهٌ ٖصٙ اي�ذ٠ٛ ايط١ٜ٩ ا�ٛاظ١ٜ ب�����ض اي��١َٝ ��٠ٛ يً�شًٌ (109)��َ�.. ٌٖ أْ� أ�ذُٞ؟ "

  �� ��ٌ ا��ٍ ��ٙ تًو ايك�١ٝ َػ�ُطا."(110)ٚاي��طٜ� ٚاي��ًٞ �ٔ ا�صٚض"

 : ��اع��ا�� ا� –2

� �ٌ َؿ�ٖ� اي�طا� َٔ اي�طا�١، إ� �� �٬ سٛاض١ٜ ت�ٝ� إ� ايصٖٔ ���ض٠ )ؾط اي�١ًٝ َ� 

٭ٕ إقش�َٗ� � َؿٗ�  ;إ�ا أسػٔ تٛ�ٝ�ٗ� �ك� تكّٛ ب�ٚض ٚ�ٝ�ٞ � إب�١ْ ٬ََ� اي�طا�، ٜ�شو(

ٕٛ �١ًُ ��ٛ�� س� ته اي�طا� ا���ّ ق� ٜهٕٛ ي٘ ت�ث� غً� �٢ً �طٜ�� اي�طا� ٚا٭س�اخ

�� ضٚ� اي�ه�١ٖ ت�ػط� إ�  ،���ٕ ايػ�ط١ٜ � َٛ�� َ�، ٚ� َػطس١ٝ )�ط�١ �٢ً ا�ػط(

َؿٗ� اي�طا� َٔ �٬ٍ اغ�جُ�ض ا�ؿٗ� اي�ٛ�ٟٛ ا�ٓ�ع� َٔ ��١ ايك��ض، ��ٓٛ� ايؿ��ٝ�� 

�ًٝ٘ ٚ�ط�ٖ� َٔ أ��٥ٗ� ٚ�ل َ� ٜك��ٝ٘ ا�ٛق� اي�ضاَٞ أغِٗ ب�ًك�١ٝ٥ اي�ط� ٚاي�ٛا�ٌ سػ� َ� 

ٖ�ٟ.. د�ٟ َٔ  : 3ٟ�ٖ" ضان�3نشٛاض ب�ٌ ايٓ� َ� ايطان�  ��١�ٝ ايؿ��١ٝ ٚثك���ٗ� َٚٝٛ��

: ٜ�٘ �ط�٘ اغِ َط٠.. َ� 1ا��٠.. �ًؿ�ٕ نصا أْ� ���ض../ �ط�١: أْ� �ط�١ بٔ اي���/ ضان�

١ُ س�ي١ ، �ج(111)" إ� �ط�١ غ��طا( أْ� بٛ ضَعٟ.. ا٭� َٔ ٜٚٔ؟ ٜٓ�ط : )1ٖٛٚتػ�شٞ أْ�؟/ ضان� 

١ٜٓ���َ تٓ�ق� س�ي١ اي�ٛتط اي� �ٗط بٗ� ب�ٌ ايٓ�، ٖٚٛ َ� �هٔ إٔ ٜ�ًل �ًٝ٘ ب�٬قٞ ا�� 

ب��عٍ، إ� ت�شٍٛ ب١ٝٓ ا�ٛاض إ� ب١ٝٓ ٖعي١ٝ ١ُ��َ ب�ي��� غ��ط٠ )ٖ�ٟ، ٖ�ٟ( ��٬ �ٔ اي���٬ 

َٔ اي�ا�ٌ � ٚاق� اي�٫يٞ يٮي���، ا�ػ�ٛس�٠ َٔ ٬ََ� اي��ٌ، ����٠ اي� اد��س� ب�ٌ ايٓ� 

ايٓ� دطا٤ اي�طا� � ايطأٖ، أغُٗ� ب�ي�ك�� �٫ي١ ي��١ٝ أ�ط٣ ي��ؿهٌ ضٚ� اي�ه�١ٖ نُ� ٖٛ 

َ�ثٌ � اي�كط٠ )د�ٟ َٔ ا��٠ �ًؿ�ٕ نصا أْ� ���ض( ٚت��عظ ضٚ� اي�ه�١ٖ �� �ذ٠ٛ اي�ٛا�ٌ 

١ ���ْٝٗ� ايؿ�ط١ٜ ٚت٬قٞ ا٭��ا� ب� ؾ�ٛ� ايٓ�، ���ٌ ايٓ� )�ط�١( نطَع �اٍ �٢ً اي���س

ٚاي�١ٝ�٬ ��ٙ � َٛاد١ٗ سطن١ �١ٜٛ�ٛ �ي� �ًٝٗ� اٱضؾ��ا� ا�ػطس١ٝ " ٜك�� ايعب�٥ٔ َٔ �ط�١ 

ٚاس� تًٛ اٯ�ط ب��ٍٛ س�٢ ٜ�شًكٕٛ سٛي٘.. ا�ُٝ� ٜ�شهٕٛ، ��٬ �ٔ �ٍٛ ب�ٌ ايٓ� إ� 

                                           

 و�� ��د��. 65ص  ( ا�����ي�،�18)

 .  71ص  (، ا�����ي�،�19)

 "���� ا�ن��نيت". ، وؿ ������ت ا������ وا�����، �� ا����ح ا����� ا��ديث( ���ة�ت ���1)

 . 74–�7ص  ( ا�����ي�،���)
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�ٍ َ� �ٝٗ� ؾٞ../ : أغ1: أْ� ؾ�ًٝو َٓ٘/ ضان�4: ا٭� َٔ ٜٚٔ/ ضان��1ٛض يً�طا� " ضان� 

.. أْ� بٛ ضَعٟ ا٭� َٔ 1( أْ� ايًٞ ؾ�ًٝو َٓ٘../ ايطان� 4: )َٓ���� ب���ٙ ضان�3ضان� 

، �ش�ي١ ا٫ؾ�ذ�ض ا��ذ١ًٝ ب� ايطن�� نُ� �ي� �ًٝٗ� ا٭ي��� اي�اضد١، ��٬ �ٔ �ًٞ (112)ٜٚٔ

ٔ اي�طا�١ � غٝ�م اي��ب� ا٫د�ُ��ٞ ا��ثٌ � �١�ٝ اي���ضف )أْ� بٛ ضَعٟ( أغِٗ �ًل دٛا َ

ٚإٕ ن�ٕ ي٘ أثط � ضغِ ا٫ب�ػ�١َ �٢ً ؾ��ٙ ا��ًكٞ ��ضز ايٓ�، ��ٕ  ،اي�طا�، �� إٔ تًو ا٭ي���

�� ٚق�� ��ً�� � ْ�ػ١ٝ ب�ٌ ايٓ� إ� �ٛي� إ� إ��٤ا� اغ��عاظ١ٜ ظا�� َٔ س�ي١ اي�ٛتط "�ط�١ 

ق�ٌ إٔ أق�ًو �� ْ��ّ �٢ً �يو  )�����( َٚٔ أْ� س�٢ تهًُ� بٗصٙ اي�طٜك١ ا٭�ذ١ُٝ؟ اب���

 . (113))ٜػ�ٌ غٝ�٘("

 : ����� ا�����ف �ا����ل �� ا���اع –3

اْهؿ�ف ا�ػ�ٛض ٚت�� س�ٍ ب�ٌ ايٓ� َٔ ا�ٌٗ إ� َ�ط�١ َ� ن�ٕ  :ٜك�� ب�ك١ٝٓ ا٫ن�ؿ�ف

�طز(  ، ٚ� َػطس١ٝ )َٛ� ا���(114)"���ٝ�، �� ٜ٪�ٟ إ� ت�ٝ� � �ط٣ اي�طا� ٚ�ٍٛ َػ�ضٙ

� اي��ٌ ا٭ٍٚ  اي�طا�ًش� إٔ ْك�١ ا٫ن�ؿ�ف �ً� � َ���� اي��ٌ ايج�ْٞ يًٓ�، سٝح ن�ٕ ْ

غ�نٓ� � �طز �ٔ �ا٥ط٠ اي�طا� اي�ا�ًٞ، ٖٚٛ َ� اْ�هؼ �٢ً س�ي١ ب�ٌ ايٓ� إ� ��ٙ ٜ�كً� 

 �٢ً �ط ايصنط٣ ا�١�ً�ٓ � �شٛٙ َْٚٛ٘، �� قًٌ َٔ ت���ً٘ َ� ايؿ��١ٝ اي� ٚ��� � ا�ؿ�ٖ�

ايج٬ث١ ا٭ٚ� )ؾ��١ٝ غ�ٝ�(، إ٫ إٔ ٖٓ�ى ت���٬ ًَشٛ�� � ا�ؿٗ� ايطاب� ٚا�ؿ�ٖ� ا٭�ط٣ اي� 

�ك�٘، ��ي�ٚا�� اي� أ�� إ� �ًٞ ؾ��ٝ�� أ�ط٣ )ايطغ�ّ( ب�٫ي١ ايًٛس١ اي�ؿه١ًٝٝ َجً� 

� َػ�ٜط٠  َٛ��� يٓك�١ ا٫ن�ؿ�ف، إ� ت�شٍٛ س�ي١ اي��ٌ َٔ اي���٬َ اي��١�َ إ� اي�ٛ� ا��ًٔ

ا�ٛق� اي�ضاَٞ �ه�ٕ ت���ً٘ َ� ايؿ��ٝ�� ايٛاض�٠ �ػ� س�ي١ اي�ق� �� ٜ�ٚض َٔ أس�اخ ٚق�� 

��ضز ايٓ� يٝ�ٌ إ� ا�كٝك١ ا�ط٠ ا��ث١ً ب��ٝ�ٕ ا���� ٚا٭�ُ��، إ� ٜؿ�� اي�طا� ايصٟ �طن٘ 

ا( أْ� ايصٟ أ�طٜ�� ا���� َٔ �٬ٍ ْك�١ ا٫ن�ؿ�ف ا��ث١ً � قٍٛ اي��دط" اي��دط: )�صض

ب�٫غ�جُ�ض � ٖصا ايؿ٤ٞ.. ٚأْ� ضدٌ ٫ أس� ا�ػ�ض٠ أب�ا.. ا��ً� ايصٟ ����٘ ن�� د�ا � ٖصٙ 

ايط�١ ايك�ٝش١ ي�ٓ�ْو اي��ِٝ نُ� تكٍٛ.. نٌ َ� أضدٛٙ اٯٕ إٔ تهٕٛ ���ق� ب�ٕ ٖصٙ ا٭ؾ٤�ٝ 

ٖصا ايػٝ�م �� �٫ٛ ًَشٛ�� َٔ  ، �(115)��٘.. ٚأْ٘ ٢�ٛ�َ َٓص ظَٔ ٚيٝؼ �صا ا���ٛٙ ا�طٜ�"

أْ�.. َ�ذ�  ٜك� أَ�ّ ايًٛس١ َ�ذ�� بٗ�() ق�ٌ ْك�١ ا٫ن�ؿ�ف( " اي��دط :)أٟ ،اٱ�ذ�� ب�يًٛس١

                                           

 . 74ص  ( ا�����ي�،��2)

 . 74ص  ( ا�����ي�،��3)

 .  56ص  ( ��د ا�و��ب، ����، د�ا�� ��ميم�� ��وؿ ا�نص ا������،��4)

 . 75ص  ( ا�����ي�،��5)
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ب�ي�ٔ ا٭�ٌٝ ٚغ�ؾ�ٟ ٖصٙ ايًٛس١.. " )ا��� �طز( إ� س�ي١ ا٫ظ�ضا٤ ٚاي�شك� �� �ػ� َ��ٕ 

ِْٗ ٫ ��َٕٛ اي�ٓ�ٕ ٚاي�٤�ٓ نج�ا.. ٫ٚ ا��� ٠����َ أ��ش� �ٓٗ� ���ض٠ ).. به�ٙ ا�ُٝ� ض�ِ أ

 . (116)بؿهٌ ���.."

اي��٬ إٔ اي�طا� � تًو ايٓك�١ اتػِ ب��ب� ��ضٟ �ك� اغ�ش�ٍ ب�ٌ ايٓ� إ� غ١�ً ��ض١ٜ 

ٜ��ٜٗ� اي�ـ ٚاي��يٝؼ سػ� إ��٤ا� ا�١ًُ ا�ٛاض١ٜ ايٛاض�٠ غ�بك� ٖٚٞ س١ًٝ �١ٝٓ �ػ� َطاض٠ 

 ا���٠�ْ. 

طس١ٝ )�ط�١ �٢ً ا�ػط(ت�ذ٢ً ْك�١ ا٫ن�ؿ�ف � أنجط َٔ َٛ�� �ا�ٌ ايٓ�، ب�٤ا ٚ� َػ

ب�ن�ؿ�ف َ�ُٕٛ ايطغ�ي١ اي� ٚدٗ� إ� ا�ه��، سٝح �ً� َ٪ثطاتٗ� � غٝ�م ق�٥ِ �٢ً اي���� 

ب� س�ٛض ايؿ��١ٝ )�ط�١( ٚ�ٝ�� ايؿ��١ٝ ا٭�ط٣ )ا��ًُؼ( ٖٚٛ َ� اْ�هؼ ب��ٝ� � �ط٣ 

� ا��ًكٞ � إ�طاض ؾ��١ٝ ب�ٌ ايٓ� )�ط�١( �٢ً إٜ��ٍ ايطغ�ي١ َُٗ� ن�ْ� اي�طا�، إ� �

اي٥��ٓر، ث١ُٝ �ضا١َٝ تؿ�ٙ ي�ق� ا٭س�اخ � ا�ؿ�ٖ� اي٬سك١ ٖٚٛ َ� �عظ َٔ س�ٛض اي��ٌ )�ط�١( 

�ا�ٌ ايٓ� َٓص اي��٤ إ� ا���ّ، �ُٝ� ن�ٕ يٓك�١ ا٫ن�ؿ�ف أثط �هػٞ �ك� أغُٗ� ب�ٝ�� 

��ٚ�ا ٚ� س�ٚ� �ٝك١، �� ٜ��ل ٚت�ٝ� ايٛد١ٗ ا�ه�١ْٝ ب��  ، �ه�ٕ س�ٛضٖ�ؾ��١ٝ )ا��ًُؼ(

ان�ؿ�ف َ�ُٕٛ ايطغ�ي١، ٚ� غٝ�م آ�ط ت�ذ٢ً ْك�١ ا٫ن�ؿ�ف �� غٝ�م إضؾ��ٟ " ٜ�تٞ ضدٌ 

، إ� (117)آ�ط.. ٚثٝ�ب� بًٕٛ أ�ط ٜ��ٗ� أَ�ّ �ط�١ ٚ�طز ٚ�ط�١ ٜٓ�ط إ� ايجٝ�� ا�ُطا٤ �����.."

 ١ اي١ًْٝٛ )ثٝ�ب� بًٕٛ أ�ط( ي�هٕٛ �١َ٬ �اي١ �٢ً ايٓ�ٝذ١ اي� ٚ�ٌ إيٝٗ� اي�طا�، ٖٚٞت�تٞ اي�٫ي

�جٌ ْك�١ ان�ؿ�ف ٚ�ٍٛ، إ� ٜ�شٍٛ اي�طا� َٔ غٝ�ق٘ اٱ���ضٟ ا���ٛ�  –�٢ً ا�ػ�٣ٛ ايٓ�ػٞ  –

ي١ٝ �ا�ٌ إ� غٝ�م اْ���يٞ ٜكّٛ �٢ً ا�ٛاد١ٗ ٚاي�ُط�، ٖٚٛ َ� أ��ش� �ٓ٘ ا٭س�اخ ا��ٛا ب�ي��ٌَ

  ايٓ�.

 ا���اع ������ ا����ت ا�������:  –4

اي�عٜع ايػُ��ٌٝ، ت�ُجٌ ب�ٱس��٫ ا�طد�١ٝ ي���  �١ ��ٖط٠ �ٝع� بٗ� أ�ُ�ٍ ايه�ت� ���

ا�ك��� ا�ك��ػ١ أٚ ا���طف بٗ� َٔ أ�ُ�ٍ َػطس١ٝ َٚطاد� أ�ط٣ ٚتٛ�ٝ�ٗ� � ب١ٝٓ ايٓ�، ٖٚٛ َ� 

 ��٫ ب�ي�طا� ٣�َٚ اي�ش�َٗ� بٓػٝر ايٓ�. ٜج� تػ�٫٩ �ٔ �٬ق١ تًو اٱس

ايك�١   ٚ ��ٞ َػطس١ٝ �ط�١ �٢ً ا�ػط �� تٓٛ�� � اٱس��٫ ب� ايػ� ٚاي�ٚاٜٚٔ ايؿ�ط١ٜ

، ٚ�ٝ�ٗ� د�٤ � غٝ�ق�� ت�٤ٞ �صاب�� َٚٛادٗ�� �١ � �طٜل ب�ٌ ايٓ�، �� (118)ايك��٠"

                                           

 . 51ص  ( ا�����ي�،��6)

 . 62ص  ( ا�����ي�،��7)

 . 89ص  ( ا�����ي�،��8)
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٤ا� تًو ايػ�ٛض ا�ك��ػ١، �ًٛ ت�ًَٓ� �٢ً ؾهٌ تك١ٝٓ �٫ي١ٝ ت�ه�ٌَ َٔ ���٬ ض١ٜ٩ ايه�ت� ٚإ��

غ�ٌٝ ا�ج�ٍ ايؿٛاٖ� ايؿ�ط١ٜ اي� ٚ��� � غٝ�م اي�طا� �� أْٗ� ق�َ� ب�نجط َٔ ١�ٝ�ٚ ��ٙ 

اي�طا�، َٓٗ�: أْٗ� �ًك� ْٛ�� َٔ ا٫ْػذ�ّ ب� ب�ٌ ايٓ� � ايٛاق� )ايؿ��ط ا��ٜح( ٚب�ٌ ايٓ� 

آ٠ يٰ�ط، ظ� �٢ً �يو إٔ ب�� اٱس��٫ ن�ْ� تكّٛ ا�طد�ٞ )ايؿ��ط ايك�ِٜ( �ه٬ُٖ� �جٌ َط

 ب١�ٝ�ٛ اي�ٛ� ايٛد�اْٞ )ا�ْٛٛيٛز( س� ٜ�ٌ اي�طا� اي�ا�ًٞ إ� �ضد١ اي�ًٝ�ٕ. 

ٚ� َػطس١ٝ )غٗط٠ َ� ايؿٝ� أ��( �� إس��٫ َك��ػ١ َٔ َػطس١ٝ "ٖ�ًَ�، يؿهػ��" "أْ� 

يػ٪ٍا اي���.. أَٔ ا٭ْ�ٌ يًٓ�ؼ إٔ ٜ�� �يو ٖٛ ا ٖ�ًَ� أنٕٛ أٚ ٫ أنٕٛ.. "تٛبٞ أٚض ْ� تٛبٞ"

ا�ط٤ �٢ً َك�يٝ� اي�ٖط اي٦ًِٝ ٚغٗ�َ٘؟ أّ ٜؿٗط ايػ�٬ �٢ً �ط َٔ ا�ُّٛ ٚب��ٖ� ٜٓٗٝٗ�؟... �ُٔ �ا 

، تًو (119)ايصٟ ٜك�ٌ غٝ�� ايعَ�ٕ َٚٗ�ْ�ت٘، ٜٚط�� ي�ًِ ا�ػ��� ٚظضا١ٜ ا��ٌٖ ا����طؽ؟.."

ٓ�د�٠ ْ�ػ١ٝ )َْٛٛيٛز( تػ�ذٝ� ��ي١ اي�طا� ا���طّ ب�ا�ٌ اٱس�ي١ ٚ�ك� يػٝ�قٗ� ا�طد�ٞ �جٌ َ

اي��ٌ "ًُٖ�" ٖٚٛ ٜ�كً� �٢ً �ط �ٝ�ضا� اي�طا� ا�طٜط٠، �ًٛ ت�ًَٓ� َٛ�� ا٫ق���ؽ � ��ض�١ 

ايٓ� ٚ�ٔ اي�٬ق١ اي١ٝ�ٓ َ� اي�طا� �ا�ٌ َػطس١ٝ ��� اي�عٜع ايػُ��ٌٝ غٓذ� أْ٘ ٜكّٛ ب١�ٝ�ٛ 

�ػ� ���ض٠ )أنٕٛ أٚ ٫ أنٕٛ( ٖٚٛ َ� ٜ�ػل َ� ��١�ٝ اي�طا� �ا�ٌ  تك١ٝٓ تػِٗ ب�غك���� ْ�ػ١ٝ

ايٓ�، نُ� إٕ تًو ا٫ق���غ�� د��٤ � غٝ�م اغ�د��ٞ �هٔ َك�ضب�٘ َ� َػ�٠ اي�ذطب١ 

 . ا�ػطس١ٝ ي��ٌ ايٓ�

  

                                           

 .  �12، ��1ص  ( ا�����ي�،��9)
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 ال���ئج: 

تٓٛ� َٛ�ٛ� اي�طا� � أ�ُ�ٍ ���� اي�عٜ�ع ايػ�ُ��ٌٝ، �ُٓ�٘ َ�� اغ��ُ�ٙ َ�ٔ �ٝ��٘ ا�ٗ��           .1

ط٠ َ�� ايؿ�ٝ� أ���( َٚٓ�٘ َ�� اغ��ُ�ٙ َ�ٔ ن��� اي��اخ            ن ُػطس١ٝ )َٛ� ا��� ��طز، غٗ�

ا٭�بٞ ٚاي���ض�ٞ نُػ�طس١ٝ )�ط��١ �٢�ً ا�ػ�ط( ٚ�ٝ�ٗ�� ؾ�هٌ ْػ�ٝذ� �ضاَٝ�� َٛس��ا           

ي�طا� ٜ�هؼ ق�١ٝ ا�جك� غٛا٤ ن�ٕ َ�طب�� أٚ ؾ���طا أٚ َػ�طسٝ� ٚ��ل ض١�ٜ٩ ت٪غ�ؼ ���        

  ٜٓ��ٞ إٔ تهٕٛ �ًٝ٘ ا�٠�ٝ.

�طا� � �١�ُٛ )َٛ� ا��� �طز( ب�ي�ُل َٔ ��٬ٍ إ��٤ات�٘ اي�٫ي١�ٝ، �ك�� �٢�ً      اتػِ اي .2

�طا� َ���� ا٭ب���، �� ٜػُ� بكطا٤ا� ٠����َ يً��طا�، �ُٓ�٘ َ�� ٫َ�ؼ ا��ُ�� ب�ك�يٝ��ٙ       

اي��ي١ٝ ٚآ�ط ٫َؼ ايجك��١ ٚتؿٖٛ�تٗ�، ��٬ �ٔ ٬ََػ��٘ �ٛاْ�� ت�ض�١�ٝ ٚغٝ�غ�١ٝ، ���      

 طا� ايجك�� )ايٓك�ٟ( ��ٙ ب�� اي�ٛاٖط ا٭�ب١ٝ. � �يو اٱ��٤ يً�

�ً� ��٫٫ اي�طا� ٚ�ل َػ�ٜٛ�� ١�ٛٓ�َ، ب� ا٭غًٛ� ا���ؾط س� ٜهٕٛ ا�ٛاض أ�ات٘،  .3

ٚب���� ا٭غ���ًٛ� ����� ا���ؾ���ط س���� �ٝ��ٌ� إيٝ���٘ ب����� ا٭ي������ ن����ي�ٕٓٛا ٚاغ���ِ ايؿ�����١ٝ  

 ٚاٱضؾ��ا� ا�ػطس١ٝ... ا�. 

�ش٢ ٚاي��١َٝ، ��٬ �ٔ اْ���س٘ �٢ً ا٭ْٛا� ا٭�ب١ٝ ا٭�ط٣ َٔ تٓٛ�� ي�١ اي�طا� ب� اي� .4

ِٳ          ���٬ٍ تٛ�ٝ��� تكٓٝ���� ايؿ���ط، ٚايطغ���ي١، ٚاي���اخ ايؿ���� ���ً��� أيْٛ��٘..، نُ��� ������

 اي�طا� �ػش١ َٔ ايػ�ط١ٜ، ٚاي�طا�١ ي��� َطاض٠ ايٛاق�. 

٠، �ه��ٕ �ٚضٙ �  � َػطس١ٝ )َٛ� ا��� �طز( �٢ً ب�ٌ ايٓ� ��٥ط ايك٣ٛ َػ�ًٛ� اٱضا�  .5

 اي�طا� ���ض٠ �ٔ ت�ٖٚ�� ٚسطن�� ضت١�ٝ �� ٜهؿ� �ٔ آث�ضٙ ايٓ�ػ١ٝ ٚا٫د�١ٝ��ُ. 

� ت�ذ��ٌ �ه��ط٠ اي���طا� � َػ��طس١ٝ )َ��ٛ� ا����� ���طز( ب���ٛض٠ ٚا���ش١ ن���ٕ ت�ٗ��ط ض�ٚ�   .6

أ�����ٍ ب��ٌ� اي��ٓ� ب�غ��ًٛ� َ��ؾ��ط، ���� د��ٌ� َٛ���ٛ� اي���طا� ٚ�ٚا����٘ ������٥ �٢��ً ايك��طا٠٤  

 ٕ �ه�ط٠ اي��طا� َٚٛ��ٛ�٘ �ً�� � ��طا� ا����� ا���١�ٜ اي�� ������ٗ�          ايػ��ش١ٝ، إ٫ أ

 ؾ�ٛ� ايٓ� ا٭�ط٣. 

� ��ٌ اي�٬َ���� اي�اي��١ �٢��ً اي��طا� َ��ٔ ايًُػ���� اي�١��ٝٓ َ�ٔ ���٬ٍ �ً��ٞ ب���� اي�كٓٝ����     .7

ا��١�ٛٓ ن�يطب� ايعَ� يً�طا� ٚاٱس��٫ ا�طد�١ٝ.. ا�، ٖٚٛ َ� أنػ�� اي��طا� َػ�ش١    

 َٔ ا�ُ�ٍ اي��. 
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 ال���در وال��ا�ع:  

 �، �(. ، ، ب�ٚ� )�2ابٔ َٓ�ٛض: يػ�ٕ اي�ط�، �اض يػ�ٕ اي�ط�، ز –

 أغ����، ٜٛغ��� ٥��َٝٝ��ٌ، ق���َٛؽ �ً��ِ اي��ٓ�ؼ، �اض �طٜ��� ي١������ً ٚايٓؿ��ط، ايك���ٖط٠   –

 .)� ،� ،�( 

، 33أؾ��ٕٗٛ، ����� ا��ي��و، ������ ا�ك���َ�� � ايطٚا١�ٜ اي�طب١��ٝ، ����� اي�ه��ط، َ��ر    –

 ّ. 2004، 2اي��� 

أ�٬ٕ، أٚ�ٜ�، َٛغ١�ٛ �ٔ ا�ػط�، تط: غ�١َٝ أ�� أغ��، �اض اي�����١ ا��ٜج�١،    –

 ب�ٚ�، )�، �(. 

نطا�، ا�طنع ايجك��  إٜهٛ، أَ�تٛ، اي�١َ٬ ٚ�ًٌٝ ا��ّٗٛ ٚت�ض�٘، تط: غ�ٝ� بٔ –

 ّ. 2007، 1اي�طبٞ، ب�ٚ�، �

١��ُ�ٓ اي�طب١��ٝ  اي���ُ�ٞ، ا� إٜه��ٛ، أَ��� ت��ٛ، ايػ��١ٝ٥�ُٝٝ ٚ�ًػ���١ اي١���ً، ت��ط: أ����      –

 . 2005، 1ي١��ً، ب�ٚ�، �

إ٬ّٜ، ن��، اي�٬َ��� � ا�ػ�ط�، ��ُٔ ن���� أ١�ُ�ْ اي�٬َ��� � اي١��ً ٚايجك���١           –

 ٚا٭��. 

ايؿ��١ٝ، ا�طنع ايجك���   –ايعَٔ  –�طاٟٚ، سػٔ، ب١ٝٓ ايؿهٌ ايطٚا٥ٞ اي���٤  –

 ّ. 2009، 2اي�طبٞ، ا��ط�، �

–     ِ َ����ًش�� اي�شًٝ��ٌ ايٓ�ػ��ٞ ت��ط: ٢�����َ      ب٬ت��ـ، د���ٕ، ٫ٚٚ ْٜٛ���� ي��ٝؼ، َ�ذ��

 . 1987، 2سذ�ظٟ، ا�٪غػ١ ا��١ٝ�َ يً�ضاغ�� ٚايٓؿط، �

 بً�ٌ، �طس�ٕ، اي�طا� ا�ػطسٞ بطا�١ �١ٝٓ أّ ض١ٜ٩ اد�١ٝ��ُ )ؾ�ه١ اٱْ�ْٝ�(.  –

، 52د�غ��ِ، َػ����ط٠، غ��١ٝ٥�ُٝٝ اي١���ً اي�ضا١��َٝ، �١��ً ن١��ًٝ اي�ب١��ٝ ا٭غ�غ��١ٝ، �،    –

 ّ. 2007ٕٓٛ ا�١ًُٝ، د�١�َ ب��ا�، ن١ًٝ اي�

ا��ظَٞ، سػٔ سذ��، اي�٤�ٓ اي�� � ايطٚا١ٜ ايػ�١ٜ�ٛ، �ٗطغ�١ َه���١ ا�ً�و �ٗ��      –

 ّ. 2006، 1اي١ٝٓ�ٛ أث٤�ٓ ايٓؿط، �

، 1سػ�، ��ي�، ؾ٪ٕٚ اي�٬َ�� َٔ اي�ؿ�� إ� اي��ٌٜٚ، �اض اي�هٜٛٔ، �َؿ�ل، �  –

2008  . 

اٱظاس١، �١ً ايٓ�ٛض، َ٪غػ�١   ��ٌ اي��ٌٜٚ ٚ –ا��ٓ�ٟٚ، غ�َٞ، اي�ُ� � ا�ػط�  –

 . 63ّ، 2010ايٓٛض يًجك��١ ٚاٱ�٬ّ، اي�طام، 

 ���٠، إبطاِٖٝ، َ�ذِ ا���ًش�� اي�ضا١َٝ ٚا�ػطس١ٝ �اض ا���ضف، ايك�ٖط٠.  –

����اٟٚ، �ٝ��ٌ، غ��ُٝٝٛ�ٝك� اي���ٛض٠ ا�ػ��طس١ٝ، �ضاغ���� � ا�ػ��ط�، َٓؿ���ٛضا�         –

 *.  2013، 1اي��ضف، اي�اض اي�٤��ٝ، �
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��� ايٛاغ�، ايصا� ايؿ���ط٠ � ؾ��ط ا��اث�١ اي�طب١�ٝ، ا�٪غػ�١ ا��١�ٝ�َ       ا�ُ�ٟ،  –

 1990، 1يً�ضاغ�� ٚايٓؿط، ب�ٚ�، �

�ًٝ�ٞ، ؾ�ٝ�، ١ٜٖٛ اي�٬َ��� � اي������ ٚب٤��ٓ اي��ٜٚ�ٌ، �اض ايجك���١، �اض اي�٤���ٝ،        –

 ّ.  2005ا��ط�، 

�طب�ٞ )�.، �،  اي�غٛقٞ، �ُط، ا�ػطس١ٝ ْؿ��تٗ� ٚت�ض��ٖ�� ٚأ��ٛ��، �اض اي�ه�ط اي     –

 .)� 

 . �2001ٜ��، ���ٙ، اي��يٝ� اي�ضاَٞ، �اض ا٭َ� يًٓؿط ٚاي�ٛظٜ�، ايك�ٖط٠، ��،  –

 . �1996ضٌٜ، ��ْ�ٕ، �ٔ ن��ب١ ا�ػطس١ٝ، ١���َ ا��� ايه��� اي�ط�، �َؿل،  –

ضا����، ْ�ٝ��ٌ، اي��ػ��� اي�ًُ��ٞ ي��ٮ�� ���ٛ ْ�ط١��ٜ �طب١��ٝ د�٠���ٜ، ايؿ��طن١ ا����ط١ٜ     –

 . 1997، 1ُ�ٕ، ايك�ٖط٠ �اي���١ٝ يًٓؿط، يٛ�

 ضؾ�ٟ، ضؾ��، ْ�ط١ٜ اي�ضاَ� َٔ أضغ�ٛ إ� اٯٕ، ايك�ٖط٠ )�، �، �(.  –

ضؾٝ�، أ١َٓٝ، ايػُٝٝٛ�ٝك� � ايٛ�ٞ ا��ط� ا����ط، �ُٔ ن��� أ١�ُ�ْ اي�٬َ���    –

 � اي١�ً ٚايجك��١ ٚا٭��. 

 . 2، ز1985، 3ايع�ؿطٟ، أغ�ؽ اي�١�٬، ا�١٦ٝ ا��ط١ٜ اي��١َ يًه���، � –

غ�ػٛ�، أ��، اي�ضاَ� ايؿ�ط١ٜ ب� ايٓ� ٚاي�ط� ا�ػطسٞ، ا�١٦ٝ ا��ط١ٜ اي��١�َ   –

 ّ.  2003يًه���، 

ايػُ��ٌٝ، ��� اي�عٜع، َٛ� ا���� ��طز، ْ��ٛ� َػ�طس١ٝ، ْ���ٟ ا�ٓ�ك�١ ايؿ�طق١ٝ         –

 ا٭�بٞ. 

 ّ. 1983ؾًـ، ��� ايط�ٔ، َ��ٌ إ� �ٔ ا�ػطس١ٝ، َ��ب� َطاَط، ايطٜ��،  –

��ض �ًٝ�ٌ، ايك���ٜ� اي�هط١�ٜ ٚاي�كٓٝ��� اي�١�ٝٓ � َػ�ط� َ��� بػٝػ�ٛ         ايؿٓ�ٞ، اْ� –

 ّ. 2007ايؿ�طٟ، ا�١٦ٝ ا��ط١ٜ اي��١َ يًه���، 

 . ���1988، ق�غِ سػ�، اٱب�ا� � اي�ٔ،  –

����٬، غ���َٞ، ا�ُج��ٌ ٚا�طب���٤ �ضاغ���� ٚ�ضٚؽ � اي�ُجٝ��ٌ، ت���يٝ�: �. تك���ِٜ: �.         –

 ٕ، غًػ١ًث�ب�، إ��اضا� أن���١ٝ اي�ٓٛ نٛضصَ

�ضاغ���١ � ْ�ط١���ٜ ا٫ت�����ٍ، َه�����١ اٯ�ا�،     –اي������، �ُ����، اي������ض٠ ٚاٱؾ����ض٠     –

 . 2007ايك�ٖط٠، �

��� ا�، ��ي� ��ْ�ٕ، ايٓك� اي���ٝكٞ اي�شًٌٝ َك�١َ ي�ضاغ١ ا٭�� � �٤ٛ ا�ٓ��ٖر   –

 . 1986، 1ايٓك�١ٜ ا��ٜج١، �اض ايؿ٪ٕٚ ايجك��١ٝ اي��١َ، ب��ا�، �

، َ٪غػ��١ س��ٛضؽ  ٞ�ضاغ��١ �١��ًًٝٝ ٭���ٍٛ اي��ٓ� ا�ػ��طس   ����� ايٖٛ����، ؾ��هطٟ،    –

 ّ. 2007اي�ٚي١ٝ يًٓؿط، 
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��ٝ���، �ُ��� ����بط، ٚاي�ٝ���تٞ، غٛغ��ٔ، ��يٝ���� اي�ؿ��هٌٝ ايطٚا��٥ٞ، �اض ا���ٛاض      –

 ّ. 2008، غٛضٜ�، 1يًٓؿط ٚاي�ٛظٜ�، �

اي�ذُٝٞ، �ُ�� اْ���ط، ايٓك�� اي�طب�ٞ ا���ٜح َٚ��اضؽ ايٓك�� اي�طب١�ٝ، �اض �ُ��           –

 . 1988ًٓؿط، ن١ًٝ اٯ�ا� ٚاي�ًّٛ اٱْػ�١ْٝ، غٛغ١، ��ًٞ ا��َٞ ي

 �طغ�ٕ، �ًٞ �ك١ً، اي�ٛاٖط ا�ػطس١ٝ �ٓ� اي�ط�، َٓؿٛضا� ا��� ايه��� اي�ط�.  –

�ك�م، ق���٠، �٫ي�١ ا��١�ٜٓ � ا����� ايؿ��طٟ اي�طب�ٞ ا�����ط. �ضاغ�١ � إؾ�ه�ي١ٝ           –

 ّ.. 2001ؿل. اي�ًكٞ ا�ُ�يٞ يًُه�ٕ.. َٓؿٛضا�. ا��� ايه��� اي�ط�. �َ

�طاْو، ٖٛاٜ�ٓر، ا���ٌ إ� اي�ٕٓٛ ا�ػطس١ٝ، تط: ن�ٌَ ٜٛغ� ٚآ�طٕٚ، �اض ا��ط�١  –

 . 1970ْٜٝٛٛضى  –َٚ٪غػ١ �طاْهً� ي١����ً ٚايٓؿط، ايك�ٖط٠ 

��ُٔ ن���� أ١��ُ�ْ    –�ػ�هٞ، د��ٕ َٛن��ضٚ، اي���ٔ ب������ضٙ سكٝك�١ غ��ُٝٝٛ�ٝك١ٝ       –

ا ق�غ��ِ، َك����٫ ١����َ ٚ�ضاغ����،    اي�٬َ���� � اي١���ً ٚايجك����١ ٚا٭��، ت��ط: غ��ٝع    

 . �1986طٜط: غٝعا ق�غِ ْٚ��ط س�َ�، �اض إيٝ�ؽ اي��ط١ٜ، ايك�ٖط٠ 

�ػ��هٞ، د���ٕ َٛن���ضٚ، ���ُٔ ن����� غ��٤�ُٝٝ ب��طا� يًُػ��ط�، ت��ط: أ�َ��� نٛضٜ��٘،    –

 . 1999، 1َٓؿٛضا� ٚظاض٠ ايجك��١ ٚاٱ�٬ّ، غٛضٜ�، � 

ن�����  �ػ��ط�، ���ُٔ�ػ��هٞ، ٜ��ٛضٟ �ً���ٚ، اي��ٓ� اي���ضاَٞ ن�ٓ���ط أغ�غ��ٞ � ا   –

 غ٤�ُٝٝ بطا� � ا�ػط�. 

، 1ٚآ���طٕٚ، َ�ذ��ِ ايػ��ط�ٜ��، �اض �ُ��� �ً��ٞ يًٓؿ��ط، ت��ْٛؼ، �  ايك����ٞ، �ُ��� –

 )ْػ�١ إيه�١ْٝٚ.( 77ّ، �2010

 ّ. 2001، 1ق�ٛؽ، بػ�ّ َٛغ٢، غ٤�ُٝٝ اي�ٓٛإ، ٚظاض٠ ايجك��١ ا٭ض�١ْٝ، � –

١�����َ ايؿ����� ا���ط،   قُٝش��١، د���بط، اي�ك١��ٜ�ًٝ ٚاي�ضا١��َٝ � َك�َ���� ا�طٜ��طٟ،       –

 .  1985ايك�ٖط٠، 

ايهَٛٞ، �ُ� ؾ��ٌ، ايٓ�طٜ��� ا٭�ب١�ٝ � ا٭�� ا���طٟ ا�����ط، ا�١�٦ٝ ا���ط١ٜ         –

 . 2003اي��١َ يًه���، 

تٜٛك���ٍ  ن��ٖٛٔ، د���ٕ، ب١��ٝٓ اي١���ً ايؿ���ط١ٜ ت��ط، �ُ��� اي��ٛيٞ ٚ�ُ��� اي�ُ��طٟ، �اض       –

 يًٓؿط، اي�اض اي�٤��ٝ ب���ط�، )�، �، �(. 

 ا��َ�، ٠��َ، �طد١، ْػ�١ �٢ً ا٫ْ�ْٝ�.  َ�ذِ ا���ْٞ –

 . 1980َٓ�ٚض، �ُ�، ا٭�� ٚ�ْٓٛ٘، �اض ١�ْٗ َ�ط يً��� ٚايٓؿط، ايك�ٖط٠،  –

�ؿ����١، َطن���ع ايؿ����ضق١ يٲب����ا�    ْٝه���ٍٛ، ا٭ض�اؽ، �ً���ِ ا�ػ���طس١ٝ، ت���ط: �ضٜ����   –

 اي�هطٟ )�، �، �(. 

 . ١�ٖٚ1974، ��ٟ، َ�ذِ َ��ًش�� ا٭��، َه��١ ي�ٓ�ٕ،  –
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، ا��، ثك��١ اي�ٛض٠ ٚأثطٖ� �٢ً ا���� ا�ػطسٞ، دط٠��ٜ اي�ٓ�ٕٛ، ا�ً�ؼ    ا��د� –

 . 85ّ، �، 2008ايٛ�� يًجك��١ ٚاي�ٕٓٛ ٚاٯ�ا�، ايهٜٛ�، ٜٓ�ٜط، 

 

 ش��� ا�������:  ·

 ٚاي��ش٢، � ا�ػط� اي�طبٞ ا��ٜح.  تػ��٫٩ سٍٛ ��يٝ�� اي��١َٝ –

يٓ�ط١�ٜ ٚا����ً� � ا����� ايٓك��ٟ     ث�َط، ��ٌ، اي١�ً ايج�١ْٝ � إؾه�ي١ٝ ا�ٓٗر ٚا –

 . ّ )ن��� �٢ً اٱْ�ْٝ�(1994، 1اي�طبٞ، � اي�طبٞ ا��ٜح، ا�طنع

 

 


