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القواعد العامة وإجراءات النشر

أوالً :القواعد العامة:
 تيػس البشْخ باللػتني العسبٔ٘ ّاإلزللٔصٓ٘ ،يف رلتلـ ؾسّع املعسؾ٘
اإلىطاىٔ٘ ّاليت تتْاؾس ؾَٔا الػسّط اآلتٔ٘:
 )1أٌ ٓهٌْ البشح أصٔالً ّتتْاؾس ؾُٔ غسّط البشح العلنٕ املعتند علٙ
امليَذٔ٘ املتعازف علَٔا يف نتاب٘ البشْخ العلنٔ٘.
 )2أٌ ٓهٌْ البشح مهتْباً بلػ٘ ضلٔن٘ مساعٔاً دق٘ احلسّف ّاألغهال  -إٌ
ّددت ّ -مطبْعاً عل ٙىعاو ( )IBMبربىامر ( )WORDببيط (ّ )16خبط
(Arabic

ّ )Traditionalأال ٓصٓد عدد صؿشات البشح عً  30صؿش٘

متطني٘ اهلْامؼ ّاملسادع .
 )3أٌ ٓهٌْ البشح ملتصماً بدق٘ التْثٔل ّسطً اضتعنال املصادز ّاملسادع
ّتجبٔتَا ناآلتٕ :تهتب نئ٘ املؤلـ (اضه العاٜل٘) ثه األمسا ٛاألخسٚ
للنؤلـ ّميهً االنتؿا ٛباحلسّف اليت تػري إىل أمسا ،ُٜثه ٓهتب أمساٛ
املؤلؿني املػرتنني معُ  -إٌ ّددّا ٓ -لٕ ذلو ضي٘ اليػس (ثه عيْاٌ
البشح ّاضه اجملل٘ ّمهاٌ اليػس ،اجمللد ّعدد الصؿشات).
 )4أال ٓهٌْ البشح قد ضبل ىػسِ أّ قدو لليػس يف أٖ دَ٘ أخس.ٚ
ٓ )5سؾل بالبشح ضريٗ ذاتٔ٘ مْدصٗ مع ذبدٓد التخصص الدقٔل الرٖ ٓيتنٕ
إلُٔ مْضْع البشح املساد ذبهٔنُ ّىػسٗ .
 )6زضْو اليػس تكدز بـ ( )15مخطُ عػس ألـ زٓال ميين للٔنئني ّ ،بـ()100
ما ٜ٘دّالز أمسٓهٕ لػّٔس الٔنئني تسضل اىل سطاب اجلامع٘ عرب سْالُ
بيهٔ٘ عرب بيو التطامً اإلضالمٕ الدّلٕ (ؾسع سدِ) حبطاب زقه ()203
ضْٓؿت نْد ( ، )TIBKYESA101اّ عرب ذبْٓل املبلؼ عً طسٓل غبه٘
(ّٓطرتٌّ ْٓىٌْٔ) (. )Western Union
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ثانياً :إجراءات النشر:
 تسضل ىطختاٌ مً البشح علّ ٙزم  A4عل ٙأٌ تهٌْ املادٗ مطبْع٘
مبطاؾات مصدّد٘ بني األضطس ّعلّ ٙدُ ّاسدّ ،ذلؿْظ٘ علCD ٙ

متْاؾل مع أدَصٗ (ّ )IBMذلو إىل عيْاٌ اجملل٘ ّتسضل ىطخ٘ أخسٚ
بالربٓد االلهرتّىٕ اخلاص باجملل٘  ،حبٔح ٓعَس يف غالف البشح اضه
الباسح ّلكبُ العلنٕ ّمهاٌ عنلُ.
ٓ سؾل بالبشح ملخص للبشح يف سدّد ( 150 -100نلن٘) باللػ٘ العسبٔ٘
أّ باللػ٘ اإلزللٔصٓ٘.
 خيطس الباسح بكساز صالسٔ٘ البشح مً عدمُ خالل غَسًٓ عل ٙاألنجس
مً تازٓخ اضتالو البشحّ ،مبْعد اليػسّ ،زقه العدد الرٖ ضٔيػس ؾُٔ
البشح.
 يف سال٘ ّزّد مالسعات مً احملهنني تسضل املالسعات إىل الباسح إلدساٛ
التعدٓالت الالشم٘ ،عل ٙأٌ تعاد خالل مدٗ أقصاٍا غَس.
 للنذل٘ احلل يف إعادٗ البشح إىل صاسبُ إٌ ّددت ساد٘ لبعض
التعدٓالت علُٔ.
 ذبتؿغ اجملل٘ حبكَا يف إخساز البشح ّإبساش عيآّيُ مبا ٓتياضب ّأضلْبَا
يف اليػس.
ٓ عله صاسب البشح بكبْل عنلُ لليػس.
 تلتصو اجملل٘ بإزضال ىطخ٘ مً العدد إىل صاسب البشح امليػْز بعد طبع
العدد.
 تؤّل مجٔع سكْم اليػس للنذل٘.
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بكله

زٜٔظ التشسٓس -زٜٔظ دامع٘ األىدلظ

ٓــيتٕ إصــدازىا هلــرا العــدد ّّطييــا ٓػــَد ذبــْالت صــعب٘ يف نــل األصــعدٗ،
ّالض ــٔنا عل ــ ٙمط ــتْ ٚالط ــاس٘ الطٔاض ــٔ٘ٓ ،تْق ـــ ع ــً م ــا ضتط ــؿس ن ــجري م ــً
املــتػريات يف سسنــ٘ اجملتنــع يف اضــتكسازِ ّتكدمــُّ ،نــل مــا ٓيػــدِ أٖ مــْاطً
بط ــٔط ٍ ــْ اض ــتكساز األد ــْا ٛالطٔاض ــٔ٘ ّىكا َٜــا م ــً االض ــطسابات ن ــٕ ٓتؿ ــسؽ
حلٔاتُ العنلٔ٘ ّىػاطُ االدتناعٕ .
ّمــً بــني ٍــؤال ٛاملــْاطيني طــالبْ العلــه ّأضــاترٗ اجلامعــات ّضــاٜس املعلنــني
ّاملــسبني ّالبــاسجني نهــلٍّ ،ــؤالٍ ٛــه ٓعــدٌّ سكًــا العكــل املؿهــس ّاألداٗ العلنٔــ٘
ّاملْدــُ األمــني ّاملــالذ اآلمــً إلعــادٗ دزاضــ٘ ّذبلٔــل نــل املػــهالت الــيت ْٓادََــا
الْطً يف رلتلــ األصـعدٗ ،ثـه اخلـسّز بسعٓـ٘ علنٔـ٘ ّعنلٔـ٘ حللـَا مبـا حيكـل
أٍداف التينٔ٘ ّحيكل السؾأٍ٘ لإلىطاٌ باعتبازِ أداٗ التينٔ٘ ّغآتَا.
إٌ دامعــ٘ األىــدلظ للعلــْو ّالتكئــ٘ ّاســدٗ مــً تلــو األّعٔــ٘ العلنٔــ٘ الــيت
ذبنــل علــ ٙناٍلــَا مجــل ٍــرِ الكــٔه ّاملعــاىٕ اليبٔلــٍّ٘ ،ــٕ مــً خــالل ميربٍــا
العلن ــٕ ّالبشج ــٕ (دلل ــ٘ األى ــدلظ للعل ــْو اإلىط ــاىٔ٘ ّاالدتناعٔ ــ٘) تط ــع ٙإىل
تْضـ ــٔع ؾسصـ ــ٘ قساٛتَـ ــا ّتـ ــداّل ذلتْٓاتَـ ــا مـ ــً خـ ــالل اعتنـ ــاد ىعـ ــاو اليػـ ــس
اإللهرتّىــٕ املْضّــع لإلصــدازات املتتالٔــ٘ علــ ٙاملْقــع اإللهرتّىــٕ للذامعــ٘  ،لهــٕ
ٓطَل عل ٙاألنادمئني ّمجٔع املَتنني باجملال البشجٕ متابعـ٘ ددٓـد األحبـاخ
امليػْزٗ عرب ٍرِ الياؾرّٗ ،قد دس ٚاعتناد آلٔ٘ التْاصل باجملال البشجٕ متابعـ٘
ددٓ ــد األحب ــاخ امليػ ــْزٗ ع ــرب ٍ ــرِ الياؾ ــرّٗ ،ق ــد د ــس ٚاعتن ــاد آلٔ ــ٘ التْاص ــل
ّالرتاضـل ّذبهـٔه األحبـاخ إلهرتّىٔـاً مبـا ٓبطـط اإلدــساٛات ّخيتصـس الـصمً مــً
أدل إتاس٘ الؿسص٘ ليػس أنرب قدز مً األحباخ ّالدزاضات العلنٔ٘ .
نهعهىو اإلَسبَية واالجتًبعية
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لكد أغسىا مً قبل أىُ قد مت حبند اهلل تطذٔل دللتيا بصْزٗ داٜن٘ يف السقه
التطلطلٕ ملعآري اليػس العاملّٔ٘ ،ضتذين اجملل٘ مً ذلو ؾْاٜد عدٗٓ ،يتٕ مً
بٔيَا محآ٘ سكْم املؤلؿني ّالياغسًٓ ذللٔاً ّعلنٔاً ّضَْل٘ طلب اجملل٘ ّالعصّ
إلَٔا عيد اليكل ميَا عً طسٓل السقه التطلطلٕ املعٔازٖ الدّلّٕ ،غريٍا.
ّٓػ ــنل ٍـ ــرا الع ــدد باقـ ــ٘ مَن ــ٘ مـ ــً الكط ــآا احلْٔٓـ ــ٘ ّالبش ــْخ العلنٔـ ــ٘
ّالدزاض ــات املتخصص ــ٘ يف اجمل ــال اإلىط ــاىٕ ّاالدتن ــاعّٕ ،اجلامع ــ٘ م ــً خ ــالل
دللتَـ ــا ٍـ ــرِ لتشـ ــسص دّم ــاً علـ ــ ٙاضـ ــتكطاب الدازضـ ــني اجلـ ــادًٓ ّالبـ ــاسجني
املتنٔ ــصًٓ ّت ــْؾري مي ــرب علن ــٕ هل ــه ٓػ ــذعَه عل ــ ٙاملصٓ ــد م ــً اإلىت ــاز العلن ــٕ
ّالبشجٕ باعتبازِ إسد ٚاملؤغسات االضرتاتٔذٔ٘ ليَط٘ األم٘ ّتكدمَا .
ّال ٓطـعيا يف ختــاو نلنتيــا إال أٌ ىػـهس نــل تلــو األقـالو ّاألٓــادٖ الــيت
تيل دَدًا ست ٙظَس ٍرا العدد إىل اليْز .
زادني لْطييا ّلهل مؤضطاتيا التعلٔنٔ٘ ّمسانصىا البشجٔ٘ مصٓداً مً
العطاّ ٛالتكدو ّاالشدٍاز .
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املندائيين

د .حياة بنت سعيد باأخضر

أستاذ مشارك بمعهد اللغة العربية للناطقين بغيرها
جامعة أم القرى ،تخصص  :عقيدة
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دور املستشرقة دراور يف ديانة الصابئة املندائية من
خالل كتابها ومواقع الصابئة املندائيين
المقذمت :
اسبُـهلل ايق ٟدعٌ ايٛس ٞسهُا عـ ٫عبانِ ب٘ نٌ ٓاٍ َٚؿوـ ٚضباكب يٓا
ٚاسبُـهلل ايق ٟدعٌ يف نٌ مَإ ؾذل َٔ ٠ايلهٌ بكاٜا َٔ أٌٖ ايعًِ ٜـعٌٓ َٔ ٕٛ
إىل اشلـٜٚ ٣لؿ ٕٚعً ٢أٌٖ ايبػٚ ٞاملبطًني ٚ.ايِٚ ٠٬ايو ّ٬عً ٢أًلف اشبًل
ٚامللهًني ايق ٟعًُٓا نٝـ ْلؿ عً ٢املبطًني ٚعً ٢آي٘ ُٚشب٘ أمجعني.
ٜعٌ عٌُ املوتٌلقني ظاٖل ٠أٖـاؾ٘ .ظاٖلدًـِٖ عًٗٝا يً ٍُٛٛإىل ذبكٝكٗأَٚ.
ٖ ٤٫٪املوتٌلق ١ايٛٗٝؿ ١ٜايـٜاْ ١ايدلٜطاْ ١ٝازبٓو" ١ٝايًٝـ ٟؿكاٚك " اييت كأٜتٗا
سآل ٠أَاَ ٞأثٓا ٤حبج ٞيف ؿٜاْ ١ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني هٛا ٤يف نتابتٗا اشباُ ١عِٓٗ
أ ٚتلمجتٗا يهتبِٗ املكـه ١أ ٚسٝاتٗا ب ِٗٓٝ٭كبعني هٓ ١تكلٜبا.
أهميت البحث:
تعتدل ايهتاب ١عٔ املوتٌلق ١ؿكاٚك َُٗ ١دـا ٭هباب عـَٗٓ ٠ا:
 - 1عـّ ٚدٛؿ نتاب ػاْ عٔ سٝاتٗا ٚٚؿٚكٖا يف ؿٜاْ ١ايِاب ١٦املٓـا ١ٝ٥سوب َاتًُٛت
إي.1 ٘ٝ
 - 2ؿٚكٖا ايباكم يف سٝا ٠ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني
 - 3نتابٗا عِٓٗ ٚايقٜ ٟعـ امللدع ايلٝ٥ى يهٌ َٔ نتب عٔ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني.

منهجي في البحث:
نإ َٓٗذ ٞتتبع ٞاهتكلاٚ ٞ٥ذبً ًٞٝملا نتبت٘ ٚملا نتب عٓٗا هٛا ٤يف ايهتب
أ ٚاملٛاقع اييت تٛؾلت ي.ٞ
مصاعب البحح  :عـّ تٛؾل املِاؿك ٚامللادع ه ٣ٛنتابني شلا ُٖعا :ايِعاب ١٦املٓعـإٛٝ٥
ٚأهععا رل ٚسهاٜععات ًعععبٚ ١ٝايجععاْٖ ٞعع ٛعبععاك ٠عععٔ صبُٛععع ١أهععا رل هععلؿٖا شلععا أسععـ
كداٍ ؿ ٜٔايِاب ١٦املٓـاٜني ٚؾ َٔ ٘ٝايهقب ٚاشبٝاٍ ايهجرل دـا.
ؾًذأت ملٛاقع ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني ٚملٔ نتب عِٓٗ أمجع املعًَٛات; ٚفيو يعـّ ٜول
اي ٍُٛٛإيٗٝا عدل َِاؿك َتٛؾلٚ ٠نقيو يهجلَ ٠انتب٘ عٓٗا ايِاب ١٦املٓـإٛٝ٥
املعاُل ٕٚيف َٛاقعِٗ املعاُلٚ ٠اييت متجٌ ؿٚ ِٜٗٓثكاؾتِٗ ;يقا سلُت عً ٢كبط
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عٓٛإ حبج ٞمبٛاقعِٗ ست ٢تهُٛ ٕٛك ٠حبج ٞظاٖل ٠يًعٝإ بأْ ٞمجعت ؾ ٘ٝبني
امللادع ايٛكقٚ ١ٝاإليهذلٖٚ ،١ْٝٚقا بات زلَ ١عاُل ٠ست ٢بني اسبهَٛات اييت
زلٝت سهَٛات إيهذل ،١ْٝٚؾ ٬أدـ عًُ ٞبـعّا َ ٫ٚجًب ٫ٚ ١قِٛكا ٖٚ.قا املأٍَٛ
ُٛٚي٘ يهٌ َٔ ٜكلأ حبجٚ ٞػبـ ؾ٦ًٝ ٘ٝا َٔ ٓايت٘ املٌٓٛؿ.٠
 ٫ٚتناٍ املوتٌلق ١ؿكاٚك ذبٔل يف ايٛقت املعاُل يف ب٬ؿٖا بلٜطاْٝا سٝح قـَت
ابٓتٗا َاكغلٜت املتؼِِ ١يف عًِ اٯثاك ػاُ ١اسبٔاك ٠املِل ١ٜيكاْ ٤عُ٘ ؿٜٛإ
ايهٛؾ ١بٛهط يٓـٕ ،يف أَو ١ٝثكاؾ ١ٝعٔ سٝاٚ ٠تلاخ ايًٝـ ٟؿكاٚك.2
خطت البحث:
يكـ قوُت ايبشح إىل َكـَٚ ١هتَ ١باسح ٚػامت١
املقدمة
املبحح األولَ :ؿٗ ّٛايِاب١٦
ٚذبت٘ َطًبإ:
املؿٗ ّٛايًػٟٛ
املؿٗ ّٛاُ٫ط٬سٞ
املبحح الجاىي َ :ؿٗ ّٛا٫هتٌلام
املبحح الجالح  :ايورل ٠ايقات ١ٝيًُوتٌلق ١ؿكاٚك
املبحح الرابع  :أٖـاف املوتٌلق ١ؿكاٚك َٔ ؿكاهتٗا يًِاب ١٦املٓـاٝ٥ني
املبحح اخلامس :زلات نتابتٗا عٔ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني.
املبحح السادس  :ثٓا ٤ايِاب ١٦عًٗٝا
التعقيب
اخلامتة
ثبت املراجع
الفهرس
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مفهىم الصببئت
املطلب األول :املفهوو اللغوي
إٕ نًُ ١ايِابَ ١٦أػٛف َٔ ٠ايؿعٌ ايج٬ثَُ( ٞبَأ َٜعِِبأ ُ َُبِأَ ُُٚبعُ٤ٛا َُٚبعُ٪
َٜعِِبعَُُ٪بعِأ ُُٚبعُ٤ٛا.نُٖ٬ا  :ػلز َٔ ؿ ٜٔإىل آػل نُا تِبأ ايٓذ ّٛأ ٟربلز َٔ
َطايعٗا ٜٚكاٍ أُبأت ايك ّٛإفا ٖذُت عًٚ ِٗٝأْت  ٫تٌعل مبهاِْٗ ُٚبأت عً٢
ايكُٚ ّٛبعت أ ٟتـٍ عً ِٗٝغرلِٖٚ ،تٓطل َُٗٛمٚ ٠غرل َُٗٛم. 3)٠
(ؾايِا٥ب ١يف ايًػ ١إفٕ  ِٖ :أٚي٦و اشباكد ٕٛعً ٢عباؿ ٠ق ،َِٗٛاملؼايؿ ٕٛشلِ يف
ؿٜاْتًِٗ ،أِْٗ يف فيو ًإٔ َٔ ْوُ ِٗٝيف أٜآَا باملًشـ ٜٔأ ٚاشلـاَني ،أ ٚأٟ
َِطًض آػل ٜلَ ٞب٘ َٔ ؽبلز عً ٢ؿٜاْ ١اجملتُع  ٚق ٚ ُ٘ٝتكايٝـ .. ٙامؿكا ٤شلِ ٚ
تٓؿرلاً يًٓاي َِٓٗ)  ( 4ؾايِب ٠ٛيف َكابً ١اسبٓٝؿ ١ٝؾبشهِ َ ٤٫٪ٖ ٌٝعٔ هٓٔ اسبل
ٚمٜػِٗ عٔ ْٗر ا٭ْبٝا ٤ق ٌٝشلِ ايِاب ;5)١٦يقا ظبـ (املوًُني مل ٜلتاسٛا شلق ٙايتوُ،١ٝ
بٌ ناْٛا ٜهقب ٕٛنٌ َٔ ٜطًل عًٖ ِٗٝق ٙايتوُ َٔ ١ٝاملٌلنني ،ؾًُا ْاؿ– ٣
مج ٌٝبٔ َعُل ازبُش – ٞيف قل ٍٜقا : ً٬٥أ ٫إٕ عُل بٔ اشبطاب قـ ُبأ ٚ...فيو
سني ؿػٌ يف اإله – ّ٬ؾٓاؿ ٣عُل  -كٓ ٞاهلل عٓ٘ ٚأكٓا َٔ - ٙػًؿ٘ قا : ً٬٥يكـ
نقب  ..إْ ٞأهًُت  ..ؾتهقٜب عُل  -كٓ ٞاهلل عٓ٘ ٚ -غرل ٙيًٛثٓٝني َٔ أٌٖ
َهٌٜ ،١عل بإٔ أٌٖ َه ١إمنا أ ًكٛا عً ٢املوًُني ٖق ٙايتوُ ١ٝإٖاْ ١شلِٚ ،امؿكا٤
بِٗ ٭ْٗا ناْت هب ١عٓـِٖٚ ،إ ٫ملا اْنعر املوًَُٗٓ ٕٛا) . 6
ٚيهٔ ٖقا املعٓ ٢ايًػٜ ٟٛلؾٔ٘ ايِاب ١٦اسبايٜٚ ٕٛٝل: ٕٚإٔ َعٓ ٢ازلِٗ يػٜٛا
َأػٛف َٔ ايؿعٌ ايج٬ثُ" ٞبٖ" ُ َ٘ٓٚب املاٚ ٤عب :ٙٛأكاق٘ ٚههب٘ (ٚ 7أٌُ ايهًُ١
َٓـاٝ٥اً آكاَٝا سٝح دا٤ت ايهًُ َٔ ١ازبقك( ُبا) أ ٟاكمتى أ ٚغطى ٚنقيو دا٤
ٖقا ازبقك يف ايًػ ١ايعلب ١ٝمماث ً٬نُا يف ايًػ ١املٓـاٚ ١ٝ٥دا ٤تؿورل ٙيف املعادِ
ايعلبُ ٖٛ ١ٝب املا َٔ ٤ايلأي إىل أمخّ ايكـّ أ ٚا٫كمتاي يف املاٚ ٤دا٤ت توُ١ٝ
ايِب ١أ ٚايِاب َٔ ١٦ػ ٍ٬احملٝط شلِ ٜ ِٖٚػطوٜٚ ٕٛلمتو ٕٛباملاٚ . 8)٤عًُ١ٝ
ايتعُٝـ تعين "َِبتا " ٜ ٖٛٚتؿل َع كوِٗ ايلٝ٥ى يف ًلٜعتِٗ  ٖٛٚا٫غتواٍ يف
املٝا ٙازباك. ١ٜ
ٚيهٓا ظبـ باسجَٓ ١ـا ١ٝ٥ذبا ٍٚازبُع بني أٌُ ايهًُ ١علبٝا ُٚابٝ٦ا َٔ ػٍ٬
ايؿعًني ُبأ ُٚبؼ يتجبت – يف معُٗا – ُـم ؿٜٗٓا ؾتك ( :ٍٛعبٔ إٕ عـْا إىل
املِاؿك ايِاب ١ٝ٦يٛدـْا ؾٗٝا نًُُ " ١با " غرل املُٗٛمٌَٚ ٠تكاتٗا  َٔ ٖٞٚاملؿلؿات
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املٓـا ١ٝ٥اٯكاَٚ ١ٝتعين ايتعُٝـ أ ٚايتطٗرل باملا ٤نٌعرل ٠ؿ ١ٜٝٓأهاهً َٔ ١ٝعا٥ل
ايِاب ١٦املٓـاٝ٥نيٜ ِٖٚ ،طًك ٕٛعًٖ ٢ق ٙايٌعرلُ " ٠باغ " ١ؾٝه ٕٛتؿورلٖا إىل
ايًػ ١ايعلبُ: ١ٝباُ :بؼ ٚايهًُ ١بٗقا املعٓٚ ٢اكؿ ٠يف ايًػ ١اٯنـُٝ" ١ٜبُٝ " "ٛبٛ
ت ،" ّٛثِ فنلت عـٌَ ٠تكات يًهًُ ١يف ايًػ ١اٯكاَ ١ٝتعٛؿ إىل َعٓ ٢ايتعُٝـ
بايػطى يف املاُ:٤باُ،بٝتَِ،بٛتاَِ ،طباٚ ،ساٚيت كبط َاهبل بايؿعٌ ايج٬ثٞ
ايعلبُ " ٞبؼ "ٚقايت  :إٕ ٖق ٙايهًُ ١ذبٌُ املعٓ ٢املاؿ ٖٛٚ ٟا٫غتُاي أ ٚايػُى يف
املا ،٤نُا أْٗا ذبٌُ يف ايٛقت فات٘ َعٓ ٢ؿٜٝٓا ٖ ٛايتش ٍٛأ ٚايـػ ٍٛيف ؿ ٜٔدـٜـ
ٚفنلت َعٓ ٢ايؿعٌ يف ايًػ ١ايعلبٚ ١ٝاػتاكت املعٓ ٢اٯت": ٞايِبؼ ايػُى ٚايتػٝرل
ٚزلت ايِٓاك ٣غُوِٗ أ٫ٚؿِٖ يف املاُ ٤بػا يػُوِٗ إٜاِٖ ؾ ،٘ٝتطٗرلا ي٘ ُٚبػ١
اهلل  :ؿٚ ٜ٘ٓايِبػ ١ايٌلٜعٚ ١اشبًكٚ ١ق ٌٝنٌ َاتكلب ب٘ "ٚربًّ إىل ٚدٛؿ تٓاظل
ٚآض بني ايهًُ ١اٯاكاَُ" ١ٝبا" ٚايهًُتني ايعلبٝتني ُ " :بأ "ُ" ٚبؼ " إف إٕ
ايهًُات ايج٬خ ذبَ ٟٛـي ٫ٛؿٜٝٓا ٚاسـا ٖ ٛايتػٝرل أ ٚايتش َٔ ٍٛؿ ٜٔإىل ؿ ٜٔآػل
ٚايػُى يًتطٗرل ؾته ٕٛاشب:١ُ٬إٔ ايِاب ٖٛ ٞ٦ايٌؼّ ايقُ ٟبأ – علب – ١ٝأٟ
ؿػٌ يف ؿ ٜٔايِاب ١٦بعـ إٔ ُبا – آكاَ – ١ٝأ ٟاُطبؼ أ ٚتعُـ باملا. 9 ) ٤
ٚق ٌٝأٜٔا إٔ أٌُ ايهًُ( ١عدل ١ٜثِ ْكًت إىل ازبنٜل ٠ايعلبُٚ ١ٝاكت مبعٓ٢
ػلز َٚاٍ ٚإ ٫ؾٗ ٞيف َعٓاٖا بايعدل ٟتطًل عًَ ٢ا ٜتٌِ باسبلٚب ٚازبٗاؿٚ ،قٌٝ
10
َٔ ايؿعٌ ايعدلُ ٟبؼ أ ٟغطى ٚق ٌٝإٕ نًُُ " ١بأٚخ" اييت تعين دٓـ ايوُا) ٤
ٖٚقا ايك ٍٛؼبتاز إىل ذبلٜل ٜلبط ُشٖ ١ق ٙا٭قٛاٍ بِشَ ١ؿٗ ّٛايهًُ ١يف ايًػ١
ايعدل. ١ٜ
املطلب الجاىي :املفهوو االصطالحي
يكـ ٓٚع ايِاب ١٦٭ْؿوِٗ تعلٜؿا ػاُا بِٗ ٌَتل َٔ عكٝـتِٗ يف نتبِٗ
املكـه ١عٓـِٖٚ ،قـ أػقت٘ َٔ نتاباتِٗ ؾٝك ٍٛأسـِٖ ( :ايِابَٓ ( ٖٞ ١٦ـا)ٞ٥
ٖٚق ٙتعين ً٦ٝني :
ؾولٖا بعض عًُا ٤ايًػات بأْٗا تعين " ايعاكف"  َٔٚنًُ ١ايعاكف أ ٚاملعلؾ١
اًتكت نًُ ١املعلؾٝني أٚ .) Gnostic ( ٟنًُ ١املعلؾ ١تعين َعلؾ ١اهلل َٔ دلا٤
تأٌَ أْ ٚوو أ ٚتِٛف ٚتؿهرل عُٝل يف إٔ ٖقا ايه ٕٛؼبتاز إىل ػايل َـبل ،أٚ
إىل َٛدـ َهٖٚ .ٕٓٛقا ايتؿهرل ايعُٝل  ٫ؼبتاز إىل أْبٝاٚ ٤كهٌ ي ًُٙٛٛٝإىل ايٓاي
ٜٚؿلٓٛا عً ِٗٝاعت٘ ٚعباؿت٘ٚ ،عًٖ ٢قا ؾكـ ؾلض َٔ دلاٖ ٤قا ا٫عتكاؿ إٔ
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ايِاب َٕٛٓ٪ٜ ٫ ١٦بلهاي ١ا٭ْبٝاٖٚ ،٤قا عهى َا َٖٛ ٛدٛؿ يف نتبِٗ أ ٟإمياِْٗ
بآؿّ ًٝٚت ٚهاّ ٚؼب َِٗٓٚ ٢ٝاًتكٛا َٓابع ؿٜاْتِٗ.
أَا ايك ٍٛايجاْٚ ٞايق ٟأؾول ٙآْا نُا ٜؿول ٙبعض ايعًُا ٤غرلٖ - ٟق ٙايعباك٠
ْك ٬عٔ ايهاتب ايِاب ٞ٦غٔبإ ايل- َٞٚإٔ نًَُٓ ١ـاٌَ ٞ٥تكَٓ َٔ ١ـا ٚتعين
املٛسـ َٗٓٚا أػقت َٓـٚ ٟتعين ضبٌ ايعباؿ ٠أ ٚايتٛسٝـٚ .نًَُٓ ١ـاؿ ٖٚ ٞتعين
تٛسٝـ اهلل ٚعباؿت٘.
إفٕ ؾهًَُٓ ١ـا ٜٞتعين ٚتٌٌُ املٛسـ ٜٔأنجل مما ٜكِـٖا بعض ايعًُأَ ٤
املوتٌلقنيٚ .عً ٢ن ٬ايٌهًني ؾايـ ٜٔايِاب ٞ٦هٛا ٤نإ َٔ املعلؾ ١أَٔ ٚ
املٓـا ١ٝ٥ؾٜٗ ٛعين تٛسٝـ ػايل شلقا ايه .ٕٛػايل عًٜ ٟٛعذن اإلْوإ إٔ ِٜؿ٘ أ ٚإٔ
ٜعلف ته ٜ٘ٓٛأ ٚإٔ ٜعلف نٓٗ٘ ،٭ٕ أُٚ ٟـ تطًك٘ عً ٘ٝدبـ ٙأعًٚ َ٘ٓ ٢أنجل
ؿقٚ ١سل َٔ ٫ٛفيو ايُٛـ)ٜ َٔ َِٗٚ ،ل ٣أْ٘ اًتكت نًُ ١ايِابُ ( َٔ ١٦با
 ) Sbaاٯكاَٚ ١ٝتعين َٔ ُبؼ أ ٚتعُـٚ ،تعين بايعلب ١ٝايِاب ٞ٦نٌ َٔ ػلز َٔ ؿٜٔ
إىل ؿ ٜٔآػلٚ .ن ٬ايهًُتني ٜعٓٝإ ً٦ٝا ٚاسـا  ٖٛٚايتػٝرل ايعباؿ .ٟؾايتعُٝـ يف
ايعكٝـ ٠ايِاب ١ٝ٦ػبعٌ ايٌؼّ ٜتبع بعـ ايتعُٝـ ايعكٝـ ٠ايِابٚ ١ٝ٦قـ دا ٤يف نتاب"
ايهٓنا كب٘" ايهٓن ايلباْ ٞأُ ٚشـ آؿّ  ٖٛٚايهتاب ايقً ٟلغ ٓٚٚض عباؿ٠
ايِابٚ ١٦ؾًوؿ ١عكٝـتِٗ قٛي٘ " ََِِؿٔتٓؽ َٔتَؿلقَؽُ َٔ َُٜٛٗؿُٚث٘ إىل ََٓـُٜٛث ،"١أ ٟإٔ
عُاؿى ؽبلدو َٔ ايٛٗٝؿ ١ٜإىل املٓـاٚ .١ٝ٥عًٖ ٢قا ؾايتعُٝـ ٜعين إعطا ٤ايؿلؿ
ايِابُ ٞ٦ؿت٘ ايِاب ١ٝ٦أ ٚاهِ ايِاب.11 )١ٝ٦
ٚٚدـت َِٓٗ َٔ ٜك ٍٛإٕ توُٝتِٗ بايِاب ١٦تعٛؿ إىل سؿٝـ إؿكٜى عً ٘ٝايو" ّ٬
ُاب ٧بٔ قًٌٛغ بٔ إؿكٜى "ٖٚقا ايه ّ٬غرل ؿقٝل ;٭ْ٘  ٫تٛيـ ا٭زلا ٤قبٌ
املوُٝاتٚ . 12عٓـ ايكلا ٠٤يف نتبِٗ املكـه ١ظبـِٖ ٜعٓ ٕٛبايتٛسٝـ تعط ٌٝإشلِٗ عٔ
نٌ ايِؿات ٚيٝى املكِٛؿ ب٘ ايتٛسٝـ اسبكٝك ٞايقْ ٟعلؾ٘ نُوًُني ٚ .يهٔ
املؿٗ ّٛاسبكٝك ٞيًِاب (ٖٛ 13 ١٦اييت تعتدل ؼب ٢ٝعً ٘ٝايوْ ّ٬بٝا شلاٜ ،كـي أُشابٗا
ايهٛانب ٚايٓذٜٚ ّٛععُْٗٛاٜٚ ،عتدل ا٫دبا ٙعب ٛظبِ ايكطب ايٌُايٚ ٞايتعُٝـ يف
املٝا ٙازباك َٔ ١ٜأِٖ َعاملِٗ )ٚ(. 14اػتًـ ؾ ِٗٝعً ٢عـ ٠أقٛاٍ ؾُِٓٗ َٔ ٜل ٣أِْٗ َٔ
ايِٓاكٜ َٔ َِٗٓٚ ٣ك ٍٛإِْٗ َٔ ايٛٗٝؿ ٜ َٔ َِٗٓٚك ٍٛإِْٗ َٔ اجملٛي َٔ َِٗٓٚ
ٜك ٍٛإِْٗ َٔ ٫ؿ ٜٔشلِ  َٔ :ناْٛا ع ٢ايؿطلٜ ٫ٚ ٠تـ ٕٜٛٓبـ.15 ) ٜٔ
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ٚيهٔ ُاب ١٦ايعلام املعاُلٜ ٜٔؿًٔ ٕٛتوُ ١ٝأْؿوِٗ باملٓـا٥ني ٭ٕ (اهِ
"ايِاب٦ني " ناهِ شلق ٙايطا٥ؿ ١غرل َعلٚف عٓـْا  ٫ؿٜٝٓا ّ  ٫ٚتلؽبٝا; ٭ْٓا ْعلف
أْؿوٓا ( َٓـا ) ٜٞؾ ٬بـ إفا ّ َٔ إ ته ٕٛتوُٝتٓا بايِاب٦ني قـ دا٤ت َٔ ا٭قٛاّ
اييت سٛيٓا ،ؾإفا عًُٓا إٔ ايٌعاك ايـٜين ايلٝ٥و ٞيـٜٓا ٖ ٛا٫غتُاي يف املا ٤ازباكٟ
ٚإٔ ٗاكتٓا اي ١َٝٛٝمتاكي نقيو عٔ لٜل ا٫غتواٍ يف املاٚ ٤إٔ ٖق ٙاملُاكه١
توُ ٢عٓـْا ( َِبت٘ ) أ ٟايتعُٝـ تلدض يـٜٓا إٔ ايتوُُ ( ١ٝابَ ) ٞ٦أػٛف َٔ ٠ؾعٌ
( ُبا ) اٯكاََٚ ،ٞعٓاٜ ٙػتُى ٜٚتعُـ ٚعبٔ ْك ٍٛيف ُٝػ ١ا٭فإ عٓـْا (اٍْ ُاب٢
مبِبت٘ ًًُ ) ٢أ ٟنٌ َٔ ٜتعُـ باملعُٛؿٜ ١ٜوًِ .نُا ْك ٍٛيف ايتعُٝـ ( ُبٓٝا
امبِبت٘ اؿ بٗلاّ كب٘ ) أ ٟتعُـت بعُاؿ إبلاٖ ِٝايهبرل ٫ٚ ،بـ ٖٓا اإلًاك ٠إىل إٔ
ايًػ ١املٓـا ١ٝ٥ربً َٔ ٛايتٓكٝط  َٔٚبعض اسبلٚف املٛدٛؿ ٠يف ايًػ ١ايعلبَٗٓٚ ،١ٝا
سلٚف ع ؽ ض ظ ٜٚوتعاض عٓٗا يف بعض ا٭سٝإ حبلف اشلا ٤٭ْ٘ أهٌٗ يف ايًؿغ،
عًُاً إٔ سلف ايعني َٛدٛؿ إ ٫أْ٘ ٌَُٗ عًُّٝآٖ َٔٚ ،ا بـأت أٌَ ٍٚه٬ت ايٓطل
ؾتش ٍٛايؿعٌ طاُطبؼ ص إىل طاُطبأ ص ٚمبلٚك ايٛقت ذب ٍٛايًؿغ اىل ط ُبأصَ٘ٓٚ ،
بـأت أ ٍٚاملٌانٌ َع إػٛآْا املوًُني سٝح ْتقنل مجٝعاً إٔ ايٓيب ضبُـ ًُ ٢اهلل
عًٚ ٘ٝهًِ نإ ًٜكب بايِاب ;٧٭ْ٘ ػلز عٔ ؿ ٜٔآبا ٘٥يهٓٗا تعين يف ايًػ ١املٓـا١ٝ٥
تعُـ ،اغتُى يف املاٚ .٤يـٜٓا ايهجرل َٔ ايعباكات اييت تقنل نًُ ( ١املِبت٘ )
نجرلاً يف كٛهٓا .ؾُٔ املعك ٍٛإٔ ٜه ٕٛا٭قٛاّ اجملاٚك ٕٚيٓاٚ ،نجرل َِٓٗ آكإَٛٝ
ٜٚعلؾ ٕٛايًػ ١اٯكاَ ،١ٝقـ أ ًكٛا عًٓٝا اهِ ( ايِاب٦ني ) أ ٟاملػتوً ١باٯكاَٚ (١ٝقـ
أٜـ ٖقا ايلأ ٟنجرل َٔ ايباسجني َِٓٗ ْٛيـن٘ ٚا٭ب ايهلًَٚ ٞايًٝـٟ
ؿكاٚكٚايدلؾوٛك اٚيرلٚ ٟنجرل ٕٚغرلِٖ)ٚ ،16تل ٣باسجَٓ ١ـا ١ٝ٥إٔ ( ايِاب١٦
ٚاملٓـا ٕٛٝ٥توُٝتإ ملوُٚ ٢اسـ ) . 17
ٚيهٔ َكـّ نتاب " ايِاب ١٦املٓـا ٕٛٝ٥ؿكاه ١يف تاكٜؽ َٚعتكـات ايك ّٛاملٓوٕٛٝ
"ٜقنل ( إٔ املٓـا ٖٛ ٞ٥اهِ َهإ أَا ايِاب ٞ٦ؾِٗ ا٫هِ ايـٜين ) ٚمبا أْ٘ َٔ
إٜلإ ٜٚهتب عٔ ٖق ٙايطا٥ؿ ١املوتكل ٠يف إٜلإ ؾٜٗ ٛعٝـ اهِ املٓـا ٞ٥إىل ؿٚيَ " ١اؿ
"أَ " ٚاؿ " ٟاييت ٖ ٞاٯٕ إٜلإ ٚاربقٚا بايتاي – ٞعً ٢سوب كأ – ٜ٘ازلا دـٜـا شلِ
َٔ ٖق ٙاسبٔاك َٔ ٠املاؿا ٞ٥أ ٚاملاْـاٚ ٞ٥بكٛا ضباؾعني عًٖ ٢قا ا٫هِ ازبـٜـ عً٢
َـ 1800 ٣عاّ) .. 18
ٚتتعـؿ أزلا ِٖ٩ايـاي ١عًَ ٢عٓٚ ٢اسـ(:ايِاب ..١٦املٓـا ..ٕٛٝ٥املػتوً ،١أزلا٤
طبتًؿ ١ملعٓٚ ٢اسـٌٜ ،رل إىل أنجل ازبُاعات ا٫ثٓ - ١ٝيف ايتاكٜؽ  -اكتبا ا
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ٚتكـٜوا يًُاٚ ،19 )٤يف ه٪اٍ يف صبًَٓ ١ـا :١ٝ٥ملافا تعـؿت توُٝات املٓـاٝ٥ني ؟ ؾهإ
دٛاب أسـ نٗٓتِٗ  (:اػتًؿت توُٝات ايِاب ١٦بوبب بعـ تاكؽبِٗ ٚتكًبات ايعِٛك
ؾِٗ ٜلدع ٕٛجبقٚك عكٝـتِٗ إىل ايٓيب آؿّ عً ٘ٝايوٚ ّ٬يقيو ؾِٗ َٔ أقـّ ا٭قٛاّ
املٚ ١َٓ٪يقيو ؾإٕ تعاقب ا٭ ٛاك ٚاسبكب ايتاكؽبٚ ١ٝتػٝرل َهإ ٚدٛؿِٖ ٚههِٓٗ
باهتُلاك ٖ ٛايوبب ايلٝ٥و٫ ٞػت٬ف ايتوُٝات اييت أ ًكت عً. 20 ) ِٗٝ
ٚيف املكابٌ ْكلأ تعلٜـ ايِاب ١٦عٓـ عًُا ٤ايوًُني يٛكٚؿ ازلِٗ يف ث٬ثَٛ ١آع
يف ايكلإْٓٚ .21علّا يػُٚ ِٗٓٛبا ٓٝتِٗ ؾكـ اػتًـ س ٍٛتعلٜؿِٗ عًُا ٤املوًُني:
ْٚبـا بأ ٍٚتؿورل  ٌُٚإيٓٝا ؾٓكلأ تعلٜـ اإلَاّ ايطدل – ٟكمح٘ اهلل  ( :-ايِابٕٛ٦
مجع ُاب ٖٛٚ ٧املوتشـخ ه ٣ٛؿ ٜ٘ٓؿٜٓا ٚأػتًـ أٌٖ ايتأ ٌٜٚيف َٔ ًٜنَ٘ ٖق ا٫هِ
َٔ أٌٖ املًٌ ؾكاٍ بعِٔٗ ًٜ:نّ فيو نٌ ػاكز َٔ ؿ ٜٔإىل غرل ؿٚ ٜٔقايٛا :ايق ٜٔعٓ٢
اهلل بٗقا ا٫هِ ق٫ ّٛؿ ٜٔشلِٚ ،قاٍ صباٖـ :ايِاب ٕٛ٦يٝوٛا بٛٗٝؿ ِْ ٫ٚاك٫ٚ ٣
ؿ ٜٔشلِ ٚعٓ٘  :ايِاب ٕٛ٦بني اجملٛي ٚايٛٗٝؿ  ٫ت٪نٌ فبا٥شِٗ  ٫ٚتٓهض ْواِٖ٩
ٚ.قاٍ ابٔ مٜـ :ايِاب ٕٛ٦ؿ َٔ ٜٔا٭ؿٜإ ناْٛا جبنٜل ٠املٜ ٌُٛكٛي٫ ٕٛإي٘ إ ٫اهلل،
ٚيٝى شلِ عٌُ  ٫ٚنتاب ْ ٫ٚيب إ ٫ق٫ ٍٛإي٘ إ ٫اهللٚ ،مل َٛٓ٪ٜا بله ٍٛاهللٚ ،قاٍ
آػل ِٖ ٕٚقٜ ّٛعبـ ٕٚامل٥٬ه ًِٕٜٛٚ ١ايكبًٚ ١ماؿ قتاؿٜٚ ٠كل ٕٚ٤اينبٛك ٚق ٌٝبٌ ِٖ
ا٥ؿ َٔ ١أٌٖ ايهتاب)  22ايطدلٚ ،ٟفنل اسباؾغ ابٔ نجرل –كمح٘ اهلل ٖ -قٙ
ا٭قٛاٍ ٚماؿ عًٗٝا ( ٚقاٍ بعض ايعًُا :٤ايِاب ٕٛ٦ايق ٜٔمل تبًػِٗ ؿعْ ٠ٛيب ثِ اػتاك
ٖقا ايك :ٍٛأِْٗ ق ّٛيٝوٛا عً ٢ؿ ٜٔايٛٗٝؿ ٚايِٓاك ٫ٚ ٣اجملٛي  ٫ٚاملٌلنني ٚإمنا
ِٖ ق ّٛباق ٕٛعً ٢ؾطلتِٗ  ٫ٚؿَ ٜٔكلك شلِ ٜتبعٜٚ ْ٘ٛكتؿٚ ،ْ٘ٛشلقا نإ املٌلنٕٛ
ٜٓبن َٔ ٕٚأهًِ بايِاب ٧أ ٟأْ٘ ػلز عٔ ها٥ل أؿٜإ أٌٖ ا٭كض إف فاى ) َِٗٓٚ ، 23
َٔ ٜك ( :ٍٛإِْٗ َٔ ايِٓاكُٚ ٣بٛا إىل اجملٛه َٔ َِٗٓٚ ،١ٝقاٍ إٕ نتابِٗ اينبٛك
ايق ٟأْنٍ عً ٢ؿاٚؿ عً ٘ٝايوَٛ ٖٛٚ ّ٬اعغ ب ٬أسهاّ ٚق ٌٝإْ٘ أسهاّ ْنٍ بٗا
24
ددل ٌٜعً ٘ٝايو ّ٬عً ٢ؿاٚؿ نا٭سهاّ اييت ْنٍ بٗا عً ٢ايٓيب َٔ غرل ايكلإٓ)
ْٚكلأ صبُٛع َٔ ١ا٭قٛاٍ تٓكٌ يٓا ا٫ػت٬ف سٛشلِ َٓٗا :إِْٗ عً ٢ؿْٛ ٜٔغ -عً٘ٝ
ايوٖٚ- ّ٬قا َوتبعـ سني ايكلا ٠٤يف تاكؽبِٗ ايقٜ ٟقنل ْ٘ٚعٔ أْؿوِٗ ،ثِ ٫
ؿيَٛ ٌٝثٛم عًٚ :٘ٝقـ فنل فيو املاٚكؿ – ٟكمح٘ اهلل ت ( - 364إٕ ايِاب ٧اشباكز
َٔ ً ٤ٞإىل ً ;٤ٞؾوُ ٞايِاب ٕٛ٦بٗقا ا٫هِ شبلٚدِٗ َٔ ايٛٗٝؿ ١ٜإىل ايِٓلاْ١ٝ
ٚق ٌٝإِْٗ ٜنعُ ٕٛأِْٗ عً ٢ؿْٛ ٜٔغ عً ٘ٝايوٜٚ ،25)ّ٬ل ٣اينطبٌل – ٟكمح٘ اهلل –
أِْٗ ق ّٛعـيٛا عٔ ؿ ٜٔايٛٗٝؿٚ ١ٜايِٓلاْٚ ١ٝعبـٚا امل٥٬هٚ ،26١اٯَـ – ٟكمح٘ اهلل
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ت ٜ - 631ل ٣أْ٘ ( ا٭ًب٘ توُٖ ١ٝق ٙايطا٥ؿُ ١اب ١٦ملٚ ًِٗٝاعبلاؾِٗ عٔ هٓٔ
اسبل يف ْب ٠ٛا٭ْبٝا٫ ;٤ربافِٖ آشل ١غرل اهلل تعاىل أػقا َٔ ق ٍٛايعلب ُبأ ايلدٌ إفا
َاٍ ٚاعبلف) ٚ ، 27ايلام ٟمي ٌٝإىل أِْٗ بعح ؾ ِٗٝإبلاٖ ِٝعً ٘ٝايو ّ٬عباؿ ايٓذّٛ
ٚزلاِٖ ايِبا ١ٝ٥ؾكاٍ( :قٜ ّٛكٛي ٕٛإٕ َـبل ٖقا ايعامل ٚػايك٘ ٖق ٙايهٛانب
ايوبعٚ ١ايٓذ ّٛؾِٗ عبـ ٠ايهٛانبٚ ،ملا بعح اهلل تعاىل إبلاٖ ِٝعً ٘ٝايو ّ٬نإ
ايٓاي عً ٢ؿ ٜٔايِابٚ ، 28 ) ١٦بك ٍٛايلام ٟقاٍ ابٔ سنّٚ( ،قـ ٜٔاف إىل مجًَٔ ١
قاٍ إٕ َـبل ايعامل أنجل َٔ ٚاسـ ايِابٜ ِٖٚ ٕٛ٦كٛي ٕٛبكـّ ا٭ًُني عً ٢عب ٛقٍٛ
اجملٛي إ ٫أِْٗ ٜكٛي ٕٛبتعع ِٝايهٛانب ايوبعٚ ١ايدلٚز ا٫ثٓ ٢عٌلٚ ،نإ ايقٟ
ٜٓتشً٘ ايِاب ٕٛ٦٭قـّ ا٭ؿٜإ عًٚ ٢د٘ ايـٖل ٚايػايب عً ٢أٌٖ ايـْٝا إىل إٔ أسـثٛا
ؾ ٘ٝاسبٛاؿخ ٚبـيٛا ًلا٥ع٘ مبا فنلْاؾبعح اهلل عنٚدٌ إي ِٗٝإبلاٖ ِٝػً ً٘ٝعً٘ٝ
ايو ّ٬بـ ٜٔاإله ّ٬ايق ٟعبٔ عً ٘ٝاٯٕٚ ،تِشٝض َا أؾوـ ٙٚباسبٓٝؿ ١ٝايوُش١
اييت أت ٢اهلل بٗا ضبُـ  َٔ rعٓـ اهلل تعاىل) ٚ ، 29نقا ٜل ٣نٌ َٔ ابٔ تٚ ١ُٝٝابٔ
ق ِٝازبٛم ١ٜكمحُٗا اهلل  -يف أِْٗ َٔ بعح إي ِٗٝإبلاٖ- ِٝعً ٘ٝايو- ّ٬
ؾٓكلأ يإلَاّ ابٔ ق ِٝازبٛمُٚ ١ٜؿا يًِاب ١٦بأِْٗ ( :أَ ١نبرل َٔ ٠ا٭َِ ايهباك )
ٚبني إٔ ا٫ػت٬ف سٛشلِ سكٝكٚ ١بني هبب فيو (ٚقـ اػتًـ ايٓاي ؾ ِٗٝاػت٬ؾا
نجرلا حبوب َا  ٌُٚإيَ َٔ ِٗٝعلؾ ١ؿَٓ ِٖٚ ِٜٗٓكوُ ٕٛإىل َٚ َٔ٪ناؾل،
 ِٖ ٤٫٪ٖٚق ّٛإبلاٖ ِٝعً ٘ٝايوٚ ّ٬أٌٖ ؿعٛت٘ٚ ،ناْٛا قوُني سٓؿاٌَٚ ٤لن،ٕٛ
ٚأٌُ ؿ – ٤٫٪ٖ ٜٔنُا ٜنعُ - ٕٛأِْٗ ٜأػق ٕٚمبشاهٔ ؿٜاْات ايعامل َٚقاٖبِٗ،
ٚؽبلد َٔ ٕٛقبٝض َاِٖ عً ٘ٝقٚ ٫ٛعُٚ ;٬شلقا زلٛا ُاب :١٦أ ٟػاكدني ،ؾكـ
ػلدٛا عٔ تكٝـِٖ جبًُ ١نٌ ؿٚ ٜٔتؿِ ً٘ٝإَ ٫ا كأٚا ؾ َٔ ٘ٝاسبلٚ ،املكِٛؿ إٔ
ٖق ٙا٭َ ١قـ ًاكنت مجٝع ا٭َِ ٚؾاكقتِٗ ؾاسبٓؿاً َِٗٓ ٤اكنٛا أٌٖ اإله ّ٬يف
اسبٓٝؿٚ ١ٝاملٌلنً َِٗٓ ٕٛاكنٛا عباؿ ا٭ُٓاّ ٚكأٚا أِْٗ عًُٛ ٢اب ٚأنجل ٖقٙ
ا٭َ ١ؾ٬هؿٚ ١ايؿ٬هؿٜ ١أػق َٔ ٕٚنٌ ؿ – ٜٔبنعُِٗ – ضباهٔ َا ؿيت عً٘ٝ
ايعكٚ ،ٍٛعكٜٛ ِٖ٩٬دب ٕٛاتباع ا٭ْبٝاًٚ ٤لا٥عِٗ  ).ثِ فنل ػ ١ُ٬قٛي٘ بإٔ قاٍ
إِْٗ ؾلم :ؾِاب ١٦سٓؿاُٚ ٤ابٌَ ١٦لنُٚ ٕٛاب ١٦ؾ٬هؿُٚ ١ابٜ ١٦أػق ٕٚمبشاهٔ
َاعً ٘ٝأٌٖ املًٌ ٚايٓشٌ َٔ غرل تكٝـ مبً ١أ ٚعبً ، 30 )١بُٓٝا ؾٌِ ًٝؼ٘ ابٔ ت– ١ُٝٝ
كمح٘ اهلل – َا هبل ؾٗ: ٛبـاٜ ١ٜل ٣إٔ ايِاب ١٦يف أًُِٗ ََٛ َٕٛٓ٪سـ ٕٚؾٝك:ٍٛ
(ٚشلقا ق ٌٝإٕ أكهط ٛبـٍ لٜك ١ايِاب ١٦ايق ٜٔناْٛا قبً٘ ٚايق ٜٔناْٛا ََٓ٪ني
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اهلل :إٕ ايِابٜٓ ١٦كوُ ٕٛإىل قوُني :

31
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ٚفنل عِٓٗ عـ ٠تعلٜؿات ؾكاٍ كمح٘

القسه األول (الصابئة احليفاء) :
ِٖ َٔ نإ َتبعا يٌلٜع ١ايتٛكاٚ ٠اإلظب ٌٝقبٌ ايٓوؽ ٚايتبـ َٔ ٌٜايٛٗٝؿ ٚايِٓاك،٣
 ٤٫٪ٖٚممٔ محـِٖ اهلل ٚأثٓ ٢عًٚ ،ِٗٝك ٟٚأٜٔا بإهٓاؿ ثابت  32أِْٗ  :ايقٜ ٟعلف
اهلل ٚسـ ٙؾِٗ قـ ٜكٛي ٫ ٕٛإي٘ إ ٫اهلل ؾكط ٚيٝوت ي٘ ًلٜعٜ ١عٌُ بٗا ٚمل ؼبـخ
نؿلاٚ ،ق ِٖ ٌٝق َٔ ّٛاجملٛي ٚايٛٗٝؿ ٚايِٓاك ٣يٝى شلِ ؿٚ ٜٔيٝى شلِ ًلٜع١
َأػٛف ٠عٔ ْيب  ِٖٚيٝوٛا نؿاكا ،ؾإٕ اهلل قـ أثٓ ٢عً ٢بعِٔٗ ؾِٗ َوتُوهٕٛ
باإله ّ٬املٌذلى  ٖٛٚعباؿ ٠اهلل ٚسـٚ ٙإػباب ايِـم ٚايعـٍ ٚذبل ِٜايؿٛاسٍ
ٚايعًِ ٚعب ٛفيو مما اتؿكت ايلهٌ عً ٢إػباب٘ ٚذبلمي٘ .
القسه الجاىي (الصابئة املشركوٌ):
 ِٖٚايقٜ ٜٔعبـ ٕٚامل٥٬هٚ ١ايقٜ ٜٔوُ ِْٗٛايلٚساْٝات ايعً – ١ٜٛنُا ٜنعُ– ٕٛ
ٜٚنعُ ٕٛأِْٗ ٜكل ٕٚ٩اينبٛك)ٚ . 33يهٔ املعٓ ٢ايػلٜب يًِابٚ ١٦ايق ٟؼبتاز يًلؿ
َافنلُ ٙاسب " يف ظ ٍ٬ايكلإٓ " ( :ٖٛٚايِاب ٕٛ٦ا٭كدض أِْٗ تًو ايطا٥ؿَٔ ١
ٌَلن ٞايعلب قبٌ ايبعج ١ايق ٜٔهاٚكِٖ ايٌو ؾُٝا نإ ق َِٗٛعً َٔ ٘ٝعباؿ٠
ا٭ُٓاّ ،ؾبشجٛا ٭ْؿوِٗ عٔ عكٝـٜ ٠لتْٔٗٛا ؾاٖتـٚا إىل ايتٛسٝـ ٚقايٛا :إِْٗ
ٜتعبـ ٕٚعً ٢اسبٓٝؿ ١ٝا٭ٚىل ًَ ١إبلاٖ ِٝعً ٘ٝايوٚ ّ٬اعتنيٛا عباؿ ٠ق َِٗٛؿ ٕٚإٔ
ته ٕٛشلِ ؿع ٠ٛؾ ِٗٝؾكاٍ عِٓٗ املٌلن ٕٛإِْٗ ُبأٚا أَ ٟايٛا عٔ ؿ ٜٔآبا ِٗ٥نُا
ناْٛا ٜكٛي ٕٛعٔ املوًُني بعـ فيو َٔٚ ،ثِ زلٛا ايِابٖٚ ١٦قا ايك ٍٛأكدض َٔ
ايك ٍٛبأِْٗ عبـ ٠ايٓذ ّٛنُا دا ٤يف بعض ايتؿاهرل)ٚ 34قٛي٘ إمنا ْٖ ٛكٌ يًُعٓ٢
ايًػِٜٚ ٟٛاؿّ َاْكً٘ عِٓٗ ايوابك ِٖٚ ٕٛأعًِ بِٗ َٓ٘ .
ٜٚل ٣بعض ايِاب ١٦املعاُل ٜٔأْ٘ ( قـ دا َِٗٓ ٤إبلاٖ ِٝاشبً ٌٝعً ٘ٝايوّ٬
ٚاملًكب بأب ٞاْ٫بٝاٚ .٤يـ ٣ايِاب ١٦نجرل َٔ ا٭ها رل عٔ إبلاٖ ِٝاشبًٚ ٌٝاْتواب٘
إي ِٗٝي ٫ٛسـٚخ بعض ايعٛاكض ايـ ١ٜٝٓي٘ يف سٝات٘ ٖٚذلت٘ َٔ بابٌ اىل سلإٚ .مل
ٜهٔ إبلاٖٜٛٗ ِٝؿٜا ِْ ٫ٚلاْٝا; ٭ْ٘ ٚيـ ٚبٌل بايتٛسٝـ قبٌ َٛه ٢حبٛاي ٞأيـ
هٓ.35 )١
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ٚيهٔ ًُ ١ايِاب ١٦ايٜ َٔ ِٖٚ ّٛٝوُ ٕٛأْؿوِٗ ايِاب ١٦املٓـا ٕٛٝ٥بإبلاٖ- ِٝ
عً ٘ٝايو36- ّ٬ضبٌ ْعل عٓـ باسح علاقَ ٞعاُل ؾكـ ت ٌُٛإىل إٔ اهِ" بٗلاّ
ايهبرل " ايقٜ ٟلؿؿ ٖٛ ْ٘ٚاهِ ٭سـ امل٥٬و املكلبني ٚيٝى ازلا إلبلاٖ ِٝعً٘ٝ
ايو ،ّ٬نُا ثبت تٓكِِٗ إلبلاٖ ِٝعً ٘ٝايوٚ ّ٬أْ٘ ظبى يكٝاَ٘ خبتإ ْؿو٘ ٖٛٚ
بٗقا قـ ػلز َٔ ًَتِٗ – نُا ٜنعُٚ – ٕٛأبعـ َٔ أعُاٍ ايهٗاْ. 37 ١
المبحث الثبني :مفهىم االستشراق
يف اللغة  :ا٫هتٌلام َأػٛف َٔ نًُ ١ايٌلمٚ ،ايٌلم يف ايًػً :ٖٛ ١لقت ايٌُى
ًلٚقا ًٚلقا ً :عت ٚاهِ املٓٛع املٌلمٚ 38أٓٝؿت إىل ايهًُ ١اسبلٚف ايج٬ث"١
ا،ي،ت" ٚاييت تعين يف قٛاعـ ايًػ ١ايعلبً :١ٝب ايٌ. ٤ٞؾا٫هتٌلام إفٕ ًٖ ٛب
ايٌلم. 39
ٖٓٚاى َٔ حبح يف َعادِ يػات عـٚٚ ٠دـ إٔ ايٌلم ٜعين ايٓٛك ٓٚـ ٙايعّ٬
ٜٚعين تٛد ٘ٝاسبٛاي عب ٛادبا ٙأ ٚع٬قَ ١ا يف اجملاٍ ايؿهلٚ ٟايلٚس ، ٞأٚمبعٓ٢
ٜتعًِ أٜ ٚبشح عٔ ًَ ٤ٞا ٜٚأت ٞمبعٓ ٢ايتٛدٚ ٘ٝاإلكًاؿ.40
ويف اإلصطالح :عً ٢ايلغِ َٔ إٔ َِطًض ا٫هتٌلام ظٗل يف ايػلب َٓق قلْني َٔ
اينَإ عً ٢تؿاٚت بوٝط بايٓوب ١يًُعادِ ا٭ٚكٚب ١ٝاملؼتًؿ ،١يهٔ ا٭َل املتٝكٔ إٔ
ايبشح يف يػات ايٌلم ٚأؿٜاْ٘ ٚخباُ ١اإله ّ٬قـ ظٗل قبٌ فيو بهجرلٚ ،يعٌ نًُ١
َوتٌلم قـ ظٗلت قبٌ َِطًض اهتٌلامٚ ،أكدع ايػلب ٕٛٝظٗٛك ٙاملبهل يًشاد١
املاه ١يٛدٛؿ َتؼِِني يًكٝاّ عً ٢إٌْا ٤اجمل٬ت ٚازبُعٝات ٚا٭قواّ ايعًُ.41 ١ٝ
ٚيهٔ ٜهاؿ ٜتعؿعل ايباسج ٕٛيف عًِ ا٫هتٌلام عً ٢تعلٜؿ٘ ٚبـٖ ٞإٔ ايباسجني َٔ
املوًُني عٓـَا ٜععلؾ ْ٘ٛؾإمنا ٜه ٕٛمبا ٜؿِض عٔ ػُِٝٛتِٗ ٖ َٔٚق ٙايتعلٜؿات
ي٬هتٌلام:
- 1تقنل املٛهٛع ١املٝول ٠يف ا٭ؿٜإ ٚاملقاٖب إٔ ا٫هتٌلام:
ط ORIENTALISMDتعبرل ٜـٍ عً ٢ا٫دبا ٙعبع ٛايٌلم ٜٚطًل عً ٢نٌ َا
ٜبشعح يف أَٛك ايٌلقٝني ٚثكاؾتِٗ ٚتاكؽبِٗ ٜٚكِـ ب٘ فيو ايتٝاك ايؿهل ٟايقٟ
ٜتُجٌ يف إدلا ٤ايـكاهات املؼتًؿ ١عٔ ايٌلم اإلهٚ َٞ٬اييت تٌٌُ سٔاكت٘
ٚأؿٜاْ٘ ٚيػات٘ ٚثكاؾت٘ٚ .يكـ أهِٗ ٖقا ايتٝاك يف ُٝاغ ١ايتِٛكات ايػلب ١ٝعٔ
ايٌلم عاَٚ ١عٔ ايعامل اإله َٞ٬بِؿ ١ػاَُ ١عدلا عٔ اشبًؿ ١ٝايؿهل١ٜ
يًِلاع اسبٔاك ٟبُٗٓٝا ص . 42
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- 2ؿكاهات أناؿميٜ ١ٝك ّٛبٗا غلب ٕٛٝيإلهٚ ّ٬املوًُني َٔ ًت ٢ازبٛاْب  :عكٝـ٠
43
ًٚلٜعٚ ١سٔاكٚ ٠تاكؽبا ْٚعُا ٚثلٚات ٚإَهاْٝات بػلض ايوٝطل ٠عً ٘ٝغايبا
- 3تعلٜـ ٌَلف َٛقع املـ ١ٜٓاملٓٛك ٠يًـكاهات ا٫هتٌلاق ٖٛ :١ٝنٌ َا ِٜـك عٔ
ايػلبٝني ٚأَلٜهٝني َٔ إْتاز ؾهلٚ ٟإعٚ َٞ٬تكاكٜل هٝاهٚ ١ٝاهتؼباكات١ٝ
س ٍٛقٔاٜا اإلهٚ ّ٬املوًُني يف ايعكٝـٚ ،٠يف ايٌلٜعٚ ،١يف ا٫دتُاعٚ ،يف
ايوٝاه ١أ ٚايؿهل أ ٚايؿٔٚ ،ميهٓٓا إٔ ًْشل با٫هتٌلام َا ٜهتب٘ ايِٓاك٣
ايعلب َٔ أقباط َٚاكْٝٚني ٚغرلِٖ ممٔ ٜٓعل إىل اإله َٔ ّ٬ػ ٍ٬املٓعاك
ايػلبًٜٚ ،ٞشل ب٘ أٜٔاً َا ٌٜٓل ٙايباسج ٕٛاملوًُ ٕٛايق ٜٔتتًُقٚا عً ٢أٜـٟ
املوتٌلقني ٚتبٓٛا نجرلاً َٔ أؾهاك املوتٌلقني. 44
 َٔٚػٖ ٍ٬قا املؿٗ ّٛظبـ ا٫هتٌلام ٜتُٝن بأبعاؿ ث٬ث:١
البعد األكادميي َٔ :سٝح إ املوتٌلقني ٜك َٕٛٛيف ؿكاهاتِٗ عًَٓ ٢اٖر ػاُ١
تتبع زباَعاتِٗ َٚعاٖـِٖ .
البعد العرقي :إف ٜعتدل ا٫هتٌلام أهًٛبا يًتؿهرل ٜعتُـ عً ٢ايتُٝٝن ايعكًٚ ٞايجكايف
ٚايتاكؽبٚ ٞايعلق ٞبني ايٌلم ٚايػلب .
البعد االستعناري :إف ميجٌ ايطلٜل اسبكٝك ٞملعلؾ ١ايٌلم بػ ١ٝاستٖٛ ٍ٬إعاؿ٠
تٛدٚ ٘ٗٝايتشهِ ؾ. 45٘ٝ
ٖٚقا املِطًض املتـا ٍٚأُعلاملوتٌلقني عًٓ ٢لٚك ٠ايتؼً ٞعٓ٘ ; ٭ٕ نًُ١
َوتٌلم ع عً ٢سـ تعبرلِٖ ع أُبشت َٓق اٯٕ ع  - 1973ؾِاعـا ًَٛثٚ ١يٝى ٖٓاى
أٌَ يف اشب ْ٬تك ٍٛاملوتٌلق ١ايدل ؾوٛكْ ٠اؿ ١ٜأظبًٝٝوه : 46ٛط بـأْا غبٌَٔ ٢
َِطًض ا٫هتٌلام باملعٓ ٢ايق ٟأُبض َٓتٌلا يف ايوٓني ا٭ػرلْٚ ٠بشح عٔ بـٌٜ
ٜـؾعٓا إىل فيو ايتؼِّ ايـقٝل ايق ٟأُبض ٓلٚكٜا يف صباٍ ايعً ّٛاإلْواْ ١ٝص
ٚتل ٣إٔ َٗٓ ١ا٫هتٌلام ٖ ١َٓٗ ٞاملؼا ل ; ٠٭ٕ ٖقا املذلدِ ػبب إٔ ٜكاُ ّٚـَ١
ايجكاؾات اييت ذبـخ يف ًؼِٝت٘ ٚ .ت٪نـ ْعلٜتٗا ايوابك ١ملا تعتكـ إٔ توُ١ٝ
املٌتػًني بايعً ّٛاإله َٔ ١َٝ٬ايػلبٝني باملوتٌلقني توُ ١َٛ٦ٌَ ١ٝيقا ؾُٔ ػٍ٬
دبلبتٗا تل ٣إٔ املِطًض ايبـٚ ٌٜاملٓاهب ٖ ٛطاملوتعلبص .47
ٚأْا ٫أٚاؾكٗا ايك ;ٍٛ٭ٕ املوتٌلم املٗتِ باسبٔاك ٠اإلهٚ ١َٝ٬اييت نُتبت
ٚسُعؿععت بايًػ ١ايعلب٫ ١ٝتعين اقتِاك أحباث٘ عً ٢ايععلب ؾكط هٛا ٤ناْٛا َوًُني أٚ
غرل َوًُني بٌ نٌ ؿكاهاتِٗ يف ايٛقت ايوابل ٚاسبآلَِٓ ،لؾ ١ؾكط عً٢
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اإلهٚ ّ٬أتباع٘ٚ ،باعذلاؾٗا ٖ ٞيف نتابتٗا بإٔ اعبواك اشبطل ايعجُاْ ٞع نُا تنعِ
ع َٗـ ْ٫ؿتاغ املوتٌلمٚ ،مما ٜعٔـ اعذلآ ٞعًٗٝا َا فنلُ ٙاسب نتاب
{ ا٫هتٌلا م بني املٛٓٛعٚ ١ٝاْ٫ؿعاٍ } ٚيهٔ مبا ٜؿِض عٔ سكٝك ١ا٫هتٌلام ؾكـ
قاٍ ط إ ٕ يؿعَ ١وتٌلم تجرل يف ْؿٛهٓا أساهٝى ًت ٢بٝـ أْٗا  ٫ربً َٔ ٛايٌو
ٚا٫كتٝابٖٚ ،قا ايٌو ا٫كتٝاب يٝوا َٔ ُٓعٓا  َٔ ٫ٚبٝعتٓا بٌ إُْٗا َٔ ُٓع
بعض املوتٌلقني املولؾني ،ايق ٜٔمل ٜتذلؿٚا عٔ ٜٛٗؿٜتِٗ أِْ ٚلاْٝتِٗ أ ٚعلقٝتِٗ
سني نتبٛا عٔ ايعلب أ ٚعٔ اإلهٓٚ .ّ٬لك ٖ ٤٫٪مل ٜٗـّ يإله ّ٬تلاثا  ٫ٚيًُوًِ
ؿٜٓا قـك َا نإ يف نتاباتِٗ َٔ ٓلك عً ٢أبٓا ٤دًـتِٗ َٔ تٌ ٜ٘ٛيًشلٚ ،صباْب١
يًبشح ايعًُ ٞايِلف ايقٜ ٟؿلض عً ٢ايـاكي أَاْ ١ائُرل ٚتجبت اشببرل ،ؾلؿؿٚا
َا قاي٘ أه٬ؾِٗ املـؾٛع ٕٛبعِبٝتِٗ اسبُكا ٤ؿ ٕٚحبح أ ٚمتش ،ّٝؾتؼًٛا عٔ ُؿ١
ايعامل ايجبت ِٖٚ ،بقيو قـ كهؼٛا ايِٛك ٚاملؿاٖ ِٝاملٌٚ ١ٖٛاملكِٛؿ ٠يف عكٍٛ
ٚأفٖإ كداٍ ايٖٛ٬ت; سني اعتُـٚا عً ٢نتابات َوتٌلق ٞعِلِٖ ،ؾاتوعت
جبٗٛؿِٖ ٖ ٠ٛايتٌ ٜ٘ٛاييت ْلاٖا ست ٢اي ّٛٝها٥ـ ٠يف ٚها ٌ٥ا٭ع ّ٬ا٭ٚكبٚ ،١ٝبـ٫
َٔ ك ١ٜ٩ايٛاقع ؿَٛ ٕٚاكب ١ؼبا ٍٚايػلب معنع ١ايجك ١يف اإله ّ٬بإبلام ٚدٗات ايٓعل
اييت  ٫تتعًل بلٚغ اإله ّ٬أ ٚتعاي ُ٘ٝص . 48
( إٕ َؿٗ ّٛا٫هتٌلام ْؿو٘ بـأ ؽبؿت  ٚؿل بعض املٌتػًني بايٌلم ٜؿًٔ ٕٛأٟ
إ ٬م عـا إ ٬م املوتٌلمَ ،جٌ :عامل اإلهَٝ٬ات ،أ ٚاملوتعلب ،أ ٚاشببرل يف
ً ٕٚ٪ايٌلم ا٭ٚهط ٚنإ شلقا أثل ٙعً ٢املعً ١َٛعٔ اإلهٚ ّ٬املوًُني )  ،49يقا
ْتوا ٌٖ ٍ٤سإ ايٛقت إليػا ٤نًُ ١ا٫هتٌلام نُا ٚكؿ يف َلنن املـ ١ٜٓاملٓٛك٠
يـكاهات ٚحبٛخ ا٫هتٌلام يف َكاي": ١إيػاَِ ٤طًض ا٫هتٌلام" ؾذا ٤ؾ: ٘ٝ
ػبب إٔ ْتٛقـ عٓـ ايكلاك ايػلب ٞبايتٛقـ عٔ اهتؼـاّ َِطًض اهتٌلام أٚ
نُا قاٍ أسـ َوتٌلق 50ِٗٝإٕ ٖقا املِطًض قـ أيك ٞب٘ يف َنابٌ ايتاكٜؽ ،ؾكـ كأ٣
ايػلب إٔ ٖقا املِطًض ٜٓط ٟٛعً ٢مح٫ٛت تاكؽبٚ ١ٝؿ٫٫ت هًبٚ ١ٝإٔ ٖقا املِطًض
مل ٜعـ ٜؿ ٞبُٛـ ايباسجني املتؼِِني يف ايعامل اإله ،َٞ٬ؾهإ َٔ قلاكات
َٓعُ ١امل٪متلات ايعامل ١ٝيف َ٪متلٖا ايق ٟعكـ يف باكٜى عاّ  :1973بإٔ ٜتِ ا٫هتػٓا٤
عٔ ٖقا املِطًضٚ ،إٔ ٜطًل عًٖ ٢ق ٙاملٓعُ( ١امل٪متععلات ايعامل ١ٝيًـكاهات اإلْواْ١ٝ
سع ٍٛآهٝا ٚسلاٍ أؾلٜكٝا ٚ ( )ICHSANAعكـت املٓعُ٪َ ١متل ٜٔذبت ٖقا
ايعٓٛإ إىل إٔ مت تػٝرلَ ٙل ٠ثاْ ١ٝإىل (امل٪متلات ايعامل ١ٝيًـكاهات اٯهٚ ١ٜٛٝايٌُاٍ
أؾلٜكٚ (.)ICANAS ١ٝقـ عاكض ٖقا ايكلاك ؿ ٍٚايهتً ١ايٌلق( ١ٝكٚهٝا ٚايـٍٚ
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اييت ناْت تـٚك يف ؾًهٗاَٚ ،ع فيو ؾؿ ٞامل٪متل ايـٚي ٞاشباَى ٚايج٬ثني
يًـكاهات اٯهٚ ١ٜٛٝايٌُاٍ أؾلٜك ١ٝايق ٟعكـ يف بٛؿابوت باجملل نإ َِطًض
اهتٌلام َٚوتٌلقني ٜوتؼـّ ؿ ٕٚأ ٟذبؿعات ،مما ٜعين إٔ ا٭ٚكٚبٝني ايػلبٝني
ٚا٭َلٜهٝني ِٖ ا٭نجل اعذلآعاً عًٖ ٢قا املِطًضٚ ،يعٌ ٖقا يٝؿٝـ املػاٜل ٠حبٝح
ٜتشـث ٕٛعٔ املوتٌلقني يٝجبتٛا أِْٗ غرل فيو بٌ ِٖ َوتعلب Arabists ٕٛأٚ
إه Islamists َٕٛٝ٬أ ٚباسج ٕٛيف ايعً ّٛاإلْواْ Humanists ١ٝأَ ٚتؼِِ ٕٛيف
ايـكاهات اإلقً ١ُٝٝأ ٚا٫دتُاع ١ٝأ ٚا٫قتِاؿ ١ٜاييت ربتّ ببًـ َعني أَٓ ٚطك١
دػلاؾَ ١ٝع ،١ٓٝأَا َٛقؿٓا عبٔ َٔ ٖقا ايتؼِّ أ ٚايتؼِِات ؾإْ٘ ٜوعٓا َا ٚهع
ايػلبٝني ؾإٕ ِٖ اػتاكٚا إٔ ٜذلنٛا ايتوُ ١ٝؾ ٬بأي َٔ فيو ًلٜط ١إٔ ْ ٫ػؿٌ عٔ
اهتُلاك اٖتُاَِٗ بـكاهتٓا ٚايهتاب ١س ٍٛقٔاٜاْا ٚعكـ امل٪متلات ٚايٓـٚات ٌْٚل
ايهتب ٚايـٚكٜات س ٍٛايعامل اإلهٚ َٞ٬اهتُلاك أٖـاف ا٫هتٌلامٚ ،إٔ ِٜ ٫لؾٓا
تػٝرل ا٫هِ عٔ ايٛعٚ ٞاْ٫تبا ٙملا ٜهتبٌٜٓٚ ْ٘ٛل. 51 )ْ٘ٚ
ٚيهٔ تػٝرل يؿغ ا٫هتٌلام ٜعط ٞملتًك ٞإْتاز املوتٌلقني ايكب ;ٍٛإف هتشٌُ
زلات ايباسجني يف ايعً ّٛاإلْواْٚ ١ٝاملٗتُني بايعً ّٛاإلقًٚ ١ُٝٝاملؼتِني يف ايعًّٛ
اإلهٖٚ ،١َٝ٬قا ٜعين نول سادن اسبقك ٓٚلٚك ٠اٖ٫تُاّ بتٓكٝض ؿكاهاتِٗ ٖٓٚا
ايطاَ ١ايهدل ;٣إف ه ًِٕٛٝإىل َبتػاِٖ ا٭مي. ٞ
ٚغبًّ مما هبل إىل إٔ ( املوتٌلقني ِٖ ايهتاب ايػلب ٕٛٝايقٜ ٜٔهتب ٕٛعٔ
ايؿهل اإلهٚ َٞ٬اسبٔاك ٠اإلهٚ .١َٝ٬املوتٌلم أٜٔاً ٖ ٛنٌ َٔ ٜك ّٛبتـكٜى
ايٌلم أ ٚؿكاهت٘ أ ٚايهتاب ١عٓ٘ أ ٚحبج٘ يف دٛاْب٘ احملـؿٚ ٠ايعاَ ،١هٛا ٤أنإ فيو
ايقٜ ٟك ّٛبايـكي أ ٚايهتاب ١أ ٚايبشح طبتِاً بعًِ اإلْوإ (أْذلٚبٛيٛد )ٞأٚ
مبؼتًـ أْٛاع ايعً ّٛأ٪َ ٚكػاً أ ٚؾك ٘ٝيػ( ١ؾًٛٝيٛدَٚ ،)ٞا ٜؿعً٘ املوتٌلم يف ٖقا
اجملاٍ ٖ ٛاهتٌلامٚ .إٕ َِطًض ا٫هتٌلام باملكاكَْ ١ع َِطًض ايـكاهات ايٌلق١ٝ
أ ٚايـكاهات اإلقً ،١ُٝٝأقٌ تؿٔ ً٬ٝاي ّٛٝيـ ٣املؼتِني يهٜ ْ٘ٛتُٔٔ املٛقـ
ايتٓؿٝق ٟايوًط ٟٛي٬ست ٍ٬ا٭ٚكٚب ٞيف ايكلٕ ايتاهع عٌل ٚأٚا ٌ٥ايكلٕ ايعٌل.ٜٔ
بٝـ إٔ ايهتبَ تُهتبٚ ،امل٪متلات تُعكـٚ ،ضبٛكٖا ايلٝ٥و" ٖٛ ٞايٌلم"ٚ ،ايوًط١
اييت ُٜلدع إيٗٝا ٖ ٞهًط" ١املوتٌلم" يف قٓاع٘ ايكـ ِٜأ ٚقٓاع٘ ازبـٜـٚ .إفا اربقْا
َٔ أٚاػل ايكلٕ ايجأَ عٌل ْكط ١يْ٬ط٬م ضبـؿ ٠ذبـٜـاً تكلٜبٝاً ،ؾإٕ ا٫هتٌلام
ميهٔ إٔ ٜٓاقٍ ٚؼبًٌ بُٛؿ٘ امل٪هو ١املٌذلن ١يًتعاٌَ َع ايٌلمٚ ،فيو بإُـاك
تكاكٜل سٛي٘ٚ ،إدام ٠اٯكا ٤ؾٚ ٘ٝإقلاكٖاُٚٚ ،ؿ٘ٚ ،تـكٜو٘ٚ ،ا٫هتكلاك ؾ٘ٝ
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ٚسهُ٘ٚ .باػتِاك ،إٕ "ا٫هتٌلام" ٖ ٛأهًٛب غلب ٞيًوٝطل ٠عً ٢ايٌلم ٚإعاؿ٠
ُٝاغت٘ ٚايتشهِ ؾٚ ،٘ٝع ٠ٚ٬عً ٢فيو ؾكـ استٌ ايٌلم َلنناً َٔ ايك٠ٛ
ٚايوٝاؿ ،٠حبٝح مل ٜعـ بإَهإ أ ٟإْوإ إٔ ٜهتب عٔ ايٌلم أٜ ٚؿهل ؾ ٘ٝأٚ
مياكي ؾعَ ً٬تعًكاً ب٘ ،ؿ ٕٚإٔ ٜأػق بعني ا٫عتباك اسبـٚؿ املعٛق ١اييت ؾلٓٗا
ا٫هتٌلام عً ٢ؾهلٚ ٙعًُ٘ٚ .بعباك ٠أػل ٣ؾإٕ ايٌلمٚ ،بوبب ا٫هتٌلام ،مل
ٜهٔ َٛٓٛعاً سلاً يًؿهل أ ٚايعٌُٜ ٫ٚ .عين ٖقا إٔ ا٫هتٌلام ٚسـٜ ،ٙكلك ٚؼبتِ
َا ميهٔ إٔ ٜكاٍ عٔ ايٌلم ،بٌ إْ٘ ٌٜهٌ ًبه ١املِاحل ايهً ١ٝاييت ُٜوتشٔل
تأثرلٖا يف نٌ َٓاهبٜ ١ه ٕٛؾٗٝا فيو ايهٝإ ايعذٝب "ايٌلم" َٛٓٛع ايٓكاَ. 52 ).
المبحث الثبلث :سيرة المستشرقت دراور
ٖق ٙهرلتٗا نُا نتبٗا ايِاب ١٦يف َٛاقعِٗٚ (:يـت أثٌ َ ٞهتٝؿٓؤ ع ٖٚقا ٖٛ
ازلٗا قبٌ اينٚاز ع هٓ 1879 ١يف يٓـٕ ٚقٔت ؿٛيتٗا املبهل ٠يف ْ ٛٝؾٛكٜوت سٝح
نإ ٚايـٖا ٜعٌُ قوٝوا يف نٓٝو ١برليٚ . ٞناْت تذلؿؿ يف ًبابٗا عً ٢مجاعات
ايػذل يف َٓطك ١ؾٛكٜوت ؾتعًُت يػتِٗ ٚ .عٓـَا اْتكًت عاً٥تٗا اىل هاٚخ ٖاَبتٕٛ
بعـ إ عني ٚايـٖا كٝ٥وا ٭بلً ١ٝاملـ ١ٜٓقاَت بٓٛع قاَٛي عٔ يػ ١ايػذل بعـ إ
اهتعاْت بهتاب ػاْ عٔ قٛاعـ ايًػ ١ايوٓوهلٜتٚ . ١ٝعً ٢ايلغِ َٔ ٖقا ايكاَٛي
مل ٌٜٓل يف س ٘ٓٝا ٫اْ٘ عـ ؿي ٬ٝعً ٢اٖتُاَاتٗا ايًػ ١ٜٛاييت ربِِت ؾٗٝا ؾُٝا بعـ.
ناْت أثٌ َتؿٛق ١يف ؿكٚهٗا إ ٫أْ٘ مل تتٛؾل يقٜٗٚا اَٛ٫اٍ ايهاؾ ١ٝإلكهاشلا
يًذاَع ،١ؾواؾلت إىل أملاْٝا يـكاه ١املٛهٝكٚ ٢ايعنف عً ٢آي ١ايهُإ ٚيهٔ
هلعإ َا متًهٗا املًٌ ؾعاؿت إىل بلٜطاْٝا بعـَا ًعلت إٔ يـٜٗا ايلغب ١يف ايهتاب.١
ايتشكت أثٌ مبـكه ١ػاُ ١بايِشاؾ ١يف يٓـٕ أتاست شلا تـكٜبا ممتاما يف صباٍ
َلادعْٚ ١كـ ايهتب املعـ ٠يًٌٓل ٚنقيو إعـاؿ ايتكاكٜل ٚإدلا ٤املكاب٬ت ايِشؿ. ١ٝ
ٚقـ تٛؾلت شلا ؾُٝا بعـ ؾلُٝ ١ب ١يًعٌُ ههلترل ٠يـٚغ٬ي هًٝـٕ ُاسب
َٛهٛع Who Is Who ١املعلٚؾ ١اييت نإ ٜتٗاؾت عًٗٝا املٌاٖرل يٌٓل أزلاِٗ٥
ؾٗٝا ؾتعلؾت عً ٢نجرل َٔ ا٭ؿباٚ ٤امل٪يؿني ٚايٓكاؿ ٚاملذلمجني ٚاملوتٌلقني ٚايٌعلا٤
ٚأقاَت ْٛعا َٔ ايِـاقات َع بعِٔٗ .
كاؾكت أثٌ هًٝـٕ ٚمٚدت٘ ٚابٓ٘ إىل دنٜلُ ٠كً ١ٝاييت نإ هًٝـٕ ٜعـ نتابا
هٝاسٝا عٔ َٓتذعٗا ايٌت ٟٛيف هاكانٛما ٚناْت َُٗ ١أثٌ ٖ ٞمجع املعًَٛات
املتعًك ١بتاكٜؽ ٚتلاخ ٚتكايٝـ ًعب ُكًٚ . ١ٝيف ٖق ٙا٭ثٓا ٤بـأ هًٝـٕ ٜٓاؿٜٗا باهِ (
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هتٝؿاْا ) ذببباٚ ،بكٖ ٞقا ا٫هِ َلاؾكا شلا ٚاُبض ازبُٝع ٜٓاؿٜٗا ب٘ ،ست ٢عاً٥تٗا .
ٚقـ هاؾلت هتٝؿاْا َع هًٝـٕ ٚعاً٥ت٘ إىل تْٛى ٖق ٙاملل ٠يٓٛع نتاب هٝاس ٞعٔ
َعاملٗا ٚهاُٖت ٖ ٞبهتاب ١بعض ؾِٛي٘ .
تٛشلت هتٝؿاْا بتْٛى ًٚلعت بتعًِ ايًػ ١ايعلبٚ ١ٝايهتاب ١عٔ هشل ٖق ٙايب٬ؿ
ًٛٝٚػٗا ٚأَلاٗ٥ا ٚآثاكٖا ايؿلٜـَٚ ٠ـْٗا ايكـمي ١نكل ازٚ ،بعـ اْتٗاَُٗ ٤تٗا َع
هًٝـٕ عاؿت إىل يٓـٕ ٚعًُت يف ؿاك يًٌٓل ٚايتأيٝـ ٚيهٔ سٓٗٓٝا يتْٛى دعًٗا
تكذلض بعض املاٍ ؾعاؿت إيٗٝا بِشبُ ١ـٜك ١شلا ٚاقاَتا يف َـ ١ٜٓايكرلٚإ اييت
ناْت َٗـا يلٚاٜتٗا ا٭ٚىل ( ايٓكاب ) ٚناْت كٚا ١ٜكَٚاْو ١ٝقاَت بٌٓلٖا َ٪هو١
"ًَٝن اْـ ب ." ٕٛيكٝت ٖق ٙايلٚا ١ٜكٚادا نبرلا مما أَٔ شلا ؿػ ٬دٝـا أتاغ شلا ايتذٛاٍ
يف َٓطك ١ايٌلم اٚ٫هط ػ ٍ٬ايوٓني ايتاي ،١ٝؾواؾلت إىل أهطٓب ٍٛأ ٫ٚثِ سٝؿا
ٚايكـي سٝح أيتكت يف دبٌ ايهلٌَ بعبـ ايبٗا ٤ايلٝ٥ى ايلٚسٚ ٞايـٜين يًبٗاٝ٥ني
ٚاقاَت ُـاق ١محَ ١ُٝع بٓات٘  .تٛهِ عبـ ايبٗا ٤يف هتٝؿاْا فنا٤ا َتٛقـا إ ٫أْ٘ مل
ٜؿًض يف إقٓاعٗا باعتٓام ايبٗا ١ٝ٥بايلغِ َٔ ايكا ٘٥املٛاعغ ايـ ١ٜٝٓايط ١ًٜٛعًٗٝا ٚ .يف
ٖق ٙا٭ثٓا ٤ايؿت كٚاٜتٗا ايجاْ ( ١ٝدبٌ اهلل ) اييت َاماٍ ايبٗاٜ ٕٛٝ٥عتن ٕٚبٗا أميا
اعتنام.
أحبلت هتٝؿاْا يف عاّ  َٔ 1910ايكاٖل ٠دٓٛبا عًَ ٢نت مٚكم سه َٞٛيف ايٌٓٝ
بادبا ٙايوٛؿإ طبذلقا أكآ ٞايـْها ٚايًٌٛٝى اييت تعر با٭ؾٝاٍ ٚايتُاهٝض ٚأيؿت
اثٓا ٤فيو كٚا ١ٜثايجٚ .١عٓـ ُٛٚشلا اشبل  ّٛايتكت مبشاّ اظبًٝنً ٟاب ٜـع ٢أؿٜٔٚ
ؿكاٚك ٜعٌُ ٖٓاى ؾتٛثكت ع٬قتُٗا ٚتنٚدا يف يٓـٕ يف إدام ٠ايِٝـ ايتايٚ ،ٞكمقا
ببٓت َٖ ٞاكدلٜت (اييت أُبشت عاملَ ١لَٛق ١بتاكٜؽ ٚآثاك اسبٔاك ٠املِلٚٚ ) ١ٜيـ
ٖ ٛبٚ .ٌٝعٓـَا اْـيعت اسبلب ايعامل ١ٝا٭ٚىل ايتشل أؿ ٜٔٚبازبٚ ٍٝعني ٓابطا بٌعب١
تابع ١ي٬هتؼباكات ايعوهل ١ٜايدلٜطاْ ١ٝيف ْٜٛٛٝكى  .أَا مٚدت٘ هتٝؿاْا ؾاْتكًت َع
ؿًٗٝا َاكدلٜت ٚب ٌٝإىل ٌٜٓٚوذلٖٓٚ ،اى نتبت عـ ٠كٚاٜات ناْت إسـاٖا عٔ
ايػذل .
ٚبعـ إٔ ٓٚعت اسبلب ايععُ ٢أٚماكٖا يف كبٝع هٓ 1919 ١عني أؿ ٜٔٚؿكاٚك قآٝا
يف ايبِل ٠إلتكاْ٘ ايًػ ١ايعلبٚ ١ٝئًٛع٘ بايكٛاْني ايذلن ١ٝع أ ٟبعـ اْٗٝاك
ا٭َدلا ٛك ١ٜايعجُآْٚٚ ١ٝع ايعلام ذبت اْ٫تـاب ايدلٜطاْٚ . ٞبعـ هٓتني مت ْكً٘ إىل
بػـاؿ َوتٌاكا قاْْٝٛا يًـٚي ١ايعلاق ١ٝقب ٌٝتأهٝوٗا ؾايتشكت ب٘ مٚدت٘ هتٝؿاْا أٚاػل
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هٓٚ ،1920 ١ناْت هعٝـ ٠بكـَٗٚا إىل بًـ علب ،ٞبايلغِ َٔ قًكٗا عً ٢ؿًٗٝا
ايًق ٜٔتلنتُٗا يف أظبًذلا بلعا ١ٜدـتِٗ ٚدـِٖ ٭بِٗٝ
نإ ايوؿل َٔ بلٜطاْٝا اىل ايعلام عٔ لٜل ايبشل ٜوتػلم ٚقتا  ٬ٜٛيهْ٘ٛ
ميل س ٍٛازبنٜل ٠ايعلب َٔٚ ١ٝثِ إىل اشبًٝر ؾايبِل ،٠إىل إٔ قاَت ًلنْ ( ١رلٕ
أػٛإ ) بتوٝرل كس٬ت بل َٔ ١ٜبػـاؿ إىل ؿٌَل عدل ايِشلا ٤بٛاهط ١هٝاكات
َهٌٛؾ ١ثِ بايباُاتٚ ،ناْت ايلسً ١توتػلم َٜٛني  َٔٚ .ؿٌَل نإ باهتطاع١
املواؾل إىل أظبًذلا إٔ ٜهٌُ كسًت٘ إىل يبٓإ  َٔ ٚثِ إىل سٝؿا سٝح ٜوتكٌ أسـ
امللانب املتٛدٗ ١إىل دٓٛا أَ ٚاكهًٝٝا ٖٓ َٔٚاى إىل ناي ٘ٝيف ؾلْوا بايكطاكات ثِ
بايعباكات اىل ؿٚؾل َٗٓٚا إىل يٓـٕٚ .قـ قاَت ايوٝـ ٠ؿكاٚك بٗق ٙايلسً ١أكبعا ٚث٬ثني
َل ٠عً ٢ا٭قٌ قبٌ توٝرل ػط ههو سـٜـ َ ٌُٛع سًب ع أهطٓب ٍٛايق ٟنإ
اهتٗ ٫٬يتوٝرل قطاك ايٌلم ايولٜع املعلٚف .
يكـ ٚدـت هتٝؿاْا ؿكاٚك ْؿوٗا يف َهإ َأيٛف ؾاػتًطت بايعلاقٝني ٚؿاكت يف
ًٛاكع ٚأمقٚ ١اهٛام بػـاؿ ٚتعلؾت عً ٢بٝع ١ايٓاي عً ٢ايعهى َٔ باق ٞمٚدات
املٛظؿني ٚائباط ايدلٜطاْٝني ايًٛات ٞنٔ مئني ٚقتٗٔ بًعب ( ايدلٜـز ) ٚايتٓى
ٚايوباس ١يف ايٓاؿ ٟايدلٜطاْ ٞاملعلٚف سايٝا بٓاؿ ( ٟايعًٚ .) ١ٜٛهاؾلت إىل املٌُٛ
سلٓل يف باؿ ١ٜاملٌُٛ
ٚإىل ايٌٝؽ عـٚ ٟايتكت بايٝنٜـٚ ٜٔفٖبت ستَٔ ٢اكب عٌا٥ل َ
ٚاهتكبًٗا ايٌٝؽ عذ ٌٝايٝاٚك ٚكسب بٗا ٚ .بتٌذٝع َٔ مٚدٗا عًُت ؿكاٚك عً ٢مجع
املٛكٚخ ايؿٛيهًٛك ٟايعلاقٚ ،ٞناْت َٗتُ ١إىل سـ بعٝـ بايكِّ ٚاسبهاٜات
ايٌعب ١ٝتوتُع يلٚاتٗا ٚتـَ ٕٚا ؼبه ٙٛشلاٚ .ناْت إسـأٖٚ ،تـع ( ٢ي،) ٢ًٝ
تنٚكٖا ٚدبًى َعٗا ايواعات ايطٛاٍ يف سـٜك ١ؿاكٖا  ٖٞٚتل ٟٚشلا َا ذبؿع٘ٚ .قـ
مجعت ٖق ٙاسبهاٜات يف نتاب أُـكت٘ هٓٚ 1931 ١نإ بعٓٛإ ( سهاٜات ًعب١ٝ
َٔ ايعلام ) .
ٚيـ ٣اقاَتٗا يف ايبِل ٠يؿت اْتباٖٗا صبُٛع ١غلٜب َٔ ١ايٓاي تع ٍٝيف َٓا ل
ا٭ٖٛاك ٚؿيتا ْٗل ؿدًٚ ١نقيو يف احملُلٚ ٠ا٭ٖٛامٚ 53ناْت بٛٝتِٗ َٔ ايدلؿٟ
ٚايكِب ٚميتُٗٓٓ ٕٛاع ١ايكٛاكب ٚاسبـاؿُٝٚ ٠اغ ١ايؿٔٚ ١ايقٖب ٜٚتشـثٕٛ
بايعلبٚ ١ٝيهٔ شلِ يػتِٗ اشباُ ١اييت ٜـ ْٕٛٚبٗا نتبِٗ املكـه ١اييت اهتٓوؼٖٛا
د ٬ٝبعـ دٜٚ ،ٌٝطًك ٕٛعً ٢أْؿوِٗ توُ ١ٝاملٓـاٝ٥ني أَٓ ٚـاٚ ،ٜٞيهٔ درلاِْٗ
ايعلب ٜوُ ِْٗٛايِبََٓٚ ١ؿلؿٖا َُبٓٚ ،ٞتتُشٛك كٛهِٗ س ٍٛنٛؾ َٔ ايكِب
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ٜوَُٓ ( ْ٘ٛـٚ ) ٟتٌٌُ ٖق ٙايطكٛي ا٫غتُاي باملا ٤ازباكٜٚ ،ٟك ّٛبٗا كداٍ ؿِٜٗٓ
املًتش ٕٛنُا تٌتٌُ ٖق ٙايطكٛي عًٚ ٢دب ١عاّ قـه ٫ ١ٝربتًـ نجرلا عٔ ٚدب١
ايتٓا ٍٚاملكـه ١يـ ٣املوٝشٝني مما دعٌ ايػلبٝني ٜوَُ ِْٗٛوٝشٜٛ ٛٝسٓا املعُـإ.
يكـ أثاكت ٖق ٙايطا٥ؿ ١ؾٔ ٍٛؿكاٚك ايٌـٜـ ؾكلكت ايتكلب َٔ املٓـاٝ٥ني ؾلسبٛا بٗا
نجرلا ٚأبـٚا اهتعـاؿِٖ ملعاْٚتٗا يف ايتعلف عً ٢يػتِٗ ٚؿٚ ِٜٗٓعاؿاتِٗ  ٚكٛهِٗ،
ؾكٔت ايواعات ايطٛاٍ  ٖٞٚتلاقبِٗ أثٓا ٤تأؿٜتِٗ َلاه ِٝؿٜاْتِٗ  ٚكٛهِٗ ٚتـْٗٚا
بـقٚ ١بهٌ تؿاًُٗٝا يف هذٌ ػاْ ٚتًتكط شلِ ايِٛك ايؿٛتػلاؾ ١ٝبآي ١ايتِٜٛل اييت
 ٫تؿاكقٗا .
ٚيف عاّ ٌْ 1923لت ؿكاٚك نتابٗا ايجاْ ٞأثٓاٚ ٤دٛؿٖا يف ايعلام ٚنإ بعٓٛإ
(عًٓ ٢ؿاف ؿدًٚ ١ايؿلات) ُٓٓت٘ ؾِ ٬ناَ ٬عٔ املٓـاٝ٥ني نإ بعٓٛإ ( ًعب
غلٜب ا٭ ٛاك) ؿْٚت ؾٚ ٘ٝبٌهٌ َؿٌِ كٛي ايتعُٝـ املٓـا ،١ٝ٥نُا أًاكت إىل
بعض نتبِٗ املكـهٚ .١قـ ًبت ؿكاٚك َٔ بعض كداٍ ايـ ٜٔاملٓـاٝ٥ني ْوؽ بعض
ايهتب املٓـاٚ ١ٝ٥ايـٚا ٜٔٚاملكـه ١ؾتِ شلا َا أكاؿت ٚ .ناْت ؿاكٚك تواؾل َٔ بػـاؿ ع
ضبٌ إقاَتٗا ع إىل ايعُاكَ ٠لٚ ٠اسـ ٠عً ٢ا٭قٌ يف نٌ هٓ ١يتًتك ٞباملٓـاٝ٥ني ٖٓاى
ٚيه ٞتوتهٌُ حبٛثٗا عِٓٗ ٚػُِٛا يف أٜاّ عٝـ اشبًٝك ١ايقٜ ٟطًل عً ٘ٝايعاَ١
(ايبٓذ )١أ ٟاشبُو ١أٜاّ املكـه ١اييت تتٛاؾل َع أعٝاؿ ايلبٝع .
َٓٚق بـاٜات اٖتُاَٗا بٗق ٙايطا٥ؿُُُ ١ت ؿكاٚك عً ٢تعًِ ايًػ ١املٓـا ١ٝ٥ؾاهتعاْت
شلقا ايػلض بأسـ َعاكؾٗا يف ؾٓٝٝا يٝشٌِ شلا عً ٢أعُاٍ املوتٌلقني ايق ٜٔهبكٖٛا
بـكاه ١ايِٓ ْٛاملٓـاَ ١ٝ٥جٌ ايدلؾوٛك يٝـمباكههْٛٚ ٞيـن٘ ٚايوٛٝيف ٚآػلٜٔ
نؼط ١َُٗ ٠ٛأٚىلٚ ،بـأت بتعًْ ِٝؿوٗا فاتٝا ايًػ ١املٓـاٚ . ١ٝ٥يِعٛبٖ ١ق ٙايًػ١
ٚعـّ تٛؾل قاَٛي ػاْ بٗا ٜواعـٖا يف ٖق ٙاملًُٗ ،١ذعٗا ايـنتٛك َٛهٝى
ناهتٛك عً ٢ايبـ ٤يف عٌُ قاَٛي َٓـا ٞ٥نُا بني شلا لٜك ١عٌُ ايكاَٛي ٚفيو
بتـ ٜٔٚنٌ نًُ ١عً ٢بطاقَٓ ١ؿًِٚ ١ؾل سلٚؾٗا ا٭جبـٚ . ١ٜؾع ٬أُٚت ؿكاٚك عً٢
ُٓـٚم َعـْ ٞف ٟأؿكاز ػٌب ١ٝذبتؿغ ؾ ٘ٝبايبطاقات َؿٗلهٚ .١يف عاّ  1937قاَت
بٌٓل نتابٗا ايٌاٌَ عٔ املٓـاٝ٥ني ٚنإ بعٓٛإ ( َٓـا ٛٝ٥ايعلام ٚاٜلإ ) ٚايق ٟقاّ
بذلمجت٘ إىل ايعلب ١ٝؾُٝا بعـ نٌ َٔ املٓـاٝ٥ني ْع ِٝبـٚ ٟٚغٔبإ ك َٞٚباهِ
(ايِاب ١٦املٓـا.)ٕٛٝ٥
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ٚيف عاّ  1942أْـيعت أمَ ١هٝاه ١ٝيف ايعلامٚ ،نإ ٜلمغ ذبت اْ٫تـاب ،متجًت
حبلن ١كًٝـ عاي ٞايهٓ ْٞ٬ٝـ سهْٛ ١َٛك ٟايوعٝـ املٛاي ١ٝيدلٜطاْٝا ،ؾاستُ٢
املٛظؿ ٕٛايدلٜطاْ ٕٛٝؿاػٌ َبٓ ٢ايوؿاك ٠ايدلٜطاْٚ ١ٝنقيو يف هؿاك ٠ايٜ٫ٛات
املتشـ ٠ا٭َلٜه ١ٝاييت مل تهٔ قـ ؿػًت اسبلب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝبعـ .أَا ايٓوا٤
ٚا٭ ؿاٍ ايدلٜطاْ ٕٛٝؾتِ إد ِٖ٩٬مبا ػـ محً٘  ٖٛٚعباك ٠عٔ سكٝب٬َ ١بى ٚاسـ٠
يهٌ عا ١ً٥بٓا ٤عً ٢ا٭ٚاَل اييت ًُٚت َٔ يٓـٕ إىل ايوؿاك ٠ايدلٜطاْ ١ٝيف بػـاؿ عً٢
عذٌٚ .قـ كؾٔت ؿكاٚك َػاؿك ٠ايعلام َا مل ٜوُض شلا بأػق ايِٓـٚم ايجُني ايقٟ
ؼبت ٟٛعً ٢ايكاَٛي املٓـاٚ ٞ٥آيتٗا ايهاتبٚ ١نتبٗا َٚـْٚاتٗا اشباُ ١باملٓـاٝ٥ني.
ٚبٓا ٤عً ٢إُلاكٖا ُلغ شلا بقيو ؾػاؿكت َع ايبك ١ٝإىل ايبِل َٔٚ ٠ثِ بايباػل ٠إىل
اشلٓـٚ .أثٓا ٤ؾذل ٠بكاٗ٥ا يف اشلٓـ ا ًعت عٔ نجب عً ٢كٛي (ايباكه )ٞايٌب١ٗٝ
بايطكٛي املٓـاٚ ١ٝ٥ؿْٚت ايهجرل َٔ امل٬سعات عٓٗا ٚاييت ُٓٓتٗا يف نتابٗا عً٢
ًهٌ ٖٛاٍَ َٚكاكْات .
ٚبعـ اْتٗا ٤اسبلب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝعاؿت ؿكاٚك إىل بلٜطاْٝا ٚعهؿت عً ٢تلمج١
ايهتب ٚايِٓ ْٛاملٓـاٌْٚ ١ٝ٥لٖا ٚعً ٢إنُاٍ ايكاَٛي املٓـاٚ . ٞ٥يف ٖق ٙا٭ثٓا٤
َٓشت بلٜطاْٝا مٚدٗا "أؿ ٜٔٚؿكاٚك" يكب ؾاكي ٭ؿا ٙ٤املتُٝن يف ػـَ ١ايتاز
ايدلٜطاْٚ ،ٞيهٔ ُشت٘ تلؿت بعـ فيو ٚتٛيف يف عاّ ْ 1951تٝذ ١عذن أُاب
نًٝت ٘ٝبوبب سلاك ٠ايِٝـ ايٖ٬ب ١اييت تعلض شلا أثٓا ٤ػـَت٘ يف ايعلامٚ .بعـ ٚؾا٠
مٚدٗا قلكت هتٝؿاْا اْ٫تكاٍ إىل َـ ١ٜٓأٚنوؿٛكؿ سٝح نإ ٜوهٔ ايعـٜـ َٔ
مَٗ٥٬ا ايباسجني ٚأُـقاٗ٥ا املكلبنيٚ ،نإ قلاكا ُا٥با إف ْعُت بنٜاكاتِٗ اييت
ػؿؿت عٓٗا ٚسـتٗا  ٖٞٚيف بٝتٗا ايِػرل ،نُا إٔ ههٓٗا بايكلب َٔ داَع١
أٚنوؿٛكؿ أتاغ شلا اكتٝاؿ َهتب( ١بٛيـ )ٜٔائؼُٚ ١ايتابع ١يًذاَع ١بوٗٛيٜٚ ١ول .
 َٔٚأدٌ إ ٜه ٕٛعًُٗا َوتٛؾٝا نٌ ًلٚط ايبشح ايعًُ ٞأؿكنت ؿكاٚك بأْ٘
ٜذلتب عًٗٝا ايكٝاّ بتوذُٛ ٌٝت ٞيًػ ١املٓـاَ ١ٝ٥باًل َٔ ٠كداٍ ايـ ٜٔاملٓـاٝ٥ني أثٓا٤
تأؿٜتِٗ يطكٛهِٗ ايـ ،١ٜٝٓؾعاؿت إىل ايعلام هٓٚ 1952 ١بـأت بتٓؿٝق ٖقا املٌلٚع بعـ
إٔ هاعـتٗا ًلنْ ١ؿط ايعلام باسٔاك آي ١ايتوذ ٌٝدٛا  .نُا تدلع أسـ َٛظؿٞ
ايٌلن ١املقنٛك ٠بتنٜٚـٖا بهاَرلا هُٓٝاٚ ١ٝ٥تطٛعت مٚد ١فيو املٛظـ مبلاؾكتٗا
إىل ايعُاكَٓٚ ٠ا ل ا٭ٖٛاك سٝح ٜك ِٝاملٓـا ٕٛٝ٥ملواعـتٗا يف ٖقا ايعٌُ ،ؾواؾلتا
إىل قًعُ ١احل ٚأظبنتا توذ ٌٝايؿ ًِٝبايلغِ َٔ َلض ؿكاٚك ايٌـٜـ ْتٝذ ١أُابتٗا
بامل٬كٜا ٚ .قـ علٓت ؿكاٚك ايؿ ًِٝأَ ٍٚل ٠أثٓا ٤اْعكاؿ امل٪متل ايٌلق ٞيف داَع١
للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت

26

العذد ( )6المجلذ ( )10أبريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

دور املستشرقة دراور يف ديانة الصابئة املندائية من خالل كتابها

ومواقع الصابئة املندائيين

|

د .حياة بنت سعيد باأخضر

ناَدلؿز عاّ ٚ 1953ايق ٟسٔل ٙمجع غؿرل َٔ ايعًُا ٤املؼتِني َٔ نٌ أعبا٤
ايعاملٚ .يف أٚنوؿٛكؿ اهتُلت بايعٌُ عً ٢إظبام ايكاَٛي املٓـاٚ ٞ٥يهٓٗا ًعلت
أْٗا حباد ١ملٔ ٜتكٔ ايًػات ايواَ ،١ٝؾكاَت باهتـعاً ٤اب تٌٝهٜ ٞـع" ٢كٚؿٚيـ
َاتوٛؾ "ٜعٌُ أهتافا يف داَعٗ ١لإ ملواعـتٗا يف إظبام ايكاَٛي  .نإ ايتعإٚ
َجُلا ٚتهًًت دٗٛؿُٖا املٌذلن ١بإُـاك أ ٍٚقاَٛي يًػ ١اٯكاَ ١ٝاملٓـاٚ ١ٝ٥فيو يف
اٚا ٌ٥هٓ. 1963 ١
ؿأبت ؿكاٚك عًً ٢لا ٤ايهتب املٓـا َٔ ١ٝ٥كداٍ ايـ ٜٔايِاب َِٗٓٚ ١٦ايٌٝؽ ظبِ
ؾذُعت عب ٛهتني َٓٗا نْٛت صبُٛعْ ١اؿك ٠قاَت بإٖـاٗ٥ا ؾُٝا بعـ إىل َهتب١
بٛيـَ ٜٔع ايتوذ٬ٝت ايِٛتٚ ١ٝا٭ؾ ّ٬يٓٝتؿع َٓٗا ايب ٛايعًِٚ ،قـ تلمجت ٖ ٞتوع
َٔ ٖق ٙايهتب ايٓاؿك َٔ ٠املٓـا ١ٝ٥إىل ا٭ظبًٝن.١ٜ
َٓشتٗا داَع ١أٚنوؿٛكؿ ًٗاؿ ٠ايـنتٛكا ٙايؿؼل ١ٜعاّ  1954يبشٛثٗا املُٗ ١يف
صباٍ ؿكاه ١ا٥ؿ ١ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني مما أهبؼ عًٗٝا هعاؿ ٠غاَل ٠عٓٛتٗا عٔ عـّ
ايتشاقٗا بازباَع ١عٓـَا ناْت ًاب ١يف َكتبٌ ايعُل ،نُا َٓشتٗا داَع ( ١أٚبوا)٫
ايوٜٛـًٗ ١ٜاؿ ٠مماثً ١تكـٜلا زبٗٛؿٖا ايعًُ ١ٝايهبرل ٠صباٍ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني ٚ .يف
ُٝـ عاّ  1964اهتـعتٗا ايوؿاك ٠ا٭ملاْ ١ٝيف يٓـٕ ٚقًـتٗا ْٝاب ١عٔ اسبه١َٛ
ا٭ملاْ ١ٝأعًٚ ٢هاّ يف ايـكاهات ايواَٚ ٖٛٚ ١ٝهاّ يٝـمباكهه ٞتجُٓٝا شلا عًَ ٢ا
قاَت ب٘ َٔ حبٛخ ٚتلادِ س ٍٛاملٓـاٝ٥ني ٚاييت اهتُلت ٭نجل َٔ ِْـ قلٕ.
قٔت ايًٝـ ٟؿكاٚك أٜاَٗا ا٭ػرل ٠بو ّ٬يف ؿاك يلعا ١ٜاملوٓني سلاٍ يٓـٕ ٚنإ
ٜنٚكٖا أؾلاؿ أهلتٗا ٚأُـقاٖ٩ا ٚمَٖ٩٬ا باهتُلاك ٚتٛؾٝت هٓ 1972 ١عٔ عُل ْاٖن
 92عاَاٚ .قـ ؿْٚت يف َقنلاتٗا عٔ ا٥ؿ ١ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني َا  " :ًٜٞإٔ تتُهٔ
ا٥ؿ ١قـمي َٔ ١ايبكا ٤ستٚ ٢قتٓا ايلأٖ ٖ ٛأَل َجرل يًعذب ٚ ،إٔ تِإ ايهجرل َٔ
نتبِٗ ٚتعاي ُِٗٝايولٚ ١ٜؿٚا ِٜٗٓٚايطكو ٖٛ ١ٝأقلب َا ٜه ٕٛيًُعذن .54٠إٕ ٖقٙ
ايطا٥ؿ ١تُٔشٌ بولع ،١كداٍ ؿ ِٜٗٓاعٓ ٕٛيف ايؤ ٚأعـاؿ املَٓ٪ني َِٓٗ يف
تٔا ٍ٤هٓ ١بعـ أػل . ٣إْ ٞأًعل بايؿؼل ن ْٞٛعاُلت عٔ نجب ؿٜٓا كمبا
هٓٝـكي بعـ سني").55
َ٬سعات عً ٢هرلتٗا ايقات:١ٝ
 - 1تكًب َنادٗا بني َٛهٝكٚ ٢تعًِ يػات.
 - 2اٖتُاَٗا بتعًِ يػات دـٜـ ٠ؾبـأت بًػ ١ايػذل ثِ ايعلب ١ٝثِ املٓـا.١ٝ٥
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 - 3اٖتُاَٗا بايـ ٍٚايعلبْ ١ٝتٝذ ١است ٍ٬ايػلب شلا نِكًٚ ١ٝتْٛى ٚايوٛؿإ
ٚاشلٓـ ٚؾًوطني ٚتلنٝا  ٚايعلام ٚعٔ تْٛى نتبت كٚا" ١ٜايٓكاب " غٌاك٠
إىل ْكاب املوًُات ايتْٛوٝات اي٬تٜ ٞؿتؼلٕ ب٘.
 - 4ع٬قتٗا با٭ؿٜإ ؾناكت َعكٌ ايـٜاْ ١ايبٗاٚ ١ٝ٥نتبت كٚا ١ٜعِٓٗ " دبٌ اهلل"
 ٖٞٚكٚاٜ ١ٜجين عًٗٝا ايبٗا ٕٛٝ٥ثِ ع٬قتٗا بـٜاْ ١ايِابٚ ١٦ؿٜاْ ١ايباكه ٞيف
اشلٓـ ٚغرلٖا نُا ٜعٗل يف تعًٝكٗا عً ٢نتاب ايِاب ١٦املٓـا.ٕٛٝ٥
 - 5عًُت ْؿوٗا فاتٝا ايًػات اييت تلغب ؾٗٝا.
 - 6عٌُ مٚدٗا اشبطرلَ :وتٌاك قاْ ْٞٛيًـٚي ١ايعلاقٓ ،١ٝابط بٌعب١
ا٫هتؼباكات ايعوهل ١ٜايدلٜطاْ ١ٝيف ْٜٛٛٝكى،قآٝا يف ايبِلٖٚ ٠قا ي٘
أثل ٙعً ٢اجملتُع املوًِ ٚؿٚك ٙيف تٌذٝعٗا عً ٢اٖ٫تُاّ باحملتُع ايعلاق ٞمما
سـا باسبه ١َٛايدلٜطاْ ١ٝيتكًٝـ ٙيكب ؾاكي.
 - 7دًـٖا يف ذبكٝل ٖـؾٗا ؾلغِ إُابتٗا مبلض امل٬كٜا أنًُت ايتوذٌٝ
ايِٛت ٞيًػ ١املٓـاٝ٥ني ٚظًت ِْـ قلٕ يف حبجٗا عٔ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني.
 - 8ؿقتٗا يف ايتوذ ٌٝايِٛت ٞيكاَٛهٗا عٔ ايًػ ١املٓـا.١ٝ٥
 - 9تـٜٗٓٚا ٭ ٍٚقاَٛي عٔ ايًػ ١املٓـا.١ٝ٥
 - 10تكـٜل ايعامل ايػلب ٞزبٗٛؿٖا ؾكـ َٓشت َلتني ًٗاؿ ٠ايـنتٛكا ٙايؿؼل١ٜ
َٔ بلٜطاْٝا ٚايوٜٛـ نُا قًـتٗا أملاْٝا أعًٚ ٢هاّ يف ايـكاهات ايواَ.١ٝ
 - 11داؿ ٠يف ذبكٝل أٖـاؾٗا ٚاي ٍُٛٛإيٗٝا ٚايِدل عً ٢فيو. 56
المبحث الرابع :هذف المستشرقت دراور من دراستهب للصببئت المنذائيين
يكـ نٌـ ايِاب ١٦أْؿوِٗ عٔ اشلـف اسبكٝك ٞيًعٌُ ايـ٩ٚب ايق ٟقاَت ب٘
املوتٌلق ١ؿكاك ٚيف ؿٜاْتِٗ يوٓٛات :ٖٛٚ ١ًٜٛته ٜٔٛػٜ٬ا دبوو ١ٝيِاحل
بلٜطاْٝا ٓـ سه ١َٛايعلام ٚقتٗا يًوع ٞيتـَرلٖا .
ٜقنل ُابَ ٞ٦عاُل يًُوتٌلق ١ؿكاٚك يف َقنلات٘ ٖق ٙاملعً ١َٛاملُٗ :١ؾهتب:
إْٗا ٜٛٗؿَ ١ٜتنٚدِْ َٔ ١لاْٜٚ ٞقيت دٗـٖا يتعًِ ايًػ ١املٓـاٚ ١ٝ٥ايبشح يف ؿٜاْ١
ايِاب ١٦يػلض يف ْؿوٗا  ٖٛٚإػباؿ ُلاع بٚ ِٗٓٝبني اسبه ١َٛايعلاق ١ٝيف ٚقتٗا
ٚايق ٟنإ ٚقت ا٫ست ٍ٬ايدلٜطاْ ٞيًعلام ٜك( :ٍٛناْت املون ؿكاٚك ٖ ٞمٚد١
املوتٌاك ايكاْ ْٞٛيٛماك ٠ايعـٍ ٚناْت ٜٛٗؿ ١ٜايـَ ٜٔتنٚدَ َٔ ١وٝشٚ ٞناْت
تـكي ٚتبشح ؿٜاْ ١ايِابٚ ١٦أُٛشلا ٚتاكؽبٗا َٚعتكـاتٗاٚ ،قـ تعًُت ايًػ ١املٓـا١ٝ٥
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إىل داْب تًٔعٗا يف ايعدلاْ ١ٝمما هٌٗ شلا ؿكاه ١دـَٚ ١ٜوتُل ٠عٔ ايِاب١٦
ٚايِابٝ٦نيٚ ،يف عاّ  1930دا٤ت إىل قًعُ ١احل ٫هتهُاٍ أحباثٗا يف ايعاٖلٚ .يف
أسـ ا٭ٜاّ مجعت ك٩ها ٤أؾؼاف ايِابَ ١٦ع نباك ايؤ َِٓٗ يف ؿاك بٝت ًٝؽ هاّ
ٚؿعٝت َٔ صبًُِٗ ٚبعـ اهذلاس ١قِرل ٠قايت :مجعتهِ اٯٕ ٭ْين أسب إٔ
أعاْٚهِ .أْتِ تعًُ ٕٛإٔ ايعلام عًًٚ ٢و ؿػ ٍٛعِب ١ا٭َِ املتشـ َٔٚ ٠ا٭َٛك
ائلٚك ١ٜإٔ ته ٕٛيًِاب ١٦سكٛم َعلٚؾٚ ١ثابتٜٚ ١قنل ازلِٗ يف ايـهتٛكٖٚ ،قا
ٜ٫تِ إ ٫سني ٜكـّ ايِاب ١٦عل ١ٜٔإىل عِب ١ا٭َِ بقيو .يكـ أسٔلت ايعلَ ١ٜٔع.ٞ
ٚأػلدتٗا َٔ سكٝبتٗا  ٚؾتشتٗا َٚ.ا عًٝهِ إ ٫تٛقٝعٗا .ايتؿت اسبآل ِٖٚ ٕٚأنجل
َٔ ث٬ثني ًؼِا بعِٔٗ إىل بعض ٚههتٛا ثِ ايتؿتت املون ؿكاٚٚك إيٚ ٞقايتٚ :أْت
ٜا ًٝؽ غٔبإ َاٖ ٛكأٜو؟ قًت :عاَ ايِابَٓ ١٦ق أيٛف ايوٓني يف ٖق ٙايب٬ؿ ٚمل
ٜتـػًٛا يف ً ٕٛ٦اسبهِ ٚعآًَا املوًُٚ ٕٛايعلب َعاًَٝ ١بٚ ، ١مل ٜتـػًٛا يف
ًْٓٛ٦ا ايـ ١ٜٝٓأٜ ٚعاكٓٛا َعتكـاتٓا ٚ ،قـ ًْٓا َِٓٗ اسبُاٚ ١ٜايلعا ١ٜايهاؾٝتني،
ٚعً ٘ٝؾإْين أك َٔ ٣ائلٚك ٟإٔ ْ ٫كـ يف هاع ١ضبٓ ١ايعلام ٓـ ايٛاقؿني ٓـ;ٙ
٭ٕ يف فيو ْهلاْا يإلسوإ ٚكباط ا٭ػ ٠ٛايقْ ٟلتبط ب٘ َعِٗ َٚع فيو ؾاسبآلٕٚ
أندل َين هٓا ٚأنجل عًُا ٚأعُل ؿكا ١ٜبا٭َٛك  ِٖٚأقـك َين عً ٢إبـا ٤آكاِٗ٥
بِلاسٚ ١أَاْ ١يؿا٥ـتِٗ ٚيؿا٥ـ ٠أبٓا ٤ايطا٥ؿ ،) ١ثِ فنل أْ٘ بعـَا قاٍ كأٚ ٜ٘اؾل
عً ٘ٝكٝ٥ى ايِاب ١٦يف ٚقتٗا (ؾطٛت املون ؿكاٚك علٜٔتٗا ٚقايت :ا٭َٛك َلٖ ١ْٛبهِ
ؾإفا نٓتِ  ٫تٛاؾك ٕٛعً ٢تكـميٗا ؾا٭َل ٜعٛؿ يهِٚ ،عً ٢أثل فيو اْؿض ا٫دتُاع
ٚهاؾلت ٖ ٞإىل َٓطك ١ايعُاك ٠بايعلام) ٖٓٚاى تكـَت بٌه ٣ٛنٝـٓ ١ٜـ املتشـخ
عٓـ َـٜل َعاكف َٓطك ١ايعُاكٚ ٠ملا قابً٘ ًلغ ي٘ ا٭َل ٚأْٗا دا٤ت بعلً ١ٜٔه٣ٛ
ٓـ اسبه ١َٛايعلاق ١ٝتلٜـ تكـميٗا إىل عِب ١ا٭َِ ؾاهتػلب نٌ ا٫هتػلاب َٔ
ًهٛاٖا ) . 57
ٚأٓٝـ بإٔ املوتٌلق ١ؿكاٚك ناْت ُبٛك ٠عً ٢ذبكٝل أٖـاؾٗا ا٫هتؼباكات١ٝ
ٚايتـَرل ١ٜؾكـ ناْت تأت ٞيًعلام يف ػط هؿل  ٌٜٛدـا َٚلٖل دـا (نإ ايوؿل
َٔ بلٜطاْٝا اىل ايعلام عٔ لٜل ايبشل ٜوتػلم ٚقتا  ٬ٜٛيه ْ٘ٛميل س ٍٛازبنٜل٠
ايعلب َٔٚ ١ٝثِ إىل اشبًٝر ؾايبِل ،٠إىل إٔ قاَت ًلنْ ( ١رلٕ أػٛإ ) بتوٝرل
كس٬ت بل َٔ ١ٜبػـاؿ إىل ؿٌَل عدل ايِشلا ٤بٛاهط ١هٝاكات َهٌٛؾ ١ثِ
بايباُاتٚ ،ناْت ايلسً ١توتػلم َٜٛني  َٔٚ .ؿٌَل نإ باهتطاع ١املواؾل إىل
أظبًذلا إٔ ٜهٌُ كسًت٘ إىل يبٓإ  َٔٚثِ إىل سٝؿا سٝح ٜوتكٌ أسـ امللانب املتٛدٗ١
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إىل دٓٛا أَ ٚاكهًٝٝا ٖٓ َٔٚاى إىل ناي ٘ٝيف ؾلْوا بايكطاكات ثِ بايعباكات إىل ؿٚؾل
َٗٓٚا إىل يٓـٕٚ .قـ قاَت ايوٝـ ٠ؿكاٚك بٗق ٙايلسً ١أكبعّا ٚث٬ثني َل ٠عً ٢ا٭قٌ قبٌ
توٝرل ػط ههو سـٜـ َ ٌُٛع سًب ع أهطٓب ٍٛايق ٟنإ اهتٗ ٫٬يتوٝرل قطاك
ايٌلم ايولٜع املعلٚف )ٖٓٚ .ا ْٓعل إىل ٖق ٙاملوتٌلق ١اييت دابت عـ ٠ؿ ٍٚإه١َٝ٬
ٚكأت ق ٠ٛاملوًُني عـؿا ٚأكٓا  ٖٞٚتٛقٔ أْ٘ ي ٛتلنت يًُوًُني سل ١ٜاسبٝا٠
ايهلمي ١يػـ ٚقٜ ٫ ٠ٛوتٗإ بٗا نُا ناْٛاهابكا .
أٜٔا ملا ًُٚت ايعلام َع مٚدٗا ايعوهل ٟيف ازب ٍٝايدلٜطاْ ٞكأت أكض ايعلام
متتام بأْٗا تِٔ عـ ٠أؿٜإ ٚثٜٓ ١ٝع ٍٝأًٖٗا يف هَ ّ٬ع املوًُني ٜٛ ٫ٚدـ تٓاسل أٚ
اقتتاٍ ا٥ؿ ٞؾهٌ ؿٜاْٜ ١وهٔ أًٖٗا َٓطك ١دبُعِٗ مبعابـِٖ ٚتكايٝـِٖ ،بٌ
ٚدـت املوًُني أْؿوِٗ ٜٓكوُ ٕٛإىل هًٓٝٚ ١ع ١ؾهاْت ايعلام بايٓوب ١يدلٜطاْٝا
احملتً ١أكٓا ػِب ١يتشكٝل ْعلٜتٗا ( ؾلم توـ) ٚيتـَرل ايٛسـ ٠ايعلاقٚ ١ٝاؾتعاٍ
سلب أًٖ ٚ ١ٝا٥ؿ ١ٝتأنٌ ا٭ػٔل ٚايٝابى نُا ْلا ٙيف علام اي. ّٛٝ
نُا متتام بلٜطاْٝا ٚغرلٖا َٔ ؿ ٍٚا٫ست ٍ٬بٓؿى  ٌٜٛيً ٍُٛٛ٭ٖـاؾِٗ; يقا
عاًت ؿكاٚك ب ِٗٓٝهٓٛات  ١ًٜٛثِ أػلدت سكٝكَ ١ايـٜٗا يعًٗا تٌِ إىل َبتػاٖا
تك ٍٛيف ضبآل ٠شلا بازبُع ١ٝاملًه ١ٝيًـكاهات ا٭هٚ( ١ٜٛٝقـ ػططت يًكٝاّ
بلسًتني كبٝع فيو ايعاّ ،ا٭ٚىل إىل أٖٛاك ازبٓٛب َٓ ٖٞٚ -طكُٝ" ١ـ" قـمي١
بايٓوب ١يٚ - ٞايجاْ ١ٝإىل ايٌُاٍ ،نُشاٚي ١يتٌذٝع أُـقآ٥ا أُٜٓا ٚدـٚا،
نٛهَ ١ًٝتٛآع ،١كمبا يٝوت َ - ١ُ٥٬يت ٌُٝٛقٓاعاتٓا يف ايِٓل ايٓٗا ٞ٥إىل
املذلؿؿٚ ٜٔاملٌههني)  58نُا تقنل أْٗا ناْت تتشني ايؿلْ يًشـٜح عٔ اسبلب.
ؿكاٚك دعًت َٔ ايبشح يف ايِابَٓ ١٦ؿقا عًُٝا ي٬ػذلام ايًِٝيب ايقٜ ٟوع ٢إَا
يٌٓل ايِٓلاْ ١ٝأ ٚتٌهٝو أٌٖ ا٭ؿٜإ يف ُش ١ؿٖٚ ِٜٗٓقا َ٬سغ بلبطٗا نٌ
َعتكـ يًِاب ١٦بأؿٜإ َتعـؿ ٠نأْٗا تك ٍٛشلِ إٔ ؿٜٓهِ بات َِبا يهٌ ا٭ؿٜإ ؾ٬
تتُوهٛا ب٘ عً ٢أْ٘ ػاْ بهِ ٚيهِ ػُِٝٛتهِ بً٘ ٜوعهِ ايـػ ٍٛيف أٟ
ؿٜاْ ١أػل ٣٭ٕ شلا ِْٝبا يف ؿٜٓهِ .
ٚسكٝك ٫ ١أؿك ٌٖ ٟتؿطٔ ايِاب ١٦شلقا أّ مل ٜتؿطٓٛا؟ ٭ٕ َِٓٗ َٔ تِٓل ٚكمبا
ٖٓاى َٔ ؿػٌ يف ؿٜاْ ١أػلٚ ،٣كمبا ٖٓاى َٔ عاَ ب ٬ؿ ٜٔأُ ٬يهٔ ايجابت إٔ َٔ
ايِاب ١٦املعاُل َٔ ٜٔتٓامٍ عٔ نجرل َٔ كٛهٗا ٚأبلمٖا ا٫غتواٍ َٔ َا ٤داك .
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ؿكاٚك اهتٗـؾت َٔ سٝاتٗا بني ايِاب ١٦هدل أغٛاكِٖ ٚأغٛاك غرلِٖ مما ميٗـ
شبطط اهذلاتٝذ ١ٝيتهلٜى ا٫ست ٍ٬اسباي ٞأ ٚاملوتكبً ٞؾإٕ ػلدت بلٜطاْٝا َٔ
ايعلام ظاٖلٜا ؾإْٗا ٫بـ َٔ إٔ تػلي شلا دقٚكا عُٝك ١دـا دبعًٗا َكبٛي ١ؾهلا
ٚػـَٖٚ ١قا َ٬سغ ؾايِاب ١٦إىل اٯٕ َا مايٛا ٜه ًٕٛٝايجٓاٚ ٤املـغ شلا ٚيػرلٖا َٔ
املوتٌلقني ،يهٓٗا سامت قِب ايوبل يف احملبٚ ١ايجٓاٚ ٤ايتبذ( .ٌٝقـَت يٝـ ٟؿكٚك
ضبآلتٗا عٔ ههإ ا٭ٖٛاك يف دٓٛب ايعلام يف  12سنٜلإ  1946بعـ عٛؿتٗا َٔ
ايعلامٚ ،علٓت أثٓاٖ٤ا ُٛكاً (هٜ٬ـات) عٔ اسبٝا ٠يف ا٭ٖٛاكٚ .عهوت احملآل٠
كٚسٚ ١ٝمنط تؿهرل ايدلٜطاْٝني يف تًو ايًشع ،١عكب اْتِاك اسبًؿا ٤عً ٢أملاْٝا
ايٓامٚ .١ٜبايتأنٝـ نإ ٌْاط ايٝٓ ٛني ايعلاقٝني يف تلب ١ٝايتَٝ٬ق بلٚغ سب ائ ٛ
ٚايعـا ٤يًُوتعُل ايدلٜطاْ ٞميجٌ تعًُٝاً ٌَٖٛاً َعاؿٜاً يٮداْب بٓعل ايػايب ١ٝايواسك١
َٔ ايدلٜطاْٝني .يهٓٓا إٕ أميٓا ٖق ٙايكٌل ٠ا٫هتعُاك َٔ ١ٜضبآل ٠ؿكاٚكًُْ ،ى
َـ ٣تعًكٗا بٗقا ايبًـ ٚإعذابٗا بٌعب٘) . 59
ؿكاٚك متجٌ منٛفدا ُاكػا يًذٗـ ايِٓلاْ ٞيف ػطط٘ ا٫ست٬ي ١ٝا٫هتٝطاْ١ٝ
ؾًٝى نٌ ايك ٠ٛيف ائلب با٭هًش ١ؾٗقْ ٙاؾق َٔ ٠ايٓٛاؾق قـ ٫تأت ٞإ ٫بايهلٙ
ٚاملكا،١َٚيهٔ ٖٓاى است ٫٬ثكاؾٝا عكـٜا إعَٝ٬ا ي٘ آثاك ٙاييت ٫تٓتٗ ٞعًَ ٢ل
ايعِٛكٖٚ ،قا َاتك ّٛب٘ ؿكاٚك ٚنٌ املوتٌلقني (ٚنإ امللنب يف اْتعاكْا عٓـ
َـكه ١ايبٓنيٚ .مبا أِْٗ ناْٛا ٚاقعني ذبت تٌ ٜ٘ٛايتعً ِٝاملعاؿ ٟيٮداْب ،أُبض
ا٭٫ٚؿ املتشًك ٕٛعٓـ ائؿَٝ ١ايني اىل ا٫معاز ٚاشبٌ .١ْٛيهٔ بعض ايتعًٝكات
املًٝشْٚ ١هت ١أْ ٚهتتني هلعإ َا بـؿت نٌ ٖقاٚ ،عٓـَا أكػٓٝا امللهاٚ ٠اْطًكٓا
60
َع ايتٝاكٚ ،ؿع مجعِٗ قاكبٓا بتًٜٛض مح)ِٝ
أٜٔا ْ٬سغ إٔ ؿكاٚك اٖتُت باعذلاف ازبُع ١ٝاملًه ١ٝا٭ه ١ٜٛٝبأَل ٜٔاثٓني يف
سٝا ٠ايِاب ١٦ايوشل ٚايٓوا ٤ؾًُافا ؟!!!!

المبحث الخبمس :سمبث كتببت المستشرقت دراور عن الصببئت المنذائيين
بايكلا ٠٤يف َانتبت٘ املوتٌلق ١ؿكاٚك عٔ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني ظبـ إٔ نتاباتٗا
اتوُت باٯت:ٞ
ُٚ - 1ؿت ايًٝـ ٟؿكاٚكبتؿِ ٌٝؿقٝل نٌ َا ًُٚت إي َٔ ٘ٝكٛي املٓـاٝ٥ني
ايق ِٖ ٜٔيف ا٭ٌُ تك ّٛسٝاتِٗ نًٗا عً ٢كٛي َكـه ;١يقا تعتدل نتابتٗا
عِٓٗ َلدعا أُ ٬ٝيف ايٛقٛف عًَ ٢ا زلشٛا بعٗٛك ٙكغِ أْ٘ ٜٛ ٫ثل ؾ ٘ٝ٭ِْٗ
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با ٓ ٕٛٝست ٢ايٓؼاع باعذلاؾِٗ أْؿوِٗ  َٔٚفيو ُٚـ بٝت ايعباؿ ٠يـ( ِٜٗ
املٓـَ ٖٛٚ )٣هإ إقاَ ١كٛي ايتعُٝـ ٚايتهلٜى يًهٗإ ازبـؿ بطلٜك١
تؿِ ١ًٝٝؿقٝك ١٭ْٗا اهتػًت نٌ ٚقتٗا َعِٗ ٭دٌ فيو ست ٢أْٗا قايت ( ٚقـ
هبل إٔ حبجت يف اً٫تكام احملتٌُ يهًَُٓ" ١ـا" مبعٓ ٢بٝت ايعباؿ٫ٚ ٠
أهتطٝع إٔ أٓٚض ملافا قًبت نًَُٓ" ١ـا" إىل َٓـ "ٟيف يػ ١اسبـٜح ٚاييت تعين
ُٝػ ١ازبُع ٚاملٓاؿ ٟاييت ًاٖـتٗا ربتًـ قً ٬ٝيف اسبذِ  ٫يف ايٓوب أ ٚيف
ايتؼطٝط ايعاّ ٚيف ا٭ٜاّ اشبُو ١اييت توبل ايبٓذ٘ ٜعتدل املٓـ ٣غرل اٖل; ٭ٕ
تًو ا٭ٜاّ اشبُوَ ١هله ١يك ٣ٛايعٚ ;ّ٬شلقا ايوبب نٓت قاؿك ٠عً ٢تـٜٔٚ
61
َ٬سعات ؿقٝك ١عٔ تلنٝب٘ َٚكاٜٝو٘ ٚعً ٢أػق ايِٛك ايؿٛتٛغلاؾ ١ٝي٘)
كبطٗا املوتُل ملعتكـاِٖ با٭ؿٜإ ايٛثٓ ١ٝاجملاٚك ٠نايبابًٚ ١ٝايوَٛلٚ ١ٜاجملٛي
ٚعباؿ ٠آشل ١املاٚ ٤ا٭عُام ٚايٌُى ؾٗ ٞتقنل فيو بعـ نٌ ؾٌِ َٔ
نتابٗا ايِاب ١٦املٓـاٚ ٕٛٝ٥اعتُاؿٖا يف فيو عً ٢أحباثٗا أ ٚأحباخ َوتٌلقني
َجًٗا سٝح تك ( ٍٛإٕ ايوٗ ٍٛايػلٜين ايععَُ ٢ا بني ايٓٗل ٜٔتكع يف ايٌلم
ا٭قِٚ ٢ايٌلم ا٭ؿْ ٖٞٚ ٢عً ٢اتِاٍ َوتُل بهًُٗٝا  ...ؾًٝى ٖٓاى بكع١
أنجل ػِبا َٓٗا يُٓ ٛا٭ؾهاك ايتٛؾٝكْ ٫ٚ 62 )١ٝكلأ يًُذلمجني ْؿٝا يقيو أٚ
مدلا نُا ؾعٌ ايِاب ١٦ايعلاقٝني َع ايباسح ايعلاق ٞأ .عبـ ايلمام اسبوٝين
ملا نتب عِٓٗ أِْٗ ٚثٓ ٕٛٝغٔبٛا ٚفٖب يًُشهَُ ١تشـخ عِٓٗ ٖٛٚ
نبرلِٖ َٚع٘ نتابِٗ املكـي يٝجبت شلِ أِْٗ أٌٖ تٛسٝـ – نُا ٜنعُ;- ٕٛ
يقا اْـٌٖت َٔ ههٛتِٗ عٔ املوتٌلقني بٌ ن ٌٝاملـٜض شلِ ٚاشلذ ّٛعً٢
امل٪كػني ٚاحملككني َٔ املوًُني .
بٓٝت متوهِٗ بايهٗاْٚ ١ايتعاٜٚق ٚايتُا. ِ٥
أنـت َٔ ػْ ٍ٬كًٗا يطكٛهِٗ عً ٢ايػً ٛؾٗٝا َجٌ :عـؿ َلات ايطكٛي
ٚايعكٛب ١املذلتب ١عً ٢ػطأ يف ايتعُٝـ بً٘ عً ٢ا٭ْعُ ١ايكاه ١ٝاييت ػبب إٔ
ًٜتنّ بٗا نٗاِْٗ أثٓا ٤تطلٜوِٗ يًهٗاْٚ ١بعـ فيوٚ ،ست ٢يف كٛي املٛت
ٚاينٚاز ٚغرل فيو.
سلُٗا عً ٢قلا ٠٤طبط ٛاتِٗ َٚلادعتٗا َع َاتٌاٖـ ٙيتتأنـ ٚتطابل بني
َاتلاٚ ٙبني َاَٖ ٛـَٚ ٕٚتابع ١ؿقٝك ١ملا ٜـ ْْ٘ٛٚعٔ غرلِٖ .ؾتك ( ٍٛقاّ
ايهٓنؾل 63 ٙبايـعا ٤ايِاَت يف تٔش ١ٝايطرل ٜٛ ٖٛٚاد٘ املٓـ 64٣دايوا عً٢
عكٝب٘ َاهها اسبُاَ ١حبٝح تتشلى ايوهني يف قطع كقبتٗا َٔ ايٌُاٍ إىل
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ازبٓٛب ٚ ...قـ ق ٌٝي ٞإٔ ايهٓنؾل ٖٛٚ ٙميوو جبٓاغ اسبُاَٜ ١ـٚي عً٢
دوُٗا بكـَ٘ اي ٢ُٓٝاسباؾٚ ١ٝسني كادعت طبط ١ ٛتِـ ٖقا ايطكى
ٚدـت اهتعُاٍ ايكـّ اي ٢ُٓٝيف فبض اسبُاََُِٛٓ ١ا عًٚ ( ، 65 )٘ٝقـ تأٜـ
َافٖبت إي ٘ٝإف فاى – تكِـ َكاشلا عٔ بٝت ايعباؿ – ٠بٌٛاٖـ ٚأؿي َٔ ١ؿٜٛإ
سلإ نٜٛج٘ املؼطٛط اشلاّ ايق ٟأؾًشت يف اسبِ ٍٛعً ٘ٝبعـ دٗـ هٓؤ
يكـ ٚدـت ؾَ ٘ٝا نٓت أحبح َ ٖٞٚعًَٛات ضبـؿ ٠عٔ دبٌ َاا ٟايقٟ
نجرلا َاٜقنل يف ا٭ها رل ٚاسبهاٜات ايٌعب. 66 ) ١ٝ
َٔ ػَ ٍ٬ا ؿْٚت٘ ْ٬سغ إٔ ايِاب ١٦مل ٜطًعٖٛا عً ٢نٌ كٛهِٗ .ؾؿٞ
كٛي املٓـا بٝت ايعباؿ ٠تكل بإٔ َٓٗا ؿػ ٍٛنٗإ ايِاب ١٦يًُٓـا ٚعـّ ؿػٍٛ
أسـ َعِٗ ايبت ١يت ٠ٚ٬أٚكاؿِٖ اشباُٚ ١أٜٔا ست ٢يف اشباكز َٔ كٛهِٗ
ت ٠ٚ٬تعاٜٚقات بُِت ؾ ٬توُع ايبت. 67١
تكل أْٗا ًاٖـت بعض كٛهِٗ يف ايع ّ٬ؾتكٚ ( ٍٛقـ كأٜت يف ايع ّ٬نآٖا
ؼبؿل قدلا يًشُاَٚ ١ايؿطا٥ل ٜٚـؾٓٗا ٜٚقٖب إىل ايبٝت ) ٚ 68تِلغ بأْٗا كأت
كٛها شلِ يف فبض ايكلابني يف ايعتُ ١عً ٤ٛٓ ٢ايٌُٛع. 69
ُلست بتٔاكب بعض كٚاٜات نٗاِْٗ َجٌ إٔ ٖٓاى كٚاٜتإ طبتًؿتإ
يهآٖني يكِٚ ١اسـ. 70 ٠
كغِ أْٗا ٜٛٗؿ ١ٜؾٗ ٞتقنل نل ٙايِاب ١٦يًٛٗٝؿ ست ٢أِْٗ غرلٚا بعض
نًُاتِٗ ايكلٜب َٔ ١يػ ١ايٛٗٝؿ. 71
إيِام بعض كٛي ايِاب ١٦مببتـع ١املوًُني عً ٢أْٗا ٖ ٞاإله ّ٬ؾذلبط
عكٝـ ٠تكـٜى املا ٤عٓـ ايِاب ١٦بعكٝـ ٠غ ٠٬ايِٛؾ ١ٝؾتكٚ ( :ٍٛيٝوت ايؿهل٠
ػاُ ١بايِاب٦ني ؾٗٓاى أهطٛك ٠يـ ٣بعض املوًُني تك ٍٛإْ٘ بعـ اهتٌٗاؿ
املِٓٛك اسب٬ز َٮت أػت٘ إْاَ َٔ ٤ا ٤ايٓٗل ٚاػتبأت كٚغ أػٗٝا يف فيو
اإلبلٜل ٚسني ًلبت َٔ املا ٤أُبشت ساَ ٬ثِ ٚيـت ٚيـا بعـ توع ١أًٗل ) . 72
اٖتُت بُٛـ سٝاتِٗ ايب ١ٝ٦ٝبـق ١هٛا ٤بٛٝتِٗ َٔ ايكِب أ ٚأْٗاكِٖ
املتٛهطٚ ١أٚاُْٚ ِٗٝؿات ْواٝٓٚ ِٗ٥اؾتِٗ ُٚدلٖا عً ٢فيو. 73
74
أنـت ؿكاٚك إ ؿ ِٜٗٓيٝى ي٘ َ٪هى ( ٚيٝى يًـ ٜٔايِاب٪َ ٞ٦هى)
بٓٝت إٔ ايهتب املٓـا ١ٝ٥يٝوت َطبٛعٚ ١قـ قاّ (بٓوؼٗا بايٝـ ايهٗٓٛتٕٛٝ
 ١ًٝقل ٕٚعـٜـ ... ٠ؾشت ٢نتاب ايهٓن ٙكب٘  ٫ميهٔ اعتباك ٙنتابا
َتذاْوا ؾٗ ٛصبُٛع ١ؾكلات غايبا َا تتٓاقض ؾتعٛؿ إىل َلاتب طبتًؿَٔ ١
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ايتعاي ِٝايًِبٚ ... ١تتٓٛع ايؿكلات يف نتاب " ٞنٓن ٙكبا "  "ٚؿكاًا ٜٝٗا "
يـكد ١إٔ ايـي ٌٝعً ٢مَٔ ؾكلَ ٠ا  ٫ميهٔ إٔ ٜتؼق ؿي ٬ٝعً ٢مَٔ ؾكل٠
أػلَُٗٚ ... ٣ا نا مَٔ ايؿكلات املؼتًؿ ١ؾإٕ ايٓواؾ قـ قاَٛا باهتُلاك
حبقف أ ٚإٓاؾ ١ايعباكات اييت كأٖٚا ٓاك ٠أَ ٚاكقٚ ١ا٭ثل ايق ٟتذلن٘ قلا٠٤
نتب ايِابٝ٦ني املكـه ١أْ٘ قـ نإ ست ٢يف اينَٔ ايق ٟمجعت ؾ ٘ٝؾكلات
أٚي ١ٝؿٜٓا َلْا نإ قـ بًؼ َلسً ١أُبشت ؾٗٝا ايتعاي ِٝا٭ٚىل غأَٚ ١غرل
َؿٗ ١َٛتكلٜبا ٚقـ أؿػًت ًلٚغ ٚتعًٝكات عً ٢ايّٓ) . 75
 - 14تجرل ايٌهٛى سْ ٍٛوؽ طبط ٛاتِٗ املكـه ١ؾتكَ ٍٛجٚ( ٬قـ استؿعت
بُٛـ ٖق ٙايِ ٠٬ست ٢اٯٕ ٚ ...مل أهتطع ايعجٛك عًَ ٢ا َٖ ٛكب ٍٛيف
ايِٓ ْٛاملتبكٚ ١ٝشلقا ِٜبض ايتؿورل ُعبا) ثِ تكل ٖٚ ٞدْٗ ١علٖا ؾتكٍٛ
(ٚأْا أَ ٌٝعً ٢اعتباك ايِ ٠٬بأمجعٗا تٔلعا ٭كٚاغ ا٭ه٬ف ايقٜ ٜٔكـكٕٚ
٫عً ٢ع ٕٛاملتٛيف ايق ٟتكاّ بازل٘ امللاهِ ؾشوب بٌ ٚعً ٢ع ٕٛاملٛت٢
اٯػلٚ ٜٔا٭سٝا ٤عً ٢ا٭كض يتشلٜلِٖ َٔ أعباٚ ِٗ٥يتؼؿٝـ ػطاٜاِٖ ) ثِ
تكلك إٔ ْوؼتٗا أُض ايٓوؽ ؾتك ٍٛبعـ فيوٚ( :شلقا ٚبوبب إٔ مجٝع ايٓوؽ
يٝوت تطابكٚ ١قـ ًلع أسـ ايهٗإ بتِشٝض ْوؼيت سني قلأٖا َٔ سٝح
ايٓش ٛؾأْا أؿ ٕٚايّٓ اٯتَ ٞع اعتكاؿ ٟبإٔ ْوؼيت ٖ ٞأنجل ايٓوؽ ُش)١
ٖٓٚ،76ا ْتوا ٍ٤نٝـ دنَت بِشَ ١ايـٜٗا بً٘ بأْٗا أُض ايٓوؽ؟ ٚبايتايٞ
نٝـ ْجل يف لسٗا؟!!!
تقنل تٓاقض نتبِٗ ٚؾكـ أدناُ َٔ ٤ؿشاتٗا ٚبٓٝت ؾُٝا ٜتعًل بورل٠
ؼب ٢ٝعً ٘ٝايو ّ٬ؾتقنل أْٗا سًِت عً ٢نتابِٗ املكـي سلإ نٜٛج٘
ؾكايتٚ (:املؼطٛط ْاقّ ٚايبـا ١ٜؾَ ٘ٝؿكٛؿ ) ٠ثِ تكٚ ( :ٍٛبعـ فيو تأتٞ
٫ٚؿ ٠ؼب ٢ٝاملعذنٖٓٚ ٠ا اػت٬ف يف ايكِ ١بٗٓٝا ٚبني قِ٫ٚ ١ؿ ٠ؼب ٢ٝيف
نتاب تعاي ِٝؼب( ٢ٝؿكاً٘ ٜٝٗا) ٚيٝى ٖٓاى فنل يتعُٝـ ؼب ٢ٝيًُوٝض نُا
ٖ ٛاسباٍ يف ؿكاً٘ ٜٝٗا أ ٚتعُٝـ ؼب ٢ٝملٓـاؿ ٖٜٚ ٞٝعٗل املؼطٛط ؼب ٢ٝبأْ٘
77
َعًِ َٚعُـ ًٚاف )
78
 - 15تلبط نٗاِْٗ بايوشل ٚنتاب ١ايتعاٜٚق ٚايلقٚ ٢أْ٘ عٌُ أُ ٌٝيـ ِٜٗست٢
أِْٗ نتبٛا شلا تعٜٛق ٠يًشب ٚيتذعٌ ٚدٗٗا َتايكا مجٚ ٬ٝأعطٖٛا إٜاٖا. 79
 - 16اهتؿاؿت َٔ املوتٌلقني ايوابكني شلا ؾًِ تبـأ َٔ ايِؿل.
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 - 17تعًُٗا يًػ ١املٓـاٚ ١ٝ٥مجعٗا قاَٛها يًػتِٗ نتابٝا ُٛٚتٝا دعًٗا تكلأ
َاٜكعتشت ٜـٖا َٔ نتبِٗ ٚتكاكٕ ٚتعٗل أْٗا ايعامل ١املتُٝن.٠
 - 18بٓٝت أْٗا أكتهبت عُٜ ٬عتدل ؾٔٝش ١يف ْعل ايِابٚ ١٦أْٗا مل تؿعً٘ ثاْ١ٝ
 :ٖٛٚأْٗا كبطت ْوؼ َٔ ١نتاب ؼب ٢ٝعً ٘ٝايو ّ٬بازبًـ ٭ٕ نٗاِْٗ
ٜلبط ٕٛنتبِٗ املكـه ١بأًل  َٔ ١اشباّ ا٭بٝض. 80
 - 19ايؿلم بني املوتٌلقني ٚبني املوتٌلق ١ؿكاٚك( نتب عًُا ٤ايواَٝات ايهباك
عٔ املٓـا ١ٝ٥اهتٓاؿاً إىل َ٪يؿات املٓـاٝ٥ني  ِٖٚيف َهاتبِٗ يف بليني أ ٚيٓـٕ،
َجٌ ايعْٛ ١َ٬يـنٚ ١املوتٌلم ايعبكل ٟيٝـمباكهه 81)ٞبُٓٝا ؿكاٚك عاًت
ب ِٗٓٝهٓٛات .١ًٜٛ
نظرة دراور لمعتقذ الصببئت:
1

2
3
4
5

6

7

 (إٔ يب ايـ ٜٔايِابٚ ٞ٦دٖٛلٜ ٙك ّٛعً ٢عباؿ ٠قٛاْني اسبٝاٚ ٠اشبِب ؾاسبٝا٠ايععُ ٢نُا حملٓا هابكا " دبوٝـ هطشٜ " ٞه ٕٛاسبـٜح عٓ٘ ؿاُ٥ا بِٝؼ
ازبُٝع املبُٖٗٚ ١هقا ٜعٌ دبلٜـا غأَا ) . 82
 تل ٣إٔ ازلِٗ اسبكٝك " ٞاملٓـاٚ " ٕٛٝ٥إٔ نًُ ١ايِابَ ١٦أػٛف َٔ ٠ايهًُ١املٓـاُ" ١ٝ٥با" َٚعٓاٖا ا٫غتواٍ يف املا. 83٤
 إٔ نتبِٗ ضبلؾٓٚ َٔٚ ١ع كداٍ ؿ. ِٜٗٓ84
 تل ٣إٔ ؿ ِٜٗٓأقلب إىل املعتكـات اإلٜلاْ. ١ٝ كبطت ؿ ِٜٗٓبعباؿ ٠ايهٛانب ٚايدلٚز ٚإٔ ( ايهتابات احملؿٛظ ١يـ ٣ايهٗإ ٫تِـ ازبٛاْب ايؿًه ١ٝيٮٜاّ َٜٛا ب ّٛٝؾكط بٌ ٚهاعٚ ١هاع ١حبٝح ميهٔ
تـبرل ً ٕٛ٦اسبٝا ٠بٓذاغ) . 85
 اػت٬ف ايِاب ١٦س ٍٛبعض اسبلٚف أثل عً ٢املعٓ ٢ايـٜين يـ( ِٜٗتعتكـ ؿكاٚك إٔيٝى مث ١اتؿام بني ايِاب ١٦سَ ٍٛعاْ ٞبعض اسبلٚف ٚاتؿام س ٍٛبعٔٗا اٯػل
ٚتأت ٞمبجاٍ عٔ نأٖ َٚجكـ ؿٜين  َٔٚعا ١ً٥نٗٓٛت ١ٝأعطٝا أَاَُٗا تؿورلٜٔ
غرل َتطابكني يًشلٚف)ٚ ،86ظبـٖا تتعاٌَ َع َِطًشاتِٗ ٚيػتِٗ بذلؿؿ أسٝاْا
يلبطٗا بني يػتِٗ ٚتاكؽبِٗ  َٔٚػباٚكِٖ .87
 اعتُاؿِٖ عً ٢ايتٓذ ( ِٝتكلك أنجل اسبٛاؿخ ايلٝ٥و ١يف سٝا ٠ايِاب ١٦بايًذ٤ٛإىل ايهٗإ ايق ٜٔؽبدل ِْٗٚعٔ اي ّٛٝايوعٝـ يًنٚاز أ ٚعٔ ٚقت إكهاٍ ايٛيٝـ إىل
املـكه ١أ ٚايٌلٚع يف عٌُ دـٜـ أ ٚايتٗ ٪ٝيًوؿل) .88
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 - 8تٌا َٔ َِٗ٩أٜاّ َع. 89 ١ٓٝ
المبحث السبدس :إنتبجهب العلمي عن الصببئت المنذائيين
ت٪نـ املوتٌلق ١ؿكاٚك إٔ ( امللادع ايتاكؽب ١ٝعٔ ايِاب ١٦قًٚ ١ًٝايٌ ٤ٞايٛسٝـ
ايتاكؽب ٞبٗقا ايٌإٔ َٛدٛؿ يف ايهتاب ايجاْ ٞعٌل َٔ "ايهٓن ٙكبا") ٚ ...أغًب
ايٓوؽ اييت تـاكهتٗا ايًٝـ ٟؿكاٚك يٝوت قـمي ،90 )١نُا تك( :ٍٛيكـ بقيت دٗـا
حملاٚي ١هلؿ َا ًاٖـت٘ َٚا زلعت٘ َٚا ٫سعت٘ عٔ ايِاب٦ني يف ايعلام ٚإٜلإٚ ،قـ
اهتُلت ٖق ٙامل٬سعات بٔع ١أعٛاّ ٚأظبنت ػ٬شلا قـكا َعتدلا َٔ بٓٝات دـٜـ٠
تتٓا ٍٚايعكا٥ـ ٚايعاؿات ٚايطكٛي ٚعٌُ ايلقٚ ٢ايتعاٜٚق) . 91
مً إصدارات املستشرقة دراور عً الصابئة امليدائيني:
1

2
3
4
5
6
7
8

 املٓـا ٕٛٝ٥يف ايعلام ٚإٜلإ  ٖٛٚقوُإ :ايكوِ ا٭ٜ ٍٚتٓا ٍٚتاكؽبِٗ َٚعتكـاتِٗٚتلدِ باهِ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني ٚايجاْ :ٞسهاٜات ًعبٚ ١ٝتلدِ أٜٔا باهِ
أها رل ٚسهاٜات ًعبَٓ ١ٝـاٚ ،١ٝ٥نُٖ٬ا سًِت عًُٗٝا بايقات ايكوِ ا٭ٍٚ
املٌٗٛك ٚايٝورل اسبِ ٍٛعً. 92٘ٝ
 قاَٛي َٓـا.ٞ٥ عًٓ ٢ؿاف ؿدًٚ ١ايؿلات ٚؾ ٘ٝؾٌِ بعٓٛإ ( ًعب غلٜب ا٭ ٛاك). َكاي ١ازبـي ١ٝاملٓـا.١ٝ٥ ضبآل ٠بازبُع ١ٝاملًه ١ٝاٯه.١ٜٛٝ ؾَِٛ ًِٝك عٔ ايِاب ١٦املٓـا.١ٝ٥ يف ب٬ؿ ٚاؿ ٟايلاؾـ.93 َٜٔ -كاٍ د ٍٛاملٓـ " ٣بٝت ايعباؿ"٠يف صبًَِ ١ل ٚايٌلم عاّ 1934

مجعت  60نتابا َٔ نتب ايِاب ١٦بٌلاٗ٥ا َِٓٗ ٚأٖـتٗا ملهتب ١بٛيـٚ ٜٔتلمجت
 9نتب َٓٗا تلمجت َٔ نتبِٗ املكـه ١سلإ نٜٛجا "سلإ ايوؿً ،" ٢نتاب
ايٓٝاْ "ٞايذلاتٚ ٌٝايًِٛات " ،نتاب هٝـك ٙإؿ ٌْآَا "نتاب ايتعُٝـ املِبتا " ،
نتاب أهؿل ًَٛاً٘ "هؿل املًٛاً٘ " ،نتاب ؿكاًا إؿ ٜٝٗا " تعاي ِٝؼب،" ٢ٝنتاب
تلهل أيـ ًٝاي٘ "اثٓا عٌل أيـ ه٪اٍ " ،نتاب ايكًوتا" عكـ اينٚاز "  ،نتاب أمل٘
كٌٜاٜا ٚأمل٘ م" ٘ ٚا٫مل ايلٝ٥وٚ ٞايعامل ايِػرل " ،نتاب َِبتا أؿٖب ٌٝمٜٛا" عُاؿ
ددل "ٌٜنتاب أقُتٗٚ ٞمكهت٘ " نتاب ا٭سلام" ،نتاب ؿٜٛإ أباثل" ؿٜٛإ ضباهب١
ا٭كٚاغ ٚٚمْٗا "  ،نتاب نٓنا كبا .94
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المبحث السببع :ثنبء بعض الصببئت المنذائيين على المستشرقت دراور
ٖقَ ٙكتطؿات َٔ َكا٫ت يِابٜ ١٦جٓ ٕٛعً ٢دٗٛؿ املوتٌلق ١ؿكاٚك ٚأِْٗ ناْٛا
ؽبدلْٗٚا بايهجرل َٔ تؿاُ ٌٝسٝاتِٗ ٜٓٚوؼ ٕٛشلا طبط ٛاتِٗ ٜٚوذً ٕٛأُٛاتِٗ :
ٜ( )1عتدل ايهٓنبلا " ظبِ"َٔ أثكـ ٚأِٖ كداٍ ايـ ٜٔايق ٜٔقـَٛا ايعٚ ٕٛا٫هتٌاك٠
ٚهاُٖٛا بتٛؾرل ٚإعطاٚ ٤ثا٥ل ٚطبط ٛات َٓـا ١ٝ٥يًُوتٌلقنيٚ ،ػاُ ١ايباسج١
ايًٝـ ٟؿكاٚكٚ ،تٌرل ايـنتٛك ٠ز.ز .بهً ٞإىل إٔ أنجل َٔ ِْـ املؼط ٛات
املٓـا ١ٝ٥احملؿٛظ ١يف َهتب ١بٛؿيني يف أٚنوؿٛكؿ ٚعـؿٖا (  ) 54طبط ١ ٛقـ
مت اسبِ ٍٛعًٗٝا عٔ لٜكٜ٘ٚ ،كاٍ أْ٘ َٓض ايًٝـ ٟؿكاٚك نتاب ( نٓنابلا )
ْاؿك هبل ٚإٔ اهتٓوؼ٘ دـ ٙعاّ ٚ . 1839ي٘ ايؿٌٔ ايهبرل باْتٌاك ٖقٙ
املِاؿك ٚبايتاي ٞتلمجتٗا ٚا٫هتؿاؿَٗٓ ٠ا بني ايـاكهني ٚأبٓا ٤ايطا٥ؿ ١عً٢
ايوٛا ،٤نُا إٔ ايًٝـ ٟؿكاٚك اعتُـت عً ٢ايهجرل َٔ ايٌلٚسات ٚايتؿورلات
اييت قـَٗا شلا ٚ .قـ ظٗل عاّ  1954يف ؾٚ ًِٝثا٥كُٛ ٞكت٘ ايًٝـ ٟؿكاٚك ٖٛٚ
٪ٜؿ ٟامللاه ِٝايـ ١ٜٝٓاملؼتًؿٚ ،١ي٘ توذ٬ٝت ُٛت ١ٝيكلا٤ات ؿ ١ٜٝٓ٭نجل َٔ
 11هاع . ١ايهٓنبلا ظبِ ٜعكـ َٗل يًوٝـ "سوإ عبـ ايلمام ؿؾذل" يف ؿاكٙ
بايبِل ٠عاّ َ 1975ع اْـ٫ع اسبلب ايعامل ١ٝايجاْْٗ ١ٝا 1946 –1939 ١ٜنإْٛ
ا٭ ٍٚاْكطعت ا٫تِا٫ت بني ايًٝـٚ ٟايهٓنبلاٚ ،ناْت ايًٝـ ٟتلهٌ ي٘ ٚكم
يهتاب ١املؼط ٛات ايـ ١ٜٝٓعٔ لٜل ايوؿاك ٠ايدلٜطاْ ١ٝيف ايعلامٚ ،نإ
ٜلاهًٗا ٌٜٚه ٛشلا آٚ٫اع اْقاى ٚعٔ ًش ١املٛاؿ ايػقاٚ ١ٝ٥نٝؿ ١ٝتٛمٜعٗا
ببطاقات ايتُ ٜٔٛػُِٛا ايوهلٚ ،إٔ ايطشني املتٛؾل يف ا٭هٛام ٖ ٛشني
ًعرل ؾكطٚ ،يف َهإ آػل َٔ كها ً٘٥أػدلٖا عٔ ؾلست٘ ايهبرل ٠مبٓاهب١
ؿكاه ١ابٓ٘ ايٌٝؽ عبـ اهلل عًٜ ٢ـ. ٜ٘
كهايًٝ ١ؽ ظبِ اىل ايًٝـ ٟؿكاٚك بتاكٜؽ  1948 /2/4تٔٝـ ؿكاٚك إٔ ايهٓنبلا
ظبِ مل ٜهٔ ٜأػق أدٛكا َٔ ؾكلا ٤املٓـاٝ٥ني ْعرل ػـَات٘ ايـ ١ٜٝٓيف َـ١ٜٓ
ايًطٚ ١ ٬أْ٘ ٌٜعل بوعاؿٜٚ ٠هتؿ ٞبهًُ ١ايٌهل املكـَ٘ ي٘ َٔ ايؿكلا.95 )٤
( )2ايهجرل َٓا زلع بع ( ايًٝـ ٟؿكاٚك ) ٚايهجرل َٔ ساَ ٍٚعلؾٖ َٔ ١ق ٙايوٝـ٠
اإلْهًٝن ١ٜاييت نإ شلا ايؿٌٔ يف ا ٬ع ايعامل بٌهٌ ٚاهع عٔ ايـٜاْ١
املٓـاَٚ ١ٝ٥عتٓكٗٝا; إف تعـ نتابات ٚؿكاهات ٖق ٙايباسج ١ا٭ٚكب ١ٝعٔ ايـٜاْ١
املٓـاٚ ١ٝ٥املٓـاٝ٥ني َٔ امللادع ايـقٝك ١املعتُـ ٠ملا اَتامت ب٘ َٔ  ٍٛايتأْٞ
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ٚايـأب املتٛاٌُ ٚاملٌاٖـ ٠املٝـاْٚ ١ٝاملُاكه ١ايعًُ ١ٝايؿعً ١ٝيًعـٜـ َٔ ايطكٛي
ايـ ( ١ٜٝٓإف ناْت تًبى امل٬بى ايـ ١ٜٝٓاملٓـا ( ١ٝ٥ايلهت٘ ) ٚمتاكي ايعـٜـ َٔ
امللاه ِٝايطكو ١ٝبٌهٌ عًُ ٞيقا دا٤ت حبٛثٗا ٚؿكاهاتٗا ٚآشٚ ١اؾ١ٝ
ؿقٝك ،١ملا بقيت٘ َٔ دٗٛؿ َٔٓ ١ٝبايبشح ٚاملتابعٚ ١ايـكاهٚ ١ايتشًٜ،ٌٝك ٍٛعٓٗا
ا٭هتاف ( مجٝى بلٚؾٝى ) َٔ ( نً ١ٝنْٛهتٝت ) يف تكلٜل عٔ ( ايًٝـٟ
ؿكاٚك ) ٌَٓٛك يف صبً ( ١ؿكاهات ايٌلم ا٭ؿْ ) ٢اييت تِـكٖا داَعًٝ ١هاغٛ
ايعـؿ ( (( ) XX1Vإٔ املعلؾ ١ايٌؼِ ١ٝاييت متتًهٗا ؿكاٚك دبا ٙايِاب١٦
املٓـاٝ٥ني يف ايعلام ٚإٜلإ َهٓتٗا َٔ اسبِ ٍٛعً ِْْٛ ٢يٝوت َتٛؾل٠
يًعاَٜٚ . )) ١وتطلؿ قاٖٚ ( ّ ٬٥بت ايًٝـ ٟؿكاٚك سٝاتٗا شلق ٙايِٓ ْٛايػأَ١
بٌهٌ دٓ٫ ْٞٛقتٓاعٗا بإٔ ٖق ٙايِٓ ْٛذبؿغ ؿٜاْ ١قـمي٪ٜٚ ،) ١نـ
ايهاتب ؾٝك ( ٍٛإٕ تلمجٖ ١ق ٙايِٓ ٖٛ ْٛعٌُ كا٥ع قاَت ب٘ ؿكاٚك اييت
ظبشت يف إماي ١ايهجرل َٔ ايػُٛض ايقٜ ٟهتٓـ ٖق ٙايِٓٚ ْٛقـ اعذلؾت
ؿكاٚك بإٔ املعُٓٓ ٖٛ ٢ين ٚغرل َباًل ) هٛف أسا ٍٚيف َكاييت ٖق ٙإٔ أهًط
ائ ٤ٛعً ٢بـا ١ٜنتابات ٖق ٙايباسج ١ايلا٥ع ١يف ايعلامَٚ ،ا ْٖٛ ٞع نتاباتٗا
عٓـ ُٛٚشلا ايعلام ٚنٝـ ذبٛيت يـكاه ١ايـٜاْ ١املٓـاٚ ١ٝ٥أسٛاٍ َعتٓكٗٝا َٔ
طبتًـ ايٓٛاس ،ٞيتِبض َٔ أًٗل َٔ حبح ٚتلدِ عٔ املٓـا ٚ ١ٝ٥كٛهٗا
ٚعاؿات ٚتكايٝـ أًٖٗا َٔ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني يف ايعلام ٚإٜلإ إىل ايًػ١
اإلْهًٝن ،١ٜهأتٓآٖ ٍٚا ً َٔ ٤ٞأ ٍٚنتاب شلا أُـكت٘ عٔ ايعلام ،قبٌ
غٛكٖا يف حبل املٓـا ٖٛٚ ،١ٝ٥نتاب "يف ب٬ؿ ايلاؾـٚ " ٜٔايهتاب املذلدِ يًعلب١ٝ
ٜكع يف (ُ ) 368ؿش َٔ ١اسبذِ ايهبرل ٚقـ قاّ بذلمجت٘ ا٭هتاف ( ؾ٪اؿ مج) ٌٝ
عاّ ٚ ،1961بعـ نتابٗا ٖقا اْهبت عً ٢ؿكاه ١اجملتُع املٓـاٚ ٞ٥ايًػ ١املٓـا١ٝ٥
ٚايهتب املٓـاٚ ١ٝ٥نٌ َا ٜتعًل باملٓـا َٔ ١ٝ٥حبٛخ ٚؿكاهاتٚ ،قـ أتكٓت ايعامل١
( ايًٝـ ٟؿكاٚك) ايًػ ١ايعلبٚ ١ٝاملٓـاٚ ١ٝ٥ايولٜاْ ١ٝمما هٌٗ عًٗٝا حبٛثٗا
ٚؿكاهاتٗا ٚدا٤ت أنجل ؿقَٛٚ ١ثٛقٚ ،١ٝقاَت بنٜاكات َٝـاْ ١ٝعـٜـ ٠ي٬ ٬ع
عً ٢أسٛاٍ ٚأٓٚاع ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني يف إٜلإٚ ،ساٚيت إػباؿ ًُ ١يتكلٜب
ايع٬قات ٚمٜاؿ ٠أٚاُلٖا بني ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني يف ايعلام ٚإٜلإ َٚ .ا ٖ ٞإ٫
هٓٛات َٔ ايعٌُ ايـٚ٩ب املتٛاٌُ ((  14عاَا ّ )) ست ٢تِـك نتابٗا ا٭ ٍٚعٔ
ايِاب ١٦املٛه ( ّٛاملٓـا ٕٛٝ٥يف ايعلام ٚإٜلإ) عاّٚ 1937قـ تلدِ ٖقا ايهتاب
ٚنتب َكـَ ١ي٘ ا٭هتافإ امللسَٛإ ( ْع ِٝبـٚ ٟٚغٔبإ ك ) َٞٚعاّ ،1969
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ُٚـك ذبت عٓٛإ ( ايِاب ١٦املٓـاٚ.) ٕٛٝ٥قـ نتب يف َكـَ ١نتاب ( ايِاب١٦
املٓـا ) ٕٛٝ٥املذلدِ عٔ نتاب ايًٝـ ٟؿكاٚك (املٓـا ٕٛٝ٥يف ايعلام ٚإٜلإ ) َا
ِْ٘ ((تعتدل امل٪يؿ ١يف ايٛقت اسبآل امللدع ا٭دٓيب ايلٝ٥و ٞيف ؿ ٜٔايِابٝ٦ني
ٚيف يػتِٗٚ ،قـ اهتُل حبجٗا عِٓٗ َـ ٠كبع قلٕ تكلٜبا ّ بعـ اْتٗاٗ٥ا َٔ نتابٗا
ٖقا املطبٛع عاّ ٬َٝ 1937ؿْٚ ١ٜتر عٔ تتبعٗا ٚؿكاهتٗا يـٚ ِٜٗٓيًػتِٗ إ قاَت
بايتعاَ ٕٚع ايـنتٛك ( كٚؿيـ َاتوٛؾ ) بتأيٝـ قاَٛي يف يػتِٗ ازل٘ ( قاَٛي
ايًػ ١املٓـا ٖٛٚ ) ١ٝ٥قاَٛي َٓـا ٞ٥إْهًٝن ٟبع عاّ  1963يف انوؿٛكؿ ) .
ٚقـ نتب ا٭هتاف ايباسح ايكـٜل ( عنٜن هباٖ ) ٞيف نتاب٘ ايك ( ِٝأٍُٛ
ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني ) يف ُؿش ) 13 ( ١نٌؿا" يف ا٭ؿب املٓـا ،ٞ٥دا ٤ؾ٘ٝ
((ٜتُٝن ا٭ؿب املٓـا ٞ٥بتٓٛع٘ ٚنجل ُِْ٘ٛ ٠ست ٢يِٝعب عً ٢كداٍ ايـٜٔ
املٓـاٝ٥ني فاتِْٗ ،اٖٝو عٔ عاَ ١املٓـاٝ٥ني إٔ ؼبِٛا ٖقا ا٭ؿب ) ثِ ٜك ٍٛيف
ْؿى ايِؿشٚ (( ١يعٌ ؿكاه ١ايوٝـ ٠أ .ي  .ؿكاٚك ٖٚ ٞسـٖا اييت اهتطاعت إٔ
ذبِ ٞنٌ َا ؿ َٔ ٕٓٚا٭ؿب املٓـا ) ٞ٥ثِ ٜكـّ ا٭هتاف ( عنٜن هباٖ ) ٞيف
ايِؿشات (  َٔ ) 16 ،15 ،14 ،13نتاب٘ ( أُ ٍٛايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني )
نٌؿا ّ َؿِ ّ ٬عٔ ا٭ؿب املٓـا (( ٞ٥بوت ١صباَٝع )) سوب تكو ِٝايًٝـٟ
ؿكاٚك ي٘  .إٔ ايعامل ١ازبً ( ١ًٝايًٝـ ٟؿكاٚك ) قـ عاًت سٝا ١٦ًَٝ ٠باسب١ٜٛٝ
ٚايٌٓاط ٚايـكاهٚ ١ايبشح ٚايهتابٚ ١ايتشً ٌٝؾذا ٤عطاٖ٩ا َتُٝنا بإثلا٘٥
ايهبرل يًجكاؾٚ ١اسبٔاك ٠اإلْواْٚ. ١ٝبقيو أُبشت ٖق ٙايعامل ١ايؿقٌَ ٠عّ ٬
أْاك ايطلٜل زبُٝع ايـاكهني ٚايباسجني ٚاملٗتُني مبعتكـات ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني يف
ًت ٢بكاع املعُٛك. 96 )٠
 )3ظبـ ٖقا ايجٓاُ َٔ ٤ابَ ٞ٦عاُلعً ٢ؿكاٚك (عٓـَا ؿكهت املوتٌلق ١ايدلٜطاْ١ٝ
ايًٝـ ٟؿكاٚك سٝا ٠املٓـاٝ٥ني ؾٗ ٞمل تقٖب إىل سٛآل املـٕ سٝح ٜوهٔ ايعض
ٚا٭قلب إىل اسبٔاك ٠بٌ فٖبت يتعَ ٍٝعِٗ سٝح نإ ٜوهٔ ايػايب َِٗٓ ١ٝيف
َـٕ ا٭ٖٛاك ٖٓٚاى علؾت َِٓٗ بٝع ١املهإ ٚػُِٝٛت٘ ا٫دتُاع١ٝ
97
ٚايلٚس)١ٝ
ٜ )4كَ ٍٛذلمجا نتابٗا ايِاب ١٦املٓـا( :ٕٛٝ٥غرل إٔ نتاب " ايِاب ١٦املٓـا"ٕٛٝ٥
ٜتُٝن ؾٛم َا نتب عِٓٗ أْ٘ ِٜـ ُٚؿا ؿقٝكا كٛي ٖق ٙايطا٥ؿًٚ ١عا٥لٖا
ٚمماكهاتٗا ايـٖٚ ١ٜٝٓقا َا ٫ظبـ ٙيف مجٝع َا نتب أَ ٚا هٝهتب عِٓٗ يف
املوتكبٌ).98
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 )5ظبـ ايِاب ١٦املعاُلٜ ٜٔتٓاؿ ٕٚملٓض دا٥ن ٠باهِ دا٥ن ايًٝـ ٟؿكاٚك.
فيو ٭ْٗا أ َٔ ٍٚأماغ هتاك اإلُٖاٍ ٚازبٌٗ عٔ ايطا٥ؿٚ ،١اييت ناْت أغًب
تاكؽبٗا َٓنٜٚا يف ٖاٍَ اينَٔ ٚاسبٝاٚ ،٠٭ْٗا أَ َٔ ٍٚـت دولا يًُعلؾٚ ١ايتعلٜـ
بتعايُٓٝا  ٚكٛهٓا بعـ إٔ غوًتٗا بعِاك ٠عًُٗا ٚاستٔٓتٗا ٭نجل َٔ  50عاَاً بكًبٗا
ٚبِدلٖا ازبُ ٌٝمبعاٌٜتٗا يٮدـاؿ ٚايٌٛٝؾٚ ،٭ْٗا أٜٔا أَ٫ َٔ ٍٚى ٬هِ
ٚػؿاٜا نٓٛم ايطا٥ؿ ١ايـٚ ١ٜٝٓؾو أهلاكٖا ٚيػتٗا ٚبؿًٔٗا ُاكت يٓا بُِ ١ؿ١ٜٝٓ
َتُٝنٚٚ ٠آش ١يف ػاك  ١ايتاكٜؽ املعاُل نـ ٜٔتٛسٝـ ٟأه ٠ٛبأٌٖ ايهتاب،
ٚجبٗٛؿٖا ايهبرل ٠هعت يتؼً ّٝايطا٥ؿٚ ١زلعتٗا مما سبل بٗا َٔ تٌٚ ٜ٘ٛذبلٜـ
ٚتأٚ ٌٜٚأنافٜب َٔ قبٌ ا٭ لاف ا٭ػلَ ،٣لس ٢يو ٜا هٝـت ٞايعع ;١ُٝ٭ْٓا
متهٓا ٚ٭َ ٍٚل ٠يف ايتاكٜؽ ٚبكـكاتو ايلا٥ع ١عً ٢ايتِاحل َع ؿٜٓٓا ٚايتعلف إي٘ٝ
ٚايتشاٚك َع٘ َ٬َٚوت٘ عٔ قلب ،بعٝـا عٔ املٛاْع ٚايٓٛاٖٚ ٞاحمللَات ،تهلميا يو
ٚيقنلاى أيطٝبٚ ١زبٗـى اْ٫واْ ٞايلا٥ع ٚاعذلاؾا بٗقا ازبُ ، ٌٝأك ٣إٔ ٜتذوـ
ازلو (ايًٝـ ٟؿكاٚك) ن ٞمتٓض يًـاكهني ٚاملبـعني ٚاملٌتػًني عً ٢ؿكاه ١ايتاكٜؽ
ٚايـ ٜٔاملٓـاٚ ٞ٥آؾام تطٛك ،ٙعً ٢إٔ متٓض نذا٥ن ٠تهلمي ١ٝ٭ؾٌٔ ايبشٛخ
ٚايـكاهات ٚايذلمجات يف صبا٫ت ايطا٥ؿ ُٔٓ ١استؿاي ١ٝتكاّ يف اي ٔ ٛأ ٚيف
املٗذل).99
المبحث الثبمن :التعقيب
هأبـأ بقنل ٚقؿات َُٗ ١ملٓـاٝ٥ني َعاُل ٜٔثِ أعكب بهَٞ٬
التعليق األول :عً ٢سكٝك ١ؿٚاؾع ؿكاٚك يف حبجٗا عٔ املٓـاٝ٥ني ٚصباْبتٗا يًشكٝك١
(بوبب َا أثرل َ٪ػلاً يف ا٭ٚهاط املٓـا َٔ ١ٝ٥أؾهاك غرل عِل- ١ٜنُا ؼبـخ
بني اسبني ٚاٯػل ٚ -بوبب تًٜٛض أسـ ايهتاب َل ٠بعـ أػل ٣بعباك ٕ٠غلٜب ١قايتٗا
"يعَِٝـ "ٟؿكاٚك عٔ َوتكبٌ كداٍ ايـٚ ٜٔتأثل أبٓاٚ ِٗ٥عُ ّٛاملٓـاٝ٥ني باسبٔاك ،٠ؾكـ
عُـتُ ثاّْ ١ٝاىل ٌَاٖـ ٠ضبآل ٠املؿهل ايتكـَ ٞعنٜن هباٖ( ٞأيكاٖا يف نٓـا
َ )1996جًُا نٓتُ قـ قلأتُ نتاب٘ "أُ ٍٛايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني َٚعتكـاتعُِٗ ايـ "١ٜٝٓبعـ
ُـٚك( ٙؿاك املـ ،٣ؿٌَل  ،1)1996ؾٛؿؿتُ إٔ أذبـخ عٔ ايؿلم بني َا نتبَ٘ عنٜن
هباْٖ َٔ ٞاس َٔٚ ١ٝايٓاس ١ٝا٭ػلَ ٣ا نتبتعِ٘ ايوٝـ ٠أ" ٚيعَِٝـ "ٟؿكاٚك ("ٚيٝـ"ٟ
ٖ Ladyقا يكب إْهًٝن ٟمتٓش٘ ايعا ١ً٥املايه ١ملٔ ربتاك َٔ ايٓواٜٚ ٤كابٌ يكب
"يٛكؿ" يًلداٍ ،سٝح  ٫بـ يًُلأ ٠اييت ٜكع عًٗٝا اػتٝاك ايعا ١ً٥املايه ١يٖٓ ٌٝقا ايًكب
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إٔ ته ٕٛقـ أؿت ػـَات َع ١ٓٝيًتاز ايدلٜطاْ– )ٞ٭ٕ َا نتبتعِ٘ يف َ٪يؿٗا
ا٭هاهَٓ" ،ٞـا ٛٝ٥ايعلام ٚإٜلإ" اىل داْب أنجل َٔ عٌل ٜٔنتاباً آػل يف املٛٓٛع
َٚا ٜتعًل ب٘ ٖٛ ،ػ ١ُ٬أحباثٗا يف املٓـا.١ٝ٥
القسه األول
قـ ِٜض اعتباك ايؿلم بني ايبشجني َجا ً٫ملا ػبب إٔ ٜه ٕٛعً ٘ٝايؿلم بني أْٛاع َٔ
ٖق ٙايبشٛخ ؾهتابات املٓـاٝ٥ني عٔ املٓـاٝ٥ني عَُٛاً َٔ دٗٚ ١نتابات غرل املٓـاٝ٥ني
عِٓٗ َٔ ازبٗ ١ا٭ػل ٣قـ دبعٌ َٔ حبح عنٜن هباَٖ ٞجاُٜ ً٫شتق ٣بٖ٘ٚ ،قا صبلؿ
ُٛغ َوتكبً ٞملا ٜٓبػ ٞإٔ ته ٕٛعً ٘ٝايـكاهات ا٫دتُاع ١ٝعَُٛاً ،ؾُعلؾٖ ١قا
ايؿلم يف كأ ٜٞاملتٛآع تتوِ بتٌؼ ّٝايـٚاؾع ،قبٌ ا٫عتباكات ا٭ػل ،٣ػًـ أْٛاع
ايبشٛخ عٔ املٓـاٝ٥ني أ ٚغرلِٖ َٔ اجملُٛعات ايبٌلَٚ .١ٜا نٓتُ هأقَ ٍٛجٌ ٖقا
ايه ّ٬ي ٛناْت نٌ تًو ايبشٛخ ؿ ٕٚاهتجٓا ٤قـ أُظبٔنت يف عٗٛؿ إْواْ ١ٝأُٔٓ ٚ
أْعُ ١اًذلان ١ٝأ ٚعً ٢ا٭قٌ َٔ قبٌ نتاب ف ٟٚايتناّ اْواْ ٞهاَ ٞاملوت٣ٛ
نعنٜن هباٖٚ ،ٞنُا ٜٓبػ ٞإٔ ته.ٕٛ
هٛف أكنن عً ٢حبح ؿكاٚك ايُٛؿ ،ٓٞعٔ املٌانٌ ايتاي ١ٝاييت دبعٌ حبح ؿكاٚك
 ًٜٞحبح هباٖ ٞيف ا٭ُٖ ١ٝايعًُٚ ١ٝاْ٫واْ١ٝ
قـ ٜعذلض أسـْ ؾُٝا ٜتعًل باملٌهً ١ا٭ٚىل أؿْا ٙقا" :ً٬٥يهٔ عنٜن هباٖ ٞيٝى
أْجلٚبٛيٛدٝاً ٖ ٛاٯػل"  ٖٛٚقٚ ٍْٛد ،٘ٝؾايباسح ناتبْ هٝاهٜ ٞواكٚ ،ٟيًـق ١أقٍٛ
أْ٘ َؿهل اًذلانٜٚ ٞهتب يف املوا ٌ٥ايٌٛٝعٚ ١ٝتأكؽبٗا ٚقٔاٜا ايهؿاغ اي ٛين
ٚايعـٍ اجملتُع ٖٛٚ ،ٞكدٌ أَني يف َا ٜهتب ٜٚك;ٍٛيقا ؾإٕ ؿاؾع عنٜن هباٖ ٞعً٢
ايبشح ؽبتًـ نًٝاً عٔ ؿٚاؾع "يٝـ "ٟؿكاٚكٚ ،أعتكـ إٔ ٖقا ايؿلم بني ًؼِٓٝتعَِٞ
ايباسجعَ ٖٛ ِٔٝايوبب يف ايؿلم بني ايبشجنيَ ٖٛٚ ،ا ٚؿؿتُ إٔ أيؿت ايٓعل إي.٘ٝ
ؾُا ٌَٖ ٞانٌ حبح ايوٝـ ٠ؿكاٚك؟
املشكلة األوىل :السيدة دراور مل تكً باحجة أىجروبولوجية أصالً.
ناْت إىل َا قب ٌٝإٔ تبـأ نتابٗا "َٓـا ٛٝ٥ايعلام ٚإٜلإ" ناتبّ ١يكِّ ٖ٫اؿؾ١
ٚكٚاٜات عا ؿ Romance ١ٝتـٚك أسـاخ بعٔٗا يف ايٌلم ،قِّ غرل ٚاقع١ٝ
ٚيٝوت بٓؿى َوت ٣ٛأْٔ ٚر ايكِّ اييت ناْت تعٌُٓعَل يف عِلٖاٚ( ،يٝوت
مبوت ٣ٛحبٛثٗا ؾُٝا بعـ) ،ؾًكـ ْعٌَلت ايعـٜـ َٔ تًو ايكِّ ايؿاًً( ١هت ١عٌل
نتاباً)ٜٚ ،بـ ٚأْٗا بعـ فيو قلكت إٔ دبلب سعٗا يف سكٌ آػلٚ .قـ نعَتعَبَتِ بعضَ
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ايكِّ اييت تـٚك أسـاثٗا ايٚ٬اقع( ١ٝنُا أهًؿتُ) يف ايٌلم ٚيف بػـاؿ ،أ ٟعً٢
منط أداثا نلهيت اييت ٌْلت مثاْني كٚا ١ٜأ ٚصبُٛع ١قِّ قِرلٚ ٠أُبشت ثل١ٜ
دـاً .عاًت ؿكاٚك ٚنلهيت يف ْؿى ايعِل تكلٜباًٚ ،كمبا أُبشتِ نلهيت اييت
تِػل ؿكاٚك بعٌل ٠أعٛاّ ،تكًـٖا َوتؿٝـ َٔ ٠أػطاٗ٥ا ،ؾهتبت دلمي ١يف قطاك
ا٭نودلٜى ،دلمي ١عً ٢ايٓ ،ٌٝدلمي ١يف بػـاؿ ،دلميٚ...١هٛاٖا َٔ ايلٚاٜات
ايٖ٬اؿؾ ١اييت تؿٌت ؾُٝا بعـ (ايكِّ ايػلاَٚ ١ٝايبٛيٝوَٚ ،١ٝا ًابٗٗا) ،أ ٟبعـ
إٔ ٓلب ايلنٛؿ ا٫قتِاؿ 1929 ،ٟأ ٓاب٘ ،سٝح ٜبـ ٚإٔ تًو ايكِّ مل تـك عً٢
ايوٝـ ٠ؿكاٚك أكباساً ناؾٌْ َٔ ١ٝلٖاٚ ،قـ سٌِ إٔ كادت هٛم ايكِّ بايطبع
بعـ إٔ ربًت ايوٝـ ٠ؿكاٚك عٔ ايلٚاٚ ١ٜايكِ ١ايكِرلَ ٠تذّٗ ١عب ٛداْعِبَ َػاٜل .بعباك٠
أػل :٣إ هٛم ايهتب ايتذاكٚ ١ٜايلٚاٜات فات ايك ١ُٝايؿٓٚ ١ٝاْ٫واْ ١ٝائ١ًٝ٦
أُبشت أنجل كٚاداً بوبب من ٛايٓنع ١اْٗ٫ناَ ١ٝيـ ٣ايكلا ٤عًُ َٛا ٚفيو بعـ هٓٛات
َٔ ذب ٍٓٛؿكاٚك عٔ ايلٚا ١ٜعب ٛؿكاه ١اْ٫وإ ٚسٝا ٠ايٌعٛب.
املشكلة الجاىية :مل ٜهٔ ؿاؾع بكاٗ٥ا َـ ١ًٜٛ ٠يف ايعلام بوبب ايبشح أ ٚايبشٛخ
اييت أظبنتٗا ،٭ْٗا ناْت مٚدٓ ١ابط يف د ٍٝا٫ست ٍ٬ايدلٜطاْ ٞيف ايعلامٜ .كٍٛ
غٔبإ ايلَ( َٞٚقنلات َٓـا )62 ْ ١ٝ٥إٔ ايوٝـ ٠ؿكاٚك ٖٞ..":مٚد ١املوتٌاك
ايكاْ ْٞٛيٛماك ٠ايعـٍ ٚناْت ٜٛٗؿ ١ٜايـَ ٜٔتنٚدَ َٔ ١وٝشٖٚ"..ٞقا َا هاعـٖا
عً ٢املهٛخ ؾذل ٠أ  َٔ ٍٛبكا ٤ايهتعٓاب ا٭ْجلٚبٛيٛدٝني ايػلبٝني اٯػل ٜٔيف ايعلام
مما َٓشٗا ؾلُ ١أندل ي٬تِاٍ بلداٍ ايـ ٜٔاملٓـاٝ٥ني ٚنوب ٚؿِٖٔٓ بٌت ٢ايطلم
بٗـف اسبِ ٍٛعً ٢املعًَٛات ايجُ ١ٓٝعٔ ايـ ٜٔاملٓـاٚ ٞ٥اييت نإ كداٍ ايـٜٔ
املٓـاٜ ٕٛٝ٥تهتُ ٕٛبٌأْٗا أَاّ ايباسجني اٯػل َٔٚ ،ٜٔايطبٝع ٞإٔ نْٗٛا اَلأ ٠أً٫ٚ
ٚمٚد ١ملو ٍٚ٪بلٜطاْٚ ،ٞيف ايعلام بايقات ثاْٝاً َٔ ،أِٖ عٛاٌَ ؾٛمٖا بجك ١بعض
كداٍ ايـ.ٜٔ
املشكلة الجالجة :مل تهٔ ايوٝـ ٠ؿكاٚك تبؼٌ باملاٍ يٌلا ٤املعًَٛات ٚاملؼط ٛات اييت
سًِت عًٗٝا َٔ بعض كداٍ ايـ َٔٚ ٜٔغرل كداٍ ايـ َٔ( ٜٔايعاَ )١أ" َٔ ٚاملتُٗٓٝني"
(أ ٟاملتـٜٓني غرل ايهٗإ) ايق ٜٔناْٛا ٜهتب ٕٛاملٓـاٜٚ ١ٝ٥تهًُْٗٛا بط٬ق١
ٚؼبؿع ٕٛايكِّ َجًُا ناْٛا ميتًه ٕٛايهتب ايـٚ ١ٜٝٓايذلاث ١ٝايٓاؿك ،٠سٝح مل
ِٜعب عًٗٝا اسبِ ٍٛعًْ ٢وؽ َٔ مجٝع ايهتب ايـٚ ١ٜٝٓايذلاث ١ٝاملٓـا٤٫٪ٖ َٔ ١ٝ٥
املتُٗٓٝني قبٌ كداٍ ايـ ٜٔ٭ٕ كداٍ ايـ ٜٔاملٓـاٝ٥ني ميتام ٕٚعٔ املتُٗٓٝني عاؿّ ٠بأِْٗ
أبعـ ْعلاً ٚأًـ سقكاًٚ ،نُجاٍ َِٗ عًَ ٢ا أق ٖٛ ٍٛإٔ "ٖلَن بٔ ػٔل" مل ٜهٔ
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كدٌ ؿ ٜٔبٌ "َتُٗٓٝاً"ٚ ،أعتكـ إٔ َا ق ٌٝعٔ َواعـ ٠كداٍ ايـ ٜٔشلا أَلْ َبايؼ ب٘
ٚحباد ١إىل إثبات ،ؾشلْ كداٍ ايـ ٜٔتكًٝـْ َتٛاكَخ ٜعٛؿ إىل بٝع ١ا٫يتناّ ايـٜين
ْٛٚع املوٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايكعَوَِ ،ؾايكوِ (ايعٗـ) ٪ٜؿ ٜ٘اٯػل ٕٚأٜٔاً ،يهٔ قوِ
كداٍ ايـ ٜٔأندل ٚأنجل تعكٝـاً ٚتهلاكاً; يهٔ عَُٛاً ؾإٕ َا مٚؿٖا ب٘ "املتٗ"ُٕٛٓٝ
نإ حبـ فات٘ ناؾٝاً ٭ٕ ميٓض حبجعَٗا ْٛعاً َٔ ايٌُٛي ١ٝيف َا ٜتعًل باملٓـا١ٝ٥
ٚباملٓـاٝ٥ني آْقاىُ .اكت يـٜٗا ثل ٠ٚتلاث َٔ ١ٝاملؼط ٛات اشباُ ،١هٛا٤اً ناْت
ٖق ٙاملؼط ٛات أًُ ،١ٝأ ٟقـمي ١كمبا مت اهتٓواػٗا قبٌ ُٛٚشلا اىل ايعلام مبـ٠
َا ،أ ٚأْٗا اهتٓوؼت شلا سوب كغبتٗا ،سٝح نإ تعقك سِٛشلا عً ٢ا٭ًُ،١ٝ
ػاُ ١اييت َٓٗا حبٛم ٠كداٍ ايـٜ ٜٔلدع يًكـه ١ٝاشباُ ١يف ْؿٛهِٗ يتًهِ
املؼط ٛات.
املشكلة الرابعةٜ :بـ ٚيكاك ٨حبح ؿكاٚك ايق ٟمل ٜذلى ًاكؿ ٠أٚ ٚاكؿ ٠يف ُٚـ نٌ َا
ٜتعًل باملٓـاٝ٥ني َٚا ٜتعًل باجملتُع املٓـاٚ ٞ٥ايـ ٜٔاملٓـا ٚ ٞ٥كٛه٘ ٚايُٛـ ايـقٝل
دـاً يلداٍ ايـٚ ٜٔنٌ سلن َٔ ١أبـاِْٗ يف سٝاتِٗ عَُٛاًٚ ،أثٓا ٤اؿا ِٗ٥يطكٛهِٗ
ػُِٛاًُٚٚ ،ـ ايلدٌ املٓـاٚ ٞ٥امللأ ٠املٓـاٚ ١ٝ٥عاؿات نٌ َُٓٗا بٌهٌ َوٗب –
أقٜ ٍٛبـ ٚيًكاك ٨إٔ ٖقا ايبشح ٜوتٗـف ؿكاهتِٗ املؿًِ ،١يهٓ٘ (ا ٟايكاك)٨
ػبتاس٘ ًعٛكْ إٔ ٖقا ايبشح  ٫ؽبتًـ يف أٖـاؾ٘ ايكلٜب ١أ ٚايبعٝـ ٠عٔ ا٭ٖـاف اييت
نتب عٓٗا املجكؿٚ ٕٛاملؿهلٚ ٕٚامل٪كػ ٕٛايعلاقٚ ٕٛٝعٔ نْٗٛا ناْت تهُٔ ٚكا٤
ٌْاط املبٌل ٜٔاملوٝشٝني ا٭ٚكبٝني ا٭ٚا ;ٌ٥يقا ؾإٕ َٔ ايٛاقع ٞإعتباك حبجٗا قـ مت
إظبام ٙيٝى بٗـف ذبوني ظلٚف سٝا ٠املٓـاٝ٥ني أ ٚيتطٜٛل أهايٝب َعٌٝتِٗ أٚ
محاٜتِٗ َٔ آ٫طٗاؿ ،ؾٗ ٞحبهِ نْٗٛا مٚدٓ ١ابط است ٍ٬مل تهٔ ٚظٝؿتٗا
يف ايعلام هَ ٣ٛلاؾك ١مٚدٗاٚ ،ايـيْٛ ٖٛ ٌٝع َٚوت٪َ ٣ٛيؿاتٗا ايوابك ١شلقا ايبشح،
ؾايباسج ١مل تهٔ بايطبع تعاكض است ٍ٬ايعلام أ ٚتؿهل يف ايـع ٠ٛاىل أْٛ ٟع َٔ
ايتشلك أ ٚايتشلٜل ٭ ١ٜؾ ١٦أً ٚلؼب َٔ ١اجملتُع ايعلاق ٞهٛا٤اً ناْت ؿ ١ٜٝٓأ ٚغرل
ؿ ،١ٜٝٓيقا ؾإٕ َِرل ايعلام أَِ ٚرل ًعب٘ ،بُِٔٓٗ املٓـا ،ٕٛٝ٥مل ٜهٔ  ِٜٗايوٝـ٠
ؿكاٚك ،بٌ مل تهٔ دبل ،٩يف اعتكاؿ ،ٟعً ٢ايتؿهرل ؾْ ٘ٝاٖٝهِ عٔ َٓاقٌٖ ١قٙ
ا٭َٛك عًٖ ٢قا املوتَ ٣ٛع مٚدٗا أ ٚغرل ٫ٚ ،ٙبـ إفٕ َٔ ايٓعل بعني ايتـقٝل إىل
املُٗ ١اييت عََٗ َـتِ بٗا اىل ْؿوٗا أ ،ٚكمبا ،عُِٗـتِ إيٗٝا يف ؿكاه ١اجملتُع املٓـاٞ٥
باعتباكٖا دن٤اً َٔ َٛاًُ ١ايبشٛخ اييت هاعـت ٚتواعـ ايك ٣ٛايوٝاه١ٝ
ٚايعوهل ١ٜايدلٜطاْ ١ٝعً ٢إؿاَ ١است٬شلا يًعلام.
للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت

43

العذد ( )6المجلذ ( )10أبريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

دور املستشرقة دراور يف ديانة الصابئة املندائية من خالل كتابها

ومواقع الصابئة املندائيين

|

د .حياة بنت سعيد باأخضر

َٔ ايطبٝع ٞإٔ حبجٗا اهتؼـَ٘ ٜٚوتؼـَ٘ ٓباط اشلذل ٠ايدلٜطاْ ٕٛٝاملعٕٓٛٝ
بٌ ٕٚ٪املٓـاٝ٥ني يف طبتًـ ا٭ٚقات َٔ عِلْا ،ػاُ ١بعـ ٖذلَٓ ٠ـاٝ٥ني علاقٝني
إىل املًُه ١املتشـ ٠قبٚ ٌٝأثٓا ٤ايعاّ َٚ 1978ا ت ٫ٚ ،ٙ٬بـ أِْٗ (أعين ٓباط اشلذل٠
ايدلٜطاْٝنيٚ ،بايتأنٝـ ْعلا َِٖ٤يف ؿ ٍٚمماثً )١اهتؼـَٛا حبح ايوٝـ ٠ؿكاٚك ٫
ملواعـ ٠املٓـاٝ٥ني ٚإمنا عً ٢ايعهى يًتـقٝل يف ًٚ ِْٗٚ٪يًبشح عٔ إَهاْ ١ٝكؾض
َا تكـَٛا ب٘ بوبب ايتعًُٝات اييت ناْت تلؿِٖ بِـؿ ايتٌـؿ يف قب ٍٛاي٬د٦ني،
َٓـاٝ٥ني ٚغرلِٖ ،علاقٝني ٚغرلِٖ ،بوبب ائا٥ك ١املاي ١ٝايٓامج ١عٔ ا٭مَات
ا٫قتِاؿ ١ٜاملتٛاًُٚ ،١نقيو ٭هباب أَٓٚ ١ٝهٝاه( ١ٝهٝاه ١ٝمبعٓ ٢ا٭ػق بعني
ا٫عتباك ع٬قات اسبه ١َٛايبعجَ ١ٝع ايـٚي ١املعٓ ،١ٝبلٜطاْٝا يف َجايٓا) ،ؾبعض
املٓـاٝ٥ني َٔ سـٜج ٞايعٗـ بٌ ٕٚ٪اشلذل ٠آْقاى ًبٛا ايًذ ٤ٛعً ٢أهى ؿ ١ٜٝٓؾهإ
دٛاب ٓباط اشلذل" :٠عبٔ ْعلف أْهِ غرل َٔطٗـ ٜٔؿٜٝٓاً ؾبٝت ’ايكى‘ املٓـاٞ٥
َُ٬ل يوؿاكتٓا يف بػـاؿ".)،
ؾَُٔ نإ ٜٓعل يف ًب اي٬د ،٧إفٕٓ ٖٛ ،ابط ْ نإ قـ قلأ أِٖ حبح يف
سٝا ٠املٓـاٝ٥ني آْقاى  ٖٛٚحبح "ايًٝـ "ٟؿكاٚك نٜ ٞكلك َِرل ايطًب ايق ٟقعُـَّٔٓ عً٢
أهى ؿ ١ٜٝٓيف َٓ ٤ٛا قلأ ٙيف ايً ١ًٝاملآ َٔ ١ٝنتاب ؿكاٚك يه ْ٘ٛأسـ أِٖ املِاؿك
(كمبا ايٛسٝـ يـ )ٜ٘باإلٓاؾ ١بعاً إىل ا٫عتباكات ا٭ػل ٣املتعًك ١بكٔ ١ٝاي٬د.٧
َٔ ايطبٝع ٞإٔ اشلـف ا٭هاهٚ ٞكا ٤أ ٟحبح ٜبـٚ ٚآشاً يٝى ؾكط َٔ بٝع١
ايبشح ْؿو٘ٚ ،إمنا أٜٔاً َٔ بٝع ١اهتؼـاَ٘ ايق ًٜٞ ٟتأيٝؿعَ٘ ،أ ٟعٓـَا ْوأٍ
أْؿوَٓا أ ً٫ٚملافا مت تأيٝـ ٌْٚل ٖقا ايبشح؟ ٚثاْٝاً عٓـَا ْوأٍ أْؿوٓا َٔ ايقٟ
ٜوتؼـَ٘ ٚملافا؟ أ َٚيٝى ٖقا ايتواٌَ ٍ٩لٚعاً؟
إٕ مل ٜهٔ ٌَلٚعاً ؾعً ٢أ ٟأهاي قـ بُين َجٌ ٖقا ايبشح إفٕ عٓـَا ْل ٣بأّ
أعٓٓٝا نٝـ ُٜوتؼـّ؟
املشكلة اخلامسةٜ :ل ٟٚامللبٓ ٞايهاتب غٔبإ ايل َٞٚيف نتاب٘ "َقنلات َٓـا"١ٝ٥
(ؿاك املـ )2007 ٣ساؿثُُٜ ١َُٗ ١هٔ اهتٓتاز ايٌ ٤ٞايهجرل َٓٗا عٔ ًؼِ ١ٝايوٝـ٠
ؿكاٚك ،ؾكـ قاٍ إْ٘ يف عاّ  1930نإ َعذلٓاً عً ٢أسـ ٌَاكٜع ايوٝـ ٠ؿكاٚك
بايٓوب ١يًُٓـاٝ٥ني (عل ١ٜٔتأٜٝـ عِب ١ا٭َِ اييت قـَتعِٗا بٓؿوٗا يل٩ها ٤املٓـاٝ٥ني
يف ادتُاع يف قًعُ ١احل سلٌ ث٬ثني َِٓٗ ايب ١اي ِٗٝايتٛقٝع عًٗٝا)ٜٚ ،بـ ٚإٔ
اعذلاض ايل َٞٚقـ هبٓب اعذلاض ك٩ها ٤املٓـاٝ٥ني عً ٢املٌلٚع ٭ِْٗ سقٚا سق َٙٚبعـ
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إ اهتٌاكٜ ،ٙٚك ٍٛايهاتبٚ" :عً ٢أثل فيو ٛت َون ؿكاٚك علٜٔتٗا ٚقايت ا٭َٛك
َلٖ ١ْٛبهِ ؾإفا نٓتِ  ٫تٛاؾك ٕٛعً ٢تكـميٗا ؾا٭َل ٜعٛؿ يهِٚ .عً ٢إثل فيو
اْؿض ا٫دتُاع ٚهاؾلت ٖ ٞإىل ايعُاكًٚ ٠هتين عٓـ َـٜل َعاكف ايعُاكٚ ،٠نإ
ٚقت٦ق ايوٝـ ػايـ اشلاسل .ٞعٓـَا هاؾلتُ بعـ ؾذل ٠اىل ايعُاكٚ ٠اتًِتُ بايوٝـ ػايـ
يبعض ايٌ ٕٚ٪أػدلْ ٞإٔ َون ؿكاٚك ًهت َين ،ؾٌلستُ ا٭َل ي٘ ٚنٝـ أْٗا
دا٤ت بعلً ١ٜٔهٓ ٣ٛـ اسبه ١َٛايعلاق ١ٝتلٜـ تكـميٗا إىل عِب ١ا٭َِ.
ؾاهتػلب نٌ ا٫هتػلاب َٔ ؾش ٣ٛاؿعاٗ٥ا ايوابل َٚا بٓٝت٘ أْا يٜ٘ ٫ ،".تٛؾل يـٜٓا
يٮهـ ّْ تًو ايعلْ ٫ٚ ،١ٜٔعلف بائبط َا ٖ ٞايٛعٛؿ اييت ذبتٜٗٛا ،يهٓٓا
ْعلف ايهجرل عٔ بٝع ١ايٛعٛؿ ايدلٜطاْ ١ٝاييت مل ٜٓؿق َٓٗا هَ ٣ٛا  ِٜٗاملِاحل
ا٫هتعُاك ١ٜيًـ ٍٚايلأزلاي ١ٝايػلبْ ،١ٝعلؾٗا َٔ ػَ ٍ٬علؾتٓا يتأكٜؽ ايعلام ٚيٝى
ؾكط َٔ ػ ٍ٬ا٫عذلاؾات ٚايورل ايقات ١ٝنُا ْل ٣يف نتابات ازباهٛي يٛكْى عُا
ٚعـ ب٘ علب ًب٘ ازبنٜلٚ ٠غرلِٖ َٔ ايق ٜٔدٓعٓـِٖ إبإ اسبلب ايعامل ١ٝا٭ٚىل
يًُواُٖ ١يف تؿهٝو اَ٫دلا  ١ٜٛايعجُاْٚ ،١ٝيٛكْى ٖق ٖ" ٛناتب" أٜٔاً!
َلّ ٠عٓـَا لسِتُ أَاّ صبُٛع ١نبرلْ ٠وبٝاً تًو ايكِ ١املُٗ ١اييت كٚاٖا غٔبإ
ايل َٞٚعًل أسـُ َٓـا ٞٝ٥املٗذل قاَ ً٬٥ا َعٓا ٙأْ٘ نإ ُٜؿذلَض بٌٛٝؾ املٓـاٝ٥ني
اجملتُعني يف قًعُ ١احل فيو ايعاّ إٔ ٜٛقعٛا عً ٢عل ١ٜٔايوٝـ ٠ؿكاٚك املٛدٗ ١إىل
عِب ١ا٭َِ! ٖٓا ٜٓبػ ٞإٔ ْؿِٗ دٝـاً ملافا ناْت ؿكاٚك كاغب ١جبُع تٛاقٝع املٓـاٝ٥ني
تأٜٝـاً يعِب ١ا٭َِ عًُاً أْٗا قايت يًل َٞٚإٔ فيو هٝواعـ عً ٢ا٫عذلاف باملٓـاٝ٥ني
ٚحبكٛقِٗ! فيو ايتعًٝل يٝى ؾكط قاُلاً عٔ ؾِٗ ْٛاٜا ٚأٖـاف ٚاهايٝب "عِب١
ا٭َِ" إمنا ٖ ٛأٜٔاً قاُلْ ٖق ٙا٭ٜاّ عٔ ؾِٗ أٖـاف ْٛٚاٜا ٚأهايٝب "ا٭َِ املتشـ"٠
اييت ٖ ٞيف ايٛاقع أؿاْٚ ٠اَتـاؿْ أندل ملٓعُٚ ١أؿا ٠أػل ٣هبكتٗا ٖٞٚ ،عِب ١ا٭َِ
اييت ناْت ٖ ٞا٭ػل ٣تؿلض اسبِاكات ا٫قتِاؿٚ ١ٜايعوهلٚ ١ٜتوبب اْٗٝاك أَِ
ُػرلٚ ٠نبرل ٠عً ٢سـ هٛا ٤ملا ؾُ ٘ٝاحل ا٭ْعُ ١ايػلب.١ٝ
املشكلة السادسة :ا٫هتجُاك ٖٓ:اى َ٬سعتإ ػبب تكـميُٗا :
ا٭ٚىل ،ا٫هتجُاك ٖٓا مبعٓ ٢إٔ ٜذلى ايٌؼّ املتٓؿق أ ٚامل٪هو ١املتٓؿق ٠أٚ
ازب ٍٝاحملتٌ ٌَهًَّ ١ا يف املهإ ايق ٟهتتِ َػاؿكتعُ٘ ،أعين ٌَهًِٜٓ ١عٗا
ازب ٍٝأ ٚامل٪هو ١با٫عتُاؿ عً ٢ؾلٓٝات أ ٚإستُا٫ت إِٔ تواعـَِٖ ٖق ٙاملٌهً ١يف
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ايعٛؿ ٠إىل فيو املهإ يف مَٔ َا يف املوتكبٌ! ٖٚقا ٌٜب٘ اىل سـٕ َا تٛظٝـ كٚ٩ي
ا٭َٛاٍ أَ ٚا ٌٜبٗٗا يف ٌَلٚع َا ٚفيو َٔ أدٌ "ايتُٓٚ "١ٝذبكٝل أكباغ يف املوتكبٌ!
امل٬سع ١ايجاْ ١ٝيف ا٫هتجُاك ٜ -تش ٍٛايعًِ اىل "عًِ َنٜـ" بٌهٌ ػطرل عٓـ
مماكهٖ ١قا ايٓٛع َٔ ا٫هتجُاك َٔ قبٌ "املؿهلَ َٔ ،"ٜٔأدٛك ٟايٓعاّ ايقٟ
ٜٛظـ ،يف ٖقا ا٫هتجُاك" َٔ ،ايعًُا( "٤أ ٚأًباِٖٗ).
ٚيف َا ٜتعًل بايوٝـ ٠ؿكاٚك ؾإْ٘ هٝه ٕٛأهٌٗ عً ٢باسجٚ ٞطبتِ ٞاملوتكبٌ َٔ
املٓـاٝ٥ني أ ٚغرلِٖ ايتٛغٌ يف ؿكاه ١نْٗٛا هٛؿ- ٚأْجلٚبٛيٛدوت َٔ ْٛع َا ،ؾأْا
أنتؿ ٞباً٫اك ٠إىل بعض (بايتأنٝـ يٝى نٌ) ٌَانٌ حبجٗا ؾته ٕٛاملٌهً١
ايواؿه:١
ؼبتاك ايكاك ٨املتؿشّ يف تؿورل بعض َا تطلس٘ ايوٝـ ٠ؿكاٚك يف نتابٗا ،ؾٗٞ
كمبا اعتُـت عًَ ٢ا قاي٘ كدٌ ٚاسـ ( ٫ ٖٛٚميهٔ ،يف ٖق ٙاسباي ،١إٔ ٜه ٕٛكدٌ
ؿ ٜٔ٭ٕ كداٍ ايـ ٜٔاملٓـاٝ٥ني نجرلاً َا ٜعتُـ ٕٚعً ٢ايِٓ ْٛايـ ،)١ٜٝٓنُا إٔ
ايهاتب ١كمبا اعتُـت عً ٢مماكه ٕ١يعاٚ ١ً٥اسـ( ٠أ ٚعاً٥تني نشـ أقِ ،٢يف كأ)ٜٞ
يه ٞتوتٓتر ٚتعتدل بعض ايطكٛي عاَ ١يـ ٣نٌ املٓـاٝ٥ني.
َجاٍ َٔٚ :ايهتاب ا٭هاه ،ٞآْـ ايقنل ،يًوٝـ ٠ؿكاٚك ،هٛف أْاقٍ مجًتني
َذلمجتني متج ٕ٬دن٤اً ٚاسـاً أ ٚداْباً ٚاسـاً َٔ بٝعَ ١ا أُؿ٘ نٌُهً ١هاؿه١
ٚأزل ٘ٝبع"ا٫هتجُاك" ايّٓ :أػدلْ ٞاملٓـا ٕٛٝ٥بأِْٗ ٜتكٝـ ٕٚباعتباك علؾات يـ٣
املوًُني ُٝاَاً ،يهٔ ٖقا مل تؿلٓ٘ نتبِٗ املكـه .١نٌ ا٭عٝاؿ اإله١َٝ٬
"َبطعٓ٬ت" يـ ٣املٓـاٝ٥ني".
ٜٓبػ ٞإٔ أ٩نـ إٔ ٖق" ٙايعاؿات" املًؿك ١اييت تتشـخ عٓٗا ايوٝـ ٠ؿكاٚك ٚ ٫دٛؿ
شلا يف هًٛى املٓـاٝ٥ني ٫ :اٯٕ  ٫ٚيف املآ ٫ !ٞيف ايطكٛي  ٫ٚيف هًٛى كداٍ ايـٜٔ
 ٫ٚيف هًٛى عُ ّٛاملٓـاٝ٥نيٜٓ .بػ ٞإٔ أ٩نـ ملٔ ٜ ٫علؾين بأْ ٞبٓٝتُ ٖقا ايلأ ٟعً٢
َ٬سعات ٞايٌؼِ ١ٝايـقٝك ١يوًٛى املٓـاٝ٥ني ػ ٍ٬أنجل َٔ ِْـ قلٕ .ؾعً٢
َ٬سع ١هًٛى ََٔ ٚع َّ٬اعتُـت ايوٝـ ٠ؿكاٚك يف ٖقا ايتعُِٝ؟
ازبًُتإ دبوـإ ٌَهًٚ ١اسـ ٠تبـُ ٚػرل ٠٭ ١ًٖٚ ٍٚثِ  ٫تًبح إٔ تِبض
َٔاعؿ ١ؾٝبـ ٚا٫ؾتعاٍُ ؾُٗٝا أنجل َٔ ٚآض.نٝـ؟
 - 1يٝى ٖٓاى ّْ يف ايهتب ايـ ١ٜٝٓاملٓـا ١ٝ٥بٗق ٙايتعاي ،ِٝبايطبع ،ؾايوٝـ ٠ؿكاٚك
أعًِ َٔ غرلٖا مبا ذبتٖ ٜ٘ٛق ٙايهتب ،ؾٗ ٞتكٖ ٍٛقا بٛٓٛغbut it is not :
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( prescribed by their holy booksيهٔ ٖقا مل تأَل ب٘ نتبُُِٗ املكـه)١
عباك" ٠يهٔ" ٖق ٙاهتـكاىٌ ٖـؾ٘ إقٓاع ايكاك ٨مبا ٚكؿ يف ازبن ٤ا٭ٖ َٔ ٍٚقٙ
ازبًُ ١املعكـ- ٠امللنبٖ .١قا َا مل تٛؾل ايباسج ١ؾَ ٖٛٚ ٘ٝا ٌُٜهعٌٓ ؿسٔاً
قٜٛاً ٫ؿعاٗ٥ا ٚنٌؿاً يتٓاقٔٗا.
 َٔ - 2ايعبح إٔ ْوأٍ ََٔ ايق ٟأػدل ايوٝـ ٠ؿكاٚك إٔ  َّٜٛعلؾات يـ ٣املٓـاٝ٥ني ُّٜٛ
ُٝاّ!
يهٔ ميهٔ اسبهِ ؾٛكاً عً ٢عباك" ٠أػدلْ ٞاملٓـا "ٕٛٝ٥باعتباكٖا غأَٚ ،١ؼبل
يٓا اعتباكٖا ًَٔعًٔٓ ١٭ْٗا تؿتكـ يًـق ١ايعًُ ،١ٝسٝح تتذاٚم ٖق ٙايهًُ ١نجرلاً َٔ
اشبطٛات ايعًَُٚ ١ٝؿلؿات ايًػ ١ايعًُ ١ٝيف عبٛكٖا املباًل ،ايولٜع ،إىل اهتٓتاز عاّ،
يهٔ اهتٓتاز ايوٝـ ٠ؿكاٚك ٖقا َبِتوَل ،غرل َدلك عً ٢ا٬ ٫م ،ؿ ٕٚتكـ ِٜا٭ؿي١
ايهاؾ ،١ٝبعباك ٠أػل ٣ؾإْ٘ إهتٓتازْ قـ ؼبٌُ نجرلاً َٔ استُا٫ت ايعٌُ عً ٢إسبام
ائلك بٗق ٙاجملُٛع ١ايبٌل ١ٜائعٝؿ ،١املٗـَٓؿ ،٠هلٜع ١ايعطب .إٕ عباك" ٠اػدلْٞ
املٓـا "ٕٛٝ٥أ" ٚأػدلَْٓ ٞـا( "ٕٛٝ٥هٛا٤اً تعُلدُٔت َع "ايع"ايتعلٜـ أ ٚبـْٗٚا)  ٫تـٍ عً٢
ا٫عتُاؿ عً ٢ايتواٚ ٍ٩ايتكِٚ ٞا٫هتٓتاز ايعًُ ٞأ ٚايتذلبٚ ١ذبً ٌٝايٓتا٥ر أٚ
ا٫سِا ،٤ؾُٔ ِٖ "املٓـا "ٕٛٝ٥ايق" ٜٔأػدلٖٚا" بقيو؟ َا عـؿِٖ؟ َا ْوبتِٗ
يًُذُٛع؟ يف أَ ٟهإ ٚمَإ أػدلٖٚا؟ ملافا ٜعتدل ٕٚفيو ايُٝ ّٛٝاَاً؟ َا تؿورلِٖ
يقيو َٚا تؿورل ايهاتب١؟ ٚأػرلاً ٚيٝى آػلاً :ملافا ت٪نـ ايهاتب ١عًٖ ٢قا؟
إٕ عباك Mandaeans have told me : ٠عباكُْ ٠شؿٚ ١ٝيٝوت عًُٚ ،١ٝنإٔ
ايهاتب ١تك ٍٛيكلاٗ٥ا:
 ِٖ" ايق ٜٔأػدل ْٞٚبقيو ٚأْا يوتُ َوٚ٪ي ١عٔ ٖقا املٛٓٛعٚ ،يوتُ أْا ايقٟ
أقٛي٘ ،يقا أكد ٛأًَٜٛ ٫ين أسـْ عًٖ ٢قا!" ست ٢ايِشؿٜ ٫ ٕٛٝكٛي ٕٛعباكات
َ٫وٚ٪يَ ١جٌ "أػدلْ ٞايٓاي"! أ" ٚقاٍ ي ََٔ ٞسٛي ،"ٞبٌ ِٖ ُٜعٗعٔلِٖ ََٔ ٕٚ
سٛشلَِ ،ع ايتِٜٛل أ ٚايتنٜٚل ،أ ٚتاكنني ايتنٜٚل يٓا ن ٞمنٝن( ٙأ ،ٚكمبا٫ ،
منٝن )!ٙؾهٝـ بايعًُا٤؟ إْٗا عباكُ ٠شؿ ١ٝكؿ ١٦ٜدـاً ،ؾايعًُاٜ ٫ ٤وتعًُٕٛ
عباكاتٕ نٗق ٙبعاً ٜ ٫ٚعتُـ ٕٚعًٗٝا ،بٌ مي ًٕٛٝنجرلاً إىل إُٖاشلا.
 ٫ - 3تهتؿ ٞايوٝـ ٠ؿكاٚك بٗقا ا٫ؿعاٚ ٤إمنا تٔاعـ املٌهً ١بايتِعٝـ ٚباملنٜـ
َٔ ايتعُ ،ِٝؾإٕ ا٫ؿٓعا ٤بإٔ "نٌ" ا٭عٝاؿ ا٫هَ ٖٞ ١َٝ٬بطعٓ٬ت (أٜاّ ٫
تعُذل ٣ؾٗٝا كٛي) يـ ٣املٓـاٝ٥ني ٖ ٛإؿٓعاَ ْ٤بايؼ ب٘ إىل ؿكد ١ايهقب ،٭ٕ
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نًُ" ١نٌ" يٝوت ؾكط غرل ٚاقع ١ٝبٌ أٜٔاً غرل َوٓعَـ ٠با٭ؿي.١سوٓاً! إْ٘
"تعُ "ِٝيٝى ي٘ َا ٜدلك ٙإفٕ! بٌ أهتطٝع ايك ٍٛبجك ١بإٔ ٖق ٙاحملاٚي َٔ ١ايوٝـ٠
ؿكاٚكٚ َٔ ،دٗات ْعل املٓـاٝ٥ني اسبلِٜني عً ٢زلع ١صبُٛعتِٗ ٚهَ٬تٗا،
تعُ ،ّٚ٪ٌَ ِْٝبٌ َػلضٚ ،٭ٕ أ ٟناتب َٔ ٖقا ايٓٛع ٖٚقا املوت ،٣ٛػاُ١
َٔ ايهتعٓاب ايػلبٝني ،بُِٔٓٗ نتعٓاب اإلظبًٝن ١ٜاييت تعُعتدل ايًػ ١ايجاْ ١ٝيهجرل
َٔ املٗادل ٫ ،ٜٔبـٓ إٔ ميٝن بني املؿلؿات ايتاي:١ٝ
– All – Majority - Most – A lot – Some – Few – A small number
Only one family – Only one person – None

ٖق ٙايعباكات ٚاملؿلؿات اييت ميهٔ إٔ تعط ٞؾهل ٠هلٜعٚ ١كمبا تـٍ بٌهٌ َا
عً ٢ػُ٬ات ْتا٥ر ؿكاهات يعٓٓٝات َع ١ٓٝذبٌُ ْٔوباً ٚآش ،١قـ نإ باَهإ
ايوٝـ ٠ؿكاٚك إٔ ربتاك َٓٗا بٌهٌ أؾٌٔ بـٍ ٖقا ا٫ػؿام ايقكٜع ،ايٛآض ،ؾُا
َـ ٣ايـق ١اييت ذبًُٗا ػ ١ُ٬ايوٝـ ٠ؿكاٚك يف مجًتٗٝا أعٙ٬؟ إفا نإ ا٭َل عـِٜ
ا٭ُٖ ١ٝتاكؽبٝاً أ ٚؿٜٝٓاً أ ٚإفا نإ َا أًاكت اي ٘ٝيف ايٛاقع  ٫مياكَي كوٝاً ،أٚ
كمبا نإ َٓعـَاً نًٝاً يف هًٛى املٓـاٝ٥ني (نُا يف ٖقا املجاٍ) ،أ ٚيٓؿلض دـ ً٫أْ٘
كمبا َاكه٘ ًؼّْ أَ ٚاكهت٘ عا ١ً٥أ ٚعاً٥تإ ،ؾًُافا اٖ٫تُاّ ب٘؟ ملافا لغ ٖقا
املٛٓٛع أًُ٬؟ ٚا٭ِٖ :ملافا ٖقا ايتعُ ِٝ؟ ؾًُافا اهتعُاٍ نًُAll ١؟ عٓـَا ٜوتعٌُ
ايعامل ازبٝـ نًُ" ١نٌ" ؾُعٖٓ ٢قا أْ٘ قـ اعتُـ عً ٢منافز ٚإسِاٝ٥ات ٚأؿي١
…إخلٚ ،إٔ ٖقا أَلْ عاّ َٚؿلٚؽ َٓ٘  ٫ٚؼبتاز إىل َنٜـ َٔ ايتواٚ ٍ٩ايتذلٜب! All
"نٌ"  ٫تـع صبا ً٫ي٬هتجٓا ،٤٭ْٗا تتػرل يف ساي ١ا٫هتجٓا ٤اىل َ" Mostععِ" ،أ ٚإىل
"majorityأغًبٚ( "١ٝيف تؿورل ا٭غًب ١ٝؿكداتْ أٜٔاً)ٖٓٚ ،اى َا ميهٔ إٔ ٜعبٓل عٔ
ايـق ١بـكدات نُا يف ايؿلم بني املكاكْٚ ١املؿآًُٜٔٚ ١اف اىل ٖقا بعاً مما فنلتُ
أعٚ ٙ٬مما نإ بإَهإ ايوٝـ ٠ؿكاٚك اهتعُايٖ٘ ٫ .ق ٙاملؿلؿات َ ٫ٚا ؽبايؿٗا أٚ
ٌٜابٗٗا يف ايوًعِٓ ُعٛؿاً أْ ٚن"( ً٫ٚقًْ" ،"ٌٝاؿك"..إخل) ميهٔ يًباسح ايعًُٞ
اهتعُاشلا اعتبا اً أ ٚابتواكاً ،ؾهٝـ بع"نٌ" اييت ٖ ٞيف أعً ٢ايوًعِٓ؟يقا أهتطٝع
ايتٌهٝو بهٌ ق ،٠ٛيف ٖق ٙايٓكط ١بايقات ،بٓٛاٜا ٖق ٙايهاتب ١ايتابع ١يًٓعاّ
ايهٛيْٝٛاي ٞايدلٜطاْ ٞايكـ!ِٜ
ؾافا عًُٓا إٔ ظلٚف اسبواه ١ٝايـ ١ٜٝٓمل تهٔ تٌرل اىل أْٛ ٟع َٔ ايتشؤ يف
ظلٚف املٓـاٝ٥ني ٫ٚ ،غرلِٖ يف ايٛاقع ،بعا ،إف ِمل ٜهٔ ايعلام (أثٓا ٤نتابتٗا
يبشجٗا) فا ْعاّ ؿميكلا  ،ٞإمنا نإ ايتطٛك ؾ ٘ٝعً ٢ايِعٝـ ا٫دتُاعٞ
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ٚا٫قتِاؿٚ ٟايوٝاهٚ ٞايؿهل ٟبط٦ٝاً دـاًٚ ،فيو بوبب است ٍ٬اَ٫دلا ٛك١ٜ
ايدلٜطاْ )1917( ١ٝايق ٟدا ٤بعـ قل ٕٚعـٜـ ١ُٖٓٝ َٔ ٠اَ٫دلا ٛك ١ٜايعجُاْ٫ ; ١ٝ
100
يه" ٞؼبلك" ايب٬ؿ نُا اؿٓع ٢ازبٓلاٍ َٛؿ ،بٌ يٝوتبـٍ است ً٫٬اَدلا ٛكٜاً ًلقٝاً
قـمياً باست ٍ٬اَدلا ٛك ٟغلب ٞدـٜـ ،ؾًُافا تعتكـ ايوٝـ ٠ؿكاٚك بأُٖٖ ١ٝقٙ
املوأيٚ ،١يف فيو ايٛقت؟ إفٕ ؼبل يٓا إٔ ْك ٍٛإٔ ايوٝـ ٠ؿكاٚك قـ سقت سق ٚأكنإ
أ ٚأعٔا ٤أ ٚػـّ ايطبكات اسبانُ ١ايدلٜطاْ ١ٝيف تطبٝل لٜك ٕ١يف ا٫هتجُاك ،يف
املٌانٌ اييت ؿأبٛا عً ٢تلنٗا عٓـ َػاؿكتِٗ ايِٛك ١ٜيًُٓا ل اييت ؼبتًْٗٛا
عوهلٜاً.
ايو٪اٍ َ :ا ايق ٟدعٌ ايوٝـ ٠ؿكاٚك تك ٍٛعٔ املٓـاٝ٥ني" :اشبطل عً ٢ايكطٝع ٜأتٞ
َٔ بٚ ٘ٓٝيٝى َٔ ايق٥اب سٛي٘"؟ ؾٗقا ن ّ٬يٝى ؾكط َ٫عكٚ ،ً٫ٛيٝى ؾكط
ٌَهًٝعٓاً .إْ٘ ػ٬يفٓ دـاًَ ،جرلْ يًذـٍَ ،جًُا ٌَٖ ٛهً ٞباملعٓ ٢ايجاْ ٞأعين أْ٘
َوبب إلثاك ٠املٌانٌ بني صبُٛعات أ ٚأؾلاؿ املٓـاٝ٥ني ،أ ُٔٓ ٟصبتُعِٗ .ؾٗٓاى
َٔ املٓـاٝ٥ني َٔ أِْاف املجكؿني َِٓٗ ػاُٜ ََٔ ١تشـخ عٔ ايوٝـ ٠ؿكاٚك نُا يٛ
ناْت ًؼِاً َكـهاً ،أ ٚنُا ي ٛناْت اَلأَٓ ٠ـا ١َٓ٪َ ١ٝ٥بايـ ٜٔاملٓـا" !ٞ٥إَلأ٠
ؿ !"ٜٔأمل تتعًِ ايًػ ١املٓـاٚ ١ٝ٥تتهًُٗا بط٬ق١؟ أمل تهٔ تلتـ ٟامل٬بى ايبٔٝا ٤يف
يكا٤اتٗا باملٓـاٝ٥ني؟ أمل تهتب عٔ املٓـاٝ٥ني ٚايـ ٜٔاملٓـاٞ٥؟ أمل تهٔ شلا ع٬قات
ٝب ١بلداٍ ايـٜٔ؟ ٚأػرلاً ٚيٝى آػلاً أمل تٌؼعّٓ "َهُٔ اشبطل" عً ٢املٓـاٝ٥ني؟!
ٚيهٔ ٖ ٤٫٪ايقٜ ٜٔوتٌٗـ ٕٚبعباكتٗا ا٭ثرل ٠يـٜ ٫ ِٜٗكٛي ٕٛيٓا بائبط َا تعٓ٘ٝ
ؿكاٚك! نُا أِْٗ عٓـ اقتباهِٗ املتهلك يًعباك ،٠مبٓاهب ١أ ٚبـْٗٚاٜ ٫ ،كٛي ٕٛيٓا َافا
ٜعٜٓ ََٔٚ ٕٛعٓ!ٕٛ
بٌ إ كدٌ ؿَ ٜٔتطلفُٛ ،غ ،أْاْٚ ،ٞهًٝط ايًوإ ،نجرل ايتقَل ،نتب َل ٠إىل
أسـِٖ َا :ًٜٞ
"أْا َعو أػ ... ٞيف إ ٜهٖٓ ٕٛاى قلاكّا ٜتبٓا ٙؾٔ ١ًٝكٝ٥ى ايطا٥ؿ ١يلؾع نٌ َا
ٜو ٤ٞيًـ ٜٔاملٓـا ٞ٥ػاُ ١افا دا ٤فيو َٔ أبٓا ٤فيو ايـ!"ٜٔ
ٚأكؿف" :إٕ اشبطل عً ٢ايكطٝع ٜهُٔ ؾ ٫ ٘ٝيف ايق٥اب َٔ سٛي٘"!
ؾُا ايق ٟدعٌ ؿكاٚك تكٖ ٍٛقا ايهّ٬؟ ؾُٔ ايوقاد ١إٔ ٜننعٓ ٞأسـْ حبجاً َا نعُتٔب
أًُ ً٬إ ٫يػلض َايَ ،ٓٞجًُا ٜه َٔ ٕٛايوقاد ١رب ٌٝإٔ ايوٝـ ٠ؿكاٚك ناْت
سل ١ِٜعًَِ ٢رل املٓـاٝ٥ني ٚايـ ٜٔاملٓـا ،ٞ٥ؾشـٜجٗا عٔ اسبٔاك"ٚ ٠ايوـاكٌٜ "٠ب٘

للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت

49

العذد ( )6المجلذ ( )10أبريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

دور املستشرقة دراور يف ديانة الصابئة املندائية من خالل كتابها

ومواقع الصابئة املندائيين

|

د .حياة بنت سعيد باأخضر

نجرلاً أساؿٜح اإلع ّ٬ايلأزلاي ٞعًَِ ٢رل أدٓاي َٔ ا٭سٝا ٤اييت ربتؿ ٞتـكػبً ٝا
َٔ عً ٢هطض نٛنب ا٭كض بوبب ايتًٜٛح ايلأزلاي ٞيًبٌٜٚ ،١٦ٝب٘ نجرلاً دـاً
اسبب ايهافب ايقٜ ٟبـ ٜ٘اإلع ّ٬ايلأزلاي ٞيٮ ؿاٍ ٚيًشٛٝاْات يف ايٛقت ايقٟ
تك ّٛؾ ٘ٝا٭دٗن ٠ايعوهل ١ٜايلأزلاي ١ٝبكتٌ أ ٚدبٜٛع ا٭ ؿاٍ ٚايٌعٛب يف أُكاع
طبتًؿ َٔ ١نٛنب ا٭كض .ؾً ٛهًعُٓٓا دـ ٫بإٔ اشبطل ٜأت" َٔ ٞايكطٝع" (بٌلط
عـّ ٚدٛؿ ف٥اب سٛي٘) ؾإْ٘ بً ٬و هٝأت َٔ ٞا٭نباَ اييت "تكٛؿ" ايكطٝع عبٛ
اجملٗٚ .ٍٛيف ٖق ٙاسباٍ تهَ ٕٛكٛي ١ايوٝـ ٠ؿكاٚك أنجل ؿق ١يف اْطباقٗا عً ٢نباك
كداٍ ا٭عُاٍ ٚعُ َٔ ِٗ٥٬بعض نباك كداٍ ايـ .ٜٔتلتهب ايوٝـ ٠ؿكاٚك ،إفٕ،
ػطأ ٜٔنبرل ٜٔيف تلؿٜـ ٖق ٙاملكٛي :١ا٭" ٍٚأؿب ،"ٞإٕ ُض ايُٛـ ،بٓعت اجملُٛع١
بايع"قطٝع" .؟ؾلمبا نإ َا تكٛي٘ ؿكاٚك عاؿٜاً باعتباك ايهاتب ١دن٤اً َٔ ْعاّ "َوٝش"ٞ
أٜٛٗ" ٚؿ "ٟسٝح تذلؿؿ نجرلاً ٖق ٙاملؿلؿ( ٠أعين "قطٝع") يف أؿبٝات املوٝشٚ ١ٝايٛٗٝؿ:١ٜ
أْا كاعٝهِٚ ،أْتِ قطٝع .ٞأْتِ غِٓ! ٭ْٗا تكٛشلا جبـ ٚيٝى بًػ ١أ ٚأهًٛب ايٓكـ
ايواػل .اشبطأ ايجاْ ٞؾهل ٟأ ٚؾًوؿ ٞإٕ ُض ايتعبرل ،أ ٟإٔ ٖٓاى أَلاً غرل َعكٍٛ
يف اعتباك إٔ اشبطل عً ٢قطٝع اشبلاف ٜ ٫أت َٔ ٞايق٥اب بٌ َٔ اشبلاف ْؿوٗا!
ؾهٝـ ميهٔ اعتباك ٖقا اشللا ٤نَ٬اً ًِٜض يًبٌل ايٓآذني عكًٝاً ٚيف ٖقا
ايعِل؟ؾُا ايق ٟنتبت٘ ايوٝـ ٠ؿكاٚك عًٚ ٢د٘ ايـق ١يتٓتٗ ٞبٗقا ايتشقٜل ايهافب
عٔ َِرل املٓـاٝ٥ني " :اشبطل عً ٢ايكطٝع ٜأتٚ َ٘ٓ ٞيٝى َٔ ايق٥اب سٛي٘"!َا ايقٟ
نتبت٘ عٔ أبٓا ٤كداٍ ايـٜٔ؟  ٌٖٚإ َٛقؿٗا بٝع ،ْ ٓٞؿقٝلْٚٚ ،آض ؾُٝا ٜتعًل
بآطٗاؿ ايٓعاّ ايهٛيْٝٛاي ٞايدلتػاي ٞيًُٓـاٝ٥ني ايعلاقٝني؟  ٌٖٚإ سـٜجٗا عٔ
كداٍ ايـ ٜٔاملٓـاٝ٥ني يف َكـَ ١ايبشح نإ هًُٝاً؟
املشكلة السابعةَ :ا ٜتعًل ،يف كأ ٟايوٝـ ٠ؿكاٚك ،بـَِٚك اسبٔاك ٠عً ٢أ٫ٚؿ كداٍ ايـٜٔ
بٌهٌ ػاْ ٕٚ٪ًٚ ،أػل ،٣سٝح ْ ٫ـك ٟنٝـ ميهٔ َٔ ،ػًٝط َتٓاقض َٔ
اٯكا ،٤اهتٓتازُ إٔ اشبطل عً ٢املٓـاٝ٥ني ٜأت َٔ ٞاملٓـاٝ٥ني؟ َا ػبعٌ ٖقا َٛٓٛعّا
ًا٥هاً أهبابْ نجرلٜ ٠تِـكٖا ايتوا ٍ٩ملافا تلبط ايوٝـ ٠ؿكاٚك َِرل املٓـاٝ٥ني
بأ٫ٚؿ كداٍ ايـ ،ٜٔ٭ْٓا ْل ٣اٯٕ بإٔ َععِ ََٔ ُٜهلَٓه ٕٛأُٜ" ٚطلَه "ٕٛنلداٍ ؿٜٔ
دـؿ يٝوٛا َٔ ه٫٬ت كداٍ ايـ ٜٔا٫ثين عٌل ايقُٚ ٜٔؿتِٗ ايوٝـ ٠ؿكاٚك يٓا
بإهٗاب "عًَُ "ٞتشـثّ ١عٔ أ ٛاشلِ أ ٚأًهاٍ أْٛؾِٗ يف ضباٚيَٗٓ ١ا با٫ؼبا ٤يًكاك٨
باستُاٍ إٔ ته ٕٛأُٛشلِ ٜٛٗؿ!١ٜ
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إٕ ذبً ٌٝايوٝـ ٠ؿكاٚك ملوتكبٌ ايـ ٜٔاملٓـا ٞ٥ؽبًط (ؿ ٕٚدباْى) بني هًٛى بعض
أبٓا ٤كداٍ ايـٚ ٜٔاكتـا" ِٗ٥ايوـاكٚ "٠قّ ًعل كٚ٩هِٗ ٚغرل فيو باعتباك ٙتٗـٜـاً
يًـٚ ،ٜٔيف مجً ٕ١يف ْؿى ايؿكل ٠عٔ مٚاز َٓـاٝ٥ات َٔ غرل َٓـاٝ٥ني ( ٖٛٚأَلْ ْاؿك
دـاً ،إِٕ مل ٜهٔ َعـَٚاًٚ ،قت نتابتٗا يتشًًٗٝا)ٚ ،يف ازبًُ ١اييت تًٗٝا َباًل٠
تتشـخ عٔ ن ٕٛإدلا ٤ايطكٛي عًٓ ٢ؿاف ا٭ْٗاك يف املـٕ "َوتشٚ( "ً٬ٝقـ ثبت
ػطٖ٪ا بعاً) َٛس ١ٝبإٔ َٔ "املوتش ،"ٌٝأٜٔاً ،بعاً ،أ ٚعً ٢ا٭قٌ َٔ املوتبعَـ دـاً
إٔ ٜك ّٛاملٓـا ٕٛٝ٥بتشـٖ ٟق ٙاملِاعب أ ٚإٔ ًٜذأٚا اىل أهًٛب سٔاك ٟيف ايتعُٝـ يف
َٝاْ ٙعٝؿ ١ؿاػٌ أسٛاض سـٜج ١تعُبٓ ٢ػِِٝاً شلقا اشلـف! يف ازبًُ ١اييت تًٗٝا
َباًل ٠تكؿن ايوٝـ ٠ؿكاٚك اىل إسِا ٤عاّ  1932يف ايعلام سني ناْت ْؿٛي
املٓـاٝ٥ني 805ظ 4ؾكط; ٚتك ٍٛإٔ ٖقا كقِ طبؿعٓض عُـاً .
تٔٝـ ايوٝـ ٠ؿكاٚك إٔ ْتٝذ ١إسِا ٤املٓـاٝ٥ني تًو هذلادَع بٗـف تِشٝض عـؿ
ْؿٛهِٗ عً ٤ٛٓ ٢اإلسِا ٤ايق ٟأظبنت٘ اسبه ١َٛايعلاق٪َ ١ٝػلاً (إسِا1947 ٤؟).
ٚتٔٝـ" :ذبت اْ٫تـابْ ،عُت صبتُعاتْ ناييت يف ايعُاكٚ ٠قًعُ ١احل بلػا٤
دـٜـٚ ،ايعلام املوتكٌ ٜعـ باسبُاٚ ١ٜايتواَض .إٕ اشبطل عً ٢ايكطٝع ٜهُٔ يف
ايـاػٌ (ؿاػً٘؟) ٚيٝى َٔ ايق٥اب ػاكدٖ٘ َٔ".ق ٙايؿكل ٠اشبتاَ ١ٝيًوٝـ ٠ؿكاٚك ،اييت
ذبا ٍٚؾٗٝا إٔ تٛاٌُ َٓاقٌ ١عٛاٌَ اشبطل باػتِاك ٚآض ،تدلم أه ١ً٦نجرل٠
يتطلغ ْؿوَٗا أَآَا:
٪ٜ - 1نـ ٖقا ايلأ ُٟايوٝاه ٞاشبطرل يًوٝـ ٠ؿكاٚك ًهٛن ٞسَٛ ٍٛاقـ ايباسج١
ٜٓٛٚض يٓا أ ٜٔتكـ ٖق" ٙايباسج "١بائبط َٔ َوأي ١ا٫ست ٍ٬ايدلٜطاْٞ
يًعلام ،ؾهٝـ ميهٔ جملتُع ٕ يف بًـ ضبتٌ إٔ "ٜتكبٌ" أٜٔ" ٚطًع بع" أٜٓ" ٚعِ بع"
– "كػا ٤دـٜـ"؟ ٚنٝـ نإ َٔ املُهٔ اعتباك ايعلام َوتك" ً٬ذبت
اْ٫تـاب"؟ ٚنٝـ ميهٔ يبًـٕ ذبت اْ٫تـاب ا٭دٓيب إٔ  َٔٓ٪ٜاسبُا١ٜ
ٚايتواَضْ ،اٖٝو عٔ "ايلػا"٤؟
 - 2أيٝى َٔ املٌلٚع إٔ متتـ ًهٛى ايكاك ٨يتٌٌُ ايػلض َٔ ايبشح آػق ٜٔبعني
ا٫عتباك ،نُا أًلتُ ،اىل بٝعٚ ١دٛؿ ايوٝـ ٠ؿكاٚك يف ايعلام؟ ٚعًٖ ٢قا
ا٭هاي ؾُٔ املُهٔ ،بٌ َٔ املٌلٚع تطٜٛل ٖقا ايو٪اٍ ناٯت :ٞمبافا ؽبتًـ
حبح ؿكاٚك ٖقا (ٚست ٢حبٛثٗا ا٭ػل )٣عٔ ْتاز "ايباسح" ايدلٜطاَْ( ٞكًـ
يٛكْى) ٚيؿعِلِؿِ ثٔؤذَلِ يف أٖٛاك ٚدٓٛب ايعلام ٚايقٖ ٟلب َٔ أٖٛاك ايعُاك ٠يف
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ايلابع عٌل أ ٚاشباَى عٌل َٔ متٛم  1958يف ًٖٝهٛبذل ْكًت٘ َٔ َٓطك ١تابع١
٫قطاع َٔ ٞأُـقا َٔ ٘٥أقطاب ايٓعاّ املًه ٞايعلاق ٞسني ْكًت٘ اىل اٜلإ؟
 - 3ػ ١ُ٬ؿكاٚك (اشبطل عً ٢ايكطٝع ٜهُٔ يف ؿاػً٘ ٚيٝى َٔ ايق٥اب ػاكد٘)
ُٜذبٔلْا عً ٢ايتُعٔ يف بٔع نًُات ؾ:٘ٝ
 – Flockقطٝع;  – foldقطٝع ،يهٓٗا تعين أٜٔاً "سعرل ٠اشبلاف" ،أ َٚيٝى ٖقا
َلبهاً؟ ؾُا ٖـف ؿكاٚك إفٕ عًٚ ٢د٘ ايـقَٚ ١افا تلٜـ إٔ تك ٍٛباهتعُاشلا نًُ١
fold؟ أتعين بٗا "ايعلام" َج ،ً٬اجملتُعات ايعلاق ١ٝا٭ػل ،٣أّ إٔ اشبطل عً٢
املٓـاٝ٥ني ٜأت َٔ ٞاملٓـاٝ٥ني أْؿوِٗ؟  ٌٖٚإٔ املو ِٖ ٍٚ٪كداٍ ايـٚ ٜٔأ٫ٚؿِٖ َجً٬؟
ٚنٝـ ميهٔ إيكا ٤ايً ّٛعً ٢كداٍ ايـ ٜٔؾكط؟ ٚنٝـ ميهٔ ايتٛؾٝل بني ا٫قتٓاع
بٔلٚك ٠اسبٔاك ،٠أ ،ٚعً ٢ا٭قٌ ،املعاٖل اسبٔاك ١ٜاٯْ( ١ٝيف َٛٓٛعٓاٚ ،آْقاى،
قّ ًعل ايلأي ،س٬ق ١ايققٔ ،يبى ايوـاكٚ ،٠غرلٖا) ٚبني ايـع ٠ٛإىل اسبؿاظ عً٢
نَُٓٝٛيت َع ،١ٓٝؿٚ ،١ٜٝٓاييت متاثٌ ،اىل سـ نبرل ،ايـع ٠ٛاىل اسبؿاظ عً ٢دٓى
َٔ ايهآ٥ات ايٓاؿك ٠املٗـؿ ٠باْ٫كلاض؟ ٚنٝـ ميهٔ ٖقا اسبؿاظ (أ ٚنٝـ
ميهٔ اإلقٓاع ب٘) عٓـَا ٜهٜ َٔ ٕٛـع ٛاىل فيو َٜ٪ـاً ٫ستٕ ٍ٬مل ػب ٤ٞبٗـف
ايتشلٜل (ايتشلٜل َٔ ا٫ست ٍ٬ايعجُاْ ٞيف َٛٓٛعٓا) – َٜ٪ـاً ي٘ ٚكنٓاً َٓ٘ ٚدن٤اً
َٔ ْعاَ٘ ايؿهلٚ ٟتٛادـ ٙايبـْ( ٞايعوهل)ٟ؟ (نإ مٚز ؿكاٚك ٓابطاً َٚوتٌاكاً
بلٜطاْٝاً) –  ٫بُـٓ إٔ ٜه ٕٛامللٚ ٤اسبايٖ ١ق ٙدل٦ٜاً مبا ؾ ٘ٝايهؿا ،١ٜأ ً٬َُٔٗ ٚمبا
ؾ ٘ٝايهؿا ،١ٜأ ،ٚكمباًُ ،ؿاً مبا ؾٛم ايهؿاٚ !١ٜشلقا ؾإٕ قً ًٞٝايقنا َٔ ٤بعض
َٓـا ٞٝ٥املٗذلَ ،ا ؾتٛ٦ا ٜلؿؿ ٕٚعباك ٠ؿكاٚك عٔ اشبطل ايقٜ ٟأتْ َٔ ٞؿى ايكطٝع
ٚيٝى َٔ ايق٥اب س ٍٛايكطٝعٚ ،فيو يًتٓـٜـ بايهتاب ٚاملجكؿني ايق ٜٔأثبتٛا ُُٛؿاً
إما ٤صبُٛع َٔ ١اْ٫تٗامٜني) .101
التعليق الجاىي :ما يتعلق مبا كتبته وترمجته دراور عً الصابئة:
(إٕ ايذلمج َٔ ١يػ ١قـميٚ ١ؾو كَٛمٖا أَل ُعب يًػا ،١ٜ٭ٕ أغًب ٖق ٙايِْٓٛ
ضباط بػُٛض كو ٞػاْ ،نُا ٖ ٛاسباٍ َع ناؾ ١ايِٓ ْٛايػٓ .١ُٝٛباإلٓاؾ١
إىل ايكٛاعـ ايًػ ١ٜٛاييت تتباٚ ٜٔؾكا ينَإ اسبـخ ع ٚأقِـ تِاكٜـ ا٭ؾعاٍ ػُِٛاً
إٔ املؿاٖ ِٝايًػ ١ٜٛاملٛدٛؿ ٠يف تًو ايِٓ ْٛقـ َٔ ٢عًٗٝا مَٔ ٚ ٌٜٛيٝى َٔ
ايٝول ايت ٌُٛإىل تؿاهرل شلا ٚعبٔ بعكً ١ٝايكلٕ اسباؿٚ ٟايعٌل .ٜٔإٕ املذلدِ ٜٝٔع
أسٝاْا يف َتاُٖٝ ١ؼ ا٭ؾعاٍ ٚاإلعاؿات املتهلك ٠يًذًُ ١ايٛاسـَ ٠ع تػرل َٛاقع
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ايهًُات َجاٍ عً ٢فيو" :عٓـ بٛابَٓ ١نٍ أبـٓٚ / ْٞٚع علَ يًذين  /يًذين ٓٚع
علَ  /تعايٛا يف اإلْا ٤أهكطٛا  /تعايٛا نْٛٛا عً ٢ب َٔ ١ٓٝأْؿوهِ  /عًٖ ٢قا َا
نٓتِ أْتِ قـ اقذلؾتِ يف ايعامل  َٔٚ ".ا٭هباب ا٭ػل ٣يِعٛب ١تلمج ١ايّٓ ٜهُٔ
يف إٔ ايًػ ١املٓـاَ ١ٝ٥ـ ١ْٚبٌهٌ ّْ َتٌِ غرل َٓؿٌِ بٓكاط أ ٚعَ٬ات تٌرل إىل
بـاْٗٚ ١ٜا ١ٜازبًُْ ،١اٖٝو عٔ ا٭ػطا ٤اإلَٚ ١ٝ٥٬ايٓش ١ٜٛاييت ٚقع بٗا ايٓواؾ.
 َٔٚايعٛا٥ل املُٗ ١اييت دباب٘ املذلدِ أٜٔا إٔ ايهجرل َٔ ٖق ٙايَِٓ ْٛهتٛب
بطلٜكٌَٛ ١ب ١بايػُٛض اشباْ بايٖٛ٬ت اشب ُٞ٬يًٓؿى (ايٌُٓتا) soterioligy
حبٝح  ٫تتٝض ملٔ ٖ ٛغرل طب ٍٛبؿُٗٗا.
نُا إٔ ايعـٜـ َٔ ايطكٛي ٜتِ تٓاقًٗا ًؿاٖا َٔ د ٌٝاىل د ٌٝبني كداٍ ايـٜٔ
ٖٚقا ٌٜهٌ عا٥كا آػل عب ٛؾِٗ ٖق ٙايِٓ. ْٛ
يف اسبكٝك ١إٔ إُٖاٍ ايٓواؾ ٚأػطا ِٖ٤ايٓش ١ٜٛتٔٝـ نجرلاً إىل ايِعٛبات اييت
ت٬ق ٞاملذلدِ ٖٓٚا تدلم اسباد ١إىل زبٓ َٔ ١ا٭ناؿميٝني ٚكداٍ ايـ ٜٔاملٓـاٝ٥ني نٞ
تك ّٛبتشكٝل ٖق ٙايِٓ ٚ ْٛبعٗا بِٝػٗا ايِشٝش ١بعـ إٔ تتِ َلادعَٚ ١طابك١
ايّٓ َع َِاؿك أػل ٣يٓؿى ايّٓ إٕ تٛؾلت .إٕ ايذلمج َٔ ١املٓـا ١ٝ٥ايكـمي١
توتـع ٞاهتجُاك ايـكاهات اسبـٜج ١يف ايذلمجٚ ١ا٫هتؿاؿ َٔ ٠ايذلاخ املٓـا ٞ٥يف ْكٌ
املعًٚ ،١َٛإٔ ٜه ٕٛاملذلدِ عًٚ ٢ع ٞتاّ مبا هٝتًكا ٙايكاك ٨املٓـاٚ ٞ٥غرل املٓـا;ٞ٥
٭ٕ اشبطأ يف ْكٌ املؿاٖٚ ِٝاملِطًشات قـ ٪ٜؿ ٟإىل تٌ ٜ٘ٛايّٓ ْتٝذ ١يتبا ٜٔاملعاْٞ
تبعا ملؿٗ ّٛايّٓ ٚمَاْ٘ ،ػاُ ١إٔ املؼط ٛات املٓـا ١ٝ٥تعٛؿ إىل سٛاي ٞأيؿ ٞهٓ.١
ٚعً ٢ايعُ ّٛتبك ٢تلمجٖ ١ق ٙاملؼط ٛات ٚايـٚاَ ٜٔٚػاَل ٠عً ٟٜٛٓ َٔ ٢ػٗٓٛا إٔ
ٜهًَُ ٕٛا بايًػات فات ايع٬ق ١نايعلبٚ ١ٝاٯكاَٚ ١ٝايعدلٚ ١ٜاٯنـ ١ٜيٛدٛؿ َؿلؿات
ٚقٛاعـ عبٌَ ١ٜٛذلن ١بني ٖق ٙايًػات ،نُا ٜٓبػ ٞعً ٘ٝإٔ ٜهًَُ ٕٛاً بتاكٜؽ ٚاؿٟ
ايلاؾـَٓٚ ٜٔطك ١اشل ٍ٬اشبِٝب ٚاملٛكٚخ اسبٔاكٚ ٟا٭هطٛك ٟشلق ٙاملٓطك ١اَتـاؿا
َٔ سلإ سلاٚ ٫ست ٢ايكلْ ١دٓٛبا ستٜٓ ٫ ٢وام ٚكا ٤ايـ٫ي ١ايعلب ١ٝيهًُ ١أهطٛك٠
عً ٢أْٗا ػلاؾ ١مبا ذبَ َٔ ٜ٘ٛـي٫ٛت هًب ١ٝعً ٢ايذلمج ١يف ايؿهل ايعلبٚ .ٞنٌ
ٖقا ٜتطًب ،نُا ٖٚ ٛآض ،زبٓ َٔ ١املؼتِني بٗق ٙاجملا٫ت ٜعٗـ إيٗٝا بذلمج١
102
ايهتب املٓـا)١ٝ٥
ٜعذلف ايِاب ١٦املٓـا ٕٛٝ٥بِعٛب ١يػتِٗ ٚهل ١ٜؿٜاْتِٗ ؾٝك ٍٛأسـ أتباعِٗ ( إٕ َا
ًُٓٚا َٔ ِْ ْٛمل ٜوًِ باملل َٔ ٠ايعٛٝب ،ؾكـ ًاب عًُ ١ٝايٓكٌ ٖق ٙنجرل َٔ
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ايكِٛك يف ايكل ٕٚاملتأػل ٠بؿعٌ ازبٌٗ ايق ٟهاؿ ايطا٥ؿٚ ١قِٛكٖا عٔ ؾِٗ ؿ٫ي١
ٖق ٙايِٓ ،ْٛيكـ باتت ايِٓ ْٛتوتعٗل َٔ داْب كداٍ ايـ َٔٚ ٜٔػبٝـ ايًػ١
املٓـا َِٗٓ ١ٝ٥ؿ ٕٚإؿكاى ملا تعٓ ٘ٝأَ ٚا تـٍ عًٖ ٘ٝق ٙايِٓٚ ،ْٛماؿ ا٭َل ه٤ٛا إٔ
َععِ أؾلاؿ ايطا٥ؿ ١باتٛا ػبًٗ ٕٛيػتِٗ ٚأجبـٜتٗا ٜٚهتؿ ٕٛيف ايطكٛي ايـ١ٜٝٓ
بذلؿٜـ َا ٜكٛي٘ كدٌ ايـٚ ،ٜٔإٕ كداٍ ايـ ٜٔفاتِٗ باتٛا ٜ٫ؿكٗ ٕٛؿ٫يَ ١ا تٓط ٟٛعً٘ٝ
ايِٓ ْٛاييت ٜكلأْٗٚا أٜ ٚوتعٗلْٗٚا أَاّ ايعاَٜ ٫ٚ ،١ـكن ٕٛأبعـ َٔ تلمجتٗا
اسبلؾ ١ٝإىل ايعلب . ١ٝيف ٓٚع نٗقا أُبض َٔ املأيٛف إٔ تعذلض ايباسح ِْ ْٛغرل
َهتًُ ١أ ١ًٌَٛ ٚأ ٚتعٛمٖا ايـق ١يف ْكٌ ا٭زلاٚ ٤ا٭سـاخ ٚا٭كقاّ ْاٖٝو عٔ
ايتبآٜات يف ُٝاغ ١ايهًُات ٚإَٗ٥٬ا ٚا٭َجً ١يف ٖقا ايتٌ ٍٜٛنجرل . ٠إٕ ايًػ١
املٓـا .... ١ٝ٥أُبشت َع ايتـٖٛك ايؿهلٚ ٟاسبٔاك ٟيف سايَ ١ا٥ع ١ست ٢غـت
ايهًُات تتؼق أًها ٫غرل َتٛقع ١نُا ٜكَ ٍٛانٛؾ ٚؿكاٚك يف َكـَ ١ايكاَٛي
ايق ٟأعـا ٙيًػ ١املٓـا.103 )١ٝ٥
ٜعٌ ايو٪اٍ ايق ٟػبب إٔ ٜطلغ ْؿو٘ عً ٢ايكاك ٨ملٔ نتب عٔ املوتٌلق ١ؿكاٚك
ٚؿٚكٖا يف ايـٜاْ ١ايِاب : ١ٝ٦ملافا مل ٜؿطٔ أٜ ٚهٌـ أسـ هٖ ٣ٛقا امل٪يـ غٔبإ
ايل َٞٚع٬قتٗا باملؼابلات ايدلٜطاْ ،١ٝػاَُ ١ذلمج ٞنتبٗا َٔ ايِاب ١٦أْؿوِٗ،
ٚملافا مل ٜهٌؿٛا يٓا فيو هٛاٚ ٙأؾلؿ ٙبايقنل يف َقنلات٘؟ ٖ ٌٖٚقا ٖ ٛهبب
كؾض كداٍ ؿ ِٜٗٓاعتٓاقٗا ي٘ كغِ أِْٗ َجًٗا يف املعتكـ ،ؾٜٗٛٗ ٞؿٚ ١ٜنُٖ٬ا ٜلف
ايتبٌرل ٚايـع ٠ٛيـٚ ٜ٘ٓػاَُ ١ا ْ٬سع٘ َٔ ثٓا ٤ايِاب ١٦عًٗٝا ٌٖ ،ػؿ ٞأَل
ادتُاعٗا عٔ بك ١ٝايطا٥ؿ ٌٖ ١آثلٚا إػا ٤اشبدلٚ ،ملافا نايٛا شلا املـٜض ٌٖ ٖ َٔ ٛباب
ايٛؾاٚ ٤ا٫عذلاف بايؿٌٔ ٚي ٛيًعـٚ؟ أه ١ً٦نجرل ٠تًُٓٛا يف ايٓٗا ١ٜإٔ هلاؿٜب
ايوٝاه ،١إْٗا كأت إٔ ايطا٥ؿ ١ئ توتُل  ٬ٜٛبوبب سِلٖا ايل٥اه ١ايـ ١ٜٝٓيف
عٛا ٌ٥بعٗٓٝا ٚنأْٗا بقيو قـ يؿتت ْعلِٖ إىل ٚدٛب تػٝرل ٖقا املعتكـ يتبك٢
ايطا٥ؿ ،١ؾٌٗ سكا ٖ َٔ ٞيؿتت ْعلِٖ أّ أِْٗ بأْؿوِٗ ًُٛٚا يتًو ايٓتٝذ ١؟
اسبكٝك ١إٔ ؿكاٚك مل ذبب ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني َٜٛا ٚنُا ُلغ أسـِٖ بأْٗا أكاؿتِٗ
دولا يًتذوى عً ٢سهاّ ايعلام آْقاى ،ؾًعًٗا أكاؿت ؾت عٔـِٖ  .كمباٜ.ك ٍٛأسـ
ايِاب (:١٦ايباسجٚ ١املوتٌلق ١اإلْهًٝن ١ٜاملٌٗٛك ٠يف ايٌإٔ املٓـا( ٞ٥ايًٝـ ٟؿكاٚك) يف
نتابٗا (املٓـاٝ٥ني يف ايعلام ٚاٜلإ) بإٔ ايطا٥ؿ ١هٛف  ٫توتُل إىل ؾذل ٠أ  ٍٛ٭ٕ
كداٍ ؿٜٗٓا املٛدٛؿ ٜٔيف تًو ايؿذل ٠نباك يف ايؤٚ ،إٔ ست ٢فكٜتِٗ تلؾض إٔ
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ٜهْٛٛا كداٍ ؿ.. ٜٔأعتكـ ي ٛإٔ ايباسج ١أع ٫ ٙ٬مايت عً ٢قٝـ اسبٝاَٛٚ ٠دٛؿ ٠يف َا
104
بٓٓٝا اٯٕ يهاْت قـ غرلت كأٜٗا  ٖٞٚتتذ ٍٛؾُٝا بني ا٥ؿتٓا اٯٕ!!).
ٚأَا تعًٝك: ٞ
)1

)2
)3

)4
)5

)6

إٔ ؿكاٚك اعتُـت عً ٢املعا ١ٌٜيًِاب ١٦املٓـاٝ٥ني يف َٓا ل تٛادـِٖ يف ايعلام
ٚإٜلإ ٚقتا ٜ ٫وتٗإ ب٘  40 ٖٛٚعاَا تكلٜبا (  ) 39 =25 +14عاَا ،بٌ تعًُت
يػتِٗ ٚاعتكـت أْٗا ًُٚت يبٛا ٔ ؿ ِٜٗٓيهٔ سكٝكَ ١ا ٜعذلف ب٘ ايِاب ١٦عٔ
غٓ ١ُٝٛؿٚ ِٜٗٓبا ٓٝت٘ ٚإػؿا ٤سكٝكت٘ ست ٢عٔ أتباع ؿ ِٜٗٓػبعًٓا ْذلؿؿ يف
تِـٜل أْٗا ًُٚت يهٌ َا يـ ٣ايِاب ١٦نُا تنعِ  ٖٞٚيف اسبكٝكًُٚ ١ت
يعٛاٖل ؿَ ٖٛٚ ِٜٗٓتاغ يًذُٝع.
نُا فنلت يف املبشح اشباْ بوُات َٓٗذٗا أْٗا أنـت تٓاقض ْٚكّ
نتبِٗ املكـه ٚ ١كٛهِٗ ؾٓتواًُٚ ٌٖ: ٍ٤ت يًشكٝك١؟!
ظبـ ايتبا ٜٔيف َٛاقـ ايِابَٗٓ ١٦ا بني َبايؼ يف تععُٗٝا ٚبني ناًـ سبكٝك١
أٖـاؾٗا مما ٜعين إٔ ايِاب ١٦أْؿوِٗ َذلؿؿَ ٜٔع إٔ سكٝكتٗا ظاٖل ٠يًعٝإ
ؾًُافا؟!
ؿكٚاك تقنل يف نتابتٗا عِٓٗ أْٗا قـ تعتُـ عً ٢كٚاُ ١ٜابٚ ٞ٦اسـ ؾكط أٚ
ٌَاٖـ ٠يف ايعَ٬أ ٚذبت ٓ ٤ٛايٌُٛع ٖٚقا نً٘ ٓعـ يف ايٓكٌ .
ؿكاٚك ٜٛٗؿٚ ١ٜتعًِ سكٝكَٛ ١قـ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني َٔ ايٛٗٝؿ ٚأِْٗ ٜل ِْٗٚأعـا٤ا
شلِ ٚهبب شلذلتِٗ َٔ ؾًوطني َ ِٗٓ ٛا٭ٚ ٍٚأِْٗ سلؾٛا ايـ ٜٔايِشٝض
يًٛٗٝؿ – ١ٜنُا ٜعتكـ – ٕٚؾهٝـ ٚثكٛا ؾٗٝا ٚزلشٛا شلا إٔ تعاًلِٖ يف
كٛي نجرل ٠؟
ملافا ؿكاٚك كؾٔت ايـػ ٍٛيف ايبٗا ١ٝ٥كغِ علض عباي عبـ ايبٗا ٤فيو عًٗٝا
ٚكغبت يف ؿػ ٍٛؿ ٜٔايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني ٚكؾِٔٗ يقيو؟ كمبا ٭ٕ ايِاب١٦
املٓـاٝ٥ني ؿَ ِٜٗٓػًل نايٛٗٝؿ ٜ ٫ٚلٜـ َٔ ٕٚغرلِٖ ايـػَ ٍٛعِٗ.

إٕ ؿكاٚك اعذلؾت بِعٛب ١ؾِٗ ايًػ ١املٓـا ،١ٝ٥نُا إٔ املٓـاٝ٥ني  ٫ميًه ٕٛايكـك٠
عًً ٢لغ ُشٝض يًؿكلات ايػأَ ١يف نتبِٗ  .إفٕ نٝـ تلمجت نتبِٗ ،ؾذلمجتٗا
ٜٛ ٫ثل ؾٗٝا ُُٚت املٓـاٝ٥ني عً ٢فيو ٪ٜنـ عً ٢أِْٗ ٜلسب ٕٛمبا سـخ يتعٌ هل١ٜ
ٚبا ٓ ١ٝؿ ِٜٗٓػاُٚ ١إٔ ؿكاٚك ٜٛٗؿَ ١ٜتنٚدِْ َٔ ١لاْٜ ِٖٚ ٞبػٔ ٕٛن٬
ايطا٥ؿتني ٜٚلَٛ ٕٚهٚ ٢عٝو – ٢عًُٗٝا ايو – ّ٬ػاكد ٕٛعٔ ؿ ٜٔؼب ٢ٝعً٘ٝ
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ايوَٚ ّ٬بـي ٕٛي٘ بٌ ِٖ ؼبنْ ٕٛيف فنل ٣غلم ؾلعٚ .ٕٛقـ تعًُت ايًػ ١املٓـا١ٝ٥
عً ٢أٜـ ٟكٚ٩ي ايِاب ١٦ايػُٓٝٛني ؾهٝـ ْجل يف أِْٗ أعطٖٛا ناٌَ اسبكٝكِٖٚ ١
ٜكٛي ٕٛعٔ أعُاٍ نٌ املوتٌلقني ( :ايق ٜٔاٖتُٛا بـكاه ١يػ ١ايِابٚ ١٦تـاكي
نتبِٗ ٚأؿبٝاتِٗ إلعطاُٛ ٤ك ٠أقلب إىل اسبكٝك. 105 ) ١
ٚيهٔ ا٭َل ايقَ ٫ ٟل ١ٜؾ ٘ٝأْٗا بقيت َا يـٜٗا يً ٍُٛٛإىل أٖـاؾٗا ٚنٌـ
ايهجرل َٔ كٛي ٚعباؿات ٖق ٙايطا٥ؿ ١اييت ناْت تع ٍٝجبٛاك املٝا ٙاملتشلن١
بٗـٚ ٤ٚكاؾٔ ١٭ ٟأسـ اعتٓام ؿٜٗٓا .
قلب ،بعٝـا عٔ املٛاْع ٚايٓٛاٖٚ ٞاحمللَات.
الخبتمت
اسبُـهلل ايق ٟبٓعُت٘ تتِ ايِاسبات .اسبُـهلل ايقٚ ٟؾكين ٜٚول ي ٞاْ٫تٗأَ ٤
ٖقا ايبشح عٔ َوتٌلق ١قٌ اسبـٜح عٓٗا ٚايهتاب ١عٔ آثاكٖا عً ٢ؿٜاْ ١ايِاب١٦
املٓـاٝ٥ني املعاُل.ٜٔ
إٕ املوتٌلق ١ؿكاٚك تعتدل ع ١َ٬باكم ٠يف تاكٜؽ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني املعاُلٚ ٜٔكغِ
فيو مل أدـ نتابا بايًػ ١ايعلب ١ٝعٓٗا َٚ.ا هطلت٘ يف ٖقا ايبشح  ٫أؿع ٞي٘ ايٛؾا٤
بهٌ ازبٛاْب بٌ ٖ ٛدٗـ ٜؿتض آؾام ايباسجني .
ٚأِٖ ْتا٥ر ايبشح:
َ - 1ؿٗ ّٛايِاب ١٦تعـؿت سٛي٘ ا٭قٛاٍ.
 - 2ا٫هتٌلام ٖ ٛدٗٛؿ ايػلب يًوٝطل ٠عً ٢ب٬ؿ املوًُني ؾٗ ُٛٓ ٛاسبلب
ايعوهل ١ٜبايتُٗٝـ شلا أ ٚبتجبٝتٗا بعـ ػلٚغ أهًشت٘ ايجك.١ًٝ
 - 3املوتٌلق ١ؿكاٚك ٖ ٞمنٛفز َتهلك َٔ منافز ايتذوى ايعوهلٓ ٟـ ب٬ؿ
املوًُني يف ُٛك ٠ايبشح ايتاكؽب ٞا٭ثل.ٟ
 - 4زلات نتاب ١ؿكاٚك عٔ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني مجعت ايبشح َع عـّ ايـق ١أسٝاْا
يِعٛب ١اي ٍُٛٛسبكٝك ١ؿ ٜٔغٓ ُٞٛبا ين .
 - 5ايِاب ١٦املٓـا ٕٛٝ٥نٌؿٛا سكٝك ١ؿٚك املوتٌلق ١ؿكاٚك َع ثٓا ٤بعِٔٗ عًٗٝا.
أِٖ ايتُٝٛات:
ْ - 1أٌَ َٔ داَعاتٓا إثلا ٤املهتبات باملِاؿك ٚامللادع اشباُ ١بايِاب ١٦ؾًٗ ٞب٘
ْاؿك ٠يف املهتبات.
 - 2امللد َٔ ٛأقواّ ايعكٝـ ٠اٖ٫تُاّ بـكاه ١ا٫هتٌلام ٚآثاك املوتٌلقني.
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 - 3ايتٛاٌُ َع داَع ١أنوؿٛكؿ ػاُ ١زبُع إُـاكات املوتٌلق ١ؿكاٚك ٚتٝورل
اي ٌُٛإيٗٝا يًباسجني .
ٚأػرلا أؿع ٛاهلل تعاىل إٔ ٜه ٕٛحبج ٞػايِا هلل تعاىل يٝى ٭سـ ؾ٦ًٝ ٘ٝا ٚإٔ
ٜه ٕٛيف َٝنإ سوٓات .ٞايًِٗ آَني.
المراجع
أ .الكتب :
)1

)2

)3

)4
)5
)6
)7
)8
)9

ابٔ أب ٞسامت عٔ ٖٚب بٔ َٓب٘ ٚقـ ُٚـ ابٔ تٖٚ ١ُٝٝب بٔ َٓب٘ ايِٓعاْٞ
ايتابع _ ٞكمحِٗ اهلل مجٝعا – بأْ٘ َٔ أعًِ َٔ أعًِ ايٓاي بأػباك ا٭َِ
املتكـَ .١اْعل ايلؿ عً ٢املٓطكٝني .ز .2/ذبكٝل :ؿ .كؾٝل ايعذِ .برلٚت .ؿاك
املِـك ايًبٓاْ .ٞايطبع ١ا٭ٚىل. 1993 .
ًٝؽ اإله ّ٬ابٔ ت .١ُٝٝبٝإ تًبٝى ازبُٗ ١ٝيف تأهٝى بـعِٗ ايه.١َٝ٬
تِشٝض ٚتعًٝل  .ضبُـ عبـ ايلمحٔ قاهَِ .هَ .١طبع ١اسبه .١َٛايطبع١
ا٭ٚىل 1391 .
ًٝؽ اإله ّ٬ابٔ ت. ١ُٝٝامللدع ايوابل  .بتِلفٚ .اْعل ٖق ٙا٭قٛاٍ املؼتًؿ ١يف
نتب ايتؿورل ايتاي : ١ٝابٔ ازبٛم . ٟتؿورل ماؿ املورل يف عًِ ايتؿورل .ز. 1/
برلٚت .املهتب اإله .َٞ٬ايطبع ١اشباَو ،1987 –1407 .١ضبُـ ايكل يب.
ازباَع ٭سهاّ ايكلإٓ .ز .2 /ذبكٝل :ؿ.عبـ اهلل ايذلن ;ٞضبُـ كٓٛإ
علقوٛه .ٞبرلٚت .ؿاك ايلهاي .١ايطبع ١ا٭ٚىل.2006 – 1427 .
اإلَاّ ابٔ ق ِٝازبٛم .١ٜإغاث ١ايًٗؿإ َٔ َِا٥ـ ايٌٝطإ .ز .2 /برلٚت .ؿاك
املعلؾ.١
اسباؾغ ابٔ نجرل .تؿورل ايكلإٓ ايعع .ِٝز .1 /ذبكٝل :عبـ ايعنٜن غٓ ،ِٝضبُـ
عاًٛك ،ضبُـ ايبٓا .ايكاٖل . ٠ؿاك ايٌعب
اينطبٌل .ٟتؿورل ايهٌاف  .ز1 /
أمحـ غلاب .ك ١ٜ٩إه ١َٝ٬ي٬هتٌلام .يٓـٕ .املٓتـ ٣اإلهَٞ٬
اإلَاّ ابٔ دلٜل ايطدل . ٟداَع ايبٝإ عٔ تأ ٌٜٚآ ٟايكلإٓ .ز .2 /ذبكٝل:
ؿ.عبـاهلل ايذلن .ٞازبٝن .٠ؿاك ٖذل .ايطبع ١ا٭ٚىل. 2001- 1422 .
مجاٍ ايـ ٜٔضبُـ بٔ َٓعٛك  .يوإ ايعلب .ز . 1/برلٚت .ؿاك ُاؿك .
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ؿ .دٛاؿ عً.ٞاملؿٌِ يف تاكٜؽ ايعلب قبٌ اإله ّ٬ز. 6/برلٚت .ؿاك ايعًِ يًُٜ٬ني،
بػـاؿ َ .هتب ١ايٓٗٔ .١ايطبع ١ا٭ٚىل. ّ1970 .
دٚ ٛٝاٜـ ْػل .ٜٔاينْـق .١تلمج :١أ.ؿ.هٗ ٌٝمناك .ؿٌَل .ؿاك ايته.ّ2005 ٜٔٛ
املوتٌلق ١ؿكاٚك .أها رل ٚسهاٜات ًعبُ ١ٝاب .١ٝ٦تلمجْ ١ع ِٝبـٚ ٟٚغٔبإ
كَ َٞٚكـَ ١املذلمجني .بػـاؿ
ؿ .كًـ ٟعًٝإ .ايِاب .١٦سلآَْٚ ٕٛٝـاٚ .ٕٛٝ٥اْعل :ؿ.عكٝـ ػايـ ،ؿ .ؼب٢ٝ
أمحـ .ايِاب ١٦املٓـاٚ ٕٛٝ٥عكا٥ـِٖ .برلٚت .ؿاك ايهتب ايعًُ .١ٝايطبع ١ا٭ٚىل.
2007- 1428
ؿ.كؾٝل ايعذِ .ايلؿ عً ٢املٓطكٝني .ز .2/برلٚت .ؿاك املِـك ايًبٓاْ .ٞايطبع١
ا٭ٚىل1993 .
هً ِٝبلظب .ٞايِاب ١٦املٓـا ٕٛٝ٥ؿكاه ١يف تاكٜؽ َٚعتكـات ايك ّٛاملٓوَ .ٕٛٝكـَ١
ضبُـ ضبٝط با با ٞ٥بعٓٛإ ْعل ٠عً ٢ايهتاب .برلٚت .ؿاك ايهٓٛم  .ايطبع١
ا٭ٚىل 1997 .
هٝـ قطب .يف ظ ٍ٬ايكلإٓ .ز .1 /دـ .٠ؿاك ايٌلٚم .ايطبع ١ايجآَ- 1399 .١
. 1979
عباي ايوهوه ٞاسبٓبً .ٞايدلٖإ يف َعلؾ ١عكا٥ـ أٌٖ ا٭ؿٜإ .ذبكٝل:
ؿ.بواّ ايعُ .َٛا٭كؿَٕ .هتب ١املٓاك .ايطبع ١ايجاْ. 1996- 1417 ١ٝ
ؿ.عبـايعنٜن امللًـ .ٟايِاب ٕٛ٦بني املآٚ ٞاسبآل .ايكاٖل1996 . ٠
عنٜن هباٖ .ٞأُ ٍٛايِابَٚ ١٦عتكـاتِٗ ايـ 32.١ٜٝٓؿٌَل .ؿاك املـ .٣ايطبع١
ايلابع2008 ١
ؿ.عكٝـ ػايـ ،ؿ.ؼب ٢ٝأمحـ .ايِاب ١٦املٓـاٚ ٕٛٝ٥عكا٥ـِٖ .برلٚت .ؿاك ايهتب
ايعًُ .١ٝايطبع ١ا٭ٚىل2007- 1428 .
عك ١ًٝسوني .امللأ ٠املوًُٚ ١ا٫هتٌلام .ؿاك ابٔ سنّ .ايطبع ١ا٭ٚىل- 1425 .
2004
عً ٞأب ٛعلامَ .كايً :١ض عً ِٗٝايٓٗل يف بًـ نً٘ ْٗلَٛ .قع اذباؿ ازبُعٝات
املٓـاٚ .١ٝ٥توُٝتِٗ باملػتوًٚ ١كؿ أٜٔا يف نتابات املوتٌلقني َجٌ :دٚ ٛٝاٜـ
ْػل ٜٔيف نتاب٘ "اينْـقَ .١اْٚ ٞاملاْٚ ١ٜٛأ ًل عً ِٗٝأٜٔا اهِ " املٓـع "١ٝاْعل.
تلمج :١أ.ؿ.هٗ ٌٝمناك .ؿٌَل .ؿاك ايته2005 .ٜٔٛ
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)24
)25
)26
)27
)28
)29

)30
)31
)32
)33

)34
)35
)36

دور املستشرقة دراور يف ديانة الصابئة املندائية من خالل كتابها

ومواقع الصابئة املندائيين

|

د .حياة بنت سعيد باأخضر

عً ٞهٝـ ايـ ٜٔاٯَـ .ٟأبهاك ا٭ؾهاك يف أُ ٍٛايـ .ٜٔز .1 /ذبكٝل :أمحـ
املنٜـ . ٟبرلٚت  .ؿاك ايهتب ايعًُ .١ٝايطبع ١ا٭ٚىل1424 – 2002 .
اإلَاّ عً ٞبٔ ضبُـ املاٚكؿ .ٟتؿورل ايٓهت ٚايعٚ 1 /ّ ٕٛٝتابع٘ ايعن بٔ عبـ
ايو1 /ّ ّ٬
ؿ.عً ٞايًُٓ .١ظاٖل ٠ا٫هتٌلام َٓاقٌات يف املؿٗٚ ّٛاإلكتبا ات .ايلٜاض.
َهتب ١ايتٛب .١ايطبع ١ايجاْ. 2003- 1424 ١ٝ
غٔبإ ايلَ .َٞٚقنلات َٓـا .١ٝ٥بتِلف قً .ٌٝؿٌَل .ؿاك َـ ٣يًجكاؾ١
ٚايٌٓل .ايطبع ١ا٭ٚىل2007.
ؾؼل ايـ ٜٔايلام .ٟاعتكاؿات ؾلم املوًُني ٚاملٌلننيٓ .بط ٚتعًٝل :ضبُـ
املعتِِ باهلل ايبػـاؿ .ٟبرلٚت .ؿاك ايهتاب ايعلب .ٞايطبع ١ا٭ٚىل1986- 1407
ؿ.قاهِ ايواَلا .ٞ٥ا٫هتٌلام بني املٛٓٛعٚ ١ٝاْ٫ؿعاي .١ٝايلٜاض .ؿاك ايلؾاعٞ
يًٌٓل ٚايطباعٚ ١ايتٛمٜع .ايطبع ١ا٭ٚىل .عاّ 1983- 1403 :
ضبُـ ايبٌرل َػًَٓ .ٞاٖر ايبشح يف اإلهَٝ٬ات يـ ٣املوتٌلقني ٚعًُا ٤ايػلب.
ايلٜاضَ .لنن املًو ؾ ٌِٝيًبشٛخ ٚايـكاهات اإله .١َٝ٬ايطبع ١ا٭ٚىل.
2002- 1422
ضبُـ ازبنا٥ل .ٟاملٓـا ٕٛٝ٥ايِاب .١٦ا٭كؿٕ .املعٗـ املًه ٞيًـكاهات ايـ١ٜٝٓ
ضبُـ بٔ سنّ .ايؿٌِ يف املًٌ ٚا٭ٖٛاٚ ٤ايٓشٌ ز .1/ذبكٝل :ؿ.ضبُـ
ِْل،عبـايلمحٔ عُرلَ .٠هتب ١عهاظ .ايطبع ١ا٭ٚىل1982 - 1403 .
ضبُـ ايٌٛناْ .ٞؾتض ايكـٜل ازباَع بني ؿؾيت ايلٚاٚ ١ٜايـكا َٔ ١ٜعًِ ايتؿورل.
ز. 1 /عًل عًٚٚ ٘ٝثل ِْ :ُ٘ٛهعٝـ ايًشاَّ .ه .١املهتب ١ايتذاك. 1413 . ١ٜ
ضبُـ بٔ ُاحل ايعجُٝني .تؿورل ايكلإٓ ايعع .ِٝتؿورل ايؿاذبٚ ١هٛك ٠ايبكل.٠
ّ .1/ايلٜاض .ؿاك ابٔ ازبٛم .ٟايطبع ١ا٭ٚىلٚ .1423 .اْعل يف تؿاُ ٌٝا٫ػت٬ف
ؾ .ِٗٝؿ .كًـ ٟعًٝإ .ايِاب .ٕٛ٦سلآَْٚ ٕٛٝٝـا .ٕٛٝ٥بػـاؿ .
ضبُـ عبـايهل ِٜايٌٗلهتاْ .ٞاملًٌ ٚايٓشٌ .ز .2 /ذبكٝل :عبـا٭َرل املٗٓا،
عً ٞؾاعٛك .برلٚت ؿاك املعلؾ .١ايطبع ١ا٭ٚىل1990- 1410 .
املٛهٛع ١املٝول ٠يف ا٭ؿٜإ ٚاملقاٖب ٚا٭سناب املعاُل .٠ز .2ايلٜاض .ايٓـ٠ٚ
ايعامل ١ٝيًٌباب اإله .َٞ٬ايطبع ١ايجايج1418 .١
ْادَ ١ٝلاَْ .ٞؿاُٖ ِٝابَٓ ١ٝ٦ـا .١ٝ٥بػـاؿ  .ايطبع ١ايجاْٚ ،1981 . ١ٝاْعل :ابٔ
َٓعٛك امللدع ايوابل  .ز. 6 /
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د .حياة بنت سعيد باأخضر

ْ )37اؿ ١ٜاظبًٝٝوه .ٛا٫هتٌلام ٚاسبٛاك اسبٔاك55 .ٟايٌاكق .١ؿا٥ل ٠ايجكاؾ١
ٚاإلع .ّ٬ايطبع ١ا٭ٚىل عاّ 1999 :
ْ )38ع ِٝعبـ ًٌَٗٗ .ا٭ٖٛاك َٔ ٛؾإ ْٛغ إىل قٗ ٠ٛاملٔا٥ـ .ؿٌَل .ؿاك ْ٣ٛٓٝ
الصحف:
ُ )39شٝؿ ١ايٌلم ا٭ٚهط.
الدوريات:
 )40صبً ١آؾام َٓـا.١ٝ٥
 )41صبً ١سٛيٝات ايذلاخ.
املواقع:
)42
)43
)44
)45
)46
)47
)48
)49

اذباؿ ازبُعٝات املٓـا ١ٝ٥يف املٗذل.
ازبُع ١ٝاشبرل ١ٜاملٓـا ١ٝ٥يف ايـمنلى.
ازبُع ١ٝاملًه ١ٝاٯه.١ٜٛٝ
َ٪هو ١اسبٛاك املتُـٕ.
َلنن املـ ١ٜٓاملٓٛك ٠يًـكاهات ا٫هتٌلاق.١ٝ
اسبٔاكَ ١ٜعٗـ ا٭حباخ ٚايتُٓ ١ٝاسبٔاك( ١ٜؿكاهات ًلق ١ٝغلب.)١ٝ
َٓتـ ٣ايتٛسٝـَٓ .تـٜات ازباَع اإله.١َٝ٬
ايعلام نًُ.١
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أ/النا أحمد النسور

دور املشاريع الصغيرة يف تنمية املجتمع املحلي يف األردن
(حبث مٔذاىٕ يف ذلافظ٘ البلكا)ٛ

الملخص :
هدددالبحث إدددعبف ب د د لب دد لب
حثصدد

بحملصدددع ب

بيفب نميدددجملبحع مدد بح حمدددةببيفبذلع عدددجملب

حث حمقدددددددددع،بيفبح

د بف ب

دددددددددابحث ددددددد د

حس جعبعتبأ ح بحث ينجملبحولب

بيفب
ب

بحملصع بحثص

يفب نميددجملبحع م د بح حمددةببيفبذلع عددجملبحث حمقددع،بيفب
ح

دب قد دعتبملد د

جملب

هوبح قاب(

ح جمل;بحليعز دبةحم بحملس وىب

حمل وسطب ب بنس جملب .)%76.67
 )7يو ب
حثص

بذحتب اثجملبفحصعةيجملبثا بحملصع ب
بيفب نميجملبحع م بح حمةبيفبذلع عدجملب

حث حمقدددع،بيفبح

بسدددنوحتب

د ب ُ دددإىبف ب(د د

حتبحث إدددع بب كونددديبةيندددجملب

حخلرب ب ثصعحلب(د بمدخبةدرب بلو حمدجملب بأكثد ب

حث إدددعب(د د ب ب)051ب(وظ د دعتب (وظ د دجملب ب ث إقيد د ب

ب ُ دإىبف ب

أهدداحلبحث إددعبعبحاة مددع بةحمد بحملددن ابحثو د ةب
بعإلضددع جملبف بحنعنددتبحث إحميحمددةب(نددد ببعس د اح ب

( ب01بسنوحت) ب ةا ب يو ب
لْبحننسب حملؤهابحث حممة.ب

(

أّص ٙالبحث يف ضْ ٛاليتاٜج مبا ٓلٕ:

حس د عنجملب يحميدداببيعنع ددعب ب د بحث ز(ددجملبحإلحصددعةيجملب

 )0ز ددددع بحاه مددددع ببعإلن ددددعلبح حمددددةب(دد د بق دددداب

Statistical

حملؤسسددددعتبحمل نيددددجملببددددعث إ يإبةحمدد د ب ددددو ب

ثحم حمدددددو بحاي معةيدددددجملب )SPSSب

حملن جدعتب ز دع بحث عقد بجمل حإلن عييدجملب ثحممصدع ب

package for social sciencesب بّأظَرت
أبتز اليتاٜج ما ٓلٕ :ب
 )0حيعز ب

بحملصع بحثص

حثص د
بيفب نميجملبحع مد ب

ح حمدددةبيفبذلع عدددجملبحث حمقدددع،بيفبح

دبةحمددد ب

حملس وىبحمل وسطب ب بنس جملب .)%76.67
بيفب نميجملبحع م بح حمةبيفبذلع عدجملب

حث حمقع،بيفبح

دب بهوبح كث ب(

حليعز دددددددددددبةحمددددددددد بحملسددددددددد وىبحمل

جملب

ح جمل;ب

دددددددد د ب ب

بنسدددددددد جمل  )%78.77ب دددددددد نبفدبحنعندددددددددتب
حاق صددع لبثددا بحملصددع بحثصد

ةب دددد بحملسدددد وىبحمل يصددددةبث سدددد ب
بعث ددددعث ب
نيجمل .ب

ح

 )2حث ما ةحم

 )2دد نبفدبحنعندددتبحاي مدددعةةبثدددا بحملصدددع ب
حثص

;بثهس د ع بيفب د ب(س د وىبحث داةا ب

بيفب نميددجملب

حع م بح حمةبيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح

د ب

ا ت أهيا (دعثكةب حملصدع ب

حثصد ب يف ح

د يفبحث ع(داب(د بحنعنددتب

حملدددددعثة;بث سددد د يابةمحميدددددجملب دددددا بحثقددد د
ثحممإ عين.
 )7ضد

ب

ب ب
حثصد ع

ثحم مدداب

ب صددجي ب حسد ق ع

حس ثمع بلعقع خبيفبحملصع بحثص

;بح ( ب

حثددديلب ُسدد خبيفبححلددداب(دد بحن صدددع بظدددعه ةْب
حث ق ب حث عثجمل.ب
الهلنر ررا احيتا ٔر رر٘ :الر ررذّلص احظر ررالٓ ال ر ررػ ٗص
التينٔ٘.
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The study aimed at identifying
the role of small enterprises in
developing local society in AlBalqa governorate in Jordan and at
revealing the differences in the
respondents’ responses towards the
small enterprises in developing the
local society in
Al-Balqa
governorate in Jordan according to
the study’s variables. The sample
of the study consisted of 150 male
and female employees. To achieve
the
study’s objectives,
the
descriptive approach was applied .
A questionnaire was used and its
data
were
analyzed
using
Statistical package for social
sciences (SPSS). The most
significant results were as
follows :
1) The level of the role of small
enterprises in developing local
society in Al-Balqa governorate
in Jordan was moderate with
(76.67%).
2) The social aspect of the role of
small enterprises in developing
local society in Al-Balqa
governorate in Jordan is the
most common as it has the
highest level with (78.33%),
and the economic aspect of the
role of small enterprises in
developing local society in AlBalqa governorate in Jordan is
the least common and known as
it has the moderate level with
(74.67%).
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3) There
were
statistical
significant differences in the
role of small enterprises in
developing local society in AlBalqa governorate in Jordan
attributed to years of experience
variable in favour of those who
have long experience (more
than 10 years) and lack of
differences attributed to gender
and scientific qualification
variables.
In light of these results, the
study
recommended
the
following:
1) To pay much the attention to
local production by motivating
the development of the products
and increasing the small
projects’ productivity so as to
increase the income which will
increase the Jordanian family’s
living standards.
2) To train and rehabilitate the
owners of the small enterprises
in Jordan of ways of dealing
with the financial issues to
facilitate loans’ flow to the
people who need them.
3) To encourage and attract the
young to work and invest their
efforts in the small enterprises
which helps in reducing the
spread
of
poverty
and
unemployment .
Keywords: the role , small
enterprises . development
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إلطبر العبم للبحث
مقذمت البحث :
ُ داب حملصدع ب حثصد ب ذحت أهميدجملب كد ب يف مجيد ب

ل حث دع ب ةع دجملب حثدا لب

حثنع(يجمل ب حيعب ُس خبيفب و ب صبةمابنميد بحث ادعتبحاي معةيدجمل ب يفبز دع بحثداةاب
يقيد بحاك ددع،بحثدديح ةبيإةي دعتببث د ابحثسددحم ب حخلددا(عتبحثد بضل عي ددعبحع م د بفذب
ن ص د بحملصددع بحثص د

بيفبدلددعاتبحث جددع ب حثصددنعةجملب حخلددا(عتب (ددعبف بذث د ب( د ب

حثق عةددعتب بثدديث ب جدددبب ددابحثددا لببث نمي دجملبحملص د ةعتبحثص د

ب( د بة د لبفةدداح ب

حسددتح يجيجملب( كع(حمدجملب ع بدجملبحث قد ب حث عثدجملب ز ددع بحإلن عييدجمل بح (د بحثدديلبصل دداب(د ب
حملص ةعتبحثص

بدلعاتبحيو دعتبثد ابحمل دع ب حسد

لبحملدوح بح ثيدجملبح حميدجملب فةدع ب

وز بحثاةا .ب
بندع،بةحمد بذثد ب قداببع ديب حملصدع ب حثصد ب حمل وسد جملب متثداب أكثد ب (د بب( %98د ب
دلمدو ب حملؤسسدعتب حث ع(حمدجملب يفب( عدخب

ل حث دع ب سد خبيفب حدوحثةبب %76ب(د ب ندع با

حثقدو(ةب حإلمجدعثةب ح ( كدةب يف ةحمد ب %58ب(د ب فمجدعثةب د صب حث مداببحمل عحدجملب يف
أ( كدع ب (د ب يدو ب دع تبنسدريبكد ببدنب حملصد ب حثصد ب يفبحث حمداحدب حثصدنعةي بجمل
حمل قا(دجملب (قع ندجملب بعملصد ب حثصد ب يف حث حمداحدب حثنع(يدجملب (د ب حيدعب حجدخب أس حملدعلب
حإلن عييجملب حث معثجمل حملس ا(جمل بفذب جع زب أس حملعلب ثحممصع
يف حثوا عت حمل إا حثيعبعد بحماحد حايع ح

حثص

21ب(حميودب ا ب

بة ب هو ض ب كسبل ي دجملبحث نميدجملب

يفبهيهبحث حماحدب  .)0ب

1

( ) ع ووىمي ال وو " ،لو و املشا ا الص ا ا اغيرة ودواها ا لا ا ا ح يا اة الاكح ا ا د ة مج و و
إلانسانل  )2(19يىنلى 2111م ص . 1183
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( بهنعبح طب و بحع م عتبمباىبفس ع( عبيفبةمحميجملبحثندع ابح حمدةبحبإلمجدعثةب بحيدعب
ويابة قجملبقو جملببنبهيهبحملصع ب وز ب(كعستبحث نميدجملببةحمد بح ع عدعتب بفذب دؤ لبب
بيفببحث د بف بز ددع ب ددو ه ب ف بحث ددا تبةحم د بأنددوح بحث مدداب

يددو بحملصددع بحثص د

حمل حم جمل ب ةحمد بحث معثدجملبحملا بدجملب ب ظ دو بحثك دع،حتبحث عثيدجملب ب(دعب كدسبةمحميدجملبب دو ب
حملصع بحث قحميا جمل ب بعث عثةب إ إبحث نميجملبمبجعا عبكع جملب .)2ب ب
حس د نع حتبةحم د ب(ددعب قددا ب د دبح
حملصع بحثص

دبب( مثحم دجملببددوزح بحث نمي دجملبحاي معةي دجملب د خببق ددع ب

;بملعبميحبحثق ع ب( ب

ب عةدابيفبحاق صدع بحثدولذ بفذب دعزببعثقدا ب

ةحم بةحم ب صبةمداب (د بةد لب صد يابح دالبحث ع(حمدجمل ب بعث دعثةبحث مدابةحمد بححلداب(د بب
(صدددكحم بحث قد د ب حث عثد دجملب بح (د د بحثددديلب ددداةوبحث عحثد دجملبف بحث إدددعبيفب
حثص

بيفب نميجملبحع م بح حمةبيفبح

بحملصدددع ب

د .ب

مشكلت البحث :
نعدد حتبملدددعب صدد بفثيدددبحثوحقدد بحاق صدددع لبيفبح

دب بفذب صدد بف بةجدددإبيفبحملوحزنددجملب

حث ع(جمل بكمعب ص بف ب يو بظعه ةبحث ق ب حث عثدجمل ب ث دابذثد ب دو ببف بةدا بقدا ب
حملصع بحثص

بححلعثيدجملبيفبح

سددحم يعتبثحم نمي دجملبيفبح

دبةحمد بححلداب(د بحث عثدجملب حث قد ب ب(دعب كدسب حق د تعب

د;بح ( د بحثدديلب دداةخب يددو ب(صددكحمجملبةحم د بأ

ددديعا عبيفبحث سدددعيلبحا دددة:ب(دددعب
ح

بحملصدددع بحثصدد

بحثوحق د ب ُمك د ب

بيفب نميددجملبحع مدد بح حمدددةببيفب

د؟ب ب

أسئلت البحث :
لتحكٔل أٍذاف البحث ُٓنهً اإلجاب٘ عً األسٝل٘ اآلتٔ٘ :
حثسدؤحلبحثد ةيس:ب(ددعب
ح

بحملصددع ب حثصد

بيفب نميددجملبحع مد بح حمددةبيفبذلع عددجملبحث حمقددع،بيفب

د؟ ب ن ث بة بحثسؤحلبحث ةيسبح ساحمجملبحث ةيجملبكمعب حمة :ب
( )0عب

بحملصع بحثص

حث حمقع،بيفبح

بيفبيقي بحنعنتبحاق صع لبث نميجملبحع م بح حمةببيفبذلع عجملب

دب؟ ب

( )2فوىي
" ع وى" أثا املشا الص ا اغيرة واملحة ااىة ملاة م تياة ا ح ياة لا
الاقوصام غير منشىري امع ألايهر " :لخرطىم " سىم" 2113م ص.2
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بيفبيقي بحنعنتبحاي معةةبث نميجملبحع م بح حمةببيفبذلع عجملب

دب؟ ب

أهذاف البحث :
بعذ صٔاغ٘ مظهل٘ البحث ّأسٝلتُ ص ُٓنهً حتكٔل األٍذاف اآلتٔ٘ :
 )0لب بحملصع بحثص بيفب نميجملبحع م بح حمةببيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح د .ب
ددابحث د بيفبحس د جعبعتبأ د ح بحث ين دجملبحددولب بحملصددع بحثص د بيفب نمي دجملبحع م د ب
)2
ح حمةببيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح

دب قعتبمل

حتبحث إع.بب ب

أهميت الذراست :
متثلت أٍنٔ٘ البحث يف اآلتٕ :
 )0نددع لبحث إددعب(وضددو بحملصددع بحثص د

ب حثدديلب ُ ددابأحددابحثوسددعةابحمل م دجملبيفبححل دابب( د ب

(صكحم ْبحث ق ب حث عثجمل .ب
 )2ذبحث إعبةمحميجملبحث لبةحم ب

بحملصع بحثص

بيفب نميدبحع م بح حمدةب ب ُؤكداب

ةحم د بأهمي ددد;بملددعبثدددبب( د ب ددأق بةحم د بأ ح،بق عةددعتب( م دجملبيفبحع م د بح
حملصع بحثص

نددةبكق ددع ب

.ب ب

 )7دربزب أهميدجملبحث إدعب (د ب ةد لب (دعب

كد ب أد و داب فثيددب (د ب (د باثوات نع دجملب حدولب

حثو ولبف ب(س وىبحثا بحثديلب قدو ببددبحملصدع بحثصد
حاق صع لبثحم نميجملبح حميجملبيفبذلع عجملبحث حمقع،ببع

بيفب نميدجملبحنعندتبحاي مدعةةب

دب.ب ب

ُ )6مك بحثقولببأدبحث إعب ُو ب( حمو(عتب يابحثقعةمنببأةمعلبحملصع بحثصد

بيفب زح ب

حث نميجملبحاي معةيجملب ببعإلضع جملبف بفندب حببآ عقعتبث إوثٍبيا ا ٍب .ب

فروض البحث :
سع ٙالبحث لتحكٔل اليتضٔ٘ اآلتٔ٘:
اب ويدداب د
أ ح بحث ينجملبحولب
ح

بذحتبب اث دجملبفحصددعةيجملبةندداب(سدد وىبحثااث دجملب )α≤1.15بباسدد جعبعتب
بحملصع بحثصد

بيفب نميدجملبحع مد بح حمدةبيفبذلع عدجملبحث حمقدع،بيفب

د;ب ُ إىبمل

حت:بحننسب بحملؤهابحث حممة بسنوحتبحخلرب  .ب
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حذود البحث :
اقت ررت البحررث علرر ٙتعررتف دّل احظررالٓ ال ررػ ٗ يف تينٔرر٘ احملتنر افلررٕ يف ذلافظرر٘
البلكا ٛيف األلدٌ ; ّرلو مً خالل احلذّد اآلتٔ٘:
احل ررذّد البظ ررتٓ٘:ب متثحمددديبمبدددوظ ةب(دددا عتبحث نميد دجملبحاي معةيد دجملبحثقدددعةمنببأةمدددعلب
حملصع بحثص

ب حث عثغبةا هخب )875ب

حت .ب

احلذّد احهاىٔ٘:ب متثحميببعملكعدبحثيلب صد حمدب(دا عتبحث نميدجملبحاي معةيدجملبيفبذلع عدجملب
حث حمقع،ب .ب
احلذّد الزمئ٘:ب متثحميببعث ت ب(عببنبش لْبأ حمولب ص

بأ لب( بةع ب . 2106ب

التعريف بمصطلحبث البحث :
تهْىت م طلحا البحث مً اآلتٕ :
الرذّل : Roleبهدوب( دو بح كدةب د طببعثسدحمو ب ب اب د خببصدكابة دولبألبأدبثددب
قصاب( نب ثيابحث ك ب حث اب ب هيحبحثقصابهوبأ ح،ب ظي دجملب( يندجملب د طبمبكعندجملب
ش د مب(ددعب بأ ب(ؤسس دجملب(ددع ب يفبظ د لببياددةبذلددا ب ثدددبيفبحثن ع دجملبلددعب ب حكمددةب
فمنعةةب

طببعثقا بةحم ب( عنجملبحثقطع عبحنا ا بحمل وثا بة بححل كجمل ب قداب كدودب

حثا بفثإح(يعتبأ بحة يع عتبكمعبقاب كودب

عتبأ بمج يعتب  .)7ب
بب

ُٓعتف الذّل إجتأٜاً :ببأندبحث مابحملمع سب( بق دابحثقدعةمنببأةمدعلبحملصدع بحثصد

ربزبحثدا بأ طدعتب(د بةد لبحث مدابحملمدع سبيفب إ دإبحنعندتبحاي مدعةةب حاق صدع لب
ثحم نميجمل .ب
احظالٓ ال ػ ٗ :بهةب"كابنصعطبإلن علبسحم ب ةا(عتب سد ماب يددب قنيدجملباد ب( قدا ب
ميإببقحمجملب أسبحملعلبحملس ثم ب
ُ لبحملصع بحثص

مابةحم ب ص يابحث معثجملببصكابأكرب"ب  .)6ب

بفي حةيعت:بهةبدلموةجملب( بح ةمعلبحث سي جملبحث ب قو بب عبح س ب

حث قددد ب ح سددد بذحتبحثددداةولبحمل انيدددجملب ح دددا ب بكع ةمددددعلبححل يدددجملب حثيا دددجمل ب
3

( ) Bruce J. Biddle & Edwin J. Thomas ," Role Theory: Concepts and Research " ,(New York: John Wiley press Inc, 1996), pp.
4-8.
( )4ماهر حسن "ملحروق و إيهاب مقاب ه .املش وم ت ا غيرة واملحة ىة  -أه يت وميةك ت ّ .
عاا  :مرلز "ملنشأ " صغيري و"ملوىسط
طباع و" نشر2116 .م .ص 21م .

للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت

68

العذد ( )6المجلذ ( )10أبريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

دور املشايع الصغيرة يف تنمية املجتمع املحلي يف األردن

-ISSN : 2410-521X

|

أ/النا أحمد النسور

حثإ حةيجمل ب حبيدعب ُمدولبةد بل د ب زح بحث نميدجملبحاي معةيدجمل ب حملؤسسدعتبحث عب دجملبمدع ب
بأسعثيتب ل ب(ا سجمل .ب
التينٔرر٘  :هددةبة ددع بة د ب"يقي د بز ددع بس د جملب حكمي دجملب حةم دجملبةددربب ددت ب( د بحثددإ( ب
يف حإلن دددعل حخلدددا(عتبن يجد دجملبحسد د اح بحن دددو بحث حمميد دجملبث نعددديخبح نصد د جملبحملصدددتكجملب
ححلكو(يجملب حثص يجمل"  .)5ب
ُ د لبحث نميددجملبفي حةي دعت:ببأن ددعبحث محميدجملبحث د بيق د بب

ددو حتب منددوحتب(د بة د لبحنددعن ْي ;ب

حاي مددعةة:بك إ ددإبةمحمي دجملبحث وح ددابحاي مددعةةب ححلدداب( د بحن صددع بظددعه بحث عث دجملبب
ب(س وىب ةاب س ب بححلاب( بحن صع بظعه بحث ق  .ب

حاق صع ل:بك

اإلطار النظري والدراسات السابقة :
أوالً :اإلطبر النظري (المشبريع الصغيرة والتنميت)
طل حم ب( و بحملصع بحثص

ب( ب ثجملب ة ىب قعتباة لبف(كعنيع عب ظ

حاق صع جملب حاي معةيجمل بكمعبخت حم بحمل ع
حملصع
أ

حمل وس جملب حثك
نس يعت

( بحما اة

حملس ا(جمل ث مييإ حملصع

عب
ةد ب

حثص

فذ فد كث حت ( حملؤسسعت قا ا كد

ب

عتباة ل حمل يع حملسد ا ب (د ب أهدخب حمل دع ب حملسد ا(جملب ثحم مييدإب

بن حملصدع ب حثصد بب حملصدع ب حثكد ب :بةدا بحث دع(حمن بحجدخب أسب حملدعلب حملسد ثم ب
حإل ح حت بحثقيمجملبحملطع جمل ب يجملبحث صمبيفبحإل ح

ب(س وىبحث قا بحث كنوثدويةب بب

طل حمد ب حاسد نع ب ف أل (د ب هديهب حمل دع ب بدعة لب حثعد لب حاق صدع جملب حاي معةيدجملبب
( بحما ف آة أ (
عت ثا يجمل منو

اة

يف ثجمل ( قا(جمل

ض حق صع ل اة ب خت حم ( ع

و حث حمابحثصدنعةة ب كثع ددب حثسدكعنيجمل ب مدعب دبرب

نعةيعت قا

رب ك حت يف ثجملبحا ثجمل حث صني .)6

بنع،بةحم بذث ب رب ( يع ةا حث ع(حمن أهخ حمل ع
حملصع

حثص

5

()
6
()

حثكميجمل حث

أكث هع شيوة تع كود هيحبحمل يع أكث

ق ع عت يف حثوحق ( حمل ع

حملصع

حثص

(د ب بحمداب
د حتب

ب
س ا يف

عةحميجمل يف حملقع ندجملب أكثد ب

ح ة ى بحيعب أةي ( عخ حث حماحد حث بيجمل يف يا ا حملصع

سلد إلامالم وا ح ية .ط ". 4قاهري :م"ر " نر " عربى نشر و" وىييع1998 .م .ص .24
هله ،مة اات إدااة املش وم ت ا غيرة " قاهري :مجاىع " نل " ،عربل نشر و" وىييع 2113م ص .11
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مب يع بةا حث معل هنع نس جمل قحميحمجمل ياحت ( حث حماحد حث بيجمل حث
وحيداب حثقحميداب (د ب حثدا لب حثد ب

قيمجمل أسب(علبحملس ثم

فضع جمل ف

حجخ حمل ي عت ( ذث

د أهخ حملقع يس حث

أ/النا أحمد النسور

أةي مب يع

مداب ةحمد ب( يدع ب

ك حاة مدع ب ةحمي دعب يف يا داب حجدخب

7

هو ةا حث ع(حمن يد ) .ب

حملص

دا ب( دو بحملصدع بحثصد
ّلبحملصع

حمياعت حث

ل حملص

نسع

حثص

حثص

بحمجيكددعب أملعنيددع ب د دبحملص د
حثيعبعدب دبحملص
ُ د لبحملصد

هيح حمل يدع ب حمد ب سد ياب حملثدعلب يف أ( كدعب

حثيل س ا ث ع جملب699بةع( ت ب يفبحثامنع ب ف ثنداحب
بحثص د بهددوبحثدديلب س د ا بث ع دجملب69بةددع( ت بأ(ددعبيفب

بحثص بهوبحثيلباب إ ابةا بحث ع(حمنب يدبة ب711بةع(دا بيفبحدنب

بحثصد بيفب(صد ببأندددبحملصد ببحثدديلبةمدداب يدددبأقدداب(د ب51بةع(ددا ب يفب

حث ح ب دبحملص
ي لبحملص

ب قدعتب مل يدع ب ةدا ب حث دع(حمنب; نعد بتح ث دا ب حث حمداح بد

بحثص بهوبحملص
بحثص ببعملص

بحثيلب ماب يدبأقاب( ب01بةمّعل بأ(عبيفبح

دب

بحثيلب ماب يدب21بةع(اب أقاب .)8

أٍنٔ٘ احظتّعا ال ػ ٗ :
ىبكث ب( بحخلربح،ب حمل منببصأدبحملصع بحثصد ببأدبمدعبأهميدجملبكد

ب مثداب

مبعب حمةب :)9ب ب
)0
)2

ما يف دلعل ح نص جمل حإلن عييجمل حخلا(يجمل حثسحم يجمل حث ك جمل.
ة يإ ،ك حت ( حح يعيعت حثسو ح حمة.

ُ )7س خ يف فةاح حث معثجمل حملعه .
ُ )6س خ يف حا (صكحمجمل حث عثجمل.
)5

ا حملكود ح سعسة يف هيكا حإلن عل حاق صع ثاىبحع م عتبكع جمل.

 )6س وةتبحثق ع ح كرب ( حث معثجمل يف رل حم حع م عت.
( )7قاسو "لحاوىر ا ح ةيا إلا االم ت شا وم ت ا اغيرة ورقو عاو ،مقدمو نودوي الاقوصوامي " ثانلو بعنوى" " مور "ملشوروعا
تري " ى"قع من  5-4ؤيار 1999م ص .1
" صغيري إلق ل " شااى امع إربد ألاه ل  :إربد ألارم
8

( ) نبل ،ؤبى ذياب جي يف املنشآت ا غيرة واملحة ىة وأه يت لا ا ح ياة الاكح ا د ة والاهح مياة ومحىتبا ت ج حةا وامليةكا ت ا تا
ثةاهةةا بحو مقودم ا وقوى " سونى " سوام بعنوى" " مور "ملصوار و"ملؤسسوا "ملا لو إلاسو مل و تاىيو" ،ملنشوأ " صوغيري
و"ملوىسط " ألاماميال " عربل ع ىم "ملا ل و"ملصرفل ّ :
تري " ى"قع من  -29-27ؤي ىى 2113م ص .4
عاا ألارم
9
( ) هله ،مر ع سابق ص . 82
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 )7سعةا ةحمد ب

|

أ/النا أحمد النسور

دو ب حث كنوثوييدعب حث ندودب حإلن عييدجملب ح حميدجملب ;بح (د بحثديلب دا ب

حملصع بف ب (وحق

نع سيجمل ييا .

خ اٜص احظالٓ ال ػ ٗ :
مت عزبحملصع بحثص
)0

بب ا بةصعةمبكمعب حمةب :)01

حجم ع (قع نجمل ( حملصع

 )2جتم ببن بن حإل ح

حثك

.

حملحمكيجمل.

 )7حإل ح ب ي عب(س قحمجمل .ب
 )6ا ي عل ف متو ا ك .
 )5قحمجمل ةا حث ع(حمنب ي ع.
)6

ميإببن ع بي حيف ذلا نس يعت.

)7

يجمل حمل عل قحميحمجمل.

)8
)9

كنوثوييع بسي جمل.

ما ةحم

قا بحملصع بحثص

حثسحم حخلا(عت ثحممج م ح حمة ( عش .

 )01مت دعزب بع دع ب قدا عب ةحمد ب حاب كدع ب ذثد ب ا دع ب قدا ب أ دإعب عب ةحمد ب
حاب كع حت حثيح يجمل يفب(ص ةع خ .ب
متْٓ احظالٓ ال ػ ٗ يف األلدٌ :
ي دعلب حملصدع ب حثصد ب يف ح

د ف (إ داب (د ب حثداةخب حإلقد ح ب

دربب حث ندو بب

حث جع دجملب بند ب حإلمندع،ب حثصدنعةةب (ؤسسدعتب حإلقد ح بحث ع(دجملب اد ب حملصد يجملب (د ب أهدخب
حملؤسسعتبحث

ك بوحس

ع قا خ حثداةخب حملدعثةب مديهب حملصدع

ب د حم مب ( م دعب

دل م جملبيف مج ح (وحل ةحم شدكاب ح ةدع حتب ثحم مداب ةحمد ب ويي دعب سلدوب حاسد ثمع ب يف
رل حم أنوح بحملصع
ح

حثص

( أهم ع :ببن

نميجمل حملاد حثق ى بحث ن حإلس (ة

ندةب ببند ب حإلسدكعدب ثحم جدع ب حث مو داب ببند ب حإلمندع،ب حثصدنعةة ب دنا ب حث نميدجملب
حث صد ياب ب(ؤسسدجملب حإلقد ح بحثإ حةدة بحملؤسسدجملب حث ع نيدجملب ح

نيدجمل ب(ؤسسدجملب ندو ب

11

( ) بو و و و و ى و و و و و " س و و و ووهارن املشا ا ا ا ا الص ا ا ا ا ااغيرة وا يا ا ا ا ا دة تو و و و و "س و و و ووتر اك "ملع ىم و و و ووا م و و و وون و و و و و ى "ملىق و و و ووع إلا نترونو و و و و مو و و و ووىفر:
2116 www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51061م ص .9
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حخل جمل ب

نا

|

أ/النا أحمد النسور

ت
ندةب حمدعيةب ثحم نميدجملب حث صد جمل بحايدع ب حث دع ب ثحمجم يدع ب

حمل ونجمل حثولنيجمل ب (عبف بذث ب .)00

ميَْو التينٔ٘ :
لبحث نميجملبث جملتبةحم بأن ع :حثنمو ح دع بحثصدةب،ب(د ب(كعنددبف ب(كدعدبآةدب بفذب
ُمثابح قع،ب حع م ب حان قعلببددب(د بحثوضد بحثثعبديبف ب ضد بأةحمد ب أ طدا ب (دعب صداب
فثيدددب( د ب حس د بحس د

لبحث عقددعتبحملويددو ب حثكع(ن دجملبحث د ب ددو بثددا عب ب وظي ددعب

طاب  .)02ب

ث

بينمعب د لبحب د

حعتب ةحمد بأن دع:بب"حث محميدجملبحثد بب ند ابةن دعبز دع ب د صبحيدع بب داب

حثنددعسبيفبدل م د ب( دعب ب دبنقصددعدب د صبحيددع بحث د ابح ة د بيفبن ددسبحثوقدديب ن ددسب
حع م ب ه بز ع بذلسوسجملبيفبحإلن علب حخلا(عتبشع(حمجملب ( كع(حمجملب (

جملبحب كدجملب

حع مدددددددددد ب دددددددددددأق حتب دددددددددددأق حتب ب (سدددددددددد ا(جملبح سدددددددددددعثيتبحث حمميددددددددد دجملبححلا ثددددددددد دجملب
يف حث كنوثوييع حث نعيخ حإل ح ب"  .)07ب
العالق٘ بني احظالٓ ال ػ ٗ ّالتينٔ٘ :
ربزبحث قدجملببدنبحملصدع بحثصد

ب حث نميدجملبيفبفسد ع بحملصدع ب حثصد ببيف يقيد ب

حث وحزد حإلقحميمة يف بدو ب حع مد ب ث محميدجملببحث نميدجملب حاق صدع جمل بب يفب حان صدع ب حن د حيفب
يقيد ببحثدنمطب حمل دوحزدب نميد ب أقدعثيخب حثا ثدجمل ب ز دع ب حجدخب حاسد ثمع حتب يف هديهب
ح قدعثيخ ب ز دع بب د صب حث مداب فزحثدجملب حث دوح ب حإلقحميميدجملب حثنعجتدجملب ةد ب كيدإب ح نصد جملب
حاق صع جمل بكمعب بع يبحملصع

حثصد ب كوححدا ب (د ب فحداىب أ حت حث نميدجملب بسدوح،ب
06

أكعنيبحث نميجمل حاق صع جملبأ بحث نميجملبحاي معةيجملب ) .ب
ددددربزبحث قدد دجملببددددنبحملصددددع بحثصدد د
حثص

ب حث نميدد دجملبيفبحسددددتح يجيجملب نميدد دجملبحملصددددع ب

حيعبأدبحمالبحث ع بميهبحاستح يجيجملبهوبفحداحثبحث دي بحاصلدعبةببححلقيقدةب

11

" سهارن املش الص ا غيرة وا ي دة مر ع سابق ص .6
( )ب ى
12
( ) منير حجاب املة ةمة إلامالمية  .ج " . 3قاهري :م"ر " جر نشر و" وىييع 2113م ص .834
13
( ) سعلد مبارك آى يعير ا ح ية ل ا دول ا مية بيرو  :م"ر ومنوب " ه ى 2118م ص .71
14
( )سعلد مبارك آى يعير مر ع سابق ص .72
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يفبحع مد د ب حثددديلب د د خبةددب بل د د بحث حمدددةبةد د بيع سدددعتب سيعسدددعتب سدددحموكيعتب
حجتعهعتب (س و عتبأ ح،بحق صع لب ذب حي معةةبا ب عثجملب  .)05ب
ثكددةب إق د بحاسددتح يجيجملبحث ةيس دجمل بابدداب(د ب يددو بدلموةدجملب( د بحاسددتح يجيعتب
حث ةيدجملب حثد ب مدداببصددكاب( نعسد بثدديحب قددابأ د إيبحملصدع بحثصد
ةنع

بحستح يجيعتبحث نميجملب حث و بحاق صع لبيفب( عدخب لبحث دع

بأحددابأهددخب

بنعد حتبثحم ي دجملب

حمل ندجملبمديهبحملصدبع ب ح كثد بحسد اح حتبثحم دوحي ب(د بحثوضد بحث دعملةبحنا دابحثديلب
س د ةجملبحاس د جعبجملبمل حم ددعتبحثسددو ب حث ددو بحملوحكددتبحل ك دجملبحث د
جملبهيهبحملصع بيفبحث قع،بأكربببكث ب( بحملصع بحثك

إا بمبوي عبحاثيعتب ح

ب حث حمددتب بع دديب

ب  .)06ب

(د بهدديحبحملن حمد بأ طدعتب د دبحسددتح يجيجملب نميدجملبحملصدبع بحثصد
ضد بة دجملب لنيدجملبثدداةخب صددجي ب ةع دجملبهدديهبحملصدع

حمدتب

ب ددذبأ لب(ددعب ددذب

بحبيددعب طددحبب ددعبح هدداحل ب

حتب حإلي ح،حتبحث ز(جملبث ن ييبهديهبحخل دجملبضدم بيدا لب

ز(ددذب حضددح ب ذثد بحنسددجع(عتب(د بحسددتح يجيجملبحث نميدجملب(د بي دجمل ب ف(كعنيدجملبحملصددع كجملب
حث نسي ب يمعببنبح ل حلبحمل نيجملبيفبحثا ثجملب( بي جملبأة ىب  .)07ب
ةحم بذث ب دبيقي بحستح يجيجملب نميجملبحملصع ببحثص

ب حمل وسد جملب دذبمجحمدجملب(د ب

حثسيعسعتبحمل كع(حمجملبيفبحععاتبحمل حم دجملبسدوح،بأكدعدبذثد بيفبدلدعلبسيعسدجملبحث صد
حث نعيخ

ب

ب

أ بيفبدلعلبسيعسجملبحث مو ا بأ بيفبدلعلبسيعسجملبحثاةخبحث ذبكعا ةب )08ب :ب
 )0يفبدلعلبسيعسدجملبحث صد

ب حث نعديخ:ب صد بحسدتح يجيجملب نميدجملبحملصدع بحثصد

هيحبحععلبف ب ض بفلع بقعنونةبذلا بثحممص ةعتبحثص

بيفب

ب( د بةحميددب(د بق داب

حن ددعتبحث ع(حم دجملبيفبدلددعلب نمي دجملبحملص د ةعتب ب(ددعب س د اب( د بةمحمي دجملبحث نسددي ببددنب
حن و بحمل ي ثجملببنبرل حم بح ل حلبحمل نيجملب ب سعةابةحم بفصلدع بسيعسدجملب حضدإجملب
(صج جملبث نميجملبهيحبحثق ع  .ب
15

( )ماهر حسن "ملحروق و إيهاب مقاب ه مر ع سابق ص . 156
16
( ) "ملر ع " سابق ص .157
17
( ) حاد "لحناو ث ايم املش وم ت ا غيرة الاسنندري  :مرلز الاسنندري نواب 2116م ص .111
18
بيب عنب  .إدااة املش وم ت ا غيرة ل ا ةط ا ي ب  " .قاهري" :ملنظا " عربل ونال إلام"ري 2113.م .ص .138
( )ها
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 )2يفبدلعلبسيعسجملبحث مو ا:ب مثاببحستح يجيجملب نميجملبحملصع بحثص
نميجملب متو دابحملصدبع بحثصد

|

أ/النا أحمد النسور

بةربب(ؤسسدعتب

ب حمل وسد جملبسدوح،بحملؤسسدعتبحثا ثيدجملبأب بحملؤسسدعتب

ححلكو(يجملب حث نو بحثولنيجملبأ بحملنعمعتبح هحميجمل ب ث ابأهخب(عب د بيفبهديحبحعدعلب
هوبض

ب أ(نبحث مو ابحث ز بإلقع(جملبحملصع بحثص
ببص طب(يس

ك قا خبق

ب

بمجحمدجملب(د بح

دإحتب:ب

بفضع جملبف بب صميخب ن ييبآثيدعتبةع دجملبب دأ(نب

ضمعدبرلعل بحاة معدبيفبحملصدبع بحثصد ب بكديث ب قدا خبححلدوح إبحثطد يجملب
حإلة ع،حتب(ن ع .ب
 )7يفبدلعلبسيعسجملبحثاةخبحث ذ:ب خبهيهبحثسيعسجملب(د بةد لب ةدخبحملصدبع بحثصد

ب

بعخلا(عتبحث نيجملبحمل حم جملبحث بي عي عببا،حتب( بحث ا تب حث أهيابسوح،بحإل ح لبأ ب
حث ددذبحثدديلب س د بحملص د

ب( د بة د لبحثا حسددعتبحث سددو قيجملبحاس صددع جمل ب فنصددع،ب

ش كعتب( صصدجملبث سدو ب(ن جدعتبهديهبحملصد ةعت بب فقع(دجملبحمل دع
ثحممصد د ةعتبحثصد د
كيث بحث

ب حةحميد دعتب بب حث صدددجي بثحممصدددع كجملبيفبحمل دددع

بحثاحةمدجملب
بحخلع ييد دجمل ب

د بب ديهبحملصد ةعتب (ن جع دعبحثقعبحمدجملبثحم صدا بةدرببكع دجملب سدعةاب

حإلةد بحمل ةيدجملب حملقد  ،ب حملسددموةجمل بفضددع جملبف ب صددجي بحث عقدداب(د بحث ددعل ببددنب
حملص ةعتبحثصد

ب حثكد ب ب

دواتبف بأهميدجملب نصديطبحث سدو بةدرببحانتنديبب

يفبظابحث و بحمعةاباس اح بحث كنوثوييع.
ثبنيبً ( :الذراسبث السببقت)
نع د حتب همي دجملبحثا حسددعتبحثسددعبقجملبيفب دديعاجملبحنعنددتبحثنع د لب ب ب دددب( د بحنعنددتب
حمليددداحنة بعبحث و دددابف بةدددا ب(دد بحثا حسدددعتبحثسدددعبقجملبذحتبحثصددحمجملبمبوضدددو بحث إدددعب
ححلددعثة بفذبعبب صددني عب

ي ددعبحسددتبحث سحمس داببحث ددع طلةب( د بح قددا بف بح حدداثب

كمعب حمة :ب
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أ) دلاسا باللػ٘ العتبٔ٘ :
 )1دلاس٘  " :تيافشٔ٘ ال ياعا ال ػ ٗ ّدّلٍا يف التينٔ٘ االقت ادٓ٘" (.)19
هدددا يبف بحث د د لبةحمد د ب حقد د بحثصدددنعةعتبحثصد د

بيفبح

دب

حسد دجملب(قدددا عب

حث نع سيجملب قعتب حاثبحثنع عتبحاق صع جملبيفبهيحبحثصدأد ب هدا يبأ طدعتبف بيا داب
بحثصنعةعتبحثص

بيفبيقي بحث نميجملبحاق صع جمل بحيعب كونيبةينجملبحثا حسدجملب(د ب

051بةع(ابيفبحملنصآتبحثصنعةيجملبح

نيدجمل ب ث إقيد بأاد ح بحثا حسدجملبعبحاة مدع بةحمد ب

حثو د ةبثو د ب حق د بحثصددنعةعتبحثص د

بيفبح

د بب عبحاة مددع بأ ط دعتبةحم د بحملددن اب

حث إحميحمة ب ذث ببعس اح بحاس عنجملب يحميداببيعنع دع بفضدع جملبف بحاة مدع بةحمد بأسدو ب
حملقعب تبحثص صيجملب .ب
حيعب و حميبأب زبحثن عةابف بأدبأهخبأ ح بحثصنعةعتبحثص

بيفبح

دب كمد بيفب

فس ع( عبيفب دو ب د صبحث مدا ببعإلضدع جملبف بأن دعب صدكاب حق دعتب( ميدإحتبيفبحاق صبدع ب
حثولذب ببعث اخب( بحملصعكاب حث ق عتبحثةب وحي ع بكمعب و حميبن دعةابحثا حسدجملبف ب
يو بأق بفصلعبةبثحمإ ع بيفبحثندع ابح حمدةبحإلمجدعثةب حثدا بححلكدو(ة ب(د ب يدو بأقد ب
سددحمريبثكدداب(دد بحاس د
حثصنعةعتبحثص

بيفبح

بحخلددعصب حث ددع بكمددعبأظ د تب(سدد وىب( وس د عتبثوحقدد ب
دبيفبحث نميجمل.ب ب

 )2دلاسر رر٘ " :دّل احظر ررالٓ ال ر ررػ ٗ يف احلر ررذ مر ررً اليكر ررت ّالبطالر رر٘ يف مير ررا ل جٔر ررْ
اليكت "

()20

هددا يبحثا حس دجملبف بحث د لبةحم د ب

بحملصددع بحثص د

بيفبيسددنب ةددابحملن د نب

(سددد وىبحمل يصدددجمل ب كونددديبةيندددجملبحثا حسدددجملب(ددد ب006ب(ن ددد ب(ددد ب(صدددع ب( دددا ب
كعملصدددع بحث عب د دجملبملؤسسد دجملبحإلقد د ح بحثإ حةدددة ب حملصدددع بحث عب د دجملبملؤسسد دجملبحث نميد دجملب
حث ص يا ب (صع ب(ؤسسجملبنو بححلسن ب (صع بحايع بحث ع بثحمجم يعتبحخل جمل .ب

19

( ) فوايز " عبوام ث ساية ا ا م ت ا اغيرة ودواها لا ا ح ياة الاكح ا د ة رسوا ما سووير و الاقوصوام غيور منشوىري "لجامعو
ألارمنل  :عاا ألارم 2113م.
21
دوا
املش ا الص ا ااغيرة ل ا افق ااد م ا ا ل ا وا بى ااة ل ا م ا طم هي ااة ا ل ا رس ووا ما س وووير و إم"ري
( ) عوودنا محا ووىم "لحاي ووو
ألاعااى غير منشىري امع " ب قاء " وطبلقل  " :س ط ألارم 2117م.
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ةب حملن ابحث إحميحمدةببعسد اح ب

حاس د عنجملب يحميدداببيعن ددعب( د بة د لبحث ز( دجملبحإلحص دعبةيجملبSPSSب بحيدديبأظ د تبن ددعةاب
بحملصع بحثص

حثا حسجملبحيعز ب

بيفبححلاب( بحث ق ب حث عثدجملبةحمد بحملسد وىبحمل وسدطب

بنس د جملب % 77ب قددابأ ي د بحث عحددعبحثس د تبف بةددا بفةدداح ب حسددعتبيددا ىبثدددب%71ب( د ب
حملصددع بحثص د

بيفبح

د بكمددعبأدب%88ب( د بحملن د نب بضلصددحموحبةحم د بحث ددا عتب

حث ز(جملبثحم ما ببعإلضع جملبف بقحمجملب( عب جملبحملصع

بثيحب دبفس ع( عبيفبفصلدع ب ةدابقعبديب

(سد م بيددع،ب( ددانيعت ب كدديث بحددعزتبةمحمي دجملب ددو ب د صبةمدداب( ةمدجملبةحمد بحملس د وىب
حملن ا .ب
 )3دلاس٘" :األثت التينْٖ للنظتّعا ال ػ ٗ احنْل٘ يف ظ اسرتاتٔجٔ٘ التينٔ٘"
هددا يبحثا حسدجملبف بقيددعسبح قد بحث نمددولبثحممصد ةعتبحثصد

()21

بيفبظددابحسددتح يجيجملب
ب

حث نميددجمل ب كوندديبةينددجملبحثا حسددجملب(دد ب011بةع(دداب(دد بحث ددع(حمنبيفبحملصددع بحثصدد

ث إقيد بأاد ح بحثا حسدجملبعبحاة مددع بةحمد بحملددن ابحثو د ةب ب حملددن ابحملسددإة ب ذثد ب
بعاس ع ب( بحناح لب حث قع بحث صحميجملب حثا جملبحخلع جملببعملصع بةينجملبحثا حسجمل .ب
حيعبأشع تبحثن عةابف ب يو بأق بفصلعبةبثحممصع بحثصد

بيفبحث نميدجملب بفذبحققديب

حملصددع بحث جع دجملب%82بنسد جملب ددأق بيفبحث نميدجملبحاي معةيدجمل ب حققدديبحملصددع بحثصددنعةيجملب
%86بنس جملب أق بيفبحث نميجمل ببعإلضدع جملبحملصدع بحثإ حةيدجملبحبثد بأقد تبةحمد بحث نميدجملببنسد جملبب
%71ب( بدلمابحملصدع

بب أشدع تبحثن دعةابف ب يدو بأقد بفصلدعبةبثحممصدع بحثصد

بيفب

حث نميجملب ُ إىبف بحملؤهابحث حممةب ثصعحلبمححمجملبحثثعنو دجملبحث ع(دجملب مدعب دو ب ف ب(د بثدا خب
(صا حتبثحماةابق ابحث ا،ببعملص
يفبحث نميجملب ُ إىبف ب(

بكمعبأشع تبف بةا ب يو بأقد بثحممصدع ببحثصد

بسنوحتبحخلرب بيفبحث ما.ب ب

ب
ب

21

ث ا ا ح ااةر ت ش ا وم ت ا ااغيرة امل ة ااة ل ا م ا ا ا راثيجية ا ح ي ااة رسووا ما سوووير و الاقوصووام غي وور
( ) ميس وواء حبي ووب س و اا
منشىري ألاماميال " عربل "مل وىح " دناارك  :ممشق سىريا 2119م.
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 )4دلاسرر٘  " :الررذّل احتْقر للنظررتّعا ال ررػ ٗ يف مْاجَرر٘ مظررهل٘ البطالرر٘ يف احنلهرر٘
العتبٔ٘ الشعْدٓ٘ " (.)22
هدددا يبحثا حسد دجملبف ببفبد د حزب

بيفب(وحي د دجملب(صدددكحمجملبحث عثد دجملب ب

بحملصددبع بحثصد د

كونيبةينجملبحثا حسجملب( ب071ب( بحث ع(حمنبيفبحملصع بحثصد

بحمل نوةدجملبيفبحث دع

ث إقي د بأهدداحلبحثا حس دجملبعبحاة مددع بةحم د ببحملددن ابحث إحميحمددةب هددخب(ددعب

ب

بيفبحثك ددتب

حمل حي ب حثا عتب حإلحصعةيعتب حثنص حتبحث مسيجملب حثا حسعتبحثسعبقجملبحمل صصجملبيفب
دلعلبحثا حسجملب .ب
بيفبحاب(صدكحمجملبحث عثدجملب

حيعبأشع تبأب زبحثن عةابف ب انةبفس ع بحملصع بحثص

يفبحملمحمك دجملبحث بي دجملبحثس د و جملب حشل ع بنس د جملبحثسددكعدبحملسددعهمنبيفبقددو بحث مددابيفب
حملمحمك دجمل%71ب ق دعت ب هددةبنس د جملب(ن ط دجملبيدداحتبةندداب(قع ن ددعببعمل ددع بحثا ثي دجملب ب( د ب
حشل دددع بنسدد جملب(سدددعهمجملبحإلندددعثبحثسد د و عتبيفببحملصدددع بحثصد د
حا  %7ببعإلضع جملبف بقنعةيجملبحث مابيفبحملصع بحثص

بحيدددعبيدددع،تبيفب

 .ب

 )5دلاس٘ " :احظالٓ ال ػ ٗ يف قطاع غزٗ ّدّلٍا يف التينٔ٘ االقت ادٓ٘ " (.)23
ها يبحثا حسجملبف ب حسجمل حملصع

حثص

حث لبةحمد ب

دو ب

هدعب يف نميدجملب

حاق صدع ب حث حمسد يذب يفبق دع ب ادإ بحيدعب كونديبةيندجملبحثا حسدجملب(د ب501ب(صد ب ب
ث إقي بأهاحلبحثا حسجملبعبحاة مع بةحمد بحملدن ابحثو د ةب ع ثدجملب
يصد حإلنسدعدب(سد ا عتب حن داب حث عةداب حثديلب دربب ةد ب
حس اح حملدوح ب هديحبحملدن اب صدن ب نصدعطب حإلنسدعدب
ححل ل يف أشكعمع أسعثي عب قييخ حق حملصع

دو هب (د ب

دو ب حسد

لب أ

عةحمددب سد يدب يف قعةمدجملب طدم ب

حثص

(د بهدديحبحملن حمد ب و ددحميبأبد زبحثن ددعةابف ب ددانةب

د ب حثوحقد ب حثديلب

 .ب

بحملصددع

حثصد

يف حث نميدجملب

حاق صع جملبثق ع باإ ب ب ذث ببسد تبب(وحي دجملبب%71ب(د ب أ دإع ب حملصد ةعتب حثصد ب
وبعت متو حميجمل بس ت

حجخبحملصد ةعت ب نقدمب حثطدمعنعت ب نقدمب حملصدج عتب

22

( )ؤحاوود سو م ا اادوا املحةكااص ت شا وم ت ا ااغيرة لا مةاهةااة مشا تة ا بى ااة لا امل تةااة ا ي يااة ا ساايةد ة تو "سووتر اك "ملع ىمووا
عن " شبن إلا نترونل موىفر2119 www.aleqt.com/2009/08/15/article_262926.htm:م.
23
( )عىمي ال " ،لو املشا الص ا اغيرة لا كىا غاةة ودواها لا ا ح ياة الاكح ا د ة مج و "لجامعو إلاسو مل "ملج ود " واسوع ( " عودم
" ثان يىنلى 2111م).
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حاسد ثمع جملبكعإلة ددع،حتبحثطد يجملب ب نقددمبحث معثدجمل حملددعه ب حملا بدجمل بكمددعبأشددع تب
حثن عةابف بةا ب يو ب

ب حثجملبفحصعةيعتب ُ إىبمل

لبحننسب حملؤهابحث حممة ب حث م ب

) دلاسا باللػ٘ اإلزللٔزٓ٘
 )6دلاس٘" :دّل ّّظاٜف احؤسشا ال ػ ٗ ّاحتْسط٘ يف التطْٓت" (.)24
هدددا يبهددديهبحثا حسدددجملبف بحث ددد لبةحمددد ب ببحملؤسسدددعتبحثصددد
حث ددو

ب حمل وسددد جملببيفب

بحيددعب كوندديبةين دجملبحثا حس دجملب( د بب61ب(ك ددتب ب20ب( كددإب(س د قابث ددو ب

حملصدددع ب حملنصدددآتبحثصد د

ب حمل وسد د جملب ب هدددةب( نيد دجملبب قدددا خببدلموةد دجملب حسد د جملب(د د ب

حخلا(عتبثق ع بحثصنعةعتبحثص

بثيصمابمجي بحثص كعت ببعس ثنع،بحثكربىب(ن دعبب

يفبحمندداب ب قددا بأ ط دعتبةددا(عتبحمل حمو(ددعتبحاق صددع جملب نصددحبححلكو( دجملبيفب دديعاجملب
حثسيعسعتبث إ إب

و بق ع بحملنصآتبحثص

ب حمل وس جمل ب قدو ببحملكع دتبحملياحنيدجملب

أ ط دعتبب مدداب حبددطب عث دجملببددنبححلكو(ددعتبحمل كإ دجملب حثا ث دجملبيفبدلددعلب نمي دجملبحملنصددآتب
ب حمل وس جملبيفب صينعلب مةب كوثكع دعب (و( دعلبب بث إقيد بأهداحلبحثا حسدجملب

حثص

عبحاة مع بةحم بحملن ابحثو

ةب ب( بة لبحث قدع ب حث يعندعتبحثد ب صدا هعبحملكع دتب

حمياعتب حمل حكإبحثسعث جملبحثديك ببعإلضدع جملببف بفيد ح،بحملقدعب تبحثص صديجملب بحيدعب
ب

أشددع تبحثن ددعةابف ب يددو ب سد ي تبث د بحثك ددع ،بحث كنوثوييدجملبثحممؤسسددعتبحثصد

حمل وس د جملب ب(ددعبأ ىبف بيسددنبحنددو ب حث ني دجملبحث إ ي دجملب ب بعث ددعثةبف ب ددو ب نسددي ب
حثسيعسددعتب حثددربح(ابث ددو بق ددع بحملنصددآتبحثص د

ب حمل وس د جملب حثصددنعةعتبحثك د ب ب

ملسعةا خ بحيعبحن كسبذث بةحم بح دع ب(سد وىبحثت دابثحممصدع ب ح دع ب(سد وىب
حث نميد دجملبيفب صدددينعلب مدددةب كوثكع دددعب (و( دددعلببجبوحن دددعبحاق صدددع جملب حاي معةيد دجملب
حمل حمو(ع يجملب .ب
ب

24

( ( Babu, J.S, Role & Functions of Micro Small and Medium Entirprises- Development Organisation, Study from on
line, available: www.msmedikanpur.gov.in/msmedofunction.pd 2008.
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 )7دلاسر ر رر٘ " :دلاسر ر رر٘ تينٔر ر رر٘ ال ر ر ررياعا ال ر ر ررػ ٗ ّاحتْسر ر ررط٘ يف ميطكر ر رر٘ أّىر ر ررذّ يف
ىٔج ٓا" (.)25
ها يبحثا حسجملبف ب حسجملبكي يدجملب دو بحثصدنعةعتبحثصد
أ نا بيفبنيج ع بكمعبها يبف بحث لبةحمد ب

ب حمل وسد جملبيفب(ن قدجملب

بحثصدنعةعتبحثصد

ب حمل وسد جملبيفب
ب

(ن ق دجملبأ نددا بيفب إ ددإبحث نمي دجمل بحيددعب كوندديبةين دجملبحثا حس دجملب( د ب51ب(نصددأ ب د
( وس جملبيفب(ن قجملبأ نا ببنيج ع .ب

ث إقي د بأا د ح بحثا حس دجملبعبحاة مددع بةحم د بحملددن ابحثو د ةب ببعإلضددع جملبف بحملددن اب
حث ع طلة بكمعبعبحس اح بأسحمو بيحميابحملطمودب( بة لبحال بةحم بفحصدعةيعتببب
زح بحملعثيددجملب حث

ددديطبحاق صدددع لبيفبأ ندددا ب بحيدددعبأسدد تبأبدد زبحثن دددعةابب سد د ع ب

حثصددنعةعتبحثص د

ب حمل وس د جملبيفب(ن ق دجملبأ نددا بيفبيسددنب(س د و عتبحمل يص دجملبف بحدداب

ك  .ب
 )8دلاس٘" :األٍنٔ٘ احتزآذٗ يف إقتاض االحتادا االٜتناىٔ٘ يف األعنال ال ػ ٗ" (.)26
ها يبهيهبحثا حسجملبف بفثقع،بحثطو،بةحم بحاة
حثص

عتببنبفقد ح بحث ندو ببث ةمدعلب

ب بنبفق ح بحايع حتبحاة معنيدجملبث ةمدعلبحثصدب

بيعدب(اىبأهميجملبحايع حتبحاة معنيجملبيفب ةخبح ةمعلبحثص
( د بح ةمددعلبحث جع دجملببحثص د
ح ةمددعلبحث جع دجملببحثص د

بأ طدعت بكمدعب هدا يبف ب
ب كونيبةينجملبحثا حسجملب

بحث د ب س د ناببيفبمتو حم د عبةحم د بحث نددو بحث جع دجملب ب ( د ب

بحث د ب س د نابيفبمتبو حم د عبةحم د بحايددع حتبحاة معني دجملب بة د لب

حث ددت ب 0996بف ب 2101ب ث إقي د بأا د ح بحثا حس دجملبعبحاة مددع بةحم د بقعةددا ببيعنددعتب
حعدددع(ي بحثسدددنو جملببثحمقد د

بةحمد د ب(سد د وىبحكو(د دجملبحثوا دددعتبحمل إدددا بيفببحايدددع حتب

حاة معنيجمل بكمعبعبحاة مع بةحم بقعةا ببيعنعتبحعع(ي بحثسنو جملبثحمقد

ببةحمد ب(سد وىب

حكو(جملبحثوا عتبحمل إا بيفبحث نو بحث جع جمل .ب
25

( ( Adejuyigbe, Samuel and Dahunsi Olurotimi, A Study of Small- and Medium-Scale Industrial Development in Ondo
State, Nigeria, University of Technology Akure, Ondo State, Nigeria, University Journal ,13 (3), Jan, on line, available:
www.journal.au.edu/...techno/.../journal133_article0 , 2010.
26
( ( James A. Wilcox, The Increasing Importance of Credit Unions in Small Business Lending, Study of Business
Administration,
from
the
United
States
government,
on
line
,available
at:
www.sba.gov/sites/default/files/files/rs387tot.pd , 2011.
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حيددددعبأظ ددد تبن ددددعةابحثا حسدددجملبأدبحايددددع حتبحاة معنيدددجملبمتيددددابثحم ددددو ابيإةيدددعتب
حاشل ع بيفبحثق

بحث جع جملبيفبحث نو

بفذبأدببحصدجملبحايدع حتبحاة معنيدجملبحمل إح دا ب

صد بف بأدبحايدع حتبحاة معنيدجملبهدةببأكثد بأهميدجملبث ةمدعلبحثصد
حثن عةابأ طعتبف ب ويدبح ةمعلبحث جع جملبحثص
ف ب نددو بح ةمددعلبحثص د

ب ببديث بأشددع تبب

بف بحاقتح ب( بحايدع حتبحاة معنيدجملب

ب حز ع هددعب بكمددعب سددعةابذث د بيفب ص د يابح ددالبحث ع(حم دجملب

ححلاب( بحث عثجملب.
التعكٔب عل ٙالذلاسا الشابك٘ :
نع ثيبحثا حسدعتبحثسدعبقجملبحث بيدجملب(ن دعب ح ين يدجملب(وضدو بحملصدبع بحثصد
( ع نجمل بحيعبها يبب ابحثا حسعتبف بحث لبةحم ب

بحملصع بحثصد

حث نمي دجملبحاق صددع جمل ب هددا يب حسددعتبأة د ىبف بحث د لبةحم د ب

بب د ب

بيفبيقيد ب

بحملصددع بحثص د

ب

حمل وس جملبيفب(وحي دجملب(صدكحمجملبحث عثدجمل ببينمدعبهدا يب حسدعتبأةد ىبأ طدعتبف بقيدعسب
ح ق بحث نمولبثحم مصدع بحثصد
بحملصع بحثص

ب حمل وسد جمل بكمدعبهدا يبب دابحثا حسدعتبف ب(

دجملب

ب حمل وس جملبيفبيسنبحثاةا بيفبحدنبهدا يب حسدعتبأةد ىبف ب

سحميطبحثطو،بةحم بف(كعنيجملبحة مع بحث جع بحإلثكت نيجملبثحممصع بحثص
حسد نع حتبف بهدديحبحث ددع بيفب نددع لب(وضددو بحملصدع بحثصد

ب حمل وس جمل .ب

ب ب قدداب ع ندديبحملنددعهاب

حمل مددابةحمي ددعبأ ط د تع بحيددعبحة مدداتباعث ي دجملبحثا حسددعتبةحم د بحملددن ابحثو د ةب حملددن اب
حث إحميحمدددةببعسد د اح بحاسد د عنعت ب حة مددداتبب دددابحثا حسدددعتبةحمد د بحملدددن ابحملسدددإةب
بعإلضع جملبف بحثو

ةب بيفبحنبحة ماتبب ابحثا حسعتبةحم ب(دن ابيحميدابحملطدمودب ب

حس ا(يبب ابحثا حسعتبأسحمو بحملقعب تبحثص صيجمل .ب
يفبهيحبحثسيع بأشع تبن عةابب ابحثا حسعتبحثسعبقجملبف ب انةب(سد وىب
حثصد

بحملصدع ب

ب حمل وس د جملبيفبيقي د بحث نمي دجملبحاق صددع جمل ب أشددع تبن ددعةاب حسددعتبأة د ىبف ب

ددانةبفس د ع بحملصددع بحثص د
حثا حسددعتبف بح ددع ب(س د وىب
ن دددعةابفحددداىبحثا حسدددعتبأدب

بيفبحدداب(صددكحمجملبحث عث دجمل بكمددعبأشددع تبن ددعةبابفحدداىب
بحملصددع بحثص د
بحملصدددع بحثصدد

بيفب ةددخبحاق صددع ببينمددعبأظ د تب
بيفبححلددداب(دد بحث قدد ب حث عثددجملبيدددع،ب

( وس عت .ب
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كدد د بحثقددددولبيفبحةدد د لبن ددددعةابحثا حسددددعتبحثسددددعبقجملبف بأدببحثسدد د تب ددددو بف ب
حاة لبيفبححلدا بحملكعنيدجملبثحما حسدعتبحثسدعبقجمل بحيدعبأتي ديب حسدعتبيفبح
هنع ب حسعتبأتي يبيفب حمس نب ب أتي يبب ابحثا حسعتبيفبحثس و جمل ب

د بب
حسدعتب

أتة ىبأتي يبيفبسو ع بأ(عببعثنس جملبثحما حسعتببعثحم جملبحإلزلحميإ جملب قدابأتي ديب حسدجملبيفب
أ( كع ب

حسجملبأة ىبأتي يبيفبحمنا بكمعبأتي يب حسجملبيفبنيج ع.ب ب

حس د نع حتبةحم د ب(ددعب قددا بح قدديبحثا حس دجملبححلعثي دجملب( د باعث ي دجملبحثا حسددعتبحثسددعبقجملبيفب
نع مددعبملوضددو بحملصددع بحثص د
ثحمم

ب بيفبحددنبمتيددإتبة د بحثا حسددعتبحثسددعبقجملبيفب نع مددعب

بحث عب ب هدوبحث نميدجملببصدكابةدع ب حيدعبمتثدابحملد

بحث دعب بثد ابحثا حسدعتبيفب

حنعنددتبحاق صددع لبثحم نميدجمل ب متثددابيفبحث ق د ب حث عث دجملبثا حسددعتبأة د ى بب بددعث اخب( د ب
يو بهيحبحاة ل بفابأدبهيحبحث ع ب رببحة

عتببسي تع ب ذث ببويو بة قجملباد ب

( عش د ببددنبحثا حسددعتبحثسددعبقجملب حثا حس دجملبححلعثي دجملبمتثحمدديبيفب نع مددعبملوضددو بحملصددع ب
حثص

ب حمل وس جمل .ب

ثقدداب دب نبأدبحثا حس دجملبححلعثي دجملبمتيددإتبة د بحثا حسددعتبحثسددعبقجملبيفبحختعذهددعبثحم نمي دجملب
كمددد

ب دددعب بمدددعب(ددد بةددد لبيدددعن نبثحم نميد دجملبهمدددع:بحنبعندددتبحاي مدددعةةب حنعندددتب

حاق صع ل بفذب ب و بذث بدل م عتبيفببألب( بحثا حسعتبحثسعبقجمل .ب
( بهنعبيع،تب ك بحثا حسجملبححلعثيجمل ب ححلعيجملبفثي عباسد كمعبلبحن دو بحث إثيدجمل ب
حث بمتيبةحم بهيحبحثص يا ب بحإل دع ب(د بحثا حسدعتبحثسدعبقجملبحث بيدجملب(ن دعب ح ين يدجمل ب
يفبفق ح،بحإللع بحثنع ل ب يفببنع،بأ ح بحثا حسدجمل بحيدعبيدع،تبحثا حسدجملبححلعثيدجملب(كمحمدجملتب
ثحما حسعتبحثسعبقجملبيفب مي بحمل
يفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح

للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت
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اإلطار املنهجي واإلجراءات :
منهج البحث :
حة مابحث إعبةحم بحملن ابحثو

ةببعإلضع جملبف بحنعنتبحث إحميحمدةب(نددب بملنعسد دبيفب

حإليعبجملبة بأساحمجملبحث إعب حة ع بحث ضيعتب .ب
مجتمع البحث :
كودبدل م بحث إعب( ب(وظ ةب(ا عتبحث نميجملبحاي معةيدجملب حنم يدعتبحث دع(حمنب
يفب ةخبحملصع بحثص

بيفبذلع عجملبحث حمقع،ب حث عثغبةا هب875ب(وظ عتب (وظ جمل .ب
اجلذّل( :)1عذد أفتاد دلتن البحث

اسه الكشه
مذٓتٓ٘ التينٔ٘
اإلدالٗ ّالتيتٔع
مذٓتٓا التينٔ٘ يف ذلافظ٘
تعزٓز اإلىتاجٔ٘ ّاجلنعٔا
البلكاٛ
افاسب٘ ّالتْعٔ٘ ّالتثكٔف
اجلنعٔا ّعذدٍا  119مجعٔ٘ اهلٔ ٘ٝاإلدالٓ٘ له مجعٔ٘  7أفتاد
احملنْع

عذد العاملني
9
24
9
833
875

امل دا :ثم افق ةل ملة امليتةم ت م إح ئي ت مد ية ث ية ا ستط 4102م.

عينت البحث :
عبح تح بةينجملب كودب( ب051ب(وظ ب (وظ جمل;ب ذث ب قعتبث سدعثيتب حخل دوحتب
حإلحصعةيجملبيفبحة يع بحث ينعتبحاح معثيجمل ب وضإ عبحنا ل :)2ب
اجلذّل( : )2عذد أفتاد عٔي٘ البحث

دلتن
الذلاس٘
9
24
9
833
875

احشن ٙالْظٔيٕ
اإلدالٗ ّالتيتٔع
تعزٓز اإلىتاجٔ٘ ّاجلنعٔا
افاسب٘ ّالتْعٔ٘ ّالتثكٔف
اهلٔ ٘ٝاإلدالٓ٘ له مجعٔ٘  7أفتاد
احملنْع

ّزٌ
الطبك٘
0.010
0.027
0.010
0.952

ميتدا عٔي٘
الذلاس٘
2
4
2
142
150

امل دا :إمداد ا ب حثة 4102م
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حددغب( د بة د لبحنددا لب ب)2ب بأندددب ثدداببةددا بأب د ح بةين دجملبحثا حس دجملب ب حث ددعثغب
051

تح ب نع حتبث ع بحثوظعة ببنبأ د ح بدل مد بحثا حسدجمل ب قدابعبأةديبةدا بأ د ح ب

حث ينجملب( بكابل قجملبحستب زدبحث قدجملبيفبدل مد بحثا حسدجملب بحيدعببحمدغبةدا بحملدوظ نب
يفببل قدد دجملبحإل ح ب حث دددديضب ب) 9ب بحمددددغبةددددا بحملددددوظ نبيفببل قدد دجملب إ ددددإبحإلن عييدد دجملب
حنم يددعتب  )26ب بحمددغبةددا بحملددوظ نبيفببل قدبجملب(ددوظ ةبح عسد جملب حث وةيدجملب حث ثقي د ب
 )9ب بحمغبةا بحملوظ نبيفببل قدجملب(دوظ ةبحميادجملبحإل ح دجملبثكدابمج يدجمل ب)877ب هكديحب
كمعبهوب(وضحبيفبحنا لب  .)2ب
عبيا دداب زدبكددابل قدجملب( د بدلمددو ب( د حتبحع مد ببقس دمجملبحجددخبحث قدجملبةحم د ب
دلمو ب(

حتبحع م بككاب ب مث ت:ب كودب زدبل قجملبحإل ح ب حث يضبكعث دعثة:ب

÷9ب877ب=ب .1.101ب
عبيا ددابحث ددا ب( د ب( د حتبكددابل ق دجملب حثدديلبسددولب دداةابيفبةين دجملبحثا حس دجملب ب
بطد د

ب زدبحث قد دجملبيفبحجدددخبحث يند دجملبحمل تضد دجملب(سد د قعت:ب ب )051ب×1.101ب051ب=ب 0.5ب

مب ند بأدبحث عحثدجملبسددولبخت ددع ب(ددوظ يْ بحقند ْي ب (د بقددخبعبحة يددع بكددابل قدجملبب
حاة يع ب( بحإلح ل ب بن سبحث

قدجملب

قجملب نبأدبةينجملب(وظ ةب إ إبحإلن عييدجملب حنم يدعتب

قدداببحم دديب ب )6ب بحم دديبةينددجملب(ددوظ ةبح عسدد جملب حث وةيددجملب حث ثقيدد ب ب )2ب بحم دديبةينددجملب
(وظ ةبحمياجملبحإل ح جملب )062ب.ب ب
ب يحبعب وز ب051ب حس عنجملبةرببز دع حتب(ياحنيدجملب د ح بةيندجملبحثا حسدجمل ب ب داب إدمب
حاس عنعتب نبأدبةا بحاس عنعتبحثصعحلجملبثحم إحميابحإلحصعةةب )025ببحس عنجمل بحيعب
وضحبحناح ل ب وز بأ ح بةينجملبحثا حسجملب عتبثحمم

حتبحثص صيجمل:ب ذثد بةحمد بحثنإدوب

حث عثة:بب
متغير الجنس :
اجلذّل(ّ )3صف خ اٜص أفتاد عٔي٘ الذلاس٘ تبعاً حتػ احؤٍ العلنٕ
اليشب٘ احْ٘ٓٝ
العذد
الي٘ٝ
احتػ
48.0
60
رنت
52.0
65
أىثٙ
اجليص
100
125
احملنْع
امل دا :إمداد ا ب حثة م ح ئج ا ححتي إلاح ئ 4102م.
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أظ د بحنددا لب ب)7بحيددعز بحإلنددعثبةحم د بنس د جملب )%52ب هددةببحثنس د جملبح كددرببب(قع ن دجملب
بنس جملبحثيكو )%68ب ب ُمك بحثقولبأدبحثسد تب دو بف بل ي دجملب صدكيابأ د ح بةيندجملب
حثا حسجمل بفذب كودبب( ب(وظ ةبحإل ح ب حث يضب (وظ ةب إ إبحإلن عييجملب ببعإلضدع جملب
ف بذث د ب كددودبأ ط دعتب( د ب(ددوظ ةبحنم يددعتب حث د باعث ي ددعب( د بحإلنددعثبفذبفدبةمدداب
حنم يدددعتب ُ ةدددخبل ي د دجملبحملد د أ بحيدددعببح ةمدددعلبذحتبحبثصد د جملبحاي معةيد دجملب حث وةيد دجمل ب
بعإلضع جملبف بأدبةا بأ ح بهيهبحث اجملببحمغب062ب

حتبيفبحدنبدلمدو بةدا بأ د ح بحث ادعتب

ح ة ىب )8بأ ح ;بح ( بحثيلب اةخبحيعز ب اجملبحإلندعثبةحمد بحثنسد جملبح كدربب(قع ندجملبب ادجملب
حثيكو .ببببب ب
متغير المؤهل العلمي :
اجلذّل (ّ )4صف خ اٜص أفتاد عٔي٘ الذلاس٘ تبعاً حتػ احؤٍ العلنٕ

احتػ

احؤٍ العلنٕ

العذد

اليشب٘ احْ٘ٓٝ

الي٘ٝ
دبلْو متْسط

32

25.6

بهالْلْٓض

76

60.8

دلاسا علٔا

17

13.6

احملنْع

125

100

امل دا :إمداد ا ب حثة م ح ئج ا ححتي إلاح ئ 4102م.

أظ د بحنددا لب )6بحيددعز بمححم دجملب(ؤهددابحث كددعثو وسبةحم د بحثنس د جملبح كددربب(قع ن دجملب
بي لبحملؤه تبح ة ى بفذبحعزبمححمجملب(ؤهدابحث كدعثو وسبةحمد بنسد جملب%61.8ب ُمكد ب
حثقددولبأدبحثس د تب ددو بف بأنعم دجملبحث وظي د ببيفب ددوحدبحخلا( دجملبحملاني دجملب ب حث د ب

ددةب

ح ثو جملبحلمحمجملبحث كعثو وسبيفبحث ينب ببعإلضع جملبف بأهميدجملبهديهبحث ادجملبفذب داب(ؤهداب
حث كددعثو وسب(ددؤه تبكع ي دعتبثحم ع(دداب( د ب( ددع بحملصددع بحثص د

ب حث د ب مثدداببعمل ددع ب

حإل ح جملب حث يضب ب إ إبحإلن عييجملب ح عس جملب حث وةيجملب حث ثقي  .ب
ب
ب

للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت
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متغير سنىاث الخبرة :
اجلذّل (ّ )5صف خ اٜص أفتاد عٔي٘ الذلاس٘ تبعاً حتػ سيْا اخلربٗ

الي٘ٝ
أق مً  5سيْا
مررً  5سرريْا إأ أق ر مررً
 10سيْا
أنثت مً  10سيْا
احملنْع

احتػ

سيْا اخلربٗ

العذد
26

اليشب٘ احْ٘ٓٝ
20.8

48

38.4

51
125

40.8
100

امل دا :إمداد ا ب حثة م ح ئج ا ححتي إلاح ئ 4102م.

أظ بحنا لب )5ب حيدعز ب(د بمدخبةدرب بلو حمدجملب أكثد ب(د ب01بسدنوحت)بةحمد ببحثنسد جملب
)% 61.8ب(قع نددجملبمبدد بمددخبةددربحتبقصدد بأ ب( وسدد جمل ب قدداب ُ ددإىبحثسدد تبف بحخلددرب ب
حث و حمددجملبيفبحث مدداب ُسدد خبيفبمتكددنبحملوظدد ب(دد بأ ح،بةمحمدددببك ددع ،ب ببعإلضددع جملبف ب
ح( كدبحملقا بحثكع يجملبيفبحث ع(اب( بحمل ع بحخلع جملببعملصدع بحثصد

;بح (د بحثديلب

ُؤكابةحم بحيدعز ب حمد بحث ادجملبةحمد بحثنسد جملبح كدربب(قع ندجملببعث ادعتبح ةد ى:ب ادجملبحخلدرب ب
حثقص د ب أقدداب( د ب5بسددنوحت)ب حث د بحددعزتبةحم د بحثنسدد جملبح قدداب ب)%21.8ب اددجملبحخلددرب ب
حمل وس جملب ( ب5بسنوحتبف بأقاب( ب01بسنوحت)ب حث بحعزتبةحم بنس جملب )%78.6ب .ب
مصبدر بيبنبث البحث :
 اح ررادل الثاىْٓرر٘:بعبمج د بحث يعنددعتب حمل حمو(ددعتبحمل حمق دجملببددا بحملصددع بحثص د
نميجملبحع م بح حمةبيفبذلع عجملبحث حمقدع،بيفبح
حملصددع بحثص د

بيفب

د ب(د بةد لبحالد بةحمد بأ بيدعتبب

ب حث نمي دجملب بحمل مثحم دجملببعثك ددتب حثددا عتب حثا حسددعتبحثسددعبقجملبذحتب

حثصدحمجملبمبوضدو بهديهبحثا حسدجمل ببعإلضدع جملبف بحاسد عنجملببصد كجملبحإلنتنديبثحمإصدولب
ةحم بحمل حمو(عتبحمل حمقجملبمبوضو بحث إع.ب ب
 اح رادل األّلٔر٘:ب كونديب(صدع بحثا حسدجملبح ثيدجملب(د بحسد عنجملبب ندوحدب:ب
حثصد

بيفب نمي دجملبحع مد بح حمددةبيفبذلع عدجملبحث حمقددع،بيفبح

حث ب كسب قييخبأ ح بحث يندجملبثداب بحملصدع بحثصد
ذلع عجملبحث حمقع،بيفبح

للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت

بحملصددع ب

دب ب صددمابحث ق د حتب

بيفب نميدجملبحع مد بح حمدةبيفبب

د .ب
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إجراءاث البحث :
 )0حة تبةينجملبحثا حسجملب قعتبإلي ح،حتبحث ينجملبحث صوحةيجملبحث سي جمل.
 )2عب وز د بأ ح بحثا حسدجملبةحمد بأ د ح بةيندجملبحثا حسدجمل ب حث ددعثغبةددا هخب  )051ببحيددعب
يفب
لحمتب( بأ ح بحث ينجملب ض بفشع ب ) بأ(دع بكداب قد ب درببةد ب ي دجملبنعد هخب ب
بحملصع بحثص
)7

بيفب نميجملبحع م بح حمةبيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح

د .ب

ا د ح بحث إحميددابعبحس د اح بحبببثربنددع(ابحإلحصددعةةب SPSSب طددمنيبح يددإح،ب
حث عثيجمل :ب
بأ  -حنإ،بحخلعصببعمل

ح يدجملبث يندجملبحثا حسدجملب(د بةد لب ب)7ب(د

حتبحثا

ب

هةب بحننس بحملؤهابحث حممةب بسنوحتبحخلرب )بث
في ح،بب ابحملقع نعتباس جعبجملبأ ح بحث يندجملبةحمد بحملد
يفبضو،بحمل
ب

حتب

بةيندجملبحثا حسدجملب
حتب(وضدو بحث إدعبب

حتبحثص صيجملب .ب

 طم ب(قيعسب نميجملبحإلباح بةرببدلعلب ححا ب ب )21ب ق بةحم بحثنإوبحا ة :باحكٔاض

اجلاىب االجتناعٕ

اجلاىب االقت ادٖ

عذد اليكتا

12

10

 ( )6أيا س حثن عةا حث لبةحم ب
يفبذلع عدددجملبحث حمقدددع،بيفبح

بيفب نميجملبحع م بح حمدةب

بحملصع بحثص

دب بعبب صدددميخبحاسدددب عنجملب قدددعتبثسدددحمخب ثيكددد ت)ب

حثث قددة ب أة ددةب زندعتبث سد جعبعتبكعث ددعثة:ب حةمدعتب متثحمد عب قميدعتب(سد وىب  )7ب
أحيعند دعتب متثحمد د عب قميد دعتب(سد د وىب ب )2بأبددداحتب متثحمد د عب قميد دعتب(سد د وىب ب )0ب كدددعدب
حث صميخبكعث عثة :ب
االستجاب٘

داٜناً

أ ٔاىاً

أبذاً

الْزٌ االعتبالٖ

3

2

1

 )5عبف ةددعلبحث يعنددعتبف بححلعسددو

ب يحميحمدد عبحسددتبحث دد بحإلحصددعةيجملبحملنعسدد جملب

ثحما حسجملبححلعثيجمل .ب
 )6كمددعبعب صددني ب(س د وىب
حث حمقع،بيفبح

دبف ب(

بحملصددع بحثص د

بيفب إ ددإبحث نمي دجملبثدداىبذلع ع دجملب

ب( وسط ب(ن ا ب كعنديبحملسد و عتبحثث قدجملبةحمد ب

حثنإوبحث عثة:ب ب
للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت
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 ححلابح ةحمد بثحممقيدعسب–بححلدابح ند بثحممقيدعسب قسديخبةدا بحث ادعتبب=ببب7ب–ب0ب
قسيخب7ببب=ببببب1.66بلولبحث اجمل.ب كعنيبحث اعتبكعث عثة:ب ب
 ( ب0بدب0.66بب كودبحملس وىب(ن طعت .ب
 ( ب0.67بدبب2.77ب كودبحملس وىب( وس عت .ب
 ( ب2.76بببدبب7بب كودبحملس وىب(

عت .ب

متغيراث البحث :
احتػ ا احشتكل٘ :
 حننس:ب ثدب(س و عد:بذك بأنث  .ب
 حملؤهددابحث حممددةب ب ثدددبق ق دجملب(س د و عت:ب بحمددو ب( وسددط ببكددعثو وس ب حسددعتب
ةحميع .ب
 سنوحتبحخلرب ب ثدبق قجملب(سد و عت:ببأقداب(د ب5بسدنوحت ب(د ب5بسدنوحتبف بأقداب
( ب01بسنوحت بأكث ب( ب01بسنوحت .ب
احتػ ا التابع٘ :حملص ةعتبحثص

ب بحث نميجملبح حميجمل

أنمىرج الذراست :
متثابأمنوذلبحثا حسجملببعثصكابحث عثة :ب
ب

احتػ ا التابع٘

احتػ ا احشتكل٘
اجليصص احؤٍ العلنٕص سيْا اخلربٗ.

احظتّعا ال ػ ٗص التينٔ٘

امل دا :إمداد ا ب حثة 4102م

الظه ( )1أمنْرج الذلاس٘

للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت
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صذق األداة :
عبة

بح ح بةحم بذلكمدنب(د بذ لبحاة صدعص ب بذثد بإلبداح،بحثد ألبيفبكداب

دلعلب( بحععاتبحثد ب ضد يبح ح بثقيعسد ع ب بفبداح،بحثد ألبيفب قد حتبكدابدلدعل ب
( بحيعب( (،جملببحث ق حتبععاتبحثا حسجمل ب ضدوح ع ب بسد (جملبحثصديعاجملبحثحم و دجمل ب ب
ب اب حسجملبآ ح،بح كمنب ب(حمإوظع خب نبحا ة :ب
 فمجددع بح كمددنبةحم د ب ددا بحعددعاتب( د بحيددعب(  (،ددعبعددعاتبحثا حس دجملب ب
س (جملب يعا عبحثحم و جملب ضوح ع .ب
 ف ح بب ابحملحمإوظعتبحولبب ابحث ق حتبب ةع ب يعا ع ب ب
 عبق ولب( عخببحث ق حت ب عب ا ابب ابحث ق حتبح ة ىب قعتبا ح،ب (حمإوظدعتب
ح كمن .ب
ثببث األداة :
ثحم أكاب( بق عتبح ح ب بعبحس اح ب( ع(دابحا سدع بك ن دعلبأث دعب ب Cornbach

 ) Alphaمل

دجملب(دداىبح سددع ب ق د حتبحثا حس دجمل ب ق ع ددعبكمددعبهددوب(وضددحب( د بةدد لب

حنا لبحا ة :ب
اجلذّل ( )6ىتاٜج ثبا دّل احظالٓ ال ػ ٗ يف تينٔ٘ احملتن افلٕ لذ ٚذلافظ٘ البلكاٛ
يف األلدٌ بأسلْ (أليا نتّىباخ)

احملال
اجلاىب االجتناعٕ لتينٔ٘ احملتن افلٕ
اجلاىب االقت ادٖ لتينٔ٘ احملتن افلٕ
الذّل الهلٕ

عذد اليكتا
12
10
22

قٔن٘ أليا نتّىباخ
0.920
0.939
0.96

امل دا :إمداد ا ب حثة م ح ئج ا ححتي إلاح ئ 4102م.
ب

نبحنا لب )6بفدبدلعاتبحثا حسجملب م ببقيخبح سع ب حةحميجملببا يدجملب(

دجملببحيدعب

بحم ديبث قد حتبحاسد يعدبككدابب1.96ب بحم دديب1.92بثحمجعندتبحاي مدعةةبث نميدجملبحع مد ب
ح حمةب 1.96بثحمجعنتبحاق صع لبث نميجملبحع م بح حمدةب بفذب صد ببهديهبحثن دعةاببح بقديخب
ق عتب(نعس جملب ا ح بفي ح،ب(ثابهيهبحثا حسجملب ب

للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت
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المعبلجت اإلحصبئيت المستخذمت :
ثهيعبدجملبة د بأسدداحمجملبحثا حس دجملب حة ددع ب ضدديع عب بعبحثحمجددو،بح بحث ز( دجملبحإلحصددعةيجملب
ثحم حمددو بحاي معةيدجملبStatistical package for social sciencesب–ب- SPSSب (د ب
ة ثدبعبحس اح بح سعثيتبحإلحصعةيجملبحث عثيجملب :ب
بحمل

 )0حث ك ح ب حثنستبحملاو جملبثو

حتبحثص صيجملبثحمم إوقعت.ب

 ( )2ع(ا بك ن عل بأث ع ب  Cronbach Alphaبثحم أكا ب( ب يجمل بق عت بحملقيعسب
حملس ا ب.
 )7حمل وس عت بححلسعبيجمل ب حاسل ح عت بحمل يع جمل بب ال بحإليعبجمل بة بأساحمجمل بحث إعب
(

جملبح هميجملبحثنس يجملبثكاب ق ب( بدلعا د.

 )6يحميابحث ع بحاحاحلب  One Way ANOVAبث يعدبحث

حت:ب

بيف ب عت بمل

حملؤهابحث حممة بسنوحتبحخلرب ب.
 )5بحة ع بشع يد;بث إا اب(صع بحث

بيفبحععاتب عتبثد

النتبئج والمنبقشت :
ن ددعةابيحميددابحث يعنددعتبحث د ب حم د ببعإليعب دجملبة د بحثسددؤحلبحث د ةيس:ب(ددعب
حثص

بيفب نميجملبحع م بح حمةبيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح

بحملصددع ب

دب؟ ب

جذّل ( )7احتْسطا احلشابٔ٘ ّاالسلتافا احعٔالٓ٘ حملاال دّل احظالٓ ال ػ ٗ يف تينٔ٘
احملتن افلٕ يف ذلافظ٘ البلكا ٛيف األلدٌص متتب٘ تتتٔباً تيازلٔاً
التقه

احملاال

اليشب٘
احتْسط احلشابٕ االسلتاف احعٔالٖ
احْ٘ٓٝ

اجلاىب االجتناعٕ
لتينٔ٘ احملتن
1
افلٕ
اجلاىب االقت ادٖ
لتينٔ٘ احملتن
2
افلٕ
الهلٕ
امل دا :إمداد ا ب حثة م ح ئج ا ححتي

للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت

احشتْٚ

التتب٘

2.35

0.48

78.33

متتي

1

2.24

0.53

74.67

متْسط

2

2.30
إلاح ئ 4102م.

0.48

76.67

متْسط
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بيفب نميد دجملبحع مد د بح حمد دةببيفب

دبكعدب( وس عت بفذببحمغبحمل وسطبححلسعبةب )2.71ببنس جملب(او دجملب

)76.67ب ب يدددع،ب(سددد وىبحعدددعاتببدددنب(

ددد ب ( وسدددطب بفذب ح حددديبحمل وسددد عتب
بحنعندتبحاي مدعةةبث نميدجملبحع مد ب

ححلسعبيجملببن 2.75ب–ب )2.26ب يع،بيفبحث جملبح

ح حمةبمب وسطبحسعبةب )2.75ب بنس جملب(او جملب  )78.77ب يفبحمل جملبح ة بيع،بحنعندتب
حاق صع لبث نميجملبحع م بح حمةبمب وسطبحسعبةب )2.26ب بنس جملب(او جملب  .)76.67ب
احياقظ٘:ب ُمك بحثقولبفدبس تبحيعز ب
ذلع ع دجملبحث حمقددع،بيفبح

بحملصع بحثص

بيفب نميجملبحع مد بح حمدةبيفبب

دبةحم د بحملس د وىبحمل وسددطب ددو بف بحيددعز بحنعنددتبحاي مددعةةب

ث نميددجملبحع مدد بح حمدددةبةحمدد بحخلعنددجملبحمل انيددجملب(دد بحملسدد وىبحمل

دد ب حمل مثحمددجملببعمل وسدددطب

ححلسددعبةب ) 2.75بفذبفدبهدديحبحمل وسددطبق ددتبيدداحتب( د بحملس د وىبحمل وسددطببعإلضددع جملبف ب
حيعز بحنعنتبحاق صع لبةحم بحملس وىبحمل وسطب;بيدعبحن كدسبذثد بةحمد بن يجدجملبحثدا ب
حثكحمةبثحممصع بحثص

;بح ( بحثيلب اةخبحيعز دبةحم بحملس وىبحمل وسط.ب ب

( بهيحبحملن حم بيع،تبن عةابهيحبحث إعب( قجملب( بن عةاب حسجملب  )27ب حث بأظ د تب
(س وىب( وس عتبثوحقد بحثصدنعةعتبحثصد

دبيفبحث نميدجمل ب يدع،تبن دعةابحث إدعب

بيفبح

( قدجملبأ طدعتب(د بن ددعةاب حسدجملب  )28ب حثد بأشددع تبف بحيددعز ب

بحملصددع بحثصد

بيفب

ححلاب( بحث ق ب حث عثجملبةحم بحملس وىبحمل وسط .ب
هيحب عبيحمياب
ح

بحملصع بحثص

بيفب نميجملبحع م بح حمدةبيفبذلع عدجملبحث حمقدع،بيفب

دب قعتبثحمجعن ْي :بحاي معةةب حاق صع ل ب ذث بةحم بحثنإوبحا ة :ب

أّالً :اجلاىب االجتناعٕ لتينٔ٘ احملتن افلٕ
عبحسددع بحمل وسد عتبححلسددعبيجمل ب حاسل ح ددعتبحمل يع دجملبثدا بحملصددع بحثصد
نميجملبحع م بح حمةبيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح

دب

بيفب

بحنعنتبحاي معةةب حنا لب )8ب

نبذث .
27

( ) فوايز " عبووام ث سااية ا ا م ت ا اغيرة ودواها لا ا ح يااة الاكح ا د ة رسووا ما سوووير و الاقوصوام غيوور منشووىري "لجامعو
ألارمنل  :عاا ألارم 2113م.
28
( ) عوودنا محا ووىم "لحاي ووو دوا املش ا الص ا ااغيرة ل ا افق ااد م ا ا ل ا وا بى ااة ل ا م ا طم هي ااة ا ل ا رس ووا ما س وووير و إم"ري
ألاعااى غير منشىري امع " ب قاء " وطبلقل  " :س ط ألارم 2117م.

للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت
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اجلذّل ( )8احتْسطا احلشابٔ٘ ّاالسلتافا احعٔالٓ٘ لذّل احظالٓ ال ػ ٗ يف تينٔ٘
احملتن افلٕ يف ذلافظ٘ البلكا ٛيف األلدٌ ّفل اجلاىب االجتناعٕ متتب٘ تتتٔباً تيازلٔاً
التقه
10
11
5

12

7

9

8
6
3

4
1

اليكتٗ
تُينررٕ لّا التعرراٌّ بررني األسررت ال ر
متتلو مظالٓ صػ ٗ.
تعن عل ٙحتشني معذل مظرالن٘
احتأٗ األلدىٔ٘ يف العن .
تُشر ررَه يف تينٔر رر٘ ّتطر ررْٓت احير ررا ل
التٓئ٘.
تشر ر رراعذ احر ر ررتأٗ يف احل ر ر ررْل علر ر ررٙ
التكئررا ; األمررت نهيَررا مررً دخررْل
سر ررْم العن ر ر األلدىر ررٕ يف رلتلر ررف
كْل اإلىتاج ّالت ئ .
ُتع ررزز عنلٔ رر٘ التْاصرر االجتن رراعٕ
بر ر ررني األسر ر ررتص ىظر ر ررتاً ألٌ معظنَر ر ررا
مظالٓ أستٓ٘.
ُتع ررزز التْاصر ر الثك ررايف م ررً خ ررالل
ضر ر ر ر ررْل الير ر ر ر ررذّا التظر ر ر ر ررجٔعٔ٘
لتحشني اإلىتاج .
ُتع ررزز التْاصر ر الثك ررايف م ررً خ ررالل
زٓررالٗ احعررالض ال ررياعٔ٘ لتحشررني
اإلىتاج.
تُشَه يف دعه ملهٔر٘ احرتأٗ لمعنرال
احلتٗ.
تُحك ر ر ررل تك ر ر ررذماً يف تعل ر ر ررٔه أف ر ر ررتاد
احملتن بعض األعنال ( ن ياع٘
ميتجا األلباٌص ّ ٔان٘ احالبص)
تُحكر ررل تكر ررذمًا ملحْظر ررا يف تعلر ررٔه
األفررتاد أعنررال تفٔرر٘ ( ناليجررالٗ
ّاحلذادٗ).
تُشررَه يف احلررذ مررً اىتظررال ظرراٍتٗ
البطال٘

للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت

احتْسط
احلشابٕ

االسلتاف
احعٔالٖ

اليشب٘
احْ٘ٓٝ

احشتْٚ

التتب٘

2.52

0.66

84.00

متتي

1

2.45

0.67

81.67

متتي

2

2.42

0.62

80.67

متتي

3

2.41

0.67

80.33

متتي

4

2.40

0.68

80.00

متتي

5

2.38

0.62

79.33

متتي

5

2.35

0.69

78.33

متتي

7

2.32

0.56

77.33

متْسط

8

2.30

0.66

76.67

متْسط

9

2.23

0.76

74.33

متْسط

10

2.22

0.65

74.00

متْسط

11
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0.62

74.00

متْسط

0.48

78.33

متتي

11

ب

حغب( بحنا لب )8بأدب(س وىب
ذلع عددجملبحث حمقدددع،بيفبح

بحملصع بحثص

بيفب نميجملبحع مد بح حمدةبيفب

دب دد بحنعندددتبحاي مدددعةةبكدددعدب(

ددعت بفذببحمدددغبحمل وسدددطب

ححلسدددعبةب )2.75ببنسدد جملب(او ددجمل )78.77ب ب يدددع،ب(سدد وىب قدد حتبحعدددعلببددنب( وسدددطب
(

ب بفذب ح حيبحمل وسد عتبححلسدعبيجملببدنب ب)2.2–2.52ب ب يدع،تبيفبحث دجملبح

حث ق ب )01ب هةب"ب ُنمةب ابحث ع دببنبح س بحثد بمت حمد ب(صدع ب د

ب

.ب"بمب وسدطب

حسعبةب )2.52ب بنس جملب(او جملب )86.1بب يفبحث جملبح ة بحث ق عدب )0ب )2ب همعب" ُسد خب
يفبححلاب( بحن صع بظعه بحث عثجمل"ب ب" و ب صبةمابثحم علحمنبة بحث ما"بةحم بحث دوحثةب
مب وسطبحسعبةب )2.22ب بنس جملب(او جملب  .)76.1ب
احياقظ٘:ب ُمك بأدب ُ إىبس تبحيعز ب
ذلع عجملبحث حمقع،بيفبح

دب

حثدديلب قددو ببدددبحملصددع بحثص د

بحملصع بحثص

بيفب نميدجملبحع مد بح حمدةبيفب

بحنعنتبحاي معةةبةحم بحملس وىبحمل

بف بحثا بحث دعلب

بثحمن ددو بمبس د وىبحنعنددتبحاي مددعةةبث نمي دجملبحع م د ب

ح حمةب بفذبفن عب ُنمةب ابحث دع دببدنبح سد بحثد بمت حمد ب(صدع ب د ب ب مدابةحمد ب
يسددنب( ددالب(صددع كجملبحمل د أ بح
حث

ني دجملبيفبحث م داب ب ب ُس د خبيفب نمي دجملب ب ددو بحملنددعل ب

يددجمل ببعإلضدددع جملبف بفن دددعب سدددعةابحملد د أ بيفبححلصدددولبةحمد د بحث قنيدددعت;بح (د د ببحثددديلب

ُمكن عب(د ب ةدولبسدو بحث مدابح
حملصع بحثص

ندةبيفبرل حمد بحقدولبحإلن دعلب حث صدني ب بكمدعبفدب

ب ُس خبيفب ةخب(حمكيجملبحمل أ بث ةمعلبححل

ب ُمك بأدب ُ دإىبحثسد تب

أ طدعتبف بفدبحيدعز ب ق د حتبحنعنددتبحاي مددعةةبةحمد بحسل ح ددعتب( يع دجملبأقدداب(د ب ححدداب
ددإيحب ُص د بف بفمجددع بأ د ح بحث ين دجملبةحم د بفيعب دجملب ححددا ب ةددا ب ص د خ ب(ددعب ُددؤ لبف ب
ح ددع بحمل وسدد عتبححلسددعبيجملبف بحملسدد وىبحمل
حاي معةةبةحم بحملس وىبحمل

للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت

دد ;بح (دد بحثدديلب دداةخبحيددعز بحنعنددتب

ب بنس جملب .%78.77ب
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ح قدديبن ددعةابحث إددعب( د بن ددعةاب حس دجملب ب )29ب حث د بأشددع تبف ب يددو بأق د بفصلددعبةب
بيفبحث نميجمل ب حة حم يب( بن دعةاب حسدجملب ب )71ب حثد بأشدع تبف ب دانةب

ثحممصع بحثص

فس ع بحملصع بحثصد

بيفبحداب(صدكحمجملبحث عثدجملب ب ث دابحثسد تب دو بف بحاةد لبيفب

ل ي جملبحث ينجملب ححلا بحملكعنيجملب بحيعب كونيبةيندجملبحثا حسدجملبحثسدعبقجملب(د بحث دع(حمنبيفب
حملصع بحثص

بحمل نوةجملبيفبحث ع

ببينمدعب كونديبةيندجملبحث إدعبححلدعثةب(د ب(دوظ ةب

(ا عتبحث نميجملبيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح

د .ب

ثاىٔاً :اجلاىب االقت ادٖ لتينٔ٘ احملتن افلٕ
عبحسددع بحمل وسد عتبححلسددعبيجمل ب حاسل ح ددعتبحمل يع دجملبثدا بحملصددع بحثصد
نميجملبحع م بح حمةبيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح

دب

بيفب

بحنعنتبحاق صع لبكعا ة:

اجلذّل ( )9احتْسطا احلشابٔ٘ ّاالسلتافا احعٔالٓ٘ لذّل احظالٓ ال ػ ٗ يف تينٔ٘
احملتن افلٕ يف ذلافظ٘ البلكا ٛيف األلدٌ ّفل اجلاىب االقت ادٖ متتب٘ تتتٔباً تيازلٔاً

تُش ر ررَه يف تيْٓر ر ر م ر ررادل الر ر ررذخ

2.42

0.58

80.67

متتي

1

التقه

اليكتٗ

احتْسط
احلشابٕ

االسلتاف
احعٔالٖ

اليشب٘
احْ٘ٓٝ

احشتْٚ

التتب٘

10
4

للنجتنعا افلٔ٘.
تُش ر ررَه يف تلبٔر ر رر٘ اج ر ررا األسر ر ررتٗ
األساسٔ٘.
تُش ررَه يف التحر ررام أبير ررا ٛاألسر ررتٗ يف

9

2.33

0.64

77.67

متْسط

2

2.29

0.62

76.33

متْسط

3

التعل ر ررٔه اجل ر ررامعٕ; ىظ ر ررتاً لت ر ررْفت
العاٜذ احالٕ.

5
3
8

تُشر ر ررَه يف لفر ر ر احشر ر ررتْ ٚاحعٔظر ر ررٕ

2.28

0.75

76.00

متْسط

4

لمستٗ األلدىٔ٘.
تُش ررَه يف احل ررذ م ررً اىتظ ررال ظ رراٍتٗ

2.24

0.68

74.67

متْسط

5

اليكت.
ُتط ررْل احيتج ررا احتتبط رر٘ باحظ ررالٓ

2.21

0.66

73.67

متْسط

6

29
ث ا ا ح ااةر ت ش ا وم ت ا ااغيرة امل ة ااة ل ا م ا ا ا راثيجية ا ح ي ااة رسووا ما سوووير و الاقوصووام غي وور
( ) ميس وواء حبي ووب س و اا
منشىري ألاماميال " عربل "مل وىح " دناارك  :ممشق سىريا 2119م.
31
( )ؤحاوود سو م ا اادوا املحةكااص ت شا وم ت ا ااغيرة لا مةاهةااة مشا تة ا بى ااة لا امل تةااة ا ي يااة ا ساايةد ة تو "سووتر اك "ملع ىمووا
عن " شبن إلا نترونل موىفر2119 www.aleqt.com/2009/08/15/article_262926.htm:م.

للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت
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ال ػ ٗ باستنتال.
2
1
6
7

تُشررَه يف لف ر مشررتْ ٚدخ ر ألسررتٗ

2.19

0.64

73.00

متْسط

7

األلدىٔ٘.
تُحك ر ررل التفأٍ ر رر٘ ألف ر ررتاد احملتن ر ر

2.18

0.68

72.67

متْسط

8

افلٕ.
تُشر ررَه يف تشر ررَٔ تر ررذفل الكر ررتّض

2.17

0.67

72.33

متْسط

9

للنحتاجني.
تُحكل تكذماً يف األلباا الشيْٓ٘.

2.10

0.68

70.00

متْسط

اجلاىب االقت ادٖ لتينٔ٘ احملتن

2.24

0.53

74.67

متْسط

10

افلٕ
امل دا :إمداد ا ب حثة م ح ئج ا ححتي إلاح ئ 4102م.

حغب( بحنا لب )9بأدب(س وىب
ذلع ع دجملبحث حمقددع،بيفبح

بحملصع بحثص

بيفب نميجملبحع مد بح حمدةبيفب

دب د بحنعنددتبحاق صددع لبكددعدب( وس د تع بفذببحمددغبحمل وسددطب

ححلسددعبةب )2.26ببنس د جملب(او دجمل ب)76.67ب ب يددع،ب(س د وىب( عددخبحث ق د حتب( وس د عتب بفذب
ح حيبحمل وسد عتبححلسدعبيجملببدنب ب )2.01–2.62يدع،تبيفببحث دجملبح

بحث قد ب ب)01ب

هددةب"ب ُس د خبيفب نو د ب(صددع بحثدداةابثحممج م ددعتبح حمي دجمل.ب"بمب وسددطبحسددعبةب ب)2.62ب
بنس د جملب(او دجملب )81.67بب يفبحث دجملبح ة د بحث ق د ب ب)7ب هددةب"ب ُإق د ب قددا(عتبيفبح بددعاب
حثسنو جمل".بمب وسطبحسعبةب )2.01ب بنس جملب(او جملب  .)71.1ب
احياقظ٘:ب ُمك بأدب ُ إىبس تبحيعز ب
ذلع عجملبحث حمقع،بيفبح
حملصع بحثص

دب

بحملصع بحثص

بيفب نميدجملبحع مد بح حمدةبيفب

بحنعنتبحاق صع لبةحم بحملسد وىبحمل وسدطبف بفدببفسد ع ب

بيفب حم يجملبحعيعتبح س بح سعسيجمل ب يفبحث إع بأبنع،بح سد بيفبحث حمديخب

حنع( ة ب يفب

بحملسد وىبحمل يصدبةبث سد بح

نيدجملب ببعإلضدع جملبف بفسد ع( عبيفبححلداب

( د بحن صددع بظددعه بحث ق د ببثدديسبكمددعب ن ددةبأدب كددود;بح ( د بحثدديلب دداةخبحيددعز بهدديحب
حنعنتبةحم بحملس وىبحمل وسط .ب

للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت
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يدددع،تبهددديهبحثن يجد دجملبرل حم د دجملب(د د بن دددعةاب حسد دجمل ب )70ب حثددد بأشدددع تبف بفسددد ع ب
حثصددنعةعتبحثص د
ك

ب حمل وس د جملبيفب(ن ق دجملبأ نددا ببيفبيسددنب(س د و عتبحمل يص دجملبف بحدداب

ب ث ابحثس تب و بف بحاة لبيفبححلا بحملكعنيجملبثحما حس ْي ب بحيعبأتي ديب
د بكمدعبحة حم ديب

حثا حسجملبحثسعبقجملبيفبنيج دع بيفبحدنبأتيد لبحث إدعبححلدعثةبيفبح

ب

ن يججملبحث إعبححلعثةب( بن عةاب حسجملب  )72ب حثد بأشدع تبف بفسد ع بح ةمدعلبحثصد

يفب صد يابح ددالبحث ع(حمدجملب ححلدداب(د بحث عثدجمل ب قدداب ُ ددإىبحثسد تبف ب يددو بحايددع حتب
حاة معنيجملبثاىبح ةمعلبحثص

ب

بحثا حسجملبحثسعبقجملبأ ىبف ب نوة دعب حز ع هدعب;بح (د ب

حثيلبأس خبيفبححلاب( بحث عثجملبيفبحثوا عتبحمل إا بح ( كيجمل ببعإلضدع جملبف بحةد لب
ن يججملبحث إعب( بن عةاب حسجمل  )77ب حث بأظ تب انةب

حثص

بحملصع

يف حث نميجملب

حاق صع جملبثق دع بادإ ب ث دابحثسد تب دو بف ب(وحي دجملبأ دإع ب حملصد ةعتب حثصد ب
وبعت متو حميجمل بس ت

حجخبحملص ةعت

نقدمب حثطدمعنعت ب نقدمب حملصدج عتب

حاس ثمع جملبكعإلة ع،حتبحثط يجملب ب نقمبحث معثجمل حملعه ب حملا بجملب

ب(عبأشع تبفثيدب

حثا حسجملبحثسعبقجمل.
ن عةابحة ع ب ضيجملبحث إدعب حثد بنصديبةحمد ب:اب ويداب د

بذحتبب اثدجملبفحصدعةيجملب

ةناب(س وىبحثااثجملب )α≤1.15بباسد جعبعتبأ د ح بحث يندجملبحدولب

بيفب

نمي دجملبحع م د بح حمددةبيفبذلع ع دجملبحث حمقددع،بيفبح

دب;ب ُ ددإىبمل د

بحملصدع بحثصد

حت:بحنددنسب بحملؤهدداب

حث حممة بسنوحتبحخلرب  .ب

31

( ( Adejuyigbe, Samuel and Dahunsi Olurotimi, A Study of Small- and Medium-Scale Industrial Development in Ondo
State, Nigeria, University of Technology Akure, Ondo State, Nigeria, University Journal ,13 (3), Jan, on line, available:
www.journal.au.edu/...techno/.../journal133_article0 , 2010.
32
( ( James A. Wilcox, The Increasing Importance of Credit Unions in Small Business Lending, Study of Business
Administration,
from
the
United
States
government,
on
line
,available
at:
www.sba.gov/sites/default/files/files/rs387tot.pd , 2011.
33
( )عوىمي الو " ،لو املشا الص ا اغيرة لا كىا غاةة ودواها لا ا ح ياة الاكح ا د ة مج و "لجامعو إلاسو مل "ملج ود " واسوع ( " عودم
" ثان يىنلى 2111م).

للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت
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أّالً  :متػ اجليص
عبحسددع بحمل وس د عتبححلسددعبيجمل ب حاسل ح ددعتبحمل يع دجمل بب
دلعاتب
مل

بحملصع بحثص

ي د بحة ددع بتبةحم د ب

بيفب نميجملبحع م بح حمةبيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح

دب عتب

بحننس ب حنا لب )01ب نبحثن عةابكعا ة :ب
جذّل ( )10ىتاٜج اختبال " " لليتّم بني متْسطا دّل احظالٓ ال ػ ٗ يف تينٔ٘ احملتن

افلٕ يف ذلافظ٘ البلكا ٛيف األلدٌ تبعاً حتػ اجليص
احتْسط االسلتاف
دّل احظالٓ ال ػ ٗ يف
اجليص العذد
احعٔالٖ
احلشابٕ
تينٔ٘ احملتن افلٕ
0.47
2.28
60
اجلاى ر ر ر ررب االجتن ر ر ر رراعٕ رنت
لتينٔ٘ احملتن افلٕ
0.48
2.42
65
أىثٙ
0.52
2.17
60
اجلاى ر ر ر ررب االقت ر ر ر ررادٖ رنت
لتينٔ٘ احملتن افلٕ
0.54
2.30
65
أىثٙ
0.46
2.23
60
رنت
الهلٕ
0.48
2.36
65
أىثٙ

قٔن٘

مشتْٚ
الذالل٘

1.58

0.117

1.40

0.164

1.58

0.116

امل دا :إمداد ا ب حثة م ح ئج ا ححتي إلاح ئ 4102م.

ص بحثن عةابيفبحنا لب )01بف بةا ب يو ب
حثااث دجملب αب≤ب)1.15ببددنب( وس د عتب
دب دإىبملد

ذلع عجملبحث حمقع،بيفبح

بذحتب اثجملبفحصدعةيجملبةنداب(سد وىب

بحملصددع بحثص د

بيفب نمي دجملبحع م د بح حمددةبيفب

بحندنس ب ذثد بحسد نع حتبف بقيمدجملبتبح سدوبجملبحذب

بحم يب )0.58ب ب مبس وىب اثجملب )1.007بثحما يجملبحثكحميجملبحيعب ابهديهبحثقيمدجملباد ب حثدجملب
فحصعةيعتب ب دبقيمجملب(س وىبحثااثجملبكعنيبأكربب( ب .)1.15ب
احياقظ٘:بأظ بحنا لبةا ب يو ب
حولب
ملد

بحملصع بحثص

بذحتب اثجملبفحصعةيجملبيفبحسد جعبعتببأ د ح بحث يندجملب

بيفب نميجملبحع مد بح حمدةبيفبذلع عدجملبحث حمقدع،بيفبح

دب دإىب

بحنددنس;بنعد حتب دبقيمدجملب(سد وىبحثااثدجملبثحمجددعن يْ بحاي مددعةةب حاق صدبع لبكددعدب

أكددربب( د ب1.15ب;بح ( د بحثدديلب دداةخبق ددولب ض ديجملبحث إددعب حثد بنصدديبةحمد :باب ويدداب
بذحتبب اثجملبفحصعةيجملبةناب(س وىبحثااثجملب )α≤1.15بباس جعبعتبأ ح بحث ينجملبحدولب
بحملصع بحثص

بيفب نميجملبحع م بح حمةبيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح

د;ب ُ دإىبملد

حننس .ب
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ح قيبن يججملبحث إعب( بن عةاب حسجملبب  )76ب حث بأشع تبف بةا ب يو ب د
فحصعةيعتب ُ إىبمل

ب حثدجملب

بحننس .ب

ثاىٔاً :متػ احؤٍ العلنٕ
عبحسع بحمل وس عتبححلسعبيجمل ب حاسل ح عتبحمل يع جمل باس جعبعتبأ ح بحث ينجملبحولب
بحملصع بحثص

بيفب نميجملبحع م بح حمةبيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح

دب عتبمل

ب

حملؤهابحث حممةب ب حنا لب )00ب نبحثن عةابكعا ة :ب
اجلذّل ( )11احتْسطا احلشابٔ٘ ّاالسلتافا احعٔالٓ٘ لذّل احظالٓ ال ػ ٗ يف تينٔ٘
احملتن افلٕ يف ذلافظ٘ البلكا ٛيف األلدٌ تبعاً حتػ احؤٍ العلنٕ

دّل احظالٓ ال ػ ٗ يف
تينٔ٘ احملتن افلٕ
اجلاىب االجتناعٕ لتينٔ٘
احملتن افلٕ
اجلاىب االقت ادٖ لتينٔ٘
احملتن افلٕ
الهلٕ

احؤٍ العلنٕ

العذد

دبلْو متْسط
بهالْلْٓض
دلاسا علٔا
دبلْو متْسط
بهالْلْٓض
دلاسا علٔا
دبلْو متْسط
بهالْلْٓض
دلاسا علٔا

32
76
17
32
76
17
32
76
17

احتْسط
احلشابٕ
2.34
2.34
2.43
2.27
2.22
2.25
2.31
2.28
2.34

االسلتاف
احعٔالٖ
0.31
0.38
0.46
0.43
0.24
0.42
0.21
0.38
0.45

امل دا :إمداد ا ب حثة م ح ئج ا ححتي إلاح ئ 4102م.

حغب( بحنا لب )00ب يو ب
حثصد د

بظعه دجملببدنب( وسد عتبدلدعاتب

بحملصدع ب

دب د دعتبملد د

بحملؤهددداب

بيفب نميد دجملبحع مد د بح حمدددةبيفبذلع عد دجملبحث حمقدددع،بيفبح

حث حممددة ب ث إا دداب يمددعبفذحبكعندديبحث د
(س وىبحثااثجمل ≤0.05ب)αبعب

ببددنبحمل وس د عتبذحتب اث دجملبفحصددعةيجملبةندداب

ي بيحميدابحث دع بح حدع لب ب )One Way ANOVAب

كمعب حمة :ب
34
( )عوىمي الو " ،لو املشا الص ا اغيرة لا كىا غاةة ودواها لا ا ح ياة الاكح ا د ة مج و "لجامعو إلاسو مل "ملج ود " واسوع ( " عودم
" ثان يىنلى 2111م).
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جذّل ( )12ىتاٜج حتلٔ التبآً األ ادٖ حتْسطا دلاال دّل احظالٓ ال ػ ٗ يف تينٔ٘
احملتن افلٕ يف ذلافظ٘ البلكا ٛيف األلدٌ تبعاً حتػ احؤٍ العلنٕ
دّل احظالٓ
متْسط
دلنْع دلجا
قٔن٘ ف
ال ػ ٗ يف تينٔ٘ م ذل التبآً
احلتٓ٘ احتبعا
احتبعا
احملتن افلٕ
0.05
2
0.11
بني احملنْعا
اجلاىب
داخ
االجتناعٕ
0.24
0.23
122
28.35
احملنْعا
لتينٔ٘ احملتن
افلٕ
124
28.46
الهلٕ
بني احملنْعا
داخ
احملنْعا
الهلٕ
بني احملنْعا
داخ
احملنْعا
الهلٕ

اجلاىب
االقت ادٖ
لتينٔ٘ احملتن
افلٕ
الهلٕ

0.06

2

0.03

35.10

122

0.29

35.16
0.05

124
2

0.03

27.99

122

0.23

28.05

124

0.10

0.12

مشتْٚ
الذالل٘
0.790

0.903

0.887

امل دا :إمداد ا ب حثة م ح ئج ا ححتي إلاح ئ 4102م.

ص بحثن عةابيفبحنا لب )02بف بةا ب يو ب
حثااثددجملب αب≤ب)1.15ببددنب( وس د عتبدلددعاتب
ح حمةبيفبح

دب عتبمل

بذحتب اثجملبفحصدعةيجملبةنداب(سد وىب
بحملصددع بحثص د

بيفب نميددجملبحع مدد ب

بحملؤهابحث حممة ب ذث بحس نع حتبف بقيمجملبلبح سدوبجملبحذببحم ديب

)1.02ب ب مبس د وىب اث دجملب )1.887بثحما ي دجملبحثكحميددجملبحيددعب ددابهدديهبحثقيم دجملبا د ب حثددجملب
فحصدددعةيعتب بكمدددعببحم ددديبقيمددجملبلبح سدددوبجملب )1.26ب مبسدد وىب اثددجملب )1.791بثحمجعندددتب
حاي معةةبث نميجملبحع م بح حمدةب ب)1.01ب مبسد وىب اثدجملب ب)1.917بثحمجعندتبحاق صدع لب
ث نميجملبحع م ب ابهيهبحثقيخبا ب حثجملبفحصعةي تعب دبقيمجملب(س وىبحثااثجملبكعنديبأكدربب
( ب)1.15ب .ب
احياقظ ر رر٘:ب نعدددد حتبحليدددددعز بحندددددعن نبحاي مدددددعةةب حاق صدددددع لبةحمدددد ب(سدددد وىب اثددددجملب
كد

)1.791ب ب  )1.917ب بعث ددعثةبحيددعز بحثددا بحثكحمددةبثحمجددعن يْ بةحمد بقيمدجملب(س د وىب
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اثجملبك بأ طعتب )1.887بفذب نبقيمدجملبهديهبحملسد و عتبكعنديبأكدربب(د ب 1.15بيدبعب
ُص د بف بةددا ب يددو ب د
حملصددع بحثص د

بذحتب اث دجملبفحصددعةيجملببيفبحس د جعبعتبأ د ح بحث ين دجملبحددولب

بيفب نمي دجملبحع م د بح حمددةبيفبح

دب دعتبمل د

ب

بحملؤهددابحث حممددة;بح ( د ب

حثيلب داةخب ضديجملبحث إدعبحثد بنصديبةحمد :باب ويداب د

بذحتبب اثدجملبفحصدعةيجملبةنداب

(س وىبحثااثجملب )α≤1.15بباس جعبعتبأ ح بحث ينجملبحولب

بيفب نميدجملب

حع م بح حمةبيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح

د;ب ُ إىبمل

بحملصدع بحثصد

بحملؤهابحث حممة .ب

ح قيبن يججملبحث إعب( بن عةاب حسجملبب  )75ب حث بأشع تبف بةا ب يو ب د
فحصعةيعتب ُ إىبمل

ب حثدجملب

بحملؤهابحث حممة .ب

ثالثاً :متػ سيْا اخلربٗ
ببعبحسددع بحمل وسد عتبححلسددعبيجمل ب حاسل ح ددعتبحمل يع دجملباس د جعبعتبأ د ح بحث يندجملب
حدولب
مل

بحملصدع بحثصد

بيفب نميدجملبحع مد بح حمدةبيفبذلع عدجملبحث حمقدع،بيفبح

بدب دعتب

بسنوحتبحخلرب ب ب حنا لب )07ب نبحثن عةابكعا ة :ب
اجلذّل ( )13احتْسطا احلشابٔ٘ ّاالسلتافا احعٔالٓ٘ حملاال دّل احظالٓ ال ػ ٗ يف

تينٔ٘ احملتن افلٕ يف ذلافظ٘ البلكا ٛيف األلدٌ تبعاً حتػ سيْا
احتْسط
دّل احظالٓ ال ػ ٗ يف تينٔ٘
العذد
سيْا اخلربٗ
احلشابٕ
احملتن افلٕ
2.26
26
أق مً  5سيْا
مً  5سيْا إأ أق
اجلاىب االجتناعٕ لتينٔ٘
2.37
48
مً  10سيْا
احملتن افلٕ
2.38
51
أنثت مً  10سيْا
1.99
26
أق مً  5سيْا
مً  5سيْا إأ أق
اجلاىب االقت ادٖ لتينٔ٘
2.21
48
مً  10سيْا
احملتن افلٕ
2.40
51
أنثت مً  10سيْا
2.12
26
أق مً 5سيْا
الهلٕ

اخلربٗ
االسلتاف
احعٔالٖ
0.71
0.43
0.36
0.67
0.58
0.33
0.65

35
( )عىمي ال " ،لو املشا الص ا اغيرة لا كىا غاةة ودواها لا ا ح ياة الاكح ا د ة مج و "لجامعو إلاسو مل "ملج ود " واسوع ( " عودم
" ثان يىنلى 2111م).
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0.49
0.31

2.29
2.39

امل دا :إمداد ا ب حثة م ح ئج ا ححتي إلاح ئ 4102م.

حغب( بحنا لب )07ب يو ب
حثصد د

بظعه دجملببدنب( وسد عتبدلدعاتبب

بحملصدع ب

دب د دعتبملد د

بسدددنوحتب

بيفب نميد دجملبحع مد د بح حمدددةبيفبذلع عد دجملبحث حمقدددع،بيفبح

حخلددرب ب ث إا دداب يمددعبفذحبكعندديبحث د
(س وىبحثااثجمل ≤0.05ب)αبعب

ببددنبحمل وس د عتبذحتب اث دجملبفحصددعةيجملبةندداب

ي بيحميدابحث دع بح حدع لب ب )One Way ANOVAب

كعا ة :ب
اجلذّل ( )14ىتاٜج حتلٔ التبآً األ ادٖ حتْسطا دلاال دّل احظالٓ ال ػ ٗ يف تينٔ٘
احملتن افلٕ يف ذلافظ٘ البلكا ٛيف األلدٌ تبعاً حتػ سيْا اخلربٗ

اجلاىب االجتناعٕ
لتينٔ٘ احملتن
افلٕ
اجلاىب االقت ادٖ
لتينٔ٘ احملتن
افلٕ

م ذل التبآً
بني احملنْعا
داخ احملنْعا

الهلٕ
بني احملنْعا
داخ احملنْعا

الهلٕ
بني احملنْعا

الهلٕ

داخ احملنْعا

الهلٕ

قٔن٘ ف

دّل احظالٓ
ال ػ ٗ يف تينٔ٘
احملتن افلٕ

دلنْع
احتبعا

دلجا
احلتٓ٘

متْسط
احتبعا

0.30
28.15
28.46
2.97
32.18
35.16
1.25
26.80
28.05

2
122
124
2
122
124
2
122
124

0.15
0.23

0.66

1.49
0.26
0.62
0.22

5.64

2.84

مشتْٚ
الذالل٘
0.518

0.005

0.062

(*) جشيرإلة وهةد وق ذر دال ة اح ئية
امل دا :إمداد ا ب حثة م ح ئج ا ححتي إلاح ئ 4102م.
ب

ص بحثن عةابيفبحنا لب )06بف بةا ب يو ب
حثااثددجملب αب≤ب)1.15ببددنب( وس د عتبدلددعاتب
ح حمددةبيفبذلع عددجملبحث حمقددع،بيفبح
للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت
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بحملصددع بحثص د
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بسددنوحتبحخلددرب بب ب ذثدد بحسدد نع حتبف بببببب
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قيمجملبلبح سوبجملبحذببحم يب )2.86ب ب مبس وىب اثجملب )1.162بثحما يجملبحثكحميدجملبحيدعب داب
هيهبحثقيمجملبا ب حثدجملبفحصدعةيعتبب بكمدعببحم ديبقيمدجملبلبح سدوبجملب ب)1.66ب مبسد وىب اثدجملب
)1.508بثحم جعنتبحاي معةةبث نميجملبحع م بح حمدةبب دابهديهبحثقديخباد ب حثدجملبفحصدعة بي تعب
دبقيمجملب(س وىبحثااثجملبكعنيبأكربب( ب)1.15بأ(عببعثنس جملبثحمجعنتبحاق صع لبث نميدجملب
حع م ب قاببحم يبقيمجملبلبح سدوبجملب )5.66ب مبسد وىب اثدجملب ب)1.115ب دابهديهبحثقيمدبجملب
حثجملبفحصعةي تعب دبقيمجملب(س وىبحثااثجملبكعنيبأقاب( ب.)1.15ب ث إا داب(صدع بحث د

ب

يفبهدديحبحنعنددتب قددابحس د ا بحة ددع بشددع يدبثحممقع نددعتبحث ا دجملبحيددعب وضددحبحنددا لب
حث عثةبن عةابهيحبحاة ع

ب

اجلذّل ( )15ىتاٜج اختبال طافُٔ للنكالىا البعذٓ٘ لتحذٓذ م ادل اليتّم يف اجلاىب
االقت ادٖ ّدّلِ يف تينٔ٘ احملتن افلٕ يف ذلافظ٘ البلكا ٛيف األلدٌ تبعاً حتػ سيْا
اخلربٗ
اجلاىب

احتْسط
احلشابٕ
1.99

اجلاىب االقت ادٖ
لتينٔ٘ احملتن
افلٕ

سيْا اخلربٗ

2.21

أق مً
 5سيْا

مً  5سيْا

أنثت مً

إأ أق مً

 10سيْا

 10سيْا
*

أق مً  5سيْا
مً  5سيْا إأ
أق مً  10سيْا

2.40

أنثت مً 10

سيْا
(*) جشيرإلة وهةد وق ذر دال ة اح ئية بي ا ئحي
امل دا :إمداد ا ب حثة م ح ئج ا ححتي إلاح ئ 4102م.
ب

دد نبن ددعةاب دد

بحمل وسدد عتببيفبحنعنددتبحاق صددع لبث نميددجملبحع مدد بح حمددةببفن ددعب

كعنيببنب اجملبحخلرب بأقاب( ب5بسدنوحتبب ادجملبحخلدرب بأكثد ب(د ب01بسدنوحت بحبيدعبفدب
اثدجملبهدديهبحث د

بكعندديبثصددعحلب ا دجملبحخلددرب بأكث د ب( د ب01بسددنوحت بفذبفن ددعب ددعح جملب

حمل وسطبححلسعبةبح كربب .)2.61
احياقظرر٘:بأشددع تبحثن ددعةاب(د بةد لبحندداح لب )07ب ب )06ب ب )05بف ب يددو ب د
اثدجملبفحصددعةيجملبةندداب(سد وىبحثااثدجملب αب≤ب)1.15ببددنب( وسد عتبدلددعاتب
للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت
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بسدنوحتبحخلدرببب

د بحنعنددتبحاق صددع ل ب ثصددعحلب( د بثددا خبةددرب بلو حم دجملب أكث د ب( د ب01بسددنوحت) ب
حبيعبعب ابب ضيجملبحثا حسجملبحثد بنصديبةحمد :باب ويداب د

بذحتبب اثدجملبفحصدعةيجملب

ةناب(س وىبحثااثجملب )α≤1.15بباسد جعبعتبأ د ح بحث يندجملبحدولب

بيفب

نميدجملبحع مد بح حمددةبيفبذلع عدجملبحث حمقددع،بيفبح

د;ب ُ ددإىبملد

بحملصدع بحثصد

بسددنوحتبحخلددرب ;بح (د ب

حثيلب اةخبق ولبحث ضديجملبحث ا حمدجمل ب ث داببحثسد تب دو بف بفدبحخلدرب بحث و حمدجملبيفب( عب دجملب
ب ٍُس د خبيفبمتكددنبحث ددع(حمنبب ددعب( د بحث ع(دداب( د بسيعسددعتب نمين ددعب

حملصددع بحثص د

حثن و بب ع;بث إ إبحث نميجملبح حميجمل;بح ( بحثيلب ُؤكابق ولبحث ضديجملبحث ا حمدجملبيفب يدو ب
بسنوحتبحخلرب ب ثصعحلبحخلرب بحث و حمدجملب أكثد ب

بيفبحس جعبعتبحمل إوقنب ُ إىبمل
( ب01بسنوحت)ب.ببب ب

حة حم دديبن يج دجملبحث إددعب( د بن ددعةاب حس دجمل ب)76ب ب حث د بأشددع تبف بةددا ب يددو بأق د ب
ثحممصع بحثص

بيفبحث نميجملب ُ إىبف ب(

بسنوحتبحخلرب بيفبحث ما ب ُمك بأدب ُ دإىب

حثس د تبف بحاةدد لبيفبحملددن ابحمل د بحيددعبحة مدداتبحثا حس دجملبحثسددبعبقجملبةحمدد بحملددن اب
حملسددإةببعاس د ع ب( د بحندداح لب حث قددع بحث صددحميجملب حثا دجملبحخلع دجملببعملصددع بةين دجملب
حثا حسددجمل بيفبحدددنبحة مددابحث إدددعبححلدددعثةبةحمدد بحملدددن ابحثو دد ةبحث إحميحمدددةببعسدد اح ب
حسد عنجملب(وي دجملبف بأ د ح بحث يندجملبثهيعب دجملبةحمي ددعب يحميدداببيعنع ددعببع سددعثيتبحإلحصددعةيجملب
حملنعس جمل.بب ب
خالصت النتبئج :
 )0أظ د د تبن دددعةابحث إدددعبحيدددعزبب
ذلع عجملبحث حمقع،بيفبح

بحملصدددع بحثصدد

بيفب نميد دجملبحع مد د بح حمدددةبيفب

دبةحم بحملس وىبحمل وسطب ب بنس جملب .)%76.67

 )2أظ د تبن ددعةابحث إددعبحيددعزبب

بحنعنددتبحاي مددعةةببثحممصددع بحثص د ببيفب نمي دجملب

حع مدد د بح حمددددةبيفبذلع عدد دجملبحث حمقددددع،بيفبح

دبةحمدد د بحملسدد د وىبحمل

 )%78.77ب نبأدبهيحبحنعنتبهوبح كث ب ح جملب (

دد د ب بنسدد د جملب

دجملبثداىبحمل إدوقن بفذبحدعزب

ةحم بحثنس جملبح كربب.
36
ث ا ا ح ااةر ت ش ا وم ت ا ااغيرة امل ة ااة ل ا م ا ا ا راثيجية ا ح ي ااة رسووا ما سوووير و الاقوصووام غي وور
( ) ميس وواء حبي ووب س و اا
منشىري ألاماميا " عربل "مل وىح " دناارك  :ممشق سىريا 2119م.
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بحنعنددتبحاق صددع لبثحممصددع بحثص د ببيفب
دبةحمد بحملسد وىبحمل وسدط ب بنسد جملب

نميجملبحع مد بح حمدةببيفبذلع عدجملبحثب حمقدع،بيفبح

دجملبثداىبحمل إدوقن بفذبحدعزب

)% 76.67ب ب نبأدبهديحبحنعندتبهدوبح قداب ح دجملب (
ةحم بحثنس جملبح قاب.

 )6كمعبأظ تبن عةابحث إدعب دعتبثقنعةدعتبحمل إدوقنب أكيداب ضديجملبحثا حسدجملببب دا ب
بذحتب اثجملبفحصعةيجملب ُ إىبمل

يو ب

لْبحننسب حملؤهابحث حممة .ب

 )5أظ تبحثن عةابأ طعتب عتبثقنعةعتبحمل إدوقنب أكيدابحث ضديجملبحث ا حمدجملببويدو ب د
ذحتب اث دجملبفحصددعةيجملب ُ ددإىبف ب( د

ب

بسددنوحتبحخلددرب ب ثصددعحلبب( د بمددخبةددرب بلو حم دجملب

أكث ب( ب01بسنوحت).ب
التىصيبث :
نع حتبحليعز ب

بحنعنتبحاق صع لبثحممصدع بحثصد

ذلع ع دجملبحث حمقددع،بيفبح
ح جملب (

بيفب نميدجملبحع مد بح حمدةببيفب

دبةحم د بحملس د وىبحمل وسددط بفذب د نبفدبهدديحبحنعنددتبهددوبح قدداب

جملبثاىبحمل إوقن بحيعبحعزبةحمد بحثنسد جملبح قداب(قع ندجملببعنعندتبحاي مدعةةب
ب ُو ةبحث إعبمبعب حمة :ب

حثيلبحعزبةحم بحثنس جملبح كرببيفبةعنجملبحملس وىبحمل

 )0ز ددع بحاه مددع ببعإلن ددعلبح حمددةب( د بق ددابحملؤسسددعتبحمل ني دجملببددعث إ يإبةحم د ب ددو ب
حملن جددعتب ز ددع بحث عقدجمل حإلن عييدجمل ثحممصددع
حثاةا ب بعث عثةب

حثصد

بحملس وىبحمل يصةبث س بح

;بثهسد ع بيفب د ب(سد وىب

نيجمل .ب

 )2حث مداب ةحمد ب دا تب أهيداب (دعثكةب حملصدع ب حثصد ب يف ح
حنعنتبحملعثة;بث س يابةمحميجملب ا بحثق
 )7ض

د يفبحث ع(داب(د ب

بثحممإ عين .ب ب

ب صجي ب حس ق ع حثص ع ثحم ماب حس ثمع بلعقدع خبيفبحملصدع بحثصد

;ب

ح ( بحثيلب ُس خبيفبححلاب( بحن صع بظعه ةْبحث ق ب حث عثجمل.ب
 )6ض

بيا ا ي جمل ( صصجمل ححا يف ح

د ث و (سؤ ثيجمل حإلشدب حل ( عب دجملب

أ دإع بحملصدع ب حثصد ب كديث ب كي يدجملب سدو ب حملن جدعتب حمل حمقدجملب مبثداب هديهب
حملصدددع ;بح (ددد بحثددديلب ُسددد خبيفبب ُ دددو بحملن جدددعتبحمل

دددجملببعملصدددع بحثصددد

بعس م ح .ب ب

للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت
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حتبأة ى ب

ي بحث إعبثاىبذلع ععتبأ نيجملبأة ىب .ب
قبئمت المراجع والمصبدر :
أّالً :احتاج باللػ٘ العتبٔ٘
الهتب
 محالبححلندع ل بب نعيخبحملص ةعتبحثص
ثحمك ع

بحاسدكنا جمل:ب( كدإبحاسدكنا جملب

ب . 2116ب

 س د ياب( ددع بآلبزة د ب بحث نميددجملبيفبحثددا لبحثنع(ي دجملب بب د ت:ب ح ب (ك دجملبحم د بل ب
 . 2118ب
( دعه ب حسد ب ح د

ب بف دع ب (قعبحمدد بحملصد ةعتب حثصد ب حمل وسد جملب – أهمي دعب
حمل وس جملبثحم عةجملب حثنص .ب. 2116ب.

( وقع ع ةمّعد:ب( كإ حملنصآت حثص

 ذلمددابسدديابذلمددا بحإلة د ب حث نميددجمل بط6ب بحثقددعه :ب ح بحث كد بحث بد بثحمنص د ب
حث وز .ب . 0998ب
 ذلمدددداب(ددددن بحجددددع
حث وز

بحملوسددددوةجملبحإلة (يددددجملب بل7ب حثقددددعه ب :ح بحث جددد بثحمنصدد د ب

 . 2117ب

 ذلما هيكا ب( ع حت ف ح حملص ةعت حثص
ثحمنص ب حث وز

حثقعه :بدلموةجمل حثنيداب حث بيدجملب

ب . 2117ب

 هعث دجملبذلمددابث يددتبةن دجملب ب ف ح بحملص د ةعتبحثص د

بيفبحثددول بحث ب دةب بحثقددعه :بب

حملنعمجملبحث بيجملبثحم نميجملبحإل ح جمل . 2117.ب
الذّلٓا
 ةو بمجيابحث حميي ب" حملصع بحثص

ب

هدعبيفبحث نمدجملبحاق صدع جملبب"ب بدلحمدجملب حنع( دجملب

حإلس (يجمل بسحمسحمجمل حثا حسعت حإلنسعنيجمل  )2 09ب ونيو ب . 2100ب

للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت
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اليذّا ّاحلتكٔا

قجمل ةما (قا(جمل ثحمنا
 قعسخ ححلمو ل حث مو ا حإلس (ة ثحممص ةعت حثص
حملصد ةعتب حثصد بإلقحمديخب حثصدمعلب " يع( دجملبف بداب
حاق صع جمل حثثعنيجمل ب ندوح بد "
ح هحميجمل:بف با بح
 ن يا أبو ذ ع

د بثحم ت بحثوحق جملب( ب5- 6بأ ع ب. 0999

ب

حمل وس جمل أهمي ع يف حث نميجمل حاق صع جمل

حملنصآت حثص

حاي معةيدجملب ( حم دعتب زلعح دعب حمل وقدعتب حثد ب وحي دع ب حبدعبب(قدا ب ثحممحم قد ب
حملصدع لب حملؤسسدعتب حملعثيدجملب حإلسد (يجملب يف متو داب
حثسدنولب حثسدع سب ب ندوح بد "
حمل وس جمل " ح كع يجمل حث بيجمل ثحم حمو بحملعثيدجملب حملصد يجمل:بةمّدعدب ب
حملنصآت حثص
د بثحم ت بحثوحق جملب( ب- 29- 27بأ حمول ب . 2117ب

ح

التسا ٜاجلامعٔ٘


وزلبذلمابحث حموحد ب"بأق ب حملصع بحثص

ب حمل وس جملبةحم بةمحميجملبحث نميجملبيفبح

( ب ي جملبنع بحث ع(حمنب ي عبب"أل حجملب ك و حهبيفبحاق صدع باد ب(نصدو

دب

بيع( دجملب

ح زه ل:بحخل لو بحثسو حد ب. 2107
 ذلمابةانعدبذلمو بححلع

ب

بيفبححلاب( بحث ق ب حث عثجملبيفب

بحملصع بحثص

(نعل بييو بحث ق ب سعثجملب(عيس بيفبف ح بح ةمعلبا ب(نصو ب بيع( جملبحث حمقدع،ب
حث

يقيجمل:بحثسحمط ح

د . 2117

 ذلماب ع إبحث ع ل ب نع سيجملبحثصنعةعتبحثصد
سدددعثجملب(عيسد د بيفبحاق صدددع باد د ب(نصدددو

هدعبيفبحث نميدجملبحاق صدع جملب ب

ب

بحنع( د دجملبح

نيد دجمل:بةمدددعد بح

د ب

. 2117
( يسع،بح يتبسحممعد ب ح ق بحث نمولبثحممص ةعتبحثص
حث نميجمل ب سعثجملب(عيس بيفبحاق صع باد ب(نصدو

بحملموثجملبيفبظابحستح يجيجملب

ح كع بيجملبحث بيدجملبحمل وحدجملبيفب

حثامنع ب:ب (ص بسو ع ب. 2119
الظبه٘ اإللهرتّىٔ٘
 أمحابس (جمل ب حثا بحمل وق بثحممص ةعتبحثصد

بيفب(وحي دجملب(صدكحمجملبحث عثدجملبيفب

حملمحمكددجملبحث بيددجملبحثسدد و جملب بعبحسددتيع بحمل حمو(ددعتبةدد بحثصدد كجملبحإلثكت نيددجمل ب
( و  www.aleqt.com/2009/08/15/article_262926.htm:ب ب . 2119ب
للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت
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 ب لبةحم بحثسكع نجمل بحملصع

 بwww.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51061ب: حملوق بحإلثكت نة ب( دو
 ب. 2116
٘ٓ احتاج باللػ٘ اإلزللٔز:ًثاىٔا
Books
 Bruce J. Biddle & Edwin J. Thomas ," Role Theory: Concepts
and Research", (New York: John Wiley press Inc., 1996).
Internet
 Adejuyigbe, Samuel and Dahunsi Olurotimi, A Study of Smalland Medium-Scale Industrial Development in Ondo State,
Nigeria, University of Technology Akure, Ondo State, Nigeria,
University Journal,13
(3),
Jan,
on
line,
available:
www.journal.au.edu/...techno/.../journal133_article0 , 2010.
 Babu, J.S, Role & Functions of Micro Small and Medium
Entirprises- Development Organisation, Study from on line,
available: www.msmedikanpur.gov.in/msmedofunction.pd 2008.
 James A. Wilcox, The Increasing Importance of Credit Unions
in Small Business Lending, Study of Business Administration,
from the United States government, on line ,available at:
www.sba.gov/sites/default/files/files/rs387tot.pd , 2011.
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د .وائل احمد علوان المذحجي

صور اإلحالة إلى املحكمة الجنائية الدولية
انمهخص :
تعددددكمة اجلددددةمةزبدوليددددةمة ك يددددةم ي ددددةم
قغوليةمد يةمدةلجلةمأنشأتممبودبممعو دك م
د يدددةمةتأددددهمأعلة ضددددومياددد معددددل مقيددددو م
ة اجلدددةمتدددو وشحمليهم ة وأجلدددةم مأ دددكم
ةزبدددلةلطمرةدددو م أأجل دددومة وجلومدددوممددد م
دونددبمةموجلدددمة ددك جم ددجمدلةددةمة تددود م
ةزبجلوييدددددةرم ةزبدددددلةلطمعدددددكمة ن دددددونيةرم
دددلةلطمةسبددلجرم دلةددةمة عددك ة رم ددجم
تبعو م ذ كمتوجلوددمتشصضديةمقونونيدةممجلو ةدةم
مضومضدددورم ذبحمليدددهمأ دددكة ضورم دددوممبوددددبم
نظومضدددومةسةوةدددجمأ ملدددو مةددداةوتضوم م
أ ةعدددجمة دددك امةسعدددلةرم ددد مةسعدددلةرم
اد ممبودددبمةتأددوتمرددوظمتعحملددك مة ك ددةم
ةمعديةم ة اجلة.

ةزبدوليدددةمة ك يدددةرم موةدضدددةمةننوضوأدددوتم
ةشبةد د م حملددديطم سبحملدددوتمة ن دددو رم أدددذةم
دبو زمسونتمةشبالم ة حملضو مة مأشدأتم
يدضددومة وذددو جمة ك يددةمة ددوتحملةم -مروصددةم
ة ددددوأطمة ك يددددةمةشبوصددددةمةمؤقوددددة -م م
ة وعومدلممدددمأ ددكمةزبددلةلطمة ك يددةمرةددو رم
ذ ددددكم صددددونمماغمةسبأددددو ميادد د مة دددداطم
ةسم مة ك ين .م
قدددكمندددطمة دظدددو مةسةوةدددجمم اجلشاجلدددةم
ةزبدوليددةمة ك ي دةم -مأقددلم ددذةمة دظددو ميددو م
 1998م دردددددددددددددلمسيددددددددددد د مة ودأيدددددددددددددذم م
يو يددو- 2002/مياد مذبكيددكم ةددوللمة سو ددةم
اغمة اجلدمةم ذ دكمذبدتميددوة مامسو ةددةم
ةنروضدددوظامسيدددحمنضدددتمةمدددود م )13ممدد م
ة دظدددو مةسةوةدددجم اجلشاجلدددةمياد د مةنددد ممام
اجلشاجلددددةمأ ملددددو مةروضوصددددضوم يجلددددوم
يوعاهمجبلةةممشو ما يضوم مةمدود م م)5م حملدوم
سساو م دذةمة دظدو مةسةوةدجم مةسسدوةام
ة وو ج :م

تاغميكدمة ك امةموقعدةمياد مقدونو مانشدو م
ة اجلددةم121مد ددةمسود م1ميو يددوم 2012رم
قكمتعلعتمة اجلدةمننوحملدودةتممد ميدكدم
مدد مة دددك اممدضدددومة ضدددنم ة ددددكم أمليادددوم
ةددديوم دددجممد د مة دددك امة د د ملودددددميد د م
ة ووقيدميا مميجوتمة اجلة .م
مأ.
قدددكمأ ةدددتمة اجلدددةمةزبدوليدددةمة ك يدددةم
مبكأمةم ؤ يةمةزبدوليةمة ألديةم أل دصوظم
ة ةبيعينرم تعوربمة اجلةمماجلاةم ونيدةم
ة حملغو مةزبدولجمة وعينم ي تمتكيالميدضو.م مج.
يأتجمة كرمم مانشو مة اجلةمةزبدوليةم
ة ك يدددددةماغمة ل بدددددةم مذبحمليدددددهمة عكة دددددةم

نهعهىو اإلنسانية واالجتماعية

109

اذةمأسو تمد دةمعدلرماغمةمدكيجمة عدو م
حملدددوم اجلدددود م )14مسو دددةميبدددك م يضدددومأ م
دلةددةمأ مأأجددلمم د م ددذ مةزبددلةلطمقددكم
ة تابت.
اذةمأسوامصباسمةسمد مة دك جمموضدل وم
مبودبمة أضلمة دوتدممد مميجدوتمةسمدطم
ةموشك مسو ةماغمةمكيجمة عو ميبك م يضدوم
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أ مدلةةمأ مأأجلمم م ذ مةزبلةلطمقكم ضبدددكد ممد د مأددددلمة دددوجلا ممد د مسو ةدددةم
ةروضوصوتضو .م
ة تابت.
مز .اذةمأو مةمكيجمة عدو مقدكمتدكأممببو دل مم
سو مميو د مة مو ممبصوافمدوةندبم دذةم
ذبحمليدددهم يجلدددوميوعادددهمجبلةدددةممد د م دددذ م ةموعوعم حملكمقجلدومتوحمل يطمذ دكماغممبشدجنم
ةزبلةلطم حملوم اجلود م .)15
يا مة دشومةآلتج:م م
يضكرم ذةمة بشحماغمة وقورميا ممكىم
ةس جليددددددةمة دددددد متوجلودددددددمتضددددددوممة اجلددددددةم
ةنروضوصددوتمةمدددوامتضددورمأجلددوميضددكرم
اغممدوقشددددةمة ايأيددددةمة دد د ملددددو متضددددوم
ة اجلدددةمنروضوصدددوتضوم توعدددي مسدددونتم
ة سو دةما يضدوممددممددومتعمعدضوممد مصددعوتوتم
معوقوت .م

ةدشو امة دوتةميا مة و وؤامة وو جم دلم
لادددكمة اجلدددةمةزبدوليدددةمة ك يدددةمة حملدددك م
يا مسو ةةمةروضوصوتضوم منظلمةزبدلةلطم
ةمدضددوظميايضددوم منظومضددومةسةوةددجممدد م
تاحملو منأ ضوم تةليحملةممبو دل م تدك متدكرلم
م د مأطمعددلرمأ مم د مأطمدضددةمأونددتمأ مأ م
ة اجلةمماو مةمتإتبوعم ةوللم علتممعيددةم
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ي ثثحملو

وأهمي ثثحملواةهم ثثحملوا
املبح ثثألوا:
الد ليحملو اختص ص تو  .و
ي ث ثثحملو
املطل ث ثثلوا: :وأهمي ث ثثحملواةهم ث ثثحملوا
الد ليحمل .و
املطل ث ث ثثلوال ث ث ث ث و:واختص صث ث ث ث واةهم ث ث ثثحملو
يحملوالد ليحمل .و
ا
املبحثثألوال ث و:وص ث اواال لثثحملوحملكواةهمثثحملو
يحملوالد ليحمل .و
ا
املطللوا: :واال لحملومنوالد  .و
املطلثثلوال ث و:واال لثثحملومثثنودللثثصوا:مثثنو
الد ل  .و
املطل ثثلوال ل ثثأل:واال ل ثثحملوم ثثنوامل ثثد وال ثث وو
يحملوالد ليحمل .و
للمحهمحملوا
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انمبحث األول  :أهمية انمحكمة انجنائية انذونية واختصاصاتها
متويدو :و
يعورب م دود مة اجلة مةزبدولية مة ك ية م ي و معل يو م أةوةيو م مة وقت مةسبوعلم
رضوصو متعكمةزديودمة ضلةيوتم ضو متؤ متوتل م مة عكيكمم متحملوعمة عوملم ة

مم م

أنضومأ متضكدمةسم م ة ال م ةنةوحمللة م شعوجمة عوملمتشالميو م ةمدوعهمةمووتل م
تشالمروظ .م
اذ متحملو مة اجلة مةزبدولية مة ك ية متك ماجيوتج م عوا م مضبوأجلة مةس صوظم
ةموو عنم مة تاوجمةزبلةلطمة و مربوطمتدظل ورما جمدونبمة أوياية مة

مأعأوضوم

ة اجلةميا مقوةيكمة حملونو مة ك جمة ن ونج .م
تحملو مة اجلةمةزبدوليةمة ك يةمتوشحمليهمألمذ كمم مرالامة دظو مةسةوةجمة ذطم
نطميا ممجاةمم مةنروضوصوتمة

مربوطمتضومة اجلة .م

تدو ً مياج ممو مةبه مةور منحملو متوحمل يط م ذة مةمبشح ماغ ممةابن منودو ا م مةمةابم
ةس ا مأ جلية مة اجلة مةزبدولية مة ك يةر م نوةلت م

مةمةاب مة جونج ماغ مذبكيكم

ةروضوصوتمة اجلةمةزبدوليةمة ك ية .م
انمطهب األول :أهمية انمحكمة انجنائية انذونية
سومنم كم ي مأ مانشو مة اجلةمةزبدوليةمة ك يةمأذضوزمقغولجمدةلطم مأ جليةم
أب م ممحويةمة اطم ةسم مة ك ينرم ذ كمم مرالا ممدشضومة ضالسيوتمة الزمةم
مالسحملة م معوقبة م محملوعو مأل مم متجبت مادةنو متو تاوج مدلةلط مد يةر م ةدشو ام
ة و ايطميا مأ جليةمة اجلةمةزبدوليةمة ك يةم ذ كميا مة دشومة وو ج :م
أ ال وحتكيلوال دالحملوالد ليحملو مح يحملولك مواا ش ن م
تعك مة اجلة مةزبدولية مة ك ية مة حملغو مة ك ج مة وسيك مةمصوط ممبالسحملة م محملوعو م
معوقبةمةس صوظمة ذي متجبتمادةنوضطمتو تاوجمدلةلطمد ية)(1رم تو وو جم أنضومةزبضةم
 .1وهنااتختلف ااحخمة الاااخمة نت اااخملدول اااخ ااكخة الاااخملداادةخملدول اااخ لااراختصاااعلخللااتخمصفطاات خ ا خملاادوةخ ا خ ا خ
حاااأخ أخمة الاااخمة نت اااخملدول اااخللااتخمصفطاات خ ا خت اسم خ ا خزم ا خم اات لخ خ)1/34خةااكخملنمااتاختيتملاامةخة الاااخ
ملددةخملدول ا،خوكرمخم ت لخ )1/25خةكخملنمتاختيتملمةخل ل الاخمة نت اخملدول ا .خ
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ة حملود م ةم و ة ميا مأ متوعومل ممد مموعوع مةم ؤ ية مةزبدولية م أل صوظ مأوةياةم
آ يةم اودأيذ .م
ذة مةسمل متال م ك مةيؤدط مم مدضة ماغ مذبحمليه مة عكة ة مةزبدولية ميا مة ضعيكم
ة ك جر م م مدضة مأرلى ميشال ممحوية مسبحملوت مة ن و م مروصة م ة متضل وت متعضم
ةس صوظ ملجل متضكيكة م ا اط م ةسم مة ك ين متشال ميو م ةنوضوك مسبحملوت مة ن و م
تشالمروظ .م
ث ي ً والتكليلومنوالصرا

و

و ال زا

ة اجلةمةزبدوليةمة ك يةم جمةمعديةممبعوقبةمةس صوظمملتايبمةزبلةلطمة ك يةرم
م مثطماذةمموممتم عال متوقيدمة عحملوجم ضبوةبةم ؤن مةس صوظميا مدلةلجلضطم إ مم م
أ مذ كمأ ميحملالمم مة ضلةيوتم ة د ةيوت م)(2رمأجلومأن ميشالم ةدعممددم قوعممجلم
ذ مةزبلةلطمم وحملبال .م
ة عاس م إن متك م دود مة اجلة مةزبدولية مة ك ية م إ مذ ك مةي جل مت يود م
ة ضلةيوتم ة د ةيوتم ة

متدوضكمةسبحملوتم ة حمليطمة ن ونيةرمأجلومأن مي جل مملتايبم

ةزبلةلطمة ك يةمم مة التمم مة عحملوج .م
ث ل ً ووتاليفوالشلبي و ال غرا وامل ج دةويفواة نمواخل صحمل و
ملميعلرمةموجلدمة ك جمضبوأطمددوليةمانمتعكمةسبلجمة عوميةمة جونيةماذممتمانشو م
ضبوأط مد ية مروصة ممؤقوة ممجل مضبوأط منو مربز م عوأيو م يو

ال يو م م

نكةرم

قكمأةضجلتم ذ مة وأطمةمؤقوةم مراهمة حملغو مةزبدولجمة ك جمة ذطميدظلما ي مأن م
ةيؤدط ما ج متلةيخ م تأعيل مة حملونو مة ك ج متشال ميو م ة حملونو مة ك ج مة ن ونجم
قونو مسحملوتمة ن و متشالمروظ.م

)3

ا مأرذميا م ذ مة وأطمةشبوصةمةمؤقوةميك متوة لمةسبيك مة حملغوليةمة الزمةم
يضورم أذ كميك متوة لمة غجلونوتمة حملغوليةمة

مقل تضومة عكيكمم مةموةثيهمة ك يةم

 .2بدادخمة اس خملدت ااخملنتة ااخمةادل خةااتخم اتز خةاكخ205خةاصم خةلا عخ ا خم لاافاملتلخمة ااخوة ل ااخوملدول اايخزم ا خ ا خ
ذلا ،خدمحمخدمحمخيااد دخمليااد قة،خمل ااتةاأخملاادو خة لاات ،خ مزخ تةداااخلداصخل يمت اااخومل يااس،خملا لك،خلدااص،خ2009ا،خ خ
 .136خ
 .3دمحمخدمحمخيد دخمليد قة،خم س خمللتبق،خ خ .132خ
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سبحملوتمة ن و م ة كةوت مة وعديةرم أذةم اب مة ةوتدمة يوةج ميا م ذةمة دوعمم م
ة وأطر م ا كة و م اج مم مةمبودئ م مة حملونونية م مةمعجلوا متضو م مةسنظجلة مة حملونونيةم
ة وعديةم ة ك يةمم ذةمموميدةوطميا مارالام ةع ممبكأمةمشل ييةمة ك ية.م

)(4

م

نويذة م ذ ك مأد ك مةموجلد مة ك ج متأ جلية م دود مآ يوت مدةلجلة م اجل ؤ ية مةزبدوليةم
ة ك ية مأوةياة م اشأو ميا مة دظو مة ك ج م يود مة اط م وأودى مةابيوت م ثغلةتم
ة وأطمة ك يةمةشبوصةم وطمانشو مة اجلةمةزبدوليةمة ك يةممبودبممعو ك م موم م
17ميو يوم. 1998م

)(5

م

م مأتلزمةمجلي ةتمة

متوجلي متضومة اجلةمةزبدوليةمة ك يةمي مة وأطمةشبوصةم

ة ك يةمنذألميا مةبيلمةمجوام:م م
 .1أ مة وأطمة ك يةمةشبوصةمأنش تم لةضمضبكد م معوقبةمأ لةدممعيدنرمأطم
أنضومضبوأطممؤقوةمتدوضجممو مأظب تمةمضو مةموأاةما يضورم مسنمأ مة اجلةم
ةزبدوليةمة ك يةمتوجلي متأ مةروضوصضومة حملغولجمم وجللم دةلطرم ذةممومأأكت م
ةمود مةس جمم مة دظ و مةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك يةمتحملو وم متدشأمتضذةم
ضباجلةمد يةمددوليةم تاو مة اجلةم ي ةمدةلجلة.).....
 .2أ مةروضوظمة وأطمةشبوصةميشجللماقايطمد ةم ةسك مأ مأأجلم حملطم ونيوضوم
ضبك د رم مسنمأ مةروضوظمة اجلةمةزبدوليةمة ك يةميشجللممجيدمأقو يطمد ام
ة عومل ممبعين مأ مةروضوظ مة اجلة مةزبدولية مة ك ية م

مضبكد متإقايط مأ مد ام

معيدةمتذةتضو.
 .3يا مة ل طمم مة وشوت متنمة وأطمة ك يةمةشبوصةم ضباجلةمة عكامة ك يةم م
ةزبلةلطمةشبوععةمنروضوظمألممدضوممانمأ مة اجلةمةزبدوليةمة ك يةم ةعتم
م منةوت م ذ مةزبلةلط ميا مياس ممو م و ممدضوظ مياي م مة وأط مة ك يةم
ةشبوصة.م
 .4لداخيد دخيسملس،خ بدت خملدال اخباأخمة الاخمة نت اخملدول اخوةج سختةكخملدو ،خب ثخة داخإ خملندولخملدول اخ
خمة الاخمة نت اخملدول اخملدم لاخمليلاح-خملام -خم لف مل)،خ كت مل اخملدزميتلخملد ت،خ تةداخ تزخماا س،خل ي ات،خ
2007ا،خ خ.12خ خ
 .5دمحمخدمحمخيد دخمليد قة،خم س خمللتبق،خ خ .137خ
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 .4ة وأط مة ك ية مةشبوصة م مأرغعت منروضوصضو ممجيد مةس صوظ مة ةبيعينم
ممل مربغدم

تك مةةوجدو ر م ذ ك مخبالر مة اجلة مةزبدولية مة ك ية مة كةلجلة مة

نروضوصضو ممجيد مةس صوظ مة ةبيعين ماذ مأرلدت معولأة ممدضط م و مةس لةدم
ة ذي متحملل مأيجلو ط مي م  )18ميومو م قت مةقمة ضط م اذلةلط مةشبوععة منروضوظم
ة اجلة.
و

ااب ً:وتط يروق ا دوالك نوالد ل

ا مانشو مة اجلةمةزبدوليةمة ك يةمأذضوزمقغولجمد جمدةلطميعوربمأسكمة وةو ةتم
ة ومةم مة حملونو مةزبدولجمة ك جمرم مأسكمة عالموتمة بو ز م ةمؤثل م متو يخمة عالقوتم
)(6

ة ك يةم ة حملونو مة ك جمة عو .

م

أجلومأ مانشو مة اجلةمةزبدوليةمة ك يةمنميعينم حملطمة وأةيسم دظو ميحملوتجمد جم
دةلط ميواأل متإصكة مةسساو م تحملليل مة عحملوتوتر م امنو ميعين مأذ ك مانشو مقوةيكم
قونونيةمد يةمدكيك ملجلمتةويلم مةيوتمة حملونو مة ك جمتشالميو م ة حملونو مةزبدولجم
ة ن ونجمتشالمروظرم و دظو مةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك يةمقكمدبو زم م
تعل ي مة شوملم اذلةلطمة ك يةمةمصواأةمموم دم مة دضوظمة ك يةمنذألممدضوميا م
ةبيلمةمجوا :م
 .1أ مة دظو مةسةوةج م اجلشاجلة مةزبدولية مة ك ية ميدك متوصيأ مزبلةلط مةسبلجم
مبودبمنطمةمود م )8مملميحملوضلميا ممومتغجلدو مةسبل جمة ك يةمم مدلةلطم حملطم
تلمأموكم يشجللمتو عو ةماغمذ كمةسبل جمأ ممة د ةيوتمة كةراية.

) (7

 .2أ مة دظو مةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك يةمدل متعضمةس عوامة

م
مملمتمةخم

تضأةمقوععةمتعكم مة حملونو مة ك جم ملميوطمصيو وضومأذلةلطميعوقبميايضوم م م
ذ كممومتغجلدتمياي مةمود م - 2/8ج )3-م ة

مدلمتميكدة مم مةس عوامة

تلتابمعكمقوةتمسأظمة ال مة ووتعةم ألمطمةموشك .
.6
.7
.8

) (8

م

م

دمحمخ تش ااازخةل اادة،خمة ال اااخمة نت اااخملدول اااخوملل ااا مأخ اادةخملل تي ا اخومل ااتةاأ،1 ،خةسك اصخ زمي ااتلخملاح اادلخ
ملدسب ا،خباعول،خ2010ا،خ  .19خ
لداخيد دخيسملس،خم س خمللتبق،خ خ .8خ
ح دزخ مدملسشمقخحل د،خم س خمللتبق،خ خ .178خ
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خ مش ً:وتاليفوسلبي و قص اواة نموال ط يحمل و
اذة مأونت مة حملوةيك مة ك ية متا مأل مة ك ا متغل

مقجلد م ضبوأجلة مةس صوظم

ة ذي متد ب ما يضط مة تاوج مدلةلط مد ية مأ مةنوضوأوت مرة م دضوظ مةنتأوقيوتم
ة ك يةمة

مذبجل مسحملوتمة ن و م سليوت مةسةوةيةمأمو مضبوأجلضومة وعديةرمانمأ م
)(9

ة دظو مة حملغولجمة كةراجمقكميعذ مي مة حمليو متذ كم يلددمة ببم مذ كما ج  :م
أموماغمةنضيو مة دظو مة حملغولجمة كةراجم اك ةم يك م ويايو م قك ت .

 أ مت ببميك م دودم بةمسحمليحملةم وعحملبممجلم ذ مةزبلةلط. أ مت بب مة حمليو مممبشوأطمصو يةمأ م اايةم) (10منمتودوةبممدممومة تابمم مدلةلطمد يةمرة .
م م دوميأتجمد مة اجلةمةزبدوليةمة ك يةم وال م ذةمة حملضو م ة وحملويسمم مقبلم
ة وأطمة وعديةم اك ام ووشلكم توكرلممالسحملةم معوقبةمةس صوظمملتايبمةزبلةلطم
ة ك يةرم ومد متاجلياجممبعينمنمجيوزم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك يةمة حمليو مت مانمتعكم
أ متووة لمأسكىمةسةبوجمة وتهمذأل و.م م
انمطهب انثاني :اختصاصات انمحكمة انجنائية انذونية
تنمة دظو مةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك يةمأنضو مربوطممبشوأجلة مملتايبم
دلةة مة تود مةزبجلوييةر م ةزبلةلط معك مة ن ونيةر م دلةلط مةسبلجر م دلةة مة عك ة م
ةنروضوظمةموعويج)رمتو عو ةماغمأن م ي تم اجلشاجلةمةروضوظمانم يجلوميوعاهم
توزبلةلطمة

متلتابمتعكمدروامنظومضومةسةوةجمسي مة دأوذم ةنروضوظمة مين)رم

أجلو مأنضو مذبوأط مةس صوظ مة ةبيعين مأط مأن من مسضونة مسسك مأمو م ذ مة اجلةم
ذةميعكممبكأمأةوةجم يضوم مةنروضوظمة شصضج) .م
 .9إبا اسمه جخ زملا ا ،خمل ااتةاأخ مل اادو خة ل اات خوم طا ا اخمة نت اااخملدول اااخك ااحخة ن ااتخ ا ا خإ ي اات خمة ال اااخمة نت ا اااخ
ملدول ااا،خب ااثخة يااازخ ا خكفاات خمل ااتةاأخملاادو خة لاات خ خ ااتقخوت اادمتل ،خ ،3خ ،1خة يااازملخمة قااة،خباااعول،خ
،2005خ خ .166خ
اتكجختةسملا اااخ–خمل اارمكخما ل ااامخبتزتر اات خ اسم جخ
خ
 .10كي اااملخمة تكل ااتلخملط ااازلخ وخملي اار اخل ن ااا ختة اسملا اأخ ة ااتاخمة ا
ول ااخ ا خ ست لاافتأخوملداسمقخوتا ا خ ابااتلخهصمل اااخب لااج-خ اكخ ااداخ دماااخمة ااتكجخملا ن اااخ ا خبدا خملاادوةخوة ااتخ
ملاالمتلخم ف دلختةسملا اخ خة تضتلخةام ني ت.خ خ
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إلسوعة متوروضوصوت مة اجلة مةزبدولية مة ك ية ميوودب ميايدو ممعل ة مأأل مم م
ةروضوصضومةموعويجرم ةروضوصضومة مينرم ةروضوصضومة شصضجمأالميا مسك  .م
أ الً:واالختص صوامل ض

يحملوالد ليحمل و

وللمحهمحملوا

سكدت مةمود م 1/5مم مة دظو مةسةوةج م اجلشاجلة مةزبدولية مة ك ية مةزبلةلط مة

م

تكرلم مةروضوظمة اجلةمسيحمنضتم ذ مةمود ميا مأن م م- 1ميحملوضلمةروضوظم
ة اجلةميا مأ كمةزبلةلطمرةو مموعدمة وجلو مةموجلدمة ك جمتأةل رم اجلشاجلةم
مبودبم ذةمة دظو مةروضوظمة دظلم مةزبلةلطمة وو ية :م

مأ .دلةةمة تود مةزبجلويية.
مج .ةزبلةلطمعكمة ن ونية.
ز.مدلةلطمةسبلج.

م

م

م

م

م

م م

مد.مدلةلطمة عك ة  .م
- 1وجرميحملوااب دةوا م يحملو)(11و
ملت مدلةة مة تود مةزبجلويية ممبلةسل م ضبو نت ميكيك م ذ ك مم مأدل متعل ضوم
دبليط مةس عوا مةماونة م ور م أذة مم مأدل ماقلة و مأذلةة ممبحملوغج مة حملونو م
ة ك جر م و ممو ممت م عال ممبودب مةتأوقية ممدد مدلةة مة تود مةزبجلويية م ةمعوقبة ميايضوم
ة

)(12

مأقلتمم مقبلمةزبجلعيةمة عومةم ألمطمةموشك ميو م. 1948

قك مدو متعليف مة دظو مةسةوةج م اجلشاجلة مةزبدولية مة ك ية مزبلةة مة تود م
ةزبجلويية ممةوتحملو ملومو ممو م د م متعليف مةمود مة جونية مم مةتأوقية م 1948متشأ ممددم
دلةةمة تود مةزبجلوييةم ةمعوقبةميايضو.م يحملضكمجبلةةمة تود مةزبجلوييةمعبحملو م ادظو م
ةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةم مأطم علميلتابمتحملضكما الكممجويةمقوميةمأ مأثديةمأ م
يلقيةمأ مديديةمأ متضأوضوم ذ مأ الأومأايومأ مد ليو).

)(13

م

ً
 .11و دخمي قخ ي تخ مضتخ سمللاخإبت لخمة سخملييسة .خ
 .12دمحمخةااتهسخ ماادخملامحااد،خ سمللاااخإباات لخمة ا سخملييااسة،خب ااثخة يااازخ ا خكفاات خمة الاااخمة نت اااخملدول اااخم ام ة ااتلخ
ملديفازملاخوملتيسيد ا،خ ،2خ وأخ مزخ يس،خ وأخةرتأخ يس،خ2004ا،خ خ .69خ
ً
ً
 .13وةااكخهااراخت دااتةخ فاالخ ضاات خمة لت اااخ وخإصضاات لتخكح ااامةخةدوي ا اخب طاادخ هالكلااتخك ااتخ وخ ص اات،خةن ا خةةج اات خ
مصلخمة لت ا،خة لخت اتةخ نااخإ خ لت اخ صسى .خ

نهعهىو اإلنسانية واالجتماعية

116

انعذد ( )6انمجهذ ( )10أبريم 2015و

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

صور اإلحالة إلى املحكمة الجنائية الدولية

|

د .وائل احمد علوان المذحجي

دكيل متو ذأل مأ متعليف مدلةة مة تود مةزبجلويية ميج ميا مم ووط مةمأو يطم
)(14

مشااونم لي يونم جلو:

م

مأ  -ةمشااةمةس جمتوعاهمتوضديفمةزبجلويوتمةم وضك ةماغمأ تعةممجويوتم حملطم
ج مقوميةر م ةثدي ر م يلقيةر م ديديةر م ذة مة وضديف ميشوت مة حملضو مسن م
أ أل مذأل مةزبجلويوت مة يوةيةر م ةنقوضوديةر م ة جحملو ية م ة

مجيب مأ م

يشجلاضومةسبجلويةم مدلةةمة تود مةزبجلويية.
جم  -ةمشااةمة جونيةم توعاهمتإثبوتمنيةمة تود ماذم لمةا معبحملو ممأضو م مة تود م
ةزب لية) مقول م صط مأ ميكد مضبكد مم مةس لةد ميدوجلو مزبجلوية مم وضك م
اج متجبت مة دةنة متو تاوج مدلةة مة تود مةزبجلويية؟ ماذة من متودك مادوتةم
قوععةميا م ذةمة ؤةارم

مأ مدلةةمة تود مةزبجلوييةمت وضكرمصبجلويةم

م مة بشلم ذ كم أ ميكدمة غشويوميعوربمقليدةميا منيةمة تود م لاكمةزبضةم
ة حملغوليةمة

متدظلمةموعوعمةاةةمتحملكيليةم ةةعةم متحملييطمذ ك.

- 2وا را موضدواا ش يحملو

و

يعكممأضو مةزبلةةمعكمة ن ونيةممأضو مسكيحمن بيورم أ مأو م مدذ ميجليحملةم
تعود ماغ ممو مقبل مةسبلج مة عومية مةس ج م ة جونية مسيح م ضلت م ذ مةزبلةة م مديبودةم
ةتأوقيةمن وطم دةم 1907م ةموعاحملةمتحملوةننم أيلةرمةسبلجمة ربيةمة
ةزبلةلطمة

متغجلدتممأضو م

متلتابمعكمقوةننمة ن ونيةرم أذة مقلة ةتممؤللمة ك امةسمليايةم
)(15م

ة ذطميحملكم م يومدطمدون مةدةم. 1902

م

مأيحملوج مةسبلج مة عومية منةيجلو مة جونية مأ وط مةموجلد مة ك ج متوذليط مةس عوام
ة دلةميةمةملتابةمعكمة ن ونيةم بكأتمة عكيكمم مةموةثيهم ةنتأوقيوتمة ك يةمتوبينم
ال مةزبلةلطمعكمة ن ونيةم دطميايضومميجوتمةسمطمةموشك م مةمود م /33ج)م ةمود م
 .14ح دزخ مدملسشمقخحل د،خم س خمللتبق،خ خ .146-145خ
 .15للايااك تلاسخصااتأخباااا،خمة اسم جخضاادخة لااتة اخ ا خضااا خ حرااتاخملنمااتاختيتملاامةخل ل الاااخمة نت اااخملدول ااا،خ ،1خ
ة يازملخمة قة،خباعول،خ،2006خ .45خخ خ
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م/55ز)ر مأجلو متغجل مة يال مة عومج مسبحملوت مة ن و مة ضود مةدة م 1948مذبكيكم
)(16م

م

أل عوام ةزبلةلطمعكمة ن ونية.

يا مرالر مدلةة مة تود مةزبجلويية م إ مةزبلةلط معك مة ن ونية مأونت مضبلم
رالرم نحملو وتمسود مأثدو مةمأو عوتمة
ةزبدولية مة ك يةر م ة
ةزبدوليةمة ك ية.

)(17

مأدلتضومة اذدةمة وشغ يةم نشو مة اجلةم

مةنوضت متويوجلود مةمود م  )7مم مة دظو مةسةوةج م اجلشاجلةم
م

قكميلرمة دظو مةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك يةمةزبلةلطمعكمة ن ونيةمتأنضوم
أطم علميلتابم مأعو م ذو م ةةدمة دةوتمأ ممدضذجممود معكمأي مصبجلويةمم م
)(18

م

ة او مةمكنينم ي مياطمتو ذو ).

ةزبكيلمتو ذألمأ مة وعليفمةو فمة ذألميعكمتعليأو مدكيكة م أن مس اممل ميوطم
تعليفمةزبلةلطمعكمة ن ونيةمتعليأو م ةعشو م دقيحملو م ممعو ك مد يةمةيوجلكتضوم و بيةم
ة ك ارمأجلومأ مة دظو مةسةوةجم اجلشاجلةمتوةدم مقولجلةمةزبلةلطمة

متعكمم مقبيلم

ةزبلةلطمعكمة ن ونيةمتلمأن متلكمة بوجممأووسومأمو ماعو ةمأي مدلةلطمأرلىمم وذك م
ومموميأضطمم منطمةمود م م1/7م)مم مة دظو مةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك ية(19).م م
قكم ععتمةمود مة وتعةمةو أةمة ذألممعوي م اجمتضب مةنيوكة ةتميا مة بشلم
م مقبيلمةزبلةلطمعكمة ن ونيةم ج :م

مأ .أ متلتابمةسيجلوامةملمةمد يومعكمةمكنينمةوة مأونوةمموةعدنمأ م

م

موةعدنرم دومربوافمةزبلةلطمعكمة ن ونيةمي مدلةةمة تود مةزبجلوييةم
.16
.17
.18
.19

حل ا اادخ م ا اادمة ا جخ نل ا ااتأ،خمة ا اسم جخملدول ا اااخ ا ا خض ا ااا خمل ا ااتةاأخمل ا اادو خمة ن ا ااتك خوملي ا ااسيداخةي ا ااالة ا،خ مزخملاف ا ا خ
مل تةاة ا،خةطس،خ2009ا،خ  .170خ
ي ااد دخ م اادمل ي حخحل ااك،خمة ال اااخمة نت اااخملدول اااخوتيم ااتلخمل ض اات خمة ن ااتك خمل اادو خمة اادمثخوم دت ااس،خ مزخ
مل ضاخملدسب ا،خمل تهسل،خ2004ا،خ خ .240خ
ةباات ل،ختيااقع تق،خإبداات خمللاارتأ،خمل فاالخمل لااسة،خمل ا ك،خملفداارم خو اعهاات،خزم ا خ
وةااكخهااراخت دااتةخمل فاالخملدلااد،خ خ
تات لخهراخت دتةيخيايكختلسخصتأخباا،خم س خمللتبق،خ خ299خوةتخبددهت.خخ خ
بتز اااخمل دملاامة،خمة الاااخمة نت اااخملدول اااخ م دص ااتخومصفطت ااتا تخةا ااحخملاالمااتلخم ف اادلختةسملا اااخوإياسم لخة اات،خ
ةج اخ تةداخ ةيقخل د ااخت فطت ماخومل تةاة ا،خمة د،20خملدد خملنت ،خ2004ا،خ خ .137خ
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ضذ مةسر متلتابم مسهممجويوتمموصو ةمقوميةرمأ مأثديةرمأ ميلقيةرم
أ مديدية.
مج .أ متلتابم ذ مةزبلةلطميا منةوتم ةةدمأ مأةوةجم مدضذجرم يعينمذ كم
أ مةزبلةةمعكمة ن ونيةم جمم منوعمةزبلةلطمةزبجلوييةمة

مت وضكرميكم

أأربمم مة غشويو.مم
مز .أ متاو م دوكمةيوةةمد يةمأ مةيوةةمم مقبلممدظجلةمتحملغجمتو تاوجم
ذ مةزبلةلطرمأطمأ منمياو مة تاوتضومتةليحملةميشوةلية.
- 3وجرا مواحلربو

و

تعورب مدلةلط مةسبلج مم مأةبه مةزبلةلط مة ك ية م ضو ة من تبوعضو متوسبلجر م يلددم
أصلمدلةلطمةسبلجماغمة حملوةيكمة عل يةم ة عودةتم ة وحملو يكمة
ةسبلتية مة

مذباطمة مة عجلايوتم

مأونت مةولك م مة حملل مة ووةد ميشل م مو مقبا م ة

ة أحملضو م ايالنوتمقود مةزبيوشمة و تة.

)(20

مأقلت م مأووتوتم

م

تعلرمدلةلطمةسبلجمتأنضوم مةس عوامة

متحملدمأثدو مةسبلجمتومصو أةمميجوتمةسبلجم
)(21

أجلومسكدت مقوةننمةسبل جم يودةتضوم ةمعو كةتمة ك ية) مأجلوميل ضومة بعضمتأنضوم
مةمصو أوت م ةننوضوأوت م ة
ةسبلجم ة

مقك متوصف مأ من متوصف متوزب ومة م حملوةنن م أيلةرم

متلتابماتو مة د ةيوتمةم اشة).

)(22م

م

ياي مةا مة حملوامأ مدلةلطمةسبلجم جمتاكمةزبلةلطمة
م م مةسبل ج م ة

متلتابمتشالمموعجلكم

متاو مطبو أة م ال مة حملوةيك مة ن ونية م ةسرالقية م حملوةيكم

ةسبلجم أذةمةنتأوقيوتمة ك يةمةمعديةمحبحملوتمة ن و  .م
دوك مة عكيك مم مةموةثيه م ةنتأوقيوت مة ك ية مة

متاأات متوعد مة حملوةيك مة

م

يوعنميا مةموشو تنماتبويضومأثدو مة مة عجلايوتمة ع اليةم م مأ طم ذ مةنتأوقيوتم
 .20حلدخ مدمة ا جخ نلتأ،خم س خمللتبق،خ خ .149خ
 .21مدملافتحخب اة خح تشة،خمة الاخمة نت اخملدول ا،خ مزخملاف خمل تةاة ا،خةطس،خ2007ا،خ خ .655خ
 .22ا ااالحخمل ا اادمكخ ا ااتةس،خ ا ا اسم جخمة ا ااس ،خب ا ااثخة ي ا ااازخ ا ا ا خكف ا اات خمة ال ا اااخمة نت ا اااخملدول ا اااخم ام ة ا ااتلخملدي ا اافازملاخ
وملتيسيد ا،خ ،2خ وأخ مزخ يس،خ وأخةرتأخ يس،خ2004ا،خ خ .108خ
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ةتأوقيوت مدديف مةس تد م دة م 1949م تواصط مأ ط مة حملوةيك مةمدظجلة م اشلج م م ذ م
)(23

ةنتأوقيوتميا مةآلتج:

م

 ةنتأوقية مةس ج مروصة متوش ن مسوا مةزبلس م ةملع مم مأ لةد مة حملوةتمةم اشةم مةميكة .
 ةنتأوقية مة جونية مروصة متوش ن مسوا مةزبلس م ملع م لق مة حملوةتمةم اشةم مة بشو .
 ةنتأوقيةمة جو جةمروصةممبعوماةمأةلىمةسبلج. ةنتأوقيةمة لةتعةمروصةمحبجلويةمةمكنينمأثدو مةسبلج.تو عو ةماغمماشحملجمةتأوقيوتمدديفمةس تدمة اذي م قعوم ميو م 1977مة رب توأوام
ةس ا مروظ متغشويو مةمدوزيوت مةم اشة مة ك يةر م ة رب توأوا مة جونج مروظ متغشويوم
ةمدوزيوتمةم اشةم

مة ك ية .م

تشالميو م دوكمصبجلويةمم مةمبودئمة للي يةم ة

متحملو ميايضومةتأوقيوتمدديفم

ةو أةمة ذألم ج(24):مم م

 يك مةنيوكة ميا مة او م ةمدوعهمةمكنيةرم أذ كمةسمدوأ مة د م دومةمويوزةتممجلمأموأ مة عبودةترم ةسموأ مةسثليةرم ةمؤة دوتمة وعايجليدةم
ةم وشأيوت.
 يك مة ةو ماغمةسة م ةملعجم ةزبلحرم يك مدوةزمقولمة ل ول . أنمياشهمةموشو تو مأعلة ةمخبضدومضطمنمتودوةدبممددمة غدلضممد مةسبدلجمأ مسليةمةموشو تنم مةرويو م ةوللمةسعلة متو غ م ي تممةاحملة.
 ربةلم ذ مةنتأوقيوتمأيجلوامةننوحملو م ة عحملوتوتمةزبجلوييةم ة دأج. .23مدملافتحخب اة خح تشة،خم س خمللتبق،خ خ .670خ
 .24ااتةعخشمل اادخ ط ا ا،خح اااقخة ل ااتأخ خم ط اات زخو ل ااتلخملدول ااا)،خ ،1خ وأخةر ااتأخ ي ااس،خ وأخ مزخ ي ااس،خ2011ا،خ خ
 .154خ
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و

يا مة ل طمم مأو مدلةةمة عك ة متعكم ةسك مم مأ طم أرةلمةزبلةلطمة ك يةرم
يا مة ل ط مم مأو مة دظو مةسةوةج مقك معجلضو ماغ مقولجلة مةزبلةلط مةس تد مةس كم
رةو م ة

متدك ز مذبت مةروضوظ مة اجلة مةزبدولية مة ك ية مان مأن م مياو م

توةوةويةمة اجلةمةزبدوليةمة ك يةمسو ةةمةروضوصوتضوميا م ذ مةزبلةةمانممو م
مت مةيوجلود متعلر م ةع مضبكد م ذ مةزبلةة ميغد مة شل ا مة

ممبودبضو مةا م

)(25

اجلشاجلةمسو ةةمةروضوصضومازة مدلةةمة عك ة .
ث ي ً واالختص صوالزمينوللمحهمحملوا

يحملوالد ليحمل و

نضت مةمود م  )1/11مم مة دظو مةسةوةج م اجلشاجلة مةزبدولية مة ك ية ميا مأن م
ي تم اجلشاجلةمةروضوظمانم يجلوميوعاهمتوزبلةلطمة

متلتابمتعكمتك منأوذم ذةم

ة دظو مةسةوةج) .م
أجلومنضتمة أحملل مة جونيةمم منأسمةمود مياجمةن م ماذةمأصبشتمد ةمم مة ك امعل وم
م ذةمة دظو مةسةوةجمتعكمتك منأوذ منمجيوزم اجلشاجلةمأ ملو
يجلو ميوعاه متوزبلةلط مة

مةروضوصضومانم

متلتاب متعك متك م ذة مة دظو متو د بة م واك مة ك ةر ممو مملم

تا مة ك ةمقكمأصك تمايالنومممبودبمة أحملل م3مم مةمود م .)12م
عبحملو م اجلود مة وتحملة مة ذأل م إ مةنروضوظ مة ذط متوجلود مت مة اجلة ميا م د م
ة عجلو م و م مةسصل مةروضوظ مم وحملباج مياو م حملط ميا مةزبلةلط مة

م قعت متعكم

دروا مة دظو مةسةوةج م اجلشاجلة مسي مة دأوذ) (26م درل مة دظو مةسةوةج م اجلشاجلةم
ةزبدوليةمسي مة ودأيذمتعكممضودقةمة عكدمةمةاوجمم مة ك امياي م جم60مد ةم مةس ام
م ميو يوميو م . 2002م
 .25محلادخ تيااجخمة ل اادة،خمة الاااخمة نت اااخملدول اااخملدامةاالخمة ااد لخلاادوزخمة الاااخمة نت اااخملدول ااا،خ ،2خ ،1خةسكاصخ
م د اةتلخوملفأه لخة اقخة لتأ،خمل لك،خلدص،خ2005ا،خ خ .125-124خ
 .26ةل ا اادخمليسموةا اااخوخ مدتلا اافخملنامملا ااا،خملفدسملا ااحخبتة الا اااخمة نت ا اااخملدول ا اااخوب ا ااتأخح ا اااقخم ا ااص جخ ةتةلا اات،خةج ا اااخ
مة اق،خمة دختوة،خملدد خملنت ،خك اخمة اق،خ تةداخملم سملك،خمال اخ،2004خ خ .284خ
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أطمأ مة دظو مةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك يةمأرذمتو حملويك مةمةبحملةم ممجيدم
متحملغج متعك مدوةز متةبيه مة حملوةنن مةزبدولية متأثلم

ةسنظجلة مة حملونونية م مة عومل م ة

دعجرممبعينمأ مة حملونو ميةبهمتأثلممبو لم نميلتكماغمةموعج.
ا مدبك مة
تو د بةم اذلةلطمة

)(27

م

و ما ج مأ مة اجلة مةزبدولية مة ك ية مقك ملو

مةروضوصضوم

م قعتمقبلمتك منأوذمنظومضومةسةوةجم تضو مةةوجدوليةماذةمأونتم

تاك مةزبلةلط مم مةزبلةلط مأ مةننوضوأوت مةم وجلل م– مأط مدلةلط مت وجلل مزمديو  -ممجلم
سو ة مةنروأو مة حمل لط م أل صوظ مة ذي ممو مزةا مةروأولضط مقولجلو مسو منأوذ مة دظو م
ةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك ية.

)(28مم

م
يحملوالد ليحمل و

ث ل ً:واالختص صوالشخص وللمحهمحملوا

نضت مةمود مةس ج مم مة دظو مةسةوةج م اجلشاجلة مةزبدولية مة ك ية ميا مأن م
ة اجلةم ي ةمد يةمدةلجلةم ومة اةةممجلو ةةمةروضوصضوميا مةس صوظمازة مأ كم
ةزبلةلطمرةو مموعدمةن وجلو مة ك ج) .م
أجلومنضتمةمود م )1/25مم منأسمة دظو ميا مأن م مياو م اجلشاجلةمةروضوظم
يا مةس صوظمة ةبيعينميجلالمتضذةمة دظو مةسةوةج) .م
سو متحملك ميوغ مأ مة اجلة مةزبدولية مة ك ية مأرذت ممببكأ مةم ؤ ية مةزبدوليةم
ميلتابضو مةس لةدر مأط مأنضو مربوط ممبشوأجلةم

ة شصضية مأ مة ألدية مي مةزبلةلط مة

ةس صوظ مة ةبيعين م حملط م ن مت أا مي مةزبلةلط مة

متحملد مم مةس صوظ مةمعدوية مأ م

ةنيوبو يةرمأطمنمتحملدمةم ؤ يةمةزبدوليةمياجميوتهمة ك امأ مةمدظجلوتمة ك يةمأ مة ي وتم
ة

)(29

متوجلودمتو شصضيةمةنيوبو ية.

م

أذ مةم ؤ يةمةزبدوليةمي مةزبلةلطمة

متكرلمعجل مةروضوظمة اجلةمنمةا م

أ متحملدمانمياجمة ن و مة ةبيعجم تحملدمياي متاكمةم ؤ يةمتضأو مة ألديةم أيومأونتم
د دة مم و جلو م مةزبلةة مةوة مأو م ويال مأ م لياو مأ مضبلعور م ةوة مأربذم
 .27تةعخشملدخ ط ا،خم س خمللتبق،خ خ .405خ
 .28بتز اخمل دملمة،خم س خمللتبق،خ خ .141خ
اااخ ااتةعخ املاادخةةااتزل،خمل ااتةاأخمة نااتك خملاادو خومللااي لخ لساات خ اباااخة اادما،خزيااتلاخةت لاافاع،خ ا اعخة يااازل،خ
.29
ك اخمل تةاأخوملدزميتلخمل ضت ا-خ تةداخالهتةخملدول ا،خ2012ا،خ خ .118خ
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مذ ك مم مصو مةم و جلةرم

ي ووطمأ متاو مةزبلةةمتومةمأ م قعتميدكمسكمة شل ع.

)(30

م

يشما م مة شصط مة ذط متحملد مياي مةم ؤ ية مةزبدولية مأن ميحملل ميجلل مي ممثونيةم
يشل مةدة م قت مة تاوج مةزبلةة مةمد وتة ما ي م ذة ممو منضت مياي مةمود م  )26مم م
ة دظو مةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك ية .م
دكيلمتو ذألمأن منميعوكمتو ضأةمة لمسيةم اشصطم المأثلم واكمة ضأةمياد مقيدو م
ةم ؤ يةمةزبدوليدةم حملدكميادو م لديسمد دةمأ مساوممدةمأ متلمدو مأ ممو أدومساوميدورم
أجلدددومقدددكمي دددأامة حملولدددكمة ع دددالطمأ م لددديسمة ك دددةميد د مةزبدددلةلطمة د د ميلتابضدددوم
ملؤ ةيضطماذةمأو مة دم لليسمأ مة حملولدكمة ع دالطمياد ميادطمتدذ كمأ ميأدمضمتد مة عادطم
تذ ك.

)(31

قك مأقل مة دظو مةسةوةج م اجلشاجلة مةزبدولية مة ك ية م مةمود م  )31مأةبوتو ملوددم
يا مأةوةضومةم ؤ يةمةزبدوليةمأجلوم ومأو مملتابمةزبلةةميعونجمم مملضرمأ م
قضو ميحملاجرمأ مأو م مسو ةمةالمةعةلة طرمأ مأو مذبتمأألة ممعدوطرمأ م
أو م مسو ةمد وعمي مة دأسمأ مةمجلوااوتمة

منم ينميدضوم بحملو مة شصط .م

أجلو مسكد مة دظو مةسةوةج م مةمود م  )33مةسبونت مة

ميعأ م يضو مةزبونج مم م

ةم ؤ ية مةزبدولية ماذة مة تاب مةزبلةة متدأيذة مسمل م مساومو مأ م لي ة مي اليوم
أو مأ ممكنيوم جم :م

 اذةمأو ميا مة شصطمة و ة مقونونجمتإعويةمأ ةملمةسباومةمأ مة لليسمةمعينمتوسمل.
 -اذةمملميا مة شصطميا مياطمتأ مةسملم

ممشل ع.

 اذةمملمتا ميك ممشل ييةمةسملم و ل مأجلوم مسو ةمأ ةملمةسباومةمتو تاوجمدلةةمة تود مةزبجلوييةمأ مةزبلةلطمعكمة ن ونية.مم

 .30تةعخشملدخ ط ا،خم س خمللتبق،خ خ .412-411خ
 .31ةل دخمليسموةاخوخ مدتلفخملنامملا،خم س خمللتبق،خ خ .286خ
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انمبحث انثاني :حاالت اإلحانة إنى انمحكمة انجنائية انذونية
متويد :و
م ذة مةمبشح مةور مي ع مة بوسح مة دوتة ميا مة و وؤا مةآلتج مم م ج مةزبضةم
ةمصو ةمتوشليكمة كيوطمأمو مة اجلةمةزبدوليةمة ك يةم؟م ضلمةيحملوضلميجللمة اجلةم
يا ممومحييا مصباسمةسم ما يضوممبودبمة أضلمة وتدمم مميجوتمةسمطمةموشك م؟مأ مأ م
ة اجلة م ج منأ ضو مم مةوووغ مة حمليو متذ ك مم مرالا ممكييضو مة عو ؟ م ل مةي جل م
المة ك امة وحملك متو شاوىمأمو مة اجلةمأ مةن مةيحملوضلمةسملم حملطميا مة ك ام
ةسعلةرم مة دظو مةسةوةجم اجلشاجلةم؟ م
تدو ًمياجممومةبهمةورمنحملو متوحمل يطم ذةمةمبشحما جمثالثةممةو بمنودو ام مةمةابم
ةس ا مة سو ة مم مة ك ار م نوةلت م مةمةاب مة جونج ماغ مة سو ة مم مصباس مةسم م
ة ك جر م نوشكخ م مةمةاب مة جو ح مي مة سو ة مم مةمكيج مة عو مة اجلة مةزبدوليةم
ة ك ية .م
انمطهب األول  :اإلحانة من انذول
ا ميجلل مة اجلة مةزبدولية مة ك ية ميووقف متو غل

ميا ممكط مة وعو م ةم ويك م

ة ذط متحملكم مة ك ار م ذة مجيب مأ ممني متن منوين مم مة ك ا مأ ن مة ك ا مةسعلةر م م
ة دظو مةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك يةرم ثونيو مة ك امة

م ي تمعل و م مة دظو م

ةسةوةجم اجلشاجلة .م
أ الً:والد وا:طرافويفوال ظ وا:س س وللمحهمحملوا

يحملوالد ليحمل و

عبحملو م اجلود م )1/12مم مة دظو مةسةوةجم اجلشاجلةم إ مأطمد ةمتضب معل و م م
ذةمة دظو متحملبلمتذ كممبو ل مةروضوظمة اجلةم مةزبلةلطمة ك يةمة كد م ي رم
ذ كمجيبمياجمتاكمة ك ةمأ متوعو ممدمة اجلةمتعو نو متومو م يجلومتحملو مت م منةوتم
ةروضوصضو مم مذبحمليحملوت م مةزبلةلط مة ك ية م ةمحملوعو ميايضور م أ مت وذيب م الم
عابوت مة وعو مةمحملكمة مم مقبل مة اجلة ممبو م مذ ك معابوت ما حملو مة حملبض م ة وحملكيطم
اجلشاجلة.

)(32

م

 .32محلدخ تيجخخمة ل دة،خم س خمللتبق،خ خ .74-73خ
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ة و وؤامة ذطميةلحم دوم ومسواممد مة اجلةمةروضوصومأصيالم ادظلم مدلةةم
مومم مةزبلةلطمةمك دةمذبتمةروضوصضوم لمياو م ومذ كمةنروضوظممبذلدمقبوام
ة ك ا م ادظو مةسةوةج م اجلشاجلة م؟ مأ مأ متكرل مة اجلة ميدبغج مأ مخيغد م شلام
قبوامألمد ةم حملوم المسو ةميا مسك م؟ م
أةوحملل مة لأط م مذ ك مأ ملو

مة اجلة مةروضوصضو متشأ مدلةة ممو مجيب مأ م

تاو مةزبلةة مضبل مةنتضو مقك مة تابت م ماقايط مد ة معلر مأ ممبعل ة مأسكم
يويو و(33).مم م
أجلو مةبه مة حملوا م يجلو متحملك م إ متكرل مة اجلة مةزبدولية مة ك ية م و متكرلم
تاجلياج ممبعين مأ مةنروضوظ ممبالسحملة مةس صوظ مة ذي ميلتابو ماسكى مةزبلةلطم
ة ك يةميعودم مةسصلما جمة وأطمة وعديةمة

ميحملدميايضوم ذةمة عب م ذ كمةسمةموم

اشحملوت م ة يود مة وعديةم اك ةم إذةمثبتميك ممحملك مةسر مأ ميذ وم مذ كم إ م
ة اجلة مةزبدولية مة ك ية م م ذ مةسبو ة مةسبه م مة وكرل م ة دظل م مةزبلةة مأ م
ةزبلةلطمةملتابة .م
ذةم وذدبمتكرلمة اجلةمةزبدوليةمة ك يةم مة يود مة وعديةم اك ام إندومنلىم
مدممومذ بما ي مة بعض) (34مم مأن مجيبميا مة ك امأ متحملو متوربوذمة وكةت م ة دلة ةتم
ةماللجلةمم مسيحمةربوذمتكةت مددوليةمتشليعيةمقغوليةم وذليطمةننوضوأوتمة

متكرلم

ماعو مة حملونو مة ك ج مة ن ونج م روصة مةزب يجلة ممدضو م ةمدضوظ ميايضو م مة دظو م
ةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك يةرم أذةممالسحملةمملتابيضومةوة مأونوةممكنينم
أ مي الينمم و نمأ مأ لةدميودينم عدنمأ مأدونبم أيومأو مماو مة تاوجم
تاكمةننوضوأوت .م
ث يً:والد واليتوليشتوطرف ًويفوال ظ وا:س س وللمحهمحملوا
دوممني متنمنويينمم م ذ مة ك ا:

)(35

يحملوالد ليحملو م

م

تةعخشملدخ ط ا،خم س خمللتبق،خ خ .388خ
.33
 .34محلادخلياا خمللا دخةس ا ،خة ااختاد الخةةاااتذخمة ناتك خكحراتاخمل ااتةاأخملادو خة لات ،خةج اااخخ تةدااخم ا خياادا ،خ
ةج دخ،24خمة اقخوملد ااخملل تي ا ،)1خ،2012خ خ 113خ
 .35محلدخ تيجخمة ل دة،خم س خمللتبق،خ خ71خوةتخبددهت .خ
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م ي تمعل وم مة دظو مةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةم

ة ك يةم ملميضك ميدضومأطمايال متحملبوامةروضوظمة اجلةم ادظلم مةزبلةلطم
ة ك يةمة

متكرلمعجل مةروضوصضوم ذ مة ك امنمجيوزم اجلشاجلةمأ ملو

م

سيو ومأطمةروضوظمم مةنروضوصوتمةمجلدوسةم و.
ا م يسم ذ مة ك امأ متوذ عمأمو مة اجلةمةزبدوليةمة ك يةمتأنضوم ي تم
عل وم مة دظو مةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك يةمأ مأن مملميضك ميدضومايال م
تحملبوا مةروضوصضو م ذ ك متضكر م غضو مة وعو ممد مة اجلة م يجلو مدبلي م ذ م
ةسر مم مذبحمليحملوت متشأ مدلةة مة تابت مسن ماذة ممو مأسوا مصباس مةسم م–م
موضل و ممبودبمة أضلمة وتدمم مميجوتمةسمطمةموشك م–مسو ةماغمة اجلةم إ م
ذ مةسر مةسبهم مسو ةةمةروضوصوتضومازة مة ك امةسعلةرمأ م

مةسعلةرم

مة دظو مةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك يةم .م

-

ة دوع مة جونج /مة ك ا مة

م ي ت مأعلة و م مة دظو مةسةوةج مان مأنضو مقباتم

توروضوظ مة اجلة مةزبدولية مة ك ية م يجلو ميوعاه متوزبلةة مقيك مة بشح م ذ م
ة ك ا متاو متو وعو ممد مة اجلة م يجلو ميوعاه مم مذبحمليحملوت م محملوعو مأجلو م وم
ةسبوامتو د بةم اك امةسعلةرم مة دظو مةسةوةجم تشجلل م ذ مة ك امة

متعا م

ي مقبو وم ذةممبودبمايال ميودعم كطمم ذلمة اجلةم:

 ة ك ةمة

م قدم ماقايجلضومة اوكمقيكمة بشحرمأ مد ةمت ذيلمة أيدةم

أ مة ةولل ماذةمأونتمةزبلةةمقكمة تابتميا ممنتمةأيدةمأ معولل .
 ة ك ةمة

مياو مة شصطمةموضطمتوزبلةةمأسكم يويو و .م

انمطهب انثاني :اإلحانة من مجهس األمن انذوني
ا مأتعودمة عالقةمتنمصباسمةسم مة ك جم ة اجلةمةزبدوليةمة ك يةمتربزم مدونبنم
ومنم جلو :مةاةةمة سو ةما جمة اجلةمةزبدوليةمم مقبلمصباسمةسم مة ك جم ةاةةم
ايحملورمة وشحمليهمأ مة وأجلةمم مقبلمصباسمةسم مة ك جم نودو ام ذي مةزبونبنمتشج م
م ممة وأضيل:
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أ الً:وسلطحملواال لحملومنودللصوا:منوالد ل  .و
ماس مةسم مة ك ج مأ محييل ما ج مة اجلة مةزبدولية مة ك ية مأط مدلةة متكرل م م
ةروضوظمة اجلة )(36رم ي وجلكمصباسمةسم مة ك جم ذ مة اةةمم منضوظمميجوتم
ةسمط مةموشك متويوبو مأسك مةسدض مةمعدية محبأظ مة اط م ةسم مة ك ينر مأجلوم
)(37

ي وجلك ومم منضوظمة دظو مةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك ية.

م

اذةمأو مصباسمةسم مة ك جمةاكمةاةةمة سو ةماغمة اجلةمةزبدوليةمة ك يةم
انما م ذ مة سو ةم ي تممةاحملةمتلم دوكمتعضمة حمليودميدبغجميا مصباسمةسم مة ك جم
ةن و ة متضومرالامقيوم متو سو ةم ذ مة حمليودم ج:

)(38

م

 .1أ متاو مة سو ةمة ضود مم مصباسمةسم مة ك جمضبضو م حملطم يجلومربوطمت م
ة اجلةمةزبدوليةمة ك يةمم مدلةلط.
 .2مأ متاو مةسبو ةمة

محيياضومصباسمةسم مة ك جماغمة اجلةمةزبدوليةمة ك يةم

ت ودك ماغ مة أضل مة وتد مم مميجوت مةسمط مةموشك مأط مأ مياو م دوك متضكيكم
سحمليحملجم ا اطم ةسم مة ك ينمدلة مة تاوجمدلةةمأ مدلةلطمتكرلم مةروضوظم
ة اجلةمةزبدوليةمة ك ية.
دكيل متو ذأل مأ ممد مصباس مةسم مة ك ج مةاةة مة سو ة ميشوت متعض مة عيوجم
ج:

)(39

م

 .1ا مقلة مة سو ة مم مقبل مصباس مةسم مة ك ج مةور مياو ممل ونو متإمجوعم
ةسيغو مةشبجل ة مة كةلجلن م م اجلذاس م ذة ميعين مأ م يويو م ذ مة ك ا م ة ك ام
.36
.37
.38

.39

وةنتةخذل خإحتلاخةج سختةاكخملادو خإ ا خمة الااخمة نت ااخملدول ااخمة اسم جخملراةخمزتاماملخبتللاا مأ،خزم ا ختات ا لخ
ذل :دمحمخ تشازخةلدة،خم س خمللتبق،خ خ29خوةتخبددهت .خ
خزم خملاطلخمللتب خةكخة نتقختةجخم ف دلخ خم ام خ39خإ خ،)51خوخزم خم ت لخ /13خةكخملنمتاختيتملمةخل ل الاخ
مة نت اخملدول ا .خ
مةخف ااتزخ ل اسخي ااد دخشاانتأ،خملدال اااخب اااأخةج ااسختة ااكخمل اادو خومة ال اااخمة نت اااخملدول اااخملدم ل ااا،خب ااثخة ااداخإ ا خ
ملندولخملدول ا خمة الاخمة نت ااخملدول ااخملدم لااخمليلااح-خملام ا -خم لاف مل)،خ كت مل ااخملدزمياتلخملد ات،خ تةدااخ
تزخما س،خل ي ت،خ2007ا،خ خ5خوةتخبددهت.خ خ
محلدخليا خملل دخةس ،خم س خمللتبق،خ خ .101خ

نهعهىو اإلنسانية واالجتماعية

127

انعذد ( )6انمجهذ ( )10أبريم 2015و

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

صور اإلحالة إلى املحكمة الجنائية الدولية

|

د .وائل احمد علوان المذحجي

ةسبايأة م و مةور مياونو ممبدأى مي مةمالسحملة مأمو مة اجلة مةزبدولية مة ك يةم
حباطمسحملضوم مةةوصكة مسهمة دحملضم مة أيوو)ميا مقلة ةتمصباسمةسم مة ك ج.
 .2ا مة سو ةمة ضود مم مصباسمةسم مة ك جمت لطميا ممجيدمة ك امةوة مأونتم
م مة ك ا مةسعلةر مأ م

مةسعلةر م مة دظو مةسةوةج م اجلشاجلة مةزبدوليةم

ة ك ية.
 .3ا مة سو ة مم مصباس مةسم م مةور متؤدط ماغ متعةيل مة عجلل ممببكأ مةنروضوظم
ة واجلياج م م مثط مةاب مة حملوعج مة وعين مةروضوص مةسصيل م ادظل م مة حملغيةم
ةملتابة.مم
ث يً:وسلطحملوحمليك فوالتحكيلوأ واة نمحملومنوقبلودللصوا:منوالد ل

و

أدوز مة دظو مةسةوةج م اجلشاجلة مةزبدولية مة ك ية مأ ميحملو مصباس مةسم مة ك جم
تةابما دو مأ مايحملورمة وشحمليهم ذ كمتدطمةمود م )16م ة

منضتميا م منمحيوزمة بك م

أ مةمغج م مذبحمليهمأ ممحملوعو ممبودبم ذةمة دظو مةسةوةجممك مأثينميشلم ضلةمتدو ًم
يا معابمم مصباسمةسم ماغمة اجلةمتضذةمةمعينميوغجلد مقلة ميضك مي مةماسم
مبودب مة أضل مة وتد مم مميجوت مةسمط مةموشك م جيوز م اجلذاس مدبكيك م ذة مة ةابم
تو شل امذةتضو).مم م
يالسظ مم م مة دط مة وته مأ مة دظو مةسةوةج م اجلشاجلة مةزبدولية مة ك ية مأية م
مظضل مأرل مم ممظو ل مة عالقة متن مة اجلة م صباس مةسم م ج مةسبه مماس مةسم م
ة ك ج م مايحملور مة وشحمليه م مقغية ممور م ا م ذ مة اةة مةمجلدوسة مماس مةسم م
ة ك جم ي تممةاحملةم امنومضبكد متشل ام ج:

)(40

م

 .1أ متاو مة حملغيةمموعوعمة كيوىممعل عةميا مصباسمةسم مة ك ج.
 .2أ ميؤأك مصباس مةسم مة ك ج مأ م ذ مة حملغية متشال متضكيكة م ا اط م ةسم م
ة ك ين.
.40

لداخيد دخيسملس،خم س خمللتبق،خ خ .28خ
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 .3أ مياو مة ةاب مةموعاه متإيحملور مة وشحمليه مأ مةمحملوعو ممبودب مقلة م مصود مي م
ةماسمةةودودةماغمأساو مة أضلمة وتدمم مميجوتمةسمطمةموشك م مك ميو مقوتاةم
اوذكيك.
دبك مة

و ماغمأ مة اةةمةمجلدوسةم دومماسمةسم مة ك جمتعكممعلقال م مونعوم

مة عكة ةمةزبدوليةمة ك يةم جل مدضةماماونيةمة وعو ضمتنمةروضوصوتمة اجلةم
ةزبدوليةمة ك يةم سو ةوتمصباسمةسم مة ك جمروصةم أ مةمود م )16مةو أةمة ذألم
تغجلدتممد مصباسمةسم مة ك جمةاةوتم متأ

م ذبكيكمةم وللمة

مم م ونضومأ م

تضكدمة اطم ةسم مة ك ينمروصةم تو وو جمتلأتمةمواممأووحرم م مدضةمأرلىمأ م
مك مة وذكيكمة

ممدشتمماسمةسم مة ك جمسكدتمت دةم ةسك م ا مملميوطمذبكيكم

يكد مملةت مة وذكيك مأط مأن متلك مةموا ممأووسو م اوذكيك مد مذبكيك مقيك مزمينم ذةم
يشالميولحملومأمو مسو ةةمة اجلةمنروضوصوتضو.

)(41

م

مأ مة اةةمةمجلدوسةماغمصباسمةسم مة ك جم– مايحملورمة وشحمليه  -م جمةاةةم
سدوسةم م حملطمخبضوظمة اجلةمةزبدوليةمة ك يةرممبعينماذةممو

مة حملغو مة وعينم

ةروضوص ميا مةزبلةلطمة ك يةم حملوم احملونو مة وعينم إ مصباسمةسم مة ك جم يسمم م
سحمل معابم قفمادلة ةتمة وشحمليهم ذ كم ألةبوجمة وو ية:

-

)(42

م

أ مة اةة مةمجلدوسة مماس مةسم مة ك ج م د مة دط ميايضو مصلةسة م مة دظو م
ةسةوةج م اجلشاجلة مخبضوظ مة اجلة مةزبدولية مة ك ية م يس مخبضوظم
ة وأطمة وعدية.

-

أ م ذ مة اةة مةمحملل مماس مةسم مة ك ج م ج مةاةة مةةوجدولية م ةنةوجدو منم
يووةدم نميحملو مياي .

-

أ مصباس مةسم ماذة مدبو ز مةاةوت م عاب مم مة وأط مة وعدية م قف مادلة ةتم
ة وشحمليه م عدك و مياو مرو ف منط مةمود م  )2/7مم مميجوت مةسمط مةموشك م ة
نضتميا م ميك مدوةزمة وكرلم مة شؤ مة

م

متعكمم مصجليطمة اةو مة كةراجم

 .41لداخيد دخيسملس،خم س خمللتبق،خ خ .30خ
 .42محل اادخمباملا اات،خم الة ااحختيتي ا اخل ل ال اااخمة نت اااخملدول ااا،خب ااثخة ي ااازخ ا خكف اات خمة ال اااخمة نت اااخملدول اااخ
م ام ةتلخملديفازملاخوملتيسيد ا،خ ،2خ وأخ مزخ يس،خ وأخةرتأخ يس،خ2004ا،خ خ .33خ
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اك ا)م نم كمأ مسو ةةمة حملغو مة وعينمنروضوصوت م جمم مأرطمة شؤ م
ة كةرايةمسي مد ة.
انمطهب انثانث :اإلحانة من انمذعي انعاو نهمحكمة انجنائية انذونية
اجلكيجمة عو مةسبهم مذبليكمة كيوىم ة بك م مة وشحمليحملوتمم متاحملو منأ

م يجلوم

)(43

يوعاه متإسكى مةزبلةلط مة كةراة م مةروضوصوت مة اجلة مةزبدولية مة ك ية ر م تبك م
أ جلية مةاةة مةمكيج مة عو م م ذة مة شأ م مأنضو متوي م اجلشاجلة مةزبدولية مة ك يةم
سو ةةمةروضوصوتضوماذةمةمودعتمة ك امةسعلةرم مة دظو مةسةوةجمأ مصباسمةسم م
ة ك جمي ماسو ةمةزبلةةماغمة اجلة.
م ةو

)(44

م

مةمكيجمة عو م ذ مة ضالسيةميا مأةو مةمعاوموتمة

ميواحملو ومم مألم

مضك ممبو م مذ ك مة ك ار م أدض مةسمط مةموشك م ةمدظجلوت مةسباومية مأ م
ةسباوميةرمأ مةس لةدرمأ مأطممضك مموثوتمت متو د بةما ي .

)(45

م

م

ا م ذ مة ضالسية مةمجلدوسة م اجلكيج مة عو م ي ت ممةاحملة م امنو مربغد م حمليودم
قوتةمة اجلةميا مة دشومةآلتج:

)(46

م

 .1اذةمراطمةمكيجمة عو ما جمأ م دوكمم مةسةبوجمموميكيو ماغمة بك م مة وشحمليهم
دب مياي مة لدوع ما ج مة كةلل مة وجلضيكية معو بو مةسذ متو وشحمليه م ذ مة كةلل مأ م
لدش مةسذ مأ مأ متل غ م اجلكيج مة عو م مةسبو ة مةسر مدبكيك مة ةاب متدو ًم
يا م قولدمدكيك .
.2

مسو ة مةسذ متو وشحمليه م ادلةل ممبعل مةمكيج مة عو م إ مقلة مةنتضو مجيب مأ م
يضك مم مة كةلل مة وجلضيكيةمة

.43
.44
.45
.46

متعجللم م ذ مةسبو ةممبجوتةم ل ةمةتضو .

زم خم ت لخ15خةكخملنمتاختيتملمةخل ل الاخمة نت اخملدول ا .خ
ماسخ لاسخماياح،خ وزخم ااد خملداتاخ ا خمة الااخمة نت اااخملدول اا،خب اثخة اداخإ ا خملنادولخملدول اا خمة الااخمة نت اااخ
ملدول اخملدم لاخمليلاح-خملام -خم لف مل)،خ كت مل اخملدزميتلخملد ت،خ تةداخ تزخما س،خل ي ت،خ2007ا،خ خ .5خ
يد دخ مدمل ي حخحلكخ،خم س خمللتبق،خ خ .284خ
مسخ لسخمايح،خم س خمللتبق،خ خ .6خ
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يلطمة بعضمأ م قوتةمة اجلةميا مةاةةمةمكيجمة عو م مة سو ةم جم قوتةمدرلم
سك د مة اجلة م تضكر ماغ مدبديب مة اجلة م  -مقك مةم وةوع  -مم ممغبة مة وكرلم
ة يوةجم مة شؤ مة كةرايةم اك ا.

)(47

م

اذ ممو ممو متو ل مةمكيج مة عو مة وشحمليه مم متاحملو منأ

م حملو م اغوةتط مةو أةم

ة ذألم عاي مأ ميحملو متإ عو ممجيدمة ك امةسعلةرم ة ك امة

ميلطم معو مةمعاوموتم

ةمووسةمأ مم ميودتضومأ ملو

م نيوضوميا مةزبلةةمضبلمة وشحمليهمسو م ومملمتا م

تاكمة ك ةمأ مة ك امعل وم مة دظو مةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك يةم يحملو مةمكيجم
تإ عو متاكمة ك امتشالمةلطم جيوزم مأ محيكمم منةوتمةمعاوموتمة

ميحملكمضوماغم

ة ك ا ممو مأو مذ ك منزمو مسبجلوية مةس صوظ مأ ممدد ماتالر مةسد ة مأ ممدد م لة م
ةس صوظ.

)(48

ة ك ا مة

م
مي وودب مأرةو و مم مقبل مةمكيج مة عو م اجلشاجلة مةزبدولية مة ك يةم

جمتاكمة ك امة
ة ك ةمة

م قعتمةزبلةةميا ماقايجلضورم ة ك ةمة

محيجللمةزبونجمدد يوضورم

ميدوجلجما يضومةمينمياي مأ مةمينميايضطرم ة ك ةمة
)(49

ماقايجلضو.

ميحملبضميا مةزبونجم

م

 .47يد دخ مدمل ي حخحلك،خم س خمللتبق،خ خ .287خ
 .48زم خةصخم ت لخ )1/18خةكخملنمتاختيتملمةخل ل الاخمة نت اخملدول ا .خ
 .49زم خةصخم ت لخ )2/18خةكخملنمتاختيتملمةخل ل الاخمة نت اخملدول ا .خ
خ
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د .وائل احمد علوان المذحجي

انخاتمــة :
منضويةم ذةمة بشحمتوصلمة بوسحماغمة دوولرم ة ووصيوتمةآلتية :م
أ الُ:وال ت ج و
 .1أ مة دظو مةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك يةمقكم عدمنظومنم سو ةمةزبلةلطم
ة

مربوطمتدظل ومة اجلةمةزبدوليةمة دظو مةس امي جلجمة دظو مة حملونونجم ة ذطم

تحملو مت مة ك ا مةسعلةر م مة اجلة م ةمكيج مة عو م اجلشاجلةر مة دظو مة جونجم
ي جلجمة دظو مة يوةجم ومة ذطميحملو مت مصباسمةسم مة ك ج.
 .2أ ميجلل مة اجلة مةزبدولية مة ك ية ممووقف ميا ممكى مة وعو مة ك ج مةوة مم م
دونبمة ك امةسعلةرم مة اجلةمأ مة ك ام
 .3ةقوضو مةم ؤ ية م

مةسعلةر.

مة اجلة مةزبدولية مة ك ية ميا مةم ؤ ية مةزبدوليةم

أل صوظمة ةبيعين مةس لةد)م يك ماقلة مأطمم ؤ يةمتشأ مة ك ام ةمدظجلوتم
ة ك يةم طمأ مةس لةدميلتابو مةزبلةلطمة كةراةم مةروضوظمة اجلةمتوةطم
ضوحلمةس صوظمة ك يةمةسرلىم مة ك ام ةمدظجلوتمة ك ية).
 .4ةروضوظ مة اجلة مةزبدولية مة ك ية ممحملوضل م حملط ميا مةزبلةلط مة
تعكمتك مةليو منظومضومةسةوةجمرم م مثطمةزبلةلطمة

مة تابتم

مة تابتمقبلمتك مةليو م

ة دظو مةسةوةج من متدظل م يضو مة اجلة م ذة ممو ممس م اعكيك مم مةزبدو مم م
ة التمم مة عحملوجميجلومة تابو مم مدلةلطم ة
ة

مقكمتاو مم معجل مةزبلةلطم

متكرلم منةوتمةروضوظمة اجلةمةزبدوليةمة ك ية.

 .5دودمة اجلةمةزبدوليةمة ك يةمأل ميك ممبودئمتلةصتم مة حملونو مة ك جم
ة ن ونجر مأجلو مأ م دود و مأ دك منظو ميحملوتج ممعوقبة مةس لةد ميا مةم ووطم
ة ك ج.
و

ث يً:والت صي

 .1نتك مم ماجيود متعليف م ومل م دقيه مزبلةة مة عك ة مسو متوجلا مة اجلةم
ةزبدولية مة ك ية مم مسو ةة مةروضوصضو ميا م ذة مة دوع مم مةزبلةلط ماغ مدونبم
ةزبلةلطمة

مربوطمتدظل و.

نهعهىو اإلنسانية واالجتماعية

132

انعذد ( )6انمجهذ ( )10أبريم 2015و

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

صور اإلحالة إلى املحكمة الجنائية الدولية

|

د .وائل احمد علوان المذحجي

 .2ا غو منطمةمود م )16مم مة دظو مةسةوةجم اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك يةم ة

متعةجم

ماس مةسم مة ك ج مةسبه م متأديل مة وشحمليه م ة وأجلة ممك مأثين ميشل م ضلةم
قوتاة م اوذكيكر م ة بب م مذ ك مأ م ذة مة وأديل ميوعو ض ممد ممأضو مةةوحملال يةم
ة اجلة م يك متأثل و متوموغ ةت مةشبو ديةر مأجلو مأن ميؤدط مأذ ك ماغ متأر م
ة عكة ةمةزبدوليةمة ك يةم مأ مذبحمليهمة عكة ة.
 .3جيب ميك مةقوضو مةروضوظ مة اجلة ميا منظل مةزبلةلط مةمدضوظ ميايضو م م
ة دظو مةسةوةجم اجلشاجلة م حملطمتلمنتكمم ماعو ةميكدمم مةزبلةلطماغمة دظو م
ةسةوةجم وصوطمة اجلةمتدظل ومأونضومدلةلطمرة م تشالمتضكيكة م ا اطم
ةسم مة ك ين ممجل مدلةة مة

وجر م دلةة مةندبو متومصك ةتر م دلةةم

ةندبو متو بشلرمأيجلوامة حمللصدةم مأيو جمة بشو .م
 .4مأ متاو مة سو ة مم مصباس مةسم مة ك ج ماغ مة اجلة مةزبدولية مة ك يةم
مشأويو متوحملكيط مأد ة متجبت مصشة مة ديو متوقوع مدلةة مروععة منروضوظم
ة اجلة م ذ ك ممدد مصباس مةسم مة ك ج مم مة ديو معك مأط م صط متك ة دم
ةيوبو ةتمةيوةية.
 .5يا مة ك امايود مة دظلم متشليعوتضومة وعديةم غجلو مذبحمليهممبكأمة واوملمتنم
ةروضوظمة اجلةمةزبدوليةمة ك يةم ةنروضوظمة وعينرم غجلو مةةوحملال يوضوم
ةيودتضومة وعدية.م

نهعهىو اإلنسانية واالجتماعية

133

انعذد ( )6انمجهذ ( )10أبريم 2015و

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

صور اإلحالة إلى املحكمة الجنائية الدولية

|

د .وائل احمد علوان المذحجي

قائمة انمصادر وانمراجع :
أ الً:والهتل و
 .1أمحك ميبكةسبايط ميججلو ر مةزبلةلط مة ك ية م معو مة حملونو مة ك ج مةزبدولجم
ة شليعةمة ةالميةرمدة مة اوبمة حملونونيةرممضلرم. 2009
 .2ةمحكمقوةطمةسبجليكطرمة اجلةمةزبدوليةمة ك يةمة عوةملمة كد م ك مة اجلةم
ةزبدوليةمة ك يةرمز2رما1رمملأ مةمعاوموتم ة وأ يلمسبحملوتمة ن و رمة يجل رم
تع رم. 2005
 .3سيك ميبكة لزةت ممحيكر متةو مة حملغو مة ك ج مةزبدولج مم مة وأط مةمؤقوة ماغم
ة اجلةمةزبدوليةمة ك يةمة كةلجلةرمدة مة اوبمة حملونونيةرمة حملو ل رم . 2008م
 .4ةعيكميبكة اةيفمس

رمة اجلةمةزبدوليةمة ك يةم تةبيحملوتمة حملغو مةزبدولجم

ة ك جمةسبكيحم ةمعوصلرمدة مة دضغةمة علتيةرمة حملو ل رم . 2004م
 .5ةوة مللمرو متاةرمةزبلةلطمعكمة ن ونيةم معو مأساو مة دظو مةسةوةجم
اجلشاجلةمةزبدوليةمة ك يةرما1رممدشو ةتمةسبايبرمت ترم .2006م
 .6صوحلمزيكم ضياةرمسحملوتمة ن و م مةمضود م ةآليوتمة ك ية)رما1رمد مماو م
نشلرمد مدة منشلرم. 2011
 .7يبكة أووح متيومج مسذوزطر مة اجلة مةزبدولية مة ك يةر مدة مة اوب مة حملونونيةرم
مضلرم . 2007م
 .8ضبجلكمضبجلك مةعيكمة شعييبرمة حملونو مة ك جمة ن ونجرمدة مدومعةمتع م اةبويةم
ة دشلرمة يجل رمتع رم . 2009م
 .9ضبجلك ميو و ممضكطر مة اجلة مةزبدولية مة ك ية م ة ودة مدكا مة يوةيةم
ة حملونو را1رمملأ مد ةةوتمة وسك مة علتيةرمت ترم. 2010
ث يً:وا:حب ثوال لميحمل و
 .1اتلة يطمد ةدجرمة حملونو مة ك جمة ن ونجم ةمضاشةمةزبدوليةمة ك جمأيدفمظبشددوم
مانشددو مة اجلددةمةزبدوليددةمة ك يددةرمحبددحممدشددو م مأوددوجمة حملددونو مة ددك جم
ة ن ونجمامآ وتم ذبكيوتارمز3رما1رممدشو ةتمةسبايبرمت ترم.2005
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 .2ةمحددكمةتوة و ددورمةمالمد مةسةوةدديةم اجلشاجلددةمةزبدوليددةمة ك يددةرمحبددحممدشددو م م
أووجمة اجلةمةزبدوليةمة ك يةمةموة موتمة كةوو يةم ة وشدليعيةرمام2رمد مدة م
نشلرمد مماو منشلرم . 2004م
 .3ةمحكم ةأجمة يكممليدجرمعبدومتأعيدلمة نأدوذمةزبددولجمسسادو مة حملدونو مة دك جم
ة ن ونجرمصبادةممدومعدةمةمادكمةدعودرمصبادكم24رمةسبحملدوتم ة عادو مة يوةدية م)1رم
 .2012م
 .4تو يةمة حملكةجرمة اجلةمةزبدوليةمة ك يةمعبيعوضوم ةروضوصوتضومموقفمة ونيدوتم
ةموشدددك مةسمليايدددةم اةدددلةليلممدضدددورمصبادددةمدومعدددةمدمشدددهم اعادددو مةنقوضدددوديةم
ة حملونونيةرمةماك20رمة عكدمة جونجرم . 2004م
 .5مجعةمةعيكمةدليلرمأتعدودمة عالقدةمتدنمة اجلدةمةزبدوليدةمة ك يدةم صبادسمةسمد م
ة دددك جرمحبدددحممحملدددك ماغمة ددددك مة ك يدددة مة اجلدددةمةزبدوليدددةمة ك يدددةمة كةلجلدددةم
ة ةجلوح -مة وةقد -مةم وحملبل)رمأأودةيدةمة ك ةةدوتمة عايدورمدومعدةمقدو ميدونسرم
يبيورم .2007م
 .6صالحمة دكي ميدوملرمددلةلطمةسبدلجرمحبدحممدشدو م مأودوجمة اجلدةمةزبدوليدةم
ة ك يةمةموة موتمة كةدوو يةم ة وشدليعيةرمام2رمد مدة منشدملرمد ممادو منشدلرم
 . 2004م
 .7ضبجلكممو لميبكمة وةسكرمدلةةماتود مةزبددسمة بشدلطرمحبدحممدشدو م مأودوجم
ة اجلةمةزبدوليةمة ك يةمةموة مدوتمة كةدوو يةم ة وشدليعيةرمام2رمد مدة منشدلرم
د مماو منشلرم . 2004م
 .8ةمصوو ميجللمةدعيكم ددو رمة عالقدةمتدنمصبادسمةسمد مة دك جم ة اجلدةمةزبدوليدةم
ة ك يدددةمة كةلجلدددةرمحبدددحممحملدددك ماغمة ددددك مة ك يدددة مة اجلدددةمةزبدوليدددةمة ك يدددةم
ة كةلجلةمة ةجلوح -مة وةقد -مةم وحملبل)رمأأودةيدةمة ك ةةدوتمة عايدورمدومعدةمقدو م
يونسرم يبيورم . 2007م
 .9طباكمة ةلة ندةم ميبكةن د مة دوةي دةرمة وعليدفمتو اجلدةمةزبدوليدةمة ك يدةم تيدو م
سحملوتمةموضطمأمومضورمصباةمةسبحملوترمةمادكمةس ارمة عدكدمة جدونجرمأايدةمةسبحملدوترم
دومعةمة بشلي رميو يوم2004ر م
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 .10يسميجللميوةفرمد مةمكيجمة عو م مة اجلةمةزبدوليةمة ك يةرمحبحممحملدك ماغم
ة دددددك مة ك يددددة مة اجلددددةمةزبدوليددددةمة ك يددددةمة كةلجلددددةمة ةجلددددوحم -مة وةقددددد -م
ةم وحملبل)رمأأودةيةمة ك ةةوتمة عايورمدومعةمقو ميونسرم يبيورم. 2007
ث ل ً والرس لوال لميحمل و
 .1يايةم وحلميويكمة مو رمة حملدونو مةزبددولجمة دك جم ة دبيلم غدو ميحملوتدةمة يدكة رم
ةددو ةممود ددو رم د ممدشددو رمأايددةمة حملددونو م ة ك ةةددوتمة حملغددوليةم -مدومعددةم
ن وطمة ك يةرم . 2012م
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)(AUST

للعلوم اإلنسانيح واالجتواعيح
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د .زروقي عبد القادر

النقد الروائي الجزائري املعاصر
املنجز والخيارات املنهجية
هقذهح :
ٜٗدف ايبشح إىل ايٛقٛف عً ٢املٓذص ايٓكد ٟادتصا٥س ٟاملعاؾس املتابع دتٓظ
ايسٚا ٌٖٚ ،١ٜنإ هلرا ايٓكد سكٛز َتُٝص عٔ ايٓكٛدات ا٭خس ٣ضٛا ٤ايػسق ١ٝأٚ
ايغسب١ٝ؟ أّ إٔ ٖرا ايٓكد مل ٜهد ظت ر َا رسق٘ يهرَٚ ٙا وٛؾٌ إي ٘ٝضٛا ،ٙخاؾ ١ي
سكٌ ايسٚا ١ٜباعتباز إٔ ٖرا ادتٓظ ا٭دبٜ ٫ ٞصاٍ بهساً َٔ سٝح وكٓٝاو٘ ٚآيٝاو٘ اييت
ٜ ٫هاد ٜطتكس هلا ساٍَٚ .ع ذيو ٫بد َٔ اإلقساز أْ٘ َُٗا ناْت ادتد٬َ ٠شَ١
ملَ٬ض ايسٚا ١ٜادتصا٥س ١ٜادتدٜد ،٠إنْٗا د ٕٚغو ،قد وأثست بايتٝازات ايفهس١ٜ
ٚا٫جتاٖات ا٭دب ١ٝاييت ٚإدت إيٓٝا َٔ ايغسب.
ٚعً ٘ٝضٓذد أْفطٓا أَا ّ زتُٛع َٔ ١ااحماٚز اييت وهػ يٓا عٔ َد ٣ؾدم َا
ذٖبٓا اي َٔٚ .٘ٝااحماٚز اييت ضٝك ايبشح إشاٖ٤ا َا :ًٜٞ
َ )1د ٣اضتذاب ١ايٓـ ايسٚا ٞ٥ادتصا٥س ٟادتدٜد ذتسن ١ٝايٓكد ا٭دبٚ ،ٞإىل أٟ
سد نإ َِطٛاعاً ي اضتٝعاب٘ يًُك٫ٛت ايٓكد ١ٜاملعاؾس. ٠
 )2املٓاٖر ٚاملراٖب ايٓكد :١ٜاييت ٖ ٞيسٜب ١ي ا٭ضاع ٚن ٝوٓاٚهلا ْكادْاٌٖٚ ،
ؾبغت بايؿبغ ١ادتصا٥س ١ٜايعسب ١ٝأّ أْٗا بكٝت ستاإع ١عًَٓ ٢بتٗا ،ي إراز
وؿدٜسٖا إيٓٝا ي ؾٛز ٠باٖتْ ١تٝذ ١ستاٚي ١إعاد ٠إْباوٗا ي يهر وسبتٗا ا٭ٚىل .
 )3املؿطًض ايطسَٚ ٟا ٜسوبط ب٘ َٔ عٛايل َفاٖ ١ُٝٝذات املٓػأ املتعدد إٓٝاً
ٚإًطفٝاً ٚإهسٜاً ٌٖٚ ،...مت اضتهراد ٙنآي ١داٖص ٠يهر قابً ١يًتشٜٛس؟ أّ إٔ
ْكادْا عُدٚا إيٚ ٘ٝوعاًَٛا َع٘ نُاد ٠قابً ١إلعاد ٠ايؿٝايٚ ١إل ٖر ٙايتش٫ّٛت
ايفهسٚ ١ٜايفًطفٚ ١ٝايفٓ ١ٝاييت إسقٗا ايٛاقع ادتدٜدٚ ،ذيو َا أدّ ٣ب٘ إىل
ارتكٛع يٓٛع ددٜد َٔ ايتطٜٛس .
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عالن السرد تين أسر التقليذ وأفق التجرية :
َٔ املطًِ ب٘ ،ازوباط دٓظ ايسٚا ١ٜايعسب ١ٝادتدٜد ٠ي زتًُٗا ،مبا ي ذيو
ادتصا٥س ،١ٜبايسٚا ١ٜايغسب ١ٝاييت نإ هلا ضبل ايٓكر ايفين ٚيدت املسدع ٚايُٓٛذز
اير ٟوطتُد َٓ٘ ايهتاب ١ايطسد ١ٜايعسبٚ ١ٝضاًٗ٥ا ايٓعسٚ ١ٜأدٚاوٗا املٓٗذٚ ١ٝآيٝاوٗا
ا٫دسا ،١ٝ٥ست ٢إٕ ناْت هلا عٛاًَٗا ٚعٛاملٗا ارتاؾ ١بٗا.
إٕ ايطسد ادتصا٥س ،ٟنُا ٖ ٛاجملتُع ادتصا٥س ،ٟغٗد َٔ ايتطٛز ايطسٜع َا دعً٘
ٜكفص قفصات ْٛع ١ٝدعًت٘ ٜتذاٚش ٚبػهٌ ًَفت رٛز ايٓػأٚ ٠ايتأضٝظ يٝتبٛأ َهاْ١
َتكدََ ١سسً ١ايٓكر ٚا٫نتُاٍْ ،عساً ملا ٚظف٘ َٔ وكٓٝات ايسٚا ١ٜادتدٜد ٠اييت
أًٖت٘ إىل ٚيٛز سكٌ ايتذسٜب ٖٛٚ ،بٗرا ٜفسض سداثت٘ ٚددٜد ٜت٘ بفكٌ متسد ٙعً٢
ركٛع ايتكايٝد ادتاَدٚ ٠أؾ ٍٛايهتاب ١ايه٬ضٝه ١ٝايتكًٝد.١ٜ
يرا نإ ٖرا ايتطٛز ٜعهظ سكٝك ١بٓ ١ٝايسٚا ١ٜاييت  ٫وكس بايجبات  ٫ٚوع رف
با٫ضتكساز ،إٗ ٞبٓ ١ٝدا ١ُ٥ايتشْ ٍٛعساً يتٛاَٗ٩ا ايبٓ ١ٝا٫دتُاع ١ٝاييت َٔ أِٖ
خؿا٥ؿٗا ايتشٚ ٍٛايتطٛز اْط٬قاً َٔ منط سٝا ٠ايفسد ي اجملتُع ٚٚؾ ً٫ٛإىل رسٜك١
وفههرٚ ٙوؿٛز َٔٚ ٙثِ إبداعَ٘ ٖٛٚ ،ا ظتعٌ بٓ ١ٝايسٚا ،١ٜباعتبازٖا منطا إبداعٝاً،
يهر سكٝك ١ٝباملطًل ،إٗ ٞي "ايغايب َتغهر ٠باضتُساز وبعا يعٛاٌَ عدٜد ٠وتشهِ
باإلْطإ ٚزتتُع٘ٚ ،بايتاي ٞمبٛق

ايفٓإ أَٛ ٚاقف٘ إشا ٤اذتٝاٚ .)1( "٠اذتكٝكٖٓ ١ا

َفادٖا اْ٫طباع ٚاستهاز ايُٓٛذز ايكازّ ايجابت.
ٚاْط٬قاً َٔ ٖر ٙارتًف ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايفهس ١ٜميهٔ ايك ٍٛبإّٔ ايسٚا١ٜ
ادتصا٥س ١ٜقد سككت ايكفص ٠ايتطٜٛسٚ ١ٜقُٓت َهاْٗا ي إراز َا ٜطُ ٢بـ"ايسٚا١ٜ
ادتدٜد "٠أ" ٚايسٚا ١ٜاملعاؾس "٠أ" ٚايسٚا ١ٜايتذسٜبٚ ،"١ٝإٕ نّٓا ٖٓا ْٗ ٫تِ ًْ ٫ٚك ٞباً٫
ملا ميهٔ إٔ ٜطس أَآَا َٔ اخت٬إات س ٍٛاملفاٖ ِٝاييت وطسسٗا ٖر ٙاملؿطًشات;
٭ّٕ َا ضتٔ بؿددٜ ٫ ٙتّطع يريوْٚ ،رٖب إىل املٛا ١َ٤بني ٖر ٙاملؿطًشات ٚاعتبازٖا
َؿطًشاً ٚاسداًَ ،تغاإًني عٔ ا٫خت٬ف عً ٢سد وعبهر عبد املًو َسواض "ٚذيو إٔ
ايسٚا ١ٜادتدٜد ،٠أ ٚايسٚا ١ٜاملعاؾس ٠بٛد٘ عاّ"( ،)2نُا ٜٓ ٫فو َؿطًض ايتذسٜب إٔ
ٜؿب ي إراز ادتدٜد ٠أ ٚاملعاؾس ،٠سٝح ٜطتعًُ٘ شتًٛف عاَس باملفٗ ّٛذاو٘(.)3
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ٚبداإع ايتػذٝع ي ؾٗس املؿطًشات ايج٬ث ١ي َؿطًض ٚاسد قُٔ املفٗ ّٛايرٟ
ٜعهظ جتاٚش ٖرا ايُٓط َٔ ايهتاب ١نٌ ا٭مناط ايطسد ١ٜاييت ناْت ضا٥د ٠أَ ٚا
نإ ٜٛؾ

بايتكًٝد ١ٜأ ٚايه٬ضٝه ١ٝعً ٢ا٭قٌ" ،ضتٔ َكطس ٕٚإىل اؾطٓاع

ٖرا املؿطًض ( ;)...يُٓٝص إع ً٬بني غهًني شتتًفني يًسٚا ١ٜاخت٬إاً بعٝداً ،أ ٚاخت٬إًا
َاٚ ،يهٓ٘ ثابت ب ٬زٜب"( .)4زٚا ١ٜن٬ضٝهٚ ١ٝأخس ٣ددٜدَ ٠عاؾس ٠وهاد وتذاٚش
ي بٓٝتٗا ايفٓ ١ٝبعكاً مما اعتُدو٘ ا٭ٚىل نكاعد ٠أضاض ١ٝيبٓاٖٝ ٤هًٗا ايعاّ.
إايعرب ٠إذاً يٝطت بتعدد املؿطًشات  ٫ٚبتٓٛع ا٭مساٚ ٤يهٔ بتٛسد املفّٗٛ
ٚاضتكساز املعٓ ;٢إذ عذصت ايسٚا ١ٜايتكًٝد ١ٜعٔ اإلقاإ ١ي بٓٝتٗا ٚايتٛضٝع َٔ
استٛا٤اوٗا ْعساً ملا نإ ميًٖ ٘ٝرا ايٛاقع َٔ وغّٝس ٚحت ٍٛعتٝط ب٘ َٔ نٌ داْب،
ٚملا ناْت "ايسٚا ١ٜايتكًٝد ١ٜبتأنٝداوٗا عً ٢اذتبهٚ ١ايبطٌ أ ٚايػخؿ ١ٝاملسنص١ٜ
ٚايصَٔ ايتازغت ٞاملٓطك ،ٞمل وعد قادز ٠عً ٢حتٌُ أعبا ٤اذتٝا ٠ايعؿس٫ ٖٞٚ ،١ٜبد
إٔ وفطض اجملاٍ أَاّ أغهاٍ أخس ;)5( "٣نإ َٔ اي٬شّ إٔ ٜتخًٖ ٢را ايُٓط َٔ
ايهتاب ١عٔ َهاْت٘ ٜٚفكد َػسٚعٝت٘ ي ايتعبهر عٔ ٖرا ايٛاقع املتذدد ،بٌ املٛيٌ ي
ايتذددٚ .عً ٘ٝاْفتض ايباب أَاّ ا٭دبا ٤املبدعنيٚ ،ايٓكاد املٛنٌ إي ِٗٝوجُني اذتٝا٠
ا٭دب ١ٝيٝتػٛقٛا" ،بٌ يٝتشسقٛا زيب ١يتغهر ايك ِٝاييت ضادت"(ْٚ ،)6كؿد ٖٓا قِٝ
ايهتاب ١ايسٚاٚ ١ٝ٥ضٓٔ بٓا ٤ايٓـ ايطسد ٟاملعاؾسٚ ،إِٕ رفا ذيو إُٝا بعد ٚمشٌ
َتؿٛزات ايك ِٝا٫دتُاعٚ ١ٝارتًُكٚ ١ٝايطٝاض ١ٝيًُذتُعٚ ،يدت ٖر ٙايك ِٝست ٌّ
ْكاؽ ٚددٍ بًغ أسٝاْاً سدّ اإلْهاز ملا ٖ ٛضا٥د.
ٖٚهرا دا٤ت ايسٚا ١ٜادتدٜد ٠اضتذاب ١هلرا ايتغهر اذتاؾٌ ي ايبٓ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
أضاضاً ،يتُازع َٔ خ٬ي٘ إَهاْ ١ٝشسصس ١نٌ ايبٓ ٢ايطسد ١ٜايتكًٝدٜٓٚ ،١ٜػأ
بريو َطاز ددٜد يًهتاب ١ايسٚا ١ٝ٥مبٝص ٠ايتش ،ٍٛاييت وغد" ٚوهٜٓٛا ٜٓ ٫تٗٚ ٞجتسٜبا
ٜ ٫فتأ ظتسّبٚ ،جتسٜبا ٜ ٫تٛاْ ٢إٔ ظتدّد ،إٜ ٬هاد ٜتٛإس عً ١٦ٖٝ ٢ستٜ ٢بشح عٔ
ضٛاٖا" (.)7
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ٖٓٚا ميهٓٓا ايك ٍٛإٔ ايسٚا ١ٜادتدٜد ٖٞ ٠ايتُسد عً ٢املأيٛف ٚايجٛز ٠عً٢
املطتكَ س ،إىل سدّ مشٖ ٍٛرا ايتُسد سدٚد ادتٓظ ا٭دب ،ٞاذ وداخًت إٗٝا ا٭دٓاع
ا٭دب ١ٝاملختًفٚ ١يدت بريو سك ٬يًتذسٜب ا٭دب.ٞ
إْٗا ايعٛامل املختًفٚ ١املتداخً ١اييت وعتاؽ عًٗٝا ايسٚا ١ٜادتدٜد ،٠إٗ ٞوتذاٚش
وؿٜٛس ايٛاقع ي بطارتٗا َٔ ،خ ٍ٬زضِ َعامل٘ ااحمدٚد ٠أ ٚقبط وؿٛزاو٘ املعكٛي١
إىل عٛامل يهر ستدٚد ٠أ ٚعً ٢ا٭قٌ نآَ ١ي املتؿٛز ايرٖين ٚايبعد ايتخ ًٞٝايرٟ
ٜتُجً٘ ايسٚاَ ،ٞ٥جًُا زأٜٓا ذيو ي "ايتفهو" يسغٝد بٛددز ٠سُٓٝا قدّ يٓا ؾٛز٠
ددٜد ٠عٔ ايٛاقع َٔ خَٓ ٍ٬اٚأو٘ يًُكدع ،أ ٚإعاد ٠بٓا ٍ٤يًُتؿٛز ايتازغت ٞنُا
إعٌ ٚضٝين ا٭عسز ي زٚا" ١ٜنتاب ا٭َهر" ،أ ٚست ٢اضتشكاز ايؿٛي عً ٢سد وؿٛز
ستُد ايعاي ٞعسعاز ي زٚا" ١ٜايبشح عٔ ايٛد٘ اٯخس"; بٌ يدا ا٭َس إىل اضتًٗاّ
املتؿٛز ا٭ضطٛزٚ ٟاضتدعا ٘٥نُا إعٌ عبد املًو َسواض ي زٚا" ١ٜؾٛت ايهٗ ".
ٖهرا دتأت ايسٚا ١ٜادتصا٥س ١ٜادتدٜد – ٠عً ٢إثس َج٬ٝوٗا ي ايعامل – إىل ايتذسٜب
يهٌ أْٛاع ايطسد َٛظف ١ي ذيو نٌ وكٓٝات ايهتاب ١اييت وٛؾٌ إيٗٝا اإلْطإ ي
ايكسٕ اذتادٚ ٟايعػس. ٜٔ
مما سدا مبجٌ ٖر ٙايُٓاذز ايسٚا ١ٝ٥إىل إثاز ٠مجً َٔ ١ايتطا٫٩ت املػسٚع ١ي
ارتطاب ايٓكد ٟاملعاؾسٚ ،اييت بفكًٗا ٚاْط٬قاً َٓٗا قد ْتُهٔ َٔ زؾد اذتسن١
ايتطٛز ١ٜيهٌ َٔ اإلبداع ا٭دبٚ ٞايٓكد املٓٗذ ٞامل٪ضظ ،عً ٢ايطٛا.٤
ٚإذا ضًُٓا بإّٔ َطاز ايسٚا ١ٜادتدٜد ٜتُسنص س ٍٛنطس ايطا٥د ٚرسم زتا٫ت،
مل ٜهٔ ايسٚا ٞ٥ايه٬ضٝه ٞظتس ٩عً ٢ارتٛض إٗٝا; بٌ  ٫ٚا٫ق راب َٔ رَسِقٗا،
نـ(جتسب ١ادتطدٚ ،عٓ

ايطًطٚ ١متسد املسأٚ ٠عٓ

اإلزٖاب ٚوُٗٝؼ املجك ) ،إ ّٕ

ايسٚا ١ٜادتدٜد ٠أقشت ي قَ ٤ٛا وكدّ "ي ادتصا٥س وًعب ايدٚز ايبازش ي زؾد جتسب١
ايرات ادتصا٥سٚ ١ٜي وتبع َطهروٗا"(ٚ ،)8سٝاوٗا املتطُ ١بارتٛف ٚايكًلٚ ،ايسٜب١
ٚايػوٚ ،ايتػاٚ ّ٩ايٝأع ،إٗ ٞزتا٫ت شتتًفَ ١طسٚق ،١عً ٢خ٬ف ْعهروٗا ،وتُٝص
بايتٓٛع ٚايتعدد ٚايجسا ٤اير ٟظتعٌ َٔ ايسٚا ١ٜي سد ذاوٗا أمنٛذداً قاب ً٬يًتعدٌٜ
ٚايتغٝهر ٚايتش ٍٛعً ٢سطب نٌّ َا ٜطسم َٔ وًو ايعٛامل املتعدد.٠
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ٚي ظٌ ٖرا ايتعدد اإلبداع ٞضًٓشغ ستُاً وعدداً قساٝ٥اً ٜك ّٛعً ٢حتً٬ٝت شتتًف١
َٓٚاس ٞوأ ١ًٜٝٚغتّ ٖٞ ،٢قسا٤ات َتبا ٫ ١ٜٓقساٚ ٠٤اسد ٠ذات ؾٛت َٓفسدٚ .إذا نٓا
ْكسّ بإّٔ ضبب ٖرا ايتعدد ي ايكسا٤ات َسدع٘ إىل ايعٛامل املتعدد ٠اييت ًٜذٗا ايسٚاٞ٥
مث ١وعدداً آخس َتعًك ًا بتعدد
َٚا ٜٓذسّ عٓٗا َٔ بٓٝات ْؿ ١ٝشتتًف ١عٔ بعكٗا ،إنّٕ ّ
املٓاٖر ايٓكدٚ ١ٜاخت٬ف ايٓعسٜات اييت ٜته ٧عًٗٝا ايكاز ٨قؿد ايٛؾ ٍٛإىل َا ٜسٜد
ايٛؾ ٍٛإيٖ ،٘ٝهرا ٜك ٍٛايٓـ ،ذاو٘ ،أقٛاَ ً٫تعددٜٓٚ ٠ش ٛبٓفط٘ إىل َٓا ٍ غت،٢
إُٝكسأ قسا٤ات شتتًف ١قد وهَ ٕٛتبا ١ٜٓي أسٝإ نجهرَٚ ،٠ع ذيو ْك" ٍٛإٕ ا٭دب
ٚايٓكد أخٛإ غكٝكإ ًَتؿكإ عٓد ايكًب ٜ ٫طتطٝع ٚاسد َُٓٗا ايعٝؼ بدٕٚ
اٯخس"(.)9
يرا ضٓك

عٓد سدٚد ايُٓٛذز ايٓكد ٟاير ٟابتعد عٔ غس ٚوفطهر وًو املدْٚات

ايٓكدٚ ،١ٜضتٔ ْ ٫كًٌ مما ذٖب إيٖ ٘ٝرا ايٓكدٚ ،إمنا ٚدٗتٓا ي َا ْرٖب إي ٘ٝي ٖرا
ايبشح ٖ ٞايٛقٛف عًَ ٢ا أقاإ٘ ايٓكد ادتصا٥س ٟاملعاؾس ي ظ ٌّ املكازبات ايٓكد١ٜ
يًسٚا ١ٜادتصا٥س ١ٜادتدٜدٚ ،٠ضتٔ بريو  ٫ضتانِ ٖر ٙاملكازبات ْ ٫ٚكؿ ٞبعكٗا
يٓربش ايبعض اٯخس; ٭ْٓا نُا قًٓا إٕ وعدد املٓاٖر ٜفك ٞبٓا إىل وعدد ايكسا٤اتٖٓٚ ،ا
ٜغٝب املسنص ايجابت يًٓـ نُا ٜك ٍٛعبد ايعصٜص محٛد ٠اذ " ٫وٛدد ْكط ١ازوهاش
ميهٔ اْ٫ط٬م َٓٗا يتكد ِٜوفطهر َعتُد أ ٚقساَٛ ٠٤ثٛم بٗا أ ٚست ٢عدد َٔ
ايتفطهرات ٚايكسا٤ات يًٓـٚ ،إّٔ َا َٖ ٛسنص ٟأ ٚدٖٛس ٟي قساَ ٠٤ا ٜؿبض ٖاَػٝا
ي قسا ٠٤أخسٚ ،٣إٔ َا ٖٖ ٛاَػ ٞي قساَ ٠٤ا ٜغدَ ٚسنصاً ي قسا ٠٤ثاْ.)10("١ٝ
إُا ٖ ٞا٭ٚد٘ ايٓكدٚ ١ٜاملٓاس ٞايكسا ١ٝ٥اييت ميهٔ َطا٤يتٗا ي ٖرا ايبشح
يًٛقٛف عًَ ٢ا شعُٓا ايٛؾ ٍٛإي.٘ٝاْط٬قاً َٔ زؾد بعض املٓاٖر ايٓكد ١ٜاذتداث١ٝ
َٚد ٣اطتساط ايٓكد ايسٚا ٞ٥ادتصا٥س ٟإٗٝا؟.
النقذ السيويائي واستجالء الوضور :
إذا ناْت ايبٓ ١ٜٛٝاعتُدت ايبٓا ٤ايًغ ٟٛيتشدٜد َعامل ايٓـ ا٭دب ،ٞإًِ وتعداٙ
إىل َطت ٣ٛآخس ٚاْهبّت عً ٢حتدٜد ايبٓ ٢ايفٓٚ ١ٝا٭ضًٛب ١ٝاْط٬قاً َٔ داخٌ ايٓـ
ي بعد ٙايًغ ٟٛايؿسف مبا ٜتكُٓ٘ َٔ ع٬قات يغ ١ٜٛداخً ،١ٝإنٕ ايطُٝٝا ١ٝ٥شسصست
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ٖرا املٓش ٢قً ً٬ٝسُٓٝا عُدت إىل إو غفسات ايٓـ اْط٬قاً َٔ ايبعد ايد٫ي ٞايعُٝل
ايرٜ ٟطفس عُا خف ٞي ايٓـ َٔ عَ٬ات ٚزَٛش َا نإ يًبٓ ٟٛٝإٔ ٜؿٌ إيٗٝاٖٛٚ ،
اير ٟانتف ٢بايٛقٛف عٓد وًو ايع٬قات ايداخً ١ٝاييت وسبط أٚاؾس ايعٌُ ا٭دب.ٞ
يرا إكد عُد ايٓكد ايطُٝٝا ٞ٥إىل ا٫ضتذدا ٤مبعطٝات عد ٠وتذاٚش ايبٓا ٤ايداخًٞ
يًٓـ ٚإٕ ناْت  ٫وتخً ٢عٓ٘ ،إُ ُّا ٜسنص عًٖ ٘ٝرا ايٓكد ـــ شٜاد ٠عً ٢ايغٛف إىل
وًو ايد٫٫ت املخبٚ ٠٤ٛايعٌُ عً ٢انتػاإٗا ـــ َطتٜٛات ث٬ث :١املطت ٣ٛاذتطٖٛٚ ٞ
َا ٜكابٌ ايعٚ ،١َ٬املطت ٣ٛايػعسٜٚ ٟتُجٌ ي زبط ايٓـ بٛاقع٘ٚ ،املطت ٣ٛايجايح
 ٖٛٚااحماٜد ٜٚتعًل بنقشاّ ايٛسدات ارتازدٚ ،١ٝقد ٚظ ايٓكد ايسٚا ٞ٥ادتصا٥س ٟوًو
املعطٝات يطرب أيٛاز ايعدٜد َٔ ايٓؿٛف ايسٚا ١ٝ٥اْط٬قا َٔ حتً ٌٝبعض َهْٛات
ارتطاب نايػخؿٚ ١ٝاذتدخ ٚايصَٔ ٚاملهإ ٚاذتٛاز ٚايًغٚ .١يٓك ٖٓا َع املهٕٛ
ا٭ ٖٛٚ ٍٚايػخؿ ١ٝإْ ٬تعدّا.ٙ
الشخصيح الروائيح تين اختيار الوثذع وقراءج الناقذ:
يطاملا وطا ٍ٤ايكاز ٨ايعاد ٟس ٍٛقكاٜا شتتًفٚ ١قسٚز ٠اضتدعاٗ٥ا ي ٖرا ايعٌُ
ايطسد ٟأ ٚذاى ضٛا ٤ضًبا أ ٚإظتابا َٔٚ ،ذيو ايػخؿَٚ ١ٝا ٜعًل بٗا َٔ اضِ ٚضٔ
ٚيٚ ٕٛيباع ،...إٗ ٫ ٞختتاز اعتبارا ٚإمنا ٜتِ ايًذ ٤ٛإيٗٝا قؿداً ْعساً ملا وكدَ٘ َٔ
إعتا٤اتٖ ٚ .را َا شتًٛف عاَس  ٖٛٚعتًٌ اضِ "ضاملَٚ "١ا عتٝط ب٘ َٔ د٫٫ت ي
زٚا" ١ٜايتفهو" يسغٝد بٛددز ٠إٝهػ

يٓا عٔ زتُٛع َٔ ١املعاْ ٞاييت قد وهٕٛ

يا٥ب ١عٔ املبدع ْفط٘ إُا بايو بايكاز ٨ايعاد ،ٟإطامل ١ي ايسٚا ١ٜإتا ٠وػتغٌ باملهتب١
ايٛرٓ ١ٝنُشاإغ يًخصاْ ١ايعاَ ،١يهٓٗا عٓد شتً عاَس يهر ذيو ،إٗ" ٞادتصا٥س
بهٌ َا حتًُ٘ َٔ وٓاقكات (ٚ )...ي ايٛقت ْفط٘ منٛذز املسأ ٠ادتصا٥س ١ٜايعسب ١ٝبهٌ
َا وعاَْ َٔ ٘ٝػانٌ َٚا وعٝػ٘ َٔ متصقات داخً ١ٝبني وكايٝد املاقٚ ٞق ِّٝاذتاقس
ٚاملطتكبٌ"( ،)11نُا وعين "ضامل ١اييت ٜدٍ امسٗا عً ٢ايرباٚ ٠٤ايؿفاٚ ٤ايطَٔ ١َ٬
ا٭َساض وتٛإس عً ٢زؾٝد َٔ ايجكاإ ١ايتازغت ١ٝاييت وطُض هلا بٓكد ٚوك ِٝٝأعُاٍ
اذتصب ايػٛٝع ٞادتصا٥س َٔ ٟخ" ٍ٬ايطاٖس ايغُس.)12("ٟ
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ي سني ٜسٚ ٣يٝد بٛعد ١ًٜإٔ ضامل ١إمنا وٛس ٞإىل "َطت" ٣ٛايتفهو" يًد٫٫ت اييت
حت ٌٝعً ٢ايتُسد ٚاملؿادَ ،...١ايتُسد عً ٢املسدع ١ٝايبايٚ ،١ٝاملؿادَ ١يًس ٣٩ايكاؾس٠
اييت ختٓل املسأٖٓ َٔٚ ،... ٠ا ناْت اذتسن ١ايتُسد ١ٜا٭ْج ١ٜٛيًُسأ ،٠اييت ٖ" ٞضامل"١
ي زٚا" ١ٜايتفهو" إاَتصدت ذات املسأَ ٠ع ذات ايٓـ"(.)13
اذ ٫ميهٔ يًكاز ٨ايعاد ٟيهر املطًض باٯيٝات ايطُٝٝا ١ٝ٥إدزاى َجٌ ٖر ٙايد٫٫ت
املسوبط ١بايػخؿ ١ٝايسٚا ،١ٝ٥نُا إٔ ذيو قد ٜتأو ٢بفكٌ وفاعٌ ٖر ٙايػخؿَ ١ٝع
بك ١ٝايػخؿٝات ايسٚا ١ٝ٥ا٭خس ،٣أ ٚعرب ايعَ٬ات املٓجٛزٖٓ ٠ا ٖٓٚاى ،إىل ايفكا٤
ايٓؿَ ٖٛٚ .ٞا عرب عٓ٘ بٛددز:٠
 " أزداٍ ٖ ٤٫٪؟ أزداٍ أْتِ ؟"(.)14
 ٫ٚ" وكبٌ طٜعين ضامل١ص عٓذٗ ١ٝايسداٍ  ٫ٚضٝطسوِٗ  ٫ٚيهروِٗ  ِٖٚ ...عتطبٕٛ
أْفطِٗ أضٝادا ٚأغساإا"(.)15
" مج ،١ًٝبٌ أنجس إْٗا آ ١ٜي ادتُاٍ ،بػسوٗا شْبكٚ ،١ٝعٓٝاٖا خكساٚإ،
زا٥شتٗا ايعٓربٚ ١ٜيهٔ إكًٝتٗا ا٭ضاض ٖٞ ١ٝق ٠ٛراقتٗا ايتُسد.)16("١ٜ
ٚيعٌ ذيو َا دإع مبخًٛف عاَس يًتطا" ٍ٩ملاذا ٜطٛد ايتفهو ٚوبك ٢ضامل ١را٥ػ١
عً ٢ايسيِ مما ٜٛس ٞب٘ امسٗا َٔ وفا ٍ٩؟"( .)17يهر إٔ نجهراً َٔ ايعَ٬ات وػهٌ
ربٝعٖ ١را ا٫ضِ اير ٟوفسد مبٝص ٠ايتُسد عً ٢مجٝع ايطًطات "بدا َٔ ١ٜايطًط١
ايتازغت ١ٝإىل ايطًط ١ايد ... ١ٜٝٓمتسد عً ٢ايطًط ١ايسدٛي.)18("١ٝ
ايعَ٬او ٞي اضتهٓا ٙد٫٫ت ا٫ضِ ي

ٚيعًٓا ْ ٫بتعد نجهرا عٔ ٖرا ايتٛظٝ

حتً ٌٝايٓاقد بػهر بٛظتسٚ ٠وفهٝه٘ ٫ضِ "رازم" ي "َعسن ١ايصقام" يسغٝد
بٛددز ٠نريو ،إٜٗ ٛكتٓـ املطهٛت عٓ٘ سني ٜطٓد اضِ "رازم" إىل َسدعٝت٘
ايتازغت ١ٝأ ،ً٫ٚملا ي٘ َٔ مح٫ٛت وساث ١ٝحتًٓٝا إىل غخؿ" ١ٝرازم بٔ شٜاد" ٚدعًٗا
زَصاً يًتُسد ٚعدّ ارتكٛع ،إٝك" :ٍٛذيو ايتطُ ٞاير ٟمل ٜهٔ زتتجاً َٔ درٚزٙ
ٚسٝجٝاو٘ ،بٌ إكٌّ ايٓـ ايطسد ٟإٔ  ًِٜسٛي٘ زتُٛع َٔ ١املهُّ٬ت يبٓ ١ٝايػخؿ١ٝ
قُٔ ايبٓ ١ٝايطسد .)19("١ٜيريو ناْت عًُ ١ٝايبشح عٔ ٖ ١ٜٛهلرا ا٫ضِ َساإك ١يعًُ١ٝ
"ْبؼ عٔ ايهجهر َٔ ايككاٜا ذات ايؿً ١بٛاقع اذتاٍ امل رد ٟداخٌ املٓع١َٛ
ا٫دتُاع ،١ٝذيو اي رد ٟاملًفٛف بايعٓ
للعلوم اإلنسانيح واالجتواعيح
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بٛظتس ٠ايػخؿ ١ٝبٛاقعٗا امل ردْٚ ،ٟفطٝتٗا املأشٚ ١َٚاملؿد ،١َٚيٝكٝ

إىل ذيو

د٫ي ١أخس ،٣سني ٜ ٫هت بايد٫ي ١ايتازغت ١ٝهلرا ا٫ضِ ٭ْ٘ ٜعتكد َٔ خ ٍ٬وؿٜٛس
َعسن ١ايصقام ايتازغتٚ ١ٝن ٝإتض ايعسب املطًُ ٕٛا٭ْديظ ،إٔ "رازم" ايػخؿ١ٝ
ايسٚا ١ٝ٥مل ٜأخر َٔ "رازم" ايػخؿ ١ٝايتازغت ١ٝيهر ا٫ضِ; ٭ٕ ا٭ب ٖ ٛؾاسب
ايكساز  َٔ ٖٛٚاختاز ي٘ ٖرا ا٫ضِ ملا ٜسبط٘ باملاق َٔ ٞسٓني متذٝد ٟوكدٜط.)21(ٞ
يرا قد وهػ

املكازب ١ايطُٝٝا ١ٝ٥يبٓ ١ٝايػخؿ َٔ ١ٝخ ٍ٬ا٭مسا ٤بفكٌ

املتخف ٞإٗٝا ايرٜ ٟفكض َا وٛاز َٔ ٣د٫٫ت َٚعاْ" .ٞمما ٜربز مجايٝاً ٚضُٝٝاٝ٥اً
يه َٔ ١َٛاملًفٛظات ،يغ ١ٜٛناْت أ ٚأغها ً٫أ ٚأيٛاْاً اييت أز ٣إٔ اضِ "رازم"
ًُٜٗا"( ،)22إٗر ٙايػخؿ ١ٝمتجٌ ي ايسٚا ١ٜخًف ١ٝايعٌُ ايفين ايرٜ ٟسبط املاقٞ
باذتاقسٚ ،ا٭َاشٜغ بايعسبٚ ،ذيو سني أقش ٢امسٗا زَصاً َػعّ ًا باملعاْٚ ٞايد٫٫ت
املتعدد .٠يٝه ٕٛي ا٭خهر اضِ "رازم" قد جتاٚش "سدٚد ايتطُٚ ١ٝايتػخٝـ يٝطِٗ ي
إثساٚ ٤وٛضٝع"( )23إكا ٤ايد٫ي.١
ٖهرا ٜطتًِٗ ضُٝٝاٝ٥اً ايٓاقد ََ٬ض ايػخؿ ١ٝايسٚا َٔ ١ٝ٥ا٫ضِ َٚعٓاٚ ٙد٫يت٘
يٝؿٌ إىل َ٬ستٗا ايػهً ١ٝارتازدٚ ١ٝبٓٝتٗا ايٓفط ١ٝايداخًٚ ،١ٝحتدٜد َطتٛاٖا
ايفهسٚ ٟا٫دتُاع َٔٚ ،ٞذيو َا ٚؾٌ إي ٘ٝبػهر بٛظتس ٠ي حتً ً٘ٝيسٚا" ١ٜإتا٣ٚ
شَٔ املٛت" يطعد ٟإبساٖ ِٝسٝح ٜس ٣إّٔ ٖرا املنت ايسٚا ٞ٥شنّ ٢بفكٌ "ٖرٙ
اإلض راوٝذ ١ٝزتُٛع َٔ ١ا٭مسا ٤ا٭ع ّ٬اييت وطاٚم غعاز املنت ٚوٓطذِ َع٘ َجٌ
"شزبٛط"" ،سطني املٝهاْٝه" ،"ٞعُاز با٥ع ارتسد" ،"٠عٓ ر"ٜ" ،اضني اذتص "ٜٔإىل
آخس َجٌ ٖر ٙا٭مساٚ ،)24("...٤نإٔ ٖر ٙايعًُ ١ٝودخٌ ي عُل ايعٌُ اإلبداعٚ ،ٞي
ؾًب ارتًل ايفينٚ ،إٔ ٖٓاى ،ع٬ق ١ضبب ١ٝوسابط ١ٝبني ا٫ضِ ٚايػخؿ.١ٝ
نُا إَّٔ يِطِِّٔ ايػخؿ ١ٝوفطهراً ٜٛاإل َفٗ ّٛايسٚا ١ٜايعاّ ٜٚدٚز ي إًهٗا٫ٚ ،
غتسز عٔ إرازٖا ايػاٌَ اير ٟزمس٘ ايسٚا ،ٞ٥إذ "إٕ حتدٜد ايطٔ ٭ ٟغخؿ ،١ٝأّ
عدّ حتدٜدٖا أٜكاً ظتب إٔ عتتٌُ د٫ي ١ضُٝٝا ١ٝ٥خاؾٜ ،)25("١تٓا ٍٚايدنتٛز بػهر
بٛظتس ٠ي نتاب٘ "بٓ ١ٝايػخؿ ١ٝي ايسٚا ١ٜادتصا٥س "١ٜضٔ ا٭زبعني إلسد٣
ايػخؿٝات ايسٚا ١ٝ٥إٝؿس قا" :ً٬٥أَا سني دعً٘ ٜٓاٖص ا٭زبعني ،إكد ٜه ٕٛقؿدٙ
َٔ ٚزا ٤ذيو إعداد ٖر ٙايػخؿ ١ٝإعداداً إهسٜاً ،ستٜ ٢تُاغٚ ٢رس قكاٜاٖا َع
للعلوم اإلنسانيح واالجتواعيح

146

العذد ( )6الوجلذ ( )10أتريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

النقد الروائي الجزائري املعاصر املنجز والخيارات املنهجية

|

د .زروقي عبد القادر

ايٛاقع ايسٜف ٞايرٜ ٟعط ٞق ١ُٝنبهر ٠يًعُس ،إٝعترب اإلْطإ ايهبهر ي ايطٔ نبهراً
ي ايتذسب٪ُٜٚ ١خر بسأ ،)26("ٜ٘إطٔ ا٭زبعني إعتا ٤يًٓكر ايفهسٚ ٟايٓفطٖ .ٞهرا
ٜفؿض ٜٚبني َجٌ ٖرا ايتشً ٌٝعُا ميهٔ اضتخساد٘ "َٔ أضساز َٔ ،د ٕٚإٔ ٜفكد
ايٓـ اذتَ ٞكَٛات ايػٗ ٠ٛاييت وكُس إغازات ايدع ٠ٛإىل ايبشح ٚا٫ضتهػاف"(.)27
يريو سني ٜتٓا" ٍٚايػس ٜسب "١ًٝضٔ غخؿ" ١ٝعُاز" ي زٚا" ١ٜايػُعٚ ١ايدٖايٝص"
يـ"ايطاٖس ٚراز" َٔ ،خٖ ٍ٬را املكطع "ي ايج٬ثنيَٓٗ ،دع ي ايٓفط ،قٝاد ٟي
اذتسنٜٓ ،١اؾس ايعكٌ ٚا٫عتداٍٜٚ ،بغض ادتٌٗ ٚايتطسف ،امس٘ اذتسن ٞعُاز بٔ
ٜاضس"(َ ،)28تؿٛزا غخؿ" ١ٝعُاز" بكٛي٘:


"ي ايج٬ثني :ايػباب ٚاذتسنٚ ١ايٓػاط.



َٗٓدع :ايجكاإٚ ١ايٛع.ٞ



عُاز :ا٫عتداٍ ي وٓاؾِّٗا َع ايتازٜخ" .

((29

يٝه ٕٛبريو ايتؿٛز ايعاّ س ٍٛإضٓاد ا٭مسا ٤أ ٚا٭عُاز ٚست ٢ايؿفات
يًػخؿٝات ايسٚا ١ٝ٥ايرٜٓ ٟبغ ٞإٔ غتكع عَُٛا يًدزاض ١ايفٓٚ ١ٝايد٫ي ١ٝااحمهُ١
ايكا ١ُ٥عًَ ٢بدأ وٛاإل ايع٬قات امله ١ّْٛيًُنت ايسٚاٚ ٞ٥إل قٛاعد عاَ ١وٓتر َعٓ ٢أٚ
د٫يَ ١ا ي ٖرا ايٓـ ،إذ  ٫ميهٔ ايهػ

عٔ نجهر َٔ ايد٫٫ت ٚايسَٛش إ٫

بتفهٝو ايع٬قات ٚإعاد ٠بٓاٗ٥ا  َٔٚثِّ وأّٚهلا.
النقذ الجزائري والوقارتح النفسيح ورؤى التحول :
وطًُٝاً بإٔ ايٓكد ا٭دب ٞاملعاؾس اْفو مما عًل ب٘ ي ضابل عٗد َٔ ٙأساد ١ٜايتأٍٚ
اْط٬قاً َٔ أساد ١ٜاملسدعْ ،عساً ملا عُد إي َٔ ٘ٝاضتجُاز ملختً

املعازف اإلْطاْ١ٝ

ٚعًَٗٛا نـ:ايتازٜخ ،ايفًطف ،١عًِ ا٫دتُاع ،ايعً ّٛايتذسٜبٚ ;١ٝيهرٖا َٔ ايعً،ّٛ
 ٖٛٚمما أدّ ٣بٗرا ايٓكد إىل اْفتاس٘ عً ٢املٓاٖر ٚاملراٖب ٚايتٝازات ايفهس ١ٜاملتعدد.٠
ٚملا نإ عًِ ايٓفظ نغهر َٔ ٙايعً ّٛاييت أإاد َٓٗا ايٓكد ا٭دب ٞإكد ٚظ
ا٭خهر َعطٝات عًِ ايٓفظ ٚحتً٬ٝو٘ َٔ ،أدٌ ايهػ

ٖرا

عٔ أعُام ايػخؿٝات

ايسٚاٚ ،١ٝ٥إظٗاز شتب٤ٛاوٗا ايٓفطٚ ١ٝايكفص إىل حتً ٌٝأإهازٖا ٚزؾد ضًٛناوٗا اييت
وٓتر عٔ َعطٝات ايتشً ٌٝايٓفط.ٞ

للعلوم اإلنسانيح واالجتواعيح

147

العذد ( )6الوجلذ ( )10أتريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

النقد الروائي الجزائري املعاصر املنجز والخيارات املنهجية

|

د .زروقي عبد القادر

نٌ ذيو ٜأو ٞي إراز اٖ٫تُاّ بايٓـ ا٭دب ٞبايدزد ١ا٭ٚىل; أ ٟإٔ ايكازٜٓ ٨طًل
َٔ َكارع شتتًف َٔ ١ايٓـ ايسٚا ٞ٥يًٛؾ ٍٛيًسَٛش ايدإٚ ١ٓٝايػفسات املًغص ٠املتُجً١
أضاضا ي اي ُعكد أَ ٚسنبات ْفط ،١ٝاييت قد جتعٌ َٔ بعض "ا٭عُاٍ ايكؿؿ١ٝ
ٚايسٚا َٔ ١ٝ٥ا٭عُاٍ ا٭نجس اق راباً َٔ َٝدإ عًِ ايتشً ٌٝايٓفط ،)30("ٞيهّٔ ايكسا٠٤
ايٓفط ١ٝبايكدز اير ٟوهػ

عٔ ايعٛامل ايكؿؿ ١ٝإنْٗا وهػ

عٔ ايؿاْعني

اذتكٝكٝني هلر ٙايعٛامل  ِٖٚاملبدع ،ٕٛحبٝح وسضِ املكازب ١ايٓفط" ١ٝإهس ٚعبكس١ٜ
امل٪يفنيٚ ،وسضِ ؾّٛزاً دتٛاْب سٝاوِٗ ايٓفطَٗٓ ١ٝا خاؾَ ،١ع اي رنٝص عً٢
ادتٛاْب ا٭نجس خؿٛؾٚ ١ٝا٭نجس دمي ١َٛإ ِٗٝاْط٬قاً َٔ عًُ ١ٝوػسعت١ٝ
إلْتادِٗ ا٭دب.)31("ٞ
إكد ٜع رف املبدع ْفط٘ بٗرا ايتداخٌ بني ايػخؿ ١ٝايٛزقٚ ١ٝغخؿٝت٘ اذتكٝك،١ٝ
نُا إعٌ "ستُد ايعاي ٞعسعاز "َع غخؿ" ١ٝبطً٘" ي زٚاٜت٘ "ايبشح عٔ ايٛد٘ اٯخس"
سني اع رف بأْ٘ أسد وًو ايػخؿٝات ايٛزق ،١ٝإكاٍ" :إذٕ إشكٝك ١ا٭َس ٖٛ ،أْا
ْفط ٞأَجٌ ٚيٝظ ٖٓاى أسد َع ٖٛٚ ،)32("ٞاملرٖب ْفط٘ ي ايٓكد ايغسب ٞاير ٟزأ ٣إٔ
ايػخؿ ١ٝايٛزق ٖٞ ١ٝاملعادٍ ايفين يًػخؿ ١ٝاملبدع ،١إايسٚاٜ ٞ٥بين "غخٛؾ٘ غا٤
أّ أب ،٢عًِ ذيو أ ٚدًَٗ٘ ،طتٓدا عً ٢عٓاؾس َأخٛذ َٔ ٠سٝاو٘ٚ ،إٔ أبطاي٘ َا ِٖ
إ ّ٫أقٓعٜ ١سٚ َٔ ٟٚزاٗ٥ا قؿت٘ٚ ،عتًِ َٔ خ٬هلا بٓفط٘" (.)33
بٗرا قد ٜتبادز إىل ايرٖٔ إٔ ايٓكد ا٭دب ٞي ظٌ املكازب ١ايٓفط ١ٝمي ٌٝإىل زتاٍ
ايتشً ٌٝايٓفط ٫ٚ ٞعتتفغ بػ َٔ ٤ٞايٓكدٚ ،عٓد٥ر ٜؿبض ايٓاقد ستًْ ٬فطٝا ٚي
يا ١ٜايتذسد َٔ ؾف ١ايٓكد( ،)34يهر أْ٘ إذا ضعٖ ٢را ايٓاقد إىل إِٗ ايٓـ ا٭دبٞ
ٚنػ

ربٝعت٘ ٚخؿٛؾٝاو٘ إٝه ٕٛايٓكد ٚقت٦ر َٓطًِكاً َٔ ايٓـ ،يٝؿٌ إىل

املكُس ٚاملخب َٔ ٤ٛاملعاْٚ ٞايد٫٫ت اييت مل ٜكًٗا ؾساس ،١ستٚ ٢إٕ اْطًل َٔ ايبعد
ايٓفظ يًُبدع.
الوفاهين السرديح في النقذ الجزائري الوعاصر تين االستيعاب والتوظيف :
بعدَا اْغًكت ايطسدٜات ايعسب ١ٝايتكًٝد ١ٜعًْ ٢فطٗا ي قكاٜا غهً( ١ٝايطازد،
ايػخؿ ،١ٝايؿٝغ ،١ايصَإ ،املهإ ،)...أخرت ايسٚا ١ٜاملعاؾس ٠بأضباب ايتذدٜد
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سٝح غّٝدت عاملاً ددٜداً ٜٓب ٧عٔ ٖ٦ٝتٗا "ي رٛزٖا ادتدٜد اير ٟاْتكٌ َٔ عامل
ايبػس إىل عامل ا٭غٝاٚ ،)35( "٤ضعت سجٝج ١إىل إعاد ٠ؾٝاي ١املفاٖ ِٝايطابك ،١إهإ
ايٓـ ايسٚا ٞ٥ادتدٜد "ثا٥ساً عً ٢نٌ ايكٛاعدَٚ ،تٓهساً يهٌ ا٭ؾٚ ،ٍٛزاإكاً
نٌّ ايكٚ ِٝادتُايٝات اييت ناْت ضا٥د ٠ي نتاب ١ايسٚا ١ٜاييت أؾبشت وٛؾ
بايتكًٝد ،)36( "١ٜيرا ضٓطًط ايك ٤ٛعً ٢بعض َٔ ٖر ٙاملفاٖ ِٝاييت وبًٛزت ي
ارتطاب ايطسدٚ ٟإل ايتطٛزات ايفهس ١ٜاملعاؾس ،٠يٝهٖ ٕٛرا ايبشح ستاٚيْ ١كد١ٜ
وؿب ي إراز ْكد ايٓكد ،إٜٗ ٛعتُد اض راوٝذ ١ٝارتطاب ايٛاؾ

يًخطاب ايٓكدٟ

ايسٚا ٞ٥املعاؾس ،خاؾ ١ادتصا٥س ،َ٘ٓ ٟاير ٟازوبط حتدٜدا بايسٚا ١ٜادتدٜدٚ ،٠ايرٟ
بفكً٘ متهٓت ايتذازب ايسٚا ١ٝ٥ادتصا٥س ١ٜادتدٜد َٔ ٠إتض اجملاٍ ٚاضعا أَاّ شتتً
املكازبات ايٓكد ١ٜاييت ضعت إىل إثسآَ ٤ع ١َٛايكٛاْني ٚاٯيٝات ادتٖٛس ١ٜاييت ٜٓبين
عًٗٝا ايٓـ ايطسد.ٟ
 1ـ الشخصية من التبحيل إىل التفاعل:
ايػخؿ ١ٝي ايعٌُ ايطسدَ ٟسنص ا٭سداخ َٔٚ ،ثِ إنٕ "ايػخؿ ١ٝقابً ١٭ٕ
حتدَّد َٔ خ ٍ٬مساوٗا َٚعٗسٖا ارتازد .)37("ٞيرا إنّٕ هلا َٛقعاً َتُٝصاً ي ايهتاب١
ايسٚاَٚ ،١ٝ٥ع ذيو مل ٜهٔ املٛقع بايك ٠ٛذاوٗا ي ايسٚا ١ٜاملعاؾس ٠نُا اعتدْا عً٘ٝ
ي ايسٚا ١ٜايه٬ضٝه.١ٝ
اَتًهت ايػخؿ ١ٝي ايسٚا ١ٜايتكًٝد ١ٜق ٠ٛايػُٛيٚ ١ٝايعامل ،١ٝسٝح صتد
"ايػخؿ ١ٝايسٚا ١ٝ٥وتعدد بتعدد ا٭ٖٛاٚ ٤املراٖب ٚاإلٜدٜٛيٛدٝات ٚايجكاإات
ٚاذتكازات ٚاهلٛادظ ٚايطبا٥ع ايبػس ١ٜاييت يٝظ يتٓٛعٗا ٫ ٫ٚخت٬إٗا َٔ سدٚد"(;)38
بُٓٝا وعٗدت ايسٚا ١ٜادتدٜد ٠بنْتاز أغهاٍ ددٜد ٠هلرا ايعٓؿس ايفين ،إـ"مل ٜعد
ممهٓا دزاض ١ايػخؿ ١ٝي ْفطٗا (عً ٢أْٗا غخـ أ ٚإسد) ٚيهٔ بدأت ا٭إهاز
وتذ٘ إىل دزاضتٗا أ ٚحتًًٗٝا ي إراز د٫ي ;ٞسٝح وغتد ٟايػخؿ ١ٝزتسد عٓؿس
غهًٚ ٞوكين يًغ ١ايسٚاَ ١ٝ٥جًٗا ي ذيو َجٌ ايٛؾ

ٚايطسد ٚاذتٛاز"(ٖٚ ،)39هرا

بدأت ايػخؿ ١ٝوفكد ايهجهر َٔ أيكٗا ٚسكٛزٖا املتُٝص داخٌ ايهٝإ ايسٚا.ٞ٥
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ؾشٝض! يكد وبآٜت آزا ٤ايٓكاد ادتصا٥سٜني ٚوعددت ز٩اِٖ ي غإٔ ايػخؿ،١ٝ
خاؾ ١سَ ٍٛطأي ١ايتُٝٝص ،ب ِٗٓٝنهاٚ ٔ٥زقٚ ٞبني ايػخـ ننْطإ ٚاقع،ٞ
ٚايع٬ق ١اييت وسبط بُٗٓٝاٚ ،إٕ نإ ايٛقع اضتكس ي نجهر َٔ ا٭سٝإ عً ٢ا٫عتكاد
ادتاشّ بأْ٘  ٫إسم بُٗٓٝاَ ،جٌ "بػهر بٛظتس "٠ايرٜ ٟؿس أْ٘ مي ٌٝإىل إهس ٠عدّ
ايتفسٜل بُٗٓٝا ،سٝح ٜربز ادعاٖ ٙ٤را حبذت٘ اييت "وهُٔ ي إٔ ايػخؿ ١ٝايٛزق١ٝ
بعد إٔ وبًغ غأٚا نبهرا َٔ ايٓكر ايفينٚ ،عٓدَا وتطا ٣ٚنْٛٓٝتٗا َع ذيو ايٓكر،
يايبا َا وؿبض َ٬شََٚ ١ؿادق ١يٓا ،ثِ َ٪ثس ٠إٓٝا ،ضٛا ٤نإ وأثهرا غعٛزٜا أ ٚيهر
غعٛزَ ،ٟجًٗا َجٌ أ ٟغخؿ ١ٝؾادإٓاٖا ي سٝاوٓا ،إأعطٓٝاٖا ؾداقتٓا أ ٚأإسيٓا
عًٗٝا داّ يكبٓا" (.)40
يهٔ قد ٜهُٔ أضاع ايتفسٜل بُٗٓٝا ،عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ،ي َا ذٖب إي ٘ٝعبد
املًو َسواض َٔ اي رنٝص عً ٢اخت٬ف "ايػخـ عٔ ايػخؿ ١ٝ٭ْ٘ اإلْطإ  ٫ؾٛزو٘
اييت ميجًٗا ي ا٭عُاٍ ايطسد .)41("...١ٜإٜٗٛ ٛظ

َؿطًض "غخؿٚ "١ٝظتُع٘ عً٢

"غخؿٝات" ٚعًٖ ٢را ايٓٗر وطهر َععِ ايدزاضات ايٓكد ١ٜاذتداث" ،١ٝإًِ وعد وًو
ايػخؿ ١ٝاييت ْعسإٗا مباقٗٝا ٚساقسٖا َٚطتكبًٗا ،إْٗا َفٗٚ ّٛيٝظ نآ٥ا
سَّٝا"( . )42يكد أقشت ايػخؿ ١ٝسؿ ١ًٝوعايكات َتػابه ١ي ايٓـ َٚعطٝات نجهر،٠
ْكًت َفَٗٗٛا َٔ زبطٗا بايػخـ إىل زبطٗا إَا بدٚزٖا أ ٚبٛظٝفتٗا أ ٚمبعط ٢يغٟٛ
أ ٚضسدٖٚ ،ٟرا َا وطع ٢إىل بًٛزو٘ ايهتابات ايسٚا ١ٝ٥ادتدٜدٚ ،٠ايٓكد ١ٜعً ٢سد
ضٛا.٤
إأؾبشت ايػخؿ ١ٝي ايٓكد ايسٚا ٞ٥املعاؾس خاقع ١يًتش ٍٛايعاّ اير ٟوطهر إ٘ٝ
أسداخ ايسٚا َٔٚ ،١ٜثِ إَٗ ٞفٗ ّٛخت ًٞٝٝيطاْ ٞإازغٜ ،سوبط باملفاٖ ِٝااحماٜج١
يًٓـٚ ،ميٮ مبختً

"اذتا٫ت ٚايتش٫ٛت ايطسد َٔ ٖٞٚ ،١ٜثِ وػهٌ ستاٜح

يطهرٚز ٠ايٓـٚ ،نٌ قسا ٫ ٠٤ودخٌ ي اعتبازٖا ٖرا املفٗ ّٛايػُٛي ٞاملتهاٌَ
ضته ٕٛقد قؿّ ست ي سكٗاٚ ،اختصاهلا ي بعض سا٫وٗا د ٕٚحت٫ٛوٗا ،أ ٚايعهظ،
مما ٜعد وػٜٗٛا يؿٛز ٠اذتكٝك ،)43("١إايػخؿ ١ٝايسٚا ١ٝ٥نًُات َػهًِّ ١يبٓا ٤يطاْٞ
ٚنفٚ .٢قد ٜسدع ضبب ايتغٝٝب يًػخؿ ١ٝي ايسٚا ١ٜادتدٜد ٠إىل "إٔ اإلْطإ قد إكد
إْطاْٝت٘ ي ظٌ يٝاب ع٬قات ايتكأَ َع اٯخسٚ ،)44("... ٜٔنرا "ايتش٫ٛت
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ا٫قتؿاد ١ٜاييت عسإتٗا اجملتُعات ا٭ٚزبَٓ ١ٝر ْٗا ١ٜايكسٕ ايتاضع ٚبدا ١ٜايكسٕ
ايعػس.)45("ٜٔ
إهإ ي ظٌ ٖر ٙايتش٫ٛت ايكٚ ١ُٝٝادتُاي ١ٝي ايهتاب ١ايسٚا ١ٝ٥إٔ "إكدت
ايػخؿ ١ٝايسٚا ١ٝ٥أيكٗا ٚسكٛزٖا املتُٝص ٚاملٗ ُٔٝداخٌ ايسٚاٚ ١ٜأؾبشت  ٫وجهر ض٣ٛ
ايٓػ ٠ٛبايكدّ ،)46("...إؿاز َٖ ُِّ نتّاب ٖر ٙايسٚاَ ١ٜتعًكاً بارتسٚز عٔ املأيٛف،
ٚرُظ ََ٬ض ايػخؿٚ ،١ٝسسَاْٗا َٔ نٌ غ ،٤ٞست ٢ا٫ضِ مل ٜعد ظتدْ ٟفعا.
 - 2احلدث من الكرونولوجية إىل االرتداد:
اذتدخ ٖ ٛاٯخس قد غهٌّ حت ٫ٛداخٌ ارتطاب ايسٚاٚ ٞ٥مل ٜهٔ َطتجَٓٔ ٢
ٖرا ايتش ٍٛايرَ ٟظ شتتً

دٛاْب ايعٓاؾس ايطسدَٚ ١ٜهْٛات ايبٓا ٤ايسٚاٞ٥

ا٭خسٚ ،٣إٕ نإ اذتدخ أِٖ ٖر ٙاملهْٛات .إٗ ٛستٛز ايعاٖس ٠ايطسدٚ ،١ٜعٛض
إِٔ نإ اذتدخ ،بتطٛز ٖٛ ،ٙايرُٜ ٟعٗس ايتعاقب ايصَين ٚايتش ٍٛاملهاْ ٞيتتبًٛز
اذتبه ١اييت ْٖ ٞاور وػابو ا٭سداخ ،يدا اذتدخ ي ايسٚا ١ٜادتدٜد َٔ ٠إْتاز
ايكازْ ٨فط٘; ٭ْٗا  ٫وكدّ ي٘ ادتاٖص أ ٚاملطتًٗو; بٌ ودإع٘ ايكسا ٠٤إىل ٌَ َِ ٤ا
ضهت عٓ٘ ايٓـ(ٚ )47ضدّ وًو ايفسايات ،إايسٚا ١ٜادتدٜد َٔ ٠ؾٓع ايكاز ٨املتًك،ٞ
 ٖٛٚايرٜ ٟتذػِ ؾعٛب ١إعاد ٠وسوٝب ا٭سداخ املفهه ١ي بٓاٗ٥ا ٚايفاقد ٠ي رابطٗا;
٭ّٕ َٔ َٛاؾفات ايٓـ ا٭دب ٞاملعاؾس إدباز ايكاز ٨عً ٢ا٫طتساط ٚايتٛزط
باملػازن ١ي عًُ ١ٝايهتاب ١ي ؾٝغتٗا ايٓٗا ١ٝ٥املٓتٗ ١ٝعٓد ٙعً ٢ا٭قٌٖٓٚ ،ا ٜهٕٛ
ٖرا ايكاز ٨يهر ذيو املتفسز ايكد ِٜاير ٟناْت وأو ٘ٝاملعً ١َٛد ٕٚأدْ ٢عٓت َٓ٘،
ٚعٓد٥ر ٜهٖ ٕٛرا ايكاز ٨يًٓـ ايسٚا ٞ٥ادتدٜد ْاإكاً عٓ٘ وًو ايٛظٝف١
ا٫ضتٗ٬ن ١ٝاجملسدَٚ ،٠كطًعا بٛظٝف ١إبداع ١ٝيطاملا بكٝت سهساً عً ٢املبدع ي
ايسٚا ١ٜايتكًٝدٖ ،١ٜهرا يدا ايكازٜ ٨تفاعٌ َع ايٓـ ايسٚا ٞ٥ادتدٜدٜ ،عٝد بٓاٙ٤
ٚوسوٝب أسداث٘ ،بعد انتػاف ذيو ارتٝط ايسإٝع اير ٟظتُعٗا .إايكسا ٠٤ي ايسٚا١ٜ
مل وعد زتسّد وًل ضًيب أ ٚإضكاط اْطباع ٞآيٚ" ،ٞمل ٜعد َٓٛرا بايٓكد إٔ ٜكدّّ غٗاد٠
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َ٬ٝد يًُبدعٜ ،تتبع وازٜخ َ٬ٝدٜٚ ،ٙكفَ ٛساسٌ سٝاوٜ٘ٚ ،هػ
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عٔ َٛٝي٘

ايػخؿ ،١ٝنُا مل ٜعد وطذ ٬ٝيٛقا٥ع َسّ بٗا ا٭دٜب أ ٚاملبدع"(.)48
َٚع ذيو قد ٜه ٕٛاذتدخ ٚاقعٝا ٜؿٛز ايٛاقع وؿٜٛسا إٛوٛيساإٝا َطتكٝا َادو٘
َٔ عادات ٚوكايٝد اجملتُع نُا قد ٜه ٕٛاذتدخ َػان ً٬يًٛاقعٚ ،قد ظتٓض إىل
ارتٝاٍ ٜٚبتعد عٔ َطاٜس ٠ايٛاقع ،إذ ِ"ٜبتعد عٔ ايتطذ ٌٝاذتسي يٮسداخ"(ٖٚ .)49را
َا صتد ٙي ايٓؿٛف ايسٚا ١ٝ٥ادتدٜد ،٠اييت أزادت إٔ جتعٌ َٔ أسداثٗا أسداثاً
ٜؿعب ايكبض عًٗٝا ٚإدزانٗا ،نُا قًٓا قبٌ قً ;ٌٝ٭ْٗا أٚيًت ي ارتٝاٍ عهظ
اذتدخ ي ايسٚا ١ٜايتكًٝد ١ٜايه٬ضٝه ،١ٝاييت ٜه ٕٛإٗٝا اذتدخ عباز ٠عٔ مجً١
َٔ ا٭إعاٍ ٚايٛقا٥ع املأخٛذ َٔ ٠حبس ايتذازب ايٚ ،١َٝٛٝاملَ٬ط ١يًٛاقع املعٝؼ
ٚارتاقع ١يًتطٛز ايٓطيب ٚايتطًطٌ املٓطك ،ٞمما ٜدإع بايكاف إىل ايتدزز حبدٜج٘ َٔ
املكدَ ١إىل ايعكد ٠إايٓٗا ١ٜبػهٌ ارساد" ٟحبٝح ٜطهر ي خط َطتك ِٝست ٢وبًغ
ياٜتٗا"(.)50
وتبع عُاز شعُٛؽ ظاٖس ٠يُٛض اذتدخ ي زٚا" ١ٜذانس ٠ادتطد" "إذِ ٚددٖا
وٓطًل َٔ ٖرا املبدأ اير ٟظتعٌ غخؿٝاوٗا وعاْ ٞأنجس مما وبين زَ ١ٜ٩طتكبً،١ٝ
إايٛاقع  ٫عتٌُ هلا ض ٣ٛا٭مل ٚاملطتكبٌ ٜبد ٚياُ٥ا َعتُا (ٜٚ )...ؿهر َكُ ٕٛايسٚا١ٜ
وعبهراً عٔ أشَ ١إهس ١ٜأنجس َٓٗا ادتُاع.)51("١ٝ
نُا جتً ٢ايؿساع َع ايٛاقع ي زٚا" ١ٜمحا ِ٥ايػفل" يـ"د٬ٝي ٞخ٬ف" اير ٟزضِ
يٓا عاملا خاؾا بْ٘ ،اجتا عٔ زٜ٩ت٘ ٚأإهازَٛٚ ٙقف٘ َٔ ٖرا ايعامل ايغاَض ٚايٛاقع
املسٜس "سني متّ املصز بني ؾفيت اذتٝاٚ ٠املٛت ي رسي ايتػبٜ ،٘ٝبرز ي ز ٚايؿٛز٠
َبدأ ايتٓاقض ٚوبد ٚايطًشفا ٠ي دزد ١وتٛضط اذتٝاٚ ٠املٛت أ ٖٞ ٚاملٛت َٚكا١َٚ
املٛت ،إْٗا املعاْا ٠املأضا )...( ١ٜٚإٕ املدَ ١ٜٓغصَ ،٠ٚطتًب ١عاٖس ٖٛ )...( ٠اير ٟدعًٗا
أغب٘ بطًشفا.)52(")...( ٠
 ٖٛٚا٫ضًٛب ذاو٘ خط٘ عبد املًو َسواض يٓفط٘ ي زٚا" ١ٜؾٛت ايهٗ " سٝح
ؾٛز سا٫ت ايكٗس ٚا٫يتؿاب املتطًط عً ٢أٖاي ٞايس ٜادتصا٥س َٔ ٟقبٌ ا٫ضتعُاز
ايفسْطٚ ،ٞقد اوهأ إ ٘ٝعً ٢ا٭ضًٛب ا٭ضطٛز ،ٟإهإ يا ١ٜي اإلبداع عً ٢يطإ
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ايفت ٢اير ٟنإ ٜطابل "اير٥ب إٝطبك٘ ،غ ٤ٞأضطٛز ٫ ٟأناد أؾدم ي ٛاضتطعت
َػاٖد ٠وًو املبازا َٔ )...( ٠نٌ ادتٗات ناْت أؾٛاوِٗ وتعاىلٚ ،ايف٬سٕٛ
ٜػذع ْ٘ٛعً٬َ ٢سكت٘ ،قؿ ١زا٥عٜ ١ا بابا أسب ايسٜاق ،١ايطبٝعَ ... ١عادا ٠اير٥اب
بني ايفذاز ،أ ٟغ ٤ٞأزٚع َٔ ٖرا ٜا بابا؟"(.)53
إذاً مل ٜعد اذتدخ مبعٓا ٙايه٬ضٝهَ ٞسنصاً يًطسد ٚب٪ز ٠ي٘ ٚزٖاْ٘ ا٭ ،ٍٚإذ
أخر "ايٓـ املعاؾس ٜٗتِ با٭سداخ ايبطٝط ١ست ٢اي َٞٛٝاإلدساَُٗ ٞ٥ا ٜهٔ واإٗا;
٭ْ٘ دص َٔ ٤سٝا ٠اإلْطإ"(ٚ .)54قد غغًت ٖر ٙايتكٓ ١ٝادتدٜد ٠ـ ي ايهتاب ١ايسٚا ١ٝ٥ـ
مبفَٗٗٛا ادتدٜد ايرٜ ٟعتُد عً ٢ايتداخٌ ٚايَ٬سنص ١ٜيٮسداخَ ،طًهاً ددٜداً
ٚإض راوٝذَ ١ٝعتُد ٠ي ؾٝايَ ١ت ٕٛايسٚاٜات ادتصا٥س ١ٜادتدٜدَ ،٠جٌ زٚاٜات "ايطاٖس
ٚراز" ٚ"ٚاضٝين ا٭عسز" "ٚزغٝد بٛددز ،"٠حبٝح وتٓاثس إٗٝا َهْٛات املنت ي
ايصَإَٚ ،ا عً ٢ايكاز/٨ايٓاقد إ ّ٫إٔ ٜعٝد بٓاَ ٤ا إهّه٘ ايسٚا.ٞ٥
 - 3التداخل الزمـين ويميةة انإناا :
ٜفسض ايٓكد عَُٛاً ايفؿٌ بني ايصَٔ ٚاملهإ يدٚاع ٞإدسا ،١ٝ٥يهر إٔ ٖرا
ايفؿٌ ٜ ٫عد ٚإ ٫إٔ ٜه ٕٛغهًً ٝا ْعساً يًت٬شّ ايػدٜد ٚايٛثٝل اذتاؾٌ بُٗٓٝا،
ٚملَّا نإ ايصَٔ قٝاع اْتعاّ اذتهٚ ٞسدٚخ ايسٚاٚ ١ٜدسٜإ ايتازٜخ ،إًِ ٜهٔ َٔ
املُهٔ سدٚخ ايعٌُ ايسٚا ٞ٥خازز ٖرا ايبعد; يرا عُد ايٓكاد إىل اإلٜغاٍ "َٔ غإٔ
ايصَإٚ ،قدَ ٙٛعً ٢املهإ يكُٝت٘ ايبٓ ١ٜٛٝايعاي ،١ٝإكد زأٚا بإٔ ايصَٔ ٖ ٛايعٓؿس
طدا ي ايسٚا ١ٜايتكًٝد١ٜ
ا٭ضاض ٞيٛدٛد ايعامل ايتخْ ًٞٝٝفط٘"( .)55إهإ ايصَٔ زت ِّ
يًُطاز ايتعاقيب بهٌ متفؿ٬و٘ ي وساوب ١ٝخط ١ٝذات بعد وأزغت ٞسها ٞ٥ممصٚز
ببعض ايعذا٥ب.١ٝ
ٚنُا ٖ ٛاذتاٍ ي ٖر ٙايجٛز ٠ايفٓ ١ٝاييت أوت عً ٢نٌ َا ٖ ٛن٬ضٝهٞ
"ضازت ايسٚا ١ٜاذتدٜج ١ي وعاًَٗا َع ايصَإ وعاَ ً٬إًطفٝاً ٚؾٛإٝاًٚ ،بريو ٜتشٍٛ
ايصَإ إٗٝا َٔ ايبطار ١إىل دص َٔ ٤إًطف ١ايرات اذتٝاوٚ ،١ٝبٗرا ايتٛد٘ ادتدٜد
ميهٔ ايك ٍٛدَ ٕٚبايغ :١إٕ ٖرا ايصَٔ ايٛدداْ ٞايداخً ٞارتاف باإلْطإ ،قد
أؾبض َٛقٛعا أضاضٝا َٔ َٛقٛعات ا٭دب ي ايسٚا ١ٜاذتدٜج ١بؿف ١خاؾ،)56("١
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إايسٚا ١ٜقد عَُّكت َفٗ ّٛايصَإ ي ع٬قت٘ باإلْطإ ٚازوبار٘ بايٛدٛد َتذاٚش ٠ايصَإ
ايتعاقيبٖٚ .هرا أِٚيت٘ ايدزاضات املعاؾس ٠عٓا ١ٜبايغ ١أنجس مما ناْت عً ٘ٝي
ايسٚا ١ٜايه٬ضٝه .١ٝإصَٔ ايسٚا ١ٜاملعاؾس ٖٛ ٠يهر ذيو ايصَٔ املتعاقب
ايهسْٛٚيٛد ٞاير ٟأيفٓا ٙي ايسٚا ١ٜايتكًٝد ;١ٜبٌ ٖ ٛشَٔ ٜتُاُٖٜٚ ٢ؿٓع اٯٕ ،رتًل
عاملٗا ايسٚا ٞ٥املتُٝص اير ٟوؿٓع٘ ايكسا.٠٤
 - 4الفضاء املكاني وجتاناه يف الرواية :
املهإ أسد عٓاؾس ايطسد ;١ٜب٘ وتشدد َعامل ضهرٚز ٠ا٭سداخ ٚزتسٜاوٗا ،إك٬
عًَ ٢ا قُّٓ٘ ايسٚا ٞ٥إ َٔ ٘ٝبعد مجاي ٞوتشسى ي إكا ٘٥غخٛف ايسٚاٚ ١ٜوتػابو
أسداثٗا ،يريو "أَط ٢زتا ٫يًتٓاإظ ٚايتفٓٔ بني ايهتاب ايطازد ،ٜٔإنذا ٖ ٛغتكع
يًٛاسد ١ٜرٛزاًٚ ،يًتعدد ١ٜرٛزا ٚيًٛاقع ١ٝرٛزا آخس"( ،)57إاملًُض ايتخ ًٞٝٝإَ ٖٛ ٘ٝا
ٜجس ٟايعًُ ١ٝاإلبداع ١ٝبتٜٓٛع ٖرا ايعٓؿس ي أغهاٍ ٚؾٛز ذٖٓ ١ٝوجبت نٝإ
اإلْطإ ٚو٪رس ضًٛناو٘ ٚحتاؾس َٛاقف٘ ٚأَصدت٘ ،اييت وأخر َٝصات ٚمسات املهإ
ااحمٝط بٗا ،ذيو إٔ املهإ "أغدّ ايتؿاقاً حبٝاوِٗ طٜكؿد ايبػسصٚ ،أنجس وغًغ ٬ي
نٝاِْٗٚ ،أعُل جتادَ ً٫ع ذٚاوِٗ"(.)58
ٚقد وعدّد َفٗ ّٛاملهإ ٚوطُٝت٘ ي ارتطاب ايٓكد ٟايسٚا ٞ٥املعاؾس إُٓعِت
بايفكاٚ ٤ااحمٌ ٚاذتّٝص ٚايفساغ ٚايب ١٦ٝا٭دبٚ ١ٝاجملاٍٚ ،املٛقعٜٚ ،...س ٣ايباسح
"غسٜبط أمحد" إٔ َؿطًض ايفكا" ٤مل ٜعٗس ،ي سك ٍٛايدزاضات ا٭دب ١ٝإ ٫سدٜجاً
ٚذيو بطبب اْؿساف ايٓكاد ٚايباسجني إىل اٖ٫تُاّ ٚاي رنٝص عً ٢عٓاؾس أخس.)59("٣
وكتؿس عً ٢ادتٛاْب املٛقٛعاو َٔ ١ٝايٓـ ايطسد ،ٟمما دعٌ َٔ ٖرا املؿطًض إاقداً
يًعٓا ١ٜاي٥٬ك ١ب٘ٚ ،مل ٜطتعٌُ نجهراً َٔ قبٌ ايدازضنيٚ ،يدا َؿطًض ايب ١٦ٝايسنٔ
ا٭ضاض" ٞي ايكؿ ،١إٗ ٛاذتٝص ايطبٝع ٞايرٜ ٟكع إ ٘ٝاذتدخٚ ،وتشسى ايػخؿٝات
ي زتاي٘ ٚيريو إنٕ ؾفاو٘ ختتً

َٔ ْٛع ٯخس َٔ سٝح ا٫وطاع ٚايكٝلٚ ،ذيو

حبطب راق ١نٌ دٓظ ٚقدزاو٘ ايفٓٚ...١ٝأِٖ خؿا٥ـ ٖرا ايسنٔ (ب ١٦ٝايكؿ١
ايكؿهر ،)٠إٔ وه ٕٛايبَ ١٦ٝسنص ٠قدز اإلَهإٚ ،إٔ ٜتذٓب ايكاف وـٓٛعٗا قدز
اضتطاعت٘"(.)60
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َؿطًض اذتّٝص َٔ رسف عبد املًو َسواض َع اع راإ٘ بإّٔ ٖرا

املؿطًض "ٜ ٫رب يهر قاز ٫ٚ ،زتُع عً ٘ٝي ا٫ضتعُاٍ ايعسب ٞاملعاؾس .نُا إٔ
َفٗ ّٛاذتٝص ٜٓػأ عٓ٘ بايكسٚز ٠اذتدٜح عٔ ايتشٝٝص ايـر ٖٛ ٟإْتـاز يٓٛع َـٔ اذتٝص أٚ
نٝفٝـَ ١ا يًتعاٌَ َع اذتٝص"(.)61
أَا "عبد اذتُٝد بٛزا ،"ٜٛإبايسيِ َٔ أْ٘ ٜطتعٌُ َؿطًض "املهإ" بهجس ،٠إ٫
أْ٘ ٜٛظ

أٜكاً َؿطًض "اذتّٝص املهاْ ،"ٞعٓدَا ٜه ٕٛي َعسض ايتُٝٝص بني

َؿطًشني" :اذتّٝص ايٓؿ ،"ٞايرٜ ٟكؿد ب٘ ايؿٛز ٠ايػهً ١ٝاييت قُدَت بٗا ايسٚا١ٜ
يًكاز َٔ ،٨سٝح وسوٝب أقطاَٗاٚ ،إُٝا ٜتـعًل بعٓٛاْٗا ٚعٓا ٜٔٚإؿٛهلاَٚ ،كاَني
إاحتتٗاَٚ ،...ؿـطًض "اذتّٝص املهاْ ،"ٞايرٜ ٟكؿد ب٘ اذتٝص ايرٜ ٟػٌُ ا٭َانٔ،
ضٛاَٗٓ ٤ا املتخ ٌٝأ ٚايفعً ٞايٛاقع ٞاير ٟي٘ َسدعٚ ١ٝاقع.)62(١ٝ
عً ٢ايسيِ َٔ ٖرا ايتػتت ا٫ؾط٬س ٞاير ٟقد ٜٛيِّد ي أذٖآْا وكازبا ي
املفاٖٚ ِٝعدّ اضتكساز هلا ،إ ٫إٔ ا٫وفام س ٍٛأُٖ ١ٝاملهإ َٚا ميهٔ إٔ ٜكدَ٘ َٔ
إٓ ١ٝيًعٌُ ايسٚا ٖٛ ٞ٥ستٌ قبٚ ٍٛاوفام; ٭ْ٘ عتكل مجاي ١ٝايطسد اإلٜٗاَ َٔ ١ٝخٍ٬
زضِ وفاؾ ٌٝاملهإ اير ٟوعٝؼ إ ٘ٝغخٛف ايسٚاٚ ١ٜوتشسى إٖٚ ،٘ٝرا َا ظتعٌ
إَهاْ ١ٝايتداخٌ بني ايعامل ايسٚاٚ ٞ٥ايعامل ايٛاقع ٞسكٝك ١ثابت.١
 - 5احلـوار /متعة البصر رهن لعبة الضةري:
ٖ ٛايؿٝغ ١ايتعبهر ١ٜاييت ٜطتٓد عًٗٝا ايسٚا ٕٛٝ٥ي ؾٛغ ْؿٛؾِٗ ايسٚاٚ .١ٝ٥إذا
نإ "اذتٛاز /ايدٜايٛز" ٜػغٌ سّٝصاً أقٌ مما ٜػغً٘ ايطسد ٚايٛؾ  ،إذ إّٕ "ايٛؾ ي
ايطسد ستَُٓ ٫ ١ٝاف َٓٗا ي٘ ،إذ ميهٔ نُا َٖ ٛعسٚف إٔ ْؿ

د ٕٚإٔ ْطسد،

ٚيهٔ  ٫ميهٔ إٔ ْطسد د ٕٚإٔ ْؿ  ،نُا ٜرٖب إىل ذيو دٝٓٝتٚ ،يًٛؾ
ع٬ق ١مح ١ُٝٝبايطسد; سٝح ٜعاٖس ٙعً ٢ايُٓٚ ٛايتطٛز"(َٚ ،)63ع ذيو  ٫ميهٔ
إيفاٍ ٖرا امله ٕٛايفين ي بٓا ٤ايعٌُ ايسٚا ،ٞ٥إٕ مل ْكٌ إٔ ٖٓاى َٔ ايسٚاٜات َا
ٖ ُٔٝاذتٛاز عً ٢بٓاٗ٥ا .إٗ ٛميهّٓٓا َٔ َعسإ ١ايػخؿٝات ٚايهػ عٔ أإهازٖا
ٚوهّْٗٛا ايطٝهٛيٛد ٞأ ٚايٓفط ،ٞنِ أْ٘ ٜدإع باذتدخ ايسٚا ٞ٥إىل ايتكدَّٔ ،
خ ٍ٬إظٗاز ٙملختً ٚدٗات ْعس ايػخؿٝات إىل ا٭سداخ.
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قد ٚظ َبدع ٛايسّٚا ١ٜادتصا٥س ١ٜادتدٜد ٠اذتٛاز نتكَٓ ١ٝطاعد ٠يبك ١ٝايعٓاؾس
ا٭خس ٣املػهًّ ١جملُٛع ايٓـ ايسٚاٚ ،ٞ٥قد غطس ٙٚإىل غطسُٖٚ ٜٔا:
 اذتٛاز ارتازد( ٞايدٜايٛز). اذتٛاز ايداخً( ٞاملْٛٛيٛز).ٜٚكؿد با٭ ٍٚسٛاز ايػخؿٝات بعكٗا َع بعكٗا اٯخس ٖٛٚ ،ا٭قدّ ٚا٭نجس
اْتػازاً ي ايسٚا ١ٜايعسبٚ .)64(١ٝادتدٜس بايرنس إٔ اذتٛاز ارتازدٜ ٞهجس ي ايسٚا١ٜ
ذات ا٭ؾٛات املتعدّدٚ ،٠اييت وعرب عٔ ؾساع ا٭إهاز ٚاإلٜدٜٛيٛدٝات ،ي سني ٫
ْهاد ْتًُظ ٖرا ايٓٛع َٔ اذتٛاز ي ايسٚاٜات ذات ايٛقا٥ع ايطٝهٛيٛد ١ٝأ ٚا٭سداخ
ايٓفط.١ٝ
ٚعً ٢يساز َا قًٓا ٙي عٓؿس اذتدخ َٚا أسدث٘ َٔ اي راب ي ٖ ١ٜٛايسٚا١ٜ
ادتدٜد ،٠إكد وسنت ربٝع ١ايػخؿٝات ي زٚا" ١ٜضٝد ٠املكاّ"َ ،جْ ،٬عساً ملا
متٝصت بٖ٘ ،ر ٙايػخؿٝات َٔ ،ا٫قطساب ايٓفطٚ ٞايفهسٚ ،ٟايكًل ايٛدٛدٟ
آثازٖا عً ٢اذتٛاز اير ٟاَتاش بكؿس ادتٌُ ٚو٬سكٗا ،مما ٜدٍ عً ٢متطو
ايػخؿٝات ي آزاٗ٥ا َٛٚاقفٗاٚ ،يٝاب ايدميكسار ١ٝعٔ ايٛضط ا٫دتُاع ٞداخٌ
ايسٚاٚ ١ٜخازدٗا َٔٚ .ذيو املكطع ايتاي:ٞ
 ايدإ ر ايعاًٞ٥؟ !
 َٔ أَٓتِ! يطتِ غسر! ١


سساع اإلميإ (ايٓٛاٜا) ٜا محاز

ٖ را يٝظ ن ّ٬زداٍ عاٖدٚا اهلل إٔ ...
()66

ٖ را ن ،(65)(...) ّ٬رًع ايٛزقٚ ١إْ ٫كًع يو ()...؟("

أَا ايٓٛع ايجاْ ٖٛٚ ٞاذتٛاز ايداخً( ٞاملْٛٛيٛز)  :إتٓك ٟٛحتت٘ َطُّٝات َتعدّد٠
ٚشتتًفَٗٓ ١ا :املٓاداٚ ،٠ايتداع ٞاذتسّٚ ،سدٜح ايٓفظٜ ٚ...عسّف "ْاؾس اذتاْ"ٞ
املٓادا ٠بأْٗا" :خًٛد ايرات ٚجتاٚبٗا َع ا٭إهاز ٚارتًذات املتتابع ١ايداخً ١ٝاييت
وط رضٌ"(ٜٚ .)67عسّإٗا "عبد املايو َسواض" بأّْٗا" :سدٜح ايّٓفظ يًٓفظ ٚاع راف ايرات
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يًرات ،يغ ١مح ١ُٝٝوٓدع قُٔ ايًغ ١ايعاَ ١املػ رن ١بني ايطازد ٚايػخؿٝات ٚمتجٌ
اذتُٚ ١ُٝٝايؿدم ٚا٫ع راف ٚايب.)68(" ٛ
 - 6لغـة الرواية اجلديدة واالنتصار للشعر :
إّٕ إٔ ايكٜ ٍٛطتُد خاؾٝت٘ اإلبداعٚ ١ٝإٓٝت٘ ايػعسَٚ ١ٜطشت٘ ايػاعس َٔ ١ٜايًغ١
د ٕٚضٛاٖا مما قد وعتُد عً ٘ٝايفٓ ٕٛا٭خس" ٣إا٭دب َٔ قُٔ ايًغْ ١فطٗا ٖٛ ،ذيو
طاجملاٍص ايرٜ ٟطُض يًغ ١إٔ وتغًب عًْ ٢فطٗا"( ،)69يرا إَٗ ٞا ميٓض يًٓـ ا٭دبٞ
ٚدٛدٚ ٙضس بكا ،٘٥باعتبازٖا "يغَ ١تُٝص ٠وٓؿب عً ٢نٌ َا ٖ ٛخاف ٚممٝص"(َٔ .)70
ٖٓا نإ اإلبداع حتسٜفا يًغٚ ١وغٝهرا هلاٚ ،خًخً ١يجباوٗا ٚؾساَ ١قٛاْٗٓٝاٚ .أؾبشت
ايٓعس ٠ايٛظٝف ١ٝايتكًٝد ١ٜيًغ ١ي عداد ا٭إهاز ايبايٚ ١ٝايتكٓٝات ايطسد ١ٜاملٓدزض،١
ٚإثس ذيو عسإت ايًغ ١عُٝل ايتش٫ٛت ٚايتغهرات َع اْتػاز ايسٚا ١ٜادتدٜد.٠
ٚملا ناْت ايسٚا ١ٜادتٓظ ا٭دب ٞا٭نجس ازوبارا بايٛاقع ايرٜ ٟتطًب ايٛؾ
ٚزضِ املعاملٚ ،وَتَبُّع ؾٛز ٠ايرات اإلْطاْ ١ٝي وعكٝداوٗا ٚوٓاقكاوٗا ،نإ ايت٬شّ بني
ايسٚاٚ ١ٜايًغ ١إا٭ٚىل "ٖ ٞإكط َا ُٜطسد بٛاضط ١ايًغ ١ايفٓ .)71("١ٝاييت هلا َهاْتٗا
ارتاؾٚ ١املُٝص ٠ي ايعٌُ ايسٚا ;ٞ٥٭ٕ "ايٓـ ا٭دبُٜٓ ٫ ٞتر إ ٫بٛاضط ١ايًغ ١اييت
ٜطتعًُٗا أدا ٠يًتعبهر"( .)72إايًغ ١عًٖ ٢را ا٭ضاع ٖٞ ،املاد ٠اذتكٝك ١ٝيٛدٛد ايسٚا،١ٜ
سٝح ٖ" ٞوػه ٌٝيغ ٟٛقبٌ نٌ غٚ ٤ٞايػخؿٝات ٚا٭سداخ ٚاذتٝص ٖ ٞبٓات يًغ١
اييت بتػهًٗٝا ٚيعبٗا وُٖٓٛا ،بٛدٛد عامل سكٝكٜ ٞتؿازع إ ٘ٝأغخاف personne

متجًِٗ غخؿٝات  personnagesقُٔ أسداخ بٝكا.)73("٤
إٕ ايسٚا ١ٜنذٓظ أدبَُٗ ٞا ناْت وكٓٝاوٗا ٚعٓاؾسٖا وُ٪ضظ يًطسد ،إنْٗا
وبك٢

-داُ٥ا ٚ -دٗاً َٔ ٚد ٙٛايٛدٛد ايًغ ،ٟٛذيو إٔ ايسٚا ٫ ١ٜوعٌ "ؾٓع١

ٚعٓاؾس وكٓ ١ٝوُهتطب ،إْٗا قبٌ نٌ غ ٤ٞإدزاى ٭ُٖ ١ٝايًغ /١ايًغات داخٌ
اجملتُعٚ ،ي اي راخ املهتٛب ٚايػفٚ ،ٟٛؾٝاي ١يًشٛاز بني ايرات ايطاع ١ٝيًُعسإ١
ٚبني ايعامل ارتازد.)74("ٞ
َٔ ٖرا املٓطًل ،وسنّص ايتذسب ١ايسٚا ١ٝ٥ادتدٜد ٠ي ادتصا٥س عً ٢املنت ايطسدٟ
اعتُاداً عً ٢ايًغ ١نُتهُ ٧وشكل َٔ خ٬ي٘ إض راوٝذ ١ٝاملٓش ٢ادتُايٜٚ ،ٞكٛد إىل
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وأضٝظ أزق ١ٝاحماٚز ٠ايٓـ ايٓجسٚ ٟستاٚي ١خًخً ١بٓٝاو٘ ايتكًٝد ،١ٜبد٤اً َٔ
ايتػه ٌٝايًغ ٟٛإىل إكا ٘٥ادتُاي ٞايهً.ٞ
عين بايتُسد أٚ
ٍّ
يٝه ٕٛايتذسٜب ايرًُْ ٟط٘ عرب َطتٜٛات املنت ايكؿؿ ،ٞيهر َ
بارتسٚز عٔ قٛاعد املُازض ١اإلبداع ;١ٝبٌ إْ٘ َتُجٌّ ي دخ ٍٛايًغ ١يعب ١ا٫خ رام
َٚع رى ايتذسٜب اير ٫ ٟسدّ ي٘ ،إٗ ٛعتكل إَداد ايًغ ١حبٝا ٠ددٜد ٫ ٠وًغ ٞسسن١
اْ٫تعاّ ي بٓٝتٗاٚ ،إمنا ي َا ميٓض هلر ٙايًغ َٔ ١وبدٍّ ي ايد٫٫ت ٜهطبٗا اذتٝا٠
ٜٚطٛزٖا ٫ٚ ،وٛيد ايك ِّٝإ٫ٚ َٔ ٫د ٠ايد٫٫ت(.)75
يرا ٜبد ٚإٔ ايٓـ ايسٚا ٞ٥ادتدٜد ،قد سكّل ْؿّٝت٘ ٚإْتادٝت٘ عً ٢املطتٜٛني
ايهتابٚ ٞايفهس ٟبٛضارَ ١ا ٚقع اإلمجاع عً ٢وطُٝت٘ بـ"اْفتا ايٓـ" ،اير ٟظتعٌ
ايٓـ َٓفتش ًا عً ٢ايتعدّد ايد٫يٚ ٞايتأٚ ،ًٜٞٚإْتاز ايك ِّٝادتُاي ١ٝادتدٜدٖٚ ،٠را َا
اْتٗ ٢إي ٘ٝايباسح عبد ايكادز بٔ ضامل بعد دزاضت٘ يًغ ١ايطسد ي ايٓـ ايٓجسٟ
ادتصا٥س ٟادتدٜد; إهاْت ايٓتٝذ ١ااحمكَّك َٔ ١اْفتا ايٓـ ايسٚا ٞ٥ادتدٜد قد بسشت
بعد إٔ سطُت "ايبٓ ١ٝايتكًٝد ١ٜعًَ ٢طت ٣ٛوكد ِٜايكؿ ،١ضٛا ٤عًَ ٢طت ٣ٛايصَٔ أٚ
ايؿٝغٚ ١ايس ١ٜ٩سٝح ٜبد ٚايتػه ٌٝايٓؿ ٞيًكؿ ١بايٓطب ١يًكازٚ ،٨قد شخس بتًٜٔٛ
غعس ٟشاد ي عُل أدب ١ٝايٓـٚ ،ابتعد ب٘ عٔ املفٗ ّٛايٓجس ٟاير ٟازوبط إىل ٚقت
قسٜب بايًغ ١اإلب٬ي ١ٝاييت  ٫وكًل"( ٫ٚ )76ودإع بٓا إىل َتاٖات ايك.ٍٛ
َٔ ٖٓا ميهٓٓا ايعٛد ٠إىل إهس ٠ايتُسد عٔ ايك ِٝايفٓٚ ١ٝضٓٔ ايهتاب ١اييت أغسْا
إيٗٝا ي َطًع ٖرا ايبشح ،يٓعترب إّٔ ٖر ٙاملدْٚات ايسٚا ١ٝ٥ادتدٜدَ ٠تُسّد ٠باملفّٗٛ
ايرٜٛ ٟس ٞبتذاٚش املأيٛف ٚشتايف ١أضًٛب ايٓجس ١ٜايتكًٝدٚ ،١ٜمتهني ايٓـ ادتدٜد
َٔ ايتأٚ ٌٜٚاْ٫صٜا بفكٌ َا غهًّ٘ زٚا ٙٛٝ٥ي زمسِٗ بايًغ ١يـ "عاملِٗ ايكؿؿٞ
اير ٟيدا ٜك رب َٔ ْجس ١ٜغعس ١ٜوتُعٗس ي ضُٝٝا ٤ايًفغ يٝتذً ٢املعٓ ٢خازز
املدي ،ٍٛاير ٟعاْ َ٘ٓ ٢ايٓـ اإلبداع ٞرٚ ،)77("ً٬ٜٛيٓتأٌَ املكطع ايتاي:ٞ
"سطٓاٞ٥
مل وهتُني َا وفكش٘ ايعٓٝإ ؟
إْ ٞأزاٜ ٙا سبٝبيت ..ي ب٪بٜ٪و ..أإسا ٚأسصإ
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أقس ٙ٩بايبٓط ايعسٜضٜ ..تشد ٣ايٓاع..
ٜتشد ٣ا٭شَإ
أْا ٜا سبٝبيتٚ ..أْت ٜا سبٝبيتٚ ..اسد  ٫اثٓإ
سني أزاى وطبض ي دَ ٞايٓذ..ّٛ
وٛزم ي إ٪اد ٟايهس..ّٚ
()78

وػسم ايرباٚ ..٠٤وبتطِ ٜا سطٓا ٞ٥ايسض. "ّٛ
إٕ غاعسٖ ١ٜرا املكطع وعٗس إٔ ايسٚا" ٞ٥عص ايد ٜٔدٚ٬دٜ "ٞتعاٌَ َع ايًغ ١وعاًَ٬
ٚدداْٝاً ،إٗ ٛنايؿٛي ٜغٛف عُٝكا ٜٚبشح عٔ ايكبض عً ٢ايتٓاقض "بًغٖٞ ١
نػ ٚ ،حبحٚ ،جتاٚش يًُجاٍ إْٗا يغ ١وتُعٗس ي بعدٖا اإلميا ،ٞ٥أ ٚنُا ٜعرب عٔ
ذيو املطد َٔ ٟإٔ يا ١ٜاذتدخ ا٭دب ٞوهُٔ ي جتاٚش اإلب٬غ إىل اإلغازٚ .)79("٠ذيو
٭ٕ ايبعد اإلملاس ٞأ ٚاإلغاز ٟأبًغ أثساً ٚأق ٣ٛاْصٜاساً َٔ ن ْ٘ٛزتسد إب٬غ ،إًٕٜٗٛ" ٛ
ايٓـ بايسٚ ٣٩ا٭خٜٚ ١ًٝعط ٘ٝأؾداَ ٫ ٤تٓاٖ ،١ٝإايٓـ ا٭دبْ ٞـ إغازٚ ٠يٝظ ْـ
عباز.)80("٠
ٖٚهرا يدت ايًغ ١داخٌ ارتطاب ايسٚا ٞ٥ادتدٜد اخت٬إاً ٚمتٝصاً ٚوفسدًا ،بفكٌ
َا ميٓش٘ هلا ٖرا َٔ متاشز بني ايٛاقع ١ٝايٓابع َٔ ١ايٛاقع ايرُٜ ٟف رض إٔ ٜه ٕٛإ٘ٝ
نٌ غ ٤ٞسكٝكٚ ،ٞبني اإلٜٗاّ ارتٝاي ٞاملطتُد َٔ غشٔ يغ ١ا٭دب بايطاق ١ايسَص١ٜ
ٚايتخ .١ًٝٝإهإ عٓد٥ر ٖرا ارتطابٚ ،ساٍ ايًغ ١إ ٘ٝنريوَ ،تطًعاً إىل ايتذسٜب
ي إكاٗ٥ا ستٜ ٢تُهٔ ؾاسبٗا َٔ نتاب ١ايٛاقع دْ ٕٚكً٘ سسإٝا نُا ٖٚ ;ٛعٓد٥ر
وتداخٌ ايًغتإ "يغ ١ايٓجس ٚيغ ١ايػعس" ي ْـ أدبٚ ٞاسدَٚ ،ا ذاى إ ٫يكدز ٠ايسٚا١ٜ
ادتدٜد ٠عً ٢اضتٝعاب نٌ جتسٜب إين ،إٗٚ ٞسدٖا ُوطعِ

ايسٚا ٞ٥عً ٢ايب، ٛ

ٚايٓاقد أ ٚاملتًك ٞعً ٢ايتك ٍُّٛأ ٚايتأ.ٍُّٚ
ٖرا بعض َا اَتاشت ب٘ ايسٚا ١ٜادتدٜد ٠يتتذاٚش ب٘ ْفطٗا ي ؾٛزوٗا ايتكًٝد،١ٜ
يهٓٗا ٚدٚمنا حتاٌَ عًٖ ٢ر ٙا٭خهر ،٠إكد أبكت (ايسٚا ١ٜادتدٜد )٠عً ٢خؿٛؾ١ٝ
ضسدٜتٗا اييت جتعٌ َٓٗا دٓطا أدبٝا َتعدد ا٭ؾٛات ،أ ٚذا ربٝع ١ٝسٛاز.١ٜ
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طس ٖ ٛأِٖ َا ميٝص قسا ٠٤ايسٚا ١ٜادتدٜد ;٠إٗ ٞأثسٌ
ختاما :ميهٔ ايك :ٍٛإٕ ايعُ ِ
َطتغًل ٜأب ٢ايهػ
وطتٛدب وٛظٝ

عٔ نٌ اإلبدا٫ت اييت قد عتدثٗا ايٛاقع ايسٚا ،ٞ٥يرا إٗٞ

ا٭دٚات املعسإٚ ١ٝايٓكد ١ٜاملتطٛز ٠اييت وتصأَ ٖٚرا ايتٜٓٛع

اإلبداع ،ٞستٜ ٢تطٓ ٢هلا ؾٛغ ايتكٓٝات املٓٗذ ١ٝاييت وسؾد ايكٛاْني ايفٓ ١ٝاييت و٪رس
ايٓـ ايسٚا ٞ٥ادتدٜدٚ ،إٕ نإ امل٬سغ ي ٖرا اذتكٌ ٖ ٛنجاإ ١ايتٓعهر ايٓكدٟ
ط ُِ ايٓكد
عً ٢املُازض ١ايٓكد ١ٜايفعً ١ٝاييت ختاوٌ ايٓـ ايسٚا ٞ٥ادتدٜدٚ ،إٕ نٓا ِ َْ ٫
ادتصا٥س ٟذا ايؿٝغ ١املُازضت ١ٝبا٫ضتؿاز ٚعدّ إٜفا ٘٥بايغسض ،إ ٫أّْٗا ايطُ ١ايغايب١
ٚيٮض

اييت وطبع نٌ ايٓكد ايعسب ٞمبا إ ٘ٝادتصا٥س ،ٟسٝح إٔ "ايٓعسٜات

ٚايتٓعهرات ايطسد ١ٜاملتطعٚ ١املتػعبٚ ١املُتعٚ ١املتداٚي ١ي ْطاقات ٚاضعٜ ،١كابًٗا
اضتطاز ي ايتطبٝل ،بٌ إٕ ايدزاضات ايطسد ١ٜايتطبٝك ١ٝو رادع نجهرا عُّا وعد ب٘
ايٓعسٜات ،ضُٝا ي ايدزاضات ايعسب.)81("١ٝ
ٖٚرا َا ظتعًٓا ْطًِ بـ "ا٫عتكاد إٔ ايٓعسٜات ايطسدَ ١ٜا وصاٍ أنجس أيكاً َٔ
ايدزاضات ايتطبٝكٚ ١ٝذيو ٭ضباب نجهرَٚ ٠تػابهَٗٓ ١ا َا ٜتعًل بايٓعسٜاتَٗٓٚ ،ا
َا ٜتعًل مبؿاعب ايتطبٝل"( ،)82نغُٛض ايٓعسٜات ايٓكدٚ ١ٜعدّ اضتٝعاب َفاُٖٗٝا
اييت ٚدٚمنا غو ختكع ملٓبتٗا ايرْ ٟػأت إٚ ٖٛٚ ٘ٝد ٕٚغو نريو غتتً اخت٬إا
درزٜا عُا ضتٔ إ ،٘ٝأق

إىل ذيو اقطساب املؿطًض ايٓكد ،ٟإَا بتعددٙ

ايَ٬تٓاٖ ،ٞأ ٚبعدّ متجًّٓا ي٘ ْتٝذ ١اي رمج ١اهلػٚ ١املكطسب ١اييت ذتكت بْ٘ ،تٝذ١
عدّ متجًّٗا ملفاٖ ُ٘ٝي َععِ ا٭ساٜني.
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الوصادر والوراجع :
 )1ستطــٔ داضــِ املٛضــ ،ٟٛايسٚاٜــ ١ايعسبٝــ ١ايٓػــأٚ ٠ايتشــ ،ٍٛداز اٯداب ،بــهرٚت،
ط 1988 ،2ف.117
 )2عبــد املًــو َسوــاض ،ي ْعسٜــ ١ايسٚاٜــ ،١حبــح ي وكٓٝــات ايطــسد ،ضًطــً ١عــامل
املعسإــ ،١اجملًــظ ايــٛرين يًجكاإــٚ ١ايفٓــٚ ٕٛاٯداب ،ايهٜٛــت ،ايعــدد ،240ضــٓ:١
ٜٓاٜس  ،1998ف.11:
ٜٓ )3عـــس ،شتًـــٛف عـــاَس ،وٛظٝـ ـ ايـــ راخ ي ايسٚاٜـــ ١ايعسبٝـــ( ١حبـــح ي ايسٚاٜـــ١
املهتٛب ١ايعسبَٓ ،)١ٝػٛزات داز ا٭دٜب ،ط ،1ؾـ.25 ،17
 )4عبد املًو َسواض ،ي ْعس ١ٜايسٚا ،١ٜف.54 :
 )5ستطٔ داضِ املٛض ،ٟٛايسٚا ١ٜايعسب ١ٝايٓػأٚ ٠ايتش ،ٍٛف.118:
 )6شن ٞصتٝب ستُٛد ،ي إًطف ١ايٓكد ،داز ايػسٚم ،ايكـاٖس ،٠ط ،2ضـٓ،1983 ١
ف.60:
 )7إٝؿـــٌ دزاز ٚآخـــس ،ٕٚأإـــل ايتشـــ٫ٛت ي ايسٚاٜـــ ١ايعسبٝـــ ،١دزاضـــات ٚغـــٗادات،
امل٪ضط ١ايعسب ١ٝيًدزاضات ٚايٓػس ،بهرٚت ،ط ،1ضٓ1999:١ف.95:
 )8بػــهر بــٛظتس ٠ستُــد ،شَٓٝــ ١ايــٓـ ٚإكــا ٤ايتذسبــَ ،١كازبــ ١ايططــٓتُٛٝيٛد١ٝ
ملسدع ١ٝايٓـ ايسٚا ٞ٥ادتصا٥س ٟادتدٜد ،جتًٝـات اذتداثـ ،١داَعـٖٚ ١ـسإ ،ع،3
 ،1994ْٜٛٝٛف.170:
 )9بػــــهر ايعٝطــــ ،ٟٛدزاضــــات ي ا٭دب ايعسبــــ ٞاملعاؾــــس ،داز ايفهــــس ايعسبــــ،ٞ
ايكاٖس ،٠ضٓ ،1998 ١ف .9:
 )10عبـــد ايعصٜـــص محـــٛد ،٠املساٜـــا ااحمدبـــَ ١ـــٔ ايبٜٓٛٝـــ ١إىل ايتفهٝـــو ،ضًطـــً ١عًـــِ
املعسإ ،١اجملًظ ايٛرين يًجكاإـٚ ١ايفٓـٚ ٕٛاٯداب ،ايهٜٛـت ،ايعـدد ،232أبسٜـٌ،
ضٓ ،1998:١ف.367:
 )11شتًـٛف عـاَس ،ايسٚاٜـٚ ١ايتشـ٫ٛت ي ادتصا٥ـس (دزاضـات ْكدٜـ ١ي َٓعـٛز ايسٚاٜــ١
املهتٛب ١بايعسبَٓ )١ٝػٛزات احتاد ايهتاب ايعسب ،دَػل ،ضٓ ،2000:١ف.51:
 )12املسدع ْفط٘ ،ف.52:
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ٚ )13يٝد بٛعد ،١ًٜغعس ١ٜاملـسأ ٠ي خطـاب زغـٝد بٛدـدز ،٠زٚاٜـ ١ايتفهـو أمنٛذدـا،
املًتكــ ٢ايــدٚي "ٞزغــٝد بٛدــدزٚ ٠إْتادٝــ ١ايــٓـ"ٖٚ ،ــسإ  10/09أإسٜــٌ ،2005
َٓػٛزات  ،2006 ،crascف.76 :
 )14زغـٝد بٛدـدز ،٠ايتفهـو ،ايػـسن ١ايٛرٓٝـ ١يًٓػـس ٚايتٛشٜـع ،ادتصا٥ـس،1982 ،
ف.111:
 )15زغٝد بٛددز ،٠املؿدز ْفط٘ ،ف.168:
 )16زغٝد بٛددز ،٠املؿدز ْفط٘ ،ف.77:
 )17شتًٛف عاَس ،ايسٚاٚ ١ٜايتش٫ٛت ي ادتصا٥س ،ف .56:
ٚ )18يٝد بٛعد ،١ًٜغعس ١ٜاملسأ ٠ي خطاب زغٝد بٛددز ،٠ف.77 :
 )19بػهر بٛظتس ٠ستُد ،ا٭ْا ،اٯخس ٚزٖاْـات اهلٜٛـ ١ي املٓعَٛـ ١ا٭دبٝـ ١ادتصا٥سٜـ،١
َٓػٛزات داز ا٭دٜب ،د ت ،ف.109:
 )20بػهر بٛظتس ٠ستُد ،املسدع ْفط٘ ،ف.116 :
ٜٓ )21عس ،بػهر بٛظتس ٠ستُد ،املسدع ْفط٘ ،ف.112 :
 )22بػهر بٛظتس ٠ستُد ،ا٭ْا ،اٯخس ،ف.109:
 )23رـــاٖس زٚاٜٝٓـــ ،١قـــ ِٝايتذـــاٚش ٚغـــعس ١ٜاْ٫تٗـــاى ي ايهتابـــ ١ايسٚاٝ٥ـــ ،١زتًـــ١
ضـُٝٝاٝ٥ات ،دٚزٜـ ١ستهُـ ١وؿـدز عـٔ شتتـرب ايطـُٝٝاٝ٥ات ٚحتًٝـٌ ارتطابــات،
داَعٖٚ ١سإ ،ايعدد  ،01خس ،2005 ٜف.87 :
 )24بػهر بٛظتس ٠ستُد ،ا٭ْا ،اٯخس ،ف.124 :
 )25عبد املًو َسواض ،حتً ٌٝارتطاب ايطسدَ ٟعادت ١وفهٝه ١ٝضُٝٝاَ ١ٝ٥سنبـ١
يسٚا" ١ٜشقام املدم" ،دٜٛإ املطبٛعات ادتاَع ،١ٝادتصا٥س ،1995 ،ف.135 :
 )26بػهر بٛظتس ٠ستُد ،بٓ ١ٝايػخؿ ١ٝي ايسٚا ١ٜادتصا٥سَٓ ،١ٜػـٛزات داز ا٭دٜـب،
ط ،2006 ،2ف.41:
َٗ )27ا خهر بو ْاؾس ،ايٓكد ايعسب ٞايبٓ ،ٟٛٝدٚز ١ٜارتطابَٓ ،ػٛزات شترب حتًٝـٌ
ارتطاب ،داَع ١وٝصٚ ٟش ،ٚايعدد َ ،2ا ،2007 ٟف.205 :
 )28ايطـــاٖس ٚرـــاز ،ايػـــُعٚ ١ايـــدٖايٝصَٓ ،ػـــٛزات ايتبـــٝني ادتاسعٝـــ ،١ادتصا٥ـــس،
 ،2005ف.26 :
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 )29ايػــس ٜسبًٝــَ٬َ ،١ــض ايتطــسف ي ايسٚاٜــ ١ادتصا٥سٜــ ١املعاؾــس ،٠زتًــ ١ايهًُــ١
اإليه ر ،١ْٝٚايعدد َ ،29ا ،2009 ٟف.158 :
 )30ضــاَ ٞضــٜٛدإ ،أحبــاخ ي ايــٓـ ايسٚا٥ــ ٞايعسبــ ،ٞداز ا٭دب يًٓػــس ٚايتٛشٜــع،
بهرٚت ،ط ،2000 ،1ف.23 :
 )31أمحــد سٝــدٚؽ ،ا٫جتــا ٙايٓفطــ ٞي ايٓكــد ايعسبــ ٞاذتــدٜح ،دٜــٛإ املطبٛعــات
ادتاَع ،١ٝادتصا٥س ،1990 ،ف.23 :
 )32عسعـــاز ستُـــد ايعـــاي ،ٞايبشـــح عـــٔ ايٛدـــ٘ اٯخـــس ،ايػـــسن ١ايٛرٓٝـــ ١يًٓػـــس،
ادتصا٥س ،1982 ،ف.38 :
َٝ )33ػــاٍ بٛوــٛز ،حبــٛخ ي ايسٚاٜــ ١ادتدٜــد ،٠وسمجــ :١إسٜــد أْطْٝٛــٛعَٓ ،ػــٛزات
عٜٛدات ،بهرٚت ،ط ،1982 ،2ف.64:
ٜٓ )34عــس ،ستُــد ايــديُْ ،َٞٛكــد ايٓكــد ٚوــٓعهر ايٓكــد ايعسبــ ٞاملعاؾــسَٓ ،ػــٛزات
نً ١ٝايسباط ،ط ،1999 ،1ف.192/191:
 )35إٝؿــٌ دزّازْ ،عسٜــ ١ايسٚاٜــٚ ١ايسٚاٜــ ١ايعسبٝــ ،١املسنــص ايجكــاي ايعسبــ ،ٞط،01
 ،ّ1999ف.46 :
 )36عبد املًو َسواض ،ي ْعس ١ٜايسٚا ،١ٜف.53 :
 )37محٝد اذتُٝد اْ ،ٞبٓ ١ٝايٓـ ايطـسدَ ٟـٔ َٓعـٛز ايٓكـد ا٭دبـ ،ٞاملسنـص ايجكـاي
ايعسب ،ٞبهرٚت ،ط ،3 ،2000ف.50
 )38عبد املًو َسواض ،ي ْعس ١ٜايسٚا ،١ٜف.73
ٜٓ )39عس:عبد املًو َسواض ،ي ْعس ١ٜايسٚا ،١ٜف 77
 )40بػهر بٛظتس ٠ستُد ،بٓ ١ٝايصَٔ ي ارتطـاب ايسٚا٥ـ ٞادتصا٥ـس،)1986- 1970(ٟ
داز ا٭دٜب ،2008 ،ف.37 :
 )41عبد املًو َسواض ،حتً ٌٝارتطاب ايسٚا ،ٞ٥ف .126:
 )42ستُد حتسٜػ ،ٞأدٚات ايٓـ دزاضَٓ ،١ػٛزات احتاد ايهتـاب ايعـسب ،دَػـل،
 ،2000ف.9:
 )43عبــد ايعــاي ٞبٛرٝــب ،ايػخؿــ ١ٝايسٚاٝ٥ــ ١بــني ا٭َــظ ٚايٝــ، ّٛزتًــ ١عَ٬ــات ي
ايٓكد ،ز ،14ّ،54دٜطُرب ،2004ف.367:
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 )44داٚد ستُــد ،ايسٚاٜــ ١ادتدٜــد ٠بفسْطــا (َ )1970- 1950كازبــ ١ضٛضــْ ٛٝكدٜــ،١
زضــاي ١يٓٝــٌ غــٗاد ٠دنتــٛزا ٙايدٚيــ ١ي اٯداب ا٭دٓبٝــ ،١داَعــٖٚ ١ــسإ ،ايطــٓ١
ادتاَع ،2004- 2003:١ٝف.119:
 )45ستُد داٚد ،املسدع ْفط٘ ،ف.118:
 )46رــاٖس زٚاٜٝٓــ ،١قــ ِّٝايتذــاٚش ٚغــعس ١ٜاْ٫تٗــاى ي ايهتابــ ١ايسٚاٝ٥ــ ١عٓــد إــسز
اذتٛاز ،زتً ١ضُٝٝاٝ٥ات ،ع ،1خس ،2005 ٜف.87:
ٜٓ )47عــس ،بػــهر بــٛظتس ٠ستُــد ،بٓٝــ ١ايــصَٔ ي ارتطــاب ايسٚا٥ــ ٞادتصا٥ــس ،ٟز،1
ف.98:
 )48بطاّ قطٛع ،اض راوٝذّٝات ايكـسا– ٠٤ايتّأؾـٚ ٌٝاإلدـسا ٤ايّٓكـد - ٟداز ايهٓـدٟ
يًّٓػس ٚايتّٛشٜع ،ازبد 1998 ،ف.11:
ْ )49بٝــٌ زايــب ،إٓــ ٕٛا٭دب ايعــامل ،ٞيٛصتُــإ  :ايػــسن ١املؿــس ١ٜايعاملٝــ ١يًٓػــس
ٚايتٛشٜع ،ط ،1996 ،1ف.176 :
 )50ستُــد شيًـــ ٍٛضـــ ،ّ٬ايٓكــد ا٭دبـــ ٞأؾـــٛي٘ ٚاجتاٖاوــ٘ ٚزٚادَٓ ،ٙػـــأ ٠املعـــازف
باإلضهٓدز ،١ٜد ط ،1981 ،ف.117:
 )51عُس شعُٛؽ ،ارتطاب ايسٚا ٞ٥ي ذانس ٠ادتطد ،زتً ١ايجكاإ ،١وؿـدزٖا ٚشاز٠
ايجكاإٚ ١ا٫وؿاٍ ،ادتصا٥س ،ايعدد ،114ضٓ ،1997:١ف.212:
 )52شتًٛف عاَس ،ايسٚاٚ ١ٜايتش٫ٛت ي ادتصا٥سَٓ ،ػـٛزات احتـاد ايهتـاب ايعـسب،
دَػل ،2000 ،ف.71:
 )53عبد املًو َسواض ،ؾٛت ايهٗ  ،داز اذتداث ،١بهرٚت ،ط ،1986 ،1ف.15 :
 )54ضًُٝإ سطنيَ ،كُسات ايٓـ ٚارتطاب ي عـامل دـهرا إبـساٖ ِٝدـهرا ايسٚا٥ـ،ٞ
َٓػٛزات احتاد ايهتاب ايعسب ،دَػل ،1999 ،ف.348 :
 )55آضــٝا ايبــٛعً ،ٞأُٖٝــ ١ايصَــإ ي ايفًطــفٚ ١ا٭دبَ ،ــدخٌ ْعــس ،ٟزتًــْ ١ــص،٣ٚ
ع ،2001 ،26ف.98 :
 )56آضٝا ايبٛعً ،ٞاملسدع ْفط٘ ،ف.99 :
 )57عبـــد املًـــو َسوـــاض ،حتًٝـــٌ ارتطـــاب ايطـــسد ،ٟدٜـــٛإ املطبٛعـــات ادتاَٝعٝـــ،١
ادتصا٥س ،1995 ،ف.11:
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 )58قاد ٠عكام ،مجايٝـات املهـإ ي ايػـعس ايعسبـ ٞاملعاؾـس(ددٍ املهـإ ٚايـصَٔ)،
داز ايغسب يًٓػس ٚايتٛشٜع ،2002 ،ف.15:
 )59غسٜبط أمحـد غـسٜبط ،بٓٝـ ١ايفكـا ٤ي زٚاٜـ ١يـدًا ٜـ ّٛددٜـد ،زتًـ ١ايجكاإـ ،١ع
 ،115ضٓ ،1997 ١ف .37 :
 )60غـــسٜبط أمحـــد غـــسٜبط ،وطـــٛز ايبٓٝـــ ١ايفٓٝـــ ١ي ايكؿـــ ١ادتصا٥سٜـــ ١املعاؾـــس،٠
َٓػٛزات احتاد ايهتاب ايعسب ،دَػل ،1998 ،ف .38 :
 )61عبـــد املًـــو َسوـــاض( ،أ )ٟ ،دزاضـــ ١ضـــُٝٝا ١ٝ٥وفهٝهٝـــ ،١دٜـــٛإ املطبٛعـــات
ادتاَع ،١ٝادتصا٥س ،ضٓ ،ّ1982:١ف.100:
ٜٓ )62عـــس ،عبـــد اذتُٝـــد بٛزاٜـــ ،ٛاملهـــإ ٚايصَـــإ ي ايسٚاٜـــ ١ادتصا٥سٜـــ ،١زتًـــ١
اجملاٖد ،ادتصا٥سَ ،ازع  ،1987/- ٙ1392ف.64:
 )63عبد املًو َسواض ،حتً ٌٝارتطاب ايطس ،ٟف.264:
ٜٓ )64عس ،وكٓٝات ايسٚا ١ٜي ايٓكد ايعسب ٞاملعاؾس ،ف . 108 :
 )65ايٓكاط املٛقٛع ١بني قٛضني حتٌُ نَ٬ا بر٦ٜا مت سرإ٘.
ٚ )66اضــٝين ا٭عــسز" ،ضــٝد ٠املكــاّ َسثٝــات ايٝــ ّٛاذتص،"ٜٔامل٪ضطــ ١ايٛرٓٝــ ١يًفٓــٕٛ
املطبع ،١ٝادتصا٥س ،ط ،ّ1996، 1.ف.38:
ْ )67اؾس اذتاْ ،ٞاملؿطًض ي ا٭دب ايغسب ،ٞداز املهتب ١ايعؿس ،١ٜبهرٚت،1968 ،
ف .42 :
 )68عبد املًو َسواض ،ي ْعس ١ٜايسٚا ،١ٜف.138 :
 )69وصإٝتـــإ وـــٛدزٚفَٝ ،خاٝ٥ـــٌ بـــاختني املبـــدأ اذتـــٛاز .ٟوسمجـــ :١إخـــس ٟؾـــا ،
امل٪ضط ١ايعسب ١ٝيًدزاضات ٚايٓػس ،بهرٚت ،ط ،2.ضٓ ،1996 :١ف.133 :
 )70عبد ايًط ٝستفٛظٚ ،ظٝف ١ايٛؾ ي ايسٚآَ .١ٜػـٛزات ا٫خـت٬ف ،ادتصا٥ـس،
ط ،1.ضٓ ،2009:١ف.42 :
 )71ؾــ ٬ؾــا  ،ضــسد اٯخــس ،ا٭ْــا ٚاٯخــس عــرب ايًغــ ١ايطــسد ،١ٜاملسنــص ايجكــاي
ايعسب ،ٞايداز ايبٝكا ،٤املغسب ،ط ،1.ضٓ ،2003 :١ف.46 :
 )72سطني مخسْ ،ٟعسٜـ ١ايـٓـ َ-ـٔ بٓٝـ ١املعٓـ ٢إىل ضـُٝٝا ١ٝ٥ايـداٍ َٓ -ػـٛزات
ا٫خت٬ف ،ادتصا٥س ،ط،1.ضٓ ،2007:١ف.267:
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 )73عبد املًـو َسوـاض ،ي ْعسٜـ ١ايسٚاٜـ- ١حبـح ي وكٓٝـات ايطـسد  -داز ايغـسب،
ادتصا٥س; (د.ت) ،ف.168 :
َٝ )74خا ٌٝ٥باختني ،ارتطاب ايسٚا .ٞ٥وسمج :١د.ستُد بساد ،٠داز ايفهس يًدزاضـات
ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ،ايكاٖس ،٠بازٜظ ،ط،1.ضٓ ،1987:١ف.22 :
ٜٓ )75عــس ،عبــد ايكــادز بــٔ ضــاملَ ،هْٛــات ايطــسد ي ايــٓـ ايكؿؿــ ٞادتصا٥ــسٟ
ادتدٜدَٓ ،ػٛزات احتاد ايهتاب ايعسب ،دَػل ،2001 ،ف.35:
 )76املسدع ْفط٘ ،ف.24 :
 )77املسدع ْفط٘ ،ف. 38:
 )78عص ايد ٜٔدٚ٬د ،ٞضسادم اذتًِ ٚايفذٝع ،١ف.120 :
 )79املسدع ايطابل ،ف.56:
 )80ستُد زاوب اذت٬م ،ايٓـ ٚاملُاْعـَٓ ،١ػـٛزات احتـاد ايهتـاب ايعـسب،1999 ،
ف.40 :
 )81عبد اذتُٝد ااحماد ،ٜٔايتكٓٝات ايطسد ١ٜي زٚاٜات عبد ايسمحإ َٓ ، ٝامل٪ضط١
ايعسب ١ٝيًٓػس ٚايتٛشٜع ،بهرٚت ،ط ،1ضٓ،1999 ١ف .8:
 )82املسدع ْفط٘ ،ف.18 :
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املسؤولية الجنائية يف جريمة قتل الجماعة
بالواحد يف الفقه اإلسالمي
(دراسة وقارنة بالقانىنني الًىين والشىدانٌ )

الملخص :
بع َٔ ٕٛاهلل ٚرظد نٓوٚيده ٖدا ٙاي راشد١

نُددٔ ٜفددال ح ددراي يف طرٜددل املددور ٠ملُدد اي

املددٛةسٚ ٠اي د ٖدد ٞادده ملٓددٛإ املصددٚ٪ي١ٝ

كٝتعقدر ملًٗٝدو ةْصدوٕ كٝكدال يف حفدر ٠حفرٖددو

اجلٓو ١ٝ٥يف ةرمي ١قتٌ اجلُومل ١بويٛاح يف

آخددر كعًددَ ٢ددٔ ٜكددال ايفددُوٕ ٚن رقدده يف

ايفك٘ اإلشد َٞ٬رراشدَ ١كورْد ١بويكدوْْٛ

امل خ د ايقوي د ي٬ظددااى يف ايكتددٌ ايعُ د

ايددُٝو ٚايصددٛراْٞي ح ٝد ةعًدده امل خ د

بد َددٔ لد ملًٝدد٘ ايكؽددوؿ َٚددٔ  ٫لد

ا٭ ٍٚيتعرٜف ايكتٌ بعهٌ ملوّ ٚأْٛاملد٘

ملًٝدددد٘ ٚبدد د ملوَدد د ٚ

ثددددِ َفٗدددد ّٛايكتددددٌ ايعُدد د ٚظدد د ٘ ايعُدد د

أةددٓم َددال ايٛاي د يف قتددٌ ٚي د َٚ ٙهًددف

ٚنٓوٚيددده يف امل خدد ايقدددوْ ٞأقدددٛاٍ ايفكٗدددو٤

ٚغري َهًدف يف ةرميد ١ايكتدٌ ٚملكد آرا٤

ايددددداٜ٪ٜ ٜٔددد د  ٕٚقتدددددٌ اجلُوملددددد ١بويٛاحددد د

ايفكٗددو ٤رْٚدده أريددتِٗ ايٓكًٝددٚ ١ايعكًٝددَ ١ددال

ٚاملخددددويف مددددِ َددددال نددددر أريدددد ١ندددد٬

نرةٝح ايك ٍٛاملختور ايا ٟأَٝدٌ ةيٝد٘ ٚشد

ايفرٜك

نُو نٓوٚيه ا٫ظدااى يف ايكتدٌ

ايعُ د امل وظددر ملًدد ٢ا٫ةتُددوب ٚايتتددوبال ي د ٣
ايفكٗددددو ٤ةـددددوك ١ةت يددددو قُدددده
أقدددٛامِ يف ايكتدددٌ ايعُدد بويتصدد

ُددددال

ا صدددٞ

اياةددٝح ةٕ ٚةدد

ددددٚ ٧اظددددااى

شددو٬٥ي املددٛت ملددس ٚةددٌ

ايك دددٚ ٍٛايصد د ار ةْددد٘ ٚيددد ٞيدددو ٚايكدددورر
ملًٚ ٘ٝؼً ٢اهلل ملًد ٢شدْ ٝو ٓٝ ْٚدو
ٚملً ٢آي٘ ٚؼخ ٘ أمجع .

ٚاملعددددداى بددد د َكهَددد درلَٚ ٙكهدددددرٚ ٙقوندددددٌ
ٚممصددددو َددددال نددددر ايصددد

ايعددددرمل ٞيف

ملكٛبدد ١املعددان يف ظددٗور ٠ايددسٚر املان د
ملًٗٝدددو قتدددٌ ظدددخؾ أ ٚأظدددخوؿ ٚنددداا
ايص

ايعريف بتك  ِٜطعوّ َصُ ّٛأَ ٚو يف

حهُ٘ نويعراب أ ٚايً دوط أ ٚةيكدو ٤حٝد١
أ ٚثع دوٕ ملًدد ٢ظددخؾ كُددوأ نُددو أٚررْددو
آرا ٤ايفكٗدددددو ٤يف اظدددددااى شدددد
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مقذمة:
ا ُ هلل رب ايعومل ٚايؽٚ ٠٬ايص ّ٬ملً ٢أظرف ا٭ْ ٝدوٚ ٤املرشدً
اهلل ملًٝدد٘ ٚشددًِ ٚملًدد ٢آٍ بٝتدد٘ اي  ٝد

ُد ؼدً٢

اي ددوٖرٚ ٜٔؼددخوبت٘ ايراظ د ٚ ٜٔملًددَ ٢ددٔ ان ددال

ٖ  ِٜٗبإحصوٕ ةت  ّٜٛاي ٚ .ٜٔبع :
كدإٕ ايعكٛبدد ١ايعدرمل ١ٝجلرميدد ١ايكتدٌ ايعُد ايعد ٚإ ٖدد ٞايكؽدوؿ ايددٓفض بددويٓفض
شٛا ٤نوٕ ايكونٌ كرراي أّ مجومل ١اظانٛا يف نٓفٝا ةرميد ١ايكتدٌ ايعُد ايد نعد َدٔ
أنرب ايه و٥ر ٚأملعدِ ايداْٛب ٚاٯثدوّ بعد ايعدرى بدوهلل نعدوت ٚايد ٜكاكٗدو اإلْصدوٕ
ٚلٓٗٝو ملًْ ٢فص٘ ح ٝقررأ ايعرٜع ١اإلشد ١َٝ٬ملكٛبد ١ايكؽدوؿ ٚايد نتٛاكدل َدال
ةصدددددددددوَ ١اجلرميددددددددد ١قدددددددددوٍ نعدددددددددوت :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﭼ(البقر ٚ )971قددوٍ نعددوت :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ (إلاس اء.)33
ٚة ا نوْه ايعكٛب ١اي ْ ١ٜٛٝجلرميد ١ايكتدٌ ايعُد ايعد ٚإ ٖد ٞايكؽدوؿ أ ٚايعكٛبد١
اي  ١ًٜنوي ٚ ١ٜغريٖو يف حوي ١ق  ٍٛأٚيٝو ٤اي ّ يايو كإٕ ككٗو ٤املصًُ اختًفدٛا يف
ايعكٛبد ١ا٭خرٜٚد ١كدرأَ ٟععُٗدِ إٔ ٜعدٌ ادده َعد ١٦ٝاهلل نعدوت ةٕ ظدو ٤غفدر يدد٘ ٚةٕ
ظو ٤ملاب٘ ب ي ٌٝقٛيد٘ نعدوت :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﭼ (النسر ءٚ .)84اي د عم َددٔ ايفكٗددوٜ ٤كدد ٍٛةْدد٘ يددٝض يكونددٌ ايعُ د
ايعد ٚإ َددٔ نٛبدَ ١صددت ٫ي بكٛيد٘ نعددوت :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ (النس ر ءٚ )13ة ا نوْدددده ملكٛبدددد١
ايكؽوؿ جلرمي ١ايكتٌ ن ل يف حدل ايكوندٌ ايفدرر بدٓؾ ايعدرب ٚايكدوْ ٕٛكإْٗدو أٜفد يو
نٓفددا يف حددل قتددٌ اجلُوملدد ١املعددان بويٛاح د يف ٖددا ٙاجلرميدد ٚ ١يددو ملًدد٢

ددَ ٛددو

شٝأن ٞندر ٙيف ٖدا ٙاي راشدٚ .١ملًٝد٘ ٚمداا كدإْ ٞقد قُده بتكصدٖ ِٝدا ٙاي راشد ١ةت
مل ر َٔ امل وح ٚامل وي ٚايفرٚب ٚاملصو ٚ ٌ٥يو ملً ٢ايٓخ ٛايتوي:ٞ

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

170

العذد ( )6المجلذ ( )10إبريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

املسؤولية الجنائية يف جريمة قتل الجماعة بالواحد يف الفقة | د.علً أحمد القاعدي

امل خ ا٭ : ٍٚنعرٜف ايكتٌ ٚأْٛامل٘ يف ايفك٘ اإلشَٞ٬
امل ً ا٭ :ٍٚنعرٜف ايكتٌ
امل ً ايقوْ :ٞأْٛاب ايكتٌ
امل ً ايقوي  :نعرٜف ايكتٌ ايعُ
امل ً ايرابال :نعرٜف ايكتٌ ظ ٘ ايعُ
امل خ ايقوْ :ٞحهِ قتٌ اجلُومل ١بويٛاح
امل ً ا٭ :ٍٚأقٛاٍ ايفكٗو ٤يف قتٌ اجلُومل ١بويٛاح
ايفرب ا٭َ :ٍٚاٖ َٔ ٜك ٍٛبكتٌ اجلُومل ١بويٛاح
ايفرب ايقوَْ :ٞاٖ َٔ ٜك ٍٛبع ّ قتٌ اجلُومل ١بويٛاح
امل ً ايقوْ :ٞا٫ظااى يف ايكتٌ ايعُ امل وظر
ايفرب ا٭ :ٍٚايكتٌ امل وظر ملً ٢ا٫ةتُوب
ايفرب ايقوْ :ٞايكتٌ امل وظر ملً ٢ايتتوبال
امل ً ايقوي  :ا٫ظااى يف ايكتٌ ايعُ بويتص
ايفرب ا٭ :ٍٚايص

ا ص.ٞ

املصأي ١ا٭ٚت :ا٫ظااى ب َكهَرلَٚ ٙكهَرٙ
املصأي ١ايقوْ :١ٝا٫ظااى ب قونٌ ٚممصو
ايفرب ايقوْ :ٞايص

ايعرملٞ

ايفرب ايقوي  :ايص

ايعريف

املصأي ١ا٭ٚت :ا و٫أ اي ل كٗٝو ايكؽوؿ
املصأي ١ايقوْ :١ٝا و٫أ اي  ٫ل كٗٝو ايكؽوؿ
 َٚوظر

ايفرب ايرابال :اظااى ش

امل خ ايقوي  :ا٫ظااى يف ايكتٌ ب َٔ ل ملً ٘ٝايكؽوؿ  ٫ َٔٚل ملً٘ٝ
ايفرب ا٭َ :ٍٚاٖ ا ٓف١ٝ
ايفرب ايقوَْ :ٞاٖ املويه١ٝ
ايفرب ايقوي َ :اٖ ايعوكع١ٝ
ايفرب ايرابالَ :اٖ ا ٓوبً١
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امل ً ايقوْ :ٞاظااى أةٓم َال ا٭ب يف ةرمي ١قتٌ ٚي ٙ
امل ً ايقوي  :اظااى َهًف ٚغري َهًف يف ةرمي ١ايكتٌ
ايفرب ا٭ :ٍٚيف املاٖ ا ٓفٞ
ايفرب ايقوْ :ٞيف املاٖ املويهٞ
ايفرب ايقوي  :يف املاٖ ايعوكعٞ
ايفرب ايرابال :يف املاٖ ا ٓ ًٞ
المبحث األول  :تعريف القتل وأنواعه في الفقه اإلسالمي
مل ٜعنتل ككٗو ٤املااٖ اإلش ١َٝ٬نقرياي بتعرٜف ايكتٌ رمبو ٭ْ٘ َعرٚف يف ا٭ؼٌ
نددرٚا

ٚيددٝض جوةدد ١ةت نقددر ٠اهددٛري كٝدد٘ غددري إٔ بعددم ككٗددوٖ ٤ددا ٙاملددااٖ قد

بعددم ايتعرٜفددوأ ق ددٌ إٔ  ٜد ٚ٩ا يف بٝددوٕ ةرميدد ١ايكتددٌ ٚن وٜٓدده آراٖ٩ددِ يف أْددٛاب ٖدداٙ
اجلرمي ١يهٔ أنقرِٖ َتفك ٕٛح ٍٛبعم ايتكصُٝوأ نُدو اختًفدٛا يف بٝدوٕ َعٓد٢
ايعُ .
ٚشٛف أنٓوٖ ٍٚا ٙايتعرٜفوأ يف أربع َ ١وي  ٚيو ملً ٢ايٓخ ٛايتوي:ٞ
املطمب األوه :تعريف القتن عند الفقهاء
ملكرّف ايكتٌ ملٓ ايفكٗو ٤بع  ٠نعرٜفوأ َٓٗو:
1ي

1ي ملرّف بعم ككٗو ٤ا٭حٓوف ايكتٌ بأْ٘ :كعٌ َٔ ايع ور ب٘ ْس ٍٚا ٝو٠ي .
2ي يف ح ملرك٘ بعم ككٗو ٤املويه ١ٝبأْ٘ :ايفعٌ املتًفي 2ي.
3ي ٚملرك٘ بعم ككٗو ٤ايعوكع ١ٝأْ٘ :ايفعٌ املسٖلي 3ي.
4ي بُٓٝدو ملركد٘ بعددم ككٗدو ٤ا ٓوبًدد ١بأْدَ٘ :دو نسٖددل بد٘ ايددٓفض أ ٟنفدورم ايددرٚ
اي ٕي

4ي

ٜٚتفح إٔ نعرٜف ككٗو ٤ا٭حٓوف ٖ ٛأنقر ٚـٛح يو  ٖٛٚأْ٘ :كعدٌ

َددٔ ايع ددور بدد٘ نددس ٍٚا ٝددو٠ي حٝد ٜد خٌ يف ٖدداا ايتعرٜددف قتددٌ اإلْصددوٕ ْفصدد٘
()1

الكهُه محمىد بً أحمذ بً مىس ى اإلاػشوف ببذس الذًً الػُني ,البىاًت في ششح الهذاًت – داس الٌخب الػلمُت – بيروث – الطبػت ألاولى-
1241هـ4111 ,م  ,ج -11ص.44
()4
الشُخ دمحم أحمذ غلِش – ششح مىح الجلُل غلى مخخطش خلُل – داس ضادس – بذون جاسٍخ ومٍان وشش – ج -2ص.121
()1
اإلاىىفي :الشُخ شمس الذًً دمحم بً أحمذ بً حمضة بً شهاب الذًً الشملي اإلاىىفي اإلاطشي اإلاػشوف بالشاقعي الطؿير– نهاًت املحخاج إلى
ششح اإلانهاج – داس الٌخب الػلمُت – بيروث1212 -هـ 1771 -م – ج -5ص. 425
()2
الكهُه مىطىس بً إدسَس البهىحي – ششح مىخهى ؤلاساداث – داس البحىر الػلمُت وؤلاقخاء – السػىدًت – بذون جاسٍخ وشش – ج -1ص.445
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نُو إٔ ٖاا ايتعرٜف ق أخرج ا٭كعوٍ اي يٝصه َٔ أكعوٍ غدري ايع دور نُدو
ة ا قتًده رابدد ١ةْصددوْوي أ ٚشددك ه ظد ر ٠ملًٝدد٘ ر ٕٚإٔ ٜهدد ٕٛيلْصددوٕ رخددٌ يف
يو.
املطمب الجانٌ  :أنىاع جرمية القتن عند الفقهاء
ٖ ايفك٘ اإلش َٞ٬ةت نٛزٜال ةرمي ١ايكتٌ ةت مل  ٠أْٛاب كوملاٖ ا ٓفٜ ٞكصدِ
ايكتٌ ةت مخص ١أْٛاب ملُ ٚظ ٘ ملُ ٚخ أ َٚو أةر ٟجمر ٣اه أ ٚايكتدٌ بصد
ٚبٝوٕ يو أ ٕ ايكتٌ  ٫خيًٛا َدٔ إٔ ٜهد ٕٛمب وظدر ٠أ ٚي ٫كدإٕ مل ٜهدٔ مب وظدر ٠كٗدٛ
ايكتٌ بص

ٚةٕ نوٕ مب وظر ٠كإَو إٔ ٜه ٕٛملُ اي أ ٚخ أ ٖٚدَ ٛدو ٜهد ٕٛبصد٬

أَ ٚددو ظددوبٗ٘ يف نفرٜددل ا٭ةددساٚ ٤ةَددو إٔ ٜهدد ٕٛبلددري يددو كددو٭ ٍٚملُد ٚايقددوْ ٞظد ٘
ملُد

ٚةٕ نددوٕ خ ددأ كإَددو إٔ ٜهددٚ ٕٛقدده ايٝكعدد ١أ ٚيف حويدد ١ايٓدد ّٛكددو٭ ٍٚاه ددأ

ٚايقوْ ٞةور ٟجمر ٣اه أ.
ٚايكتٌ ايا ٟيف َعٓ ٢اه أ ْٛملوْٕٛ :ب ٖد ٛيف َعٓدوَ ٙدٔ ندٌ ٚةد٘ ٖٚد ٛإٔ ٜهدٕٛ
ملٔ طرٜل امل وظرْٛٚ ٠ب ٖ ٛيف َعٓوٚ َٔ ٙة٘  ٖٛٚإٔ ٜه ٕٛملٔ طرٜل ايتصد َٚ .قدوٍ
ا٭ْ :ٍٚوٜٓ ِ٥كً ملً ٢ةْصوٕ كٝكتً٘ كٗداا يف َعٓد ٢اه دأ َدٔ ندٌ ٚةد٘ يٛةدٛر ٙملدٔ
قؽ ٭ْ٘ َوأ بقكًد٘ كاند ملًٝد٘ أحهوَد٘ َدٔ ٚةدٛب اي ٜدٚ ١ايهفدورٚ ٠ا رَدوٕ َدٔ
املرياث ٚايٛؼٚ ١ٝنايو ي ٛشكط ةْصوٕ َٔ ش ح ملً ٢قومل ككتً٘ 5ي.
ٚاملدداٖ املددويه ٞقصددِ ايكتددٌ ةت ْددٛمل  ٫ثويد مُددو ُٖددو ايعُد ٚاه ددأٜ :كددٍٛ
اإلَوّ َويو رمح٘ اهلل يف ٖاا "ا٭َر اجملُال ملً ٘ٝايا ٫ ٟاخت٬ف كٝد٘ ملٓد ْو إٔ ايرةدٌ
 ٬بعؽو أ ٚرَو ٙج در كُدوأ َدٔ يدو كٗد ٛايعُد ٚكٝد٘ ايكؽدوؿ كٗداا
ة ا ـرب رة ي
ْف َ٘ٓ ٞيع ٘ ايعُ

ٜٚك ٍٛأٜفوي :ايعُد َدو ملُد بد٘ ةْصدوْ يو آخدر ٚيد ٛـدرب٘ بإؼد ع٘
6ي

كُوأ َٔ يو ركال ةت ٚي ٞاملكتٍٛي .

()3

الشِباوي :ؤلامام دمحم بً الحسً الشِباوي – الحجت غلى أهل اإلاذًىت – جحهُو مهذي الٌُالوي الهادسي – بذون مٍان وجاسٍخ وشش1751 -م
– ج -2ص.434
()4
الضسناوي :دمحم بً غبذ الباقي بً ًىسل الضسناوي – ششح الضسناوي غلى مىطأ ؤلامام مالَ – داس الٌخب الػلمُت – بيروث – الطبػت ألاولى –
1211هـ1771 -م -ج -2ص.427
 -ابً غبذ البرً :ىسل بً غبذ هللا بً دمحم بً غبذ البر -الاسخزًاس – داس نخِبت للطباغت واليشش -بيروث – 1212هـ1771 -م – ج -43ص.424
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ٚاياٜ ٟعٗدر إٔ اإلَدوّ َويدو قد ٚشدال َدٔ را٥در ٠ايكتدٌ ايعُد

 ٬يًكتدٌ
ٚةعًد٘ ظدوَ ي

ظ ٘ ايعُ 7ي.
ٚقصِ ايعوكعٚ ١ٝا ٓوبً ١ايكتٌ ةت مل  ٠أْٛاب ملُ ٚظد ٘ ملُد ٚخ دأ ٜٚكدوٍ خ دأ
م ٚملُ
ايعُ

م ٚظ ٘ ملُ

8ي

كويكونٌ ة ا قؽ ايكتٌ بآي ١نؽًح ي٘ غوي وي كٗداا ٖدٛ

ٚةٕ قؽ ايكتٌ بآي ٫ ١نؽًح يًكتٌ غوي وي كٗد ٛظد ٘ ايعُد

ٚةٕ مل ٜكؽد ايكتدٌ

كٗ ٛايكتدٌ اه دأ ٚندقري َدٔ ا ٓوبًد ١زارٚا ْٛملد يو رابعد يو ٖٚدَ ٛدو أةدر ٟجمدر ٣اه دأ
نويكتٌ بويتص

َقٌ إٔ حيفر ب٦راي أٜٓ ٚؽ شهٓٝوي أ ٚح راي ك ٍٚ٪ٝةت ةن٬ف ةْصوٕ

ٚنويٓوٜٓ ِ٥كً ملً ٢ةْصوٕ كٝكتً٘ 9ي.
ٚملٓ د َويددو َددو ٜصددُ ٢بويكتددٌ غًٝددٖٚ ١دد ٛملًددْ ٢ددٛمل

أح د ُٖو :ايكتددٌ ملًددٚ ٢ةدد٘

ايتخوٚ ٌٜاه ٜعٚ ١ايقوْ :ٞايكتٌ ملًٚ ٢ة٘ ايكؽ ايدا ٫ ٟلدٛز ملًٝد٘ اه دأ ٚايكتدٌ
غ ١ًٝراةال ةت ايصً وٕ ٚيٝض ٭ٚيٝو ٤ايد ّ كٝد٘ ظدٚ ٤ٞحيهدِ ملًٝد٘ ايصدً وٕ جهدِ
احملورب كٝكتً٘ بفرب ملٓك٘ أٜ ٚؽً ٘ ةٕ أح حٝوي كٝكتً٘ َؽًٛبوي 10ي.
ٚقد أخدا ايكفددو ٤ايصدٛراْ ٞيف أحد أحهوَد٘ مبدداٖ اإلَدوّ َويددو بويٓصد  ١يًكتددٌ
غ ٖٛٚ ١ًٝإٔ ٜك ّٛاجلوْ ٞمبخورمل ١اجملو ملًٚ ٘ٝاشت راة٘ ملدٔ طرٜدل ا ًٝد ١جٝد
ٜأَٔ ةي ٘ٝثِ ٜل ر ب٘ ٜٚك ّٛبكتً٘ يف ايٛقه املٓوش

غري إٔ ايكفو ٤ايصٛراْ ٞق نٛشدال

يف ٖاا ا٭َر حت ٢أْ٘ املترب ايكتٌ غ راي ْٛملوي َٔ ايل ١ًٝكك حد ث إٔ مخصد ١أظدخوؿ
كًص  ٝٓٝنٓهرٚا بس ٟشٛراْٚ ٞقدوّ أحد ِٖ بدتف ري حك ٝدْ ١وشدف ١يف كٓد م ككتدٌ
مل ر َٔ ا٭ظخوؿ ٚةكر آخر ٕٚيف ح راِٖ اثٓوٕ آخرإ بأشًختُٗو ْورًٜو شٛراًْٝو
كأؼوبو أح ايصٛراْ ٝبإؼوبوأ خ ري ٠ككف ٢ا هِ بإمل اّ اهُص ١ظٓكوي 11ي.

()5

د .دمحم قاسوم الىبهان – مباحث في الدششَؼ الجىائي ؤلاسالمي – داس الػلم – بيروث – 1761م – ص.46
()6
الىىوي :ؤلامام ًحيى بً ششف الىىوي – املجمىع ششح اإلازهب – داس الكٌش – بذون جاسٍخ ومٍان وشش – ج -17ص ,31وابً نذامت :غبذ
هللا بً أحمذ بً دمحم بً نذامت – اإلاؿني – مطبػت ؤلامام – الهاهشة -بذون جاسٍخ وشش – ج -6ص.414
()7
اإلاشدادي :غلي بً سلُمان بً أحمذ اإلاشدادي – ؤلاهطاف في مػشقت الشاجح مً الخالف غلى مزهب ؤلامام أحمذ بً حىبل -داس إحُاء الترار
الػشبي – بيروث – الطبػت ألاولى – 1217هـ1776 -م – ج -7ص.211
()11
ؤلامام مالَ بً أوس ألاضبحي – اإلاذوهت الٌبري – سواًت ؤلامام سحىىن بً سػُذ الخىىخي غً ؤلامام غبذ الشحمً بً الهاسم – مٌخبت هضاس
مططكى الباص – مٌت اإلاٌشمت – الطبػت ألاولى1217 -هـ1777 -م ج -5ص.4372
()11
مجلت ألاحٍام الهػائُت السىداهُت – 1766م – ص.61
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نُو ٖ ايكفو ٤ايصٛراْ ٞةت إٔ قتٌ ايٓو ٜ ِ٥خٌ يف َعٓ ٢ايل ١ًٝكٜ ٬ع ايكتٌ
غ ١ًٝككط ملٓ َو ٜتِ ايكتٌ بع ا٫شدت راج ٚاه ٜعدٚ ١ة دو أٜفد يو ملٓد َو ٜهد ٕٛايكتدٌ
غ راي َٔ حٜ ٫ ٝععر ٜ ٫ٚعًِ ايكت ٌٝمبو  ٜبر ي٘ ككتدٌ ظدخؾ أثٓدوَْٛ ٤د٘ ٜعد ْٛملدوي
َٔ ا٫غتٝوٍ ٚايكتٌ غ12 ١ًٝي.
املطمب الجالح :تعريف العىد عند الفقهاء
ن وٜٓه آرا ٤ايفكٗو ٤يف نعرٜف ايكتٌ ايعُ

كعٓ ا٭حٓوف:

إٔ ٜكؽ ايفرب

مبخ ر أَ ٚو لر ٟجمرا ٙيف نفرٜل ا٭ةسا ٤كويعُ َو نعُ أ ـرب٘ بص٬

كٗٛ

ايفعٌ ٚقؽ ةزٖوم ا ٝو13 ٠يٚ .ايعُ يف املاٖ املويهَ ٚ ٞعٓٚ ٢اشال كٗ :ٛنٌ َو
ملُ ب٘ اإلْصوٕ ةت آخر ٜر ٜقتً٘ ج  ٜأ ٚح ر أ ٚخع  ١أ ٚغري يو ٚي ٛبً ُ ١أٚ
ٚنس ٠ة ا نوٕ يو ملًٚ ٢ة٘ ايقو٥رٚ ٠ايعر ٚايع ٚإي 14يٚ .ملٓ ايعوكع ٖٛ :١ٝنٌ
كعٌ ملُ

م َسٖل يًرٚ

كويعُ قؽ ايفعٌ ٚايعخؾ َعويي 15يٚ .قوٍ ا ٓوبً:١

ةٕ ايعُ ٖ :ٛقؽ ايكتٌ بآي ١نؽًح ي٘ غوي يو كٗ ٛإٔ ٜكؽ اجلوْٜ َٔ ٞعًُ٘ آرَٝوي
َعؽَٛوي كٝكتً٘ مبو ٜلً ملً ٢ايعٔ َٛن٘ كويعُ َو ـرب٘ ج  ٠ ٜأ ٚخع  ١ن ري٠
كٛم ملُٛر ايفص وط أ ٚح ر ن ري ايلوي أْ٘ ٜكتٌ أ ٚأملور ايفرب خبع  ١ؼلري ٠أٚ
كعٌ ب٘ كع٬ي ايلوي َٔ يو ايفعٌ أْ٘ ٜتًف٘ي 16ي.
 َٔٚخَ ٍ٬و ش ل َدٔ نعدورٜف كدومل٬حغ يد  ٣اي وحد أْٗدو نتفدُٔ ةطدوريا ٚاحد يا
 ٖٛٚإٔ ايعُ نعُ قتدٌ ةْصدوٕ َعؽد ّٛبٛشد ١ًٝنؽدًح إلزٖدوم ايدر ٚغوي د يو كٗد ٛايفعدٌ
ايا ٟنؽخ ٘ ةرار ٠ةزٖوم ايرٚ

بوشتقٓو ٤نعرٜف املويه.١ٝ

ٚيف اي كفو ٤ايصٛراْ ٞنتفدح ايعُ ٜدَ ١دٔ ْدٛب ايٛشد ١ًٝاملصدتخ َٚ ١املهدوٕ اه دري
َددٔ ةصددِ اإلْصددوٕ حٝدد أظددور ةت إٔ :ايكؽدد اجلٓددوٜ ٞ٥كصتعددف َددٔ ايتؽددركوأ
ٚا٭كعوٍ اي نؽوح ايفعٌ ٚيكد اشدتكر ايكفدو ٤ملًد ٢اشدتٓ وط ايكؽد اجلٓدوَ ٞ٥دٔ
()14

مجلت ألاحٍام الهػائُت السىداهُت – 1771م -داس حامػت أم دسمان ؤلاسالمُت – ص.44
()11
الشِباوي :دمحم بً الحسً الشِباوي – الحجت غلى أهل اإلاذًىت – مشحؼ سابو – ج-4ص.15
( )12ابً غبذ البرً :ىسل بً غبذ هللا بً دمحم بً غبذ البر الىمشي الهشطبي -الٍافي في قهه أهل اإلاذًىت – داس الٌخب الػلمُت – بيروث – بذون
جاسٍخ وشش – ج -2ص.366
()13
بذون
جاسٍخ وشش – حـ -5ص.2
الىىويً :حيى بً ششف الىىوي -سوغت الطالبين – داس الٌخب الػلمُت – بيروث –
()14
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو – ج-6ص.514
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ْٛب اٯيٚ ١املٛقال ايا ٟأملًُه ك َٔٚ ٘ٝق ٠ٛاي عٓ ١أ ٚايفرب ١كإ ا أخاْو يف ا٫ملت ور إٔ
اجلوْ ٞاشتخ ّ شهٚ ١ٓٝزْٗو 700ةراّ ٚطْ ٍٛؽًٗو 22شِ ٚملرـٗو 3.3شِ :كٗ ٞة اي
َددٔ اٯ٫أ ايد نكتددٌ يف غويد ا٭حددٛاٍ ٚاختددور َهوْدوي ةد حصددوط ٖدد ٛايعٗددر ٚإٔ
َٛاقال املكتٌ يف ةصِ اإلْصوٕ ٖ ٞايرأط ٚاي ٔ ٚايعٗري 17ي.
ةـددوك ١ةت أْدد٘ قفدد ٢بددإٔ :اشددتخ اّ اجلددوْ ٞايصدده ٖٚدد ٞشدد ٬قونددٌ ب عدد٘
ٚةملُومدو يف

در ايكتٝددٌ ٚؼد رٚ ٙنُٖ٬دو َٛـددال حصدوط َدٔ اجلصددِ َٛٚـدال قونددٌ

ب ع٘ ٚاشتخ ّ ق ر َٔ ايكدْ ٠ٛفداأ بويصده ةت اير٥د ١كأحد ثه أثرٖدو املد٪ر ٟةت
ايٓسٜف ايع ٜ

ٚطوملو ٚإٔ اجلوْ ٞق ختري ايٛشْٚ ١ًٝفا بٗدو كعًتد٘ كإْد٘ ٜهد ٕٛقؽد

ةت ايٓت ١ ٝاي رَ ٢ةيٗٝو أ ٟأْ٘ قؽ ايكتٌ ٚايٓت١ ٝي 18ي.
ٚقفددده احملهُددد ١ايعًٝدددو ايصدددٛراْ ١ٝبدددإٔ :قؽد د املدددتِٗ اجلٓدددوْ ٞ٥صتخًؽددد٘ َدددٔ
ايصه اي ب ٝعتٗو آي ١قونً ٫ ١ب إٔ نهد ٕٛحدور ٠نُدو ْصتعدف٘ َدٔ املهدوٕ يف
ةصِ املرح ّٛايا ٟأؼوب٘ املتِٗ  ٖٛٚايؽ ر حٜ ٝرقد ايكًد ايدا ٟأرَدو ٙاملدتِٗ بتًدو
اي عٓ ١ايلدو٥ر ٠نُدو ْصدتكَ ٘ٝدٔ ا٭ثدر اي عٝد ٚايعُٝدل ايدا ٟنرنتد٘ نًدو اإلؼدوب ١يف
 ٬يف
قً املرح ّٛكأرَت٘ ٚشد ه ْسٜفد يو حدوريا اشدتخهِ ٚاشدتُر حتد ٢أرر ٣ايكتٝدٌ قتد ٝي
ا وٍ َٚقٌ ٖا ٙاإلؼوب ١اه ري ٠مبقٌ نًو اٯي ١ايكونً ١يف ؼ ر املرحٖٚ ّٛد ٛأندرب
أةسا ٤اجلصِ حٚ ١ٜٛٝحصوش ٫ ١ٝن ب جمو٫ي يًعو يف إٔ املتِٗ  ٫ب ق نوٕ ٜعًِ أْ٘
بتًو اإلؼوب ١شٛف ٜتص

يف ٚكو ٠املرحّٛي 19ي.

ٚماا كوي وح ٬ٜحغ أْ٘ َُٗو ن وٜٓه آرا ٤ايفكٗو ٤حد ٍٛنعرٜدف ايكتدٌ ايعُد

كدإٕ

ا٭َر  ٫خيرج ملٔ ن ْ٘ٛقؽ ةزٖوم ايدر ٚبٛشد ١ًٝاكدل امد ف ٚملًٝد٘ كدإٕ ايٛشد١ًٝ
ايد اكددل املددرار ةَددو إٔ نهدد ٕٛقونًدد ١بدداانٗو أ ٚأْٗددو مل نهددٔ قونًدد ١يهٓٗددو اكددل
ام د ف َددٔ خدد ٍ٬نهددرار ايٛشدد ١ًٝأ ٚنؽددٗ ٜٛو ةت َهددوٕ قونددٌ ٚق د أخددا ايكفددو٤
ايصٛراْ ٞبرأ ٟأنقر ايفكٗو ٖٛٚ ٤إٔ ايعُ قؽ ايكتدٌ بآيد ١نؽدًح يد٘ غوي دوي ةـدوك١
ةت أخا ٙيف ا٫ملت ور بوملهوٕ ايا ٟنؽٛب ةي ٘ٝاٯيٚ ١اهلل أملًِ.
()15

مجلت ألاحٍام الهػائُت السىداهُت – 4111م – ص.71
()16
هكس اإلاطذس السابو1777 -م – ص.145
()17
هكس اإلاطذس السابو – سىت 1765م – ص.62
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املطمب الرابع  :شبه العىد عند الفقهاء
ملرف ا ٓف ١ٝظ ٘ ايعُد بأْد٘ نعُد ايفدرب مبدو يدٝض بصدَ ٫ٚ ٬دو أةدر ٟجمدر٣
ايص ٖٛٚ ٬ملٓ ِٖ ث٬ث ١أْٛاب بعفٗو َتفل ملًٚ ٘ٝبعفٗو

تًف كٚ ٘ٝاملتفل ملًٖ ٘ٝدٛ

إٔ ٜكؽ ايفعٌ بعؽو ؼلري ٠أ ٚج ر ؼلري أ ٚي ُ ٛ ٚ ١يو مبدو ٜ ٫هد ٕٛايلويد
كٝدد٘ امددد٬ى نويصدددٛط  ٚدد ٙٛة ا ـدددرب ـددرب ١أ ٚـددربت ٚمل ٜدددٛاٍ يف ايفدددربوأ
ٚاملختًف ك :٘ٝإٔ ٜفرب بويصٛط ايؽلري ٜٛٚاي ٞايفربوأ ةت إٔ ميٛأ ٖٚاا ظ ٘ ملُ
ب ٬خ٬ف ملٓ ا٭حٓوف ٚةٕ قؽ قتً٘ مبو ٜلً ك ٘ٝام٬ى مبو يٝض
نُ قدد ١ايكؽددورٚ ٜٔا

ور  ٫ٚطوملٔ

ددر ايه د ري ٚايعؽددو ايه د ريٖٛ ٚ ٠ددو كع د ٘ ملُ د ملٓ د أبددٞ

حٓٝفٚ ١ملٓ ؼوح  ٖٛ ٘ٝملُ 20ي.
 ٖ ٚايعوكع ١ٝةت إٔ ظ ٘ ايعُ ٖ :ٛايكتٌ مبدو ٜ ٫كتدٌ غوي دوي ٜٚصدُ ٢خ دأ ملُد
ٚملُ خ أ ٚخ أ ظ ٘ ملُ شٛا ٤أقتٌ نقرياي أّ ْدورريا َٓٚد٘ ايفدرب بصدٛط أ ٚبعؽدو
خفٝفت ب ٬نٛاٍ ٚمل ٜهٔ يف َكتٌ ٚمل ٜهٔ ب ٕ املفرٚب خفٝف يو ٚمل ٜكإ جدر
أ ٚبرر أ ٚؼلر 21ي.
ٚقوٍ ا ٓوبً ١بإٔ ظ ٘ ايعُ ٖد :ٛإٔ ٜكؽد ايفدرب مبدو ٜ ٫كتدٌ غوي د يو ةَدو يكؽد
ايع ٚإ ملً ٘ٝأ ٚيكؽ ايتأر ٜيد٘ كٝصدرف كٝد٘ نويفدرب بويصدٛط ٚايعؽدو ٚا
ايؽددلري ٚايددٛنس ٚاي ٝد ٚشددو٥ر َددو ٜ ٫كتددٌ غوي دوي ة ا قتددٌ كٗدد ٛظ د ٘ ملُ د

در

٭ْدد٘ قؽ د

ايفرب ر ٕٚايكتٌ ككؽ اجلٓوٜد ١أ ٚايفعدٌ حيداز بد٘ ملدٔ اه دأ ٚمبدو ٜ ٫كتدٌ غوي دوي
حياز ب٘ ايعُ احملم 22ي.
ٚاملترب ايكفو ٤ايُٝو ايفرب بو٭ٚ ٟ ٜايعؽٚ ٞايرنٌ بو٭رةٌ ٚشو ٌ٥غدري قونًد١
ٚقفدد ٢كٗٝددو ب ٜدد ١ظ د ٘ ايعُد

ح ٝد قفدده

هُدد ١ظددرم أَوْدد ١ايعوؼددُ ١يف ةح د ٣

ا ٛارث اجلٓوٝ٥د ١بد كال رٜد ١ظد ٘ ايعُد نكصدِ بويتصدو ٟٚملًد ٢أربعدَ ١دتُٗ بعد ث دٛأ
()41

ؤلامام الٍاساوي :ؤلامام الػالمت الكهُه غالء الذًً أبي بٌش بً مسػىد الٍاساوي -بذائؼ الطىائؼ في جشجِب الششائؼ -مؤسست الخاسٍخ الػشبي
– بيروث – 1241هـ4111 -م ,ج -3ص.454
()41
اإلاىىفي -الشُخ شمس الذًً دمحم بً أحمذ بً حمضة بً شهاب الذًً الشملي اإلاىىفي اإلاػشوف بالشاقعي الطؿير – نهاًت املحخاج إلى ششح
اإلانهاج – مشحؼ سابو– ج -5ص.431
()44
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -6ص , 326وأبى إسحام بشهان الذًً إبشاهُم بً دمحم بً غبذ هللا بً مكلح – اإلابذع في ششح اإلاهىؼ
– اإلاٌخب ؤلاسالمي – بيروث – الطبػت ألاولى – 1177هـ 1757 -م – ج -6ص.427
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املت ا ِٗ٥ملً ٢ش ١َ٬ةصِ اجملو ملًٝد٘ بدإٔ ـدرب ٙٛملد  ٠ـدربوأ تًده أ دو ٤ةصدُ٘
َصتخ َ ا٭ٚ ٟ ٜا٭رةٌ ٚايعؽ ٞأٚرأ جٝون٘ ٚملً ٘ٝكدإٕ احملهُد ١املتدربأ ايكتدٌ
ظ ٘ ملُ ٭ٕ ايٛش ١ًٝغري قونً23 ١ي.
نُو أراْه ْفض احملهُ ١أح ايفد وط يف أَدٔ أَوْد ١ايعوؼدُ ١ؼدٓعو ٤بورنهدوب
ةرميدد ١ايكتددٌ ظ د ٘ ايعُ د

ْعددراي ٫ملت ا٥دد٘ ملًدد ٢أح د املددتُٗ بٛشدد ١ًٝغددري قونًددٖٚ ١ددٞ

ايفرب بو٭ٚ ٟ ٜايرنٌ بو٭رةٌ ٚةو ٤ا هِ جد ض املدتِٗ مخدض شدٓٛاأ نعسٜدراي
 ٜٚكال ر ١ٜايكتٌ ظ ٘ ايعُد َ ًدس شد عُو ١٥أيدف رٜدوٍ ٚةدو ٤حهدِ

هُد ١اشدتٓ٦وف

ا٭َوْ ١بوملت ور ا هِ ا٫بت اْٗ ٞ٥وٝ٥وي ٚاة ايتٓفٝا 24ي.
ٚماا كك املترب ايكفو ٤ايُٝو ايتهرار بٛش ١ًٝغري قونًد ١ظد ٘ ملُد

كعد ٘ ايعُد

ملٓ د ايفكٗددو ٤إٔ ٜكؽ د ةْصددوٕ آخددر مبددو ٜ ٫كتددٌ يف ايلوي د نويؽددفال بوي ٝد ٚايفددرب
بصدٛط َقدٌ ايدا ٟنكدور بد٘ اي ابدٜٚ ١د٪رب بد٘ ا٭طفدوٍ ٚايكدرؿ ٚايرَد ٞج در ؼددلري يف
َهوٕ غدري ممٝده كٝد٪ر ٟيدو ةت َدٛأ اجملدو ملًٝد٘ كٝعد ٘ ايعُد ٭ٕ كٝد٘ نعد ٜوي
ٜٚع ٘ اه أ ٭ْ٘ غري قونٌ يف ايلوي

كويع ٘ ٭ْد٘ قؽد  ٙبو٫ملتد اٚ ٤ملد ّ ايعُد ٭ْد٘

بلري َو ٜكتٌ غوي وي 25ي.
ٚايا ٟأَ ٌٝةيٚ ٘ٝأرةخ٘ ٖ ٛقد ٍٛايعدوكع ١ٝيف إٔ ظد ٘ ايعُد ٖد ٛايكتدٌ مبدو ٜ ٫كتدٌ
غوي د يو َددال ا٭خددا يف ا٫ملت ددور إٔ ايٛشدد ١ًٝايدد نكتددٌ غوي د يو ة ا نه درر ا٫ملت د ا ٤بٗددو
نتٛاي ٞايفربوأ بآي ١غري قونًد ١حتد ٢حد ثه ايٛكدو ٠كدإٕ يدو ٜد خٌ يف ةطدور ايكتدٌ
ايعُ

خ٬ك يو ملو ٜرا ٙاإلَوّ أب ٛحٓٝفد ١ندايو ا دوٍ ة ا ندوٕ ايفدرب يف َكتدٌ ٚيدٛ

بٛش ١ًٝغدري قونًدٚ ١اهلل أملًدِ ٚمل أن درم ةت نعرٜدف ايكتدٌ اه دأ ٭ْد ٞشدٛف أةعًد٘
َ ٬كورْوي بويكوْ ْٛاملانٛر; ٜٔ
جقوي َصتك ي
ٚبوهلل ايتٛكٝل.

()41

نػُت حىائُت سنم ( )142لسىت 1214هـ -محٌمت اسخئىاف أماهت الػاضمت – نػُت ؾير ميشىسة.
()42
نػُت حىائُت سنم ( )161لسىت 1214هـ -محٌمت اسخئىاف أماهت الػاضمت – ضىػاء – نػُت ؾير ميشىسة.
()43
الشُخ غطُت دمحم سالم ,الذماء في ؤلاسالم – داس البشير لليشش والخىصَؼ – الهاهشة – الطبػت ألاولى – 1216هـ 1775 -م -ص.211
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املبحح الجانٌ  :قتن اجلىاعة بالىاحد
نٓو ٍٚايفكٗوَٛ ٤ـٛب املصٚ٪ي ١ٝاجلٓو ١ٝ٥ملٔ ا٫ظااى يف ةرمي ١ايكتٌ ايعُ
ٚاختًفه أقٛامِ يف ايعكٛب ١اي
ةت ث٬ث َ ١وي

ل إٔ نًخل بِٗ ٚملً ٘ٝكصٛف أقصِ ٖاا امل خ

ملً ٢ايٓخ ٛاٯن:ٞ

املطمب األوه :أقىاه الفقهاء يف قتن اجلىاعة بالىاحد
ٚات٘ كرملوٕ:
ايفرب ا٭َ :ٍٚاٖ َٔ ٜك ٍٛبكتٌ اجلُومل ١بويٛاح
املكرر ظرمل يو يف ايفكد٘ اإلشد َٞ٬إٔ ايكؽدوؿ ٖد ٛايعكٛبد ١ا٭ؼدً ١ٝيف ايكوندٌ ايعُد
ايعد ٚإ ملٓد َو ٜهدد ٕٛظخؽدوي ٖٚدد ٞأٜف دوي ملكٛبدد ١ايكتددٌ يف حويدد ١نعد ر اجلٓددو ٠كددإ ا
اظاى مل ر َٔ ايٓوط يف قتٌ كرر ٚاح ملُ اي ٚمل ٚاْوي كُاٖ مجٗٛر ايفكٗو ٤إٔ ٜكتدٌ
اجلُوملدد ١بويٛاح د شددٛا ً٤أنددوٕ ايكتددٌ َ وظددر ٠أّ نص د وي
بٛةددٛب ايكؽددوؿ يف حويدد ١ايكتددٌ بويتص د

26ي

ة ٫إٔ ا٭حٓددوف ٜ ٫كٛيددٕٛ

٭ٕ ايكتددٌ نص د وي ملٓ د ِٖ ٜ ٫صددو ٟٚايكتددٌ

َ وظر27 ٠يٚ .ح  ١مجٗٛر ايفكٗو ٤ملً ٢قتٌ اجلُومل ١بويٛاح َو ٚرر يف ؼدخٝح اي خدورٟ
إٔ غَ٬وي قتٌ غ ١ًٝككوٍ ملُر رـ ٞاهلل ملٓ٘ :ي ٛاظاى ك ٘ٝأٌٖ ؼٓعو ٤يكتًدتِٗ ٚقٝدٌ:
ةٕ أربع ١قتًٛا ؼ ٝوي ككوٍ ملُر َقً٘ 28ي.
نُو اشت يٛا ملً ٢يو مبو ٚرر يف َؽٓف بٔ أب ٞظَ ١ ٝدٔ إٔ ملًٝدوي رـد ٞاهلل ملٓد٘
قتٌ ث٬ث ١برةٌ خرج َعِٗ يف شفر كك َٛا ٖٚد ٛيدٝض َعٗدِ كدونُِٗٗ أًٖد٘ كدأنٛا ملًٝد يو
رـ ٞاهلل ملٓد٘ كفدرم بٝدِٓٗ كدوملاكٛا كدأَر بٗدِ ككتًدٛا 29يٚ .اشدت ٍ اجلُٗدٛر أٜفدوي مبدو

()44

الٍاساوي -ؤلامام الػالمت الكهُه غالء الذًً بً أبي بٌش بً مسػىد الٍاساوي بذائؼ الطىائؼ في جشجِب الششائؼ مشحؼ سابو– ج-3
ص ,465والحطاب الػُني :أبى غبذ هللا دمحم بً دمحم بً غبذ الشحمً اإلاؿشبي اإلاػشوف بالحطاب الػُني– مىاهب الجلُل لششح مخخطش
خلُل -داس الٌخب الػلمُت – بيروث – 1214هـ 1773م – ج-6ص ,115وؤلامام الشاقعي -ؤلامام الحاقظ أبى غبذ هللا دمحم بً إدسَس
الشاقعي – ألام – داس نخِبت – بذون مٍان وشش – 1214هـ1764 -م -ج -2ص ,46وابً نذامت -ؤلامام الػالمت مىقو الذًً أبى دمحم غبذ هللا
بً أحمذ بً دمحم بً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -5ص.454
()45
ؤلامام الٍاساوي -بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو -ج -4ص.464
()46
ؤلامام البخاسي :ؤلامام الحاقظ أبى غبذ هللا دمحم بً إسماغُل بً إبشاهُم بً اإلاؿيرة بً بضدوٍه البخاسي الجػكي -صحُح البخاسي – داس
إحُاء الترار الػشبي – بذون مٍان وجاسٍخ وشش – ج -4ص.4344
()47
غبذ هللا بً دمحم بً أبي شِبت – مطىل بً أبي شِبت – جحهُو يماُ الحىث – مٌخبت الششذ – الشٍاع – 1217هـ -ج -3ص.247
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رٚا ٙشدع ٝبددٔ املصدد ٝإٔ ملُددر بدٔ اه ددوب رـدد ٞاهلل ملٓدد٘ قتدٌ شد عَ ١ددٔ أٖددٌ ؼددٓعو٤
قتًٛا رة٬ي ٚقوٍ :ي ٛمتو٭ ملً ٘ٝأٌٖ ؼٓعو ٤يكتًتِٗ مجٝعويي 30ي.
بٌ ةٕ قتٌ اجلُومل ١بويٛاحد ٖد ٛأحدل َدو ٜهد ٕٛكٝد٘ ايكؽدوؿ ٭ٕ ايكتدٌ ٜٛ ٫ةد
ملدددور ٠ة ٫ملًددد ٢شد د  ٌٝايتعدددوٚ ٕٚا٫ةتُدددوب كًددد ٛمل لعدددٌ كٝددد٘ ايكؽدددوؿ ْ٫لًدددل بدددوب
ايكؽوؿ; ة نٌ َٔ أرار قتٌ غري ٙاشتعوٕ بلري ٙةت ْفص٘ ي ٌ ٝايكؽوؿ ملُٓٗو
ٚ٭ٕ ايكتٌ ب رٜل ايتلوي غوي ٚايكؽوؿ َسةر ٠يًصفٗو ٤اكٝكوي

31ي

هُ ١اإلحٝو32 ٤ي.

ٚيف ق ٍٛا ٓوبً :١ي ٛإٔ ايكؽوؿ ٜصكط بو٫ظااى ٭ر ٣ةت ايتصورب يف ايكتٌ كٍ٪ٝ
يو ةت ةشكوط حهُ ١ايررب ٚايسةر ٚ٭ْٗو ملكٛبد ١بد يًٛاحد ملًد ٢ايٛاحد كت د
يًٛاح ملً ٢اجلُومل33 ١ي.
أَو اإلَوّ ايعوكع ٞكإْ٘ ٜكد :ٍٛة ا قتدٌ ملد ر َدٔ اجلٓدو ٠ظدخؾ ملُد يا كًٛيٝد٘ قتًدِٗ
مجٝعوي 34ي.
ٜٚك ٍٛاإلَوّ ايٓ :ٟٚٛة ا قَتًَهْ مجوملٚ ١اح اي قتًه ب٘ شٛا ً٤قتً ٙٛمبخ ر أّ مبقكدٌ أّ
أيك َٔ ٙٛرأط ة ٌ أّ أغرقد ٙٛيف جدر أّ ةرحد ٙٛةراحدوأ جمتُعد ١أّ َتفرقدٚ ١يًدٛيٞ
قتًِٗ مجٝعوي أ ٚبعفِٗ ٚأخا حؽ ١اي وق َٔ اي ٚ ١ٜي٘ إٔ ٜكتؽر ملً ٢اي  ١ٜكتهٕٛ
ملً ِٗٝمجٝع يو رٚ ١ٜاح  ٠ندٛزب ملًد ٢ملد رِٖ شدٛا ً ٤أنوْده ةراحدوأ بعفدِٗ أكخدغ أّ
مل د ر ةراحددوأ بعفددِٗ أنقددر أّ مل ٜهددٔ ظددَ ٤ٞددٔ يددو ٚشددٛا ً٤أنوْدده جلراحددوأ
بعفِٗ أرػ َك ر أّ مل ٜهٔ

35ي

ٚقد قدوٍ بكتدٌ اجلُوملد ١بويٛاحد أبد ٛحٓٝفدَٚ ١ويدو

ٚايعوكعٚ ٞأمح بٔ حٓ ٌ يف رٚاٚ ١ٜأنقر أٌٖ ايعًِ َٔ ايؽخوبٚ ١ايتوبع 36ي.

()11

الشُخ غبذ الشحمً بً غلي الجىصي – الخحهُو في أحادًث الخالف – جحهُو سػذ غبذ الحمُذ دمحم السػذوي – داس الٌخب الػلمُت –
بيروث – الطبػت ألاولى – 1213هـ -ج -1ص.114
()11
الٍاساوي -بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو -ج -4ص.461
()14
الػُني – بذس الذًً الػُني – البىاًت ششح الهذاًت – مشحؼ سابو -ج -11ص.143
()11
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو – ج -5ص.454
()12
الشاقعي – ألام -مشحؼ سابو -ج -4ص.45
()13
الىىوي -أبى صيشٍا ؤلامام ًحيى بً ششف الىىوي -سوغت الطالبين – داس الٌخب الػلمُت – بيروث – بذون جاسٍخ وشش -ج -5ص.44
()14
الهاض ي أبى ٌػلي دمحم بً الحسً الكشاء الحىبلي – ألاحٍام السلطاهُت – داس الٌخب الػلمُت – بيروث – 1211هـ1761 -م – ج -1ص.454
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ايفرب ايقوَْ :ٞاٖ َٔ ٜك ٍٛبع ّ قتٌ اجلُومل ١بويٛاح
ٖٓوى أقٛاٍ ككٗ ١ٝنر ٣إٔ  ٫نكتٌ اجلُومل ١بويٛاح

َصت ي ملً ٢يدو بكٛيد٘ نعدوت:

ﭽ ﮒ ﮓ ﭼ (البق ٚ )974-قٛي٘ نعوت:ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼ ( امل ئد )84-

ٖٚدداا  ٜد ٍ ملًدد ٢إٔ  ٫ن٪خددا أنقددر َددٔ ْفددض بددٓفض ٚاح د ٚ ٠٭ٕ نددٌ ٚاح د َددٔ
اجلُوملَ ١هوك ٧املكت ٍٛك ٬ن٪خا أب اٍ مب ٍ ٚاح َقًُو رٜوأ مبكتٚ ٍٛاح 37ي.
ٚايكٝددوط ملًدد ٢إٔ ٜ ٫كتددٌ مجددال بٛاحد َد و ملًدد ٢املصددوٚاَ ٫ٚ ٠صددوٚا ٠بد ايٛاحد
ٚاجلُوملٚ ١ح  ١أؼخوب ٖداا ايدرأ ٟأٜفد يو َدو رٚا ٙابدٔ أبد ٞظد ١ ٝإٔ َعدو يا قدوٍ يعُدر
رـ ٞاهلل ملُٓٗو " :يٝض يو إٔ نكتٌ ْفص بٓفض  ٫ٚإٔ نكتٌ رةً برةٌ" 38ي.
 َٔٚايؽخوب َٔ ١قوٍ بع ّ قتٌ اجلُوملد ١بويٛاحد َدِٓٗ مل د اهلل بدٔ ايدسبري َٚعدو
بٔ ة ٌ رـ ٞاهلل ملُٓٗو  َٔٚغريِٖ ايسٖرٚ ٟربٝعدٚ ١ابدٔ املٓدار ٚأمحد ابدٔ حٓ دٌ يف
رٚاٜ ٤٫٪ٖٚ ١ٜر ٕٚبإٔ ملً ِٗٝرٚ ١ٜاح  ٠قوٍ ابٔ املٓار:
اجلُومل ١بويٛاح

ٚا٭ٚت إٔ ملً ِٗٝركال رٚ ١ٜاح ٠يي

39ي

 ٫ٚح َ ١ال َٔ أٚة قتٌ
ٚقٝدٌ نًدسَِٗ رٜدوأ نُدو يدٛ

اْفرر نٌ ٚاح َدِٓٗ ٚقٝدٌ ة ا قتًد٘ ث ٬ثد ١كًٮٚيٝدو ٤قتدٌ أحد ِٖ ٚايعفد ٛملدٔ أحد ِٖ
ٚأخا اي  ١ٜنوًََ ١دٔ ايقويد

ٚأؼدخوب ٖداا ايدرأٜ ٟعتكد  ٕٚبدإٔ قتدٌ أحد اجلُوملد١
40ي

ٜهف ٞيًسةر حٜ ٝعٌ نٌ ٚاح َِٓٗ خو٥فوي َٔ ايكتٌ .
ٚبٓو ً٤ملًٖ ٢اا ايرأ ٟكًًٛي ٞإٔ ٜكتٌ ٚاح اي َٔ اجلُومل َٔ ١ظوٜٚ َِٗٓ ٤أخا اي ٜد١
َٔ اي وق

َقٌ إٔ ٜكتٌ ملعر ٠أكرار ظخؽوي كًٛي ٘ٝإٔ ٜكتٌ ٚاح اي َِٓٗ أٜٗدِ ظدوٚ ٤يد٘

إٔ ٜأخا نصع ١أملعدور اي ٜدَ ١دٔ اي دوق

ٚ ٬ملًدِٗٝ
ٚقٝدٌ ٫ :قدٛر ملًدٚ ٢احد َدِٓٗ أؼد ي

اي 41 ١ٜي.

()15

ابً مكلح :أبى إسحام بشهان الذًً إبشاهُم بً دمحم بً غبذ هللا بً مكلح اإلاالٍي – اإلابذع في ششح اإلاهىؼ اإلاٌخب ؤلاسالمي – مشحؼ سابو-ر
ج-6ص.431
()16
ابً أبي شِبت – مطىل ابً أبي شِبت – مشحؼ سابو -ج-4ص.171
()17
الػُني – الهذاًت – مشحؼ سابو – ج -11ص.143
()21
ابً مكلح اإلاالٍي -اإلابذع في ششح اإلاهىؼ – مشحؼ سابو -ج -5ص.16
()21
غبذ الىهاب بً غلي بً هطش البؿذادي اإلاالٍي – غُىن املجالس – مٌخبت الششذ – الشٍاع – 1241هـ4111 -م – ص1763م.
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َٚو رآ ٙاجلُٗٛر َٔ ايؽخوبٚ ١ايتوبع ٚشدًف ٖدا ٙا٭َدٖ ١د ٛا٭قدرب ةت ايؽدٛاب
بددٌ ٖدد ٛا٭نقددر اكٝك دوي ملعددرٚمل ١ٝايكؽددوؿ ايددا ٟةعددٌ اهلل كٝدد٘ حٝددو ٠اي عددر ١ٜقددوٍ
نعوت:

ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (البق .)971 -

ةـددوك ١ةت يددو إٔ قتددٌ اجلُوملدد ١بويٛاح د أبًددس يف ايددررب ٚايسةددر يًلددري ٚأٖ د أ يٓفددٛط
أٚيٝو ٤اي ّ اي نتأمل َدٔ ا دسٕ ٚنفدٛر َدٔ ايلفد

كد ٬نصدتكر  ٫ٚنصدهٔ ة ٫ة ا ظدوٖ أ

إٔ ايعكٛب ١نٓفا يف حل نٌ اجلٓو ٠ايا ٜٔاظانٛا يف ايكتٌ ٚاهلل أملًِ.
٬
ٚق اظاط ايكدو ًٕٛ٥بكتدٌ اجلُوملد ١بويٛاحد إٔ ٜهد ٕٛكعدٌ ندٌ ٚاحد َدِٓٗ قدت ي
ًَٗه يو أ ٟؼو وي يًكتٌ ب٘

42ي

كإ ا مل ٜهٔ كعٌ نٌ ٚاح قون٬ي نإٔ ـرب٘ ندٌ

ٚاح َٔ اجملُٛمل ١ـرب ١كُوأ كٗٓوى ث٬ث ١أقٛاٍ:
ا٭ ٫ :ٍٚقؽوؿ ملً ٢نٌ ٚاح

 ٖٛٚقد ٍٛا٭حٓدوف ٚايقدوْ :ٞلد ملًد ٢اجلُٝدال

ايكؽددوؿ حتددٜ ٫ ٢ؽددري رٜعدد ١ةت ايكتددٌ ٚايقوي د ٖٚ :دد ٛأؼددخٗو ةٕ نٛاطدد٪ا ملًدد ٢إٔ
ٜفرب ٙٛنًو ايفربوأ كعً ِٗٝايكؽوؿ ٚة ا ٚقعه ب ٬نٛاط ٪كد ٬قؽدوؿ ٖٚد ٛقدٍٛ
املويهٚ ١ٝايعوكعٚ ١ٝا ٓوبًدَ ١دال َ٬حعد ١أْد٘ ٜهفد ٞملٓد املويهٝد ١حفدٛر اجلُٝدال
ٚي ٛمل ٜت ٍٛايكتٌ ةٚ ٫اح َِٓٗ ة ا نوٕ نٌ ٚاحد َصدتع اي يًُعدورن ١ةٕ مل ٜٓفدا
غدريٚ ٙأَدو ايعدرٜو ايدا ٟمل  ٜوظدر ايكتدٌ كإْد٘ ٜعدسر يف رأ ٟاجلُٗدٛر ٚيد ٛبويكتددٌ ة ا
ظوٚ ٤يد ٞا٭َدر خبد٬ف املويهٝد ١كدريَ ٕٚعوق تد٘ بويكؽدوؿ ٚة ا مل لد ايكؽدوؿ
ٚة ه اي  ١ٜانفوقوي  ٖٞٚرٚ ١ٜاح 43 ٠ي.
بوإلـددوك ١ةت إٔ ٖٓددوى أقددٛاٍ ي د عم اجلُوملددوأ يف َصددأي ١قتددٌ اجلُوملدد ١بويٛاح د
بعفٗو قرَ ٜدٔ رأ ٟاجلُٗدٛر ٚايد عم بعٝد ملٓد٘ َدٔ ٖدا ٙايفدرم ايسٜ ٜد ١ايد نكدٍٛ
بكتددٌ اجلُوملدد ١بويٛاحدد ة ا ملًددِ إٔ نددٌ ٚاحدد َددِٓٗ قونددٌ ظددر ١ ٜإٔ ٜهدد ٕٛاملددٛأ
مب ُٛب كعًدِٗ ةَدو َ وظدر ٠ندإٔ محًدٛا ح دريا نًدِٗ كدأيك ٙٛملًٝد٘ ركعدٚ ١احد  ٠أٚ
نوٕ ايكتٌ شرا ١ٜبإٔ ةرح٘ نٌ ٚاح يف غري َكتٌ حت ٢شدرأ ندٌ ةراحد٘ يف ٚقده

()24

الضسيش ي – دمحم بً غبذ هللا الضسيش ي الحىبلي – ششح الضسيش ي غلى مخخطش الخشقي – مٌخبت الششذ – الشٍاع – 1211هـ1771 -م –
ج -4ص.55
()21
الىىوي – سوغت الطالبين – مشحؼ سابو – ج -5ص.22
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ٚاح ةت املكتٌ أ ٚمل نهٔ نٌ ةراحد ١قونًد ١يد ٛاْفدررأ ٚة دو َدوأ بوْ٫فدُوّ أٟ
بوْفُوّ بعم اجلرا ةت بعم ٚيف نٌ ٖا ٙا و٫أ ًٜسّ ايكٛر 44ي.
ٜٚددر ٣أؼددخوب ايفكدد٘ اجلعفددر ٟأْدد٘  ٫نكتددٌ اجلُوملدد ١بويٛاح د

ٚ٭ٖددٌ املكتدد ٍٛإٔ

خيتورٚا ٚاح اي َٔ اجلٓو ٠أ ِٜٗظوٚ٤ا كٝكتًٜٚ ٙٛرةال أٚيٝو – ٙ٩أ ٟأٚيٝو ٤املكتد ٍٛايداٟ
اختٝور – ٙبوي  ١ٜملً ٢اي وق ايا ٜٔمل ٜتِ اختٝور ٙأ َِٗٓ ٟكإ ا اظاى ملعدر ٠يف قتدٌ
رةٌ كٮٌٖ املكت ٍٛإٔ خيتورٚا أ ِٜٗظدوٚ٤ا كٝكتًدٜٚ ٙٛرةدال أٚيٝدو ٙ٤ملًد ٢اي دوق بتصدع١
أملعددور اي ٜددٖٚ ١دداا ٜعددو إٔ أٚيٝددو ٤املكتدد ٍٛا٭ ٍٚيددٝض مددِ ة ٫اختٝددور ظددخؾ ٚاح د
كٝكتً ٙٛبؽوح ِٗ ٚملً ٢بك ١ٝاملعان اٯخر ٜٔركال نصع ١أملعور اي  ١ٜ٭ٚيٝؤَ ٤
اختٝور.ٙ
ٚة ا أرار أٚيٝو ٤املكت ٍٛايكؽدوؿ َدٔ ايععدر ٠ايدا ٜٔاظدانٛا يف ايكتدٌ كًدِٗ يدو
ٚيهٔ بع إٔ  ٜكعٛا نصال رٜوأ

45ي

ٖٚاا خ٬ف َدو انفدل ملًٝد٘ مجٗدٛر ايفكٗدوٚ ٤كٝد٘

ةرٖددوم ٚغددرّ ٭ٚيٝددو ٤ايدد ّ ايددا ٜٔق د ٜ ٫صددت ٝع ٕٛركددال اي ٜدد ١ملددٔ نددٌ ظددخؾ َددٔ
املعان حتٜ ٢تِ ايكؽوؿ َِٓٗ نُو أْد٘ ٜد٪ر ٟةت ةح دوّ أٚيٝدو ٤ايد ّ ملدٔ طًد
ايكؽوؿ  َٔٚثِ نع .ً٘ٝ
ٚملً ٢ـَ ٤ٛو ش ل أْ٘ ة ا ث ه حل ايكتدٌ يف ندٌ َدٔ املعدان ككد ٚةد ايكتدٌ
ملً ٢نٌ َِٓٗ أَو اختٝور أح ِٖ ن ٝكوي يكومل  ٠املصوٚا ٠شٛا ٤ملً ٢اختٝور أٚيٝدو ٤رّ
ايكتٝددٌ أّ بٓددو ٤ملًدد ٢ةةددرا ٤ايكرملدد ١كددايو أَددر ٜٓددويف ايع ايدد ١كددإ ا نصددو ٣ٚاجلُٝددال يف
اجلددرّ ل د إٔ ٜتصددوٚٚا يف ايعكٛبدد ١بددأَر ٜٔةَددو بفعددٌ اجلددوْ ٞأ ٚبددٓؾ ايعددرب أَددو يف
ايفك٘ اجلعفر ٟكتٛقال ايعكٛب ١ةَو بإرار ٠أٚيٝو ٤اي ّ أْ ٚت ١ ٝايكرمل46 ١ي.
ٚايا ٟأَ ٌٝةيٝد٘ ٚأرةخد٘ ٖدَ ٛداٖ مجٗدٛر ايفكٗدو ٚ ٤يدو حتدٜ ٫ ٢هدٖٓ ٕٛدوى
ن٬مل بويكؽدوؿ ايداٜ ٟد٪ر ٟةت اشدتكرار اجملتُدال ٚكٝد٘ حٝدو ٠يًع دور ٖٚداا َدو ندوٕ
ملًٝدد٘ ايؽددخوب ١رـدد ٞاهلل ملددِٓٗ ٚمجٗددٛر ايعًُ دوٖٚ ٤ددَ ٛددو ْددؾ ملًٝدد٘ قددوْ ٕٛاجلددراِ٥
()22

الجالُ :الحسً بً أحمذ الجالُ – غىء النهاس اإلاششم غلى ضكحاث ألاصهاس – مٌخبت ؾمػان – ضىػاء – بذون جاسٍخ وشش – ج-2
ص.4122
()23
الطىس ي -دمحم بً الحسً الطىس ي – تهزًب ألاحٍام – داس ألاغىاء – بيروث – 1214هـ1763 -م -ج -11ص.416
()24
د .أبى اإلاػاطي حاقظ أبى الكخىح – الىظام الػهابي ؤلاسالمي – بذون مٍان وشش – 1754م – ص.114
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ٚايعكٛبوأ ايُٝو يف املور58 ٠ي بكٛموٜ " :كتؾ َٔ ايرةٌ بوملرأ َٔٚ ٠اجلُومل ١بويٛاحد
َُٗو نع ر اجلٓو47 "٠ي.
املطمب الجانٌ  :االشرتاك يف القتن العىد املباشر
ٚات٘ كرملوٕ:
ايفرب ا٭ :ٍٚايكتٌ امل وظر ملً ٢ا٫ةتُوب:
ٜكؽ بويكتٌ امل وظر ملً ٢ا٫ةتُدوب إٔ لتُدال ظخؽدوٕ أ ٚأنقدر ملًد ٢قتدٌ ظدخؾ
ب رٜكدد َ ١وظددر ٠ج ٝد ٜكدد ّٛنددٌ ظددخؾ بعُددٌ يتٓفٝددا اجلرميدد ١بلددم ايٓعددر ملددٔ
ايٛش ١ًٝاي

اشتخ اَٗو.

ٚبٓو ً ٤ملً ٢ق ٍٛمجٗٛر ايفكٗدو ٤يف قتدٌ اجلُوملد ١بويٛاحد كدإٕ ايكدٛر ٖد ٛملكٛبد ١ندٌ
َٔ اظاى يف ةرمي ١قتٌ ملُ َ وظر كً ٛاظاى مجومل ١يف ايكتٌ كأرار أٚيٝو ٤اي ّ إٔ
ٜكتًددٛا اجلُٝددال كًددِٗ يددو ٚةٕ أرارٚا إٔ ٜكتًددٛا اي د عم ٜٚعفددٛا ملددٔ اي د عم أٜ ٚأخدداٚا
اي  َٔ ١ٜاي وق نوٕ مِ يو ٭ْد٘ ة ا ندوٕ مدِ قتدٌ اجلُٝدال ككتدٌ ايد عم َدٔ بدوب
أٚت ٚايعف ٛملٔ اي عم ٭ٕ َٔ ي٘ قتٌ ظخؾ ي٘ ايعف ٛملٓ٘ 48ي.
ٚة ا اظدداى ث٬ثدد ١يف قتددٌ رةددٌ كك ددال أح د ِٖ  ٜد ٚ ٙاٯخددر رةًدد٘ ٚةرحدد٘ ايقوي د
ٚنوٕ يو يف ٚقه ٚاح كُوأ كًًٛي ٞقتًِٗ مجٝعدوي أ ٚايعفد ٛملدِٓٗ أ ٚأخدا اي ٜدَ ١دٔ
نٌ ٚاح َِٓٗ ثًقٗو ٚي٘ إٔ ٜعف ٛملٔ ٚاح كٝأخا َٓ٘ ثً اي ٜٚ ١ٜكتٌ اٯخرٚ ٜٔيد٘
إٔ ٜعف ٛملٔ ا٫ثٓ كٝأخا َُٓٗو ثًق ٞاي ٜٚ ١ٜكتٌ ايقوي 49ي.
 ٬مبدو ٜهد ٕٛيف َقًد٘ ايكدٛر كًدِ ٜدرب َهوْد٘ حتد٢
ٚي ٛـرب رة ٕ٬أ ٚأنقدر رةد ي
َوأ  ٚيو بإٔ لرحَ ٙٛعوي بصٛٝف أ ٚزةوج أ ٚرَو أ ٚرؼوؿ أ ٌ ْ ٚأ ٚبعد ٤ٞؼدً
خيرم َقً٘ كًِ ٜسٍ َتأثراي َٔ اجلرا حتَ ٢دوأ كٮٚيٝدو ٤ايد ّ ةٕ ظدوٚ٤ا إٔ ٜكتًدِٖٛ
َع يو قتًٚ ِٖٛةٕ ظوٚ٤ا إٔ ٜأخداٚا َدِٓٗ اي ٜد ١كًدٝض ملًد ِٗٝة ٫رٜدٚ ١احد  ٠ملًد ٢ندٌ
َِٓٗ حؽت٘ ٚةٕ نوْٛا اثٓ كعً ٢نٌ ٚاح َُٓٗدو ْؽدفٗو ٚةٕ ندوْٛا ث٬ثد ١كعًد٢
نٌ ٚاح َِٓٗ ايقً

ٖٚهاا ةٕ نوْٛا أنقر ٚةٕ أرارٚا قتدٌ بعفدِٗ ٚأخدا اي ٜد١

()25

اإلاادة ( )36مً ناهىن الجشائم والػهىباث الُمني -لسىت 1772م -سنم (.)14
()26
الضسيش ي -ششح الضسيش ي -مشحؼ سابو -ج -4ص.116
()27
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -5ص.461
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َددٔ اي د عم نددوٕ مددِ يددو

50ي

ٚة ا اظدداى ايٓصددوٚ ٤ايرةددوٍ يف قتددٌ رةددٌ أ ٚؼددم أٚ

اَرأ ٠كإٕ ملً ِٗٝايكؽوؿ مجٝعوي 51ي.
ٖٚاا َو أخا ب٘ ايكفدو ٤ايدُٝو يف أحد أحهوَد٘ كًكد أٜد أ
أَوْد ١ايعوؼددُ ١حهدِ

هُد ١اشدتٓ٦وف

هُدد ١غددرب ا٭َوْدٚ ١ايددا ٟقفدد ٢بتٓفٝدا ايكؽددوؿ ايعددرملٞ

رَ ٝدوي بويرؼددوؿ يف حددل نددٌ َددٔ "ٚ "...أخٗٝددو"  ٚ "...يددو يكتًددُٗو اجملددو ملًٝدد٘ " "...زٚج
املتُٗدد ١ا٭ٚت ملُد اي ٚمل د ٚاْوي َددال ش د ل اإلؼددرار ٚاياؼ د

ككددتَ ٬صددًُوي َعؽدد ّٛاي د ّ

ب رٜل ايتُويٚ ٪بأشًٛب ٚحع ٞحٝد قدوّ املدتِٗ ايقدوْ ٞبفدرب اجملدو ملًٝد٘ يف رأشد٘
حت ٢أغُ ٞملًٝد٘ ثدِ قدوّ برب د٘ ج دٌ ٚشدخ ٘ ةت ا ُدوّ ٚٚـدال رأشد٘ يف ةْدو ٤ممًد٤ٛ
بوملددو ٤حتدد ٢نأن د َددٔ َٛندد٘ يف ح د قوَدده املتُٗدد ١ا٭ٚت بإرخددوٍ أ٫ٚر اجملددو ملًٝدد٘
ايكؽَّددر ةت ةح د  ٣غددرف املٓددسٍ ٚةغدد٬م بوبٗددو ٚركددال ؼددٛأ ايتًفسٜددٚ ٕٛاملص د ٌ حتدد٫ ٢
ٜصدددُال أحد د ؼدددٛأ اشدددتلوث ١اجملدددو ملًٝددد٘ ٚقوَددده بإحفدددور حك ٝددد٬َ ١بدددض أ٫ٚرٖدددو
ٚاشددتعورأ شددٝور ٠ةورنٗددو ٚ ٚـددال اجلقدد ١ب د اخٌ ا ك ٝدد ١يف ح د بددرأأ احملهُدد١
احمل ث" "...ابٔ اجملو ملً َٔ ٘ٝنُٗ ١اشت وبت٘ ي ً أَ٘ ٚايكٝوّ مبصدومل  ٠املدتِٗ ايقدوْٞ
ملًْ ٢كٌ اجلق ١ةت كٛم ايصٝور ٠يفعف قٛن٘ ٚغٝوب نك ٜر ٙيٮَٛر 52ي.
ٚيلراْ ١يف ا٫ظااى

رمي ١ايكتٌ ايعُ ل ةث دوأ ايكؽد املعداى ٚقد قفدٞ

بأْدد٘ إلراْددَ ١ددتُٗ بو٫ظددااى يف ةرميدد ١ايعُ د ل د إٔ ٜق دده إٔ قؽ د ِٖ املعدداى
ندوٕ َٓؽدرك يو متوَد يو ٫رنهدوب اجلرميد ١ايد ارنه ده بويفعدٌ ٚة ا مل ٜق ده ايكؽد
املعدداى بويكتددٌ بددٌ ث دده ايعًددِ ككددط نُدددو ٖدد ٛا ددوٍ يف ٖددا ٙايكفدد ١ٝايدد

دددٔ

بؽ رٖو  ٫ميهٔ إٔ  ٜإ املتُٗ ٕٛبو٫ظااى يف ايكتٌ ايعُ يع ّ نٛاكر أٖدِ ملٓؽدر
 ٖٛٚايكؽ املعداى ٚنوْده ايٛاقعد ١مل دور ٠ملدٔ َعرندَ ١فوة٦دْ ١عد ه بد اجلٓدو٠
وٚيد ١ايفدرب بويعؽدٞ

ٚاجملو ملًٗٝو ب أأ مبعور ٠نٚ ١َٝ٬نراظل بو٭يفوظ ثِ

()31

ؤلامام الشاقعي – ألام – مشحؼ سابو -ج -4ص.41
()31
دمحم بً الحسً الشِباوي – اإلابسىط – غالم الٌخب – 1211هـ1771 -م – ج -2ص.214
()34
نػُت حىائُت سنم ( )114لسىت 1244هـ محٌمت اسخئىاف أماهت الػاضمت – نػُت ؾير ميشىسة.
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ثِ ن٬حِ بو٭ ٟ ٜأكف ٢يف ايٓٗو ١ٜةت َٛأ املرحٚ ١َٛمل ٜق ه إٔ ٖٓوى شدوبل َعركد١
ب اي رك أٚ ٚةٛر حك ق  ِٜبُٗٓٝوي 53ي.
ٚيف حوي ١ايكتٌ امل وظر ملً ٢ا٫ةتُوب ٜ ٫عاط ايتصو ٟٚيف ايص
ةرحوي ٚةرح٘ آخدر آَد – ١أ ٚةرحد٘ أحد ُٖو َٛـدخ١

54ي

ٚاٯخدر آَد١

كً ٛةرح٘ رةٌ
55ي

أ ٚأحد ُٖو

ةو٥ف56 ١ي ٚاٯخر غري ةو٥ف ١كُوأ نوْو شٛا ٤يف ايكؽوؿ ٚاي  ١ٜ٭ٕ املت ور ايتصدوٟٚ
ٜففدد ٞةت شددكٛط ايكؽددوؿ ملددٔ املعددان ; ة ٜ ٫هددور ةرحددوٕ ٜصددتٜٛوٕ َددٔ نددٌ
ٚة٘ ٚ٭ٕ اجلدر ايٛاحد حيتُدٌ إٔ ميدٛأ َٓد٘ ر ٕٚاٯَد ١نُدو حيتُدٌ إٔ ميدٛأ َدٔ
املٛـخ ١ر ٕٚاٯَ َٔٚ ١غري اجلو٥ف ١ر ٕٚاجلو٥فد١

57ي

ٚة ا ةدر ايد عم ةرحدوي ًَٗهدوي

ٚاي عم اٯخر غري ًَٗو كُوأ كويكٛر ملًد ٟ ٢اجلدر املًٗدو ٚملًد ٢اي دوق ايتعسٜدر
ٚة ا ةر نٌ ةرح يو غري ًَٗدو كويعدوٖر إٔ ملًد ِٗٝاي ٜد ١كدإ ا ندوٕ ا٫ملتد ا ٤بتُدوي٪
خيتًف ا٭َر 58ي.
ٚق أراْه

هُ ١غرب أَوْ ١ايعوؼُ ١ؼٓعو ٤ا٫بت ا ١ٝ٥ث٬ثدَ ١دتُٗ بويتُدوي ٪يف

قتٌ اجملو ملً ٘ٝح ٝأطًل ا٭ ٍٚملً ٘ٝايٓور َٔ َص ش٘ يف ح ق ّ املتُٗوٕ ايقدوْٞ
ٚايقوي د َصددومل  ٠شددوبكَٚ ١عوؼددر ٠يً ددوْٚ ٞقفدد ٢ا هددِ بإمل د اّ املددتُٗ ايق٬ثدد١
قؽوؼ د يو كُٝددو بددرأأ احملهُدد ١املددتُٗ ايرابددال ٚاهددوَض يع د ّ نٛاة د ُٖو يف َصددر
اجلرميدددٚ ١ركدددال ا هدددِ ا٫بتد د ا ٞ٥ةت

هُددد ١اشدددتٓ٦وف أَوْددد ١ايعوؼدددُ ١كأث تددده

ايكؽوؿ يف حل املتِٗ ا٭ ٍٚايدا ٟأطًدل ايٓدور ٚملد يه ملكٛبد ١املدتُٗ ايقدوْٚ ٞايقويد
ةت ركال ر ١ٜقتٌ ملُ 59ي.
ٚةٕ ةر مخص َٔ ١ايرةوٍ رة٬ي برؼوؿ أ ٚبأْٛ ٟب َٔ ايص ٬ملُد اي كتدأثر حتد٢
َوأ ٚق برأأ ةرا أح ِٖ ٚمل نعف ةدرا اي دوق

كعًدَ ٢دٔ مل نعدف ةراحدونِٗ

()31

مجلت ألاحٍام الهػائُت السىداهُت – 1765م – ص.41
()32
اإلاىضحت :هي التي جبلـ إلى الػظم – ابً مىظىس – لسان الػشب – داس اإلاػاسف – بذون جاسٍخ ومٍان وشش – ج -4ص.111
()33
آلامت -هي التي ال ًبهى بُنها وبين الذماؽ إال حلذة -ابً مىظىس – لسان الػشب – مشحؼ سابو – ج -4ص.111
()34
الجائكت :هي الطػىت التي جبلـ الجىف – الشاصي – مخخاس الصحاح – داس الكٌش – بيروث – 1211هـ1761 -م -ج – 4ص.332
()35
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -4ص .332
()36
ابً غابذًً – املحهو دمحم أمين غبذ الػضٍض -الشهير بابً غابذًً – حاشُت سد املحخاس غلى الذس املخخاس -داس الكٌش – بيروث – 1177هـ-
1775م  -ج-7ص.335
()37
نػُت حىائُت سنم ( )245لسىت 1216هـ  -محٌمت اسخئىاف أماهت الػاضمت – نػُت ؾير ميشىسة.
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ايكؽددوؿ  ٫ٚقؽددوؿ يف ايددٓفض ملًدد ٢ايددا ٟبر٥دده ةراحدد٘ ٚيهددٔ ملًٝدد٘ ايكؽددوؿ يف
اجلرا ةٕ نوٕ ممو ٜكتؾ َٓ٘ أ ٚايعكٌ 60ي.
ٚقد أث تدده احملهُدد ١ايعًٝددو بويصددٛرإ ٚاقعدد ١اظددااى أظددخوؿ يف ةرميدد ١قتددٌ يف
قفَ ١ٝركٛمل َٔ ١حه ١َٛايصٛرإ ـ اَدرأٚ ٠مخصد ١آخدر ٜٔكخهُده ملًد ٢املدتِٗ
ا٭ ٍٚبوإلمل د اّ ظددٓكوي ٭ْدد٘ بوظددر طعددٔ اجملددو ملًٝدد٘ حتددَ ٢ددسم أَعددوٚ ٙ٤حهُدده ملًدد٢
املددتِٗ ايقددوْ ٞبويص د ٔ امل٪ب د يفددرب٘ اجملددو ملًٝدد٘ بعؽددو ٙبع د إٔ طعٓدد٘ املددتِٗ ا٭ٍٚ
ٚحهُه ملً ٢ا٭ربع ١اٯخر ٜٔبويص ٔ مل  ٠ملعر شٓٛاأ يتٛاة ِٖ يف َهدوٕ ا دورث
ٚةحوطتِٗ بويك ٝف١ي 61ي َٔ اهورج َٓٚال بعفِٗ زٚة ١اجملو ملً َٔ ٘ٝاي كوب ملٓ٘ 62ي.
ٚق ٜه ٕٛا٫ظااى بفعٌ ةلوبَ ٞال كعٌ شًم كٝخهِ ملً ٢امل وظر بويكٛر ٚملًد٢
اٯخر بعكٛب ١نعسٜر ;١ٜكك ةو ٤يف قفو٤

هُ ١ةٓٛب ظرم ا٭َوْ ١ؼٓعو ٤بإٔ ٜعد ّ

املتِٗ ا٭ "..." ٍٚقؽوؼوي ظرملٝوي إلقرار ٙبكتٌ أخ ٘ٝة ٫إٔ ٜعف ٛملٓ٘ أٚيٝو ٤اي ّ كٝخد ض
ملعر شٓٛاأ َال نصً ِٝر ١ٜايعُ ايعرملٚ ١ٝا ض املتُٗ... ١ي مل  ٠أربال شدٓٛاأ يق دٛأ
املعورن ١بويرـو ٚايصهٛأ نأبصط َعورن ١يف قتٌ زٚةٗدو ٚجد ض املتُٗدوٕ ""...
 "..."ٚمل  ٠ملوّ َال ٚقف ايتٓفٝا يكٝوّ قر ١ٜٓـًٛملُٗو يف قتٌ اجملو ملً63 ٘ٝي.
ٚبع نٓوٖ ٍٚاا املٛـٛب َٚعرك ١آرا ٤ايفكٗو ٤كويا ٟأَ ٌٝةي ٘ٝأْد٘ يد ٛاظداى رةدٕ٬
أ ٚأنقر يف قتٌ ظخؾ ٚنوْه أكعومِ َتصو ١ٜٚكإْ٘ ٚةٕ نوْه رَدو ِٖ٩حكدوي ٭ٚيٝدو٤
رّ ايكتٝددٌ حص د رأ ٟمجٗددٛر ايعًُددو ٤ة ٫أْدد٘  ٜٓلدد ٞإٔ ٜ ٫صددركٛا يف قتددٌ َددٔ ٜر ٜد ٕٚ
ٚايعف ٛملُٔ ٜر ٕٚ ٜ٭ٕ ةرميتِٗ ٚاح  ٫ٚ ٠ب إٔ نتٛح ايع ايد ١يف ن ٝدل ايعكٛبد١
ة ٫إٔ ٜٛة َدٔ أحد ِٖ نؽدرف ٜٓدار بدوه ر ملًد ٢أٚيٝدو ٤ايد ّ أ ٚملًد ٢غريٖدِ ا٭َدر
اياٜ ٫ ٟصتخل َع٘ ايعف ٛيف ح ٜتٛكر ي  ٣اٯخرَ ٜٔو  ٜمل ٛيًعفٚ ٛايتصوَح
ك ٬بأط.

()41

ؤلامام الشاقعي – ألام – مشحؼ سابو -ج -4ص.46
()41
الهطُكت – حػني البِذ مً الهش وَػمل غادة في الشٍل.
()44
مجلت ألاحٍام الهػائُت السىداهُت – 1754م -ص.463
()41
نػُت حىائُت سنم ( )443لسىت 1217هـ1777 -م -محٌمت حىىب ششم ألاماهت – نػُت ؾير ميشىسة.
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ايفرب ايقوْ :ٞايكتٌ امل وظر ملً ٢ايتتوبال:
ٜكؽد بويكتددٌ امل وظددر ملًدد ٢ايتتددوبال إٔ  ٜوظددر نددٌ َددٔ املعددان ةرميدد ١ايكتددٌ يف
حوي ١اْفرار أ ٟغري جمتُع

ج ٝنتوبال اجلٓوٜدوأ ٚاحد  ٠بعد ا٭خدرٚ ٣قد نٓدوٍٚ

ايفكٗددوٖ ٤دداا ايٓددٛب َددٔ ايكتددٌ ٚن وٜٓدده آراٖ٩ددِ يف ةشددٓور املصددٛ٦ي ١ٝاجلٓوٝ٥دد ١ةت أَ ٟددٔ
املعان .
 َٔٚخ ٍ٬نٓو ٖ ٍٚداا ايفدرب ٜتفدح إٔ آرا ٤ايفكٗدو ٤ن ٓد ٢ملًد ٢ةشدٓور املصدٚ٪ي ١ٝةت
ؼوح ايفعٌ ايا ٟخيدرج اجملدو ملًٝد٘ َدٔ حهدِ ا ٝدو ٠كويفعدٌ ايدا ٟخيدرج اجملدو
ملً َٔ ٘ٝا ٝو ٖٛ ٠املعٝور ايا ٟملً ٢أشوش٘ ٜتِ ةشٓور املصٚ٪ي ١ٝةت كوملدٌ َعد

حٝد

ٖ ايفكٗو ٤ةت إٔ املصٚ٪ي ١ٝيف ايكتٌ امل وظر ملًد ٢ايتتدوبال نكدال ملًد ٢اجلٓدو ٠املتعدوق
َددو مل نددربأ ةددرا أحد ِٖ ق ددٌ ٚكددو ٠اجملددو ملًٝدد٘ أٜ ٚعًددِ بددإٔ ةددرا أحد ِٖ ٖدد ٞايد
ش ه اإلزٖوم كإ ا ق ال رةٌ  ٜاجملو ملً َٔ ٘ٝايرشس ثِ ق عٗو آخر َٔ املركدل ثدِ
َوأ اجملو ملً ٘ٝكإٕ نوْده ةراحد ١ا٭ ٍٚبر٥ده ق دٌ ق دال ايقدوْ ٞكويقدوْٖ ٞد ٛايكوندٌ
ٚح ٚ ٙملً ٘ٝايكٛر أ ٚاي ٜد ١نوًَد ١يف حويد ١ايعفدَ ٛدٔ ايكؽدوؿ ٚيد٘ ق دال ٜد ا٭ ٍٚأٚ
ْؽف اي ٚ ١ٜةٕ مل نربأ كإُْٗدو قدونٚ ٕ٬ملًُٗٝدو ايكؽدوؿ يف ايدٓفض ٚةٕ ملفدو ٚطًد
اي ٚ ١ٜة ه ملًُٗٝو 64ي.
ٚةٕ نتوبال كعٌ ملً ٢كعٌ ق ّ ا٭ق ّ كً ٛةدر ا٭ٚ ٍٚق دال ايقدوْ ٞايرق د ١كدويكٛر ملًد٢
ايقددوْٚ ٞيدد ٛأْفددا ا٭ ٍٚاملكونددٌ ثددِ أةٗددس ملًٝدد٘ آخددر كويكؽددوؿ ملًدد ٢ا٭ ٜٚ ٍٚددويس يف
ملكٛبدد ١ايقددوْٚ ٞيدد ٛق ددال أح د ِٖ  ٜد ٚ ٙاٯخددر رةًدد٘ ٚـددرب ايقويد ملٓكدد٘ قتددٌ ايكونددٌ
ٚق ال ايكوطعوٕ ٚي ٛأْفا أح ُٖو َكونً٘ ٚأةٗس ملً ٘ٝاٯخر ككٜ ٌٝكتدٌ ا٭ٜٚ ٍٚعوقد
ايقوْٚ ٞق ٌٝايعهض ٚا٭ ٖٛ ٍٚا٭ظٗر 65ي.
ٚي ٛظل ب ٓ٘ كأخرج حعٛن٘ كك عٗو كأبوْٗو َٓ٘ ثِ ـدرب ملٓكد٘ آخدر كويقدوْٖ ٞدٛ
ايكونٌ ٭ٕ ا٭ ٍٚق ٜعٝغ َقً٘ ٚايقوْٜ ٫ ٞعٝغ َقً٘ 66ي.
()42

ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -5ص.452
()43
الحطاب الػُني -مىاهب الجلُل – مشحؼ سابو -ج -4ص.422
()44
الؿضالي – حجت ؤلاسالم دمحم بً دمحم الؿضالي – الىسُط في اإلازهب – داس السالم للطباغت واليشش – الهاهشة – 1215هـ1775 -م – ج-4
ص.457
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ٚا٭حٓوف مل ميٝسٚا ب ظل اي ٔ ٚةخراج ا عٛرٚ ٠ب ظدكٗو َدٔ ر ٕٚةخراةٗدو
ٚيف ٖاا ةو ٤ملٓد ِٖ :ة ا ندوٕ ا يكتدٌ ملًد ٢ايتعوقد بدإٔ ظدل رةدٌ ب ٓد٘ ثدِ حد ّس آخدر
رق ت٘ كويكؽوؿ ملً ٢ا وز ٭ْ٘ ٖ ٛايكونٌ  ٫ايعوم  ٚيو بدإٔ اجملدو ملًٝد٘ قد ٜعدٝغ
بع ظل اي ٔ ة ا َو

خٝوطد٘  ٫ٚحيتُدٌ ٜعدٝغ بعد حدس رق تد٘ ملدورٚ ٠ملًد ٢ايعدوم

أرػ ايعل ٖٚاا ة ا نوٕ ايعل ممو حيتٌُ إٔ ٜعٝغ بعد َٜٛ ٙدوي أ ٚبعدم ٜد ّٛأَدو ة ا
مل ٜهٔ بع ايعل ة ٫غُراأ املٛأ ٚا٫ـ رابوأ كويكؽوؿ ملً ٢ايعدوم ٭ْد٘ ايكوندٌ
 ٫ٚـُوٕ ملً ٢ا وز ٭ْ٘ قتٌ املكت َٔ ٍٛح ٝاملعٓ ٢يهٓ٘ ٜعسر ٫رنهوب٘ ةٓوٜد ١يدٝض
مو ح َك ر 67ي.
 ٬ةراحد ١مل ٜعد بٗدو يف ايكتًد ٢ثدِ ـدرب٘ رةدٌ ـدرب ١ككتًد٘
ٚة ا ةر رة ٕ٬رةد ي
كُوأ َٓٗو َهوْ٘ كٗ ٛايكونٌ ر ٕٚاجلدورح ا٭ٚيد

ٚةٕ ملدوػ بعد ٖو َد  ٠قؽدري ٠أٚ

ط ١ًٜٛكٗ ٛظرٜو يف قتً٘ يًا ٜٔةرحو ٙأ٫ٚي ٜ ٫ٚهَٓ ٕٛفرراي بويكتٌ ة ا نوٕ َدو ْويد٘
ب٘ ةةٗوزاي ملً ٘ٝبابح أ ٚق ال حع ٠ٛأَ ٚدو يف َعٓوُٖدو أ ٚبفدرب ١ميدٛأ َٓٗدو َهوْد٘ ٫ٚ
ٜعٝغ طرك ١بع ٖو 68ي.
ٚي ٛنوٕ ةر ا٭ٜ ٍٚفف ٞةت املٛأ ٫

وي ١ة ٫أْ٘  ٫خيرج ب٘ َٔ حهِ ا ٝو٠

ٚن كَ ٢ع٘ ا ٝوَ ٠صتكرَ ٠قٌ خرم ا٭ ٍٚا٭َعو ٤ك و ٤ايقوْ ٞكفرب ملٓك٘ كويكوندٌ ٖدٛ
ايقوْ ٞ٭ْ٘ كٛأ حٝوَ ٠صتكر ٠ب ي ٌٝإٔ ملُر بٔ اه وب رـد ٞاهلل ملٓد٘ ملدو ةدر رخدٌ
ملًٝدد٘ اي  ٝد كصددكو ٙي ٓ دوي كخددرج َددٔ اجلددر

كعًددِ اي  ٝد أْدد٘ َٝدده ككددوٍ :املٗ د ةت

ايٓوط كعٗ ةيٚ ِٗٝأٚؼٚ ٢ةعٌ اه٬ك ١ةت أٌٖ ايعٛر ٣كك ٌ ايؽخوب ١ملٗ ٖٚ ٙاا
ٜعو إٔ حهِ ا ٝو ٠نوٕ بوقٝوي 69ي.
ٚي ٛنوٕ ايًداإ ةرحدو ٙاجلدرا ا٭ ٍٚاثدٓ

ثدِ أند ٢أحد ُٖو ككتًد٘ ندوٕ اٯخدر

قددون٬ي ملًٝدد٘ ايكتددٌ أ ٚايعكددٌ متوَدوي ٚنددوٕ ملًدد ٢ا٭ْ ٍٚؽددف أرػ اجلددرا
أح د ُٖو

ٚةٕ اْفددرر

ددرا كعًٝدد٘ ايكددٛر يف ةراحدد٘ اي د اْفددرر بٗددو أ ٚأرظددٗو متوَ د يو ٭ٕ ايددٓفض

ؼددورأ َتًفدد ١بفعددٌ غددري ٙكعًٝدد٘ ةراحدد٘ نوًَدد ١بويلددَ ١ددو بًلدده ٚنددايو يدد ٛةرحدد٘
()45

الٍاساوي – بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو – ج -4ص.461
()46
ؤلامام الشاقعي – ألام – مشحؼ سابو -ج -4ص.51
()47
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -5ص.462
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رةدد ٕ٬ثددِ جدد٘ رةددٌ ثوي د

كويقوي د ايكونددٌ ٚملًدد ٢ا٭ٚي د َددو يف اجلددرا َددٔ ملكددٌ

ٚقٛر 70ي.
ٜٚعاط املويه ١ٝيف قتٌ اجلُومل ١بويٛاحد إٔ  ٫نتُٝدس ايفدربوأ ٚة ٫قد ّ ا٭قد٣ٛ
نُو ٜعاط ٕٛبإٔ ٜؽ ٘ ٝاجلرا يف َكتٌ جٜ ٫ ٝصت ٝال ا٭نٌ ٚايعرب أَو يدٛ
ملوػ ٚأندٌ ٚظدرب كًدٝض أَدوّ أٚيٝو٥د٘ ة ٫ايكصدوَ ١ملًد ٢أَ ٟدٔ اجلٓدوٜ ٫ٚ ٠كصدِ يف
ايعُ ة ٫ملًٚ ٢اح 71ي.
ممو ش ل ٜتفح إٔ ايكتٌ امل وظر ملً ٢ايتعوقد ٜكتفد ٞإٔ ٜهدٖٓ ٕٛدوى كدورم زَدو
ب أكعوٍ نٌ َٔ املعان يف ةرمي ١ايكتٌ ٚنهدور بُدال آرا ٤ايفكٗدو ٤بدإٔ املصدٛ٦ي١ٝ
نكددال ملًدد ٢ؼددوح ايفعددٌ ايددا ٟخيددرج اجملددو ملًٝدد٘ َددٔ حهددِ ا ٝددو ٠غددري إٔ ٖدداا ٜ ٫عفددٞ
أؼخوب ا٭ك عوٍ ا٭خر َٔ ٣املصٛ٦ي ١ٝملٔ ا٭كعوٍ اي ظورنٛا بٗو.
ٚماا كإٕ ايفكٗو ٤ق حوزٚا قؽ ايص ل بويٓص  ١يًٓعرٜوأ املختًفد ١يع٬قد ١ايصد ١ٝ
يف ايكٛاْ ايٛـع ١ٝح ٝنفُٓه آراٖ٩دِ جمُدٌ َدو قويد٘ ككٗدو ٤ايكدوْ ٕٛايٛـدع ٞيف
ٖاا اجملوٍ.
املطمب الجالح  :االشرتاك يف القتن العىد بالتشبب
ايفرب ا٭ :ٍٚايص

ا صٞ

املصأي ١ا٭ٚت :ا٫ظااى ب َكهرلَٚ ٙكهَرٙ
يك اختًف ايفكٗو ٤حد ٍٛنٛزٜدال املصدٚ٪ي ١ٝبد املهَدرلٚ ٙاملهَدرٚ ٙأنقدرِٖ ميًٝدٕٛ
ةت قتددٌ امله درلٚ ٙاملهَددر ٙكُددٔ أنددر ٙرة د٬ي ملًدد ٢قتددٌ رةددٌ ظًُ دوي قتددٌ امل وظددر ٭ٕ
اإلنراٝ ٜ ٫ ٙح ي٘ قتٌ املصًِ ظًُ يو ٜٚكتٌ املهر ٙأٜفوي ٭ٕ املهر ٙنوٯي72 ١ي.

()51

ؤلامام الشاقعي – ألام – مشحؼ سابو – ج -4ص.51
()51
الحطاب – مىاهب الجلُل لششح مخخطش خلُل – مشحؼ سابو -ج -5ص.11
()54
دمحم بً ًىسل بً أبي الهاسم – الخاج وؤلاًلُل ملخخطش خلُل – داس الكٌش -بيروث -الطبػت الثاهُت – 1176هـ1756 -م – ج -4ص,424
والذسىقي – الػالمت شمس الذًً دمحم غشقت الذسىقي ,حاشُت الذسىقي غلى الششح الٌبير ألبي البرًاث سُذي أحمذ الذسدًش -داس إحُاء
الترار الػشبي -بذون مٍان وجاسٍخ وشش – ج -2ص ,422والؿضالي – الىسُط في اإلازهب – مشحؼ سابو -ج – 4ص ,442والبهىحي :الػالمت
مىطىس بً ًىوس بً إدسَس البهىحي – ششح مىخهى ؤلاساداث -مشحؼ سابو – ج -3ص.315
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ٖٚدداا َددو ٖ د ةيٝدد٘ املويهٝددٚ ١ايعددوكعٚ ١ٝا ٓوبًدد ١ملًدد ٢ا٭رةددح يف ح د ٜ ٫ددر٣
ا٭حٓوف ايكؽوؿ يف حل املهَرل ٙ٭ْ٘ َتص

ٚيٝض َ وظريا كُٝدو ٜعد املهَدر ٙمبقوبد١
73ي

اٯيٚ ١ماا ٜفُٓ ٕٛاي  ١ٜيٛةٛر ايكتٌ َُٓٗو .
ٚملً ٘ٝكإٕ أنرلَ ٙكهًف ملًد ٢قتدٌ ظدخؾ كويكؽدوؿ ملًُٗٝدو ٭ٕ املهَدرل ٙنصد
ةت قتً٘ مبو ٜفف ٞةي ٘ٝغوي يو ٚاملهَدر ٙقتًد٘ ظًُد يو يًخفدوظ ملًدْ ٢فصد٘ ٚةٕ ؼدور ا٭َدر
ٖٚاا خ٬ف َو ْؾ ملًٝد٘ ايكدوْ ٕٛاجلٓدو ٞ٥ايصدٛراْٞ

ةت اي  ١ٜكعًُٗٝو نويعرٜه

ٚايا ٟاملترب كعدٌ املهدر ٙيف ةرميد ١ايكتدٌ َدٔ ق ٝدٌ ايكتدٌ ظد ٘ ايعُد ٚ :مداا كدٜ ٬كدوّ
ملً ٘ٝايكؽوؿ 74ي.
َٚصدٚ٪ي ١ٝقتددٌ املهدرلٚ ٙاملهددر ٜٓ ٙددل يف حويدَ ١ددو ة ا نددوٕ اجملدو ملًٝدد٘ ظخؽدوي
َعٓٝدوي أَددو ة ا مل ٜهددٔ نددايو كددإٕ ايكؽددوؿ ملًدد ٢ايكونددٌ ٚحد  ٙكددإ ا قددوٍ املهددرٙ
يًُهدددر :ٙأقتدددٌ أمحد د اي أٚ

ُد د اي أ ٚأقتدددٌ أحد د ٖدددا ٜٔككتدددٌ أحد د ُٖو كٗددداا يدددٝض

ةنراٖ دوي ٚنددايو يدد ٛقددوٍ :أقتددٌ ْفصددو ٚة ٫قتًتددو

75ي

ٚقٝددٌ ٖدداا ٜع د ةنراٖ دوي ة ا

ؼ ر َٔ قورر كٝكتٌ ب٘ ةٕ قتٌ ْفص٘ 76ي.
ٚيد ٛقدوٍ :اقدتًو ٚة ٫قتًتددو كٗداا ةندراٚ ٙةٕ أندر ٙشددٗ ٌٝؼدوك ملًد ٢إٔ ٜكهددرٙ
شددع اي ملًدد ٢قتددٌ بهددر ككتًدد٘ قتددٌ ايق٬ثدد ١٭ٕ ايكونددٌ َ وظددر ٚاٯخددرإ َتص د وٕ ةت
ايكتددٌ ملددو ٜكففدد ٞةيٝدد٘ غوي ددوي

77ي

ٚقٝددٌ ٜكتددٌ ا٭ٚ ٍٚيف َددٔ بعدد  ٙقددٜ :ٕ٫ٛككددت ٬أ٫ ٚ

ٜككت78 ٬ي.
ٚة ا أنرَ ٙهًف ملً ٢قتٌ آخر ككتً٘ كإٕ قًٓو ل ايٛقٛر ملًُٗٝو كًًدٛي ٞإٔ ٜكتدٌ
َٔ ظوَُٗٓ ٤و ٜٚأخا َٔ اٯخر ْؽف اي ٜد ١٭ُْٗدو نويعدرٜه يف ايكتدٌ ة ا نوْدو
َٔ أٌٖ ايكٛر ٚةٕ قًٓو  ٫ل ايكٛر ة ٫ملً ٢املهر – ٙاٯَر – كًًٛي ٞإٔ ٜكتً٘ ٜٚأخا
()51

الٍاساوي – بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو -ج – 4ص.464
()52
الكهشة الثاهُت مً اإلاادة ( )111مً هكس الهاهىن الجىائي السىداوي.
()53
الؿضالي – الىسُط – مشحؼ سابو – ج -4ص ,442والبهىحي :الػالمت مىطىس بً ًىوس بً إدسَس البهىحي -يشاف الهىاع – غالم الٌخب -
بيروث – بذون جاسٍخ وشش  -ج -4ص.315
()54
دمحم بً أحمذ الكخىحي – مىخهى ؤلاساداث – بذون مٍان وشش1241 -هـ4111 -م – ج -1ص.453
()55
البهىحي – يشاف الهىاع – مشحؼ سابو -ج -3ص.315
()56
الؿضالي – الىسُط في اإلازهب – مشحؼ سابو  -ج -4ص.442

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

191

العذد ( )6المجلذ ( )10إبريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

املسؤولية الجنائية يف جريمة قتل الجماعة بالواحد يف الفقة | د.علً أحمد القاعدي

َٔ اٯخر ْؽف اي  ١ٜ٭ُْٗو نويعرٜه

غري إٔ ايكؽوؿ ٜصكط بويعد ٗ ١كٝصدكط

ملٓ٘ ٚاي  ٫ ١ٜنصكط بويع ٗ ١كٛة ملًْ ٘ٝؽفٗو 79ي.
ٚيف حويددَ ١ددو ة ا أَددر اإلَددوّ بكتددٌ رةدٌ آخددر ككتًدد٘ املددأَٛر كعًدد ٢اإلَددوّ ايكددٛر ة ٫إٔ
ٜأخا أٚيٝو ٤اي ّ اي ٚ ١ٜيٝض ملً ٢املأَٛر ملكٌ  ٫ٚقدٛر ة ٫ة ا ندوٕ املدأَٛر ٜعًدِ بدإٔ
اإلَوّ ق أَر ٙبكتً٘ ظًُ يو كدإٕ ايكدٛر ملًٝد٘ ٚملًد ٢اإلَدوّ ٚيد ٛملًدِ أْد٘ أَدر ٙبكتًد٘ ظًُد يو
ٚيهددٔ ايددٛاي ٞأنرٖدد٘ ملًٝدد٘ كددإٕ ملًدد ٢اإلَددوّ ايكددٛر يف نددٌ ا٭حددٛاٍ ٚيف املددأَٛر
املهر ٙق ٕ٫ٛأح ُٖو ملً ٘ٝايكٛر ٭ْد٘ يدٝض َدٔ حكد٘ إٔ ٜكتدٌ أحد يا ظًُد يو ٚاٯخدر ٫
قٛر يًع ٗٚ ١ملًْ ٘ٝؽف اي 80 ١ٜي.
أَو ة ا أَر ايٛاي ٫ َٔ ٞميٝس أ ٚجمْٓٛوي أ ٚمل د ٙك ايداٜ ٫ ٟعًدِ إٔ ايكتدٌ

درّ ككتدٌ

كويكؽوؿ ملً ٢اٯَر ٚنداا يد ٛندوٕ املدأَٛر ند رياي يهٓد٘ لٗدٌ ايتخدر81 ِٜي ٚة دو
ٜه ٕٛاملأَٛر َهرٖوي ة ا نوٕ  ٫ميهٓ٘ املخويف ١هٛف قتٌ اٯَر ي٘ كدإٕ مل خيدف
املأَٛر اقتؾ َٓ٘ ككط 82ي.
ٚايدددا ٟأَٝدددٌ ةيٝددد٘ ٚأ٫حعددد٘ ٖدددٚ ٛةدددٛب ايكدددٛر َدددٔ املهدددرٚ ٙاملهدددر ٙملُدد٬ي بكدددٍٛ
اجلُٗٛر ٭ٕ املهرل ٙنص

يف قتٌ ْفض

رَد ١بد ٚ ٕٚةد٘ حدل ٚاملهَدر ٙآثدر حٝوند٘

ملًد ٢حٝددو ٠ظددخؾ آخددر أ ٚأظدخوؿ آخددر ٜٔبددٌ ةٕ ايتٗددوَ ٕٚدال اجلٓددوَ ٠ددٔ ٖدداا ايك ٝددٌ
لعٌ نٌ َٔ ٜر ٜقتٌ ظخؾ إٔ ٜعُ ةت ةنرا ٙآخر ك ٝعد ْفصد٘ َدٔ ايكؽدوؿ
ٚماا نسرار ةرمي ١ايكتٌ ٜٚتع ٌ حهِ ايكؽوؿ َٔ أؼً٘ ك ٬حيؽدٌ ايدررب ٚايسةدر
ملٔ نص ٍٛي٘ ْفص٘ بوقااف َقٌ ٖا ٙا٭كعوٍ اي حرَٗو ة ٫بو ل.
املصأي ١ايقوْ :١ٝا٫ظااى ب قونٌ َٚكُصو:

()57

الىىوي – أبى صيشٍا ؤلامام ًحيى بً ششف الىىوي – املجمىع ششح اإلاهزب – مشحؼ سابو –  -16ص.7
()61
ؤلامام الشاقعي -ألام – مشحؼ سابو -ج -4ص.41
()61
اإلاشدادي – ؤلامام الػالمت غالء الذًً أبى الحسً غلي بً سلُمان اإلاشدادي – ؤلاهطاف في مػشقت الشاصح مً الخالف – مشحؼ سابو  -ج-7
ص.267
()64
الذسىقي – حاشُت الذسىقي – مشحؼ سابو -ج -2ص.422
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ة ا اظدداى ظخؽددوٕ يف قتددٌ ثوي د كأَصدده٘ أح د ُٖو ٚقتًدد٘ اٯخددر قتددٌ ايكونددٌ
ٚحك ض املوشو حت ٢ميٛأ  ٚيو يعوٖر قٛي٘ نعدوت :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ

(البق – .)918

َٚو ر ٟٚملٔ ملُر بٔ اه وب رـ ٞاهلل ملٓ٘ إٔ ايرش ٍٛؼدً ٢اهلل ملًٝد٘ ٚشدًِ قدوٍ:
املتد د  ٣بويكتدددٌ كٝكتدددٌ ٚاملُصدددو املتد د  ٣بدددو

ض كٝخد د ض ةت إٔ ميدددٛأٖٚ .ددداا رأٟ

ا٭حٓددوف ٚايعددوكع ١ٝيف ا٭ظٗددر ٚا ٓوبًدد ١يف رٚاٜدد١

83ي

ٜٚكدد ٍٛايعددوكع :ٞة ا حدد ض

ايرةددٌ يًرةددٌ رة د٬ي أ ٟبهتددوف أ ٚربددط اي ٝد  ٜٔأ ٚةَصددونُٗو أ ٚةـ د ومل٘ يدد٘ ٚركددال
ٝتد٘ ملددٔ حًكد٘ ككتًدد٘ اٯخددر قتدٌ بدد٘ ايكونددٌ  ٫ٚقتدٌ ملًدد ٢ايددا ٟح صد٘  ٫ٚملكددٌ ٜٚعددسر
ٚحي ضي 84ي.
ٚقدددوٍ املويهٝددد :١يف ايرةدددٌ ٜكُصدددو ايرةدددٌ يًرةدددٌ كٝفدددرب٘ كُٝدددٛأ َهوْددد٘ ةٕ
أَصه٘ ٜ ٖٛٚر ٣أْ٘ ٜر ٜقتً٘ قت ٬بد٘ مجٝعد يو ٚةٕ أَصده٘ ٖٚدٜ ٛدر ٣أْد٘ ة دو ٜرٜد
ايفرب ممو ٜفرب ب٘ ايٓوط كإْ٘ ٜكتدٌ ايكوندٌ ٜٚكعوقد املُصدو أظد ايعكٛبدٜٚ ١صد ٔ
شددٓ ١٭ْدد٘ أَصدده٘ ٜ ٫ٚهدد ٕٛملًٝدد٘ ايكتددٌ ٚنددايو ايد اٍ ايددا ٟيدد ٫ٛر٫يتدد٘ َددو قتددٌ
امل ي ٍٛملً ٘ٝقٝوشوي ملً ٢املُصو 85ي.
ًٜٚخددل بوملُصددو ةٕ نتَّددف ةْصددوٕ ٚطرحدد٘ يف أرري َص د ع ١أٚ ٚاأ حٝددوأ ككتًتدد٘
كخهُدد٘ حهددِ املُصددو

86ي

ٚندداا يدد ٛكددتح كُدد٘ ٚشددكو ٙاٯخددر ل دوي كٝككتددٌ ايصددوقٞ

 ٬يٝكتًد٘ كٗدرب ايرةدٌ كأررند٘ آخدر
ٜٚكخ ض املُصو حتد ٢املدٛأ أ ٚن دال َكهًدف رةد ي
كك ددال رةدددٌ كخ صدد٘ كأررنددد٘ ككتًدد٘ قتدددٌ ايكونددٌ ٚأقٝدد َددٔ املُصدددو ٚحدد ض حتددد٢
ميٛأ

87ي

َٚفٗ ّٛايه ّ٬أْ٘ ٜهتف ٢ج ض املُصو حت ٢املٛأ ٚيٝض ملًٝد٘ رٜد ١بعد

()61الٍاساوي – بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو -ج -4ص ,464والشيراصي -ؤلامام أبى إسحام إبشاهُم بً غلي بً ًىسل الكيروص آبادي الشيراصي
– اإلاهزب في قهه ؤلامام الشاقعي – داس الكٌش – بيروث – بذون جاسٍخ وشش -ج -4ص ,155والضسيش ي – ششح الضسيش ي – مشحؼ سابو-
ج -4ص ,411واإلاهذس ي – غبذ الشحمً بً إبشاهُم اإلاهذس ي – الػذة ششح الػمذة – مؤسست نشطبت – ا لهاهشة – 1214هـ1771 -م-
ج -4ص.514
()62
ؤلامام الشاقعي – ألام – مشحؼ سابو -ج -4ص.24
()63
ابً غبذ البر – ًىسل بً غبذ هللا بً دمحم بً غبذ هللا بً غبذ البر -الاسخزًاس – داس نخِبت للطباغت واليشش – بيروث – 1212هـ1771 -م –
ج -43ص -435والحطاب الػُني – مىاهب الجلُل – مشحؼ سابو – ج -4ص.424
()64
الذسىقي -حاشُت الذسىقي – مشحؼ سابو -ج -2ص.424
()65
اإلاشدادي – ؤلاهطاف – مشحؼ سابو -ج -7ص.237

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

193

العذد ( )6المجلذ ( )10إبريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

املسؤولية الجنائية يف جريمة قتل الجماعة بالواحد يف الفقة | د.علً أحمد القاعدي

يددو  ٫ٚغريٖددو نُددو أْدد٘  ٜعددِ ٜٚصددكٚ ٢قٝددٌ حيدد ض ملددٔ اي عددوّ ٚايعددراب حتدد٢
ميٛأ

88ي

ٚا٭ؼح ٖ ٛا٭ ٍٚ٭ْ٘ ة ا مل  ٜعِ ٜٚصدكَ ٢دوأ حٝد ٜ ٫د  ّٚطد٬ٜٛي حتد٢

نسٖل رٚح٘.
ٚايا ٟأَ ٌٝةيٚ ٘ٝاختدورٖ ٙد ٛرأ ٟاملويهٝد ٚ ١يدو ة ا ندوٕ املُصدو ٜعًدِ أْد٘ ٜرٜد
قتًدد٘ كإُْٗددو ٜككددت ٕ٬قؽوؼدد يو حٝدد ؼددور املُصددو َعددورن يو يف ةرميدد ١ايكتددٌ ايعُدد
ايع ٚإ أَو ة ا مل ٜهٔ ٜعرف بٓ ١ٝايكتٌ ي  ٣ايكونٌ كٗداا ٖد ٛجمدوٍ ن ٝدل ا د ٜ
ايعرٜف ٚا٭قرب ةت نفصريٚ ٙاهلل أملًِ.
ايفرب ايقوْ :ٞايص

ايعرملٞ

ٖ د املويهٝددٚ ١ايعددوكعٚ ١ٝا ٓوبًدد ١يف ةح د  ٣ايددرٚاٜت بددإٔ ايكؽددوؿ ٖدد ٛملكٛبدد١
املعدددان يف ظدددٗور ٠ايدددسٚر املاندد ملًٗٝدددو قتدددٌ ظدددخؾ أ ٚأظدددخوؿ ة ا َدددو نوْددده
ظٗورنِٗ قو ١ُ٥ملً ٢ايعُ ايع ٚإ أَو ة ا ظٗ ٚا ملً ٢رةٌ مبو ٜٛةد ايكتدٌ أ ٚايك دال
بلري حل ِٖٚ

 ٕٛ٦كإٕ ملً ِٗٝر ١ٜايكتٌ اه أ نٛزب حص مل رِٖ كً ٛظدٗ ةثٓدوٕ

ملً ٢رةدٌ بويكتدٌ ككتدٌ بعدٗورنُٗو بلدري حدل ثدِ رةعدو ملدٔ ظدٗورنُٗو ندوٕ حهُُٗدو
حهِ ايعرٜه يف ايكتٌ كإ ا نوْو َتعُ  ٜٔكويكٛر ٚةٕ نوْو

 ٦كوي 89 ١ٜي.

ٚق اشت ٍ مجٗٛر ايفكٗو ٤مبو ر ٟٚملٔ اإلَوّ ملًد ٞرـد ٞاهلل ملٓد٘ إٔ رةًد ظدٗ ا
ملًدد ٢آخددر ملٓ د  ٙملًدد ٢أْدد٘ شددرم كك عدد٘ ثددِ رةعددو ملددٔ ظددٗورنُٗو ككددوٍ ملً :ٞيدد ٛأملًددِ
أْهُو ملُ متو يك عه أٜ ٜهُوي ٚغرَُٗو اي 90 ١ٜي.
ٚيدد ٛظددٗ اثٓددوٕ ملًدد ٢ثوي د بكؽددوؿ – أ ٟمبددو ٜٛة د ملًٝدد٘ ايكؽددوؿ َددٔ ْفددض أٚ
طرف أ ٚشرق ١ككتٌ أ ٚق دال بدأَر ا دونِ بٓدو ً ٤ملًد ٢ظدٗورنُٗو ثدِ رةعدو ملٓٗدو ٚقدو٫
نعُ ْو ايهاب كٗٝدو ٚملًُٓدو أْد٘ ٜكتدٌ بٗدو أ ٚقدوٍ ندٌع نعُدهك ايهداب أ ٚزار  ٫ٚأملًدِ
حوٍ ؼوحم يسَُٗو ايكؽوؿ كإٕ ملف ٞملٓ٘ ك ٜدَ ١لًعد ١يتصد ُٗو ةت ةٖ٬ند٘ مبدو
()66

البهىحي -يشاف الهىاع – مشحؼ سابو – ج -3ص.317
()67
غلِش – الػالمت الشُخ دمحم أحمذ غلِش – ششح مىح الجلُل غلى مخخطش الػالمت خلُل ,مشحؼ سابو – ج -2ص ,467والىىوي – ششح
اإلاهزب – مشحؼ سابو – ج -17ص ,6والبهىحي – يشاف الهىاع – مشحؼ سابو – ج -3ص ,411وابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو –
ج -7ص.361
()71
البخاسي
البخاسي
البخاسي
–ج-4
الجػكي -صحُح
 ؤلامام الحاقظ أبى غبذ هللا دمحم بً إسماغُل بً إبشاهُم بً اإلاؿيرة بً بضدوٍهؤلامام
ص.21
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ٜكتددٌ غوي دوي ٚيدد ٛقددوٍ أح د ُٖو نعُ د أ أْددو ٚؼددوحم ٚقددوٍ اٯخددر أخ ددأأ ٚأخ أْددو أٚ
نعُ د أ ٚأخ ددأ ؼددوحم قتددٌ ا٭ ٍٚإلقددرارٙ

91ي

نددايو ا ددوٍ بويٓصدد  ١يًُددسنٝ

ٚايكوـ ٞكِٗ يف حهِ ايعٗٛر ة ا َو نعُ ٚا قتٌ املعٗٛر ملًٝد٘ ٚملًد ِٗٝايكتدٌ يتصد ِٗ
يف امدد٬ى مبددو ٜكتددٌ غوي دوي َٛٚة د ايكتددٌ َكرن د َددٔ ايرةددٛب ٚايتعُ د َددال ايعًددِ ٫
ايهاب ٚملً ٢يو ي ٛنٝكٓو نابِٗ بإٔ ظوٖ ْو املعٗٛر بكتً٘ حٝوي ك ٬قؽوؿ جلٛاز
مل ّ نعُ ِٖ ٚي ٛقوٍ ايعد وٖ إ مل ْعًدِ أْد٘ ٜككتدٌ بعدٗورنٓو أ ٚمل ْعًدِ ق د ٍٛظدٗورنٓو
ٚة ددده رٜددد ١ظد د ٘ ايعُدد يف َومُدددو ةٕ مل نؽدد قُٗو ايعوقًدددٖٚ ١ددداا ة ا أَهدددٔ ق دددٍٛ
ؼ قُٗو ة ا نوْو قرٜم ملٗ بوإلش ّ٬أْ ٚعأ ب ور ١ٜبع ٠ ٝملٔ ايعًُو92 ٤ي.
ٚي ٛأقر ايٛي ٞايا ٟبوظر ايكتدٌ بعًُد٘ بهداب ايعدٗٛر ٚنعُد قتًد٘ كعًٝد٘ ايكؽدوؿ
ٚح  ٙ٭ْ٘ بوظدر ايكتدٌ ملُد يا بلدري حدل كدإٕ أقدر ايعدوٖ إ ٚايدٛيٚ ٞا دونِ مجٝعد يو
بويهدداب ٚايتعُد

كعًدد ٢ايددٛي ٞامل وظددر بويكتددٌ ايكؽددوؿ ٚحد  ٙمل وظددرن٘ ايكتددٌ ملُ د اي

مل ٚاْ يو ٚيتص ِٗ ةت يو نوي اكال َال ا وكس أَو ة ا بوظر ايكتٌ ٚنٝدٌ ايدٛي ٞكدإٕ
نوٕ ملوملوي كعً ٘ٝايكؽوؿ ٚي ٛرةال ايٛيٚ ٞايعٗٛر ـُٓ٘ ايٛيٚ ٞح  ٙمل وظرن٘ ايكتٌ
ٚي ٛقوٍ بعفِٗ ملُد ْو ٚبعفدِٗ أخ أْدو كد ٬قدٛر ملًد ٢املتعُد ٚملًٝد٘ حؽدت٘ َدٔ اي ٜد١
امللًعٚ ١املخ  ٧حؽت٘ َٔ اي  ١ٜاملخفف93 ١ي.
ٚيًُويه ١ٝرأ ٟبع ّ نلر ِٜايعٗٛر يف حوي ١ةقرارُٖو بويلًط ة ي ٛغرّّ ايعدٗٛر يف
حويدد ١اه ددأ يعسكددٛا ملددٔ أرا ٤ايعددٗور٠

94ي

ٚملٓ د ا٭حٓددوف ٜ ٫كددتؾ َددٔ ايعددٗٛر ٚةٕ

ملُ ٚا ة ا َو قف ٢ايكوـ ٞبٓو ٤ملً ٢نًو ايعٗورٚ ٠قتٌ املعٗٛر ملً ٘ٝثِ رةعو أ ٚرةعدٛا
ملٓٗو ٚة و نًسّ اي  ٚ ١ٜيو ٭ٕ ايعٗورٚ ٠قعه نص وي ةت ايكتٌ بُٓٝدو ايكؽدوؿ ٜتعًدل
بويكتٌ َ وظر ٫ ٠نصد يو ٚملٓد أبدٜٛ ٞشدف إٔ ايعدٗٛر ٜفدُٓ ٕٛاي ٜد ١يدٛي ٞايكتدٌ ٭ٕ
ايعٗور ٠ةن٬ف يًٓفض اي نؽري ممًٛن ١يٛي ٞايكتْ ٖٞٚ ٌٝفضع نصو ٟٚأيف رٜٓور 95ي.
()71

الششواوي والػبادي – غبذ الحمُذ الششواوي وأحمذ بً ناسم الػبادي – حىاش ي الششواوي وابً ناسم الػبادي غلى جحكت املحخاج إلى
ششح اإلانهاج – داس الٌخب الػلمُت – بيروث – بذون جاسٍخ وشش – ج -11ص.13
()74
الشملي – الشُخ شمس الذًً دمحم بً أحمذ بً حمضة بً شهاب الذًً الشملي اإلاىىفي اإلاػشوف بالشاقعي الطؿير – نهاًت املحخاج إلى ششح
اإلانهاج -مشحؼ سابو -ص.32
()71
البهىحي -يشاف الهىاع – مشحؼ سابو -ج3ص  ,311وابً مكلح -الكشوع – مشحؼ سابو -ج -3ص.443
()72
غلِش – ششح مىح الجلُل – مشحؼ سابو -ج -2ص.467
()73
الحطاب الػُني – مىاهب الجلُل – مشحؼ سابو -ج -4ص.411
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ٚايك ٍٛاملختور ايا ٟأرةخ٘ ٖ ٛق ٍٛمجٗٛر ايفكٗو ٤٭ْد٘ ٚةٕ ندوٕ ايكتدٌ َدٔ ق ٝدٌ
ايتص

 ٫امل وظر ٠ة ٫إٔ ْ ١ٝةزٖوم ايٓفض اي

حرَٗو اهلل َٛةدٛرٚ ٠قد اٛيده ايٓٝد١

ةت كعددٌ ةةراَددٖٚ ٞدد ٛايعددٗور ٠اي د نرن د ملًٗٝددو ةزٖددوم ايددرٚ

نُددو إٔ مل د ّ ايكددٍٛ

بويكؽددوؿ  ٜد كال بعددم ايٓددوط ةت نعددوط ٞظددٗور ٠ايددسٚر يًددتخًؾ َددٔ املعددٗٛر ملًددِٗٝ
ٚند ٕٛايعددٗٛر يف أَددوٕ َددٔ ةْددساٍ حهددِ ايكؽدوؿ ايددا ٟظددرب يٝهدد ٕٛحٝددو ٠يًٓددوط
ٚاهلل أملًِ.
ايفرب ايقوي  :ايص

ايعريف:

نٓو ٍٚايفكٗو ٤اه ٖاا ايفرب نك  ِٜاي عوّ املصُ ّٛأَ ٚدو ندوٕ يف حهُد٘ يف
َصأيت ا٭ٚت :حو٫أ ٚةٛب ايكؽوؿ ٚايقوْ :١ٝحو٫أ مل ّ ٚةٛب ايكؽوؿ.
املصأي ١ا٭ٚت :ا و٫أ اي

ل كٗٝو ايكؽوؿ:

ٖ املويه ١ٝةت ملكوب َٔ ق ّ طعوَوي َصدَُٛوي يلدري ٙملدومل بد٘ بعكٛبد ١ايكؽدوؿ
كإ ا ق َّّ ظخؾ طعوَوي أ ٚظرابوي أ ٚي وشوي ةت ظخؾ آخر ٜ ٫عدرف أْد٘ َصدُ ّٛكتٓوٚيد٘
كإٕ ملً َٔ ٢ق َ٘ ايكٛر شٛا ً٤أنوٕ املتٓو ٍٚؼلرياي أّ ن رييا ٚأ كٛا بايو رَ ٞح١ٝ
أ ٚثع وٕ ملً ٢ظخؾ شٛا ٤نوْه ملً ٢ق ٝا ٝو ٠أّ َٝت ١أّ نوْه ند ري ٠ظدأْٗو إٔ
نكتٌ كإ ا َوأ َٔ رَٝده ملًٝد٘ ك ٝد ايكدٛر َدٔ ايراَد ٞشدٛاَ ٤دوأ َدٔ يد غتٗو أّ َدٔ
اهٛف ٚشٛا ٤أنوٕ ايراَ ٞملً ٢شد  ٌٝاملدسا ٚايًعد أّ ايعد اٚ ٠ٚايعد ٚإ ٚندايو
ٚة ايكٛر َٔ ايراَدٞ

ٝد ١ؼدلري ٠أَٝ ٚتد ١ملًد ٢ظدخؾ كُدوأ ة ا ندوٕ ايراَد ٞملًد٢

ش  ٌٝايع ا96 ٠ٚي.
ٚقوٍ ايعوكع :١ٝايكٛر يف حدل َدٔ ـدَّٝف ب عدوّ َصدُ ّٛؼد  ٝيو أ ٚجمْٓٛد يو أ ٚأمل ُٝد يو
ٜددر ٣طوملدد ١أَددر ٙ٭ْدد٘ أجلددأ ٙةت يددو شددٛا ٤قددوٍ ٖدداا َصددُ ّٛأّ ٖٚ ٫ددِ ٜكٝصددٖ ٕٛدداا
بوإلنرا ٙ٭ٕ يف يو نلرٜريا ملً ٢اٯندٌ ٚيد ٛأندر ٙملًٝد٘ ظدخؾ آخدر ٖٚدٜ ٫ ٛعدرف
أْ٘ َصُ ّٛكأنً٘ أ ٚظرب٘ كُوأ كويكٛر ملً ٢املهرٚ ٙي ٛأقُٝده بٓٝد٘ بدإٔ َدو أمل دوٙ
َٔ ايصِ ٜكتٌ غوي وي ٚارمل ٢ايكونٌ مل َ٘ كويكٛر ٚأَو ة ا مل نكِ ب ١ّٓٝؼ م ب97 ُ٘ٓٝٝي.
()74

الذسىقي ,حاشُت الذسىقي -مشحؼ سابو -ج -2ص.422
()75
الششواوي والػبادي – الحىاش ي – مشحؼ سابو -ج -11ص.15
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ٚقددوٍ ا ٓوبًدد :١ة ا شددكو ظددخؾ لدوي ٯخددر ٜ ٫عددرف املكتدد ٍٛبدد٘ أ ٚخً دد٘ ب عددوّ ثددِ
أطعُ٘ ةٜو ٙأ ٚخً د٘ ب عدوّ أنًد٘ ٖٚدٜ ٫ ٛعًدِ كأنًد٘ كُدوأ كعًٝد٘ ايكدٛر ة ا ندوٕ
يو ايصِ َقً٘ ٜكتٌ غوي وي ٚشٛا ً٤أنوٕ املكتَ ٍٛهًفوي غري ملدومل أّ ؼدلرياي أّ جمْٓٛدوي
ٚةٕ نددوٕ ملددومل ٭ْدد٘  ٫ملددرب ٠بفعًددُٗو ٚندداا ة ا خً دد٘ ب عددوّ ْفصدد٘ كأنًدد٘ ةْصددوٕ
بإ ْ٘ يسَ٘ ايكٛر ٚة ا ارَّمل ٢مل ّ ملًُ٘ بإٔ ايصِ قوندٌ كدٜ ٬ككتدٌ ٚقٝدٌ ٜككتدٌ ٚقٝدٌ ٫
ٜكتٌ ة ا نوٕ َقً٘ لًٗ٘ 98ي.
ٚق اشت ٍ ايعًُو ٤ملًٚ ٢ةٛب ايكؽوؿ يف حل َٔ قد ّ طعوَدوي َصدَُٛوي مبدو رٟٚ
إٔ ٜٛٗر ١ٜأنه ايٓم ؼً ٢اهلل ملًٝد٘ ٚشدًِ بعدوَ ٠صدُ ١َٛكأندٌ َٓٗدو ايدٓم ؼدً ٢اهلل
ملًٚ ٘ٝشدًِ ٚبعدري بدٔ ايعد ٤٬كًُدو َدوأ بعدري أرشدٌ ةيٗٝدو ايدٓم ؼدً ٢اهلل ملًٝد٘ ٚشدًِ
كوملاكه كأَر بكتًٗوي 99ي.
املصأي  ١ايقوْ :١ٝحو٫أ مل ّ ٚةٛب ايكتٌ
ا٭حٓددوف ٜٛ ٫ة دد ٕٛايكددٛر يف ايكتددٌ بويتصد

ٚة ددو ٜٛة دد ٕٛاي ٜدد ١ملًدد ٢ايعوقًدد ١يف

حويددَ ١ددو ٜدد٪ةر اجلددوْ ٞملًدد ٢اجملددو ملًٝدد٘ ةلددوراي ٚأَددو ا ددو٫أ ايد ٜعددسر كٗٝددو َكد ّ
اي عوّ املصدُ ّٛكٗد ٞحويدَ ١دو ة ا ركدال اجلدوْ ٞيًُ دو ملًٝد٘ لد يو كأنًد٘ ٚمل ٜعًدِ أْد٘
َصُ ّٛكُوأ ك ٬ل ايكؽوؿ  ٫ٚاي ٚ ١ٜة و حي ض ٜٚعسر املك ّ ٚنايو ة ا ركدال
ب٘ يف ظرب٘ كعرب٘ َٚوأ ك ٬قؽوؿ  ٫ٚرٜد ١٭ْد٘ ظدرب بوختٝدور ٙة ٫إٔ ايد كال خ ملد١
ك ٬ل ة ٫ايتعسٜر ٚا٫شتلفور 100ي.
ٚبويٓص  ١يًخو٫أ اي

 ٜٗ ٫ر كٗٝو َٔ نٓو ٍٚلوي أ ٚطعوَوي َصدَُٛوي كُٓٗدو حويدَ ١دو

ة ا نوٕ املتٓو ٍٚملوملوي بويصِ  ٖٛٚبويس ملوقٌ ك ٬ـُوٕ ملًد ٢املكد ّ ٜٚعتدرب نُدٔ قد ّ
ةي ٘ٝشهٓٝوي ككتٌ بٗو ْفص٘ ٚناا ة ا خًط ايصِ ب عوّ ْفص٘ كأنً٘ كٗد ر ٭ْد٘ قتدٌ

()76

ابً مكلح – الكشوع – مشحؼ سابو – ج -3ص.442
()77
ؤلامام أبى داود – ؤلامام الحاقظ سلُمان بً ألاشػث السجسخاوي ألاصدي – سنن أبي داود – داس الحذًث للطباغت واليشش – بيروث –
1751م – ج -4ص -141حذًث ( ,)4623قاإلمام أحمذ بً حىبل الشِباوي  - -اإلاسىذ – اإلاٌخب ؤلاسالمي – بيروث – 1211هـ1771 -م-
ج -1ص -113حذًث (.)4563
()111
بذون
مٍان وجاسٍخ وشش – الطبػت الثاهُت
الضٍلعي – غثمان بً غلي الضٍلعي – جبُين الحهائو ششح ينز الذنائو – داس الٌخاب ؤلاسالمي –
– ج -4ص.111
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ْفص٘ ًٜٚخل بايو مل ّ ملًِ َك ّ اي عوّ املصُ ّٛبأْد٘ ندايو ٚيد ٛقدوٍ يعوقدٌ ندٌ
ٖاا اي عوّ ٚب٘ شِ كأنً٘ ك ٬قؽوؿ  ٫ٚر101 ١ٜي.
ٚايا ٟأرةخ٘ ٖ ٛق ٍٛاملويهٚ ١ٝا ٓوبً ١يف ةْساٍ ملكٛب ١ايكؽوؿ يف حل ندٌ َدٔ
ق ّ بكؽد لد يو أ ٚطعوَد يو َصدُ َٛيو ةت ظدخؾ ٜ ٫عدرف أْد٘ َصدُ ّٛطوملدو ٜكتدٌ يدو
ايصِ غوي يو متعد ٝيو َدال كعدٌ ايدٓم
ايٛٗٝر ١ٜاي

ُد ؼدً ٢اهلل ملًٝد٘ ٚشدًِ ملٓد َو أَدر بكتدٌ املدرأ٠

ٚـعه ايصِ يف ايعوٚ ٠نأنٝد يا ملًد ٢حرَد ١ايٓفدٛط حتدٜ ٫ ٢تخدا يدو

رٜع ١إلزٖوقٗو ٚاهلل أملًِ.
ايفرب ايرابال :اظااى ش

 َٚوظر:

اختًفدده آرا ٤ايفكٗددو ٤يف ٖدداا املٛـددٛب كُددِٓٗ َددٔ لعددٌ ايكددٛر أ ٚايفددُوٕ َكؽددٛراي
ملً ٢امل وظر ر ٕٚاملتص
َٛةٛريا يف ايص

 َٔ َِٗٓٚلعً٘ يف حل امل وظدر ٚاملتصد

طوملدو ندوٕ ايتعد ٟ

ٚامل وظر حٝد ٜدر ٣ا ٓفٝد ١إٔ ايفدُوٕ ٜكتؽدر ملًد ٢امل وظدر كًدٛ

ٚـال رةٌ ح ريا يف اي رٜل كتعقر ملًٝد٘ رةدٌ كٛقدال يف ب٦در حفرٖدو آخدر كويفدُوٕ ملًد٢
ٍّ َٓ٘ كهوٕ ايفدُوٕ ملًٝد٘ ٜ ٫ٚهد ٕٛايفدُوٕ ة ٫ة ا َدوأ
ٚاـال ا ر ٚايٛـال نع
ايٛاقدال يف اي ٦در َدٔ ايٛقدٛب أَددو ة ا َدوأ ايٛاقدال ةٛملدوي أ ٚمل عدوي كد ٬ـدُوٕ ٭ْد٘ َددوأ
ملعٓ ٢يف ْفص٘ ٚقوٍ أبٜٛ ٛشف ةٕ َوأ ةٛملوي ك ٬ـُوٕ ٚةٕ َوأ غُوي ـُٔ ٭ٕ ايلِ
ش ٘ ايٛقٛب ٚقوٍ

ُ ايع ٝوْ ٖٛ ٞـؤَ يف ايٛة ٙٛنًٗو ٭ْ٘ ة و حد ث بصد

ايٛقٛب ٜٚه ٕٛايفُوٕ ملٓ ا٭حٓوف بوي  ١ٜملً ٢ايعوقً ١ؼٝوْ ١يًٓفض 102ي.
ٚقويدده املويهٝدد :١ة ا اةتُعدده امل وظددرٚ ٠ايص د
ٚاملتص

كويكؽددوؿ ملًدد ٢نددٌ َددٔ امل وظددر

 ٫ٚخيتؾ بٛاح َُٓٗو نُٔ حفر ب٦راي يٝكال كٝد٘ ظدخؾ َعد كٛقدف ملًد٢

ظفريٖو كررا ٙغري ا وكر 103ي.
ٚقددوٍ ايعددوكعٚ ١ٝا ٓوبًدد :١ةٕ امل وظددر ٠نك ددال ايص د

كددإ ا أيكدد ٢ظددخؾ رةد٬ي َددٔ

ظوٖل كتًكو ٙآخر بصٝف ككتً٘ كويكؽوؿ ملًدَ ٢دٔ قتًد٘ ٭ْد٘ كدٛأ حٝوند٘ ق دٌ املؽدري
()111

ابً مكلح – الكشوع – مشحؼ سابو -ج -3ص.442
( )114الٍاساوي – بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو -ج -4ص ,115وابً الهمام -الػالمت يماُ الذًً دمحم بً غبذ الىاحذ السُىس ي اإلاشهىس
بالٌماُ بً الهمام – ششح قخح الهذًش غلى الهذاًت – داس إحُاء الترار الػشبي – بيروث – بذون جاسٍخ وشش – ج -7ص.42
()111
الذسىقي -حاشُت الذسىقي – مشحؼ سابو -ج -2ص.144
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ةت حوٍ ايٝأط َٓٗو كأظ ٘ َو ي ٛرَو ٙةْصدوٕ بصدِٗ قوندٌ كك دال آخدر ملٓكد٘ ق دٌ ٚقدٛب
ايصِٗ أ ٚأيك ٢ملً ٘ٝؼخر ٠كأطور آخر رأش٘ بويصٝف ق ٌ ٚقٛملٗو ملً ٘ٝكهدوٕ ايفدُوٕ
ملًدد ٢امل وظددر نو ددوكر ٚايدد اكال

104ي

 ٫ٚكددرم بدد رأ ٟايعددوكعٚ ١ٝا ٓوبًدد ١يف نعًددل

ايكؽوؿ ٚاي  ١ٜبومل وظر ٠غري إٔ ايعوكعٜ ١ٝفٝف ٕٛبإٔ ايفدُوٕ ٜهد ٕٛملًد ٢امل وظدر
ة ا ةوز إٔ ٜصدًِ اجملدو ملًٝد٘ َدٔ ايصد

كدإٕ رَدوَ ٙدٔ ظدوٖل كوشدتك ً٘ رةدٌ بصدٝف

كك َّْ ٙؽف ْعرْو كإٕ نوٕ َٔ ظوٖل لدٛز إٔ ٜصدًِ َٓد٘ ايٛاقدال ٚةد ايفدُوٕ ملًد٢
ايكوطال ٭ٕ ايراَ ٞنوجلور ٚايكدوطال نويداابح ٚةٕ ندوٕ َدٔ ظدوٖل ٜ ٫صدًِ ايٛاقدال
َٓ٘ كفٚ ٘ٝةٗوٕ:
أح ُٖو :ل ايفُوٕ ملًُٗٝو ٭ٕ نٌ ٚاح َُٓٗو ش

يلن٬ف.

ٚايقددوْ :ٞإٔ ايفددُوٕ ملًدد ٢ايكددوطال ٭ٕ ايرَددٜ ٫ ٞهدد ٕٛش د وي يًتًددف ة ٫ة ا ٚقددال ملًدد٢
ا٭رري ٖٓٚو مل ٜكال ملًٗٝو.
ٚي ٛحفر ب٦راي يف اي رٜل ٚٚـال آخر ح راي كعقدر رةدٌ بدو
ٚة ايفدُوٕ ملًدٚ ٢اـدال ا

ر ٚٚقدال يف اي ٦در كُدوأ

در ٭ْد٘ ٖد ٛايدا ٟأيكدو ٙيف اي ٦در كؽدور نُدو يد ٛأيكدوٙ

بٚ ٙ ٝةٕ نوٕ ٚـال رةٌ ح راي يف اي رٜل ك كع٘ رةٌ ملًٖ ٢داا ا
ايفُوٕ ملً ٢اي اكال ٭ٕ اي اكال َ وظر ٚٚاـال ا

ر ؼوح ش

در كُدوأ ٚةد

105ي.

ٚايددا ٟاختددور ٙإٔ َدداٖ املويهٝدد ١نددوٕ أظ د حرؼ دوي ملًدد ٢أرٚا ايع ددور َددٔ خددٍ٬
ةقدددرارِٖ يعكٛبددد ١ايكؽدددوؿ يف حدددل امل وظدددر ٚاملتصد د
اإلشٚ ّ٬ة ا اةتُال ايص
ا٭ :ٍٚإٔ ٜلً د ايص د

ٖٚددداا ٜٛاكدددل حرَددد ١ايد د َو ٤يف

َال امل وظر ٠كإٕ ا٭َر  ٫خيرج ملٔ ث٬ث ١أَٛر:

امل وظددر ٠نُددو يدد ٛظددٗ ظددٗٛر ايددسٚر ملًدد ٢ظددخؾ مبددو ٜٛة د

ا دد ككتًدد٘ ايكوـددد ٞأ ٚاجلدد٬ر أ ٚمبدددو ٜٛةدد ايكؽددوؿ ككتًددد٘ ايددٛاي ٞأٚ ٚنًٝددد٘
كٝهدد ٕٛايكؽددوؿ ٖٓددو ملًدد ٢ايعددٗٛر ر ٕٚايددٛايٚ ٞايكوـددَٚ ٞددٔ ٜٛٓبُٗددو  ٚيددو ٭ٕ
امل وظر ٠يٝصه مل ٚاْوي بُٓٝو ايص

 ٖٛٚايعٗورٜ ٠ع مل ٚاْوي.

()112

الىىوي -املجمىع ششح اإلاهزب -مشحؼ سابو -ص -17ص.13
()113
هكس اإلاشحؼ السابو -ج -17ص.13
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َلًٛب دوي بومل وظددر ٠نُددو ة ا رَدد ٢اجلددوْ ٞظخؽ دوي َددٔ ظددوٖل

كتًكددو ٙآخددر بصددٝف ككد ْ ٙؽددف أ ٚـددرب رق تدد٘ ق ددٌ ٚؼددٛي٘ ا٭رري كويكؽددوؿ ٖٓددو
ملً ٢ايكور  ٫ٚظ ٤ٞملً ٢املًكٚ ٞق ٌٝل ملً ٘ٝايفُوٕ بوملوٍ ككط  ٚيدو ٭ٕ ايصد
نوٕ َلًٛبوي.
ايقوي  :إٔ  ٜعت ٍ ايص

ٚامل وظرٜٚ ٠فدرب ايفكٗدوَ ٤قدو ي ٫ملًد ٢يدو بدوإلنرا ٙحٝد

ٜكدد ٍٛأنقددر ايفكٗددو ٤بكتددٌ امله درلٚ ٙاملهددر ٙ٭ٕ ا٭ ٍٚنص د
ٚ٭ٕ ايقوْ ٞبوظر بويكتٌ اشت كو٤

يف ايكتددٌ ظًُ دوي ٚمل د ٚاْوي

ٝون٘ كوملت ٍ ايص وٕ يف اإلثِ 106ي.

المبحث الثالث :
متهًد :
ق نتفوٚأ َصٚ٪ي ١ٝاملعان

يف ةرمي ١ايكتٌ نإٔ ٜعاى َٔ ل

ايكؽوؿ َال َٔ  ٫ل ملً ٘ٝنوظااى ب

ملوَ ٚ

ٚ ٧ب

ملً٘ٝ

أب ٚأةٓم ٚب

َهًف ٚغري َهًف.
ٚملً ٘ٝكصٛف أنٓوٖ ٍٚاا امل خ يف ث٬ث َ ١وي  ٚيو ملً ٢ايٓخ ٛايتوي:ٞ
املطمب األوه  :االشرتاك بني عاود وخمطئ
ايفرب ا٭َ :ٍٚاٖ ا ٓف:١ٝ
قوٍ ا٭حٓوف بأْ٘  ٫قؽوؿ ملًد ٢ايعوَد يف حدوٍ اظداان٘ َدال اهدوط ٧يف ةرميد١
ايكتددٌ ٚح ٝد إٔ ملُ د اي فددٌ ايؽددم ٜعتددرب ْٛمل د يو َددٔ اه ددأ كددإٕ ا٭حٓددوف ق د ةددو٤
 ٬ـدربٚ ١احد ٠
ٚ ٬ؼ  ٝيو ركعو شدٝف يو بأٜد ُٜٗو كفدربو بد٘ رةد ي
ملٓ ِٖ :أرأٜتِ ي ٛإٔ رة ي
بعفٗو ملُ ك ٘ٝايكٛر ٚبعفدٗو خ دأ كدإٕ ندوٕ يدو ملٓد نِ كأُٜٗدو ايعُد ٚأُٜٗدو
اه أي 107ي.

()114

الىىوي -سوغت الطالبين – مشحؼ سابو – ج -5ص ,13والؿضالي -الىسُط – مشحؼ سابو -ج -4ص.444
()115
الٍاساوي -بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو -ج -5ص ,414وابً غابذًً – حاشُت سد املحخاس – مشحؼ سابو -ج -4ص ,341ودمحم بً
الحسً الشِباوي الحجت غلى أهل اإلاذًىت – مشحؼ سابو– ج -2ص.411
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ايفرب ايقوَْ :ٞاٖ املويه:١ٝ
 ٖ ٚاملويه ١ٝةت أْ٘  ٫قؽوؿ ملً ٢ايعرٜو ٚي ٛنع  ٣ةت ايعو ٚملً ٢املخ د٧
 ٬أحد ُٖو ملُد يا ٚاٯخدر خ دأ
ْؽف اي  ١ٜب ملً ٢ملوقًت٘ ٚق ٌٝةٕ قتدٌ رةد ٕ٬رةد ي
قتٌ املتعُ ٚملً ٢املخ ْ ٧ؽف اي ٚ ١ٜقٝدٌ ٜكخدريّ ا٭ٚيٝدو ٤يف إٔ ٜكتصدُٛا ملًد ٢ايعوَد
أ ٚملً ٢املخ 108 ٧ي.
 ٬لرحد٘ أحد ُٖو ملُد يا ٚاٯخدر
ٜٚك ٍٛاإلَدوّ ايكدرطم :ملدٔ رةًد لرحدوٕ رةد ي
خ ددأ كتكدد ّٛملًُٗٝددو اي ٓٝدد ١بددايو كُٝددٛأ اجملددرٚ

قددوٍ :خيددري ا٭ٚيٝددو ٤كددإٕ ظددوٚ٤ا

أقصددُٛا ملًدد ٢اجلددور ملُ د اي ككتًددٚ ٙٛأخدداٚا َددٔ اجلددور خ ددأ ملكددٌ اجلددر

ٚةٕ ظددوٚ٤ا

أقصُٛا ملً ٢اجلور خ أ ٚأخاٚا اي  ١ٜنوَ َٔ ١ملوقًت٘ ٚاشتكورٚا َٔ اجلور ملُ اي َقدٌ
اجلددر ايددا ٟبؽددوح ِٗ ٚيددٝض مددِ إٔ ٜكصددُٛا ملًُٗٝددو كٝصددتك َ ٕٚددٔ اجلددور ملُ د اي
ٜٚأخاٚا اي  َٔ ١ٜملوقً ١اجلور خ أ 109ي.
ايفرب ايقوي َ :اٖ ايعوكع:١ٝ
يًعوكع ١ٝملٓ اظااى ملوَ ٚ

 ٧يف ايكتٌ ق:ٕ٫ٛ

ة ا ةرح٘ أح ُٖو ملُ اي ٚاٯخر خ أ ك ٬قؽدوؿ ملًدٚ ٢احد َُٓٗدو ٚملًد ٢ملوقًد١
املخ ْ ٧ؽف ر ١ٜاه أ ٚيف َوٍ ايعوَ ْؽف ر ١ٜايعُد ةٕ نوْده ةٓوٜتد٘  ٫نٛةد
ايكؽدوؿ أ ٚآٍ ا٭َددر ةت اي ٜد١

110ي

ٜٚكدد ٍٛاإلَدوّ ايعددوكع :ٞة ا ةٓد ٢اثٓددوٕ ملًد ٢رةددٌ

ملُ اي ٚايقوي خ أ أ ٚمبو ٜه ٕٛحهُ٘ حهِ اه أ َٔ إٔ ـرب٘ بعؽدو خفٝفد ١أٚ
ج ددر خفٝددف كُددوأ كدد ٬قددٛر كٝدد٘ يعددرٜو اه ددأ ايددا ٫ ٟقددٛر كٝدد٘ ٚكٝدد٘ اي ٜدد ١ملًدد٢
ؼوح اه أ يف َوٍ ملوقًتد٘ ٚملًد ٢ؼدوحم ايعُد يف أَٛامُدو

111ي

ٖٓٚدوى قد ٍٛآخدر

يًعددوكع ١ٝبٛةددٛب ايكؽددوؿ ملًدد ٢ظددرٜو املخ دد ٧غددري إٔ املعددٗٛر املٓؽددٛؿ يف نت د

()116

الحطاب الػُني – مىاهب الجلُل – مشحؼ سابو -ج -6ص.116
()117
ابً سشذ – أبى الىلُذ دمحم بً أحمذ بً دمحم بً سشذ الهشطبي – البُان والخحطُل – داس الؿشب ؤلاسالمي – بيروث – 1214هـ1764 -م –
ج -14ص.16
()111
الىىوي -سوغت الطالبين – مشحؼ سابو -ج -5ص.17
()111
الشاقعي – ألام – مشحؼ سابو -ج -4ص.41
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ايعوكع ١ٝأْ٘  ٫قؽوؿ

112ي

 ٚيو ٭ٕ اه أ ظ ٗ ١يف كعٌ اهوطٚ ٧ايفعدَ ٕ٬فدوكوٕ

ٌ ٚاح كأٚرث ظ ٗ ١ايكؽوؿ 113ي.

ةت

ايفرب ايرابالَ :اٖ ا ٓوبً:١
ا٭ظٗر ملٓ ا ٓوبً ١أْ٘  ٫قؽوؿ ملً ٢ايعوَد ظدرٜو املخ د ٚ ٧يدو ٭ْد٘ قتدٌ مل
ٜتُخم ملُ يا ٚاَتٓوب ايٛةٛب ك ٘ٝيكؽٛر ايص

ملٔ اإللوب كإٕ كعٌ اهوط ٧غري

َٛة يًكؽدوؿ  ٫ٚؼدوك يد٘ ٚايكتدٌ َٓد٘ َٚدٔ ظدرٜه٘ كًدِ لد بد٘ ايكدٛر نعد ٘
ايعُ

نُدو يد ٛقتًد٘ ٚاحد

درح ملُد يا ٚخ د يأ ٚة دو ملًٝد٘ ْؽدف اي ٜد ١يف َويد٘

ٚايددرأ ٟايقددوْٜٛ ٞة د ملًٝدد٘ ايكؽددوؿ نعددرٜو ايعوَ د حص د َددو

نٛـددٝخ٘ يف قتددٌ

ٚملً ٢املخ ْ ٧ؽف اي 114 ١ٜي.

اجلُومل ١بويٛاح

املطمب الجانٌ  :اشرتاك أجنيب وع األب يف جرمية قتن ولده
َٔ املعً ّٛإٔ أغً  ١ٝأٌٖ ايعًِ ٜ ٫كٛي ٕٛبكتٌ ا٭ب يف ابٓ٘ أ ٚاجلد يف حفٝد ٖٚ ٙدٛ
َدو أخدا بد٘ ايكدوْ ٕٛايدُٝو ٚايصدٛراْ ٞحٝد ْدؾ قدوْ ٕٛاجلدراٚ ِ٥ايعكٛبدوأ ايددُٝو يف
َورن٘ 59ي ملً ٢إٜٔ ٫ :كتؾ َٔ ا٭ؼٌ بفرملد٘ ٚة دو حيهدِ بوي ٜد ١أ ٚا٭رػ حصد
ا٭حٛاٍ َ ٖٛٚو أن ن٘ املور233 ٠ي َٔ ْفض ايكوْْٚ ٕٛؽٗو :ة ا املت  ٣ا٭ؼٌ ملًد٢
ك رمل٘ بويكتٌ أ ٚاجلر ك ٬قؽوؿ ٚة و حيهِ بوي  ١ٜأ ٚا٭رػ ٚلٛز نعسٜدر اجلدوْٞ
ض َد  ٫ ٠نسٜد ملدٔ ثد٬ث شدٓٛاأ أ ٚبويلراَد ١يف ايكتدٌ ٚبدو

يف ٖا ٙا وي ١بو

ض

َ  ٫ ٠نس ٜملٔ ث٬ث ١أظٗر أ ٚبويلراَد ١يف اجلدر َدو مل حيؽدٌ ملفدٛي يف حد أشدكط
ايكددوْ ٕٛاجلٓددو ٞ٥ايصددٛراْ ٞايكؽددوؿ يف ملد  ٠حددو٫أ َٓٗددو :ة ا نددوٕ اجملددو ملًٝدد٘ أٚ
ٚي ٘ٝكرملوي يً وْٞي  ٚيو َو ْؽه ملً ٘ٝايفكر ٠ا٭ٚت َٔ املور31 ٠ي 115ي.
ٚق ط ل ايكفو ٤ايُٝو َ أ مل ّ قتٌ ا٭ؼٌ بفرمل٘ ح ٝقفه

هُ ١ةٓدٛب

ظرم أَوْ ١ايعوؼُ ١ؼٓعو ٤ملًد ٢ةحد  ٣ا٭َٗدوأ ايد قتًده أحد أ٫ٚرٖدو ٚظدرمله يف
قتدٌ ايقددوْ ٞبددو

ض ملد  ٠ثدد٬ث شددٓٛاأ َددٔ نددورٜع ايكد م ملًٗٝددو نعكٛبدد ١نعسٜرٜددَ ١ددال

()114

الىىوي – سوغت الطالبين – مشحؼ سابو -ج -5ص.17
()111
الؿضالي – الىسُط – مشحؼ سابو -ج -4ص.457
()112
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -5ص ,455اإلاشدادي – ؤلامام الػالمت غالء الذًً أبى الحسين غلي بً سلُمان اإلاشدادي –
ؤلاهطاف في مػشقت الشاجح مً الخالف – مشحؼ سابو– ج -7ص.263
()113
هظ اإلاادجين ( )411 ,37مً ناهىن الجشائم والػهىباث الُمني – واإلاادة ( )11مً الهاهىن الجىائي السىداوي.
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نصً ِٝاي  ١ٜنوًَ ١يٛاي اجملو ملًٝد٘ نعكٛبد ١ب ًٜد ١ملدٔ ايكؽدوؿ يصدكٛط٘ ٚاَتٓوملد٘
ملٓٗددو نُددو ًٜسَٗددو نصددً ِٝأرػ ٚي د ٖو ايقددوْ ٞجص د ايكددرار اي ددم ٚة ا ث دده مل د ّ
ق رنٗو ملً ٢نصً ِٝاي  ١ٜكٝتِ نصدًُٗٝو َدٔ بٝده املدوٍ – ٚزار ٠املويٝدٚ – ١قد ةدو ٤حهدِ
هُددد ١اشدددتٓ٦وف ا٭َوْدددٜ٪َ – ١د د اي

هدددِ أ ٍٚررةددد ١يٮشد د وب ايد د بدددو ملًٗٝدددو

ا هِ 116يٚ .يًفكٗو ٤أقٛاٍ يف حويَ ١و ي ٛاظاى َدال ا٭ب أةدٓم يف قتدٌ ابٓد٘ ; شد كه
اإلظور ٠ةت إٔ ا٭حٓوف ٜ ٫كٛي ٕٛبويكٛر يف حل َٔ ٜعورى َٔ  ٫ل ملً ٘ٝايكٛر كًدٛ
اظاى اثٓوٕ يف قتٌ رةٌ ممٔ ل ملً ٘ٝايكؽدوؿ يد ٛاْفدرر ٚاٯخدر  ٫لد ملًٝد٘
ٚي ٛاْفرر ممٔ نرْو نويؽم َال اي ويس ٚاجملَٓ ٕٛال ايعوقٌ ٚاهوطَ ٧دال ايعوَد
ٚا٭ب َال ا٭ةٓم ٚاملٛت َدال ا٭ةدٓم كد ٬قؽدوؿ ٜٚعًدٌ ا٭حٓدوف رأٜٗدِ ٖداا بدإٔ
مل ّ ايكتٌ يف كعٌ نٌ ٚاحد َُٓٗدو ممهدٔ ٭ْد٘ حيتُدٌ إٔ ٜهد ٕٛكعدٌ َدٔ  ٫لد
ملً ٘ٝايكؽوؿ ي ٛاْفرر َصتك٬ي يف ايكتٌ كٝه ٕٛكعٌ اٯخدر زٜدورٚ ٠ايعهدض ؼدخٝح
ٖٚددا ٙايع د ٗ ١ثوبتدد ١يف ايعددرٜه ايًددا ٜٔيدد ٛاْفددرر أح د ُٖو ٚة د ملًٝدد٘ ايكددٛر ة ٫إٔ
ايعددرب ق د أشددكط املت ورٖددو كتخدوي ي ددوب ايكؽددوؿ ٚش د اي ي ددوب ايع د ٚإ ٚ٭ٕ اإلمجددوب
ٜه ٕٛأغً

أَو يف َٛـٛب ا٫ظااى َدال َدٔ  ٫لد ملًٝد٘ ايكدٛر يد ٛاْفدرر كوإلمجدوب

أْ كر ٚملً ٢ايعرٜه اي ٚ ١ٜنهد ٕٛملًدَ ٢دٔ  ٫لد ملًٝد٘ ايكدٛر يد ٛاْفدرر ملًد٢
ملوقًتدد٘ ٚملًدد ٢ظددرٜه٘ اي ددويس ٚايعوقددٌ ٚايعوَ د يف َويدد٘ ٭ٕ ايكتددٌ ملُ د ٚة ددو شددكط
ايكؽوؿ يًع ٗٚ ١يف ا٭ب ٚا٭ةٓم اي  ١ٜيف َومُو ٭ٕ ايكتٌ ملُ 117ي.
ٚايعوكعٜ ١ٝكٛي ٕٛبكتٌ ظرٜو ا٭ب

كً ٛقتٌ ابٓ٘ ٚقتً٘ َع٘ أةٓم نوٕ ملً ٢أبٝد٘

ْؽف رٜت٘ ٚايعكٛبٚ ١ملً ٢ا٭ةٓم ايكؽوؿ ة ا نوٕ ايفرب يف ٖا ٙا دو٫أ نًدٗو
ملُ يا ٖٚهاا ي ٛإٔ حراي ٚمل اي قدت ٬مل د اي ملُد اي ندوٕ ملًد ٢ا در ْؽدف قُٝد ١ايع د
املكتٚ ٍٛملًد ٢ايع د ايكتدٌ ٚنداا يد ٛقتدٌ َصدًِ ْٚؽدراْْ ٞؽدراْ ٝيو ندوٕ ملًد ٢املصدًِ
ْؽف ر ١ٜايٓؽراْٚ ٞملً ٢ايٓؽراْ ٞايكٛر 118ي.

()114

نػُت حىائُت سنم ( )37لسىت 1241هـ1777 -م – حٌم محٌمت حىىب ششم ألاماهت اإلاؤٍذ مً محٌمت اسخئىاف أماهت الػاضمت –
ضىػاء – نػُت ؾير ميشىسة.
()115
الٍاساوي – بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو -ج -4ص.152
()116
الشاقعي -ألام – مشحؼ سابو -ج -4ص.41
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ٚيًخٓوبًدد ١رأٜددوٕ :ا٭ٚ :ٍٚةددٛب ايكتددٌ يف ظددرٜو ا٭ب ٭ْدد٘ ظددورى يف ايكتددٌ ايعُ د
ايع د ٚإ كددٜ ُٔٝكتددٌ بدد٘ يدد ٛاْفددرر بكتًدد٘ كٛة د ملًٝدد٘ ايكؽددوؿ نْٛدد٘ متخددم ملُ د اي
مل ٚاْوي ٚاجلٓو ١ٜب٘ أملعِ ةمثوي ٚأنرب ةرَوي 119ي.
يايو خؽ٘ اهلل بويٓٗ ٞملٓ٘ بكٛي٘ نعوت :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ إلاسر اء39ي ٚملددو شدد ٌ٦ايددٓم – ؼددً ٢اهلل ملًٝدد٘ ٚشددًِ – ملددٔ
أملعددِ ايدداْ قددوٍ :إٔ نتخددا هلل ْد اي ٖٚدد ٛخًكددو ثددِ إٔ نكتددٌ ٚي د ى خعدد ١ٝإٔ  ٜعددِ
َعوي 120ي.
ك عً٘ َدٔ أملعدِ ايداْٛب بعد ايعدرى ثدِ ةْد٘ ق دال يًدرحِ ايد أَدر اهلل بؽدًتٗو
ٚٚـددال اإلشددوَٛ ٠٤ـددال اإلحصددوٕ كٗدد ٛأٚت بٛـددال ايعكٛبددٚ ١ايسةددر ملٓدد٘ ٚة ددو اَتٓددال
ايٛةٛب يف حل ا٭ب ملعٓ٢

تؾ بوحملٌ  ٫يًكؽٛر يف ايص

املٛة

ك ٬ميتٓال ملًُد٘

يف احملٌ اياَ ٫ ٟوْال ك.٘ٝ
ايقددوْ :ٞمل د ّ ايكؽددوؿ ملًدد ٢ظددرٜو ا٭ب  ٚيددو ٭ٕ ايفعددٌ نرن د َددٔ َٛة د ٚغددري
َٛة

كًِ ل ايكؽوؿ يهد ٕٛايكتدٌ مل ٜدتُخم َٛة د يو ًٜٚخدل ا ٓوبًد ١بعدرٜو

ا٭ب نددٌ ظددرٜه اَتٓددال ايكؽددوؿ يف حددل أح د ُٖو ملعٓدد ٢كٝدد٘ َددٔ غددري قؽددٛر يف
ايص

 ٚيدو َقدٌ اظدااى َصدًِ َ ٚد ٞيف قتدٌ َدٚ ٞحدر ٚمل د يف قتدٌ مل د ملُد اي

مل ٚاْ يو كإٕ ايكؽوؿ  ٫ل ملً ٢املصًِ ٚا ر ٚل ملً ٢اياَٚ ٞايع د
ايكؽوؿ ملٔ املصًِ إلشٚ َ٘٬ملٔ ا در

٭ٕ اَتٓدوب

رٜتد٘ ٖٚداا املعٓدٜ ٫ ٢تعد  ٣ةت ظدرٜه٘

كًِ ٜصكط ايكؽوؿ ملٓ٘ 121ي.
ٚمل أملقر يف نت املويه ١ٝملً ٢ظ ٤ٞيف ٖاا اجملوٍ أثٓو ٤نٓوٚي٘ أشدت ٍ بد٘ يف ٖداا
اي خ ٚبوهلل ايتٛكٝل.

()117

ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو – ج -5ص.455
()141
ؤلامام البخاسي -صحُح البخاسي – مشحؼ سابو -ج -2ص.444
 حذًث سنم ( ,)2415وؤلامام مسلم بً الحجاج أبى الحسين الهشيري الىِسابىسي – صحُح مسلم – داس إحُاء الترار الػشبي -بيروث –بذون جاسٍخ اليشش -بيروث – ج -12ص -71حذًث سنم ()121
()141
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -5ص.455
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املطمب الجالح  :اشرتاك وكمف وغري وكمف يف جرمية القتن
ٚات٘ أربع ١كرٚب:
ايفرب ا٭ :ٍٚيف املاٖ ا ٓف.ٞ
قوٍ ا ٓف ١ٝيف ايه ري ٚايؽلري ٜكت ٕ٬ايرةٌ مجٝعوي ملُ اي إٔ ملًد ٢ايهد ري ْؽدف
اي  ١ٜيف َوي٘ ٚملً ٢ايؽلري ْؽف اي  ١ٜملً ٢ملوقًت٘ ٚق املاري ا٭حٓوف ةت َو ٖد
ةي ٘ٝاملويهٝد ١يف قتدٌ ايهد ري بويؽدلري ٚكٓد ٚا أقدٛامِ َصدتٓهرٖ ٜٔداا ايدرأٚ ٟيف
ٖاا ٜكٍٛ

ُ بٔ ا صٔ ايع ٝوْ :ٞنٝف ٜككتٌ ايهد ري ٚقد ظدرن٘ يف ايد ّ َدٔ ٫

 ٬قتدٌ ْفصد٘ ٖدٚ ٛرةدٌ آخدر َعد٘ ندوٕ ملًد ٢يدو ايرةدٌ
قٛر ملً ٘ٝأرأٜدتِ يد ٛإٔ رةد ي
ايكٛر ٚق ظرن٘ يف رّ املكتْ ٍٛفص٘  ٜٓل ٞملٔ قوٍ ايك ٍٛا٭ ٍٚإٔ ٜكٖ ٍٛاا 122ي.
ةـوك ١ةت إٔ املهًف ٚايؽم ة ا نعُ ندٌ َُٓٗدو قتدٌ يدو ايعدخؾ ٚقدتَ ٙ٬دٔ
غددري متددويٚ ٪انفددوم َُٓٗددو ملًدد ٢قتًدد٘ كدد ٬قددٛر ملًدد ٢املهًددف املعددورى يًؽددم ٫حتُددوٍ
ندد ٕٛرَدد ٞايؽددم ٖدد ٛايكونددٌ ٚة ددو ملًٝدد٘ ْؽددف اي ٜدد ١يف َويدد٘ ْٚؽددفٗو ملًدد ٢ملوقًدد١
ايؽددم ة ٫إٔ  ٜد مل ٞأٚيٝددو ٤املكتدد ٍٛأْدد٘ َددوأ َددٔ كعددٌ املهًددف كددإِْٗ ٜكصددُ ٕٛملًٝدد٘
ٜٚكتًْٛدد٘ كٝصددكط ْؽددف اي ٜدد ١ملددٔ ملوقًدد ١ايؽددم ٭ٕ ايكصددوَٜ ١كتددٌ بٗددو ٜٚصددتخل بٗددو
ٚاح
اي ١ٜ

أَو ة ا متوٯ ملً ٢قتً٘ كويكؽوؿ َٔ ظرٜو ايؽم ٚملً ٢ملوقًد ١ايؽدم ْؽدف
123ي

.

ايفرب ايقوْ :ٞيف املاٖ املويه.ٞ
كرّم املويه ١ٝب ظرٜو ؼم ٚظرٜو جمٓ ٕٛكري ٕٚملً ٢ظرٜو ايؽم ايكؽوؿ
 ٬ملُد يا قتدٌ ايرةدٌ ٚملًد ٢ملوقًد ١ايؽدم
ةٕ متوٯ ملًد ٢قتًد٘ كدإٕ قَتدٌ رةدٌ ٚؼدم رةد ي
ْؽف اي  ١ٜة ا نعُ ا مجٝعوي قتً٘ ٚنعوق ا ملًٚ ٘ٝنعوْٚو أَو اجملٓ ٕٛكخهِ املخ د٧
أ ٫ ٟقؽوؿ ملً ٢ظرٜه٘ 124ي.
ٚق ٌٝي ٛنوْه رَ ١ٝايؽم خ أ ٚرَ ١ٝايرةٌ ملُ اي َٚوأ َُٓٗو َعوي كوي  ١ٜملًُٗٝو
َعوي كف ٞرٚا ١ٜشخٓ ٕٛملٔ ابٔ ايكوشِ ملٔ اإلَدوّ َويدو قدوٍ :أرأٜده ة ا اةتُدال يف قتدٌ
()144

الٍاساوي -بذائؼ الطىائؼ – مشحؼ سابو -ج -5ص.414
()141
دمحم بً الحسً الشِباوي – الحجت غلى أهل اإلاذًىت – مشحؼ سابو -ج -2ص.451
()142
ؤلامام مالَ – ؤلامام الحاقظ إمام داس الهجشة مالَ بً أوس بً مالَ ألاضبحي -اإلاذوهت الٌبري -مشحؼ سابو -ج -5ص.4351
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رةٌ حر ؼم ٚرةٌ ككت ٙ٬ملُ يا كعًد ٢ملوقًد ١ايؽدم ْؽدف اي ٜدٜٚ ١ككدور َدٔ ايرةدٌي
ٚي ٛنوْه رَ ١ٝايؽم خ أ ٚرَ ١ٝايرةٌ ملُ اي كُوأ َُٓٗو مجٝعوي قوٍ :أر ٣اي ٜد١
ٚأشتخصٔ إٔ نه ٕٛملًُٗٝو مجٝعوي ٭ْ ٫ ٞأررَ ٟدٔ أُٜٗدو ٚة دو قدوٍ َويدو ة ا ندوٕ
ايعُ َُٓٗو مجٝعوي 125ي.
ايفرب ايقوي  :يف املاٖ ايعوكع.ٞ
قوٍ اإلَوّ ايعوكع ٞةٕ ظرٜو غري املهًف ل إٔ ٜكتؾ َٓ٘ كً ٛقتٌ رةدٌ رةد٬ي
ملُ يا ٚقتً٘ َع٘ ؼدم أ ٚرةدٌ َعتد ٙٛندوٕ مدِ إٔ ٜكتًدٛا ايرةدٌ ٜٚأخداٚا َدٔ ايؽدم
ٚاملعت – ٙٛأُٜٗدو ندوٕ ايكوندٌ – ْؽدف اي ٜدٚ ١بٓد ٢اإلَدوّ ايعدوكع ٞقٛيد٘ ٖداا ملًد ٢إٔ
كعٌ ايؽم ٚاجملٓ ٕٛة ا نعُ اٜ ٙع ملُ اي ٭ُْٗو ٜكؽ إ ايكتٌ ٚة و شكط ايكؽدوؿ
ملُٓٗدددو ملعٓددد ٢كُٗٝددددو ٖٚددد ٛملددد ّ ايتهًٝدددف كًددددِ ٜكدددتم شددددكٛط٘ ملدددٔ ظددددرٜهُٗو
نو٭ب126 ٠ٛي.
ٚكرَّم بعم ايعوكع ١ٝب ؼم ٜعكدٌ ملكدٌ َقًد٘ ٚجمٓد ٕٛيد٘ ْدٛب َدٔ ايتُٝٝدس ٚةعًدٛا
ملًدد ٢ظددرٜو ايعوقددٌ ايكددٛر نُددو ش د ل أَددو َددٔ  ٫متٝٝددس يدد٘ جددوٍ ك عًددٛا ملُ د  ٙخ ددأ
ٚظرٜه٘ ظرٜو

.٧

ٚماا ةدو ٤ملٓد اإلَدوّ ايٓد ٟٚٛيف ايرٚـد :١ةٕ ٚةدٛب ايكؽدوؿ ملًد ٢ظدرٜو ايؽدم
ٚاجملٓدد ٕٛايعوَ د ٜ ٜٔك ٓدد ٢ملًدد ٢إٔ ملُ د ُٖو ملُ د أّ خ ددأ ةٕ قًٓددو ملُ د اي ٖٚدد ٛا٭ظٗددر
ٚة

ٚة ٫كٚ ٬ملًٖ ٢اا ةر ٣ا٭127 ١ُ٥ي.

ايفرب ايرابال :يف املاٖ ا ٓ ً.ٞ
ٜر ٣ايفك٘ ا ٓ ً ٞإٔ ٜ ٫كتٌ ظرٜو ايؽدم ٚاجملٓد ٕٛكدإ ا اظداى يف ايكتدٌ ؼدم
ٚجمٓٚ ٕٛبويس مل ٜكتٌ ٚاح َِٓٗ ٚملً ٢ايعوقٌ ثًد اي ٜد ١يف َويد٘ ٚملًد ٢ملوقًد ١ندٌ
َٔ ايؽم ٚاجملٓ ٕٛثً اي ٚ ١ٜملتل رق ت يف أَٛامُو ٭ٕ قتًُٗو خ دأ ٖٚدِ ٜعًًدٕٛ
يو بإٔ املهًف ظورى َٔ  ٫ةثِ ملً ٘ٝيف كعً٘ كًِ ًٜسَ٘ قؽدوؿ نعدرٜو اهدوط٧
ٚ٭ٕ ايؽددم ٚاجملٓدد ٫ ٕٛقؽ د مُددو ؼددخٝح ٚمدداا ٜ ٫ؽددح ةقرارُٖددو كهددوٕ حهددِ
()143

الذسىقي – حاشُت الذسىقي – مشحؼ سابو -ج -2ص.424
()144
ؤلامام الشاقعي – ألام – مشحؼ سابو -ج -4ص.41
()145
الىىوي – سوغت الطالبين – مشحؼ سابو -ج -5ص.21
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كعًُٗو حهدِ اه دأ ٜٚصدت ٟٛيف يدو ايؽدم ٚايعوقدٌ ٚغدريٚ ٙقٝدٌ ةٕ ملُد ايؽدم
ايعوقددٌ يف َويدد٘ ٭ٕ يدد٘ قؽدد يا ؼددخٝخ يو يف اجلًُدد ١بدد ي ٌٝؼددخ ١ؼدد٬ن٘  ٚدد ٛيددو
ٚشكٛط ايكؽوؿ ملٓ٘ يع ّ ةرٜوٕ ايعًِ اه وب ٞملً128 ٘ٝي.
ٚيف رٚا ١ٜأخر ٣يلَوّ أمح

كفَ ٞصأيَ ١دال ةشدخوم بدٔ راٖٜٛد ١قدوٍ :قًده :رةدٌ

ٚؼم قت ٬ن رييا قوٍٜ :كتٌ ايهد ري ٜٚهدْ ٕٛؽدف اي ٜد ١ملًد ٢ملوقًد ١ايؽدلريي

129ي

ٜٚعًٌ ايفكٗوٖ ٤اا ايرأ ٟبإٔ ايكؽوؿ ملكٛب ١ب ملًٝد٘ ةدسا ً٤يفعًد٘ كُدٔ ندوٕ كعًد٘
ملُ يا مل ٚاْ يو ٚة ملً ٘ٝايكؽدوؿ نعدرٜو ا٭ةدٓم َدال ا٭ب  ٚيدو إٔ اإلْصدوٕ ة دو
٪ٜخا بفعً٘  ٫بفعٌ غري ٙأَو ملٔ ٚةٛب ايهفور ٠بويٓص  ١يعدرٜو ايعوقدٌ شدٛا ٤أندوٕ
ؼد ٝوي أّ جمْٓٛد يو كددٮٕ اهلل ةعددٌ يف ايكتددٌ اه ددأ اي ٜددٚ ١ايهفددورٖٚ ٠دداا ايكتددٌ ةددور
جمر ٣اه أ كأمل  ٞحهُ٘.
ٚاملعددٗٛر ملددٔ اإلَددوّ أمح د إٔ ملًدد ٢نددٌ ٚاح د َددٔ املعددان نفددورٚ ٠يف رٚاٜدد١
أخر ٣نفورٚ ٠اح  ٠ملًد ٢ندٌ املعدان َدٔ غدري املهًفد

نهفدرييا يًفعدٌ  ٚدٛيا

٭ثر130 ٙي.
ٚايا ٟأَ ٌٝةي ٖٛ ٘ٝمل ّ ايكؽوؿ َدٔ املهًدف ايداٜ ٟعداى َدال غدري َهًدف رٕٚ
نفرق ١بد ؼدم ٚجمٓد ٚ ٕٛيدو ٭ْد٘ اظداى يف كعدٌ َدٔ  ٫ةثدِ ملًٝد٘ ٚملًد ٢املهًدف
ْؽف اي  ١ٜيف َوي٘ ٚملً ٢ملوقً ١غري املهًف ْؽفٗو.
ٚيف حويَ ١و ة ا نوٕ ٖٓوى متوي ٪ب املهًف ٚغري املهًف كويا ٟأرةخ٘ ا٭خدا
بددرأ ٟا٭حٓددوف بددإٔ ٜككصددِ أٚيٝددو ٤املكتدد ٍٛملًٝدد٘ ٜٚصددتخك ٕٛبددايو رَدد٘  ٚيددو حتدد٫ ٢
نتخا رٜع ١اشتخ اّ غري املهًف يًٗرب َٔ ايكؽوؿ ٚنصكط ْؽف اي  ١ٜملٔ ملوقًد١
املهًف ٚاهلل أملًِ.

()146

الضسيش ي – ششح الضسيش ي – مشحؼ سابو -ج -4ص.75
()147
ؤلامام أحمذ بً حىبل – مسائل ؤلامام أحمذ بً حىبل وإسحام بً ساهىٍت بشواًت إسحام بً مىطىس اإلاشوصي – بذون داس ومٍان وشش –
1243هـ 4112 -م – ج -5ص ,1111وابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -5ص. 455
()111
ابً نذامت – اإلاؿني – مشحؼ سابو -ج -5ص ,456والضسيش ي – ششح الضسيش ي – مشحؼ سابو -ج -4ص.61
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خاتمة البحث وتوصياته :
أمح اهلل نعوت ٚأظهر ٙملً ٢نٛكٝك٘ ي ٞبإمتوّ ٖاا اي خ ٚايا ٖٛ ٟاده ملٓدٛإ
املصدٚ٪ي ١ٝاجلٓوٝ٥د ١يف ةرميدد ١قتدٌ اجلُوملدد ١بويٛاحد يف ايفكد٘ اإلشدد َٞ٬رراشدَ ١كورْدد١
بويكددوْ ْٛايددُٝو ٚايصددٛراْ ٞح ٝد نٛؼددًه يف ٖددا ٙاي راشدد ١ةت ايٓتددوٚ ٥ايتٛؼددٝوأ
ايتوي:١ٝ
أوالً :النتائج:
1ي أٚـخه اي راش ١إٔ ايفكٗوٚ ٤ـعٛا يف ايفك٘ اإلشدَ َٞ٬دٔ ا٭حهدوّ ٚا٫ةتٗدوراأ
َددو ٜفددُٔ يًفكدد٘ ا٫شددتُرار يعؽددٛر طًٜٛدد ١٭ْدد٘ اظددتٌُ ملًدد ٢ا٭ريددَ ١ددٔ ايهتددوب
ٚايصٓٚ ١آراٚ ٤اةتٗوراأ ككٗو ٤شًف ٖا ٙا٭َٚ ١اي  ٫نٛةد يف أ ٟظدرٜع ١أ ٚرٜوْد١
شوبك ١اي تٚ ١ة و َٖٔ ٞ
ٚاي ٚاّ

وشٔ ٚممٝساأ ٖا ٙايعرٜع ١ايلدرا ٤يٝخكدل مدو اهًدٛر

ٌ َعونٌ ٚقفوٜو املصًُ ةت إٔ ٜرث اهلل ا٭رري  َٔٚملًٗٝو.

2ي نعددفه اي راشدد ١إٔ ككٗددوٚ ٤ملًُددو ٤املصددًُ ْعُددٛا أحهددوّ ايع ددوراأ ٚاملعددوَ٬أ
ٚايكفددوٜو اجلٓوٝ٥ددٚ ١غددري يددو َٚددو ٜتفددرب ملددٔ ٖددا ٙاملٛـددٛملوأ َددٔ مل٬قددوأ ربوْٝدد١
ٚةْصوْ ١ٝملً٢

تًف َااٖ ِٗ ٚةعًٖٛو نك ّٛملً َ ٢ورٚ ٨أشض ق ١ٜٛثوبتَٚ ١ت.١ٓٝ

3ي نأن يً وح إٔ اإلش ّ٬اٖتِ بؽٝوْٚ ١محو ١ٜرّ اإلْصدوٕ املصدًِ ايدانر ٚا٭ْقد٢
ٚايؽددلري ٚايه د ري ملًدد ٢ح د شددٛا ٤نُددو اٖددتِ جرَدد ١رَددو ٤ايدداَٚ ٝاملصددتأَٓ
 ٚيددو ملًدد ٢أشددوط قددَ ٟٛددٔ ايتعددرٜال ا هدد ِٝايددا ٟنٓتٗدد ٞيف ظًدد٘ نددٌ ايفددٛارم
اي كٝددٚ ١املؽددوك اياانٝددٚ ١ايعددوراأ اجلوًٖٝدد ١٭ْدد٘ ٜعُددٌ ملًدد ٢نك د ٜض ٚاحددااّ
ا٭رٚا ٚاي َوٚ ٤برَٚ ِٜعوق  ١أ ٟاملت ا ٤ملًٗٝو.
4ي أث تده اي راشد ١بدإٔ اهلل حدرّ قتدٌ ايددٓفض بلدري حدل ٚأْدسٍ أظد ايعكٛبد ١مبرنهد
يدددددددددو ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (النسر ء .)13نُو حرّ اهلل اْ٫تخور ككوٍ نعدوت :ﭽ ﭹ
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁﭼ (النس ء.)91 :

5ي أظٗرأ اي راش ١ملً ٢أْ٘ ة ا ٚة أ ظد ٗ ١يف ملكٛبد ١ايكؽدوؿ كإْد٘ ٜصدكط يف حدل
ايكرٚ ٜاي ع َٔٚ ٝبوب أٚت ة ا نوٕ اجلدوْٖ ٞد ٛا٭ب أ ٚا٭ّ ٭ُْٗدو أٚت بدويرب
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ٚاإلحصوٕ ٚايعف َٔ ٛغريُٖو ٚأحدل جكدٔ رَوُٗ٥دو ٚبكدو ٤حٝونُٗدو ٭ُْٗدو ايصد
يف ٚةٛر أبٓوُٗ٥و ملًٖ ٢ا ٙا ٝو ٠نُدو إٔ ظدفك ١ا٭بدٚ ٠ٛا٭ََٛدٚ ١اجلسٝ٥دٜ ١د ٕ٫
ملً ٢مل ّ قؽ ُٖو قتٌ أبٓوُٗ٥و  ٫ايعهض.
6ي أٚـدددخه اي راشددد ١إٔ أحهدددوّ ايكؽدددوؿ يف ايفكددد٘ اإلشددد َٞ٬ندددسرب يف ايٓفدددٛط احدددااّ
ٚحفغ ا٭رٚا

ٚاي ع ملدٔ ايدتفهري يف ايكتدٌ أ ٚا٫ملتد ا ٤ملًد ٢ا٭ْفدض بلدري حدل  ٚيدو

ُو ١ٜحٝو ٠ايٓوط ٚنكرٜر َ أ ايع اي ١يف اإلش.ّ٬
7ي أندد أ اي راشددد ١إٔ ٖٓدددوى نكدددورب ندد ري بدد قدددوْ ٕٛاجلدددراٚ ِ٥ايعكٛبدددوأ ايدددُٝو
ٚايكددوْ ٕٛاجلٓددو ٞ٥ايصددٛراْ ٞنُددو إٔ ٖٓددوى كددرم ب د ن د  ٜٔٚايصددٛابل ايكفددو١ٝ٥
ايصددٛراْٚ ١ٝايصددٛابل ايكفددو ١ٝ٥ايُٝٓٝدد ١كويصددٛراَْ ١ٝتددٛكرٚ ٠شددًٗ ١ا ؽدد ٍٛملًٗٝددو
جلُٝال اي وحق اي ارش

يف ح إٔ ٖٓوى ظدخٚ ١قًد ١يف ٚةدٛر ايصدٛابل ايُٝٓٝد١

٭ْ٘ مل ٜٗتِ بت ٜٗٓٚو ا٭َر ايا ٟلعٌ اي وحد  ٜداٍ ةٗد اي ند رياي يًخؽد ٍٛملًد٢
ايع ٤ٞايكًٚ ٌٝايٓورر َٓٗو.
ثانًاً :التىصًات:
1ي ْٛؼ ٞبوحااّ ٚنك ٜض حل ا ٝو ٠يلْصوٕ ايا ٟمحو ٙاإلش ّ٬ك ٬لٛز ٭حد إٔ
ٜصً حٝو  ٠أح نو ٓ٥يو َدٔ ندوٕ بدٌ حتد ٢اجلدٓ يف ب دٔ أَد٘ يد٘ حرَد ٫ ١لدٛز
ةشكوط٘ ٚاملصوط ب٘ حتٚ ٢ي ٛنوٕ َٔ شفو

٭ْٗو ْفض

رَ ٫ ١حيدٌ ا٫ملتد ا٤

ملًٗٝددو ٭ٕ اإلشدد ّ٬محدد ٢حٝددو ٠ا ٝددٛإ كفدد ٞا د  ٜايؽددخٝح :إٔ اَددرأ ٠رخًدده
ايٓددور يف ٖددر ٠ح صددتٗو حتددَ ٢وندده كددٖ ٬دد ٞأطعُتٗددو ٖ ٫ٚدد ٞنرنتٗددو نأنددٌ َددٔ
خعدددوػ ا٭رريي ٚيف املكوبدددٌ ٜدددانر ايرشددد ٍٛؼدددً ٢اهلل ملًٝددد٘ ٚشدددًِ يف ا د د ٜ
ايؽخٝح :قؽ ١رةدٌ غفدر اهلل يد٘ ملًد ٢نك ميد٘ املدو ٤يهًد ٚةد ًٜ ٙدٗ َدٔ ظد ٠
ايع غي.
2ي ْٛؼ ٞايفرر أ ٚا٭كرار بع ّ ايكٝوّ بو٫ملتد ا ٤ملًد ٢ظدخؾ أ ٚأظدخوؿ  ٚيدو ةَدو
بإزٖددوم أرٚاحٗددِ أ ٚشددفو رَددو ِٗ٥أ ٚشددً أَددٛامِ أ ٚق ددال طرقددونِٗ أ ٚاخت ددوكِٗ
ٚاحت دددوزِٖ ٭ٕ يدددو ٜددد٪ر ٟةت ةخدددوكتِٗ ٚندددرٜٚعِٗ ٚةحددد ٍ٬ايعدددكوٚ ٤ايتعوشددد١
بوإلْصوْٚ ١ٝزملسمل ١ا٭َٔ ٚا٫شتكرار ٚةق٬م ايصه ١ٓٝايعوَ.١
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3ي ْٛؼ ٞبويعٛرٚ ٠ايرةٛب ةت ايكفدو ٤ايعدرمل ٞإلحكدوم ا دل  ٚيدو يف حويد ١ا٫ملتد ا٤
ملًددد ٢ا٭ْفدددض بويكتدددٌ ٚملددد ّ ا٭خدددا بويقدددأر ٭ْددد٘ ةكصدددور يف ا٭رري  ٚوربددد ١هلل
ٚيرشٛي٘ نُو إٔ ايقأر ٚق ال اي رقوأ ٚا٫خت وف ٚايكتوٍ نٌ ٖا ٙا٭َدٛر ند٪رٟ
ةت نٛقف مل ً ١ايتُٓ ١ٝا٫قتؽورٚ ١ٜةربدوى ا ٝدو ٠ا٫ةتُوملٝدٚ ١ايصٝوشدٚ ١ٝةؼدوبتٗو
بويفعٌ ٚا٫ـ راب ٜٚه ٕٛشد اي َوْعدوي يف طرٜدل ا رٜدٚ ١ا ٝدو ٠ايهرميد ١ايد
ٜٓع ٖو نٌ َٛاطٔ

٭َٔ ٚٚطٓ٘.

4ي ْٛؼددد ٞاي ٚيدددٚ ١اجلٗدددوأ املعٓٝددد ١يًكٝدددوّ مبخوربددد ١ايعدددٛاٖر ايدد ندد ملٛا ةت ايكًدددل
ٚاهٛف ٚةرشو ٤قٛامل اإلخوٚ ٤ايتعوٚ ٕٚايصدٚ ّ٬ايتعدوٜغ ايصدًُ ٞبد اجلُوملدوأ
ٚاملااٖ ٚا٭حساب كوإلميوٕ ميوٕ ٚا هُ ١ميوْ.١ٝ
5ي ْٛؼ ٞبع ّ ايتعرري أ ٚا٫ملت ا ٤ملً ٢اإلْصوٕ نوٓ٥دوي َدٔ ندوٕ ٭ٕ ا٫ملتد ا ٤ملًٝد٘
املت د ا ٤ملًدد ٢اجلُوملدد ١بددٌ املتدد ا ٤ملًدد ٢ايٓعددوّ ايعددوّ يًُ تُددال بددٌ املتدد ا ٤ملًدد٢
ايعددرا٥ال ايصددُوٚ ١ٜٚايددٓعِ ا٭رـددٚ ١ٝايكددٛاْ اي عددر ١ٜايد ةددو٤أ َددٔ أةددٌ ةشددعور
اإلْصوْٚ ١ٝأَٓٗو ٚاشتكرارٖو.
شو ً٥املٛت ملس ٚةٌ إٔ ٜٗد ٜٓو ةت شدٛا ٤ايصد ٚ ٌٝإٔ ٜرٜٓدو ا دل حكد يو ٜٚرزقٓدو ان وملد٘
ٚإٔ ٜرٜٓو اي وطٌ بوط٬ي ٜٚرزقٓو اةتٓوب٘.
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المصادر والمراجع :
أوالً :القرآن الكريم
ثانًاً :كتب احلديح
1ي أمح بٔ حٓ دٌ ايعد ٝوْ – ٞاملصدٓ – املهتد اإلشد – َٞ٬بدريٚأ – ٖ1413دد -
.ّ1993
2ي أب ٛراٚر – اإلَدوّ ا دوكغ شدًُٝوٕ بدٔ ا٭ظدع ايص صدتوْ ٞا٭زر - ٟشدٓٔ أبدٞ
راٚر  -رار ا

 ٜيً وملٚ ١ايٓعر – بريٚأ – .ّ1973

3ي اجلٛز - ٟايعٝع مل ايرمحٔ بٔ ملً ٞاجلٛز – ٟايتخكٝل يف أحور ٜاهد٬ف –
اكٝل نُوٍ ا ٛأ – َهت  ١ايرظ – ايرٜوري ٖ1409 -د.
4ي ابٔ أب ٞظ :٘ ٝمل اهلل بٔ

ُ بٔ أب ٞظَ - ٘ ٝؽٓف بدٔ أبد ٞظد – ١ ٝاكٝدل

نُوٍ ا ٛأ – َهت  ١ايرظ – ايرٜوري – ٖ1409د.
5ي

اإلَوّ اي خدور :ٟاإلَدوّ ا دوكغ أبد ٛمل د اهلل

ُد بدٔ ةلوملٝدٌ بدٔ ةبدراٖ ِٝبدٔ

امللري ٠ابٔ برزر ٜ٘اي خور ٟاجلعف – ٞؼخٝح اي خدور – ٟرار ةحٝدو ٤ايدااث ايعربدٞ
– ب َ ٕٚهوٕ ٚنورٜع ْعر.
6ي اإلَوّ َصًِ بٔ ا

وج أب ٛا ص ايكعدري ٟايٓٝصدوبٛر - ٟؼدخٝح َصدًِ – رار

ةحٝو ٤ايااث ايعرب - ٞبريٚأ ب  ٕٚنورٜع ْعر.
ثالجاً :كتب الفقه
أ٫ٚي :نت ايفك٘ ا ٓف:ٞ
7ي ايسًٜع – ٞاإلَوّ كخر اي  ٜٔملقُوٕ بٔ ملً ٞايسًٜع – ٞن  ٝا كو٥ل – ظر نٓس
اي قو٥ل – رار ايهتوب اإلش – َٞ٬ب َ ٕٚهوٕ ٚنورٜع ْعر.
8ي ايهوشوْ – ٞاإلَوّ ايع ١َ٬ايفك ٘ٝمل ٤٬اي  ٜٔأب ٞبهر بٔ َصعٛر ايهوشوْ– ٞ
ب ا٥ال ايؽٓو٥ال يف نرن ٝايعرا٥ال – َ٪شص ١ايتورٜع ايعرب – ٞبريٚأ – ٖ1421د -
.ّ2000
9ي ابٔ ملوبد  – ٜٔاحملكدل

ُد أَد مل د ايعسٜدس ايعدٗري بدوبٔ ملوبد  – ٜٔحوظد ١ٝرر

احملتور ملً ٢اي ر املختور  -رار ايفهر – بريٚأ – ٖ1399د .ّ1997 -
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10ي ايع ٝوْ – ٞاإلَوّ

ُ بٔ ا صٔ ايع ٝوْ – ٞا

 ١ملً ٢أٌٖ امل ٜٓد – ١اكٝدل

َٗ  ٟايه ْٞ٬ٝايكورر – ٟب َ ٕٚهوٕ ٚنورٜع ْعر.
11ي ايع ٝوْ– ٞ

ُ بٔ ا صٔ ايع ٝوْ – ٞامل صٛط – ملومل ايهتد – ٖ1410دد -

.ّ1990
12ي ابددٔ امُددوّ – ايعَ٬دد ١نُددوٍ اي د ٜٔ

ُ د بددٔ مل د ايٛاح د ايصٛٝشدد ٞاملعددٗٛر

بويهُوٍ بٔ امُوّ – ظر كتح ايك ٜر ملً ٢ام اٜد – ١رار ةحٝدو ٤ايدااث ايعربد– ٞ
بريٚأ – ب  ٕٚنورٜع ْعر.
13ي ب ر اي  ٜٔايعٝو – ايفك٘ٝ

ُٛر بٔ أمح بٔ َٛش ٢املعدرٚف ب د ر ايد  ٜٔايعدٝو

– اي ٓوٜددد ١يف ظدددر ام اٜددد – ١رار ايهتد د ايعًُٝددد – ١بدددريٚأ – اي عددد ١ا٭ٚت –
ٖ1420د .ّ2000 -
ثانًاً :كتب الفقه املالكٌ
14ي ابددٔ َفًددح :أبدد ٛةشددخوم برٖددوٕ اي د  ٜٔةبددراٖ ِٝبددٔ

ُ د بددٔ مل د اهلل بددٔ َفًددح

املددويه – ٞامل د ب يف ظددر املكٓددال – املهت د اإلشدد – َٞ٬بددريٚأ – ٖ1402ددد -
.ّ1982
15ي اإلَوّ َويو :اإلَوّ ا وكغ َويو بٔ أْدض ا٭ؼد خ ٞاملد ْ – ٞامل ْٚد ١ايهدرب– ٣
رٚا ١ٜاإلَدوّ شدخٓ ٕٛبدٔ شدع ٝايتٓدٛخ – ٞملدٔ اإلَدوّ مل د ايدرمحٔ بدٔ ايكوشدِ –
َهت ددْ ١ددسار َؽ د ف ٢اي ددوز – َهدد ١املهرَدد – ١اي عدد ١ا٭ٚت – ٖ1419ددد -
.ّ1999
16ي اي ل ار :ٟمل د ايٖٛدوب بدٔ ملًد ٞبدٔ ْؽدر اي لد ار ٟاملدويه – ٞملٝد ٕٛاجملدويض –
َهت  ١ايرظ – ايرٜوري – ٖ1421د .ّ2000 -
ُ بٔ مل اي وق ٞبٔ ٜٛشدف ايسرقدوْ – ٞظدر ايسرقدوْ ٞملًدَٛ ٢طدأ

17ي ايسرقوْ:ٞ

اإلَدددوّ َويدددو – رار ايهتددد ايعًُٝددد – ١بدددريٚأ – اي عددد ١ا٭ٚت – ٖ1411دددد -
.ّ1990
18ي ايعٝع

ُ ملًٝغ – ظر َٓح اجلًٝدٌ ملًد٢

تؽدر خًٝدٌ – رار ؼدورر – بد ٕٚ

َهوٕ ٚنورٜع ْعر.
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19ي ابددٔ رظ د  :أبدد ٛايٛي ٝد

ُ د بددٔ أمح د بددٔ

ُ د بددٔ رظ د ايكددرطم – اي ٝددوٕ

ٚايتخؽ – ٌٝرار ايلرب اإلش– َٞ٬بريٚأ – ٖ1406د .ّ1986 -
ُد بددٔ ملركدد ١اي شددٛق - ٞحوظدد ١ٝاي شددٛقٞ

20ي اي شددٛق :ٞايعَ٬دد ١تددض ايد ٜٔ

ملًدد ٢ايعددر ايه د ري ٭بدد ٞايربنددوأ شدد ٟ ٝأمح د اي د ررٜر – رار ةحٝددو ٤ايددااث
ايعرب – ٞب َ ٕٚهوٕ ٚنورٜع ْعر.
21ي ا
بو

ددوب – أبدد ٛمل دد اهلل

ُدد بددٔ

ُدد بددٔ مل دد ايدددرمحٔ امللربدد ٞاملعدددرٚف
تؽددر خًٝددٌ – رار ايهتد ايعًُٝدد– ١

دوب ايعددٝو– َٛاٖد اجلًٝددٌ يعددر

بريٚأ – ٖ1416د .ّ1995 -
22ي

ُ بٔ ٜٛشف بٔ أب ٞايكوشِ – ايتوج ٚاإلنً ٌٝملختؽدر خًٝدٌ – رار ايفهدر –
ب َ ٕٚهوٕ ْعر – اي ع ١ايقوْٖ1398 – ١ٝد .ّ1978 -
ُد د بدددٔ مل د د اهلل بدددٔ مل د د ايدددرب -

23ي ابدددٔ مل د د ايدددربٜٛ :شدددف بدددٔ مل د د اهلل بدددٔ

ا٫شتانور – رار قت ١ ٝيً وملٚ ١ايٓعر – بريٚأ – ٖ1414د .ّ1993 -
24ي ابددٔ مل د ايددربٜٛ :شددف بددٔ مل د اهلل بددٔ

ُ د بددٔ مل د ايددرب ايُٓددر ٟايكددرطم –

ايهويف يف كك٘ أٌٖ امل  – ١ٜٓرار ايهت ايعًُ – ١ٝبريٚأ – ب  ٕٚنورٜع ْعر.
ثالجاً :كتب الفقه الشافعٌ
25ي ايعرياز :ٟاإلَوّ أب ٛةشخوم ةبراٖ ِٝبٔ ملً ٞبٔ ٜٛشف ايفريٚز آبدور ٟايعدرياز– ٟ
املٗاب يف كك٘ اإلَوّ ايعوكع – ٞرار ايفهر – بريٚأ – ب  ٕٚنورٜع ْعر.
26ي ايعرٚاْٚ ٞايع دور :ٟمل د ا ُٝد ايعدرٚاْٚ ٞأمحد بدٔ قوشدِ ايع دور – ٟحٛاظدٞ
ايعرٚاْٚ ٞابٔ ايكوشِ ايع ور – ٟملً ٢اف ١احملتوج ةت ظر املٓٗوج – رار ايهت
ايعًُ – ١ٝبريٚأ – ب  ٕٚنورٜع ْعر.
27ي ايرًَ :ٞابٔ ظٗوب اي  ٜٔايرًَ ٞاملٓٛيف املؽرْٗ – ٟو ١ٜاحملتوج ةت ظر املٓٗدوج –
رار ايهت ايعًُ – ١ٝبريٚأ – ٖ1414د .ّ1993 -
28ي اإلَوّ ايعوكع :ٞاإلَوّ ا وكغ أبد ٛمل د اهلل

ُد بدٔ ةررٜدض ايعدوكع – ٞا٭ّ –

رار قت – ١ ٝب َ ٕٚهوٕ ْعر – ٖ1416د .ّ1986 -
29ي ايلساي :ٞح  ١اإلش ّ٬أب ٛحوَ

ُ بٔ

ُ ايلساي – ٞايٛشٝط يف املداٖ –

رار ايص ّ٬يً وملٚ ١ايٓعر – ايكوٖرٖ1417 – ٠د .ّ1997 -
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30ي ايٓددد :ٟٚٛأبددد ٛزنرٜدددو اإلَدددوّ حيٝددد ٢بدددٔ ظدددرف ايٓددد – ٟٚٛرٚـددد ١اي دددوي

– رار

ايهت ايعًُ – ١ٝبريٚأ – ب  ٕٚنورٜع ْعر.
31ي ايٓدد :ٟٚٛاإلَددوّ حيٝدد ٢بددٔ ظ درف ايٓدد – ٟٚٛاجملُددٛب ظددر املٗدداب – رار ايفهددر –
ب َ ٕٚهوٕ ٚنورٜع ْعر.
رابعاً :كتب الفقه احلنبمٌ
32ي اإلَددوّ أمح د ٚابددٔ راٖٜٛدد – ١اإلَددوّ أمح د بددٔ حٓ ددٌ ٚةشددخوم بددٔ راٖٜٛدد ١برٚاٜدد١
ةشخوم بٔ َٓؽٛر املرٚزَ – ٟصو ٌ٥اإلَوّ أمح بٔ حٓ ٌ – بد َ ٕٚهدوٕ ٚندورٜع
ْعر.
33ي اي ٗٛن :ٞايفكَٓ ٘ٝؽٛر بٔ ةررٜدض اي ٗدٛن – ٞظدر َٓتٗد ٢اإلراراأ – رار اي خدٛث
ايعًُٚ ١ٝا٫كتو ٤ايصعٛر – ١ٜب  ٕٚنورٜع ْعر ٚنعوف ايكٓوب ملًَ ٢دنت اإلقٓدوب –
ملومل ايهت – بريٚأ – ب  ٕٚنورٜع ْعر.
34ي ابددٔ َفًددح :أبدد ٛةشددخوم برٖددوٕ ايد  ٜٔةبددراٖ ِٝبددٔ

ُد بددٔ مل د اهلل بددٔ َفًددح –

امل ب يف ظر املكٓال – املهت اإلش – َٞ٬بريٚأ – اي ع ١ا٭ٚت – ٖ1399دد -
.ّ1979
35ي املك شدد :ٞمل د ايددرمحٔ بددٔ ةبددراٖ ِٝاملك شدد – ٞايع د  ٠ظددر ايعُ د ٪َ – ٠شصدد١
قرط  – ١ايكوٖرٖ1412 – ٠د .ّ1991 -
36ي املددررار :ٟملًدد ٞبددٔ شددًُٝوٕ بددٔ أمحد املددررار – ٟاإلْؽددوف يف َعركدد ١ايددراةح َددٔ
اه٬ف ملًَ ٢اٖ اإلَوّ أمح بٔ حٓ ٌ – رار ةحٝو ٤ايدااث ايعربد – ٞبدريٚأ –
اي ع ١ا٭ٚت – ٖ1419د .ّ1998 -
37ي ايفرا :٤ايكوـ ٞأبٜ ٛعًٞ

ُ بٔ ا صٔ ايفدرا ٤ا ٓ ًد – ٞا٭حهدوّ ايصدً وْ١ٝ

– رار ايهت ايعًُ – ١ٝبريٚأ – ٖ1403د .ّ1983 -
38ي ايسرنعدد:ٞ

ُ د بددٔ مل د اهلل ايسرنعدد ٞا ٓ ًدد – ٞظددر ايسرنعدد – ٞملًدد٢

تؽر اهرقَ - ٞهت  ١ايرظ – ايرٜوري – ٖ1413د .ّ1993 -
39ي ابٔ ق اَ :١اإلَوّ ايعَٛ ١َ٬كل اي  ٜٔأبٛ

ُ مل د اهلل بدٔ أمحد بدٔ

ُد بدٔ

ق اَ – ١امللو – َ ع ١اإلَوّ – ايكوٖر – ٠ب  ٕٚنورٜع ْعر.
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خاوشاً :كتب الفقه الزيدٍ
40ي اجل :ٍ٬ا صٔ بٔ أمح اجل – ٍ٬ـ ٤ٛايٓٗور املعدرم ملًد ٢ؼدفخوأ ا٭زٖدور -
َهت  ١غُفوٕ – ؼٓعو – ٤ب  ٕٚنورٜع ْعر.
سادساً :كتب الفقه اجلعفرٍ
41ي اي ٛش:ٞ

ُ بٔ ا صٔ اي ٛش – ٞنٗا ٜا٭حهدوّ  -اكٝدل ايصدٝ

ُد

بٔ حصٔ اهرشوْ - ٞرار ا٭ـٛا – ٤بريٚأ – ٖ1406د .ّ1985 -
سابعاً :كتب الفقه الظاهرٍ
42ي ابٔ حسّ :اإلَوّ اجلً ٌٝاحمل ث ايفك ٘ٝأبٛ

ُ ملً ٞبٔ شع ٝبدٔ حدسّ – احملًد٢

بوٯثددور – اكٝددل جلٓدد ١ةحٝددو ٤ايددااث ايعربددَٓ – ٞعددٛراأ رار اٯكددوم اجل  ٜد – ٠
بريٚأ – ب  ٕٚنورٜع ْعر.
ثاوناً :كتب الفقه الشرعٌ احلديح
43ي ايعددٝع :مل ٝدد١

ُد شددومل – ايد َو ٤يف اإلشدد – ّ٬رار اي عددري يًٓعددر ٚايتٛزٜددال –

ايكوٖر – ٠اي ع ١ا٭ٚت – ٖ1418د .ّ1997 -
44ي ر .أبدد ٛاملعددوط ٞحددوكغ أبدد ٛايفتدد – ٛايٓعددوّ ايعكددوب ٞاإلشدد – َٞ٬ب د َ ٕٚهددوٕ
ٚنورٜع ْعر.
45ي ر.

ُد كددورٚم ايٓ ٗددوٕ – َ وحد يف ايتعددرٜال اجلٓددو ٞ٥اإلشدد – َٞ٬رار ايكًددِ –

بريٚأ – .ّ1981
تاسعاً :الدوريات والقىانني
46ي جمً ١ا٭حهوّ ايكفو ١ٝ٥ايصدٛراْ ١ٝيصدٓ2001 1990 1999 1988 1987 ١
 ام ١٦ٝايكفو – ١ٝ٥املهت ايفو يًُخهُ ١ايعًٝو.47ي مل د ر َددٔ ا٭حهددوّ ايؽددورر ٠ملددٔ بعددم احملددونِ ايُٝٓٝدد ١ا٫بت اٝ٥ددٚ ١ا٫شددتٓ٦وك١ٝ
قفوٜو غري َٓعٛر.٠
48ي ايكدددرار اجلُٗدددٛر ٟبويكدددوْ ٕٛرقدددِ 12ي يصدددٓ ّ1994 ١بعدددإٔ اجلدددراٚ ِ٥ايعكٛبدددوأ
ايُٝو.
49ي ايكوْ ٕٛاجلٓو ٞ٥ايصٛراْ – ٞيصٓ.ّ1991 ١
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ننهج القرآن الكريم يف الوالء والبراء نع اآلخر غير املسلم
انًهخص :
تٓا ٍٚايبشح َٛضٛع َٓٗذ ١ٝايكسإٓ يف

َٓٗر ايكسإٓ ايهس ِٜيف ايٛالٚ ٤ايرباَ ٤ع

تطبٝل َبدأ ايٛالَ ٤ع املؤَٓني ايصادقني،

أٌٖ ايهتاب َٔ خالٍ آٜات ايكسإٓ

ٚايربا َٔ ٠٤غري املطًُني َٔ ايهفاز

ايهس ،ِٜثِ بٝإ ملٓٗر ايكسإٓ ايهس ِٜيف

ٚاملػسنني  َٔٚأٌٖ ايهتاب َٔ ايٛٗٝد

ايٛالٚ ٤ايرباَ ٤ع ايهفاز ٚاملػسنني ،ثِ

ٚايٓصازٚ ،٣قد بدأ ايبشح بايتعسُّف عً٢

ختِ ايبشح برنس أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات.

َعٓ ٢ايٛالٚ ٤ايرباٚ ٤سهُ٘ ،ثِ تٛضٝح

انًقذية :
ْٚطتع٘ٓٝ

املؤَٓني ،الختاذِٖ قدٚ ٠ٚايٛال ٤هلِٜٛٚ ،ضح

إٕ

اذتُد

هلل

حنُدٙ

ْٚطتٗدْٚ ،ٜ٘عٛذ باهلل َٔ غسٚز أْفطٓا َٔٚ

ضب ٌٝايهافسٚ ٜٔاجملسَني ،يًرباَِٗٓ ٠٤

ض٦ٝات أعُايٓاٜٗ َٔ ،د ٙاهلل فال َضٌ ي٘،
ٜ َٔٚضًٌ فال ٖاد ٟيْ٘ٚ ،ػٗد إال إي٘ إال

ٚعدّ اختاذِٖ أٚيٝا ،٤قاٍ تعاىل  :ﮀ

اهلل ٚسد ٙال غسٜو ي٘ ٚ ،إٔ ستُداً عبدٙ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ( ألانعام:
.)٥٥

ٚزضٛي٘  .ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ٚايٛالٚ ٤ايربا ٤دا ٤ذنس ٙيف نتاب اهلل

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ( آل عمران  .)٢٠١ :ﭑ

نجرياً ،يريضِ يًُؤَٓني طسٜكِٗ ايصشٝح يف

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ( النساء:
  .)٢ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵

نٝف ١ٝايتعاٌَ َع ايصاذتني َٚع ايضايني
َع املطًُني َٚع غريِٖ يف نٌ شَإ
َٚهإ; يرا داٖ ٤را ايبشح يتذًَٗٓ ١ٝر
ايكسإٓ ايهس ِٜيف تطبٝل َبدأ ايٛالٚ ٤ايربا٤
َع ايهفاز ٚاملػسنني َٚع أٌٖ ايهتاب;
ن ِْٗٛأنجس َٔ ذنسِٖ ايكسإٓ ايهس،ِٜ

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼( ألاحزاب–٧٠ :

ٚتعاٌَ َعِٗ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ.

ٚ .)٧٢بعد /فإٕ َٔ َكاصد ايكسإٓ ايهسِٜ

أوالً :أهنية البحح :

يف َٓٗاد٘ ايعع ِٝإٔ ٜبَّٔ يًُؤَٓني نٌ َا

تتُجٌ أُٖ ١ٝايبشح يف بٝإ َٓٗر ايكسإٓ

ٜتعًل بدٚ ِٜٗٓدْٝاِٖٜٚ ،دي هلِ ضبٌٝ

ايهس ِٜيف تعسٜف املطًُني بعكٝد ٠ايٛال٤
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ٚايرباَ ٤ع اآلخس غري املطًِ املُٗٚ ١ارتطري،٠

ايهتاب َٔ ايٛٗٝد ٚايٓصاز َٔٚ ٣ايهفاز

اييت ٜتشكل بٗا اإلضالّ ٚاالميإٚ ،ذيو َٔ

املػسنني; ن ٕٛايف٦ات األخس َٔ ٣ايٛثٓني

خالٍ تتبع آٜات ايٛالٚ ٤ايربا ٤يف ايكسإٓ

ٚغريِٖ تٓدزز ضُِٓٗٚ ،طًباً يالختصاز.

ايهسٚ ِٜاملعصش بأقٛاٍ ايعًُا.٤

رابعاً :خطة البحح:

ثانياً :أهداف البحح:

ٚيتشكٝل أٖداف ايبشح دعًت٘ يف َبشجني

 )1بٝإ ٚتٛضٝح َٓٗر ايكسإٓ ايهس ِٜيف

ٚخامتٚ ١فٗسع نُا :ًٜٞ
املبشح األَ :ٍٚعٓ ٢ايٛالٚ ٤ايرباٚ ٤سهُ٘.

عكٝد ٠ايٛالٚ ٤ايرباَ ٤ع أٌٖ ايهتاب.
 )2بٝإ ٚتٛضٝح َٓٗر ايكسإٓ ايهس ِٜيف
عكٝد ٠ايٛالٚ ٤ايرباَ ٤ع ايهفاز
ٚاملػسنني.
 )3تٛد ٘ٝاملطًُني إىل ٚدٛب ايٛال ٤هلل
ٚزضٛي٘ ٚاملؤَٓني.
 )4حترٜس املطًُني َٔ ايٛال ٤يًهفاز
ٚاملػسنني.
تٓا ٍٚايبشح َٛضٛع (َٓٗر ايكسإٓ
ايهس ِٜيف ايٛالٚ ٤ايرباَ ٤ع اآلخس غري
املطًِ)،

املٛضٛع١ٝ

ٚاملٓٗر

ايٛصف ٞايتشًٚ ،ًٞٝمت االقتصاز عً ٢أٌٖ

نهعهىو اإلَساَية واالحتًاعية

املطًب األَ :ٍٚعٓ ٢ايٛالٚ ٤ايربا ٤يػ١
ٚاصطالساً .
املطًب ايجاْ :ٞسهِ ايٛالٚ ٤ايربا:٤
املبشح ايجاَْ :ٞبدأ ايٛالٚ ٤ايرباَ ٤ع أٌٖ
ايهتاب يف آٜات ايكسإٓ ايهس.ِٜ
املبشح ايجايحَٗٓ :ر ايكسإٓ ايهس ِٜيف
ايٛالٚ ٤ايرباَ ٤ع ايهفاز ٚاملػسننيٚ .ف٘ٝ

ثالجاً :منوج البحح :

بايدزاض١

ٚفَ ٘ٝطًبإ:
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َطًبإ:
املطًب األ :ٍٚايٛال ٤هلل ٚيسضٛي٘ ٚيًُؤَٓني.
املطًب ايجاَْ :ٞبدأ ايٛالٚ ٤ايرباَ ٤ع ايهفاز
ٚاملػسنني يف آٜات ايكسإٓ ايهس.ِٜ
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انًبحث األول  :يعُى انىالء وانبراء وحكًه
املطلب األول :معنى الوالء والرباء لغة واصطالحاً

أوالً :معنى الوالء والرباء لغة
قاٍ ابٔ فازع

1

 -زمح٘ اهلل  -يف َعٓ ٢ايٛال( ":٤ايٛاٚ ٚايالّ ٚايٝا :)٤أصٌ

صشٝح ٜدٍ عً ٢قسب َٔ ،ذيو ايٛي :ٞايكسٜبٚ .ايٛال : ٤املٛايٜ ،ٕٛكاٍٖ :ؤالٚ ٤ال٤
فالٕ" ثِ قاٍٚ :ايباب نً٘ زادع إىل ايكسبٚ 2.أزدعٗا ايساغب االصفٗاْٞ

3

 -زمح٘

اهلل  -إىل أصٌ أبعد َٔ ايكسب ،سٝح قاٍ ":ايٛالٚ ٤ايتٛاي :ٞإٔ حيصٌ غ٦ٝإ
فصاعداً سصٛالً يٝظ بُٗٓٝا َا يٝظ َُٓٗاُٜٚ ،طتعاز ذيو يًكسب َٔ سٝح املهإ،
 َٔٚسٝح ايٓطب َٔٚ ،١سٝح ايد َٔٚ ،ٜٔسٝح ايصداقٚ ١ايٓصسٚ ٠االعتكادٚ .ايٛال:١ٜ
ايٓصسٚ ،٠ايٛال :١ٜتٛي ٞاألَسٚ ،ق :ٌٝايِٛالٚ ١ٜايَٛال ١ٜحن :ٛايدِّاليٚ ١ايدَّالي."١
ٚقاٍ ارتً ٌٝبٔ أمحد

5

4

-زمح٘ اهلل ":-ايٛالَ :٤صدز املٛىلٚ ،ايٛاي :ٞاملعتل

ٚاذتًٝف ٚايٛايٚ ،ٞاملٛاال : ٠اختاذ املٛىل".

6

1
هوى اللووىا املووهىر بوى الأسو مود بو زوارس بو به يوا بو ا بو ن وم الو ابال وواف ماموا و اللوووة و و علوىم تو ،ل و ع و
اللوة جل همه لى ف ثلنها وصار زيها ماما و لف زيهوا املللاوات املحعود ول ولوه توعار هحسوةو سونة م مو هوم مللااثوه م جوم
ملاي س اللوة)) ل و املجمل)) ل و لية الالهاء)) ل ثى سنة  393هو بال ا م انظ ث جمحوه و و وزيوات اعيواف مود بو ا
خليووافل )118 / 13ل ملسسووة ال سووالةل بس ووةوت ل لننووافل )1987ل وسووسة ع ووالم النوونالء ل توومس ال وودي م ووم موود ال و ه ل
ث ليمو تعيم ارناؤوطل )133/17ل ط 6ملسسة ال سالةل بسةوت لننافل )1989م
 2مل وواي س اللو ووةل يب ووي الأس ووسف م وود بو و ز ووارسل ب ووا ن و و )ل )142-141/6م )ل ث لي ووم ا ع ووى لط1ل ار ي وواء ال و وةا
الع يبيل لنناف2331مم
 3ال اغم اصاهانيو هى الأسسف ب ا ب املاضولل بوى اللاسوم اصواهاني و اصو هاني يومل مو الأىمواءل مو هول صو هاف
سووى دووودا ل ثووى سوونة 532ه وول م و مللااثووهو م اب و ات ا بوواءل ال رمعووة لووى ميووارم الو و معةل جووام الحااسووسةل املا و ات و
غ يم الل آفم انظ و "سسة عالم الننالءل م ج سابمل )121-123/18م
 4املا ات غ يم الل آفل ال اغم اصاهاني ل  )587-585ط1ل ار ياء ال ةا الع يبيل 2338مم
 5هووى بووى عنوود ال و م ل ال ليوول ب و ا موود الا اهيوودا النح و ال مأخ و علووم الع و و ل ا وود اعووالمل خ و عنووه سوونىيه الن ووى ل
ً
ً
ً
ً
ً
واصمع وآخ وفل وواف ر سا لساف الع ينوا وورعوا ل كانعوا محىابوعا هنسوة الووهفل ولوه هحوا العوسف و اللووة ل و لوه ابو
ناف م ينظ " سسة عالم الننالءل م ج سابم  )429/7والحاريخ الىنسة )233-199/3م
 6هحا العسفل يبوي عنود الو م ال ليول بو مود الا اهيودا ث ليوم مهودا امل وموي و بو اهيم السوام ا ي  )365/8ار مىحنوة
الهالٌ وت)م
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ٚأَا ايربا :٤فكاٍ ايساغب":أصٌ ايبُسٚ ٤ايرباٚ ٠٤ايرب :ٟايتكص ٞمما ٜهس ٙزتاٚزت٘،
ٚيريو ق :ٌٝبسأت َٔ املسضٚ ،بس٥ت َٔ فالٕ ٚتربأتٚ ،أبسأت٘ َٔ نراٚ ،بسأت٘،
ٚزدٌ بسٚ ،٤ٟق ّٛبساٚ ،٤بسٜؤ."ٕٚ

7

ٚدا ٤عٔ ابٔ فازع ":فأَا ايباٚ ٤ايساٚ ٤اهلُص ٠فأصالٕ إيُٗٝا تسدع فسٚع ايباب:
فايتباعد َٔ ايػَٚ ٤ٞصاًٜت٘ ٖ ٛأسد أصًَ ٞعٖٓ ٢ر ٙايهًُ." ،١

8

 َٔٚخالٍ املعٓ ٢ايًػٜ ٟٛتضح إٔ ايٛالٜ ٤طًل عًَ ٢عإٍ عدَٗٓ ٠ا :احملب،١
ٚايٓصسٚ ،٠ايكسب َٔ ايػٚ ٤ٞايدْٚ .َ٘ٓ ٛايرباٜ ٤طًل عً ٢عدَ ٠عإٍ أٜضاً َٓٗا:
ايبعدٚ ،ايتدًصٚ ،ايعدا.٠ٚ

ثانياً :معنى الوالء والرباء اصطالحاً:
ايٛالٚ ٤ايرباَ ٤طتُد َٔ أصً٘ ايًػ ٟٛقاٍ ابٔ ت١ُٝٝ

9

-زمح٘ اهلل  -يف أصٌ

َعٓ ٢ايٛالٚ ١ٜايعداٚ ":٠ٚايٛال ١ٜضد ايعداٚ ، ٠ٚأصٌ ايٛال : ١ٜاحملبٚ ١ايكسبٚ ،أصٌ
ايعدا :٠ٚايبػض ٚايبعدٚ .قد ق ٌٝإٔ ايٛي ٞمسٍٚ ٞيٝاً َٔ َٛاالت٘ يًطاعات ،أَ :ٟتابعت٘
هلاٚ ،األ ٍٚأصحٚ ،ايٛي :ٞايكسٜب" ،10فٝهَ ٕٛعٓ ٢ايٛالٚ ٤ايربا ٤بػهٌ عاّ َٔ
خالٍ املعٓ ٢ايًػٚ ٟٛأقٛاٍ املفطسٚ 11ٜٔبعض احملككني َٔ ايعًُا :ٖٛ ٤ستب ١اهلل
ٚزضٛي٘ ْٚصس ٠دٚ ٜ٘ٓستبَٛٚ ١اال ٠املؤَٓنيَ ،ع بػض املعادٚ ٜٔاحملازبني هلل ٚيسضٛي٘.

 7املا ات غ يم الل آف ل م ج سابمل )121م
 8م جم ملاي س اللوةل م ج سابم )237-236 /1م
 9هوى ا بو يبووي بىو بو يووى الدموووليل املوووهىر دووومس الوودي ل مو علموواء املسوولمسف و اللو ف الحووام ال جو ال ولوود و السوواد
ً
مو تووه صووا 692هوول رس ع ووى يوود الووويخ ابو ثيميووة الدمووولي و بمووه ك ابووة  16عامووال ونووج و كلعووة موووم و يووام ابو
ثيميةل لديه العديد م املللاات منه يام ال مةل و عوالم املوىكعسف عو ر العواملسفل وب املعوا و هودا خسوة العنوا ل ثوى و
ليل ووة ال مو و س 752هو وول ينظو و "ال ووىا بالىزي وواتل الح ووادا )273/2لطل1382 2هو وو)ل وينظو و " ال وودر اليامن ووة و و عي وواف املا ووة
الحامنةل اب حج العسلالنيل  )2321/4عام  1387هو)
 13مجمىعة الحى يدل مد ب ثيميةل مىحنة ار النيافل موم )1987 )543م
 11ينظ و و زووحي الل وودي الجووام ب ووسف زر و ال واي ووة والدرايووةو ا ب و ع و الو ووىوانيل  )53/2ط3ل ار الىزوواءل املنح ووىرول )2335م
وهحسة م هحم الحاسسةم

نهعهىو اإلَساَية واالحتًاعية
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املطلب الجاني :حكه الوالء والرباء وحقيقتى
ايٛالٚ ٤ايربا َٔ ٤أص ٍٛاإلميإ اييت اتفكت عًٗٝا غسا٥ع األْبٝا ،٤قاٍ تعاىل يف أٌٖ
ايهتاب  :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ( املائدة ،)٧٢ – ٧٧ :فرّ ضبشاْ٘ أٌٖ
ايهتاب بطبب َٛاالتِٗ ايهافسَٚ ٜٔعادا ٠املؤَٓنيٚ ،أِْٗ خسدٛا عٔ َكتض٢
اإلميإ بٗرا ايتٛي.ٞ
ٚقد قاٍ ضبشاْ٘ يٓٛح -عً ٘ٝايطالّ -يف املؤَٓني َع٘ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ( هود ،)٠٠ :فهذا تٛي ٞاملؤَٓنيٚ ،قاٍ ي٘ يف ابٓ٘  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ( هود ،)٠٤ :فٗرا
ايربا َٔ ٤ايهافسٚ ٜٔي ٛنإ َٔ أقسب األقسبني.
ٖٚر ١ًَ ٙإبساٖ ِٝاييت ضف٘ ْفط٘ َٔ زغب عٓٗاٖٚ ،ر ٙاألض ٠ٛاييت أخرب بٗا يف
قٛي٘ تعاىل :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵﮶﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂  
           ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ( املمتحنة.)٠ :

ٚسكٝك ١ايٛالٚ ٤ايربا ٖٞ ٤سكٝك ١ايتٛسٝد اير ٖٛ ٟسل اهلل عً ٢عباد ،ٙفإٕ ايتٛسٝد
ٖ ٛادتُاع ايٛالٚ ٤ايرباَ ٤عاً ،إذ ايتٛسٝد ٖ ٛغٗاد ٠إٔ ال إي٘ إال اهلل فٗٝا ايٛالٚ ٤ايربا٤
ف(ال إي٘) بسا ،٤بسا َٔ ٠٤نٌ أي ١ٖٝٛيػري اهلل (ٚإال اهلل) ٚال ، ٤بإفساد ايٛال ٤بايعبٛد١ٜ
هلل ٚسد ،ٙقاٍ تعاىل :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
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ﮑ ( النحل ،)٦٤ :فٗر ٙدع ٠ٛايسضٌ مجٝعاً تدع ٛإىل ايٛالٚ ٤ايرباٚ ،٤يٝظ يف
نتاب اهلل غ ٤ٞأنجس ذنساً ٚال أبني سهُاً َٔ ايتٛسٝد ثِ ايربا َٔ ٠٤املػسنني،
ُٖٚا صٓٛإ ،قاٍ تعاىل  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ( ألانعام.(٢١ :

ٚإمنا ناْت سكٝك ١ايٛالٚ ٤ايربا ٖٞ ٤سكٝك ١ايتٛسٝد; ألٕ املٛاال ٠إمنا ته ٕٛيطًب
ايعص ٠قاٍ اهلل تعاىل يف املٓافكني :﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽

﮾ ﮿( النساء ،)٢٦١ :فبني ضبشاْ٘ إٔ اختاذ ايٛيٜ ٞه ٕٛيطًب ايعص ، ٠ثِ قاٍ
ضبشاْ٘   :﯀ ﯁ ﯂   ،فهُا إٔ ايد ٜٔهلل مجٝعاً فإٕ ايعص ٠هلل مجٝعاً ،قاٍ
تعاىل :ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ= ﭽ ﭾ ( يونس.)٤٥ :

آٜااات ايااٛالٚ ٤ايااربا ٤يف ايكااسإٓ ايهااس ِٜنااجري ٠دااا٤ت أنجسٖااا

صااٛ

ايهفاااز

بػاهٌ عاااّ ضااٛاَ ٤اأ أٖااٌ ايهتاااب أ ٚاملػااسننيٚ .ضااٝأت ٞذنااس بعضااٗا يف املبشااح
ايكادّ.
ٚزد ايٛالٚ ٤ايرباَ ٤ع أٌٖ ايهتاب خاص ١يف سٛاي ٞمخظ آٜات فكاٍ ضبشاْ٘
ٚتعاىل يف آ ١ٜصسحي ١يف عدّ اختاذ ايٛٗٝد ٚايٓصاز ٣أٚيٝا  :٤ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ( املائدة:

ٚ" ،)٥٢ايعاٖس إٔ ارتطاب يًُؤَٓني سكٝك.12"١
ٜك ٍٛابٔ نجري

13

 -زمح٘ اهلل  -يف تفطري ٖر ٙاآل ٢ٜٗٓ "١ٜاهلل تبازى ٚتعاىل

عباد ٙاملؤَٓني عٔ َٛاال ٠ايٛٗٝد ٚايٓصاز ٣اير ِٖ ٜٔأعدا ٤اإلضالّ ٚأًٖ٘ ،ثِ أخرب إٔ
 12زحي اللدي الجام بسف زر ال واية والدرايةو م ج سابمل  )73/2م
 13هى الأازظ الىنسة عما الودي ل سوماعيل بو عمو بو هحسوة النحو ا الدمووليل الاليوه الووازع ل ولود سونة سونعما ةل ووواف
ً
هحس ووة ضسح ض ووار كلي وول الأس ووياف ج وودام ك وواٌ ال و ه و ه ووى ضم ووام املأ وود الن ووار ل ان ه و لي ووه ر اس ووة العل ووم و الح وواريخ والأ وود
والحاسووسة ل وووواف هحسووة الححووانيفل ومنهووا الندايووة والنهايووة و الحوواريخل وفنلووات الوووازعيةل وثاس وسة اللو آف العظوويمل وثالم ثووه ه ووة
منهم العالمة اب حج العسلالنيل وثى تعناف سنة ريبو وسونعسف وسونعما ةل و زو بملاوةو الحوىزية عنود تويمه بو ثيميوة
ر مهما هللام ينظ " جالء العينسفل نعماف ب ا ب عند هللا الىس ل )47/1ل م نعة املدينة 1981م)م
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بعضِٗ أٚيٝا ٤بعض ،ثِ تٗدد ٚتٛعد َٔ ٜتعاط ٢ذيو ٚأْ٘ َِٓٗ فكاٍ :ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ".

14

فال زتاٍ يًُٛاال ٠بني َٔ ٜدع ٞاإلميإ ٜٚطع ٢يٓػس ٙيف زبٛع األزضٚ ،بني َٔ
حيازب٘ يف نٌ ٚقت ٚسني.
ٜك ٍٛضٝد قطب

15

-زمح٘ اهلل َ -تشدثاً عٔ ٖر ٙاآل " ١ٜإْٗا سكٝك ١ال

عالق ١هلا بايصَٔ; ألْٗا سكٝكْ ١ابع َٔ ١طبٝع ١األغٝا ،٤إِْٗ ئ ٜهْٛٛا أٚيٝا ٤يًذُاع١
املطًُ ١يف أ ٟأزض ٚال يف أ ٟتازٜذٚ ،قد َضت ايكس ٕٚتً ٛايكس ٕٚتسضِ َصدام ٖرٙ
املكٛي ١ايصادق ،١يكد ٚي ٞبعضِٗ بعضاً يف سسب ستُد – صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ -
ٚادتُاع ١املطًُ ١يف املدٚٚ ،١ٜٓي ٞبعضِٗ بعضاً يف فذاز األزض عًَ ٢داز ايتازٜذ،
ٚمل ختتٌ ٖر ٙايكاعدَ ٠سٚ ٠اسدٚ ،٠مل ٜكع يف ٖر ٙاألزض إال َا قسز ٙايكسإٓ
ايه س ،ِٜيف صٝػ ١ايٛصف ايدا ،ِ٥ال اذتادخ املفسدٚ .اختٝاز ادتًُ ١االمس ١ٝعًٖ ٢را
ايٓش ،ٛبعضِٗ أٚيٝا ٤بعض ،يٝطت زتسد تعبري! إمنا ٖ ٞاختٝاز َكصٛد يًدالي ١عً٢
ايٛصف ايدا ِ٥األص .ٌٝثِ زتب عًٖ ٢ر ٙاذتكٝك ١األضاضْ ١ٝتا٥ذٗا فإْ٘ إذا نإ

ايٛٗٝد ٚايٓصاز ٣بعضِٗ أٚيٝا ٤بعض فإْ٘ ال ٜتٛالِٖ إال َٔ ٖ ،َِٗٓ ٛثِ قاٍ تعاىل ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  ،يكد نإ ٖرا حترٜساً أٜضاً يًذُاع ١املطًُ ١يف املد،١ٜٓ
ٚيهٓ٘ حترٜس يٝظ َبايػاً ف ،٘ٝفٗ ٛعٓٝف ْ .عِ; ٚيهٓ٘ ميجٌ اذتكٝك ١ايٛاقع . ١فُا
ميهٔ إٔ ميٓح املطًِ ٚال ٙ٤يًٛٗٝد ٚايٓصازٚ – ٣بعضِٗ أٚيٝا ٤بعض  -ثِ ٜبك ٢ي٘
 14ثاسسة الل آف العظيمل يبي الاداء سماعيل اب هحسة  )73/2ط3ل ار املع زة ل لننافل  1989م)م
 15هووى سوويد ك ووم سووسف الووواريبيل يووم وماىو سووالمي محو ال ولوود بل يووة مىتووة بم ازظووة سوويىط و صووعيد محو ل و هووا
ثلل و جعليم ووه اول ووى و ا ووظ اللو و آفل عم وول ب ووىبارو املع ووار ل انظ ووم لأو و الىز وود املح و ا لس وونىات وث ه ووهل وانظ ووم ل ووى جماع ووة
إلاخوىاف املسولمسفل و وىهم ب هموة الحوهم ع ووى نظوام الأىوم وصودر الأىوم بمعداموه و عوودم عوام 1966مل صودر فا اوة مو الىحووم
ً
إلاسوالمية اات فواد خوواه منهواو و قووالٌ اللو آف والعدالوة ضجحماعيووة و إلاسوالم ومعووالم و ال يوم وغسةهووام نلوال عو املىسووىعة
الع بية العاملية httpll www.mawsoah.net.
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اضالَ٘ ٚإمياْ٘ٚ ،تبك ٢ي٘ عضٜٛت٘ يف ايصف املطًِ  ،ايرٜ ٟتٛىل اهلل ٚزضٛي٘ ٚايرٜٔ
آَٓٛا ..فٗرا َفسم ايطسٜل".

16

ٚساارز ايكااسإٓ ايهااسَ ِٜاأ َااٛاال ٠أعاادا ٤اإلضااالّ ٚخاصاا ١احملااازبني ٚاملعااادَ ٜٔاأ
ايهتااابٝني ٚاملػااسنني اياارٜ ٜٔتداار ٕٚغااسا٥ع اإلضااالّ املطٗااس ٠احملهُااٖ ١ااصٚاً ٚيعب ااً
بكٛيااا٘  :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ

ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ( املائدة.)٥٧ :
ٜ ٚك- ٍٛدٌ ٚعٌ  -يف آ ١ٜأخسَ ٣بٓٝاً إٔ َٔ ٜطٝعِٗ ٜستد نافساً باهلل  :ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ  ( آل عم ر ر ر رران،)٢٠٠ :
نٝف ال ٚايٛٗٝد ٚايٓصاز َٔ ٣طبٝعتِٗ أْ٘ ال ٜٗدأ هلِ باٍ ٚال ٜكاس هلاِ قاساز ستاٜ ٢تباع
املطًِ ًَتِٗ ٚيٝظ زتاسد ايسضاٚ ٢ايطاعاٚ ١ايٓصاسٚ ٠احملبا ١فكاه ايايت ٖاَ ٞأ َعااْٞ

ايٛال ،٤فٗرَ ٙسسً ١أٚىل ال ٜهتف ٕٛبٗا ٜك ٍٛضبشاْ٘ ٚتعااىل :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ( البقرة.)٢١٠ :
َٚا ٖرا بػسٜب عآِٗ ٚارتًاٌ فاٜ ُٔٝعتكاد أٜ ٚعأ أْٗاِ ضريضا ٕٛعأ أٖاٌ اإلمياإ
ٚأِْٗ ٜسد ٕٜٛارتري ألَ ١ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ.
ٖٓ َٔٚا ٜتضح ضسٚز ٠إٔ حيس

املؤَٔ عً ٢سب املاؤَٓني َٚاٛاالتِٗٚ ،ايبعاد ناٌ

ايبعد َٔ َٛاال ٠اير ٜٔأٚتٛا ايهتاب َٔ ايٛٗٝد ٚايٓصااز ،٣ستا ٢ال ٜٓشاسف عأ َطاازٙ
ايصشٝح ،اير ٟب ّ٘ٓٝاهلل يف آٜات ايكسإٓ ايهسَٚ ،ِٜا ٚاقع املطًُني اي ّٛٝاملاسّ ،إال يف
ابتعادِٖ عٔ َٓٗر ايكسإٓ ايهسٚ ،ِٜاتباعِٗ ايٛٗٝد ٚايٓصاز ٣سر ٚايكر ٠بايكر.٠

 16قالٌ الل آفل سيد ك م  )911/2ط34ل ار الو وقل اللاه ول 2334م)م بحح
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انًبحث انثانث  :يُهج انقرآٌ انكريى في انىالء وانبراء ي انكاا وانًررييٍ
تٓاٚيٓا يف َبشح ضابل تعسٜف ايٛالٚ ٤ايرباٚ ٤سهُ٘ٚ ،ضٓهتفٖٓ ٢ا مبٓاقػ١
اآلٜات اييت حتدثت عٔ َٓٗر ايكسإٓ ايهس ِٜيف ايٛال ٤يًُؤَٓني ٚايربا َٔ ٠٤املػسنني
ٚايهفاز.
املطلب األول :الوالء هلل ولرسولى وللنؤمنني

أدي ١ايٛال ٤هلل ٚيسضٛي٘ ٚيًُؤَٓني نجريَٚ ٠تضافسَٗٓٚ ٠ا:
 )1قٛي٘ تعاىل :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ 

(املائدة ،)٥٥ :فاآل ١ٜفٗٝا أَس بصٝػ ١ارترب ،أ :ٟجيب عًٝهِ أٜٗا املؤَٓ ٕٛإٔ تعطٛا
ٚال٥هِ يًُرنٛز ٜٔيف اآلٚ ،١ٜإمنا يف ايًػ ١ايعسب ١ٝنُا َٖ ٛعسٚف تفٝد اذتصس
ٚايكصس ،أ :ٟال ٚال ٤يف اإلضالّ إال هلل ٚزضٛي٘ ٚاملؤَٓني.
ٚ )2قٛي٘ تعاىل :ﮑ ﮒ ﮔ ﮓ ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ( التوبةٖٚ .)٧٢ :ر ٙاآل ١ٜفٗٝا دالي ١عً ٢إٔ املؤَٓني اير ٜٔجيب
َٛاالتِٗ ِٖ اآلَس ٕٚباملعسٚف ٚايٓاٖ ٕٛعٔ املٓهس ٚاملك ُٕٛٝايصالٚ ٠املؤتٕٛ
ايصناٚ ٠ايطا٥ع ٕٛهلل ٚزضٛي٘.

)3

ٚقٛي٘ تعاىل :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ( املائدة.)٥٤ :

فهٌ ٖر ٙاآلٜات تدٍ داليٚ ١اضش ١عً ٢إٔ ٜعًٔ املؤَٔ ٚال ٘٥هلل ٚزضٛي٘
ٚاملؤَٓني ،ستٜ ٢سمحِٗ اهلل ٚستٜ ٢هْٛٛا يف ايطسٜل ايصشٝح اييت أزادٖا اهلل يعبادٙ
يف ٖر ٙاذتٝا ٠ايدْٝا ٜٚه ٕٛيف فضٌ اهلل ٚنسَ٘ يف اآلخس.٠

املطلب الجاني :مبدأ الوالء والرباء مع الكفار واملشركني يف آيات القرآن الكريه
حتدخ اهلل يف عدَٛ ٠اضع َٔ نتاب٘ ايهس ِٜعٔ عدّ اختاذ ايهافس ٜٔأٚيٝأَ ٤
د ٕٚاملؤَٓني قاٍ تعاىل  :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ( آل عمران.) ١٧ :

"فٗر ٙاآل ١ٜايهسمي ١فٗٝا بٝإٌ يهٌ اآلٜات ايكاض ١ٝمبٓع َٛاال ٠ايهفاز َطًكاً
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ٚإٜضاحٌ; إٔ ستٌ ذيو يف ساي ١االختٝازٚ ،أَا عٓد ارتٛف ٚايتك ١ٝفريخص يف
َٛاالتِٗ ،بكدز املدازا ٠اييت ٜهتف ٞبٗا غسِٖٜٚ ،ػرتط يف ذيو ضالَ ١ايباطٔ َٔ
تًو املٛاالٜ َٔٚ ،٠أت ٞاألَٛز عً ٢اضطساز فًٝظ نُجٌ آتٗٝا اختٝازاً ."17
ٚقاٍ يف َٛضع آخس يف داليٚ ١اضش ١عً ٢عدّ دٛاش اختاذ ايهافس ٜٔايرٜ ٜٔصدٕٚ

عٔ د ٜٔاهلل أٚيٝا ٤بدالً عٔ املؤَٓني :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ( النساء" .)٢٠٠ :فكد ْٗ٢
تعاىل عباد ٙاملؤَٓني عٔ اختاذ ايهافس ٜٔأٚيٝا َٔ ٤د ٕٚاملؤَٓنيٜ ،عين َصاسبتِٗ
َٚصادقتِٗ َٓٚاصشتِٗ ٚإضساز املٛد ٠إيٚ ،ِٗٝإفػا ٤أسٛاٍ املؤَٓني ايباطٓ ١إي،ِٗٝ
نُا قاٍ تعاىل  :ال يَتَّخِزِ الْمُؤْمِنُىنَ الْكَافِشِيهَ أَوْلِيَاءَ مِهْ دُونِ الْمُؤْمِنِنيَ وَمَهْ يَفْعَلْ رَلِكَ فَلَيْسَ مِهَ اللَّهِ فِي

شَيْءٍ إِال أَنْ تَتَّقُىا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَزِّسُكُمُ اللَّهُ وَفْسَهُ [ آل عمران ]١٧ :أ :ٟحيرزنِ عكٛبت٘ يف
ازتهابهِ ْٗٚ .٘ٝهلرا قاٍ ٖآٖا :أَتُشِيذُونَ أَنْ تَجْعَلُىا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاوًا مُبِينًا أ :ٟسذ١
عًٝهِ يف عكٛبت٘ إٜانِ".18
ٚقاٍ تعاىل  :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ( املائدة ،)٥٧ :ذٖب املفطس ٕٚإىل إٔ املساد باير ٜٔأٚتٛا
ايهتاب ِٖ ايٛٗٝد ٚايٓصازٚ ،٣املساد بايهفاز ِٖ املػسن ٕٛنُػسن ٞايعسب.19
فٗر ٙاآل ١ٜغاًَ ١يًهفاز َٔ أٌٖ ايهتاب  َٔٚاملػسنني ٚغريِٖ َٔ املًشد.ٜٔ
ٚب َّٔٝضبشاْ٘ ٚتعاىل يف َٛضع آخس إٔ تَٛيَِّٛ ِٗٝدب يطده اهلل ٚ ،ارتًٛد يف
عراب٘ٚ ،إٔ َتٛي ِٗٝي ٛنإ َؤَٓاً َا تٛالِٖ  ٖٛٚ ،قٛي٘ تعاىل   :ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
 17املاحل ت ح آية الى ء والاةاءل ع نايف الشأى ل )321/1ل مىحنة العنييافل السعى يةل 2337م)
 18ثاسسة الل آف العظيمل م ج سابمل )583/1م
 19ينظ و " جووام النيووافل ا ب و ج ي و ال اووةا  )289/6ث لووم عنوود هللا ال ةووويل ط1ل هج و لل ناعووة والأو و م 2331م) وه و لً
"مدارن الحنزيل"ل عند هللا الأساي  )418/1ط1ل ار اليلم ال يم بسةوتل )1998م
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ﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ( املائدة.)٧٢ – ٧٠ :

ٚقاٍ -دٌ ٚعٌ َ -بٓٝاً إٔ اختاذ ايهافس ٜٔأٚيٝا َٔ ٤أخص خصا٥ص ايٓفام
ٚأًٖ٘  :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ( النساء.)٢٦١ – ٢٦٧ :

ٚقاٍ تعاىل   :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ( املجادلة)١١ :

ٚقاٍ -دٌ ٚعال  :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁ ﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ( التوبة.)١٠ – ١٦ :

ٚقاٍ تعاىل  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ( املمتحنةٚ ،)٢ :قاٍ تعاىل يف ايطٛزْ ٠فطٗا :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ 
(املمتحنة.)١ :

ٚاملالسغ َٔ ٖر ٙايٓصٛ

ايهجري ٠يف ايكسإٓ ايهس ِٜأْٗا تٓٗ ٢عٔ َٛاال ٠غري

املؤَٔٚ ،يهٔ ايبعض تػدد يف فِٗ ٖر ٙاآلٜات ٚأَجاهلاٚ ،أْٗا تدع ٛإىل ادتف٠ٛ
ٚايكطٝعٚ ١ايهساٖ ١ٝيػري املطًِ بػهٌ عاّٖٚ ،را َا ال ْكصد ٙيف حبجٓا ،فًٝظ
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َعٓ ٢ايٛال ٤يًُؤَٓني ٚايربا َٔ ٠٤ايهفاز ٚاملػسنني ٚعدّ َٛاالتِٗٚ ،إٔ املؤَٔ
خيايف املكصد َٔ ْص ٍٚايكسإٓ ايهسٖ ٖٛٚ ِٜدا ١ٜايبػس ١ٜيًدري ٚدعٛتِٗ يطسٜل
اإلميإ ٚايدع ٠ٛإىل اهلل باذتهُٚ ١املٛعع ١اذتطٓ ، ١أ ٚإٔ ٜكٛدَ ٙبدأ ايٛالٚ ٤ايربا٤
إىل اذتكد ٚايػٌ يآلخس غري املطًِٚ ،تٓفري ايٓاع َٔ د ٜٔاهلل ايك ،ِٜٛفهٌ ذيو يٝظ
َكصدْا َٔ ضسد آٜات ايٛالٚ ٤ايربا.٤
ٚاذتل إٔ ايرٜ ٟتأٌَ اآلٜات املرنٛز ٠تأَالً فاسصاًٜٚ ،دزع تٛازٜذ ْصٚهلا ٚأضباب٘
َٚالبطات٘ ٜتبني ي٘ َا ٜأت:ٞ
أوالً :إٕ ايٓٗ ٞإمنا ٖ ٛعٔ اختاذ املدايفني أٚيٝا ،٤بٛصفِٗ مجاعَ ١تُٝص ٠بدٜاْتٗا
ٚأفهازٖا ٚغعا٥سٖا ،أ ٟبٛصفِٗ ٜٛٗداً أْ ٚصاز ٣أ ٚزتٛضاً أَ ٚػسنني أ ٚحنٛ
ذيوٚ ،املفسٚض إٔ ٜهٚ ٕٛال ٤املطًِ يألَ ١املطًُٚ ١سدٖآٖ َٔٚ ،ا دا ٤ايتشرٜس يف
ايٓصٛ

ايطابك َٔ ١اختاذِٖ أٚيٝا َٔ ( :٤د ٕٚاملؤَٓني) ،أ ٟال ٜتٛدد إيٜٚ ِٗٝتكسب

هلِ عً ٢سطاب مجاعت٘.
ثانياً :إٕ املٛاد ٠اييت ْٗت عٓٗا اآلٜات يٝطت َٖٛ ٞاد ٠أ ٟشتايف يف ايدٚ ،ٜٔي ٛنإ
ضًُاً يًُطًُني ٚذَ ١هلِ ،إمنا َٖٛ ٞاد َٔ ٠آذ ٣املطًُني ٚساد اهلل ٚزضٛي٘ نُا يف
اآلٜات ايطابكٚ ،١يف اآلٜات حتس ِٜاملٛاال ٠أ ٚاإليكا ٤باملٛد ٠إىل املػسنني بأَسٜٔ
زتتُعني :نفسِٖ باإلضالّٚ ،إخسادِٗ يًسضٚ ٍٛاملؤَٓني َٔ دٜازِٖ بػري سل.
ٚقد قطِ اهلل املدايفني يف ضٛز ٠املُتشٓ ١إىل فسٜكني " :فسٜل نإ ضًُاً يًُطًُني
مل ٜكاتًِٗ يف ايدٚ ٜٔمل خيسدِٗ َٔ دٜازِٖ ،فٗؤال ٤هلِ سل ايرب ٚاإلقطاط إي ،ِٗٝيف
قٛي٘ تعاىل  :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ
ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ( املمتحنة. )١ – ٧ :

نهعهىو اإلَساَية واالحتًاعية

230

انعذد ( )6انًخهذ ( )10إبريم 2015و

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

ننهج القرآن الكريم يف الوالء والبراء نع اآلخر غير املسلم

| أ.عبدالرحمن قايد الفقيه

ٚفسٜل اخترٚا َٛقف ايعداٚ ٠ٚاحملاد ٠يًطًُني  -بايكتاٍ أ ٚاإلخساز َٔ ايدٜاز ،أٚ
املعاٖسٚ ٠املعا ١ْٚعً ٢ذيو  -فٗؤال ٤حيسّ َٛاالتِٗ َ ،جٌ َػسنَ ٞه ١اير ٜٔذام
املطًُ ٕٛعً ٢أٜد ِٜٗايٜٛالت َٚ ،فٖٗ ّٛرا ايٓص إٔ ايفسٜل اآلخس ال حتسّ َٛاالت٘".20

ٖٓ َٔٚا ٚجيب ايتفسٜل بني ايرب ٚايكطه ٚبني املٛاالٚ ٠املعاد ،٠فايرب ٚايكطه
ٚاملعاًَ ١اإلْطاَْ ١ٝطًٛب ١عٓد ايتعاٌَ َعِٗ بٓصٛ

ايكسإٓ ايهجريَٗٓٚ ،٠ا

قٛي٘ تعاىل  :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ( النحلٚ ، (٢١٥ :أقٛاٍ ٚأفعاٍ ايٓيب
ستُد صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ َعِٗ ،فكد أٚزد ايبداز ٟيف صشٝش٘ عٔ أمسا ٤بٓت أبٞ
بهس زض ٞاهلل عُٓٗا قايت :قدَت عً ّٞأََ ٖٞٚ ٞػسن ١يف عٗد زض ٍٛاهلل صً٢
اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  ،فاضتفتٝت زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،قًت :إٕ أَ ٞقدَت عًّٞ
 ٖٞٚزاغب ،١أفأصٌ أَ ٞ؟ قاٍ ْ :عِ ،صً ٞأَوٚ .21يهٔ إٔ تهٖٓ ٕٛاى َٛد ٠قًب١ٝ
أ ٚظاٖس ٜ٘هلِ َٛٚاالتِٗ فٗرا مما ٜٓبػ ٞاذترز َٓ٘ بٓصٛ

ايكسإٓ ايهس ،ِٜفاملٛد٠

ٚايٛال ٤ال ٜهْٛإ إال هلل ٚزضٛي٘ ٚاملؤَٓني قاٍ تعاىل  :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ ﰕ ﰖ ( املائدة.)٥٧ – ٥٥ :

ٖٚرا َٔ اْصاف اإلضالّ ٚعدايت٘ سٝح فسم بني احملازبني ٚاحملاد ٜٔهلل ٚزضٛي٘
ٚبني املطاملني يف ايتعاٌَ ٚايرب ٚاإلقطاطٜ ،ك ٍٛتعاىل يف آخس ضٛز ٠اجملادي  :١ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
 23ينظ و "غسة املسلمسف املجحم إلاسوالمي"ل يىسوف الل بواوا ل ه )75ل ط 4ل ملسسوة ال سوالةل بسوةوتل لننواف 1985م)ل
بحح م
 21خ ج ووه النم ووارا ل ص ووأيي النم ووارال ا ب و س ووماعيل النم ووارال ه)3183ل ط3ل ار اب و هحس ووةل اليمام ووة بس ووةوتل ث لي ووم
مح ا يم النوال ركم الأديث )2623ل 1987م)م
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ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ( املجادلة.)١١ :

انخاتًةٚ :تػتٌُ عً ٢أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات
أوالً :أهه النتائج
 )1ايٛال ٤يف ايًػٜ ١أت ٞعًَ ٢عاَْ ٞتعددَٗٓ ٠ا :ايكسب ٚاحملبٚ ١ايٓصسٚ ٠االتباع.
 )2ايٛال ٤غسعاً ٖ :ٛايتكسب إىل اهلل عص ٚدٌ ٚزضٛي٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚاملؤَٓني
باحملبٚ ١ايٓصسٚ ٠ايطاعٚ ١غري ذيو.
 )3ايٛال ٤يًهفاز ٖ :ٛإظٗاز املٛد ٠هلِ باألقٛاٍ ٚاألفعاٍ ،نٓصستِٗ ٚستبتِٗ .
 )4سرز اهلل املؤَٓني َٔ َٛال ٠ايهفاز ٚاملػسنني ٚأٌٖ ايهتابٚ ،خاص ١املعادٜٔ
ٚاحملازبني.
 ٢ْٗ )5اهلل تعاىل عباد ٙاملؤَٓني عٔ اختاذ ايهافس ٜٔأٚيٝا َٔ ٤د ٕٚاملؤَٓني عٔ طسٜل
اضساز املٛد ٠إيٚ ِٗٝإفػا ٤أسٛاٍ املؤَٓني ايباطٓ ١إي.ِٗٝ
 )6ايٓٗ ٞعٔ َٛاال ٠غري املؤَٔ يٝظ املكصٛد َٓ٘ ادتفٚ ٠ٛايكطٝعٚ ١ايهساٖ ١ٝيػري
املطًِ.
 )7فسَّم ايكسإٓ ايهس ِٜبني احملازبني ٚاحملاد ٜٔهلل ٚزضٛي٘ َٔ ايهفاز ٚاملطاملني يف
ايتعاٌَ ٚايرب ٚاإلقطاط.
 )8فسَّم ايكسإٓ ايهس ِٜيف َٓٗذ٘ يف ايتعاٌَ َع ايهفاز ٚاملػسنني  َٔٚأٌٖ
ايهتاب بني ايرب ٚاإلقطاط إيٚ ِٗٝبني املٛدٚ ٠تٛيت.ِٗٝ
ثانياً :أهه التوصيات:
 )1عً ٢املطًُني االيتصاّ بعكٝد ٠ايٛالٚ ٤ايربا ٤يف اإلضالّ اييت ٚضشٗا اهلل يف َٓٗاد٘
ايعع ِٝيف ايكسإٓ ايهسٚ ِٜعً ٢يطإ ْب ٘ٝصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ.
 )2عً ٢املطًُني اذترز َٔ َٛاال ٠ايهفاز ٚاملػسنني.
 )3عً ٢ايعًُاٚ ٤ايدعاٚ ٠اإلعالَٝني تبصري املطًُني بهاف ١ايٛضاٚ ٌ٥األضايٝب املتاس١
بعكٝد ٠ايٛالٚ ٤ايربا ٤مبفَٗٗٛا ايكسآْ ٞايعع ،ِٝألُٖٝتٗا.
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 )4عً ٢ايباسجني ٚايدزاضني اإلنجاز َٔ ايبشٛخ يف ٖرا اجملاٍ ملا ف َٔ ٘ٝايٓفع
يًُطًُني.
ٚ )5يف ارتتاّ أمحد اهلل زبٚ ٞأغهس ٙعً ٢إمتاّ ٖرا ايبشحٚ ،أدع ٙٛإٔ ٜتكبٌ َا
أصبت ٚأسطٓت ف ٘ٝبكب ٍٛسطٔٚ ،إٔ ٜػفس يَ ٞا أخطأت ٚأضأت ف ،٘ٝفإْ٘ ايػفٛز
ايسسٚ ، ِٝآخس دعْٛا إٔ اذتُد هلل زب ايعاملني .

فهرس انًصاد وانًراح
 )1القشآن الكشيم.
 )2داَع ايبٝإ ،ستُد بٔ دسٜس ايطرب ،ٟحتكل عبد اهلل ايرتن ،ٞطٖ ،1ذس
يًطباعٚ ١ايٓػس.)ّ2001( .

 )3دال ٤ايعٓٝنيْ ،عُإ بٔ ستُد بٔ عبد اهلل األيٛضَ ،ٞطبع ١املد.)ّ1981( ،١ٜٓ
 )4ايدز ايهآَ ١يف أعٝإ املا ١٥ايجآَ ،١ابٔ سذس ايعطكالْٖ1387( ،ٞا).
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طَ 6ؤضط ١ايسضاي ،١بريٚت يبٓإ.)1989(،

 )6صشٝح ايبداز ،ٟستُد بٔ إمساع ٌٝايبداز ،ٟط ،3داز ابٔ نجري ،ايُٝاَ١
بريٚت ،حتكٝل َصطف ٢دٜب ايبػا.)1987( ،

 )7غري املطًُني يف اجملتُع اإلضالَٜٛ ،ٞضف ايكسضا ،ٟٚطَ ،4ؤضط ١ايسضاي،١
بريٚت ،يبٓإ(.)ّ1985

 )8فتح ايكدٜس ادتاَع بني فين ايسٚاٚ ١ٜايدزا :١ٜستُد بٔ عً ٞايػٛناْ ،ٞط،3
داز ايٛفا ،٤املٓصٛز.)2005( ،٠

 )9يف ظالٍ ايكسإٓ ،ضٝد قطب ،ط ،34داز ايػسٚم ،ايكاٖس.)ّ2004( ،٠

 )11ايعني ،ألب ٞعبد ايسمحٔ ارتً ٌٝبٔ أمحد ايفساٖٝد ٟحتكٝل َٗد ٟاملدصَٞٚ
ٚإبساٖ ِٝايطاَسا ، ٞ٥داز َهتب ١اهلالٍ (،د:ت).

 )11زتُٛع ١ايتٛسٝد ،أمحد بٔ تَ ،١ُٝٝهتب ١داز ايبٝإ ،دَػل.)1987( ،
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إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ،ٞيبٓإ.)ّ 2001( ،
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اإلدارة العمرية

اإلدارة العمرية

( املرتكزات اإلداريُ ومناذج مً التطبًكات اإلداريُ يف عهد اخللًفُ عنر بً
اخلطاب )
مهخص :
تتٓاٖ ٍٚر ٙايدزاض ١بايتخً ٌٝغخؿي١ٝ
اشبًٝف ١ايساغد ايثاْ ٞعُس بٔ اشبطاب –
زقييييييي ٞا

عٓييييييي٘ – َٓٗاجييييييي٘ ا ازٟ

أبييٛابِٗ  ٕٚحييٛا٥ن ايٓيياع ٖٚييرا ٖييَ ٛييا
ٜعسف حدٜثا مب دأ " ضٝاض ١اي ياب ا فتيٛ
" ٖٚيي ٛأظبييم ٚأفكييٌ ملسٜكيي ١عازبييٚ ١حييٌ

َٛاقفييييي٘ اضيييييٗاَات٘ ن تطيييييٜٛس ايٓعييييياّ

َػييانٌ ُٖٚيي ّٛايعيياًَؤ ن ا ٪ضطييا .

َييم

نيييإ اشبًٝفييي ١عُيييس بييئ اشبطييياب ٜط يييل

تعاي ِٝايد . ٜٔفكد اتطعت زقعي ١ايدٚيي ١ن

َ يييييدأ ايػيييييٛز ٣حٝيييييل ٜطتػييييي أٖيييييٌ

عٗييييد ٙبػييييهٌ اقتكيييي ٢عُييييٌ تست ٝييييا

ا٫ختؿيييياف ٜٚطييييتُم ا ْؿييييا٥خِٗ ن

ا از ٟمبييا ٜٓفييم ا٭َيي ٕٚ ١ايتعيياز

خاؾ ١نتكط ِٝايدٚيي ١ا ٜ٫ٚيا

ٚقيد

طبتًييا ا٭َييٛز ٚنييإ ٜطيئ ايكييٛاْؤ بعييد

اتطييِ ايٓعيياّ ا از ٟن عٗييد ٙبا سنصٜيي١

ايتعييياٜؼ اسبكٝكيييَ ٞيييم ايسعٝيييٚ ١ا٫ملييي٬

ٚايَ٬سنصٚ ١ٜفكيا يًؿياا ايعياّ نُيا

عًييي ٢أحيييٛايِ مبيييا ٜٝطيييس عًيييٚ ِٗٝؽبفيييا

ْػس ايعدٍ ن مجٝم أزجيا ٤ايدٚييٚ ١نيإ

عييييِٓٗ أع ييييا ٤اسبٝييييا . ٠نييييريو تعييييس

ٜتابم أَٛز ايسع ١ٝبٓفط٘ ن أحيٛاٍ نيث ٠

ايدزاضيي ١يٮضييظ اي ي قاَييت عًٗٝييا ا از٠

ٜٚطٗس عً ٢زاحتٗا .

عُس ٚايك ِٝاي اتطيُت بٗيا ا ازتي٘ ٚ .قيد

فؿييٌ ايطييًط ١ايتٓفٝرٜيي ١عيئ ايطييًط١
ايتػيييسٜعٚ ١ٝغيييد عًييي ٢أُٖٝييي ١اضيييتكٍ٬

خًؿييييت ايدزاضيييي ١ا عييييد َيييئ ايٓتييييا٥ن
اياَ ١ثِ صبُٛع َٔ ١ايتٛؾٝا .

ايككاٚ ٤نإ ٜٛؾ ٞايي ٠٫ٛبي ٕ ٜ ٫قًكيٛا
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This study aims to analyze
the personality of Omar Ibn AlKhattab ( the second RightlyGuided Caliph of Islam ) , his
administrative methodology ,
his
attitudes
and
his
contributions to development of
the administrative system for
the nation's interest with no
conflict with the religion . As
the state expanded in his era he
set up provinces. Centralization
and decentralization
were
appropriately
employed
according to general interest.
He acted justly yet firmly with
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all people and he was the first
ruler in history to separate
judiciary from executive. The
Caliph used to consult and
accept
advice
in
many
instances. The bases and values
of his administrative system
have been dealt with and several
administrative
applications
made by him are included . The
study indicates several findings
and recommendations , and is
one step ahead toward setting
up
Islamic
administrative
theories .
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مقذمت :
ا از ٖٞ ٠ايعًِ ٚايطي  ٌٝايًيرإ نهئ َئ خ٬يُيا بٓيا ٤ا ْطيإ ٚا٭ٚمليإ اي ٓٝي١
ايطييً ١ُٝفعٓييدَا ٜييص ٚا ْطييإ باشبًفٝيي ١ا ازٜيي – ١با ييا ٚ ٨أضييظ ٚأؾيي – ٍٛضييٛف
ٜٓعهظ ٖرا اػبابٝا عً ٢ضًٛن٘ ٚقسازات٘ ن ب ١٦ٝعًُ٘ ٚن ضبٝط ضيهٓ٘ ٚن ْطيام
أضست٘ َٚعازف٘ ايػخؿٚ ١ٝنافٜ َٔ ١تعاٌَ َعِٗ  .بايتايٜ ٞه ٕٛبٓا ٤ا٭ٚملإ ْتٝج١
تًكا ١ٝ٥يرا اْ٫ك اط ن ضًٛنٝات٘ .
ٖييرا ن حيياٍ ا از ٠اسبدٜثيي ١ع ايٛقييع ١ٝل فُييا بايٓييا حُٓٝييا تهيي ٕٛا ازَ ٠طييتُد٠
َٚطييتكا ٠ن أؾييٛيا ٚقٛاعييدٖا ْٚعسٜاتٗييا ٚتط ٝكاتٗييا َيئ ا ؿييا ز ايسٝ٥طيي ١يًتػييسٜم
ا ض : َٞ٬ايكسإٓ ايهسٚ ِٜضٓ ١ايسض ٍٛضبُد ؾً ٢ا

عًٚ ٘ٝضًِ .

اْٗييا ح٦ٓٝيير ضييتعطٓٝا أزٚ ٚأفكييٌ ايٓتييا٥ن ٚايٓجاحييا اي يياٖسٖٚ ٠ييرا َييا ضييٓجد ٙإ
غا ٤ا

ن ا از ٠اشبًٝفي ١ايساغيد عُيس بئ اشبطياب ع ضبيٛز ٖير ٙايدزاضي ١ل ايير ٟقٗيس

ايعًِ ْٚػس ايعدٍ ٚملٛز ايٓعياّ ا از ٟمبيا ٜٓفيم ا٭َي ١حٝيل اش ٖيس ن عٗيد ٙايدٚيي١
ا ضٚ ١َٝ٬اتطعت زقعتٗا .
أسئلُ الدراسُ  :يكد اتطيعت زقعي ١ايدٚيي ١ا ضي ١َٝ٬ن عٗيد اشبًٝفي ١عُيس بئ اشبطياب
َٔ ا
مبا َّ

عً ٢ا طًُؤ َٔ اْتؿيازا ٚفتٛحيا

ٖٓٚيا ٜيلش ايطي٪اٍ اييسٝ٥ظ ايتياي: ٞ

َا ٖ ٛا ٓٗن ا از ٟاير ٟات ع٘ اشبًٝف ١عُس ن ا از ٠ايدٚي ١؟ ٜٚتفس َٔ ٖرا :
َا ٖ ٞا٭ضظ اي

قاَت عًٗٝا ا از ٠عُس ؟

َا ٖ ٞايك ِٝايعًٝا اي

اتطُت بٗا ا از ٠عُس ؟

نٝا نإ ٜتابم عُس أَٛز ايسع ١ٝ؟
أهداف الدراسُ :
1ل بٝإ ا ٓٗن ا از ٟايك ِٜٛاير ٟات ع٘ اشبًٝف ١عُس بٔ اشبطاب زق ٞا

عٓ٘ .

2ل بٝيإ إٔ ايعكًٝي ١ا ضيَ ١َٝ٬سْي ١حٝيل أخيير عُيس ب ضي اب ايتطيٜٛس مبيا ٜٓفيم ا٭َيي١
ٜ٫ٚتعاز

َم ايد. ٜٔ

3ل بٝإ إٔ اشبًٝف ١عُس نإ ٜتفاْ ٢ن خدَي ١ايسعٝي ١ع ا٭َي ١ل ابتقياَ ٤سقيا ٠ا
ٚجٌ عًُا ب ْ٘ أحد ايعػس ٠ا ػس ٜٔبازبٓ. ١
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4ل ا٫ضتفا  َٔ ٠ايٓعسٜا ا از ١ٜايساضخ ١اي غهًٗا فهسٚ ٙممازضت٘ َطيتٓدا ن
ذيو ا ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓ ١ايٓ  ١ٜٛايػسٜف. ١
أهنًُ الدراسُ :
إ ايٓجا اي اٖس اير ٟحكك٘ اشبًٝف ١عُس ن ا از ٠غ ٕٚ٪ايع ا ٚايي ٚ ٬ا قيافا
ا ٛفك ١ن ايٓعاّ ا ازٚ ٟايعدٍ ايرْ ٟػس ٙن أزجا ٤ايدٚي ١زبدٜس باٖ٫تُاّ ٚاي خل
ٚايتٓكٝييل يًييتعًِ َيئ ٖييرا ايسجييٌ اييير ٟيك يي٘ زضيي ٍٛا
ٚاير ٟقاٍ زض ٍٛا

ؾييً ٢ا

عًٝيي٘ ٚضييًِ بايفييازٚم

عٓ٘  :ع مل أز ع كسٜا ٜفس ٟفس ... ٜ٘ل .

دراسات سابكُ :
 .1زاض ١ضبُد اي ػ ع د ايا  ٟع ايهفا ١ٜا ازٜي ١عٓيد اشبًٝفي ١عُيس بئ اشبطياب
زقيي ٞا

عٓيي٘ ل صبًيي ١زاضييا

عٜٛيي ١ايعييد ٜٛ – 12يٝيي – ّ 2006 ٛايطيي ٛإ.

زنييص ايدزاضيي ١عًيي ٢ايطييس ايتييازؽبٚ ٞذبييدثت عيئ خطييٛط عاَيي ١عيئ ايهفاٜيي١
ا از ١ٜعٓد اشبًٝف ١عُس بٔ اشبطاب  ٕٚاشبٛ

ن ازباْل ايتخً. ًٞٝ

 .2زاض ١نتٛز عً ٞضبُد ضبُيد ايؿي٬ب ٞع فؿيٌ اشبطياب ن ضي  ٠أَي ا يَٓ٪ؤ
عُيييييييس بييييييئ اشبطييييييياب ل

از ايفجيييييييس يًيييييي ا

ايكييييييياٖس ٠مجٗٛزٜيييييييَ ١ؿيييييييس

ايعسبٖ1424 ١ٝي . ّ2003/نإ اي نٝص عً ٢ازبٛاْيل ا٭خيس ٕٚ ٣تٓيا ٍٚازباْيل
ا از ٟبايتخً. ٌٝ
 .3زاض ١ع د ايسمحٔ ع د ايهس ِٜايعاْ ٞحطٔ فاقٌ شعؤ ع اشبًٝف ١ايفازٚم عُس
بٔ اشبطاب زق ٞا

عٓ٘ ل ٚشاز ٠ايثكافٚ ١ا عيّ٬

از ايػي ٕٚ٪ايثكافٝي ١ايعاَي" ١

آفام عسب. ّ1989 " ١ٝ
 .4زاضيي . ١ضبُييد بييد ٟٚايكاقيي : ٞا بييدا عيئ عُييس بيئ اشبطيياب ن ا از ٠ا٭َييٛاٍ
ايعاَ – ١زاض ١حاي ١ع عدّ تكط ِٝأزاق ٞايفي ٤ٞبيايعسام ايػياّ َٚؿيس ل جاَعي١
ايصٜت ١ْٛا٭ز ْ . ١ٝاي نٝص ٖٓا عً ٢ايػل ا ايٚ ٞيٝظ ايٓعاّ ا از ٟنهٌ .
 .5زاض ١بعٓٛإ ع خ٬في ١عُيس بئ اشبطياب زقي ٞا

عٓي٘ ل ع ٖ23- 13يي- 634 /

 ّ643ل عًَٛ ٢قم http://islam.aljayyash.net/encyclopedia/book :

زنص ايدزاض ١عً ٢ايطس ايتازٜخ ٚيٝظ ازباْل ايتخً. ًٞٝ
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تعكًب علِ الدراسات الشابكُ :
زنييص ايدزاضييا ا ييرنٛز ٠عًيي ٢جاْييل ايطييس ايتييازؽب ٞبُٓٝييا زنييص ايدزاضيي١
اسباي ١ٝعً ٢ازباْل ايتخًٗٓ ًٞٝن اشبًٝف ١عُس بٔ اشبطاب ا از. ٟ
ميهجًُ البحث :
تعتُيد ٖير ٙايدزاضي ١عًي ٢ا يٓٗن ايتييازؽب ٞايتخًًٝي ٞيهْٛي٘ ا٭ْطيل ييرا ايٓيَ ٛيئ
ايدزاضٜ . ١تهٖ ٕٛرا اي خل َٔ ايكطِ ايتكدنٚ ٞمخط َ ١احل حٝل ؼبتي ٟٛنيٌ
َٓٗا عً ٢عدَ ٠طايل .
انمبحث األول  :تعريف بانخهيفت انراشذ عمر بن انخطاب  -رضي اهلل عنه.
ىشبه ومىلده :
ٖ ٛعُس بٔ اشبيطاب بٔ ْف ٌٝبٔ ع د ايعيص ٣بٔ زبا َٔ بين عد ٟبٔ نيعل .احيد٣
عػييا٥س قييسٜؼ ػبتُييم ْط ي ٘ َييم ايسضيي ٍٛؾييً ٢ا

عًٝيي٘  ٚضييًِ ن ازبييدِّ ايطييابم عٖٚييٛ

نيعل بٔ يٟ٪ل .
نإ َٔ أغساف قسٜؼ ٚضا اتٗا ٚاي ٘ٝناْت ضفاز ٠قسٜؼ فٗ ٛضف ِٖ اذا ْػ ت
اسبسب ب ِٗٓٝأ ٚبٚ ِٗٓٝبؤ غ ِٖ.
ٜٚهٓ ٢أبا حفـ ًٜٚكل بايفازٚم .يكَّ ٘ بريو ايٓيب ؾً ٢ا

عً ٚ ٘ٝضًِ ُٚيَد بعيد

عاّ ايف ٌٝبث ٬عػس ٠ضٓٚ .١نإ غدٜداّ عً ٢ا طًُؤ  ٚعا يي٘ اييٓيب ؾيً ٢ا

عًٝي٘

 ٚضييًِ بايداٜيي ١ف ضييًِ ن ايطييٓ ١ايطا ضييَ ١يئ اي عثيي ١فيياعتص بيي٘ ا ِضيي . )1( ّ٬فعيئ ابيئ
عُييس  -زقيي ٞايًّيي٘ عُٓٗييا  -إٔ زضيي ٍٛايًّيي٘ ؾييً ٢ا

عًٝيي٘  ٚضييًِ قيياٍ" :ايًييِٗ أعييص

ا ِض ّ٬ب حل ٖر ٜٔايسجًؤ ايٝو :ب ب ٞجٌٗ أ ٚبعُس بٔ اشبطاب قاٍٚ :نيإ أح ُٗيا
عُس" ( . )2فاضتجاب ايًّ٘ عا ٙ٤ف ضًِ عُس ٚنيإ ذييو عكيل ايجيس ٠ا٭ ٚفياعتص بي٘
ا ِضٚ ّ٬ؾً ٢ا طًُ ٕٛباي ٝت ايعتٝل  ٕٚإٔ ٜتعس

( )1عمررش ررخ اب،طررا
.66

يِ ا ػسن.ٕٛ

 http://ejtaal.net/islam/madeenah-arabic/hu4_3.htmيررىسد اإلاشج ر  :عصررش اب،ةفررة الشا ررذة للررذ تىس أ ررشي ر ا العمررش

( )2عمش خ اب،طا الصفحة ؤلالكترون ة العا قة يىسد اإلاشج  :سواه الترمز في اإلاناقر ،را منرراق ،عمرش رخ اب،طرا
ال خ حجش  48/7صخ الترمز لأللااني  304/3شق 2907
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قاٍ ابٔ َطع - ٛزق ٞايًّ٘ عٓ٘ َ" :-اشيٓا أعصَٓ ٠ر أضًِ عُس"ٚ .قاٍ أٜكاّ" :يكد
زأٜتٓييا َٚييا ْطييتطٝم إٔ ْؿييً ٢باي ٝييت حتيي ٢أضييًِ عُييس فًُييا أضييًِ عُييس قاتًييِٗ حتيي٢
تسنْٛا" ٚقاٍ" :إ اض َ٘٬نإ ْؿساّ"(. )3
صفاته وفضله :
بعد إٔ أضًِ عُس بٔ اشبطياب  -زقي ٞايًّي٘ عٓي٘  -تعيس

يي٘ ا ػيسنٚ ٕٛقاتًيِٗ

ٚقيياتًٚ ٙٛقييد عُييسف ن ازباًٖٝيي ١بايفؿيياحٚ ١ايػييجاعٚ ١عييسف ن ا ضييي ّ٬بايكييي٠ٛ
ٚاي ٝيٚ ١اييصٖد ٚايعدٍ ٚايسمحٚ ١ايعًِ ٚايفك٘ ٚنإ َطد ايكٚ ٍٛايفعٌ ٚقد ٚافك٘
ايكسإٓ ن عدَٛ ٠اقا َٓٗا:
1ل ارباذ َكياّ ابيساَٖ ِٝؿً٢
2ل ٚحجاب أَٗا ا َٓ٪ؤ
3ل ْٚؿخ٘ ٭َٗا ا َٓ٪ؤ.
()4

ٚقد بػس ٙايسض ٍٛجملد ٙبازبٓٚ ١بػس ٙبايػٗا . ٠

انمبحث انثاني  :مرتكزاث عمر بن انخطاب في اإلدارة
املطلب األول  :األسص اليت استيد إلًها عنر يف ميهجه اإلدارٍ
ٚزمبييا اتطييِ َععييِ َييا نُتييل عيئ ايفييازٚم ب ْيي٘ نييإ تازؽبٝييا َٗتُييا بايطييس ٕٚ
ايتخًٝيٌ ٚحؤ ايٓعيس ا ٖييرا ايتيازٜخ مبٓعيياز ا از َٚ ٠ا ٗ٥يا ٚعًَٗٛييا ٚفْٓٗٛيا ظبييد
ايفازٚم ٜطتٓد ن ا ازت٘ ا صبُٛع َٔ ١ا٭ضظ :

()5

 .1ايٛقٚ ٛايدق : ١ا از ٠يٝطت ضًطٜ ١تٖ٫ٛا غخـ ٜؿ ذ مبٛج ٗيا اٯَيس ايٓياٖٞ
ٚيٝطت ٚض ١ًٝبٓا ٤صبد غخؿٚ ٞذبكٝل غس

ذات ٞامنا َٖ ٞطيٛ٦يٜٓ ١ٝي ٤ٛحبًُيٗا

َئ يييِ قييٚ ٠ٛعييصّٖ ...هييرا ٜفُٗٗييا عُييس زقيي ٞا

عٓيي٘ حٝييل ٜكيي ٍٛن أ ٍٚخط يي١

"أٜٗا ايٓاع اْ ٞقد ٚيٝيت عًيٝهِ ٚيي ٫ٛزجيا ٤إٔ أني ٕٛخ نيِ يهيِ ٚأقيٛانِ
عًٝهِ َيا تٛيٝيت ذييو َيٓهِ ٚيهفي ٢عُيس اْتعياز َٛافكي ١اسبطيابٜٚ ."...كيٝا:
( )3عمش خ اب،طرا  ،الصرفحة ؤلالكترون رة العرا قة يرىسد اإلاشجر  :انظرش إظرةي عمرش – العريرة الناىةرة اليرخ حة – للرذ تىس  /أ رشي ر ا العمرش -177/1
.66
 178تصشف وعضو آلاثاس ف ه  .عصش اب،ةفة الشا ذة للذ تىس أ شي ا العمش
( )4عمش خ اب،طا  ،الصفحة ؤلالكترون ة العا قة يىسد اإلاشج  :عصش اب،ةفة الشا ذة للذ تىس  /أ شي

ا العمش

.67

( )5منهج الفاسوق  ..عمش خ اب،طا في ؤلاداسة http://www.hrdiscussion.com/hr1111.html
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"ٚييئ ٜقٍٝييس ايييرٚ ٟيٝييت َيئ خ٬فييتهِ َيئ خًُكيي ٞغيي٦ٝا إ غييا ٤ا

امنييا ايععُيي ١ييي٘

ٚيٝظ يًع ا َٓٗا غ ٤ٞفٜ ٬كٛئ أحد َيٓهِ :إ عُيس تقي َٓير ٚيي ٞأعكيٌ اسبيل
َٔ ْفطٚ ٞأتكدّ"ٜٚ .ك" :ٍٛأْا َط ٍٛ٦عٔ أَاْ

 ٫أنًَُي٘ ا أحيد ا ٫ا٭َٓياٚ ٤أٖيٌ

ايٓؿذ َٓهِ ٚيطت أجعٌ أَاْ ا أحد ضٛاِٖ إ غا ٤ا ".
 َٔٚايتخً ٌٝا٭ٚي ٞيهًُا عُس ٜتكذ:
1ل ايهفاٚ ٠٤ايكدز َٔ ٠ايعٓاؾس ا ٬شَٜ ٔ ١تخٌُ ا طٛ٦ي.١ٝ
2ل ذبكٝل ا٭ٖداف َٓطجَُ ١م ازبٗد ٚادباٖا ايعٌُ يد ٣ا طٛ٦يؤ.
3ل ايتعاٚ ٕٚا ػٛز َٔ ٠عٛاٌَ ذبكٝل ا٭ٖداف.
4ل ايعٌُ تهًٝا ٚيٝظ تػسٜفا ٚبريو  ٟ ٪ٜ ٫يتق أخ٬م ا ط.ٍٛ٦
5ل تٛشٜم ايؿ٬حٝا ٜ ٫عف َٔ ٞذبٌُ ا طٛ٦يٝا .
ٖر ٙا ا  ٨ا از ١ٜمل ٜطًكٗا عُيس غيعازا بيٌ ٚاقعيا حٝيا ايتيصّ بٗيا ن نافي ١جٛاْيل
ضٓٛا خ٬فت٘ ايساغد.٠
 .2ذبدٜد ا٭ٖداف ٚايتصاَ٘ بتخكٝكٗا ٚ :ا٭ٖداف َ٪غسا تك ٤ٞايطسٜل أَياّ ذبُيٌ
ا طٛ٦يٚ ١ٝتطاعد عً ٢ذبكٝكٗا ب قٌ ٚقت ٚجٗد ٚتهيايٝاٚ ..تًيو حكٝكيٜ ١يدزنٗا
عُس َٓر اي ّٛٝا٭ ;ٍٚيرا حد أٖداف ا ازتي٘ فٝكي ٍٛن أ ٍٚخط ي ١يي٘ٚ" :يهيِ عًيَّٞ
أٜٗييا ايٓيياع خؿيياٍ أذنسٖييا يهييِ فخيير ْٞٚبٗييا يهييِ عًيي َّٞأ ٫أجييتيب غيي٦ٝا َيئ
خيساجهِ  ٫ٚممييا أفييا ٤ا

عًييٝهِ اَ ٫يئ ٚجٗي٘ ٚيهييِ عًيي َّٞاذا ٚقييم ن ٜييد ٟأ٫

ؽبسج َين ا ٫ن حك٘ ٚيهِ عً َّٞإٔ أشٜد عطاٜيانِ ٚأزشاقهيِ إ غيا ٤ا

ٚأضيد

ثقٛزنِ ٚيهِ عًي َّٞأ ٫أيكيٝهِ ن ا ٗاييو  ٫ٚأمجيسنِ ن ثقيٛزنِ ٚاذا غ يتِ
ن اي عيي ٛف ْييا أبيي ٛايعٝيياٍ حتيي ٢تسجعييٛا اييي ;ِٗٝفيياتكٛا ا

ع ييا ا

ٚأعٓٝيي ْٞٛعًيي٢

أْفطييهِ بهفٗييا عييين ٚأعٓٝيي ْٞٛعًييْ ٢فطيي ٞبييا٭َس بييا عسٚف ٚايٓٗيي ٞعيئ ا ٓهييس
ٚاحكاز ٟايٓؿٝخ ١فُٝا  ْٞ٫ٚا
ٜ ..كسز ايفازٚم عُيس زقي ٞا

َٔ أَسنِ".

عٓي٘ أٖيداف ايدٚيي ١ايي ًٜتيصّ بٗيا ٚؼبيد ٖا بػيهٌ

قٝل :عدّ ازٖام ناٌٖ ا٭ََ ١ايٝا ٚحطئ تؿيسٜا ا٭َيٛاٍ ٚايعُيٌ عًي ٢ذبطيؤ
َطت ٣ٛا عٝػٚ ١محا ١ٜايدٚي َٔ ١ا٫عتيدا ٤اشبيازجٚ ٞذبكٝيل ا٫ملُٓ٦يإ ايٓفطيٞ
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ٚايسعا ١ٜا٫جتُاعٚ .١ٝقد نإ عُس خ َٔ ايتصّ بتخكٝل ٖير ٙا٭ٖيداف عًي ٢ايٛجي٘
ا٭نٌُ.
 .3غسٚط ظبا ايعٌُ  :ز ٟٚعٔ عُس زق ٞا

عٓ٘ أْ٘ قاٍ" :ايك ٠ٛن ايعُيٌ أ ٫تي٪خس

عُييٌ ايٝيي ّٛيقييد ٚا٭َاْيي ١أ ٫ربييايا ضييسٜس ٠عْٝ٬ييٚ ١اتكييٛا ا
ايكٛاعييد ايث٬ثيي ١اياَيي ١اييي أقسٖييا عُييس زقيي ٞا

عييص ٚجييٌٖ ."...ييرٙ

عٓيي٘ ايتصَٗييا ن نافيي ١أع ا٥يي٘

ا از ١ٜفُا أجٌ عُ ٬ا غ ٚقت٘ ٚحصّ نٌ أَس ٙحت ٢اعتكيد ايي ع

َسنصٜي١

ايكٝا  ٠ن َٓٗن عُس.
ٚا٭َاْ ١ناْت ايعٓؿس ا٭ضاض ٞن َساحٌ ا ازت٘ يًدٚي ١فهاْت خػي ١ٝا

ْؿيل

ع ٘ٝٓٝفايتصّ ايتك ٣ٛن زعٝت٘.
 .4ذبدٜد ا٭ضًٛب ا  ِ٥٬يهٌ فس  َٔ :ايعٛاٌَ ا طاعد ٠عً ٢اربياذ ايكيساز ا ٓاضيل
فِٗ خؿيا٥ـ ا٭فيسا ٚازبُاعيا اييرٜ ٜٔػيًُِٗ ايكيساز ٚن ممازضي ١ايفيازٚم ييرا
ا٭ضاع ن ا ازت٘ اعتُا َعٝاز ٜٔيًتُٝٝص بؤ ا٭فسا :
أ.

ا٭ض ك ١ٝن اعتٓام ا ضٚ ّ٬ممازض ١غعا٥س.ٙ

ب .ايطُا اشباؾ ١با ْطإ.
ٚقد ٚز عٓ٘ ن ذيو قٛي٘" :يي ٞزأ ٟن ٖيرا ا ياٍ ٫ :أجعيٌ َئ قاتيٌ زضي ٍٛا
ا

عًٝيي٘ ٚضييًِ نُيئ قاتييٌ َعيي٘"ٚ .قييد فكٍييٌ ن ايعطييا ٤بييين ٖاغييِ ٚاييير ٜٔحكييسٚا

بدزاٚ ..قد فكٌ أضاَ ١بئ شٜيد ن ايعطيا ٤عًيٚ ٢ييد ٙع يد ا
ا

ؾيً٢

سبيل زضي ٍٛا

ؾيً٢

عًٚ ٘ٝضًِ ٭ضاَٚ ١أب.٘ٝ

ٚمل ٜهيئ ٖييرا ايتفكيي ٌٝن صبيياٍ ا يياٍ فخطييل بييٌ نييإ ن صبيياٍ ايػييٛزٚ ٣ايييسأٟ
ٚصباٍ ا٫ضتك اٚ ٫قكا ٤اسباجا ٚ .قد ذنس عُس زق ٞا

عٓ٘ ن قٝا ت٘ يًعيسب

قٛي٘" :امنا َثٌ ايعسب َثٌ مجٌ أََْا ات م قا٥د ٙفًٓٝعيس قا٥يد ٙحٝيل ٜكي ٙ ٛف َيا أْيا
فييٛزب ايهع يي ١٭محًييِٓٗ عًيي ٢ايطسٜييل"ٚ .قييد ايتييصّ عُييس ٖييرا ا ييٓٗن أَ ٫ٚييم ٫ٚتيي٘
فخًُِٗ عً ٢اسبل فهإ ٜ ٫

ن ايتخكٝل َعِٗ َٚعاق  ١ا ط.٤ٞ

ٚمل ٜهٔ ايفازٚم َتطياٖ ٬ن اسبيل حتي ٢ن ا ٛاقيا اي طيٝط ;١٭ٕ اشبطي اي طيٝط
ٜٛيد خط ن ا ٚايتيازٜخ حافيٌ بايسٚاٜيا حي ٍٛبي ع عُيس ٚغيدت٘ ن ضي  ٌٝاقيساز
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اسبل ٚيعيٌ َٓٗيا حا ثي ١ج ًي ١بئ ا٭ٜٗيِ ٖٚي ٞيٝيٌ ؾيا م عًي ٢ذييو نُيا نيإ
نٝص بؤ ا٭فسا ن َٛاقفِٗ اشباؾٚ ١تازؽبِٗ ايفس .ٟ
 .5ا زاى ٚز ايكد َٔ : ٠ٚأبسش َػانٌ ا از ٠ا عاؾس ٠غٝاب ايُٓٛذج أ ٚايكدٚ ..٠ٚقيد
نإ اٖتُياّ ايفيازٚم بتط ٝيل ايكيد ٠ٚايؿياسبٚ ١ايُٓيٛذج ا٭َثيٌ ييريو ٜكي" :ٍٛايسعٝي١
َ ١ٜ ٪ا ا َاّ َا أ  ٣ا َاّ ا ا

فإٕ زتم ا َاّ زتعٛا".

ثِ حد ع٬قت٘ خبص ١ٜٓايدٚي ٖٞٚ ١أنثس ازبٛاْيل حطاضي ١ٝن ايعُيٌ ا از ٟفكياٍ:
"اْيي ٞأْصيييت ْفطييَ ٞيئ َيياٍ ا

َٓصيتٗييا َيئ َيياٍ ايٝتيي ِٝإ اضييتقٓٝت اضييتعففت ٚإ

افتكس أنًت با عسٚف".
ٚقييد ايتييصّ ذيييو بدقييَ ١تٓاٖٝيي ١فييٜٓ ٬يياٍ َيئ بٝييت َيياٍ ا طييًُؤ شٜييا  ٠عيئ زات يي٘ ا٫
اقساقا ٚقد ضاعد ٙذيو عً ٢ايصاّ ٫ٚت٘ بٗرا ا ٓٗن ايك.ِٜٛ
ٚمل ٜهٔ نازع ٖرا ا ٓٗن ن ا ياٍ فخطيل بيٌ ن نافي ١غي ٕٛ٦اسبٝياٚ ٠ييٝظ أ ٍ
عً ٢ذيو َٔ حا ثي ١ايطئُ ن عياّ ايسَيا ٚ ..٠قيد نيإ منٛذجيا ٭ًٖي٘ ن ذييو فكيسز
ايكاعد ٠ايرٖ  َٔ" ١ٝاضتعٌُ زجي ٬ي ٠ ٛأ ٚقسابيٜ ٫ ١طيتعًُ٘ ا ٫ييريو فكيد خيإ ا
ٚزضٛي٘ ٚا َٓ٪ؤ".
ْ .6ػس اييٛع ٞبيؤ ازبُٗيٛز حي ٍٛا٭ٖيداف ٚايؿي٬حٝا  :يهي ٞؼبيد ايتفاعيٌ ن
ايعًُ ١ٝا از ٫ ١ٜبيد إٔ ذبكيل زجيَ ١ئ اييٛع ٞييد ٣ازبُٗيٛزٜٚ ..تخكيل ذييو اييٛعٞ
با عسف ١ايٛاقخ ١ب ٖداف ا ٪ضطٚ ١ايتخدٜد اييدقٝل يؿي٬حٝا مبطيٛ٦يٝا أعكيا٤
اي٦ٝييي ١ا ازٜييي ;١ذبطي ي ا ٫ضيييتق ٍ٬عيييدّ ٚقييي ٛزٜ٩ييي ١ازبُٗيييٛز با٫ضيييتق ٍ٬ايطييي٧ٝ
يًؿ٬حٝا ٚا طٛ٦يٝا .
ٚيكد أ زى ايفازٚم عُس زق ٞا

عٓي٘ أُٖٝيٖ ١يرا ا٭ضياعٚ ..زغيِ ضبدٜ ٚيٚ ١ضياٌ٥

ا عييي ّ٬ن عٗيييد ايساغيييد فيييإٕ ايعصنيييٚ ١ايؿيييدم ٚا٭َاْييي ١ضييياُٖت ن ْػيييس اييييٛعٞ
ا طًٛب.
فكاٍ" :أٜٗيا ايٓياع اْيَ ٞيا أزضيٌ اييٝهِ عُيا ٫يٝكيسبٛنِ  ٫ٚي ٝخيرٚا أَيٛايهِ
ٚامنييا أزضييًِٗ ايييٝهِ يٝعًُييٛنِ ٜييٓهِ ٚضييٓتهِ فُيئ فُعييٌ بيي٘ غيي ٤ٞضيي ٣ٛذيييو
فً فع٘ اي َّٞفي ٛاييرْ ٟفيظ عُيس بٝيد ٙ٭قؿيٍٓ٘ َٓي٘ ."...ثيِ خامليل ايي ٠٫ٛقيا" :٬٥أ٫ ٫
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تكيييييسبٛا ا طيييييًُؤ فتيييييري ٫ٚ ِٖٛذبُيييييد ِٖٚفتفتٓييييي ٫ٚ ِٖٛمتٓعييييي ِٖٛحكيييييٛقِٗ
فتهفس ٫ٚ ِٖٚتٓصي ِٖٛايقٝا

فتكٝع."ِٖٛ

نُا قاٍ أٜكا" :أنيا عاَيٌ يي ٞظًيِ أحيدا في ًقين َعًُتي٘ فًيِ أغ ٖيا ف ْيا ظًُتي٘".
ٚنييريو تٛقييٝخ٘ يًجُٗييٛز أضي اب عصييي٘ شبايييد بيئ ايٛيٝييد عيئ قٝييا  ٠ازبييٝؼ دبٓ ييا
يًفتٓ ١نإ ٜؿل ن ذا ا ٓٗن ايكٚ .ِٜٛمل تكتؿس ٖر ٙايتٛع ١ٝعًي ٢صبياٍ  ٕٚآخيس
()6

بٌ تٛع ١ٝيهاف ١اجملا ٫ا ايٚ ١ٝايعطهسٚ ١ٜا٫جتُاع.١ٝ

املطلب الثاىٌ  :الكًه العلًا يف إدارَ عنر  -رضٌ اهلل عيه .
ايتٝط  :نإ عُس زق ٞا

عٓ٘ ٜتخر ايتٝط َٓٗجا ن ا ازت٘ نٝا  ٖٛٚ ٫ا تع يد

بايكسإٓ ايهس ِٜا تدبس عاْٚ ٘ٝآٜات٘ ٚتٛجٗٝات٘  َٔٚذيو أْي٘ أَيس بعطيا ٤يهيٌ َٛييٛ
ن ا ضي ّ٬بعييد إٔ نيإ ايعطييا ٤يهيٌ فطيي ِٝحتيٜ ٫ ٢تعجييٌ ايٓياع فطيياّ أبٓيياِٗ٥
فكد ز ٟٚعٓ٘ أْ٘ " مسم بها ٤ؾيب فتٛج٘ عبيٚ ٙٛقياٍ ٭َي٘ :اتكي ٞا

ٚأحطيين ا

ؾ ٝو ثِ عا ا َهاْ٘ فطُم بها ٙ٤فسجم ا أَ٘ نس ٠أخس ٣ثِ مسم بهياٙ٤
آخس ايً ٌٝفكاٍ ٭َ٘ٚ :ؼبو !  ..اْ ٞ٭زاى أّ ضَ ٤ٛا ي ٞأز ٣ابٓو ٜ ٫كس َٓر ايًًٝي ١؟
قايييتٜ :ييا ع ييد ا

! قييد أبييسَين َٓيير ايًًٝيي ١أْيي ٞأزبعيي٘ عيئ ايفطيياّ فط ي يا ٚ :مل ؟ ..

فكايت :٭ٕ عُس ٜ ٫فس

ا ٫يًفط ِٝفط يا ٚنِ ي٘ ؟ فًُا عًِ أْٗا فطُت٘  ٕٚضئ

ايفطاّ أَس َٓا ٜا فٓا  ٣أ ٫تعجًٛا ؾ ٝاْهِ عٔ ايسقا فإْيا ْفيس

يهيٌ َٛيي ٛن

()7

ا ض" . ّ٬

ايتكيي : ٣ٛإ عُييس بيئ اشبطيياب  -زقيي ٞا

عٓيي٘ َ -ثييا ٫يًتكييٚ ٣ٛاشبييٛف َيئ ا

ض ي خاْ٘ ٚتعييا ن ايطييس ٚايعًيئ فٗيي ٛؾيياحل َييٓٗن طبتًييا ن ايتكييٖٚ ٣ٛييرا ا ييٓٗن
حييس ٟبييا از ٟا طييًِ إٔ ؼبترٜيي٘ ن نييٌ أَييٛز حٝاتيي٘ فٗييٜ ٛتفكييد أحييٛاٍ ايسعٝيي١
ٚؼباضل ْفط٘ عً ٢اختٝاز ٙيًٜٓٚ ٠٫ٛؿس ا عً َٔ ّٛظا ٘ ٜٚطا ٟٚبؤ ايٓاع ٚمما
ز ٟٚعٓ٘ ن ذيو َا زٚا ٙا ٚبٔ عً ٞقاٍ  :قاٍ عُس زقٛإ ا

عً: ٘ٝ

( )6اإلاصذس العا ق .
( )7ؤلاداسة ف رري عم ررذ عم ررش ررخ اب،ط ررا
للطااعة والنشش يروت 44
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" يَ ٛاتت غا ٠عً ٢غامل ٧ايفسا قا٥ع ١يعٓٓت إٔ ا
()8

ايكٝاَ" ١

عص ٚجيٌ ضيا ًٞ٥عٓٗيا ٜيّٛ

ٚعٔ قتا  ٠قاٍ  :ا ٚز عُس ايػاّ ؾٓم ي٘ ملعاّ ئ ٜس ق ً٘ َثً٘ فًُا أتٞ

ب٘ قاٍ :
ٖرا يٓا فُا يفكسا ٤ا طًُؤ اير ٜٔباتٛا ٜ ٫ػ ع ٕٛخ يص ايػيع ؟ فكياٍ خاييد بئ
ايٛيٝد – زق ٞا

عٓ٘  : -ييِ ازبٓي ١فاغسٚزقيت عٓٝيا ٙفكياٍ  :إ نيإ حعٓيا ن
()9

ٖرا ٜٚرٖل أٚي٦و بازبٓ ١يكد باْٛا بْٛا بعٝدا" .
ايت ْٚ ٞايتث ت َٔٚ :ذيو أْي٘ نيإ ٜتخيس ٣ايدقي ١ق يٌ إٔ ٜؿيدز قيساز ٙفيإٕ جياَ ٙ٤ئ
ٜػتهٚ َٔ ٞاي ٞأ َٔ ٚأَ تث ت َٔ ذييو ٚمسيم َئ ايطيسفؤ فيإٕ نيإ فٝي٘ َيا عيا
يًػييها ١ٜاْتؿييس يًُعًييَ ّٛيئ ايعييامل ٚإ مل ٜهيئ أ ب ا ييدع ٞبييدٚ ٕٚجيي٘ حييل .
ٚا٭َثً ١عً ٢ذيو نث ٜ ٫ٚ ٠تطم اجملاٍ سبؿسٖا.
ايػٛز : ٣عٔ عثُإ بٔ ع د ا

قاٍ  :مسعت ضعٝد بئ ا طيٝل ٜكي : ٍٛمجيم عُيس بئ

اشبطييياب ا ٗييياجسٚ ٜٔا٭ْؿييياز زقيييٛإ ا

عًييي ِٗٝأمجعيييؤ فكييياٍ َ :تيييْ ٢هتيييل

ايت زٜخ؟ فكاٍ ي٘ عًي ٞبئ أبي ٞملاييل  -زقي ٞا
عًٝيي٘ ٚضييًِ َيئ أز
اشبطاب زق ٞا

عٓي٘ َٓ -ير خيسج اييٓيب ؾيً ٢ا

ايػييسى – ٜعييين َيئ ٜييٖ ّٛيياجس  -قيياٍ  :فهتييل ذيييو عُييس بيئ
عٓ٘ .

ٚن ٖر ٙايكؿَ ١ا ٜديٓا عً ٢تفعٝيٌ َ يدأ ايػيٛز ٣ن ا از ٠عُيس بئ اشبطياب ٖٚيٛ
اييير ٟأقيياّ ايػييٛز ٣عًيي ٢أحطيئ َييا ٜكيياّ فاضتػيياز ايؿييخاب ١ن ييازِٖ ٚؾييقازِٖ
زجييايِ ْٚطيياٜ ِٖ٤كيي ٍٛايعكييا ن نتابيي٘ ع كسٜيي ١عُييس " :نييإ عُييس ٜطتػ ي مجٝييم
ٖيي – ٤٫٪ايؿييخابٜٚ - ١ػ ي عًييٜٚ ِٗٝطييتُم يييِ ٜٚطييُعِٗ ٜٚتييٛخ ٢ن مجٝييم ذيييو
متخييٝـ ايييسأٚ ٟابييسا ٤ايرَيي ١ا ايت عيي ١ايطييًَ ١ُٝيئ ايعكابٝييٌ  .فييإٕ بيياب ا ػيياٚز٠
َفتيي ٛيهييٌ اْطييإ ٚيييٝظ نييٌ اْطييإ َييم ذيييو بايييرٜ ٟسٜييد إٔ ٜطتػ ي

أ ٚبايييرٟ

ٜعييسف نٝيييا ٜطتػيي اذا أزا  ...أ ٚباييير ٟؼبطييئ ا ٛاشْييي ١بييؤ اٯزا ٤إ عيييسف َييئ
ٜطتػ ي ِٖ َٚيئ ٜك ييٌ َػييٛزتِٗ ن حايييٜٚ ١سفكييٗا ن حاييي ١أخييس ٣إ ا ػيياٚز ٠يفيئ
()8ؤلاداسة فرري عمررذ عمررش ررخ اب،طررا الصررفحة ؤلالكترون ررة العررا قة يررىسد اإلاشجر  :ا ررخ ابجررىص عاررذ الررشحمخ مناقرر ،أميررر اإلاررلمنين عمررش ررخ اب،طررا
وثحق ق د  .الع ذ ابجم لي ط  1 1425هر داس الكتا العشبي يروت 116
( )9اإلاصذس العا ق
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ٚقد نإ عُس بٔ اشبطياب زقي ٞا

عٓي٘ ع كيسٖ ٟيرا ايفئ ايير ٫ ٟػبياز٣

ٚنيإ َئ بدعي٘ ا ًُٗي ١ن ٖييرا ايفئ ايعطي أْي٘ مل ًٜييتُظ اييسأ ٟعٓيد أٖيٌ اسبٓهيي١
ٚاشبييلٚ ٠نفيي ٢بييٌ نييإ ًٜتُطيي٘ نييريو عٓييد أٖييٌ اسبييدٚ ٠ايٓػيياط مميئ ٜٓاقكييٕٛ
أٚي٦و ن ايػعٛز ٚايتفه  ..فهإ نُا زٜٛ ٣ٚضا بٔ ا اجػي " : ٕٛاذا أعٝيا ٙا٭َيس
ا عكٌ عا ا٭حدا فاضتػازِٖ سبد ٠عكٛيِ " ٚاْي٘ يياّ ن فئ ا٫ضتػيازًُٜٗ ٫ ٠ي٘
ا ٫ؾييياحل زأ ٟأؾييي . ٌٝفُييئ اييييسأ ٟا٭ؾييي ٌٝإٔ ؽبيييل ا ْطيييإ نٝيييا ٜطيييتع آزا٤
()10

ا ػ " .ٜٔ

ٜٚك ٍٛأب ٛضٓ ١ن نتاب٘ ا از ٠ن ا ض " : ّ٬نإ عُس ٜ ٫كطم أَيسا ععُٝيا ٕٚ
اضتػيياز ٠أؾييخاب٘ ٜٚكيي " : ٍٛايييسأ ٟايفييس نيياشبٝط ايطييخٚ ٌٝايسأٜييإ نيياشبٝطؤ
ا لَؤ ٚايث٬ثَ ١ساز ٜ ٫ها ٜٓتك

" بٌ نإ ضيٝدْا عُيس َئ غيد ٠حسؾي٘ عًي٢

اغساى ايٓاع ن اسبهِ ٚايتٓاؾذ يًٛايٜٓ ٞتخل فًُا ٜط ٍ عٔ ضي ل ذييو ٜكي" :ٍٛ
خػٝت إٔ أخط ٧فٜ ٬هًُين أحد َٓهِ زٖ َ ١ين "(ٚ )11نٌ تًو ايػٛاٖد تدٍ عًي٢
تفس عُس زق ٞا

عٓ٘ ن تط ٝل َ دأ ايػٛزٚ ٣تفعٚ ً٘ٝا٭خر ب نثس َئ زأ ٟحتي٢

ٜه ٕٛايكساز ايؿا ز َٓطكٝا ٚضًُٝا َٔ ايٓاحٝتؤ ايعكا٥دٚ ١ٜا از. ١ٜ
ايعدٍ  :ايعدٍ غعاز ا ضَٝٚ ّ٬صاْ٘ اسبل ٚقد أَس ا

ب٘ ن نتاب٘ ايهيس ِٜقياٍ

تعا :
ﭧ ﭨ ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﭼر ايٓخٌ  90 :د فايعدٍ َٔ أععِ ق ِٝا ضي ّ٬ايعًٝيا ٚقيد
متثً٘ عُس بٔ اشبطاب زق ٞا

عٓ٘ ن ا ازت٘ حت ٢يه ْ٘ أعيدٍ أٖيٌ شَاْي٘ ٚأؾي ذ

ايعدٍ ؾف٬َ ١شَ ١يعُس بٔ اشبطاب زق ٞا

عٓ٘ عدٍ َيم زعٝتي٘ عيدٍ َيم ٫ٚتي٘

عدٍ َم أٌٖ بٝت٘ عدٍ َم ْفط٘ عدٍ فُٝا أ٩متئ عًٝي٘ َئ بٝيت َياٍ ا طيًُؤ ٚيي٘
ن ذيو قؿـ خًدٖا ايتازٜخ ٚضيطسٖا مبيدا َئ ْيٛز يتهي ٕٛق طيا َٚػياعٌ ْيٛز

( )10ؤلاداسة في عمذ عمش خ اب،طا
يروت  – 102تصشف.

الصفحة ؤلالكترون ة العا قة يىسد اإلاشج  :العقراد عاراط عاقشةرة عمرش  1421اإلاكتارة العصرشةة للطااعرة والنشرش

( )11ؤلاداسة فرري عمررذ عمررش ررخ اب،طررا
والتىصي الشةاض .203

الصررفحة ؤلالكترون ررة العررا قة يررىسد اإلاشجر  :أ ررى ظررخ أحمررذ ؤلاداسة فرري ؤلاظررةي ط  1996 6ي داس اب،شةجرري للنشررش
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يهٌ ا ازَ ٟطًِ ٜسٜد ذبكٝل ايعيدٍ ن نيٌ أَيٛز حٝاتي٘ َٚ .ئ ذييو َيا زٚا ٙأْيظ بئ
َايو زق ٞا

عَٓ٘ " :ئ إٔ َؿيسٜا اغيته ٢٭َي ا يَٓ٪ؤ إٔ ابئ عُيس ٚبئ ايعياف

قسب٘ بايطٛط ن ض ام يًخ ٌٝأق ِٝمبؿيس ٚنيإ ٜكيسب٘ ٜٚكي " : ٍٛخيرٖا ٚأْيا ابئ
ا٭نسَؤ " فهتل عُس بٔ اشبطاب ا عُس ٚبئ ايعياف ٚابٓي٘ ٚملًيل َيِٓٗ اسبكيٛز
َٔ َؿس  ٚا حكسا ْا  ٣عُس ا ؿيسٚ ٟقياٍ ْٚ :يو اييدز ٠فاقيسب ابئ ا٭نيسَؤ
فكسب٘ حت ٢أثخٓ٘ ثِ قياٍ  :يًُؿيس ٟأجًيٗا عًي ٢ؾيًع ١عُيس ٚفي ٛا

َيا قيسبو ا

بطًطاْ٘ ثِ قاٍ قٛيت٘ ا ػٗٛز : ٠أٜا عُسَ ! ٚت ٢اضتع دمت ايٓاع ٚقد ٚيدتِٗ أَٗياتِٗ
()12

أحسازا ؟ "

ايييد ٜٔايٓؿييٝخ : ١إ َيئ ايكيي ِٝايعًٝييا ن ا از ٠ا ضيي ١َٝ٬ا ٓاؾييخٖٚ ١يي َ ٛييدأ ييي٘
قٛاعد َٚ ٙا  ٘٥ن ا ض ّ٬فكد قاٍ ايسض ٍٛؾً ٢ا

عًٝي٘ ٚضيًِ  " :اييد ٜٔايٓؿيٝخ. ١

ٚيسضيٛي٘ ُ٥٫ٚي ١ا طيًُؤ ٚعياَتِٗ " ٚ .نيإ عُيس بئ

قًٓا ٔ ٜا زض ٍٛا

؟ قياٍ :

اشبطياب زقيي ٞا

عٓي٘ ٜطًييل ايٓؿيذ ٚا ٓاؾييخَ ١يئ ا طيًُؤ قيياٍ حرٜفي : ١أْيي٘ خييٌ

َٜٛا عً ٢أَ ا َٓ٪ؤ فٛجدََُٛٗ ٙا ٚحصٜٓا فط ي٘ عٔ ض ل ذيو قاٍ  " :اْي ٞأخياف
إٔ أقيم ن ا ٓهييس فييٜٗٓ ٬يياْ ٞأحييد َييٓهِ تععُٝيا ييي " ٞقيياٍ حرٜفييٚ : ١ا
خسجييت عيئ اسبييل يٓٗٓٝيياى ففييس عُييس ٚقيياٍ  " :اسبُييد
ٜكَْٛٛين اذا اعٛججت " ٚقاٍ زجيٌ يعُيس  " :اتيل ا

ييي ٛزأٜٓيياى

اييير ٟجعييٌ ييي ٞأؾييخابا

ٜيا عُيس " ٚأنثيس عًٝي٘ فكياٍ يي٘

أحد اسباقس ٜٔاضهت فكد أنثس عًي ٢أَي ا يَٓ٪ؤ فكياٍ عُيس زقي ٞا

عٓي٘ " :

ع٘ ف ٬خ فٝهِ إ مل تكٛيٖٛا يٓا  ٫ٚخ فٓٝا إ مل ْك ًٗا َٓهِ" (.)13
ايسمح : ١ؾف َٔ ١ؾفا ا

ٚاضِ َٔ أمسا ٘٥اسبطٓٚ ٢زمح ١ا

بع ا ٜ ٫ ٙعا ييا

زمحيي٘ فٗيي ٛأزحييِ ايييسامحؤ فييإخساج ايٓيياع َيئ ايعًُييا ا ايٓييٛز زمحييٚ ١ازضيياٍ
ايسضييٌ زمحييٚ ١ايهتييل ايطييُا ١ٜٚزمحييٚ ١ايع ييا  ٠زمحييٚ ١ايييسشم زمحييٚ ١ايتهييسِٜ
زمح. ١

( )12ؤلاداسة في عمذ عمش خ اب،طا الصفحة ؤلالكترون ة العا قة يىسد اإلاشج  :ا خ ابجرىص عارذ الرشحمخ مناقر ،أميرر اإلارلمنين عمرش رخ اب،طرا
وثحق ق د  .الع ذ ابجم لي ط  1 1425هر داس الكتا العشبي يروت  - 74تصشف

دساظرة

( )13ؤلاداسة فرري عمررذ عمررش ررخ اب،طررا الصررفحة ؤلالكترون ررة العررا قة يررىسد اإلاشجر  :أ ررى ظررخ أحمررذ ؤلاداسة فرري ؤلاظررةي ط  1996 6ي داس اب،شةجرري للنشررش
والتىصي الشةاض  – 159تصشف
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عًٝيي٘ ٚضييًِ ازحييِ ايٓيياع ب ؾييخاب٘ ٚأزمحٗييِ

بسعٝتيي٘ ٜييسحِ ا ْطييإ ٜٚييسحِ اسبٝييٛإ ٜٚييسحِ نييٌ طبًييٛم ن ٖيير ٙاسبٝييا ٠قيياٍ
ايسضيي ٍٛؾييً ٢ا

عًٝيي٘ ٚضييًِ  " :ايسامحييٜ ٕٛييسمحِٗ ايييسمحٔ "  ٫ٚ .غييو إٔ عُييس بيئ

اشبطاب زق ٞا

عٓ٘ قد تػسب أحاضٝظ ايسمحيَٚ ١ػياعس ايعطيا َئ نتياب ا

ٚضٓ ١زضٛي٘ ؾً ٢ا

عًٚ ٘ٝضيًِ فكيد نيإ زحُٝيا بسعٝتي٘ ٜعطيا عًي ٢ؾيق ِٖ

ٜٚتؿييدم عًيي ٢فك ٖييِ ٜٚطيياعد َطييهٚ ِٗٓٝؽبفييا َيئ ٖييِ ضبييصِْٗ ٚمل تكتؿييس
زمحت٘ فكط عً ٢ا طًُؤ ٚأؾخاب٘ بٌ اَتد عدي٘ ٚزمحت٘ حتٚ ٢ضعت بعي
َيئ أٖييٌ ايهتيياب َ " :ييس عُييس بيئ اشبطيياب زقيي ٞا

اييرَٝؤ

عٓيي٘ عًيي ٢بيياب قيي ّٛعًٝيي٘ ضيياٌ٥

ٜط ٍ فط ي٘ عُس َٔ أ ٟأٌٖ ايهتاب أْت؟ قاٍ  َٔ :اي . ٛٗٝفط ي٘ عُس عٔ ايطي ل
اير ٟأزب  ٙا ايطي٪اٍ ٚاسباجي ١قياٍ ايسجيٌ  :أغيه ٛايطئ ٚاسباجيٚ ١أضي ٍ ازبصٜي١
٭ فعٗا ف خر عُس عًٜ ٢دٚ ٙأزضٌ شباشٕ بٝت ا اٍ ٚقياٍ يي٘  " :اْعيس ٖيرا ٚقيسباٙ٤
في ٛا

()14

َيا أْؿيفٓا ٙإ أنًٓيا غي  ٝت٘ ثيِ غبريي٘ عٓيد اييسّ " ٚٚقيم عٓي٘ ازبصٜيي. " . ١

ٚنإ َ ٜس ٫ٚت٘ بايسمحَٚ ١ػازن ١ايٓاع فكد نتل ا ضعد بٔ أبيٚ ٞقياف  " :عيد
َسق ٢ا طًُؤ ٚاغٗد جٓا٥صِٖ ٚافتذ بابو ٚباغس أَسِٖ بٓفطو فإمنا أْيت زجيٌ
َِٓٗ" (.)15
ايتٛاقم  :نإ عُس بٔ اشبطاب زق ٞا

عٓ٘ َثا ٫ؼبتر ٣ن ايتٛاقم ٚعدّ ايهيل

ٚاشبيي ٤٬ٝفكييد نييإ ٖٚيي – ٛأقييدز ا ييايهؤ ن عؿييسٜ - ٙكٓييم بايهفيياف  ًٜٚي ظ
ايهطا ٤ايقًٝغ  ٜٓٗٚابٌ ايؿدق ١أٜ ٟداٜٗٚا بايكطسإ ٜٚسا ٙزضٌ ا ًٛى ْ ٖٛٚياِ٥
عً ٢ا٭ز

ْ ١َٛايفك ا دقم ٚتعيس

بع ي ٚ ٙؽبًييم خفٝيي٘ ٚؽبييٛ

يي٘ ا خاقيٖٚ ١ي ٛاخيٌ ا ايػياّ فٓٝيصٍ عئ

ا يياَٚ ٤عيي٘ بع ي ٜٚ ٙطييافس َييم خا َيي٘ ٜٚطييا ٟٚبُٗٓٝييا ن

ا نٌ ٚا سنل ٚايهطا. ٤
" عٔ ايفكٌ بٔ عُ  ٠إٔ ا٭حٓا بٔ قيٝظ قيدّ عًي ٢عُيس بئ اشبطياب زقي ٞا
عٓ٘ ن ٚفد َٔ ايعسام قدَٛا عً ٘ٝن  ّٜٛؾا٥ا غدٜد اسبس َ ٖٛٚعتجس بع آٜٗ ٠٤ي
بع ا َٔ ابٌ ايؿدق ١فكاٍ ٜ :ا أحٓيا ! قيم ثٝابيو ًٖٚيِ  .فيإٕ أَي ا يَٓ٪ؤ عًيٖ ٢يرا
( )14اإلاشج العا ق

202

( )15اإلاشج العا ق
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فإْ٘ َٔ ابٌ ايؿدق ١ف ٘ٝحل ايٝتٚ ِٝا٭زًَٚ ١ا طهؤ قاٍ زجيٌ َئ ايكي: ّٛ

ٜقفييس ا

يييو ٜييا أَي ا ييَٓ٪ؤ فٗيي ٬تي َس ع ييدا َيئ ع ٝييد ايؿييدق ١فٝهفٝييو ؟ فكيياٍ

عُسٚ :أ ٟع د ٖ ٛأع د َين  َٔٚا٭حٓا ؟ اْ٘ َٔ ٚي ٞأَس ا طًُؤ ػبيل عًٝي٘ ييِ َيا
ػبل عً ٢ايع د يطٝد ٠ن ايٓؿٝخٚ ١أ ا ٤ا٭َاْ. )16( "١
انمبحث انثانث  :تطىير اننظاو اإلداري ونمارج تطبيقيت في ضىء اتساا مساا ت
انذونات اإلسالميات
املطلب األول  :التكشًنات اإلداريُ ألقالًه الدولُ.
يكييد نييإ عُييس – زقيي ٞا

عٓيي٘  -حهًُٝييا بهييٌ َييا ذبُييٌ ٖيير ٙايهًُييَ ١يئ

 ٬سبُيٌ ٖير ٙا٭َاْي ١ايععُٝيٖٚ ; ١ي ٞا از ٠ايدٚيي ١ا ضي ١َٝ٬ن
َعإ مميا جعًي٘ َيّ ٖ٪
ٖرا ايٛقت َٔ ايتازٜخ ا ض َٞ٬ايعع.ِٝ
"ٚن عؿس ايفازٚم غٗد ايٓعاّ ا ازْ ٟكً ١حكاز ١ٜنل ٣متثًت ن َيد ٣اٖتُياّ
اشبًٝفٚ ١عٓاٜت٘ ايفا٥ك ١بايٓعِ ا از ١ٜفف ٞعٗد ٙزضخت ايتكايٝد ا ازٜي ١ا ضي.١َٝ٬
ٜكييي ٍٛايطيييل :ٟن ٖييير ٙايطيييٓ ١عٖ15يييي ّ636ل فيييس

عُيييس يًُطيييًُؤ ايفيييسٚ

ٍٕٚ ٚ

ايدٚاٚ ٜٔٚأعط ٢ايعطاٜا عً ٢ايطابكٖٚ . ١را ٪ٜند َسْٚي ١ايعكًٝي ١ا ضيٚ ١َٝ٬ق ٛييا
يتطييٜٛس ْفطييٗا ٚمتثييٌ ٖييرا ن اٖتُيياّ ايفييازٚم
ٚخاؾي ١إٔ ايفتٛحييا ا ضيي ١َٝ٬قييد أ

بتٓعيي ِٝايدٚييي ١ا ضيي ١َٝ٬ا ازًٍٜييا

ا اَتيدا زقعيي ١ايدٚييي ١ا ضيي ١َٝ٬ن عٗييدٙ

ففؿٌ ايطًط ١ايتٓفٝر ١ٜعٔ ايطًط ١ايتػسٜعٚ ١ٝأنيد اضيتك ٍ٬ايككيا ٤نُيا اٖيتِ
ب َس ا٭َؿاز ٚا٭قايٚٚ ِٝملد ايع٬ق ١بؤ ايعاؾُ ١ا سنصٚ ١ٜايٚ ٠٫ٛايعُاٍ ن أجيصا٤
ايدٚييي ١ا ضييٚ . ١َٝ٬نييإ عُييس غييدٜدًا َييم عُيياٍ ايدٚييي ١ا ضيي ١َٝ٬نييإ ٜٛؾييِٗٝ
ب ٖيياي ٞا٭قيياي ِٝخي ًا في  ٟٚايطييل ٟإٔ عُييس بيئ اشبطيياب خطييل ايٓيياع ٜيي ّٛازبُعيي١
فكاٍ :ايًِٗ اْ ٞأغٗدى عً ٢أَسا ٤ا٭َؿاز اْ ٞامنا بعثتِٗ يٝعًُٛا ايٓاع ٚ ِٜٗٓضيٓ١
ْ ٚ ِٗٝإٔ ٜكطُٛا ف ِٗٝفٚ ِٗ٦ٝإٔ ٜعديٛا فإٕ أغهٌ عًي ِٗٝغي ٤ٞزفعي ٙٛاييٚ .ٞقيد
حفغ يٓا ؼب ٢ٝبٔ آ ّ عثك ١حافغ فاقٌ َٔ ن از ايتاضعَ ١ا ضيٓ ١ثيَٚ ٬يا٥تؤ
( )16ؤلاداسة في عمذ عمش خ اب،طا الصفحة ؤلالكترون ة العا قة يىسد اإلاشج  :ا خ ابجىص عاذ الشحمخ مناق ،أمير اإلالمنين عمش خ اب،طا
وثحق ق د  .الع ذ ابجم لي ط  1 1425هر داس الكتا العشبي يروت 56
( )17عمش خ اب،طا

 http://islamstory.com/arيىسد اإلاشج  :ثقشة ،التهزي :،جض  -1صفحة 587

نهعهىو اإلنسانيت واالحتماعيت

251

انعذد ( )6انمخهذ ( )10إبريم 2015و

()17

دساظة

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

| د .نبيل مصطفى شعت

اإلدارة العمرية

ٚؾ ١ٝايفيازٚم يًخًٝفيَ ١ئ بعيد ٙتًيو ايٛؾي ١ٝايي تًخيـ حيسف اَياّ ا طيًُؤ عًي٢
ؾاا ايسعٜ ١ٝك" :ٍٛأٚؾ ٞاشبًٝف َٔ ١بعيد ٟب ٖيٌ ا٭َؿياز خي ًا فيإِْٗ حٝيا ٠ا ياٍ
ٚغييٝغ ايعييدٚ ٚز  ٤ا طييًُؤ ٚإٔ ٜكطييِ بٝييِٓٗ فٝيي ِٗ٦بايعييدٍ ٚأ ٫ؼبُييٌ َيئ عٓييدِٖ
فكٌ ا ٫بطٝيل أْفطيِٗ"ٚ .نيإ اذا اضيتعٌُ ايعُياٍ عًي ٢ا٭قياي ِٝخيسج َعٗيِ ٜػيٝعِٗ
ٜٛٚؾيييي ِٗٝفٝكيييي :ٍٛاْيييي ٞمل أضييييتعًُهِ عًيييي ٢أغييييعازِٖ  ٫ٚعًيييي ٢أبػييييازِٖ ٚامنييييا
اضتعًُتهِ عً ِٗٝيتكُٛٝا بِٗ ايؿٚ ٠٬تككٛا ب ِٗٓٝباسبل ٚتكطيُٛا بايعيدٍ ٚاْيٞ
مل أضييًطهِ عًيي ٢أبػييازِٖ  ٫ٚأغييعازِٖ  ٫ٚدبًييدٚا ايعييسب فتييريٖٛا  ٫ٚدبُسٖٚييا
ٚأْيا

فتفتٖٓٛا  ٫ٚتقفًٛا عٓٗا فتخسَٖٛا جس ٚا ايكيسإٓ ٚأقًيٛا َئ زٚاٜي ١ضبُيد

غيسٜههِٚ .نيإ ٜكييتـ َئ عُاييي٘ فيإذا غييها ايٝي٘ عاَيٌ ييي٘ مجيم بٓٝيي٘ ٚبيؤ َيئ
غها ٙفإٕ ؾذ عً ٘ٝأَس ػبل أَخْر ٙب٘ أَخر ٙبي٘ ٚ .ز ٣ٚايطيل ٟإٔ ايفيازٚم
ايٓاع فكياٍ :أٜٗيا ايٓياع اْيٚ ٞا

خطيل

َيا أزضيٌ عُيا ّ ٫يٝكيسبٛا أبػيازنِ  ٫ٚي ٝخيرٚا

أَٛايهِ ٚيهين أزضيًِٗ اييٝهِ يٝعًُيٛنِ ٜيٓهِ ٚضيٓتهِ فُئ فعيٌ بي٘ غي٤ٞ
ض ٣ٛذيو فً فع٘ اي ٞف ٛايرْ ٟفظ عُس بٝد ٙ٭قتؿٔ َٓ٘ فٛثل عُس ٚبئ ايعياف
فكاٍٜ :ا أَ ا َٓ٪ؤ أزأٜتو إ نإ زجٌ َٔ أَسا ٤ا طيًُؤ عًي ٢زعٝتي٘ في ب بعي
زعٝت٘ اْو يتكؿي٘ َٓي٘؟ قياٍ :اٚ ٟاييرْ ٟفيظ عُيس بٝيد ٙاذًا ٭قؿيٓ٘ َٓي٘ ٚقيد زأٜيت
زض ٍٛا

ٜكـ َٔ ْفطي٘ ٚ .نيإ

اذا اضيتعٌُ عياَ ّ٬نتيل يي٘ عٗيدًا ٚأغيٗد

عً ٘ٝزٖطّا َٔ ا ٗاجسٚ ٜٔا٭ْؿاز ٚاغ ط عً ٘ٝأٜ ٫سنل بسذٚاًْا  ٜ ٫ٚنٌ ْكًٝيا
 ًٜ ٫ٚظ زقٝكّا ٜ ٫ٚتخر بابًا  ٕٚحاجا ايٓياع ٚ .عُيس بئ اشبطياب

ٖي ٛأَ ٍٚئ

ٚقييم ايتي زٜخ ٚنت يي٘ ٚذيييو ن ايعيياّ ايطييا ع عػييس يًييٗجس ٠نُييا أْيي٘ أَ ٍٚيئ ٚقييم
تكًٝدًا بت زٜخ ايهتل ٚايسضاٚ ٌ٥ختِ بايطؤ ٖٛٚ .أ َٔ ٍٚمجم ايٓاع عً ٢اَاّ يؿي٠٬
اي اٜٚييذ ن غييٗس زَكييإ ٚنتييل بييريو ا اي ًييدإ ٚنييإ ن ايعيياّ ايسابييم عػييس
ٚنإ أ َٔ ٍٚمحٌ ايدزٚ ٠قسب بٗا ت ً ٜا  َٔٚذيو َا فعً٘ َم ضعد بئ أبيٚ ٞقياف
ٚنإ ايفازٚم ٜٛش َا ّ٫آتا ٙبؤ ا طًُؤ فسأ ٣ضعد ٜصاحِ ايٓياع حتي ٢خًيـ
اي ٘ٝفع ٙ٬عُس باييدزٚ ٠قياٍ :اْيو أق ًيت  ٫تٗياب ضيًطإ ا
أعًُييو إٔ ضييًطإ ا

ن ا٭ز

ف ح يت إٔ

ٜٗ ٫ابييو ٚ .غييٗد عؿييس ٙبا قيياف ١ا ذيييو تٓعُٝييا ا ازٜيي١

َتٓٛع ١فٛقم أضاع بٝت ا اٍ ْٚعِ أَٛزٚ ٙنإ ٜعظ يٜٚ ّ٬ٝستا َٓياشٍ ا طيًُؤ
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ٜٚتفكد أحٛايِ بٝدٜي٘ ٚنيإ ٜساقيل ا دٜٓيٚ ١ؼبسضيٗا َئ ايًؿيٛف ٚايطيسام نُيا
نييإ ٜساقييل أضييٛام ا دٜٓييٜٚ ١ككيي ٞبييؤ ايٓيياع حٝييل أ زنيي٘ اشبؿييٖٚ ّٛيي ٛن ٖييرا
نً٘ ٜت ض ٢بطٓ ١زض ٍٛا

 .فكد نإ ٜك :ٍٛايك ٠ٛن ايعٌُ أ ٫تي٪خس عُيٌ ايٝيّٛ

ا ايقد ٚا٭َاْ ١أ ٫ربايا ضسٜس ٠عٚ ١ْٝ٬اتكٛا ا

عص ٚجيٌ فإمنيا ايتكي ٣ٛبيايتٛقٞ

ٜك٘(ٖٚ .)18هرا ْسٖ ٣ر ٙايعكً ١ٝا از ١ٜايفرٚ ٠ايي تعًُيت ا از ٠عًًٍُٝيا

ٜ َٔٚتل ا

ٚيٝظ ضٝدْا عُس

َٔ زض ٍٛا

ممٔ ؼب  ٕٛايهٚ ّ٬نثست٘ بيٌ إ غيقًِٗ

ايػاغٌ امنا ٖ ٛايعٌُ ايٓافم ٚايتط ٝل ايعًُٚ ٞاضتثُاز نٌ ايطاقا اي ػس ١ٜا ٛجي٠ ٛ
يد ٜ٘ن خدَ ١ا ضٚ ّ٬ن خدَ ١اي ػس ١ٜأٜكًا.
تػه ٬ٝأقاي ِٝايدٚي ١ا ض ١َٝ٬ن عٗيد عُيس ٜ :عتيل تكطي ِٝايٜ٫ٛيا ن عٗيد
ايفازٚم اَتدا ًا ن بع
َم ٚج ٛبع

ْٛاح ٘ٝا ناْت عً ٘ٝن عٗد أب ٞبهيس ايؿيدٜل

اقًًٍُٝٝيا

ايتق ا ن ا ٓاؾل ايكٝا  ١ٜير ٙايٜ٫ٛا ن نث َٔ ا٭حٝإ.

َ - 1هيي ١ا هسَيي - 2 . ١ا دٜٓيي ١ا ٓييٛز - 3 .٠ايطييا٥ا - 4 .اييي - 5 .ُٔٝاي خييس.ٜٔ
ٜ٫ٚ - 6يييا ايػييياّٜ٫ٚ - 7 .يييا ايعيييسام ٚفيييازع عاي ؿيييس - ٠ايهٛفييي - ١ا يييدا– ٔ٥
أذزبٝجإل

()19

املطلب الثاىٌ  :الدواويً يف عهد عنر :
ْػ ي

ايييدٚا ٜٔٚن عٗييد ايفييازٚم

ٚنييإ ذيييو ْتٝجيي٫ ١تطييا ايدٚييي ١ا ضيي١َٝ٬

ٚاتؿاٍ ا طًُؤ ايفاذبؤ عٔ قسب با٭ْعُ ١ايفازضٚ ١ٝاي ٝصْطٝي ١ن ا٭قيايٚ ِٝايتعيسف
عًي ٢حكييازتٗا فيياْتكٛا َيئ بييؤ ذايييو َييا ٚجييدُ٥٬َ ٙٚييا ي٬قت يياع نُييا أبكييٛا عًيي٢
ايهث َٔ ا٭ْعُ ١ا از ١ٜاي ث ت يِ ؾ٬حٝتٗا يتًو اي . ٬
ٚقييد اخْتًُييا ن ذبدٜييد ْػي  ٠ايييدٜٛإ; فٝخييد  ٙايطييل ٟبايعيياّ اشبيياَظ عػييس يًييٗجس٠
بُٓٝا ٜرنس ٙا اٚز  ٟن ا٭حهاّ ايطًطاْ ١ٝن ايعياّ ايعػيسَٚ )20(ٜٔئ اييدٚا ٜٔٚايي
أٚجدٖا عُس:

( )18عمش خ اب،طا

الصفحة ؤلالكترون ة العا قة يىسد اإلاشج  :د .فتح ة النبراو  :ثاسةخ النظ وابخضاسة ؤلاظةم ة .

( )19عمش خ اب،طا

الصفحة ؤلالكترون ة العا قة يىسد اإلاشج  :د .علي الصةبي :عمش خ اب،طا .

( )20عمش خ اب،طا

الصفحة ؤلالكترون ة العا قة يىسد اإلاشج  :د .فتح ة النبراو  :ثاسةخ النظ وابخضاسة ؤلاظةم ة.
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ٜٛ .1إ ايعطا : ٤ا أزا ايفازٚم ٚقم ايدٜٛإ فكد ٚقم أضطًا يًُفاقً ١بؤ ا طيًُؤ
ن ايعطا ٤اْط٬قّا َٔ إٔ َٔ قاتيٌ ٖٚياجس َيم زضي ٍٛا
ت خس ٚفس

ييٝظ نُئ مل ٜكاتيٌ أٚ

٭ٌٖ ايطٛابل ٚايكدّ ن ا ضٜٚ )21(. ّ٬رنس ابٔ ض ّ٬إٔ عُس حؤ أزا

تد ٜٔٚايدٚا ٜٔٚقاٍ :مبٔ ْ دأ؟ قايٛا :ابيدأ بٓفطيو .قياٍ ٫ :إ زضي ٍٛا
فلٖط٘ ْ يدأ ثيِ ا٭قيسب فيا٭قسب ٚنيإ ٖيرا بعيد إٔ فيتذ ا
ٚايػاّ ٚجٓ ٢خساجٗا فكاٍ :اْ ٞزأٜت إٔ أفيس

اَآَيا

عًي ٢ا طيًُؤ ايعيسام

ايعطيا ٤٭ًٖي٘ ايير ٜٔافتتخي .ٙٛعنتياب

ا٭َٛاٍل
أَا ا٭ضظ اي ٚقعٗا ايفازٚم
.1

ي تٝل أمسا ٤ايٓاع ن ايدٜٛإ فٗ:ٞ

زج ١ايٓطل ا تؿٌ بسض ٍٛا

.

 .2ايط ل ن ا ض.ّ٬
 .3جٗييا  ٙا٭عييداَٚ ٤يئ نييإ َيئ أٖييٌ بييدز ٜتؿييدز ٕٚقاُ٥يي ١ايعطيياًٜٚ ٤يي ِٗٝن
ا هاْيييَ ١ييئ غيييٗد ا ٛاقيييم ا اسبدٝ ٜييي ١ثيييِ َييئ اسبدٝ ٜييي ١ا ايككيييا ٤عًييي٢
ا ستد.ٜٔ
 .4جعٌ أٌٖ ايف  ٠ايٛاحد ٠مل كٚ ١احد ٠ن ايعطا ٤مبعٓي ٢إٔ َئ غيٗد ا ٛاقيم ا
اسبدَ ١ٝ ٜث ّ٬مل كٚ ١احد.٠
 .5فكٌ أٌٖ اسبسب عً ٢قدز بساعتِٗ ن ايكتاٍ.
 .6اي عييد ٚايكييسب عيئ أز

ايعييدٚ ٚفكييٌ َيئ قسبييت از ٙعيئ َيئ بعييد

از ٙعيئ

ايعد.ٚ
ٜٛ .2إ ازبٝؼ :
ازت طت ْػ ٜٛ ٠إ ازبيٝؼ بتيد ٜٔٚاييدٚا ٜٔٚأ ٚتطيج ٌٝأمسيا ٤ازبٓيٚ ٛذييو ٛاجٗي١
ايصٜييا  ٠اي ي ملييسأ عًيي ٢عييد ازبٓييٛ

ٚقييسٚز ٠احؿيياٚ ِٗ٥تستٝييل أَييٛزِٖ ٚتييٛف

أعطٝاتِٗ  َٔٚأجٌ ذيو نإ  ٫بد َٔ ربؿٝـ ٜيٛإ يًجيٝؼٖٓٚ .ياى غيسٚط ييرا
ايدٜٛإ:
أ .ايٛؾا:

( )21اإلاصذس العا ق
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1ل اي ًٛغ.
2ل اسبس.١ٜ
3ل ا ض.ّ٬
4ل ايط َٔ ١َ٬اٯفا .
5ل ا قداّ عً ٢اسبسٚب َٚعسف ١ايكتاٍ.
ب .ايٓطل ٚايط ل ن ا ضيٜ :ّ٬كي ّٛب تٝيل ا٭مسيا ٤ن ٖيرا اييدٜٛإ عًي ٢حطيل
ثييِ تييست ِٗ ٝايٛاحييد بعييد ايٛاحييد ٚفكّييا يط ي كِٗ ن

ايكييسب َيئ زضيي ٍٛا

ا ضييييٚ ّ٬إ تهييييافٛ٦ا ف ايييييد ٜٔفييييإٕ تهييييافٛ٦ا ف ايطيييئ فييييإٕ تكييييازبٛا
ف ايػجاع ١ن اسبسٚب.
 .ايهفاٖٚ : ١ٜي ٛتكيدٜس ايعطيا ٤بايهفاٜيٚ ١ايهفاٜي ١نُيا ٜكي ٍٛا ياٚز  ٟييا
أضظ:
1ل عد َٔ ٜع َٔ ٍٛايرزاز.ٟ
2ل عد َا ٜست ط٘ َٔ اشبٚ ٌٝايعٗس.
3ل ا ٛقم اير ٟؼبً٘ َٔ ايقٚ ٤٬ايسخـ.
ٜٛ .3إ ا٫ضتٝفا: ٤
ا٭ؾييٌ ن ْػي ٖ ٠ييرا ايييدٜٛإ ٖيي ٛحاجيي ١ايدٚييي ١ا احؿييا ٤خييساج ايي  ٬ا فتٛحيي١
ٚتٓع ِٝا ْفام ن ايٛج ٙٛاي ػبل ا ْفام فٗٝيا ٚقيد ٚقيخت أُٖٝيٖ ١يرا اييدٜٛإ ن
ايدٚيييي ١ا ضييي ١َٝ٬حيييؤ تعيييد

َؿيييا ز اييييدخٌ ٚشا

ثيييس ٠ٚايدٚييييٚ ١تػيييع ت ٚجيييٙٛ

()22

ا ْفام.

ناتييل ايييدٜٛإ  ٚ :ناتييل ايييدٜٛإ ٖيي ٛؾيياحل شَاَيي٘ ػبييل إٔ تتييٛفس فٝيي٘ ايعداييي١
ٚايهفاٚ ١ٜأَا اختؿاؾات٘ فٗ:ٞ

()23

1ل حفغ ايكٛاْؤ .
2ل اضتٝفا ٤اسبكٛم.
3ل اث ا ايسف. ٛ
( )22اإلاصذس العا ق
( )23عمش خ اب،طا

الصفحة ؤلالكترون ة العا قة يىسد اإلاشج  :ألاحكاي العلطان ة للماوسد
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4ل اخساج ا٭حيٛا ٍ; ٜٚعيين اضتػيٗا ؾياحل اييدٜٛإ عًيَ ٢يا ٜث يت فٝي٘ َئ قيٛاْؤ
ٚحكٛم.
5ل تؿفذ ايعَ٬ا
فك٘ عُس ا از ٌ٥٫ َٔ : ٟفكٗ٘ ا از ٟأْ٘ نإ ٜطتفٝد َٔ نٌ ايطاقيا ًٖ٪ٜٚيٗا
شبدَ ١ا ض:ّ٬
فعٔ أضل قاٍ :نٓت ع دًا ْؿساًٍْٝا يعُس فكاٍ :أضًِ حتْ ٢طتعؤ بو عً ٢بع

أَٛز

ا طًُؤ; ٭ْ٘  ٜٓ ٫ق ٞيٓا إٔ ْطتعؤ عً ٢أَٛزِٖ مبٔ يٝظ َِٓٗ ف عتكين ا حكيست٘
ايٛفاٚ ٠قاٍ :اذٖل حٝل غ٦ت.
املطلب الثالث  :مً الفكه اإلدارٍ عيد عنر

تطبًل مبدأ الشىرّ

نييإ عُييس

ٜطتػ ي ايسجيياٍ ٚنييإ أٜكًييا ٜطتػ ي ايٓطييا ٤فكييد نييإ ٜكييدّ

ايػفا ٤بٓت ع د ا

ايعد ١ٜٚن ايسأ ٟفُاذا بك ٞبعد ذييو يًُيسأ ٠حتي ٢ت خيل عٓي٘ ن

غي ا ضي ّ٬اذا نييإ أَي ا ييَٓ٪ؤ ٜطتػي ٖا ن أَييٛز ايدٚييٜٚ ١سقيي ٢عئ زأٜٗييا
ٚنإ

ٜعتل ْفط٘ أبا ايعٝاٍ فُٝػ ٞا ا ق ٝا ايًٛات ٞغاب أشٚاجٗٔ فٝكيا عًي٢

أبٛابٗٔ ٜٚك :ٍٛأيهٔ حاج١؟ ٚأٜتهٔ تسٜد إٔ تػ  ٟغً٦ٝا؟ فإْ ٞأنس ٙإٔ ربيدعٔ ن
اي ٝييم ٚايػييسا ٤ف ضيئً َعيي٘

ييٛاز ٜٔٗفٝييدخٌ ايطييٛم ٚٚزاَ ٙ٤يئ جييٛاز ٟايٓطييا٤

ٚغًُاْٗٔ َا  ٫ؼبؿ ٢فٝػ  ٟيئ حيٛا٥جٗٔ َٚئ ييٝظ عٓيدٖا غي ٤ٞاغي  ٣ييا َئ
عٓدٚ ٙاذا قدّ ٜك :ٍٛأشٚاجهٔ ن ض  ٌٝا

ٚأْنت ن ب ٬زض ٍٛا

إ نإ

عٓييدنٔ َيئ ٜكييسأ ٚا ٫فيياقسبٔ َيئ ا٭بييٛاب حتيي ٢أقييسأ يَهُيئٍٜٚ ..كيي ٍٛييئٖ :ييرٚ ٙا٠
ٚقسملاع فا ْؤ َٔ ا٭بٛاب حت ٢أنتيل يَهُي ٍٔ ٚنيس ا ا ق ٝيا

ف ٝخير نتي ٗٔ

ف ٝعل بٗا ا أشٚاجٗٔ.
َٔ مسا ٚخؿا٥ـ ازباْل ا از ٟعٓد ضٝدْا عُيس بئ اشبطياب أْي٘ نيإ قٝيل
ا تابع ١يًٚ ٠٫ٛا تابع ٖٞ ١عٓؿس ٖاّ جدًٍا ن ظبا أ ٟخطٖٚ ١هرا نإ عُس
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مناذج للنتابعُ اجلًدَ :
"عٔ ايطا٥ل بٔ ج

قياٍ َيا

َ ٛابٔ ع اع ٚنيإ قيد أ زى أؾيخاب زضي ٍٛا

شيت أمسم حدٜل عُس بٔ اشبطاب أْ٘ خسج ذا يًٝيٜ ١طيٛف با دٜٓيٚ ١نيإ ٜفعيٌ ذييو
نث ًا اذ َس باَسأْ َٔ ٠طا ٤ايعسب َقًك ١عًٗٝا بابٗا  ٖٞٚتك:ٍٛ
تطَاٖ ٍٚرا ايًٍَ ْ ٌُٝتطْسِ ٟنَٛانَ ُُ٘ *** ٚأَزٍقَََٓ ٞإْٔ  ٫قجَٝمٌ أُ٫عَ ُيييييييييييي ُ٘
ملْٛزًا نَ ٍَُْييييييييييييييييييييا *** بدا قَُسًا فَ ٞظًُُِ َ١ايًٍَ ْ ٌِٝحاجَ ُُ٘
ملْٛزًا َ ٚ
أُ٫عَ ُُ٘ َ
ُٜطسٍُ بََ٘ َْٔ نَإ َ ًُِٜٛٗبكُسْبَيييييييييييييييييي َ٘ *** يَطَٝاُ ايِخػا  ٫تخْت َِٜ٘ٛأَقَازِبُيييي ُ٘
فَٛايًٍََ٘ َي ٫ْٛايًٍَُ٘  ٫غ ٤ْٞغَْٝييييييييييييييييس *** ٙيَ ُٓفَ

ََْٔ ٖرا ايطٍسِٜسِ جٛاَْ ييييُ ُ٘

 *** ٬ب َْفُطَٓا ُٜ ٫فَتَسٍُ ايدٍْٖيسُ نَاتَ ُييييي ُ٘
ٚيَهٍََٓٓ ٞأَخْػ ٢زقًَ ٝا َُٛنٍَيييييييييي ّ
ثِ تٓفطت ايؿعداٚ ٤قايت :يإ عً ٢عُيس بئ اشبطياب ٚحػي ٚغ ٝي ١شٚجي ٞعيين.
ٚعُيييس ٚاقيييا ٜطيييتُم قٛييييا فكييياٍ يييياٜ :سمحيييو ا

ٜسمحيييو ا

بهطْٚ ٠ٛفكيٚ ١نتيل ن إٔ ٜكيدّ عًٗٝيا شٚجٗيا( .)24اذٕ فٗيٛ

ثيييِ ٚجييي٘ ايٗٝيييا
ٜطئ ايكيٛاْؤ بعيد

ايتعاٜؼ اسبكٝكَ ٞم اجملتُم َٚعسفَ ١ػيانً٘ َُٖٛٚي٘ َئ خي ٍ٬ايتعاَيٌ َيم ايٛاقيم
َ اغسٚ ٠يٝظ عٔ ملسٜل ايتكازٜس اي تس ايٝي٘ فخطيل ٚيي ٛنيإ فعيٌ ذييو َيا َ٫ي٘
أحد سبطٔ اختٝاز ٙيًَٚ ٠٫ٛم ذيو فٗ ٛمل ٜعتُد عًَ ٢ا ٜس اي َٔ ٘ٝتكيازٜس فخطيل
بٌ نإ نُا ْسٜ ٣تابم ا٭َٛز بٓفط٘.
انمبحث انرابع  :انخهيفت يتابع أمىر انرعيت
املطلببب األول  :بلبببه مببً الببىاَ دنببىل املدييببُ ىهببارا ،وبلببب الىفببىد مببً الببىاَ ،ورسببا
الربيد ،واملفتش العاو ،ومىسه احلج .
مل ٜهيئ عُييس ٜهتفيي ٞب ي ٕ ؼبطيئ اختٝيياز عُاييي٘ بييٌ نييإ  ٜييرٍ أقؿيي ٢ازبٗييد
تييابعتِٗ بعييد إٔ ٜتٛيييٛا أعُييايِ يٝطُيي ٔ٦عًيي ٢حطيئ ض ي تِٗ ٚطبافيي ١إٔ تٓخييسف بٗييِ
ْفٛضِٗ ٚنإ غعاز ٙييِ :خي يي ٞإٔ أعيصٍ نيٌ ٜيٚ ّٛايًٝيا َئ إٔ أبكي ٞظا ّيا ضياع١
ْٗازٚ .قاٍ :أنا عاٌَ ي ٞظًِ أحدًا ف ًقين َعًُت٘ فًيِ أغ ٖيا ف ْيا ظًُتي٘ٚ .قياٍ ًَٜٛيا
ٔ حٛي٘ :أزأٜتِ اذا اضتعًُت عًٝهِ خ َٔ أعًِ ثِ أَست٘ بايعدٍ أنٓت قكٝت َيا
( )24عمش خ اب،طا
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عًٍٞ؟ فكايٛاْ :عيِ .قياٍ ٫ :حتي ٢أْعيس ن عًُي٘ أعُيٌ مبيا أَستي٘ أّ ٫؟ ٚقيد ضياز
حبييصّ ن زقابتيي٘ ا ازٜيي ١يعُاييي٘ ٚتييابعِٗ بدقييٚ ١ناْييت ملسٜكيي ١عُييس ن ا از ٠امليي٬م
اسبسٜيي ١يًعاَييٌ ن ايػيي ٕٛ٦اوًٝييٚ ١تكٝٝييد ٙن ا طييا ٌ٥ايعاَييَٚ ١ساق تيي٘ ن ضييًٛن٘
ٚتؿسفات٘ ٚنإ ي٘ جٗاش ضسَ ٣سبٛط ب٘ ساق  ١أحٛاٍ ايٚ ٠٫ٛايسعٚ ١ٝقد بٓٝيت يٓيا
ا ؿيا ز ايتازؽبٝيي ١أْيي٘ ٜػي ٘ ايٝيي ّٛعا خييابسا ل ٚنهئ ٖٓييا إٔ ْكيي :ٍٛإ ا خييابسا ن
عٗيييد عُيييس بييئ اشبطييياب نيييإ ٖيييدفٗا ا٭ٚ ٍٚا٭خي ي تيييٛف ا٭َييئ ٚاسبُاٜييي ١يًدٚيييي١
ا ضييٚ ١َٝ ٬يييٝظ ايتجطييظ عًيي ٢عييٛزا ايٓيياع ٚبييل ايسعييل ن ْفٛضييِٗ نُييا ٖييٛ
اسباؾٌ ن نيث َئ ا٭ْعُي ١ايي ذبهيِ ايٓياع ايٝيَٚ ّٛئ أٖيدافٗا أٜكًيا ا تابعي١
ايدقٝك ١يً ٠٫ٛفكد نإ عًُ٘ مبٔ ْ  ٣عٓ٘ َٔ عُاي٘ نُٔ با َع٘ ن َٗيا ٚاحيد
ٚعًٚ ٢ضا ٚاحد فًِ ٜهٔ ن قطس َٔ ا٭قطياز ْ ٫ٚاحٝيَ ١ئ ايٓيٛاح ٞعاَيٌ أ ٚأَي
جٝؼ اٚ ٫عً ٘ٝعؤ ٜ ٫فازق٘ فهاْت أيفاظ َٔ با ػسم ٚا قسب عٓد ٙن نٌ مميظ
َٚؿ ذ ٚأْت تس ٣ذيو ن نت ٘ ا عُاي٘ حت ٢نإ ايعاٌَ َِٓٗ يٝتِٗ أقسب ايٓياع
ايٚ ٘ٝأخؿِٗ ٚناْت ٚضا ٌ٥عُس ن َتابعت٘ يعُاي٘ َتعد َٗٓٚ ٠ا:
ٜطًل َئ ٫ٚتي٘ خي ٍٛا دٜٓيْٗ ١يازًا ٫ٚ

ملً ٘ َٔ اي ٠٫ٛخ ٍٛا دْٗ ١ٜٓازًا  :نإ

ٜدخًٖٛا بايًٝيٌ حتيٜ ٢عٗيس َيا ٜهي ٕٛقيد جياٚ٤ا بي٘ َئ أَيٛاٍ َٚقياؤ فٝطيٌٗ ايطي٪اٍ
ٚاسبطاب.
ملًيل ايٛفيَ ٛئ ايي : ٠٫ٛنييإ عُيس ٜطًيل َئ ايي ٠٫ٛإٔ ٜسضييًٛا ٚفيدًا َئ أٖيٌ ايي ٬
يٝط ي يِ عيئ بٖ ٬ييِ عيئ اشبييساج ا فييسٚ

عًيي ِٗٝيٝيييت ند بييريو َيئ عييدّ ظًُٗييِ

ٜٚطًييل غييٗا تِٗ فهييإ ؽبييسج ايٝيي٘ َييم خييساج ايهٛفيي ١عػييسَ ٠يئ أًٖييٗا َٚييم خييساج
اي ؿسَ ٠ثًيِٗ فيإذا حكيسٚا أَاَي٘ غيٗدٚا بيا

أْي٘ َياٍ ملٝيل َيا فٝي٘ ظًيِ َطيًِ ٫ٚ

 ٬مبٓيم اييَ ٠٫ٛئ ظًيِ ايٓياع اذ يي ٛحيد ٖيرا يسفعي٘
َعاٖد ٚنإ ٖرا ا جسا ٤نفيّ ٝ
ٖيي ٤٫٪ا ٛفييد ٕٚا أَ ي ا ييَٓ٪ؤ ٚأخييل ٙٚبيي٘ نُييا إٔ عُييس ن ايقايييل نييإ ٜكييّٛ
مبٓاقػ ٤٫٪ٖ ١ا ٛفدٚ ٜٔض٪ايِ عٔ بٚ ِٖ ٬عٔ ٫ٚتِٗ ٚضًٛنِٗ َعِٗ.
زضا ٌ٥ايلٜد  :نإ عُس

ٜسضٌ ايلٜد ا اي ٠٫ٛن ا٭َؿاز فكد نإ َ ٜس عاٌَ

ايلٜييد ايعيي ٠ ٛا ا دٜٓيي ١إٔ ٜٓييا  ٣ن ايٓيياع َيئ ايييرٜ ٟسٜييد ازضيياٍ زضيياي ١ا أَيي
ا َٓ٪ؤ؟ حت ٢ؼبًُيٗا ايٝي٘  ٕٚتيدخٌ َئ ٚايي ٞاي ًيد ٚنيإ ؾياحل ايلٜيد ْفطي٘ ٫
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حييا أَيياّ ايٓيياع يسفييم أٟ
ٜعًييِ غييً٦ٝا َيئ ٖيير ٙايسضيياٚ ٌ٥بايتييايٜ ٞهيي ٕٛاجمليياٍ َفتً ٛ
غييه ٣ٛأَ ٚعًُيي ١ا عُييس ْفطيي٘  ٕٚإٔ ٜعًييِ ايييٛاي ٞأ ٚزجاييي٘ بييريو ٚحُٓٝييا ٜؿييٌ
حاٌَ ايسضا ٌ٥ا عُس ٜٓثس َا َع٘ َٔ ؾخا ٜٚكسأٖا عُس ٜٚسَ ٣ا فٗٝا.
ا فتؼ ضبُد بٔ َطًُٚ : ١نإ ايفازٚم

ٜطيتعؤ مبخُيد بئ َطيًُ ١ا٭ْؿياز ٟن

َتابع ١ايٚ ٠٫ٛضباض تِٗ ٚايت ند َئ ايػيها ٟٚايي تي ت ٞقيدِٖ فهيإ َٛقيم
ضبُد بٔ َطًُ ١نا فتؼ ايعاّ ن ٚي ١اشب٬ف.١
َٛضييِ اسبيين  :نييإ َٛضييِ اسبيين فسؾيي ١يعُييس يٝطييتك ٞأخ يياز زعٝتيي٘ ٫ٚٚتيي٘ فجعًيي٘
َٛمسًييا يًُساجعييٚ ١اواضي ٚ ١اضييتط ٬آزا ٤ايسعٝيي ١ن ٫ٚتٗييِ فٝجتُييم فٝيي٘ أؾييخاب
ايػيهاٜا ٚا عيامل ٚايسق ييا ٤ايير ٟنييإ عُيس  ٜييثِٗ ن أزجياٚ ٤يتيي٘ ساق ي ١ايعُيياٍ
ٚاييي ٜٚ ٠٫ٛي ت ٞايعُيياٍ أْفطييِٗ يتكييد ِٜنػييا اسبطيياب عيئ أعُييايِ فهييإ َٛضييِ
اسبن عمجع ١ٝعُ١َٝٛل ن زقَ ٢ا ته ٕٛازبُعٝا ايعُ ١َٝٛن عؿس َٔ ايعؿٛز.
جٛييي ١تفتٝػيي ١ٝحيي ٍٛا٭قيياي : ِٝنييإ تفهي عُييس ق ييٌ َكتًيي٘ إٔ ػبيي ٍٛعًيي ٢ايٜ٫ٛييا
غخؿًٍٝا ساق  ١ايعُاٍ يتفكد أحيٛاٍ ايسعٝيٚ ١ا٫ملُٓ٦يإ عًي ٢أحيٛاٍ ايدٚيي ١ا اَٝي١
ا٭ملساف ٚقاٍ :ي ٔ٦عػت إ غيا ٤ا

٭ضي ٕ ن ايسعٝي ١حي ٫ّ ٛفيإْ ٞأعًيِ إٔ يًٓياع

ٚ ٞأَا ِٖ فٜ ٬ؿً ٕٛايي ٍٞف ضي ا
حٛا٥ن تكطم  ْٞٚأَا عُايِ فٜ ٬سفعْٗٛا اي ٍ
ايػاّ ف ق ِٝبٗا غٗس ٜٔثِ أض ا ازبصٜس ٠ف ق ِٝبٗا غٗس ٜٔثيِ أضي ا ايهٛفي١
ف ق ِ ٝبٗا غٗس ٜٔثِ أض ا اي ؿس ٠ف ق ِٝبٗا غٗس ٜٔثِ ٚا
ٚمل ٜهتا ايفازٚم با ساق  ١عٔ ملسٜل ٖر ٙايصٜازا

يٓعِ اسبٖ ٍٛرا.

بٌ عُد ا ملسٜك ١أخسٖٚ ٣يٞ

ازضاٍ نُٝا َٔ ا٭َٛاٍ ا ايٚ ٠٫ٛازضاٍ َٔ ٜساق ِٗ حتيٜ ٢عيسف نٝيا تؿيسفٛا
فٗٝا.
املطلب الثاىٌ  :سًاسُ عنر يف عزل الىاَ
ضيعد بئ أبيٚ ٞقياف  :اجتُيم ْفيس َئ أٖيٌ ايهٛفي ١بصعاَي ١ازبيسا بئ ضيٓإ ا٭ضيدٟ
فػهٛا أَ ِٖ ضعد بٔ أبٚ ٞقاف

ا أَ ا يَٓ٪ؤ عُيس ٚذييو ن حياٍ اجتُيا

اجملٛع ن ْٗاْٚد يقص ٚا طًُؤ فًِ ٜػيقًِٗ َيا اٖيِ ا طيًُؤ ن ذييو ٚيكيد نيإ
ضعد عا  ّ٫زحًُٝا بايس عٝي ١قًٍٜ ٛيا حاشًَيا عًي ٢أٖيٌ اي امليٌ ٚايػيكام عطٛفّيا عًي ٢أٖيٌ
اسبل ٚايطاعَٚ ١م ذيو غها ٤٫٪ٖ ٙايك ّٛممٔ ٜ ٫طٝك ٕٛحهِ اسبل ٜٚسٜد ٕٚإٔ
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ؼبككييٛا غييً٦ٝا َيئ أٖييٛاٚ ِٗ٥قييد ٚقتييٛا يػييهٛاِٖ ٚق ًتييا زأٚا أْيي٘ أ عيي ٢يطييُا أَ ي
ا َٓ٪ؤ َِٓٗ حٝل إ ا طًُؤ َُكِ ً ٕٛعًَ ٢عسنَ ١ؿ  ١ٜتطتدع ٞاتفام ايهًُ.١
ٚقد اضتجاب أَ ا يَٓ٪ؤ يطًي ِٗ ن ايتخكٝيل ن أَيس غيهٛاِٖ َيم عًُي٘ بي ِْٗ أٖيٌ
ٖٚ ٣ٛغس ف عل عُس
بٝإ يٓٗن ايؿيخاب١

ضبُد بٔ َطيًُ ١يٝت نيد َئ عيا ٣ٚايػيانؤ ٚن ٖيرا
ن ايتخكٝيل ن قكياٜا اشبي٬ف ايي دبيس ٟبيؤ ا طيٛ٦يؤ َٚئ

ذبت ٜ٫ٚتِٗ.
ٚعييصٍ عُييس

زً٤ا يًفيينت ٚاَاتتٗييا ٖٚيي ٞن َٗييدٖا ق ييٌ إٔ

ضييعد بيئ أبييٚ ٞقيياف

ن

تطتفخٌ فتطي ل ايػيكام ٚايفسقيٚ ١زمبيا ايكتياٍٖ .يرا ٚقيد اضيت ك ٢عُيس ضيعدًا

ا دٚ ١ٜٓأقس َٔ اضتخًف٘ ضعد عً ٢ايهٛف ١بعدٚ ٙؾياز ضيعدًا َئ َطتػياز ٟعُيس ن
ا د ١ٜٓثِ جعً٘ َٔ ايطيت ١ا سغيخؤ يًخ٬في ١حيؤ ملعئ ثيِ أٚؾي ٢اشبًٝفيَ ١ئ بعيدٙ
ب ٕ ٜطتعٌُ ضعدًا ٚقاٍ :فإْ ٞمل أعصي٘ عٔ ضٚ ٤ٛقد خػٝت إٔ ًٜخك٘ َٔ ذيو.
عصٍ خايد بٔ ايٛيٝدٚ :جد أعدا ٤ا ض ّ٬ن ضيع ١خٝيايِ ٚغيد ٠حكيدِٖ صبياٚ ّ٫اضيعًا
يتؿٝد ايسٚاٜا اي تعٗس ؾخاب ١زض ٍٛا

ن َعٗس َػؤ فإذا مل ػبدٚا غفا٤

ْفٛضييِٗ اختًكييٛا َييا ظٓيي ٙٛػبييٛش عًيي ٢عكيي ٍٛايكيياز٥ؤ يهييٜ ٞؿ ي ذ أضاضًييا ثابتًييا ييا
ٜتٓاقً٘ ايسٚاٚ ٠تططس ٙنتل ا ٪يفؤ ٚقد تعس
زقييي ٞا

عُس بٔ اشبطياب ٚخاييد بئ ايٛيٝيد

عٓ ُٗيييا ف ٜيييا أعيييدا ٤ا ضييي ّ٬ايييير ٜٔحييياٚيٛا تػييي ٜ٘ٛؾيييفخا تازؽبٓيييا

اجملٝييد ٚٚقفييٛا نييث ًا عٓييد أضيي اب عييصٍ عُييس شبايييد بيئ ايٛيٝييد زقيي ٞا

عُٓٗييا

ٚأيؿييكٛا ايييتِٗ اي املًيي ١بييايسجًؤ ايععييُٝؤ ٚأتييٛا بسٚاٜييا  ٫تكيي ّٛعًيي ٢أضيياع عٓييد
ا ٓاقػ ٫ٚ ١تك ّٛعً ٢بسٖإ أَاّ ايتخكٝل ايعًُ ٞايٓص.ٜ٘
خايدًا ن ا س ٠ا٭ ٚعٔ ايكٝا  ٠ايعاَٚ ١اَاز ٠ا٭َسا ٤ن ايػاّ ٚناْت

عصٍ عُس

ٖر ٙا س ٠ن ايطٓ ١ايثايث ١عػس َٔ ٠ايجس ٠غدا ٠تٛي ٞعُس اشب٬ف ١بعد ٚفيا ٠أبي ٞبهيس
ايؿدٜل

.

ٚن "قٓطس َٔ "ٜٔقس ٣ب ٬مشاٍ ايػاّ جا ٤ايعصٍ ايثاْ ٞشبايد ٚذيو ن ايطٓ ١ايطابع١
عػس َٔ ٠ايجسٚ ٠صبٌُ أض اب ايعصٍ فُٝا :ًٜٞ
أ .محا ١ٜايتٛحٝد :فف ٞق ٍٛعُس

ٚ :يهٔ ايٓاع فتٓٛا ب٘ فخفيت إٔ ٜٛنًيٛا ايٝي٘

 ٜٚتًٛا بٜ٘ .عٗس خػ ١ٝعُس

َئ فتٓي ١ايٓياع خباييد ٚظيِٓٗ إٔ ايٓؿيس ٜطي ن
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زناب خايد فٝكعا ايٝكؤ إٔ ايٓؿس َٔ عٓد ا

ضٛا ٤أنإ خايدًا عً ٢زأع

ازبٝؼ أّ .٫
ٚعٔ ذيو ٜك ٍٛحافغ ابساٖ ِٝن ربٛف عُس:
ٚقَ :ٌٝخا َيفِت ٜا فَازُٚمُ ؾاحَ ٓا *** فَٚ َ٘ٝقَدْ نَإ َأعْطَ ٢ا ِي َكْٛع بازِٜٗا
ايٓفِظِ َأعْٝتْ َْٔ ُٜداِٜٚيٗييييييييييا
خفِتُ افِتَتإ ايُُِطًََُْؤ بََ٘ *** ٚفَتٍْٓ ُ١
َفكَاٍَ :
ب .اخت٬ف ايٓعس ن ؾسف ا اٍ:
نإ عُس

ٜس ٣إٔ ف  ٠ت يٝا ايكًٛب ٚاغسا ٤قعاف ايعكٝد ٠با اٍ ٚايعطا ٤قد

اْتٗييت ٚؾيياز ا ضيي ّ٬ن غ ي حاجيي ١ا ٖييٚ ٤٫٪أْيي٘ ػبييل إٔ ٜٛنييٌ ايٓيياع ا
اناِْٗ.
بُٓٝا ٜس ٣خايد بٔ ايٛيٝد إٔ َئ َعي٘ َئ ذ ٟٚاي ي ع ٚاجملاٖيد ٜٔن َٝداْي٘ ممئ
مل ربًـ ْٝاتِٗ و

ثيٛاب ا

أَثياٍ ٖي ٤٫٪ن حاجي ١ا َئ ٜكي ٟٛعيصنتِٗ

ٜٚث محاضتِٗ َٔ ٖرا ا اٍ ٫ٚ .غو إٔ عُس ٚخايدًا اجتٗدا فُٝا ذٖ ا ايٚ ٘ٝيهئ
عُس أ زى أَٛزًا مل ٜدزنٗا خايد زق ٞا

عُٓٗا.

 .اخت٬ف َٓٗن عُس عٔ َٓٗن خايد ن ايطٝاض ١ايعاَ :١فكد نإ عُس ٜؿس عً ٢إٔ
ٜطت ذٕ اي َ٘ٓ ٠٫ٛن نٌ ؾيق ٚ ٠ني  ٠بُٓٝيا ٜيس ٣خاييد إٔ َئ حكي٘ إٔ ٜعطيٞ
اسبسٜيي ١ناًَييَ ١يئ غ ي ايسجيي ٛ٭حييد ن ا ٝييدإ ازبٗييا ٚ ٟتطًييل ٜييد ٙن نييٌ
ايتؿسفا اناًْا َٓ٘ ب ٕ ايػاٖد ٜسَ ٣ا ٜ ٫سا ٙايقا٥ل.
ٚيعييٌ َيئ ا٭ض ي اب اي ي

عييت عُييس ا عييصٍ خاي يد أٜكًييا افطييا اجمليياٍ يط٥٬ييم

جدٜد َٔ ٠ايكٝا ا .
حت ٢تتٛافس ن ا طًُؤ منياذج نيث  ٠أَثياٍ خاييد ٚا ثٓيٚ ٢عُيس ٚبئ ايعياف ثيِ
يٝدزى ايٓاع إٔ ايٓؿس يٝظ زًٖٓا بسجٌ ٚاحد َُٗا نإ ٖرا ايسجٌ.
غسٚط عُس ن اي: ٠٫ٛ
مل ٜهٔ ٜٓعس ا ؾ ٬ايسجٌ ن ذات٘ ٚيهٔ ا ؾ٬ح٘ يً ١ٜ٫ٛيريو نإ ٜيٛيٞ
أْاضًا ٚأَاَ٘ َٔ ٖ ٛأتكٚ َِٗٓ ٢أنثس عًًُا ٚأغيد ع يا ٚ ٠نيإ ٜكي :ٍٛاْي ٞ٭ذبيسج
إٔ اضتعٌُ ايسجٌ ٚأْا أجد أقٚ .َ٘ٓ ٣ٛنإ ٜطتعٌُ زج َٔ ّ٬أؾيخاب زضي ٍٛا
َثٌ عُس ٚبٔ ايعاف َٚعا ١ٜٚبٔ أب ٞضيفٝإ ٚا قي  ٠بئ غيع ٜٚ ١يد َئ ٖي ٛأفكيٌ
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َِٓٗ َثٌ عثُإ بٔ عفإ ٚعًٚ ٞملًخٚ ١ايصب

ٚع د ايسمحٔ بٔ عٛف ْٚعساِٗ٥

يك ٠ٛأٚي٦و عًي ٢ايعُيٌ ٚاي ؿيس بي٘  ٚغيساف عُيس عًي ٖٝٚ ِٗٝيتِٗ يي٘ .قياٍ عُيس ًَٜٛيا
٭ؾخاب٘ :ي ْٞٛعً ٢زجٌ أضتعًُ٘ عً ٢أَس قد أُٖين .قيايٛا :في .ٕ٬قياٍ ٫ :حاجي ١يٓيا
 ٬اذا نيإ ن ايكيٚ ّٛييٝظ أَ ٖيِ نيإ ن ْي٘
ف ٘ٝقايٛاَ :ئ تسٜيد؟ قياٍ :أزٜيد زجي ّ
أَ ِٖ ٚإ نإ أَ ِٖ نإ ن ْ٘ زجيٌ َيِٓٗ .قيايٛاَ :يا ْعيسف ٖير ٙايؿيف ١ا ٫ن
ايسبٝم بٔ شٜا اسبازث .ٞقاٍ :ؾدقتِ ف.ٙ٫ٛ
َٔ ٜ ٫سحِ ٜ ٫سحِ :
أَس عُس

بهتاب ١عٗد يسجٌ قد  ٙ٫ٚف ُٓٝا ايهاتل ٜهتل جا ٤ؾييب فجًيظ ن

حجس عُس ف٬ملف٘ فكاٍ ايسجٌٜ :ا أَ ا َٓ٪ؤ ي ٞعػس َٔ ٠ا٭بٓاَ ٤ا ْا أحيد َيِٓٗ
َين قاٍ عُس :فُا ذْيب إ نإ ا

عص ٚجٌ ْص ايسمحيَ ١ئ قً يو ٚامنيا ٜيسحِ ا

َيئ ع ييا  ٙايسمحييا ٤ثييِ قيياٍَ :ييصم ايهتيياب فإْيي٘ اذا مل ٜييسحِ أ ٙ ٫ٚفهٝييا ٜييسحِ
ايسع.١ٝ
املطلب الثالث  :قىاعد عنر يف تعًني الىاَ وشروبه علًهه
 .1ايكٚ ٠ٛا٭َاْٚ : ١قد مل ل ايفازٚم

ٖر ٙايكاعيدٚ ٠زجيذ ا٭قيَ ٣ٛئ ايسجياٍ عًي٢

ايك ٟٛفكد عصٍ عُسُ غسح  ٌٝبٔ حطٓٚ ١ع ٍٔٝبدي٘ َعا ١ٜٚفكياٍ يي٘ غيسح  :ٌٝأَئ
ضخط ١عصيتين ٜا أَ ا َٓ٪ؤ؟ قاٍٚ ٫ :يهين أزٜد زج ّ٬أق َٔ ٣ٛزجٌ.
 َٔٚأمجٌ َا أُثس عٔ عُيس ن ٖيرا ا عٓي ٢قٛيي٘ :ايًيِٗ اْي ٞأغيه ٛايٝيو جًيد ايفياجس
ٚعجص ايثك.١
َ .2كاّ ايعًِ ن ايتٛيٚ : ١ٝقد جس ٣عُس ايفازٚم

عً ٢ضيٓ ١زضي ٍٛا

ن تٛيٝي١

أَسا ٤ازبٛٝؽ خاؾ .١قياٍ ايطي ل :ٟإ أَي ا يَٓ٪ؤ نيإ اذا اجتُيم ايٝي٘ جيٝؼ َئ
أٌٖ ا نإ أٍَس عً ِٗٝزجيَ ّ٬ئ أٖيٌ ايفكي٘ ٚايعًيِٚ .نيإ عُيس ٜطيتعٌُ قًَٛيا ٜٚيد
أفكٌ َِٓٗ ي ؿسِٖ بايعٌُ ٚنإ ايتفكٖٓ ٌٝا امنا ٜعين إٔ أٚي٦يو ايير ٜٔتيسنِٗ
عُس ناْٛا أفكٌ ًٜٓيا ٚأنثيس ٚزعًيا ٚأنيسّ أخ٬قّيا ٚيهئ خيلتِٗ ن تؿيسٜا
ا٭َٛز أقٌ َٔ غ ِٖ فًيٝظ َئ ايكيسٚز ٟإٔ ػبتُيم ا٭َيسإ نُٖ٬يا َعًيا ٖٚيرٙ
ايكاعد ٠اي

ٚقعٗا عُس َا شايت َت ع ١حت ٢اي ّٛٝن أزق ٢ايد ٍٚذيو ب ٕ ا تيدٜٔ

اييٛز اشبًييٛم اذا مل تهئ ييي٘ بؿي  ٠ن غي ٕٛ٦اسبهييِ قييد ٜهي ٕٛعسقيي ١شبدٜعيي١
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أؾييخاب ا٭ٖييٛا ٤ا كييًًؤ أَييا اوٓييو اجملييسب فإْيي٘ ٜعييسف َيئ ايٓعييس ٠ايطييسٜع١
َعاْ ٞا٭يفاظ َٚا ٚزا ٤ا٭يفاظ َٔ َعإٖٚ .را ٖ ٛايط ل اير ٟعا عُس بئ اشبطياب
٫ضت عا زجٌ ٜ ٫عسف ايػس فكد ض ٍ عٔ زجٌ أزا إٔ ٜٛي ٘ٝعُ ّ٬فك ٌٝيٜ٘ :يا أَي
ا َٓ٪ؤ اْ٘ ٜ ٫عسف ايػس .فكاٍ عُس خامل ٘ٚ :ؼبو ذيو أ ْ ٢إٔ ٜكم فٖٚ .٘ٝيرا ٫
ٜعييين إٔ ٜهيي ٕٛايعاَييٌ غ ي َتؿييا بييايكٚ ٠ٛا٭َاْييٚ ١ايعًييِ ٚايهفاٜييٚ ١غ ٖييا َيئ
ايؿيييفا ايي ي ٜطيييتًصَٗا َٓطيييل اسبهيييِ ٚا ازٚ ٠امنيييا ٜكيييم ايتفاقيييٌ بيييؤ ٖيييرٙ
ايؿفا

ٜٚه ٕٛايسجخإ ا مسا ٙعُس بٔ اشبطاب :اي ؿس بايعٌُ.

 .3أٌٖ ايٛبس ٚأٌٖ ا دز  :جعٌ ايٛاي َٔ ٞايك َٔ : ّٛا ٬حغ إٔ عُس بٔ اشبطياب
نإ ن نث َٔ ا٭حٝإ  ٜٛبع

ايٓياع عًي ٢قي َِٗٛاذا زأ ٣ن ذييو َؿيًخ١

ٚزأ ٣ايسجٌ جيدٜسًا بايٜ٫ٛيَٚ ١ئ ذييو تٛيٝتي٘ جيابس بئ ع يد ا

اي جًي ٞعًي ٢قَٛي٘

 ١ًٝحُٓٝا ٚجِٗٗ ا ايعسام ٚنريو تٛي ١ٝضًُإ ايفازض ٞعً ٢ا داٚ ٔ٥تٛيٝي١
ْافم بٔ اسباز عًَ ٢هٚ ١عثُإ بٔ أب ٞايعاف عًي ٢ايطيا٥ا ٚيعًي٘ نيإ ٜسَيٞ
َيئ ٚزا ٤ذيييو ا أٖييداف َعٓٝييٜ ١طييتطٝم ذبكٝكٗييا ذيييو ايػييخـ أنثييس َيئ غ ي .ٙ
فهإ عُيس ٜٓعيس حيؤ ٜعي ٍٔٝأحيد عُايي٘ ا بعي

اشبؿيا٥ـ ٚايط يا ٚايعيا ا

ٚا٭عييساف فًكييد عُييسف أْيي٘ نييإ ٜٗٓيي ٞعيئ اضييتعُاٍ زجييٌ َيئ أٖييٌ ايييٛبس عًيي ٢أٖييٌ
ا دز ٚأٖيٌ اييٛبس ٖيِ ضيانٓ ٛاشبٝياّ ٚأٖيٌ ا يدز ٖيِ ضيانٓ ٛا يدٕ ٖٚيرْ ٙعيس٠
قٝكيي ١ن اختٝيياز ا ييٛظفؤ فًهييٌ َيئ أٖييٌ ايييٛبس ٚا ييدز خؿييا٥ـ ٚأخيي٬م ٚعييا ا
ٚأعيساف طبتًفييَٚ ١ئ ايط ٝعيي ٞإٔ ٜهيي ٕٛاييٛاي ٞعازفّييا بٓفطيي ١ٝايسعٝيٚ ١يييٝظ َيئ
ايعدٍ إٔ ٜت ٛأَسٖا زجيٌ جاٖيٌ بٗيا فكيد ٜيس ٣ايعيسف ْهيسًا ٚقيد ٜيس ٣ايط ٝعيٞ
غسً ٜا ف ٟ ٪ٝذيو ا غ َا ٜتٛخا ٙاجملتُم َٔ أٖداف ٜطع ٢ا ذبكٝكٗا.
 .4ايسمحٚ ١ايػفك ١عً ٢ايسع : ١ٝنإ عُس

ٜتٛخ ٢ن ٫ٚت٘ ايسمحٚ ١ايػيفك ١عًي٢

ايسعٝييٚ ١نييِ َيئ َييس ٠أَييس قا تيي٘ ن ازبٗييا أٜ ٫قييص ٚبا طييًُؤ ٜٓ ٫ٚصيييَٓ ِٖٛييصٍ
ًٖه.١
ٚخطل عُس ٫ٚت٘ فكاٍ :اعًُٛا أْي٘  ٫حًيِ أحيل ا ا
ٚزفٝك٘ ٚأْ٘ يٝظ أبق

ا ا

تعيا

 ٫ٚأعيِ َئ حًيِ اَياّ

 ٫ٚأعِ َٔ جٌٗ اَاّ ٚخسق٘ ٚاعًُٛا أْ٘ َٔ  ٜخر

بايعاف ١ٝف ُٔٝبؤ ظٗساْٜ ٘ٝسشم ايعاف ١ٝف.ْ٘ٚ ٖٛ ُٔٝ
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ٜٛ ٫ .5ي ٞأحدًا َٔ أقازبي٘  :نيإ عُيس

حسٜؿًيا عًي ٢إٔ ٜ ٫يٛي ٞأحيدًا َئ أقازبي٘
بئ

زغِ نفا ١ٜبعكِٗ ٚض ك٘ ا ا ضَ ّ٬ثٌ :ضعٝد بٔ شٜيد ابئ عُي٘ ٚع يد ا

عُييس ابٓيي٘ ٚقييد مسعيي٘ زجييٌ َيئ أؾييخاب٘ ٜػييه ٛاعكيياٍ أٖييٌ ايهٛفيي ١بيي٘ ن أَييس
٫ٚتٗييِ ٜٚكيي ٍٛعُييس :يييٛ
فكاٍ ايسجٌ :أْا ٚا
أز

ا

أْييٚ ٞجييد زجي ّ٬قًٍٜٛييا أًَٓٝييا َطييًًُا اضييتعًُ٘ عًييِٗٝ

أ يو عً ٘ٝع د ا

بٔ عُس فكاٍ عُس :قاتًيو ا

َيا

ٚا

بٗراٜٚ .ك َٔ :ٍٛاضتعٌُ زج ٠ ٛ ّ٬أ ٚقسابٜ ٫ ١ػقً٘ ا ٫ذيو فكد خإ ا

ٚزضٛي٘.
ٜ ٫ .6عط َٔ ٞملً ٗا  :نإ ٜٛ ٫ي ٞعُ ّ٬يسجٌ ٜطً ي٘ ٚأزا إٔ ٜطيتعٌُ زجي ّ٬ف يدز
ايسجٌ بطًل ايعٌُ فكاٍ ي٘ :قد نٓا أز ْاى يريو ٚيهٔ َئ ملًيل ٖيرا ا٭َيس مل
ٜعٔ عً.٘ٝ
ٚقد ضاز عًٖ ٢را ايٓٗن اقتدا ٤بطٓ ١ايسضٍٛ

.

َٓ .7م ايعُاٍ َٔ َصاٚي ١ايتجازٚ ٠احؿا ٤ثسٚاتِٗ عٓد تع :ِٗٓٝٝنإ عُيس

نٓيم

عُاي٘ ٫ٚٚت٘ َٔ ايدخ ٍٛن ايؿفكا ايعاَ ١ضٛا ٤أناْٛا با٥عؤ أَ ٚػ ٚ ٜٔنيإ
عُييس

ؼبؿيي ٞأَييٛاٍ ايعُيياٍ ٚاييي ٠٫ٛيٝخاض ي ِٗ عًييَ ٢ييا شا  ٙٚبعييد ايٜ٫ٛيي ١ممييا ٫

ٜدخٌ ن عدا ايصٜيا  ٠ا عكٛييَٚ ١ئ تعًيٌ َيِٓٗ بايتجياز ٠مل ٜك يٌ َٓي٘ عيٛاٚ ٙنيإ
ٜكي ٍٛيييِ :امنيا بعثٓييانِ ٚ ٠٫ٚمل ْ عييثهِ دبيازًاٚ .ز ٟٚإٔ عياَ ّ٬يعُيس بيئ اشبطيياب
امس٘ اسباز بٔ نعيل بئ ٖٚيل ظٗيس عًٝي٘ ايثيسا ٤فطي ي٘ عُيس عئ َؿيدز ثسا٥ي٘
ف جاب :خسجت بٓفكَ ١ع ٞفادبس بٗا فكاٍ عُس :أَيا ٚا

َيا بعثٓيانِ يتتٍجيسٚا

ٚأخر َٓ٘ َا حؿٌ عً َٔ ٘ٝزبذ.
 .8غسٚط عُس عً ٢عُاي٘  :نإ عُس بٔ اشبطاب

اذا اضتعٌُ عياَ ّ٬نتيل عًٝي٘

نتابًا ٚأغيٗد عًٝي٘ زٖطّيا َئ ا٭ْؿياز :إٔ ٜ ٫سنيل بسذًْٚيا  ٜ ٫ٚنيٌ ْكًٝيا ٫ٚ
ٜقًل باب٘  ٕٚحاجا ا طًُؤ ثِ ٜك :ٍٛايًِٗ فاغيٗدٖٚ .ير ٙايػيسٚط تعيين ا٫يتيصاّ
حبٝا ٠ايصٖد ٚايتٛاقم يًٓاع ٖ ٞخط ٠ٛأ ٚن اؾ ٬ا٭َ ١حبًُٗا عًي ٢ايتٛضيط
ن ا عٝػييٚ ١ايً يياع ٚا سنييل فٗيير ٙاسبٝييا ٠اي ي تكيي ّٛعًيي ٢ا٫عتييداٍ حتيي ٢تطييتكِٝ
أَٛزٖا  ٖٞٚخط ١حه ١ُٝفإٕ عُس ٜ ٫طتطٝم إٔ ًٜصّ مجٝيم أفيسا ا٭َي ١بي َس ٫
ٜعتل ٚاج ًيا ن ا ضيٚ ّ٬يهٓي٘ ٜطيتطٝم إٔ ًٜيصّ بيريو اييٚ ٠٫ٛايكيا ٚ ٠اذا ايتصَيٛا
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فييإِْٗ ايكييد ٠ٚا٭ ٚن اجملتُييم ٖٚيي ٞخطييْ ١اجخيي ١ن اؾيي ٬اجملتُييم ٚمحاٜتيي٘ َيئ
أض اب اْٝٗ٫از.
ا ػٛز ٠ن اختٝاز اي : ٠٫ٛنإ اختٝاز ايٜ ٠٫ٛتِ بعد َػاٚز ٠اشبًٝف ١يه از ايؿخاب١
اضتػاز عُس

ايؿخاب ١فيٜ ُٔٝيٛي ٞعًي ٢ايهٛفي ١فكياٍ ييَِ :ئ ٜعيرزَْ ٞئ أٖيٌ

ايهٛف َٔ ١دبٓ ِٗٝعً ٢أَيسا ِٗ٥إ اضيتعًُت عًي ِٗٝيًٓٝيا اضتكيعفٚ ٙٛإ اضيتعًُت
عً ِٗٝغدٜدًا غه ٙٛثِ قاٍٜ :ا أٜٗا ايٓاع َا تكٛي ٕٛن زجٌ قعٝا غ أْي٘ َطيًِ
تكٚ ٞآخس قَ ٟٛػد أُٜٗا ا٭ؾًذ يإلَاز٠؟ فتهًِ ا قي  ٠بئ غيع  ١فكياٍٜ :يا أَي
ا ييَٓ٪ؤ إ ايكييعٝا ا طييًِ اضيي َ٘٬يٓفطيي٘ ٚقييعف٘ عًٝييو ٚعًيي ٢ا طييًُؤ ٚايكيي٣ٛ
ا ػد فػيدا  ٙعًيْ ٢فطي٘ ٚقٛتي٘ ييو ٚيًُطيًُؤ ف عُيٌ ن ذييو زأٜيو فكياٍ عُيس:
ؾدقت ٜا َق  ٠ثِ  ٙ٫ٚايهٛفٚ ١قاٍ ي٘ :اْعس إٔ ته ٕٛممٔ  َ٘ٓ ٜا٭بساز ٚؽبافي٘
ايفجاز فكاٍ ا ق  :٠أفعٌ ذيو ٜا أَ ا َٓ٪ؤ.
ؽبتل عُاي٘ ق ٌ إٔ ٜٛيٚ ِٗٝقيد ٜطيٖ ٍٛيرا

اخت از ايعُاٍ ق ٌ ايتٛي : ١ٝنإ عُس

ا٫خت از نُا ٜٛقخ٘ ا٭حٓا بٔ قٝظ حؤ قاٍ :قدَت عً ٢عُس بٔ اشبطياب زقيٛإ
عً ٘ٝفاحت طين عٓد ٙح ّ٫ٛفكاٍٜ :ا أحٓا قد بًٛتو ٚخلتو فسأٜت إٔ عْٝ٬تو

ا

حطٓٚ ١أْا أزج ٛإٔ ته ٕٛضسٜستو َثٌ عْٝ٬تو ٚاْيا نٓيا ْتخيد امنيا ًٜٗيو ٖيرٙ
ا٭َ ١نٌ َٓافل عً .ِٝثِ قاٍ ي٘ عُس :أتدز ٣مل احت طتو؟ ٚبؤ ي٘ أْ٘ أزا اخت ياز ٙثيِ
ْ َٔٚ ّٙ٫ٚؿا٥ذ عُس يٮحٓاٜ :ا أحٓيا َئ نثيس قيخه٘ قًيت ٖ ٝتي٘ َٚئ َيص
اضيتخا بي٘ َٚئ أنثيس َيئ غي ٤ٞعيسف بي٘ َٚئ نثييس نَ٬ي٘ نثيس ضيكط٘ َٚيئ
نثس ضكط٘ قٌ حٝا َٔٚ ٙ٩قٌ حٝا ٙ٩قٌ ٚزع٘  َٔٚقٌ ٚزع٘ َا قً ٘.
ا سض ّٛاشب٬ن ٚ :قيد اغيتٗس عئ عُيس

أْي٘ حُٓٝيا نيإ ٜٓتٗيَ ٞئ اختٝياز اييٛايٞ

ٚاضتػيياز ٠ا طتػييازٜ ٜٔهتييل يًييٛاي ٞنتابًييا ٜطييُ ٢عٗييد ايتعييٝؤ أ ٚا٫ضييتعُاٍ عٓييد
نييث َيئ ا يي٪زخؤ ٚنهٓٓييا إٔ ْطييُ ٘ٝصبيياشًا عا سضيي ّٛاشبيي٬نل ن تعييٝؤ ايعاَييٌ أٚ
ا٭َ

ٚقد ٚز

ايعدٜد َئ ْؿيٛف ايتعيٝؤ يعُياٍ عُيس ٚيهئ ا ي٪زخؤ ٜهيا ٕٚ

ٜتفك ٕٛعً ٢إٔ عُس بئ اشبطياب

 ٬نتيل يي٘ نتابًيا ٚأغيٗد
نيإ اذا اضيتعٌُ عياَ ّ

عً ٘ٝزٖطّا َئ ا ٗياجسٚ ٜٔا٭ْؿياز ٚاغي ط عًٝي٘ غيسٚملّا ن ايهتياب ٚقيد ٜهيٕٛ
ايػخـ ا سغذ يًٜ٫ٛي ١غاً ٥يا فٝهتيل يي٘ عُيس عٗيدًا ٜي َس ٙفٝي٘ بايتٛجي٘ ا ٜ٫ٚتي٘
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َٚثيياٍ ذيييو نتابيي٘ ا ايعيي ٤٬بيئ اسبكييسَ ٞعاًَيي٘ عًيي ٢اي خييس ٜٔأَييس ٙبايتٛجيي٘ ا
اي ؿييس ٠يٜ٫ٛتٗييا بعييد عت يي ١بيئ غييصٚإ ٚن حيياٍ عييصٍ أَي ٚتعييٝؤ آخييس َهاْيي٘ فييإٕ
ايييٛاي ٞازبدٜييد نييإ ؼبُييٌ خطا ًبييا ٜتكيئُ عييصٍ ا٭ٚ ٍٚتعٓٝٝيي٘ َهاْيي٘ ٚذيييو َثييٌ
نتاب عُس َم أبَٛ ٞض ٢ا٭غعس ٟحؤ عصٍ ا ق  ٠بئ غيع  ١عئ ٜ٫ٚي ١اي ؿيسٚ ٠عئٍٝ
أبا َٛضَ ٢هاْ٘.
انمبحث انخامس  :االحتهاد عنذ عمر بن انخطاب
املطلب األول  :ااجتهاد واإلدارَ
ٜك ٍٛايدنتٛز أمحد غًيبٚ" :نإ ا٫جتٗا َٔ أبسش ازبٛاْيل ن حٝيا ٠عُيس خيٍ٬
حك  ١خ٬فت٘ اسبافً ١با٭حدا

فخفغ ايدٚ ٜٔزفم زا ١ٜازبٗا

ٚفتذ ايي ٬

ْٚػيس

ايعييدٍ بييؤ ايع ييا

ٚأْػ ي أٚ ٍٚشازَ ٠ايٝيي ١ن ا ضييٚ ّ٬نيي ٕٛجٝػًييا ْعاًٍَٝييا يًييدفا

ٚمحاٜييي ١اسبيييدٚ

ْٚعيييِ ا ست يييا ٚا٭زشام  ٍٕٚ ٚاييييدٚاٚ ٜٔٚعييي ٍٔٝاييييٚ ٠٫ٛايعُييياٍ

ٚايككيياٚ ٠أقييس ايٓكيي ٛيًتييدا ٍٚاسبٝيياتٚ ٞزتييل ايلٜييد ٚأْػ ي ْعيياّ اسبط ي ٚ ١ث ييت
ايت زٜخ ايجسٚ ٟأبكي ٢ا٭ز

ا فتٛحي ٕٚ ١قطيُٚ ١خطيط ا يدٕ ا ضيٚ ١َٝ٬بٓاٖيا

فٗ ٛحبل أَ ا َٓ٪ؤ ٚباْ ٞايدٚي ١ا ضٜٚ ."١َٝ٬ك ٍٛا طتػياز عًي ٞعًيَٓ ٞؿيٛز :إ
زضاي ١عُس ن ايككا ٤ا أبَٛ ٞض ٢ا٭غعس ٟق يٌ أزبعي ١عػيس قسًْيا َئ اييصَٔ ضيتٛز
يًككاٚ ٤ا تكاقيؤ ٖٚي ٞأنُيٌ َيا ٚؾيًت ايٝي٘ قيٛاْؤ ا سافعيا ايٛقيعٚ ١ٝقيٛاْؤ
اضتك ٍ٬ايككا.٠
املطلب الثاىٌ  :اجتهاد عنر يف التشريع :
جييا ٤عُييس بيئ اشبطيياب

بعييد أبيي ٞبهييس ايؿييدٜل ٚٚاؾييًت جٝييٛؽ ا طييًُؤ

شحفٗا ففتخت ب ٬فازع ٚايػاّ َٚؿس َٔ ب ٬ايسٚ ّٚنثس ايقٓياٚٚ ِ٥اجي٘ عُيس
َػييه ٬جدٜييد ٠ن ازضيياٍ ازبٝييٛؽ ٚاَييدا ٖا ٚتٓعيي ِٝازبٓييد ٚحهييِ اي ي  ٬اي ي
تفييييتذ حبهييييِ ا

ٚنًُييييا أَعيييئ ا طييييًُ ٕٛن ايقييييصٚ ٚأبعييييدٚا ن ا٭ز

نثييييس

ا ػه  ٬اي تٛاجِٗٗ ٚقد ُٚفّل ايفازٚم سبيٌ ٖير ٙا ػيهٚ ٬تيدب أَيٛز ايدٚيي١
ن حهييِ ا٭قطيياز اي عٝييد ٠عٓيي٘ ٚايكس ٜييَٓ ١يي٘ تٛفٝكّييا ن ي ًا ٚظًييت حٝييا ٠ا طييًُؤ
َطتك ١ُٝن حٝا ٠عُس اضتكاَتٗا ن حٝا ٠أب ٞبهس ايؿيدٜل فهُٖ٬يا ضياع ايٓياع
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ٚايتييييصّ ايفييييازٚم بييييايكسإٓ ايهييييسٚ ِٜضيييي ٠

ٚضي  ٠أبي ٞبهييس َٚػيٛز ٠ايؿييخاب ١ن حيٌ َييا عيس
عٔ ملسٜل ايفتٛ

ييي٘ َئ َػييه ٬ايي

فهًُا ملسأ ي٘ َػهًٚ ١جد حًٗا ن نتاب ا

فإٕ مل ػبد فف ٞضٓ ١زضٛي٘

عص ٚجٌ

فإٕ مل ػبد فف ٞضي  ٠أبي ٞبهيس ايؿيدٜل فيإٕ مل

ػبيييد عيييا أٚيييي ٞا٭َيييس ٚاييييسأَ ٟييئ ا ٗييياجسٚ ٜٔا٭ْؿييياز فػييياٚزِٖ حتييي ٢ػبيييد اسبيييٌ
يًُػهً ١أ ٚا ػه ٬اي عسقت ي٘.
َٔ ٜطتػعس ا طٛ٦يٜٓ ٫ ١ٝاّ " :عُس بٔ اشبطاب

مل ٜهٔ ي٘ ٚقت ٜٓاّ فٝي٘ فهيإ

ٜٓعظ  ٖٛٚقاعد فك ٌٝييٜ٘ :يا أَي ا يَٓ٪ؤ أ ٫تٓياّ؟ فكياٍ :نٝيا أْياّ إ منيت بايٓٗياز
قٝعت أَٛز ا طًُؤ ٚإ منت بايً ٌٝقٝعت حع َٔ ٞا

عص ٚجٌ.

()25

اننتائج :
يكييد أظٗييس عُييس ن خ٬فتيي٘ حطيئ ايطٝاضييٚ ١اسبييصّ ٚايتييدب

ٚايتٓعيي ِٝيييإلِ از٠

ٚا ايٝيي ١فسضييِ خطييط ايفييتذ ٚضٝاضيي ١ا ٓيياملل ا فتٛحييٚ ١ايطييٗس عًييَ ٢ؿيياا ايسعٝيي١
ٚاقاَي ١ايعييدٍ ن ايي ٚ . ٬نييإ ٜ ٫طيتخٌ ا٭خيير َيئ بٝيت ا يياٍ ا ٫حًّي ّ١يًػييتاٚ ٤أخييس٣
يًؿييٝا ْٚاقيي ١يسنٛبيي٘ ٚقُٛتيي٘ نكُيي ٛزجييٌ َتٛضييط اسبيياٍ َيئ ا ٗيياجسٚ ٜٔخط يي٘
ٚزضا ً٘٥ا ايٚ ٠٫ٛايكا  ٠تعل بدقي ١عئ غيعٛز ٙايعُٝيل با طيٚ٪ي ١ٝدبيا ٙاييدٚ ٜٔايسعٝي١
َم حطٔ ايتٛنٌ عً ٢ايًّ٘ ٚايثك ١بايٓفظ.
أٖييِ أعُيياٍ عُييس بيئ اشبطيياب

 :بييدأ عُيييس بيئ اشبيييطاب -

 -بتٓعيي ِٝايدٚييي١

ا ِضيي ١َٝ٬بعصنيي ١قٜٛيي ٫ ١تًييؤ ٚذيييو يٝطييتطٝم َٛاجٗييَ ١ػييه ٬اسبٝيياَٚ ٠تطً ييا
ايعييسٚف ازبدٜييد ٠خاؾيي ١عٓييدَا اتطييعت زقعيي ١ايدٚييي ١ا ضيي ١َٝ٬غييسقاّ ٚغسب ياّ ٚمشيياّ٫
ٚجٓٛباّ  َٔٚأِٖ أعيُاي٘

:

 َّٕٚ .1اييييدَّٚا ٜٔٚف ضييظ ٜييٛإ ازبٓيييد اييييرٜ ٟػ ييي٘ ن أٜآَييا ٚشاز ٠ايييدفا

ٜ ٚييٛإ

اشبساج ايرٜ ٟػ ٘ ٚشاز ٠ا اي.١ٝ
 .2أْػي بٝت َاٍ ا طًُيؤ ٚعيؤ ايككاٚ ٠ايهتٍاب ٚجعٌ ايتازٜخ ايجس ٟأضاع تكيِٜٛ
ايدٚي ١ا ِض ١َٝ٬نيُا ْعَِّ ايلٜد.
( )25عمش خ اب،طا
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 .3اٖتُاَ٘ بايسع ١ٝفُٔ ذيو تفكد ٙأحٛاٍ ا طًُؤ ٚعطٍ٘ بايً. ٌٝ
 .4أبك ٢ا٭زاق ٞا فتٛح ١ب ٜد ٟأًٖٗا ا٭ؾًٝؤ بيدَ ٫ئ تكطيُٗٝا بيؤ اويازبؤ عًي٢
إٔ ٜدفعٛا عٓٗا اشبساج.
 .5قطَِّ اي  ٬ا فتٛح ١ا ٜ٫ٚا ٚع ٍٔٝعً ٢نيٌ ٜ٫ٚي ١عياَ ٬يي٘ زاتيل ضبيد  ٜخيرٙ
َٔ بٝت َاٍ ا طًُؤ ٚنيإ ؽبتياز ايي ٠٫ٛممئ ُٜعسفي ٕٛبيايتكٚ ٣ٛحطئ ا ازٕٚ ٠
ايٓعس ا أحطابِٗ ٚأْطابِٗ.
 .6أَيييس بإْػييييا ٤عيييدَ ٠يييدٕ ن اي يييي ٬ا فتٛحيييَ ١ثيييٌِ اي ؿيييسٚ ٠ايهٛفييي ١ن ايعيييسام
ٚايفططاط ن َؿس ٚغ ٖا يتهَ ٕٛسنصاَ يًدٚي ١ا ض ١َٝ٬ن تًو اي . ٬
انتىصياث :
 .1ؼبفييٌ ايتييازٜخ ا ضيي َٞ٬بييايهث َيئ ايػخؿييٝا اي ييازشٚ ٠ا يي٪ثس ٠اي ي تسنييت
أعُاٚ ٫بؿُا اػباب ١ٝن صباٍ ْٗكٚ ١زفع ١ا ض ّ٬فهيإ يصاَيا زاضيٚ ١ذبًٝيٌ
ٖيير ٙايػخؿييٝا َٓٚاٖجٗييا ا ازٜيي ١ا طييتٓد ٠مجٝعٗييا ا ايكييسإٓ ايهييسٚ ِٜايطييٓ١
ايٓ  ١ٜٛايػسٜف. ١
 .2ايعٌُ عً ٢تط ٝل ٖير ٙا ُازضيا ا ازٜي ١ايفعايي ١ن حٝاتٓيا ايعًُٝي ١نيٌ ن صبياٍ
اختؿاؾ٘.
 .3تدزٜظ ٖر ٙا ظب اشا قئُ ا ٓياٖن ايتعًُٝٝي ١يٝتعيسف ا٭بٓيا ٤عًيَ ٢طي  ٠ا٭جيدا
َٔ ايطًا ايؿاا .
 .4ايعٌُ عً ٢ت ؾ ٌٝايفهس ا از ٟاسبيدٜل ع ايٛقيع ٞل َئ خيَ ٍ٬ؿيا ز ايفهيس
ا ض َٞ٬ايسٝ٥ط ٖٞٚ ١ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓ ١ايٓ  ١ٜٛايػسٜف. ١
انخاتمت :
مل ٜطيم اشبًٝفي ١عُيس بئ اشبطياب زقي ٞا

عٓي٘ ا ا َياز ٠ع ايطيًط ١ل بيٌ نيإ

ٜتجٓ ٗا يعًُ٘ بععِ ا طيٚ٪ي ١ٝا ت ي ١عًي ٢ذييو ٚخػيٝت٘ َئ ا

عيص ٚجيٌ إ قؿٍيس ن

ذبًُٗا – ن حد ٚملاقت٘ .
يكد تطٛز ايٓعاّ ا از ٟيًدٚي ١ن عٗد ٙتطيٛزا ني ا فهاْيت ضٝاضيات٘ ٚقسازاتي٘
َطيييتُدَ ٠ييئ ايكيييسإٓ ايهيييسٚ ِٜايطيييٓ ١ايٓ ٜٛييي ١ايػيييسٜف . ١اتطيييعت ايدٚيييي ١ا ضييي١َٝ٬
ٚاش ٖس ن عٗدٚ ٙأؾ خت َ اَٝي ١ا٭مليساف فعُيٌ عًي ٢زبيط ا ٓياملل بيا سنص ٚأ از
نهعهىو اإلنسانيت واالحتماعيت
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غ ٕٚ٪ايدٚي ١حبهُٚ ١ضٗس َٔ أجٌ زاحي ١ا٭َي ١حسؾيا َٓي٘ عًيْ ٢ػيس ا٭َئ ٚايعيدٍ
ٚايٜٓ ٘ٝطل َ دأ " ضٝاض ١اي اب ا فت َ ٖٛٚ " ٛدأ ا از ٟن غا ١ٜا٭ُٖٝي ١عازبيٚ ١حيٌ
َػانٌ  ُّٖٛٚايسع ١ٝحٝل نإ ٜٛؾ ٞاي ٠٫ٛعٓد تع ِٗٓٝٝبي ٕ ٜ ٫قًكيٛا أبيٛابِٗ ٕٚ
حٛا٥ن ايٓاع .
أزض ٢ايدعا ِ٥ا از ١ٜايفعاي ١يًدٚي ١فػهٌ بريو َدزض ١ا ازَ ١ٜتُٝصٜٗٓ ٠يٌ َٓٗيا
اي احث ٕٛعٔ ا از ٠ايٓاجخٚ ١اي احث ٕٛعٔ ؾٝاغْ ١عسٜا ا از ١ٜاضي. ١َٝ٬حٝيل تعًيِ
أؾٖ ٍٛر ٙايدعا ِ٥ا از َٔ ١ٜايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطيٓ ١ايٓ ٜٛي ١ايػيسٜف. ١نٝيا ٚ ٫قيد
يك ٘ ايٓيب ؾً ٢ا

عًٚ ٘ٝضًِ بايفازٚم ٚقاٍ ف ٘ٝايٓيب " مل أز ع كسٜا ٜفس ٟفس" ... ٜ٘

نُا إٔ عُس زق ٞا

نهعهىو اإلنسانيت واالحتماعيت

عٓ٘ ٚافل ايكسإٓ ايهس ِٜن أنثس َٔ َٛقا .
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انمصادر وانمراحع :
 .1ايؿيي٬ب ٞعًيي ٞضبُييد ضبُييد ع فؿييٌ اشبطيياب ن ض ي  ٠أَ ي ا ييَٓ٪ؤ عُييس بيئ
از ايفجييس يًيي ا

اشبطيياب ل

ايكيياٖس ٠مجٗٛزٜييَ ١ؿييس ايعسبٝييٖ1424 ١يييي /

. ّ2003
 .2ايعاْ ٞع د ايسمحٔ ع د ايهس ِٜشعؤ حطٔ فاقٌ ع اشبًٝفي ١ايفيازٚم عُيس
بٔ اشبطاب زق ٞا

عٓ٘ ل ٚشاز ٠ايثكافٚ ١ا عّ٬

از ايػي ٕٚ٪ايثكافٝي ١ايعاَي١

" آفام عسب. ّ1989 " ١ٝ
 .3ايكاقٞ

 .ضبُد بد : ٟٚا بدا عٔ عُس بٔ اشبطياب ن ا از ٠ا٭َيٛاٍ ايعاَي– ١

زاض ١حاي ١ع عدّ تكط ِٝأزاق ٞايف ٤ٞبايعسام ايػاّ َٚؿيس ل جاَعي ١ايصٜتْٛي١
ا٭ز ْ. ١ٝ

.4

ع ييد ايييا  ٟضبُييد اي ػي ع ايهفاٜيي ١ا ازٜيي ١عٓييد اشبًٝفيي ١عُييس بيئ اشبطيياب
زق ٞا

عٓ٘ ل صبً ١زاضا

ع ١ٜٛايعد ٜٛ – 12ي – ّ 2006 ٛٝايط ٛإ.

.5
 .6خ٬فييي ١عُيييس بييئ اشبطييياب زقييي ٞا عٓييي٘عٖ 23 - 13يييي ّ643 - 634 /ل
ا از ٠ن عٗد عُس بٔ اشبطاب http://www.7eda.com

http://islam.aljayyash.net
عُس بٔ اشبطاب http://ejtaal.net

.7
 .8عُس بٔ اشبطاب http://islamstory.com/ar
َ .9يييييييييييييٓٗن ا يفيييييييييييييازٚم  ..عُيييييييييييييس بييييييييييييئ اشبطييييييييييييياب ن ا از٠
http://www.hrdiscussion.com
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تجليات تجرةة الشيب يف شعر اةن خفاجة
الملخص :
ٜتٓا ٍٚايبشح ايهؼف عٔ جتشب ١ايؼٝب

اْؼغا٫ت ناْت تظهٔ ْفع ايؼاعش،

عٓذ ايؼاعش ابٔ خفادٚ ٖٞٚ ،١إٕ ناْت

 ٖٞٚايـذَ َٔ ١ظٗٛس ط٥٬ع ايؼٝب،

جتشب ١إْظاْ ،١ٝيهٓٗا أخزت بعذاً راتٝا

ٚايبها٤

إي،٘ٝ

ْٚفظٝاً عٓذ ،ٙسٝح ٚدذْا دٓٓإ ا٭ْذيع

ٚايؼه ٣ٛيف نربٚ ٙػٝخٛخت٘ٚ ،اْتٗاّ٤

املعُِّش ،ػاعشاً ػانٝاً بانٝاً قًكأً٦ٜ ،

باعتباسٚ ٙصٖذٚ .ٙجتًٝات أطًٛب :١ٝتٛصعت

حتت ٚطأ ٠ايغشب ١ايٓفظٚ ،١ٝإػهاي١ٝ

عً ٢أسبع دٚا٥ش; يف املفاسق ١ايفٓٚ ١ٝايشَض،

ايضَٔٚ ،ارتٛف ٚايكًل َٔ ػبح املٛت ايزٟ

ٚيف املعذِ ايؼعش ٟايؼان ٞايبانٞ

ٜرتا ٣٤ي٘ يف َٓاَ٘ ٜٚكعت٘.

اذتضٚ .ٜٔيف اعتُاد ا٭طايٝب اٱْؼأَ ١ٝ٥

ٚقذ تهؼفت جتشبت٘ ايؼعشٖ ١ٜز ٙعٔ:
جتًٝات َٛكٛع ;١ٝداست س ٍٛأسبع١

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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ػباب٘،

ٚسٓ٘ٓٝ

اطتفٗاّٚ ،متٍْٔٚ ،ذا ٤ممضٚز بتفذع ٚتٛدع.
ٚسابعٗا يف ٖ ١ُٓٝؿٝغ ايضَٔ املاك.ٞ
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المقذمة :
ٜهتظب ايؼعش ٖٚذاًٚ ،أيكاً ،سُٓٝا تأت ٞجتاسب٘ ؿادق ١فٓٝاً ٚعاطفٝاً ،فٝؼع
تأثريٖا اٱْظاْ ،ٞفتشذخ اْبعاثاً ٚاْفعا ً٫أدباً ٚتًكٝاًٚ .تتفاٚت ٖز ٙايتذاسب َٔ سٝح
ََ٬ظتٗا ايؼعٛس ادتُعٚ ،ٞإمنا ٜٓذح ايؼاعش فٗٝا سُٓٝا ٜعرب جتشبٜ ١تٛسذ فٗٝا
ايٓاغٚ ،ميش ٕٚعً ٢ؿشاطٗا.
ٚايتذشب ١ايؼعش " ٖٞ ١ٜايـٛس ٠ايهاًَ ١ايٓفظ ١ٝأ ٚايه ١ْٝٛاييت ٜـٛسٖا ايؼاعش
سني » ٜفهش يف أَش َٔ ا٭َٛس تفهريا  ِٜٓعٔ عُٝل ػعٛسٚ ،ٙايؼاعش اذتل ٖٛ
ايز ٟتتلح يف ْفظ٘ جتشبتٜ٘ٚ ،كف عً ٢أدضاٗ٥ا بفهشٜٚ ٙشتبٗا تشتٝبا قبٌ إٔ
ٜفهش يف ايهتاب. 1"١
ٚجتشب ١املؼٝب أ ٚايؼٝب ،إسذٖ ٣ز ٙايتذاسب اٱْظاْٚ ،١ٝاذتذٜح عٓٗا ٜهاد
٫غتً َ٘ٓ ٛدٜٛإ ػعش ،ٟبٌ أيف فَٓ ٘ٝتخبات نهتاب" ايؼٗاب يف ايؼٝب
ٚايؼباب"ٚ .2٭ب ٞعُش ابٔ عبذ سب٘ ا٭ْذيظ ٞػعش املُشـات ،قاي٘ يف ػٝخٛخت٘،
ْاقلاً ب٘ نٌ ػعش قاي٘ يف ػباب٘ يف ايغضٍ ٚارتُش ٚاجملٚ .3ٕٛايؼٝب ٚاملؼٝب مبعٓ٢
ٚاسذٚ ،قاٍ ا٭ؿُع :ٞايؼٝب بٝاض ايؼعشٚ ،املؼٝب دخ ٍٛايشدٌ يف سذ ايؼٝب َٔ
ايشداٍ.4
َٔ ٖٓا ،تأت ٞدساطتٓا ٖز ٙيتهؼف عٔ جتشب ١ايؼٝب عٓذ ػاعش أْذيظ ،ٞعشف
عٓ٘ يف عٗذ ػبٝبت٘ هلٚ ٙٛاطتُتاع٘ ،نُا استبط ػعش ٙبايطبٝع ،١فًكب ظٓإ
ا٭ْذيع فٗ " ٛػاعش ا٭ْذيع يف ٚؿف ا٭صٖاس ٚا٭ْٗاس"ٚ ،5قذ عُش ط ،ً٬ٜٛفذعٌ ٔ٦ٜ
حتت ٚطأ ٠نربت٘ ٚػٝخٛخت٘ ،فتشذخ عٓٗا نجرياً يف ػعشَ ،ٙعٗشاً سٓٓٝاً يؼباب٘
ايفا٥تَ ،تأملاً َٔ ٖ ٍٛػٝخٛخت٘ ،خا٥فاً َٔ َـري ٙإٔ ٜتخطف٘ املٛت نُا ختطف
1

ـ الىلذ ألادبي الحذًث .دمحم غىُمي َالل ،ط  1.بيروث :داس العىدة 1982 ،م .ص .383
2
ـ جألُف العُذ الؽشٍف اإلاشجض ى أبي اللاظم علي بً الؽشٍف ،مطبعت الجىائب ،كعطىطُيُت ،طَ1332 ،1ـ.
3
ـ املختاس مً الؽعش ألاهذلس ي للذهتىس دمحم سطىان الذاًت ،داس الفىش ـ دمؽم ،طَ1412 ،3ـ ـ1992 /م ص.25
ً
4
ـ الصحاح ،جاج اللغت وصحاح العشبُت ،مشجب جشجِبا ألفبائُا بدعب أوائل الحشوف ألبي هصش إظماعُل بً خماد الجىَشي ،جدلُم د .دمحم
دمحم جامش ،داس الحذًث /اللاَشة ،طَ1433ـ2339 /م .ص.624،625
5
الذهتىس
دمحم سطىان
ـ"ساًاث اإلابرصًٍ وغاًاث اإلاميزًً" ألبي الحعً علي بً مىس ى بً ظعُذ ألاهذلس ي ( 613ـ َ685ـ) .خلله وعلم علُه
الذاًت ،داس طالط للذساظاث والترحمت واليؽش ،دمؽم ،ط1ن 1987م .ص.217
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أؿذقا ٙ٤ػباباً .فعاؾ ػاعشْا ابٔ خفادٖ 6١ز ٙايتذشب ١املشٓ ٠يف ْعشٚ ،ٙعرب عٓٗا
ػعشاً ،ست ٢إْٗا اْذزتت بأغشاك٘ ايؼعش ١ٜاْذَاداً  ٫ختط ٘٦ايعنيٚ .قذ طعٓٝا يف
دساطتٓا ٖز ٙيًهؼف عٔ جتًٝات ٖز ٙايتذشبَ ،١ظتكشٚ ٜٔستًًني ػعش٫ ٙطُٝا يف
فرت ٠عُش ٙايجاْ ٖٞٚ ١ٝا٭ط.ٍٛ
ٚقذ دا ٤ايبشح يف َكذَٚ ١خامتَٚ ١بشجني:
املبشح ا٭ :ٍٚتٓاٚيٓا ف ٘ٝجتًٝات ايتذشب ١ارتفاد َٔ ١ٝسٝح َلاَٗٓٝا
َٛٚكٛعاتٗا.
املبشح ايجاْ :ٞسنضْا ف ٘ٝعً ٢ايتذًٝات ا٭طًٛب ،١ٝاييت أْاط بٗا ايؼاعش ابٔ
خفاد ١ايتعبري أنجش عٔ جتشبت٘ ايٓفظٚ ١ٝايٛدٛدٖ ١ٜز.ٙ
ارتامتٚ :١أٚدعٓا فٗٝا خ٬ؿْ ١تا٥ر ٖز ٙايذساطٚ .١قذ اقتلت ايذساط ١إٔ ْأخز
َٓٗذٝاً بإدشا ٤ا٫طتكشاٚ ٤ايتشً ٌٝيًٛؿ ٍٛإىل ٖز ٙايتذًٝات.
املبحث األول :جتليات موضوعية يف جتربته
خاض ابٔ خفاد ١جتشب ١ايؼٝب نغري ٙممٔ ْظ ٧هلِ يف أعُاسِٖ ،يهٔ ارتفادٞ
اكطشبت بٗا ْفظ٘ٚ ،عاَْ ٢شاس ٠ايتش ٍٛيف طٓ٘٫ ،طُٝا ٚقذ عاؾ ٚسٝذاً مل ٜتضٚز،
ٚعا ٜٔيف اٯٕ ْفظ٘ فشام أسبت٘ ٚ ،آمل٘ اْكلا ٤ػباب٘ نًُح ايبـش أ ٖٛ ٚأقشب،
فاجت٘ اجتاٖاً َغاٜشاً عُا ٖ ٛعً ٘ٝيف ػباب٘ َٔ ،سٝح ايتعاطَ ٞع ا٭ػٝاٚ ٤اذتٝا٠
ٚايشٚ ٣٩ا٭فهاسٚ ،غذا ٜفًظف ا٭ػٝآٜٚ ،٤عش إيٗٝا عظاط ١ٝػذٜذ ،٠فُا عادت
6

ـ َى أبى إسحاق إبشاَُم بً أبي الفتذ بً خفاحت الهىاسي ،ولذ في حضٍشة ؼلش اللشٍبت مً بليعُت ظىت َ451ـ ،وجللى علىمه فيها وفي ؼاطبت
ً
ً
ومشظُت ،وبشع في العلىم الؽشعُت واللغت وألادب ،وهبغ ؼاعشا وواجبا ،وان على خال مً الِعاس ظمدت له بأن ًصىن هفعه عً التىعب،
ولم ًتعشض إلالىن الطىائف ،وكذ اسجدل إلى عذوة اإلاغشب بعذ احتُاح العُذ اللمبُطىس مذًىت بليعُت ،جم عاد إليها ،ومذح كادة اإلاشابطين
ً
ً
ً
لصيُعهم جدشٍش بلذٍ .عاػ ابً خفاحت وخُذا ،لم ًتزوج ،واسجبط بمعلط سأظه اسجباطا ؼذًذا ،وأهب على وصف الطبُعت ألاهذلعُت
ً
ختى عشف ّ
بجىان ألاهذلغ .وله مزَب فني عشف بالنزعت الخفاحُت ،وان ملبال على الحُاة في ؼبابه جم جضَذ بعذ أن وخطه الؽِب ،وساعه
ً
جلذمه في العً ،عمش طىٍال ،وبلغ ظىه  82ظىت ،وكذ جىفي عام َ 533ـ .اهظش مصادس جشحمته :كالئذ العلُان ومداظً ألاعُان ،جألُف أبي
الفتذ بً عبُذ هللا اللِس ي ؤلاؼيُلي الؽهير باًً خاكان ث َ529ـ ،خلله وعلم علُه الذهتىس خعين ًىظف خشبىػ ،عالم الىتب
الحذًث ،طَ1431 ،1ـ ـ 2313م .ق/3ص . 739ـ " الزخيرة في مداظً أَل الجضٍشة" ألبي الحعً علي بً بعام الؽىنرًني ،جدلُم ظالم
مصطفى البذسي ،داس الىتب العلمُت ،بيروث ـ لبىان ،طَ1419 ،1ـ 1998/م ،مج  /3ص " ".334ساًاث اإلابرصًٍ وغاًاث اإلاميزًً" ألبي
الحعً علي بً مىس ى بً ظعُذ ألاهذلس ي ( 613ـ َ685ـ) .خلله وعلم علُه الذهتىس دمحم سطىان الذاًت ،داس طالط للذساظاث والترحمت
واليؽش ،دمؽم ،ط1ن 1987م .ص .217ـ " اإلاغشب في خلى مغشب" البً ظعُذ اإلاغشبي ،خلله وعلم علُه الذهتىس ؼىقي طُف ،داس
اإلاعاسف " ،ط،4ج 367/2ـ املختاس مً الؽعش ألاهذلس ي ص.112
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ايطبٝع ١اييت أطشت٘ با٭َعَ ،ط ١ٝهل ٛأ ٚيعب ،إمنا غذت ْافزٜٓ ٠فز بٗا إىل سكا٥ل
ا٭ػٝا ،٤فٝـطبغ ػعش ٙبش ١ٜ٩ا٫عتباسٜٓٚ ،بح يف تلاعٝف٘ ًٖع٘ َٔ َـري اْ٫طفا٤
ٚا٫ختفا ٤عٔ ا٭ْعاس ،فٝـاب با٭سم ايذاٚ ،ِ٥تهجش ػهٛا ٫ٚ ،ٙغتف ٞبها ٙ٤عً٢
طايف ايضَٔٚ ،ادناس َعاٖذ ايؼباب ،فؼاعش ايطبٝع ١املٓطًل ،قٝذت٘ طٓ٘
ٚػٝخٛخت٘ ،فكف عًٓٝا َٔ جتشب ١ػٝب٘ أسظٔ ايكـفْ ،تعشف جتًٝاتٗا املٛكٛع١ٝ
عظب َا ْطل ب٘ ػعش ،ٙصتًُٗا يف :
 .1ؿذَ ١ايؼاعش ٚسظاطٝت٘ َٔ ايؼٝب ٭ ٍٚطًٛع٘ٚ ،خٛف٘ َٔ اْتؼاس:ٙ
سني ظتذ ايؼاعش ْفظ٘ ٚقذ بذأت ط٥٬ع ايؼٝب تعٗش عً ٢عزاس ،ٙفٝلطشب،
ٜٚعرب عٔ ٖز ٙايتذشبَٓ ١ز ٖز ٙايًشعٜٚ ،١طايعٓا بأيفاظ رات ٚقع ػذٜذ عًْ ٢فظ٘
ضت " ٛأسِقْتُ " 7ساعين "ٖٚ ،ايين "ٚ ، 8طاٚ .9" ْٞ٤قذ أفشد يًشذٜح عٔ ط٥٬ع ػٝب٘
قـٝذ ،٠أٚدعٗا َٛقف٘ ْٚفظٝت٘ املتأثش َٔ ٠ظٗٛس املؼٝب ،فريا ٙسص٤ا َٚـٝبٜٚ ،١بذأ
َع٘ نابٛغ ارتٛف َٔ اطتطاسٚ ٙصسف٘ عً ٢ػعَش ٙمما ٪ٜرٕ باقرتاب أدً٘.
ٜفتتح ايؼاعش سذٜج٘ عٔ ايؼٝب مبا أسذث٘ يف ْفظ٘ ٖزا ايؼٝب ايطايع َٔ ا٭سم
ٚاْ٫ضعازٜ ٫ٚ ،ـٌ باملش ٤أَش ٜذخً٘ يف ا٭سم ،إ ٫ٱسذاث٘ عُٝل أثش ٚأمل يف داخً١
ْفظ٘ ٖٛٚ ،إٕ نإ أ ٍٚطايع ١ػٝب ،قذ أسذثت نٌ ٖزا ايتأثري ،فهٝف إرا
اطتشايت طشاب ١ػٝبٜ .ك:10ٍٛ
أسِقْتتتتتتُ عًتتتتتت ٢ايـِّتتتتتتب ٢يطًتتتتتت ِ ٛصتْتتتت تٍِ

أمسِّٝتتتتتتتتتتتتتتتت٘ َُظتتتتتتتتتتتتتتتتاستَ ً١ؼتتتتتتتتتتتتتتتتٝبا

نفتتتتتتتتتتتتاْ ٞسُصِْ َ٤فتتتتتتتتتتتعٍ إِٔ تبتتتتتتتتتت تذٖ٣

ٚأععتتتتتتتتتتتتتتُِ َٓتتتتتتتتتتتتتت٘ سُصِ٤اً إٔ ٜغٝبتتتتتتتتتتتتتتا

ٚيتتتتتتتتت ٫ٛإٔ ٜؼُتتتتتتتتتلٖ عًتتتتتتتتت ٢املعتتتتتتتتتتايٞ

ي٬قٝتتتتتتتتت تتُ ايفتتتتتتتتتتتتا ٠بتتتتتتتتتتت٘ خلتتتتتتتتتتتٝبا

فًتتتتتتتتِ أعِتتتتتتتتذِّ ٖٓتتتتتتتتاى بتتتتتتتت٘ ػتتتتتت تفٝعا

إىل أَتتتتتتتتتتتتت تٌٍ ٚمل أبتتتتتتتتتتتتتتتش ِ سبٝبتتتتتتتتتتتتتتتا

غشٜبتتتتتتت ت١د ػتتتتتتتتتٝبٔ فتتتتتتتتتٛدٕ إٕ متتتتتتتتتتادتِ

سٝتتتتتتتتتتتتتتتتات ٞآٍَ أطتتتتتتتتتتتتتتتتٛدُ ٙغشٜبتتتتتتتتتتتتتتتتا

8

ـ دًىان ابً خفاحت ص.258
9
الذًىان :ص.85
13
الذًىان :ص.127
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ٚذتٌُ ايؼاعش عبِٖ ٤زا ايطاس ٨جتذ٪ٜ ٙنذ َا هلزا ايضا٥ش َٔ ثكٌ دظ،ِٝ
ٚخطب عع ٤ٜٛٓ ،ِٝب٘ ناًٖ٘ ،نُا ي ٛنإ عتٌُ عً ٢ظٗش ٙدبٌ عظٝبٜ ،ك:ٍٛ
ِ٦ُْٚتتتتتتتُ عًُتتتتتتتٗا َتتتتتتتٔ عتتتتتتبِ ٔ٤خطتتتتت تبٕ

نتتتتتتأْ ٞقتتتتتتذ اًتتتتتتت بٗتتتتتتا عظتتتتتتٝبا

11

عً ٢إٔ َا ًٜفت اْ٫تبا ٙظاٖش ٠سظاط ١ٝايؼاعش َٔ نٌ َا ي٘ ؿً ١بايؼٝب يْٛا،
أ ٚػبٗاً ،أْ ٚظباً.
ٜهتتتتتتتتت ٕٛيتتتتتتتتت٘ ػتتتتتتتتتبٗٝاً أْ ٚظتتتتتتتتتٝبا

ٚعفتتتتت تتُ نشاٖتتتتت ت ً١يًؼتتتتتتتٝبٔ ػتتتتتتت٦ٝاً

12

ٚايؼاعش ٖٓا  ٫غتفٖ ٞزا ايكًل َٔ اطتؼشا ٤ايؼٝب ٚمتاد ٜ٘خ ٍ٬سٝات٘ ،فتتشٍٛ
املعادي َٔ ١غشب ١ي ٕٛػعش ٙا٭بٝض بطً ٛأٚا ،ً٘٥إىل غشب ١ػعش ٙا٭طٛد بعذ متهٔ
ايً ٕٛا٭بٝض َٔ سأط٘ عَُٛاً.
ٚيف اٯٕ ْفظ٘ تربص املفاسق ١ايٓفظ ١ٝيذ ٣ايؼاعش ٚتلطشب را٥كت٘ يف ايتعاطَ ٞع
ايًْٛني املتبآٜني; ا٭بٝض ٚا٭طٛد ٚسظاطٝتُٗا ٚسَضٜتُٗا ،فٝشبب يذ ٜ٘ايً ٕٛا٭طٛد
سَض ايؼباب ٚايفتٚ ٠ٛايـبا ،أٜٓاً نإ َـذسٜٚ ،ٙتفا ٍ٤ب٘ ٚي ٛنإ ٜؼب٘ يٕٛ
ايغشابٜٚ ،ؼُ٦ض َٔ ايً ٕٛا٭بٝض سَض ايؼٝب ٚايٚ ،ٖٔٛإٕ نإ ٖزا ايً ٕٛيف ا٭ؿٌ
سَض ايـفاٚ ٤ايتفاٚ ٍ٩اذتٝا ،٠فتٓكًب يذ ٜ٘املٛاص ،ٜٔفإرا بايً ٕٛا٭بٝض سَضاً يًتؼاّ٩
ٚاملٛت ٚايفٓاٚ ،٤إرا بايغشاب ٜغذ ٚستبباً يذ ٣ايؼاعش ،فكط٫ ،ؿطباغ٘ بـبغ١
ايظٛادٚ ،إرا باذتُاّ ٜغذَٓ ٚبٛراً ،فكط ٫،ؿطباغ٘ بـبغ ١ايبٝاض ،يٝع ٖزا
فشظب ،بٌ يتُتذ أبعاد ٖز ٙاملفاسق ١ايً ١ْٝٛإىل َفاسق ١ؿٛت ،١ٝفٓعٝب ايغشاب ؿٛت
ْؼاص َظتهش ،ٙتٓب ٛعٓ٘ ا٭مسا ٚ ،تؼُ٦ض َٓ٘ ايٓفٛغ ،فإرا ب٘ ٜلشْ ٢غُاً َٛطٝكٝاً
ًٜتز يظُاع٘ ايؼاعشٚ ،تٗفْ ٛفظ٘ إي ،٘ٝجملشد ؿذٚس ٙعٔ طا٥ش ي ْ٘ٛأطٛدٚ ،باملكابٌ،
ٜتشٖ ٍٛذ ٌٜاذتُاّ ايؼذ ٞإىل ؿٛت ْؼاص َظتهش ٙإىل ْفع ايؼاعش ،يهْ٘ٛ
ؿادسا عٔ طا٥ش ي ْ٘ٛأبٝضٚ .عرب ايؼاعش عٔ ٖز ٙاملفاكً ١بأفعٌ ايتفل " ٌٝأسظٔ ".

11

ـ الذًىان :ص.127
12
ـ الذًىان :ص.127
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ٚعفتتتتتت تتُ نشاٖتتتتتت ت ً١يًؼتتتتتتتتٝبٔ ػتتتتتتتت٦ٝاً

ٜهتتتتتتتتتت ٕٛيتتتتتتتتتت٘ ػتتتتتتتتتتبٗٝاً أْ ٚظتتتتتتتتتتٝبا

فأسظتتتتتُٔ َتتتتتٔ اتتتتتاِّ ايؼتتتتتٝبٔ غٓٓتتتتت٢

13

غتتتتتتتتتتشاب ػتتتتتتتتتتبٝب ٕ١أيتتتتتتتت تفَ ايٓعٝبتتتتتتتتتتا

إٕ ٖز ٙاذتظاط ١ٝيتتش ٍٛإىل عذا ٠ٚػذٜذ ٠يهٌ َا ٜشَض يًبٝاض ٚساًَ٘ ،ست٢
ي ٛنإ َٓعشاً طبٝعٝاً ،طاملا نإ ايؼاعش ت  ٖٛٚػاعش ايطبٝع ١ا٭ ٍٚت تغٓ ٢عظٓ٘
ٚمجاي٘ ،فإرا بٗز ٙايطبٝع ١املد٪ثَش ٠يذٚ ٜ٘قذ يبظت ايً ٕٛا٭بٝض أكشت خاسد ١عٔ
دا٥ش ٠ستبٛبات ايؼاعش ،عرب عٔ ريو بكٛي٘ ػٓ٦تُ َٔ ،ايؼٓإٓ ،أ ٟايعذاٜ ،٠ٚك:ٍٛ
ػتتتتتتتتِٓ٦تُ جملتًتتتتتتتت ٢ايٖٓتتتتتتتتٛس ايكلتتتتتتتتٝبا
ػتتتتتتت تِٓٔ٦تُ جملتٖ٬تتتتتتتتتا ايٓٓتتتتتتتتتٛسَ ستتتتتتتتتت٢
ٚإرا ب٘ ٜٓكبض َٔ زتشد طًٚ ٛسد ٠يف غري أٚاْٗاٜ ،ك:ٍٛ

14

ٚغشٜبتتتتتتتتتتتتتٖ ٕ١ؼٓتتتتتتتتتتتتتتِ إىل غشٜتتتتتتتتتتتتتشٕ٠

فتتتتتتٛدٔ ِدتُ يتتتتتتُْ ٛظٔتتتت ت َ ايلتتتتتتٝا ُ٤ظَ٬تتتتتتا

طًعتتت تتِ عًتتت تَ ٓٞتتتتتع املؼتتتتتٝبٔ تؼتتتتتٛقين

15

ػتتتتٝخاً نُتتتتا ناْتتتتت تؼتتتتٛمُ غَ٬تتتتا

َٚا صاٍ ايؼاعش ًٜح ٖٓا عً ٢ايجٓا ١ٝ٥بني ايًْٛني ا٭طٛد ٚا٭بٝض يف ؿٛس ٠ثٓا ١ٝ٥بني
ايًٚ ٌٝايٓٗاس ،سَض ٜٔيًظٛاد ٚايبٝاض ،يًؼباب ٚايؼٝبٚ ،سغبت٘ إٔ ٜٓظ ايعّ٬
ايلٝا ٤فٝشٌ بذ ً٫عٓ٘ ،فٗٝا َبايغْ ١فظ ،١ٝحت ٌٝعً ٢إٔٓ إػشاق٘ ايٓفظ ٞيٝع يف
ايلٝا ( ٤ايؼٝب)ٚ ،إمنا يف ايع ّ٬ببعذ ٙايً ْٞٛا٭طٛد اذتايو ايذاٍ عً ٢ايؼباب.
ٚاطتُشت َع٘ سظاطٝت٘ ٖز ٙيتأخز َٓش ٢خطرياً َٔ ارتٛف ٚايكًل ٚاملشض
ايٓفظ ٞنًُا تكذّ ب٘ ايعُش ٚاػتعٌ سأط٘ ػٝباً ،فٓذذ ساي ١ايفشَم ٚايفض َٔ ؿٛس٠
ايؼٝب تتًبظَ٘ ،ع تكذّ عُش ،ٙفإرا نإ مسا ٙأ ٍٚطًٛع٘ َظاستَ ١ؼٝباً ،فإْ٘
ٖآٖا "ػٝب ،" ً١امساً َٚظُٚ ٢صَٓاًٜٚ ،ؼب٘ ْفظ٘ بايغشاب ا٭طشِ أ ٍٚػباب٘ ،ثِ
أكش ٢غشاباً أبكعاً .ثِ ٜتشظش هلزا ايتش ٍٛاملشٜع يف طٓ٘ ٚنربٜٚ ٙطًل اٯٖات تًٛ
اٯٖات ٜٚ ،به ٞدَاً عً ٢فكذإ ػباب٘ :

13

ـ الذًىان :ص.127
14
ـ الذًىان :ص.127
15
ـ الذًىان :ص.146
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َٚتتتتتتتتتا ساعتتتتتتتتتين إ ٫تبظٗتتتتتتت تُِ ػتتتتتتتتتٝبٕ١

ْهتتتتتتتشتُ هلتتتتتتتا ٚدتتتتتتَ٘ ايفتتتتتتتتا ٔ٠جتُٗٗتتتتتتتا

فعفْتتتتتُ غشابتتتتاً ٜـتتتتذ ُ ايؼتتتتٌَُ أبكعتتتتا

ٚنتتتتتإ عًتتتتت ٢عٗتتت تذٔ ايؼتتتتتبٝب ٔ١أطتتتتتشُا

فتتتتتتتتتتتآ ٕٙطتتتتتتتتتتت ً٬ٜٛثتتتتتتتتت تِٖ آ ٕٙيهٔتتتتتتتتتتتربٕ٠

16

بهٝت تتُ عًتتت ٢فكت تذٔ ايؼتتتبابٔ بٗتتتا دَتتتا

 .2بها ٤ايؼاعشِ ػبابَ٘ ٚسٓ ٘ٓٝإي:٘ٝ
يف ٖز ٙا٭ثٓا ،٤عرب ايؼاعش عٔ ساي ١ايتش ٍٛاملدشٜع يف سٝات٘ٚ ،اْتكاي٘ َٔ صَٔ
ايؼبٝب ١إىل صَٔ ايؼٝبٚ ١ايؼٝخٛخ ،١فعاْ ٢ؿشاعاً ٚغشبٚ ً١أملاً ،أفل ٢ب٘ إىل ساي١
ْفظَ ١ٝشَك " ،١ٝيكذ به ٢ابٔ خفاد ١صَٔ ايؼبابْٚ ،ذب٘ يف سضٕ عُٝلٚ ،إٕ ٖزٙ
اٱػهاي :١ٝايؼباب /ايؼٝخٛخ ،١تعذ ستٛس ػعش ٙيف ايفرت ٠ايجاْ َٔ ١ٝسٝاتٖ٘ٞٚ ،
ايفرت ٠ا٭ط ٍٛبايكٝاغ ايٓفظ ٞيًضَٔ" .17.بٌ إٕ ظاٖش ٠بها ٤ايؼباب ٚايتشظش عً٢
املاك ٞتًح عً ٢ايؼاعش ػعشا ْٚجشّا .18فٜٗ ٛـش نٝف أْ٘ ٜعاْ َٔ ٞنجش٠
ايهٛابٝع ٚا٭سم ي ،ً٬ٝاييت تـٌ إىل سذ ايـشاخ ٚايعٜ ;ٌٜٛك ٍٛيف َكذَ ١إسذ٣
سطا " :ً٘٥فآ !ٙثِ آ !ٙعً ٢ػباب قذ اْكًبٚ ،رٖاب قذ اقرتبٚ ...عً ٢رنش ريو أْٞ
نٓت َٓز يٝاٍ قذ أسقت ...فُا نإ إ ٫إٔ ؿشخت عٚ ،٬ٜٛاْتشبت ط ،٬ٜٛست٢
أٜكعت َٔ نإ إىل داْيب كذٝعاٚ ...سل ملٔ ػاٖذ تلعلع أسناْ٘ٚ ،تذاعٞ
بٓٝاْ٘ٚ ،رٖاب خٚ ،ْ٘٬إدباس عُشٚ ٙصَاْ٘ ،إٔ ٜطشم ٖٓاى فهشٚ ،٠ميٮ دفٓ٘ٝ
عربٜٚ ،٠شدد يٮطف مجش ،٠ستٜ ٢زٚب نُذا ،أٜ ٚكل ٞسظش.19"..٠
ٚيف ٖزا ايظٝام نجريا َا عرب ايؼاعش عٔ إسظاط٘ بظشع ١اْكلا ٤فرت ٠ػباب٘،
ٚايتٛدع عً ٢فكذٚ ،ٙاذتٓني إىل عٛدت٘ ،بعذ َا بًغ َٔ ايظٖٔٓٚ ،ا املفاسقٚ ١ايـشا
ايٓفظ ٞأ ٚايضَين ،صَٔ عتاؿش ٖٛٚ ٙصَٔ ايؼٝخٛخَٓ ٫ٚ ،١اق َٔ امللَ ٞع٘ ست٢
ْٗا ١ٜاملطافٚ ،صَٔ اْكل ٢فع ٖٛٚ ،ً٬صَٔ ايؼباب ،يهٓ٘ ظٌ سٝاً يف ايزانش٠
ٚايزنش.٣

16

الذًىان :ص.137
17
الغشبت والحىين في الؽعش ألاهذلس ي ،د .فاطمت طدطذ ،مطبعت الىجاح الجذًذة ،الذاس البُظاء ،ط1993 ،1م ،ص.213
18
الغشبت والحىين ص.213
ً
19
الذًىان :ص .64،65اهظش أًظا ص ٍ.232ص.314
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أَ ٫لتتتتتت ٢عـتتتتتتش ايـتتتتتتبا فاْكلتتتتتت٢

ٚسبٓتتتتتتتتتتزا عـتتتتتتتتتتش ػتتتتتتتتتتبابٕ َلتتتتتتتتتت٢

بتتتتتتت تتٗ بتتتتتتتتت٘ حتتتتتتتتتتت ظتتتتتتتتت ٍِ٬املٓتتتتتتتتت٢

َُذِتٓٝتتتتتتتتتتاً َٓتتتتتتتتتتت٘

تتتتتتتتتتتاس ايشكتتتتتتتتتتت٢

ثتتتتتتت تِٖ َلتتتتتتتتت ٢أسظتتتتتتتتتب٘ نٛنبتتتتتتت تاً

َتهتتتتتتتتتتتتتتذِّساً أ ٚباسقتتتتتتتتتتتتتاً ََٛلتتتتتتتتتتتتتتا

فُتتتتتتتتتتا تـتتتتتتتتتتذٜٓ ٣تشتتتتتتتتتتَ ٞكتتتتتتتتتتبً٬

ستتتتتتتتتتتت ٢تتتتتتتتتتتتٛىل ٜٓتتتتتتتتتتتجين َعشكتتتتتتتتتتتا

ٚإُْٓتتتتتتتتتتتا كتتتتتتتتتتتا َ٤بًٝتتتتتتتتت تٌِ ايـتتتتتتتتتتتبا

20

ؿتتتتتتتتبحُ َؼتتتتتتتتٝبٕ طتتتتتتتتا ْٞ٤إٔ أكتتتتتتتتا

فٗآٖا اطتعُاٍ ٭فعاٍ رات د٫ي ١ايظشعٚ ١ايزٖابَ ،ل ،٢اْكلٚ، ٢ايتكابٌ بني
صَٓني; إقباٍ ٚإدباس ،ايتـذٚ ٟاْ٫جٓا ٤أ ٚاٱعشاض"ٚ .تبًغ ٖز ٙاملفاسقَ ١ذاٖا سني
ٜعُذ ايؼاعش إىل اطتخذاّ ايتلاد ايً ْٞٛممج ٬يف ا٭بٝض ايذاٍ عً ٢ايؼٝب ٚا٭طٛد
ايذاٍ عً ٢ػعش ايؼباب اذتايو ايظٛاد (ي ٌٝايـبا/ؿبح املؼٝب) ٚنٌ ٖزا ٜهؼف
َعاْا ٠ايزات ٚاْؼطاسٖا بني املاكٚ ٞاذتاكش".21
ٚايؼاعش ٜ ٫ظتطٝع إٔ ميظو بضَاّ ايؼباب يظشع ١تفًت٘ عًٚ ،٘ٝاْجٓاَ ٘٥عشكاً،
نإٔٓ نٌ ػَ ٕ٤ٞل ٢يف ملح ايبـشٚ ،تشى يزعٚ ١سظش:ً٠
تتتتتتتتٛي ٢ايـتتتتتتتبا إ ٫ادٓنتتتتتتتاسَ َعاٖتتتتت تذٕ

يتتتتتتت٘ يزِعتتتتتتت ١بتتتتتتتني اذتؼتتتتت تا ٚاذتٝتتتتتتتاصِّ

أطًتتتتت تتُ يتتتتتتت٘ سدتتتتت تعَ اذتتتتتتتتٓنيِ ٚسبُٓتتتتتتتا

22

بهٝتتت تتُ عًتتتتت ٢عٗتتت تذٕ َلتتتتتَ ٢تكتتتتتادِّ

ٚيف اٯٕ ْفظ٘ ،صتذ ايؼاعش َظهْٛاً بفذٝع ١ايفكذ٫ ،طُٝا ٜ ٖٛٚؼاٖذ فكذ
أؿذقا ٘٥ايٛاسذ تً ٛاٯخش ،فريث ِٗٝعشقٚ ،١ظتذ يف سثا ٘٥إٜاِٖ سثا ٤يٓفظ٘ ايهٝ٦ب١
ايٛسٝذٖٓٚ ،٠ا ،صتذ ايؼاعش ٜتشذخ عٔ فكذ :ٜٔفكذ ػباب٘ ٚفكذ أؿذقاٚ ،٘٥إْ٘
يٝذُع بني بها ٘٥ػباب٘ ٚبها ٘٥أؿذقا ٙ٤ايز ٜٔقلٛا ػباباً ٚطٛتِٗ ٜذ ايشد،٣
فريث ِٗٝبٓفع َتأمل ،١٭ِْٗ ٜزنش ْ٘ٚأٜاّ ػباب٘ َٚعاٖذ أْظ٘ َعِٗ ٚ ،إٕ سسٖ ًِٗٝزا
َ٪رٕ بشس ٖٛٚ ،ٖٛ ً٘ٝأَش دعً٘ يف تأصّ ْفظَ ٞشٜشٜ ،زسف ايذَٜٚ ، ٛش ٣إٔ ايذْٝا
قذ فكذت يزتٗا ٚقُٝتٗا .فف ٞقـٝذت٘ ايٝا ١ٝ٥رات ايٓفع ايط ٌٜٛاييت ٜشث ٞفٗٝا مجً١

23

الذًىان ص .85
21
ـ ججشبت الغشبت والحىين في ؼعش ابً خفاحت ،ألاهذلس ي ،فتُدت دخمىػ ،سظالت ماحعتير ،ولُت آلاداب واللغاث ،حامعت مىتىسي ـ
كعىطُىت ،الجضائش ،العام الجامعي 2335/2334م،ص.88
22
ـ الذًىان :ص..259
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َٔ اٱخٛإ ٚا٭عٝإ ،ت٬سكٛا يف أقـش َذ َٔ ٠ايضَإٜٓٚ ،ذب سٜعإ ايؼباب،
َٚعاٖذ أٚي٦و ا٭تشابَ ،طًعٗا:23
نفتتاْ ٞػتته ٣ٛإِٔ أس ٣اجملْ تذَ ػتتانٝا

ٚسظِتتتتتتبُ ايشٖصاٜتتتتتتتا إِٔ تشاْتتتتتت َٞبانٝتتتتتتتا

ٚفٗٝا ٜك:ٍٛ
أ ٫إٕٖ دِٖتتتتتتتشاً قتتتتت تذِ تكاكتتتتتتت ٢ػتتتتتتتبٝبيت

ٚؿتتتشِيب يتتتذِٖشْ قتتتذ تكاكتتت ٢املشاصٜتتتا

24

إٕ خطاب ا٫قرتإ ٖزا يُٝجٌ ثْ ١ُٝفظَٚ ١ٝعٓ ،١ٜٛسٝح ٜهؼف ايؼاعش عٔ جتشب١
ايفكذ ،فكذاً ٭سباٚ ٘٥خٚ ،ْ٘٬فكذاً يؼباب٘ ٚرٖاب٘ٚ ،نجرياً َا ٜٓبح ٖزا ارتطاب يف
قـا٥ذ سثا ٘٥٭ؿشابَ٘ٗٓ ،ا قٛي٘ يف سثا ٤ايٛصٜش ابٔ سبٝع:١
ستٓتتتتتتتتتتاَّ أْتتتتتتتتتتذبُ ؿتتتتتتتتتتاسباً ٚػتتتتتتتتتتبٝبً١

فتفتتتتتتتتتٝضُ عتتتتتتت تنيْ أ ٚعتتتتتتتت تٔٗ فتتتتتتتتت٪ادُ

25

ٚيف أخش ٣يف سثا ٤ايٛصٜش ْفظ٘ َطًعٗا:
ػتتتتتتشابُ ا٭َتتتتتتاْ ٞيتتتتتت ٛعًُِتتتت تتَ طتتتتتتشابُ

ٚعتبتتتتت ٢ايًٝتتتتتاي ٞيتتتتت ٛفُٗتتتتتتَ عٔتتتتتتابُ

26

إىل إٔ ٜك:ٍٛ
ٚنٝتتتف ٜفتتتٝضُ ايتتتذَعُ أٜ ٚتتتربدُ اذتؼتتتا

ٚقتتتتتتتتذ بتتتتتتتتادَ أقتتتتتتتتشإْ ٚفتتتتتتتتاتَ ػتتتتتتتتبابُ

فُتتتا ْتتتتابَ عتتتتٔ ختتتٌِّ ايـتتتتبا ختتتٌٗ ػتتتتٝبٕ١

 ٫ٚعتتتتاضَ َتتتتٔ ػتتتشِخِ ايؼتتتتبابٔ خلتتتتابُ

أ ٫ظعَٓتتتتتتتتتا َتتتتتتتتتٔ ؿتتتتتتتتتاسبٕ ٚػتتتتتتتتتبٝبٕ١

27

فٗتتتتت تٌِ هلُتتتتتتتا َتتتتتتتٔ ظتتتتتتتاعَٓ ِ ِٔٝإٜتتتتتتتابُ

إْ٘ خطاب ٜظ ٌٝأطٚ ٢سظش ٠عً ٢فكٝذ ٫ ،ٜٔعٛض هلُا٫ٚ .صَ ١ايجٓا ١ٝ٥بني
ايؼباب ٚايؼٝب  ٫تٓفو عٔ إصتاص ٙايؼعش .ٟفتتت" ْادساً َا جتذ يًؼاعش قـٝذ ٠ختًَٔ ٛ
رنش ايؼٝب ٚايؼباب ،فكذ سبط ٖز ٙاٱػهاي ١ٝبهٌ ا٭غشاض املعشٚف :١سبطٗا
بايغضٍ ،باملذ  ،بٛؿف ايه ،ٕٛنُا سبطٗا بايشثا.28٤

23

ـ الذًىان ص.198
24
ـ الذًىان ص.198
25
ـ الذًىان ص..232
26
ـ الذًىان ص..217
27
ـ الذًىان ص..218
28
ـ الغشبت والحىين ص .212
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ٚميتتتتضز بهتتتا ٤ايؼتتتاعش ػتتتباب٘ عٓٓٝتتت٘ ايعتتتاسّ يعتتتٛد ٠أٜتتتاّ ايـتتتبا ٚا٭ْتتتع ،سٝتتتح
اْ٫طتت٬م ٚاَ٫تتت ٤٬باملتعتتٚ ١ايًتتٗٚ ،ٛمتج تٌُ ايتتزنشٚ ٣ا٫طتترتدا عٓـتتشا َٛكتتٛعٝا يف
نظتتش ٚاقعتت٘ ايٓفظتت ٞاملشٜتتش سٝتتح ايٛستتذٚ ٠ايهتتربٚ ،ايفكتتذ ،فٓتتشا ٙظتتترت رنشٜاتتت٘
ٜٚتؼبح مباكٜٚ ،٘ٝـبح ْٗبا ٭س ّ٬ايٝكع ١اييت  ٫ظتذ غريٖا َٝذاْا يتشكٝل ايتزات
ٚتعٜٛض َا فات ،فٓذذٜ ٙؼٝذ باملاكٚ ٞمبا سككت٘ يف أٜتاّ ػتباب٘ٚ ،هلتزا ْتشا ٙنتجرياً
َا ٜبهٖ ٞزا ايؼباب ايغاسب ايز ٟنإ ف ٘ٝأػذ قتٚ ٠ٛقتذس ٠عًت ٢ايفعتٌٚ ،29إٕٖ ٖتزا
ا٫صتزاب ايٓفظ ٞيًؼاعش ضتَ ٛاك ٘ٝايؼباب ،ٞي ُٔٝٗٝنجرياً عً ٢خطاب٘ ايؼعش،30ٟ
بتتٌ إٕ ٖتتزا اذتلتتٛس املهجتتف يًُاكتت ٞيف ػتتعش ابتتٔ خفادتت ١أٖتتِ َتتا ميٝتتض ٙعتتٔ بكٝتت١
ايؼعشا.31٤
ٖٓٚا تتذًَ ٢عاْات٘ ايٓفظ ١ٝيف اٱنجاس َٔ أَٓٝات اذتٓني ٚايعٛد ٠إىل املاكٞ
ايضاٖش ،ايزَ ٟل ٢بظشع ١نإٔ مل ٜهٔٚ ،إٕ نإ ٖٜ ٛعًِ باطتشاي ١عٛد ٠ايضَٔ
إىل ايٛسا ،٤يهٓ٘ غترتم ٖزا ايٓاَٛغ َٔ خ ٍ٬ا٫طرتدا ٚايزنش ،٣اييت تٓظ٘ٝ
ساي٘ ٚٚاقع٘ املش ،فٝظرتدع ػشٜط رنشٜات٘ ،صَإ احملاطٔ ،نٌ ريو صتذ ٙيف
إسذ ٣قـا٥ذ ،ٙادتاَع ١بني اذتاكش امل٪مل ٚاملاك ٞاملْ٪ع:
صَتتتتتتتتتإْ تتتتتتتتتتٛيِ ٢باحملاطتتتتتتت تِٔ عتتتتتتتتتاطشْ

تهتتتتتتتتتتادُ يٝايٝتتتتتتتتتت٘ تظتتتتتتتتتت ٌُٝغٛايٝتتتتتتتتتتا

تكلٖتتتتتتٚ ٢أبِكتتتتتت ٢بتتتت تنيَ دتتتتتتٓيبٖ يِٛعتتتت تً١

أْتتتتاد ٞهلتتتتا أختتتتش ٣ايًٝتتتتاي ٞايبٛانٝتتتتا

نتتتتتتتأِّْ ٞملِ آْتتتتتتتعِ إىل ايًتتتتتتتٗ ِٛيًٝتتتتتتتً١

32

ٚملِ أتـتتتتتفحِ ؿتتتتتفش َ ١ايتتتتذِٖٖشِ ساكتتتتتٝا

إىل إٔ ٜك:ٍٛ
فٗتتتت تٌِ َتتتتتتٔ يكتتتتتتاَ ٕ٤عِتتتتتتشضٍ أ ٚحتٓٝتتتت تٕ١

َتتع ايشٓن تبٔ ٜغؼتت ٢أَ ٚتتع ايط ٝتفٔ طتتاسٜا

فٗتتتتتتتتتا أْتتتتتتتتتا ٚا٭سِصا ُ٤تكْتتتتتتتتتش ُ َتتتتتتت تشًِ٠ٚ

بـتتتت تذِسٚ ٟقًبتتتت تاً بتتتت تنيَ دتتتت تِٓيبٓ ساْٝتتتتتتا

أسٔتتتت تٔٗ إرا َتتتتتتا عظِتتتتتتععَ ايًٝتتتت تٌُ سٓٓتتتت تً١

33

تتتتتتتزٜبُ اذتٛاٜتتتتتتا أ ٚتفتتتتتتضٗ ايرتاقٝتتتتتتا

29

ـ ججشبت الغشبت والحىين ص.54
33
ـ الذًىان اهظش ص.56
31
الغشبت والحىين ،ص.211
32
ـ الذًىان ص.199
33
ـ الذًىان ص.199
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ٚتضدسِ يف شتًٝت٘ ا٭سٚ ّ٬ايزنشٜات املٚ ، ٬تؼتذ هلذ ١اذتٓني إىل َغاْٞ
ايذٜاسٚ ،ايٓفع تشمت ٞبني أسلإ ايطبٝع ١ارت٬ب ،١يهٓ٘ طًطإ ايتش ٍٛايعُش،ٟ
ساٍ دْٗٚاٚ ،ايبعذ يف ايضَإ ٚاملهإ:
فهتتتِ ػتتتاقين َتتتٔ َٓعت تشٍ فٝتتتو سا٥تتتلٍ

ٖتتتتض ِصتُ َتتتتٔ َٔعِطتتتفٔ ايظتتتتهشِ ؿتتتتاسٝا

ٚكتتتتتتاسهين َتتتتتتٔ أدقْشتتتتتتٛإٍ َٚبظتتتت تٍِ

فًتتتتتتتتِ أدسِ أ َّٟنتتتتتتتتإ ثتتتتتت تِٖ ا٭قاسٝتتتتتتتتا

ٚد ٕٚسًُتتتتتتتت ٢تًتتتتتتتتو ايؼتتتتتتتتبٝب ٔ١ػتتتتتتتتٝب١

سًٝتتتتتتتتُ بٗتتتتتتتتا سغُْتتتتتتتاً ٚمل أىد سايٝتتتتتتتتا

ٚإٕٓ أدتتتتتتتذٖ ايٛدتتتتتتتذٔ ٚدتتتتتتتذْ بتتتتتتتتأ طٕ

34

تًتتتتتتذٓدَ ٜظتتتتتتتتكش ٟايشطتتتتتتت ّٛايبتتتتتتتٛايٞ

ٚسٗٓٝا تًتك ٞعٓذ ايؼاعش أسادٜح غشبتني :غشب ١املهإ (ٚٚسؼت٘ أسٝاْا) بغشب١
ايضَإ ٚؿريٚس ٠ايؼباب إىل رنشٜات َ٪سق ١سضٚ .35١ٜٓيف ٖزا ايؼإٔ ٜضفش ايؼاعش
بأػٛاق٘ تًكاَ ٤عاٖذ ٙظضٜش ٠ػكشٜٓٚ ،ذب َاك ٞصَاْ٘  ٚتتش ٍٛتًو ا٭ػٛام إىل
سظشات ٚآٖات:
36

بتتتتتتتت تنيَ ػُتتتتتتتت تكْشٍ ًَٚتكتتتتتتتتتتْٗ ٢شٜٗتتتتتتتتتتا

سٝتتتتتح أيكتتتتتت بٓتتتتتا ا٭َتتتتتاْ ٞعـتتتتتاٖا

آَ ٕٙتتتتتتتتتتتتٔ غشبتتتتتتتتتتت ٕ١تُشقْتتتتتتتتتتتتشمُ بجٓتتتتتتتتتت تاً

آَ ٕٙتتتتتتتتتتتتٔ سسًتتتتتتتتتت ت ٕ١تطتتتتتتتتتتتتْٛ ٍُٛاٖتتتتتتتتتتتتا

آَ ٕٙتتتتتتتتتتتتٔ فشقتتتتتتتتتت ت ٕ١يغتتتتتتتتتت تريِ تتتتتتتتتتتتت٬مٍ

آَ ٕٙتتتتتتتتتتتتتٔ داسٍ  ٫ظتٝتتتتتتتتتتت تبُ ؿتتتتتتتتتتتتتذاٖا

يظتتتتتتتُ أدسَٚ ٟتتتتتتتذَعُ املتتتتتتتضِٕ سطتتتتت تبْ

أبهاٖتتتتتتتتتتتتتتا ؿتتتتتتتتتتتتتتباب ً١أّ طتتتتتتتتتتتتتتكاٖا

فتعتتتتتتتايٜ ٞتتتتتتتا عتتتتتتتنيُ ْبتتتتتتتؤ عًٗٝتتتتتتتا

َتتتتتتٔ سٝتتتتتتا ٕ٠إٕ نتتتتتتإ ٜغتتتتتتين بُهاٖتتتتتتا

ٚػتتتتتتتتتبابٕ قتتتتتتتتتذ فتتتتتتتتتاتّ إ ٫تٓاطتتتتتتتتت٘ٝ

37

ْٚفتتتتتتتتتتت تعٍ مل ٜبتتتتتتتتتتت تلَ إ ٫ػتتتتتتتتتتتتتذاٖا

َ .3عاْات٘ ٚػهٛا ٙيف نرب ٚ ٙػٝخٛخت٘:
َ ٖٞٚشسً ١ط ،١ًٜٛسٝح عُش ابٔ خفاد ١ط ،ً٬ٜٛفٝزنش يف إسذ ٣قـا٥ذ ٙأْ٘
ابٔ إسذ ٚ ٣اْني طٓٚ ،١قذ تعطًت يذ ٜ٘نٌ قٛا ٙفأؿبشت ايهربَ ٠ـذس ٖٔٚ
ٚخٛف ٚقًل.

34

ـ الذًىان ص.199
35
ـ ـ في ألادب ألاهذلس ي ،د .دمحم سطىان الذاًت ،داس الفىش بذمؽم ،ط ،ٌ1421 ،1ـ 2333م هفعه ص.336
36
ـ الذًىان ص..364
37
ـ الذًىان ص..365
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ٚيف ٖز ٙايفرت ٠ايطٚ ١ًٜٛاذتشد َٔ ١سٝا ٠ابٔ خفاد ،١صتذٜ ٙطايعٓا بشؿذٖا
ٚاذتذٜح عٓٗا ٚعٔ َعاْات٘ٚ ،ايعذب اْ٘ َٗتِ بتأس ٜطٓ٘ يف غري َا قـٝذ٠
ٚسطاي ،38١فتاس٪ٜ ٠سخ يظٓ٘ ٚقذ بًغ ارتُظني طٓٚ ،١تاس ٠أخشٚ ٣قذ بًغ ايظتنيٚ ،آخش
ٚقذ بًغ إسذ ٚ ٣اْني طٓ ،١مما ٪ٜنذ إسظاغ ايؼاعش بايضَٔٚ ،إٔ ايضَٔ ميجٌ
إػهاي ١ٝيذ.ٜ٘
ٚيف ٖز ٙا٭ثٓاْ ،٤تعشف َعاْات٘ َٔ عًٌ ٚأَشاضٜ ٫ ،تششز إٔ ٜشفع عكريت٘ بٗا،
ٜٚشطِ يٓا ؿٛست٘  ٖٛٚػاسب ْاسٌ قذ تعشم دظُ٘ ،ست ٢إٕ سطاَا يٝظتطٝع إٔ ظتُع
ٖز ٙايعٓاؿش يريطِ يٓا ؿٛس ٠ملَ٬ح سدٌ ػٖ ٝشّ ،قذ اػتعٌ سأط٘ ػٝباًٚ ،دم
دظُ٘ٚ ،بذت عشٚق٘ٚ ،سمبا اسذٚدب ظٗشَ ،ٙته٦اً عً ٢عـا.ٙ
 َٔٚأَجً ١ػهٛا َٔ ٙنرب طٓ٘ َٔٚ ،تغري ساي٘ إىل دسد ١أْ٘  ٫ظتذ ا٭ػٝا ٤نُا
عٗذٖا طابكاً ،قٛي٘:39
فتتتتتتتتتتتآ ٕٙطتتتتتتتتتتت ً٬ٜٛثتتتتتتتتت تِٖ آ ٕٙئهٔبِتتتتتتتتتتتشٕ٠

ب هٝتت تتُ عًتتتت ٢فكْتت تذٔ ايؼٖتتتتبابٔ بٗتتتتا دَتتتتا

ٚقتتتتذ ؿَتت تذٔ٥تِ َتت تشِآ٠د طتت تشِيف َٔٚظِتتتتُعٞ

فُتتتتتا أدٔتتت تذُ ا٭ػِتتتتتٝا َ٤نايعِٗتتت تذٔ فُٗٝتتتتتا

فٗآٖا تتـاعذ آٖات ايؼاعش عشقٜ ٖٛٚ ١شْ ٣فظ٘ ،قذ نربت طٓ٘ٚ ،دعٌ ٜٓعش
يؼباب٘ ايفا٥ت ،نفكٝذٜ ،شثٜٚ ٘ٝبه ٘ٝدَا بذٍ ايذَ. ٛ
عً ٢إٔ إسظاغ ايؼاعش ٖزا بايهرب ،تٛيذ عٓ٘ إسظاط٘ بايعذض ٚايلعف يف قٛاٙ
ادتظُٚ ١ٝادتٓظ ٖٛٚ ،١ٝأَش طاملا أسق٘ٚ ،أدخً٘ يف أصَْ ١فظ ،١ٝصتذ َ٬ستٗا يف
خطاب٘ ايغضي ٞدتاس ١ٜؿغري ، ٠تظُ ٢عفشاٜ ،٤تُٓٚ ٢ؿاهلا ٖٛٚ ،ابٔ إسذٚ ٣مخظني
طٓ ١ي ٝكطف

شتٗاٚ ،عتع ٢بزاى ارتؼف فٝأنً٘ علاًٜٚ ،ؼشب٘ يجُاً ،يهٓٗا

"متٓٝات ايبا٥ع ايز ٟتتأدر يف ؿذس ٙسغب ١عاسَ ١يف ايشد ٛإىل صَٔ ايفتٚ ٠ٛايفشٛي١
ادتٓظ 40"١ٝيهٓٗا تـطذّ بـخش ٠نربٚ ٙعذض ،ٙفٝتأملٜٚ ،تشظشٚ ،إٕ مما عُل
جتشبت٘ ايٓفظٚ ١ٝسذت٘ فكذ ظٌ ؿشٚس ٠مل ٜتضٚز قط.41.
ّ
38
ـ الذًىان صً :314لىل مً سظالت " :أما خال مً ٌعتلذن كعُمه ،وٍجذ بزهشن بشد ألاوغ ووعُمه ،فدال مً خلف العبعين وساءٍ،
فهى ًشجلب ًىمه ،وٍىذب أمعه ،وٍىدع دهُاٍ".
39
ـ الذًىان ص.237
43
ـ الغشبت والحىين ص.213
41
ـ جاسٍخ ألادب ألاهذلس ي ـ عصش الطىائف واإلاشابطين ـ د .إخعان عباط،داس الؽشوق لليؽش والتىصَع ،ط2331 ،1م ص.164
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ٜك:42ٍٛ
ٚأقْتتتتتتش ِ٨عفتتتتتتريا ٤ايظتتتتتتٚ َّ٬قتتتتتٌِ هلتتتتتتا

أٖ ٫تتتتتتٌ أس ٣راى ايظٖتتتتتتٗ ٢قُتتتتتتشاً متتتتتتتا

ٖٚتتتتتتٌ ٜتجٓٓتتتتتت ٢ريتتتتتتو ايغـِتتتت تُٔ ْلِتتتتتتشً٠

ظضِعتتتتتٖٚ ٞتتت تٌِ أيْتتتتتَ ٟٛعاطفَتتتتت٘ كتتت تُٓا

َٚت تِٔ يتتت ٞبتتتزاى ارتٔؼِت تفٔ َتتتٔ َتكت ت ٓفٍ

فآنًدتتتتتتتتتت٘ علتتتتتتتت تاً ٚأػِتتتتتتتتتتشبُ٘ يجُِتتتتتتتتتتا

ٚد َٕٚايـِّتتتتبا إستتتتذٚ ٣مخظتتتت ٕٛسٔذٓتت تً١

نتتتتأْٓٚ ٞقتتتتتذ ٚيتتتتتِ أدسٜتتتتتُ بٗتتتتا سًُُْتتتتتا

فٝتتتتا يٝتت تتَ طتت تريَ ايظٓتت تعِذٔ ٜظِتتتتٓحُ بتتتتاملدٓ٢

فتتتأسِع ٢بٗتتتا طتتتُِٗاً ٚأبِتتتأ ٣بٗتتتا قظِتتتُا

ٜٚتتتتا يٝتتتتتين نٓتت تتُ ابتتتتٔ عؼتت تشٍ ٚأسبتت تعٍ

فًتتتت تِِ أ ِدعُٗتتتتتتا بٓتتتتت تاً ٚملِ تتتتت ت ِذعُين عُٓتتتتتتا

َ َٔٚعاٖش َعاْات٘ يف ٖز ٙاملشسً ١ايعُش ١ٜنجش ٠ػهاٜات٘ َٔ ايعًٌَ ،ع ضتٍٛ
دظُ٘ ٖ ٚضاي٘ ٚتعشق٘ ٚنأْ٘ ٜظبح يف عش َٔ ايؼها ، ،١ٜفريد ٛإٔ ٜٓذَٗٓ ٛا إىل
بش عافٜ ،١ٝك:43ٍٛ
فكًتتت تتُ ٚقتتتتتذ خًفْتتت تتُ مخظتتت تنيَ سٔذٓتتت تً١

ٚسا٥تتتتتت ٞيكتتتتتتذ أعذًتتتتتتُ طتتتتت ٖٞاملشاستتتتتٌِ

أُْتتتتتت ُ٤ٛبعٔتتتت تبِ ٔ٤ايظتتتت تكِِْ بتتتت تنيَ سُؼاػتتتت تٕ١

جتتتتتتتتٛدُ ٚدظتتتتت تٍِ قتتتتتتتذ تعتتتتت تشٖمَ ْاستتتتت تٌِ

ٚأطِتتتتتتتبحُ يف عْتتتتت تشِ ايؼٓتتتتتتتها ٔ٠يعًتتتتتتتين

طتتتتتتتأعًلُ َٛ ٜتتتتتتاً َتتتتتتتٔ صتتتتتتتتا ٕ٠بظتتتتتتتاسٌِ
44

ٚصتذ ٙيف غري َا َٛكع ٜؼه َٔ ٛأْ٘ أؿبح ْٗباً يًؼهاٜا  ،عً ٢إٔ أٚز املعاْا٠
تضداد ٚتععِ يف أخشٜات سٝات٘ ٚقذ بًغ َٔ ايظٔ إسذ ٚ ٣اْني طٓ ،١فٝؼعش بايفكذ
اذتظٚ ٞاملعٓ ،ٟٛف ٬أْع ٫ٚ ،طعِ يغزآٖ ٫ٚ ٤ا ٤بٓ ّٛأ ٚطٜٓ ،١ك:45ٍٛ
أ ٟٗأدِْتتتتتتتتتتتتتعٍ أ ٚغٔتتتتتتتتتتتتتتزا ٕ٤أ ٚطٔتتتتتتتتتتتتتتِٓ٘

٫بتتتتتتتتت تِٔ إستتتتتتتتتتتذ ٚ ٣تتتتتتتتتتتاْنيَ طَتتتتتتتتتتتِٓ٘

قًِتتتتت تفَ ايؼِّتتتتت تِٝبُ بٗتتتتتتتا رِٜتتتتت تٌَ اَتتتتتتتشٍ٨

طاملتتتتتتتتتتتتتا دتتتتتتتتتتت تشٖ ؿتتتتتتتتتتتتتبا ٙسطٓتتتتتتتتتتت تَِٓ٘

تتتتتتتتتتتتتتاس ً٠ختطتتتتتتتتتتتتت ٛبتتتتتتتتتتتتت٘ طتتتتتتتتتتتتتِ٘٦ٓٝ

تظِتتتتتتتتتخُٔ ايعتتتتتتتتتنيَ ٚأختتتتتتتتتش ٣سظَتتتتتتتتتِٓ٘

42

ـ الذًىان ص.81
43
الذًىان ص.262
44
ـ الذًىان ص.287
45
ـ الذًىان ص.355
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 .4اعتباسٚ ٙصٖذ:ٙ
يٝع ايتش ٍٛايز ٟاْتاب ايؼاعش َكتـشاً عً ٢ايضَٔ فشظب ،بٌ ٓ ١حت ٍٛيف
ايٓعش ٚايفهش يذ ٣ايؼاعش ،فٓذذٜ ٙفًظف ا٭ػٝاٜٚ ،٤تأًَٗاٜٚ ،ظرب غٛسٖا ،فتربص
سٜ٩ت٘ ايفًظف ١ٝيًشٝاٚ ٠يكلاٜا املٛت ٚايفٓاٚ ٤املـري ،فتتهشس َفشدات ايعرب٠
ٚا٫عتباسٚ ،تتغري ْعشت٘ يًطبٝع ١فريبطٗا بايعرب ٠أ ٚمبؼهً ١ايفٓا ٤اييت ناْت تًح
عًْ ٢فظٝت٘ إذتاساً ًٜشل باملشض ايٓفظٚ ،ٞقذ بًغ بٗا سذاً جتاٚص ب٘ نٌ َا قاي٘ يف
ػعش ايطبٝع 46.١بٌ ٜش ٣آخش أْ٘ استك ٢يف ػعش َٔ ٙؿٛف ١ٝايشك ٞايذ ١ٜٝٓضت ٛفلا٤
ايـٛف ١ٝايه ،١ْٝٛخاؿ ١اْ٘ نإ را ْضعٚ ١دذاَْ ١ٝؼش ١ْٛبايكًل باسج ١عٔ
ايزات.47
عً ٢إٔ ػبح املٛت داُ٥اً َا ٜرتا ٣٤يًؼاعش ،فٝظهٓ٘ ػعٛس ارتٛف َٔ ايشس،ٌٝ
ملا ٜعا َٔ ٜٔتتابع فذا٥ع ايذٖش عً ،٘ٝبفكذ ٙسفكاٚ ٙ٤أؿفٝاٚ ٙ٤أؿشاب٘ ػباباً يف فرتات
َت٬سك ،١مما ٚيذ يذٖ ٜ٘ضٓ ٠يف ايتفهري أ ٚؿذَْ ١فظ ،١ٝدعًت٘ باسجاً عٔ َٗشب هلزا
ايفٓا ٤املتعذد ٠ؿٛس ،ٙادتا  ١عً ٢ؿذس ،ٙفٜٗ ٛغادس َٓضي٘ ٚسٝذاً ،ست ٢إرا ؿاس بني
دبًني ٚقف ٜـٝحٜ :ا إبشاٖ ِٝمتٛتٜٚ ،رتدد ؿذ ٣ؿٛت٘ ستٜ ٢ظكط َغؼٝاً عً .٘ٝإٕ
ٖزا َٛقف َشك ٞيف خٛف٘ َٔ املٛت ٚيف إسظاط٘ بايضَٔ.48
إٕ ايؼاعش ملظهٓ ٕٛبٗزا اهلادع املكًل  ،ترتمج٘ نجش ٠تظا٫٩ت٘ عٔ دًٖ ١ٝزا
ايزٖاب ،رٖاب أؿشاب٘ ٚػبٝبت٘ ٫ٚ ،زتٝب ،إ ٫أْ٘ ٜعٛد إىل ْفظ٘ ٜٚـاسسٗا بإٔ
ايزاٖبني ٜ ٫شدع ،ٕٛيٝع ٖزا فشظب ،بٌ إٕ خٛف٘ َٔ اْ٫طفاٜ ٖٛٚ ٤ظتؼعش ٙيٝأتٞ
يف ؿٛس ٠إقشاس َٓ٘ بأْ٘ َُٗا أسبٓ ٚؿاسب ،فإٕ ٖز ٙايـشب ١إىل فشامٚ ،إٔ أْٛاس
ايؼباب َآهلا إىل سَاد ٚاْطفا.٤

46

جاسٍخ ألادب ألاهذلس ي ـ عصش الطىائف واإلاشابطين ـ د .إخعان عباط ص.167
ً
47
ـ خطاب اإلاىث في ؼعش ابً خفاحت ألاهذلس ي " كصُذة الجبل أهمىرحا" ساؼذ عِس ى ،وهظال الؽمالي :مجلت حامعت الىجاح لألبداث
والعلىم ؤلاوعاهُت ،مجلذ  ،2311 ،)8(25ص،1981
48
ـ جاسٍخ ألادب ألاهذلس ي ـ عصش الطىائف واإلاشابطين ،د .إخعان عباط ،داس الؽشوق لليؽش والتىصَع ،ط2331 ،1م ،ص.164
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ستٓتتتتتتتتتاَّ أْتتتتتتتتتذبُ ؿتتتتتتتتتاسباً ٚػتتتتتتتتتبٝبً١

فتفتتتتتتتتتتٝضُ عتتتتتتتت تنيْ أ ٚعتتتتتتتتت تٔٗ فتتتتتتتتتت٪ادُ

أقْـتتتتتت تشِ فتتتتتتتت ٬راى ارتًٝتتتتتت تٌُ بآٜتتتتتت تبٕ

َٜٛتتتتتتتتتتتتاً  ٫ٚراى ايؼتتتتتتتتتتتتتبابُ َُعتتتتتتتتتتتتتادُ

فكدـتتتتتتاسُ زتتُتتتتتتعِ ا٭ؿتتتتتتاسبٔ فشقتتتتتت١

49

ٚدُُتتتتتتتتتاسُ أْتتتتتتتتتٛاسِ ايؼتتتتتتتتتبابٔ سَتتتتتتتتتادُ

ًٜٚك ٢ايؼاعش ْفظ٘ َ ٖٛٚجخٔ ظشا ايٓٛا٥ب ٚاملـا٥بَ ،ظتٗذفاً بظٗاَٗا،
فٝجكٌ عً ٘ٝا٭َش ،فٛم ثكٌ طٓ٘ ٖٚشَ٘ ،فتتلاعف َعاْات٘:
فٝتتتتا هلتت تِِ َتتتتٔ سنتت تبٔ ؿتتتتشبٕ تتتتتتابعٛا

فتتتتتشادٖٚ ٣تتتتتِِ ًَُْتتتتتذُ ايغـتتتتت ِٕٛػتتتتتتبابُ

دعتتتتتا بٗتتتتتِ داعتتتتت ٞايتتتتتشد ٣فهأُْٓتتتتتا

تبتتتتتتتاستِ بٗتتتتتتتِ خٝتتتتت تٌْ ٖٓتتتتتتتاى عٔتتتتتتتشابُ

فٗتتتتاِٖ ٚطَتت تًُِْ ايتتتتذٖشِ ستتتتشبْ نأمنتتتتا

دجتتتتتتتتتا بٗتتتتتتتتُِ طعِتتتتتتتتْٔ يتتتتتتتتت٘ ٚكٔتتتتتتتتتشابُ

فشتٓتتتتتَ ٢تتتتتت ٢تتتتتترب ٟايًٝتتتتتاي ٞطتتتتتٗاََٗا

ٚستتتتتتتتَ ٢تتتتتتتت ٢أدسَِتتتتتتت ٢بٗتتتتتتتا ٚأؿتتتتتتتابُ
50

نُتتتتا نشعتتتتِ بتتتتني ايلتتتتً ٛستتتتشا ُ
ب
ٚستتتتتتَ ٢تتتتتت ٢أيكتتتتت ٢ايشصاٜتتتتتا مملٓتتت تً١
ٚيعٌ أبشص َا ٜهؼف تٛد٘ ايؼاعش ا٫عتباسٚ ٟخٛف٘ َٔ املظتكبٌ ٚاملـري قـٝذت٘
ايبا ١ٝ٥اييت عٓ ٕٛهلا "يف ا٫عتباس"َٚ ،طًعٗا:
ختدتتتت تبٗ بشسًتتتتتت ٞأّ ظٗتتتتتتٛسُ ايٓذا٥تتتت تبٔ

بعٝؼٔتتتتو ٖتتتتٌ تتتتتذس ٟأُٖتتتتٛزُ ادتٓا٥تتتتبٔ

51

 ٖٞٚقـٝذ ٠يف ٚؿف ادتبتٌٚ ،يف سكٝكتٗتا سسًت ١تأًَٝت ١يف عُتشٚ ٙسٝاتت٘ ،ختفتٞ
قًكتاً َتتٔ املتتٛتٚ ،تؼتتبجاً باذتٝتتا ،٠تؼتتبح ادتبتتٌ مبهاْتت٘ٚ .تطتتش ايكـتتٝذ ٠إسظتتاغ
ايؼاعش بايغشب ١ايٓفظٚ ١ٝايضَاْ ١ٝسُٓٝا طاٍ ب٘ ايعُش ٚٚدذ ْفظت٘ ٚسٝتذا د ٕٚأؿتذقا ٤أٚ
أقشبتا ،٤ا٭َتش ايتزٚ ٟيتذ يف راتت٘ إسظاطتا آختش بتايكًل ٚارتتٛف َتٔ اذتاكتش ٚاملظتتكبٌ
اجملٖٗٚ ٍٛزا َا جتظذ ٙايكـٝذ ٠اييت ٜـف فٗٝا ادتبٌ بٌ ٜـف– يف سكٝك ١ا٭َش  -رات٘
َٚعاْاتتت٘ ٚػتتذ ٠إسظاطتت٘ بتتايضَٔ َتتٔ ختتٖ ٍ٬تتزا ادتبتتٌ ارتتتاق نُتتا سآ ٙايؼتتاعش
ٚعا.52ٜ٘ٓفذعٌ ايؼاعش َٔ ادتبٌ َعاد ً٫د٫يٝاً يؼخـت٘ ٚيٓفظت٘ ،فادتبتٌ ٚابتٔ خفادت١
ٜتفكإ بظُات َؼرتن ١نعً ٛاهلُٛ ٚ ١خ ايهربٜاٚ ٤طت ٍٛايعُتشٚ ،تعتذد ايتذتاسب،
َٗٚاب ١ايٛقاس ،53نُا " ٜٓهؼف ايٓف عٔ َغضا ٙأ ٚأبعاد ٙاذتكٝك ،١ٝفٝعهع جتشب١
49

ـ الذًىان ص..232
53
ـ الذًىان ص...218
51
ـ الذًىان ص...215
52
ـ ججشبت الغشبت والحىين ص.126
53
ـ خطاب اإلاىث في ؼعش ابً خفاحت ألاهذلس ي ،مجلذ  ،2311 ،)8(25ص.1982
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ايتتزات ايؼتتاعش ٠املَُٗٛتت ١بكلتتاٜا ايٛدتتٛد ٚاملتتٛت ٚاملـتتريٚ ،قتتذ بتتذت غتتري قتتادس ٠عًتت٢
اطتتتٝعاب سكٝكتت ١املتتٛت ،ففكتتذت متاطتتهٗا ٚأؿتتابٗا ايتتزعش ٚايظتتأّ ٖٚتت ٞتتتش ٣ا٭ٖتتٌ
ٚا٭سبتاب ٚا٭ؿتشاب ٜشسًت ٕٛعٓٗتا بت ٬عتٛدٚٚ ،٠دتذت ْفظتٗا ت ٚقتذ اَتتذ بٗتا ايعُتش ت
تكف ٚسٝذ ٠نادتبٌ ،تتًك ٢كتشبات ايعٛاؿتف َتٔ نتٌ اجتتاٚ ،ٙعتاؿتشٖا ايعت،ّ٬
ٚتظتتتش ٌٝاذتٝتتا ٠أَاَٗتتا إىل ؿتتششا ٤قاسًتتَٛ ١سؼتتٖٓٚ ،١تتا ٜبتتذ ٚاذتًتتِ بايشسٝتتٌ إىل
ايؼاط ٧اٯخش ت سٝح ا٭سباب ايشاسً ٖٛ ٕٛامل٬ر أ ٚا٭ٌَ ايز ٟتعتٓك٘.

54

ٚيف ايٓٗا ١ٜتطفح ْفظ٘ املتظا ١ً٥عً ٢ططح ايكـٝذ ،٠بكٛهلا:
فشتتتتتتَ ٢تتتتتت ٢أبكتتتتتٜٚ ٢ععتتتتتٔ ؿتتتتتاسبْ

أٚدِّ ُ َٓتتتتتتتتتتت٘ ساستتتتتتتتت ت ً٬غتتتتتتتتتتتري آٜتتتتتتتتت تبٔ

ٚستتتَ ٢تتتت ٢أسعتت ٢ايهٛانتتبَ طتتتاٖشاً

فُتتتتتٔ طتتتتتايعٍ أختتتتتش ٣ايًٝتتتتتايٚ ٞغتتتتتاسبٔ

فشاتتتتتاى ٜتتتتتا َتتتتت ٟ٫ٛدعتتتتت ٠ٛكتتتتتتاس ٍ

55

ميتتتتتت تذٗ إىل ْعُتتتتتتتتاى ساستتتتتت ت َ١ساغتتتتتت تبٔ

ٖزاٚ ،ايؼاعش ٜأخز ٙايٓعش إىل ايتفهش يف ا٭َٛس٫ ،طُٝا ٜ ٖٛٚشاقب ْفظ٘ تٓٗاس
أَاّ ايضَٔ ايضاسفٚ ،تٝاس ايشس ٌٝادتاسف ،فري ٣يف رٖاب ػباب٘ إٜزاْاً بزٖاب٘،
ٖهزا بذا تفهري:ٙ
أَتتتتا ٚػتتتتبابٕ قتتتتذ تشاَتتتتتِ بتتتت٘ ايٓٓتتتت٣ٛ

فأسطتتتت تًْتُ يف أعكابتتتتتت٘ ْعتتتتتتش ً٠عتتتتتترب٣

56

ُٜٚعٌُ َبذأ ايكٝاغٚ ،ا٫طتذ ،ٍ٫يٝكٓع ْفظ٘ بايٓتٝذ ١املش ٖٞٚ ،٠ايشسٌٝ
 ٫ستاي ،١فٜٗ ٛش ٣طٓٓ٘ تٓتكف أطشافٗاٚ ،إْٗا ملعادي ١عهظ ١ٝؿعب ١يف سٝات٘،
فشٝجُا تهٔ صٜاد ٠يف طٓ٘ ٜهٔ ْكف يف سٝات٘  ،إْ٘ اٱسظاغ بايضَٔٚ ،فعً٘ ف٘ٝ
فعٌ ايٓشت يف ادتبٌ ،ست ٢غتش ب ٬سشاىٜ.ك:ٍٛ

54

الىص الؽعشي وآلُاث اللشاءة ،د .فىصي عِس ى ،داس اإلاعشفت الجامعُت2336 ،م ،ص.223
55
ـ الذًىان ص217
56
ـ الذًىان .148
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إ ٫أْٓٗتتتتتتتتتا طٔتتتتتتتتتَّٔ تضٜتتتتتتتتتذُ فتتتتتتتتتأْكفُ

ْٚفلتتتتتت ت١د اتتتتتتتت ٢تعرتٜتتتتتتتتين فتتتتتتتتأسقفُ

فٗتتتتتا أْتتتتتا أستتتتتتَ ٛتتتتتا دٓٝتتتتتُ بعربتتتتتتٞ

ٚأْعتتتتتتشُ فُٝتتتتتتا قتتتتتتذ عًُتتتتتتتُ أستتتتتتتفُ

ٚأملتتتتتت تحُ أعكتتتتتتتتابَ ا٭َتتتتتتتتٛسِ فتتتتتتتتأسِعٟٛ

ٚتظتؼتتتتتتتشفُ ايتتتتتتتذْٝا عًتتتتتت ٓٞفتتتتتتتأسشقُ

أقًتتت تبُ عتتت تنيَ ايتتتتتشأ ٟطتتتتتٛساً فتتتتتأدتًٞ

ٜٚعُتتتتت ٢عًتتت ت ٖٞا٭َتتتتتش طتتتتتٛساً فتتتتتأفشفُ

ٜٚتتتتتتتتا سبٖ رٜتتتتتت تٌٍ يًؼتتتتتتتتبابٔ طتتتتتتتتشبتُ٘

57

َ ٚتتتتتتتا نٓتتتتتتتتُ أدس ٟأْٓتتتتتتت٘ طتتتتتتتٝكًفُ

إٕ ايؼاعش  ٖٛٚاَش ٩ػٚ ٝػٝبًٜٝ ٫ ،١ل ب٘ إٔ ٜشتع فُٝا نإ ٜشتع ف ٘ٝيف ػباب٘،
ٜٚربص ابٔ خفاد ١املتٓظو املتذٚ ،ٜٔقذ أقًع عٔ ًَزات٘ٚ ،ي ٣ٛعٓاْ٘ عٔ زت،ْ٘ٛ
فٝعًٓٗا ؿشٜٚ ٠ٛكع ١يهٓٗا يف ٚقت َتأخش ،بعذ إٔ غذا ي٘ َٔ ػٝبت٘ ْزٜش ٚٚاعغ:
فُتتتتتتِٔ َبًتتتتتتغْ عٓٓتتتتتتت ٞايؼتتتتتتتبٝب َ١أْٓتتتتتتتين

يٜٛتتتتتتُ عٔٓتتتتتتاْ ٞعتتتتتتٔ طشٜتتتتتتل ادتتتتتتتشاِِ٥

ًَْٔٚتتتتتتتُ بطتتتتتتتشيف عتتتتتتتٔ فتتتتتتتتاٚ ٕ٠قٗتتتتتتتٕ٠ٛ

ٚعطًتتتتتتُ مسعتتتتتتَ ٞتتتتتتٔ َتتتتتت ِّ٬ايًتتتتتتٛاِِ٥

فٗتتٌ طتتا َ٤دعتتذاً إِٔ نربْتتا عتتٔ ايـتتبا

ٚيدجِٓتتتتتا عًتتتتت ٢ا٭ستتتتت ٍّ٬بتتتتتٝضَ ايعُتتتتتاِِ٥

ؿتتتشِْٛا ٚقتتتذ أؿتتتشت ٖٓتتتاى مساْ٩تتتا

ٚنٓٓتتتتتا ْؼتتتتتا ٣ٚحتتتتتتت ظتتتتتٌِّ ايغُتتتتتتاِ٥

فُتتتتتتتتا ساعتتتتتتتتين إَٚ ٫تتتتتتتتٝضْ يؼتتتتتتتتٝبٕ١

تٛقتتتتت تذَ يف قطتتتتت تعٍ َتتتتتتتٔ ايًٝتتتتت تٌِ فتتتتتتتاسِِ

ٖ ٫ٚتتتتتتتتتتتتتايين إْ ٫تتتتتتتتتتتتتزٜشْ بشسًتتتتتتتتتتت تٕ١

58

َظتتتتشتُ يتتتت٘ َتتتتٔ سٚعتتتت ٕ١دفتتتتَٔ ْتتتتأ ِِ٥

إْٓا ْتبني يف خطاب ابٔ خفاد ١يف ػٝبتْ٘ ،عشات صٖذ ،١ٜتٓتعِ يف اطتؼعاس
ايؼاعش سكاس ٠ايذْٝاٚ ،أْٗا غري َأطٛف عًٗٝاٚ ،ايعا٥ؽ فٗٝا ساسٌ َُٗا عُش ،فٗا
ِٖ أٚي ٛسا٘ ٚيذات٘ قذ غادسٖٚا نشٖاًٚ ،يف ٖز ٙايًشعات متظو ايعرب ٠عًل
ايؼاعش ايشقٝلٚ ،خت ِٝعً ٘ٝطشاب ١سضٕٜٓ ٖٛٚ ،عش إىل ساي٘ سٝح  ٫ػبٝب ٫ٚ ١خٕ٬
 ٫ٚأٌٖ ،فٝكٓع ْفظ٘ تاس ٠أخش ٣بأْ٘ طٝغذٚ ٚسا ٤ايك ّٛأٜ ٚش ٫ ٚستايٖٓ َٔٚ ،١ا
ْتبني أٜلاً ػذ ٠قًك٘ َٔ املٛت أ ٚخٛف٘ َٓ٘ ،بكٛي٘:

57

ـ الذًىان ص.278
58
ـ لذًىان ص .259 ،258واهظش ص.163
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نفتتتتتتت ٢سَضَْتتتتتتاً إٔ ٚ ٫دتتتتتتتٛدَ ػتتتتتتتبٝبٕ١

 ٫ٚتٛبتتتتتتتتت ١تشكتتتتتتتتت ٞاٱيتتتتتتتتتَ٘ ْـتتتتتتتتتُ ٛ

ٚأْٓتتتتتتٚ ٞقتتتتتتذ أٚدتِ ئتتتتتتذاتٚ ٞأطتتتتتتشتٞ

طتتتتتتتتتتتأغذٚ ٚسا َ٤ايكتتتتتتتتتتت ِّٛأ ٚطتتتتتتتتتتتأسُ ٚ

فًتتتت تِِ ٜغتتتت تِٔ ْٛستتتت تاً ٚاملٓتتتتتت ُٕٛمبشؿتتتت تذٕ

تشاقبتتتتتتتتتت٘ إٔ نتتتتتتتتتتتإ عُٓتتتتتتتتتتش ْتتتتتتتتتتتُ ٛ

فتتتتتتتزسْ ٞأْتتتتت تحِ سضْتتتتت تاً ٚقتتتتت تٌٖ جملتتتتتتتشٍّ

59

تتتتتتتتذاْتِ خطتتتتتتتا ٙإٔ ٜهتتتتتتتٜٓ ٕٛتتتتتتتُ ٛ

 َٔٚاملعاْ ٞاييت بجٗا ايؼاعش يف خطاب٘ ايضٖذ ٟا٭ٚبٚ ١ايتٛبٚ ،١تأْٝب ايزات
ٚايٓذّ ٚايبها ٤عً ٢ايتفشٜط يف دٓب اهلل ،يكذ نإ "ابٔ خفاد "١ػذٜذ اٱسظاغ
بذْ ٛا٭دٌ ،ػذٜذ ارتٛف َٔ املٛتٚ ،يعٌ ٖزا َا دفع٘ يف سٜعإ ػباب٘ إىل
ا٫طتغشام يف املًزاتٚ ،اغتٓاّ فشق املتع ١عً ٢سني دٓح يف ػٝخٛخت٘ إىل ايضٖذ
ٚايتٛبٖٚ ،60"١زا َا أنذ ٙابٔ خاقإ عٓ٘ بكٛي٘ إْ٘ نإ " يف ػبٝبت٘ شتً ٛايشطٔ،
يف َٝذإ زت ،ْ٘ٛنجري ايٛطٔ ،بني ؿفا اْٗ٫تاى ٚسذٜ ٫ ،ْ٘ٛباي ٞمبٔ ايتًبع٫ٚ ،
أْ ٟاس اقتبع" ،61يهٓ٘ يف آخش َٔ ٠سٝات٘ ْظو ْظو ابٔ أر ،62١ٜٓفٓذذٜ ٙـف ساي٘
بايعبٛدٚ ،١ٜايتبتٌ بني ٜذ ٟاهلل خٛفا ٚطُعاًٜ ،ك:ٍٛ
63

طتتتتتتتتٛب ٢يعبتتتتتتتذٕ قتتتتتتتتاّ خؼتتتتتتتت َ١ٝسبِّتتتتتتتت٘

ٚايًٝتتت تٌُ قتتتتتذ كتتتتتشب ايعتتتتت َّ٬سِٚاقتتتتتا

فشٓاْتتتتتتتتو ايًتتتتتتتتتِٖٗ يف عبتتتتتتتتذٕ غتتتتتتتتت٣ٛ

صَٓتتتتتتتتاً فؼتتتتتتتتذٖ إىل ايفظتتتتتتتتٛمِ ْطاقتتتتتتتتا

قًتتتتتتل امللتتتتتتادعِ بتتتتتتاتَ ٜكتتتتتتش ُ طٔتتتتتتٓٓ٘

ْتتتتتتتتتتذَاً ٜٚشطتتتتتتتتتتٌ دَعتتتتتتتتتت٘ إػتتتتتتتتتتفاقا

طتتتتتتتشبَ ايؼتتتتتتتبٝب َ١يف ايغٛاٜتتتتتت ٔ١كٔتتتتتتتًً١

ستتتتتتتتتتت ٢تظتتتتتتتتتتشبٌَ ثٛبٗتتتتتتتتتتا أخ٬قتتتتتتتتتتتا

فًتتتتت ٔ٦طتتتتتطٛتَ بتتتتت٘ فتتتتت ٬ظًُتتتتتاً يتتتتت٘

64

ٚيتتتتت ٔ٦ؿتتتتتتٓعتَ يتتتتت٘ فتتتتتت ٬اطتتتتتتتشكاقا

إٕ فهش ٠املٛت ت٬صّ ايؼاعش نجرياً ٚتظهٓ٘ ٫ٚ ،ظتذ بأطاً يف ايهؼف عٔ
ٖزا ايؼعٛس ٚايتـشٜح ب٘ ٖٛٚ ،غتاطب ابٔ أب ٞارتـاٍٜٚ ،ـف ي٘ ساي٘ ٚقذ خًف
ٚسا ٙ٤ايظبعني "،فٜٗ ٛشتكب ٜٓٚ ،َٜ٘ٛذبُ أَظٜ٘ٛٚ ،د دْٝآٜٚ ٙؼذ ْفظ٘:

59

ـ الذًىان ص..313
63
ـ ججشبت الغشبت والحىين ص.56
61
ـ كالئذ العلُان .ق/3ص.743
62
ـ هفعه.
63
ـ الذًىان ص..214
64
ـ الذًىان ص..214
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ٖتتتتتتتٌ فتتتتتتتاتَ ؿتتتتتتتشفَ ايتتتتتتتشد ٣يبٝتتتتت تذُ

| د.خالد عمر باوزير

ٚطتتتتتتتتتتتتتتتتا ٍٚايتتتتتتتتتتتتتتتتذٖشَ ٜ ٫بٝتتتتتتتتتتتتتت تذُ

65

إىل إٔ ٜك:ٍٛ
فتتتتتتتتتتتتتتت ِّتٛضِ ٚطتتتتتتتتتتتتتتتتًِِ إىل قتتتتتتتتتتتتتتتتذٜشٍ

جتتتتتتتتتتتتتش ٟايًٝتتتتتتتتتتتتاي ٞمبتتتتتتتتتت تا ٜشٜتتتتتتتتتت تذُ

فٗتتتتتتتت ٛايهتتتتتتتتش ُِٜاذتهتتتتتتتت ُِٝفُٝتتتتتتتتا

 ٜفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌُ ٚاملبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذ ُ٨املعٝتتتتتتتتتتتتتتتتتتذُ

ٚاسضَ بتتتتتتتتتتتتتتذاسِ ايبًتتتتتتتتتتتتتت ٢ستتتتتتتتتتتتتتتً٬

يعًتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٘ َٓتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتضٍْ طتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعٝذُ

فشبُٓتتتتتتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتتتت ت ِضتَ با٭َتتتتتتتتتتتتتتتتتاْٞ

66

إرا طتتتتتتتتتتتتت ٣ٛػٔتتتتتتتتتتتتت ًَْٛى ايـتتتتتتتتتتتتتعٝذُ

يٝع ٖزا فشظب ،بٌ ٜعذ ايؼاعش ابٔ خفاد ١ممٔ سثٛا أْفظِٗ قبٌ مماتِٗ،
ٚأٚؿ ٢إٔ تهتب أبٝات ي٘ عً ٢قربٚ ،ٙفٗٝا ٜك:ٍٛ
خًًٝتتتتتت تٖ ٓٞتتتتتتتتٌ َتتتتتتتتٔ ٚقفتتتتتت ت ٕ١يتتتتتتتتتأيِِ

عًتتتتتتتتتت ٢دتتتتتتتتتتذث ٞأْ ٚعتتتتتتتتتتش ٕ٠يرتسٗتتتتتتتت تِِ

خًًٝتتت تٖ ٓٞتتتتتٌ بعتتتتتذ ايتتتتتشدَ ٣تتتتتٔ ثٓٓٝتتت تٕ١

ٖٚتتتتتتتٌ بعتتتتتتتذ بطتتتتتتتٔ ا٭سض داسُ شتتتتتت تِٓٝ

ٚإْٓتتتتتتتتتتا سٓٝٝتتتتتتتتتتا أ ٚسدٜٓتتتتتتتتتتا ٭ختتتتتتتتتت٠ٛ

فُتتتتتتٔ َتتتتتشٖ بتتتتتتَ ٞتتتتتتٔ َظتتتتتتًِ فًٝظتتتتتتًِ

َٚتتتتتتتتتارا عًٝتتتتتتتتت٘ إٔ ٜكتتتتتتتتت ٍٛستٝٝتتتتتتت تاً

أ ٫عتتتتت تِِ ؿتتتتتتتباساً أٜ ٚكتتتتتتت ٍٛأ ٫اطتتتتتتتًِ

ٚفتتتتتا ّ٤٭ػتتتتت ٕ٤٬نتتتتتشََٔ عًتتتتت ٢ايبًتتتتت٢

فعتتتتتتتازَ عًٗٝتتتتتتتا َتتتتتتتٔ سفتتتتتتتاتٕ ٚأععتتتتت تِِ

ٜتتتتتتشددُ طتتتتتتٛساً آٖتتتت ت َ١اذتتتتتتتضٕ عٓتتتتتتذٖا

67

ٜٚتتتتتتتتتزسف طتتتتتتتتتٛساً دَعتتتتتتت ت َ١املرتسٓتتتتتتتتتِ

املبحث الثاني :جتليات أسلوبية يف جتربته
تهؼفت يٓا جتشب ١ايؼٝب عٓذ ابٔ خفاد َٔ ١خ ٍ٬عٓاؿش أطًٛبٚ ١ٝفٓ١ٝ
تعبري ،١ٜتؼهٌ َٓٗا خطاب٘ ايؼعش ،ٟميهٔ تبٝاْٗا يف:
 .1املفاسق ١ايفٓٚ ١ٝايشَض:
ٚتتبذ َٔ ٣خ ٍ٬دٚسإ سذٜح ايؼاعش بني أَشَ ٜٔتكابًنيَ ،تٓاقلني ،نٌ َُٓٗا
كذ يٰخشٚ ،عٗذَ ٜٔتفاسقني صَٓاً ٚساْٚ ،ً٫عين بُٗا ايؼباب ٚايؼٝب .إر ناْا
ستٛساً ٖاَاً يف جتشبت٘ ايٓفظَٚ ١ٝعاْاتٖ٘ٚ ،ز ٙايجٓا ١ٝ٥تعشكٗا عٓاؿش ب٬غ ،١ٝيعٌ
أبشصٖا ايتؼبٚ ،٘ٝايطبامٚ ،عٓاؿش طبٝع ١ٝنعامل اذتٛٝإ ٫طُٝا ايغشاب ٚاذتُاّ،

65

ـ الذًىان ص 314ـ...315
66
ـ الذًىان ص ـ...315
67
ـ الذًىان ص...363
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 َٔٚخ ٍ٬تٛظٝف ايً ٖٞٚ ،ٕٛيف ايٓٗا ١ٜت ٍٚ٪إىل خًل ؿٛسْ ٠فظٚ ١ٝفٓ ،١ٝبأبعاد
سَض ،١ٜتهؼف سكٝك ١املعاْا ٠يذ ٣ايؼاعش.
إٕ ايؼاعش سشق عً ٢إظٗاس املفاسق ١بني عٗذٚ ٜٔصَٓني; أسذُٖا َؼشمٚ ،اٯخش
َ٪سم ي٘ َٔ ،خ ٍ٬اطتذعا ٤عٓـش ٜٔطبٝعٝني َٔ عامل ايطٛٝسُٖٚ ،ا ايغشاب
ا٭طشِٚ ،اذتُاّ ا٭بٝضٚ ،دعٌ َُٓٗا سَض ٜٔهلز ٜٔايعٗذ ،ٜٔظاَع اػرتانُٗا يف
يُْٗٝٛا ،فشَض يًؼباب بايغشاب ٫ؿطباغ٘ بايً ٕٛا٭طٛد َٔ ،سٝح إٕ ايؼباب ٜتُتع
ر ٙٚٚبً ٕٛأطٛد يؼعٛسِٖٚ .إٔ ر ٟٚايؼٝب ١ي ٕٛػعٛسِٖ أبٝض ،فشَض باذتُاّ هلِ.
فاْعشٜ ٙكٌ:
فأسظتتتتتُٔ َتتتتتٔ اتتتتتاِّ ايؼتتتتتٝبٔ غٓٓتتتتت٢

غتتتتتتتتتتشاب ػتتتتتتتتتتبٝب ٕ١أيتتتتتتتت تفَ ايٓعٝبتتتتتتتتتتا

68

فؼب٘ ايؼٝب باذتُاّ ظاَع يُْٗٛا ا٭بٝضٚ ،ػب٘ ايؼبٝب ١بايغشاب ظاَع ايظٛاد،
ٚنُٖ٬ا َٔ باب ايتؼب ٘ٝايبًٝغٖٓٚ .ا ،صتذ تهجٝفاً د٫يٝاً آخش ،تشػح يف ايطبام
املشنب ( املكابً )١بني ااّ ايؼٝب ٚغشاب ايؼباب ،إر أكف ٢عًٖ ٢ز ٙايـٛس،٠
َفاسق َٔ ٫ ١سٝح ايً ٕٛفشظب ،بٌ َٔ سٝح ايـٛت أٜلاًٚ ،نإ اذتظٔ أؿ ٬يف
اذتُاّ ٚػذِٖٚاٚ ،ايكبح يف ايغشاب ْٚعٝب٘ ،يهٔ ايؼاعش ٖآٖا َٔ ٚاقع٘ ايٓفظ،ٞ
ْكض ٖزا ايعشف ادتُايٚ ،ٞعهع ايكل ١ٝيف ايتشظني ٚايتكبٝح ،فٜٗ ٛش ٣اذتظٔ
نٌ اذتظٔ فُٝا ٜزنش ٙبؼباب٘ ت  ٖٛٚي ٕٛايغشاب ٖٓا تت  ١ َٔٚاَتذ ْعٝب٘ٚ ،ايكبح
نٌ ايكبح يف ايً ٕٛا٭بٝض ت ٖٓٚا ي ٕٛاذتُاّ تت  ١ َٔٚاطش غٓاٖ٤ا ٖٚذًٜٗا ٚآثش
عًْ ٘ٝعٝب ايغشاب.
ٖزاٜٚ ،كذّ ايؼاعش يًؼٝب ٚايؼباب يف ؿٛسَ ٠شتبط ١باٱػشام ٚاٱظ ،ّ٬ظاَع
ايً ٕٛأٜلاً ،فشَض يًؼباب يف اطٛداد ٙبايًٚ ٌٝايعٚ ،ّ٬متٓ ٢إٔ يٜٓ ٛظ ايٓٗاس
ظ َ٬اً ،سغب ١داست َ٘ٓ ١يف سد ٛعـش ايؼبٝبٚ ،١سََض يًؼٝب ٫بٝلاك٘ بايـبح
ٚايٓٗاسَ ٖٛٚ ،ا أطاٚ ٙ٤أقض َلذعٜ٘ .ك:ٍٛ
ٚإُْٓتتتتتتتتتتتا كتتتتتتتتتتتا َ٤بًٝتتتتتتتتت تٌِ ايـتتتتتتتتتتتب٢

ؿتتتتتتتتبحُ َؼتتتتتتتتٝبٕ طتتتتتتتتا ْٞ٤إٔ أكتتتتتتتتا

68

ـ الذًىان ص.127
69
الذًىان ص .85
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ٜٚك ٍٛيف َٛكع آخش:
ٚغشٜبتتتتتتتتتتتتتٖ ٕ١ؼٓتتتتتتتتتتتتتتِ إىل غشٜتتتتتتتتتتتتتشٕ٠

فتتتتتتٛدٔ ِدتُ يتتتتتتُْ ٛظٔتتتت ت َ ايلتتتتتتٝا ُ٤ظَ٬تتتتتتا

طًعتتت تتِ عًتتت تَ ٓٞتتتتتع املؼتتتتتٝبٔ تؼتتتتتٛقين

70

ػتتتتٝخاً نُتتتتا ناْتتتتت تؼتتتتٛمُ غَ٬تتتتا

ٚإٕ سظشت٘ عً ٢ػباب٘ يتًح عً ،٘ٝفٝـٛس أْٛاس عٗذ ايؼباب ظُاس ايٓاس املتكذ،٠
يهٓٗا طشعإ َا ختبٚ ٛتظتش ٌٝسَاداً ،فاْعش تـٜٛش ٙؿريٚس ٠ايتش ٍٛاملشٜعَٔ ،
اتكاد ٚاػتعاٍ ،نٓا ١ٜعً ٢قُ ١اَ٫تٚ ٤٬ايفتٚ ٠ٛايٓؼاط ،إىل مخٛد ٚمخٚ ٍٛاْطفا،٤
 ٖٞٚساي ١داُ٥اً َا عهشت ؿف ٛسٝا ٠ايؼاعشٜ ٖٛٚ ،كاطَ ٞشاستٗا; كعفاً ٚػها١ٜ
ٚاْطفاٜ .ّ٤ك:ٍٛ
فكدـتتتتتتاسُ زتتُتتتتتتعِ ا٭ؿتتتتتتاسبٔ فشقتتتتتت١

ٚدُُتتتتتتتتتاسُ أْتتتتتتتتتٛاسِ ايؼتتتتتتتتتبابٔ سَتتتتتتتتتادُ

71

إٕ ٖز ٙاذتشاس ،٠سشاسَ ٠عاْات٘ ،يٝفٝض بٗا َشدٌ جتشبت٘ ،بتٛظٝف فين يجٓا ١ٝ٥املا٤
ٚايٓاسٜ ،ؼري بُٗا يذَع ايعني ٚايهبذ اذتش ،٣إبشاصاً يٮمل ٚاذتشقٜ ،١ك:ٍٛ
ٚإْٓتتتتتتتتت ٞإرا َتتتتتتتتتا ػتتتتتتتتتاقين ذتُاَتتتتتتتتٕ١

سْتتتتتتت تنيْ ٖٚتتتتتتت تضٓتين يباسقتتتتتتت ت ٕ١رنتتتتتتتتتش٣

٭مجتتتتت تعُ بتتتتتتتني املتتتتتتتاٚ ٔ٤ايٓتتتتتتتاسِ يٛعتتتتت ت١د

72

فُتتتتِٔ َكًتتتت ٕ١سٜٓتتتتا َٚتتتتٔ نبتتتتذٕ ستتتتشٓ٣

 .2املعذُِ اذتض ٜٔايؼان ٞايبان:ٞ
إٕ َٔ اي٬فت دذاً نجش ٠ػه ٣ٛايؼاعش ٚبها ٘٥يف جتشب ١ػٝب٘ٚ ،قذ عضص ٖزا
املٓشَ ٢عذُُ٘ ايؼذ ٞاذتض ٜٔايبان ،ٞاملظه ٕٛبذٚاٍ ايؼهٚ ٣ٛا٭ْنيٚ ،ايبها٤
ٚاذتظشٚ ٠ارتٛف ٚايكًل ٚايٛسذٚ ٠ايعذض ٚاذتٓني ،مما ٜـبغ جتشب ١ايؼٝب يذٜ٘
مبٝظِ خاق ،دعً٘ عل ػاعشاً ػانٝاً بانٝاً َتٛسذاً َع ْفظ٘ ،ي٘ عامل٘ ايؼعشٟ
ٚايٓفظ ٞارتاقٜ ،رتدِ إسظاط٘ بايغشبٚ ١ايهشب.١
إٕ َٔ ٜٓعِ ايٓعش يف َفشدات خطاب جتشب ١ػٝب٘ ،ظتذ ايؼه ٣ٛتظتٛعب نجرياً
َٔ أبٝات قـا٥ذ ،ٙيٝع ٖزا فشظب ،بٌ يٝذعٌ َٔ ايؼهَ ٣ٛطًعاً ػعشٜاً،

ً
73
ـ الذًىان ص .146اهظش أًظا ص.164
71
ـ الذًىان ص..232
72
ـ الذًىان ص...148
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َٚشتهضاً َٛكٛعٝاً يف قـا٥ذ ،ٙقًُا طتطٚ ،٘٦إْ٘ يف جتشبت٘ ايٓفظٖ ١ٝز ٙيَ٬ٝع
جتشب ١املتٓيب يف ايؼه:٣ٛ
نفتتت ٢بتتتو دا ّ٤إٔ تتتتش ٣املتتتٛتَ ػتتتافٝا

ٚسظتتتتتتتتب املٓاٜتتتتتتتتا إٔ ٜهتتتتتت تٖٔ أَاْٝتتتتتتتتا

فٜٗ ٛك:ٍٛ
نفاْ ٞػه ٣ٛإِٔ أس ٣اجملتذَ ػتانٝا

ٚسظتتتتتتب ايشصاٜتتتتتتا إٔ تشاْتتتتت َٞبانٝتتتتتتا

73

فٗٓا تبًغ ايؼهَ ٣ٛذاٖاٚ ،تطبل عً ٢ايٓفع ،فٝتٛيذ عٓٗا بها ،٤يعً٘ ٜؼف.ٞ
ٚايؼاعش ٖٓا ٚإٕ نإ يف َعشض سثا ،٤يهٔ د ٙٛايٓفظ ٞاملظه ٕٛبفذا٥ع ايذٖش،
يٝذعٌ َٔ ٖزا ايشثا ٤سثا ٤يٓفظ٘ ٚيعُشٚ ٙيؼباب٘.
ٚػهٛا َٔ ٙايًٝايَٚ ٞا تٓشت٘ ف َٔ ٘ٝتعاسٜر ايظِّٔ ،فإْٗا عل  ٫تٛقش ٖٛٚ ٙر ٚػٝب:١
ٚأػتتتتتته ٛيتتتتتت ٛػتتتتتتهٛتُ إىل َـتتتتتتٍ ٝ

يٝتتتتتتتتتتتاي ٫ َٞتتتتتتتتتتتتٛقشُ َتتتتتتتتتتتٔ َؼتتتتتتتتتتتٝيب
74

ٚآْٚتتتتتتتتتتت ً١تتتتتتتتتتت ت ٔذبٗ دبٝتتتتتتتتتت تبٔ رٜتتتتتتتتتت ت ٔ
ب
متؼتتتتتتتتتت ٞتتتتتتتتتتتاسَ ً٠ؼتتتتتتتتتت ٞايظتتتتتتتتتتبٓت٢
أَا أػذ َا نإ ٜؼه ٛايؼاعش َٓ٘ ٖ ٛنربٚ ٙػٝخٛخت٘ٚ ،إسظاط٘ بايضَٔ،
ٚأْ٘ قذ طعٔ يف ايظِّٔ ،فأسٝط ب٘ َٔ نٌ داْب ،فٓعْ ٢فظ٘ٚ ،به ٢ػباب٘ دَاً،
إْٗا سشق ١ايؼاعش ٚتٓٗذات٘ عً ٢فٛات عُش ،ٙفأؿبح  ٫س ٍٛي٘  ٫ٚق:٠ٛ
فتتتتتتتتتتتآ ٕٙطتتتتتتتتتتت ً٬ٜٛثتتتتتتتتت تِٖ آ ٕٙئهٔبِتتتتتتتتتتتشٕ٠

بهٝتت تتُ عًتتتت ٢فكْتت تذٔ ايؼٖتتتتبابٔ بٗتتتتا دَتتتتا

ٚقتتتتذ ؿَتت تذٔ٥تِ َتت تشِآ٠د طتت تشِيف َٔٚظِتتتتُعٞ

فُتتتتتا أدٔتتت تذُ ا٭ػِتتتتتٝا َ٤نايعِٗتتت تذٔ فُٗٝتتتتتا

إْٗا َأطا !٠إٔ ٜبه ٞػ ٝنبري ،عّ٬؟ عً ٢بًٛغ٘ طٔ اهلشّٚ ،فكذ ٙأمجٌ
أٜاَ٘ ،فٝضفش باٯٖات املتتابع ١ايط (،١ًٜٛفآ ٕٙط ،ً٬ٜٛثِ آ ٕٙيهرب )ٕ٠عً ٢ايتغري ٚايتشٍٛ
يف ايعُل ،يف ايتعاطَ ٞع ا٭ػٝا ٤مسعاً ٚبـشاً ،فكذ ؿذ٥ت َشآ ٠سٛاط٘ اييت ٜشَٔ ٣
خ٬هلا اذتٝا ،٠يٝع ٖزا فشظب ،فخًف ٖز ٙايهرب ،٠عًٌ ٚأَشاض ،تًبظت
بايؼاعش ،فشَت ب٘ يف  ِٜايؼهاٜا:

73

ـ الذًىان ص...198
74
ـ الذًىان ص....93،94
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فكًتتت تتُ ٚقتتتتتذ خًفْتتت تتُ مخظتتت تنيَ سٔذٓتتت تً١

ٚسا٥تتتتتت ٞيكتتتتتتذ أعذًتتتتتتُ طتتتتت ٖٞاملشاستتتتتٌِ

أُْتتتتتت ُ٤ٛبعٔتتتت تبِ ٔ٤ايظتتتت تكِِْ بتتتت تنيَ سُؼاػتتتت تٕ١

جتتتتتتتتٛدُ ٚدظتتتتت تٍِ قتتتتتتتذ تعتتتتت تشٖمَ ْاستتتتت تٌِ

ٚأطِتتتتتتتبحُ يف عْتتتتت تشِ ايؼٓتتتتتتتها ٔ٠يعًتتتتتتتين

طتتتتتتتأعًلُ َٜٛتتتتتتاً َتتتتتتتٔ صتتتتتتتتا ٕ٠بظتتتتتتتاسٌِ

إٕ ايؼاعش  ٫غتف ٞبها َٔ ٙ٤ساي٘ ،فكذ طفح ايه ،ٌٝفؼهٛاَ ٙكش١ْٚ
ببهاٜ ،٘٥به ٞػباب٘ َٚعاٖذٚ ،ٙفشام خ:ْ٘٬
ٚملِ أدسِ َتتتتتتتا أبهتتتتتتت ٞأسطتتتتت تَِ ػتتتتتتتٝبٕ١

عفتتتتتا أِّ َـتتتتتٝفاً َتتتتتٔ طتتتتتًَٚ ٢ُٝشبعتتتتتا

ٚأٚدتتتتتتتتتعُ تٛدٜتتتتتتتتتتع ا٭سبٓتتتتتتتتت ٔ١فشقتتتتتتتتتت١

75

ػتتتتتتبابْ عًتتتتتت ٢سغتتتتتتِ ا٭سبٓتتتت تٚ ٔ١دعتتتتتتا

 .3ا٫تها ٤عً ٢ا٭طايٝب اٱْؼا١ٝ٥
َٔ اطتفٗاّٚ ،متٍْٔٚ ،ذاٚ ٤نزا ؿٝغ ١ايتٛدع:
ريهِ إٔ إػهاي ١ٝايضَٔ ٚفعً٘ يف ايؼاعش ،اغرتاباً ْفظٝاً َشٜعاً ،إكاف ١إىل فٛاعٌ
ايفكذٚ ،ا٫غرتاب املهاْ ،ٞقذ أْتر تؼه ً٬أطًٛبٝاًٜ ،تذ٘ ضت ٛايبشح عٔ ايزات
ٚا٭ْٝع ٚايعٛض; فايؼاعش يف ت ٕ٘ٝيف أَشٚ ٙساي٘ َٚـري ;ٙيزا  ٫غش ٚإٔ صتذٜ ٙفض إىل
سنٛب َط ٞا٭طًٛب اٱْؼا ٞ٥ارتاسز عٔ د٫٫ت٘ ايعاٖش ،٠إىل د٫٫ت رات عُل
ْفظ ٞناذتظشٚ ٠ايشغب ١يف اطتعاد ٠املاكٚ ،ٞحتكٝل أس ّ٬ايٝكع.١
يعٌ أطًٛب ايتٛدع ٚايتفذع ٖٓا ٜشَ ٞبظِٗ ٚافش; إر أنجش َٓ٘ ايؼاعش ،فٝطًل
اٯٖات تً ٛاٯٖاتٚ ،نأْٓا أَاّ َشٜض ٜتأمل ٜٚتٛدع مما أملٖ ب٘ ٫ٚ ،ميًو ط٣ٛ
ايتأ ٙٚبأمل ٚسظش .٠فٗ ٛملا أسع بهرب ٠استٛت٘ ،تٛدع َٓٗا طٚ ،ً٬ٜٛبه ٢عً ٢فكذ
ػباب٘ دَاً:
فتتتتتتتتتتتآ ٕٙطتتتتتتتتتتت ً٬ٜٛثتتتتتتتتت تِٖ آ ٕٙئهٔبِتتتتتتتتتتتشٕ٠

بهٝتت تتُ عًتتتت ٢فكْتت تذٔ ايؼٖتتتتبابٔ بٗتتتتا دَتتتتا

ٚمتتذ تأٖٚات٘ ٚآٖات٘ سُٓٝا عتاٍ بٚ ٘ٓٝبني َظكط سأط٘ ،فٝهت ٟٛبغشب ١ايبعذ
ٚايفشام ،نُا انت ٣ٛبغشب ١ايؼٝب ،إْٗا ْفع تزٚب نُذاً ٚأطٚ ،٢تتكطع أملاً،
ٚتزٖب سظشاتٕ ،فشٗٓٝا  ٫متًو ط ٣ٛرسف ايذَ ٛايغٛاي.ٞ

75

ـ الذًىان ص.56
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آَ ٕٙتتتتتتتتتتتتٔ غشبتتتتتتتتتتت ٕ١تُشقْتتتتتتتتتتتتشمُ بجٓتتتتتتتتتت تاً

آَ ٕٙتتتتتتتتتتتتٔ سسًتتتتتتتتتت ت ٕ١تطتتتتتتتتتتتتْٛ ٍُٛاٖتتتتتتتتتتتتا

آَ ٕٙتتتتتتتتتتتتٔ فشقتتتتتتتتتت ت ٕ١يغتتتتتتتتتت تريِ تتتتتتتتتتتتت٬مٍ

آَ ٕٙتتتتتتتتتتتتتٔ داسٍ  ٫ظتٝتتتتتتتتتتت تبُ ؿتتتتتتتتتتتتتذاٖا

يظتتتتتتتُ أدسَٚ ٟتتتتتتتذَعُ املتتتتتتتضِٕ سطتتتتت تبْ

أبهاٖتتتتتتتتتتتتتتا ؿتتتتتتتتتتتتتتباب ً١أّ طتتتتتتتتتتتتتتكاٖا

فتعتتتتتتتتايٜ ٞتتتتتتتتا عتتتتتت تنيُ ْبتتتتتت تؤ عًٗٝتتتتتتتتا

َتتتتتتٔ سٝتتتتتتا ٕ٠إٕ نتتتتتتإ ٜغتتتتتتين بُهاٖتتتتتتا

ٚػتتتتتتتتتبابٕ قتتتتتتتتتذ فتتتتتتتتتاتّ إ ٫تٓاطتتتتتتتتت٘ٝ

76

ْٚفتتتتتتتتتتت تعٍ مل ٜبتتتتتتتتتتت تلَ إ ٫ػتتتتتتتتتتتتتذاٖا

ٚسٗٓٝا ٜبشح ايؼاعش عٔ َٓفز ْٛس يف ْفك٘ ايٓفظ ٞاملعًِ ،فٝعًًٗا با٭َاْٚ ،ٞإٕ
نإ ػشابُ ا٭َاْ ٞيف ْعش ٙطشابا ،يهٔ ايؼاعش ٜظًو بٗا ايبشح عٔ ايعٛض عٔ
َفكٛد ، ٙأٜاً نإ ،فٗ ٛملا أسع بعذض ٙادتٓظ ٖٛٚ ٞغتاطب فتا ٠ؿغريٜ ٠تُٓ٢
ٚؿاهلا ،آمل٘ عذض ٙبظبب نرب طٓ٘ ،فتُٓ ٢إٔ يٜ ٛشدع فت ٢ػاباً ابٔ أسبع ١عؼش
سبٝعاً ،عتكل سدٛيتٜ٘ٚ ،ؼبع يزتٖ٘ٗٝٚ ،ات! ٖٓٚاٜ ،تعايل أطًٛب ا٫طتفٗاّ بذ٫ي١
ايتُين بأطًٛب ايتُين ايذاٍ عً ٘ٝبـٝغت٘ " يٝت" ،تعُٝكاد يشغبت٘ ادتاست ١يف حتكٝل
ايزات املٓتهظ ١املٓهظشٖ ٠ز ٙايًشع ١باذتشز ٚايعذض ٚايلعف.
ٚأقْتتتتتتش ِ٨عفتتتتتتريا ٤ايظتتتتتتٚ َّ٬قتتتتتٌِ هلتتتتتتا

أٖ ٫تتتتتتٌ أس ٣راى ايظٖتتتتتتٗ ٢قُتتتتتتشاً متتتتتتتا

ٖٚتتتتتتٌ ٜتجٓٓتتتتتت ٢ريتتتتتتو ايغـِتتتت تُٔ ْلِتتتتتتشً٠

ظضِعتتتتتٖٚ ٞتتت تٌِ أيْتتتتتَ ٟٛعاطفَتتتتت٘ كتتت تُٓا

َٚت تِٔ يتتت ٞبتتتزاى ارتٔؼِت تفٔ َتتتٔ َتكت ت ٓفٍ

فآنًدتتتتتتتتتت٘ علتتتتتتتت تاً ٚأػِتتتتتتتتتتشبُ٘ يجُِتتتتتتتتتتا

ٚد َٕٚايـِّتتتتب ٢إستتتتذٚ ٣مخظتتتت ٕٛسٔذٓتت تً١

نتتتتأْٓٚ ٞقتتتتتذ ٚيتتتتتِ أدسٜتتتتتُ بٗتتتتا سًُُْتتتتتا

فٝتتتتا يٝتت تتَ طتت تريَ ايظٓتت تعِذٔ ٜظِتتتتٓحُ بتتتتاملدٓ٢

فتتتأسِع ٢بٗتتتا طتتتُِٗاً ٚأبِتتتأ ٣بٗتتتا قظِتتتُا

ٜٚتتتتا يٝتتتتتين نٓتت تتُ ابتتتتٔ عؼتت تشٍ ٚأسبتت تعٍ

فًتتتت تِِ أ ِدعُٗتتتتتتا بٓتتتتت تاً ٚملِ تتتتت ت ِذعُين عُٓتتتتتتا

عً ٢أْا ْ ٫غفٌ أطًٛب ا٫طتفٗاّ ايز ٟأْاط ب٘ ايؼاعش سطاي ١ايبشح عٔ املآٍ
ٚاملـري ،فتظا٫٩ت٘ نًٗا تعُل أصَْ ١فظ ١ٝأ ٚقًكاد ٚخٛفاد َٔ املٛت ٚاملـريٚ ،أنجش
َا ٜتذً ٢يف سثا ٘٥أؿشاب٘ ،نُا يف قٛي٘:
ستٓتتتتتتتتتاَّ أْتتتتتتتتتذبُ ؿتتتتتتتتتاسباً ٚػتتتتتتتتتبٝبً١

فتفتتتتتتتتتٝضُ عتتتتتتت تنيْ أ ٚعتتتتتتتت تٔٗ فتتتتتتتتت٪ادُ

76

ـ الذًىان ص..365
77
ـ الذًىان ص..232
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ٚعً ٢يظإ ادتبٌ ٜك:ٍٛ
فشتتتتتتَ ٢تتتتتت ٢أبكتتتتتٜٚ ٢ععتتتتتٔ ؿتتتتتاسبْ

أٚدِّ ُ َٓتتتتتتتتتتت٘ ساستتتتتتتتت ت ً٬غتتتتتتتتتتتري آٜتتتتتتتتت تبٔ

ٚستتتَ ٢تتتت ٢أسعتت ٢ايهٛانتتبَ طتتتاٖشاً

فُتتتتتٔ طتتتتتايعٍ أختتتتتش ٣ايًٝتتتتتايٚ ٞغتتتتتاسبٔ

فشاتتتتتاى ٜتتتتتا َتتتتت ٟ٫ٛدعتتتتت ٠ٛكتتتتتتاس ٍ

78

ميتتتتتت تذٗ إىل ْعُتتتتتتتتاى ساستتتتتت ت َ١ساغتتتتتت تبٔ

 ٖٞٚاطتفٗاَات خشدت إىل َعٓ ٢اذتريٚ ٠ايتٚ ٘ٝايكًل ،أ ٚإىل َعْٓ ٢فظ ٞغا٥ش يف
رات ايؼاعش ٖٛٚ ،خٛف٘ َٔ ذتع ١ايشس.ٌٝ
 َٔٚأطًٛب ايٓذا ٤املُتضز بايًزعٚ ١ا٭طٚ ،٢بايتُٓٝات شتاطباً صَٓ٘ ايزٖيب:
فٝتتتتتتتتتا ػتتتتتتتتتشِخَ ايؼتتتتتتتتتبابٔ أ ٫يًكتتتتتتتتتاْ٤

ُٜتتتتتتتتتتتتتت ٌٗ بتتتتتتتتتتتتت٘ عًتتتتتتتتتتتتتٜ ٢تتتتتتتتتتتتتأغٍ أدٚاُّ

ٜٚتتتتتتا ظتتتت تٌٖ ايؼتتتتتتبابٔ ٚنٓتتتت تتَ تٓتتتتتتذ٣

79

عًتتتتتتتتت ٢أفٝتتتتتتتتتا ٔ٤طتتتتتتتتشِستٔو ايظتتتتتتتتتُّ٬

 ١ُٖٓٝ .4ؿٝغ ايضَٔ املاك:ٞ
ْٚعٔ ظٓاً إٔ ٖز ٙاهل ١ُٓٝرات أبعاد ْفظَٚ ١ٝعٓ ،١ٜٛفايضَٔ املاك ،ٞصَٔ ايؼباب،
ٜهاد ٜفشض طٝطشت٘ عً ٢عامل ايؼاعش ايؼعٛسٚ ٟايٓفظ ٖٛٚ ،ٞيف ساٍ ايؼٝب،١
فٝعضف عً ٢ايزنش ٖٞٚ ،٣سًُ٘ ايزٜ ٟشاٚدٜٚ ،ٙتُٓ ٢حتكٝك٘ ٚعٛدت٘ٚ ،إٕ بطشٜل
ايطٝف ٚاملعشاز بايشٖٓٚ . ٚاٜ ،أت ٞايؼاعش بزنشٜات٘ ارتٛاي ٞأٜاّ ػباب٘ٚ ،هل،ٙٛ
ٚأْظ٘ ،بني أسلإ ايطبٝعٚ ،١يف زتايع اٱخٛإ سٝح ٖٓا ٤ايعٝؽ .يهٔ ٖزا
ايؼشٜط ايزٜ ٟظتعشك٘ ايؼاعش خٝاٚ ً٫رنش ،٣طشعإ َا ٜتبذدٜٚ ،ت٬ػ ٢أَاّ
ايضَٔ اذتاكش ٚنأْ٘ مل ٜهٔ .فٓ٬سغ إنجاس ايؼاعش َٔ ؿٝغ ايضَٔ املاك،ٞ
ٚايفعٌ امللاس املٓف ٞبًِ ،مبعٓ ٢املاك ٖٛٚ ،ٞأَش ًٜفت ْعش املتتبع يؼعشَٚ ،ٙجًُا
أنذ غري باسح ٖز ٙايعاٖش ٠ا٭طًٛب ١ٝيف إٔ اذتلٛس املهجف يًُاك ٞيف ػعش ابٔ
خفاد ١أِٖ َا ميٝض ٙعٔ بك ١ٝايؼعشا.80٤
فايضَٔ املاك ٞبايٓظب ١يًؼاعش صَٔ عاطش ،غاي ١ٝيٝاي ،٘ٝيهٓ٘ تكل ٢بظشع،١
ٚٱسظاط٘ بايضَٜٔ ،ش ٣إٔ فرتت٘ قـري ،٠ست ٢نأْ٘ مل ٜظتُتع ب٘ٚ ،مل ٜأخز
ع إىل ايًٗ ِٛيٚ ،ً١ًٝيًتعبري عٔ ٖزا اْ٫كلا ٤ايظشٜع
فشؿت٘ ايهافٚ ،١ٝنأْ٘ ملِ ٜأْ ِ
78

ـ الذًىان ص...217
79
ـ الذًىان ص...65
83
الغشبت والحىين ،ص.211
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ٚعذّ ايؼبع َٓ٘ ٜظتعٌُ ايؼاعش عباس " ٠نأْ ٞمل " أ ٚضتٖٛاٖٚ ،زَ ٙعادي ١قاط١ٝ
عًْ ٢فع ايؼاعش ،صتذٜ ٙتشظش عً ٢طشع ١اْكلا ٤صَٔ احملاطٔ َٔٚ ،أْ٘ مل ٜعب
ف ٘ٝعباً نافٝا ،عً ٢ايشغِ َٔ أْ٘ نُا سه ٢عٓ٘ ابٔ خاقإ نإ ٜطًل عٓإ
ْفظ٘ ضت ٛاجمل .ٕٛفًٓـغ إي ٘ٝيف قٛي٘:
صَتتتتتتتتتإُ تتتتتتتتتتٛيِ ٢باحملاطتتتتتتت تِٔ عتتتتتتتتتاطشْ

تهتتتتتتتتتتادُ يٝايٝتتتتتتتتتت٘ تظتتتتتتتتتت ٌُٝغٛايٝتتتتتتتتتتا

تكلٖتتتتتتٚ ٢أبِ كتتتتتت ٢بتتتت تنيَ دتتتتتتٓيبٖ يِٛعتتتت تً١

أْتتتتاد ٞهلتتتتا أختتتتش ٣ايًٝتتتتاي ٞايبٛانٝتتتتا

نتتتتتتتأِّْ ٞملِ آْتتتتتتتعِ إىل ايًتتتتتتتٗ ِٛيًٝتتتتتتتً١
إىل إٔ ٜك:ٍٛ

ٚملِ أتـتتتتتفحِ ؿتتتتتفش َ١ايتتتتذِٖٖشِ ساكتتتتتٝا

81

فهتتتِ ػتتتاقين َتتتٔ َٓعتتتشٍ فٝتتتو سا٥تتتلٍ

ٖتتتتض ِصتُ َتتتتٔ َٔعِطتتتفٔ ايظتتتتهشِ ؿتتتتاسٝا

ٚكتتتتتتاسهين َتتتتتتٔ أدقْشتتتتتتٛإٍ َٚبظتتتت تٍِ

فًتتتتتتتتِ أدسِ أ َّٟنتتتتتتتتإ ثتتتتتت تِٖ ا٭قاسٝتتتتتتتتا

ٚد ٕٚسًُتتتتتتتت ٢تًتتتتتتتتو ايؼتتتتتتتتبٝب ٔ١ػتتتتتتتتٝب١

82

سًٝتتتتتتتُ بٗتتتتتتا سغُْتتتتتتاً ٚمل أىد سايٝتتتتتتا

ٚصتذ ٙيف َٛكع آخش ٜك:ٍٛ
أ ٫بتتتتإ عتتتتٝؽْ نتتتتإ بٓتتتتذ ٣غلتتتتاسً٠

فٝتتا يٝتتت راى ايعتتٝؽَ يتت ٛنتتإ ٜتتٓهفُ

ٚعتت تضٖ ػتتتتبابْ نتتتتإ قتتتتذ ٖتتتتإ بشٖتت تً١

أ ٫إْٗتتتتتتتتا ا٭عتتتتتتتت٬م تغًتتتتتتتتٚ ٛتتتتتتتتتشخفُ

فُتتتتتتتٔ َبًتتتتت تغْ تًتتتتتتتو ايًٝتتتتتتتاي ٞحتٝتتتتت تً١

ٜعتتتتتتِ بٗتتتتتتا طتتتتتتٛساً ٚطتتتتتتٛساً غتـتتتتتتفُ

عًتتتتتتت ٢ستتتتتتتني  ٫راى ايغُتتتتتتتاّ ٜعًتتتتتتتين

 ٫ٚبتتتتشد تًتتتتو ايتتتتشٜح ٜظتتتتش ٟفتتتتٝخًفُ

ٚقتتتذ طًعتتتت يًؼتتتٝبٔ بتتتٝضْ نٛانت تبُ

أقًتتتتتتتتتتب فٗٝتتتتتتتتتتا ْتتتتتتتتتتاظش ٟأحتتتتتتتتتت ٓشقُ

نتتتإِٔ مل أقبٓت تٌِ ؿتتتفش ١ايؼتتتُعِ يًٝت تً١

83

ٚمل ٜٓتعتتتٌ يتتت ٞدْٗٚتتتا ايتتتٓذِ أمختتتفُ

فاْعش نٝف ٪ٜثح ايضَٔ املاك ٞفلاٖ ٤زا ايٓف ،ثِ تش ٣ايؼاعش  ٔ٦ٜيظشع١
اْكلا َٔٚ ،٘٥أْ٘ مل ٜكض أٚطاس ٙبعذ ،أ ٚنأْ٘ مل ٜفعٌ ػ٦ٝاً.

81

ـ الذًىان ص.199
82
ـ الذًىان ص.199
ً
83
ـ الذًىان ص .199اهظش أًظا ص .258ص.85
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الخاتمة :
تعذ جتشب ١ايؼٝب عَُٛاً جتشب ١إْظاًْٜ ،١ٝر عاملٗا نجري َٔ ايٓاغ ممٔ َذ يف
عُش ،ٙيهٓٗا أخزت بعذاً ػخـٝاً ٚراتٝا عٓذ ابٔ خفاد ،١بتـٜٛش ٙإٜاٖا بذق١
ٚسؿذَٓ ،ز إٔ ٚخط٘ ايؼٝب إىل اْتعاس ٙأدً٘ .إْٗا أػب٘ بظري ٠رات ١ٝيًؼاعش أ ٚقـ١
ٜظشد تفاؿًٗٝاٜٚ ،ظذٌ زتشٜاتٗا يف فرت ٠سٝات٘ ايجاْ ٖٞٚ ،١ٝا٭ط.ٍٛ
ساٚيٓا َٔ خٖ ٍ٬ز ٙايذساط ١سؿذ جتًٝات جتشبت٘ ٖز ،ٙيف ػعش ،ٙمتشٛست يف :
 )1جتًٝات َٛكٛع ;١ٝإر نؼفت ايتذشب ١عٔ أسبع ١اْؼغا٫ت ناْت تظهٔ ْفع
ايؼاعش ،ؿذَت٘ َٔ ظٗٛس ايؼٝب ،إىل بها ٘٥ػباب٘ ٚسٓ ٘ٓٝإي ،٘ٝإىل ػهٛا ٙيف
نربٚ ٙػٝخٛخت٘ ،اْتٗا ّ٤بتأَ٬ت٘ ٚاعتباسٚ ٙصٖذ.ٙ
 )2جتًٝات أطًٛب :١ٝتٛصعت يف أسبع دٚا٥ش; يف املفاسق ١ايفٓٚ ١ٝايشَضٚ ،يف املعذِ
ايؼعش ٟايؼان ٞايبان ٞاذتضٚ ٜٔيف اعتُاد ا٭طايٝب اٱْؼا َٔ ١ٝ٥اطتفٗاّ،
ٚمتٍْٔٚ ،ذا ٤ممتضز بٓذبٚ ١تفذع ٚتٛدعٚ .سابعٗا يف ٖ ١ُٓٝؿٝغ ايضَٔ املاك.ٞ
 )3بٓٝت جت شب ١ايؼٝب َٛقف دٓإ ا٭ْذيع َٔ أَش ٜٔاثٓني غا ١ٜيف ا٭ُٖ١ٝ
ٚارتطٛسُٖٚ ٠ا:
تتت َٛقف٘ َٔ ايطبٝع ،١فٗ ٛػاعشٖا ا٭ ،ٍٚيهٓ٘ حت ٍٛعٓٗا يف ػعش ٫ ٙيٝـفٗا،
ٜٚتغٓ ٢بٗاٚ ،يهٔ يٝتخز َٓٗا َٛقف اعتباس ْٚعشٜٚ ،شبطٗا مبظا ٌ٥ايفٓا٤
ٚاملٛت ٚاملـري.
تت َٛقف٘ املتأصّ َٔ املٛت ٚايشس ،ٌٝفكذ ٚدذْا ايؼاعش ٜعٝؽ فشقا ٚفضعاً ،أدخً٘
ساي َٔ ١ايتٚ ٘ٝايبشح عٔ ارت٬قٚ ،إْا يٓضعِ إٔ َشدع ريو سمبا ٜهٕٛ
اطتؼعاس ٙنجش ٠تـابٚ ٘ٝقت ػباب٘ٚ ،تأْٝب٘ كُري ٙعً ٢ريو ،فهجرياً َا ٜكش
طٔ ايٓذّٚ ،غتاف أ ٫تكبٌ َٓ٘ تٛب.١
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المصادر والمراجع:
 )1تاس ٜا٭دب ا٭ْذيظ ٞت عـش ايطٛا٥ف ٚاملشابطني ت د .إسظإ عباغ ،داس ايؼشٚم
يًٓؼش ٚايتٛصٜع ،ط ّ2001 ،1ق.164
 )2جتشب ١ايغشبٚ ١اذتٓني يف ػعش ابٔ خفاد ،١ا٭ْذيظ ،ٞفتٝش ١دمخٛؾ ،سطاي١
َادظتري ،نً ١ٝاٯداب ٚايًغات ،داَعَٓ ١تٛس ٟت قظٓط ،١ٓٝادتضا٥ش ،ايعاّ
ادتاَع.ّ2005/2004 ٞ
 )3خطاب املٛت يف ػعش ابٔ خفاد ١ا٭ْذيظ " ٞقـٝذ ٠ادتبٌ أمنٛرداً" ،ساػذ
عٝظْٚ ،٢لاٍ ايؼُاي :ٞزتً ١داَع ١ايٓذا يٮعاخ ٚايعً ّٛاْ٫ظاْ ،١ٝزتًذ
.2011 ،)8(٥٢
 )4دٜٛإ ابٔ خفاد ،١حتكٝل ايذنتٛس طٝذ غاصَٓ ،ٟؼأ ٠املعاسف ،اٱطهٓذس،١ٜ
ط.2
 )5ايزخري ٠يف ستاطٔ أٌٖ ادتضٜش "٠٭ب ٞاذتظٔ عً ٞبٔ بظاّ ايؼٓٓشٜين ،حتكٝل
طامل َـطف ٢ايبذس ،ٟداس ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ت يبٓإ ،ط،1
ٖ1419ت،ّ1998/
 )6ساٜات املربصٚ ٜٔغاٜات املُٝض "ٜٔ٭ب ٞاذتظٔ عً ٞبٔ َٛط ٢بٔ طعٝذ ا٭ْذيظٞ
( 610ت ٖ685ت) .سكك٘ ٚعًل عً ٘ٝايذنتٛس ستُذ سكٛإ ايذا ،١ٜداس ط٬غ
يًذساطات ٚايرتمجٚ ١ايٓؼش ،دَؼل.ّ1987 ،
 )7ايؼٗاب يف ايؼٝب ٚايؼباب ،تأيٝف ايظٝذ ايؼشٜف املشتل ٢أب ٞايكاطِ عً ٞبٔ
ايؼشٜفَ ،طبع ١ادتٛا٥ب ،قظطٓط ،١ٝٓٝطٖ1302 ،1ت.
 )8ايـشا  ،تاز ايًغٚ ١ؿشا ايعشبَ ،١ٝشتب تشتٝباً أيفباٝ٥ا عظب أٚا ٌ٥اذتشٚف،
٭بْ ٞـش إمساع ٌٝبٔ ااد ادتٖٛش ،ٟحتكٝل د .ستُذ ستُذ تاَش ،داس
اذتذٜح /ايكاٖش ،٠طٖ1430ت.ّ2009 /
 )9ايغشبٚ ١اذتٓني يف ايؼعش ا٭ْذيظ ،ٞد .فاطُ ١طشطحَ ،طبع ١ايٓذا ادتذٜذ،٠
ايذاس ايبٝلا.ّ1993 ،٤
 )10يف ا٭دب ا٭ْذيظ ،ٞد .ستُذ سكٛإ ايذا ،١ٜداس ايفهش بذَؼلٖ1421 ،ت ت
. ّ2000
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 )11ق٥٬ذ ايعكٝإ ٚستاطٔ ا٭عٝإ ،تأيٝف أب ٞايفتح بٔ عبٝذ اهلل ايكٝظ ٞاٱػبًٞٝ
ايؼٗري بابٔ خاقإ ت ٖ529ت ،سكك٘ ٚعًل عً ٘ٝايذنتٛس سظني ٜٛطف خشبٛؾ،
عامل ايهتب اذتذٜح ،طٖ1431 ،1ت ت .ّ2010
 )12املختاس َٔ ايؼعش ا٭ْذيظ ،ٞيًذنتٛس ستُذ سكٛإ ايذا ،١ٜداس ايفهش ت
دَؼل ،طٖ1412 ،3ت ت.ّ1992 /
 )13املغشب يف سًَ ٢غشب٫ ،بٔ طعٝذ املغشب ،ٞسكك٘ ٚعًل عً ٘ٝايذنتٛس ػٛقٞ
كٝف ،داس املعاسف ،ط.4
 )14ايٓف ايؼعشٚ ٟآيٝات ايكشا ،٠٤د .فٛص ٟعٝظ ،٢داس املعشف ١ادتاَع.ّ2006 ،١ٝ
 )15ايٓكذ ا٭دب ٞاذتذٜح .ستُذ غٓ ،ٍ٬ٖ ُٞٝبريٚت ،داس ايعٛد.ّ1982،٠
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 )1أستاذ مساعد/كلية البنات/قسم رياض ألاطفال /جامعة حضرموت
 )2بكالوريوس رياض أطفال/جامعة حضرموت
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دور مربيات رياض أطفال مدينة املكال يف تنمية القيم
الملخص:
اضتٗدفت ايدزاض ١اسبايَ ١ٝعسف ١دٚز

26ضبتُرب ) ٚبعد تطبٝل األدا ٠مت اسبؿٍٛ

َسبٝات زٜاض أطفاٍ َد ١ٜٓاملهال يف تُٓ١ٝ

عً ٢ايٓتا٥ر اآلت: ١ٝ

ايك َٔ ،ِٝخالٍ اإلداب ١عً ٢ايطؤاٍ

إٕ ايك ِٝاإلمياْ ١ٝساشت عً ٢أعًَ ٢تٛضط

ايسٝ٥ط ٞاآلتَ : ٞا دٚز َسب ١ٝايسٚق ١يف

سطابَ ٞكداز )4,72( ٙبُٓٝا ساشت ايكِٝ

تُٓ ١ٝايك ِٝيد ٣األطفاٍ ؟ ٜٚتفسع عٓ٘

ايجكاف ١ٝعً ٢أدَْ ٢تٛضط سطابَ ٞكدازٙ

ايطؤايني ايتايٝني :

(. )4,15

َ ا أْٛاع ايك ِٝاييت تُٓٗٝا َسب ١ٝزٜاض
أطفاٍ َد ١ٜٓاملهال ؟

 أَا ايطسم اييت َٔ خالهلا تُٓ ٞاملسب١ٝ
ايك ِٝفكد ساشت طسٜك ١ايًعب عً٢

َ ا ايطسم اييت َٔ خالهلا تُٓ ٞاملسب١ٝ
ايك ِٝعٓد أطفاٍ َد ١ٜٓاملهال؟

أعًَ ٢تٛضط سطابَ ٞكداز)4,74( ٙ
ٚطسٜكَ ١طسح ايعسا٥ظ عً ٢أدْ٢

يإلداب ١عًٖ ٢ر ٙاألض ١ً٦مت بٓا ٤أدا ٠ايدزاض١

َتٛضط سطابَ ٞكداز.)3,5( ٙ

ٚاييت ناْت عباز ٠عٔ اضتباَْ ١هَٔ ١ْٛ

ٚيف ق ٤ٛتًو ايٓتا٥ر مت اشبسٚز بعدد َٔ

صبايني ،اجملاٍ األٜ ٍٚته َٔ ٕٛأزبع ١أْٛاع

ايتٛؾٝات ٚاملكرتسات أُٖٗا:

َٔ ايك( ٖٞ ِٝايك ِٝاإلمياْ ،١ٝايكِٝ

 )1سح ايكاُ٥ني عً ٢زٜاض األطفاٍ

األخالق ،١ٝايك ِٝايجكاف ،١ٝايك ِٝاالدتُاع)١ٝ

بكسٚز٠

مبطسح ايطفٌ

ٚايجاْٜ ٞته 12 َٔ ٕٛفكس ٠متجٌ ايطسم اييت

باعتباز ٙإسد ٣ايٛضا ٌ٥يػسع ايك. ِٝ

ٜتِ َٔ خالهلا تُٓ ١ٝايك. ِٝ
ٚتهْٛت ع ١ٓٝايدزاضَ )50( َٔ ١عًَُٔ ١
َعًُات زٜاض أطفاٍ َد ١ٜٓاملهال ٖ: ٞ
(زٚق ١ازباَع ١ايُٓٛذد،١ٝزٚقْٛ30 ١فُرب،
زٚق ،ْٜٛٝٛ1 ١زٚقَ22 ١ا ،ٜٛزٚق١

االٖتُاّ

 )2االٖتُاّ مبهتب ١ايطفٌ يف زٜاض
أطفاٍ

َد١ٜٓ

املهال

ٚتصٜٚدٖا

بايكؿـ املؿٛز.٠
 )3إدسا ٤دزاضات السك ١تبشح يف أثس
ايك ِٝعً ٢تُٓ ١ٝايٛال ٤يًٛطٔ عٓد
أطفاٍ ايسٚق١
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 زينب هادي باحارثة، | انتصار علي عمر باصرة

This study aimed at finding
out the role of kindergarten
teachers in developing the values
among the children in Mukalla by
answering the following question
" what is the role of kindergarten
teachers in developing the values
among children?"
To achieve the aim of the
study , the researcher has
constructed a questionnaire on
two major field which are
subcategorized into minor field:
(the religious values, the ethical
values, cultural values, and the
social values). The study sample
consist of 50 kindergarten
teachers
distributed
in
5
kindergartens.

م2015 ) إبريل10( ) المجلذ6( العذد

-ISSN : 2410-1818
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The finding revealed that the
religious values were the most
prevailing among the children in
contrast with the cultural values
which get the lowest arrange.
The study recommends that
the kindergarten teachers pay
more attention to Child Drama as
it represents one of the effective
methods of developing values.
Besides, there should be special
care paid the children library in
Mukalla by providing it with
stories with pictures.
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المقذمة :
تعد َسسً ١ايطفٛي ١املبهسَ ٠سسًٖ ١اَ ١يف سٝا ٠اإلْطإ سٝح تتػهٌ فٗٝا
ايؿفات األٚىل يػدؿٝت٘ ٚذبدد ادباٖات٘ َٛٝٚي٘ٚ ،تته ٕٛاألضظ األٚي ١ٝيتهٜٔٛ
َفاٖ ُ٘ٝاييت تتطٛز َع تطٛز سٝات٘ فأطفاٍ اي ِٖ ّٛٝغباب ايػد ٚزداٍ املطتكبٌ
(ضالَ،2002،١ؾـ.) 7
ٚمما ٜعط ٞأُٖ ١ٝنرب ٣ملسسً ١ايطفٛي ١إٔ املدازع ٚايبشٛخ اسبدٜج ١يف ايرتب١ٝ
ٚعًِ ايٓفظ تهاد دبُع عً ٢إٔ َسسً ١ايطفٛي ١تتشدد خالهلا املعامل ايسٝ٥ط١ٝ
يػدؿ ١ٝايفسد ٚبكدز َا ٜٛفس يًطفٌ َٔ خربات خالهلا بكدز َا تته ٕٛقُ٘ٝ
ٚادباٖات٘ َٛٝٚي٘ ٚأمناط ضًٛن٘ يف املطتكبٌ ٚيكد دعا ٖرا اإلسطاع إىل دع٠ٛ
ناف ١املٗتُني بايطفٛي ١إىل إدسا ٤دزاضات غاًَ ١يٛاقع تسب ١ٝاألطفاٍ ٚذبدٜد ٚادبات
ايهباز عب ٛتٓػ٦تِٗ ٚتعُٝل ايفِٗ مبعامل ٖر ٙاملسسًٚ ١نٝف ١ٝزعا ١ٜاألطفاٍ
ٚتٛد ( ِٗٗٝاهلٓٝد ،2006 ،ٟف)7
ٚقد غٗد ٖرا ايكسٕ اٖتُاَاً فا٥كاً باملساسٌ األٚىل َٔ سٝا ٠ايطفٌ الضُٝا َٔ قبٌ
املتدؿؿني ٚاآلبا ،٤ألٕ ايطفٌ يف ٖر ٙاملسسًٜ ١هتطب نجرياً َٔ َعازف٘ ٚادباٖات٘
َٗٚازاتَ٘ ٖٞٚ ،سسً ١هلا أُٖٝتٗا ايكؿ َٔ ٣ٛايٓاس ١ٝاالدتُاع َٔ ١ٝسٝح غسع
ايك ِٝاألخالقٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝاييت تدعِ زٚح املٛاطٓ ١ايؿاسبٚ ١املباد ٨ايكٛمي ،١يرا
تػري نجري َٔ ايدزاضات إىل األثس ايساضذ ملسسً ١ايطفٛي ١يف غدؿ ١ٝايفسد ضًبا أٚ
إجياب ًا تبعاً يًعسٚف ايبٚ ١ٝ٦ٝاشبربات اسبٝات ١ٝاييت ٜعٝػٗاٜٚ ،ربش ٖرا االدباٚ ٙاقشاً
يف فهس فسٜٚد ٚأتباع٘ َٔ أؾشاب َدزض ١ايتشً ٌٝايٓفط ٞايرٜ ٜٔسنص ٕٚعً٢
َسسً ١ايطفٛيٚ ،١عً ٢األخـ ايطٓٛات األٚىل َٔ سٝا ٠ايطفٌٚ ،أثس ذيو يف غدؿٝت٘
َطتكبالً .
ٜٚعد ايتدطٝط ايدقٝل ٚاملبتهس يًرباَر املٛدٗ ١ألطفاٍ ايسٜاض قسٚز ٠ق١َٝٛ
ًَش ١يف ايعؿس اسباقس اير ٟتفذست ف ٘ٝضبٌ املعسفٚ ١تدفكت يتػُس عامل األطفاٍ
ٚتجس ٟب٦ٝتِٗٚ ،أؾبح يصاَاً عً ٢املطٛ٦يني عٔ اإلعداد ٚايتدطٝط ايرتب ٟٛيألطفاٍ إٔ
ٜعدٚا ايرباَر اييت تصٚدِٖ باملفاٖٚ ِٝاشبربات ٚاييت تهطبِٗ االدباٖات ٚاملٍٛٝ
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ٚايعادات ٚاييت متهِٓٗ َٔ فِٗ ايب ١٦ٝاييت ٜعٝػ ٕٛفٗٝا َع اسبفاظ عً ٢أؾايتِٗ َٔ
خالٍ ايتُطو بكٚ ِٝتكايٝد صبتُعِٗ يف َٛادٗ ١ايػص ٚايجكايف ٚزٜاح ايعٛمل ١ايعات ،١ٝإذ
إٕ ايرباَر املكدَ ١يف ايسٚق ١تعسف ايطفٌ عً ٢ايك ِٝاملالٚ ١ُ٥املطتشطٓ ١ادتُاعٝاً
مما ميهٓ٘ – ٚبؿٛز ٠تدزجي َٔ – ١ٝتبين أضايٝب اسبٝاٚ ٠قٛاعد ايطًٛى مما ميهٓ٘
بعد ذيو َٔ إٔ ٜتبٓ ٖٛ ٢بٓفط٘ َٛاقف٘ ايرات ١ٝاملطتكبًْ ١ٝتٝذْ ١كر قدزات٘ ٚخربات٘
ايػدؿٚ ،١ٝبفكٌ متجً٘ مناذز اسبٝا ٠اييت ذبٝط بَ٘ٚ ،ا ٜتٛفس ي٘ فٗٝا َٔ خربات،
ٚنًُا نرب ايطفٌ نًُا نف عٔ ايتؿسف ٚايطًٛى بدافع استٝادات٘ فكطٚ ،يهٔ
ٜتعدٍ ضًٛن٘ بٓا ً٤عًَ ٢باد ٨اسبٝاٚ ٠ق ٠ٛايك ِٝاإلْطاْٚ ١ٝايسٚسٚ ١ٝاألخالق١ٝ
ٚايػدؿ ١ٝاييت انتطبٗا .
حيتٌ َفٗ ّٛايك ِٝيف ايعً ّٛايٓفطٚ ١ٝايرتب ١ٜٛأُٖ ١ٝنرب ٣باعتباز ٙأسد ايعٛاٌَ
اييت تٛسد ضًٛى األفساد ٚاييت ذبكل ٚسد ٠ايفهس ٚاسبهِ ٚايطًٛى داخٌ اجملتُع
ٚتعترب ايك َٔ ِٝأنجس مسات ايػدؿ ١ٝتأثرياً باإلطاز ايجكايف يف اجملتُع .فًهٌ
صبتُع ْطك٘ ايك ُٞٝاشباف ايرٜ ٟهاد ٜه ٕٛغا٥عاً بني أبٓاَٚ ٘٥عسف ١ايك ِٝايطا٥د٠
يف اجملتُع تطاعد عًَ ٢عسفْٛ ١ع ايجكاف ١ايػا٥ع ١فٚ ٘ٝتطاعد عً ٢ذبدٜد ٚفِٗ
ايفًطف ١ايعاَ ١هلرا اجملتُع عً ٢أضاع إٕ ايك ِٝاْعهاع يألضًٛب ايرٜ ٟعٝؼ ف٘ٝ
ايٓاع يف إطاز ثكافَ ١عٚ ١ٓٝيف فرت ٠شَٓ ١ٝضبدد( ٠بدزإ،2002،فٚ ،)13يرتضٝذ
ايك ِٝالبد َٔ ٚدٛد َٓٗر تسبٜ ٟٛسضدٗا يف ْفٛع املرتبني ٚتهَ ٕٛعٝازاً بني املسبني
يتكٚ ِٝٝتك ِٜٛايطًٛىٚ ،غينٌ عٔ ايك ٍٛإٔ ايك ِٝأٚضع ٚأمشٌ َٔ ايبعد اشبًك ٞألْٗا
تػٌُ أبعاد أخس ٣قد ته ٕٛادتُاع ١ٝأْ ٚفط ١ٝأ ٚعًُ ١ٝأ ٚثكاف ١ٝأ ٚغريٖا َٔ األبعاد
اييت تً ٕٛضًٛى اإلْطإ (َٓعُ ١اسبٝا ٠ايدٚي.)2004 ،١ٝ
إٕ ايػعٛز األخالق ٞال ٜٛيد َع ايطفٌ بٌ ٜهتطب َٔ خالٍ املعاٜري األخالق١ٝ
ٚاالدتُاع ،١ٝفٗ ٛيف ايبداٜ ١ٜتػسب اشبري ٚايػس ٚايعادات املفسٚق ١عًٜٚ ،٘ٝؿبح
َفٗ ّٛاشبري ٚايػس َستبطاً بعادات األضس ٠اييت تدخٌ قُٔ ضًٛن٘ ٖٛٚ .ال ٜسنص
عً ٢ايك ١ُٝاشبًك ١ٝبٌ ٜسنص عًْ ٢تٝذ ١ايعٌُٖٓٚ .ا ٜأت ٞدٚز املعًُ َٔ ١خالٍ
َطاعد ٠ايطفٌ عً ٢ايػعٛز باألَٔ يف ايب ١٦ٝاييت ٜعٝؼ فٗٝا ٚغسع ايك ِٝاألخالق١ٝ
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ٚاالدتُاعٚ ١ٝغسع زٚح ايعٌُ ازبُاعٚ ٞايتعاٚ ٕٚقبط ايٓفظ ( أب ٛطايب
ٚايؿاٜؼ،2007،ؾـ،)312
ٚمتجٌ ايك ِٝبايٓطب ١يًُذتُع أعُد ٠ايبٓا ٤اييت تستهص عًٗٝا ايبٓا ١ٜاالدتُاع١ٝ
بأنًُٗا ،يرا نإ غسع ايك ِٝقسٚز ٠فسدٚ ١ٜادتُاع ١ٝيف إٓ ٚاسد .
ٚايك ِٝاألخالق ١ٝق ِٝأضاض ١ٝال ميهٓٓا االضتػٓا ٤عٓٗا إذ أْٗا َٔ ؾًب ايدٜٔ
اإلضالَ ٞاسبٓٝف ايرْ ٟد ٜٔب٘ يف صبتُعٓا ايعسبٚ ،ٞيهٜ ٞه ٕٛهلا دٚز ٚاقح يف
سٝاتٓا جيب زبطٗا بايٛاقع ايرْ ٟعٝؼ ف ٘ٝستٜ ٢ؤَٔ األفساد بكُٝتٗا ايعًُ ١ٝإىل داْب
إمياِْٗ بكُٝتٗا ايٓعس( ١ٜؾاحل.)ّ2001،
إٔ عًُ ١ٝايتٓػ ١٦االدتُاع ١ٝتك ّٛعً ٢قبط ضًٛى ايفسد ٚنف٘ عٔ األعُاٍ اييت
ال ٜكبًٗا اجملتُع ،فايكبط االدتُاع ٞقسٚز ٟسبفغ اسبٝا ٠االدتُاعٚ ،١ٝقسٚزٟ
يبكا ٤اإلْطإ ٚطبٝع ١اإلْطإ ال ته ٕٛبػس ١ٜؾاسب ١يًشٝا ٠االدتُاع ١ٝإال خبكٛعٗا
يكٛٝد ايٓعِ املدتًف َٔ ١عادات ٚتكايٝد ٚقٚ ِٝغري ذيو َٔ ايكٛابط االدتُاع ١ٝاييت
تٗرب ايٓفظ ٚتطُ ٛبٗا ،بريو ٜعٝؼ اإلْطإ يف ضالّ َع غري َٔ ٙايٓاع ٜٚهتطب
سبِٗ ٚاسرتاَِٗ (ؾٛاسبٚ ،١سٛاَد،2006 ،٠ؾـ.) 33
إٕ تعًِ ايك ِٝاالدتُاع ١ٝاملستكاٚ ٠انتطاب قٛاعد اشبًل إمنا ٖ ٞدص َٔ ٤عًُ١ٝ
ٜطًل عًٗٝا يف ايتشً ٌٝايٓفط ٞاألْا األعً ٢أ" ٚايرات ايعًٝا" فف ٞق ٤ٛاملعاٜري اشبًك١ٝ
اييت ٜتعًُٗا ايطفٌ َٔ أبٚ ٜ٘ٛميهٓٗا َٔ ْفط٘ َعًُٜ ٙٛؿبح مبكدٚز ٙايتُٝص بني
املكب َٔ ٍٛاألعُاٍ أ ٚايطًٛى ٚاملسذ َٔ ٍٚايتؿسفات أ ٚايطذاٜا  .فأ ٍٚأٚاَس ْٛٚاٖٞ
ٜتًكاٖا يف ايبٝت ٚيف املدزض ١تطتكس يف ْفط٘ ٚتٓكؼ يف ذانست٘ ٚتعٗس يف َطًه٘
إذا ناْت تًو األٚاَس ٚايٓٛاٖ ٞبايكدز املعكٚ ٍٛإذا ناْت َتطُ ١باسبصّ ٚاالضتكاَ١
ٚاإلْؿاف .فُسسً ١ايرات َٖ ٞسسً ١انتطاب ايكُري  ٖٞٚخط ٠ٛعً ٢داْب نبري
َٔ األُٖ ١ٝيف ْػأ ٠املعاٜري اشبًكٚ ١ٝاملفسٚض إٔ ٜأت ٞايطفٌ َٔ أضست٘ ٚقد ثبتت يف
ذات٘ بٛادز ايكُري فايطفٌ يف ايجايج َٔ ١عُسٜ ٙػعس باشبٛف َٔ ايعكاب أ ٚاسبسَإ َٔ
غَ ٤ٞعني عٓدَا ٜهطس قدساً َجالً أ ٚسُٓٝا ٜتًف غ٦ٝاً يٝظ ي٘ ٚيهٔ طفٌ ايسابع١
َٔ ايعُس َجالً ٜػعس بػ٦ٝني َعاً سُٓٝا ٜكدّ عًْ ٢ػاط ٜػكب األبٖٚ ٜٔٛرإ ايػ٦ٝإ
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ُٖا اشبٛف َٔ ايتٛبٝذ َٔ ْاسٚ ١ٝاإلسطاع باإلثِ أ ٚايرْب بأْ٘ ازتهب خطأً َا
نإ ٜٓبػ ٞإٔ ٜستهب٘ٚ ،عٓدَا ًٜتشل ٖرا ايطفٌ باملدزضٜ ١ه ٕٛقد أيف َكَٛات
ايتطبٝع األخالق ٞايٓابع ١أؾٛهلا َٔ أساضٝط٘ ايداخً ١ٝايرات ١ٝيد ،ٜ٘فايطفٌ ايرٟ
خيػ ٢تأْٝب ايكُري ٜه ٖٛ ٕٛايسقٝب عًْ ٢فط٘ إذا ٖ ٛتسٚض تسٜٚكاً ذاتٝاً
(ازبطُاْ،1990،ٞف.)131- 130
 ٚتعترب املسب ١ٝايعُٛد ايفكس ٟيًسٚقٚ ١تػهٌ ايدعاَ ١ايسٝ٥طٚ ١ٝاهلاَ ١يف تٛد٘ٝ
ايس ٚق ١عب ٛذبكٝل َٗاَٗا ايرتبٚ ١ٜٛاألخالقٚ ١ٝذبكٝل األٖداف املسدَٗٓ ٠ٛاٚ ،مما
ضبل ٜتبني يٓا إٔ َسب ١ٝايسٚقٜ ١كع عً ٢عاتكٗا دٚز نبري يف غسع ايك ِٝاجملتُع ١ٝيف
ْفٛع األطفاٍ قبٌ دخٛهلِ املدزض. ١
ٚيريو دا٤ت ايدزاض ١اسباي ١ٝملعسف ١دٚز َعًُ ١ايسٚق ١يف تُٓ ١ٝايك ِٝيد ٣أطفاٍ
ايسٜاض يف َد ١ٜٓاملهال .
أهنًُ الدراسُ :
تهُٔ أُٖ ١ٝايدزاض ١اسباي َٔ ١ٝخالٍ :
 )1إٕ ايك ِٝتعد األضاع األ ٍٚيف بٓا ٤ايػدؿ ١ٝاألخالق ١ٝيد ٣ايطفٌ ٚإٕ تُٓٝتٗا
عٓد ايطفٌ نًُا نإ ؾػرياً ناْت أنجس زضٛخاً يف غدؿٝت٘ املطتكبً. ١ٝ
 )2تطُ ٛايك ِٝبٛددإ األطفاٍ ٚمبا ٜتفل َع املعاٜري ايطا٥د ٠يف اجملتُع .
 )3تعد ايك ِٝاألضاع األ ٍٚيف بٓا ٤اجملتُعات .
 )4تطاعد ايكاُ٥ني عًٚ ٢قع املٓاٖر ايرتب ١ٜٛاشباؾ ١بسٜاض األطفاٍ بععطا٤
اٖتُاّ أنجس مبطت ٣ٛاألٖداف ايٛدداْٚ ١ٝطسم تُٓٝتٗا .
 )5إٕ َعسف ١املسبٝات بايطسم اييت ٜتِ َٔ خالهلا تُٓ ١ٝايك ِٝعٓد ايطفٌ جيعٌ َٓٗٔ
أنجس َكدز ٠عً ٢ايكٝاّ بدٚزٖٔ بػهٌ أفكٌ ٜٚطاعدٖٔ عً ٢تأد ١ٜاألَاْ١
املًكا ٠عً ٢عاتكٗٔ عً ٢أنٌُ ٚد٘ .
مصهلُ الدراسُ :
إَّٕ َٔ األٖداف ايسٝ٥ط ١يًرتب ٖٞ ١ٝتُٓ ١ٝازباْب ايك ُٞٝيد ٣مجٝع طالب املساسٌ
ايتعً ١ُٝٝمبا فٗٝا َسسً ١ايسٚقٚ ،١اييت ٜؤَٔ بٗا اجملتُع ،إال إٔ ذبكٝل ٖر ٙايكِٝ
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ال ٜتِ ايتدطٝط هلا بطسٜكَٓ ١عُ ،١بٌ بؿٛز ٠عػٛاَ ،١ٝ٥رتٚن ١إلَهاْٝات املسب١ٝ
يف انتػاف تًو ايك َٔٚ ِٝخالٍ املفاٖ ِٝاملكدَ ١يألطفاٍ يف غت ٢اجملاالت،
ٜٚكتؿس دٚزٖا عً ٢تُٓ ١ٝازباْب املعسيف عٔ طسٜل ضسد املعًَٛات ٚاسبكا٥ل ٚاشبربات
ٚإعطا ٤اٖتُاّ قً ٌٝبازبٛاْب ايٛدداْ ١ٝاييت تعد ايٛض ١ًٝاألٚىل يتُٓ ١ٝايك ،ِٝنريو
أغازت ْتا٥ر دزاض( ١ازبعفس )1995،ٟإىل قؿٛز نبري يف ايرتب ١ٝاألخالق ١ٝألطفاٍ
َؤضطات تسبَ ١ٝا قبٌ املدزض ١بؿف ١عاَٚ ١خاؾ ١ايك ِٝاييت ٜدزنٗا ٖؤال ٤األطفاٍ
ٚايك ِٝاملطًٛب تعصٜصٖا هلِ ،نُا إٔ ٖٓاى قؿٛز يف ايك ِٝاييت تكُٓتٗا ضبت٣ٛ
نتب ايربْاَر ايرتب ٟٛألطفاٍ ٖر ٙاملؤضطات ،نُا ْسٖ ٣را ايكؿٛز َتُجالً يف
ايك ِٝايطايب ١اييت تعٗس يف ضًٛى أطفاٍ َؤضطات تسبَ ١ٝا قبٌ املدزض ١نريو فعٕ
َععِ ايدزاضات ٚايبشٛخ اييت أدسٜت عًَ ٢سسً ١ايسٚق " ١سطب عًِ ايباسجات"
تٓاٚيت اجملاٍ املعسيف ٚقًُا تٓاٚيت اجملاٍ ايٛدداْٚ ٞالضُٝا يف صباٍ ايكٚ ِٝتُٓٝتٗا.
يريو تأت ٞايدزاض ١اسباي ١ٝملعسف ١دٚز َسب ١ٝايسٚق ١يف تُٓ ١ٝايك ِٝيد ٣طفٌ
ايسٚق َٔ ١خالٍ اإلداب ١عً ٢ايطؤاٍ ايسٝ٥ط ٞايتاي: ٞ
 ما دور مربًُ الروضُ يف تننًُ الكًه لدّ األطفال؟
ٜٚتفسع عٓ٘ ايطؤاالٕ اآلتٝإ :
َ .1ا أْٛاع ايك ِٝاييت تُٓٗٝا َسبٝات زٜاض أطفاٍ َد ١ٜٓاملهال ؟
َ .2ا ايطسم اييت َٔ خالهلا تُٓ ٞاملسب ١ٝايك ِٝعٓد أطفاٍ َد ١ٜٓاملهال؟
أهداف الدراسُ :
تهُٔ أٖداف ايدزاض ١يف اآلت:ٞ
 .1ايتعسف عً ٢دٚز َسب ١ٝايسٚق ١يف تُٓ ١ٝايك ِٝيد ٣طفٌ ايسٚق١
 .2ايتعسف عً ٢أْٛاع ايك ِٝاييت تُٓٗٝا َسبٝات زٜاض أطفاٍ َد ١ٜٓاملهال ٚايطسم
املطتددَ ١يتُٓٝتٗا .
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حدود الدراسُ :
تكتؿس ايدزاض ١عً ٢اسبدٚد اآلت:١ٝ
مت تطبٝكٗا عً ٢صبُٛعَ َٔ ١سبٝات زٜاض األطفاٍ يف َد ١ٜٓاملهال يف ايعاّ ايدزاضٞ
.2013 – 2012
مصطلحات الدراسُ :
ٚزدت يف ٖر ٙايدزاض ١صبُٛع٘ َٔ املؿطًشات ضتعسف أٚال اؾطالسا ثِ بدالي١
ايدزاض ١اسباي.١ٝ
َ )1عًُ ١ايسٚق ٖٞ :١اإلْطاْ ١اييت تك ّٛبرتب ١ٝاألطفاٍ داخٌ غسف ١ايٓػاط ٚخازدٗا
َٔ خالٍ تعاٜػٗا ايَ َٞٛٝع األطفاٍ ٚتٗدف َٔ خالٍ عًُٗا إىل ذبكٝل األٖداف
ايرتب ١ٜٛيًسٚق( ١ضباَد،2005،٠ف. )174
ٚبدالي ١ايدزاض ١اسباي ٖٔ ١ٝمجٝع َسبٝات زٜاض أطفاٍ َد ١ٜٓاملهال يف ايعاّ
ايدزاض.2013 /2012 ٞ
 )2طفٌ ايسٚق : ١املكؿٛد ب٘ ايطفٌ املًتشل بسٜاض األطفاٍ ٚايرٜ ٟرتاٚح عُسَٔ ٙ
( )6- 4ضٓٛات ٚتعترب ٖر ٙايفرت ٖٞ ٠فرت ٠املسٚ ١ْٚايكابً ١ٝيًتعًِ ٚتطٜٛس املٗازات،
نُا أْٗا فرت ٠ايٓػاط األنرب ٚايُٓ ٛايًػ ٟٛاألنجس (ضباَد،2005 ،٠ف. )53
 )3تعسٜف ايك ٖٞ : ِٝأسهاّ َهتطب َٔ ١ايعسٚف االدتُاعٜ ١ٝتػسبٗا ٚحيهِ بٗا
ٚذبدد صباالت تفهريٚ ٙذبدد ضًٛن٘ ٚتؤثس يف تعًُ٘ فايؿدم ٚاألَاْٚ ١ذبٌُ
املطؤٚي ١ٝنًٗا قٜ ِٝهتطبٗا ايفسد َٔ اجملتُع ايرٜ ٟعٝؼ فٚ ٘ٝربتًف ايكِٝ
باختالف اجملتُعات بٌ ٚازبُاعات ايؿػري( ٠ازبعفس،1995،ٟف.)22
أَا بدالي ١اي دزاض ١اسباي ١ٝفعٕ ايك ِٝتتُجٌ يف صبُٛع َٔ ١ايفكسات ذب ٟٛعً٢
أْٛاع َٔ ايك( ِٝإمياْٚ ،١ٝثكافٚ ١ٝادتُاع )١َٝٓٗٚ ١ٝاييت تُٓٗٝا ع ١ٓٝايبشح َكاض٘
بايدزد ١اييت ذبؿٌ عًٗٝا املسب ١ٝعٓد إدابتٗا عً ٢فكسات َكٝاع أْٛاع ايكٚ ِٝطسم
تُٓٝتٗا.
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اإلطار النظري:
أهنًُ مرحلُ الطفىلُ املبهرَ :
تعترب ايطفٛي َٔ ١أِٖ املساسٌ اييت ميس بٗا اإلْطإ يف سٝات٘ ففٗٝا تػتد قابًٝت٘
يًتأثس بايعٛاٌَ املدتًف ١اييت ذبٝط ب٘ مما ٜربش أُٖ ١ٝايطٓٛات اشبُظ األٚىل يف
ته ٜٔٛغدؿٝت٘ بؿٛز ٠ترتى أثسٖا ف ٘ٝط ١ًٝسٝات٘ ٚدبعٌ تسبٝت٘ يف ٖر ٙاملسسً ١أَساً
ٜطتشل ايعٓا ١ٜايبايػ( ١عدع َٚؿًح ،1990،ف ،)13فاألعٛاّ اشبُط ١األٚىل َٔ
عُس ايطفٌ ٖ ٞأِٖ ضٓٛات عُس ٙعً ٢اإلطالم ففٗٝا :
ٜٓ )1ػسع يف ايطفٌ َٔ %90ايكٚ ِٝايطًٛنٝات ٚاييت ته ٕٛمبجاب ١ايككبإ يًكطاز
ٜطري عًٗٝا طٛاٍ سٝات٘ فعٕ غفًٓا عٓٗا سبطاب دٛاْب أخس ٣نايؿشٚ ١ايتعًِٝ
َجالً فطٛف ْٓدّ سٝح ال ٜٓفع ايٓدّ .
ٜ )2ه ٕٛايطفٌ أغب٘ بعذٜ ١ٓٝطٌٗ تػهًٗٝا نٝفُا تػا ٤فُا َٔ َٛيٛد إال ٜٛيد
عً ٢ايفطسٖٓ َٔٚ ،٠ا تأت ١َُٗ ٞاألب ٜٔٛيف تػه ٌٝايطفٌ بايػهٌ املالِ٥
يًكٚ ِٝايعادات ايؿشٝشٚ ١ذبً ٘ٝبايفكاٚ ٌ٥ربً ٘ٝعٔ ايسذا. ٌ٥
 )3ته ٕٛعني ايطفٌ أغب٘ بايهاَريا اييت تًتكط نٌ ؾػريٚ ٠نبري ٠يريو ْٓؿح
نٌ ايكاُ٥ني عً ٢تسب ١ٝايطفٌ إٔ ٜهْٛٛا قد ٠ٚسطٓ ١أَاّ أعني ايؿػاز .
ٚقد اٖتُت ايبًدإ ٚاجملتُعات املتكدََٓ ١ر شَٔ بعٝد بأطفاهلا ست ٢غدا ٖرا
االٖتُاّ حيتٌ َهإ ايؿداز ٠يف اشبطط ٚاألٚيٜٛات ٚاالٖتُاَات ٚايرباَر عً ٢نٌ
املطتٜٛات احملًٚ ١ٝايٛطٓٚ ١ٝايكٚ ،١َٝٛيعٌ َٔ أُٖٗا :اْتػاز ايٛع ٞيف اجملتُع بٛدٛب
ايعٓا ١ٜبايطفٌ يف املساسٌ األٚىل َٔ سٝات٘ (عدعَٚ ،ؿًح،1990،ف .)15سٝح بريت
ازبٗٛد ايهبري ٠يف تعً ِٝاألطفاٍ ٚتسبٝتِٗ ٚتجكٝفِٗ ٚإْػا ٤املؤضطات اييت تعتين
بايطفٛي ١يف نٌ دٛاْبٗا ايؿشٚ ١ٝايٓفطٚ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝايجكافٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝاٖتُاّ
اجملتُعات بأطفاهلا ٜأت َٔ ٞإدزاى ٖر ٙاجملتُعات بإٔ االٖتُاّ بايطفٛي ٖٛ ١سذس
ايصا ١ٜٚيف قُإ َطتكبٌ اجملتُع ٚتطًعاً يبٓا ٤عامل أنجس ضعاد٠
(دٜاب،2006،ف .)15فكد أمجع عًُا ٤ايٓفظ ٚايرتب ١ٝعً ٢إٔ ضٓٛات ايطفٛي١
املبهس ٠ذات أثس ساضِ يف ذبدٜد غدؿ ١ٝايفسد خالٍ املساسٌ ايتاي َٔ ١ٝعُسٙ
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ٜٚؤند عبد ايعصٜص ايكٛؾ ٞايٛازد يف (ؾاحل )2001،إٔ فرت ٠ايطفٛي ١املبهسٖٞ ٠
فرت ٠منَ ٛطتُس يف مجٝع ايٓٛاسٜ ٞتًك ٢ايطفٌ خالهلا دزٚضاً يًعادات ٚايتكايٝد ٚايكِٝ
ايطا٥د ٠يف صبتُع٘ َ ٖٞٚسسً ١تتُٝص باملسٚ ١ْٚايكابً ١ٝيًتعًِ ،نريو أند بٝاد٘ٝ
عً ٢أُٖ ١ٝايطٓٛات األٚىل يف سٝا ٠ايطفٌ يف ته ٜٔٛاملفاٖٚ ِٝايك ِٝيدٜٚ ،ٜ٘ػري
فسٚبٌ  َٔ ٖٛٚايسٚاد اير ٜٔأضُٗٛا يف زٜاض األطفاٍ عً ٢املطت ٣ٛايعامل ٞإىل أْ٘
ٜٓبػ ٞاالضتفاد ٠ازباد َٔ ٠االضتعدادات ٚايكدزات اشباؾ ١املتٛفس ٠يد ٣ايطفٌ يف
َسسً ١ايطفٛي ١ايبانسٚ ٠تٛدٗٗٝا عبَ ٛطازٖا ايطً( ِٝؾاحل.)2001،
ٚددٜس بايرنس إٔ االٖتُاّ بايطفٌ يٝظ ٚيٝد ايفهس ايػسب ٞفشطب ،بٌ إٕ
ايٓاظس يف ايرتب ١ٝاإلضالَ ١ٝقًُا جيد هلا ْعرياً يف االٖتُاّ بايطفٌ ٚتهسمي٘ ،فكد
أَست حبطٔ اختٝاز ايصٚد( ١األّ) ألْٗا احملتكٔ ايرتب ٟٛاأل ٍٚيًطفٌ سٝح أغاز
ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ إىل بريو بكٛي٘ (ربريٚا يٓطفهِ فعٕ ايعسم دضاع ) ٚيف
زٚا ( ١ٜفعٕ ايعسم ْصاع ) ٚأٚدبت ايعٓا ١ٜب٘ دٓٓٝاً يف بطٔ أَ٘ٚ ،قد سسَت إٜرا ٘٥أٚ
إسبام ايكسز ب٘ بأ ٟغهٌ َٔ األغهاٍ مبا يف ذيو اإلدٗاض ،ثِ بعد َٛيد ٙحيتفٞ
ب٘ ٜٚهسّ مبا اؾطًح عً ٘ٝبايعكٝك ٖٞٚ ١غا ٠تربح ي٘ يف اي ّٛٝايطابع استفا ٤مبٛيدٙ
(اهلٓٝد،2006،ٟف) 8

.

الطفىلُ وتصهًل الصخصًُ :
تػب٘ َسسً ١ايطفٛي ١ناألزض اشبؿب ١ايطٝب ١اييت ٜبرز فٗٝا املسبَ ٕٛا ٜػإٚ٤
َٔ ايكٚ ِٝاملجٌ ايعًٝا يًطًٛى ٚاالدباٖات ٚذيو َٔ خالٍ ايتٓػ ١٦االدتُاعٚ ١ٝايتطبٝع
عٔ طسٜل أْػطٚ ١بساَر ايًعب ايرٜ ٟػهٌ َدخالً أضاضٝاً يُٓ ٛايطفٌ َعسفٝاً ٚعكًٝاً
ٚادتُاعٝاً ٚاْفعايٝاً ٚسسنٝاً ٚخًكٝاً سٝح تػري االدباٖات املعاؾس ٠يف ايرتب ١ٝعً٢
أُٖ ١ٝايطٓٛات األٚىل َٔ سٝا ٠اإلْطإ ٚتؤند إٔ يًطٓٛات األٚىل َٔ سٝا ٠ايطفٌ
آثازٖا ايباق ١ٝيف غدؿٝت٘ ٚيف تهْ ٜٔٛعست٘ يًشٝاٚ ٠ته ٜٔٛأٖداف٘ ٚؾٝاغٚ ١دداْ٘
ٚذبدٜد عالقات٘ ايداخًٚ ١ٝاشبازد. ١ٝ
ٚأغازت ايدزاضات إىل إٔ َسسً ١ايطفٛي ٖٞ ١األضاع يتٛد ٘ٝق ٣ٛايطفٌ
ٚاضتعدادات٘ املدتًفٚٚ ١قع أضظ ايرتب ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝاشبًك ١ٝايطًٚ ١ُٝايعادات
االدتُاع ١ٝاسبُٝدٚ ٠غسع ايعٛاطف ايطاَٚ ١ٝإٜكاظ ايسغب ١يف ايعٌُ اإلجيابٞ
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الضتهُاٍ اإلعداد ايػدؿ ٞاير ٟميهٔ يًفسد َٔ اضتػالٍ نٌ َا أٚدع فَٔ ٘ٝ
إَهاْٝات ألداٚ ٤ظٝفْ ١افع ١يف اسبٝاٜ ٠طعد بٗا ٖ ٛنُا ٜطعد بٗا صبتُع٘ (عٝاد،
،1997ؾـ.)133
الدور الرتبىٍ لرياض األطفال :
تعترب زٜاض األطفاٍ َؤضطات تسبٚ ١ٜٛادتُاع ١ٝتعٓ ٢بتٓػ ١٦األطفاٍ اير ٜٔترتاٚح
أعُازِٖ بني أزبع إىل ضت ضٓٛات ٚتؤًِٖٗ تأٖٝالً ضًُٝاً ياليتشام باملدازع االبتدا،١ٝ٥
نُا إٔ يًسٚق ١أُٖ ١ٝنبري ٠يف تٓػ ١٦ايطفٌ ٚتٓبع تًو األُٖ َٔ ١ٝنْٗٛا َسسً١
ته ٜٔٛغدؿ ١ٝايفسد ٚذبدٜد إطازٖا ايعاّ ْعساً ملا ٜتؿف ب٘ عكٌ ايطفٌ َٔ املس١ْٚ
يف تكبٌ االدباٖات ٚاملفاٖ ِٝازبدٜدٚ ٠تٓطبع ف ٘ٝاشبربات اييت ميس بٗا ٚتعٌ ثابت ١إىل
سد نبري طٛاٍ سٝات٘ املطتكبً( ١ٝازبعفس ،1995 ،ٟؾـ)13
نُا ٜتدزب ايطفٌ يف ايسٚق ١عً ٢تطبٝل ايكٚ ِٝاملعاٜري اييت تعًُٗا يف ايبٝت
نايؿدم ٚاالضت٦رإ ٚايٓعافٚ ١ايٓعاّ َٚساعا ٠اهلدٚ ٤ٚتُٓ ١ٝاسرتاّ اسبكٛم
ٚاملًهٝات اشباؾٚ ١ايعاَ ١مما جيعً٘ أنجس اضتعداداً يًشٝا ٠االدتُاع ١ٝايطً١ُٝ
(َسض ،2010،ٞؾـ.)99
ٚتعٌُ زٜاض األطفاٍ عً ٢تٛد ٘ٝاألطفاٍ ٚإنطابِٗ ايعادات ايطًٛن ١ٝاييت تتفل
َع قٚ ِٝعادات ٚتكايٝد اجملتُع ايرٜٓ ٟتُ ٕٛإيٚ ٘ٝتُٓ ٍَٛٝ ١ٝاألطفاٍ ٚانتػاف
قدزاتِٗ ٚايعٌُ عً ٢تُٓٝتٗا مبا ٜتفل ٚسادات اجملتُع ( ضباَد ،2005 ،٠ؾـ.)229
نُا إٔ يًسٚقٚ ١ظا٥ف ددٜد ،٠فًٗا أُٖ ١ٝيف ايطٓٛات ايطت األٚىل َٔ سٝا٠
ايطفٌ ٚأثسٖا يف تطٜٛس غدؿ ١ٝايفسد ٚسٝات٘ نًٗا ،فكد أمجعت ْتا٥ر أنجس َٔ
َا٥يت دزاض ١سدٜج ١يف ايٛالٜات األَسٜه ١ٝعً ٢أثس اشبربات اييت ٜتعسض هلا األطفاٍ
يف ضِٓٗ املبهس عًَ ٢طري ٠سٝاتِٗ ٚأندت قسٚز ٠تؿُ ِٝبساَر تسبَ ١ٜٛبهس٠
تصٚد األطفاٍ باشبربات اييت تتٓاضب َع قدزاتِٗ ٚخؿا٥ؿِٗ ٚساداتِٗ (بدزإ،
 ،2003ؾـ. )257
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 َٔٚاالدباٖات اسبدٜج ١اييت تتبٓاٖا أٖداف زٜاض األطفاٍ تُٓ ١ٝايك ِٝاشبًك١ٝ
ٚاالدتُاع ١ٝباعتبازٖا األضاع يف ته ٜٔٛايػدؿٚ ١ٝتُٓ ١ٝزٚح ازبُاعٚ ١املػازن١
ازبُاعٚ ١ٝايتفاعٌ االدتُاعٚ ٞسب ايعٌُ ٚاسرتاّ ايعاًَني ٚتُٓ ١ٝايكُري .
ٚتؤند األدبٝات ايرتبٚ ١ٜٛايدزاضات اسبدٜج ١عً ٢ذبدٜد أٖداف زٜاض األطفاٍ يف
ضٝاد ٠ايٓعس ٠املتهاًَ ١يًطفٌ ٚخؿا٥ؿ٘ َٚعاٖس منٚ ٙٛقسٚز ٠ايتعاٌَ يف إطاز
نً ٞال ٜتذصأٚ ،أؾبح ذبكٝل ايُٓ ٛاملتهاٌَ ٖدفاً أضاضٝاً يف مجٝع زٜاض األطفاٍ،
ٚاتفل املسب ٕٛعً ٢قسٚز ٠إٔ تطتٗدف مجٝع زٜاض األطفاٍ ذبكٝل ايُٓ ٛاالدتُاعٞ
ٚايٓفطٚ ٞايعاطفٚ ٞاألخالقٚ ٞايعكًٚ ٞازبطُٚ ٞاسبسن ٞيهٌ طفٌ(بدزإ،
 ،2003ؾـ.)61
ٜٚؤند (بدزإ )2003،إٔ اْكُاّ ايطفٌ إىل َسسً ١ايسٚق ١ال تكٌ أُٖ ١ٝعٔ
املساسٌ ايتعً ١ُٝٝايالسك ،١فٗ ٞاسبذس األضاع اير ٟحيدد خازط ١ايتعً ِٝزبٌٝ
املطتكبٌ ،يريو ال بد إٔ ذبكل ب ١٦ٝزٜاض األطفاٍ صبُٛع َٔ ١ايٓتا٥رَٗٓ ،ا إَتاع
األطفاٍ ٚإنطابِٗ َعًَٛات ٚفٛا٥د َتٓٛعٚ ١تُٓ ١ٝايكٚ ِٝاآلداب ٚايطًٛى املسغٛب،
باإلقاف ١إىل تُٓ ١ٝايجك ١يف ْفٛضِٗ ٚذبفٝص ايعٌُ االدتُاع ٞيدٚ ،ِٜٗخًل ايدٚافع
اإلجياب ١ٝيد ِٜٗعب ٛايعٌُٚ ،تُٓ ١ٝايكدزات ٚاملٗازات اإلبداعٜٚ ،١ٝتطًب ذبكٝل ٖرٙ
ايٓتا٥ر تٛفري نٛادز َتدؿؿَٚ ١ؤًٖ ١يتكٛد عك ٍٛايطًب ١إىل َساف ٧آَٓٚ ،١حيتاز
األطفاٍ يف ٖر ٙاملسسً ١إىل تػذٝع َطتُس َٔ َعًُٖ ١ر ٙايسٜاض َٔ أدٌ تُٓ ١ٝسب
ايعٌُ ايفسٜك ٞيدٚ ِٜٗغسع زٚح ايتعاٚ ٕٚاملػازن ١اإلجيابٚ ١ٝاالعتُاد عً ٢ايٓفظ
ٚايجك ١فٗٝا ٚانتطاب ايهجري َٔ املٗازات ايًػٚ ١ٜٛاالدتُاعٚ ١ٝته ٕٛاالدباٖات
ايطً ١ُٝدبا ٙايعًُ ١ٝايتعً ( ١ُٝٝبدزإ ،2003 ،ؾـ. )118
ٜٚعد ايطفٌ يف املٓاٖر اسبدٜج ٖٛ ١احملٛز األضاض ٞيف مجٝع ْػاطاتٗا فٗ ٞتدعٙٛ
داُ٥اً إىل ايٓػاطات ايراتٚ ١ٝتُٓ ٞف ٘ٝعٓؿس ايتذسٜب ٚاحملاٚيٚ ١االنتػاف ٚتػذع٘
عً ٢ايًعب اسبس ٚتسفض َبدأ اإلدباز ٚايكطس بٌ تسنص عًَ ٢بدأ املسٚ ١ْٚاإلبداع
ٚايتذدٜد ٚايػُٖٚ ٍٛرا نً٘ ٜتٛدب ٚدٛد املعًُ ١املدزب ١احملب ١ملٗٓتٗا ٚاييت تتُهٔ
َٔ ايتعاٌَ َع األطفاٍ حبب ٚضع ١ؾدز ٚؾرب (ؾاحل.) 2001،

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

316

العذد ( )6المجلذ ( )10إبريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

دور مربيات رياض أطفال مدينة املكال يف تنمية القيم

| انتصار علي عمر باصرة  ،زينب هادي باحارثة

-ISSN : 2410-521X

دور معلنُ الروضُ :
َٔ َٖ ٞعًُ ١ايسٚق ١؟
ٖ ٞاييت تك ّٛبرتب ١ٝايطفٌ يف َسسً ١ايسٚقٚ ١تطع ٢إىل ذبكٝل األٖداف ايرتب١ٜٛ
اييت ٜتطًبٗا املٓٗاز َساع ١ٝاشبؿا٥ـ ايعُس ١ٜيتًو املسسًٚ .١ال بد ملعًُ ١زٜاض
األطفاٍ إٔ تعًُِٗ ايك ِٝعٔ طسٜل ايكد ٠ٚاسبطٓٚ ١ايعٌُ ايؿاحل ٚيٝظ عٔ طسٜل
احملاقس ٠أ ٚإعطا ٤ايتالَٝر دزضاً يف األخالم أ ٚايتٗدٜد أ ٚايعكاب ٚال تتبٓ ٢دٚز
ايٛاعغ يًفكٚ ١ًٝاملسغد هلا فال تك ٍٛيًطفٌ َجالً  :عًٝو إٔ ال تكَ ٍٛجٌ ٖرٙ
ايهًُات ايبر ،١٦ٜأْا ال أسبو سني تعٌُ َجٌ ٖرا .بٌ جيب إٔ تٛقح ي٘ منط ايطًٛى
املكبٚ ٍٛمنط ايطًٛى املسفٛض فٗ ٞتعًُِٗ ايًطف ،مبعاًَتٗا ايًطٝف ١هلِ ٚإبدا٤
املٛافك ١عًَ ٢ا ٜك َٕٛٛب٘ َٔ أعُاٍ محٝدٚ ٠بٗرا تك ٟٛعٓدِٖ ايػعٛز ايطٝب
ٚايعاطف ١ايٓب ،١ًٝنُا تدزى إٔ أطفاهلا ٜتعًُ ٕٛايهجريٜٚ ،فُٗ ٕٛايهجري عٔ طسٜل
ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعً ( ِٝعدع َ ٚؿًح،1990 ،ف.)108
أدوار معلنُ رياض األطفال :
تكَ ّٛسب ١ٝزٜاض األطفاٍ بأدٚاز عدٜدٚ ٠تؤدَٗ ٟاَاً نجريَٚ ٠تٓٛع ١تتطًب
َٗازات فٓ ١ٝطبتًفٜ ١ؿعب ذبدٜدٖا ٚتفؿًٗٝا ،فَٗ ٞطٛ٦ي ١عٔ نٌ َا ٜتعًُ٘
ايطفٌ اييت تبدأ بايتدطٝط ٚتطتُس بايتٓفٝر ٚتٓتٗ ٞبايتكٚ ِٜٛاملسادع ١نُا إٔ يًُعًُ١
دٚزاً زٝ٥طٝاً يف تطٜٛس ايعًُ ١ٝايرتب ١ٜٛألْٗا عً ٢ايتُاع داُ٥اً َع األطفاٍ (ضباَد،٠
،2005ف.)173
ٚميهٔ إمجاٍ ادٚاز َعًُ ١ايسٚق ١فُٝا : ًٜٞ
 )1دٚز َعًُ ١ايسٚق ١نبد ١ًٜيألّ :إٕ دٚز َعًُ ١ايسٚق ١ال ٜكتؿس عً ٢ايتدزٜظ
ٚتًكني املعًَٛات يألطفاٍ ،بٌ إٕ هلا أدٚازاً ذات ٚدٚ ٙٛخؿا٥ـ َتعدد ٠فٗ ٞبد١ًٜ
يألّ َٔ سٝح ايتعاٌَ َع أطفاٍ تسنٛا أَٗاتِٗ َٓٚاشهلِ ألَ ٍٚسٚٚ ٠ددٚا أْفطِٗ
يف ب ١٦ٝددٜدٚ ٠ضبٝط غري َأيٛف يرا فعٕ َُٗتٗا َطاعدتِٗ عً ٢ايتهٝف
ٚاالْطذاّ.
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 )2دٚز املعًُ ١يف ايرتبٚ ١ٝايتعً :ِٝنُا إٔ دٚزٖا جيب إٔ ٜه ٕٛدٚز املعًُ ١اشببري٠
يف فٔ ايتدزٜظ; فٗ ٞتتعاٌَ َع أفساد حيتاد ٕٛإىل ايهجري َٔ ايؿرب ٚاإلملاّ بطسم
ايتدزٜظ اسبدٜح .
 )3دٚز املعًُ ١نُُجً ١يك ِٝاجملتُع  :إقاف ١إىل ذيو فٗ ٞممجً ١يك ِٝاجملتُع ٚعًٗٝا
َُٗ ١ا يتٓػ ١٦ادتُاع ١ٝاملستبط ١بكٚ ِٝتكايٝد اجملتُع ايرٜ ٟعٝػ ٕٛفٚ ٘ٝتطتددّ
األضايٝب املٓاضب. ١
 )4دٚز املعًُ ١نكٓا ٠اتؿاٍ بني املٓصٍ ٚايسٚق : ١املعًُ ١أٜكاً سًك ١اتؿاٍ بني
ايسٚقٚ ١املٓصٍ فٗ ٞايكادز ٠عً ٢انتػاف خؿا٥ـ األطفاٍ ٚعًٗٝا َطاعد٠
ايٛايد ٜٔيف سٌ املػهالت اييت تعرتض طسٜل أبٓا ِٗ٥يف َطريتِٗ ايتعً. ١ُٝٝ
 )5دٚز املعًُ ١نُطٛ٦ي ١عٔ إداز ٠ايؿف ٚسفغ ايٓعاّ ف َٔ : ٘ٝأضاضٝات ايعٌُ
ايرتب ٟٛيًُعًُ ١تٛفري ايٓعاّ املستبط َع اسبس ١ٜيف زٜاض األطفاٍ ٚتعد ايفٛقَٔ ٢
أنرب املعٛقات يف ايعٌُ ٚاملعًُ ١ايٓادش ٖٞ ١اييت تك ّٛبازبُع َا بني اْكباط
ايطفٌ ٚسسٜت٘ ٚتػذع ايطفٌ عً ٢ايتعبري اسبس اشبالم يف زٚح َٔ سب ايطاع. ١
 )6دٚز َعًُ ١ايسٚق ١نُعًَُٚ ١تعًُ ١يف ايٛقت ذات٘ :عًَ ٢عًُ ١ايسٚق ١إٔ تطًع
عً ٢نٌ َا ٖ ٛددٜد يف صباٍ ايرتبٚ ١ٝعًِ ايٓفظ ٚإٔ دبدد َٔ ثكافتٗا ٚتطٛز َٔ
قدزاتٗا َتبع ١األضايٝب ايرتب ١ٜٛاسبدٜج١
َ )7عًُ ١ايسٚق ١نُٛدْٗ ١فطٚ ١ٝتسبٚ :١ٜٛتكَ ّٛعًُ ١ايسٚق ١بتشدٜد قدزات
األطفاٍ ٚاٖتُاَاتِٗ َٛٝٚهلِ ٚتٛد٘ طاقاتِٗ ٚبايتاي ٞتطتطٝع ذبدٜد األْػط١
ٚاألضايٝب ٚايطسا٥ل املٓاضب ١يتًو اشبؿا٥ـ ٚاييت متٝص نٌ طفٌ ،نُا البد
ملعًُ ١ايسٚق َٔ ١ذبدٜد املػهالت اييت ٜعاَْٗٓ ٞا ايطفٌ ٚايكٝاّ بايتعاَ ٕٚع
املسغد ايٓفط ٞيف عالز تًو املػهالت ٚارباذ ايتدابري ايٛقا ١ٝ٥يًطفٌ قبٌ ظٗٛز
َػهالت ْفط ١ٝأخسْ( ٣فظ املؿدز،ف.)177- 175
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الكًه وطرم استًعابوا :
ٚذبتٌ َطأي ١ايكَٓ ِٝصي ١بايػ ١األُٖ ١ٝيف ايفهس ايفًطفٚ ٞايفهس األخالق،ٞ
نُا ذبع ٢باٖتُاّ ايعًُاٚ ٤زداٍ ايدٚ ٜٔايرتبٚ ١ٝعًُا ٤االدتُاعٚ ،ضا٥س ايٓاع،
ْعساً ألٕ فهس ٠ايكٚ ِٝأسهاَٗا َٔ أنجس املطا ٌ٥اتؿاالً باإلْطإ ،فاملس َٔ ٤غري
قاعد ٠قَ ١ُٝٝتٜ ١ٓٝفكد َؿدز ايتٛد ٘ٝاألضاض ٞيف سٝات٘ نُا ٜفكد املس ٤ايبؿري٠
اييت ٜس َٔ ٣خالهلا األغٝا٤
ٚهلرا تٓٛعت املؤيفات اييت تبشح َٛقٛع ايكٚ ِٝأْٛاعٗا ٚطبٝعتٗاَٚ ،ؿادزٖا،
ٚتعازض األفهاز ٚاملٛاقف بؿددٖاٚ ،تعددت املراٖب س ٍٛتستٝبٗا ٚتؿٓٝفٗاٚ ،إذا
ناْت األحباخ ايعًُ ١ٝازباد ٠ألؾ ٍٛايك ِٝقد بدأت تٓػط َٓر بداٜات ايكسٕ
ايعػس ٜٔفًكد استًت ْعسٜات ايك ِٝاملهاْ ١األٚىل يف أملاْٝا سٛاي ٞعاّ . ّ1900
ٖٓاى اعتكاد عاّ عً ٢املطت ٣ٛايعامل ٞبإٔ األدٝاٍ ازبدٜد ٠تعاْْ َٔ ٞكـ نبري
يف ايكٚ ِٝاملجٌ ٚايتطاَٚ ،ٞيرا فعٕ دٚالً عدٜد ٠يف ايػسب تفهس ددٜاً يف إعاد ٠ايرتب١ٝ
ايدٚ ١ٜٝٓاشبًك ١ٝإىل املدازع بعد إٔ ناْت تعٔ إٔ املباد ٨ايعًُاْ ١ٝاييت تدع ٛإيٗٝا
تػين عٔ ايرتب ١ٝايدٚ ،١ٜٝٓئ ْبايؼ إذا قًٓا إٕ َطتكبٌ املطًُني مجٝعاً َتٛقف عً٢
َد ٣تػه ٌٝايكٚ ِٝاألخالم اإلضالَ ١ٝيطًٛنٓا َٛٚاقفٓا َٚد ٣قدزتٗا عً ٢تٓعِٝ
زدٚد أفعايٓا; ألْ٘ ال ٜعادٍ ؾش ١تًو ايك ِٝض ٣ٛفاعًٝتٗا ٚسكٛزٖا يف تفاؾ ٌٝسٝاتٓا
(بهاز ،2002 ،ف.)35
أنىاع الكًه :
ٖٓاى عد ٠أْٛاع يًك َٔٚ ِٝأُٖٗا :
 )1ايك ِٝايدٜٚ : ١ٜٝٓكؿد بٗا اٖتُاّ ايفسد  ًَ٘ٝٚإىل َعسفَ ١ا ٚزا ٤ايعامل ايعاٖسٟ
فٜٗ ٛسغب يف َعسف ١أؾٌ اإلْطإ َٚؿريٜٚ ٙس ٣إٔ ٖٓاى ق ٠ٛتطٝطس عً ٢ايعامل
ايرٜ ٟعٝؼ فٚ ٘ٝحيا ٍٚإٔ ٜسبط ْفط٘ بٗر ٙايك ٣ٛبؿٛزَ ٠ا
(ازبعفس،1995،ٟف. )25- 23
 )2ايك ِٝاألخالق: ١ٝعسفٗا قػكٛؽ بأْٗا تٓعُٝات ْفطٜ ١ٝهتطبٗا ايفسد َٔ خالٍ
تػسب٘ يكٚ ِٝعادات ٚتكايٝد ايٛضط االدتُاع ٞايرٜ ٟعٝؼ فٚ ٘ٝميازع دٚزَٔ ٙ
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خالي٘ٚ ،تتكح ٖر ٙايتٓعُٝات َٔ خالٍ َٛاقف ايفسد اسبٝاتٚ ١ٝتفاعالت٘ َع ذات٘
َٚع اآلخس ،ٜٔفٗ ٞتػٌُ ناف ١دٛاْب ْػاط اإلْطإ ٚتفاعً٘ َع ب٦ٝت٘ ٚتؿسفات٘
ٚضًٛنٝات٘ اييت تٓعِ عالقت٘ باهلل ٚبايهٚ ٕٛباجملتُع .
 )3ايك ِٝايجكاف ٖٞٚ : ١ٝصبُٛع َٔ ١ايكٚ ِٝاملعتكدات ٚاملعاٜري اييت تػري إىل ايُٓط
ايهً ٞسبٝا ٠صبتُع َا( ازبعفس ،1995،ٟف. )23
 )4ايك ِٝاالدتُاعٜ : ١ٝكؿد بٗا اٖتُاّ ايفسد  ًَ٘ٝٚإىل غري َٔ ٙايٓاع فٗ ٛحيبِٗ
ٚمي ٌٝهلِ (ازبعفس،ٟف. )25- 23
انتساب الكًه :
ٜس ٣نساث Krathwol ٍٛإٔ انتطاب ايك ِٝحيدخ عرب عًُٝات ترٜٚت َتطًطً١
عً ٢عبٖ ٛسَ ٞذات مخطَ ١طتٜٛات ٖ: ٞ
َ )1طت ٣ٛاالضتكباٍٜٚ :ػري ٖرا املطت ٣ٛإىل ٚع ٞاملتعًِ ٚسطاضٝت٘ يًُجريات
احملٝط ١ب٘ ٚاْتباٖ٘ هلا .
َ )2طت ٣ٛاالضتذابٚ :١بٗرا ٜٓتكٌ املتعًِ َٔ صبسد االْتبا ٙإىل االْدَاز يف ايعاٖس.٠
َ )3طت ٣ٛايتك :ِٝٝيف ٖرا املطتٜ ٣ٛعط ٞاملتعًِ يًعاٖس ٠ق ١ُٝأ ٚتكدٜس يًعٛاٖس
ٜٚطًو ضًٛناً ثابتاً إشا ٤بعض املٛقٛعات .
َ )4طت ٣ٛايتٓعٚ :ِٝيف ٖرا املطتٜ ٣ٛكف املتعًِ عً ٢ايعالقات املتبادي ١بني طبتًف
ايكٜٚ ِٝعٝد تٓعُٗٝا يف َٓع ١َٛق. ١ُٝ
َ )5طت ٣ٛايٛضِ بايكٚ :١ُٝب٘ تٓتٗ ٞعًُ ١ٝايترٜٚت ،سٝح ٜطتذٝب ف ٘ٝاملتعًِ
اضتذابَ ١تطك ١يًُٛاقف املػش ١ْٛبايكٚ ،ِٝفكاً يًك ِٝاييت ٜتبٓاٖا ٜٚعتكدٖاٚ ،يف
ٖرا املطتٜ ٣ٛتِ إؾداز ايطًٛى د ٕٚاضتجاز ٠يالْفعاالت ٜٛٚضِ بك ١ُٝتدٍ عً٢
منط ضًٛن٘ ٚسٝات٘ ،نإٔ ٜٛؾف بايتعا ٕٚأ ٚايؿدم أ ٚاالْدفاع ْ ،تٝذ١
يًتٛافل بني قٚ ُ٘ٝضًٛن٘ ،أ ٚبني أعُاي٘ َٚا ٜؤَٔ ب٘ .
نظريات انتساب الكًه :
ساٚيت بعض املدازع ايفهس ١ٜتفطري عًُ ١ٝانتطاب ايكٚ ِٝضٛف ْطتعسض
بعجياش أبسش ٖر ٙايٓعسٜات :

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

320

العذد ( )6المجلذ ( )10إبريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

دور مربيات رياض أطفال مدينة املكال يف تنمية القيم

| انتصار علي عمر باصرة  ،زينب هادي باحارثة

-ISSN : 2410-521X

ْ )1عس ١ٜايتشً ٌٝايٓفط : ٞتسَ ٣دزض ١ايتشً ٌٝايٓفط ،ٞإٔ عًُ ١ٝانتطاب األخالم
ٚايك ،ِٝتبدأ َٓر َسسً ١ايطفٛي ١املبهس ،٠سٝح ٜهتطب ايطفٌ أْا ٙاألعًَٔ ٢
خالٍ ايتٛسد َع ايٛايد ،ٜٔإذ ٜك ّٛايٛايد ٜٔبدٚز ممجً ٞايٓعاّ ،فُٗا ٜعًُإ
ايطفٌ ايكٛاعد األخالقٚ ١ٝايك ِٝايتكًٝدٚ ١ٜاملجٌ ايعًٝا يًُذتُع ايرٜ ٟرتب ٢ف،٘ٝ
ٜٚتِ ذى عٔ طسٜل اضتشطإ ايطفٌ عٓدَا ٜفعٌ َا جيب عً ٘ٝإٔ ٜفعً٘ٚ ،إبدا٤
عدّ ايسقا ٚاالْصعاز عٓدَا خيط ٧فُٝا جيب إٔ ٜفعٌ ٖٓ َٔٚا ٜته ٕٛيد٣
ايطفٌ ْعاّ َٔ ايكٚ ِٝايكٛاعد األخالق ١ٝفٝهَ ٕٛا أمسا ٙفسٜٚد باألْا األعً٢
َ ٖٛٚا ٜكابٌ ايكُري.
 )2ايٓعس ١ٜايطًٛنٜ : ١ٝس ٣أؾشاب ايٓعس ١ٜايطًٛن ،١ٝإٔ عًُ ١ٝانتطاب ايكِٝ
تتِ عٔ طسٜل ايتعصٜص اإلجيابٚ ٞايتعصٜص ايطًيب ٜٚتعاًََ ٕٛع ايك ِٝعً ٢أْٗا إَا
إجياب ١ٝأ ٚضًب ١ٝنُا أْٗا يٝطت أنجس َٔ اضتٓتادات َٔ ايطًٛى ايعاٖس يًفسد .
ٜٓٚعس ايطًٛن ٕٛٝإىل ايك ِٝنطًٛى ٜتِ انتطاب٘ ْتٝذ ١عًُ ١ٝتفاعٌ املتعًِ َع
املجريات ايبٚ ١ٝ٦ٝتعصٜص اضتذابات٘ هلا ،فُٔ املُهٔ إٔ ٜتعًِ ايفسد ايطًٛى املسغٛب
فٚ ،٘ٝايطًٛى غري املسغٛب ف ،٘ٝاعتُاداً عًَ ٢باد ٨ايتعًِ ذاتٗا ،ايكا ١ُ٥عً٢
تدع ِٝاالضتذابات ٚتعصٜصٖاٚ ،ايطًٛى األخالقٜ ٞتعًِ ٜٚهتطب بايطسٜك ١ذاتٗا
اييت ٜهتطب فٗٝا أ ٟضًٛى آخسٚ ،ذيو عٔ طسٜل ايتعًِ االغرتاط. ٞ
 )3ايٓعس ١ٜاملعسف :١ٝتٓعس املدزض ١املعسف ١ٝايتطٛز ١ٜإىل انتطاب ايك ِٝعً ٢أْٗا
عًُ ١ٝإؾداز أسهاّ تستبط ازتباطاً ٚثٝكاً بُٓ ٛايتفهري عٓد ايطفٌٚ ،انتطاب
ايك ِٝبٓعس ٖر ٙاملدزض ١يٝظ ضبانا ٠يُٓٛذز ادتُاع ٞأ ٚتهٝٝف يًطًٛى
األخالق ٞمبكتك ٢املجريات ايب ١ٝ٦ٝأ ٚاإلذعإ يكٛاعد َعٚ ،١ٓٝإمنا تؤند إٔ اشبًل
ٜٓػأ َٔ ضباٚي ١ايفسد ذبكٝل ايتٛاشٕ يف عالقات٘ االدتُاعٚ ١ٝقدزات٘ ايعكً. ١ٝ
ٜٚعد بٝاد َٔ ٘ٝأٚا ٌ٥زٚاد ٖر ٙاملدزض ،١فكد أبد ٣اٖتُاَاً يف بعض دزاضات٘
بُٓ ٛسهِ ايطفٌ األخالقٚ ٞطسٜكت٘ يف ايتفهري س ٍٛاألض ١ً٦اييت تتعًل
بايؿٛاب ٚاشبطأ ٚفُٗ٘ يًكٛاْني االدتُاعٚ . ١ٝقاّ نٛيربز ٚتالَٝر ٙببٓاْ ٤عس١ٜ
تفؿَ ١ًٝٝطتددَاً أضًٛب بٝادْ ٘ٝفط٘ٚ ،سدد يف ْعسٜت٘ َساسٌ ايُٓ ٛاييت ميس
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بٗا ايطفٌ ٚايبٓا٤ات املعسف ١ٝاملٓتعُ ١يف من ٛايتفهري األخالق( ٞايػٓاٚ ٟٚآخس،ٕٚ
 ،ّ2001ؾـ. )198 - 196
أسالًب وطرآل تربىيُ تعني علِ غرس وانتساب الكًه :
جيب إٔ تهَ ٕٛسب ١ٝزٜاض األطفاٍ عً ٢دزا ١ٜباألضايٝب ٚايطسم ايرتب ١ٜٛاييت
تطتطٝع َٔ خالهلا تعصٜص ايك ِٝيد ٣األطفاٍٚ ،فُٝا  ًٜٞعسض َٛدص يبعض ٖرٙ
األضايٝب :
أٚالً  :أضًٛب ايكد َٔ ٖٛٚ : ٠ٚأظبح األضايٝب ٚأغدٖا تأثرياً عً ٢ايطفٌ; ألٕ ايطبٝع١
ايبػسَ ١ٜفطٛز ٠عً ٢ايتكًٝد ٚاحملاناٚ ٠يطٗٛي ١انتطاب اشبربات َٔ خالهلاٖٞٚ ،
يف َكدَ ١األضايٝب ايرتب ١ٜٛاييت ٜهتطب ايطفٌ َٔ خالهلا ايكٚ ِٝاالدباٖات
(ايؿػري،2008 ،ف. )80
 َٔٚايكسٚز ٟإٔ ٜه ٕٛايُٓٛذز ايرٜ ٟكتد ٟب٘ ايطفٌ منٛذداً ؾاسباً ٜعرب عٔ تًو
ايك ِٝال بايًطإ فكط أ ٚبايدع ٠ٛإيٗٝا ،بٌ جيب إٔ تتُجٌ تًو ايك ِٝيف ضًٛى َٔ
حيتر ٟبِٗ ايطفٌ (ؾاحل. )2001،
ثاْٝاً  :أضًٛب ايكؿٜ : ١تُٝص ٖرا األضًٛب بتأثري ٙايهبري عً ٢ايطفٌ ٚغد اْتباٖ٘
ٜٚكعت٘ ٚذبتٌ ايكؿ ١املسنص األ ٍٚيف ايٛضا ٌ٥ايفهس ١ٜاملؤثس ٠عً ٢عكٌ األطفاٍ ملا
هلا َٔ َتعٚ ١تأثريٚ ،تعد أفكٌ أضًٛب يتجبٝت املعاْ ٞيد ِٜٗبعٝداً عٔ األَس ٚايٓٗٞ
ٚايٛعغ املباغس (ايؿػري،2008 ،ف.)106
ثايجاً  :أضًٛب ايتكًٝد ٜ :هتطب ايطفٌ ايهجري َٔ ايطًٛنٝات املعرب ٠عٔ تًو ايكِٝ
َٔ خالٍ ايتكًٝدٚ ،ايتكًٝد آي ١َُٗ ١ٝيف من ٛايطفٌ ْٚكذ٘ فعٔ طسٜل تكًٝد
اسبسنات ايؿشٝشٜ ١تعًِ ايطفٌ املػٜٚ ٞهتطب املٗازات ايًػٚ ١ٜٛاملعازف
ٚايطًٛنٝات االدتُاع ١ٝاملكبٛيٚ ،١ضًٛنٝات ايُٓط ازبٓط ٞايرٜٓ ٟتُ ٞإي٘ٝ
ٚايعادات ايؿش ١ٝايطًٚ ١ُٝغريٖا ( ؾاحل. )2001،
زابعاً :أضًٛب ايجٛاب ٖٚ :را َٔ األضايٝب ايٓادش ١يف تعصٜص ايطًٛى اإلجيابٜٚ ٞطتددّ
يف تعصٜص األخالم اسبطٓ ١يد ٣األطفاٍ ست ٢ته ٕٛدص َٔ ٤سٝاتِٗ ٚغدؿٝتِٗ
(ايؿػري،2008 ،ف. )95
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خاَطاً :أضًٛب ايعكاب :زغِ إٔ بعض ادباٖات ايرتب ١ٝاسبدٜج ١تٓفس َٔ ايعكٛبٚ ١يهٔ
ازب ٌٝاير ٟأزٜد ي٘ إٔ ٜرتب ٢بال عكٛب ١دَٓ ٌٝفو َٓٚشٌٚ .إٔ ايعكٛب ١يٝطت قسٚز٠
يهٌ غدـ ٚايٓاع نًِٗ يٝطٛا ضٛا ،٤نريو يٝطت بايكسٚز ٠إٔ ته ٕٛايعكٛب١
ايكسب ٚإمنا ٖٓاى دزدات يًعكٛب. ١
ضاضاً  :أضًٛب ايًعب  :ايًعب َٔ أسطٔ اجملاالت اييت ٜتعًِ َٔ خالهلا ايطفٌ فٗٛ
ٚض ١ًٝإىل االنتػاف ٚاملعسفٚ ١نريو عٔ طسٜل األْػط ١ايرتٚحيٜ ١ٝهتطب ايطفٌ
ايطًٛى املكب ٍٛادتُاعٝاً نُا ٜعسف ايطًٛى غري املكْ( ٍٛفظ املؿدز،ف.)115
ضابعاً َ :طسح ايعسا٥ظ ٖٚ :را أضًٛب ٜطاعد عً ٢تسضٝذ ايك ِٝسٝح إٕ ايطفٌ ٜس٣
َٛاقف س ١ٝأَاَ٘ نريو جيطد ذيو بػدؿٝات املطسح (ضًُٝإ ،2005،ف.)261
ثآَاً  :أضًٛب املٓاقػٚ ١اسبٛاز  :أضًٛب اسبٛاز َٔ أنجس طسم ايتدزٜظ َال ١ُ٥يتعًِٝ
ايكٚ ِٝبٝاْٗا ٚتعصٜصٖا فاسبٛاز ٜفتح ايفسؾ ١أَاّ ايطفٌ يًتعبري عٔ أفهازٚ ٙتؿٛزات٘
املدتًف ١س ٍٛايككاٜا ايك ١ُٝٝاملعسٚق ١يًٓكاؽ ٖٛٚ ،بريو ٜهتػف ؾشتٗا
ٚخطأٖاٜٚ ،عٌُ عًْ ٢كدٖا ٚتكٛميٗا مبٓٗر ؾشٝح ٜٚطًع عً ٢آزاٚ ٤تٛدٗٝات
ٚأفهاز أخس ٣عبٖٛا ٜٚهػف املدفَ َٔ ٕٛػاعسِٖ ٚقٚ ُِٗٝطباٚفِٗ ٚآَاهلِ،
ٚجيعٌ املعًِ َعِٗ أنجس قسباً َِٓٗ ٚغعٛزاً بِٗ ٚتفُٗاً ألفهازِٖ َٔٚ ،ثِ ٜهٕٛ
أنجس ذبدٜداً ملٓٗر ايتداطب َعِٗ ٚاختٝاز أضايٝب ايتعًٚ ِٝايتٛد ٘ٝاملتبادٍ فتٓػأ
ايجك ١اييت ٖ ٞأضاع ايتٛد ٘ٝايك. ُٞٝ
تاضعاً  :أضًٛب ايتُجٖ : ٌٝرا األضًٛب ٜطاعد نجرياً يف تسضٝذ ايك ِٝسٝح ٜتِ ايتُجٌٝ
يبعض املٛاقف ٚايطًٛنٝات َٔ قبٌ األطفاٍ ست ٢تسضذ ايفهس ٠يد َٔ ِٜٗذيو
املٛقف أ ٚايطًٛى .
نُا عسف٘ ايبعض بأْ٘ أضًٛب َٔ أضايٝب ايهالّ ٜؤت ٢ب٘ يعسض سكٝكَٔ ١
اسبكا٥ل أ ٚيًسبط بني أَس ٜٔأسدُٖا غا٥ب عٔ ايرٖٔ ٚاآلخس ضبطٛع َتد ٌٝيف
ايرٖٔٚ ،ذيو يتكسٜب َا غٝب عٔ ايرٖٔ َٔ املعاْ ٞبؿٛز ٠بالغَٛ ١ٝدص ٠تٓفر إىل
أعُام ايٓفظ َجري ٠يًعٛاطف ٚايٛددإ .
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عاغساً :أضًٛب يعب األدٚاز ٜ :عد ٖرا األضًٛب َٔ أنجس األضايٝب اييت ترتى أثساً عً٢
ايطفٌ خؿٛؾاً َٔ ٜكَٛٛا بتُج ٌٝاألدٚازٚ ،تعسف ٖر ٙايطسٜك ١عً ٢أْ٘ " أضًٛب ٚاضع
االضتدداّ يف ايتعً ِٝالنتطاب املٗازات املعسف ،١ٝنُا أْ٘ ايطب ٌٝايٛسٝد حملانا٠
اشبرب ٠يتعٗس سكٝك." ١ٝ
اسباد ٟعػس :أضًٛب ايٛضا ٌ٥ايتعً : ١ُٝٝايٛضا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝتعٌُ عً ٢إٜكاح املعاْٞ
ٚخاؾ ١يد ٣األطفاٍ ٚتطتددّ فٗٝا ايؿٛز بؿٛزَ ٠باغس. ٠
ايجاْ ٞعػس :أضًٛب اإلقٓاع ايعًُٜ : ٞطِٗ أضًٛب اإلقٓاع ايعًُ ٞيف تسب ١ٝايطفٌ ٚتُٓ١ٝ
ايك ِٝيد ٚ ٜ٘إٔ ال تكتؿس ايرتب ١ٝفكط عً ٢صبسد ضسد يًشكا٥ل بدَٓ ٕٚاقػ ١هلا ٚبدٕٚ
إعطا ٤سس ١ٜايتعبري ٚإبدا ٤ايسأ َٔ ٟايطسف املكابٌ ست ٢ي ٛنإ ؾػري ايطٔ ،فبدٕٚ
ايكٓاع ١ايػدؿ ١ٝئ ْؿٌ إىل سًَ ٍٛع أبٓآ٥ا ٚأضٛتٓا يف ذيو زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ (املعًِٖ1432 ،ـ ) .
الذراسات السابقة :
بعد ايبشح عٔ دزاضات تبشـح سـ ٍٛدٚز َسبٝـات ايسٚقـ ١يف تُٓٝـ ١ايكـ ،ِٝظبـد إٔ
ايدزاضات تبآٜت سٝح تٓاٚيت طسا٥ل تُٓ ١ٝايكَٓ َٔ ِٝعٛز إضـالَ ،ٞأ ٚحبجـت يف أثـس
بــساَر يتُٓٝــ ١ايكــ ،ِٝأَ ٚعسفــ ١دٚز املٓــاٖر يف تُٓٝــ ١ايكــ ،ِٝأ ٚحبجــت يف آزا ٤اشبــربا٤
ٚايرتبٜٛني ٚاألنادميٝني يهٝف ١ٝبٓا ٤ايكـٖٚ ،ِٝـرا عـسض يًدزاضـات ايـيت مت ايٛؾـٍٛ
إيٗٝا َستب َٔ ١األسدخ يألقدّ:
دراسُ احلسني (: )2114
ٖــدفت يدزاضــ ١فاعًٝــ ١بسْــاَر تــدزٜيب يتُٓٝــ ١أضــايٝب بٓــا ٤ايكــ ِٝايرتبٜٛــ ١يــدَ ٣عًُــٞ
املسسًــ ١االبتداٝ٥ــ ،١تهْٛــت ايعٓٝــَ ١ــٔ (َ )50عًُــا َــٔ َعًُــ ٞاملسسًــ ١االبتداٝ٥ــ ١يف
ايسٜاض بايطعٛدٚ ،١ٜمت تؿُِ بسْاَر تدزٜيب يتُٓ ١ٝأضايٝب بٓـا ٤ايكـ ِٝايرتبٜٛـٚ ،١بٓـا٤
أدا ٠يكٝــاع ادباٖــات املعًُــني ٚديــت ايدزاضــ ١عًــٚ ٢دــٛد فــسٚم ذات داليــ ١يف َتٛضــط
ايكٝـــاع ايبعـــد ٟبـــني ايتذسٜبٝـــٚ ١ايكـــابط ١يف َهْٛـــات االدبـــا ٙعٓـــد ( ),05يؿـــاحل
ايتذسٜبٚ ،١ٝإ ٖٓاى ثبات ٚتٛافل يف ايٓتا٥ر تؤند فاعً ١ٝايربْاَر يف تعد ٌٜادباٖـات
املعًُني عب ٛاضتدداّ أضايٝب بٓا ٤ايك ِٝايرتبٚ ،١ٜٛناْت ادباٖات ع ١ٓٝايدزاضـ ١عبـٛ

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

324

العذد ( )6المجلذ ( )10إبريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

دور مربيات رياض أطفال مدينة املكال يف تنمية القيم

| انتصار علي عمر باصرة  ،زينب هادي باحارثة

-ISSN : 2410-521X

اضتدداّ األضايٝب ايطًٛن ٖٛ ١ٝاألعً ًٜ٘ٝ ،٢املعسفٝـٚ ،١أخـريا االدبـا ٙعبـ ٛاضـتدداّ
األضايٝب ايٛدداْ.١ٝ
دراسُ ذلند (: )2111
ٖــدفت يبٝــإ ايكــ ِٝايرتبٜٛــٚ ١أٖــِ مساتٗــا يف ايفهــس ايرتبــ ٟٛاإلضــالَٚ ٞبٝــإ أٖــِ
ايطسا٥ل يـتعًِ ايكـٚ ِٝتعًُٗٝـا يف ايفهـس ايرتبـ ٟٛاإلضـالَٚ ،ٞأٚقـشت إٔ ايكـ ِٝتكـّٛ
عًـــ ٢ايعكٝـــد ٠اإلضـــالَٚ ،١ٝأٖـــِ مساتٗـــا ايسباْٝـــ ١يف املؿـــدزٚ ،ايٛاقعٝـــٚ ،١ايعًُٝـــ١
ٚاإلْطاْٚ ١ٝايتهٝف ٚاالضتُساز ،١ٜأَا أِٖ طسا٥ل تعًُٗٝا فٗ ٞايطسٜك ١ايعسقـَ ١ٝجـٌ
ايكـد ٠ٚاسبطــٓٚ ،١ايطسا٥ــل ايتفاعًٝــَ ١جــٌ اسبـٛاز ٚاملٓاقػــٚ ،١ايطسا٥ــل ايهػــفَ ١ٝجــٌ
سٌ املػهالت.
دراسُ احلىلٌ والصنرٍ (:)Al-Hooly,Al-Shammari,2007
ٖدفت يتدزٜظ ٚتعً ِٝايك ِٝاألخالق َٔ ١ٝخـالٍ َٓٗـاز ايسٚقـ ١يف دٚيـ ١ايهٜٛـت،
ملعسفٖٓ ٌٖ ١اى تٛافل بني ضبت ٣ٛاملٓٗر ٚايتطبٝـلٚ ،مت أخـر عٓٝـَ ١هْٛـَ ١ـٔ ()600
طفــٌ َ )11(ٚعًــِ يف ضــت َٓــاطل تسبٜٛــٚ ،١قطــُت ايكــ ِٝإىل اْٝــ ١أبعــاد :ايؿــدم،
ٚاألَاْـٚ ،١اإلخــالف ٚاالعـرتاف بازبُٝــٌٚ ،املطـؤٚيٚ ،١ٝايتطــاَحٚ ،ايؿـربٚ ،ايعــدٍ.
ٚاضتددَت االضتباْٚ ١بطاق ١املالسعٚ ١املكابًـ ١نـأدٚات زبُـع ايبٝاْـاتٚ .مت َالسعـ١

ٍّ َٔ املعًُني ٚاألطفاٍ ،سٝح متت َالسع ١تفاعٌ املعًُني َـع األطفـاٍ يف
َٚكابً ١نٌ
األْػط ١ايؿفٚ ١ٝايالؾفٚ .١ٝديت ايٓتا٥ر إٔ بعض املعًُني أنجس فعايَ ١ٝـٔ غـريٚ ،ٙإٔ
األطفاٍ أظٗسٚا أخالقًا عاي ١ٝيف األبعاد ايجُاْ.١ٝ
دراسُ اخلىالدَ والرباعٌ (: )2114
ٖدفت يًتعسف عً ٢دٚز َٓاٖر ايرتب ١ٝايفٓ ١ٝيًُسسً ١األضاض ١ٝيف إنطاب األطفاٍ
ايكــ ِٝايرتبٜٛــ ١نُــا ٜتؿــٛزٖا املعًُــٚ ،ٕٛبًػــت ايعٓٝــَ )232( ١عًُــا َٚعًُــ ١يف َٓطكــ١
إزبــــد بــــاألزدٕٚ ،تهْٛــــت األداَ ٠ــــٔ ( ) 86فكــــسَٛ ٠شعــــ ١عًــــ ٢ضــــبع ١أبعــــاد :ايبعــــد
األٜــــدٜٛيٛد ٞاإلضــــالَ ،ٞاالدتُــــاع ،ٞايــــٛطين ٚايكــــٚ َٞٛاإلْطــــاْٚ ،ٞازبُــــاي،ٞ
ٚايٓفطٚ ،ٞاالقتؿادٚ ٟايعًُٚ ،ٞايفهـسٚ .ٟديـت ايٓتـا٥ر إٔ ايطًبـٜ ١هتطـب ٕٛايكـِٝ
ايرتب ١ٜٛبدزدَ ١تٛضطٜٚ ،١تؿٛز املعًُ ٕٛإٔ َٓٗاز ايرتب ١ٝايفٜٓ ١ٝهطـب ايطًبـ ١أبعـاد
ايكــ ِٝايرتبٜٛــٚ ١فك ـاً يًرتتٝــب اآلتــ :ٞايبعــد اإلضــالَ ٞفازبُــاي ،ٞفــايٛطين ٚايكــ،َٞٛ
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فاالقتؿــاد ،ٟفاالدتُــاع ،ٞفايٓفطــ ،ٞفــايفهسٚ .ٟأظٗــست اْــ٘ ال تٛدــد فــسٚم ذات
داليــ ١إسؿــا ١ٝ٥عٓــد َطــت ٣ٛايداليــ (a=,05( ١بــني َتٛضــطات تؿــٛزات املعًُــني تعــص٣
يًُؤٌٖ ايعًُٚ ،ٞازبٓظٚ ،اشبرب.٠
دراسُ بارون وباجنًد (: )Barone,Bajunid,2001
 ٖٞٚدزاضْ ١فرت بدعِ سه ،َٞٛبٗدف ايتعـسف عًـ ٢آزا ٤اشبـرباٚ ٤األنـادميٝني
ٚايرتبٜٛني س ٍٛايهٝف ١ٝاييت ٜتِ بٗا بٓا ٤ايك ِٝيد ٣ايٓاغ ،١٦باضتدداّ املـٓٗر املطـشٞ
ايػاٌَ إلسد ٣املكاطعات يف دٚيَ ١ايٝصٜا باضتدداّ اضـتباَْ ١عـد ٠يـريوٚ ،قـد تٛؾـًت
ايدزاض ١إىل إٔ تُٓ ١ٝايك ِٝاملدْ ١ٝميهٔ إٔ ته ٕٛأدد ٣عٔ طسٜل ربؿٝـ ضـاعات
َدزض ١ٝخاؾ ١بتشكٝل األٖـداف ايكُٝٝـ ،١بُٓٝـا ايكـ ِٝاألخالقٝـ ١عـٔ طسٜـل َػـازن١
َؤضطات ادتُاعَ ١ٝجٌ ايٓٛادٚ ٟاألعالّ ٚايجكاف ١ايعاَ.١
دراسُ صاحل (: )2111
ٖدفت ايدزاض ١إىل أِٖ ايك ِٝاألخالق ١ٝايالشَ ١يطفٌ ايسٜاض ٚضباٚي ١تُٓٝتٗا
يد ِٜٗباضتدداّ بسْاَر تسب ٟٛإزغاد ٟيتُٓ ١ٝايك ِٝاألخالقٚ ١ٝدزاضَ ١د ٣فاعً ١ٝذيو
ايربْاَر ٚتأثري ٙعً ٢أفساد ع ١ٓٝايدزاض ١مبشافع ١غصٚ . ٠أضفست ايدزاض ١عٔ ايٓتا٥ر
ايتاي:١ٝأِٖ ايك ِٝاألخالق ١ٝايالشَ ١يطفٌ ايسٜاض ٖ ٞق ١ُٝايؿدمٚ ،أِٖ ايكِٝ
األخالق ١ٝاملسغٛب يف تُٓٝتٗا ٖ ٞق ١ُٝاألَاْٚ ١نريو ايتعآٖٚ ،ٕٚاى فسٚم داي١
إسؿا ١ٝ٥يف أُٖ ١ٝايك ِٝاألخالق ١ٝتبعاً ملتػري ازبٓظ .
دراسُ اجلعفرٍ(: )1995
ٖدفت ايدزاض ١إىل َعسف ١ايك ِٝاألخالق ١ٝاييت ٜدزنٗا أطفاٍ َؤضطات تسبَ ١ٝا
قبٌ املدزضٚ َٔ ١دْٗ ١عس اآلباٚ ٤املعًُات ٚ ،ايك ِٝاييت تكُٓتٗا نتب ايربْاَر
ايرتب ٟٛألطفاٍ َؤضطات َا قبٌ املدزضَٚ ١ا َد ٣نفاٜتٗا يتشكٝل ايطًٛى األخالقٞ
ايكٚ َٔ ِٜٛدْٗ ١عس اآلباٚ ٤املعًُاتٚ .تهْٛت ع ١ٓٝايدزاض ) 300( َٔ ١طفٌ َٔ
أطفاٍ َؤضطات تسبَ ١ٝا قبٌ املدزض ١مبد ١ٜٓأضٛٝطٚ ،اضتددَت ايدزاض ١املٓٗر
ايٛؾف ٞيف عسض دٛاْب ايرتب ١ٝاألخالق ١ٝعٔ طسٜل االضتباْ ،١نريو مت اضتددّ
املكابً ١ايػدؿ ،١ٝنُا اتبع املٓٗر ايتشً ًٞٝيف ايٛقٛف عً ٢ايك ِٝاألخالق ١ٝاملتكُٓ١
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يف نتب ايربْاَر ايرتب ٟٛألطفاٍ َؤضطات تسبَ ١ٝا قبٌ املدزضٚ ١ذيو عٔ طسٜل أدا٠
ذبً ٌٝاحملتٚ . ٣ٛديت ايٓتا ٥ر إٔ أِٖ ايك ِٝاييت ٜدزنٗا األطفاٍ ٖ ٞق ١ُٝايؿدم
ٚاألَاْٚ ،١عدّ نفا ١ٜايك ِٝاألخالق ١ٝيف نتب ايربْاَر ايرتب ٟٛيألطفاٍ َٔ ٚدٗ١
ْعس املعًُات ٚأٚيٝا ٤األَٛز.
خالصة الذراسات السابقة :
َٔ خالٍ اضتعساض ايدزاضات ايطابك ١ظبد إٔ:
دزاض ١اسبطني ( )2014حبجت يف فاعً ١ٝبسْاَر يبٓا ٤ايكٚ ،ِٝدزاض١
(ؾاحل )2001،قاَت بتؿُ ِٝبسْاَر َكرتح يتشدٜد أِٖ ايك ِٝاألخالق ١ٝايالشَ١
يألطفاٍ يتُٓٝتٗاٚٚ ،ددت إٔ أِٖ ايك ٖٞ ِٝايؿدم ٚاألَاْ ،١بُٓٝا دزاض ١ضبُد
( )2011أٚقشت َٔ خالٍ حبجٗا يف ايفهس ايرتب ٟٛاإلضالَ ٞإٔ َٔ طسا٥ل تعًِ ايكِٝ
ايكد ٠ٚاسبطٓٚ ١اسبٛاز ٚاملٓاقػُٖٚ ١ا َٔ قُٔ طسا٥ل تُٓ ١ٝايك ِٝاييت أدزدت يف
ايدزاض ١اسباي .١ٝأَا دزاض ١اسبٛيٚ ٞايػُس)Al-Hooly,Al-Shammari, 2007( ٟ
فٗدفت ملعسف َد ٣تدزٜظ ايك ِٝاالخالق ١ٝاملٛدٛد ٠مبٓٗر ايسٚق َٔ ١قبٌ املعًُني،
أَا دزاضٚ ١اشبٛايدٚ ٠ايسباع )2004( ٞفٗدفت ملعسف ١دٚز َٓٗاز ايرتب ١ٝايفٓ ١ٝيف
انطاب

ايكِٝ

ايرتب١ٜٛ

يالطفاٍ،

بُٓٝا

دزاض١

بازٕٚ

ٚبادٓٝد

( )Barone,Bajunid,2001فبشجت يف آزا ٤اشبرباٚ ٤ايرتبٜٛني ٚاألنادميني يهٝف ١ٝبٓا٤
ايك ِٝيد ٣ايٓاغ ،١٦بُٓٝا دزاض( ١ازبعفس )1995،ٟاٖتُت بأِٖ ايك ِٝاييت ٜدزنٗا
األطفاٍ ٚيريو سًًت ايربْاَر ايرتب ٟٛألطفاٍ ايسٚقٚ ١ديت ايٓتا٥ر إٔ أِٖ ايك ِٝاييت
ٜدزنٗا األطفاٍ ٖ ٞق ١ُٝايؿدم ٚاألَاْٚ ،١عدّ نفا ١ٜايك ِٝاألخالق ١ٝيف نتب
ايربْاَر ايرتب ٟٛيألطفاٍ َٔ ٚدْٗ ١عس املعًُات ٚأٚيٝا ٤األَٛز.
أَا ايدزاض ١اسباي ١ٝفتُٝصت بأْٗا حبجت يف أْٛاع طبتًف َٔ ١ايكٚ ِٝمل تهتف
فكط بايك ِٝاألخالق ١ٝنُت يف ايدزاضات ايطابك ١اييت تُٓٗٝا املسبٝات (ايكِٝ
اإلمياْ ،١ٝاألخالق ،١ٝاإلدتُاع ،١ٝايجكافٚ ،)١ٝأٜكا تٓاٚيت طسم تُٖٓ ١ٝر ٙايك،ِٝ
ٚاييت مل ربٛض فٗٝا ايدزاضات ايطابك.١
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الطريكـُ واإلج ــراْات  :حيتـٖ ٟٛـرا ايبشـح عًـَٗٓ ٢ذٝـ ١ايدزاضـٚ ،١صبتُـع ايدزاضـ،١
ٚع ١ٓٝايدزاضٚ ،١أدا ٠ايدزاضٚ ،١إدسا٤ات ايؿدم ٚايجبات هلاٚ ،املعازبات اإلسؿا. ١ٝ٥
منوج الدراسُ  :مت اضتدداّ املٓٗر ايٛؾف ٞملالَ٤ت٘ ألغساض ايدزاض. ١
دلتنــا الدراســُ  :اغــتٌُ صبتُــع ايدزاضــ ١عًــ ٢مجٝــع َسبٝــات زٜــاض أطفــاٍ َدٜٓــ١
املهال .
عًنــُ الدراســُ  :مت أخــر عٓٝــ ١عػــٛا ١ٝ٥تتهــَ ٕٛــٔ مخطــني َسبٝــَ ١ــٔ َسبٝــات زٜــاض
أطفــاٍ َدٜٓــ ١املهــال (زٚقــ ١ازباَعــ ١ايُٓٛذدٝــ ،١زٚقــْ30 ١ــٛفُرب ،زٚقــْٜٝٛ1 ١ــ،ٛ
زٚقَ22 ١ا ،ٜٛزٚق26 ١ضبتُرب ) يف ايعاّ ايدزاض.2013/2012 ٞ
أدوات الدراسُ :
اغتًُت أدٚات ايدزاض ١عً ٢اضتباَْ ١ه )39( َٔ ١ْٛفكسٚ ،٠قد مت بٓا ٤فكسات
االضتباْ ١بعد إعطا ٤ضؤايني اضتطالعني ملسبٝات زٜاض أطفاٍ َد ١ٜٓاملهال تكُٔ
األَ :ٍٚا دٚزى نُسب ١ٝأطفاٍ يف َد ١ٜٓاملهال يف تُٓ ١ٝايك ِٝيد ٣طفٌ ايسٚق١؟
ٚايجاْ :ٞنٝف ميهٔ يه ٞتُٓ ١ٝايك ِٝيد ٣طفٌ ايسٚق ١؟ٚ ،أٜكا مت بٓا ٤األدأَ ٠
خالٍ االطالع عً ٢األدب ايطابل.
تهْٛت األدا َٔ ٠صبايني ،اجملاٍ األ :ٍٚحيت ٟٛعً ٢أزبع ١أْٛاع َٔ ايك: ٖٞٚ ِٝ
ايك ِٝاإلمياْٚ ،١ٝايك ِٝاألخالقٚ ،١ٝايك ِٝايجكافٚ ،١ٝايك ِٝاالدتُاع.١ٝ
أَا اجملاٍ ايجاْ ٞحيت ٟٛعً ٢طسم تُٓ ١ٝايكٚ ِٝتتكُٔ ( )12طسٜكٚ . ١األدا ٠ذات
تدزز مخاض ٞسٝح أعطٝت ( )5يًتدزٜر بدزد ١نبري )4(ٚ ،٠يًتدزٜر بدزدَ ١تٛضط،١
 )3(ٚيًتدزٜر بدزد ١قً )2(ٚ ١ًٝيًتدزٜر بدزدْ ١ادز )1(ٚ ،٠يًتدزٜر ال ٜٛدد.
صدم وثبات األداَ  :مت اضتدساز ؾدم األدا َٔ ٠خالٍ عسض أدا ٠ايدزاض ١عً ٢عدد
َٔ أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ املدتؿني ٚعددِٖ مخطٚ ،١قد مت األخر مبالسعاتِٗ يف
تعد ٌٜبعض ايفكسات باسبرف ٚاإلقاف.١
أَا بايٓطب ١يجبات األدا ٤فكد مت تطبٝكٗا عً ٢ع ١ٓٝاضتطالع َٔ ١ٝخازز ع١ٓٝ
ايدزاضَ )15( ١سبٚ ١ٝسطاب َعاٌَ االزتباط بريض ٕٛبني ايتطبٝل يف املس ٠األٚىل
ٚايتطبٝل يف املس ٠ايجاْ ١ٝبعد أضبٛعني ٚنإ َعاٌَ ايجبات َكب. )%85( ٍٛ
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املعاجلات اإلحصآًُ  :مت سطاب ايتهسازات ٚاضـتدداّ املتٛضـطات اسبطـابٚ ١ٝايٓطـب
امل ١ٜٛ٦ملعسف ١أنجس أْٛاع ايك ِٝاضتدداَاً ٚأنجس طسم تُٓ ١ٝايك ِٝاضتدداَاً .
نتــآج الدراســُ ومناقصــتوا  :تٗــدف ايدزاضــ ١ملعسفــ ١دٚز َسبٝــات زٜــاض أطفــاٍ َدٜٓــ١
املهال يف تُٓٝـ ١ايكـَ ِٝـٔ خـالٍ اإلدابـ ١عـٔ ايطـؤاٍ األ ٍٚايـرٜ ٟـٓـ عًـَ :٢ـا أْـٛاع
ايكـ ِٝايــيت تُٓٗٝــا َعًُــات زٜــاض أطفــاٍ َدٜٓــ ١املهــال؟ سٝــح مت سطــاب ايتهــسازات
ٚاملتٛضطات اسبطابٚ ١ٝاألٚشإ ايٓطـب ١ٝيألزبـع ايكـ ِٝبؿـٛز ٠نًٝـٚ ،١ازبـد ٍٚزقـِ ()1
ٜٛقح ذيو:
جدول رقه ( )1يىضح املتىسطات احلسابًُ ألنىاع الكًه مرتبُ تنازلًاً
أنىاع الكًه

املتىسط احلسابٌ

الىزن النسيب

ايكٝــــِ اإلمياْٝـ١

4.72

94.40

ايكٝـــــِ اشبًكـٝـ١

4.64

92.80

ايك ِٝاالدتُاع١ٝ

4.58

91.60

ايكٝــــِ ايجكافٝــ١

4.15

83.00

َٔ خالٍ اضتعساض ازبد ٍٚزقِ ( )1ظبد إٔ ايك ِٝاإلمياْ ١ٝساشت عً ٢أعً ٢دزد١
مبتٛضط اسبطابٜ ٞطا )4.72( ٟٚأَا ايك ِٝايجكاف ١ٝفكد ساشت عً ٢أقٌ دزد ١مبتٛضط
اسبطابٜ ٞطا. )4.15( ٟٚ
ٚعٓد اضتعساض نٌ صباٍ عً ٢سد ٠ظبد اآلت: ٞ
أوالً  :الكًه اإلميانًُ :
جدول رقه ( )2يىضح املتىسط احلسابٌ والىزن النسيب للكًه اإلميانًُ
رقه الفكرَ

329

احلسابٌ
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50
100
50
100
48
96

0
0
0
0
2
4

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

الىسط

3

ق ١ُٝسب ايكسإٓ

النسبُ

النسبُ

النسبُ

النسبُ

النسبُ

الىزن النسيب

2

ق ١ُٝسب ايسضٍٛ

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

5.00

100.0

5.00

100.0

4.96

99.20

اجتاه الفكرَ

1

ق ١ُٝسب اهلل

نبريَ

متىسطُ

قلًلُ

بدزد١
نبري٠
بدزد١

الرتبُ

الف ـك ــرَ

بدرجُ

بدرجُ

بدرجُ

نادراً

اليىجد

1

نبري٠

1

نبري٠

2

بدزد١
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ق ١ُٝسفغ أسادٜـح

31

17

0

2

0

ايسضٍٛ

62

34

0

4

0

قُٝـــــ ١ســـــب بـــــاقٞ

32

14

3

0

1

ايسضٌ

64

28

6

0

2

6

قُٝــــ ١ســــب ازتٝــــاد

38

9

3

0

0

املطذد

76

18

6

0

0

7

ق ١ُٝسب ايطاعات

8

ق ١ُٝسب ايؿشاب١
قُٝـ ١اإلميـإ بــايّٛٝ

39
78
30
60
36

10
20
14
28
10

1
2
6
12
1

0
0
0
0
3

0
0
0
0
0

اآلخس

72

20

2

6

0

قُٝـــــــــــ ١اســـــــــــرتاّ

41

7

0

2

0

ايػعا٥س اإلضالَ١ٝ

82

14

0

4

0

إمجاي ٞصباٍ ايكِٝ

395

83

14

7

1

اإلمياْ١ٝ

79

16.6

2.8

1.4

0.2

4

5

9
10

بدزد١

4.54

90.80

4.52

90.40

4.70

94.00

4.76

95.20

4.48

89.60

4.58

91.60

4.74

94.80

4.72

94.40

نبري٠

7

نبري٠

8

نبري٠

5

نبري٠

3

نبري٠

9

بدزد١
بدزد١
بدزد١
بدزد١
بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠

6
4
1

َٔ خالٍ اضتعساض ازبد ٍٚزقِ ( )2ظبد إٔ دٚز َسب ١ٝزٜاض أطفاٍ َد ١ٜٓاملهال
يف تُٓ ١ٝايك ِٝاإلمياْ ١ٝنإ بدزد ١نبري ٠سٝح بًػت ايك ١ُٝاإلمجاي)%94( ١ٝ
ٚناْت ايفكستإ زقِ (ْٚ )1ؿٗا (ق ١ُٝسب اهلل ) ٚايفكس ٠زقِ(ْٚ)2ؿٗا (ق ١ُٝسب
ايسض )ٍٛقد ساشتا عً ٢أعًٚ ٢شٕ ْطيب ( )%100بُٓٝا ايفكس ٠زقِ (ْٚ )8ؿٗا (ق١ُٝ
سب ايؿشاب )١ساشت عً ٢أقٌ َتٛضط (ٚ )%89إٕ ناْت أٜكاً بدزد ١نبريٚ ٠قد
ٜعٛد ٖرا ايدٚز ايهبري اير ٟتك ّٛب٘ املسب ١ٝيف تُٓ ١ٝايك ِٝاإلمياْ ١ٝإىل ايرتب ١ٝايد١ٜٝٓ
ٚاإلمياْ ١ٝايطا٥د ٠يف ب ١٦ٝضبافع ١سكسَٛت سٝح إٕ ايطفٌ َٓٚر ْع ١َٛأظفازٜ ٙسب٢
عً ٢ايكٚ ِٝايعكٝد ٠اإلمياْٚ ١ٝمبا إٔ املسب ١ٝتسبت ٚٚيدت يف ٖر ٙايب ١٦ٝاحملافع ١فعْٗا
أٜكاً تػسع ٖر ٙيد ٣األطفاٍ ٚساشت فكس ٠ق ١ُٝسب اهلل ٚسب زضٛي٘ عً ٢أعًٚ ٢شٕ
ْطيب ٚأعًَ ٢تٛضط سطاب ;ٞألٕ غسضُٗا ٖ ٛاألضاع يف ايعكٝد ٠اإلضالَ . ١ٝبُٓٝا
فكس ٠ق ١ُٝسب ايؿشاب ١سؿًت عً ٢أقٌ َتٛضط سطابٚٚ ٞشٕ ْطيب ٚيهٔ أٜكاً
نإ قُٔ َد ٣بدزد ١نبريٚ ،٠قد ٜعٛد ذيو إىل إٔ املسب ١ٝتسنص عً ٢سٝا ٠ايسضٍٛ
ٚايكسإٓ ايهسٚ ِٜقؿـ عٔ ايسضٚ ٍٛتعط ٞأُٖ ١ٝأقٌ يكؿـ ايؿشاب.١
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ثانًاً الكًه األخالقًُ:
جـدول رقـه ( )3يىضح املتىسط احلسابٌ والىزن النسيب للكًه األخالقًُ
رقه الفكرَ
5

ق ١ُٝاسرتاّ ايهبري

6

ق ١ُٝايٓعاّ

7

ق ١ُٝاالضت٦رإ

8

ق ١ُٝاسبٝا٤

9

ق ١ُٝتٗرٜب ايٓفظ

إمجاي ٞصباٍ ايك ِٝاألخالق١ٝ

88

12

0

0

0

43

6

0

0

1

86

12

0

0

2

38

12

0

0

0

76

24

0

0

0

47

2

1

0

0

94

4

2

0

0

38

10

2

0

0

76

20

4

0

0

33

14

2

1

0

66

28

4

2

0

37

9

2

2

0

74

18

4

4

0

27

20

0

3

0

54

40

0

6

0

19

24

3

2

2

38

48

6

4

4

326

103

10

8

3

72.44

22.89

2.22

1.78

0.67

الىسط

4

ق ١ُٝبس ايٛايدٜٔ

44

6

0

0

0

احلسابٌ

3

ق ١ُٝايتعإٚ

النسبُ

النسبُ

النسبُ

النسبُ

النسبُ

الىزن النسيب

2

ق ١ُٝاألَاْ١

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

4.88

97.60

4.80

96.00

4.76

95.20

4.92

98.40

4.72

94.40

4.58

91.60

4.62

92.40

4.42

88.40

4.12

82.40

4.64

92.80

اجتاه الفكرَ

1

ق ١ُٝايؿدم

نبريَ

متىسطُ

قلًلُ

بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠
بدزد١
َتٛضط١
بدزد١
نبري٠

الرتبُ

الف ـك ــرَ

بدرجُ

بدرجُ

بدرجُ

نادراً

اليىجد

2
3
4
1
5
7
6
8
9
2

ْالسغ َٔ ازبد ٍٚزقِ ( )3إٔ دٚز َسب ١ٝزٜاض أطفاٍ َد ١ٜٓاملهال يف تُٓ١ٝ
ايك ِٝاألخالق ١ٝنإ بدزد ١نبري ٠سٝح بًػت ايك ١ُٝاإلمجايٚ )%92.80( ١ٝناْت
ايفكس ٠زقِ (ْٚ ) 4ؿٗا (بس ايٛايد ) ٜٔقد ساشت عً ٢أعًَ ٢تٛضط سطاب ٚ ٞأعًٚ ٢شٕ
ْطيب (ٚ )%98.40ناْت أٜكاً بدزد ١نبري ٠بُٓٝا ايفكس ٠زقِ (ْٚ )9ؿٗا ( ق١ُٝ
تٗرٜب ايٓفظ ) ساشت عً ٢أقٌ َتٛضط (ٚ )%82.40ناْت بدزدَ ١تٛضطٜ ،١عٛد ذيو
إىل إٔ ق ١ُٝبس ايٛايد ٖٞ ٜٔأضاع ايعكٝد ٠ايطًٚ ١ُٝقد قسُْٗا اهلل ايعً ٞايكدٜس
بامس٘ يف أنجس َٔ آ ١ٜيريو تٗتِ بٗا املسب ١ٝأنجس ٚتصزعٗا أنجس يف ايٓؼ ،٤بُٓٝا
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ق ١ُٝتٗرٜب ايٓفظ ساشت عً ٢دزدَ ١تٛضطٚ ،١قد ٜعٛد ذيو إىل إٔ املسب ١ٝال تسنص
عًٗٝا ٚإمنا بؿٛزَ ٠تٛضط ١ألْٗا تعٔ إٔ غسع باق ٞايك ِٝاألخالق ١ٝتؤد ٟإىل منٖ ٛرٙ
ايكَٚ . ١ُٝع ذيو فعٕ إمجاي ٞصباٍ ايك ِٝاألخالق ١ٝنإ ٜ ٖٛٚ 92.80دٍ عً ٢إٔ دٚز
املسب ١ٝيف تُٖٓ ١ٝرا ايٓٛع َٔ ايك ٖٛ ِٝعايٚ ٞبدزد ١نبري. ٠
ثالجًا  :الكًه االجتناعًُ:

35

13

2

0

0

70

26

4

0

0

ق ١ُٝايػعٛز

24

20

4

1

1

باملطؤٚي١ٝ

48

40

8

2

2

44

5

1

0

0

88

10

2

0

0

ق ١ُٝاحملافع ١عً٢

32

16

2

0

0

ايب١٦ٝ

64

32

4

0

0

34

15

1

0

0

68

30

2

0

0

31

15

4

0

0

62

30

8

0

0

ق ١ُٝاسرتاّ أؾشاب

32

14

3

1

0

املٗٔ

64

28

6

2

0

33

11

6

0

0

66

22

12

0

0

ق ١ُٝاإلخالف يف

35

9

4

2

0

ايعٌُ

70

18

8

4

0

300

118

27

4

1

66.67

26.22

6.00

0.89

0.22

رقه الفكرَ

النسبُ

النسبُ

النسبُ

النسبُ

النسبُ

1
2
3
4

الف ـك ــرَ

ق ١ُٝسب ايٛطٔ

ق ١ُٝايٓعاف١

5

ق ١ُٝايعٌُ ازبُاعٞ

6

ق ١ُٝاسرتاّ املٗٔ

7
8
9

ق ١ُٝإتكإ ايعٌُ

إمجاي ٞصباٍ ايك ِٝاالدتُاع١ٝ

الىسط احلسابٌ

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

الىزن النسيب

نبريَ

متىسطُ

قلًلُ

4.660

93.20

4.300

86.00

4.860

97.20

4.600

92.00

4.660

93.20

4.540

90.80

4.540

90.80

4.540

90.80

4.540

90.80

4.58

91.60

اجتاه الفكرَ

بدرجُ

بدرجُ

بدرجُ

نادراً

اليىجد

بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠
بدزد١
نبري٠

الرتبُ

جدول رقه ( )4يىضح املتىسط احلسابٌ والىزن النسيب للكًه االجتناعًُ

2
5
1
3
2
4
4
4
4
3

ْالسغ َٔ ازبد ٍٚزقِ ( )4إٔ دٚز َسب ١ٝزٜاض أطفاٍ َد ١ٜٓاملهال يف تُٓ١ٝ
ايك ِٝاالدتُاع ١ٝنإ بدزد ١نبري ٠سٝح بًػت ايك ١ُٝاإلمجايٚ )%91.60( ١ٝناْت
ايفكس ٠زقِ(ْٚ )3ؿٗا (ق ١ُٝايٓعاف )١قد ساشت عً ٢أعًَ ٢تٛضط سطاب)4.86(ٞ
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ٚأعًٚ ٢شٕ ْطيب (ٚ ،)%97.20ناْت أٜكاً بدزد ١نبري ٠بُٓٝا ايفكس ٠زقِ (ْٚ )2ؿٗا
( ق ١ُٝايػعٛز باملطؤٚي )١ٝساشت عً ٢أقٌ َتٛضط (ٚ )%4.300أقٌ ٚشٕ ْطيب(،)86.00
ٚقد ٜعٛد ذيو إىل إٔ ايٓعاف َٔ ١اإلميإ ٖٞٚ ،أٜكاً مما دعاْا إي ٘ٝزضٛيٓا يف أسادٜح
نجريٖٚ ،٠را قد ٜهَ ٕٛا دعٌ املسب ١ٝتُٓ ٘ٝبدزد ١نبري ،٠أَا ق ١ُٝايػعٛز
باملطؤٚي ١ٝفكد ٜه ٕٛضبب سؿٛهلا عً ٢دزدَ ١تٛضط ;١ألٕ املسب ١ٝتػعس إٔ األطفاٍ
ال ٜصايٛا يف َسسً ١يٝطت يف َكدٚز ايطفٌ ذبٌُ املطؤٚيٚ ،١ٝإٕ نإ اجملاٍ نهٌ
ساش عًٚ ٢شٕ ْطيب(ٜ ٖٛٚ )91.60دٍ عً ٢إٔ دٚز املسب ١ٝيف تُٖٓ ١ٝر ٙايك ١ُٝنإ
بدزد ١نبري.٠
رابعا :دلال الكًه الجكافًُ:

40

50

6

2

2

15

24

5

1

5

30

48

10

2

10

22

18

6

3

1

ايجكاف ١ٝاملٓاضب ١يطٓ٘

44

36

12

6

2

قُٝــــــ ١اسبفــــــاظ عًــــــ٢

31

15

0

3

1

62

30

0

6

2

15

23

5

5

2

30

46

10

10

4

30

14

3

0

3

60

28

6

0

6

رقه الفكرَ

20

25

3

1

1

1
2

3

4

ق ١ُٝسب ايكسا٠٤
قُٝــ ١ســب ازتٝــاد ايطفــٌ
يًُهتب١
قُٝـــَ ١ػـــاٖد ٠ايـــرباَر

ايعـــــــــادات ٚايتكايٝـــــــــد
اسبطٓ١

5

6

ق ١ُٝاالعتصاش بايرتاخ

قُٝــــ ١االفتدــــاز بايًػــــ١
ايعسبٚ ١ٝاحملافع ١عًٗٝا

إمجاي ٞصباٍ ايك ِٝايجكاف١ٝ
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4.24

84.80

3.86

77.20

4.14

82.80

4.44

88.80

بدزد١
نبري٠

3

بدزد١
َتٛض

6

ط١
بدزد١
َتٛض

4

ط١
بدزد١
نبري٠

1

بدزد١
3.88

77.60

4.36

87.20

4.15

83.00

َتٛض

5

ط١

133

119

22

13

13

44.33

39.67

7.33

4.33

4.33
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النسبُ

النسبُ

النسبُ

الف ـك ــرَ

احلسابٌ

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

الىزن النسيب

نبريَ

متىسطُ

قلًلُ

اجتاه الفكرَ

بدرجُ

بدرجُ

بدرجُ

نادراً

ال يىجد

الرتبُ
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بدزد١
نبري٠
بدزد١
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َٔ خالٍ ازبد ٍٚزقِ (ٜ )5تكح إٔ إمجاي ٞايدزد ١يًك ِٝايجكاف ١ٝناْت ()%83
 ٖٞٚتكع قُٔ املد ٣املتٛضط سٝح نإ أقٌ َتٛضط يًفكسْٚ )2( ٠ؿٗا (ق ١ُٝسب
ازتٝاد ايطفٌ يًُهتب ) ١سٝح سؿًت عًَٚ )%77( ٢تٛضط (ٖٚ )3.86را ٜعٛد إٔ
املسب ١ٝقد تعتكد إٔ ايطفٌ ْعساً يؿػس ضٓ٘ ال ٜطتطٝع فِٗ أ ٚقسا ٠٤ضبتٜٛات املهتب١
مما دعًٗا ال تسنص عًٖ ٢ر ٙايك ،١ُٝبُٓٝا ق(١ُٝاسبفاظ عً ٢ايعادات ٚايتكايٝد
اسبطٓ )١ساشت عً ٢أعًٚ ٢شٕ ْطيب ( )88.80يف ٖرا اجملاٍٚ ،قد ٜعٛد ذيو إىل إٔ
املسب ١ٝتعط ٞاألطفاٍ َالَح ٚقؿـ عٔ عاداتٓا ٚتكايٝدْا اسبطٓ ١يٝرتب ٢عًٗٝا ايطفٌ
ٜٚتعٛد .
ٚي ٛزتبٓا اجملاالت ظبد إٔ دٚز املسب ١ٝيف ايك ِٝاإلمياْ ١ٝنإ بدزد ١نبري ٠سٝح
بًؼ يٛشٕ ايٓطيب هلا (ٖٚ ،)94.4را بطبب إٔ املسبْ ١ٝػأت يف ب ١٦ٝضبافعَٚ ١تدْ،١ٝ
ٖٚرا َا تؤند ٙدزاض( ١ضبُد )2011 ،يف إٔ ايك ِٝتك ّٛعً ٢ايعكٝد ٠اإلضالَٚ ،١ٝإٔ
َٔ أِٖ مساتٗا املؿدز ايسباْٚ ،ٞأٜكًا أندت دزاض ١ايسباعٚ ٞاشبٛايد )2004( ٠إٔ
أنجس َا تهطب٘ املٓاٖر ٖ ٛايك ِٝاإلضالَٚ ،١ٝإٔ ايك ِٝاإلضالَ ١ٝأضاضٗا َٚؿدزٖا
األضاض ٖٛ ٞاملؿدز ايسباْ( ٞضبُدٚ )2011 ،مبا إٔ املعًُات ٚاألطفاٍ ٜعٝػٛا يف ب١٦ٝ
َؿدزٖا األضاض ٞنتاب اهلل ٚضْٓ ١ب ٘ٝؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يريو ظبد ضٝادٖ ٠رٙ
ايك َٔ ِٝبني ضا٥س ايك( ،ِٝبُٓٝا صباٍ ايك ِٝايجكاف ١ٝساشت عً ٢أقٌ ٚشٕ ْطيب (،)83
ٖٚرا قد ٜعٛد إىل إٔ اٖتُآَا ٜرتنص يف تُٓ ١ٝايٓٛاس ٞايدٚ ١ٜٝٓاألخالق ١ٝأَا ايٓٛاسٞ
ايجكاف ١ٝظبد إٔ َٓاٖذٓا املدزض ١ٝال تسنص عًٗٝا ،قد ألٕ املسسً ١ايعُس ١ٜغري َٗ١٦ٝ
هلر ٙازبٛاْب أ ٚإلغفاٍ طبطط ٞاملٓاٖر ٖر ٙازبٛاْب يريو ساشت عً ٢أقٌ ٚشٕ ْطيب
ٚأقٌ َتٛضط سطاب ٞبني اجملاالت .
اإلداب ١عٔ ضؤاٍ ايدزاض ١ايرْ ٟؿ٘ "َا ايطسم اييت َٔ خالهلا تُٓ ٞاملسب ١ٝايك ِٝعٓد
أطفاٍ َد ١ٜٓاملهال؟" مت سطاب املتٛضطات اسبطابٚ ١ٝاألٚشإ ايٓطب ١ٝيًفكسات
ٚازبد ٍٚزقِ (ٜٛ )6قح ذيو.
جدول رقه ( )6يىضح املتىسطات احلسابًُ واألوزان النسبًُ"للطرم اليت من خالهلا تننٌ
املربًُ الكًه
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1
5
3
7
11
12
9
2
6
4

العدد

العدد

العدد

العدد

النسبُ

النسبُ

النسبُ

النسبُ

النسبُ

اضتدداّ أضًٛب

38

11

1

0

0

ايًعب

76

22

2

0

0

اضتدداّ ايٛضاٌ٥

37

10

3

0

0

ايتعً١ُٝٝ

74

20

6

0

0

اضتدداّ ايُٓٛذز أٚ

31

16

3

0

0

ايكد٠ٚ

62

32

6

0

0

اضتدداّ أضًٛب

28

19

1

0

2

ايكؿ١

56

38

2

0

4

اضتدداّ أضًٛب

26

19

5

0

0

ايجٛاب

52

38

10

0

0

اضتدداّ أضًٛب

20

23

5

2

0

املٓاقػ ٚ ١اسبٛاز

40

46

10

4

0

اضتدداّ أضًٛب يعب

19

17

12

1

1

األدٚاز

38

34

24

2

2

اضتدداّ أضًٛب

15

25

8

1

1

اإلقٓاع ايعكًٞ

30

50

16

2

2

اضتدداّ أضًٛب

13

27

8

1

1

ايتُجٌٝ

26

54

16

2

2

اضتدداّ أضًٛب

8

26

13

2

1

ايتكًٝد

16

52

26

4

2

اضتدداّ أضًٛب

8

23

13

5

1

ايعكاب

16

46

26

10

2

اضتدداّ أضًٛب

6

21

16

6

1

َطسح ايعسا٥ظ

12

42

32

12

2

الفكرَ

العدد

الىسط احلسابٌ

10

نبريَ

متىسطُ

قلًلُ

الىزن النسيب

8

بدرجُ

بدرجُ

بدرجُ

نادراً

اليىجد

4.74

94.80

4.68

93.60

4.56

91.20

4.42

88.40

4.42

88.40

4.22

84.40

4.04

80.80

4.04

80.80

4.00

80.00

3.76

75.20

3.64

72.80

3.50

70.00

اجتاه الفكرَ
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نبري٠
بدزد١
َتٛضط١
بدزد١
َتٛضط١
بدزد١
َتٛضط١
بدزد١
َتٛضط١
بدزد١
َتٛضط١
بدزد١
َتٛضط١
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4
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6
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1
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َٔ خالٍ اضتعساض ازبد ٍٚزقِ ( )6ظبد إٔ طسم تُٓ ١ٝايك ِٝيدَ ٣سبٝات زٜاض
أطفاٍ َد ١ٜٓاملهال تساٚست بني املتٛضطٚ ١ايهبري ،٠سٝح ساشت طسٜك ١ايًعب عً٢
أعًَ ٢تٛضط سطابٚ )4.74( ٞقد ٜعٛد ٖرا ملعسف ١املعًُ ١إٔ ايًعب ٖ ٞأِٖ ٚأَتع
طسٜك ١يتعً ِٝايطفٌ ٚإنطاب٘ ايكٚ ِٝاألخالم; ألٕ ٖر ٙاملسسًَ ٖٞ ١سسً ١سظ
سسنٚ ١ٝأنجس َا ٜفكٌ ايطفٌ يتكبٌ ٚانتطاب املعًَٛات ٖ ٛأضًٛب ايًعب ،بُٓٝا
ساش أضًٛب َطسح ايعسا٥ظ عً ٢أقٌ َتٛضط (ٚ)3.5نإ بدزدَ ١تٛضطٖٚ ١را قد
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ٜعٛد يكً ١إملاّ املسب ١ٝبأُٖٝت٘ ٚعدّ تٛفس َتطًبات ايكٝاّ بٗرا األضًٛب ٚٚضا ً٘٥مما
دعٌ املعًُ ١تطتددَ٘ بدزدَ ١تٛضط. ١
التوصيات والمقترحات :
بٓا٤اً عًْ ٢تا٥ر ايدزاض ١تٛؾ ٞايباسجات باآلت: ٞ
 )1ســح ايكــاُ٥ني بسٜــاض األطفــاٍ بكــسٚز ٠االٖتُــاّ مبطــسح ايطفــٌ باعتبــاز ٙإســد٣
ايٛضا ٌ٥يػسع ايك. ِٝ
 )2االٖتُـــاّ مبهتبـــ ١ايطفـــٌ يف زٜـــاض أطفـــاٍ َدٜٓـــ ١املهـــال ٚتصٜٚـــدٖا بايكؿــــ
املؿٛز. ٠
 )3إدــسا ٤دزاضــات السكــ ١تبشــح يف أثــس ايكــ ِٝعًــ ٢تُٓٝــ ١ايــٛال ٤يًــٛطٔ عٓــد أطفــاٍ
ايسٚق. ١
 )4إدسا ٤دزاضات السك ١س ٍٛأِٖ املػهالت اييت تعٝل املسب َٔ ١ٝتُٓ ١ٝايك. ِٝ
شهر وتكديرٚ :يف ختاّ ٖرا ايبشح أٚد٘ ايػهس يطايبات قطِ زٜاض األطفاٍ دفع١
 ،2013/2012يًذٗد املبر ٍٚيف مجع بعض َعًَٛات ايبشح فذصأٖ اهلل عين خري
ازبصا.٤
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قائمة المراجع :
املراجا العربًُ :
 )1أبــ ٛطايــب ،تػسٜــد ٚايؿــاٜؼ ،يًٝــ. )2007( . ٢إداز ٠اسبكــاْٚ ١زٜــاض األطفــاٍ.
ايكدع  :داَع ١ايكدع املفتٛس. ١
 )2ازبطــُاْ ،ٞعبــد ايعًــ .)1990( . ٞضــٝه ٛيٛد ١ٝايطفٛيــٚ ١املساٖكــٚ ١سكا٥كٗــا
األضاض . ١ٝايداز ايعسب ١ٝيًعً. ّٛ
 )3ازبعفس ،ٟممدٚح عبد ايـسس .)1995( .ِٝايرتبٝـ ١األخالقٝـ ١يف َؤضطـات َـا قبـٌ
املدزض . ١اإلضهٓدز : ١ٜاملهتب ايعًُ ٞيًهُبٛٝتس ٚايتٛشٜع .
 )4اسبطني ،إبساٖ .2004. ِٝفاعً ١ٝبسْاَر تدزٜيب يتُٓ ١ٝأضايٝب بٓا ٤ايك ِٝايرتب١ٜٛ
يدَ ٣عًُ ٞاملسسً ١االبتدا .١ٝ٥زضاي ١دنتٛزا ٙغري َٓػـٛز ،٠داَعـْ ١ـاٜف ايعسبٝـ١
يًعً ّٛاألَٓ .١ٝايسٜاض :املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد.١ٜ
 )5اشبٛايــد ،٠ضبُــد ٚايسبــاع ،ٞشٖــري .2004.ايكــ ِٝايرتبٜٛــ ١ايــيت ٜهتطــبٗا طًبــ١
املسسً ١األضاض ١ٝايعًٝا َٔ َٓاٖر ايرتب ١ٝايفٓ ١ٝيف األزدٕ َـٔ ٚدٗـْ ١عـس املعًُـني.
دزاضات ايعً ّٛايرتب ،١ٜٛاجملًد  ،31ايعدد.1
 )6ايػٓا ،ٟٚضبُد ٚآخس .)2001( .ٕٚايتٓػ ١٦االدتُاع ١ٝيًطفـٌ ،ط .1عُـإ  :داز
ايؿفا يًٓػس ٚايتٛشٜع .
 )7ايؿػري ،سؿ ١بٓت ضبُد بٔ فاحل .)2008( .تعاٌَ ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ
َع األطفاٍ تسبٜٛاً .قطسٚ :شاز ٠األٚقاف ٚايػؤ ٕٚاإلضالَ. ١ٝ
 )8املعًــِ ،خًــد عبــد ٙخًٝفــٖ1432( .١ـــ ) .أضــايٝب ٚطسا٥ــل تعــني عًــ ٢غــسع ايكــِٝ
ايرتب ٚ ١ٜٛاإلمياْ ١ٝيد ٣ايطالب .زضايَ ١ادطتري غـري َٓػـٛز . ٠املًُهـ ١ايعسبٝـ١
ايطعٛد.١ٜ
 )9اهلٓٝد ،ٟمجاٍ ضبُد .)2006( .تسب ١ٝايطفٌ يف اإلضالّ .
 )10بــدزإ ،غــبٌ .)2003( .آفــام تسبٜٛــَ ١تذــدد ٠يف تسبٝــ ١طفــٌ َــا قبــٌ املدزضــ.١
ايكاٖس :٠ايداز املؿس ١ٜايًبٓاْ.١ٝ
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التكرير اإليقاعي

(دراسة يف بنية األسلوب الرثائي يف ديوان اخلنساء)
الملخّص :
ٜكوو ّٛايبشووح بتطبٝوول عبووةز ٠بوو ٍٛؾووةي  ٟيف

ٚايضٝة ٚ ،يف ( ايدَع ) ظبدَٓ ٙهٓوسا ٜٝٗو٧

تعسٜؿ٘ يٮدب بأْ٘  (( :يوٝظ ضو ٣ٛعوسب َؤ

يتهج ٚ ٙتكٝٝد ٙبأٚصةف تصٜد َؤ تهسٜوسٙ

ايتٛضع ٚايتطبٝل يبعض اختضةصةت ايهّ٬

ٚضووو ْ٘٬ٝيف اقووواإ بضوووٛز املوووةٚ ، ٤ايووودي، ٛ

مجًو ١تهوٕٛ

ٚايً٪يووو ٪يف اْتعةَووو٘ ٚاْؿساطووو٘  .أَوووة صوووخس

ْٛا ٠ن ١َٝ٬تتٛضع بٗوة يػو ١ايودٜٛإ تتهوٕٛ

ؾٝكإ بك٥٬د َٔ ايضؿةت تتدؾل ٚتتٛاىل ب٬

َٔ بعض ايعٓةصوس ٖو : ٞايعو ٚ ،ايبهوة، ٤

سووودٚد يف أٚشإ طبتًؿوووَ ١ووؤ اضوووِ ايؿةعوووٌ ،

ٚايدَع ٚ ،صخس  ،يف عًُ ١ٝإٜكةع ١ٝأضوًٛب١ٝ

ٚاضووِ املؿعووٚ ، ٍٛصووؿت٘ املػووبَٗٚ ١بةيػتوو٘ ،

تكووووو ّٛعًووووو ٢اإلعوووووةدٚ ٠ايتهسٜوووووس ; تساقووو و

نُووة ٜتووةبع ايبشووح خضٝضوو ١ايتهسٜووس ٖوورٙ

ايتذًٝةت ا٭ضًٛبٚ ، ١ٝايتُعٗسات ايد٫يٝو، ١

عًووَ ٢طوووت ٣ٛايضووٛزٚ ، ٠ا٭ٚشإ ايػوووعس، ١ٜ

ٚايبدا ٌ٥ايًؿع ١ٝهلة يف ايدٜٛإ ٖ ،ر ٙازبًُ١

ٚايكووٛايف ٚ ،بعووض ا٭سووسف عًوو ٢عبووَ ٛووة ٖووٛ

ٖٜ ( : ٞة ع ابه ٞعًو ٢صوخس بودَ ٕع . ) ...

َؿضٓووٌ َٚسصووٛد ٖٓووة  ،ممووة ػبعووٌ ايتهسٜووس

ؾوووووو ( ايعووو و ) تتهوووووسز بٓؿطوووووٗة يف َؿتوووووت

اإلٜكووةعٖ ٞوو ٛا٭دا ٠ا٭ضووًٛب ١ٝاملؿغووً ١يًبٓووة٤

ايكضوووة٥د ٚ ،يف ( ايبهوووة ) ٤ظبووود ازبوووٛد ،

ايػعس ٟيف دٜٛإ اشبٓطة. ٤

)) ٚقد اضتدع ٢ا٭َوس اؾواا

ٚاُْٗ٫وووةز ٚ ،ايؿوووٝض ٚ ،ايٓوووٛا ٚ ،ايطوووذع
of some elements that is : the eye,
crying, tears, and Sakhr, in a
stylistic rhythmic process based
on repetition; that monitors the
stylistic
manifestations,
the
semantic aspect , and the verbal
alternatives in the divan, that
sentence is: ( cry my Eye for
)sakhr with a tear .. ) so (the eye
repeated itself at the beginning of
the poem, and in (crying) we find
generosity, downpour,
flux,
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the structure of the lamentation
 method in the divan of alKhansa - The research is
applying Paul Valery's definition
of literature that is : ((literature is
not but a kind of the expansion
and applying for some of the
terms of speech specification)),
which has assumed a clause to be
the nucleus of a verbal expanding
for the divan's language, made up
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wailing, assonance, and shouting,
and in the (tears) we find it
indefinite adjective preparing to
multiply it and restrict it with
descriptions which increases it's
repetition and pouring in
conjunction with images of the
water and the bucket and pearls
in
it's
regularity
and
disintegration. As for (Sakhr), he
is conjunct with a variety of
unlimited flowing characters in
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different rhymes of a Subject, or
an Object with it's resembled
adjective, and it's exaggeration, it
also continues the same repeating
characteristic in the image,
rhythms and rhymes levels, and
some of the letters as detailed and
monitored in the research, which
makes the rhythmic repeatition as
the favourite style tool for the
poetic building in the divan of alKhansa.

اجلملة األساس اليت يعتمد عليوا تشكل القصيدة الرثائية يف ديوان اخلنساء حيددها
:البيت اآلتي
 ْصز٫ٚ ٤ٕ ٞ به٫ ٕحٝبدَعٕ سج

 صخس٢ًةٕ عٝٓ تبه٬ٖ ٖينٝأع
: ١ٕ َٔ عٓةصس مخطٛتهٜ ٖٛٚ

سٜايتهٖسٚ  ايتٓتةبع+  صخس+  ايدَع+ ٤ ايبهة+ ٕٓةٝايع
 أَوة، ٤ اشبٓطوة٠دٝ َٓٗوة قضو٢ ايعٓةصس ا٭ضةع اييت تُبٓوٖٞ ىلٚ ا٭١ايعٓةصس ا٭زبع
٠دٝٔ ايكضوٜٛ ا٭ضوةع يتهو١ضٓوع يف ازبًُوٛتِ بٗوة ايتٜ  اييت١ٜ ايػعس٠ ا٭داٛٗاشبةَظ ؾ
ٕاٜٛٓ يف ايد١ٝ٥ايسثة
٣ٛةّ آخووس ضوو٦ٕٝ غووٛهووٜ ٕ ميهوؤ أ٫ٚ ، ٛ إٕٓ ا٭دب ٖوو... (( : ٟ ٍ ؾووةيٛ بوو: ٍٛكووٜ
١ق٬ ايسغِ َٔ ايع٢ًعٚ )1( )) ّ٬ل يبعض اختضةصةت ايهٝايتٓطبٚ ضٓعٛٓعسبٕ َٔ ايت
 وو٠ سود٢ ؾإْٓ٘ ميهٔ ايٓعس يف نوٌ عٓضوس عًو،  ايدَٓعٚ ٤ ايبهةٚ  ايع:  ب١ُاملًتش
. ٕاٜٛٓظ ايدٛ ا٭ضةع يف ْض١ًُضٓع ازبٛ تٖٞٚ سٜ ايتهس١ًُٝ ع٢ًص عٝة و يًانٝ٥إدسا

. 33 :  ) في أصول الخطاب النقدي الجديد1
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العني :
يف ايدٜٛإ تطعْ ٕٛضةًّ ; أزبعَٗٓ ٕٛوة ؼبتو ٟٛاملطًوع ؾٗٝوة عًو ( ٢ايعو ) ٖٚوْ ٞطوب١
تكاب نوج اّ َؤ ْضوـ قضوة٥د ايودٜٓٛإ َ ،ؤ ٖور ٙايكضوة٥د ا٭زبعو اثٓتوةٕ ٚث٬ثوٕٛ
تهوو ٕٛايهًُووو ١ا٭ٚىل ؾٗٝووة ٖووو( : ٞايعوو )  ٫تطووبكٗة إ ٓ٫ضوووٛابل تٓبوو٘ ايعوو ٚتج ٖوووة
يًبهة ٤نأدٚات ايٓداٚ ٤ا٫ضتؿتة ٚغ ٖة :
ٜة ع ٜ ، 111ة ع ٜ ، 114ة ع ٜ ، 118ة ع ٜ ، 103ة ع ٜ ، 91وة عو ٜ ، 82وة
ع ٜ ، 72وة عو ٜ ، 71وة عو ٜ ، 68وة عو ٜ ، 62وة عو ٜ ، 37وة عو ٜ ، 22وة عو
ين  ، 79أعٝينٖ ،54
ٜ ،16ة ع ٜ ،11ة ع ٜ ، 139ة ع  ، 136أٜة عٝين  ، 115أعٖ ٝ
أعٝينٖ  ، 21أعٝينَ  ، 122أعٝينِ  ، 18عٝينٖ ، 69عٝينٖ  ، 42ع ٔ  ، 66أٜ ٫ة ع ،47
أٜ ٫وة عو  ،41أٜ ٫وة عو  ،94أَ ٫ووة يعٝٓٝوو  ،97أ َ ٫ووة عٝٓٝوو َ ،125ةبووةٍ عٝٓٝووو
َ ،15ة بةٍ عٝٓٝو . 110
أَة ايجُةْ ١ٝايٓضٛظ ايبةق ، ١ٝؾٓذد مخطَٗٓ ١ة ٜطبل ايع ؾٗٝة ايؿعٌ ( بهت )
أَ ٚة ٜكسب َٔ َعٓةٖة :
بهت عٝين  ، 32بهت عٝين  ، 141بهت عٝين ََ ، 117سَٖٔتِ عٝين 106
ٚا٭بٝةت ايج٬ث ١ايبةق ١ٝتكع ايع يف ايػطس ا٭َٗٓ ٍٚة  ٫ٚتتذةٚش إَ ٫سٚ ٠اسد ٠إىل
صدز ايػطس ايجةْ. )2( ٞ
ٖر ٙايهجس َٔ ٠ايتهسٜس يف َطًع ٖر ٙايٓضٛظ دبعٌ َٔ (ايع ) ايهًُ ١ا٭ٚىل
ا٭ضةع يف ايبٓة ٤ا٭ضًٛب ٞيف قضٝد ٠اشبٓطةٚ ، ٤دبعًٗة دا ١ُ٥اسبغٛز ست ٢يف بعض
املطةيع ا٭خس ٣اييت ربً َٔ ٛذنسٖة ; ؾؿٖ ٞر ٜٔايبٝت ٜتذ٘ اشبطةب إىل ايع عً٢
ايسغِ َٔ عدّ سغٛزٖة :
ٖسٜك َٔ ٞدَٛعو أ ٚأؾٝكٚ ٞصرباّ إٕ أطكت ٚئ تطٝك108 ٞ
أٖةز يو ايدَٛع عً ٢ابٔ عُسَ ٚضة ُ ٥قد زُشٔ٥تُ بٗة ؾذٛد40 ٟ
بطَذٌِ ٕ َٓو َٓشدزٕ عً... ٘ٝ

 )2الديوان . ، 138 ، 112 ، 67، 49:
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البكاء :
ؼبتووٌ ايبهووة ٤يف املطووةيع َهةْووة خًووـ ايع و َبةغووس ٚ ، ٠إذا نٓووة زأٜٓووة يف ايع و
تهسٜسٖووة بًؿعٗووة ؾووإٕ ذيووو نووةٕ َكضووٛدّا  ٫ؼبتووةز إىل تػوو ٝبإبووداٍ أَ ٚسادؾوو ١ؾووإٕ
عٓضس ايبهة ٤ػب ٤ٞطبتًؿةّ :
ظبد ايتهسٜس بًؿع٘ ايبهة ٤قً: ّ٬ٝ
ع ٔ ؾةبه ، 66 ٞأعٝينٖ أ ٫ؾةبه ، 18 ٞأعٝينٖ ًٖٓة تبهٝةٕ ٜ ، 54ة ع

إ بهٞ

 ، 91تبه ، 112 ٞتبه، 67 ٞ
ٚتتِ ضبةٚي ١تهسٜس ٖر ايؿعٌ عٔ طسٜل ايتغعٝـ ٭ٕ ايتغعٝـ تٛإٍ ٚتهسٜس :
ٜة ع بهٓ ٞعً ٢صخس ٜ ، 139ة ع بهٓ ٞبودَع ،أَ ٫وة عٝٓٝوو تٗذوع  ،تبهٓو٢
يٛإ ايبهةٜٓ ٤ؿعُ ،67
أٚعٔ طسٜل تهسٜس أصٛات ايهًُ( ١به )٢داخٌ ا٭بٝةت ٚخةص ١صٛت ايهةف :
ٜة ع بهٓ ٞبدَع غ إْوووووووصاف

ٚأبه ٞيضخس ؾًٔ ٜهؿٝه٘ نةف 103

ٜة ع َةيو  ٫تبه تطهةبة

إذ زاب دٖس ٚنةٕ ايدٖس زٜةٓبوووووووووووووووووة 11

غ إٔ ٖر ايتهسٜس َة ٜصاٍ بطٝطةّ ; يريو ٜتِ إبداٍ ايبهوة ٤بأؾعوةٍ أخوس ٣أنجوس
قوودز ٠عًوو ٢اإلؼبووة ٤بووةيتهسٜس ٚايتووٛايٚ ٞا٫ضووتُساز ؾٝووتِ اختٝووةز ايؿعووٌ ( دووٛدا ) ٭ ٖٕ
ازبٛد :نسّ ٚ ،ايهسّ تهسٜس َتٛإٍ يًعطةٚ ٤ايبرٍ .
ؼبتٌ ايؿعٌ ( دوٛدا ) املستبو ١ا٭ٚىل يف أؾعوةٍ ايبهوةٜ ٚ ، ٤هوةد ٜو٬شّ ذنوس ايعو
مالزمة متكررة :
عٝينٖ دٛاد بدَع َٓهُة دٛدا

دٛدا  ٫ٚتعدا يف ايَٛ ّٛٝعٛدا 42

ٜة ع دٛدٜ،111 ٟة ع دٛدٜ،82 ٟوة عو دوٛدٜ،136 ٟوة عو دوٛدٜ،118 ٟوة عو
دوووٛد،68 ٟأعوووٝينٖ دوووٛدا ٜ،79وووة عو و دوووٛدٜ ،71 ٟوووة عو و دوووٛد،16 ٟأعوووٝينٖ دوووٛدا
ٜ،21ةع دٛدٜ ، 22 ٟة ع دٛد ، 72 ٟعٝينٖ دٛدا ٜ ،69ة ع دٛدٜ ،114 ٟة عو
دٛد37 ٟ
 ًٜ٘ٝأؾعةٍ أخس ٣تدٍ عً ٢ايتهسٜس ٚايتهج :
اُْٗووس ، 21 ٟؾٝغووٖ ، 94 ٞسٜكوو ، 108 ٞؾٝغوو ، 62 ٞاضووتٗ ، 115 ٓ٬ؾٝغوو،122 ٞ
اُْٗس. 47 ٟ
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أٜ ٚتطع ايبهة ٤بةيتهسٜس عٔ طسٜل إبداي٘ بضٛز ٠أخسَ ٣ػةبٗ ١تكإ بٗوة ٜهوٕٛ
ايتهسٜس ٚايادٝع ٚايتٛايٚ ٞاعشةّ ؾٗٝة ٖٚ ،را َة ْسا ٙيف صٛز ٠اسبُةَ: ١
محةَ ْ١غذَٖٛة ٚزقة ٤بةيٛاد35 ٟ

أبه ٞيضخس إذا ْةست َطٓٛقْ١

ؾة٫قاإ ٚاع ب ايبهة ْٛٚ ٤اسبُةَ ١اييت دة٤ت بج٬ث ١أيؿةظ َهسزَ( ٠طٓٛقو١
و محةَ ١و ٚزقةٚ ) ٤نًَُ( ١طٖٛق ) ١قٝد َِٗ ػبعٌ َٔ ٖد ٌٜاسبُةَْٛ ١اسوةّ ٚ ،نوريو
ايضؿ ١ا٭خو  ( ٠بوةيٛاد ) ٟإذ ٚدٛدٖوة يف ايوٛادٜ ٟؿطو اجملوةٍ ٚاضوعة يًتهسٜوس ٜٝٗٚو٧
ايٛاد ٟبطعت٘ يًضٛت إٔ ٜسدٓع ُٜٚطُع بٛع. ٛ
ترنٓست يضخس إذ تػٖٓتَ محةَْ١

ٖتٛفْ عً ٢غضٕٔ َٔ ا٭ٜو تطذعُ 100

ٚؾووٖ ٢وورا ايبٝووت ْووس ٣اسبُةَوو ١تػ ٓوو ٫ٚ ٞتٓوو ، ٛيه ؤٓ ٖٓووةى قٝووداّ ٜكٝوودٖة ٖٚوو ٛأْٗووة
(ٖتٛف ) َ ٖٞٚبةيػ ١دبعٌ ايتهسٜس ٚا٫ضتُساز ؾٝو٘ مسو ّ١يو٘  ،مموة ػبعًٓوة ْطوتٓتر إٔ
ايتهسٜس ذات٘ ٖ ٛا٭ِٖ ٚيٝظ ايبهة ٤أ ٚايػٓة: ٤
ن ْٞٛنٛزقة َ٤يف أؾٓةٕ غًٝتٗة

أ ٚصة ٕ ٥يف ؾسٚع ايٓٓخٌ ٖتٓةفٔ 103

ؾةيضوٝة ٚسوود ٙيووٝظ َُٗووة ٚإمنوة تهسٜووس ٖوو ٛاملٗووِ ؾةيضوة ٥يف ؾووسٚع ايٓخووٌ َكٖٝوود
بةيضؿٖ ( ١تٓةف ) اييت دبعً٘ اَتدادا أ ٚبد ٬ٜيًشُةَو ٫ ١ميوٌ َؤ ايضوٝة ٜهوسزَ ٙوسٖ٠
بعد أخس. ٣
الدَّمع :
ٖوو ٛايعٓضووس ايجةيووح ايوورٜ ٟووتِ ايتٛضووع ؾٝوو٘ بتهسٜووسٚ ٙتووٓه  ، ٙغ و إٔٓ تهسٜووسٙ
بًؿع٘ ػبَ ، ٤ٞكٓٝدّا بةيضؿ ١اييت تضبػ٘ بةيتهسٜس ؾغ ّ٬عٔ تهسزٖة َع٘ :
بدَعٕ َٓؤ َٗسامٔ  ،111بدَعٕ َٓو َػصازٔ  ، 62بدَع غ إْصاف  ، 103بدَعٕ سجٝوح
 ، 54بدَع َُُٖ ، 118 ٍٛبةيدَٛع ايطٗذ ، 118 ٍٛبةيدَٛع ايػصاز ، 72بدَع َٓو َودزاز
 ، 82بدَعٕ َٓو َطهٛب  ، 16بدَع غو َٓوصٚز  ، 71بودَع سجٝوحٕ  ، 138بودَع غو
َٓصٚز 69
 ٖٞٚصؿةت تدٍ عً ٢املبةيػٚ ١ايتهسٜس املطتُس ٚايهجس ٠اييت  ٫تٓكطع .
ٖٚهرا ؾإٕ ايدَع ٜتش ٍٛبةيتهسٜس ٚايتهج ستٜ ٢ػودَ ٚوة ّ٤نُوة ذبو ٍٓٛايبهوة٤
بةيتهسٜس إىل ضذع ٚغٓة. ٤
ٜة ع دٛد ٟبدَع ٕ َٓو َدزاز
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ٚس ٜضب ايدَع َة ّ٤ؾإٕ املِٗ يٝظ ٖر ٙايهجوس ٠ايويت ٜتشو ٍٛؾٗٝوة ايودَع إىل َوة٤
ٚايٛقٛف عٓدٖة ; ٭ْ٘ س٦ٓٝر تٓػًل ايكضٝدٚ ٠تٓتٗٚ ، ٞإمنة املِٗ ٖو ٛتهسٜوس ٖورا املوة٤
ٚاضتُساز تٛايٚ ٘ٝتدؾك٘ يريو دة٤ت نًُ ( ١ازبةز ) ٟقٝودّا أضةضوٝة يًُوة ، ٤ؾةزبسٜوةٕ
تهسٜس ٚاضتُساز .
ؾٝغةّ نؿٝض غسٚب ذات أٚغةٍٔ ، 114

 ٫تطأَ ٞإٔ دبٛد ٟغ َ خةذيٕ١

3

ؾووةيػسٚب ايوودي ٛايععُٝووٚ ، ١ا٭ٚغووةٍ املووة ٤املتتووةبع ( )  .إٕ ازبوودٚ ٍٚايوودي ٛو و َوؤ سٝووح
ايهِ و صػ إ ٚ ،يهُٓٗة َٔ سٝح ايتهسٜس ٚايتتةبع نب إ  ،ؾةزبد ٫ ٍٚميٌٓ َؤ
ازبسٜةٕ ٚ ،ايدي ٫ ٛميٌ َٔ ايضوعٛد ٚايٓوص ٍٚيف ايب٦وس َٚ ،ؤ ايؿوساؽ ٚاَ٫وتٖٚ ، ٤٬ورا
ٖٛا ملِٗ  َٔ ،أدٌ ذيو ظبد اْ٫تكةٍ ٜتِ إىل صٛز أخس ٣يًتهسٜوس ٜتغو ؾٗٝوة ايتوٛايٞ
ٚا٫ضتُساز َجٌ صٛز ايً٪ي: ٪
ح
بدَع سجٝووووووووووووووووووووووو ٕ

نةزبُةٕ املٓعَٖ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووِ 138

بدَع غ َٓوووووووووووووووصٚزٔ

َجٌ ازبُةٕ عً ٢اشبد ٜٔضبدٚز

بدَعٕ َٓو َطهٛب

نً٪ي ٕ٪دةٍ يف ا٭ٚضةط َجكٛبٔ 16

ٖٓٚووة تستؿووع مسوو ١ايتهسٜووس إىل ايتٓطووٝل ٚازبُةيٝوو ١ممووة ٜووٛس ٞبتشوو ٍٛايوودَٛع إىل
قضة٥د َٔ ايػوعس تعًول يف أدٝوةد ايكوسٖا ٤ايور ٜٔؼببٓوٖ ٕٛورا ايوُٓ َؤ ايػوعس  ،ؾتبكو٢
خةيد ٠عًَ ٢س ايصَٔ :
إذا قب ايبهة ٤عً ٢قتٌٕٝ

زأٜت بهة٤ى اسبطٔ ازبُ124 ٬ٝ

ٖرا ازبُةٕ املٓعِٓ ٚايبهة ٤ازبُ ٌٝؽبًل اْطبةعة بة٫زتٝوة ٚايسعوة  ،غو إٔ ٖورا
اْ٫طبووووةع اْكطووووةع ٚٚقووووٛف ٚٚصووووٚ ٍٛعوووودّ تهسٜووووس ٖٚ ،وووورا ٜٓووووةيف تكووودّٗ ايكضووووٝد٠
ٚاضتُسازٜتٗة ; يريو ْس ٣اسبسظ عًٚ ٢صـ ازبُةٕ بأْ٘ َجكٛب :
نً٪ي ٪دةٍ يف ا٭مسةط َجكوووووووووووووووووووٛب 16
ٚدةٍ يف ضًو ايٓٛاظِ 136

ؾٝغةّ نُة اغبسم ازبُةٕ

ؾةيجك و ؾتشوو ١يف ازبُةْووَٗٓ ١ووة تٓووتعِ َٗٓٚووة تٓشوودز ٚتٓطووٌٚ ،٭ٕ اْ٫تعووةّ ٜٓووةيف
ايتهسٜس خبًك٘ ا٫زتٝة ٚايسعة ،ؾإٕ ضًو ازبُةٕ ًٜ ٫بح إٔ ٜٓكطع :
نإٔ مجةْة َٖ ٣ٛسضّ٬

دَٛعُٗة أُٖٚة أضووووووووووووسعُ 97

 ) 3لسان العرب  ،مادة ( غرب ) و ( وشل ) .
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ذبدٖز ٚاْبتٖ َٓ٘ ايٓعوووووووووة

ّ ؾةْطٌٖ َٔ ضًه٘ أمجع ُ

ٖهوورا تتطووع ازبًُوو ١ا٭ضووةع بووةيتهسٜس يف عٓةصووسٖة ايج٬ثوو : ١ايعوو ٚايبهووة٤
ٚايدَع حبٝح إذا َة عودْة بعود ذيوو ْتأَوٌ ايعو َسنوص ٜٔعًو ٢اختؿوة ٤نوٌ َوة ميوت
بضً ١إىل نْٗٛة سةض ١ايسٚ ١ٜ٩ايٓعس ٚايٓٛز ٚايغٝة ... ٤ؾإْٓة ْٛقٔ أْٗة بعو املوة ٤أغوب٘
َٓٗة بةيع ايبةصس ; ٠ؾٗ ٫ ٞتهـ عٔ تهسٜس ايتٓدؾل ٚا٭ْٗةز ٚايطٓ. ٕ٬َٝ
صخر :
يف ايعٓضس ا٭خ (صخس)  ٫ظبد غو ق٥٬ود َؤ ايضوؿةت تتهوسز بضوٝؼ طبتًؿو: ١
ته ٕٛيإلثبةت أ ٚيًٓؿ ، ٞدب ٤ٞصؿةت اإلثبةت عًْٛ ٢ع َ :ؿوسدَٚ ٠سنٓبو ; ١تهوٕٛ
املؿوووسدَ ٠غو وعٓؿٚ ١غو و َغو وعٓؿ ، ١تػوووٌُ غو و املغو وعٓؿ ١أٚشاْوووة طبتًؿووو ١يضوووٝؼ املبةيػووو١
ٚايضٓؿةت املػبٓٗ ، ١أَة املسنٓب ١ؾؿٗٝة تسنٝبةٕ  :تسن ٝاإلعوةؾٚ ، ١تسنٝو نوةٕ
ٚامسٗة ٚخربٖة َٚ .ة ٜعٓٓٝة ٖٓة َٔ ٖر ٙايضؿةت ٖ ٛنجستٗة ايًؿعٚ ١ٝاملعٓ َٔ ١ٜٛسٝح
ٖ ٞصؿةت ذبٌُ يف َعٓةٖة ايتهج ٚايتهسٜس  .ؾةملبةيػو ١تهسٜوس ٚايتغوعٝـ تهسٜوس
نريو .
َة ٕ ٖ ،64ةدٕ  ،64بةزع َ ،112ةدد  ،112نوةَ ،132 ّ٬صوةفٕ  ،15ؾوةزع ،28
بةضووٌ  ،35سووةشّ  ،41نةَووٌ  ،51ايؿووةزع  ،97املةدوود  ،111سطوو ،30 ٝيب ٝو ،30
نس ،94 ِٜعع ،121 ِٝط ،121 ٌٜٛدًٝدّا  ،132سطََ ،138 ٝخٔ ،118 ٌٝاشبطٝ
 ، 97ازبُٝووٌ  ، 118ا٭َو  ، 148أغووس ، 15أشٖووس ، 15أزٚع  ، 72أبووٝض  ، 149أزٚع
 ، 149ا٭غووس  ، 68ا٭ؾغووٌ  ، 122ا٭غووس َ ، 115كووداّ َ ،51ػووٛاز  ،52املكووداّ ، 89
املؿغووةٍ َ ، 102تًووـ  ، 30ايػََُووس  ، 79ايكَووسِّ  ،68اجمل و  ، 60املطووتعدٓ  ، 97بَ َسعّووة
 ، 132دًِووود  ، 51ثبِوووت  ، 103دًِووود َ ، 140وووٓ ّا َ ، 71طتغوووةف َ ، 40طووٖٛد ، 40
َطتغوووةف  ، 118املُو ودِز ، 68 ٙاملَٖ٪وووٌ  ، 120غوووذةع  ، 82دوووٛاد َٖٚ ، 82وووٛب ، 140
ايطِّٖٝد  ، 31ايطِّٖٝد  ، 79ايطٖوِّٝد  ، 122ضوِّٝد  ، 101ا٭ٜود  ، 122ايطٖوِّٝد  ، 148اسبًوٛ
 ، 148سس  ، 62ايؿت ، 31 ٢ايؿت ، 68 ٢ايؿت ، 111 ٢ايبطٌ . 79
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صفات مضعَّفة :
زنٖةبة  ، 12طٖ٬بوة  ، 12ؾهٖوةى ٖٓٝ ، 12ةبوة ٖٖٚ ، 12وةب  ، 50ؾٖٝوة

 ، 40عبٖوةز

 ، 51عكٖووةز  ، 51د وسٓاز  ، 51دبٖووةز ْٖٝ ، 51ووةز  ، 51عبٓووةز  ، 51ؾخٖووةز  ، 53أَٖووةز ، 53
طٖ٬ب  ، 62ايؿٖٝة

ٖ ، 68ضٖةز  ، 82عسٖاز ْ ، 101ؿٖةع  ، 101دؾٖةع  ، 101عطِّةؾ. ١

غو إٔ ٖوور ٙايضوؿةت املؿووسدٜ ٠هجوس تهسٜسٖووة َوع تسنٝو اإلعوةؾ ١غو املغوعٓؿ١
ٚاملغعٓؿ:١
ؾوووةزع اشبٝوووٌ  ، 51ؾوووةزع اسبوووسب  ، 28سوووةَ ٞاسبكٝكوووٚ ، 60 ١ايف ايووورَةّ ، 67
سووةَ ٞايعووس ، 64 ٜٔؾووةزع اشبٝووٌ  ، 70ؾووةزع ايكوو ، 70 ّٛؾووةزع اشبٝووٌ  ، 71سووةَٞ
ايرَةز  ، 72سةَ ٞاسبكٝك ، 122 ١آب ٞاهلغ ، 139 ١ُٝسوةَ ٞاسبكٝكو ، 140 ١اسبةَوٌ
ايجكووٌ  ، 22ازبووةبس ايععووِ  ، 22ايٛاٖ و املة٥وو ، 22 ١ايػووةؾس ايوورْ  ، 36املػووبع ايكووّٛ
 ،36طٜٛووٌ ايٓٓذووةد  ، 31زؾٝووع ايعُووةد  ، 31طٜٛووٌ ايبووةع  ، 40زٖوو ُ بًّوو ، 40 ٢دووس٨
ايضدز  ، 50مج ٌٝاحملٝة  ، 51سًٝـ اجملد  ، 69نس ِٜازبدا  ، 72زؾٝع اهلوِ ، 101
أص ٌٝايسأ ، 109 ٟعع ِٝايسأٖ ، 109 ٟسٜت ايػِّدم  ، 113زؾٝع ايعُةد  ، 122سدٜود
ايطووٓةٕ  ، 125ذيٝوول ايًطووةٕ  ، 125نووس ِٜاشبوو ، 141 ِٝمسوو اشبًٝكوو ، 35 ١عووخِ
ايدضٝع ، 52 ١طًل ايٝد ، 53 ٜٔعوخِ ايدضوٝع ، 53 ١دًود املسٜوس ، 62 ٠شٜؤ ايكة٥ودٜٔ
 ، 139غ ٝوحُ سّٝووة َ ، 47طعووِ ازبووٛع َ ، 15طعووِ ايكووَ ، 52 ّٛطووتذُع ايووسأ، 121 ٟ
َأْ ٣ٚدَّ ، 73 ٣أ ٣ٚايغٖوسٜو َ ، 67وأ ٣ٚنوٌِّ أزًَوَ ، 67 ١وت٬ف ايهسميو، 139 ١
َعتوووةم ايٛضوووٝكَ ، 140 ١ووودز ٙاسبوووسب  ، 84سطَووؤ ايطٓعوووةٕ َ ، 91ووودز ٙاسبوووسب ، 28
ضبُٛد ايضدٜل َٛ ، 109زٖخ اجملد َ ، 52ػػ ٓٞايسٓٚام  ، 113أنوسَِٗ ًَ ، 120ذوةُ٤
طةغ ، 51 ١ٝؾت ٢ايؿتٝةٕ  ، 141ؾت ٢ضًُ ، 94 ِٝؾت ٢اسب ، 63 ٞؾت ٢ايطٔ  ، 17نٌٗ
اسبًِ  ، 17صخس ايٓد ، 31 ٣ضٔسسةٕ قٝعوةٕ  ، 140ابؤ ايػوسٜد  ، 46 / 139ذَٝ ٚعو١
 ، 149أب ٛسطةٕ  ، 148دةز ايك ، 118 ّٛذ ٚزْٚل  ، 149صوخس بؤ عُوس ، 115 ٚأبوٞ
ايٝتةَ ، 115 ٢أخوة ثكو ، 118 ١أبوة سطوةٕ  ، 118أخو ٛايػوت ، 118 ٠ٛأخو ٛاسبوصّ ، 30
غسْبح أطساف ايبٓةٕ . 113
ٚأَة َع اإلعةؾ ١املغعٓؿ ١ؾٓذد :
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محٓوووةٍ أيٜٛووو ، 140 / 82 / 51 /12 ١قطٓوووةع أٚدٜووو ، 140 / 12 ١غو وٗٓةد أظبٝووو،12 ١
ٖبٓةط أٚد ، 51 ١ٜغٗٓةد أْد ، 140 / 51 ١ٜدوٓٛاب أٚدٜو ، 52 ١غوٗٓةد أْدٜو ، 140 ١عبٓوةز
زاغ ، 51 ١ٝؾهٓةى عةْ ، 51 ١ٝزدٓاد عةز ، 82 ١ٜخطٓةب ضبؿً ، 12 ١ؾسٓاز َعًُ، 12 ١
ط وٓ٬ع َسقبووٓ َ ، 140 ١ووةع َػًكووٚ ، 140 ١زٓاد َػووسبٚ ، 140 ١زٓاد َووةٓ َ ، 50 ٤ووةع عووِٝ
 ،62قٓٛاد خ ٌٝذ ، 47قطٓةع أقسإ  ، 140بطٓةٍ ايٛدٜك. 140 ١
ٖر ٙايضؿةت اييت دة٤ت عً ٢اضِ ايؿةعٌ  ،أ ٚاملؿعو ، ٍٛأ ٚاملبةيػو٫ ١ضوِ ايؿةعوٌ ،
أ ٚايضؿ ١املػبٗ ١ب٘ ٚ ،أٚشاْٗة املختًؿ ١إمنة ٖ (( : ٞأؾعةٍ سكٝك ١ٝهلة َعوةْ ٞا٭ؾعوةٍ ،
ٚهلة د٫يتٗة عً ٢ايصَةٕ ٚيهٔ ايصَةٕ املدي ٍٛعً ٘ٝبٗة شَةٕ داَ ِ٥طتُس )) ()4
إٕ صووؿ ١ايوودٚاّ ٚا٫ضووتُساز ٖوورٖ ، ٙوو ٞايوويت دعًووت ايوودٜٛإ ٜسنووص عًوو ٢ايضووؿةت
أنجس َٔ ا٭ؾعةٍ ; ؾٗو ٞتودٍ عًو ٢املغو ، ٞأ ٚاسبودٚخ ٚايتذودد ٚ ،نُٖ٬وة اْكطوةع
ٚتكطٓع يف ا٫ضتُساز ٜٓةيف ايدٚاّ ٚايجبٛت عً ٢ايضؿ ١ايٛاسد ; ٠يريو دبود ايضوؿ ١ذبوٌ
ضبٌ ايؿعٌ يتُط عٓ٘ اسبدٚخ ٚتضبؼ عً ٘ٝايدٚاّ ٚا٫ضتُساز  ،عةًَ ّ١عٌُ ايؿعوٌ َؤ
سٝح زؾع٘ يًؿةعٌ أْ ٚة ٥ايؿةعٌ :
ضبغووة عووسا٥ب٘  ، 42صووعبة َساقبوو٘  ، 42مس و خ٥٬كوو٘  ،دووصٍ َٛاٖبوو٘  ، 67د و ِٓ
ؾٛاعً٘ ْ َُٕٛٝ ، 82كٝبت٘  ، 101 / 52ضبُٛدا مشة. ً٘٥
ٜٚطووتخدّ ايوودٜٛإ ايهوو ٕٛايعووةّ زبً و ايضووؿةت ٚتهسٜسٖووة يف تسن ٝو ( نووةٕ
ٚامسٗة ٚخربٖة )  ،عةد ٫عٔ ايؿضٌ املُٝص بةسبدخ ٚايتكطٓع :
قد نةٕ سضوٓة غودٜد ايوسنٔ  ، 15قود نٓوت بودزا ٜطتغوة ٤بو٘  ، 45قود نٓوت
سضٓة يًعػ  ، 46 ٠قد نةٕ ؾٝهِ أب ٛعُوسٜ ٚطوٛدنِ  ، 50قود نوةٕ خةيضويت يف
نووٌ ذْ ٟط و  ، 52قوود إ َووأ ٣ٚنووٌ أزًَوو ، 60 ١قوود نووةٕ ضووٝدْة ايووداع ٞعػ و ت٘
 ،101قد نةٕ صخسا دًٝدا  ، 132يكد نةٕ عضُ ، 20 ١يكود نوةٕ يف نوٌ ا٭َوٛز
َٗربة  /ؾكد نةٕ بطٓةَة ٚضبتغَس ايكٔدِز ٚ ، 79نةٕ بًوٝر ايٛدو٘ َٓػوس ايضوس ، 54
نةٕ ضبُوٛدا مشةً٥و٘  ، 71نٓوت املؿوسٓز َوة ٜٓوٛب ٚ ، 76نٓوت يٓوة عٝػوة ٚظوٌٖ زبةبو١
 ،20نووةٕ ذا سًوووِ أصوو ، 20 ٌٝنوووةٕ ووةٍ قووو ، 40 َٞٛنووةٕ سضوووٓة  ، 106نوووةٕ
زنين  ، 117نةٕ ظًِٗ ايعًٚ ، 117 ٌٝنةٕ ةٍ اسب ٞيف نٌ أشَٚ ، 136 ١نةٕ
 ) 4في النحو العربي ـ قواعد وثطبيق ـ . 178 :
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يصاش اسبوسب عٓود غوبٛبٗة ٚ ، 147نوةٕ صوخسْ ًَوو ايعةيٝو ، 148 ١نٓوة نػضوٓ يف
دسث ١َٛبطكة  ، 77نٓة نأظبِ يٚ ٌٝضطٗة قُس ، 78
إٕ ٖر ٙايضؿةت تعٛد بضٝػٗة َس ٠أخوسٚ ٣تتهوسز ٚيهؤ َوع أضوًٛب ايٓؿو ، ٞؾوإذا
نةٕ اإلثبةت ٪ٜند ايضؿةت اسبُٝد ، ٠ؾوإٕ ايٓؿوٜ ٞبعود ايضوؿةت ايرَُٝوٚ ١ميشٖٛوة،
ٜٚرنس ايب٬غ ٕٛٝيف ايتهسٜس املجةٍ " أطعين  ٫ٚتعضين " َب ٓٝإٔ ا٭َس بةيطةعٖ ١وٛ
ايٓٗ ٞعٔ املعضٖ )5( ١ٝهرا تبد ٚايضؿةت املٓؿٚ ١ٝدٗة آخوس يًضوؿةت املجبتو ١ت٪نودٖة
ٚتصٜد َٔ دميَٛتٗة ٚاضتُسازٖة :
غوو ٚسٓووةف  ، 103غوو َٓٓووةٕ  ، 140غوو خ وٓٛاز  ، 82 / 62غوو َكتووةز  ، 82غوو
َٗذوةٕ  ، 139غو ثُٓٝوةٕ  ، 140غو ضبٝوةز  ، 64غو َػُوٛز  ، 71غو َٗتغوِ ، 62
غ َٛتػ  ، 53غ َكبٓ . 9
 ٫نبوةع ٜ ٫ ، 109ووٓٗض ايوودٖس بعو  ٤ثكٝووٌ  ٫ٚ ، 119بطوعٓةٍ إذا ُٜذتودَ، 119 ٣
ْ٫هووظ ٚ ٫ٚإ ٜٓ ٫ ، 139طوول ايعووسف ًٜ ٫ٚشوؤ ايعووصف ٜٓ ٫ٚؿوور بةيػةشٜوو٫ ، 148 ١
ٜأخر اشبطـ يف ق ٫ٚ ، ّٛتسا ٙإذا َة قةّ ضبدٚدا ٜ ٫ٚ ، 42ك ّٛإىل ابٔ ايعِ ٜػوتُ٘ ،
ٜ ٫ٚدب إىل ازبةزات ربٜٛدا  ٫ ، 42ميٓع ايك ّٛإٕ ضوةي ٙٛخًعتو٘ ٜٓٗٓ ٫ ، 53و٘ بوةيصدس
 ٫ ، 55مئ  ٫ ،بةؽ عً ٘ٝبؿغوً٘ ٖ ٫ٚ ، 17و ٛخوسم يف ايٛدو ٙٛقطوٛب َ ٫ ، 17تطوسع
 ٫ٚدةَووود دعووود ايٝووود ٫ ، 17 ٜٔنوووص  ٫ ،عوووةد ْ ٫ ،هوووظ  ٫ ،غُوووس ٜٓ ٫ ، 35طووول
ايٓهس يد ٣سس ، 149 ٠يٝظ خب َوةْع ظٗوس ، 119 ٙيوٝظ بٛغود  ٫ٚشَٓوٌ  ، 122يوٝظ
غُٝت٘ ايعَطَس  ، 68يٝظ باعْ ١ٝهظ  ، 149مل ٜهٔ يًُٛت ٖٓٝةبة َ ، 12وة يف ٚدٗو٘
ْدب . 15
ٚإذا تأًَٓووة ٖوور ٙا٭ْٗووةز املتدؾكووَ ١وؤ ايضووؿةت املتهووسزٚ ٠دوودْةٖة  ٫تهووةد ربووسز عوؤ
أٚصةف :
و ايكٚ ٠ٛايبأع ٚايػذةع. ١
و ايهسّ ٚازبٛد ٚايعطة. ٤
و ايعكٌ ٚاسبًِ ٚايٛؾة. ٤

 ) 5ينظر معجم املصطلحات البالغية وثطورها . 239 / 2 :
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 ٖٞٚايضؿةت ا٭زبع اييت ذنسٖة ايٓكةد ايكدَة ٤عٓدَة ذبدثٛا عٔ املد : ٜايعكوٌ ،
ٚايػوووذةعٚ ، ١ايعووودٍ ٚ ،ايعؿوووَٚ ١عوووسٚف إٔ قداَوووٜ ٫ ١ؿوووسم بو و املووودٚ ٜايسثوووة ٤إ٫
بةيصَٔٚ ،نُٖ٬ة َد ٜؾة٭ ٍٚشَٓ٘ سةعس ٚ ،ايجةَْ ٞة

(. )6

إٕ ايتهسٜس عًُ ١ٝت٪د ٟإىل إعةد ٠ا٭غٝة ٤ذاتٗة تكسٜبوة مموة ٜهوب َؤ مجوة ايًػو١
عٔ خًل ايتُٝص يف صٝةغةتٗة ; يريو ظبد نوج ا َؤ ايتكسٜوس ٚاملبةغوس ٠مسو ّ ١عةَو ١يًػو١
ايدٜٛإ  .أَة ايضٛز ٠و  ٫ ٖٞٚتهةد ربوسز عؤ ايتػوبٚ ٘ٝايهٓةٜو ١و ؾإْٗوة تعٝود صوٝةغ١
صؿٖ َٔ ١ر ٙايضؿةت ٚتبةيؼ ؾٗٝة  ،ممة ػبعٌ َٔ ٚظٝؿو ١ايضوٛز ٠يف ايودٜٛإ ٚظٝؿو٫ ّ١
تتذةٚش ( املبةيػ ) ١يف ٚاسد َٔ ٠تًو ايضؿةت ا٭زبع املرنٛز ٠ضًؿة .
ؾؿ ٞصؿ ١اإلغسام ٚايعٗٛز :
قوود نٓووت بوودزا ٜطتغووة ٤بوو٘ َ ، 45جووٌ ايطووٓةٕ تغوو ٤ٞايًٝووٌ صووٛزت٘  ، 62نةيبوودز
ػبً ٫ٚ ٛؽبؿ ٢عً ٢ايطةز ، 82 ٟأبوٝض أبًور ٚدٗو٘  ،نةيػوُظ يف خو ايبػوس ، 68
َجٌ ايبدز  ، 15نةيبدز . 46
ٚيف صؿ ١ايكٚ ٠ٛايبأع ٚايػذةع: ١
َجٌ ايطبتٓ ٢إىل ٖٝذوةَ ٤عغوً ، ١يو٘ ضو٬سةٕ أْٝوةب ٚأظؿوةز  ، 50نغوٝػِ بةضوٌ
يًكووسٕ ٖضٓووةز  ، 82نةيًٝووح خ وـٓ يػًٝوو٘  ، 91بووٌ بةضووٌ َجووٌ يٝووح ايػةبوو ١ايعووةد، 35 ٟ
ٚأغذع َٔ أ ٟغبٌ ٖصبس . 48
ؾضؿ ١اإلغسام ٚايعٗٛز ٖ ٞايضؿ ١املساد ; ٠ؾةيبودز ٚايطوٓةٕ َكٝودإ بةيغوٝة ; ٤ؾٗوٛ
بووةزش َٚػووٗٛز  ٫ؽبؿوو ٢عًوو ٢ايطووةز . ٟإٕ صووٛز ٠صووخس تتهووسز صووؿةتٗة ؾتهوورب ستوو٢
تضب غ  ، ٙأضد  ،يٝح ٖ ،صبس ٜ ٫ٚ ...كـ ايتهسٜس ٖٓة بوٌ ٜطوتُس يف صوٛز ٠ا٭ضود
يتضٌ املبةيػ ١إىل أقضةٖة :
َٔ ايكَ ّٛػػ ٞايسٚام نأْ٘

إذا ض ِٝعُٝة خةدزْ َتبطٌٓ 113

غسْبح أطساف ايبٓةٕ عبةزّْ

ي٘ يف عس ٜٔايػ ٌٝعسعْ ٚأغبٌ

ٖصبس ٖسٜت ايػدم ز٥بةٍ غةب ١طبٛف ايًكة ٤دة ٥ايع أظبٌ
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ٚربووتط ايهٓةٜوو ١بةملبةيػوو ١يف صووؿ ١ايؿخووس ٚايهووسّ ٖٚ ،وو ٞنٓةٜووةت تهووسز تًووو
ا٭ٚصةف بةملبةيػ ١ؾٗٝة  ،حبٝح ٜٓ ٫كطع املعٓو ٢ا٭ ٍٚؾٗٝوة عؤ املعٓو ٢ايجوةْ ٞؾٝبكو ٢يف
ايتضٛز ٖ: ٖٛ ٛ
اسبٜ ٞعًِ إٔ دؿٓتووووووووووووو٘

تػد ٚعدا ٠ايس ٜأ ٚتطس60 ٟ

ؾإذا أعةٚ ٤دةش َسدً٘

ؾًٓعِ زب ايٓةز ٚايكوووووووووودز

أ ٚتٓتكٌ ايضؿةت إىل دةز صخس  ٫يػ ٤ٞإ ٫٭ْ٘ ٜكاب َٓ٘ ٚميتٓ إي ٘ٝبع٬ق ١ازبٛاز :
َٔ ايغ٪ٜ ٫ ِٝذَٜ ٫ٚ ٣تريٌ 113

ٚدةزى ضبؿٛظ َٓٝع بٓذ٠ٛ

ٜٚك ٍٛيف صؿ ١ايعًٚ ٛاجملد طبتةزا اهلغب ١ايعةيَُٝٓٓ ١ٝة صؿةتٗة حبٝوح تهورب َعٗوة
صؿةت ايعًٚ ٛاجملد اييت ٜتُتع بٗة صخس :
َٔ اهلغب ١ايعًٝة اييت يٝظ نةيضؿة

صؿةٖة َٚة إٕ ايضخٛز صخٛزٖة 85

هلة غُسؾةتْ  ٫تُٓةٍ َٓٚهووووووووووووووووووووووووو ْ

َٓٝع ايرز ٣عةٍ عًٜ َٔ ٢ج ٖووة

ي٘ بططتة صبد  :ؾهـ َؿٝوووووووووووووووود٠

ٚأخس ٣بأطساف ايكٓة ٠غكٛزٖوووة

ؾضٛز ٠صخس َٛدٛد ، ٠يهٓٗة َغخُٓ ; ١ؾًًٗغبَٓ ١ه ٚ ،يًُذد نؿةٕ .
إٕ طوو ٍٛايٓذووةد ٚ ،ازتؿووةع ايعُووةد ٚ ،عووخةَ ١ازبؿٓوو ، ١نًووٗة أٚصووةف ميهوؤ إٔ
تهَٛ ٕٛدٛد ٠يف ايٛاقع عً ٢اسبكٝك ١ؾتدٍ عً ٢ايػذةعٚ ١ايهسّ ٚايؿخوس ٚ ،يهٓٗوة
تووصداد مجووة ٫س و تؿووٝض ٚتضووٌ إىل َووة ًٜصَوو٘ أ ٚميووت إيٝوو٘ بضووً ، ١س و تتذوو٘ إىل َووة
ٜطُ ٘ٝايب٬غ ٕٛٝبهٓة ١ٜايٓطب: ١
أعٝينٓ دٛدا  ٫ٚدبُووووووووووووووووودا

أ ٫تبهٝةٕ يضخس اي ٓووووووووووووووووود٣

أ ٫تبهٝةٕ ازبس ٤ٟازبُٝوٌ

أ ٫تبهٝةٕ ايؿت ٢ايطٓٝووووووووووووووودا

ط ٌٜٛايٓذةد زؾٝع ايعُووووووووووةد

ضوةد عوػوٝوستو٘ أَوووووووووووووووووووووووووووسدا

إذا ايكَ ّٛدٓٚا بأٜدٜٗوووووووووووووووِ

إىل اجملد َدٓ إيٜ ٘ٝوووووووووووووووووووووووووودا

ؾٓةٍ اير ٟؾٛم أٜدٜٗووووووووووووووووِ

َٔ اجملد ثِٓ َغَ ٢ضعوووووووووودا

ٜهًٓؿ٘ ايكَ ّٛة عةهلووووووووووووووووِ

ٚإٕ نةٕ أصػسِٖ َٛيوووووووووووووودا

تس ٣اجملد  ٟٜٛٗإىل بٝتوووووووووو٘

ٜس ٣أؾغٌ ايهط إٔ ُٜشُدا

ٚإٕ ذُنس اجملد أيؿٝتَوووووووووووو٘

تأشٓز بةجملد ثِٓ ازتوووووووووووووووووووووووووود٣
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يف ا٭ٚشإ ٚايكٛايف ٚبعض ا٭صٛات :
ٜته ٕٛدٜٛإ اشبٓطة َٔ ٤تطع قضٝدٜ ٠اا ٚطٛهلة ب ايبٝوت ٚايطوتٚ ١ايوج٬ث
بٝتووة ٜ ،هوو ٕٛصبُٛعٗووة ضووبعٚ ١تطووعُة ١٥بٝووت  ،ؼبتووٌ ايبطوو ٝؾةيطٜٛووٌ املستبوو ١ا٭ٚىل
حبٝح ميج ٕ٬و صبتُع ِٔٝو َة ٜسب ٛعًْ ٢ضـ ايدٜٛإ ُٖٚة (( ايبشسإ ايٛسٝدإ ايًورإ
ٜتػهٌ ايٛشٕ ؾُٗٝة َٔ تعةقو ٚسودَ ٠صدٚدو ١ذات تؿعًٝوت ٖو ( : ٞؾعوٛئ َؿوةع) ًٔٝ
يف ايطَ ( ٚ ، ٌٜٛطتعًٔ ؾوةعًٔ ) يف ايبطوٚ ، ٝاشدٚاز ايٛسودٜ ٠ػو إىل ايتٓوٛع ايورٟ
ٜٓطوو ٟٛعًٝوو٘ تٓةضو اسبسنووةت ٚايطووٛانٔ يف ايبشووسٖٚ ٜٔوو ٛتٓةض و َتُٝووص يف تٓٛعوو٘
عُة ٖ ٛعً ٘ٝيف بك ١ٝا٭ٚشإ )) ( )7ممة ٜؿت صبة ٫أنرب شبضٝض ١ايتهسٜس ٚتٓٛعٗة،
ؾؿو ٞايبطووٜ ٝهجوس ايتكطوو ِٝاإلٜكوةعٚ ٞايكووٛايف ايداخًٝو ١ؾٓٝكطووِ ايػوطس ايٛاسوود إىل
غطس: ٜٔ
اجملد سًٓت٘ ٚ ،ازبٛد عًٓتوووووووو٘

ٚايضدم سٛشت٘ إٕ قسْ٘ ٖةبة 12

خطٓةب ضبؿً ، ١ؾسٓاز َعًُ١

إٕ ٖةب َعغً ّ١ضٓٓ ٢هلة بةبة

محٓةٍ أي ، ١ٜٛقطٓةع أٚد ١ٜغٗٓةد أظب ١ٝيًٛتس طٓ٬بة
بطٝ

% 23 ’3

ضسٜع

% 8 ’8

طٌٜٛ

% 21’4

نةٌَ

% 4 ’8

ٚاؾس

% 15 ’8

خؿٝـ

% 2 ’6

َتكةزب

% 11 ’3

صبص ٤ٚايسٌَ

%2

صبص ٤ٚايهةٌَ

% 8 ’9

زٌَ

% ’5

نووص ٜٔعًوو ٢ايضووٛت ايوور ٟتُبٓوو ٢عًٝوو٘ قضووة٥د ايوودٜٛإ
ٚإذا ْعسْووة إىل ايكووٛايف َس ٓ
ٚددْة صٛت ( ايسا ) ٤ؼبتٌ املسنص ا٭ ٍٚبٓطوب ١عةيٝو ١دودا  ٫تغوةزَع  ،ثوِ ًٜٝو٘ صوٛت
اي ّ٬بٓطب ١ايٓضـ تكسٜبة ٖٚ ،رإ ُٖة ايضٛإ ايًرإ ُٜٓٝٗةٕ عً ٢قٛايف ايد: ٕٜٛ
ايسا٤

% 27’7

ايط

% 3 ’8

ايّ٬

% 14 ’7

ايؿة٤

% 3 ’8

ايداٍ

% 9 ’5

ايتة٤

% 3 ’3

 ) 7مفهوم الشعر . 389 :
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املِٝ

% 6’ 3

ايكةف

%3

ايبة٤

% 5 ’8

اهلة٤

%2 ’ 3

اسبة٤

% 5’ 7

ايصاٟ

%1’4

ايٝة٤

% 4’ 8

ايٕٓٛ

%1’4

ايع

% 4 ’4

ايغةد

%1’3

ٜرنس عًُة ٤ايضٛت إٔ (( ايضؿ ١املُٝص ٠يًسا ٖٞ ٤تهسز طسم ايًطةٕ يًشٓوو عٓود
ايٓطوول بٗووة )) ( (( )8طسقووة يٓٝووة ٜط و ا َووست أ ٚث٬ثووة يتتهو ٕٓٛايووسا ٤ايعسبٝوو )9( )) ١أَووة
اي ّ٬ؾٗ ٞصٛت قس ٜايػب٘ َٔ ايسا َٔ ٤سٝح إٔٓ نًُٗٝة صبٗٛزٚ ،نًُٗٝة َتٛضو
ب ايػدٚ ٠ايسخةٚ )10( ٠ٚقد زأ ٣احملدثٚ ٕٛايكدَة ٤تػةبٗة نب ا بو ٖور ٜٔايضوٛت
َغةؾة إيُٗٝة صٛت ايٓٚ ٕٛمسٖٛة بة٭صٛات ايريكٚٚ ١ٝد٘ ايػب٘ ٖ: ٛ
و قسب طبةزدٗة .
و اغاانٗة يف ْطب ١ايٛع ٛايطُع. ٞ
و َٔ ا٭صٛات املتٛضط ١ب ايػدٚ ٠ايسخة. ٠ٚ
يكد زأٜٓة إٔ ايهجوسٚ ٠ايكًو ١يٝطوت َُٗو ١أجوٌ أُٖٝو ١ايتهسٜوس ٚا٫ضوتُساز ; يوريو
ؾإٕ ٖر ٜٔايضٛت و يكسب طبسدُٗة ٚٚقٛعُٗة ٚضطة ب ايػدٚ ٠ايسخة ٠ٚو ُٖة أْطو
ا٭صووٛات سبُووٌ خضٝضوو ١ايتهسٜووس ٖوور ، ٙحبٝووح ميهوؤ دصبُٗووة َعووة ياتؿووع ْطووب١
ايٛزٚد يف ايدٜٛإ إىل َة ٜكةزب ايٓضوـ  .ازبودٜس بةإلغوةزٖٓ ٠وة إٔ صوٛت ايوساٜ ٤تهوسز
ٚزٚد ٙيف ايبط ٝو أنجس ايبشٛز ٚزٚدا و ممة ػبعٌ خضٝض ١ايتهسٜس يف ايبط ٝأغٓو٢
نُووة ْووس ٣يف ازبوود ٍٚاٯتوو ٞسٝوول تبًووؼ ْطووب ١عةيٝوو ١دوودا  ٫تكووةزَٕ بةيٓطووب ١يػ و َ ٙوؤ
ايبشٛز:
% 38

ٚاؾس

% 5 ’9

بطٝ
طٌٜٛ

% 13 ’8

صبص ٤ٚايهةٌَ

% 3 ’1

ضسٜع

% 13

زٌَ

% 1 ’9

 ) 8ألاصوات اللغوية . 66 :
 ) 9املرجع السابق . 66 :
 ) 10السابق . 64
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% 11’9

ٚإذا أعؿٓة ايتهسٜس ايٛاع يًساٚ ٤ازتؿةع ْطبت٘ داخٌ ايهج َٔ ا٭بٝةت ايػوعس١ٜ
يف ايوودٜٛإ  ،حبٝووح ٜصٜوود عوودد ٚزٚدٚ ٙتهسٜووس ٙيف ايبٝووت ايٛاسوود عًوو ٢أزبووع َووسات يف
ا٭قٌ إىل ضبع ٚتطع َسات ؾإٕ ٖر ٙاشبضٝض ١تصداد ب٘ ٚعٛسة ٚاضتُسازا :
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غووووووسْبح أطووووووساف ايبٓووووووةٕ عووووووبةزُّ

يوو٘ يف عووس ٜٔايػٝووٌ عووسعْ ٚأغووبٌُ 113

ٚابوووؤ ايػووووسٜد ؾًوووووِ تبًووووؼ أزَٚتوووووووو٘

عٓووود ايؿخوووةز يكَوووسّْ غو و َٗذوووةٕ 139

طوووووٓ٬ع ََسِقَبَووو وَٓٓ ٕ١وووووةع ََػًَِكَ ووووووووووووووووووووو ٕ١

ٚزٓاد َػوووووووووسب ٕ١قطووووووو وةٓع أقوووووووووسإ 140

نساٖٝوووووٚ ١ايضووووورب َٓوووووو ضذٝوووووووو ْ١

إذا َة زس ٢اسبسب ايعوٛإ اضوتدزٓت 19

عووووٛإ عووووسٚع َووووة ٜٓووووةدٚ ٟيٝوووودٖة

تًكٓووووووو و بوووووووووةملسٓإ ستووووووووو ٢اضوووووووووتُسٓت

دووووس ٣يوووو ٞطوو و يف محووووةّ سرزتووووووو٘

عًٝووو ابوؤ عُ وسَٕ ٚوؤ ضووٓٚ ٝبووةز 29

َصَقووووووووووووووووة تطسٓدٖووووووووووووووووة ايسٜٓووووووووووووووووة

نأْٗووووووووووووة سوووووووووو وسَمْ طسا٥وووووووووووود 37

 ٫بووود َووؤ َٝتووو ١يف صوووسؾٗة عٔبَووووووووو ْس

ٚايوووودٖس يف صووووسؾ٘ سووووٚ ٍٛأطووووٛاز 50

أ ٚتسسغوووٛا عوووٓهِ عوووةزا دبًًهوووِ

زسووض ايعووٛازى سٝغووة بعوود أطٗووةز 64

ٚاسبوووسب قووود زنبوووت سووودبةْ ٤وووةؾس٠

سًووووت عًوووو ٢طبوووول َوووؤ ظٗسٖووووة عووووةز

نُجوووٌ ايًٝووووح َؿووواش ٜدٜوووووووووووووووووووو٘

دووووووس ٤ٟايضوووووودز ز٥بووووووةٍ ضووووووبطس 75

أ ٫ابهوو ٞعًوو ٢صووخس ٚصووخس ةيٓووة

إذا اسبووسب ٖ وسٓت ٚاضووتُسٓ ٖسٜسٖووة 84

ؾضوووخس يووودٜٗة َووودز ٙاسبوووسب نًٗوووة

ٚصوووووخس إذا خووووووةٕ ايسدوووووةٍ ٜط ٖووووووة

ٜووووووة صووووووخس ٚزٓاد َووووووة ٤قوووووود تٓووووووةذزٙ

أٖووووووٌ املووووووٛازد َووووووة يف ٚزد ٙعووووووةز 50

أضووووووودا تٓوووووووةذز ٙايسؾوووووووةم عوووووووبةزَة

غووووووجٔ ايوووووورباثٔ ٫سوووووول ا٭قووووووساب 90

ؾوووووسع يؿوووووسع نوووووس ِٜغوووو َ٪تػوووو

دًوووود املسٜووووس ٠عٓوووود ازبُووووع ؾخٓووووةز 53

زٖٓٝوووووو ١زَووووووظ قوووووود دبوووو وسٓ ذٜٛهلووووووة

عًٝوووو٘ ضووووٛايف ايسٓاَطووووةت ايبووووٛاز 29

تبهوو ٞخٓووةع عًوو ٢صووخس ٚسوول هلووة

إذ زابٗووووة ايوووودٖس إٕ ايوووودٖس عوووسٓاز 49

ٚمل ٜووووو وؾبٔ يف سووووو وسٓ اهلوووووووٛادس َووووو وسٓ٠

يؿٝتتووووووووووو٘ ظووووووووووو ٬زدا ٤ضببٓوووووووووووسا 65

ؾبهٓووٛا عًوو ٢صووخس بوؤ عُووس ٚؾإْوو٘

ٜطووو ْ إذا َووووة ايوووودٖس بةيٓووووةع أعطووووسا

ؾو وسٓ ا٭قوووةزب عٓٗوووة بعووود َوووة عوووسبٛا

بةملػووووووسؾ ١ٝعووووووسبة غوووو و تعصٜووووووص 70

ٖصبس ٖسٜت ايػدم ز٥بةٍ غةب113 ١
تستع َة زتعت ست ٢إذا ادٓنست 50
أغسٓ أشٖس َجٌ ايبدز صٛزت٘ 15
ٜة صخس َةذا ٜٛاز ٟايكرب َٔ نسّ 70
دًد املسٜس ٠سسٓ ٚابٔ أسساز 62
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َٚسٓاّ إذا ٜبػ ٞاملساز ٠ممكسا 65
أؾسٓز ِٖ صدز ٟبةيكسٜض 94
ؾغو ٬عؤ ذيووو  ،و ١شٜووةد ٠يف تهوسز نًُووةت بعٗٓٝوة يف ايوودٜٛإ و غو ايكووٛايف و
ذبٌُ صٛت ايساٚ ٤ازتؿةع يف تهسٜسٖة َجٌ :
أزقت  ،ترنست  ،عرب ، ٠ايوسش ، ٤عورب ، ٣ايضورب  ،ايهوس ، ٣ذبودز  ،اُٖوس، ٟ
َودزاز  ،ضووةٖس ، ٠أزعوو ، ٢نسبوو ، ١غووسٚب  ،أز ، ٣مجووس  ،ايبوودز  ،ايكُووس  ،ايووس، ٜ
ايدٖس  ،تساب  ،زَظ  ،زاب  ،اسبسب  ،ايسَ  ،ؾوةزع  ،صوخس  ،عُوس ، ٚايسَوة ،
اسبوسٚب  ،نووسَ ، ِٜودز ، ٙازبووةز ٚ ،زٓاد  ،تٓوةذز ، ٙزؾٝووع  ،ؾوسع  ،أزًَوو ، ١ايعووس، ٜٔ
زدٌ  ،يسدةٍ  ،تػس ، ٟدس ، ٤ٟأَٛز  ،ايسأَٔ ، ٟسٓ ، ٠قس ، ٣سسٓ  ،املعسٚف .
نٌ ذيو ػبعٌ َٔ صٛت ايسا ٤صٛتة أث ا يف ايدٜٛإ ٚإٕ نةْت املطوأي ١ذبتوةز إىل
إسضة ٤أنجس دق. ١
الخاتمة والنتائج :
ٜ ضدز ايدٜٛإ يف بٓة ٘٥ا٭ضًٛب ٞعٔ أزبع ١عٓةصس أضةع  : ٖٞٚايع ٚ ،ايبهوة، ٤
ٚايدَع ٚ ،صخس  ،متجٌ ْٛا ّ ٠تتخر صوٝػ ١مجًو ١عبٜٛوٜ : ١وة عو ابهو ٞعًو ٢صوخس
بدَع .
 ميجووٌ ايتهسٜووس اإلٜكووةع ٞا٭دا ٠ا٭ضووًٛب ١ٝيبٓووة ٤يػوو ١ايػووعس يف ايوودٜٛإ عوؤ طسٜوول
تٛضٝع تًو ازبًُ ١ا٭ضةع بةيتهسٜس .
 ( ايعو ) متجووٌ ايهًُوو ١ا٭ٚىل ا٭ضووةع يف ايبٓووة ٤ا٭ضووًٛبٚ ٞذبتووٌ َؿتووت ايكضووة٥د
ٚتتهسز بٓؿطٗة .
ٜ تهسز ؾعٌ ( ايبهة ) ٤بٓؿط٘ يف ايدٜٛإ ٜٚ ،غعٓـ أسٝةْة  ،يهٔٓ ؾعوٌ ( ازبوٛد )
ٖ ٛا٭نجس تهسٜسا تطوةعد ٙبعوض ا٭ؾعوةٍ ايبودا ٌ٥ايدايو ١عًو ٢ايتهسٜوس ٚايهوج
َجٌ  :اُْٗس ، ٟؾٝغ. ٞ
ٜٓ تكووٌ ايبهووة ٤إىل أؾعووةٍ أخووس ٣يف ايطبٝعوو ١هلووة قوودز ٠عًوو ٢إظٗووةز مسوو ١ايتهسٜووس
ٚايتٛايَ ٞجٌ  ْٛ :اسبُةَٚ ، ١تػسٜدٖة ٚضذعٗة  ،أ ٚايضٝة .
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هسّا و ستٜ ٢دٍ عًو ٢ايتهوج ٜٝٗٚ ،و ٧يتكٝٝود ٙبٛصوـ
ٜ هسز ( ايدَع ) بًؿع٘ و َٓ ٖ
ٜضبؼ عً ٘ٝصؿ ١ايتهسٜس ٜٚ ،كإ بضٛز تهسٜس يًُة ، ٤نذسٜةٕ املة ، ٤أ ٚتتوةبع
اْطهةب٘ َٔ ايدي ، ٛأ ٚاْتعةّ سبةت ايً٪ي ٪أ ٚاْؿساطٗة .
ٜ ٫ تهووسز يؿووغ ( صووخس ) أجووٌ تهسٜووس أيؿووةظ ايوودَع ٚايبهووةٚ ، ٤يهٓوو٘ ٜضووب
صخسا تٓشت َٓ٘ ق٥٬د َٔ ايضؿةت تتدؾل ٚتتٛاىل بو ٬سودٚد  ،دبو ٤ٞعًو ٢ا٭ٚشإ
ايضسؾ٫ ١ٝضِ ايؿةعوٌ ٚصوؿت٘ املػوبَٗٚ ١بةيػتو٘  ،ؾوةيجبٛت ٚايودٚاّ تهسٜوس يًضوؿ١
ٜٓووةقض ايتذوودد ٚاسبوودٚخ ايوورٜ ٟطووِ ايؿعووٌ ؾٗوو ٛتكطٓووع ٚٚقووٛف ٚ ،ملبةيػوو ١تهسٜووس
ٚشٜةد ٠يف ايضؿٚ ، ١ايتغعٝـ تٛاٍ يًضؿ ١ؾٗ ٛتهسٜس نريو .
 ٫ ربووسز ٖوور ٙايضووؿةت عوؤ ايضووؿةت ا٭زبووع ايوويت ذنسٖووة ايٓكووةد ايكوودَة ٤يًُوود: ٜ
ايعكٌ ٚ ،ايػذةعٚ ، ١ايعدٍ ٚ ،ايعؿ. ١
 ٫ تتذووةٚش ايضووٝةغ ١ايػووعس ١ٜيف ايوودٜٛإ ايتػووبٚ ٘ٝايهٓةٜووٜ ٫ٚ ، ١تذووةٚش ايتػووب٘ٝ
ٚايهٓةٚ ١ٜظٝؿ ( ١املبةيػ ) ١يف ٚاسد َٔ ٠تًو ايضؿةت ا٭زبع املرنٛز ٠ضًؿة .
 ؼبتٌ ايبط ٝؾةيط ٌٜٛاملستب ١ا٭ٚىل حبٝح ميجَ ٕ٬ة ٜسب ٛعًْ ٢ضـ ايدٜٛإ .
 ميجووٌ ايبطوو ٝايبشووس ا٭ ٍٚيف ايوودٜٛإ ٚؾٝوو٘ ٜعٗووس ايتهسٜووس ٚاضووعة نُووة ٜعٗووس
ايتكطٚ ، ِٝايكٛايف ايداخً١ٝ
 ميجٌ ( ايسا ) ٤و صٛت ايتهسٜس يف ايعسب ١ٝو أعًْ ٢طوب ١يف قوٛايف ايودٜٛإ ٚ ،تهوٕٛ
نجست٘ املطًك ١يف ايبط ; ٝممة ٜسؾع صؿ ١ايتهسٜس ؾَ ٘ٝكةزْ ١بػ  َٔ ٙايبشوٛز ،
نُووة ٜهجووس سغووٛز ٙيف ثٓةٜووة ا٭بٝووةت ٚ ،يف بعووض ايهًُووةت ا٭ث و  ٠ايوويت تووادد
نج ا يف ايدٜٛإ يف غ َٛاعع ايكةؾ. ١ٝ
ٚ بريو ٜه ٕٛايتهسٜس اإلٜكوةعٖ ٞو ٛا٭دا ٠ا٭ضوًٛب ١ٝاملؿغٖوً ١يف ايبٓوة ٤ايػوعس ٟيف
دٜووٛإ اشبٓطووةٖٚ ، ٤ووَ ٛطووًو خووةظ بةشبٓطووة ٤غووكٓت٘ بٓؿطووٗة ٚ ،عبتووت صوووخسٙ
بٝدٜٗةٚ ،دعًت٘ بضُتٗة يف ايػعس ايعسبٜٓ ٫ ٞةشعٗة ؾ ٘ٝإ ٫تةبعْ أَ ٚكًِّد .
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المصادر والمراجع :
 ا٭صٛات ايًػ ، ١ٜٛد إبساٖ ِٝأْٝظ َ ،هتب ١ا٭ظبً ٛاملضس. 1987 ، ١ٜ
 دٜٛإ اشبٓطة ، ٤داز ا٭ْديظ  1388 ،و . 1968
 يف أصوو ٍٛاشبطووةب ايٓكوود ٟازبدٜوود  ،د أمحوود املوودٜين  ،داز ايػوو ٕٛ٦ايجكةؾٝوو، ١
بػداد  ،ط. 1989 ، 2
 يف ايٓش ٛايعسب ٞو قٛاعد ٚتطبٝل و َٗد ٟاملخص ، َٞٚداز ايسا٥ود ايعسبو ، ٞبو ٚت ،
ط 1406 ، 2و . 1986
 يطةٕ ايعسب  ،ابٔ َٓعٛز  ،ايكةٖس ، ٠داز املعةزف  ،د ت .
َ عذووِ ايٓكووود ايعسبوو ، ٞد أمحووود َطًووٛب  ،داز ايػووو ٕٛ٦ايجكةؾٝوو ، ١بػوووداد  ،ز، 1
. 1989
َ ؿٗوو ّٛايػووعس و و دزاضوو ١يًووااخ ايٓكوود ٟوو د دووةبس أمحوود عضووؿٛز  ،املسنووص ايعسبووٞ
يًجكةؾٚ ١ايعً. 1982 ، ّٛ
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