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 نىيش أنتىصير

 انجاحظ

 صمراط

ٍْهَٗ إعهجهر  ٌُ صىٓ ِؤٌفجس إهٚثًه ّع١و ثٌّنضٍفز ٚثٌّضٕٛعز، ٚثٌضٟ صقٍٛ عٍٝ قجد١ٍز ثٌشٌؿ ٚإعجهر ثٌضق١ًٍ، دَ

ضذهش ٌهيثصٙج، ِهٓ أؽهً صق ١ه  ِه ًح  صأ٠ٍٚٙج ٚثٌوفع دٙج إٌٝ أقصٝ فوٚه٘ج ثٌّعٌف١هز، ِؾهٌه ٔصهٛع ِعٌف١هز و 

ٚإّٔهج ٘هٟ أعّهجي ِضعهوهر ث٤دعهجه، دهٌ ُٚ  مجصز دٙج، صْضّع ف ػ إٌٝ صٛصٙج، ٚوأٔٙج أفجه٠ز ثٌّعٕهٝ ٚثٌؾٙهز،

ِضىغٌر، ٚدَٚث٠ج ٔظٌ ِٕفضقز، دجٌٌغُ ِٓ ٚؽٛه دعط ثٌن١هٛغ ثٌٕجمّهز ٌفىهٌٖ، ِغهً تث٨ّضشهٌثات ٚتثٌّغ ه ت 

ٚتثٌٕ و ثٌو١ٔٛٞت ٚتثٌّٕفٝت ٚتثٌّ جِٚزت، ٤ّٔٙج ِفج١ُ٘ صشضغً فٟ غجٌخ أٌِ٘هج دصهًٛر ّهجفٌر، ٚأف١جٔهجر أمهٌٜ 

ثٌيٞ ٠عش  ثٌضٌصو، ٚدّْضٜٛ ِىغ  ِٓ ث٦ظهّجً، إى ْٔهضع١ع أْ ٔضقهوط عهٓ ٔشهجغ ِضنف١ز عٓ أٔظجً ثٌفىٌ 

صٌفجٌٟ ٌٍّفَٙٛ ث٦هٚثًهٞ، ِّج ٠شٟ دٛؽٛه ِ وًر عج١ٌز ِٓ ثٌضقىُ ثٌّعٌفهٟ فهٟ ً ٠ضهٗ ثٌّعٌف١هز، صضؾٍهٝ فهٟ 

ْهف١ز، صٕ ١ذٗ ثٌوثةخ عٓ ِوٜ فعهًٛ ث٤فه  ث١ٌْجّهٟ ثٌهيٞ ٠ْهىٓ ٚدْه٠ٌز ِضهٛثصٌر فهٟ ثٌٕصهٛع ث٤هد١هز ٚثٌفٍ

ًّ ِّجًّز ع جف١ز، ثؽضّع ف١ٙج معجح ثٌٍْعز د ١ٌز ثّضٕذجس ثٌّعٌفز.  ٚثٌع١ٍّز، ٚفٟ غ١ٌ٘ج؛ أٞ فٟ و

فٟ ٘يث ث٤ف  ثٌٌٍِٟ ِٓ ثٌّفّٙز، ٚثٌيٞ ٠ذوٚ ٌٕج ِضقٌوجر، ٚوأْ ث٠ٌٌـ صقضٗ، ٔذوأ فٟ ثّضشعجً قٍ  ثٌنهٛ  

ًّ ِٓ ٠عض هو أّٔهٗ فٙهُ ٚأهًن ٔصٛصهٗ، فٙهٛ ٚث٘هُ، أٚ  ِٓ صعٛدز ثٌ ذط عٍٝ ِعٕٝ عجدش عٕو إهٚثًه ّع١و، فى

أّٔٗ ٚصً إٌٝ ثٌّعٕٝ ثٌٕٙجةٟ، فٙٛ شنص صعخ ِٓ ٘ىيث ٔص ِٚٓ ثٌٌ ٠ز ث٦هٚثًه٠هز ٚأً٘ ضهٗ، ف هًٌ ث٨ٔضٙهج  

ي ِٕعع  ِعٌفٟ. ٠ىف١ٗ فٟ ٘يث ثٌٛظع أْ ٠ٍض ٟ دشهٌٚفجس ٚ٘هٛثِي ٠هٌٜ ف١ٙهج أٔٙهج  ّٚ ِٕٗ، ٚثٌضنٍٟ عٕٗ فٟ أ

ج ِج ٘ٛ ِ ِّ ٕضشٌ فٟ ٔصٗ ثٌّضٛعٌ، ١ٌِ ِٓ ؽٙز أٍّٛدٗ ثٌىغ١ ، أٚ ِٓ ٔجف١ز غَثًر ِعجًفهٗ صغ١ٕٗ عٓ ثٌّضٓ. أ

فقْخ، ٚإّٔج ِٓ ٍث٠ٚهز ثٌٌدهٛ ث٨شهضغجٌٟ ثٌهيٞ ٠شهٙوٖ صٌفجٌهٗ فهٟ فعهج  ثٌّْهجةً ثٌفى٠ٌهز، ِهٓ أهح، ٚفٍْهفز، 

 ١ّٚجّز، ١ِّٛٚ ٝ، ٚثّضشٌثا، ٚأٔغٌٚدٌٛٛؽ١هج، ٚفهٓ، ٚشهعٌ، ّٚه١ٌ، ٚصهج٠ًل، ٚأٔظّهز معهجح، ِّٚجًّهجس

إع١ِ٩ز، ٚأِىٕز.... فى١  ٠ّىهٓ أْ ٔضعجِهً ِهع ٔهص ٠ٍّهه وهً ٘هيث ثٌفعهج  ثٌذقغهٟ ثٌّضٌثِهٟ ث٤غهٌث  ، ٘هً 

ْٔضع١ع أْ ٔؾو ِوم٩ر ِٕجّذجر ٠ ٛهٔج دأِجْ ٔقٛ ِج ٘ٛ ِفصٍٟ فٟ معجح إهٚثًه ّع١و ، ً٘ ِٓ ثٌّٕشهٛه إ٠ؾهجه 



 

  

 

١هع ّٚه١ّه ِهٓ ثٌعهٌؿ، وهٟ ٠ْهعفٕج فهٟ ِْجفز ِعٌف١ز ٔؾّع ف١ٙج ِج ٘ٛ ِضٕجعٌ فهٟ هًثّهجصٗ ْٕٚٔهؾٗ دنه١ػ ًف

 ث٨٘ضوث  إٌٝ ِْض ٌٖ ثٌّعٌفٟ 

ٔقٓ ٨ ٔذضغٟ ِٓ ِفضضقٕج ثٌّعٌفٟ أْ ٔومً ثٌ جًا فهٟ ِضج٘هز، أٚ أْ ٔعْهٌ ع١ٍهٗ ثٌع٠ٌه ، ٌٚىهٓ غٌظهٕج 

ِٕٗ ٘ٛ ٚظع ًصذز ِٓ ث٦ْٔج  ٚثٌضّجّ  د١ٓ ِج ثوضْذٗ ِٓ قٌث صٗ ٌّنضٍ  ِؤٌفجس إهٚثًه ّهع١و ٚثٌىضهخ ثٌضهٟ 

ٚصقٍٍٗ ٚصٕ وٖ، ٚثٌّْضٜٛ ثٌيٞ ٚصً إ١ٌٗ ٔص إهٚثًه ّهع١و فهٟ فهّو ىثصهٗ، ٨ٚ ٠ؾهخ أْ ٠فٙهُ عٍهٝ إٔٔهج  صشٌفٗ

ثِضٍىٕج ٔجص١ز فُٙ ٔصٛصٗ، ٚثّضععٕج أْ ٔضقىُ فٟ ِفٌهثصٗ ثٌضف٠ٌ١ْز ٚأّجٌذ١ٗ ثٌضق١ٍ١ٍز، غ١ٌ أَّٔهٗ ِؾهٌه صٕذ١هٗ 

ىٌهه؛ أٞ فهٟ ثّهضغفجي ىٕٕ٘هج ثٌهيٞ ٌهُ وٟ ٨ ٔ ع فٟ ِج ٘هٛ ِضْهٌو ِٚهج ٘هٛ ّهعقٟ، ًٚدّّهج ِهج ٘هٛ أمعهٌ ِهٓ 

ّْ ٘هيث  ٠ىضٌط دّٕقهٝ ثٌقهيً ِهٓ ثٌْه ٛغ فهٟ ِغهً ٘ىهيث ِعذهجس ّهن١فز. ٔىضشه  دعهو قٌث صٕهج ٌٕصهٛع ؽهجهر أ

 ثٌضقي٠ٌ وجْ صجةذجر.

ًّ ٚثفو ٠ ٛهٔج ِذجشٌر إٌهٝ عهجٌُ إهٚثًه ّهع١و ثٌّعٌفهٟ، ِٕٚهٗ صضٌٛهو  ًّح ِٔص ٠قٍٛ عٍٝ ِوثمً ِضعوهر، و

فجه٘ج أٔٗ فجٍ عٍٝ ثٌّعٕٝ ثٌىهجِٓ فهٟ ً ٠هز ّهع١و، ٚدصهًٛر أًم١ّو٠هز ٠ٍٙهً ٩ٌوضشهج ، ٌوٜ أٞ دجفظ فىٌر ِ

فٕقٓ ث٢ْ ٕٚ٘ج، أِجَ فشو وذ١ٌ ِٓ ثٌّوثمً، ِغً: ث٨ّضشٌثا، ثٌّغ  ، ث٠ٌٛٙز، ثٌٌْه، ثٌغ جفز، ث٨ِذ٠ٌج١ٌهز،... 

عٍهٝ ِْهضٜٛ ثٌّهومً،  غ١ٌ أٔٙج ِوثمً ِضعغٌر فٟ ِٕضٙج٘ج ١ٌِٚ فٟ ِٕعٍ ٙهج، فٙهٟ قهو مفهٌس دّهج ٘هٛ صهجةخ

ٌٚىٓ ّع١ٙج صٛق  فٟ ِٕضصهفٗ، ٚ٘هٛ ٠شهجً  عٍهٝ ثٌٛصهٛي، ٚٚؽهوس ٔفْهٙج ِعهعٌر ٌٍعهٛهر إٌهٝ ثٌذهو  ِهٌر 

أمٌٜ، ٚثٌذقظ ِٓ ؽو٠و عٓ ٌِٛؼ آمٌ إٌٝ فىٌ ّع١و، ٌعٍهٗ ٠ وشهٓ ٌِفٍهز غ٠ٌفهز ِهٓ ثٌذقهظ ثٌٌصه١ٓ، ِّٚهج 

ّٙهز، أْ إ. ّهع١و وهجْ ِٕفضقهجر إٌهٝ أقصهٝ فهوّْ  َّ عٍهٝ ثٌّٕؾهَثس ثٌّعٌف١هز ٌٍقوثعهز ثٌغٌد١هز،  ظجع  ِهٓ عْهٌ ثٌ

مجصز فٟ ِؾجي ثٌعٍَٛ ث٦ْٔج١ٔز ِغ٩، ٚفٟ ف ٛي ثٌفٍْفز، ِغٍّج فوط ِع ت١ِشجي فٛوٛت، فٟ ثّهضغّجًٖ ٌّعٕهٝ 

ثٌنعجح ٚع٩قضٗ دجٌّعٌفز، ٚتص١ٛهًٚ ثهًٚٔٛت، فٟ فو٠غٗ عٓ ثٌٕ و ثٌغ هجفٟ ٚث٤ّهٍٛح ث٤م١هٌ ٚفجع١ٍهز ثٌّٕفهٝ 

أٔع١ٔٛهٛ غٌثِشهٟت ثٌهيٞ ثّٔٙهُ دجٌض ع١هو ٌّفٙهَٛ ثٌضهجدع، ٚهًٚ ثٌؾغٌثف١هج فهٟ صهٕع ت٠ٛهز، ٚفٟ صغه٠ٌٛ ِعٕهٝ ثٌٙ

ثٌضج٠ًل، ٚقٌث صٗ ٌّٕؾهَ ؽ١جِجص١ْهضج ف١ىهٛ عٕهوِج ٔظهٌ ٌّصهعٍـ ثٌعهجٌُ دّىٛٔجصهٗ ثٌضج٠ًن١هز، ِٚهج أٔؾهَٖ توهجًي 

: تثٌهو٠ٓت فهٟ صّىه١ٓ ِجوِت ِٓ صصًٛثس فٛي ه٨ٌز ثٌضقًٌ ٚو١ف١ز فُٙ ث٤صفجه ثٌٌّة١ز ٚغ١هٌ ثٌٌّة١هز، ِغهً

ث١ٌّٕٙز ِهٓ ث٨ّهضٌّثً، ِٚعٌفضهٗ ثٌوق١ هز ٌٍّٕؾهَ ثٌٕصهٟ عٕهو تؽهجن ه٠ًهوثت ٚت٨ًْٚ دهجًست، ِٚ وًصهٗ عٍهٝ 

ّْ ث٤ْٔجا ث٤هد١ز عجٌِر دجٌّفج١ُ٘ ثٌفٍْهف١ز ثٌضهٟ صٌٔهٛ إٌهٝ  ثّضؾ٩ح ثًٌّٛٚط ث٤هدٟ إٌٝ فعج  ث٨ّضشٌثا، ٤

ٚتفٍهٛد١ٌت، ّٚهعز ثغ٩عهٗ عٍهٝ أعّهجي تفٌثٔهَ  ٚتؽه١ٓ أّٚهضٓتثٌض ع١و ثٌفٍْفٟ، وٌٚث٠جس تؽ٠ٍٛ  وٌٛٔثهت 

فههجْٔٛت ٚتِصههعفٝ ث٤شههٌ ت ٚتأٌذ١ههٌ وههجِٛت... ٚغ١ههٌُ٘ ِههٓ ث٤هدههج  ٚثٌف٩ّههفز ٚعٍّههج  ث٨ؽضّههجو، ٚعٍّههج  

 ثٌٕفِ، فٕقٓ ث٢ْ أِجَ ِفىٌ ِّٛٛعٟ ٠ض وَ دصًٛر ف١ٍَٔٚز صجعور.



 

  

 

ٌز ثٌّومً ٟ٘ أوذٌ عجة  ٠ٛثؽٙٗ ثٌذجفغ١ٓ فٟ فىٌ أِجَ ٘يث ثٌَمُ ثٌىذ١ٌ ِٓ ثٌّفّٙز ٚثٌٕصٛع، صغوٚ ِْأ

إ.ّههع١و، ٌٚضؾههجٍٚ ٘ههيث ث٦شههىجي عٍههٝ ِْههضٜٛ ثٌضٕ ١ههخ عههٓ ِههٌٛؼ ٔههٛه أْ ٠ىههْٛ عٍههٝ هًؽههز عج١ٌههز ِههٓ ثٌضههأ١ِٓ 

ثٌّعٌفٟ، ٔ وَ ِ ضٌفجر ٠ضأِّ عٍٝ قجعور، ٔعض و فٟ ص٩ف١ضٙج ٦فوثط ِ جًدز ٌّشهٌٚو إ. ّهع١و، ٚ٘هٟ قجعهور: 

. دجعضذههجً ِههج ٘ههٛ إدْههض١ٌّٛٛؽٟ فههٟ أٞ دقههظ أوههجه٠ّٟ، مجصههز فههٟ ِؾههجي ثٌعٍههَٛ يانتأصيييش استضييتيجىنى 

ث٦ْٔج١ٔز، ٘ٛ ثٌّؾجي ث٤عّ ، أٚ ٘ٛ ث٦دْض١ّٟ ثٌيٞ صشض  ِٕٗ وهً ثٌّفهٌهثس ثٌضق١ٍ١ٍهز، ٚثٌعذهجًثس ثٌضفْه٠ٌ١ز، 

٨ّضشهٌثا، ثٌغ جفهز، ٚع١ٍٗ ٠ىْٛ ٌَثِجر ع١ٍٕج أْ ٔذوأ فٟ غٌا ِفج١ُ٘ أمٌٜ، غ١ٌ ثٌضٟ أٌفٙج ثٌذهجفغْٛ ٌفىهٌٖ، وج

ث٦ِذ٠ٌج١ٌز، ثٌّغ   ٚثٌٍْعز، فٟٙ فٟ ِٕظًٛٞ ثٌّضٛثظع، ٨ صٛصٍٕج إٌٝ ثٌّْضٜٛ ثٌّعٌفهٟ، ٚصذ ١ٕهج عٕهو فهّوْ 

ِع١ٓ ِٓ ثٌفُٙ ثٌّقوٚه دضنَٛ ثٌضّشٟ؛ فج٨ّضشٌثا ِغ٩ ٠ؾٌٔج إٌٝ ثٌغ جفز ٚثٌنعجح ٚث٨ّهضعّجً ٚث٨ِذ٠ٌج١ٌهز، 

٠فضـ ٌٕج ف ٩ر وذ١هٌثر ِهٓ ثٌضغّه٩١س أٚ ِهٓ ثٌصهًٛ، ِغهً: ثٌٕ هو، ثٌّؾضّهع، ٚىثس ثٌشٟ  عٕو ِفَٙٛ ثٌّغ   ثٌيٞ 

ثٌىضجدز، ثٌٕعجي، ثٌّ جِٚز، ٌىٓ ٘يث ثٌٕشجغ ثٌّفّٟٙ، ٚدجٌٌغُ ِٓ أ١ّ٘ضٗ ثٌعج١ٌز، إ٨ أٔٗ ٨ ٠نوِٕج عٍهٝ ِْهضٜٛ 

ٙهجٍٖ ثٌّعٌفهٟ، ثوضشج  ثًٌّٕٙ ث٦دْض١ٌّٛٛؽٟ ثٌيٞ ٠أمي ِٕهٗ إ. ّهع١و ً ٠ضهٗ ِٕٚٙؾهٗ ٚغ٠ٌ ضهٗ فهٟ صق٠ٌهه ؽ

ٚفٟ صش١١و ْٔ ٗ ثٌفٍْفٟ ثٌّٕضشٌ فٟ ٘يٖ ثٌّفج١ُ٘، ٚثٌّضقىُ ف١ٙج، فٕقٓ ٔذقظ عّج ٘ٛ قجً فهٟ ِٕظ٠ًٛضهٗ، ِٚهج 

٘ٛ قجهً أ٠عجر عٍٝ شقٓ ً ٠ضٗ دجٌّعٕٝ ث٩ٌٍَ إدْض١ٌّٛٛؽ١ج ٚأٔعٌٛٛؽ١جر، إى إْ ِفَٙٛ ثٌّغ ه  ِهغ٩ر، ٨ ٠ٕذغهٟ 

ْؼ دصًٛر قذ١ٍهز فهٟ أْ ٠ٕظٌ إ١ٌٗ عٍٝ أٔٗ ِفَٙٛ فجًغ ِٓ ثٌ و٨ٌز، أٚ ِْض ً عٓ ِق١عٗ ثٌّعٌفٟ، فن١ٛغٗ صٕ 

 ثٌّْضٜٛ ث٦دْض١ٌّٛٛؽٟ، ٚصقجن ٕ٘جن قذً ثٔنٌثغٗ فٟ ث٨شضغجي ثٌّفّٟٙ.

عٍٝ ٘يث ثٌّٕػ ِٓ ث٨شضغجي ثٌضأ١ّْٟ، ٔٛه أْ ٔضقوط عٓ ثٌّهٕٙؼ ث٤ْٔهٕٟ ثٌهيٞ ٔعهعٗ فهٟ ٌِصذهز ثٌٌدهجْ 

عٍ هٗ فهٟ فٙهُ ِعٕهٝ ثٌعهجٌُ ثٌضهج٠ًنٟ، ٚص ع١هو ه٨ٌهز ثٌهٕص، ٚصعذ١هو غ٠ٌه  ثٌّعٌفٟ ٌْف١ٕز إ.ّهع١و ثٌفى٠ٌهز، ِٕٚ

ٌٍٕ و، ٚدًٍٛر ً ٠ز فوثع١ز ٌٍو٠ٓ، ٚثّضٕذجس ِٕظ٠ًٛز ِقج٠غز ٌٍضج٠ًل، ِٕٚٗ ْٔضع١ع أْ ٔ ضٌح ِٓ فعج  إ.ّع١و 

هٔج ؽٙز ثٌ ذط ثٌذٕجةٟ، ٚصأ١ّْجر ع١ٍٗ، ٔضْج ي فٟ أف  ٘يث ثٌّٕقٝ: ً٘ دج٦ِىجْ أْ ٔذوأ فٟ فضـ هًح فىٌٞ ٠ ٛ

عٍٝ ِعجٟٔ ث١ْٕٔ٤ز ٚثٌو٠ٓ ٚثٌضج٠ًل، وٟ صىْٛ فٟ ٔٙج٠ز ثٌضق١ًٍ ِٕجًثس صعٟ  ٌٕج غ٠ٌ  ثوضشج  فىٌ إ.ّع١و 

ثٌّعٌفٟ ، ِٚج ٟ٘ ًٚثدػ ٘يٖ ثٌشذىز ثٌّف١ّٙز ، ًٚ٘ ث٨ٔنهٌثغ فهٟ ثٌضهج٠ًل ٠عٕهٟ ثٌْه ٛغ فهٟ ثٌْٕهذ١ز ، ِهجىث 

ثٌضّٛقع مجًػ ثٌضج٠ًل ٚدجٌضجٌٟ ثٌْىٓ هثمً ثٌٌ ٠ز ث٩ٌصج٠ًن١هز  ٠ٕضؼ عٕوِج ٔفٌ ِٓ ثٌْٕذ١ز  ً٘ ٠ؤهٞ ىٌه، إٌٝ

ًِ إٌهٝ ثٌىجةٕهجس ثٌذشه٠ٌز ٨ٚ صىضهٌط دجٌشهٌغ ثٌضهج٠ًنٟ ثٌّضغ١ّهٌ، ف١قهوط صهَثٚػ وهجع١ٌٛىٟ ِهع  ثٌضٟ صٕظٌ ِٓ ع

 ثٌَٕعز ثٌٕص١ز 

  



 

  

 

عٌف١ههجر عٍههٝ هًؽههز وذ١ههٌر ِههٓ عّههز ثٌضههَثَ صهه٠ٌـ ِههٓ غههٌ  إ.ّههع١و دجٌٌ ٠ههز ث٤ْٔهه١ٕز، دقْههذجٔٙج ِٕعٍ ههجر ِ

ث١ّ٘٤ز ٌو٠هٗ، إى ٠ هٌ دأٔهٗ ٠ٕضّهٟ ِهٓ ف١هظ ثٌٌ ٠هز إٌهٝ ٘هيث تثٌّهي٘خ ث٤ْٔهٕٟت، ثٌهيٞ ثٔذغه  ًٚف١هجر فهٟ ِضهْٛ 

ؾش ِعٌف١جر عٕو: تث٠ٌثُّّٛ فٟ وضجدٗ فهٟ ِهو٠ـ ثٌؾٕهْٛ، ًٚثد١ٍهٗ فهٟ آد١هٗ ص١ٍه١ُ، ٚوه٨ٛهٞ  ثٌٕصٛع ثٌضٟ ْٔ 

٠ًجٔضْٛ فٟ ف١ٌصٌت
1

، ٠ّٚىٓ أْ ٔؾو ٌٗ ؽيًٚثر فٟ ثٌفىهٌ ثٌعٌدهٟ عٕهو تثٌضٛف١هوٞت ِهغ٩. أِهج ِهج ٠ؾعهً ِفىٌٔهج 

إ.ّع١و ٠ضذٕٝ ٘يث ثٌضٛؽٗ ثٌّعٌفٟ، فٙٛ هفجعٗ ثٌّْض١ّش عٓ تث٦ْٔجْت ثٌّعٍ  ثٌيٞ ٠فٍهش ِهٓ إِىج١ٔهز ثمضَثٌهٗ 

غوٚ ث٦ْٔج١ٔز قوًثر غٌد١جر مجٌصهجر، أٚ ثًصٙجٔٗ ٠٦و٠ٌٛٛؽ١ز ِضٙجفضز، أٚ ِٓ ؽٙز إدعجهٖ ِٓ هثةٌر ث٦ْٔج١ٔز، فضٝ ص

ِضقصههٕز هثمههً ثٌٌّو٠َههز ثٌغٌد١ههز ثٌّ ١ضههز، فٙههٛ ٠صههٌؿ أّٔههٗ: تٌههٓ ٠ْههّـ أْ ٠ ههجي إْ شهه١تجر أٚ إْٔههجٔجر ٠ف ههو صههفز 

ث٦ْٔج١ٔز ٠ْٚ  ػ ِٓ ثٌقْجح ٔٙجة١جر ٌّؾٌه أّٔٗ ١ٌِ ِٓ إٍٔ٘ج، أٚ ٤ٔٗ ٠ٕضّٟ إٌٝ صٌثط ِنضٍ  عٓ صٌثعٕج، أٚ أّٔٗ 

ٚصؾٌدز ِغج٠ٌ٠ٓ أٚ ٔجؽُ عٓ ِْجًثس إٔضجػ ِنضٍفز عٓ ِْجًثس ث٦ٔضجػ عٕؤج، وّج ٘ٛ فجي صجهً عٓ ِٕظًٛ 

.تصٛي دٍّٛ فٟ عذجًصٗ ثٌٌّعذز فٟ صعج١ٌٙج تؽوٚث ٌٟ ق٠ٌٕج ٌذٌّٚش د١ٓ قذجةً ثٌٌَٚٛت
2
 

 ًدّّج صىْٛ ٘يٖ ثٌعذجًر ظّٓ قجةّز غ٠ٍٛز ِٓ ثٌعذجًثس ٚثٌضصٌفجس ثٌّن١فز ثٌضٟ صْعٝ إٌٝ ص ٠ٛط ِعٕهٝ

ث٦ْٔجْ ٚإفٌثغٗ ِٓ ِقض٠ٛجصٗ ثٌّؤْٕٔز، دجعضذجً٘ج ِىْذجر ع١ّٕج عٍٝ ِْضٜٛ ثٌضج٠ًل ثٌقٟ، أٚ ِٓ ٔجف١هز صفع١هً 

آ١ٌههز ث٨ّههضع٩  ثٌّ ١ضههز عٍههٝ ث٢مههٌ غ١ههٌ ث٤ًٚدههٟ، أٚ ِههٓ ٍث٠ٚههز ثٌضّضههٌُ هثمههً ٌقظههز ١ٍِٕههز ِقههوهر ٚإ٠ ههج  

ْ إٍث  ٍِْْهً ٨ ٔٙهجةٟ ِهٓ ثٌى١جٔهجس ثٌَثةفهز، ثٌضج٠ًل ف١ٙج، ٚث٦قجِز فهٟ ِج١٘هجس ٚؽهٛثٌ٘ ّهضجص١ى١ز، فهٕقٓ ث٢

ٚثٌضٟ أص١ذش دجٌٛ٘ٓ، ف١ظ ٔعٌفٙج ِهٓ صهٛصٙج ث١ٔ٤ٕهٟ ثٌّضٌ٘هً. ِٚهؤهٜ ىٌهه أّٔهٗ إىث: تثعض هوس أْ ثٌضٌثعهجس 

عجدضههز ؽ٠ٌ٘ٛههجر، ٚث٠ٌٛٙههجس ِضشههىٍز ّٚههضذ ٝ عٍههٝ فجٌٙههج، فههئْ ثٌضههج٠ًل عٕههو٘ج ّهه١ٕعوَت
3

، ٚ٘ههٟ ِفجًقههز دصههًٛر 

صْضذعٓ ِعٕٝ ٚؽٛه قٜٛ ِنضٍفز صعش  ِفَٙٛ ثٌَِٓ ثٌيٞ ٠ٕض ً د٩ّْز، ٌىٕٙهج صّ هش ِعىّٛز ٌضّشٟ إ.ّع١و، 

أٔٙهج  -ثٌضهٟ دقهٍٛصُٙ غذعهجر  -فٟ ثٌعّ  ِعٕٝ ثٌضج٠ًل، ٚصضعٍ  دفُٙ ِنصهٛع قهجةُ عٍهٝ صصهًٛ ِقهوه ٌٍق ١ هز 

ٕص ثٌّ هوُ، صضَٕي فٟ ِٛظع ِج، مجًػ ٘يث ثٌضج٠ًل ثٌقٟ، دقىُ أُٔٙ: تث٤ٚص١ج  عٍهٝ ثٌٌ ٠هز ثٌّ وّهز أٚ ثٌه

فعٌٚح عوٚثُٔٙ ٨ ٠قص١ٙج ثٌعهو، ٚ٘هٌثٚثصُٙ ثٌغ١ٍظهز، ٨ ص ذهً أٞ مه٩ ، ٨ٚ صْهّـ قععهج دهأٞ تص٠ٕٛهعت أٚ 

.تتصعوه٠زت
4
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  40، ع 2005، 1، صٌؽّز فٛثٍ غٌثدٍْٟ، هثً ث٢هثح، د١ٌٚس، غاألنضنيت واننمد انديجمراطي إهٚثًه ّع١و، -

2
 47ثٌّصوً ٔفْٗ، ع  واننمد انديجمراطي، األنضنيتإهٚثًه ّع١و،  -

3
 113، ع 2004، شضج  78إهٚثًه ّع١و، ث٠ٌٛٙجس صعوه٠ز ٚثٌّٕفٝ ف ً و٠ٌُ، ِؾٍز ثٌىًٌِ، ثٌعوه  -

4
 151، ع 2000، صٌؽّز عذو ثٌى٠ٌُ ِقفٛض، ِٕشًٛثس ثصقجه وضجح ثٌعٌح، هِش ، ٠ًّٛج، انعانم واننض واننالدإهٚثًه ّع١و،  -



 

  

 

فٟ ٘يث ثٌّٛظع ِٓ ثٌقو٠ظ ٠ٌشؤج إ.ّع١و إٌٝ ثٌعٕ  ثٌيٞ ٠ضٌْدً دجٌّ وُ، ٚ٘ٛ ٔجصؼ ِهٓ فهٌغ ث٨عض هجه 

و أٔٙج صقهٍٛ عٍهٝ ثٌّعٕهٝ ثٌٕٙهجةٟ ٚثٌّعٍه ، ِّهج ٠هوفعٙج إٌهٝ دٛؽٛه ف ١ ز ِضقًٌر ِٓ ثٌشٌٚغ ثٌضج٠ًن١ز، صعض 

٠َِو ِٓ ث٨ّهضع٩  ٚثٌضعجِهً ِهع ث٢مهٌ دّٕعه  ثٌض ه٠ُٛ ٚثٌٙوث٠هز، دجعضذهجًٖ وجةٕهجر قجصهٌثر عهٓ ثّهض١عجح ِهج ٘هٛ 

 ِوًن ّجد جر، ٚف١ّج دعو ٠أمي ٘يث ثٌضٛؽٗ ِٕقٝ عٕف١جر.

فهٟ ثٌهٌ ٜ ث٩ٌصج٠ًن١هز، دجعضذجً٘هج َٔعهجس صْهضٕو إٌهٝ ٘يٖ ثٌض١ّز ثٌّعجه٠ز ٌٍضٛؽٗ ثٌضهج٠ًنٟ، ٨ صٛؽهو ف هػ 

ثٌو٠ٓ، دً ٠ّىٓ أْ ٔعغٌ ع١ٍٙج فٟ ٔصٛع فٍْف١ز، ِغً ِج ٘ٛ ِٕضشٌ فٟ وضجدجس ١ِشجي فٛوٛ، ثٌيٞ صٕذأ دهَٚثي 

تٌٛ قوً ٌضٍهه ثٌؾج٠َ٘هجس أْ صنضفهٟ وّهج مٙهٌس، ٌهٛ ثٔ ٍذهش ِهٓ ؽهٌث  فهوط ِهج، ٨  ٚثٔوعجً ث٦ْٔجْ، إى ٠ ٛي:

ثّضشعجً ٚقٛعٗ، هْٚ أْ ٔعهٌ  ٌهٗ ث٢ْ ٚؽٙهج أٚ ٚعهوثر، وّهج ثٔ ٍذهش فهٟ أٚثمهٌ ثٌ هٌْ ثٌغهجِٓ عشهٌ  ٠ّىٕٕج إ٨َّ 

أًظ١ز ثٌفىٌ ثٌى١ّ٩ىٟ، عٕوةي ٠ّىٓ ثٌٌ٘جْ أْ ث٦ْٔجْ ّهٛ  ٠ٕهوعٌ ِغهً ٚؽهٗ ِهٓ ثٌٌِهً عٍهٝ فهّو ثٌذقهٌت
5
 

ؽٙهٗ ٨ ٠َ٠هو عّهٌٖ عهٓ قه١ٌٔٓ، ٤ٔٗ، ٠ٕظٌ إٌٝ ثٌّٕؾَ ث٦دْض١ّٟ ٌّفَٙٛ ث٦ْٔجْ عٍٝ أّٔٗ: تثدضىهجً ق٠ٌهخ، ٚٚ

َّْ صؾو ٘يٖ ثٌّعٌفز صًٛر ؽو٠ورت، ع١ٕز د١ْعز فٟ ِعٌفضٕج، ٚأٔٗ ١ّنضفٟ ِج إ
6
ٟٚ٘ ىثصٙج ثٌّفٌهثس ثٌضهٟ صٕهَو  

ؽٙز ِعجهثر ث٦ْٔجْ ِٚقجًدضٗ، ّٛث  عٍٝ ِْضٜٛ ث٨هعهج  دهجِض٩ن ثٌق ١ هز، أٚ عٍهٝ ِْهضٜٛ ثٌضذشه١ٌ دجٔهوعجًٖ 

 ت.مىث اسنضانتٍٚٚثٌٗ، ٚفٟ وٍّز ِىغفز، ٟ٘: 

عٍههٝ ثٌضّْههه دٙههيث ثٌن١ههجً ثٌّعٌفههٟ، ِعضذههٌثر إ٠ههجٖ دّغجدههز قههٌثً ٔٙههجةٟ  إٍث  ٘ههيث ثٌٛظههع، ٠قههٌع إ.ّههع١و

ٚشؾجو، ٌُ ٠ضنً عٕٗ ّع١و وّج ٘ٛ فجصً فٟ ثٌغ جفز ثٌعٌد١ز، ف١ظ صؾهو ثٌّغ ه  عٕهؤج أٚ فهٟ ًدٛعٕهج ثٌفى٠ٌهز 

٠ضٕىٌ ٌٕٙؾٗ، فٟ أٚي ِٕعع  دٌثغّهجصٟ، دهً ٘هٛ عٍهٝ ثٌعهو ِهٓ ىٌهه ٚؽهو فهٟ ٘هيث ثٌن١هجً ِْهض ٌٖ، ٚدهوأ فهٟ 

ّْ آمهٌ ِ هجي وضذهٗ صهوً فهٟ عهوه شهضٕذٌ دجٌصهق١فز صو ش١ٓ ٌِفٍز ؽو٠ور ِٓ ثٌضٕظ١ٌ ٌٗ، ٌٍٚعٌثفز ثٌضج٠ًن١ز، فئ

تث٦ْٔهه١ز آمههٌ قٍعههز أِههجَ ثٌذٌد٠ٌههزت، ِٚههٓ أٚثمههٌ ثٌىضههخ ثٌضههٟ  ، دعٕههٛث2003ْثٌذج٠ًْهه١ز وٌِٛٛٔههو ه٠ذٍِٛجص١ههه  

 ثٌو٠ّ ٌثغٟت.؛ أٞ دعو ٚفجصٗ دغ٩ط ّٕٛثس، وضجح تث١ْٕٔ٤ز ٚثٌٕ و 2005صوًس فٟ 

ّْ ٔ عههز ثٌذههو  فههٟ ٘ههيث ثٌّْههجً ثٌفىههٌٞ ٘ههٟ دجٌعههًٌٚر ِْههضّور مجصههز ِههٓ ثٌف١ٍْههٛ  ث٠٦عههجٌٟ  غ١ههٌ أ

 ، ٚثٌيٞ وجْ فهٟ: تغ١ٍعهز ثٌّهؤعٌثس ثٌفى٠ٌهز ثٌٙجِهز، ٚ٘هٛ ِهج ثوضشهفضٗ ٚفهوٞ 1744-1668ؽ١جِذجص١ْضج ف١ىٛو

ف١ىههٛ ع٩ِهز فجًقههز وذهٌٜ فههٟ ف١ههجصٟ أ٠عهجر فههٟ ثٌٛثفهور ٚثٌعشهه٠ٌٓ أٚ ث٨عٕه١ٓ ٚثٌعشهه٠ٌٓ ِهٓ عّههٌٞ. ٌ ههو ِغهً 

ثٌفى٠ٌز
7

ت، هْٚ إغفجي قجةّز ًثةعز ِٓ ثٌف٩ّفز ٚثٌشعٌث ، ِغً: ٠ًّٛٓ و١ٌوغجًه، ٠ًِِٛ ٌٌِٛدٛٔضٟ، ؽهْٛ 
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  313، ع 1990/ 1989، ِشٌٚو ِعجو صفوٞ ٌٍضٌؽّز، ث١ٌٕجد١ع، ٌِوَ ث٦ّٔج  ثٌ ِٟٛ، ه غ، نكهجاث واألشياءا١ِشجي فٛوٛ،  -
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 26، ثٌٌّؽع ٔفْٗ، ع انكهجاث واألشياء١ِشجي فٛوٛ،  -
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 106، ع 2004، شضج  78إهٚثًه ّع١و، ث٠ٌٛٙجس صعوه٠ز ٚثٌّٕفٝ ف ً و٠ٌُ، ثٌىًٌِ، ثٌعوه  -



 

  

 

دٛي ّجًصٌ، ِجًصٓ ١٘وغٌ، ١ٌُٚ د١ٍه، ِج١ًًّ دٌّٚهش، ٚ ؽ٠ٍٛه  وهٌٛٔثه، ثٌهيٞ ٠عضذهٌٖ إ.ّهع١و دّغجدهز د١ضهٗ 

 .ثٌٌٚفٟ

ج ثٌعٛهر إٌٝ تف١ىٛ ِّ ّْ ثٌعٛهر إٌٝ ف ٗ ثٌٍغز، ٘ٛ صعذ١هٌ عهٓ ٘ت أ ٟ ِٓ ِٕظًٛ دقغٟ صعٕٟ ِٓ د١ٓ ِج صعٕٟ، أ

ثٌذو  أ٨ٚر، فٟ ثٌقو٠ظ عٓ ثٔذؾجُ ثٌَّٕو ثٌعٍّهجٟٔ فهٟ فعهج  ثٌضفىهٌ ث٦ْٔهجٟٔ، مجصهز عٕهوِج ثٔضشهٌ ثٌّٛقه  

دجٌّٕج٘ؼ ثٌضؾ٠ٌذ١ز ثٌ جةً دأْ ثٌٍغز: تمجٌ٘ر دش٠ٌز ِقعز. ٚوجٔش ٘يٖ ثٌٕظٌر قو شجعش دعو أْ ثوضش  ثٌعٍّج  

أْ ثٌٍغجس ثٌّ وّز ثٌَّعِٛز ٌُ صىٓ ىثس عٌثقز أ١ٌٍز ٚ ٨ أصٛي ًدج١ٔز. ٚ٘ىيث فئْ ِج ٠ْه١ّٗ فٛوهٛ تثوضشهج  

ًَّ ِقٍّهٗت ثٌٍغزت وجْ فوعجر عٍّج١ٔجر أٍثؿ ثٌضصًٛ ثٌو٠ٕٟ عٓ ق١جَ ثٌٌح دض١ٍُْ ثٌٍغز ٧ٌْٔهجْ فهٟ ؽٕهز عهوْ ٚفه
8

 ،

١ضٗ فهٟ صشهى١ً ثٌع هً ثٌغٌدهٟ ثٌقهوثعٟ، ٚعٍهٝ ثٌضعهجٌ  ثٌ هجةُ ده١ٓ: تث٤ًٚثؿ ٟٚ٘ عج١ٔجر، ع٩ِز هثٌز عٍٝ ِْهؤٌٚ

ثٌفير ثٌ ١ٍٍز ثٌضٟ ٠ٌث٘ج ١ٔضشٗ ؽو٠ٌر دجٌغٕج ، فٙٛ عّه  ع٩قضٙهج دجٌقوثعهز، ٚ٘هٟ ثٌع٩قهز ثٌضهٟ صىضْهذٙج ِهٓ ثٌعّهً 

دف ٗ ثٌٍغزت.
9
 

: تِؤّْهٟ ٘يٖ ثٌٕفُٛ ثٌّضفٍْفز ٟ٘ ثٌضٟ ثؽضٙوس فٟ صٕع أف  ثٌقوثعز، ف١ظ ٠صٌؿ إً ّْ ْٔهش ٠ًٕهجْ دهأ

ثٌع ً ثٌقو٠ظ ف ٙج  ٌغزت
10

ٚقو وجْ ث٨ًصذجغ ق٠ٛجر د١ٓ أغٍخ ثٌوث١ًّٓ فهٟ ٘هيث ثٌٌّفٍهز ِهٓ صهج٠ًل أًٚدهج، فهٟ  ،

ِؾجي ف ٗ ثٌٍغز، ِهُٕٙ: ف١ىهٛ، ١ٔضشهٗ، أ٠ًهي أًٚدهجك، ِهجًصٓ ١٘هوغٌ، ؽهجن ه٠ًهوث، ِه٠ًِٛ ٌٌِٛدهٛٔضٟ، ف١هظ 

تف١ىٛت، ف١ظ: تثؽضٌؿ ف١ىهٛ ثوضشهجفجر ع٠ًٛهجر عٍهٝ ِْهضٜٛ ِهو٘ي ٠ٌدعُٙ م١ػ ِعٌفٟ ًف١ع ٚهق١  ْٔؾٗ دو ثر 

ْفَوٖ صّجِج، ًٚهثر عٍٝ صؾ٠ٌهوثس ه٠ىهجًس فهٛي ٍّْهٍز ِهٓ ث٤فىهجً ث٩ٌصج٠ًن١هز ثٌّؾهٌهر ِهٓ  َٚ ِٓ ثٌ ٛر ٚث٤ٌ . 

ّْ ثٌذشهٌ ِنٍٛقهجس صج٠ًن١هز ِهٓ ف١هظ وهُٛٔٙ ٠صهٕعْٛ ثٌضهج٠ًل، أَ ِهج  ث١ٌْجا ثٌٛثظقز ٚث١ٌّّهَر، ٠ؤوهو ف١ىهٛ أ

  ع١ٍٙج ثُّتعجٌُ ث٤ُِتت٠عٍ
11

، فٟ ٘يث ثٌّقعٓ ثٌفىٌٞ صٌعهٌو ِفٙهَٛ ثٌعهجٌُ ثٌهيٞ غهوث ِفِٙٛهجر أع٠ٌ١هجر ٌهوٜ 

ّْ ثٌعهجٌُ ِضٛفهو أٔعٌٛٛؽ١هج ٚدصهًٛر قذهً إّهض١ٌّٛٛؽ١ز ِهع ثٌضهج٠ًل -إ.ّع١و، ثشهضغً ع١ٍهٗ صأ١ّْهجر دغ١هز إمٙهجً أ

ْٕع ث٦ْٔهجْت، ٤ٕٔهج ٨ ٔعهٌ  إ٨ ِهج ٔ هَٛ تفُٙ ثٌضهج٠ًل أٚ صفْه١ٌٖ ٨ ٠ىهْٛ ِّىٕهج إ٨ أٔهٗ تِهٓ  ثٌقٟ، ِٕٚٗ: ه ص 

ْفوٖ ت. َٚ ٕعٗ وصّجِجر وّج صىْٛ ثٌعذ١عز ِعٌٚفز ف ػ ِٓ قذً هللا ٤ٔٗ َصَٕعٙج  دص 
12
ٕٚ٘ج، ٠شه١ٌ ثٌّفىهٌ ثٌفٌْٔهٟ،  

إٌٝ ِْأٌز مع١ٌر عٍٝ ِْضٜٛ صعًٛ ثٌّفج١ُ٘ ٚفٌو١ضٙهج هثمهً ِْهعـ  - صو٠  إ.١ّعو -ص٠َف١ضجْ صٛهًٚٚ ، 

 ّْ ثٌفىٌ ثٌغٌدٟ وجْ ِٕشغ٩ إٌٝ فوِّ ثٌّذجٌغز، دّفَٙٛ تثٌٕظ٠ٌزت ٚدعط ِٓ ِْهضٍَِجصٙج، فضهٝ  ثٌضأ١ِّ، ٟٚ٘ أ
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غههوث ِفٙههَٛ تثٌههٕصت ثٌههيٞ ٘ههٛ أفههو إفٌثٍثصٙههج، ِفِٙٛههجر ِفصهه١ٍجر فههٟ ثٌنعههجح ث٦ٔؾ١ٍههَٞ ٚثٌفٌْٔههٟ ٚث٤ٌّههجٟٔ، 

. ّهع١و وهجْ ٠ضقهٌن فهٟ فعهج  ٚٚصً ث٤ٌِ إٌٝ فّو ثٌ عع ِع ثٌضؾٌدز ثٌذش٠ٌز ثٌّٕنٌغز فهٟ ثٌضهج٠ًل، إ٨ّ أْ إ

ِغههج٠ٌ صّجِههجر، ف١ههظ دههوأ فههٟ صفع١ههً ِفٙههَٛ قههو٠ُ/ ؽو٠ههو ٘ههٛ تثٌعههجٌُ، ثٌههيٞ أمههيٖ ِههٓ عٕههو تف١ىههٛت ٚتّ٘ٛههٌيت 

ٚت١٘وغٌت ٚت٠ًِِٛ ٌٌِٛدٛٔضٟت، ٚف١ٗ ٠ش١ٌ إٌٝ ٚؽٛح ثٌٕظٌ إ١ٌٗ دع١ٓ ثٌضٌص١خ ثٌّعٌفٟ، قذً ثٌقو٠ظ عهٓ 

ّْ ثٌعجٌُ ٘ٛ ثٌيٞ أٚؽو ثٌٕص؛ أٞ ثٌع  جٌُ ثٌضج٠ًنٟ دشٌٚغٗ ٚمٌٚفٗ ٩ِٚدْجصٗ.ثٌٕص، ٤

: تص ٛي ثٌىجصذز ٚث٤وجه١ّ٠ز ثٌٕٙو٠ز ت١ٌٍهٝ غجٔهوٞت، فهٟ ِؤٌفٙهج تثٌٕظ٠ٌهز ِهج دعهو ثٌى١ٌٔٛٛج١ٌهز: ِ وِهز ٔ و٠هز

ّْ ثٌٕصٛع ثٌىذٌٜ، أٚ ثٌٌٚثةع، ٟ٘ ثٌضٟ صشفٌ ظهغٛغ ثٌعهجٌُ ِٚشهجغٍٗ  ّْ وً ثٌٕصٛع ه٠ٛ١ٔز، فئ تفٟ ف١ٓ أ

ِٓ فٌٛٙجت
13

ٌٕصٛع ث٤هد١ز ثٌضٟ ٠عضذٌ٘ج إ.ّع١و: تِٓ إٔضجػ ثٌىجةٕجس ثٌذش٠ٌز فٟ ص١ُّ ٚفهٟ قٍهخ ، دّج ف١ٙج ث

ثٌّؾضّع، ٟٚ٘ ٔفْٙج ث٤هٚثس ثٌضٟ صقٌن صج٠ًنٙج ثٌفعٍهٟ وّهج أٔٙهج، عه٩ٚر عٍهٝ ىٌهه، صٍعهخ أهٚثً٘هج فهٟ ىٌهه 

ثٌضههج٠ًل دشههىً ِْههض ً إٌههٝ فههّو ِههجت
14

ّْ صفع١ههً ٚصٕشهه١ػ إ.ّههع١و ٌّفٙههَٛ ثٌعههجٌ ُ ٠عٕههٟ عٕههوٖ إعههجهر . ِٕٚههٗ، ٔعضذههٌ أ

ّْ ثٌضج٠ًل ٘ٛ ثٌيٞ ٠ٕضؼ ثٌٕص، ِغٍّج ٠ىْٛ ثٌٕص صجدعجر ٌشٌغٗ ثٌضج٠ًنٟ،  ث٨عضذجً ٚثٌ ١ّز ٌّفَٙٛ ثٌضج٠ًل؛ أٞ أ

ٚإىث فعٌ ثٌشٌغ وجْ ٌٍٕص ِعٕٝ ٚه٨ٌز، ٚفُٙ هثمً ِْجً ثٌهَِٓ ث٦ْٔهجٟٔ، ٚع١ٍهٗ ْٔهضع١ع أْ ٔضقهوط عهٓ 

َس إ١ٌٗ، ٚأصذقش ِٓ ِفجع١ٍٗ، ف و قجي إ.ّع١و ٔ ه٩ر عهٓ ثٌىجصهخ ٔٛثٍي دش٠ٌز، ٚؽوس أ٨ٚ مجًػ ثٌٕص، عُ قف

تّض١فجْ ٘جٚت ِج ٠ٍٟ: ت٨ أشىً ش١تجر إىث ٌُ أوٓ ٌِصىَثر عٍٝ ثٌضهج٠ًل، ٌ هو قٍهش هثةّهجر إْ هًثّهز ث٤هح ٘هٟ فهٟ 

ث٤ّجُ ٔظجَ هًثّز صج٠ًنٟت
15

وضٍهز ، ٚقهٛر فو٠غهٗ صْهضّو ِهٓ: تثٌٕظهٌ إٌهٝ ثٌهٕص عٍهٝ أٔهٗ ّهجفز ه٠ٕج١ِهز، ٨ 

ؽجِور، ِٓ ثٌىٍّجست
16

، ٚفٟ ٘يث ثٌّٕعع  ٠ عع ٔٙجة١جر ِع ً ٠ز ثٌف١ٍْٛ  ثٌفٌْٟٔ تؽجن ه٠ًوثت ٌٕشٛ  ثٌٕص 

ٚصىٛٔٗ ٚغ٠ٌ ز ثشضغجٌٗ، ف١ظ ٠ي٘خ ته٠ًوثت إٌٝ ثعضذجً أْ وً ِج ٘ٛ ِٛؽٛه ٘ٛ ٔصٟ، ٚوً ِج ٘ٛ ٔصٟ ٘ٛ 

٠ ههز ِفىىههز ٍِٚٛعههز عٍههٝ ِْههضٜٛ ِٛؽههٛه، ٨ٚ ٠ٛؽههو شههٟ  مههجًػ ثٌههٕص، ٚ٘ههٛ، أٞ ثٌههٕص، ِىههْٛ وههيٌه، دعٌ

ثٌوٚثي، فٟ قجٌخ ٠عضّو عٍٝ ثٌضٕجع ث٩ٌٔٙجةٟ وئّضٌثص١ؾ١ٗ غ١ٌ ِٕض١ٙز، فؾجن ه٠ًوث وّج ٠ ٛي إ.ّع١و: ت٨ ٠ٌٟٛ 

ث٘ضّجِٗ إ٨ّ ٌ ٌث ر ثٌٕص ٚفْخ، ٚأْ ثٌٕص ١ٌِ أوغٌ ِّج ف١ٗ دجٌْٕذز ٌٍ جًات.
17
 

ثٌهٕص عٕهو ؽهجن ه٠ًهوث، ٘هٛ إهمهجي ِفٙهَٛ ثٌعهجٌُ  إْ ثٌّعٕٝ ثٌوق١  عٕو إ.ّع١و ِٓ م٩ي فو٠غٗ عٓ ِفٙهَٛ

إٌٝ ثٌضفىٌ ثٌفٍْفٟ، دقْذجٔٗ ِفِٙٛجر صج٠ًن١جر دجِض١جٍ؛ أٞ أٔٗ عٌّر ِفجع١ً قجةّهز ِٕٚغٌّهز فهٟ ثٌضهج٠ًل ثٌذشهٌٞ 
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ثٌقٟ ثٌيٞ صصٕعٗ ثٌىجةٕجس فٟ ِٛثقعٙج ثٌّنضٍفز ٚثٌٌّصقٍهز ِهٓ فعهج  إٌهٝ آمهٌ، ِٚهٓ أفه  إٌهٝ غ١هٌٖ؛ فجٌعهجٌُ 

٠ٛ١ٔز أٚ دضعذ١ٌ هق١  تأًظ١زت، وّ جدً ِعٌفٟ ٌٍفظهز تّهّج٠ٚزت،عٕوٖ ِؾجي  ٚصأ١ّْهجر ع١ٍهٗ،  ِقىَٛ دشٌٚغ ه 

١ٔٛٞ، صهًٛر ِصهغٌر ٌهٗ، هْٚ أْ ٠ف هو  ٠ىْٛ ثٌعجٌُ ه١ٔٛٞ مجٌص، ٠ٕضظُ فٟ ِْهجً دشهٌٞ، ٠ٚىهْٛ ثٌهٕص ثٌهو 

٠ٛ١ٔهز ِهٓ: ّهتٍز إعهجًر ٌٍٕهَثو فهٟ تّهؤثي ٚثفهو ٘هٛ ِهٓ أشهو ث٤ ص١َّٖ عٓ ٘يث ثٌّؾجي، ف١ظ صٕعٍه  ثٌقٌوهز ثٌو 

ثٌٕظ٠ٌههز ىثس ث٨صؾههجٖ ث١ٌْجّههٟ: ِههٓ ثٌههيٞ ٠نجغذٕههج فههٟ ثٌههٕص ت
18

، ٚوههً ِقجٌٚههز ص٠ٌههو أْ صنههٌػ ِههٓ ثٌضههج٠ًل، 

ٟ٘ فهٟ ف ١ ضٙهج َٔعهز صٕهَو صهٛح ص و٠ْهٗ، ِّٙهج وهجْ ِصهوًٖ أٚ وجصذهٗ،  ٚصعع ٔفْٙج فٟ ٔص ِضعجٌٟ عٕٗ،

 تٔص١زت. فضصذـ عٕو إ.ّع١و َٔعز

.ّههع١و، فههٟ أفهه  هعههُ ٚإّههٕجه ٘ههيث ثٌضٛؽههٗ ثٌضههج٠ًنٟ ٌٍعههجٌُ دع١ههوثر عههٓ ِٕههَو فههٟ ٘ههيث ثٌّْههعٝ، ٠ضقههٌن إ

تثٌٕصه١زت، دضٌّهجٔز غ١ٍظهز ِهٓ ثٌّفّٙهز، ىثس ِ هوًر عج١ٌههز عٍهٝ ثٌضفْه١ٌ ٚثٌضّٛهع فهٟ ثٌشهٌؿ ٚثٌضّهٌُ عٍههٝ 

تثٌٕ و  ثٌض ع١و، ِغً: تثٌ ٌث ر ثٌعذجق١زت، ت٨ صعجِٓ هْٚ ٔ وت، تًغجٔز ثٌٍَٛت، تعذًٛ ٚثفضؾجٍت ٚتثٌّ جِٚزت،

١ٔٛٞت، تث٩ٌ٘ٛس ثٌٍْذٟت، تٔظجَ ث٤ّعًٛرت، تثٌضّغ١ًت، تثٌشٌغ ثٌضهج٠ًنٟت، تثٌّغ ه  ثٌٕ هوٞت، تثٌّٕفهٝ  ثٌو 

 ف ً و٠ٌُت، تع جد١ً ثٌى١ٌٔٛٛج١ٌزت ٚغ١ٌ٘ج... 

ّْ ثٌّشىٍز ثٌضٟ ٠صعوَ دٙج إ. ّع١و ٘ٛ ثٌقعًٛ ثٌ ٛٞ ٌّفَٙٛ تثٌٕص١زت فٟ أغٍخ ثٌٕصٛع ثٌضهٟ صفهضي  إ

عٕٙج فٟ ِقضٜٛ ثٌٕص؛ أٞ ثٌٕذي فٟ ِضٕٗ عٓ ِهج ٠ؾعٍهٗ مهجًػ ثٌضهج٠ًل، ٠ٚقهٍٛ دجٌضهجٌٟ عٍهٝ دصًٛر ٌِوَر 

ِٛظع ٠ضَٕي ف١ٗ، ٠ٚغوٚ ً ٠ز ِ وّز، ِٕٚٗ صىْٛ ثٌٕص١ز ٟ٘:ت ثٌٕ ١ط ثٌق ١ ٟ ٌّج ٠ّىٓ هعٛصٗ دجٌضج٠ًل دعو 

صٕق١ضٗ ؽجٔذجر ٚثٌقٍٛي ِقٍٗت
19

ثٌضعذ١ٌ عٓ ِهٛقفُٙ ثٌّعٌفهٟ . ٌٚٙيث ثٌضٛؽٗ ث٩ٌصج٠ًنٟ، هعجر وغٌ، ٠ؾضٙوْٚ فٟ 

أ٨ٚر، دجعضذجًٖ ِٛقفجر ِٓ ثٌّعٌفز عٍٝ أٔٙج عجدضز ِٓ ف١ظ ثٌّعٕٝ، ٌِّو٠ز ِٓ ؽٙهز ثٌو٨ٌهز، صٍّهه قهٌث ر ِعٍ هز 

 ٌقٌوز ثٌٛقجةع ٚثٌٕٛثٍي، ٚعٓ ِٛقفُٙ ثٌٛؽٛهٞ عج١ٔجر، عٓ غ٠ٌ  ث٨ّضع٩  عٍٝ ثٌغ١ٌ، ٤ُٔٙ ٠ٍّىْٛ ثٌق ١ ز.

قوط إ.ّع١و عٓ ِّجًّز إؽٌثة١ز ٟ٘: ثٌضًٛغ فٟ ثٌضج٠ًل، ٚثٌْىٓ هثمٍٗ، ٌىٓ عٍٝ أّجُ ٘يٖ ث١ّ٘٤ز، ٠ض

هْٚ أْ ٠ؤٚي صأ٠ًٚ ثٌْ ٛغ فٟ ثٌّضغ١ٌ ثٌوثةُ، ٚوأٔٗ عٛهر إٌٝ ثٌضٛؽٗ ثٌْفْعجةٟ ٚإٌٝ صه١ًٌٚر ٘هٌثق١ٍعِ، 

٩ٌ٘ههٛصٟ تثٔههوًثػ ثٌّههٌ  فههٟ ثٌعصههًٛ ٚث٤ٍِٕههز ٚثٌضههج٠ًل ٨ فههٟ عههجٌُ ث٩ٌ٘ههٛس أٚ ٔظههجَ ثٌٕظ٠ٌههز ث ٚإّٔههج ٘ههٛ:

ثٌّضعجٌٟت
20

، ثٔوًثػ، ٠ فُٙ ِٕٗ عٍٝ أٔٗ فعً صج٠ًنٟ ِهٌصذػ فضّهجر دٛؽهٛه ٔهص فىهٌٞ ٠ىهْٛ ِْهت٨ٛ عهٓ ق١هجهر 

ثٌْف١ٕز ثٌذش٠ٌز، ٌىٓ هْٚ أْ ٌٔصفع دٙيث ثٌٕص إٌٝ ًصذز مجًػ ثٌضج٠ًل، فئىث ثعض وس ِغ٩ أْ ثٌضشى٩س ث٠ٌٚٛٙز 
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  27، ع 2001، 1، صٌؽّز ١ًّٙ ٔؾُ، هثً ١ٕٜٔٛ، هثً ثٌىضجح ثٌعٌدٟ، هِش ، غإدوارد صعيد / مفارلت هىيتد١ً أشىٌٚفٛس، ٠جي أٍ٘ٛث١ٌج،  -

19
 08ثٌعجٌُ ٚثٌٕص ٚثٌٕجقو، ثٌّصوً ثٌْجد ، ع إهٚثًه ّع١و،  -

20
 122، ع 2004شضج   78إهٚثًه ّع١و، عٓ ثٌعجٌُ ٚثٌٕص ٚثٌٕجقو، ثٌىًٌِ، ثٌعوه  -



 

  

 

ّْ ثٌضج٠ًل عٕو٘ج ١ّٕعوَت.ثٌىجِٕز فٟ: تثٌضٌثعجس عجدضز ؽ٠ٌ٘ٛج، ٚث٠ٌٛٙجس ِضش ىٍز ّٚضذ ٝ عٍٝ فجٌٙج، فئ
21
ٌىٓ،  

ٛقع ٘يث ثٌضّشٟ عٍٝ ِْضٜٛ ِْجً ثٌو٠ٓ   و١  ٠ّىٓ أْ ٠ّ 

إّٔههٗ ِههومً ِفّٙههٟ، ٠ْههعفٕج فههٟ صشههى١ً م٠ٌعههز ِعٌف١ههز، صىههْٛ ٌٕههج ّههٕوثر فههٟ صنهه٠ٌؼ ً ٠ههز ٌّفٙههَٛ ثٌههو٠ٓ، 

إٌٝ ؽجٔخ وْٛ ٘يث ثٌّفَٙٛ عٍٝ هًؽز عج١ٌز ِهٓ دجعضذجًٖ ٔضجؽجر صج٠ًن١جر، ٨ ٠ؾخ أْ ٠ٕنٌغ فٟ ِْجً ثٌٕص١ز، 

ث٤شىٍز ثٌّعٌف١ز؛ ففٟ ِضٕٗ ٍٔض ٟ دجٌٕص ٚثٌٕص١ز، ثٌضج٠ًل ٚث٩ٌصج٠ًل، ثٌو٠ٛ١ٔهز ٚثٌىٕٙٛص١هز؛ دّعٕهٝ إٔٔهج ٔضٕهَي 

 فٟ ِْعـ إشىجٌٟ دجِض١جٍ.

ِن١ه ،  دو ثر ْٔضع١ع ثعضذهجً ِفٙهَٛ ثٌهو٠ٓ ِهٓ ده١ٓ ؽٍّهز ثٌّفهج١ُ٘ ثٌفٍْهف١ز ثٌضهٟ صعٌظهش ٌ صه  ِعٌفهٟ

مجصز عٕوِج ٠ٕنٌغ فٟ ث١ٌْجّهز، ٠ٚهأصٟ إٌهٝ ثٌق١هجر ثٌذشه٠ٌز ِهٓ ؽٙهز ثٌهضقىُ فهٟ ّهٍٛو١جس ِٚٛثقه  ٚأعّهجي 

ث٦ْٔجْ، ٚثٌو٠ٓ ١ٌِ ِفِٙٛجر ِْض ٩ر عٓ ثٌ ٜٛ ث٨ؽضّجع١ز ثٌضٟ ص   مٍفٗ، صْضف١و ِٕهٗ، صْهضغٍٗ، صهي٘خ دهٗ إٌهٝ 

ِٚج ثٌْؤثي ثٌفجصـ ِٕضصذجر أِجَ ثٌضج٠ًل: ِٓ ٠ ه  مٍه  ثٌّٕجغ  ثٌضٟ ٠عغٌ ف١ٙج عٍٝ ِصجٌقٗ ثٌو٠ٛ١ٔز، إى ٠ذ ٝ ه

 ثٌٕص   أٚ ِٓ ٠ضىٍُ فٟ ثٌٕص  ِج ٟ٘ ثٌ ٜٛ ثٌضٟ صضقجًح فٟ ّجفضٗ 

 َّْ ٔعضٌ  أ٨ٚر أْ ثٌٕص ّجفز ِعٌوز، ٘يث ٠صوا عٍٝ وً ٔص، ّٛث  أوهجْ ٔصهجر ه١ٕ٠هجر أَ دشه٠ٌجر، ٚعج١ٔهجر أ

ؽضّجعٟ، ٚٔقهٓ ث٢ْ ٔضقهوط عهٓ ثٌّؾضّعهجس ِهج دعهو ثٌعٍّج١ٔهز، ثٌو٠ٓ ِج ٍثي ٠قضً ِٛقعجر ٚثّعجر ِٓ ثٌفعج  ث٨

: تثٌؾّجعجس ثٌو١ٕ٠ز قٛر ف٠ٛ١ز فٟ ثٌّؾضّع ثٌّؤٟ، فئْ ِْجّ٘ضٙج فٟ ع١ٍّز إظفج  ثٌشٌع١ز صعىهِ إفجٌهز،  ّْ ٤

غ١ٌ ِذجشٌر عٍٝ ث٤قً، إٌٝ ثٌو٠ٓ ٠قضفظ دٙج تث١ٌْجّٟت فضٝ هثمً ثٌّؾضّع ثٌعٍّجٟٔت
22

ّْ ثٌفىٌ  ، ع٩ٚر عٍٝ أ

ثٌفٍْفٟ ثٌغٌدٟ ثٔشغً دّفَٙٛ ثٌو٠ٓ ٔ وث ٚصأ١ّْجر ٚصؾجٍٚثر، أٚ ِقجًدزر صقًّ صص١ّّجر شو٠وثر، فجٌهو٠ٓ: توّهج ٘هٟ 

ُّٟ ثٌعظ١ُ ثٌيٞ ٠ضٛؽخ عٍٝ ّع١و أْ ٠ ضٍٗت. ثٌقجي عٕو ِجًوِ ١ٔٚضشٗ ٚ٘ج٠وغٌ ِٓ قذٍٗ، ٘ٛ ثٌض١ٕٓ ثٌّفج١ّ٘
23
 

ٌُّ إ.ّع١و أْ ٔ و ثٌو٠ٓ ٘ٛ: تإف١ج  ٍعُ ِجًوِ د : تٔ و ثٌٕ هو ٘هٛ أّهجُ وهً ثٌٕ هوت. ٚدٕهج ر ع١ٍهٗ، فٍٍٕ هو ٠  َّْ أ

ثٌٌثه٠ىجٌٟ ع٩قز ظ٠ًٌٚز، ١ٌْش عٌظ١ز دجٌو٠ٓ. ١ٌِٚ ٌوٞ إٌّجَ دٕجقو ثؽضّجعٟ ِعجصٌ أوغهٌ إصهٌثًثر عٍهٝ 

٘هههيٖ ثٌٕ عهههز. فهههٟ ثٌٛثقهههع، ٠ؾعهههً ٘ج٠هههوغٌ ٔ هههو ث٤ٔعٌٛٛؽ١هههج ثٌّضصهههٍز دهههج٩ٌ٘ٛس أّهههجُ ٔ هههوٖ، ٠ٚؾعهههً ه٠ًهههوث 

جّجر ٌٕ وٖ، وّج ٠ؾعً ه٠ٍٍٛ تثٌضعجٌٟت أّجّجر ٌٕ وٖ. ٌىٓ و ٩ر ُِٕٙ، ٚدع٠ٌ ضٗ ثٌنجصز ٠ٕقٕٟ أِجَ ووثٌقعًٛ   أّ
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 113ع  ،2004، شضج  78إهٚثًه ّع١و، ث٠ٌٛٙجس صعوه٠ز ٚثٌّٕفٝ ف ً و٠ٌُ، ثٌىًٌِ، ثٌعوه  -

22
ّٟ ث٠ٌٌّخ، ِ هجي ظهّٓ وضهجح ؽّهجعٟ، قهٛر ثٌهو٠ٓ فهٟ ثٌّؾهجي ثٌعهجَ، صٌؽّهز فه٩ؿ ًفه١ُ، ٠ًٛغٓ ٘جدٌِجُ،تث١ٌْجّٟت ثٌّعٕٝ ثٌع ٩ٟٔ ١ٌٌّثط ث١ٌْج -

  63 62، ع ع 2013، 1ٌِوَ هًثّجس فٍْفز ثٌو٠ٓ، دغوثه، هثً ثٌض٠ٌٕٛ ٌٍعذجعز ٚثٌٕشٌ، ٌذٕجْ، غ 

23
 7، ع 2011 ،1دٛ مذٟ، غ ، صٌؽّز ه. قصٟ أًٔٛ ثٌيد١جْ، وٍّز، أ، إدوارد صعيد وانجؤثراث اندينيت نهثمافت١ٌٚجَ ه. ٘جًس -



 

   

 

ِجًوِ. ففٟ ثٌٛقش ثٌيٞ ٠ضىٍُ ف١ٗ ِجًوِ دىً ع ِز قجة٩: تٔ و ثٌو٠ٓ قو ثّهض ْىًّ فهٟ ِعظّهٗت، فهئْ ّهع١وثر ٠ذهوٚ 

غ١ٌ ِضأوو ِٓ ىٌهت.
24
 

عز ثٌٕصه١ز، ٚمجصهز ثٌهو٠ٕٟ ِٕهٗ، أفهو ثٌٕصهٛع ثٌضهٟ صضعهجٌٝ ِٚٓ ٚفٟ ٘يٖ ثٌ ٌث ر، ٠غوٚ ثٌٕص ىٚ ثٌَٕ

عٍٝ ثٌضج٠ًل ٚصٌفط ثٌّشجًوز ف١ٗ، ِعض ور أٔٙج عجدضز فٟ ً ٠ضٙج، ٌِّو٠ز ِٓ ؽٙز ِٕظ٠ًٛضٙهج ثٌّعٌف١هز، ِّٙهج 

وههجْ ٔههٛو ثٌغههٛح ثٌههو٠ٕٟ ثٌههيٞ ٠ٌصو٠ههٗ ٘ههيث ثٌههٕص، ّههٛث  أوههجْ ٔصههج إّهه١ِ٩جر أَ ٔصههجر ِْهه١ق١جر؛ أٞ أٔههٗ، ٔههص ٨ 

.صج٠ًنٟ  ًِ  فٟ ِفٌهثصٗ ثٌضق١ٍ١ٍز، ٠قضىٌ ثٌق ١ ز، ٠ٚفٌْ ثٌٛثقع ِٓ ع

غ١ٌ أْ إ. ّع١و ٩٠فظ ٚؽٛه: تع٩ِجس فٟ وً ِىجْ عٍٝ عٛهر تثٌّىذٛست أٚ ثٔذغجقجر فٟ ث٤ّٚهجغ ثٌٕ و٠هز 

جةهٗ ٌضو١ٕ٠ّز ِىذٛصز. فّج ٠ َٛ دٗ ثٌعو٠و ِٓ ثٌٕ جه ٠ٕضّٟ إٌٝ ظٌح ِٓ ثٌضٕظ١ٌ ث٩ٌ٘ٛصٟ ٚثٌشه١عٕز، أوغهٌ ِهٓ ثٔضّ

إٌٝ ثٌؾٙو ثٌٕ وٞت
25

َّْ إِىج١ٔز ٔ و ثٌو٠ٓ  ٍخ ٘يٖ ث٩ٌّفظز ثٌضٟ صؾجٍٚ ف١ٙج ثٌعٌؿ ثٌّجًوْٟ، ِعضذٌثر أ ، ِٚٓ ص 

ت٠عهٛهت  تأْ ثٌضهو٠ٓ ثٌّىذهٛس ِج ٍثٌش قجةّز ِّٚىٕز هثمً ثٌنعجح ثٌفٍْفٟ ثٌغٌدٟ ثٌّعجصٌ. إِىج١ٔز صْهٛغٙج:

ّٟ ٠ ظٌٙ ٔفْٗ دعٌا غ٠ٌذز -هثةّج ّٟ  أٞ، ث٦فْجُ ثٌو٠ٕ فٟ فجٌز ثٔغ٩ا ثٌ ٕٛثس ثٌعجه٠ز ٌٍضعذ١هٌ؛ فجٌشهعًٛ ثٌهو٠ٕ

٨ ٠ّىهٓ ِقههٖٛ. ٚثٌٕهجُ ٠٨ىفّههْٛ عههٓ ثٌضهو٠ٓ غجٌّههج دّٛههعُٙ أْ ٠ؾهوٚث أشهه١ج  ِنضٍفههز صّهوُ٘ دشههقٕز عجغف١ههز أٚ 

ٛ صْضق  ثٌعذجهر، دّج فٟ ىٌه ث٤فىجً ثٌّؾٌهر. ِغً ثٌعٍُ أٚ ث٦ْٔج١ّٔز. قو ٠ىْٛ ثٌشىً ؽو٠هوث، ٌىهٓ ثٌّعهّْٛ ٘ه

.فجٌشعًٛ تدجٌٌ٘ذزت، ه٠ٕٟ فٟ ث٤ّجُت –ٔفْٗ عٍٝ ثٌوٚثَ 
26
 

خُّ ف١ٙج ً ثٖ ِّٚجًّجصٗ ثٌّضعوهر، ِغً ث٠ٌٛٙز، إى ٠ي٘خ إ.ّع١و إٌٝ  ٠ّٚىٓ ٌٍضو٠ٓ أْ ٠ؾو أٚع١ز ِضٕٛعز ٠ص 

ِعجٌؾههز ثٌّٛظههٛو: تدٛصههفٗ أفعههً صٛصهه١  ٤ٔههٛثو ث٠ٌٛٙههز ثٌضههٟ صنٍ ههٗ، ٚأٔههٛثو ثٌهه٨ٛ  ثٌضههٟ صههٛفٟ دههٗ. ٘ههيٖ 

ٌ ه١ٕ٠ّههز صقو٠ههوثر، ٤ٔٙههج ِشههجعٌ ف١ههجر أٚ ِههٛس، ٚإٔٙههج أفىههجً ٚأشههىجي ٌٍضعههجِٓ ِههٓ أؽٍٙههج ٠عهه١ي ثٌٕههجُ، ثٌّشههجع

٠ّٚٛصههْٛ، ٠ٌٚصىذههْٛ ثٌ ضههً.ت
27

، ٚقههو ٚصهه  ٌٚهه١ُ ٘جٌٍههش ًٚؿ ثٌضههو٠ٓ دأٔٙههج ِههَٚهر دشههقٕز تٌههير ثٌىٌث١٘ههزت، 

ز، ث٤ٚدتهز ثٌي١ٕ٘هز، ث٦ً٘هجح دقْذجٔٙج ثٌقذً ثٌٌْٞ ثٌيٞ ٠غيٞ ِعٌف١ج ٚأٔعٌٛٛؽ١جر، ثٌقٌح، ثٌّؾجعهجس ثٌٕفْه١

ث٤عّٝ، ثٌقّجُ ثٌ ِٟٛ ثٌغ١ًٛ، فـ: تث٤ِز ٚثٌوٌٚز ٚثٌ ١ِٛز، فْخ صع١ٍ جس ّع١و، ٟ٘ ّهف١ٕز ث٠ٌٛٙهز ثٌقو٠غهز، 

ٚوً ِج هٚٔٙج ٘ٛ ىٌه ثٌذقٌت
28

، ٌيٌه، وجْ إ.ّع١و ٠ّ ش فىٌر ث٠ٌٛٙز ثٌّٕغٍ ز عٍهٝ ٔفْهٙج، ف١هظ ٠صهٌ ثٌّفىهٌ 
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 7٘جًس، ثٌٌّؽع ٔفْٗ، ع  ١ٌٚجَ ه. -

25
 8، ثٌٌّؽع ثٌْجد ، ع إدوارد صعيد وانجؤثراث اندينيت نهثمافت١ٌٚجَ ه. ٘جًس،  -

26
 ١ٌٚ74جَ ه. ٘جًس، ثٌٌّؽع ٔفْٗ، ع  -

27
 ١ٌٚ31جَ ه. ٘جًس، ثٌٌّؽع ٔفْٗ، ع  -

28
 ١ٌٚ80جَ ه. ٘جًس، ثٌٌّؽع ٔفْٗ، ع  -



 

   

 

ٕو إ.ّع١و ١ٌْش: تِؾٌه شٟ  ؽجَ٘، صععٝ ٌٍشنص، هْٚ إًثهصهٗ أٚ ثمض١هجًٖ، ثٌعٌدٟ تأه١ِٔٚت، أْ ث٠ٌٛٙز ع

دفعً ثٔضّجةٗ إٌٝ ه٠ٓ أٚ شعخ أٚ ق١ِٛز. فّغً ٘يٖ ث٠ٌٛٙز، مصٛصجر إىث ثوضفش دّج ٟ٘ فٟ فهوِّ ىثصٙهج. صشهذٗ دتهٌثر 

٠وٌٝ ف١ٙج ث٦ْٔجْ ٌىٟ ٠ذ ٝ فٟ ثٌعضّز، ِقؾٛدجر عٓ أٌ  ث٦ْٔج١ٔز، ٚعٓ دٙج  ثٌعجٌُت.
29
 

فٟ ىثس ث١ٌْجا، ٠عضٌ  ص٠َف١ضجْ صٛهًٚٚ ، دأْ فىٌر ث٠ٌٛٙز ثٌّضىٍْز، أٚ ِج ٠ّْٝ دٍعذز ث٨ٔغ٩ا هثمً ٚ

٠ٛ٘ز أٚ ق١ِٛز، وجٔش دجٌْٕذز ٌْع١و َٔعز غ١ٌ قجدٍز ٌٍٙعُ ٚثٌضّغهً مجصهز عٍهٝ ثٌّْهضٜٛ ثٌّعٌفهٟ ٚثٌّْهعـ 

 ث٤ٔعٌٛٛؽٟ.

وُ ث٠ٌٛٙهز، دجعضذجً٘هج عّهٌر ِهٓ عّهجً ثٌَٕعهز ٚثٌشٟ  ثٌيٞ ٠وفع إ.ّع١و إٌهٝ ص ه٠ٛط ٘هيث ثٌضٛؽهٗ ثٌهيٞ ٠ ه

ثٌٕص١ز ثٌّضو٠ٕز، ٘ٛ ث٠٦ّجْ ثٌَثة  دٛؽٛه صؾٌٛ٘ثس ٠ٚٛ٘ز صقًّ إًعجر ١ِضجف٠َ١ جر ِن١فجر، ف١ظ ٠عضذٌ٘ج إ. ّع١و 

شى٩ر ِٓ أشىجي ثٌعٛهر إٌٝ ث٤صٛي، أٚ وّج ١ّْ٠ٙج تث٤ص١ٔ٩زت، فـ: تأْ ٔ ذً ث٤صه١ٔ٩ز ٘هٛ أْ ٔ ذهً ع جد١هً 

ج، ٚأْ ٔٙؾٌ ثٌعجٌُ ث٦ِذ٠ٌ ج١ٌز وأْ ٔ ذً  ث٨ٔ ْجِجس ثٌعٌق١ز، ٚثٌو١ٕ٠ز، ٚث١ٌْج١ّز، ثٌضٟ فٌظضٙج ث٨ِذ٠ٌج١ٌز ىثصٙ 

َؽهز، ٚث٠٨ٌٌٕوث١ٔهز، ٚث٦ّه٩َ، ٚثٌىجع١ٌٛى١هز، ٘هٛ أْ ٔٙؾهٌ ثٌضهج٠ًل  َٛ ْٔ ََّ ثٌضج٠ًنٟ صعٍ جر دّجًٚثة١جس ؽٛثٌ٘ ِغً ثٌ

ٍه ثٌ ٛر عٍٝ أْ صغ١ٌ ثٌذ ّْ ْ  ٌٍعجٌُ ثٌو١ٔٛٞ ِٓ أؽً صؾٌٛ٘ثس صَ شٌ دعَعُٙ ظو دعط، ٚوغ١ٌثر ِج قجه ٘يث ثٌٙؾٌث

إٌٝ ٔٛو ِٓ ث٤ٌف٠ّٛزت.
30
 

ِّٚج ٠عجع  ِٓ صذٌَ إ.ّع١و ٚصنٛفٗ ِٓ ٘يث ثٌّفَٙٛ ثٌٍّغُ ثٌيٞ ٔضؼ عٓ ثٔضشجً ثٌَٕعز ثٌٕص١ز ٚص١ْو٘ج 

دش٠ٌز، ٘ٛ و١ّز ثٌعٕه   عٍٝ ثٌّٛثق ، ٔظٌث ٨دضعجه٘ج عٓ ثٌضج٠ًل ثٌقٟ، دىً ِج ٠قض٠ٛٗ ِٓ شٌٚغ ٩ِٚدْجس

ت٠ٛ٘هز ٚثفهور ِٚعٍ هز ص هٛه فهٟ آمهٌ ثٌّعهج  إٌهٝ  ثٌّنضَٔز فٟ ؽٛ  ث٠ٌٛٙهز؛ أٞ أْ ٕ٘هجن ِه٩١ ق٠ٛهج صهٛح:

ظٌح ِٓ تثٌعٕ ت ث١ٌّضجف٠َ١ ٟ؛ أٞ إٌٝ ِ جَ ده٩ ثمهض٩ ، ِٚهج هثَ وهً ثمهض٩  ٨ دهّو ٚأْ ٠ٕعهٛٞ عٍهٝ قهوً 

أّجّٟ ِٓ ث٠ّٛ٘٩ٌزت.
31
إْ ثٌّنٌػ ٕ٘ج ِٓ ٘يث ثٌّهأٍا ثٌهيٞ ٚظهعضٕج ف١هٗ ٠ٛ٘هز ِغٍ هز، ِعٍ هز، ٨ٚ صج٠ًن١هز،  

صضغههيٜ ِههٓ َٔعههز ٔصهه١ز ِضعج١ٌههز ٘ههٛ أ٨ ٔىضفههٟ دجٌقههو٠ظ عههٓ ثٌٙؾٕههز فقْههخ، دجعضذجً٘ههج ٔضجؽههج غذجق١ههج ٌقٌوههز 

وٜ وهْٛ ثٌضؾهجًح تفٟ ثٌٛقش ٔفْٗ، ٠ٚج ٌٍّفجًقهز، فئٕٔهج ث٢ْ أشهوُّ ٚع١هجر ِهٓ أٞ ٚقهش ِعهٝ ٌّه ث٦ِذ٠ٌج١ٌز، فـ:

ثٌضج٠ًن١ز ٚثٌغ جف١ز ٘ؾ١ٕزر ٌَِّٚٛهورر، ٌٍٚى١ف١هز ثٌضهٟ دٙهج صْهضّّو وهً ِٕٙهج ِهٓ صؾهجًح ِٚؾهج٨س ِضعهوهر ٚوغ١هٌثر ِهج 

٠ٙج ًٚفعٙج ثٌنعٛو ٌٍعًّ ثٌشهٌغٟ وثٌذ١ٌْٛهٟ  ثٌهيٞ  صىْٛ ِضٕجقعز، ٌٚى١ف١ز عذًٛ٘ج ٌٍقوٚه ثٌ ١ِٛز، ٚصقوِّ
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 22، ع 2006، 1، وضجح ؽّجعٟ، إعوثه ٚصٛع١ : ِجٍْ ٠ّٛ  صذجغ، هثً ثٌشٌا ٌٍٕشٌ، ٠ًّٛجر، غارد صعيد، طائر انمدس انجها رإدوأه١ِٔٚ،  -

30
 286، ع انثمافت واالمبريانيتإهٚثًه ّع١و،  -

31
إهٚثًه ّهع١و،  -14، ع 2001، 1د١هٌٚس، غ، صأ٩٠ٚس ف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؽ١ز ٌّْأٌز تثٌٕقٓت، هثً ثٌع١ٍعز ٌٍعذجعز ٚثٌٕشهٌ، انهىيت وانزمانفضقٟ ثٌّْى١ٕٟ،  -

 85ثٌغ جفز ٚث٨ِذ٠ٌج١ٌز، ع 



 

   

 

هور أٚ ِْهض ٍز ىثص١هجر، دهً صّجًّٗ ثٌّي٘ذ١جس ثٌؾجِور  ٚثٌٛغ١ٕز ثٌ صجًمز. ١٘ٙهجس أْ صىهْٛ ثٌغ جفهجس  ٚفوث١ٔهزر ِٛفَّ

ْٓ ٠ْضع١ع فٟ ثٌٕٙو أٚ  َِ إٔٙج دق  ٌَضَىضْخ عٕجصٌ تأؽٕذ١زت، ٚأم٠ٌجس، ٚفٌٚا، صفٛا ِج ص َٛ ٚثع١زر دئقصجةٗ. 

َّٟ أٚ ثٌفٌْٟٔ ٌٍّجظٟ عٓ ثٌٛقجةع ثٌٌثٕ٘ َْ ثٌذ٠ٌعجٔ ِّٛ ز تثٌؾَثةٌ ث١ٌَٛ أْ ٠عَي دغ ز ثٌّى
32
 

ٚصضىب ٘يٖ ثٌ ٜٛ عٍٝ أّج١ٌخ ِضعوهر ٌٍقفجم عٍٝ ٠ٛ٘ضٙج ثٌع٠ََر عٍٝ قٍذٙج، ِٚصهجٌقٙج أ٠عهجر، ِهٓ د١ٕٙهج 

صٍ ١ٕٙج ٥ٌغفجي فٟ عٛح ٌغٛٞ ِفٌغ فهٟ أم٩ق١ضهٗ، ف١هظ: تِهٓ ثٌْهًٙ دشهىً ّهن١  ِٚفهٌغ ثٌ هٛي إْ صقه٠ٌُ 

ِ ٕعهز ٚصعض١ّ١هزتثٌىضخ وث٤م٩ق١ز  ثٌّٕجّذز ٚثٌّف١هور ٌٙهُ. ٘هيث ٘هٌث  ِعٍه ، ٚفجشه١ز 
33

، ٚ٘هٟ صهًٛر ِذْهعز 

ٌ ٜٛ صعًّ عٍٝ صع١ّ  غٌّٙج فٟ ع جفز وٕٙٛص١ز، ٟ٘ ويٌه، ٚدصًٛر أها، ٔص١ز فٟ ٌِؽع١ضٙج ث٤ٌٚهٝ، ٤ٔٙهج 

َّْ صٍه ثٌضّغ٩١س ثٌضٟ ٔؾو٘ج فٟ ثٌىضخ صعجد  ثٌعجٌُ ثٌق ١ ٟ ٠صهً إٌهٝ  صّجعً د١ٓ ثٌٛثقع ٚثٌٕص، فـ: تث٨عض جه دأ

ٌٕصٟت.ِج ٠وعٖٛ تث٨صؾجٖ ثث
34
  

ٚع١ٍهٗ، ٌٚٙههيٖ ث٤ّهذجح ِؾضّعههزر، ٠ىهٌُ إ.ّههع١و ؽهَ ثر وذ١ههٌثر ِهٓ صق٩١ٍصههٗ إٌهٝ إمههٌثػ ثٌّهجًه ثٌٕ ههوٞ ِههٓ 

ّ ؾٓ ف١ٗ، ٌّٚور غ٠ٍٛز ِٓ ثٌَِٓ ثٌفٍْفٟ، دجٌٌغُ ِٓ ثٌّقجٌٚز ثٌىجٔع١ز ثٌؾ٠ٌتز ثٌضٟ أعجهس ٌهٗ  ِنذتز، ٚثٌيٞ 

ًّ فعج  دوأ فٟ ثٌضٌثؽع ٌصجٌـ ثٌع ً ث٤هثصٟ، ٚدجٌٌغُ ويٌه ِٓ وً ٘هيث ثٌضٛؽهٗ  ِىجٔضٗ ٌِٚصذضٗ ثٌّعٌف١ز فٟ م

ح ّهٙجِٗ ثٌٕ و٠هز ٔقهٛ ثٌٕصهٛع ٚثٌهٌ ٜ ٚثٌّٛثقه ، ٚ٘هٟ قجةّهز غ٠ٍٛهز ِهٓ ثٌف٩ّهفز ِهٓ  َّٛ ثٌّعٌفٟ ثٌيٞ صه

ّْ ٠عٍ هٗ  َّْ ثٌٕ هو ثٌهيٞ ٠هٛه إ.ّهع١و أ أِغجي: ١ٔضشٗ، ِجوِ ف١ذٌ، وجًي ِجًوِ، ١ّغّٛٔو ف٠ٌٚو، ١ِشجي فٛوٛ...فهئ

ٌضفىٌ ثٌفٍْفٟ، ٠ضقٌن فٟ أف  ثٌضج٠ًل ثٌيٞ صصٕعٗ ثٌع ٛي ٚث٦ًثهثس ثٌّنٍصز ٌ ع١ضٙج، ٚثٌيٞ ٘هٛ فٟ فعج  ث

ّٙهز دجٌغهز ثٌعْهٌ، ٤ٔٙهج ّهضٕنٌغ فهٟ عهٌن ف ١ هٟ ِهع وهً ثٌ هٜٛ ث٩ٌ٘ٛص١هز أٚ ىثس  َِ عٍٝ ٚعهٟ ِْهذ  دأٔٙهج 

 ثٌَّٕو ثٌٕصٟ.

ّْ تثٌٕ و ثٌو١ٔٛٞت ٠    ًّ تأٔٛثو ثٌٕ هو ث٤صهٌٟٛت ٚديثس ثٌضٛؽٗ ٠ي٘خ: تؽجدٌ عصفًٛ إٌٝ أ فٟ ِٛثؽٙز و

ثٌههيٞ ٠ٕذٕههٟ عٍههٝ ِعض ههو ؽجِههو ٚفٙههُ صْههٍعٟ ٚمعههجح قّعههٟ، ٚفههٟ ِٕجقعههز ٨فضههز ٤ٔظّههز ثٌشهه١ٌّٛز، ٚث٤ْٔههجا 

ثٌّغٍ ز أٚ ث١ٌٌِْٙز ثٌعجدع، ٚثٌٌفط ثٌؾيًٞ ٌىهً صه١جغز صه٠ًٛز صضقهٛي إٌهٝ ٚعهٟ ٔظهٌٞ مهجٌص ٠غضهٌح 

١ٗ ثٌٕ وٞت.دجٌٕ و عٓ ثٌعجٌُ، أٚ ٠غضٌح دجٌعجٌُ عٓ ٚع
35
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  85، ع 2004، 3، صٌؽّز وّجي ثدٛه٠خ، هثً ث٢هثح، ٌذٕجْ، غانثمافت واالمبريانيتإهٚثًه ّع١و،  -

33
 134، ع 2012، 2، صٌؽّز أّعو ثٌق١ْٓ، هثً ١ٕٜٔٛ، ٠ًّٛز، غخيانت انجثمفين، اننصىص األخيرةإهٚثًه ّع١و،  -

34
 92، ع إدوارد صعيد/ مفارلت هىيتد١ً ثشىٌٚفش، ٠جي أٍ٘ٛث١ٌج،  -

35
 275، ع 2010، 1، هثً ً ٠ز ٌٍٕشٌ، ثٌ جٌ٘ر، ِصٌ، غانىعي انجحهك، ادوارد صعيد وحال انعرب٠قٟ دٓ ث١ٌٌٛو،  -



 

   

 

َّْ ثٌّّجًّز ثٌٕ و٠ز، أ١ْٕٔز ثٌٌّؽع، ف١هظ ٠عٕهٟ دقو٠غهٗ ىٌهه ثٌّهي٘خ ثٌهيٞ: ت٠ٛؽهٗ ّهٙجِٗ  ٠ٚؤوو إ.ّع١و أ

إٌههٝ ث٤ٚظههجو ثٌْههجةور هثمههً ثٌؾجِعههز ٚمجًؽٙههج، ِههي٘خ ٠ْههضّو قههٛثٖ ٚق١ّههٗ ِههٓ غجدعههٗ ثٌههو٠ّ ٌثغٟ ثٌعٍّههجٟٔ 

ثٌّٕفههضـت.
36
ههج ثٌىٍّههز ثٌّفضههجؿ، فٙههٟ: ته١ٔههٛٞ ٚ٘ههٟ فىههٌر  َِّ ثّههضنوِٙج دجّههضٌّثً ٌٍو٨ٌههز عٍههٝ ثٌعههجٌُ ثٌضههج٠ًنٟ  أ

ثٌق ١ ههٟ ثٌههيٞ ٠ْههضق١ً عٍههٝ أٞ ِٕههج ثٌضفٍههش ٌٚههٛ ٔظ٠ٌههج ِههٓ شههٌٚغٗت.
37
إْ ثٌضعههجغٟ ِههع ٘ىههيث ِههي٘خ ِشههذع  

ٌّ أٞ ِغ   إٌٝ ث٨ٔنٌثغ فٟ ثٌعجٌُ، ٚعوَ ثٌْىٕٝ مجًؽٗ، ِّٙج وجْ ثٌعيً  دّفٌهثس ث١ْٔ٤ز ٚثٌٕ و ثٌو١ٔٛٞ، ٠ؾ

ص٠ْٛغجر ٤ٞ ٔٛو ِٓ ثٌٌٙٚح، ٚثٌؾذٓ، ٚث٨ٔقٕج  أِجَ ثٌ هٜٛ ثٌعجص١هز، ٚمجصهز إٍث : تٚثدهً  ثٌيٞ ٠ وِٗ ثٌّغ  

ضش١تز، صغضصخ ثٌٛعٟ ٚصىذـ ثٌٕ و ثٌو٠ّ ٌثغٟ، ِج ٠ٛؽخ عٍٝ ثٌّغ   ث٤ْٕٟٔ أْ   ِ عٍذز،   ِ ِٓ صصًٛثس ٌٍعجٌُ 

٠ىٌُ ٔشجغٗ ٌضن٠ٌخ ٚصفى١ه عٛثًِ ث٨ّض٩ح صٍهت.
38
  

يٞ ٠ضٛفو ِعٌف١جر ٠ٚضّج٘ٝ أٔعٌٛٛؽ١جر ِع شنص١ز ثٌّغ  ، ٠ ضعٟ دجٌعًٌٚر، أْ إْ ٘يث ثٌٕٛو ِٓ ثٌٕ و ثٌ

ٔذجشٌ ِْأٌز صغ١١ٌ ثٌٛثقع ٚىٌه دـ: تثٌعًّ عٍٝ صغ١١ٌٖ دٕفْٗ، دجٌ ٌث ر ٚغٌؿ ث٤ّتٍز ٚثٌّٛثؽٙز ٚثٌنٌٚػ ِهٓ 

ثٌْؾٓت،
39
ٌ فهَ ؽٙهز ِهج دعهو ٚصذٕٟ قعج٠ج صضٕجّخ ِع ثٔشغجٌٕج ثٌضج٠ًنٟ، فضٝ ٚإْ صنٍٝ ثٌغهٌح عٕٙهج، دضعٍهز ث 

تِج ٍثٌش صجهقز عٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ثٌضّٙز  ثٌقوثعز، ِغً ثٌض٠ٌٕٛ، ثٌق٠ٌز، ثٌع ً، ف١ظ ٠ؤِٓ إ.ّع١و أْ ٘يٖ ث٢فجا:

ثٌضٟ ّّعٕج٘ج ٌِثًثر، ٚثٌضٟ صَعُ دأْ ث٤قجص١ص ثٌىذٌٜ ٌٍضقهًٌ ٚثٌضٕه٠ٌٛ، ٌهُ صعهو ِضوثٌٚهز عٍهٝ ث٦غه٩ا فهٟ 

عصٌ ِج دعو ثٌقوثعزت.
40
 جس ثٌعو١ِز.ٚعٓ ٌِفٍز ثٌٕٙج٠ 

ٌىٓ، ِج ٘ٛ ق١ّٓ دج٨ٔشغجي فٟ أف ٕهج ثٌٕ هوٞ، ٚمجصهز عٕهو إ. ّهع١و ٘هٛ تثٌغ جفهزت، دقىهُ صٌَٕٙهج فهٟ ٌِصذهز 

ثٌّ جِٚز؛ أٞ: تفٟ ِٛثؽٙهز ِقهج٨ٚس ثٌعّهِ، ٚث٦ٍثٌهز ٚث٦قصهج . إْ ثٌّ جِٚهز شهىً ِهٓ أشهىجي ثٌهيثوٌر فهٟ 

قوً وذ١ٌ ِٓ ث١ّ٘٤زت. ِ جدً ث١ٌْٕجْ، ٚدٙيث ثٌفُٙ، أعض و أْ ثٌغ جفز صصذـ عٍٝ
41
ًدّهج ٘هيث ثٌهَٚثػ ثٌىهجع١ٌٛىٟ  

دهه١ٓ ثٌغ جفههز ٚثٌّ جِٚههز ٘ههٛ ثٌههيٞ ؽعههً ِههٓ إ.ّههع١و ِفىههٌثر ِٕجظهه٩ر، ٠ؤّههِ ٔصههٗ عٍههٝ فىههٌر ثٌضقههوٞ، ٚوضجدههٗ 

 تث٨ّضشٌثات ٠ٕنٌغ فٟ أف  ثٌّٕعجي عٓ قعج٠ج ث٤ِز ثٌعٌد١ز.

ضٟ أمهي٘ج ِصهعٍـ تثٌٕ هوت فهٟ ِعهجؽُ ثٌضفى١هٌ ٚثٌضقوٞ دٙيث ثٌّٕع  ٘ٛ: تثٌّٛق  ثٌٕ وٞ دؾٍّز ثٌّعجٟٔ ثٌ

ثٌّعجصٌ ِٓ وجٔػ إٌٝ فٛوٛ: ًُّ فوٚه وً قٛر ِعٌف١ز ٚد١جْ ِصجهً ّٚ٘ٙج ٚٚؽهٖٛ ّهٛ  ثّهضعّجٌٙج ٚصع٠ٌهز 
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 42، ثٌّصوً ٔفْٗ، ع األنضيت و واننمد انديجمراطيإهٚثًه ّع١و،  -

37
 70، ثٌّصوً ٔفْٗ، ع اننمد انديجمراطياألنضيت و إهٚثًه ّع١و،  -

38
 93، ثٌّصوً ٔفْٗ، ع األنضيت و اننمد انديجمراطيإهٚثًه ّع١و،  -

39
 32، ع انثمافت وانجماومتإهٚثًه ّع١و،  - 

40
 52، ع انجثمف وانضهطت إهٚثًه ّع١و، -

41
 143، ع انثمافت وانجماومت إهٚثًه ّع١و، -



 

   

 

ٔٙهج ٚصفى١هه ِْهذّ جصٙج ٚثٌضٕ ١هخ  ّٛ ٚع١ٙج ثٌَثة  دٕفْٙج ٚصو١ٌِ أصٕجِٙج ٚ٘وَ ٠ ١ٕ١جس صج٠ًنٙج ٚوش  أصٛي صى

ج صْىش عٕٗ ِٚج ص  ص ّّ ١ٗ دٛصهفٗ آمهٌث ٚصقو٠هو معهٛغ ثٌضّهجُ أٚ ثٌفصهً ثٌضهٟ صٌّهّٙج إٍث  ِهج صقىهُ ع١ٍهٗ ع

ث أٚ وفههٌث أٚ صنٍّفههج أٚ ثٔقعجغههجت. ٌّ دٛصههفٗ مجًؽههجر أٚ معههأ أٚ شهه
42
ِٕٚههٗ ٠قههوط ص٩فههُ ِضهه١ٓ ٚقههٛٞ، دهه١ٓ ثٌٕ ههو  

ّنضٍفههز، ٚثٌّ جِٚههز؛ أٞ ٔ ههو ِٚ جِٚههز وههً ٘ههيث ثٌقشههو ثٌٌّعههخ ِههٓ ثٌ ههٜٛ ث٨ًصىجّهه١ز، ِغههً: أٔظّههز ثٌضْههٍػ ثٌ

ٚثٌنعجدجس ثٌغٌد١ز ثٌضٟ صّضٍه ف  ثٌضّغ١ً ثٌ ٌْٞ ٣ٌمٌ ثٌشٌقٟ، ثٌٌ ٜ ث٩ٌصج٠ًن١ز ثٌّضعفٕهز، ثٌهي١ٕ٘جس ثٌضهٟ 

صعش  ثٌىٙهٛ ، ِٚقجًدهز ثٌضٌ٘هً ثٌّعٌفهٟ ٚثٌْهٍٛوٟ، ثٌ هٌث ثس غ١هٌ ثٌعذجق١هز ٌٍٕصهٛع، ث٠ٌٛٙهجس ثٌّٕضشه١ز 

ثةُ، ثٌضعهجِٓ ث٤عّهٝ، ث٤صه١ٔ٩ز ثٌّضعٌفهز، ثٌَٕعهز ديثصٙج، ِٚعجًهر ثٌىًْ ٚثٌنّٛي ٚثٔضٙجػ ٍِْه ثٌٍهَٛ ثٌهو

ثٌٕصهه١ز، ِٚ ههش ثٌىٙٛٔض١ههز ثٌّضَِضههز، ث٨ّههضع٩  ثٌغٌدههٟ، ثٌصههّش ث٠ٌٌّههخ فههٟ ثٌفىههٌ ثٌغٌدههٟ ف١ههجي ِْههأٌز 

ث٦ِذ٠ٌج١ٌز، ثٌى١ٍش١ٙجس ثٌضٟ صغٌقٕج فهٟ ّهذجس صهج٠ًنٟ ٚصعهجع  ِهٓ ِأّهجصٕج، ثٌه٨ٛ  ثٌّعٍه  ٌٍْهٍعز،: ت٤ْ 

ٍعز فٟ عجٌُ ث١ٌَٛ ٚثفو ِٓ ث٤معجً ثٌىذٌٜ عٍٝ ثٌق١جر ثٌفى٠ٌز ٚث٤م٩ق١ز ثٌٕشعزت.ثٌضذع١ز ثٌّعٍ ز ٌٍْ
43
 

فههٟ ٚصهه  غ٠ٌهه ، قوِههٗ ثٌههووضًٛ فضقههٟ ثٌّْههى١ٕٟ فههٟ وضجدههٗ ثٌ هه١ُ تثٌف١ٍْههٛ  ٚث٦ِذٌثغ٠ًٛههزت ٌّفىٌٔههج 

، ٚص  شذ١ٗ دجٌذ١جْ ؽج  فهٟ صه١غز ث٦عه٩ْ عهٓ ثٌٙهو  ثٌٕذ١هً ثٌهيٞ ٠عهو دّغجدهز ظهٛ  ٠شهع ثٌع٩ةعٟ إ.ّع١و

دجّضٌّثً ِٓ أِٛثػ عذجًثصٗ ٚأفىجًٖ ٚأٔغجِٗ ث١ٌّّٛ ١ز، إى: تِهٓ أؽهً ىٌهه فهئْ ً٘هجْ إ.ّهع١و ٌه١ِ ًّه ثٌىضجدهز 

ك ٌٛثقعزصرديت مفّكرة إٌٝ صود١ٌ إّضع١ ٟ ٌٍّٕفٝ، دً دٕج   ًّ ثٌّٕفهٝ ِهٓ أؽهً ثٌضقهًٌ ِٕهٗ. ٚدعذهجًر أها ٘هٛ  صؤ

ّْ غٌثفهز صرديت نهجماومت، إٔضجػ  ٨ ص ٕع دّج ٘هٛ ِقٍهٟ، ِهٓ فهٌغ أّٔٙهج فٌوهز و١ٔٛهز أصه١ٍز. ٚدعذهجًر ٚثفهور: إ

.تمفكر إمبرطىريإ.ّع١و ٘ٛ أّٔٗ ًدّج وجْ تأٚيت 
44
ًّ أعّجٌهٗ إٌهٝ   ٠ّىٓ ٌٕج أْ ٔضقهوط عهٓ ِفىهٌ ّهعٝ فهٟ ؽه

فههز فههٟ: ث٨ّضشههٌثا، ثٌغ جفههز، ثٌّ جِٚههز، ثٌّغ هه ، عٍههٝ أّههجُ ِعٌفههٟ أصهه١ً ِههٓ ف١ههظ ص ع١ههوٖ ِٕؾَثصههٗ ثٌّنضٍ

١ٔٛٞ دعجدعهٗ ثٌٕ هوٞ، ٚثٌهيٞ ٠ذٕهٝ عٍهٝ  ثًصذجغٗ دج٦ًط ث٦ْٔجٟٔ، دنجصز عٕهوِج عّهً عٍهٝ صفع١هً ثٌّهٕٙؼ ثٌهو 

َعز ص٠ٌو أْ فىٌر ثٌّ جِٚز ثٌضٟ ٨ صىً فٟ ٚؽٗ وً ثٌ ٜٛ ث٩ٌصج٠ًن١ز، ِٕٚٗ ٠قٌع إ.ّع١و عٍٝ ِ جًعز وً ٔ

 صنٌػ ِٓ ثٌضج٠ًل دقغجر عٓ ٔص١ز وجىدز، أٚ صفى١ٌثر فٟ أف  ٨ ٠أصٟ، أٚ ثٌض وَ صٛح ث٦ِْجن دجٌق ١ ز.

إْ ثٌّ جًدز ث٦ْٔج١ٔز ثٌضٟ قوِٙج إ.ّع١و، ٟ٘ دجٌفعً ىثس ِوثمً عو٠ور، ٌىٓ ثٌّومً ث٤ْٕٟٔ ٘ٛ ثٌيٞ ؽعً 

أ٨ٚر، ٚفٟ ثٌفىهٌ ثٌعٌدهٟ عج١ٔهجر، دقْهذجٔٗ ِشهٌٚعجر ًثةهوث فهٟ  ِٕٗ ِضفٍْفجر أص٩١ر فٟ فو٠ ز ثٌفىٌ ثٌفٍْفٟ ثٌغٌدٟ
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 121، ع تانفيهضىف واسمبراطىريفضقٟ ثٌّْى١ٕٟ،  -

43
 138، ع 2003صٌ ؽّز فْجَ ثٌو٠ٓ معًٛ، هثً ثٌضى٠ٛٓ ٌٍعذجعز ٚثٌٕشٌ ٚثٌض٠ٍٛع، هِش ،  اآلنهت انتي تفشم دائجا،إهٚثًه ّع١و،  -

44
 116فضقٟ ثٌّْى١ٕٟ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ، ع  -



 

   

 

ثٌضذش١ٌ دفىٌر ثٌعجٌُ، ٚثٌٕ و، ٚثٌ ٌث ر ثٌعذجق١ز، ٚث٦م٩ع ٌ عج٠ج ث٤ِز ثٌعٌد١ز فٟ دوث٠ز أٌف١ز ؽو٠ور. فّج ٔذضغ١ٗ 

ثٌىذْهه١ٌٛز،  ِههٓ هًثّههضٕج ٌههـ: إ.ّههع١و ٘ههٛ دجٌضقو٠ههو، ثٌعّههً دؾههّو ٌٍههومٛي فههٟ ثٌضههج٠ًل ثٌقههٟ ثٌّضقههًٌ ِههٓ ث٠ٌٛٙههز

 ٚث٤ص١ٌٛجس ثٌ جصٍز، ٚث٨ّضْٕجك ثٌّٕٙؾٟ...
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