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صٖوف ٕيٓ ثىوًثّز إىٚ دقظ ّظٌٝز ثالػضَثه ٍِ فٞغٞز ٍقجًدضٖاج ىَْاةىز ثىضةّاِٞ ثىؼق ّاٜ 

ػياٚ ٌٍٞثعٖاج ثىَجٝاٜل داو ثّضقاو  ىيقٞجٝج ثىوْٝٞز. ٗىٌ ٝض٘قف ثىذجفظ فٜ صقيٞو ثىْظٌٝز ثالػضَثىٞز

دااجىْظٌ ٗثىذقااظ إىااٚ صقيٞااو ثىَقجًدااجس ثىن ٍٞااز ثىضااٜ صااوًػ ٝااَِ ثالػضااَثه ثىؾوٝااو. فنجّااش ٕاايٓ 

ثىوًثّز ٍَثٗؽاز داِٞ ثىْظاٌ إىاٚ ثىاناٌ ثالػضَثىاٜ فاٜ صةّْٞأ ثىضٌثعاٜ ٗداِٞ فٞاً٘ٓ فاٜ ثىؾاوه 

 ثىؼقوٛ ٗثىايْاٜ ثىَؼجٌٙ.

ٍقوهثس ثىقٌمز ثالػضَثىٞز ثىضٜ دوأس فٜ ثىضٖنو  صّ٘غ ثىذجفظ فٜ د٠ْ ٗىضْجٗه ثىَ٘ٝ٘ع

دوءثً ٍِ ىقظز ّٖةصٖجل عٌ صضذؼٖج م ه ىقظجس صطًٕ٘جل ٌٍمَثً ػيٚ ثىَقوه ثىَْٖؾٜ ٗثىَااجَٕٜٞ. 

ُا صااجًٝل ػيااٌ ثىناا ً فااٜ ث ّاا ً ٕاا٘ صااجًٝل  ٗصقااً٘ ثرٌٟٗفااز ثىٌَمَٝااز ىٖاايٓ ثىوًثّااز ػيااٚ "أ

 "ثىْظٌ" ثىايْاٜ فٜ ثىوِٝ".

ُا ثى ُا ٍَٞر ٕيٓ ثىوًثّز ٕٜ أّٖج ٗدَج أ انٌ ثالػضَثىٜ ػجٓ فٜ ّٞجق ؽوىٜ ٍؼٌفٜ عٌٛل فئ

ىااٌ صاٚااو صذيااً٘ ثىْظٌٝااز ثالػضَثىٞااز ػااِ ّااٞجق صؼجٖٝااٖج ٗٙااٌثػٖج ٍااغ ثىااْظٌ ثىن ٍٞااز ىياااٌق 

 ثرمٌٙل دو ثػضذٌس ىىل ثىؾوه ؽَءثً ٍْٖجل ٗال ّذٞو إىٚ فٌٖ ثالػضَثه هُٗ ثّضقٞجًٕج.
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ٙؼ٘دز ث فجٟز دجىقٞجٝج ثىانٌٝز ثىوْٝٞز ثىضاٜ صطٌفٖاج إٕانجالس ثىاوًُ ثىن ٍاٜ ثىَؼضَىاٜ ؽوثه فٜ  ال

مجٙز ػْوٍج ْٝضقو فٖٞج ثىقوٝظ ٍِ ٍْض٘ٙ ّي٘ك ّذٞو ثى٘ٙف ثىضقٌٌٝٛ  فٜ هثةٌر ثىايْاز ثىؼٌدٞز ث ّ ٍٞزل

جّجس ٍاِ إٔاو "ثرٕا٘ثء فٜ ثىضؼٌف ػيٚ أٙ٘ه ٕيث ثىَيٕخ ٍْٗجظٌثصٔ ثىوْٝٞاز ٍاغ ثىااٌق ثرماٌٙ ٗأصذاجع ثىاوٝ

دؼذجًر ثىٌّٖٖضجّٜ لٗثىَيو ٗثىْقو"
1

ماٌٙ فاٜ دْاجء ثىْظاٌ ثىؼق ّاٜ فاٜ فيْااز ل إىٚ ٍْض٘ٙ ّي٘ك ثىطٌٝق ثر

 ثىوِٝ دَذجفغٖج ث ىٖٞز ٗثرم قٞز ٗثىْٞجّٞز فٜ ثىاؼو ٗثىْي٘ك.

ز أٌٍ آمٌ ّجٌٕ دوًٗٓ فٜ ٙاؼ٘دز ٕايث ثىَ٘ٝا٘عل ٗٝضؼياق دجىقٞاً٘ "ثىذجٕاش"ل إُ ٙا َا ـا ثىضؼذٞاٌل ٗع

جً ٗمٞاجًل ىإلًط ثىايْاٜ ثىوْٜٝ ىيانٌ ثالػضَثىٜ فٜ ٍْٚاجس ثىاٌق ٗمضخ ثىضٌثؽٌ ٗثىطذقجس فٜ صجًٝل ثىغقجفز  َا م

ٌا ثىٖجةو ثىيٛ قوا ّظٌٞٓ ٍاِ ثىَاوّٗجس ثىن ٍٞاز فاٜ  ثىؼٌدٞز فٜ ػٌٕٚج ثىن ّٞنٜل أٍجً ثىقظ٘ر ثىنذٌٞر ٍِ ثىن

ِٗٝ ىَٚجهً ٗأٙ٘ه ثىَيٕخ ثرٕؼٌٛ ٍِ إٔو ثىْْاز ٗثرٕاجػٌر. ٕٗا٘ أٙ٘ه ثىوِٝ ثىضٜ ػْٞش دجىضةًٝل ٗثىضو

ثرٌٍ ثىايٛ ّاجػو ػياٚ داٌٍٗ إٕانجالس م ٍٞاز ٌٍمذاز ّاجَٕش فاٜ صاةؽٞؼ ٍؼاجًك ثىؾاوه ثىاوْٜٝ ٗثالمض فاجس 

ثىَيٕذٞااز فااٜ ثىقٞااجٝج ثىن ٍٞااز ٗثىؼقجةوٝااز دااِٞ ثىاااٌق ث ّاا ٍٞز. فاا  ّؼااٌف فااٜ ث دجّااز ػااِ ٍنّ٘ااجس ثىنطااجح 

َىٜ ٗػِ ؽ٘ثّخ ثىق٘ر فٜ ثىَْٖؼ ٗثٟىٞاجس ثىضاٜ صقناٌ ٕايث ثىنطاجح ٗص٘ؽٖأ فاٜ ٍذجفغأ ثىايْااٞز ثىوْٝٞاز ثىَؼض

"ثىَضقوٍِٞ" فٜ أٙ٘ه ثىاوِٝل أٗ "ثىَضاةمٌِٝ" ٍاِ دؼاوٌٕ ٍاِ مذاجً  ثىنذٌٙل غٌٞ ٍج ص٘ثصٌ فٜ مضخ ثىَؤًمِٞ

ٔ صا٘ثًٛ ثىنا ً ثىايْااٜ ثىَؼضَىاٜ ثىَضنيَِٞ ثرٕجػٌر ٗأٙقجح ثىٌأٛ ٗثىَقاجالس ٗثىؾ٘ثٍاغ. ٍَاج مجّاش ّضٞؾضا

ميف فؾخ ثىنطجح ثرٕؼٌٛ
2

ل ٝقَو دَٚجصٔ ٗٝؼنِ أعٌٓل ىٞنُ٘ صةًٝنجً غٌٞ ٍذجٌٕ ىؼيٌ ثىن ً ثالػضَثىاٜل 

ْٝاااٌه دؾَيااز مٚااجة٘ ٍٗنّ٘ااجس دٖااج ٝضقااوه ٗٝظٖااٌل دنااو ٙااؼ٘دجس ىىاال ثىضااةًٝل ٗإٕاانجالصٔ ٗدنجفااز ٍظااجٌٕ 

 ث ٝؾجح ٗثىْيخ فٞٔ.

ُا ثالّط ق ٍِ ٕايٓ ثىَٚاْاجس ٍاِ ثىنضاخ ٗثىَقاجالس فاٜ  ٗٝذوٗ أّٔ ٝيٍَْج أُ ّٞٞفل ٍِ ؽٖز أمٌٙل أ

هًثّز ثمض ف صؼجىٌٞ ثىَضنيَِٞ ثىَؼضَىز ٍغ ثىاٌق ٗثىَيثٕخ ثرمٌٙ صضٞاجػف ٙاؼ٘دجصٔ ػْاوٍج ّٞاغ ثىؾاوه 

ثىَجّ٘ٝازل ىٞضناي ثىن ٍٜ ثىايْاٜ ىيَؼضَىز دؾ٘ثً ثىؼقجةو ثىَنجىاز ٍِ أصذاجع ثىاوٝجّجس ثىاجًّاٞز ثىقوَٝازل ٗمجٙاز 

صناِ٘ٝ فناٌ فيْااٜ هْٝاٜ فؾاجؽٜ فاٜ  ٍ ٍاـ ؽاوه هْٝاٜ مجّاش ىأل فْاخ ػذاجًر أفاو ثىوثًّاِٞل "ّضجةؾأ فاٜ

ثىَْجظٌر ثىؼقجةوٝازل فاجٗه ثىيؾا٘ء إىاٚ "ثىؼقاو" مّ٘اٞيز ىيضقناٌٞ ٗىضذٌٝاٌ ّا ٍز ثىَؼضقاو"
3

ل صنْ٘ٝاجً ثٍضاوا صاةعٌٞٓ 

                                                           
1
  1968. صققٞق ػذو ثىؼََٝ ثى٘مٞو. ؽَآُ فٜ ٍؾيو ٗثفو. ٍؤّْز ثىقيذٜ. ثىقجٌٕر. انًهم وانُحمثىٌّٖٖضجّٜ أد٘ ثىاضـ ٍقَو ػذو ثىنٌٌٝ:  -

2
 9/10. ثىطذؼز ثرٗىٚ. ٗ ٗ 1987. هثً ثٟفجق ثىؾوٝور. دٌٞٗس. انعقم عُذ انًعرزنحفْْٜ ٍْٝٔ:  -

3
 8. ٗ 1991. ًٍْٖ٘ثس ثىَؾيِ ثىقٍٜ٘ ىيغقجفز ثىؼٌدٞز. ثىٌدجٟ. ثىطذؼز ثرٗىٚ فً شزعٍح االخرالفػيٜ أٍٗيٞو:  -



 

3 

 

ٍٞز ٗثىَ٘ثقف ثىايْاٞزل ثىضٜ مجّش "أغٞجًثً" ٍضْ٘ػز ثىنٞاف ثىَْٖؾٜ ٗثىضجًٝنٜ ىَٖٞو ٍنضيف ثالؽضٖجهثس ثىن 

ج مجُ ثىق٘ه دقًٞ٘ ٕيث ثىَْ٘ىػ ثالػضَثىٜ فٜ أهح "ثىٌّاجةو"  ىين ً ثىَؼضَىٜ فٜ ػٌٚٓ ثىن ّٞنٜ. دو ًدَا

ثىن ٍٞااز ثىؾوٝااور فااٜ مطااجح ث ٙاا فٞز ث ّاا ٍٞز فااٜ ػٚااٌ ثىْٖٞااز ثىؼٌدٞااز ثىقوٝغاازل ٗميااف أَّااجٟ ثىقاا٘ه 

او ٕايث ثىضااةعٌٞ ٗٝؼطاٜ ىٖايث ثىَْا٘ىػ ثىَؼضَىاٜ ديؼاوٓ ثىضاجًٝنٜل ىاِٞ فااٜ ثىايْااٜ  ْا ثىاوْٜٝ ثىَؼجٙاٌل ٕا٘ ٍاج ٝؾ

 ثىَجٜٝ فقْخل دو فٜ ثىقجٌٝ أٝٞجً.

صٞااؼْج إىُ ٍقااوٍجس ٕاايث ثىضَٖٞااو فااٜ قيااخ ٍ٘ٝاا٘ػْج: صٞااؼْج ٍااِ ٗؽاأ أٗه أٍااجً فٌقااز ثىَؼضَىاازل ٍْٖااة 

ُ  أٍاجً صاجًٝل صطاً٘  ثػو ثالػضقجه ثىوْٜٝل ٗصٞؼْجٗصجًٝنجًل ٗػيٚ ٌٟٝقضٌٖ فٜ ثالّضواله ٗصقٌٌٝ ق٘ ٍِ ٗؽٔ عاج

ُا صجًٝل ػيٌ ثىن ً فٜ ث ّ ً ٕ٘  ثىضانٌٞ ثىْظٌٛ ىيََجًّز ثىن ٍٞز ثىايْاٞز فٜ ثىانٌ ث ّ ٍٜل ثّط قجً ٍِ أ

 صجًٝل "ثىْظٌ" ثىايْاٜ فٜ ثىوِٝ.

ه ٌٍفيز ٍاِ  ٕٗنيثل فْقِ ػْوٍج ّطٌؿ ْٕج ٍ٘ٝ٘ع ثالػضَثه ٕيث ثىْ٘ع ٍِ ثىطٌؿ ٘ا فئّْج ال ٌّٝو أُ ّْ

صجًٝنٔ ػيٚ أمٌٙل أٗ ّْؼٚ إىٚ ثىَاجٝيز دِٞ ًأٛ ٗآمٌل أٗ ثالّضٚجً ىَيٕخ ػيٚ آماٌل ٗإَّاج ّضؾْاخ ٕايٓ 

ثى٘ؽٖز ثؽضْجدجً ىإلدجّز ػِ ٍنّ٘جس ثىْظجً ثىن ٍٜ ثىَؼضَىٜ ٍِ م ه ثى٘قا٘ف ػياٚ ثىنياٜ ثىَٖاضٌك فاٜ أقا٘ثه 

ىٌْٚر ثىؼقٞورل ىٞضاةصٚ ىْاج فَٞاج دؼاو ثىذقاظ فاٜ ٍاوٙ فٞاً٘ ٕايث ثىْظاجً ٍٗاوٙ ثىاٌق ٌٟٗٝقضٌٖ فٜ ثالّضواله 

صؼجٖٝٔ أٗ ٌٙثػٔ ٍغ ثىْظٌ ثىن ٍٞز ىياٌق ثرمٌٙل ٍؼضذٌِٝ ىىل ثىقًٞ٘ هثم ً فٖٞج ٗؽاَءثً ٍْٖاج. ّٗاٞنُ٘ 

 أٗه ٗق٘فْج ٕ٘ ثىضؼٌف أٗالً ػيٚ ثىَقطجس ثىٌةْٞز ىْٖةر ٗصطً٘ ػيٌ ثىن ً ثىَؼضَىٜ.

1

ُا أٗه ٍٖاانيز ٗثؽٖااش صنااجه صؾَااغ أغيااخ ثىَٚااجهً ثىضجًٝنٞااز ثىضااٜ ػْٞااش دجىضااةًٝل ىياااٌق ث ّاا ٍٞزل أا 

ثىَْايَِٞ دؼااو ٗفااجر ثىٌّاا٘ه ٕااٜ ٍٖاانيز ثىن فااز أٗ ث ٍجٍاز. ٗٝضٞااـ ٍااِ ثّااضؼٌثٛ ثىَااجهر ثىضجًٝنٞااز فااٜ ٕاايٓ 

ُا ثدضوثء ٍَجًّز "ثىضن يٌ" ٗثىن٘ٛ فاٜ "ثىنا ً" إَّاج ثًصاذ٠ دؼ٘ثٍاو ّٞجّاٞز ثىَٚجهً ػيٚ ثمض فٖج ٗصؼوهٕج أ

 هْٝٞز فٜ ػٖو ػيٜ دِ أدٜ ٟجىخ أهس إىٚ ظًٖ٘ "ثىن ف" فٜ ثىٌأٛ دِٞ ثىَْيَِٞ.

 ىىل ٍج ٝؼٌٛ ىٔ ثىٌّٖٖضجّٜ فٜ ق٘ىٔ:

"ثّقْااَش ثالمض فااجس ٍااِ دؼااوٓ إىااٚ قْااَِٞ: أفااوَٕج ثالمااض ف فااٜ ث ٍجٍاازل ٗثىغااجّٜ ثالمااض ف فااٜ 

ز"ل فقو ثّقٌٚ مَج ٝق٘ه فٜ صٞاجًِٝ مذٞاٌِٝ: ثرٙ٘ه". أٍج  ٍا ثالمض ف فٜ ث ٍجٍزل ٕٗ٘ "أػظٌ م ف فٜ ثر

ُا ث ٍجٍاز صغذاش دجالصااجق ٗثالمضٞاجً ٕٗ٘ ًأٛ ٍاِ ّاٞؼٌفُ٘ دةٕاو ثىْاْاز ل ٗصٞاجً ٝقا٘ه دةّٖاج صغذاش  صٞجً ٝق٘ه إ
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اج ثالماض ف فاٜ "ثرٙا٘ه" ٍا فٞقاوه ثىٌّٖٖاضجّٜ صاجًٝل  دجىْ٘ ٗثىضؼِٞٞ  ٕٗا٘ ًأٛ ٍاِ ّاٞؼٌفُ٘ دجىٖاٞؼز . أ

"آمٌ أٝجً ثىٚقجدز"ل أٛ ٍج ٝطجدق ػٖو ثىنيٞااز ثرٍا٘ٛ ػذاو ثىَيال داِ ٍاٌٗثُ ػياٚ ٗؽأ ثىضقٌٝاخ ل  ثدضوثةٔ دـ

ٌٗٝدطٔ ثىٌّٖٖضجّٜ دظًٖ٘ "دوػز ٍؼذو ثىؾْٖٜ ٗغٞ ُ ثىوٍٖقٜ ِّٗٝ٘ ثرّ٘ثًٛ فٜ ثىق٘ه دجىقوً: أٛ قوًر 

مٌٕٞج ٌٕٕٗجل ٗإعذجس ٍْؤٗىٞضٔ ػْٖج ٗىىل دوه إٝجفز ثىنٞاٌ ٗثىٖاٌ إىاٚ ث ّْجُ ػيٚ إصٞجُ أفؼجىٔل أٗ ميقٖجل 

ثىقٞااجء ٗثىقااوً. عااٌ دؼااو أُ ٝاا٘ؽَ صطااً٘ ٕاايث ثىناا ف ٍااغ ٗثٙااو دااِ ػطااجء ٗػَااٌٗ دااِ ػذٞااو ثىَؤّْااِٞ 

ىـ"ثالػضَثه" مَيٕخل ػيٚ ّق٘ ٍج ٌّْٙ الفقجًل ٝٞٞف قجة ً: "عٌ ٟجىغ دؼو ىىل ٕٞ٘ك ثىَؼضَىز مضخ ثىا ّاز 

ٌٖس أٝجً ثىَةٍُ٘ل فنيطش ٍْجٕؾٖج دَْجٕؼ ثىن ًل ٗأفٌهصٖج فْجً ٍِ فُْ٘ ثىؼيٌل َّٗضٖج دجٌّ ثىن ً."فِٞ ّ
4
  

ُا ٕيث ثىضاٌثد٠ ثىايٛ ٝقَٞأ ثىٌّٖٖاضجّٜ داِٞ دوثٝاز "ثىنا ً"ل ٗدوثٝاز "ثىايْااز"ل ثّط قاجً ٍاِ  ىْْؾو إىُ أ

 َنْْاج ٍاِ ٍاوا ثىؼ قاز داِٞ ظٖاً٘ ثىنا ً ٗظٖاً٘"ثىن ف" فٜ ث ّ ًل صاٌثد٠ ٍْٖؾاٜ فقااجً: إّأ إى ٝ ثىضةًٝل ىـ

"ثىن ف"ل ٝ٘فٌ ىْج إٍنجّٞز ثىضؼٌف ػيٚ ثىقيقاجس ثىَؾاجًٗر ىٖاج مؼ قاز صقوٝاو ٍضذاجهه صَضاو ػياٚ ما٠ ٙاجػول 

فقٞقٜ أٗ ٍٚطْغل ٗىىل ػْوٍج ٙجً ثىضنيٌ فٜ قٞجٝج ثىن ًل أٛ ثىوِٝل ٝؼضَو أّجّجً ثىنطاجح ثىؼق ّاٜ ثىَاْظٌ 

ْٚ ٍقجالصٔ دّ٘جةو ٍْٖؾٞز ػيَٞز قجدياز ىيضٚاْٞف ٗثىضذ٘ٝاخ. ٗدجىضاجىٜ فجىٌّٖٖاضجّٜ ْٕاج إى ٝقاٌٞ ثىَنض٘ح ثىيٛ صذ

دِٞ ؽٞو ثىَضنيَِٞ ثرٗثةو ثىيِٝ صَثٍْش ٍقجالصٌٖ  ٍغو ٕيث ثىضٌثد٠ل فئَّج ٝؼَو فٜ ثىققٞقز ػيٚ إقجٍز ثّضٌَثًٝز

ثمضيطااش ٍْااجٕؾٌٖ مَااج ٝقاا٘ه  ّاااز ثىاايِٝثىن ٍٞااز ٍااغ "ثّضٖااجً أقجٗٝااو ثىا ّاااز"ل ٗدااِٞ ؽٞااو ثىَضنيَااِٞ ثىا 

 ثىٌّٖٖضجّٜ دنضخ ثىَْطق ٗثىايْاز ثىّٞ٘جّٞز.

ُا ٕيث ثىايٛ ّاؾئ ثىٌّٖٖاضجّٜ دٚاوه صطاً٘ ػياٌ ثىنا ً فاٜ أٟا٘ثًٓ ثىَضقوٍازل أٛ دؼاو  ٍِٗ هُٗ ٕل فئ

ثداِ مياوُٗ ٍاِ ثٙطوثٍٔ دجىؼقجةو ثىَنجىاز ٍِ "ثىَيو ٗثىْقو" ٗثىايْاجس ثى٘ثفورل ٝٚوق أٝٞجً ػيٚ ٍج الفظأ 

دؼوٓل ٕٗ٘ ٝؼٞو صٌصٞخ فيقجس ٕيث ثىضةًٝل ٍِ ٍ٘قغ ٝاٌه فٞٔ فٚ ً ىؼيٌ ثىن ً ٍٗ٘ٝ٘ػجصٔ ٍٗذجفغٔل ٗٝةصٜ فٞٔ 

دْظٌر إىٚ صطً٘ٓ فٜ أًٛ ث ّ ً إىٚ ثّضٖٚ دٔ ثرٌٍ ػْو أدٜ ثىقِْ ثرٕؼٌٛ عٌ ص ٍيصأ ٍاِ دؼاوٓ ٍاغ أداٜ 

ج مجّش  َا جٕج ٙاجفخفجٍو ثىغَثىٜ ٗفنٌ ثىوِٝ ثىٌثٍٛل ٍ َا  ّضٞؾضٔ صوِٕٞ ٌٍفيز أمٌٙ فاٜ صاجًٝل "ثىنا ً"ل ّا

ثىَقوٍز "ٌٟٝقز ثىَضةمٌِٝ" صََٞٞثً ىٖج ػِ "ٌٟٝقز ثىَضقوٍِٞ".
5
 

ٗفٞٚو ثىضاٌقز دِٞ ثىطٌٝقضِٞل فَٞج ٝيمٌٓ ثداِ مياوُٗل ٕا٘ ثىْااً٘ ٍاِ ٙاً٘ ثرهىاز ٗثرقْٞاز ثىَْطقٞاز 

 ٍِ ىىلل ػيٚ ثىَْطق ثىّٞ٘جّٜ ػْو ثىَضةمٌِٝ.ثىّٞ٘جّٞز ػْو ثرٗىِٞل ٕٗ٘ ث قذجهل ػيٚ ثىؼنِ 

                                                           
4
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ٍِ ْٕج إىُ ٝؾخ أُ ّيضَِ ثىَاوى٘ه ثىذؼٞاو ٗثىضاجًٝنٜ ىضيال ثىذوثٝاز ثىضاٜ أقجٍٖاج ثىٌّٖٖاضجّٜ داِٞ ظٖاً٘ 

ُا ثرٌٍ ٝضؼيق دضطً٘ هثميٜ ٝاٌْ ثىْجدق ٍْأ ثى فاقل مَاج ّاٌْٙ  "ثىن ً" ثّط قجً ٍِ ظًٖ٘ "ثىن ف"ل ٗمة

 فٜ ثىاقٌثس ثىضجىٞز.

2

ُا "ثىنا ً" فاٜ ٕاؤُٗ ثىؼقٞاور أٗ ثىاوِٝ ٍٗاج ثًصاذ٠ دأ ٍاِ قٞاجٝج  صاٞوّج ثىْٚ٘ٗ ٗثىٖا٘ثٕو ثىضجًٝنٞاز أ

ث َٝااجُ ٗثالػضقااجه فاا٘ه ىثس ت ٗٙاااجصٔ ٗأفؼجىاأل إَّااج ٙااجً ػيَااجً ٍْظَااجًل أٛ فْااجً دجٙااط ؿ ثىقااوٍجءل ٍااغ 

ثفو ٍِ أمذٌ مٌٍٖٚ٘ ٕٗ٘ أد٘ ثىقِْ ثىَيطٜ: "ٗثىطجةاز ثىْجهّز ٍِ ٍنجىاٜ ثىقذيز ٌٕ ثىَؼضَىز. فٌٖ دٖٖجهر ٗ

ثىَؼضَىزل ٌٕٗ أًدجح ثىن ً ٗأٙقجح ثىؾوهل ٗثىضََٞٞل ٗثىْظٌل ٗثالّضْذجٟل ٗثىقؾؼ ػيٚ ٍِ ماجىاٌٖ ٗأّا٘ثع 

ثىن ًل ٗثىَاٌقُ٘ دِٞ ػيٌ ثىَْغ ٗػيٌ ثىؼقول ٗثىَْٚاُ٘ فٜ ٍْجظٌر ثىنًٚ٘"
6
. 

ٗمااجُ ٕااٞنْج ٝقٞااٚ دااِ ػااوٛ ٝقاا٘ه: ّقااِ  ...ثىْااٞجق ّاْاأ ٝاايمٌ أداا٘ فٞااجُ ثىض٘فٞااوٛل ٍااج دٞجّاأ: "ٗفااٜ 

ـا ٗظٌٖل مةُ ّجةٌ ثىْجُ ال ٝضنيَُ٘ أٗ ىْٞا٘ث  ثىَضنيَُ٘ ّٗقِ أًدجح ثىن ًل ٗثىن ً ىْجل دْج مغٌ ٗثّضٌٖ ٗٙ

إٔو ثىن ً."
7
 

ً ٕٗا٘ أٙا٘ه ثىاوِٝ. ٗإَّاج قٞاو ىأ ػياٌ ٗٝق٘ه ثدِ مينجُ: "ٗىاظز ٍضنيٌ صطيق ػيٚ ٍِ ٝؼٌف ػيٌ ثىن 

َاٜ ٕايث  ا ْي ُا أٗه م ف ٗقغ فٜ ثىوِٝ مجُ فٜ م ً تل أٍني٘ق ٕ٘ أً غٌٞ ٍني٘ق؟ فضنيٌ ثىْجُ فٞأل ف ثىن ً ر

ثىْ٘ع ٍِ ثىؼيٌ ٍج ثمض٘ دٔل ٗإُ مجّش ثىؼيً٘ ميٖج صٌْٖ دجىن ً."
8
. 

ضَىز فٜ ثىن ً ٗأّٖاٌ أًداجح ثىْظاٌ هُٗ ؽَٞاغ ثىيٛ ٝوه ػيٚ ػظٌ قوً ثىَؼ"ٗٝيمٌ أد٘ ثىقِْٞ ثىنٞجٟ: 

اج  ٍا ثىْجُل أّل ػْو ىمٌ دؼٌٖٞ ىذؼٜ ىٌ صقوً أُ صقنٜ ىَنجىف ىٌٖ فٌفجً ٗثفوثًل ٗإَّج ّاةه دؼٞاٌٖ دؼٞاجًل فة

ُا ثىن ً ىٌٖ هُٗ ٍِ ّ٘ثٌٕ" ميَز ٗثفور ىغٌٌٕٞ ف  ٝقوً ػيٖٞجل ىضؼيٌ أ
9
. 

ج ٕتْج أُ ّْضؼِٞ دًٚ٘ر أماٌٙل ىض٘ٝاٞـ ٍاج ٌّٝاو دٞجّأ ػاِ ّٖاةر  ٕيث ٍِ ؽٖزل ٍِٗ ؽٖز أمٌٙ ى٘ أّْا

ُا ما٠ ثىْاٌٞ فَٞاج صْقيأ صيال ثىَٚاجهًل ٗإُ صؼااوهس  ثىَؼضَىاز ٍاِ ٍثٗٝاز صاجًٝل ثىااٌق ث ّا ٍٞزل فئّْاج ّااْؾو أ

                                                           
6
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7
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8
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9
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ثىايٛ ٝاٌد٠ ّٖاةر ثالػضاَثه دؼ٘ثٍاو ًٗثٝجصٖج ػِ ثىَٞ ه ثىٌَّٜ ىاٌقاز ثالػضاَثهل ال ٝناٌػ ػاِ ٍاوثً ثىضاْاٌٞ 

َاٚ ٗثفو ٗإُ صؼوهس ثىضَْٞزل ٗثىقٚو ٗثفو ٗإُ صؼوهس ثىْذو ثىَؤهٝز إىٞٔ.  هْٝٞز ّٗٞجّٞز. فجىَْ

ُا فجهعز ٍٞ هٕج ثىٌَّٜ مجّش فجهعاز  ٕٗنيث ى٘ ٟيذْج ىْٖةر ثىَؼضَىز ٗثقؼز ٍؼيٍ٘ز فٜ مضخ ثىاٌقل ىقيْج إ

دِ ػطجء ٍؾيِ ٕٞنٔ ثىقِْ ثىذٌٚٛ. ٗىؼيْج ّؾو ث فٚجؿ ػاِ ٕايث ثّاٚجه صيَٞي ػِ أّضجىٓ: ثػضَثه ٗثٙو 

فَٞج ٌٝٗٝٔ ثىٌّٖٖضجّٜ ٍِ: "أّٔ همو ٗثفو ػياٚ ثىقْاِ ثىذٚاٌٛ فقاجه: ٝاج إٍاجً ثىاوِٝ ىقاو ظٖاٌس فاٜ ٍٍجّْاج 

ؽَجػاز ٝناااٌُٗ أٙاقجح ثىنذااجةٌل ٗثىنذٞاٌر ػْااوٌٕ مااٌ ٝنااٌػ دأ ػااِ ثىَيازل ٕٗااٌ ػٞوٝاز ثىناا٘ثًػل ٗؽَجػااز 

ح ثىنذجةٌل ٗثىنذٌٞر ػْوٌٕ ال صٞاٌ ٍاغ ث َٝاجُل داو ثىؼَاو ػياٚ ٍايٕذٌٖ ىاِٞ ًمْاجً ٍاِ أًماجُ ٌٝؽتُ٘ أٙقج

ٌا ٍغ ث َٝجُ ٍؼٚٞز مَج ال ْٝاغ ٍغ ثىناٌ ٟجػزل ٌٕٗ ٌٍؽتز ثرٍاز. فنٞاف صقناٌ ىْاج فاٜ ىىال  ث َٝجُل ٗال ٝٞ

ُا ٙاج فخ ثىنذٞاٌر ٍاؤٍِ إٟ قاجً ٗال ثػضقجهثً؟ فضانٌ ثىقِْل ٗقذو أُ ٝؾٞخ قجه ٗثٙو دِ ػطاجء: أّاج ال أقا٘ه إ

مجفٌ ٍطيقجً دو ٕ٘ فاٜ ٍَْىاز داِٞ ثىَْاَىضِٞ: ال ٍاؤٍِ ٗال ماجفٌ. عاٌ قاجً ٗثػضاَه إىاٚ أّاط٘ثّز ٍاِ أّاط٘ثّجس 

َاٜ ٕاا٘  اا ْي ثىَْااؾو ٝقااًٌ ٍااج أؽااجح داأ ػيااٚ ؽَجػااز ٍااِ أٙااقجح ثىقْااِل فقااجه ثىقْااِ: ثػضااَه ػْااج ٗثٙااو. ف

ٗأٙقجدٔ ٍؼضَىز."
10
 

جه ثىؼقوٛ إٝايثّجً صجًٝنٞاجً داجىَٞ ه ثىٌّاَٜ ىيَؼضَىاز ماٌقاز م ٍٞاز ىثس أٙا٘ه فؼ ًل ىقو مجُ ٕيث ثالّاٚ

ُا ثىَٞ ه ثىْٞجّٜ ىـ "ثالػضَثه" قو فوط قذو ىىال ػياٚ ٙاً٘ر ثّاٚاجه  ٍقوهر ديًٕ٘ج ٗثٙو دِ ػطجء. غٌٞ أ

جهٓ: "ٕاٌ ّٞجّٜ. ٗفْخ ثىَٚاجهً ثىضجًٝنٞاز ثىقوَٝاز ىثصٖاج ْٝا٘ق أدا٘ ثىقْاِ ثىَيطاٜ ًأٝاجً فاٜ ثىَ٘ٝا٘عل ٍاا

٘ث أّاٌْٖ ٍؼضَىزل ٗىىل ػْوٍج دجٝغ ثىقِْ دِ ػيٜ ـ ػيٞٔ ثىْ ً ـ ٍؼجٗٝز ّٗيٌا إىٞٔ ثرٌٍل ثػضَىا٘ث ثىقْاِ  َا ّ

ٍٗؼجٗٝز ٗؽَٞغ ثىْاجُ. ٗىىال أّٖاٌ ماجّ٘ث ٍاِ أٙاقجح ػياٜ فيٍَا٘ث ٍْاجٍىٌٖ ٍْٗاجؽوٌٕ ٗقاجى٘ث: ّٖاضغو داجىؼيٌ 

٘ث ديىل ٍؼضَىز" َا ٗثىؼذجهر فْ
11
. 

ش ٕيٓ ثىٌٗثٝجس أً ىٌ صٚـل ٗثىضٜ صٌؽغ ّٖةر ثالػضَثه إىٚ ٍ٘قف ّٞجّٜ ٍِ صْيٌٞ ٗثى٘ثقغل ّ٘ثء ٙقا 

ٕااـ ل أٗ ًؽقْااج ثىٌٗثٝااجس ثرمااٌٙ ثىضااٜ صااٌد٠ ثىَااٞ ه ثىٌّااَٜ ىاٌقااز 40ثىقْااِ دااِ ػيااٜ إىااٚ ٍؼجٗٝااز ّااْز  

ِ ثىَؼضَىز د٘ثٙو دِ ػطاجء ٗثّاٚاجىٔ ثىؼقاوٛ دَؼٞاز ٍ ٍٍأ ػَاٌٗ داِ ػذٞاو ػاِ ٍؾياِ ٕاٞنَٖج أداٜ ثىقْا

ُا ثرٌٍ ٝضؼيق فٜ ؽَٞغ ٕيٓ ثىَْجّذجس دجالًصاجع دجىَ٘قف ٍِ ٍْض٘ٙ ثىاؼو ثىْٞجّاٜ ثىَذجٕاٌ إىاٚ  ثىذٌٚٛل فئ

ٍْض٘ٙ ثىْظٌ ثىن ٍٜ. إّٔ ثىَْض٘ٙ ثىيٛ ٝوِٕ فؼ ً ٍٗغ أفو مذجً ثىَؤّْاِٞ ىَايٕخ ثالػضاَثه ٍاِ دؼاوٓ أدا٘ 

 ثىَؼضَىٜ فٜ ثىانٌ ث ّ ٍٜ.ثىٖيٝو ثىؼ فل ثىقيقز ثىٌةْٞز فٜ ًٌّٞٗر دْجء ػيٌ ثىن ً 
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صضْااَه مضااخ ثىاااٌق ٗثىَقااجالس ّٚااٞخ ٗثٙااو دااِ ػطااجءل ٕااٞل ثىَؼضَىااز ٗقااوَٖٝج ثرٗهل فااٜ ثىضةٙااٞو 

ثىْظاٌٛ ىَايٕخ ثالػضااَثهل ٍَْىاز ػَٞاو ثىَاايٕخ ثالػضَثىاٜ فاٜ ٍٍجّاأ ثىايٛ ص٘فاوس فااٜ ٍوًّاضٔ ٍٗاِ ماا ه 

صأ ثىن ٍٞااز ٍْٖؾٞااز صقٌٝاٌ ق٘ثػااو ثالػضقااجه ػيااٚ ٍقضٞاٚ ٍذااوأ ثىض٘فٞااو ث ّاا ٍٜ. فقاو ٙااجً ثىناا ً فااٜ ٍْجظٌث

ثىض٘فٞو قٞٞز أّجّٞز ٗصَغٞ ً ىين ً ثالػضَثىٜ فٜ ٌٍفياز ٍاِ ٌٍثفاو ػطجةأ ثىنٚاخ ٗإقذجىأ ػياٚ ثالفضناجك 

ٗأٙاقجح ثىَياو ٗثىْقاو ثىايِٝ ٕاجؽَ٘ث  ٗثىؾوثه ٍغ ثىؼقجةو غٌٞ ث ّ ٍٞز ثىَنجىاز ٍِ أصذجع ثىاوٝجّجس ثىاجًّاٞز

ث ّ ً ٍِ مجًؽٔ. ٗىىل مئ فاٜ ػٚاٌ ٕا٘ ػٚاٌ ثّضٖاجً ثىايْااز ثىٖيْْٞاضٞز ٍٗاج إىٖٞاج فاٜ ف٘ثٝاٌ ث ّا ً 

ثىنذٌٙل ٗثّذؼجط عقجفجس ٗػقجةو ثىًَ٘ٗط ثى٘عْٜ ثىقوٌٝ فاٜ ٙاً٘ر ٍايثٕخ ٍغْ٘ٝازل ٍؾّ٘اٞز ّٗاَْٞز ٍٗجّ٘ٝاز 

ٗثىغجّٜ ىيٌٖ. ٗرّٖج ميىلل فقو ًمَ ٗثٙو ثداِ ػطاجء ٗص ٍيصأل ٍاِ ٍٖاجٝل صق٘ه دئىِٖٞ ثعِْٞ: أفوَٕج ىينٌٞ 

إٔااو ثالػضااَثه ٍااِ دؼااوٓ مجٙااز ثىَؼضَىااٜ أداا٘ ثىٖاايٝو ثىؼاا ف ٗثىقجٝااٜ ػذااو ثىؾذااجًل ؽٖاا٘هٌٕ ىيضٚااوٛ دااجىٌه 

ىٚاجس ٗثىضقٜ٘ٝ  دطجه ػقجةو ثىَجّ٘ٝز ثىٌَٖمِٞ ٗغٌٌٕٞ ٍِ ثىيِٝ ٝق٘ىُ٘ دجىضؼوه فٜ ثرىٕ٘ٞز ٗفٜ ثىيثس ٗث

 ٗثرف٘ثه.

مجُ ال دوا أُ ٝوفغ ثىؾوثه فٜ ٕيث ثىَ٘ٝ٘عل ٍِ ٍْظاً٘ إّا ٍٜ ٝقاً٘ ػياٚ فناٌر ثىض٘فٞاول إىاٚ ثىضٖاوٝو 

"ىِٞ  ػيٚ ٍْةىز ٗفور ث ىٔ: ٗفوصٔ ثىؼوهٝز ٗٗفوصٔ ثىنٞاٞز. ت ٗثفو دجىؼوه ٗالٌٕٝل ىٔل ٗٗثفو ال صٌمٞخ فٞٔ

مَاج ٝٚاوق أٝٞاجً ػياٚ ٗفاور ثىٚااجس. فاج  ل ىيثس ث ىٖٞاز . ٝٚوق ٕيث ػيٚ ٗفور ث11 مَغئ ٕٜء" ثىًٖ٘ٙ

ػجىٌ دؼيٌ ٕ٘ ٕ٘ل ٗقجهً دقوًر ٕٜ ٕ٘ل ٕٗنيث فاٜ ّاجةٌ ثىٚااجس ثىضاٜ ٝٚاف دٖاج ت ّاْأ ىيثصأل أٛ ثىٚااجس 

ثىضٜ ٝ٘ٙف ت دٖج ٗال ٝ٘ٙف دةٝوثهٕجل ٍغو ثىؼيٌ: ٝ٘ٙف ت دٔ ىيثصأ ٗال ٝ٘ٙاف دٞاوٓ أٛ ثىؾٖاو.
12
أٗ  

ُا ّاٜ ثىَؼضَىاز ىيٚااجس ًٗهٕاج ميٖاج إىاٚ ثىايثس ٕا٘ صَْال ٍاٌْٖ  ىْقو دضؼذٌٞ آمٌ ٝين٘ ٍج ٝؼْْٞج ٍِ إٕجًرل إ

 دؾٌٕ٘ ثىض٘فٞول أٍج م ف ىىل ف  ٝ٘ؽو ص٘فٞو فقٞقٜ.

ٗدجىاؼول ىقو مجُ ثىؼٌٚ ثىؼذجّٜ ثرٗهل ػٌٚ ثىن ً ٍغ ثىَنجىاِٞ ٍِ ثىَجّ٘ٝز ٗثىَؾُ٘ل ٗماجُ أٝٞاجً 

َز ٗثالقضذجُ ٗثىٌهل فنجُ ال دوا أُ ٝقاغ ثىضٌمٞاَ ػْاو ثىَؼضَىاز ػياٚ ٍذاوأ ثىض٘فٞاو ثىايٛ ؽؼيا٘ث ٍْأ ػٌٚ ثىضٌؽ

 ثىَذوأ ثرٗه ثىيٛ صؼٌف دٔ صَْٞضٌٖ دةٕو ثالػضَثهل أٛ مَج ٝق٘ىُ٘ ػِ أّاٌْٖ إٌّٖ: "إٔو ثىض٘فٞو ٗثىؼوه".

                                                           
12
. ٗ 1969. صققٞق ٍقَو ٍقٜٞ ثىوِٝ ػذو ثىقَٞاو. ؽاَآُ فاٜ ٍؾياو ٗثفاو. ٍطذؼاز ثىْٖٞاز ثىَٚاٌٝز. ثىقاجٌٕر يقاالخ اإلساليٍٍٍثىقِْ ثرٕؼٌٛ:  أد٘ -

245  
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ْٝٞاز ٗثىايْااٞز ثىغْ٘ٙاٞز ثىٖؾْٞازل ّؼٌ ىقو ثػضذٌثىَاً٘ٗط ثىؼقاوٛ ىيَجّ٘ٝاز ثىَّجهقاز دَنضياف ٍْجٍػأ ثىو

ػقٞور همٞيز ػيٚ ػقٞور ثالّ ًل ٗال ٌٕػٞز ًَّٞز ىٖجل ٕٗيث ٙقٞـ. ٗىقو قواً ٕيث ثىًَ٘ٗط ػيٚ أّٔ ثىًٚ٘ر 

ثىؼجىَز ىَج ٝقَئ ىىل "ثىومٞو" ٍِ آًثء ٍٗؼضقوثس أف ّٟ٘ٞز ٍقوعز غٌٞ إّ ٍٞز ىٌ ٝؼضٌف دٖج ث ّ ً ماوِٝ. 

ُا ثرّجُ ثىَؼ ٌفٜ ثىيٛ مجّش صؼضَوٓ ثىَجّ٘ٝز ٕ٘ ثىغْ٘ٗل ٕٗ٘ داجى٘فٜ إٔاذٔل فيقاو ماجُ ال داوا أُ ٝضؾأ ٗدَج أ

ثىن ً ثىَؼضَىٜ إىٚ ثىْ ؿ ثىَٞجه ىيغْ٘ٗل أٛ إىٚ ثىؾوه ٗثىَْطق.
13
ٕٗيث ّأْ ٕ٘ ٍج ىٕخ إىٞٔ ثىَْضٌٖق  

 ٌْٕٞٓ دٞنٌ فٜ ق٘ىٔ:

ُا ثىَجّ٘ٝااز ٗثىًَثهٕااضٞ - ثىٞااً٘ - "ْٝااضطٞغ ثىَااٌء أُ ٝااوًك ز مجّضااج ىاأ  أٛ ث ّاا ً  ػااوٗصِٞ مطٞااٌصِٞ أ

ُا غْاا٘ٗ ثىَجّ٘ٝااز ٗثىَاايثٕخ ثىٖااذٖٞز دٖااج مجّااش مطٞااٌر ػيااٚ ث ّاا ً مطااٌثً  مجىَْااٞقٞز ػيااٚ أقااو صقااوٌٝل ٗأ

ٍذجٌٕثًل ٗىيىل ٌّٙ أٗه ٍوًّز م ٍٞز فٜ ث ّ ً ّٗؼْٜ دٖج ثىَؼضَىز قو ثّضاجهس دؼٞجً ٍِ أٙا٘ىٖج ٍْٗاجةو 

ثىَجّ٘ٝز." دقغٖج ػِ ٌٟٝق ماجفٖج ٝو
14
 

ىِٞ ٕيث ٗفْخل دو إّْج ٍضٚ ًدطْج ٕايث ثىقا٘ه دٚاْف ثىْضاجػ ثىن ٍاٜ ثىايٛ أىاأ ٕاٞ٘ك ثالػضاَثه ػياٚ 

ثٍضوثه ثىقٌِّٞ ثىغجّٜ ٗثىغجىاظ ثىٖؾاٌِٝٞ فاٜ إدطاجه فْاجه ثىؼقجةاو ثىغْ٘ٝاز ىيَجّ٘ٝازل ىْذاِٞ ثّٖاغجىٌٖ دٖاج ٗثىضؼاٌف 

ُا فً٘ ر ثىَ٘ثؽٖز دِٞ ػقٞور ث ّ ًل ٗداِٞ ثىؼقٞاور ثىَجّ٘ٝاز ػنْاش ٗثىضؼٌٝف دٖج ٗميىل ٍؾجهىضٖجل فئّْج ّْؾو أ

ّ٘ػِٞ ٍِ ثىضةىٞف: ٍِ ؽٖز مضاخ "ثىَياو ٗثىْقاو" أٛ صيال ثىضاٜ صذْا٠ ثىؼقجةاو ٗصؼاٌف دٖاجل ٍٗاِ ؽٖاز أماٌٙ 

ّٖاا٘ء أهح ثىَؾجهىااز ثىايْاااٞز ثىوْٝٞااز مااةهح ٍضَٞااَ فااٜ ثىغقجفااز ث ّاا ٍٞزل ٗقااو ٍغيضاأ ثىنضااخ ثىضااٜ ّااَٞش دنضااخ 

س"ل أٗ مضخ ثىٌه ٗثىْقٜل ٗٝذٌٍ فٞٔ ثٌّ ثىَؼضَىز ػيٚ ٗؽٔ ثىنٚ٘ٗ. ٗمَج ٌٖٝٞ إىٚ ىىل ٙاجفخ "ثىَقجال

  236/580مضجح "ثىاٌق دِٞ ثىاٌق"ل فقو مجُ مضجح "ثىَقجالس" رفو ٍؼضَىز دغوثهل ٕٗ٘ ؽؼاٌ دِ فاٌح  س.

ٕ٘ أٗه مضجح هِٕ ٕيث ثىاِ.
15

ج ٍج ؽجء ػٌٝأ ٗصاٚاٞئ فاٜ مضاجح ثىقجٝاٜ ثىَؼضَىاٜ ٍا ػذاو ثىؾذاجً ثىَٖايثّٜ  أ

ُا  "صغذٞش هالةو ثىْذ٘ر"ل ٗميىل فٜ ثىؾَء ثىنجٍِ ٍِ ّآٌ ثىًَّ٘٘ "ثىَغْاٜ فاٜ أدا٘ثح ثىؼاوه ٗثىض٘فٞاو"ل فائ

ج ٍةمي ٕٗ٘ ٝقف ػيٚ ٍْاض٘ٙ ثىْقاجٓ ثىايْااٜ ثىٌفٞاغ ىَقاجالس ٍٗؼضقاوثس  ثىٌَء الَٝيل إال أُ صةميٓ ثىوٕٖز أَٝا

ُا ثىقٞاٞز ثىَجّ٘ٝز. إّٔ ال ٝنضااٜ إٍثءٕاج داجىٌف ٜ ثىاوْٜٝ ثىَؾَاو فاٞقنٌ ػيٖٞاج دجىٖاٌك ثىَقاٜ ٗفْاخل داو إ

صٚذـ ىوٝٔ قٞٞز فنٌٝز م ٍٞز مذٌٙ ال صقذو ثىضْ٘ٝف مَج ٝقجه. ٍِٗ ْٕج ٝؾاو ثىَاضنيٌ ثىقجٝاٜ ّاْأ ٍٞاطٌثً 

                                                           
13
 16. ٗ 1964. صٌؽَز إفْجُ ػذجُ ٗآمٌِٝ. هثً ثىؼيٌ ىيَ ِٝٞ. دٌٞٗس. دراساخ فً حضارج اإلسالوٕجٍيضُ٘ ؽٞخ:  -

14
. 1965دٞنٌ: صٌثط ثرٗثةو فٜ ثىٌٖق ٗثىغٌح. ٍقجىز َِٝ: ثىضٌثط ثىّٞ٘جّٜ فاٜ ثىقٞاجًر ث ّا ٍٞز. ػذاو ثىاٌفَِ داوٗٛ. هثً ثىْٖٞاز  مجًه ٌْٕٞٓ -

 ٗ8 

15
قاجٌٕر. . ٗثىٌّٖٖاضجّٜ: ثىَياو ٗثىْقاو. ٍؤّْاز ثىقيذاٜ. ثى154ًٗه ىمٌٓ فٜ مو ٍِ: ػذو ثىقجٌٕ ثىذغوثهٛ: ثىاٌق دِٞ ثىاٌق. ٍنضذز ٙذٞـ. ثىقجٌٕر. ٗ  -

 254. ٗأد٘ ثىقِْ ثرٕؼٌٛ: ٍقجالس ث ّ ٍِٞٞ. ٗ 68ثىَؾيو ثرٗه. ٗ  1967
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ػياٚ ىنٜ ٝؾجهىٖجل إىٚ أُ ٝيضَِ ىٌهٗهٓ ّْوثً ٍِ "ثىٖجٕو" ٗثىؼقو فٜ ٌٟق ثىَضنيَِٞ ثىؾوثىٞزل ٍٗاِ ثالٟا ع 

أٙ٘ه ثىَجّ٘ٝز ٗػقجةوٌٕ ثىغْ٘ٝز ىثس ثىَْقٚ ثىَٞغ٘ى٘ؽٜ فاٜ صاْاٌٞ ثىؼاجىٌ ٗإّناجً ثىْذا٘ر
16

أفقاجً ؽاوثىٞجً ىيضؼاٌف 

ٗثىضؼٌٝف فٜ إدطجه ٍؼضقوثصٌٖ ثىَنجىازل ٗىىل دجىَؼْٚ ثىيٛ ٝؾؼاو "ثرّاطً٘ر" ثػضقاجهثً ٍطؼّ٘اجً فٞأ دَؼٞاجًٛ 

ثىن ٍااٜ ثىاايٛ أعااجًٓ ثىقجٝااٜ ٝااو ثىَجّ٘ٝاازل ّنضاااٜ  ثىَٖااجٕور ٗثىؼقااو. ٍٗااِ هُٗ ثىااوم٘ه فااٜ صاجٙااٞو ثىؾااوه

 دج ٕجًر ٗثىضيَٞـ ْٕج إىٚ أّٔ فٌٚ آًثءٌٕ فٜ ٍْةىضِٞ ثػضذٌَٕج أٙيٜ ػقٞوصٌٖ:

٘ا ثػضقاجهٌٕ فاٜ أٙايِٞ ى٘ؽا٘ه  ثرٗىٚ: فا٘ه ٍْاةىز ٗؽا٘ه ثىٖاٌ فاٜ ثىؼاجىٌ ٗمٞاف ٝذاًٌ؟ ٗثىغجّٞاز: صنا

ٌا ثىَاضنيٌ ثىَؼ ُا ٍج ماجُ ٖٝا ُا ت ًح ٕايث ثىؼجىٌ. ٗإىث ػٌفْج أ ضَىاٜ فاٜ ثىٌَصذاز ثرٗىاٚ ٕا٘ ٗفاور ثىٌد٘دٞازل أٛ أ

ثىؼجىٌ ٗمجىقٔل ٕٗ٘ ثىَق٠ٞ دؼئَل ٕٗ٘ ثىٌَٝو ىنو ٍج ٝقوط فٞٔ مٌٞٓ ٌٕٗٓ  ٗصيل ٍقاوٍجس ػقوٝاز ال صْايٌ دٖاج 

ُا فؾز ثىقجٜٝ ْٕج صوًٗ ميٖج ف٘ه ٗفور ثىنجىق فضٚ فَٞاج ٝضؼياق دَاج ٝؾاوٓ ثىْاج ُ ٍاِ ثىَجّ٘ٝز ل أهًمْج مٞف أ

ًٌٕٗ فٜ ٕيث ثىؼجىٌ. فج ل مَج ٝقا٘ه ػذاو ثىؾذاجًل ال ٝاؼاو ثىٖاٌ ٗإُ ماجُ فاٜ ثّاضطجػضٔ ىىال. ٗىاِٞ ْٕاجك ٍاج 

ُا ميق ثىٌٖ ٗفؼئ ال ٝيٞقجُ دج . فَج ٕ٘ ٕاٌ دَقٞاجُ ثىذٖاٌ ال  ٝذًٌ فٜ ًأٝٔ ثفضٌثٛ مجىق آمٌ ىيٌٖ دوػ٘ٙ أ

ٝيًَ أُ ٝنُ٘ ميىل دَقٞجُ ت
17
. 

ج ثرٙو ثىغجّٜ  ٍا ثىقجٝاٜ ٍْايل ثىاٌه  ثىيٛ ٌٝها ػيٞٔ ثىقجٜٝ فٖ٘ ٍذوأ ثىغْ٘ٝز ّأْل ٗداوه أُ ْٝايل فٞأأ

ث ّ ٍٜ ثىيٛ ٝنضاٜ دئهثّز ٕيث ثىَذوأ دوػ٘ٙ أّٔ ٌٕكل فئّٔ ٝنضجً ٌٟٝاق ثىؾاوه ثىن ٍاٜ فاٜ قٞاجٝج ٕاٜ ٍاِ 

ً ت ٗمياق ثىقاٌآُل ٌَٙٞ فيْاز ثىوِٝ ث ىٖٞز: ثىيثس ٗثىٚاجسل ٗثىقوً ٗثىقوٗطل ٗثىؾا٘ثٌٕ ٗثرػاٌثٛل ما 

 ٗغٌٕٞج ٍِ ثىقٞجٝج ثىن ٍٞز ثىَضوثٗىز فٜ أٙ٘ه ثىن ً ثىَؼضَىٜ.

صيل ٕٜ ثالػضذجًثس ثىايْاٞز ثىن ٍٞز ثىضٜ قجهس "إٔو ثىؼاوه ٗثىض٘فٞاو" فاٜ ٍؼاجًمٌٖ ثىْٚاٞز ٗثىْٞجّاٞز 

ثىؼقو"؛ ثىؼقاو ثىذٞاجّٜ ٗدوػٌ ٍِ ّيطز ثىوٗىز ثىؼذجّٞزل إىٚ ًها ٕؾَجس ثىنًٚ٘ ٗإًغجٌٍٖ ػيٚ ثالفضنجً إىٚ "

ثىيٛ ٝؼضَو ثىقِ ٗثىَٖجٕور ٍِ ؽٖزل مَج ٖٝاٌٞ إىاٚ ىىال ٙاجفخ "صناِ٘ٝ ثىؼقاو ثىؼٌداٜ"ل ٍٗاِ ؽٖاز أماٌٙ 

اجً ٗأّجّاٞجً هثماو ثىنا ً  َا ثّضطجع إٔو ثالػضَثه ٍِ م ه ٍٖجهثصٌٖ ثىن ٍٞز ٍغ إٔو ثىْْاز أُ ٝقوع٘ث صطاً٘ثً ٍٖ

ز.ثىْْٜا ّأْل فنجّش ثرٕؼٌٝز ٗثىَجصٌٝوٝ
18
فيْؾؼو ٍِ ٕيٓ ثىْضٞؾز إفاوٙ ٍطجىاخ ٕاي ثىذقاظل َّٗٞاٜ دؼاوٕج  

                                                           
16
ُا ثىضغْٞاز ثمضٚاش داجىَؾُ٘ فضاٚ أعذضا٘ث أٙايِٞ ثعْاِٞ ٍاودٌِٝ قاوَِٝٞ ٝقضْاَ - جُ ثىنٞاٌ ٝين٘ ثىٌّٖٖضجّٜ فٜ ثىَيو ٗثىْقو ٍق٘الس ثىغْ٘ٝز فٜ ق٘ىأ: "إ

َُ٘ أفوَٕج ثىًْ٘ ٗثٟمٌ ثىظيَزل ٗدجىاجًّاٞز ٝاَهثُ ٗثٕاٌٍِ... ٍْٗاجةو ثىَؾاُ٘ ميٖاج صاوًٗ ػياٚ قجػاوصِٞ ٗثىٌٖل ٗثىْاغ ٗثىٞجًل ٗثىٚ ؿ ٗثىاْجهل ْٝ

 37/49. ٗ ٗ 2ثعْضِٞ: إفوثَٕج دٞجُ ّذخ ثٍضَثػ ثىًْ٘ دجىظيَزل ٗثىغجّٞز دٞجُ ّذخ م ٗ ثىًْ٘ ٍِ ثىظيَز" ٍٚوً ٍيمً٘. ػ

و ٗثىقٌٝز. هًثّز فاٜ فناٌ ثىقجٝاٜ ػذاو ثىؾذاجً ثىَؼضَىٜ.ثىَؤّْاز ثىؼٌدٞاز ىيوًثّاجس ٗثىْٖاٌ دٞاٌٗس. ٗفٜ ثىْٞجق ّأْ ٌٝثؽغ: ػذو ثىْضجً ثىٌثٗٛ: ثىؼق -

 1980ثىطذؼز ثرٗىٚ 

17
  22/32. صققٞق ٍقَ٘ه ثىنٌٞٞٛ. ثىَؤّْز ثىٌَٚٝز ثىؼجٍز ىيضةىٞف ٗثىٌْٖ. ثىَؾيو ثىنجٍِ. ٗ ٗ انًغًُثىقجٜٝ ػذو ثىؾذجً:  -

18
 151. ٗ 1984. هثً ثىطيٞؼز. دٌٞٗس. ثىطذؼز ثرٗىٚ. نعقم انعزتًذكىٌٍ اٍقَو ػجدو ثىؾجدٌٛ:  -
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ىٌْٙ ٍج ػْٚ أُ ٝذِٞ ػْٔ ّظٌّج فٜ صةعٌٞ ثالػضَثه ثىن ٍٜ ػياٚ ثىْظاجً ثىاناٌٛ ثرٕاؼٌٛ فاٜ أٙا٘ه ثىاوِٝ 

 ٗفٜ ػَو ثىضةٙٞو رٙ٘ىٔ.

4-

مغٌٞثً ٍِ ثىٌٗثٝجس ثىضٜ صَوّج دًٚ٘ ٍِ ثىؼ قاز ثىضاٜ ّْاؾٖج ثرٕاجػٌر فاظش ىْج مضخ ثىاٌق ٗثىطذقجس 

ٍغ ثىَؼضَىز. َْٖٗٝج فٜ ٕيث ثىَقجً أُ ّؼٌٛ ىيٚاً٘ ثىضجًٝنٞاز ٗثىَؼٌفٞاز ثىضاٜ ّؼضقاو أّٖاج صةّْٞاٞز فاٜ ثىقناٌ 

 ػيٚ ٍوٙ صغيغو ثىَْٖؼ ثالػضَثىٜ هثمو ثىْظجً ثىَؼٌفٜ ىاٌقز ثرٕجػٌر.

ثىَٚجهً ثىضٜ ٝؼضذٌ مو ٍْٖج ػَور فٜ أٙ٘ه ثىوِٝل ٗفؾز فٜ صقٌٌٝ ق٘ثػاو ثالػضقاجه َّوا ٝوّج إىٚ  - 1ـ4

ٕؾٌٝااز  324-260ػيااٚ ثىَاايٕخ ثرٕااؼٌٛ ّٗضٚاااقٖجل ٍااِ فٞااظ ٙاايز ٍؤّْااٖج أدااٜ ثىقْااِ ثرٕااؼٌٛ  

ُا مضخ ثىطذقجس صً٘ه ًٗثٝضِٞ صنٖف ٍِ م ىَٖج ىقجء ثرٕؼٌٛ دجىَؼضَىاز. أقاوٍٖج ٍاج  دجالػضَثهل فْني٘ إىٚ أ

ُا أدج ثىقِْ ثرٕؼٌٛ مجُ:  فنجٓ ٙجفخ "ثىاٌّٖش" ثدِ ثىْوٌٝ ٍِ أ

"ٍااِ إٔااو ثىذٚااٌرل ٗمااجُ أٗالً ٍؼضَىٞااجً عااٌ صااجح ٍااِ ثىقاا٘ه دجىؼااوه ٗميااق ثىقااٌآُل فااٜ ثىَْااؾو ثىؾااجٍغ  

دجىذٌٚر فٜ ًٝ٘ ثىؾَؼز ًقٜ مٌّٞجً ّٗجهٛ دةػيٚ ٙ٘صٔ: "ٍِ ػٌفْٜ فقو ػٌفْٜ ٍٗاِ ىاٌ ٝؼٌفْاٜ فةّاج أػٌفأ 

ُا أفؼاجه ثىذٖاٌ أّاج أفؼيٖاج. ٗأّاج دْاْٜ: أّ ُا ت ال ٝاٌٙ دجردٚاجً ٗأ ج ف ُ ثدِ ف ُل مْش أق٘ه دنيق ثىقاٌآُ ٗأ

ىيٌه ػيٚ ثىَؼضَىز". فنٌػ داٞجةقٌٖ ٍٗؼجٝذٌٖ". ٍؼضقو صجةخ ٍقيغل
19
 

ٌا دجىَْةىزل فْؾوٓ فٜ أؽَثء ٍضاٌقز ٍاِ ّٚ٘ٙأ ٝٞاٞف إىاٚ ٕايٓ ثىٌٗثٝاز ًأٝاجً  ج ثدِ ػْجمٌل ٗقو ثٕض ٍا أ

ٜا أّاٜ مْاش ػياٚ ٝ ُا ثرٕؼٌٛ قجه فٜ إػ ّٔ ىثك ػيٚ ثىَأل فاٜ ثىَْاؾو: "ثٕاٖوٗث ػيا يٕخ فٞٔ إىٚ فو ثىق٘ه إ

ج مْش فٞٔ ٍِ ثىق٘ه دجالػضَثه" َا غٌٞ هِٝ ث ّ ًل ٗأّٜ قو أّيَش ثىْجػز ٗأّٜ صجةخ ٍ
20
. 

ُا ثىْجظٌ دِٞ ٕيٓ ثىٌٗثٝجس ثىضٜ صْ٘قٖج ثىَٚجهً ػاِ "ص٘داز" أداٜ ثى قْاِ ثرٕاؼٌٛل ٗثفاو ٗإىث صيمٌّج أ

ُا ثىٚٞغ ثىَنضياز ثىضٜ صٌٖٗٝج ثىَٚاجهً ػاِ ٍغاجهًر ثرٕاؼٌٛ ىَؼْانٌ ثىَؼضَىاز ال  ٗإُ صؼوهسل أهًمْج مٞف أ

صْجه فٜ ٕٜء ٍِ ثىٌٗثٝز ثىٌٖٖٞر ثىضٜ صٚف ٍج فوط ػقاخ ثىَْاجظٌر ثىضاٜ ؽاٌس دْٞأ ٗداِٞ أّاضجىٓ أداٜ ػياٜ 

: أٖٝج ثىٖٞل ٍج ق٘ىل فٜ ع عز: ٍاؤٍِ ٗماجفٌ ٗٙاذٜ؟ فةؽاجح ثىؾذجةٜ. ٍٗاجهٕج: "قجه ثرٕؼٌٛ رّضجىٓ ثىؾذجةٜ

ثىؾذجةٜ: ثىَؤٍِ ٍِ إٔو ثىوًؽجسل ٗثىنجفٌ ٍِ إٔو ثىٖيناجسل ٗثىٚاذٜ ٍاِ إٔاو ثىْؾاجر". فقاجه ثرٕاؼٌٛ: فائُ 

                                                           
19
  181. ٟذؼز في٘ؽو. ٗ انفهزسدثدِ ثىْوٌٝ:  -

20
  40. ٗ 1374. ٟذؼز هٍٖق. ذثٍٍٍ كذب انًفرزيثدِ ػْجمٌ:  -
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ُا ثىَؤٍِ إَّج ْٝاجه ٕايٓ ثىوًؽاز  أًثه ثىٚذٜ أُ ٌٝقٚ إىٚ إٔو ثىوًؽجسل ٕو َٝنِ؟. قجه ثىؾذجةٜ: ال. ٝقجه ىٔ: إ

جىطجػزل ٗىِٞ ىل ٍغيٖج". قجه ثرٕؼٌٛ: فئُ قجه: ثىضقٌٚٞ ىِٞ ٍْاٜ. فيا٘ أفٞٞضْاٜ مْاش ػَياش ٍاِ ثىطجػاجس د

مؼَو ثىَؤٍِ" قجه ثىؾذجةٜ: ٝق٘ه ىٔ ت: مْش أػيٌ أّل ى٘ دقٞش ىؼٚاٞش ٗىؼ٘قذاشل فٌثػٞاش ٍٚايقضل ٗأٍضال 

ػيَاش فجىأ مَاج ػيَاش فاجىٜل فٖا   قذو أُ صْضٖٜ إىٚ ِّ ثىضنيٞاف". قاجه ثرٕاؼٌٛ: فيا٘ قاجه ثىناجفٌ: ٝاج ًحل

ًثػٞش ٍٚيقضٜ ٍغئ؟ فجّقطغ ثىؾذجةٜ."
21
 

ُا فٜ ّٗؼْجل ٍْي ثُٟل أُ ّذوٛ ٍ فظز ػجٍز أٗىاٚ صضؼياق دٖاجصِٞ ثىاٌٗثٝضِٞ فاٜ ػ قضَٖاج  - 4-2 ٝذوٗ أ

ُا ثىنطاجح ثىن ٍاٜ غجىذاجً ٍاج ٝن مجٙز دْ٘ع ثىٚيز ثىضٜ ّْاؾٖج ثرٕاجػٌر ٍاغ ثالػضاَثه. ٍٗ فظضْاج ااٜ ٕاٜ أ

ثىقٞٞز ثىاؼيٞز ثىضٜ صنُ٘ ٍغاجًثً ىيؾاوهل رّٖاج صؼذااٌ ػاِ ٍٚاوً ثالماض ف ثرٙايٜ. فقٞاٞز ثىقا٘ه فاٜ ٗؽا٘ح 

فٌٝز ث ًثهر ثىذٌٖٝز ٗميق ثرفؼجه مَج صق٘ه ديىل ثىَؼضَىزل ٍٗج ْٝضؼ ػِ إدطجه ٍاؼا٘ه ىىال ثى٘ؽا٘ح دقْاخ 

ذاٌ ٗثالمضٞاجًل صٚاذـ إٕانجالس م ٍٞاز ًأٛ ثرٕؼٌٛ ٍِ ٗؽ٘ح صؼيق ثرٌٍ ث ىٖٜ دجىٚ ؿ ٗثرٙايـل ٗثىؾ

ٕااوٝور ثىضؼقٞااول ٗؽااوالً م ٍٞااجً ٝؾااْـ دطذٞؼااز ثىقاا٘ه ثىن ٍااٜ ّقاا٘ ثىضؾٌٝااو ٗثىذؼااو ػااِ صْااَٞز ثرٕااٞجء دةّااَجةٖج 

ٌا ثىْٞجّاٜ ثىَذجفاظ ثىن ٍٞاز دةّاجىٞخ ث ٝاوٗى٘ؽٞج  ثىققٞقٞز مَج ٝقجه. ٗفٜ ثىْٞجق ثىايٛ ّقاِ دٚاوهٓل ٝياُ٘ ثىٖا

ثىَ٘ٝ٘ػجس ٍٗؼجىؾضٖج. ٕٗنيثل فاَٞج ٗقاْج ػْوٓل فٜ ثىٌٗثٝجس ثىْاجدقزل ٍاِ قٚاو ٝاٌثه  ٌٟٗقٖج فٜ ثىْظٌ إىٚ

ُا ثالمض ف ف٘ه قٞجٝج ثىن ً مغٌٞثً ٍج ْٝقيخ ثىؾوه فٖٞج إىٚ  إعذجصٔ فٜ ٍْجظٌر ثرٕؼٌٛ ىٖٞنٔ ثىؾذجةٜل ٝؤمو أ

ٌا ػذاٌ ثىضؼذٞاٌ ثىاوْٜٝ. ٗ قيٞاو ٍاِ ثىقااٌ ٗثىْاذٔ فاٜ أدا٘ثح م فجس ّٞجّٞز ٝض٘ثًٙ مياٖج ثىضؼذٌٞ ثىْٞجّٜ َٗٝ

 ثىن ً ٗفٚ٘ىٔ ٝوه ػيٚ ىىل ٗٝؤموٓ. فؼيٚ أٛ ّق٘ قو مجُ ىىل؟

ج أُ صنُ٘ ثىق٘ثػو ٗثرٙ٘ه ثىن ٍٞز ثىؼقيٞز ثىضٜ قًٌٕج ثىَؼضَىز فٜ ٍؾجه ثرىٕ٘ٞاز هفجػاجً ػاِ ػقٞاور  ٍا أ

هل فٖايث ٍاج صؤماوٓ ثىَْاجظٌثس ثىوْٝٞاز ثىض٘فٞول ٕٜ ثىضٜ قجهصٌٖ إىٚ ثىؾوه ٍغ مٚاٌٍٖ٘ ثىَاجِّ٘ٝٞ ثىقاجةيِٞ دجىضؼاو

ًٟثء ثىَؼضَىز فٜ ثىض٘فٞو. ىقو قجهٌٕ ثىؾوه فؼ ً إىٚ ّا٘ع ٍاِ ثىضَْٝأ ٝٚاطوً ٍاغ ظاجٌٕ مغٞاٌ ٍاِ ثٟٝاجس فاٜ 

 ثىقٌآُل فجٝطٌٗث إىٚ صةٗٝيٖج دَج ٝذؼو ػْٖج أٝز ٍٖجدٖز دِٞ ت ٍٗني٘قجصٔ.

ج أُ ٝنُ٘ ٍذوأ "ثىؼوه" ثىيٛ ًٗعٔ ثىَؼضَىز ػِ ٍا أّ فٌٖ ثىقوًِٝٞ ثىيِٝ ٗقاا٘ث فاٜ ٗؽأ ػقٞاور ثىؾذاٌ  ٗأ

ُا ثىٖاٌ دؾَٞاغ  ُا ت ال ٝاؼاو إال ثىٚا ؿ ٗثرٙايـل ٗأ ّٖج ثىقنجً ثرٍُ٘ٝ٘ل أٛ ثىَذوأ ثىايٛ ٝقٞاٜ داة ٌا ثىضٜ م

ُا ث ّْجُ ٕ٘ دجىضجىٜ ٍنضجً ٗ"مجىق رفؼجىٔ" ٍْؤٗه ػْٖج ٗأّٔ ّاٞؾجٍٙ  ْٙ٘فٔ ٕ٘ ٍِ ث ّْجُ ال ٍِ تل ٗأا

َا  ُا ىىل ٕ٘ ٗػو ت ٗٗػٞوٓل ٗت ال ٝنيف ٗػوٓ ٗال ٗػٞوٓل فٖيث ٍج ػ ج فؼول إُ مٌٞثً فنٌٞل ٗإُ ٌٕثً فٌٖل ٗأ

                                                           
21
  250. ٗ 2ٌٝثؽغ: ثىْذنٜ: ٟذقجس ثىٖجفؼٞز. ػ -
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ال ٝقذئ ثىن ً ثرٕؼٌٛ ٗٝوفغ دجىضجىٜ إىٚ إػجهر صٌصٞخ ثىؼ قز داِٞ ثىَؼضَىاز ٗثرٕاجػٌر فاٜ ثىَٞاوثُ ىثصأ ثىايٛ 

ْوُٗ فٜ مو ق٘ثػوٌٕ ٗفؾؾٖاٌ ثىؼقيٞاز إىاٚ آٝاجس ثىقاٌآُل فقاو ٝٚوً ػْٔ ثىاٌٝقجُ. فجىَؼضَىز ٍغ أٌّٖ مجّ٘ث ْٝض

مجُ ْٕجك هٍٗجً ٍؾجه آمٌ ىَؼجًٝضٌٖ دجالّضْجه إىٚ آٝجس أمٌٙ ٝاٞاو ظجٌٕٕاج ػناِ ٍاج ماجُ ٝقآًٌ ثىَؼضَىازل 

ٍغو صيل ثىضٜ صْْخ ثىاؼو مئ   ٗصْيخ ثىَٖٞتز ٗثالمضٞجً ٍِ ث ّْجُل ٍْٗجظٌر ثرٕؼٌٛ ٍاغ أّاضجىٓ ثىؾذاجةٜ 

ه ٌٍٚٞ "ثىٚذٜ" ىؼيٖج صومو ٕٜ ّاْٖج فٜ ٕيث ث ٟجًل فٞاظ ٝذاوٗ "ثىٚاذٜ" ٍْاي٘ح ث ًثهر ٗثالمضٞاجً. ف٘

ُا ٕيث ٝؼْٜل ٍِ دِٞ ٍج ٝؼْٞٔ ػيٚ ثرقو دجىْْذز ىَ٘ٝ٘ع ثىؼ قز دِٞ ثالػضَثه ٗثرٕجػٌرل أّٔ دقوً ٍج ثًصااغ  إ

ىاٚ هًؽاجس ػيٞاج ٍاِ ثىضؾٌٝاو ٗثىٖاَ٘هل فٞاظ ثىؾوه ٗثىنا ً ثىَؼضَىاٜ داناٌر ثرىٕ٘ٞاز فاٜ ثىض٘فٞاو ٗثىضَْٝأ إ

ٍ٘ٝ٘ع ػيٌ ثىَضنيٌ ٕ٘ تا ٗص٘فٞوٓ ٗثرىٕ٘ٞز قَضٔل دقوً ٍج ثدضؼو ثىَؼضَىز ديىل ػاِ ظاجٌٕ ثىْٚا٘ٗ ٗأفٖاجً 

ثىؾًَٖ٘. ٗدقوً ٍج ثًصاؼ٘ث ميىل دجىؼوه ث ىٖٜ إىٚ أَّٚ ٍقجٍاجس ثىؼقاو ٗث َٝاجُل دقاوً ٍاج داوث ىىال ٝضؼاجًٛ 

ُا ت  ُا ثىقٌٝز ٗثىقوًر ال َٝنِ أُ صْْذج إىٚ ٍغ فنٌر أ ٌٌّ فٌٝز ٍطيقز ٝاؼو ٍج ٌٝٝو ٗقجهً ػيٚ مو ٕٜءل ٗمة ف

 ث ّْجُ إال ػيٚ فْجح ثىَقجً ثىَطيق ىيقٌٝز ٗثىقوًر ث ىِٖٞٞ.

صيل ٕٜ ٍٖنيز ثالػضَثه ػيٚ ّق٘ ٍج ّٞضْذٔ ىٖج ثرٕاجػٌر ٍاِ دؼاو. ٍٖانيز ٕاؤالء إىل أّٖاٌ ٝاجػ٘ث داِٞ 

ع ىىل أفو ثىوثًٍِّٞ٘قؼِٞ مَج ٝ ف
22

: "ٍ٘قغ ػيٌَٖ ثىوْٜٝ ثىيٛ ال دوا أُ ٝؼْٜ ؽَٞاغ ثىْاجُ ىؼٍَ٘ٞاز ثىاوِٝل 

ُا هقجةق ػيٌَٖ ىِٞ فٜ ث ٍنجُ أُ ٝن٘ٛ فٖٞج إال مجٙز ثىؼيَجء". ٗٝؾخ أال ّقيو ٍِ إَٔٞاز ٕايث ثىَظٖاٌ  إال أ

جُ ٝؤّاِ ىؼَاق ثالٍضاوثه "ثىٖاؼذٜ" ثىَاجًقل فقو مجُ فٜ ثى٘ثقغ دجىْْذز إىٚ ثىَؼضَىز ٕا٘ ثى٘ؽأ ثٟماٌ ثىايٛ ما

 ىين ً ثرٕؼٌٛ ٗىألٕجػٌر ثىيِٝ ّين٘ث دجىَْةىز ٍْينجً ؽجٍؼجً دِٞ ثىاقٔ ٗثىن ً ديمجء صجًٝنٜ مجٗ.

ٕٗنيث ى٘ أّج ّةىْج ثىْٚ٘ٗ ثىؼقجةوٝز ثرٕؼٌٝز ػِ ٍؼجّٜ ٕيث ثىَْيلل ٗأؽَيْج ثىْؤثه ػِ فقٞقز ثىٚيز 

ل ٗفٜ أق٘ثىٌٖ ىثصٖج ٗػيٚ ىْجُ ٍؤًمٌٖ ثدِ مياوُٗل ٍاج ٝاٞاو أُ أداج ثىقْاِ دِٞ ثىؼقو ٗثىْقول ى٘ؽوّج ىألٕجػٌر

ثرٕؼٌٛ إَّج عجً ػيٚ ٍيٕخ ثىَؼضَىز ىْٖٞب ٍيٕذجً "ّٗطجً". إّٔا ٍيٕخ ٌٝٝو إقجٍز ثىض٘ثٍُ دِٞ ثىطاٌفِٞ: داِٞ 

قاجةيِٞ دجىضغيٞاظ ثىضَْٝٔ ثىيٛ ٝقضٞاٞٔ "ثىؼقاو" داجىَؼْٚ ثالػضَثىاٜ ثىايٛ ٝقاً٘ ػياٚ ٍ٘ثؽٖاز أٙاقجح ثالعْاِٞ ٗثى

ٗثىَؾَْز دَنضيف أْٙجفٖجل ٗدِٞ مغٌٞ ٍِ آٝجس ثىقاٌآُ ثىضاٜ ال ْٝاضقٌٞ إَٝاجُ ثىؾَٖاً٘ ٗال صضٟ٘او ثىؼقٞاور فاٜ 

ّاٌّٖ٘ إال دةميٕج ػيٚ ظجٌٕٕجل ٍِ ؽٖزل ٗدِٞ فٌٝز ت ٗقوًصٔ ثىَطيقضِٞ ٗدِٞ هًؽز ٍج ٍِ ثىقٌٝز ٗثىقاوًر 

"ثىنْاخ"  ْخ" أػَجىٔ ٗٝضقَو ٍْؤٗىٞضٔل ٍِ ؽٖاز أماٌٙ. إّٖاج فناٌرال دوا ٍِ ّْذضَٖج إىٚ ث ّْجُ ىؾؼئ" ٝن

 "فٌٝز ث ًثهر" ثىَؼضَىٞز ٗىانٌر "ميق ثرفؼجه". ثىضٜ ؽؼيٖج أد٘ ثىقِْ ثرٕؼٌٛ دوٝ ً ىـ

                                                           
22
 20. ٗ 1998ٌٍمَ هًثّجس ثى٘فور ثىؼٌدٞز. دٌٞٗس. ثىطذؼز ثىغجّٞز. . انسهطح انصقافٍح وانسهطح انعهًٍحػيٜ أٍٗيٞو:  -
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صيل ٕٜ ثىًٚ٘ر ثىضٜ ٝقوٍٖج ثدِ ميوُٗ ػاِ إٍاجً ثىَضنيَاِٞ ثرٕاجػٌر ثىٖاٞل أداٜ ثىقْاِ ثرٕاؼٌٛ فاٜ 

ّا٠َ  أٛ ثرٕؼٌٛ  دِٞ ثىطاٌق ّٗااٚ ثىضٖاذٞٔ ٗأعذاش  ..ثٙاجً ٕيث ثىض٠ّ٘ فٜ ق٘ىٔ: "ػ قضٔ ٍغ ثالػضَثهل ٗ فض٘

ثىٚاجس ثىَؼْ٘ٝز ٗقٚاٌ ثىضَْٝأ ػياٚ ٍاج قٚآٌ ػيٞأ ثىْايفل ٕٗاٖوس ىأ ثرهىاز ثىَنٚٚاز ىؼٍَ٘أل فةعذاش 

ثىقاجةٌ فاٜ ثىاْاِل دطٌٝاق ثىٚاجس ثىَؼْ٘ٝز ثرًدغ  ثىؼيٌل ٗثىقٞجرل ٗث ًثهرل ٗثىقوًر  ٗثىَْغ ٗثىذٌٚ ٗثىن ً 

ثىؼقااو ٗثىْقااول ًٗها ػيااٚ ثىَذضوػااز  أٛ ثىَؼضَىااز  فااٜ ىىاال مياأ ٗصنيااٌ ٍؼٖااٌ فَٞااج ٍٖااوٗٓ ىٖاايٓ ثىذااوع ٍااِ ثىقاا٘ه 

دجىٚ ؿ ٗثرٙيـ ٗثىضقِْٞ ٗثىضقذٞـل ٗمَو ثىؼقجةو فٜ ثىذؼظ ٗأف٘ثه ثىؾْز ٗثىْاجً ٗثىغا٘ثح ٗثىؼقاجحل ٗأىقاق 

تي ٍِ دوػز ث ٍجٍٞز ٍِ ق٘ىٌٖ إّٖج ٍِ ػقجةو ث َٝجُ."ديىل ثىن ً فٜ ث ٍجٍز ىَج ظٌٖ فْٞ
23
 

ٕٗنيث فئىث مجُ ثىنٌٚ ثرٗه ٗثىؾيٜ ثىايٛ ال صؾاو ثرٕاؼٌٝز ٍااٌثً ٍاِ صْاَٞضٔ دجّأَ ثىققٞقاٜ ٗثىَذجٕاٌ 

ُا ٍاج ماجُ ٝؼاِٞ ىألٕاؼٌٝز ٍ٘ثقؼٖاج ٍاِ ثىقا٘ه ثالػضَثىاٜ ٗٝؾؼاو ٍْٖاج مجٙاٞز ٍاِ مٚاجة٘  ٌٕٗ ثىَؼضَىزل فئ

إؽَااجالًل ٕاا٘ ثىقاا٘ه ثىَذجٕااٌ فااٜ ث ٍجٍااز ٗثىَؼااجًك ثىْٚااٞز ثىن ٍٞااز ثىضااٜ ثٝااطٌ ثىَااضنيٌ  ثىنطااجح ثىَؼضَىااٜ

ُا ثىن فز صنُ٘ ػِ ٌٟٝق "ثالمضٞجً  ثرٕؼٌٛ أُ ٝنٖ٘ٝج ٝو مَٚٔ ثىذجْٟٜ دنو ّ ؿ ّٗذٞول أٛ ثىق٘ه إ

قو ٍٗج ٌٝصذ٠ دأ ٗىِٞ د٘ثّطز "ثىؼٖو ٗثى٘ٙٞز". ثرٌٍ ثىيٛ ثٝطٌس ٍؼٔ ثرٕؼٌٝز إىٚ ث ػ ء ٍِ ٕةُ ثىؼ

ٍِ ٍْجةو ٍٗ٘ٝ٘ػجس قجهس ثرٕجػٌر إىٚ ثٍضٚجٗ ثىَْٖؼ ثىَؼضَىٜ ثٍضٚجٙجً فاٜ هفجػٖاج ىْٚاٌر ثىَايٕخ 

ر أمٌٙ فٜ ّ٘ ثدِ ميوُٗ ٕٗ٘ ْٝضؼٌٛ ٕيث ثىضطاً٘ ثىن ٍاٜ ػياٚ ٍْاض٘ٙ  ٌا ثرٕؼٌٛ. ىىل ٍج ّقف ػيٞٔ م

ٌٟٝقضأ ٍاِ دؼاوٓ ص ٍٞايٓ ماجدِ ٍؾجٕاو ٗغٞآٌل ثىَْٖؼ قجة ً: "ٗمغٌ أصذجع ثىٖٞل أداٜ ثىقْاِ ثرٕاؼٌٛ ٗثقضااٚ 

ٗأمي ػٌْٖ ثىقجٜٝ أد٘دنٌ ثىذجق ّٜ فضٚوً ىإلٍجٍز فٜ ٌٟٝقضٌٖ ٕٗيدٖجل ٗٗٝغ ثىَقوٍجس ثىؼقيٞز ثىضٜ صض٘قاف 

ُا ثىؼٌٛ ال ٝقً٘ دجىؼٌٛل ٗأٍغجه ىىل ٍَاج  ػيٖٞج ثرهىز ٗثرّظجًل ٗىىل ٍغو إعذجس ثىؾٌٕ٘ ثىاٌه ٗثىن ءل ٗأ

ُا صض٘قف ػيٞٔ أه ىضٌٖل ٗؽؼو ٕيٓ ثىق٘ثػو صذؼجً ىيؼقجةو ث َٝجّٞز فٜ ٗؽ٘ح ثػضقجهٕاج ىض٘قاف صيال ثرهىاز ػيٖٞاجل ٗأ

دط ُ ثىوىٞو ٝؤىُ دذط ُ ثىَاوى٘ه  ... . عاٌ ؽاجء دؼاو ثىقجٝاٜ أداٜ دناٌ ثىذاجق ّٜل إٍاجً ثىقاٌٍِٞ أدا٘ ثىَؼاجىٜ 

ٚأ فاٜ مضاجح "ث ًٕاجه"ل ٗثصنايٓ ثىْاجُ ثىؾْٜ٘ٝ فةٍيٚ فٜ ثىطٌٝقز مضجح "ثىٖجٍو" ٗأّٗغ ثىقا٘ه فٞأل عاٌ ىن

إٍجٍجً ىؼقجةوٌٕ."
24
 

ُا أقاٌح ثرٍاً٘  ٕٗنيث فئىث مجُ ال دوا ٍِ ثىضَجُ ػ قز ًها ثىاؼو دِٞ ثىاٌقضِٞل ثالػضَثىٞز ٗثرٕؼٌٝزل فائ

ُا ثىؼق ّٞز ثىن ٍٞز ثىَؼضَىٞز ٕٜ ثىضٜ ػجهس إىٚ ثىظًٖ٘ ٟٗااش إىاٚ ثىْاطـ  إىٚ ثىٚقز فٜ ّظٌّج ٕ٘ ثىق٘ه إ

ٌر أماٌٙ دَؾاٌه ٍاج ّاًٌٗ إماٌثٓ ثىنطاجح ثرٕاؼٌٛ فاٜ صطاً٘ٓ ّٗاًٌٞٗصٔ ػياٚ ثىذا٘ؿ دجىنياٞاجس ثىْٞجّاٞز ٍ

                                                           
23
 1046. ٗ 3. ػانًقذيحثدِ ميوُٗ:  -

24
  1047ثىَٚوً ّأْ. ٗ  -
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ُا ٍٞاَُ٘ ثىْظاجٍِٞ  ثىغجٗٝز فٜ عْجٝج م ٍٔ ٍٗؼجًمأ ٝاو ثىغْا٘ٗ ثىَاجّ٘ٛ ٗثىؼٌفاجُ ثىذاجْٟٜ ثىٖاٞؼٜ. ّؼاٌ إ

ق دِٞ ثىا ٌا ٌقضِٞل داو ٝؾَاغ دَْٖٞاج ػياٚ ٙاؼٞو ثالػضَثىٜ ٗثرٕؼٌٛ ىِٞ ٗثفوثًل ٍٗغ ىىل فٖيث ثالمض ف ال ٝا

ثىَْٖؼ. ٗػيٌ ثىن ً فٜ فقٞقضٔ مَج ْٝؾو دقق ثىَانٌ ثىَغٌدٜ ػجدو ثىؾجدٌٛ ىٌ ٝنِ ٍؾٌه م ً فٜ ثىؼقٞورل دو 

مجُ ٍَجًّز ىيْٞجّز فٜ ثىوِٝ.
25
فيْؾؼو إىُ ٍِ ٕيٓ ثىْضٞؾز إفوٙ ق٘ثػو ثىْظاٌ فاٜ ثىََْىاز ثىضاٜ صقاوهس دٖاج  

ٕاؼٌٝز فااٜ أٙاا٘ه ثىاوِٝل ٗىْضااجدغ فْااٌٙ ٍااج ػْاٚ أُ ٝااذِ ػْاأ ثىْظاٌ ىثصاأ فَٞااج دقااٜ ػ قاز ثىَؼضَىااز داٌقااز ثر

ٍض٘ثٙ ً ٟ٘ثه ثىقٌُٗ ثىضٜ صيش فٜ ثىؼجىٌ ث ّ ٍٜل ٍِ صةعٌٞ ثىَوًّز ثالػضَثىٞز فاٜ ثىااٌق ثرماٌٙ. ٗىاٞنِ 

ٌا ثالىضاااجس إىَٖٞااج ػااجهر ػْااو  ثىضانٞااٌ فااٜ ٍْااجًثس ٗق٘فْااج فااٜ ٕاايٓ ثىنطاا٘ر أٍااجً ٗؽٖااز فااٜ ثىانااٌ ٗثىضااجًٝل ال ٝااض

 ثىَؼٌفز ثىن ٍٞز ىيَيٕخ ثىَؼضَىٜ فٜ ثىغٌح ث ّ ٍٜ دةًٛ إفٌٝقٞج فٜ ثىَغٌح ثىنذٌٞ. 

5

ٍِ ثىَاجًقجس ثىضٜ صياش ثىْظٌ فٜ صجًٝل ثىقٌمز ثىَؼضَىٞز ٗثىضٜ مجُ ىٖج دوُٗ ٕل أعٌ دجىغ فاٜ ص٘ثٙاو 

نٌ ثالػضَثىٜ فٜ ثىقاٌُٗ ثرًدؼاز ثرٗىاٚ فاٜ ثىضاٌثط ثىاناٌٛ ث ّا ٍٜ دئفٌٝقٞازفًٞ٘ أٟٞجف ثىا
26

ُا ٕايٓ  ل أ

ثىقٌمز ّؾقش فنٌٝجً فٞظ فٖيش ّٞجّٞجً. ىقاو فٖايش فٌقاز ثالػضاَثه مقٌماز هْٝٞاز دؼاو أُ ثّاضقجىش إىاٚ ػقٞاور 

ؼذجّٜل فئّٖاج ظياش ػقٞاور مجٙز صؼضْقٖج قيز ٍِ ثىْنذز. ٗفضٚ فٜ ىًٗر ٍؾوٕج ّٗا٘ىٕج فٜ ثىوٗىز فٜ ثىؼٌٚ ثى

از فاٜ صقاوً  ٍا ّنذز ٗىٌ صضؼوثٕج إىٚ ثىؼًَ٘. دَْٞاج ماجُ إّؾجٍٕاج ثىؼق ّاٜ ػياٚ ٍْاض٘ٙ ثىَاْٖؼ ثىن ٍاٜ مطا٘ر ٕج

ثىانٌ ثىوْٜٝ ث ّ ٍٜ
27

. ٕٗيث ٍج فوط دجىاؼول ىِٞ فق٠ فٜ ثىٌَٖقل ٍٖو ثالػضَثه ػيٚ ػٖو ثىوٗىز ثىؼذجّٞزل 

فاٜ ثىقٞاٌٗثُ ٗثىَغاٌح. ٗفْاخ ٍاج صايمٌٓ ٍٚاجهً ثىْاٌٞ ٗمضاخ ثىٌؽاجه  دو إّٔ ّأْ ٍج فوط فاٜ "إفٌٝقٞاز"ل

ٗثىطذقجسل فقو ثًصذ٠ ظًٖ٘ثىَؼضَىز فٜ ف٘ثٌٝ إفٌٝقٞاز ثىنذاٌٙ ٍْاي ثىقاٌُ ثىغاجّٜ دَذؼا٘ط ٗثٙاو داِ ػطاجء 

ثىوثػٞز ػذو ت دِ ثىقجًط ٗدٌؽجه ٍِ أٙاقجدٔ ٗص ٍيصأ ٝاوػُ٘ إىاٚ ٍيٕذأ.
28
ماجُ ٍاٌْٖ ٍاِ قٚاو ثىَغاٌح  

ُا إهًٝاِ داِ ػذاو ت ٍؤّاِ ثىوٗىاز ث هًْٝاٞز إَّاج ٌّٖٗ ثال ػضَثه فٞٔ ٍِ صجٌٕس إىٚ ْٟؾزل فضٚ أّٔ ٝقاجه إ

صَنِ ٍِ ثىْؾجؿ داٞو ٍج مجُ قو ٌّٖٓ هػجر ٗثٙو ٍاِ أٙا٘ه ثالػضاَثهل ٗمجّاش ىثس ص٘ؽأ ٍؼاجًٛ ىيقناٌ 

                                                           
25
 347ٍقَو ػجدو ثىؾجدٌٛ: ٌٍؽغ ٍيمً٘. ٗ  -

26
ٗقو صةّْش ػياٚ أًٝاٖج ٍوْٝاز ثىقٞاٌٗثُ ٍْاي أٗثّا٠ ثىقاٌُ  ٝضؼيق ثرٌٍ ْٕج دجىٌقؼز ثىضٌثدٞز ٍِ ثىقجًر ثىَغجًدٞز ثىضٜ صَٖو د ه صِّ٘ ٗثىؾَثةٌ ٗىٞذٞجل -

فااز ثرٗه/ ثىْاجدغل ٗأٙاذقش ػجٙاَز ىٖاج ٗىيَغاٌح ميأ فاٜ ػٚااٌ ثىاض٘فاجسل عاٌ قااٜ ػٖاو ثىا٘الرل ٗقاو ثصْااغ ػٌَثّٖاج فضاٚ أٝاقش ٍاِ أمذاٌ ٌٍثماَ ثىغقج

  ث ّ ٍٞز م ه ثىقٌُٗ ثرًدؼز ثرٗىٚ.

27
عٌٓ فٜ هًٗ ثىؼيٌ ثىذغوثهٝز. ٌّٖ َِٝ أدقاجط ثىَيضقاٚ ثالفضااجةٜ "دٞاش ثىقنَاز ثىؼذجّاٜ: ػٌثقاز ثىَجٝاٜ ًٗ ٝاز ه/ فِْ ػْٞٚ ثىقنٌٞ: دٞش ثىقنَز ٗأ -

  423/ ثىَؾيو ثرٗه. ٗ 20001ثىقجٌٝ" ًٍْٖ٘ثس دٞش ثىقنَز/ دغوثه 

28
َؼضَىاز. صققٞاق فاؤثه ّاٞو. صاِّ٘ ثىاوثً ثىضّْ٘اٞز أد٘ ثىقجٌّ ثىذينٜ: دجح ىمٌ ثىَؼضَىز ٍِ ٍقاجالس ث ّا ٍِٞٞ. ٝاَِ مضاجح: فٞاو ثالػضاَثه ٟٗذقاجس ثى -

  99. ٗ 1974ىيٌْٖ. 
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َاج ثّضٖاٌ ثالػضاَثه ثرٍ٘ٛ ف٘ؽوس ٙاوٙ ٗثّاؼجً ىاوٙ ثىَغجًداز ثىايِٝ ماجّ٘ث ٖٝاضنُ٘ ٍاِ ػْاف ٕايث ثىقناٌ. م

مغٞاآٌ ٍااِ ثىَاايثٕخ ٗثىااوػ٘ثس ثى٘ثفااور ٍااِ ثىَٖااٌقل ػااِ ٌٟٝااق ثىااوػجر أٗ ثىؼااٌح ثىَذؼاا٘عِٞ فااٜ ٍَٖااجس 

ح ثالػضَثه إىاٚ ؽٖاجس ٍنضيااز ٍاِ دا ه ثىذٌداٌل فقاو  ٌا ٍْٗؤٗىٞجس. ٗمَج صٌٖٞ إىٚ ىىل ثىَٚجهً ىثصٖجل فقو صْ

قااو إٔاجً دؼااٜ ثىَاؤًمِٞ فااٜ ٕايث ثىٚااوه إىااٚ مجّاش ْٕااجك ؽَجػاجس ق٘ٝااز ٍاِ إٔااو ٍّجصاز ٗثٙاايٞز ثىَايٕخل ٗ

ُا ٗثٙاو داِ  ثىَْاجظٌثس ثىضاٜ هثًس داِٞ ثى٘ثٙايٞز ٗث دجٝاٞز ٍاِ فٌقاز ثىنا٘ثًػ. فقاو ىماٌ قاوثٍٚ ث دجٝاٞز أ

ػطجء مجُ ٝضَْٚ ىقجء أفو أقطجدٖج ثرٗثةو ٕٗ٘ أد٘ ػذٞور دِ مٌَٝز ٍْٗجظٌصٔل ٗقو ثىضقٞج دجىَْؾو ثىقاٌثً فذاجهً 

ُا ت ٝؼيح ػيٚ ثىَقوًٗ. عاٌ ّاةه أدا٘ ػذٞاور ٗثٙا ً ٗثٙو أدج ػذٞور دق٘ ىٔ: "أّش ثىيٛ ديغْٜ ػْل أّل صق٘ه: إ

ُا ت ٝيؼٚٚ دجالّضنٌثٓ. قجه ث دجٝاٜ فاْنِ ٗثٙاو دٌأّأ ٗىاٌ ٝؾاخ  قجة ً ٗأّش ثىيٛ ديغْٜ ػْل أّل صق٘ه: إ

ّٗاةىل فْانشل فقاجه ىٖاٌ ٗثٙاو: دٖٜء. عٌ ثىضف دٔ أٙقجدٔ فقجى٘ث: مْش صضَْٚ ىقجء أدٜ ػذٞورل ّاةىضٔ فةؽاجحل 

ٗٝقنٌ دْٞش دْجء ٍْي أًدؼِٞ ّْز فٖؤٍ ٗأّج قجةٌ فيٌ أقؼو ٗىٌ أدٌؿ ٍنجّٜ"
29
. 

ُا إٔاو ّاّ٘از قاجٍ٘ث دَْاجػور إدجٝاٞز 1521/ 928ٗفٜ ثىْٞجق ّأْ ٝيمٌ أد٘ ثىؼذاجُ ثىٖاَجمٜ  س   "أ

صجٌٕس فٜ ٍْجظٌصٌٖ ىي٘ثٙيٞز ػْاوٍج صغياخ ثرمٞاٌُٗ ػياٌٖٞ".
30
ُا   ٕايث ثرفاق ثىغقاجفٜ ثىٌفاخ ماجُ  ٟٗذٞؼاٜ أ

ٝؼنِ ٟذٞؼز ثىقًٞ٘ ثىَؼضَىٜ فٜ ٍؾجه ثىؼقٞورل ٗأّٔ مجُ ٍؼذٌثً ػِ ثىضةعٌٞ ثالػضَثىاٜ ٍٗاج ٝاضؼاو ػْاو هػاجر 

ثىَيٕخ ث دجٜٝ فٞٔ ٍِ ٍ٘ثقف ٍْٗجظٌثس ىٚٞجغز ٍج ٌٍّٝٗ٘ٔ ٍاِ ٍغاو أػياٚ فاٜ ثىْظاٌ ٗثىؼَاو. ٗماجُ ٍاِ 

فٜ ث ىٖٞجس ىذّ٘جً ثػضَثىٞجً ثٕضٌمش فٞٔ ٍغ ثىَؼضَىز فٜ ثرٙ٘ه ثىنَْز: ّضٞؾز ىىل أُ أىذْش ث دجٝٞز ثىن ً 

فٜ ثىض٘فٞول ٗثى٘ػو ٗثى٘ػٞول ّٗاٜ ثىٌ ٝزل ٗثىق٘ه دنيق ثىقٌآُل ٗثىؾذٌ ٗثالمضٞجً. ٗقو ْٝضقِْ فٜ ٕيث ثىَقجً 

جٝاٞز داجىَغٌح أُ ّؼٌٛ دئٝؾاجٍ ىاذؼٜ ؽ٘ثّاخ ٕايث ثىضاةعٌٞ ثالػضَثىاٜ فاٜ فؼيأ ٗثّاؼجىأ دن ٍٞاز ٕاٞ٘ك ث د

 . ث ّ ٍٜ ثىنذٌٞ

 : انكاليٍح اإلتاضٍح واالعرزال:5-1

ى٘ ٟيذْاج مضجداجً هقٞقاجً فاٜ ثىضْظٞاٌ ىق٘ثػاو ثىؾاوه ثىن ٍاٜ فاٜ ثىَْاجةو ثىؼقوٝاز ػْاو ٕاٞ٘ك فٌقاز ث دجٝاٞز 

ثً ػِ ثالىضقجء ٗثىضقجٟغ دِٞ ّؾو أٗه صَغيأ أٙا٘ه ثىنا ً ثالػضَثىاٜل  دَٖجه إفٌٝقٞزل ٗأًهّج ٍْٔ أُ ٝنُ٘ ٍؼذٌا

ُا مضاجح  ّٗؾو عجُ ٖٖٝو دجىضةعٌٞ ثىيٛ مٞاؼش ىأ أٙا٘ه ثىنا ً ث دجٝاٜ فاٜ ثىؼقٞاورل ىَاج صٌههّاج فاٜ ثىقا٘ه إ

أقوً ثىَؤىاجس ثىن ٍٞاز فاٜ  "ثىٌه ػيٚ ؽَٞغ ثىَنجىاِٞ" ىَؤىأ ثىؼجىٌ ثىَضنيٌ ث دجٜٝ ثىقجٍٜ أد٘ مًَل ٕ٘ ٍِ

إفٌٝقٞز صاٚٞ ً ىيَْجةو ثىن ٍٞز ث دجٝٞز مجٙز ٍج صؼيق ٍْٖج دَْجقٖز ثىَؼضَىز فٜ ميق ثرفؼجهل ٗثالّضطجػزل 

                                                           
29
  246. ٗ 2أد٘ ثىؼذجُ ثىوًؽْٜٞ: ٟذقجس ثىَٖجٝل دجىَغٌح. صققٞق إدٌثٌٕٞ ٟ ٗٛ. قْْطْٞز. ٍطذؼز ثىذؼظ ه.س . ثىَؾيو -

30
  154. ٗ 1953أد٘ ثىؼذجُ ثىَٖجمٜ: ٌٕؿ ٍقوٍز ثىض٘فٞو. ثىقجٌٕر.  -
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ٌا ؽَيز ٍِ ثىقٞجٝج ثىؼقوٝز ثىَ٘ٙا٘ىز دضةّاِٞ أقجٗٝاو ثىَؼضَىاز فاٜ ثىايثس ث ىٖٞازل ٗثىٚااجسل ٗث ً ثهر. فقو ٝ

ٗث َٝجُل ٗميق ثىقٌآُ.
31
ٕٜٗ فٜ ٍؾَيٖج صنٌػ ػِ ثىَةى٘ف ٍِ ثىنا ً ثرٕاؼٌٛ ثىْاْٜا ػياٚ ٍقضٞاٚ ٍذاوأ  

صناُ٘ دَؼٌفاز ثىَ٘ؽا٘هثس ثىضاٜ ٕاٜ ػياٚ  ثىَْغ أٗ ثىْقو. فَؼٌفز ت فَٞج صاٌثٓ ٍاوّٗجس ثىنا ً ث دجٝاٞزل إَّاج

ّ٘ػِٞ: قوٌٝ ٍٗقوط. فجىقوٌٝ ٕ٘ ت ثىَْاٌه دجى٘فوثّٞز ٗثرىٕ٘ٞز ٗثىٌد٘دٞز. ٗثىَقوط ٌٝدجُ: ؽٌْ ٗػٌٛل 

ٗصقضَٖج أّ٘ثع ثىَ٘ؽا٘هثس ثىَٚاْ٘ػز ثىَني٘قازل ٕٗاٜ ؽَٞؼٖاج ٍقوعاز داوىٞو ٍاج ٝؼضًٕ٘اج ٍاِ ثىقاوط ٗثىؼؾاَ 

ُا ثىٚااْؼز هثىااز ػيااٚ ٙاجّؼٖج ٍٗقااوعٖجل ٕٗاايٓ فؾااز  ٗثىقجؽازل ٗال دااوا ىٖااج ٍاِ ٍقااوط أفااوعٖج ٗمااجىق ميقٖاجل ر

ٝ٘ؽذٖج ثىؼقو.
32
ُا ثىقجًا ٝؾو أهىز ٍؼضَىٞاز أماٌٙ ػياٚ ىىال ٍْذغاز فاٜ صٞاجػٞف أقا٘ثه ثىنا ً ث دجٝاٜل   دو إ

ل مَؼٌفاز فضنُ٘ ًٟ٘ثً م ٍجً فٜ ٌٟق ثىَؼٌفزل ًٟٗ٘ثً آمٌ فٜ أقْجً ثىؼقو ٝيمٌ فٖٞج أّأ ع عاز أقْاجً: ٗثؽاخ

ثىاجػو دؼو عذ٘س ثىاؼول ٗعذ٘س ثىقوًر ىَِ عذش ىٔ ثىاؼول ٗعذ٘س ثىؼيٌ ىَِ عذضش ىأ ثىقاوًرل ٗعذا٘س ثىقٞاجر ىَاِ 

عذش ىٔ ثىؼيٌل ٗعذ٘س ثى٘ؽ٘ه ىَِ عذضش ىٔ ثىقٞجر. ٗثىقٌْ ثىغجّٜ ٕ٘ ثىَْاضقٞو مجؽضَاجع ثىٞاوِٝل ٗٗؽا٘ه ٕاٜء 

و ٗؽا٘ه فجػاو غٞاٌ قاجهًل ٗقاجهً غٞاٌ ػاجىٌل ٗػاجىٌ غٞاٌ ٗثفو فٜ مجةِْٞل ٗصقٌك ثىؾٌْ إىٚ ؽٖضاِٞ. ْٗٝاضقٞ

ج ثىقٌْ ثىغجىظ فٖ٘ ثىؾجةَل ٕٗ٘ ٍج ىاٌ ٝناِ ٗثؽذاجً ٗال ٍْاضقٞ ً داو ؽاجٍ فاٜ ثىؼقاو  ٍا فٜل ٗفٜ غٌٞ ٍ٘ؽ٘ه.. ٗأ

ٗؽ٘هٓ ٗػؤٍ.
33
 

ن ً ىِٞ ٕيث ٗفْخل دو إّْج ٍضٚ أٍؼْج ثىْظٌ عجّٞز فٜ ٍْجفٜ ثىضؾوٝو ثىن ٍٜ ثىيٛ قجً دٔ أفو ٍؾوهٛ ثى

ثىً٘ؽ ّٜل فئّْج ّْؾوٓ دؼاو أُ ٖٝاٌٞ إىاٚ دطا ُ ثرقْاجً ثىغ عاز ثىَ٘ٙا٘ىز  ث دجٜٝ فٜ ثىٚاجسل مجٙز ٍغ

دَيثٕخ ثىْجفٞز ثىَؼطيزل ٍٗيثٕخ ثىَغذضز ىيٚاجس ثىقجهعزل ٍٗيثٕخ ثرٕجػٌر أٙقجح ثىَؼجّٜ ثىقوَٝز ثىَغاجٌٝر 

ُا ٙاجس ت ىِٞ ْٕجك ٍؼْٚ غٌٞٓ أٗ ٕ ٜء ٝ ٍٍٔ أٗ ٝاجًقٔ. فج  ٍ٘ؽ٘ه ٍؼْجٓ ىاِٞ ىأ ْٕاجك ىيثس تل ٝقًٌأ

ٗؽ٘ه غٌٞٓل ٝنجىأ أٗ ٝ٘ثفقٔل ٗت فٜ ٍؼْجٓ أّْج ّنذٌ ػِ ىثس ت أّٖج ىْٞش دَٞضز دو فٜ ٗىأ ثىضٚاٌف فاٜ 

دجىْْذز ىنو ثىٚاجس. ثىغٌٞل ٗت قجهً ٍؼْجٓ أّٔ ىِٞ ػجؽَثً ٗال ٝؼٍ٘ٓ ٕٜء. ٗميىل
34
ٗثىً٘ؽ ّٜ فٜ صقٌٝآٌ  

ُا ىىل ْٝضيًَ ٕٞتجً غٌٕٞجل ٝقجٍٖٗج فٞٞاجٕٖٞجل ٕ يث ٗثٝـ مو ثى٘ٝ٘ؿل ف  ٝقٚو دْاٜ ٕيٓ ثرًٍ٘ ػِ ثىيثس أ

أٗ ٕااٞتجً غٌٕٞااج صْااضؼِٞ داأ ٗٝنااُ٘ ؽااَءثً ٍْٖااجل فاايىل ٍقااجه ػااِ ىثس ت. ٗت قااوٌٝل ٗثىقااوٌٝ ٍااِ ّااذق ثىقااوط 

                                                           
31
. صققٞق ػٌَٗ ميٞاز ثىْجٍٜ. ّْنز ٌٍقّ٘ز. ٗقو ًٗه ىمٌٓ فاٜ: مضاجح: ّاجىٌ ثىقاجًعٜ: ثىؼقا٘ه ثىاٞاٞز كراب انزد عهى جًٍع انًخانفٍٍٍٜ: أد٘ مًَ ثىقج -

 فٜ أٙ٘ه ث دجٝٞز. هثً ثىٞقظز. ه.س.

32
. 1962ر. ٍطذؼاز ثىاؾجىاز ثىؾوٝاور. ه.س. ّقٞو ْٕج ػيٚ أفو ٍْظٌٛ ثىَيٕخ ث دجٜٝ أدٍ٘مٌٝاجء ثىؾْاجّٜٗ: مضاجح ثى٘ٝاغ. ّٖاٌ إداٌثٌٕٞ ثٟاأ. ثىقاجٌٕ -

 ٗ5 

33
 6ثىَٚوً ّأْ. ٗ  -

34
  46/ 1ٗ/ػ1306 : ثىوىٞو رٕو ثىؼق٘ه ىذجغٜ ثىْذٞو دًْ٘ ثىؼق٘ه. ثىقجٌٕر. ثىَطذؼز ثىذجًّٗٞز.1078/ 471أد٘ ٝؼق٘ح ثىً٘ؽ ّٜ  س  -

ٌف دؼقٞااور إٔاو ّاّ٘از . ٗقااو ّٖإٌج ثىذجفاظ ثىاٌّْااٜ دٞٞاٌ ما٘دٌىٜ فااٜ ٗىياً٘ؽ ّٜ ّا٘ م ٍاٜ ٍٖااًٖ٘ أىاأ فاٜ ػيااٌ ثىنا ً ثّأَ: ػقٞااور ثىض٘فٞاو  ٗصؼا

  صقش ػْ٘ثُ: ٍومو ىوًثّز ػيٌ ثىن ً ث دجٜٝ. 1982أٌٟٗفضٔ ىْٞو همضً٘ثٓ ثىوٗىز فٜ ؽجٍؼز ثىٌْدُ٘ دذجًِٝ ّْز 
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ٚاجس ثىنجٍيزل ٗىىل ػِ غٌٞ ت ٍْاٜل ٗال ٗثىؼؾَ ٗثىقجؽز. ٍِٗ فٚيش ىٔ ثٌّ ثىقوً فٚيش ىٔ ثرىٕ٘ٞز ٗثى

قوٌٝ إال ت ٗال إىٔ إال ت.
35
 

إّٔ ٗالٕل صقٌ٘ٝ ؽوٝو رٙو ػقوٛ م ٍٜ ٝضؼيق دجىايثس ٗثىٚااجس ٍاِ ؽجّاخ ثىَاضنيٌ ث دجٝاٜ دجىٖانو 

 دجٝاٜ فاٜ ثىيٛ ٝٞاٜ ػيٞٔ ثىٌَٖٗػٞز "ثالػضَثىٞز" ث دجٝٞز. ّٗٞط٘ه ْٕج دْج ثىَقجً ىا٘ أّْاج صجدؼْاج ثىنا ً ث

دقٞز ثىقٞجٝج ثىن ٍٞز ثرمٌٙل مؾْ٘فٌٖ إىٚ ثىق٘ه دنيق ثىقٌآُل أٗ ّاٌٖٞ ىٌ ٝز ت دجردٚجًل أٗ ًهٗهٌٕ ػيٚ 

ّني٘ إىٚ صقٌٌٝ ّضٞؾز ّؼضقاو أّٖاج  إٔو ثىْْز ثرٕجػٌر فٜ ثىَٞوثُ ىثصٔل ٕٜٗ ػوٝور ٍْٗضاٞٞز. ٗإَّج ٌّٝو أُ

ُا ٍ ج ثػضذٌصٔ ث دجٝٞز ٍيٕذجً ؽوٝوثً فٜ ػ قز ثىايثس ٗثىٚااجسل ٕا٘ أٙذقش صاٌٛ ّاْٖج ػيْٞج فٌٝجًل ٕٜٗ أ

فااٜ ثىققٞقااز ال ٝؼااوٗ أُ ٝنااُ٘ ص٘ىٞاااجً ٗصااةعٌثً ىإلدجٝااٞز دجرٙاا٘ه ثىن ٍٞااز ىيَؼضَىااز ثىقجةيااز دجىؼْٞٞااز دااِٞ ثىاايثس 

فل ٗإدٌثٌٕٞ ٗثىٚاجس. ٗقو صايْف فٖٞج ثىَضنيٌ ث دجٜٝ ثىً٘ؽ ّٜ دجىؾَغ دِٞ آًثء ثىَؼضَىٜ أدٜ ثىٖيٝو ثىؼ 

ثىْظجً فٜ دْجء م ٍٜ ٍضنجٍو ال ٝنضيف فٜ فقٞقضٔ ػَج صقًٌ فاٜ ما ً ثىَؼضَىاز ٍاِ آًثء فاٜ ثىايثس ٗثىٚااجس. 

ُا ت ػاجىٌ دؼياٌل ٗػيَأ ىثصأل قاجهً  - مَاج ْٝاؾو ثىٌّٖٖاضجّٜ-فقو ّقج ثىؼ ف فٜ ٍقجٗىضٔ صيال  إىاٚ ثػضذاجً "أ

ٗدٖيث صنُ٘ ثىٚاجس أف٘ثالً أٗ أٗؽٖجً ىييثس. ٗىٌٖؿ ٕيٓ ثرفا٘ثه دقوًرل ٗقوًصٔ ىثصٔل فٜ دقٞجرل ٗفٞجصٔ ىثصٔل 

ُا ٍؼْاٚ ت ػاجىٌل أّأ قاجهًل ٍٗؼْاٚ أّأ فاٜل أّأ قاجهًل  ُا ثىؼ ف ٝاٌٙ أ ثىضٜ ٕٜ ػِٞ ثىيثس ًٝ٘ه ثرٕؼٌٛ أ

ٍٗؼْٚ أّٔ قجهً أّٔ فٜ. فٚاجصٔ ػيٚ ٕيث ثرّجُ ٕٜ ٕا٘ل ٗىثصأ ٕاٜ ّااِ ٙااجصٔل ٗثالماض ف داِٞ ثىٚااجس 

وٓ ًثؽغ إىٚ ثمض ف ثىَؼيً٘ ٗثىَقوًٗل ٗىِٞ ٕ٘ دجالمض ف ثىققٞقٜ."ػْ
36
ىاِٞ ٕايث ٗفْاخ داو ّؾاو ثىَاضنيٌ  

ثىَؼضَىٜ ثىْظجً ٝيٕخ دَْةىز ػْٞٞز ثىٚااجس ث ىٖٞاز إىاٚ إفنجٍٖاج فاٜ أدؼاو ٍاوثٕج ٗىىال دضاْاٌٞ ٙااجس ثىايثس 

جً إعذجس ىثصٔ ّٗاٜ ٙاز ثىؾٖو ػْأ. ٗدٖايث ٕٜٗ ثىَْغ ٗثىذٌٚ ٗثىقٞجر ٗثىقوًرل صاٌْٞث ّيذٞجً. فَؼْٚ مّ٘ٔ ػجىَ

ثالػضذجً ْٝضاٜ دةُ ٝنُ٘ ثىؼيٌ ٍيق٘ظجً مٚاز ٍْضقيزل أٗ ص٘فٜ دجالّضق هل ٗػْوٓ ىِٞ ْٕجك فٌق دِٞ ثصٚاجفٔ 

دجىؼيٌ ٗثىقوًر ٍغ ً إال ٍِ فٞظ ٍج ْٝااٜ ػاِ ثىايثس فاٜ ثصٚاجفٖج دٖايٓ أٗ صيال. فجىضؼاوه إىُ فاٜ ثرٝاوثه ثىَْاٞاز 

 ثىؼؾَ ٗثىَ٘س ػيٚ ّذٞو ثىَغجه. ٕٜٗ ثىؾٖو ٗ

ٍِ ْٕاج إىُ ٝؾاخ أُ ّياضَِ ثىَاوى٘ه ثىذؼٞاو ىألعاٌ ثىَؼضَىاٜ فاٜ ثىن ٍٞاز ث دجٝاٞز فاٜ ٌٟٝقاز صقٌٌٕٝاج 

ىيؼقٞورل ثّط قجً ٍِ ثىؾَغ ثىٌَمخ دِٞ آًثء ثىَضنيَِٞ ٗثالػضَثه. ٗىؼاو ثىٚاٞجغز ثىَقنَاز ثىضاٜ قاجً دٖاج ػَٞاو 

جهر دْجء ثىن ً فاٜ ثىَْاجةو ث ىٖٞاز مجٙاز فاٜ ثىايثس ٗثىٚااجسل صؤماو ٕايٓ ثىَيٕخ ث دجٜٝ ثىً٘ؽ ّٜ فٜ إػ

 ثىَ٘ثفقز صةمٞوثً ٕٜٗ: "ىِٞ ْٕجك ٕٜء غٌٞ ت".

                                                           
35
  47ثىَٚوً ّأْ. ٗ  -

36
 53. ٗ 1ثىٌّٖٖضجّٜ: ٍٚوً ٍيمً٘  -
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فٜ ٕيث ث ٟجً َٝنِ أُ ّاٌٖ دًٚ٘ر أفٞو ٍَْىاز ثىَوًّاز ثالػضَثىٞاز ٗقاو ثًصذطاش صجًٝنٞاجً داضاٌر ٍاِ 

ٌح ثىنذٌٞ ىيؼقٞور ثىَؼضَىٞز صْظٌٞثً ٗصٌّاَٞجًل صَجٍاجً مَاج فضٌثس ثىقنٌ ثرغيذٜ ٗثػضْجق أٌٍثء دْٜ ثرغيخ دجىَغ

 مجُ ىٖج ثىٖةُ ّأْ فٜ ثىٌَٖقل ٍٍِ مياجء ثىوٗىز ثىؼذجّٞز: ثىَةٍُ٘ل ٗثى٘ثعقل ٗثىَؼضٌٚ.

ّٗقِ ْٕج ّٞٞف فٜ ثّضْضجػ ال ّؼضقو أّٔ َٝغو ص ٕٞجً ىيَ٘ؽز ثىضٜ فَيٖج ثىانٌ ثالػضَثىاٜ فاٜ ّاًٌٞٗصٔ 

ُا فقٞقز ٕيث ثالّضٖجً مجًػ هثةٌر ثىٌَٖق ٍَج ّقف ػيٞٔ فٜ مضخ ثىطذقجس ٗثىٌؽجه ٗثّضٖجًٓ دذ ه ثىَ غجًحل دة

ّٔ ثىقجٜٝ ػٞجٛ فٜ ٗا ُا أٍاٌثء دْاٜ  فٜ ثىَٚجهً ثىَغٌدٞز. ٗىْج أُ ّقٌأل إُ ٕتْجل ٍج ه "صٌصٞخ ثىَوثًك" ٍاِ أ

ىقاٌآُل ٗأٍاٌ دقٌثءصٖاج ػياٚ ثرغيخ ثػضْق٘ث ٍيٕخ ثالػضَثهل ٗقو ديغ صؼيق دؼٌٖٞ أُ "مضاخ ثىْاؾ س دنياق ث

ثىَْجدٌل ٗأُ ٝقَو ثىْجُ ػيٖٞج".
37
 

 "ٟذقجس ػيَجء إفٌٝقٞز" فْؾو ّؾ ً آمٌ ّٗضااجً ٍٗضاٌقاجس صْضقٚاٜ ٗصْاضؾَغ فضاٞاو ٗىْج أُ ّقٌأ عجّٞجً فٜ

فٜ إفٌٝقٞز ٕٗ٘ ثدِ أداٜ  فٜ صٌٚ٘ٝ فقٞقز ٕيث ثىقًٞ٘ ثىَؼضَىٜ دجىقوٝظ ػِ أفو ٍِ قجه ثىَوًّز ثالػضَثىٞز

ثىؾ٘هل ٗ ّقجق ثىَؼٌٗف دجىؼَٖجء ثىيٛ ماجُ ْٝاجظٌ فاٜ مياق ثىقاٌآُ ٍْاجظٌر ٕاوٝور ٗٝؾضَاغ ف٘ىأ أٙاقجح 

ٝؾجىْااّ٘ٔ ٗٝنضياااُ٘ إىٞاأ.
38
ٍٗااج أمغااٌ ٍااج ٝقاااو ٕاايث ثىَٚااوً داايمٌ ىطذقااجس ثىَٖااجٝل ثىَضنيَااِٞ ثىاايِٝ ٗٝااؼ٘ث  

ىز! ّٗقِ ْٕج ّنضاٜ دجىضيَٞـ ٗث ٕاجًر إىاٚ أداٜ ثىاٞاو داِ ٍؤىاجس ٗمضخ فٜ ثىن ً ٗثىؾوه ػيٚ ٌٟٝقز ثىَؼضَ

ظاٌل ٍٗقَو دِ ثىن ػٜ ثىيٛ ٗٝغ مضجدجً فٜ ثىٌه ػيٚ دؼٜ ػيَجء ثىْْاز فٜ ميق ثىقاٌآُ. ٍٗقَاو ثىَؼاٌٗف 

دجىَْقٜ ٗثدِ أدٜ ًٗؿ ثىيٛ ػْٜ دجىؾوه فٜ ميق ثىقٌآُل ٗفٜ ثرَّجء ٗثىٚاجس.
39
 

ج ٙجفخ "ًٝجٛ ثىْاُ٘" أد٘ دنٌ  ٍا ُا ٍِ إٌٖٔ ثىَؼضَىز فاٜ أ ثىَجىنٜل فٞيمٌ ٍققق ثىنضجح ٍِ ؽٖضٔل أ

د ه ثىَغجًح ثىقجٜٝ أد٘ ٍقٌٍ. فقو أظٌٖ ٍيٕذٔل ٗمجّش ىٔ فيقز ٝؾضَاغ إىٞأ ثىطيذاز ىضيقاٜ ثالػضاَثه ػْأ. عاٌ 

 ل ٕٗاا٘ أفااو مذااجً ثالػضااَثه ثىاايٛ ػااٌف ثىَاايٕخ داأ ٗثّضٖااٌ فااٜ 269/882ّاايَٞجُ دااِ أدااٜ فااا٘ ثىاااٌثء س

مَاج ٝغذاظ ىىال ثداِ ثىْاوٌٝ فاٜ "ثىاٌّٖاش"ل ٍٗاِ ّاجً ٍاِ ثىوثًّاِٞ ػياٚ ثػضذاجًٓ إٔاٌ ٍْظاٌ ىيَايٕخ إفٌٝقٞز 

ثالػضَثىٜ. فقو أمي ثىاٌثء ػِ دٌٖ ثىٌَْٜٝل ٗأدٜ ثىٖيٝو ثىؼ فل ٕٗٞ٘ك ثىَؼضَىز ثىيِٝ ثىضقٚ دٌٖ فٜ ًف صٔ 

دنيق ثىقٌآُ. ىيٌَٖقل ٕٞتجً غٌٞ ٌْٝٞ ػيٚ ٍج ػٌف دقوًصٔ ػيٚ ثىؾوه ٗثىَْجظٌر ٗثىق٘ه
40
 

                                                           
37
  244. ٗ 1968. صققٞق ٍقَو ثىطجىذٜ. صِّ٘. ثىَطذؼز ثىضّْ٘ٞز. يٍ يذارك انقاضً عٍاضذزاجى يسرخزجح ثىقجٜٝ ػٞجٛ:  -

38
 221. ٗ 1914. ٌّٖ دِ أدٜ ْٕخ. ثىؾَثةٌ. طثقاخ عهًاء إفزٌقٍحأد٘ ػذو ت ٍقَو دِ ثىقجًط دِ أّو ثىنْٖٜ ثىقٌٞٗثّٜ:  -

39
 221ثىَٚوً ّأْ. ٗ  -

40
 161/162. ٗ ٗ 1951ثرٗه. صققٞق فِْٞ ٍؤِّ. ثىقجٌٕر. ٍنضذز ثىْٖٞز ثىٌَٚٝز.  . ثىؾَءرٌاض انُفىسأد٘ دنٌ ثىَجىنٜ:  -
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ُا ثىيٛ ٝؾخ أال ٝغٞاخ ػاِ ثّضذجْٕاج ٕا٘ ثرَٕٞاز ثىقٚا٘ٙ ثىضاٜ ٝنضْاٖٞج ثىقٞاً٘ ثىؼق ّاٜ ىَاْٖؼ  ػيٚ أ

ثالّضواله ثىَؼضَىٜ فٜ ثىَْجٍػجس ثىن ٍٞز ٗصةعٌٞٓ فٜ صطً٘ ثىاوًُ ثىن ٍاٜ ثرٕاؼٌٛ فاٜ ٙاً٘صٔ ثىَيٕذٞاز 

ُا إفٌٝقٞااز ىاا ٌ صنااِ دَْااةٙ ػَااج ٝااوًٗ فااٜ داا ه فااٜ صطااٌ٘ٝ ػقجةااو إٔااو ثىْااْز دااذ ه ثىَغااجًحل مجٙااز إىث ػٌفْااج أ

ثىٌَٖق ٍِ م فجس م ٍٞز ٗفقٖٞازل فاٜ ٍْاجةو ث َٝاجُ ٗثىٚااجس ٗثىضٖاذٞٔ ٗمياق ثىقاٌآُ. ٗقاو مجّاش ثىااٌٗق 

ثىٍَْٞز ٌْٝٞر دِٞ ٍج ٝغجً ٍِ ٍْجةو فٜ ثىٌَٖقل ٍٗج ٝغجً فٜ د ه ثىَغاجًح ٍاِ إٔاو ثىقٞاٌٗثُ ٗثىَغاٌح ٍاِ 

 ثىقٌُ ثىغجىظ ثىٖؾٌٛ. ٍ٘ٝ٘ػجس ثىؾوه ٍٗؾجىِ ثىَْجظٌثس ٍْي

َْٖٗٝج أُ ّقف ىقظز ٍغ ٕيث ثىقًٞ٘ل ٗصقوٝوثً ٍغ ٍِ ثػضذٌصٌٖ مضخ ثىطذقجس فٜ "إفٌٝقٞز" فجصقز ػٖو 

  ٗثداِ أداٜ ٍٝاو 302/915  ّٗاؼٞو داِ ثىقاوثه  س869/ 256فٖٞج: ٍقَو دِ ّقُْ٘  س صطً٘ ثىَيٕخ ثىْْٜ

 996) ./386ثىقٌٞٗثّٜ 

ّااز ٌٍٍ٘قاز دااِٞ فقٖااجء ٍٗضنيَاٜ إٔااو ثىْااْاز فاٜ ثىقٞااٌٗثُ. فقااو مٚاأ فقاجً ٝضَضااغ ٍقَااو ثداِ ّااقُْ٘ دَنج

ثىنْٖٜ دجىضؼٌٝف ػِ ٌّٞصٔ ثىٌٗفٞز ٗثىؼيَٞز ٗػِ ًف صٔ إىٚ ثىٌَٖق ٕٗٞ٘مٔ فٜ ثىؼيٌ. مَج ىمٌٓ ثىقجٝاٜ 

ػٞااجٛ فااٜ "صٌصٞااخ ثىَااوثًك" ٍااِ دااِٞ ٍااِ ثٕااضٌٖ فااٜ ٍٍجّاأ دجىَْااجظٌثس ثىاقٖٞااز ٗثىن ٍٞااز ٗثىااٌهٗه ػيااٚ 

ل ٗفااٜ ٍقااوٍضٖج: "مضااجح ثىقؾااز ػيااٚ ثىقوًٝااز" ٗ"مضااجح ثىقؾااز ػيااٚ ثىْٚااجًٙ" ٗ"مضااجح ثىااٌه ػيااٚ ثىَنااجىاِٞ

ثىذنٌٝز" ٗ"مضجح ث َٝجُ ٗثىٌه ػيٚ إٔو ثىٌٖك" ٗ"مضجح ثىٌه ػيٚ إٔو ثىذوع" ٗ"مضجح ث ٍجٍز"
41
. 

ُا أمغٌ ثىَضنيَِٞ ٌٕٖر فٜ ٕيٓ ثىاضٌر ميىلل أد٘ ػغَجُ ّؼٞو دِ ثىقوثه. ٗفْاخ ٍاج أٗ ًهٓ ػٞاجٛ ػيٚ أ

ٗثدااِ فااًَل فقااو ثٍضااجٍ ثىٌؽااو دقااور ىمجةاأ ٗقاا٘ر ىثمٌصاأ ٗفيقاأ ىؼيااً٘ ٕااضٚل فٖاا٘ إمذااجًٛل ٗىغاا٘ٛل ّٗقاا٘ٛل 

ٍٗاٌْل ٍٗؾضٖو فٜ ثىاقٔ ٍٗضنيٌ. ثٕضٌٖ دَْجظٌثصٔ ٗدٌهٗهٓ ػيٚ ثىَذضوػزل ٗماجُ غَٝاٌ ثىضاةىٞفل ىأ مضاخ فاٜ 

يقوِٝل ٍْٖج مضجح "ثالّض٘ثء".ٗإٌٔ ٍؤىاجصٔ ٍج مجُ فٜ ثىٌه ػيٚ ثىَ ثىن ً ٗثىؾوه ٗثىاقٔ.
42
 

مَج ٝؼضذٌ أدا٘ ٍٝاو ثىقٌٞٗثّاٜ إٍاجً ثىَجىنٞاز ثىايٛ ثّضٖاش إىٞأ ًةجّاز ثىَايٕخ فاٜ ٍٍجّأ. ٗٝايمٌ ٍاِ داِٞ 

ٗ"ًّجىز فاٜ  ص ٍيصٔ أد٘ دنٌ دِ ثىطٞخ ثىذجق ّٜ. فقو أىف أد٘ ٍٝو مضذجً مغٌٞر ٍْٖج: "مضجح ثالقضوثء دةٕو ثىْْز"

ٞز ًّجىز ثىذغوثهٛ ثىَؼضَىٜ" ٗ"مضجح ثالّضظٖجً فٜ ثىٌه ػيٚ ثىذنٌٝز"ل ٗ"ًّاجىز ثىٌه ػيٚ ثىقوًٝز" ٗ"ٍْجق

فٜ أٙ٘ه ثىض٘فٞو". ٗفْخ ٍج ْٝضاجه ٍِ ثىَٚجهً ثىضجًٝنٞزل فقو ثٕضٌٖ أد٘ ٍٝاو ثىقٌٞٗثّاٜ داٌهٗهٓ ػياٚ إٔاو 

 ثرٕ٘ثء ٗثىذوعل ٗإقجٍز ثىقؾز ػيٌٖٞ فٜ مضذٔ ثىضٜ مٖٚٚج ىَْجقٞز آًثء ثىَنجىاِٞ.

                                                           
41
  104/106. ٗ ٗ ذزذٍة انًذاركثىقجٜٝ ػٞجٛ:  -

42
  149ٟذقجس ػيَجء إفٌٝقٞز. ٗ  . ٌٝثؽغ ميىل: ثىنْٖٜ ق335ٜ. ٗمَِ ًّجةو أمٌٙ. ثىقجٌٕر. ه.س. ٗ جىايع انسٍزجثدِ فًَ:  -
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ُا ٍااج ٝاايمٌٓ ػٞااجٛ ْٕااج ال ٝنااٌػل ٍااِ فٞااظ ثىغجٝااز ٗثىقٚااول ػااِ هثةااٌر ثىضقيٞااو ثىْااْٜا فااٜ مضااخ ٍٗااغ   أ

ثىضٌثؽٌ ٗثىطذقجس فٜ هػٌ ٍج قجً دٔ إٔو ثىْْاز فٜ ثىَغٌح ٗثىقٌٞٗثُ ٍِ ؽٖو فٜ ثىٌه ػيٚ ٍنجىاٌٖٞ فٜ ٍؾاجه 

ُا ثمضذجً ق٘ر ثىؾوثه ثرٕؼٌٛ ٗث دجّز ػِ مٞاٞز ثالّضواله ثىْ ْٜا فٜ ؽ٘ثّاخ ق٘صأ أٗ ٍْاجفٜ ٝاؼأ ثىؼقٞورل فئ

فٜ ًهٗهٓ ػيٚ ثىنٌٚ ثىَضنيٌ ٍِ ثىَيز أٗ ٍِ غٌٞ ثىَيزل ال صَْغ ٍِ صٌصٞخ ثىنًٚ٘ هًؽجس ٌٍٗثصاخ. ّٗقاِ 

ُا "ثىنٚااٌل ٗإُ  ُا ثىقجػااور ثىضااٜ ٝةمااي دٖااج ثرٕااجػٌرل دااو ٗثىَذااوأ ثىاايٛ قااو ال ٝؼجًٝاأ ػَااً٘ ثىَضنيَااز أ ّؼيااٌ أ

ن ً" دضؼذٌٞ ث ٝؾٜ.مطةّجٓل ال ّنٌؽٔ ٍِ ػيَجء ثى
43
ىىل ٍج ّقف ػيٞٔ فٜ أمغٌ ٍاِ ٍْاةىز ٍاِ ٍْاجةو ثىؾاوه  

ثىن ٍٜ ثىيٛ قجٍش ػيٞٔ دْجء ثىَقوٍجس ثىؼقيٞز ىثس ثىََْع ثالػضَثىٜ فٜ ٌٟٝقاز ثالّاضواله ثىضاٜ صذْجٕاج ٍضنيَا٘ 

س ث ىٖٞاز ٗمياق ثىْْاز فاٜ ثىقٞاٌٗثُ ٍاغ ثداِ ّاقُْ٘ ٗثداِ ثىقاوثه فاٜ ٍْاجظٌر آًثء ثىَؼضَىاز فاٜ ٍْاةىز ثىٚااج

ثىقاٌآُ. ّٗقااِ ْٕاج ّنضاااٜ دج ٕاجًر إىااٚ ٍااج أًٗهصأ ػيااٚ ّاذٞو ثىَغااجه مضااخ ثىضاٌثؽٌ ٍااِ ٍْاجظٌثس م ٍٞااز فااٜ 

ٍؾجىِ أٌٍثء دْٜ ثرغيخ ف٘ه ٍْاةىز هقٞقاز ٍاِ ٍْاجةو ثىنا ً ثالػضَثىاٜل ٕٗاٜ ٍْاةىز ما ً ت. أقاوٌٝ ٕا٘ أً 

ٗىَج مجُ ثىَؾاجه ال ٝضْاغ ْٕاج ىؼاٌٛ آًثةٖاٌ ٍاِ ما ه  فجهط؟ ٗدجىضجىٜ ٕو ثىقٌآُ قوٌٝ أٗ فجهط أٛ ٍني٘ق؟

 ...ٌّٖٚ٘ٙ فئّْج ّْنضاٜ داقٌثس ٍِ ثىؼاٌٛ ثىٌَماَ ثىايٛ ٝقوٍأ ػْٖاج ٙاجفخ "ًٝاجٛ ثىْااُ٘". ٝقا٘ه: "

فٌٞ ٍقَو دِ ّقُْ٘ ٍؾيِ ٍْجظٌر ػْو ثىٌٍ٘ٝ ػيٜ دِ فَٞاول ٗماجُ داجىَؾيِ أدا٘ ّايَٞجُ ثىْقا٘ٛل ٕٗا٘ 

ٕخ ثىَؼضَىزل فقجه ػيٜ الدِ ّقُْ٘: ىقاو صْاجظٌ ٕايث ثىٖاٞل ٍاغ ؽَجػازل فٖاو ٕٞل أقذو ٍِ ثىٌَٖقل ٝيٕخ ٍي

ىل فٜ ٍْجظٌصٔ؟ فقجه ثدِ ّقُْ٘ ىيٖٞل: صق٘ه أٖٝج ثىٖٞل أً صَْغ؟ فقجه ثىٖٞل: قو ٝج دْٜل فْةىٔ ثدِ ّاقُْ٘ل 

ٔل فاةمذٌٓ أًأٝش مو ٍني٘قل ٕو ٝيه ىنجىقٔ؟ فْنش ثىٖٞل ٗىٌ ٝوه دؾ٘ثح. عٌ ّةه ثدِ ّقُْ٘ ثىٖاٞل ػاِ ّاْا 

دةّٔ فٜ ثىغَجِّٞل فقجه ثدِ ّقُْ٘: ثمضيف ثىؼيَجء فٜ ثىٚ ر ػيٚ ثىَٞش دؼو ّْز ٍِ ٍ٘صٔل إىث هفاِ ٗىاٌ ٝٚاو 

ػيٞٔل ٗثىٌأٛ ثىغجىخ أّٔ ال ٝٚيٚ ػيٞٔل ٕٗيث ثىٖٞل ىٔ عَجُّ٘ ّْز ٕٗ٘ فٜ ػوثه ثرٍ٘ثس. ّٗتو ّاقُْ٘ ػاِ 

و ماٌل رّٔ ؽؼو ثىقٌآُ ىىٞ ً ػيٚ ٍيٕذٔ ثىيٛ ٝاٌٙ ثىقاٌآُ ؽ٘ثح ّؤثىٔ فقجه: إُ قجه موا ٍني٘ق ٝيه ىنجىقٔ فق

 ٍني٘قجً. ٗت ٝق٘ه: "ٗإّٔ ىنضجح ػََٝ ال ٝةصٞٔ ثىذجٟو ٍِ دِٞ ٝوٝٔ ٗال ٍِ ميأ صَْٝو ٍِ فنٌٞ فَٞو" فٚايش

 . ٗإُ قجه إّٔ ال ٝيه فقو ًؽغ إىٚ ٍيٕخ إٔو ثىْْاز ثىيٛ ال ٌٝٙ ميق ثىقٌآُ".41/42
44
 

ثىضٜ ًٝ٘هٕج ٙجفخ "ًٝجٛ ثىْاُ٘" ػِ ّؼٞو دِ ثىقوثه فٜ ثىَْةىز ّاْاٖجل ٍؤٕاٌ ىأ  ٗثىٌٗثٝز ثىغجّٞز

هالىز فٜ ٕيث ثىٚوه: "ىمٌ أّٔا همو ػيٚ ثرٌٍٞ إدٌثٌٕٞ ثىغجّٜ  ٕٗ٘ ثرٌٍٞ ثىضجّاغ ٍاِ أٍاٌثء ثىوٗىاز ثرغيذٞاز  

مٌُٗ. قجه فضقوٍشل فةهّجّٜ ٗمجُ دَؾئْ قجٝٞٔ ػذو ت دِ ٕجًُٗ دِ ثىن٘فٜل ٗػذو ت دِ ثرٕؼل ٗؽَجػز آ

ُا ٕايث ٌٝٝاو  ثرٌٍٞ ٍْٔل عٌ قجً دؼٜ ثىَؼضَىز ٗقجه: أٖٝج ثرٌٍٞ مغٌ ثىضٖذٞٔ ٗفٖج داجىقٌٞٗثُ. ٗفٖاٌ ثداِ ثىقاوثه أ
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صقٌٝل ثرٌٍٞ  عجًر ٍ٘ثٝٞغ ٝٚو ٍِ ًٗثةٖاج إىاٚ ٝاٌح ثىْاْاز. عاٌ ؽاٌٙ ثىقاوٝظ ػاِ ما ً تل فْاةه ثداِ 

َاِ َّغ ٍّ٘ٚ ثىن ً؟ قاجه ثداِ ثرٕاؼ: ٍاِ ثىٖاؾٌر. فقاجه ىأ ثداِ ثىقاوثه: ٍاِ ًٗقٖاج أٗ ٍاِ ىقجةٖاج؟  ثىقوثهل ٍ

ُا ثرٌٍٞ ٗفوٓ ٍِ هُٗ ؽَٞغ ثىقجٌِٝٝ ٕ٘ ثىايٛ فٖاٌ ٍاٌثه ثداِ ثىقاوثه ٍاِ ّاؤثىٔل  فْنش ثدِ ثرٕؼل ٗٝذوٗ أ

ج قٚاوٓ ٍاِ فةٌٍ ثدِ ثرٕؼ دجىْن٘س م٘فجً ػيٞٔ ٍِ أُ ٝؾٞخل فٞؾٞخ ػيٞٔ دجىناٌ. ّٗتو أد٘ ػغَجُ ثىقوثه ػَا

ُا ت ىاٌ ٝنياٌ ٍّ٘اٚ ٗىاٌ  ّؤثىٔ فقجه: موا ٍِ ٍػٌ ٍّ٘ٚ َّغ ٍِ ثىٖؾٌر ػياٚ ثىققٞقاز فقاو مااٌل رّأ ٝؼْاٜ أ

 ٝاٞئ دن ٍٔ.

عٌ ص٘ؽٔ ثرٌٍٞ إىٚ ثدِ ثىقوثه ٗقجه ىٔ: أق٘ه ىل ٍج قيضٔ الدِ ٟجىخ  ٕٗ٘ أفاو ص ٍاير ثداِ ّاقُْ٘ ثىايِٝ 

٘قًج ٗال غٌٞ ٍني٘ق. فقجه ىٔ ثدِ ثىقاوثه: ىاٌ صقا٘ه ٕايث ثىقا٘ه؟ فاٌه ػيٞأ: ص٘ى٘ث ثىقٞجء دجىقٌٞٗثُ ل ال أق٘ه ٍني

ُا ت صؼجىٚ قجه م ٍٜل ٗىٌ ٝقو ٍني٘قجً ٗال غٌٞ ٍني٘ق. فقجه ىٔ ثدِ ثىقوثه: فئُ قجه غٌٞك ٍغاو ٍاج قياش فاٜ  ر

ل فقجه ىٔ أد٘ ػغَجُ: ٗىٌ؟ ػيٌ ت؟ فقجه إُ ت ىٌ ٝقو ٍني٘قجً ٗال غٌٞ ٍني٘قل ّٗيل فٜ ثىؼيٌ ٍْينل فٜ ثىن ً

ُا ٝاوا ثىؼياٌ ثىؾٖاو. فقاجه ثداِ ثىقاوثهل  فٌه ػيٞٔ ثرٌٍٞ رّٔ ى٘ مجُ ٍني٘قاجً قذاو أُ ٝنياق ثىؼياٌ ىناجُ ؽاجٕ ًل ر

ُا ثىن ً ى٘ مجُ ٍني٘قجً ىنجُ ٍ٘ٙا٘فجً قذاو ميقأ دٞاوٓ ٕٗا٘ ثىناٌُل ٍٗاج  ٗميىل ال ٝقجه فٜ ثىن ً ٍني٘قل ر

 .ثىن ً  ..... " ىًَ فٜ ثىؼيٌ ىًَ ٍغئ فٜ

عٌ ٝٞٞف: " ....   ْٕٗج صذٌْ ثرٌٍٞ ٗأظٌٖ الدِ ثىقوثه ثّٔ فٌٖ ٍج ٝقٚوٓ ٍِ صقيٞو ًأٝٔل ٍٗاج ماجُ ٍاِ 

ٔ دق٘ىٔ إىٚ أدٜ ػغَجُ: أّش ال  أهىضٔ. أٍج ثدِ ثرٕؼ فنجُ ٝيـ ػيٚ ثىق٘ه دجى٘ق٘ف. عٌ فٌْ ثرٌٍٞ ثىن ف ٗص٘ؽا

 ٕذٜ."صٞطٌّٜ إىٚ ٍيٕذل ٗأّج ال أٝطٌك إىٚ ٍي

ٗدؼول فْٞط٘ه دْج ثىَقجه إىث ّقِ ًفْج ّضضذغ ثٟعجً ثالػضَثىٞزل آعجً ٌٟق ثالّضواله ثىؼق ّٜ ػيٚ قٞجٝج 

ثىؼقٞورل ػْو ٍضنيَٜ ثىَغٌح ٗثىقٌٞٗثُ ٗػْاو فقٖاجةٌٖ ٍاِ إٔاو ثىْاْاز ثرٕاؼٌِٝٞ. فيْنضافر دج ٕاجًثس ثىْاجدقزل 

ُا ٍاج َْٖٝاج ٕا٘ مٚ٘ٙجً أّْج ال ّٖوف ْٕج إىٚ ثىضةًٝل ىين ً ٗال ى ذٞاجُ صطاً٘ ثىاوًُ ثىن ٍاٜ ثىَؼضَىاٜ فٞأ. إ

ُا ثالػضذااجًثس ثىوْٝٞااز ثىن ٍٞااز ثىضااٜ قااجهس ث دجٝااٞز  صةمٞااو ثىااوػ٘ٙ ثىضااٜ ثفضٌٝااْجٕج ّااجدقجًل ٗثىضااٜ قيْااج فٖٞااج إ

ىؾؼياأ أّجّااجً ىيذٌْٕااز ٗثالّااضواله ػيااٚ ٙااقز  ٍٗضنيَااٜ ثىَغااٌح ٗثىقٞااٌٗثُ إىااٚ ثىناا٘ٛ فااٜ "هقٞااق ثىناا ً"

"ؽيٞاو ثىنا ً"ل إَّاج صٌؽاغ دقاق إىاٚ  ز ػقجةوٌٕ فٜ تل ٗث ّْجُل ٗثرفؼاجهل ٗثىقاوًل أٛ أقاجٗٝيٌٖ فاٍٜٗؼق٘ىٞ

ثىَاجٌٕٞ ٗثىَقوٍجس ثىؼقيٞز ثىضٜ أهميٖج ثىَؼضَىز فٜ صةٙٞيٌٖ ىيْظٌ ثىؼق ّٜ فٜ قٞجٝج ثىؼقٞاورل ٗصٌمٞاَ ؽٖاوٌٕ 

ُا دَْطقٌٖ ثىقؾجؽٜ فٜ ٕيث ثىَؾجه ػياٚ ثىاوفجع ػاِ "ثىض٘فٞاو"  ٗإدطاجه ثىٖاٌك ٗثىضؼاوه فاٜ ثرىٕ٘ٞاز. ٗٝذاوٗ أ

ز ػيٚ إٔنجه فًٞ٘  َا ث عذجصجس ثىْجدقز صناٜ ىؾؼيْج ّضؼٌف ػيٚ ٍَُٞ٘ ٕيث ثىضةعٌٞ ثالػضَثىٜ ٗأدؼجهٓل ٍِٗ ع

  "ثىؼق ّٞز ثىن ٍٞز" فٜ ثىغقجفز ثىؼٌدٞز ث ّ ٍٞز.



 

22 

 

اٌٛ ػيْٞج ثىضْقو دِٞ ىقظجصٔل ىٕجدجً ىىل ٍظٌٖ ٍِ ٍظجٌٕ ثالػضَثه ثىَضَ٘ػ فٜ ثىانٌ ث ّ ٍٜ ثىيٛ ٝ

ٗإٝجدجًل فضاٚ ّْاضطٞغ أُ ّضذاِٞ فٞأ ٍؼْاٚ ّٗنضٖاف فٞأ صجًٝناجً. َْٖٗٝاج ثُٟ أُ ّْضقاو إىاٚ ٍظاجٌٕ أماٌٙ ّقاً٘ 

 دٌٙوٕج ٗصقوٝو ٍ٘قؼٖج هثمو ٍؾجه ثىانٌث ٙ فٜ ثىقوٝظ.

6

ّٖة فٜ صجًٝل ثىانٌ ث ّ ٍٜ ثّضؾجدز ىَضطيذجس ثىوفجع ػِ ػقٞور ث ّ ً ىَ٘ثؽٖاز  إىث مجُ ػيٌ ثىن ً قو

ُا ٍضطيذجس ثىوفجع ػِ ث ّ ً أٍجً صؼجظٌ ثّضٖاجً ثىايْااجس ثى٘ٝاؼٞز فاٜ ثىؼٚاٌ  رل فئ ٘ا ثىضٖنٞل ٗثىطؼِ فٜ ثىْذ

ٙا ؿ قٌّٗاجً قذاو ثىقوٝظ ىاٌ ٝؼاو ٍاِ ثىََناِ ثىضٚاوٛ ىٖاج دَْطاق إّا ٍٜ ىثصاٜل ٗثىايٛ ؽاٌٙ ػيٞأ هػاجر ث 

ثىضومو ثرًٗٗدٜ ثىقاوٝظ فاٜ دا ه ثىَْايَِٞ
45

ُا  . ّٗقاِ ّقٚاو دايىل ثىَْطاق ثىَؼٖا٘ه ىإلٙا ؿ ثىايٛ ٝؼضذاٌ أ

ر دْٞأ ٗداِٞ ث ّا ً ثىَؼٞاجًٛ فٞناُ٘ ػيٞأ أُ ٌٝصاو إىاٚ  ٘ا ثىنيو آس  ٍِ ثىَؾضَغ ث ّ ٍٜ ّأْ فِٞ صضاجقٌ ثىٖا

يث ثىَْطق إىُ ىِ ٝؼ٘ه ٍَنْجً ٍغ ٗق٘ع ثىذ ه ث ّا ٍٞز صقاش ىثصٔ ٗفوٕج ىنٖف ثىنيو ٟٗيخ ث ٙ ؿ. ٍغو ٕ

ٝغ٠ ٗصومو ثرؽْذٜ ٍْي ثىْٚف ثىغجّٜ ىيقٌُ ثىغجٍِ ػٌٖ. فذاِٞ ٌٟٝقاز ثىْظاٌر ثىْاياٞز ٗهػ٘صٖاج ىياوِٝ ػياٚ 

ٍْٖؼ ثىضقٞٞو دجىْقو ٗهىٞو ثىنضجح ٗثىْاْاز  ٙا ؿ ٍؼجٟاخ ثىضاجًٝل ثىؼقاوٛ ىيَْايَِٞل ٗداِٞ صؼياق ث ٙا فِٞٞ 

ىَقوعِٞ دجىوػ٘ر إىٚ ثّضٌؽجع فًٞ٘ ث ّ ً دؼقٞوصٔ فٜ ثىض٘فٞو ث ىٖاٜ ػاِ ٌٟٝاق ٍنجٟذاز ثىؼقاو ثىْظاٌٛ ث

ٗصَنْٞٔ ٍِ ٍوثفؼز ثىٖان٘ك ٗثىٖاذٖجس ثىضاٜ صؼَاو ػياٚ صإِ٘ٞ ثىؼقٞاور ثىوْٝٞاز دجّاٌ ثىؼياٌ ثى٘ٝاؼٜل فاٌق داِٞا 

ٝظ فٜ ثىؼوٝو ٍاِ ثىَقاجٗالس ثىضاٜ ٗؽاو ديثصٔ. ّٗقِ ّؾو ٙوٙ ٕيث ثالصؾجٓ ثىضٌْ٘ٝٛ فٜ ثىانٌ ث ٙ فٜ ثىقو

ااٌٖل دَنضيااف ٍْااجٕؾٌٖل ٗؽٖااجً ى٘ؽاأ أٍااجً ٝااًٌٗر صؾوٝااو ثىانااٌ ثىااوْٜٝ ٗثّااضٌؽجع ثىؼقٞااور  َْ فٖٞاج ثىَؾااوهُٗ أّا

ث ّ ٍٞز. فٌَْٖ ٍِ قجً ػيٚ أّجُ صؾوٝو ػيٌ ثىن ً ثىَؼضَىٜل ٗىىل دضّ٘ٞغ أفق ثالّضواله ثىؼقيٜ فٞٔ دَج ٝاٞو 

ىؼيً٘ ثىقوٝغزل ٍْٖٗج ٍقجٗالس قجٍاش ػياٚ ثّاضغَجً ّضاجةؼ ثىؼياٌ ثىقاوٝظ فاٜ موٍاز ثىؼقٞاور ٍِ ٍؼطٞجس ثىانٌ ٗث

ثىوْٝٞز ىضققٞق ٕوفِٞ: ٕوف أٗه ْٝؼٚ إىٚ ثىؾَاغ داِٞ ثىاوِٝ ٗثىؼياٌ فاٜ صٌمٞاخ ٗثفاول ٕٗاوف عاجُ ْٝاؼٚ إىاٚ 

ىز ٕ٘ ٍنجٟذز ثىؼقو أٗالً ؽؼو ثىؼقٞور ث ّ ٍٞز قجهًر ػيٚ ثّضٞؼجح فقجةق ثىؼيٌ ثىقوٝظل ٗمجُ ق٘ثً ٕيٓ ثىَقجٗ

ٗأمٌٞثًل ٗىىل دؾؼو ثىْقو ٍؾٌه ٍؤٝو ٍٖٗن٘ ىيققجةق ثىنّ٘ٞز.
46
 

َْٖٗٝااج ْٕااج أُ ّضؼااٌف ػيااٚ ٍٞااَُ٘ ٕاايث ثىضؾوٝااو فااٜ ٙااً٘صٔ ثالػضَثىٞااز ثىؾوٝااورل ٍٗااج ثًصااذ٠ داأ ٍااِ 

 ٗظجةف ٗفؼجىٞز فٜ ٍوّٗجس ثىنطجح ث ٙ فٜ ثىقوٝظ.
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 18. ٗ 1985. ثىٌَمَ ثىغقجفٜ ثىؼٌدٜ. ثىوثً ثىذٞٞجء. ثىطذؼز ثرٗىٚ. اإلصالحٍح انعزتٍح وانذونح انىطٍُحػيٜ أٍٗيٞو:  -
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  162. ثىطذؼز ثرٗىٚ. ٗ 2000. هثً ثىغقجفز. ثىوثً ثىذٞٞجء. جذل انعقم وانُقم فً انفكز اإلساليً انحذٌسٌٝثؽغ ثىومضً٘ ٍقَو ثىنضجّٜ:  -
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 انرىحٍذ : انكاليٍح انجذٌذج واَثعاز عقالٍَح6-1

ٝضَٞااَ ثىَ٘قااف ث ٙاا فٜ ثىَؼذااٌ ػااِ ٟذٞؼااز ٕاايث ثالّذؼااجط دقْجػضاأ ثىيثصٞااز ٍٗٞياأ ثى٘ثٝااـ إىااٚ ثىَااْٖؼ 

ثىؼق ّٜ ثىيٛ ثّضٖؾٔ فٜ ثىضؼذٌٞ ػِ أفنجًٓ ث َٝجّٞز ٍْٗجةو ثىؼقٞور. ٕٗ٘ ص٘ؽٔ فٜ ثىانٌ ٗثىنطجح ٍؼاجً ْٝاضْو 

فاٜ ث ٙا ؿ ٝنجٙاٌ فٖٞاج صٞاجً ثىضقيٞاول ٗٝؾاجهه فٖٞاج  إىٚ ثىْظٌ ثىؼقيٜ ٗثىؾاوه ثىن ٍاٜ فاٜ دياً٘ر ٍقجىاز ق٘ٝاز

مٍٚ٘ٔ ٍاِ ثىَْضٖاٌقِٞ ٗأًداجح ثىاناٌ ثىَْاٞقٜ. ٕا٘ إىُ ٍ٘قاف ٝقٞيْاج إىاٚ أفاق ٍؾاوه فاٜ "ثىنا ً" ٍغاجٌٝ 

 ىيَ٘ثقف ثىن ٍٞز ثىقوَٝز.

ُا ٍثٗٝاز  ثىْظاٌ فاٜ ٗقذو ٍذجٌٕر ػَيٞز دْجء ثرّتيز ثىضٜ صطٌفٖج ٕيٓ ثىَقجىز ث ٙ فٞزل ٌّٖٞ ْٕج إىٚ أ

ػْٞجس ثىْٚ٘ٗ ث ٙ فٞز ثىقوٝغز ثىضٜ ثمضٌّجٕج ىضةٍ صْج صضؾٔ ٙا٘ح ٍؼجْٝاز ثىٌَؽؼٞاز ثالػضَثىٞاز ثىْجظَاز 

ُا ثىقَٞااز ثىْظٌٝااز ىضياال  ىؼق ّٞضٖااج فااٜ ٍؼااجًك ثىقجٝااٌ ث ّاا ٍٜ ٗػيااٚ ٍنضيااف ثى٘ثؽٖااجس. ٗىىاال الػضقجهّااج دااة

ل ًٌٍٗثً دؾَاجه ثىاوِٝ ثىقجّاَٜ ٗثىٖاٞل فْاِٞ ثىْٚ٘ٗ ثىَؤّْزل ّٚ٘ٗ ؽَجه ثىوِٝ ثرفغجّٜ ٍٗقَو ػذوٓ

ثىؾٌْل ص٘ٝـ مٞاٞجس ثّضؼجهصَٖج ىؼقٞور ثىض٘فٞو فٜ إػجهر دْجء ثىق٘ه ثىوْٜٝل ٕٗ٘ ٝضؾيٚ فٜ ٠َّ مضجدز ثىٌّجةو 

ثىن ٍٞز ّٗظجٍٖج ثىؼق ّٜ ثىَ٘ٙ٘ه دجىٌٗؿ ثىايْاٞز ثالػضَثىٞز فاٜ ثىاوفجع ػاِ ثىؼقٞاور ث ّا ٍٞز فاٜ ٍ٘ثؽٖاز 

ُا ٍاج ّْٖاو ثىنًٚ٘ل ٗ دةَّجٟ ثالّضواله ٗثىقؾجػ ثىؼقيٜ ثىيٛ ٝيقٜ ػيٚ صيال ثىٌّاجةو أٝا٘ثء مجٕااز. ٗىايىل فائ

 ثى٘ق٘ع ػيٞٔ ٍِ َّجىػ صَغٞيٞز قو ٝؾَٞٓ ٗٝقضَئ.

فَج ثىٖةُ ثُٟ فٜ ٕيٓ ثىٌّاجةو ٗقاو صؼياق دْج ٕاج ٗصٌصٞذٖاج دجّاضٌؽجع ثىض٘فٞاو أٗالًل ٍٗاج ٝاْؾٌ ػْٖاج فاٜ 

 ثىوِٝ ٍْٖٗؾٔ ٍؼجً ٍِ ٍ٘ثؽٖز ىٖضٚ ثىٖذٔ ثىؼجىقز دٖج عجّٞجً؟ٍؾجه ثىن ً ثىايْاٜ فٜ 

َّوا ٝوّج إىٚ ثىْٚ٘ٗ ثىضٜ ٝؼضذٌ موا ٍْٖج ػَور فٜ ث ٙ ؿ ثىوْٜٝ ٗفؾز فٜ ثىوفجع ػِ ػقٞور ثىض٘فٞاو 

ػيٚ ٌٟٝقز ثىَْٖؼ ثالػضَثىٜ ّٗضٚاقٖجل ٍِ فٞظ صذ٘ٝذٖج ىَ٘ٝا٘ػجس ثىنا ً ثىؾوٝاو ٗقٞاجٝجٓل فاْني٘ إىاٚ 

ُا ثىٖ ٞل ٍقَو ػذوٓ ٝنٖف ػِ ىىل فٜ مضجدٔ ثىًَّ٘٘: "ًّجىز ثىض٘فٞو"ل ٗىىل صطذٞقجً ٍْٔ ىق٘ىضٔ ثىٖاٌٖٞر فاٜ أ

ز قذاو  ٍا ث ٙ ؿ: "ثًصاغ ٙ٘صٜ دجىوػ٘ر إىٚ  ...  صقٌٌٝ ثىانٌ ٍِ قٞو ثىضقيٞول ٗفٌٖ ثىوِٝ ػيٚ ٌٟٝقز ّيف ثر

ػضذاجًٓ ٍاِ ٝاَِ ٍا٘ثٍِٝ ثىؼقاو ثىذٖاٌٛ ظًٖ٘ ثىن فل ٗثىٌؽ٘ع فٜ مْخ ٍؼجًفأ إىاٚ ْٝجدٞؼٖاج ثرٗىاٚل ٗث

ثىضٜ ٗٝؼٖج ت ىضٌه ٍِ ٕططٔل ٗصقيو ٍِ ميطٔ ٗمذطأل ىضاضٌ ميَاز ت فاٜ فااع ّظاجً ثىؼاجىٌ ث ّْاجّٜ. ٗأّأ 

ػيٚ ٕيث ثى٘ؽٔ ٝؼوا ٌٟٝقجً ىيؼيٌل دجػغجً ػيٚ ثىذقظ فٜ أٌّثً ثىنُ٘ل هثػٞاجً إىاٚ ثفضاٌثً ثىققاجةق ثىغجدضازل ٍطجىذاجً 

ٓ أٍاٌثً ٗثفاوثً. ٗقاو مجىااش فاٜ ثىاوػ٘ر إىٞأ ًأٝاٜ دجىضؼ٘ٝو ػيٖٞ ج فٜ أهح ثىاْاِ ٗإٙا ؿ ثىؼَاو. ٗماوا ٕايث أػاوا



 

24 

 

ازل ٟا ح ػياً٘ ثىاوِٝ ٍٗاِ ػياٚ ٕاجميضٌٖل ٟٗا ح ػياً٘ ٕايث  ٍا ثىاتضِٞ ثىؼظَٞضِٞ ثىيضِٞ ٝضٌمخ ٍَْٖج ؽْاٌ ثر

ثىؼٌٚ ٍِٗ ٕ٘ فٜ ّجفٞضٌٖ"
47
. 

ٌٍٖٗع إٙ فٜ ٝض٘مٚ ٍْٔ ًثةو ثىْٖٞز ث ّ ٍٞز ثىقوٝغز ثىٖٞل ث ٍجً صققٞاق ٕاوفِٞ  ٗثٝـ أّْج أٍجً

 ٍضنجٍيِٞل ّذٌٍَٕج ػيٚ ثىْق٘ ثىضجىٜ:

 .ٍٔقجًدز ثىضقيٞو ثىَيٕذٜ ٗثىانٌٛ دؾَٞغ ًٙ٘ٓ ٗإٔنجى 

 زل ٗثالػضوثه دوًٗ ثىؼقو فٜ دْجء ٕيث ثىاٌٖل دجػضذجً ثىوِٝ ٍِ ٍا ٍا ٘ثٍِٝ فٌٖ ثىوِٝ ػيٚ ٌٟٝقز ّيف ثر

 ثىؼقو ثىذٌٖٛ.

ٕيٓ ثىٚٞغز ثىٌَمَر ىضؾوٝو ثىن ً فٜ ثىؼقٞور ث ّ ٍٞز ػيٚ ٕيث ثىْْق ثىؾجٍغ داِٞ ثىؼقاو ٗثىاوِٝل صٞاغ 

ٍْٖؼ ثىٖٞل ٍقَو ػذوٓ ٝاَِ مجّاز ثىايْااز ثىن ٍٞاز ثىؾوٝاور فاٜ أٗعاق ٙإً٘ج ثًصذجٟاجً داةعٌ ثالػضاَثه. ٕٗا٘ 

ث َٝجّٞز ثىضٜ ٌٟقٖج ّا٘ثء فاٜ "ًّاجىز ثىض٘فٞاو" أٗ فَٞاج مضذأ  ٝؼٌٛ ىٖيث ثىَْٖؼ دجىضاٚٞو فٜ ٍنضيف ثىؼقجةو

فٜ "ًّجىز ثى٘ثًهثس" أٗ "فجٕٞضٔ ػيٚ ٌٕؿ ثىوٗثّٜ ىيؼقجةاو ثىؼٞاوٝز"ل إىاٚ ؽجّاخ ػاور ٍقاجالس ٍْٖاج "هًُ 

ػااجً فااٜ ثىؼيااٌ ث ّاا ٍٜ ٗثىضؼيااٌٞ" ٗ"ث ّاا ً هٝااِ ثىؼيااٌ ٗثىَوّٞااز" ٗ"ثىؼيااً٘ ثىن ٍٞااز ٗثىااوػ٘ر إىااٚ ثىؼيااً٘ 

ٚاٌٝز"ثىؼ
48

. ٗإىث مْاج ال ّاٌٙ ٝاًٌٗر ىضينااٞ٘ "ًّاجىز ثىض٘فٞاو" ثىضاٜ صٌماش آعااجًثً ٍيَّ٘از فاٜ صؾوٝاو ػيااٌ 

ثىن ً فٜ ٕيث ثىؼٌٚل فئّْج ّنضاٜ ْٕج دج ٕجًر إىٚ ٍج ّؼضقو أّٔ ٝاٜ دجىقٚو ٗثىغٌٛ. ىىل ٍج ٝذاوٗ ٗثٝاقجً ىْاج 

ٖج فٜ ثىٌّجىز. فٖ٘ ٝق٘ه فٜ ٍْاةىز ثىض٘فٞاو: ٍِ صْجٗه ٍقَو ػذوٓ ىَؾَو ثىقٞجٝج ثىايْاٞز ثىوْٝٞز ثىضٜ ٝؼٌٛ ى

ُا ىثس ت ٗأفؼجىٔ ٗثفاورل ٗمايىل ٙااجصٔ ٗىثصأ ٗثفاور" "إ
49

. ٕٗا٘ فاٜ صقْاَٞٔ ىيؼياً٘ ّؾاوٓ ْٝاضْو إىاٚ داٌثِٕٞ 

ػقيٞز ْٝضوه دٖج ػياٚ إعذاجس ٗؽا٘ه ت ٗثىٚااجس ٗىىال ثّط قاجً ٍاِ ثىضقْاٌٞ ثىَؼضَىاٜ ثىَاةعً٘ ىيؼياً٘: ثىََناِ 

ف ثىض٘فٞو قجة ً: "إّٔا ػيٌ ٝذقظ فٞٔ ػِ ٗؽ٘ه ت ٍٗج ٝؾاخ أُ ٝغذاش ٗثى٘ثؽخ ٗثىَْض ٌا قٞو. موا ٕيث دؼو أُ ٝؼ

ىٔ ٍِ ٙاجصٔل ٍَٖٗضٔ إعذجس ثى٘فور   فٜ ثىيثس ٗثىاؼو ٗفٜ ميقٔ ثرم٘ثُ".
50
 

ج ثىؼوهل ٕٗ٘ ثرٙاو ثىغاجّٜ ثىَْاجٗٛ رٙاو ثىض٘فٞاول فقاو صْاَه فاٜ ّطاجق ًّاجىز ثىٖاٞل ٍقَاو ػذاوٓ  ٍا أ

ٍَْىز ثىن ً فٜ ثرفؼجه ثالىٖٞز ٍِ عا٘ثح ٗػقاجح ىيضاوىٞو ػياٚ ثىؼاوه ث ىٖاٜ ٗفنَضأ فاٜ صاودٌٞ ٕاؤُٗ ثىناُ٘ 

                                                           
47
  5. ٗ 1979. ٟذؼز هثً إفٞجء ثىؼيً٘. دٌٞٗس. رسانح انرىحٍذٍقَو ػذوٓ:  -

48
 1972ٗصقوٌٝ ٍقَو ػَجًر. دٌٞٗس. ٌٝثؽغ ثرػَجه ثىنجٍيز ىَقَو ػذوٓ. إػوثه  -

49
  357. 3ٗ. ثرػَجه ثىنجٍيز. ػ10. ٗ رسانح انرىحٍذٍقَو ػذوٓ:  -

50
  قٌْ ثالىٖٞجس   355ثىَٚوً ّأْ. ٗ  -
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ُا ثىظيٌ ّق٘  ٗثىنيق. ٗثالّضواله ٕٗيث ٍج ال ٝؾاٍ٘ ػياٚ ٍ٘ؽا٘ه ثىنَاجه. ثىؼقيٜ ثىيٛ ٝقوأٍ ْٕج ٍقَو ػذوٓ: "أ

ٗثىقٌآُ ٝؤمو ػوثىز ت صةمٞوثً ؽجٍٍجً ْٗٝاٜ ػْٔ ثىظيٌ ٗثىٌٖ ّاٞجً قجٟؼجً."
51
ُا صةمٞو ٍقَو ػذوٓ   ٍِٗ هُٗ ٕل فئ

ُا ت  ىيؼوه ث ىٖٜ ٍٖجدٔ ٍِ ٕيٓ ثىْجفٞز ْٕج صَجً ثىٖذٔ ى ّضواله ثىن ٍٜ ثىيٛ قواٍأ ثالػضاَثه ٍاِ قذاو. فَاغ أ

أفؼجىٔ فٖ٘ ال َٝناِ أُ ٝٚاوًٕج إال ػاِ فنَاز صْذاغ ٍاِ ثىؼاوه ثىايٛ ٕا٘ فاٜ ىثصأل ٍْٖٗاج فاٜ ٍؼجٍ صأ  فٌ فٜ

ىؼذجهٓ. فج  ػْو ثىَؼضَىزل مَج أػيِ ػْٔ ٕٞ٘ك ثالػضَثه: "ال ٝةٌٍ دَج ٝضْجفٚ ٍغ ثىؼقو ٗال ٝاؼاو ٕاٞتًج غٞاٌ آدأ 

َضأل ماةُ ٝؼايح ثىذاٌٛء ٗٝغٞاخ ثىؾاجةٌل ال دَٚجىـ ٍني٘قجصٔل ىَاج ٝياًَ ػاِ ىىال ٍاِ إما ه دؼوىأ صؼاجىٚ ٗفن

ىٖٜء إال رّٔ تل ٕٗ٘ ٍقجه". ٗمَج ٝق٘ه ثىؼ ف: "ت قجهً ػيٚ ثىظيٌ ٗثىنيح ٍٗج إىٚ ْٕجىلل ٗىنْأ الٝاؼاو 

ىىل ىقنَضٔ ًٗفَضٔ ٗػوىٔ".
52

 

ج ثىؾذٌ ٗثالمضٞجًل فْؾاوٓ ٝاٌصذ٠ ػْاو ثىٖاٞل ٍقَاو ػذاوٓ دئّْاجّٞز ث ّْاجُ. ٗىقاو ّقاج فٞأ ٕا ٍا يث ثىَٚايـ أ

ثىَضنيٌ ٗثىاقٞٔ ٍْقٚ ػق ّٞجً م ٍٞجً صذوٗ فٞٔ د٘ٝ٘ؿ ٍؼجىٌ ثىضةعٌٞ ثالػضَثىٜ. فَج َٝٞاَ ث ّْاجُ فاٜ ّظآٌ ػاِ 

ثىقٞ٘ثُ ٕ٘ ثىقوًر ػيٚ ثمضٞجً أفؼجىأ دؼَيأ ٗصانٞآٌل فج ّْاجُ ٍنٞاٌ ْٝاضطٞغ ثىقٞاجً دؼَاو ٍاج دؼاو ثىضانٞاٌ فٞأ 

رل ٗ ٌا ُا ت ٍقا٠ٞ دَاج ٝقاغ ىإلّْاجُ دَقاٜ إًثهصأ. ٗدْاجء ػياٚ ٗصقٌٌٝٓ دَقٜ إًثهصٔ ثىاٌهٝاز ثىقا ٍاغ ىىال فائ

ثمضٞجًٓ ٗػَئ ىثك ٝقواه ت ثىغ٘ثح ٗثىؼقجحل مَج ٝق٘ه ٍقَو ػذوٓ.
53
ُا ت ٕا٘   فَغ إقٌثً ثىٖٞل ٍقَاو ػذاوٓ داة

َاو ث ّْجُ صذؼجس أفؼجىٔ مٌٕٞج ٌٕٕٗج. ٗدايىل ٝ ناُ٘ ث ّْاجُ ثرٗه ٗثٟمٌ فٜ ميق ثرفؼجه ث ّْجّٞزل فٖ٘ ٝق

ُا ثىطٌٝق ثى٘فٞو ٕا٘ ثالّاضواله ٗىاِٞ ثالػضقاجهل ٗثالصذاجع فقا٠ل ٗت ٍقا٠ٞ  ٍنٌٞثً "ال ْٝضق٘ ٕيث ٍِ إَٝجّٔ ر

َاو ث ّْجُ ّضجةؼ ٕيٓ ثرفؼجه" ٍٗوًك ىٖيٓ ثرفؼجه ّٗضجةؾٖج ال ٕ٘ َْٝؼٖج ٗال ْٖٝو ىٖج ...  ٗىيث ٝضق
54
. 

ُا ٕيث ثىيٛ ًثٍٔ ثىٖٞل ٍقَو  ٍِ ثّضواله ػق ّٜ ٍؼضَىاٜ ثىَْػاز ػياٚ فٌٝاز ثرفؼاجه  ٍِٗ هُٗ ٕل فئ

ث ّْجّٞزل ٝٚوق ميىل فَٞج صنيٌ فٞٔ ػِ دجقٜ ثرٙ٘ه ثىن ٍٞز ثرمٌٙل مجىقٞاجء ٗثىقاوًل ٗثىايثس ٗثىٚااجسل 

ر. دو إّْج ّؾو ٍقَو ػذوٓ ٌٝها فٜ أمغٌ ٍِ ٍ٘ٝغ ٍِ ًّجةئ ػيٚ  ٘ا ٗثىؼيٌ ثالىٖٜل ٗثىنٌٞ ٗثىٌٖل ٗثى٘فٜ ٗثىْذ

ل ثىيِٝ ٝق٘ىُ٘ إّٔ ال ّذٞو إىٚ ثىؼقاو أُ ٝاوًك ثىْاجفغ ٗثىٞاجً ٗثىقْاِ ٗثىقذاٞـ إال داوىٞو ثىٖاٌعل فٖاؤالء أٗىت

إىاٚ مغٞاٌ ٍاِ ثىققاجةق ٗثىؼَاو  الفق ىٌٖ فٜ إّنجً ٍج ثٕضوٙ إىٞٔ ثىؼقو ث ّْجّٜ فٜ صجًٝل ث ّْجّٞز ٍاِ ثٕضاوثء

ثرٙيـ ٗثرّاغ ٗثردقٚ. ًٗدَج ثٕضوٙ ٍِ ثىا ّااز  دنغٌٞ ٍِ ثىَْجٕؼ ثىضٜ فققش ىإلّْجّٞز ثىضقوً ٗثىضطً٘ ّق٘

ٗثىؼيَجء ٗمذجً ثىَانٌِٝ ٍَِ ىٌ صذيغٌٖ ثىٌٖثةغ ث ىٖٞز إىٚ مغٌٞ ٍِ فقجةق ثىض٘فٞاو. ْٗٝاضوه ٍقَاو ػذاوٓ ػياٚ 
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  83. ٗ 1974. ثىوثً ثىَضقور ىيٌْٖ. دٌٞٗس. ذارٌخ انفهسفح اإلساليٍحٌٝثؽغ ٍجؽو فنٌٛ:  -

53
 ٍٗج دؼوٕج. 389. ٗ 3. ػاألعًال انكايهحوٓ: ٍقَو ػذ -
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ُا  ُا ٍؼٌفز ت ٗثؽذازل ٗإ ٕيٓ ثىقٞٞز قجة ً: "أٛ ٍجّغ ػقيٜ أٗ ٌٕػٜ ٝقظٌ ػيٚ ث ّْجُ أُ ٝق٘ه دقنٌ ػقئ إ

ُا ثىٌىثةو ٍٗج ْٖٝة ػْٖج ٍقظً٘رل ٗأُ ٝٞغ ىيىل ٍج ٖٝجء ؽَ ٞغ ثىاٞجةو ٍٗج ٝضذؼٖج ٍِ ثرػَجه ٍاٌٗٝزل ٗإ

ٍِ ثىق٘ثِّٞ ىٞوػ٘ ثىذٌٖ إىٚ ثالػضقجه دَغو ٍج ٝؼضقول ٗإىٚ أُ ٝةمي ٍِ ثرػَجه دَغاو ٍاج أماي دأ فٞاظ ىاٌ ٝ٘ؽاو 

ٌٕع ٝؼجًٝٔ؟"
55
 

س ثىَْقٚ ثالػضَثىٜ ثىضٜ ّجقٖج ثىٖٞل ٍقَو ػذوٓ فاٜ صقٌٝاٌ ٗدؼول فقو صط٘ه دْج ثالّضوالالس ثىن ٍٞز ىث

ه ٍقَاو ػذاوٓ ػياٚ ثىؼقاو فاٜ إعذاجس أٙاو ثرٙا٘هل  ٘ا ق٘ثػو ثالػضقجه ٗث َٝجُ هفجػجً ػِ ػقٞور ثىض٘فٞو. فيقو ػ

ه ػيٚ ثىْقو فَٞج ٝضٌصخ ػيٚ ثىضٚوٝق داجىْذ٘ثسل ٕٗا٘ إعذاجس ٍاج ًٗه دأ  ٘ا ٕٗ٘ ثى٘ؽ٘ه ثالىٖٜ ٗثىْذ٘ثسل مَج ػ

ِا فَيضٔ ػيٚ ثىضقيٞو ثىْجةو فٜ ػٚآٌ. فجىَذاجها ثىقجةَازث ػياٚ  ىْ٘ ثىقٌآّٜ ٍِ "َّؼٞجس". موا ٕيث ٍِ أؽو ٕ

صقيٞو ث ّ ً ٍِ غٌٞ ثّضواله ٗال صٕ٘ؼ فٜ ثىٌَٞٞل ٕٜ فٜ ّظٌٓ ػقٞور مجٍور ال ٟجقز فٖٞج صذؼظ ثىْاِ ػياٚ 

ؽٌ ثىٖاٞل ٍؼجٙاٌٝٔ ٍاِ ثىَقياور ٗثٙااجً إٝاجٌٕ دةٕاو ثىضغٌٞٞ ٗثىَ ءٍز دِٞ ثىْي٘ك ٗثىؼقٞور. دٖيث ثىَؼْٚ إىُ ٕاج

ثالصذجع قجة ً: "ٗىٌ ٝناٌٖ ث ىَثً دجصذجع ٍيٕخ مجٗ فٜ ثىَؼضقو ّأْل دو ىٕخ دؼٌٖٞ إىٚ أّٔ ال داوا ٍاِ ثرماي 

دوالةو مجٙز ىي٘ٙ٘ه إىٚ ىىل ثىَؼضقول فٞنُ٘ ثىضقيٞو فٜ ثىوىٞو مجىضقيٞو فٜ ثىَوى٘هل ٗماةٌّٖ دايىل ؽؼيا٘ث ثىْقاو 

ػَجهثً ىنو ثػضقجه. ٗٝجىٞضٔ مجُ ثىْقو ػِ ثىَؼًٚ٘ل دو ٕ٘ ثىْقو ٗىا٘ ػاِ غٞاٌ ثىَؼاٌٗف ٍاِ ثىؼيَاجء. فضقاًٌس 

ُا مضجح فا ُ ٝقًٌٕاج أٗ ٝةماي دٖاج. ٗىَاج ُا ٕيٓ ثىؼقٞور أٗ صيل ٙقٞقز ر مجّاش ثىنضاخ قاو صنضياف  ىوٌٖٝ قجػور: إ

ر ٙجفٞزل غٌٞ ماوًر ٗالٍضَػَػاز."أق٘ثىٖج ٙجً ٍِ ثىٚؼخ أُ ٝؾو ثى٘ثفو ٌٍْٖ ىْأْ ػقٞور قجً
56
إّأ ثىٞقاِٞ  

ثىيٛ ال ٝذْٚ ٗال ٝقٚو دَؾٌه قٌثءر ثرهىاز ٗمَّٖاج فاٜ ثرىٕاجُل ٗإَّاج ٝقٚاو دجالّاضواله ثىٚاقٞـ ٗإهًثك 

ُا هًٗ ثىؼقو فٜ  ثىؼقو ى٘ؽٔ ثىوالىز ٍِ ّقْٔ دوُٗ صقيٞو. ٗىىل ػْو ٍقَو ػذوٓ غجٝز ىيذٞجُ ٗثى٘ٝ٘ؿ فٜ ثىق٘ه إ

ُا ٗظٞاضٔ: صققٞق ثىاجةور "أُ ٝقضذِ ًّ٘ صيل ثىَطجىاخ ٍاِ صيال ثىذاٌثِٕٞل ٝقْاغ  ٍِ ٕيث ثىؼيٌل ػيٌ ثىض٘فٞول ٕ٘ أ

ديىل ثىطجىخ ٌٗٝهع ثىَْنٌِٝ ػيٚ ٗؽٔ ال صَْٝو ثىؼقو ػِ هًؽضٔ فٜ إهًثمٔ ٗفْٔ."
57
 

ٞااور. ىىاال صقااوٌٝ ٍقَااو ػذااوٓ ٗثػضقااجهٓ فااٜ ثىَذااوأ ثىاايٛ ٝااْٖٜ ػيٞاأ ثالؽضٖااجه ثىؼقيااٜ ٗهًٗٓ فااٜ دْااجء ثىؼق

ْال دَ٘ثٍْٝٔ ٍٗ٘ؽذاجس أفنجٍأل فئّأ ْٝضٖاٜ دجىٞاًٌٗر إىاٚ  ٗدجىضجىٜ فَضٚ أٍْل ثىٌَء دٖيث ثىَؼٞجً ؽٞوثًل ٗصَ

ُا ثالػضَجه ػيٚ ثىؼقو ٕ٘ ثّضؾجدز ىوػ٘ر ثىوِٝ ىثصٔل ىضؾوٝو ٍؼجًف ٗػيً٘ ثىوِٝل ٍاج هثً ٍاج ْٝاجهٛ  ثالػضٌثف دة

ُا ث ّا ً ال دٔ ثىقٌآُ ٕ٘ ثّضنوثً ثرهىز ثىؼقيٞز ىضةٝٞو ثىق ٘ثػو ثىوْٝٞز. ٍِٗ أؽو ىىال ٝؤماو ثىٖاٞل ث ٍاجً ػياٚ أ
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ه فٜ ثىوػ٘ر إىٚ ثالػضقجه د٘ؽ٘ه ت ٗص٘فٞوٓ إال ػيٚ "صْذٞٔ ثىؼقو ثىذٖاٌٛ ٗص٘ؽٖٞأ إىاٚ ثىْظاٌ فاٜ ثىناُ٘  ٘ا ٝؼ

."ٗثّضؼَجه ثىقٞجُ ثىٚقٞـ. ٗأٟيق ىيؼقو ثىذٌٖٛ أُ ٝؾٌٛ فٜ ّذٞئ ثىيٛ صْْٔ ىٔ ثىاطٌر دوُٗ صقٞٞاو
58
ٍٗاِ  

ىيؼقو ٕيث ثىوًٗ ثىاجػو فٜ أٙ٘ه ثالػضقجهل فئّٔ ّٞٚاذـ ٍاِ غٞاٌ ثىَؼقا٘ه أُ ْٝايخ  ْٕج فئىث مجُ ثىوِٝ ٝؼطٜ

ُا ْٕاجك ٍْاي ثىذوثٝاز صًمٞاجً ٗصًىااجً داِٞ ثىاوِٝ  ُا ٕايث ٝؼْاٜ أ ٍْٔ ٕيث ثىاوًٗ فاٜ أٛ ٟاً٘ ٍاِ أٟا٘ثً ثىاوِٝ ّاْأ. إ

ُا "ثىاوِٝ ث ّا ٍٜ هٝاِ ص٘فٞاو فاٜ ٗثىؼقو ٍِ هُٗ ثىضٞقٞز دةفاوَٕج ىقْاجح ثٟماٌ. ٗد ؼذاجًر ٍنجفتاز إعذاجس أ

ثىؼقجةااول ال هٝااِ صاٌٝااق فااٜ ثىق٘ثػااو"ل ص٘فٞااو ْٝااةٙ ػااِ ثىض٘ثمااو ثىاايٛ أىمااجٓ ث َٝااجُ دنٌثٍااجس ثرٗىٞااجءل ٗقااوًر 

ُا ٕاجؽِ  ثىَٖجٝل ػيٚ مٌق ثىطذجةغ ٗثىْ٘ثٍِٞل ٌٕٗك ثىَْضٌٖقِٞ. ٗقو ٝناٜ  داٌثٍ ٕايٓ ثىْضٞؾاز أُ ّقا٘ه إ

فنٌٓل ٝنٖف ػِ َّػز ػق ّٞز ثػضَثىٞز فٜ ثصؾجٓ ٙجفذٖج ىٌها  ثىيٛ مجُ َٝيل ػيٚ ثىٖٞل ث ٍجً ؽَجع ثىض٘فٞو

ثىقٌٝز إىٚ ث ّْجُ ٗإٟ ق إًثهصٔ ٍِ ثىقٞ٘ه ثىضٜ صنجصاش ػيٞٔ ػذٌ قٌُٗ ٍِ ثالّقطجٟ ٌّٗٞ ثىضقيٞاو. ٗدطذٞؼاز 

ًٛ دِٞ ٍقَو ػذاوٓ ٗمٚاٍ٘ٔ ثىؾاوه. فقاو ماجُ ثىقجهل ىٌ ٝنِ ٍِ ٕةُ ٕيٓ "ثىؼق ّٞز ثىن ٍٞز" أُ صقٌْ ثىضؼج

ثرٌٍ ٝضؼيق دَج ٕ٘ أمغٌ ٌٙثٍز ٍِ ىىلل ٗٝقضجػ إىٚ ٍَٝو ٍِ ثىٚٞجغز ثىَْٖؾٞز ىضيل ثىؼق ّٞاز فاٜ ٙاً٘صٖج 

اِ ّاجٌٕ فاٜ دياً٘ر ٕايٓ ثىٚاٞجغز ثىَٚايـ ثىْاً٘ٛ ثىٖاٞل  َا ثالػضَثىٞز ثىؾوٝور. ٕٗ٘ ٍاج فٚاو الفقاجًل ٗماجُ ٍ

"ثىقٚااُ٘ ثىقَٞوٝااز ىَقجفظااز ثىؼقجةااو  ً . فقااو أٙااوً ًّااجىض1909ٕٔااـ/ 1327فْااِٞ ثىؾْااٌ ثىَض٘فٚ ّااْز 

ث ّ ٍٞز" دؼو ظًٖ٘ "ًّجىز ثىض٘فٞو" ىيٖٞل ٍقَو ػذوٓ دؼقوِٝ ٍِ ثىِْْٞ. ٍٗاغ ىىال فاْقِ ْٕاج ال ّاٌٙ مَاج 

ُا ثىٖٞل ٍقَاو ػذاوٓ قاو ىٕاخ فاٜ ٕايث ثالص ؾاجٓ أدؼاو إٔجً ٍِ قذيْج إىٚ ىىل ثىذجفظ ثىَغٌدٜ ٍقَو ثىنضجّٜل إىٚ أ

ٍَااج ىٕااخ إىٞاأ ثىٖااٞل فْااِٞ ثىؾْااٌ..
59
ٗثفااورل ٍؼجٙااٌِٝ  ٙااقٞـ أَّٖااج مجّااج ٍااِ ٍوًّااز م ٍٞااز ثػضَثىٞااز 

ىألفااوثط ثالؽضَجػٞااز ٗثىْٞجّااٞز ّاْااٖج ثىضااٜ ػٚاااش دااجىَؾضَغ ث ّاا ٍٜ ّضٞؾااز ثىضااومو ثرؽْذااٜل ّٗٞجّااز 

ُا ثىذْجء ثىن ٍٜ ثىايٛ أفناٌ ٙاٞجغضٔ ثىؾْاٌ فاٜ ًهٗهٓ ثىن ٍٞاز  ـا ميىلل أ ثالّضذوثه ثىؼغَجّٜل ٗىنِ ٍج ٕ٘ أٙ

ثىَجهٛ ٗثالّضٌٖثقٜل فٌٝج ػيٞٔ ٍؼٌفز أمغٌ ػَقجً دؼق ّٞاز ثىؾوٝور ٗصٚوٝٔ ىيؼيَ٘ٝز ثى٘ٝؼٞز ٗصٞجًثس ثىانٌ 

ف إىٞٔ ثىٖٞل ث ٍجً ٍقَو ػذوٓ. ٌا ج صؼ َا  ثىؼيٌ ثىقوٝظل ٗأدؼو إهًثمجً ٍ

 ىقو ًمَ فِْٞ ثىؾٌْ فٜ صةىٞأ ثىَيمً٘ ػيٚ ع ط ٍقوٍجس فيْاٞز هْٝٞز أّجّٞز ؽجٍؼز ٕٜٗ:

 قول أٗ هىٞو ثىْقو ٍِ ٍْض٘ٙ ثىْ٘ ثىقطؼٜ ثىغذ٘س.ـ أّٔ ال ٝؾخ ثالػضقجه إال دَج قجً ػيٞٔ هىٞو ثىؼ1

ُا ثىْٚ٘ٗ ثىضٜ ٝؼضَو ػيٖٞج فٜ ثالػضقجه ٕٜ ثىقٌآُ ٗثىْْاز.2  ـ أ
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 48. ٗ الو دٌٍ انعهى وانًذٍَحاإلسٍقَو ػذوٓ:  -

59
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ُا ثىوِٝ ث ّ ٍٜ ىٌ ٝاةس إال ىٖوثٝاز ث ّْاجُ إىاٚ ػقٞاور ثىض٘فٞاول ٗداِٞ ثرفناجً ثىضاٜ ٝقضٞاٖٞج ثىقٞاجً 3 ـ أ

دؼذجهر ثىنجىقل ٗصققٞق ثىْؼجهر فٜ ثىوثًِٝ.
60
 

غ ٕاايٓ ثىَقااوٍجس ىضؤىااف ٍؾضَؼااز ٗدطٌٝقااز فيْاااٞز هْٝٞااز ال صنياا٘ ٍااِ أعااٌ ثىانٌثالػضَثىااٜ ثىَؾااوهل صؾضَاا

ج صقًٌٓ ثىَقوٍز  َا ٍنضٌٚ "صقٌٌٝ ق٘ثػو ثالػضقجه ث ّ ٍٜ ػيٚ ٍقضٞٚ ثىْظٌ ثىؼقيٜ فٜ ثىوِٝل ٗىىل ثّط قجً ٍ

ُا "ثىَؼضَو فٜ ثىؼقجةو ث ّ ٍٞز ٕ٘ ثىوىٞو ثىؼقيٜ ثىقجٟ غ ال ثىوىٞو ثىؼقيٜ ثىظْاٜ"ثرٗىٚ ٍِ أ
61

. ٗال داوا ْٕاج ٍاِ 

ُا ثىَْػز ثالػضَثىٞز ثىقجٌٝر فاٜ صٞاجػٞف ٍ٘قاف ثىٖاٞل فْاِٞ ثىؾْاٌ ٍاِ صؾوٝاو ثىْظاٌ  ث ٕجًر ميىل إىٚ أ

ثىؼقيٜ فٜ ثىؼقجةول ثػضذٌس فٜ ٗقضٖج ثّاضجفجً ػيٚ ٗثقغ ثىانٌ ثىايْاٜ ٗثىؼيَٜ فٜ ػٌٚٓل ٍٗقجٗىاز ؽٌٝتاز ٍْأ 

ثىن ٍٜ ػيٚ أًٝٞز ثىؼياٌ ثىْاجةو فاٜ ثىقاٌُ ثىضجّاغ ػٖاٌل مٚ٘ٙاجً ٍاج صؼياق ٍْأ دْظٌٝاز ىْقو ٍؼجًك ثىؾوه 

ثىْٖ٘ء ٗثالًصقجء ثىوثًْٗٝٞز ٍِٗ ثّْاجق٘ث ٍاِ ثىَقياور إىاٚ ثرماي دجىْظٌٝاجس ثىؼيَٞاز ثىَٚاجهٍز ىياوِٝ ث ّا ٍٜ 

ُا ٕيث ٝؼْٜ فٜ ثىَؾجه ثىيٛ ٝضقٌك فٞٔ ثىٖٞ ُا صقٌٌٝ فقجةق ثىقجةٌ ػيٚ ثىْقو ثىَقط٘ع دغذ٘صٔ. إ ل فِْ ثىؾٌْل أ

ثىض٘فٞو دجرهىز ثىؼقيٞز أٙذـ ٗثقؼجً ٝاٌٝٔ ثىؼٌٚل مَج فٌٝاضٔ ثىؼٚاً٘ ثىْاجدقز ػياٚ ثىَْايَِٞ. ٗدجىضاجىٜ فقاو 

ُا إعذجصٖج دجرهىاز ثىؼقيٞاز ٙاجً ٕا٘  أٙذقش ثىقجؽز إىٚ صؾوٝو ػيٌ ثىن ً ثّضؾجدز ىَطيخ ثىقؾجػ ػِ ثىؼقجةول ٗأ

ؾوه ظ٘ثٌٕ ثىطؼِ فٜ ثىوِٝل ٗثىضٖنٞل فٜ ثىؼقٞور صجًر دجّاٌ ثىايْاازل ٗصاجًر أماٌٙ دجّاٌ أٝٞجً ٍطيذجً ٍضؾوهثً دض

 ثىؼيٌ.

ىىل ٍج ٝن٘ٛ فٞٔ ٙجفخ "ثىقُٚ٘ ثىقَٞوٝز" دٌٗؿ م ٍٞز ٍْجفقز ىاوفٌ ثىنطاٌ ثٟصاٜ ٍاِ ثىٚاً٘ر 

 ٘ؽٔ:ثىْٖ٘ٝز ىي٘ٝؼجّٞز ثىَجهٝز ثىقوٝغز ثىَؼجًٝز رّجُ ثىوِٝ. ٕٗ٘ ٝؼٌٛ ىيَْةىز ػيٚ ٕيث ثى

ٌا  ُا ىقوٍجةْج فٜ أٙو ٕيث ثىؼجىٌ ٗصنُ٘ صْ٘ػجصأ ٍاِ ّاَجٗٝجس ٗأًٝاٞجس ٍايثٕخ ٕاضٚ. ٗىناِ ثىايٛ قا "إ

ُا أٙو ٕيث ثىؼجىٌ ٍاِ ّاَجٗٝجس ٗأًٝاٞجس أٍاٌثُ: ثىَاجهر ٗق٘صٖاج  ػيٞٔ ثرٌٍ ثُٟ ٗمٖأ ىْج ثالمضٞجً ٗثىوىٞو أ

فاوثَٕج ػاِ ثرماٌٙ. أٍاج ثىَاجهر فٖاٜ ثرعٞاٌ  فٌمضٖج ل َٕٗج قوَٝضجُ ٍض ٍٍضجُ ٍِ ثرٍه ال ٝضًٚ٘ ثّاناجك إ

ثىَجىب ثىن ءل ٕٗ٘ ثىٖٞ٘ىٚ فٜ أد٠ْ ٍج َٝنِ صًٕٚ٘ج. ٗأٍج ثىقا٘ر فٖاٜ فٌماجس أؽَثةٖاج ثىااٌهر ثىَضَجعياز فاٜ 

ُا ثرؽاٌثً  ثىيثس ثىَضنجىاز فٜ ثىٚاجس ثىَضغٌٞر فٜ ثرٕنجه. ّٗق٘ه إّٔ ىِٞ ىضيال ثىقٌماز ّاذخ إال ّاْاٖج. عاٌ إ

ثىن٘ثمخ ٗثىنجةْجس ثرًٝٞز ٍِ ؽَجهٝز ٗفٞ٘ثّٞز ّٗذجصٞزل صنّ٘ش ٍِ ثىَاجهر د٘ثّاطز فٌمضٖاجل  ثىَْجٗٝزل ٕٜٗ
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ٗفوعش دؼو أُ ىٌ صنِل فوٗط ثىَؼي٘ه ػِ ػيضٔ دَقضٞاٚ ثىٞاًٌٗر. ٗىاِٞ ىيَاجهر ٗال ىقٌمضٖاج إهًثك ٗقٚاو 

ْاجً ٙاغٌٞرل فٜ صنِ٘ٝ ٕٜء ٍْٖج. فذضؾَاغ صيال ثرؽاَثء ػياٚ مٞاٞاجس ٍنٚ٘ٙاز فٚاو ٍاجهر ّاوَٝزل أٛ أؽ

ٗصؾَؼش ػيٚ دؼٖٞج دْجٍُ٘ ثىؾجىدٞز ٗصنّ٘ش مٌر ٗىًثس ػياٚ ٍقًٕ٘اج ٗثىضٖذاش دَقضٞاٚ ّا٘ثٍِٞ أماٌٙ 

فنجّش صيل ثىنٌر فٜ ثىَِٖ. عٌ أميس دقٞز ثىن٘ثمخ صْاٚو ػْٖج دَقضٞٚ هًٗصٖج ٗصضناُ٘ ماٌثس ٗصاوًٗ ػياٚ 

ثىذقااظ ٗثالمضٖااجف ٍٖٗااجٕور أػَااجه  ٍقجًٕٗااجل ٍٗااِ ؽَيضٖااج أًٝااْج ثىضااٜ ّقااِ إىٖٞااج .....  ٗدؼااو ىىاال أٗٙاايْج

ثىنَٞٞجء إىٚ أّٔ دضؾَغ أؽَثء ثىَجهر د٘ثّطز فٌمضٖج صنّ٘ش ثىؼْجٌٙ ثىضاٜ صَٝاو ػياٚ ثىْاضِٞ. ٗدضؾَاغ دؼٞاٖج 

ٗثٍضَثؽٔ ػيٚ ّْخ ٍنٚ٘ٙز صنّ٘ش ثىَؼجهُ ٗثرؽْجً ثىقٞ٘ٝز. ٗأٗه ٍنُ٘ ىٖيٓ ٕ٘ ٍجهر ٍالىٞز ٍنّ٘ز ٍِ 

ُ ثرٗه . ػور ػْجٌٙ دِٞ ثىؾجٍو ٗثىْجةو ىٖ ٘ا ج ق٘ر ثالغضيثء ٗثالّقْجً ٗثىض٘ثىو ّاَْٞجٕج دٌٗص٘د ّاَج  أٛ ثىَنا

ٗدجّقْااجٍٖج صنّ٘ااش ثىنيٞااجس ثىضااٜ صضٌمااخ ٍْٖااج ثرؽْااجً ثىؼٞاا٘ٝز ٗفااوط دضؾَؼٖااج أدْاا٠ ثىقٞ٘ثّااجس ٗأدْاا٠ 

صقاو فاٜ  ثىْذجصجس. ٍٗج ثىقٞجر إال ظجٌٕ ٍِ ظ٘ثٌٕ صاجػو صيل ثىؼْجٌٙ ٗثٍضَثؽٖاج ثىنَٞاجٗٛ ٗىْٞاش ٕاٞتجً آماٌ

ثىؾٌْ مَج ٝق٘ه دٔ ثىقُٞ٘ٝ٘ ٍْجل ٗىِٞ ىيقٞ٘ثُ ًٗؿ غٌٞ فٞجصٔ ٕيٓ. عٌ أميس صض٘ثىاو ٗصضناجعٌ صيال ثىقٞ٘ثّاجس 

أٍج ثىقٞجٝج ثىضٜ صَْٞضٖج ثىٌٖٝؼز ث ّ ٍٞز ٍِ دؼاظ ث ّْاجُ  ٗثىْذجصجس ثىذْٞطز دَج الٍٍٖج ٍِ ّ٘ثٍِٞ  .... 

ه ثىَ ةنز ٗثىؾِ ٗثىَْجٗثس ٗثىؼٌٓ ٗثىنٌّٜ ٗثىي٘ؿ ٗثىقياٌ دؼو ثىَ٘س ٗٗؽ٘ه هثً ىيْؼٌٞ ٗهثً ىيؼيثح ٗٗؽ٘

ٗأفؼجه ثىَ ةنز ثىؼظَٞز ٗأٍغجه ىىلل فٌٞٙ ثىَجهُٝ٘ ثىْٖ٘ةُٞ٘ أّأ ال هىٞاو ػيٖٞاج فاٜ ػياٌٍٖ٘. ٍٗاج ٝذاوٗ ٍْٖاج 

مجًقجً ىيْ٘ثٍِٞ ثىطذٞؼٞز صٌفٞٔ ٕيٓ ثىؼيً٘ ٗصٌثٓ ٍَضْؼجً."
62
 

ٙجفذٔ َٝضْغ ػِ ثالّضٚجً ىيَجهٝز ػيٚ ّقاٜٞ ثالػضقاجه فاٜ  أعذضْج ٕيث ثىْ٘ ػيٚ ٟ٘ىٔل ىِٞ فق٠ ىنُ٘

 ثىوِٝ ٗثىٌٖٝؼز فٜ دٞاجُ أٙاو ثىؼاجىٌل ٗثىقا٘ه دقاوٗط ثىَاجهرل ٗثىنياق ٍاِ ػاوًل داو أٝٞاجً ىناُ٘ ثىؼاور ثىؼيَٞاز

 ٗثىَاجَٕٞٞاز ثىضااٜ ْٝذْااٜ ػيٖٞاج ثىااْ٘ل صقٞااو ػْاو ٙااجفذٖج إىااٚ ّا٘ع ٍااِ ثىن ٍٞااز ثىاَٞٝجةٞازل إُ ٙااـ ثىضؼذٞااٌل

ػااِ ثىؾاا٘ثٌٕ ثىاااٌهرل ٗػااِ أٙااو ثىؼااجىٌل ٗثؽضَااجع ثىؼْجٙااٌ  ٘ىز دناا ً ٍٗاااجٌٕٞ ثىؼق ّٞااز ثالػضَثىٞاازثىَ٘ٙاا

ٍٗاِ  ٗثىقجٜٝ ػذو ثىؾذجً. ثىطذٞؼٞز مَج مجٛ فٖٞج ٍِ قذو مو ٍِ أدٜ ثىٖيٝو ثىؼ ف ٗإدٌثٌٕٞ دِ ّٞجًثىْظجً

ثىنياف ٗىىال دجىضاوىٞو ػياٚ ٙاوق  ْٕج فٞناٜ فٜ ّظٌ ثىٖٞل ثىؾٌْ  ّقجٟ ثىَيٕخ ثىَاجهٛ ثىيؾا٘ء إىاٚ دٌٕاجُ

ثىقٞٞز ثىَْجقٞزل أٛ ثىق٘ه دقوٗط ثىَجهر دئفوثط إىٔ مجىق ىٖج ٍِ ثىؼوًل فٌٞصااغ ثىقا٘ه دجىقٞاٞز ثرٙايٞزل أٛ 

اج صاةدٚ ػياً٘  َا دجىقوً. ٍَج ْٝضضذغ ٍؼٔ ثىق٘ه دؼو ىىل ثىضٚوٝق دؾَٞغ ثىَْاجةو ثىضاٜ أقٌصٖاج ثىٖاٌٝؼز ثالّا ٍٞز ٍ

ثىَجهِٝٞ ثىضْيٌٞ دٔ.
63
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ُا ثىَقوٍجس ثىضٜ ديًٕ٘ج ثىٖٞل فِْٞ ثىؾٌْ فٜ ؽوثىٔ ٍغ أٌٟٗفجس ثىؼيٌ  دٖيث ثىَؼْٚ إىُ َٝنْْج ثىق٘ه إ

ثىَجهٛ ثىقوٝظل صضٌَ ؽوه ثىيقظز ثىن ٍٞز ثىؾوٝور ثىضٜ ًَّضٖج ٍِ قذو ٍْجظٌر ؽَجه ثىوِٝ ثرفغجّٜ ىياٞيْا٘ف 

ُا ثىٖٞل ثىؾٌْ ٝانٌ فٜ ٕيٓ ثىَقوٍجس ٗٝؾضٖو فٜ ٙاٞجغضٖج دؼق ّٞاز  ٗثىؼجىٌ ثىاٌّْٜ إًّْش ًْٝجُل مجٙز ٗأ

ثىََجًّز ثىايْاٞز ثىوْٝٞز فٜ ثالفضنجً ػيٚ أفنجً ثىؼقو ثىن ٍٜ ٍٗقجٙو ثىوِٝ فٜ ثىٌه ػيٚ ثىَجهِٝٞ ثىَقوعِٞ. 

إّٔ إى ٝؼٌٛ ىيقٞٞز ػيٚ ٕيث ثىْقا٘ل ٝؤماو ّاٌٝجُ ثىْظاٌ ثىؼقياٜ فاٜ ػا٘ثىٌ ثىناُ٘ل ٗثىَاجهرل ٗػْجٙاٌ ثىؼاجىٌ 

نااول دَااج ٝؾؼااو ٍااِ مٖاا٘فجس ثىؼيااٌ ثىقااوٝظ ثىاايٛ ٝقوٍاأ ػااِ صذااجهه ثىضااةعٌٞ دااِٞ أؽااَثء ثىنااُ٘ قجّّ٘ااجً ثىطذٞؼااٜ م

 مَْ٘ى٘ؽٞجً ٍِ ق٘ثِّٞ إعذجس ثىض٘فٞول إُ ىٌ ّقو قجّّ٘ٔ ثرَّٚ.

ُا ثىضؼَااق فاٜ هًثّااز ثىؼيااً٘ ثىطذٞؼٞاز صااؤهٛ إىااٚ ثىؼناِل أٛ إىااٚ ثىؾقاا٘ه  ٕٗنايث فجىااوػجٗٙ ثىضاٜ صقاا٘ه إ

ُا ٕيٓ ثىؼيً٘ صاوها داةق٘ٙ ثرهىاز ػياٚ ٗؽا٘ه ثىناجىق ىٖايٓ ثىنجةْاجس ٗثىْنٌثُل ٗثىناٌ ل ٌٝه ػيٖٞج ثىؾٌْ قجة ً: "إ

ثىَذق٘ط ػْٖج فٜ صيل ثىؼياً٘ل ٗأّأ صاجً ثىقاوًر ّٗاجٍٜ ثىقنَازل إى ٕاٜ آعاجًٓ ...  ىناِ ٌٟٝقاز ثالّاضواله ػياٚ 

ُا ثىؼقاو ثى ذٖاٌٛ ػْاوٍج ٝاٌٙ ث ٕاجًر ٖٗٝاٌع فاٜ ثىَؤعٌ ٝ٘ؽو فٖٞج ػقذز ٕٜ ٍَىز أقوثً ٍَٗىز أفٖجًل ٗىىال ر

ثىذقظ ػِ ٍٚوًٕج صٌثٓ إىث ىٌ ٝوقق ثىْظٌ فقو ٝٚو إىٚ ٍٚوً ىٖج ظجٌٕٛ فٞظْٔ ٕ٘ ثىَٚاوً ثىققٞقاٜ فٞقاف 

ػْوٓل فيٌ ٝنِ ػْوٌٕ ٍج ٝ٘قع أفنجًٌٕ ٌٕٗٝوٌٕ إىٚ ٍٚجهً ىٖج ظجٌٕر ٍِ ّق٘ ثىَجهر ّٗ٘ثٍْٖٞج."
64
 

ِٞ ثىؾٌْ دِٞ ثىوِٝ ٗثىؼيٌل ٗدِٞ ثىؼقاو ٗثىطذٞؼاز. ٕٗا٘ صاٌثد٠ ٍِ ْٕج ىىل ثىضٌثد٠ ثىيٛ ٝقَٞٔ ثىٖٞل فْ

ٝؼنِ إفوٙ مٚجة٘ ٕيث ثىَ٘قف ثىن ٍٜ ثىؼق ّٜ ثىؾوٝول فاٜ ىىل صةِّٞ ىيَؼضقو ثىوْٜٝ ػيٚ ثىؼقو ٗثىؼياٌ. 

ٕٗ٘ ٍج ٝؾؼيْج ّيَاِ ٍاٌر أماٌٙ ٍ٘قؼاجً آماٌ ٍاِ ثىَ٘ثقاغ ثىضاٜ ٝظااٌ دٖاج ثىؼقاو ثىن ٍاٜ فاٜ ٙاً٘صٔ ثىايْااٞز 

ْٝٞز فٜ ثالػضَثىٞز ثىؾوٝور. ثىَ٘قغ ثىيٛ ْٝاضـ فٞٔ ػَو ثىؼقو ػيٚ ثمضٖجفجس ثىؼيً٘ ثىقوٝغاز ىٞٚاٞخ دٖاج ٕاوفجً ثىو

ج ثىٖوف ثىََهٗػ فةفو ٗؽٖٞٔ صةمٞو ٍج صقًٌ فٜ ٍؾجه ثىض٘فٞو ٍِ ٍؼق٘ىٞز  ٍا ٍَهٗؽجًل ٗٝققق ّضٞؾز ٍٞجػاز: فة

ؼقو ٗثىٌٖع. ٗٗؽٖٔ ثىغجّٜ صةمٞاو ٕاٌػٞز ثىؼقاو صةمٞاوثً ثىق٘ثِّٞ ثىطذٞؼٞز دؾَٞغ مٚجةٖٚج ٍٗطجدقضٖج رفنجً ثى

ج ثىْضٞؾز ثىَٞجػاز فضقوٌٝ قٞجٝج ثىؼياٌل ٍٗؼضقاوثس ثىاوِٝ فاٜ ثىؼَاو ٗثالػضقاجه  ٍا ٝةصٜ ٍِ ثىْقو أٗ ٝواػٞٔ ثىْقو. ٗأ

ْااٜ ٗثىوفجع ػِ ٌٕػٞضَٖج فٜ ثى٘ؽ٘ه ٗثىَؼٌفز ٍؼجً. عٌ إّٖجل ٕٗيث ٕ٘ ثىنْاخ ثىغاجّٜل صةٙاٞو ىؼَاو ثىؼقاو ثىاي

 ثىن ٍٜ ٗفجػيٞضٔ فٜ صقٌٌٝ ػقٞور ثىض٘فٞول ٍِٗ عٌ ث ّٚجس ثىؼقيٜ إىٚ هًّٔ ّٗضجةؾٔ فٜ ثى٘قش ىثصٔ.
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. صققٞااق ػذاو ثىؼَٝاَ ثى٘مٞااو. ؽاَآُ فااٜ ٍؾياو ٗثفااو. ٍؤّْاز ثىقيذااٜ. انًهووم وانُحومثىٌّٖٖاضجّٜ أدا٘ ثىاااضـ ٍقَاو ػذااو ثىناٌٌٝ:  -

 1968ثىقجٌٕر.

 . ثىطذؼز ثرٗىٚ.1987 . هثً ثٟفجق ثىؾوٝور. دٌٞٗس.عُذ انًعرزنحانعقم فْْٜ ٍْٝٔ:  -

 1991 .ثىطذؼز ثرٗىٚ .. ًٍْٖ٘ثس ثىَؾيِ ثىقٍٜ٘ ىيغقجفز ثىؼٌدٞز. ثىٌدجٟفً شزعٍح االخرالفػيٜ أٍٗيٞو:  -

  ه.س  ثىقجٌٕر.  . ٍطذؼز ٍقَو ػجٟف.انًقذيحثدِ ميوُٗ:  -

 1948 . ثىقجٌٕر. ٍنضذز ثىْٖٞز.انزياٌ وفٍاخ األعٍاٌ وأَثاء أتُاءثدِ مينجُ:  -

. ثىاْ٘ ثىؼٌداٜ ٍاغ ثىضٌؽَاز ثىاٌّْاٞز. ّٖإٌج أىذٞاٌ ّاجهً. كراب االَرصار وانزد عهى اتٍ انزواَوذي انًهحوذأد٘ ثىقِْٞ ثىنٞجٟ:  -

 1957 .دٌٞٗس .ثىَطذؼز ثىنجع٘ىٞنٞز

َٞااو. ؽااَآُ فااٜ ٍؾيااو ٗثفااو. ٍطذؼااز ثىْٖٞااز . صققٞااق ٍقَااو ٍقٞااٜ ثىااوِٝ ػذااو ثىقيقوواالخ اإلسوواليٍٍٍأداا٘ ثىقْااِ ثرٕااؼٌٛ:  -

 1969 .ثىٌَٚٝز. ثىقجٌٕر

 1964 .. صٌؽَز إفْجُ ػذجُ ٗآمٌُٗ. هثً ثىؼيٌ ىيَ ِٝٞ. دٌٞٗسدراساخ فً حضارج االسالوٕجٍيضُ٘ ؽٞخ:  -

ذاو ثىاٌفَِ . ػانروزاز انٍىَواًَ فوً انحضوارج اإلسواليٍحمجًه ٌْٕٞٓ دٞنٌ: صاٌثط ثرٗثةاو فاٜ ثىٖاٌق ٗثىغاٌح. ٍقجىاز ٝاَِ:  -

 1965 .هثً ثىْٖٞز دوٗٛ.

. هًثّز فٜ فنٌ ثىقجٜٝ ػذو ثىؾذاجً ثىَؼضَىاٜ. ثىَؤّْاز ثىؼٌدٞاز ىيوًثّاجس ٗثىْٖاٌ دٞاٌٗس. انعقم وانحزٌحػذو ثىْضجً ثىٌثٗٛ: -

 1980 .ثىطذؼز ثرٗىٚ

 1984 .ثىطذؼز ثرٗىٚ .هثً ثىطيٞؼز. دٌٞٗس .ذكىٌٍ انعقم انعزتًٍقَو ػجدو ثىؾجدٌٛ:  -

 1374. ٟذؼز هٍٖق. ذثٍٍٍ كذب انًفرزيْجمٌ: ثدِ ػ -

 1998. . ٌٍمَ هًثّجس ثى٘فور ثىؼٌدٞز. دٌٞٗس. ثىطذؼز ثىغجّٞزانسهطح انصقافٍح وانسهطح انعهًٍحػيٜ أٍٗيٞو:  -

ثىؼذجّاٜ: . ٌّٖ َِٝ أدقجط ثىَيضقٚ ثالفضااجةٜ "دٞاش ثىقنَاز تٍد انحكًح وأشزِ فً دور انعهى انثغذادٌحفِْ ػْٞٚ ثىقنٌٞ:  ه. -

 ./ ثىَؾيو ثرٗه20001ػٌثقز ثىَجٜٝ ًٗ ٝز ثىقجٌٝ" ًٍْٖ٘ثس دٞش ثىقنَز/ دغوثه 

. صققٞاق فاؤثه ّاٞو. فضوم االعروزال وطثقواخ انًعرزنوحأد٘ ثىقجٌّ ثىذينٜ: دجح ىمٌ ثىَؼضَىز ٍِ ٍقجالس ث ّ ٍِٞٞ. َِٝ مضجح:  -

 1974 صِّ٘ ثىوثً ثىضّْ٘ٞز ىيٌْٖ.

 2 ه.س  ثىَؾيو. . صققٞق إدٌثٌٕٞ ٟ ٗٛ. قْْطْٞز. ٍطذؼز ثىذؼظقاخ انًشاٌخ تانًغزبطثأد٘ ثىؼذجُ ثىوًؽْٜٞ:  -

. صققٞاق ػَاٌٗ ميٞااز ثىْاجٍٜ. ّْانز ٌٍقّ٘از. ٗقاو ًٗه ىمآٌ فاٜ مضاجح ّاجىٌ كراب انزد عهى جًٍع انًخانفٍٍأد٘ مًَ ثىقجٍٜ:  -

  ثىقجًعٜ: ثىؼق٘ه ثىاٞٞز فٜ أٙ٘ه ث دجٝٞز. هثً ثىٞقظز. ه.س

ثٟاأ. ثىقاجٌٕر. ٍطذؼاز ثىاؾجىاز  ْج ػيٚ أفو ٍْظٌٛ ثىَيٕخ ث دجٜٝ أدٍ٘مٌٝجء ثىؾْجّٜٗ: مضجح ثى٘ٝاغ. ّٖاٌ إداٌثٌّٕٞقٞو ٕ -

 1962. ه.س ثىؾوٝور.

 1ػ. 1306 ثٌٕر. ثىَطذؼز ثىذجًّٗٞز.. ثىقانذنٍم ألهم انعقىل نثاغً انسثٍم تُىر انعقىل : 1078/ 471 س أد٘ ٝؼق٘ح ثىً٘ؽ ّٜ -

 1968دؼز ثىضّْ٘ٞز. . صققٞق ٍقَو ثىطجىذٜ. صِّ٘. ثى٠َذزاجى يسرخزجح يٍ يذارك انقاضً عٍاضثىقجٜٝ ػٞجٛ:  -

 1914. ٌّٖ دِ أدٜ ْٕخ. ثىؾَثةٌ. طثقاخ عهًاء إفزٌقٍحأد٘ ػذو ت ٍقَو دِ ثىقجًط دِ أّو ثىنْٖٜ ثىقٌٞٗثّٜ:  -

 1951 فِْٞ ٍؤِّ. ثىقجٌٕر. ٍنضذز ثىْٖٞز ثىٌَٚٝز. . ثىؾَء ثرٗه. صققٞقرٌاض انُفىسأد٘ دنٌ ثىَجىنٜ:  -
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 ه.س. دٌٞٗس ػجىٌ ثىنضخ. .انًىاقف فً عهى انكالوػٞو ثىوِٝ ث ٝؾٜ:  -

 1985. . ثىٌَمَ ثىغقجفٜ ثىؼٌدٜ. ثىوثً ثىذٞٞجء. ثىطذؼز ثرٗىٚاإلصالحٍح انعزتٍح وانذونح انىطٍُحػيٜ أٍٗيٞو:  -

 ثىطذؼز ثرٗىٚ .2000 . هثً ثىغقجفز. ثىوثً ثىذٞٞجء.فً انفكز اإلساليً انحذٌس جذل انعقم وانُقمه. ٍقَو ثىنضجّٜ:  -

 1979 .. ٟذؼز هثً إفٞجء ثىؼيً٘. دٌٞٗسرسانح انرىحٍذٍقَو ػذوٓ:  -

 1974 . ثىوثً ثىَضقور ىيٌْٖ. دٌٞٗس.ذارٌخ انفهسفح اإلساليٍحٍجؽو فنٌٛ:  -

. ٍطذؼااز ثىَيٞؾٞااز.1910ٛ ٍٚااٌ ّااْز . ٟذااغ أٗه ٍااٌر فانعقااووذ اإلسوواليٍحانحصووىٌ انحًٍذٌووح نًحاف ووح ثىٖااٞل فْااِٞ ثىؾْااٌ:  -
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