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ٜٗيص حُلًَش حُٜٞك٤ش هاللٍ حُوالَٕ حُؼالخٖٓ حُٜـالَ /١حَُحرالغ ػ٘الَ حُٔال٤لى ١طِ٘٣ٞالخص
ٝطـَ٤٤حص ًؼَ٤س ٓٞحء ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُظؤ َ٤١أ ٝحُظ٘ظ٤الَ أ ٝحُٔٔخٍٓالشٝ ،رالَُص ٓـٔٞػالش ٓالٖ
حُظالٞح َٛحُظالٗ ٢الخرظٜخ كالً ٢ؼ٤الَ ٓالٖ حألك٤الخٕ حٗلَحكالخص ٗلالض رٜالخ ػالٖ ٓوٜاليٛخ حُؼالخّ ٓٝؼالَ
حُ٘٤ن أكٔي رٖ ػخَٗ حألٗئُ ٢حُِٔ ١ٞؿَٔح رٓ ٖ٤ظٜٞكش حألٗيُْ ٓٝظٜٞكش حُٔـَد حٌُٖ٣
طٞحِٞٛح كٔ٤خ ر ْٜ٘٤ك ٢حُؼي٣ي ٖٓ ٓ٘خك ٌِْٜٔٓ ٢حُظؼزئٓٝ ١خٍٓالظ ْٜحُظو٘الل٤ش ٓٝالٞحهلٓ ْٜالٖ
ٓ٘خًَ ٓـظٔؼٝٝ ْٜؿٜخص ٗظَ ْٛاُحء حُو٠خ٣خ حُٔخثيس كال ٢ػٜالًَٔ ،ْٛالخ ٓالخٔٛض حُٔيٍٓالش
حُؼخَٗ٣ش ك ٢طوؼ٤ي حُظٜٞف حُٔ٘ ٢ػِٜ٘ٓ ٠خؽ أ َٛحُِٔق حُٜخُق ،حٌَُ٣ ١طٌِ ػِ ٠حهظالَحٕ
حُؼِْ رخُؼَٔ رخُؼِْ رؼ٤يح ػٖ حُـِٝ ،ٞػٍَِٟٝ ٠س حُٜلزش ك ٢حُطَ٣ن اُ ٠هللا ٜٓ٘ـخ طَر٣ٞالخ
٣ؼٞى رخُظٜٞف اُ٘ٓ ٠خرؼ ٚحألٝ ،٠ُٝحُظٞك٤ن ر ٖ٤حُظٜٞف ٝحُلوٝ ٚطؤٓ ْ٤ػلهالش ٓز٘٤الش ػِال٠
حالٗيٓخؽ ر ٖ٤كوٜخء حُوَٕ حُؼخٖٓ حُٜـالَٓٝ ١ظٜالٞكظ ٚراليٍ حُظ٘الخكَ ٝحُظـالخًد حُِالٌٓ ٖ٣الخىح رالٖ٤
حُطَك ٖ٤ك ٢حُٞهض حٌُ ١ظَ ك ٚ٤حرالٖ ػخٗالَ رؼ٤اليح ػالٖ اؿالَحءحص حُلٌالْ حَُٔ٘٣الٓ ٢الخٌُخ ٓزاليأ
حإلػَح ٝػٖ ٓل ٖ٤١حُيُٝش حَُٔ٤٘٣الش حُالٌ ٖ٣طَحٝكالض حٓالظَحط٤ـ٤ظ ْٜاُحء حُلًَالش حُٜالٞك٤ش
ر ٖ٤حالٓظوطخد  ٝحالكظٞحء ُظيػَٝ٘ٓ ْ٤ػ٤ش حُلٌْٝ ،رال ٖ٤حُٔٞحؿٜالش حُول٤الش حُٔظٔؼِالش كال ٢حُلالي
ٖٓ اٗؼخع حُلًَش حُٜٞك٤ش حُؼِٔٝ ٢حإلكٔخٗ ٢ر٘ظ٘ٓ ٠خٍرٜخ :حُطخثل٤الش ٝحُطَه٤الش ٝحُوخٛالش
ػزَ ِِٓٔش ط٘٤٤ي حُٔيحٍّ ٝحُِٝح٣الخ حَُٓالٔ٤ش ٝاٗظالخؽ هطالخد ٓ٘الخهزٛ ٢الٞك٠٣ ٢الغ ٓاللٖ٤١
ر٘ ٖ٣َٓ ٢كَٓ ٢طزش أ َٛحُِٛي ٝحُٜلفٝ ،كُِ٘ٓ ٢ش أ َٛحُز٤ض حٌُ٣ ٖ٣ظٔظؼ ٕٞر٘لٍٝ ًٞك٢
ٝػخ١لٛ ٢خّ كٗ ٢ل ّٞحُٔـخٍرش
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ٌَٗ حُوَٕ حُؼخٖٓ حُٜـَ )ّ14( ١كظَس طوؼ٤ي ٗٔ ٢حُلٌَ حُٜٞكٝ ٢طَٓال٤و ٚكال ٢حُٔـالَد حألهٜالًٝ ،٠الخٕ
َٓكِش كخٓٔش كٓ" ٢ـَرش" حُظٜٞف ػِ ٠حُٔٔظ ٟٞحُؼِٔ ٢حُظ٘ظٝ ،١َ٤أٛزق حُظ٤الخٍ حُٜالٞك ٢حُٔاللً حَُٝكال٢
حألٓؼالالَ ُالالي ٟأٓٝالالخً ١ؼ٤الالَس ٓالالٖ حُٔـظٔالالغ ًخٗالالض ٓ٤خُالالش اُالال ٠حُزلالالغ ػالالٖ ٓالال٘ي ٓؼ٘الال٣ ١ٞوِٜالالٜخ ٓالالٖ كخُالالش حُوالالٞف
ٝحُ٘ؼ ٍٞرخَُِٔ ٝحَُطخرشًٔ ،خ ٓؼَ حُظ٤خٍ حُٜٞك ٢حإل١خٍ حُظ٘ظ ٢ٔ٤حألهٝ ٟٞحُزالي َ٣حُ٠الَ ١ٍٝإلػالخىس حُظالٞحُٕ
حُٔ٤خٓالالٝ ٢حالؿظٔالالخػ ،٢كالال ٢ظالالَ ٝحهالالغ ٓ٘الالل ٕٞرخُٜالالَحػخص حُٔ٤خٓالال٤ش ٝحُلالالَٝد حُيٓ٣ٞالالش رالال ٖ٤ى ٍٝحُـالالَد
حإلٓالاللٓٝ ،٢رالالخُوطَ حُٔلالاليم ٓالالٖ هزالالَ حُٔٔخُالالي حُٔٔالال٤ل٤شٝ ،حُالالًٌ ١الالخٕ  ٘٣الٌٍ روالالَد ٜٗخ٣الالش حُٞؿالالٞى حإلٓالاللٓ٢
رخألٗيُْ كٌخٕ طط ٍٞحُظٜٞف حٌُ ١طـِـَ ر٘ظ٘ٓ ٠خٍر :ٚحُطالٞحثلٝ ٢حُطَهالٝ ٢حُوالخ ٙكال ٢حألٓٝالخ ١حُ٘الؼز٤ش
رخُزٞحىٝ ١حُـزخٍ ٝطَِٔ اُ ٠أٓٝخ ١ػخٓش حُٔؼول ٖ٤رخُٔيٕ ٝحُلٞح َٟكظٛ ٠خٍ أٗز ٚرـ "ػو٤يس ٍٓٔ٤ش"
ٝطِحٖٓ حُوَٕ حُؼخٖٓ حُٜـَٝ ١كٌْ حُيُٝش حَُٔ٤٘٣ش حُظ ُْ ٢طٌٖ ُظـ َٜحُوطَ حٌُ ٌٖٔ٣ ١إٔ ط٘الٌِ ٚهالٟٞ
حُظٜٞف ػِ ٠حُـٜالخُ حَُٔ٘٣ال ٢ر٘٤الش ٓٝالِطش ُالٌح كخُٝالض حُيُٝالش حَُٔ٤٘٣الش ٓ٘الٌ ه٤خٜٓالخ إٔ ط٠الغ ٗلٔالٜخ كال ٢ا١الخٍ
"حُٜلف" ُٞػٜ٤خ رؤ٤ٔٛش  ٌٙٛحُٞحؿٜش ك٤غ ٗٔذ ٓئٍهٛٞخ آُ ٠ئْٓ حُيُٝالش ػزالي حُلالن رالٖ ٓل٤ال ٞؿِٔالش ٓالٖ
حٌَُحٓخص حُظ ٢ال طوظِق ك٢ٗ ٢ء ػٖ ٓخ ٣ؤط ٚ٤ؿ ٖٓ َٙ٤حُٔظٜٞكش ،ػْ هخٓض رٔلخُٝالش حُلالي ٓالٖ اٗالؼخع حُلًَالش
حُٜٞك٤ش حُؼِٔٝ ٢حإلكٔخٗ ٢ىحهَ حُٔـظٔغ حُٔـَر ٢ػزَ ر٘خء ِِٓٔش ٖٓ حُٔيحٍّ ٝحُِٝح٣خ حَُٓٔ٤ش ًخٕ حُٜاليف
ٜٓ٘خ هِن طـٔؼخص ١لر٤ش طؼخىٍ طـٔؼخص حَُٔ٣ي ٖ٣ك ٢حُِٝح٣خ ؿ َ٤حَُٓٔ٤شًٌٝ ،ح طلل ِ٤حألٓٝخ ١حُٔؼولالش ػِال٠
اٗظخؽ هطخد ٓ٘الخهزٛ ٢الٞكٔٓ ٢الخٗي ُٜالخ ٛالٌح ،ك٠الل ػالٖ "طِـال "ْ٤حُوطالخع حُ٘الؼز ٢حُالٌ٣ ١ؼٔالَ ك٤ال ٚحأل٤ُٝالخء ػالٖ
٣َ١ن طـٔ٤ي ٓلزظ ْٜأل َٛحُز٤ض ٝطَؿٔظٜخ رولف حُِٛخى اُٝ ٠حهغ ِٓٔ ،ّٞأ ١اىٓخؽ حَُ٘كخء حٌُ٣ ٖ٣ظٔظؼالٕٞ
ر٘لٍٝ ًٞكٝ ٢ػخ١لٛ ٢خّ كٗ ٢ل ّٞحُٔـخٍرش كِٓ ٢ي حُيُٝش روٜي حُظوِ٤الَ ٓالٖ ٗلال ًٞحأل٤ُٝالخء ٓالٖ ؿٜالش ًٔٝالذ
ٓٔخٗيس حَُ٘كخء ٓٝلزظ ٖٓ ْٜؿٜش أهَٟ
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كالالٛ ٢الالٌح حُٔالال٤خم٣ ،الالؤط ٢حالٛظٔالالخّ رخُٔظٜالالٞف أكٔالالي رالالٖ ػخٗالالَ حألٗئُالال ٢حُٔالالِ ١ٞهالاللٍ حُوالالَٕ حُؼالالخٖٓ
حُٜـالالَ /١حَُحرالالغ ػ٘الالَ حُٔالال٤لى ،١حُالالٌٓ ١الالخ ْٛر٘الالٌَ كؼالالخٍ كالال ٢طؼِ٣الالِ ٗلالال ًٞحُلًَالالش حُٜالالٞك٤ش رٔالاللٓ ،الالٞحء
ػِالالالٔٓ ٠الالالظ ٟٞحُٔالالالِٞى ٝحُٔٔخٍٓالالالش أ ٝػِالالالٔٓ ٠الالالظ ١ٞحُظالالالؤٝ َ٤١حُظ٘ظالالالُٝ ْ٤ؼالالالذ ىٍٝح كؼالالالخال كالالالٓ" ٢ـَرالالالش"
حُظ ٜالالٞف ٝط٘ الالٌٓ َ٤لٓل الال ٚحألٓخٓ الال٤ش ٓ الالٖ ه الاللٍ ٗ٘ الالَ حُٔؼَك الالش حُ ٜالالٞك٤ش ٝطؼٔ٤و ٜالالخ ٝك الالن أ ٛالال ٍٞحإلٓ الاللّ
ٓٝزخىث الالٝ ٚحُ الاليػٞس اُ الال ٠ط ٜالالٞف ٗ الالخرغ ٓ الالٖ حإلٓ الاللّ حػظٔ الالخىح ػِ الال ٠حهظ الالَحٕ حُؼِ الالْ رخُؼٔ الالَ ٝرؼ ٤الاليح ػ الالٖ حُـِ الالٞ
1ـ ٓلٔي حُوزِٔٓ ،٢خٔٛش ك ٢طخٍ٣ن حُظٔ٤ٜي ُظ ٍٜٞىُٝش حُٔؼي ،ٖ٤٣يجهح كهيح اآلداب وانعهىو اإلَضاَيح ،حَُرالخ ،١ػاليى ٓالِىٝؽ 3ـال7 ٙ ٙ ،1978 ،4ـال59
ٜٓطل٘ٗ ٠خ ،١إطالالخ عهً تاسيخ انًغشب خالل انعصش انًشيُيٍٞ٘٘ٓ ،حص ًِ٤ش ح٥ىحد ٝحُؼِ ّٞحإلٗٔخٗ٤شٝ ،ؿيس2003 ،
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ٝحُظلالالَٝ ،٢٣حُظٞك٤الالن رالال ٖ٤حُظٜالالٞف ٝحُلوالالٝ ٚطؤٓالال ْ٤ػلهالالش ٓز٘٤الالش ػِالال ٠حالٗالاليٓخؽ رالال ٖ٤كوٜالالخء حُوالالَٕ حُؼالالخٖٓ
حُٜـَٓٝ ١ظٜٞكظ ٚريٍ حُظ٘خكَ ٝحُظـخًد حٌُِٓ ٖ٣خىح ر ٖ٤حُطَكٖ٤

1
ُؼزالالض ٓي٘٣الالش ٓالالل أىٝحٍح ١لثؼ٤الالش كالال ٢حُل٤الالخس حُي٤٘٣الالش ٝحُؼِٔ٤الالش ٝحُٔ٤خٓالال٤ش ُِٔـالالَد ِ٤١الالش حُؼٜالالَ حُٓٞالال،٢٤
رخػظزخٍ ٌٓخٗظٜخ حُوخٛش رٛٞلٜخ كخَٟس ؿخٓؼش ر" ٖ٤حُزيحٝس ٝحُل٠خٍس" ٘ٓٝظيُ ٟألىد ٝحُ٘ؼَ ٔٓٝظوَح ُؼيى
ٖٓ حألىرخء ٝحُؼِٔالخء ٝحُلوٜالخء ،اٟالخكش اُال ٠هالٞس حُـالٌد حُظالٓ ٢خٍٓالظٜخ ِ٤١الش طخٍ٣وٜالخ ٌُٜٗٞالخ ًخٗالض ٓالٖ حَُٔحًالِ
حُظوِ٤ي٣ش ُلٓظوَحٍ حُز٘الَ ١رالخُٔـَد ًٝخٗالض ٓي٘٣الش ٓالل ٓالٖ رال ٖ٤حَُٔحًالِ حُظال ٢حٗظ٘الَص رٜالخ ظالخَٛس حُٜاللف
ٝحُِٛيٜٗٝ ،يص كًَش ٛالٞك٤ش ٗ٘ال٤طش هاللٍ حُوالَٕ حُٔالخىّ حُٜـالَ( ١حُؼالخٗ ٢ػ٘الَ حُٔال٤لى )١ك٤الغ ٓخُحُالض
أٛيحء حُِٜلخء حٌُزخٍ طظَىى ك ٢ؿٔ٤غ حألٓٝخ ١أٓؼخٍ حُ٘٤ن رِؼزخّ أكٔي رٖ ٓلٔي رالٖ ٓٞ٣الق ىكال ٖ٤رالخد كالخّ
ٝحُ٘٤ن ٓ ٠ٓٞحُيًخُ ٢ىكٓ ٖ٤خكَ حُزلَ ٝحُ٘٤ن حُلخؽ ػزي هللا ٖٓ ر٘ ٢حُؼَ٘س ىك ٖ٤رخد كٔالٝ ٖ٤ؿ٤الَٔٓ ْٛالٖ
طلالاليع ػالال٘ ْٜحُظالالخىُ ٢كالال" ٢حُظ٘الالٞف" ًٝخٗالالض ُٜالالئالء ٍرخ ١الخص ٝهِالالٞحص ٣ؼظٌلالال ٕٞكٜ٤الالخ ٔ٣ٝخٍٓالال٣ٍ ٕٞخٟالالخطْٜ
حَُٝك٤ش ١ٝو ْٜٓٞحُٜٞك٤ش ػِ٣ ٠ي ٗٞ٤م طـَىٝح ُ ٌٜٙحُٜٔٔشًٝ ،خٕ ُٜالْ طالؤػً َ٤ز٤الَ كال ٢ططال ٍٞحُل٤الخس حُي٤٘٣الش
ُِٔي٘٣ش ٝطَٓ٤ن ٓؼخُْ ٓيٍٓش ٞٛك٤ش ٓـَر٤ش ُٜخ هٜخثٜٜخ حُٔظِٔ٤س
ٝاًح ًخٗض حُٜٔخىٍ حُظخٍ٣و٤ش ال طٔؼق حُزخكغ ك ٢حُو٤خّ رؼَٗ ٝخَٓ ٘ٓٝلٜالَ ُؼاليى ٍرخ١الخص ٓالل هزالَ
حُوَٕ حُؼخٖٓ حُٜـَ ،١كبٕ رؼ ٞحإلٗخٍحص حُؼخرَس ُي ٟػيى ٖٓ حُــَحكٝ ٖ٤٤حَُكخُش طئًي أٜٗالخ ًخٗالض ٓٞؿالٞىس
رؤػيحى ٝحكَس كخرٖ كٞهَ ٝ" َ٤٘٣رٔل ٍرالخ٣ ١الَحر ٢ك٤ال ٚحُٔٔالِٔٝ ٕٞػِ٤الش حُٔي٘٣الش حإلٓاللٓ٤ش حألُُ٤الش حُٔؼَٝكالش
رٔالالل حُوئ٣الالش

ٝحُ٘الالخّ ٔ٣الالٌَ٘٣ٝ ٕٞحرطالال ٕٞرَرخ١الالخص طلالالق رٜالالخ"ٝ 2حهظٜالالَ حُزٌالالَ ١حُالالٌُ ١حٍ حُٔـالالَد كالال٢

ٓ٘ظٜق حُوَٕ حُوخْٓ ُِٜـَس حُلي٣غ ػٖ ًٓ َٜٗ" ٕٞل طلض حَُرخ ١ك ٢رلَ حُٔل ،3"٢٤كِْ ٣ؼ ٢حٓالٔخ ُٜالٌح
حَُرخ٣ ُْٝ ١ل َٜحُلي٣غ ػ٘ ٚػِ ٠ؿَحٍ ٓخ ًًَ ٙرخُظل َ٤ٜػٖ ٍرخ ٢١ه( ُٞحًٝ )ُٞػوزش
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حُٔلكع ،إٔ حألهزخٍ حُٞحٍىس ك ٢حُٜٔخىٍ ػٖ ٍرخ١خص ٓالل ؿالخءص كالٓ ٢ـِٜٔالخ ٓـالَى طِٔ٤لالخص ٛخٓ٘ال٤ش
ٝاٗخٍحص ػخٍٟش ،ك٤غ ُْ ٜٗخىف ك ٢حُٜٔخىٍ حُظخٍ٣و٤ش ٓخ ٔ٣أل حُلَحؽ٣ٝ ،ـ٤ذ ػِ ٠طٔالخإالط٘خ كال ٍٞأىٝحٍ
ٍرخ١خص ٓل ٓٞحء حُٜٞك٤ش ٜٓ٘خ أ ٝحُؼِٔ٤ش أ ٝكظٓ ٠ؼخُٜٔخ حُٔؼٔخٍ٣ش حألػَ٣ش ٌُٖ حُٔئًي  ٞٛإٔ ٍرخ١خص ٓل
2ـ أر ٞحُوخْٓ رٖ كٞهَ ،صىسج األسضُ٘ ،يٕ56 ٙ ،1938 ،
3ـ أر ٞػزي هللا حُزٌَ ،١انًغشب في ركش تالد إفشيقيح وانًغشب ،رخٍ135 ٙ ،1965 ،ْ٣
4ـ أر ٞػزي هللا حُزٌَ ،١انًغشب في ركش تالد إفشيقيح وانًغشبٜٓ ،يٍ ٓخرن165-163 ٙ ٙ ،
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ًٔؼ٤لطٜخ حُٔ٘ظَ٘س ػزَ أٍؿخء حُٔـَد حألهً ٠ٜخٗض ًحص ٝؿٝ :ٖ٤ٜؿال ٚؿٜالخىٟ ١الي حُٜ٘الخٍ"ٝ ٟحَُٔطالي"ٖ٣
ػٖ حإلٓلّٝٝ ،ؿ ٚىٍٝ ٢٘٣ك٣ ٢ظٔؼَ ك ٢حُظَر٤ش حُٜٞك٤ش هٜٛٞالخ ٝإٔ حَُٔحرطالش رالخُؼـً ٍٞؼـالَ ٓالل ُِاليكخع
ػٜ٘خ ًخٗض كَٛش ٓ٘خٓزش ُِظلٌٝ َ٤حُظؼزي ٝحُوِٞس ٝحُظلَؽ ٖٓ ٗٞحؿَ حُيٗ٤خ ٝاهل ٙحُٞؿ ٚهلل أٟق اًُُ ٠ي
إٔ ٍرخ١خص ٓل ػِٗ ٠لٓ ٞخ ًًَ ٙحرٖ كٞهَ ٝحُزٌالًَ ١خٗالض طوالغ ػِال ٠طوال٤ً ّٞالخٗ٤ٓ ٖ٤خٓال :ٖ٤٤أكالئٛخ حُيُٝالش
حإلٓلٓ٤ش حُٔ٘٤ش ً٤لٔخ ًخٕ حٜٓٔخ اىٍ٤ٔ٣ش أ٣ ٝلَٗ٤ش أ ٝأٓ٣ٞشٝ ،ح٥هَ ٔ٣ؼَ آخٍس رٍٞؿٞح١ش حُظ ٢حٗلَكض ػٖ
حإلٓلّ ٍٝكالخ ٗٝالٌلٓٝ ،الٖ ػالْ ُؼزالض ٍرخ١الخص ٓالل ىٍٝح ٜٓٔالخ كال ٢كًَالش حُـٜالخى ٟالي حُ٘لِالش حُزٞ١ٍٞؿَحك٤الش
ٝحٓالالظوطخد حُؼي٣الالي ٓالالٖ حُٔـخٛالالي ٖ٣حُٔالالَحرط ٖ٤رِالالؾ ػالاليى ْٛكٔالالذ حرالالٖ كٞهالالَ ٓخثالالش أُالالق ٓالالَحر ٢كٜالالخٍص ٍٓالالِح
"الكظزخّ حُ٘لْ ُِـٜخى ٝحُلَحٓش ٝحُؼزخىس"

5

ٝحُـالالي َ٣رخُالالًٌَ ،إٔ طًَٔالالِ حُٜالالِلخء كالالٓ ٢ي٘٣الالش ٓالالل هالاللٍ حُوالالَٕ حُٔالالخىّ ُالال ْ٤رالالخألَٓ حُٔلالالخؿت اًح ٓالالخ
حٓظلَٗ٠خ ٌٓخٗظٜخ حُٔظِٔ٤س رخػظزخٍٛخ كخَٟس ؿخٓؼش ر ٖ٤حُزيحٝس ٝحُل٠الخٍس ٔٓٝالظوَح ُؼاليى ًز٤الَ ٓالٖ حُ٘الؼَحء
ٝحألىرخء ٝحُلوٜخء ٝرل َ٠هٞس حُـٌد حُظٓ ٢خٍٓظٜخ ِ٤١ش طخٍ٣وٜخ ٌُٜٗٞخ ًخٗض ٖٓ حَُٔحًالِ حُظوِ٤ي٣الش ُلٓالظوَحٍ
حُز٘الَ ١رالالخُٔـَدًٝ ،الٌُي رالالخُ٘ظَ اُالالٟ ٠الوخٓش ٓالالخً٘ظٜخ هاللٍ حُؼٜالالي حُٔٞكالالي ١كالبٕ ٓي٘٣الالش ٓالل ًخٗالالض طوظالالِٕ
طَحًٔخ ُظـَرش ٞٛك٤ش ٓخروش ٌٜ٘ٓٝخ أػلّ ٓظٜٞكش ًزخٍ ٍٝى ًًَ ْٛكً ٢ظالخد "حُظ٘الٞف" ُِظالخىُٝ ٢كال ٢ؿ٤الَٙ
ٖٓ ًظذ حُظَحؿْ ٝحُٔ٘خهذ

2
هيّ ػزي حَُكٖٔ رٖ هِيٍٞٛ ٕٝس ٓؼزَس ،أرَُ كٜ٤خ رؤُٞحٕ هخطٔالش ٓؼ٤الَس ،أٛالْ حُٔؼالخُْ حُؼخٓالش حُظال ٢ػَكٜالخ
حُوَٕ حُؼالخٖٓ حُٜـالَ /١حَُحرالغ ػ٘الَ حُٔال٤لىٝ" :١أٓالخ ُٜالٌح حُؼٜاليٛٝ ،ال ٞاهالَ حُٔخثالش حُؼخٓ٘الش؛ كوالي حٗوِزالض أكالٞحٍ
حُٔـَد حٌُٗ ١لٖ ٗخٛيٝ ،ٙٝطزيُض رخُـِٔش ٌٛح اُالٓ ٠الخ ٗالٍِ رالخُؼَٔحٕ ٗالَهخ ٝؿَرالخ كال٘ٓ ٢ظٜالق ٛالٌ ٙحُٔجالش
حُؼخٓ٘ش ٖٓ حُطخػ ٕٞحُـخٍف حٌُ ١طل٤ق حألْٓ ًٛٝذ رؤ َٛحُـً ٟٞ١ٝ ،َ٤ؼَ٤ح ٓالٖ ٓلخٓالٖ حُؼٔالَحٕ ٓٝلخٛالخ
ٝؿخء ُِي ٍٝػِ ٠كَٜٓٛ ٖ٤خ ٝرِٞؽ حُـخ٣ش ٖٓ ٓيحٛخ ،كوِ ٖٓ ٚظلُٜالخ ٝكالَ ٓالٖ كاليٛخٝ ،أٛٝالٖ ٓالٖ ٓالِطخٜٗخ،
ٝطالاليحػض اُالال ٠حُظلٗالالٝ ٢حالٟالالٔللٍ أكٞحُٜالالخ ٝحٗالالظل ٞػٔالالَحٕ حألٍ ٝرخٗظوالالخ ٝحُز٘الالَ كوَرالالض حألٜٓالالخٍ
ٝحُٜٔخٗغ ٝىٍٓض حُٔزَ ٝحُٔؼخُْ ٝهِض حُي٣خٍ ٝحُٔ٘خٍُ ٟٝؼلض حُيٝ ٍٝحُوزخثَ ٝطزيٍ حُٔخًٖ" ،6حألَٓ حُالٌ١
ؿؼَ ٗلٔ٤ش حُٔـَر٤ٓ ٢خُش اُال ٠حُزلالغ ػالٖ ٓال٘ي ك٤ال ٚحُوالٞس ٝحالٓالظوَحٍ ٝحُٔالؼخىس حُٔلوالٞىس كال ٢حُٞحهالغ ،كٌالخٕ ٗٔالٞ
5ـ ٓلٔي ٓلظخف ،انخطاب انصىفي :يقاسَح وظيفيح ،ىحٍ حَُٗخى حُلي٣ؼش ،حُيحٍ حُز٠٤خء33 ٙ ،1997 ،
 -6ػزي حَُكٖٔ رٖ هِي ،ٕٝانًقذيح ،ىحٍ حُوِْ ،رَٝ٤ص406-405 ٙ ٙ ،1981 ،
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حُلًَش حُٜٞك٤ش حُظ ٢طِِٔض اُ ٠ؿٔ٤غ َٗحثق حُٔـظٔغ حُٔـَر ٖٓ ٢هلٍ حُٔـٜٞى حُالٌ ١رٌُالٍ ٚؿالخٍ حُظٜالٞف
إلهالالَحٍ ٓ٘الالَرٝ ْٜطَٓالال٤و ٚكالال ٢حُٔـظٔالالغ ٝرخُظالالخُٔٓ ٢الالخٔٛظ ْٜكالالٛ ٢الال٤خؿش ً٤٘ٛخطالالٝ ٚطالالٞؿ ْٜٜ٤ألكيحػالال ،ٚكؤٛالالزق
حُظٜالٞف رالٌُي حُظ٤الالخٍ حُـخُالذ كالال ٢حُٔـالَد كالالٛ ٢الٌ ٙحُلظالالَس ٛٝال ٞحُالالًٌ ١حع ٝحُىحى ٗ٘الخٗ ١الالٞ٤ه ٚكٌؼالَ حألطزالالخع
ٝحَُٔ٣يٝ ٕٝحٗظَ٘ص حُِٝح٣خ ٝحَُرخ١خص رٔوظِق أٗلخء حُٔـَدٝ ،حطٔغ ٗ٘خٜ١خ رٌَ٘ كيػ٘خ ػ٘ال ٚحرالٖ حُوط٤الذ
كالالٓ" ٢ؼ٤الالخٍ حالهظ٤الالخٍ ًًٝالالَ حُٔؼخٛالالي ٝحُالالي٣خٍ" كوالالخٍ :إ رالالخىّ "رًَالالش ٓٝالاليكٖ حُالالٓٝ 7"٢ُٞالالل رٜالالخ "حُٔيٍٓالالش
ٝحُٔخٍٓظخٕ ٝحُِح٣ٝش ًؤٜٗخ حُزٔظخٕ"ٝ ،8طالٍ" ٢٤رالخُ ١أل٤ُٝالخء رالٓ ٚالَٝ ٍٝحؿظزالخٝ 9"١أٓالل ٢رٜالخ "حُِٛالي ٝحُٔالخٍ
ٝحٌُٔحؿش ٝحُـٔخٍ ٝر ٚطَرش حُ٘٤ن أرٓ ٢لٔي ٛخُق" َٓٝ10حًٖ رٜخ "طَرش حُالٝ 11"٢ُٞكالخّ "ىحٍ حُؼزالخىس"

12

ٝر٘ٓ ٞخًَ "رٜخ ًؼ ٖٓ َ٤حُٜخُلٝ ٖ٤أ ٠ُٝحُوٝ َ٤أٍرخد حُظلٝس"ٝ 13ربُحء حٌٓخٓ ٕٝالٖ راللى ٛالٜ٘خؿشٍ" :ؿالَ
ٓ٘ظْ ُِٜٞك٤ش"

14

ًٔخ حؿظٌد حُظٜٞف اُ ٚ٤حُلوٜخء ٝحُؼِٔخء ٌٌٛٝح ٝؿيٗخ ٓ٘ ٖٓ ْٜحهظلْ ٓـخٍ حُظٜٞف راليحكغ

حُٔٔخٍٓش أ ٝػٖ ٍؿزش ك ٢حُظؤُ٤ق حُٜٞك ٢كخرٖ هِي ٕٝأُق ًظخرخ ك ٢حُظٜٞف ػ٘ ٚٗٞرـ "ٗلخء حُٔخثَ ُظ٣ٌٜذ
حُٔٔالالخثَ" ُٔٝالالخٕ حُالالي ٖ٣رالالٖ حُوط٤الالذ أُالالق كالال ٢حُٟٔٞالالٞع ًظخرالخ ٓالالٔخٍٟٝ" ٙالالش حُظؼَ٣الالق رخُلالالذ حُ٘الالَ٣ق" ًٝٝ
حُُٞحٍط ٖ٤أر ٞػزي هللا رٖ حُلٌْ ُزْ هَهش حُظٜٞف ٝأهٌ ػٖ ػيى ٖٓ حُٔ٘خ٣نٝ ،15حرٖ رط١ٞش أهٌ حُؼٜي ػِ٠
رؼ٘ٓ ٞخ٣ن حُٜٞك٤ش ػِٓ ٠خ ًخٕ ػِ ٚ٤حُلخٍ ك ٢حُِٖٓ حُٔخ ،٢ٟرالَ إ ٍكِظال ٚحُ٘الَ٤ٜس حُظال ٢هالخّ رٜالخ "ًخٗالض
ػِ ٍْٓ ٠حُٜٞك٤ش ُ٣خ ٓٝـ٤ش"ٝ 16حُوخ ٢ٟحرٖ ه٘لٌ هالخّ رَكِالش ُِ٣الخٍس أهطالخد حُظٜالٞف كال ٢ػٜالَٝ ٙحُظزالَى
ٓالال٘ ْٜكٌخٗالالض ػٜالالخٍس حَُكِالالش طالالؤُ٤ق "أٗالالْ حُلو٤الالَ ٝػالالِ حُلو٤الالَ" ٝػِالال ٠حُٔ٘الالٞحٍ ٗلٔالال ٚأُالالق حُلو٤الال ٚحُل٠الالَٓ٢
"حَُِٔٔ حُؼٌد ٝحُٔ٘ َٜحألكِٝ "٠ؿً َْٛ٤ؼٓ َ٤الٖ حُالٌٓ ٖ٣ؼِالٞح حُ٘وزالش حُٔؼولالش كال ٢حُٔـظٔالغ حُٔـَرالٝ ٢طالِحٖٓ
ًُي ٓغ كٌْ حُيُٝش حَُٔ٤٘٣ش حُظ ُْ ٢طٌٖ ُظـ َٜحُوطالَ حُالٌٌٔ٣ ١الٖ إٔ ٘٣الٌِ ٚطؼالخظْ ٗلال ًٞحُظ٤الخٍ حُٜالٞك ٢ػِال٠
حُـٜالالخُ حَُٔ٘٣الال ٢ر٘٤الالش ٓٝالالِطشُ ،الالٌح ىأد كٌالالخّ ٛالالٌ ٙحُيُٝالالش ػِالال ٠حكظ٠الالخٕ حُلًَالالش حُٜالالٞك٤ش ٝؿؼِٜالالخ ٓالالخىس هخرِالالش
ُلٓظوطخد ٝحالكظٞحء اُ ٠كي إٔ حالٓطٞؿَحك٤خ حَُٔ٤٘٣ش طويّ ٓئْٓ حُيُٝالش حُٔالِطخٕ ػزالي حُلالن حَُٔ٘٣ال ٢ػِال٠

7ـ ُٔخٕ حُي ٖ٣رٖ حُوط٤ذ ،يعياس االختياس في ركش انًعاهذ وانذياس ،طلو٤ن ًٔخٍ ٗزخٗش ،حُٔلٔي٣ش143 ٙ ،1976 ،
8ـ ُٔخٕ حُي ٖ٣رٖ حُوط٤ذ ،يعياس االختياس في ركش انًعاهذ وانذياسٜٓ ،يٍ ٓخرن102 ٙ ،
9ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ159 ٙ ،ٚ
10ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ160 ٙ ،ٚ
11ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ161 ٙ ،ٚ
12ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ172 ٙ ،ٚ
13ـ ُٔخٕ حُي ٖ٣رٖ حُوط٤ذ ،يشاهذاخ نضاٌ انذيٍ تٍ انخطية في انًغشب واألَذنش ،طلو٤ن أكٔي حُٔوظخٍ حُؼزخى ،١حإلٌٓ٘يٍ٣ش145 ٙ ،
14ـ ُٔخٕ حُي ٖ٣رٖ حُوط٤ذ ،يشاهذاخ نضاٌ انذيٍ تٍ انخطية في انًغشب واألَذنشٜٓ ،يٍ ٓخرن145 ٙ ،
15ـ ُٔخٕ حُي ٖ٣رٖ حُوط٤ذ ،اإلداطح في أخثاس غشَاطح ،طلو٤ن ٓلٔي ػزي هللا ػ٘خٕ ،حُوخَٛس ،ؽ 274 ٙ ،2
16ـ ُٔخٕ حُي ٖ٣رٖ حُوط٤ذ ،اإلداطح في أخثاس غشَاطحٜٓ ،يٍ ٓخرن134 ٙ ،
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أٓخّ أًٗ ٚخٕ ٖٓ ًزخٍ حُٜخُلٝ ٖ٤حُٔظٜالٞكش ٔٗٝالزض اُ٤ال ٚؿِٔالش ٓالٖ حٌَُحٓالخص حُظال ٢ال طوظِالق كالٗ ٢ال٢ء ػٔالخ
٣ؤط ٚ٤ؿ ٖٓ َٙ٤حُٔظٜٞكش ًٔ ،17خ ًخٕ حُِٔطخٕ أرٞػ٘خٕ ٗـٞكخ روَحءس ًظذ حُظٜٞف ٝطٜي٣ن ًَحٓخص حأل٤ُٝالخء
ٝحالٗو٤خى ٍ٥حثْٜ

18

٣ظزالالٔٓ ٖ٤الالخ طوالاليّ ،إٔ حُٔـالالَد حَُٔ٘٣الالً ٢الالخٕ ٣ؼالالَف كًَالالش ى٤٘٣الالش ًز٤الالَس ٓلٍٛٞالالخ حُظٜالالٞف ر٘الالظ٘ٓ ٠الالخٍرٚ
حُط الالٞحثل ً ٢الالخُطٞحثق حُٔخؿَ ٣الالش ٝحُلخك ٤الالش حُ٘ الالؼز٤ش ٝحُ ٜالالٜ٘خؿ٤ش ٝحألؿٔخط ٤الالش ٝحُطَه الالً ٢خُطَ٣و الالش حُ٘ الالخىُ٤ش
ٝحُٔي٤٘٣ش ،19اُ ٠ؿخٗذ حُظٜٞف حُوخ ٙحٌُٓ ١ؼِال ٚػاليى ٓالٖ حُٜالٞك٤ش أكالَحىح ٗالًٌَ ٓال٘ :ْٜأرالخ حُؼزالخّ أكٔالي رالٖ
حُٔطخٍك ٢ىكٓ ٖ٤ل ٝأرخ ٣ؼوٞد حُزخىٓٝ ٢ٔ٣لٔي رٖ ٓ ٠ٓٞحُلِلخ٣ِٗ ١ٝالَ كالخّ ،اٟالخكش اُال ٠رؼال ٞحُٜالٞك٤ش
حٌُٓ ٖ٣خَٝ٣ح هِ٤ل حُظٜٞف حُلِٔلًٔ ٢لٔي رٖ ارَح ْ٤ٛحألٜٗخٍ ١حُٔ ٢ِٜحُزِ٘ٔ٢

20

ٝحُـ الالالي َ٣رخُ الالالًٌَ ،إٔ ٓي٘٣الالالالش ٓ الالالل حٗالالالالظَٜص ك الالال ٢حُؼ ٜالالالي حَُٔ٘٣الالالال ٢ر ٛٞالالاللٜخ ٌٓخٗالالالالخ ٓل ٠الالالل ُِوِالالالالٞس
ٝحُؼزالالالخىس ٝحُ٘ٔالالالي ٝحٗظوالالالَ اُٜ٤الالالخ ػالالاليى ٓالالالٖ حُ٘الالالٞ٤م حُؼالالالخٍكٝ ٖ٤حَُٔ٣الالالي ٖ٣حُٔالالالخٌُٝ ،ٖ٤حكظالالالَ ٓظٜالالالٞكش ٓالالالل
ك ٤الالِح ًز ٤الالَح ك الالً ٢ظ الالذ حُظ الالَحؿْ ٗظ الالَح ُؼِ الال ٞر الالخػ ْٜك الال ٤ٓ ٢الاليحٕ حُظؼز الالي ٝحُِ ٛالالي ٓٝـخ ٛالاليس حُ الال٘لْ ٝحُظ الالِحْٜٓ
رخٌُظالالخد ٝحُٔ ال٘شٝ ،حالرظؼالالخى ػالالٖ ط٤الالخٍ حُظٜالالٞف حُلِٔالاللًٝ ٢الالخٕ ٓالالٖ أٗالال َْٜٛحُ٘الال٤ن أرالالٓ ٞلٔالالي ػزالالي حُؼِ٣الالِ
حُ ٜالالٜ٘خؿ ٢حُٔالالالِٝ ١ٞحُ٘الالال٤ن أرالالال ٞػز الالي هللا ٓلٔالالالي رالالالٖ حُوخٟالالال ٢أكٔالالالي حُِ ٛالالَٝ ١حُ٘الالال٤ن أرالالال ٞحُزوالالالخء ٣ؼالالالٖ٤
ٝحُ٘الال٤ن حُلالالخؽ رالالٖ ػزالالي حُـ٘الال ٢ك٠الالل ػالالٖ ٛالالِلخء اهالالَ ٖ٣أٓؼالالخٍ أرالال ٢ػزالالي هللا حُٔـالالَحى حُٔالاللٝ ١ٝحُ٘الال٤ن
أرالالال٣ُ ٢الالالي ػزالالالي حُالالالَكٖٔ رالالالٖ حُلو٤الالالٝ ٚأرالالال ٢حُ٠الالال٤خء ٜٓالالالزخف ٝحُٔزالالالخٍى كخٛالالالٌخس أرالالالٓ ٢لٔالالالي كٔالالال ٖ٤حألرِالالالٚ
ٝحُ٘ الال٤ن أر الال ٢حَُر ٤الالغ ٓ الالِٔ٤خٕ

21

ٝطٔ ٤الالِص ٓ الالل ػ الالٖ ر الالخه ٢حُٔ الاليٕ حُٔـَر ٤الالش ه الاللٍ حُو الالَٕ حُؼ الالخٖٓ حُٜـ الالَ١

رظالالالخَٛس كَ٣الالاليس ٓالالالٖ ٗٞػٜالالالخ ٛٝالالالً ٢ؼالالالَس حُِٝح٣الالالخ حُظالالال ٢أهخٜٓالالالخ حُ٘الالالٞ٤م ٝحَُٔ٣الالاليُ ٕٝظٌالالالُٜ ٕٞالالالْ ىحٍ ػزالالالخىس
ٝطَر٤الالش ٓٝوالالخّ ُِِحثالالَٝ ٖ٣حُٔ٘وطؼالالًِ ٖ٤ح٣ٝالالش ػزالالي هللا حُ٤الالخرُٝ ١ٍٞح٣ٝالالش أرالال٣ًَُ ٢الالخ حُلالالخك ٢أ ٝطِالالي حُظالال٢
أهخٓظٜخ حُِٔطش حَُٔ٤٘٣ش ٓؼَ ُح٣ٝش حُ٘ٔخى إلٞ٣حء حُؼزخى ٝحُِٛخى ٖٓ حُٔظٜٞكش

 17ـ ٍحؿغ ٜٓطل٘ٗ ٠خ :١ا١لالص ػِ ٠طالخٍ٣ن حُٔـالَد هاللٍ حُؼٜالَ حَُٔ٘٣ال٘٘ٓ ،٢الٍٞحص ًِ٤الش ح٥ىحد ٝحُؼِال ّٞحإلٗٔالخٗ٤شٝ ،ؿاليس 2003 ،كال ٢حُٔال٤خم ًحطالٚ
 ١َٝ٣حرٖ أرٍُ ٢ع ػٖ ٓئْٓ حُيُٝش حَُٔ٤٘٣ش ػزي حُلالن رالٖ ٓل٤الً" :ٞخٗالض ُال ٚرًَالش ٓؼَٝكالش ٝىػالخء ٓٔالظـخد ،هِ٘ٔالٞطٓٝ ٚالَح٣ ِٚ٣ٝظزالَى رٜٔالخ كال ٢أك٤الخء
ُٗخطش ،طلَٔ اُ ٠حُلٞحَٓ حُظٛ ٢ؼذ ػِ ٖٜ٤حُٟٞغ ،كظ ٕٜٞػِ ٖٜ٤حُٞالىس رزًَظًٝ ،ٚخٕ رو٤ش ٓخث٣ ٚلِٔ ٚحُ٘خّ طزًَالخ رال "ٚحُالٌهَ٤س حُٔال٘٤ش كال ٢طالخٍ٣ن حُيُٝالش
حَُٔ٤٘٣ش ،حَُرخ30 ٙ ،1972 ،١
18ـ أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ ه٘لي ،أْٗ حُلوٝ َ٤ػِ حُلو ،َ٤طلو٤ن ٓلٔي حُلخٓٝ ٢أىُٝق كٍٞ٘٘ٓ ،ٍٞحص حًَُِٔ حُـخٓؼ ٢حُؼِٔ ،٢حَُرخ80 ٙ ،1986 ،١
19ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ64 ٙ ٙ ،ٚـ66
20ـ ٓلٔي حُٔ٘ ،٢ٗٞوسقاخ عٍ دضاسج انًشيُييٍٍٞ٘٘ٓ ،حص ًِ٤ش ح٥ىحد ٝحُؼِ ّٞحإلٗٔخٗ٤ش ،حَُرخ418 ٙ ،1996 ،١
21ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠حَُِٔٔ حُؼٌد ٝحُ٘ َٜحألكِ ،٠طلو٤ن ٓلٔي حُلخٓ ،٢يجهح انًخطىطاخ انعشتيح ،حُؼيى حأل 69 ٙ ٙ ،1964 ،ٍٝـ73
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3
ًؼَ٤س  ٢ٛحُظآُ٤ق حُظ ٢طَؿٔض ُِ٘٤ن أكٔي رٖ ػخَٗ حألٗئُالٌُ ،22٢الٖ طؼظَٜ٣الخ ػـالَحص ال طٔالٔق رظٌالٖ٣ٞ
ٍٞٛس ٝحٟلش ٝىه٤وش ػٖ ٓٔخٍ ك٤خس ٌٛح حُ٘٤ن ٝال طويّ اؿخرالخص ٗالخك٤ش ػِال ٠أٓالجِش ًؼ٤الَس ٓالٖ هز٤الَٓ :ظالُٝ ٠الي
حُِحٛي أكٔي رٖ ػخَٗ؟ ُٔخًح ٓٝظِٗ ٠ف ٖٓ حألٗيُْ اُ ٠حُٔـَد؟ ٓظ ٠كَ رلخّ ٌ٘ٓٝخّ ٓٝل؟ ػْ ٛالَ طالِٝؽ
حُ٘٤ن حرٖ ػخَٗ؟ ٖٓ ٞ٤ٗ ْٛهٚ؟  ٝطلٌٓطٚ؟ ٓٝخ ٢ٛاػخٍ ٙحُلٌَ٣ش ٝحَُٝك٤ش؟ ٝك ٢ؿ٤خد حُٔؼط٤خص حُيه٤وش ػالٖ
ك٤خس حُ٘٤ن حرٖ ػخَٗ ،ال ٓل٤ي ُِزخكغ ٓ ٟٞط٤ٜي حإلٗخٍحص حُ٘خٍىس حُظٍٝ ٢ىص ك ٢ػ٘خ٣خ حٌُظالذ حُٔظَؿٔالش ُالٚ
ٝحٓظوَحثٜخ ٓٝوخٍٗظٜخ ر٘ ٜٙٞأهَ ٟألٕ ٖٓ ٗؤٕ ًُي إٔ ِ٣و ٢رٜ٤ٜخ ٖٓ حُ٘ ٍٞػِٓ ٠خ كـذ ٖٓ ك٤خس حرالٖ
ػخَٗ ٓٝؼَكش حٌُٔٗٞخص حألٓخٓ٤ش ُ٘و٤ٜش أؿٔؼض حُٜٔخىٍ ػِال ٠أٗالً" ٚالخٕ أكالي حأل٤ُٝالخء حألراليحٍ ٓؼاليٝىح كال٢
ًزخٍ حُؼِٔخء"

23

طًٌَ حُٜٔخىٍ حٓٔٔٗٝ ٚزً ٚخُظخُ ٞٛ :٢أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ػَٔ رٖ ػخَٗ حالٗئُال ٢حُـِ٣الَ١
حُ٘ٔ ٢٘٤حألٜٗخٍ ٌُٖ ،24١حُؼخرض إٔ حْٓ ٝحُي حرٖ ػخَٗ  ٞٛػَٔ ٝإٔ حْٓ ؿيٛ ٙالٓ ٞلٔالي ُٝال ْ٤حُؼٌالْ راليَُ٤
ٓخ ٍٝى كٍٓ ٢خُش حرالٖ ػخٗالَ حُٔٞؿٜالش اُال ٠حُٔالِطخٕ حَُٔ٘٣ال ٢أرال ٢ػ٘الخٕ

25

ُٝالي رزِاليس ٗالٔ٘٤ش ٝطٌظالذ رالخُلَٝف

22ـ حُٜٔخىٍ حُظ ٢طَؿٔض ُِ٘٤ن أكٔي رٖ ػخَٗ:
-

ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠حَُِٔٔ حُؼٌد ٝحُ٘ َٜحألكِ ،٠طلو٤ن ٓلٔي حُلخٓٓ ،٢ـِش حُٔوط١ٞخص حُؼَر٤ش ،حُؼيى حأل39 ٙ ٙ ،1964 ،ٍٝـ49

-

أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ ه٘لٌ ،أْٗ حُلوٝ َ٤ػِ حُلو ،َ٤طلو٤ن ٓلٔي حُلخٓٝ ٢أىُٝق كٍٞ٘٘ٓ ،ٍٞحص حًَُِٔ حُـخٓؼ ٢حُؼِٔ ،٢حَُرخ9 ،1986 ،١ـ 10

-

أر ٞػزي هللا كٔي رٖ ٛؼي ،حُ٘ـْ حُؼخهذ كٔ٤خ أل٤ُٝخء هللا ٖٓ ٓلخهَ حُٔ٘خهذٓ ،وط ١ٞحُوِحٗش حُؼخٓش رخَُرخٍ ،١هْ ٍٝ ،1299هخص  44ـ46

-

أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ حُوخ ،٢ٟىٍس حُلـخٍ ك ٢أٓٔخء حَُؿخٍ ،طلو٤ن ٓلٔي حألكٔي أر ٞحُ٘ ،ٍٞىحٍ حُظَحع ،1970 ،ؽ 150-148 ٙ ٙ ،1

-

أر ٞػزي هللا ٓلٔي رٖ ؿخُ ،١حَُ ٝٝحُٜظ ٕٞك ٢أهزخٍ ٌٓ٘خٓش حُِ٣ظ ،ٕٞطلو٤ن ػزي حُٛٞخد رٖ ٓ٘ ،ٍٜٞحُٔطزؼش حٌُِٔ٤ش ،حَُرخ56 ٙ ،1964 ،١

-

أكٔي رخرخ حُظ٘زٌظ َ٤ٗ ،٢حالرظٜخؽ ،اَٗحف ٝطوي ْ٣ػزي حُلٔ٤ي ػزي هللاٍٞ٘٘ٓ ،حص ًِ٤ش حُيػ ٟٞحإلٓلٓ٤شَ١ ،حرِْ71-70 ٙ ،1989 ،

-

أكٔي رخرخ حُظ٘زٌظً ،٢لخ٣ش حُٔلظخؽ ُٔؼَكش ٖٓ ُ ْ٤ك ٢حُالي٣زخؽ ،ىٍحٓالش ٝطلو٤الن ٓلٔالي ٓط٤الغ٘٘ٓ ،الٍٞحص ُٝحٍس حألٝهالخف ٝحُ٘الئ ٕٝحإلٓاللٓ٤ش ،حَُرالخ،١
94 ٙ ،2000

-

ٜٗخد حُي ٖ٣حُٔوَٗ ،١لق حُط٤ذ ك ٢ؿ ٖٜحألٗيُْ حَُ٤١ذ ،طلو٤ن اكٔخٕ ػزخّ ،رَٝ٤ص ،1964 ،ؽ 491 ٙ ٙ ،6ـ493

-

أكٔي رٖ ػخَٗ حُلخك ٢حُِٔ ،١ٞطللالش حُِحثالَ رٔ٘خهالذ حُلالخؽ أكٔالي رالٖ ػخٗالَ ،طلو٤الن ٝطواليٜٓ ْ٣الطل ٠رٗٞالؼَحء٘٘ٓ ،الٍٞحص حُوِحٗالش حُٜالز٤ل٤شٓ ،الل،
1988

-

ٓلٔي رٖ ػِ ٢حُيًخُ ،٢حإلطلخف حُٞؿ ،ِ٤طلو٤ن ٝطويٜٓ ْ٣طل ٠رٗٞؼَحءٍٞ٘٘ٓ ،حص حُوِحٗش حُٜز٤ل٤شٓ ،ل 110 ٙ ٙ ،199 ،ـ111

-

ٓلٔي رٖ ػِ ٢ى٤٘٣شٓ ،ـخُْ حالٗزٔخ ١رَ٘ف طَحؿْ ػِٔخء ِٛٝلخء حَُرخ ،١حَُرخ76 ٙ ٙ ،1986 ،١ـ 77

23

ػزي حَُكٖٔ رٖ ُ٣يحٕ ،اطلخف أػلّ حُ٘خّ رـٔخٍ أهزخٍ كخَٟس ٌٓ٘خّ ،حَُرخ ،1990 ،١ؽ 311-304 ٙ ٙ ،1
ـ أر ٞػزي هللا كٔي رٖ ٛؼي ،انُجى انثاقة فيًا ألونياء هللا يٍ يفاخش انًُاقةٜٓ ،يٍ ٓخرنٍٝ ،هش 44

24ـ أكٔي رٖ ػخَٗ حُلخك ٢حُِٔ ،١ٞتذفح انزائش تًُاقة انذاج أدًذ تٍ عاششٜٓ ،يٍ ٓخرن31 ٙ ،
25ـ أٗظَ حَُٓخُش ٓ ٕٞٔ٠حَُٓخُش كِٓ ٢لن ًظخد طللش حُِحثَ رٔ٘خهذ حُلخؽ أكٔي رٖ ػخَٜٗٓ ،يٍ ٓخرن61-56 ٙ ٙ ،

41

حُلط٤٘٤ش رـ ٘ٓ ٢ٛٝ 26Jimenaطوش ؿزِ٤ش هٜزش طوغ ك ٢حُطَ٣ن حَُحرطش رٓ ٖ٤ي٘٣ظ ٢هخىّ ٝحُـَِ٣س حُوَ٠حء
ك ٢حُـ٘الٞد حُـَرالُ ٢الزلى حألٗاليُْ ٣ٝالَ "Paul Nwyia" ٟإٔ ٝالىس حُ٘ال٤ن حرالٖ ػخٗالَ ًخٗالض آالخ كال ٢أٝحهالَ
حُوَٕ حُٔخرغ ٝآخ ك ٢ريح٣ش حُوَٕ حُؼخٖٓ حُٜـََٗٝ ،27١ؿق حالكظالَح ٝحأل ٍٝػِال ٠حُؼالخٗ ٢كٔالزٔخ ٓال٤ؤطًً ٢الَٙ
الكوخ ٖٓ هلٍ حُ٘ٝ ٜٙٞحُوَحثٖ ٝرزِيس ٗٔ٘٤ش ه٠ال ٠حُ٘ال٤ن حرالٖ ػخٗالَ ١لُٞظالٝ ٚكٜ٤الخ طِوال ٠طؼِٔ٤ال ٚاُال" ٠إٔ
كلع حُوَإ ٝهَأ حُؼِْ ٝحؿظٜي ك ٢حُطخػخص ٝحُؼزخىحص ٝحٗوطغ ُٔز َ٤حألػٔخٍ حُٜالخُلخص" 28ػالْ حٗظوالَ ٜٓ٘الخ اُال٠
حُـَِ٣س حُوَ٠حء ٝأهخّ رٜخ ٓ٘ظـل رظؼِ ْ٤حُوَإ حٌَُ ْ٣كِو ٢رٜالخ "حألًالخرَ ٓالٖ أٛالَ حُٔوخٓالخص ٝحألكالٞحٍ كالؤْٗ
رٝ ْٜالً رَٔحكوظ"ْٜ

29

ٝال طًٌَ حُٜٔخىٍ حُظ ٢طَؿٔض ُِ٘٤ن حرٖ ػخَٗ طخٍ٣ن كُِٞال ٚرالخُـَِ٣س حُو٠الَحء ٝال

طخٍ٣ن ٓـخىٍطُٜ ٚخ ٟٞٓ ،اٗخٍس ٝحكيس ك" ٢حَُِٔٔ حُؼٌد" ُِلٍٝ ٢َٓ٠ىص ػُِٔ ٠خٕ حرٖ ػخَٗ ٗلٔ ٚكالٖ٤
هخٍُٔٝ" :خ هَد كٜخٍ حُٜ٘خٍُِ ٟـَِ٣س أط ٠اُ( ٢حُٔوٜٞى ٘ٛخ حُ٘٤ن أرَٓ ٞكخٕ ٓٔؼٞى حألرِٝ )ٚهخٍ ُ٣ :٢خ
أه ،٢إ  ٌٙٛحُٔي٘٣ش ٓظٍِ٘ ػٖ هَ٣ذ ،كخَٜٗف ػٜ٘خ هزَ كِ ٍٞحُزلء رٜالخ ،كلؼِالض طٜالي٣وخ ُالٝ ٚحػظٔالخىح ػِال٠
ٗ ٍٞرَ٤ٜط ،ٚكٌخٕ حألَٓ ًٔخ هخٍ ُِٗٝض رؼي ًُي"

30

ٝهي ٣ظزخىٍ اُ ٠حٌُ ٖٛإٔ حُلي٣غ ٘ٛخ ٣ي ٍٝكال ٍٞحٓالظ٤لء

حإلٓزخٕ ٓئهظخ ػِ ٠حُـَِ٣س حُوَ٠حء ٓ٘ش ٛ 743الـ ٌُ ،31الٖ حُٔوٜالٞى ٛال ٞآالخ ٓالوٓ ١ٞي٘٣الش ٣َ١الق ٓال٘ش 691
ٛـ 32أ ٝؿزَ ١خٍم ٓ٘ش ًٝ 33709لٔٛخ ٖٓ ؿَِ٣س حألٗاليُْ ٔ٤ُٝالض حُـِ٣الَس حُو٠الَحءُ ،الٌح ٓالٖ حُٔٔالظزؼي إٔ
طٌٓ ٕٞـخىٍس حرٖ ػخَٗ ُِـَِ٣س حُوَ٠حء هزٓ َ٤وٓ ١ٞي٘٣ش ٣َ١ق ٓ٘ش ٛ 691الـ ،اً ٓالٖ حُٔلالَ ٝٝإٔ ٌ٣الٕٞ
ُٓٞي٘ٓ ٙش ٛ 670ـٝ ،ك٤غ إٔ ٝكخطً ٚخٗض ٓ٘ش ٛ 764ـ َ٤ٜ٣ 34ػَٔ ٙهي هخٍد حُٔخثش ٌُٖ ُْ  ًٌَ٣أٜٓ ١اليٍ
ٟؼق حرٖ ػخَٗ ًٝ َٚٓٛٝزَ ٓ٘ ،ٚكٖٔ حَُٔؿق أٗ ٚؿخىٍ حُـَِ٣س حُوَ٠حء ٗ ٞٛٝخد ٣خكغ هزٓ َ٤و ١ٞؿزَ
١خٍم ٓ٘ش ٛ 709ـ
ٍكَ أكٔي رٖ ػخَٗ ػٖ حُـَِ٣س حُوَ٠حء ٓظٞؿٜخ اُ ٠حَُٔ٘م ألىحء ٓ٘خٓي حُلؾ ٣ٝزالي ٝأٗال ٚأًٔالَ طِالي
حُلَ٠٣ش ك ٢ريح٣ش ٓ٘ٞحٍ ٙحُٜٞك ُْٝ ٢طٌٖ طظ٣ٞـخ ُل٤خطال ٚحُِٛي٣الش ٓٝؼِال ّٞإٔ ُِلالؾ أ" ٝحُٜـالَس حٌُزالَ ٟاُال٠
هللا" ٌٓخٗالش هخٛالالش ُالالي ٟحُٔظٜالالٞكش حُالالًٌ ٖ٣خٗالالض طلالاليٍ ْٛٝؿزالش حُظ٘الالٞف ُِ٣الالخٍس ٓوالالخّ حَُٓالالٝ ٍٞحُظزالالَى رالال ٚكٜالالٞ
- Paul Nwyia: Ibn Abbad de Ronda (1332 -1390), Paris, 1956, p 56
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- Paul Nwyia: Ibn Abbad de Ronda, O p cit, p 57

27

28ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن39 ٙ ،
29ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ40 ٙ ،ٚ
30ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ ،ٚحُٜللش ٗلٜٔخ
31ـ أكٔي حُ٘خ ،١َٛاالصتقصا في أخثاس دول انًغشب األقصً ،حُيحٍ حُز٠٤خء ،1956 ،ؽ138 ٙ ،3
32ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ ،ٚؽ 71 ٙ ،3
33ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ ،ٚؽ 121 ٙ ،3
34ـ أكٔي رٖ حُوخ ،٢ٟنقظ انفشائذ يٍ نفاظح دق انفىائذ ،طلو٤ن ٓلٔي كـ ،٢حَُرخ211 ،1976 ،١
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"رٔؼخرش طـي٣ي ُوالٍٝ ٟٞك٤الش َٓٝكِالش ططالٗ ٍٞلال ٞحُ٘٠الؾ ٝحٌُٔالخٍٛٝ ،ال ٞكال ٢حُٞهالض ًحطالٝ ٚؿالُ ٚظـَرالش حُظٌخٓالَ
ٝحَُك َ٤ػٖ حٌُٗٞدٝ ،هطٞس ُلٗظوخٍ ٗل ٞػخُْ أٍهٓٝ ٠ؼَ ٝهٓ ْ٤خٓ٤ش" 35كظ ٠إٔ أرخ ٗ َٜحُٔالَحؽ حُطٓٞال٢
أكَى كً ٢ظخر" ٚحُِٔغ" رخرخ ًًَ ك ٚ٤اىحد حُٔظٜٞكش ك ٢حُلؾ ٝ 36ال رؤّ ٖٓ حُظًٌ٘ٛ َ٤الخ ،إٔ ٓالٖ ؿِٔالش ٓالخ كؼِالٚ
حُ٘٤ن أرٛ ٞخُق حُٔخؿَٓ ١ئٓالْ ٍرالخ ١أٓالل ٢كال ٢حُوالَٕ حُٔالخرغ حُٜـالَ ١أٗال ٚؿؼالَ كَ٠٣الش حُلالؾ أكالي أًٍالخٕ
حُطَ٣وش حُٔخؿَ٣شَ٣ ُْٝ ،37حع َٗ ١حالٓظطخػش ك ٢حُلؾٝ 38ال "٣ؼٌٍ ك٤ال ٚرالخُؼـِ ٝحُلوالَ" 39رالَ ًالخٕ ٘٣الظَٚ١
ػِ ًَ ٠طخثذ ألٕ حُظٞرش ال طظْ اال رخُو٤خّ ربطٔخّ َٗ ١ٝحإلٓلّ ٝأًٍخٗٚ

40

ر٤ي إٔ حُٜٔخىٍ حُظ ٢طَؿٔالض الرالٖ ػخٗالَ ال طواليّ ٓؼِٓٞالخص ٓلٜالِش ػالٖ ٍكِالش حرالٖ ػخٗالَ حُٔ٘الَه٤ش ٝال
طٞك ٢ربٗخٍحص طل٤ي كٓ ٢ؼَكش حُٔيس حُِٓ٘٤ش حُظ ٢ه٠خٛخ ٘ٛخى ٝال طل َ٤ػِ ٠حألٓخًٖ حُظُ ٢حٍٛالخ هزالَ ٛٝالُٚٞ
اُ ٠رلى حُلـخُٝ ،رخُظخُ ٢ال طٔخػي ػِ ٠ططؼ ْ٤اؿخرخص ػِٓ ٠خ اًح ًخٗض  ٌٙٛحَُكِش كـ٤ش كو٢؟ أّ ًخٗض ٍكِالش
كـ٤ش ٝػِٔ٤ش ك ٢حُٞهض ٗلٔٚ؟ ًٔخ إٔ حرٖ ػخَٗ ُْ ٣ظَى كَٜٓش ى ٕٝكٜ٤خ ٓؼِٓٞالخص ػالٖ ٍكِظال ٚحُ٘الَه٤ش ػِال٠
ؿَحٍ ٓخ كؼِ ٚرؼٓ ٞظٜٞكش حألٗيُْ أٓؼخٍ حرٖ ٍٗ٤ي ٝحرٖ ُ ٕٞ٤حُظـ٤زٝ ٢ؿَٔٛ٤خ
ٝك ٢ؿ٤الخد حُٔؼط٤الخص حُيه٤والش ٗالَؿق إٔ طٌالٍ ٕٞكِالش حرالٖ ػخٗالَ اُال ٠حُٔ٘الَم رٜاليف حُلالؾ ُال ْ٤االُٝ ،الْ
طٔظـَم اال ٓ٘ش ٝحكيس ٔ٣ٝظزؼي إٔ  ٌٕٞ٣حُٔوٜٞى ٜٓ٘خ ِ١ ٞٛالذ حُؼِالْ ،اًح أهالٌٗخ رؼال ٖ٤حالػظزالخٍ حُٟٞالغ حُؼالخّ
رخَُٔ٘م حإلٓلٓ ٢هلٍ حُٜ٘ق حأل ٖٓ ٍٝحُوَٕ حُؼخٖٓ حُٜـَ ١حٌُ ١طٔ ِ٤رؼيّ حالٓظوَحٍ ٝحُظـِثش حُٔ٤خٓ٤ش
ٝحُلالَٝد حُٔٔالالظَٔس رالال ٖ٤حإلٓالالخٍحص حُظالال ٢طوخٓالالٔض رالاللى حُٔ٘الَم ،ك٠الالل ػالالٖ ٓالالخ طؼَٟالالض ُالال ٚحُؼٞحٛالالْ حُؼوخك٤الالش
حَُٔ٘ه٤ش ٖٓ ٌٗزش ػخٓش ؿَحء ؿِ ٝحُٔـ ٍٞحٌُخٓق ،ك٤غ ًخٕ ٖٓ أٓٞأ ٓخ كؼِ ٚحُٔـ ٍٞهظِ ْٜحُؼِٔالخء ٝاكالَحهْٜ
ٌُِٔظزالالخص ٝحُوالالِحثٖ
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ٝرخُظالالخُ ٢كوٜٛٞالال٤ش حُٟٞالالغ رخُٔ٘الالَم اٗ الٌحى ٛالال ٢حُظالال ٢طزالالٍَ ٓالالٌٞص حُٜٔالالخىٍ حُظالال٢

طَؿٔالالض الرالالٖ ػخٗالالَ ػالالٖ ًًالالَ حَُٔحًالالِ حُؼِٔ٤الالش حُظالال ٢كالالَ رٜالالخ رخُٔ٘الالَم ٝػالالٖ ًًالالَ ػِٔالالخء حُٔٔالالخؿي ٝحُٔالاليحٍّ
ٝكوٜخثٜخ حٌُ ٖ٣حُظوخٞ٤ٗٝ ْٛم حُظَر٤ش حٌُ ٖ٣حكظي ر٘ٛ ْٜخىٝ ،ػِ ٠حُؼٌْ ٖٓ ًُيٓ ،ال٘ـي طِالي حُٜٔالخىٍ طط٘الذ
ك ٢حُلي٣غ ػٖ ٍكِش حرٖ ػخَٗ ٞٛد حُٔـَد ٝحٓظوَحٍ ٙرٔل ٍَٓٝح رٔي٘٣ظ ٢كخّ ٌ٘ٓٝخّ

 -35حرَح ْ٤ٛحُوخىٍ ١رٞط٘ ،ٖ٤انًغشب واألَذنش في عصش انًشاتطيٍ :انًجتًع ،انزهُياخ ،األونياء ،ىحٍ حُطِ٤ؼش ،رَٝ٤ص143 ٙ ،1997 ،
 -36أر َٜٗ ٞحَُٔحؽ حُط ،٢ٓٞانهًع ،طلو٤ن ػزي حُلِٓ ْ٤لٔٞىٌٓ ،ظزش حُؼوخكش حُي٤٘٣ش ،رٓ ٍٞؼ٤ي223 ٙ ،2002 ،
ٓ -37لٔي حُٔ٘ٓ ،٢ٗٞيٍٓش أرٓ ٢لٔي ٛخُق ،يجهح دعىج انذق ،حُؼيى 109 ٙ ،1988 ،271
 -38أكٔي رٖ ارَح ْ٤ٛحُٔخؿَ ،١انًُهاج انىاضخ في تذقيق كشاياخ أتي صانخ ،حُٔطزؼش حُٔ٣َٜش ،حُوخَٛس252 ٙ ،1993 ،
-39أكٔي رٖ حرَح ْ٤ٛحُٔخؿَ ،١انًُهاج انىاضخ في تذقيق كشاياخ أتي صانخٜٓ ،يٍ ٓخرن254 ٙ ،
ٓ -40لٔي ٓلظخف ،انخطاب انصىفيَٓ ،ؿغ ٓخرن142 ٙ ،
ٍ -41حؿغ ٍٗ٤ي ػزي هللا حُـٔ :٢ِ٤ىٍحٓخص ك ٢طخٍ٣ن حُولكش حُؼزخٓ٤شٌٓ ،ظزش حُٔؼخٍف َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ،حَُرخ1984 ،١
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إ حُ٘٤ن أكٔي رٖ ػخَٗ حُٔظ٘ٞف اُ ٠حُظلِٞٓٝ َ٤ٜى "٣َ١ن حُوَٓ "ّٞػخٕ ٓخ ؿٝ َ٤ؿٜظٗ ٚل ٞرلى
حُٔـَد هخكل ٖٓ رلى حَُٔ٘مٝ ،طًٌَ حُٜٔخىٍ إٔ ٓي٘٣ش كخّ ًخٗض ٝؿٜظ ٚحألٌٛٝ ٠ُٝح ُ ْ٤رخألَٓ حُٔلالخؿت،
اًح ٓخ حٓظلَٗ٠خ ٌٓخٗش كالخّ حَُِٓ٣الش ٝحَُٝك٤الش ٝحُؼِٔ٤الش ٝحُٔ٤خٓال٤ش ٣ٝالًٌَ رؼالٓ ٞالئُل ٢حُظالَحؿْ أٓؼالخٍ حرالٖ
ارَح ْ٤ٛحَُٔحً٘ٓٝ ٢لٔي رٖ ػِ ٠حُيًخُٓٝ ٢لٔي رٖ ػِ ٢ى٤٘٣ش إٔ حُ٘٤ن حرٖ ػخَٗ ٌٓغ ٣ٞ١ل رلخّ ٝأهالٌٛخ
ٓوَح ُ ٚحػظٔخىح ػِ ٠ر٤ظٗ ٖ٤ؼَٔ٘٣ ٖ٤٣زخٕ اُ:ٚ٤
ٓل ًَ هِذ ؿ َ٤هِزٓ ٢خ ٓــل

أ ِٞٔ٣رلخّ ٝحألكـزش كـٓ ٢ــــل

 ٞٔٛهٔ٤خ ٝحُوِذ ه٤ـْ ػ٘يٛــْ

كخؿَٝح ىٓٞػَٓٓ ٢ل ِٔٔٓٝل

ٝحُظخ ،َٛإٔ ٗٔزش  ٖ٣ٌٛحُز٤ظ ٖ٤حُ٘ؼَ ٖ٤٣اُ ٠حرٖ ػخَٗ ٣لظوَ اُ ٠ىُ َ٤هال ١ٞكالل ػزالَس رٌاللّ حُٔظالؤهَٖ٣
ؿ َ٤حُٔؼخٓ ،ٖ٣َٛالٔ٤خ ٝإٔ حُالٌ ٖ٣ػخٛالَٝح حُ٘ال٤نً ،خُل٠الَٓٛ ٢الخكذ "حُِٔٔالَ حُؼالٌد" ٝحرالٖ ه٘لالٌ ٓئُالق
"أْٗ حُلو٣ ُْ ،"َ٤ظطَهٞح اُ ٖ٣ٌٛ ٠حُز٤ظ ُْٝ ،ٖ٤طَى ك ٢حُٜٔخىٍ حُظ ٢طَؿٔض الرٖ ػخَٗ أ ١اٗخٍس طيٍ ػِال٠
أٗ ٚحٓظوَ رلخّ ٣ٞ١ل اُ ٠كي حُظ٘ٞف آُ ٠ي٘٣ش ٓلًٔ ،خ إٔ ُ٣خٍطُ ٚلخّ ًخٗض هزَ ٓوخٓ ٚرٔل حُظٌٓ ٢غ رٜخ
كظٝ ٠حكظ ٚحُٔ٘٤ش  ٖٓٝحُٔئًالي إٔ ٛالخكذ حُز٤ظال ٖ٤حُ٘الؼَٛ ٖ٤٣ال ٞأكٔالي رالٖ ػخٗالَ حُلالخكٓ ٢ئُالق "طللالش حُِحثالَ
رٔ٘خهذ حُلخؽ أكٔي رٖ ػخَٗ" ،كخهظِ ٢حألَٓ ػِ ٠حَُٝحس رٔزذ ط٘خر ٚحٜٓٔٔ٤خ ،ألًٗ ٚخٕ ٣يٍّ ك ٢كخّ ًٝالخٕ
أ٠٣خ ٗخػَح ْ٤ُٝ 42رزؼ٤ي أًٗ ٚخٕ ٣لٖ أُٓ ٠وٍ ٢أٓٓ ٚل
ُٔ الالخًح إً ُ الالْ ٣ط الالذ حُٔو الالخّ الر الالٖ ػخٗ الالَ ك الالٓ ٢ي ٘٣الالش ك الالخّ؟ هخ ٛالالش ٝإٔ ُ٣خٍط الال ُٜ ٚالالٌ ٙحُٔي ٘٣الالش طِحٓ٘ الالض
ٛٝـالالالَس ٍؿالالالخٍ حُظٜالالال ٞف حألٗئُالالال ٖ٤٤اُٜ٤الالالخ طلالالالض ٟالالالـ ٢حالٟالالالطَحرخص حُٔ٤خٓالالال٤ش ٝحُوالالالٞف ٓالالالٖ حُِكالالالق
حُٔٔالالال٤ل ،٢ك٤الالالغ حٓالالالظوَ رٜالالالخ ٓظٜالالالٞكش ًزالالالخٍ أٓؼالالالخٍ حُ٘الالال٤ن أرالالال ٢ػزالالالي هللا ٓلٔالالالي رالالالٖ ٓٓٞالالال ٠حُلِلالالالخ١ٝ

43

ٝحُ٘ الال٤ن أر الال ٢حُلـ الالخؽ  ٓٞ٣الالق ر الالٖ ػٔ الالَ حألٗلخٓ الالٝ 44٢حُ٘ الال٤ن أر الال ٢حَُر ٤الالغ ٓ الالِٔ٤خٕ ٝ 45حُ٘ الال٤ن أر الال ٢ػٔ الالَحٕ
ٓٓٞالال ٠رالالٖ ٓلٔالالي حُؼزيٓٝالال٢

46

ٛالالَ ًالالخٕ حرالالٖ ػخٗالالَ ٔ٣والالض حالٓالالظوَحٍ كالال ٢كالالخّ رٛٞالاللٜخ ًَٓالالِح ك٠الالَ٣خ

ًز٤الالَح؟ ٌُ٘الالٟ" ٚالال٤ن ػِالال ٠حُٔظوالالٛٝ ،"ٖ٤الالٛ ٢الالٍٞس ٓالالزن ٝإٔ ًَٓالالٜخ حرالالٖ حُِ٣الالخص كالال ٢ط٘الالٞك ٚهالاللٍ حُوالالَٕ
حُٔالالخرغ ،اً ٗوالالَأ كالالٓ ٢ويٓظالالٓٝ" ٚالالخُحٍ ًؼ ٤الالَ ٓالالٖ حُٜالالخُلٌَٛ٣ ٖ٤الال ٕٞحإلهخٓالالش كالال ٢هٞحػالالي حُزِالاليحٕ هل٤الالش ٓالالٖ

 -42أكٔي رٖ ػخَٗ حُلخك ٢حُِٔ ،١ٞتذفح انزائش تًُاقة انذاج أدًذ تٍ عاششٜٓ ،يٍ ٓخرن15ٙ ،
43ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن57-55 ٙ ٙ ،
44ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ63-62 ٙ ٙ ،ٚ
45ـ أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ ه٘لٌ ،أَش انفقيش وعز انذقيشٜٓ ،يٍ ٓخرن75-74 ٙ ٙ ،
46ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ25-24 ٙ ٙ ،ٚ
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حُلالالظٖ"

47

ٛالالَ ًخٗالالض كالالخّ طٔؼالالَ كالالٗ ٢ظالالَ حرالالٖ ػخٗالالَ ًَٓالالِح ُلٗلالالَحف ٝحُلظ٘الالش؟ ًَٓٝالالِح ُِٔالالِطش حُي٤٘٣الالش

رَٓ ُٛٞالالخ ٔٓٝؼِ ٜ٤الالخ ٓ الالٖ حُ الالٞالس ٝحُو الالخىس حُؼٔ الالٌَٝ ٖ٤٣حُلو ٜالالخء حَُٓ الالٔ ٖ٤٤رخػظزخٍ ٛالالخ ػخ ٛالالٔش ُِلٌ الالْ حَُٔ ٘٣الال٢
ٝهظالالٌحى؟ ٛالالَ ًالالخٕ حرالالٖ ػخٗالالَ ٣الاليٍى إٔ حٓالالظوَحٍ ٙرلالالخّ ٣الالئى ١اُالال ٠طيؿ٘٤الالٓ ٚالالٖ ُالاليٕ حُلٌالالْ حَُٔ٘٣الال ،٢حُالالٌ١
ىأد ػِالالالال ٠ؿؼالالالالَ ٍٓالالالال ُٞحُلًَالالالالش حُٜالالالالٞك٤ش ٓالالالالخىس هخرِالالالالش ُلٓالالالالظوطخد ٝحالكظالالالالٞحء ٝأىحس ُظزَ٣الالالالَ ٗالالالالَػ٤ش
ٓئٓٔالالخص حُي ُٝالالش ٛٝ ،48الال ٞحُٔؼالالَٝف ػ٘ الال( ٚحر الالٖ ػخٗالالَ) رخُٔلخٗ الالخس ٝحإلػ الالَح ٝػالالٖ حُٔ الالِطخٕ؟  ٛٝالالَ ً الالخٕ
ُِظ الالَٝف حُطز٤ؼ ٤الالش هخ ٛالالش ٓ٘ ٜالالخ حُٔ٘خه ٤الالش ى ٍٝك الال ٢ػ الاليّ حٓ الالظوَحٍ حر الالٖ ػخٗ الالَ ك الال ٢ك الالخّ؟ ٓ الالٔ٤خ ٝإٔ ك الالخّ
طؼ الالَف ٓ٘خه الالخ ٣ظٔ ٤الالِ ر الالخُزَٝىس حُٔلَ ١الالش ٗ الالظخء ٝحُل الالَحٍس حَُٔطلؼ الالش  ٛالال٤لخ ،ه الالي ال ٣ظلِٔ الال ٚحر الالٖ ػخٗ الالَ حُ الالٌ١
ٓالالزن ُالالٝ ٚإٔ طالالؤهِْ ٓالالغ ظالالَٝف ٓ٘خه٤الالش ٓؼظيُالالش ٝر٤جالالش ١ز٤ؼ٤الالش ٓالالخكِ٤ش ٓالالٞحء كالال ٢رِيطالال ٚحألٛالالِ٤ش "ٗالالٔ٘٤ش"
أ ٝارخٕ حٓظوَحٍ ٙرخُـَِ٣س حُوَ٠حء رخألٗيُْ؟
ًخٗالالض ٓي٘٣الالش ٌٓ٘الالخّ حُٔي٘٣الالش حُؼخٗ٤الالش حُظالال ٢كالالَ رٜالالخ أكٔالالي رالالٖ ػخٗالالَٝ ،ػالالٖ ًُالالي ٣والال ٍٞأكٔالالي رالالٖ ؿالالخُ١
حٌُٔ٘خٓالالال ٢كالالال" ٢حُ الالالَ ٝٝحُٜظالالال ٔٓٝ" :"ٕٞالالالٖ ٓالالالٌٜ٘خ ٝحٓالالالظٜ٘١ٞخ  ُٝالالال ٢هللا طؼالالالخُ ٠حُ٘ الالال٤ن حُٜالالالخُق حُ الالالٍٞع
حَُرالالخٗٓ ٢الال٤ي ١أكٔالالي رالالٖ ػخٗالالَ ٔٓٝالالـي ٙرٜالالخ ٓؼالالَٝف"

49

ٝطَؿالالغ حُٜٔالالخىٍ ٓالالزذ حٗظوالالخٍ حرالالٖ ػخٗالالَ ٓالالٖ

كالالخّ اُ الالٌ٘ٓ ٠الالخّ ٣ُ ،الالخٍس أه الالض ُالال ٘ٛ ٚالالخىٝ ،حُظالال" ٢أؿ الالَ ٟػِ ٜ٤الالخ حُٔالالِطخٕ حَُٔ ٘٣الال ٢ؿَح٣الالش ًخٗ الالض طظؼ الالٖ٤
ٓ٘ ٜالالخ  ١الالٞحٍ ك٤خط الال ،50"ٚػ الالْ حٗظو الالَ اُ الالٓ ٠ي ٘٣الالش ٓ الالل ٝحٓ الالظوَ رِح ٣ٝالالش ػز الالي هللا حُ ٤الالخر ١ٍٞحُ الالٌ ١أٓ الالٌ٘" ٚهِ الالٞس
رخُِح ٣ٝالالشٝ ،طٔ الالزذ ُ الال ٚك الال ٢اه الالَحء حألٝالى حُو الالَإ حُؼظ الالٝ ،51"ْ٤أه الالخّ  ٘ٛالالخى ى ٛالالَح  ١الال٣ٞل ػِ الال ٠ر الالَ ٝاكٔ الالخٕ
ٓالالٖ حُ٘الال٤ن ُلخُالالُٝ ،ٚالالْ ٣زالالَف حرالالٖ ػخٗالالَ"ُح٣ٝش حُ٤الالخر ١ٍٞاال رؼالالي ٝكالالخس ٗالال٤و ،52ٚك٘الالٍِ رِح٣ٝالالش حُ٘الال٤ن أرالال٢
ًَُ ٣الالخء رو الالَد حُـ الالخٓغ حألػظ الالْ رٔ الالل ٜ٘ٓٝ ،53الالخ حٗظو الالَ اُ الال ٠ىحٍ حهظ٘خ ٛالالخ ٓ الالٖ ٓ الالخٍ ًٔ الالز ٓ ٚالالٖ ٗٔ الالن حٌُظ الالذ
ٝر٤ؼ ٜالالخٝ ،ر ٜالالٌ" ٙحُ الاليحٍ حٗ الالظ َٜأَٓٝ،ٙحٗظ٘ الالَ ك الال ٢حُ٘ الالخّ ًً الالَٝ ،ٙحؿظٔ الالغ ػِ ٤الال ٚحأل ٛالاللخدٝ ،حٗ ٠الالخف اُ ٤الالٚ
حَُٔ٣يٝ ،ٕٝحٗلخٕ ُـخٗز ٚحُظخثز"ٕٞ
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47ـ حرٖ حُِ٣خص حُظخىُ ،٢انتشىف إنً سجال انتصوىف وأخثواس أتوي انعثواس انضوثتي ،طلو٤الن أكٔالي حُظٞك٤الن٘٘ٓ ،الٍٞحص ًِ٤الش ح٥ىحد ٝحُؼِال ّٞحإلٗٔالخٗ٤ش حَُرالخ،١
حُطزؼش حُؼخٗ٤ش33 ٙ ،1997 ،
48ـ أٗظَ ٓلٔي حُوزِٔٓ :٢خٔٛش ك ٢طخٍ٣ن حُظٔ٤ٜي ُظ ٍٜٞىُٝش حُٔؼي ،ٖ٤٣يجهح كهيح اآلداب وانعهوىو اإلَضواَيح ،حَُرالخ ،١ػاليى ٓالِىٝؽ 3ـالٙ ٙ ،1978 ،4
7ـ59
49ـ أر ٞػزي هللا ٓلٔي رٖ ؿخُ ،١انشوض انهتىٌ في أخثاس يكُاصح انزيتىٌٜٓ ،يٍ ٓخرن56 ٙ ،
50ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن40 ٙ ،
 -51حُٜٔيٍ ٗلٔ41 ٙ ،ٚ
52ـ أكٔي رٖ ػخَٗ حُلخك ٢حُِٔ ،١ٞتذفح انزائش تًُاقة انذاج أدًذ تٍ عاششٜٓ ،يٍ ٓخرن36 ٙ ،
53ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن41 ٙ ،
54ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن47-46 ٙ ٙ ،
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ٖٓ هلٍ ٓخ ٓزن ًًَٗ ٙوِ ٚآُ ٠خ :٢ِ٣
 أوال :طظلن حُٜٔخىٍ ػِ ٠إٔ حُ٘٤ن أكٔي رٖ ػخَٗ أٗئُ ٢حُُٔٞي ٝحُ٘٘ؤس ٌُٖ ،ال طؼزض طخٍ٣ن ٝالىطالٚ
 ٖٓٝحُٔئًي أٜٗخ ًخٗض هزٜٗ َ٤خ٣ش حُوَٕ حُٔخرغ حُٜـَٗٝ ،١ليىٛخ ك٘ٓ ٢ش ٛ690ـ طوَ٣زخُٔ ،ـٔٞػش ٖٓ حُوالَحثٖ
طُٞيص ُي٘٣خ ٖٓ هلٍ طظزؼ٘خ ُزؼ ٞأٞ١حٍ ك٤خط ٚرخألٗيُْ ٝحُٔـَد:
ـ ُٔخ حٓظـلَ أكٔي رٖ ػخَٗ ُٜخكذ حُلوَ ُٜٝخكذ حٌُ ُٞكٓ ٢ي٘٣ش حُوَ٠حءً 55خٕ ِٓٔ٤ح ر ٖ٤حُللٍ
ٝحُلَحّ ،كٌخٕ ك ٍٞ١ ٢حُ٘زخد ٝحُؼوَ
ـ ُٔخ هَؽ ٖٓ حألٗيُْ طلض ٟـ ٢حالٟالطَحرخص حُٔ٤خٓال٤ش ٝحُوالٞف ٓالٖ حُِكالق حُٔٔال٤ل ٢ػوالذ ٓالو١ٞ
ؿزَ ١خٍم ،كؾ ػْ أهخّ رلخّ ٌ٘ٓٝخّ ٓيسٓٝ ،غ ٗال٤و ٚحُ٤الخر ١ٍٞأهالخّ رٔالل ىٛالَح ١ال٣ٞل ًٝالخٕ ٔ٣الٔ ٚ٤حُ٘الزخد
حألٓؼي ٝرو ٢رٔل اُ ٠إٔ ٝحكظ ٚحُٔ٘٤ش رٜخ ٓ٘ش ٛ 764ـ  ٖٓٝػْ ًخٕ هَٝؽ حرٖ ػخَٗ ٖٓ حألٗاليُْ هخٛاليح راللى
حَُٔ٘م ُِلؾ ٛ 708ـ هزَ ٓو ١ٞؿزَ ١خٍم ر٤ي حُٔٔ٤ل٘ٓ ٖ٤ش ٛ 709الـٛٝ ،ال ٢حُٔال٘ش ٗلٔالٜخ حُظال ٢أهالخّ رٜالخ كال٢
كخّ ٌ٘ٓٝخّ ٝحٗظوَ اُُ ٠ح٣ٝش حُ٘٤ن ػزي هللا حُ٤خر٘ٓ ١ٍٞش ٛ 710الـٓ ،الٔ٤خ ٝإٔ حُٜٔالخىًٍ 56خٗالض طَؿالغ ٝكالخس
حُ٤خر ١ٍٞآُ ٠خ ر ٖ٤حُؼوي حُؼخُغ ٝحَُحرغ ٖٓ حُوَٕ حُؼخٖٓ حُٜـَٝ ،١رخُظخُ ٢حٓالظـَهض حُلظالَس حُظال ٢ه٠الخٛخ حرالٖ
ػخَٗ رٔل اُ ٠كٝ ٖ٤كخط٘ٓ ٚش ٛ 764ـ ٓزؼش ٝهٔٔ ٖ٤ػخٓخ
 ثاَيا  :طًٌَ حُٜٔخىٍ حٓالْ حرالٖ ػخٗالَ ٔٗٝالزٓ ٚالٖ ى ٕٝأ ٕ طٔاليٗخ رٔؼِٓٞالخص ٓل٤اليس ػالٖ أٓالَطٝ ٚال ػالٖ
طالخٍ٣ن حٓالالظوَحٍٛخ رالالزلى حألٗاليٌُُْ ،الالٖ ٗٔالالزظ ٚطاليٍ ػِالال ٠أٗال ٚػَرالال٘٣ ٢ظٔال ٢اُالال ٠هزِ٤الالش حألٜٗالخٍ حُظالال ٢ىهِالالض رالاللى
حألٗيُْ كٝ ٢هض ٓزٌَ ٍرٔخ َ٣ؿغ اُ ٠ػٜي حُلظٞكخص حإلٓلٓ٤ش
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ٓ ًَٝخ طًٌَ ٙحُٜٔخىٍ ٛال ٞإٔ الرالٖ ػخٗالَ

أهظ ٖ٤حألً ٠ُٝخٗض طؼ ٖ٤كٔٓ ٢وٍ ٢أٓ٘٤ٔٗ" ٚش" رخألٗيُْٝ ،حُؼخٗ٤ش ًخٗض طوطٖ كٌ٘ٓ ٢خّ رخُٔـَد

58

 ثانثا :طويّ ًظالذ حُظالَحؿْ ٝحُٔ٘خهالذ حُظال ٢طَؿٔالض الرالٖ ػخٗالَ ُحٛاليح رِالؾ َٓكِالش حُٞال٣الش ،أ ١رؼالي إٔ
طـخ ٖٓ ُٝحألٍرؼٝ ،ٖ٤رٌُي طـ٤ذ ػ٘خ ًؼ ٖٓ َ٤حُٔؼِٓٞخص ًحص حُٜالِش رطلُٞظالٗٝ ٚالزخر ،ٚاً ُال ٞطالٞكَص ُِزخكالغ
ٓؼَ  ٌٙٛحُٔؼِٓٞخص الٓظطخع إٔ ٣ـِ ٞحٌُؼ٤الَ ٓالٖ حُـٔال ٝٞحُالٌ٣ ١لال ٢٤رل٤الخس حرالٖ ػخٗالَٝ ،طٌٔالٖ ٓالٖ طٞظ٤الق
55ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ47 ٙ ،ٚ
56ـ حٗظَ ٓلٔي رٖ ػِ ٢حُيًخُ :٢حإلطلخف حُٞؿَٓ ،ِ٤ؿغ ٓالخرنٓ ،108 ٙ ،لٔالي رالٖ ػِال ٢ى٤٘٣الشٓ :ـالخُْ حالٗزٔالخ ١ر٘الَف طالَحؿْ ػِٔالخء ٛٝالِلخء حَُرالخ،١
َٓؿغ ٓخرن78 ٙ ،
57ـ ٓلٔي ُٗ٤زَ ،حُظزخىٍ حُؼوخك ٢ر ٖ٤حألٗيُْ ٝحُٔـَد ٝأػَ ٙك ٢حُظط ٍٞحُؼِٔال ٢رخُزِالي ،ٖ٣يجهوح كهيوح اآلداب وانعهوىو اإلَضواَيح ،حَُرالخ ،١حُؼاليى ،1991 ،16
31 ٙ
58ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن ،40 ٙ ،أكٔي رٖ ػخَٗ حُلخك ٢حُِٔ :١ٞطللالش حُِحثالَ رٔ٘خهالذ حُلالخؽ أكٔالي رالٖ ػخٗالَ،
ٜٓيٍ ٓخرن34 ٙ ،
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رؼٓ ٞزخىة حُؼِ ّٞحإلٗٔخٗ٤ش ٌُِ٘ق ػٖ رؼ ًِٚٞٓ ٞهخٛش ًُي حُظِٛ ُٚ ٢ش رل٤خس حُؼُِش ٍٝكال ٞحالهالظل١
رخُ٘خّ  ،كخهظ٤خٍ "ًظذ حُٔ٘خهذ حُظًَ ِ٤ػِ ٠ك٤خس حُ ٢ُٞرؼي ٖٓ حألٍرؼ ٖ٤كٞٗ ٚ٤ع ٖٓ حُظ٘ز ٚرل٤خس حُ٘زال ،٢حُالٌ١
طوِي حَُٓخُش ك ٖٓ ٢حألٍرؼ ٞٛٝ ،ٖ٤حُٖٔ حٌُ٣ ١ؼ٘ٛ ٍٞٛٝ ٢خكز ٚاُالَٓ ٠كِالش حُ٘٠الؾ"ًٔ 59الخ إٔ حُ٘ال٤ن حرالٖ
ػخَٗ ًخٕ "ػِٗ ٠يس اهلخثٓٝ ٚظَُ ٙألٓ ،ٍٞكبًٗ ٚخٕ ٌٓٛزًُ ٚي  ٞٛٝحًٌُ ْٔ١ ١ؼَ٤ح ٖٓ أهزخٍٓٝ ٙال َٙ٤كال٢
حرظيحء أَٓ"ٙ

60

 ساتعا٣ :زي ،ٝإٔ حُ٘٤ن أكٔي رٖ ػخَٗ ًخٗض ُٗ ٚو٤ٜش طِٔ٤ص رخُـي ٝحالٗ٠زخٍٝ ،١رٔالخ حٍطالزًُ ٢الي
رٜٔٔظ٤ٗ ٚوخ ُِظَر٤ش ٝحُِٔٞىٔٗٝ ،ظ٘ق ًُي ٖٓ ًلّ حُل" :٢َٓ٠أٓخ طللظ ٚك٘ٓ ٢طوش ،كٌ٘ض ػ٘٤ش  ّٞ٣كال٢
ىحٍٝ ٙرؼ ٞأٛلخر ،ٚكؤَٓ ٍؿل ٓ٘ ْٜإٔ ٣طِغ ػِ ٠حُٔطق ُ٘٤ظَ  َٛؿخرض حُْ٘ٔ أّ ال ،كخِ١غ ػْ هخٍ ُ٣ :ٚخ
ٓ٤ي ١رو٢ٗ ٢ء ال ٗ٢ء ،كَأ٣ظ ٚهي طـٝ َ٤ؿًُ ًَٙٝ ٜٚي ،ػْ هالخٍ ُال٣ :ٚالخ ٛالخكذ ًٝخٗالض ٛٝالخ٣خٌ٣ :ٙالً ٕٞاللّ
أكي ػزؼخ ٝال ٣ئى ١اًٌُ ٠د كوخٍ ًُي ٝحُلن ر :ٚآالخ إٔ طوال ٍٞروالٗ ٢ال٢ء أ ٝطوال ٍٞؿخرالض"
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ًٝالخٕ حرالٖ ػخٗالَ

رؼ٤يح "ٖٓ حُ ٍِٜك ٢ىه٤ن حألَٓ ٝؿِ 62"ِٚ٤ػْ ٍٝى ػِٝ ٚ٤حٍى "كؤىهِ ٚىحٍٝ ٙهالخٍ ُال :٢ؿالِٝ ،أٗالخٍ ػِالٛ ٠اليٍ
حُٔـِْ ،كوخٍ ُ٣ :ٚخ ٓ٤ي ١حُٟٔٞغ ٟٓٞؼ٘خ؟ كوخٍ ُ٣ ٚالخ ٛالخكذ ٛالٍِ حُوال ٍٞؿاليح ُٝال ٞهِالض ُالي ٗؼالْ ألهَؿالض
حُيحٍ ػٖ ٌِٓ"٢
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ٝطظٞكَ ُ٘خ ًؼ٤الَ ٓالٖ حُ٘الٜخىحص حُل٤الش حُظالٍٝ ٢ىص كالٓ ٢ؼالَ ٝكالي٣ض حُل٠الَٓ ٢ػالٖ حرالٖ

ػخَٗ ٝأٛلخر ٚحُٔظٜٞكش حٌُُ ٖ٣وٛٝ ْٜ٤لز ْٜأ ٝالُٓٝ ْٜحٗظلغ ر ْٜأ ٝػخ ٖ٣رًَخطٓٝ ،ْٜخ ًخٕ ُالٌُي ٓالٖ أػالَ
كالٗ ٢لٔال٤ظٛٝ ،ٚالٗ ٢الالٜخىحص طلٜالق ػالٖ ؿٞحٗالالذ أهالَٓ ٟالٖ ٗوٜال٤ش حرالالٖ ػخٗالَ ٓٝالِ ًٚٞحُالالًٌ ١الخٕ هخثٔالخ ػِالال٠
حالٗ٤ٜخع ُٔخ ٜ٣يٍ ػٖ حُٔظٜٞكش ٝحُطخػش ُٝ ْٜحالٓظلخىس ٖٓ أهٞحُٝ ْٜحُظٞحٟغ ُْٜ
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 خايضا :طًٌَ حُٜٔخىٍ إٔ حُ٘٤ن حرٖ ػخٗالَ هالي ٓالخٍ ُِظٜالٞف هاللٍ ٍكِظال ٚحُ٘الَه٤ش ٌُالٖ ًُالي حُٔ٤الَ
ًخٕ ٓظؤٛل ك ٚ٤هزَ هَٝؿ ٖٓ ٚحألٗئُْ٤ٓ ،خ ٝإٔ حُظٜٞف ك ٢ريح٣ش حُوَٕ حُؼخٖٓ حُٜـًَ ١خٕ هي طـِـَ كال٢
ؿٔ٤غ َٗحثق حُٔـظٔغ حألٗئُ ،٢كظٓ ٠خٍ أٗز ٚرـ "ػو٤يس ٍٓالٔ٤ش" كؼ٘اليٓخ ٗظظزالغ ًظالخد "ٓؼ٤الخٍ حالهظ٤الخٍ" الرالٖ
حُوط٤ذ ٗـيٜ٣ ٙق أؿِذ حُٔاليٕ حُظالًًَٛ ٢الخ رؤٜٗالخ ىحٍ هِالٞس ٔٗٝالي ٝػزالخىس

ٓٔالخ ٣ؼطال ٢كٌالَس ٝحٟاللش ػالٖ

59ـ حُلٔ ٖ٤رُٞوط٤ذ ،حٌَُحٓش ٝحًََُِٓ :حٓخص أ٤ُٝخء ىًخُش هاللٍ ػٜالَ ١حُٔالَحرطٝ ٖ٤حُٔٞكاليًٞٔٗ ٖ٣ؿالخ ،يجهوح دساصواخ عشتيوح ،حُؼاليى ¾ٙ ،1996 ،
75
60ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن45 ٙ ،
61ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ48 ٙ ،ٚ
62ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ49 ٙ ،ٚ
63ـ حُٜٔيٍ ٗلٔٝ ،ٚحُٜللش ٗلٜٔخ
 64ـ ًخٕ حُ٘٤ن حرٖ ػخَٗ ًؼ َ٤حُظٞحٟغ ًٝؼَ٤ح ٓخ ًخٕ ٣الَىى كالً ٢لٓال٣" :ٚالخ ٛالخكز ٢اٗٔالخ أٗالخ ٝحكالي ٓالٌْ٘ ُٔٝالض ر٘ال٤وٌْ ٝال ٓؼٌِٔالْ ُٔٝالض رواليٝس ٝال آالخّ
ٓظزغٝ ،اٗٔخ أٗخ ٍؿَ ٖٓ حُِٔٔٔٓ ،" ٖ٤لٔي حُل :٢َٓ٠حَُِٔٔ حُؼٌد ٝحُٔ٘ َٜحألكِٜٓ ،٠يٍ ٓخرن43 ٙ ،
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ٗٞ٤م حُظٜٞف ك ٢ؿٔ٤غ ٗالٞحك ٢حألٗاليُْ كلالٓ ٢خُوالشٝ" :كال ٍٞأُٝال ٢حُٔؼالخٍف ٝحألى٣الخٕ"ٝ 65ؿزالَ حُلالظق "هِالٞس
ُِؼزخىس ٓٝوخّ حُؼخًق ٝحُزخى"ٝ 66أَُٔ٣ش "ىحٍ ٗٔي ٝهِٞس حػظٌخف ٝآٔخى"ٝ 67رِ" ٖ٤هِٞس ػِ ٠حُ٘ٔي ٓٝالٞحٙ
طؼ"ٖ٤

68

ٝؿًُ َ٤ي ًٔخ ظ َٜػيى ٖٓ ٓ٘الخ٣ن حُظٜالٞف رخألٗاليُْ ٌُالَ ٓال٘ ْٜأطزالخع ٣َٓٝاليًً ،ٕٝالَ ٓال٘ ْٜحرالٖ

حُوط٤الذ كالال ٢حإلكخ١الش حُ٘الال٤ن أرالخ ػزالالي هللا حُط٘لالخُٝ ٢أرالخ حُلٔالالٖ ك٠الَ رالالٖ ك٠الِ٤ش حُٔؼالالخكَٓٝ ،١لٔالي رالالٖ أكٔالالي
حالهَ٘ٝ ،١ػزي حَُكٔخٕ حرٖ أرٓ ٢ؼ٤ي ٝأرخ ػزي هللا رٖ هطَحٕٝ ،أرخ حُطخ َٛرٖ ٛلٞحٕٝ ،أرخ حُزًَخص ك٤خٕ رٖ
ػزي حُؼِٝ ِ٣أرخ حُلٖٔ رٖ حُٔلَٝم ٝؿَْٛ٤
ٌِٗض حألٗيُْ َٓكِش ٓظويٓش ك ٢طٌ ٖ٣ٞأكٔي رٖ ػخَٗ حَُٝكال ٢ػالْ طخهالض ٗلٔال ٚاُال ٠حالٓالظَٔحٍ كال ٢هطالغ
ٓلخ٣َ١ ُٝن حُو ّٞهخٍؽ ٓٔوٍ ٢أٓ ،ٚكظٞؿ ٚاُ ٠حَُٔ٘م  ٚ٘ٓٝاُ ٠حُٔـالَد ٝرخُ٠الزٓ ٢ي٘٣الش ٓالل حُظالٓ ٢ؼِالض
الرٖ ػخَٗ َٓكِش أٓخٓ٤ش كٍ ٢كِش طؤً٤ي حٌُحص رؼ٤يح ػٖ حُؼلثن حُزَ٘٣شَٓٝ ،كِش اػيحى٣ش ُظِوال ٢حُؼَكالخٕ رٔالخ
طظ٤ل ٖٓ ٚآٌخٗ٤ش حٗلَحى حُٜٞك ٢أٓخّ ٍٝكٝ ٚه ٚٔ٤كؤْٓ رٌُي ٓيٍٓش ٞٛك٤ش ًحص ١خرغ هخٙ

4
طٜق ًظالذ حُظالَحؿْ ٝحُٔ٘خهالذ حُ٘ال٤ن أكٔالي رالٖ ػخٗالَ حألٗئُال ٢رخُؼالخُْ حُؼالخٍف ٝحُلو٤ال ٚحُٔزالَُٛٝ ،69ال٢
ٗؼٞص  ٌٖٔ٣حُظؤًي ٖٓ ٜٓيحه٤ظٜخ ٖٓ هلٍ طظزغ َٓحكَ طٌٝ ٚ٘٣ٞحَُٝكًُ ٢ي إٔ حُ٘٤ن حرٖ ػخَٗ ُٔخ حٓظظَٜ
حُوَإ حٌُالَ ْ٣كالٓ ٢الٖ ٓزٌالَسٝ ،حٗظاليد ٗلٔال ٚإلهَحثالُِٜ ٚالز٤خٕ كالٔٓ ٢الـي حُـِ٣الَس حُو٠الَحء ٝرِح٣ٝالش ػزالي هللا
حُ٤خر ١ٍٞر٘خُش ،70كلع رؼ ٞحُٔظ ٕٞحُلو٤ٜش ٝحُ٘ل٣ٞش حُظٓ ٢خػيط ٚػِ ٠حُِٔ٣ي ٖٓ حُظلٝ َ٤ٜطًٌَ حُٜٔالخىٍ
أًٗ ٚخٕ ِٓٔخ رؼِْ حُظخٌ٘ٓ َٛزخ ػِ ٠هَحءس ًظذ حُلي٣غ ًٌظخد "ػٔاليس حألكٌالخّ" ،حُالًٌ ١الخٕ ٔ٘٣الو ٚرخٓالظَٔحٍ،
ٓئػَح ُلٔٓ ،ٜٚٔخ أًٔز٤ٗ ٚجخ ٖٓ حُؼِْ ٝحُيٍّ ٣ٝوزَٗخ طِٔ ٌٙ٤حرٖ ػزخى حَُٗي ١كٍٓ ٢الخثِ ٚإٔ ٗال٤وً ٚخٗالض ُالٚ
ٓؼَكش رخُلوٝ ،71ٚهي أٟٝق حُلًُ ٢َٓ٠ي كٓ ٢ؼَ ٝطَؿٔش حرٖ ػخَٗ أًٗ ٚخٕ "ٖٓ أػِْ أُٓ َٛخٗ ٚحُلاللٍ

65ـ ُٔخٕ حُي ٖ٣رٖ حُوط٤ذ ،يعياس االختياس في ركش انًعاهذ وانذياس ،طلو٤ن ٓلٔي ٗزخٗش ،حُٔلٔي٣ش89 ٙ ،1976 ،
66ـ ُٔخٕ حُي ٖ٣رٖ حُوط٤ذ ،يعياس االختياس في ركش انًعاهذ وانذياسٜٓ ،يٍ ٓخرن71 ٙ ،
67ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ100 ٙ ،ٚ
68ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ107 ٙ ،ٚ
69ـ أر ٞػزي هللا كٔي رٖ ٛؼي ،انُجى انثاقة فيًا ألونياء هللا يٍ يفاخش انًُاقةٜٓ ،يٍ ٓخرنٍٝ ،هش  ،44أكٔي رخرخ حُظ٘زٌظً :٢لخ٣ش حُٔلظخؽ ُٔؼَكش ٓالٖ ُالْ٤
ك ٢حُي٣زخؽٜٓ ،يٍ ٓخرن94 ٙ ،
70ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن 41 ٙ ،أكٔي رٖ ػخَٗ حُلخك ٢حُِٔ ،١ٞتذفح انزائش تًُاقوة انذواج أدًوذ توٍ عاشوش،
ٜٓيٍ ٓخرن35 ٙ ،
71ـ أكٔي رٖ ػخَٗ حُلخك ٢حُِٔ ،١ٞتذفح انزائش تًُاقة انذاج أدًذ تٍ عاششٜٓ ،يٍ ٓخرن15 ٙ ،
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ٝحُلَحّٝ ،رٗ ٚـق ك ٚ٤حُٔـَم ٖٓ حُلو ٚكٌٛ ٢ح حُزخد ٖٓ حُؼَٔ ٝأك٤الخ ٍٓالٔٝ ،ٚهالي ًخٗالض حٗيٍٓالض أًؼالَ َ١هالٚ
ٓٝؼخُٔٝ ،ٚحٗطٔٔض أؿِذ ٓزِٔٓٝ ٚخٌُ ،ٚكٌخٕ ٣ؤط ٖٓ ٢ػِٔ ٚرخُؼـخثذ٣ٝ ،ظ َٜػِٔالٓ ٚالٖ طاليه٤ن حألٗظالخٍ ك٤الٚ
ك٘ ٕٞحُـَحثذ٣ٝ ،ؤَٓ رخٓظ٘ٔخم ًظزٝ ٚهَحءطٜخ ٝطٜل٤لٜخ ،كظ ٠ك٘ض ك ٢حُ٘خّ"ًٔ ،72خ ًخٕ ٗي٣ي حإلُٔخّ رؼِْ
حُزالالخٓ ٖ١الالٖ هالاللٍ ىٍح٣ظالال ٚحُيه٤والالش رٔ٠الالخٓ ٖ٤أٜٓالالخص ًظالالذ حُظٜالالٞف ًٌظالالخد حُٜ٘الالخثق ُِٔلخٓالالز ،٢كٌالالخٕ "ًؼ٤الالَ
حُٔطخُؼش ٌُٜح حٌُظخد كظً ٠خٕ ٣ـَٓ ٚ٘ٓ ١ـَ ٟحُيّٝ ،ػِ ٠هَحءطً ٚخٕ ٣لٓ ٞالٖ ٔ٣ظٜ٘اللٝ ،73"ٚهالي كالٞ
ػَِٓ ٚ٤س حُوِ٤لش حَُٔ ٢٘٣أرخ ػ٘خٕ ٗٝيرُٔ ٚطخُؼظًٝ ،74ٚخٕ ٘٣ظَ أ٠٣خ كٍ ٢ػخ٣ش حُٔلخٓزٝ ٢هٞص حُوِٞد ألر٢
١خُذ حٌُٔٝ ،٢ؿؼَ ًظخد اك٤خء ػِال ّٞحُالي" ٖ٣رال ٖ٤ػ٤٘٤الٝ ٚحطزالغ ٓالخ ك٤ال ٚرـالي ٝحؿظٜالخى ٛٝاليم ٝحٗو٤الخى"ٝ ،75اٗالٚ
"ًخٕ حُلـش ك ٢حُطَ٣ن" 76ػِ ٠كي طؼز َ٤حرٖ ه٘لٌ ٝؿ َ٤هخف ك ًٕٞ ٢إٔ  ٌٙٛحٌُظذ ٛالُٔ ٢ظٜالٞكش ٓؼظاليُٖ٤
ٖٓ أ َٛحُٔ٘شٝ ،رٌُي ٟٝغ حرٖ ػخَٗ ؿَٔح ر ٖ٤حَُ٘م ٝحُٔـَد ربك٤خء ًظذ حُظٜٞف ٍٝى حالػظزخٍ اُٜ٤خ ك٢
حُوَٕ حُؼخٖٓ حُٜـَ ،١رؼيٓخ ًخٕ رؼٜ٠خ ػَٟش ُِظ٤٤٠ن ٝحإلهٜخء كَٓ ٢حكَ طخٍ٣و٤ش ٓخروش
ٝػِ ٠حَُؿْ ٖٓ حٛظٔخّ حُ٘٤ن أكٔي رٖ ػخَٗ رخُؼِْ ٓٝطخُؼظ ٚحٌُؼَ٤س ٝطلٞه ٚكٓ ٢وظِق ٓـخالطالٝ ،ٚػِال٠
حَُؿْ ٖٓ ه٠خث ٚأًؼَ ٖٓ ػلػ٘ٓ ٖ٤ش ك ٢حُظئٍٗٝ ْ٣ن حٌُظذ  َ٘ٗٝحُؼِْ ،كبٗ٣ ُْ ٚوِق اػخٍح ٌٓظٞرش رخٓظؼ٘خء
حَُٓخُش حُظ ٢رؼغ رٜخ اُ ٠حُِٔطخٕ أر ٢ػ٘خٕ حَُٔٝ ٢٘٣رؼ ٞحُٔٞحػع ٗٔٞم ٜٓ٘خ ػيىح ٖٓ حألٓؼِش:
"حُؼِْ رل ػَٔ ًخُ٘ـَ رل طَٔ"
"حُللٍ أػظْ ٗؼخد حُـٜخى"

77

78

"حُو َ٤ك ٢طَى حُ٘زٜخصٝ ،حٍُٞع ػالٖ حُٔ٘٤ٜالخصٍٝٝ ،ى حُظزؼالخصٝ ،طالَى حُـ٤زالش ٝحُ٘ٔٔ٤الش ٝراليٍ حُٜ٘ال٤لش
ٝحالؿظٜخى ك ٢حطزخع حُٔ٘ش ،كظِي ؿخ٣ش حُ٘ؼٔش"

79

"ال ٘٣زـ ٢ألكي إٔ ٣ؼَٔ رـٝ ،َٜاٗٔخ حُؼَٔ رؼي حُؼِْ"

ٓ -72لٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن42 ٙ ،
73ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ42 ٙ ،ٚ
74ـ حُٜٔيٍ ٗلٔٝ ،ٚحُٜللش ٗلٜٔخ
75ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن43 ٙ ،
76ـ حُٜٔيٍ ٗلٔٝ ،ٚحُٜللش ٗلٜٔخ
77ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ44 ٙ ،ٚ
78ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ45 ٙ ،ٚ
79ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ46 ٙ ،ٚ
80ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ47 ٙ ،ٚ

80

41

"حُـٖ أ ًَ َٛهِن ٓٞء"

81

"ؿخ٣ش حٌَُحٓش حالٓظوخٓش ٖٓٔ أًَٓ ٚهللا طؼخُٝ ٠كو ٚهللا ُظوٞح"ٙ

82

"ٓخ ٘٣زـ٣َُِٔ ٢ي إٔ ٘٣خّ كظ٣ ٠لخٓذ ٗلٔ ٚرٔخ ٘ٛغ كًُ ٚٓٞ٣ ٢ي ،ك٤ظٞد ػِ ٠حإلٓخءس"

83

حُظخ ،َٛإٔ ٖٓ ٣وَأ ًظذ حُـِحُٝ ٢حُٔلخٓزٝ ٢أر١ ٢خُذ حٌُٔ٣ ،٢ـي إٔ ًَ ٓٞحػع حرٖ ػخَٗ ٝىٍٓٝالٚ
ًخٗالض ٓٔالالظٞكخس ٜٓ٘الخ ٣ٝؼالالِ ٟػاليّ طالالؤُ٤ق حرالٖ ػخٗالالَ ُٔئُلالخص اُالالٍ ٠ؿزالش ٓ٘الالٍٝ ٚرٔالخ حهظالاليحء روال ٍٞأرالال ٢حُلٔالالٖ
حُ٘خًًُ" ٢ظز ٢أٛلخر "٢رل٤الغ حػظزالَ طَر٤الش حَُٔ٣اليٓٝ ٖ٣ؼخٗالَس حألٛاللخد أك٠الَ ٓالٖ طالؤُ٤ق حٌُظالذ ٝطاليٖ٣ٝ
حُٜٔ٘لخص

5
ٓخٍ حُ٘٤ن أكٔي رٖ ػخٗالَ ػِالٜٗ ٠الؾ ٓالٖ ٓالزوٓ ٚالٖ حُٔظٜالٞكش ٝهطالخ ْٛكال ٢حُظ٘الي٣ي ػِال ٠حالطـالخ ٙحُٔال٘٢
ٌُٔٛز ٚحُٜٞك ،84٢كوي ًخٕ ٓظ٘زؼخ رخَُ٘٣ؼش ٓوظي٣خ رخَُٓ ٍٞػِ ٚ٤حُٔلّ ك ٢حألهٞحٍ ٝحألكؼخٍ ٗٝوق ػًِ ٠ؼ٤الَ
ٖٓ حُٜ٘خىحص ك ٍٞحُطخرغ حُِٛي ١ك ٢ك٤خس ٌٛح حُٔظٜٞف ٝػِ ٠حُظيحر َ٤حُظو٘ل٤ش حُظال ٢حطزؼٜالخ ًظالَ ٞ٣ٝحُال٘لْ
ٝكطٜٔخ ػِ ٠ػخىطٜخ ٝأٞٛحثٜخ ٝحُلغ ػِ ٠حٍُٞع ٝحُظوٛٝ ٟٞـَ حُيٗ٤خ ُٝهَكظٜخ ٝحُيػٞس اُال ٠حُؼزالخىس ٝحُظزظالَ
ٝحُظـٜي ٝطظِوٓ ٚؼخُْ طٜٞف حُ٘٤ن حرٖ ػخَٗ ًٔخ أٍٝىطٜخ ًظذ حُظَحؿْ حُظ ٢طَؿٔض ُ:ٚ
أ -انتقشف
ًخٗض ك٤خس حُ٘٤ن أكٔي رٖ ػخَٗ ٓٝخثَ "أكٞحُ ٚك ٢ؿخ٣ش حُظو٘ق ٝحُظوِٝ 85"َ٤حالهظٜخٍ ػِ ٠حُوٖ٘ ٖٓ
حُؼ٤خد ،كٌخٕ ِ٣زْ كٓ" ٢خثَ أ٣خٓ ٚؿزش رخُ٤ش هٜالَ٤س حألًٔالخّ هٜالَح ًؼ٤الَح ٝكالِحّ ٛالٞف أًلالَ٘٣ٝ ،ظؼالَ ٗؼالل
ه٘٘خ ك ٢أٓلِٔٓ ٚخًٓٝ ،86"َ٤خٕ كَٜ٣خ ػِٓ ٠وخٓٝش ٜٗٞحص حُزطٖ كظ ٠إ ًالخٕ "حُٔظ٘الخُٔ ٍٝالخ ٠٣الطَ اُ٤الٚ
ك ٢أَٓ ٓؼخٗ١ ٖٓ ٚلٖ ٝػـٖ ٝهزِ ٝؿًُ َ٤يٍٝ ،رٔخ ًخٕ َ٣ؿذ رؼ ٞهٞح ٙأٛلخر ٚإٔ ٌ٣لٗ ٚ٤ال٤جخ ٓالٖ
81ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ ،ٚحُٜللش ٗلٜٔخ
82ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ ،ٚحُٜللش ٗلٜٔخ
83ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ ،ٚحُٜللش ٗلٜٔخ
 84ـ ٣ظـِ ٠حُطخرغ حُُٔ٘ ٢ظٜٞف حرٖ ػخَٗ ك ٢ه" :ُٚٞحُو َ٤ك ٢طَى حُ٘زٜخصٝ ،حٍُٞع ك ٢حُٔ٘٤ٜخصٍٝ ،ى حُظزؼخصٝ ،طَى حُـ٤زش ٝحُ٘ٔٔ٤الشٝ ،رالٌٍ حُٜ٘ال٤لش،
ٝحالؿظٜخى ك ٢حطزخع حُٔ٘شٝ ،حؿظ٘خد حُزيػش ،كظِي ؿخ٣ش حُ٘ؼٔش" ٓلٔي حُل :٢َٓ٠حَُِٔٔ حُؼٌد ٝحُٔ٘ َٜحألكِٜٓ ،٠يٍ ٓخرن43 ٙ ،
85ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن44 ٙ ،
 -86حُٜٔيٍ ٗلٔ44 ٙ ،ٚ

41

ًُي ،ك٤ؤر ٠اال حُ َ٤ٔ٤ك ٢رؼ ٞحألٝهخصًٝ ،خٕ  َٟ٣كًُ ٢الي هطالغ حُؼلثالن َ٣ٝؿالذ كال ٢أؿالَ حُٔ٘الوش"ًٝ 87الخٕ
ٓٞ٣ ّٜٞ٣خ ٣ٝلطَ ٓٞ٣خ ٣ٝؤَٓ رٌُيٜ٘٣ٝ ،ال ٠ػالٖ حُٛٞالخٍ ،ك٤وال" :ٍٞرو٤الض أٝحٛالَ ٓالخ ٗالخء هللاٝ ،أهظالخص رالٍٞم
حُوزخُٝ ٟكٞ٤حٕ ٖٓ حُزلَ  ٠ٔٔ٣حَُٔٗزن ٗلٞح ٖٓ ٓ٘ظ ،ٖ٤كؤ َٟرًُ ٢ي ك ٢أىحء حُلَحث"ٞ

88

ب -انىسع
ُوذ أكٔي رٖ ػخَٗ رخُ٘٤ن حٍُٞعٓ" ،89ظٌٔ٘خ كٓ ٢وخّ حٍُٞع ال ٘٣ن ك ٚ٤ؿزخٍٝ ،ٙال ٜ٘٣الَ اػالخٍُ٘ 90"ٙاليس
كَ ٚٛػًِٔ ٠ذ حُللٍ حٌُ ١حػظزَ ٙحُ٘٤ن "أػظالْ ٗالؼذ حُـٜالخى"

91

كٌالخٕ ًٔالز ٚآالخ ٓالٖ "كالَع ٣لَػالُ ٚالٚ

ٍؿَ ٖٓ أٛلخرٓ ٚؼِ ّٞحٌُٔذ٣ ،زٌٍ َُ٤ٔ٣ ٚح ٖٓ حُؤق كَُ٤ه ٚهللا ٓزلخٗٓ ٚويحٍ هٞطٜٗ ،ٚخ٣ظال ٚطٔالؼٛ ٕٞالخػخ
رٜخع حُ٘ز ٠ِٛ ٢هللا ػِ٣ ،ِْٓٝ ٚ٤ؤهٌ ٓ٘ٓ ٚيح رٔي حُ٘زٍ ٞٛٝ ،٢رغ ٛخع كٝ ،92"ّٞ٣ ًَ ٢آخ ٖٓ ٗٔوٌُ ٚظخد
حُؼٔيس ػلع ٗٔن ك ٢حُٔ٘شٔ٣" ،لَٛخ ر٤يٍٝ ٙرٔخ ٘ٛغ ُٜخ أؿ٘٤ش ٖٓ ؿِي ٣ز٤ؼٜخ ُٖٔ ٣ؼالَف ٤١الذ ًٔالز ٚرالي٘٣خٍ
ٖٓ حٌُٛذ حُؼُِٔ٘ ٖ٤وش ،ال ٣ِ٣ي ػًُِ ٠يٍٝ ،رٔخ ٗو ٚ٘ٓ ٚحُٔ"َ٤

93

ج -انتىاضع
أًيص ؿَ حُٜٔخىٍ حُظ ٢طَؿٔض ُِ٘٤ن أكٔالي رالٖ ػخٗالَ ػِال ٠طٞحٟالؼ ٚاُحء أٛاللخرٝ ٚطلٌٓطال ،ٚكالخُزَؿْ
ٖٓ ًً ٚٗٞخٕ ٤ُٝخ "ٓؼيٝىح كً ٢زخٍ حُؼِٔخءٍٜٞ٘ٓ ،ح ربؿخرش حُيػخءٓ ،ؼَٝكخ رخٌَُحٓخص حُوخٍهش ُِؼخىحصٓ ،ويٓخ
كٛ ٢ي ٍٝحُِٛخى" ،94كبًٗ ٚخٕ "ال ُ٘ َٟ٣لٔ ٚػِ ٠أٛلخرٓ ٚلٞكخ ٝال ِٓ٣ش رالَ ٣ؼظٜٔالْ ٣ٝـِالْ ٓؼٜالْ ك٤الغ
أٌٓ٘ ٚحُـًِٝ ،95"ّٞؼَ٤ح ٓخ ًخٕ َ٣ىى كً ٢لٓ٣" ٚخ ٛخكز ٢اٗٔخ أٗخ ٓالٌْ٘ ُٔٝالض ر٘ال٤وٌْ ٝال ٓؼٌِٔالْ ،ػِالٌْ٤

87ـ حُٜٔيٍ ٗلٔٝ ،ٚحُٜللش ٗلٜٔخ
88ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن44 ٙ ،
89ـ كٌٛ ٢ح حُٜيى ٣و ٍٞحرٖ ه٘لٌ ػٖ حُ٘٤ن حرٖ ػخَٗ" :كَ٣ي كال ٢حُالٍٞع ٓٔ٤الَح ػِ٤ال ٚكالًُ ٢الي أطالْ طٔ٤الٓ ،َ٤للٞظالخ ٓالٖ ًالَ ٓالخ ك٤الٗ ٚالزٜش" أٗالْ حُلو٤الَ ٝػالِ
حُلوٜٓ ،َ٤يٍ ٓخرن9 ٙ ٙ ،ـ10
90ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن39 ٙ ،
91ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ42 ٙ ،ٚ
92ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ44 ٙ ،ٚ
93ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ41 ٙ ،ٚ
94ـ أر ٞػزي هللا كٔي رٖ ٛؼي ،انُجى انثاقة فيًا ألونياء هللا يٍ يفاخش انًُاقةٜٓ ،يٍ ٓخرنٍٝ ،هش 44
ٓ -95لٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن43 ٙ ،

41

رٌظذ حُؼِٔخء ٓٝخ ٘ٛل ٚحُلِش حُل٠لء ٝ ،ال ٣وظي أكي ر ٢كٔ٤الخ ال ٣ـالي ُال ٚأٛالَ كالً ٢ظالذ حُؼِٔالخء رواليٝس ٝال آالخّ
ٓظزغٝ ،اٗٔخ أٗخ ٍؿَ ٖٓ حُِٔٔٔ"ٖ٤

96

د -انخهىج
ٖٓ ٓؼخُْ ٜٓ٘ؾ حُظًِ٤ش ػ٘الي حُٔظٜالٞكش حُوِالٞسًُ ،الي إٔ حَُٔ٣الي هاللٍ هطالغ ٓلالخ٣َ١ ُٝالن حُوال ،ّٞطٜالخىكٚ
ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔؼٞهخص ٝحٌُٔيٍحص ،كخٗظٜؾ حُٔظٜٞكش ٓز َ٤حُوِٞس ُظوِ ٚ٤حَُٔ٣ي ٖٓ ح٥كخص حُوِز٤ش ٝحُٔالِ٤ًٞش
َُ٤طو ٢ك ٢ىٍؿخص حُ ٍٞٛٞاُ ٠هللا طؼخٌُُ ،٠ح ًخٕ حُ٘٤ن أكٔالي رالٖ ػخٗالَ "ٓالئػَح ُِوِالٞس ٝحالٗوطالخع"

97

ًؼ٤الَ

حُ٘ل ٖٓ ٍٞحُ٘خّ ٝهٜٛٞخ أٛلخد حُٞال٣ش ك ٢حألػٔخٍ٘ٓ ،98وطؼخ "ػٖ حُيٗ٤خ ٝأِٜٛالخ ُٝالً ٞالخٗٞح ٓالٖ ٛالخُل٢
حُؼزخىٓ ،لُٓخ ُِوز ٍٞك ٢حُولء حُٔظ َٜرزلَ ٓي٘٣ش ٓل ٓ٘لالَىح ػالٖ حُوِالن ،ؿ٤الَ ٓلٌالَ كال ٢أٓال ٍٞحُالَُم"،99
ٓٝغ ًُي ًخٕ حُ٘٤ن حرٖ ػخَٗ ٣لٌٍ أٛلخر ٖٓ ٚحُوِٞس حُٔلَ١ش ك ٢هٓ" :ُٚٞالخ ٘٣زـال ٢إٔ ٣وِال ٞاال هال ،١ٞكالبٗ٢
ً٘ض ك ٢رؼ ٞهِٞحطِ٤ُ ٢ش ،كؤطخٍٗ ٢ؿلٕ ٖٓ حُـٖ ك ٢أ٣ئٜ٣خ ٓٞهيطخٕ ،كوخال ُ٣َٗ ٢الي هاليٓظي ٝأٗٔالي ،كؤر٤الض
ًُي ه٘٤ش حُلظ٘ش "

100

ػٔٓٞخِ٣ ،و ٚأكٔي حرٖ ػخَٗ طؼخُ ْ٤طٜٞك ٚك ٢ه" ُٚٞحُو َ٤كال ٢طالَى حُ٘الزٜخصٝ ،حُالٍٞع كال ٢حُٔ٘٤ٜالخص
ٍٝى حُظزؼخص ٝطَى حُـ٤زش ٝحُ٘ٔٔ٤شٝ ،رٌٍ حُ٘٤ٜلشٝ ،حالؿظٜخى ك ٢حطزخع حُٔ٘شٝ ،ه٠الخء حُٜالِٞحصٝ ،حُالٍٞع كال٢
حُٔؼخٓلصٝ ،حألهٌ رخألٓٝالٓ ٢الٖ حُلالخالصٝ ،حُظلالَُ ػالٖ ر٘٤الخص حُطالَمٝ ،حُ٘الٌٓ ًٝالٖ حُؼزالخىحص"

101

ٛٝالٌح ٓالخ

٣ؼ٘ ٢إٔ طٜٞف حرٖ ػخٗالَ ٝأٛاللخرُ ٚالْ ٣وظِالق ػالٖ طٜالٞف أ٤ُٝالخء حُوالَٗ ٖ٤حُٔالخىّ ٝحُٔالخرغ ُِٜـالَس ،ك٤الغ
ظِض حَُؿزش ك ٢حُظ٘ز ٚرؤكٞحٍ حُ٘زَٓ "ٙ" ٢ؿؼ٤ش حرٖ ػخٗالَ كالِٓ ٢زٔالٓٝ ٚؤًِال٘ٓٝ ٚالَرٝ ،ٚرٔالخ ٣ظٜاليم رال،ٚ
ٌُُي ًخٕ  ٢ٛٞ٣أٛلخر ٚرخُظ٘ز ٚرؤكٞحُ ٚحُظ ٢طئًي ػِٓ ٠زيأ حَُؿٞع آَُ ٠كِش حُِٔق حُٜخُق حُٔظـٔاليس كال٢
ُٖٓ حَُٓٝ ٍٞهِلخث٣ٝ ،ٚؼظوي أكي حُزخكؼ ٖ٤إٔ ىػٞس حرٖ ػخَٗ اُ ٠اك٤خء حَُٔؿؼ٤ش حُٔال٘٤ش كال ٢حُظٜالٞف ٍحؿالغ
رخألٓخّ اُ ٠ظالَٝف حُوالَٕ حُؼالخٖٓ حُٜـالَ ،١ك٤الغ ظٜالَص ػلهالخص حؿظٔخػ٤الش ؿي٣اليس ،102حػظزَٛالخ حرالٖ حُلالخؽ

96ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ43 ٙ ،ٚ
97ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن39 ٙ ،
98ـ أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ ه٘لٌ ،أَش انفقيش وعز انذقيشٜٓ ،يٍ ٓخرن9 ٙ ،
99ـ أر ٞػزي هللا كٔي رٖ ٛؼي ،انُجى انثاقة فيًا ألونياء هللا يٍ يفاخش انًُاقةٜٓ ،يٍ ٓخرنٍٝ ،هش  44ـ45
100ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن44 ٙ ،
101ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ42 ٙ ،ٚ
102ـ ػزي حُٛٞخد حُير ،ٖ٤انتطىس انتاسيخي نهخطاب انذيُي تفاس في انقشَييٍ انضادس وانثايٍ انهجشييٍ  /انثاَي عشش وانشاتع عشش انًيالديويٍ ااألونيواء
وانًجتًع)ٍٓ ،خُش ىًظٍٞح ٙحُيُٝش ك ٢حُظخٍ٣نَٓ ،هٗٞش رٌِ٤ش ح٥ىحد ٝحُؼِ ّٞحإلٗٔخٗ٤ش ،ظ َٜحَُٜٔح ُ ،كالخّ ،حُٔال٘ش حُـخٓؼ٤الش -284 ٙ ٙ ،2004-2003
285
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حُؼزالاليٍ ١كالالٓ ٢يهِالال ٚرالاليػخ طالالِحٖٓ ظٍٜٛٞالالخ ٓالالغ ٟٝالالغ حهظٜالالخى ١ؿ٤الالَ َٓؿالالٞد ك٤الال ٚرخُ٘ٔالالزش اُالال ٠حرالالٖ ػخٗالالَ
ٝأٛالاللخر ،ٚك٤الالغ حٗؼالاليٓض حُؼلهالالخص حالؿظٔخػ٤الالش حُٔز٘٤الالش ػِالالٓ ٠لالالخ ْ٤ٛحُٜالاليم ٝكلالالع حألٓخٗالالش ٝطلالالخى ١حُـالالٖ
ٝحالهظٜخى ك ٢حُؼٝ ٖ٤حُِٛي ك ٢حُاليٗ٤خٛٝ ،الٓ ٢لالخ ْ٤ٛظٜالَص رٜالٍٞس ؿِ٤الش كال ٢أهالٞحٍ حرالٖ ػخٗالَ ٝكالٍٓ ٢الخثَ
طِٔ ٌٙ٤حرٖ ػزخى

103

6
طٔ ِ٤حُِٔٔي حُٜٞك ٢ألكٔي رٖ ػخَٗ رخُظِحٓٝ ٚهَر ٖٓ ٚطؼخُ ْ٤حٌُظخد ٝحُٔال٘ش ٝحؿظ٘خرالُِ ٚزيػالش ٝحرظؼالخىٙ
ػٖ حُـِٝ ٞحُظلِٔقٝ ،حٓظٔي أٛالٓ ُٚٞالٖ ٓيٍٓالش أرال ٢حُوخٓالْ حُـ٘٤الي أكالي أػاللّ حُظٜالٞف حإلٓاللٓٝ ،٢هَ٣ـال٢
ٓيٍٓظ ٚأٓؼخٍ حإلٓخّ أر ٢كخٓالي حُـِحُالٓٝ ،٢الٖ ػالْ ،هالي ٣زاليُِ ٝالزؼ ٞإٔ طٜالٞف حرالٖ ػخٗالَ ٌ٣الخى ال ٣وظِالق ػالٖ
طٜٞف أهطخد حُوَٕ حُٔخىّ حُٜـَ ١أٓؼخٍ أرٗ ٢ؼ٤ذ حُٔخٍ٣ش ٝأرال ٢ػزالي هللا أٓـالخٍ ٝأرال٘٣ ٢ال ٍٞرالٖ ٝحًالَْ٣
حُِٔ٘٘حثٝ ٢أر٣ ٢ؼِٝ ٟؿ َْٛ٤ؿ َ٤إٔ ػ َٜحرٖ ػخَٗ ًخٕ ػ َٜحًظٔخف حُظٜٞف ،ر٘ظ٘ٓ ٠خٍر ٚحُطخثل٢
ٝحُطَهالالٝ ٢حُوالالخُ ٙألٓٝالالخ ١حُ٘الالؼز٤ش رالالخُزٞحىٝ ١حُـزالالخٍ ٝطٔالالِِ ٚاُالال ٠أٓٝالالخ ١ػخٓالالش حُٔؼولالال ٖ٤رخُٔالاليٕ ًٝزَ٣الالخص
حُلٞح"َٟ
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 ِْٔ٣ ُْٝحُظٜٞف ك ُٖٓ ٢حرٖ ػخَٗ ٖٓ ٗٞحثذ حُزيع حُظً ٢خٗض ٓل ٢حٗظوخىحص ػ٘٤لش ٖٓ هزَ

حُلوٜخء حٌُ ٖ٣ػخرٞح ػِ ٠حُٔظٜٞكش رؼال ٞحُزاليع ٝحُٔٔخٍٓالخص حُوخٍؿالش ػالٖ كاليٝى حُ٘الَع ًخالػظٌالخف ٝحُوِالٞس
ٝحُظٔخ َٛك ٢حُلَحثٝ ٞحُٔزخُـالش كال ٢طوِ٤الي حُ٘الٞ٤مًٔ ،105الخ ظٜالَص حٗظوالخىحص أهالَٓ ٟالٖ ىحهالَ ؿٔالْ حُظٜالٞف
ًخٗظوخىحص حرالٖ حُلالخؽ حُؼزاليٍ ١حُالٌ ١هٜال ٚؿالِءح ًالخٓل ٓالٖ ًظخرال" ٚحُٔاليهَ" ػالٖ حُظٜالٞف ٝأهاللم حُِحٛالي
ٝحَُٔ٣ي ٞٓٝحٛلخص ٗ٤ن حُظَر٤الش ٝطـاليٍ حإلٗالخٍس ،إٔ حرالٖ ػخٗالَ ػخٛالَ حُيُٝالش حَُٔ٤٘٣الش حُظالُ ٢الْ طٌالٖ ُظـٜالَ
حُوطَ حٌُ ٌٖٔ٣ ١إٔ  ٌِٚ٘٣طؼخظْ حُظ٤خٍ حُٜٞك ٢ػِال ٠حُ٘ظالخُّ ،الٌح طَحٝكالض حٓالظَحط٤ـ٤ش كٌخٜٓالخ اُحء حُلًَالش
حُٜالالٞك٤ش رالال ٖ٤حالٓالالظوطخد ٝحالكظالالٞحء ُظالاليػ٘ٓ ْ٤الالَٝػ٤ش حُلٌالالْٝ ،رالال ٖ٤حُٔٞحؿٜالالش حُول٤الالش حُظالال ٢طٔؼِالالض كالال" ٢طِـالالْ٤
حُوطالالخع حُ٘الالؼز ٢حُالالٌ٣ ١ؼٔالالَ ك٤الال ٚحأل٤ُٝالالخء ػالالٖ  ٣َ١الن طـٔالال٤ي ٓلزالالظ ْٜألٛالالَ حُز٤الالض روالاللف حُِٛالالخى اُالالٝ ٠حهالالغ
ِٓٔ"ّٞ

106

103ـ ٍحؿالغ :حُِٔٔالَ حُؼالٌد ٝحُٜٔ٘الَ حألكِالٜٓ ،٠اليٍ ٓالخرن39 ٙ ٙ ،ـال ٓ 49لٔالي رالٖ ارالَح ْ٤ٛحرالٖ ػزالخى حَُٗالي :١حَُٓالخثَ حُٜالـَ ،ٟطلو٤الن رال٣ٞٗ ٍٞالخ،
رَٝ٤ص89 ٙ ،1974 ،
104ـ ٓلٔي حُوزِ ،٢يشاجعاخ دىل انًجتًع وانثقافح تانًغشب انىصيظ ،ىحٍ طٞروخٍ ،حُز٠٤خء88 ٙ ،1987 ،
105ـ ٓلٔي كظلش ،حُزيػش رِٓ ٖ٤طظ ٢حُلوٜخء ٝحُٔظٜٞكش ،أٓؼِش ٖٓ حُـالَد حإلٓاللٓ ٢أٝحهالَ حُؼٜالَ حُٓٞال ،٢٤يجهوح دفواتش انثذو  ،حُؼاليى حألٙ ،2001 ،ٍٝ
50-43 ٙ
106ـ ٓلٔي حُوزِ ،٢يشاجعاخ دىل انًجتًع وانثقافح تانًغشب انىصيظَٓ ،ؿغ ٓخرن88 ٙ ،
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ػخٛالَ حرالالٖ ػخٗالالَ َٓكِالالش حُىٛالخٍ حُظٜالالٞف حُٔـَرالال ٢كالال ٢حُوالَٕ حُؼالالخٖٓ حُٜـَ/١حَُحرالالغ ػ٘الالَ حُٔالال٤لى١
ر٘الالظ ٠حطـخٛخطالال ٚحُطَه٤الالش ًطَ٣والالش أرالالٓ ٢الالي ٖ٣حُـالالٞع ٝحُطخثل٤الالش ًخُطخثلالالش حُٔخؿَ٣الالش ٝحُطخثلالالش حُلخك٤الالش ٝحُطخثلالالش
حُ٣َ٤ِٜٓش

 ٝحُلَى٣ش كبُ ٠أ ١حطـخ٘٣ ٙظٔ ٢طٜٞف حرٖ ػخَٗ؟  َٛطز٘ال ٠حُ٘ال٤ن ٓؼالخُْ اكالي ٟحُطالَم حُٜالٞك٤ش

حُٔخثيس ك ٢ػَٜٙ؟ ً َٛخٕ ٓي ٢٘٣حُطَ٣وش (ٗٔزش اُ ٠أرٓ ٢ئ٤ٓ )ٖ٣خ أٗ ٚحٓظوَ رَٛش ٖٓ حُِٖٓ كُ ٢ح٣ٝش أر٢
ًَُ٣خ حٌَُ٣ ١طز٘ٓ ٢ي ٙحُٜٞك ٢رؤرٓ ٢ي ٖ٣حُـٞص؟
حَُٗي١؟

108

107

ً َٛخٕ حرالٖ ػخٗالَ ٗالخًُ٤خ ٓؼِٔالخ ًالخٕ طِٔ٤الٌ ٙحرالٖ ػزالخى

ً َٛخٕ حرٖ ػخَٗ ٘٣ظٔ ٢اُ ٠اكي ٟحُطٞحثق حُٔخثيس ك ٢ػَٜٙ؟ ً َٛخٕ ًَُح٣ٝخ ًٔخ ٘٣ؼظ ٚرٌُي

حرٖ َُٓٝم ك ٢حُٔٔ٘ي حُٜل٤ق؟

109

 َٛأْٓ حرالٖ ػخٗالَ ٣َ١والش هخٛالش رالٓ ٚالٔ٤خ ٝإٔ حُطَ٣والش ػ٘الي حُٔـخٍرالش

ػِ ٠هٔٔٛ" ٖ٤لزش ٝحهظيحء ال ؿٝ ،َ٤حألهَٛ ٟلزش ٝحهظاليحء ُٝالزْ حُوَهالش ٝطِوال ٖ٤حُالًٌَ ٝحٌُالَ ٓؼالَٝف ال
 ٌَٙ٘٣اال ؿخ َٛؿٔٓ َ٤خٍّ ُِطَ٣ن ٝأِٛال "ٚػِال ٠كالي طؼز٤الَ حُٜالٓٞؼ٢؟ 110أّ ٗؼالي حرالٖ ػخٗالَ ٟالٖٔ هَ٣طالش
حُظٜٞف حُلَى ١حٌُ ١ر٘ ًِٚٞٓ ٠حُٜٞك ٢ػِالٓ ٠الخ ٣الظلءّ ٗٝوٜال٤ظٚ؟ ٌُالٖ حُؼخرالضٛ ،ال ٞإٔ حرالٖ ػخٗالَ أكاليع
ٓيٍٓش ٞٛك٤ش ًحص ١خرغ هخ ٙطظـِٓ ٠ؼخُٜٔخ كٔ٤خ :٢ِ٣
أ -اقتشاٌ انعهى تانعًم
٣و ٍٞأر١ ٞخُالذ حٌُٔال ٢كال" ٢هالٞص حُوِالٞد" ٓالخ ٜٗال" :ٚاٗٔالخ حُلو٤ال ٚحُِحٛالي كال ٢حُاليٗ٤خ حَُحؿالذ كال ٢ح٥هالَس،
حُز َ٤ٜري ،ٚ٘٣حُٔاليح ّٝػِال ٠ػزالخىس ٍرال ،ٚحُالٍٞع حٌُالخف ػالٖ أػالَح ٝحُٔٔالِٔ ،ٖ٤حُؼل٤الق ػالٖ أٓالٞحُ ،ْٜحُ٘خٛالق
ُـٔخػظ ٚكٛ ٌٜٙلخص حُؼخُْ رخهلل  ْٛٝحُؼخٍك"ٕٞ

111

ٜ٣ٝاليم ٛالٌح حُطالَف ر٘الٌَ ًز٤الَ ػِالٗ ٠وٜال٤ش أكٔالي رالٖ

ػخَٗ١ ،خُٔخ أًٗ ٚخٕ ٗي٣ي حالػظٌخف ػِ ٠هَحءس "هٞص حُوِٞد" كخرٖ ػخَٗ ىحكغ ػٖ طٜالٞف ٣والَٕ رال ٖ٤حُؼِالْ
ٝحُؼَٔ ،ك ٜٞال  َٟ٣حُؼِْ ٓـي٣خ اال اًح حٍطز ٢رظٜل٤ق حُ٘٤خص ٝحُٔوخٛي ،ك٤غ "ال ٘٣زـ ٢ألكي إٔ ٣ؼٔالَ رـٜالَ
ٝاٗٔخ حُؼَٔ رؼي حُؼِْ" ،112رَ ًخٕ ٘٣ز" ٚحُؼِْ رل ػَٔ ًخُ٘ـَ رل ًٛذ"

113

107ـ أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ ه٘لٌ ،أَش انفقيش وعز انذقيشٜٓ ،يٍ ٓخرن64 ٙ ،ـ65
 108ـ كٌٛ ٢ح حإل١خٍ ٣و ٍٞأكٔي رخرخ حُظ٘زٌظٍٓٝ" :٢خثَ حرٖ ػزخى طي ٍٝػِ ٠حإلٍٗخى ٝحُزَحءس ٖٓ حُلٝ ٍٞحُوالٞس ،كٜ٤الخ ٗزالٌ ًؤٗلالخّ حألًالخرَ ٓالغ كٔالٖ حُظٜالَف
ك٣َ١ ٢ن حُ٘خىُٝ ٢ؿٞىس طِ٘ ِٚ٣ػٍِٞٛ ٠س ؿِث٤شٓ ،غ أه ٠ٜؿخ٣ش حُز٤الخٕٝ ،طوَ٣الذ حُـالخُٓ ٞألًٛالخٕ ،رؤٓؼِالش هالَد رٜالخ كوالخثن حُ٘الخىُ٤ش رٔالخ ُالْ ٔ٣الزن اُ٤الٚ
أكي " ًلخ٣ش حُٔلظخؽٜٓ ،يٍ ٓخرن ،ؽ 112 ٙ ،2
109ـ ٓلٔي رٖ َُٓٝم حُظِٔٔخٗ ،٢انًضُذ انصذيخ انذضٍ في يآثش ويذاصوٍ يىالَوا انذضوٍ ،ىٍحٓالش ٝطلو٤الن ٓخٍ٣الخ هٔ٤ال ّٞر٤ـالَح حُ٘الًَش حُ٤٘١ٞالش ُِ٘٘الَ
ٝحُظ٣ُٞغ ،حُـِحثَ252 ٙ ٙ ،1981 ،ـ253
110ـ ٗول ػٖ ػزي حُٛٞخد حُير :ٖ٤حُظط ٍٞحُظخٍ٣وُِ ٢وطخد حُيَٗ ،٢٘٣ؿغ ٓخرن165 ٙ ،
111ـ ٓلٔي أر١ ٞخُذ حٌُٔ ،٢قىخ انقهىب في يعايهح انًذثىب ،ىحٍ حُلٌَ ،رَٝ٤ص ،ري ٕٝطخٍ٣ن ،ؽ 153 ٙ ،1
112ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن47 ٙ ،
113ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ42 ٙ ،ٚ
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ٔ٣ٝظلخى ٖٓ هلٍ حُٜٔالخىٍ حُظال ٢طَؿٔالض ُِ٘ال٤ن حرالٖ ػخٗالَ ،إٔ حُِح٣ٝالش حُؼخٗالَ٣ش رواليٍ ٓالخ ًخٗالض ُح٣ٝالش
طٜٞف ًخٗض ىحٍ ػِالْ ٝطلٜال َ٤كوالي كالَٗ ٙال٤وٜخ ػِال ٠حالٛظٔالخّ رالخُوَإ ٝحُلوالٝ ٚحُظلٔالٝ ،َ٤هٜالُ ٚالٌُي
كِوالالخص ُِظالاليٍٓ ،ْ٣الالٔخٛخ حُل٠الالَٓ ٢كالال" ٢حُِٔٔالالَ حُؼالالٌد" رالـ "ٓـالالخُْ حُظالالَىى" 114حُظالالً ٢الالخٕ ٣ظالالَىى ػِٜ٤الالخ ًالالَ
ٓظ٘ٞف ُٔٔخع "ك َ٠حُٔـخٛيس ٝكٞحثي حًظٔخد حُللٍ ٓخ  ٍٞ٘٣حُزٜخثَ ٣ٝزِال ٞحُاليكخطَ" ،115هخٛالش ٝإٔ حُ٘ال٤ن
حرٖ ػخَٗ ًخٕ "ٖٓ أػِْ أُٓ٘ظ ٚك ٢حُللٍ ٝحُلَحّٝ ،رٗ ٚـق ك ٢حُٔـَد حُلو ٚكالٛ ٢الٌح حُزالخد ٓالٖ حُؼِالْ ٝأك٤الخ
ٍٓٔٝ ،ٚهي ًخٗض حٗيٍٓض أًؼَ َ١هٓٝ ٚؼخُٔٝ ،ٚحٗطٔٔض أؿِذ ٓزِٔٓٝ ٚخٌُ ٚكٌخٕ ٣ؤط ٖٓ ٢ػِٔ ٚرخُؼـخثذ،
٣ٝظ َٜػِ ٠ػِٔ ٚحألٗظخٍ ك ٖٓ ٚ٤ك٘ ٕٞطيه٤ن حُـَحثذ"ٔٓ ،116خ ٣ؼ٘ ،٢إٔ حُٔيٍٓش حُؼخَٗ٣ش ًخٗض طؼطالُ ٢ؼِالْ
حُظخ َٛحأل٤ٔٛش ٗلٜٔخ حُظ ٢طؼطٜ٤خ ُؼِْ حُزخٝ ،ٖ١طظوٌ ًٍٓ٘٘ ٚالخ أٓخٓال٤خ ُِاليه ٍٞكال٣َ١ ٢الن حُظٜالٞف ،رالَ ًالخٕ
ٖٓ ر ٖ٤أرـي٣خص حُُٞٞؽ كِٓ ٢ي حُٔيٍٓش حُؼخَٗ٣ش ،حالٛظٔخّ رؼِْ حُظالخ َٛطٔ٤٤الِح ُال ٚػالٖ ػِالْ حُلو٤والش ٌُالَ ٓالٖ
طخهض ٔٛش ٗلِٔٞٓ ٚى "٣َ١ن حُوٝ "ّٞحُظَه ٢كٓ ٢يحٍؽ حُٔخٌُٝ ،ٖ٤حُيُ َ٤ػًُِ ٠ي ،إٔ حُ٘٤ن حرٖ ػخَٗ ًالخٕ
"ال ٣وزَ كٓ ٢ـِٔ ٟٞٓ ٚحُلخكظٌُ ٖ٤ظخد هللا حُؼِٝ ِ٣حُِٔٔ ٖ٤رؼِْ حُلوٝ ٚأ ،117"ُٚٞٛحػظوخىح ٓ٘ال ٚإٔ ٓالٖ طلوالٚ
٣ ُْٝظٜٞف كوي طلٔن ٖٓٝ ،طٜٞف ُٝالْ ٣ظلوال ٚكوالي طِٗاليم ٓٝالٖ ؿٔالغ رٜٔ٘٤الخ كوالي طلوالن ٗٝؼظوالي إٔ حرالٖ ػخٗالَ
ًخٗض طليٍ ٙٝؿزش ك ٢حُظٞك٤ن ر ٖ٤حُلوٝ ٚحُظٜٞف ٝهِن طٌخَٓ رٜٔ٘٤خ ٝحُظؤُٓ ْ٤ؼلهش ٓز٘٤ش ػِ ٠حالٗيٓخؽ رٖ٤
كوٜخء ػٓٝ َٜٙظٜٞكظ ٚريٍ ػلهالش حُظ٘الخكَ ٝحُواللف حُظالٓ ٢الخىص رال ٖ٤حُطالَكٖ٤
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ٝكالَ ٙحرالٖ ػخٗالَ ػِال٠

"كغ أٛلخر ٚػِ ٠هَحءس ًظذ حُظٜٞف ٔٗٝوٜخ ٝطٜل٤لٜخ كظ ٠ك٘ض ك ٢حُ٘خّٝ ،طؼٓ ٖ٤الٖ ٗٔالوٜخ ؿٔخػالش
ٖٓ حٗ٠الخف اُ٤الُٝ ٚالْ ٌ٣الٖ ًٔالز ْٜاال ٓالٖ ٗٔالوٜخ ٔٗٝالن أٓؼخُٜالخ"

119

ٓٝالٖ حُٔئُلالخص حُٜالٞك٤ش حُظالُ ٢و٤الض اهزالخال

ٍٝٝحؿخ كٓ ٢ـخُْ حرٖ ػخَٗ حُؼِٔ٤شً ،ظخرخ "حُٜ٘الخثق" "ٝحَُػخ٣الش" ُِٔلخٓالز "ٝ ٢هالٞص حُوِالٞد" ألرال١ ٢خُالذ
حٌُٔ"ٝ ٢اك٤خء ػِ ّٞحُيُ "ٖ٣إلٓخّ حُـِحُٜٓ ٢ٛٝ ٢خىٍ ٞٛك٤ش طؼالي حألًؼالَ حػظاليحالٝ ،ط٘الٌَ حُوخػاليس حٌُٔٛز٤الش
حُظ ٢طـٌص ٜٓ٘خ حُظ٤الخٍحص حُٜالٞك٤ش حُٔـَر٤الش ٝػِال ٠حُالَؿْ ٓالٖ ًُالي ًالخٕ حرالٖ ػخٗالَ كالٓ ٢ـالخُْ حُاليٍّ ػِال٠
"كٌٍ ٝػٞم ٗٝيس هٞف ٝحكظ٤خٝ ،١هض هَحءطٜخ ٓغ حألٛلخدٝ ،هَٝؿخ ٜٓ٘الخ ٓالٖ ػٜاليس حالُظالِحّ"

120

ًٝخٗالض

ػِٔ٤ش طيٍ ٌٙٛ ْ٣حٌُظذ كٓ ٢ـخُْ حرٖ ػخَٗ طظْ ػِٗ ٠لٓ ٞخ ٣وزَٗخ ر ٚحُل٠الَٓ ٢كال ٢هُٞالًٝ" ٚالخٕ حُٔظال٢ُٞ
ُِوَحءس ٝحإلهَحء ؿ ٖٓ َٙ٤أٛلخرٍ ٌُٖ ٚرٔخ طَٔ ر ْٜحُٔٔؤُش حٌُِٔ٘ش ك٤لِػ ٕٞك ٢كِٜخ ،ك٤ظٌِْ رٔخ ػ٘الي ٙػِال٠
114ـ حُٜٔيٍ ٗلٔٝ ،ٚحُٜللش ٗلٜٔخ
115ـ أكٔي رٖ ػخَٗ حُلخك ٢حُِٔ ،١ٞتذفح انزائش تًُاقة انذاج أدًذ تٍ عاششٜٓ ،يٍ ٓخرن93 ٙ ،
116ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن42 ٙ ،
117ـ ٍحؿغ حَُِٔٔ حُؼٌد ،أٍهخّ حُظَحؿْ 41-27-22-3-2
118ـ ٓلٔي كظلش ،انثذعح تيٍ صهطتي انفقهاء وانًتصىفحَٓ ،ؿغ ٓخرن43 ٙ ٙ ،ـ50
119ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن42 ٙ ،
120ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن43 ٙ ،
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كخُظ ٖٓ ٚحُلٌٍ ٝحُظلَُ"

121

ُٝؼَ ٗاليس كالٌٍ حرالٖ ػخٗالٍَ ،حؿالغ اُال ٠ػالَٛ ٝالٌ ٙحٌُظالذ ٝكالن ٓٔالِٔخص حُلوالٚ

حُٔخٌُ ٢أ ١حألهٌ رخُلي٣غ ٝحطزخع ػَٔ أ َٛحُٔي٘٣ش ٝهِش حألهالٌ رالخَُأٝ ،١ػو٤اليس حألٗالؼَ ١كال ٢حُظٞك٤الي حُٔٔالِٔش
رخُٜلخص ٝحُوخثِش رخٌُٔذ ٌٛٓٝذ حُـ٘٤ي ك ٢حُظٜٞف ٝال ٗؼيّ ٝؿٞى اٗخٍحص ٜٓيٍ٣ش طٌ٘ق ُ٘الخ ػالٖ ١ز٤ؼالش
حُو٠خ٣خ حُٜٞك٤ش حُظً ٢خٗض ط٘خهٖ كٓ ٢ـخُْ حرٖ ػخٗالَ حُؼِٔ٤الش ٝحُظال ٢أػ٤الَص كالٗ ٢الؤٜٗخ أٓالجِش ًؼ٤الَس ًو٠ال٤ش
ٛالاللش حٌَُحٓالالش ٝحٌُٔخٗالاللش ،122ك٤الالغ أًالاليص ٗالالٜخىس رؼالال ٞأٛالاللخد حرالالٖ ػخٗالالَ ً٤الالق ًالالخٕ حُ٘الال٤ن ٣زالاليٍ ١أ٣الالٚ
رو ٜٙٞرؼ ٞحُٔٔخثَ حُٜٞك٤ش ػٖ "٣َ١ن حالٓظ٘خع ٝحإلهزخٍ رخإلكخىس ٝحإلٗالخٍس اُال ٠حُؼِالً٘ٝ ّٞالق كوخثوٜالخ
ٝؿٞحٓ ٞأَٓحٍٛخ رٔخ كظق هللا ػِ ٠هِز ٚرٔخ ُْ ٣طِغ ػِ ٚ٤اال هٞح ٙأ٤ُٝخث"ٚ

123

كخُؼَٔ حُوخثْ ػِ ٠حُؼِْ ٝحُٜخىٍ ٖٓ هِذ هخٍ ٖٓ كذ حُاليٗ٤خ ٗٝالٜٞحطٜخ ،ال رالي إٔ ٣الٍٞع ٛالخكزٍٟ ٚال٠
ٍرٝ ٚهَرٛٝ ،ٚق إٔ ٛ ٌٕٞ٣خكذ حُويٝس ٌَُ ػخٓالَُٝ ،الٌُي ًالخٕ حرالٖ ػخٗالَ ٜ٘٣الق أٛاللخر ٚػِال ٠إٔ ٌٗٞ٣الٞح
حُويٝس ك ٢حهظَحٕ حُؼِْ رخُؼَٔ ١ٝز٤ؼ ٢إٔ  ٌٕٞ٣حرٖ ػخَٗ ٝأٛلخر ٚػِ ٠ىٍؿش ػخُ٤ش ٖٓ حُؼِالْ ٝحُؼٔالَ اً ٛالْ
حًُ٘ٔٞؽ حألػِٝ ٠حُويٝس ُزخه ٢حَُٔ٣يٓٝ ،ٖ٣ؼِ ّٞإٔ حُظَر٤ش رخُويٝس أ ْٛحُٓٞخثَ حُظَر٣ٞش حُ٘خؿؼالش كالل ؿَحرالش إٔ
٣لَ ٙحرٖ ػخَٗ ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣أٛلخر ٚؿخٓؼ ٖ٤ر ٖ٤حُؼِْ ٝحُؼَٔ ى ٕٝطـِ٤ذ ؿخٗذ ػِ ٠اهَ
ب -انصذثح في انطشيق إنً هللا
ال ٌٔ٣الالٖ إٔ طظلوالالن حألٛالاليحف أ ٝطٜالالخد حَُٔحٓالال ٢حُظَر٣ٞالالش أل٣َ١ ١الالن ٓالالٖ حُطالالَم حُٜالالٞك٤ش ،أ ٝطلٜالالَ
ٓوخٓخص حُظوٝ ٟٞحُظوَد ٖٓ ،أْٗ ٝطًٞالَ ٛٝالزَ ٗٝالٞم ٍٟٝالخ ٓٔالخ كاليى ٙحٌُلرالخً ١كٔ٤الخ ٣والَد ٓالٖ ػ٘الَٖ٣
ٓوخٓخٜ٘ٓ ًًَٝ ،124خ حُو٘ ١َ٤حػ٘ ٢ػَ٘ ٓيٍؿخ ٖٓ ٓيحٍؽ أٍرخد حُِٔٞى ُٝ ،125وٜٜخ حُط ٢ٓٞكٓ ٢زؼش،126
اال رٞؿٞى حُ٘٤ن حُؼخٍف رالخهلل حُٞحٛالَ حُٔٛٞالَ حُٔالؤً ٕٝكال ٢طَر٤الش حُولثالن ًُالي إٔ ٓٔخٍٓالش حُل٤الخس حَُٝك٤الش
ٝه ٝٞؿٔخٍ حُظٜٞفً ،يهٓ ٍٞظخٛش ًؼَ٤س حُٔوخ َ١كٔزِٜخ َ١ٝهٜخ ُٔ٤ض رخُِٜٔش ٖٓٝ ،ػْ ًالخٕ ُِحٓالخ ػِال٠
ًَ ٖٓ طخهض ٔٛش ٗلِٔٞٓ ٚى "٣َ١ن حُوٝ "ّٞحُظَه ٢كٓ ٢يحٍؽ حُٔخٌُ ٖ٤إٔ ٔ٣ظؼ ٖ٤روزَٗٓٝ َ٤ي ٓؼٓ ٖ٤الزن
ُ ٚإٔ ِٓي حُطَ٣نٝ ،هزَ ٓلخُٛٝخ ٗٝؼ٘ ٢ر٤ٗ" ٚن حُظَر٤ش" حٌُ ٞٛ ١ك ٢ػَف أ َٛحُطَ٣ن ٍَٟٝس ال ٓزَ٤

121ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ42 ٙ ،ٚ
122ـ أٗظَ رٖ ه٘لٌ :أَش انفقيش وعز انذقيشٜٓ ،يٍ ٓخرنٝ ،10 ٙ ،حُلخك ٢حُٔل :١ٝطللش حُِحثَٜٓ ،يٍ ٓخرن35 ٙ ،
123ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن44 ٙ ٙ ،ـ45
124ـ أر ٞرٌَ ٓلٔي رٖ آلخم حٌُلرخً ،١انتعشف نًزهة أهم انتصىف ،ىحٍ حٌُظذ حُؼِٔ٤شُ ،ز٘خٕ158 ٙ ٙ ،1993 ،ـ159
125ـ أر ٞحُوخْٓ حُو٘ ،١َ٤انشصانح انقشيشيح في انتصىف ،طلو٤ن ٓؼَٝف ٜٓطل٣ٍُ ٠ن ،حٌُٔظزش حُؼ٣َٜش ،رَٝ٤صٓٝ 91 ٙ ،2001 ،خ ٜ٤ِ٣خ
126ـ حر َٜٗ ٞحَُٔحؽ حُط ،٢ٓٞانهًعٜٓ ،يٍ ٓخرن77 ٙ ،
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ُظًَٜخٌٛ ٖٓٝ ،ح حُٔ٘طِن حٛظٔض ًظذ هٞحػي حُظٜٞف رخُ٘٤ن ٝكِٜض كال ٢أٗالٞحع حُٔ٘الخ٣ن ٝحُ٘الَٝ ١ٝحُٞحؿالذ
طٞكَٛخ كْٜ٤
ٝػِ ٠حُؼٌْ ٖٓ ًُيٗ ،ـي حُٔيٍٓالش حُؼخٗالَ٣ش ال طالَٓ ٟخٗؼالخ كالٓ ٢الِٞى ٣َ١الن حُوال ّٞىٗ ٕٝال٤ن حُظَر٤الش
ٝحالًظلخء كو ٢رخُزلغ "ػٖ ٛي٣ن ٛيٝم هي ًحم ٝؿَد ٓخٌُخ ٓز َ٤حُٔ٘ش ؿٟ َ٤خٍ ٝال ٓزظيع ٝال ٓوِي"،127
٣ٝؼٌ٘ٛ ٢ح حٌُلّ إٔ حُٜلزش رخُٔل ّٜٞحُٔظيحُ ٍٝي ٟحُٜٞك٤ش ٌِٗض اكيٓ ٟؼخُْ حُٔيٍٓش حُؼخٗالَ٣ش ،رخػظزخٍٛالخ
حُؼٔٞى حُلوَ ١ك ٢حُظَر٤ش حَُٝك٤ش ٖٓ أؿَ رِٞؽ ٓلٓش حُٞؿيحٕ حُظ ٢ٛ ٢أٓخّ ٌَُ طوِن  ٌَُٝطلون ٝكـظ٘خ
كًُ ٢ي إٔ حُ٘٤ن أكٔي رٖ ػخَٗ ًؼَ٤ح ٓخ َ٣ىى كً ٢لٓ٣" :ٚخ أٛلخر ،٢اٗٔخ أٗخ ٝحكي ٌُْٓ٘ٔٝ ،ض ر٘٤وٌْ ٝال
ٓؼٌِْٔ ،ػِ ٌْ٤رٌظذ حُؼِٔخء ٓٝخ ٘ٛل ٚحُـِش حُل٠لء ٝال ٣وظي أكي ر ٢كٔ٤خ ال ٣ـي ُال ٚأٛالل كالً ٢ظالذ حُؼِٔالخء،
ُٔٝض رويٝس ٝال آخّ ٓظزغٝ ،اٗٔخ أٗخ ٍؿَ ٖٓ حُِٔٔٔ"ٖ٤

128

ٝال ٣وٜالي ٓالٖ ًُالي إٔ حرالٖ ػخٗالَ ُالْ ٌ٣الٖ ٓالئٛل

ُظِوالالٓ ٖ٤زالالخىة ٣َ١الالن حُوالال٣َُِٔ ّٞالاليٓ ٖ٣الالٔ٤خ ٝإٔ حُٜٔالالخىٍ حُظالال ٢طَؿٔالالض ُالال ٚأؿٔؼالالض ػِالال ٠أٗالً ٚالالخٕ ٓالالٖ حأل٤ُٝالالخء
حألريحٍ

129

ً ٌُٖٝخٕ ٣لغ ػِ ٠طٜٞف ٓ٘ ٢هخُ٣ ٚظؤْٓ ػِالٍ" ٠ى حُظزؼالخٕ ٝه٠الخء حُٜالِٞحص ٝحُالٍٞع كال٢

حُٔؼخٓلص ٝحألهٌ رخُٓٞالٓ ٢الٖ حُلالخالصٝ ،حُظلالٍَ ػالٖ ر٘٤الخص حُطالَم ٝحُظ٘اليى ٓالٖ حُؼزالخىحص" 130حهظاليحء رالخُٜ٘ؾ
حُ٘زٝ ١ٞأ َٛحُِٔق حُٜخُق
٣ٝزي ٝإٔ حُ٘٤ن أكٔي رٖ ػخَٗ ًخٗض طليٍ ٙٝؿزش ك ٢طٌ ٖ٣ٞؿٔخػش ٓ٘ظٔش ٖٓ حألٛلخد ٌٗٞ٣الٗ ٕٞالزٌش
ٓظٞحِٛش حُلِوخصٓ ،ظٔخٌٓش حألؿِحء ُٜخ ىٍٛٝخ ك َ٘ٗ ٢حُظؼخُ ْ٤حُٜٞك٤ش ،ؿٔخػالش هٞحٜٓالخ حُٜاللزش كال ٢حُطَ٣الن
اُ ٠هللاٌٗٞٓٝ ،خطٜخ ؿٔ٤غ حُظ٤خٍحص حُٜٞك٤ش حُٔخثيس ك ٢ػ َٜحرٖ ػخَٗ ،ػٔل رخُٔؤػ ٍٞحُٜٞك" :٢حُٔالخء ٝحكالي
ٝحُِٛي أُٞحٕ"

131

ٌُح ًخٕ حُ٘٤ن حرٖ ػخَٗ ال ٣لَم ر ٖ٤أٛلخرٝ ،ٚال ٣ل َ٠أٝ ١حكي ػِال ٠اهالَ ٜٓٔالخ حهظِلالض

ٓ٘الخٛـ ْٜكال ٢حُظَر٤الالش ٝحُٔالِٞىٓ ،الخ ىحٓالالٞح ٘٣الخى ٕٝرخطزالخع حُٔالال٘ش ٝحالهظاليحء رخُٔالِق حُٜالالخُق كالخرٖ ػخٗالَ ال ٣الالَٟ
ؿ٠خٟش كٜٓ ٢خكزش ؿٔخػش ٖٓ حُٔظٜٞكش ًَ ٝحكي ٓ٘ ٌِٚٔٓ ُٚ ْٜحُٜٞك ٢حُوخ ،ٙكًٔ٘ ٖٓ ْٜالخٕ "ٌٓٛزالٚ
حُٔ٤خكش ك ٢حُلِٞحص ٝحُظـَى ُِؼزخىحص"ً ٖٓ ْٜ٘ٓٝ 132الخٕ "ُال ٖ٤حالٗو٤الخى ُِو٤الَ ٝا١ؼالخّ حُطؼالخّ ٝرالٌٍ حُـٜالي كال٢

127ـ حرٖ ػزخى ١حَُٗي ،١انشصائم انصغشيٜٓ ،يٍ ٓخرن77 ٙ ،
128ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن43 ٙ ،
129ـ ٍحؿغ :أر ٞػزي هللا كٔي رٖ ٛؼي :حُ٘ـْ حُؼخهذ كٔ٤خ أل٤ُٝخء هللا ٖٓ ٓلخهَٜٓ ،يٍ ٓخرنٍٝ ،هش ٓ 44لٔي حُل :٢َٓ٠حُِٔٔالَ حُؼالٌد ٝحُٜٔ٘الَ حألكِال،٠
ٜٓيٍ ٓخرن 39 ٙ ،أكٔي رٖ ػخَٗ حُلخك ٢حُِٔ :١ٞطللش حُِحثَ رٔ٘خهذ حُلخؽ حكٔي رٖ ػخَٜٗٓ ،يٍ ٓخرن31 ٙ ،
130ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن43 ٙ ،
131ـال حُٔوٜالالٞى رخُٔالالخء حُٞحكالالي حُٔالال٘ش حُٔلٔي٣الالش ،ألٕ ٓالالخثَ حُٔظٜالالٞكش ٣وظالالي ٕٝرخُٔالال٘ش كالال ٢حألهالالٞحٍ ٝحألكؼالالخٍ ٝحألكالالٞحٍ أٓالالخ حُٔوٜالالٞى رخُِٛالالي كٜالالٓ ٞالال٘ ٢أٓخٓالالٚ
حُٔـخٛيحص حُظ ٢طز٘خٛخ حُ٘ٞ٤م ك ٢حُظَر٤ش ٝحُظ٣ٌٜذ
132ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن49 ٙ ،
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ه٠خء كخؿخص حُِٔٔٔ"ٖ٤

133

ً ٖٓ ْٜ٘ٓٝخٕ ٓلٓظ٤خ "ُ ٚأكٞحُ ٚؿَ٣زش ٗخًس حُطَ٣وشٗ ،الخىٍس حُ٘الٞعًٝ ،الخٕ ٗلالٞ

ٖٓ حُٔظٜٞكش ػزي كخٍ ٓـِٞد ػِ ،ٚ٤كظ ٠ال ٘٣ي ٖٓ ٍا ٙإٔ رٔٓ ٚخ ٖٓ حُـٖ أ ٝهخُ ٢ػوِ ٚكٔالخى"ٓٝ ،134الْٜ٘
ٖٓ ًخٕ ًَُح ١ٝحُطَ٣وش "٣ئّ حُ٘خّ ك٠ٍٓ ٢خٕ ك٤وَأ كِ٤ُ ًَ ٢الش حُوالَإ حُؼِ٣الِٝ ،ال ٘٣الخّ كظال٣ ٠وظٔال"ٚ

135

ً ٖٓ ْٜ٘ٓٝخٕ ٗخىُ ٢حُطَ٣وش ٛٝخكذ ٍٓالخثَ "طالي ٍٝػِال ٠حإلٍٗالخى ٝحُزالَحءس ٓالٖ حُلالٝ ٍٞحُوالٞس كٜ٤الخ ًؤٗلالخّ
حٌُزخثَ

ٝطوَ٣ذ حُـخُٓ ٞألًٛخٕ :رؤٓؼِش هَد رٜخ كوخثن حُ٘الخىُ٤ش رٔالخ ُالْ ٔ٣الزن اُ٤ال ٚأكالي"

136

ٌٛٝالٌح ٜ٣اليم

ػِ ٠ؿٔخػش حرٖ ػخَٗ حُٔؤػ ٍٞحُٜٞك ٢حُوخثَ" :حُطَ٣ن ػيى أٗلخّ حُولثن" ػلٝس ػًُِ ٠ي ،كَ ٙحُ٘ال٤ن
حرٖ ػخَٗ ػِ ٠ط٤ٓٞغ ٗزٌش أٛلخر ٢ٌُ ،ٚال ٘٣لٝ َٜؿٞىٛخ ك ٢كيٝى ٓل ٝأكٞحُٛالخ رالَ طـخُٛٝالخ اُالٓ ٠اليٕ
أهًَ ٟلخّ ٌ٘ٓٝخّ

137

ٝهي حُىحى طؤً٤ي حُٜلزش كال ٢حُٔيٍٓالش حُؼخٗالَ٣ش ٝػاليّ حطوالخً حُ٘ال٤ن حَُٔرال ٢ػ٘الي طِٔ٤الٌ ٙحرالٖ ػزالخى حَُٗالي١
حًٌُ ١خٕ ال ٍَٟٝ َٟ٣س ُِ٘٤ن كِٞٓ ٢ى "حُطَ٣ن حُوٞحّ" رٔخ إٔ ًظذ حُٔظويٓ ٖٓ ٖ٤حُٔظٜٞكشٓ ،ؼَ حُلخٍع
رٖ أٓي حُٔلخٓزٝ ٢أر١ ٢خُذ حٌُٔٝ ٢ؿَٔٛ٤خ ُْ ،ط٘ ٚػِ٤الٝ ،ٚاٗٔالخ ًالخٕ حألٝحثالَ ٓالٖ حُٜالٞك٤ش ٣ؼظٔالي ٕٝػِال٠
ٗ٤ن حُظؼِ ٖٓ ْ٤ؿ٤الَ حػظزالخٍ َُِٔ٣الي ًخُظِٔ٤الٌ ٓالغ حُ٘ال٤ن ٝاٗٔالخ رطَ٣الن حُٜاللزش ٝحُٔئحهالخس

138

ٝكاليع حرالٖ ػزالخى

أٛلخر ٚػٖ حُٔـخٛاليس راليٗ ٕٝال٤ن ٓالغ حالٓالظؼخٗش رالزؼ ٞحٌُظالذ ٘ٓٝخه٘الظٜخ ٓالغ "ٛالي٣ن ٛاليٝم ؿ٤الَ ٓظٌزالَ أٝ
ٓزظيع أٓ ٝوِي"

139

ٌٌٛٝح ُْ ٣ؼزَ حرالٖ ػزالخى رِلالع حُ٘ال٤ن ٝاٗٔالخ ػزالَ رِلالع حُٜاليحهشٓٝ 140الخ ٣الَحى كٜ٤الخ ٓالٖ أُلالخظ

ٞٛك٤ش ًخُٜلزش ٝحألهٞس
هلٛالالش حُوالال ،ٍٞإ حُٔيٍٓالالش حُؼخٗالالَ٣ش ٓؼِالالض ؿٔالالَح رالالٓ ٖ٤ظٜالالٞكش حألٗالاليُْ ٓٝظٜالالٞكش حُٔـالالَد حُالالٌٖ٣
طٞحِٞٛح كٔ٤خ ر ْٜ٘٤ك ٢حُؼي٣ي ٖٓ ٓ٘خكٔٓ ٢الٌِ ْٜحُظؼزالئٓٝ ١خٍٓالظ ْٜحُظو٘الل٤ش ٓٝالٞحهلٓ ْٜالٖ ٓ٘الخًَ ٓـالظٔؼْٜ
ٝٝؿٜخص ٗظَ ْٛاُحء حُو٠خ٣خ حُٔخثيس ك ٢ػًٔ ،َْٜٛخ ٓخٔٛض حُٔيٍٓالش حُؼخٗالَ٣ش كال ٢طوؼ٤الي حُظٜالٞف حُٔال٘٢
ػِٜ٘ٓ ٠خؽ أ َٛحُِٔق حُٜخُق

133ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ70 ٙ ،ٚ
134ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ72-71 ٙ ٙ ،ٚ
135ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ96 ٙ ،ٚ
136ـ أكٔي رخرخ حُظ٘زٌظ ،٢كفايح انًذتاجٜٓ ،يٍ ٓخرن112 ٙ ،
137ـ ٓ٘ ْٜحُ٘٤ن أر ٞحَُر٤غ ِٓٔ٤خٕ حٌُٔ٘خٓٝ ،٢حُ٘٤ن أر ٞػَٔ حَُؿ َحؿ ٢ىك ٖ٤كخّ ٝحُ٘٤ن أرال ٞػزالي هللا حُٜٔالخؿَ ٝحُ٘ال٤ن أرال ٞرٌالَ رالٖ ٣ال ْٗٞحُلخٓال ،٢أٗظالَ
طَحؿٔ ْٜك ٢حَُِٔٔ حُؼٌد92-72 ٙ ٙ ،
138ـ ٓلٔي ٓلظخف ،انخطاب انصىفيَٓ ،ؿغ ٓخرن123 ٙ ،
139ـ حَُٔؿغ ٗلٔ162 ٙ ،ٚ
140ـ حٗظَ حَُِٔٔ حُؼٌد ،أٍهخّ حُظَحؿْ 9-12-27-28-2
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7
إ ٓخ ٣ؼ َ٤حالٗظزخ ٙكٓ ٢ـَد حُوَٕ حُؼخٖٓ حُٜـَ / ١حَُحرغ ػَ٘ ٓ٤لى ٞٛ ،١إٔ حُظٜٞف ُْ ٣ؼي ظالخَٛس
ٓوظَٜس ػِ ٠كجخص ٓؼ٘٤ش ٖٓ حُٔـظٔغ حُٔـَر ،٢أ٘ٓ ٝلَٜس كٓ ٢ـخالص ؿـَحك٤ش ٓلاليىس كلٔالذ رالَ حٓالظطخع
إٔ ٣ظـِـالالَ كالال ٢حألٓٝالالخ ١حُ٘الالؼز٤ش رالالخُزٞحىٝ ١حُـزالالخٍٝ ،إٔ ٔ٣الالظوطذ اُ٤الال ٚػخٓالالش حُٔؼولالالٝ ٖ٤هخٛالالظ ْٜكالال ٢حُٔالاليٕ
ٝحُلٞحٌ٣ٝ .َٟل ٢إٔ ٗٔظلٓ َ٠وُٞش حرٖ ه٘لٌ ٓ ٞٛٝ -ؼخٛالَ ُٜالٌ ٙحُلظالَس  -حُوخثِالش رالؤٕ "راللى حُٔـالَد ط٘زالض
حُٜخُلًٔ ٖ٤خ ط٘زض حٌُأل"

141

كلٌٛ ٢ح حُوَٕ ٜٗي حُٔـَد ػيس ٞ١حثق ٞٛك٤ش حُظِٓض رخُؼَٔ رخٌُظخد ٝحُٔ٘ش

ٗظَ٣خ ٝػِٔ٤خ ٝحرظؼيص ػٖ ط٤خٍ حُظٜٞف حُلِٔلٓ ٢غ ػ٘خ٣ش رخُـخٗذ حُظَر ١ٞحُؼِٔٝ ،٢هي كَٜٛخ حرٖ ه٘لٌ ك٢
ٓض ٞ١حثق  :٢ٛحُ٘الؼزٝ ٕٞ٤حُٜالٜ٘خؿٝ ٕٞ٤حُٔالخؿَٝ ٕٞ٣حُلـالخؽ ٝحُلالخؿ ٕٞ٤ػالْ حُـٔالخط .142ٕٞ٤ؿ٤الَ إٔ ٛالٌٙ
حُوخثٔش ُٔ٤ض ٗخِٓش اً ٣ظٜ٘ٓ َٜخ إٔ حرٖ ه٘لٌ ُْ ٣ل ٚاال حُطٞحثق حُـ٘ٞر٤الش حُظال ٢ػخٜ٘٣الخ أػ٘الخء ٍكِظال ،ٚكٜ٘الخى
ؿٔخػخص ٞٛك٤ش أهَ َ٘٣ ُْ ٟاُٜ٤خ هخٛش ك ٢حُٔ٘طوش حُ٘ٔخُ٤ش حُظ ًًَ ٢حُزخىٓ ٢رؼ٠خ ٜٓ٘خ كٓ ٢وٜي.143ٙ
ٝطـيٍ حإلٗخٍس إٔ حُطٞحثق حُٜٞك٤ش كٓ ٢ـَد حُوَٕ حُؼخٖٓ حُٜـَٝ ،١إ ًخٗض طؤهالٌ أٗالٌخال ٓٝوخٛالي
ٓوظِلش طْٔ ٓٝخثَ حُؼَٔ ٝحُطوالٝ ّٞىٍؿالش حُٔـخٛاليس حَُٝك٤الش ،كبٜٗالخ طظلالن ػِال ٠حُظٞؿال ٚحَُٝكالٝ ٢حالٍطزالخ١
رخُ٘٤ن حُٔئْٓٝ ،حػظٔخى كذ هللا ٓزيأ ؿخٓؼخ ر. ْٜ٘٤ػلٝس ػًُِ ٠ي إٔ ٞٛك٤ش حُوَٕ حُؼخٖٓ حُٜـَ٣ ُْ ١ـيٝح
ؿ٠خٟش ك ٢حالهظزخّ ٖٓ ًَ حُطَم حُٔٞؿٞىس كال ٢ػٜالَٝ ْٛاٟالخكش ٗال٢ء ٓالٖ ػ٘الي٣ظ ْٜرٔالخ ًالخٕ ٣الظلءّ ٓالغ
ٗو٤ٜخطٓٝ ْٜخ طٞك ٢ر ٚحالطـخٛخص حُٜٞك٤ش حُٔٔخٗيس ك ٢حُٔـظٔالغ ٣ٝالؤطٛ ٢الٌح حٌُاللّ كالٓ ٢ال٤خم حُظٔالخإٍ ػالٖ
حُطَ٣وش حُظ ٢طز٘خٛخ حرٖ ػخَٗ ٝػٖ حُطخثلش حُظ ٢حٗوَ ١كٜ٤خ ٓٔ٤خ ٝإٔ حُطَم ػيى أٗلخّ حُولثن
حُظخ ،َٛأٗٔ٤ُ ٚض ُي٘٣خ أىُش ًخك٤ش طؼزض إٔ حرٖ ػخَٗ ًخٕ َٓ٣يح ُطَ٣وش ٓؼ٘٤ش ٝأٓ ْٛخ  َٛٝػ٘ ٚاٗالخٍس
حرٖ َُٓٝم ك ٢حُٔٔ٘ي ك ٢كي٣ؼ ٚػٖ ٣َ١وش أر٣ًَُ ٢خ حُلخك ،٢ك٤الغ ٣والٝ" ٍٞهالي ٍأ٣الض ؿٔخػالش ٓالٖ حألػاللّ
ًٝزخٍ حأل٤ُٝالخء ٘٣ظٔالُ ٕٞالٔ٣ٝ ،ٚالٌِ٣َ١ٕٞوظال٘٘٣ٝ ٚالَٓ ٕٝزخىثالٓ ،ٚال٘ ْٜحُال ٢ُٞحُؼالخٍف حُٔؼوالق ػِالٝ ٠ال٣ظال ٚكال٢
ػَٜٗخ أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ ػخَٗ حُ٘ٔ ٢٘٤حُـِ ١َ٣حُوَ٠ح ١ٝحُِٔ"١ٞ
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141ـ أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ ه٘لٌ ،أَش انفقيش وعز انذقيشٜٓ ،يٍ ٓخرن63 ٙ ،
142ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ64-63 ٙ ٙ ،ٚ
143ـ أرٓ ٞلٔي ػزي حُلن رٖ آٔخػ َ٤حُزخى ،٢ٔ٣حُٔوٜي حَُ٘٣ق ٝحُِٔ٘ع حُِط٤ق كٛ ًًَ ٢الِلخء حَُ٣الق ،طلو٤الن ٓالؼ٤ي أػالَحد ،حُٔطزؼالش حٌُِٔ٤الش ،حَُرالخ،١
58 ٙ ،1993
144ـ حرَح ْ٤ٛؿًَخص ،يذخم إنً تاسيخ انعهىو تانًغشب انًضهى دتً انقشٌ 9هـ  15 /و ،ىحٍ حَُٗخى حُلي٣ؼش ،حُيحٍ حُز٠٤خء177 ٙ ،2000 ،ـ 178
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ٓٝؼِ ،ّٞإٔ أرخ ًَُ٣خ حُلخك ٢حٌُ ١ط٘ٔذ اُ ٚ٤حُطخثلش حُلخك٤ش أ ٝحُطخثلش حُِ ًَح٣ٝش ًخٕ ٖٓ "أ٤ُٝالخء هللا
حُٜخىهٝ ٖ٤حألثٔش حُٔؼظٔي ،ٖ٣ؿٔغ ر ٖ٤حَُ٘ف ٝحُؼِْ ٝحُٞال٣ش"
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ًٝخٕ ُ" ٚػ٘ي حُـٜٔال ٍٞهزال ٍٞطالخّ ُٝال ٚكال٢

حُلوَ ًلّ كٖٔ ٝطلو٤ن ٛٝٝالخ٣خ كٔال٘ش رٌاللّ ال ٜ٣اليٍ اال ػالٖ ػالخُْ أُٝ ٝال"٢

146

حُ٘ال٢ء حُالٌٓ ١الخػي ٙػِال٠

حٓظوطخد ػيى ٛخثَ ٖٓ حألطزخع ٝحَُٔ٣ي ٖ٣حٌَُٝ٘ٗ ٖ٣ح ٣َ١وظ ٚك٘ٓ ٢خ١ن ًؼَ٤س ٖٓ حُـَد حإلٓلٓٔ٤ٓ ،147٢خ
ٝإٔ أكلخى حُ٘٤ن أر٣ًَُ ٢خ ٔ٘٣ز٣َ١ ٕٞوظ ٚاُ ٠أرٓ ٢ي ٖ٣حُـٞع
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ٝاًح ٓخ حٓظؼ٘٘٤خ اٗخٍس حرالٖ ٓالَُٝم ،ال ٗـالي كال ٢رو٤الش حُٜٔالخىٍ حُظال ٢طَؿٔالض ُِ٘ال٤ن حرالٖ ػخٗالَ ٓالخ ٣ئًالي
حٗظٔخر ٚرٌَ٘ ٣َٛق اُ١ ٠خثلش أر٣ًَُ ٢خ حُلخك :٢كخُلٛ ٢َٓ٠خكذ حَُِٔٔ حُؼٌد ٝحرٖ ه٘لالٌ ٓئُالق أٗالْ
حُلو٤الَٝ ،حُِالٌحٕ حُظو٤الخ رالخرٖ ػخٗالَ ُالْ ٣الًٌَح ُٝال ٞاٗالخٍس ٗالخٍىس ػالٖ حٗظٔالخء حُ٘ال٤ن ُِطخثلالش حًَُِح٣ٝالش ػِٔالخ إٔ
حُلًً ٢َٓ٠الَ إٔ رؼالٓ ٞظٜالٞكش ٓالل ًالخٗٞح ػِال٣َ١ ٠والش أرال٣ًَُ ٢الخ أٓؼالخٍ أرال ٢حُزوالخء ٣ؼالٝ ٖ٤أرال ٢حُلٔالٖ
حُٔـِٝ.149٢كٌح رخه ٢حُٔئُل ٖ٤حٌُ ٖ٣طَؿٔٞح الرٖ ػخَٗ ًخرٖ ٛؼي ك ٢حُ٘ـْ حُؼخهذ ٝحُٔوالَ ١كالٗ ٢لالق حُط٤الذ
ٝحُظ٘زٌظ ٢ك َ٤ٗ ٢حالرظٜخؽ ػْ حُلخك ٢ك ٢طللش حُِحثَ ،كٌ ٝحُلٝ ٢َٓ٠حرٖ ه٘لالٌ كال ٢ػاليّ حإلكٜالخف ػالٖ ٓالخ اًح
ًخٕ حرٖ ػخَٗ هي طز٘ ٠حُطَ٣وش حًَُِح٣ٝش أّ ال
ٝحُٔئًي ٞٛ ،إٔ حُِحٛي أكٔي رٖ ػخَٗ ُٔخ طٞك٤ٗ ٢و ٚػزي هللا حُ٤خر ١ٍٞحطـٜالض ٝؿٜظالٗ ٚلالُ ٞح٣ٝالش أرال٢
ًَُ٣الخ رٔالل ُلٓالظوَحٍ رٜالخ ،هزالَ إٔ ٘٣الظَ ١ىحٍح ٗالٌِض حُ٘الٞحس حألُٝالُِ ٠ح٣ٝظالٌُ ،ٚالٖ ال طالًٌَ حُٜٔالخىٍ حُٔاليس
حُِٓ٘٤الش حُظال ٢حٓالظـَهٜخ ٌٓالٞع حُ٘ال٤ن حرالٖ ػخٗالَ رخُِح٣ٝالش حُلخك٤الشٝ ،ال ط٘ال َ٤اُال ٠حألٓالزخد حُظال ٢ىكؼظال ٚاُال٢
ٓـخىٍطٜخ ٓٝغ ًُي طل٤ي اٗخٍحص ٜٓٔش ك ٍٞحُؼلهش حَُٝك٤ش حُظٍ ٢رطٜخ حرٖ ػخَٗ ٓغ أهَد طلٓ ٌ٤أر٣ًَُ ٢خ
حُلخكً ٢خُ٘٤ن أر ٢ػزي هللا ٓلٔي رٖ ػٝ 150٠ٔ٤حُ٘٤ن حُلخؽ ػزي حُـ٘الٝ 151٢أرال ٢حُلٔالٖ ػِال ٠حُٔـِ٤الٝ ٢أرال٢
حُزوالخء ٣ؼالٖ ك٤الغ طوخٓالْ ٓؼٜالْ ٓ٤ال ُْٜٞحَُٝك٤الش ٝه٘الخػظٝ ْٜحٗظلالغ رٜاللزظ ،ْٜهخٛالش ٝإٔ ٓاليس ٌٓٞػال ٚرخُِح٣ٝالش
حُلخك٤ش طِحٖٓ ٓغ كظَس اٗؼخػٜخ حُؼِٔٝ ٢حُِٛيٝ ١حإل٣الٞحث ،152٢ك٠الل ػالٖ حٗظٔالخد حٓالْ حُِح٣ٝالش اُالٛ ٠الٞك٢
أؿٔؼض حُٜ٘خىحص ػِ ٠أٗ ٚؿٔغ ر ٖ٤حُ٘الَف ٝحُؼِالْ ٝحُٞال٣الش كِٔالخًح إً ُالْ طوالَ حُٜٔالخىٍ رخالٗظٔالخد حُٜالَ٣ق
145ـ حرٖ َُٓٝم ،انًضُذ انصذيخٜٓ ،يٍ ٓخرن252 ٙ ،
146ـ حُٜٔيٍ ٗلٔٝ ،ٚحُٜللش ٗلٜٔخ
147ـ ٓلٔي ٓلظخف ،انخطاب انصىفيٜٓ ،يٍ ٓخرن174 ٙ ،
148ـ أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ ه٘لٌ ،أَش انفقيش وعز انذقيشٜٓ ،يٍ ٓخرن65 ٙ ،
149ـ ٓلٔي حُل ،٢َٓ٠انضهضم انعزب وانًُهم األدهًٜٓ ،يٍ ٓخرن81 ٙ ،
150ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ41 ٙ ،ٚ
151ـ أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ ه٘لٌ ،أَش انفقيش وعز انذقيشٜٓ ،يٍ ٓخرن48 ٙ ،
 -152حرٖ َُٓٝم ،انًضُذ انصذيخ انذضٍٜٓ ،يٍ ٓخرن412 ٙ ،
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الرالٖ ػخٗالَ اُال ٠حُطخثلالش حًَُِح٣ٝالش حُلخك٤الش؟ ٛالَ ٓالٌٞص حُٜٔالخىٍ ػالٖ ًُالي ك٤الٗ ٚالٞع ٓالٖ طزَثالش حُ٘ال٤ن ٓالٖ
حالٗظٔخد اُ١ ٠خثلش ط" ْ٠أطزخع ؿِٜش ٍػخع ال ٣لوٗ ٕٜٞوِض ػ٘ ْٜأٓ ٍٞال ٛ ًٌَ٣يٍٛٝخ ٓ٘ ،ْٜأٝؿزض ١ؼالٖ
ؿٔخػش ٖٓ حُؼِٔخء ك ٢حُطخثلش ًِٜخ".
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٣زي ،ٝإٔ حُلٌَ حُٜٞك ٢ػَف هلٍ حُوَٕ حُؼخٖٓ حُٜـَ ١طِ٘٣ٞخص ٝطـَ٤٤حص ًؼَ٤س ٓالٞحء ػِالٔٓ ٠الظٟٞ
حُظؤ َ٤١أ ٝحُظ٘ظ َ٤أ ٝحُٔٔخٍٓشٝ ،رَُص ٓـٔٞػش ٖٓ حُظالٞح َٛحُظالٗ ٢الخرظٜخ كالً ٢ؼ٤الَ ٓالٖ حألك٤الخٕ حٗلَحكالخص
ٗلض رٜخ ػٖ ٓوٜيٛخ حُؼخّٔٓ ،خ أػخٍ حُؼي٣ي ٖٓ حُلوٜخء ٝحُٔظلوو ٖٓ ٖ٤حُٜٞك٤ش ر٘ويٛخ ٝحُؼٔالَ ػِالٓ ٠لخٍرظٜالخ
أٓل ٓ٘ ْٜك ٢ط٘و٤ش حُـْٔ حُٜٞكٔٓ ٢خ هي ٞ٘٣ر ٖٓ ٚحُزيع ٝحُ٠لالص ػٌِٛ ٠ح حألٓخّ ٜٗي ُٖٓ حرٖ ػخٗالَ
حُىٛخٍ حُظؤُ٤ق كٓ ٢ـخٍ حُزيع ،154حٜٗزض أٓخٓخ ػِٗ ٠وي حُطٞحثق حُٜٞك٤ش كٌِٜٗ ٢خ ِٓٝزٜٔخ ٓٝؤًِٜخ ًٝالَ
ٓخ ٣ظؼِن رخُِٔٞى ٖٓ ٓٔخع ٍٝهٝٝ ٚؿاليٗٝ .155الِٔض حٗظوالخىحص حُلوٜالخء ؿٔ٤الغ حُطٞحثالق حُٜالٞك٤ش ى ٕٝطٔ٤٤الِ
١خثلش ػٖ أهَ ٟكٔخ حٌُ ١ىكغ رخرٖ َُٓٝم اُ ٠حُو ٍٞرطؼٖ حُلوٜخء ك٣َ١ ٢وش أر٣ًَُ ٢خ حُلالخكًِٜ ٢الخ؟ ٓٝالخ
ٝ ٢ٛؿ ٙٞحُطؼٖ؟  َٛٝحُطَ٣وش حًَُِح٣ٝش ًخٗض هخٍؿش ػٖ حٌُٔٛذ حُٔ٘٢؟
ال طويّ حُٜٔخىٍ حُٔظٞكَس اؿخرخص هطؼ٤ش ُظِي حألٓجِشٔٗ ٌُٖ ،ظوِٜٗ ٖٓ ٚخىط ٢حرٖ َُٓٝم ٝحرالٖ ه٘لالٌ
إٔ ٓئْٓ حُطخثلالش حُلخك٤الش أرالخ ًَُ٣الخ حُلالخك ٢كال ٢كالي ًحطالُ ٚالْ ٌ٣الٖ ٟٓٞالٞع ؿاليحٍ ٝال ١ؼالٖ ،كالخرٖ ٓالَُٝم
َٜ٣ف إٔ ٝحُي ٙأهٌ حُطَ٣وش ػٖ حُ٘٤ن أر٣ًَُ ٢خ ٗلٔٝ ،156ٚحرٖ ه٘لٌ ٣والَ رؼِٔالٝٝ ٚال٣ظالٓٝ 157ٚالٖ ػالْ حٓالظٌ٘خٍ
حُؼِٔالخء حٜٗالذ رخألٓالخّ ػِالٓ ٠الخ ًالخٕ ٔ٣خٍٓال ٚأطزالخع حُطخثلالش حًَُِح٣ٝالش هاللٍ حُوالَٕ حُؼالخٖٓ حُٜـالَ/١حَُحرالغ
حُٔ٤لىٓ ١الٖ ػالخىحص ١ٝوال ّٞراليص كالٗ ٢ظالَ حُؼِٔالخء ٟالَرخ ٓالٖ حُزاليع ػ٘اليٓخ "طـالخُ ٠حُـِٜالش ٓالٖ طلٌٓطال ٚكال٢
طؼظٝ ٚٔ٤طلو٤وٗٝ ٚيس حهظيحث ْٜرـِث٤خطٝ ٚطـِ٤طٝ ٚطَه٤وٝ ٚهٞس حٗوزخ ْٜٟػٖٔ هَؽ ػ٘ ٚك ٢طـَ٣زٝ ٚطَ٘٣و ٚأٝ
ًٍٖ اُ ٠ؿ َٙ٤ك ٢حُٔؼ٘٤ش ٝؿٔؼٝ ٚطلَ٣وٌٛٝ ٚح ٞٓ ٞٛؿذ ٟلٍ ؿِٜظ"ْٜ
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ؿ َ٤إٔ ٗظَس حُؼِٔالخء اُالٓ ٠الخ

حػظزَٓ ٙٝوخُلخ ُِٔ٘ش كِٞٓ ٢ى ٓٔخٍٓخص أطزخع حُطخثلش حُلخك٤ش هي ططخٍ ؿٔ٤غ حُطٞحثق حُٜٞك٤ش حُٔـَر٤ش حُظ٢

153ـ حرٖ َُٓٝم ،انًضُذ انصذيخ انذضٍٜٓ ،يٍ ٓخرن412 ٙ ،
 -154كٌٛ ٢ح حُٔ٤خمٍ ،حؿغ هَحءس ك ٢رؼً ٞظالذ حُزاليع رالخُٔـَد حألهٜال ٠أٝحهالَ حُؼٜالَ حُٓٞالُٔ ،٢٤لٔالي ٣خٓالَ حُٜلُالٓ ،٢ـِالش ىكالخطَ حُزلالغ ،حُؼاليى حأل،ٍٝ
55-43 ٙ ٙ ،2001
155ـ أٗظَ ػِٓ ٠ز َ٤حُٔؼخٍ :أرٓ ٞلٔي رٖ حُلخؽ حُؼزيٍ :١حُٔيهَ ،طلو٤ن أكٔي كَ٣ي حُِٔ٣ي ،١حٌُٔظزش حُظٞك٤و٤ش ،حُوخَٛس ،ري ٕٝطخٍ٣ن208-195 ٙ ٙ ،
 3ـ ٣و ٍٞحَُٝٓ ٖ٣م ػٖ ػُِٔ ٠خٕ أر" :ٚ٤أؿِٔ٘ ٢ك ٢كـَٝ ٙأُزٔ٘ ،"٢حُٔٔ٘ي حُٜل٤قٜٓ ،يٍ ٓخرن252 ٙ ،
157ـ أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ ه٘لٌ ،أَش انفقيش وعز انذقيشٜٓ ،يٍ ٓخرن65 ٙ ،
158ـ حُٜٔيٍ ٗلٔٝ ،ٚحُٜللش ٗلٜٔخ
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ُْ طِْٔ  ٢ٛحألهَ ٖٓ ٟرؼ ٞحُٔٔخٍٓالخص حُ٘الخًس كالٓ ٢الِٞى حُطَ٣الن هخٛالش ٝإٔ أؿِالذ أطزالخع ٛالٌ ٙحُطٞحثالق
ًخٗٞح ػٖ حُزٞحى١ٝ ،١ز٤ؼ ٢إٔ ُٜ ٌٕٞ٣ئالء حُزيحس ٓٔخٍٓخص ٌَٛ٘٣خ حُلوٜخء
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ٝػِال ٠حُالَؿْ ٓالٖ حٗظوالخى حُلوٜالخء ُٔٔخٍٓالخص أطزالخع حُطَ٣والش حُلخك٤الش ،كالبٕ ًُالي ال ٣زالي ٝىُال٤ل ًخك٤الخ الطٜالخّ
حُطَ٣وش حًَُِح٣ٝش حُلخك٤ش رخُـ٘ٞف ػٖ حٌُٔٛذ حُٔ٘ٝ ٢ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ إٔ طؼخُ ٌٙٛ ْ٤حُطَ٣وش ُٔ٤ض ٓؼَٝكش
رٔخ ك ٚ٤حٌُلخ٣ش ،كٖٔ حَُحؿق إٔ  ٌٕٞ٣حُ٘٤ن حرٖ ػخَٗ هي ِٓي ٣َ١والش أرال٣ًَُ ٢الخ حُلالخكٓ ٢الخىحّ َ٣ؿالغ ٓال٘يٛخ
حُٜٞك ٢اُ ٠حُ٘٤ن أرٓ ٢يٓ ٖ٣ئٓالْ حُطَ٣والش حُٔي٤٘٣الش حُظال ٢طؼظٔالي أٓخٓالخ ػِال ٠اٍحء حُـِحُالٝ ٢حُٔظٜالِش أ٠٣الخ
رآٍحء أر ٢حُوخْٓ حُـ٘٤ي ك ٢حُظٜٞف ٓٝؼِ ّٞإٔ أرخ ٓي ٞٛ ٖ٣هَ٣ؾ حُٔيٍٓالش ٗلٔالٜخ ،اً طِوال ٠طؼخُٜٔ٤الخ ػِال٣ ٠الي
أثٔش حُٜٞك٤ش حُظخرؼ ٖ٤ألٛلخد حُـِحُ ،٢رَ حٜٗزض ك ًَ ٚ٤حَُٝحكي حُظ ٢كِٔض ًُي حُظؤػ َ٤حُٜالٞك ٢حُـ٘٤الي١
حُـِحُ ٢اُ ٠حُٔـَد ٓٝؼِالً ّٞالٌُي إٔ أرالخ ٓالي ٖ٣هالي طوالَؽ ػِال٣ ٠الي ٙػاليى ٓالٖ حَُٔ٣الي ٖ٣حُٔالخٌُٓ ٖ٤الٖ ٓوظِالق
حألهطخٍ حُؼَر٤ش ،هيٍ ػيى ْٛرؤُق ٗ٤ن ًِ ٖٔٓ ْٜرِؾ ٓوخٓخ ػخُ٤الخ كال٣َ١ ٢الن حُوال ّٞػالخىٝح اُال ٠رلىٛالْ ٣لِٔالٕٞ
حُٔزخىة حُٔي٤٘٣ش ٝ160ال ٔ٣ظزؼي إٔ طٌُ ٕٞح٣ٝش أر٣ًَُ ٢خ حُلخك ٢رٔل ٖٓ ر ٖ٤حُِٝح٣خ حُظالٜٗ ٢الزض أػٔاليطٜخ
َُ٘٘ حُظؼخُ ْ٤حُٜٞك٤ش حُٔي٤٘٣الشٝ ،طوالَؽ ٜٓ٘الخ ػ٘الَحص حُٔاليٝ ٖ٤٤٘٣ال ٔ٣الظزؼي ًالٌُي إٔ ٌ٣ال ٕٞحُ٘ال٤ن حرالٖ ػخٗالَ
ٝحكيح ٖٓ ٛئالء حُٔظوَؿ ،ٖ٤هخٛش ٝأٌٗٓ ٚغ رٜخ رَٛش ٖٓ حُِٖٓ هزَ إٔ ٣ئْٓ ُح٣ٝظٚ

8
ًخٗض حُؼلهش ر ٖ٤حُٔظٜٞكش ٖٓ ؿٜشٍٝ ،ؿخٍ حُِٔطش ٖٓ ؿٜالش أهالَ ٟكالٓ ٢ؼظالْ َٓحكالَ طالخٍ٣ن حُٔـالَد
ٓٓٞٓٞش رٌؼ ٖٓ َ٤حُلٌٍ ٝحَُ٣زشًٝ ،خٗض ك ٢أؿِزٜخ ػلهش ط٘خكَ ٝطزخػي ٞٓٝحؿٜش :كخُلٌخّ ًخٗٞح ٣يًٍٓ ٕٞويحٍ
حُل ٍٞ٠حُوُِ ١ٞظ٤خٍ حُٜٞك ٢ىحهَ حُالٞػ ٢حُلالَىٝ ٟحُـٔؼالُِٔ ٢ـخٍرالش ٝطـالٌٍ ٙكال ٢ر٘٤الخص حُٔـظٔالغ ،رخُٔوخرالَ
ظَ ٓٞهق ٍؿخٍ حُظٜٞف ٖٓ حُِٔطش ٔٓٝؼِٜ٤خ ٓلٌٓٞخ رٔزيأ "حالٗوزخ ٝػٖ حُِٔطخٕ" ٝكَ ْٜٛػِال ٠طـ٘الذ
طوخٍرٓ ْٜغ حُٔئٓٔش حُلخًٔش ٓٝلخٗخطٜخ حكظ٤خ١خ ك ٢حُيٝ ٖ٣هٞكالخ ٓالٖ حُ٘الزٜش حُظال ٢طؼٌالَ ٛاللش حُوالَد ٓالٖ هللا
ػٌِٛ ٠ح حألٓخّ ٗظٔخءٍ ػٖ ػلهش حُ٘٤ن أكٔي رالٖ ػخٗالَ رالخُلٌْ حَُٔ٘٣ال٢؟ ٛالَ ٛال ٢ػلهالش طؼالخ ٖ٣رٜٔ٘٤الخ؟ أّ
ػلهش طـخًد ٝط٘خكَ؟

159ـ ٓلٔي ٓلظخف ،انخطاب انصىفيَٓ ،ؿغ ٓخرن147 ٙ ،
160ـ أكٔي حُٞحٍع ،األونياء ودوسهى االجتًاعي وانضياصي في انًغشب خالل انقشٌ انضادس عششٍٓ ،خُش ُ٘ َ٤ى٣زِ ّٞحُيٍحٓخص حُؼِ٤الخ٤ًِ ،الش ح٥ىحد ٝحُؼِالّٞ
حإلٗٔخٗ٤ش ،كخّٔٗ ،وش َٓهٗٞش رٌِ٤ش ح٥ىحد ٝحُؼِ ّٞحإلٗٔخٗ٤ش ،ػ ٖ٤حُ٘ن حُيحٍ حُز٠٤خء ،طلض ٍهْ 72 ٙ ،26445
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ٓالالٖ حألؿالاليٍ حٓظل٠الالخٍ حُ٘الالَ ١ٝحُظخٍ٣و٤الالش حُظالال ٢ىػالالض حُيُٝالالش حَُٔ٤٘٣الالش اُالال ٠طز٘الالٞٓ ٢حهلٜالالخ اُحء حُلًَالالش
حُٜٞك٤شٝ ،رٔ ٢رؼ ٞحُٔؼط٤خص حُؼخٓش حُٔؼَٝكش ك ٢حُظخٍ٣ن حَُٔ ٢٘٣كٔالٖ حُٔؼِال ّٞإٔ ٛٝال ٍٞحُٔالَ ٖ٤٤٘٣اُال٠
حُلٌالالْ ٣وظِالالق كالالً ٢ؼ٤الالَ ٓالالٖ ؿٞحٗزالال ٚػالالٖ ٛٝالال ٍٞرالالخه ٢حُؼٜالالز٤خص حُٔـَر٤الالش حٌُزالالَ ٟاُ٤الال٣ٝ ٚظـِالالٓ ٠ظالالخٛ َٛالالٌح
حالهظلف ك ٢حُٔٔظ٣ٞخص حُظخُ٤ش:
ُ وي  َٛٝحَُٔ ٕٞ٤٘٣اُ ٠حُلٌْ ك ٢ؿ٤خد ىػالٞس هخٛالش رٜالْ رالخُٔل ّٜٞحُوِاليُِ ٢ٗٝاليػٞس رٛٞاللٜخ ٓوٓٞالخ
أٓخٓ٤خ ُ٘ـخف أ ١ػٜز٤ش ك ٢حُظلَ رخُلٌْ ٝحالٓظَٔحٍ كٚ٤
ٗ ظَح ُِـٔ ٝٞحٌٌُ٣ ١ظ٘ق طخٍ٣ن حُوز َ٤حَُٔٝ ،٢٘٣حٌُ ١ال َ٣ه ٠آُ ٠خ هزالَ حُوالَٕ حُٔالخىّ حُٜـالَ،١
كبٕ حًَُٔ ٖ٤٤٘٣خٗٞح ٌٓ٘ حُزيح٣ش أٓخّ ٓؼِ٠ش ر٘٣ٞ٤ش كٔٓ ٢خٍٓش حُلٌْ اٜٗخ ٓؼ٠الِش حُ٣ٜٞالش حُظخٍ٣و٤الش حُظالٓ ٢ؼِالض
أكي ٞٛحؿْ حُلٌْ حَُٔ ،٢٘٣هخٛش ٝأٗ ٚحٟطَ اُ ٠حُظؼخَٓ ٓغ أَ١حف ٓظـٌٍس ك ٢حُظخٍ٣ن
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ٝ ؿيص حُيُٝش حَُٔ٤٘٣ش ٗلٜٔخ أٓخّ هٞط ٖ٤ى٤٘٣ظ ٖ٤حؿظٔخػ٤ظ ٖ٤أٓخٓ٤ظً ٖ٤خٕ الري ٖٓ أهٌ ًالَ ٜٓ٘ٔالخ رؼالٖ٤
حالػظزالخًٍ :الالخٕ ٘ٛخُالي حُلوٜالالخء رخُٔاليٕ ٝحُزالالٞحىٓ ١الٖ ؿٜالالش ٝحُٔظٜالٞكش ٓالالٖ ؿٜالش ػخٗ٤الالش ًٝالخٕ ػِالال ٠حُٔالالَ ٖ٤٤٘٣إٔ
٣لخٍٝٝح ًل ٖٓ حُطَك١ ٖ٤زوخ ُٜٔخُل ْٜحُوخٛش :رخُ٘ٔزش اُ ٠حُلوٜخء ،كبٕ حَُٔ ٖ٤٤٘٣هي حٓظؼخٗٞح ر ْٜك ٢اهخٓالش
حُٔالاليحٍّ ٝطَؿٔالالش ٓ٤خٓالالظ ْٜحُظؼِ٤ٔ٤الالش حُـي٣الاليس اُالالٝ ٠حهالالغ ػالالْ حٓالالظطخػٞح رل٠الالَ ٓ٤خٓالالش حَُٝحطالالذ ٝحُـَح٣الالخص إٔ
ٔ٣ظِٔٞ٤ح  ٌٙٛحُلجش ،كِْ ٌ٣ظلٞح رؤٕ ٣ـؼِٞح ٜٓ٘خ أىحس ٖٓ أىٝحص حُظؤٝ َ٤١حُظٌٝ ٖ٣ٞحُظًَٔالِ ٝاٗٔالخ حهظالخٍٝح ُٜالخ إٔ
طٔخٗي ْٛأك٤خٗخ كال ٢ػِٔ٤الخص حُظٓٞالغ ٝحإلٗالؼخع ٝأًزالَ ىُ٤الَ ػِالٛ ٠الٌح حُلِٔالش حُٔ٘الٍٜٞس حُظال ٢هخىٛالخ أرال ٞحُلٔالٖ
حَُٔ٘ٓ ٢٘٣ش ٛ 748ـ (ٟ )ّ1347ي رلى حُلل ُْ ٖ٤٤ٜطٌٖ ٓـَى كِٔش ػٌَٔ٣ش ٝاٗٔخ ًخٗض كِٔالش ى٤٘٣الش كو٤ٜالش
ٗخٍى كٜ٤خ أٗ َٜػِٔخء حُٔخٌُ٤ش رخُٔـَر ٖ٤حألٝ ٢ٓٝحأله ٠ٜك ٢حُٞهض ٗلٔٚ
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ٝأٓخ حُٔظٜٞكش كوي حطوٌٝح ٖٓ

حُلٌالْ حَُٔ٘٣الالٞٓ ٢هلالخ اهالالَ ٣وظِالق ػالالٖ ٓٞهالق حُلوٜالالخء كال ٢حُلٌالالْ ٗلٔالًُٝ ٚالالي ألٕ حألٓالَ ٣ظؼِالالن ٘ٛالخ روالال١ًٝ ّٞ
ٓٞحهق ٓؼَٝكش ٖٓ حُيُٝش ٍٝؿالخٍ حُيُٝالش ٛٝالٌ ٙحُٔٞحهالق طالظِو ٚكال ٢حالٗالِٝحء أ ٝحالرظؼالخى ٝحُٔوخ١ؼالش اال ػ٘الي
حٍَُٝ٠س ٝك ٢رؼ ٞحُظالَٝف حالٓالظؼ٘خث٤ش ًظالَٝف حُـٜالخى رخألٗاليُْ

163

ٝرخُظالخُ ٢طٞظ٤الق ُٜٗٝالخ حالؿظٔالخػ٢

ُوطغ حُطَ٣ن ػِ ٠حُو ٟٞحُٜٞك٤ش حُٔؼخٍٟش ُِلٌْ حَُٔ ٢٘٣هٜي اٟؼخف ٗلًٛٞخ رٌَ٘ أ ٝرآهَ

161ـ ٜٓطل٘ٗ ٠خ ،١إطالالخ عهً تاسيخ انًغشب خالل انعصش انًشيُيٍٞ٘٘ٓ ،حص ًِ٤ش ح٥ىحد ٝحُؼِ ّٞحإلٗٔخٗ٤شٝ ،ؿيس10 ٙ ،2003 ،
162ـ ٓلٔي حُوزِ ،٢يشاجعاخ دىل انًجتًع وانثقافح تانًغشب انىصيظَٓ ،ؿغ ٓخرن61 ٙ ،
163ـ ٓلٔي حُوزِ ،٢يشاجعاخ دىل انًجتًع وانثقافح تانًغشب انىصيظَٓ ،ؿغ ٓخرن62 ٙ ،

41

ٝحُلكض ُلٗظزخ ٙإٔ ٓلخُٝالش حُٔالٍَٓ ٖ٤٤٘٣الْ حٓالظَحط٤ـ٤ش ؿي٣اليس طالًَ ّٝالزق ؿٔالخف حُلًَالش حُٜالٞك٤ش ًخٗالض
كخِٗش ػِ ٠حُٔي ٟحُزؼ٤ي ،اً ٓخ ُزؼض إٔ ىكؼض رؼ ٞحُٔظٜٞكش اُ ٠حُظ٘زغ رٔٞهل ْٜحُٔزيث ٢حَُحكُِ ٞظؼخَٓ ٓغ
حُٔالالِطش ٓٝؼخٍٟالالظ ْٜحُ٘الالي٣يس ُِٔ٤خٓالالش حَُٔ٤٘٣الالش كالالٗ ٢الالوٜ٤خ حُالاليٝ ٢٘٣حُـزالالخث ٢هخٛالالش كالال ٢ػٜالالي ١حُٔالالِطخٗ ٖ٤أرالال٢
حُلٖٔ ٝهِل ٚأر ٢ػ٘خٕ

164

أٓخ ػلهش حُِٔطش حَُٔ٤٘٣ش رٔئْٓ حُِح٣ٝش حُؼخَٗ٣ش ،كبٗ٘خ ال ٗظٞكَ ،كٔذ ػِٔ٘خ ،اال ػِ ٠اٗخٍط ٖ٤حٗلَى
رخأل ٠ُٝحرٖ ه٘لٌ ك" ٢أْٗ حُلوٝ ،"َ٤أػزض حُؼخٗ٤ش حرٖ ٛؼي ك" ٢حُ٘ـْ حُؼخهذ" :كالخرٖ ه٘لالٌ ٘٣ال َ٤كال ٢هُٞالٝ" :ٚهالي
كخِٓ ٍٝي حُٔـَد (٣وٜي ٘ٛخ حُِٔطخٕ أرخ ػ٘خٕ) ُٔخ حٍطلَ اُ ٚ٤ك ٢ػخّ ٓزغ ٝهٔٔٓٝ ٖ٤زؼٔخثش ػُِ ٠وخث ٚكِْ
٣ويٍ ػًُِ ٠ي رٞؿٝ ٚكـز  ٚهللا ػ٘ ٚكظ ٠طزؼال٣ ٚال ّٞؿٔؼالش ٓالٖ حُـالخٓغ حألػظالْ ػِال ٠هيٓالُٔ ٚالخ ٗؼالض ُالٝ ٚحُ٘الخّ
٘٣ظَ َٙ٣ ُْ ٞٛٝ ٚٗٝكَؿغ ػ٘" ٚ

165

أٓخ حرٖ ٛؼي ك٤وٝ" :ٍٞهٜي رخُِ٣خٍس ِٓي حُٞهض أٓ َ٤حُٔئٓ٘ ٖ٤أر ٞػ٘خٕ

ٝحٍطلَ اُ ٚ٤ػخّ ٓزؼش ٝهٔٔٓٝ ٖ٤زؼٔخثش ،كٞهق رزخد ىحٍ٣ٞ١ ٙل كِْ ٣ؤًٕ ُ ٚكخَٜٗف ػ٘ٝ ٚهي حٓظأل هِزٖٓ ٚ
كزٝ ٚاؿلُ ٚكؼخٝى حُٞهٞف ػِ ٠رخد ىحٍَٓ ٙحٍح كِْ ٔ٣الٔق ُال ٚرخُٛٞال ٍٞاُ٤ال ٚكزؼالغ اُ٤ال ٚأكالي أٝالىًٝ ٙظالذ ُالٚ
ٓؼً ٚظخرخ ٔ٣ظؼطل٣ُِ ٚخٍط٘٣ٝ ،ٚظَٔ هِزَُ ٚإ٣ظ"ٚ

166

ُٔخًح ًخٗض ٍؿزش حُِٔطخٕ حَُٔ ٢٘٣حُِٔلش ك ٢حالطٜخٍ رخُٔظٜٞف أكٔي رٖ ػخٗالَ حُظال ٢رخُٔ٘خٓالزش ال ٗـالي
ًًَح ُٜخ ك ٢حُٜٔخىٍ حَُٔ٤٘٣ش؟ ٍ َٛؿزش حُِٔطخٕ كٓ ٢وخرِش حرٖ ػخَٗ رٜيف حُظزالَى ِ١ٝالذ ىػالٞحص حُو٤الَ أّ
ًخٗض ٍٝحءٛخ أٓزخد َٓٔ٠س ُْ طلٜق ػٜ٘خ حُٜٔخىٍ؟
حُظخ ،َٛإٔ ٣َ١وش  ٍٞٛٝحُِٔطخٕ أر ٢ػ٘خٕ اُال ٠حُلٌالْ طٌالخى ط٘الٌَ حٓالظؼ٘خء كال ٢طالخٍ٣ن حُيُٝالش حَُٔ٤٘٣الش
ٝػِ ٠حَُؿْ ٖٓ إٔ حُ ٢ٓٞحَُٔٗ ٢٘٣الٜي ٓلالخٝالص ىحهِ٤الش ُِٔال٤طَس كالبٕ ٛالٌ ٙحُٔلالخٝالص اُالض اُال ٠حُل٘الَ ُٝالْ
طٔظ٘ي اُ ٠هطش ٓيٍٓٝش ٓؼَ حُظال ٢أٛٝالِض أرالخ ػ٘الخٕ اُال ٠حُلٌالْ رؼالي "ٓالئحَٓس ٓ٤خٓال٤ش" أكاليػض "أ ٍٝحٗواللد"
كؼِ ٢ك ٢حُٓٞال ٢حَُٔ٘٣الٝ ٢طال ْ حالٗواللد ػِالٓ ٠الِطخٕ ٌٔ٣الٖ حػظزالخٍ ٙأٗالٓ َٜالل ٖ٤١حُيُٝالش حَُٔ٤٘٣الش ٝأًؼالَْٛ
ٗؼز٤ش كوي ٓٔظ ٚحُوخٛش "أرخ حُلٔ٘خص" ٝرٌخً ٙزخٍ حُ٘ؼَحءٔٗٝ ،ـض حُؼخٓش حألٓخ َ٤١كُٚٞ

167

ٝالٗي ك ٢إٔ

أرخ ػ٘خٕ طلَؽ ٖٓ اهٜخثٓٝ ٚلكوظ ٚألر ٖٓٝ ٚ٤حُٜ٘خ٣ش حُٔؤٓخ٣ٝش حُظ ٢حٗظ ٠ٜاُٜ٤خ ًُي رؤٗ ٚكََٓ ٝحهزظال ٚػِال٠
 164ـ  ١َٝ٣حرٖ َُٓٝم ػٖ ٍؿزش حُِٔطخٕ أر ٢حُلٖٔ حَُٔ ٢٘٣كٓ ٢وخرِش حُ ٢ُٞػزي هللا حٌُِٓ ٢حُ َ٣َ٠حَُٔحً٘ ،٢كخٗظٌَٛ ١ح حُ ٢ُٞػلػالش ٗالَُٔ ١ٝوخرِالش
حُِٔطخٕ أُٜٝخ :حػظزخٍ ٌٛح حُِوخء حألٝ ٍٝحألهٝ ،َ٤ػخٜٗ٤الخ إٔ ال ٣ؼالَ ٝػِ٤الٗ ٚال٤جخ ٓالٖ أٗال٤خء حُاليٗ٤خٝ ،ػخُؼٜالخ إٔ ال ٣ؼالَ ٝػِال ٠أٝالىٓ ٙالخ ٣لَٛال ٕٞرال ٚػِال٠
ٌٓٛز ٚحُٔٔ٘ي حُٜل٤قٜٓ ،يٍ ٓخرن 156 ٙ ،ك ٢حُٔ٤خم ًحط ١َٝ٣ ٚحرٖ ه٘لٌ ػٖ ٓؼخٍٟش حُ٘٤ن ػزي حُؼِ ِ٣حُوَ٤ُٔ ١ٝخٓش أر ٢حُلٔالْ حَُٔ٘٣ال ،٢أٗظالَ
أْٗ حُلوٝ َ٤ػِ حُلوٜٓ ،َ٤يٍ ٓخرن24 ٙ ،
165ـ أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ ه٘لٌ ،أَش انفقيش وعز انذقيشٜٓ ،يٍ ٓخرن70 ٙ ،
166ـ أر ٞػزي هللا كٔي رٖ ٛؼي ،انُجى انثاقة فيًا ألونياء هللا يٍ يفاخش انًُاقةٜٓ ،يٍ ٓخرنٍٝ ،هش 58
167ـ ٜٓطل٘ٗ ٠خ ،١إطالالخ عهً تاسيخ انًغشب خالل انعصش انًشيُيَٓ ،ؿغ ٓخرن96 ٙ ،

41

ًَ ٓخ ٖٓ ٗؤٗ ٚإٔ  ًٌَ٣رٔطٞس أرَٜٗٝ ٚ٤ط ٚاُ ٠ىٍؿش طلخٗض ٓؼٜخ حُٜٔخىٍ حَُٔ٤٘٣ش حَُٓٔ٤ش ًًالَ طلخٛالَ٤
حُلَٝد حُطِ٣ٞش حُظ ٢ؿَص ر ٖ٤حالرٖ ٝأرٚ٤

168

ٌٛالالٌح ٝؿالالي أرالال ٞػ٘الالخٕ ٗلٔالال ٚػِالالٔٓ ٠الالظ ٟٞحُالاليحهَ كالال ٢كخؿالالش اُالالٓ ٠الالخ ٣ـِالالق كٌٔالال ٚرخُٔ٘الالَٝػ٤ش حُٔ٤خٓالال٤ش،
ٌ٘٘ٔ٣ٝخ إٔ ٗ٠غ كٌٛ ٢ح حإل١خٍ ٍؿزظال ٚحُِٔلالش كال ٢حالطٜالخٍ رخُٔظٜالٞف أكٔالي رالٖ ػخٗالَ هٜالي حُلٜال ٍٞػِال٠
طًِ٤ش ط٠ل١ ٢خرغ حَُٔ٘ٝػ٤ش ػِ ٠كٌْ ظَ كخهيح ُٜخٔ٤ٓ ،خ ٝإٔ ٓلخُٝش طوَد أرال ٢ػ٘الخٕ ٓالٖ ٓظٜالٞكش حُٔاليٕ
ٝػِالالٍ ٠أٓالال ْٜحرالالٖ ػخٗالالَ ًالالخٕ ٗخرؼالخ ٓالالٖ ه٘خػظالال ٚرلو٤والالش حًظٔالالخف ٍؿالالخٍ حُظٜالالٞف ُ٘ٔالال٤ؾ حُٔـظٔالالغ حُٔـَرالال ٢كالال٢
حُزٞحىٝ ١حُلٞح ،َٟػِ ٠حَُؿْ ٖٓ حٓظَٔحٍ ٌٛح حُِٔطخٕ كٜٗ ٢ؾ حٓظَحط٤ـ٤ش ىػْ حُ٘الَكخء ٌُٔالزٝ ْٜحُلالي ٓالٖ
ٗل ًٞحُٔظٜٞكش
أٓخ ٓٞهق حرٖ ػخَٗ ٖٓ حُلٌْ حَُٔ ،٢٘٣ك ٜٞحُٔٞهق ٗلٔال ٚحُٔلالٌٍ ٓالٖ ٓـزالش حالٗـٔالخّ كال ٢طزؼ٤الش ٍؿالخٍ
حُيُٝش ٓٝـالخٍحط ْٜكال ٢أٓالٝ ٍْٛٞطٞؿ٤ال ٚحُٜ٘الق ُٜالْ إ حهظ٠الض حُ٠الٍَٝس ًُالي ُٝؼالَ ٓالٖ حُٔل٤الي إٔ ٗ٘ال َ٤اُال٠
ٍٓخُش حُٜ٘ق حُـٞحر٤ش 169حُظ ٢رؼغ رٜخ حُ ٢ُٞحُٜالخُق أكٔالي رالٖ ػخٗالَ اُال ٠حُٔالِطخٕ أرال ٢ػ٘الخٕ ٓ٘زٜالخ ا٣الخ ٙاُال٠
ٓٞهل ٚحُٔزيث ٢رو" :ُٚٞكِظؼِْ أٗ ٢هٜاليص رٜ٘ال٤لظُ ٢الي ٝؿال ٚهللا حُؼظال ْ٤هخٛالش كالبٗ٘ ٢ال أٔ١الغ كالٓ ٢وِالٞم إٔ
ٌٔ٣زٓ ٚخال ٝال ؿخٛخ الًظلخث ٢رٔٞال ١ؿَ ؿلُٝ ٚطويٓض أٓٔخإ"ٙ
ٝالٗي ،ك ٢إٔ ٓٞهق حرٖ ػخَٗ اُحء حُلٌْ حًَُٔ ٢٘٣خٕ ٣ـي َٓؿؼ٤الش كالً ٢ظالخد حإلك٤الخء حُالٌ ١رٔال ٢ك٤الٚ
حُـِحُ ٢ه٠ال٤ش حالطٜالخٍ رالؤ ٢ُٝحألٓالَ ٟالٖٔ رالخد ُال" ٚكٔ٤الخ ٣لالَ ٓالٖ ٓوخُطالش حُٔالل ٖ٤١حُظِٔالش ٝكٌالْ ؿ٘ال٤خٕ
ٓـخًُُٔ ،170"ْٜي إٔ حُيحهَ ػِ ٠حُِٔطخٕ ٣و ٍٞحُـِحُٓ" ٢ظؼَ ٝألٕ ٣ؼٜال ٢هللا آالخ رلؼِال ٚأٓ ٝالٌٞطٝ ،ٚآالخ
روٝ ُٚٞآخ رخػظوخى ٙكل ٘٣لي ػٖ أكي  ٌٙٛحألٓ"ٍٞ

171

ٝرٔخ إٔ ٓيحٍ حُظوَد ٓالٖ حُٔالِطش حُٔ٤خٓال٤ش ٛال ٞحالٓالظلخىس

ٖٓ حالٓظ٤خُحص حُٔخى٣ش رخُيٍؿش حأل ٠ُٝكبٕ حُـِحُ٣ ٢ؼظزَ "إٔ أٓٞحٍ حُٔل ٖ٤١كالَحّ ًِٜالخ أ ٝأًؼَٛالخ" ،172ألٕ
حُللٍ كٗ ٢ظَ ٞٛ" ٙحُٜيهخص ٝحُل٢ء ٝحُـ٘ٔ٤ش"

173

168ـ ٖٓ ًُي ٓؼلٓ ،خ ًًَ ٙحرٖ حألكَٔ إٔ أرخ ػ٘خٕ "ر٣ٞغ ك ٢طِٔٔخٕ ك ٢ك٤خس أرٍٟٝ ،"ٚ٤ش حَُ٘ٔ ٖ٣ك ٢ىُٝش ر٘ ،2 ١ ،ٖ٣َٓ ٢حَُرخ37 ٙ ،1991 ،١
169ـ حٗظَ ٓ ٕٞٔ٠حَُٓخُش كِٓ ٢لن ًظخد طللش حُِحثَ رٔ٘خهذ حُلخؽ أكٔي رٖ ػخَٗ56 ٙ ٙ ،ـ61
170ـ أر ٞكخٓي حُـِحُ ،٢إدياء عهىو انذيٍ ،ىحٍ حُلٌَ ،رَٝ٤ص155 ٙ ،1991 ،
171ـ أر ٞكخٓي حُـِحُ ،٢إدياء عهىو انذيٍٜٓ ،يٍ ٓخرن157 ٙ ،
172ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ158 ٙ ،ٚ
173ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ159 ٙ ،ٚ

41

ٌٌٛح ظَ ٓٞهق حرٖ ػخَٗ اُحء حُٔالِطش حُٔ٤خٓال٤ش ٓ٘ٔالـٔخ اُال ٠كالي ًز٤الَ ٓالغ اٍحء حإلٓالخّ حُـِحُال ٢هخٛالش
ٝأٗ  ٚؿؼَ اك٤خء ػِ ّٞحُي٣ ٖ٣ز ٖ٤ر ٖ٤ػٝ ٚ٤٘٤حطزغ ٓخ ك ٚ٤رـي ٝحؿظٜخى ٛٝيم ٝحٗو٤خى ٝالٍ٣ذ ك ٢إٔ حُ٘٤ن حرالٖ
ػخٗالالَ هالالي طٞهالالق ِٓ٤الخ ػ٘الالي هالالُِ ٍٞـِحُالال ٢كالال ٢حإلك٤الالخء ٓلالالخى" :ٙإٔ ٣ؼظالالُِ( ْٜحُلٌالالخّ) كالالل ٣الالَحٝ ْٛال َٗٝ٣الالٛٝ ٚالالٞ
حُٞحؿذ اً ال ٓلٓش اال ك"ٚ٤

174

حكظِض ٓي٘٣ش ٓل ٓٞهؼخ ٓظِٔ٤ح ك ٢حُوَ٣طش حُٜٞك٤ش ك ٢حُٔـَد ك ٢هلٍ حُؼٜي حَُٔٛٝ ،٢٘٣خٍص ِٓـؤ
ُِِٜلخء ػِ ٠حهظلف ٓ٘خٍر ْٜحُٜٞك٤ش ٝطزخ ٖ٣حٗظٔخءحط ْٜحُوزِ٤ش ٝحُؼَه٤شًٔ ،خ ُْ طؼي حُٞال٣ش ك ٢حُوَٕ حُؼالخٖٓ
حُٜـَ ١كٌَح ػِ ٠حُؼٜ٘الَ حألٓالخُ٣ـ ،٢رالَ أٛالزلض طالَطزً ٢الٌُي رخُؼٜ٘الَ حُؼَرالٓٝ ٢ؼِالٓ ٚظٜالٞكش حألٗاليُْ
حٌُٛ ٖ٣خؿَٝح اُ ٠أ ْٛحُلٞح َٟحُٔـَر٤ش "كخٍ "ٖ٣رظٜٞك ْٜطلض ٟـ ٢حالٟالطَحرخص حُٔ٤خٓال٤ش ٝحُوالٞف ٓالٖ
حُِكالق حُٔٔال٤لًٝ ،٢الخٕ ٓال٘ ْٜحُ٘ال٤ن أكٔالي رالٖ ػخٗالالَ حُالٌ ١ػٔالَ ػِال٘ٗ ٠الَ حُٔؼَكالش حُٜالٞك٤ش ٝطوؼ٤اليٛخ ٝكالالن
أ ٍٞٛحإلٓلّٝ ،ىػخ اُ ٠طٜٞف َٓ٘٣ ٢طٌِ ػِ ٠حهظَحٕ حُؼِْ رخُؼَٔ رؼ٤يح ػٖ حُـِٝ ،ٞرٍَٝ٠س حُٜلزش ك٢
حُطَ٣ن اُ ٠هللا ٜٓ٘ـخ طَر٣ٞخ ٣ؼٞى رخُظٜٞف اُ٘ٓ ٠خرؼ ٚحأل ٠ُٝك ٢حُٞهض حٌُ ١ظالَ ك٤ال ٚحرالٖ ػخٗالَ رؼ٤اليح ػالٖ
اؿَحءحص حُلٌْ حَُٔٓ ٢٘٣خٌُخ ٓزيأ حإلػَح ٝػٖ حُٔل ٖ٤١حكظ٤خ١خ ك ٢حُيٖ٣

174ـ حُٜٔيٍ ٗلٔ150 ٙ ،ٚ
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* انًصادس:
 حرٖ حُِ٣خص حُظخىُ :٢انتشىف إنً سجال انتصىف وأخثاس أتي انعثواس انضوثتي ،طلو٤الن أكٔالي حُظٞك٤الن٘٘ٓ ،الٍٞحص ًِ٤الش ح٥ىحد
ٝحُؼِ ّٞحإلٗٔخٗ٤ش حَُرخ ،١حُطزؼش حُؼخٗ٤ش1997 ،
 أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ حُوخ :٢ٟدسج انذجال في أصًاء انشجال ،طلو٤ن ٓلٔي حألكٔي أر ٞحُ٘ ،ٍٞؽ  ،1ىحٍ حُظَحع1970 ،
 أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ ه٘لٌ :أَش انفقيش وعز انذقيش ،طلو٤ن ٓلٔي حُلخٓالٝ ٢أىُٝالق كال٘٘ٓ ،ٍٞالٍٞحص حًَُٔالِ حُـالخٓؼ ٢حُؼِٔال،٢
حَُرخ1986 ،١
 أر ٞحُوخْٓ رٖ كٞهَ :صىسج األسضُ٘ ،يٕ1938 ،
 أر ٞحُوخْٓ حُو٘ :١َ٤انشصانح انقشيشيح في انتصىف ،طلو٤ن ٓؼَٝف ٜٓطل٣ٍُ ٠ن ،حٌُٔظزش حُؼ٣َٜش ،رَٝ٤ص2001 ،
 أر ٞرٌَ ٓلٔي رٖ آلخم حٌُلرخً :١انتعشف نًزهة أهم انتصىف ،ىحٍ حٌُظذ حُؼِٔ٤شُ ،ز٘خٕ1993 ،
 أر ٞػزي هللا حُزٌَ :١انًغشب في ركش تالد إفشيقيح وانًغشب ،رخٍ1965 ،ْ٣
 أر ٞػزي هللا كٔي رٖ ٛؼي :انُجى انثاقة فيًا ألونياء هللا يٍ يفاخش انًُاقةٓ ،وط ١ٞحُوِحٗش حُؼخٓش رخَُرخٍ ،١هْ 1299
 أر ٞػزي هللا ٓلٔي رٖ ؿخُ :١انشوض انهتىٌ في أخثاس يكُاصح انزيتىٌ ،طلو٤ن ػزي حُٛٞالخد رالٖ ٜٓ٘ال ،ٍٞحُٔطزؼالش حٌُِٔ٤الش،
حَُرخ1964 ،١
 أر َٜٗ ٞحَُٔحؽ حُط :٢ٓٞانهًع ،طلو٤ن ػزي حُلِٓ ْ٤لٔٞىٌٓ ،ظزش حُؼوخكش حُي٤٘٣ش ،رٓ ٍٞؼ٤ي2002 ،
 أكٔي حُ٘خ :١َٛاالصتقصا في أخثاس دول انًغشب األقصً ،ؽ ،3حُيحٍ حُز٠٤خء1956 ،
 أكٔي رخرخ حُظ٘زٌظَ :٢يم االتتهاج ،اَٗحف ٝطوي ْ٣ػزي حُلٔ٤ي ػزي هللاٍٞ٘٘ٓ ،حص ًِ٤ش حُيػ ٟٞحإلٓلٓ٤شَ١ ،حرِْ1989 ،
 أكٔي رخرالخ حُظ٘زٌظال :٢كفايوح انًذتواج نًعشفوح يوٍ نويش فوي انوذيثاج ،ىٍحٓالش ٝطلو٤الن ٓلٔالي ٓط٤الغ٘٘ٓ ،الٍٞحص ُٝحٍس حألٝهالخف
ٝحُ٘ئ ٕٝحإلٓلٓ٤ش ،حَُرخ2000 ،١
 أكٔي رٖ ارَح ْ٤ٛحُٔخؿَ :١انًُهاج انىاضخ في تذقيق كشاياخ أتي صانخ ،حُٔطزؼش حُٔ٣َٜش ،حُوخَٛس1993 ،
 أكٔي رٖ حُوخ :٢ٟنقظ انفشائذ يٍ نفاظح دق انفىائذ ،طلو٤ن ٓلٔي كـ ،٢حَُرخ1976 ،١
 أكٔي رٖ ػخَٗ حُلخك ٢حُِٔ :١ٞتذفح انزائوش تًُاقوة انذواج أدًوذ توٍ عاشوش ،طلو٤الن ٝطواليٜٓ ْ٣الطل ٠رٗٞالؼَحء٘٘ٓ ،الٍٞحص
حُوِحٗش حُٜز٤ل٤شٓ ،ل1988 ،
ٜٗ خد حُي ٖ٣حُٔوََ :١فخ انطية في غصٍ األَذنش انشطية ،ؽ  ،6طلو٤ن اكٔخٕ ػزخّ ،رَٝ٤ص1964 ،
 ػزي حَُكٖٔ رٖ هِي :ٕٝانًقذيح ،ىحٍ حُوِْ ،رَٝ٤ص1981 ،
ُٔ خٕ حُي ٖ٣رٖ حُوط٤ذ :يعياس االختياس في ركش انًعاهذ وانذياس ،طلو٤ن ًٔخٍ ٗزخٗش ،حُٔلٔي٣ش1976 ،
ٓ لٔي أر١ ٞخُذ حٌُٔ :٢قىخ انقهىب في يعايهح انًذثىب،ؽ  ،1ىحٍ حُلٌَ ،رَٝ٤ص ،ري ٕٝطخٍ٣ن
ٓ لٔي حُل :٢َٓ٠انضهضم انعزب وانُهم األدهً ،طلو٤ن ٓلٔي حُلخٓٓ ،٢ـِش حُٔلط١ٞخص حُؼَر٤ش ،حُؼيى حأل1964 ،ٍٝ
ٓ لٔي رٖ ػِ ٢حُيًخُ :٢اإلتذاف انىجيز ،طلو٤ن ٝطويٜٓ ْ٣طل ٠رٗٞؼَحءٍٞ٘٘ٓ ،حص حُوِحٗش حُٜز٤ل٤شٓ ،ل199 ،
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ٓ لٔي رٖ ػِ ٢ى٤٘٣ش :يجانش االَثضاط تششح تشاجى عهًاء وصهذاء انشتاط ،حَُرخ1986 ،١
ٓ لٔي رٖ َُٓٝم حُظِٔٔخٗ :٢انًضُذ انصذيخ انذضٍ في يآثش ويذاصٍ يىالَا انذضٍ ،ىٍحٓش ٝطلو٤ن ٓخٍ٣خ ه ّٞٔ٤ر٤ـَح
حًَُ٘ش حُ٤٘١ٞش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ،حُـِحثَ1981 ،

* انًشاجع وانذساصاخ:
 ارالَح ْ٤ٛحُوالالخىٍ ١رٞط٘ال :ٖ٤انًغووشب واألَوذنش فووي عصوش انًووشاتطيٍ :انًجتًوع ،انووزهُياخ ،األونيواء ،ىحٍ حُطِ٤ؼالالش ،ر٤الالَٝص،
1997
 أكٔي حُٞحٍع :األونياء ودوسهى االجتًاعي وانضياصي في انًغشب خالل انقشٌ انضادس عششٍٓ ،خُش ُ٘٤الَ ى٣زِال ّٞحُيٍحٓالخص
حُؼِ٤خ٤ًِ ،ش ح٥ىحد ٝحُؼِ ّٞحإلٗٔخٗ٤ش ،كخّٔٗ ،وش َٓهٗٞش رٌِ٤ش ح٥ىحد ٝحُؼِ ّٞحإلٗٔخٗ٤ش ،ػ ٖ٤حُ٘ن حُيحٍ حُز٠٤خء ،طلض ٍهْ
26445
٤ٍٗ ي ػزي هللا حُـٔ :٢ِ٤دساصاخ في تاسيخ انخالفح انعثاصيحٌٓ ،ظزش حُٔؼخٍف َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ،حَُرخ1984 ،١
 ػزي حُٛٞخد حُير :ٖ٤انتطىس انتاسيخي نهخطاب انذيُي تفاس في انقشَييٍ انضادس وانثايٍ انهجشييٍ  /انثواَي عشوش وانشاتوع
عشوووش انًيالديووويٍ ااألونيووواء وانًجتًوووع) ٍٓ ،الالخُش ىًظ الالٍٞح ٙحُي ُٝالالش ك الال ٢حُظ الالخٍ٣نَٓ ،ه ٗٞالالش رٌِ ٤الالش ح٥ىحد ٝحُؼِ الال ّٞحإلٗٔ الالخٗ٤ش،
ظَٜحَُٜٔحُ ،كخّ ،حُٔ٘ش حُـخٓؼ٤ش  2003ـ 2004
ٓ لٔي حُوزِٔٓ :٢خٔٛش ك ٢طخٍ٣ن حُظٔ٤ٜي ُظ ٍٜٞىُٝش حُٔؼي ،ٖ٤٣يجهح كهيح اآلداب وانعهىو اإلَضاَيح ،حَُرالخ ،١ػاليى ٓالِىٝؽ 3
ـ 1978 ،4
ٓ لٔي حُٔ٘ٓ :٢ٗٞيٍٓش أرٓ ٢لٔي ٛخُق ،يجهح دعىج انذق ،حُؼيى 1988 ،271
ٓ لٔي حُٔ٘ :٢ٗٞوسقاخ عٍ دضاسج انًشيُييٍٍٞ٘٘ٓ ،حص ًِ٤ش ح٥ىحد ٝحُؼِ ّٞحإلٗٔخٗ٤ش ،حَُرخ1996 ،١
ٓ لٔي ُٗ٤زَ :حُظزخىٍ حُؼوخك ٢ر ٖ٤حألٗاليُْ ٝحُٔـالَد ٝأػالَ ٙكال ٢حُظطال ٍٞحُؼِٔال ٢رخُزِالي ،ٖ٣يجهوح كهيوح اآلداب وانعهوىو اإلَضواَيح،
حَُرخ ،١حُؼيى 1991 ،16
ٓ لٔي كظلش :حُزيػش رِٓ ٖ٤طظ ٢حُلوٜخء ٝحُٔظٜٞكش ،أٓؼِش ٖٓ حُـَد حإلٓاللٓ ٢أٝحهالَ حُؼٜالَ حُٓٞال ،٢٤يجهوح دفواتش حُزلالغ،
حُؼيى حأل2001 ،ٍٝ
ٓ لٔي ٓلظخف :انخطاب انصىفي :يقاسَح وظيفيح ،ىحٍ حَُٗخى حُلي٣ؼش ،حُيحٍ حُز٠٤خء1997 ،
ٜٓ طل٘ٗ ٠خ :١إطالالخ عهً تاسيخ انًغشب خالل انعصش انًشيُيٍٞ٘٘ٓ ،حص ًِ٤ش ح٥ىحد ٝحُؼِ ّٞحإلٗٔخٗ٤شٝ ،ؿيس2003 ،
Paris.
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