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هقذهـــــح :
صٌُّ ٌٕج ثٌوًثّجس ثٌض ٟصٙضُ دجٌضطًٛثس ثالؽضّجع١ز ٚثاللضصجه٠ز صًٛر أوغٌ صولج
ٚٚثلع١ز عٓ ثإلْٔجٔ١ز ٚصجً٠نٙج ِّج ٠ظ ٌٙف ٟثٌّؤٌفجس ثٌض ٟصمضصٌ ث٘ضّجِجصٙج عٍ ٝثألفوثط
ثٌْ١جّ١ز فمط ِٓٚ ،ثٌّعٌٚف أْ أغٍخ ِج وضخ ف ٟثٌضجً٠ل ثٌعٌد ٟثإلّالِ٠ ٟضٕجٚي ٌّ١ر ثٌقىجَ
ه ْٚثٌشعٛحِّ ،ج أه ٜإٌ ًُّ ٝصًٛر لجصّز ٌضجً٠نٕجِ ،فعّز دجٌفضٓ ٚثٌوّجةِ
ٚثٌقٌٚح،غجًلز ف ٟثٌضٕجفٌ ٚثٌصٌثعجسٚ ،وأْ ثٌٕجُ ٠ع١ش ْٛفٙ١ج فجٌز ِٓ ثٌٌعخ
ٚثالضطٌثح ٚثٌمٍك ثٌوثةُ؛  ٟ٘ٚصًٛر الدو ٚأْ ٕ٠ض ٟٙإٌٙ١ج وً ِٙضُ دجٌؾٛثٔخ ثٌْ١جّ١ز ِٓ
ثٌضجً٠ل ،إال أْ صٍه ثٌصًٛر صذوِ ٚش٘ٛز أِ ٚؾضَةز فّٕ١ج ٠ىشف ٌٕج ثٌذجفظ ف ٟثٌضجً٠ل
ثاللضصجهٚ ٞثالؽضّجع ،ٟأٔٙج صنفًٚ ٟثء٘ج ف١جر صعج١ٔٚز ِؤ١ز ِٕظّز ،صْٚ ٌ١فك ٔظجَ ِضَْ،
ٚصط٘ ًٛجها  ،صضؾٍ ٝفٌِٔٚ ٗ١ز ثإلْٔجْ ٚلجدٍ١ضٗ عٍ ٝثٌضطٚ ًٛثٌضى١ف ثٌقضجً.ٞ
إْ هًثّز ثٌضجً٠ل ثاللضصجهٌٙ ٞج أّ٘١ز وذٌ١ر ف ٟفٚ ُٙصفْ ٌ١فٌوز ثٌضجً٠ل ثإلْٔجٔ ،ٟىٌه أْ
وغٌ١ث ِٓ ثٌم ُ١ثاللضصجه٠ز ثٌضَ٠ ٟمٌ دٙج صٌثط ثإلْٔجٔ١ز ٘ٔ ٟضجػ ٌٍضط ًٛثالؽضّجعٚ ٟثٌْ١جّٟ؛
ٚثٌعىِ صق١ـ أ٠ضجٚ .صذٌٍ ثٌضؾجًر وأفو فمٛي ثاللضصجه ثٌّّٙز ،دً ٘ ٟثٌّقٌن ثألّجّٟ
هًثّجس صجً٠ن١ز ثٌعوه ثٌٌثدع عشٌ فٌَ٠ثْ 3102
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ٌاللضصجه ،ثٌي٠ ٌُ ٞىٓ دوٌ ٗٔٚضضؾّع ثٌغٌٚثس ثٌطجةٍز ثٌضّ ٟجّ٘ش ف ٟدٕجء ثٌقضجًر .وّج صذٌٍ
أّ٘١ضٙج دجعضذجً٘ج ألوَ ٚألّٚ ٜٛجةً ثالصصجي ثٌقضجً ٞد ٓ١ثٌؾّجعجس ثٌذشٌ٠ز ثٌّنضٍفز.
ٕ٘ٚجن عاللز ٚع١مز ِٚضذجهٌز د ٓ١ثٌقضجًر ٚثٌضؾجًر ،فئىث وجْ ثٌمٛي :إْ ثٌضؾجًر صضذع ثٌقضجًر
صق١قج ،دّج صٛفٌٖ ٌٙج ِٓ أِٓ ٚضّجْ ٚطٌق ّجٌىز ٔٚظجَ ٔموِْ ٞضمٌٚ ،صٌ١فز ِضطًٛر،
ٚأّٛثق َِهٌ٘ر صٍذ ٟثٌقجؽجس ثالؽضّجع١ز ثٌّضَث٠ور ،فئْ ثٌضؾجًر دوً٘ٚج وجٔش ٚثفور ِٓ أُ٘
عٛثًِ ثٌضط ًٛثٌقضجًّٛ ،ٞثء ِٓ مالي ِج صٛفٌٖ ِٓ فجؽجس ِجه٠ز ،أ ِٓ ٚمالي ِج صنٍمٗ
ِٓ ثصصجي فىٌٚ ٞدشٌ ِٓٚ .ٞثٌّؤوو إْ ثٌذقظ ف٘ ٟيث ثٌّ١وثْ ( صجً٠ل ثٌضؾجًر ) ٌٗ
مصٛص١ضٗ ِٓ ف١ظ ثإلشىجٌ١جس ثٌّٕٙؾ١ز ثٌض ٟصٛثؽٗ ثٌذجفظٚ ،ويٌه ِٓ ف١ظ ثٌّصجهً
ثٌّعضّور.
ٚلذً ثٌضعٌف عٍ ٝطذ١عز صٍه ثإلشىجٌ١جس الدو ِنٓ ثإلشنجًر إٌن ٝأْ ثٌوٌٚنز ثٌعٌد١نز ثإلّنالِ١ز
شنٙوس ألصن ٝثصْننجه ٌٙنج فنن ٟثٌعصنٌ ثإلّننالِ ٟثٌّٛن١طٚ ،ثٔضشننٌ ثألِنٓ ٚثالّننضمٌثً فن ٟأًؽننجء
ٚثّعز ِٓ ثٌّعًّٛر آٔيثن دعو أْ أصذقش مجضعز ٌْ١جهر هٌٚز ٚثفور ل٠ٛز ٚصقمنك ثالٌضقنجَ دنٓ١
ِؾجٌ ٓ١ثلضصجه ٓ١٠وذّ٘ ،ٓ٠ٌ١ج ِؾجي ثٌّق١ط ثٌٕٙوِٚ ٞؾجي ثٌذقٌ ثٌّضّٛطِ ،ؾجالْ صٛفنوث فنٟ
ثٌّجض ٟثٌذع١و ،عُ ِج ٌذغج أْ ثٔفصال إٌ ٝعجٌِّ ٓ١ضٕجفِْٚ ٓ١ضصجًع ٓ١عٍِ ٝو ٜعور لٌ ْٚلذً
ظ ًٛٙثإلّالَ[ فٌع ٓ١١عُ ّجّجٔ ٓ١١ف ٟثٌشٌق ًِٚٚجْ عُ دَٔ١ط ٓ١١ف ٟثٌغٌح ]ٚ .لو عجه ٘يثْ
ثٌّؾجالْ ٌٕ١صٌٙث ِٓ ؽو٠و دفضنً ثٌفنضـ ثٌعٌدن ٟثإلّنالِ ،ٟفضقنٛال إٌنِ ٝؾنجي ثلضصنجه ٞفْن١ـ
ِٛٚفو لجةُ عٍ ٝعالةك صؾجً٠ز عٌ٠ضنز ٚ ،طنٌق لٛثفنً ٚمطنٛح ِالف١نز وغ١نٌرٚ ،عٍن ٝعٍّنز
ّجةور ٘ ٟثٌوٕ٠جً ثإلّالٌِٚ ٟغز صؾجً٠ز ه١ٌٚز ٘ ٟثٌعٌد١ز ِٓ .ؽجٔخ آمٌ ٍثهس ف٘ ٟيث ثٌعصٌ
ِٛثًه ثٌوٌٚز ٚثٌؾّجعجس ٚثألفٌثهٚ ،ؽٕـ دعض ثٌٕجُ إٌ ٝف١جر ثٌضٌف ٚثٌذيكٚ .ثّضؾوس أفوثط
ّجّ٘ش ف ٟصقٌ٠ه ثٌغٌٚر د ٓ١أدٕجء ثٌّؾضّع ٚثٔضمجٌٙنجّ ،نٛثء عنٓ طٌ٠نك ثٌضؾنجًر ٚثٌصنٌ١فز ،أٚ
عٓ طٌ٠ك صمو ُ٠ثٌنوِجس أ ٚثألٔشطز ثاللضصجه٠ز ثألمٌ.ٜ
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أوال ً  -اإلشكالياخ الوٌهجيح :
ٕ٘جن فمنجةك ٚإشنىجٌ١جس ِٕٙؾ١نز ىثس صنٍز دطذ١عنز ثٌذقنظ فنِ ٟؾنجي ثٌٕشنجح ثٌضؾنجً ٞدن ٓ١ثٌّنوْ
ٚثٌوٚي ٚثأللجٌ ُ١مالي ثٌعصٌ ثإلّالِ ٟثٌ١ّٛط الدو ٚأْ ٠ضعٙج ثٌذجفظ ف٘ ٟنيث ثٌّؾنجي ٔصنخ ع١ٕ١نٗ
: ٟ٘ٚ

 .0إْ ثإلطجً ثٌٌَِٕ ٟألدقجط ثٌنجصز دجٌضجً٠ل ثاللضصجه ٞـ دىً فٌٚعٗ ـ ( وّج ٘ ٟثٌقجي فٟ
ثٌضجً٠ل ثالؽضّجع )ٟال ّ٠ىٓ صقو٠وٖ وجٌضجً٠ل ثٌْ١جّ ٟدعجَ ِقوه إّٔٛ ٚثس ِقوهر ،وّج ٘ٛ
لجةُ ف ٟثٌعو٠و ِٓ ثٌوًثّجس ثٌّعجصٌر ،ىٌه أْ ٔضجةؼ ثٌضقٛالس ثاللضصجه٠ز،ثٌٛثضقز
ٌٍع١جْ،ال صظ ٌٙإال دعو صط ًٛدطٟء ًدّج ّ٠ضو ٌعشٌثس ثٌٌْٕٚ ،ٓ١يٌه ٚؽخ عٍ ٝثٌذجفظ فٟ
٘يث ثٌّ١وثْ أْ  ٌٟٛ٠عٕج٠ضٗ إٌ٘ ٝيٖ ثٌّْأٌز ثألّجّ١ز ف ٟثٌذقظ ثٌعٍّ ، ٟفضال عٓ ضًٌٚر
ًصوٖ ٌٍضطًٛثس ثٌْ١جّ١ز ٚثالؽضّجع١ز ثٌضّ ٟذمش ًٚثفمش صٍه ثٌضطًٛثس ثاللضصجه٠ز
فٌصج ِٕٗ عٍ ٝإدٌثٍ ظجٌ٘ر ثٌضطِ ًٛؾٍّز ه ْٚصؾَةز أ ٚثٔفصجيٚ .ألْ ثٌفصً ثٌصجًَ
ف٘ ٟيث ثٌّضّجً د ٓ١ثٌعصٌ ثٌيٙٔ ٞضُ دٗ ِٚج ّذمٗ لو ٠ض١ك ٍث٠ٚز ثٌٕظٌ مجصز إىث أهًوٕج
أْ ِغً ٘يٖ ثٌضطًٛثس ف ٟثٌضجً٠ل ثاللضصجه ٞال ّ٠ىٓ أْ صقوط دٍ١ٌٚ َٛ٠ ٓ١زٚ .عٍٝ
ثٌذجفظ ف٘ ٟيث ثٌّؾجي أْ ٌ٠ثع٘ ٟيٖ ثٌقم١مز عٕو هًثّضٗ ٌضجً٠ل ثٌضؾجًر ف ٟىٌه ثٌعصٌ.
 .3أْ وٍّز " تاجش " ـ ف ٟأٚي أٌِ٘ج ـ وجٔش صوي عٍِ ٝعِٕ ٝقوٚه " ٛ٘ٚ ،تائع الخوش " ،عُ
ثصْع ِوٌٛي ٘يٖ ثٌىٍّز ش١تج فش١تج ،فشًّ وً ِٓ َ٠ثٚي د١ع ٚشٌثء أهٚثس ثٌضٌف ثٌغجٌ١ز
ثٌغّٓ وجٌّؾٌ٘ٛثس ٚثٌٌ٠جٓ ٚثٌغ١جح ثٌفجمٌر ٚثٌٌل١كٚ ،وجْ ثعضّجهُ٘ فًٚ ٟثػ صٍه ثٌٍْع،
دجٌوًؽز ثأل ٌٝٚعٍ ٝلصٌ ثٌنالفزٚ ،فجش١ز ثٌنٍ١فز ٚوذجً ًؽجي ثٌوٌٚز ٚثألغٕ١جء؛  ُ٘ٚديٌه

٠نضٍف ْٛعٓ " الثاعح " ِٓ ف١ظ ٔٛه ثٌذضجعز ِٓٚ ،ف١ظ ٔٛع١ز ثٌٕجُ ثٌي٠ ٓ٠ؾٌ ٞعٍُٙ١
صصٌ٠ف ثٌذضجعز  ،فجٌذجعز ٠ضعجٍِ ْٛدذ١ع ٚشٌثء ثٌٍْع ثالّضٙالو١ز ثٌضٌ٠ًٚز ٌق١جر ثٌٕجُ
ثٌ١ِٛ١ز ِٓ .ؽجٔخ آمٌ ،صنضٍف فتز ثٌضؾجً عٓ فتز أمٌ ٜىثس صٍز دجٌٕشجح ثٌضؾجً ُ٘ٚ ،ٞثٌوالٌّْٛ

أ [ٚثٌّْجٌّر ] ثٌي٠ ٓ٠وٌّ ْٛثٌّشضٌ ٞعٍ ٝثٌٍْع٠ٚ ،وٌّ ْٛثٌذجةع عٍ ٝثألعّجْ(ٚ .)0عٍ ٝثٌذجفظ أْ
٠أمي دجالعضذجً ثٌضط ًٛثٌضجً٠نٌٙ ٟيٖ ثٌّصطٍقجس ىثس ثٌصٍز دجٌٕشجح ثٌضؾجً.ٞ
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 .2شىٍش ثألّٛثق ف ٟثٌعصٌ ثٌ١ّٛط ؽَءث ف٠ٛ١ج ٘جِنج ِنٓ ف١نجر ثٌّوٕ٠نز ثٌعٌد١نز ثإلّنالِ١ز،
ٚوجٔش ٌِوَ ثٌفعجٌ١ز ثاللضصجه٠ز ٚثالؽضّجع١ز فٙ١جٚ ،وغٌ١ث ِنج صعضّنو وّع١نجً أ ٚهٌ١نً عٍنٝ
فؾُ ثٌّوٕ٠ز ٚأّ٘١ضٙجٚ .وجْ ٌألّٛثق ف ٟصجً٠ل ثٌّوْ ثٌعٌد١ز ثإلّالِ١ز ِىجٔز مجصز ألٔٙج
أهس أهٚثًث ّ١جّ١ز ٚعمجف١ز ٚثؽضّجع١ز وذٌ١ر ،فضال عٓ ٚظجةفٙج ثٌضؾجً٠ز ثٌّذجشٌر ،فىجٔش
دقك ٚثفور "ِٓ عطجءثس ثٌقضجًر ثٌعٌد١ز ثألوغٌ صَّ١ث"(.)3
.4

صطٍذننش ضننًٌٚثس ثٌضّٛننع ثٌضؾننجً ٞل١ننجَ ِؤّْننجس ِجٌ١ننز ٔٚظننُ أةضّننجْ ٚصننٌ١فز

ِضطًٛر وجْ ٌٙج هًٚث ِّٙج ف ٟصٕش١ط ثٌضؾنجًر ِنٓ منالي صْنٍ١ف ثٌضؾنجً ٚصْنو٠و فْنجدجص ُٙهْٚ
ثٌقجؽز إٌ ٝثٌنوفع ثٌّذجشنٌ فن ٟونً صنفمز صؾجً٠نز ،فضنال عنٓ صنٛفّٚ ٌ١نجةً ثٌنوفع ثٌّأِٔٛنز ِنٓ
ثٌض١جه ٚىٌه ٌضٌثِن ٟأطنٌثف ثٌٌلعنز ثٌؾغٌثف١نز ثٌضنٚ ٟصنٍضٙج ثٌضؾنجًر ثإلّنالِ١زٚ .لنو ظٙنٌس
دعض ٘يٖ ثٌّؤّْجس ف ٟثٌعصنٌ ثألِنٚ ٞٛوجٔنش ِّٙضٙنج ِقنوٚهر عنُ صّٛنعش ٍِنٓ ثٌعذجّن،ٓ١١
ٚوجْ ِعظُ ثٌيٍ ٓ٠ثٌٛٚث ثٌصٌ١فز ٚثالةضّجْ ِٓ أً٘ ثٌيِنز ٚدنجصنز ثٌٙ١نٛه ِنِْٕ ، )2(ُٙنضف١وٓ٠
ِٓ ِذوأ صقٌ ُ٠ثٌٌدج ف ٟثإلّالَ (ٌ ،)4يث فنأْ أ ٞهًثّنز ٌٍٕشنجح ثٌضؾنجً ٞمنالي ٘نيث ثٌعصنٌ الدنو
ٚأْ صمضٌْ دوًثّز طذ١عز ثٌٕشجح ثٌّصٌف ٟثٌي ٞوجْ ّجةوث فن ٟصٍنه ثٌّوٕ٠نز أ ٚثٌّٕطمنزٚ .صؾنوً
ثإلشنجًر ٕ٘نج إٌن ٝأْ ِنٓ أ٘نُ ثٌعٛثِنً ثٌضنّ ٟنجّ٘ش فن ٟصٕشن١ط ثٌعّنً ثٌصنٌ١ف ،ٟطذ١عنز ثٌٕظننجَ
ثٌٕمو ٞثإلّالِ ٟف ٟثٌعصٌ ثٌعذجّ ،ٟثٌني ٞونجْ ٠عضّنو ٔظنجَ ثٌٕمنو ثٌّنَهٚػ أِ ٚنج ْ٠نّ ٝدٕظنجَ
ثٌّعؤٌ .ٓ١مو أه ٜىٌه إٌ ٝصٕش١ط ثٌّعنجِالس ثٌضؾجً٠نز فن ٟإطنجً ثٌوٌٚنز ثٌعٌد١نز ثإلّنالِ١ز ٚفنٟ
ثٌعٌثق دشنىً منج

 ،ففن ٟثٌٛلنش ثٌني ٞشنجه ف١نٗ صنوثٚي ثٌنوًُ٘ ثٌفضن[ ٟثٌفجًّن ]ٟفن ٟثٌشنٌق

ٚثٌوٕ٠جً ثٌي٘ذ[ ٟثٌذَٔ١ط ]ٟف ٟثٌغٌح وجٔش ثٌوٌٚنز ثٌعٌد١نز فن ٟثٌعصنٌ ثٌعذجّن ٟصضعجِنً دٕظنجَ
ثٌّعؤٓ١

(.)5

٘ٚىيث ثًصذطنش ِٕظِٛضنجْ ٔمنو٠ضجْ وجٔضنج فن ٟثٌّجضنِ ٟضذجعنوص ،ٓ١ثًصذطضنج ثٌٛثفنور

دننجألمٌ ٜدٛثّننطز ثٌننوٕ٠جً ٚثٌننوًُ٘ ثإلّننالِ٠ًٚ ٓ١١غنن ٟثٌننوٕ٠جً ثٌذَٔ١طننٚ ٟثٌننوًُ٘ ثٌْجّننجٔ،ٟ
ٚصقمنك ثًصذنجح ثٌعٍّنز ثٌفضن١ز دجٌعٍّنز ثٌي٘ذ١نز فن ٟظنً هٌٚنز ثإلّنالَ عٍن ٝأّنجُ ّنعٌ صننٌف
هًثّجس صجً٠ن١ز ثٌعوه ثٌٌثدع عشٌ فٌَ٠ثْ 3102
( ) 041
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ِٛفننو أْ وننً هٕ٠ننجً ٠عننجهي عشننٌ ٓ٠هً٘ننُ (ِٚ .)6ننٓ ثٌطذ١عنن ٟأْ ٠ىننً ْٛؽقننجْ ثٌضننوثٚي ٌصننجٌـ
ثٌنوٕ٠جً ثٌني٘ذ ٟفن١ِ ٟنوثْ ثٌضؾنجًر ثٌنجًؽ١ننزٚ .لنو عٌفنـش أّنٛثق ثٌعنٌثقٚ (،مصٛصنج أّننٛثق
ثٌذصٌر) ٔـظجِـج ِجٌ١ـج ِضـطـًٛث ٌضؾجًر ثالةضّجْ  ،ونجْ أًلنِ ٝنج ٚصنً إٌ١نٗ ثٌضعجِنً ثٌّنجٌ ٟفنٟ
عّ َٛثٌوٌٚز ثإلّالِ١ز.)1( ،
.5

عٍن ٝثٌنٌغُ ِننٓ عنوَ صننٛثفٌ ثإلفصنجة١جس ثٌول١مننز ثٌضن ٟصْننجعؤج عٍنِ ٝعٌفننز ثٌْٕنذز دننٓ١

ثالّضٌ١ثه ٚثٌضصو ٌ٠ف ٟصٍه ثٌٌّفٍز ثٌّّٙز ِٓ صنجً٠ل ثٌضؾنجًر ،إال أٔنٗ ّ٠ىنٓ ثٌمنٛي أْ ثٌضؾنجًر
ف ٟثٌعجٌُ ثإلّالِ ٟمالي ثٌمٌ ِٓ ْٚثٌغجٔ ٟثٌٙؾٌ /ٞثٌغجِٓ ثٌّن١اله ،ٞفضن ٝثٌننجِِ ثٌٙؾنٌ/ٞ
ثٌقجه ٞعشٌ ثٌّ١اله ٟ٘ ،ٞصؾنجًر ِضىجفتنز ِٚضٛثٍٔنز صمٌ٠ذنج ِنٓ ف١نظ ثٌنٛثًهثس أ ٚثٌصنجهًثس
ألْ ؽّ١ع دٍوثْ ثٌعجٌُ آٔيثن ِضمجًدز إٌ ٝفو ِج ف ٟصطً٘ٛنج ثاللضصنجه ٞثٌعنجَ ،إى ال صٛؽنو دٍنوثْ
صننٕجع١ز ِضموِننز ٚأمننًٌٍ ٜثع١ننز ِضنٍفننز دق١ننظ ١ّ٠ننً ىًثه ثٌّ١ننَثْ ثٌضؾننجًٌ ٞصننجٌـ ٘ننيٖ
ثٌّؾّٛعز عٍ ٝفْجح ثألمٌ ٜوّج ٘ ٛعٍ ٗ١ث.ْ٢
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ٌُ صىٓ غج٠ز ثٌوٌٚز ف ٟثٌعصٌ ثإلّنالِ ٟثٌّٛن١ط صقم١نك ِ١نَثْ صؾنجًِ ٞالةنُ ٌصنجٌقٙج

وّج ِ٘ ٛضعجًف عٍ ٗ١ف ٟثٌْ١جّجس ثاللضصجه٠ز ثٌّعجصٌر ،دموً ِج وجْ ّّ٘ــٙج صشؾ١ع ثالّضٌ١ثه
عٍ ٝفْجح ثٌضصو،ٌ٠ثعضمجهث ِٕٙج دأْ أُ٘ عٕجصٌ ثٌمٛر ٚثالٍه٘نجً فن ٟثٌوٌٚنز ٠ىنِ ْٛنٓ منالي
ثّضذعجه أ ٞمطٌ ثلضصجهٚ ٞصأِ ٓ١أوذٌ ِج ّ٠ىٓ ِٓ فجؽنجس ثٌوٌٚنز ٚثٌّؾضّنعٚ )1(،ونجْ ثٌطنجدع
ثٌْجةو ف ٟثٌّٕجك ثاللضصجه ٞثٌي ٞصط ًٛف ٟإطجًٖ إٔضجػ ثٌعجٌُ ثإلّالِ٘ ٟن ٛثٌضّٛنع فن ٟثٌطٍنخ
عٍنن ٝثالّننضٙالن ثٌّضٕننٛه ٔض١ؾننز ٔشننٛء ِننوْ ضنننّز ىثس فجؽننجس وذ١ننٌر ٍِٚقننز ِننٓ ف١ننظ ثٌىننُ
ٚثٌٕٛه ٚدْذخ ثًصفجه ِْض ٜٛثٌّع١شز ،فضال عٓ ثالّضٙالن ثٌّضٌف ؽنوث ٚثٌٕنجصؼ عنٓ ِطجٌنخ
لص ًٛثٌطذمز ثٌقجوّز ٚثٌطذمجس ثٌغٕ١ز ف ٟثٌّؾضّنع ( )1فىجٔنش ثٌوٌٚنز صصنواً ثٌعٍّنز ٌْنو ثٌعؾنَ
ف ٟثٌَّ١ثْ ثٌضؾجً ٞثٌٕجؽُ عٓ شٌثء ثٌٍْعٚ ،فًّ ثٌضؾجً ِع ُٙأو١جّج ِٓ ثٌي٘خ ٚثٌفضز ،وّنج

هًثّجس صجً٠ن١ز ثٌعوه ثٌٌثدع عشٌ فٌَ٠ثْ 3102
( ) 040
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فٍّٛث ثٌْفجصؼ أف١جٔج  -ثٌض ٟدوس ٌ ُٙأّــ ًٙصوثٚال ٚأوغنٌ ٌِٔٚنز فن ٟثالّنضعّجي ٚثّنضٌ١ثه أوذنٌ
()01

وّ١ز ِّىٕز ِٓ ثٌْـٍع-
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ثصني ٔظجَ ثٌضذجهي ثٌضؾجً ٞمالي صٍه ثٌفضٌر أٍّٛح ثٌّْضٛهعجس ،فّع ثًصفنجه ِْنضٜٛ

ثالّضٙالن ٚصٕٛه أّجٌ١خ ثٌضؾجًر وّج ٚو١فج  ّٛٔٚثٌٌّثوَ ثٌقضٌ٠ز ف ٟثٌعٌثق ٚثٌنٍ١ؼ ثٌعٌدنٟ
فضنال عننٓ دٍننوثْ ثٌّغنٌح ثإلّننالِٚ ٟصَث٠ننو أعنوثه ّننىجٔٙج ،ثمضفننش صنوً٠ؾ١جٚ - .إٌنن ٝفننو ِننج -
ثٌٌفالس ثٌطٍ٠ٛز د ٓ١ثٌصِٛٚ ٓ١ثٔب ثٌنٍ١ؼ ثٌعٌدًٌِٚ ٟث إٌ ٝعجٌُ ثٌذقٌ ثٌّضّٛط ٚ ،ظٙنٌس
ثٌٌّثوَ ٚثٌّقطجس ثٌضؾجً٠ز ٚثٌّٛثٔب ثٌىذٌ ٜثٌض ٟصذ١ع ِنضٍف ثٌٍْعٚ ،ظ ٌٙفٙ١ج صؾنجً أعٌ٠نجء
عٍّننٛث وّٛننطجء ٌٍضؾننجًر ثٌو١ٌٚننزٚ ،وجٔننش أوغننٌ صٍننه ثٌضٛلفننجس صىنن ْٛفنن ٟثٌّننٛثٔب ثٌٕٙو٠ننزٚ .دٙننيٖ
ثٌطٌ٠مز ٌِس ثٌٍْع ثٌغّٕ١ز ٚثٌذضنجةع ثالّنضٙالو١ز ّنٛثء وجٔنش ِنٓ ثٌشنٌق أ ٚثٌغنٌح دنجٌّٛثٔب
ثٌ١ّٛطزٔٚ ،مٍش ِٓ د١ش صؾجً ٞإٌ ٝد١ش صؾجً ٞآمٌ ِٓٚ ،صجؽٌ إٌ ٝصجؽٌ ٚصنُ ثّنضٙالوٙج فنٟ
دٛ١س وً ثٌٕجُ ّٛثء وجٔٛث أغٕ١جء أ ٚفمٌثء٠ٚ .ذوِٕ ٚطم١ج أْ ٔظجَ ثٌضذنجهي ثٌضؾنجً ٞعنٓ طٌ٠نك
ثٌّْننضٛهعجس ٚظٙنن ًٛثٌّ نٛثٔب ثٌو١ٌٚننز ف١ننظ ٛ٠ؽننو ثٌضؾننجً ِننٓ ِنضٍننف ثٌؾْٕنن١جس وننجْ ٔض١ؾننز
ثٌظٌٚف ثٌٕجؽّز عٓ فٌوز ثٌٌ٠جؿ ثٌّ١ّّٛز ِٚشجوً ثٌّالفز مجصز ف ٟثٌّق١ط ثٌٕٙو ،ٞفضال
عٓ أّذجح ٚهٚثفع ثلضصجه٠ز ١ّٚجّ١ز أمٌ ،ٜفمو أه ٜثٌٍؾٛء إٌ ٝثٌضؾجًر عٓ طٌ٠ك ثٌّْضٛهعجس إٌنٝ
صنف١ض أؽ ًٛثٌشقٓ ٚصمٍ ً١ثٌّْن جفجس ثٌضن ٟونجْ عٍن ٝثٌضنجؽٌ أْ ٠مطعٙنج ،وّنج ٚفنٌ ٘نيث ثٌٕظنجَ
صمو ُ٠م١جًثس أّٚع أِجَ ثٌضؾجًّٛ ،ثء ف ٟثٌذضجةع أ ٚف ٟثٌنوِجس ثٌضؾجً٠ز.
.8
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ٚفّ١ج ٠ضعٍك دٕٛع١ز ٍّع ثٌضؾنجًر ثٌّٕمٌٛنز ِنٓ ٚإٌن ٝثٌّنٛثٔب ٚثٌّنوْ ثٌعٌد١نز أ ٚعنٓ

طٌ٠مٙننج إٌنن ٝثٌّٕننجطك ثألمننٌٚ ،ٜمجصننز ّننٍع ثٌشننٌق عٍنن ٝثٌذجفننظ أْ صفننجه ٜفىننٌر صضننّٕضٙج،
ِؤٌفنجس وغ١ننٌرٚ ،ثٌمجةٍننز دننأْ صؾنجًر ثٌشننٌق صقضنن ٞٛفمننط عٍن ٝثٌْننٍع ثٌٕفْ١ننز ٚثٌىٕنن ٍٛثٌضننًٚ ٟه
ىوٌ٘ج ف ٟفىج٠جس أٌف ٌٍ١ز ٍ١ٌٚز ًٚفالس ثٌْٕودجه ثٌذقٌ .ٞصق١ـ أْ ثٌضؾجًر ثٌذع١ور ال صنؤِٓ
ٔفمجصٙج ِج ٌُ صضضّٓ ٍّعج ٠ىّ ْٛعٌ٘ج ٌِصفعج دجٌْٕذز إٌٍٙٔٚ ٝج ٚفؾّٙج ،أٍّ ٞعج ٔفْ١ز ٚىثس
هًثّجس صجً٠ن١ز ثٌعوه ثٌٌثدع عشٌ فٌَ٠ثْ 3102
( ) 043
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لّ١ز عجٌ١زٌٚ ،ىٓ ٘نيث ال ٠عٕن ٟأْ ثٌضؾنجًر ثلضصنٌس فمنط عٍن ٝصٍنه ثٌْنٍع ،فمنو ثفضجؽنش ثٌْنٛق
أ٠ضج إٌ ٝغٌ٘١ج ِٓ ثٌذضنجةع ثٌضن ٟوجٔنش ألنٌح إٌن ٝثالّنضعّجي ثٌ١نٚ ِٟٛونجْ ثٔضظجِٙنج ٠عنٛ
ثٌضؾجً عٓ ِؾجٍفجس ثٌٍْع ثٌغجٌ١ز.

()03

ٌ.مو وجٔنش ّنفٓ ثٌّْنٍّ ٓ١ثٌضن ٟصضنجؽٌ ِنع ثٌصنِ ٓ١نغال،

ٚثٌض ٟوجٔش صٕطٍك ِٓ ثٌنٍ١ؼ ثٌعٌد ٟأ ِٓ ٚثٌذقنٌ ثألفّنٌ صْنضغٌق ِنٓ ّنٕز ٚثفنور إٌن ٝعنالط
ّٕٛثس ف ٟثٌي٘جح ٚثإل٠جحِّ ،ج وجْ ٌٗ أعٌ وذ ٌ١عٍ ٝثٌضٕظ ُ١ثٌّجٌٌٍ ٟضؾنجًر ،فمنو وجٔنش ثٌْنفٌر
ثٌٛثفور عذٌ ثٌّق١ط ثٌٕٙو ٞصمضضٚ ٟلفجس طٍ٠ٛنز فن ٟثٌٌّثفنب ثِٕ٢نز منالي صغ١نٌ ثصؾنجٖ ثٌٌ٠نجؿ
ثٌّ١ّّٛز فِ ٟجًُ ّٚذضّذٌِّ ،ج ٠عٕ ٟأْ ًأُ ثٌّجي ٠ظنً ِؾّنوث طٍ١نز صٍنه ثٌّنور فضنال عنٓ
ثٌضٌثةخ ثٌّفٌٚضز عٍ ٝثٌْفٓ ف ٟصٍه ثٌّٛثٔب ،ثألٌِ ثٌي٠ ٞوفع دجٌضجؽٌ إٌ ٝثٌٌفنع ِنٓ ْٔنذز
أًدجفٗٚ ،أْ ٠ضّّٓ دضجةعٗ ثٌّشضٌثس ْٔذز ِٓ ثٌٍْع ثٌغّٕ١نز ثٌضن ٟصْن ُٙفن ٟصنفن١ض ثٌضىنجٌ١ف
ثإلؽّجٌ١ز ٌٌٍفٍز .غ ٌ١أْ ثٌن١جًثس ثٌّطٌٚفنز أِنجَ أٌٚتنه ثٌضؾنجً وجٔنش ِقنوٚهرٚ ،مجصنز فنٟ
ثمض١جً ٔٛه ثٌٍْعٚ ،لو وجْ ٔٛه ثٌْفٕ١ز ٠ضقىُ ف ٟىٌه إٌ ٝفو وذ ،ٌ١فئىث وجٔش ثٌْفٕ١ز ِشنقٔٛز
دىّ١جس ِٓ ثٌٍْع ثٌٕفْ١نز ٚغٌلنش فنئْ ثٌنْنجًر صىن ْٛدج٘ظنزٌّٚ ،نج وجٔنش ٘١جونً أغٍنخ ثٌْنفٓ
ِصٕٛعز ِٓ ثٌنشنخ فنئْ ىٌنه ٠مضضن ٟشنقٓ فٌّٛنز عمٍ١نز ٌقفنن ثٌضنٛثٍْ فنِ ٟننجٍْ ثٌْنفٕ١ز،
ٚوجْ أغٍخ ثٌضؾجً ٠فضٍ ْٛأْ ٠قفن ثٌضٛثٍْ دشقٕز ىثس ٌِهٚه ثلضصجه ٞوذ ،ٌ١دوال ِٓ شقٕز
٠ىٌِ ْٛهٚه٘ج ثاللضصجه ٞلٍ ً١ثٌفجةورٌ ،يٌه وجٔش ثٌْفٓ ثٌّذقٌر ٌّْجفجس دع١ور صقًّ دشنقٕجس
ىثس أفؾجَ وذٌ١ر ٌقفن صٛثٍْ ثٌْفٕ١ز ٚصقًّ فٌّٛضٙج ثألّجّ١ز ِٓ ثٌٍْع ثٌغّٕ١زٌ )02( .يث ّ٠ىنٓ
ثٌمننٛي أْ ثٌضؾننجًر ثٌٛثّننعز فنن ٟثٌعصننٌ ثٌّٛنن١ط ثعضّننوس عٍنن ٝثٌضٛف١ننك دنن٘ ٓ١نني ٓ٠ثٌٍننِ ٓ١ٔٛننٓ
ثٌذضجةع ،دضجةع ًٌّء ثٌْفٕ١ز ٚصأِ ٓ١ثٌشقٓ ٚأمٌ٠ٌَ ٜجهر ثألًدجؿ.
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ـ ن إْ صٕننجٚي ثٌذننجفغٌّٛ ٓ١ضننٛه ثألّننعجً ٚثألٍٚثْ أف١جٔننج فنن ٟعٍّ١ننجس ثٌضذننجهي ثٌضؾننجًٞ

مننالي صٍننه ثٌقمذننز٘ ،ننٌٍ ٛوالٌننز فمننط ،ألْ صٕننجٚي ٘ننيث ثٌّٛضننٛه دجٌضفصننّ ً١نن١ىِ ْٛقجٌٚننز غ١ننٌ
هل١مز ،ىٌه أْ أغٍخ ثٌّعجِالس ثٌضؾجً٠ز ف ٟصٍنه ثٌفضنٌر وجٔنش صنضُ ِمج٠ضنز .وّنج أٔنٗ ٚإٌنٍِ ٝنٓ
هًثّجس صجً٠ن١ز ثٌعوه ثٌٌثدع عشٌ فٌَ٠ثْ 3102
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لٌ٠خ ال صٛؽو إفصجة١جس صذ ٓ١وُ ٚلّ١ز ثٌٍْعز ،فضال عٓ ثمضالف ثألّعجً ٚثألٍٚثْ ِٓ ِىجْ
إٌ ٝآمٌ ٍِٓ ِٓٚ ،إٌ ٝآمٌ ٚفضنٌ ٝن ٛصنجهفٕج أف١جٔنج ىونٌ ثألّنعجً فن ٟدعنض ثٌّذنجهالس فٍنُ
ْٔضطع صمّٙ١١ج أِ ٚمجًٔضٙج دجألّعجً ثٌقجٌ١ز إى أْ ىٌه ٌ٠صذط دٕٛه ثٌٍْعزٚ ،ؽٛهصٙج ٚأّ٘١ضٙج فٟ
ىٌه ثٌعصٌ ٚدجٌّىجْ ثٌّصوًر ِٕٗ أ ٚإٌ.ٗ١

ثاًيا ً – الوصــــادس:
الدو ٌٍذجفظ ف ٟصجً٠ل ثٌضؾجًر أْ ٕٛ٠ه ِصجهًٖٚ ،ال ٠عضّو ف ٟدقغٗ عٍ ٝوضنخ ثٌضنجً٠ل ،أٚ
ثٌىضخ ثٌنجصز دجٌٕشجح ثٌضؾجً ٞفقْخ ،ىٌه أْ أمذجً ٘يث ثٌٕنٛه ِنٓ ثٌٕشنجح ثاللضصنجه ٞصىنْٛ
ِذغٛعز فِ ٟصجهً ِضٕٛعزٚ ،دضنصصجس عو٠نورِ ،نٓ ثٌّؤٌفنجس ثٌؾغٌثف١نز ٚأهح ثٌنٌفالس إٌنٝ
وضنخ ثألهح ٚثٌٍغزٚ،ونيٌه وضنخ ثٌفمنٗ ٚثإلهثًر ٚثٌمضنجءٚ ،ثٌنٕظُ ثٌّجٌ١نز ٚغٌ٘١نجٔٚ ،نوًػ أهٔنجٖ
صعٌ٠فج دذعض صٍه ثٌّصجهً عٍّ ٝذ ً١ثٌّغجي ال ثٌقصٌ.

الكتة الخاصح تالتجاسج:ـ
ِنننٓ ثٌىضنننخ ثٌّذىنننٌر فننن٘ ٟنننيث ثٌّؾنننجي ،وضنننجح "الوخااااسي فاااي الحياا " ٌّقّنننو دنننٓ ثٌقْنننٓ
الشاايثاًي(( )04ثٌّضننٛفّّ ٝننٕز ٘011ننـ ،)َ114/ثٌنني ٞأفننجه ثٌضؾننجً ثٌّْننٍّ ٓ١وغ١ننٌث فننِ ٟعننجِالصُٙ
ثٌضؾجً٠زٚ ،وجْ هٌ١ال ٌ ُٙفِ ٟعجٌؾز ثٌّشجوً [ ثٌفم١ٙز ] ثٌٕجؽّز عنٓ ثٌشنٌثوز ثٌضؾجً٠نزٚ ،صمْنُ١
ثألًدجؿ د ٓ١ثٌشٌوجءٚ ،غ ٌ١ىٌه ِٓ ثٌّعجٌؾجس ثٌّف١ور ٌٍضؾجً.
٠ٚعو أد ٛعغّجْ عٌّ ٚدٓ دقٌ ثٌّعٌٚف تالجاحظ (ثٌّضٛفّٕ ٝز ٘355ـ ِٓ ،)َ161/أٚثةنً
ِٓ وضخ ف ٟثٌضؾجًر،

()05

ٚ،ال شه أْ ثٌٕشجح ثٌضؾجً ٞثٌٛثّع ثٌي ٞعجصٌٖ ثٌؾنجفن فنِ ٟوٕ٠ضنٗ

ثٌذصننٌر (ِٕ١ننجء ثٌعننٌثق ثٌؾٕننٛد ٟعٍنن ٝثٌنٍنن١ؼ ثٌعٌدنن٘ ) ٟنن ٛثٌنني ٞأٍِنن ٝعٍ١ننٗ وضجدننز ِّٛننٛعضٗ
ثٌضؾجً٠ز ثٌِّّٛٛز "التثصش تالتجاسج "(ٚ )06ثٌضن ٟصعنو ّنؾال إِٔ١نج ٌقم١منز ىٌنه ثٌٕشنجح ثٌضؾنجًٞ
ثٌنني ٞثٍه٘ننٌ مننالي ثٌمننٌٔ ٓ١ثٌغننجٔٚ ٟثٌغجٌننظ ٌٍٙؾننٌر /ثٌغننجِٓ ٚثٌضجّننع ٌٍّنن١اله ،فٙننِ ٟننٌآر صصننًٛ
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ثٌٕشجح ثٌضؾجً ٞثٌّذىٌ ٌّْمط ًأُ ثٌؾجفن "ثٌذصٌر" ،إى ثّضطجه أْ ٠شج٘و ع١جٔج ِج وجْ ٠ؾٍخ
عنٓ طٌ٠مٙنج إٌنن ٝثٌعجصنّز دغننوثه ّٚنجةٌ أًؽنجء ثٌعننٌثق ِنٓ شننضّ ٝنٍع أطنٌثف ثٌننؤ١جِٚ ،نج وننجْ
٠صوً عٓ طٌ٠نك ِٛثٔتٙنج إٌنِ ٝنضٍنف ث٢فنجق .وّنج ىونٌ ثٌؾنجفن فنِ ٟؤٌفنٗ ٘نيث دعنض ثٌّذنجها
ثٌعجِننز فنن ٟثٌضؾننجًرٚ ،أٔننٛثه ثٌّضننجؽٌ ِٚصننجهً٘جٌٍٚ .ؾننجفن أ٠ضننج"سسااالح فااي هااذا التجاااس ورم
خذهح السلطاى"(ٚ.)01صعو وضجدجصٗ ٘يٖ ِٓ دٛثوِ ٌ١ج أٌف ف٘ ٟيث ثٌّؾجي ٚوجٔش ِصنوًث ٌعنوه ِنٓ
ثٌّؤٌف ٓ١ثٌّضأمٌ٠ٚ .ٓ٠عنو ثٌؾنجفن ِنٓ عظّنجء ثٌىضنجح ثٌّذنوع ٓ١فنِ ٟؾنجالس عو٠نور ،عنجٓ فنٟ
ثٌفضٌر ثألّجّ١ز ٌٕشٛء ثٌؾغٌثف١ج ثٌعٌد١نز ثٌضن٠ ٟعنو أ٠ضنج ًثةنوث ِنٓ ًٚثه٘نج ٚ .لنو ضّنّٓ ِؤٌفجصنٗ
ثٌىغٌ١ر ِعٍِٛجس لّ١ز عٓ ثٌضؾجًر ٚثٌٕشجح ثٌضؾجً.ٞ
 ٚوضننخ أدنن ٛثٌفضننً ؽعفننٌ دننٓ عٍنن ٟالذهشااقي خ  075هااـ 7771/م) وضجدننج لّ١ننج ٠قّننً ثّننُ"اإلشاااسج ىلااا هحاسااي التجاااسج"(٘ٚ )01ننِ ٛمْننُ إٌنن ٝلْننّ :ٓ١أفننوّ٘ج مننج
ٚث٢مٌ مج

دجٌضؾننجً ٚأصننٕجفُٙ

دأصٕجف ثٌذضجةع ٚدجٌّعجِالس ثٌضؾجً٠ز ٚأصٌٙٛجٌٙٚ ،يث ثٌىضجح أّ٘١ز مجصز فنٟ

ثٌضعٌ٠ف دجٌفىٌ ثاللضصجه ٞعٕو ثٌعٌح.

الوصادس الجغشافيح:ـ
صعو ثٌّصٕفجس ثٌؾغٌثف١ز ثٌموّ٠ز فن ٟطٍ١عنز ثٌّصنجهً ثٌضن ٟال ْ٠نضغٕ ٟعٕٙنج أ ٞدجفنظ فنٟ
ِؾننجي ثٌضننجً٠ل ثاللضصننجهٚ، ٞمجصننز ثٌضؾننجًر ،فٙنن ٟصّننوٖ دّعٍِٛننجس ِّٙننز عننٓ طننٌق ثٌضؾننجًر
ثٌعجٌّ١نننز ِْٚنننجٌىٙج ثٌذقٌ٠نننز ٚثٌذٌ٠نننزٚ ،عنننٓ مصنننجةل ٚأٚصنننجف ثٌذٍنننوثْ ثٌّنضٍفنننز ِٕٚضؾجصٙنننج
ثًٌَثع١ز ٚثٌصٕجع١ز ِٚج وجْ ٠صوً ِٓ صٍه ثٌّٕضؾجس إٌن ٝثٌننجًػ ٚصفجصن ً١أمنٌِّٙ ٜنز عنٓ
ٍّع ثٌضؾجًر ٚغٌ٘١جٚ.صىجه صى ْٛوضخ ؽّ١ع ٘ؤالء ثٌؾغٌثف ٓ١١ثٌعٌح ثٌٍِّّْ ٓ١نٓ ّٔنط ٚثفنو،
ٚوً ِٕٙج ٕ٠مً عٓ ث٢مٌ ه ْٚصم١و ِٓٚ .أّ٘ٙج :
_ سحلااح سااليواى التاااجش( )01ثٌعٌثلنن ٟثٌّمنن ُ١فننّ ٟننٌ١ثفٚ ،ثٌضننٌ٠ ٟؽننع ٍِٕٙننج إٌننّ ٝننٕز(321
٘ـٚ )َ150/صعو ِٓ ألوَ ثٌّؤٌفجس ثٌعٌد١ز ثٌضٚ ٟصٍضٕج عٓ ٚصف ثٌذٍوثْ ٚىونٌ أمذنجً ثٌضؾنجًر
هًثّجس صجً٠ن١ز ثٌعوه ثٌٌثدع عشٌ فٌَ٠ثْ 3102
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ثٌذقٌ٠زًٚ .ه ف٘ ٟنيث ثٌّؤٌنف ٚصنفج ٌٍطٌ٠نك ثٌط٠ٛنً ثٌني٠ ٞذنوأ ِنٓ ثٌذصنٌر عٍنً ٝأُ ثٌنٍن١ؼ
ثٌعٌدنن ٟفضننٕ١ِ ٝننجء مجٔم(ٛوننجٔض )ْٛفنن ٟثٌصننِ ،ٓ١ننع ىوننٌ ٌننذعض ثٌعننجهثس ٚثٌننٕظُ ثالؽضّجع١ننز
ٚثاللضصجه٠ز ف ٟوً ِٓ داله ثٌٕٙو ٚداله ثٌصٚ ٓ١أ٘نُ ِٕضؾجصٙنج ٌٙٚ.نيث ثٌىضنجح أّ٘١نز أّجّن١ز ِنٓ
ف١ظ صجً٠نٗ ٛٔٚع١ز لصصٗ ثٌض ٟال صنٍ ِٓ ٛثٌّذجٌغز ٌّٚه ثٌمصل ىثس ثٌطنجدع ثألّنط،ًٞٛ
ٚلو ثفض ٜٛثٌىضجح عٍِ ٝعٍِٛجس لّ١ز عٓ ثٌصالس ثٌضؾجً٠نز دن ٓ١ثٌعنٌثق ٚثٌنٍن١ؼ ثٌعٌدنِ ٟنٓ
ؽٙز ٚ ،ثٌصنٚ ٓ١ثٌٕٙنو ِنٓ ؽٙنز أمنٌٚ ، ٜو١نف وجٔنش فىِٛنز ثٌصن ٓ١صعجِنً ثٌضؾنجً ثألؽجٔنخ،
ٚثفض ٜٛأ٠ضج عٍِ ٝعٍِٛجس عٓ ثٌؾجٌ١ز ثٌعٌد١نز فن ٟثٌصنِ ،ٓ١نٓ صؾنجً ِنٛثٔب ثٌنٍن١ؼ ثٌعٌدن،ٟ
ِغً ثٌذصٌر ٌ١ّٚثف ٚعّجْ ٌٜ٠ٚ.وً ِٓ دٌٚوٍّجْ(ٚ )31أٔوً١ِ ٞىجي(ٚ )30ؽّ ْٛنٛفجؽٟ

)22

،أْ ِؤٌف ٘نيث ثٌىضنجح ٌنُ ٠ىنٓ ّنٍّ١جْ ثٌضنجؽٌ ،دنً ٚضنعٗ ِؤٌنف ِؾٙنٛي دجّنُ "أمذنجً ثٌصنٓ١
ٚثٌٕٙو" ٚلو ًٚه ف ٗ١ىوٌ صجؽٌ ثّّٗ ٍّّ١جْٚ .وجٔش ٘يٖ ثٌٌفٍز ِنع ثٌني ً٠ثٌنيٚ ٞضنعٗ ٌٙنج أتاى
صيذ الحسي السيشافي ّٕز ٘361ـ ،َ111 /لو ٔشٌس عٍ٠ ٝو ثٌّْضشــــنـٌق فنٌثْ ضنّٓ ٍّْنٍز
ثٌضٛثً٠ل ّٕز  0110صقش ثُّ "سحـلـح ىلـا الــصــيــي والهٌذ" (،وّج ٠ؤونو ىٌنه ّنٛفجؽ )ٟعنُ
ٔشننٌ٘ج ّننٛفجؽ ٟفنن ٟدننجً ِ٠عننجَ  ،0141صقننش عٕننٛثْ "أخثاااس الصاايي والهٌااذ" ِننع ِموِننز
ِٚالفظننجس ِّٙننزٚ .لننو ثعضّننو ِعظننُ دٍننوثٕٔ١ج أِغننجي ثدننٓ مٌهثىدننز ٚثدننٓ ثٌفم١ننٗ ٚثإلصننطنٌٞ
ٚثٌّْعٛهٚ ٞثدٓ فٛلً فٔ ٟمً دعض ثٌّعٍِٛجس ٚثألمذجً ثٌٛثًهر ف٘ ٟيٖ ثٌٌفٍز .وّنج صعنو ٘نيٖ
ثٌٌفٍز أّجّج ٌّج أٌف دعوةي ِٓ لصل ثٌْٕودجه ثٌذقٌٌّ ،ٞج ًٚه فٙ١ج ِٓ أمذجً عؾ١ذز.
 ٚف ٟثٌٕصف ثٌغجٔ ِٓ ٟثٌمنٌْ ثٌغجٌنظ ثٌٙؾنٌ( ٞفنٛثٌّ ٟنٕز ٘316نـ )َ111/أٌنف اليعقاىتي(أفّو دٓ ثّقك أد٠ ٟعمٛح دٓ ؽعفٌ دنٓ ٘ٚنخ دنٓ ٚثضنـ ثٌّضنٛفّ ٝنٕز ٘313نـ )َ115/وضجدنٗ
ثلثلااذاى  )22ثٌننيٚ ٞصننف ف١ننٗ ثٌّّجٌننه ثإلّننالِ١ز ِعضّننوث عٍننِ ٝننج شننج٘وٖ دٕفْننٗٚ ،عٍنن ٝثٌٛعننجةك
ثٌّذجشٌر ٚٚعجةك ثٌٌفالسٚ .لو أّٙخ ثٌ١عمٛد ٟف٘ ٟيث ثٌىضجح فٚ ٟصف ِوٕ٠نز دغنوثه ٚمططٙنج
ِٚىجٔضٙننج ٚصننالصٙج ثٌضؾجً٠ننز .وّننج صقننوط عننٓ ِوٕ٠ننز ّننجٌِثء ٚأّننٛثلٙج ٚعاللجصٙننج ثاللضصننجه٠ز ،
هًثّجس صجً٠ن١ز ثٌعوه ثٌٌثدع عشٌ فٌَ٠ثْ 3102
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فضننال عننٓ ٚصننفٗ ٌٍىٛفننز ٌٚؾَ٠ننٌر ثٌعننٌح ٚدنناله فننجًُ ِٚصننٌ ٚغٌ٘١ننجٚ .لننو فمننوس ثٌفصننٛي
ثٌنجصز دجٌٕٙو ٚثٌصٚ . ٓ١ث٘ضُ ثٌ١عمنٛد ٟوغ١نٌث دٛصنف ثٌطنٌق ثٌضؾجً٠نز ،إال أٔنٗ ٌنُ ٠ىنٓ دجٌولنز
ثٌض ٟثصصف دٙج ثدٓ مٌهثىدز ف ٟىوٌ ثٌّوْ ٚثٌٌّثوَ ثٌضؾجً٠ز ثٌض ٟصمع عٍ٘ ٝيٖ ثٌطٌق.
٠ٚ -عو وضجح الوسالك والووالك ألد ٟثٌمجُّ عذ١و ثهلل دنٓ عذنو ثهلل دنٓ أفّنو تاي خشدارتاح

)21

(ثٌّضٛف ٝدقوٚه ّٕز ٘211ـِ )َ102/صنوًث أّجّن١ج فن ٟهًثّنز ثٌٕشنجح ثٌضؾنجً ٞفن ٟثٌعصنٌ
ثإلّالِ ٟثٌ١ّٛط ٌّج ثفضٛثٖ ِٓ أمذجً ِٚعٍِٛجس ِّٙز ٛ٘ٚ .أٚي وضجح ٚصنً إٌٕ١نج ٠قّنً ٘نيث
ثٌعٕٛثْ ،وّج أٔٗ أٚي وضجح ؽغٌثف٠ ٟضضّٓ هٌ١ال ٌٍطٌق ٚأش ٌٙثٌذاله ثٌض ٟصمع عٍٙ١جٚ ،ثٌطٌق
ثٌضؾجً٠ز ثٌٌة١ْ١ز ثٌض ٟصٌدط ثٌذٍوثْ ٚثٌّوْ ثٌّّٙز٘ ٛ٘ٚ ،جَ أ٠ضج فن ٟثٌطذٛغٌثف١نج ثٌضجً٠ن١نز،
ًٚٚه فٔ ٗ١ل أّجّ ٟعٓ ٔشجح ثٌضؾجً ثٌٛٙ١ه ثٌٌثىثٔ١ز أ ٚثٌٌ٘جهٔز ف ٟثٌمنٌْ ثٌغجٌنظ ثٌٙؾنٌ،ٞ
ٚه ًُ٘ٚثٌضؾجًّٚٚ ٞجطض ُٙد ٓ١ثٌشٌق ٚثٌغٌحٚ ،عٓ ثٌطٌق ثٌذٌ٠ز ٚثٌذقٌ٠ز ثٌضنّ ٟنٍى٘ٛج ،
ٚثٌذضجةع ثٌض ٟوجٔٛث ٠ض ٌْٛٛصصوٌ٘٠ج إٌ ٝثٌعجٌُ ثإلّالِٚ ،ٟلو ثٔفٌه ٘يث ثٌىضجح أ٠ضج دجإلشجًر
إٌٔ ٝشجح ثٌضؾجً ثٌٌ ُٚهثمً فوٚه داله ثإلّالَ ٚٚص ٌُٙٛإٌ ٝأّٛثق ثٌعٌثقٚ .لو ثّضفجه أدنٓ
مٌهثىدز ِٓ عٍّٗ ف ٟإهثًر ثٌذٌ٠نو ٚثٌنوِنز ثٌْنٌ٠ز فن ٟإلٍن ُ١ثٌؾذنجي فٛضنع وضجدنٗ ٘نيث ،دقنوٚه
ثٌْٕٛثس ٘323-321ـ ،َ146-144/إى ِىٕٗ ٘يث ثٌعًّ ِٓ ثٌقصٛي عٍنِ ٝعٍِٛنجس لّ١نز عنٓ
ثألِننجوٓ ثٌٕجة١ننز ٚعننٓ ثٌطننٌق ٚثٌّْننجٌهٚ ،لننو أفننٌه لْننّج وذ١ننٌث ِٕننٗ ٌٍقننو٠ظ عننٓ ّننٛثه ثٌعننٌثق
ِٕٚضؾجصٗ ٚصمّْ١جصٗ ثإلهثً٠زٚ ،صقنوط دضفصن١الس ِّٙنز عنٓ ثٌطنٌق ثٌذٌ٠نز ثٌضن ٟصنٌدط ثٌعنٌثق
دجٌنٍ١ؼ ثٌعٌدٚ ٟشذٗ ؽٌَ٠ر ثٌعٌح ،فٛصف ثٌطٌ٠ك ِٓ ثٌذصٌر إٌِ ٝىز ٚثٌّوٕ٠ز فضن ٝثٌنّٓ١
ِع ىوٌ ثٌّٕجٍي ثٌٙجِز ف٘ ٟيث ثٌطٌ٠ك .أِنج عنٓ ٚصنفٗ ٌٍطٌ٠نك ثٌذقنٌ ٞثٌني٠ ٞذنوأ ِنٓ ثٌنٍن١ؼ
ثٌعٌدنن ٟفضننِ ٝشننجًف ثٌصنن ،ٓ١فعٍنن ٝثٌننٌغُ ِننٓ أّ٘١ضننٗ إال أْ صننأع" ٌ١ثٌمصننل ثٌذقننٌ "ٞوننجْ
ٚثضننقج فنن ٟىٌننه ثٌٛصننفٚ ،لننو أِننؤج ٘ننيث ثٌّصننوً دّعٍِٛننجس ِّٙننز عننٓ ّننٍع ثٌضؾننجًرٚ ،عننٓ
ِٕضؾجس ثٌذٍوثْ ثٌضٚ ٟصفٙجِّٚ ،ج ٠ؤثمي عٍ١نٗ ثدنٓ مٌهثىدنز أٔنٗ عنٌ
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ٚثفضمجً ِٛضٛعجصٗ إٌ ٝثٌضذ٠ٛخٌٚ ،عنً ىٌنه ونجْ ّنذذج فن ٟصٕنجلض فىنُ ثٌؾغنٌثف ٓ١١ثٌّضنأمٌٓ٠
عٍٔٚ .ٗ١مً عٓ ثدنٓ مٌهثىدنز عنوه ِٙنُ ِنٓ ثٌؾغنٌثف ٓ١١ثٌالفمن ٓ١أِغنجي ثدنٓ ًّنضٗ ٚثدنٓ فٛلنً
ٚثٌّموّٚ ٟثٌّْعٛهٚ ٞغ.ٌُ٘١
 ٚفّٕ ٟز ٘311ـ َ112/صٕف أفّو دٓ ِقّو دٓ إّقجق دٓ إدٌث٘ ُ١ثٌّعٌٚف تاتي الفقياالهوزاًي وضجدج ّّجٖ "كتاب الثلاذاى " ال ٔعٌفنٗ إال ِنٓ منالي ِنضصنٌ ٌنٗ وضنخ عٍن ٝثألًؽنـ فنٟ
ثٌمٌْ ثٌنجِِ ثٌٙؾٌ" ّّٟ ٞهختصاش كتااب الثلاذاى ( ،")35صضنّٓ ِعٍِٛنجس لّ١نز عنٓ ثٌٕشنجح
ثٌضؾننجً ٞدنن ٓ١ثٌذٍننوثْ ثإلّننالِ١ز ٚثٌضنن ٟمننجًػ ٔطننجق ثٌعننجٌُ ثإلّننالِٚ ٟلننو ٔمننً عننٓ ثٌننذالىًٞ
ٚثٌؾننجفنٚ .صننأص ٝأّ٘١ننز ٘ننيث ثٌّصننوً أ٠ضننج ِننٓ صجً٠نننٗ ،فجٌىضننجح ِؤٌننف أٚثمننٌ ثٌمننٌْ ثٌغجٌننظ
ثٌٙؾٌ.ٞ
 -أِج ثدٓ سست ثٌّضٛف ٝفٛثٌّٕ ٟز  ،َ133/201فمو ًٚهس ف ٟوضجدٗ "األعالق الٌفيسح"

()36

ثٌي ٞأٌفٗ ّٕز ٘311ـِ َ112/عٍِٛجس ِّٙز عنٓ طنٌق ثٌضؾنجًرٚ ،عنٓ مصنجةل ثٌذٍنوثْ ّٚنٍع
ثٌضؾننجًر .وّننج ضّ نّٓ اإلصااطخش (ثٌّضننٛفّ ٝننٕز ٘233ننـ )َ124/فنن ٟوضجدننٗ هسااالك الووالااك

)27

ِعٍِٛنننجس لّ١نننز عنننٓ ثٌطنننٌق ثٌضؾجً٠نننز فننن ٟثٌعنننجٌُ ثإلّنننالِٔ ٚ. ٟمنننً اتاااي حى ااا (س ّنننٕز
٘261ـ )َ111/ف ٟوضجدٗ ثٌّّْ" ٝثٌّْجٌه ٚثٌّّجٌه ٚثٌّفنجٚ ٍٚثٌّٙجٌنه أ ٚصاىسج األس

"

()31

وً ِج ىوٌٖ ثإلصطنٌ ٞصمٌ٠ذجٚ ،أضجف ِعٍِٛجس أمٌ ٜغٕ١ز عٓ ٔشنجح ثٌقٌونز ثٌضؾجً٠نز فنٟ
ثٌّننٛثٔب ثإلّننالِ١ز دنن ٓ١شننقٓ ٚصفٌ ٠ن ٚ ،صقننوط عننٓ ثٌصننالس ثٌضؾجً٠ننز دنن ٓ١ثأللطننجً ثإلّننالِ١ز
ٚمجصز دٍوثْ ثٌّغٌح ثإلّالِٚ ٟثألٔوٌِٚ ،أشجً إٌ ٝثٌؾجٌ١ز ثٌعٌثل١ز ِنٓ أ٘نً ثٌذصنٌر ٚدغنوثه
ٚثٌىٛفز ثٌّمّ١ز فِ ٟوٕ٠نز ّؾٍّجّنز (ثٌّغنٌح ثأللصنٚ )ٝثٌضن ٟونجْ ِعظنُ أفٌثه٘نج ٠عٍّن ْٛفنٟ
ثٌضؾجًرٚٚ ،صف ٔشجط ُٙثٌضؾجًٚ ،ٞىوٌ أٔٛثه ثٌٍْع ٚثٌّضجؽٌ ثٌّضذجهٌز د ٓ١ثٌّشٌق ٚثٌّغٌح.
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الوصادس التاسيخيح:ـ
 ثفض ٜٛوضجح"سيشج األئوح الشساتوييي "( )31التاي الصاغيش الواالكي (ٔٙج٠نز ثٌمنٌْ ثٌٌثدنعثٌٙؾننٌِ )ٞننجهر صجً٠ن١ننز غج٠ننز فنن ٟثألّ٘١ننز عننٓ ثٌصننالس ثٌضؾجً٠ننز ٚثٌْ١جّنن١ز ٚثالؽضّجع١ننز دننٓ١
ثٌّشنٌق  ٚدٍننوثْ ثٌّغننٌح ثٌعٌدنن ،ٟمجصننز دعننو ٔؾننجؿ أدجضنن١ز ثٌذصننٌر فننٔ ٟشننٌ ِنني٘ذ ُٙفنن٘ ٟننيٖ
ثٌٌدننٛهٚ ،ثٌنني ٞأه ٜإٌنن ٝل١ننجَ ثٌوٌٚننز ثٌٌّننضّ١ز ثٌضنن ٟصقّننِ ٌٙننج أدجضنن١ز ثٌذصننٌر ٚهعّ٘ٛننج دىننً
ثٌْننذً ثٌّجه٠ننز ٚثٌّعٕ٠ٛننزٚ ،وجٔننش صٍننه ثٌعاللننجس دنن ٓ١ثٌذصننٌر ٚصننجٌ٘س ٚغٌ٘١ننج ِننٓ فٛثضننٌ
ثٌّغٌح ثٌعٌد ٟصضُ صقش ؽٕجؿ ثٌضؾجًر.
وللااشاص ثٌّضننٛفّ ٝننٕز ٘461ننـ َ0161/وضننجح " تاااسيص صااٌعا "  ، )25أًٚه ٔصٛصننج فٙ١ننج
ِعٍِٛجس ِّٙز عٓ ثٌصالس ثٌضؾجً٠ز د ٓ١ثٌعٌثق ٚثٌ ،ّٓ١إى أشجً إٌّٛ ٝق ثٌعٌثل ٓ١١فنِ ٟوٕ٠نز
صٕعجءٚ ،إٌِ ٝىجْ إلجِنز ثٌضؾنجً ثٌعنٌثل ٓ١١فن٘ ٟنيٖ ثٌّوٕ٠نز فضنال عنٓ عاللنجس ثٌن ّٓ١ثٌضؾجً٠نز
دجأللجٌ ُ١ثٌّؾجًٚر ثألمٌ.ٜ
إْ ثالوضفجء ديوٌ ٘ي ٓ٠ثٌّصوً ، ٓ٠ال ٠عٕ ٟأْ ثٌّؤٌفجس ثٌضجً٠ن١ز ثٌّّٙز ثألمٌ ٜوّؤٌفجس
ثٌ١عمٛدٚ ٟثدٓ م١جح ٚثٌطذٌٚ ٞثدٓ ثألعٚ ٌ١غ ٌُ٘١ال صضضّٓ ِجهر ِّٙز عٓ ثٌٕشجح ثٌضؾجً ٞفٟ
ىٌه ثٌعصٌٌٚ ،ىٕٙج ِجهر ٠أص ٟىوٌ٘ج عٌضج د١ّ ٓ١جق ثألمذجً ثألمٌ ٜثٌّنضٍفز.

الوصادس األدتيـــــح :ـ
ف ٟدعض وضخ ثألهح ٔصٛ

ِٚعٍِٛجس ىثس أّ٘١ز وذٌ١ر عنٓ ثألٔشنطز ثٌضؾجً٠نز دنجصنز

ٚثٌق١ننجر ثاللضصننجه٠ز عجِننزِٕٙ ،ننج ِؤٌفننجس ثدننٓ تيثااح (عذننو ثهلل دننٓ ِْننٍُ ثٌننو ًٕٞٛ٠ثٌّضننٛفّّ ٝننٕز
٘316ننـِٚ )َ111/ننٓ أدننٌٍ وضذننٗ ىثس ثٌصننٍز د ٙنيث ثٌّٛضننٛه ّ٘ننج وضجدننج (عيااىى األخثاااس)
(ٚالوعاااس )(ٚ ،)23فّٙ١ننج ٔصننٛ

()20

وغ١ننٌر عننٓ ثٌٕشننجح ثاللضصننجهٚ ٞثٌضؾننجً ٞفضننال عننٓ ثٌق١ننجر

ثالؽضّجع١ز ٚثٌعٌّثٔ١ز .
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ـن ٚصننٌن ٌٕننج أتااى الشيحاااى الثيشوًااي (س ٘441نـ )َ0141/دننِ ٓ١ؤٌفجصننٗ ثٌعو٠ننور وضجدننج صنصننل
دجٌّعجهْ ٚلو ّّجٖ "الجواهش في هعشفح الجىاهش"(ًٚ ،)22هس فِ ٗ١عٍِٛجس هل١مزِٚ ،فصنٍز عنٓ
صٕجعز ثٌَؽجػ ٚصؾجًصٗٚ ،صفنٕٓ ثٌصنٕجه فنٔ ٟقضنٗ ٚصمط١عنٗ ٍٚمٌفضنٗٚ ،و١نف أٔٙنُ ٌنُ ٠ىضفنٛث
دصٕجعز ثٌَؽجػ ِقٍ١ج دنً ثّنضًٛهٚث أٔٛثعنج مجصنز ِنٓ ثٌَؽنجػ ثٌننجَ ِنٓ دعنض ؽنًَ ثٌّقن١ط
ثٌٕٙوٚ ٞأعنجهٚث صصنٕ١عٙج ٚصصنوٌ٘٠ج إٌن ٝؽٙنجس ِنضٍفنزٚ .ثٔفنٌه ثٌذٌٔٚ١ن ٟدجٌقنو٠ظ عنٓ أٔنٛثه
مجصز ِٓ ثٌغ١جح ثشضٌٙس ثٌذصٌر دصنٕجعضٙجٚ ،صعنٌف "دجٌّذؾذؾنجس " ونجْ ثٌضؾنجً ثٌذصنٌْٛ٠
٠قٍّٙٔٛج إٌ ٝداله ثٌْٛهثْ ٚثٌّغٌح ثأللصٌّ ٝذجهٌضٙنج دجٌني٘خ ِنع ّنىجْ صٍنه ثٌّٕنجطك ألٔٙنُ ال
ٌ٠غذ ْٛف ٟشٟء غ ٌ١صٍه ثألعٛثح.

القصص الثحش :ـ
ٕ٘جن ٔٛه ِٓ ثٌمصل ثٌّعٌٚفز دجٌمصل ثٌذقًٌٚ ،ٞهس ف ٟوضجح "ألف ليلح وليلح"(،)24
٘ٚننِ ٟؾّٛعننز ِننٓ لصننل ثٌذقننجً ثٌضنن ٟثمننضٍط فٙ١ننج ثٌن١ننجي دجٌقمننجةك ثٌضجً٠ن١ننز ٚثٌّعٍِٛننجس
ثٌؾغٌثف١ز ٚثٌّعجًف ثٌذقٌ٠ز ثٌض ٟوجٔش شجةعز آٔيثنِٚ .ؤٌف ٘يٖ ثٌمصل غِ ٌ١عٌٚفٚ ،وجْ
ٌِْؿ فٛثهعٙج ِوٕ٠ز ثٌذصٌر ٚثٌنٍ١ؼ ثٌعٌدٚ ٟعجٌُ ثٌذقٌ فن ٟثٌّقن١ط ثٌٕٙنوٚ .ٞلنو أِنوصٕج صٍنه
ثٌقىج٠ننجس دّعٍِٛننجس ِّٙننز عننٓ أعننٌ ثٌضؾننجًر فنن ٟف١ننجر ثٌّننوْ ٚعننٓ أّننجٌ١خ ثٌضعجِننً ٚثٌعاللننجس
ثٌضؾجً٠ز  ،فضنال عنٓ ِعٍِٛنجس أمنٌ ٜعنٓ ثأل ّنٛثق ٚثٌنجٔنجس (ثٌفٕنجهق) ثٌضن ٟونجْ ٕ٠نَي فٙ١نج
ثٌضؾجً ثٌغٌدجء ،وّج أِوصٕج أ٠ضج دذعض ثٌّعٍِٛجس ثٌّالف١زٚ ،أمذجً ٌُ صنٌه فنِ ٟصنجهً أمنٌ.ٜ
٠ٚنٌ ٜثٌنذعض ِٚننٕ ُٙوٌثصشىٛفْنى )25(ٟأْ "ِننٓ ثٌنطنأ ثعضذننجً صٍنه ثٌمصننل ِقنض أّننطًٛر
مٌثف١ننز صننو ًٚفٛثهعٙننج مننجًػ فننوٚه ثٌَِننجْ ٚثٌّىننجْ ،إى ثّننضذجْ ِننٓ أدقننجط ًٕ٠ننٚ ٛه ٞم٠ٛننٗ
ٚفٌثْ ،أْ أّفجً ثٌْٕودجه ثٔذعغش ِٓ ثٌّٛط ٔفْنٗ ثٌنئ ٞشنأس ف١نٗ لصنل ثٌضنجؽٌ ّنٍّ١جْ ٚفنٟ
ٔفنِ ِٛثضنعٙج أ٠ضننج ،أّ ٞنٌ١ثف ٚثٌذصنٌر ٚدغننوثهٚ ،فن ٟثٌعصنٌ ٔفْننٗ صمٌ٠ذنج أ ٞفنٛثٌّ ٟننٕز
/ "َ111ثٌمٌْ ثٌغجٌظ ثٌٙؾٌ.ٞ
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كتة الفق والتٌظيواخ الواليح:ـ
ِننٓ وضننخ ثٌفمننٗ ثإلّننالِ ،ٟثٌضنن ٟوضذننش فنن ٟثٌمننٌٔ ٓ١ثٌغننجٔٚ ٟثٌغجٌننظ ٌٍٙؾٌر/ثٌغننجِٓ ٚثٌضجّننع
ثٌّ١اله : ٓ١٠الوذوًح ٌّجٌنه دنٓ أٔنِ ثٌّضنٛفّ ٝنٕز ٘011نـٚ ،َ116/وضنجح الخاشاي ألدنّٛ٠ ٟنف
ثٌّضٛفّٕ ٝز ٘013ـٚ ،َ111/وضجح األم ٌٍشجفع ٟثٌّضنٛفّ ٝنٕز ٘314نـٚ ،َ101/وضنجح األهاىا
ألد ٟعذ١و ثٌمجُّ دٓ ّالَ ثٌّضٛفّٕ ٝز ٘334ـٚ ،َ121/لو صضّٕش ٘يٖ ثٌّؤٌفجس ِعٍِٛجس عٓ
ثٌٕشجح ثٌضؾجً ٞف ٟثٌعصٌ ثٌ١ّٛط ٚ ،عٍ ٝثٌٌغُ ِنٓ أْ ِعظنُ ثٌّعٍِٛنجس فن٘ ٟنيٖ ثٌّصنجهً ٔظٌ٠نز،
ٚلو ال صضصً دجٌق١جر ثٌعٍّ١ز ٚال صّْنٙج ،إال أٔٙنج صنوعُ ٔظٌ٠جصٙنج أف١جٔنج دٌٚث٠نجس صجً٠ن١نز ِّٙنز،
فننٌٚس دعننض ثٌضفصنن١الس عننٓ ثٌق١ننجر ثاللضصننجه٠زٚ .صٕجٌٚننش أ٠ضننج ثٌشننٌوجس ثٌضؾجً٠ننز ِننٓ ف١ننظ
ؽٛثٍ٘ج أ ٚدطالٔٙجٚ ،عمٛه ثٌذ١ع ٚثٌشٌثء ٚغ ٌ١ىٌه ِٓ ثٌضفجص ً١ثٌّضعٍمز دجٌٕشجح ثٌضؾجً.ٞ

الخاتوـــــــح:
إْ ثٌذقظ ف١ِ ٟوثْ ثٌٕشنجح ثٌضؾنجً ٞفن ٟثٌعصنٌ ثإلّنالِ ٟثٌّٛن١ط ال ٠نٍنِ ٛنٓ صنعٛدجس
ؽّز ٚإشىجٌ١جس ِضعوهرِٕٙ ،ج ِج ِ٘ ٛضعٍك دغّٛ

ثٌصًٛر دْذخ غ١جح ثٌٛعجةك ٚثإلفصجة١جس،

أٌٍ ٚضضجًح دًٚ ٓ١ث٠جس ثٌّضموِ ٓ١ف ٟوغ ِٓ ٌ١ثٌٕمجح ،فضال عٓ ٔوًر ثٌّصجهً ( ثٌّضنصصز)
ف٘ ٟيث ثٌّؾجي ،غ ٌ١أْ صٍه ثٌصعٛدجس ٠ؾخ أال صىِ ْٛذًٌث ٌإلفؾجَ عٓ ثٌذقنظ ثٌعٍّن ٟثٌؾنجه
ف٘ ٟيث ثٌّؾجي ثٌٙجَ ٚثٌقِ ٞٛ١نٓ ثٌضنجً٠ل ٚ ،عٍن ٝثٌذجفنظ أْ ٠ضّٛنً دىنً ِنج ٘نِّ ٛىنٓ ِٚضنجؿ
ٌٍٛصٛي إٌ ٝضنجٌضٗ ثٌّعٌف١نز ،عنٓ ثٌضنجً٠ل ثاللضصنجه ٞعجِنز ٚثٌضؾنجً ٞعٍنٚ ٝؽنٗ ثٌنصنٛ
د ٓ١عٕج٠ج ثٌّصجهً ثٌّنضٍفزٚ ،مٍف ّط ًٛصفقجصٙج ،ف ٟوضنخ ثٌضنجً٠ل ثٌعنجَ ٚثٌؾغٌثف١نج ٚثألهح
ٚثٌفمٗ ،فضال عٓ وضخ ثٌضٕظّ١جس ثإلهثً٠ز ٚثٌّجٌ١ز ثٌّنضٍفز.
ِٓ ؽجٔخ آمٌ عٍ ٝثٌذجفظ فِ ٟؾجي ثٌضجً٠ل ثاللضصجه ٞأْ ٠أمي دجالعضذجً ثٌضط ًٛثٌضنجً٠نٟ
ٌٍْ١جّنننجس ثاللضصنننجه٠زٔٚ ،ظنننُ ثالّنننضٌ١ثه ٚثٌضصنننوٚ ،ٌ٠ثألٔظّنننز ثٌٕمو٠نننز ثٌّضعجلذنننز ٚثٌصنننٌ١فز
ٚثالةضّجْٚ ،صط ًٛثألّعجًٚ ،طٌق ثٌٕمً دأٔٛثعٗ ثٌذٌ٠ز ٚثٌذقٌ٠نز ،فضنال عنٓ هًثّنز ثٌظنٌٚف
ثٌْ١جّ١ز ٚثالؽضّجع١ز ثٌمجةّز مالي فمذز ثٌوًثّز ٚصقٍٍٙ١ج.
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هىاهــش الثحث
( )0هثةٌر ثٌّعجًف ثإلّالِ١ز ،ثٌضٌؽّز ثٌعٌد١زِ ،مجي (ِ )Hoffeningجهر ( صؾجًر )
،62

ِٚمجي (د١ىٌ) ِجهر (ّّْجً) ،دوًِ ٞقّو فٙو :ثٌعجِز ف ٟدغوثه ،دغوثه ،0161
.12
(٘ )3شجَ ؽع١ط ،ثٌىٛفز ٔشأر ثٌّوٕ٠ز ثٌعٌد١ز ،ح 3هثً ثٌطٍ١عز ،دٌٚ١س 0112

316

( )2آهَ ِضَ :ثٌقضجًر ثإلّالِ١ز ف ٟثٌمٌْ ثٌٌثدع ثٌٙؾٌ ،ٞصٌؽّز ِقّو عذو ثٌٙجه ٞأد٠ً ٛور،
.214-212

ح ،2ثٌمجٌ٘ر.0151 ،ػ3

( )4ثٌمٌآْ ثٌىًٌّٛ :ُ٠ر ثٌذمٌر :ث٠٢جس ٚ .311-315لو ٌؾأ دعض ثٌٍّّْ ٓ١إٌ ٝثٌّنجًػ
ٚثالةضّجْ ِغً د١ع (ثٌعٕ١ز) أ ٞأْ ٠ذ١ع ثٌوثةٓ ٌٍّو ٓ٠أ٠ز

ثٌفم١ٙز ٌَّػ ثٌضؾجًر دعٍّ١جس ثإللٌث

ٍّعز دّذٍ ٌِصفع ِؤؽً ،عُ ٠عٛه ٠ٚشضٌٙ٠ج ِٕٗ دغّٓ ِعؾً أهٔ .ٝثٔظٌ :ثدٓ ّعوِ،قّو:
ثٌطذمجس ثٌىذ١ٌ( ٌ١وْ ،)0130-0115ػ 3لُْ 0

.16

()5فجٍ١١ٍ٠ف  :ثٌعٌح ٚثٌٌ ، َٚصٌؽّز ِقّو عذو ثٌٙجه ٞشعٌ١ر ٚفؤثه فْٕ ، ٓ١هثً ثٌفىٌ ثٌعٌد، ٟ
ه.س

01

(ٌِٛ )6ذجًه:ِ٠ًِٛ :ثٌؾغٌثف١ز ثٌضجً٠ن١ز ٌٍعجٌُ إّالِ ٟمالي ثٌمٌ ْٚثألًدعز ثأل ،ٌٝٚصٌؽّز
عذو ثٌٌفّجْ فّ١ور ،هِشك0111 ،
( )1ثٌقضجًر ثإلّالِ١ز :ػ3

.054

.211

( )1وٍٛه وج٘ٓ :صجً٠ل ثٌعٌح ٚثٌشعٛح ثإلّالِ١ز،صٌؽّز دوً ثٌو ٓ٠ثٌمجُّ ح ،3دٌٚ١س 0111
051
(ٌِٛ )1ذجًه :ثٌؾغٌثف١ج ثٌضجً٠ن١ز
( )01وٍٛه وج٘ٓ :صجً٠ل ثٌعٌح

300
.051-051
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( )00شًٛه:ٞن :.ْ.ثٌنٍ١ؼ ثٌعٌدٚ ٟعجٌُ ثٌضؾجًر ف ٟثٌّق١ط ثٌٕٙوِ ،ٞؾٍز ثٌٛع١مز ثٌعوه 31
ثٌْٕز ثٌعجشٌرٕ٠ ،ج ،0113 ٌ٠ثٌذقٌٓ٠

.030

( )03وٍٛه وج٘ٓ :صجً٠ل ثٌعٌح

.051

( )02وٍٛه وج٘ٓ :صجً٠ل ثٌعٌح

 .056شًٛه:ٞ

.034

(ٔ )04شٌٖ ّٛ٠ف شجمش١ٌ،ذَػ ٚ ،0121أعجهس طذعٗ دجألٚفْ١ش ِىضذز ثٌّغٕ ٝدغوثه.
()05عذو ثٌعَ َ٠ثٌو :ًٞٚصجً٠ل ثٌعٌثق ثاللضصجه ٞف ٟثٌمٌْ ثٌٌثدع ثٌٙؾٌ(ٞدٌٚ١س0114
.)025
( )06ثٌضذصٌ دجٌضؾجًرٔ ،شٌٖ فْٓ فْٕ ٟعذو ثٌ٘ٛجح ،ح  3ثٌمجٌ٘ر .َ0125
(ًّ )01ــجةـــً ثٌؾــجفــن ،صقم١ك عذو ثٌْالَ ٘جً ،ْٚثٌمجٌ٘ر . 0165
( )01ثٌوِشم:ٟأد ٛثٌفضً ؽعفٌ دٓ عٍ،ٟثإلشجًر إٌِ ٝقجّٓ ثٌضؾجًر ،ثٌمجٌ٘ر٘0201ـ
(ّ١ٍّ )01جْ ثٌضجؽٌ:أمذجً ثٌصٚ ٓ١ثٌٕٙؤ،شٌٖ ٚصٌؽّٗ إٌ ٝثٌفٌْٔ١ز ّٛفجؽ ،ٟدجًِ٠
.َ0141
( )31صجً٠ل ثألهح ثٌعٌد ،ٟصٌؽّز عذو ثٌقٍ ُ١ثٌٕؾجً ( ،ثٌمجٌ٘ر  ) 0114ػ4
( )30ؽغٌثف١ز هثً ثإلّالَ ثٌذشٌ٠ز ،صٌؽّز إدٌث٘ ُ١م (ًٞٛهِشك )0114
(ّ١ٍّ )33جْ ثٌضجؽٌ :أمذجً ثٌصٚ ٓ١ثٌٕٙو

.321
31

ٚ ، 3لو ٔشٌس ٘يٖ ثٌٌفٍز أ٠ضج ف ٟدغوثه عجَ

 ٓ ِ 0160لذً هثً ِٕشًٛثس ثٌذصٌ ٞصقش عٕٛثْ (ًفٍز ثٌٌْ١ثف ٟإٌ ٝثٌٕٙو ٚثٌصٚ ٓ١ثٌ١جدجْ
ٚثٔؤ١ّٛز).
(ِٕ )32شِ ًٛع وضجح ثألعالق ثٌٕفْ١ز١ٌ ،وْ ،0110طذعز أمٌ ،ٜثٌٕؾف. 0151
( )34ثٌّْجٌه ٚثٌّّجٌه١ٌ ،وْ  ،0111طذع ثٚفْ١ش ِىضذز ثٌّغٕ/ٝدغوثه.
(١ٌ )35وْ ٘0213ـٚ ،طذعز ؽو٠ور ٌ١وْ .َ0161
( )36ثألعالق ثٌٕفْ١ز١ٌ ،وْ .0110
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(١ٌ )31وْ ،دٌ0131 ً٠
(ِٕ )31شًٛثس ِىضذز ثٌق١جر (دٌٚ١س ه.س)
( )31دجً.0111 ِ٠
( )21صقم١ك فْ ٓ١ثٌعٌّٚ ٞعذو ثٌؾذجً ٍوجً،هِشك ٚ ،0114طذعز صٕعجء .0110
( )20ثٌمجٌ٘ر 0162
( )23صقم١ك عٌٚس عىجشز ،ثٌمجٌ٘ر .0161
( )22ف١وً آدجه ثٌووٓ ٘0225ـ ٚطذعز عجٌُ ثٌىضخ ،دٌٚ١س (ه ْٚصجً٠ل).
( )24أٌف ٌٍ١ز ٍ١ٌٚز ،ثٌمجٌ٘ر ٘0353ـ ،طذعز دٛالقِ ،ؾٍو ٓ٠أعجهر طذعٙج دجألٚفْ١ش ِىضذز
ثٌّغٕ ٝدغوثه.
( )25وٌثصشىٛفْى ، ٟصجً٠ل ثألهح ثٌؾغٌثف ٟثٌعٌد ٟػ0

.043
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