
  
  ةزـــغ – ةيمالـــسإلا ةـــعماجلا
   اـــيلعلا تاـــساردلا ةداـــمع
  بادآلا ـةـــــــــــــيلك
    ـةـــيبرعلا ـةـــغللا مـســـق

  
  

  
  
  
  
  

 

ابارطضالا  

 

ت

 

  لفطلا دنع ةيقطنلا 
  )يقطنلا تاوصألا ملع ءوض يف ةيفصو ةيتوص ةسارد(
                        
  بلاطلا دادعإ                       
  يصاع وبأ يلع نسح لداع                
  روتكدلا فارشإ                      
  ضاـيف وبأ مـيهاربإ يزوف                
  
   ًايلخاد ًاشقانم         عـبلا ناضمر دمحم / روتكدلا     
   ًايجراخ ًاشقانم        يـجح  قيفر  نميأ / روتكدلا     

  
 ريتسجاملا ةجرد ىلع لوصحلا تابلطتمل ًالامكتسا ةساردلا هذه تمدُق 
  ةيبرعلا ةغللا مسق ـ بادآلا ةيلك يف ) تاوصألا ملع( ةيوغللا مولعلا يف

  

  م١١٠٢ ـ  ـه٢٣٤١    



                                       
 
 

 

 

 

 

 

 



  أ 

 ءاـدـــهإلا          
  . ةيفاعلاو ةحصلاب هللا اـمهعتم نييلاغلا نيميركلا يدلاو ىلإ

  . ًادنسو ًانوع تناكف يعم تفقو يتلا دـمحم مأ يتجوز ىلإ

  .ةقشملاو ءانعلا ةـلحر ينوكراش نيذلا يتانبو يـئانبأ ىلإ

  . يئابحأو يئاقدصأو  يتاوخأو يتوخإ ىلإ

  . لهجلا رـيجايد نوئفطيو ملعلا ةعمش نولعشي نيذلا لك ىلإ

  . ًاثحبو ًةسارد ،ًاميلعتو ًاملع ةيبرعلا ةغللا اوـبحأ نيذلا ىلإ

  درأ يلعل عضاوتملا لمعلا اذه يدهأ ءالؤه لك ىلإ

  . يلع مهلضف نم ًاضعب                 

  



  ب 

  ـرـيدقتو رـكش

  لضافلا يذاتسأل مارتحالاو ريدقتلاو ركشلا صلاخب مدقتأ

  رـوـتكدلا

  ضاـيف وبأ مـيهاربإ يزوـف

  رونلا ىأر نأ ىلإ اهتيادب نم ثحبلا اذه ةلحر يعم لمحتو مشجت يذلا

 حصنلاب يتدعاسم يف ًادهج رخذي مل ، ًاميرك ًاخأو ، ًانونح ًابأ ناكف

 ًافوطع ًاميحر ناكو ، ًانيمأ ًاحصان ناكف ، هيجوتلاو داـشرإلاو

        قحب اهلوقأ تاملك هذهو ، دودحلا دعبأ ىلإ ًاعضاوتم ًاحماستم

  هعم يلماعت لالخ نم اهتسمل ةقيقح لب ، ةلماجم تسيل يهف

  لعجو ، ءاملعلاو ملعلل ًارخذ هلعجو ، هملعبو هب هللا عفن

  ىنمتأو ، ةمايقلا موي هتانسح نازيم يف هلامعأ لك

  . ةيفاعلاو ةحصلا رفاو هل

  

  



  ت 

  نافرعو رـكش

      دمحم ىفطصملا بيبحلا ىلع نيمئاد       امالسو ةالصو ، يلع هتمعنو هلضف   ىلع هللا ادمح    
 مه                فورـعم ىـلع مهركشن نأو ، مهلزانم سانلا لزنن نأ انملع يذلا ملسو هيلع هللا ىلص
  فرـعي ال    رـكب   ابأ اي " :     هنع هللا يضر   ركب يبأل   مالسلاو ةالصلا هيلع   لاق امك  مهلضفو
   " لضفلا ووذ الإ لضفلا لهأل لضفلا

              لوـبقب مرـكت يذلا ضايف وبأ ميهاربإ يزوف روتكدلا لضافلا يذاتسأل ركشلا لهتسأو    
 عبلا دمحم روتكدلا نيلضافلا نيميركلا نيذاتسألل ليزجلا يركشو ، ةلاسرلا هذه ىلع هفارشإ
 ا ـمهنم        لك فيضيس ثيح ، ةلاسرلا هذه ةشقانم لوبقب   امركت نيذللا ،    يجح نميأ روتكدلاو
           ءازـجلا رـيخ هللا امهازجف ، لاح نسحأ يف       حبصت ىتح ، ةلاسرلا ىلع ةحضاولا هتامصب
   . ةمايقلا موي مهتانسح نيزاوم يف كلذ لعجو

        ةـسارد ماـمتإ ةصرف انل ترسي يتلا  ةيمالسإلا     ةعماجلا حرص ىلإ لصاو تملا يركشو    
    ةـيرادإلاو ةيسيردتلا اهي          تئيهب  ةيبرعلا ةغللا مسق و بادآلا ةيلك ركذلاب صخأو ريتسجاملا
     ةـبتكمو ىصقألا ةعماج ةبتكم و ةيمالسإلا    ةعماجلا ةبتكم  يف نيلماعلا    ىلإ لوصوم ركشلاو
   . سنويناخ يف رمحألا لالهلل ةعباتلا تاردقلا ةيمنت ةيلك ةبتكمو سنويناخ ةيدلب

 ناك ثيح ،      هيجوتو حصن نم ىلإ مدق امل ي      صاع وبأ ناوضر نادمح روتكدلا ركشأو امك    
  .  ءازجلا ريخ هللا هازجف ، رومألا نم ريثك يف نوع ريخ

                 دعـسأ  ذاتـسألا لـضافلا اهريدـمو نيـنبلل ةيوناثلا اليهس ينب ةسردم كلذك ركشأو    
         يـئالمز ىسـنأ الو ، يبناجب او   فقوو ينوعجش نيذلا لضافألا    نيملعملا كلذكو يدنفرصلا
  . ايلعلا تاساردلا يف لضافألا

             هللا ىزجف ، ةملكب ولو ينعجشو يبناجب فقو نم لك ىلإ يركش مدقأ يننإف ماتخلا يفو    
  . ءازجلا ريخ عيمجلا

  

  

  

  



  ث 

   ثـحبلا تاـيوتحم ةـمئاق                        

  ةــــحفصلا  عوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضوملا     

  أ        ءادـــــــهإلا

  ب        رــيدــقت و رــكش

  ت         ناــفرــعو رــكش

  ر  ـ  ث       ثحبلا تايوتحم ةمئاق

           ٠١ ـ  ١      ةمدقـــملا

  ٤٤ ـ ١١     ةـساردلا ىلإ لــخدم

  ٢١   ةغلل يحالطصالا موهفملاو يوغللا ىنعملا )١(

  ٦١         لـصاوتلاو ةـغللا )٢(

  ٨١        ةـيعامتجالا ةـئشنتلاو ةـغللا )٣(

     ١٢        ةـغــللا ةــفيظو )٤(

  ٤٢        لــفطلا دنع اهومنو ةغـللا باستكا )٥(

  ٨٢         لـفطلا دنع ةـغللا ومنو باستكا لحارم )٦(

  ٢٤         تاوصألا ملعو قطنلا تابارطضا )٧(

  ٢٤١  ـ ٥٤   ) تـاـمدقمو مـيهافم ( تاـوـصألا ملع : لوألا لصفلا

     دوـهجو هتيمهأو هعورفو هفيرعت (    يقطنلا تاوصألا ملع :   لوألا ثحبملا
  ) هيف برعلا

      ٦٤  

  ٧٤         تاوـصألا مـلع فيرعت : لوألا بلطملا

  ١٥         تاوـصألا ملع جهاـنمو عورف : يـناثلا بلطملا



  ج 

  ٥٥         تاوـصألا ملع ةيمهأ : ثلاـثلا بلطملا

  ٨٥         هـتأــشنو هخيرات تاوصألا ملع : عبارلا بلطملا

  ٤٦         هـيف برـعلا دوـهجو تاوـصألا ملع : سـماخلا بلطملا

        ـهـميهافم يـــقطنلا تاوـــصألا ـمـلع :   يناـــثلا ثـحبملا
    هـلئاسوو

      ٤٧  

  ٥٧         يــقطنلا تاوـصألا مـلع فيرعت : لوألا بلطملا

  ٩٧         يــقطنلا تاوــصألا  مـلع لـئاسو : يـناـثلا بلطملا

  ٦٨         ناـسنإلا يف قـطنلا زاهج : ثلاـثلا بلطملا

  ٨٩          تاوـصألا تاـفصو جراخم : عـبارـلا بلطملا

      مـوـلعلاب ـهـتقالعو ـيـقط  نلا تاوـصألا ملع :   ثـلاـثلا ثحـبملا
  . ىـرـخألا

     ٥١١  

  ٦١١        تاءارقلاو ديوجتلا ملعو يقطنلا تاوصألا ملع : لوألا بلطملا

  ١٢١        ةيبرتلاو سفنلا ملعو يقطنلا تاوصألا ملع : يناثلا بلطملا

  ٧٢١         ) ءايزيفلا ( ةعيبطلا ملعو يقطنلا تاوصألا ملع : ثـلاـثلا بلطملا

  ٤٣١        ةـيعاـمتجالا مولعلاو يقطنلا تاوصألا ملع : عـبارلا بلطملا

  ٩٣١          حيرشتلاو اـيجولويسفلا ملعو يقطنلا تاوصألا ملع: سماخلا بلطملا

 رها��ظمو ميها��فم ( ة��لوفطلاو ق��طنلا تابارـ��طضا : يـ��ناـثلا لـص��ـفلا
   )  لماوعو

       ٧٨١ ـ ٤٤١

  ٤٤١       ةــساردو فـيرعت لـفطلا : لوألا ثـحبملا

  ٥٤١        ماــع لكـشب ةـلوـفطلا : لوألا بـلطملا



  ح 

  ٢٥١        ةــيملعلا اهتيمهأو لـفطلا ةـسارد قرط : يناــثلا بـلطملا

  ٨٥١       . يــتوــصلا وــمنلاو لـفطلا ةـغل : ثـلاـثلا بلطملا

  ٦٦١        اهبابسأو اهفيرعتو اهخيرات ةيقطنلا تابارطضالا : يـناـثلا ثـحبملا

  ٧٦١       ةـماع ةـيخيرات ةرظن ةـيقطنلا تابارـطضالا : لوألا بـلطملا

  ٤٧١        ةــيقطنلا تاـبارـطضالا فـيرــعت : يناـثلا بـلطملا

  ٩٧١        تاـبارــطضالا ثودح بابسأو لماوع : ثـلاـثلا بـلطملا

         اهفينصـت  لـفطلا دـنع تابارطـضالا :   ثـلاـثلا ـلـصفلا
  . اهجالعو اهصيخشتو

  ٦٨٢ ـ ٨٨١

  ٩٨١       غامدلا يف ةغللا زكارمو  تابارطضالا فينصت : لوألا ثـحبـملا

  ٠٩١        ماع لكشب تابارـطضالا فينصت : لوألا بـلطملا

  ٣٩١      ةـغللا تابارـطضا )١(

  ٤٩١      توـصلا تابارـطضا )٢(

   ٤٩١       مالـكلا تابارـطضا )٣(

   ٥٩١       قـطنلا تابارـطضا )٤(

  ٧٩١       مالكلاو قـطنلا زـكارم اـيجولويسف : يناثلا بلطملا

  ٧٩١       غاـمدلا ةـسارد ةـيمهأ )١(

  ٨٩١       يوـغللا مـكحتلا قطانمو غاـمدلا ماـسقأ )٢(

  ١٠٢       تيوـصتلا تاـيلآ لـحارم )٣(

  ٢٠٢       ؟ مالـكلاو قـطنلا ةـيلمع مـتت فـيك )٤(



  خ 

  ٥٠٢        اـهجالعو اهصيخشت  مالكلاو قطنلا تابارطضا : يـناثلا ثـحبملا

  ٦٠٢       مالكلا تابارطضا : لوألا بـلطملا

  ٧٠٢       ةــجلجللا فـــيرعت 

  ٤١٢       مالـكلا يـف ةــجلجللا لاكـشأ

  ٦١٢      ةـجلجللا صـــيخشتو مــييقت

  ٩١٢      اــهلاكـشأو ةــجلجلل ةـيجالعلا لخادملا : يـناــثلا بـلطملا

  ١٢٢       يـتوـصلا جالـعلا لــحارم 

  ١٢٢       يـعمسلا بـيردـتلا ةـلحرم )١(

  ٢٢٢       يـقطنلا زاهجلا تابيردت )٢(

  ٣٢٢       ةـيوغللا تاـبيردتلا ةـلحرم )٣(

  ٤٢٢       فدـهتسملا توـصلا تـيبثت ةـلحرم )٤(

  ٥٢٢       يـتوـصلا جالـعلا لـئاسو 

  ٥٢٢       يــعاقيإلا مالكلا )١(

  ٦٢٢       يمالكلا ءاخرتسالا )٢(

  ٧٢٢       مالـكلا لـيلظت )٣(

     ٧٢٢       غــضملاب قــطنلا )٤(

   ٩٢٢       ةغللا تابارطضا : ثلاثلا بلطملا

  ٩٢٢       ) ايزافألا( ةيمالكلا ةسبحلا فيرعت

  ٢٣٢       ةيمالكلا ةسبحلا بابسأ

  ٣٣٢       ةيمالكلا ةسبحلا عاونأ



  د 

  ٦٣٢       ةيمالكلا ةسبحلا جالع

  ٦٣٢       ةيمالكلا ةسبحلل يقطنلا جالعلا

  ٩٣٢        قــطنلا تاـبارـطضا :  عبارلا بــلطملا

  ٩٣٢       لادبإلا : الوأ

  ٠٤٢      يئزجلا لادبإلا )١(

  ٠٤٢      ةغدللا )٢(

  ١٤٢       لماشلا لادبإلا )٢(

  ٢٤٢       ةأثأثلا )٤(

  ٤٤٢       فذحلا : ًايناث

  ٥٤٢      ةفاضإلا : ًاثلاث

  ٦٤٢       هيوشتلا وأ فيرحتلا : ًاعبار

  ٨٤٢       طغضلا : اسماخ

  ٠٥٢       ةيقطنلا تابارطضالا صيخشتو مييقت : سماخلا بلطملا

  ١٥٢       صيخشتلا تاءارجإ

  ١٥٢       ةلاحلا خيرات ةسارد )١(

  ٢٥٢       قطنلا ءاضعأ صحف )٢(

  ٢٥٢       قطنلا سايقم )٣(

  ٣٥٢       ةيعمسلا تاردقلا صحف )٤(

  ٤٥٢       ةيلقعلا تاردقلا )٥(

  ٤٥٢       توصلا جاتنإ ريدقت )٦(

  ٧٥٢       قـطنلا تاـبارطضال ةـيجالعلا لـخادملا : ثلاثلا ثحبملا



  ذ 

   ٨٥٢       ةيقطنلا تابارطضالا جالع لحارم لوألا بلطملا

   ٨٥٢       يحارجلاو يبطلا حيحصتلا ةلحرم )١(

  ٩٥٢       قطنلا ءاضعأ تالضع بيردت ةلحرم )٢(

    ٠٦٢       يعمسلا دادعإلا ةلحرم )٣(

  ١٦٢       ةحيحصلا تاوصألا قطن ىلع بيردتلا ةلحرم )٤(

  ٢٦٢       ديجلا عامتسالا 

  ٣٦٢       يناعملا ىلع زيكرتلا

  ٣٦٢       ميلسلا قطنلا ىلع باصملا لفطلا بيردت

  ٥٦٢       توصلا زاربإ ىلع نيرمتلا

  ٦٦٢       تاكرحلا ىلع بيردتلا

  ٦٦٢      تاملكلا ىلع بيردتلا

  ٧٦٢       ةيعيبطلا ةءارقلا ىلع بيردتلا

  ٩٦٢       ةيقطنلا تابارطضالل ةيجالع فقاوم : يـناثلا بلطملا

  ٩٦٢       ةأــثأــثلا )١(

  ٧٧٢       ةــغدــللا )٢(

   ١٨٢       هــيوــشتلا )٣(

  ٢٩٢ ـ ٧٨٢   ةـــــــمتاـخلا

  ٨٨٢      ثحبلا صيخلت : الوأ 

  ٩٨٢      ثحبلا جئاتن مهأ : ايناث

  ١٩٢      تايصوتلا مهأ : اثلاث



  ر 

    ٩٢٣ ـ ٣٩٢   ـةـــينفلا سراـــهفلا

  ٤٩٢      مـيركلا نآـرـقلا تايآ سرـهف : الوأ

  ٨٩٢       ـةـفيرشلا ةـيوبنلا ثـيداحألا سرـهف : ايناث

  ٩٩٢       ةـمجرتملا ةـيملعلا تاـحلطصملا سرهف : اثلاث

     ٦٠٣       عـجارملاو رداـصملا سرـهف : اعبار

    ٤٢٣      )tcartsbA( ةيزيلجنإلا ةغللاب ثحبلا صخلم

 



 ١ 

  

   ةمدقملا
  

  .  ثحبلا عوضوم

  . عوضوملاب يتلص

  . عوضوملا ةيمهأ

  . ثحبلا تايوتحم

  . ثحبلا فادهأ

  . ثحابلا تهجاو يتلا تابوعصلا

  . ثحبلا جهنم

   . ةقباسلا تاساردلا

  



 ٢ 

   ةمدقملا

   ىـلع مالسلاو ةالصلاو ، نيبم يبرع ناسلب نآرقلا لزنأ يذلا ، نيملاعلا بر هللا دمحلا    
 لوقي ذإ ىلاعت هللا قدصو ،نيعمجأ رشبلا غلبأ ناكف ملكلا عماوج هللا هاتآ يذلا ، نيمألا يبنلا
   : دعب امأ )١( ﴾ نايبْلا همَّلع ناسْنِإْلا َقَلَخ نآرُقْلا مَّلع نمحرلا ﴿ : ليزنتلا مكحم يف

  ةـصاخب    تاوصألا ملعو  ، ةماعب         ةغللا ملع تببحأ نأ ذنم عوضوملاب يتلص تأدب  دقف     
     هذـه تداز دـق             و ةـغللا ملع ةساردب ةبغر يدل تعبن دقو ، ىلوألا ةيعماجلا يتسارد ذنم
             ةـيوغللا تابارطضالا ةسارد يهو ةركفلا هذهب تقلطناو ، ريتسجاملل يتسارد ءانثأ ةبغرلا
               ةـيادب عم كلذ ناكو ،  يقطنلا تاوصألا ملع ةصاخو ةثيدحلا ةيناسللا تاساردلا ءوض يف
               تارـضاحم لالـخ نم ةديدج قافآ يدل تحتفت ثيح ثيدحلا ناسللا ملع قاسمل يتسارد
                ناسـللا مـلع نأ هـثيدح لالخ نم ريبكلا ريثأتلا هل ناك يذلاو ضايف  وبأ  يزوف روتكدلا
 نم ريثكلا لالخ نم ةغللا ةسارد اولوانت نيذلا نيملسملا ءاملعلا عم ةيبرع لوصأ هل ثيدحلا
               ةيمهأب ينم اناميإ ناونعلا اذهبو ثحبلا اذه ءاجو ، ةيبرغلا تاغللا ىلإ تمجرت يتلا بتكلا
          تابارطضالا وهو يويح عوضومب ثحبلا مامتها لالخ نم ةيمهألا ه    ذه عبنتو ، ثحبلا اذه
   . لفطلا دنع ةيقطنلا

              تابارطـضاب ةـقالع اهل يتلا مولعلا نم ةعومجم نيب طبرلاب عوضوملا متهي كلذكو     
                 دـيوجتلا مـلع لـثم موـلعلا هذهب يقطنلا تاوصألا ملع ةقالع لالخ نم مالكلاو قطنلا
  . حيرشتلا و ايجولويسفلا ملعو ءايزيفلا ملعو ةيبرتلاو سفنلا ملعو تاءارقلاو

  ءاـملعو ،             ةـغللا ءاملع دوهج ىلإ دوعن نأ ثحبلا اذه يف ةرورضلا تضتقا دقف اذلو     
  ةـسارد   ،تالاجم يف        مهتاساردو مهثاحبأ جئاتن نم ةدافتسالل نيثحابلاو ، نيسرادلاو ،سفنلا
        اـهنم ةـياقولا قرـطو اهبابسأو ةيقط   نلا تابارطضالا عاونأو ، اهفئاظوو ، اهفيرعتو ،ةغللا
               نـم ديفتست مولعلا نأل ؛ ةيحص ةرهاظ يرظن يف هذهو ،اهجالع يف ةحيحصلا بيلاسألاو
   . اياضقلا نم ريثك يف ةفلتخملا مولعلا عطاقتت دقو اهضعب

  ،لـيلحتلاو ةساردلاو صحفلا نم ريثكلاب ثيدحلا رصعلا يف يوغللا سردلا يظح دقلو    
   ةثيدحلا تايناسللاف ،ةميدقلا ةيوغللا تاساردلا يف ًادئاس ناك امع ًامومع فلتخت ةديدج جهانمب

                                                             

  ٤ ـ ٣ ـ ٢ ـ١ / ٥٥ نمحرلا ةروس )١(



 ٣ 

 ،يوحنلاو ،يفرصلا و ،يتوصلا ىوتسملا يه : ةعبرأ تايوتسم نم ةساردلاب ةغللا لوانتت
  كـلت ةصاخو ،ةيوغللا تاساردلا نم لئاهلا مكلا اذه يف انرظن ام اذإ اننأ ريغ ، يلالدلا مث
  وأ ةيفرصـلا وأ ةيوحنلا بناوجلا يف فيلأتلاو ثحبلا لج اندجو ،ةيبرعلا ةغللاب قلعتت يتلا
                 ةـساردلا نـم دـيزملا ىلإ ةجاح يف هلعج امم ،ةغلل يتوصلا بناجلا يف اهلقأو ،ةيلالدلا
      ىـلإ ةـجاحلا سـمأ يـف نحنو  ،        ةلوهجم ةضماغ هاياضق نم ريثكلا لازت ال ذإ ،ثحبلاو
         ةقالعلا تاذ تاساردلاب رثكأ مامتهالا ىلإ وعدي امم  اذهو ،  اهيلع فوقولاو  اهليلحتو اهريسفت
  . تاوصألا ملعب

        ،ةـساردلل لخدم نع ةرابع وه  ديهمتب  هل تدهم  سيئرلا     عوضوملا يف ضوخلا لبقو     
           ، لاصـتالا لئاسو مهأ نم اهنأل ؛ ناسنإلا ةايح يف      لاعفلا اهرودو ةغللا ةيمهأ  هيف تلوانت
       يناسنإلا ركفلا نومضم طبر ىلع موقت يتلا "  يهو ،ن     اسنإلا ةيصخش اهب ققحتت يتلا يهو
       اميدـق ينج نبا اهفرع دقو )١( "          امالك نوكت نأ ةغللا يف لصألاو ،قطنلا اهجتني تاوصأب
  )٢( " مهضارغأ نع موق لك اهب ربعي تاوصأ "  يه هلوقب

 تا   بارطـضا  اهبيص ـت          دق يتلاو ،يناسنإلا كولسلا رهاظم ربكأو مهأ نم دعت  ةغللاو      
                  رعـش امدـنع هـبرل مالسلا هيلع ىسوم انديس أجل دقو ، ميلسلا مالكلاو قطنلا نيب لوحت
          يِـل رسـيو يِردص يِل حرْشا بر َلاَق ﴿ :        ىلاعت لاق ثيح مالكلا رسعو قطنلا ةبوعصب
  )٣( ﴾ يِلوَق اوهَقْفي يناسِل نم ًةدْقع ْلُلحاو يِرمَأ

            يـهو ةيـساسأ ةيضـق لوـح رودي عوضوملا نأل ؛   ةغللا نع ث  حابلا ثدحت دقو      
      يـقطنلا تاوـصألا ملع ء         وض يف اهتسارد متيسو ، لفطلا دنع قطنلاو مالكلا تابارطضا
    نـم رـيثك    ةـيلع زكت          رت ثيح ؛ ةيمهأو ةيويح تاوصألا ملع عورف رثكأ نم د عي يذلاو
  مـلع عورف مدقأ وهو "  يوغللا توصلا ثادحإو جاتنإ ةيلمعب ىنعيو ، ةيتوصلا تاساردلا
               سردـي وهف ، اهلك ةيوغللا تائيبلا يف راشتنالا يف ًاظح اهرثكأو ًامدق اهخسرأو تاوصألا
  اهفئاظو  ددحيو ، تاكرح نم  اهل ضرعي  امو ، قطنلا ءاضعأ يف  رظنلاب ملكتملا  طاشن

                                                             

  . ٥٥ ص   م٧٩٩١ ةرهاقلا ،٢ط ،يبرعلا ركفلا راد ، ةغللا ملع ، دومحم ؛ نارعسلا )١(
 .١/٣٣  .ةيملعلا ةبتكملا ،راجنلا يلع دمحم :قيقحت ، صئاصخلا ،نامثع ، حتفلا وبأ ؛ ينج نبا )٢(
  . ٨٢ـ٧٢ـ٦٢ـ ٥٢ /٠٢ هط ةروس )٣(



 ٤ 

   نـم تاوص      ألا رادصإ ةيكيناكيم ليلحت ىلإ كلذب ًايهتنم ،       قطنلا ةيلمع يف اهنم لك رودو 
 )١(." ملكتملا بناج

                نـم هـل امل اداج اعوضوم جلاعت يتلا ةليصألا اياضقلا نم ثحبلا اذه ةيضق ربتعتو     
     او لواـنت    نيذـلا ءاملعلا   نم ريثك  كانهو   ،  ىرخألا     مولعلا نم ةعومجمب تاقالعو تادادتما
 هنظأ ام نكلو ، اهجالعو اهرهاظمو اهبابسأو اهموهفم اوددحو " يوغللا ومنلا تابارطضا "
       . يقطنلا تاوصألا ملع لالخ نم عوضوملا لوانت وه انه اديدج

   قرـطو اهفئاظو               ثيح نم  فيرعتلاو  ةسرادملاب ةغللا  ةيادب  ثحابلا لوانت دقف اذلو     
 "     لـفطلا دنع ةيقطنلا تابارطضالا "   وهو سيئرلا  ثحبلا  عوضوم   ىلإ ى   هتنا مث ، اهباستكا
    متيـس ثـيح ، اـماع رشع ةسمخ هغولب ىتحو ىلوألا داليملا ةخرص  ذنم لفطلاب دصقأو
 يفو ،ةيمهأو ةيويح تاوصألا ملع عورف رثكأ وهو يقطنلا تاوصألا ملع ءوض يف هتسارد
 يهو ،يتوصلا ءادألا قيقحت ىلإ يدؤت تايلمع ثالثب يتاوصألا متهي يقطنلا تاوصألا ملع
   :  يلاتلاك ةبترم

   ءاوهلا رايت ةكرح )١(    

   تيوصتلا طاشن )٢(    

  )٢( قطنلا طاشن )٣(    

 توصلا رادصإ يف  )scitenohP yrotalucitrA ( يقطنلا تاوصألا ملع لثمتيو     
            ، تافصلاو جراخملا ثيح نم توصلا اذه ةساردب يقطنلا تاوصألا ملع موقيو ،  هجاتنإو
   سردـي هـنأل ؛ )scitenohP rotoM( يكرحلا تاوصألا ملع : اهنم تايمست ةدع هلو
                   يجولويسـفلا وأ يفيظوـلا تاوـصألا مـلع ، هـيلع قـلطيو ، قـطنلا ءاضعأ ةكرح
)scitenohP lacigoloisyhP( قـطنلا ءاضـعأ اـهيدؤت يتلا فئاظولا نيبي هنال ؛ ،    
   )٣( .ءاضعألا هذه تافصو

                                                             

 . ٧٤ ـ٦٤ ص . ةرهاقلا  )ت د(٠، بيرغ راد ، تاوصألا ملع ، لامك ؛ رشب )١(
 . م ٦٨٩١      ، سلبار�ط ،حتا�فلا ة�عماج تاروش�نم ،     ا�هفئاظوو تاو�صألا ،     فص�نم د�محم ؛ يطامقلا : رظنا )٢(

 ٠٢ ص
 . ٩١ ص  ، اهفئاظوو تاوصألا ، يطامقلا  فصنم  دمحم  :رظنا )٣(

 



 ٥ 

             ربتعاو يفئاظولا تاوصألا ملع نع ثيدحلا ليلجلا دبع رداقلا دبع روتكدلا لوانت دقو     
              سردـلاب نوـينعملا اهلوانت يتلا ةثيدحلا تايمستلا نم يقطنلا تاوصألا ملعل ةيمستلا هذه
          ءاضعأل ةيبيكرتلا ةينبلا نايبو ليلحتلاو فصولاب جلاعي يذلا ملعلا وهو "   ثيدحلا يتوصلا
hceeps fo esnagrO  قطنلا  ،ةيوغللا تاوصألا جاتنإ لمع ىلع فوقولا لجأ نم ؛ )(
             يـف اراشـتناو اعويش اهرثكأو ، ةيتوصلا تاساردلا مولع عاونأ مدقأ ن   م ملعلا اذه ربتعيو
  )١( .يوغللا سردلاو فينصتلا تائيب

      ةعرس ثيح ، ناسنإلا ةايح نم ةلحرملا هذه ةيساسح ىدم ىلإ لفطلاب مامتهالا عجريو     
    اذإ امأ ، ًايع امتجاو  ًايسفنو  ًايلقع          ًاقفاوت هبسكي لفطلل ميلسلا يوغللا ومنلاو ، ماع لكشب ومنلا
              ارتوت دلويس كلذ نإف قطنلاو مالكلا يف بويع ترهظو لفطلا دنع يوغللا ومنلا برطضا
                  ناـك اـنه نـمو ، قيضلاو جرحلاب رعشي ثيح عمتجملا عم هفيكت ىلع رثؤي لفطلا دنع
            ةجلاعمل لئاسولاو لبسلا ريفوتو ، لفطلا دنع مالكلاو قطنلا تابارطضا عوضومب مامتهالا
    . اركبم اجالع ةيوغللا تابارطضالا هذه

  ،          تاوصألا ميظنتو ليكشت ىلع لفطلا ةردق مالكلاب ةقلعتملا تابارطضالاب دوصقملاو     
               ءانثأو ، توصلا اهنم ردصي يتلاو ةيتوصلا راتوألا اهب موقت يتلا تاكرحلا وهف قطنلا امأ
      هذـه دـيدحتب ثـحا          بلا موقيس قطنلاو مالكلا يف تايلاكشإ ثدحت لفطلا دنع يوغللا ومنلا
            يهو تاوصألا ملع ءوض يف اهجالع ةيفيكو اهثودح بابسأو اهموهفم نيبيو تابارطضالا
      قـلعتت ىرـخأو ةـغللاب          قـلعتت ىرخأو مالكلاب قلعتت ىرخأو قطنلاب قلعتت تابارطضا
   . اهيف ثيدحلا لصفنسو  توصلاب

      مـظعم نأ هيونتلا عم ل        اجملا اذه يف ةقباسلا تاساردلا نم ةدافتسالاب ثحابلا موقيسو     
             ةيبرتلا لالخ نمو سفنلا ملع لالخ نم نوثحابلا اهلوانت قطنلا تابارطضا لوح تاساردلا
   هذه نأ  عم ،    ةيوبرتلا تاساردلا هذه نم   ديفتسأس   يننأ     يف كش الو ،  اهنيناوقو  ةصاخلا
  يذـلاو             ، تاوصألا ملع كلذكو ، ثيدحلا ةغللا ملع تامامتها ميمص نم د عت تابارطضالا

                                                             

  ـ�ه ١٣٤١  نامع ، ١   ط ، عيزوتلاو رشنلل ءافص راد ، ةيوغل       لا تاوصألا ، رداقلا دبع ؛ ليلجلا دبع : رظنا )١(
 . ٢٢ ص م ٠١٠٢ ـ

 



 ٦ 

       يـف ناسـح ماـمت روتكدلا           كلذ مدختسا دقو ، ةظحالملاو ةبرجتلا ىلع دمتعي مويلا حبصأ
  )١(. تاوصألا جراخم ضعب نييعت يف مفلا فقس يف يعانصلا كنحلا تيبثتب ةيتوص ةبرجت

         اهثودـح هـيفيكو تابارطـضالا ةيضق نيب طبرلا       ىلع ثحبلا اذه يف ةساردلا زكرتسو 
               مالـكلا مـهف ىـلع ةردـقلا دقفي لفطلا لعجي يذلا ببسلا ام    كلذكو لفطلا دنع اهجالعو
    ؟ ةيضقلا هذه نم تاوصألا ملع رود نيأو ؟ ايظفل هنع ريبعتلا ةبوعصو

             تابارطـضالل ةيجالعلا لخادملا ىلع ةساردلا نم ريخألا لصفلا يف ثحابلا زكر دقو    
   لالـخ نم اصوصخ تا           وصألا ملع نمو امومع ةغللا ملع راطإ نم قلطنت يتلاو ، ةيقطنلا
   . ةددعتملا ةيتوصلاو ةيوغللا تابيردتلا نم ةعومجم

              لواحيـس يتلاو ، ةضيرعلا اهطوطخو هتسارد نع ثحابلا اهيف ثدحت يتلاو ةمدقملا هذه  
        لـيلحتو ةشـقانمو ةسارد يف مهاست يتلاو ةرفوتملا تايطعملا لك عضي نأ ىلاعت هللا نذإب
            لاـجملا اذـه يـف نيلماـعلا تاربخ لالخ نم ث     حبلا يف ةدراولا رصانعلا لكل فصوو
               لوـح روحمتت يتلاو ةداجلا ةيثحبلا تايطعملا لك ىلإ جاتحي ثحبلا نأل ؛ اهنم ةدافتسالاو
       اـم رخآ كلذكو يوغللا ومنلا   ءانثأ قطنلا      تابارطضا لاجم يف ةرصاعملا تادجتسملا رخآ
   دوـهجلا لالـخ ن ـم ،        ةـيبيرجتو ةيفرعم تايرظن نم ثيدحلا تاوصألا ملع هيلإ لصو
              . سفنلا ملع ةصاخو ىرخأ مولعو ةغللا ملع نيب ةكرتشملا

     . ثحبلا تايوتحم *

                        : اهيف درو امل زجوم اذهو ةمتاخو نيلصفو لخدمو ةمدقم نم انوكم ثحبلا ءاج دقو

 ةلصو ،  ثحبلا اهجلا   عي يتلا ةسيئرلا ةيضقلا ديدحتو عوضوملا ىلع توتحا دقو :  ةمدقملا
                  ، ةـساردلا هذـه يـف ثـحابلا هعبتا يذلا جهنملاو ،هتيمهأو ، هرايتخا ببسو هب ثحابلا
   . ثحابلا اهل ضرعت يتلا تابوعصلاو ثحبلا نم ةوجرملا فادهألاو

    نع مهم ديهمتب دهمي        نأ هليصافتو عوضوملا يف ضوخلا لبق  ثحابلا ىأ  ترا دقو :  لخدملا
 هلحارمو           لفطلا دنع يوغللا ومنلاو ، اهل لفطلا باستكاو اهتفيظوو ا   هفيرعت ماع لكشب ةغللا
   تابارطـضالاو              ، هيف شيعي يذلا عمتجملا ةغل يف لفطلا مكحتي نأ ىلإ داليملا ةخرص ذنم
        دـيهمتلا يرورضلا نم هنأ ثحابلا ىأرو ،    امهنيب ةقالعلاو    يقطنلا تاوصألا ملعو ةيقطنلا

                                                             

 ٣٥  ص ـ�ه ٨١٤١ ـ  م ٧٩٩١    ةرها�قلا ،ب�تكلا ملا�ع ،    يو�غللا توص�لا ة�سارد ،را�تخم   د�محأ ؛ر�مع :رظنا )١(
 . ٥٣ ص   م ٤٩٩١ ، ءاضيبلا رادلا ، ٤ ط ،ةفاقثلا راد ،اهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا ، مامت  ؛ناسحو



 ٧ 

         حلطصـمل ليـصأتلا كلذـكو لفطلا دنع ةيوغللا ت    ابارطضالاب قلعتي عوضوملا نأل كلذب
   . سفنلا ملعو ةغللا ملع يف ةيقطنلا تابارطضالا

             : يهو ثحابم ةثالث ىلع لمتشي و تاقالعو تامدقمو ميهافم تاوصألا ملع : لوألا لصفلا
   هيف برعلا دوهجو هتيمهأو هعورفو هفيرعت ، تاوصألا ملع *

  . تاوصألا تافينصتو جراخمو فطنلا زاهجو ، هلئاسوو هفيرعت ،يقطنلا تاوصألا ملع *

          بـطلا مـلعو ، تاءارـقلاو دـيوجتلا ملع:      لثم مولعب هتقالعو يقطنلا تاوصألا ملع *
  . ءايزيفلا ملعو ، حيرشتلاو

    ىـلع لمتشـيو  لماوعو رهاظمو ميهافم  ةلوفطلاو   ةيقطنلا تابارطضالا :   يناثلا لصفلا
   :  امه نيثحبم

  . يتوصلا ومنلاو لفطلا ةغلو ، ةيملعلا اهتيمهأو هتسارد قرطو هفيرعت لفطلا *

  .  اهـثودح لماوعو باـبسأ و اهفيرعتو اهخيرات ةيقطنلا تابارطضالا *

         ىلع لمتشيو ، اهجالعو اهصيخشتو اهـفينصت لفطلا دنع تاـبارطضالا :   ثلاثلا لصفلا
  : امه ثحابم ةثالث

         يف  مالكلاو قطنلا زكارم ايجولويسفو ، اهعاونأو ا   هلاكشأ ديدحتو تابارطضالا فينصت *
  . مالكلاو قطنلا ةيلمع ثودح ةيفيكو ، تيوصتلا تايلآ لحارمو ، غامدلا

       لالـخ نـم ةيجالعلا لخادملاو ، اهفيرعتو ةجلجللا ةصاخو مالكلا تابارطضا صيخشت *
    ةأـثأثلا نـم    هيف امو لادبإلا    لمشتو قطنلا تابارطضا    و يتوصلا جالعلا لئاسوو لحارملا
             تابارطـضالا صيخشـت تاءارـجإ مث ، طغضلاو فيرحتلاو ةفاضإلاو فذحلاو ةغدللاو
   . ةيقطنلا

           يحارجلا حيحصتلا لثم جالعلا لحارم يف ةلثمتملا قطنلا تابارطضال ةيجالعلا لخادملا *
              ةحيحصـلا تاوـصألا قـطن ىلع بيردتلا ةلحرم مث قطنلا ءاضعأو تالضع بيردتو
  . هيوشتلاو ةغدللاو ةأثأثلا ىلع جالعلا كلذ قيبطتو

  . ثحبلا عوضومب ةقلعتملا تايصوتلا مهأو هجئاتنو ثحبلا ةصالخ ىلع لمتشتو : ةمتاخلا
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      ةـيوبنلا ثـيداحألا سرـهفو     ةـميركلا     ةينآرقلا تايآلا سرهف لمشتو :   ةينفلا سراهفلا
  . عجارملاو رداصملا سرهفو ةمجرتملا ةيملعلا تاحلطصملا سرهفو ،ةفيرشلا

  : ثحبلا فادهأ *

   : يتأي اميف اهقيقحت ثحابلا وجري يتلاو ، ثحبلا فادهأ مهأ صيخلت نكميو

 ةيفيكو اهبابسأو ةيقطنلا تابارطضالا عاونأب ماملإلاو قطنلا تابارطضا عوضوم زاربإ )١(
                              .اهجالع لبسو اهثودح

       صاـخ لكشب يقطنلا تاوصألا ملعو ، ماع      لكشب تاوصألا ملعل زرابلا رودلاب هيونتلا )٢(
                 نمـض نآلا جردـني  عوضوملا  اذه نأو ،مالكلاو قطنلا تابارطضال هتجلاعم لالخ نم
  . ةيبرتلاو سفنلا ملع ىلع اركح ناك نأ دعب ةيوغللا تاوصألا ملعل ةيقيبطتلا تاعوضوملا

     يـف لافطألل هابتنالا ةرو         رضو لفطلا دنع يوغللا ومنلا نم ةلحرملا هذه ةروطخ نايب )٣(
  . قطنلا تابارطضاب ةباصإلا رطاخم مهبينجتل لوأب الوأ مهتعباتمب  كلذو ةلحرملا هذه

 ثحبلا تايصوتو جئاتن نم ) مألاو بألا ( ةرسألا ديفتست نأ ةرورض ىلإ ثحبلا فدهي )٤(
  . مهعم ثيدحلا ءانثأ هأتأتلا وأ مثعلتلاك تابارطضالا هذه نم مهلافطأ بيصي دق ام جالع يف

             نيباصـملا لافطألا جالع يف ثحبلا جئاتن نم ةدافتسالا يهو ةيقيبطتلاو ةيلمعلا ةدئافلا )٥(
              مـهلعجو ، ميلسـلا قـطنلل الوصو ءافشلاو جالعلاب لمألا مهئاطعإو ،قطنلا تابارطضاب
  . مهلوح نم طيحملا عم ايعامتجاو ايسفن نوفيكتي

       تادجتسـملاب هـطبرو يبرعلا يتوصلا ثارتلا      ءايحإب ةيبرعلل يتوصلا بناجلا ةمدخ )٦(
   ةثيدحلا

               لـصو ام يف اهرثأو ، يتوصلا سردلا ةمدخ يف ةريبكلا برعلا ءاملعلا دوهج زاربإ )٧(
  ثيدحلا رصعلا يف يتوصلا سردلا هيلإ

  : ثحابلا تهجاو يتلا تابوعصلا *

 يتلا عجارملا ةردن ب قلعتي ام اهنم ،     ثحبلا اذه يف  ةددعتم   بعاصم ثحابلا ت هجاو دقو    
                ةبوعـص كلذـكو ، تاوـصألا مـلع لالخ نم مالكلاو قطنلا تابارطضا ةسارد لوانتت
 ضورفملا ملاظلا راصحلا ببسب ةرواجم لود يف ةرفوتملا رداصملاو عجارملا ىلإ لوصولا
       تابارطضالا عوضومب متهت ةصصختم زكارم دوجو مدع كلذكو ، بيبحلا ةزغ عاطق ىلع
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          ةصـتخملا ةزـهجألاو تاربتخملاو لماعملل ةزغ عاطق يف انتاعماج راق   تفا كلذكو ، ةيوغللا
 اهيف تأدب يتلا ةرتفلا يف ديازتملاو رمتسملا يئابرهكلا رايتلا عاطقنا كلذكو ، تاوصألا ملعب
 هللااب تنعتسا ثيح ، لمعلا يف رارمتسالا نم عنمي مل كلذ نكلو ،هنم ءاهتنالا ىتحو ثحبلا
         يـف ينتدعاس ةريثك لبس يمامأ تحتفنا ثيح  ،  دادسلاو قيفوت  لا تدجوف ،  ىلاعتو هناحبس
     نوـعلا ميدقت يف ادهج اورفوي مل نيذلا ماركلا يتذتاسأ تاهيجوت كلذكو ، ةساردلا هذه مامتإ
   . رونلا ثحبلا اذه ىأر ىتح ؛رداصملا ضعب ريفوتو هيجوتلاو ةحيصنلاب

  : ثحبلا جهنم *

       تابارطضالا فصو لالخ نم كلذو يفصولا جه      نملا  ىلع هتسارد يف ثحابلا دمتعا     
  صيخشـت "              ـ ـب ةـيملعلا جهانملا يف فرعي ام وهو احضاو اريسفت اهريسفتو ، ةيوغللا
              رهاوـظلا لـيلحت يف يليلحتلا جهنملا كلذكو ، جالعلا ىلإ لوصولا يف اريسيت "  ةرهاظلا
 قطنلا تابارطض   اب اهتقالعو هلئاسوو هقرطو يقطن     لا تاوصألا ملع تادرفم عبتتو ةيتوصلا
  . ثحبلاب ةقلعتملا ةيملعلا تاحلطصملا مظعم ةمجرتب ثحابلا ماق كلذك ، مالكلاو

          : ةقباسلا تاساردلا *

              لكشب عوضوملا لوانتت ةقباس تاسارد ىلع ثحابلا رثعي مل ، شيتفتو ثحب ةلحر دعب     
      نـم ءازـجأ وأ بن          اوج تلوانت تالاقمو ثاحبأو بتك ىلإ أجلي ثحابلا لعج امم ؛رشابم
  : ةيتآلا نيوانعلا يف امك ةيعرف ةقالع اهل نوكت امبر يتلا تاساردلا ضعب وأ  عوضوملا

    دارزلا ريخ دمحم لصيف ،  مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا *

  نيدلاولاو نيملعملاو بطاختلا ييئاصخأ ليلد  قطنلا تابارطضا ، باهيإ ؛ يوالببلا *

    ةدوج وبأ لئاوو يواطرسلا زيزعلا دبع ، مالكلاو ةغللا تابارطضا *

   يواسنهبلا ماسح ، يوغللا ثحبلا جهانم ءوض يف لفطلا ةغل *

  . نيمأ دومحم ريهس ، جالعلاو صيخشتلا "ةجلجللا" *

    زـيزعلا دـبع "         اـهجالع ، اهعاونأ ، اهصيخشت ، اهتيفلخ"    مالكلاو قطنلا تابارطضا *
   يصخشلا

    . تاقيرزلا جرف هللا دبع ميهاربإ روتكدلا ، جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا *
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  . فيفعلا لـصيف ، ةغللاو قـطنلا تابارطضا *

 تقفو دق نوكأ نأ وجرأ ينإو ،لمعلا اذه مامتإ ىلع هركشأو هللا دمحأ نأ الإ ينعسي الو    
  هيف              بابلا تحتف دق يذلاو ، عوضوملا لوح تالؤاستلا نم ريثك ىلع ةباجإلاو هضرع يف
               ، عيمجلل ةدئافلا معت نأ ىنمتأ كلذكو هنم بولطم وه ام اومتيو هصقاون اولمكتسيل نيثحابلل
                  ،هـيف لاقي نأ يغبني ام لك تلق وأ ،هقحتسمو هقح عوضوملا اذه تيفو دق ينأ يعدأ الو
                 ، دـهج نم تعطتسا ام هيف تلذب يننكلو يتردق نم ربكأ عوضوملا اذه نأب فرتعأ امنإو
                 ماـمأ باـبلا  حتفتو ،هقئاقح ولجت هنع ةبسانم ةروص ضرع يف تقفو دق ن  وكأ نأ لمآو
                  فاشـكتساو ، هـيف ثحبلا ةعباتم ةصرف يل حاتت نأ لمآ امك ، ثحبلاو ةساردلا نم ديزم
          ، وهسـلاو نايسـنلا ناسـنإلا ةعيبط نم نإ :        لوقأ نأ الإ ينعسي الو ، هنم ىرخأ بناوج
   . يسفن نمف ترصق نإو هللا نمف تبصأ نإ ، هدحو هللا طقف لامكلاو

    يف اعيمج انلامعأ لعجيو ،           ةيبرعلا ةغللا مولع ةمدخ يف عيمجلا قفوي نأ لاسأ هللاو    
  . نيملاعلا بر هللا دمحلا نأ اناوعد رخآو ، انتانسح نازيم
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  .  ةساردلا ىلإ لخدم         
  

  . ةغلل يحالطصالا  موهفملاو يوغللا ىنعملا )١(    

  . لصاوتلاو ةغللا )٢(    

  . ةيعامتجالا ةئشنتلاو ةغللا )٣(    

  . ةغللا ةفيظو )٤(    

  . لفطلا دنع اهومن و ةغللا باستكا )٥(    

  . لفطلا دنع ةغللا ومنو باستكا لحارم )٦(    

  . تاوصألا ملعو قطنلا تابارطضا )٧(    
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   . ةـساردلا ىلإ لـخدم

  . ةغلل يحالطصالا موهفملاو يوغللا ىنعملا )١(

   اذـهو )١(               مالكلا اهانعمف ملكت اذإ ، وغلي اغل لعفلا نم ةذوخأم يوغللا اهانعم يف ةغللا     
                تددـعتو ةـغللا فيراعت ترثك دقف حالطصالا يف امأ ، ةغللا مجاعم مظعم هتلوانت ىنعملا
 )صئاصخلا(     هباتك يف ينج نبا حتفلا وبأ هركذ ام اهرهشأ     و هنم قلطنت يذلا قلطنملا بسح
    )٢( " مهضارغأ نع ٍموق لك اهب ربعي تاوصأ :ةغللا دح" :لاق ثيح

             ثدـحأ عراضـي مهتاصصخت فالتخا ىلع ةيبرعلا ءاملع هلقانت يذلا فيرعتلا اذهو     
                تاوـصألا مـلع اهسردي يتلا ةداملا وه يوغللا توصلا ناك اذإف ، ةغلل ةيملعلا تافيرعتلا
            لالـخ نمو ، ينج نبا اهنع ربع امك تاوصأ نع ةراب       ع اهتاذ دح يف ةغللا نإف ، ةيوغللا
                يأ عيطتسي نل ةغللا نودبو ، عمتجملا ةايح ميظنتل ةمهم ةليسو ةغللا نأ دكؤن فيرعتلا اذه
                 عـمتجملا ميـظنتل ساـسألا رصـنعلا يه ةغللاف يلاتلابو ، هضارغأ نع ربعي نأ عمتجم
       هـمهفن ام اذهو ، مهعم لصاوتلاو          عمتجملا دارفأ عم همهافتو درفلا ةغل لالخ نم يناسنإلا
 ملكتملا ةرابع يه فراعتملا يف ةغللا " :           الئاق ةغللا نع ثدحت امدنع نودلخ نبا مالك نم
 ةكلم ريصت نأ دبالف ،مالكلا ةدافإب دصقلا نع ،ئشان يناسل لعف ةرابعلا كلتو ،هدوصقم نع
    )٣(. " مهتاحالطصا بسحب ةمأ لك يف وهو .ناسللا وهو ،اهل لعافلا وضعلا يف ةررقتم

   ، ةغللا ىنعم يف امهقفاوتل ؛ينج نبا فيرعت ىلع علطا دق هفيرعت يف نودلخ نبا نأكو     
                لوانت نم مظعم دكؤي كلذ لالخ نمو ،يناعملا نع سانلا اهب ربعي ،تاريبعت وأ ظافلأ اهنأب
  . مهافتلاو لصاوتلل ةيعامتجا ةليسو يه ةغللا نأ حالطصالا يف ةغللا فيرعت

          هذه تددعت امهم ةيرشبلا قورعلا زيمت ةيصاخ مالكلا ةغل نأ    ةغللا ءاملع ضعب ركذيو     
    نـم فالآ ة               دـعل دـتمي ليوط خيرات تاذ ةمأ وأ ةليبق لك ةغلف لئابقلا تددعت وأ قورعلا
               نـم ىرخألا لاصتالا روص ةيقب ىلع ممألا دنع ةيلضفأ تاوصألا ةغُلِل ناك دقو ،نينسلا
    اـهماقم موق         ت نأ نود مالكلا ةغل ممتت ىرخألا روصلا هذه عيمجو .اهري  غو تاءاميإو ةباتك

                                                             

   ١٥٢ /٥١ ) وغل ( ةدام ، توريب ،١ ط ، رداص راد ،برعلا ناسل ، مركم نب دمحم ؛روظنم نبا :رظنا )١(
  .  ٧٨ /١ صئاصخلا ،  ينج نبا  )٢(
 ةعبطم ، يمويفلا نسح ميهاربإ : قيقحتو حيحصت ، نودلخ نبا ةمدقم ، نمحرلا دبع ؛ نودلخ نبا  )٣(
٢٣١ ، رصم ، ) ةيفرشملا ةعبطملا ( رماعلا   . ٩٣٦ ص  .  ـه ٧
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       وأ ةـقوطنملا ظاـفلألا ىلع لدت "           ةغللا نأ باوتلا دبع ناضمر روتكدلا ربتعا امنيب ، ةيلك
   )١( " ميهافمو راكفأ نع ربعت يتلاو ، ةعومسملا وأ ةبوتكملا

         لب ، ظوفلملا مالكلا ىلع طقف رصتقت ال        اهنإف ،ىنعملا نع ريبعتلل ةادأ ةغللا تناك املو     
       نمضـتت ناسنإلا ةغل نأب لوقن انلعجي ام اذهو ، كلذ نم رثكأ وه ام لمشتل كلذ ىلع ديزت
      : امه نيسيئر نيبناج

labreV  (   ةـيظفللا ةـغللاب ىمسي ام وهو ةعومسملا وأ ةبوتكملا وأ ةقوطنملا ةغللا )١(

eguagnaL( .  

     يـف لـثمتت يـتلا ةـغللا يهو  )eguagnaL labreV noN ( ةيظفللا ريغ ةغللا )٢(
             ةصوصخم ةلالد وأ نيعم ىنعم مهف اهلالخ نم نكمي يتلا تاءاميإلاو تاراشإلاو تاكرحلا
  )٢( . اهل نيعم ىنعم ىلع فرعلا عضاوت

               روعشـلا نم ىتش تالاح نيبو ًايسح ةكردم ءايشأ نيب تباث طابترا يه ًاساسأ ةغللاو    
 نأ ىلإ ًائيشف ًائيش روطتت ةغللاو .    نييئادبلا ماوقألاو لافطألا راغص دنع ًارهاظ    هدجن ام اذهو
                ثيح،هـتاذب ًاـمئاق ًاديرف ًائيش رمألا رخآ حبصتل مالكلا نم ةدرجملا روصلا كلت ىلإ لصت
     دـنع يـه امك             رمألا لوأ ةغللا تناك نيح يف ىرخألا تاملكلا نم اهتلالد ةملك لك قتشت
  )٣(.جراخلا يف ًائيش رظانت اهنم ةدحاو لك تاملك نم ةعومجم ًالثم لافطألا

                  لكل نأ ينعي اذه نإف ةثيدحلا اهتافيرعت يف امك ، زومر اهنأ ىلع ةغللا انفرع ام اذإو     
  ةعومجم يأل يوغللا ماظنلا ىلع فرعتي نمو ، يوغللا ماظنلا لثمت ازومر ةيرشب ةعومجم
  نم ماظن " :  هلوق     ب ةغللا ريسوس يد فرع دق  و ،     اهعم مهافتيو لصاوتي نأ ع  طتسي ، ةيرشب
            اهبسـتكيو ، مهنيب لصاوتلا ققحي ةيوغللا ةعامجلا ناهذأ يف ةيحالطصالا ةيتوصلا زومرلا
  )٤( ". هتعامج نم اعامس درفلا

                                                             

 ، ةرها��قلا ، ٣    ط ، يجنا��خلا ة��بتكم ، ه��نيناوقو ه��للعو هرها��ظم يو��غللا رو��طتلا ، ناض��مر ؛ باو��تلا د��بع )١(
  . ٧٣ ص  .  م٧٩٩١ ـ ـه ٧١٤١
   ـ ـ�ه٤٢٤١  ، ةرها�قلا ، ١    ط ، ي�برعلا ر�كفلا راد ، ل�فطلاو ةغللا ةيجولوكيس ، ديمحلا دبع ديسلا ؛ ناميلس )٢(

   .  ٩٢ ـ٨٢ ص .  م٣٠٠٢
  . ٣١ ص  .  م ٢٦٩١ ، ةرهاقلا ، فراعملا راد ، لفطلا دنع ةغللا ءاقترا ، حلاص ؛ غامشلا )٣(
    مي��عن د��محأ روتكد��لا ة��مجر        ت ،  ما��علا ة��غللا م��لع ي��ف لوص��ف  مجر��تملا ة��مدقم ، د��نانيدرف ؛ ري��سوس يد )٤(
  ٣ص . م ٥٨٩١ ، ةيردنكسإلا ، ةيعماجلا ةفرعملا راد ،نيعاركلا



 ٤١ 

                يـف ةـغللا نأ ىـلع تزكر يتلاو تاوصألاو ةغللا ءاملع اهركذ يتلا تافيرعتلا نمو  
         ثـيح قوـتعملا دمحأ روتكدلا فيرعت ةصاخلا ةينهذ     لا تاردقلا قيرط نع يتأت اهعومجم
         يناـعملا اـهيف اـمب ،ةـيوغللا فراـعملا عومجم نم نوكتت ةينهذ ةردق ةغللا نأ "  ربتعا
               قطاـن درـفلا نهذ يف ومنتو دلوتت ، اعيمج اهمظتنت يتلا دعاوقلاو تاوصألاو تادرفملاو
    اذـه لالـخ نـمو )١( "  ةـبات    ك وأ امالك هتغل تارابع جاتنإ نم هنكمتف اهلمعتسم وأ ةغللا
 اهباستكال يرطفلا دادعتسالا قيرط نع ةبستكم ةردق يه ةدوصقملا ةردقلا نأ نيبتي فيرعتلا
                مهفيل هعم لصاوتي نأ لجأ نم هتغل ملعتي نأ ديري يذلا عمتجملل ءامتنالاب هروعش لالخ نم
 رفا  ضتت قاسنأو    تادحو ةعومجم يف لثمتت         ةبستكملا ةينهذلا ةردقلاو ، هلوح نم رودي اذام
    يتوصـلا قسـنلا "            يـه قاسنألا هذهو ميلسلا يوغللا جاتنإلا ةيلمع ىلإ لوصولل اهعيمج
  )٢( . " ... يمجعملاو يفرصلاو يبارعإلا يوحنلاو يلالدلاو

            فـيرعت ىلع ةيعامتجالاو ةيوبرتلاو ةيسفنلا تاساردلا لاجم يف نوسرادلا زكر دقو     
         اهفرعي ثيح ةغلل تافيرعت ةدع ركذنو يعامتجالا لصاوتلا ة    يلمع يف ةريبكلا اهتيمهأل ةغللا
    ةراـهم ىـهو ،        ةـفلتخملا يناعملا لثمت زومرلا نم ةعومجم"   اهنأب  نارهز دماح  روتكدلا
     يعاـمتجالا لاصتالا ةليسو ىهو ،      ةيظفل ريغو ةيظفل ناعون ةغللاو ،    ناسنإلا اهب صتخأ
  ىـهو ،     يلاعفنالا قفاوتلاو ةيعامتجالا      ةئشنتلاو يلقعلا ومنلا لئاسو ىدحأ ىهو ،  يلقعلاو
                                       )٣(."  يكرحلاو يسحلاو يلقعلا ومنلا رهاظم نم ىوق رهظم

                 زـيزعلا دـبع لـثم اـهيلع عمتجملا قفاوت متي زومر درجم ةغللا ربتعا نم مهنمو       
 ةئف دارفأ نيب وأ ،    ةنيعم ةفاقث يف     ةيلع قفتي زومرلا نم ماظن "     اهنأب اهفرعي يذلا يصخشلا
  ىلاـتلابو ،  ةددحم دعاوقل ًاقبط ميظنتلاو طبضلاب ماظنلا اذه مستيو ،    نيعم سنج وأ ،  ةنيعم
  )٤(. " لصاوتلا لئاسو ىدحإ ةغللا دعت

                                                             

 سلجملا ، ةفرعملا ملاع ، اهتيمنت لئاسو ، اهرداصم ، اهتيمهأ ةيوغللا ةليصحلا ، دمحم دمحأ ؛ قوتعملا )١(
  ٠٣ ـ٩٢ ص .  م٦٩٩١ ، تيوكلا ، بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا
  . ٠٣  ص ، ةيوغللا ةليصحلا ، قوتعملا دمحم دمحأ  : رظنا )٢(
 . ١٤١ ص م٧٧٩١ ، ةرهاقلا ،بتكلا ملاع ، ٤ ط ، ةقهارملاو ةلوفطلا ، ومنلا سفن ملع ، دماح ؛ نارهز )٣(
  . م٧٩٩١ ،ضايرلا ،١ ط ،ةيبهذلا تاحفصلا ةبتكم .مالكلاو قطنلا تابارطضا ، زيزعلا دبع ؛ يصخشلا )٤(

 . ٣٢ ـ٢٢ ص

 



 ٥١ 

               فيراعتلا هذه لالخ نم نكلو ، انه اهركذل لاجملا عستي ال ةغلل ةريثك فيراعت كانهو     
              ةليـسو ةـغللا نأ يه ىلوألا ةزيكرلا ، اهنيب عمجت  نيتيساسأ نيتز   يكر دوجو ىلإ صلخن
 ًا      ريباعت وأ اظافلأ وأ ازومر تناكأ ءاوس ةغللا نأ يهف ةيناثلا ةزيكرلا امأ ، مهافتلاو لصاوتلل
                  وـه اـنينعي اـمو ، ةغل يأل ةيتوصلا ةعيبطلا ثيح تاوصألا ىلإ عجرت ةياهنلا يف اهلكف
            ال رشـبلا تاغل عيمج نأ وه مويلا ةيتوصلا تاساردلا هيلإ ت    لصوت امو ، ةيتوصلا ةعيبطلا
 ، زومرلا هذه نم نيعم رادقم اهنم ةغل لكلو ، ايتوص ازمر نيسمخ نم رثكأ اهنم لك كلمي
                يناـعملا تاذ لمجلاو تاملكلا هنم لكشتت تاغللا نم ةغل لك يف زومرلا نم رادقملا اذهو
        )١(. ةنيابتملا

          ، ةـغللا ءاـملعو سفنلا ءاملع نم لك مامتها ةرئاد يف لخدت ةغللا ة  سارد نأل ارظنو     
          يـف قـفتتو ،رومأ يف فلتخت ةغلل تحرُط يتلا تافيرعتلا نإف ،نيملعلا نيذه عورف ةفاكب
                      اـهماظن اـهل ةـغل لك نأو ، ماظن الإ يه ام ةغللا نأ مدقت امم انل نيبتيو ، ىرخأ رومأ
            ، اهباسـتكاو اهملعت نكمأ  امل اماظن ةغللا نكت مل و      لو ، اهب نوقطانلا هبستكي يذلا صاخلا
               ، ةيتوصلا زومرلا قطن يف ثدحي للخ يأ نإو ، ةيتوص زومر نع ةرابع وه ماظنلا اذهو
   . كلذك ةيتوص ةعيبط تاذ تاجلاعملا نوكت نأ هعم نيعتي

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 . ٥٤ ص  . م ٠٩٩١ ، ةرهاقلا ، ٣ط ، ةيميداكألا ةبتكملا، يوغللا سفنلا ملع ، لاون ؛ ةيطع:رظنا )١(

 



 ٦١ 

  . لصاوتلاو ةغللا )٢(

   وـهو ،) فيعضـتلاو  ءاتلا  ةدايز   عم "لصو"  هلصأ( لصوت    لعفلل ردصم ةغل لصاوتلا    

  كـلت وهف ًاحالطصا لصاوتلا امأ ،  " noitacinummoC  " يزيلجنإلا حلطصملل ةمجرت

      كـلت وـه وأ  ،     ةيرشبلا ةايحلا زيمت يتلا ،    ةيعامتجالاو ةيوغللاو ةيسفنلاو ةيناسنإلا ةرهاظلا

    ةعومجم وأ رخآو           درف نيب رعاشملاو تاهاجتالاو راكفألا لدابت اهلالخ نم متي يتلا ةيلمعلا

       ، لـصاوتلا ةـيلمع نم     ءزج نالكشي ةغللاو قوطنملا مالكلاو " )١(    اهيف ةكراشملاو ،دارفأ

             ميـغنتلاو رـبنلا ىلع لمتشتو ةدناسملا ةيوغللا بناوجلا اهنم لصاوتلل ىرخأ ءازجأ كانهو

            ةيعـضوو تاءاميإلا ىلع لمتشتو ةيوغللا ريغ بناوجلا اهنمو ددرتلاو فقوتلاو ةعرسلاو

  )٢( " يرصبلا لصاوتلاو هجولا ريباعتو مسجلا

               ةـغللاو ةـقوطنملا ةغللا ، عساولا اهموهفمب ةغللا قيرط نع متي لصاوتلاف اذه ىلعو     

                ةـيلمع اـهب ققحتت نأ نكمي ىرخأ لاكشأو ، لاحلا ةغلو تاراشإلا ةغل كلذكو ، ةبوتكملا

   . لصاوتلا

  ؛     ةسام ةيراضحو ةيعامتجاو ةيناسنإ     ةرورض رضاحلا انرصع يف لصاوتلا  ادغ دقلو     

     ددـعت مغرو ،           هعمتجم نع ًالزعنم هدحو شيعلا عيطتسي ال هعبطب يعامتجا نئاك ناسنإلاف

     رـيبعتلا يه ةغللا نإ " :           هلوقب دامح دمحأ روتكدلا حرص ثيح ، لصاوتلا عاونأو لاكشأ

   )٣( ". تاملك يف ةفلتؤملا ةيمالكلا تاوصألا ةطساوب راكفألا نع

 دعي  يوغللا لصاوتلاو      ،ىرخألا تانئاكلا نم هريغ نع       ناسنإلا زيمي ام مهأ يه ةغللاف    

                ًاطاشـن روصتن نأ اننكمي الف ،ةطيسبلا هذه ىلع دجو نأ ذنم ناسنإلا هسرامي طاشن رطخأ

  . ةغللا ىلع دمتعي ال ًايناسنإ

                                                             

        رش��نلل يوالد��جم راد ، يعا��متجالا ل��عافتلا ي��ف هرودو يناس��نإلا لاص��تالا ، ميهار��بإ ؛ بو��قرع :ر��ظنا )١(
  . ٧١ ص . م ٣٩٩١ ، ندرألا نامع ، ١ط ، عيزوتلاو
 ،  م ٠٠٠٢ ، ندرألا ، ١ ط ، رش�نلل لئاو راد ، ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو ، ةدحش ؛   عراف )٢(

   . ٩١ ص
  . ٩٤ ص . م ٥٨٩١ ، ةيردنكسإلا ، ةيعماجلا ةفرعملا راد ، ركفلاو ةغللا نيب ةقالعلا ، دمحأ ؛ دامح  )٣(



 ٧١ 

    وأ ثـحابلاف ،ًاثيد            ـحو ًاميدق مهدحو نييوغللا ىلع ًاركح ةغللا ةسارد نكت مل انه نمو     

            ،ةـغللا ةـسارد نع ينغتسي نأ نكمي ال يجولوبورثنألا وأ ،  يعامتجالا وأ ، يسفنلا ملاعلا

         يدانيو هلوقي ام لك قيدصت نكمي ال لباقملا يفو   ،     نيثحابلاو نيسرادلا ةيقبل ةبسنلاب كلذكو

   ىـلع رصتق ت             نأ ةيوغللا مهتساردل نكمي ال ذإ ،يوغللا سردلا ةيلالقتسا نع ةغللا ءاملع هب

 ، عامتجالا ملعو ،سفنلا ملع  لثم :  ىرخأ         مولعب نونيعتسي ام اريثك مهدجن لب ،اهدحو ةغللا

  )١( . ايجولوبورثنألاو ،ءايزيفلاو ،ءاصحإلاو

           ةـغللا ىـلإ رظني هنأل ؛اهلمشأو تافيرعتلا لضفأ وه لصاوتل   ل ريخألا فيرعتلا لعلو     

          ةـيعيبطلا ةـغللاك ًاتاوـصأ زومرلا هذه تناكأ        ءاوس ٍناعم اهل زومرلا نم ماظن اهنأ ىلع

         نمل ةموهفم تالالدو ٍناعم اهل ةيدسج تاكرح وأ ،     تاراشإ زومرلا هذه تناك مأ ،ةقوطنملا

  .اهمدختسي

                  اـهتعيبط ، ةـغللا ةـسارد ، يوـغللا لـصاوتلا اهب متهي يتلا عيضاوملا رثكأ نمو     

       قـطنلا ةـيلمع اضيأو ، هعورفو        تاوصألا ملعو يقيبطتلا ةغللا ملع كلذكو اهصئاصخو

                  ، قـطنلا رخأـت رهاـظمو ، قـطنلا ءاضعأو ، قطنلا ةيفيكو ، ناسنإلا دنع اهروطتو

                 ، يوـغللا لـصاوتلا بيلاـسأ مـهأو ، قطنلا روطتو ومن ةيلمع لهست يتلا تاراهملاو

       اهنأ يوغللا لصاوتلا ةيلمع زيمي ام مهأو  )٢(. ماع لكشب  مالكلاو قطنلا تابارطضاو

  ماـع لكشب لصاوتلا ةيمهأ كلذكو ، عمتجملاو درفلا نيب لعافتلا ىلع دمتعت ةكرحتم  ةيلمع

                يـف دارـفألا نيـب يوغللا لصاوتلا ةيلمع لالخ نم ةيقطنلا تابارطضالل لضفأ مهف يف

             رصـبلاو عمسلاك لصاوتلا ةيلمع يف ةحاتملا ساوحلا لك مهمادختساب نيرخآلا عم مهلعافت

           لابقتـسا فدـهب كلذو ؛ ليربا ةغل نومدختسي نيذلا نيفوفكم     لا دنع وه امك سمللا انايحأو

               ةسارد يف مهاسي مدقت امك كلذ لكو اهلولدمو اهانعمل مهف نيوكتو غامدلا ىلإ اهلقنو ةلاسرلا

    . اهجالعل تاحارتقالاو لولحلا ميدقتو ، ةيقطنلا تابارطضالا

  

                                                             

  . ٧٥ ص . م٧٩٩١ .ةيردنكسإلا ،ةيعماجلا ةفرعملا راد ،ةغللا ملع يف لوصف ، هدبع ؛ يحجارلا : رظنا  )١(
 .  ٣٩ ـ ٨٨ ص ، ةغللا ملع يف لوصف ،  يحجارلا  هدبع : رظنا )٢(



 ٨١ 

     . ةيعامتجالا ةئشنتلاو ةغللا )٣(

            ةـلحرم يـه ةيعامتجالا ةئشنتلا تايلمع اهيف رثؤت يتلا ةيرمعلا    لحارملا رثكأ نم نإ    

                 هتيصـخش يـف ةخسار ىقبت تاربخو فقاوم نم لفطلا هل ضرعتي ام لك نأل ؛ ةلوفطلا

                ةـصاخو ةرـيبك ةيمهأ نم ةغلل امل يوغللا بناجلاب ةقالع اهل يتلا تاربخلا كلت ةصاخو

      درو ثيح يوغللا موهفملا وه ةئشنتل        ا نع هيف ثدحتن ام لوأو يعامتجالا لصاوتلا تايلمع

  يـف ُتْأَشَنو بَشو ابر ءاشَنو ًاءوُشُنو ًأْشَن ُأَشْني َأَشَن "        لعفلا نم ةئشنتلا نأ برعلا ناسل يف

  دـقو )٢( ﴾ ةيْلحْلا يف ُأَّشَني نموَأ ﴿:         ىلاعت هلوق ميركلا نآرقلا يف درو دقو )١( " نالف ينب

  ائشـن نالف ينب يف تأشن لاقي ةيبرتلا ءوشنلاو بشيو ىبري يأ " :    هلوقب يبطرقلا اهرسف

 يئاسكلاو ةزمح و صفح و باثو نبا و كاحضلا و سابع نبا أرقو مهيف تببش اذإ اءوشنو

      )٣( " ةيلحلا يف ربكيو ىبري يأ نيشلا ديدشتو نونلا حتفو ءايلا مضب ) أشني ( فلخ و

     ةـيعامتجا اهنأب ةئشنتلا ةيلمع فصو قيرط نع      ةيعامتجالا ةئشنتلا حلطصم ءاج دقو     

                  حلطصـملا نأ ىـنعمب  ةيعامتجالا هتلاح يف درفلا ومن يأ ، عمتجملا لالخ نم ثدحت يأ

        يف حلطصملا اذه مادختسا رثكيو بيكرتلا اذه      قيرط نع ةيبرعلا ةغللا يف امدختسم  حبصأ

      لـفن اهلالخ نم متي يتلا ةيل       معلا اهنأب ةيعامتجالا ةئشنتلا ةيلمع فصوتو ةيعامتجالا مولعلا

                اـم لـك ملعتـي ثـيحب ، يعامتجالا لعافتلا قيرط نع هدارفأ ىلإ عمتجملا ةفاقثو ثارت

  )٤(. هيف شيعي يذلا عمتجملا هيضتري

              نإف ، اهديري يتلا ةيعامتجالا ةغبصلاب هؤاضعأ غبطصي نأ عمتجم لك فده ناك اذإو     

   هرـيكفتو  هكولـس يف اهريثأتو ، هعمتجم ةغبصب درفلا غبصل ةيساسألا ةليسولا يه ةغللا

                                                             

  . ٠٧١ /١  ) أشن ( ةدام  ،برعلا ناسل ، روظنم نبا )١(
   .  ٨١ / ٣٤ فرخزلا ةروس )٢(
   ، ب��تكلا ملا��ع راد ، يرا��خبلا ريم��س ماش��ه :    ق��يقحت ، نآر��قلا ما��كحأل عما��جلا ، نيد��لا سم��ش ؛ ي��بطرقلا )٣(
  .  ٣٦ / ٦١  .  م ٣٠٠٢ ـ ـه٣٢٤١ ، ضايرلا
 . ١١٢ ص  م٧٧٩١ ، ةرهاقلا ، بتكلا ملاع ، يعامتجالا سفنلا ملع ، دماح ؛ نارهز )٤(



 ٩١ 

               ىلع اريخأو الوأ دمتعي هيف امهم اوضع حبصيل هعمتجم عم درفلا لصاوتو ، يلجو حضاو

  . هعمتجم دارفأو هئالمز عم لاصتالا ىلع ةيوغللا هتردقم لالخ نم ةغللا

   دعب الإ عمتجمل           ا يف ماجسنالاو مهافتلاو لصاوتلا نم ةلحرملا هذه ىلإ لفطلا لصي ملو     

  لالخ نمو يوغللا عمتجملا لخاد ةيوغللا ةئشنتلا تاوطخ نم ةمهمو ةريبك تاوطخب هرورم

         اهنكلو ةدقعم ةيلمع ةغللاو مالكلا لالخ نم لصاوتلا دعيو " ،   ةيعامتجالا تاداعلا نم ةلسلس

                ، ةماسـتبالاو ءاـكبلا لالـخ نم لفطلل يوغللا ريغ لصاوتلا عم روطتت ةيناسنإ ةيعيبط

    )١(" اهريغو ، تاءاميإلاو

          يتاذلا طبضلاو يقلخلا مكحلا اهلالخ نم لافطألا بستكي ةيلمع يه   ةيعامتجالا ةئشنتلاو    

  لعافتلا    ةليسو يه ةغللاو ،      مهعمتجم يف نيلوئسم نيدشار     ءاضعأ اوحبصي ىتح مهل مزاللا

   و ةـسردملا   لـثم          ةـيعامتجالا ةئشنتلا ةيلمع يف مهاست ةديدع فارطأ كانه ،  يعامتجالا

  يذلا لوأل             ا يناسنإلا عمتجملا اهنوك كش الب ةرسألا اهمهأ نأ الإ اهريغ و قافرلاو دجسملا

            رـبتعت هتايح نم ةديدع تاونسل لفطلا ةيصخش ليكشت يف درفنت يت    لاو ، لفطلا هيف شيعي

   )٢(. هتيصخش ءانب يف ةمساح

     مهلحارـم فـلتخم يف   ءانبألا ىلع        ًاريثأت تايلمعلا مهأ نم ةيعامتجالا ةئشنتلا ةيلمعو    

             تاـيلمع ىدحإ دعت يهو ،اهلماكتو مهتايصخش ليكشت يف يساسأ رود نم اهل امل ،ةيرمعلا

 مهتئيب يف ةدئاسلا ميقلاو تاهاجتالاو ديلاقتلاو تاداعلا لافطألا بستكي اهقيرط نع يتلا ملعتلا

  ليكشـت  يـف مهست يتلا ةئ شنتلا طئاسو     مهأ نم ةرسألا دعت   و ،اهيف نوشيعي يتلا  ةيعامتجالا

    رـبتعت كلذـل ؛            لفطلا ةغل ىلع سكعني هنإف ةرسألل يوغللا ءادألا ةصاخو ،  ءانبألا كولس

   اذهو لفطلا اهيف أشنتي يتلا ىلوألا ةيعامتجالا ةئيبلا يهف لفطلل لوألا نضحملا ةرسألا

                                                             

   ع����قوم ، ي����برعلا با����تكلا ة����بتكم ذ����يفنتو ميمص����ت ،  ة����غللاو  ق����طنلا تابارط����ضا ،  لص����يف ؛ ف����يفعلا )١(
www . koobbara . moc  ٢ ص . 

   .  ٣١٢ ص  ، يعامتجالا سفنلا ملع ، نارهز  دماح )٢(

 



 ٠٢ 

  يأ ةـجلاعمل       لوأـب الوأ يوغللا هئادأ مييقتو ةرسألا لخاد لفطلا ةعباتم نيوبألا نم بلطتي

  . هتيادب ذنم لفطلا دنع مالكلاو قطنلا ةيلمع بيصي دق للخ

 لفطلا ىلع نافرشي امهنأل ؛ةيعامتجالا ةئشن   تلا هذه يف ريبكلا رودلا مألاو بألل عجريو     

        ةغل يف تاوصألا بيكرتب ايوق اروعش رعشي لفطلا "      نأل اضيأو ،  رشابم لكشب هناهجويو

              نييرصـم نيوبأ نم دلوي يذلا لفطلاف ، اهيف ةثارولل رثأ ال ، م    لعتتو بستكت ةغللاو  هيوبأ

                 ةيبنجألا ةئيبلا هذه ةغل قطني امتح هنإف ، ةيناملأ نكتلو ، ىرخأ ةئيب يف امهنع اديعب أشنيو

  )١( " . نييبنجأ نيوبأ نم دلو هنأكو

  رود نـم ا  ـهل اـمل ؛ لافطألا    ىلع ًاريثأت تايلمعلا مهأ نم ةيعامتجالا ةئشنتلا ةيلمعو    

               اـهقيرط نـع يتلا ملعتلا تايلمع ىدحإ دعت يهو ،اهلماكتو مهتايصخش ليكشت يف يساسأ

         ىـتلا ةـيعامتجالا مهتـئيب ىـف ةدئاسلا ميقلاو تاهاجتالاو ديلاقتلاو تاداعلا ءانبألا بستكي

          هذه مهأ ةرسألا دعتو ،ةددعتم طئاسو لالخ نم متت ةيعامتجالا ةئ   شنتلا ةيلمعو ،اهيف نوشيعي

     ةباثمب دعت اهنأ امك    ةيلوألا فراعملاو   تاراهملا   فلتخم اهنع    نوقلتي   ءانبألاف ،طئاسولا

  . ىرخألا ةئشنتلا طئاسو ىلع  بيقرلا

             لفطلا دنع ةيوغللا تابارطضالا ةدش نم فيفختلا يف مهم رود اهل ةيعامتجالا ةئشنتلاو    

      يـتلا ةرـسألا اهلوأو ةقالع          اهل يتلا ةيعامتجالا تاسسؤملا عيمج دوهج رفاضت لالخ نم

         اريثأـت رثؤت يتلا ةرسألا رود نع ازكرم ثيدحلا ناك كلذل ؛    لفطلاب ارشابم اكاكتحا كتحت

  . يوغللا باستكالا ةيلمع يف اريبك

  

  

  

                                                             

  . ٥٥ ص  ، يوغللا سفنلا ملع ، ةيطع لاون  )١(

 



 ١٢ 

  . ةغللا ةفيظو )٤( 

 رشبلا ينب نيب مهافتلاو لصاوتلا ةليسو اهنوك لالخ نم ةغللا ةيمهأ نع انثدحت نأ قبس     
                ارـكفم اـقطان هتلعج ذإ ناويحلا نع ناسنإلا تزيم اهنأل ؛ لاصتا ةليسو مهأ  دعت كلذكو
              هناحبـس هللا معن نم ةمعن ةغللاو ، هتمدخل نوكلا يف ام ريخستو ، ةايحلا ةرادإ ىلع ارداقو
                نولـصاوتيس فيك ؟ نومهافتيس فيك ، ةغل نودب سانلا روصتن نأ نكمي فيكف ، ىلاعتو
  . رشبلا ةايح يف ساسأو مهم رصنع ةغللاف ؟ مهضعب عم

            ةـقالعلاو ، ريكفتلا ةادأ يه ةغللا نأل ؛ ةيريكفتلا ةفيظولا ، ةيوغللا فئاظولا مهأ نمو     
        الإ رـكفي نأ عيطتسـي ال ناسـنإلا نأ تاساردلا تتبثأ دقو ، ةيوق ةقالع ركفلاو ةغللا نيب
      ىـلع ةردـقلا ىلإ ع            فدت يتلا يهو اهمظنتو راكفألا بترت يتلا يه ةغللا نأل ، ةغل دوجوب
       ةغل ريكفتلا نأ ىري نم كانهو )١(.        ظافلألاو راكفألا نيب طبرلاو ليلعتلاو بيكرتلاو ليلحتلا
 ريكفتلاو ةغللا نأ ينادمحلا هلقن امك يكسفوكيف ىري ثيح ، ناسنإلا ةيدوجو دسجت ، ةتماص
    ةـقالع يه امه            نيب ةقالعلاو ، لفطلا ومن ىدل نادحوتي امهنكل ، نيفلتخم نيرذج نم ناعبني
   )٢(. ةيكيمانيد ةيوضع

                 ةـغللا ماـظن ةـعيبط نيب طابترا كانه له ، ركفلاب ةغللا ةقالع لوح لاؤس ريثأ دقو     
                اـهجتنأ يـتلا ، ريكفتلا رهاظمو ةفسلفو ةغللا هذه عمتجم ريكفت نيبو ةهج نم اهزومرو
    اذه لثم ديؤي ءام            لعلا ضعب نإف كلذ ىلع ةباجإللو ؟ ىرخأ ةهج نم عمتجملا اذه اهجتنيو
               نأو ، عـمتجملا رـيكفت ةقيرط ىلع رطيست ةغللا نأب تاساردلاو براجتلا ديؤتو طبارتلا
          كـلذ فلاـخي ءاـملعلا ضعبو ، اهتعيبطو ةملكتملا ةغللا ىلإ وزعم عمتجملاو درفلا كولس
              وهو تاعامجلاو دارفألا نيب لاصتالا ةغللا فئاظو نم نأ وه كلذ رسفي يذلاو )٣(.  هيفنيو
    تالماـجملاو رعاشملا  لدابتو ءارآلا نع ريبعتلا لالخ  نم ةيعامتجالا ةفيظولاب ىمسي ام
  . ناسنإلا تاجاح  نع ريبعتلاو ةايحلا تالاجم  يف

                يوغللا كولسلا رهاظم نم رهظم لوأو ، يناسنإلا كولسلا رهاظم مهأ نم ةغللا دعتو     
          ةـيعامتجالا  تابـسانملا يـف كـلذو ا       هعاونأب  ةيحتلل ةغللا لامعتسا يف ةيلع فراعتملا

                                                             

 ، نامع ١ط ، عيزوتلاو رشنلل جهانملا راد ، يوغللا لاصتالا تاراهم ، نسحم ، دمحم ؛ ةيطع:رظنا )١(
  . ٣٢ ص م ٨٠٠٢ ـ ـه ٨٢٤١ ، ندرألا
 .٣٤ ص . م٢٨٩١ ، قارعلا ، لصوملا ،رشنلل بتكلا راد ،سفنلا ملعو ةغللا ، قفوم ؛ ينادمحلا :رظنا )٢(
 ٥٤١ ص  م ٠٨٩١ ـ ـه ٠٠٤١ ةرهاقلا ، ١ط ، ةبهو ةبتكم ،  ماعلا ةغللا ملع ، قيفوت دمحم ؛ نيهاش )٣(



 ٢٢ 

 ،بدألاو قوذلا ريياعمل عضخت يتلا      هريباعتو هثيداحأ يف هتاداعو هفلإ  عمتجمللو "  ،ةفلتخملا
                  رتسـيو ، ملؤـي ام لوقلا لوسعمب فلغيو ، رفني امع يرويو ، جعزيو ءيسي امع ىنكيف
     ال نحنـف ، )١( "  ه         ركذ نجهتسيو حبقتسي امو سيساحألاو رعاشملا يذؤي ام ميكحلا بولسأب
 ، ريصب ىمعألل لوقن ةغللا يف ىتحو ، هللا ةمحر ىلإ لقتنا : لوقن نكلو ، نالف تام لوقن
 )٢( ﴾  ِضيـحمْلا يف ءاسِّنلا اوُلِزَتعاَف ﴿         عيفرو ماس بدأب لوقي نآرقلاو ، ميلس ضيرمللو
 ِنيرهَش مايصَف ﴿  لوقيو )٣( ﴾ مُتْئش ىَّنَأ مُكَثرح اوُتْأَف مُكَل ٌثرح مُكُؤاسن ﴿ :  ىلاعت لوقيو
  )٤( ﴾ اسامَتي نَأ ِلبَق نم ِنيعِباَتَتم

              ريباـعتلا ةغلل ةيعامتجالا ةفيظولاب قحلي ام نمض نم نأ امرخ فيان روتكدلا ربتعيو     
   ةفيظو هذه ر          بتعتو هقلاخو ناسنإلا نيب لاصتا ةليسو انه ةغللاف ،ةينيدلا ةدروألاو ةيعدألاو
    يف ريباعتلا كلذكو ركذلاو ءاعدلا يف ةميلسلا ةغللا ناسنإلا ءاقتنا انه دوصقملاو ةغلل ةيساسأ
              ةـغلو مسـقلا ةغلو ةئنهتلاو ةيزعتلاو نفدلاو توملا تالاحو جاوزلا دوقعك ةينيد تابسانم
 هذ          ـه يـف ريباـعتلا هذـهو ،نيدـهازلا ةغلو ةيفوصلا ةغل كلذكو مالكلا حاتفتساو لاؤسلا
  )٥( ناسنإلا عضو نم تابسانملا

 نكمي ال هنأل اهيلع ةظفاحملا عمتجملا ىلع بجي ةتباث يهف نآرقلا ةغل  نع ثيدحلا امأ     
                  ليدبتلا وأ رييغتلا نم هظفحب لفكت دقو ، ىلاعتو هناحبس هللا مالك اهنأل ؛ لدبتت وأ ريغتت نأ
    )٦( ﴾ نوُظفاحَل هَل اَّنِإو رْكِّذلا اَنْلزَن نحَن اَّنِإ ﴿: ىلاعت هلوقل فيرحتلا وأ

 ىمستو ليج ىلإ ليج نم ةفاقثلاو ثارتلا لقنل ةمهم ةليسو اهنأ اضيأ ةغللا فئاظو نمو    
              نوملعتملا بستكي ثيح ملعتلاو ملعلل ةليسو اضيأ يهو ، ةغلل ةيفاقثلا ةفيظولاب ةفيظولا هذه
  . ةيبدألا لامعألا قوذت ىلع ةردقلاو صيحمتلاو ثحبلاو عامتسالاو ةءارقلا ةراهم

                                                             

 . ٨٤١ ص ، ماعلا ةغللا ملع ، نيهاش قيفوت  دمحم  )١(
 ٢٢٢ /٢  ةرقبلا ةروس )٢(
  . ٣٢٢ /٢  ةرقبلا ةروس )٣(
 .  ٤ / ٨٥ ةلداجملا ةروس )٤(
 ة��فاقثلل ين  طو��لا س��لجملا ، ة��فرعملا ملا��ع ةلس��لس، ة��يوغللا تا��ساردلا ى��لع ءاو��ضأ ، فيا��ن ؛ ا��مرخ :ر��ظنا )٥(
 . ٣٧١ ـ ٢٧١ ص .  م٨٧٩١ ، تيوكلا ، بادآلاو نونفلاو
  . ٩ / ٥١ رجحلا ةروس )٦(

 



 ٣٢ 

    يوـغللا ءارثلا ربتعي ثيح ءاكذلاو ةيوغللا ةردقلا نيب ةقالع دوجو تاساردلا تتبثأ دقو    
   )١( . يلقعلا ومنلل ايفيظو الخدم سانلا نيب يظفللا لعافتلاو

      بـيكرتلاو لـيلحتلل ةـلآ "         يـهو ةيناسفنلا ةفيظولا ةغللاب ةطونملا فئاظولا نمو      
               نـم ةصاخ ءازجأ وأ يحاون درفت نأ زومرلا وأ تاملكلا ةطساوب عيطتست كنإف يريوصتلا
                 لاـحلا لـلحت كـنأ كـلذ ىـنعمو هابتنالا اهيلع زكرتو سحلا ىلع ةضورعملا لاوحألا
               نـم فـيفختلا يـف ةصاخ ةيمهأ اهل ةغللا نأ ينعي اذهو  )٢( "    تاروصت ىلإ ةضورعملا
        تالالد اهل  تاءاحيإب ةيحوملا ةربعملا ظافلألاو تاري      بعتلا لالخ نم كلذو يسفنلا  طغضلا
                 دـنع ةـحلملا تاـبغرلا نع ريبعتلاو ةيسفنلا تاجاحلا عابشإ يف  مهاست كلذكو ، ةيسفن
   . ناسنإلا

                 مـهأ نـم دـعت ةيريكفتلا ةفيظولا نأ الإ ، ةغللا فئاظو ددعت مغرف ،رمألا ةصالخو    
       لقن نورقلا ربع ناسنإلا عاطتسا ثيح ،راكفألا         لقن يف ةريبك ةيمهأ نم اهل امل ؛فئاظولا
              ةفيظولا كلذكو ، ةيناسنإلا تاراضحلا هذه اهتجيتن نم ناك يتلاو ،ةغللا قيرط نع هراكفأ
 ن   إ ثيح ، رخآلا           ب امهنم لكل ريبكلا رثأتلا ىدمو عمتجملاو ةغللا نيب طبرت يتلا ةيعامتجالا
          لالـخ نـم هـتغلب يقتري ناسنإلا نإف        كلذكو ،ةغللا هتليسو  عمتجملا دارفأ نيب لصاوتلا
    فئاـظولا نع ةيوغللا )  غارب (   ةسردم سسؤم ) نوسبكاج نامور (     ثدحت دقو ، عمتجملا
 ةيعجرملا ةفيظولاو ةيريبعتلا ةفيظولا      لثم ةغللا فئاظو نم ةفلتخم الاكشأ ركذ ثيح ةيوغللا
     يتلا فئاظولا هذه لكو ،ةيرعّش لا ةفيظولاو   ةيوغللا ةفيظولا و ةيعانقإلا  وأ   ةيريثأتلا ةفيظولاو
   . ةيعامتجالا ةفيظولا وأ ةيريكفتلا ةفيظولا تحت جردنت نأ نكمي نوسبكاج اهركذ

  

  

  

  

                                                             

 . ٦٢ ـ ٥٢ ص ، يوغللا لاصتالا تاراهم ،  ةيطع دمحم  نسحم :رظنا )١(
 . ١٤ ص  .  م ٧٩٩١ ، ندرألا ، نامع ، ١ط ، لفطلاو ةغللا ، دمحأ ؛ شرقن )٢(

 



 ٤٢ 

  . لفطلا دنع اهومن و ةغللا باستكا )٥(

 نأب : لاق امدنع نودلخ نبا هل ضرعت دق ناك ميدق عوضوم وه ةغللا باستكا عوضوم    
 يذلا عمتجملا مالك عامس لالخ نمو ،ةغللا ةئيب يف عرعرتلا لالخ نم بستكت ةغللا
 ةيفيكو مهتابطاخم يف مهبيلاسأو هليج لهأ مالك عمسي ناسنإلا نإ " : لوقي ثيح اهثدحتي
 مث ًالوأ اهنقلتيف ،اهيناعم يف تادرفملا لامعتسا يبصلا عمسي امك ،مهدصاقم نع مهريبعت
 ملكتم لك نمو ةظحل لك يف ددجتي كلذل هعامس لازي ال مث ، كلذك اهنقليف بيكارتلا عمسي
 نأ ينعي اذهو )١( " مهدحأك نوكيو ةخسار ةفصو ةكلم كلذ ريصي نأ ىلإ رركتي هلامعتساو
      . يناسنإلا نهذلا يف اهناكم يف خسرتت ةبستكم ةغل يه نودلخ نبا دنع هغللا

  لالـخ ن         ـم ةـغللا ملع اهلوانتي يتلا عيضاوملا مهأ نم ةغللا باستكا عوضوم ربتعيو    
               يرورضلا نمو ، يسفنلا ةغللا ملعب ىمسي ام وهو مولعلا نيب تدسجت يتلا تاقالعلا ثدحأ
                ىـلإ الوـصو داليملا ةخرص ذنم لفطلا دنع يوغللا ومنلا لحارم نع ثحابلا ثدحتي نأ
                  ، ةسداسـلا ةنسلا ىتح كلذ نوكي ام ابلاغو ، هيف شيعي يذلا عمتجملا ةغل يف لفطلا مكحت
             قـطني يتلا ةلحرملا ىلإ لصي ىتح ةيوغل اتاوصأ لفطلا اهقطني يتلا تاوص  ألا ربتعت الو
  بلط نع اهب ربعي اتاوصأ ردصي نأ لثم ، اموهفمو ةلالد هيدل احضاو نوكيو توصلا اهيف
                 يـف مسترت هنيعم هينهذ ةروص وأ هب طبترت ىنعم تاوصألل نوكيف ، ماهفتسا وأ رابخإ وأ
           دقو ، يلقعلا ومنلا يف اريثك مهاسي يوغللا ومنلا نأ ينع      ي اذهو ؛ اهيلع توصلا ةلالدل هلقع
  . ةغلل ةددعتملا فئاظولا نم كلذ انربتعا نأ قبس

           ةـغل نم فلتخت يتلاو اهدعاوق اهل ةنيعم تاوصأب قطني ةغلل هباستكا ةيادب يف لفطلاو    
   ىدـل                 تاوصألا هذه تمن دقو ، قطنلا ةيفيك يف ركفي الو ، ايدارإ رعشي ال وهو ، ىرخأل
              يف ةلثمتملا اهرهاظم اهل ةيوغل تاداع تحبصأ ىتح ؛ يوغللا باستكالا قيرط نع لفطلا
              ربنلا ةفص اهنمضتل ؛ اهزربأ نم ربتعت يتلا ةيتوصلا تافصلاو ةلمجلا نيوكتو ةملكلا ةينب
      )٢(. يوغللا باستكالا ةيلمع يف حضاولا ريثأتلا امهل ثيح ، ميغنتلاو

               هـماظن ةروكاـب يـه هذـهو خارصلاب أدبي دلوي ام لوأ لفطلا نأب    ءاملعلا ظحال دقو    
    يـه تاوصألا هذه "              نأ وه انه انينعي يذلاو كلذ دعب يتأيف رصبلا امأ عمسي مث يتوصلا

                                                             

 . ٢٧٠١ ـ ١٧٠١ ص  نودلخ نبا ةمدقم ،  نودلخ نبا  )١(
  . ٧٢ ص ، يسفنلا ةغللا ملع ، ةيطع  لاون  : رظنا )٢(



 ٥٢ 

             ةيناسـنإلا تاذلاب لثمتملا يلخادلاو يجراخلا ملاعلاب ةيلاصتالا ةليسولا هذه عم ةلحرلا ةيادب
  )١( " اهتمجرتو سيساحألاو رعاشملا نيدايم بوص اهعوزنو

              لوأ لفطلاف ، ةقالطنالا ةيادبو زاكترالا ةدحو لثمي لفطلا دنع توصلا نأ ينعي اذهو     
               اذه ةقيقح يف ءاملعلا فلتخا دقو داليملا ةخرص ضعبلا هامس ايوق اخارص خرصي دلوي ام
 يف ءرملا مقي مل " : ةفسالفلا دحأ لوق ىلإ سينأ ميهاربإ روتكدلا راشأ دقو ،هبابسأو خارصلا
                 مـلعت نيح هب ماق امم رثكأ بجعلا ىلإ وعديو ،ةشهدلا ريثي ءيشب ةليوطلا هتايح ينس لك
              )٢( " قطنلا

 ،    تيوصـتلا زاـهجب  ا  دوزم  دلوي          لفطلا نأ ىلع ديكأتلا عيطتسن قبس ام لالخ نمو     
  لوأ نإ لـب ، اهلامعتساو ةملكلا ظفلو        هتوص يف مكحتلا ىلع ًارداق ءدبلا يف نوكي  ال هنكلو
  يف تابارطضالا  ودبت اذكهو   ،         خارصلاو ءاكبلا وه هتدالو ةظحل لفطلا نع ردصي توص
   ةـمتمتلاو  ةأـفأفلا  و  ةغثللا و ةهتهتلا :       يف اهمهأ صخلنو ةعونتمو ةريثك لافطألا دنع مالكلا
  . تيوصتلا ةزهجأ ةيلآو نيوكت مهفن نأ بجي تابارطضالا هذه مهفن يكلو ؛ ةجلجللاو

     ةيحانو ةيتوص ةيحان هل نإ      ذإ ةيحان نم رثكأ يف       هيلإ رظنلا نكمي قوطنملا مالكلا نإ     
           ةـثالث اهلو ةيتوصلا ةيحانلا  انه انثحب يف انمهي امو ،    ةيلالد ةيحانو ةيوحن ةيحانو ةيفرص
  : يهو ةلقيلق  هدبع روتكدلا اهركذ ةلصتم بناوج

  .يوضعلا وأ يجولويسفلا بناجلاب يمس دقو تاوصألا رادصإ بناج -أ

    تاجوملا يف لثمتيو يئايزيفلا بناجلاب          ىمسي دقو ءاوهلا يف راشتنالا وأ لاقتنالا بناج -ب
  .قطنلا ءاضعأ تاكرح ةجيتن ءاوهلا يف ةرشتنملا ةيتوصلا

         نذألا يف عمسلا ةيكيناكيم يف لثمتيو يعمسلا بناجلا ىمسي دقو توصلا لابقتسا بناج -ج
  )٣(.ةيعمسلا باصعألا ةيباجيإو

                                                             

 . ٥١٣ ص  ، ةيوغللا تاوصألا ،ليلجلا دبع رداقلا دبع )١(
   ٥١٢ ص  ،  م ٩٧٩١ ةرهاقلا ، ٥ط ، ةيرصملا ولجنألا ةبتكم  ، ةيوغللا تاوصألا ، ميهاربإ ، سينأ )٢(
  . ٨٦١ ـ ٩٥١ ص ،   م٧٧٩١ ، ةرهاقلا ، ةيرصملا ولجنألا ةبتكم ، تايوغل ، زيزعلا دبع هدبع ؛ ةلقيلق )٣(

 



 ٦٢ 

               ةرـمع نم ةيناثلا ةنسلا ىتح لفطلا اهبستكي يتلا ةيوغللا تاراهملا عبتتن نأ اندرأ اذإو     
              ريدـي مث هجولا ريباعتو خارصلاو ءاحيإلاو ةراشإلا قيرط نع نيرخآلاب لصتي الوأ هدجنف
             همأ وحن هسأر ةرادإب ةفولأملا تاوصألل لفطلا بيجتسي ثيح توصلا ردصم هاجتاب ههجو
   تاوـصألا نـم فاخيو ، )  اد اد ، ام ام ، اب اب (       ةيئاوشعلا تاملكلا ضعب رركيو ، الثم
               مسـجلا ءازجأ فرعيو تاوصألا دلقيو ، هضفر نع ربعيل هسأر زهيو ، ةيلاعلاو ةجعزملا
        ضـعب نقتـيو رئامضلا ضعب لمعتسيو نيتملك نم لمجب ثدحتيو ، نذألاو مفلاو فنألاك
  )١( .نويزفلتلاو ويدارلا عامسب متهيو جراخملا

 ل      ـبق اـمم رثكأ ةيوغللا ةليصحلا هيدل         دادزت نيتنس رورم دعب لفطلا نأ ظحالملا نمو     
              بحاصـملا يجولويسـفلاو يلقعلا ومنلل كلذ عجريو ةنس دعب ةنس ةدايزلا فعاضتت ثيحب
                 ةرـثكب لـمجلا مدختسـيو امك ، رثكأ تاملكو اظافلأ مدختسي ثيح ، يوغللا ومنلا ةيلمعل
              كـلذ دعب أدبيو همسا ةباتك عيطتسيف ةباتكلا ةيلمع ةعبارلا ةنسلا دعب أدبيو رئامض لا ضعبو
    ظافلألا ىلع ةغللا لدت "            ثيح يوغللا ومنلا نم ربتعي كلذ لكو،  ةريثكلا تادرفملل ةءارقلاب
               صخ دقو ، ميهافمو راكفأ نع ربعت يتلاو ةعومسملا وأ ةءورقملا وأ ةبوتكملا مأ ةقوطنملا
 ؛ تاقولخملا نم هريغ نود ) egaugnaL cilobmyS ( ةيزمرلا ةغللاب ناسنإلا ىلاعت هللا
          نآرـقلا يف اهركذ درو دقف ةيزمرلا ةغللا صوصخبو )٢( " .    هكاردإو هريكفت نع اهب ربعيل
  َلاـَق  ًةـيآ يِل ْلعجا بر َلاَق ﴿ :          مالسلا هيلع ايركز انديس ابطاخم ىلاعت لاق ثيح ميركلا
  . تاراشإلا ةغلو زومرلا ةغل انه دوصقملاو )٣( ﴾ ازمر اَّلِإ ٍمايَأ َةَثاَلَث ساَّنلا مِّلَكُت اَّلَأ كُتيآ

    يوـغللا ماـظنلا نأل      ًارظن ؛ ادج ةدقعم ةيلمع لافطألا دنع يوغللا باستكالا ةيلمع نإ    
 مه              تردـقمو مهئاكذ تايوتسم نع رظنلا ضغب لافطألا عيمج نكلو ، دقعم ماظن هساسأ يف
               ءاكبلاو خارصلاب أدبي امنإو ، ةدحاو ةعفد ةغللاب مهتفرعم متت ال مهتغل باستكا يف مهتيعفادو
                  ةـملكلا جاتنإ ىلإ لصت نأ ىلإ ، ةاغانملاو ةأبأبلاب ارورم ، ليدهلاب ىمسي ام ىلإ لقتني مث
  )٤(. ةددعتملا لمجلاو تاملكلا مث ىلوألا ةلمجلا مث ، ىلوألا

                                                             

 . ٧٥٢ ص م ٧٩٩١ ، ١ط قورشلا راد ،هتياعرو لفطلا ومن ، ةيلاع ؛ يعافرلاو ، ةفيان ؛ يماطق :رظنا )١(
    م ٧٠٠٢ ـه٧٢٤١ ندرألا ، نامع ،١ ط  ،ةريسملا راد ،لفطلا ومنل ةيسفنلا سسألا ،ناميرك ؛ريدب )٢(

 . ٤٦ ص
 . ١٤ /٣ نارمع لآ ةروس )٣(
 ٧١٢ ص  ، ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ،نورخآو  عراف  ةدحش  :رظنا )٤(



 ٧٢ 

    وـمنلا جاـتحيو "          يـئيبلا لماعلا لفطلل يوغللا ومنلا يف رثؤت يتل   ا لماوعلا مهأ نمو    
                 تاـفالتخالا يدؤـتو ، ةمئالم ةيئيب فورظ رفاوت ىلإ ، رخآ يئامن رهظم يأك ، يوغللا
              يـتلا تالالدلاو بيكارتلا عونتو تادرفملا ددع ثيح نم ةيوغللا ةردقلا فالتخا ىلإ ةيئيبلا
     )١(" .اهيدؤت

                 ةـيرمع ةـلحرم لـكل نأل ؛ ةـيرمعلا ةـلحرملا اضـيأ ةغللا ب  استكا لماوع نمو    
                  ، يوـغللا هوـمن دادزا اـملك ، نسلا يف لفطلا ربك املك هنأ كلذب دوصقملاو،اهصئاصخ
               اـمأ ، ةقوطنملا ةغللا باستكا ةلاح يف عمسلا زاهج ةمالس كلذكو هتمالسو غامدلا كلذكو
gaugnaL  ngiS( ، ةراشإلا ةغل ملعتيف مصألا لفطلا  e (  ةـماعلا ةحصلاو ءاكذلا كلذكو  
             ةـغللاب مـلي نأ عيطتسي مصألا نأ تتبثأ ةثيدحلا تاساردلا نكلو )٢(.   ةيعامتجالا ةيحانلاو
                نأ ثـيح ، مالـكلا وـهو ءادألا يـف هدنع ةلكشملاو ، ةركاذلا يف هلزتخم دعاوقو ماظنك
     نيـب قيرفتلل اندوقي           اذهو ،يوغللا ءادألا ىلع ةردقلا كلمي ال لطعم هدنع يتوصلا زاهجلا
     نأ يـهو ، ةماه ةجيتن ىلإ صلخنل ؛ مالكلا وه يناثلا رمألاو ةغللا وه لوألا رمألا نيرمأ
             ضـعب نأ اـمك ، يوـغللا باسـتكالا ةـيلمع عـنمي اببس سيل قطنلا ىلع ةردقملا مدع
                الك نأ عم ىرخألا ةغللا رهاظم يف رثؤت نأ نود قطنلا ىلع أرطت نأ نكمي تابارطضالا
             ىلعو ، يزكرملا يبصعلا زاهجلا يف ةيجولويسف ةزهجأ دوجو ىلع دمتعي ةغللاو مالكل ا نم
  )٣(. قطنلاو مالكلا نم رثكأ ةيساسأ ةغللا نأ ىلع نوصتخملا دكأ كلذ نم مغرلا

    اوبستكي نأ نكمي مالكلا ةصرف مهل حتت مل نم نأ وهو ثيدحلا ملعلا هيلإ لصوت ام اذهو    
           ءالؤـه دنع ةنماكلا ةيوغللا تاردقلا سايقل ةزهجأ دجوت هنأ ليلدلاو    ةيوغللا مهتاردق اومنيو
                 ةـيبرتلاب مهدوزـت ةبسانم  جمارب مهل مدقت نأ نكمي ثيح ،قطنلا ىلع ةردقلا اودقف نيذلا
     . عمتجملا يف مهنم ةدافتسالا نكميو ، ميلعتلاو

  

  

                                                             

 . ٦٣ ص  م ٤٩٩١  قشمد ١ط  نيدلا ءالع راد ، ؟ هبدأو لفطلاب ينتعن فيك  ، ليعامسإ ؛ محلملا )١(
 . ٩١٢ ص ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو  عراف ةدحش : رظنا )٢(
  . ٩١  ص ، ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا ىلع ءاوضأ ، امرخ فيان  : رظنا )٣(

 



 ٨٢ 

  . لفطلا دنع ةغللا ومنو باستكا لحارم )٦(

      يذـلاو ، اهمادختسا ىلع ةردق       لا مث ، ةغللا مهف ىلع دمتعت يوغ للا   باستكالا ةيلمع نإ     
 ،     مالكلاو قطنلا ةيلمع يف بارطضا ه        يدل ثدحيس قطنلا ءاضعأ يف مكحتلا ىلع ةردقلا دقفي
  الإ العف ةفيظولا هذهب مايقلا عيطتسي ال هنأ الإ ، ريبعتلا ىلع ةردقلاب دوزم وهو دلوي لفطلا و
   لالـخ نم جضنلا نم  ةنيعم ةجرد ىلإ مالكلاب ةصاخلا  ةيلخادلا ةزهجألا  لصت نأ دعب
  . قطنلا ءاضعأل جردتملا ومنلا

 باستكالا ةيلمعب ةصاخلا تاساردلا جئاتن نيب تافالتخالا ضعب دوجو نم مغرلا ىلعو     
          ىلإ داليملا ةظحل نم اهرصح نكمي يتلاو هرمع نم ىلوألا تاونسلا يف لفطلا دنع يوغللا
              ةـيوغللا تاراهملا لوح زكرتت جئاتنلا يف تافالتخالا هذهو ، هرمع نم ةرشع ةينا ثلا ةنسلا
       قـفتت لاجملا اذه يف ثاحبألاو تاساردلا بلغأ نأب لوقلا نكمي هنأ الإ ، اهروهظ تيقوتو
dexiF  (     ، ةـغلل هباسـتكا ةـلحر يـف لفطلا اهب رمي يتلا لحارملا جردتو عباتت ىلع

segatS fO ecneugeS( . )١(  

              ىـلع زكرن ةددعتم تاميسقت ترهظ دقف لفطلا دنع يوغللا ومنلا لحارمب قلعتي اميفو     
              مهنأ دجو دقف جردتلاو عباتتلا انلق امك يعاري يذلاو، ءاملعلا نيب لوادتملاو روهشملا ميسقتلا
 ناتلحرملاو ةيعرف لحارم ىلع ةلحرم  لك يوتحتو نيتيساسأ نيتلحرمب لحارملا هذه اوددح
  نيتاـه نع    ةحمل يلي اميفو  يقيقحلا مالكلا ةلحرمو مالكلا لبق ام ةلحرم :   امه ناتيساسألا
    : ةيعرف لحارم نم امهتحت جردني امو نيتيوغللا نيتلحرملا

     رـبتعتو ، ةيوغللا ريغ تاوصألا ةلحرمب اضيأ اهتيمست نكميو :     مالكلا لبق ام ةلحرم )أ( 
         نأ الإ ، يقيقحلا مالكلا ةلحرم يهو اهدعب ا       مل سيسأتلا ةلحرم اهنأل ادج ةمهم ةلحرملا هذه
                  دـقو ، هـيمدق ىـلع لفطلا فوقو لبق ام ةلحرم اهنأب ةلحرملا هذه اوفصو سفنلا ءاملع
                هدـحوم تافـص لوح رودت تايمستلا لك نأ الإ ةلحرملا هذه ةيمست يف تاساردلا تفلتخا
  نـكميو ةلحرملا هذه        لخاد لفطلا اهب رمي يتلا ةيعرفلا لحارملل فصو اذهو ةلحرملا هذهل
    . ) تاءاميإلا ، ةباجتسالاو ديلقتلا ، ةأبأبلا ، ةاغانملا ، خارصلا ( : يلي امك اهبيترت

  

                                                             

 .  م٠٩٩١  ، ةرهاقلا ، ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ، اهتالكشمو اهروطت  لفطلا دنع ةغللا ، دمحأ ىليل ؛ نيدلا مرك )١(
  . ٨١ ص



 ٩٢ 

   خارصلا *

   اهل ةخرص يهو "           داليملا ةخرصب تيمس يتلاو ، ىلوألا ةخرصلاب ةلحرملا هذه أدبت     
     ةـلالدلاب دوصـقملاو )١( "          ةـيوغللا وأ ةيجولويسفلا ةلالدلا ءاوس ةصاخلا اهتيمهأو اهتلالد
            قيهشـلا ةيلمعب ىمست يتلاو هجورخو ءاوهلا لوخدل يسفنتلا زاهجلا مادختسا ةيجولويسفلا
                  يـهف ةـيوغللا ةـلالدلا امأ ، ةايحلل مزاللا مدلا دسكأت ةيلمع اهلالخ نم متي يتلاو ريفزلاو
  . ةرم لوأل مالكلا زاهج مادختسا

         هـتدالو لاح لفطلا اهردصي يتلا ىلوألا تاخ     رصلا تاوصأ نأ ءاملعلا ضعب ربتعا     
               روتكدـلا لوـقي كلذ يفو ةيريبعت حمالم حايصلاو خارصلا اوربتعا ثيح ، يتوص ريبعت
             ىـلوأو ، الوقعم افيكت هل ققحت تاريبعت ةيادبلا ذنم لفطلا نع ردصي " :   محلملا ليعامسإ
        ضـعب فرـع دـقف كلذ ىل  ع اقيلعتو )٢( "        ةايحلا هب لبقتسي يذلا خارصلا تاريبعتلا هذه
 ، لفطلا نع ردصي يوغل ريبعت لوأ خارصلا رابتعا نكمي اذهبو تاريبعت اهنأب ةغللا ءاملعلا
          نوـكي ةرتفلا هذه لالخ لفطلا اهثدحي يتلا تاوصألا مظعم "      نأ ىلع حضاو قافتا كانهو
                 صتـخملا زاـهجلا نيرمت يف ةريبك ةيمهأ ءاكبلا وأ خارصلا اذهل نأو ، خارص لكش يف
    )٣(. " دعب جضني مل يذلا مالكلاب

 الإ سيل هتاذ دح يف خارصلا نأل ؛ لفطلا دنع ةغلل ةيقيقحلا ةيادبلا ةلحرملا هذه ربتعتو     
              يـتجرد نيب نزاوت داجيإل ؛ ةرم لوأل نيتئرلا ىلإ لخادلا ءاوهلا طغض نع ةجتان اتاوصأ
     نيرتوـلا كرـحيل ة           رـجنحلا رادـجب ءاوهلا كتحي ثيح ، هجراخو ردصلا لخاد طغضلا
              ةـيويح ةيعيبط ةسرامم يه امنيب ، ءاكبلاب اهرسفن يتلا ىلوألا ةخرصلا نوكتف نييتوصلا
   )٤(. لفطلا نم

                ، خارصـلا ةـلحرمل  ةينمزلا ةرتفلا ديدحت يف سفنلا ءاملعو ةغللا ءاملع فلتخا دقو     
      ، ثـلاثلا عوبـسألا       ىتح لفطلا دلوم ذنم ةلحرملا هذه أدبتو " :    الئاق اهنع ثدحت نم مهنمف

                                                             

  .  ٠٢  ص ، اهتالكشمو اهروطت  لفطلا دنع ةغللا ، نيدلا مرك  ىليل )١(
  . ٦٣ ص ؟ هبدأو لفطلاب ينتعن فيك  ، محلملا ليعامسإ  )٢(
 .  ١٢ ص ، اهتالكشمو اهروطت  لفطلا دنع ةغللا ،  نيدلا مرك  ىليل  )٣(
 ٥٨ ص م ٠٨٩١ ـ ـه٠٠٤١ توريب ، ٣ط ، ةلاسرلا ةسسؤم ، ماعلا ةغللا ملع يف ،روبصلا دبع ؛ نيهاش )٤(
. 

 



 ٠٣ 

                ةيوغللا ةيحانلا نم لفطلل ماه ةلحرملا هذه يف حايصلاو ، ةغللا لبق ام ةلحرم اهيلع قلطيو
                 اهبيردـتو قـطنلا ةزـهجأ يف مكحتلا يف دعاسيو ، قطنلا رهاظم نم ارهظم ربتعي هنأل
 )١( ". اهنيرمتو

     لفطلا خرصي امدنعو ،  خارصلاب هتالاعفنا  و هتاجاح نع لفطلا    ربعي ةلحرملا هذه يف       
           لـفطلا نـم ةليسو  خارصلا ربتعن نأ انل لهف ، ائيش بلطي هنأكو ، هتدعاسمل هيلإ عراسن
     طاشـن وه خارصلا نإ " :            كلذ يف سينأ ميهاربإ روتكدلا لوقي ؟ هتابغر وأ هتاجاح ةيبلتل
                لـبق نـم ةحارلا لئاسو ضعب لفطلا بسكي ايدارإ المع حبصي ام ناعرس لفطلل يلضع
            نـم هطسق لان دق هنأ ناوبألا دكأت اذإ خرصيو يكبي لفطلا كرتن نأ ةليسو ريخو ،نيوبألا
  )٢( ".توصلا تالضعل نيرمت هئاكب يفف ، ةفاظنلاو ةحارلا

            ،ةـمظنملا رـيغ ةضماغلا ةيئاوشعلا تاوصألا ضعب رودص خارصلا ةلحرم للختيو     
        زـييمت  كلذـكو ، تاملكلاو فور       حلل ىلوألا ةنبللا تاوصألا هذه ربتعتو ،ةرركتم اهنكلو
              ًاخارـص حبصتف داليملا ةخرص روطت لالخ نم  ايلاعفنا اينادجو ازييمت تاخرصلا ضعب
               ةـبيترلا ةخرصـلاف ،ةيسـفنلا هتابغر نعو ،ةينادجولا وأ ةيلاعفنالا لفطلا ةلاح نع ًاربعم
   ىـلع لدت            ةليوطلا ةخرصلاو ،ملألا ىلع لدت ةداحلا ةخرصلاو ،قيضلا ىلع لدت ةعطقتملا
     نـم ىلوألا عيباسألا ىف      لفطلا دنع خارصلا طامنأ فنص  ت نأ نكميو  )٣(. بضغلاو ظيغلا
   : يهو خارصلا نم طامنأ ةثالث ىلإ داليملا

  . عوجلا ىلع لادلا خارصلا )١( 
 . بضغلا ىلع لادلا خارصلا )٢( 

 . قيضلا وأ ملألا ىلع لادلا خارصلا )٣( 

 ةيلاعفنالا ةباجتسالاو خارصلا نم طامنألا هذه نيب زييمتلا ىلع ةرداق مألا نأ دجو امك    
   )٤(. ًايئاقلت نوكي لكشب متت

                                                             

  . ٤٦ ص  لفطلا ومنل ةيسفنلا سسألا  ، ريدب ناميرك  )١(
  . ٥١٢ ص  ةيوغللا تاوصألا ، سينأ  ميهاربإ  )٢(
   روش�نم لا�قم ،  "           ع�متجملا ة�مدخ ي�ف ه�تيمهأو لفطلل يوغللا ومنلا ةسارد "      ، نادمح ؛ يصاع وبأ : رظنا )٣(

 . moc.baralanawid.www ، م ٩٠٠٢ سرام ٠٢ ، برعلا ناويد  عقوم ىلع
   راد ، ة��يعامتجالاو ةيس��فنلا س��سألا ة��لوفطلا س��فن م��لع ، ا��يركز ؛ ينيبرش��لا و د��يجملا د��بع ؛ د��محأ :ر��ظنا )٤(
 . ٩٩١  ص  . م٨٩٩١ ، ةرهاقلا ، ١ ط ، يبرعلا ركفلا



 ١٣ 

 تسيل تاوصأ "        يهو ةينادجولاو ةيلاعفنالا تاوصألاب تاوصألا هذه فصوت نأ نكميو    
   رمأ ةاكاحم ىلإ هجتت الو لفطلا ةدارإ لخدت نودب ردصت ةيلآ ةيرطف لب ، ةيديلقت الو ةيدارإ
                تاوـصألا هذهو ، مصأ دلوي يذلا لفطلا دنع دجوت اهنأ نم كلذ ىلع لدأ سيلو )١( . "  ام
               نم ةلاح دوجو دنع ةنيعم تاوصأب ظفلتو يلآ لكشب جرختف اهل تالاعفنالا ةراثإ ىلع ةمئاق
  . تالاحلا هذه

                 دوـمحم روتكدـلا هدـكأ اـم اذهو ، ةيدارإ ريغ ةيعيبط تاوصأ يه تاوصألا هذهو    
             مالـكلا نأ ىـلع اليلد الو ادهاش سيل ينادجولاو يلاعفنالا خارصلا رب  تعا ثيح نارعسلا
               ىف نوكت دق  ةديدج  تاوصأ  أدبت ًابيرقت داليملا نم عيباسأ ةثالث دعبو )٢(   يزيرغ قطنلاو
         نوـكي امدـنع الإ ىتأت ال اهنإ الإ ،             مفلا يف  علبلاو  صملا تاكرح  نع  ةرداص ةيادبلا
  لـفطلا اهنع ربعي تاوصأ ىهو ، بضغلا وأ ملألا وأ عوجلاب   رعشي ال ثيح ًاحاترم لفطلا
   )٣(. ةيتوصلا هراتوأ بيردتل ةمزال اهنإ امك هتداعسو هرورس نع

     

                  نيوكت  يف  امهم ارود بعلي  خارصلا نأب لوقلا نكمي  خارصلا ةلحرم  ىلع اقيلعتو    
       اخارـص  حبصـيل               خارصـلا روطتيو  امك ، ةغللا قبسي يذلا  يكرحلا يسحلا  قسانتلا
     ةليـسو  لوأ وـهو ، ائيـش دارأ  اـملك  لفطلا هلمعتسيو ، ةيسفن ةلاح نع ربعي ايلاعفنا
   بيردـت يـف لفطلا دنع خارصلا ةيمهأ كلذ ىلإ فضأ ،  ةغلل ةيزمرلا ةفيظولا فاشتكال
             ىدم رابتخال تاخرصلا هذه لثم ىلإ جاتحت يتلا ةيتوصلا راتوألا ةصاخو يتوصلا زاهجلا
   .  ايوضعو ايجولويسف اهتقايل

             نـم ءادتبا لفطلا اهمدختسي يتلا تاوصألا ةدايزل ةيادب ىلوألا تاوصألا باستكا دعيو   
  . ةاغانملا ةلحرم ةيادب ىلإ ءاملعلا راشأ ثيح  ، ثلاثلا رهشلا

  

                                                             

         ،  ع�يزوتلاو رش�نلاو ة�عابطلل رص�م ةض�هن ، ل�فطلاو ناس�نإلا د�نع  ة�غللا    ةأش�ن ، د�حاولا د�بع يلع ؛ يفاو )١(
  . ٤٥١ ص .  م ٣٠٠٢ ، ةرهاقلا
  . ٨٥١  ص ، ةغللا ملع ،  نارعسلا دومحم : رظنا )٢(
 . ٩٩١ ص  ةيعامتجالاو ةيسفنلا سسألا ةلوفطلا سفن ملع ،  ينيبرشلا  ايركزو  دمحأ ديجملا دبع :رظنا )٣(

 



 ٢٣ 

   :ةاغانملا*

  لـيقو ةمغَّنلا لثم ُةيْغَّنلا "           ناسللا يف اهنع درو دقو ةاغانملا يتأت خارصلا ةلحرم دعب     
  ةـثداحملاب  هتَلَغاـشو  هـْتَفَطال  اهيبـص مُألا تَغانو   ، مالك وَأ توص نم كبِجعي ام ةيْغَّنلا
      ةتماصلا تاوصألا نم ةرركتم ةلسلس يهو " :      هلوقب تاقيرزلا اهفرع دقو )١( " ةبعالملاو
  لـفطلل ىنعم لمحت ال يهف ، ةيقيقح ةغل تسيل يهو ، روهش ٠١  ـ ٦ رمع يف ةتئاصلاو
          اـهفرع دقو ، تاقيرزلا ميهاربإ فيرعت وه اذه )٢( "        ةملكلاب هبشأ لاكشأ ذخأب أدبت اهنأ الإ
          لثم خارصلا ةيلمع يف ددرتت تاوصأ نم نوكم يتوص جيسن "     اهنأب نيهاش روبصلا دبع
               اهبرقي كاكتحالا نم ليلقبو ، نونلا توص نم اهبرقي ةيفنألا نم ءيشب هيدل ةحتفلا طالتخا
  )٣( . " نيغلا توص نم

       ،عيضرلا دنع حايترالاو رورسلا درجمل جرخت تاوصأ " :      اهنإ اضيأ ةاغانملا يف ليقو     
    ةنسلا ةياهن ىتح رمتستو ،رمعلا نم يناثلا رهشلا فصتنم وأ ،ثلاثلا رهشلا يف رهظت يهو
 ،هتو             صل بيجتسي نم كانه نوكي نأ نود ،هسفن عيضرلا يغاني ةلحرملا هذه يفو ،ىلوألا
     يـف ةاـغانملا نوكتو "         ةطبارتم ريغو ةيئاوشع نوكت ةاغانملا يف رهظت يتلا تاوصألاو
                 مـث ،يتوـص بـعل يف لفطلا اهددري ماغنأ ىلإ روطتت مث ،ةهباشتم عطاقم راركت ةروص
       عوـنلا اـهب ثدحتي ةغل ةيأل ةيتوصلا مئاعدلا عيمج هسفنب فشتكي ىتح هميغنت يف درطتسي
      رـيغتت ةرداصـلا تاوـصألا نأ دجن لفطلا دنع ةاغانملا ةبقارم لالخ   نمو )٤( "  يناسنإلا
 لفطلا اهب لقتني " : ةاغانملا توص نع سينأ ميهاربإ روتكدلا لوقي ثيح ،زيامتتو نولتتو

 ، )م( )ب(   ةيوفشـلا فرـحألا ىلإ )آ( )أ( )غ( )ع( ةيقلحلا ةيكرحلا فرحألاب ةاغانملا نم
  )٥( " ةيفنألا فورحلا مث )ت( )د( ةيوثللا فورحلا رهظت مث ، ةنكاسلا فورحلا لوأ يهو

   فـيوجت نـم رمي ءاوهلا نأل ؛ )آآ(    ةكرحتملا ةيقلحلا فورحلاب قطنلاب عيضرلا أدبيو    
     نيـب عمجي مث ،)   ب ب ،م م(            ةفشلا فورح رهظت مث ،ةبقع يأ نود مفلا فيوجت ىلإ روزلا
   مـث ،) ت ،د(      ةينسـلا ةلحرملا رهظت ا هدعبو ،) اباب ،امام(     ةفشلا فورحو ةيقلحلا فورحلا

                                                             

   . ٥٣٣ / ٥١ ، ) يغن (ةدام ، برعلا ناسل ، روظنم نبا )١(
 ، ١   ط ، ر��كفلا راد ، جال��علاو صيخش��تلا ة��غللاو مال��كلا تابارط��ضا ، جر��ف هللا د��بع ميهار��بإ ؛ تا��قيرزلا )٢(

 .  ١٤ ص .  م٥٠٠٢  ـ  ـه٦٢٤١ ، ندرألا ، نامع
 . ٦٨ ص ،  ماعلا ةغللا ملع يف ، نيهاش روبصلا دبع  )٣(
   " عمتجملا ةمدخ يف هتيمهأو لفطلل يوغللا ومنلا ةسارد "   ناونعب لاقم  ، يصاع وبأ نادمح :رظنا )٤(
  . ٥٧١ ص  ، ةيوغللا تاوصألا ،  سينأ ميهاربإ  )٥(



 ٣٣ 

     امدـنع كـلذو ،)  ع ،ق ،ك( :     لثم ةيفلخلا ةنكاسلا ةيقلحلا فورحلاف ،)ن(   ةيفنألا فورحلا
           فورحلاـب طبترـت اـهيفو ،يناعملا ةلحرم كلذ يلي مث ،هناسل تاكرح ىلع لفطلا رطيسي
   نأ ظـحاليو "    ؛ بألا ينعت )اباب(    ةملكو ،مألا ينعت )امام( :   ةملكف ةددحم يناعم تاملكلاو
   اب اب اب (               تارم ةدع عونلا اذه نم هظفلي يذلا توصلا راركتب علوي ةلحرملا هذه يف لفطلا
  ىـلع امئاد هجتي يكرحلا طاشنلا نأ اهنم ، ةريثك بابسأ ىلإ اذه عجريو )       اتيتا  ات ات اتـ 
  رـبكأ ادوهجم ب      لطتي ةأجف ةكرحلا فقو نأ اهنمو ، ةهباشتملا عاضوألاو ةلثامتملا لاكشألا
                 فـخأ ىـلإ هـترطفب لـيمي اذـه هراركتب لفطلاف ، اهرارمتسا هبلطتي يذلا دوهجملا نم
               نيرـمت يـف ةريبك ةيمهأ اهل نإف ؛ ةيئاوشع تاوصأ ةاغانملا تناك اذإو )١( "  نيدوهجملا
    : يه لماوع ةثالثل ةجيتن ةاغانملا روطتتو ، ةكرحلا ىلع يقطنلا زاهجلا ءاضعأ بيردتو

          اهردصي يتلا تاوصألا فلتخم نيب زييمتلا ىلع لفطلا ةردقم ثيح  :   يعمسلا زييمتلا )١(
      . هطيحم نم اهعمسي وأ وه

          اذـهو ، توصلا ثادحإ ىلع هتردقمب لفطلا رعشي ثيح :    ةردقلاب ساسحإلاو روعشلا )٢(
   . توصلا رادصإ لجأ نم دهجلا لذبل لفطلا عفدي ينادجو لماع

               دـيدرتب هـب طيحي نم وأ همأ لبق نم جراخلا نم لفطلل ميعدت ة يلمع وهو :  زيزعتلا )٣(
  )٢(. ةراثتساو ةيعفاد لفطلا يطعي اذهو ، ةداعسلا نم عونب لفطلا اهردصي يتلا تاوصألا

  زاـهج نرمي يك اهلفط ةاغانم نم رثكُت نأب ةلحرملا هذه يف مألا ءاملعلا حصني كلذلو    
 هيلع اهلهسأو ،لفطلا اهقطني يتلا فرحألا رثكأو ،تاملكلا يِّقلتب ءدبلا لجأ نم هدنع قطنلا
    نأ ىرـن اذـهلو ؛فـلألا كلذكو ،ميملاو ءابلا: ةيوفشلا فرحألاب ىمسُت يتلا فرحألا يه
   )٣(  . ابابو امام وه هب نوقطني ام لوأ لافطألا

   رادـصإ لفطل           ا بذعتسي اهيفف ،ةغللا ملعت ىلإ قيرطلا يه ةاغانملا نأب لوقلا عيطتسنو    
  .نيرخآلا تاملكو تاوصأ نم هيلإ لصي ام اهب يكاحي نأ لواحيو ،اهكاردإو تاوصألا

                                                             

  . ٤٢١  ص  ةغللا ملع ، يفاو دحاولا دبع  يلع )١(
  . ٦٢ ـ ٥٢  ص ، اهتالكشمو اهروطت  لفطلا دنع ةغللا ، نيدلا مرك  ىليل )٢(
  ، يملح ؛ ليلخ : رظناو ،٤٥١ ص ، لفطلاو ناسنإلا دنع ةغللا ةأشن  ، يفاو دحاولا دبع يلع:رظنا )٣(
 .٩٦ ص ،م٦٨٩١ - ـه٧٠٤١ ،ةيبرعلا ةضهنلا راد ،ةرهاقلا ، لفطلاو ةغللا

 



 ٤٣ 

  . ةأبأبلا *

 يبَأِب هبحاصل ناسنِإلا  ُلوق  "     ةأبأبلا ىنعم يف        ناسللا يف درو دقو ، ةاغانملا دعب يتأتو    
  هَأـبْأبو  اـباب هل لاق اذِإ هوبَأ يبصلا َأبْأب  اولاقو  ، اباب هل ُتلق هب ُتْأبْأبو  ، كيدْفَأ هانعمو َتْنَأ
       توـص لوأ نأ وـهو طيس        ـب ببسل ةيمستلا هذه اهيلع تقلطأ دقو اباب هل لاق اذِإ يبصلا
              الب لافطألا عيمج دنع ثدحي اذهو ، ءابلا توص وه هجضن دنع يقطنلا زاه  جلا هب بعالتي
        ، ءاخلاو ءاحلاو ميملاو ءاتلا لثم ءابلا ع  م ىرخأ       ًاتاوصأ لفطلا قطني نأ ثدحي دقو ءانثتسا
 اذهب قطنلا ةيادب عمسي امدنع لفطلاب طيحي نم نأ دجن اذل ؛ الوأ اهقطني يتلا يه ءابلا نكلو
  )١( . هنم هنوعمسي يذلا توصلا سفن هل نورركيو هنوعجشي اوذخأ توصلا

  . ةباجتسالاو ديلقتلا  *

       تاوـصألل بيجتسي مث ،ةيلخادلا هتالاعفناو ،ةيس     فنلا هتالاحل ًالوأ لفطلا بيجتسي ثيح     
     نـع ًاربعم حيصيف ،  هداليم     نم نماثلا رهشلاو يناثلا رهشل     ا نيب اميف هب ةطيحملا ةيرشبلا
                ىـلإ هرطضي امم ؛اهعمسي يتلا تاوصألا دلقيف رمألا هب روطتي مث ،هاضر نع وأ هرورس
    ظـحالملا نمو )٢( . هعماسم ىل        إ لصي توص لك ىلإ هابتنالاو ،ءاغصإلاو ،عامتسالا ةداجإ
                   ، تاـملك وأ تاوـصأ نـم عمسي امل بيجتسي يك اتقو قرغتسي لفطلا نأ ةرتفلا هذه يف
  ، تاوصألا هذه ةاكاحم وأ ديلقتلا نوكي اهدعبو

         اـهنأب كـلذ ضعبلا رسفو ، يعو وأ ريكفت نود تاوصألا ديلقتب ةلحرملا هذه زيمتتو     
        يتلا بيلحلا ةجاجز وأ ائيشف ائيش همأ يدث ماقتلا ىلع      هبيردت لثم تالضعلا بيردت تايلمع
   . ائيشف ائيش نيرمتلاو بيردتلاب هيدل ومنت يتلا ةغللا كلذكو ، جيردتلاب اهيف مكحتي

               دـيلقتلا ىلإ ةأبأبلاو ةاغانملاو خارصلا نم جردت نم اهيف امو ماع لكشب ةلحرملا هذه     
 لوأ ربتعتو ،بألا مث مألا مهو لفطلاب اقاصتلا سانلا رثكأ ةقالع ىلع دمتعت اهلك ةباجتسالاو
      روبصلا دبع روتكدلا فصيو ،همأب لفطلا ةقالع يه سانلا نم نيدشارلاو لفطلا نيب ةقالع
            ىـلإ فورظلا هذه يف هملسأ نأ ناسنإلا ىلع هللا لضف نمو " :     هلوقب ةقالعلا هذه نيهاش
      ،ماع هجوب يلقعلاو يوغللا لفطلا           ومن يف لوألا طرشلا يهو ،ةبحتسم ةرثرث يذ ، ذف ملعم

                                                             

 . ٦٨ ص  . ماعلا ةغللا ملع يف ، نيهاش روبصلا دبع: رظنا )١(
 .  "  عمتجملا ةمدخ يف هتيمهأو لفطلل يوغللا ومنلا ةسارد " ناونعب لاقم ، يصاع وبأ نادمح  )٢(



 ٥٣ 

           هذـه يف لفطلا اهقطني يتلا تاوصألا ديدرت ىلع اهرارصإ الولو "  مألا "    وه ملعملا كلذو
               همدقت لفطلا زرحأ امل ؛ةظحل لك يف اهب ينغتلاو ،فقوم لك يف اهماحقإ ةلواحمو ةلحرملا
    )١( " ةلوهسب يوغللا

          مألا ةـقالع يهو ةقالعلا هذه لخاد نم ةغللا ن      يوكتب أدبي لفطلا نأب مزجن نأ عيطتسنو    
 يف صملا توص وهو ةقبسم ةكرح ةعاضرلا وأ ةيذغتلا لبق لفطلا ىلع ظحالنو ، اهلفطب
                 رـثكأ ةيتوص ةكرح يتأت ةكرحلا هذه دعب ، ايدارإ كلذ لعفي وهو يدثلا بايغ يف غارفلا
   مألاـف ، نيوـبألاو لفطلا نيب راوحلا نوكتي اهقيرط نع يتلا ةاغانملا يه اقاستاو اماجسنا
                 دـيلقتلاو ةباجتـسالاب لـفطلا أدـبي كلذ دعبو ، ةاغانملا ديعي لفطلاو مالكلاو ةغللاب بيجت
  . بألاو مألا ةصاخو هب نوطيحي نمم ةرداص تاوصأل

  . تاءاميإلا *

              تاـملكلا مهفي نأ لبق تاءاميإلا يهو تاراشإلا مهفي لفطلا نأ ةلحرملا هذهب دوصقملاو    
               ةـلحرم رـهظتو ، يقيقحلا مالكلا ةلحرم يأ ، تاملكلاب قطنلا ةلحرم قبست ةلحر م يهو
               تاءاـميإلا ىـلإ ءاجتلالا لواحي ثيح ، لوألا هماع لفطلا غولب ليبق حوضوب تاءاميإلا
          اديعب همف ليوحت ريغصلا لفطلا اهمدختسي يتلا تاءاميإلا ةلثمأ نمو "    ضفرلاب وأ اضرلاب
            هتبغر نع ريبعتلل غلابلا هاجتا يف هيدي دم كلذكو ، عبشلا ن    ع اريبعت ةعاضرلا ةجاجز نع
              مامحتـسالا ءاـنثأ هـيلجر وأ ، هيدي برضو خارصلا هلاسرإو ، )٢( "     غلابلا هلمحي نأ يف
          لـثم  ةيعامتجا تاءاميإ ىلإ تاءاميإلا ءاملعلا مسق دقو      ، مامحتسالا هضفر ىلع تاءاميإ
            ، ال لوـقيل هعفر وأ هزهو ، معن لوقيل هسأرل ل  فطلا ينح وأ      ، ةمالسلا عم ةراشإب حيولتلا
               رـهظتو ، روهز لوقيل مشلا وأ نخاس لوقيل خفنلا لثم ةيزمر تاءاميإو ةيليثمت تاءاميإو
          نأ عيطتسـي امدنع تاءاميإلا لفطلا كرتيو ، ةملك ٥٢       لفطلا كلتمي نأ لبق تاءاميإلا هذه
       ءاكذ نيب ةبلاس ةيطابترا ةقالع كانه    نأ ينعي اذهو )٣( .      ةيقيقحلا تاملكلاب هراكفأ نع ربعي
               تاءاـميإلا ىـلع دامتعالا يف لق املك لفطلا ءاكذ داز املكف تاءاميإلل همادختساو لفطلا
         دـيهمتو ةـمدقم يه ةلحرملا هذهو ،       حيحص سكعلاو ةيقيقحلا ةغلل همادختسا ةدايزل ارظن
  . يقيقحلا مالكلا ةلحرمل

                                                             

 . ٦٨ ص  . ماعلا ةغللا ملع يف ، نيهاش روبصلا دبع )١(
 . ٩٢  ص ، اهتالكشمو اهروطت  لفطلا دنع ةغللا ، نيدلا مرك  ىليل  )٢(
  .  ٣٤ ـ ٢٤ ص ، جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا  ميهاربإ  )٣(



 ٦٣ 

           ، لـفطلا ةـغل روطت يف ةيئاهنلا ةلحرملا يه   ةلحرملا هذه ربتعتو :   مالكلا ةلحرم )ب(
             غولبو ، حيحصلا مادختسالا همدختسيو يقيقحلا مالكلا مهف لفطلا عيطتسي اهلالخ نم يتلاو
                 لـحارملا لالـخ نمو ، ةيوغللا تاراهملا لك باستكا متأ هنأ ينعي ال ةلحرملا هذهل لفطلا
      ىلإ لصيل تاراهملا لك لفطلا اهيف          نقتي يتلا ةدملا ىلع فرعتن نأ عيطتسن ةيلاتلا ةيعرفلا
  ةـملكلا (               يـه ةـيعرفلا لحارملا هذهو ،هيف شيعي يذلا عمتجملا ةغل نع ةقالطب ريبعتلا
    . ) يتاذلا ريكفتلاو كاردإلا ، بيكرتلا ، لاؤسلا ، ةلمجلا فارغلتلا ، ةلمجلا ةملكلا ،ىلوألا

  . ىلوألا ةملكلا  *

       ،لمجلا قيرط نع سيلو ،ةدرفملا تاملكلا قيرط        نع نوكي لفطلل يوغل قطن لوأ نإ    
          ،ةنسـلا نيـب اميف ىلوألا ةملكلا قطن ىلع ارداق نوكي لفطلا نأ ىلع ثوحبلا تعمجأ دقو
    يلاوـح يـف ةدرفم تاملك مادختساب أدبي طسوتملا لفطلا نإو ،ةدالولا دعب فصنلاو ةنسلاو
  ةـملكلا رهظتو "     ، ةيناثلا ةنسلا لالخ         ةملك نيسمخلا يلاوح ىلإ دادزت هتادرفم نإو ،ةنسلا
   رهشـلا يـف رهظت دقو ، ةيداعلا تالاحلا يف رشع  يداحلا رهشلا يف  لفطلا دنع ىلوألا
   )١(. "  ًارهش رشع ةسمخ نس ىلإ رخأتت دقو ، عساتلا

                 نمزـلا دـيدحتف ، ىـلوألا ةملكلا اهيف رهظت يتلا ةيقيقحلا نسلا ديدحت نكمي ال كلذبو    
            لافطألا اهل ضرعتي يتلا ةيئيبلاو ةيعامتجالا فورظلا نأل ؛رخآل لفط نم فلتخ ي يقيقحلا
                 ، لاـفطألا دنع ىلوألا ةملكلا اهيف رهظت يتلا نسلا فالتخا ىلإ يدؤي امم ؛ فلتخت اضيأ
  همدختسـي توص لوأ "     اهنأ ىلع لفطلل ىلوألا ةملكلا فيرعت ىلع لفطلا ةغل ءاملع قفتيو
  )٢( " ىنعم هل امادختسا لفطلا

                حوـضوب هـيدل نوـكتي نأ لبق ةـيمالكلا ةلحرملا ىلإ لصي نأ لفطلا عيطتسي الو     
                 يـكاردإلا هـلاجم نع تباغ ول ىتح ةدوجوم لظت ءايشألا نإ يأ ، ءيشلا ماود موـهفم
               باـغ ولو ىتح ، ءيشلا ةروصب ظافتحالا ىلع ارداق حبصي لفطلا نأ فورعملاو يسحلا
    اـنه ةراشإلا بجيو "          ، ةـيناثلا ةنسلا نم يـناثلا فصنلاو ىلوألا     ةـنسلا يف هرظن نع

                                                             

  . ٣٣١ ص م٥٧٩١ ةديدجلا رصم ، ٤ط ، يبرعلا ركفلا راد ، لفطلل ةيسفنلا سسألا ، يهبلا داؤف ؛ ديسلا )١(
  . ٢٣ ص  ، اهتالكشمو اهروطت لفطلا دنع ةغللا ، نيدلا مرك  ىليل  )٢(



 ٧٣ 

  يـنعتو ) اـباب( و ،  مألا ينعتو )امام( : لثم ، ةـ    لالدلا ةددحم نوكت ىلوألا ةـ  ملكلا نأ ىلإ
   )١(." بألا

                تاـساردلا نيب ريبك قافتا كانهف ، ةيوغللا رظنلا ةهجو نم ىلوألا ةملكلا لكشل ةبسنلاب امأ
onoM  (    دـحاو عـطقم نـم نوكتت لفطلا اهقطني يتلا ىلوألا تاملكلا نأ ىلع ةفلتخملا

elballyS ( ياـب ياب ، اتات ، اداد ، امام ، اباب :       لثم ةرركتم ةهباشتم عطاقم نم وأ ، ،             
                 يـه ةـلحرملا هذـه يف اراشتنا مالكلا ءازجأ رثكأ نأ تاساردلا تنيب مدقت امل ةفاضإلاب
  )٢( . ءامسألا

   . ةلمجلا ةملكلا  *

               ةـلالد وأ ،ىـنعم نيوـكت ىـلع ةردـقلا هيطعي لفطلا دنع ءيَّشلا ثودح ةموادم نإ    
            كلذ حيضوتلو ،ةيمالكلا ةلحرملا روهظل ايرورض اذه ربتعيو ،اهيلإ عمتسي يتلا تاوصألل
   مل ام -       ءام برشأ نأ ديرأ يأ -  ًالثم )وبمإ( :     ةملك لوقي نأ لفطلا عيطتسي فيك :لءاستن
  . هنع هبايغ وأ ،همامأ ءاملا دوجو نع لقتسم لكشب هيدل دوجو ءاملا ةروصل نكي

                 ةـملكلاب قـطنلا ىلع ارداق نوكي ىتح ؛لفطلا دنع ءيَّشلا موهفم نيوكت نم دب ال اًذإ     
                سـفن يـف نارهظي ءيَّشلا موهفم نيوكتو ىلوألا ةملكلاب قطنلا نأ ةظحالم عم  ،ىلوألا
             رَّخأتي دق ذإ ،ةيدرفلا قورفلا ضعب ىلإ انه ريشن نأ دب الو ،لف    طلا رمع نم ةينمزلا ةرتفلا
    هذـه ىـلع قـلطيو "            ،ةـيناثلا ةنسـلا ةياهن ىتح ىلوألا ةملكلا قطن نع لافطألا ضعب
  امدـنع وهف ، ةدحاو ةملك درجم نم عسوأ ىنعم اهب ديري لفطلا نأل )ةلمجلا ةملكلا(ةملكلا
   )٣(. ؟ امام نيأ ، امام ديرأ ، دصقي هنإف )امام( :لوقي

   يف لفطلا اهمدختسي يتلا ىلوألا تاملكلا نأ ةلمجلا ةملكلاو ةملكلا ةلحرم ىلع ظحالنو     
              تايتوـص ثيح نم ،قطنلا يف ةلوهس رثكألا تاوصألا نمضتت يتلا تاملكلا يه ريبعَّتلا
      نـع رـبعت يـتل            ا تاـملكلاب هظافلأ أدبي لفطلا نإف اهتلالد ثيح نم امأ ،ىلوألا تاملكلا

                                                             

 "  عمتجملا ةمدخ يف هتيمهأو لفطلل يوغللا ومنلا ةسارد  " ناونعب لاقم ، يصاع وبأ  نادمح )١(
  . ٤٣ ـ ٣٣ ص ، اهتالكشمو اهروطت لفطلا دنع ةغللا ، نيدلا مرك  ىليل : رظنا )٢(
 . ٤٣١ ص  ، لفطلل ةيسفنلا سسألا ، ديسلا  يهبلا داؤف )٣(

 



 ٨٣ 

             بذـجي اـمعو ،بعللاو ،بارشلاو ،ماعطلاك ؛ةيلوألا هتاجاح عبشي اميف ةرشابملا هتامامتها
               ،ةـطقلاك ؛ةـكرحلل ةلباقلا ءايشألاك هتئيب طيحم يف عقت يتلا ءايشألا نم ههابتناو همامتها
  ىلع لد      ت يتلا ءامسألا امأ ؛ةيناث ةهج نم )بعل(   ةركلاو ،)ماعط(    بيلحلا ةجاجزو ،بلكلاو
       ماـجحألا وأ ،ناوـلألا ءامـسأ :        لثم ؛ةيفصولا تاملكلاو ،تيب وأ ،طئاح لثم ةنكاس ءايشأ
         لـفطلا تادرـفم نمض دجوت ال اهنإف ،) دراب ،راح(     ةيعيبطلا لاوحألا وأ ؛) ريغص ،ريبك(
  . ىلوألا

  . ) ةلمجلا( فارغلتلا  *

 ًارداق حبصيو ، يمسجلا هناينب دتشا دق نوكي ًابيرقت هرمع نم نيماعلا لفطلا غلبي امدنع      
  هـتورث نوكتو ، هب طيحي ام ىلع فرعتلا ىلع دعاسي امم لاقتنالاو ةكرحلاو يشملا ىلع
       وأ ةـملكب ةـلمجلا نع لفطلا ربعي ثيح "  ،  ةملك نيسمخ      ىلإ اهتادرفم تلصو دق ةيوغللا
     ،قايسـلا لالخ نم ّال           إ مهفي ال دوصقملا ىنعملا نكلو ،ةيقربلا ةغلب فرعت ام يهو ،نيتملك
    لفطلا جردتي مث  ،           تاملكلا يف صقنلا ضيوعتل ةراشإلاب ةلحرملا هذه يف لفطلا نيعتسي دقو
   مـهف نـكميو )١( "   ةحيحصلا ةغللاب ميلسلا ثدحتلا ىلإ مث ،بيكارتلا ةلحرم   ىلإ لصي ىتح
   اـباب وأ ،   اباب ةرايس هذه   دصقي دقف ) ةرايس اباب(    لفطلا   لوقي امدنع    لاثملا لالخ نم كلذ
     تاراـشإلا ىـلإ ةفاـضإلاب بوـلطملا ىنعملا ددحي يذلا وه قايسلاو ، ةرايسلا يف جرخ
   .ظفلل ةبحاصملا تاريبعتلاو

               امك ، ةطيسب ةريصق لمج يف هراكفأ نع ريبعتلا يناثلا ماعلا ةياهن دعب لفطلا عيطتسيو    
      لامعتـسا نم ثلاثلا هماع           يف لفطلا نكمتيو ، ةلمجلا ءانب يف لاعفألا مادختسا عيطتسي هنأ
  )٢( . كلذ دعب لمجلا نيوكت ىلع هتردق دادزت مث ، تاملك ثالث اهتادرفم ددع غلبي لمج

    . لاؤسلا *

  يـف   ةـبغرلا هـيدل رهظت ، نكامألاو ءايشألا نيب هتالقنتو لفطلا ةكرح ةرثكل ةجيتن     
 فرعتلا دوي ام لكو ،همامتها ريثي ام لك نع لاؤسلاب أدبيف ،هلوح ءيش لك ىلع فرعتلا

                                                             

  .  "  عمتجملا ةمدخ يف هتيمهأو لفطلل يوغللا ومنلا ةسارد "  ناونعب لاقم ، يصاع وبأ نادمح )١(
 . ٨٢ ص . م٥٨٩١ ، ةرهاقلا ، ٥ ط ، رصم ةبتكم ، مالكلا ضارمأ ، يفطصم ؛ يمهف : رظنا )٢(

 



 ٩٣ 

 ىلوأ نأ تاساردلا تتبثأ دقو ،  تاونس ٦-٢        نيب ام ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف كلذو ،هيلع
    ةنسـلا فصتنم يف )  نيو (   اهظفلي يتلا )  نيأ (       ىه لفطلا اهبستكي يتلا ماهفتسالا تاودأ
 )  ىتميا(  و )  فيك (       مدختسي ةثلاثلا ةنسلا ةيادب يفو ، )شيل (و )شيإ(   نيرهش دعبو ، ةيناثلا
  )١( . ) شيدق ( و ) فيك (و ) شيل ( ةعبارلا ةيادب يفو ) شيتكو ( و

  نسـحتيو   ،رـيبعتلا ةـقد ىلإ ليميو ريبك لكشب لفطلا دنع يوغللا لوصحملا دادزيو     
  ،تاـملك ٤-٣ نم نوكتت ةطيسب لمج نع ةرابع لفطلا دنع يوغللا ريبعتلا نوكيو قطنلا
 امأ ، ثلاثلا ماعلا يف كلذو يوغللا بيكرتلا ةيحان نم ةحيحص نوكت ال اهنكل ىنعملا يدؤت
 ءازجألا ةمات تاملك ٦-٤ نم نوكتت يتلا ةلماكلا لمجلا لفطلا دنع رهظتف عبارلا ماعلا يف
   )٢(.ريبعتلا ةقيقد

    بـهأتتو لفطلا دنع ةنماك تناك يتلا ةبغرلا رفوت لالخ نم ةلحرملا هذه ةيمهأ عبنتو     
              اـهدوجوو  اهاوتحمو  ءايشألا  بابسأ ىلع فوقولاو ، ضماوغلا ءالجت  ساو ةفرعمل نآلا
             نويتاوـصألا اهربتعي يتلا هذه ، فاشكتسالا وحن ادعاصتم اومن ةلحرملا هذه أدبت "  ثيح
     اـمم ماهفتـسالا بولـسأ قيرط نع يوغللا بيردتلا ةلحرم نم ةيلاتلا ةلحرملا نويسفنلاو
    )٣(" . يعامتجالا كولسلاو ةغللا بناوج يف ةيئادأ تاراهم هبسكي

    . بيكرتلا *

                 نـم ساقي لب ،  طقف اهترازغو تادرفملا ددعب ساقي ال لفطلا ىدل يوغللا ءارثلا نإ     
                ةـنوهرم لـفطلا ةغل روطت نإف يلاتلابو ، تاملكلا بيكرت ىلع ةردقلاو ةغللا ناقتإ ثيح
 هب زيمتت ام اذهو ، ىنعم ت         اذ لمج يف تاملكلا نم رخازلا مكلا فيظوت ىلع لفطلا ةردقمب
                 لالـخ نـم يناـعملا كاردإو ةيئاشـنإلا ةردقلاب يمستو ، لفطلا رمع نم ةسداسلا ةنسلا
  )٤( . قايسلا يف بيكارتلا

                                                             

  . ٨٢٢ ص ، ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو  عراف  ةدحش  : رظنا )١(
 .٧٦١ ص ، ةقهارملاو ةلوفطلا ومنلا سفن ملع ، نارهز دماح :رظنا )٢(
 . ٦٢٣ ص ، ةيوغللا تاوصألا ، ليلجلا دبع رداقلا دبع )٣(
  . م ٢٩٩١ ،١ط ، عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ءافص راد ، لفطلا ةغل روطت ، ميركلا دبع ؛ يوانطش :رظنا )٤(

  . ٧١ ص

 



 ٠٤ 

  ببسلاو ، ةقباسلا لحارملاب تنروق ام اذإ ةمدقتملا لحارملا نم بيكرتلا ةلحرم ربتعتو     
 هذه يف لفطلا ةردقو ، يوغللا ومنلا ىلع ريث  أتلا يلاتلابو يمسجلاو يلقعلا ومنلا وه كلذ يف
           نأ لثم قبس امم لضفأ لكشب اهبيكرتو ، اهميظنتو اهبيترتو تاملكلا ءاعدتسا ىلع ةلحرملا
                 هذه نأ الإ ، اروتبم لاز ام ةلمجلل لفطلا جارخإ نأ نم مغرلا ىلعف ، ءاملا ينطعأ :  لوقي
        هذه ضعبلا ىمس دقو ، اميلس اءانب ةل        مجلا ءانب ةلحرم نم ةريخألا لبق ةلحرملا يه ةلمجلا
         نـم رثكأ ةرتفلا هذه يف لفطلا بكري دقو)١( .      يلمجلا يبيكرتلا دادعتسالا ةلحرمب ةلحرملا
  )٢(. " اهايإ يدب ام سب ةسبلا تفش ، خبطتب امام ، يلصي اباب " : الثم لوقيف ةلمج

   تـس وأ سـمخ وأ           عـبرأ نم ةلمج نوكي لفطلا نأ ةلحرملا هذه ىلع ظحالملا نمو     
   دـيدحتلا ةداـيزب زاتمت "     لمجلا هذه نكلو ، قباسلا يف ناك امك نيتملك نم سيلو ، تاملك
  )٣( . " ةلوصوملا ءامسألا لامعتساو بيكرتلاو

  . يتاذلا ريكفتلاو كاردإلا * 

               اـهيف كردي ةقباسلا لحارملا نإ ثيح قبس امم رثكأ مدقتم روطتب ةلحرملا هذه زيمتت     
              ، ريكفتلا رصنع اهيف رفوتي نأ نود نكل ، اهردصي يتلا تاملكلاو تاوصألا ةع يبط لفطلا
               هـتاذ نع لفطلا ربعي ثيح يدسجلاو يسفنلاو يركفلاو يلقعلا ومنلا نع جتان ريكفتلا اذهو
                لـحارملا هذهو ، لحارم نم قبس اميف رفوتم ريغ ناك ام اذهو ، مالكلاو ةغللا قيرط نع
            ىلإ خارصلا يهو ةيادبلا نم جردتلا ناك مث نمو ةيادبلا يأ ةيئا   دبلاب ضعبلا اهفصو ةقباسلا
    نوـكي اـهي "                ، قوف امف ةعبارلا نس لفطلا غلب دق نوكي ثيح ةلحرملا هذه ىلإ انلصو نأ
  )٤( " . ءايشألل يريوصتلا دعبلا مسر يف ملاعملا حضاو

  هرطاـخ يف ل        وجي امع ربعي مث بستكي مث تصني نأ عيطتسي ةلحرملا هذه يف لفطلاو     
                 قرط لحرملا هذه يف لثمتتو ، دعب اميف اهنع ربعيو ، هلقع يف اهاوتحاو اهعمج رومأ نم
            هذـه عـمج مـث ، رصانعلا تايمسم نع ثحبلا مث ، ءازجألاو رصانعلا ليلحت نم ريبعتلا

                                                             

  . ٦٢٣ ص ،  ةيوغللا تاوصألا ، ليلجلا دبع رداقلا دبع : رظنا )١(
 . ١٣٢ ص ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم  ، نورخآو  عراف  ةدحش )٢(
  . ٩٠١ ص ،  لفطلاو ةغللا ، شرقن دمحأ )٣(
 . ٧٢٣ ص ،  ةيوغللا تاوصألا ، ليلجلا دبع رداقلا دبع )٤(

 



 ١٤ 

                 ةـياهنلا يـف اـهلكو ، قوطنملا بناجلا يف لثمتملا رادصإلا مث ، اهنيب فيلأتلاو رصانعلا
  )١(. ةلحرملا هذه هب زيمتت يذلاو قوطنملا ريغ يلقعلا يركفلا بناجلا نم قلطنت

              ةملكلا مث ىلوألا ةملكلاب اهتيادب يف اهانلصف يتلاو ةيقيقحلا مالكلا ةلحرم زيمي ام مهأو     
                   ، ةحيحصـلا ةاـكاحملا ىـلع ةردـقلا هيدل دجي لفطلا نأ وه لاؤسلا مث ةلمجلا مث ةلمجلا
           يتلا ةيئادبلا ةلحرملا يهو ىلوألا ةلحرملا فالخب ، هسفن ىلع ي   بسن لكشب ولو دامتعالاو
                    ةرـسألا نـم هب طيحي نم ىلإ ابلاغ جاتحيف اهيف هسفن نع اهيف ربعي نأ لفطلا عطتسي مل
                يـلقعلاو يـكرحلا جضنلا نم اهيف امب ةيناثلا ةلحرملا نأب لوقلا عيطتسنو ، مألا ةصاخو
          لكـش ىـلع مالـكلاو قطنلاب ءاقترالا ىلع لف      طلا تدعاس دق ، طيحملا يعامتجالا وجلاو
   . تاملكو عطاقم

         دكؤن ةغللا باستكا اهئانثأ يف لفطلا عيطتسي يتلا     ةروطتملا لحارملا هذه ىلع اقيلعتو     
 ديازتي  يذلا    لفطلل يوغللا سوماقلا          نم حضتت يتلاو لحارملا هذه نيب ينمزلا لخادتلا ىلع
         تاملكلا دادزت مث نيتملك مث ةدحاو ةملكب أدبت ثيح       اهرصحو تاملكلا ةيمك ةسارد لالخ نم
       لـمج يف هراكفأ نع ريبعتلا عيطتسي            ةثلاثلا ةنسلا غلب اذإ ىتح ؛ ةنس دعب ةنس رمعلا مدقتب
         ددع دادزيو لمجلا لوطت سماخلاو عبارلا هماع يفو ،        تاملك ثالث نم نوكتت دق ، ةطيسب
         ، اماع رشع ينثا ىلإ لصو اذإ ىتح ،        ةملك فلأ ىلإ لصي يوغللا هسوماق نإف   ، تاملكلا
     . ةملك فالآ ةرشع يلاوح يوغللا هسوماق غلب

  

  

  

  

  

                                                             

  . ٨٢٣ ص ، ةيوغللا تاوصألا ، ليلجلا دبع رداقلا دبع : رظنا )١(

 



 ٢٤ 

  . تاوصألا ملعو قطنلا تابارطضا )٧(

            تابارطـضاب ىمسي ام نمض اهوسرد قطنلا تابارطضا ةساردب نويوغللا أدب امدنع     
   حلطصم لوانت يف            نييسفنلاو نييوغللا نيب فالخ دوجو مدع ينعي اذهو ، يوغللا لصاوتلا
  قطنلاو توصلا :           يهو لصاوتلا تانوكم ىلع قافتالا اعيمج مهدنع دجن اذل ،تابارطضالا
  )١(. لصاوتلا ةيلمعل ةيساسأ تانوكملا هذه ربتعت ثيح ، عمسلاو ةيوغللا ةقالطلاو ةغللاو

            ،اـهتحت جردـنيو تابارطضالا عاونأ عيمج لمشت ةماع ةيمست لصاوتلا تابارطضاو    
             تابارطضالا وه ثحبلا اذه يف هجلاعنس امو ، توصلاو ةغللاو مالكلاو قطنلا تابارطضا
              ءاضـعأ بارطـضا وهو اهردصم وه تابارطضالاب اهتيمست يف ببسلا لعلو ، ةيقطنلا
             تابارطـضالاب اهتيمست ىلع ليلدلاو ،فورحلا ضعب قطن ىلع رثؤي امم يقطنلا زاهجلا
        قـطنلا يف بارطضالاو رخآ ىلإ صخش        نم فلتخت ثيح ،ةدحاو ةجرد ىلع تسيل اهنأ
               امأ ، بارطضالا لاوز دعب ةحيحصلا هتجرد ىلإ توصلا قطن عجري ثيح ، هجالع نكمي
                  زاـهجلا يـف بيعو للخ نع ةرابع وه بيعلا نأل ؛ ةتباث نذإ يهف بويعلاب اهانيمسأ اذإ
  ةـصاخ           و ةغللا ءاملع رابك نأ كلذ لك ىلإ فضأ ، للخلا اذه جالع ةبوعصلا نمو يقطنلا
             اهيمسـي نارعسـلا دوـمحم روتكدلا دجنف تابارطضالا حلطصم اومدختسا دق نييتاوصألا
        نونع يذلا امرخ فيان روتكدلا اضيأ هلثمو )٢(       ةلثمألا ضعب اهل ركذيو مالكلا تابارطضا
        تابارطضالا كلذكو قطنلا ةزهجأ يف بارطضا نع ثدحتو "  رومألا برطضت امدنع "  ـب
  )٣( اهنع ثيدحلا يف بهسأ يتلاو ةيقطنلا

  ثـيح  ) sredrosiD noitalucitrA (   ةـيزيلجنإلا نم حلطصملا ةمجرت  اضيأو     
               هـمجرت رـخآلاو ةـيقطنلا بويعلاـب همجرت ضعبلاو ، ةيقطنلا تابارطضالا ىلإ مجرت
                   يـه  عـيمجلا  دـنع امادختـساو اعويـش تاـمجرتلا رثكأ نكلو ، ةيقطنلا تالكشملاب
  مجعملا بحاص  اهفرع ثيح ، يقيبطتلا ةغللا ملع مجعم يف در و امك  ةيقطنلا تابارطضالا

                                                             

   . ٣٤٢ ص ، ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم  ، نورخآو  عراف ةدحش : رظنا  )١(
   . ٠٧ ص ، ةغللا ملع ، نارعسلا دومحم :رظنا  )٢(
   . ٨١ ـ ٧١ ـ ٦١ ص ، ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا ىلع ءاوضأ  ، امرخ فيان : رظنا  )٣(



 ٣٤ 

             ةردقلا مدعو ، ةأفأفلاو ةغثللاو ةأتأتلا لثم نم ةيوغللا تاوصألا قطن يف روصق "  :    هلوقب
    )١(. " نيعم توص قطن ىلع

          تايمسـملا نإـف تاـمجرتلا تـفلتخا نإو ىتح ، حلطصملا مادختسا يف ةحاشم الو     
               ثدـحيف ضعب نم اهضعب  مولعلا ديفتست نأ نم عنمي يذلا عناملا امو   ، دحاو نومضملاو
               اهمدختـسا ثـيح ةيوغللا تابارطضالا ةيمست يف ثدح امك ، حلطصملا ةيمست يف قافتا
   . سفنلا ءاملعو ةغللا ءاملع

           ةيوغللا تاوصألا ملعو ةيقطنلا تابارطضالا نيب ةقيثو ةقالع دوجوب ةظحالملا ردجتو     
                    هذـه نأ يـف لـثمتت يـتلا ةـقالعلا هذه ، ةغللا ملع عورف نم اليصأ اعرف  ربتعي يذلا
         اعجان اجالع اهجالع نكمي ةغلل لفطلا باستكا ةيلمع ءانثأ ثدحت يتلا ةيقطنلا تابارطضالا
  . يقطنلا تاوصألا ملع لالخ نم

 ة             ـيوغل تاوصأ لكش ىلع ةقوطنملا ةغللا ةساردب متهي ةيوغللا تاوصألا ملع ناك اذإف     
 ، ةيوغللا هتفيظو ةيحان نم يناسنإلا توصلا صئاصخ سردي اضيأ وهف ، ناسنإلا اهردصي
                عبتتي وهف ، تاوصألا ملع عورف نم مهم عرفك يقطنلا تاوصألا ملع هلثمي يذلا وه اذهو
           لالـخ نم ثيدحلا رصعلا يف ةغللا ءاملع هشقان ام اذهو "      ، هروطتو يوغللا توصلا ومن
            داكي يذلاو ، ةغلل مدقتملا يتوصلا ىوتسملا اذه ىلع فوقولاو ، ةيليلح  تلا ةيتوصلا ةساردلا
  )٢( . ةيوحنلاو ةيفرصلاو ةيلالدلا ةيوغللا تايوتسملا لك ىلع رثؤي

             لئاـسو نـم ةيساسأ ةليسوو عمتجملا عم فيكتلا لماوع نم ايساسأ الماع ةغللا دعتو     
      يف لاعف لكشب مهاستو راكفألاو رعا        شملا نع ريبعتلل لمعتست كلذل ، نيرخآلا عم لصاوتلا
               ةـيلمع يف لفطلا دعاست يتلا بابسألا مهأ نم لعلو ، تاراهملاو تاربخلا باستكاو ملعتلا
               ةـغلل ةلـصاوتملا رارـكتلا ةيلمع كلذكو اهتاودأو ةغلل ةيلعفلا ةسرامملا وه ةغللا باستكا
     مـهفلاو عيجشـتلا رص           ـنعو لـفطلا اهيف شيعي يتلا ةيوغللا ةئيبلا كلذكو قطنلاو مالكلاو
   كلذ قيبطت مت ام اذإو لفطلاب كتحي نم لكو نيوبألا لبق نم مييقتلاو ةعباتملاو ةبقارملاو

                                                             

 ،  تور��يب ، ١ ط ، نا��نبل ة��بتكم     ، ي��برع يز��يلجنإ ، ي��قيبطتلا ة��غللا م��لع م��جعم ، ي��لع د��محم ؛ يلو��خلا )١(
   ٦ ص . م ٦٨٩١
 ، ةرها��قلا ، ١   ط ، فرا��عملا راد ، ق��طنلا بو��يعو ة��يوغللا تاو��صألا م��لع ، يوارد��بلا ؛ نار��هز : ر��ظنا )٢(

  . ٨١ ـ٧١ ص . م ٤٩٩١

 



 ٤٤ 

                 ىـلإ لـفطلا ضرـعتي دقو، هقطن يف بارطضا يأب لفطلا باصي نأ ةبوعصلا نم هنإف
  دـقو ، )باب(  ىلإ ريشي وهو  )اب(          لفطلا قطني نأك  مالكلا ةيلمع ءانثأ ةيقطن تابارطضا
 ) لادغو ةتمتو  لمات ( : لوقي نأك ، يراجفنالا  هريظنب  يكاكتحالا توصلا لادبتساب موقي
           نـم روـبنملا ريغ عطقملا فذحب صخشلا موقي دقو ، )    لازغو ةكمسو رماس (     نم الدب
   )١( ) حاتفم (نم الدب ) حات ( لفطلا قطني امدنع ثدحي امك ، ةملكلا

       كانهو ،ةيوضعو ةيرسأو ةيعامتجاو هيسفن ةدع ل    ماوع ىلإ عجرت تابارطضالا هذهو     
                 يـف ةيساسألا لئاسولا رثكأو مهأ نأ وه هيلع زيكرتلا دون ام نكلو ، جالعلل ةددعتم لئاسو
        نـم يـقطنلا تاوصألا ملعب ةطبترملا ةيجالعلا لئاسولا كلت ، ةيقطنلا تابارطضالا جالع
   يـقطنلا بـيعلا عضومب ةقالع ا     هل يتلا قطنلا ءاضعأل يقطنلا نيرمتلاو بيردتلا تايلمع
              ىـلع زـيكرتلا عم ةيقطنلا ةثداحملا تايلمعو ةآرملا مامأ ناسللا نيرمتو بيردت تايلمعو
                  نـم وـج لظ يف متي كلذ لك ، ًاميلس اقطن اهقطنو بيعلا لحم تاوصألل ديجلا عامتسالا
  . يعمتجملا ماجسنالاو يرسألا عيجشتلاو يسفنلا مامتهالا

 مهديوعتو ، ايبيرقت اقطن ظافلألا قطن ىلع مكبلاو مصلا ميلعت يف تاوصألا ملع مهاسيو     
              تابارطـضالا نم ريثكلا جالع يف تاوصألا ةسارد دعاست كلذكو ، نيملكتملا هافش ةءارق
                عـضو نـم رثكأ بلطتي ال ميلسلا قطنلا نإ ثيح ، ةيعمسلاو ةيتوصلاو ةيوغللاو ةيقطنلا
         ىـلإ ةفاضإلاب ، ةغللا تاوصأ نم توص لك اهبلط     تي يتلا عضاوملا يف ةيتوصلا ءاضعألا
      )٢( .اهجالع يف تاوصألا ملع لخدتي يرخأ اياضق

                ةـلآ يـهف ةيناسـفنلا ةفيظولا ةغللا فئاظو نم هنأل لماوعلا عيمج يف ةغللا لخدتتو     
               ةادأ يـه ةـغللا نأ يهو ةيبطاختلا ةفيظولا  كلذكو ريوصتلاو بيكرتلاو ريسفتلاو ليلحتلل
              تاـيلمعلا نـم ةعومجم اهبحاصيو متت يوغللا لعافتلا ةيلمع نأ مهألاو ،ىوقألا بطاختلا
             ةـيلمعب ةـقالع اهل ةيناثلاو ىلوألاف ةيليوأتلا ةيلمعلاو ةيكاردإلا ةيسحلاو ةيلضعلا ةيكرحلا
           كلذـكو غامدلا ىلإ عومسملا ةمجرتو عمسلا ةيلمعب ةقالع اهلف ةثلاثلا امأ ، يوغللا لاسرإلا
               لكـش ىلع ءاوهلا يف هرورمو ملكتملا مف نم مالكلا جرخي نأ ذنم اهتمرب ةيمالكل ا ةيلمعلا
  )٣(.  ةيقطنلا غامدلا قطانم ىلإ مث عماسلا نذأ ىلإ هلوصوو ةجومتم تاوصأ

                                                             

 . ٢٥٢ ص ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو  عراف ةدحش )١(
  .  ٤٢ ص .  ةرهاقلا ، بابشلا ةبتكم ، ةغللا تاوصأ ، نمحرلا دبع ؛ بويأ : رظنا )٢(
 ٣٤ ـ ٢٤ ص ، لفطلاو ةغللا ، شرقن دمحأ )٣(



 ٥٤ 

  
   لوألا لصفلا          
  ) تامدقمو ميهافم ( يقطنلا تاوصألا ملع    
   ثحابم ثالث هيفو                 
  

 هتيمهأو هعورفو هفيرعت : تاوصألا ملع : لوألا ثحبملا
  . هيف برعلا دوهجو

 هلئاسوو هميهافم : يقطنلا تاوصألا ملع : يناثلا ثحبملا
  . هتاعوضومو

 مولعلاب  هتقالعو يقطنلا تاوصألا ملع : ثلاثلا ثحبملا
   . ىرخألا

  
 

  
          
           



 ٦٤ 

  

        
  لوألا ثـحبملا                   
  تاوصألا ملع                    
  ) هيف برعلا دوهجو هتيمهأو هعورفو هفيرعت (  
  بلاطم ةعبرأ هيفو                
  
  .  تاوصألا ملع فيرعت  :  لوألا بلطملا    

  .تاوصألا ملع جهانمو عورف : يناثلا بلطملا    

  .  تاوصألا ملع ةيمهأ : ثلاثلا بلطملا    

  . هتأشنو هخيرات  تاوصألا ملع :  عبارلا بلطملا    
  . هيف برعلا دوهجو تاوصألا ملع: سماخلا بلطملا    
  

  

  

  

  . تاوصألا ملع فيرعت : لوألا بلطملا



 ٧٤ 

     يغبني نكلو، تاوصألا ملع حلطصم فيرعتب أدبن نأ تاساردلا هذه لثم  يف مهملا نم     
       لك  اهيلع موقت  يتلا مو    لعلا نم دحاو هنأل ميدق          ،ديدج ميدق ملع وه ملعلا اذه نأ ىلإ هيونتلا
  ، )١( "            مهـضارغأ نـع موـق لـك اهب ربعي تاوصأ "         يه ةغللا ينج نبا لاق امك ، ةغل
                 هـبو ، عيطقتلا هب  موقي  يذلا رهوجلاو  ، ظفللا  ةلآ وه "      يف ظحاجلا لاق امك توصلاو
 روهظب الإ ًا             روثنم الو ًانوزوم ًامالك  الو  ًاظفل ناسللا  تاكرح نوكت نلو ، فيلأتلا  دجوي
  )٢( " فيلأتلا و  عيطقتلاب الإ  ًامالك  فورحلا نوكت  الو ، توصلا

                   يـف يـنج نـبا هيلع زكر ام اذهو ، توصلا وه تاغللا هيلع ينبنت يذلا ساسألاو    
 قرفن نأ ةيوغللا تاوصألا ةساردب ءدبلا لبق يغبني و نييبتلاو نايبلا يف ظحاجلاو هصئاصخ
           رهوـجلا وه توصلا لعج امدنع ظحاجلا مالك يف كلذ سملنو    ، فرحلا نيبو توصلا نيب
      يـنهذ مالـك درجم        وه فرحلاو  ، ةكرحلا ىلع دمتعت اه     نأل ؛ اهتمرب ةيوغللا ةيلمعلا يف
  " :            الئاـق ناسـح مامت روتكدلا راشأ ىنعملا اذه ىلإو ، فيلأتلاو ةباتكلا ةيلمع يف مدختسي
       كيرحت نم يتأت ةنيعم ةيعمس راثآ اهبحصتو        يقطنلا زاهجلا اهب موقي ةيكرح ةيلمع توصلا
    )٣( " نذألا وهو هلابقتسا زكرمو قطنلا زاهج وهو توصلا لاسرإ ردصم نيب اميف ءاوهلا

                هورـبتعاو ، ثيدحلا رصعلا يف ةغللا ءاملع نم ريثكلا هلوانت دقف اضيأ ديدج ملع وهو    
L(      ةثيدحلا تايناسللا ملع نم اعرف euqtsiugni ( ملاـعلا ىـلإ بسـن يذلاو ، ةيسنرفلاب         
               ماعلا ةغللا ملع يف ناونعب تارضاحم نع ةرابع وه يذلا هباتك يف ريسوس يد يرسيوسلا
       حلطصملا ةلباقمل عضو يوغل حلطصم هنإ ثيح )٤(       ةماعلا تايناسللا يف ضعبلا اهيمسي وأ
  ياـبويرام هفرع دقف ، ماعلا ةغللا ملع نم عرف وهو ) scitenohp (  ةيزيلجنإلاب يبنجألا
  )٥( " ةيمالكلا تاوصألا فنصيو للحيو سردي يذلا ملعلا " هنأب هباتك يف

                                                             

 . ١/٣٣  صئاصخلا ،  ينج نبا )١(
 ، ١ ط ، بعص راد ، يوطع يزوف : قيقحت ، نييبتلاو نايبلا ،رحب نب ورمع نامثع يبأ ؛ ظحاجلا )٢(
 . ١/٩٧  م٨٦٩١ ،توريب
  ٦٦ ص  ، اهانبمو اهانعم  ةيبرعلا ةغللا ، ناسح  مامت  )٣(
  ٣ص . نيعاركلا ميعن دمحأ : ةمجرت  ، ماعلا ةغللا ملع يف لوصف  ، ريسوس يد :رظنا )٤(
 ، ٨      ط ، ةرها��قلا ، ب��تكلا ملا��ع ، ر��مع را��تخم د��محأ . د  :      ة��مجرت ، ة��غللا م��لع س��سأ ، ويرا��م ؛ يا��ب )٥(

  ٦٤ ص   م ٨٩٩١ ـ ـه٩١٤١

 



 ٨٤ 

  ةنمضـتم ،     مالـكلا تايلمع ةسارد " :  هنأب  " كروتسو نامتراه "    نايوغللا هفرع دقو    
       ، مالـكلا تاوـصأ كاردإو فينصتو ،  قطنلاو ،   مالكلا ضارمأو ،   باصعألاو حيرشتلا
    لـك صحفب متهي "    يذلا ملعلا هنأب " لاتسيرك "   هفرعيو ، )١(      تاغللا لك ىلع هقيبطت نكمي
               وأ يعاـمتجا ىوتسـم يأ عم تقفاوت ءاوس ، ةيعوضوم قيرطب يناسنإلا مالكلا تاوصأ
  )٢(" مالكلا يف ةيساسألا تاوصألا سردي هنأل ؛ ةغللا ملع نم ءزج وهو ، ال مأ يصخش

 ثدحت دقو ةغللا ساسأ يه تاوصألا نأ ىلع ةغللا ءاملع نيب اقافتا كانه نأ ينعي اذهو    
        يتلا ةقوطنملا ةيتوصلا زومرلا نم ماظن يه ةغللا " :       الئاق يزاجح يمهف دومحم كلذ نع
 و ، ةباتكلا ةغلو ةراشإلا ةغل لثم اقحال ترهظ لماعتلا لئاسو لكو )٣( " ناسنإلا اهب لماعتي
 يتلاو ، ةيوغللا تاوص          ألا ةيمهأ تعبن انه نمو ،قوطنملا توصلاب ناك ناسنإلل لماعت لوأ
               متهت ةيتوصلا تاساردلا نأ ينعي اذهو ، ماع لكشي يتوصلا ماظنلا ةسارد يف ساسألا يه
  . ةغللا ملع عورف نم مهم عرف يه ةيتوصلا تاساردلاو ةقوطنملا ةغللاب اريبك امامتها

                 ددـح دـقو ةـغللا ملع عورف نم مهم عرف وه ةيوغللا تاوصألا ملع نأ ةصالخلاو     
       عوـضوم وه يحلا يناسنإلا توصلا نإ " :     هلوقب هعوضوم باوتلا دبع ناضمر روتكدلا
        هتايمسم تفلتخا امهم ملعلا اذه نع ليق ام لك نأ ثحابلا ىريو )٤( "    ةيوغللا تاوصألا ملع
    "    ةـيوغللا تاوـصألا مـلع "     يهو عيمجلا اهيلع قفتي داكي يتلا ةيمستلا هذه نع جرخي ال
                     اـمه نيحلطصـم اومدختـسا برـغلا دنعف ، عرفلا اذهل ةددع   تم تاحلطصم ترهظ دقو
) scitenohp ( و) ygolonohp ( " ظفللا ريسوس يد لمعتسا دقف )scitenohp ( ةلالدلل 
     نينسـلا ربع تاروطتلاو تاريغتلاو ثادحألا للحي يذلا يخيراتلا ملعلا نم عونلا كلذ ىلع
  )٥( " قطنلل ةيكيناكيملا ةيملعلا ةساردلاب ) ygolonohp ( لاجم ددح نيح يف

                                                             

 ٤١ ص  ، اهفئاظوو تاوصألا  ، يطامقلا فصنم دمحم  :رظنا )١(
 ، ١    ط ، با��تكلل ة�ماعلا ةيرص��ملا ة�ئيهلا ،ل��يلخ ي�ملح  :    ة�مجرت ، ة��غللا م�لعب ف��يرعتلا ، د�يفاد ؛ لاتس�يرك )٢(
  ٠٤ ص  . م ٩٧٩١ ، ةيردنكسالا
 م ٧٩٩١  ، ةرها�قلا ، ط .   ب ، رش�نلاو ة�عابطلل ءا�يق راد    ، ة�غللا م�لع ىلإ لخدم ، يمهف دومحم ؛ يزاجح )٣(

 . ٩٢ ص
  ، ةرها�قلا ، ٣    ط ، يجنا�خلا ة�بتكم ، يوغللا ثحبلا جهانمو ةغللا ملع ىلإ لخدملا ، ناضمر ؛ باوتلا دبع )٤(

  ٣١ ص . م٧٩٩١ ـ ـه٧١٤١
 . ٥٦ ص  ، يوغللا توصلا ةسارد ، رمع راتخم دمحأ )٥(

 



 ٩٤ 

       حلطصـم تلمعتـسا ثـيح"           غارب ةسردم لثم ريسوس يد دعب برغلا ءاملع فلتخا دقو
)ygolonohp( ةـغللا ملع نم عرفلا كلذ هب ديرت ذإ ، ريسوس يد همدختسا ام سكع يف                
 دقف ) scitenohp ( حلطصم امأ ، ةيوغللا اهتفيظو ةيحان نم ةيتوصلا رهاوظلا جلاعي يذلا
                 نيـب لصـفلا ضـفر نـم ءاملعلا نمو ، ةغللا ملع نم نوسبكاجو يكستيبوربت هجرخأ
  )١( " ىرخألا ىلع دمتعت امهنم لك ثاحبأ نأل نيحلطصملا

              حلطصملا لقن نم مهنمف حلطصملا ديدحت يف اوفلتخا دق برعلا ءاملع نأ ثحابلا ىريو    
       فئاظو ملع وأ تاوصألا ملع وه ب   رعلا دنع عئاشلا نكلو )  ايجولونوفلا (    وه امك يبنجألا
              دـقو ، هتمجرت يف فالتخالل ةجيتن حلطصملل ةفلتخم تايمست دوجو ةاعارم عم تاوصألا
  روتكدـلا لوقي ثيح )تايتوصلا ( ةيبرعلا ىلإ ) scitenohp ( يزيلجنإلا حلطصملا مجرت
  يـهو )تايتوصلا( يه ) scitenohp ( حلطصمل ةمجرت قدأ " حلاص جاحلا نمحرلا دبع
      نوـكيف ، ملعلا ىلع ةلالدلل )تاي(    و ةسوردملا ةداملا ىلع ةلالدلل )توص(    نيمسق نم ةملك
                  تايناسـل لـثم ةرـيثك تاـملك ىـلع اسايق تاوصألا ملع وأ توصلا ملع كلذب ىنعملا
  )٢( " تايضايرو

         اهنأ ىلع ليلدلاو ، ةغلل ةيملعلا ةساردلا ينعت اهنإف "  تايوغل "     ظفل اهيلع قلطن امدنعو    
              تاـمولعم نـع ربعت يهف ، ةيهدب وأ ةيسدح تسيلو ةيبيرجت تايوغللا نأ "   ةيملع ةسارد
      )٣( " ةبرجتلا وأ ةظحالملاب اهيلع لوصحلا متيو ، ةينالع اهتابثإ نكمي

               هـيلع قفتي يذلا حلطصملا لوح رودت اهلك تايمستلا عيمج نأ ىلإ كلذ نم صلخنو      
          ةـجيتن ىلإ لصنل ؛ حلطصملا اذه للحن نأ نكميو "  ة  يوغللا تاوصألا ملع "   وهو عيمجلا
       ءيشلا كاردإ وهو ، ملع لعفلا نم "  ملع "         ةملكف ملعلا اذهل ماعلا فيرعتلاب ةقالع اهل ةمهم
     ةقيقحلا ىلإ لوصولل هقرطو هلئاسو هل امظنم اجهنم كانه نأ ملعلاب دوصقملاو ،هتقيقح ىلع
          ةـيوغللا تاوـصألا سرد يـف ناعتسي نأ نكميو  ، "ملع"    ةغلل ةثيدحلا ةساردلاو "  ةيملعلا
             نيناوقلاـب ةـيوغللا تاساردلا يف تفرع يتلاو ةيوغللا نيناوقلاو تاودألاو تالآلا ضعبب

                                                             

  . ٦٦ ص  ، يوغللا توصلا ةسارد ، رمع راتخم دمحأ )١(
            ر�ئازجلا حلا�ص جا�حلا نمحر�لا د�بع ، ة�يبرعلا ة�غللا ة�يقرتل ة�ينقتلاو ة�يملعلا ثوحبلا زكرم يف تارضاحم )٢(

٤٠٠٢ .  
 ، نا��مع ،١    ط ، ع�يزوتلاو رش�نلل ر�يرج راد ، ينا�نعلا د��محم  :      ة�مجرت ، تا�يوغللاو ة�غللا، زنو�ج ؛ زنو�يل )٣(
 . ٥٧ ص م ٩٠٠٢ ـه٠٣٤١  ، ندرألا

  



 ٠٥ 

         هانعمو اتيوصت توصي توص لعفلا نم يهو توص عمج "  تاوصألا "   امأ )١( "  ةيتوصلا
      اذـه يتأـيو ،           ام مسجب ءاوهلا كاكتحا نم لصاحلا يعمسلا رثألا وه توصلاو )٢(  حئاص
   ال ىـتح "        ؛ ةـيوغللاب تاوصألا فصوت نأ امأ )٣(       تاجوم وأ تابذبذ ةروص ىلع رثألا
                ءاوـمب ىمسـي امف ، ناسنإلا ريغ تانئاكلا نم ردصت يتلا ةيوغللا ريغ تاوصألاب طلتخت
               اـم كلذـكو ، ءيش يف ةغللا نم تسيل ليخلا ليهصو بائذلا ءاوعو بالكلا حابنو ططقلا
  )٤( " دوعرلا ميزهو ءاملا ريرخو مالقألا ريرصك ءايشألا تاوصأ نم ردصي

                سردـي يذلا ملعلا وه، ةيوغللا تاوصألا ملع نأ قبس ام لك نم جتنتسن نأ نكميو       
   اـهجاتنإ ةـيفيكو ، اهتافينصتو اهتافصو اهجراخم ثيح نم ، ةيناسنإلا ةيوغللا تاوصألا
    حلطصم نأ كردن انلعجت    اهنع انثدحت يتل ا  يناعملا هذهو      ، قطنلا يف اهتفيظوو ،اهرودصو
    ةـمظنملا ةيملعلا هجها نمو ه لوصأو ه   دعاوق هل ملع هنأ   ىلع لدي )  ةيوغللا  تاوصألا ملع (
               قـطنلا لاجم يف اهقيبطتل جاتحن يتلا ةوجرملا جئاتنلا ىلإ لوصولا اهلالخ نم نكمي يتلا
   .  مالكلاو

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  . ٢١ ص ،  يبرعلا ئراقلل ةمدقم ةغللا ملع ، نارعسلا دومحم )١(
 .  ٧٥ / ٢ ) توص(  ةدام ،  برعلا ناسل ، روظنم نبا )٢(
 . ٩١١ ص ، تاوصألا ملع ، رشب لامك  :رظنا )٣(
  ـ ـ �ه٠٠٤١  ، تور�يب ، ط .    ب ، ةلا�سرلا ةس�سؤم ، ة�يوغللا ة�ينبلل يتوصلا جهنملا ، روبصلا دبع ؛ نيهاش )٤(

 . ٦٢ ص  ، م٠٨٩١

 



 ١٥ 

  : تاوصألا ملع جهانمو عورف : يناثلا بلطملا

     جهانملا قفو ، اهليلحتو اهت       ساردب تاوصألا ملع صتخي يتلا ةددعتملا بناوجلا يهو      
                 دـقو ، اهلئاـسوو اهفادهأ يف فلتخت اهنأل جهانملا ددعت ينعي عورفلا ددعت نأل ؛ ةفلتخملا
               ةددـعتم عورـفو ماسقأ ترهظف ، ةيتوصلا ثحابملاو تالاجملا هذه يف ريبك عسوت ثدح
  تارـبتخم  نـم ًاريثك تدافتساو ، ةريخألا دوقعلا يف ةيوغللا تاوصألا ةسارد مدقتل ةجيتن
   كـلذ نـع ضخمتو ، هليلحتو توصلا ةسارد يف لمعتست يتلا ةثيدحلا ةزهجألاو توصلا
  هرادـصإو توصلا ىلإ عجرت اهددصب نحن يتلا تاعيرفتلاو ، تاوصألا ملعل عورف ةثالث
      لحارملا هذه ديدحت نكميو هل نذألا لابقتساو ءاوهلا ربع هرورمو هجورخو هجاتنإ لحارمو
         لك نأب لوقلا نكمي ةثالثلا  لحارملا هذه بسحو )    كاردإلاو ، لاقتنال  او ، ثودحلا (  يهو
  ةـيمهأ ىلإ ءاملعلا هبنت دقلو )١(    ةثالثلا لحارملا نم ةلحرمب صتخي ةثالثلا عورفلا نم عرف
  و لـسرملا:     يه ةثالث رومأب الإ متي نأ هنكمي ال يوغللا لصاوتلا نأ اودجو امل ، ملعلا اذه
              نيـب نوكتو ةيمالكلا ةرئادلاب كلذ نع ريسوس يد ربع دقو  ،هيلإ    لسرملا و لاصتالا ةانق
  : يلاتلا مسرلا يف حضوم وه امك )ب( و )أ( امهنأ ضرفنلو لقألا ىلع نيصخش

  

  )٢( ريسوس يد دنع ةيمالكلا ةرئادلا حضوي وهو  )١( مقر لكش           

 ىلإ‘ ةراشإ قيرط نع تاوصأ ىلإ راكفألا لوحي هنإف )أ( غامدب ةرئادلا تأدب اذإو    
 صخشلل نذألا عمسلا زاهج ىلإ )أ( صخشلا مف نم ةيتوصلا تاجوملا لقتنتف قطنلا زاهج
 ىلإ ايئاقلت راكفألا لوحي يذلا هغامد ىلإ ةراشإلا ريستو ، ةيئايزيفلا ةيلمعلا يه هذهو )ب(

                                                             

   . ٩١ ـ ٨١ ص  ، اهفئاظوو تاوصألا  ، يطامقلا فصنم دمحم :رظنا )١(
 ، دادغب  ، ةيبرع قافآ راد ، زيزع ليؤي : ةمجرت  ، ماعلا ةغللا ملع ، دنانيدرف ؛ ريسوس يد  : رظنا )٢(

  . ٩٢  ص ،  م ٥٨٩١



 ٢٥ 

 سفنب ةيلمعلا لقتنت اذكهو )أ( صخشلا غامد ىلإ لقتنت تاوصأ ىلإ اهلوحيف قطنلا زاهج
   : يلاتلا مسرلا يف حضوم وه امك )١( ةيمالكلا ةرئادلاب تيمسو ريسلا طخ

  )٢( عمسلاو قطنلا زاهجو غامدلا نيب لاصتالا قرط حضوي )٢( مقر لكش            

  

  : يه ةثالثلا عورفلاو 

       يوـغللا توـصلا ثادحإو جاـتنإ ةيلمعب ىـنعيو ، يـقطنلا تاوصألا مـلع )١(
    ) scitenohp yrotalucitra ( "اهرثكأو ًامدق اهخسرأو تاوصألا ملع عورف مدقأ وه 
                 ءاضـعأ يـف رظنلاب ملكتملا طاشن سردي وهف ، اهلك ةيوغللا تائيبلا يف راشتنالا يف ًاظح
 اهنم لك رودو اـهفئاظو ددحيو ، ءاضعألا هذه نيعيف تاكرح نم اهل ضرعي امو ، قطنلا
            بـناج نـم تاوـصألا رادـصإ ةـيكيناكيم ليلحت ىلإ كلذب ًايهتنم ،    قـطنلا ةيلمع يف
  . دعب اميف يقطنلا تاوصألا ملع نع ليصفتلاب ثحابلا ثدحتيسو  )٣( " ملكتملا

                                                             

 . ٩٢ ص  ، زيزع ليؤي : ةمجرت  ، ماعلا ةغللا ملع ، ريسوس يد :رظنا )١(
  . ٠٣ ص  ، زيزع ليؤي : ةمجرت ، ماعلا ةغللا ملع ، ريسوس يد  )٢(
 . ٧٤ ـ٦٤ ص ، تاوصألا ملع ، رشب لامك )٣(

 



 ٣٥ 

  ةـعيبطب ينعيو )  scitenohp lacisyhp ro citsuoca( يئايزيفلا توصلا ملع )٢(
uos ( ةيتوصلا تاجوملا عافدناو لاقتنا ةيفيكو ، يناسنإلا توصلا sevaw dn ( وـحن  
  ثيـدـحلا يتوـصـلا سرـدـلا ءـاـملع  ـنـم ضعـبـلا هيمـسـيو ، عماـسـلا نذأ
  دــحأ ىــلإ يــمتني يذــلا تــسوكأ ىــلإ ةبســن ) يكيتــسوكالا تاوــصألا مــلع (
  مـلع "             رـخألا حلطصـملاب اـنايحأ هيلإ ةراشإلا تناك مث نمو ،يئايزيفلا ثحبلا بناوج
      يـف بـناجلا اذه لثمتيو "  )١(.     صاخلا ةدارإو ماعلا قالطإ باب نم "   يئايزيفلا تاوصألا
     مـلع دافتسا دقو )٢( "          قطنلا ءاضعأ تاكرحل ةجيتن ءاوهلا يف ةرشتنملا ةيتوصلا تاجوملا
                   مـلع ىـلع رـبكأ لكشب كلذ سكعناو ، ءايزيفلا ملع يف لئاهلا مدقتلا نم ماع لكشب ةغللا
  .  تاوصألا

   ناسـنإلا كاردإ ةـيفيكب  ىـنعيو ) scitenohp yrotidua (يعمسلا تاوصألا ملع )٣(
   يعمسـلا تاوـصألا ملع متهيو " )٣(   هزومرو هترفش كفو هل نذألا طاقتلاو يوغللا توصلل
          تاـجوملا ىـلع أرطي نأ هنكمي ام ىلع فرعتلاو .    مالكلا تاوصأ كاردإو عمسلا ةساردب
  .  )٤( "راكفأ و ميهافم ىلإ تاجوملا كلت مجرتت فيكو ، نذألا اهطقتلت نيح ةيتوصلا

                كـلت نذألا ةلبط هيف لبقتست يتلا ةظحللا نم دتمي توصلا لابقتساب قلعتملا بناجلا نإ    
                  غامدـلا ىـلإ باصـعألا قيرط نع لقتنت نأ ىلإ نذألا ءازجأ يف اهثدحت يتلا تابذبذلا
   )٥(.ةيلخادلاو ىطسولاو ةيجراخلا نذألا ءازجأ ةثالث نم نوكتتو عمسلا وضع يه نذألاو

             ةفلتخملا تاوصألا ملع عورفب ةقالع اهل يرشبلا توصلا ةساردل ةددعتم جهانم كانهو    
    : يلي ام جهانملا هذه مهأ نم ركذن ةزهجأو تالآ ىلع تدمتعا ثيح

scitenohp( يبيرجتلا تاوصألا ملع )١(    latnemirepxE ( براجتلا ءارجإ هتفيظوو 
             دمتعي ذخأو روطت مث ، ةظحالملا ىلع دمتعي ميدق جهنم وهو ،  ةيتوصلا ةدا  ملا ىلع ةفلتخملا

                                                             

 . ٩٤  ص  ،  تاوصألا ملع ، رشب لامك  : رظنا )١(
 . ١٤ ص ، تاوصألا ملع ، رشب لامك  )٢(
 ٣١ ص ، اهفئاظوو تاوصألا ، يطامقلا فصنم دمحم و ٢٤ ص ، تاوصألا ملع، رشب لامك :رظنا )٣(
 . ٥٢ ص  ، اهفئاظوو تاوصألا ، يطامقلا فصنم دمحم )٤(
 دمحم :رظناو . ٠١٢ ـ ٩٠٢  ص  ، ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا ىلع ءاوضأ ، امرخ فيان  :رظنا )٥(
 . ٦٢ ـ٥٢ ص  ، اهفئاظوو تاوصألا  ، يطامقلا فصنم

 



 ٤٥ 

   فاشـتكا لـجأل    لمعملا دوجو ينعي اذهو )١(  ،       ليلحتلاو ليجستلا يف ةقيقدلا ةزهجألا ىلع
         وأ ةـيتاذلا ةـظحالملا ىلع فصولا اذه موقيو "      توصلل ةيقطنلاو ةيئايزيفلا صئاصخلا
        تاوـصألا لـمعم يـف ةيلآ لئاسوب    ةظحالملا هذه مع      دت دقو ، ثحابلا لبق نم ةيجراخلا
         ةـبرجت يف ناسح مامت روتكدلا همدختسا يذلا يع انط�ص الا كنحلا   مادختسا لثم )٢( "  ةيوغللا
                                   )٣(. تاوصألا جراخم ضعب نييعت يف مفلا فقس يف يعانصلا كنحلا تيبثتب ةيتوص

   ةينمز ةرتف يف  اهفصوو      ةمدختسملا ةغللا تاوصأ يف ثحبيو .  يفصولا تاوصألا ملع )٢( 
          ربكأ نم ربتعي يذلا ريسوس يد ءاج نأ ىلإ ،     يخيراتلا تاوصألا ملعل لباقم وهو  ، ةددحم
         دقو ، ةيخيراتلاو ةيفصولا تاساردلا نيب لصف ثيح ي     فصولا ةغللا ملع لاجم يف نيثحابلا
     فـصو دـقو )٤(.    يليوـحتلا يديلوتلا        جهنملاو يوينبلا جهنملا لثم ةيفصو جهانم ترهظ
               ىـلع ماـع هجوب اهتاوصأو ةغللا فصي هنأل؛ نكاس جهنم هنأب يفصولا جهنملا يابويرام
   )٥(. اهيلع دجوت يتلا ةروصلا

         تامينوفلا سردي هنأ يأ ،اهتفيظو ثيح نم تاوصألا سرديو .  يفيظولا تاوصألا ملع )٣(
  ،        اـم ةـغل يف تاوصألا فئاظو سردي و تا    مينوفلا ملع ىمسيو ،اهتانوفولأو اهتاعيزوتو
         اـم دـنع ةـنيعم ةغل يف تاوصألل ثدحي اذام سردي وهو  ، اه   يف تاوصألا ميظنت ةيفيكو
 "     ضعبـلا هامـسو .        تاوصألا هذه اهب لعافتت يتلا ةيفيكلاو  ،    تاملكلا نيوكت يف رواجتت
  )٦( " ةنيعم ةغلل ةيتوصلا نيناوقلاو دعاوقلا يف اساسأ رظنلاب صتخت يهو " ايجولونوفلا

  
  

  

                                                             

  . ٣٥ ص  ، يوغللا توصلا ةسارد ،رمع راتخم دمحأ )١(
 . ٥٣ ص  ، اهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا ، ناسح مامت )٢(
 . ٤٨ ص  ،  م ٠٩٩١ ةرهاقلا ، ةيرصملا ولجنألا ةبتكم ، يوغللا ثحبلا جهانم ، مامت ؛ ناسح )٣(
  . ٣٨١ ـ ٢٨١ ص ، هجهانمو ةغللا ملعل لخدملا  ، باوتلا دبع  ناضمر  :رظنا )٤(
  . ٧٣١ ص  ، ةغللا ملع سسأ  ، ياب ويرام  :رظنا )٥(
 . ٩٥ ص  ، تاوصألا ملع ، رشب لامك )٦(

 



 ٥٥ 

  : تاوصألا ملع ةيمهأ : ثلاثلا بلطملا
      انديزت مولعلا ةيقب لثم ملع هنأ تاوصألا ملع ةيمهأ نع نهذلا اهيلإ ردابتي ةباجإ لوأ نإ    
                اـم اذهو اهجهانمو اهقرطو اهلئاسو اهل يتلا مولعلا نم ملع نع تامولعم انل مدقتو ةفرعم
       ، ةـيملع ةـسارد ةغللا تاوصأ ةسارد هنأب ةيوغللا تا     وصألا ملع انفرع امدنع هنع انثدحت
    ةيرشبلا ةغللا لئالد نإ"            قوطنملا توصلاب ناك ناسنإلل لماعت لوأ نأ يف كش كانه سيلو
  فالآ ذـنم ، ةيتوصلا ةغيصلا هذهب تدجو اهنأو ،    رخآ ءيش لك لبق ،    ةيتوص ةعيبط تاذ
 ،      ةءارـقلا اوعيطتسي نأ نود ،  نو    ملكتي مويلا ىتح نولازي ام ،    رشبلا مظعم نأو ،  نينسلا
       ىـلع قـحال ةباتكلا لامعتسا نأو ،      أرقي فيك ملعتي نأ لبق ،      ملكتي فيك ملعتي ءرملا نأو
    صرـح ىدـمو ،         ةيتوصلا ةساردلا ةيمهأ يلجتت انه نمو، سكعلا سيلو ،   ةغللا لامعتسا
   )١(. اهليلحتو ةيوغللا تاوصألا صحف لجأ نم ، مهريغو ةغللا ءاملع

                 امل تاوصألا ملع نع لزعمب ةيوغل ةسارد يأ متت نأ نكمي ال هنأ دكؤملا نم تاب دقو    
                 فرـصو وـحن نم ةيبرعلا مولع يف لخدتي وهف ةيوغللا تاساردلا يف ةريبك ةيمهأ نم هل
  يـف ذخألا نكمي ال " : نارعسلا دومحم روتكدلا لوقيو اهريغو مجاعمو ديوجتو تاءارقو
     فـصو ىـلع ةـنيبم ةـساردلا هذه نكت مل ام ، ةيملع ةسارد ام ةجهل وأ ،ام ةغل ةسارد
  دـب الف ، تاوصألا نم ةلسلس ءيش لك لبقو الوأ مالكلاف ، ةيتوصلا اهتمظنأو ، اهتاوصأ
   تادـحو رغـصأ دصقأ ،ةريغصلا رصانعلا وأ ةريغصلا عطقلل يتوصلا فصولاب ءدبلا نم
 ةغلل بناوجلا فلتخم كردن نأ بعصي ذإ ،اهفصوو ةغللا ليلحت هيضتقي ام اذهو )٢( " ةملكلا
   يذـلا يتوصـلا اهبناج كاردإ لبق -ةيلالدلاو ةيوحنلاو ةيفرصلا بناوجلا اهب دصقنو – ام
  . ىرخألا بناوجلا ةيقب اهيلع ىنبُت نيناوقلا نم ةلمج همظتنت

              لوـقيو ، ميركلا نآرقلا ةسارد لالخ نم ةريبك ةيمهأ ةيتوصلا تاساردلا تبستكا دقو    
           ينتعن نأ انم يضتقي هللا باتك مدخي نيح ملعلا اذه نإ "       قايسلا اذه يف رشب لا مك روتكدلا
         لـك لمشـت ثيحب هنيدايم يف عسون نأو ،      هقئاقدو هلوصأ يف قمعتن نأو ،    ةيانع دشأ هب
                  نآرـقلا ءادأ ةحـص اهتحـص يف ذإ ، ةحيحص ةميلس انتيبرع لظت ىتح ، ةيناسللا مولعلا
  )٣( " هتمالسو

                                                             

 .  ٦ ص  . م ٤٠٠٢ ، ةرهاقلا ،١ ط ، ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم ، تاوصألا ملع ،  ماسح ؛ يواسنهبلا  :رظنا )١(
   . ٤٠١ ص ، ةغللا ملع ، نارعسلا دومحم  )٢( 
 . ٧٦١ ص  .  م٦٨٩١ ، ةرهاقلا ، فراعملا راد ، تاوصألا ، ماعلا ةغللا ملع ، دمحم لامك ؛ رشب )٣(



 ٦٥ 

 تايافكلا مولع نم هلعجيو ةغللا ملع ةيمهأ نع رهزملا يف يطويسلا مامإلا ثدحتيو    
 يناعم فرعت هبو تايافكلا ضورف نم هنأل نيدلا نم ةغللا ملع نأ كش الو" :لوقي ثيح
  )١( ." ةنسلاو نآرقلا ظافلأ

              ةـفرعمو ، هـليترتو نآرقلا ديوجت يف ةريبك ةمهاسم ةيتوصلا تاساردلا تمهاس دقو    
        برـعلا تاوصألا ءاملع نع يحلاصلا يحبص  روتكدلا    لوقي ، فورحلا ت افصو جراخم
             اودارأ امدـنع ، هئاضعأ فئاظوو قطنلا زاهجل قيقد فصوب كلذ عم اوؤاجو " :  ىمادقلا
                  نـم رـيثك ىـلعو ، ةيوغللا تاوصألا ملعل داورلا لوأ اوناكف ، اليترت نآرقلا اولتري نأ
  )٢( " اهتافصو فورحلا جراخم يف ةثيدحلا ثحابملا تينب مهتاظحالم

 زييمتلا ةيفيكو ، اهنيب ةقيقدلا قورفلاو تاوصألا قطن ةيفيك ةفرعم نأ هيف كش ال اممو    
 ًاقطن قطني ىتح هلعفي امب قلعتي اميف ملعتملل ةلاعف تاهيجوت ءاطعإ رسيي فوس ًايعمس اهنيب
 بويع جالعو ،مصلا ميلعت ،ءادألا ميلعت " تالاجملا هذهل رمع راتخم دمحأ فيضيو ، ًاميلس
   سردـلا لاـجم يف امأ ،ةيقيبطتلا ةيلمعلا تالاجملا يف اذه )٣( " لاصتالا لئاسو ،قطنلا

 الثم وحنلا يفف ،ىرخألا بناوجلا رشابم لكشب مدخي يتوصلا بناجلا نإف ؛يرظنلا يوغللا
  )٤( . بارعإلا هيجوت ،تارابعلاو لمجلا طامنأ ديدحت ، لمجلا طامنأ نيب قيرفتلا يف اندعاسي

              عـم ةيقيبطتلا هتالاجمو تاوصألا ملع ةيمهأ نع رمع راتخم دمحأ روتكدلا ثدحت دقو    
 : يلي ام اهمهأ نم ركذن عفانملا ضعب ركذ

  اهتالدابتو تالالدلا ةسارد و  ةغللا تاوصأ ليلحت ىلع دمتعي يذلا :   ةغلل يملعلا ليلحتلا *
 . تاوصألا ملع  ةسارد لالخ نم دحاولا عقوملا يف ةيتوصلا

   ميـلعتلا يف اماه اناكم لتحا دق ،    قطنلا نف وهو ، ) noitcid (   ءادألا نإ :  ءادألا ميلعت *
 . عونلا اذه نم ميلعت يأل ةيساسألا ةدعاقلا وه تاوصألا ملعو ، ثيدحلا

                                                             

   يلع داؤف : قيقحت ، اهعاونأو ةغللا مولع يف رهزملا ، ركب يبأ نبا نمحرلا دبع نيدلا لالج ؛ يطويسلا )١(
  . ٢٠٣ /٢   ، م٨٩٩١ ، توريب ، ١ ط ، ةيملعلا بتكلا راد ، روصنم
 . ٦٧٢ ص  م ٤٠٠٢ ، توريب ، ٦١ ط ، نييالملل ملعلا راد ، ةغللا هقف يف تاسارد ، يحبص ؛يحلاصلا )٢(
 . ٩٠٤  ـ١٠٤ ص  ، يوغللا توصلا ةسارد ، رمع راتخم دمحأ  )٣(
 . ٩٠٤ ـ ١٠٤ ص  تاوصألا  ماعلا ةغللا ملع ، رشب لامك )٤(



 ٧٥ 

 نأ بجي ةقدب ةيبنجأ ةغل قطني فيك ملعتي نأ ديري ناسنإ يأ نإ :    ةـيبنجألا تاغللا قطن *
              ةفرعملا نم نيعم ردق هيفكي ملعتملاو ، ةديدجلا ةيقطنلا تاداعلا ءادأ ىلع ةردقلا  الوأ بستكي
  . قيقدلا فارشإلا تحت عوضوملاب لصتملا بيردتلا عم ،ةيتوصلا
  ًارـيبك  ًادـهج تاوصألا ملع صصخ دقو :     قـطنلاو عمسلا بويع جالعو مصلا ميلعت *
  ىلع مهتدعاسمو ،    ةموهفم ةيتوص ت        اراشإ اوجتني نأ نكمي ىتح مالكلا ىلع مصلا ةدعاسمل
               كلذـك تاوـصألا ملع لخدتيو ، مهيلإ ةلسرملا تاراشإلا اوكردي نأ نكمي ىتح لابقتسالا
 ،              تاوصألل ميلس كاردإو ةحيحص نذأب نوعتمتي نمل ةبسنلاب مالكلا وأ قطنلا بويع جالعل
  ناـكم د ـيدحتك ،             حرشلا قيرط نع اميلس اقطن اهقطنو ءارلا قطن يف ئطخي نم بيردتك
         يـف رظنلا قيرط نع البقتسم بيردتلا لمعب هفيلكتو ،      قلحلا فقسب ناسللا فرط لاصتا
  . قطنلا بويع جالع يف تاوصألا ملع ةمهاسم ةساردلا هذه يف انمهي امو )١( . ةآرم

 ديفيو ، اهيلع تانيسحتلا لاخدإو ، ةيوغللا مجاعملاو ، تايئابفلألا ءانب يف ةدعاسملا *
 يف ديفيو امك. بيلاسأو ، رعشو ، ىقيسومو ، دقنو ، ةغالب نم ، ةيبدألا تاساردلا
 ايجولويسفو ، ايجولويسفلاو ، عامتجالاو سفنلا ملعك ، ةيوغل ريغ مولع يف تاسارد
 هانعم لمتكي ال قوطنملا نإف " يناعملاو ةلالدلا لاجم يف ةدئافلا نع امأ ،اهريغو باصعألا
 ةيئادألا ةيتوصلا رهاوظلا نم نيعملا هئاسكب اوسكم ءاج اذإ الإ ، هحيضوتو هديدحت متي ال و
 نيولتلاب اعيمج اهتعن نكمي ام وأ ،ةيتوصلا لصاوفلاو ميغنتلاو ربنلاك ،هماقم بسانت يتلا
  )٢( " مالكلل يقيسوملا

                نـم ءيشـب وـلو انعطتسا ثيح ، ةيتوصلا تاساردلا ةيمهأ نع ةزجوم ةرظن هذه     
 اننأ ينعي ال اذهو ، تاوصألا ملع نم اهديفتسن نأ نكمي يتلا د  ئاوفلا نم ضعب ركذ زاجيإلا
               نأ نـكمي يذـلا مـلعلا اذه ةناكم ىلع لدي امنإف ءيش ىلع اذه لد نإو دئاوفلا لك انركذ
                اذـهل ليلحتلاو ةساردلا نم ديزمب الإ كلذ ىتأتي نلو ايازملاو دئاوفلا نم ريثكلا هنع سردن
   . ملعلا

  
  

                                                             

 . ٩٠٤ ـ ١٠٤ ص  ، يبرعلا توصلا ةسارد ، رمع راتخم دمحأ :رظنا )١(
  .٢٦ ص  ، تاوصألا  ، ماعلا ةغللا ملع ،رشب لامك  )٢(



 ٨٥ 

  : هتأشن و هخيرات ، تاوصألا ملع : عبارلا بلطملا
 ملع اهيف اشن يتلا ةينمزلا ةرتفلا ديدحت ،نييوغللا نييساردلا نم دحأ رودقم يف سيل    
 تامامتها تبكاو ثيح ، ميدقلا خيراتلا قامعأ يف هروذج برضت ملع وهف ،تاوصألا
 ةيناسنإلا تاوصألا ءوشن ةرهاظل ىلوألا تايادبلا ،ناسنإلا ينب نم ،ءامدقلا نيركفملا
 بوعشلا ىلإ وزعن نأ يغبني هيوذل لضفلاب ارارقإو ةميدقلا بوعشلل افاصنإ )١(.اهسفن
 ثيح ةيتوصلا تاساردلا مامأ قيرطلا تقش يتلا ىلوألا ةوطخلا نويقينيفلا مهنمو ةيناعنكلا
 يه ةريغص رصانع نم ةفلؤم ةغللا نأ اونيب ثيح ةيدجبألا نع ثدحت نم لوأ مهنإ
 هلقني اذه هلكشو ، موقرم موسرم لكش هل ، فرح يف اهنم توص لك بصي يتلا تاوصألا
 ىلإ نيعلا نم لقتني ، قوطنملا توصلاب ةنورقم لكشلا ةءارقبو ، نيعلا ىلإ ناسللا نم
   )٢( .هتساردل اديهمت نذألا

       ناـنويلا و دوـنهلا ءامدق متها ثيح مهتغلب نومتهي ةغل باحصأ لك نأ فورعملا نمو     
   رـبتعيو ،ةيت            وصلا مهئارآ يف ًارثأ قمعأو ًاعاستا رثكأ اوناكف دونهلا امأ ، مهتغلب نامورلاو
             فينصـتلا نـم مدقأ ةيتوصلا جراخملا بسح ةيتيركسنسلا ةغللا تاوصأل دونهلا فينصت
          مـهف جراـخملل مهتاميسـقت لالخ نم تئاوصلاو تماوصلا ىلإ دونهلا راشأ دقو ، يبرعلا
                ساـسأ ىلع ميسقتلا اذه اوماقأ دقو ،ةقيضو ةتئاص هابشأ و ةقلغم  ىلإ تماوصلا نومسقي
     )٣(. ماسقألا نم مسق لك تاوصأ قطن دنع قطنلا ءاضعأ براقت ةجرد وهو يتوص
     

               سردـلا يف ةيدنهلا ةراضحلا دوهج نع هل ثحب يف رعولا نزام روتكدلا كلذ دكؤيو     
    ًاضـيفتسم ًاـثحب ةـيوغللا ةرهاظلا يف تثحب ةميدقلا ةيدنهلا ةراضحلاف " : لوقي يتوصلا
citenohP )يتوصلا اههجو يف اميسالو   ينيناـب ريبكلا يدنهلا ثحابلا دعي :لاقي قحلاو( 

( ininaP  فالآ ةعبرأ يلاوح ذنم لجرلا اذه ثوحب ىلإ عجر نمف .ملاعلا يف تايتوصلا ابأ( 
  ةـينبم ةساردلا هذه تناكأ ءاوس اهب ماق يتلا ةقيمعلا ةيتوصلا ةساردلا نم شهديس هنإف ةنس

                                                             

 ١ ط ، ةيراجتلا رصنلا ةعبطم ، تاوصألا ملع يف لوصف ، ليلخ يلع ؛ دمح و ، داوج دمحم ؛ يرونلا )١(
 . ٠٢  ص  .  م١٩٩١ ، سلبان
 ،مساقلب نيدلا ردب  : ةمجرت ،نيرشعلا نرقلا ىلإ اهتأشن ذنم ةغللا ملع خيرات ، جروج ؛ نانوم  :رظنا )٢(
 . ٨٧  ص  .  م٢٧٩١ قشمد
 .  ٢٩ ـ ٧٨ ص ، يبرعلا ئراقلل ةمدقم ةغللا ملع ، نارعسلا دومحم  :رظنا )٣(



 ٩٥ 

 يف رمع راتخم دمحأ روتكدلا بهسيو  )١( ". ىرخأ ةيرشب تاغل ىلع مأ ةيدنهلا تاغللا ىلع
          مهدوـهج نوـكت نأ ارـخف دوـنهلا يفكي " :       لوقيف يتوصلا مهدهجو دونهلا نع ثيدحلا
 "              روسوفوربلا نع لقنيو ، نوثدحملا تاوصألا ءاملع هيلع ىنب يذلا ساسألا يه ةيتوصلا
    دشأ ةغللا ةسارد         يف ةثيدحلا ةيبرغلا سرادملاو ءامدقلا دونهلا نيب لاصتالا نإ :  هلوق "  نلأ
  )٢( ." وحنلا لاجم يف هنع تاوصألا لاجم يف قثوأو

               مهتـغل يـف تاوصألا فينصتب اوماق مهنأ كلذ يف نانويلا اهلذب يتلا دوـهجلا نمو      
            ةيعمسـلا راـثآلا ةظحالم ىلع ناموقي نامورلا فينصتو نانويلا فينصت نكلو "  ةميدقلا
        ناـنويلا نم وطسرأو نوطالفأ نع ةرثانتم ة    يتوص تاظحالم تدجو دقو )٣( "    تاوصألل
                ثـيح  ةيتوـص تاسارد ىلع نيينانويلا عالطا نع رعولا نزام روتكدلا كلذب ثدحت امك
              ةديدج تارظنب اوعلط مث تاساردلا كلت ىلع اونبو مهتقبس يتلا ةيوغللا ثوحبلا نم اودافتسا
 ةيقاورلا ةسردملاو وطسرأو     نوطالفأ اهمدق يتلا ةيوغللا ثوحبلا امو .  ةيوغللا ةرهاظلا لوح
   )٤(، ةيوغللا ةرهاظلاب ةيقيرغإلا ةراضحلا مامتها ىلع حضاو ليلد الإ

                سوناـيتنرتو نايكسـيرب  لـثم مهييوحن دنع ةصاخو نانويلا اودلق  دقف نامورلا امأ    
                ناـمورلا دـهع يـف ايجيردـت مدقتت ةيتوصلا ةيوغللا تاساردلا تيقب اذكهو ، سوروامو
   . ةيلاتلا روصعلاو

             سردـلا نالواـنتي امنيح نارعسلا دومحم روتكدلاو ،رمع راتخم دمحأ روتكدلا يقتليو    
               ،ةفسـلفلاب ًاطبترم أدب نيينانويلا دنع يوغللا ريكفتلا نأ نادكؤي ثيحب  نانويلا دنع يوغللا
 سد ـيبروأ "            ،نامز ذنم تناك مهتغل ةساردل ةيقيقحلا ةيادبلاو ةفسالف لئاوألا نويوغللا ناكو
 "           هدـعب ءاـج مـث ،ةحيحصلا فورحلاو ةلعلا فورح نيب قرف يذلا ، "   م ق٦٠٤ -٠٨٤
         هراوـح يف يناثلا عيطقتلا تادحول يتوصلا ليلحتلا ضرعيو "   م ق٧٤٣ -٨٢٤    نوطالفأ
      يـف يتوصلا ليلحتلا لوانتو ، "    م ق ٢٢٣-٤٨٣  وطسرأ "    هدعب ءاجو elytarC  ليتارك

                                                             

     دا�حتا ، ي�برعلا ثار�تلا ة�لجم يف روشنم ثحب ،      تايناسللاب يبرعلا يوغللا ثارتلا ةلص ، نزام ؛ رعولا )١(
 . م ٢٩٩١ ـ ـه ٣١٤١ ، ٢١ ةنسلا - ٨٤ ددعلا قشمد برعلا باتكلا

  ، م ٨٨٩١  ، ةرها�قلا ، ٦        ط ، ةيرص�ملا ب�تكلا ملا�ع ، بر�علا د�نع يو�غللا ث�حبل       ا ، را�تخم د�محأ ؛ رمع )٢(
  . ٩٥ ص

 . ٠٩ ص ،  يبرعلا ئراقلل ةمدقم ةغللا ملع ، نارعسلا دومحم  )٣(
  .  تايناسللاب يبرعلا يوغللا ثارتلا ةلص ، رعولا نزام :رظنا )٤(



 ٠٦ 

    نأ رـيغ )١(      نيتفشلاو ناسللا يف هثودح و "  فرحلا "   توصلا فرعو "   رعشلا نف "  هباتك
        مـلو اهتأشنو ةغللا ةينب ىلع زكرتت تناك "        نينوم جروج معزي امك مهتغلل قيرغإلا ةسارد
  )٢(. " اهعونتو ةغللا روطتب ةمتهم ةساردلا هذه نكت

 يتلا صئاصخلاو تازيمملا نم اهل امل ةيبرعلا مهتغلب مهمامتها زيمت برعلا ءاج امدنعو    
               برعلا دنع تاوصألا ملع ةأشن بابسأ ىلع جرعن انلعلو ، ىرخألا تاغللا نع اهب تدرفنا
              دـعب ةـيبرعلا ةغللا ىلع ظافحلاو نحللا ةمواقم بابسألا هذه مهأو ،زاجيإلا نم ءيشب ولو
  . مالسإلا يف اولخد نيذلا مجاعألا نم مهريغب برعلا طالتخا

      ملع ربتعي ثيح ، اميلس اطبض هطبضو ميركلا نآ     رقلا ةمدخ ىرخألا بابسألا نم كلذكو   
   . تاوصألا ملع راهدزاو ةأشن يف تمهاس يتلا مولعلا مهأ نم تاءارقلاو ديوجتلا

             ثيح يتوصلا سردلا يف برعلا زيمتب برغلا ءاملع ةصاخو مويلا ةغللا ءاملع دهشيو    
 " :    هـلوقب هيوب       يـس دـنع تاوصألا نع ةرضاحم لالخ "  هداش "    يناملألا قرشتسملا داشأ
                 نم لك هتيمست ىلع عمجأ امك هربتعن نأ تاوصألا ملع تاياغ نم هيلإ لصو دق ام قحتسي
  )٣( " برعلا رخافم مظعأ نم ًارخفم ، برغلاو قرشلا ءاملع نم هسرد

 دقف "   نانوم جروج"           وهو برعلا دنع يتوصلا سردلا مدقتب بناجألا نييوغللا دحأ رقيو    
            امك اولصوت ةرصبلا يف ةغللا ءاملعف ، زاتمم ذف ملع هنأب برعلا     دنع تاوصألا ملع فصو
                 نأل ، دوـنهلا نم هوسبتقا مأ ايئاقلت كلذ اودجوأ ءاوس ايتوص افصو مهتغل فصو ىلإ لوقي
            برـعلا دوـهج ناسـح مامت روتكدلا فصيو   )٤(.       ةدح ىلع ىرخأ ةلكشم رثأتلا ةلكشم
         ءاملعلا ءالؤه نأ يف ةدحاو ةظحل كشأ تسل " :       هلوقب ةيتوصلا تاساردلا لاجم يف ءامدقلا
              نأ نود ةيبرعلا تاوصألل قيقد فصو ىلإ اولصي نأ طقف ةظحالملاب اوعاطتسا دق ءالجإلا
  )٥( " نوثدحملا اهمدختسي يتلا ةيلآلا لئاسولا نم مهل نوكي

                                                             

           ، ة��غللا م��لع ، نارعس��لا دو��محم و ١٦ ص      ، بر��علا د��نع يو��غللا ث��حبلا ، ر��مع را��تخم د��محأ  :ر��ظنا )١(
 . ٨٥٢ ص

 .  ٣٨ ص   ، نيرشعلا نرقلا ىلإ اهتأشن ذنم ةغللا ملع خيرات ، نانوم جروج  )٢(
        ة��يعمجلا ة��عاق ي��ف ا��هاقلأ ةر��ضاحم ، اند��نعو هيوبي��س د��نع تاو��صألا م��لع، ينا��ملأ قرش��تسم ، هدا��ش ؛ أ )٣(
   .٦٢ ـ٣١ ص ، سماخلا ددعلا م١٣٩١ ةيناثلا ةنسلا ـ ةيرصملا ةعماجلا ةفيحصب ترشنو ، ةيكلملا ةيفارغجلا
 .  ٧٠١ ص ، نيرشعلا نرقلا ىلإ اهتأشن ذنم ةغللا ملع خيرات ، نانوم جروج :رظنا )٤(
 . ٩٤ ص  ، اهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا  ، ناسح  مامت )٥(



 ١٦ 

               سردـلل ةيتوصـلا تاـظحالملا مهأ نع ةلاجعب ولو ثدحتنل ثيدحلا رصعلا يتأيو     
      يـف ةيوغللا تاساردلا تناك  ثيح   رشع نماثلا نرقلا      ىلإ انلصو ام اذإف ، يبرغل ا يتوصلا
 ةيقيرغإلا       ىلع ةروصقم  ،يملعلا جهنملا ىلإ       رقتفتو ميظنتلا اهزوعي ةدودحمو ةليلق ابوروأ
    نماثلا نرقلا ةياهن يفو   ،    دنهلا يبونج يف ةميدقلا تاغللاو    ةيماسلا تاغللا  ضعبو ةينيتاللاو
 ٦٨٧١       زنوج ميلو ريسلا فشتكا دقف ،ابوروأ      يف ةيوغللا ةساردلا يف مهم    لوحت ثدح رشع
  ةلصـلاو      ةيتيركسنسلا ةغللا ىلإ نييبروألا    ةغللا ءاملع راظنأ  تلوحت و ،   ةيتيركسنسلا ةغللا
        اذـه نكلو ،رشع عساتلا نرقلا يف ثيدحلا     يقيقحلا يوغللا سردلا أدبف ،   مهتاغل نيبو اهنيب
  )١(. نراقملا يخيراتلا عباطلا ذختا سردلا
    ةـغللا  ىـلإ          ةيتيركسـنسلا ةـغللاب تلصتا يتلا ةيدنهلا ةيوغللا لامعألا  ةمجرتل ناكو    
     يـف ةيدنهلا تاساردلا رثأ     دليفمولب  نيب ثيح  )٢(       ةيوغل رهاوظ زورب يف رود ةيزيلكنالا
    دـعاوقل  اب         اتك  رشع عساتلا نرقلا يف نويبروألا ءاملعلا فشتكا دقف "   ،   ثيدحلا ةغللا ملع
          فدـهب داليـملا لبق عبارلا نرقلا يف دنهلا يف )ininaP (      ينيناب هفلأ  ةيتيركسنسلا ةغللا
      افـصو يوـحنلاو يفرصلا  اهبيكرتو ةغللا كلتل يتوصلا ماظنلا هيف فصو ، حضاو ينيد
              )٣(" ةياغلل اقيقد

   ةـفرعم دايدزا "   اهنم ةي         توصلا تاساردلا يف روطتلا اذه ىلإ تدأ ىرخأ بابسأ كانهو    
             تاغلب مهلاصتا دايدزاو ، ءاضعألا فئاظو ملعو ةعيبطلا ملع باصأ يذلا مدقتلاب نييوغللا
       لماوع نم الماع ناك كلذ لك ، ةيتوصلا اهتمظنأ نيب ةنراقملابو اهفصوب مهلاغتشاو ةفلتخم
  )٤(." ةيتوصلا ةساردلا مدقت

        مـث ميرـج نيناوقب تفرع يتلا اهنيناو  ق ضعب تر   هظو ةيتوصلا تاساردلا تأشن  دقو    
     يف ةلمعتسملا ةينورتكلالاو ةيئابرهكلا ةزهجألاو تالآلا      فاشتكا دعب تاساردلا هذه تروطت
          نـكمملا نـم هـنأو ةساردلل ايملع اجهنم تحبصأف ةيتوصلا ةظحالملا تلقتساو  ،ليجستلا
   نايزيلجنإلا امهدعب ء          اجو ، نايسنرفلا يراب نوتساجو ولسر لعف امك ةيلآ لئاسوب ةناعتسالا

                                                             

 ، ةفرعملا ملاع ةلسلس ، ضوع دمحأ : ةمجرت ، برغلا يف ةغللا ملع خيرات زجوم ، زنبور ، ـه ؛ر )١(
 ٤٢٢ ص  .  م٧٩٩١ ـ ـه٨٠٤١ ، تيوكلا ، بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا
 .  ٥٢٢ ص ، برغلا يف ةغللا ملع خيرات زجوم ،زنبور ، ـه ؛ ر )٢(
 . ٨٧ ص  ،  ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا ىلع ءاوضأ ،امرخ فيان )٣(
 . ٧٩ ـ ٦٩  ص ،  يبرعلا ئراقلل ةمدقم ةغللا ملع ، نارعسلا دومحم )٤(

 



 ٢٦ 

      اـم  امهيدـيأ ىلع  رهظف              تنافت ريتسو  كياب نايكيرمألاو  نامير رتلاو و تيوس يرنه
  )١(. يبيرجتلا تاوصألا  ملعب  ىمسي

         يرسـيوسلا ملاـعلا رـهظ ثـيح ،   نيرشعلا نرقلا نم لوألا     فصنلا ىلا انلقتنا اذاو     
 "         هـباتك روهظ ذنمف ، ةغللا ملع ي       ف ةثيدحلا ثحبلا قرط دئار قحب دعي يذلاو "  ريسوسيد
 ةنراقملا ةيخيراتلا تاساردلا نع داعتبالا هدعب نم ةغللا ءاملع أدب " ماعلا ةغللا ملع يف قاسم
  )٢( " اهتادرفمو اهدعاوقو ةغللا تاوصأب متهت يتلا ةيفصولا تاساردلا ىلع اوزكرو

       يـف ثيدـحلا ةغللا ملع  يف ريبك  رثأ م٦٢٩١     ماع تدقعنا يتلا "  غارب "   ةقلحل ناكو     
                حلطصـم وـه يذـلاو ةغللا ملع ت اسارد مهأ نم ةيتوصلا ةرهاظلا نأ تربتعاو.برغلا
    رهاوـظلا جلاـعي يذـلا ةغللا ملع نم عرفلا كلذ " وهو ) ygolonohP (  يجولونوف
  )٣( ." ةيوغللا اهتفيظو ةيحان نم ةيتوصلا

  اـمع فلتخي ًاريوطت روُطو ةدحتملا تايالولا ىلإ يناسللا روسوس يد جهنم لقتنا دقو    
msilarutcurtS )ةيناسللا "ةيوينبلا" تأشن انه نم .ابروأ يف هيلع ناك     ملاـع دـي ىـلع( 
  جيورـتلا  يـف رثألا ربكأegaugnaL ) ( ةغللا دليفمولب باتكل ناكو " دليفمولب وه يكيرمأ
 ريبك زاجنإ مت دقو ، ة  غلل ةيرهاظلا ةينبلاو لكشلاو بيكرتلا ىلع زكري يذلا  يوغللا جهنملل
   )٤( " ةثيدحلا تاغللا نم ددعل يتوصلا ماظنلا فصو يف

 ماع وكسوم يف دلو يذلا " نوسبوكاج نامور "    يوغللا ملاعلا رهظ ةيقرشلا ابوروأ  يفو    
 تاعماجلا ضعب يف لمعو ، م٩٣٩١و م٣٣٩١ يماع نيب غارب يف اذاتسأ لمعو ،٦٩٨١
 لافطألا ةغل روطتو وحنلا ملعو )يجولونوفلا( ملعب متها دقو اكريمأ ىلا لحترا مث ةيبوروألا
 مو ـعن "    يـكيرمألا تايناسـللا ملاـع ءاج  مث ) ىنعملاو توصلا( وه هل باتك رخآ لعلو
 جهنملا ىلع ةروث ربتعاو  )٧٥٩١  ةيوغللا بيكارتلا ( يكسموشت باتك رهظو  " يكسموشت
      باستكا ةقيرطو اهتسارد جهنمو ، ةغل        لا ةعيبط نع تايرظنب يكسموشت ىتأ دقف ، يكولسلا

                                                             

 . ٧٩ ص  ، يبرعلا ئراقلل ةمدقم ةغللا ملع ،نارعسلا دومحم :رظنا )١(
 . ٢٨ ص ، ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا ىلع ءاوضأ ،امرخ فيان  )٢(
  . ٦٦ ص  ، يوغللا توصلا ةسارد ،رمع راتخم دمحأ  )٣(
 . ٩٨ ص  ، ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا ىلع ءاوضأ ، امرخ فيان )٤(



 ٣٦ 

                                ةـيليوحتلا دـعاوقلاب اثيدـح ىمسـي اـم بحاـص وـه يكسـموشتو )١( ."     اهل لفطلا
)  rammarG lanoitamrofsanarT ( .   

  ملع يف اوزرب مهنأ ىلع نييبروألا ءاملعلا نم ددعل ءامسأ ةيوغللا تاساردلا بتك ركذتو    
        نييسـنرفلا نـمو ، ناـملألا نم "     نامرهو نوتسأو نامجوربو نكسيل "   لاثمأ تاوصألا
    )٢( " ولسرو يساب لوبو نوتساج"

              تاوصألا ترهظ نأ ذنم تاوصألا ملع ةأشنو خيرات ثحابلا اهيف لوانت ةزجوم ةذبن هذه   
                نييناـنويلاب  ارورـم تاوـصألا مـلع يف زيمملا مهرودو ءامدقلا دونهلا دوهجو ةيرشبلا
    ىـلإ الوصو يتوصلا سردلا يف لاعفلا مهرودو ءامدقلا برعلا كلذكو ءامدقل ا نيينامورلاو
              ، ةقباسـلا دوهجلا نم دافتسا يذلاو هيف يبوروألا يبرغلا دهجلاو ثيدحلا يتوصلا سردلا
                يـبرعلا دـهجلل ارظنو ماع لكشب كلذ ناكو ، نيثدحملا برعلا ءاملعلا رود ىلع اجيرعت
   .  ةيلاتلا تاحفصلا يف هنع ًاصاخ ًاثيدح ثحابلا درفأ دقف يتوصلا سردلا يف ريبكلا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  ٢٩ ص  ، ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا ىلع ءاوضأ ،امرخ فيان  )١(
 . ٣٦ ص ،  ةيردنكسالا ، ةفاقثلا عباطم ، ةغللا هقف  ، ديسلا هبر لضف ؛ نامط )٢(

 



 ٤٦ 

   . هيف برعلا دوهجو تاوصألا ملع :سماخلا بلطملا
     
     اـهلوانت ةـفلتخم موـلع عم اهجزامت لالخ نم ةيبرعلا ةيتوصلا تاساردلا تدجو دقل     
            ةيمسـتلا هذهب برعلا دنع مسي مل تاوصألا ملع نأ نم مغرلا ىلع ، لئاوألا ةيبرعلا ءاملع
      ءاوس تاوصألا نع ملكتو الإ ةيبرعل           ا بتك نم باتك ولخي داكي الو ، ةقحال ةلحرم يف الإ
    ءاـملع مهسأ دقو "              ، تاءارقلا وأ ديوجتلا وأ ةغالبلا وأ ضورعلا وأ فرصلا وأ وحنلا يف
               مهفصو ءانثأ كلذو ، هيوبيسو ليلخلا نع رثأ ام ىلإ ةيتوص تاليصفت ةفاضإ يف تاءارقلا
     ةوالتـلا اهب درفنت          ةيتوص صئاصخ اولجسف ، ةفلتخملا تاءارقلا بسح ميركلا نآرقلا ةوالت
        ءاـملع هلوانت امم اضعب زجونسو  )١( " .      صئاصخلا هذه لثمت ازومر اوفصوو ، ةينآرقلا
   . ةيتوصلا تاساردلا لاجم يف ةيبرعلا
   ةركبملا تاظحالملا نم ةيتوصلا هتاظحالم ربتعتو: ) ـه٧٦ت( يلؤدلا دوسألا وبأ *    
 فورحلا ىلع طقنلا عضول هل ازفاح اذه راص   ، نآرقلا ةءارق يف انحل عمس امدنع هنأ كلذو
  ىـلع ةطقن طقناف فرحب يمف تحتف دق ينتيأر اذإ "  : هيلع ولتي وهو ،بتاكلل هلوق نإ مث
  ةـطقنلا  لـعجاف يمف ترسك اذإو ،فرحلا يدي نيب ةطقن طقنأف ،يمف تممض اذإو ،هالعأ
 مهفنو )٢( " نيتطقن ةطقنلا ناكم لعجاف )ًانيونت( ةنغ كلذ نم ًائيش تعبتا نإف ،فرحلا تحت
     قـطنلا دنع نيتفشلا ةكرح ةصاخو قطنلا ءاضعأ ةكرح ىلع دمتعا دوسألا ابأ نأ كلذ نم
               ةـكرح ىـلع دامتعالا وه طيقنتلا ةيلمع يف ساسألاف يلاتلابو ، ةمضلاو ةرسكلاو ةحتفلاب
  عفادـلا    نأ عم تئاوصلا قطن يف نيتفشلا ريثأتب ةثيدحلا تاساردلا هدمتعت ام اذهو ءاضعألا
  . ةيبرعلا ةغللا تاوصأل ميلسلا قطنلا ىلع ةظفاحملا وه دوسألا ابأ عفد يذلا

          ، تاوـصألا ملع يف اوملكت نيذلا لئاوأ نم وهو :  )ـه٥٧١ت(    دمحأ نب ليلخلا *    
                 ، هدـعب نـم ءاملعلا اهنم دافتسا يتلا تاساردلا ريكاوب  نم ةيتوصلا هتاسارد ربتعت ثيح
          ىقيـسومل ةيتوـص ةـسارد نوـكي نأ ودعي ال يذلا "    ضورعلا     ملع سسؤم كلذك دعيو
                هبتر ثيح ، ةغللا ظافلأل مجعم فيلأت يف ركف نم لوأ دمحأ نب ليلخلا ربتعيو )٣( "  رعشلا

                                                             

 ، توريب ،١ط ، ينانبللا ركفلا راد ، " ايجولونوفلا " ةيوغللا تاوصألا فئاظو ملع ، ماصع ؛ نيدلا رون  )١(
 . ١٦١ ص  م٢٩٩١
 ةسسؤم ، طوؤنرألا بيعش : قيقحت ، ءالبنلا مالعأ ريس ، نامثع نب دمحا نب دمحم نيدلا سمش ؛ يبهذلا )٢(
   . ٣٨ /٤ .  م٣٩٩١ ـ ـه٣١٤١ ، توريب ، ٩ ط ، ةلاسرلا
 . ٤١ ص  ،  هجهانمو ةغللا ملعل لخدملا ، باوتلا دبع ناضمر )٣(

 



 ٥٦ 

 نيب نم عصنألا وه نيعلا فرح نأل كلذ  " نيعلا " مجعم هامسو ، تاوصألا جراخم بسح
 ،         قـلحلا ىصقأ نم جرخت ةزمهلا نأ ىري  ليلخلاو   ،      اهاصقأ نكي مل نإو ةيقلحلا فورحلا
  ىصـقأف" :         رـخآ عـضوم يـف لاقو )١( "       قلحلا ىصقأ نم اهجرخمف ةزمهلا امأو" :لاق
            نـم اـهجرخم برـقل نيعلا تهبشأل ءاحلا يف ةحب الولو ،      ءاحلا مث نيعلا اهلك فورحلا
 ،   ءاـحلا           نم ءاهـلا جرخم برقل ءاحلا تهبشأل ءاهـلا يف ةته الولو ،   ءاهـلا مث ،نيعلا
      مـجعم ةمدقم يف ثدحت  دقو )٢( "           ضعب نم عفرأ اهضعب دحاو زيح يف فرحأ ةثالث هذهف
  )٣( تاوصألل جراخم ةعست نع نيعلا

 نمض " باتكلا "  هباتك يف ةيبرعلل يتوصلا ماظنلا جلاع دقو : )ـه٠٨١ت( هيوبيس *    
 جرخملا ثيح نم ةيبرعلا تاوصألا ةساردب ماغدإلا ةساردل دهم ثيح) ماغدإلا ( باب
 هيوبيس ددع بابلا سفن يفو  )٤(.قيقرتلاو ميخفتلاو سمهلاو رهجلاو قطنلا ةقيرطو
 ةيبرعلا فورح لصأ " : لاق ثيح  اهنيب فالتخالاو هبشلا هجوأ انيبم ةيبرعلا فورحلا
 ةتماصلا ةيتوصلا تادحولا لكل ةنودم ازومر فورحلا هذه مضتو افرح نورشعو ةعست
 ،بناج نم فلألاو بناج نم ةزمهلا نيب هيوبيس زيم اذكهو ، فلألاب اصاخ انودم ازمرو
 ، دملا فلأ امأ ، يرجنح فقو ةيساسألا هتمس توص ةزمهلا نأل كلذو ، قيقد زييمت اذهو
 ماللا فرح لثم فورحلا فصو هنأ هيوبيس هب ماق اممو ، )٥( " ةليوط ةكرح ىلع لدتف
 نوثدحملا اهفصوو فرحنم فرح اهنأب ماللا فصو ثيح فورحلا نم اهريغو ءارلاو
 ضعب فصوو رركم فرح اهنأب هيوبيس اهفصو دقف ءارلا فرح صوصخبو يبناج فرحب
 هفصو هبشي لب ، ديزم ىلإ جاتحي ال ثيحب ، حوضولا نم انه همالكف ، ةقبطملاب فورحلا
   . ًاجرخم رشع ةتس ىلإ هيف تاوصألا مسق و  )٦( ةثيدحلا براجتلا هيلع تلد ام

     
                                                             

  ميهار��بإو  ي��موزخملا يد��هم :  ق��يقحت ، ني��علا   با��تك ، د��محأ ن��ب ل��يلخلا نمحر��ل ا د��بع و��بأ ؛ يد��يهارفلا )١(
 ٢٥ / ١ ، توريب ، لالهلا ةبتكمو راد ،  يئارماسلا
 . ٨٥ – ٧٥ / ١ ، نيعلا باتك ،  يديهارفلا )٢(
 .  ٥٨ /١ ، نيعلا باتك ،  يديهارفلا :رظنا )٣(
  . ٥٠ ص  ، اهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا ، ناسح مامت )٤(
 . ٧٤ ص  ، ةغللا ملع ىلإ لخدم ، يزاجح  يمهف دومحم )٥(
 . ٨١١ ص ، ةيوغللا تاوصألا ، ميهاربإ  سينأ : رظنا )٦(
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             دـنع دمتعملا فينصتلا وه تاوصألل هيوبيس فينصت نأ نارعسلا دومحم روتكدلا ربتعيو 
      ىلإ عجري يذلا فينصتلا كلذ وهف "   قطنلا ةقيرط "        ـب نآلا ىمسي ام بسح ةيبرعلا ءاملع
 "و "   ةديدشـلا "             يه تاقبط ثالث يف هساسأ ىلع ةيبرعلا تاوصألا حضوت يذلاو ، هيوبيس
         )١(" ةوخرلاو ةديدشلا نيب ام "و " ةوخرلا

                 دـكي مـلف ، ةيتوصلا تاساردلا نم بابلا اذه قرطل هدعب نم ءاملعلل هيوبيس دهم دقو    
                 نـمو ، ازاـجيإ وأ اليصفت امإ ةيتوصلا لئاسملل ضرعتو الإ وحنلاو ةغللا يف فيلأت ولخي
 ٧٣٧(   يـسرافلا يـلع يبأ حرش ، ) ـه٨٦٣(     يفاريسلا حرش  ، هيوبيس باتك  حورش
      .)ـه٦٧٤(  يرمتنشلا ملعألا حرش ،  )ـه٤٨٣( ينامرلا حرش ، )ـه

                   ءاملعلا  نم  ةلث  هقيقحتب  ماق دق اهنم  اضعب نإف تافلؤملا نم ةمئاقلا هذه ىلع اقيلعتو    
                هذـه تـلوانت دـق ةيملع لئاسرو ثاحبأو تاسارد اهيلع تيرجأ اهنم اضعبو ، لضافألا
                 هذـه  باحـصأل  ةيتوصـلا دوـهجلا  نايب يف  ةصاخو ،       ليلحتلاو  ةساردلاب  دوهجلا
  )٢(.اهلالخ نم تافلؤملا

                 رداصملا نكل ، انيلإ لصت مل تاوصألا مسا لمحت ًابتك كانه نأ ىلإ ةراشإلا نم دب الو    
                يوـحنلا برـطقل تاوـصألا باـتك لثم هسرهف يف ميدنلا نبا اهركذف ،اهءامسأ تظفح

  ، )ـ ـه١٨٢(    ايندـلا يبأ نبالو ، )ـه٥١٢(شفخألل    تاوصألاو ،هيوبيس ذيملت )ـه٦٠٢(
        يذـلا سونيلاجل توصلا باتك ًاضيأ كلذ نمو .     هيوسام نب ىيحيل ةحبلاو توصلا باتكو
  )٣(. قاحسإ نب نينح ةيبرعلا ىلإ هلقن

                                                             

 . ١٩ ص ، يبرعلا ئراقلل ةمدقم ةغللا ملع ،نارعسلا دومحم : رظنا )١(
    ـ �ه٥٨٢(  در�بملل( ي�ف يو�حنلا يفا     ريس�لا  ،ةميض�ع قلا�خلا د�بع د�محم : ق�يقحت بض�تقملا  :   اهنم ركذنو )٢(

 )   ثيد�حلا ة�غللا ملع ءوض ��   ةيتوصلا يفاريسلا دوهج         ، زئاف معنملا دبع روتكدلل هيوبيس باتكل هحرش ءوض
           د�قو ي�سرافلا ي�لع ي�بأ حر�ش ق�يقحتب يزو�قلا ضوع روتكدلا ماق  ، يكلاملا نيسح نب ريطم هاروتكد ةلاسر
    با��تك ي��ف ة��يوحنلا ل��لعلا  " ناو��نعب با ��تك د��جويو )م٢٩٩١ ينا��ثلاو ،’م٠٩٩١ لوألا(   ا��هنم نيأز��ج رد��صأ
    د�نع يتوص�لا ر�كفلا "       با�تكو سا�بع ني�ساي نيس�حل ريتسجام ةلاسر  � ¤ơ     جارسلا نبال وحنلا يف لوصألا
 :     ناو��نعب  ر��هزألا ة��عماج ي��ف ريتس��جام ةلا��سر د��جوتو   ة��يطعلا ميهار��بإ ل��يلخ فيلأ��ت " نييفو��كلاو د��يرد ن��با
        بهذ�لا ني�ع ليص�حتو ت�كنلا :          ه�يباتك لال�خ ن�م ه�نم يرمتنش        �لا م�لعألا ف�قومو يفرصلاو يوحنلا فالخلا(
 . يبلش حاتفلا دبعل يسرافلا يلع يبأ باتك دجويو
 ٤٥٢  ـ  ٩٧  ـ ٨٥  ص  م٨٧٩١  ،  تور�يب ، رش�نلاو ةعابطلل ةفرعملا راد ، تسرهفلا ؛  ميدنلا نبا :رظنا )٣(
  .  ٩٢٣ ـ ٩٤٣ ـ
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            نم ريثكلا جراخم لوانت  هنأ يف لثمتت ةيتوص دوهج هلو : )   ـه ٧٠٢  ت (  ءارفلا *   
    ةدشـلا اـمهو )     توصـملاو سرـخألا (   امهو ناحلطصم :  اهنم      ةيبرعلا ةغللا تاوصأ
   )١(. يتوصلا بناجلا نم " ماغدإلا " لوانتو ، ةواخرلاو
     لئاسم نع هيف ثدحت يذلا "   نييبتلاو نايبلا "     هباتك ركذنو  : ) ـه ٥٥٢ت (  ظحاجلا *   
  ةراشإ ظ            حاجلا راشأو امك ، نايبلا ةماقتسا يف امهرودو ظفللاو فرحلا سردف ةميق هيتوص
               يف ةغثللا ركذ ثيح ، نايبلاو ةحاصفلا لالتخا ىلإ يدؤت يتلاو قطنلاو مالكلا بويعل ةمهم
 هنأ ءاطع نب لصاو ملع املو "  :          ظحاجلا لوقي ءاطع نب لصاو تباصأ يتلا ءارلا فرح
 ديري هنأو ةلحن سيئرو ةلاقم ةيعاد ناك ذا هنأو عينش هنم كلذ جرخم نأو غثللا شحاف غثلأ
  بـطخلا  نـمو لاطبألا ةعراقم نم دبال هنأو للملا ءامعزو لحنلا بابرأ ىلع جاجتحالا
 هل تناكف همالك سوماق نم ءارلا فرح طاقسإ ءاطع نب لصاو ررق كلذ دعبو )٢( " لاوطلا
 نم ءارلا طاقسإ ةفيذح وبأ مار " : ظحاجلا لوقي ، ءارلا فرح ركذ اهيف بنجت ةليوط ةبطخ
  ىنأـتيو  هلجاسـيو هلضانيو هبلاغيو كلذ دباكي لزي ملف ةقطنم فورح نم اهجارخإو همالك
  )٣( " لمأ ام هل قستاو لواح ام هل مظتنا ىتح هتنجه نم ةحارلاو هرتسل
                نـم مالـكلاو قطنلل ةريثك بويع نع ظحاجلا ثدحت ةغثللا نع هثيدح قايس سفن يفو   
     هـمالك ىلع رثؤيف ب           ويع هب نم نيبو بويعلا نم يلاخلاو ميلسلا قطنلا نيب ةنراقم لالخ
  سيـلو " :               ظحاـجلا لوـقيف ءاطع نب لصاو لثم ابيطخ املاع ناك اذإ ةصاخو هتبطخو
  ليبـس يف ةلجعلاو      ففللا وذو ةترلاو ةلكحلاو ةسبحلا وذو ءافأفلاو غثلألا   ماتمتلاو جالجللا
  ءىكبلاو      ءارعشلا دنع محفملا ليبس نأ         امك هموصخ ةلضانم يف يعلاو هتبطخ يف رصحلا
  )٤( ".راثكملا لطخلاو راثرثلا بهسملا ليبس فالخ ءابطخلا دنع
  هيوبيسو ، ليلخلاك برعلا ءاملع نم هقبس نمب رثأت ثيح : ) ـه ١٢٣ ( ديرد نبا *    
             يف عضوم نم رثكأ يف  دمحأ نب ليلخلا ىلإ راشأ دقو ،      نييوحنلاب مهامس نمم مهريغو ،
 تهب ـشال ءاحلا يف ةحب الول ءاحلا ةفص يف هتلوقم هنع لقنو  " ةغللا ةرهمج " هباتك ةمدقم

                                                             

 ، نامع  ، ١ط ، عيزوتلاو رشنلل يوالدجم ، ميدقلا انثارت يف ةيوغل تاسارد ، حيبص ؛ يميمتلا : رظنا )١(
   . ٨٣ ـ٧٣ ص . م ٣٠٠٢ ـ ـه ٤٢٤١ ، ندرألا
 . ٣٢  ص  ،  نييبتلاو نايبلا ،  ظحاجلا )٢(
 . ٣٢   ص ،  نييبتلاو نايبلا ، ظحاجلا )٣(
 . ٢٢  ص  ،  نييبتلاو نايبلا ، ظحاجلا )٤(
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 ءاصحإ هتلواحم : اهنم يتوصلا سردلا يف ىتش تاعوضوم ديرد نبا لوانت دقو )١( نيعلاب
  دـقو ، ةواخرلاو ،ةدشلاو ،سمهلاو ، رهجلاك :اهتافص و اهجراخم نايبو ، ةيبرعلا تاوصأ
  اـمك   ، )٢( "   يراجملا يف     يخرتست اهنأل ، ةوخر تيمس  " :    هلوقب ةوخرلا تاوصألا    ددح
   . ماغدإلاو بلقلاو لادبإلاو ةلثامملا لثم ةيتوص رهاوظ لوانتو

        مهل ناك نيذلا ةفسالفلا نيب نم يبارافلا ربتعيو : ) ـه ٩٣٣  ت (    يبارافلا رصن وبأ *    
               يذـلا مخضلا هباتك اهنمض نم يتلا ةليلجلا هلامعأب ،ةيتوصلا تاساردلا لاجم يف ماه عاب
            ، يتوصـلا عـطقملاو ، يناسنإلا يوغللا توصلا هيف لوانتف ،" ريبكلا ىقيسوملا"  وهو هفلأ
      سردـلا لئاسم نم كلذ ريغو )مينوفلا(        ةيتوصلا حلطصم لباقي امب فرح ةملك لامعتساو
     فرحو توصم فرح عومجم عطقملا" :         عطقملا نع لوقي ثيح ، ةمهملا ثيدحلا يتوصلا
         لصـف ثـيح ، ليوطلاو ريصقلا عطقملا ،امه    و نيعون ىلإ امهمسقو ،)٣( ."   توصم ريغ
              سردـلل مدـق ثيح ةيبرعلا ىلإ سيلاطاطسرأ باتك ةمجرتب يبارافلا ماق دقو  ،امهيف مالكلا
              عمو ، يتوصلا عطقملاك ةددعتم تاعوضوم هيف لوانت ،اهل ريظن ال ةمدخ يبرعلا يتوصلا
     دكؤت يتلا رومألا نم ري            ثكلا هيلإ فاضأ هنأ الإ ةمجرت نع ةرابع ةيادبلا يف ناك لمعلا نأ
                   ةـغللا يـف هسمل امب ،ةينانويلا ةغللا يف يبارافلا هيلإ لصوت ام نرقي ةرم لك يف ناك هنأ
          )٤(.ةيبرعلا

     دـقو يطويسـلا هرـكذ "   فورـحلا "         همسا يبارافلل اباتك كانه نأ هركذ ريدجلا نمو    
 عرقلا نم نوكت امّنإ تاتيوصتلا كلت  " :        هلوقب تاوصألا رادصإ ةيلمع يبارافلا هيف فصو
 ،  هيتفـش وأ هفنأ نطابو هيف ام ءازجأ نم ءيشب وأ هقلح نم ءازجأ وأ ءزجب سَفنلا ءاوهب
  ءاوـه  برسـت يتلا ةوقلا يه الوأ عراقلاو .سَفنلا ءاوهب ةعورقملا ءاضعألا يه هذه نإف

                                                             

  ميهار��بإو  ي��موزخملا يد��هم :  ق��يقحت ، ني��علا  با��تك ، د��محأ ن   ��ب ل��يلخلا نمحر��لا د��بع و��بأ ؛ يد��يهارفلا )١(
         ، ة�غللا ةر�همج ، نس�حلا ن�ب د�محم ر�كب و�بأ ؛ د�يرد نبا :رظناو  . ١/٤٦     ، لالهلا ةبتكمو راد ،  يئارماسلا
  . ٧٤ /١  .  م ٧٨٩١ ، نانبل ، توريب ، ١ ط ، نييالملل ملعلا راد ، يكبلب رينم يزمر : قيقحت
  . ٦٤ ـ ٥٤ /١ ،  ةغللا ةرهمج ،  ديرد نبا )٢(
           ة�عجارم ،ةبش�خ ك�لملا د�بع سا�طغ حر�شو ق�يقحت ،ر�يبكلا ىقي�سوملا با�تك ،     د�محم رص�ن وبأ ؛ يبارافلا )٣(
  .٠٩٠١ :ص  .ت د ،ط د ،ةرهاقلا ،رشنلاو ةعباطلل يبرعلا باتكلا راد ،يفنحلا دمحأ دمحم .د ريدصتو
   شتو��ك م��هلو ه��ل مد��قو هرش��نب ي��نع ، سيلاطاط��سرأ با��تكل يبارا��فلا حر��ش  ، د��محم رص��ن و��بأ ؛ يبارا��فلا )٤(
 . ٩٤ ص  . تد ، توريب ، ٢ ط ،قرشملا راد ،يعوسيلا ورام يلناتسو ،يعوسيلا
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     يـف ارـيثك عس       وت ثيح فهرم سح اذ املاع ناكف )١( " قلحلا فيوجتو ةئرلا نم سَفنلا
   رطـس كلذـبو  )٢(   قـطنلا ةيلمع يف ريبكلا هرودو ناسللا ةصاخو قطنلا ءاضعأ فصو
  . برعلا دنع تاوصألا ملع تاحفص نم ةقرشم ةحفص يبارافلا فوسليفلا

    دكأو ، ماغدإلا عوضوم "  لمجلا "      هباتك يف لوانت دقو : )   ـه ٠٤٣  ت (  يجاجزلا *    
         اهـسومهم ةـفرعمو ، اهنيابتو اهبراقتو اهبتارمو فورحل      ا ةفرعمب الإ نوكي ال ماغدإلا نأ
             يف يجاجزلا اهينعي يتلا ةيبرعلا فورحلا ىلع ةيتوص تاظحالم ربتعت هذهو ، اهروهجمو
     )٣( " لمجلا " هباتك
      
     ةمهم تامهاسم مهاس دقلف ، "  صئاصخلا "     هباتك لالخ نم : )ـه٢٩٣ت(   ينج نبا *    
     تاوصأ نع ةرابع يه هغللا " :       هلوقب ةغللا ينج نبا فرع ث    يح ، ةيتوصلا تاساردلا يف
         ةـغللا ءاملع اهررق يتلا فيراعتلا برقأ نم ربتعيو ،)٤( "       مهضارغأ نع موق لك اهب ربعي
              اـهتفيظوو ةـغلل ةيتوصـلا زومرلا ةعيبط فيرعتلا اذه يف دكأ هنأل ؛    ثيدحلا رصعلا يف
                . مهتايح نوؤش نع اوربعيل سانلا نيب مهافتلاو لماعتلل ةقيرطك ةيعامتجالا

        سردـلا تـلوانت يتلا بتكلا لئاوأ نم "  بارعإلا ةعانص رس "     ينج نبا باتك ربتعيو    
           ىـلإ ينج نبا تفتليو ، يتوصلا زاهجلا هيف لوانتو امك ، تاوصألا فينصت لثم يتوصلا
     هقايـس بسـحب فرحل          ل تاعيونت هنأب نوثدحملا نويوغللا هفرعي ام وهو مينوفلاب فرعي ام
         لثم ةملك يف نونلا نع ةيتوصلا ةيحانلا نم فلتخت )رهنلا(      لثم ةملك يف نونلاف ،يتوصلا
   فالتـخا يأ )  تاوصألا نم ةلئاعلا(         ةركف حرط يف قبسلا لضف هل ناكو ،)  كنع وأ كنم(
      هلاحك ،هدعب ام ىلإ هتجردأ اذإ .    هلاح تسيل نكاسلا فرحلا نإ " :   لاقف هقايس بسح توصلا
  )٥(. " هيلع تفقو ول

                                                             

  ، تور�يب ، ٢    ط ، قرش�ملا راد ، يد�هم نس�حم :                ق�يقحت ، فور�حلا با�تك ، د�محم رص�ن وبأ ؛ يبارافلا )١(
  . ٦٣١ ص . م ٠٩٩١
  . ٦٣١ ص ، فورحلا باتك ،  يبارافلا : رظنا )٢(
 . ٤٦١ ص  ، " ايجولونوفلا "  ةيوغللا تاوصألا فئاظو ملع ، نيدلا رون  ماصع :رظنا )٣(
 . ١/٣٣ ،  صئاصخلا ،  ينج نبا )٤(
 .  ١/٧٥ ،  صئاصخلا ، ينج نبا )٥(
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                حاضـيإلا لئاـسو مادختسا لالخ نم يتوصلا سردلل هلوانت يف  ينج نبا زيمت دقو     
                يـف قـطنلا ءاضـعأ هبشي ثيح توصلا رادصإ ةيلمع ليثمتب ماق ثيح لاثمألا برضو
 هيف جرخي توصلا نإف يانلاب مفلاو قلحلا مهضعب هبش " :     لوقيف يانلاب تاوصألل اهرادصإ
  رـمازلا  عـضو اذإف ةعنص ريغب الفغ فلألا يف توصلا يرجي امك اجذاس سلمأ اليطتسم
 اهنم قرخ لكل عمسو تاوصألا تفلتخا هلمع نيب حوارو ةقوسنملا يانلا قورخ ىلع هلمانأ
 )١( " هبحاص هبشي ال توص

        عمسلاو مالكلا ةيجولويسفو توصلا ءايزيف نع ثدحت دقو  : )ـه٨٢٤ت(  انيس نبا *    
           وـه ،ًارصتخم ًاباتك درفأ هنإف ،امهريغو ءافشلاو ،بطلا يف نوناقلا :    ـك هبتك ضعب يف
            ثودح ببس يف لصف اهمهأ نمو لوصف ةتس ىلإ اهمسق ،    فورحلا ثودح بابسأ ةلاسر
  )٢( .توصلا زاهج ىمسي امو ، ناسللاو ةرجنحلا حيرشت يف رخآو توصلا

      اهيف لصو ثيح ، ةرجنحلا حيرشتو ،          قطنلا ةيلآ نع هثيدح انيس نبا ةلاسر زيمي امو    
        لالخ نم حيرص لكشب عطقملا لوانت دقو      ، ةيبوروأ تاغل ةدع ىلإ تمجرتو ،   عادبإلا دح
               ىـلإ هـعرفيو عطقملا اهالعأ ركذيو ةعبس يف اهطبضي يتلا يمالكلا ثدحلا ءازجأل هعبتت
  . ثيدحلا يتوصلا موهفملا نم عطقملل هفيرعتب برتقي كلذبو )٣( " عوطقمو دودمم

              ءاـيزيفو ،قطنلا زاهج ثحابلا فصو ةيندرألا ةعماجلا نم تادارج ردان  ةسارد يفو    
        انيس نبا دنع تءاج امك توصلا ايجولونوفو ،اهتافصو    فورحلا جراخمو عمسلاو توصلا
              ةرجنحلا رود ركذ نم لوأ وه انيس نبا نأ ربتعاو ،ةثيدحلا تايرظنلاو تامولعملاب اهنراقو
 )٤( .نييبرغلاو برعلا ءاملعلا نيب تيوصتلا ةيلمع يف اهتيمهأو اهتفيظوو

                                                             

 ، قشمد ، ١ ط ، ملقلا راد ، يوادنه نسح قيقحت ،  بارعإلا ةعانص رس        ، نامثع  حتفلا وبأ ؛ ينج نبا )١(
 . ٨ /١ ص  م٥٨٩١

  تا�عوبطم ،   م�لع ى�يحي -  نا�يطلا ناسح دمحم  ، قيقحت ، فورحلا ثودح بابسأ ةلاسر ؛ انيس نبا : رظنا )٢(
  ٣٠١ص .م٣٨٩١-ـه٣٠٤١  قشمد ، ١ط ،ركفلا راد ،قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم

  ا��يبيل ،با��تكلل ة��يبرعلا راد��لا    ، ة��يبرعلا ةراض��حلا ي��ف يناس��ّللا ر��يكفّتلا  ،  نمحر��لا د��بع ؛ يدس��ملا :ر��ظنا )٣(
  .٢٦٢ ـ ١٦٢ :ص  .  م١٨٩١ ،سنوتو
  ن��م تادار��ج ردا��ن .  د ه��يف كرا��ش  ث��حب "   اني��س ن��با د��نع ة��يوغللا تاو��صألا ة��سارد "  ردا��ن ؛ تادار��ج )٤(
  با�تكلا داحتا نع ردصت ،يبرعلا ثارتلا ةلجم يف روشنم  ،     دبرإ يف مولعلا خيرات رمتؤم     يف  ةيندرألا ةعماجلا
  ) م٣٠٠٢ ـ ـه ٤٢٤١  (  ٣١ :ةنسلا – ٠٩ ددعلا قشمد-برعلا

 



 ١٧ 

 فورحلا " اهامس تاوصألا يف ةلاسر فلأ دقو: )ـه ٦٦٤ت ( يجافخلا نانس نبا *     
 ثدحت دقو  )١( هنوكتو هتافصو توصلا اهيف لوانت " ةحاصفلا رس "    هباتك لوأ يف اهلعجو "
 رفانتلا نأ ررق ثيح ، " ةحاصفلا رس " هباتك يف رفانت نم اهبصي امو فورحلا جراخم نع
       نيب ام دعب يف رفانتلا ىرأ الو " :           هلوقب هيلإ بهذي ام وهو طقف جراخملا برق يف لصحي
  )٢( "  برقلا يف وه امنإو فورحلا جراخم

 ىلع مولعلا نم ةعومجم " مولعلا حاتفم "   هباتك يف لوانت : )   ـه ٦٢٦ت (  يكاكسلا *    
  راصـحنا  رـهجلاو " :    الئاق ةسومهمو ةروهجم ىلإ تاوصأل     ا ميسقت عبات ،ةغللا ملع اهسأر
     ةمسر مسرو فورحلا جراخم ددحو )٣( "  هيف كلذ يرج سمهلاو فرحلا جرخم يف سفنلا
    )٤(. اجرخم رشع ةتس يف اهلعج يتلاو فورحلا جراخم اهيلع اعزوم قطنلا زاهجل ةيئادب
  

 "   يـبرعلا ناسللا مولع"  هتمد     قم يف نودلخ نبا لوانت : )   ـه ٨٠٨  ت (   نودلخ نبا *    
   ، قـطنلا باوص ىلإ لوصولا يف هرودل وحنلا مدقو ، بدألاو نايبلاو ةغللاو وحنلا :  يهو
 عمسي ناسنإلا نأ ربتعاو ، ةيناسللا ةكلملا نع ملكت امدنع عومسملاو قوطنملا مالكلا لوانتو
    هـكرتو برعلا  مالك ةسرامم "           قيرط نع لصحت ةكلملا هذهو، قطنلا هيلع بترتي مث الوأ
                          )٥( ".     كلذ يف ةيملعلا نيناوقلا ةفرعمب لصحت تسيلو ، هبيكارت صاوخل نطفتلاو عمسلا ىلع
  تراصـف " :             الئاق ةيناسللا ةكلملا ةصاخو يبرعلا ناسللا مولع نع هتمدقم يف ثدحت دقو
   )٦( " بارعإلا ماكحإو ةغللا تاعوضوم يف مالكلا نم ةيعانص ناسللا مولع

                هذـه يـف اميظع اقبس ناسللا حلطصم نودلخ نبا لوانت ءاملعلا نم ريثك ربتعا دقو     
   . تايناسللا اثيدح ةغللا ءاملع اهيلع قلطأ يتلاو ةيمستلا

                                                             

  . ٧٦١ ص  ،  " ايجولونوفلا " ةيوغللا تاوصألا فئاظو ملع ، نيدلا رون ماصع : رظنا )١(
                ي�لع د�محم ة�بتكم ، يديعص�لا لا�عتملا د�بع ، ه�يلع قلعو هححص ، ةحاصفلا رس  ، نانس نبا ؛ يجافخلا )٢(

 . ١٩  ص  . م ٣٥٩١ ةرهاقلا ، حيبص
   ب�تكلا راد ، روزرز مي�عن :              ق�يقحت ،  مو�لعلا حا�تفم ،  ي�لع ن�ب د�محم ن�ب ف�سوي بو�قعي و�بأ ؛ يكاكسلا )٣(
 . ١١ ص .  م ٧٨٩١ ـ ـه٧٠٤١ ، توريب ، ٢ ط ، ةيملعلا
 . ٣١ ص  ، مولعلا حاتفم  ،  يكاكسلا :رظنا )٤(
 .  ٧٥٦ ص ، نودلخ نبا ةمدقم ، نودلخ نبا )٥(
  . ٠٩٤ ص ، نودلخ نبا ةمدقم  ، نودلخ نبا )٦(

 



 ٢٧ 

   يف ةيرزجلا ةموظنملا "      بحاص يرزجلا نبا ذيملت وهو : )   ـه ٠٧٨ت (  يرهزألا *   
    يـف ةملعملا تازارطلا "     حرشلا اذه ىمسو يرزج     لا نبا ةموظنم حرشب ماق دقو "  ديوجتلا
              حيـضوت عـم ، هئاضـعأ فصوو همسر ثيح ،قطنلا زاهج اهيف لوانت "   ةيرزجلا حرش
         : درو امك يرهزألا مسر كيلإو )١( فورحلا جراخم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   يفوـتملا ي           رهزألل ةمدقملا حرش يف ةملعملا تازارطلا باتك رخآ يف ةمسرلا هذه دجوت  )٣(   مقر لكش
  ةيتوصـلا تاساردلا " باتك نم اهتلقنو ، ٥٦١٠٢     مقر دادغبب فحتملا ةبتكمب طوطخم يهو )  ـه٠٧٨(
  . ديوجتلا ءاملع دنع

                                                             

  نا�مع ، ٢       ط ، ع�يزوتلاو رشنلل رامع راد ، ديوجتلا ءاملع دنع ةيتوصلا تاساردلا  ، يرودق مناغ ؛ دمحلا )١(
 . ٩٩ ص م ٧٠٠٢ ــه٨٢٤١ ، ندرألا

 



 ٣٧ 

             ةيانعلا نأ انيأر يتوصلا سردلا يف ىمادقلا برعلا ءاملعلا دوهج انضرعتسا نأ دعبو      
   رـيثك اهيف كراش دق ةيتو         صلا رهاوظلا ةسارد لالخ نم وأ ةدرجم ءاوس ةيتوصلا ةساردلاب
    ناـيبلاو ةـغالبلا ءاـملعو نييمجعملاو نييوغللاو ةاحنلا نم :    نونفلاو مولعلا باحصأ نم
              ةـساردلا تـلان اذكهو ، تاءارقلاو ديوجتلا ءاملع مهسأر ىلعو ةفسالفلاو ءابطألا كلذكو
  . ةيبرعلا ةغللاو ميركلا نآرقلاب اهطابترال نيملسملا ءاملعلا نم ةقئاف ةيانع ةيتوصلا

    برـعلا عـضو "      ثـيح  ًةركبم        تازاجنإ يتوصلا سردلا ناديم يف برعلا ققح دقو    
            قـلحلا يـف اهاصقأ نم ءادتبا جراخملا بسحب اهتاوصأ تبتر ةيبرعلا ةغلل ةيتوص ةيدجبأ
 )١( " ازمر نيرشعو ةعست لمشت عونلا اذه نم ةيدجبأ لوأ ليلخلا عضو دقو ، نيتفشلا ىتح
           ةيعون دويق قفو اهوعضو ةصاخ ريياعمل اقفو ةفلتخم تائف ىلإ ةيبرعلا   تاوصألا اوفنصو
  دـقو ، اهبيترت ، اهعون ،اهددع :  ثيح نم ةيبرعلا ةملكلا ءانب دعاوق اهزيجت يتلا تاوصألا
 هومسقو قطنلا زاهج ةسارد يف اوعربو ،ةلالدلاو توصلا ييوتسم نيب طبرلا مهضعب لواح
  اوماـقو ،      هيلإ يمتنت يتلا تاوصألا ةعومجم ، زيحو   جردم لك يفو ،    زايحأو جرادم ىلإ
  )٢( . ةيسرافلا يف يرخأو ةيبرعلا يف تاوصأ نيب ةنراقم تاساردب

          ةـسارد ىـلع مهنم ريثك بكنا دقف ،      يتوصلا سردلا نوثدحملا برعلا ءاملعلا عباتو     
 ميهاربإ :ر            صعلا اذه يف ةيتوصلا ةساردلا نيدايم يف تعمل يتلا ءامسألا نمو ، تاوصألا
  دـبع يلعو رمع راتخم دمحأو رْشب دمحم لامك و  ناسح مامت و نارعسلا دومحم و سينأ
     دـبعو يزاـجح يـمهف دوـمحم و بويأ نمحرلا دبعو ي    حلاصلا يحبص و يفاو دحاولا
                 حلاـصو نيهاـش روبصلا دبعو هدبع دواد و باوتلا دبع ناضمر و حلاص جاحلا نمحرلا
  مهرـيغو   لـيلجلا دـبع رداقلا دبعو يواسنهبلا ماسحو ةيطعلا ميهاربإ ليلخ و  يدامرقلا
  .ريثكلا

         

  
                                                             

 . ٥١١ ـ ٤١١  ،  برعلا دنع يوغللا ثحبلا ،رمع راتخم دمحأ  )١(

  .  . ٠٦ ص  ، تسرهفلا ، ميدنلا نبا :رظنا )٢(
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   يناثلا ثحبملا                    
   ) هلئاسوو هميهافم ( يقطنلا تاوصألا ملع       
   بلاطم ةعبرأ لمتشيو                   

  

  . يقطنلا تاوصألا ملع فيرعت : لوألا بلطملا          

  . يقطنلا تاوصألا ملع لئاسو : يناثلا بلطملا         

  . ناسنإلا يف قطنلا زاهج : ثلاثلا بلطملا         

  تاوصألا تافينصتو جراخم : عبارلا بلطملا         

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٧ 

    . يقطنلا تاوصألا ملع فيرعت : لوألا بلطملا

         ةـيلمع نأ ركذـن نأ دبال ، يقطنل        ا تاوصألا ملع نع ثيدحلا ليصفت يف ضوخلا لبق  
             هناحبس قلاخلا ةمظع اهيف ىلجتت ادج ةعيرسو ةطبارتمو ةيلاتتم تاوطخ سمخب رمت مالكلا
            هذـه بيترت نكميو ، عماسلاو ملكتملا نيب لصاوتلا وه تايلمعلا هذه نم فدهلاو ، ىلاعتو
   : يلي امك السلستم ابيترت تايلمعلا

   .هءانثأ وأ ،مالكلا لبق ملكتملا نهذ يف يرجت يتلا ةيلقعلا تايلمعلاو ةيسفنلا ثادحألا -١
  . قطنلا زاهج ىمسملا زاهجلا اهجتني تاوصأ يف لَّثمملا مالكلا رادصإ ةيلمع -٢
  عماسلا نذأو مـِّلكتملا مف نيب ةعقاولا ةيتوصلا تابذبذلاو تاجوملا -٣
  .عماسلا ىدل يعمسلا زاهجلا اهل عضخي يتلا ةيوضعلا تايلمعلا -٤

   هلابقتـساو مالـكلل هعامس دنع عماسلا نهذ يف يرجت يتلا تايلمعلاو ةيسفنلا ثادحألا -٥
  )١( .ءاوهلا ةطاسوب هيلإ ةلوقنملا ةيتوصلا تابذبذلاو تاجوملل
               ةسـماخلاو ىـلوألا نيـتيلمعلا نأ ظحالت تايلمعلا هذه يف لمأتلاو رظنلا لالخ نم      
   ءاـملع متهيو "     سفنلا ملع مامتها تالاجم         نم امهو ، يلقعلا يسفنلا بناجلا ىلع نازكرت
              نـم اـهليلحت نكمي يتلاو لعفلاب ةقوطنملا ةيوغللا ثادحألاو بناوجلاب مهتاسارد يف ةغللا
 ةيلقعلا تايلمعلا كلتل نوضرعتي الو ، ةيلالدلاو ةيوحنلاو ةيفرصلاو ةيتوصلا اهصاوخ ةيحان
       فـقاوملا يـف يناسنإلا كولسلا         طامنأل مهتاسارد يف سفنلا ءاملع صخت يتلاو ، ةيسفنلاو
              رادـصإ ةـيلمع يهو،  ةيناثلا ةيلمعلا  مامتهالا اذه نم دوصقملاو )٢(. "   ةفلتخملا ةيوغللا
              ةسارد وهو يجولويسفلا وأ يوضعلا بناجلاب ىمسي ام وأ توصلل ملكتملا ثادحإ وأ مالكلا
  مـلع "  ةـيوغل   لا تاوـصألا ملع يف ىمسي ام وهو مالكلا رادصإ يف لخدتت يتلا ءاضعألا
       تاـجومو تابذـبذ لكـش ىلع توصلا جورخ يهف ةثلاثلا ةيلمعلا امأ "   يقطنلا تاوصألا
               قبـس دقو يئايزيفلا تاوصألا ملع ىمسي اذهو عماسلا نذأو ملكتملا مف نيب رصحنت ةيتوص
              نع تاوصألل نذألا لابقتسا يف لثمتت ةعبارلا ةيلمعلاو ، هتاصاصتخا نعو هنع انثدحت نأ
             ىمسي اذهو غامدلا ىلإ مجرتتل ةانق ربع اهلقنب موقتل نذألا ةلبط ىلإ تاجوملا   لوخد قيرط
   . يعمسلا تاوصألا ملع

                                                             

  . ٨٣ ـ ٧٣ ص  ،  تاوصألا ملع ، رشب لامك  : رظنا )١(
  . ٤٢ ص  ،  يوغللا سفنلا ملع ، ةيطع  لاون )٢(



 ٦٧ 

                ملكتـملا ثادـحإ ةيلمع تلان دقو ، طقف ةثالثلا بناوجلا ىلع تاوصألا ملع زكر دقو     
                 مـلعب تيمـس يـتلا يـهو اثيدحو اميدق تاوصألا ملع اهيلع زكرف ةريبك ةيمهأ توصلل
             ةـفيظولا مـهف ىلع موقي هنأل ؛ تاوصألا ملعل يساسألا عرفلا وهو "   ، يقطنلا  تاوصألا
               صتخا يذلا قطنلا ردصم يهف ، همسج يف ناسنإ لك اهلمحي يتلا توصلا ةلآل ةيكيناكيملا
  )١( " ناسنإلا هب

  توصـلا رادصإ يف  )scitenohP yrotalucitrA ( يقطنلا تاوصألا ملع لثمتيو     
        ، تافصلاو جراخملا ثيح نم توصلا اذه ةساردب    يقطنلا تاوصألا مل ع موقيو ،  هجاتنإو
 ةكرح سردي هنأل ؛ )scitenohP rotoM( يكرحلا تاوصألا ملع : اهنم تايمست ةدع هلو
lacigoloisyhP ( يجولويسفلا وأ يفيظولا تاوصألا ملع ، هيلع قلطيو ، قطنلا ءاضعأ

scitenohP( ءاضعألا هذه تافصو ، قطنلا ءاضعأ اهيدؤت يتلا فئاظولا نيبي هنال ؛.)٢(   

         رـبتعاو يفئاظولا تاوصألا ملع نع ثيدحلا ليلجلا دبع رداقلا دبع روتكدلا لوانت دقو    
              سردـلاب نوـينعملا اهلوانت يتلا ةثيدحلا تايمستلا نم يقطنلا تاوصألا ملعل ةيمستلا هذه
    ءاضعأل ةيبيكرتلا ةينبلا ن      ايبو ليلحتلاو فصولاب جلاعي يذلا ملعلا وهو "   ثيدحلا يتوصلا
hceeps fo esnagrO  قطنلا  ،ةيوغللا تاوصألا جاتنإ لمع ىلع فوقولا لجأ نم ؛ )(
                يـف اراشـتناو اعويش اهرثكأو ، ةيتوصلا تاساردلا مولع عاونأ مدقأ نم ملعلا اذه ربتعيو
  )٣( .يوغللا سردلاو فينصتلا تائيب

   اضـيأ هامسو     يقطنلا تاوصألا ملع ةسا     ردل يابويرام يسنرفلا يوغللا ضرعت كلذكو    
 ) scitenohP lareneG  (  ماـعلا تاوصألا ملع نم عرف وهو ، يجاتنإلا تاوصألا ملع
              ةـفلتخملا ةيتوصلا تافصلا نايبو ، تاوصألا جراخم ديدحت ىلع اساسأ موقي ملعلا اذه نإف
  )٤( " .اهجاتنإ ةيفيكو تاوصألا هذهل ايعوضوم افصو انيطعي هنإ ، توصلا لكشت يتلا

               مـلع تايمسـتو تاـعيرفتو تاميسقت يف ةغللا ءاملع فلتخا امهم هنأ ثحابلا ىريو    
               لـثمتي يذلا يوغللا بناجلا ىلع زيكرتلا ىلع اعيمج اوقفتا مهنأ الإ ، هتافيرعتو تاوصألا

                                                             

 . ٩١ ص  ،  اهفئاظوو تاوصألا ، يطامقلا فصنم دمحم  )١(
 . ٩١ ص  ، اهفئاظوو تاوصألا ، يطامقلا فصنم دمحم :رظنا )٢(
 . ٢٢ ص  ، ةيوغللا تاوصألا ، ليلجلا دبع رداقلا دبع :رظنا )٣(
  . ٧٤ ص  ، ةغللا ملع سسأ  ، ياب ويرام  )٤(

 



 ٧٧ 

                مدقأ نم ربتعي  يذلاو يقطنلا تاوصألا ملع هب صتخي يذلاو ، لعفلاب قوطنملا مالكلا يف
              ، اـهلك ةيوغللا تائيبلا يف راشتنالا يف ًاظح اهرثكأو ًامدق اهخسرأو تاوصألا مل ع عورف
       هذه نيعيف تاكرح نم اهل ضرعي امو ،         قطنلا ءاضعأ يف رظنلاب ملكتملا طاشن سردي وهف
     لـيلحت ىـلإ كلذـب ًاـيهتنم ،     قطنلا ةيلمع يف اهنم لك رودو اهفئاظو ددحيو ،  ءاضعألا
  )١(.ملكتملا بناج نم تاوصألا رادصإ ةيكيناكيم

              ثـيح قـطنلا ءاضعأ ةسارد يقطنلا تاوصألا ملع اهسردي يتلا عيضاوملا مهأ نمو    
 دمتعي " :             يزاجح لوقي كلذ يفو تاوصألا فينصت اهنم ةمهم ءايشأ اهتسارد ىلع بترتي
             ءاضعأب ةقيقدلا ةفرعملا  ىلع ةيقطنلا وأ ةيجولويسفلا ةيحانلا نم ةيوغللا تاوصألا فينصت
         ةـيلمع يف كرتشت يتلا يه قطنلا ءاضعأو )٢( "        مالكلا ةيلمعل يملعلا مهفلا ىلعو ، قطنلا
           فصولاو ليلحتلاو ةساردلاب ثحابلا هلوانتيس يذلا يتوصلا زاهجلاب ءاملعلا اهامسو قطنلا
   :  يلي ام يهو بناوج ةثالثب يقطنلا تاوصألا ملع صتخيو ،  دعب اميف

 وأ )    ةيهفـش ـ ةـيوثل ( جرخملا ثيح نم اهنيب قيرفتلاو ةقوطنملا تاوصألا ةسارد )١(
  تافينصـتو )   ةـسومهم ـ ةروهجم (اهتفص وأ )  ةيكاكتحا ـ ةيراجفنا ( اهب قطنلا ةيفيك
   . ىرخأ

  . نيوكتلا اذه يف ةمدختسملا ءاضعألا اهب نوكت يتلا ةقيرطلا )٢(

    )٣(. قوطنملا توصلا ةفيظو )٣(

             درـفملا توصـلا يه ماعلا تاوصألا ملعل ةيساسألا ةد    حولا نأ نع يابويرام ثدحتيو    
) enohp ( يف ةساسحلا تالآلاب هليجست نكمي طيسب درفم يوغل توص هنأب هفرعي يذلاو            
              تافصلا نايبو ، تاوصألا جراخم ديدحت ىلع اساسأ موقي يقطنلا تاوصألا ملعو ، لمعملا
     هذـهل ايعوـضوم افـصو اـن  يطعي يقطنلا تاوصألا ملعو ، توصلا لكشت يتلا ةيتوصلا
  )٤( . جراخملا هذه اهل ضرعتت يتلا عاضوألاو اهجراخمو اهجاتنإ ةيفيكو ، تاوصألا

                                                             

 . ٥١ ص  تاوصألا  ، ةغللا ملع ، رشب لامك :رظنا )١(
 . ٣٣ ص  ، ةغللا ملع ىلإ لخدم ، يزاجح يمهف دومحم )٢(
   . ٥١ ص .  م ٧٠٠٢ ـ ـه٨٢٤١  ، ٢ط ، ةفرعملا راد ةبتكم ، ةغللا تاوصأ ، دومحم ؛ ةشاكع )٣(
 . ٨٤ ـ٧٤ ص  ،  ةغللا ملع سسأ  ، ياب ويرام :رظنا )٤(



 ٨٧ 

             رادـصإ نع ةرشابم ةلوئسملا ءاضعألا مظعم نأ يقطنلا تاوصألا ملع تازيمم نمو    
   روـصو ةآرملاك ،          ةطيسبلا ةدعاسملا تاودألا وأ ةدرجملا نيعلاب ةبقارملل عضخت تاوصألا
     ىـلع موـقي وهف ،       ةساردلا ةلوهسب ملعلا اذه مستيو )١(.     اهريغو ةرجنحلا رهجمو ةعشألا
      موـقي مـث ًايصخش اقوذت ،         ةيوغللا تاوصألا قوذتي ثيح يوغللا ثحابلل ةيتاذلا ةظحالملا
  )٢( . ةفلتخملا اهتافص نايبو ، اهجراخم ديدحتب

  ةميلـس انذأ نوكلتمي نمل ةبسنلاب مالكلا وأ قطنلا بويع جالعل تاوصألا ملع لخدتيو    
  ،ةحيحصـلا ةيبرعلا تاوصألا ضعب قطن يف نوئطخي مهنأ الإ ،تاوصألل اميلس اكاردإو
  هذـه نمو ،قلحلا فقسب قاصتلالا يف ناسللا ئطخي ثيح  ماللا فرحو ءارلا فرح لثم
 ث        دحتنـس ثيح دعب اميف هجلاعنس ام اذهو ،  اهريغو ةأفأفلاو    ةأتأتلا ، مثعلتلا   اضيأ بويعلا
  . اهجالع يف يقطنلا تاوصألا ملع رودو ، مالكلاو قطنلا بويع نع ليصفتلاب

    درو امك  ، )   ةيقطنلا تايتوصلا (         يقطنلا تاوصألا ملع اهب يمس يتلا تايمستلا نمو    
          دـيلوت يف مدختست يتلا لئاسولاو قرطلا لمشت ةيقطنلا تايتوصلا "    ةيوغللا ةعوسوملا يف
  )٣( " يناسنإلا يتوصلا ىرجملا يف ةيتوصلا تاجوملا

               متـهي تاوـصألا ملع عورف نم عرف هنأ يقطنلا تاوصألا ملع نع ثيدحلا ةصالخو    
            قطنلا زاهج ةساردب متهي كلذك ، اهتافينصتو اهتافصو اهجراخم ةيوغللا تاوصألا ةساردب
                 ضرـعتي و اـمك ، جاـتنإلا ةيفيكو توصلا جاتنإو رادصإ ةيلمعب موقي يذلا ناسنإلا يف
              ةـغللا نـم اذـختم ةفلتخملا هتاجلاعمو ، يناسنإلا توصلا صئاصخل ليلحتلاو فصولاب
  . هقئارطو هتاسارد ناديمل ةيح ةدام ةقوطنملا

  

  

  

                                                             

  . ٧٤ ص  ، تاوصألا  ملع ، رشب لامك : رظنا )١(
 . ١١ص  ،  تاوصألا ملع ، يواسنهبلا ماسح :رظنا )٢(
 رشنلا ، ناديمحلا هللا دبعو ، يديمح نيدلا ييحم .د ةمجرت ،  ةيوغللا ةعوسوملا ،  ي .ن ؛ جنيلوك )٣(
 . ٣ ص . ـه ١٢٤١ ، ضايرلا ، دوعس كلملا ةعماج ، عباطملاو يملعلا

 



 ٩٧ 

  . يقطنلا تاوصألا ملع لئاسو : يناثلا بلطملا

             اهمدختسي يتلا ةيملعلا هلئاسو هل تاوصألا ملع عورف نم هريغك يقطنلا تاوصألا ملع    
            دـقو ، تاوـصألل ةيقطنلا صئاصخلا صحف كلذكو قطنلا زاهج ءاضع   أ لمع ةفرعم يف
                ، ةـيتاذلا ةـظحالملا اهماوق ةطيسب لئاسو كلذ يف اهيلع دمتعي يتلا ةميدقلا لئاسولا تناك
             مـلع عـسوتو روـطت رشـع عساتلا نرقلا ةيادب ذنم ا    يجولونكتلا روطتو مولعلا مدقت عمو
       تاوـصألا ملع جردتو ، ءايزيفلاو حيرشتل       او ةسدنهلاو بطلا ملع نم دافتساو ، تاوصألا
          ةيوغللا تاربتخملاو ةيتوصلا لماعملا تدجو ثيح اروطت رثكأ مويلا حبصأ ىتح عسوتلا يف
            دـيلوت يـف تاودألاو لماعملا هذه نم دافتسيو ، تالآو تاودأو ةزهجأ ىلع يوتحت يتلاو
   ثـحبلا نإ "  ي           زاـجح يـمهف دومحم روتكدلا لوقي لاجملا اذه يفو، اهليلحتو تاوصألا
                 نـم ادـج رـيبك ددـع نع ةيبرعلا ةغللا يف فشكي ةيبيرجتلا ةيلمعملا هلئاسوب يتوصلا
                مالـلاو ، ةمض اهدعب يتلا فاكلا نع فلتخي توص ةرسك اهدعب يتلا فاكلاف ، تاوصألا
            جمارـبب يـقطنلا تاوـصألا ملع نيعتسيو امك  ، )١( "      ةمخفملا ماللا نع فلتخت ةققرملا
            تعنـص امك يتوصلا كاردإلاو مالكلا ديلوتو ، يتوصلا ديلوتلاب ةصاخ  ةروطتم ةيبوساح
    . هحالصإو قطنلا ميلعتب ةصاخ ةيبوساح جمارب

  اـنن       إ ثيح ، ءامدقلل رفوتت مل اثيدح ة       حاتملا لئاسولا نأ وه هديكوت ثحابلا ديري يذلاو    
   ام ريوصتلاو نيزخ         تلاو ليجستلا لئاسوو ةنابإلاو صحفلاو ةظحالملا لئاسو نم كلمن مويلا
 ،مهلئاسو نم نيسحتلا ىلع نيفكاع تاوصألا ءاملع لازي الو ، نيمدقألا دنع ارفوتم نكي مل
  )٢( .اهيلإ ةفاضإلاو

                دـقف ةدـيدج لئاسو ثيدحلا رصعلا يف تايناسللاو ةغللا مولع يف لصاحلا مدقتلا رفو دقل 
      ثـحبلا يـف مدختست جها   نم نع ةرابع يهو "  تايناسللا "       هباتك يف وريب ناج اهل ضرعت
      : اهنم ركذن هجاتنإ ةيفيكو يوغللا توصلا ليلحتو ريسفت ىلإ لوصولل يتوصلا

              ضـعب حـضوي يذـلا ينايبلا مسرلا قيرط نع مالكلا ليثمتب نوكيو :   ينايبلا ليثمتلا *
             لك قطن دنع ناسللا عقاومل تاموسر قيرط نع تاكرحلا صحف نكميو تاوصألا تافص
              يـف امك  دحاو ليجست ىلع ةليوطلا اهتريظن عم ةريصق ةكرح لك    تعضو ثيح ، ةكرح

                                                             

 . ٦٣ ص  ، ةغللا ملع ىلإ لخدم ، يزاجح يمهف دومحم )١(
 . ٣٠١ ص  ، يبرعلا ئراقلل ةمدقم ةغللا ملع ، نارعسلا دومحم )٢(

 



 ٠٨ 

                ةـلعلا ىـلإ عـطقتملا طخلاو ةليوطلا ةكرحلا ىلإ ميقتسملا طخلا ريشي ثيح ينايبلا مسرلا
  )١( يلاتلا ينايبلا مسرلا يف حضوم وه امك ةريصقلا

  . تاكرحلاب قطنلا دنع ناسللا ةكرح حضوي ينايب ليثمت )٤( مقر لكش            

  ىـلعو هريغب ءيشلا ُتسقو " :          روظنم نبا لاق ثيح ريدقتلا ةغللا يف هانعمو :  سايقلا *
         ساـيقلا برـعلا لواـنت دـقو )٢( " هلاثم ىلع هتردق اذِإ ساقناف ًاسايقو ًاسيَق سيقَأ هريغ
             ماكحأ ىلع ةيعرشلا ماكحألا سايق لالخ نم عيرشتلا رداصم نم ةرابتعاب يهقف حلطصمك
                نـم فرصـلاو وحنلا ملع يف ةصاخو يوغللا سايقلا برعلا لوانتو ، اهل ةلثامم ىرخأ
 سايقلا تايلمع يف ريبك عاب برعلل ناك دقلو ، ةددعتم ةلثمأب اهيلع ساقي يتلا دعاوقلا لالخ
   )٣(. يوغللا

                                                             

 ، حالملا رساي ةمجرت ، " ةيبرعلا ايجولونوف " ةيبرعلا ةغللا يف يتوصلا ليكشتلا ، نسح ناملس ؛ يناعلا )١(
 . ٢٤ ص . م ٣٨٩١ ـ ـه٣٠٤١ ، ةدج ، ١ط ، يفاقثلا يبدألا يدانلا هرشنو هعبط

 .  ٥٨١ / ٦  ) سيق ( ةدام ، برعلا ناسل ، روظنم نبا )٢(
 .  ١٥١ ص ، برعلا دنع يوغللا ركفلل  ةيجولومتسيا  ةسارد لوصألا ، ناسح  مامت : رظنا )٣(

 



 ١٨ 

               ةـلعلا دوجوو ، هيلع سيقملاو سيقملا نيفرط نيب ةعماج ةلعل مكح تابثإ وه سايقلاو     
                ءارقتـسالا ساـيقو ماـكحألا سايق يه روص ةثالث ىلع يتأيو ، مكحلا يف يواستل ا ليلد
     )١(. عرفلل تبثي ام يأ ، سايقلا ةرمث وه مكحلاو ، يروصلا يلكشلا سايقلاو

              ، اقيقد اريدقت اهريدقتو رهاوظلا سايق ىلع موقي يذلا ثيدحلا ملعلا تاودأ نم سايقلاو    
              ةـيبيرجتلا موـلعلا يـف اـجهنم سايقلا حبصأ دقف  ، ةيناس    نإلا مولعلا هيلع تدمتعا امكو
               اياضـق يـف تمدختـسا يتلا يسفنلاو يلقعلا سايقلا تايلمع انه انصخي امو ،ةيقيبطتلاو
       اولصي نأ ءاملعلا عاطتسا سايقلا قيرط نعو "       ةيوغللا مولعلاو ةيسفنلا مولعلا نيب ةكرتشم
       تاقورفلا سايق ىلإ لوصولا كلذكو ، لا      فطألا نيب يقطنلاو يرصبلاو يعمسلا زييمتلا ىلإ
    لئاسولا نم وهو )٢( "          ةيئوضلاو ةيتوصلاو ةيسمللا تاريثملا لالخ نم دارفألا نيب ةيدرفلا
 )   هـييام .  أ (            يسنرفلا يوغللا ملاعلا ةيلع دمتعا دقو ثيدحلا يتوصلا سردلا يف ةمدقتملا
   . تايتوصلا يف سايقلا جردأ ثيح نراقملا وحنلا ةسارد يف

           ةيبولسإلا هيلع تدمتعاو ةثيدحلا ةيوغللا تاساردلا يف ءاصحإلا مدختسا دقو :  ءاصحإلا *
                 ةرهاـظلا ريسـفت يـف دعاست يتلا تامولعملا نم ةيمك ميدقت قيرط نع نوكيو ، ةيبرغلا
   )٣(. ةمدقملا ةيئاصحإلا تامولعملا ةيمهأ ىلإ ةراشإلا ينعي اذهو ةيتوصلا

fitrA( : ةيعانصلا كانحألا * etalp laici ( وأ طاطملا نم قيقر ءاشغ " نع ةرابع وهو 
 )٤(."               تاوـصألا ضـعب جراخم نييعتل مفلا فقسب قصلي مث قوحسمب هلفسأ ىلطي ،ندعملا
   )٥(. )yhpargoelaP(  ايفارغوتالبلا مساب ةيعانصلا كانحألا مادختسا ةقيرط ىمستو

                                                             

 ، نامع ، ١ ط ، عيزوتلاو رشنلل ءافص راد ، ةثيدحلا تايناسللا ملع ، رداقلا دبع ؛ ليلجلا دبع  : رظنا )١(
  .  ١٥٤ ـ ٩٤٤ ص .  م٢٠٠٢ ـ ـه٢٢٤١ ، ندرألا
 ، ةيعماجلا ةفرعملا راد ، ةيبرتلاو سفنلا ملع يف بيرجتلاو سايقلا ، دمحم نمحرلا دبع ؛ يوسيع )٢(
   . ١١ ـ ٠١ ص .  م٩٩٩١ ،ةرهاقلا
 ةلسلس ، قافآلا راد ، سورع نب حاتفم ، يدوعسم يساوحلا : ةمجرت ، تايناسللا  ، ناج ؛ وريب : رظنا )٣(
  . ٩٢ ـ ٨٢ ـ ٧٢ ـ ٦٢ ص م ١٠٠٢ رئازجلا ، ةفرعملاو مولعلا
 . ٠٣ ص  ،  اهفئاظوو تاوصألا  ، يطامقلا فصنم دمحم )٤(
 . ٩٥ ص  ، يوغللا توصلا ةسارد  ، رمع راتخم دمحأ )٥(



 ٢٨ 

         اهامـس يـتلاو ةيعانصـلا كان   حألا نع ثيدحلا يف ناسح مامت روتكدلا ضافتسا دقو     
      ةـعيلط ذنم ايفارغوتالبلا تلمعتسا دقل " :       هلوق ثريف نع القن لوقي ثيح )  ايفارغوتالبلا (
 حطسلا ىلع تبثت ةاوقم ةقرو نم يعانصلا كنحلا فلأتيو )١( " وليسو اهب ماق يتلا براجتلا
     ةتالوكوشـلا وأ يتابنلا محف          لا نم قوحسمب ىلطت ثيح ، ايلعلا نانسألا ةاذاحمب مفلل يولعلا
                يعانصلا كنحلا جرخي مث ، طقف ةيتوص ةدحو قطن كلذ دعب متي ، ضرغلا اذهل ةصصخملا
     روتكدـلا ىرجأ دقو )٢(           ةيمالكلا هتئيب جراخ يمالكلا توصلل ةدحاو ةمصب هيلع عبط دقو
             جتني دحاو يتوص لاثم قيرط نع ةيعانصلا كانحألا مادختساب ةيتوص براجت ناسح مامت
              ةمصبلا ديحو ناسح روتكدلا لضفيو ، ةمصبلا ديحو ىمسيو يعانصلا كنحلا ىلع ةمصب
                ةـلثمألا نـم ةـعومجم ضرعيو ، ةيبرعلا ةغللا يف تاملكلا هتبسانمل ةمصبلا يئانث ىلع
  : يعانصلا كنحلا  نم جذومن يلي اميفو )٣( .يعانصلا كنحلا تامصبل

  

            عانصلا كنحلا ةقيرط حضوي جذومن )٥( مقر لكش                

                                                             

 . ٣٧ ص ،  يوغللا ثحبلا جهانم ، ناسح  مامت )١(
 . ٣٩ ص ، ةيوغللا تاوصألا ، ليلجلا دبع رداقلا دبع : رظنا )٢(
 . ٥٧ ـ ٤٧ ص ،  يوغللا ثحبلا جهانم ، ناسح مامت  : رظنا )٣(



 ٣٨ 

             ةيوفشـلاو ةيفنألا تاوصألا لثم تاوصألا لك يف حلصت ال ةيعانصلا كانحألا ةقيرطو   
                يـف ةقيرطلا هذه مادختسا نع اوفزع دق تاوصألا ءاملع نم ريثكلا نأ دجن كلذل ةيفلخلاو
   )١( ةيتوصلا تاساردلا

 غلبي ةريغص ةيرئاد ةآرم نع ةرابع وهو )( epocsognyraL : يرجنحلا رهجملا * 
   ةـجرد ٠٢١              اهردـق ةيوازب ةليوط دي ىلع ةتبثم يهو ةصوبلا عابرأ ةثالث يلاوح اهرطق
      اـم ةـيؤر متيف قلحلا تحت ءوضلا سكعني ىتح نيللا كنحلاب ةآرملا قصتلتو مفلا يف محقت
  يلاتلا لكشلا يف امك )٢( ةآرملا يف ةرجنحلا تحت

               

             

  يرجنحلا رهجملا حضوي جذومن )٦( مقر لكش                

-X( :    سكا ةعشأ ةزهجأ * yaR ( ءانثأ قطنلا ءاضعأ عقاوم ةساردل سكإ ةعشأ تمدختسا        
 لجست يتلا X ةعشأل ةكرحتملا روصلا كلذك كانهو ، اهتاكرح دصرو يئابرهكلا رايتلا ريس
 يئايزيفلا  "نجتنر "    ةعشأ وأ ةين   يسلا ةعشألا ىمستو )٣(      قطنلا ءانثأ ءاضعألا هذه تاكرح
            دـنع ناسللاو قلحلا لاوحأ فشك ىلع اهب ناعتسيو ، م ٥٩٨١     ماع اهفشتكا يذلا يناملألا
  )٤(. تئاصلا دح ةيرظن سيسأت يف زنوج لايناد يوغللا اهب ناعتسا دقو ، قطنلا
hpargomyK  : فاركوميكلا ةجوملا مسار *     نـم فلأـتي زاـهج " نع ةرابع وهو  )(
  ةيتوـص تاعونتو ) snoitom ekilevaW( ةيجوم هبش تاكرح ليجستل ةراود ةناوطسا
)snoitairaV ( هتامغن ريغتو )noitaludoM ( ضبنلاو ، يلضعلا ضابقنالا لاح يف امك 
    روـص فارغوـميكلل " :          الئاق زاهجلا اذه نع نارعسلا روتكدلا ثدحت دقو )٥( "  اهريغو

                                                             

 . ٣٩ ص  ، ةيوغللا تاوصألا ، ليلجلا دبع رداقلا دبع : رظنا )١(
 . ١٣ ص  ، اهفئاظوو تاوصألا  ، يطامقلا فصنم دمحم : رظنا )٢(
 . ٤٩ ص ، ةيوغللا تاوصألا  ، ليلجلا دبع رداقلا دبع : رظنا )٣(
 . ٢٣ ص ،  اهفئاظوو تاوصألا  ، يطامقلا فصنم دمحم :رظنا )٤(
)٥( N retsbeW  . retsebeW '  egaugnaL hsilgnE ehT fO yrutneC hteitnewT weN s

(  egdirbnanu )2 dn de  . srehsilbuP snilloC maillliW ,  cnI 9791  , P  . 1 900                           



 ٤٨ 

            ءاـملعلا لازـي الو ، هنم فرع ام لوأ نع اريث ك فلتخت٠      اهقدأو ةروص ثدحأو ، ةريثك
 مامت روتكدلا ددح دقو )١( " اجاتنإ رثكأو لهسأ نوكي ىتح تاطيسبتو تانيسحت هيلع نولخدي
              ةـلحرو جاتنألا ةيبلس لثمي يمهو طخ نم نوكتي وهف يفارقوميك حطس لك تانوكم ناسح
      رـهجلا مدعنا اذإف ، توص          لا يف رهجلا دوجو لثمي جومتم طخو الامشو انيمي بتاكلا نسلا
              ىلع فارجوميكلل تاموسرلا نم ةعومجم ناسح مامت ضرع دقو ، طخلا يف جومتلا مدعنا
   : اهنم جذومن اذهو )٢(. ةفلتخم لاكشأ

  

   . فارجوميكلا اهمسري يتلا تاجوملا لكش حضوي جذومن )٧( مقر لكش      

      باتكل هتمجرت يف يدوعسم سا        وحلا همجرت امك جاومملا ىلإ فارقوميكلا برعلا مجرت دقو
hpargomyK  جاومملا ناك " تايناسللا " وريب ناج   حمسـي يذلا يكيسالكلا زاهجلا وه )(
             يـفنألاو يوـمفلا ءاوـهلا رايتلو ءاضعألا تاكرحل ةقباطملا تازازتهالا ليجستو طاقتلاب
  : نم نوكم زاهج نع ةرابع وهو )٣( ." ةرجنحلا تازازتهالو

     .تباث لدعمب كرحتت ةيقفأ وأ ةيسأر ةناوطسا )١(

             لوقصملا عونلا نم طيرشلا اذه ناك دقو ،اهيطغيو ةناوطسألا لوح فلي يقرو طيرش )٢(
 هعم لمعتسي  عون نآلا دجويو ،ءاضيب تامالع هيلع مسرت )د( مقر ةشيرلا تناكو ،دوسألاب
   .قدأو حضوأ اروص يطعت اهنإف ،دوسأ نولب اهتامالع ةشيرلا مسرتو ،ضيبأ قرو

   .ءاوهلل ةلقان طاطملا نم ةبوبنأ )٣(

                                                             

  .  ٩٠١ ـ ٨٠١ ص  ، يبرعلا ئراقلل ةمدقم ةغللا ملع ، نارعسلا دومحم  )١(
   . ١٨ ـ ٠٨ ص ،  يوغللا ثحبلا جهانم ، ناسح  مامت :رظنا )٢(
 . ٦٢ ص  ،  تايناسللا  ، وريب  ناج )٣(

 



 ٥٨ 

   .يقرولا طيرشلا سمالت ةقيقد نسب يهتنت ةتبثم ليجست ةشير )٤(

              سـمل هـتمهم يندعم مسجب اهفرط يف يهتنتو ،طاطملا ةبوبنأب ليجستلا ةشير لصتت )٥(
  لحيل             رييغتلا وأ ةلازإلل ةلباق ةيندعملا ةعطقلاو ، ملكتملل يقطنلا زاهجلا نم دوصقملا ءزجلا
 .                      يـقطنلا زاـهجلا نـم هسـمل دارـملا ءزـجلا عـم بـسانتت ىرـخأ ةـعطق اهلحم

    ةدعاـص تاكرح ىلإ يقطنلا زاهجلا ةكرح لوحتت ،رثكأ وأ ةملكب صخشلا قطني نيح )٦(
  .يقرولا طيرشلا ىلع لجست يتلا ةشيرلا نسل ةطباه

  )١( . ةيتوصلا ةيحانلا نم للحت كلذ دعبو اهريوصت وأ اهلقن نكمي طوطخلا هذه )٧(

  اذـه يوتحي ) baL hceepS deziretupmoC ( بسوحملا مالكلا ربتخم *
 ) cp (      يصـخشلا بوـساحلا عم لمعلل تممص "     ريو تفوس و ريودراه "   ىلع ربتخملا
 ةراشإلا لابقتسال " ريودراه " ىلع لمتشي امك ،قيبطتلا ةلهس تايجمرب ىلع ماظنلا لمتشيو
        مالـكلا رـبتخم نوسدنهملا ممص دقو ،   ةقئاف ةعرسب اه    تجلاعمو ايمقر اهليلحتو ، ةيتوصلا
               تالكشـم ةـجلاعم يئاصخأ نم لك لمع اهبلطتي يتلا ةددعتملا ماهملا يدؤيل ؛ بسوحملا
             ءاـبطأو مالكلا ءاملعو ، مالكلا تاوصأ ليلحت يف نييصاصتخالاو ةغللاو قطنلاو توصلا
  )٢(. ةرجنحلا

  

  

  

  

  

                                                             

   ، ة�غللا م�لع ،  نارعس�لا  دو�محم و . ٧٥  �ـ٦٥  ص ، يو�غللا   توص�لا ة�سارد ،  ر�مع   را�تخم د�محأ  :  رظنا )١(
   . اهدعب امو ٠٨ ص ،  برعلا دنع يوغللا ثحبلا جهانم ، ناسح مامت و . ٩٠١ ـ ٨٠١ ص

  �ـ٥٤١ ص  م ٨٠٠٢ ، ندرألا ، ١          ط ، رش�نلل لئاو راد ، تايتوصلا ىلإ لخدم ، قاحسا دمحم ؛  ينانعلا )٢(
٦٤١ .   

 



 ٦٨ 

  . ناسنإلا يف قطنلا زاهج : ثلاثلا بلطملا

      ناسـنإلا يف قطنلا زاهج نإف "     نورصبت الفأ مكسفنأ يفو "     ةميركلا ةيآلا نم اقالطنا    
                 هناحبـس قلاخلا ركشيل ؛ اهيف ربدتيو نعمتيو رصبي نأ ناسنإلا ىلع ، ةيهلإ ةزجعم  لثمي
                هـتايح نوئش رييسيتل هسنج ينب عم مهافتلل ناسنإلا ةليسو وهف ، مالكلا ةمعن ىلع ىلاعتو
        مهنـكلو ، زاـهجلا سفن نوكلمي اعيمج رشبلا نأ ىلاعت هزاجعإ ليلج نمو ، هتابغر  ةيبلتو
 ُفاَلتْخاو ِضرَأْلاو تاوامسلا ُقْلَخ هتايآ نمو ﴿ :      ىلاعت لوقي ثيح ىتش تاغل هب نوملكتي
        ةـيآلا هذـه يـف يملعلا زاجعإل  ا نمو )١( ﴾ نيمِلاعْلِل تايآَل كِلَذ يف نِإ مُكناوْلَأو مُكتَنسْلَأ
                 ناسـنإ لـكف ، دلجلا ةمصبو توصلا ةمصبب ىمسي امب مويلا ملعلا هيلإ لصوت ام ةميركلا
  :         ىلاـعت هلوق ريسفت يف يوارعشلا خيشلا لوانتيو         ، هريغ نع فلتخت تامصب هل هللا هقلخ
  يـِبرع ٍناسلِب ﴿ ىلاعت لاق امك ةغللا ىلع قَلطي ناسللا  " :لوقيف  ﴾  مُكتَنسْلَأ ُفاَلتْخاو ﴿
 نأل  ؛ةـغللا ىلع ناسللا قلطُأ امنإو ، ةفورعملا ةحراجلا هذه ىلع ًاضيأ قَلطًيو )٢( ﴾ ٍنيِبم
 ، قطنلا ةيلمع يف ًاطيسب ءزج لِّثمي ناسللا نأ عم ، قطنلا ىلعو ناسللا ىلع دمتعي اهبلغأ
 ناسللا نكل ، خلإ . . ةيتوصلا لابحألاو ناتفشلاو نانسألاو مفلا قطنلا يف هعم كرتشي ثيح
  )٣( ". تاغللا فالتخا ينعي ةنسلألا فالتخاف : نذإ . ةيلمعلا هذه يف ةدمعلا وه

                ، قـطنلا ءاضعأ مهتامامتها نم ناك ثيح ، برعلا ءاملع دوهج نع ثيدحلا مدقت دقو   
     راـغلا عـطنو ةا            ـهللاو قلحلا نع ثدحت دمحأ نب ليلخلاف ، ناسللاو مفلاو قلحلا ةصاخو
            قلحلا مسقو هاندأو هطسوو هاصقأ يه ةثالث ماسقأ ىلإ قلحلا هيوبيس مسقو ، هتلسأو ناسللاو
               هرـكذ ام قوفي افصو قطنلا ءاضعأ انيس نبا فصو كلذكو ، بلص رخآو وخر كنح ىلإ
    )٤( . هل نورصاعملاو نوقباسلا

        ال هـنأل ؛ ةـيزاجم ةيمست ي ه          ، مسالا اذهب قطنلا زاهج ةيمست نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو   
                هذـهو ، ةدـيدع ءاضعأ يوغللا توصلا جاتنإ يف كرتشت ثيح قطنلاب صاخ زاهج دجوي
 " :             ياـبويرام لوقي ثيح ، مالكلا ةفيظو اهنم ةددعتم ىرخأ فئاظو يف كرتشت ءاضعألا

                                                             

 . ٢٢ / ٠٣ مورلا ةروس )١(
 . ٥٩١ / ٦٢ ءارعشلا ةروس )٢(
  ر�مع دمحأ :هعجار ، " ميركلا نآرقلا اوح رطاوخ "   يوارعشلا ريسفت  ، يلوتم دمحم ؛ يوارعشلا  : رظنا )٣(
 . ٩١١٧ /١ .م١٩٩١ ، ةرهاقلا، تابتكملاو بتكلا ةرادإ ، مويلا رابخأ عباطم ،  مشاه
  ـ�ه ٠٣٤١ ، ندرألا ، نامع  ،٢            ط ، ةريسملا راد ، صنلا وحنو تايناسللا يف ، دومحم ، ميهاربإ ؛ ليلخ )٤(

 . ٤١١ ص م ٩٠٠٢



 ٧٨ 

          ةامسـملا ءازـجألا كـلت نأ نم ءاضعألا فئاظو ملع اهررقي يتلا كلت ةماه ةقيقحل اهنإو
               ءاقب يف ةيساسأ ىرخأ فئاظو يدؤت اهنإ ، قطنلا ىلوألا اهتفيظو تسيل ، قطنلا ءاضعأب
            يـه زاهجلا اذه اهب رهظيو زيمتي ةفيظو مهأ نأ عم )١( "      لكألاو سفنتلا لثم يحلا نئاكلا
   مالكلاو قطنلا ةفيظو

   نـم ةـعومجم نم عساولا هانعمب ) hceeps fo snagrO (قطنلا زاهج فلأتيو         
             رفاضـتتو دحتت اعيمج ءاضعألا نأ ريغ ، هب صتخي لمعب هيف     وضع لك موقي ، ءاضعألا
                قـطنلا زاهجو ، مالكلاو قطنلا ةيلمع يهو ةمهملا كلت ىلإ لوصولا لجأ نم اعم اهدوهج
           ، ةـثللاو ، مفلا فيوجتو ، ةاهللاو ، قلحلاو ، ةرجنحلاو ، نيتئرلا (     نم نوكتي ناسنإلا يف
          يذلا ةرطيسلا زكرم دجوي ثيح خملا كانه هلك اذه لبقو )  فنألا    و ، نيتفشلاو ، نانسألاو
   : يلاتلا مسرلا هحضوي امك، قطنلا ةيلمع مظني

       

    )٢(ةيزيلجنإلا ةغللاب وضع لك ةمجرتو يتوصلا ماظنلا ءاضعأ حضوي )٨( مقر لكش

              مهنـمف ، اهتاعيرفتو قطنلا ءاضعأ ماسقأ نع ثيدحلا يف تاوصألا ءاملع فلتخا دقو     
                 لـثم ةـكرحتم ءاضـعأو يوـلعلا كفلاب يتلا ءاضعألا لثم ةتباث ءاضعأ ىلإ اهمسق نم

                                                             

  . ٩٧ ص  ، ةغللا ملع سسأ ،  ياب ويرام  )١(
    ع�����قوم ى�����لع روش�����نم لا�����قم ،  مال�����كلاو ق�����طنلا ايجولويس�����ف  ، د�����يمحلا د�����بع ل�����يبن نا�����ميإ ؛ ي�����لع )٢(

lonk . elgoog . moc 
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   ءاضـعألاو )١( .           ةرجنحلا دنع يتلا ةاهللاو ، ناسللا ةلضعو ، ىلفسلا كفلاب يتلا ءاضعألا
                قـبطلاو لفسألا كفلا مث ، رامزملا ناسل ىلإ هفرط نم ناسللاو ناتفشلا يه هيف ةكرحتملا
               رادـجلاو راـغلاو ةـثللاو نانسألا امأ ، ناتئرلاو ةيتوصلا راتوألاو ةرجنحلاو ةاهللا هعمو
  )٢( . قطنلا زاهج يف ةتباث ءاضعأ اعيمج يهف قلحلل يفلخلا

 ةيبل            سـلا مالكلا ءاضعأب دصقيو ، ةيباجيإلاو ةيبلسلا ىلإ ءاضعألا مسق مهضعب اضيأو     

        كرتشت اهنكلو قالطإلا ىلع ةنورملاب مستت ال يهف.     يتوصلا زاهجلا لخاد  ةتباثلا ءاضعألا

 :   ةـيباجيإلا ءاضـعألا امأ. نانسألاو راغلا :       ءاـضعألا هذه نمو تاوـصألا قـطن يف

      أدـبت يـتلا يـهف تاوصألا قطن يف يساسألا رودلا بعلت يتلاو ةكرحتملا ءاضعألا يهف

        ناتفشـلا و نيـللا كنحلا و ناسللا :  لثم.       توصلا رادصإل ةيبلسلا ءاضعألا وحن كرحتلاب

        ةفشـلا ىـهو يباجيإلا وضعلا كرحت ظحالن.       ءافلا توص لثم توص قطن دنع :  ًالثمف.

              جورخو توصلا ليكشت ةطقنلا هذه دنع متيل ايلعلا نانسألا ىهو يبلسلا وضعلا وحن ةيلفسلا

  )٣(. ءاوهلا

                همسـقي ثـيح قـطنلا زاهجل ، هل ثيدح ميسقت يف ليلجلا دبع رداقلا دبع روتكدلا ىريو 
  : يهو ماسقأ ةثالث ىلإ

 لابقتسالا ةمهمب زاهجلا اذه موقيو ) metseS yrotaripseR ehT ( يسفنتلا زاهجلا )١(
  . ةيئاوهلا ةبصقلاو نيتئرلا نم فلأتيو ، نيتئرلا ىلإ جراخلاو لخادلا نم يئاوهلا لاسرإلاو

   راـتوألاو راـمزملا ناسلو ةرجنحلا لمشيو ) eciveD sllacoV ( يتيوصلا زاهجلا )٢(
   ةيتوصلا

          ةـي   رامزملا قوـف فيواـجتلاب ىمسـيو  ) hceeps fo snagrO ( يقطنلا زاهجلا )٣(
) seitivaC  lattolG  arpuS ( نيتفشلاو يفنألا فيوجتلاو ناسللاو قلحلا فيوجت لمشيو 
  )٤( .يمفلا فيوجتلاو نانسألاو

                                                             

  . ٨١١ ص ، ثيدحلا ةغللا ملعو ةيبرعلا ، دوواد دمحم دمحم )١(
  . ٤٦٢ ص  ، ةغللا هقف يف تاسارد ، يحلاصلا  يحبص )٢(
 .  مالكلاو قطنلا ايجولويسف  ، ناونعب لاقم ،  يلع ديمحلا دبع ليبن ناميإ  : رظنا )٣(
  .  ٤٣  ـ ٤٢ ص  ، ةيوغللا تاوصألا ، ليلجلا دبع رداقلا دبع :رظنا )٤(



 ٩٨ 

   يطاـطم مسج " :    هلوقب ةئرلا بويأ نمحرلا دبعروتكدلا    فرع دقو : ) sgnuL(  ناتئرلا *
     كرـحم ىـلإ ةـجاح يف           يهف مث نمو ، اهتاذب ةكرحلا عيطتست الو شامكنالاو ددمتلل لباق
                  صـفقلاو ، ةـيحان نـم زجاـحلا باجحلا وه كرحملا اذهو ، شامكنالا وأ ددمتلل اهعفدي
         نم ةفيحص ةروص يف ةلضع نع ةرابع وه  زجاحلا باجحلاو       ىرخأ ةيحان نم يردصلا
               عـم ردصلا يبناج نم زجاحلا باجحلا ريسيو ، ضيبأ جيسن نيبناجلا نم اهوسكي قرولا
   هنوكت قودنص وه يردصلا صفقلاو ، ةرصاخلا دنع يرقفلا دومعلاب   لصتي ىتح، عالضألا
   يذـلاو )١(.             ةدودـحملا ةكرحلل ةلباق عولضلاو ، فلخلا ىلإو مامألا ىلإ اهسوقتب عولضلا
      الماـع زجاحلا باجحلا صلقت ربتعي "         ثيح زجاحلا باجحلا وه نيتئرلا خافتنا يف ببستي
         اـمم ؛ زجاحلا باجحلا رعقت ىلإ صلقتلا اذه         يدؤي ثيح ، نيتئرلا مجح ةدايز يف ايساسأ
  )٢( " نيتئرلا مجح ةدايز يلاتلابو ، يردصلا صفقلا مجح ةدايز ىلإ يدؤي

 )  ءاوهلا (            يهو ةيساسألا توصلا ةدامب قطنلا زاهج نادمي امهنأ نيتئرلا فئاظو نمو    
  نوـبركل              ا ديسـكأ يناـث نم مدلا ةيقنت ةفيظو ىلإ ةفاضإلاب ، ةكرحلا ةيصوصخ هبسكيو
   )٣(. مسجلا لخاد قارتحالا تايلمع نع فلختملا

   ةيفورضـغ تاـقلح نم فلؤم نانر غارف يهو : ) epip dniW ( ةيئاوهلا ةبصقلا *
               عقتو ، يدومع لكشب ضعب قوف اهضعب فقي ، فلخلا نم ةرادتسالا ةلماك ريغ ةفوصرم
 )٤(.    مـس ٢ر٥  و  مس ٢     نيب اهرطقو مس ١١        وحن اهلوطو ، يرقفلا دومعلا ةازاومب ةبصقلا
    يتبعشـب اهلفـسأ نم ةيئاوهلا ةبصقلا يهتنتو ، مس ١١      يلاوح ةيئاوهلا ةبصقلا لوط غلبيو
                 جتـني ءاوـهلا جرـخم يـف بارطضا ثدحي امدنع يتوص نينر ةفرغ ربتعتو ، نيتئرلا
   مداقلا ) ءاوهلا ( توصلا ةدامل يويح رمم اهنأ ةيئاوهلا ةبصقلا فئاظو مهأ نمو )٥(.اتوص

  

                                                             

 . ٢٤ ص  ، ةغللا تاوصأ ، بويأ  نمحرلا دبع :رظنا )١(
 . ١٥ ص  ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو  عراف ةدحش )٢(
 ، ةغللا تاوصأ ، بويأ نمحرلا دبعو ٦٣ ص  ، اهفئاظوو تاوصألا ، يطامقلا فصنم دمحم  :رظنا )٣(

 . ٤ ص
 . ٤١  ص  ، برعلا دنع يتوصلا ثحبلا يف ، ةيطعلا ليلخ  )٤(
 . ٧٤ ص  ، ةغللا تاوصأ  ، بويأ نمحرلا دبع :رظنا )٥(



 ٠٩ 

             نايب يف ةيلعاف تاذ نينر ةرجح هنوكل اماه ارود يئاوهلا ىرجملا اذه بعلي "  نيتئرل ا نم
  )١( " قيمع روغ اذ هتينب يف ناك اذإ اصوصخ ، توصلا ةجرد

            ةبصـقلا ةـياهن يف عقي ، ايبسن عستم يفورضغ فيوجت يهو : ) xnyraL (  ةرجنحلا *
  نـم ىندألا ءزجلا فورضغ ةدعاق  ىلإ رامزملا ناسل ةمق نم ايدومع دتمت يهو ، ةيئاوهلا
 فورضغلا ، يقردلا فورضغلا : يهو فيراضغ ةعست نم ةرجنحلا نوكتتو " )٢( ةرجنحلا
             ناسـل ، ناينرقلا نافورضغلا ، ناطورخملا نافورضغلا ، نايمرهلا نافورضغلا ، يقلحلا
                نيرتوـلا ىـلع يوـتحت اـهنأل ؛ قطنلا ءاضعأ مهأ نم ةرجنحلا ربتعتو )٣( " .رامزملا
             دقو ، ةروهجملا تاوصألاب اضيأ ىمست يتلاو ، ةيتوصلا تامغنلا ناجتني نيذللا نييتوصلا
                 حيرشـتب ماـق يذلا انيس نبا يبرعلا ملاعلل برعلا دنع ةيتوصلا دوهجلا يف انرشأ نأ قبس
   . ةرجنحلا

  

  . ةفلتخملا اهفيراضغو ةرجنحلا تانوكم حضوي )٩( مقر لكش         

ehT ( رامزملا ناسل * sittolgipe  ( : ةـقرو هبشت ةقيقر ةلضع ةئيه ىلع ءاطغ وهو  
             ، نييتوصلا نيرتولا نيب عقاولا رامزملا ىمسملا غارفلا يف لكشتت ةيفيل ةيفورضغ ،رجشلا
 ماسجألا عنمب ةيامحلا ةيلمع متتو )٤( ماعطلا علب ةيلمع ءانثأ يسفنتلا ىرجملا ةيامح هتفيظوو
           ثدحت دقو ، ماعطلا علب ءانثأ ةرجنحلا دسب موقي ثيح س     فنلا ىرجم ىلإ لوخدلا نم ةبيرغلا
   عون ىلع ريثأتلا "            يف لثمتت رامزملا ناسلل ىرخأ فئاظو نع بويأ نمحرلا دبع روتكدلا

                                                             

  . ٧٤ ص  ، ةغللا تاوصأ ، بويأ نمحرلا دبع  )١(
  تاو�صألا ،  يطا�مقلا   فص�نم د�محم  و  ٤١ ص ، برعل   ا دنع يتوصلا ثحبلا يف ،  ةيطعلا   ليلخ  : رظنا )٢(
 . ٦٣ ص  ، اهفئاظوو
  . ٩٥ ـ ٧٤ ص  ، ةغللا تاوصأ  ، بويأ نمحرلا دبع )٣(
 . ١٣ ص ، ةيوغللا تاوصألا ، ليلجلا دبع رداقلا دبع )٤(



 ١٩ 

  ةمضـلاو " باط "   ةملك يف ةدوجوملا ةحتفلاب قطنلا دنع فلخلا ىلإ بذجي وهف ، تاكرحلا
       يـف نيتدوـجوملا نيتكرحلاب قطنلا دنع     مامألا ىلإ بَذجيو ،"  ةروص "   ةملك يف ةدوجوملا
  )١( " . ةيرصملا يف " نيف " و " نيم " نيتملكلا

     هذـه وـه )sittolG(  راـمزملاف    ، " رامزملا ناسل " و "رامزملا" نيب  حضاو   ٌقرف ةمث   
  ،اـمهنيب روصحملا ثلثملا غارفلا وه :     لقف تئش نإ وأ ،نييتوصلا نيلبحلا نيب يتلا ةجرفلا
 "   ةبصـقلا سأر قبَط " ًانايحأ ىمسيو " رامزملا ناسل "امأ ." ةرجنحلا غارف "  ـب ًاضيأ ىمسيو
               ىـلعأ يـف عـقي ،ةرجشلا ةقرو هبْشي لكشلا ُثلثم يطاطم ٌفورضغ وهف ؛"ةمصْلَغلا "وأ
           ةـبحب راـمزملا ناسل هيبشت مهضعب دنع درو دقو )٢( ."رامزملا "  قوف ةرجنحلا فيراضغ
     فـييكت يـف مهسي "      هنأ ركذي يذلا حولصم دعس روتكد   لا دنع رمألا كلذكو )٣( .صاجألا
               رهجلا وأ تيوصتلل ةبسنلاب هتيمهأ امأ ،ةرجنحلا غارف مجح يف ٍرييغت نم هثدحي امب نينرلا
  )٤( "رظنلا عضوم لازت امف

 اضيأ امهيلع قلطيو ةجودزملا ءاضعألا نم امهو : ) sdroC lacoV( ةيتوصلا راتوألا *
     نأ ىـلع رـمع راـتخم دـمحأ روتكدلا دكؤيو ) sdnaB lacoV( " نايتوصلا نالبحلا "
 نادتمت نيتفش هبش " امهب دوصقملاو )٥( .اهريغ نم قدأ " ناتيتوصلا ناتفشلا " ـب امهتيمست
              فورضغلا نم زرابلا ءزجلا دنع نايقتليو ،مامألا ىلإ فلخلا نم ايقفأ ةرجنحلا فيوجت يف
 ٧٢  ـ ٢٢  نيـب نييتوصلا نيرتولا نم لك لوط غلبيو  )٦( ". مدآ ةحافتب ىمسملا يولعلا
                 دـنع ةـناتملاو ةظلغلاب نازيمتي امك ، ءاسنلا دنع امم لوطأ لاجرلا دنع امهنأو ، ارتميلم
   )٧( نيغلابلا ريغ لافطألاو ءاسنلا دنع ةقرلاو رصقلابو ، لاجرلا

  كرـحتت            امدـنع دعابتلا وأ براقتلا نم اهنكمي نرم جيسن نم ةيتوصلا راتوألا فلأتتو    
    نارتوـلا جرفني دقو "رامزملا "         ىمسي نييتوصلا نيرتولا نيب دتمملا غارفلاو ، فيراضغلا

                                                             

 . ٠٥  ص  ، ةغللا تاوصأ  ، بويأ نمحرلا دبع )١(
  . "يقطنلا زاهجلا " ناونعب ناميلس وبأ قداص روتكدلل روشنم ثحب )٢(
 . ٢٥ ص  ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف  ةدحش : رظنا )٣(
 ٥٤ ص . م٠٠٠٢ ، ةرهاقلا ، ةيرصملا بتكلا راد ، مالكلاو عمسلا ةسارد ، دعس ؛ حولصم )٤(
 . ١٠١ ص  ، يوغللا توصلا ةسارد ،  دمحأ راتخم دمحأ  )٥(
 . ٥١ ص  ،  برعلا دنع يتوصلا ثحبلا يف ، ةيطعلا ليلخ )٦(
 . ٢٠١ ص  ، ةغللا تاوصأ  ، بويأ نمحرلا دبع :رظنا )٧(



 ٢٩ 

    وـه اـمك (              ايئاهن ءاوهلا رمم قلغنيف ، رخآلا امهدحأ سملي ىتح ؛ ناضبقني وأ نايتوصلا
    رورـمب حمسـت ةـجردل رخآلا نم امهدحأ برتقي دقو )  ةزمهلا توصب قطنلا يف لصاح
  )١( " .ةيقيسوم ةمغن ناردصيو نابذبذتي مث نمو ، رسعو ةدشب نكلو ءاوهلا

   لوخد عنمي مامصك لمعت اهنأ يف ة      يجولويبلا ةيحانلا نم ةيتوصلا راتوألا ةفيظو نمكتو      
      ىـلع ةردقلا صوصخب امأ )٢(           نيتئرلا ىلإ مث نمو ، ةيئاوهلا ةبصقلا ىلإ ةبيرغلا ماسجألا
   نيرتوـلل نأ "        ىـلإ رشـب لامك روتكدلا ريشي        ددصلا اذه يفف ، ةيوغللا تاوصألا جاتنإ
           هذـه مـهأ ، تاوصألا يف رثؤت ةفلتخم عاضوأ دا     جيإ ىلعو ةكرحلا ىلع ةردق نييتوصلا
          ةيقيسوم ةمغن نوكت ةلاح يف اهعضوو ، سفنتلاب صاخلا عضولا :     يهو ، ةعبرأ عاضوألا
   روص يه هذه و )٣( "             عطقلا ةزمه نيوكت ةلاح يف اعضوو ، ةشوشولا ةلاح يف اهعضوو ،
  : يلاتلا مسرلا يف ةعبرألا عاضوألا

  
   ةعبرألا نيتفشلا عاضوأ حضوي )٠١( مقر لكش                  

 يفنألا فيوجتلاو ناسللاو قلحلا فيوجت لمشيو  ) hceeps fo snagrO ( يقطنلا زاهجلا
   .يمفلا فيوجتلاو نانسألاو نيتفشلاو

         ، كـنحلا ىصـقأو ةرجنحلا نيب عقاو غارفب    هبشأ فيوجت وهو : ) xnyrahP (  قلحلا *
                 هـنأ نـع الضـف ، ةرجنحلا نم اهرودص دنع تاوصألا مخضي انانر اغارف هنوك هتمهم

                                                             

 . ٥٣١ ص ،  تاوصألا ملع ، رشب لامك )١(
 . ٢٥ ص  ، ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو غراف  ةدحش : رظنا )٢(
 . ٥٣١ ص  ، تاوصألا ملع ،  رشب لامك )٣(



 ٣٩ 

 "      ـب نيثدحملا نم ريثك دنع فورعملا وض علا وهو )١(      ةيوغللا تاوصألا نم ةفئاطل جرخم
     دوـمعلا يـف ق           ـنعلا تارقفب فلخلا يف ةتبثم ةيلضع ةانق نع ٌةرابع وهو ،اضيأ "موعلبلا
               لصـتي نيذفنم وأ نيعرف ىلإ اهالعأ يف عرفتتل ًةرشابم ةرجنحلا ىلعأ نم دتمتو ،يرقفلا
              ءاذغلا رورمل ًاكرتشم ًاوضع لكشي موعلبلا وأ قلحلا نإف اذل ؛فنألاب رخآلاو ،مفلاب امهدحأ
   ىـلإ       هذـفانم رابتعاب موعلبلا ءاملعلا مسقيو اذه   ،     يسفنتلاو يمضهلا نيزاهجلا يف ءاوهلاو
     روتكدـلا رـبتعا دقو)٢(  يفنألا ذفنملا و   يومفلا ذفنملا  و  يرجْنحلا ذفنملا :  يهو  ماسقأ ةثالث
 )٣(             ةـعبرأ فيواجت يهو رامزملا قوف ام فيواجت نم قلحلا فيوجت نأ رمع راتخم دمحأ
   : يلاتلا مسرلا اهحضوي امك
                      

  

  يقطنلا زاهجلا يف ةسيئرلا ةعبرألا نينرلا تارجح حضوي )١١( مقر لكش    

                اورـبتعاو ، فيواـجتلا نـم ةمهملا ةقطنملا هذه ىلإ ةيبرعلا ءاملع ىمادق تفتلا دقو    
               رصـتقت فيواجتلا ةقطنم نأ ىلإ اوبهذ دقف نوثدحملا امأ ، ةرجنحلاو كنحلا ىصقأ اهأدتبم
   )٤(. مفلا ىصقأو ةرجنحلا نيب يتلا ةقطنملا ىلع

           نم هبرق قفو قلحلا نومسقي ةيبرعلا ءاملع روهمج اندجو ةيتوصلا هت  فيظو ثيح نمو      
     ،توصـلا ردصـم ةـهج نـم هرخآ يأ :قلحلا ىصقأ :      ماسقأ ةثالث ىلإ هنع هدعب وأ مفلا
 يأ :     هاندأو ،ءاحلاو نيعلا يتوص هنم نوجتنيو :    هطسوو ،ءاهلاو ةزمهلا يتوصب هنوصتخيو
  )٥(.نيغلاو ءاخلا اتوص مهدنع هيف لكشتيو ،مفلا ةهج نم هبرقأ

                                                             

 . ٦١ ص  ، برعلا دنع يتوصلا ثحبلا يف ، ةيطعلا ليلخ  )١(
 . "  يقطنلا زاهجلا " ناونعب روشنم ثحب ، ناميلس وبأ قداص :رظنا )٢(
  . ٤٠١ ص ، يوغللا توصلا ةسارد ،رمع راتخم دمحأ )٣(
  . ٥٣ ص  ، ةيوغللا تاوصألا  ، ليلجلا دبع رداقلا دبع :رظنا )٤(
 .  " يقطنلا زاهجلا " ناونعب  روشنم ثحب ، ناميلس وبأ قداص :رظنا )٥(

 



 ٤٩ 

           اذهلو ، ةيقطنلا ةيلمعلا ةينب ليكشت يف مهملا وضعلا ناسللا ربتعي : ) eugnoT(  ناسللا *
       ، لوـقلا ةـبوذعو ، ةـقالذلاو ةحاصفلا ىلع مهفيناصت يف نودكؤي ةيبرعلا ىمادق نأ دجن
  )١(. ةينيوكتلا هتردقو ةيصوصخب وضعلا اذه ىلإ اهدرم نإو ، تاغللاو تاجهللا فالتخاو

    ءاضـعألا رثكأ هنأ قطنلا ءاضعأ نيب ةناكملا هذه ناسلل تلعج يتلا بابسألا مهأ نمو    
              كرحتت ةنرم ةيمحل ةعطق وهف ةينيوكتلا ناسللا ةعيبطل كلذ عجري امبرو ةكرحلا يف ةعرس
     ةيلمع يف ماه وضع ناسللاف " :          الئاق سينأ ميهاربإ روتكدلا ررق امك، تاهاجتالا عيمج يف
     فيكيف رخآ ىلإ عضو نم لقتني وهف ، قطنلا دنع مفلا يف ةكرحلا ريثكو نرم هن  أل ، قطنلا
  )٢( " ةفلتخملا هعاضوأ بسح يوغللا توصلا

          حلطصـملا اذه اهسفن ةغللا ىلع قلطأ ميركلا نآرقلا نأ وضعلا اذه ةيمهأ ىلع ليلدلاو    
  كـِبْلَق  ىـَلع نيمَأْلا حورلا هِب َلزَن  نيمَلاعْلا بر ُليِزْنَتَل هَّنِإو ﴿ :    ىلاعت هلوق يف وه امك
         ماسـقأ ةسـمخ ىلإ ناسللا ءاملعلا مسق دقو )٣( ﴾ ٍنيِبم يِبرع ٍناسلِب  نيِرذْنمْلا نم نوُكَتِل
   طسو وأ ةمدقم :     اهثلاث ، ةلسألا وأ ناسللا فرط :      اهيناث، ناسللا قلذ وأ دح :  اهلوأ :  يهو
     حضـتت نأ نكميو )٤(     هرذج وأ ناسللا لصأ :     اهسماخ ، ناسللا ةرخؤم :    اهعبار ، ناسللا
   : يلاتلا يحيضوتلا مسرلا لالخ نم ماسقألا هذه

  

  . ةسمخلا ناسللا ماسقأ حضوي )٢١( مقر لكش                    
                                                             

  . ٦٣ ـ٥٣ ص  ، ةيوغللا تاوصألا ، ليلجلا دبع رداقلا دبع )١(
   . ٨١ ص ، ةيوغللا تاوصألا ، سينأ ميهاربإ )٢(
 .  ٥٩١ ـ٤٩١ ـ٣٩١ ـ٢٩١ /٦٢ ءارعشلا ةروس )٣(
 تاو��صألا  ، يطا��مقلا فص��نم د��محمو ٧٠١ ص  ، يو��غللا توص��لا ة��سارد ، ر��مع را��تخم د��محأ :ر��ظنا )٤(
 . ٥١ ـ٤١ ص  ، ةيوغللا تاوصألا ، ليلجلا دبع رداقلا دبعو ١٤ ص اهفئاظوو

 



 ٥٩ 

   وـهو راـمزملا قوف ام فيواجت نم وهو : ) ytivac htuam ehT( يمفلا فيوجتلا *

          ةعونتملا ناسللا تاكرح نأل ؛ يمفلا فيوجتلا ةيضرأ ناسللا لكشيو     ، يتوص نينر ةرجح

              لغشي ناسللا نإلو ؛ يوغللا توصلا تانيولت يف رثؤي امم ؛ اعونتم امجحو الكش مفلا حنمت

   )١( مفلا فيوجت لخاد ةحاسم ربكأ

   ءزـجلا وهو ) etalaP(           كنحلا هيلع قلطي يذلاو مفلا فقس ىلع مفلا فيوجت يوتحيو    

 "وأ " ىلعألا كنحلا ":       تايمستلا هذه هيلع نوقلطي ءاملعلا اندجو اذل ؛    مفلا فيوجت نم ىلعألا

  ماسـقأ ةثالث ىلإ ءاملعلا همسقيو ) htuom eht fo fooR ( "مفلا فقس "وأ "كنحلا فقس

    : يلاتلا مسرلا حضوي امك

  
   كنحلا ماسقأ حضوي )٣١( مقر لكش                   

  وـهو  ) iloevlA  ،hteeT ، egdir (  اـيلعلا نانسألا لوصأ وأ ةثلْلا وأ كنحلا مدقم )١(
  .ةرشابم ايلعلا نانسألا فلخ عقاولا ززحملاو بدحملا ءزجلا

 "  ىـلعألا راـغلا " هل لاقيو ،راغلا وأ )etalap draH( بلصلا كنحلا وأ كنحلا طسو )٢(
  .ةبقلا لكش ذختي وهو ،ةرشابم ةثللا فلخ عقيو ،اضيأ

 ءزجلا وهو )etalap tfoS( نيللا وأ وخرلا كنحلا وأ قبطلا ىصقأ وأ كنحلا رخؤم  )٣(
  )٢(.قلحلا نم بيرقلا يلدتملا يمحللا ءزجلا اذه ةاهلل ٌقصالمو ،بلصلا كنحلا نم يفلخلا

             ، مـفلا فقـس ىصقأ نم يلدتملا ، كرحتملا يمحللا وضعلا يهو : )aluvU (  ةاهللا *
            ةـيومفلا تاوـصألاب قطنلا دنع يفنألا قلحلا دستل فلخلا ىلإ عج    ارتت يهو ، قلحلا ىلع

                                                             

  . ٨٣ ص  ،  ةيوغللا تاوصألا ، ليلجلا دبع رداقلا دبع )١(
 . " يقطنلا زاهجلا " ناونعب روشنم ثحب ، ناميلس وبأ قداص :رظنا )٢(



 ٦٩ 

)sdnuos larO ( ، ءاوـهلل حمستل ؛ ةنونغملا تاوصألاب قطنلا دنع لفسأ ىلإ طبهت امك  
      نم جراخلا ءاوهلل امامص ةاهللا لمعتو "         ، يفنألا غارفلا ىلإ يفنألا قلحلا لالخ برستلاب
  رودو )١( "         مـفلا ىلإ ءاوهلا لوخدل لاجملا ةحاتإل ؛       اهعافترا دنع ءاوهلا قلغيف ، ةرجنحلا
   )٢( ةيبرعلا ةغللا يف "ءارلا " توص ليكشتو قطن يف ادج حضاو ةاهللا

 يطاخم ءاشغب نطبم يفنأ غارف " نع ةرابع وهو : ) ytivac lasaN ( يفنألا فيوجتلا *
    يـتلا ةـنغ             لا ةيصوصخ توصلا باسكإ ىلع لمعي وهف كلذلو ، ةكرحلل لباق ريغ وهو ،
        اـهيف يستكت يتلا ةنونغملا تاوصألاو نونلاو ميملاك )  ةيفنألا (     ءانغلا تاوصألا يف ىلجتت
  لـمعت يتلاو " ةعبسلا ةيفنألا بويجلا " نييتاوصألا ضعب هيلع قلطأ دقو )٤( . "  نونلا ةنغ
  )٥( . ةيبرعلا نونلاو ميملا فرح لكشتي فيوجتلا اذه يفو ، نينر تارجحك

L(  ناتفشلا * spi( : هعونو توصلا ةفص ىلع ريثأتلا ةيلمع يف نامهم ناوضع ناتفشلا ،           
              قالغإلاو جارفنالا نم ةفلتخم لاكشأو عاضوأ ذاختا نم امهنكمت ةنورم نم هب ناعتمتي امل
             حلطصم قالطإ ىلإ نيثدحملا ضعبب ادح امم ؛ قابطنالاو طاسبنالاو ةرادتسالاو مفلا ةحتفل
) noitasilaiba ( داـعبأ مـسر ةـيمهأ نم ةيهيفشتلا وأ ةيوفشلا ةيريثأتلا بناوجلا ىلع    
     دنع ةفلتخم اعاضوأ ناذختتو هاجتا لك يف ةيرحب ناكرحتت "   ناتفشلاو )٦( .   يوغللا توصلا
                  نأ نـكمي ذإ ؛ ةلوهـسو رسي يف ، عاضوألا هذه ةظحالم نكمملا نمو ، تاوصألا قطن
        ءاوـهلا عفدنيف ، ناجرفنت مث ، نمزل        ا نم ةدم جورخلاب ءاوهلل ناحمست الف ناتفشلا قبطنت
   )٧( " ايراجفنا اتوص اثدحم

  اـميف يومفلا غارفلا يف  عقتو  ةتباثلا قطنلا  ءاضعأ نم  يهو : ) hteeT ( نانسألا *
            نـم ةفلأتملاو ، مفلاب ىلعألاو لفسألا نيكفلاب هتبثملا ةيجاعلا ةلسلسلا يهو "   نيكفلاب ىمسي
    رـهظتو ،تاوصألا جاتنإ يف ٌةريبك ٌةيمهأ نانسأللو    ، غلابلا ن    اسنإلا دنع انس نيثالثو نينثا
 ،ةيعانصلا نانسألا نم اهريغ اهب لدبتسي وأ ،هنانسأ ضعب ناسنإلا دقفي امدنع ءالجب اهتدئاف

                                                             

  . ٦١ ص  ، برعلا دنع يتوصلا ثحبلا يف ، ةيطعلا ليلخ  )١(
 . ٩٣ ص  ، ةيوغللا تاوصألا ، ليلجلا دبع رداقلا دبع  )٢(
  . ٩٣ ص  ،  اهفئاظوو تاوصألا ، يطامقلا فصنم دمحم  )٤(
 . ٠٤ص  ، ةيوغللا تاوصألا ، ليلجلا دبع رداقلا دبع :رظنا )٥(
  .  ٠٤ ص  ، ةيوغللا تاوصألا ، ليلجلا دبع رداقلا دبع  )٦(
 م ٩٨٩١  ،  دادغب ، دادغب ةعماج ،  عيزوتلاو رشنلل ةمكحلا تيب  ، ةغللا ملع ، حلاص متاح ؛ نماضلا )٧(

  . ١٥ ص



 ٧٩ 

              نواعتت يهف اذل ؛مفلا فيوجت يف ناسللاك قطنلا ءاضعأ ضعب نم اهريغو نانسألا دجوتو
  )١( تاوصألا نم ٍريثك جراخم ِليكشت يف هعم

 تاوصألا ءاملع اهيلع قلطأ ةيساسأ نكامأ عبرأ نم فلأتت هلك يتوصلا ماظنلا ءاضعأو    
        فـيوجتلاو  يـفنألا فـيوجتلاو ي     ومفلا فيوجتلاو يقلحلا  فيوجتلا يهو "  فيواجتلا "
                تاوـصألا ليكشـت متـي  اهب يتلا ةيساسألا ةزهجألا يه ةعبرألا نكامألا هذهو ،يوفشلا
  يلاتلا مسرلا يف حضوم وه امك)٢( .ةفلتخملا اهروصب

                    

  

   يوفشلا فيوجتلا )٤( يفنألا فيوجتلا )٣(  يمفلا فيوجتلا )٢(  يقلحلا فيوجتلا )١( 

    ةيوغللا تاوصألل ةجتنملا ةعبرألا ةيساسألا فيواجتلا حضوي )٤١( مقر لكش     

  

  

  

  

  

                                                             

 . " يقطنلا زاهجلا " ناونعب روشنم ثحب ، ناميلس وبأ قداص :رظنا )١(
 .  ٢٤١ ص  ،  تاوصألا ، رشب لامك :رظنا )٢(

 



 ٨٩ 

  تاوصألا تافينصتو جراخم : عبارلا بلطملا

   . هصئاصخو يوغللا توصلا *

  فرـعيو ،تاوصألا ةعومجم نم ةصاخ ةلاح وأ ،صاخ توص وه يوغللا توصلا     

  فـلتخي وهف ،يناسنإلا قطنلا زاهج نع ردصي توص " هنأب نيثدحملا نييوغللا  ضعب دنع

  )١( ." ىرخأ تاودأ وأ بابسأ نع ثدحت يتلا تاوصألا رئاس  نع

   قـطنلا زاـهج وأ ،ناسنإلا هردصم نأب فيرعتلا اذه لالخ نم يوغللا توصلا ددحتي    

 ديزملو ، ةنيعم تالآ وأ ، ىرخأ ماسجأ اهثدحت يتلا تاوصألا لك نع كلذب جرخيو ،هدنع

  ءاضـعألا كلت نع ارايتخاو ةيعاوط ردصي  يعمس رثأ يوغللا توصلا  نإف حاضيإلا نم

   ةـلدعم تابذـبذ ةروص يف رهظي رثألا اذه نأ ظحالملاو ،قطنلا ءاضعأ ازواجت  ةامسملا

  عـضو يوغللا توصلا بلطتيو ،ةفلتخملا هئاضعأب مفلا تاكرح نم اهبحاصي امل ةمئاومو

    ةددـحم ةـنيعم قرـطب ءاضعألا هذه كيرحت وأ ،ةددحم ةنيعم عاضوأ يف قطنلا ءاضعأ

 لاعسلاك ،هتدارإ ريغب ناسنإلا نع ردصت يتلا تاوصألا لك ديدحتلا اذهب جرخيو )٢(.اضيأ

   . هريغو

 ةنيعم اعاضوأ ذختت يتلا قطنلا ءاضعأ ريغت بسحب ةريغتم تابذبذ  يوغللا توصللو    

  ناسـنإلا دعتسي امدنع" : هلوقب رمع راتخم دمحأ روتكدلا اهلمجأ امك توصلا اذه رادصإل

  تالضـع  نإـف ملكتلا يف ذخأ اذإو ،اليلق هردص هب ئلتميف ،ءاوهلا قشنتسيف ،يداعلا مالكلل

 تاكرحب يردصلا صفقلا تالضع صلقتت مث ،يتوص عطقم لوأب قطنلا لبق صلقتت نطبلا

    تالضـع لـصاوتو ،             تاوصألل  ةجتنملا ءاضعألا ربع ىلعأ ىلإ ءاوهلا  عفدت  ةعيرس

  اذإـف ،ىلوألا ةلمجلا نم ناسنإلا يهتني نأ ىلإ ،ةطوبضم ةئيطب ةكرح يف اهتاصلقت نطبلا

                                                             

 .   ٥٨  ص  ، ةغللا ملع ، نارعسلا دومحم  )١(
  .٩١١  ص  ، تاوصألا ملع  ، رشب لامك  )٢( 
  



 ٩٩ 

   ةـيلاتلا ةـلمجلاب قطنلل ادادعتسا ،ةعرسبو ةيناث ردصلا ألمت قيهشلا ةيلمع نإف اهنم غرف

  )١( ." اذكهو

 ،اهيلاتت ةيفيكو ،قطنلا زاهج يف ثدحت يتلا ةيجولويسفلا تايلمعلا فلتخمل فصو هنإ       
 ثداحلا رثألا وه يذلا ،يوغللا توصلا جاتنإ  لجأل ناسنإلا  دنع قطنلا ءاضعأ رفاضت عم
   .تايلمعلا هذه لعفب ءاوهلا يف

     تـناكو ،يوـغللا توصـلا اثيدـح هيمسن ام فيرعت ىلإ برعلا ءاملع ضرع دقلو    
   مهضـعب دـنع دجنف ،انايحأ حلطصملا يف فالتخالا عم ،موهفملا اذهل ةبراقم هل مهتافيرعت
 نيحلطصملا لعجي مهنم ضعبو ،فرحلا حلطصم رخآلا مهضعب دنعو ، توصلا حلطصم
  توصـلا "  : يـنج نبا لوقي ،  توصلا  نم صخأ فرحلا  نولعجي نيرخآو ،نيفدارتم
  عطاـقم  نيتفشـلاو مفلاو قلحلا هل ضرعي ىتح ،الصتم اليطتسم سفنلا عم  جرخي ضرع
   )٢(. " افرح هل ضرع امنيأ عطقملا ىمسيف ،هتلاطتساو هدادتما نع هينثت

  نوـكيف قطني توصلا " :     ناسح مامت روتكدلا لوقي فرحلاو توصلا نيب قرفلا يفو     

              نـكلو ، ةيعمس راثآ نم كيرحتلا اذه بحاصي امو ، يقطنلا زاهجلا ءاضع  أ كيرحت ةجيتن

                      )٣(" ةغلل يتوصلا ماظنلا ىمسي فورحلا نم ماظن راطإ يف مهفي امنإ قطني ال فرحلا

                نـع لاقي الو ، عمسيو قطني توصلا امنيب أرقيو بتكي فرحلا نأ قبس امم جتنتسنو    

                نـع ردصـي اـم يمسـن اذامبف ادحاو ائيش فرحلاو توصلا ناك ولو   ، افرح عومسملا

          يوـغللا توصـلا نكلو ؛ تاوصأ يه عبطلاب ،؟ فورح مأ تاوصأ يه له ؟ تاناويحلا

  . ىرخألا تاوصألا ةيقب نع زيمت

                وـه قطني يذلا توصلا  نأ وهو فرحلاو توصلا نيب قرفلا ىلع رخآ ليلد كانهو    

            نأ دـجن لاـثملا ليبـس ىلعف ةيزيلجنإلا يف ةرثكب دوجو     م اذهو بتكي يذلا فرحلا ريغ

                                                             

 .١١١ ص  ، يوغللا توصلا ةسارد  ، رمع راتخم دمحأ  )١(
 . . ٦ / ١  بارعإلا ةعانص رس  ، ينج نبا )٢(
  . ٤٧ ـ ٣٧ ص  ، اهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا ، ناسح  مامت  )٣(



 ٠٠١ 

F (  uone (  وـه ادحاو اتوص لثمت ةيلاتلا تاملكلا يف  ةللظملا فورحلا hg ـ hp  eno 

fـ  na .  

       اـمال قـطنت ثيح فيرعتلا لأ          كلذ نمو ةيبرعلا ةغللا يف تاوصألا ضعب دجن دقو    

        نوـكت امدـنع اهيلي يذلا توصلا ى   لإ بلقت امنيب )  بابلا (      ةملك لثم ةيرمق نوكت امدنع

  )١( .  ) رادلا ( ةملك لثم ةيسمش

 اهديدحت نكمي ثيح ، يوغللا توصلا تافص نعرمع راتخم دمحأ روتكدلا ثدحت دقو     

 : ةيلاتلا ةلئسألا ىلع ةباجإلا لالخ نم

   ؟ اههاجتا امو ؟ ءاوهلا ةكرح ردصم ام )١(

  ؟ رامزملا ةحتف عضو ام )٢(

  ؟ نيللا قبطلا عقوم وه ام )٣(

 ؟ كرحتملا جاتنإلا وضع وه ام )٤(

  ؟ تباثلا جاتنإلا وضع وه ام  )٥(

  )٢( ؟ ناسللا رخؤم عضو وه ام )٦(

  نـكلو ، تاهاجتالا كلذكو ةددعتم ءاوهلا ةكرح رداصم ىلع لدت لوألا لاؤسلا ةباجإ     

  . جراخلا ىلإ هجتم يوئر ءاوهب  اهجاتنإ متي  تاوصألا مظعم

 امإ توصلا نوكي اذه ىلعو ،عاضوأ ةثالث رامزملا ةحتفل نأ ديفت يناثلا لاؤسلا ةباجإو    

    نيـللا قـبطلل نأ دـيفت ثلاثلا ةباجإو ، اسومهم الو اروهجم ال وأ ،اروهجم وأ ،اسومهم

  ناـك نإو ،ايومف توصلا نوكي اقلغم ناك نإف ،احوتفم وأ اقلغم نوكي نأ امإ وهف ،ناعضو

  . ايفنأ توصلا نوكي احوتفم

                                                             

  . ٦٥ ص . ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف  ةدحش : رظنا )١(
 . ٠٣١  ص ،  يوغللا توصلا ةسارد ،  رمع راتخم دمحأ  : رظنا )٢(

 



 ١٠١ 

              اـهيفو كرحتملا اهيف يوغللا توصلا جاتنإ ءاضعأ نأ ديفت سماخلاو عبارلا لاؤسلا ةباجإو

  رقتسـت ةكرحتملاو ،ةكرحلل لباقلا ريغ ىلعألا كفلاب ةلصتم ةتباثلا ءاضعألا مظعمو تباثلا

 ةلمتحملا ةفلتخملا عاضوألا ىلع ءانبف ، يومفلا فيوجتلا ةيضرأ ىلع وأ لفسألا ءزجلا ىلع

  ةـباجإ امأ قطنلا زاهج نع ةرداصلا ةيوغللا تاوصألا ددعتت ، ةكرحتملاو ةتباثلا ءاضعألل

  )١( قيقرتلاو ميخفتلا ثيح نم توصلا عون ددحي وهف سداسلا لاؤسلا

   . تاوصألا جراخم*

 ،نيتئرلا نم ءاوهلا جورخ ءانثأ ثدحي وهو ةيناسنإلا ةغللا ةدام وه قوطنملا توصلا     
   يـف فـقي نأ نود اقيلط ارح هجورخ ناك اذإف )٢( ةيفنألا فيواجتلاو مفلاو قلحلاب ارورم
   اـكاكتحا ثدـحي نأ هنأش نم اقيض ءاوهلا ىرجم قيضي نأ نودو لئاح وأ قئاع هقيرط
  فـلألا   نيـللاو دملا فورح يهو,   slewov تئاصلاب  جراخلا توصلا يمس ،اعومسم
 توصلا يمس ءاوهلا ىرجم يف قئاع وأ ضارتعا هجورخ ءانثأ ثدح اذإ امأ  ءايلاو واولاو
  .)٣(مجعملا فورح ةيقب يهو  ) tnanosnoc (  تماصلاب ذئنيح

  هـنم هجورخ ةلواحم ءانثأ ءاوهلا ىرجمل ضارتعا هيف ثدحي يذلا عضوملا ىمسيو     
 لدعتف سفنلا ىرجم قطنلا ةلآ هيف ضرتعت يذلا ناكملا ىلإ جرخملا ةملك ريشتف ، جرخملاب
 نم نيوضع براقت نع جتني قييضت وأ حاتفنا هبقعي ىرجملل مات لفق نم هرورم ةقيرط يف
  اـهيف رهظي وأ توصلا اهنم أشني قطنلا ةلآ نم نيعم ءزج جرخملاو ،)٤(قطنلا ةلآ ءاضعأ
  ةـجردو توصلا رارمتسا ىلع دمتعي  ةغللا تاوصأ نيب زيمتلا " :يابوپرام لاق ،زيمتيو
  ةددـحملا ةطقنلا ىلإ ريشت جرخملا ةملكو.جرخملا ىلع اذه لك قوفو هجاتنإ ةوقو هعامسإ
  رـثكأ    نـم جرـخملا حلطصـمو )٥( "  هعـضو ليدعت اهدنع متي يتلا يقطنلا زاهجلا يف

                                                             

   . ٣٣١ ـ ٢٣١ ـ ١٣١ ص ،  يوغللا توصلا ةسارد  ، رمع راتخم دمحأ  : رظنا )١(
  . ٤٤ ـ ٣٤ ص ةغللا تاوصأ ، بويأ نمحرلا دبع  )٢(
  ، م٨٨٩١ ، نانبل ، توريب ، ١      ط ، يموقلا ءامنإلا زكرم تاروشنم ، ماعلا تاوصألا       ملع ، ماسب ؛ ةكرب )٣(

  .  ٧٧ ص
 .م٤٠٠٢  ، ندرألا نا�مع ، ١  ط ، را�مع راد ،           ة�يبرعلا تاو�صأ م�لع ى�لإ لخد�ملا       ، يرودق مناغ ؛ دمحلا )٤(

  . ٧٧ ص
  . ٨٧ ص  ، ةغللا ملع سسأ  ،  ياب ويرام  )٥(



 ٢٠١ 

  اـهنم   ناـعم ةدـعب هنع نوربعي نومدقألا ناك دقو يوغللا انثارت يف اعويش تاحلطصملا
  )١( . سبحملاو عضوملاو ىرجملاو جردملاو أدبملاو زيحلاو جرخملا

                دـمحأ نـب لـيلخلا نيعلا مجعم بحاص وه ةيتوصلا ةساردلاب متها يوغل ملاع لوأو    
   : يهو جراخم ةينامث ةيتوصلا جراخملا لعج ثيح يديهارفلا

  ) نيغلاو ءاخلاو ءاهلاو ءاحلاو نيعلا ( ةيقلحلا تاوصألا *

  ) فاكلاو فاقلا ( ةيوهللا تاوصألا *

  ) داضلاو نيشلاو ميجلا ( ةيرجشلا تاوصألا *

  ) يازلاو نيسلاو داصلا ( ةيلسألا تاوصألا *

  ) لادلاو ءاتلاو ءاطلا (  ةيعطنلا تاوصألا *

  ) ءاثلاو لاذلاو ءاظلا (   ةيوثللا تاوصألا *

 ) نونلاو ماللاو ءارلا (   ةيقلذلا تاوصألا *

 )٢( ) ميملاو ءابلاو ءافلا (  ةيوفشلا تاوصألا *

  ءاـيلاو " :         لوقي ثيح ةيئاوهلا تاوصألاب ليلخلا اهامس دقف     تاوصأ نم ىقبت ام امأ     
 )٣( " ءيش اهب قلعتي ال ، ءاوهلا يف  ةيواه اهنأل ؛ ةيئاوه ةزمهلاو فلألاو واولاو

               قبس دقو ، باتكلا يف اهركذ اجرخم رشع ةتس ةيتوصلا جراخملا لعج دقف هيوبيس امأ    
    . اهيلإ ةراشإلا

  نأ مـلعا " :     لاق ثيح اجرخم رشع ةتس يف تاوصألا جراخم     لعج دقف ينج نبا امأ     
  )٤( " قلحلا يف اهنم ةثالث رشع ةتس فورحلا هذه جراخم

                                                             

 ر��س  ، ي��نج ن��با و . ٥٠٤    ـ ٤٠٤ /١ با��تكلا  ،  هيوبي��س و  . ٨٥    ـ ١٥ /١ ني��علا ، يد��يهارفلا : ر��ظنا )١(
  . ٦٤ ـ ٥٤ / ١  ، ةغللا ةرهمج ، ديرد نبا و . ٣٥ ـ ٢٥ /١ بارعإلا ةعانص

  ٨٥ / ١ ، نيعلا ،  يديهارفلا  : رظنا )٢(
  . ٥٦ /١ ، نيعلا ، يديهارفلا )٣(
  . ٣٥ ـ ٢٥ /١  بارعإلا ةعانص رس ، ينج نبا : رظنا )٤(

 



 ٣٠١ 

  فالـخلا رصتقي ملف ، تاوصألا جراخم ددع نم ثيدحلا يتوصلا سردلا فقوم امأ     
  نـم مهنمف ، نيثدحملا ىلإ فالخلا كلذ ىرس امنإو فورحلا جراخم ددع يف ىمادقلا نيب
  مهنـمو، رشع ةسمخ اهدع نم مهنمو ، )١( معألا بلغألا يأرلا وهو ، جراخم رشع اهدع
   ةـعبرأ ىلإ نيثدحملا دنع تاوصألا جراخم  ميسقت  نكميو ، رشع دحأ اهربتعا نم اضيأ
    : نيهاش روبصلا دبع روتكدلا اهمسق امك ةسيئر قطانم

  ميـملاو ءابلا : ةيوفشلا تاوصألاو ةفشلا : امهلوأ ناجرخم اهيفو : مفلا جراخ ةقطنم )١(
  .ءافلا ةينانسألا ةيوفشلا تاوصألاو نانسألاو ةفشلا : امهيناثو واولاو

 : يهو ةينانسألا تاوصألاو نانسألا  : اهلوأ : جراخم ةعبرأ اهيفو :مفلا طسو ةقطنم )٢(
   ءاتلاو لادلا :  يهو ةيوثللا ةينانسألا تاوصألاو ةثللاو    نانسألا اهيناثو ،   ءاظلاو ءاثلاو لاذلا
  نوـنلا :   يـهو ةيوثللا تاوصألاو ةثللا :   اهثلاثو     داضلاو داصلاو نيسلاو يازلاو ءاطلاو
    ميـجلاو ءاـيلا :  يهو ) بلصلا قبطلا(   ةيراغلا تاوصألاو  راغلا :   اهعبارو ، ءارلاو ماللاو
  .نيشلاو

  قـبطلا(  ةـيقبطلا تاوصألاو قبطلا : اهلوأ ، ناجرخم اهيفو :طسولا دعب ام ةقطنم )٣(
   فاـقلا  يـهو ةيوهللا تاوصألاو  ةاهللا : اهيناثو  ، ءاخلاو نيغلاو فاكلا : يهو )نيللا
  . فاكلاو

  ةـيقلحلا  تاوـصألاو  قلحلا : اهلوأ ، ناجرخم اهيفو :يقطنلا ىرجملا ةياهن ةقطنم )٤(

  )٢( .ةزمهلاو ءاهلا :  يهو ةيرجنحلا تاوصألاو ةرجنحلا : اهيناث ، ءاحلاو نيعلا : يهو

   نيثدحملا ضعب للع   ثيح ةيبرعلا )  ءاطلا (        توص  يتوصلا روطتلا ىلع ةلثمألا نمو    
           داضـلا هبشـي ناـك ءامدقلا هقطني امك ءاطلا توص " :     هلوقب ءاطلا توص يف ريغتلا اذه
       دالبـلا ضـعب يف نآلا هعم      سن ام هبشت تناك ةميدقلا داضلا لعلو .  نييرصملا ىدل ةثيدحلا
  ،          نآلا اـهفرعن يتلا ءاطلا تحبصأو ىلوألا تسمهف ناتوصلا ر  وطت مث .  اهقطن يف ةيبرعلا
 ءاطلاب ىمسي ناك ام نأ يأ. ةثيدحلا داضلا كلت تحبصأف اهتفصو ةيناثلا جرخم فلتخا امك

                                                             

  ، ا�هانبمو    ا�هانعم ة�يبرعلا ة�غللا ،  ناس�ح  مامت و ، ٤٢ ص  ، ةغللا يف ثحبلا جهانم ، ناسح  مامت :رظنا )١(
 ،   ل�يلجلا د�بع رداقلا دبعو  ، ١٦  ص  ، هجهانم      و هغللا ملع ىلا لخدملا  ،    باوتلا دبع   ناضمرو  ، ٩٧  ص

 .١٤١ ص ،  ةيوغللا  تاوصألا
  . ٩٦١ ـ ٨٦١ ص ةيبرعلا ةينبلل يتوصلا جهنملا  ، نيهاش روبصلا دبع: رظنا )٢(

 



 ٤٠١ 

   اـملف .) اداـض (           هيمسنو نييرصملا نحن نآلا هب قطنن يذلا توصلا كلذ ةقيقحلا يف ناك
        ميدـقلا يبرعلا قطنلا يف ةفورعم نكت        مل رهظي اميف يتلا ةثيدحلا ءاطلا تحبصأو تسمهأ
              ةروصـلا ىلع تحبصأ ىتح اهتفصو اهجرخم روطت دقف قطنلا ةيصعلا ةميدقلا داضلا امأ
            لادلاو ءاطلا نأ وه كلذ ررقي سينأ ميهاربإ روتكدلا لعج يذلاو )١( "   رصم يف اهدهعن يتلا
    ءامدـقلا نيب هتفص       ريغتت مل لادلا توص ماد امو         ، قابطإلا ادع ام ءيش لك يف ناهباشتم
 باوص      ـلا نم ريبك بناج ىلع روتكدلا جاتنتسا نإف .    امهيدل ديدشو روهجم وهو نيثدحملاو
   )٢( نيثدحملا دنع ىحصفلا ماظن يف اهتافصو ،تاوصألا جراخم نيبي لودج اذهو

  

                                                             

   . ٢٦ ص ، ةيوغللا تاوصألا ، سينأ  ميهاربإ )١(
   . ٩٧ ص اهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا ، هلو ، ٥٦١ ص ، ةغللا يف ثحبلا جهانم ، ناسح  مامت : رظنا )٢(

  طسوتم  بكرم  )يكاكتحا( وخر  )يراجفنا( ديدش

  سومهم  روهجم  سومهم  روهجم

  

  جراخملا

 قر��م  مخفم  ققرم  مخفم
  ق

خ��فم
  م

  ققرم  مخفم  ققرم

 روهجم
  طقف

 فرحنم
  يبناج

  نيل  يفنأ  رركم

  و  م                    ب    يوفش

            ف                ينانسأ يوفش

            ث    ذ  ظ          ينانسأ

            س  ص  ز    ت  ط  د  ض  يوثل ينانسأ

    ن  ر  ل                    يوثل

  ي        ج  ش                يراغ

                    ك        يقبط

              خ    غ    ق      )يوهل(يموقلح

            ح    ع            يقلح

            ـه        ء        يرجنح



 ٥٠١ 

    .ةيبرعلا تاوصألا فينصت *

 ،ةتماصلا تاوصألا :امه نييسيئر نيمسق ىلإ ةغللا تاوصأ ميسقت ىلع نويوغللا قفتا     

  نيراـيعم ىلع فينصتلا اذه ينبنيو " ، تئاوصلا وأ ،ةتئاصلا تاوصألاو ،تماوصلا وأ

  مـفلاو قلحلا نم ءاوهلا رورم ةقيرط : امهيناثو ، ةيتوصلا راتوألا عضو :امهلوأ ، نيمهم

  راـتوألا نأ دجو ،اعم نيرايعملا نيذه يف رظنلابو ، نيعملا توصلاب قطنلا دنع ،فنألاو

 اهب قطنلا ءانثأ يف ءاوهلا نأو ،تاكرحلاب قطنلا دنع ةبذبذلا عضو يف ابلاغ نوكت ةيتوصلا

  )١( " مفلاو قلحلا لالخ نم اقيلط ارح رمي

 وأ sdnuos   تاوـصألا مسـقت " :رمع راتخم دمحأ روتكدلا لوقي  ميسقتلا سفن نعو     

         للعلا : امهلوأ: نيمسق ىلإ  noitalucitra fo epyt قطنلا نم عون ساسأ ىلع تاقوطنملا

 slewov نكاوسـلا  :  اـمهيناثو  ، تئاوصـلا وأ  stnanosnoC ٢( " .  تماوصـلا وأ(  

             يف تماوصلاب قطني ثيح ءاوهلا ىرجم ىلع دمتعي هنأ فينصتلا اذه ىلع ظحالملاو     

         يرـجيف قييضـتلا مدع ةلاح يف تئاوصلاب قطني امنيب ءاوهلا ىرجم قييضتو سبح ةلاح

              يـتلا ةيساسألا تافينصتلا نم فينصتلا اذه ربتعيو ، توصلا هعم يرجيو ةيرحب ءاوهلا

        تاوصألا ملعب ةقالع اهل ريياعم ىلع دمتعت تافينصتلا        هذه لكو ، تاغللا بلغأ ةيلع دمتعت

              رـثكأ يـه فينصتلاو فصولا يف هتاحلطصمو ،يتوصلا ثحبلا عورف مدقأ وهف ،يقطنلا

   . تافينصتلا نم ىرخأ ةعومجم هيلإ فاضيو )٣( اعويش تاحلطصملا

  .ةيبرعلا يف )تاكرحلا( تئاوصلا

            يسـنرفلاو ) slewov(  يزيلجنال      ا حلطصملا ةلباقمل عضو يوغل حلطصم تئاوصلا     

) elleyov( ، اهنم ريصقلا اومسف ، تئاوصلا نم نيعون نيب اوقرف دق ةيبرعلا ةاحن ناكو                 

)  slewov  trohs( ، ةريصق تاكرح ) نوكسـلا اهب اوقحلأو ) ةرسكلاو ةمضلاو ةحتفلا،  
                                                             

 . ٩٤١/٠٥١ ص ، تاوصألا ملع ،رشب لامك )١(
 .٠٣١ص ،يوغللا توصلا ةسارد ، رمع راتخم دمحأ )٢(
 . ٩٣ ص ، ةغللا ملع ىلإ لخدم ، يزاجح  يمهف ة دومحم  : رظنا  )٣(

 



 ٦٠١ 

              اـهنم لـيوطلا اومـسو           ، ةكرحب امهنيب لصف امنود نيتماص سدكتو ةكرحلا مادعنا وهو

) slewov gnol( وحن يف فلألا :يهو ةلعلاو دملا فورح) روس ( وحن يف واولاو ) لاق( 

  )١( . ) قيرط ( وحن يف ءايلاو

     ، روـهجم توـص " :           بوـيأ نمحرلا دبع اهفرع دقو ةكرحلا وه تئاصلا توصلاو    

  )٢( . " يئزج وأ لماك ضارتعا يأ نود ريدتسم لكش ىلع هب قطنلا دنع ءاوهلا جرخي

              افورح اهمسي ملو فورحلل ضاعبأ اهامس ثيح كلذ نومضم نع ينج نبا ثدحت دقو    

                نـمو ءايلا ةرسكلا نمو ، فلألا ةحتفلا نم برعلا تأشنأ ثيح تاكرحلا لطمب اهامس لب

  مالـك توص "        هنأب ةثيدحلا تاوصألا ملع يف تئاصلا توصلا فرعيو )٣( ".   واولا ةمضلا

               ةقطنم يف يبسن دادسنا وأ قييضت وأ لفق نودب ، نييتوصلا نيلبحلا زازتها نع جت ني يوغل

  )٤( " .رامزملا ىلعأ قطنلا زاهج

 يف تس اهنكلو ،ةمضلاو ةرسكلاو ةحتفلا :ةيمستلاب ثالث "  ةيبرعلا ةغللا يف تاكرحلاو    

 يهو ،ةليوط نوكت دقو ،ءاربُك ،رابك،ريبَك :وحن يف امك ُـِــَ اهتامالعو ،ةفيظولاو ةميقلا

 ةرسكلا يهو ءايلاو ،لاق :وحن ةليوطلا ةحتفلا يهو ،ميدقلا يف دملا فورحب ذئنيح ةفورعملا

  )٥( " وعدي: وحن يف ةليوطلا ةمضلا يهو واولاو ،يضاقلا لثم يف ةليوطلا

 امهلوأ :             نيماه نيوضع ىلإ رظنلاب ةنكمملا تاكرحلا لك ةفرعم ىلإ ءاملعلا لصو دقو    

   ثيح نم ناسللا :           امهيناثو ، امهل دياحملا عضولاو امهجارفناو امهترادتسا ثيح نم ناتفشلا

                                                             

 . ٩٦ ص ، اهفئاظوو تاوصألا ، يطامقلا فصنم دمحم : رظنا )١(
  . ٧٥١ ص ، ةغللا تاوصأ ، بويأ نمحرلا دبع )٢(
   . ١٢١ /٣ ، صئاصخلا ،  ينج نبا رظنا )٣(
)٤(  nnamtraH  , R.R.K.  &  krotS  , F.C.  , P  . 352 .  
  . ٩٩١  ص  ، م ٣٠٠٢  ، ةرهاقلا ، بيرغ راد  ، مالكلا نف ،  لامك ؛رشب )٥(

 



 ٧٠١ 

              وأ امدـقتم هـضافخناو هعافترا يف كنحلا سفنو، اضافخناو اعافترا كنحلل ةبسنلاب هعضو

 )١( . اعجارتم

  يـتلاو )     تئاصـلا دـح (           ةيرظن يف زنوج لايناد هيلإ لصو ام ةثيدحلا دوهجلا نمو    

              مـفلا يف ناسلل ضافخنا ىندأو عافترا ىصقأ ديدحت يف ةينيسلا ةعشألا مادختسا مت  اهبجومب

               اـهل ةـيرايعم تاكرح ةينامث هبجومب ددح سايقم ىلإ لصوت ثيح تماوصلاب قطنلا دنع

                تاـكرحلاب  تسـيق اذإ ايبسـن ةضماغ تاكرح دوجوو ، ةقيقدو ةحضاو ةيتوص تافص

   )٢(. ةيفلخو ةيزكرمو ةيمامأ تاكرح ىلإ مسقنت يتلاو  ةينامثلا

   ىـلع ، اـهب قطنلا دنع ءاوهلا جرخي ةروهجم تاوصأ " :  اهنأب زنوج لايناد اهفرعيو    

                 عـنمي الخدـت ةيتوصلا ءاضعألا لخدتل ضرعتي نأ نود ، مفلاو موعلبلا نم  رمتسم لكش

    )٣(. " اعومسم اكاكتحا هيف ببسي وأ هجورخ

          ةـيبرعلا تئاوـص نأ دجن اننإف ةيبرعلا ةغللا       تئاوص ىلع ةيرظنلا هذه تقبط ام اذإو    

       ءايلاو فلألا ةليوطلا اهرئاظن عم ةمضلاو ةرسكلاو ةحتفلا يهو تئاوص ةثالث يه ةيساسألا

         رمألا رهاظ يف ، سانلا يديأ يف ام امأ " :         ينج نبا لوقي عوضوملا اذه لوحو ، واولاو

  لـك نيب نأ كلذو ، تس ةقيق حلا ىلع اهلوصحمو ، ةحتفلاو ةرسكلاو ةمضلا :   يهو ثالثف

         هـبتك يف ينج نبا اهركذ يتلا ةتئاصلا تاكرحلا هذه عمجن نأ نكميو )٤( "   ةكرح نيتكرح

           ةرسكلا نيب امض ةمشملا ةرسكلاو ةلامإلاو ميخفتلا فلأو ةحتفلاو ةرسكلاو ةمضلا ( :  يهو

  )٥(. ) ةرسكلاو ةمضلا نيب ارسك ةمشملا ةمضلاو ةمضلاو

  

  
                                                             

  . ٤٨١ ـ٣٨١ ص   ، ةغللا ملع ، نارعسلا  دومحم : رظنا )١(
   . ٠٤١ ص  ، تاوصألا ، ماعلا ةغللا ملع ، رشب  دمحم لامك : رظنا )٢(
D  هباتك رظنا )٣(  .  senoJ  , eniltuO nA scitennohP hsilgnE fO  , egdirbmaC  . P. 79  .   
   .  ١٢١ /٣ ، صئاصخلا ،  ينج نبا )٤(
 . ٥٧ ص ، اهفئاظوو تاوصألا ، يطامقلا  فصنم دمحم  : رظنا )٥(



 ٨٠١ 

   : يهو ةيساسألا ةتئاصلا تاكرحلل يلي اميف ضرعنسو

   ) ةليوطلاو ةريصقلا (ةحتفلا

           ىلإ برقأ ةيمامأ ناسللا يف ةطقن ىلعأ نوكتو ، احوتفم مفلا نوكي توصلا اذهب قطنلل     
      ةـملك نم )  َـن (              وحن يف ةريصق يهو ةحتفلا ىمستو ةعساو ةيمامأ ةكرح يهف ، مفلا عاق
    ةطقن ىلعأ نوكت دقو )رصان (   ةملك نم )ان (   يف امك       فلألا ىمستو ، ةليوط وأ ، )رصن (
  كـلذو )   لاـق (  فلأو )  لوق (            ةملك نم فاقلا ةحتف يف امك ةحتفلا جتنتف ةيفلخ ناسللا يف
   )١(. ) فاقلا ( ءالعتسالا توص ريثأتب

  . ) ةليوطلاو ةريصقلا ( ةرسكلا

 هاجت -ميخفتلا وأ قيقرتلا ىلإ رظنلا  نود  – ةرسكلاب  قطنلا لاح  ناسللا مدقم  عفتري     
 ناتفشلا نوكتو ، عومسم فيفح ثادحإ نود  جورخلاب ءاوهلل  حمسي ثيحب  ،ىلعألا كنحلا
 )ِر( وحن يف ةريصف " ةرسكلا ىمستو ، )٢( افيفخ اجارفنا نيتجرفنم ةكرحلا هذهب  قطنلا لاح
  ) ضيرم ( ةملك نم )ير (وحن يف دملا ءايب ةفورعملا يهو ةليوط  وأ ) ضِرم(  ةملك نم
  )٣( . ) يراد ( ةملك نم ) ير(و

  . ) ةليوطلاو ةريصقلا ( ةمضلا

   ىـلعألا كـنحلا هاجت  ةمخفم وأ ةققرم ريغ ةمضلاب قطنلا لاح ناسللا رخؤم عفتري     
   اـهب قـطنلا لاح هافشلا نوكتو ،عومسم فيفح ثادحإ نود رورملاب ءاوهلل حمسي ثيحب
   واوـب ةامسـملا يهو ةليوط وأ ) رصُن ةملك نم ) ُـن ( يف امك ةريصق يهو )٤( ةمومضم
  )٥(. ) رصون ( ةملك نم ) ون ( يف دملا

  
                                                             

 ةيبرعلا ةدحولا ةعبطم ، ثيدحلا تاوصألا ملع ءوض يف نآرقلا ديوجت ماكحأ، ديمحلا دبع هللا دبع ؛ ديوس )١(
   . ٧٣ ص ، ايبيل ، ٢ط ،
  . ٦٢٢  ص ، مالكلا نف ، رشب لامك : رظنا )٢(
   . ٣٧ ص ، ثيدحلا تاوصألا ملع ءوض يف نآرقلا ديوجت ماكحأ ، ديوس  ديمحلا دبع هللا دبع )٣(
 . ٦٢٢  ص ، مالكلا نف ، رشب لامك : رظنا )٤(
 . ٤٧ ص ، ثيدحلا تاوصألا ملع ءوض يف نآرقلا ديوجت ماكحأ ، ديوس  ديمحلا دبع هللا دبع )٥(

 



 ٩٠١ 

  . ةيبرعلا يف تماوصلا

                       يزــيلجنالا حلطصــملا لــباقيل عــضو ، ثيدــح يوــغل حلطصــم تماوصــلا   

tnanosnoC، نـع اه          ل ازييمت فورحلا حالطصا تماوصلا ىلع ةيبرعلا ةاحن قلطأ دقو   

  )١( . للعلا نع اهل ازييمت حاحصلا حالطصا اهيلع اوقلطأ امك ، تاكرحلا

  توص يأو «           تئاوصلا نع اهصئاصخ يف فلتخت تاوصألا نم ةعومجم يه تماوصلاو

 يأ ،اتماص اتوص دعي -تئاوصلا فيرعت– فيرعتلا اذه هيلع قدصي ال يعيبطلا مالكلا يف

   ىرـجم ضرـتعي نأ ةطقن يف ثدحي يذلا سومهملا وأ روهجملا توصلا وه تماصلا نأ

 كاكتحا نود مفلا نم قلطني نأ نم ءاوهلا عنمي نأ هنأش نم ايئزج وأ امات اضارتعا ءاوهلا

 نامتراه يوغللا فيرعت ةثيدحلا تافيرعتلا نمو)٢( .الثم ءافلاو ءاثلا ةلاح يف امك ،عومسم

      زاـهجب جراـخملا دحأ يف           ءاوهلا ىرجم ةقاعإ وأ دسب جتنأ ، يوغل مالك توص " :  هلوقب

  )٣( " رامزملا ىلعأ ، قطنلا

  نـم "  كاـنه نكلو ، مفلا يف ءاوهلا يرجي نأ اهقطن يف ثدحي ةداعلا يف تماوصلاو     

  اـمنإو ،اهب قطنلا دنع مفلا نم ءاوهلا رمي ال يتلا تاوصألا كلت ،اضيأ ةتماصلا تاوصألا

  الـف اهؤاوه فرحني يتلا تاوصألا كلذك اهنمو ،ةيبرعلا يف ميملاو نونلاك فنألا نم رمي

  )٤( ةيبرعلا يف ماللا وهو ،امهدحأ وأ هيبناج نم جرخي امنإو ،مفلا طسو نم جرخي

             ريياـعم بسح تاميسقتو تافينصت ةدع ىلإ ةتماصلا تاوصألا ةغللا ءاملع مسق دقو     

   : يلي ام تافينصتلا رهشأ نمو ةنيعم

  

                                                             

  . ٠٥ ص ، اهفئاظوو تاوصألا ، يطامقلا  فصنم دمحم  : رظنا )١(
 .٤٢١ ص ، ةغللا ملع ، نارعسلا دومحم  )٢(
)٣(  nnamtraH  , R.R.K.  & ,  krotS ,F.  C .  scitsiugniL  dna egaugnaL fo yranoitciD  .

 srehsilbuP ecneicS deilppA  . p  . 94 .                                                                                
 .٨٩١  ص ، مالكلا نف  ، رشب  لامك  )٤(

 



 ٠١١ 

 تماوصلا نإف ، رايعملا اذه بسحو . ةيتوصلا راتوألا عضو بسح تماوصلا فينصت

  : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت

               راـتوألا  اـهب قطنلا ءانثأ يف بذبذتت ال  يتلا تاوصألا يهو  ةسومهملا تماوصلا )١(

    نيسلاو ءاخلاو ءاحلاو ءاثلاو ءاتلا (         يه يحصفلا ةيبرعلا ةغللا يف تاوصألا هذهو ةيتوصلا

  )١( . ) ةزمهلاو ءاهلاو فاكلاو فاقلاو ءافلاو ءاطلاو داصلاو نيشلاو

  ةيتوصلا راتوألا  اهب قطنلا ءانثأ يف بذبذتت يتلا  تاوصألا يهو ةروهجملا تاوصألا )٢(

   ميـجلاو ءابلا (          يه ىحصفلا  ةيبرعلا ةغللا يف تاوصألا هذهو ، اهضعب نم اهبارتقا ةجيتن

     واولاو نونلاو  ميملاو مالل           او نيغلاو  نيعلاو ءاظلاو داضلاو  يازلاو ءارلاو لاذلاو  لادلاو

    )٢(. ) ءايلاو

   ميهارـبإ قـفتا دقو طقف عطقلا ةزمه يهو ةروهجملاب الو ةسومهملاب يه ال تاوصأ )٣(

         نمحرـلا دـبع روتكدلا اهفصو نيح يف )٣(        كلذ ىلع رشب لامكو نارعسلا دومحمو سينأ

     ضراـعت ال هنأ ن     يهاش روبصلا دبع روتكدلا ىريو )٤(      سمهلاب ناسح مامت روتكدلاو بويأ

                سمهلاـب ةزمهلا فصو نم نأو رهجلاب اهفصو نع امهنم لك دعتبا ثيح نييأرلا الك نيب

  ثيح )٥( يوضعلا فصولاب ذخأ سمهلا مدعو رهجلا مدعب لاق نم نأو ، يعمسلا رثألاب ذخأ

        اذـه ةدـم قـلحلا ىـلإ ءاوهلا رورمب حمسي الو ،اقابطنا نايتوصلا نارتولا اهيف قبطني "

                  ةـلاح يـف ءاوهلا عفدنيف ، نايتوصلا نارتولا جرفني مث ، سفنلا عطقني مث نمو ، قابطنالا

  )٦( . " عطقلا ةزمه توص ءانثألا هذه يف جرخيو اسوبحم ناك نأ دعب راجفنا

                                                             

  . ٠٥ ص  ، ةيوغللا تاوصألا ملع ، يواسنهبلا  ماسح  )١(
 . ٠٥ ص  ، ةيوغللا تاوصألا ملع ، يواسنهبلا ماسح )٢(
  لا��مكو ، ١٧١ ص ة��غللا م��لع ، نارعس��لا دو��محمو ١٧ ص ، ة��يوغللا تاو��صألا ، سي��نأ  ميهار��بإ :ر��ظنا  )٣(
  . ٣٤١ ص ن تاوصألا ، ماعلا ةغللا ملع ، رشب
      ، ة��غللا ي��ف ث��حبلا جها��نم  ، ناس��ح  ما��مت  و . ٣٨١ ص ، ة��غللا تاو��صأ ، بو��يأ  نمحر��لا د��بع :ر��ظنا )٤(

 .  ٧٩ ص
 ص . م ٦٦٩١ ، م             �لقلا راد ، ثيد�حلا ةغللا ملع ءوض يف ةينآرقلا تاءارقلا ، روبصلا دبع ؛ نيهاش : رظنا )٥(

  . ٥٢ ـ ٤٢
  .  ٠٥ ص ، ةيوغللا  تاوصألا ملع ، يواسنهبلا  ماسح  )٦(



 ١١١ 

  . جراخملاو قطنلا عضاوم بسح تماوصلا فينصت

 .دعو وحن يف واولاو ميملاو ءابلا : يهو ةيوفش تاوصأ )١(

 .ءافلا : يهو :ةيوفش ةينانسأ )٢(

 .ءاظلاو لاذلاو ءاثلا : يهو نانسألا نيب ام تاوصألا وأ ةينانسأ )٣(

 .نونلاو ماللاو ءاظلاو داضلاو لادلاو ءاتلا :  يهو ةيوثل ةينانسأ )٤(

 .داصلاو نيسلاو يازلاو ءارلا : يهو ةيوثل )٥(

 .نيشلاو ةحيصفلا ميجلا : يهو ةيكنح ةيوثل تاوصأ )٦(

 .ءايلا : يهو  كنحلا طسو تاوصأ )٧(

 .ةيرهاقلا ميجلاو فاكلاو نيغلاو ءاحلا : يهو كنحلا ىصقأ تاوصأ )٨(

 .ةحيصفلا فاقلا : يهو ةيوهل تاوصأ )٩(

 .ءاحلاو نيعلا : يهو ةيقلح تاوصأ )٠١(

   )١(ءاهلاو ةزمهلا : يهو ةيرجنح تاوصأ )١١(

 ةيفيكلا هذه بسحو : قطنلا دنع هلوخدو ءاوهلا رورم ةيفيك بسح تماوصلا فينصت    

  : ةيلاتلا تايمستلا قفو اهفنصن نأ نكميو تاوصألا نم ةعومجم دلوتت

 ، )spotS(          ةـيفقولا تاوـصألاب اضـيأ ىمستو )sevisolp (  ةيراجفنالا تاوصألا    

  زاـتمتو "   ، )٢(              توصـلا اـهنم عنصـي يتلا ،ءاوهلا ةيمكل سابحنالا وأ ،فقوتلا رابتعاب

           ماـمأ ليبسلا دسي ثيح ،ءاوهلا رايت تاراسمل ماتلا قالغإلاب ةيراج  فنالا تاوصألا ةعومجم

              اذـه فـلخ يئاوه طغض أشني نأ ثبلي الو ، ةيتوصلا ةانقلا يف ةنيعم ةطقن يف رايتلا اذه

  )٣( . " قالغإلا لاوز دعب اراجفنا اثدحم قالغإلا فلخ سوبحملا ءاوهلا عفدني مث ،قالغإلا

                                                             

   توص�لا ة�سارد ، رمع راتخم دمحأ  و ، ٦٤ ـ٥٤     ص  ، ةيوغللا تاوصألا ملع  ، يواسنهبلا  ماسح : رظنا )١(
  . ٣٠٢ ـ٢٠٢ ص ، مالكلا نف ، لامك ؛رشبو . ٧١١ ـ ٤١١ ص ، يوغللا
  . ٣٤١ ص ، ةيوغللا تاوصألا ،  ليلجلا دبع رداقلا دبع :رظنا )٢(
 . ٤٦ ص ، ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف  ةدحش )٣(



 ٢١١ 

            لوزـي مـث ةفلتخملا قطنلا عضاوم يف امات افقوت ءاوهلا     فقوتل ةلاحلا هذه نع جتنيو     

   لادـلاو ءاـتلاو ءابلا ( :   يهو ةيراجفنإلا تاوصألا نم ةعومجملا هذه جرختف ةأجف قئاعلا

   هذـه فـصوتو )١( .  تاوـصأ ةينامث اهددعو ) ةزمهلاو فاقلاو فاكلاو ءاطلاو داضلاو

      ماـمتل فرحلاب قطنلا دنع توصلا   سابحنا يه "        ةدشلاو ، ةديدشلاب ةيراجفنالا تاوصألا

               اـيلعلا اـيانثلا لوـصأب ناسللا فرط يقتليو امكحم ءاقتلا ناتفشلا يقتلت ثيح )٢( "  هتوق

               اتوـص ثدـحيو ةأـجف سوبحملا ءاوهلا عفدنيف ناوضعلا لصفني مث امهيف سفنلا سبحنيف

   . ةيراجفنالا تاوصألاب ىمست يتلا ةينامثلا اهسفن يه ةدشلا فورحو ، )٣( اديدش ايراجفنا

        ،ءاوـهلا ىرجم اهيف قيضي يتلا تاوصألا يهو " )sevitacirF(   ةيكاكتحالا تاوصألا    

              ةـغللا يف ةيكاكتحالا تاوصألاو ، قطنلا عضومب هرورم دنع ءاوهلا كاكتحاب حمسي اقيض

  نيـغلاو ءاخلاو نيشلاو داصلاو نيسلاو يازلاو ءاظلاو لاذلاو ءاثلاو ءافلا ( : يه ةيبرعلا

      ةـيكاكتحالا تاوصألا هذه فصوتو )٤( "     اتوص رشع ةثالث اهددعو )  ءاهلاو نيعلاو ءاحلاو

            ؛هفعـض ماـمتل هب قطنلا دنع توصلا قالطنا يهف ،ةدشلا دض "     يه ةواخرلاو ، ةوخرلاب

        امنإو ،امكحم اسابحنا ءاوهلا سبحني ال ثيح )٥( "       هجرخم ىلع دامتعالا فعض مامتل كلذو

           توصـلا جرخمب هرورم ءانثأ سفنلا نأ كلذ ىلع بترتيو ،اق    يض هارجم نوكي نأب يفتكي

  سـفن يهو  )٦(   ىرجملا قيض ةبسنل اعبت هتبسن فلتخت فيفحلا وأ ريفصلا نم اعون ثدحي

   . ةيكاكتحالا تاوصألاب تيمسو تركذ يتلا رشع ةثالثلا تاوصألا

  راـجفنالا    يتفـص نيـب عـمجت يتلا يهو ) ةيراجفنالا ةيكاكتحالا(   ةبكرملا تاوصألا     

              ىرخأ تاغل يف لثمتت امنيب ةحيصفلا ميجلا وه توص دجوي ةيبرعلا ةغللا يفو ،كاكتحالاو

                                                             

  . ٢٥ ص ، تاوصألا ملع ، يواسنهبلا ماسح : رظنا )١(
 . ١٨٢ ص   ، ةغللا هقف يف تاسارد ، يحلاصلا يحبص )٢(

  . ٤٢ ص ، ةيوغللا تاوصألا ، سينأ  ميهاربإ  : رظنا )٣(
  . ٣٥ ص ، تاوصألا ملع ، يواسنهبلا ماسح : رظنا )٤(
  . ١٨٢ ص   ، ةغللا هقف يف تاسارد ، يحلاصلا يحبص )٥(
   . ٥٢  ص ، ةيوغللا تاوصألا ، سينأ ميهاربإ )٦(

 



 ٣١١ 

    تاوصألا نم ةلسلس دجوتو " : )  ةغللا(   هباتك يف "  سيردنف "      لوقي ثيح توص نم رثكأب

              حـضوأ ةراـبعب وأ ةيراجفنالا هبش ىمست ام يهو ،ةيكاكتحالاو ةيراجفنالا نيب ةطسوتملا

 "   ياـبويرام "          اهامـس اـمك ةبكرملا تاوصألاب اثيدح تيمسو )١( "   ةيكاكتحالا ةيراجفنالا

) setacirffA( )٢(  

             وأ تـباث رـيغ اقيض قطنلا عضو اهيف قيضي يتلا تاوصألا يهو   ةرركملا تاوصألا   

        اذـه لثميو ،ةيددرتلا وأ ةرركملا تاوصألا اهيلع قلطي مث نمو ،رركتيو ددرتي لب ،رقتسم

 )٣(. ءارلا توص ةيبرعلا ةغللا يف تاوصألا نم عونلا

      ىرـجملا اذـه نأل ،ءاوهلا ىرجم اهيف فرحني يتلا تاوصألا يهو  ةيبناجلا تاوصألا   

             ،ايبناج ءاوهلا جرخيف مفلا يبناج ىلإ فرحنيو ،قييضتلا وأ قالغإلا ةطقنب رورملا بنجتي

 هل "    ةيبرعلا ةغللا    يف ماللا توصو )٤(.         ماللا توص ةيبرعلا ةغللا يف تاوصألا هذه لثميو

                 ءاوـهلا راـيتل  حمسـيو ةثللاب ناسللا سأر لصتي يتلا ةققرملا ماللا امه ناسيئر ناعون

              ضفخنـيو بلصـلا كـنحلا هاجتاب ناسللا ةمدقم عفترتو ،ناسللا يبناج ىلع نم بورهلاب

 ةمخ              فملا ماللا امأ ، زازتها ةلاح يف ةيتوصلا راتوألا نوكتو اليلق ناسللا نم ريخألا ءزجلا

          حمسـيو ، وـخرلا قلحلا فقس هاجتاب عفتري ناسللا زجع نأ الإ ةثللاب ناسللا سأر لصتيف

  )٥( . ناسللا يبناج الك نم جورخلاب ءاوهلا رايتل

 ةيكاكتحا اتاوصأ تسيلو ، ةيراجفنا اتاوصأ تسيل يتلا تاوصألا يهو ةيفنألا تاوصألا    

         فنألا ىلإ مفلا نم امهي قطنلا ءانثأ يف هارج       م ءاوهلا ريغي ناذللا ،نونلاو ميملا اتوص امهو

   تاـفيوجت ىلإ ارح ءاوهلا رميل )muleV(    نيللا قبطلا ضفخ )ytilasaN(   ةيفنألا ينعتو "

                                                             

 ، ةيرصملا ولجنألا ةبتكم ، صاصقلا دمحمو يلخاودلا ديمحلا دبع ةمجرت ، ةغللا ؛ سيردنف  ؛ ج )١(
  . ١٥ ص  ، م٠٥٩١ ،ةرهاقلا
  . ٤٨ ص ، ةغللا ملع سسأ ، ياب ويرام  )٢(
  . ٤٥ ص ، تاوصألا ملع  يواسنهبلا، ماسح  )٣(
 . ٥٥ ص ، تاوصألا ملع ، يواسنهبلا  ماسح )٤(
  .  ١٦ ص  ، تايتوصلا ىلإ لخدم ، ينانعلا  قحسا دمحم : رظنا )٥(

 



 ٤١١ 

   نمو  )١( "               مفلا فيوجت يف قيوعت وأ قلغل ةجيتن حوتفملا ديحولا رمملا وه نوكيو ، فنألا

   كلذل  )٢( "    مفلاو فنألا يفيوجت      لمع لعفب هبسكت يذلا نينرلا "    ةيفنألا تاوصألا صئاصخ

       نيللا كنحلل ارود سينأ ميهاربإ روتكدلا ددحيو ) ecnanoseR(    ةينينرلا تاوصألاب تيمس

               ، نايتوصـلا نارتولا بذبذتيف الوأ ةرجنحلاب ءاوهلا رمي ثيح نونلاو ميملا يفرح قطن يف

   اجرخم سيل فنأل او )٣( .             مفلا ىرجم دسف كنحلا ىصقأ طبه مفلا ىلإ هارجم يف لصو اذإف

   . ءاوهلل رمم طقف وه امنإ نيتوصلا نيذهل

           ةرادتساب نوكي واولا توصب قطنلاو ، ءايلاو واولا يفرح يف لثمتتو   تاكرحلا فاصنأ    

              ابوحصم ةقيض ةحتف لالخ ءاوهلا برستيف ، قبطلا وحن ناسللا ةرخؤم عافترا عم نيتفشلا

  قـطنلاو)٤( .     واوـلا توص جتنيف ، نيي      توصلا نيلبحلا بارطضا ببسب ةرجنحلا يف نينرب

      يـف جيجـض ثودـح عم ناسللا ةمدقمو راغلا نيب ءاوهلا رمم عاستاب نوكي ءايلا توصب

    قـلطي كلذـل)٥( .          ءايلا توص جتنيف امهبذبذتو نييتوصلا نيلبحلا بارطضا هببس ةرجنحلا

  . تاكرحلا فاصنأ تاوصأ نم امهيلع

 فينصت ىلإ نوبهذي  ثيدحلا رصعلا يف نيسرادلا نم اريثك نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو    

 عيزوت يف وه امنإ ـ دجو نإ ـ مهنيب فالتخالاو ،ةقباسلا ريياعملا قفو ةتماصلا تاوصألا

 .رايعم لك قفو اهددعو تماوصلا هذه

  

  

                                                             

   . ٥١١ ص ، يوغللا توصلا ةسارد ، رمع راتخم دمحأ  )١(
  . ٠٦ ص ، تايتوصلا ىلإ لخدم ، ينانعلا قحسا دمحم )٢(
  . ٦٥ ـ ٦٤ ص ، ةيوغللا تاوصألا ،  سينأ ميهاربإ  :رظنا )٣(
  . ٣٦ ص ، اهفئاظوو تاوصألا ، يطامقلا فصنم دمحم :رظنا )٤(
 .  ٦٥ ص ، اهفئاظوو تاوصألا ، يطامقلا فصنم دمحم :رظنا )٥(
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   ثلاثلا ثحبملا          
  ىرخألا مولعلاب هتقالعو يقطنلا تاوصألا ملع      

  بلاطم ةسمخ ىلع لمتشيو             

 

  . تاءارقلاو ديوجتلا ملعو يقطنلا تاوصألا ملع :  لوألا بلطملا

  .  ةيبرتلاو سفنلا ملعو يقطنلا تاوصألا ملع : يناثلا بلطملا

  . عامتجالا ملعو يقطنلا تاوصألا ملع : ثلاثلا بلطملا

             ءاـيزيفلا )   ةـعيبطلا (   ملعو يقطنلا تاوصألا ملع :     عبارلا بلطملا
              ايجولويسـفلا مـلعو يـقطنلا تاوـصألا مـلع :   سماخلا بلطملا
   حيرشتلاو
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   . تاءارقلاو ديوجتلا ملعو يقطنلا تاوصألا ملع :  لوألا بلطملا

  اـهب دهع برعلل نكي مل ةديدج مولع ةأشن يف ًاريبك  ًارود ميركلا نآرقلل نأ مولعملا نم    
         يوـغللا سردـلا بـناوج لكل لومشلاب تمس        تا يتلا ةغللا مولع مولعلا هذه نمو ،لبق نم
        وحنلاـك ةـيبرعلا موـلع نأ قحلاو "       مجعملاو وحنلاو فرصلاو تاوصألا لثم ةفورعملا
              ،ةيبرعلا ةغللا بصع وهف ،ميركلا نآرقلا لظ يف تأشن امنإ ةيتوصلا تاساردلاو ةغالبلاو
  )١( " ترشتنا هبو تسسأت هيلع

         هيوبيـسو دمحأ نب ليلخلا اهب ماق يتلا دوهجلا        لفغن نأ تاوصألا لاجم يف نكمي الو    
  نـم               رـيثكلا اـهلوح تراد يـتلاو ،مهريغو نودلخ نباو انيس نباو يبلاعثلاو ينج نباو
              تاءارـقلاو ديوجتلا ملع بتك ىلإ اوتفتلي مل نيرصاعملا ةيبرعلا ءاملع نأ ريغ ،تاساردلا
  لـهألو " :   ةـيطع            لا لـيلخ لوـقي ثيح ةريبك ةيمهأ تاذ ةيتوص تاسارد تنمضت يتلا
              ثـيح نـم اهماكحأو اهفانصأو ةيبرعلا تاوصألا ةسارد يف رفاو ظح ديوجتلاو تاءارقلا
            ،ضراـعلا نكاسلا دملاو لصفنملا دملاو يظفللا دملاو ءادتبالاو ءافخإلاو راهظإلاو ماغدإلا
 رق   تفن ام نكلو )٢(. "         اهظيلغتو تاوصألا قيقرتو مامشإلاو مورلاو ليهستلاو ةزمهلا ماكحأو
             ثحابملاب هنارتقاو ديوجتلا ملع روطت لحارم حضوت ةحضاو تاسارد دوجو مدع وهو هيلإ
    ىلإ برعلا هبنت دقو "            ملعلا اذه روطتو ومن ىلع لدت تاراشإ وه دوجوملا نكلو ،ةيتوصلا
               وـه نآرـقلا ديوجتف ميركلا نآرقلا ةءارق يفو ةيبرعلا ملع يف اهتيمهأو تاوصألا ةسارد
               توـص رـييغت نـحللا نمو ،ىلاعت هللا مالك يف نحللا نع ناسللا نو  ص هتياغو ،هنيسحت
  )٣( " ىنعملاب لالخإلا ىلإ يدؤي امم ؛ انيس داصلاو ،الاد داضلاو ،ءات ءاطلا قطنك توصب

   يـضر ـ دوعسم نب هللا دبع ليلجلا يباحصلا وه ديوجتلا ةملك مدختسا نم لوأ لعلو   
 نب هللا دبع لاق : لاق كاحضلا نع ربيوج هاور ا ميف نيملسملا حصني ناك يذلا ـ هنع هللا
   )٤( " تاوصألا نسحأب هونيزو نآرقلا اودوج "  : دوعسم

                                                             

   . ٧٨ ص ، اهفئاظوو تاوصألا ، يطامقلا فصنم دمحم  )١(
 . ٥ ص ، برعلا دنع يتوصلا ثحبلا يف ، ةيطعلا  ميهاربإ ليلخ )٢(
 . ٧٢ ـ٦٢ ص ثيدحلا تاوصألا ملع ءوض يف نآرقلا ديوجت ماكحأ ، ديوس ديمحلا دبع هللا دبع )٣(
  ي�لع ه                       �عجارو ه�ققح ،رش�علا تاءار�قلا ي�ف رش�نلا ، د�محم ن�ب د�محم ريخلا وبأ نيدلا سمش ؛ يرزجلا نبا )٤(
     نآر�قلا ما�كحأل عما�جلا ،    نيد�لا سم�ش ؛ ي�بطرقلاو . ٠١٢ /١  ،     تور�يب ، ةيملعلا بتكلا راد ، عا يضلا دمحم
. ٣٢ /١  .  



 ٧١١ 

 ملع يف باتك لك حبصأو ،دوعسم نبا ةوعدل ةباجتسا تءاج ديوجتلا ملع ةأشن نأ ودبيو    
                نـبا لـعف اـمك اهتافصو فورحلا جراخمو ةوالتلا دعاوق ىلع يوتحي دعب اميف ديوجتلا
      ." رشعلا تاءارقلا يف رشنلا " هباتك يف يرزجلا

              سردـلا ناديم يف تاءارقلاو ديوجتلا ءاملعل ةريبكلا ةمهاسملا ركني نأ دحأل نكمي الو    
                لـعج يذلا لعلو ،القتسم املع حبصأ ىتح مهيديأ ىلع روطتو ملعلا اذه امن دقو ،يتوصلا
 "    دـيوجتلا ملع"     هومسأ القتسم املع هلعج      و ،ةيوغللا تاوصألا ةسارد ىلإ نوهجوتي ءاملعلا
                 اـم وأ جراخملا نم اهقطن دنع تاوصألا ىلع أرطي يذلا وهو يفخلا نحللاب فرعي ام وه
      صرحأ نم تاءارقلا ءاملع ناك دقف           ، قوطنملا مالكلا يف اهبيكرت دنع ماكحأ نم اهل أرطي
    صئاصـخلا نـم              ًارـيثك تمـض يـتلا مهتافلؤم يف ةيتوصلا ثحابملا لوانت ىلع موقلا
   امك ،  اهوحنو  قيقرتلاو  ميخفتلاو ، دملاو  عابشإلاو مامشإلا لثم  ةيتوصلا تاحلطصملاو

   )١(اهلثمت ةيباتك ًازومر اوعضو

             دـيوجتو تاءارـق نم ةفلتخملا ةغللا عورف ىلع تعزوت ةيبرعلا ةيتوصلا تاساردلاو    
 دوهجلا رثعبت يف ببسلا وه اذه لعلو ،اهريغو مجعمو فرصو وحنو ةغالبو زاجعإو هقفو
 ديوجتلا ملع وه ةيوغللا تاوصألل الامتشاو ادامتعا رثكألا ملعلا نكلو ، برعلا دنع ةيتوصلا
         برعلا ناسل يف درو امك نآرقلا توص يأ توصلا نيسحت وه ديوجتلا نأ كلذ يف ببسلاو
     وـه دـيوجتلا نأ    ينعي اذهو )٢( "       لعفلا وأ لوقلا نم ديجلاب ىتأ "     يأ نيسحتلا وه ديوجتلا
               نـم ةدجن ام اذهو ،ماكحألا كلتل يتوصلا قيبطتلا يأ ةينآرقلا ةءارقلا ماكحأل يلمعلا ءادألا
  وه ديوجتلا : )ـه٣٣٨ت(          يرزجلا نبا لوقي ثيح ديوجتلا ملعل يحالطصالا ىنعملا لالخ
    يـف ةـي           اغلا ءاـهتنا هانعمو،قطنلا يف ةءادرلا نم ةئيرب ،ظافلألاب ةدوجم ةءارقلاب نايتإلا "
  )٣(. " نيسحتلا يف ةياهنلا غولبو ،حيحصتلا

               ءاـملع هـعبتا يذلا جهنملا لالخ نم تاوصألا ملعو ديوجتلا ملع نيب ةقالعلا ددحتتو    
             ثيح نم يقطنلا تاوصألا ملعب ةقلعتملا ثحابملا مظعم قرغتسا لماش جهنم وهف ،ديوجتلا
    تايلمع راركتو يتوصلا بيردتل       او ،ماكحألا لالخ نم بيكرتلاو تافصلاو جراخملا ةفرعم

                                                             

   . ١٠١ ص ، ةغللا ملع ، نارعسلا دومحم : رظنا )١(
   . ٥٢١ /٣ )دوج( ةدام ، برعلا ناسل ، روظنم نبا )٢(
  . ٠١٢ / ١  ،  رشعلا تاءارقلا يف رشنلا ، يرزجلا نبا )٣(



 ٨١١ 

         حيحصت نآرقلا ةءارق ناقتإ ديرم ىلع بجي ام لوأ " :         يرزجلا نبا لوقي كلذ يفو قطنلا
  )١( ." هبراقم نع هب زاتمي احيحصت هب صتخملا هجرخم نم فرح لك جارخإ

                الإ هـتوفي ال وـحن ىلع قطنلا ةروص طبض يف ةريبك ةجرد ديوجتلا ءاملعل تققحتو    
               دـهجلا كلذ ةمدخ يف اهب ناعتسي نأ بجي يتلا ،ةثيدحلا يتوصلا ليجستلا لئاسو مادختسا
              قـطنب الثـمتم ليصألا يبرعلا قطنلا ةروص ىلع ةظفاحملا يف ديوجتلا ءاملعل لصاوتملا
              نـبا لعج دقف ميلسلا قطنلا ىلع ناسلل راركتلاو بيردتلا نع امأ  )٢(    ميركلا نآرقلا ظافلأ
    اببـس ملعأ الو " :       لاقف ديوجتلا ليصحتل لثمألا قيرطلا ناسلل   ا ةضايرو بيردتلا يرزجلا
            راركتلاو نسلألا ةضاير لثم ديدستلاو حيحصتلا ةياغ لوصوو ديوجتلاو ناقتإلا ةياهن غولبل
        ىلع نوذملتتي يذلا خيشلا انه نسحملاب دوصقملاو )٣( ."       نسحملا مف نم ىقلتملا ظفللا ىلع
   . هيدي

          ةـيبرعلا تاوصألل يميلعتلا لاجملا لالخ نم تاوصألا ملع نم    ديفتسي ديوجتلا ملعو    
          تاوـصألا ةـسارد يف ديوجتلا ءاملع جهنم زكري كلذكو ، خيشلا نع يقلتلا ىلإ ةفاضإلاب
               يـنعت يـهو ،نانـسألا ةحصو ،ناسللا ةباردو ،كفلا ةدوجو ،توصلا نسح ىلع ةيوغللا
   )٤(. مالكلا ضارمأو قطنلا بويع نم ةمالسلا

              يف سينأ ميهاربإ روتكدلا وه نيرصاعملا ءاملعلا نم تاوصألا ملع يف فلأ نم لوأو    
    بـلغو ، كلذ دعب ترثاكتو هيف تافلؤملا تلاوتو م ٧٤٩١  ةنس "   ةيوغللا تاوصألا "  هباتك
  . ةيبرغلا ةيتوصلا تاساردلا ىلع دامتعالا تافلؤملا كلت ىلع

  ًارـيثك تدافتساو ، نييبرغلا ىدل ةريخألا دوقعلا يف ةيوغللا تاوصألا ةسارد تمدقتو     
 تعونتو ، هليلحتو توصلا ةسارد يف لمعتست يتلا ةثيدحلا ةزهجألاو توصلا تاربتخم نم
                  ةـسارد يـف  مدـقتلا كـلذ راثآ تسكعناو ،اهتاعوضومو  اهلئاسوو ةساردلا كلت  جهانم
 ىلإ دنتست يتلا تافلؤملا نم ددع رهظو ، برعلا نييتاوصألا تاباتك ىلع ةيوغللا تاوصألا
 رصعلا يف هتافلؤمو ديوجتلا ملع ةسارد نكل ، تاوصألا ةسارد لاجم يف مدقت نم ققحت ام

                                                             

  . ٤١٢ /١ ، رشعلا تاءارقلا يف رشنلا  ، يرزجلا نبا )١(
 . ٠٨ ـ ٩٧ ص . ديوجتلا ءاملع دنع ةيتوصلا تاساردلا ، دمحلا  يرودق مناغ )٢(
  . ١/٣١٢  ، رشعلا تاءارقلا يف رشنلا  ، يرزجلا نبا )٣(
  . ٣٦ ـ١٦ ص . ديوجتلا ءاملع دنع ةيتوصلا تاساردلا ، دمحلا  يرودق مناغ : رظنا )٤(

 



 ٩١١ 

                  ناـفلتخم اـمهنأك نيملعلا ىلإ رظني راص انه نمو ،هلك كلذ نع لزعم يف تلظ ثيدحلا
  يـف لعلو ،دحاو لصأ ىلإ نالوؤيو ، دحاو داو نم ةقيقحلا يف امهنكل ، ًاجهنمو ًاعوضوم
  . كلذ دكؤي ام اهنالوانتي يتلا تاعوضوملاو امهنم لك ةعيبطو نيملعلا خيرات يف رظنلا

               تاعوـضوملا نأو ، دحاو نيملعلا لصأ نأ انل نيتي زجوملا ضرعلا اذه لالخ نمو     
 ةيتوصلا ثحابملا ىلع زكري  ديوجتلا ملع نأ ىوس ، ةدحاو اهناسرديو اهل ناضرعتي يتلا
 تاوصأب ةلصتملا ثحابملا لكب ىنعي تاوصألا ملع نأو ، نآرقلا ةءارقب ةقلعتملا ةيقيبطتلا
 تاحلطصملاو تاعوضوملا ضعب يف نيملعلا نيب فالتخا نم ودبي ام نأ بسحأو ، ةغللا
  . يلكش فالخ وه امنإ لئاسولاو

              يـقطنلا تاوصألا ملع يف ىمسي ام ديوجتلا ملع اهلوانت يتلا ةكرتشملا اياضقلا نمو     
     اهلامعتسا ةيفيكو اهنيوكت ثيح نم "   مالكلا ءاضعأ "    ىمسي يذلا وهو " قطنلا زاهج "  اثيدح
                قـطنلا ءاضعأ اوفرع ثيح ، ديوجتلا ءاملع هلعف ام اذهو ، ةيمالكلا تاوصألا نيوكت يف
                 رـظنلا تحت عقي ال ام ىوس مهنع بغي ملو ، ةيوغللا تاوصألا نيوكت يف اهرود اوكردأو
             يـنعي ال اذهو ، هريغ نع هوزيمو يتوصلا هرثأب اوسحأ دق ا    وناك نإو ، ةيتاذلا ةظحالملاو
               ليـصافتلا ضعب يف تانيابت دجوت لب ، تاوصألا ءاملعو ديوجتلا ءاملع نيب ماتلا قفاوتلا
     نيملعلا نيذه نيب ةكرتشملا مساوقلا دكؤي ام لعلو )١(.       يوغللا ثحبلا جهانم يف مدقتلل ةجيتن
 "       هباتك يف نارعسلا هلاق ام اذهو تاوصألا ملع يف       تايساسألا نم قطنلا ءاضعأ ةسارد نأ
      اـنيوكت قطنلا ءاضعأ ةفرعم        وه ةيوغللا تاوصألا سراد ىلع بجاو لوأ نإ "   ةغللا ملع
              ءاـملع اهب متها امك اريبك امامتها قطنلا ءاضعأب ديوجتلا ءاملع متها كلذل )٢( " اهتفيظوو
   : يهو عوضوملا اذه يف ديوجتلا ملع اهب زيمت يتلا تازيمملا مهأ ركذنو تاوصألا

  . قطنلا ءاضعأ فصو )١(

  . حيرشتلا ملعب ةناعتسالا )٢(

  . قطنلا ءاضعأ ضعب فصول لقتسم فصو صيصخت )٣(

  )٣( . يحيضوتلا مسرلاب ةناعتسالا )٤(

                                                             

  . ٤٨ ص ، ديوجتلا ءاملع دنع ةيتوصلا تاساردلا ، دمحلا  يرودق مناغ : رظنا )١(
   . ٢٣١ ص ، ةغللا ملع ، نارعسلا دومحم  )٢(
  . ٦٨ ص  ، ديوجتلا ءاملع دنع ةيتوصلا تاساردلا  ، دمحلا يرودق مناغ : رظنا  )٣(



 ٠٢١ 

              نـم نيملعلا نيذه نأ ىلع تاءارقلاو ديوجتلا ملع ةسارد اولوانت نيذلا ءاملعلا عمجيو     
   نآرقلا تاملك ءادأ          يف اهاخوتتو ةقدلا نع ثحبت اهنأل ةيتوصلا ةساردلاب الافت  حا مولعلا رثكأ
           نـم دـيدعلا لالـخ نم هترثأو يتوصلا سردلاب  مولعلا هذه      تدرفنا دقو ، انيودتو ةءارق
 )١(.            يقطنلا تاوصألا ملع ةصاخو تاوصألا ملع عم ةقالعلا تاذ تاحلطصملاو عيضاوملا
 "          هـباتك يف سبنأ ميهاربإ روتكدلا اهيلع دمتعا يتلا ةيبرعل      ا عجارملا رثكأ نم نأ دجنو امك
    قـطنلاو ةيبرعلا تاوصألا ليصفت يف تاءارقلاو ديوجتلا ملع بتك يه "   ةيوغللا تاوصألا
  ورـمع يبأو "رشعلا تاءارقلا يف رشنلا"    باتك اهمهأو يرزجلا نبا بتك لثم اهتافصو اهب
 نباو  "      عبسلا تاءارقلا يف نايبلا عماج "  و "عب   سلا تاءارقلا يف ريسيتلا "    هيباتك يف ينادلا
       دربملاو ينج نباو هيوبيس بتك ىلإ ةفاضإ "    ديرملا ةيغبل ديوجتلا "     هباتك يف يلقصلا ماحفلا
       يـتلا ةثيدحلا ةيبرعلا بتكلا لئاوأ نم "   ةيوغللا تاوصألا "   باتك ربتعيو)٢( .   شيعي نباو
  . ةيبرعلا ةيوغللا تاوصألا ملع يف تبتُك

               ةرـيبكلا ةيمهألا وه تاوصألا ملعب ديوجتلا ملع ةقالع نع ثيدحلل ثحابلا عفد ام لعلو   
             دعاسي ديوجتلا ملع نأ ثيح ،مالكلاو قطنلا تابارطضال يجالعو يئاقو لخدمك ملعلا اذهل
               ، مالـكلا نونف ءرملا هنم ملعتيو ةحيحصلا ةءارقلاو ميلسلا قطنلا ىلع ناسللا بيردت ىلع
   . اقحال ثحابلا هنع ثدحتيس ام اذهو ،ةميلسلا سفنتلا ةقيرطو فورحلا جراخمو

  

  

  

  

  

  

                                                             

 ،  ديو�س    د�يمحلا د�بع هللا د�بعو ، ٩٨   ـ ٨٨  ص ، ا�هفئاظوو  تاو�صألا ،  يطا�مقلا   فص�نم د�محم  :  ر�ظنا )١(
 يت  وص�لا ث�حبلا يف ، ةيطعلا ميهاربإ ليلخو . ٨ ـ٧ ص ثيدحلا تاوصأل    ا ملع ءوض يف نآرقلا ديوجت ماكحأ

  . ٦٩ ـ٥٩ ص برعلا دنع يوغللا ثحبلا ، رمع راتخم دمحأو ،  ٥ ـ٤ ص ، برعلا دنع
  . ٢٠٢  ص ، ةيوغللا تاوصألا ، سينأ ميهاربإ : رظنا )٢(

 



 ١٢١ 

  . ةيبرتلاو سفنلا ملعو يقطنلا تاوصألا ملع : يناثلا بلطملا

                 ، هـقلخ رئاـس نع هزيميل ؛ ناسنإلا اهب ىلاعتو هناحبس هللا صتخا ةيصاخ يه ةغللا    
 نأل ؛ ةبوتكم وأ ةقوطنم تنا        كأ ءاوس ةغللا مادختسا ىلع رداقلا هدحو وه قولخمك ناسنإلاو
     ةلوـصوملا موـلعلا نمو "              ، كلذ لك بسانت هقلخ ماظنو ةعيبط لعج نأب كلذل هأيه دق هللا
  اـعيمج روعشلاو ركفلا اهب تينعف )سفنلا (        ةلالد تممع اذإو ، سفنلا ملع ةغللا ملعب بسنلا
   وأ نيملعلا براق             ت اهب داري ، ةيزاجم ةلص تسيل سفنلاو ةغللا يملع نيب ةلصلا نأ تكردأ
  )١( " ءامتناو بسن ةلص يه امنإو ، ةيناسنإلا تاساردلا ناديم يف امهؤاقتلا وأ امهرواجت

                 ىمسـي ام روهظ يف ببسلاو ، ركفلا نع ةجتان ةغللا نأ بسن ةلص اهنأ ىلع ليلدلاو    
 س                 ردـي ثيح ةغللا ملع نم ملعلا اذه عرفت ىلإ ىدأ يذلا بسنلا اذه وه يسفنلا ةغللا ملعب
  ةيسفنلاو ةيلقعلا ةيحانلاو ةغللا نيب ةقالعلا يسفنلا ةغللا ملع

 مولعلا نيب تاقالعلا هذه ةأشن يف ببسلا وه ةغللا ملع باصأ يذلا ثيدحلا روطتلا لعلو    
               مـلع نيب عمجي يذلا ملعلا اذه ءوشن اهتاروطت نمض نمو ةيوغللا تاساردلا تعستا ثيح
         ةساردلا نأ ءاملعلا دكأت دقو ،ةيسفنلا ةلاحلاب ةغللا ةسا رد تطبترا "     ثيح سفنلا ملعو ةغللا
             كلذـبو ؛ىرخألا نود امهنم هدحاو سردت الو ،ناتطبترم امهاتلك ةيوغللا ةساردلاو ةيسفنلا
  )٢( " يسفنلا ةغللا ملع طشن

    يـف لـثمتي ةغلل ةيسفنلا ةساردلا لاجم          نأ وهف ؟ نيملعلا نيب ةقالعلا تلصح فيك امأ    
 ، ناسـنإلا  دـنع متت ةيلقع ةيلمع هذهو ،ةيوغل زومر ىلإ ةباجتسالل ثدحتملا ليوحت ةيفيك
  هذـه  كـفب موقيو يقلتملا ىلإ ةغللا لصت امدنعو ،ةغلل يتوصلا زاهجلا رادصإ اهنع جتنيو
  مـلع  راـطإ يف لخدت ىرخأ ةيلقع ةيلمع متت دارملا ىنعملا ىلإ لقعلا يف ةيوغللا زومرلا
  مـهفل ال رمثم ماهسإ يوغللا كولسلا ةسارد نأ سفنلا ءاملعو نييوغللا ضعب ىريو ،سفنلا
  ةيسـفنلاو ةيوغللا تاساردلا تروطت دقو سفنلا ملعل ةماعلا ةيرظنلا نيوكتل لب بسحف ةغللا
 القتسم اعرف ةغللا ملعو سفنلا ملع نيب ءاقللا بناوج نم لعجتل ةيضاملا اماع نيرشعلا يف
  )٣(. يسفنلا ةغللا ملع وه هتاذب

                                                             

  ، قش��مد ، ٢   ط ، رش��نلاو ة��مجرتلاو تا��ساردلل سال��ط راد    ، ة��غللا م��لع ي��ف ، را��تخم يزا��غ ؛ تا��ميلط )١(
   . ٨٢ ص  ، م٠٠٠٢
   . ٨٦ ص  ،  ةغللا هقف ، نامط  ديسلا هبر لضف )٢(
 . ٠٥ ص  ، ةغللا ملع ىلإ لخدم ،  يزاجح  يمهف دومحم:رظنا )٣(



 ٢٢١ 

  ةـيركفلا مهبراشم بسح يوغللا سفنلا ملعل ءاملعلا اهاطعأ يتلا فيراعتلا تددعت دقلو    
  ةـغللا رابتعا ىلع ءاملعلا ءالؤه عامجإ وه هيلإ هيونتلا نكمي ام نكل ، ةيملعلا مهتاهجوتو
               اـهنوك نم عبني ةغللا ةساردو مهف ىلإ ةساملا ةجاحلاف ،درفلل يسفنلاو يلقعلا بناجلاب رثأتت
  يـح لاثم يوغللا سفنلا ملع نإو ،دارفألاب صاخلا يرشبلا كولسلا مهفل ةباوبلا وأ حاتفملا
    يسفنلا ةغللا ملع ربتعيو "           ةغللاو يفرعملا سفنلا ملع امه نيلاجم نيب يفيظولا لعافتلا ىلع
                 سفنـلا ءاـملع روظنم نمو ، يقيبطتلا ةغللا ملع عورف نم اعرف ةغللا ءاملع روظنم نم
  )١( " يفرعملا سفنلا ملع عورف نم اعرف

               وحنلاـك اـهعورفو ةغللا لاجم يف نيصتخملل ةساردو ثحب رادم يه ةغللا تناك اذإو    
                 هذـه ىـلع ركح ةغللا ةسارد نأ ينعي اذه لهف ، ةغالبلاو هرثنو هرعش بدألاو فرصلاو
                 ، موـلعلا لك يف ةساردو ثحب رادم يه ةغللا نأب ءاملعلاو نوثحابلا باجأ دقو ؟ عورفلا
    . اهانركذ يتلا مولعلا يف اصصخت رثكأ تناك نإو

 ةغللا ملع نيب ةقالعلا عجرت "           ثيح ةغللاب تمتها يتلا مولعلا مهأ نم سفنلا ملع ربتعيو     
                ىنعي سفنلا ملع ناك اذإف ،يناسنإلا كولسلا رهاظم دحأ اهنإ ذإ ةغللا ةعيبط ىلإ سفنلا ملعو
         نيـب ءاقتلالا بناوج دحأ دعت يوغللا كولسلا ة      سارد نإف ، امومع يناسنإلا كولسلا ةساردب
               نـم رـيثك يف تعطاقت يتلا مولعلا مهأ نم ةغللا ملع ربتعيو ، )٢( "     سفنلا ملعو ةغللا ملع
                يسفنلا ةغللا ملعب ىمسي ام اثيدح أشن نأ كلذ ةجيتن نم ناكو ةيسفنلا تاساردلا عم اياضقلا
   يوغللا سفنلا ملع وأ

 ةيسفن رهاوظ ىلع اهريسفت فقوتي يتلا ةيتوصلاو ةيوغللا ثوحبلاو لئاسملا يه ةريثكو    
            قـفو هـتارابعل ملكتـملا نيوكت لثم ةيسفن رهاوظ نم هب طبترت ام ىلإ عوجرلا لالخ نم
             لـفطلا بسكو ،ةباتك اهنيودتو تارابعلا غوصو ،هل همهفو ثيدحلا عماسلا كاردإو ،هراكفأ
        اـيلك ادامتعا دمتعت رهاوظلا هذه ،ةيريثأتلاو ةيئاحي     إلاو ةيلالدلا اهفئاظول ةغللا ءادأو ،هتغلل
    )٣( . اهريغو لايخلاو ركذتلاو ريكفتلاو كاردإلاك ةيلقع رهاوظ ىلع

  

                                                             

  ص ،  يوغللا سفنلا ملع ، ةيطع لاون  )١(
 . ٠٤ ص  ، ةغللا ملع ، نماضلا حلاص متاح )٢(
 ، ةرهاقلا ، ٩ ط ، عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل رصم ةضهن ، ةغللا ملع ، دحاولا دبع يلع ؛ يفاو :رظنا )٣(

 .  ١٣ ص  .  م ٤٠٠٢



 ٣٢١ 

    مالـكلا جاـتنإ يف مكحتي يذلا يسفنلا بناجلا ىلع ةغللا ءاوتحا اياضقلا هذه مهأ نمو    
   ةرهاـظلا نأ ثـيح، ةغل           لا ملعب يقتلي ملعلا اذه لعجي سفنلا ملع صاصتخا نم بناج وهو
                  نـم مالكلا زاجنإب متهي ةغللا ملع ناك اذإو ، همهف مث مالكلا زاجنإ امه نيبناج ذختت ةيوغللا
                نإـف يتوصـلا زاهجلا ربع عماسلا ىلإ اهلقني نأ ملكتملا ديري يتلا ةيمالكلا ةلاسرلا لالخ
 يهو ةغللا ملع قاطن جرا       خ عقت اهبقعت وأ ةلاسرلا جاتنإ قبست يتلا ةيسفنلاو ةيلقعلا تايلمعلا
                   ةـغللا  ةفيظو نأ ضعبلا ربتعا اذإو ، ةغللا لوانت دنع سفنلا ملع هب متهي ام ضعب عبطلاب
    )١(. سفنلا ملع نم ءزج  ةغللا رابتعا  نكمي ةلاحلا هذه  يف هنإف ركفلا نع ريبعتلا  يه

 ثيح تاملكلا ةلالدب سفنلا ءاملع متها دقو " :  رمع راتخم دمحأ روتكدلا لوقي كلذ يفو    
                دـقف ةـيدرف ةرهاظ كاردإلا ناك ثيح كاردإلاب كلذك اومتهاو ، ةغلل يتاذلا بناجلا جلاع
               اهحمالم ديدحت يف وأ ، تاملكلل مهكاردإ يف سانلا فلتخي فيك اهب اوفرعيل لئاسو اوروط
    متـي اهب يتل             ا لبسلا ةساردو ، اهملعتو ةغللا باستكا ةيفيكب سفنلا ملع متهي كلذك ، ةيلالدلا
  )٢( " ةغللا قيرط نع يرشبلا ريغو يرشبلا لصاوتلا

          يف مويلا يملعلا روطتلا ريثي وحن ىلع ةغللا ةلالد نع )ـه٧٢٤ت(     انيس نبا ربع دقلو    
               ىـلع ةدمتعملا ةيسفنلا داعبألاب انيس نبا متها ثيح ، هتاصاصتخاو يسفنلا ةغللا ملع لاجم
 ،دحاو نآ يف ابيبطو افوسليف انيس نبا ناك كلذل ؛ ةيحيرشتلا ةيحانلاب نرتقملا يلقعلا ليلحتلا
    اـهيف مسـترت ةيسـح ةوق يتوأ دق ناسنإلا نإ " :       هلوقب ءافشلا هباتك يف كلذ نع ربع دقو
 تباغ نإو ، اتباث ايناث اماسترا اهيف مسترتف سفنلا ىلإ اهنع ىدأتتو ،ةيجراخلا رومألا روص
      )٣( " سحلا نع

        يتوصـلا زاهجلا لالخ  نم  يقطنلا تاوصألا  ملع اهلوانتي  يتلا  عيضا  وملا  بلغأو    
     قطنلا  ةيلمعو  قطنلا       ءاضعأ نوكت امهنيب امو ، نيتفشل        اب يهتنيو  نيتئرلا  نم أدبي  يذلا
             ةكرتشـم تاعوضوم اهلك تاوصألا تافصو جراخمو  قطنلا ءاـضعأ تافصو  اهسفن
          ميهارـبإ روتكدـلا لوقي  ثيح يسفنلا ةغللا        ملع لالخ نم سفنلا ملعو تاوصألا ملع نيب
      اـهليلحتو اهثحب يف نافرصيو ،سفنلا ملاعو يوغللا اهب ىنعي مهفلاو قطنلا ةيلمع " :  سينأ

                                                             

 . ٢٤ ص  ،  ةغللا ملع سسأ ، ياب ويرام : رظنا )١(
  . ٦١ ص .  م ٨٩٩١ ، ةرهاقلا ، ٥ ط ، بتكلا ملاع ،  ةلالدلا ملع ، راتخم دمحأ ؛ رمع )٢(
 ةيرصملا ةئيهلا  ، يرضخلا دومحم : قيقحت ، ءافشلا باتك  ، هللا دبع نب نسحلاوبأ يلع وبأ ؛ انيس نبا )٣(
  .  ٤ ـ٣  ص . م ٠٧٩١ ـه٠٩٣١ ةرهاقلا ، ةماعلا



 ٤٢١ 

                اذهل دهمت يتلا تايلمعلا ثحب يف مهوقبس نم اهب موقي يتلا دوهجلا نع لقت ال ةيملع ادوهج
  )١( " قطنلا

           مـلع يـف روـمألا قدأل سفنـلا ءاملع ضرعت        ثيح لاحلا اذه ىلع رمألا قبي ملو     
           ةيتوصلا تامينوفلاب اثيدح تيمس يتلاو ةيتوصلا عطاقملل ةيسفنلا ةلالدلا ةصاخو تاوصألا
                ةـغللا نأل ،ةباتكلاب سيلو ةقوطنملا ةغللاب لصتت ةركف نع ةرابع وه مينوفلا نأ لالخ نم
      اوـفرع دق ةغللا ءاملع ناك           اذإو ، مينوفلا نم روص ةعومجمل ادحاو ازمر مدختست ةدحاولا
   يسفنلا لداعملا هنإ :             مهلوقب هوفرع دق سفنلا ءاملع نإف ، ةيتوص ةدحو رغصأ هنأب مينوفلا
                   لـثم ةـغللا ءاـملع ضـعب لبق نم ةضراعم نم جمدلا اذه هاقال ام عم يوغللا توصلل
   )٢(. ريفاسو يكستبورت

         اذـه يـف لوـقي ثيح مينوفلل ي      وغللا ريسفتلاو يسفنلا ريسفتلا نيب يابويرام عمجيو     
            ىـلع اهفينصـتو ةنيعم ةغل تاوصأ فصو ملعلا اذه ةفيظو نإ " :    امهم امالك عوضوملا
  )٣( . " ةغللاب نيملكتملا ساسحإ نم ساسأ

              ىـلإ ةسام ةجاحب درفلا نوكي ثيح ةغلل ةمهملا فئاظولا نم ةيسفنلا ةفيظولا ربتعتو     
      ثـيح ،ةـغللا كلذ يف هتليسوو ،هكولس اوكلسي ىتح      ؛مهيف رثؤيو نيرخآلا اهيف عنقي ةليسو
             هتاجاح درفلا عبشي ةفيظولا هذه قيرط نعو ،مهسيساحأو مهنادجو يف مهكراشي نأ عيطتسي
                 هـقوذتو هرـكفب ينتعي نأ ةفيظولا هذهب هل نكميو ،ةغللا قيرط نع اهب ربعي يتلا ةيسفنلا
       حمسـت يتلا ةمهملا ةليسولا ةغللاف ،      اهيناعمو ةيوغللا بيكارتلا لالخ نم ينادجولاو يلامجلا
  )٤( . " ديرأ انأ " ةفيظو اهامس نم ءاملعلا نمو ةيسفنلا تاجاحلا عابشاب

               نكمي الو ، رخآلا نم دافتسا امهنم الك نأو نيملعلا نيب ةلدابتم ةقالعلا نأ ةصالخلاو     
   ةغللا ملع ةسار د نأ "               ربتعا ثيح اديعب يكسموشت  هب بهذ  ام ىلإ ةقالعلا هذهب بهذن نأ
                 اذإ احوضوو ةقد رثكأ نوكيس ةغللا ملع نأو ، يناسنإلا لقعلا ةسارد لالخ نم الإ نوكت ال
    )٥(" سفنلا ملع نم اعرف ربتعا ام

                                                             

  . ٣٥ ص . م ٦٧٩١ ، ةرهاقلا ، ٣ط ، ةيرصملا ولجنألا ةبتكم ، ظافلألا ةلالد ، ميهاربإ ؛ سينأ )١(
  . ٠٣١ ـ٨٢١ ص ، ماعلا ةغللا ملع يف ، نيهاش روبصلا دبع : رظنا )٢(
   . ٠٥ ص  ، ةغللا ملع سسأ  ،  ياب ويرام  )٣(
 . ٧٢ ـ٦٢ ص ، يوغللا لاصتالا تاراهم ، ةيطع يلع نسحم  : رظنا )٤(

latsyrC  : رظنا )٥(   ,  scitsiugniL  ,  skooB  niugneP , 8691  , pp  . 552,452 .  



 ٥٢١ 

               اـملع ةغللا ملع نم لعجي يذلا يأرلا اذه يكسموشت نوكراشي ال نييوغللا مظعم نإ     
         امهنم الك نأو نيملعلا نيب ةقالعلا ركني ال ا       ضيأ نييوغللا مظعمو ، سفنلا ملعل ةيلكلاب اعبات
                 اهباسـتكاو اـهروطتو ةـغللا فئاـظوب قـلعتت عيـضاوم يف ةصاخو رخآلا نم دافتسا
              دـبعروتكدلا لوـقب نيـملعلا نيب ةمئاقلا ةقالعلا ةيمهأ لوحو مالكلاو قطنلا تابارطضاو
 مهلاجم نع نيثحاب ةغللا ناديم نومحتقي نيثدحملا سفنلا ءاملع انيأر اذكهو " :   رطم زيزعلا
            نع  اهيف  نيثحاب ، ةيناسنإلا سفنلا قامعأ يف ن       وصوغي  ةغللا ءاملع انيأرو ، هطيحم يف
    ةـغللا نيـب لصو  ةقلح لكشت يتلا عيضاوملا مهأ نمو  )١( "      مالكلا  لوصأو ةغللا روذج
  :        ـيـلي ـاـم يـوـغللا سفـنـلا ـمـلع اـهـسردي ـيـتلاو ةيرـشـبلا سفـنـلاو

   .     ماـع لكشـب ةـغللاو ةيرشـبلا سفنلا نيبو ، يناسنإلا لقعلاو ةغللا نيب ةقالعلا - )١(

 .  ةيـسـفنو ـةـيلقع نـيـتيلمع ـاـمهرابتعاب ـرـيكفتلاو  ـةـغللا نـيـب ـةـقالعلا -)٢(

  .  ةـغللا عامسو مهفو كاردإو جاتنإ نم سانلا نكمت يتلا ةيلقعلا تايلمعلا مهأ ةسارد - )٣(

   قـــــــــطنلا بوـــــــــيعو تابارطـــــــــضا - )٤(

                                 .   لـــفطلا دـــنع اـــهومنو ةـــغللا باســـتكا ةـــيلمع ةـــسارد  - )٥(
   يوغللا لصاوتلاو ةغللا ةفيظو ةسارد _ )٦(

               يـف ةيقيلسلا تاينقتلا تلظ امك ،يسفنلا ةغللا ملع ثحب يف ةيوغللا ةيرظنلا تلظ دقو     
     ثـيح نـم سفن             ـلا ملع نع ةغللا ملع زيامت نم مغرلا ىلع ،اهدوجو دكؤت ةغللا باستكا
     يـبيرجتلا جهنملا يناثلا عبتاو )msilanoitaR(       ينالقعلا جهنملا لوألا عبتا ثيح ،جهنملا
)msiciripmE( لوخد ةيفيك ىلإ لصوتلل نيجهنملا نيب عمجلا يسفنلا ةغللا ملع كلس كلذل            
  )٢(. ناهذألا ىلإ ةيوغللا راكفألا

    ملعتـي لـفطلا نأ نـم هيلإ لص    وتلا مت ام ةيبرتلاب تاوصألا ملع ةقالع صوصخبو      
                  اوـملعتي نأ مصلل نكمي ثيح ، مهنم مصلل رسيتي ال رمأ اذهو ، عامسلا قيرط نع مالكلا
             مهديوعت لالخ نم يبيرقتلا قطنلا مهميلعت يف ةيوغللا تاوصألا ةسارد مادختسا قيرط نع
  ةـساردو                تاوـصألا  ةسارد لضفبو ، نولوقي ام مهفو  مالكلا دنع نيملكتملا هافش ةءارق

                                                             

  ـ�ه ٥٠٤١                ، ر�طق ، ةءا�جفلا ن�ب ير�طق راد ، حي�ضوتو د�يدحت ة�غللا ه�قفو ة�غللا ملع ، زيزعلا دبع ؛ رطم )١(
 ٩٠١ ص .  م ٥٨٩١
  ءا��بق راد ، يس��فنلا ة��غللا م��لع ءو��ض ي��ف ب��طاختلاو ة��غللا تالكش��م ، ميهار��بإ كزا��ن ؛ حا��تفلا د��بع : ر��ظنا )٢(
  . ٥١ ـ ٣١ ص .  م ٢٠٠٢ ، ةرهاقلا ، عيزوتلاو رشنلل

 



 ٦٢١ 

                    مـهف  نـم مكبلاو  مصلا يسردمل دبالو ، بتكلاو  فحصلا ةءارق  ءالؤهل نكمأ  ةيبرتلا
                  ميلعتل  لئاسولا لضفأ فاشتكا نم مهنكمي  ىتح ؛ الماك  امهف  ةفلتخملا تاوصألا  جراخم
  )١( . ازيمتم اميلعت  مهذيمالت

       يـهو ةـطقن يـف ن          اـيقتلي ةغللا ملعو سفنلا ملع نأ عوضوملا اذه يف ةصالخلاو     
              ميمص نم ةغللا ملاعف امهنيب فالتخالا نم مغرلا ىلع ةغللا عوضوم ةسارد يف امهكارتشا
              ةـيباتكلا اـهزومرو اـهبيكارت روـطتو اهخيراتو اهمجعمو اهبيكارتو ةغللا فصو هلمع
                مـهف لالـخ نـم ةيجولوكيسلا ةيحانلا نم ةغللا لوانتيف سفنلا ملاع امأ ةيقطنلا اهروصو
      ىدـل ةـغللا ومنت فيكو ،       لقعلا اهمجرتي تالولدم نم هيلإ زمرت امو فورحلا و تاوصألا
       نـم ةيصخش ىلع ةغللا سكعنت فيكو ،       ناسنإلا ةيصخش ىلع ةغللا رثؤت فيكو ،  لفطلا
         ةـيحان نـم سفنلا ملع نيب طبري ملعلا عورف نم ديدج عرف أشن دقف ،      انه نمو ، اهب ملكتي
    قلطي ىذلا هسفن وهو ،      ىسفنلا ةـغللا ملع ىمسي ا       م وهو ىرخأ ةيحان نم ةغللا ملع نيبو
 ،  ةـغللا ةيجولوكيس وأ ،            ةغللا سفن ملع وأ يوغللا سفنلا ملع مسا سفنلا ءاملع ضعب ةيلع
  . ةيسفنلا تايوغللا وأ

 جذامنلا  هذه لثم نأل ؛ ةيبرتلا ملعو يوغللا سفنلا ملعو تايناسللا نم ةدافتسالا نكميو    
  اهبيكرت تايوتسمو ةيوغللا تاوصألا ةعيبط مهف يف مهاست ةفلتخملا مولعلا نيب  لصاوتلا نم
 يتلاو ةيوغللا  تابارطضالا هذه قايس لالخ  نم  دارفألا  ىدل ةجتانلا  تابارطضالا اذكو
  . ثحبلا اذه قايس يف اهسردنس

  

  

  

  

  

  

                                                             

   .  ٤٢ ص ، ةغللا تاوصأ ، بويأ نمحرلا دبع : رظنا )١(

 



 ٧٢١ 

  . ءايزيفلا ) ةعيبطلا( ملعو يقطنلا تاوصألا ملع : ثلاثلا بلطملا

                اـم لوأ نأل ؛ توصلا يه ءايزيفلا ملع نيبو تاوصألا ملع نيب طبرت يتلا ةقال علا نإ    
                   وـه اذـهو ماع لكشب  توصلا  سردي ءايزيفلا ملع يفو ، تاوصأ اهنأ ةغللا نع هكردن
                  موـلعلا يـف لـئاهلا مدقتلا لالخ نم  اثيدح تدسجت ةقالعلا هذهو ، نيملعلا نيب كرتشملا
         كلذل لمعملاو ةبرجتلا وه ةيئايزيفلا تاساردلا زيمي يذلا نك    لو ، ةيبيرجتلا مولعلاو ةيوغللا
                  دوـمحم روتكدـلا هلاق ام اذهو ، ةيوغللا مولعلا هيلإ رقتفت ام اذهو ، ةيبيرجت مولع تيمس
  )١( " ةيلمعملا ةبرجتلا نم مولعلا هيلإ عضخت امل عضخت ال ةغللا ةدام " : نارعسلا

        ربعن بيكارتو المج اهنم فلؤن نأ نكمي تالول      دم اهل تاملك نم نوكتت امومع ةغللاو    
    ًاماسـجأ وأ   ًةدـماج            ًابلاوق لمجلا هذه ربتعت نأ نكمي الو ،اننادجوو انراكفأ نع اهلالخ نم
 ) ءايزيفلا ( ةعيبطلا ملع نأ الإ ، سايقلاو ةبرجتلل عضخت نأ نكمي ةلئاس وأ ةيزاغ وأ ةبلص
          نأل ، يوـغللا توصـلا لالـخ نم هبراجت       و هجهانمو هسيياقمب ةغللا ملع دمي نأ عاطتسا
               كلذـبو ، ةيناويح وأ ةيعيبط وأ ةيناسنإ ةيوغل اتاوصأ تناك امهم تاوصألا سردت ءايزيفلا
       نم ةركتبم تالآو ،هبراجتو هبيلاسأ نم       ًاضاعبأ ةغللا ملع ضرقي نأ ءايزيفلا ملع "  عاطتسا
  )٢( " نويوغللا اهنم دافتسا ،هتزهجأو هتاودأ

             فالتخالا نم مغرلا ىلع لئاسولا هذه ةغللا ملع يطعي ءايزيفلا لعج يذلا ب بسلا لعلو    
                ءاوـس ماع لكشب تاوصألا اهيف سردي تاوصألا وه عرف ءايزيفلا يف دجوي هنأ وه امهنيب
  متـيو "               ، ةددحم صئاصخ توص لكل نأو ، ةيناويح وأ ةيعيبط وأ ةيناسنإ تاوصأ تناك
       عوـضوم يف ناملعلا يقتلي ثيح )٣( "   اهروص هددحت      يتلا تابذبذلا ددعب تاوصألا ديدحت
  . تاوصألا ةسارد وه دحاو

              أشن ىتح نيملعلا نيب كرتشملا عوضوملا وهو توصلا وه ةقالعلا هذهل سسأ يذلا نإ    
        ةـيداملا صئاصخلا ةساردب متهي يذلا ملعلا وهو "       يئايزيفلا تاوصألا ملعب ىمسي ام اثيدح
     هيمسـي ضعبـلاو )٤( "         عماسـلا ىلإ ملكتملا نم اهلاقتنا ءانثأ    مالكلا تاوصأل ةيئايزيفلا وأ

                                                             

  . ٢١ ص ، ةغللا ملع ، نارعسلا دومحم  )١(
  . ٣٣  ص  ، ةغللا ملع يف ، تاميلط راتخم  يزاغ )٢(
  . ٤٤ ص  ، ةغللا ، سيردنف   )٣(
)٤(  nnamtraH  , R.R.K.  & ,  krotS ,F.  C . dna egaugnaL fo yranoitciD  scitsiugniL   .
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 ٨٢١ 

              ىـلإ ملكتملا مف نم توصلا لاقتنا ةرهاظ لثمتو ةيئايزيفلا تايتوصلا لثم ةفلتخم تايمستب
               دـب ال ذإ يئايزيفلا تاوصألا ملع وأ ةيئايزيفلا تايتوصلا يف ايساسأ اعوضوم عماسلا نذأ
          ىـلع ارـيبك ادامتعا يئايزيفلا تاوصألا ملع دمتعي  ثيح )١(.     ءايزيفلا ملعب ةناعتسالا نم
 نحنف "           اهتابذبذو ةيتوصلا ةجوملا ةساردلاب لوانتت يتلا هتاحالطصاو ءايزيفلا ملع تايرظن
            نأ يأ ،ةـثالث قرـطب رـخآلا نع اهدحأ فلتخي نأ نكمي تاوصألا نأ ظحلن نأ عيطتسن
   يف امهفالتخا وأ امهلثامت نكمي نيتوصلا

  )hctip( توصلا ةجرد )١(    

  )ssenduoL( توصلا عافترا )٢(    

  )٢( . )ytilauq( توصلا ةيعون )٣(    

  ةيكيناكيم تازازتها "           نع ةرابع هنأ ةيئايزيفلا ةيحانلا نم توصلا موهفم ديدحت نكميو     
 تاطغاضتلا نم ةعيرس ةيعباتت ةلسلس وهو ) بلص وأ لئاس وأ يزاغ ( يدام طسو يأ يف
               ، جراـخلا نم نذألا ىلإ لصت يتلا ةقاطلا وه توصلاو ، ءاوهلا يف ةيلاتتم لا تالخلختلاو
                رشـتني اـمنيب ةيـضرع وأ هيلوط تاجوم لكش ىلع يئاوهلا طسولا يف رشتني توصلاو
  )٣( " طقف هيلوط تاجوم لكش ىلع لئاسلا وأ يزاغلا طسولا يف توصلا

      ءاـيزيفلا ملع ةصاخو ةيعيبطلا         مولعلا يف لئاهلا روطتلا نم ةغللا ءاملع دافتسا كلذبو    
              توصـلا ةعيبط ىلع اوفقو مث نمو ،اهصاوخو تاوصألا ةعيبط اوكردأ هقيرط نع يذلاو
                 جئاـتن ىـلإ اولصـي نأ تاوصألا لاجم يف ةغللا ءاملع عاطتساو ، ، هصاوخو يناسنإلا
 زا              هجلا نم توصلا لاقتنا ةيلمعب متهي يذلا ءايزيفلا ملع لالخ نم ةديدج نيناوقو ةحيحص
  )٤( . يعمسلا زاهجلا ىلإ يقطنلا

                                                             

 . ٢٩ ص  ، " اكيتنوفلا " ةيوغللا تاوصألا ملع ، نيدلا رون  ماصع : رظنا )١(
)٢(     degofedaL  , p  . scitenohp ni esruoC A  , voJ ecarB truocraH hcivona  , cnI .   , P  . 951    
  ، نا�مع ، ١        ط ، ثيد�حلا ب�تكلا ملاع ،  يعمسلا هحوضوو يوغللا توصلا ءايزيف ، نودلخ ؛ اجيهلا وبأ  )٣(
  . ٦  ص  م٦٠٠٢ ، ندرألا
  ، ةرها�قلا ، ٢                   ط ، يوالب�جلا ة�عبطم ، ثيد�حلاو ميد�قلا ني�ب ة�غللا م�لع ، د�ماح را�فغلا دبع ؛ لاله :  رظنا  )٤(

  . ٤٨ ص .  م٦٨٩١ ـه٦٠٤١

  



 ٩٢١ 

              ،موـلعلا نيـب تاقالعلل ةجيتن ضخمت يذلاو ثيدحلا عرفلا اذهل تايمستلا تددعت دقو      
              تايمسـتب يئايزيفلا تاوصألا ملع ىلإ ةفاضإلاب يمس دقف ،مولعلا هذه يف لصاحلا مدقتلاو
       اـمك ةـيئايزيفلا اكيتنوفلا وأ     ةيئايزيفلا تايتوصلا وأ ةيئايزيفلا تايناسللا :    لثم ةثادح رثكأ
                ضـعب فاـضأو لاـجملا اذه يف يبرغلا مدقتلاب ارثأتم نيدلا رون ماصع روتكدلا اهامس
  ردصـم " :          سردت ثيح ةيئايزيفلا اكيتنوفلل تاصاصتخالا ضعب ددحو امك تاصاصتخالا
           بـيكرتلاو ،تاوصألا نيب قيرفتلاو ،ةيتوصلا تاجوملاو ،ددرتلا سايقو ،هتابذبذو توصلا
               ةـعاذإلا يـف توصـلا ةسدنه ، صاصتخال القح هلعج امم ؛ةيمالكلا تاوصألل يقبطلا
  )١( . " كالسألا ربع وأ ءاوهلا ربع ناك ءاوس يكلساللاو نويزفلتلاو

             لالـخ نم هثودح بابسأ ةفرعمو توصلا فيرعت اضيأ تاوصألا ءاملع هدافتسا اممو    
       ،رخآـب مسج كاكتحا نم توصلا ثدحي "  ثي       ح ءايزيفلا ملع يف لئاهلا مدقتلا نم ةدافتسالا
                 نذأ ىـلإ لصي ىتح توصلا اذهل لقانلا طسولا يف عفادتت يتلا ةبذبذلا وأ زازتهالا نوكيف
              ةـفرعمو هـلوطو يوغللا توصلا ةدم سايقب تاوصألا ءاملع اضيأ ينع دقو )٢( "  عماسلا
  )٣( .ةيناثلا نم ءزجب اردقم ،تاوصألا نم توص قطن هقرغتسي يذلا نمزلا

             ناسـنإلا دنع اهردصم تابذبذ نم أشني تاوصألا لكك وه يوغللا يناسنإلا توصلاو    
               دـعب يـتلا تازازتهالا كلت ثدحيف ةرجنحلاب رمي نيتئرلا نم سفنلا عافدنا دنعف ،ةرجنحلا
               ىلإ لصت ىتح تاجوم لكش ىلع يجراخلا ءاوهلا لالخ لقتنت ،فنألا وأ مفلا نم اهرودص
  )٤( نذألا

 "              يـهو قـطنلا ةيكيناكيمب ىمسي ام تاوصألا ملع اهدافتسا يتلا ةمهملا رومأل ا نمو    
                ،اضـعب اهضـعب لمكي يتلا تايلمعلا كلت ، قطنلا ءاضعأ اهب موقت يتلا تايلمعلا عومجم
 )٥( "             ةـقوطنم تاوصأ ىلإ يزكرملا يبصعلا زاهجلا نع ةرداص ةيبصع تاضبن ةمجرتل
  رـيغو (         ةـيوغللا تاوـصألا جتنت يتلا يه اهنأل       ؛تاوصألا ملاعل ةريبك ةيمهأ تاذ يهو

                                                             

  .  ٤٩ ص " اكيتنوفلا " ةيوغللا تاوصألا ملع ، نيدلا رون  ماصع )١(
 .  ٠٧ ص ، ماعلا ةغللا ملع ، نيهاش قيفوت دمحم )٢(
  .  ١١١ ص ، ماعلا ةغللا ملع ، نيهاش قيفوت دمحم :رظنا )٣(
  . ٧  ص ، ةيوغللا تاوصألا ، سينأ  ميهاربإ  :رظنا )٤(
 ـ ـه ٧٠٤١ ةنسلا ، ٣ ج ، ٢٦ جم  ، قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم ، قطنلا ةيكيناكيم ، فيرش ريمس ؛ هيتيتس )٥(

 . ٨٨٤ ص ،  م ٧٨٩١



 ٠٣١ 

             اـم اذهو قطنلا ةيكيناكيم مهفب طبترم يوغللا توصلا ةعيبط مهف نإف اذهلو )   كلذك ةيوغللا
      نـم ءاوـهلا عـفدو لخادلا ىلإ جراخلا نم ءاوهلا لقن ةيلمع نإ ثيح ،ءايزيفلا هب تمتها
       نـم ءزـجلا اذه فصويو قطنلا          ةيلمع اهنع جتني ةيئايزيف ةيلمع يه جراخلا ىلإ لخادلا
           ضارـتعا لـعفبو ، نيتئرـلا نم جراخلا ءاوهلاف )١(.      ةيئايزيف ةيلمع هنأب ةيقطنلا ةيلمعلا
  كـيرحت يف ذخأت )sevaW dnuoS( ةيتوص تاجوم لكش يف عفادتي ، هل قطنلا ءاضعأ
                  بارطـضا ثودح ىلإ يدؤيف ، دكار ءام يف رجح ءاقلإ هبشي ام وهو ؛ مفلا جراخ ءاوهلا
                يـه ةـيكرحلا ةقاطلا هذهف ، عاستالا ةفلتخم رئاود لكش يف بارطضالا كلذ ودبيو ،هيف
               دـقو ،ةـيئاملا تاجوملا فلأن نحنف ،يئايزيف حالطصا يه ثيح نم ةجوملل ةيدام ةمجرت
                       ةيعاعـشإلا تاـجوملاو ةيئوضـلا تاـجوملاو ةيتوصـلا تاجوملا لثم تاجوملا تددعت
  )٢( . ةيئابرهكلا ةيسيطانغملا تاجوملاو ) ةيكلساللا (

               قيهشـلا ةـيلمع ءاـيزيفلا ملع يف ىمسي امب هجارخإو ءاوهلا لاخدإ ةيلمع فرعتو     
               ءاوـه اـمأ ،نيتئرلا نم جراخلا يريفزلا ءاوهلا نم جتنت ةيوغللا تاوصألا نأو ،ريفزلاو
  نيجسـك              ألا وه لخادلا يقيهشلا ءاوهلا نأ عم ، ةيوغل تاوصأ هقيرط نع جتني الف قيهشلا
                زاـغلا وهو نوبركلا ديسكأ يناث وهف يريفزلا ءاوهلا امأ ، ناسنإلا هقيرط نع سفنتي يذلا
   . ةيوغللا تاوصألا جاتنإ يف ببسلا وهف كلذ مغرو راض وهو مسجلا يف قورحملا

             ققحت ام اهنمف اهنع ثيدحلا نكمي ًايئايزيف يتوصلا سردلا اهدافتسا ةريثك رومأ كانهو    
    ،ةيقيزيف ةيتوص جذامن يف تاكرحلا بيترت نكمي "    ثيح ةيئابرهكلا تايتوصلا   روطتل ةجيتن
               نيـب دعابتلا وأ براقتلا ىدمو ةنيعم ةغل يف نيعم توصل ةيتوصلا مزحلا كلذب دوصقملاو
  )٣(. " توصلا اذهل ةيتوصلا مزحلا

               لالـخ نـم توصـلل ةـيئايزيفلا ةساردلا ةيمهأ ىلع يزاجح دومحم روتكدلا ددشيو    
   ثدـحيف ، ءاوـهلا يف  يضمي يوغللا توصلا ردصي امدنع " : لوقيف ةيئايزيفلا ةزهجألا

                                                             

    رش��نلل ل��ئاو راد ، ة��يئايزيفو ة��يقطنو ةيوض��ع ة��يؤر ة��يوغللا تاو��صألا ، فير��ش د��محم ؛ ةيتيت��سا :ر��ظنا )١(
  . ٩١ ص . م ٣٠٠٢ ، ندرألا ، نامع ، ١ ط ، عيزوتلاو
 . ٢٢ ص ، اهفئاظوو تاوصألا ، يطامقلا فصنم دمحم  : رظنا )٢(
  . ٥٢ ص ، بابشلا ةبتكم ، نيهاش روبصلا دبع : ةمجرت ، تاوصألا ملع ، ليئرب ؛ جربلام )٣(



 ١٣١ 

             ةزهجأب يوغللا توصلا كلذ ةساردل لاجم انهو ،ةيئايزيف صئاصخ ةدع هل نوكتو ،تابذبذ
    )١(. " توصلا ءايزيف يف نوصتخملا اهب لماعتي يتلا يتوصلا سايقلا

        اهرهشأ ةزهجألا نم ةعومجم نم تاوصألا ملع دا    فتسا ةيئايزيفلا ةزهجألا لاجم يفو     
   ةزـهجأ كلذـكو )         لجسملا ، نودملا ، فشاكلا ، يعانصلا كنحلا وأ فقسلا (   يهو ةعبرأ
            رفسأ دقو ،تابذبذلا ليجست ةزهجأو،نينرلا ةزهجأو ،مغنلا ريياعم ةزهجأ لثم توصلا ةينقت
   : يهو تالاجم ةدع يف تددح ةلئاه جئاتن نع يتوصلا سردلا يف ةزهجألا هذه لامعتسا

              ةزهجألا هذه روهظ لبق اهوفشتكي نأ ةغللا ءاملع عطتسي مل ةيتوص قئاقح نع فشكلا )١(
   . ةروطتملا

         تـناك يتلا تاعابطنالا رييغتو ، ةيتوصلا ةيوغللا تاساردلا يف ةعبتملا جهانملا ليدعت )٢(
 . لبق نم ةدئاس

            جئاـتن نـم هـيلإ اولـصو امم ريثك دييأ      تب ،فلسلا نم ةفورعملا قئاقحلا ضعب ديكأت )٣(
 )٢(. ةيديلقتلا قرطلاب

  )٣( . ةيبيرجتلاو ةيملعلا ةغبصلاب ثيدحلا يتوصلا يوغللا سردلا جهانم غابطصا )٤(

               مـلع يـف ةعبتملا ةيملعلا ئدابملاو ةينفلا لئاسولا قيبطتل ةجيتن ةروثلا هذه تءاج دقو    
          نأ دـح ىلإ ةيمهألا غلاب الالغتسا قيبطتلا اذه ل      غتسا دقو ، يناسنإلا توصلا ىلع ءايزيفلا
               تاذ ىرـخأ نيداـيم ىلإ اهقفوأو تامدخلا لجأ مدقي حبصأ هسفن يئايزيفلا تاوصألا ملع
                تاـسارد نم اهب لصتي امو توصلا ةسدنه الثم كلذ نمو ،ةيرشبلا ةايح يف ةغلاب ةيمهأ
       )٤(. صاخ لكشب يناسنإلا توصلاو ماع لكشب توصلا ىلع

    نيـمهم نيملعب اهدفر "         لالخ نم ةيئايزيفلا تايتوصلاب ةثيدحلا تاساردلا تمتها دقو     
                ةـساردلاب متـهي يذـلا تايناسللا ملعو ،توصلا ةرهاظب متهي يذلا ماعلا توصلا ملع امه

                                                             

  . ٥٣ ص ، ةغللا ملع ىلإ لخدم ، يزاجح  يمهف دومحم  )١(
 . ٠٥ ص ، تاوصألا ملع ، رشب لامك )٢(
  . ٥٣ ـ٤٣ ص ، ةغللا ملع يف ، تاميلط راتخم  يزاغ : رظنا )٣(
  .  ٠٥  ص ، تاوصألا ملع ، رشب  لامك : رظنا )٤(

 



 ٢٣١ 

           رهاوظلل ةيئايزيفلا صئاصخلا فاشتكا ىلع ةيئايزيفلا تايتوصلا لمعت ثيح ،ناسلل ةيلمعلا
           دـنع ةيوغللا تاوصألاب كلذك متهيو ،ةيوغللا تاوصألا يف ةدوجوملا ةيجو متلاو ةيزازتهالا
                نـمز نم دتمت يتلا ةرتفلا كلت يف يأ ،ءاوهلا يف اهراشتناو يتوصلا زاهجلا نم اهجورخ
            نـع ثيدـحلا لثم عوضوملا اذه يف ةريثك ليصافت كانهو )١( "     هلابقتسا نمز ىلإ هثودح
      ،هتعسو زازتهالاو ددرتلاو ةجوملا ةساردو ،توصل    ل ةيئايزيفلا صئاصخلاو ،توصلا ديدحت
           ةـساردو ،ةبكرملاو ةطيسبلا ةيئايزيفلا تاوصألا عاونأو ،هتجردو هعافتراو توصلا ةدشو
    )٢(. خلا... يئايزيفلا توصلا ليلحتو ،هثودح ةيفيكو ،توصلا ىدصو نينرلاو سرجلا

   ملع لاجم يف ةيملعلا تاروطتل          ا نم ريثك يف ادج مهم رود هل يئايزيفلا تاوصألا ملعو    
                 ثالـث نـع تاوـصألا ملع هباتك يف رشب لامك روتكدلا ثدحت ثيح ، ةيوغللا تاوصألا
        ثالثـل ةـغللا  عاضخإ يه ىلوألا :         يئايزيفلا تاوصألا  ملعب ةقالع اهل ةروطتم تايلمع
   ءاـملعلا نأ             ةثلاثلاو  ،ايلآ بوتكم مالك ىلإ قوطنملا مالكلا ليوحت ةيناثلاو ،ةفلتخم تايلمع
                ربكم يف ناسنإلا ملكتي نأب تاوصألا ليلحت يف  ةمدختسملا  ةينفلا ةزهجألا  لضفب نولمأي
            ةغل ىلإ ةغللا هذهل  ةيروف ةمجرت ىلع لصحيو ،ةنيعم ةغلب  ) enohporciM (  توصلا
                   ناك دقو ،ديعبلاب  سيل تقو ذنم تققحت ءايشأ هذهو  ،ةقوطنم وأ ةبوتكم ةروص  يف ىرخأ
               مدقتلا اذه رشب روتكدلا بسنيو ، تققحت اهنكلو ، تاينمأو لامآ رشب لامك روتكدلا اهيمسي
              يـف ةمدختسملا ةينفلا ةزهجألا لالخ نم يئايزيفلا تاوصألا ملع يف لصاحلا روطتلا ىلإ
 )٣( .  هبراجتو هثوحب

          ةـثيدحلا تايناسـللا نيـب ةكرتشم تاعوضوم  ةدع "   نوسبكاج نامور "   لوانت دقو    
               ، يسـكعلا ددرـتلاو ، ةيلكشلا وأ، ةينامزلا ةيمتحلاو ، قسانتاللاو قسانتلا يهو ءايزيفلاو
              ةرفـش نع نوسبكاج ثدحتو ، ةيئايزيفلا اكيمانيدلاو لصاوتلا عوضوم نيب قفتي ام كلذكو
 نيب ةمدختسملا ةيظفللا زومرلا ةرفش نع كلذكو ، براجتلا يف ةمدختسملا ةيئايزيفلا زومرلا
                 ثـيح  ،لـصاوتلا ةـيلمع يف ةيساسأ ةادأ ةرفشلا هذه نأ ساسأ ىلع ، ةملك تملا ةعامجلا

                                                             

  م٠٠٠٢ ، رئازجلا ، ٢ ط ، رشنلل ةبصقلا راد ، ةماعلا تايناسللا يف ئدابم ، بلاط هلوخ ؛ يميهاربإلا )١(
 . ٤٤ ص

   . ٩٤ ـ ٥٤ ص ، ةماعلا تايناسللا يف ئدابم ، يميهاربإلا  بلاط هلوخ  :رظنا )٢(
  .  ٥٥ ـ٣٥ ص ، تاوصألا ملع ، رشب  لامك :رظنا )٣(



 ٣٣١ 

                 يـف اهمدختسـي نأ نـكمي ةفصاو ةيناسل زومر ةرفش ىلإ يعقاولا يناسللا ملاعلا اهلوحي
   )١(. ةظحالملاو ةبرجتلا

         كاـنه نأ ىـلإ ةراشإلا نم ءايزيفلاب هتقالعو تاوصألا ملع نع انثيدح يف مهملا نمو    
 ثيدــحلا يتوصــلا سردــلا ءاــملع نــم ضعبــلا هيمســي "  ءاــيزيفلا نــم اــبناج
  دــحأ ىــلإ يــمتني يذــلا تــسوكأ ىــلإ ةبســن ) يكيتــسوكالا تاوــصألا مــلع (
 ،   يكيتـسوكالا(        ىـنعملا سفنب نيحلطصملا مدختسي ضعبلاو )٢( "يئايزيفلا ثحبلا بناوج
     وأ يئاـيزيفلا لـيلحتلا مادختـسا ةـيناكمإ نع رشب لامك روتكدلا ثدحت ثيح )  يئايزيفلا
               صاوـخ ةفرعم قيرط نع ، قطنلا بويعو ممصلا نم ةنيعم عاونأ جالع يف يكيتسوكالا
       ةـيقبتملا تاردقلا ضعب يمني نأ نكمي يذلاو ليلحتلا اذه ةطساوب ةيتوصلا بيكارتلل ةنيعم
  )٣(. ةيقطنلا بويعلا باحصأ يدل

    ثيدـحلا لصفنس يذلاو )    قطنلا بويع جالع (     عوضوملا اذه نع ثيدحل  ا ءانثأ يفو    
                اذهب اريبك امامتها متهت ةثيدحلا ةيتوصلا تاساردلا نأ ىلع دكؤن نأ بجي ، هعضوم يف هيف
                 هذـه لـك نأ ينعي اذهو ، ةيسفنلاو ةيجولويسفلا تاساردلا ىلع اركح ناك نأ دعب لقحلا
  . ةيقطنلا تابارطضالا وأ بويعلا هذه لثمل جالعلا داجيإ يف دحوتتو كراشتت دوهجلا

              ، عماسـلا نذأ اهلبقتست امك ةغللا تاوصأ جلاعي يئايزيفلا تاوصألا ملع نأف ةصالخلاو   
             ساسألاو ، يعمسلا تاوصألا ملعو يقطنلا تاوصألا ملع نيب ىطسولا ةلحرملا لثمي وهو
  ارـيبك ادهج كلذ رفو دقو ، ء      ايزيفلا ملع تايرظن ىلع هدامتعا يئايزيفلا تاوصألا ملع يف
             نم اولصو يتلاو ، ةمدقتملا ةيبيرجتلاو ةيملعلا لئاسولا هذه مادختساب تاوصألا ءاملع ىلع
                تاـساردلا يف لصألا وه يقطنلا تاوصألا ملع ناك اذإو ، ةريبك ةيملع جئاتن ىلإ اهلالخ
   نم ةيتوصلا تاسار          دلل ةدعاسملاو نوعلا مدقيل ءاج يئايزيفلا تاوصألا ملع نإف ، ةيتوصلا
   . هرارسأو يوغللا توصلا قامعأ ىلإ لوصولا لالخ

  

                                                             

  ، مظاك نسحو حلاص مكاح يلع ةمجرت ، ةغللا ملع يف ةيساسألا تاهاجتالا ، نامور ؛ نوسبكاج : رظنا )١(
   . ٢٢١ ـ ١٢١ ص .  م٢٠٠٢ ، نانبل ، توريب ، برغملا ، ءاضيبلا رادلا ، ١ ط ، يبرعلا يفاقثلا زكرملا
  . ٩٤ ص ،  تاوصألا ملع، رشب  لامك  )٢(
  .  ١٥  ص ، تاوصألا ملع ، رشب  لامك : رظنا )٣(

 



 ٤٣١ 

  .  ةيعامتجالا مولعلاو يقطنلا تاوصألا ملع : عبارلا بلطملا

               فرـعي ام اهنم تايتوصلا ةصاخو ةيوغللا مولعلا عم ةقالع اهل يتلا ةمهملا مولعلا نم    
      يوـغللا ثحبلا جئاتن نم ةيعامتجال        ا مولعلا يف نوثحابلا دافتسا ثيح ، ةيعامتجالا مولعلاب
                  تدافتـسا كلذـكو ، يعاـمتجالا كولسلا رهاظم مهأ نم ةغللا نأ اهنم ، بناوج ةدع نم
 ءاقللا بناوج ىلع تقلطأ تايمست ةدع كانهو ،    ةيعامتجالا تاساردلا نم ةيوغللا تاساردلا
 مولعلا ءامسأ ددعتب تايمستلا هذه تددعتو ،ةغلل اهثحب يف ةيعامتجالا مولعلاو ةغللا ملع نيب
  ىـلإ  ريشـن نأ يفكيو     ،انعوضوم سيل تايمستلا فالتخاو ةفلتخملا اهسرادمو ةيعامتجالا
  )١(. ةغللا ملع نيبو اهنيب ةريثكلا ءاقللا بناوج

  اـهنم ،بناوج ةدع نم يوغللا ثحبلا جئاتن نم ةيعامتجالا مولعلا يف نوثحابلا دافأ دقل    
  داـفأو   ، درفلل يعامتجالا ءامتنالا تامس حضوأو يعامتجالا كولسلا رهاظم مهأ ةغللا نأ
 الإ متت ال قيقد وحن ىلع اهتالالدو ظافلألا ةساردف ،ةيعامتجالا تاساردلا نم كلذك نويوغللا
  ءوـض  يـف الإ الماك اريسفت رسفي ال يوغللا ريغتلاو ،يراضحلاو يعامتجالا اهراطإ يف
 ةلماكلا اهملاعم حاضتا نكمي ال ةريثك ةيوغل اياضق كانهو ،ةيعامتجالاو ةيراضحلا فورظلا
        نأ لواحنـس اـم اذـهو )٢(  ةيراضـحلاو ةيعامتجالاو ةيوغللا تاساردلا نيب نواعتلاب الإ
   : يلي اميف هضرعتسن

                 اذـه يف ناسنإلا اهب لصاوتي يتلا ةليسولاو ، يناسنإ عمتجم لظ يف الإ ايحت ال ةغللا    
    يـنج نبا فيرعت يف هدجن كلذ نومضمو ، هعبطب يعا     متجا ناسنإلاو ، ةغللا يه عمتجملا
 ةغللا نأ ىلع لدت " موق " ةملكف )٣( " مهضارغأ نع موق لك اهب ربعي تاوصأ " : هلوقب ةغلل
  لـصاوتلا ةليسو اهنأ دوصقملا "  مهضارغأ نع ربعت "      و ، عمتجملا دوصقملاو موق نيب ايحت
     ةـعيبطلا نـع ثيدـحلا رصـعلا يف       ليق ام قبس دق ينج نبا نوكي كلذبو ، عمتجملا يف
 لعافتلا قيرط نع عمتجملا يف ققحتت ةرهاظ ةغللا نأب لوقلا نكمي ثيح ، ةغلل ةيعامتجالا
  عزوـتتو مالكلا هنع جتنيو يوغللا فقوملا هيف ثدحي يذلاو، عمتسملاو ملكتملا نيب يوغللا

                                                             

   يو��غللا عا��متجالا م��لع:       تايمس��ت ةد��ع ة��يعامتجالا مو��لعلا ءو��ض ي��ف ة��يوغللا اياض��قلا ة��سارد ى��لع ق��لطي )١(
egaugnal fo ygoloicos   يجو����لونثإلا ة����غللا م����لع)scitsiugniloicos(  يعا����متجالا ة����غللا م����لع)(

porhtna lacigolo   ا��يجولوبورثنإلا م��لع)scitsiugnil lacigoloporhtnA(   يجو��لوبورثنإلا ة��غللا م��لع)(
 . )ygoloporhtna citsiugnil( ةيوغللا
  . ١٥ ص ، نراقم يخيرات لخدم ةيبرعلا ةغللا ملع ، يزاجح  يمهف دومحم  :رظنا )٢(
 .١/٣٣ ،  صئاصخلا ،  ينج نبا )٣(



 ٥٣١ 

 .    ـعـمتجملا ـلـخاد ـاـهيلع فرـاـعتم ـدـعاوق ـقـفو فئـاـظولاو راودألا ـهـيف

  . ةلاسرلاو لبقتسملاو لسرملا لالخ نم ةغلل ةيعامتجالا ةفيظولاب اثيدح فرع ام اذهو

 :              لاق ثيح يعامتجالا مهافتلاو لصاوتلا يف اهرودو ةغللا ةيمهأ نع سيردنف ربع دقو    
 اميف مهافتلا ىلإ ةجاحلاب سانلا سحأ موي ةغللا تدجوو ، ةغللا تنوكت عمتجملا ناضحأ يف "
             طبرـت يتلا لماوعلا ىوقأ نم ةغللا تحبصأ ؛ عمتجملا عم ةغللا لعافتل   ارظنو )١( "  مهنيب
                يـف عمتجملا ةيمهأ نع يرهفلا يسافلا رداقلا دبع روتكدلا ثدحت دقو ، عمتجملا دارفأ نيب
      نـم مغرـلا ىلعو "  :            لوقيف عمتجم يأ يف ةيوغللا ةكلملا لالخ نم لفطلل ةغللا ليصوت
           هـطيحم يف اهب كتحي ةغل ةيأ ملعتي نأ عيطتسي ي داع لف      ط يأ نإف ؛ اهدقعتو تاغللا نيابت
  . لفطلا هيف شيعي يذلا عمتجملا يناسللا طيحملاب دوصقملاو )٢( " يناسللا

            ةصاخلا فئاظولا نم ةعومجم اهتحت جردني ةماع ةفيظو يه ةغلل ةيعامتجالا ةفيظولاو    
   اـمك ،   ضعبلا اهضعب نع ةفل تخم يه  و ، ةيحتلاو ةلماجملاو   غالبإلاو ةلاحإلاو هيجوتلا  لثم
     ، عمتجملا يف رودي امع ريبعتلل ةادأ يه ةغللاو " ركشلا       لثم رخآ ىلإ عمتجم نم فلتخت اهنأ
      نـم ، عـمتجملا اذـهل هوـجولا ةددعتملا ةفلتخملا روصلا حوضوو ةقد يف انل لجست يهف
  )٣( . " كلذ ريغو ةيداصتقاو ةينفو ةيملعو ةيفاقثو ةيركف تاهاجتاو دئاقعو مظنو ةراضح

               ةـغللاف عمتجملا هب رثأتي امب رثأتتو عمتجملا يف روطتتو ومنت يحلا نئاكلا لثم ةغللاو    

       عـمتجملا يـف اـهقطن يف ةريسي ةلهس اهدجن دقو، يودبلا عمتجملا يف ةرعو ةيودب اهدجن

                 لازـت الو ، طـقف ةايحلا تارورض نع ربعت يئادبلا عمتجملا يف اهدجن دقو ، رضحتملا

             نـع رـيبعتلل ةيمسجلاو ةيوديلا تاراشإلا ىلع نآلا ىتح دمتعت ةيئادبلا تاغل  لا هذه ضعب

  )٤( دوصقملا ىنعملا

 نيب توافتلا يف ةغللا ريثأت ىدم انل حضتي اهومنو اهروطت يف تاغللا نيب قيرفتلا اذهبو    
  ،      ةيندتم ةقبط هذهو ةيقار هقبط هذه :          لوقنف ةغللا هسكعت امكح قلطن دقو ، عمتجملا تاقبط

                                                             

  . ٥٣ ص ، ةغللا ؛ سيردنف  )١(
 ، ١ ط ، تاديوع تاروشنم ، ) ةيلالدو ةيبيكرت جذامن ( ةيبرعلا ةغللاو تايناسللا ، يرهفلا رداقلا دبع ؛ يسافلا )٢(
  .  ٢٤ ص .   م٦٨٩١ ، توريب

  . ٧٣  ص  ، ةغللا ملع ، نماضلا  حلاص متاح  )٣(
 . ٧٣  ص ، ةغللا ملع ، نماضلا حلاص متاح :رظنا )٤(



 ٦٣١ 

                  لالـخ نـم ساكعنالا اذه لثم ىلإ سيردنف راشأ دقو ، ةغللا ساسأ ىلع ينب مكحلا اذهو
         ناـك دـقف ، ةصاخلا ءايقشألا ةيماع كانهو " :        لوقي ثيح ءايقشألا ةغل اهامس ةغل دوجو
               ةصاخلا اهتغل اهل تناكو ، ءايقشألل ةمظنم ةئيه رشع عساتلا نرقلا ةياهن ىتح اندنع دجوي
              سكعنـي نأ يعيبطلا نم ريغتلا اذهو ، تاعمتجملا يف ريغت ثدحي اذهبو )١( "   اهيلع قفتملا
   . ريغتلا نم عون اهبيصيف ةغللا ىلع

               اهماسـقناو ةـغللا ةأشـنف ،ةغللا نوؤش ةفاك ىلع ةغيلب راثآ اهل ةيعامتجالا رهاوظلاو    
               اـهرهاظم ددـعتو ،قيـضو ةعسو فعضو ةوق نم اهيلع أرطي امو ،اهراشتناو اهتايحو
             همهف نكمي ال كلذ لك ،اهدعاوقو اهبيلاسأو اهتالولدمو اهتاوصأ يف ثدحت يتلا تاروطتلاو
       ةـقيثولا ةلصلا ىلع لدي اذهو )٢(.         ةيعامتجالا رهاوظلا ءوض يف الإ هبابسأ ىلع فوقولاو
                 رهاوـظلا سردـي يذـلا مـلعلاو ةـيوغللا رهاوظلا سردي يذلا ملعلا امهو ،نيملعلا نيب
             يعاـمتجالا ةغللا ملعب ىمسي ام رهظ عمتجملاو ةغللا نيب ةقالعلا هذهل  ةجيتنو ،ةيعامتجالا
      نيـب ةقالعلا نع فشكلا لواحي "    يذلا ملعلا وهو )    يوغللا عامتجالا ملع (   هامس ضعبلاو
                                  )٣(" ةفلتخملا ةيوغللا رهاوظلا يف ةيعامتجالا ةايحلا كلت رثأ نيبيو ،ةيعامتجالا ةايحلاو ةغللا

               باوتلا دبع روتكدلا فيرعت نع اريثك دعتبي ال افيرعت يلوخلا دمحم روتكدلا هفرع دقو     
             ةـيعامتجالا تاـجهللا تالكشـم سردـي ، يقيبطتلا ةغللا ملع نم "     عرف هنأب هفرع دقف
  )٤( . " عمتجملاو ةغللا نيب لدابتملا ريثأتلاو ، يوغللا جاودزالاو

    مـلع عم ـرـــخآب         وأ لكشب نومضملا يف اهضعب قفتي يتلا تاي  مستلا تددعت دقو    
        عاـمتجالا مـلع وأ ةغللا عامتجا ملع :        اهنم ركذن ،قوطنملا يف فلتخيو يعامتجالا ةغللا
                 طاقن كانه نإف فالتخالا اذه رمأ نم نكي امهمو ،  ةيوغللا ايجولوبورثنألا ملع ،  يوغللا
       هنومسي برعلاو نييبرغلا نم نيرصاعملا لعلو ،      ثحابملا كلت تاعوضوم نيب ةريثك ءاقتلا
              اذه يق لثمتملا باطخلاو ، ةيناسللا عئاقولاب متهتل تءاج ثيح ، ةيعامتجالا تايناسللا ملعب
               فـقاوم اهفصوب ، تاغل ةدع وأ ةدحاو ةغل نمض ةيناسللا تالامعتسالا رهظي يذلا نيابتلا

                                                             

  . ٨٣  ص ،  ةغللا ؛ سيردنف  )١(
 .  ١٣ ص ، ةغللا ملع ، يفاو  دحاولا دبع يلع :رظنا )٢(
 .  ٥٢١  ص ، يوغللا ثحبلا جهانمو ةغللا ملع ىلع لخدملا ، باوتلا دبع  ناضمر  )٣(
  . ١٦٢ ص ، م ٢٨٩١ ، توريب ، نانبل ةبتكم ، يرظنلا ةغللا ملع مجعم ، يلع دمحم ؛ يلوخلا )٤(

 



 ٧٣١ 

          لاـجم يـق ثـحابلا نإف مث نمو           ، هنوكي نأ نم درف لك نكمي يذلا كاردإلا يف ىلجتت
                 ةـينبلاو ةـيوغللا ةـينبلا نيـب ةـلدابتملا تاقالعلا هذه عم لماعتي وهو ةيناسللا تاساردلا
              ةيمويلا هتغل سردي يذلا عمتجملا ةشياعم ىلوألا ، نيتفيظوب موقي هتقيقح يف وه ةيعامتجالا
      نـم ريثكلا كانهو  )١(.         ةيناثلا ةفيظولا عوضوم نوكت هنودم لكشت يلاتلاب يهو ، اهنوديو
       تاراـبع لثم يعامتجالا قايسلا لالخ نم مدختست ةيعامتجا ةفيظو يدؤت ةيوغللا تارابعلا
     . عمتجملا دارفأ نيب طباورلاو تاقالعلا قيثوت يف مهاست يتلاو ، ةفلتخملا ركشلاو ةيحتلا

 اهلالخ نوكيو هتافو ىتحو هتدالو ذنم هيف شيعي يذلا هعمتجم نم هتغل بستكي لفطلاو    
  لـفطلا ةدالو  دـعبف ، ةغللا مادختسا قيرط نع ةلعافلا هتيوضع لصأتت عمتجملا يف اوضع
   دـعبو هـتابغر نم ةبغر عبشت وأ هتاجاح نم ةجاح هل ىضقتل حايصلاب أدبي ةليلق عيباسأب
  ةـحلملا هتاجاح ءاضق نأو ًامسا ءيش لكل نأ كرديو ءامسألاو ءايشألا ملاع فشتكي روهش
  نأ ىـلإ ريغص لفط وهو هتايح يف ًادتمم لاصتالا اذه رمتسيو .ةغللاب ًاقيثو ًالاصتا لصتي
  يـف ةلعافلا هتيوضعو ،عاطق يأ يف ًالماع وأ ةعماج يف ًابلاط وأ ةسردم يف ًاذيملت حبصي
 كلذل اهانغأو هتاودأ مهأ يه يتلا ةغللا ىلع هترطيسو لاصتالا ىلع هتردقب طبترت عمتجملا
  .لصتم ومن ةيلمع اهنإ لق وأ هتايح دادتما ةدتمم ةيلمع ةغلل درفلا باستكا ناك

            اـهنع جتني امو عمتجملا يف ةلوادتم يه امك ةغللا ةسارد لوانتت ةيعامتجالا تايناسللاو    
          ، ءادألاو ةـيافكلا وأ مالـكلاو ةـغللا لوانتت يتلا تايناسللا نع فلتخي اذهو ، رهاوظ نم
          يـعيبط لكشـب هموق ةغل بستكي لفطلا نأ فولأملاو " :      ةريامع روتكدلا هلوقي ام ليلدلاو
 يبرعلا لفطلا بستكي امدنع ثدحي ام لعفلاب اذهو ، وحنلا ملعت نودبو ، عاو دوهجم نودبو
                وحنلا دعاوق ملعتيو ، عاو لكشب ةسردملا يف اهملعتي لفطلا نإف ىحصفلا امأ ، ةيماعلا هتغل
  )٢( . " احيحص امادختسا ىحصفلا مدختسي يكل

                 يـغبني ال هنأ الإ ، ةزرابلا ةثيدحلا مولعلا نم يعامتجالا ةغللا ملع نأ نم مغرلا ىلعو    
         ةـجرد ىـلإ لصن الف ، ةغللا ىلع أرطت يتلا رهاوظلا لك يف ساسألا هلعجو هل بصعتلا

                                                             

    ، ةيناس��نالا مو��لعلا ة��لجم ، ة��يعامتجالا تايناس��للاو تايناس��للا ني��ب ة��غللا ،  نيد��لا ز��ع ؛ يوارح��ص :ر��ظنا )١(
  . ٠٥١ ص ، م ٤٠٠٢ ةنسلا سماخلا ددعلا ، ةركسب ةعماج
  ، ةيدوعس��لا ، ةد��ج ، ع��يزوتلاو رش��نلل ة��فرعملا   ملا��ع ، ا��هبيكارتو ة��غللا و��حن ي��ف ،  ل��يلخ د��محأ ؛ ةريا��مع )٢(

  .  ٩١ ص ، م ٤٨٩١

  



 ٨٣١ 

                 لـثم الو ، ةـيعامتجا تارثؤـم يه تارثؤملا لك لعج يذلا ريسوس يد لثم فرطتلا
  . ) سفنلا ملع ( ةيسفنلا تاساردلا نم ءزج ةغللا ملع لعج يذلا يكسموشت

                  هوـحن اـحن نـم لكو ريسوس يد ىلع ةلمح يفاو دحاولا دبع يلع روتكدلا نش دقو    
   )١( .ةيعامتجالا رومألا ىلإ عجرت ةيوغللا رهاوظلا لك نأ همعزب

   مل ثيح               ، دعب هدشأ غلبي مل هتيادب يف لازام ملع هنأ يعامتجالا ةغللا ملع يف ةصالخلاو    
    هـيف ةغللا نوربتعي يعامتجالا ةغللا ملع راصنأف ، هتيوه ديدحتو هفيرعت ىلع هراصنأ قفتي
                 مـث ، لـصألا وه هيف عامتجالا ملع نوربتعي يوغللا عامتجالا ملع راصنأو ، لصألا يه
  . اعاستاو الومش رثكأ تربتعُا يتلاو ةيعامتجالا تايناسللا ترهظ

              ةـجيتن تاـيماعلا ءوشـن يـه مولعلا هذه اهيف مهاست يتلا ة   يوغللا رهاوظلا مهأ لعلو    
              اـم نكلو ، ضعب ىلع اهضعب ريثأتو تاعمتجملا نيب طالتخالا يهو ةيعامتجالا فورظلل
           طاشن رطخأ وه لصاوتلاو ، عمتجملا دارفأ نيب لصاوتلل ةيعامتجالا ةليسولا اهنأ ةغللا زيمي
  ال ً        ايناسـنإ ًاطاشـن روصتن نأ اننكمي الف ،         ةطيسبلا هذه ىلع دجو نأ ذنم ناسنإلا هسرامي
  . ةغللا ىلع دمتعي

 دحأ عيطتسي الف ،ًاثيدحو ًاميدق مهدحو نييوغللا ىلع ًاركح ةغللا ةسارد نكت مل انه نمو     
    نـم مهرـيغ   كلذـكو       ةغللا ةسارد عامتجالا ءاملع قح نمف     ،ةغللا ةسارد نع ينغتسي  نأ
        مولعلاف ، ةغللا ىلع اهتاريثأتو ةيعامتجالا رهاوظلا ا      وسردي نأ نييوغللا قح نمو ، ءاملعلا
                ىـلع ديكأتلا بجيو ،رخآ نود املع ركتحي نأ دحأل نكمي الو ، اهضعب نم ديفتست نأ دبال
               دجن ثيح يعامتجالا روطتلاب رثأتي ةغللا ملع نم عرف وه يذلاو ةيوغللا تاوصألا ملع نأ
      مولعلا ةيمهأ كلذكو ، اهتفصو اهجرخ         م يف روطتلا نم عون اهباصأ دق تاوصألا ضعب نأ
              ، اهيف ريبك ريثأت  ةيعامتجالا ةئيبلل عجري يتلاو ةيقطنلا تابارطضالا جالع يف ةيعامتجالا
      . ةئراطلا لكاشملل تاجالعو لولح عضول مولعلا رفاضت نم دبالف

  

  

                                                             

 ص ،  م ٦٤٩١                  ، ةرها�قلا ، ة�يبرعلا ب�تكلا ءا�يحإ راد ، ع�متجملاو ة�غللا ، دحاولا دبع يلع  ؛ يفاو :رظنا )١(
٥٣ .  



 ٩٣١ 

  . حيرشتلاو ايجولويسفلا ملعو يقطنلا تاوصألا ملع : سماخلا بلطملا

               ، ناسـنإلا دـنع يتوصـلا زاـهجلا ةساردو ةيوغللا تاوصألا جراخم ديدحت نا ك اذإ    
              نـم يـه ةـيوغللا تاوصألا جارخإب موقت يتلا قطنلا ءاضعأ يف مكحتت يتلا تالضعلاو
                  ءاضـعألا فئاـظو مـلعب ةـقالع وذ عرـفلا اذه نإف ، يقطنلا تاوصألا ملع عيضاوم
)ygoloisyhP( ، حيرشتلا ملعو    )ymotnA( ،  " حيرشـتلا يـملعب طبترـم ةغللا  ملعو       
   )١(. " امهفئاظوب امهمايقو ، عمسلا ءاضعأو ، قطنلا ءاضعأ فيرعت ثيح نم ايجولويسفلاو

      اقاصـتلا موـلعلا رثكأ نم )  ايجولويسفلا (        ءاضعألا فئاظو ملع نأ ءاملعلا ربتعا دقو    
   ءاضـعأ              بـيكرتو فصو يف ةيمهأ نم هل امل ةيتوصلا تاساردلا يف ةصاخو ةغللا ملعب
                  تاوـصألا مـلعب اضـيأ يمـس دـق يقطنلا تاوصألا ملع نأ ةصاخو ، يقطنلا زاهجلا
  . يجولويسفلا

  حيرشتلاب نيعتسي "             ثيح حيرشتلا ملع نم ةريبك ةدافتسا ديفتسي ةغللا ملع نأ ينعي اذهو    
       فورـحلا جراـخم ىلع فوقولا يف )    ناسنإلا ءاضعأ فئاظو (   ةيناسنإلا ايجولويسيفلاو
               ، فئاـظولا هذهب اهمايق ةيفيكو ، اهفئاظو ىلع فوقولاو ، عمسلاو قطنلا ءاضعأ ليلحتو
               يـف اـهفالتخاو ، نسلا فالتخاب دحاولا درفلا يف اهفالتخاو ، دارفألا فالتخاب اهفالتخاو
                 ةـغللا يـف اـهيلإ امو اهعيمج رهاوظلا هذه رثأ نايبو ، اهروصع فالتخاب ةدحاولا ةمألا
           ملعو حيرشتلا ملع تايطعم نم اودافتسا ديوجتلا ءاملع نأ دجن كلذك )٢( "   اهروطتو اهتأشن
  . قطنلا ءاضعأ فصول ءاضعألا فئاظو

              نإـف عوضوملا ةسارد يف احيحص اجهنم نيبت يهو ركذلا قحتست ةديدج ةرهاظ هذهو    
              ىـلع يغبني يذلا يملعلا دنتسملا يه لظت ءاضعألا فئاظو ءاملعو حيرشتلا ءاملع ةملك
           يلزكردلا ناك دقف ، قطنلا ءاضعأ فصو يف رابتعالا نيعب هذخأ ةيوغللا تاو صألا يسراد
         نم عبنت ال ةرهاظلا هذه ةيمهأ و ،قطنلا ءاضعأ فص و يف حيرشتلاو بطلا بتك نم لقني
                يـف قطنلا ءاضعأ فصو يف يلزكردلا هعبتا يذلا جهنملا نم امنإ و ةلوقنملا ةداملا ةميق
  ثودح بابسأ (           هتلاسر يف انيس نبا الإ هيلإ هقبسي مل يذلا  و )٣( )   ةلاجعلا ةصالخ (  هباتك

                                                             

  . ٨٢ ص ، ةغللا ملع ىلإ لخدم ، يزاجح  يمهف دومحم  )١(
  . ٢٣ ص  ، ةغللا ملع ، يفاو دحاولا دبع يلع )٢(
 فلخ ، قيقحتو ةسارد ، ةلاسرلا دارم نايب يف ةلاجعلا ةصالخ ، ليعامسا نب نسح ؛يلزكردلا  :رظنا )٣(

  . م٢٠٠٢ ـ  ـه٣٢٤١ ، تيركت ةعماج ، دمحلا يرودق مناغ.د فارشإي ةاروتكد ةلاسر ، يروبجلا نسح



 ٠٤١ 

                 اساسم رثكأ همالك ءاج مث نم و ايوغل ابيبط ناك هسفن انيس نبا نأب ملعلا عم )١( )  فورحلا
   تاوـصألا ثـحابم (   قـلع دقف يزارلا نيدلا رخف مامإلا كلذك ،تاوصألا يسراد ةجاحب
  عـيطقت  دـنع دلوتت امنإ فورحلا  هذه " :      لوقي ذإ حيرشتلا ملع ىلع فوقولاب )  فورحلاو
  نـع ثحبلا بجيف نيتفشلاو نانسألاو ناسللاو قلحلا يف ةصوصخم جراخم يهو توصلا
  نكمتـت  اـهرابتعاب  يـتلا  تالضـعلا لاوحأ نع ثحبلا اضيأ بجيو سباحملا كلت لاوحأ
 الإ اهتلالد متت ال ثحابملا هذهو دوجولا يف سنجلا نم ةريثكلا عاونألا لاخدإ نم تاناويحلا
   )٢( " حيرشتلا ملع ىلع فوقولا دنع

              كـلت نيرمثتسم ةيوغللا تاوصألا ةسارد يف جهنلا اذه ىلع كلذ دعب نوثدحملا راسو     
  نم مسق "             يهو ةيجولويسيفلا تايتوصلاب فرعي ام اثيدح رهظ ثيح ، مولعلا نيب تاقالعلا
        هذـه تـناك نإو ، يوـغللا          توصـلا ثادحإل ىلوألا ةلحرملاب متهي يذلا تاوصألا ملع
        ىـلع اهمامتها رصقت لب ، ناسنإلا مسج        ءاضعأ لكب متهت ال اهنإف ةيجولويسيف تايتوصلا
            زاهجلاب ىمسي ام نوكت يتلاو ، ةيوغللا تاوصألا ثادحإ يف مهاست يتلا ءاضعألا ةعومجم
  )٣(. " ةيتوصلا ةلآلا وأ يتوصلا

  نيتئرلاك ،يناسنإلا مسجلا ءاضعأ نم ةفئ   اط نواعت ةجيتن ردصت ةيوغللا تاوصألا هذهو    
      لـصأ تاوـصألا هذـهلو "   ، خلا...       نانسألاو نيتفشلاو فنألاو مفلاو ،ناسللاو ةرجنحلاو
              نيـب ةمئاقلا تاقالعلا ضعب ةساردب الإ اهتقيقح كاردإو اهحيضوت ىتأتي نلو ؛ يجولويسف
   مـلعب ةناعتـسالا نود        يأ ، ةيوغللا تاوصألا ثادحإ يف ةكرتشملا يناسنإلا مسجلا ءاضعأ
  )٤( " حيرشتلا ملعبو ءاضعألا فئاظو

 ،ناسللا وه اهيف وضع مهأو ، يتوصلا وأ يقطنلا زاهجلاب ازواجت ءاضعألا هذه ىمستو    
 غامدلا اهرقم نأ مغر ، ناسلل ةلثامم ةغللا تلعجف . ةغللا ىلع ناسللا قلطأ ناسنإلا نإ لب
" يبرع هناسل " ةيبرعلا يف لوقنف ،اهزاربإ لئاسو نم ةليسو الإ هلماكب يتوصلا زاهجلا امو
 هلوق وحن ىلع ،ةغللا ىنعمب نآرقلا اهمدختسا امك ىلوألا هتغل وأ مألا ةغللا يأ هتغل نأ يأ

                                                             

  . ملع ىيحي و نايطلا ناسح دمحم : قيقحت ، فورحلا ثودح بابسأ ةلاسر ؛ انيس نبا :رظنا )١(
  ، تور��يب ، ة��يملعلا ب��تكلا راد ، ١ ط ، ب��يغلا    حيتا��فم ،  ي��ميمتلا ر��مع ن��ب د��محم نيد��لا ر��خف ؛ يزار��لا )٢(

 . ٢٢ /١ ، م ٠٠٠٢ - ـه١٢٤١
  . ٠٥ ص  ، ةماعلا تايناسللا يف ئدابم ، يميهاربإلا بلاط هلوخ  )٣(
  .  ٠٧ ص  ، يبرعلا ئراقلل ةمدقم ةغللا ملع ،  نارعسلا دومحم )٤(

 



 ١٤١ 

 نم يدهيو ءاشي نم هللا لضيف مهل نيبيل هموَق ِناسلِب اَّلِإ ٍلوسر نم اَنْلسرَأ امو ﴿ :ىلاعت
  مـهَّلعَل  كناسـلِب هاَنرسي امَّنِإَف ﴿ :    ىلاعتو هناحبس هلوقو )١(  ﴾ ميكح   لا زيزعلا وهو ءاشي
  )٣( ﴾ ٍنيِبم يِبرع ٍناسلِب ﴿ : ىلاعتو هناحبس هلوقو ،)٢( ﴾ نورَّكَذَتي
  
               ، اـهلمع ةـيفيكو ةيقطنلا ءاضعألا بيكرت ىلع فرعتلا متي حيرشتلا ملع لالخ نمو    
           هنيوكت ىلع فرعتلا مت ثيح ، ةيقطنلا ءاضعألا مهأ نم وهف "  ناسللا "  ل  اثملا ليبس ىلعو
  مـفلا  فـيوجت نم اريبك اءزج ناسللا لتحي " ثيح حيرشتلا ملع قيرط نع هصئاصخو
 يلفسلا كفلاب لصتم وهو ،قلحلا طسو ىلإ قلحلا ىلعأ ىلإ ايانثلا فلخ نم دتمي ذإ قلحلاو
 وأ  ناسـللا ضافخنا ىلإ نايدؤي هعافترا وأ يلفسلا كفلا ضافخنا نأ يأ ،هتكرحب طبترمو
 موقت ، ناسللا مسج لخاد ةجسنأ لكش ىلع تالضع عبرأ ناسللا لكش يف مكحتيو ،هعافترا
 ناتيبناجلا ناتفاحلا عفترت ذإ ،نيسلا توصب قطنلا لثم ،هضفخ وأ هعفر وأ همض وأ هطسبب
   .)٤(مفلا نم جرخيل ءاوهلل اًقيض اربعم ناسللا طسو ىقبيو ناسلل
             نوقفتي رشبلا عيمج نأ ايجولويسفلا ملعو حيرشتلا ملع اهتبثأ يتلا ةدكؤملا ءايشألا نمو    
             ةردقملا يف ءاوس قولحلاو رجانحلاو هافشلاو نسلألاف ، ةيقطنلا ءاضعألل ةيوضعلا ةينبلا يف
  دـق              و ، رشبلا نيب صاخ يقرع فالتخا يأ دجوي الو فئاظولا ءادأ يف ةعاربلاو نيوكتلاو
      اـمنود ظفل يأب ظفلتلل يرطفلا دادعتسالا هيدل لفط لك نأ ايجولويسفلاو حيرشتلا ملع  تبثأ
                 ، ءاشـي امب قطنلا لهسلا نم هيلع نوكيف ، ديلقتلاو ةاكاحملا عيطتسي لفطلا نأل ؛ ةبوعص
  )٥( .رابكلا دنع رفوتي ال ام اذهو

      دـقفي يتلا نسلا نأ بيرجتل        او ةظحالملا قيرط نع تيرجأ يتلا تاساردلا تتبثأ دقلو    
                 ةبعـص تناك امهم ةغل يأ نمو ةظفل يأ قطن يف ةاكاحملاو ديلقتلا ىلع ةردقلا اهيف لفطلا
           ةـيوغللا تاوصألل لفطلا ةاكاحم ربتعتو ، ةلوفطلا ةرتف يهتنت اهب يتلاو ةقهارملا ةرتف يه
    هـب موقت ام           ل لصفملا يفصولا سردلا لالخ نم يجولويسفلا تاوصألا ملع نيدايم مهأ نم

                                                             

 . ٤ / ٤١ ميهاربإ ةروس )١(
 ٤٤/٨٥ ناخدلا ةروس )٢(
 . ٥٩١ /٦٢  ءارعشلا ةروس )٣(
 ٤٤ ص ، م٠٠٠٢ ـ  ـه١٢٤١ ، ضايرلا ، ةبوتلا ةبتكم ، ةيبرعلا تايتوصلا ، دمحم روصنم ؛ يدماغلا )٤(
  . ٧٣ ـ ٦٣ ص  ، ةغللا ملع يف ، تاميلط راتخم يزاغ :رظنا )٥(

 



 ٢٤١ 

                قـيقحتل ؛ زازـتهاو برضو ، سبحو طغضو ، ريفزو قيهش نم ةددعتملا قطنلا ءاضعأ
  )١( مالكلا ةيلمع

             يـف تاوصألا جراخمو تافص ةسارد لالخ نم ايجولويسفلاو حيرشتلا ملع تبثا دقو    
              نم دتمي تاغللا هتفرع يتوص جردم عسوأ ىلع عزوتت ةيبرعلا فورحلا نأ يقطنلا زاهجلا
           دـجت يتلاو ةيقلحلا فورحلا ةرثكب اضيأ ةيبرعلا ةغللا زيمتتو )٢(     قلحلا ىصقأ ىلإ نيتفشلا
               روتكدلا ركذ امك ةيبوروأ ودنهلا تاغللا يف ةصاخو ، اهقطن يف ةبوعص بوعشلا نم ريثك
   مدختسـت مل "                ، تاغللا هذه يف بوعشلا هذه نأ ىلإ كلذ عجرأ ثيح ، باوتلا دبع ناضمر
  )٣( . " قلحلا نم تاوصألا جارخإ يف قطنلا تاناكمإ لك

    راثتسـي ثـيح"           ةيجولويسـفلا سيياـقملاب ىمسي ام ايجولويسفلا ملع نمض مدختستو    
 رهظت ةيجولويسف تاسايق ةدع ذخؤت مث ،هعماسم ىلع ةنيعم تاملك وأ ةملك ءاقلإب صوحفملا
 ةباجتسالاو لعفلا          در ةوق تاسايقلا هذه لمتشتو ، ىنعملا يف ريغتلا ىلع ءانب اكرتشم ارياغت
                 تسـيل اـهنأل ؛اهقدـص ثيح نم كش عضوم اهنأ الإ ، باعلألا تاليجستو دلجملل ةماعلا
  )٤( ." ةريسي تسيل ةلأسم اهجئاتن ريسفتو ، هتاذ ىنعملل ةساسح

              اـهنمو ،ةـفرعملا عورف ةفاكب ماملإلا ىلإ جاتحي تاوصألا ملعل سرادلا نإف ةصالخلاو   
           ملع ىلإ لخادم نع ةرابع اهنأل ؛ءاضعألا فئاظو ملع ىمست يت  لاو ايجولويسفلاو حيرشتلا
   . ةبعشتملاو ةفلتخملا هعورفب عساولا تاوصألا

    

  

  

  

                                                             

  .  ٧٣ ص ، ةغللا ملع يف ، تاميلط راتخم  يزاغ :رظنا )١(
 . ٦٣ ص ، ةغللا ملع يف ، تاميلط راتخم  يزاغ :رظنا )٢(
 . ٩٢ ص ، هجهانمو ةغللا ملعل لخدملا ، باوتلا دبع  ناضمر  )٣(
 . ٨١١ ـ٧١١ ص  يلقعلا ضرملاو ةغللا ةيجولوكيس ، فسوي  ديس  ةعمج  )٤(



 ٣٤١ 

  

            

   يناَّـثلا لـصفلا              
  
                    ) لماوعو رهاظمو ميهافم ( ةلوفطلاو قطنلا تابارطضا
                
  ناثحبم هيفو                     
     

  .  ةساردو فيرعت لفطلا : لوألا ثحبملا

     اهبابسأو اهفيرعتو اهخيرات ةيقطنلا تابارطضالا:يناثلا ثحبملا

      

 

  

  

  

  

  



 ٤٤١ 

  

                     

   لوألا ثـحبملا                   
       
   ـةـساردو فـيرعت ـلـفطلا          
   بـلاطم ةثالث هيفو              
             

  .  ماع لكشب ةلوفطلا :  لوألا بلطملا           

  .  لفطلا ةسارد قرط : يناثلا بلطملا          

   . يتوصلا ومنلاو لفطلا ةغل : ثلاثلا بلطملا          

  
  

  

  

  

  

  

  



 ٥٤١ 

  .  ماع لكشب ةلوفطلا :  لوألا بلطملا

     يـهتنتو ةـلوفطلاب أدب          ت ةددعتم لحارمب نوكلا اذه يف هدوجو ةلحر يف ناسنإلا رمي     
              يـهف ةلوفطلاب أدبت امدنع ناسنإلا ةايحو ، اهتافصو اهصئاصخ ةلحرم لكلو ، ةخوخيشلاب
 برعلا ناسل يف درو امك ىبصلا يه ةلوفطلاو ، ةراهطلاو ةءاربلا ةروص ناهذألا يف مسرت
         يبصـلاو ، ءيـش لك نم ريغصلا وه لفطلاو ، هرغص يف يأ هابص يف هتيأر لاقي ثيح
  لـفطلاو ، لافطأ هعمج درفم لفطلاو )١(      ملتحي نأ ىلإ همأ نطب نم طقسي نيح الفط  ىعدي
   )٢( ىثنألاو ركذلا هيف يوتسيو ،غولبلا ىتح دلولا وه

  ةوـُقِب  باـَتكْلا  ذـُخ ىيحي اي ﴿ :          ىلاعت هلوق يف ميركلا نآرقلا يف موهفملا اذه دجنو    
        ىـنعملا قـفاوتيو ، الـفط يأ ) ايبـص(     ةملكب انه دوصقملاو )٣(  ﴾ ايِبص مْكحْلا هاَنيَتآو
                  دوصـقملا ريسـفت يـف ميركلا نآرقلا يف درو ام عم برعلا ناسل يف درو يذلا يمجعملا
  مـُث  ةـَقَلع  نـم  مـُث ةَفْطُن نم مُث ٍبارُت نم مُكَقَلَخ يذَّلا  وه ﴿ :     ىلاعت هلوق يف ةلوفطلاب
  اـمَك  اوُنذْأَتسـيْلَف  مـُلحْلا مُكْنم ُلاَفْطَأْلا َغَلب اَذِإو﴿ :    اضيأ ىلاعت هلوقو)٤( ﴾ اًلْفط مُكجِرْخي
 لاق : لاق ةريره يبأ نع فيرشلا ثيدحلا يف درو ام كلذكو )٥( ﴾ مِهلبَق نم نيذَّلا نَذْأَتسا
  نينـس  ِعبـس  ءاـَنبَأ  مـهو  ةَالصـلاِب مُكدَالوَأ اورم  " : ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر
  )٦( "  ِعِجاضمْلا ىف مهَنيب اوُقرَفو نينس ِرْشع ءاَنبَأ مهو اهيَلع مهوبِرضاو

                نيوكت ةلحرم يه ىلوألا عبسلا نينسلا ربتعا دق  يبنلا نأ دجن ثيدحلا اذه لالخ نمو    
           برـتقيو هسـفن نع ةيلوئسملا ةرتفلا هذه يف لفطلا لمحت     ي ال ثيح لفطلل ةياعرو دادعإو
 نوكتو ،     ةالصلل هكرت ىلع بقاعي نأ نكمي ث       يح ةرشاعلا ةنسلا يف ةيلوئسملا هذه نم لفطلا
  هـيلع هللا ىلص  ـ يبنلا رمأ ثيح ةرشع ةثلاثلا ةنسلا يف لفطلا دنع هيدج رثكأ ةيلوئسملا

                                                             

  .  ١٠٤ / ١١  ) لفط ( ةدامو   . ٩٤٤ /٤١ ) ابص ( ةدام ، برعلا ناسل ، روظنم نبا : رظنا )١(
 . ٢/٠٦٥  ) لفط ( ةدام  ، ةوعدلا راد ، ةيبرعلا ةغللا عمجم قيقحت ، طيسولا مجعملا  : رظنا )٢(
  . ٢١  /٩١ ميرم ةروس )٣(
 . ٧٦ /٠٤ رفاغ ةروس  )٤(
 . ٩٥ / ٤٢ رونلا ةروس )٥(
 ، ١/٥٨١ ، توريب ، يبرعلا باتكلا راد ، دوواد يبأ ننس ، ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ ؛ يناتسجسلا )٦(
٩٤ ثيدحلا مقر ٥ .   
 
 



 ٦٤١ 

 يه ةرتفلا هذه نال ؛ مونلا نكامأ يف ثانإلاو روكذلا لافطألا يسنج نيب قيرفتلاب ـ  ملسو
   . لفطلا دنع مالتحالاو غولبلا ةيادب

              دـقف ، ةيناسـنإلا موـلعلا نم دحاو عرف ىلع ةرصتقم تسيل ةلوفطلا ةلحرم ةساردو     
                ىـلع ريثأـتلا يف ةغلابلا اهتيمهأل كلذو ةلوفطلا ةلحرمب ةيناسنإلا مولعلا نم ريثك  تمتها
            نأ نذإ اـبيرغ سيلف ، ةيفاقثلاو ةيعامتجالا يحاونلا ىلع ماعلا ريثأتلا   و ، عمتجملاو ةرسألا
               ةـغللا روـطتو يـقطنلا زاهجلاو يوغللا بناجلا ةصاخو لفطلا ةساردب ةغللا ءاملع متهي
         نم دحاو ملع صاصتخا نم تسيل مويلا لفطلا ةسارد "       نأ ررقت دقلو لفطلا دنع اهباستكاو
      سفنـلا مـلع يف امأ  )١( "     ةيناسنإلا مولعلا عيمج مام      تها لاجم يه امنإو ، ةفرعملا عورف
   : نالولدم اهل  )لفطلا( ةملكلف

   .يسنجلا جضنلا ىتح ةدالولا نس نم راغصلا ىلع قلطيو : ماع )١(
  )٢( ةقهارملا نس ىتح دهملا نس قوف نم راغصلا ىلع قلطيو : صاخ )٢(

      ىلع عيمجلا قفتا ثيح ةلوفطلا لحارم       ةساردب نويوبرتلاو نوثحابلاو ءاملعلا متها دقو     
   : يلي امك اهميسقت

    . ةدالولا ىتح لمحلا ةيادب نم دتمتو ، ) ةينينجلا ( داليملا لبق ام ةلحرم )١(

  . ةيناثلا ةنسلا ةياهن ىتح ةدالولا نم دتمت ، )ماطفلا ( دهملا ةلحرم )٢(

    . تاونس تس ىتح نيتنس نس نم دتمتو ، ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم )٣(

  )٣(. ةقهارملا ةيادب ةرشع ةيناثلا ىتحو ةسداسلا نس نم دتمتو ةرخأتملا ةلوفطلا ةلحرم )٤(

           ةيسفنلاو ةيجولويسفلاو ةيجولويبلا اهصئاصخ اهل ةيئزجلا لحارملا هذه نم ةلحرم لكو    
             يذلاو ةلوفطلا ةلحرم يف يوغللا ومنلا صئاصخ لحارملا هذه يف انصخي امو ةيعامتجالاو
    . يوغللا ومنلا باستكا لحارم ناونع تحت اقباس ثحابلا هلوانت نأ قبس

                                                             

        ، ت��يوكلا ، ة��فرعملا ملا��ع، بادآلاو ة��فاقثلل ينطو��لا س��لجملا ، لا��فطألا ة��فاقث ، نا��معن يدا��ه ؛ ي��ثيهلا  )١(
  .  ٧١ ص ،  م٨٨٩١
                ة�عجارمو ريدص�ت ،نيص�صختملا بر�علاو نييرص�ملا ةذتا�سألا ن�م ة�بخن داد�عإ ،ة�يعامتجالا مو�لعلا مجعم )٢(
  . ٩٦٣ ص ،٥٧٩١ ،باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ،ةرهاقلا ،روكدم ميهاربإ
  ، ندرألا ، نا�مع ، ١ ط ، قورشلا راد ، لفطلا ةسارد قرط  ، دمحم ؛ موهرب و  ةفيان ؛ يماطق :  رظنا )٣(

  .  ٦١ ص . م ٩٨٩١



 ٧٤١ 

               ةيتوصـلا هتزهجأ جضن ىوتسم نأل همهف وأ مالكلا ىلع رداق ريغ وهو دلوي ناسنإلاو    
                   زاـهجلا جضـن ةـيلمع ىلع ءانب ةردقلا هذه بستكي هنإ مث ، كلذب هل حمسي ال ةيكاردإلاو
   )١( يزكرملا يبصعلا

             ىـلع داـمتعالاو زـجعلا ةلحرم اهنأب امومع ماطفلاو ةينينجلا ةلوفطلا ةل حرم زيمتتو    
                ربعت امنيب ، هرومأ رييست يف هب نوطيحي نمو هترسأو هيوبأ ىلع دمتعي لفطلاف ، نيرخآلا
     متـها كلذل  )٢(            سفنلا ىلع دامتعالا ةلحرم ىلإ هب لاقتنالل لفطلاب ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم
        تاريغتلاو اهتافصو ةفلتخملا ومنلا تايلمع ةساردب ةيبرتلا لا   جم يف نوصتخملاو نوبرملا
                ةـساردب نوـيوغللا اضيأ متها دقو ، جضنلا ةلحرم ىلإ لفطلا لوصو ةيفيكو اهللختت يتلا
             هبيردتو لفطلا ةدعاسم ةيناكمإو لفطلا ىدل يقطنلا زاهجلا روطت ةصاخو ةغللا ومنو روطت
   قطنلا ةيلمع ىلع

              ىـلوألا روذـبلا نأل كـلذ درفلا ةيصخش نيوكت يف ةريبك ةيمهأ ا  هل ةلوفطلا ةلحرمو    
 ددحتي ةلوفطلا ةلحرم يف تاربخ نم درفلا ىقلي ام ءوض ىلعف ، اهيف عضوت درفلا ةيصخشل
               ةـلحرملا هذهب مامتهالا يغبني كلذل ؛ ليكشتلاو لقصلل الباق ناك هنأل لفطلا ةيصخش راطإ
 خارصلا نوكي يتلاو ةغلل ةيلوألا ماخلا ةداملا يه تاوصألا نأ ذإ ةيوغللا ةليصحلاب ةصاخو
   . ةلحرملا هذه يف لفطلا دنع ريبعتلل ىلوألا لئاسولا نم حايصلاو

             ىدل ةدحوم تاوصأ يه حايصلاو خارصلا تاوصأ نأ تاساردلا نم ريثكلا تتبثأ دقو     
 رشبلا  قلخ  ىل           اعتو هناحبس هللا نأ كلذ  ىلع ليلدلاو ، مهتاغل فالتخا ىلع اعيمج لافطألا
  ساـَّنلا  رـَطَف يتَّلا هَّللا َترْطف ﴿ :        ىلاعت  هلوقل  مالسإلا  ةرط   ف يه هدحاو ةرطفب  اعيمج
   )٣(﴾ اهيَلع

             ةطيحملا ةئيبلا ريثأت أدبي هومن لامتكاو يوضعلا هجوضن دعبو ةرطفلا ىلع دلوي لفطلاف    
       هللا  لوـسر  لاـق : لاق ةريره يبأ نع         فيرشلا ثيدحلا يف درو امك نيوبألا ةصاخو هب

                                                             

   . ٦٣ ص ، ؟ هبدأو لفطلاب ينتعن فيك ، محلملا  ليعامسا  )١(
 . ٧١ ص ، لافطألا ةسارد قرط  ، موهرب  دمحمو يماطق ةفيان : رظنا )٢(
  . ٠٣ / ٠٣ مورلا ةروس )٣(



 ٨٤١ 

    وأ هـنادوهي هاوبأـف ،ةرـطفلا ىلع الإ دلوي دولوم نم ام " : ـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ 
   . ةرطفلا نيد وه مالسإلا نأل هناملسمي ثيدحلا يف ركذي ملو )١( " هناسجمي وأ هنارصني

 نأ ىلع ةثيدحلا ةيوغللا تاساردلا تلد " :ركب وبأ ةفيلخلا فسوي روتكدلا لوقي كلذ يفو    
                نأو ، ناسـنإلا اهملكتب يتلا تاغللا نم ةغل يأ ملعتل يوضعلا دادعتسالا هيدلو دلوي لفطلا
     رشبلا اهفرع يتلا ةيوغللا تاوصألا لك جارخإ نم هنكمت ةديدش ةنورم وذ هيدل قطنلا زاهج
   لـك لمع               تسـي هرـمع نـم لوألا ماعلا لالخ لفطلا نأ ىلع نوثحابلا عمجي اضيأو )٢( "
               لفطلا بستكي نأ دعب تاوصألا ضعب لحمضنو ، ةغل يأ ملعتل ةيضرأ دعت يتلا تاوصألا
    )٣(. ةغللا كلت يف ةمدختسم ريغ تاوصألا كلت تناك ذإ ، هعمتجم ةفاقث يف ةدئاسلا ةغللا

 ، gnioD gniD : ) جنود جند ( ةيرظنب هامسملا هتيرظن يف رللم سكم هررق ام اذهو    
              اـمك ةلماكلا ظافلألا غوص يف ةردقلا ىلع هترطفب دوزم ناسنإلا نأ ةيرظنلا  هذه ةصالخو
  )٤( . لئاسولا نم ةليسو ةيأب هضارغأ نع ريبعتلا يف ةبغرلا ىلع عوبطم هنأ

                  يـه يـتلاو، تاوـصألا هذه ةغللا نم لفطلا هبستكي ام لوأ نأ دكؤملا نم تاب دقلو   
 مث ، ىنعم اهل تاملك حبصتل ؛ كلذ دعب زيامتت    يتلاو ، لافطألا لك دنع امامت ةقفتم تاوصأ
  )٥(. ىنعم تاذ ةيوحن المج حبصتل تاملكلا هذه بيكرت

 ينتعت نأ مألا ىلع بجي هنإف مألا ةصاخو نيوبألا رود نع ثيدح نم مدقت ام ءوض يف    
              زيمت نأ عيطتست مألا نأب ثوحبلا دكؤت ثيح هب لاصتالا ةموادمو هتظحالمب موقتو اهدلوب
                 ادج مهملا نم ثيح ، ملأ تاخرص مأ عوج تاخرص يه له لفطلا دنع تاخرصلا عاونأ
               ةيتوصلا تاديدرتلا هذهل هباستكا يف  لفطلا دمتعي ةنيعم ةيتوص تادحو ديدرتب مألا موقت نأ
               لـفطلا اهردصي يتلا تاوصألا وه لفطلا هيلإ عمتسي نأ نكمي ءيش لوأو عامتسالا ىلع

                                                             

             د�محم ، حيحص�تو ع�مجو ب�يوبت ، يرا�خبلا حيحص حرش يف يرابلا حتف ، رجح نبا ؛ ينالقسعلا :   رظنا )١(
   با�تك ي�ف ٥٧٧٤   ثيد�حلا م�قر ، ٢١٥ /٨ .               تور�يب ، ة�فرعملا راد ، ب�يطخلا نيد�لا بحم و يقابلا دبع داؤف
  . ردقلا
 ، ١  ط ، يمال���سإلا ر���كفلا ة���بتكم ، ا���هملعنو ا���هملعتن ف���يك نآر���قلا تاو���صأ ، ة���فيلخلا ف���سوي ؛ ركبو���بأ )٢(
  .  ٦٣  ص . ـه ٣٧٩١ ـ م ٢٩٣١ ، موطرخلا
 .٧٣١ ص ، لافطألا ةفاقث ،  يتيهلا نامعن يداه : رظنا )٣(
   .  ٩٩ ص ، ةغللا ملع ، نماضلا  حلاص متاح : رظنا )٤(
  .  ٧٨ ص ، يلقعلا ضرملاو ةغللا ةيجولوكيس ، فسوي  ديس ةعمج : رظنا )٥(

 



 ٩٤١ 

           يـتلاو اهديدرتب لفطلا موقي نأ نكمي ةمهم تامينوف ىلع لمت     شت يتلا همأ تاوصأ مث هسفن
 ةاغانم قيرط نع ابيرقت رشع يناثلا وأ عساتلا رهشلا ىتحو سماخلا رهشلا ةيادب نم ققحتت
        ةأيهت كلذكو تاوصألا ىلع بيردت ةيلمع ةباثمب اهنأكو اهديدرتب لفطلا موقيو ، اهديلول مألا
  )١( . يوغللا ومنلا نم ةمهم ةلحرمل يقطنلا زاهجلا

               يتلاو لفطلا اهب رمي يتلا لحارملا رطخأ نم ةيلمعلا هذه ىلت يتلا ةلحرملا هذه ربتعتو    
                  ىـلع نوـكت نأ مألا ىلع كلذل ؛ ةيوغللا تابارطضالا يف عوقولا نم اهيف وجني نأ نكمي
   ةـيوغللا ت           اداعلا هنبا ميلعت يف لاعفلا هرودب بألا كلذكو ،هتعباتمو هتبقارمل دادعتسالا ةبهأ
        . ةميلسلا

             يـتلا ةريبكلا تاريغتلا تايرجم ىلع فوقولل ادج مهمو يرورض ةلوفطلا نع ثيدحلا    
                  ، لفطلل يوغللا ومنلا ةعباتم يف ةيمهأ نم كلذل امل ؛ موي دعب اموي لفطلا ةدالو ذنم جردتتت
 ةبسنب لافطألا ب يصت ام ابلاغ ةيقطنلا تابارطضالا نأل ؛ ومنلا اذه تايئزج ىلع فوقولاو
                 اقباس ثحابلا جلاع دقو ، ىلوألا تاونسلا يف يوغللا  لكشتلا ةرتف  يف ةصاخو ادج ةيلاع
                اـهطابتراو اـهفورح ددـع ثـيح نم تاملكلل يقطنلا روطتلاو لفطلا ةغل روطت لحارم
 نم لفطلا نكمي يذلا لماكلا يوغللا جضنلا ىلإ ةديفملا ةلمجلاب قطنلل لوصولا ىلإ يناعملاب
        حبصـيو مألا ةغللا هذهل يوغللا ءادألا هيدل رقتسي كلذ دعب لفطلاو ، هعمتجم ةغل يف مكحتلا
   ملعت ةيلمع ءانثأ "              هنأ كلذ يف ببسلاو مألا هتغل ريغ ىرخأ ةغل ملعتي نأ ادج ةبوع صلا نم
              هـضرفي يذلا وحنلا ىلع ةيوغللا تاوصألا جارخإ ىلع لفطلا قطن ءاضعأ سرمتت ةغللا
                هذـه قـفو هعمـسو هقطن زاهج فيكتي اذبو ، اهملكتي يتلا ةغلل يوحنلاو  يتوصلا ماظنلا
          مـهب طلتخي نمو هتوخإو هيبأو همأ عم هيمويلا هتايح يف اهمدختسيو اهعمسي يتلا تاوصألا
  )٢( " هتغل ءانبأ نم

    ؟ةغللا هذه تأدب فيك :           لثم اياضقب لفطلا ةغل لاجم يف نوثحابلاو نوسرادلا متها دقلو    
    اثيدح ةظحالملا بناج ىلإ بيرجتلاو اميدق ةظحالملا ءاملعلا مدختسا ثيح ؟ ترو طت فيكو
                ةـغلو هـيوبأ ةغل جيردتلاب ىقلتي نأ ريغصلا لفطلا اهب عيطتسي يتلا ةقيرطلا ىلإ لوصولل

                                                             

   . ٨٨ ص ، يلقعلا ضرملاو ةغللا ةيجولوكيس ، فسوي ديس ةعمج : رظنا )١(
  . ٦٣ ص ، اهملعنو اهملعتن فيك نآرقلا تاوصأ ، ركب وبأ ةفيلخلا فسوي  )٢(

 



 ٠٥١ 

                  طـسولا ةغل كلتمي امنإو ، مدعلا نم هتغل قلخي ال لفطلاف ، لفطلا هيف شيعي يذلا عمتجملا
      )١(. ائيشف ائيش هب طيحملا

      انصـخي امو ، بناوجلا عيمج يف ومن ةيلمع ربكأل لفطلا ضرعتي ةلوفطلا ةلحرم يفو    
                 عـيمج ىـلع لفطلا دنع يوغللا بناجلا روطتو ومن سكعني ثيح ي وغللا بناجلا وه انه
 لاصتالا ةليسو "      يه امومع ةغللاف ، يظفل ريغ وأ ايظفل اومن ومنلا اذه ناك ءاوس بناوجلا
 يلاعفنالا قفاوتلاو ةيعامتجالا ةئشنتلاو يلقعلا ومنلا لئاسو ىدحإ يهو ،يلقعلاو يعامتجالا
  لـعافتلا رهوج ةغللا لتحتو ،يكرحلاو يسحلاو يلقعلا ومنلا رهاظم نم يوق رهظم يهو
  )٢( " لفطلل يلقعلا ومنلا راطإ يف زاجنإ ربكأ ةغللا ليصحت ربتعيو ،يعامتجالا

 نم دكأتلا وه لفطلا دنع يوغللا ومنلا ةظحالم دنع اهب مامتهالا بجي يتلا رومألا نمو     
                 ارـظنو قـطنلا ةـيلمع يف نورخأتي لافطألا نم ريثكف ، لفطلا دنع عمسلا زاهج ةمالس
                نأ كـلذ دعب فشتكيف لفطلا رمع مدقت عم ةلكشملا هذه قمعتت ةعباتملا يف نيدلاولا لامهإل
         دـيلقت رصـنع وهو ادج امهم ارصنع لفطلا        دقفي يلاتلابو ةيعمس ةلكشم هيدل تناك لفطلا
      نإف مث نمو يوغللا باستكالا ةيلمع يف ةريبك ةدعاسم هدعاست يتلاو اهعمسي يتلا تاوصألا
        نع هيلإ لصي ام يكاحي هديلقت يف لفطلاف "        لفطلا دنع عمسلا ةمالسب ةطبترم ديلقتلا ةيلمع
 رثأتت نأو ،هيدل عمسلا ةردق           ةحص ىلع ةاكاحملا هذه فقوتت نأ يهيدبلا نمف ، عمسلا قيرط
         يذـلا مـصألا نأ كلذ ىلع ليلدلاو )٣( "          بيذهتو ةقد نم ةساحلا هذه لاني امب اهئاقترا يف
                  دقف هنأل هب قطني نأ عيطتسي ال هنكلو بيع يأ هيف سيلو ميلس يقطنلا هزاهج نأ دجن عمسي
    امكبأ مصألا اذه ى           قبيو يوغللا روطتلاو باستكالا ةيلمع يف ادج مهم لماع وه يذلا عمسلا
  . هيدل يقطنلا زاهجلا ةمالس نم مغرلا ىلع قطني ال

              يـف عمسـلا ةيمهأ ىلع ةيعامتجالاو ةيسفنلا تاساردلا لاجم يف نوصتخملا دكأ دقو     
                ىلع يقلأ ام رركيو ، رابكلا ثيداحأ ىلإ لفطلا عمتسي ثيح ،لفطلا دنع ةغللا مهفو ءاقترا
           ميلسـلا عامتسالا نع لفطلا زجع نإف ، تاوصألاو ةغللا م     لعتل ةيادب نذإ عمسلاف ، هعمسم

                                                             

 ، ةيما ش��لا راد��لا ، قش��مد ، م��لقلا راد ، ة��غللا ة��فرعم ى��لإ لخد��م ناس��نإلاو ناس��للا ، نس��ح ؛ ا��ظاظ : ر��ظنا )١(
   . ٢٢ ص .  م٠٩٩١ ـ ـه٠١٤١ ، ٢ ط ، توريب

    .٠٧١ ص .  م٠٩٩١ ، ةرهاقلا  ، ٥ ط ،بتكلا ملاع ،ةقهارملا و ةلوفطلا ومنلا سفن ملع ،دماح ؛ نارهز )٢(

  . ٠٠٢  ص ، لفطلاو ناسنإلا دنع ةغللا ةأشن ، يفاو دحاولا دبع يلع )٣(

 



 ١٥١ 

 ملكت يف ةبوعص دجيسو ، يناعملاب تاوصألا طبر نيبو هنيب لوحي اقئاع نوكيس مث نم هنإف
   )١( حيحصلا ءاجهلا

 ةغللا ىلإ يغصي نأ عيطتسي لفطلا " : نارهز دماح روتكدلا لوقي عوضوملا سفن يفو     
         عمتسي يتلا فقاوملل ًاعبت كلذو ،هنودصقي امع ةركف نوكيو ،  هب     نوطيحي نم اهب ملكتي يتلا
    )٢( . " ةنيعم تاملك ىلإ اهيف

                 لـثمت اـهنأل ةـلوفطلا ةلحرم يف ةغللاب مامتهالا عيمجلا ىلع نيعتي هنإف قبس اممو     
      رـيبعتلاو ، ةيلبقتسـملا لفطلا ةغل ةمالسو ةوقو حوضو ىدم ددحت يتلا ةيسيسأتلا ةلحرملا
             ةيعادبإلاو ةيليختلاو ةيلقعلاو ةيركفلا هتاناكمإ سكعي يذلا وه ماع لكشب لفطلا ىدل يوغللا
.   

               لالـخ نم مالكلا ةغل ءادأ ىلع سكعنيس ميلسلا هيجوتلا اههيجوتو لفطلا ةغل ةيمنت نإ    
              قـفو لـمجلا نوكتل عمتجتو فلتأت يتلا تاملكلاو ، ةيتوصلا عطاقملاو فورحلا مادختسا
 ةغللا نوكلو ، درفلا هيف شيعي يذلا عمتجملا ميقو ميهافم ىلإ لوصولل ةيلالدو ةيوحن لوصأ
               مـهفو اـهليلحتل لـفطلا اهردصي يتلا ةيوغللا تاوصألاب مامتهالا نم دبال ةيتوص زومر
               قطنلا بيصي دق للخ وأ بارطضا يأ نم اميلسو الماك اقطن اهقطن يف ةدعاسملل اهتالولدم
             نـم لفطلا دنع يقطن بارطضا وأ للخ يأ ىلع ديلا عضول ةع    باتملا ةرورض نم دبالو ،
     ىـلإ هعم لاقتنالا مث نمو لفطلا ةغل يف هئاقب نود ةلوليحلل كلذو ةقئاف ةعرسب هجالع لجأ
   . هجالع اهيف بعصي ةمدقتم ةلحرم

  

  

  

  

  

                                                             

          ، ة�ينانبللا ةيرص�ملا راد�لا ، ةءار�قلا تالكش�مو ل�فطلا ، يفطص�م م         ي�هف ؛ د�محم و ، د�محأ هللا دبع ؛ دمحأ )١(
  .  ٠٤ ص . م٤٩٩١ ـ ـه٤١٤١ ، ةرهاقلا ، ٣ ط

 . ١٧١ ص ، ةقهارملا و ةلوفطلا ومنلا سفن ملع ، نارهز  دماح )٢(



 ٢٥١ 

  . ةيملعلا اهتيمهأو لفطلا ةسارد قرط : يناثلا بلطملا

          اهب مامتهالا نم دبال ، ةمهمو ةريبك ةحيرش ةيناسنإلا     تاعمتجملا لك يف لافطألا لثمي     
              ، جئاتنلا لضفأ ىلإ لوصولا لجأ نم اهيف ثحبلاو اهتسارد يف ةيملعلا تايناكمإلا ريخستو
              ، نيمسق ىلإ نومسقني مهنأ دجي لفطلا ةسارد لاجم يف نيصتخملل ظحالملاو عباتملا نكلو
 ىلع دمتعي ال رخآ مسقو ، ةعباتملاو بيرجتلاو ةظحالملاك ةميلسلا ةيملعلا قرطلاب ذخأي مسق
              ىـلعف ، ةيطابتعالاو ةيئاوشعلاو ةيتاذلا ىؤرلا درجم ىلع هماكحأ ىنبي لب ةيملعلا قرطلا
              ايملع اريسفت نومدقي يملعلا جهنملا باحصأف برح يف ةميزه ريسفت اندرأ اذإ لاثملا ليبس
       نومدـقيف يملعلا جهنملا ىلع نودمتعي         ال نيذلا امأ ، ةلدألاو نيهاربلاو بابسألا ىلع اينبم
      ال هـجهنمب مـلعلا نإ" :  ل              ـيق كلذـل ، ناـهرب وأ ليلد ىلع دمتعي ال ايئاوشع ايتاذ ايأر
               تـعونتو تددـعت اـمهم يملعلا ثحبلا جهنم وه ريغ ال دحاو ملعلا جهنمو ،هعوضومب
 ،         تاءارـجإو تاوـطخب رـميو تانيعلا صحفي يبيرجت جهنم وهو . ةيملعلا تاعوضوملا
         يـملعلا جهنملل هعضخن نأ نكمي عوضوم لكف )١( "     ةـيئاصحإ ةـقيرطب هجئاتن بسحيو
   طبختلاو ةيئاوشعلا دجت جهنملا بيغي امدنعو ، ةيقيقح جئاتن ىلإ لوصولل ةمات ةيعوضومب

             جئاـتنلا لضفأ ىلإ لوصولل يملع جهنم قفو اهتساردو ةلوفطلاب مامتهالا بجي كلذل     
      نم تسيل مويلا ةلوفطلا ةسارد نإف "     ةلوفطلا ةساردب ةيناسنإلا ةفر   عملا فونص تمتها دقو
                 ، ةيناسـنإلا مولعلا يف ةيملع دوهج ةليصح يه لب ، ملعلا عورف نم دحاو عرف صاصتخا
      نـم اءزج ةلوفطلا ةسارد  دعتو )٢( . "         عمتجملاو ناسنإلا ةساردب ىنعت يتلا مولعلا لك يأ
 ،عمتجملا يف ةعساو ةحيرش انفلسأ امك لافطألا لكشي ثيح ، اعم لبقتسملاو عقاولاب مامتهالا
    . لبقتسملل فارشتسا وه لافطألاب مامتهالاف كلذل ، مداقلا لبقتسملا ليج نولكشي امك

            ةـساردب ةيوغللاو ةيوبرتلاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا تاساردلا لاجم يف نوصتخملا متها دقو
    هـميقو هـتاهاجتاو هتاراهم نم اريثك بست        كي ةلحرملا هذه يف لفطلا نأل ؛ ةلوفطلا ةلحرم
               ةيصخش يف ةلوفطلا ةلحرم رثأ تاساردلا تتبثأ ثيح ، هلبقتسم يف اريبك ارود بعلت يتلا
     )٣( . هتلوفط يف اهشاع يتلا فورظلل اعبت اباجيإ وأ ابلس درفلا

                                                             

 .  ٢١٢ ص .  م٣٩٩١ ، ةرهاقلا ، قورشلا راد ، ةيبرعلا ةفاقثلا ثيدحت ، بيجن يكز ؛ دومحم  )١(

 . ٧١ ص ، لافطألا ةفاقث ، يتيهلا نامعن يداه  )٢(

  . ٩١ ـ ٨١ ص  ، لفطلا ةسارد قرط ، موهرب  دمحم و  يماطق ةفيان  )٣(



 ٣٥١ 

   لـفطلا ةس              اردل يملعلا عباطلا نأ الإ ، ميدق مامتها وه ةلوفطلاب مامتهالا نأ نم مغرلا ىلع
              لفطلا ومن لحارم فصو لالخ نم ةيفصو تاسارد يه ةميدقلا تاساردلاف ، دهعلا ةثيدح
             تاببسملاو تاقالعلا ةسارد ىلإ كلذ تزواجت ةثيدحلا تاساردلا نكلو ، ةلحرم لك تافصو
               تاـسارد دـجوت لاثملا ليبس ىلعف ، ةفلتخملا ومنلا بناوج يف لافطألل ةيكولسلا رهاوظلل
   ىرخأب ةرهاظلا ةقالع (          يأ يوغللا ومنلا ىلع اهرثأو ةفلتخملا ومنلا بناوج  ةساردل ةيملع
          ىـلع تدمتعا يتلا ةيئاصحإلاو ةيناديملا تاساردلا كلذ ىلإ فضأ )     رخآب ريغتم ةقالع وأ
  ةـغلب  ةصصختملا ةيمل          علا تاساردلا انه انمهي امو ، ثيدحلا يملعلا جهنملاو ثحبلا بيلاسأ
             نـع ثيدحلا يف انمدق ام دكؤي اذهو ، ثيدحلا ةغللا ملع تاي    رظن ءوض يف اهومنو لفطلا
  حيـتت "              تاـساردلا هذه نأل ؛ لفطلا ةسارد يف ةيناسنإلا ةفرعملا عورفل ةفلتخملا دوهجلا
             ايوغل مهب لاصتالا بيلاسأل ةميلس سسأ عضو ئيهيو ايعامتجاو ايسفن لفطلا ىلع فوقولا
  )١( " حاجنلا نم لاع ردقب تايلمعلا هذه نم ةاغتبملا فادهألا قيقحتو ، ايفيقثت وأ ايوبرت وأ

  يناسـنإلا         كولسـلا رهاظم مهأ اهفصوب ةغللاب اهمامتها يف    ةيناسنإلا مولعلا كرتشتو     
 ةديدج تاصصخت روهظو ةيفرعملا ةروثلا اهرهاظم نمو ،ةيناسنإلا تاعامجلا نيب لاصتالل
       هـتاقالع لالـخ نـم ثيدحل  ا ةغللا مل     ع يف لئاهلا مدقتلل ةجيتنو ،     ةغللا ثحبب متهت ةقيقد
              ملع أشنف تاقالعلا هذهب متهت ةغللا ملعل ةيقيبطت ةيملع عورف تأشن ةفلتخملا مولعلاب هلاصتاو
 بناوجلا ةصاخو ةساردلل ازكرم لفطلا نم تلعج يتلاو يعامتجالا ةغللا ملعو يسفنلا ةغللا
  . ةيوغللا

      ةـغللا ملع ثحابم نأ  )يوغللا  ثحبلا و ةغللا(   هباتك يف   فلخ لداع  روتكدلا  ركذ دقو     
 )         اهصـئاصخو يوـغللا وـمنلا لحارمو ةغلل لفطلا ملعت (    اهمهأ نم  بناوج ة عست يسفنلا
          ، اـهتينبو اـهتعيبطو ةـغللا ةسارد ىلإ ةفاضإ )      لفطلا دنع قطنلا بويع ةسارد(  كلذكو
     ، ةغللاو ركفلا نيب ة          قالعلاو ، هسايق ةيفيكو ىنعملاو ظفللا نيوكتو ، ةغلل ةيبصعلا زكارملاو
   )٢( . ةغللا يف ةيدرفلا قورفلاو ، يوغللا لصاوتلا ةيمهأو ، ةغللا ةفيظوو

             ىرـخأو ةـيجهنم تالكشم هجاوت اهنأل ؛ ةدقعملا تاساردلا نم لافطألا ةسارد  لعلو     
                 يذـلا سايقلا يف ةءافكلا كلتمت ال لاجملا اذه يف ثحبلا تاودأ لازت ال ثيح ، ةيعوضوم
             لاـفطألا عاضـخإ ةبوعصل ارظن ةيعوضوملاو ميمعتلاو ةقدلا ىلإ جئاتنلاب لصي ن أ نكمي

                                                             

 . ٧١ ص ، لافطألا ةفاقث ، يتيهلا نامعن يداه )١(

  . ٧٢١ ص .  م٣٩٩١ ، ةرهاقلا ، ١ ط ، ةيبدألا ةبتكملا ، يوغللا ثحبلاو ةغللا ، لداع ؛ فلخ : رظنا )٢(



 ٤٥١ 

              لوصحلا لواحن امدنع مهسفنأ نع ريبعتلا يف لافطألا ةردق مدعلو ، بيرجتلا جهنم طورشل
  )١( ." تاباجإ ىلع

    ةجاحب يبرعلا لفطلاو ، ةليلق لفطلا ةغل ةساردب متهت يتلا ةيبرعلا ةيوغللا تاساردلا نإ     
               راوطأ نم روط لك يف برعلا لافطألا ةغل ىلع تاساردو ثوحب ءارجإ ىلإ ةسامو ةديدش
 نع لافطألا ريبعت يف امهلوأ لثمتي ، نيسيئر نييوتسم ىلع فرعتلا انل ىنستي ثيحب مهومن
        قورـف كانهو ، مهيلإ ةهجوملا ةغللا لافطألا مهف يف امهيناث لثمتيو مهتغل لالخ نم مهسفنأ
         هـتءارق قيرط نع ريباعتلاو لمجلاو تاملكلا ضعب مهفي دق لفطلاف ، نييوتس  ملا نيب ةديدع
    )٢(. ةفلتخم ريباعتو المجو تاملك مدختسي ريبعتلا دنع هنكلو ، اهيلإ هعامتسا وأ

             هذه جلاعُت مل اذإ اهنأل لفطلا تالكشمل تاجالع عضو يف ثوحبلاو تاساردلا مهاستو     
          ىـلع ريثأت تالكشملا هذهل نأ ببسلاو ، البقتسم ناسن    إلا ةيصخش ىلع رثؤتسف تالكشملا
               مـلع لاجم يف نوصتخملا ءاملعلا كردأ دقف ، دشرلاو ةقهارملا ةلحرم يف ناسنإلا قفاوت
      لـفطلا تالكشـم ةسارد ةيمهأ ةيعامتجاو ةيسفن ةيحان نم ةغللا جلاعي يذلا يقيبطتلا ةغللا
      بعصـي ةـيعامتجاو ةيسفن تافارحن         ا ىلإ يدؤتو لحفتست نأ لبق ةركبم نس يف اهجالعو
               يـقيبطتلا ةـغللا ملع اهالوأ ثيح مالكلاو قطنلاب قلعتت يتلا تالكشملا ةصاخو ، اهجالع
  )٣( . ةريبك ةيمهأ تاوصألا ملع عم نواعتلاب

               جهنـمو  نييوـغللا جهنـم  نيب يساسأ قرف نع  يزاجح دومحم روتكدلا  ثدحتيو     
 سفنلا  ءاملع فرص دقل : لوقي ثيح ، ةيوغللا رهاوظل     ا ةسارد يف مدختسملا  سفنلا ءاملع
               رهاوـظلا ىلع مهدهج  اوزكرو يناسنإلا كولسلا رسفت ةماع نيناوق  فاشتكا ىلإ مهدهج
                   يـفو ، مـلعت يتلا ةدوشنملا ةداملاب اومتهي ملو ، تاردقلاو  كاردإلاو ملعتلا  لثم  ةماعلا
     نوـسردي اوذـخأف ، نيبناـجلا نم ةغلل       ا ىلإ رظنلا نيثحابلا ضعب لواح ةريخألا تاونسلا
                لوـح ةقباسلا تاساردلا ةلباقم نم كلذ حضتيو اضيأ  ةيوغللا  ةينبلا و ةيوغللا تاباجتسالا
               يأ ، نييوغللا ةقيرطب هسفن عوضوملا ثحبت يهف ، ةرصاعملا تاساردلاب لفطلا دنع ةغللا
        الـك نأـب لوـقلا نكميو )٤( .         ةيلالدلاو ةيوحنلاو ةيتوصلا اهبناوج نم لفطلا ةغل ليلحتب

                                                             

    . ٩١ ص ، لافطألا ةفاقث ، يتيهلا نامعن يداه )١(
     .  ٣٤١ ص ، لافطألا ةفاقث ، يتيهلا نامعن يداه )٢(
        رش�نلاو تا�ساردلل ة�يعماجلا ةس�سؤملا ،ة�يبرعلا ة�غللا د�عاوقو ةيليوحتلاو ةيديلوتلا ةينسلألا ،  لاشيم ،ايركز )٣(
  ص . م ٢٨٩١ ،نانبل -توريب ، ١ ط ،عيزوتلاو
 .  ٠٥ ـ٩٤ ص ، ةيبرعلا ةغللا ملع ، يزاجح يمهف دومحم : رظنا )٤(



 ٥٥١ 

                يف يوغللا ليلحتلا جهانم نم اودافتسا دق سفنلا ءاملع نأ دجنف ، رخآلا نم دافتسا نيملعلا
   يـف ةمدختسـملا جهان        ملا نم ةغللا ءاملع دافتسا كلذكو ، يوغللا كولسلل ةغللا ءاملع ثحب
 جه         نـمو ةـظحالملا جهنـم لـثم صاخ لكش  ب يوغللا كول  سلاو ماع لكش  ب كولسلا ريسفت
   . ىرخأ جهانمو بيرجتلا

          دـنع يوـغللا ومنلا ةساردب تمتها يتلا ةثيدحلا تايرظنلاو تاساردلا انضرعتسا ولو     
  )   ةـيديلوتلا (             يكسـموشت ةيرظن اهمهأ نمو اهيف ريبك طسقب نويوغللا مهاس يتلاو لفطلا
 ة  ـغلاب دعاو             قلا نم ميظنت باستكا ةيلمع يه لفطلا دنع ةغللا باستكا ةيلمع نأ ىرت يتلاو
               اذـهو ،هـب ةطيحملا ةيوغللا رهاظملل ةرشابم هـضرعت لالخ نم هتغل ملعتل هلهؤي ديقعتلا
      قـطنمو لقع نم هب هللا هزيم امل ؛رخآ قولخم هيف هكراشي ال ،هدحو ناسنإلاب صاخ ءيش
    )١(. ىرخألا تاقولخملا نم هريغ نع

        يذـلاو ،كـلذ لـبق ًادئاس ناك    يذلا ريسفتلا - ةيساسأ ةروصب–    ريسفتلا اذه فلاخيو     
 نهذ نأ يفو ،اهب ماملإلا ىلإ لصوتي نأ ىلإ اهيكاحيو ،هموق ةغل لقني لفطلا نأ يف صخلتي
           يف ةيكولسلا ةيرظنلا هانبتت يذلا ريسفتلا وه اذهو ،ةئيبلا تاريثم ىقلتت ءاضيب ةحفص لفطلا
   ،يناسنإلا كولسلا لا           كشأ نم لكش وهف ،ملعتلا ةيرظن لالخ نم ةغللا باستكا ةرهاظ ريسفت
  ، ىرخأ ةيكولس ةراهم ةيأ نع فلتخي الو

             تاوـصأ ىلإ ةيوفعلا تاوصألا ليوحت لالخ نم لفطلا دنع ايجولونوفلا باستكا متيو     
              نم ةيتوصلا طامنألا باستكا هاجتاب لفطلا زيزعت قيرط نع وأ ،اهميعدت قيرط نع ةيوغل
         رـبع دـلوتت لـفطلا دنع ةيظفللا تاباجتس      الا نأ ةيكولسلا ةيرظنلا باحصأ يريو ،رابكلا
              لفطلا بستكيو ، اهب ظفلتلا لفطلا تالواحم لالخ نم ززعتتو ،يئايزيفلا زفاحلا وأ ،ريثملا
          ،رارـكتلا لالـخ نم ةيلآ ةروصب ةغللا تاوصأ –     ةيكولسلا ةسردملا هذه رظن ةهجو نم–
       قـطن ةـقيرط لـفطلا ب استكا متي .     ةيظفللا تاداعلا هذهل ةرمتسملا ةسرامملاو ،لصاوتلاو
  )٢(.يطرش راسم ربع ةديفم لمج يف اهبيكرتو اهيناعم مهفو ،تاملكلا

               ةـسارد يـف ةمدختسملا ةيملعلا هقرطو سفنلا ملع جهانم ةيمهأ ىلإ هيونتلا قبس دقو     
               ماـمتهاو ةسارد رادم تناكو يقيبطتلا ةغللا ملع اهنم دافتسا ثيح لفطلا دنع يوغللا ومنلا

                                                             

  .  ٠٥ ص ، ةيبرعلا ةغللا دعاوقو ةيليوحتلاو ةيديلوتلا ةينسلألا ،ايركز  لاشيم )١(
١ ، نانبل  ، توريب ، ١ ط ، نييالملل ملعلا راد ، ةيقيبطت ةينسلأ اياضق ، لاشيم ؛ ايركز )٢(   . ٣٧ ـ٢٧  ص . م٣٩٩



 ٦٥١ 

       ىحنم احن يذلاو ةغللا ملع يف ريبك      لا روطتلا ةجيتن سسأت يذلاو يسفنلا ةغل   لا ملع لبق نم
              رـكفلاو ةـغللا نيـب ةقالعلا لوانتت يتلا رومألاب يسفنلا ةغللا ملع متهيو "  ًايقيبطت ًايبيرجت
         مالكلا بويع ةساردو ، ممصلا ةلاح يف ةغللا ةفيظوو ، ةغللا باستكا لثم  يناسنإلا لقعلاو
              هدـكؤي ام اذهو ، ةيسفنلا تاساردلا ىلع اركح تسيل اهركذ قبس يتلا تالاج  ملا هذه )١( "
 ضارم      ألا كلذكو ، لفطلا دنع ريكفتلاب         اهتقالعو ، ةغللا باستكا نأ نم ناسح مامت روتكدلا
               ةغللا ملع اهسردي يتلا تالاجملا نمض نم يه اهريغو ، غامدلا يف ةغللا زكارمب ةلصتملا
  )٢( . ايقطنو ايرصبو ايعمس يناسنإلا لصاوتلل ماظن يه ةغللا نأ رابتعاب

               ةغللا اوسرد دق سفنلا ءاملع نإف ، ةغللا ةساردل ةيملعلا ةيمهألا نع انثيدح لالخ نمو     
              يـه ةظحالملاو ، ةبرجتلاو ةظحالملا ةقيرط اهمهأ نم قرطو تايرظنو جهانم لالخ نم
   ةظحالم يف ه  تاكاردإو هساوح ىلع         ثحابلا دمتعي ثيح ةلوفطلا ةسارد يف ةدمتعملا ةقيرطلا
            ةطوبضملا ةظحالملا لالخ نم تامولعملا عمجب أدبتو ةيوغللا وأ ةيكولسلا ةرهاظلا ةعباتمو
              اهتظحالم دعب ةرهاظلا سفن ىلع ةبرجتلا ةقيرطب موقي كلذ ىلع ةدايزو ةددحم طورش قفو
    ومنلا لحارم لالخ            لفطلا ىدل ةلمجلا ءانب ةصاخو لفطلا ةغل ةساردب نوثحابلا متها دقو ،
         زاـجيإب يـلي اـميف ضرعنو )٣(         يتوصلا ليجستلاو ةبرجتلا ىلع اودمتعا دقو ، ةفلتخملا
             نم ةيوغللاو ةيسفنلا تاساردلا اهب تمتها يتلاو لفطلا ةسارد يف ةمدختسملا قرطلا ضعبل
     . ثيدحلا يقيبطتلا ةغللا ملع نم ءزج وه يذلا يسفنلا ةغللا ملع لالخ

           يـف نوثحاـبلا اهمدختـسا يتلا قرطلا مدقأ نم يهو :  ةيفارغويبلا بيلاسأل ا ةقيرط )١(
              نود ةرشابملا ةظحالملا ىلع ريبك دح ىلإ دمتعت ثيح لافطألا دنع ةغللا باستكال مهتسارد
              ةـملكلا روـهظ ذنم ةيوغللا تادرفملا باستكا لوح رودت يهف ةزهجألاو تاودألا مادختسا
         يوغللا هلوصحم حبصي امنيح سماخلا وأ عبارلا هماع ى      لإ لصي نأ ىلإ لفطلا دنع ىلوألا
  )٤(. هعبتت وأ هتظحالمب مايقلا ثحابلا ىلع رذعتي ثيحب ًاريثك

                                                             

 . ٢٤  ص ، ةغللا ملع ، نماضلا حلاص متاح )١(
    ، ةرها�قلا ، ب�تكلا ملاع ، برعلا دنع يوغللا ركفلل ةيجولومتسيا ةسارد ، لوصألا ، مامت ؛ ناسح :   رظنا  )٢(

 . ٨٣٢ ص .  م٠٠٠٢ ـ ـه٠٢٤١

 . ٥٢ ـ ٤٢ ـ ٣٢ ص ، لفطلا ةسارد قرط ،  موهرب  دمحم و  يماطق ةفيان  : رظنا )٣(

          ، ة��يعماجلا ة��فرعملا راد ، يس��فنلا ة��غللا م��لع ءو��ض ي��ف ة��سارد ل��فطلاو ة��غللا ،   ي��ملح ، ل��يلخ :ر��ظنا )٤(
 . ٣٣ـ ٢٣ ص . م٩٨٩١ ، ةيردنكسالا



 ٧٥١ 

    ىدـم ىلع اهعبت     تو تالاحلا نم ًايبسن ريبك    ددع ةسارد ىلع دمتعت  :   ةيلوطلا ةقيرطلا )٢(
 ةسارد ىلع ًابلاغ رص         تقت تناك يتلا ةيفارغويبلا بيلاسألا نم ًالدب ًاضيأ ًايبسن ليوط يرمع
                نأـب ةـيفارغويبلا بيلاـسألا نع ةيلوطلا ةقيرطلا هذه زاتمتو ، لافطألا نم دودحم ددع
   ةـظحالملا ءانثأ مهعضختو لافطألا نم ددع ربكأل ناكمإلا ردقب ةلثمم ةنيعلا لعجت ةيلوطلا
  لاـفطألا           عيمج ىلع ًاضيأ قبطت ةدحاو ريياعمب نوثحابلا مزتلي امك ، ًابيرقت ةدحاو فورظل
 . ةيعوضومو ةقد رثكأ مهتظحالم لعجي امم

            ةـفلتخم راـمعأ نم لافطألا نم تانيع ذخأ ساسأ ىلع موقت :   ةضرعتسملا ةقيرطلا )٣(
               ةقيرطلا هذه زاتمتو رمعلا اذه يف لافطألل ةلثمم ةدحاو نس تاذ ةعومجم لك ربتعت ثيحب
    ةـيعبتتلاو ةيطبارتلا ةقيرط     لا لثم ىرخأ قرط كانهو )١(      جئاتنلا ىلإ لوصولا يف اهتعرسب
   . يسفنلا ةغللا ملع اهب متها يتلا قرطلا نم اهريغو تالباقملا ةقيرطو

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 ٥٣ ـ٣٣ ص ، يسفنلا ةغللا ملع ءوض يف ةسارد لفطلاو ةغللا ، ليلخ  يملح :رظنا )١(



 ٨٥١ 

   . يتوصلا ومنلاو لفطلا ةغل : ثلاثلا بلطملا

              ةباجتـسالاف لفطلا رمع نم ىلوألا تاونس سمخلا رادم ىلع متي ةداع ةغللا باستكا     
           ةباجتسا يدبي همأ نطب يف نينجلا نأ ةثيدحلا تاساردلا تتبثأ     ثيح ادج ةركبم أدبت ةيوغللا
               و قـطنلا ىلع ةردقلا هعم دلوت لفطلا دلوي امدنعو مألا توص ةصاخبو تاوصألا ضعبل
                  قـطنلا ىـلع ةردـقلا روـطتت مث عمسلا ىلع ىلوألا روهشلا يف دمتعي هنكلو مالكلا مهف
    تاوـصأ لكش ىلع ةغللا عمسي ةغلل هباس      تكا ةيلمع يف أدبي نأ لبق لفطلاو ،ة غللا مادختساو
                   زوـمرلا زـييمت يف كلذ دعب لفطلا أدبي مث ، لولدم يأ هل سيل يتوص سرج درجم يهف
               كـلتمي ىتح تاوصألا هذه ديلقت لفطلا عيطتسي الو ، ائيشف ائيش ةيوغللا اهتلالدو ةيتوصلا
  . اهزييمت ىلع ةردقلا

 دنع قطنلا زاهج ومنب طبترم يتوصلا ومنلا      ف ، يقطنلا زاهجلا جضن ةردقلاب دوصقملاو     
                 ةرطيسـلا دـعب الإ توص يأ ظفلي نأ لفطلا عيطتسي الو ، يكاردإلا ومنلا ةصاخو لفطلا
             نس يف اهقطن بعصي تاوصأ ريغت ىلإ كلذ يدؤي ثيح اهنيب قيسنتلاو قطنلا ءاضعأ ىلع
 (     ةـملك قطني       نأ لثم تاوصألا ضعب فذح كلذكو ، )امال ( )ءارلا(     ظفلي نأ لثم ةركبم
 )  توكسب (  و )  اتات ( )  اطاطب (        قطني نأ لثم عطاقملا ضعب فذحي دقو )  بات ( )  باتك
     )١( . اذكهو ) بلعا ( ) بعلا( لثم تاوصألا بيترت يف ريغي دقو ، ) توك (

          ةـقالعو ةغلل هباستكاو ، لفطلل يوغللا ومنلا ةسارد نأ ناسح مامت روتكدلا ربتعا دقو     
               لـك ربتعا ، غامدلا يف ةغللا زكارمب ةلصتملا ضارمألا كلذكو ، ريكفتلاب لفطلا د نع ةغللا
                  لـصاوتلل ماـظن يـه ةـغللا نأ رابتعاب ةغللا ملع اهسردي يتلا تالاجملا نمض نم كلذ
    )٢(. ايقطنو ايرصبو ايعمس يناسنإلا

  هذـه  نيـب  لـفطلا زييمت لمتكي نإ امو " :       لوقيف كلذ نع يزاجح روتكدلا ثدحتيو    
 هتغلل يتوصلا ساسألا بستكا دق لفطلا نوكي ىتح اهتاكاحم ىلع هتردق لمتكتو تاوصألا
 ال  وـهف ،لفطلا اهعمس ةرابع لكو ةملك لك مادختسا تاسبالمب ةلحرملا هذه طبترتو ،مألا

                                                             

 ، ندرألا ، نا�مع ، ١ ط ، عيزوتلاو     رشنلل ريرج راد ، يسفنلا ةغللا ملع يف ةسارد ، دوواد ؛ هدبع :   رظنا )١(
 ٧٧ ـ ٦٧ ص .  م ٠١٠٢ ـ ـه١٣٤١

 . ٨٣٢  ص  ، برعلا دنع يوغللا ركفلل ةيجولومتسيا ةسارد لوصألا ، ناسح  مامت  :رظنا )٢(

 



 ٩٥١ 

  يف ةنيعم تارابع عمسي لب ،اهقايس نع ةدرجم تارابعلاو تاملكلل ةنوكملا تاوصألا عمسي
  فـقاومب   اهمدختسـم وأ ةغللا بستكم لقع يف ةملك  لك طبترت كلذبو ،ةددحم تابسانم
  )١( "يوغللا زمرلا اهيف مدختسا يتلا فقاوملا ةليصح الإ ىنعملا امو ،ةنيعم فورظو ةصاخ

   : امهو نيأدبم ىلع دمتعي لفطلا دنع يتوصلا ماظنلا ءاقتراو باستكا نأب مزجلا نكميو 

  . ددحم تقو يف لمتكت يتلاو سسألاو ئدابملا نم ةعومجم لفطلا كلتمي نأ دبال )١(

  )٢(. هريغ تاقوطنمو هتاقوطنم ىلإ عامتسالا ىلع ئدابملا هذهل هباستكا يف لفطلا دمتعي )٢(

  تاـمينوفلا "            ةيتوصلا ئدابملا هيوتحت ام مهأ نمو ، ةيتوصلا انه ئدابملاب دوصقملاو    
         هتاوـصأ ىـلإ عمتسي مث ، اهملعت لفط        لا ىلع بجي يتلاو ، ةغل لك صخت يتلا "  ةيوغللا
  تاـيلمعلا نم ةعومجم وه ماع لكشب ومنلا   موهفم ناك اذإو ، ةيجراخلا نيرخآلا تاوصأو
 ىلإ ًالوصو يعيبط عباتتو لسلست لالخ نم رهظت تاريغت لكش ىلع ثدحت يتلا ةيجولويبلا
    اـهل ةغل يأ            نأ ينعي اذهو ،فورحلا جارخإو قطنلا يف لثمتي يتوصلا ومنلا نإف  جضنلا
               ىمسي ام أشن كلذبو اهريغ نع اهزيمت تازيمم اهل ةيتوص تادحو نم نوكتي يتوص ماظن
           اـنتغل ىـلإ برعلا نوثحابلا هلقن ثيدح يناسل حلطصم وهو )  مينوفلا (   ةيتوصلا ةدحولاب
  )٣( . خلإ... ميتوصو ، نمتوصو ، متوصو ،توص وه : اولاقف ةروص نم رثكأب

     ةيتوـص ةدحو رغصأ وه " :      هلوقب هفرعف يلوخلا دمحم حلطصمل   ا اومجرت نيذلا نمو    
          يف هرودب مقي مل اذإ مينوفلا نأب تاميلط لوقي )٤( "       يناعملا نيب قيرفتلا اهقيرط نع نكمي
                  نوـفولألا حلطصـم وـهو رغـصأ وـه ام نع ربعيل مطحتي هنإف يناعملا نيب قيرفتلا
)enohpollA(، ةـبجوم براهك اهيف اودجوف ، ةرذ      لا ةيوونلا ءايزيفلا ءاملع للح امكو ،        
               نمضـتي مينوفلا نأ ةغللا ءاملع دجو دقف ،بلسلاو باجيإلا نم ولخت ةثلاثو ،ةبلاس ىرخأو
        )٥(.           نوـفولألا هومسـف ىـنعملا ديدحت يف هل رثأ الو ،باجيإلاو بلسلا نم ايلاخ ارصنع

                                                             

  . ٤١ ص ، ةيبرعلا ةغللا ملع ، يزاجح  يمهف دومحم  )١(
   .  ٨٨ ـ٧٨ ص ، ةغللا ةيجولوكيس ، فسوي ديس ةعمج : رظنا )٢(
 .  ٠٥١ ص ، ةغللا ملع يف ،  تاميلط يزاغ : رظنا )٣(

  . ٩٠٢ ص  ، يقيبطتلا ةغللا ملع مجعم ، يلوخلا يلع دمحم  )٤(
  . ٠٥١ ص ، ةغللا ملع ، تاميلط يزاغ  )٥(
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 ) مينوـفلا (    يـبنجألا         حلطصملا ةيبرعلا ةغللا عمجم ةمجرت ىلع يطامقلا روتكدلا قلعيو
    )١(. عسوت نم ولخت ال تناك نإو هقفوم ةمجرت  اهنأب : الئاق يوغللا توصلاب

 اذإ امأ ، مينوف وه )ثلاث ( ةملك يف ءاثلا توص نأ ظحالن مبينوفلا نم نوفولألا زييمتلو    
 )س لاـس (    لثم نيس وأ )  تلات (          لثم ةيماعلا تاجهللا نم ةدوخأم ةروصب ءاثلا قطن ريغت
        توـص لكو مينوف ءاثلا نأ ةصالخلاو نارخآ نانوفولأ امه لب نيديدج نيمينوف اسيل امهنإف
                رـيغتلا ريغ ىرخأ رومأ نع نوفولألا مجني دقو ، نوفولأ يجهللا ريغتلا لماوعب هنع مجني
              قـيرط نع اهقطن ددحتي يتلاو ةيقبطلاو ةيراغلاو ةيوهللا تانونلاك ربجلا ةمس لثم يجهللا
  )٢( .رواجتلا

             نع ةرابع هلعجي يذلا يتوصلا ماظنلا لالخ نم مينوفلاب فيرعتلل ةمدقملا هذه يتأتو     
      يوـغللا وـمنلا أدـبي             قـطنلا ةيلمع يف أدبي امدنع لفطلا نأ نع ثيدحلل ةيزييمت ةدحو
            جمانربلا اهنيب اميف لكشتل يجيردتلا روهظلاب ىرخألا تاوصألا أدبت مث ةيتوصلا فرحألاب
              لادبتـسا ةـيلمع يه ةيلمعلا هذه رابتعاب يتوصلا سردلا هيلع زكري ام ا ذهو ،  يتوصلا
   لوقلا نكميو )٣( .        ىنعملا ىلع لادبتسالا اذه ريثأتو ، ىرخأب )emenohP(   ةيتوص ةدحو
   : امه نيتيساسأ نيتلحرم يف ةيوغللا تاوصألل مهريوطت يف نورمي لافطألا نأب

citenohP ( ةيتوصلا ةيمينوفلا ةلحرملا )١( doireP( رـمع ىـتحو داليملا نم رهظتو   
 ،    مالكلا جاتنإل ةيرورضلا ةيكرحلا      ةيسحلا تاكرحلا لافطألا اهيف ملعتي ،  ارهش رشع ةينامث
  . يتوصلا زاهجلا مجحو لكشب نارثأتي ثيح قاعزلاو يتوصلا بعللاب مالكلا زيمتيو

 يتوصلا بعللا نم لفطلا لاقتناب أدبت يهو )doireP cimenohP( ةيمينوفلا ةلحرملا )٢(
       لـفطلا أدبي ثيح ، ةملك ٠٥           لامعتسا كلذ دعب لفطلا عيطتسي ثيح ةاغانملا ىمسي ام وأ
                 تئاوصـلا لـفطلا دـنع رـهظت كلذـبو ، تاملكلا يناعم يف قرفت تاوصأ مادختساب
  )٤( . ةيكاكتحالاو ةيراجفنالاو ةيفنألا تاوصألاو

  تاوـصألا قطن يف أطخ اهيف عقي ه  نأ لفطلا دنع لادبتسالا ةيلمع ىلع ظحالملا نمو     
                  الثـم قطنيف هنع اديعب وأ جرخملا يف هنم ابيرق رخآ اتوص يلصألا توصلا لحم لحيف
   اذه لاني دقو )  ةنيتسلا (  اهقطني )ةنيكسلا (  لثمو )  باتت (     اهقطني باتك لثم ءات )فاكلا (

                                                             

 . ١٣١ ص ، اهفئاظوو تاوصألا ، يطامقلا فصنم دمحم  )١(

   . ٧١١ ص . م ٢٨٩١ ، ةرهاقلا ، باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ، لوصألا ، مامت ؛ ناسح  مامت :رظنا )٢(

   . ٢٩ ص ، برعلا دنع يتوصلا ثحبلا يف ، ميهاربإ ليلخ ؛ ةيطعلا : رظنا )٣(
  .  ٩٥١ ـ ٨٥١ ص ، جالعلاو صيخشتلا  ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا  ميهاربإ : رظنا  )٤(
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 ) ةتالوكوش ( ملك  لثم ءيش ةيلصألا اهتاوصأ نم ىقبي الف ةملكلا تاوصأ مظعم لادبتسالا
      نم هعمس ام لالخ نم يفاو دحاولا دبع يلع روتكدلا هنع ربع ام اذه ، )  ةتاساس(  اهقطني
      )١(. فافع هتلفط

              يأ هبينجتل لفطلل ادج مهم لخدم وه ةيبرعلا ةغللا تاوصأل ميلسلا يتوصلا ءادألا نإ    
 ء   ادألاو قطنلا باصأ ا  م ظحلن امدنع "          ، ةصاخو ، البقتسم قطنلا يف بارطضا وأ بيع
              يـف لثمتت ةيئادألا ىضوفلا نم اعون لثمت تافالتخاو تاعدصتو بويع نم مويلا يبرعلا
     نأ ةـيوغللا تاوـصألا     ةيئادألا ىضوفلاب دصقيو )٢( "      هيلع قفتملا جذومنلا طمنلا بايغ
   جلوـع ام اذإو ، ةيبرعلا تاملكلا قطن يف بولطملا جذومنلا نع فلتخم ءادأب موقي لفطلا
    . ربكي ىتح لفطلا عم ىقبي ايقطن ابارطضاو ابيع لثمي هنإف ةيادبلا نم ءادألا اذه

            ةخرـص ذـنم لـفطلا ةبكاوم يف تاوصألا ملع ةيمهأ ىلع "  ينيبسويجرس "  دكؤيو    
                 قالـطإ يف حلفي امدنع الإ ةقوطنملا ةغللا مدختسي نأ عيطتسي ال لفطلا نأ ثيح ، داليملا
          لاصـتالا ةليسو يهو تاخرص لكش ىلع يتأت يتلاو ةرصت   خملا تاوصألا نم ةعومجم
                ةددـحم رـيغ ةعامج ىلإ هجوتو ، ةيظفل ةروص يف ةددحم ريغ يهو ،ىلوألا ةيتوصلا
    ةـبعل الإ يه ام لفطلا اهردصي يتلاو ةعونتملا تاوصألا هذهو ،لفطلا دنع ةبغر عابشإل
  )٣( . مصلا عضرلا دنع اضيأ دجوت اهنإ ثيح هل ةبسنلاب ةبوبحم ةيكرح

             رـظنلا ضغب اعيمج رشبلا اهيف يواستي يتلاو ةيئاوشعلا تاوصألاب ضعبلا اهامس دقو    
         ثدـحي رشبلا ينب عيمج ىدل يتوصلا ومنلا         نأب نوسبكاج كلذ نع ربع امك ، مهتاغل نع
             دـق هنإف رارمتساب ال ال ال يتوصلا فرحلا رركيو يغاني يذلا لفطلاف    دحاو ططخم قفو
             لامعتـسا نمو رخآ ىلإ توص نم لقتني اذكهو رركتم لكشب رررر   فرحلا ظفليل لوحتي
             ةـغللا ةـعيبط عـم مجسـني نوسبكاج هنع ربعي امو،       رخآ ءزج ىلإ مفلا ءازجأ نم ءزج
         هتـسردمو نوسـبكاج متـها ثيح ،ةفيظو تاذ ةغللا نأ ربتعا ثيح ،ةيلصاوتلا اهفئاظوو
 )٤( .       عـمتجملا يف ةغللا اهيدؤت يتلا       ةيعامتجالا ةفيظولاو ، ةغلل ةيناسللا ةساردلاب )غارب(

                                                             

  . ٠٧١ ص ، لفطلاو ناسنإلا دنع ةغللا ةأشن ، دحاولا دبع يلع ؛ يفاو : رظنا )١(
     ، ةيناس��نإلاو ةيعرش��لا مو��لعلل ةقراش��لا ة��عماج ة��لجم ، ة��يبرعلا ي��ف يتوص��لا ءادألا ، د��محم دا��شر ؛ ملا��س )٢(
 . ٠١٢ ص . م٥٠٠٢ ةنسلا ٢ ددعلا ٢ دلجملا
        ، ي�برعلا ر�كفلا راد ، نس�ح حا�تفلا د�بع و ىس�يع يزو�ف :       ةمجرت ، لفطلل ةيوغللا ةيبرتلا ، ينيبسويجرس )٣(
 . ٠٤ ـ ٩٣ ص . م١٩٩١ ةرهاقلا
 ةنس��لا ، ٣      دد��علا ،ر��كفلا ملا��ع ة��لجم ، ة��غللا ل��يلحت ي��ف هرودو يفيظو��لا ها��جتالا ، ى��يحي ؛ د��محأ : ر��ظنا )٤(

     .  ٥٧ ص ، م٩٨٩١
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        ةـغللا تاوـصأ طـبر ىلإ اه         مامتها تهجو يتلا يه غارب ةسردم نأ هركذ ريدجلا نمو
  )١( ضرغلا اذهل مينوفلا ةركف تعرتخاو ،ةلالدلاب

      تاملكو رهاوظ لك ىلع اذه قدصيو .       زمرلا ةقالع وه اهلولدمب ةملكلا طبري ام لكو     
              قـبطتو ، اـيجراخ اساكعنا سيلو ، تاغللا لك هب عتمتت يلخاد ما   ظن اذهو ،ةيناسنإلا ةغللا
       لـثمي زوـمرلا نـم ماظن :          ةيظفللا ةغللاو ، تاغللا لك يف ظافلألا لك ىلع زمرلا ةقالع
              رهاظم نم رهظم يهو ،ةنيعم دعاوق اهل لمجو تاملك نم نوكتت يتلاو ةفلتخملا يـناعملا
 نيب طبري نأ لفطلا عيطتسيو ، ليختلاو ركذتلا  و ريكفتلا لئاسو نم ةليسو يهو يلقعلا ومنلا
 دعاوقلا لالخ نم لمجلا ءانب ىلع ةردقلا لفطلا يدل روطتيو ، ةيزمر تاملكو ةيسح تاملك
     . عمجلا ةغيص يه لفطلا اهملعتي ةغيص لوأو ةيوحنلا

 ومنلا       رخأتو  ،ةغلل ًاباستكا رثكأ مث نمو طشنأ نوكي هنإف ًايمسج اميلس لفطلا ناك اذإو     
            عمسلاو مالكلا ةزهجأ بارطضاو ،تاوصألاب بعللا ةلق ىلإ يدؤي ضرملا ببسب يكرحلا
         ىـلع حـضاو لكشب رثؤت ةيثارولاو ةيسنجلاو ةيدرفلا قورفلاو   ،    يوغللا ومنلا ىلع رثؤي
               لاـثملا ليبس ىلعو لفطلا يدل يتوصلا ومنلا رخأت وأ عرست دقف يوغللا باستكالا ةيلمع
     نأ وـه ببسـلاو روكذـلا نم ركبأو عرسأ ىثنألا دنع يتوصلا ومنلا    نأ تاساردلا تبثت
               ماـظتناب ىـثنألا ىدل غامدلا ومن كلذكو يرصبلا ومنلا ةعرس تبثأ دق يجولويبلا ريسفتلا
          يداصـتقالا ىوتسـملاك ةـيئيبلا لماوعلا انفضأ ام ا    ذإ ثوروملا ءاكذلا كلذكو، ةيلومشو
    كـلذ لـكو ، ةـماع ةفصب لفطلا هل ضرع      تي يتلا تاربخلا عونو ، ةرسألل يعامتجالاو
  )٢( ماع لكشب يوغللا ومنلا ىلع سكعني

    نيريخألا نيرهشلا يف   لفطلا ظفلي دق :    هل ةسارد يف  ميظعلا دبع  ركاش روتكدلا  لوقيو     
  قـطنب هنابلاطيف ملكتي حبصأ لفطلا نأ ناوبألا نظيف  ، نيريسي نييتوص نيعطقم نم ةملكب
  ةـبيخ نم عونب ناوبألا باصيف  ، لفطلا بيجتسي ال عبطلابو هيلع نالقثيو  ، يرخأ تاملك

 هذه ىلإ لصي مل هنأ نيح يف مالكلا ةلحرم يلإ لصو دق امهلفط نأ امهمهوت ببسب  ، لمألا
 يتوصلا ومنلا روطت يلع صرحلاب تاهمألاو ءابآلا ركاش روتكدلا حصنيو )٣(.  دعب ةلحرملا
   : يتآلا ةاعارمب لافطألا رمع نم ىلوألا روهشلا يف

                                                             

  . ٩٣٢ ص ، لوصألا ، ناسح  مامت :رظنا )١(
   . ٩٣ ـ ٨٣ ص ، اهتالكشمو اهروطت لفطلا دنع ةغللا ، نيدلا مرك ىليل )٢(
   ٨١ ص ، رصم ، لفطلا ةفاقث ةدحو .)١( مقر ،ةيوبرتلا ريفس  ةلسلس ، لفطلا ةغل ،ركاش ؛ ميظعلا دبع )٣(
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   ، همامأ ةنيعم ةيتوص تادحو ديدرت لواحتو هيلإ ثدحتتو  ، اهلفط مألا يغانت نأ ةرورض )١(

 لفطلا اهب قطني يتلا ةيتوصلا تادحولا نأل تاملك وأ فورحب لفطلا قطن لجعت مدع  )٢( 
   اهيف مكحتت

  اذـه نأل  ، اجاعزإ ببسي هنأ ىوعدب عفترم توصب بعلي نيح لفطلا رهن مدع يغبني )٣(
  ىـتح اهمادختسال ةلواحمو  ، ةيتوصلا ةزهجألل بيردت وه   امنإ ـ رمألا ةقيقح يف ـ بعللا
  )١( . مالسب ةيلاتلا ةلحرملا يلإ ةلحرملا هذه زواجت هل ىنستي

         ، توصـلل لفطلا كالتما يف رمعلا رثؤي ثيح ،     رمعلا ريغتمب يتوصلا ومنلا طبتريو    
            تاوـصألا وـمن يف رمعلا ريغتمل ةيئاصحإ ةلالد يذ رثأ دو    جو ىلإ نوثحابلا لصوت دقو
              دـق اوـنوكيف ةعباسـلا نس اوغلبي ىتح لحارم ىلع تاوصألا نوبستكي لافطألاف ،ةيوغللا
               لاـفطألا وـمن يـف ً ازراب ً ارود بعلي رمعلا نأ امبو ،     ةيوغللا تاوصألا لمجم اوكلتما
  قـطنيو ،      ءاـت فاكلا قطني هرمع نم ة         يناثلا يف ً الفط دجن نأ ةبارغلا نم سيلف يتوصلا
          مـل ةـيرمعلا ةـلحرملا هذه يف لافطألا نأل " ةساك "   نمً الدب "ةثات "     يف لوقيف ءاث نيسلا
                تاوصألا ضعبل ئطاخلا لدبتلا رابتعا نكمي ال كلذل ،دعب نيسلا وأ فاكلا نم ًايأ اوبستكي
         هباسـتكا يـف ً اليـلق رخأتي           دق لفطلا نأل ً ايتوص ً ابارطضا ةيناثلا لفطل تاملكلا لخاد
              ةعفد بستكي ال ،ةغللا بناوج عيمج نأش هنأش يتوصلا ومنلا نأل كلذو ،ةيتوصلا تاراهملل
 ربتعي يذلا لفطلا مالكف ،ةيجيردت ةيلمع يتوصلا روطتلاف لحارم ىلع بستكي امنإو ،ةدحاو
   )٢(. ةعباسلا رمعلا نم غلبي لفطل ًايعيبط نوكي ال هرمع نم ةثلاثلا يف ً ايعيبط

              ءطبب هتادرفم دادزت ثيح تادرفملا قطن روطت يف لفطلا دنع يتوصلا ومنلا مهاسيو     
               ءاـملعلا عجريو ةملك نيسمخلا يلاوح هتريخذ غلبت ثيح يناثلا ماعلا يف لفطلا لوخد دنع
               رومألا نم ديدعلاب ًاكمهنم نوكي يناثلا هماعو لوألا هماع نيب لفطلا نأب ءيطبلا طمنلا اذه
   دعبو ، هلوح نم طيحملا فشتكيو يشملا ملعتي وهف ةديدج تاملك باستكا نع هيهلت يتلا

                                                             

 . اهدعب ام و ٨١ ص ،  ميظعلا دبع ركاش : لفطلا ةغل : رظنا )١(
retraC :رظنا )٢(  . E  . kcuB dna  . M ( . 5891  .)  noitalucitra lanoitcnuf rof gnitset citsongorP

oma sredrosid edarg tsrif eht ni nerdlihc gn  . J  .        gniraeH dna hceepS
sredrosiD ,P 421 - 331  .                                                                                          .
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 سداسلا ماعلا يف اهتورذ غلبت ثيح يتوصلا ومنلا ةيلمع ديازتت ةيكرح تاراهمل لفطلا ناقتإ
   ةملك فالآ ةعبرأ ىلإ لصت ثيح

   مهـسوماق نوكت            ي ءدبلا يفف ، اهريغ نم عرسأ تاملكب قطني لفطلا نأ حضاولا نمو     
      ًايكرحو ًايسح اهفاشتكا مت يتلا لفطلا طيحم يف ةسوملم ءايشأ ىلإ زمرت تاملك نم همظعمب
  كلذـكو )     رسـك ،ضـكر ، بهذ(           لاعفأ ىلع لدت يتلا تاملكلا بستكي كلذ دعب ، ًاينهذو
     ةـطوبرملا فاـصوألا نكلو )...  ريدتسم ، رمحأ(       ءايشألا فاصوأ ىلع لدت يتلا تاملكلا
              بعوتسـي  يناـثلا هماع يفف ، اهباستكال لوطأ ًاتقو لفطلا ذخأي ىنعملا ثيح   نم اهضعبب
   ريغص هل ةبسنلابف )ريصق(و )ليوط(     نيب زييمتلا عيطتسي الو )ريبك(و )  ريغص(   نيب قرفلا
 )١(.ًابيرقت عبارلا ماعلا يف متي زاجنإلا اذهو ليوط ينعي  ريبكو ريصق ينعي

    : اهنم ركذن يوغللا توصلا ومن ىلإ يدؤت يتلا لماوعلا نم ةعومجم ةغللا ءاملع ركذ دقو

  . اهدادعتساو اهتينب يف قطنلا ءاضعأل درطملا يعيبطلا روطتلا )١(

  . بوعشلا فالتخاب اهدادعتساو اهتينب يف قطنلا ءاضعأ فالتخا )٢(

  . ةيعمسلا ءاطخألا )٣(

  . ضعبلا اهضعب عم ةملكلا تاوصأ لعافت )٤(

  . ةملكلا نم توصلا عقوم )٥(

  . ضعب عم اهضعب لولحو تاوصألا بوانت )٦(

  . ةيفارغجلاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا رومألا رثأ )٧(

  )٢( . ةيبدألا لماوعلا رثا )٨(

               ملعتي مث صاخشألا ءامسأب أدبي تادرفملا قطن يف  جردتي لفطلا نأ قبس امم جتنتسنو     
         لـب ، لـفطلا اـهملعتي يتلا تاملكل     ا ددعب يوغللا ءاقترالا ددحي الو "    لاعفألا مث رئامضلا

                                                             

           م ١٠٠٢ ،  تور���يب ، نا���نبل ، تور���يب   ة���يميداكأ ، ة���قهارملا ى���لإ ةدال    و���لا ن���م ا���ندالوأ ، ا���تير ، جهر���م )١(
 . ١١١ ـ٠١١ ص

   . ٩٨٢ ص ، ةغللا ملع ، يفاو  دحاولا دبع يلع )٢(
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     لـمجلا نيوـكت يـف نوثحاـبلا زيميو ، )١( "     اهباعيتساو اهلامعتسا نسحي نأ ىلع هتردقب
  لفطلا دنع ةغللا باستكا لحارم عوضوم يف ًاقباس اهركذ مت دقو ةيتآلا لحارملا

  . ةلمجلا ةملكلا ةلحرم )١(
 . ةصقانلا ةلمجلا ةلحرم )٢(

 . ةلماكلا ةلمجلا ةلحرم )٣(

               ةـظحالملا ىـلع دمتعت تاسارد نم دبال لفطلا دنع يتوصلا ومنلا ةيلمع حيضوتلو     
    ةليصحلا ةفرعمل رمعلا هب مدقت املك ةقيقدلا ةعباتملاو لفطلا اهب قطني يتلا لمجلاو تادرفملل
  . ومنلا ةيلمع ءانثأ لمجلاو تادرفملا نم ةيوغللا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
                                                             

 .٨٢ـ ٧٢ ص .  م٠٠٠٢ ، توريب ،١ ط ، يبارافلا راد ، ةركاذلاو ةفرعملاو ةغللا ومن ،ناندع ؛ يعيبسلا )١(
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   يناثلا ثـحبملا             
   .  اهبابسأو اهفيرعت اهخيرات ةيقطنلا تابارطضالا   
   بلاطم ةثالث هيفو                     

  .ةماع ةيخيرات ةرظن ةيقطنلا تابارطضالا :  لوألا بلطملا     

  .  ةيقطنلا تابارطضالا فيرعت  : يناثلا بلطملا    

   . تابارطضالا ثودح بابسأو لماوع : ثلاثلا بلطملا    
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  . ةماع ةيخيرات ةرظن ةيقطنلا تابارطضالا :  لوألا بلطملا

 نأ انل  دبال  اهعاونأو  ، اهصئاصخ و ةيقطنلا تابارطضالا فيرعت يف ضوخن نأ لبق     
 تيمس يتلا اهتايمسم لكب ، ةيقطنلا تابارطضالا روطتو ةأشن نع ةماع ةيخيرات ةرظن يقلن
  ناسنإلا خيرات يف ةلغلغتم         ةلكشم يهو ، ظفللا بويع وأ مالكلا ضارمأو مالكلا   بويعك اهب
  رـيثك ىري ثيح ، تضم ةنس  ةئامسمخو نيفلأ  نم رثكأ      ذنم تعقو ةلاح لوأ دصرن ثيح
 امنيب ، مالكلا يف مثعلتلا نم يناعي ناك  ـ مالسلا هيلع ـ ىسوم هللا يبن نأ ، نيثحابلا نم
  نـم يناعي ناك هنأ ميركلا نآرقلاو ليجنإلا ركذ   دقو ، مالكلا  ءيطب ناك هنأ ةاروتلا ركذت
 امدنع ةدعاسملا ىلاعتو  هناحبس هللا نم مالسلا هيلع ىسوم بلط دقف ، مالكلا يف تابوعص

 يِرمَأ يِل رسيو يِردص يِل حرْشا بر َلاَق ﴿ :  هط ةروس يف درو امك مالكلا ةيلع رسعت
  )١( ﴾ يِلوَق اوهَقْفي يناسِل نم ًةدْقع ْلُلحاو

      ةـغللا يـف بتك يذلاو )ـه٥٥٢(        ىفوتملا ظحاجلا نامثع وبأ نيفنصملا باتكلا نمو     
                مالكلاو قطنلا بويع اهيف جلاع ةيوغل ثحابم نم اهيف راثأ ام هتاباتك يف انينعي امو بدألاو
 ضارمألاب ةقيثو ةلص اذ ًاعوضوم  هيف لوانت ثيح  " نييبتلاو نايبلا" تافنصملا هذه نمو
         مالكلا ملكتملا لخدي نأ يأ ففللاك ةعرسلا ىلإ اهضعب دري وهف،     ةيقطنلا بويعلا وأ ةيمالكلا
     نـع ثدـحتو )٢(           ،نانسألا طوقسك ةيوضع بويع ىلإ رخآلا اهضعبو ،ضعب يف هضعب
   جارخإـب " يضـم"لوقي "رضم"      ةملك عطقي امدنع ًالثم غثلألاف      ايتوص ابيع اهربتعاو ةغثللا
   )٣( ،قطنلا ةلآ يف ناصقنل ،ءايلا جرخم نم ءارلا

             فاقلا بلقتف ءارلاو ماللاو نيسلاو فاقلا يه ةغثللا اهلخدت يتلا تاوصألا نأ ركذ  دقو     
 نع ثدحتو امك ،           ءاي وأ نيغ ىلإ ءارلاو ،فاك وأ ءاي ىلإ ماللاو ،ءاث ىلإ نيسلاو ،ءاط ىلإ
  ،ةـيبرعلا ةملكلل يتوصلا ءانبلا ىلإ ًاضيأ راشأو   ، مجاعألا دنع قطنلا بيصت يتلا ةنكللا
 يف امأف " :  لاق ثيح ،مؤالتلاو رفانتلاب فرع ام يأ ،فلتأي ال امو اهجسن يف فلتأي ام ىلإو
   ،ريخأتب الو ، ميدقتب ..    ءاطلا الو ،فاقلا الو ،      ءاظلا نراقت ال ميجلا نإف ،  فورحلا قارتفا
  )٤( . " لاذلا الو داضلاو نيسلا الو ءاظلا نراقت ال يازلاو

                                                             

  . ٨٢ـ٧٢ـ٦٢ـ ٥٢ /٠٢ هط ةروس )١(
  . ٢٢ /١  ، نييبتلاو نايبلا ، ظحاجلا )٢(
  .  ٤٣  /١ ، نييبتلاو نايبلا ، ظحاجلا :رظنا )٣(
  .  ١٥ ـ ٠٥  /١  نييبتلاو نايبلا ، ظحاجلا :رظنا )٤(
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             تناك يتلاو اهرهاظم نع ثدحتو ةنكللا اهنم ركذو ظفللا بويع نع ظحاجلا ثدحتو     
                لثم ةميدقلا مهتغل نم مهتنسلأ يف يقب ثيح مالسإلا اولخد نيذلا برعلا ريغ نم ماوقألا يف
   ناـكم تاوصأل           ا لادبإ ىلع ةنكللا لمشت الو ، مهريغو سرفلاو دونهلاو ةبلاقصلاو طابنألا
        نايبلا يف اهيلإ عوجرلا نكمي ةريثك ةلثمأب كلذ ظحاجلا لصف دقو ، غيصلا لمشت لب اهضعب
  )١( . نييبتلاو

             سباح دمحأ لوقي ثيح ليلحتلاو ةساردلاب هبتكو ظحاجلا نيثحابلا نم ريثكلا لوانت دقو     
     يـف رظنلا قمعو ةقد     لاب تزيمت ءارآ ةدع حرط دقو " :      نييبتلاو نايبلا هباتكو ظحاجلا نع
       قلازمو ، يعامتجا رفانت نم هيلإ يدؤت نأ نكمي امو ، اهبابسأ نايبو ضارمألا هذه ليلحتلا
              ريياعملا ىلع ةمئاقلا ةرصاعملا ةيناسللا ثوحبلا نم هؤارآ كلذبو تبرتقاف ، ةريطخ ةيناسل
   اذـه يـف ةثيدحلا         ايجولونكتلا هتجتنأ امو ، يوغللا عامتجالا ملع اياضقو ، ةيبطلاو ةيسفنلا
 ،    ةقئافلا ةيانعلا قطنلا ةمالس اول       وأ نيذلا برعلا ءاملع لئاوأ نم ظحاجلا لعلو)٢( . "  ناديملا
  . ) نييبتلاو نايبلا ( هباتك يف هتيرظنب ةديطو ةلص تاذ اهنأل

     اـبيبط يدـنكلا ناك ثيح ةغثللا يف ةلاسر فلأ ثيح )ـه٠٦٢(  ىفوتملا يدنكلا ءاجو     
      اذـه يف عضو اميف مدقألا        يدنكلا ةلاسر ربتعتو ، ةيوغللاو ةيبطلا ةيحانل   ا نم ةغثللا سردو
      اـهتقالعو قطنلا ةيلآل فاو نايبب )    روهشملا برعلا فوسليف (      اهبحاص اهل مدق دقو بابلا
                 اـمو ةـغثللا بابسأ ىلع ملكت مث ،كاذنآ ةدئاسلا تاغللا نم ةغل لك هجاتحت امو ،فورحلاب
         قطنلا تائيه وأ ةيبرعلا فورح جراخم فصوو ، ءاخرتس     الا وأ جنشتلا نم ناسلل ضرعي
 ،ديوجتلا ءاملعو نييوغللا دنع هاندهع امع فلتخي وحن ىلع اقيقد ايئايزيف ايحيرشت افصو اهب
              اهـضارعأ ضعب ىمسو فرحأ ةرشع يف اهرصحو ةغثللا اهيرتعت يتلا فورحلا ددح مث
 اهب ظفتحت ةديرف ةيطخ ةخسن نع اهقيقحتب نابطلا روتكدلا ماق دقو ،    اهللع ركذب مالكلا متخيل
   : يلاتلا وحنلا ىلع ةيليلحت ةسارد اهل لمعو نابطلا ماقو ، لوبنطساب ةيناميلسلا ةبتكملا

  . ةباتكلاو ةغللا نع ديهمت - ١

  . اهثودح بابسأو فورحلا جراخم فصو - ٢

  
                                                             

   .  ٤٥ ـ ٣٥ /١  نييبتلاو نايبلا ، ظحاجلا  :رظنا )١(
      ة�غللاو تايناس�للا ر�بخم تاروش�نم ، ة�يبرعلا ة          �غللاو تايناس�للا ة�لجم ، ظحا�جلا دنع ةغثللا ، دمحأ ؛ سياح )٢(
   . ٧٦ ص ، م٦٠٠٢ ةنسلا ، لوألا ددعلا . رئازجلا ، ةبانع ، راتخم يجاب ةعماج ، ةيبرعلا

 



 ٩٦١ 

  . ةغثللا اهل ضرعت يتلا فورحلا -٣

  . ةغثللا للع نايبت - ٤

  )١( . مهيزعت نم باقلأو ةغثللا عاونأ - ٥

        اثيدح  بدألاو ةغللا يف لماكلا هباتك يف )ـه٥٨٢ (       ىفوتملا دربملا سابعلا وبأ لوانت دقو 

                اـمك ، ةـمغمغلاو ةترلاو ناسللا ةلقعو ةأفأفلاو ةمتمتلا ركذف ، ةيقطنلا بويعلا ضعب نع

    ةشـكشكلا لـثم اـه   جراخم نم فورحلا قطنب ةقالع اهل يتلا برعلا تاجهل ضعب ركذو

     )٢(. اهضعب نع ثيدحلا يف لصف دقو اهريغو ةينامطمطلاو ةنعنعلاو ةسكسكلاو

 ةيسفن بابسأ يلإ اهعجرأو ةرهاظلا هذه لوانتو  )ـه٨٢٤(  ىفوتملا انيس نبا ءاج مث     

     ناسللا اهنمو اهفئاظو نايبو اهحيرشتو  قطنلا ءاضعأ نع ثيدحلا لوانت نأ دعب ةيعامتجاو

   ىمـس دقو )٣(.             مالكلا يف للخلا اهامس ام اهنمو هبيصت يتلا ضارمألا ىلع هيف ز كر ثيح

  )٤( . بويعلا هذهل تاجالعلا نم ةعومجم ركذو ةعتعتلاو ةسبحلاو ةمتمتلا لثم اهضعب

      يف قطنلا بويع نع ازجوم الصف )ـه٢٦٤( ىفوتملا     يبطرقلا باهولا دبع بتك دقو    
  )٥( . ) ديوجتلا يف حضوملا ( هباتك رخآ

 ناونعب  )ـه١٧٤ت(           ءانبلا نبال باتك نم اطوطخم دجو ام ةلقتسملا بتكلا نم  كذنو     
  يـف )    ءارقإلا اهيلع ينب يتلا تاودألا         حاضيإو ءارقلا اهبنجتي نأ بجي يتلا بويعلا نايب (
                اـهقيقحتب ماـق ةدـيحو ةخسـن ةطوطخملاو ، قارعلا يف لصوملاب ةماعلا فاقوألا ةبتكم
      ربتعيو ،تيوكلا يف ةيبرعلا تاطوطخملا ةلج      م يف اهرشنو ، دمحلا يرودق مناغ  روـتكدلا
             ةـيقطنلا تاـفارحنالا نع ثدحت ثيح يبرعلا ثارتلا يف عوضوملا اذه جلاع   باتك لوأ

                                                             

 ةغللا عمجم ةلجم ،’نايطلا ناسح دمحم قيقحت ،’ةغثللا يف ةلاسر ، بوقعي فسوي وبأ ؛ يدنكلا : رظنا )١(
  .’م٥٨٩١ ـ ـه٥٠٤١ ،’٣ج/٠٦ جم ،’قشمدب ةيبرعلا
 ، ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت ، بدألاو ةغللا يف لماكلا ، ديزي نب دمحم سابعلا وبأ ؛ دربملا :رظنا )٢(
  . ٧٦١ ـ ٦٦١ ـ ٥٦١ /٢ .  م٧٩٩١ ـ ـه٧١٤١ ، ةرهاقلا ، ٣ ط ، يبرعلا ركفلا راد
 ، ءازجأ ةثالث يف تسفوألاب ةديدج ةعبط ، بطلا يف نوناقلا ،يلع نب نيسحلا يلع وبأ ، انيس نبا : رظتا )٣(
  ٦٩٢ /٢  نوناقلا ، .خيرات الب ، دادغب يف ىنثملا ةبتكم
  . ٧٥٢ ـ ٦٥٢ /٢   نوناقلا ، انيس نبا : رظنا )٤(
  . ٢٨٤ ص ، ديوجتلا ءاملع دنع ةيتوصلا تاساردلا ، دمحلا  يرودق مناغ :رظنا )٥(



 ٠٧١ 

                ةـجلاعم ءاـنبلا نـبا دصـق ثـيح هباب يف اردان باتكلا اذه  دعيو ، )١(   اهجالع ةيفيكو
           هذـه نـم نيعون كلذل  ددحو نآرقلا ءارُق ةصاخو      نيقطانلا ةنسلأ يف ةيقطنلا تافارحنالا
    : يهو تافارحنالا

  . هنامز ءارق نم ريثك اهفلكت يتلا ةيتوصلا رهاوظلا )١(

  )٢(. قطنلا ةلآ زجع نع ةجتانلا ةيضرملا ةيقطنلا رهاوظلا )٢(

        ىـلع رصتقي ملو ، ةيقطنلا بويعلاو تافارحنالا تارشع هباتك يف ءانبلا نبا ددع دقو     
               اميلـس اقطن اهب قطنلا ىلإ لوصولاو اهجالع ةيفيكو اهحرش يف لصف لب اهركذو اهدادعت
  . ءانبلا نبا باتك ىلإ عجريلف ديزتسي نأ دارأ نمو

              ىـلإ قـطنلا بويعب قلعتت يتلاو ديوجتلا ءاملع اهسرد يتلا رهاوظلا فينصت نكميو     
   : ةيلاتلا فانصألا

           ةسـبحلاو ةأـفأفلاو ةـمتمتلا لثم قطنلا ةلآ يف ل     لخ نع ةئشانلا يهو مالكلا ضارمأ )١(
  . ةغثللاو

             لـثم اهجالع لهسيو ملكتملل ةفرحنم ةيقطن تاداع نع ةجتانلا يهو تاوصألا بويع )٢(
  . دودملا ريذاحمو زكَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّللاو دعرتلا

  . هبيطقتو هجولا سوبعو ءاميإلاو سأرلا كيرحت لثم تائيهلاو حراوجلا بويع )٣(

  )٣( . ةنعنعلاو ةينامطمطلاو ةلتلتلاو ةشكشكلا لثم كلذو ةيجهللا قطنلا تافارحنا )٤(

             تعزو ثيح ، اهفصوو قطنلا بويع نع ثيدحلا يف بيصن برعلا نييمجعملل ناكو     
  ثـيح )صصخملا(  يف )ـه٨٥٤ت(          هديس نبا لاثملا ليبس ىلع ركذنو مهمجاعم ايانث يف
              طالتخالاو ، هيف أطخلاو مالكلا ةرثكو ةحاصفلا باب اهنم نيوانع ةعومجم يف اهنع ثدحت

                                                             

     ءار�قلا ا�هبنجتي نأ ب�جي ي�تلا   بو�يعلا نا�يب (  ، هللا د�بع ن�ب               د�محا ن�ب نس�حلا ي�لع و�بأ ؛ ءا�نبلا ن�با :   رظنا )١(
      ، ة�يبرعلا تا�طوطخملا د�هعم ة�لجم ، د�محلا يرودق مناغ .د قيقحت )    ءارقإلا اهيلع ينُب يتلا تاودألا حاضيإو
    . ٢٢ـ١٢ـ٠٢ـ٩١ ـ٧ ص . م٧٨٩١ ـ ـه٧٠٤١ ، ١ ج ، ١٣ جم ، تيوكلا
  ٢٢ ص ، ... بويعلا نايب ،  ءانبلا نبا )٢(
 . ٣٨٤ ـ٢٨٤ ص ، ديوجتلا ءاملع دنع ةيتوصلا تاساردلا ، دمحلا  يرودق  مناغ :رظنا )٣(



 ١٧١ 

 " هت هتو ناسللا يف ءاوتلا " : هلوقب ةهتهتلا فرع دقو، هؤافجو توصلا مخضو ، مالكلا يف
   )١( كلذ ريغ ىلإ

  تاـسا             ردلا يف ةناكم ذخأي ةغللا تابارطضا نع ثيدحلا أدب دقف ثيدحلا رصعلا يف امأ    
              ةيجولوكيسـلا تاروصـتلا روطت ةيحان نم ءاوس رشع عساتلا نرقلا فصتنم ذنم ةيبطلا
     نيـب تاـقالعلل ة         ـيكينيلكإلاو ةيحيرشتلا تاروصتلا ةيحان نم وأ يوغللا كولسلل ةيوغللاو
    )٢(.كولسلا تابارطضاو ) ةيئاحللا ( ةيخملا باصعألا

  دـي ىلع يروتكيفلا دهعلا يف مالكلا     بويعل ةددعتم تاجالع ايناطيرب  يف ترهظ دقو     
 مثعلتلا نم نوناعي نيذلا فصوو ، ضيرملل يندبلا باقعلا يلع دمتعا ثيح ) ليوليث سميج(
sredrosid hceepS )يزيلجنإلا حلطصملا أشن انه نمو ،   صصـخت ةأشنل ةبسنلاب امأ(. 
 ماع يف ًاديدحتو ايناطيربو ةدحتملا تايالولا يف ةيادبلا تناك دقف بطاختلا تابارطضا جالع
              نأ ساـسأ ىـلع مالـكلا تابارطـضاو ةغللا تابارطضا نيب زييمتلا أدب "   ثيح ،٠١٩١
  )٣( . " اهمهفو ةغللا لابقتساب ةقلعتملا تابارطضالا ىلإ ريشت ةيوغللا تابارطضالا

  نـكلو .             قـطنلا يححصم تقولا كلذ يف ىمسي ام جيرخت يف ةيدرف دوهج تأدب دقو     
          ةـيلك اـيناطيرب يـف تئشـنأ ثيح ٧٤٩١       ماع دعب تثدح صصختلا اذهل  ةيلعفلا ةيادبلا
          يححصمل ةيكيرمألا ةيميداكألا ةدحتملا تايالولا يف تئشنأو ،بطاختلا جالع ييصاصتخا
            عمسـلل ةـيكيرمألا ةـيعمجلا دعب اميف اهمسا حبصأ يتلاو م٢٥٩١      ماع يف كلذو ، قطنلا
  . قطنلاو

  عوـضوم "     نأ رـبتعا ثـيح قـطنلا تابارطضا نع فيفعلا لصيف ةسارد يفو     
 ذإ  ةـصاخلا ةيبرتلا مامتها لاجم يف ةثيدحلا تاعوضوملا نم  ةغللاو قطنلا تابارطضا
  )٤( " تانيتسلا ةيادب يف حضاو لكشب مامتهالا اذه رهظ

              ىـلع مهنم ركذنو عوضوملا اذهب ةيوغللا مهتايرظن لالخ نم برغلا ءاملع متها دقو     
   نيذـلا سفنـلا ءاملع كلذكو )     يكسموشتو سيراهو نوسبكاجو ريسوس  يد (   لاثملا ليبس

                                                             

     ءا�يحإ راد  لا�فج مهار�بإ ل�يلخ :      قيقحت ، صصخملا ، يسلدنألا ليعامسإ نب يلع نسحلا وبأ ؛ هديس نبا  )١(
 .  ٤١١ ـ ٣١٢ /١ .  م ٦٩٩١ ـ ـه ٧١٤١، توريب ، ١ ط ، يبرعلا ثارتلا
 ٠٧١ ص  ،  ةغللا ةيجولوكيس ، فسوي ديس ةعمج  )٢(
  ٠٧١ ص  ، ةغللا ةيجولوكيس ، فسوي ديس ةعمج  )٣(
 . ٢ ص  ، ةغللا و قطنلا تابارطضا ، فيفعلا لصيف  )٤(



 ٢٧١ 

                 لاـثملا ليبـس ىلع مهنم ركذن ةيسفنلا تايرظنلا لالخ نم تابارطضالا عوضومب اومتها
             اعرف نوكي يظفللا كولسلا ملع هامس ديدج ملع سيسأت ىلإ رنكس اعد دقف )   ةيجايبو رنكس (
   )١(. " ةيمالكلاو ةيكولسلا لئاسملا ةجلاعمب متهيو ، ةيكولسلا مولعلا نم

             ءاحصألا ةلاح يف ناسللا تالز نم ةلصاحلا بويعلاب ثيدحلا يوغللا سردلا متها دقو    
        لعفلاب ىلوألا ةلاحلا طابترا ةدش ىلإ صلخو ةسبحلاب نيباصملا دنع ةيمالكلا تابارطضالاو
   ةبـسانملا ءامـسألا ىلع      روثعلا وأ ةيمستلا ةبوعصب يمس امب امهنم ةيناثلا ةلصو ، نطابلا
    )٢(  نيقطانلا كئلوأ دنع

 ملاعلا ربتعي ثيح         ةيقطنلا تابارطضالا عوضومب نورصاعملا برعلا ءاملع ينع دقو     
 ةنراقم ةسارد  ءارجإب   ماقو  مالكلا بويعب اومتها نيذلا لئاوأ نم يمهف    ىفطصم يسفنلا
  نـم  هاروتكدـلا ةجرد ىلع  لوصحلل ،م٩٤٩١ ماع هجالع قرطو مثعلتلا تايرظن ضعبل
  . مالكلا بويع نع ةيبرعلاب باتك لوأ فيلأت يف لضفلا هيلإ عجريو ،جدربمك ةعماج

    بوـيع جالـع يف ماه رود سمش نيع ةعماج ةيبرتلا ةيلكب ةيسفنلا ةدايعلل ناك امك     
 بويع يف  سفنلا ملع ةذتاسأ اهب ماق يتلا تاساردلاو ثاحبألا نم ريثكلا نآلا دجوتو ،مالكلا
  لاـفطألل  ةـقوطنملا ةيوغللا ةليصحلا نع نيدلا مرك ىليل تاساردل ناك  امك مالكلاو ةغللا
 تابارطضا (         هباتك يف تاقيرز ميهاربإ تاسارد كلذكو ، ةيوغللا تاساردلا يف ريبك ماهسإ
  )٣(. سفنلا ملع لاجم يف تاساردلا نم اهريغو جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا

            ةـغللا تابارطضا نع ثيدحلا دنع مهبتك يف ةغللا ءاملعل ةددعتم تاماه  سإ دجنو امك     
      ماـمت ، سيـنأ ميهاربإ (          مهنم ركذن لفطلا ةغل روطتو ءاقترا كلذكو ةيتوصلا اهتاجالعو
                 نمحرلا دبع ، نيهاش روبصلا دبع ، باوتلا دبع ناضمر ، يفاو دحاولا دبع يلع ، ناسح
  لقتـسا دقو )     ةيطعلا ليلخ ، يزاجح يمهف دومح م  ، نارعسل      ا دومحم ، رشب لامك ، بويأ
   ثيدحلا ةغللا ملع ءوض يف اهتساردو مالكلاو ةغللا تابارطضا نع بتكب ةغللا ءاملع ضعب
   كلذكو ) يسفنلا ةغللا ملع ءوض يف ةسارد لفطلاو ةغللا( ناونعب ليلخ يملح ةسارد لثم

                                                             

  . ٢٧ ص ، ةيقيبطت ةينسلأ اياضق ، ايركز  لاشيم )١(
 . ٢٩  ص ،  برعلا دنع يتوصلا ثحبلا يف ، ةيطعلا ليلخ  )٢(
   صيخش��تلا ة��غللاو مال��كلا تابارط��ضا ، تا��قيرزلا ميهار��بإ و   مال��كلا ضار��مأ ، ي��مهف ىفطص��م : ر��ظنا )٣(
             ةلس�لس ، ة�يبرعلا ة�لوفطلا مدقتل ةيتيوكلا ةيعمجلا ، ةقوطنملا ةيوغللا ةليصحلا ، ىليل ؛ نيدلا مرك و .    جالعلاو
    م٩٨٩١ ، تيوكلا ، ةصصختم تاسارد



 ٣٧١ 

        ةـغللا مـلع ءوـض يف بطاخت  لاو ةغللا تالكشم(       ناونعب حاتفلا دبع ميهاربإ كزان ةسارد
 ، ) قطنلا بويعو ةيوغللا تاوصألا ملع ( ناونعب نارهز يواردبلا ةسارد كلذكو ) يسفنلا
         مدـع اـهنأب مالكلا تابارطضا اهيف ربتعي يتلاو )٧٩٩١ (     ىصخشلا زيزعلا دبع ةساردو
    )١(. ةميلس ةروصب ةغللا تاوصأ رادصإ ىلع ةردقلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 ، ةدودحملا ةيبهذلا تاحفصلا ةكرش ، ١ط ، مالكلاو قطنلا تابارطضا ، ديسلا زيزعلادبع ؛ صخشلا  )١(
   . ٥٣١-٤٣١ ص ، .  م٧٩٩١ ، ضايرلا

 



 ٤٧١ 

    ةيقطنلا تابارطضالا فيرعت  : يناثلا بلطملا  

               ةـيفيكو ، يقطنلا زاهجلاو مالكلاو ةغللا فيرعت نع ةقباس ثحابم يف انثدحت نأ قبس    
               ةـغلل هباستكا ةيلمع ءانثأ لفطلا اهب رمي يتلا لحارملاو ، هثودحو يوغللا توصلا رادصإ
   ومنلا ةيلمعو ما           ع لكشب يتوصلا ماظنلاو ، ةلحرم لك يف اهردصي يتلا تاوصألا ةعيبطو
                  ىمسـي اـم ثدـحيف تاقوعم نود متت ال ةيلمعلا هذه نأو ، يداعلا ناسنإلا دنع يتوصلا
               دـيدحتو تابارطـضالا ةـعيبط دـيدحتل هضرعنس ام اذهو مالكلا وأ قطنلا تابارطضاب
              نم نييداعلا بيصت يتلا قطنلا تابارطضا وه هموهفم ديدحت ددصب نحن يذلاو ، اهموهفم
              ، اـمات اجالع اهجالع نكمي يتلاو يقطنلا زاهجلا يف بيع يأ نود نودلوي   نيذلا لافطألا
                   اـم نأ يـهو ثـحبلا اذه اهب انأدب يتلا ةركفلا نم اقالطناو ، ميلسلا قطنلل لفطلا دوعيف
               مـلعو ةغللا ملع لاجم يف ةساردلل ةبصخ ةدام يه تابارطضاو بويع نم قطنلا بيصي
         حلطصملا ةقيقح مهفو ديدحت يف مولعلا نواعت نم عن       ام ال هنأ ىلع دكؤي ثحابلا نإف، سفنلا
   .يملعلا

  ةغللاف ، مالكلاو ةغللا نيب قيرفتلا يغبني قطنلا تابارطضا موهفم ديدحت ىلإ لوصوللو     
                رهاـظم نم رهظم وه مالكلاو ، ةديدج لمج بيكرت ىلعو ، لاقي ام مهف ىلع ةردقملا يه
  يـه اهموهفم ديدحت ديرن يتلا تابارطضالاو ، ةغل لا رهاظم نم ةراشإلاو ةباتكلا امك ةغللا
        ةـليوط تابارطضا يه قطنلا تابارطضاو ، )١(      قوطنملا مالكلا يأ ةيقطنلا تابارطضالا
                هراسـم نع مالكلا اذه فرحنيف ، ةغلل هباستكا وأ، مالكلل هجاتنإ ءانثأ لفطلا بيصت ىدملا
       هذـه نوكت دق و درفلل ةيعامتج         او ةيسفن لكاشم ببسيو ، نيرخآلا راظنأ تفليو ، حيحصلا
  )٢( يفيظو للخ وأ يوضع للخ نع ةجتان ةيقطنلا تابارطضالا

   نـم متـي يتلا ةيلمعلا كلت " اهنأب قطنلا تابارطضال دارزلا فيرعت تافيرعتلا نمو     
 ، اهليكشتو ، تاوصألا ظفل قرطو ، قطنلا ةقيرطو ةيلمع يف للخ يأ ىلع زيكرتلا اهلالخ
 تا  بارطـضا ميحرـلا دبع يحتف فرعي نيح يف )٣( " حيحص لكشب تاوصألا رادصإ وأ
 بويعو ،         ةحيحص ةقيرطب مالكلل مزاللا توصلا رادصإ يف ةبوعص وأ ةلكشم"   ا هنأب قطنلا

                                                             

  . ٩١ ص ، ةيوغللا تاساردلا ىلع ءاوضأ ، امرخ  فيان  : رظنا )١(
hsilgnE : رظنا )٢(  , H,B  & ,  hsilgnE  .  A  . C ( :. 5891  )  fO yranoitciD enisneherpmocA

itylanaohcysP dnA lacigolohcysP smreT lac  .  , kroY weN  , snamgnoL  .  P 55 - 65 .      

 ـ ـه٠١٤١ ، ضايرلا ، خيرملا راد ،  مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ، ريخ دمحم لصيف ؛ دارزلا )٣(
   . ٧٢٢ ص  .  م٠٩٩١
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     لمشـي نأ نـكمي هنأ امك ،          ةكرحتملا تاوصألا يف وأ ةنكاسلا تاوصألا يف ثدحت قطنلا
   ةروتكدـلا اهتمـسأ دقو )١( ةملكلا نم عضوم يأ يف ، تاوصألا عيمج وأ تاوصألا ضعب
              هذـه نأ ترـبتعا دقو ةددعتم تايمست دوجو مغر ىلع ةيوغللا تالكشملاب نيدلا مرك ىليل
  )٢( . اهلاكشأ ةفاكب مالكلا تالكشم مضت اهنأل تايمستلا نم اهريغ نم عسوأو لمشأ ةيمستلا

    دوـجو مـغ             ر ىـلع لـفطلا دنع ةرمتسم يوغللا باستكالا ةيلمع نأ ينعي مدقت امو    
    كلذ ىلإ فضأ ، يوغللا ومنلا ةيلمع رارمتسا مامأ اقئاع تسيل يهف ، ةيقطنلا تابارطضالا
                    نأل ، يوـغللا باسـتكالا ةـيلمع فقوت ينعي ال اذهف ، هقطن ىتح وأ هرصب دقف نم نأ
              لفطلا دنع أرطت دق ةيقطن تابارطضا كانهو ، ةددعتم قرطو رهاظمب نوكي دق باستكالا
             نكميو ، اقباس انحضو امك يوغللا باستكالا ةيلمع ىلع رثؤت ال اهنكلو ،    ةرخأتم نس يف
              قيرط نع جالعلاب ىمسي ام وهو سفنلا ملعو ةيوغللا تاوصألا ملع نيب نواعتلاب اهجالع
  اـهفرع امك )stcefeD hceepS( قطنلا بويعو ، ةيسفنلا ةجلاعملا وأ يتوصلا بيردتلا
         ، ىرـخألا هينس لحارمو هتلوفط يف ناسنإلا بي صت تالاح  "   يه ةيطعلا   ليلخ روتكدلا
                 سردلا متها دقو ، ايلك وأ ايئزج قطنلا نم هعنمت وأ ، ميلسلا لكشلاب مالكلا همادختسا قيعت
              تابارطـضالاو ، ءاحـصألا ةلاح يف ناسللا تالز نم ةلصاحلا بويعلاب ثيدحلا يوغللا
  )٣( . )aisahpA( ةسبحلاب نيباصملا دنع ةيمالكلا

& yrreB(نونسإو يرب بهذ دقف       nosnesiE( رهاـظم مـهأ نـم نأ ىلإ م٦٥٩١    
 دجوتو ، همهف بعصيو ، حوضوب عمسي ال همالك نأ درفلا ىدل مالكلاو قطنلا تابارطضا
 ،    تاـملكلا نيوـكتل تاوـصألا بيكرت يف ءاطخألا رثكتو ، هتاوصأ ليكشت يف تالكشم
 ، توصلا تاربن ريغت ةرثكو مالكلا عاقيإ ماظتنا مدعو ، ثيدحلل ةمئالم ريغ ظافلأ رايتخاو
 يفو ، هسنجو هنس عم درفلا مالك بسانتي ال ةماع ةروصبو مالكلا ءانثأ ريبكلا دهجلا لذبو
  عـبتي ال   امدـنع ًابرطضـم دعي مالكلا نأ  م٧٧٩١ ) snikreP  (زنكريب ىري قايسلا اذه
 وأ    يعاـمتجالا وأ ي      صـخشلا ىوتسملا ىلع عنقم ريغ وأ ،      موهفم ريغ نوكي وأ دعاوقلا
  )٤( .مالكلا ةزهجأ ىلإ ءيسي

                                                             

 ، ٤ ط ، عيزوتلاو رشنلل ملقلا راد ، ةيبرتلا تايجيترتساو لافطألا ةيجولوكيس ، يحتف ؛ ميحرلا دبع )١(
  . ٥٤١  ص . م٠٩٩١ ، تيوكلا
  . ٧٤ ص ، اهتالكشمو اهروطت لفطلا دنع ةغللا ، نيدلا مرك ىليل )٢(
  . ٢٩ ص ، برعلا دنع يتوصلا ثحبلا يف ، ةيطعلا ميهاربإ ليلخ )٣(
  . ٦٣١ـ٥٣١ ص  مالكلاو قطنلا تابارطضا ، صخشلا زيزعلا دبع : رظنا )٤(
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  فذـح متي دقف ، اهب قطنلا وأ تاملكلا رادصإ يف ءاطخأ قطنلا تابارطضا نمضتتو    
 متي دقف.اضيأ ةفاضإلا وأ،هيوشتلا وأ،لادبتسالا متي دق و،ةملكلا نم ةنيعم تاوصأ وأ توص
  . الثم )ش( فرحب )س( فرحلا لادبتسا راطإلا اذه يف

   رهاظم يف تابوعص "       اهنأب ةيقطنلا تابارطضالا تاقيرزلا ميهاربإ  روتكدلا  فرع دقو    
   لثم يدؤت دقو )١( "            ةددحم ةيمالك تاوصأ جاتنإ ىلع ةردقلا مدع وأ مالكلل يكرحلا جاتنإلا
    يـف ءاـطخألا هذـه لثم لمحت دق و ، ثدحتملا هدصقي ام مهف ةبوعص يلإ ءاطخألا هذه
 ةقياضملل اهرثإ يلع ضرعتي ثيح ينعملا درفلل ةيعامتجا ةبوقع اهتايط يف مالكلا رادصإ
   . مهتيرخسل وأ نيرخآلا بناج نم

  ءاـطخأ ربتعن نأ نكمي ىتم :وه ددصلا اذه يف ماه و يساسأ لاؤس كانه لظي نكلو    
   يـف دـمتعي ال كلذ نأ رمألا عقاو يف لاؤسلا اذه يلع ةباجإلا فشكتو ؟ ابارطضا قطنلا
  اـمتح رثأتي فوس يذلا و ددصلا اذه يف يئاصخألا هردصي يذلا يتاذلا مكحلا يلع عقاولا
          لقي ال هرود حبصأ يذلا ةغللا ملاع وه يئاصخألاب دوصقملاو،    ناديملا اذه يف هتربخ يدمب
    يـف يتوص بارطضا "          هنأب يقطنلا بارطضالا اذه فصوي ثيح يسفنلا يئاصخألا نع
  )٢( " هتعيبط

           ، تابارطـضالا هذـه طمنو ةعيبط ىلع رثؤت يتلا لماوعل    ا ضعب ددحن نأ عيطتسنو    
   حوـضو ىدمو ،  ةزيمملا     هصئاصخ و ثدحتملل ينمزلا رمعلا      لماوعلا هذه مهأ نم لعلو
                 اـملك رـبك املك لفطلا نأو ، ةيقطنلا ءاطخألا رركي ريغصلا لفطلا نأ دجن ثيح ،همالك
  تاوصألا رادصإب  مايقلا نولواحي  لافطألا مظعم  نإو ،    يتوصلا جالعلل بيجتسي نأ عاطتسا
 ، مهراـمعأ نم ةعساتلا وأ ةنماثلا يلإ اولصي ىتح كلذ نم نونكمتي ال مهنكلو ، ميلس لكشب
    صئاصـخلا يـف لـثمتي ددصلا اذه يف يساسأو ماه رخأ لماع كانه كلذ بناج يلإو
        تاوصألا جلاعي اعرف ةغللا ملع يف دجويو      لفطلل يلحملا عمتجملل ةيتوصلا وأ ةيجولونوفلا
      ناسـح ماـمت هفرع دقو )  ايجولونوفلا (      يفيظولا تاوصألا ملعي فرعي اهفئاظو ةيحان نم
     )٣(. ةغلل يتوصلا ليكشتلا ةساردب

                                                             

 . ٣٥١ ص ، جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا  ميهاربإ )١(
 .٤٥١ ص ، جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ )٢(
  .  ١١١ ص ، ةغللا يف ثحبلا جهانم ، ناسح مامت : رظنا )٣(
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      تاـيوغللا نم عرفلا كلذ وه " :         هلوقب ملعلا اذه تاقيرزلا ميهاربإ روتكدلا فرع دقو     
  مالـكلا اذه ةقالعو )١( " ةغ      للا يف رهظت يتلا ةيمينوفلا طامنألاو ةمظنألا فصوب متهي يذلا
            ءانثأ ةفلتخملا تامينوفلا نيب تاقالعلل ةجيتن ثدحت تاريغت كانه نأ ةيقطنلا تابارطضالاب
   . اهب قطنلا ةيلمع

   ضعبـل لـفطلا قطن يف للخ " اهنأب قطنلا تابارطضا فيرعت لامجإ  نكمي اذكهو     
  توـص قطن ( لادبإ : ةيلاتلا تابارطضالا نم رثكأ وأ دحاو يف رهظي ةيوغللا تاوصألا
 )رثكأ وأ ًاتوص ةصقان ةملكلا قطن( فذح وأ ، )  يماث ـ يماس( لثم )رخآ توص نم الدب
    توصـلا هبشـت ةروصـب توصلا قطن( هيوشتو فيرحت وأ  )  ةسدم ـ ةسردم ( لثم،
   ـ طباـض( لثم، ) ةملكلا ىلإ توص ةدايز( ةفاضإ وأ ، )ًامامت هلثامي ال هنأ ريغ يلصألا
                عـمجأ اـم اذهو ةيوغللا تاوصألل ميلسلا قطنلا نع فرحني لفطلا نأ ينعي اذهو  )  طباذ
    نـع فارـحنا "            اهنأب ةغللا تابارطضا فيرعت يف سفنلا ءاملع كلذكو ةغللا ءاملع هيلع
 ىتحو )٢( " هيف بوغرم ريغ ًاهابتنا ًةداع بذجيو نويداعلا دارفألا هملكتي يذلا يداعلا مالكلا
   رـيغ مادختـسالا نم أربي نأو ،ةغللا تاوصأ قطن يف حوضولا بجي ًالوبقم مالكلا نوكي
    ملكتـملا رـمع ىوتسـمل ًابسانمو ًامئالم توصلا نوكي نأ بجي امك ، تادرفملل بسانملا
       . ديدرتلاو راركتلا نم ولخيو يقطنم لكشب ًابترم مالكلا نوكي نأو ، يلقعلاو ينمزلا

         لصـتت اهنإف ، يقطنلا زاهجلا لالخ نم ناسنإلا      بيصت قطنلا تابارطضا تناك اذإو     
       :                  ىلاـعت هـلوقل قـطنلا وأ مالكلا وهو تاقولخملا نم هريغ نع ناسنإلا زيمي ام ىمسأب
      ناسنإلا ىلاعتو هناحبس هللا زييمتو )٣( ﴾ نايبْلا همَّلع ناسْنِإْلا َقَلَخ نآرُقْلا مَّلع  نمحرلا ﴿
               دجن ثيح قولخملا اذهل ميركتلا باب نم يهو ، هللا معن نم ةريبك ةمعن يه   مالكلاو لقعلاب
           هذـهب ناسـنإلا اوفـصوف كـلذ نع اوثدحت دق ةيعامتجالاو ةيسفنلا تايرظنلا باحصأ نأ
                نيـب قرـفلا ةاعارم عم ، قطان ناويح هنع اولاقف تاقولخملا ةيقب نع هوزيمو فاصوألا
    ناوـيحلا نـع ناسـنإلا زيمت مغرف ، ناسنإلا ةي    ناسنإ ردقيو مرتحي يذلا ينآرقلا فصولا
                 لـقعلا ةمعن ناسنإلا دقف اذإ ىتح ، فاصوألا كلتب هفصن نأ يغبني ال هنإف لقعلاو قطنلاب

                                                             

  . ٤٥١ ـ ٣٥١ ص ، جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا  ميهاربإ )١(
 م٢٩٩١، ندرألا ، ١ ط ،  سئا�فنلا ر    اد ، ةيوبرتلا هتاقيبطتو لفطلا د     نع ةغللا  روطت ، ميحرلا دب  ع ؛ حلاص )٢(
 . ٨١٢ ـ٧١٢ ص ، 
  .  ٤ ـ ٣ ـ٢ ـ١  /٥٥  نمحرلا ةروس )٣(
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                   اناسـنإ ىـقبي كلذ لك مغر هنأل هب قيلت ال فاصوأب هفصن نأ يغبني ال هنإف قطنلا ةمعنو
    نـم دوهجلا رفا   ضتت نأ يغبني هن   إف ام للخ ناسنإلا         دنع قطنلا باصأ ام اذإو ، هللا همرك
  . جالعلا عضوو ءادلا صيخشت لجأ

     اهفـصوو اـهنع فشـكلا يـف ترفاضت    اهنع ثدحتن يتلا ةيقطنلا تابارطضالا هذه    
             بناج يف مهسي لك ، نيسدنهملاو ءامكحلاو نييوغللاو ءابطألا دوهج اهجالعو اهصيخشتو
      ددـحيو ضرـملا فصـي )  يناسللا (         يوغللاو ، جلاعيو صخشي بيبطلاف ، اهبناوج نم
              دـفري سدـنهملاو ، هيلإ ةيعادلا بابسألا انيبم للعيو للحي ميكحلاو ، هتاحلطصمو  هفورح
  . ةثيدح ةيبوساحو ةينقت تاودأ نم همامت ىلع دعاسي امب جالعلا

         نـع فشـكلا يـف يوـغللا رود نـع ثيدـحلا زكريس عوضوملا اذه يف ثحابلاو    
            مـلع هـيلإ لـصو ام رخآو ةغللا نيناوق قفو اهجالعو    اهصيخشتو ةيقطنلا تابارطضالا
 . تايتوصلاو تايناسللا
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   . تابارطضالا ثودح بابسأو لماوع : ثلاثلا بلطملا

                   لالـخ نـم جيردـتلاب متـتو ، ادج  ةدقعم ةيلمع يه مالكلا ةيلمع نأ فورعملا نم    
  ىـتحو داليملا ةخرص نم ءدب        لفطلا رمع عم ائيشف ائيش روطتتو ، لحارملا نم ةعومجم
                امك ، اهيف شيعي يتلا ةيوغللا ةئيبلا عم جمدني نأ لفطلا عيطتسي ثيحب يوغللا ومنلا لامتكا
              عمسـلاو رصـبلاو قـطنلاو سفنتلا زاهج لثم ةيوضعلا ةزهجألا ةعومجم اهيف كرتشتو
   . باصعألاو غامدلاو

    ررـبي كلذ لعلو ،  تاريغتمل       او لماوعلا نم ةعومجمب يوغللا باستكالا ةيلمع رثأتتو    
     ىـلإ درف نم اهفالتخاو ،           ةيلمعلا هذه اهل ضرعتت نأ نكمي يتلا تابارطضالا بابسأ ددعت
         ةـعومجم ىدل دحاولا بارطضالا بابسأ ددعتت دقو لب ،     رخآ ىلإ بارطضا نمو ،  رخآ
             ، دارـفألا نم ةعومجم ىدل ةفلتخم تابارطضا ىلإ دحاولا ببسلا ىدؤي دقو ،   دارفألا نم
              ةأشـن يف ارشابم الخدت لخدتت يتلا ةسيئرلا لماوعلاو بابسألا ددحي نأ ثحابلا لواحيسو
  دـقف "           صاخ لكشب ةيقطنلا تابارطضالاو ماع لكشب ةيوغللا بويعلاو تالكشملا ثودحو
              يلاـعفنا دوـجو ىـلع ةيكينيلكالا تاربخلاو ةيبيرجتلا تاساردلا نم ةددعتم جئاتن تدكأ
         يـه ةـيفيظولاو ةيسفنلا ةيلاعفنالا لماوعلا تسيلو )١( "  ةيوغللا    تالكشملا مظعمل يفيظوو
             لـماوعلا لثم ةمهم لماوع كانه لب ةيقطنلا تالكشملاو تابارطضالا ببست يتلا اهدحو
             تابارطضالا بابسأ نأ ىلإ هتسارد يف دارزلا ريشيو ، اهريغو ةيفاقثلاو ةيثارولاو ةيئيبلا
  نـم رثكأ ىلإ ةدحاولا ةلاحلا عجرت دقو ، تائيبلا و رامعألاو تالاحلا بسح فلتخت ةيقطنلا
     ةدـحاو لك لصفنسو )٢(           ضعبلا اهضعب عم ةلعافتمو ةلخادتم بابسألا هذه عيمجو ، ببس
    :يلاتلا وحنلاك يهو ،تابارطضالا ثودح يف اهريثأت ىدم نايبل ةدح ىلع اهنم

    يتلا  ةزهجألا ةمالس     ةيوضعلا لماوعلاب دوصقملاو :    ةيجولويسفلاو ةيوضعلا لماوعلا )١(
        لـثم اهقطنو تاوصألا رادصإ ةيلمع نع ةل       وئسملا وأ ناسنإلا يف مالكلا ةيلمعب ةقالع اهل
             ام تحت جردنت نأ نكمي يتلاو ناسللاو نانسألاو فنألاو نيكفلاو قلحلاو ةرجنحلاو نيتئرلا
   اسـيئر ا    طرش ةيوضعلا ةزهجألا ةمالس ربتعتو "       ، يقطنلا زاهجلاو يسفنتلا زاهجلاب ىمسي
  ال اننإف             يقطنلا زاهجلا ةيمهأ نع الضفو، ةيقطنلا تابارطضالا نم درفلا ةمالس طورش نم
                 ةـقاطب ءاوهلا رفوي يذلا وهف قطنلا ةيلآ يف رود نم يسفنتلا زاهجلل ام لهاجتن نأ نكمي

                                                             

  .  ٣٥ ص ، اهتالكشمو اهروطت لفطلا دنع ةغللا ، نيدلا مرك  ىليل )١(

 . ٥٤١ ص  مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ، دارزلا لصيف :رظنا )٢(



 ٠٨١ 

       نـم جرخت يتلا ءاوهلا ةيمك ىلع انايحأ دمتعي توصلا اذهو ،توصلا ثادحإب حمست ةنيعم
              روـهظ ىلع دعاسي امم اهيف ازازتها ثدحي ةيتوصلا لابحلا ربع ءاوهلا رمي امدن عو ةئرلا
  )١(رخأب وأ لكشب توصلا

               ةمالس يف حضاو للخ ىلإ يدؤي ةغللاو قطنلا نع ةلوئسملا ةزهجألا ةمالس يف للخ يأو 
         وأ زجاـحلا باجحلا فعض اهيف يدؤي تالاح كانهو،)٢( "     تابارطضالا نم اهولخو ةغللا
             ىرـخأ تالاح كانهو ، توصلا ثادحإل مزاللا ءاوهلا قفدتو سفنتلا ليطعت ىلإ  ةرجنحلا
                ىـلإ يدؤي ةيتوصلا لابحألا صلقتو ، فنألا نم ءاوهلا دقف ىلإ قلحلا ماسم فعض يدؤي
      بـيكرت يـف للخ دوجو      ةفورعملا تالاحلا نمو  )٣(     يوغللا توصلاب ةريطخ تابارطضا
        رـبكك ناسـللا بيصي يذلا هوشتلا وأ ،يولعل    ا كفلا بيصي يذلا هوشتلاك : قطنلا ءاضعأ
       ةفشـلا بيصي يذلا للخلا وأ           ةنيعم تاوصأ قطنو لفطلا نيب لوحي امم  هرغص وأ همجح
               يـف ببستت ىرخأ ةيوضع الاكشأ تاقيرزلا ددحيو ، قوقشملا قلحلا فقس وأ مرشلا وهو
 ةفلتخملا فورظلا نم ديدعلا نع مالكلا  تابارطضا جتنت دق "  : لوقيف مالكلا تابارطضا
 ، قطنلا ءاضعأ تاهوشتو  ، مالكلا  امزيناكيمل يفيظولا لالتخالاو  غامدلا تاباصإ  لثم
             نيوـكتل ةحيحصـلا ةيكرحلا ةباجتسالاب مايقلا مدع ببسب قطنلاب نوئطخي لافطألا ضعيف
 )٤( " حيحص لكشب تاوصألا

 ىدل ًاحيحص ًاومن ومنتو  ةجضانو ةحيحص مالكلاو قطنلا  ةيلمع نوكت نأ نكمي  الو    
 ًالثمف ، ميلس لكشب  اهتفيظوب موقت  ةيبصعلا تاراسملاو  ءاضعألا لك تناك اذإ الإ لفطلا
    كـفلا نـم لـك فئاظو ميظنت كلذكو ، قطنلا ةيلمع عم  سفنتلا ةيلمع  قفاوتت نأ بجي
 ةميلس باصعألا عيمج نوكت نأ بجيو ،قطنلا ةيلمع عم قفاوتلا متي ثيحب هافشلاو ناسللاو
   )٥( . مالكلا ىلع ةردقلا رييغت وأ قطنلا بارطضا ىلإ يدؤي فلت وأ ةباصإ ةيأ نأل

                                                             

 ٠٦ ص . م٢٨٩١ ، لصوملا ، رشنلاو ةعابطلل باتكلا راد، سفنلا ملعو ةغللا ، قفوم ؛ ينادمحلا : رظنا )١(

   . ٨٢٢ ص ، لافطألا ةيجولوكيس ، ناسورلا قوراف )٢(
   . ٣٦ ص ، لفطلل ةيوغللا ةيبرتلا ، ينيبسويجرس : رظنا )٣(
   . ٧٢ ص ، جالعلاو صيخشتلا  ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ )٤(
  ٦٤١ ص  مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ، دارزلا لصيف  )٥(

 



 ١٨١ 

   ، ل ، ج(              لثم فورحلا ضعب قطن يف تالكشم تالاحلا هذه لثم يف درفلا هجاوي دقو    
 فورحلا قطن يف ىرخأ تابارطضا تالاح درفلا هجاوي امك )          ت ، ف ، ب ، د ، ط ، ت
            يـف تالكشـم نانسألا قسانت تالاح يف درفلا هجاوي نيح يف )       ر ، ط ، ذ ، ت (  ةيلاتلا
        عبات وضع يأ يف للخ يأ نإف ةصالخلاو )١( . )          ذ ، ف ، ي ، س ، ز (   ةيلاتلا فورحلا
   . مالكلاو قطنلا يف تابارطضا ىلإ يدؤي دق ، يقطنلا زاهجلل

  ةـفيظولا يدؤي ال هنكلو احيحص اميلس نوكي وضعلا نأ ينعتو  : ةيفيظولا لماوعلا )٢(
        نـع مجنـت يتلا تابارطضالا وأ ب   ويعلا ةلاح يف ظحالن "    نأ نكمي ثيحب  هنم ةعقوتملا
                ، يعمسـلا وأ يمالكلا زاهجلا يف يوضع صقن يأ وكشي ال باصملا نأ ةيفيظو لماوع
        تابارطضا هل ببست ةيوضع ريغ لماوعب ةرثأتم ريبعتلا ىلع درفلا ةردق نأ كلانه ام لكو
   )٢(. " درفلا يف اهريثأتو لماوعلا هذه ةوق ىدمل اقفو اهتدشو اهعون ثيح نم فلتخت ةدع

      يف تابارطضالا بابسأ ديدحت رذعت اذإ " :        اولاقو لماوعلا هذه سفنلا ءاملع لوانت دقو    
  جتـنت "             ةيفيظو لماوع اهوربتعا دقف ةحضاو ريغ لماوع اهنأب تفصو وأ تالاحلا ضعب
    مدختست يتلا ةزهجألا رثكأ نم يموعلبلا زاهجلا ربتعيو ، م    الكلا ةزهجأ مادختسا ةءاسإ ءارج
  )٣( " ةزهجألا كلت يف يوضع فلت ىلإ يدؤي يذلاو ، ئيس لكشب

           نيرـخآ دارفأ نيب ةلثامم ةيقطن تابارطضا دوجو تاساردلا تنيب :   ةيثارولا لماوعلا )٣(
   تابارطـضا يـف عبتت ال ةثارولا نأ نيبت دقو ،  ةثارولا لماعل ريشي ام اذهو ،ةرسألا لخاد
      نـم نوردـحني نيباصملا نم % ٥٦          نأ ةثيدح تاسارد تنيب دقو ، ادحاو اجذومن مالكلا
                 وأ نيدـلاولا دـحأ نوـك ةاكاحملاو ديلقتلا لماع لاخدإ مت دقو ،باصم صخش اهب ةرسأ
     رـثكأ روكذلا نم ن         يباصملا ةبسنو ةيقطنلا تابارطضالا دحأ نم يناعي ةلئاعلا نم براقألا
        يف هنع ثانإلا ةلاح يف قبسي يوغللا ومنلا "     نأ وه ببسلاو )٤(     فاعضأ ةعبرأب ثانإلا نم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              )٥( "      ركذـــلا لـــبق مالـــكلا عيطتســـت ىثنألاـــف ،روكذـــلا ةـــلاح

                                                             

  . ٩٢٢ ص  لافطألا ةيجولوكيس ، ناسورلا قوراف : رظنا )١(
  . ٣٣ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف يفطصم )٢(
     ، ت�يوكلا ، رش�نلل حال�فلا ة�بتكم ١            ط ، ة�صاخلا ة�يبرتلا ى�لإ لخد�ملا ، ى�نم ؛ يديدحلاو لامج ؛ بيطخلا )٣(

  ص .  م ٧٩٩١
                 د�هعم ، ةروش�نم ر�يغ ةارو�تكد ةلا�سر ، ني�ملعملا ن�م ة�نيع ىد�ل ةيس�فنلا طوغض�لا ، يلع ؛ نادمح : رظنا )٤(
  . ٢٥ ص . م٢٠٠٢ ، سمش نيع ةعماج ، ايلعلا تاساردلا
 ، ١   ط ، ة��يعماجلا ب��تا      رلا راد ، ا��هجالعو ة��قهارملاو ة��لوفطلا تابارط��ضا ، نمحر��لا د��بع ؛ يوس��يعلا )٥(
  . ٠٠١ ص . م٠٠٠٢ ـ ـه٠٢٤١ ، توريب



 ٢٨١ 

        نيـنبلا نم رغصأ رمع يف تانبلا ملكتت " :         هلوقب كلذ ىلع نارهز دماح روتكدلا دكأ دقو
  )١( " نينبلا نم تادرفم رثكأو ًاقطن نسحأو ًالؤاست رثكأ نهو

  لـفطلا نأ ثي  ح ، ةغللا باستكاو ملعت يف يثارولا يرطفلا رودلا يكسموشت لوانت دقو    
   تاـقوعمو تابارطضال ضرعتي نأ نكمي ملعتلا ىلع هدعاست ةيرطف تاموقم كلمي ال يذلا
            ئداـبملا ضـعب دوـجوب يكسـموشت اهنع ربع دقو ، يوغللا ومنلا ةيلمع ءانثأ هضرتعت
               ريكفتلاو كاردإلا يف دجوت ةريغتم ريغ تاءانب مدقت ئدابملا هذه نأو ، تاذلا يف ةنمضتملا
     )٢(. ثالثلا تايلمعلا هذه ىلع لمتشت ةغللا نأو ، ملعتلاو

          ، يزكرملا يبصعلا زاهجلاب ةطبترملا لماوعلا كلت اهب دوصقملاو :   ةيبصعلا لماوعلا )٤(
   زاـهجلا علَّط ي               ثيح اهدعب وأ ةدالولا لبق ام ةباصإ وأ ام فلت نم زاهجلا كلذ بيصي امو
 اهليصوتو ،     ةيلخادلا نذألا يف ةئشان      لا ةيبصعلا تاضبنلا لابقتسا ةمهمب يزكرملا يبصعلا
    متـي ثـيح ،             خـملل يغدصلا صفلاب مالكلا مهفو عمسلا ةقطنم ىلإ يعمسلا بصعلا ربع
    موـقت اـمنيب ،     ةركاذلا يف اهنازتخا مث ،  اهمهفو ،  اهريسفتو ،    ةيتوصلا تاراشإلا ليجست
    فـقاوملا عـم            بسانتي امب مالكلا جاتنإب ىهبجلا صفلاب يبناجلا قشلا ىلعأ يرخأ قطانم
                يـف ةداـح تابارطـضا نع رفسي زاهجلا اذه يف ةباصإ وأ للخ يأف يلاتلابو ،  ةفلتخملا
  )٣( . مالكلاو قطنلا

  ةباـصإو ،              مالـكلاو قـطنلا اهنمو تايلمعلا نم ريثك نع الوئسم زاهجلا اذه ربتعيو    
  تالكشم عو            قو ىلإ يدؤي ، غامدلا يف عقت يتلاو مالكلاو قطنلاب ةصاخلا ةيبصعلا ةقطنملا
           يـتلاو ةـيمالكلا ةسـبحلا ىلإ يدؤت دق غامدلا تاباصإف "      مالكلاو قطنلا ةيلمع يف ةريبك
          غامدـلا يف مالكلاو قطنلاب ةصتخملا ةيبصعلا ايالخلا ةباصإو )٤( "     ةغللا جاتنإ عم لخادتت
 كيرحت ةبوعص يف ةحضاو كلذ راثآ رهظتو " اهتمرب قطنلا ةيلمع ىلع ارشابم اريثأت رثؤت
       ريسـفت نم هدجن ام كلذكو )٥( "         قطنلا ةيلمعل مزاللا ءاوهلا ىتحو ناسللاو نيتفشلاو نيكفلا
        نـم عئاشـلاب نراقت ال ةليلق       ةلق مهو فولأملا ريغ ىلع ىرسيلا د   يلاب ةباتكلاب نوموقي نمل

                                                             

 . ٩٦١ ص ومنلا سفن ملع .نارهز دماح )١(
  . ٤٣ ص ، يوغللا سفنلا ملع ، ةيطع دمحم لاون :رظنا )٢(
  . ٦٧١-٢٧١ص ،  مالكلاو قطنلا تابارطضا ،صخشلا  زيزعلا دبع )٣(
 . ٧٢ ص ، جالعلاو صيخشتلا  ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ  )٤(
 . ٧٢٢ ص  . لافطألا ةيجولوكيس ، ناسورلا قوراف : رظنا )٥(



 ٣٨١ 

              ةيبصـعلا تاساردلا لاجم يف نوصتخملا ءاملعلا عجرأ دقو ةباتكلا يف ىنميلا ديلا مادختسا
 بناجلا وهو غامدلا نم رسيألا  فصنلا يف ناعقي مهفلاو ريبعتلا يزكرم نأ "   ىلإ ةيغامدلاو
 نومدختسي نيذلا لافطألا امأ .بعللاو  ةباتكلا يف ىنميلا هدي مدختسي لفطلا ناك اذإ رطيسملا
 بناجلا اذه نوكي كلذبو غامدلا نم نميألا بناجلا  ، يف ةيبصعلا زكارملا عقتف ىرسيلا ديلا
 )١( . "رطيسملا وه

      ةردـقلا ىلع ةيلقعلاو ةيسفنلا تابارطضالل  ريثأت كانه  :    ةينادجولاو ةيسفنلا لماوعلا )٥(
   نـم لـفطلا نامرح بابسأ نوكت نأ ىلإ لصوت دق امك نيرخآلا عم يوغللا لصاوتلا يف
   ، نيرـخآلا نـم ةيسفن ةمدصب لفطلا باصي امدنع وأ  امهلبق نم هلامهإو نيدلاولا فطع
   )٢( . مالكلا يف مثعلتيف يوغللا هئادأ ىلع كلذ لك رثؤيو
 ةصاخ ةغللا يف تابارطضا نورهظي ةيلاعفنا تاقاعإ نم نوناعي نيذلا لافطألا ضعبو    
 ليلحتلا ةسردم ىرت امك ، لدابتملا يصخشلا لصاوتلا نم اعون نمضتت يتلا فقاوملا يف
  تاـبغرلاو  لوـيملا عمقو ، ةهجاوملاو ريبعتلا ىلع ةردقلا نادقفو انألا فعض نأ يسفنلا
 لواحي ثيح لاجملا اذه يف ، ةدراولا ةيسفنلا لماوعلا نم ريمضلا بينأت وأ ةبوقعلا ةيشخ
  يذـلا هلمعب مايقلاو ةرطيسلل ، روعشاللا ئيهي وأ ديزي امم ملؤملا عقاولا دعبتسي نأ لفطلا
                 )٣(. لفطلا ىدل ديدش تبك دوجو نع ربعت تاجنشتو ةأتأت لكشب ىلجتي
   قـلقلاو عزـفلا تالاح مالكلا بارطضا ىلإ يدؤت يتلا ةديدشلا ةيسفنلا لماوعلا نمو     
  دـجن ثيح , مالكلا نم يضرملا فوخلا ةلاح يف امك ةيضرملا فواخملا تالاحو ، ديدشلا
 تامدص وأ ةيسفن لماوع ببسب كلذ نوكيو ، كلذل رربم نودو مالكلا نم فاخي ضيرملا
    ىـلع هـتردق ضيرـملا دقفي ثيح ، يريتسهلا مالكلا نادقف تالاح يف وأ ، ةداح ةينادجو
 فعضو ، ديدشلا بائتكالا لماوع كانهو ، مالكلل يوضعلا زاهجلا ةمالس عم مالكلاو قطنلا
 ،    ةداـحلا اهتالكشـمو ةرـسألا  عدصـتو ،  تاذـلا ديكأت ىلع ةردقلا مدعو ، سفنلاب ةقثلا
 ،     مـهلفط ىـلع نيدـلاولا نـم ديدشلا فوخلا وأ ، نيدلاولا نم لفطلل يفطاعلا نامرحلاو
  )٤( . نيدئازلا لالدلاو ةياعرلاو

                                                             

 ،١ ط ، ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا راد ، بابشلاو ةوتفلاو ةلوفطلا ةيجولوكيس نم ملاعم ، ميهاربإ ؛ يوامظعلا )١(
   . ٧٢ ص . م ٨٨٩١ ، قارعلا ، دادغب
 .  ٦٦ ص ، لفطلل ةيوغللا ةيبرتلا ، ينيبسويجرس :رظنا  )٢(
   . ٧٥١ ص ،  مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ،  دارزلا لصيف  )٣(
   ٠٥١ ص ،  مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ،  دارزلا لصيف )٤(



 ٤٨١ 

           يـتلا تاوـصألا ريفوـتل يساسألا ردصملا ماع لكشب ة   ئيبلا دعت  :   ةيئيبلا لماوعلا )٦(
 دمتسيو ،     اهنم ةيوغللا هتليصح نوكيو ،   اهملعتيو اهبستكيو ،     اهعم لماعتيو لفطلا اهلبقتسي
  الف  هدلوم دع        ب مالكلا تاوصأ رداصم نم لفطلا مرح اذإ يلاتلابو ،     هجضن دنع اهنم همالك
  )١(. ةسماخلا نس ىلإ نامرحلا اذه رمتسا اذإ ةصاخ ، ةيعيبط ةروصب مالكلا ةسرامم هنكمي

                 هـل رفوـت يتلا يهف ، اهعم لعافتيو لفطلا اهيف دجاوتي ةيوبرت ةئيب لوأ ةرسألا دعتو    
          اهب رمي يتلا ةيرمعلا ةلحرملل اقفو هجاتحي ام لك ريفوت      نع ةلوئسملا يهو نمألاو ةيامحلا
               وأ ايوـس اومن لفطلا ومن بابسأ نم ارشابم اببس ةيرسألا تاقالعلا تحبصأ كلذل ارظنو ،
               دـق يـتلاو ةـغللا اهومن يف ةرسألا مهاست يتلا ةمهملا رومألا نمو )٢(.    يوس ريغ اومن
     نيدـشارلاب لاـفطألا طالتخاف   ،       اهب قطنلا ءانثأ تالكشمو بويعو تابارطضال ضرعتت
   لالـخ نـم الإ ، مالكلا ىلع هتردقو هتيصخش ومنتو رقتست ال لفطلاو , ةغللا مهيدل يمني
 انه نم ، راودألا هذه ذاختال ةطساولا يه ةغللاو ،ريغلا راودأ ذاختاو ةعامجلا ىلإ هباستنا
  لالـخ نم هتغل رثأتت لفطلاو ، نيصخش نيب ةيعامتجالا ةقالعلا لماوعل عضخت ةغللا تناك
  )٣( . لفطلا هب رثأتي صخش مهأ يه اهناكم لحي نم وأ مألا ربتعتو اهيف شيعي يتلا ةرسألا

               هـمأ عـم ريغصلا لفطلا اهميقي يتلا ةقالعلا عون نأ ةيكينيلكإلا تاساردلا تفشك دقو    
 ةجرد ىلإ ددحت اهريغو فيظنتلاو ماعطلا ةيلمع ءانثأ هرمع نم ىلوألا ةليلقلا رهشألا لالخ
            ةئفادو ةميمح ةقالعلا تناك اذإو ، يوغللا روطتلا اهيف امب هبناوج ةفاكب هروطتو هومن ةريبك
              ةـقالعلا تناك اذإو ، ةيعيبط ةقيرطب ةيوغللا تاوصألا رادصإ ىلع باجيإلاب سكعنت اهنإف
      ةـيوغللا تاوـصألل لـفطلا رادصإ ىلع ابلس سكعني كلذ نإف لفطلل لامهإو نامرح اهيف
  )٤( . مالكلا يف هنارقأ نع ارخأتم لظيو

               يـف ةدئاس نوكت ةددحم ةيئييب لماوع كانه نأ تاسارد ةدع تفشك ىرخأ ةهج نمو     
               نأ تاساردلا تتبثأ ثيح ، مالكلا تالكشم نم نوناعي نيذلا لافطألا اهيف أشني يتلا تائيبلا
     دادبتسا و نيدلاولا نم          دئازلا مامتهالا نع كلذ جتن قطنلا تابارطضاب  نيباصملا لافطألا

                                                             

  . ١٧١ ـ ٠٧١ ص ، مالكلاو قطنلا تابارطضا ، صخشلا زيزعلا دبع )١(
 . ٩٥ ص  ، مالكلا ضارمأ ،  يمهف  ىفطصم )٢(
   . ٨٤١ ص ،  مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ،  دارزلا لصيف )٣(
 . ٣٥ ص ، لفطلل ةيوغللا ةيبرتلا ، ينيبسويجرس : رظنا  )٤(



 ٥٨١ 

                تقولا سفن يف نيتغل ملعت ضرف تالاحلا ضعب يف دجو امك ، مهئانبأ ىلع مهترطيسو مه
  )١( . ةيفاك ةجردب ىلوألا ةغللا داجأ دق نوكي نأ نودو ةركبم نس يف لفطلا ىلع

 ،ةيسردملاو ةيرسألا  ةئشنتلا بيلاسأب ةطبترملا لماوعلا "     ةيئيبلا لماوعلا تحت جردنيو     
               ، يدسـجلا باـقعلا ةصاخو ، ةفلتخملا هلاكشأب باقعلا ىلع ةمئاقلا بيلاسألا كلت ةصاخو
            ةأتأتلاك ةيوغللا تابارطضالا رهاظم نيب ةيطابترالا ةقالعلا ظحالن نأ برغتسملا نم سيلف
     لـخدأ دـقو )٢( "            ةيسردملا وأ ةيرسألا ةئشنتلا بيلاسأ نيبو مثعلتلاو مالكلا يف ةعرسلا وأ
              رثؤت نأ نكمملا نم ثيح ، ةرشتنم تازاغو نداعم نم ةيداملا ةئيبلا ريثأت نيثحابلا  ضعب
   ، صاـصرلا (              لـثم يتوصـلا زاهجلا ىلع اهريثأت لالخ نم مالكلا رادصإ ةيلمع ىلع
  اهلكو ، )             تانوبركورديهلا ، لوحكلا ، تيربكلا ديسكأ يناث ، نوبركلا ديسكأ لوأ ،قبئزلا
 لكو ةيتوصلا لابحلا جنشتو باهتلا كلذكو يسفنتلاو يبصعلا زاهجلا يف تاباهتلا ىلإ يدؤت
     . مالكلاو قطنلا ةيلمع ىلع سكعني كلذ

 ةزيمم ةرهاظ ةيوغللا تابارطضالا نأ كلذب دصقيو : ىرخأ تاقاعإب ةطبترملا لماوعلا )٧(
   نـم            رـيثكلاو ، ملعتلا تابوعصو ةيلاعفنالاو ةيلقعلاو ةيعمسلا تاقاعإلا يوذ دارفألا ىدل
 "   بـناج              هـنع ثدحتن ام لوأو ، تاقاعإلا كلتب طبترم ةغللاو قطنلا تابارطضا رهاظم
       ةـيباجيإو نذألا يف عمسلا ةيكيناكيم يف لثمتيو يعمسلا بناجلا ىمسي دقو توصلا لابقتسا
         اـهروطتو ةيعامتجالا ةايحلا رارمتسا رهوج لاصتالا ةيلمع دعتو )٣( "  ةيعمسلا باصعألا
    اـندوزي وـهف ،          يجراـخلا ملاعلا ىلع ةماهلا ذفاونلا نم ربتعيو ساوحل   ا مهأ دحأ عمسلاف
     ىدؤي ةنم نامرحلا نإف اذلو ،        ةيعامتجالاو ةيصخشلا تالاصتالا يف ةيمهأ رثكألا ساسألاب
                   ةـقاعإلا وذ لـفطلا نإـف انه نمو ، عماسلا اهب عتمتي يتلا تاربخلا نم ريثكلا نادقف ىلإ
          نـم عم ةلاعفلا ةيباجيإلا ةكراشملا نع هبجحت ةقاعإلا ك     لت نأل ةصاخ ةيمهأ لثمي ةيعمسلا
  )٤( . مالكلاو ةغللا باستكال ةمزاللا تاربخلا نم هنامرح ىلع ةوالع ، هلوح

                                                             

   .  ٤٥ ص ، لفطلل ةيوغللا ةيبرتلا ، ينيبسويجرس : رظنا )١(
 . ٧٢٢ ـ ٦٢٢ ص  . لافطألا ةيجواوكيس ، ناسورلا قوراف : رظنا  )٢(
  . ٩٥١ ص  ،  تايوغل ، ةلقيلق  هدبع )٣(
 بتكملا ،١ط ، ةيعامتجالا ةمدخلا يف ةسارد ، مصألا لفطلل ةيعامتجالا ةياعرلا ، دمحم ؛ ةوالح : رظنا )٤(
 ٧٨٣  ص . م٥٩٩١ ، ةيردنكسإلا ، عيزوتلاو رشنلاو رتويبمكلل يملعلا



 ٦٨١ 

              ،هترـسأ دارفأ كلذكو اهنم يناعي يذلا صخشلا ىلع ايبلس اريثأت رثؤت ةيعمسلا ةقاعإلاو  
       امك ، ةيوغلو ةيقطن تاقاعإ ىلإ يد         ؤت اهنإف ، اهتاذ دحب ةيحص ةلكشم اهنوك ىلإ ةفاضإلابف
   نإـف اذـل )١(           ةيعمسلا ةقاعإلا ةجرد ىلع ريبك دح ىلإ دمتعت ةيقطنلا تابارطضالا ةدش نأ
               هوشـتل كلذو ،ةقدب تاوصألا قطن يلع لفطلا ةردق ىلع رثؤي نأ نكمي عمسلا بارطضا
   قـطنلا تابارطض     ال ًايساسأ ًاببسم ةيعمسلا ةقاعإلا دعتو "      غامدلا ىلإ لصت يتلا ةلاسرلا
     تاونسلا لالخ مالكلا تاوصأ لبقتسيو ،      عمسلا ىداع لفطلا دلوي دقو ،    درفلا ىدل مالكلاو
   ضرـعتي مث ،     ةيداع ةروصب مالكلا سراميو ،    ةيوغل ةليصح بستكيو ،    هتايح نم ىلوألا
   ال دـقو ،           لـقأ درفلا مالك ىلع ةقاعإلا ريثأت نوكي دق انهو ،     ةيعمسلا ةقاعإلل بابسأ هدعل
        )٢(" .هيدل مالكلاو قطنلا تابارطضا نم ًاريثك ةلاحلا هذه ببست

  ةدـجنف ،         لـفطلل يوغللا ومنلا ىلع ًاريبك اريثأت رثؤت ةيلقعلا ةقاعإلا نأ ركذلاب ريدجو
       عطاـقملاو تاوصألا رادصإ يف رخأتي امك ،       اهعم لعافتلاو تاوصألل ةتباجتسا يف رخأتي
    نـع ًالضـف ،        ةاكاحملا ىلع ةردقلا مدع كلذكو مالكلا م   هف مدع تارامإ ىدبيو ،  ةيتوصلا
  همالك يتأيو ،        مالكلل ىراكتبالاو يئاقلتلا جاتنإلا فعض مث نمو ،    ةيوغللا ةليصحلا ةلاحض
         فـيرحتو لادـبإ نـم قطنلا تابارطضا عيشتف ،   ءاطخألاب ءيلمو ،    موهفم ريغو ًاككفم
 ةريتو ىلع ريسي ًايلقع فلختملا توص دجن ثيح ، توصلا تابارطضا عيشت امك ، فذحو
   ةـماع ةروصبو ،         مهنم ريثك ىدل راس ريغ جعزم توص وهو ،   ةيطمنلاب مستيو ،  ةدحاو
              ةئفلا دارفأ نيب لقت ثيح ةيلقعلا ةقاعإلا ةجردب ًافيكو ًامك مالكلاو قطنلا تابارطضا طبترت
   دارفأ ىدل ًاما    مت برطضت ىتح ديدشلا مث ،        طسوتملا ىلإ ةقاعإلا ةدايز عم دادزتو ةطيسبلا
  )٣( . ةداحلا ةيلقعلا ةقاعإلا ةئف

    ثدـحي دـق كلذـل،  ةـملعتم تاراهم مالكلاو ةغللا تاراهم نإ  :ةيميلعتلا لماوعلا )٨( 
 بجي كلذل يوغللا ومنلا يف رثؤي امم عمتسملاو ثدحتملا نيب لعافتلا ةعيبط يف بارطضا
   مـهو بألا وأ مألا نـم ردصي دق للخلا نأ دوصقملاو )٤( لفطلل ةبسانم ةيميلعت ةئيب ريفوت
    اـهب رمي يتلا ةيميلعتلا فقاوملا لالخ نم للخلا ردصي دقو لفطلاب اكاكتحا نيثدحتملا رثكأ

                                                             

  ١٦٢ ص ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف  ةدحش : رظنا )١(
  . ٦٧١ -٥٧١ ،  مالكلاو قطنلا تابارطضا ، صخشلا زيزعلا دبع )٢(
 . ٠٨١ -٩٧١  ، مالكلاو قطنلا تابارطضا ، صخشلا زيزعلا دبع )٣(
   ص   ، ةصاخلا ةيبرتلا ىلإ لخدملا  ، يديدحلا ىنم و بيطخلا لامج )٤(



 ٧٨١ 

         تاررـقملاو جهانملا ةعيبط ىلإ اضيأ عجري دقو       ، هجراخ وأ يساردلا لصفلا لخاد لفطلا
   . ةيساردلا

      نـع ةـجتان ةيقطنلا تابارط       ضالا نم عاونألا ضعب نأ نوثحابلاو نوسرادلا ربتعيو    
 نم لاثملا ليبس ىلعو ، قلقلل ةريثم فقاومب درفلا رورم لالخ نم درفلا اهملعتي تايكولس
           فـقاومب صخشـلا رـمي امدنع رهظي ملعتم كولس يهو ، ةأتأتلا تابارطضالا عاونأ نيب
  ملعتـل       ا قـيرط نع ةأتأتلا هتباصأ امكف )١(         دهجلا نم ديزملا درفلا نم بلطتي اذهو ،ةريثم
               نـع ءاوس يباجيإلا ملعتلا قيرط نع اهبنجتي نأ عيطتسي هنإف ةريثملا فقاوملا يف يبلسلا
      . رركتملا يتوصلا بيردتلا وأ ديجلا عامتسالا قيرط

    مزـلي دقو لب ،          اهرصح بعصي ثيحب مالكلاو قطنلا تابارطضا بابسأ ددعتت اذكهو     
     نأ نـع ًالضف اذه ،    اهرصحل ةفلتخم        ةيملع عورف ةدع يف نيصصختملا نم ريثك نواعت
 ،               دارـفألا ضعب ىدل ةماع ةروصب مالكلاو قطنلا تابارطضا فلخ نمكت دق بابسألا هذه
 لب ،       بارطضا لكل ةيعون بابسأ كانه نوكت دقو ،        رخآلا مهضعب ىدل كلذك نوكت ال امنيب
 درف لك ةلاح ةسارد مزلي يلاتلابو ،     نيرخآلا نود نيعم درفب ةصاخ بابسأ كانه نوكت دقو
   جمارـبلا دادـعإ نكمي يك هبابسأو ، هتعيبطو هتجردو ،      هبارطضا ةيعون ديدحتل ةدح ىلع
           ةيبصـعو ةيسـفنو ةيوضع اهلك ةقباسلا لماوعلا نإف ةصالخلاو )٢(.    هل ةبسانملا ةيجالعلا
         بارطـضا ةلحرم ىلإ درفلاب لوصولل اهنيب اميف رفا  ضتت ةيفيظوو   ةيئيبو ةيميلعتو ةيثاروو
              نم دبال تابارطضالا هذهب ةباصإلا رطخ نع انلافطأ دعبن ىتحو ، قطنلاو مالكلا رس ع وأ
    . لماوعلا هذه عوقو ةيادب ذنم ةميلسلا ةجلاعملا

  

  

  

  

                                                             

 دد��علا ، ٢٢ د��لجملا ، قش��مد    ة��عماج ة��لجم ، لا��فطألا د��نع ةأ��تأتلا رها��ظم ، د��لاخ ةز��مح ؛ ديعس��لا : ر��ظنا )١(
  .  ٨٠٣  ص . م٦٠٠٢ ،لوألا

 . ٠٩١ ـ ٧٨١  ، مالكلاو قطنلا تابارطضا ، صخشلا زيزعلا دبع )٢(

 



 ٨٨١ 

  

  

   ثـــلاثلا لـــصفلا           
     
   اهجالعو اهصيخشتو اهفينصت ، لفطلا دنع تابارطضالا 
   ثحابم ةثالث هيفو                  

    غامدلا يف ةغللا زكارمو تابارطضالا فينصت : لوألا ثحبملا

  اهجالعو اهصيخشت مالكلاو قطنلا تابارطضا :يناثلا ثحبملا

  . قطنلا تابارطضال ةيجالعلا لخادملا : ثلاثلا ثحبملا

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 ٩٨١ 

                   
  لوألا ثـحبملا                 
   غامدلا يف ةغللا زكارمو تابارطضالا فينصت   
  نابلطم هيفو                  
  ماع لكشب تابارطضالا فينصت : لوألا بلطملا 
  ةغللا تابارطضا )١(     
  توصلا تابارطضا )٢(     
  مالكلا تابارطضا )٣(     
  قطنلا تابارطضا )٤(     
       يـف مالـكلاو قطنلا زكارم ايجولويسف :   يناثلا بلطملا 
  غامدلا
  غامدلا ةسارد ةيمهأ )١(     
  يوغللا مكحتلا قطانمو غامدلا ماسقأ )٢(     
  تيوصتلا تايلآ لحارم )٣(     
  ؟ قطنلا ةيلمع متت فيك )٤(     
  
  

  

  

  

  



 ٠٩١ 

    . ماع لكشب تابارطضالا فينصت  : لوألا بلطملا
 سسألا بسح فلتخت ثيح تابارطضالا عوضوم يف تاعيرفتلاو تافينصتلا تددعت     
 هعونو بارطضالا لكش بسحب كلذكو ، اهنم قلطنت يتلا تاقلطنملاو اهيلع ىنبُت يتلا
 ةكرحلا يف تابارطضا ىلإ اهفنصي نم كانهف ، هريغ نع هزيمت يتلا صئاصخلاو هببسو
 اهفنصي نم كانهو ، مالكلا مهفو ىنعملا يف تابارطضا ىلإ اهفنصي نم كانهو ،قطنلاو
 ملعتلا وأ ،ةيوضعلا لماوعلا بسح اهفنصي نم كانه مث ، ةيثارولا ةيقلخلا لماوعلل ًاعبت
  . باستكالاو

        ماسـقأ ةسـمخ ىلإ اهومسقو بطاختلاو لصاوتلا تابارطضاب سفنلا ءاملع اهامس دقو    
  : يهو

"   توصلا )١( ecioV " 

"    قطنلا )٢( noitalucitrA "   

"     ةغللا )٣( egaugnaL " 

"   ةيمالكلا ةقالطلا )٤( ycneulF  " 

"   عمسلا )٥( gniraeH  " )١(  

                فينصـت يـف همادختـسا ىـلع نوثحابلا داتعا يذلا فينصتلا يمهف يفطصم ركذ دقو
   : امه بويعلا نم نيعون ىلإ امهميسقت وهو قطنلا بويعو مالكلا  تابارطضا

    بوـيع لـثم ) cinagrO (           ةيوضـع لماوع وأ بابسأ ىلإ اهيف ةلعلا عجرت بويع )١(
         ءاضـعأ نم وضع يأ يف بيكرتلا ءوس وأ        هوشتلا وأ فلتلاك يعمسلا وأ يمالكلا زاهجلا
         اذـه ةـيدأت يف للخ ىلإ يدؤي ، )  ءاكذلا (      ةماعلا ةيرطفلا ةردقلا يف صقنل  ا وأ نيزاهجلا
 صقن وأ مالكلا يف سابتحا وأ ، قطنلا يف بيع كلذل  ةجيتن ثدحيف ، ةردقلا كلت وأ وضعلا
   . ةيريبعتلا ةردقلا يف

                                                             

 . ٣٤٢ ص ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف  ةدحش : رظنا  )١(



 ١٩١ 

    اذهب باصملا نأ ثيح ) lanoitcnuF (     ةيفيظو      بابسأ ىلإ اهيف ةلعلا عجرت بويع  )٢(
                    وأ  يـمالكلا زاـهجلا يـف يوضع صقن يأ وكشي ال بويعلاو تابارطضالا نم عونلا
   . يعمسلا

                  هـل ببسـت ةيوضـع رـيغ لماوعب ةرثأتم ريبعتلا ىلع درفلا ةردق نأ كلانه ام لكو    
     يـف اهريثأتو لماوعلا ه          ذه ةوق ىدمل اقفو اهتدشو اهعون ثيح نم فلتخت ةدع تابارطضا
  )١( . درفلا

   : يهو تائف عبرأ ىلإ ةيقطنلا بويعلاو تابارطضالا فنص نم كانهو 

  . ) ظفللا ( مالكلا يف ةمالسلا تابارطضا )١(

  . مالكلا تيقوتو ةقالط تابارطضا )٢(

  . توصلا تابارطضا )٣(

  )٢( . ةغللا تابارطضا )٤(

       مهوفنصف ، اهب نيباصملا لافطألا ساسأ ىلع       تابارطضالا هذه نيثحابلا ضعب فنص دقو
   : فانصأ ةثالث ىلإ

              عامس نم مهنكمي ال يذلا ممصلاك ةيوضع ةلكشم نم نوناعي لافطأ مهو مكبلا لافطألا )١(
  . عقاولا نم ابرهت سانلا نع اولزعناو مهمالك اوروطي ملو ، ةقوطنملا ةغللا

   تالكشـم نـم نوناعي نيذلا لافطألا مهو: ةغللا بارطضا نم نوناعي نيذلا لافطألا )٢(
 .يلقع رخأتب ةطبترم ةديدش تالكشم وأ،ئطاخ لكشب ةغللا ملعتب ةطبترم ةطسوتم وأ ةفيفخ

     : يلي اميف اهرصح نكمي تابارطضا نم نوناعي نيذلا لافطألا )٣(

   ىـلع ةردـقلا رذعتو ةقوطنملا تاملكلا مهف ىلع ةردقلا نادقف يف لثمتتو ةيريبعت بويع *
  . ةعيرسلا ةءارقلا

  .تاوصألا ضعب فذح وأ ىرخأ فرحأب فرحألا ضعب لادبإ يف لثمتتو ةيقطن بويع *

                                                             

 . ٣٣ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم  : رظنا )١(
 ، ٢ ط ، ةعابطلاو عيزوتلاو رشنلل ةريسملا راد ، لفطلا سفن ملع ، نورخآو ةماسأ ، ةنياطبلا : رظنا )٢(

 .  ٥٢٥ ص .  م٩٠٠٢ ـ ـه٠٣٤١ ، ندرألا ، نامع



 ٢٩١ 

              وأ هـضافخنا وأ هـعافترا وأ هتنوشـخ وأ توصلا ةقر يف لثمتت   يهو  ةيتوص بويع *
  .هسابتحا

  

  )١( . ةجلجللاو  ةأتأتلاو مثعلتلاو مالكلا ةسالس تابارطضا لمشت يهو ةيعاقيإ بويع *

   هـيلإ لامو يمهف ىفطصم روتكدلا هركذ رخآ ميسقت كانه ةقباسلا تافينصتلا ىلإ  ةفاضإو  
                   ىـلع موـقي لب ، ةلعلا ردصم ىلإ رظنلا ىلع موقي ال هنأل اليصفت رثكأ هنأب هفصو ثيح
              الاكشأ ميسقتلا اذه بسح ىلع بويعلا هذه ذختتو ، يمالكلا بيعلل يجراخلا رهظملا ساسأ
   : يتأي ام اهنم ةفلتخم

  . مالكلا ىلع لافطألا ةردق يف رخأتلا )١(

                ِ اـيزافألا مـساب ةـفورعم ةعومجملا هذهو ريبعتلا ىلع ةردقلا دقف وأ مالكلا سابتحا )٢(
)aisahpA (.  

                                   اهليكشـتو فورـحلا ميوـقت وأ قـطن ةـقيرطب لصـتت يـهو ةـيلادبإلا بويعلا )٣(
) noitalucitrA ( .  

nafnI ( يلفطلا مالكلا )٤( hceepS t ( .  

  . ) citsapS (  يجنشتلا مالكلا )٥(

   . ) sredrosiD ecioV ( ةيتوصلا بويعلا )٦(

   ةهتهتلا وأ ةجلجللا لثم) ycneulF (ريبعتلا يف هبايسناو ناسللا ةقالطب ةلصتملا بويعلا )٧(

  )٢( . ةيلقعلا ةردقلا وأ ةيعمسلا ةردقلا يف صقن نع ةجتانلا مالكلاو قطنلا بويع )٨(

   : يتآلاك مالكلاو قطنلا بويع فينصتب دارزلا لصيف روتكدلا ماق م٠٩٩١ ماع يفو 

   مالكلا يف ةدئازلا ةعرسلاو مثعلتلا لمشتو  مالكلا تابارطضا )١(

     .فورحلا فذحو لادبإ يف ابويع لمشتو قطنلا تابارطضا )٢(

                                                             

 ويلوي ١٣ تبسلا ،٧٩٢ ددعلا ، بطلا  ةحصلا ةلجم ،ةغللاو قطنلا تابارطضا ، ىملس ؛ ناعنك :رظنا )١(
  م٤٠٠٢
  . ٤٣ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم  : رظنا )٢(



 ٣٩١ 

   توصلا سابتحاو فنخلاو ةيتوصلا ةحبلا لمشتو توصلا تابارطضا )٣(

  .ةيعمسلا ةردقلا صقن نع ةجتانلا قطنلا بويع )٤(

 .ةيلقعلا ةردقلا صقن نع ةجتانلا قطنلا بويع )٥(

  )١( . ةيبصعو ةيسفن تالاح نع ةجتانلا قطنلاو مالكلا بويع )٦(

 نأ يهو ةجيتن ىلإ لصن نأ نكمي اعيمج تافينصتلا هذه ةساردو ةظحالم لالخ نمو     
 ، عاونألا سفنل ًاراركتو ًاريبك ًالخادت اهيف نأ ظحالملاو ، اهنيب ةكرتشم ةريثك مساوق كانه
 ةلعل ابحاصم نوكي ام اهنمو ، ادرفنم تالاحلا ضعب يف رهظي بويعلا ضعب نأ دجن ثيح
 يف لادبإ نم لفطلا وكشي نأ ثدحي دق هنأ كلذ ىلع ليلدلاو ، ةقباسلا للعلا نم رثكأ وأ
 ايوضع هببس نوكي ام ابيع نأ دجن دقو ةجلجلل همف ضرعتي يذلا تقولا يف فورحلا ضعب
 ثيح اهنيب عمجي افينصت اهنيب نم صلختسن نأ نكميو ، ايفيظو هببس نوكي رخآ لفط دنعو
 وه اهحضوأو مالكلاو قطنلا تابارطضال ميسقت لضفأ لعلو ، اهيف درو ام مظعم يعاري
  : يهو ماسقأ ةعبرأ ىلإ تابارطضالا هذه مسقي يذلا كلذ

  . ) sredrosiD egaugnaL  ( ةغللا تابارطضا )١(

 ءوس وأ اهرخأت وأ اهروهظ نمز ثيح نم اهسفن ةغللاب ةقلعتملا تابارطضالا يهو     
 ةسبحلا يهو )٢( ايزافألا لثم اهرادصإو اهركذتو اهمهف ىلع ةردقلا نادقف وأ اهبيكرت
   )٣(" ةيزكرملا ةغللا تاردقل ةماتلا ةقاعإلاو مالكلا ىلع ةردقلا دقف " اهب دوصقملاو ةيمالكلا

 ، ضرم نع ةمجان ريغ ةيروطت ةيوغل تابارطضا " نيمسق ىلإ اهمسق ءاملعلا ضعبو    
 ترهظ ةيوغل تابارطضال ارارمتسا نكت مل ام نيغلابلا دنع رهظت ةـبستكم تابارطضاو
 ، هلولدمو ،ثيدحلا ىوتحمب تابارطضالاو بويعلا نم عونلا اذه قلعتيو )٤(" ةلوفطلا يف
  )٥( .نيرخآلا نم همهف ىدم عمو ،فادهألاو راكفألا عم هطبارتو ، هقايسو

                                                             

  . ٧٢٢ ص  ،  مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ، دارزلا لصيف : رظنا )١(
  . ٥٢٢ ـ ٤٢٢ ص ، لافطألا دنع ةغللا ةيجولوكيس ، ناسورلا قوراف  : رظنا )٢(
 .  ١٧ ص ،  يسفنلا ةغللا ملع ءوض يف بطاختلاو ةغللا تالكشم ، حاتفلا دبع ميهاربإ كزان )٣(
  .  ٤٥٢ ص ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف  ةدحش )٤(
                 . ١٥ ص ، اهتالكشمو اهروطت لفطلا دنع ةغللا ، نيدلا مرك ىليل ٥(



 ٤٩١ 

 يف ةبوعص اهنأب اهددحف ةغللا تابارطضا نع ثيدحلا يف تاقيرزلا ميهاربإ بهسأ دقو    
 يف ةيوغللا زومرلا لامعتسال ةددحملا ةردقلا مدعو ةيوغللا تادحولا لامعتسا وأ جاتنإ
  )٦(. عمتجم يأ يف ةيلعافب لصاوتلا ىلع ةردقلا يف لخادتو ،لصاوتلا

  . ) sredrosiD ecioV  ( توصلا تابارطضا )٢( 

  ريثأـتلا  ىـلإ يدؤتف ةيسفنتلا يراجملا و ةيتوصلا لابحألا بيصت يتلا تالكشملا يهو    
   لـقأ رـبتعتو ،  ًاـحوحبم وأ   ًاـعطقتم وأ ًانشخ توصلا رهظيف جتانلا توصلا ىلع ًابلس
  اـهل امل ًارظن ؛ نوثحابلاو ءاملعلا اهب متها دقف  كلذ نم مغرلا    ىلعو ًايعويش تابارطضالا
               اـهيلع بترتي املو ،ةيحان نم دارفألا نيب لدابتملا يصخشلا لاصتالا بيلاسأ ىلع رثأ نم
        ةـجردب ةـقلعتملا تابارطـضالا اهب دصقيو "          ىرخأ ةيحان نم قفاوتلا يف تالكشم نم
      هذـه لـثم راـثآ رـهظتو ، هـتيعون وأ  هضافخنا وأ هعافترا وأ هتدش ثيح نم توصلا
  يـف ةداع توصلا ىلع مكحلا متيو )١( "     نيرخآلا عم يعامتجالا لاصتالا يف تابارطضالا
        درـف لـمعلا اذهب موقي ام ًابلاغو ،  هعاقيإو ،  هتيقوتو ،  هعونو ،  هتقبطو ،   هعافترا ءوض
   ضعبـب  ةناعتسالاب  كلذو ،     اهجالعو مالكلاو قطنلا تابارطضا ،    صيخشت يف صصختم
  )٢(. هليلحتو توصلا ليجست ةزهجأو ، عمسلا سايق زاهج لثم ةزهجألا

              يـتوصـلا عـضولا يف ةريبك رارضأ ىلإ يدؤت توصلا ةقبط يف تاـفارحنالا نإ    
   يـف لـثمتت يتلا ) skaerB hctip ( ةيتوصلا ةقبطلا يف لصاوفلا ةـصاخو ماع لكشب
        ةـيعون يـف تافارحنالا ربتعتو ،       توصلا ةقبط يف ةـطوبضملا ريغ ةعيرسلا تاريغتلا
            تاحلطصملاو تايمسملا تفلتخا اذلو ، ًاعويش توصلا تابارطضا عاونأ رثكأ نم توصلا
  . توصلا ةيعون تابارطضا زييمتو فصول مالكلا بويع ويئاصخأ اهمدختسا يتلا

                             سماـهلا توصـلا يـف توصـلا تابارطـضا مـهأ زييمت نكمي فالتخالا اذه مغرو 
) rb ssenihtae ( ظيــلغلا نـشـخلا توصــلاو  ) ssenhsrah ( ، توـصـلا ـةـحبو 
) ssenesraoh ( . )٣(  

  . ) sredrosiD  hceepS ( مالكلا تابارطضا )٣( 

                                                             

  . ٩٠١ ص ، جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ )٦(
   .  ٣٢٢ ص ، لافطألا دنع ةغللا ةيجولوكيس ، ناسورلا قوراف )١(
 .  ٠٤٢  ص  ، مالكلاو قطنلا تابارطضا ، صخشلا زيزعلا دبع )٢(
 .  ٦٢ ـ ٥٢ ـ ٤٢ ص  ةغللاو قطنلا تابارطضا ، فيفعلا لصيف )٣(



 ٥٩١ 

              طبترـت رهاـظم نم كلذب طبتري امو مالكلاب ةقلعتملا تابارطضالا كلت كلذب دصقيو     
       ةـغللا ءاـملع نم ريثكلا اهامس          دق ، هتقالطو هتمغنو هتعرسو هتدمو مالكلا ميظنت ةقيرطب
    مالكلل سلسلاو لهسلا بايسنالا "         اهنأ ىلع ةقالطلا تفرع دقو ةقالطلا تابارطضاب سفنلاو
  )١( " ركذي دهج ىلإ ةجاحلا نود يعيبط لدعمبو لصاوتم لكشب

                            ةـجلجللا وأ  ةأـتأتلا ةرهاـظ ةقالطلا وأ مالكلا تابارطضال ةددعتملا رهاظملا نمو     
) gnirettutS ( " تالاـطإو تارارـكتب مالكلا يف ةيعيبطلا ةقالطلا يف بارطضا يهو           
  وـهو " ) gniremmatS (      مثـعلتلا كلذـكو )٢( "       مالكلا ءانثأ تافقوو ةريح وأ تاددرتو
         ءاـنثأ ةيرابجإ تافقو ىلإ مثعلتلا دوعيو ، ةيمالكلا ةعرسلاو عاقيإلاو ةقالطلا يف بارطضا
             ـنـكلو ةـيلاعفنا فقاوم ىلإ مثعلتلا تالاح نم ريثكلا سفنلا ءاملع عجر  أ دقو )٣( "  مالكلا
              يـتلا ةنكاسـلا فورحلا قطنو يتوصلا زاهجلا يف بويع ىلإ اهوعجرأ تاوصألا ءاملع
  )٤( . ئطاخ لكشب اهقطن بعصي

   ) sredrosiD noitalucitrA( قطنلا تابارطضا )٤( 

 بولطملا لكشلاب اهلمعب قطنلا ءاضعأ مايق كلذب دصقن اننإف ، قطنلا نع ثدحتن امدنع    
  وضـع يأ مايق يف بارطضا وأ للخ يأ نأو ، يعيبطلا هلكشب توص لك جاتنإ يلاتلابو ،
  ، فرـعيو    كـلذ نـع جتـن دق ًايقطن ًابارطضا نإ لوقن انلعجي هتمهمب قطنلا ءاضعأ نم
    مدـع وأ مال     كلل يكرحلا جاتنإلا رهاظم يف تابوعص "      اهنأب  قطنلا تابارطضا تاقيرزلا
  )٥( " ةددحم ةيمالك تاوصأ جاتنإ ىلع ةردقلا

            قـطن لـفطلا عيطتسـي ال امدنع ثدحت قطنلا تابارطضا نأب :    لوقلا نكمي اذكهو    
  ءاـطخأ :             ةيقطنلا ءاطخألا نم ناعون كانهو ، حيحص لكشب هتغل يف ةدوجوملا تاوصألا
     ىزعيو لفطلا اهيف ئطخي          يتلا تاوصألا نيب ةكرتشم تافص دجوت ال ثيحب ةدودحم ةيقطن
               امأ ، اهعم لماعتلا ىلع لفطلل يقطنلا زاهجلا ةردق مدعو تاوصألا ةبوعص ىلإ اهيف ببسلا

                                                             

  . ٥٤٢ ص ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف  ةدحش )١(
  . ٣٢٢ ص ، جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ )٢(
   . ٤٢٢ ص ، جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ )٣(
   .  ٥٦ ـ ٤٦ ص ، لفطلل ةيوغللا ةيبرتلا ، ينيبسويجرس  : رظنا )٤(
  . ٣٥١ ص ، جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ )٥(



 ٦٩١ 

 فذحي نأ لثم ددحم يتوص قايس يف رهظت ةسناجتم تاوصأ دوجو يف لثمتيف رخآلا عونلا
          ىـلإ ريشـي وـهو )اب (           ةملكب لفطلا قطني نأك ةملكلا ةياهن يف تماصلا توصلا لفطلا
                              ةـيجولونوف تابارطـضا اـهنأب ةـيقطنلا تابارطـضالا هذـه لـثم فصوتو ، )باب(
) sredrosiD lacigolonohP ( )١(  

 وهو فيرحتلا وأ ،رخآ توص نم ًالدب توص قطن وهو لادبإلا ثدحي فذحلا لثمو     
    يـهو ةفاـض إلا وأ ،            ًامامت هلثامي ال هنأ ريغ يلصألا توصلا هبشت ةروصب توصلا قطن
    ةئيـس  جتاون "             تابارطضالا هذه نأ تاقيرزلا ربتعا دقو ، ةملكلا ىلإ دئاز توص ةفاضإ
  )٢( " لافطألا نيب اعويش لاصتالا تاقاعإ رثكأ يهو مالكلا توصل

               ليصـفت رادم نوكتس اهنأل ةيقطنلا تابارطضالا هذه يف رثكأ انه لصفن نأ ديرن الو     
    دـنع ةـيقطنلا تابارطـضالا ةسارد وه ثحبلا اذه عوضو    م ؛ نأل ثحبلا اذه يف شاقنو
   . دعب اميف يتأيسو ، ةيتوصلا ةيحانلا نم اهجالع ةيفيكو لفطلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .  ٢٥٢ ص ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف  ةدحش : رظنا )١(
 . ٦٢٥ ص ، لفطلا سفن ملع ، نورخآو  ةنياطبلا ةماسأ  )٢(
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   . غامدلا يف مالكلاو قطنلا زكارم ايجولويسف : يناثلا بلطملا

  . غامدلا ةسارد ةيمهأ  )١(

     رئاـس نـع اـهب ناسـنإلا           ىلاـعتو هناحبس هللا زيم يتلا صئاصخلا نم ةغللا تناك اذإ 
                اذإو ، ةيـصاخلا هذه ىلع فرشت ناسنإلا يف ةزهجأ دوجو يعدتسي كلذ نإف ، تاقولخملا
               يـف زكارم كانه نإف ةيوغللا تاوصألا رادصإو ذيفنتب موقي يذلا وه يمالكلا زاهجلا ناك
 يفاو               دحاولا دبع يلع روتكدلا دكؤي ددصلا اذه يفو مالكلاو قطنلا ةيلمع يف مكحتت غامدلا
 نم ةفئاطب كلذك زاتمي لب ، بسحف ةيتوصلا ةغللاب تاقولخملا ةيقب نع زاتمي ال ناسنإلا نأب
  زـكرم (    ىـلع خملا لمتشي ثيح ، ةغللا رهاظم فلتخم ىلع فرشت يتلا ةيخملا زكارملا
            زـكرم ،ةـيئرملا تاملكلا زكرم ، تاوصألا ظفح زكارم ، مالكلا زكارم ، ظافلألا رادصإ
               قولخم يأ خم يف ريظن اهل دجوي ال زكارملا هذه نأ تبث ثيح ، ةعومسمل  ا تاملكلا ظفح
   )١( . رخآ

              تاـيلمعلا اهتمدـقم يف ةديدع تايلمعب طبترت لافطألا لصاوت تايلمع نإف اذه ىلعو     
  يذـلاو ، ريكفتلاو ليختلاو كاردإلا :     تايلمعلا هذه نيب نمو ، ةيفرعملا تايلمعلا وأ ةيلقعلا
  )٢( ساسحإلا زكرمب ىمسي ام وه تايلمعلا هذه لك لفطلل ئيهي

       تاعوـضوملا مهأ نم غامدلا يف مالكلاو ةغللا زكارمو ةيلقعلا تايلمعلا ةسارد ربتعتو     
                ءاقتلالا بناوج دحأ دعي يوغللا كولسلا ةسارد نإف ، ةغللا ملعو سفنلا ملع نيب تطبر يتلا
          ىوـقلا ةـسارد ىـلع مقت مل اذإ ةيوغل      لا ةساردلا نأ ءاملعلا ضعب ىأر دقو "   نيملعلا نيب
           يسـفنلا ةـغللا ملع ةأشن ىلإ ىدأ ام اذهو )٣( "        ةلمتكم ريغ يهف ، اهءارو ةنماكلا ةيسفنلا
              مالكلاو ةغللا زكارم ةساردو ، سفنلا ملعو ةغللا ملع نيب ةكرتشم تاعوضوم لوانتي يذلا
   . هثاحبأو هتاسارد مهأ نم غامدلا يف

            يـتلا ةيكرحلا ةيحانلا لثمي اذهو ، يوغللا توصلا ثادحإ ةيلمع   اقباس انحضو دقلو      
      مهف نأ كلذ ىلع ةباجإلاف  ؟ ىنعملاو ةلالدلا مالكلا لمحتي فيك نكلو ، مالكلا ةيلمعب لصتت
    تسـيل ةغللاف )٤(              ةيسح زكارم نم هيوحي امو لقعلا قيرط نع الإ ىتأتي ال ىنعملا كاردإو

                                                             

  . ٥٤ ـ ٨٢ ص ، لفطلاو ناسنإلا دنع ةغللا ةأشن ، يفاو دحاولا دبع يلع )١(
   . ٣٦ ص ، لافطألا ةفاقث ، يتيهلا نامعن يداه )٢(
   . ٠٤ ص ، ةغللا ملع ، نماضلا متاح )٣(
  . ٢٢ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم )٤(



 ٨٩١ 

            ، نادجولا يف أدبت ينعن يتلا ةغللاو ، اهرهاظم دحأ وه ه      افشلا عرق لب ، هافشلل عرق درجم
  قلعتي        ام لك ةسارد يغبني كلذل ، طخلا يف         يهتنتو ، ناسللا ىلع رمتو ، غامدلا اهمجرتيو
              ، غامدـلاب ةغللا ةقالع مهف نم دبال ةيمالكلاو ةيقطنلا تابارطضالا مهفن ىتحو ،)١(  ةغللاب
         ثيح نم ةميلس ةيغامد ةفيظو ىلإ جاتحت يوغللا       توصلا كاردإو مهف ةيلمع نأ ينعي اذهو
              لخادتو مهفو كاردإ عضوم وه غامدلا نإ ثيح ، ةينهذلا ةردقلاو يبصعلا يلضعلا طاشنلا
              زكرم ةصاخو غامدلا لمع نع ةلصفم تامولعم ىلإ ءاملعلا لصوت دقلو ، مالكلا تايلمع
  . ةيغامدلا تاحيرشتلا لالخ نم مالكلاو قطنلا

  . يوغللا مكحتلا قطانمو غامدلا ماسقأ )٢(

   تاـيلمعلا ةفرغ (     ساسألا ءزجلا خملا لثميو ،       يكوشلا لبحلاو خملا نم غامدلا نوكتي *

 ،           ةءارقلا لثم ىوتسملا ةعيفر فئاظولا ءادأ نم ناسنإلا نكمي يذلا )    ةرطيسلا وأ مكحتلاو

 ريثك متهأ دقف هتيمهأل ًارظنو خلإ ..... ريكفتلاو ، راصبإلاو ، ثدحتلاو ، عامتسالاو ركذتلا

               ةـطيرخ مـسر نيلواحم فئاظو نم هب علطضت امو ةفلتخملا هقطانم ةساردب نيثحابلا نم

               ةفرعم يف يلآلا بساحلا مادختسا عم  ةثيدحلا ايجولونكتلا تمهسأ دقو ، كلذ حضوت ةقيقد

   )٢(. اهنع ةلوئسملا قطانملاو ةفلتخملا خملا فئاظو نع ريثكلا

 وأ (   ةـيجولويب )smsinahceM(      ةزهجأ دوجو ىلع دمتعي ةغللاو     مالكلا نم ًالك نإ *
             مـظعم نأ الإ ، غامدلا يف مسجلل يزكرملا يبصعلا زاهجلا يف )    ةيجولويسف حصألا ىلع
 ، قطنلا وأ مالكلا نم رثكأ ةيساسأ ةغللا نأب نودقتعي غامدلاب ةغللا ةقالع ةساردب نيصتخملا
           ةـصرف مهل حتت مل نيذلا لافطألا ناكمإب نأ وه ة     ريخألا تاونسلا يف تافاشتكالا مهأ نمو
  )٣(. ةيوغللا مهتاردق اومنيو ةغللا اوبستكي نأ ، ةنيعم انس اودعتي مل اذإ : لبق نم مالكلا

     حوارـتيو ، يكوشلا لبحلاو ) niarB (       غامدلا ىلع يزكرملا يبصعلا زاهجلا لمتشي *
     نيب حوارتي ىدم كلذ لثميو    ،بعكم مس ٠٠٥١   و ٠٠٤١      نيب يرشبلا غامدلا مجح طسوتم
            طبترـي الو ،ديلا ةضبق مجحب غامدلا مجح ءاملعلا ردق دقو )٤(    بعكم مس ٠٠٠٢   و ٠٠٠١

                                                             

 .  ٠٨ ص ، ةغللا ةفرعم ىلإ لخدم ناسنإلاو ناسللا ، اظاظ نسح :رظنا )١(
  . ٠٥ ص ، مالكلاو قطنلا تابارطضا ، صخشلا زيزعلا دبع :رظنا )٢(
  . ٩١ ص ، ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا ىلع ءاوضأ ، امرخ فيان : رظنا )٣(
 رشنلا ةرادإ ، دوعس كلملا ةعماج ، ةبك دايز دمحم : ةمجرت ، ناسنإلا كولسو ةغللا ، كيريد ؛ نوتركيب )٤(
  . ٦٤ ص .  م١٠٠٢ ـ ـه٢٢٤١ ، ضايرلا ، عباطملاو يملعلا
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           هـقلخ عـيمج ىطعأو ادحأ ملظي مل ىلاعتو هناحبس هللااف      ،ءاكذلاب ناسنإلا دنع غامدلا مجح
   غامدـلا ي      ـه ةسيئر ماسقأ ىلإ غامدلا مسقنيو "       اهلطعي نم انمو اهمدختسي نم انمف ،الوقع
  )١( " يمامألا غامدلاو طسوألا غامدلاو يفلخلا

          نييواستم ابيرقت ةرك يفصن ىلإ خملا مسقنيو غامدلا نم ربكألا ءزجلا وه يمامألا غامدلا *
 ، ) mausollaC suproC ( ةيبصعلا فايلألا ىمست ةريثك فايلأ لالخ نم ةلوصوم
      يغدصـلاو يوـفقلا صـفل          ا يه ةسيئر صوصف ةعبرأ ىلإ ةيخم ةرك فصن لك مسقنتو
  )٢( . ةددحمو ةصاخ فئاظو هل اهيف صف لكو ةيخم ةرك فصن لكو ،يهبجلاو يرادجلاو

               نـم صف لك فئاظو ديدحت ءاملعلا عاطتسا هيف امو غامدلا حيرشت تايلمع لالخ نمو *
   : قئاقحلا هذه ىلإ اولصوف ةقباسلا صوصفلا
   يرصبلا يسحلا زكرملا هيف دجويو ) eboL latipiccO( يفحقلا وأ يوفقلا صفلا يف )١(
  . يعمسلا يسحلا زكرملا هيف دجويو ) eboL laropmeT( يغدصلا صفلا يف )٢(
  . يمسجلا ساسحإلا زكرم هيف دجويو ) eboL lateiraP(  يرادجلا صفلا يف )٣(
  زـكارم هيف دجوتو ءاحللا وأ ةيخملا ةرشقلا نم ) eboL latnorF(  يهبجلا صفلا يف )٤(
             ةرـجنحلا ءاضـعأب ةـصاخلا زكارملا دجوت ثلاثلا يهبجلا فيفلتلا لفسأ دنعو   ، ةكرحلا
  : يلاتلا لكشلا ىلإ رظنا ةعبرألا صوصفلا هذه حيضوتلو  )٣( مفلاو موعلبلاو
  

  
   . غامدلاب ساسحإلا زكرم يف ةعبرألا صوصفلا حضوي )٥١( مقر لكش       

                                                             

  . ٣٠١ ص ، جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ )١(
 . ٣٠١ ص ، جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ : رظنا )٢(

  . ٢٢ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم  : رظنا )٣(
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      يـكرحلا زكرملا اهيلع قلطيو ) acorB (     اكورب ةقطنمب صوصفلا ةقطنم تيمس دقو    
                اذإـف ،مالـكلا ءاضـعأ تاكرح ىلع رطيست يتلا يهو ،ةيكرحلا ةغللا ةقطنم وأ يمالكلا
                                             )١( .همالك يف سابتحاب درفلا بيصأ ،ام فلتب ةقطنملا هذه ةجسنأ تبيصأ

 ) acorB luaP erreiP ( يسنرفلا اهفشتكم ىلإ ةبسن مسالا اذهب اكورب ةسبح تيمسو    
     تاباجتـسالا نيوكت نع لوؤ سملا زكرملا   يهو )٢( )   ةيكرحلا ايزيفإلا (    كلذك اهيلع قلطيو
    اـكورب ةقطنمو ،         مالكلا زاهجب اهلصت ةيبصع فايلأب لصتت يتلا ةبسانملا ةيمالكلا ةيكرحلا
     قطنلا ةيلمع لتخت تبي            صُأ ام اذإو صاخ لكشب قطنلا وأ مالكلا ةجمرب نع ةلوؤسملا  يه
  )٣( " ةيوغللا ةردقملا دقف ينعي ال اذه نكلو ، اقالطإ قطنلا نم نكمتلا مدع دح ىلإ لصي

              ةعومسـملا تاـملكلا كاردإ و توصـلاب ساسحإلا متي قطانملا هذه ةفيظو لماكتبو    
 اهض          ـعب ةيغامدلا ةرشقلا اهنم نوكتت يتلا ةعبرألا صوصفلا هذه لصتتو"   اهيلإ ةباجتسالاو
                ، مـظعألا نرـقملا قيرط نع نالصتي غامدلا ةرك يفصن نأ امك كلاسم ةطساوب ضعبب
 امه غامدلا يف ناناكم اهل ةغللاو  )٤( "       طبارتلا قطانم قيرط نع لمعت اهلك غامدلا زكارمو
           نكاـمأل قـصالم وهو ةغللا جتنيو لوألا ،رسج امهنيب طبريو  )  ةكينريف (  و )  اكورب (
    حضوي لكشلا اذهو )٥(         يغدصلا صفلا يف سحلا نكامأل رواجم وهو ينا    ثلا و ، ديلا ةكرح
   . غامدلا يف نيتقطنملا

  

  كينريفو اكورب يتقطنم حضوي )٦١ ( مقر لكش                      

                                                             

 . ٧١٥ ص ، لفطلا سفن ملع ، نورخآو  ةنياطبلا ةماسأ )١(
  . ٨٥٢ ص ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف  ةدحش )٢(
grebenneL cirE : رظنا )٣(  : '' egaugnaL fO tcepsA lacigoloiB  "  nI  , G  .  relliM ( de  )  ;

noitacinummoC dnA ygolohcysP  .  aciremA fO ecioV (  , 4791  , PP 66 _ 55 .  
  . ٤٢ ـ ٣٢ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم  )٤(
      بر��علا ةد��يرج ، ط�سوألا قرش��لا ةد�يرج ي��ف لا�قم ؟ ناس��نإلا ق��طن ف�يكو ى��تم ، صلا�خ ؛ ي��بلج :  ر�ظنا )٥(
  .  م٢٠٠٢ ربمفون٣١ ، ١٥٧٨ ددعلا ، ةيلودلا
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            ثدح امل الإو ،زكارملا كلت نيب يفيظولا قفاوتلا نم عون ىلإ جات  حت ةيمالكلا ةيلمعلاو    
  دـقو )١(             عمتجملا دارفأ نيب لصاوتلل ةادأ حبصي يذلاو ،ةلالدلا يذ فولأملا لكشلاب مالكلا
       باسـتكاو ةيوضعلا ةزهجألا نيب ةقالعلا ةساردب نينسلا ربع نيثحابلاو ءاملعلا مامتها ديازت
 ىلإ ةجاح كانه كلذلو ، يلضعلاو يلقعلا لمعلا نيب جازتما ربكأ    مالكلا طاشن لثميو ،  ةغللا
   رابكلا ىدل ءاوس       ةيمالكلا ةسبحلا ةسارد تحضوأ دقف )٢(.      ميلسلا مالكلا ىلع لفطلا بيردت
  اـمنيب ،               هجاتنإو مالكلا مهف بناوج نم ريثك يف مكحتي خملل رسيألا فصنلا نأ راغصلا وأ
      لـماكتت اذكهو يلاعفنالا ريبعتلاو ةمغنلاو ،   عاقيإلا يف       مكحتي خملل نميألا فصنلا نأ ودبي
  )٣(. لصاوتلا ةيلمع يف اديج اهفيظوتو مالكلا ةيلمع مامتإ يف خملا يفصن فئاظو

             ثيح تيوصتلا ةيلآ نمض لخدت ةيلقعلا تايلمعلا نأ تاوصألا ءاملع ضعب ربتعا دقو      
  ةـيادب  نـم ملكتملا دنع متت يتلا ةيلقعلاو ةيسفنلا تايلمعلا ةعومجم "  تيوصتلا ةيلآب  دصقي
   )٤( " عماسلا نهذ يف ةيلقعلاو ةيسفنلا تايلمعلا ةعومجمو ،قطنلا زاهج نم توصلا قالطنا

   : يلي امك يهو ةعباتتم لحارم ربع تيوصتلا ةيلآ متتو : تيوصتلا تايلآ لحارم )٣(

 هذه نم رداصلا توصلا يرجي ثيح ، قطنلا زاهج وه توصلا ردصم نإ : قطنلا ةيلآ )١(
  امدـنعف ، ءاوـهلا ىلإ لصي نأ ىلإ يبصعلا زاهجلا يف ةنيعم زكارم عم نواعتلاب ءاضعألا
 ىلع قطنلا ءاضعأل لقتنت رماوألا هذه نإف نيعم توص قطنب هرماوأ يبصعلا زاهجلا ردصي
 امدنعو ةئرلا نم ريفزلا ءاوه عفدنيف ،ةمهملا هذهل قطنلا وضع ئيهت ةيئابرهك تاضبن ةئيه
  )٥( . توصلا جورخ ىلع دعاسي ًازازتها ثدحي ةيتوصلا لابحألا ربع رمي

  رـبع عماسلا ىلإ ملكتملا دنع قطنلا ءاضعأ نم جراخلا توصلا لقتني : تيوصتلا ةيلآ )٢(
 كلذ ريغو هتعرسو ءاوهلا طغضك ةنيعم ةيئايزيف تامس ىلع دمتعت  تاريغت ةلسلس يف ءاوهلا
   )٦(. عماسلا نذأ ىلإ ةيتوصلا تاجوملا لقني هنأ ىنعمب توصلل لقان طسو يجراخلا ءاوهلاف

                                                             

  . ٤٢ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم )١(
  .  ٢٠١  ص ، اهجالعو ةلوفطلا ت ابارطضا ، يوسيعلا نمحرلا دبع )٢(
  . ٦٢١ ص  ، مالكلاو قطنلا تابارطضا ، صخشلا زيزعلا دبع )٣(
 ، ندرألا ، ناّمع،١ ط ، ركفلا راد ، لفطلا دنع ةغللا روطت  ، فافع ؛ يديبابللاو ، ميركلا دبع ؛ ةليالخلا )٤(

  . ٠٤ ـ ٩٣ ص . م٠٩٩١
  . ٧٦ ـ ٠٦ ص ،  سفنلا ملعو ةغللا ، ينادمحلا قفوم : رظنا )٥(
  . ٨٧  ص ، ةيئايزيفو ةيقطنو ةيوضع ةيؤر ةيوغللا تاوصألا ، ةيتيتسا فيرش دمحم :رظنا )٦(



 ٢٠٢ 

  ةـيلآ أدبت عماسلا نذأ ىلإ ملكتملا نم َةرداصلا َتاوصألا ءاوهلا لقني امدنع:عمسلا ةيلآ )٣(
  يذـلا لوألا   ءزـجلا ناويصـلا ربتعيو ، غامدلا يف ةلوؤسملا زكارملا عم قيسنتلاب عمسلا
  رـبع ءاوهلا لقتنيف ةلبطلا ءاشغ كيرحت يف هتيلعاف نم ديزتف ةيتوصلا تاجوملا هب مطترت
   ىـلإ همجرتتو،عمسـلا  لابقتـسال ةيبصع تاياهن يه ربتعت ةيرعش ايالخب يقتليو تاونقلا
   )١(.توصلا عامس ةصرف عماسلل حيتي امم ةيغامدلا ةرشقلا ىلإ اهلسرت ةيئابرهك تاضبن

  فئاـظولا نم اهريغو ركذتلاو ريكفتلاك ةدقعم فئاظوب موقي ناسنإلا غامد:غامدلا ةيلآ )٤(
    لابقتـساب يبصـعلا زاـهجلا  ءازـجأ يقاب عم غامدلا موقي ثيح،ةيرورضلا ةيجولويسفلا
  اهلابقتـسا متي ةيتوصلا جاومألاف ، اهعم لعافتلاو اهنم ةدافتسالل اهيناعم ةمجرتو تاوصألا
  ىـتح باصعألا ربع لقتنت ةيبصع تاضبن ىلإ اهليوحتو نذألا يف ةيسحلا تالبقتسملا يف
    نـم نـميألا فصـنلاف ، تاوصألا هذه كرديو رسفي يذلا غامدلا نم نميألا ءزجلا لصت
 للخ يأو تادرفملا رايتخاو ةغللا مهفو ةيوغللا ريغ تاوصألا كاردإب ةريبك ةقالع هل غامدلا
  )٢( .ةيظفللا ةقالطلا نم للقيو توصلا ةمغن مهف يف للخ ىلإ يدؤي نميألا فصنلا يف

   ؟ مالكلاو قطنلا ةيلمع متت فيك )٤(

  اهب موـ          قي يتلا ةيوضعلاو ،ةيغامدلا تايلمعلا دقعأ نم مالكلاو بطاختلا ةيلمع ربتعت     
  بـجي ةيلمعلا هذه متت نأ لجأ نمو .     لبقتسملاو لسرملا اهيف كرتشي ةيلمع يهو ،ناسنإلا
    ،ةيبصـعلا ةردقلاو ،ة   يلقعلا ةردقلاو ،ةيعمسلا ةردقلا :     ناسنإلا دنع ةيتآلا تاردقلا رفوتت نأ
   )٣(. قطنلا ءاضعأ ةمالس ىلع ةوالع ،ةيلضعلا ةردقلاو

 نأ ىلإ يوغللا سفنلا ملعو ،مالكلاو قطنلا ايجولويسف يف ةمدقتملا تاساردلا ريشتو     
  : ةيتآلا ءاضعألل ةلماكتملا ةيوضعلا فئاظولا نم ديدعلاب رثأتت مالكلاو ةغللا ةفيظو

 ىلإ اهلقنو ،ةيرصبلاو ةيعمسلا تاهبنملا لابقتسا اهتمهمو :مالكلاو توصلا ءاضعأ )١(
 ةيمالكلا ةباجإلا ميظنتو ،اهريسفتو اهمهف لجأ نم ؛ةيرصبو ةيعمس كلاسم ربع غامدلا
  .اهل ةبسانملا

                                                             

  م٥٠٠٢،  ندرألا ، نا�مع ،١  ط ، قورش�لا راد ، يبصعلا سفنلا ملع يف ةمدقم ، دمحم ؛ تاريقشلا :رظنا )١(
 . ٤٩ ص

  . ٥٩ ـ ٠٩ ص ، يبصعلا سفنلا ملع يف ةمدقم ، تاريقشلا دمحم : رظنا )٢(
 ة��عبط –     مال��كلا تارا��همو لاص��تالا ى��لع ةرد��قلا باس��تكا ي��ف نيقو��عملا ءشن��لا ةدعاس��م ، ر��يجربال ه��يمإ )٣(
  . ٤٩ ص . م٧٨٩١ ، وكسنويلا



 ٣٠٢ 

 زاهجلاو ،زجاحلا باجحلا لثم ،قطنلا ءاضعأ ةفيظولا هذه لثمتو :ذيفنتلا ءاضعأ )٢(
 ،قلحلا فقسو ،هافشلاو ،مفلاو ،فنألاو ،ةاهللاو ،ةيتوصلا لابحألاو ،ةرجنحلاو ،يسفنتلا
  .نيللا كنحلاو ،بلصلا كنحلاو ،نانسألاو ،نيكفلاو ،ناسللاو
 يفصنو ،يرشقلا يبصعلا زاهجلا يف لثمتتو :يزكرملاو يفيظولا ميظنتلا ءاضعأ )٣(
  )١( .ةيغامدلا باصعألاو ،ةيرشق تحت ةيبصعلا ىونلاو ،خملا يترك
 ضارغأ ريغ ىرخأ ًاضارغأ مدخت ةقباسلا ءاضعألا عيمج نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو     
 جاتحن لاؤسلا اذه نع ةباجإللو ، ؟ مالكلاو قطنلا ةيلمع متت فيك نكلو ، .مالكلاو قطنلا
  :يتآلا لاثملا حرش لالخ نم كلذ صيخلت اننكمي نكلو ،ليصفتلاو حرشلا نم ريثكلا ىلإ

 حبصي ىتح اعم ةزهجألا وأ ةمظنألا هذه لك جامدإب خملا موقي ، ةغللا جاتنإ متي يكلو   
 يتلا ةغللا رصانع ليلحتب ، ةغلل انعامس دنع اضيأ خملا موقيو ، مالكلا نم رمتسم رايت انيدل
 ًالثم )ب( ءابلا توصب قطنلا دنعف )٢( اهيوتحت يتلا ةلاسرلا اهنم صلختسي ىتح ، اهعمسي
 يلآ لكشبو ،ةدحاولا ةيناثلا نم ليئض ءزج يف ةدقعملا تايلمعلا نم ةلسلسب ناسنإلا موقي
 مث ،)ب( ءابلا توصل ةيتوصلا ةروصلا غامدلا يعدتسي ةيادبلا يفف ، ةعرسلاو ةقدلا قئاف
 يزكرملا يبصعلا زاهجلا موقيف ،توصلا قطنب يزكرملا يبصعلا زاهجلل ًارمأ ردصي
 نع هافشلا ىلإ رمألا ليصوتب موقي يذلا ،يفرطلا يبصعلا زاهجلا ىلإ رمألا ليصوتب
 هسفن تقولا يفو ، ضبقنتو كرحتت يكل ؛هافشلا تالضع نع ةلوئسملا باصعألا قيرط
 جارخإب موقت يكل ؛يسفنتلا زاهجلا تالضع ىلإ -هسفن قباسلا لسلستلابو- رمألا ردصي
 ةجيتن ةيتوصلا لابحألا زتهتف ؛ةرجنحلا ىلإ مث نمو ،ةيئاوهلا ةبصقلا ىلإ نيتئرلا نم ءاوهلا
 لصي مث ،مفلا فيوجت لخاد هليكشت متي توص كلذ نع جتنيف ؛اهلالخ نم ءاوهلا عافدنال
 … )ب( ءابلا توص وهو ،راجفنالا هبشي ام ثدحيو حتفنتف ؛ةضبقنملا هافشلا ىلإ ءاوهلا
  .اذكهو

 ؟ئطخن نأ نود دحاو توص رادصإ لجأ نم ةيوضعلا تايلمعلا هذه لك متت فيك نكلو    
             ةيسـفنتلا تاـيلآلل يروـفلاو قسنملا مادختسالا بلطتت توصلا رادصإ ةيلمع نأ  ةقيقحلا
              ةـيذغتلاب ىمسي ام وأ ةبقارملاو طبضلا لاكشأ نم ًالكش بلطتي اذهو ،ةيقطنلاو ةيتوصلاو
     روتكدلا راشأ دقو ،        ةيلخادلاو ،ةيتاذلاو ،ةسوململاو ،ةيعمسلا ةعجارلا ةيذغتلا لثم ،ةعجارلا

                                                             

  . ١٦ ـ٧٣ ص  ، لفطلا ةغل روطت ، يديبابللا فافعو ةليالخلا ميركلا دبع )١(
   ، ت��يوكلا ، ة��فرعملا ملا��ع  ةلس��لس ، د��محأ فطا��ع :  ة��مجرت ، يرش��بلا خ��ملا ، نيت��سرك ؛ ل��بمت  : ر��ظنا )٢(

  . ٥٨ ص . م٢٠٠٢ ـ ـه٢٢٤١



 ٤٠٢ 

            ىـلإ يرصبلا ىلإ يعمسلا ىلإ يقطنلا نم ةزهجألا عيمج لماكت ىل   إ يزاجح يمهف دومحم
          وأ ةـيجراخ تارثؤـم ةجيتن متت مالكلا ةيلمع نإ " :        لوقي ثيح مالكلا جاتنإ يف  يبصعلا
              ءاضعأ ىلإ هرماوأ ردصيف ، ملكتملل يبصعلا زاهجلا اهل بيجتسي ةعومسم وأ ةيئرم ةيلخاد
  يـف تاجوملا هذه يضمتو ، ةيتوص تاجوم ل    كش ىلع رماوألا هذه اهرودب لسرتف قطنلا
        ثدـحت اذكهو ، يبصعلا زاهجلا ىلإ اهايإ ةلقان يقلتملا دنع عمسلا ءاضعأ اهاقلتتف ، ءاوهلا
  . ناسنإلا غامد يف ةيمالكلا ةيلمعلا يف مكحتلا قطانم حضوي لكش اذهو )١( " مالكلا ةيلمع

  

  
    

   مالكلا تايلمعب ةقالع اهل يتلا ةيغامدلا زكارملا حضوي )٧١( مقر لكش            

  

  

                                                             

  .  ١١ ص ، ةغللا ملع ىلإ لخدم ، يزاجح يمهف دومحم  )١(



 ٥٠٢ 

  

   يناثلا ثحبملا                 

   اهجالعو اهصيخشت مالكلاو قطنلا تابارطضا           

  بلاطم ةعبرأ هيفو                 

  ) اهصيخشتو اهلاكشأو ةجلجللا( مالكلا تابارطضا : لوألا بلطملا

 يتوصلا جالعلا لحارم ( ةجلجلل ةيجالعلا لخادملا:يناثلا بلطملا
  ) هلئاسوو

   )اهجالعو اهفيرعت ةيمالكلا ةسبحلا( ةغللا تابارطضا : ثلاثلا بلطملا

 ، ةأثأثلا ، ةغدللا ، لادبإلا ( قطنلا تابارطضا : عبارلا بلطملا
   ) طغضلاو فيرحتلا ، ةفاضإلا ، فذحلا

 تاءارجإ ( ةيقطنلا تابارطضالا صيخشتو مييقت : سماخلا بلطملا
  ) صيخشتلا

  

  

  

  

  

  

  



 ٦٠٢ 

  . مالكلا تابارطضا : لوألا بلطملا

             ةقيرطب طبترت رهاظم نم اهب طبتري امو مالكلاب ةقلعتملا تابارطضالا كلت اهب دصقيو     
   )١( هتقالطو هتمغنو هتعرسو هتدمو مالكلا ميظنت
 يعولاو تاوصألا لابقتسا ةلحرم ربع متت يتلاو ، لصاوتلا رهاظم دحأ مالكلا ربتعيو     
 تاريثملا ليوحت متيو عمسلا ةساح قيرط نع ةيلوألا ةجلاعملا ةلحرم ىتأت مث ،اهكاردإو اهب
  ثـيح  خـملا ىلإ يعمسلا بصعلا اهلقني ةيبصع تاضبن و ةيئايميك تاريغت ىلإ ةيتوصلا
  مـث ،ةيبصعلا تاضبنلا هذه نازتخاو مهفو ليجست اهيف متي يتلا ةيساسألا ةجلاعملا ةلحرم
 تاملكلاو ةيتوصلا عطاقملاو تاوصألا رهظتف قطنلا ةزهجأ لالخ نم مالكلا ةسرامم نوكت
 ةكرتشملا ةيجولويسفلا ةزهجألا ةرثكل ارظنو ، رمتسملا مالكلاو ،ةطيسبلا لمجلاو ، ةدرفملا
  مالـكلا   تابارطـضا هـنع جتني اهنيب قفاوتلا يف لالتخا ثدحي دقف ،توصلا جارخإ يف
 وضعلا عونو بارطضالا ةجرد فالتخاب اهتجردو اهتدش يف فلتخت يتلا قطنلا تابوعصو
    )٢(. برطضملا

 بويعو قطنلا تابارطضا تا      حلطصم مجعم يف ناميلس نمحرلا دبع روتكدلا اهفرعيو     
            كنحلا قطنو جنشتلا وأ ضبقتلاك ملكتلا زاهج يف بيع نع أشني بارطضا " :  اهنأ ب مالكلا
   ضارـعألا وأ )     مالـكلا عراستو ةهتهتلاك (       هتفيظول ئطاخلا مالكلا مزيناكيم ءادأو جلفألا
       مالـكلا ةطبخل وأ وغللا وأ ةيئاغببلاك (        ةريطخ ةقاعإ يوغللا لاصتالا قوعت يتلا ةيسفنبطلا
  )٣(. ) سرخلاو

 ىلع ةقالطلا تفرع دقو ةقالطلا تابارطضاب سفنلاو ةغللا ءاملع نم ريثكلا اهامس دقو     
        دهج ىلإ ةجاحلا نود يعيبط لدعمبو لصاوتم لك    شب مالكلل سلسلاو لهسلا بايسنالا "  اهنأ
            لمتشت امو ةجلجللا ةرهاظ ةقالطلا وأ مالكلا تابارطضال ةددعتملا رهاظملا نمو )٤( "  ركذي
   . مثعلتلاو ةغثللا كلذكو ، ةأتأتلاو ةهتهتلا نم هيلع

                                                             

   .  ٣٢٢ ص ، لافطألا دنع ةغللا ةيجولوكيس ، ناسورلا قوراف  : رظنا )١(
  . ٢٥ ص  مالكلاو قطنلا تابارطضا ، يصخشلا زيزعلا دبع )٢(
  . ٣٠٣ ص ، مالكلا بويعو قطنلا تابارطضا تاحلطصم مجعم ، ناميلس ديس نمحرلا دبع )٣(
 . ٥٤٢ ص ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف  ةدحش  )٤(



 ٠٢ ٧ 

              بابسأو لماوع كانه نكلو ، ماع لكشب تابارطضالا لماوع نع انثدحت نأ قبس دقو     
        يـف لفطلا اهشياعي يتلا ةيسفنلا تالكشملا دعت       ثيح ، مالكلاب ةقلعتملا تابارطضالا صخت
  عيشـت ذإ ،    هدـنع مالـكلا تابارطـضا  روـهظ ىلإ ةيدؤملا بابسألا مهأ نم هّنس رغص
 رثكت وأ ، يبصع بارطضا نم نيدلاولا دحأ اهيف يناعي يتلا رسألا يف مالكلا تابارطضا
 لفطلا نيب تاقالعلا روتف ىلإ يدؤي امم ، لفطلا ةيسفن ىلع ًابلس رثؤت يتلا تالكشملا اهيف
 تايوتسم هل ددحي نأ وأ ، لمحتي ام قوف بلاطمب هقاهرإو هلهاجتو ، امهيلك وأ هيدلاو دحأو
  ناـكمإلا ردق دعتبيو،ةيمهألا مدعو ةيّنودلاب رعشيف ، اهقيقحت نم هتاردق هنكمت ال دق حومط
   سانلا مامأ ثدحتلا ىشخيو ، نيرخآلا عم لصاوتلا نع

   ةـجلجللاب فورـعملا مالكلا بارطضا يف ليصفت يلي اميفو ، ءاوطنالاو ةلزعلا ىلإ ليميو
      . اهلاكشأو

  .  ) gnirettutS ( ةـجلجللا فيرعت *

               نوثحاـبلا راـشأ دقو ، ةيظفللا ةقالطلا مدعب اهطابتراب مالكلا يف اميدق ةجلجللا تفرع    
           يـبنب طبتري ةجلجلل فصو لوأو ، ءايبنألاو ءاملعلاو ةفسالفلاو ريها   شملا نم ددع ةباصإب
                  اـهب بيـصأو اـمك ، ناسللاو مالكلا يف ءطب اهنأب تفصو ثيح مالسلا هيلع ىسوم هللا
             نم لشرشت نوتسنيو ىناعو امك ، نتوين قحسا ريهشلا ملاعلاو وطسرأ ينانويلا فوسليفلا
    )١(. هتاباطخ ءانثأ ةجلجللا

        ةمتمتلاو ةأتأتلا اهنم ةجلجللا ىنعم نع ربعت تاحلطصم ةدع ةيبرعلا ةغللا يف تمدختسا    
              دـيدرتلا نمضتت يتلا مالكلا تابارطضا نع ربعت اهلكو ، اهريغو ةهتهتلاو ةترلاو ةأفأفلاو
                درو اـمك ةغللا يف ةجلجللاو ، رسيو ةلوهسب قطنلا ىلع ةردقلا مدعو ، فقوتلاو راركتلاو
 ُةجَلجَّللا  و ، ضعب رثَأ يف هضعب جرخي ال نَأو ِمالكلا صْقَنو ِناسِّللا ُلَقث "      برعلا ناسل يف
  )٢( " مالكلا يف ددرَّتلا جُلجَلَّتلاو ُةجَلجَّللاو ، ٍنيب ريغ ناسلب لجرلا ملكتي نَأ

       راغصـلا لاـفطألا نيـب       ةعئاشلا مالكلا تابارطضا ىدحإ مالكلا يف ةـ جلجللا ربتعتو    
             تـجلاع يتلا ثاحبألاو تايرظنلا تددعت دقو ، يحاونلا ةبعشتمو ةدقعم اهبابسأو ،رابكلاو
 ةـ ـجلجللاف               ، تاـفيرعتلا هذـه لـك ضرع ددصب انسلو ، اهتافيرعت تددعتف ، ةجلجللا
           نمضـتي يذـلا برطضملا مالكلا نع ربعت ةيبرع تاحلطصم اهلك   ةهتهتلا   و مـثعلتلاو

                                                             

 ، ةرهاقلا ، ١ ط ، قرشلا ءارهز ةبتكم ، لصاوتلا تابارطضا ، ةمالس دمحم ريهس ؛ شاش :رظنا )١(
  .  ٣٤١ ص . م٧٠٠٢
  . ٣٥٣ / ٢  ) ججل ( ةدام ، برعلا ناسل ، روظنم نبا )٢(



 ٨٠٢ 

      مدـعو ، يدارإالـلا فقوتلاو    ، مالكلا ءانثأ  ددرتل    او ، ةيتوصلا عطاقملاو تاوصألا  راركت
  .هقالطب مالكلا

        مالكلا يف  بارطضالاو ددرتلا نم عون "          يه ريثكلا اهيمسي  امك  ةأتأتلا وأ ةجلجللاو     
                    زواـجت ىـلع ةردقلا مدع عم ايدارإ ال اديدرت اعطقم وأ افرح  باصملا درفلا  ددري ثيح
         ةـملك وأ ،  )   لوـفففففف (   اهددريف  )  لوف (    ةملكل هلوق لثم  )١( "     يناثلا عطقملا ىلإ كلذ
           لأست نأ ةمئادلا وأ ةتقؤملا ةلاحلا يف ةجلجللا ىلع لاثمو ، )  ةدرووو ( :اهلوقيف )  ةدرو (
   ." ةديج ةحصب انأ انأ انأ " :لوقيف كلاح فيك ًالثم ًاصخش

         ، قـطنلا يـف ددرـتلا وأ مالك         لا نع زجعلا وأ ناسللا يف لقثلا ةلكشم يه ةجلجللاو     
               ضـعب ًاـنايحأ رركي جلجلتي نمف ةلوهسب مالكلا ىلع ةردقلا مدع ينعت جلجلتلا وأ ةجلجللاو
 نكميو ، عيطتسي ال ًانايحأو ةلمج وأ ةملك لوق لجأ نم ًاريبك ًادهج لذبي هنأ رعشنو عطاقملا
    تاوصألل ليوطلا راركتلا            وأ هيف فقوتلا وأ هيف ةلاطإلا وأ مالكلا يف سابحنالاب كلذ ةيمست
         فـقوتلا وأ ةـيناث سفنتلا ىلإ ملكتملا رطضي ثيحب لمجلا وأ ، لمجلا هابشأ وأ تاملكلا وأ
              امهحتفو نينيعلا ضامغإك ةيوناث ضارعأب قفارتت يهو ، ةملكلا جرخي نأ لبق ناوث ةعضب
  )٢( . نيلجرلا كيرحت وأ سأرلا زه وأ يدارإ ال لكشب

   ةقاعإ يه ةجلجللا " :         هلوقب ةمثعللا نيبو ةجلجللا نيب فسوي ديس   ةعج روتكدلا قرفيو     
        تالضع تاجنشتبو ، مالكلا رصانعل عيرس راركتبو ددرتلاب مالكلا قفدت قوعت ثيح ،مالكلا
                يـف ددرت وأ ةيجنشت تافقوب زيمتي مالكلا يف بارطضا يهف ةمثعللا امأ ، قطنلا وأ سفنتلا
    م م م م :  ةجلجل "  دمحم "       ةملك قطن ، نيضرعلا نيذه نيب       زييمتلل لاثم يلي اميفو ، قطنلا
  لـبق فقوتلا (دمحمـ ـــ م :  ةمثعل اهقطن امأ ةرم نم رثكأ ميملا فرح قطن (   دمحم م
          نـم ريثك زيمي ال كلذ نم مغرلا ىلعو )٣( )          ةدحاو ةعفد لكش يف اهقطن مث ، ةملكلا قطن
 لاكشألا هذه فصول ماع حلطصمك ةجلجللا مادختسا نولضفيو نيضرعلا نيذه نيب نيثحابلا
      . اقحال اهنيح يف ةجلجللا لاكشأ نع ثدحتنسو ، مالكلا تابارطضا نم

                                                             

  . ٨٥١ ـ ٧٥١ ص ، مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ،  دارزلا لصيف )١(
  . ٣٣٥ ص ، لفطلا سفن ملع ، نورخآو ةماسأ ، ةنياطبلا :رظنا )٢(
 . ٧٧١ ـ ٦٧١ ص ،  ةغللا ةيجولوكيس ، فسوي ديس ةعمج )٣(

 



 ٩٠٢ 

             بارطـضا مالـكلا بوـيعو قطنلا تابارطضا تاحلطصم مجعم بحاص اهيمسيو      
 (        ةـجلجللاب اعويش رثكأ وحن ىلع ىمستو :         لوقيف ، ةيوغللا ةقالطلا رسع وأ مالكلا ةقالط

rettutS gni ( لخادـتو ، ةأـفأفلاو  ةأـتأتلا يـف هضارعأ ودبت يمالك بارطضا يهو               
                ةـلاحلا هذه يدؤت دقو ، هتقالطو مالكلا ةسالس قوعي لكشب ، ضعب عم اهضعب تاوصألا
                     ةـقالط  بارطـضا  ربتعي ثيح ، اقلطم كلذ ىلإ يدؤت ال دقو ،  لفطلا مالك ةقاعإ ىلإ
   )١(. دارفألا عيمج دنع ةرشتنملا  ةيداعلا  ءايشألا  نم  مالكلا
                 فـيرعت نإـف اثيدـح تاحلطصـم نـم اههباشـي امو ةجلجللا تافيرعت ددعت عمو     
)etagniW( ةعومجم هذخأل كلذو ، نيصتخملاو نيثحابلا نيب عساو لوبقب ىظحي لاز ال            
         صنيو ، رعاشملاو لعفلا دودرو ةجلجللا مالكلا بارطضا تايكولس لثم ةماهلا لماوعلا نم
   : يلي ام ىلع م٤٦٩١ ماع همدق يذلا )etagniW( فيرعت
  . يظفللا ريبعتلا ةقالط يف ةرركتم تاقزمت )١(

  . توكسلاو مالكلا ةلاح يف ةيفيظولا بيكارتلل ةبحاصم ةمواقم تاكولس )٢(

  )٢(. ثيدحلاب طبترت ال وأ طبترت دق يتلا ةيبلسو ةيباجيا هراثإو ةيلاعفنا تالاح دوجو )٣(

   يـف بارطضا "  اهنأب )٧٧٩١(    ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم   فيرعت تافيرع  تلا نمض نمو     
                ًارـظن هذـيفنت عيطتسـي ال هنأ ديب طبضلاب هلوق ديري ام درفلا فرعي ثيح ،   مالكلا عاقيإ
  )٣( " مالكلا ءانثأ يدارإاللا فقوتلاو ، ةلاطإلاو ، راركتلل
     يـف ايملع اكلسم كلس         يذلا يمهف ىفطصم روتكدلا برعلا نيصتخملاو نيثحابلا نمو     
       ةـنابإلا نكمت لهو ؟ يناسفن ضرع ةجلجللا له" :       يهو اهحرط يتلا ةلئسألا ىلع ةباجإلا
              ةـعامج هفـصوب نيجلجلتملا يف لهو ؟ ةيئيبلا لماوعلا نم ةدعاق ىلع ةجلجللا رهوج نع
  )٤( . " ؟ ) مالكلا مزناكيم ( يف ينامسج فعضب ةباصإلل دادعتسا ، اهتاذب ةمئاق
       نونامثو ةعست مهددعو نيجلجلتملا لافطألا نم ةنيع قيرط نع يمهف روتكدلا نيب دقو     
    يـف مهبـلغأ باصأ دق ثيح ببسلا وه يسفنلا ضرملا نأ   ةنابتسالا طورش  مهيلع تقبطنا

                                                             

 .  ١٠١ ص ، مالكلا بويعو قطنلا تابارطضا تاحلطصم مجعم ، ناميلس ديس نمحرلا دبع: رظنا )١(
  . ٨٢٢ ص ، جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ : رظنا )٢(
  .  ٨٧٢ ص  ، مالكلاو قطنلا تابارطضا ، صخشلا زيزعلا دبع )٣(
 . ٩٦١ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم )٤(

 



 ٠١٢ 

                ةـيلاعفناو ةيسـفن افورظ يناعت يتلا رسألا يف ةجلجللا ضارعأ ترهظ دقو ، رمعلا ةيادب
  )١(. اضيأ ةيسفن ةمدص بقع ئجافم لكشب مهيدل ةجلجللا تأشن دقف مهنم ليلقلا امأ ةبعص

         يه ةجلجللا نأ ربتعا ثيح هدبع دوواد روتكدلا     ًاضيأ برعلا نيثحابلاو نيسرادلا نمو    
                 وـه اهجالع نأو ، عباتت الب اعطقتم مالكلا جرخي ثيح، مالكلا يف صقنو ناسللا يف لقث
     ةدـقعم اهبابـسأ نأ رـبتعا اـمك  ،       بيردتلا قيرط نع يوغل كلذكو يسفنو يبط جالع
  )٢( . ةكباشتمو

 ىلع نوكي يفقوم جنشت نع ةرابع " : هلوقب ةجلجللا يمهف ىفطصم روتكدلا فرع دقو    
  لذـبي ذإ ، ةرركتم ةيشاعترا تاكرح لكش ىلع وأ ، راجفنا هبقعي مالكلا يف سابتحا لكش
   هـيلع ودـبتف،مالكلا جارخإل ةريبك ًادوهج ةيمالكلا هتالضع كيرحت دنع ةجلجللاب باصملا
   وأ نيـفتكلا كـيرحت اهبحاصي دقو ، هناسل ةقالط سبتحت كلذبو،هيتفش ىلع ظغضلا رداوب
  )٣(." نوفجلا شاعترا وأ نيديلا

    فيرعت ىلع اوقفتي مل    ءاملعلا نأ ث       حابلل نيبتي  ةجلجللا حلطصمل تافيرعتلا هذه دعبو    
         ، مثـعلتلاو ةـجلجللا رهاظم نيب نيريبكلا هباش      تلاو براقتلل ةجيتن ؛ ةجلجلل قيقدو ددحم
     . موهفملا يف ًادحاو ًائيش امهنوك ىلع نيثحابلا عيمج قافتاو

               ريثكلا فلي لاز ام ضومغلا نأ الإ ةجلجلل ةددعتملا بناوجلا نم ريثكلا ةفرعم مغرو    
   بـهذ            دـقو ، ارـيحم ازغل بابسألا هذه لازت ال ثيح ،    ءاملعلا تريح   يتلا اهبابسأ نم
  : تاريسفتلا مهأل حيضوت يلي اميفو ىتش بهاذم اهريسفت يف نوثحابلا

  دـمتعا   ثـيح نيقيرف ىلإ مالكلا يف ةجلجللا بارطضا ريسفت    يف نوثحابلا مسقنا دقل    
  مالـكلا   يـف   ةـجلجللا ىلإ رظنت يتلا ةيثارولا ةيوضعلا لماوعلا ىلع  امإ لوألا قيرفلا
  ىـلإ مالكلا يف ةجلجللا درت يتلا ةيخملا ةرطيسلا ةيرظن ى لع وأ  ، ًاثوروم ًائيش اهرابتعاب

                                                             

  . ١٧١ ـ ٠٧١  ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم : رظنا )١(
  . ٦٤١ ص ، ثيدحلا ةغللا ملعو ةيبرعلا ، دوواد دمحم دمحم : رظنا )٢(
  ٦٥٢ ص ،  م٧٦٩١ ، ةرهاقلا ، ةعابطلل رصم راد ، يكينيلكالا سفنلا ملع ، ىفطصم ؛ يمهف )٣(

 



 ١١٢ 

 تالكشملا وأ ،مالكلا يف يبصعلا   مكحتلا بويع ىلإ وأ  ، ةغللا ىلع  ةيخملا ةرطيسلا صقن
  . عمسلا ةيلآب ةقلعتملا

  لـماوعلا ىلع ادامتعا مالكلا يف ةجلجللا  بارطضا ريسفت لواح دقف رخآلا قيرفلا امأ    
  صوـكنلا  نـم عون بارطضالا اذه  نأ يسفنلا ليلحتلا راصنأ ربتعي ثيح ةيئيبلا ةيسفنلا
  ىطارتـشالا قلقلا ىلإ مالكلا يف ةجلجللا نيلماعلا ةيرظن راصنأ دري امك ،وديبيللا لحارمل
  )١(. يكيسالكلا

 رثكأ حبصت يتلاو ةيلاعفنالا ةعيبطلا تاذ فواخملا " وه ةجلجللا وأ ةمثعللا يف ببسلاو    
             يتلا ايلعلا زكارملا فعض وأ يتوصلا زاهجلا فعضو ، سفنلا يف ةقثلا ص  قن ةجيتن ةدش
 الماع ربتعت ةيسفنلا بابسألا نأ انل حضتيو )٢( " رسعلا ضعب دنع لاحلا وه امك هيف مكحتت
       خأـب مامتهالاو نيدلاولا لاصفناو ةيلئاعلا لكاشملا  كلذك  و ةجلجللا   لوصحل امهمو ًايساسأ
 اهعم            لفطلا نكمتي ال ةجرد ىلإ لصت ثيحب اهلامعتسا متي يتلا    ةوسقلاو فنعلاو رخآ نود
  كـلت         ىرـخألا ةيسـفنلا بابـسألا نمو  ، ه     ساسحإو هروعش نعو هسفن نع ريبعتلا  نم
           يـف كـلذ ةظحالم نييوبرتلا نيدشرملا ىلعو ةسردملا يف   عقت يتلا  لكاشملاو بعاصملا
  تارـتفلا      ذـخأ بـجي كلذك       و ةيسردملا تاقاطبلا يف تاظحالملا هذه ليجستو سرادملا
  اـمم ىرخأ ىلإ ةسردم نم هتالقنت ةرثكب كلذو رابتعالا نيعب     لفطلا اهب رمي يتلا ةجرحلا
         فعـض كاـنه نوكي دق ىرخأ تالاح يفو " )٣(       ًايسفن قلقو رقتسم ريغ كش نود هلعجي
                 ةقاعإ يف اببس ئيسلا قطنلا نوكي دقو ، هرخأت وأ قطنلا ناقتا مدع هنع جتني طيسب يكرح
  )٤( ." ةغللا يف ةمكحتملا خملا زكارم نيوكت

    تاهمألاو ءابآلا نم           ًاريثك نأ لافطألا دنع ةجلجللا ىلإ يدؤت يتلا بابسألا نمض نمو     
               تاـملك دـيدرتو راركتب راغصلا عم نولسرتسيو ، تاملك قطن يف مهلافطأ ىلإ نوعمتسي

                                                             

 ة��نجل(  ة��مئادلا ة��يملعلا ة��نجللا ، مال��كلا ي��ف ة��جلجللا ثو��حب ي��ف ة��ثيدحلا تا��هاجتالا ، نا��ميإ ؛ داؤ��ف : ر��ظنا )١(
 .  ٢١ ص .  م٢٠٠٢ ، ةرهاقلا ، ) ةذتاسألا
 .  ٥٦ ص ، لفطلل ةيوغللا ةيبرتلا ، ينيبسويجرس )٢(
               ، تارا�مإلا ، ل�فطلاو مألا ة�لجم ، ةيس�فنلا اهباب�سأو مال�كلا ي�ف ةجلجللا ، فيطللا دبع يحبص ؛ فورعملا )٣(
٩١ ةنسلا    . ٧٩٣ ددعلا ، م٠٨
  .  ٥٦ ص ، لفطلل ةيوغللا ةيبرتلا ، ينيبسويجرس )٤(

 



 ٢١٢ 

     عمو ، مهلافطأ نم اه          عامسب نوعتمتسي ثيحب ةجلجل اهباصأ وأ ، ةحيحص ريغ وأ ةسوكعم
   يـتلاو ، قـطنلا بويعب نبالا ةباصإ يه ةجيتنلا نوكت      ئطاخلا كلسملا اذه يف رارمتسالا
  ، ةجلجللا اهنمو لافطألا دنع اهضارعأ رمتست

               ىدـم يف نينبلا نع تانبلا زيمتت ثيح سنجلا فالتخا ىلإ بابسألا ضعب عجرت دقو     
           يـف بوـيع وأ بارطضا مهدنع نم ةبسن نأ دج      ن اذهلو ، ةيظفللا يحاونلا نم دادعتسالا
                  وأ ةهتهتلا نم يناعي نم تانبلا نيب دجن نأ ردنيف ، تانبلا دنع اهنم رثكأ نينبلا نيب مالكلا
  )١( . اهريغ وأ ةأثأثلا

 بيصي ام فاعضأ ةعبرأ يه ةـجلجللاب نينبلا ةباصإ ةبسن نأ دارزلا روتكدلا حضويو     
            دـقو ، ةـجلجلل ةيكينيلكإلا رهاظملا يف نيسنجلا نيب قراوف د      جوي ال هنأ ملعلا عم  تانبلا
               لـماوعلا دض ةريبك ةمواقم نهل ثانإلا نأو ، يثارولا يسنجلا لماعلاب كلذ ءاملعلا رـسف
  )٢( . ةـيثارولا

              ضـعب نع فشكي لافطألل يعيبطلا يوغللا روطتلا نأ تاساردلا نم ديدعلا تدكأ دقو    
          ةـجرحلا  نسـلا دنع مالكلا تالكشم نم عونلا اذه روهظ نأ    و ، ةهتهتلاك مالكلا تالكشم
                نوـكي ثيحب فصنو ماوعأ ةثالث ىلإ فصنو ماع دنع نم مالكلا لفطلا اهلالخ ملعتي يتلا
                 نم يناعي هنأب هنامهفي وأ هل لفطلا ناهبني امهلعجي وأ نيدلاولا قلقي نأ بجي ال ايعيبط ائيش
         مالـك نـم يفتخت دق ةركبملا تابارطضالا هذه      لثم نأ تاساردلا تدكأ دقو "   مالك ةلكشم
  )٣( . ةيئادتبالا ةلحرملا نم ىلوألا تاونسلا لالخ لفطلا

         يقيقحلا ببسلا اريثك مهي دعي مل هنأ ، ت     اريسفتلاو بابسألا نع ثيدحلا يف ةصالخلاو     
 ، م              الكلا يف ةبوعص هجاوي لفطلا نأ فرعن نأ مهملا نكل ، ةفلتخملا اهلاكشأو ةجلجللا ءارو
               لـفطلا صلخت اذإ الإ ، ةيئيبلاو ةيروطتلا لماوعلل ةجيتن رثكأف رثكأ ةبوعصلا هذه روطتتو

                                                             

 ، نانبل ، توريب ، ١ ط ، ةيملعلا بتكلا راد ، سفنلا ملع يف ةيلقعلا تاردقلا  ، دمحم لماك ؛ ةضيوع )١(
  . ٣٨١ ص . م٦٩٩١ ـ ـه٦١٤١
 . ٩٦١  ص ،  مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ، دارزلا  لصيف  : رظنا : رظنا )٢(
 .  ٣٥ ـ ٢٥ ص ، اهتالكشمو اهروطت ، لفطلا دنع ةغللا ، نيدلا مرك ىليل :رظنا )٣(

 



 ٣١٢ 

                ءاوـس بـناوجلا لـماكتملا يجالعلا لخدتلا لالخ نم اهؤاوتحا متي وأ ايئاقلت ةلكشملا نم
    . يتوصلا يمالكلا جالعلا وأ يسفنلا وأ يبطلا جالعلا

    لاكـشأ نـم ىوصق ةجرد لثمت ةجلجللا نأ م٩٩٩١ )nietsdoolB(   نيتشدولب ىريو    
 ، ةجلجللاب نيباصملا لافطألل ةيمالكلا تاعطقتلا نيب ةقالعلا شقان امك ، ةيداعلا ةقالطلا مدع
      دوجوم ةيتوصلا ةلاطإلاو ةملكلل يلكلا وأ يئزجلا راركتلا  نأ هتاظحالم لالخ نم دجو دقو
        روـطتل لـحارم سـمخ نيتشدولب مد       قيو ، نيجلجلتملا ريغو نيجلجلتملا لافطألا مالك يف
   : يهو ةجلجللا

               لـفطلا كاردإ يـف صقن عم طغضلا فقاوم يف دادزت يتلا ةريغصلا تاملكلا راركت )١(
     .هلاعفناو

              ةجلجللا ببسب لفطلا مالك قاعي مل كلذ عمو ةراثإلا تالاح يف ةجلجللا ديازتو رارمتسا )٢(
.  
        ضـعب قطن بنجتي و ةبعصلا فقاوملا       كردي ثيح ةسردملا لفط عم ةجلجللا روهظ )٣(
   تاملكلا
              فوـخلا روـهظ عم مالكلا بنجتيو فوخلاو عقوتلا دوجو عم اجلجلتم لفطلا حبصي )٤(
  جارحإلاو
            الضـفم هتجلجل جالعل لئاسو جلجلتملا ركتبي ثيح نيجلجلتملا نيدشارلاب قلعتت يهو )٥(
  )١(. هتلكشم ةقيقح كردي وهف ، يقيقحلا نسحتلا ىلع كلذ

  ءاـب  آلا ضعب دجنف ،    نيرخآلا نم ة       فلتخم تاباجتسا هجاوي ام ةداع جلجلتملا لفطلا نإ   
   نأ اـمك ،       ةـقالطلا رارمتـسا يف   دجلا يلع هنوثحيو ،      ةقالطلا مدع يلع لفطلا نودقتني
             نـم ءابرغلا لبق نم بارغتسالاو ةشهدلاب ةئيلملا ةرظنلا وأ ةقلمحلاو ةقياضملا تاساكعنا
  . لفطلل ةلكشملا دقعت نأ نكمملا

                لـك دجيو اهبنجت يلإ ةياهنلا يف يدؤي ةددحم فقاوم وأ تاملك يف ةجلجللا راركت نإ    
  يـف ةبوعص نيجلجلتملا ضعب دجي دقف ،     ىرخألا نم ةبوعص رثكأ تاملك كانه نأ جلجلتم
        كلت قطن يلع هتردق مدع ببسب هبحي ال رخآ  ًا ماعط بلطيو ، "  بابك "     لثم ةملك لوقي نأ

                                                             

)١(  nietsdoolB ,  revilO ( 9691  .) rilloC nI gnirettutS ' aidepolcycnE s  . loV  .
21 . pp 375  .  p 12 - 52  .                                                                                           



 ٤١٢ 

        هـقطن بعصـي ريخألا همسا ناكو  ،  تاونس  رشع    هرمع لفط    ًاضيأ كلذ لاثمو .  ةملكلا
  . قزأملا نم جورخلل ريخألا همسا  رييغت ىلإ رطضي ناكف
   
  : اهنم ةفلتخم لاكشأ ةدع ىلع ةجلجللا يتأتو : مالكلا يف ةجلجللا لاكشأ

   عم ةديدع ت         ارمل اهنم ءزج وأ ةملكلا راركتب نوكت ثيح  )snoititepeR(  تاراركتلا *
                توص راركت لثم رخآ عطقم وأ ىرخأ ةملك ىلإ عطقملا وأ ةملكلا زواجت ىلع ةردقلا مدع
     يمـسأ انأ انأ انأ (    ةملك راركت لثمو )     موي لك ك ك (  وأ )      انه اباب ب ب ب (   عطقم وأ
  )١( . ) ؟ تبهذ اذامل  ؟ تبهذ اذامل  ؟ تبهذ اذامل ( ةلمج راركت لثمو ) يلع

           لـيوطت لـثم جراخلا ءاوهلا عم توصلا ةلاطإ ثيح )noitagnolorP (  تاليوطتلا *
        ابلاغو توصلا ءاهنإ عيطتسي ال هنأب جلجلتملا رعشيو )  ياااااااج (     ياج يف فلألا توص
   يمسن نأ نكميو)٢( .            قئاقدلا ضعب قرغتست دق ةردان تالاح يفو يناوث عضب قرغتست ام
       يذلاو ةجلجللا لاكشأ نم لكش مثعلتلا نأب "  تا      قيرزلا روتكدلا ىري امك مثعلتلاب ةلاحلا هذه
               فلتخي مثعلتلا موهفم نإف كلذبو ، مالكلا ءانثا توصلا وأ يئاوهلا رايتلا يف عاطقناب زاتمي
  )٣(. " ةجلجللا لاكشأ نم لكش هنإ ثيح نم ةجلجللا وأ ةأتأتلا نع

segakcolB(  تاقاعإلا *     جاتنإ ىلع رداق ر      يغ جلجلتملا اهيف ودبي يتلاو فقوتلا ىمستو ): 
         ةـيادب دـنع نوكت ام رثكأ ةلاحلا هذه ودبتو ،ةاناعملاو ةدهاجملا نم مغرلاب اقالطإ توصلا
 )٤( "  دمح )فقوت(  م " :  اهقطني )  دمحم (          قطن دنعف ، لمجلا وأ عطاقملا وأ تاملكلاب قطنلا
  ةـكرحلا  ةـقاعإ ىلإ يدؤت يـتوصلا زاهجلا  ناكم يف ام قالغنا  ببسب تاقاعإلا ثدحتو
  تاـفقوتلا نأ  ظـحاليو ،  دادسـنالا ةطقن  فلخ ءاوهلا قفدت رارمتسا عم  ، مالكلل ةـيلآلا
 يف صاخ لكشب ثدحتو ةرابعلا وأ ةـملكلا فصن ةيادب يف ةرركتم ةروصب ثدحت ةيمالكلا
    )٥(. تاملكلا ةيادب

                                                             

  . ٥٤١ ص ، لصاوتلا تابارطضا ، شاش ريهس : رظنا )١(
  .  ٤٣٥ ص ، لفطلا سفن ملع ، نورخآو  ةنياطبلا ةماسأ :رظنا )٢(
   . ٣٣٢ ص ، جالعلاو صيخشتلا ، ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ )٣(
        ميو�قتلل يمو�قلا ز�كرملا ، لا�فطألا ىد�ل  مال�كلا ي�ف     ةجلجللاو سفنلاب ةقثلا ، بيسح دمحم ؛ بيسح :   رظنا )٤(
  . ٠٠٢ ص .  م٧٠٠٢ ، ةرهاقلا ، يوبرتلا
,     rehta ewkratS  :  ر�ظنا )٥(  C .  W ( 3891  )  hceepS  egaugnaL dnA  . yesreJ weN  
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 ٥١٢ 

           وأ ـعـطاقم وأ تاوـصأ ماحقإ لالخ نم رهظتو )snoitcejretnI(  تاـضارتعالا *
        ـةـلص ال تاـملك وأ فورح راركت وأ )..  ذإ ..  م (     لثم ةيضارتعا تارابع وأ  تاملك
      اك اك اك يرتشأ نأ ديرأ ( :             لثم مالكلاب اهل ةلص الو ، اهب قـطنلا دارملا ةلمجلا يف اهل
             نيلكش يف اهعمج ثيح ةجلجللا لاكشأ نع دارزلا لصيف روتكدلا ربع دقو )١(. )   ةزبخ اك
    : امهو ةقباسلا ةعبرألا لاكشألا ىلع نايوتحي نييساسأ

            ةيتوصـلا عطاقملاو فورحلا راركت قيرط نع نوكيو ةيزازتهالا ةهتهتلا وأ ةجلجللا )١(
                وأ ةملكلا نم فرح لوأ دنعو مالكلا ةيادب يف رهظيو درفلا اهيف مكحتي الو ةيوفع ةروصب
  ةـهتهتلا           تالاـح دادزـتو ظفلتلا تالضع جنشت ببسب كلذ رهظيو ، ةلمجلا نم ةملك لوا
    . فوخلا وأ لاعفنالا ببسب ةيزازتهالا ةجلجللاو
 مالكلا نأ دجن ثيح ةقباسلا نم ةدش رثكأ يه ةيضابقنالا وأ ةيجنشتلا ةهتهتلا وأ ةجلجللا )٢(
                  دـقو لوطت دق مالكلا يف ةلقع وأ ةسبح ىلإ كلذ يدؤيو ، ئجافمو يدارإ ال لكشب فقوتي
               اـهل ةلص ال فرحأ رركي نأ ىلإ باصملاب لصي دق ةهتهتلا نم داحلا لك  شلا اذهو ،رصقت
       مدـقت عم كلذ رمتسي ام ابلاغو )         انبج اك اك اك اك يرتشأ نأ ديرأ (     لثم مالكلا وأ ةلمجلاب
                 ةـغل ىلع ظفللا ةغل هيلع بلغتت لوألا نأ وه جلجلتملاو يوسلا درفلا نيب قرفلاو ، رمعلا
          ظافلأ ىلإ راكفأألاو ةينهذلا ةروصلا ليوحت يف ةبوعص دجيف جل   جلتملا امأ ريكفتلاو روصتلا
  )٢( . تاملكو
 :امه نيمسق ىلإ اهمسقو ةجلجللا مسا هأتأتلا ىلع يواميرلا دمحم روتكدلا قلطأ دقو     
  فـقاوملا يف الإ رهظي ال يذلا ثيدحلا ةقالط بارطضا اهب دصقيو ةيفقولا ةجلجللا )١(
  .ةيلاعفنالا ةعيبطلا تاذ ةيعامتجالا
  ضرـع وأ ةيصخشلا يف تابارطضال حيرص يمسج ضرع نع ةرابع:ةمئادلا ةجلجللا )٢(
  )٣( . زاهجلا تالضع يف تزكرت سيفنت ةرهاظ وأ يسفن ضرمل

  

                                                             

  .  ٦٤١  ص ، لصاوتلا تابارطضا ، شاش  ريهس )١(
  .  ٢٦١ ـ ١٦١ ص ،  مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ، دارزلا لصيف : رظنا )٢(
 . م٤٩٩١ ، ندرألا ،نامع ،١ .ط ، قورشلا راد ، يدرفلا قورفلا ةيجولوكس ، ةدوع دمحم ؛ ىواميرلا )٣(

 .٣١ ص
 



 ٦١٢ 

   ةجلجللا صيخشتو مييقت *

                ريسـفتو ةـفرعم يـف ةرـيبك ةمهاسم مهاست يتلا لحارملا مهأ نم صيخشتلا ربتعي    
            ـةـجلجللا ةدـح نـم ديزت دق رطاخم ىلإ يدؤيس صـيخشتل     ا يف للخ يأو ، ةـجلجللا
  . اهمقافتو

              رهاـظم ةعباتمو ةظحالم نم دبال ةجلجللا ةلاحل قيقدو ميلس صيخشت ىلإ لصن ىتحو    
 ل     ـبق نـم ةيوغللا تاوصأل          ا جورخو ةغللا باستكا ةيلمع أدبي نأ ذنم لفطلل يوغللا ومنلا
        ىدمو ةغلل لفطلا لابقتسا ىدم ىلع زيكرتلا ن       م دب الو ، نيملعملا كلذكو تاهمألاو ءابآلا
                   يأ نأل ، عمسـلا ىـلع لفطلا ةردق ىدم صحف نيدلاولا نم بلطتي اذهو ، اهل هتباجتسا
                 هذـه ىـفو ، يـوـغللا ومنلا فعض ىلإ يدؤيس لـفطلا دنع عـمسلا زاهج يف فعض
   رـيغ      رهاـظملاو اهـتطساوب رـيبعتلاو اهروهظ نمزو "     ةـجلجللا ديدحت نكمي ةـلاحلا
                لوصـحملا ـةـلق وأ ، مالكلا يف ةدئازلا ةـعرسلا وأ ةأـتأتلا لثم يوـغللا ومنلل ةيداعلا
  )١( " يوـغللا

                ، نيدـلاولا عـم ةيداعلا ةثداحملا ءانثأ لفطلا مالك لالخ نم قبس ام ةظحالم نكميو     
  ةـظح             الملا ةـفرغ نم ةرشابملا ريغ ةظحالملا وأ ةرشابملا ةظحالملاب كلذ متي نأ نكميو
                ، هصـحفو هـلقنو هليجسـتو هتوـص عامسو لفطلا ةدهاشمب حمست يتلاو هاجتالا ةيداحأ
               ، لـفطلا مالـك يـف ةـجلجللا عضومو ، اهتجردو اهلكشو ةجلجللا ةيعون ىلع فرعتلاو
    ةدـهاجم ىدـمو ، اهجراخمو تاوصألا       ىلع طغضلاو دملاو اهتاددرتو اهتدمو اهتاراركتو
  )٢( . مالكلا ءانثأ لفطلا

 ، ) زـرـفلا (          يـئدبملا حـسملا ةيلمعب ةيلمعلا هذه فيفعلا لصيف روتكدلا يمسيو       
   لاـفطألا              ضاـير يـف متـتو ىرخألا تايلمعلا اهيلع ىـنبت يتلا ىلوألا ةـيلمعلا يهو
  نـمو " :              لـوـقي ثيح  مألاو بألا ةصاخو ةرسألا اهيف مـهاستو ، ةيئادتبالا سرادملاو
   عـم جلاـعت نأ نكمي ةـتقؤم تابارطضا نم نوناعي ن  مم لاـفطألا زييمت انه يرورضلا
                مزـلي اـنهو ، صصختم جالع ىلإ جاتحت تابارطضا نم نوناعي نيذلا كئلوأو ، مهومن

                                                             

  . ٩٢٢ ص ، لافطألا ةيجولوكيس ، ناسورلا قوراف )١(
  ٦٦١ ـ ٥٦١  ص ، لصاوتلا تابارطضا ، شاش ريهس : رظنا )٢(



 ٧١٢ 

             جالـعلل مهلافطأ لـيوحت ةرورضب مـهعانقإو ، زرفلا ةيلمع يف روـمألا ءاـيلوأ كارشإ
  )١( " رمألا مزل اذإ

  عـم مهمالك نسحتيو كلذ نوطختي مهنأ ديب ، مهمالك يف نورثعتي دق لافطألا نم ريثكو    
  ةـسارد مزلي انهو ، هنس ربك مغر هيدل رثعتلا رمتسي رخآلا ضعبلا امنيب ، نسلا يف مهمدقت
  يـف امب مهيدل مالكلا بارطضا صئاصخ ديدحتل مهمالك مييقتو ، ةقدب لافطألا ءالؤهل ةلاحلا
        )٢(. ةيسفنلاو ةيوضعلا اهتابحاصمو هتجردو هادمو راركتو فقوت نم كلذ

                يـف يئاصـخأ ىـلع ةلاحلا ضرع نم دبال مالكلا يف ةجلجللا صيخشت لجأ نمو     
             كلذكو ، مالكلا زاهجل ةمزاللا ةيبطلا صوحفلا ءارجإل ؛ ةرجنحلاو مالكلاو قطنلا ضارمأ
               وأ مالكلا زاهج يف روصق وأ للخ يأ ىلإ لوصولل ةيومد ليلاحتو ةيبصع صوحف ءارجإ
 ةرسأ دارفأ عم تالباقم ءارجإب يئاصخألا موقيو )٣( يمالكلا يبصعلا زاهجلا يف بطع يأ
              ، اهب لفطلا ةباصإ خيرات نع تامولعم ىلع لوصحلا اهنم فدهلا ةجلجللاب باصملا درفلا
 لفطلا ةقالع كلذكو ، هعم تروطت فيكو ، اهثودح فورظو اهرهاظمو اهعونو اهتعيبطو
 متيو)٤( .  ةرسألا لخاد ةلكشملا دوجو ىدمو ، ةقباسلا ج    العلا تالواحمو ، هترسأب باصملا
 "                لالـخ نـم لـفطلا ىوتسم ىلإ لوزنلا قيرط نع تابارطضالا هذه صيخشتو مييقت
                ىـلع فوـقولل دعب اميف اهليلحتو همالك نم ةنيع ليجستو بعللا ءانثأ لفطلا ىلإ ثدحتلا
     صيخشـت لحارم مهأ ص يخلت نكميو )٥( "      هصيخشت دارملا بارطضالل ةددعتملا بناوجلا
    : يلي اميف ةجلجللا ةلاح

  . )gnineercS( ةجلجللاب نيباصملا لافطألا ىلع يئدبملا فرعتلا  ةلحرم )١(
  . )sisongaiD lacisyhP( يجولويسفلا يبطلا رابتخإلا ةلحرم )٢(
  . )seitilibA rehtO fO sisongaiD(  ةقالعلا تاذ ىرخألا تاردقلا رابتخا ةلحرم )٣(

                                                             

   . ٦١ ـ ٥١ ص ، ةغللاو قطنلا تابارطضا ، فيفعلا لصيف )١(
 . ٤٩٢  مالكلاو قطنلا تابارطضا ، صخشلا زيزعلا دبع )٢(
 .  ٩٧١   ص ،  مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ، دارزلا  لصيف  : رظنا )٣(
 . ٦٦١  ص ، لصاوتلا تابارطضا ، شاش  ريهس : رظنا )٤(
    . ٦٥٢ ص ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف ةدحش )٥(



 ٨١٢ 

egaugnaL fO (   تالكشـملا يوذ لاـفطألل تابارطضالا رهاظم صيخشت ةلحرم )٤(

sredrosiD sisongaiD  ( . )١(  
            تاردقلاو ةيصخشلاو ةيسفنلا صوحفلا ءارجإب مالكلا يف ةجلجللا صيخشت متي ام ابلاغو    
   ىدـل ةيرسألاو ةيسفنلا تالكشملاو ، يساردلا ليصحتلاو ، يسفنلا قفاوتلا ىوتسمو ةيلقعلا
   : ةيلاتلا تاسايقلاو تارابتخالا قيبطت كلذ يف لخديو ، لفطلا
   ةيظفللاو ةماعلا ةيلقعلا تاردقلا سيياقمو رابتخا )١(
   ةيصخشلا سيياقمو تارابتخا )٢(
  ) ةرسألا مسر رابتخا( ةلاحلا خيرات ةسارد )٣(
   )٢(. يساردلا ليصحتلا ةسارد )٤(
   اـنل نيبتي " :      لوقي ثيح ،روصلاب ليلحتلا ر     ابتخا يمهف ىفطصم روتكدلا مدختسا دقو     
              فـلتخم ىـلع ـةـجلجللاب نـيباصملا لافطألل ةمءالم قرطلا رثكأ روصلاب ليلحتلا نأ
            اهسرد يتلا تالاحلا نم جذامن ضرعو ةيصخشلا تارابتخا مدختسا كلذكو  )٣( "  مهفئاوط
  )٤( . يطاقسإ رابتخا لكش ىلع كلذكو يعوضوم رابتخا لكش ىلع
    كاـنه كلذـل  ،جالـعلا حاجن يف ادعاسم الماع كلذ ناك املك اًقيقد مييقتلا ناك املكو     
 :يهو ةاخوتملا جئاتنلا ىلإ لصوتن يك اهب ذخألا نم دبال تارابتعا
 .ىرخأ تالاحب اسايق جئاتنلا قالطإ يف لجعتسن الف اهتيصوصخ اهل ةلاح لك )١(
  جالعلا يف ةيباجيإ نم كلذ يف امل باصملاو جلاعملا نيب ةبحملاو ةدوملا نم رسج ءانب )٢(
   سسـحتي نأ هيلعو ،نهذلاو ركفلا ظقيتم نوكي نأ جلاعملا ىلعف ،ةرمتسم ةيلمع مييقتلا )٣(
   )٥(.باصملل اهتبسانمو اهتيلعاف ىدمو ةيجالعلا ةقيرطلا

  

                                                             

   . ٦١ ـ ٥١ ص ، ةغللاو قطنلا تابارطضا ، فيفعلا لصيف )١(
 قطنلا تابارطضاو ةغللا ، دارزلا  لصيف و ٧٦١  ص ، لصاوتلا تابارطضا ، شاش  ريهس : رظنا )٢(
  . ١٨١  ص ،  مالكلاو
  . ٥٠٢ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم )٣(
 . ٨٠٢ ـ ٧٠٢ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم : رظنا )٤(
 ةيبرتلا ةيميداكأ ، مالكلاو ةغللا تابارطضا ، لئاو ؛ هدوج وبأو زيزعلا دبع ؛ يواطرسلا : رظنا )٥(
  . ٨٧٣ ـ ٧٦٣ ص . م٠٠٠٢ ، ضايرلا ،ةصاخلا

 

 



 ٩١٢ 

   . اهلاكشأو ةجلجلل ةيجالعلا لخادملا : يناثلا بلطملا

     نـم دـجوي اـم ردقب ، ةفلتخملا اهلاكشأو ةجلجلل ةيجالعل    ا تاوطخلا نم ريثكلا دجوت     
     اهبيلاـسأ ددعتو ةجلجللا تالا        حل تاجالعلا فالتخا مغرو ، بارطضالا اذه رسفت تايرظن
              ثيدـحلا زكرتي فوسو ، يتوصلا وأ يمالكلا جالعلاب ءاهتناو يسفنلاو يبطلا جالعلاب ءدب
       يسـفنلاو يبطلا جالعلا امأ ، ةساردل         ا هذه فده وه يذلا يتوصلا وأ يمالكلا جالعلا ىلع
                ،يتوصلا جالعلاب ناعتسا دق سفنلا ملع نأ ىلإ هيبنتلا ةرورض عم ، هب ةصاخلا هثاحبأ هلف
                 ، ادـج اثيدـح املع ربتعي يذلا يسفنلا ةغللا ملع تاعوضوم نم مهم عوضوم وه يذلاو
   عـم ، ةـس   اردلاو ثـحبلا قحتست ةديدج تاعوضوم اهيف ثحبي يتلا تاعوضوملا ربتعتو
  . ةيمالكلا ضارمألا هذه جالع يف ةفلتخملا مولعلا نيب دوهجلا رفاضتل ةريبكلا ةيمهألا

             باصملا ةدعاسم ىلع دمتعي ةجلجللاو ةهتهتلا تالاح جالع نأ ىلع الوأ ديكوتلا يغبني     
       مالـكلا ىلع دمتعت يتلا جالعلا قرطو ، هسفنب ةقثلا ةدايزو هدنع مالكلا بويع ةمواقم ىلع
              ةضايرلا مسا ضعبلا اهيلع قلطي ثيح ، ةفلتخم تايمست اهلو ، ةلخادتمو ةددعتمو ةعونتم
  )١( ةيتوصلا

               يـفف ، يتوصـلا بيردتلا وأ ةيتوصلا ةضايرلا وأ يمالكلا جالعلا اهمسا ناك ءاوسو    
                 اميلـس اـقطن تاوصألا قطن يف تاوصألا ملع هيلإ لصوت ام رخآ ىلع دمتعت يه ةياهنلا
      . حيحصلا يتوصلا جرخملل اقفو

              ةـهتهتلا تالاح جالع يف يمالكلا جالعلا ةيمهأ ىلإ يمهف ىفطصم روتكدلا راشأ دقو    
              ةـنواعم ىلإ يمرت بيلاسأ مادختسا ساسأ ىلع موقي يمالكلا جالعلا نأ ةصاخو ةجلجللاو
              هدـنع مالكلا بويع ةمواقم يف باصملل ةوق يطعت ةرشابم ريغ ةقيرطب ةجلجللاب باصملا
              مالكلاو قطنلا ىلع يتوصلا بيردتلا نأ ثيح ، رتوتلاو لجخلاو فوخلا تالاح نع اديعب
 )٢(                   ةـيلآ ةيلمع مالكلا نأ هسفن يف رقي اذبو ، ادهج الو ةقشم هدبكي الو باصملا قهري ال
          ايسفن ابيبط سيل جلاعملا ناك اذإ ةصاخو ، ةغللا ملعتي هنأ ةعانق ىلإ باصملا لصي يلاتلابو
                الاـعفنا هدنع دلوي اذه نإف ، يسفن بيبط وه هجلاعي يذلا نإ فرع اذإ باص  ملا نأ ثيح
                 يـف اصصختم جلاعملا ناك اذإ امأ ، ضيرم هنأو هسفنب هتقث مدع نم ديزيو ايسفن ارتوتو

                                                             

 .  ٦٩١ ص ،  مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ، دارزلا  لصيف : رظنا )١(
 . ٩١٢ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم : رظنا  )٢(



 ٠٢٢ 

            ثيح عمتجملا يف درف يأك ملعتي هنأو ، باصملا دنع احايترا دلوي اذه نإف تاوصألاو ةغللا
            ، قـطنلا يف بيع لك عفاودو بابسأ ىلع فوقولل داجلا يعس    لا يف نييوغللا دهج زكرتي "
               بيردتلاو ةسرامملا لالخ نم بيعلا اذه ىلع بلغتلا نم اننكمت يتلا لبسلا لضفأ نايب عم
  )١( " ىتش لبسب

                نأ نـكمي ثـيح ، ةمهملا رومألا نم مالكلا يف ةجلجللا جالعل ركبملا لخدتلا ربتعيو     
            ةـظحالمو ةـعباتم يف نيدلاولا رودل عجري اذهو ، كلذ     يف اضيأ ركبملا صيخشتلا عرسي
                  يأ فاشـتكا نإو ، هعم لماعتلاو لفطلا نم ابرق رثكألا امه بألاو مألا نأ ثيح ، لفطلا
               يـف ميلسلا امههيجوتو بألاو مألا لالخ نم هيلع ةرطيسلا نكمي لفطلا ىدل مالكلا يف للخ
    ىـلع برطضـملا لـفطلا مالك ديدر ت يف بألاو مألا لبق نم ئطاخلا بولسألاو ، قطنلا
   ىتح تقو دعب اتقو همزالي ىقبيف برطضملا مالكلا اذهب ىضرلا لفطلا ىدل دلوي دق هعماسم
      تـيبثت ىـلع دعاـسو " :           كـلذ يف نيهاش روبصلا دبع روتكدلا لوقيو، ةلكشملا مقافتت
  ةيلسـت             لا نـم ناك ىتح ، مهقطنل مهفارظتساو مهل رابكلا رئاسو نيوبألا عيجشت فارحنالا
       ةرورـض نـم دبال كلذل )٢( "           مهتداعسو رابكلا كحض ريثي امب مهنم لك بعلي نأ ةعتمملا
               ادج ةطيسب ةجلجللا نوكت دقو ، لفطلا مامأ ةبرطضم ةملك يأ راركت مدعو نيدلاولا ةعباتم
                 نكميـف ةعرسـب تفشـتكا اذإف ، لفطلا دنع ةنيعم تاملك يف فورحلا ضعب راركت لثم
  . ةيادبلا ذنم يهتنتف اهيلع لفطلا بيردتو ميلسلا قطنلاب اهجالع نيدلاولل

              ةـظحالملاو ةـعباتملا اـهمهأ نم نيدلاولل ةمهملا تاداشرإلا ضعب زجون نأ نكميو     
                 مدعو ، لفطلل ئداه طيحم قلخ مث ، لفطلا ىدل عمسلا ةمالس نم دكأتلاو ، لفطلل ةركبملا
        ، برطضملا لفطلا مالك سفن ديدرت نع د       اعتبالاو ، اهيلع قيلعتلا مدعو ، هتلكشمب هراعشإ
                مامأ قطنيل لفطلا عيجشت مدع كلذك ، ميلسلا هقطن مدع ىلع لفطلا باقع نع دعبلا كلذكو
 مدعو ، هراكفأ نع ربعيل ةصرف هئاطعإو لفطلا عم ثدحتلا يغبنيو ، هيلع اومكحيل ؛ سانلا
          )٣(. هسفنب تاملكلا مدختسي هعدنو هلكشم هل ببست تاملكب لفطلا دادمإ

                                                             

 . ٥٤١ ص ، ثيدحلا ةغللا ملعو ةيبرعلا ، دوواد دمحم دمحم )١(
 .  ٢٩ ص ، ماعلا ةغللا ملع يف ، نيهاش روبصلا دبع )٢(
  . ٩٦١  ص ، لصاوتلا تابارطضا ، شاش ريهس : رظنا )٣(

 



 ١٢٢ 

             ، ةيقطنلا تايتوصلا وأ ةيقطنلا اكيتنوفلاب اثيدح فرعي يذلاو يقطنلا تاوصألا ملع نإ     
               يـف عـسوتب هانشقان يذلاو ، ةثيدحلا تايمستلا نم اهريغو يجولويسفلا تاوصألا ملع وأ
 ي             تلا تالضعلاو ، اهقطن ةقيرطو ةيوغللا تاوصألا جاتنإ ةيلمع يف ثحبي ، قباسلا لصفلا
              تاوـصألا فينصت كلذكو ، ةيوغللا تاوصألا جارخإب موقت يتلا قطنلا ءاضعأ يف مكحتت
      جالـعلا تاـيلمع يف اريبك الخدت لخدتي اذهو ، قطنلا ةيلمع ساسأ ىلع اهتافصو ةيوغللا
            لالـخ نم ملعلا اذهل ةيمهألا عبنتو ، اهددصب نحن يتلا ةجلجللاك    ةيمالك بويعب نيباصملل
          لكشـتل قطنلا ءاضعأ اهيف يقتلت يتلا ةقطنملا ةصاخو توصلا   جاتنإ   قطانم ىلع زيكرتلا
               بويع جالع يف ةعبتملا تاجالعلا قرط يف ةريبك ةيمهأ هل لخدم اذهو ، يوغللا توصلا
  . مالكلاو قطنلا

 رفوي نأ يتاوصألا ىلعف . عمسلاو قطنلا بويع جالعو تايتوصلا نيب ةيوق ةقالع كانهو  
 ، اهقطن يف رود اهل يتلا ءاضعألاو تالضعلاو ، اهجراخم : ةيوغللا تاوصألا نع تايطعم
  اـجذومنُأ    مدـق  دـق اذهب  يتاوصألا نوكيف . ةيتوصلا اهتارعشمو ةيئايزيفلا اهصئاصخو
 ةيرظنلا جئاتنلا نأ امك  .عمسلاو قطنلا بويع جلاعم اهب ءيضتسي نييداعلل ةيوغللا تاوصألل
  )١(. جالعلل ةقيرط عضو يف دعاست  يتاوصألا اهيلإ لصوتي يتلا

    : يهو لحارم ةدعب يتوصلا جالعلا رميو   : يتوصلا جالعلا لحارم

            ةـيلاع ةراهمب جلاعملا ملعملا عتمتي نأ الوأ يرورضلا نم :    يعمسلا بيردتلا ةلحرم )١(
               ءالؤـه لوـبق ةبوعص رهاظم هيلع ودبت نأ نود تالكشملا يوذ لافطألل عامتسالا ىلع
   )٢(. مالكلا يف ةدئازلا ةعرسلا وأ ةأتأتلا يف ةلثمتملا تالكشملا يوذ ةصاخو دارفألا

             عـضوم ةملكلاب قطني يذلا يتوصلا نيعملاب ىمسي ام مادختساب يوغللا جلاعملا أدبيو     
               نيعملا وه هسفن جلاعملا نوكي دقو ، ةفصلاو جرخملا ثيح نم احيحص اميلس اقطن ةجلجللا
           يف درفلا نم بلطي الو ، اراركتو ارارم درفلا مامأ اهقطنب    هسفن وه موقي "    ثيح ، يتوصلا
                 توصـلا لزـعي نأ طقف هيلع امنإو ، اهعمسي يتلا تاوصألا كلتب قطني نأ ةلحرملا هذه
    كاردإ ىـلع لـفطلا بيردـتل تايلمعب كلذ قبسي دقو )٣( "   ىرخألا تاوصألا نع هزيميو

                                                             

 . ٥٦١ ص ، ةيبرعلا تايتوصلا ، يدماغلا روصنم )١(
 .  ٤٣٢ ص ، ةيوغللا تابارطضالا يف ةمدقم ، ناسورلا قوراف : رظنا )٢(
  ةض��هنلا ة��بتكم ، نيد��لاولاو ني��ملعملاو ب��طاختلا ييئاص��خأ ل��يلد  ق��طنلا تابارط��ضا ، با��هيإ ؛ يوالب��بلا )٣(
  . ٣٣٢ ص . م٣٠٠٢ ، ةرهاقلا ، ةيرصملا



 ٢٢٢ 

        قـطنلا بيردـتلا اذـه لمشيو        ةبولطملا هباجتسالا ىلإ لوصولا لجأ نم همهفو عومسملا
                وأ مألا وأ بألا مـساك يلئاعلا طيحملاب ةقالع اهل تاملكل ةباتكلاو ةءارقلا لالخ نم ةملكلاب
  )١( ةنماثلا نس دعب نوكي اذهو ، ةلئاعلا

 ةملكب ةباجإلاو يعمسلا لابقتسالا ىلع لفطلا ةردق ىدم سايقل تارابتخا تعضو دقو       
  عامتـسالا ىلع ةرشاعلا دعب ام نس يف لفطلا ةردق ةيمنت يعمسلا      بيردتلا نمو ، ال وأ معن
               ميلسلا قطنلا ىلع لفطلا بيردت فدهب ، عامتسالا ةءارقب ةغللا ءاملع هيمسي ام وهو يتاذلا
                قـطنلا نم توصلل ميلسلا قطنلا هسفنب زيمي نأ لواحيو ، اهب هسفن عمسيو ةملكلا ديدرتب
          اـئطاخ اقطن عمس ام اذإ ثيحب يوغللا بردملا رو       ضحب كلذ نوكي نأ نكميو ، هل ئطاخلا
  . قطنلا بوصيو لفطلا هبتنيف ةدضنملا ىلع برضي

     قـيرط نع كلذو ،     هجولا تالضع ةيوقتل ةنيعم تانيرمت :    يقطنلا زاهجلا تانيرمت )٢( 
  ىلع دامتعالا  و ،          ديلقتلا قيرط نع اهقيبطتل ةيريبعتلا لاكشألا ضعب باصملا لفطلا ءاطعإ
  ، )ف(             ءاـفلا فرح لثم ،فرحألا ضعب رادصإ ىلع باصملا ةردق ةيوقتل ةعمشلا قيرط
      قـطنلا ةـقيرط ىلع عل          َّطي نأ دعب ،هقطن ةقيرط باصملا ميوقت ةيلمع يف ةآرملا مادختسا
 قلحلاو هافشلاو ناسللا " لمشت نأ دبال تانيرمتلاو ،      ةآرملا مامأ اهديلقتب موقي مث ، ةحيحصلا
           ةـفرعمل ةآرملاـب ةكرحتملاو ةنكاسلا فورحلل تانيرمت عم ،    هبحسو هعفدو ءاوهلا سبحو
  )٢( " توص يأ ثادحإ دنع ناسللا تاكرح

                مـلعملا موـقي ثيح ، نيرمت ىلإ جاتحت يتلا ةيقطنلا ءاضعألا مهأ نم ناسللا ربتعيو     
             طابضـنالا ىلع دوعتيل ، ناسللا بيردتو نيرمت قيرط نع قطنلا جالعب  صتخملا يوغللا
   يـف ًا ماه ًا    رود هتاكرحب مكحتلا ةدايزل    ناسللا ةيوقتل ةدعاسملا نيرامتلل  نإ ف كلذل   ، يقطنلا
     ىـلع دعاست نيرامتلا هذه   ،        قطنلا يف لكاشم و تابارطضا مهيدل نيذلا لافطألا  ةدعاسم
    تابيردـتلا رـبتعتو  ، ةبوعص   نودبو ةحيحص    هقيرطب فورحلاو تاوصألا جارخإ  ةيلمع
            تابيردـتلا هذـه قيرط نعو ، مالكلا يف ةهتهتلا تالاح ج    العل تالخدتلا مهأ نم ةيوغللا
              ةيسفن تالاعفنا اهبحاصت يتلا تالاحلا الإ ةهتهتلا تالاح ضعب نم لفطلا صلختي نأ نكمي

                                                             

  . ٧٩١  ص ، لصاوتلا تابارطضا ، شاش  ريهس : رظنا )١(
  . ٦٩١  ص ، لصاوتلا تابارطضا ، شاش ريهس )٢(

 



 ٣٢٢ 

                 دعاسـت نأ نـكمي يتلاو ، يسفنلا يئاصخألل كرتت يتلاو ، لجخلا وأ بذكلا وأ فوخلاك
  )١( اهجالع يف ةيقطنلا ةيوغللا تابيردتلا

 مهأ ةيوغللا تابيردتلا وأ يوغللا جالعلاب لخدتلا ربتعي : ةيوغللا تابيردتلا ةلحرم )٣( 
 ًاـبابسأ ةجلجللا بابسأ تناك اذإ ةصاخو ةفلتخملا اهلاكشأب ةجلجللا جالعل تالخدتلا
 نع اهديلقتو اهتاكاحمب موقي ةميلسلا اهتروص يف تاملكلا  باصملا عمسي نأ دعبو ،ةيفيظو
 يعمسلا اهلاجمب ةملكلا طبرو ةملكلا راركتب بيردتلا نكميو ، يوغللا ديدرتلا قيرط
 فورحلاب مث ، ةكرحتملا فورحلاب أدبت ةصاخ نيرامت ةرامتسا ةداع كانهو يرصبلاو
 أرقت ام ةداعو ، تارابعو لمج يف اهتغايصل ةقرفتم تاملك ىلع تانيرمت مث ، ةنكاسلا
      )٢( ءودهو ءاخرتسا لكب تارابعلاو لمجلا

 ةرمع ةيادب يف وهو لفطلا تباصأ امبر يتلاو ، ةليوطلا ةهتهتلا تالاح جالع نكميو     
 ىلع رداق ريغ هتلعج ، ةعباتملاو مامتهالا مدعو ، نيدلاولا لماعت ءوسل دوعت بابسأل
 ةملكلاو ةملك لك نم لوألا فرحلا راركت يف ةأتأتلا هذه لثمتتو نيرخآلا عم ايوغل لصاوتلا
 كلذو ةلماك ةلمج ةءارق ىلع هتردق مدع كلذكو ، )باتكككككك( :لثم ةلمج لك نم ىلوألا
 ةـئجهت هبشتو ةئيطب هتءارقو ، توص يأ رادصإ نم هنكمت ال ةرتفل سفنلا عاطقنال
  : يلي امب هجالع نكميو ، فورحلا

  ةيح فقاومب لمجلا طبرو ، لمجلا ةغايص ىلع بيردتلاو ةغللا مهف ىلع درفلا ةدعاسم )١(

    مادختـسالا ىـلإ            هداشرإو ، هسفنب هتقث نم ديزت يتلا تارابعلاب باصملا درفلا عيجشت )٢(
    . هتوصل ئيسلا مادختسالاب هل حامسلا مدعو ، توصلل  حيحصلا

 ،  جالـعلا ةسـلج ىلع ةيوفعلا حور ءافضإ ةلواحمو فوخلاو قلقلا ةلاح نم هجارخإ )٣(
  . هلامآو هتاحومطو هسفن نع ثدحتي  نأ هنم بلطيف

               مث ،اهريغ نم رثكأ اهقطن يف ًةبوعص دجت كنأ ظحالت يتلا تاملكلا وأ فرحألا ديدحت )٤(
  . مويلا يف ةرم ةئام ىلإ لصت دق تارم ةدع اهرركتو فرحألا هذهو تاملكلا هذه ددحت

                                                             

 تابارطضاو قطنلا بويع ةسارد يف هرودو يوغللا لصاوتلا ، ناوضر نادمح ؛ يصاع وبأ : رظنا )١(
   . م٧٠٠٢ ربمسيد ، ٧٠/٥١ ددعلا ، نيرحبلا ةعماج ، ةيناسنإلا مولعلا ةلجم يف روشنم لاقم ، لصاوتلا
   ٦٩١ ص ، مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ، دارزلا لصيف : رظنا )٢(



 ٤٢٢ 

  نـم تاحوللا ىلع ةدوجوملا تارابعلا ةئجهتو ٍنأتم لكشب تاملكلا ةءارق ىلع هبيردت )٥(
  .هلوح

              ءاـنثأ قـطنلا وضـع كرحتي مث اتوص درفلا ردصي ثيح ىرخألا ت اوصألا ليدعت )٦(
   لوألا توصلا جاتنإ يف رارمتسالا

  ةأتأتلا عضاوم ديدحت هنم بلطي مث ةنيعم ةرقفل هتءارق ءانثأ يلآ زاهجب هتوص ليجست  )٧(
   نـم ةـجرد لقأب ةلماك ةرقفلا أرقي ىتح تارم ةدع كلذ رركيو ةيلاتلا ةءارقلا يف اهبنجتو
  .ءاطخألا

   هـنم بـلطي  صاخـشأ ةفاضتساب كلذو نيرخآلا عم ثدحتلاو راوحلا ىلع هعيجشت  )٨(
  )١(.ًايجيردت نيرخآلا نم لجخلا ةلكشم نم صلختي ىتح مهيلإ ثدحتلاو مهعم سولجلا

              ةرتفلا يف جيردتلاب بيردتلا متي نأ تابيردتلا هذه ءانثأ اهتاعارم بجاولا رومألا نمو     
            قـطنلا ءاضـعأ يقابو ناسللا عضو باصملا ظحالي نأ بجي امك     ، هتعرس يفو ةينمزلا
                هذه قطن ءانثأ يئاصخألا ديلقت ىلع هدعاستل ؛ كلذ يف ةآرملا لامعتسا نكميو ، ديج لكشب
 توصلا جرخم ىلع هدي عضوب توصلا جرخم ىلع لفطلا فرعتي نأ نكمي امك ، فورحلا
       حتفلاـك ةريصـقلا ةيتوصـلا ت         اكرحلا حيضوت يف ديفي اذهو سكعلا وأ ، يئاصخألا دنع
  )٢( . مضلاو رسكلاو

        توصـلا قـطن ىلع ةظفاحملا كلذب دوصقملاو :     فدهتسملا توصلا تيبثت ةلحرم )٤( 
                 قطنلا نم دكأتـلا ىنعمب ، ماعلا قطنلا قايس ىلع ممعي نأ لبق بيع يأ نم يلاخلا ديدجلا
  ةـباتكلاو ثدحتلاو سم      هلاو ليوطتلاو راركتلا قيرط نع كلذ نوكيو ديدجلا توصلل ميلسلا
 تارابعلاو تاملكلاو عطاقملا يأ ، ةيلاتتم ةيتوص تايوتسم يف توصلا تبثي ىتح ةنمازتملا
 اهقيرط نع عيطتسي يتلاو ةيوغللا لفطلا تادرفم ةدايز ىلإ يدؤت " ةقيرطلا هذهو ، لمجلاو
   باـهيإ     روتكدـلا هامس دقو )٣( "          ةعرسب ىرخألا نم صلختيو ، ةبسانملا تاملكلا دجي نأ

                                                             

 قطنلا تابارطضاو ةغللا ، دارزلا لصيف و . ٤٣٢ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )١(
  . ٦٩١ ص ، مالكلاو
 ةبتكم ، بطاختلا تابارطضاو ةغللا ةجلاعم " ايجولوكيسوروين " ، يلع يدمح ؛ يوامرفلا : رظنا )٢(
 . ٦٨١ ص  ، ةيرصملا ولجنألا
 . ٦١١ ص ، ةقهارملاو ةلوفطلا تابارطضا ، يوسيعلا نمحرلا دبع )٣(



 ٥٢٢ 

               نيـعم توص ةهتهت يف عقيس هنأ كردي امدنع باصملا نأ يهو ةعجارلا ةيذغتلاب يوالببلا
        تاباجتـسالا كـلت ميمعت لقن متيو ، اهيف عقي ءاطخأ يأ      ححصيو ظافلألا صحفتب موقي هنإف
         ثيحب ، لفطلل ةيوغللا ةليصحلا ةيمنت بلطتي اذهو )١(      يئاقلتلا مالكلا ىوتسم ىلإ ةحيحصلا
       ةـيجالع لئاـسو كاـنهو       ، اهيف هتهتي وأ جلجلتي يتلا ةملك    لل اعيرس اليدب دجي نأ  عيطتسي
  . مالكلا تابارطضا جالع يف قبس ام لك عم مهاست ةعونتم ةيتوصو ةيمالك

  . يتوصلا جالعلا قرطو لئاسو

   فرـع يـف يمالكلا عاقيإلاب دوصقملاو، )hceepS cimhtyhR( يعاقيإلا مالكلا )١(
             ـرـبنلا نـم ةـيئادأ رـصانع ىلإ عجرت تاعومجمل مظنملا راركتلا  ب ساسحإلا نييوغللا
              جارـخإو تيوصـتلا ةيلمع ىلإ عجرت ىرخأ نايحأ يفو ، نيولتلاو ميغنتلاو )٢(  نيمزتلاو
    هذـه دـمتعتو " )٣(             اـنايحأ تاتكسلا ددعتو توصلا عطق ىلإ وأ ، اهتاذ ةيوغللا تاوصألا
        ةـقيرطب جلجلتـملا ملكتـي نيح ضفخنت    ةـجلجللا ةجرد ن أ    اـهدافم ةقيقح ىلع ةقيرطلا
              ليوحت ىلإ يدؤي جالعلا نم عونلا اذه نأ ىلإ يمهف ىفطصم روتكدلا ريشيو )٤( "  ةيعاقيإ
                  ـهـحايترا يـف ببـس هـنأ امك همالك يف تابوعص نم هيرتعي امع جلجلتملا فرص وأ
                ةرـبخ ىدـم ىـلع دمتعت ةقيرطلا هذه نأ نيصصختملا نم ريثكلا ركذ دقو )٥(  هرورسو
               وأ مادـقألاب رـقنلا لثم يمالكلا ديدرتلا عم ةيعاقيإلا تاكرحلا مادختسا يف يوغللا جلاعملا
 ىمسي ام وأ ةيعامجلا ةءارقلا ةقيرط كلذ نمض لخديو ، ريفصلا وأ ةلواطلا ىلع ديلاب رقنلا
   نأ قـحلاو "                ، مهنـع هزـيمي ال عضو يف نيرخآلا عم جمدني لفطلا لعجت يتلا سروكلا

                                                             

  .  ٥٣٢ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )١(
   ، ا�هيف مال�كلا نبين            او�قو ة�غللا ما�ظن ع�م ق�فتي ا�عيزوت قوطنملا تاوصأ ىلع ملكتلا نمز عيزوت وه نيمزتلا )٢(
          ي�ف نيمز�تلا طامنأ ضعب ديوجتلا ءاملع لثمت دقو ، ينمز مك نم هل ام قوطنملا تاوصأ نم توص لك لانيف
 ءادألا ، ملا��س دا��شر :ر��ظنا.    ل��يترتو ريود��تو رد��حو ق��يقحت ن��م نوركذ��ي ا��م و��حن ى��لع مير��كلا نآر��قلا ةوال��ت
 . ٨٢٢ ص ، ةيبرعلا يف يتوصلا
 . ٨٢٢ ص ، ةيبرعلا يف يتوصلا ءادألا ، ملاس دمحم داشر : رظنا )٣(
    و���لجنألا ة��بتكم ، ب���طاختلا تابارط��ضاو ة��غللا ة���جلاعم "  ايجولوكي��سوروين "   ، يوا���مرفلا ي��لع يد��مح )٤(
 ٦٧١ ص  ، ةيرصملا
   . ٢٢٢ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم : رظنا )٥(

 



 ٦٢٢ 

              يناـعملا لزـنت ملكتـملل ئيهي ، حايترالاب روعشو رورسلاب ساسحإ نم ثعب  ي امب عاقيإلا
  )١( . " ظافلألا بايسناو

     ىـلع دعاسـت يتلا  )emonorteM(     مونورتملا ةلآ "     نيجلاعملا ضعب مدختسا دقو     
 ددحم نمزل اقفو ، عطاقملا ةئزجت يف ةلآلا هذه مدختست ثيح ، عاقيإ لك عم عطقم لك قطن
    ىـلإ ةءارقلا عوضوم مسقيف ، ةيواستم ةينمز تارتف ىلع عطاقملا قطن جارخإ م  تي نأ ىلع
                ةقيرط يف يجردت مدقت ثدحي مث نمو ، مونورتملا ةلآ تيقوت عم بسانتب أرقت ةريسي تاملك
  )٢( " مالكلا

   هذـه شرـقن دمحأ روتكدلا ىمس دقو )hceepS noitaxaleR( يمالكلا ءاخرتسالا )٢(
         نـم صلختـلا ىلإ فدهي مالكلا يف ءاخرتسالاو)٣( )    ديدج نم مالكل ا ميلعت (   ـب ةقيرطلا
              ءودـهلاو ةحارلاب روعشلا نيب طابترا نيوكت لالخ نم مالكلا ةيلمع ءانثأ مالكلا بارطضا
  . )٤( يمالكلا ثعابلاو

                 اـهنم ارـيبك ابناج نأ الإ يسفنلا جالعلا يف مدختست ةقيرطلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو    
              بيردـتلا ةـيلمعب موقي نأ نكمي يذلا يوغللا جلاعملا لالخ نم يتوصلا ءاد  ألا ىلع دمتعي
                نـم ةـمئاق دادـعإب يوـغللا جلاعملا موقي ثيح ءاخرتسالا ةيلمع ءانثأ يمالكلا ديدرتلاو
              تانيرمت مث ، ةنكاسلا فورحلاب مث ، ةكرحتملا فورحلاب أدبت تاملك تاذ ةيوغللا تابيردتلا
       لمجلاو تاملكلاو فورحلا ةءارقب جلاعملا موقيو ،تاراب     عو لمج يف غاصت تاملك نمضتت
  )٥( ةقيرطلا سفنب هدلقي نأ جلجلتملا نم بلطيو ، ءاخرتساو ءوده لكب

    حيـضوتو ، يناعملا ليصوت ىلع اًقح دعاسي ءادألا يف لهمتلاو  ءودهلاو ءاخرتسالا نإ    
  باحـصأو  ءاـيبنألا تافص نم ناك دقف مث َ نمو  ، قطانلا  هيلإ فدهي ام حيشرتو   ظافلألا

                                                             

 ، ةرها��قلا ، ١   ط ، ب��تكلا  ملا��ع ، ني��يبتلا     و نا��يبلا ي��ف ظحا��جلا د��نع ة��يئادألا ح��مالملا ، هللا د��بع ؛ ع��يبر )١(
   . اهدعب امو ٨٢١ ص . م٤٨٩١ ـ ـه٤٠٤١
   ٦٧١ ص ، بطاختلا تابارطضاو ةغللا ةجلاعم " ايجولوكيسوروين ، يوامرفلا يدمح )٢(
  . ٧٧ ص ،  لفطلاو ةغللا شرقن دمحأ )٣(
    . ٠٢٢ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم : رظنا )٤(
  ٦٩١ ص ، مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ، دارزلا لصيف : رظنا )٥(

 



 ٧٢٢ 

  ىـَلع  هَأرـْقَتِل هاَنْقرَف اًنآرُقو  ﴿ :       ىلاعت هلوق يف ميركلا نآرقلا هيلإ اعد ثيح  ، تالاسرلا
 َلجعَتِل كَناسِل هِب كرحُت اَل ﴿ :      ىلاعت هلوق يف كلذكو )١( ﴾ اًليِزْنَت هاَنْلزَنو ثْكم ىَلع ِساَّنلا
    لصـتم بـيع يـهو  )ةتُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرلا (   وهو مالكلا بويع نم بيعب جالعل   ا اذه لصتيو )٢( ﴾ هِب
 "      ةانأ ةلقو مالكلا يف ةلجع "       ناسللا يف ءاج امك ةتُّّّّّّّّّّّّّّّرلاو )٣(      مالكلا ءادأ يف ينيمزتلا ماظنلاب
  وأ تاوصألا             ةءارقب جلاعملا موقي يمالكلا ءاخرتسالا تايلمع ءانثأ نمزلا نم ةرتف لكو )٤(
        ، اـمات اديلقت اهتاذ ةمغنلاب هديلقت      ةجلجللاب باصملا لفطلا نم بلطي مث     ، لمجلا وأ تاملكلا
              ةثداحملا فانئتسا يف باصملل لاجملا كرت مث ةطيسب ةلئسأ لكش ىلع تانيرمت أدبت اهدعبو
  . ئداه بولسأب ةكراشملاو مالكلاو

  ةـقيرطك مالكلا ليلظت ةليسو هذه مدختستو )hceepS gniwodahS(  مالـكلا ليلظت )٣(
              ةـعطق عفترم توصب جلجلتملا ةءارق ةسلجلا ءانثأ متي ثيح ةجلجللا تالاح جالعل ةيجالع
            نسـحتي ام ابلاغو ، ةيناثلا نم ءزج قرافب ةعطقلا سفن ةءارقب يوغللا جلاعملا موقيو ةنيعم
  )٥( . ةيجالعلا تاسلجلا ءانثأ ظوحلم لكشب ةجلجللا ةجرد ضفخنتو ، جلجلتملا

   بـلطي نأ "   اهتـصالخو )زلشورف (      وه ةقيرطلا هذه ركتبمو   غضملاب قطنلا ةقيرط )٤( 
                 ،اهغضـم ةيلمع دلقي نأ وأ محللا نم ةعطق الثم غضمي هنأ ليختي نأ باصملا نم جلاعملا
 غضملا تاكرح ءارجإ ىلع لفطلا عيجشت ىلع موقتو )٦( " ةثداحملاب جلاعملا أدبي اهئانثأ يفو
                ، غضـملا ةـقيرطب ثدـحتيو هغضم ءانثأ اتوص جرخي نأو ، اماعط لوانتي   ناك ول امك
      مجانلا فوخلا ةأطو فيفختو ئطاخلا هقطن نع لفطلا هابتنا ليوحت ىلإ ةقيرطلا هذه فدهتو
    )٧(. ةنيعم تاملك نع

                                                             

  .  ٦٠١ / ٧١ ءارسإلا ةروس )١(
  . ٦١ / ٥٧  ةمايقلا ةروس )٢(
   ٢٣٢  ص ، ةيبرعلا يف يتوصلا ءادألا ، ملاس دمحم داشر : رظنا )٣(
  .  ٢/٣٣ )تتر ( ةدام برعلا ناسل  ، روظنم نبا )٤(
    . ٧٧١ ص ، بطاختلا تابارطضاو ةغللا ةجلاعم " ايجولوكيسوروين ، يوامرفلا يدمح : رظنا )٥(
   . ٩٧ ص ، لفطلاو ةغللا ، شرقن دمحأ )٦(
 . ٣٧١  ص ، لصاوتلا تابارطضا ، شاش ريهس : رظنا )٧(

 



 ٨٢٢ 

              ريغ وأ ارشابم الخدت يقطنلا تاوصألا ملع اهيف لخدتي يتلا ةيجالعلا بناوجلا يه هذه    
              يـف ةـيميلعتلاو ةيعامتجالا تاسسؤملا رود ةيجالعلا بناوجلا هذه نع بيغي الو  ، رشابم
             ليبس ىلع ةسردمللف ، ةيمالكلاو ةيتوصلا تاجالعلا عم لماكتي يذلا بسانملا زيزعتلا ميدقت
   ، ةسردملاب اقح            تلم جلجلتملا لفطلا ناك اذإ ةصاخ جالعلا ةيلمع حاجنإ يف مساح رود لاثملا
             يـتلا تارشـنلا ميدقتو لمع شروو تاودن دقع لجأ نم دوهجلا رفاض   تت نأ بجاولا نمو
               ىـلع ةـفلتخملا اـهتاريثأتو ، ةفلتخملا اهلاكشأو ةجلجللا ةلكشمب نيملعملا ةفرعم نم ديزت
   . ةيعامتجالاو ةيليصحتلاو ةيسفنلا بلاطلا ةايح بناوج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٢٢ 

   ةغللا تابارطضا : ثلاثلا بلطملا

            ءوـس وأ اهرخأت وأ اهروهظ نمز ثيح نم اهسفن ةغللاب ةقلعتمل  ا تابارطضالا يهو     
  )١( ةيمالكلا ةسبحلا لثم اهرادصإو اهركذتو اهمهف ىلع ةردقلا نادقف وأ اهبيكرت

 ، ضرم نع ةمجان ريغ ةيروطت ةيوغل تابارطضا " نيمسق ىلإ اهمسق ءاملعلا ضعبو     
     ترـهظ ةيوغل تابارطضال ارارمت        سا نكت مل ام نيغلابلا دنع رهظت ةـبستكم تابارطضاو
  ،   هـلولدمو ،   ثيدحلا ىوتحمب تابارطضالاو بويعلا    نم عونلا اذه قلعتي و )٢("   ةلوفطلا يف
  )٣( .نيرخآلا نم همهف ىدم عمو ،فادهألاو راكفألا عم هطبارتو ،هقايسو

              اـهنأب اهددحف ةغللا تابارطضا نع ثيدحلا يف تاقيرزلا ميهاربإ  روتكدلا بهسأ دقو     
               زوـمرلا لامعتـسال ةددـحملا ةردقلا مدعو ةيوغللا تادحولا لامعتسا وأ جاتنإ يف ةبوعص
  فرـعتو )٤(.        عمتجم يأ يف ةيلعافب لصاوتلا ىلع ةردقلا يف لخادتو ،لصاوتلا يف ةيوغللا
     اهامـس دقو ، ًاراشت          نا ةغللا بويع رثكأ نم يهو ةـيمالكلا ةسبحلاب ةغللا بويع ةعومجم
  )٥( .ِ اـيزافألا مساب ةفورعم ةعومجملا هذهو ، مالكلا سابتحا يمهف ىفطصم روتكدلا

  : ) aisahpA( ايزافألا ةيمالكلا ةسبحلا فيرعت *

            نيلخادتم نيماظنب اهطابترال ةسبحلل قيقدو لماش فيرعت ءاطعإ بعصلا نم هنأ ودبي     
   ةيسـفنلا          بـناوجلاب هـتاقالعو هتاببسم لكلو ،يناسللا ماظنلاو يبصعلا ماظنلا :نيطبارتم
              اهنوك نع لاوحألا لك يف جرخت الو ، نييوغللا ريبعتلاو كاردإلا نع ةلوؤسملا ةيكرحلاو
                 قـلطيو ،ةـيبنجأ ةغل ريثأتب امإ ،مالكلا هعم رسعي قطنلا بويع نم ًابيع وأ ًايوغل ًاضرم
  عـَنتما اذإ ،رمألا يلع َلَكحأ : لاقيو  ، ةمجع يأ ،ٌةَلْكح هناسل يف لاقيو    ةلكح ذئنيح اهيلع

                                                             

  . ٥٢٢ ـ ٤٢٢ ص ، لافطألا دنع ةغللا ةيجولوكيس ، ناسورلا قوراف : رظنا )١(
 .  ٤٥٢ ص ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف  ةدحش )٢(
  . ١٥ ص ، اهتالكشمو اهروطت لفطلا دنع ةغللا ، نيدلا مرك ىليل )٣(
 . ٩٠١ ص ، جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ )٤(
  . ٤٣ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم : رظنا )٥(

 



 ٠٣٢ 

               تاطاشـنلا هـعم برطضت ،يقطنلا زاهجلا يف وأ غامدلا يف للخ ثودحب امإو )١( لَكْشأو
 .يوغللا ريبعتلاو كاردإلاو مهفلا ىلع ةردقلا اهبحاص دقفيف ،ةيوغللا

 " :               هـلوقب ةسـبحلا هدنع لثمتت ثيح ظحاجلا مهسأر ىلعو ،برعلا ءاملعلا اهلوانت دقو    
                يـف لاـقيو ، ،ماتمتلاو ءافأفلا دح غلبي ملو هيلع لقثي مالكلا ناك اذإ ة   سبح هناسل يف لاقيو
               ىلوألا ةداعلا هناسل تبذجو ،برعلا فورح يف مجعلا فورح ضعب لخدأ اذإ ، ةنكل هناسل
                زـجعو قطنملا ةلآ ناصقن ىلإ نوبهذي امنإف ةلكح هناسل يف اولاق اذإف ،لوألا جرخملا ىلإ
  .)٢("لالدتسالاب الإ هيناعم فرعت ال ىتح ظفللا ةادأ

          زاـهجلا ةردق مدع ةلكحلا ىنعمو ، قطنلا يف ةسالسلا مدع ظحاجلا دنع ةسبحلا ىنعمو    
            ةردـق مدـع ةرهاـظ ىلع ةنكللا مسا ظحاجلا قلطيو ،   نيبملا حضاولا قطنلا نع يتوصلا
 ةي     درفلا قطنلا بويع نم ةنكللاو  ةلكحلاو ةسبحلاف   ،     ةيبرعلا تاوصألاب قطنلا ىلع بناجألا
   . يدرفلا ىوتسملا ىلع اهجالع نكمي يتلا

                 هـيف لواـنت قطنلا بويع نع الصفنم اباتك فلأ يذلا ءانبلا نبا  اهولوانت نيذلا نمو    
  دقو )٣( "     هتدارإ دنع مالكلا رذعت "         هلوقب اهفرعف مالكلا ضارمأ نمض اهفنص يتلاو ةسبحلا
  )٤( هسوماق يف فيرعتلا اذه يدابآزوريفلا دروأ

           فرـعتو ريبعتلا ىلع ةردقلا دقف وأ مالكلا سابتحا يمهف  ىفطصم روتكدل  ا اهفرع دقو    
  ظفللا سفنب  حاتفلا دبع ميهاربإ كزانروتكدلا اهركذو امك)٥( .) aisahpA( ِ اـيزافألا مساب
  )٦( " ةيزكرملا ةغللا تاردقل ةماتلا ةقاعإلاو مالكلا ىلع ةردقلا دقف " : ًالئاق اهفرعو

                                                             

 ، ر��كفلا راد  ،نورا��ه مالس��لا د��بع  :ق��ي قحت ،ة��غللا سييا��قم م��جعم ، د��محأ نس��حلا و��بأ ؛ سرا��ف ن��با )١(
 . ٢/١٩ .  م٩٧٩١ ـ ـه٩٩٣١ ،ةرهاقلا
 . ٦٣ /١  ، نييبتلاو نايبلا ، ظحاجلا )٢(
  . ٤٣ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم : رظنا )٣(
 ـ    ـ�ه ٧٠٤١  ، تور�يب ، ٢     ط ، ةلا�سرلا ةس�سؤم ، طي�حملا سوما�قلا      ، بو�قعي ن�ب د�محم ؛يدا�بآ زوريفلا : رظنا )٤(
 .  ٢٩٦ /١ ) سبح ( ةدام . م ٧٨٩١ 
  . ٤٣ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم : رظنا )٥(
 .  ١٧ ص ،  يسفنلا ةغللا ملع ءوض يف بطاختلاو ةغللا تالكشم ، حاتفلا دبع ميهاربإ كزان )٦(

 



 ١٣٢ 

               ةملكو ، ةيقطنلا ةسبحلا ىمستو ، ةيوغللا ةردقلا نادقف يه ) aisahpA(   ِ اـيزافألاو    
 "       ةـيمالكلا ةسـبحلاو ، )١(         ةـيمالكلا ةردقلا داقتفا ينعي لصألا ينانوي حلطصم )  ايزافأ (
                 مدـع وأ ةـباتكلا وأ مالكلاب  ريبعتلا ىلع ةردقلا دقفب لصتت يتلا بويعلا ةعومجم نمضتت
              ةاـعارم وأ ءايـشألا ضعبل ءامسألا داجيإ وأ اهب قوطنملا تاملكلا ىنعم   مهف ىلع ةردقلا
   هذـه ىـلع )ايزافأ (   ةملك قلطتو )٢( "         ةباتكلا وأ ثيدحلا يف لمعتست يتلا ةيوحنلا دعاوقلا
              رـشابملا ريثأتلاو يجراخلا رهظملا يف توافت نم اهنيب ام مغرلا ىلع، ةيمالكلا ضارمألا
 )acorB(          اكورب يسنرفلا حارجلا ىلإ ضارمألا هذه فاش     تكا لضف دوعيو ، قطنلا ىلع
  )٣( . )ecinreW(  كينرو يناملألا حارجلا ىلإو

             ىـلإ مالـكلاو ةغللا تابارطضا نع ةلوؤسملا ةيخملا باطعألا ديدحت خيرات عجريو     
            اوبيـصُأ دارفأ ىلع  خملا يف تاحارج يرجأ يذلا ، م١٨٨١     ماع اكورب يسنرفلا بيبطلا
     خـملا يـف تلتخا يتلا فئاظولا ضعب اهلالخ نم ددح ثيح ، ةيغامد تاطلج و أ ثداوحب
  )٤( . مالكلاو ةغللا قطانم لثم

 لماشلا  مسالا اهربتعا ثيح ةيمالكلا ةسبحلا يف ثيدحلا ةزعلا ينسح روـتكدلا لصفو    
 ةباصإ ببسب كلذو مالكلا ةيلآل يبصعلا مكحتلا يف للخ نع ةجتانلا مالكلا باطعإ ةعومجمل
   ةلوئسـملا ةيـساسألا تايلمعلا يف  للخ ىلإ يدؤت يفرطلا وأ يزكرملا يبصعلا زاهجلا يف
  )٥(. ينحللا راطإلاو نينرلاو ، سفنتلاو ، قطنلاو ، توصلا رادصإ : يهو مالكلا نع

  رسـيألا فصنلا نأ راغصلا وأ رابكلا ىدل ءاوس ةيمالكلا ةسبحلا ةسارد تحضوأ دقو    
   خـملل نـميألا فصنلا نأ ودبي امنيب ، هجاتنإو مالكلا مهف بناوج نم ريثك يف مكحتي خملل
  ماـمتإ يف خملا يفصن فئاظو لماكتت اذكهو يلاعفنالا ريبعتلاو ةمغنلاو ، عاقيإلا يف مكحتي
   )٦(. لصاوتلا ةيلمع يف اديج اهفيظوتو مالكلا ةيلمع

                                                             

 . ٣٦١ ص م١٨٩١ ، توريب ، ٢ ط ،راهنلا راد ، يبرعلا لفطلا ةغلو ةينسلألا ، جروج ؛ سالك : رظنا )١(
  . ٧٠١ ص ، ةقهارملاو ةلوفطلا تابارطضا ، يوسيعلا نمحرلا دبع )٢(
  . ٣٦١ ص ، يبرعلا لفطلا ةغلو ةينسلألا ، سالك  جروج : رظنا )٣(
   . ٨٦١  ص ، يلقعلا ضرملاو ةغللا ةيجولوكويس  ، فسوي ديس ةعمج : رظنا )٤(
 ، ءاضيبلا رادلا ،  عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد ةبتكم ، مالكلاو ةغللا تابارطضا ، ينسح ديعس ؛ ةزعلا )٥(

 . ٩٦ ص . م١٠٠٢
  . ٦٢١ ص  ، مالكلاو قطنلا تابارطضا ، يصخشلا زيزعلا دبع )٦(



 ٢٣٢ 

   )ايزافألا( ةيمالكلا ةسبحلا بابسأ *

          يفيظو للخ ببسب درفلا بيصت يتلا تابارطضالا دحأ ةيمالكلا ةسبح   لا وأ ايزافألا دعت     
                  ابلاغ نسلا رابك بيصي وهو ، خملا يف مالكلا قطانم يف للخو ، فيزن نع جتني خملا يف
  . نايحألا ضعب يف لافطألا بيصي دقو ،

           ببست يتلا ةبعصلا تابارطضالا نم ةـيمالكلا ةسبحلا نأ تاقيرزلا روـتكدلا ركذيو     
 ةعومجم فصول حلطصمك لمعتستو ، ةباتكلاو ، ةءارقلاو ، نيرخآلا مالك مهف يف تالكشم
               ةـيغامدلا تاـطلجلاب ةباـصإلا نم ةيمالكلا ةسبحلا تالاح مظعم جتنتو ، بوـيعلا نم
)ekotS( ةجيتن ةغللا زومر نيوكتو ريسفت ىلع ةردقملا يف ةقاعإ ةيمالكلا ةسبحلا ينعتو            
  )١( . يـغامد فلتل

              لخادـتلا ىلإ عجرت ةيمالكلا ةسبحلا وأ ايزافألا بابسأ نأ رعولا نزام روتكدلا ىريو     
            ةيوغللا تادرفملاو تاملكلا مادعنا ىلإ اهعوجر نم رثكأ ةيناسللا تايلمعلا يف بارطضالاو
                   مهلامعتـسا لالـخ نـم قئاـقحلا هذه ىلإ ءاملعلا لصوت دقف ، اهملعت دق ءرملا ناك يتلا
            دـقو ، يرشـبلا غامدـلا صحفل اهومدختسا يتلا ةيئابرهكلا تاهبنملاو   ةيبطلا تانكسملل
                  دـقُف دق ائيش كانه نأ ىلإ عجري ال كلذ نإف ، ايزافألاب باصي امدنع ضيرملا نأ اوفشتكا
     )٢( . طقف ةيغامدلا فئاظولا بارطضا ىلإ عجري ببسلا نأ لب ، ضيرملا غامد نم

   : يهو بابسألا نم ةعومجم ةزعلا ينسح روتكدلا ددع دقو     

 ىلع وأ دحاو بناج ىلع نوكت دق ةيخملا ةرشقلل ةباصإ يهو : ىلعألا نوبصعلا ةباصإ )١(
  . ةيغامد ةطلج وأ مدلا طغض عافترا نع جتان فيزن ببسب ثدحت دقو نيبناجلا

 باطعإ وأ ددعتملا باصعألا باهتلا وأ لافطألا للش اهببسو : لفسألا نوبصعلا ةباصإ )٢(
  . ةوخرلا ةيمالكلا ةسبحلا عونلا اذه ببسيو خملا قاس يف

 ببسب نوكت دق هتباصإو ةيدارإلا ةكرحلا يف نازتالا نع لوئسملا وهو : خيخملا ةباصإ )٣(
  . ةيمالكلا ةسبحلا ىلإ يدؤتو فيزن وأ ةطلج وأ ماروأ وأ ةيثارو بابسأ وأ تاباهتلا

                                                             

 . ٧٨٢ ص ، تاقيرزلا ميهاربإ : رظنا )١(
      ، رش��نلاو ة��مجرتلاو تا��ساردلل سال��ط راد ، ثيد��حلا تايناس��للا م��لع ي��ف ةي��ساسأ اياض��ق ، نزا��م ، رعو��لا )٢(

  .  ٦٢٣ ص .  م٨٨٩١ ، قشمد ، ةيروس ، ١ ط



 ٣٣٢ 

 اذه باطعإو ةكرحلا مـيظنت يه هتفيظوو ) يمره قوفلا ( يبصعلا زاهجلا تاباصإ )٤(
  ةباـصإ نع ةـجتانلا ةـيمالكلا ةـسبحلا نم ناعون كانهو شاعرلا للشلا رهظت زاهجلا
  ةـيمالكلا ةسبحلا و ةيكرح طبهلا ةـيمالكلا ةـسبحلا امهو يمره قوفلا يـبصعلا زاهجلا
  )١(· ةيكرح طرفلا

  : ةـيمالكلا ةـسبحلا عاونأ *

             ناوـنع تحت اهافصوو ةسبحلا عاونأل افينصت م٥٦٩١  م    اع رنيجزلجناو ناكيه مدق دقو   
        ةيجولوكيسو ةيحيرشتو ةيكينيلكإ تاكحم فينصتلا اذه يف امدختساو )   ةغللا تابارطضا (
   : يلي ام فينصتلا اذه لمشيو )٢( . ةيوغل تاكحمو ،

 ،            ةـيوحناللا ةسـبحلاو ، ةيتوصـلا ةجمربلا ةسبح ىلع يوتحتو :   ةيريبعتلا ةسبحلا )١(
   . تارابعلاب ةلصتملا ةسبحلاو

   . ةيظفللا تامالعلا لابقتسا اهيف لدبتي يتلاو : ةيسحلا ةسبحلا وأ ةيلابقتسالا ةسبحلا )٢(

              اهلدبتسـيو ، تاـملكلا يسـن دق ناك ول امك ضيرملا اهيف ودبيو :   ةينايسنلا ةسبحلا )٣(
   . ةليوط تاغايصب

  )٣(. خملا يف تاطلج نع جتانلا ماصفلا ىضرمل رهظت يتلا يهو ، ةيماصفلا تاسبحلا )٤(

      ىـلع ةردقملا مدعو مالكلا جار      خإ يف سابتحا ينعت يتلا ةسبحلا يهو :   ةيلكلا ةسبحلا )٥(
    )٤(.  مالكلا مهف

   : يلاتلا وحنلا ىلع يهو تاسبح ةدع ىلإ ةيمالكلا ةسبحلا ليلخ دمحأ روتكدلا مسقو    

        بارطـضالا ةسـبحو ، ةيتوصلا ةجمربلا ةس      بح مضتو ، لاسرإلا وأ ريبعتلا تاسبح )١(
   . لمجلا ةجمرب ةسبحو ، يبيكرتلا

                                                             

  . ٤٩ ص ،  مالكلاو ةغللا تابارطضا ، ةزعلا ينسح ديعس )١(
 . ٩٧١  ص ، يلقعلا ضرملاو ةغللا ةيجولوكويس  ، فسوي ديس ةعمج : رظنا )٢(
  . ١٨١ ـ٩٧١  ص ، يلقعلا ضرملاو ةغللا ةيجولوكويس  ، فسوي ديس ةعمج : رظنا )٣(
   . ٩٦ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف يفطصم : رظنا )٤(



 ٤٣٢ 

  . ةيساوحلا تاسبحلا وأ لابقتسالا تاسبح )٢(

  . ةركاذلا نادقف وأ ةركاذلا تاسبح )٣(

  )١( . نارتقالاو زواجتلا بارطضاو لثامتلا بارطضا )٤(

  : يلي اميف ةيمالكلا ةسبحلا عاونأ ليصفت نكميو  

  : ةيكرحلا وأ ةيريبعتلا ايزافألا )١(

                نـم عوـن وـهو ، اـكورب اـيزافأب وأ ةيوفشلا وأ ةيظفللا    ايزافألاب ًاضيأ فرعتو     
     مالـك مـهف ى       ـلع ًارداق لظي هنكلو ؛ باصملا صخ     شلا مالك يف زجعلا وأ تابارطضالا
             ةهجوملا ةلئسألا وأ ثيداحألا تعونت امهم دحاو ظفل رركي باصملا نأ ظحالنو   ،نيرخآلا
   ادـع رـ       ـيبعتلا ىلع ةردقلا باصملا دقفي ةيكرحلا اكورب        ايزافأ تالاح ضعب يفو ، هيلإ
  )٢(. )ال( وأ ، )معن( لثم ًانايحأ تاملكلا ضعب ظـفل

            انايحأف ةفلتخملا تافينصتلا يف ةفلتخم ءامسأ ذختت دق اكورب ةسبحل ةهباشملا تاسبحلاو    
   ةسـبح ىمسـت انايحأو ةجتنملا ريغ ةيمالكل     ا تاسبحلا وأ ةرثعتملا ةيمالكلا تاسبحلا ىمست
        تاـملك ىـلا ًادودحم يوغللا جاتنإلا نوكي  ام  ابلاغ    اكورب ةسبح يفو   ، )٣(  ةيكرح ةيمالك
                 ةردـق رثأـتت الو ةحـضاو ريغ قطنلا ةقيرط نوكت دقو ةطيسبلا لمجلا ضعب وأ ةدرفم
   .ةباتكلا ىلع هتردق رتفت دق نكلو أرقي نأ عيطتسي دقو ةغللا باعيتسا ىلع باصملا

   :ةيسحلا وأ ةيلابقتسالا ايزافألا )٢( 

           وأ ةباـصإ ثودح نأ ضارتفا ىلإ ةكينريف لصوت دقو ،    ةكينريف ايزافأب ًاضيأ فرعتو    
     ىـلع دعاسـت يتلا        ةيبصعلا ايالخلا فلت ىلإ هرودب ىدأ ،      غامدلا نم ءزجلا اذه يف فلت
       ،يـمالكلا ممصلاب ىمسي ام كلذ       نع جتنيو ،تاوصألل وأ تاملكلل ةيعمسلا روصلا نيوكت

                                                             

 ، ٤٢ :   م�قر ةدا�م ، م٩٨٩١     ،تور�يب ، ة�عيلطلا راد ،                ةيناس�نإلا مو�لعلا حا�تفم م�جعم ، د�محأ ليلخ ؛ ليلخ )١(
 . ٣٧ ص

 . ٥٥١  ص ،  مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ، دارزلا لصيف :رظنا )٢(
 . ٤٩ ص ، كولسلاو ايجولوكيسلا ةسارد ىلإ لخدم ،يرشبلا خملا ، لبمت نيتسيرك  )٣(



 ٥٣٢ 

         دـقفت ظافلألا نكلو ، ةميلس عمسلا ةساح      نوكت ثيح ةيسحلا ايزافألا لاكشأ   نم لكش وهو
   )١(. درفلا اهفرعي ال ىرخأ ةغل نم ظافلألا هذه تناك ول امك ،عماسلا ىدل اهانعم

  ىـفو ،          ًاـمومع مالكلا مهف عيطتسي ال بارطضالا اذهب باصملا نأ هركذ   ريدجلا نمو    
                ،هدـحول ةـلمجلا يف ظفل لك مهفي باصملا دجن ةكينرف دنع ةيسحلا ايزافألا تالاح ضعب
    ةلماك ةلمجلا ىنعم مهف عيطتسي ال هنكلو

    ) ةيمستلا ىلع ةردقلا مدع( ةيمالكلا ةسبحلا )٣(

 .  لاـعفألا –  صاخشألا-          تاودألا تايمسم داجيإ باصملا ىلع بعصي ةلاحلا هذه يف    
               ةـملك نع ثحبلا ليبس يف ةملكلا سفن ةداعإو راركتلا نم رثكي هنكلو اقيلط نوك ي مالكلاو
               ،ديج لكشب مالكلا مهف ىلع هتردق مدعل هبضغو هئايتسا نع باصملا ربعي ام ابلاغو ىرخأ
                مهيـلع بعصـي قطنلا يف امك مهتباتك لالخو ،مهيدل ةءارقلا رثأتت ال تالاحلا بلغأ يفو
  )٢( . تاملكلا داجيا

    :ةيلكلا وأ ةلماشلا ايزافألا )٤(

  مالكلا جارخإب      ةقلعتملا فئاظولا لك يف ديدشلا زجعلا      ىلإ ايزافألا نم عونلا اذه ريشي     
  نـع             ةـجتانلا يهو ، ةبوتكملاو ةقوطنملا تاملكلا لولدم مهف ىلع ةردقملا مدع و هجاتنإو
    )٣(. خملا يف فيزن وأ ةيغامد تاطلج

                مالـكلا جاـتنإو مهفلا ىلع باصملا صخشلا ةردق نأ دجن ايزافألا نم عونلا اذه يفف     
          وأ تاراـشإلا قـيرط نـع هريغ عم لصاوتلا عيطتسي دق هنكلو .    ًايئاهن دجوت ال وأ ةبيعم
   باصـملا دـجي دق ةقير    طلا هذه يف ىتحو ،تاملكلا نع ًالدب ًاروص مدختسي نأك ، زومرلا
   ًايلك حجنت ال دق وأ اهذيفنت يف ةبوعص

                                                             

  . ٦٥١  ص ،  مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ، دارزلا لصيف :رظنا )١(
  . ١٠١ ص ، مالكلاو ةغللا تابارطضا ، ةزعلا ينسح ديعس )٢(
   . ٩٦ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف يفطصم :رظنا )٣(

 



 ٦٣٢ 

          ةديدجلا تاملكلا ايزافأو ، ةيظفللا ايزافألا  اهنم ، ةفلت    خم ناولأو لاكشأب ةسبحلا رهظتو    

  . ةيئارقلا ايزافألاو ، ةيمهفلا ايزافألاو

  : ) ايزافألا( ةيمالكلا ةسبحلا جالع *

 اذإ اهجالع نكمي ، ةيغامد ةطلج نع ةجتانلا ةيمالكلا ةسيحلا نأ ىلع ًالوأ ديكأتلا يغبني    
      ةـيوغللا تاـيلمعلا نع ة         يلوؤسملا ةيغامدلا ايالخلا ىلع رثؤت ملو ةفيفخ ةطلجلا هذه تناك
                 ةسـبحلا امأ ، ةطلجلا هذه ىلع تقو رورم دعب ايئاقلت اهب باصملا ىفاعتي دقو ، ةيمالكلاو
         ، ةرشابم تاباصإ ةيقطنلا ايالخلا تباصأ يتلاو ةيوقلا     ةيغامدلا تاطلجلا نع ةجتانلا ةيلكلا
                 تاردـقلا هـيدل ىقبت باصملا نأل لمألا نادقف مدع عم ، ةسبحلا هذه جالع ةبوعصلا نمف
             تاملكلا ضعبب قطنلا ةداعتسال فثكم جمانرب ىلإ جاتحي هنكلو ،ركذتلاو ءاكذلا لثم ةيلقعلا
     . اريثك اهمدختسي يتلا

    ةـملؤملا ةيسفنلا        بناوجلا ةفرعم نم دبال ةيمالكلا ةسبحلل يقطنلا جالعلا    يف ءدبلا لبقو   
        سـفن يـف ةقثلا ثب عم ناكمإلا      ردق اهتدح نم فيفختلاو اهتلازإ      ىلع لمعلاو اهب رم يتلا
    يداع صخش هنا ىلع هيلإ         رظنلاو هتاذ تابثاو ضرملا ىلع بلغتلا ىلع هعيجشتو ،  ةلاحلا
      نأ نكمي يقطنلا جالعلا لبقو  ،     هب طيحملا عمتجملا يف ه     جمدو نمألا هئاطعإ و هتنأمط عم
  تاتكسـلاب    نوباصملا ديعتسي هلالخ نم يذلاو ، يدسجلا جالعلا نم تاعرج باصملا ذخأي
  زـكريو ،        عذجلاو نيقاسلا اميس ال ،ةقسانتملا مهتاكرحو مهنزاوتو مهتوقو   مهدهج ةيغامدلا
 ماعطإو ، ةباتكلاو ، بايثلا ءادترا لثم ةيمويلا ةايحلا نم ةددحم تاطاشن ىلع لمعلاب جالعلا
 ةداعتسا يف عارسإلا هنأش نم نأ تارابتخالا ترهظأو ، ةاشرفلاب نانسألا فيظنتو ،تاذلا
  . ةدوقفملا ةكرحلا عاونأ ضعب

  : ةيمالكلا ةسبحلل يقطنلا جالعلا *

   ةـغلل             يـظفللا رـيبعتلا ىلع باصملا ةردقم ةداعتسا وه يقطنلا جالعلا نم فدهلاو     
 نوكي امإ جالعلاو ةيكرحلا ايزافألا ةصاخو ديدج نم يمالكلا بيردتلا ىلع دمتعيو  ايجيردت
   بيردـت لثم     ةددعتم تابيردت ىلا باصملا جاتحيو   ،   يلكلا جالعلا لضفيو ،    ايلك وأ ايئزج
              نيكفلاو مفلا تالضع نيرمتو ، ناسللا لاخدإو جارخإ راركتب ةآرملا مامأ ناسللا تالضع
            ءاوهلا طفش تايلمعو سفنتلا تايلمع قيرط نع وخرلا قلحلا فقسو ةاهلل تانيرمت  كلذكو
  فورـحلا قطنل نيتفشلا نيرمت كلذكو ،  ةكرحتملاو ةنكاسلا فورحلل تانيرمت عم   ، هخفنو



 ٧٣٢ 

                وأ جارـفنا وأ حتف تايلمع ءانثأ ةآرملا مامأ نيتفشلا ةـيؤر قيرط نع كلذ متيو ةيهافشلا
  )١( ايلعلا ناـنسألا نم ىلفسلا ةفشلا بارتقا وأ روكت

   نـع   ةسـبحلاب نيباصملا         دنع يوغللا عاجرتسالا تايلمع ىلع دمتعي يقطنلا جالعلاو     

 ةمدص   ب بيصأ نمل ه جوم وهو   ،   يمغنلا عاقيالاب جالعلا و    يرصبلاو يعمسلا هيبنتلا   قيرط

   ىلع دامتعالاب ةغللا  عاجرتسا  ىلإ  فدهي .        ةغلل داحلا رقفلا وأ ماتلا نادقفلا ىلإ تدأ ،ةيغامد

     ةسبحلا ىلع هقيبطت نكمي اذهو.        ةينآرقلا تايآلا ضعب ةيلوأ ةادأك لمعتسيو ، ةمغنلاو عاقيالا

         ةـغللا ىـلع ىمغنلا ىعاقيالا جالعلا فييكت متو         ، بطعب بصي مل مهفلا نأ ثيح ةيكرحلا

    ىـلع دـمتعت             ةيمغن تادحو ىلإ اهانب عيطقتب حمسي ىرث ىمغن عباط تاذ  اهنوك ةيبرعلا

  تاـيآلا     لامعتـسا امأ  ،       ةمغنلاو عاقيالل مزالتملا لامعتسالاب ةيهفشلا ةغللا طشنت  و ، عمسلا

             ةقباسـلا براـجتلل الامعتساو اقالطنا ربتعي ةيهفشلا ةغللا راضحتسا لجأ نم وه  ف  ةينآرقلا

    تاذ ىـه ني   باصملا ءالؤه اهعجرتسي يتلا   تاملكلا ىلوأ    نأ ثيح ،  باصملا ىدل ةرفوتملا

  )٢( . مهتادقتعمو مهتفاقثب ةلص

          ةـملكلاو سوـململا ئيشـلا نيـب طبرـلا        لالخ نم ةيوغللا تابيردتلا متت نأ نكميو     

     ثيح نم رمتسملا راركتلا عم  ،  يطرش    لا طابترالاب فرعي ام وهو   ا   هب قطنلا مث ةعومسملا

            زـيزعتلاو لافطألل يداملا زيزعتلا ةصاخو رمتسملا عيجشتلاو زيزعتلا عم ةعرسلاو ئطبلا

 .رابكلل يونعملا

             يـتلاو ةددـعتملا ةيوغللا تابيردتلا ىلع دمتعت يتلا ةيجالعلا تاوطخلا قيبطت نكميو    
               ىـلع يقطنلا جالعلا دمتعيو ، اهيلإ انرشأ نأ قبس يتلاو ،راركتلاو قطنلا تايلمع اهماوق
   : يليام

  

                                                             

 . ٠٩ ـ ٩٨ ص ، بطاختلا تابارطضا ، يوامرفلا يدمح : رظنا )١(
 بيبط عقوم ىلع روشنم لاقم ، ةيمالكلا ةسبُحلا جالعل يبرع جهنم  ةيعمسلا ةقاعإلا ، ةديعس ؛ يميهاربإ )٢(
 ten.rdbr3.www ، برعلا
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 جردتيو مالكلا ةياهن ةصاخو نكاوسلا ىلع طغضلا ةدايز : نكاوسلا قطن يف ةغلابملا )١(
  : يلاتلاك تاوصالا ميدقت
  م م م م ادرفنم توصلاب ينغتلا
  عطقم لمعل توصلل هفلتخم تاكرحتم فيضا
  . وـــمـوـم -ـىـم ـىـم- اـــــمـاـــم عطاقملا ةفعاضم
  _ موم ،ميم ،مام عطقم لك ةياهن يف توصلا سفن فيضا
  راوح مث لمج مث هب يهتنت مث توصلاب يتات يتلا تاملكلا جردت
            ) وبأ ، يبأ ، بأ  ( قطنلا لثم : كرحتمو نكاس نم ةنوكم عطاقم قطن )٢(
 . عطقملا ةيداحأ تاملك قطن )٣(
   عطقملا ةيئانث تاملك قطن )٤(
 عطاقملا ةددعتم تاملك قطن )٥(
  ةبعصلا تاملكلا عيطقت )٦(
 تاوصألا جراخم حيحصت )٧(
  )١( . ينحللا راطإلا نيسحت )٨(

 ةسبحلل عجان جالع يف لمألا نودقفي  باصعألا ءابطأ نأ ةسبحلا جالع يف ةصالخلاو     
                 دـق اـيزيفألا نأ وأ ىفشت ال غامدلا تاباصإ و غامدلا يف ةباصإ نع ةجتان اهنوك  ةيمالكلا
     نسـحت نودـكؤي لـيهأتلا ي    يئاصخأ نإف ىرخأ ةيحان نمو .جالع     نود نم ًايئاقلت نسحتت
       جئاـتنل ةيعوضوملا ةعجارملا نإف ةقيقحلا يفو .   ًايوغل ًاجالع نوقلتي ني  ذلا ايزيفألا ىضرم
                ةـلدأب تـبثم اذهو ىفشت نأ نكمي غامدلا ةباصإ نأ نيبت ةمرصنملا تاونسلا يف ثاحبألا
       ثاـحبألا نإـف ايزيفألل يئاقلتلا نسحتلا نع امأ .      انه اهركذل فقوملا عستي ال ةعطاق ةيملع
           لـقألا ىـلع فعضـلا رادقمب نونسحتي ًايوغل ًاجالع نو     قلتي نيذلا ىضرملا نأ ىلع تلد
                عرـسأ جالعلا مدق املك فعاضتي نسحتلا نم رادقملا اذه و ًاجالع نوقلتي ال نيذلاب ةنراقم
   .فثكم لكشب وأ

  

                                                             

   . ٣٠١ ص ، مالكلاو ةغللا تابارطضا ، ةزعلا ينسح  ديعس )١(

 



 ٩٣٢ 

  . قطنلا تابارطضا : عبارلا بلطملا

 يهف       مث نمو ،ًاعويش مالكلا تابارطضا لاكشأ رثكأ  نم   نآلا ىتح قطنلا  بويع ربتعت     
  اـهفرعيو  ،      اـههجاون نأ نكمي يتلا قطنلا      تابارطضا تالاح نم ىمظعلا ةيبلاغلا لكشت
           ىـلع ةردقلا مدع وأ مالكلل يكرحلا جاتنإلا رهاظم يف تابوعص "    اهنأب تاقيرزلا روتكدلا
            قـسانتلا يـف تالكشـم وه قطنلا بويع يف ببسلاو )١( "     ةددحم ةيمالك تاوصأ جاتنإ
  لـلخ وأ ، ة     يتوصـلا ةءاـفكلا يـف رقفلا وأ ، فورحلا تاو    صأ جراخم بيع وأ يلضعلا
              اـهفيرعتو ةيقطنلا تابارطضالا لماوعو بابسأ نع ثيدحلا انلصف نأ قبس دقو ، يوضع
                 يـف اهانقـس يـتلا فيراعتلا عومجم نم ةصالخلاو ، لصفلا اذه نم يناثلا ثحبملا يف
    جتاـن ةـيوغللا تاوص         ألا ضعبل لفطلا قطن يف للخ اهنأ ةـيقطنلا تابارطضالا فيرعت
   وأ لادـبإلا (               ةـيلاتلا تابارطضالا نم دحاو يف رهظيو توصلا جارخإ ةيلمع للخ نع
        تابارطـضالا يف ثيدحلا ليصفت يلي اميفو ، )       هيوشتلاو فيرحتلا وأ ةفاضإلا وأ فذحلا
   . ةـيقطنلا

  قطنلا تابارطضا عاونأب فيرعت

        نأـك ، رخآ توصب توص لفطلا لادبتس  ا هيف ثدحيو )noitutitsbuS(  لادـبإلا :  ًالوأ
 و ) لـجار (     نـم الدـب )لجال(  الثم :  لوقيف )ل(  توصب )ر(   توص قطن لفطلا لدبتسي
 )ج(            توـص لادـبإ لثم ىرخأ تاوصأ عم لادبإلا عقيو ، )ةحورم (       نم الدب )ةحولم(
        ـىـلإ تاـقيرزلا روتكدلا راشأ دقو )٢( . )لمج(   نم الدب )لمد(   لفطلا لوقيف )د(  توصب
          رـيغ رخآ مـينوفب فدهتسملا مـينوفلا لدبتسي امدنع لادبتسالا ثدحي " :   هلوقب لادبتسالا
               يـتلا ةـيقطنلا تابارطضالا دحأ وه لادبإلا نأ ةقباسلا ةلثمألا نم جتنتسنو  )٣( "  بسانم
  : يلي اميف اهلصفن ةددعتم رهاظم لادبإللو ، اهليكشتو فورحلا قطن ةقيرطب لصتت

  

                                                             

 . ٣٥١ ص ، جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ  )١(

  . ٦٣ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )٢(
   .  ٩٥١ ص ، جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ )٣(

 



 ٠٤٢ 

     احضاو مالكلا نوكي هيفو رخآ توصب دحاو توص لادبإ وهو  يئزجلا و  أ طيسبلا لادبإلا *
 ،)ةلجش(  حبصتف )ةرجش(   ةملك يف )ل(  ىلإ )ر(        توص لادبإ لثم توصلا اذه عـضوم الإ
 ىلإ )ي(     توص لادبإ لثمو ،)حلن(  حبصتف )حلم(   ةملك يف )ن(  ىلإ )م(    توص لادبإ لثمو
       مسا ةيلادبإلا تالاحلا هذه ةغللا ءاملع ي مسيو )١( . )ةراغس(  حبصتف )ةرايس(   ةملك يف )غ(
 مالك نوكي ثيح ، ةيئزجلا قطنلا ةبوعص " : يأ )ailalsyD laitraP(  ةيئزجلا ايلالزيدلا
  )٢( . " توصلا اذه قطن يف بارطضالا اذه ادع ماعلا هلكش يف احضاو لفطلا

   )msicatohR( ـةـغدللا *

 "    ظحاـجلا اهامس دقو )msicatohR(ةغدللاب        ىمسي ام ةيئزجلا ايلالزيدلا عاونأ دحأ نمو 
                 ورمع يف ملاوقك ءاي ءارلا لعجي نأ اهلوأ ، فرحأ ةعبرأ يف اهل ضرعتو ءارلا يف ةغثللا
  : هلوق ةعيبر يبأ نب رمع تيب داشنإ دارأ اذإف ، انيغ ءارلا لعجي نأ يناثلاو ، يمع :

   دـبتسي ال نم زـجاعلا امنإ          ةدـحاو ةـَّغم تدبتساو               

  ، ذـمع :            ورـمع يف لوقي ،  الاذ ءارلا لعجي نأ ثلاثلاو ، "  ةرم "       هلوق يف لدبأ ثيح 
  )٣( ". ةظم : ةرم يف لوقي ، ءاظ ءارلا لعجي نأ عبارلاو

        ثـيح ، ةحيحـص رـيغ ةقيرطب )ر(        ءارلا توص باصملا لفطلا قطني ةغدللا يفو    
 )غ(       نيـغلا توصـب هلدبي وأ )بارس(   نم الدب )بايس(هلوقك )ي(     ءايلا توصب امإ هـلدبي
   نـم الدب )بالس(  هلوقك )ل(      ماللا فرح توصب هلدبي وأ )بارس(   نم الدب )باغس(  هلوقك
        ناسللا طغض ةجرد ىلإ بيعلا اذه عجريو ةغدللا       بيعلا اذه ىلع ةماعلا قلطيو ، )بارس(
     وأ بلصـلا كـنحل              ا فقـس يف يقلخ بيعل امإ ، ءارلا قطن ءانثأ قلحلا فقس ىلعأ ىلع
  )٤( . ناسللا تالضع فعضل

   :         ناسللا يف درو دقو ، ناسللا غثلأ نالف :        نولوقي ثيح ةغثللا اميدق برعلا اهامس دقو    
 لعجي وَأ ًامال وَأ ًانيغ ءارلا لعجي يذلا وه : ليقو ءارلاب ملكتي نَأ عيطتسي ال يذلا ُغَثْلَألا "

                                                             

 . ٨٩  ص ، لصاوتلا تابارطضا ، شاش  ريهس : رظنا )١(
  . ٨٢٢ ص ، مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ، دارزلا لصيف )٢(
  . ٥٣ ـ ٤٣ /١  نييبتلاو نايبلا ، ظحاجلا )٣(
 .  ٩٧١ ص ، بطاختلا تابارطضاو ةغللا ةجلاعم " ايجولوكيسوروين ، يوامرفلا يدمح )٤(



 ١٤٢ 

       نإ لاقيو ، نهرسيأ يهف نيغلاب تناك اذإ ءارلا يف يتلا   ةغثللاو )١(. " هناسل فرط يف ءارلا
      مـلف ، اهب حاصفإلاو ، اهقح ىلع ءارلا جرخم فلكتو ، هناسل دحأو هسفن دهجأ ول اهبحاص
    زجون نأ عيطتسنو )٢( .             انسح ارثأ دهجلا كلذ اهيف رثؤيو ،ةعيبطلا هبيجت نأ نم اديعب نكي
   : يهو ةغثللا وأ ةغدللا عاونأ قبس ام ءوض يف

        قـطنت  )   يـمار (    ةـملك لاثم )ي(  ىلإ )  ءارلا (       توص بلق ىهو  ةيئارلا ةغدللا )١(
 )  يـمار ( ةملك لاثم ) غ( ىلإو ) يمال ( قطنت ) يمار ( ةملك لاثم )ل( ىلإو ) يماي (
   ) يماغ ( قطنت

 ةينيسلا ةغدللا كانهو حيحص ريغ لكشب ) نيسلا( توص جرخي اهيفو : ةينيسلا ةغدللا )٢(
       ةـملك لاـثم ةيبناجلا ةينيسلا ةغدللا كانهو ) يماث ( قطنت ) يماس ( ةملك لاثم ةيمامألا
      قـطنت )  يماـس ( ةملك لاثم ةيموعلبلا ةينيسلا ةغدللا كانهو ) يماش ( قطنت ) يماس (
  . ) يماخ (

    ةـملك لاثم )ءات ( ىلإ )فاكلا( توص بلقب لفطلا موقي ثيح ةيمامألا ةيفلخلا ةغدللا )٣(
  قـطنت ) لـمج(   ةملك لثم )  لاد (  ىلإ )  ميجلا(    توص بلق وأ  )  ةفانت (  قطنت )  ةفانك (
   .  )لمد(

                ناـك يذلا ءاطع نب لصاو لثم ةغثللاب اوبيصأ نمم ريثكلا برعلا خيرات يف رم دقو    
 ه                 ل كلذ دلويف ، هتبطخ يف غثلي ال ىتحو ، اهوفم ابيطخ ناك ثيح ، ةلزتعملا ةقرفل اميعز
                نمض اذهو ، يوغللا هسوماق ةعسب زيمتي ناك ثيح ، ءارلا فرحب قطنلا بنجت ، جرحلا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . باصملا ىدل يوغللا سوماقلا ةيمنت وهو  حرتقملا جالعلا

            لعجت ةجردل ةدحاولا ةملكلا سفن يف رهظم نم رثكأ ذخأي وهو   ديدشلا وأ ل ماشلا لادبإلا *
 (         ةـملك لـثم ةدحاولا ةملكلا يف توص نم رثكأ لادبإ كلذ نمو ، نكمم ريغ مالكلل انمهف
  لثم يفو ، )يسلت(    لادبإلا دعب حبصت )يسرك(  ةملكو )  ةتارت (    لادبإلا دعب حبصت )  ةسارك
    ءاـملع يمسيو )٣(.       ةيلصألا ةملكلا توص لثامت ال ةروصب      ةملكلا قطن نوكي تالاحلا هذه

                                                             

  .  ٨/٨٨٤ )غثل ( ةدام ، برعلا ناسل ، روظنم نبا )١(

٣ ص ، قطنلا بويعو ةيوغللا تاوصألا ملع يف ، نارهز ، يواردبلا : رظنا )٢(   . ٨٥٣ ـ ٧٥

 . ٨٩  ص ، لصاوتلا تابارطضا ، شاش  ريهس : رظنا )٣(



 ٢٤٢ 

 معأ ةلاح " يهو )ailalsyD lasrevinU( ةيلكلا ايلالزيدلا مسا ةيلادبإلا تالاحلا هذه ةغللا
               ليحتسـي ةجردل حضاو ريغ مالكلا نوكي ثيح ، ةيئزجلا ايلالزيدلا نم ةملكلا ىوتسم ىلع
        ةجردل ةدحاولا ةملكلا سفن يف لكش نم رثكأو         رهظم نم رثكأ ذخأي ثيح مالكلا انمهف اهعم
 (      لادـبإلا دـعب حبصت )ايليماك(           ةملك لثم موهفم ريغ بيرغ لكشب ةملكلا قطن ىلإ يدؤت
      ةيلكلا ايلالزيدلا نم ةديدشلا تالاحلا هذه نإ " :      يمهف ىفطصم روتكدلا ركذيو )١( . )  هلليمأ
      ىمستو ضعبلا اهضعب عم لخادتت عطا        قملا نأ ةجردل الماك اماغدإ امغدم مالكلا اهيف نوكي
oidI( مساب ةلاحلا هذه - aiddolG( .)٢(  

   )msitamgitS( ةأـثأثلا *

                 ،رـخآ فرـح يأ ىلإ نيسلا فرح لادبإ اهيف ثدحي ، لادبإلا رهاظم دحأ يه ةأثأثلا    
         ظحالُت يهو ، لافطألا نيب اراشتنا قطنلا بويع رثكأ نم ، نيسلا فرح ةنكل "   يه ةأثأثلاو
                نيباصملا نم اريثك نأ ريغ ، نانسألا لادبإ ةلحرم يأ ، ةعباسلاو ةسماخلا نيب اميف ةرثكب
                 فورحلا قطن دوعيف ، نانسألا لادبإ ةيلمع تمت ام اذإ ةلعلا هذه نم نوؤربي نسلا هذه يف
             هذـه اهمزالت ةيلقأ كانهو ، ددرتلا مدعو ةقدلا نم هيلع ناك ام ىلإ )tnalibiS(  ةيريفصلا
          فرـح قـطن يف أطخلا بابسأ زربأ نمو )٣( "       يمالكلا جالعلا ةصرف حاتُت نأ  ىلإ ةداعلا
          نمو ، قابطإلا ةيلمع يف ةصاخو نانسألا ماظتنا مدع وه      ، ىرخأ فورحب اهلادبإو نيسلا
   لـماوع ى ـلإ‘             ةأـثأثلا عجرت دقو ، ةأثأثلاب نيباصمل ةرسألا لخاد ديلقتلا ىرخألا بابسألا
        اهنم رـكذن لاكشأ ةدع ىلع ةأـثأثلا يتأتو )٤( .   غامدلا     زكارم دحأ ةـباصإ لثم ةـيبصع
   : يلي ام

     نم عونلا اذه عجريو ، )ةرايث(  حبصت )ةرايس(  لثم )ث(   توص ىلإ )س(   توص لادبإ * 
  قـلطيو )٥(    ةـيمامألا نانسألا نيب هقيرط اذختم مفلا جراخ ناسللا فرط زورب ىلإ لادبإلا
silatnedretnI( ةيمامألا ةأثأثلا هيلع  msitamgitS t( .   

                                                             

 . ١٨١ ص ، بطاختلا تابارطضاو ةغللا ةجلاعم " ايجولوكيسوروين ، يوامرفلا يدمح  )١(
 . ٥٠١ ص ، مالكلا  ضارمأ ، يمهف ىفطصم  )٢(
  . ٧٥١ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم  )٣(
  . ٠٨ ص ، لفطلاو ةغللا ، شرقن دمحأ : رظنا )٤(
  . ٩٥١ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم )٥(



 ٣٤٢ 

   اذه عجريو ، )  ةيشمش (  حبصت )  ةيسمش (   ةملك لثم )ش( توص ىلإ )س(   توص لادبإ *
   ةردق مدعل كلذو "               ناسللا يبناج ىلع قيض فيوجت يف ءاوهلا رورم ىلإ لادبإلا نم عونلا
 يف ةيحيرشتلا ةيحانلل عجرت بابسألا نم رخآ ببسل وأ هناسل تاكرح يف مكحتلا ىلع لفطلا
  )١(. )msitamgitS laretaL ( ةيبناجلا ةأثأثلا ىمستو " وضعلا اذه نيوكت

  حبصـت )كمس(    وأ نتوت حبصت )نسوس(  لثم )    د وأ ت(   توص ىلإ )س(   توص لادبإ *
               يـتلا نـم ىلعأ ةقطنم يف ايلعلا ايانثلا ىلعأ ىلإ ناسللا عافترا ةجيتن ثدحيو "  ، )كمد(
  )٢(. )msitamgitS silatnedA ( ةينسلا ريغ ةأثأثلاب ىمستو ، )س( توص اهدنع قطني

          فنألا نم ءاوهلا جورخ ةجيتن ثدحيو ، ةيفنألا فيواجتلاب ةناعتسالاب )س(   توص قطن *
                  ةـلاحلا هذـهو ، هافشلاب ةناعتسالاب نوكي ميلسلا اهقطن نأ نيح يف ، مفلا نم هجورخ لدب
  )٣( . )msitamgitS lasaN ( مساب ةفورعم

          ةـيوغللا تاوصألا نم ةسناجتم تاعومجم دوجوب ةـيقطنلا ءاط   خألا هذه ريسفت نكميو   
                تابارطـضالاب اهفصـن نأ نـكميو ، ددحم يتوص قايس يف رهظت ةيتوص تايلمع قفو
               توصـلا لادبتـساب لفطلا موقي نأك لادبتسالا وهو هنع انثدحت ام اهنمو ، ةـيجولونوفلا
   ةكمـسو رماس (   نم الدب )  لا  دغو ةتمتو لمات ( :    لوقي نأك يراجفنإلا هريظنب يكاكتحالا
               هـقطن ناـكم ثيح نم رخأتملا توصلا لادبتساب لفطلا موقي دقو ، يلاوتلا ىلع )  لازغو
  )٤( . يلاوتلا ىلع ) ملقو مك ( نم الدب ) ملدو مت ( يف امك مدقتم توصب

              رـبكألا لافطألا نم نـسلا راغص لافطألا مالك ىف ًاعويش رثكأ لادبإلا بويع ودبتو    
                مالـك مـهف ىلع نيرخآلا ةردق ضفخ ىـلإ قطنلا بارطضا نم عونلا اذه يدؤيو ،  ًانس
  )٥(. رركتم لكشب ثدحي امدنع لفطلا

                                                             

 . ٦٣ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )١(
 . ٦٣ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ )٢(
   . ٩٥١ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم )٣(
   . ٢٥٢ ص ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف  ةدحش : رظنا )٤(
  . ٦  ص ، مالكلاو قطنلا تابارطضا ، فيفعلا لصيف )٥(



 ٤٤٢ 

 ، ةسردملا لوخد نس ىتح الوبقمو ايعيبط ارمأ ةملكلا يف فورحلا لادبإ ةرهاظ ربتعتو    
  هسرامي ثيح      ةدمعتم ةروصب لادبإلا ثدحي دقو          ، رمعلا كلذ دعب اميف كلذك ربتعت ال اهنكلو
  .ةبعادملل وأ ، فطعلا راردتسال وأ ،رابكلا هابتنا بذجل لفطلا

 نم ام ًاتوص لفطلا فذحي قطنلا بويع نم عونلا اذه يف )notissimO( فذحلا : ًايناث
         فذـحلا لمشي دقو ، طقف ةملكلا نم   ءزج قطني م      ث نمو ، ةملكلا اهنمضتت يتلا تاوصألا
            ىـتح موـهفم رـيغ ةلاحلا هذه يف لفطلا مالك حبص     ي ثيح تباث لكشبو ةددعتم ًاتاوصأ
 وه امم ًاعويش رثكأ لكشب راغصلا لافطألا ىدل ثدحت نأل فذحلا بويع ليمتو ، هـيدلاول
         فورـحلا قـطن يف روهظلا ىلإ بويعلا هذه ليمت كلذك ، ًانس ربكألا لافطألا نيب ظحالم
 يف وأ ةملكلا ةيادب يف ةنكاسلا فورحلا يف رهظت امم رثكأ ةملكلا ةياهن يف عقت يتلا ةنكاسلا
   متي دقو ، )مام(      فذحلا عم لفطلا اهقطني يتلاو )مامح(     ةملك فذحلا ىلع لاثمو)١( .اهطسو
                 ةدـعاق كاـنه نوكت نأ نود ةملكلا نم عضوم يأ يف نينكاس نيتوص يلاوت دنع فذحلا
   وأ )  ةـسرم (        لوقيف ، لوألا نكاسلا توصلا فدحي دق لفطلا نأ يأ ، ةددحمو ةتباث فذح
  )٢( . ) ةسردم ( نم الدب ) ةسدم (

          ربعي يتلا ةركفلا وأ ةجاحلا ةفرعمو ، لفطلا مالك مهف يف ةبوعص فذحلا ةيلمع ببستو    
                هراكفأ ليصوت ىلع ةردقلا مدعب هروعشو هكابترا ىلإ يدؤيو ، لفطلا ىلع رثؤي امم ، اهنع
     موهفم ريغ ةلاحلا هذه يف لفطلا مالك       حبصيف ،تباث لـكشب فذـحلا نوكي دقو   ، نيرخآلل
     ةبوعصـلا نوـكت دـقو)٣( .    نيدلاولاك هيلإ عامتسالا نوفلأي نمل ةبسنلاب ىتح قالطإلا ىلع
                   ، دوـصقملا مينوفلا ديدحت  ةيناكمإ يف اضيأ  ةبوعصلا لب ، بسحف  مالكلا مهف يف تسيل
              ةـملك  دصـقي لـه ةف   رعم بعصلا نم نإف  )...رف (        لاثملا ليبس ىلع لفطلا لاق  اذإف
          ددـحي يذلا وه ةملكلا رخآ يف توصلا نأل ؛ )  حرف (   ةملك مأ )  سرف (   ةملك مأ )  جرف (
    . ةدوصقملا ةملكلا

                توص فذح نم انمدق ام لالخ نم ، قطنلا ةيلمع طيسبت وه امومع فذحلا نم فدهلاو  
  ىـلع لمتشي ايتوص اعطق         م لفطلا فذحي نأ ىلإ طيسبتلا ةيلمع دتمت دقو ، ةملكلا نم نيعم

                                                             

  . ٥ ص ، ةغللاو قطنلا تابارطضا ، فيفعلا لصيف : رظنا )١(
  . ٨٣ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )٢(
   تابارط��ضاو ق��طنلا بو�يع ة��سارد ي�ف هرودو يو��غللا ل��صاوتلا ،  ي�صاع و��بأ  ناو�ضر ناد��مح  :  ر�ظنا )٣(
  . ٣١ص ، لصاوتلا



 ٥٤٢ 

 ثيح )  نويزفلت (  ةملكو )  ةيب (   اهقطني ثيح )  ةيبرع (      ةملك لثم تاوصألا نم ةعومجم
       يدؤـي فذحلا نإف ةماع ةفصبو ، )  نوف (   اهقطني ثيح )  نوفيلت(  ةملكو )  نوز (  اهقطني
     )١(. نيدلاولا نم ىتح ، لفطلا مالك مهف ةبوعص ىلإ

      مدـقت اـملكو ، جـضنلا مدعب فذحلا نم نوناعي نيذلا    لافطألا فصتي ةماع ةروصبو    
          ضعب فذح ىلإ لافطألا ليمي ام ابلاغو ، همالكو هقط      ن يف فذحلا لق املك لفطلاب رـمعلا
                         تاوـصأ لاـفطألا فذـحي دـقو ، ىرخألا فورحلا نم ربكأ لدعمب فورحلا تاوصأ
      طسو يف تتأ اذإ اـهقطني ام         نيب ، اهرخآ يف وأ ةـملكلا لوأ يف تتأ اذإ )     ر ف ش ج  (
  )٢( . ةملكلا

              لـفطلا موـقي نأ لـثم ةيجولونوف تابارطضا اهنأ ىلع فذحلا تابارطضا فصوتو    
    ىـلإ رـيشي وهو )اب(            ةملك لفطلا قطني نأ لثم ةملكلا ةياهن يف تماصلا توصلا فذحب
  امدـنع ثد      ـحي امك ةملكلا نم روبنملا ريغ عطقملا فذحب لفطلا موقيو امك ،)  باب (  ةملك
        الوـبقم ارـمأ فذحلا ةرهاظ ربتعتو )٣( . )حاتفم (    ةملك نم الدب )حات(    ةملك لفطلا قطني
                 اـيوق ارهظم ربتعت صخشلا عم ترمتسا ام اذإ كلذ دعب اهنكلو ، ةسردملا لوخد نس ىتح
   . ةيوغللا تابارطضالا رهاظم نم

 ،ةملكلا ىلإ دئاز توص ةفاضإ بارطضالا اذه نمضتيو ) noitiddA ( ةفاضإلا : ًاثلاث
  مالسـس (   ةـملكو )   ريخلا حابصس (   ةملك لثم      رركتي هنأكو دحاولا توصلا عمسي  دقو
             عطقم وأ ام توص ةدايز عم ةملكلا صخشلا قطني امدنع ةفاضإلا بويع دجوتو )  مكيلع
 ،  ًاراشـتنا قطنلا بويع لقأ ـ لاح يأ ىلع  ـ بيعلا اذه ربتعيو حيحصلا قطنلا ىلإ ام
    لـعجت ةفاـضإلا  هذه )٤( .    قطنلا تاراهم باستكاو      ، مالكلل يداعلا ومنلا  لحارم لالخ

                                                             

 . ٩٩  ص ، لصاوتلا تابارطضا ، شاش  ريهس : رظنا )١(
  تابارط�ضإ ، يوالببلا باهيإ و  ٢٣١    ص ،  مالكلاو قطنلا تابارطضا ، يصخشلا زيزعلا دبع : رظنا )٢(
 . ٩٣ ـ٨٣ ص ، قطنلا
   .  ٢٥٢ ص ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف  ةدحش : رظنا )٣(
  ٧٥١ ص ، ةيبرتلا تايجيترتساو لافطألا ةيجولوكيس ، ميحرلا دبع يحتف )٤(

 



 ٦٤٢ 

         لـفطلا عـم ترمتسا اذإ تالاحلا هذه لثمو "        ، موهفم ريغو حضاو ريغ ةملكلاب قطنلا
  )١( .) ةكمسس ( قطنت  )ةكمس( ةملك كلذ لاثم ، قطنلا يف ةبوعص ىلإ يدؤت

      لوـخد نـس ىـتح    الوـبقمو ايعيبط       ارمأ تاملكلل تاوصألا ةفاضإ ةرهاظ ربتعتو    
               ةفاضإلا رهاظم نم رثكي يذلا درفلاف ،رمعلا كلذ دعب اميف كلذك ربتعت ال اهنكلو ،ةسردملا
               عـم ،قـطنلا تابارطضا رهاظم نم رهظم نم يناعي هنأب هيلع مكحي ،ةقوطنملا تاملكلل
 ةطبترملا         ةيرصملا ةجهللا يف هتظحالم نكمي اذهو ،تاجهللاب طبترم لكشلا اذه نأ ةاعارم
 .تيوكلاو ةيدوعسلا لثم جيلخلا لود يف اضيأو ،ديعصلا وأ ةيردنكسإلا لهأب

 توصلا ردصي امدنع فيرحتلا ءاطخأ دجوت  )noitrotsiD( هيوشتلا وأ فيرحتلا : ًاعبار
              تاوصألاو ، هيف بوغرملا توصلا نم ًابيرق لظي ديدجلا توصلا نأ الإ ،ةئطاخ ةقيرطب
            نم فنصت ال كلذل ،ةغللا يف ةددحملا تاوصألا عم اهتقباطم وأ    اهزييمت نكمي ال ةفرحملا
                توصـلا ردصـي دق لاثملا ليبس ىلعف ، ةيلادبإ بويع اهنأ ىلع نيصتخملا مظعم بناج
                 يـف نوـكي ال ناسللا نأل وأ حيحصلا ريغ ناكملا نم يتأي ءاوهلا نأل ًارظن تفاه لكشب
  )٢( . قطنلا ءانثأ حيحصلا عضولا

             هـلثامي ال هنأ ديب يداعلا توصلا نم هبرقت ةقيرطب توصلا قطن فير حتلا نمضتيو    
                 دـعبي ثـيح ، ميلسلا ظفللاب اهتنراقم دنع جراخملا ةميلس ريغ ةروصب قطني ىأ ، ًامامت
               راـيتلا جارخإ ةيلمع يف ةميلس ريغ ةقيرط مدختسيو ، حيحصلا قطنلا ناكم نع توصلا
        يـقطنلا بـيعلا اذه يوامرفلا روتكدلا جردأ  دقو)٣( .      توصلا كلذ جاتنإل مزاللا يئاوهلا
    جرـخي ثـيح ) ailalonihR    ايلالونيرلا (        اهامس دقو ، ةيئزجلا ايلالزيدلا تالاح نمض
               فورـحلا جرـخيف ، ةـفولأم رـيغ ةهوشم ةروصب ةيمالكلا تاوصألا عيمج صخشلا
  )٤( . قنخ وأ ريخش لكش يف اهجرخيف ةنكاسلا امأ ، ةنغ اهيف نأكو ةكرحتملا

                                                             

  .  ٠٤ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )١(
 . ١٣٥ ص ، لفطلا سفن ملع ، نورخآو  ةنياطبلا ةماسأ :رظنا )٢(
  . ٩٣ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )٣(
   . ٠٨ ص ، بطاختلا تابارطضاو ةغللا ةجلاعم " ايجولوكيسوروين ، يوامرفلا يدمح : رظنا )٤(

 



 ٧٤٢ 

 نم ةلاحلا هذه ةيمست ىلع يمهف ىفطصم روتكدلاو نارهز يواردبلا روتكدلا قفتا دقو    
 ةقوطنملا فورحلا ةعومجم يهو ) aihtradyD  ايثراسيدلا ( مساب ، يقطنلا بارطضالا
  )١(. ةهوشم ةقيرطب

               أـطخلا نإ ثيح ، ةفولأم ريغ وأ ةيرايعم ريغ ةقيرطب توصلا جاتنإ وه هيوشتلا نذإ    
 توصلا رييغت ىلإ يدؤي ال فالتخالا اذهو ، افلتخم مينوفلا توص لعجي توصلا جاتنإ يف
              ، يلـصألا توصلا نم برقي لكشب لفطلا قطن نوكي ةلاحلا هذه يفو )٢(.رخآ   مينوف ىلإ
 )  ةـسردم (        ةـملك كلذ لثم ميلسلا ظفللاب اهتنراقم دنع جرخملا ةميلس ريغ ةروصب نكلو
      يـف ةحـضاو رـيغ اهنأ دوصقملاو ، )  طباذ (  قطنت ) طباض (  ةملكو )  ةثردم (  قطنت
                  رـيغ ناـكملا نـم يتأـي ءاوهلا نأ ببسلاو ، تفاه لكشب توصلا ردصي ثيح قطنلا
     اذـه حيـضوتلو )٣(.             قطنلا ءانثأ حيحصلا عضولا يف نوكي ال ناسللا نأل وأ ، حيحصلا
    ، اهسملي نأ           نود ىلعأ ىلإ ةيمامألا نانسألا فلخ ناسللا عضو نكمي يقطنلا بارطضالا
 )  رهاـس (  ةـملك لثم )  ز ـ س( تاوصأ نمضتت يتلا تاملكلا ضعب قطن ةلواحم مث
     )٤(. ) رهاز ( ةملكو

             ةـيجولويسـف بوـيعو لـماوعو ةـيحيرشـت لماوع ىلإ عجرتف هيوشتلا بابسأ امأ    
                مدع ىلإ بيعلا اذه عجري نايحألا ضعب يفو ، قلحلا فقس وأ ناسللا وأ هافشلاب ةـلصتم
               هزورـبو ناـسـللا جورخ ىلإ يدؤي امم ؛ قلحلا فقسو ناسللاو نـيكفلا نيب قـسانتلا
  )٥( . مفلا جراخ

                 ، ةـعبارلا نـس ىـتح لفطلا دنع مالكلا رخأتل ةجيتن فيرحتلا وأ هيوشتلا ثدحي دقو    
     ىلإ دارزلا روتكدلا فيضيو )٦(           ، ةيعيبطلا ةيمكلا نع دئازلا باعللا نم ةيمك دوجو كلذكو

                                                             

  ة��يوغللا تاو��صألا م��لع ي��ف ، نار��هز يوارد��بلا و ١٦١ ص ، مال��كلا ضار��مأ ، ي��مهف ىغطص��م : ر��ظنا )١(
 .  ٦٨٣ ص ، قطنلا بويعو
   . ٩٥١ ص ، جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا ،  تاقيرزلا ميهاربإ : رظنا )٢(
 . ٧٨١ ص ، ةيبرتلا تايجيتارتساو لافطألا ةيجولوكيس ، ميحرلا دبع يحتف : رظنا )٣(
 .  ٠٤ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )٤(
 . ١٦١ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىغطصم : رظنا )٥(
 .  ٩٣  ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )٦(

 



 ٨٤٢ 

                ةـجهل ىـلع ةـجهل نايغط ببسب وأ لافطألا ىدل يوغللا جاودزالا هامس ام بابسألا  هذه
  )١( . ىرخأ

               يـف ةـصاخو يـعيبط رمأ لافطألا دنع قطنلا بيصي يذلا فيرحتلا وأ هيوشتلا نإ     
                 ةـلحرم يـف ـبـيعلا رمتسا اذإ كلذ ريغ حبصي رمألا نكلو ، ىلوألا ةـلوفطلا ةلحرم
       لوـقي كـلذ يـفو )٢(        ، ـةـيقيقح تابارطضا دوجو ىلع ذئ     دنع لدي اذه نإف ، اـبصلا
           لوخد نس ىتح الوبقم ارمأ تاملكلا قطن يف هيوشتلا ةرهاظ ربتعت " :   ناسورلا روـتكدلا
   هيوشـت رهاظم نم رثكي يذلا درفلاف ، رمعلا كلذ دعب اميف كلذك ربتعت ال اهنكلو ، ةسردملا
  )٣( . " ةيوغللا تابارطضالا رهاظم نم ام رهظم نم يناعي تاملكلا قطن

   ةردـق مدعل ةجيتن لفطلا ىدل يقطنلا بيعلا اذه أشنيو ) erusserP (  طـغضلا :  ًاسماخ
  يـف )ل(  توصو )ر(            توص يف ةصاخو ، قلحلا فقس ىلع هناسلب طغضلا ىلع لـفطلا
  دـقو " )٤(              حيحـص لكشب ةنكاسلا فورحلا هذه جارخإ عيطتسي ال ثيح ، نوكسلا ةـلاح
                ناسـللا يـف بارطـضا وأ بلصـلا قـلحلا فقس  يف يقلخ بارطضا    ىلإ كلذ عجري
  )٥( " هب ةـطيحملا باصعألاو

 –  قـطنلا بويع نم ةسمخلا عاونألا نم عون يأ ثدحي نأ نكمي  هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت   
 نأ نكمي كلذك ، طامنألا نم طمن يأبو ، راركتلا نم ةجرد يأب – اهيلإ ةراشإلا تقبس يتلا
  بوـيعلا هذه نم ةعومجم نمضتي دق وأ ،قطنلا بويع نم ًادحاو ًابيع لفطلا مالك نمضتي
    وـمنلا ةلحرم نم             ريغتتو ةتباث ريغ نوكت ام ًاريثك لافطألا دنع قطنلا بويع نإف ، ًاضيأ
  يـف ًاحيحص دحاولا توصلا قطني دق لفطلا نإف ،كلذ لك ىلع ةوالع ،ىرخأ ةلحرم ىلإ

                                                             

 . ٨٢٢ ص ، مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ، دارزلا لصيف )١(
  . ٤٦ ص ، لفطلل ةيوغللا ةيبرتلا ، ينيبسويجرس )٢(
  . ٣٢٢ ص ، لافطألا ةيجولوكيس ، ناسورلا قوراف )٣(
   تابارط��ضا ، شا��ش  ريه��س و ٩٢٢     ص ، مال��كلاو ق��طنلا تابارط��ضاو ة��غللا ، دارز��لا لص��يف : ر��ظنا )٤(
   . ٠٠١ ص ، لصاوتلا
 . ٩٢٢ ص ، مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ، دارزلا لصيف )٥(

 



 ٩٤٢ 

   وأ تاـقوأ يـف توصلا سفن فرحي وأ لدبي وأ فذحي هنكل ، فقاوملا وأ تاقوألا ضعب
  .)١( ىرخأ فقاوم

 بوـيع نيب ام حوارتت قطنلا بويع : نأب لوقلا نكمي ةيقطنلا بويعلا  ىلع اقيلعتو     
   ةاـناعم لـفطلا يناعيو امك ، لفطلا مالك مهف بعصي ةداحلا تالاحلا يف ، ةداح ىلإ ةفيفخ
       يسردملا وأ ىرسألا طيحملا يف ةصاخلا هتا جاح وأ  ه راكفأ نع  ري   بعتلا لواحي امدنع ةديدش
           هـيف لـماكتت جالع ىلإ جاتحت ةيقطنلا تابارطضالا نإف اذكهو      ءالمزلا عم هتاقالع يف وأ
 ةيبطلاو ةيسفنلاو ةيوغللا تاجالعلا لخادتتو لماكتت ثيح ، جالعلا متي اهلالخ نم يتلا مولعلا
  . ةيعامتجالاو

        هذه ىلع ظحالن نأ نكمي قطنلا تابارطضا لاكش     أو عاونأ نع ثيدحلا ليصفت دعبو      
      : يلي ام تابارطضالا

             فـلتختو ، ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف راغصلا لافطألا نيب تابارطضالا هذه رشتنت )١(
 .رخآ ىلإ ينمز رمع نم ةفلتخملا فورحلاب ةصاخلا تابارطضالا

 قطنلا تابارطضا توافتتو ، ىرخأ تابارطضا يأ نم رثكأ لافطألا نيب لادبإلا عيشي )٢(
                  ىلإ فقوم نمو ، ىرخأ ىلإ ةيرمع ةلحرم نمو رخآ ىلإ لفط نم اهتدح وأ ، اهتجرد يف
 . رخآ

                رـثكأ تـناك اـملك نسلا يف همدقت مغر لفطلا عم قطنلا تابارطضا ترمتسا املك )٣(
 . جالعلا يف بعصأو ًاخوسر

      لدي كلذ نإف ةميلس ةروصب ف       ورحلا تاوصأل هقطن ةيناكمإ ةفرعمو لفطلا رابتخا دنع )٤(
 . ةلوهسب هجالع ةيناكمإ ىلع

  

  

                                                             

AS kamreC        : رظنا )١(  , AE draW  , ML draW ( . 9891  .)  neewteb pihsnoitaler ehT
 nerdlihc ni rotanidrooc rotom dna sredrosid noitalucitra  .  fO lanruoJ naciremA ehT  

                 yparehT lanoitapuccO 04 ( 08  )  ; 645 - 05                                                        

 . ٩٢٢ ص ، مالكلاو قطنلا تابارطضاو ةغللا ، دارزلا لصيف  : رظناو 



 ٠٥٢ 

  . ةيقطنلا تابارطضالا صيخشتو مييقت : سماخلا بلطملا

 ،ةدحاو ةجرد ىلع اوسيل ةيقطنلا تابارطضالاب نيباصملا لافطألا نأ ىلع ديكأتلا يغبني    
    مييقت يأ ءارجإ دنع             رابتعالا يف تاقورفلا هذه ذخأ نم دبال يلاتلابو ، مهنيب تاقورف كانهف
               هبارطضا عونو هسنجو لفطلا نس اهنم رومأ ةدع يف تاقورفلا هذه لثمتتو ، صيخشت وأ
              نـم اهيفوت نكمي تامولعملا هذه لكو ، باصملا لفطلل يلقعلا ىوتسملاو هبابسأو هتجردو
 خيراتو ، ةلئاعلاو ، ةلاحلا مسا ىلع لمتشت " تالاحلا نم ةلاح لك نع يئدبملا حسملا لالخ
  )١( " اهمجحو ةباصإلا ناكمو غامدلا عضو ةصاخو ةلاحلا نع ةيبط تامولعمو ، ةباصإلا

            يوـغللا ومنلا رهاظم تاملعملاو نوملعملاو تاهمألاو ءابآلا ظحالي ةلحرملا هذه يفو    
              تاراـبتخاب لافطألا ضايرو سرادملا موقت ام ابلاغو ، ةغلل لفطلا باعيتسا ىدم ةصاخو
   دـنع ةـيقطنلا لكاشملا فشك ىلإ فدهتو ، مييقتلا ةيلمع نم ىلوألا ةل حرملا ربتعت ةيحسم
              نم يوغللا ومنلل ةيداعلا ريغ رهاظملاو ، اهتطساوب ريبعتلا ةيفيكو اهروهظ نمزو ، لفطلا
    )٢( . ةيقطن تابارطضا نم كلذ هباش ام وأ فذحو هيوشتو فيرحتو ليدبت

       لفطلا نأ نيبتو ، ةسردملا وأ نيدلاولا        لبق نم قطنلا تابارطضا فاشتكا مت ءاوسو      
                 نمضـتت لـفطلا ىلع ةعسوم تارابتخا ءارجإ ةلاحلا هذه يف يغبنيف ، ام للخ نم يناعي
                هـنم يناـعي يذلا بارطضالا عونو ةجرد ديدحت متي ىتح ، ةيسفنو ةيوغلو ةيبط اصوحف
  )٣( . لفطلا

    ، ةـيقطنلا ت ابارطـض           الاب ةـقالع اـهل ةلكشم يأ فاشتكا دنع لامهإلا مدع بجيو     
       امأ ، هيدل قطنلا تابارطضا جالعو ص   يخشتلا يف ةصصختملا زكارملا   ةعجارم ةرورضو
              لفطلا دنع ةيقطنلا ةلكشملا مقافيس كلذ نإف اركبم تالاحلا هذه لثمل نيملعملاو ءابآلا لامهإ
  . دعب اميف اهجالع بعصيو

                                                             

  . ٠٦٢ ص ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف  ةدحش : رظنا )١(
  . ٩٢٢ ص ، لافطألا ةيجولوكيس ، ناسورلا قوراف  : رظنا )٢(
  .  ٤٦١ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ )٣(



 ١٥٢ 

      ةيلمعب ءدبلا لبق نيلاؤس ىلع ةب  اجإلا ةرورض      ىلإ تاقيرزلا ميهاربإ روتكدلا راشأ دقو    
        ؟ اـهجاتحن يـتلا تامولعملا يه ام :  لوألا "      امهو ةيقطنلا تابارطضالا مييقتو صيخشت
  )١( . " ؟ تامولعملا هذه عمجن فيك :يناثلاو

             لوأ ربع وأ ةيصخشلا  ةلباقملا لالخ نم ةيقطنلا تابارطضالا عاونأ صيخشت نكميو     
            ، باصـملا مالك يف قطنلا بويع ديدحت نكمي ثيح ، صتخ    ملاو باصملا لفطلا نيب ءاقل
               ةلاحلا هذه يف بجيف ةيوضع بابسأل عجار تابارطضالا ضعب يف ببسلا نأ نيبت اذإ امأ
 لفطلا ناك اذإ ام ةلاح يف اذه ، يكينيلكإلا صحفلا يف صتخم بيبط ىلع باصملا ضرع
       ىمسـي امب اباصم لفطلا ناك ا  ذإ امأ ، ) ةيئزجلا ايلالزيدلا (     دحاو يقطن بارطضاب اباصم
        نمضتت يتلا ةغللا تارابتخا مادختسا ىلإ جاتحي هنإف )   ةيلكلا ايلالزيدلا (   يلكلا بارطضالاب
  )٢( . فورحلا قطن ةقيرطل تاظحالم ةمئاق وأ ريبعتلا ةغلل يئادألا دعبلا

    .صيخشتلا دنع اهعابتإ نيصتخملا ىلع يغبني يتلا تاءارجإلا ىلإ مدقت ام لك نم صلخنو

  . صيخشتلا تاءارجإ

           ةـلماك تامولعم نمضتت ةرامتسا ةئبعت قيرط نع كلذ نوكيو :    ةلاحلا خيرات ةسارد )١(
      يـتلا ثداوـحلاو ضارـمألا ثـيح نم، هل يحصلا فلملاو هتدالوو هتايح باصملا نع
               لـفطلل يرـسألا عـضولاو ، يـقطنلا بارطضالاب ةباصإلا عوقو نمز كلذكو ،هتباصأ
   عـمج نـكميو )٣(          يـقطنلا بارطـضالا ةعيبط ديدحت يف دعاسي كلذ ل   ك نأل ؛ باصملا
              لـفطلا ىلإ ثدحتلا ءانثأ ةيمالك تانيع لالخ نم يقطنلا بارطضالا ةعيبط نع تامولعم
   )٤(. ضرغلا اذهل ةممصم تارابتخا مادختساب هسفن

 ىلع متحتي كلذل ، ءابرغلا مامأ ةيرحب مالكلا نع نومجحي راغصلا نم ًاريثك نأل ًارظنو    
           ، ةلباقملا ةدم رصق عم ، مالكلا ىلع لفطلا عجشت يتلا     ةمئالملا فورظلا دادعإ يئاصخألا

                                                             

  . ٤٦١ ص ، ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ )١(
 .  ٣٨١ ص ، بطاختلا تابارطضاو ةغللا ةجلاعم " ايجولوكيسوروين ، يوامرفلا يدمح )٢(
   .  ٤٦١ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )٣(
  .  ٣٥٢ ص ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف  ةدحش : رظنا )٤(

 



 ٢٥٢ 

       ىـلع زـيكرتلا زرـفلا ءانثأ  مزليو .    ددصلا اذه يف يتوص     ليجست زاهجب نيعتسي امبرو
   ، )  ر ، ل (            تاوـصأ كلذ لاثم ، راغصلا ىدل اهقطن بارطضا عيشي يتلا   مالكلا تاوصأ
       نـم نوناـعي نيذلا لافطألا لادبإ    اهيف عيشي يتلا )    ك ، ق (  ، )    ز ، ذ (  ، )    ش ، س (
   زييمت انه يرورضلا  نمو   ،         اهجالع ةيفيك وأ اهبابسأ ىلع زيكرتلا نود قطنلا تابارطضا
                نيذـلا كـئلوأو ، مهوـمن عم جلاعت نأ نكمي ةتقؤم تابارطضا نم نوناعي ن مم لافطألا
  يـف    رومألا ءايلوأ كارتشا    مزلي انهو ،صصخت    م جالع ىلإ جاتحت تابارطضا   نم نوناعي
   دادعإ نكمي امك .             رمألا مزل اذإ جالعلل مهلافطأ ليوحت ةرورضب مهعانقإ عم ، زرفلا ةيلمع
         ليلحت متي وأ ، اهقطن لفطلا نم بلطي يتلا     لمجلاو تاملكلا ضعب نمضتت )  سايقم(  ةليسو
   .زرفلا ةيلمع ءانثأ اهيلع زيكرتلل همالك

            ءاضـعأ ةمالـس ىدم نايبل يبطلا فشكلا قيرط نع كلذو :   قطنلا ء اضعأ صحف )٢(
        ىدـم نايبل ، ةرجنحلاو نذألاو فنألاو نانسألاو مفلا ءابطأ كلذب موقي ثيح يقطنلا زاهجلا
 "         نيهاـش روبصلا دبع روتكدلا اهامس دقو )١(      ةيجولويسفلاو ةيوضعلا ةيحانلا نم اهتمالس
             مأ ، هـمجح رـبك وأ ناسـللا رصقك ، ايقلخ      ناكأ ءاوس فارحنالا أشنم صيخشت ةلحرم
 )٢( "               عـضاوملا ضـعب يـف ناسللا تالضع يف لومخ هيلع بترتي يذلا ديلقتلاك ايدايتعا
          مييقت ىلع دعاست يتلا ةيوغللا تارابتخالا دحأ  مادختسا      نكمي ، يبطلا فشكلا ىلإ ةفاضإو
      اـهنم ، تاراـبتخا         ةعومجم يوالببلا روتكدلا دعأ دقو ، ةيقطنلا تابارطضالا صيخشتو
            روصــملا قــطنلا راــبتخا هامــسو ، روصــلا قــيرط نــع قــطنلا ةءاــفك ساــيقم
) gnimaN erutciP ( نم  ميلس لكشب لفطلا اهقطني ال يتلا تاوصألا ديدحت نكمي ثيح 
                ةيمست  لفطلا نم بلطي ثيح ،اهتياهنو اهطسوو ةملكلا ةيادب يف تماص لك صحف  لالخ
  )بد(    ةروـص لـثم ةفدهتسملا تاوصألا نم نينثا وأ اتوص اهنم لك نم  ضتي يتلا روصلا
  )٣( . ةملكلا ةياهن يف )ب( توصو ، ةملكلا لوأ يف )د( توص صحفل

   ىلع فرعتلا يف        ىصاصتخإلا دعاست ةادأ وأ ةليسو نع ةرابع   وهو : قـ طنلا سايقم )٣(
   ، ةـيادبلا (  ةملكلا يف           أطخلا توصلا عضوم كلذكو ، مالكلا تاوصأ ليكشت ةيلمع ءاطخأ

                                                             

  . ٠٣٢ ص ، لافطألا ةيجولوكيس ، ناسورلا قوراف )١(
  . ٣٩ ـ ٢٩ ص ، ماعلا ةغللا ملع يف ، نيهاش روبصلا دبع )٢(
   . ٣٥١ ص . م٦٠٠٢ ، ضايرلا ، ءارهزلا راد ، روصملا قطنلا ةءافك سايقم ، باهيإ ؛ يوالببلا )٣(

 



 ٣٥٢ 

   ذخأ نكمي انهو . )    ةفاضإ ، فيرح    ت ، لادبإ ، فذح (   بارطضالا عونو )    ةياهنلا ، طسولا
             ةـيمك تاريدـقت ىلإ اهليوحت نكمي امك ، لفطلا ىدل قطنلا تابارطضا    نع ةيفصو ةركف
   .هلدعمو بارطضالا رادقم حضوت

    ةيادب ذنم نيدلاولا ةظحالم       ىدم ىلإ عجرتو ادج ةمهم يهو :    ةيعمسلا تاردقلا صحف )٤(
               زييمتلا ىلع ةردقلا لالخ نم ةيمهألا نم ةريبك ةجرد ىلع يعمسلا صحفلا ربتعيو ، رمعلا
  كلذكو )١(             يعمسلا مهفلاو كاردإلا كلذكو ، ةيعمسلا تاريثملا ركذت ىلع ةردقلاو ، يعمسلا
   باعيتسا يف ي    ساسأ رود نم عمسلل امل "      يمييقت ءارجإ يأ نم    ءزج يعمسلا فشكلا ربتعي
      لدـبأ وـل الثمف )٢( "           ةفلتخملا ةيوغللا تاوصألا باستكا ىلإ يدؤي امم ؛ قوطنملا مالكلا
           يـف  نيتوصلا نمضتت تاملك ميدقت ةلاحلا هذه يف نكميف )ث(  توصب )س(   توص لفطلا
   قرـفلا لـلحن مث ) راثي ـراسي ( و ) روث ـروس( و )  راث ـ راس ( لثم ةعونتم تاملك
               يعمسـلا زـييمتلا ريدقت نكميو ، امهنيب زييمتلا ىلع لفطلا ةردق ىدم ىلع ف رعتلل امهنيب
      هـل مدـقي امدنع كلذو )أطخ(  مأ )حيحص(  ، )ال(  وأ )معن(      لثم تاملكب بيجي لفطلا لعجب
   )٣(. ةيمالك تاريثم وأ عطقم وأ توص

  حـضوت     لفطلا ةلاح خيرات ةسارد         اهنم  ةيعمسلا تاردقلا صحفل ةددعتم لئاسو دجوتو    
     ببسـمك ةيعمسـلا ة ـقاعإلا    ةشقانم تقبس دقو .        هومن لالخ اهب رم ىتلا عمسلا تالكشم
  يذـلا بارطضالا            ةجردب طبترت عمسلا دقف ةجرد نأ انركذو ، مالكلاو قطنلا تابارطضال
        نـكميو ، تاوـصألا نيب زييمتلا  يف      لفطلا ةردق ىلع زيكرتلا بجي انهو  ،  لفطلا هيناعي
             تاـملك وأ ، تاملكلا عامس دنع لفطلا اهيلإ ريشي روص نمضتت ةل  يسوب كلذ يف ةناعتسالا
   فورحلا ضعب يف   هباشتت تاملكو )        ز ، ذ ، ص ، س (     ةهباشتم تاوصأ نمضتت اهقطني
       ىـلع كـلذ قبطن نأ نكميو   ،           لمع ، لمأ ، لمح ، لمج لثم رخآلا ضعبلا يف  فلتختو
  : لثم فورحلا ضعب ذخأن لاثملا ليبس ىلعو فورحلا عيمج

                                                             

    . ٨٠١ ص ، لصاوتلا تابارطضا ، شاش  ريهس : رظنا )١(
   . ٦٤٢ ص ،  ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف  ةدحش )٢(
   . ٧٦١ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )٣(

 



 ٤٥٢ 

  توم ، توق ، توف ، توب ، توت ، توص = ت
  ريغص ، ريبك ، ميرم ، لجر ، ربص ، زرب ، حار = ر
 . حفل ، حلب ،  لمج ، حلم ، حمل = ل
 . كلم ، لكأ ، ةسبك ، كارأ ، ربكأ ، ريبك = ك
  ، حبذ ، بذج ، بذك ، بوذي ، بنذ ، بئذ = ذ
 . راسمس ، رامسم ، رورس ، سراح ، سرام ، راسي ، راس = س
  ، موشمش ، قرش ، شري ، حرش ، قرشأ ، رجش = ش
  خوك ، راخب ، جرخ ، خوط ، فلتخم ، فورخ = خ
 . جرف ، حرجي ، ليمج ، جرخ ، ىرجي ، لمج = ج
  . راثم ، بقاث ، رثأ ، ثراو ، ثرإ ، راثآ ، رأث = ث
 . مرفي ،رفي ، نرف ، زاف ، فنأ ، فونم ، زوفي ، شارف ،رأف = ف
  . جرف ، حرم ، حرج ، جرحد ، رمحأ ، راح ، فرح = ح

              نـمل ةـيلقعلا تاردقلل ةيلوألا بناوجلا ىلع فرعتلا نم دب ال ذإ :   ةيلقعلا تاردقلا )٥( 
                 ناـك اـم اذإ ديدحتو ، ءاكذلا لماعم صحف لالخ نم قطنلا يف تابارطضا نم يـناعي
   تارابتخا تاراشأ             دقو ، ال مأ يلقعلا فلختلا ىلإ عجري لفطلا هنم يناعي يذلا بارطضالا
         هـقفاوي يذلا يعيبطلا لفطلا ءادأب نروق ام اذإ ىندتي تابارطضالا يوذ ءادأ نأ ىلإ ءاكذلا
               ـفـلختلا رهاـظمب ةـيقطنلا تابارطضالا طابترا ىلع رشؤم اذهو ، ينمزلا رمعلا يف
  )١( . يـلقعلا

   ، فذـح    ، لادـيإ (        يـقطنلا بارطضالا عون ديدحتب نوكيو :    توصلا جاتنإ ريدقت )٦(
            عـضوم دـيدحتو ، اـهيف ثدحي يتلا تاوصألا ديدحت كلذك )      طغض ، ةفاضإ ، هـيوشت
  )٢(. ةملكلا ةياهن وأ طسو وأ ةيادب يف بارطضالا

       ةددـعتم تاراـبتخا مادختساب لفطلا اهنم يناعي يتلا قطنلا تابارطضا ىلع فرعتلا متيو 
      ةطشـنألا نـم ةلسـلس             ىـلع لمتشـي يذلا وهو لماشلا مييقتلاب ىمسي ام وأ ضارغألا

                                                             

 . ٦٢ ص ، ةيوغللا تابارطضالا يف ةمدقم ، ناسورلا قوراف  : رظنا )١(
  . ٩٦١  ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )٢(

 



 ٥٥٢ 

              ىمسـي ام وهو ةيلومش رثكأو ةيليصفت تامولعمو تانايب عمجب انل حمست يتلا تارابتخالاو
           ةيجولونوفلاو ةيقطنلا تابارطضالا مييقت يف دمتعملاو ساسألا وهو لماشلا يمينوفلا مييقتلاب
   لـمجن ن أ نكميو)١( .          يفرعملا مييقتلاو عمسلاو مالكلاو قطنلل تارابتخا ىلع لمتشي وهو
  : يلي امب تاءارجإلا هذه

               بولـسأ لـثم بيلاـسألا نم ةعومجم قيرط نع لفطلل ةيراوح ةيمالك تانيع عمج )١(
              وأ ةعباتتملا ظافلألا بولسأ وأ ءايشألا ةيمست بولسأ وأ باوجلاو لاؤسلا بولسأ وأ راوحلا
  )٢( . ريرقتلا بولسأ وأ ةاكاحملاو ديلقتلا بولسأ وأ ةظحالملا بولسأ

    ةيوغللا ةراثتسالل ةيلباقلا راب      تخا وأ روصملا قطنلا ةءافك رابتخا لثم ت ارابتخالا ءارجإ )٢(
 نكمت               ي ، لفطلا ةلاحل يصيخشت ريرقت ةباتك متي كلذ لالخ نمو ، قطنلل قيمعلا رابتخالا وأ
  )٣( . لفطلا ىدل قطنلا تابارطضال يجالع جمانرب لمع هيلع ءانب جلاعملا

          ةـيئانثلا ةقيرطلا اهمهأ قرطلا نم ةعومجم دجوت ثيح تارابتخ   الا جئاتن ميظنت قرط )٣(
      دمتعت ثيح ةيسامخلا ليجستلا ةقيرطو ، )    أطخ وأ حص (      ب مكحلا رادصإ يهو ليجستلل
       ، ةفاـضإلاو هيوشتلاو لادبإلاو فذحلاو يتوصلا جاتنإلا ثيح نم يقطنلا أطخلا عون ىلع
     ةغللا فصو قيرط نع يمالكلا         كولسلا فصو لالخ نم يتوصلا فصولا ةقيرط كلذكو
             ليلحتلاو  مييقتلا يف رثكأ ةدعاسملاو ةقدلاب ةقيرطلا هذه زيمتتو ةبوتكملا زومرلاب ةقوطنملا
  )٤( . تامولعملا لدابتو لصاوتلاو

             ليوط تقو ىلإ جاتحت قطنلا تابارطضا صيخشتو مييقت ةيلمع نأ كلذ نم ةصالخلاو    
       نوصـتخملا عسوت ثيح ، تارابتخالاو تاءارجإلا       ةعومجم مث ، ةظحالملاو ةعباتملا نم
               نـكلو ، ةفلتخملا اهتاقيبطتو ةغللا ىلع اهبلغأ دمتعت يتلاو ، تارابتخالا هذه يف نويسفنلا

                                                             

   . ٦٦١ ص ، ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ : رظنا )١(
    .  ٩٠١ ـ ٨٠١ ص ، لصاوتلا تابارطضا ، شاش  ريهس : رظنا )٢(
      ، روص�ملا ق�طنلا ةءا�فك سا�يقم   ه�ل و  ٨٧١   ـ ٧١      ص ، ق�طنلا تابارط�ضا ، يوالب�بلا با�هيإ :  ر�ظنا )٣(

 . ٣٥١ ص
  . ١٧١ ـ ٠٧١ ص ، ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ : رظنا )٤(

 



 ٦٥٢ 

             تالباقملا لالخ نم تابارطضالا عاونأ مييقتو صيخشت ةيلمع ليهست  نكمي ديدش زاجيإبو
       بارطـضالا عوـن ديدحت نكمي ث         يح ، باصملا لفطلا عم لوألا ءاقللا ءانثأ وأ ةيصخشلا
                بارطـضالا ناك نإ اذه ، يبطلا صحفلا قيرط نع يوضعلا ببسلا ديدحت مث ، يقطنلا
   . ايئزج

            ةليوطلاو ةقمعملا تارابتخالاو تاءارجإلا ىلإ جاتحي اذهف ايلك بارطضالا ناك نإ امأ    
   غامدلا حسمل ةيلم            ع ىلإ جاتحي امك ، فورحلا قطنو ريبعتلاو ةغلل يئادألا دعبلا لالخ نم
   . صتخم بيبط ىدل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٥٢ 

   ثـلاثلا ثحبملا                

  . قطنلا تابارطضال ةيجالعلا لخادملا          

  نابلطم هيفو                                

  ةيقطنلا تابارطضالا جالع لحارم : لوألا بلطملا      

  . يحارجلاو يبطلا حيحصتلا ةلحرم )١(           

  قطنلا ءاضعأ تالضع بيردت ةلحرم )٢(           

    يعمسلا دادعإلا ةلحرم )٣(           

  ةحيحصلا تاوصألا قطن ىلع بيردتلا ةلحرم )٤(           

   ةيقطنلا تابارطضالل ةيجالع فقاوم : يناثلا بلطملا     

   ةأثأثلا )١(           

       ةغدللا )٢(           

   هيوشتلا )٣(           

  

  



 ٨٥٢ 

  ةيقطنلا تابارطضالا جالع لحارم : لوألا بلطملا

                 لالخ نم لفطلل حاتم رمأ اذهف ، تادرفملا ريثكت ثيح نم ال لفطلا ةغلب ةيانعلا نم دبال  
                ، ةـفلتخملا اهتاوـصأو تاملكلا قطن ةقيرط وه بولطملا نكلو ، ةيوغللا ةئيبلا عم هلعافت
          بعصي ام تاوصألا نمو ،ديلقتلا قيرط نع هب قطنلا لفط     لا ىلع لهسي ام تاوصألا نمف
                    ىـلإ كـلذ عـجري دق وأ ،رخآ توصب هلقع يف سبتلي دق هنأل ، هديلقت لفطلا ىلع قشيو
                ةـيلمعلاب رـيبكلا مامتهالا نم دبال كلذل ، لفطلا دنع هجضن مدعو يقطنلا زاهجلا فعض
 هجاوي دق يقطن بيع يأ يشالت ىلإ   يدؤي اذهو ، ةيادبلا ذنم لفطلا دنع اهتعباتمو  ةيمالكلا
  . يوغللا ومنلا ةيلمع ءانثأ لفطلا

               ةـيادبلا ذنم هتعباتم مدعو لفطلا ةغل لامهإ نم نيهاش روبصلا دبع روتكدلا رذح دقو    
   ةيقطن ابويع تفداص " :            لوقيف دعب اميف اهجالع يصعتسي دق ةنمزم ةيقطن ابويع دلوي امم
          لـجخي ةيرهوج ابويع ةقيقحلا يف تناكو ، الافطأ اوناك       ذنم مهعم تأشن رابكلا ضعب ىدل
 جالعلا ةيلمعرخأ يذلا وه بيعلاب قطنلا نم لجخلا سجاه نأ دوصقملاو )١( " اهباحصأ اهل
               يتلا تالاحلا هذه لثم جالع يف ةبوعصلا ىلإ يمهف ىفطصم روتكدلا ريشيو ، هيدل تيقبف
 ةلصأتم تاداع بويعلا هذه تحبصأ ثيح لهسلاب سيل ارمأ اهجالع نوكيسف ، اهلامهإ لاط
   )٢( . درفلا مزالت

             دـمتعت يتلا ةيجالعلا لخادملا لالخ نم لفطلا بيصت يتلا قطنلا تابارطضا جالعو    
      قطاـنمو ، ةـيوغللا  تاوصألل ةزيمملا  تامسلا  لالخ نمو يقطنلا تاوصألا ملع ىلع
       لئاسو  لالخ نم  ميلسلا قطنل          ا ىلع  نيفدهتسملا لافطألا بيردت  كلذكو ، توصلا جاتنإ
               يـف مهاست يتلا اهدحو يه تسيل يقطنلا تاوصألا ملعب ةقلعتملا لخادملا هذهو ، ةددعتم
                عوـضوم تسـيل يهو ، ةيعامتجاو ةيبطو ةيسفن  ةيجالع لخادم اهكراشي لب ، جالعلا
 م           لع لالخ نم قطنلا تابارطضال ةيجالعلا لخادملا لوح ثيدحلا روحمتيس امنإو  ، انثحب
    : جالعلا اذه اهب رمي يتلا لحارملا يلي اميفو يقطنلا تاوصألا

         ةـجلاعم لالخ نم  ةمهم ةلحرملا هذهو :     يـحارجلاو يـبطلا حـيحصتلا ةـلحرم )١(
            ،يقطنلا بارطضالا يف سيئرلا ببسلا يه تناك اذإ ةـيحيرشتلا وأ ةـيوضعلا باـبسألا

                                                             

 . ٠٩ ص ، ماعلا ةغللا ملع يف ، نيهاش روبصلا دبع  )١(
  . ٠٨١ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم  : رظنا )٢(



 ٩٥٢ 

          لاـثملا ليبـس ىـلعف ـمـيلس وحن ى       لع اهفئاظو ءادأ قطنلا ءاضعأ عيطتست ىتح كلذو
                 ـعـجري اـمم ريخـش وأ هـنغ لكش ىلع فورحلا ضعب قطن يف لـصاحلا هـيوشتلا
                نـع كـلذ جالع نكميف ، بلصلا قلحلا فقسو وخرلا قلحلا فقس نيب ةوـجف دوـجول
                هـفئاظوب قـلحلا فقس موقي نأ اهدعب نكميو ، ةوجفلا هذه عيقرتل ةـيحارج ةيلمع قيرط
            هافشـلا لـيمجتك قطنلا ءاضعأ بويعل يبطلا حيحصتلا تايلمعب مايقلا نكم   ي كلذك ، ةلماك
              تاـيلمعو نيـكفلا ـةـحارجو ناسللا مجح لـيمجت ةـحارج وأ ناسللا قاصتلا ةلازإو
            تاـيلمعل ةـمدقم وـه يحارجلا يبطلا جالعلا نوكي كلذبو )١( .    نانسألا ميوقتو قـيسنت
       ـةـيحانلا نم ةدـيج ةلاحب نوـكيل كلذو        ؛ وـضعلل متت يتلا يتوصلا نيرمتلاو بيردتلا
                يف قشب بيصأ نم ةجلاعم يف رمع راتخم دمحأ روـتكدلا هنع ربع ام اذهو  ةـيفيظولا
          يف يتاوصألا رود يتأي بيعلا حالصإب حارجلا موقي نأ دعبف "  :     لوقي ثيح قـلحلا فقس
     ةـحتف لالـخ           ءاوهلا لوخد عنمي مامصك نيللا قبطلا مادختسا ةيفيك ىلع ضيرملا بيردت
   )٢( " فنألا

 ءاضعأ ميوقتل ةيضاير تانيرمت ىلع لمتشتو :  قطنلا ءاضعأ تالضع بيردت ةلحرم )٢(
               ةصاخو تاوصألا قطنو مالكلا ةيلمع يف رود نم اهل امل ، ةبقرلاو ردصلاو نطبلا مسجلا
  بيردت  لثم )٣(           ةيومدلا ةرودلاو سفنتلا ةيلمعب ةقالع اهل يتلا تالضعلل ةيضايرلا تاكرحلا
              نيكفلاو مفلا تالضع نيرمتو ، ناسللا لاخدإو جارخإ راركتب ةآرملا مامأ ناسللا تالضع
             ءاوهلا طفش تايلمعو سفنتلا تايلمع قيرط نع وخرلا قلحلا فقسو ةاهلل تانيرمت كلذكو
 نيتفشلا ةـيؤر قيرط نع كلذ متيو ةيهافشلا فورحلا قطنل نيتفشلا نيرمت كلذكو ، هخفنو
                نـاـنسألا نـم ىلفسلا ةفشلا بارتقا وأ روكت وأ جارفنا وأ حتف تايلمع ءانثأ  ةآرملا مامأ
  )٤( ايلعلا

                                                             

 ه��لو ٤٨١    ص ، ب��طاختلا تابارط��ضاو ة��غللا ة��جلاعم "   ايجولوكي��سوروين ، يوا��مرفلا يد��مح : ر��ظنا  )١(
  . ٩٨ ص ، توصلاو ةغللاو قطنلاو مالكلا بطاختلا تابارطضا
 . ٩٠٤ ص ، يوغللا توصلا ةسارد ، رمع راتخم دمحأ )٢(
  . ٠١١ ص ، لصاوتلا تابارطضا ، شاش  ريهس : رظنا )٣(
 . ٠٩ ـ ٩٨ ص ، بطاختلا تابارطضا ، يوامرفلا يدمح : رظنا )٤(

 



 ٠٦٢ 

             ىلع دوعتلاو ردصلا عيسوتل قيمعلا سفنتلاب لفطلا موقي ثيح سفنتلا ىلع بيردتلا امأ     
 نم ريفزلاو فنألا نم قيهشلا نوكي ثيحب ددحم ماظنل يسفنتلا زاهجلا عاضخإو ريفزلا عفد
            ديلقت لثم تاوصألا ديلقت قيرط نع ةيتوصلا راتوألا بيردت نكميو ، عومسم   توصب مفلا
       ةنكاسـلا تاوـصألا قـطن قـيرط نـع كلذكو ، اهريغو ءاغببلاو كيدلاو ةطقلا توص
    روـهجملا توصلا عم ) يتوص اللا(        سومهملا توصلا قطن ىلع بيردتلا لثم ةكرحتملاو
      )١(. اذكهو اعم )ذ( )ث( و اعم )د( )ت( توص قطنك )يتوصلا(

               تاوـصألا نم ريثك قطن يف يويح رود نم هبعلي امل ناسلل ةددعتم تابيردت كانهو     
               كـيرحتو نيتفشـلا قوف ناسللا دم تابيردتلا هذه نمو مفلا لخاد هتاكرحو هعاضوأ ريغتب
                 ةرخؤـم كرـتو ، لفسأ ىلإو ىلعأ ىلإ ناسللا كيرحتو ، مفلا لخاد يرئاد لكشب ناسللا
               ناسـللا كـيرحت كلذكو ، مفلا لخاد يخرتسي ناسللا كرتو ، قلحلا فقس  ضرتعت ناسللا
   ، ءاملاب ةرغرغلا ىلع ناسلل يفلخلا ءزجلا بيردتو ، نانسألا ىلع

   تاوـصألا قـطن قيرط نع قلحلاو ةاهللاو وخرلا قلحلا فقس ةيوقتل نيرامت كانهو     

 –  يـغ – اغ ) (وخ – يخ – اخ ( ةليوطلا تاكرحلابو لدابتلابو ةرمتسم ةقيرطب ةيقلحلا

 )و ـه وه وه ( ةملك راركت قيرط نع كلذكو )وح – يح – اح( ) وع – يع – اع( )وغ

  . غضملاو بؤاثتلا قيرط نع كلذكو تارم ةدع ةوقب

 رويطلاو تاناويحلا تاوصأ      زييمت ىلع لفطلا بيردتب نوكيو :يعمسلا دادعإلا  ةلحرم )٣(

  ىلإ فضأ ) ةحكلا-سطعلا -ريخشلا-ءاكبلا-كحضلا-ملألا( : لثم ناسنإلا تاوصأ  زييمتو

            يعمسلا جمدلا قيرط نع بيردت كانهو تالصاوملا لئاسو تاوصأو ةعيبطلا تاوصأ كلذ

 لــثم ىـــنعم اهل ةملك ىطعت ثيحب اهضعب عم فورحلا جامدإ ىلع لفطلا ةردق وــهو

 ةيمنت   كلذكو ، )  باتك(  اهانعمو )     ب ا ت ك (و )ناصح(  اهانعمو )     ن ا ص ح (  فورح

      قـيرط نـع كلذكو ، هعمسي ام باعيتساو مهف ىلع درفلا ةردق وهو يعمسلا مهفلا ةراهم

     ةردـقلا كلذكو ، ةطق )  ون (و ،  ةروفصع )  وص (       لثم هزمر بلطو ًاتوص لفطلا ءاطعإ

                                                             

 ص ، لصاوتلا تابارطضا ، شاش  ريهس و ٤١٣ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )١(
٠١١ .  

 



 ١٦٢ 

    موـقي ثـيح)١( ) ةعامس (و )ةعامش(  لثم ةهباشتملا تاملكلاو تاوصألا نيب زييمتلا ىلع

 )  لابح ـ لابج ( و )  ملع ـ ملق ( لثم توصلا يف ةهباشتملا تاملكلا نيب زييمتلاب لفطلا

 ةروص دوجو عم ةهباشتملا تاملكلا قطن لفطلا عمسي نأ نكمي ثيحب ) ةرون ـ ةروص ( و

   : لثم نيتهباشتملا نيتملكلا نيب زيمت

 

                        مـلق                       

  

                           ملع                           

   : ةحيحصلا تاوصألا قطن ىلع بيردتلا ةلحرم )٤( 

              حضاو رثأ نم اهل امل جالعلا لحارم مهأ نم ةيتوصلا ةيوغللا تابيردتلا ةلحرم ربتعت    
 ة              ـفلتخملا ةيوغللا تاراهملا بستكي نأ لفطلا عيطتسي دقف ، ةيوغللا لفطلا تاراهم ومن يف
                 لمشـي يلمعلا قيبطتلاو ، يلمعلا قيبطتلا نم دبال لب يفكي ال اذه نكلو ، ايرظن اباستكا
             تابارطـضالا اهتباـصأ يتلا تاوصألا ةصاخو ، حيحصلا قطنلا ىلع بيردتلا تايلمع
 قـطنلا نف " وه ءادألاو ، قطنلل  ميلسلا  يتوصلا ءادألا ىلإ لفطلا لصي ىتح ، ةيقطنلا
  )٢( " هيناعم نع عانقلا فشكتو ، هظافلأ حضوت ةروص ىلع مالكلاب

             يسـفنلاو يوغللا هومنو لفطلا رمعل ابسانم ةيتوصلا تابيردتلا هذه ىوتحم ناك املكو    
                تابيردـتلا هذه نأ امك ، هعامتساو هزيكرتو لفطلا هابتنا ةراثتسا يف كلذ دعاس ، يلقعلاو

                                                             

    ي��ف ، ى��سوم سرا��ف ؛ ةبقاش��ملا و  ٩١٣      ـ ٨١٣    ص ، ق��طنلا تابارط��ضا ، يوالب��بلا با��هيإ : ر��ظنا )١(
     . م٧٨٩١        ، ت��يوكلا ، ة��يبرعلا لا��فطألا مد��قتل ة��يتيوكلا ة��يعمجلا ، بر��علا لا��فطألا د��نع ق��طنلا تابارط��ضا

  . ٣١١  ص
  . ٠١٢  ص ، ةيبرعلا يف يتوصلا ءادألا ، ملاس دمحم داشر )٢(

 



 ٢٦٢ 

    مدـقُت نأ دبالو ، هيدل ةفولأملا ةقباس          لا هتاربخ عقاو نمو لفطلا ةئيب عقاو نم نوكت نأ دبال
       : ةيلاتلا دعاوقلا ةاعارم عم قئاش بولسأب

  . قوطنملا توصلا ةفصو جرخم يعاري يذلا ميلسلا قطنلا )١(

  . ىنعملا قايس وأ فقوملل اقبط توصلا ةربن رييغت )٢(

  . فقوملا نع ريبعتلل يكرحلا ءاميإلا مادختسا )٣(

  . ةكراشملل لفطلل ةصرفلا ةحاتإ )٤(

   . يداملاو يونعملا زيزعتلاو عيجشتلا مادختسا )٥(

   : يلي اميف قطنلا ةحص ىلع يلمعلا بيردتلا تاوطخ لامجإ نكميو 

             ريشـي مث ، الوأ ئطاخلا هقطنل لفطلا عمتسي نأ كلذب دصقيو :    قطنلل ديجلا عامتسالا *
    هابتناو يعوب عمتسي هلعج          يو ، لفطلا دنع ئطاخلا قطنلا اهباصأ يتلا فورحلا ىلإ جلاعملا
               راشأ دقو، ليجستلا زاهج مادختسا نم عنام الو ، يوغللا جلاعملا توصب ميلسلا قطنلل مات
  . يعمسلا دادعإلا ةلحرم نع ثدحت امدنع كلذ ىلإ ثحابلا

 ، رخأتم  نمز يف  ةباتكلا تءاج  ىتح  يقلتلا ىلع دمتعت ةرتف ةيبرعلا ةغللا تيقب دقو     
  نـم  رـيثك متها دقو )١(.            ميلسلا  قطنلاو ءادألا ىلع موقي  ىنعملا مهف يف د امتعالا ناكو
  اذـهل  ةليـسوك  ةـغللا  ىـلع نيزكرم ،ناسنإلا ىدل لصاوتلا ةيلمع  ةساردب نيصصختملا
   عـبنتو )٢(.   مالـكلا جارخإ   ةيفيك  نع ريبعتك   قطنلاو  ، ةغللا هذهل ةادأ   مالكلاو ، لصاوتلا
          سينأ ميهاربإ روتكدلا راشأ دقو ، ناسنإلل اهعفنأو ساوحلا ى    وقأ هنأل ناسنإلل عمسلا ةيمهأ
            نيـب ردان هنأ نيح يف ، ىمعلا نيب لامتحالا ريثك غوبنلاف " :        هلوقب  عمسلا تازيمم ىلإ
  )٣( " نيرصبم اوناك نإو ، مصلا

                                                             

   .  ١٣١ ص . توريب ، ليجلا راد ، ةيوغللا ةفسلفلا ، يجروج ؛ ناديز : رظنا )١(
   . ٧١ ص ، مالكلاو قطنلا تابارطضا ، يصخشلا زيزعلا دبع )٢(
   . ٥١ ص ، ةيوغللا تاوصألا ، سينأ ميهاربإ )٣(

 



 ٣٦٢ 

           تارـييغت نم أرطي ام كاردإل لفطلل ةصرفلا ةحاتإ دوصقملاو :    يناعملا ىلع زيكرتلا *
                وأ فذـحلا وأ لادـبإلاب ناـك ءاوـس هيدل قطنلا بارطضال ةجيتن تاملكلا ي ناعم ىلع
   قلخل كلذ يف هتشقانمو ، همالكل نيرخآلا مهف يف للخلاب عنتقي ىتح ، ةفاضإلا وأ فيرحتلا
                يـف هـئاطخأ حيحصـت دعب دارملا ىنعملا ىلإ هدحول لصي امدنع هعيجشتو هيدل ةيعفادلا
  : ةيلاتلا ةلثمألا برضن قبس ام حيضوتلو )١(قطنلا

 )بارس(   نم الدب )بارش(    ةملك قطني فوس )ش(  فرحب )س(     فرح لدبي يذلا لفطلا   
    ضعب فذحي يذلا لفطلاو .     ةملكلا ىنعم يف يرهوج رييغت اذهو )كابس(   نم ًالدب )كابش(و
 ) شدو تك ( :  ل           ثم ىنعملا ميدع نوكي دقو ،موهفم ريغ همالك رهظي فوس ةملكلا فورح
    لفطلا بيردت مزلي انهو   ، ) شتودناس تلكأ(     طبضلاب لفطلا هدصقي يذل   ا ىنعملا حضوت ال
               كـلذ يـف ناعتسـي دـقو ،ةبرطضملا تاملكلاب اهتنراقمو ةحيحصلا تاملكلا قطن ىلع
     .خلا..شتودناس ةروص وأ ، ةـكمس ةروص لثم ،اهحضوت ةروـصب

   هقطني يذلا ب          رطضملا توصلا نيب قرفلا ىلإ لفطلا هيبنت لخدملا اذه لواحي اذكهو     
            يلاتلابو ،اهسفن تاوصألا يف ريكفتلا نود كلذو ،هقطن هيلع نيعتي يذلا حيحصلا توصلاو
               تادـحو نع ةرابع تاوصألا نأ كاردإ مهيلع بعصي نمم راغصلا عم مدختسي نأ نكمي
  .تاملكلا نم رغصأ

   :  حيحصلا قطنلا ىلع باصملا لفطلا بيردت *

   نـكمت ىـلع نانئمطالاو قطنلا تالضع نيرامتل باصمل  ا لفطلا ناقتإ نم دكأتلا دعب     
                يـهو ادـج ةمهم ةلحرم ىلإ جالعلا لقتني ميلس لكشب تالضعلا هذه كيرحت نم باصملا
             لكشـب بارطضالا اهباصأ يتلا فورحلا تاوصأ قطن ىلع قطنلا ءاضعأ بيردت ةلحرم
 حضوت ةروص ىلع مالكلاب قطنلا نف " وهو ءادألا تاوصألا ملع يف ىمسي ام وهو حيحص
   )٢(. " هيناعم نع عانقلا فشكتو ،هظافلأ

  ىتح نيقلتلاو يقلتلا وأ ءادألا ىلع دمتعت ةريصق ريغ ةرتف ةماع ةفصب ةغللا تلظ دقلو    
 ليجستل رمألا لوأ  ةباتكلا ىلإ مهجايتحا ناكو  ، ارخأتم الإ ةباتكلا فشتكت ملو  ، ميلعتلا يف

                                                             

  . ١١١ ص ، لصاوتلا تابارطضا ، شاش  ريهس : رظنا )١(
  . ٠١٢ ص ، ةيبرعلا يف يتوصلا ءادألا ، ملاس دمحم داشر )٢(



 ٤٦٢ 

  وـه ىنعملا مهف يف لوعملا  هيلع يذلا ناكو  ، ماهفإلا يف اهيلع دمتعي  ملو ، طقف  ةمولعملا
    بيردتلا ةيلمع حاجنو )١(  يتوصلا ءادألا    ىلع ساسألا يف دمتعت     ةغل يأ نإو ، ميلسلا ءادألا
   : يه ةثالث رصانع ىلع فقوتي ءادألا ةراهمو قطنلا ةحص ىلع

  . ءادألا ةراهم يف ةودقو ، قطنلا ةحص يف ةوسأ ملعم دوجو )١(

  . بردتملا لفطلا نم تاوصألا زييمتو  عامتسالا نسح )٢(

  )٢(. بيردتلا ةلصاوم عم ، هقطن يف ملعملاب يسأتلل ةداجلا ةلواحملا )٣(

              ةرـثكو ميرـكلا نآرقلا مادختسا ةيقطنلا تابيردتلاب ةقالع اهل يتلا تاجالعلا مهأ نمو    
      قـفو كـلذو ، جالعلا         ب فدهتسملا توصلا اهيف رثكي يتلا ةينآرقلا تايآلا ةصاخو هتوالت
                ، تافصـلاو جراـخملا ثـيح نم ةيوغللا تاوصألاب متها ديوجتلا ملع نأل ديوجتلا ماكحأ
     يـطعت نآرقلا ةءارقو ، ميركلا نآرقلا تاوصأل ميلسلا قطنلا يف ديوجتلا ملع دعاسي كلذبو
 ح                 صـن يـغبنيف ، جالعلاب  عيرستلا يف دعاسيو ، هللا مالك هنأل ئراقلا لفطلل ةيسفن ةحار
              لوقي كلذ يفو ميركلا نآرقلا ىلع دمتعت يتلا ةيتوصلا تابيردتلا نم راثكإلا نم نيجلاعملا
        يـف هـنم برتقي ال يذلا يـ توصلا هـئانبب  ميركلا   نآرقلا زاتمي " :    زوزع دمحأ روتكدلا
   يـتوصلا ريثأتلا ةيصاخ كلتمي مـيركلا نآرقلا نأ ينعي اذهو )٣( "    ًادبأ ءانب    يأ هصئاصخ
              يناـعمو ةـلالد عم مجسني هـلعجي وج يف ئراقلا عضت يتلاو عاقيإلاو سرجلا   ثيح نم
             ةـعيبط نم دمتست يتلا ةلالدلا نم عونلا اذه ىلإ سينأ ميهاربإ     روتكدلا راشأ دقو ، ظافلألا
     نأ يوـغللا جلاعملا ىلعو )٤(. ) ةيتوصلا ةلالدلا(       ثيدحلا ةغللا ملع اهيمسي يتلاو تاوصألا
             ىـلإ ةفاـضإ ةفدهتسـملا فورحلا تاذ تاملكلا ىلع لمتشت يتلا ةين   آرقلا تايآلا  راتخي
            ةـيلالدو ةـيتوص تاـيلامج نم ميركلا نآرقلا يوتحي امل ميلسلا قطنلا ىلع ماعلا نيرمتلا
   . خلا.... ةـيغالبو

                                                             

 . ١٣١ ص  . توريب ، ليجلا راد ،  ةيوغللا ةفسلفلا  ، يجروج ؛ ناديز : رظنا  )١(
 . ١٥١ ص ، ثيدحلا ةغللا ملعو ةيبرعلا ، دوواد دمحم دمحم )٢(
    با�تكلا دا�حتا ، ي�برعلا ثارتلا ةلجم يف   روشنم ثحب ، يبرعلا يتوصلا ثارتلا رداصم  ، دمحأ ؛ زوزع )٣(
   .  م٨٨٩١ ةنسلا ، ٢٧ ـ ١٧ ددعلا ، قشمد ، برعلا
  . ٠٧ ـ ٨٦ ص ، ظافلألا ةلالد ، سينأ ميهاربإ : رظنا )٤(



 ٥٦٢ 

                ميرـكلا نآرـقلا ديوجتو ةوالت اهيف لخدي نأ نكمي ةيجالعلا تايلمعلا لك نإف انه نمو    
  . ةمداقلا ةيجالعلا فقاوملا لالخ هدجنس ام اذهو ، ةينآرقلا لمجلا وأ تاملكلا ىوتسم ىلع

            تاوـصألل حيحصـلا قطنلا ىلع بيردتلا تايلمع لوانتت ةددعتمو ةريثك قرط كانهو    
                        ـةـيوغللا ـةـقيرطلا ـقـفو جـالـعلا زكرـنـسو ، بارـطـضالا اهبـاـصأ ـيـتلا
)hcaorppA citsiugniL( يـتلا ةيوغللا ةردقملل لفطلا باستكا ليهست ىلع دمتعت يتلاو  
                ءادألا ىـلع اضـيأ ةـقيرطلا هذه دمتعتو ، ةيقطنلا تابارطضالا نم صلختلا نم هنكمت
              تابارطـضاب نـيباصـملا دارـفألا ىدـل يتوصلا ماظنلا ليدعت يضتقي اذهو ، يتوصلا
   توصـلا جات         نإ ىلع ملعتي ةيبيردت تاوطخ لفطلا باسكإ ىلع بيردتلا لمتشيو "  قـطنلا
        باسـتكا لـجأ نم ةفثكم بيردت تايلمع    يضتقي اذهو )١( "     كردمو عاو لكشب فدهتسملا
   : يـلي ام ةاـعارم بجي كلذلو يقطنلا تاوصألا ملع قفو ةغلل يتوصلا ماظنلا

 فورحلا جراخم نم هنع ثيدحلا مدقت ام باعيتسا لالخ نم تاوصألا زاربإ ىلع نرمتلا *
           هتفـصو جرخملا ايعارم اميلس اقطن للخلا هيف يذلا فرحلا لف    طلا قطني ثيحب ، اهتافصو
 فأ ، تأ ، بأ ( :    لوقيف ةزمهلاب انيعتسم نوكسلا ةمالع هيلع عضي يأ ةنكاس ةروص ىلع
   يـفرح امأ )       وو ، ي ي ، آا ( :  لوقيف )   ةليوطلا ةكرحلا (    دملا فورح امأ )     نأ ، سأ ،
         ءىـطخي يذـلا فرحلا ىلع بيردتلا يف زكرنو . )      يأ ، وأ ( :  لوقيف )   ي ،و (  نيللا
  . فورحلا لك ىلع نيرمتلاب لفطلا لقثن الو ، هقطن يف لفطلا

               هذه ديدحت يغبنيف ، فورح ةعومجم قطن يف بارطضا نم يناعي لفطلا ناك اذإ امأ     
            اـعم عمجت ةيراجفنالا تاوصألاف تاعومجم يف اهتافص بسح اهتاوصأ عيمجتو فورحلا
               نـم قـطنلا يف لهسألا توصلا رايتخا متي مث ، ةيبناجلاو ةيفنألا اذكو  كلذك ةيكاكتحالاو
             ةـيلمع يف دعاسي اذهو ، ةعومجملا هذه تاوصأل ةزيمملا ةفصلا لقن لهسي امم ةعومجملا
  )٢( توص لك عم جالعلاب ءدبلا

                                                             

   . ٨٧١ ص ، ةغللاو مالكلا تابارطضا ، تاقيرزلا ميهاربإ )١(
  . ١٢٣ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )٢(



 ٦٦٢ 

           ناقتإ هل حيتي اديدش اطغض فرحلا جرخم ىلع لفطلا طغضي نأ بيردتلا ءانثأ يغبنيو     
               لـكل حيحصـلا قطنلا ىلع لفطلا دوعتي راركتلابو ، هنم نكمتلا عم فرحلا تو ص قطن
  )١( . ةيبرعلا فورح تاوصأ نم توص

            ، نوكسـلا ةـلاح يف فرحلل حيحصلا قطنلا دعب كلذ نوكيو :   تاكرحلا ىلع بيردتلا *
   ةرسـكلاو ةحتفلا (            ثالثلا تاكرحلا نم فرح لك توص قطن ىلع بيردتلل قلطنم اذهو
   . اذكهو ... ) س ، ِس ، س ( نيسلا فرح قطن يف : لوقنف ) ةمضلاو

               قـطن متـي ، ةـيوغللا تاوصألل ميلسلا قطنلا نم دكأتلا دعب  :    تاملكلا ىلع بيردتلا *
                نيـمخفم نيـب ققرم فرح عوقو لثم لكاشملا ضعب هجاوت نأ نكميو كلذ دعب تاملكلا
       نـم فرـح لك توص صيلختل         رركتملا بيردتلا يغبني ةلكشملا هذه زواجتلو ، سكعلاو
                     لـثم ءودـهلاو ينأتلا عم احيحص اقطن ةدحاو ةيتوص ةلتكك ةملكلا قطنب متهن اذل ، رخآلا
      بيردـتلا تاـيلمع حاجنلو )٢(      ناتمخفم فاقلاو داصلاو ةققرم ءاحلاف )   قحلا صحصح (
              اـهيلع بردـتلاو ةـيتوص عطاقم ىلإ ةـملكلا ميسقت يغبني ةملكلا ىوتسم ىلع يتوصلا
 )  ص /  ح /   صـح ( :            يلاتلاك عـطقتف ، ةدحاو ةرم اهقطن مث ةدرفنم ةملكلا عطاقم قطنب
          فرـح توص ىلع الثم برضن قبس ام لك قيبطتلو )  صحصح (     ةدحاو ةعفد قطنت مث
  . ) ت ( ءاتلا

   ءاـقتلا ناسللا فرطب ايلعلا ايانثلا لوصأ ءاقتلا نع جتان يوثل توص "    وه ءاتلا توص    
             توصلا جرخيف ناوضعلا لصفني اهدعب ، نمزلا نم ةظحل ، ءاوهلا رورمب حم  سي ال امكحم
             يراـجفنا يوـثل ينانسأ توص هنأ يه ءاتلا توصل ةزيمملا ةفصلاف كلذ بو )٣( "  ارجفنم
       ءاـتلا توصب قطنلا هجاوت يتلا تالكشملا رثكأو هجارخإ قيرط ىلع انفرعت دقو ، )ديدش(
       قـطنت )  رـمت (  ةـملكو ) يسكد ( قطنت ) يسكت( ةملك لثم )د(   لادلا توصب هلادبإ يه
  : ةيلاتلا تاوطخلا قفو بيردتلا ةيلمع متت نأ نكميو ) رمد (

                                                             

 . ٢٥١ ص ، ثيدحلا ةغللا ملعو ةيبرعلا ، دوواد دمحم دمحم : رظنا )١(
  . ٣٥١ ـ ٢٥١ ص ، ثيدحلا ةغللا ملعو ةيبرعلا ، دوواد دمحم دمحم : رظنا )٢(
   . ٤٢ ص ،  ةيوغللا  تاوصألا ، سينأ ميهاربإ )٣(

 



 ٧٦٢ 

   .       ةـيولعلا نانـسألا فـلخ ناسـللا عـضو  لـفط لا ىريل رصبلا ةساح لامعتسا )١(
 .      ءاـتلا توـص راجفنا يف     ةدشب ءاوهلا جورخب لفط    لا سحيل سمللا ةساح لامعتسا  )٢(
  .          ءاـتلا توـص ًاثدـحم ءاوهلا راجفنا توص لفط    لا عمسيل عمسلا ةساح لامعتسا  )٣(
           ليكشتلا عم ةريصقلاو ةليوطلا تاكرحلا لالخ نم توصلا جارخإ ىلع لفط لا بيردت  )٤(
  . ) وت ، ىت ،  ات (

 . )  ـوـتأ ،  ـىـتأ ،  ـاـتأ (     ـقـطنلا ءـاـنثأ توـصـلل ـزـمهلا ةفـاـضإ )٥(
             لاـثم ةطيسـب ةيتوص عطاقم نيوكتل ىر     خألا تاوصألا ضعبل ءاتلا توص ةفاضإ  )٦(
  )...نت  ، عت ، توت ، حت ، بت (

   مـث     ةـملكلا طسو    يف ءاتلا تاملكو ،    ءاتلا توصب أدبت تاملك ىلإ    ءاتلا توص ةفاضإ )٧(
  نـم     ةفلتخم عيضاوم يف    ءاتلا توص    اهب لمج     مث ةملكلا رخأ يف    ءاتلا توصب تاملك
  )١( . ةطيسبلا ةلمجلا لخاد  تاملكلا

        مدـعو فسعتلاو فلكتلا نع ةديعبلا ةءارقلا دوصقملاو :     ةيعيبطلا ةءارقلا ىلع بيردتلا *
 ءادألا لعجي ةغلابملا هذه رارمتساو ، ةءارقلا ةيلمع ءانثأ تاوصألا ضعب قطن يف  ةغلابملا
                ، راركتلا وه كلذ نم صلختلل قرطلا حجنأو قطنلا يف فلكتلاو فسعتلا نم هيف امل ابيعم
 دجن كلذل )٢( .         ةءارقلا ةيلمع ءانثأ ميلسلا قطنلا يف ةمالسلاو حوضولا ىلع زيكرتل ا يغبنيو
               ةءارـقلا مهنم بلط ام اذإ نوجعزني قطنلا تابارطضا نم نوناعي نمم لافطألا ضعب نأ
  دـقو "                 قطنلا يف مهبويع رهظت ال اهنأل ؛ ةتماصلا ةءارقلا نولضفي مهف ، ةيرهج ةقيرطب
   نـم )٣( "         اهتالكشمو ةءارقلا ةبوعص ىلإ مالكلاو قطنلا بويع ني   سرادلا نم ريثكلا عجرأ
              كلذ نأل ، اهراركتو اهتسرامم ىلع مهثحو ةيرهجلا ةءارقلا ىلع مهعيجشت بجي كلذ لجأ
                ةءارقلا ةيمنتل ةصاخ جمارب لمع كلذك ، قطنلا بويع نم صلختلل هتاذ دح يف جالع وه
   . ايلالدو ايتوص اليلحت للخلا عضوم ةملكلا ليلحت ىلع زيكرتلاو ةيرهجلا

   نيـح كـنأ كلذب ينعنو      ، اضيأ لقعلا ةضاير يهو ، ميلسلا قطنلا ىلع دوعت ةءارقلاو    
              سـكعت ءارآو ًاراكفأ اهجسنتو تارقفلاو لمجلا نم يناعملا طويخ بحسي نمك نوكت أرقت

                                                             

   . ٧٤٣ ـ ٦٤٣ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )١(
 . ٤٥١ ص ، ثيدحلا ةغللا ملعو ةيبرعلا ، دوواد دمحم دمحم : رظنا )٢(
  . ٢٠١ ص ، ةءارقلا تالكشمو لفطلا ، دمحم ىفطصم ميهف و دمحأ هللا دبع دمحأ  )٣(



 ٨٦٢ 

   نإـف ،م        الـكلا اهنم نوكتي يتلا ةيساسألا ةنبللا لثمي توصلا  و ،   كلويمو ةيتاذلا كتيصخش
              ماظنل ًاقفو اهضعب عم اهبيكرتو تانبللا عضو نمضتت يتلا ءانبلا ةيلمع لثامت قطنلا ةيلمع
             ءانبلا يف للخ نع رفسي هنإف ميظنتلا كلذ يف للخ ثدح اذإ ثيحب ،ناردجلا نوكت يك نيعم
         ماـظنلا عم قفتت ةقيقد ةروصب اهجارخإو تاوصألا ليكشت ةيلمع متت نأ بجي لثملابو .هلك
               ةيلمعلا هذه ةيمهأ حضوي كلذ لعلو ،لفطلا اهيف أشني يتلا ةفاقثلا يف اهب لومعملا دعاوقلاو
                نـم ةـيلمعلا هذـه هل ضرعتت دق ام صيخشتل كلذكو ،يداعلا مالكلل ةبسنلاب اهتروطخو
  . قطنلا تابارطضاب مالكلا تابارطضا طبرن ًامئادو لب ؛ بارطضا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٦٢ 

 . ةيقطنلا تابارطضالل ةيجالع فقاوم : يناثلا بلطملا

             ةـلحرم نمض اعيمج اهجاردإ نكمي يتلاو ةيجالعلا لحارملا نع لصفملا ثيدحلا دعب     
                ميـمعت ةـلحرم ىـلإ لصن ىتحو يتوصلا يوغللا جالعلا يف سيسأتلا ةلحرم يهو ىلوأ
             تابارطـضالا دنع فوقولل ةيقيبطت ةيجالع فقاوم نم دبال ، فدهتسملا توصلا تيبثتو
  )١(. ةيجولونوفلا تابارطضالاب عراف ةدحش روتكدلا اهامس دقو ، ةيقطنلا

             تاوـصألا مـلع نم ةدمتسملا ةيجولونوفلا دعاوقلا ىلع دمتعت ةيجالعلا لخادملا لكو     
               فذـح وأ يئاهنلا تماصلا فذحب امإ يتوصلا عطقملا ةينب ريغتو تابث تايلمعلا هذه نمو
           مـلع نـم ةدمتسـم تاـيلمع كانهو ، عطق       م ةفاضإ وأ عطقملا راركت وأ روبنملا عطقملا
            تايلمعلا هذهو ةيوغللا تاوصألا تافصو جراخمب ةقالع اهل صاخ لكشب يقطنلا تاوصألا
             الدب ةيراجفنا تاوصأ جاتنإو ةعئاملا تاوصألا قالزنا لثم قطنلا ةقيرط رييغت ىلع دمتعت
   ةرـيثك تايل            معو ، يفنأ توصب يفنألا ريغ توصلا جاتنإ كلذكو ، ةيكاكتحا تاوصأ نم
                   ةـيجالعلا فـقاوملا لالـخ نـم كـلذ حضتيسو ، لاثملا ليبس ىلع وه اهنم ركُذ امو
   : يلي اميف قطنلا تابارطضال

               فرـح يأ ىـلإ نيسلا فرح لادبإ اهيف ثدحي ، لادبإلا رهاظم دحأ يهو :  ةأثأثلا :  ًالوأ
  نيب رشتنتو )        د ، ت ، ش ، ث (  فورحب )س(       نيسلا فرح لدبتسي نأ نكمي ثيح  ،رخآ
 نوكت دقو ، هبحاص مزالي ابيع نوكتف نانسألا ماظتنا مدع وأ ، نانسألا ليدبت ببسب لافطألا
       اـنلوانت نأ قبـس دقو )٢( "            يسفن لماع نع ةجتان نوكت دق وأ ئطاخلا قطنلا ديلقتل ةجيتن
      . يتوصلا جالعلا وه هددصي نحن امو ، ةساردلاب ةأثأثلا

  توص وهف  )س(        توصل ةزيمملا ةفصلا ديدحت نم دبال جال    علاب أدبن نأ عيطتسن ىتحو    
           توصـلا جورخ ةقيرط ديدحت نم دب الو ، ققرم سومهم )وخر (    يكاكتحا يوثل ينانسأ
               فلخ ناسللا فرط ءاقتلا ةطقن ىلإ لصي ىتح ةرجنحلا ربع نيتئرلا نم ءاوهلا عفدني ثيح
         ثدـحي ثـيح ءاوـهلل اقيض اربعم         اكرات ةثللاب هتمدقم ءاقتلا عم ىلفسلا وأ ايلعلا نانسألا

                                                             

  . ٣٥٢ ص ، ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف ةدحش : رظنا )١(
  .  ٦٨٣ ص ، قطنلا بويعو ةيوغللا تاوصألا ملع يف ، نارهز يواردبلا )٢(



 ٠٧٢ 

               فـنألا نم ءاوهلا رورم عنمي يك كنحلا ىصقأ عفتري هعمو ريفصلا هبشي يذلا كاكتحالا
   . )س( توص جتنيف

                ناـك نإ يقلخ بيع يأ جالع يف حارجلاو بيبطلا رود ثيح يبطلا جالعلا عم ةيادبلا    
      نـع يمالكلا جالعلا نأ يهيدبو "           اهاوس وأ نانسألا يف بيع ىلإ عجري ةأثأثلا يف ببسلا
 هيوشت لك ةلازإ دعب الإ هرامث يتؤي ال ، نراقملاو عمسلاو دهاشملاو راركتلاو ةداعإلا قيرط
    )١(" نانسألا يف

               عامتـسالا ىـلع بيردتلا مث قطنلا ءاضعأ بيردت ةلحرم أدبت جالعلا نم دكأتلا دعبو    
    نم بلطيو الوزعم نيسلا توص قط        نب جلاعملا موقي ثيح نيسلا توصل ميلسلا قطنلل ديجلا
 هنيب زييمتلا هنم بلطي اميلس اقطن هقطنب لفطلا ماق اذإو ، توصلا سفن راركت ةلواحم لفطلا
                تاـكرحلاب توصـلا قطنب جلاعملا موقي مث ،لبق نم هقطني ناك يذلا ئطاخلا قطنلا نيبو
  )٢( اذكهو تاملك مث عطاقم ةعومجم نمض هقطن مث ثالثلا

            قطنلا مث نمو لماكلا تاصنإلاو ديجلا عامتسالا تايلمع يف ريبك رود ميرك لا نآرقللو    
          ةروسل لفطلا عمتسي نأ نكمي نيسلا توص قطن ىلع نيرمتللف فدهتسملا توصلل حيحصلا
  ِساَّنلا هَلِإ  ِساَّنلا كلم ِساَّنلا برِب ُذوعَأ ْلُق  ﴿ :    ىلاعت لاق ثيح سانلا ةروس لثم ةريصق
         )٣( ﴾  ِساَّنلاو ةَّنِجْلا نم ِساَّنلا ِرودص يف سِوسوي يذَّلا  ِساَّنَخْلا ِساوسوْلا رَش نم
             توـص اهيف يتلا تاملكلا ىلع زيكرتلاو ةءارقلا لفطلا نم بلطي ديجلا عامتسالا دعبو    
 يف ام ملعت عم        نيسلا توصل ميلسلا قـطنلا تبثي نأ لفطلا عـيطتسي رارـكتلا عمو نيسلا
                عاـقيإلاو سرـجلا ثـيح ةروسلا يناعمو ةلالد عم مجسنت ةيتوص دئاوف نم سانلا ةروس
   عم لـفطلا دنع ًاـحوضو دادزي قـطنلاو ، ةلالدلا ىلإ لوصولل ميلسلا  قطنلا عم بسانتي
      امك تارم تـس  ةروسلا يف )  ساـنلا (        ةملك رركتت ثيح تاـيآلا ىنعمو ةـلالدل همهف
                         لـثم اـهرخآو اهطـسوو ـةـملكلا لوأ يـف نـيسلا توص اهيف رركتي تا ـملك دجوت

                                                             

  ، نا�مع ، ١               ط ، ع�يزوتلاو رش�نلل ي�برعلا ع�متجملا ةبتكم ، نييداعلا ريغ لافطألا ، لابقإ دمحم ؛ دومحم  )١(
   . ٣٩ ص .  م ٦٠٠٤ ـ ـه٦٢٤١ ، ندرألا
  . ٤٩٣ ـ ٣٩٣ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )٢(
 .  ٦ ـ ١ / ٤١١  سانلا ةروس )٣(

  



 ١٧٢ 

          لـفطلا نم بلطي مـيركلا نآرقلا نم تاـملك رايتخا نكميو ،  )    ساـنخلا ، ساوسولا (
       نـسحأ  ،مـيقتسملا ، ةـعاسلا ، الـيبسلس (       تـملك لثم عاـمتسالا دعب اـهب قـطنلا
   اذكهو ) ءامسلا ، دساح

       توصـل ميلسـلا قطنلا ىلع بيردتلل اقلطنم نوكت نأ نكمي يتلا ةينآرقلا تاي ألا نمو     
 سَّفَنَت اَذِإ ِحبصلاو سعسع اَذِإ ِليَّللاو ِسَّنُكْلا ِراوجْلا ِسَّنُخْلاِب مسْقُأ اَلَف ﴿ :ىلاعت هلوق نيسلا

       ثيح نيسلا توص ىلع يوتحت ةيآلا ه    ذه يف ةراتخملا ظافلألاف )١( ﴾ ٍميِرَك ٍلوسر ُلوَقَل هَّنِإ
               يـف ظافلألا ةلالد نع اربعمو ابسانم كلذكو يتوصلا ريثأتلل  ابسانم سرجلاو عاقيإلا ءاج
           اـمو ، مظنمو دوصقم راركت وه ظافلألا يف  توصلا اذهل راركتلا نإ ثيح ، تايآلا قايس
   نيسلا توص ءاج             دقف ، حيحصلا قطنلا باصملا ىدل تبثي يتح قطنلل راركت الإ بيردتلا
   ظاـفلألا يف )           س ، س ، س ، س ، س ، ِس ، ِس (       يلاتلا لكشلا ىلع ارركتم ظافلألا يف
      ، اهتاكرح لكب نيسلا تءاج ثيح  )            لوسر ، سفنت ، سعسع ، سنكلا ، سنخلا ، مسقأ (
                يتأـي يـتلا ةكرحلا ىلعو ةدحاولا ةدرفملا يف نيسلا توص ىلع بيردتلا نكمي انه نمو
   . ةينآرقلا تايآلا لالخ نم ةلمجلا يف كلذكو نيسلا توص اهيلع

              دـيوعت نـكمي ثـيح نـيسلا توصب ميلسلا قطنلل ةمدختسم لئاسوو قرط كانهو     
              ةيجاجز ةبوبنأ عضوب كلذو ، ميلس لكشب نيسلا فرح قطن ىلع ةأثأثلاب باصملا لـفطلا
      مـث ، ناـتحوتفم ناتفشل          ا هيف نوكت يذلا تقولا يف نانسألل ةقصالم عضوت ةفوجم ةعيفر
     ةريغصـلا ةـحتفلا نم ًاعفدنم ءاوهلا جرخيف ةبوبنألا يف خفني نأ باصملا لفطلا نم بلطي
 لكشب نـيسلا فرح قطن ىلإ لـفطلا لصي نأ نكمي نيرمتلا رارمتسابو ، ًاريفص ثدحيو
  )٢( . مـيلس

  ةـقيرط       يهو ،نيسلا فرح ىلع بيردتلل ىرخأ ةقيرط يمهف يفطصم روتكدلا درويو    
              عضوت مث نخاس ءام يف ىرطت يتلا فاجلا عمشلا نم ةعطق راضحإ ىلع موقتو )زلشورف(
                دعبو ، ةيمامألا نانسألا مامأ ثلثم لكش ىلع ةوجف اهيف عنصيو ، جراخلا نم نانسألا ىلع

                                                             

 . ٩١ـ٨١ـ٧١ـ٦١ـ٥١ / ١٨ ريوكتلا ةروس )١(
  . ٥٨١ ص ، بطاختلا تابارطضاو ةغللا ةجلاعم " ايجولوكيسوروين ، يوامرفلا يدمح : رظنا )٢(



 ٢٧٢ 

                نم ءاوهلا جارخإ ةيلمع يف مكحتلل ةادأك لمعتستو ، دمجتل دراب ءام يف عضوت سايقلا ذخأ
    )١(. حيحص لكشب نيسلا فرح قطن ىلع دعاسي امم ةيمامألا ةحتفلا

       توصـلا جرـخم قـفو ميلسـلا قطنلل اديج اعامتسا لفطلا عمتسي نأ   ًادج مهملا نمو    
       لفطلا نم بلطيو الوزعم الوأ قطني ثيح )س(       نيسلا توص انه وهو هتفصو فدهتسملا
     نيسـلا توصـب قطنلا           لفطلا عاطتسا اذإو ، ارارمو اراركت نيسلا توصب قطنلا ةلواحم
            هقطني ناك يذلا ئطاخلا توصلا نيبو نيسلا توص نيب زييمتلا هنم    بلطي ، احيحص اقطن
   . لمجلاو تاملكلاو عطاقملا لالخ نم قطنلا تايلمع رركت مث قباسلا يف

              ةبراقتملا جاوزألا ةقيرط لالخ نم نيسلا توصل ميلسلا قطنلا ىلع لفطلا بيردت نكميو  
               نأ لـفطلل دـيرن يذلا وهو ادحاو اتوص الإ تاوصألا عيمج يف كرتشت   يتلا تاملكلا نم
                دوصـقملا توصـلا راـتخيل هبتنيو  ملعملل لفطلا عامتسا لالخ نم بيردتلا متيو ، هزيمي
                ىرن لاثملا ليبس ىلعو ، حيحصلا توصلا طاقتلا ىلع هنذأ بيردتل ، تاملكلا نيب هزييمت
         يـف هـنم بيرقلا داصلا توص نع هزييمتو        نيسلا توص قطن ىلع بردتلل جذومنلا اذه
  : يلاتلا لودجلا يف امك جرخملا

   داصلا             نـيسلا            

  ةروص   )ناءرقلا نم( ةروس

  راص   راس

   بحاصلا  بحاسلا

  )عنم( دص  دس

  )بيلصلا ىلع عضو(بلُص  )عزن– قرس( بلُس

  )لوصي( لاص  )ليسي( لاس

  بئاصلا  بئاسلا

                                                             

  . ٣٠١ ص ، مالكلا ضارمأ ، يمهف ىفطصم : رظنا )١(

 



 ٣٧٢ 

             ىـلع دمتعت تابيردت لالخ نم نيسلا توصل ميلسلا قطنلا ىلع لفطلا بير دت نكميو    
               فـلخ ناسللا عضو ىلع فرعتي يكل لفطلا ىلع روص ضرعب جلاعملا موقي ثيح رصبلا
                دهاشـي يـكل ةآرملا مدختسي نأ اضيأ جلاعملل نكميو ، نيسلا توصب قطنلا دنع نانسألا
    تاـكرحل لـفطلا ةدهاشـم ةيمهأ عبنتو  )١(        نيسلا توص قطن ءانثأ نيتفشلا عضو لفطلا
       نـم جلاعملا هب موقي ام نيب لفطلا نراقي ىتح ةآرملا لالخ نم قطنلا دنع نيتفشلاو ناسللا
                   يـنح ةثلاثلا مث ةيناثلا مث ىلوألا هتلواحم يف هقطن نيب نراقي مث ، وه هب موقي امو تاكرح
       ، هـنم هـنكمتو هل هرارك           تو ميلسلا قطنلا ىلإ لصيو ، قطنلا يف حضاولا قرفلا هل نيبتي
     )٢(. ىرخأ الاكشأ تانيرمتلا ذخأت مدقتلاب رعشي امدنعو

                              ةريصـقلا تاـكرحلاب نيسـلا توصـل ميلسـلا قـطنلا ىـلع لفطلا بيردت نكميو    
   لـفطلا بيردـت نـكميو ) وس ، يس ، اس (  ةليوطلا تاكرحلاب كلذكو )      س ، ِس ، س (
    )         سـه ، سو ، نس ، عس (       لثم اهل ىنعم الو نـيسلا فر    ح اهيف عطاقمب قـطنلا ىلع
                                 لـثم ةـلالد اـهلو نيسـلا فرـحل عطاـقم ىـلع لـفطلا بـيردت ىلإ لاـقتنالا مث
          نمض تاملك يف نيسلا توص قطن ىلع لفطلا بيردت نكميو )      ساوسو ، سمش ، سخ (
   : لثم لمج

     . ةيسداقلا يف سرفلا ىلع نوملسملا رصتنا  

  . ءاسم حابص مهلوسر ىلع نوملسملا يلصي  

                                   . نآرـقلا أرقت  نسوس  

   . درولا يـقسي دـيعس  

     ! ءامسلا رظنم لمجأ ام  

  . عرزلا يـقسي حالفلا  

                                                             

 . ٤٩٣ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )١(
   . ١٨ ص ، لفطلاو ةغللا ، شرقن دمحأ : رظنا )٢(



 ٤٧٢ 

 ةلادلا ةملكلا ىلع فرعتلا لالخ نم نيسلا توصب قطنلا ىلع لفطلا بيردت نكميو      
                                                                  : لثم ةروصلا ىلع

                                                                                     

                                                                                 ناـسل                          لاـسنس                     ســـــمش  

  ..............                       ..........                       ........                                                     

 ةلمجلا ةلمكتل ةبسانملا ة  ملكلا رايتخا لالخ نم نيسلا توص قطن ىلع لفطل  ا بيردت نكميو
   : لثم ةلماك اهقطنو

    دجسملا ـ  ءامسلا  ـ  لسعلا ـ ةرايسلا ـ يسركلا                  

     . ................ ريمس بكري *                     

           . دمع الب ........... هللا قلخ *                  

                                           . ........... ىلع ملاس سلجي *                  

    . سانلل ءافش هيف ........... *                  

  .......... يف نوملسملا يلصي *                  

     تاذ تاـملكلا ةـب          عل لالخ نم نيسلا توصل ميلسلا قطنلا ىلع لفطلا بيردت نكميو     
        نم ةعومجم لفطلا ءاطعإب جلاعملا موقي ثيح )١(      اهليكشتو اهتاوصأ يف ةهباشتملا عطاقملا
      :       ةـيلاتلا تاـملكلا لـثم اهليكشتو اهفورح ددع يف ةهباشتملا تاملكلا اهنم راتخي تاملكلا

                   ، حبسـم ، راسـمس ، سوؤر ، سأب ، قِئاس ، رامسم ، خلسم ، قوـس (
         تاـملكلا هذـه بـيترتب لـفطلا باجأ ام اذإو )         سوؤك ، دوـس ،  سأَف ، سِراح

                                                             

 .  ٢٤٢ ص ، ةيوغللا ةليصحلا ، قوتعملا دمحم دمحأ : رظنا )١(



 ٥٧٢ 

               بـيترت نوـكيف ةـفلتخم تايعضو يف نيسلا توصل ميلسلا قـطنلا ديفتسيس هنإف اهقطنو
   : يلي امك تاملكلا

   راسمس ـ  رامسم

   سِراح  ـ  قِئاس

  دوـس  ـ  قوس

   سأـَف   ـ  سأب

   خـَلسم ـ حـبسم

     سوؤر ـ سوؤك

                جيردـتلاب انكاس فرحلا قطن لالخ نم نيسلا توص قطن ىلع لفطلا بردتي نأ نكميو 
    : يلاتلا نيرمتلا يف امك دملا فلأ وأ ةزمهلا عم مث ادرفنم

  حضاو توص رادصإ نود سومهم لكشب انكاس نيسلا توصب قطنلا )١(

  توصلا راهظإ عم انكاس نيسلا توصب قطنل )٢(

   ) س  _ _ آ ( ةريصق ةرتفل توصلا راهظإو نيسلا توصب قطنلا )٣(

 ) س _ _ _ _ _ _ _ _ آ(  ةليوط ةرتفل توصلا راهظإو نيسلا توصب قطنلا )٤(

  

 ْ س --------------------أ
 ْ س --------------أ
 ْ س ----------أ
 ْ س ------أ
 ْ س --أ
 س أ



 ٦٧٢ 

 ْ س --------------------آ
 ْ س -------------- آ
 ْ س ---------- آ
 ْ س ------ آ
 ْ س -- آ
 سْ آ
 ةأـثأثلا ليبق نم نيسلا توص اهب قطني يتلا تاوصألا عم بيردتلا سفن رركتيو  
  . ) د ، ت ، ش ، ث ( : يهو

                 ْ ث --------------------آ
 ْ ث -------------- آ
 ْ ث ---------- آ
 ْ ث ------ آ
 ْ ث -- آ
 ْث آ
  

 ْ ش --------------------آ
 ْ ش -------------- آ
 ْ ش ---------- آ
 ْ ش ------ آ
 ْ ش -- آ
 ْشْ آ
  

 ْ ت -------------------آ   
 ْ ت -------------- آ   
 ْ ت ---------- آ   
 ْ ت ------ آ   
 ْ ت -- آ   
  ْت آ   



 ٧٧٢ 

  د -----------------آ   

  د --------------آ   

  د -----------آ   

  د ------آ   

  د ---آ   

 د آ   

 لدبتسي يتلا هروصو فدهتسملا توصلا قطن اهيف جردتي يتلا ةيتوصلا نيرامتلا هذهو    
 تابيردتلا هذه راركتبو ، ىرخألا هروصو نيسلا توص نيب زييمتلا ىلع لفطلا دعاست اهب
   . ميلسلا قطنلا ىلإ لفطلا لصي

     يأ ىـلإ  ءارـلا فرح لادبإ اهيف ثدحي ،    لادبإلا   رهاظم دحأ يهو  : ةـغدللا :  ًاـيناث
   عـجرأ دقو )        غ ، ل ، ي (  فورحب )ر(       ءارلا فرح لدبتسي نأ نكمي ثيح ،رخآ فرح
   ىـلعأ ىـلع ناسللا  )erusserP(          طغض ةجرد بارطضا ىلإ يقطنلا للخلا اذه ضعبلا
 فـعض                ـل وأ بلصـلا قلحلا فقس يف يقلخ بيعل امإ ، ءارلا قـطن ءانثأ قـلحلا فقس
          يفو اـهيف ثيدحلا لـصفو ةـغثللاب ًاـميدق ظحاجلا اـهامس دقو )١(    ، ناـسللا تالضع
             بسـح ًاضـفرو ًالـوـبق نذألا يف اـهعقوم رابتعاب ةـغثللا فورح بترُتو "  اـهعاونأ
  : يهو )٢( "  ةنيبملا ةـلداعملا

   نهدشأ ـــــ نهرسيأ                                

   ي ـ ـــ لـ ـــ غ ـ ـــ ر                           

              وه هددصي نحن امو ، هعضوم يف كلذ انحضو  ، ةساردلاب ةغدللا انلوانت نأ قبس دقو     
  نم دكأتلا  بجي              ثيح ، للخلا ببس وه ناك نإ ةيحارجلا ةيبطلا ةيحانلاب أدبي يذلاو جالعلا
   قوـعي  يذـلا    ناسللا طبار لث         م هيعيبط هقيرطب كرحتلا نم ناسللا عنمي قئاع دوجو مدع

                                                             

  . ٤٨ ص ، بطاختلا تابارطضا ،  يوامرفلا يدمح  )١(
 ، تور�يب ، ١ ط ، ةيرصعلا ةبتكملا ،        ةيكينيلكإ ةيوغل ةيؤر  مالكلا ضارمأو ناسللا للع ، دمحم ؛ شاشك )٢(
  . ٦٣ ص . م٨٩٩١ ـ ـه١١٤١ ، نانبل



 ٨٧٢ 

     ةـيلمع أدبت مث ، يحارج  لخدت  ءارجإ       نم دبالف كلذ دجو نإف ،    ىلعأل ةكرحلا   نم ناسللا
   هـجورخ هيفيكو    ةئطاخلا ةيقطنلا هروصو  )ر(      توصل ةزيمملا تافصلاب باصملا فيرعت
           هـناكمو ناسـللا عضوو ناكملا هعيبط ثيح نم كلذو  تاوصألا هذه    جورخ نيب قيرفتلاو
  . جراخلا ءاوهلا ةيصاخو

      تالضعو ، بلصلا قلحلا فقس ةصاخو قطنلا تالضع ءاضعأ بيردت ةيلمع أدبت مث     
 تاوصألاو )ر(    توصب قطنلا ىلع ناسللا نيرمت بجي ةيئارلا ةغدللا ةلاح لثم يفو ناسللا
         ةـمدقم ىلع طغضلاب كلذو ، ناسللا ضفاخ لامعتساب "       كلذ نوكيو اهب لدبي يتلا ىرخألا
              باصـملا لفطلا دعاست ةجردب بلصلا قلحلا فقس قصالتل ناسللا ةرخؤم  عفترتف ناسللا
          توـص وـهو ةثللاب ناسللا فرط ءاقتلا نم نوكتي )ر(   توصو )١( "    توصلا قطن ىلع
           هـترجنح ىـلع ىنميلا هديو هردص ىلع ىرسيلا هدي  عضي نأ    لفطلل نكمي ثيح  ، رركم
     و ىـلعألل ناسللا كيرحتل     ماس ريغ ءيش وأ      ةرطسمب ةناعتسالا مث توصلا تابذبذب رعشيل
 . ةميلس ةقيرطب فرحلا قطنيل تارم ةدع لفسألا

              ىـلع دمتعت تابيردت لالخ نم ءارلا توصل ميلسلا قطنلا ىلع لفطلا بيردت نكميو     
       ةـقيرطب هقطن ديلقت لفطلا لواحيل الوزعم )ر(        ءارلا توص ىلإ لفطلا عمتسي ثيح عمسلا
        لـفطلا موقي مث ، ةليوطلاو ةريصقلا تاكرحلاب )ر(    توص قطنب لف    طلا موقي مث ، ةحيحص
   مل اذإو ، )     رمرم ،  رم (          لثم  نيعطقم وأ عطقم لالخ نم ءارلا توص   قطنب جيردتلابو
                  اـهقطن هنم بلطي مث ، يوغللا جلاعملا نم اديج اهقطن ىلإ عمتسي  اهب قطنلا لفطلا عطتسي
         نـم بلطيو ءارلا فرح اهيف تاملكب جلاعملا ق       طني نأ نكميو ، قطنلا تايلمع راركت عم
  )٢( . ءارلا توص اهيف يتلا ةملكلا عمسي امدنع هدي عفري نأ لفطلا

 ىلع لفطلا بيردت فدهب ، يتاذلا عامتسالا ىلع هبرديو لفطلا دوعي نأ جلاعملل نكميو     
   توصلل ميلسلا             قطنلا هسفنب زيمي نأ لواحيو ، اهب هسفن عمسيو ةملكلا ديدرتب ميلسلا قطنلا
               جالـعلا قرـط نع ثدحت امدنع كلذ ثحابلا حضو نأ قبس دقو  ، هل ئطاخلا قطنلا نم
   . اهلحارمو

                                                             

 ٦٨١ ص ، بطاختلا تابارطضاو ةغللا ةجلاعم " ايجولوكيسوروين ، يوامرفلا يدمح )١(

  . ٣٨٣ قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )٢(

 



 ٩٧٢ 

              توصل قطنلاو عامتسالا تايلمع يف ميركلا نآرقلا نم ديفتسن نأ انه هركذ ريدجلا نمو   
 لالخ               نم ءارلا اهيف قطني يتلا ةئطاخلا تايعضولا لك عم بسانتت ةفلتخم فقاوم يف ءارلا
 )      ي ، ل ، غ (               لـثم اـئطخ اـهب قـطني يتلا تاوصألاو ءارلا توصل يعمسلا زييمتلا
   ثيح رثوكلا ةروس      لثم ةريصق ةروسل لفطلا عمتسي  )ر(      ءارلا توص قطن ىلع بيردتللو
   دـعبو  )١( ﴾ رَتبَأْلا وه كَئناَش نِإ رحْناو كبرِل ِّلصَف رَثوَكْلا كاَنيَطعَأ اَّنِإ ﴿ :   ىلاعت لوقي
                ةـيقطنلا روصـلا نيبو هنيب زيميل اميلس اقطن ءارلا توص لفطلا قطني نأ نكمي عامتسالا
 )         رـتبألا ، رحنا ، كبر ، رثوكلا (        تاملكلا تدرو ثيح بارطضالا اهباصأ يتلا ىرخألا
  . ةيقطنلا روصلا هذه راركتو ) ر ، ر ( ءارلا توص قطن ءاجو
   :  ىلاـعت  هـلوق يف  تاعزانلا ةروس تادرفم يف   احوضو رثكأ ء   ارلا توص راركت ودبيو  
   ثـيح )٢( ﴾ ٌةـَفِجاو ذِئموي بوُلُق  ُةَفدارلا اهعبْتَت  ُةَفِجارلا ُفجرَت موي ارمَأ تاربدمْلاَف ﴿
  او هـَف د ار ره هَف ج ار رُف ج رَت ار ار (  :ةيتآلا ةليكشتلا ةراتخملا تادرفملا هذه لكشتس
  او  ،  ار ( : يتآلا لكشلا ىلع تءاج ثيح ةرركتم ةيتوص عطاقم  لكشتت اذهبو  ) هَف ج
   ةـليوطلا عطاـقملا راركت قيرط نع ءاج يذلا عاقيإلاو سرجلا اذه ) ره ،  رُف ، رَت  ،
             ءارلا توص بارطضاب باصملا لفطلا لعجت ةيبيردت ةعرج يطعي نأ نكمي ءارلا توصل
                 ةـيآلا هذـه ظافلأ يف ءارلا توص قطن ءاجو ، جيردتلاب احيحص اقطن ءارلا توص قطني
  نـم ءارلا يف نوكسلا ةيمهأ كردن نأ عيطتسنو "        ءارلا توص نوكس لالخ نم ادج اقيقد
  )٣( " ءارلا نوكس دنع ىلعألا اهتجرد يف نوكت راركتلا ةفص نأب انتفرعم لالخ

         :              ىلاـعت هـلوق ررـكملا ءارـلا توـص قطن اهيف ح    ضتي يتلا ةينآرقلا تايآلا نمو     
          قـطنل يتوصـلا بيردتلا ةوق ىدم نيبتيو  )٤( ﴾ ِ رُذُّنلاِب اورامَتَف اَنَتَشْطب مهرَذْنَأ دَقَلو ﴿
      اـهيف ءارلا توص ءاج ثيح  )  رذنلا (    ةملك  لبق  )اورامت (      ةملك ئيجم يف ءارلا توص
  . ) رذنلا ( يف ءارلا توصل ًادناسم

                                                             

 . ٣ ـ ١ / ٨٠١  رثوكلا ةروس )١(
    . ٨ ـ ٧ ـ ٦  ـ ٥ / ٩٧  تاعزانلا ةروس )٢(
 ، نيدفارلا بادآ ةلجم يف روسشنم ثحب ، نآرقلا ريبعت يف عاقيإلاو سرجلا ، رساي دصاك ؛ نيسح )٣(
 . ٥٣٣ ص ،  م٨٧٩١ ةنسلا ، عساتلا ددعلا ،دادغب
  ٦٣ / ٤٥ رمقلا  ةروس )٤(
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      لـثم هيرصب تابيردت لالخ نم ءارلا توصل ميلسلا قطنلا ىلع لفطلا بيردت نكميو     
                نأ نكمي كلذكو ، ةآرملا قيرط نع ءارلا توصب قطنلا دنع هناسل ةكرح لفطلا ظحالي نأ
              لفطلا نم بلطيو ءارلا توص ردصيو همف مامأ قرولا نم ةصاصق يوغللا جلاعملا عضي
    . ناسللا بذبذتل اعبت كرحتت ةصاصقلا نأ ةظحالم

              حيحصـلا قـطنلا ىلع لفطلا بيردت تايلمع اهيف لمجن تاقيبطتلا نم ةعومجم هذهو    
   : يهو رصبلاو عمسلاو قطنلا ىلع دمتعت يتلاو ءارلا توصل

  . )  ر  ،  ِر  ،  ر  (  : لثم  ةريصقلا تاكرحلاب )ر( ءارلا توص قطن ىلع بيردتلا *

 )            ور ،   ير  ،  ار  ( :     لثم  ةليوطلا تاكرحلاب )ر(    ءارلا توص   قطن ىلع بيردتلا *
.    

  )رص ، حر ، تر ( : لثم اهل ىنعم ال عطاقم يف )ر(ءارلا توص قطن  ىلع بيردتلا *

    :           لـثم ةثالث وأ نيعطقم وأ عطقم تاذ تاملك يف )ر(      ءارلا توص قطن ىلع بيردتلا *
 . ) راجن ، راشنم ، رمرم ، لمر ، يجر ، يمر ، رك ، رف (

               يـنآرقلا اهقايسب ةملكلا طبر عم ةينآرق تاملك لالخ نم ءارلا توص قطن ىلع بردتلا *
     هـلوق يـف  )     رباـقملا ، رثاكتلا ( :    تاملك :         لثم اهتلالد لالخ نم لفطلا يف رثؤت ىتح
   هـلوق يف )  ةعراقلا (   ةملك را  ركت لثمو )١( ﴾ رِباَقمْلا مُترز ىَّتح رُثاَكَّتلا مُكاهْلَأ ﴿ :  ىلاعت
  )٢( ﴾ ُةعِراَقْلا ام كاردَأ امو ُةعِراَقْلا ام ُةعِراَقْلا ﴿ : ىلاعت

  :تيبلا اذه لثم رعشلا قيرط نع ءارلا توص قطن ىلع بيردتلا *

  )٣(رـبـق برـح رـبـق برـق سـيـلو      رـفـق ناـكـمـب برـح رـبـقو 
 
                ةرـم ةـئم وأ اـيموي ةعاس عبر ةدمل تيبلا اذه ددري مث ، ةآ   رملا مامأ باصملا سلجي    

                                                             

  . ٢ ـ ١ /٢٠١ رثاكتلا ةروس )١(
   . ٣ ـ ٢ ـ ١ / ١٠١ ةعراقلا ةروس )٢(
    نفُد�ف ، ة�يحب ةيمأ نب برح اولتق امدنع نجلا ناسل ىلع ليق ، ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هركذ تيبلا اذه )٣(
    ءا�يحإ راد ، يري�ش ي�لع :       ق�يقحت ، ة�ياهنلاو ة�يادبلا ، ليعام�سإ ءاد�فلا و    �بأ ؛ ريثك نبا :  رظنا .  ءارحصلا يف
  . ٦٨٢ / ١ . م٨٨٩١ ـ ـه٨٠٤١ ، ةرهاقلا ، ١ ط ،يبرعلا ثارتلا



 ١٨٢ 

                    ةآرـملا رـبع دـيدرتلا تـقو ناسـللا وأ مفلا ىلإ رظنلا عم طسوتم وأ عيرس هبش لكشب

   . رشع ةسماخلا نس يف وه نمل بيردتلا اذه لضفيو

     اهيلع لادلا ةروصلاب ةملكلا ليصوت اهلالخ نم تاملك يف )ر( توص قطن ىلع بيردتلا *

                                                                                                                برضم

                                                                   ةنامر 

                                                                    ةشير 

                                                                  رـمن 

                                                                  ناجنف 

             هيوشـت وـهو يـقطنلا بيعلا اذه موهفم انددح نأ قبس :   فـيرحتلاو هـيوشتلا :  ًاثلاث
               ثـيح توصلا جاتنا ةيلمع يف أطخلا ثيح هل فولأملا قطنلا فلاخي اقطن هقطنب توصلا
            ةـجيتن ثدـح هـنأل ؛ فيرحتلاـب يمسو يلصألا ت     وصلا ىلإ ابيرق اتوص لفطلا قطني
  قـطنت )   طباـض (           ةملك لثم هيوشتلا ثدحف رواجم جرخم ىلإ توصلا جرخم فارحنال
   . ) طباذ ( ةهوشم

               رـخآ يتوص مينوف ىلإ يتوصلا مينوفلا رييغت ىلإ يدؤي ال قطنلا يف فالتخالا اذهو    
  )١( . هيوشتلا وأ فيرحتلا ضعب هباصأ نكلو هسفن وه ىقبي ثيح

     هـيوشـتلا هباـصأ يذلا توصلا قطن ىلع لـفطلا بيردت ىلع دمتعت جالعلا ةيلمعو    
          يـف وأ هافشـلا يـف يـحيرشتلا بيعلل يحارج حيحصت ءارجإ دعب كلذو حـيحص لكشب

                                                             

   . ٩٥١ ص ، جالعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا ،  تاقيرزلا ميهاربإ : رظنا )١(



 ٢٨٢ 

            قـطنلا تاـيلمعل ةئطاخ تاسرامم نع اجتان هيوشتلا نوكي دقو )١(     دجو نإ قلحلا فـقس
           قـطنلا ءاضـعأ بيردـت بـجي ميلسلا قطنلا ةسرامم       لبقو ، يحيرشت بيع نع سيلو
         ، قـلحلا فقـس ةنورم ىلإ يدؤت يتلا طفشلاو خفنلا تايلمع لثم ايلضع ابيردت ةفدهتسملا
  . ءاش امفيك باصملا لفطلا اهيف مكحتيل ةلهؤم اهلعجي ابيردت هافشلا بيردت كلذكو

    لفطلاف ، ضيبلا لكأي نأ   ديري هنأ مهفتف )  ضيم (        همأل لفطلا لوقي نأ كلذ ىلع لاثمو    
           دـعتبا ثيح ءابلا توصب قطنلل فيرحتو هيوشت ثدح نكلو ءابلاب )ضيب (    قطني نأ ديري
                ةـكرح يف مكحتلا لفطلا عطتسي مل كلذكو ميملا جرخم وه هل جرخم برقأو هجرخم نع
   عـم ، ميملا توص هعم جرخيف فنألا نم جورخلل ءاوهلا عفدنيف ةاهللا قلغيف عفدنملا ءاوهلا
      ، ءاـبلا عـم سبـتلت مل اذإ الماك اقطن تقطن ميملا نأ رابتعا ىلع الادبإ هيمسي ضعبلا نأ
 جالعلاف الادبإ وأ اهيوشت ناك ءاوس ةلاحلا هذه يف يقطنلا للخلا نأ كلذ ىلع ثحابلا قيلعتو
 نيب زييمتلاو ءابلا توصب قطنلا ىلع بردتلل جاتحي باصملا نأل جالعلا سفن وهف ريغتي ال
  . )م( ميملاو )ب( ءابلا يتوص

         قـبطنت ءاـبلا توصب قطنللو ، روهجم ديدش )  يراجفنا(   يوفش توص "   وه ءابلاو    
    بجي كلذل ؛ )٢( "            ءابلا توص عمسيف ناجرفنت مث امهدنع ءاوهلا سابحنا نيح الوأ ناتفشلا
                 بيردـتب هـجتن مـث ، يحيرشت للخ امهيف ناك نإ بيبطتلاو ةحارجلاب نيتفشلا جالع الوأ
  . ءابلا توص ىلع يقطنلا بيردتلا تايلمعل قلطنن مث نمو نيتفشلا يتلضع

               وأ ةيناث ةدمل هيتفش قلغي نأ هنم بلطي توصلا اذه قطن ىلع باصملا لفطلا بيردتلو    
                 ،راجفنا لكش ىلع ةأجف مفلا حتف مث ، لخادلا نم ءاوهلا طغض ةلواحم عم تقولا نم نيتيناث
        يـف باصملا ةداجإ ىلع لدي اهفافج نإ ثيح فنألا لفس      أ ةآرم عضو نكمي كلذ ءانثأ يفو
               ءاوـهلا جرـخيو ، امهقصالتب ناتفشلا هزجحت ءاوهلا عم ءاملا راخب نأل ءابلا توص قطن
                 باصملا نأ ىلع لديف ةآرملا ىلع ءام راخب رهظ اذإ امأ ، ءابلا توص لكش ىلع ارجفنم
       نـم جلاـعملا بلطي نأ نكمم و )٣(.          ءابلا فرحب قـطنلا ىلع بيردت ىلإ جاتحي لازي ال

                                                             

   . ١٩ ص ، بطاختلا تابارطضا ، يوامرفلا يدمح )١(
  . ٧٤ ص ، ةيوغللا تاوصألا ، سينأ ميهاربإ )٢(
 ٦٨١  ص ، بطاختلا تابارطضاو ةغللا ةجلاعم " ايجولوكيسوروين ، يوامرفلا يدمح )٣(

 



 ٣٨٢ 

              قـطنل ةبحاصـملا ةـيتوصلا راتوألا زازتهاب رعشيل هترجنح ىلع هدي عضي نأ لـفطلا
  . ءابلا توص

 توص قطنب جلاعملا موقي ثيح عمسلا ىلع دمتعي ابيردت باصملا لفطلا بيردت نكميو    
 عمسلا بعليو "           يـعمسلا فصقلا نم عونك ةـفثكم ةروـصبو ، ةديدع تارم )ب(  ءابلا
               ةـيوغللا تاوـصألا باستكا ىلإ يدؤي امم ؛ قوـطنملا مالكلا باعيتسا يف ًايساسأ ًارود
 ميلسلا قطنلا ىلع ةردقلا بستكيس هنإف ديجلا عامتسالا ةراهم نقتأ اذإ لفطلاو )١( " ةفلتخملا
               اـقطن قطني امنإ ليوطلا عامسلا دعب قطني امدنع لفطلاو ، ةريبك ةيوغل ةقالطب ثدحتلاو
  )٢(. عومسملا لصألا هيف يكاحي

              ميرـكلا نآرقلا نم ةريصق روسل عامتسالا ىلع لفطلا دوعتي نأ عفنألاو يدجملا نمو    
               لـثم هتفـصو هجرخم بسح ءابلا توصل ميلسلا قطنلل اهيف عمتسي تاملك ىلع يوتحت
 َتاَذ اراَن ىَلصيس  بسَك امو هُلام هْنع ىَنْغَأ ام بَتو ٍبهَل يِبَأ ادي ْتبَت ﴿ :   دسملا ةروس
       يـف ءابلا توص درو ثيح )٣( ﴾ دسم نم ٌلبح اهديِج يف  ِبَطحْلا َةَلامح هُتَأرماو ٍبهَل
       ، يـِب ، تب ، بت (            ةيلاتلا عطاقملا لالخ نم ءابلا توص درو ثيح تارم ينامث ةروسلا
          قـطنلا ىـلع ةروسـلا لالخ نم بيردتلا نميو )              بح ، ِب ، نِب ، ب ، ب ، بت ، نب
   بيردـتلا نكميو )      لبح ، بطح ، بهل (        لثم ةدرفملا تاملكلا يف ءابلا توصل لوزعملا
  . ةيتوصلا عطاقملا لالخ نم

   هـنم بلطيو توصلا قطني ثيح )ب(      توص قطن ىلع لفطلا بيردتب جلاعم لا موقيو    
  ،       بـكرملا ىلإ طيسبلا نمو بعصلا         ىلإ لهسلا نم أدبت تاءارجإ قفو تارم ةدع هديلقت
                اذإ لـفطلل جلاعملا ملعملا لوقي ذإ ، ئطاخلا توصلا نيبو هنيب زييمتلا لفطلا نم بلطيو
             يذـلا مـلقلا عفرا ائطاخ هتعمس اذإو ، كدي عفرا ًاحيحص اقطن )ب(    توص قطن تعمس
 توصلا قطن ىلع لفطلا بيردت         لثم  قطنلا ىلع بيردتلا تايلمع ةعباتم كلذكو   ، كمامأ
      ـةـليوطلا تاـكرحلا ىلإ لقتني مث )      ب ، ِب ، ب (  :  لثم     ةريصقلا تاكرحل ا عم )ب(

                                                             

 . ٦٤٢ ص ، ةرصاعملا تايوغللا يف ةمدقم ، نورخآو عراف ةدحش )١(
  ، ةعابطلاو عيزوتلاو رشنلل ةريسملا راد ، ءادألاو ةيلمعلا ثدحتلا تاراهم ، نابعش رهام ؛ يرابلا دبع )٢(

   . ٥٤١ ص .  م ١١٠٢ ـ ـه٢٣٤١ ، ندرألا ، نامع ، ١ ط
 .  ٥  ـ ٤ ـ ٣ ـ ٢ ـ ١ / ١١١  دسملا ةروس )٣(



 ٤٨٢ 

 : لثم نيعطقم وأ عطقم نم ةنوكم تاملك يف )ب( توص قطن مث )  وب ، يب ، اب ( :  لثم
   اذكهو ) بيلاود ، سيبابد ، مساب  ، بد ، طب (

      بـلطي ثـيح ةيرصب تاب  يردت لالخ نم )ب(       توص قطن ىلع لفطلا بيردت نكميو    
               توص قطنب جلاعملا موقيو اهنم ابيرق نوكي ثيحب ةآرملا مامأ سلجي نأ لفطلا نم جلاعملا
  عـم ة    آرملا حطس ىلع ءام راخب نم ءابلا توص قطن هكرتي ام باصملا لفطلا ىريل )ب(
                  )١( كلذ راركت

       حيحصـلا قـطنلا ىلع لفطلا        بيردت تايلمع اهيف لمجن تاقيبطتلا نم ةعومجم هذهو    
   : يهو رصبلاو عمسلاو قطنلا ىلع دمتعت يتلاو ءابلا توصل

   : لثم  ةريصقلا تاكرحلاب )ب( ءابلا توص قطن ىلع بيردتلا *

   )  ب  ،  ِب  ، ب  ( 

                                                        : لثم  ةليوطلا تاكرحلاب )ب( ءابلا توص قطن ىلع بيردتلا *

     . )  وـب ،  يِب  ،  اب  ( 

              : لثم اهل ىنعم ال عطاقم يف )ر(ءارلا توص قطن  ىلع بيردتلا *

 . ) جب ، حب ، بق ، بًت ، تب ( 

     وأ نيـعطقم وأ عـطقم تاذ تاملك يف )ب(      ءابلا توص قطن ىلع بيردتلا *
     : لثم ةثالث

 . ) راحب ، بكرم ، بابق ، تيب ، بابر ، باب ، به ، رب ( 

      

                                                             

 . ٢٤٣ ـ١٤٣ ص ، قطنلا تابارطضا ، يوالببلا باهيإ : رظنا )١(
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 بيردت             نكمي ثيح ، قـطنلا ليعفت عم يـباتكلا يرصبلا بيردتلل جذامنلا ضعب هذهو    
       ةروصلا ىلع ةـملكلا لدتل بسانملا فرحلا رايتخاب )ب(        ءابلا توص قطن ىلع لـفطلا
   : لثم ةلباقملا

                                                 
             

 

                                   

  

 مسالا ةباتكو ةروصلا ىلع فرعتلا لالخ نم )ب(  توص قطن ىلع لفطلا بيردت نكميو  
    : لثم هنع ربعت يذلا

                                        

  ............. اذه                   ........... اذه               ............ هذه

          تقو ىلإ جاتحي بيردتلا نأل ؛ قطنلا ةظحالمو لفطلا ةعباتم ةرورض ىلإ هيبنتلا يغبنيو  
                 ةداـعإلا نأ اـمك ، بيردتلا لبقتل هتيعفادب كلذ زيزعتو لفطلا عيجشتب موقن نأ ىسنن الو
           تاـيلمع يـف نيدـلاولا كارشإ يغبنيو اهرود اهل ةنراق   ملاو عمسلاو ةدهاشملاو راركتلاو
      . ةيمويلا هتايح ءانثأو تيبلا يف هتعباتم لالخ نم جالعلا يف ةكراشملاو عيجشتلا

       

  ب   

  و   

                            

  ....ـكرم

  

            

  ف   

  ـه   
  ب    

  

  ةـبا...ذ  

     

         
      

  ر    



 ٦٨٢ 

 درجم نم لقتني لفطلا نأ  ثيحب لـمجلا لامكإ ةـقيرط ىمست ةـقيرط كانهو     

 يفو .بولطملا توصلل حيحصلا قطنلاب كراشم ىلإ ةلخادتملا تاوصألا نيب زيممو عمتسم

 ةدوجوم ريغ تاملكلا ضعب اهبو اقبسم ةدعملا لمجلا نم اضعب لفطلل يطعن ةقيرطلا هذه

 ،هنع ربعت ام لوقيو ةـقفرملا ةروصلا ىلإ رظني مث لمجلا مهفي نأ لـفطلا ىلعو

 دعب لفطلا نم بلطت دقو ،بولطملا توصلا تاذ ةبولطملا ةملكلا ىلع لمتشت ةروصلاو

 كيلإو ةبولطملا ةملكلا قطن ىنعملا نم مهألا ناك نإو ، ةلمجلا ىنعم  حرشي نأ كلذ

   : يلاتلا بيردتلا

                           ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع ............. لزنُأ *

                                                 ......................... ىلع مـلعملا سلجي *

   .                                               .......................... ةضايرلا عاونأ نم *

                              تاملكو  ................. نم ةغللا نوكتت *
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   ـةـــــمتاـَخلا           
  

   ثحبلا صيخلت : ًالوأ             

   جئاتنلا مهأ : ًايناث             

  تايصوتلا مهأ : اثلاث             
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   ـةـمتاـخلا

   ثحبلا صيخلت : ًالوأ  

 ملع ءوض يف ةيفصو ةيتوص ةسارد لفطلا دنع ةيقطنلا تابارطضالا ثحبلا اذه لوانت 

 اهباستكاو اهفئاظو ثيح نم ةغللا نع ثيدحلاب ثحابلا دهم ثيح ، يقطنلا تاوصألا

 يف لفطلا اهل ضرعتي يتلا تالكشملاو تابارطضالاو ، لفطلا دنع يوغللا ومنلا لحارمو

 طبرت يتلا ةقالعلا نع ثيدحلا لـصف مث ، هيف شيعي يذلا عمتجملا ةغلل همهفو هفرعت ةلحر

 ليصأ ءزج وه يذلا يقطنلا تاوصألا ملع نيبو ةيمالكلاو ةيقطنلا تابارطضالا هذه نيب

  . ثيدحلا ةغللا ملع نم

              تاوـصألا ملع نعو ماع لكشب تاوصألا ملع نع ثدحتي نأ ثحابلا ىلع امازل ناكو    
              ،  جهاـنملاو لئاسولاو تاودألاو ةيمهألاو ةأشنلاو فيرعتلا ثيح نم صاخ لكشب يقطنلا
      اذـه ناـكف ، ملعلا            اذه ءوض يف ةسارد يه لفطلا دنع ةيقطنلا تابارطضالا ةسارد نأل
                مولعلاـب هـتقالعو يـقطنلا تاوصألا ملع نع ثيدحلاب ثحابلا ماق كلذ دعبو ، ليصفتلا
             ةـيقطنلا تابارطـضالا وـهو انعوـضوم بلصب ةقالع اهل يتلا مولعلا ةصاخو ىرخألا
                نيـب ثـحابلا طبر ثيح ، حيرشتلا و ايجولويسفلاو ءايزيفلاو ةيبرتلاو سفنلا ملع ةصاخو
  . ةيقطنلا تابارطضالا ةيضق لالخ نم مولعلا هذه

                 ةلحرم ىلع ثحابلا زكر دقف ، لافطألا ةئف يه ثحبلا اذه يف ةفدهتسملا ةئفلا نأ امبو    
 لالخ نم يتوصلا ومنلاو لفطلا ةغل ةصاخو ، ةيلبقتسملا ناسنإلا ةايح يف اهتيمهأو ةلوفطلا
  . هيف شيعي يذلا عمتجملا ةغل يف لفطلا مكحتي نأ ىلإ داليملا ةخرص ذنم امهعبتت

 ةيخيرات ةرظنب ثيدحلا دهم ةيقطنلا تابارطضالا نع ثيدحلا ىلإ ثحابلا لصو امدنعو    
                 ةـغللا مـلع يف هعويذو حلطصملا ليصأتو ، ةيقطنلا تابارطضالا موهفم ددح مث ، ةماع
          يـف يدؤـت يتلا بابسألاو لماوعلا ثحابلا ددع مث ، اصوصخ تاوصألا ملع يفو امومع
 نايبو ، تابارطضالا هذه فينصتب ثحابلا ماق مث ، ةيقطنلا تابارطضالا ثودح ىلإ اهتلمج
              زـكر ثـحابلا نكلو ، ةيقطنو ةيمالكو ةيوغلو ةيتوص تابارطضا يهف اهعاونأو اهلاكشأ
         قطاـنمو زـكارم ددحو ةيحيرشتلا ةيحانلا نم غامدلا     سردو ، ةيقطنلا تابارطضالا  ىلع
  . ناسنإلا دنع مالكلا ةيلمع ثودح ةيفيك ىلإ لوصولل هيف قطنلاو مالكلا



 ٩٨٢ 

      جالـعو ميـيقتو صيخشـت         يـف كـلذو ريخألا لصفلا يف لثمتف   ةساردلا  زكرم امأ    
              اهصـيخشت ةـيفيكو ةـفلتخملا اهلاكشأو ةجلجللا بتاكلا راتخا دقف ، ةيقطنلا تابارطضالا
   مـلع ا             ـهرفوي يـتلا تايطعملا ىلع اهبلغأ يف دمتعت ةجردتم لحارم لالخ نم اهجالعو
   ثيدـحلا زكرتو .          اهفئاظوو ةيوغللا تاوصألا تافصو جراخم ثيح نم يقطنلا تاوصألا
                ةـغدللاو ةأثأثلا نم هب قحلي امو لادبإلا لثم  اهعاونأو ةيقطنلا تابارطضالا نع دعب اميف
                هذـه صيخشـتو ميـيقتب ثـحابلا ماق دقف ، اهريغو ةفاضإلاو فيرحتلاو فذحلا كلذكو
 صيخشتلا متي كلذكو ، نيملعملاو ءابآلا ليف نم ةعباتملاو ةظحالمل   ا لالخ نم تابارطضالا
            توصلا رادصإو قطنلا ءاضعأ صحفو ةيعمسلاو ةيلقعلا تاردقلا صحف تايلمع لالخ نم
                ةدافتـسا ديفتسـت ةجردتم لحارم ىلع دمتعت ةماع ةطخ عضوب تناكف جالعلا ةيلمع امأ ،
       ةيجالعلا فقاوملا نم ةعومجم لالخ نم         كلذ قيبطت متو ، يقطنلا تاوصألا ملع نم ةريبك
     بيردـتلا تاـيلمع        يـف ًارصحنم زيكرتلا ناكو ، اهريغو فيرحتل   او ةغدللاو ةأثأثلا لثم
        قطنلا ىلع بيردتلاو ديوجتلا ملع نم ةدافتسالا كلذكو تافصلاو جراخملا لالخ نم يقطنلا
  . ميركلا نآرقلا نم  لمجلاو تاملكلاو ةيتوصلا عطاقملل جذامنو ةلثمأ لالخ نم

   جئاتنلا مهأ : ًايناث

          يـقطنلا تاوـصألا ملعو ماع لكشب تاوصألا ملعل ةريبكلا ةيمهألا ةساردلا هذه تنيب )١(
            ، ةـيقطنلا تابارطـضالاو لكاشملا ةجلاعمو قطنلا حيحصت لاجم يف  كلذو  صاخ لكشب
    . ةحضاوو ةحيحص ةروصب نيرخآلا عم لصاوتلاو بطاختلا ةيلمع ليهست كلذكو

             تابارطـضالا عاونأ ديدحت يف اميدق برعلا ءاملع رود نع حوضوبو ةساردلا تفشك )٢(
                ، ظحاـجلل نيـيبتلاو نايبلا يف درو ام لثم اهجالعو قطنلا بويعب اهومس يتلاو ةيقطنلا
                مالكلا يف للخلا اهامس ثيح اهبابسأ نع انيس نبا ثيدحو ، ةغثللا يف يدنكلا ةلاسر كلذكو
   ددـح يذلاو ) ... ...   بويعلا نايب (       ناونعب ءانبلا نبا هفلأ يذلا    لقتسملا باتكلا كلذكو ،
  . اهجالع ةيفيكو تابارطضالا هيف

              عيضاوملا لالخ نم ةيوقو ةديطو ةقالع يهو تاوصألا ملعو ديوجتلا ملع نيب ةقالعلا )٣(
        نم سردي ناك اميدق تاوصألا ملع نأو ،  اهتافصو  تاوصألا     جراخم لثم امهنيب ةكرتشملا
                بيردـتلا تاـيلمع يف ديوجتلا ملع نم ةحضاولا ةدافتسالا وه مهملاو ، ديوجتلا ملع لالخ
   ةيقطنلا تابارطضالا جالع يف يقطنلا



 ٢ ٠٩ 

   دقو ، ضعب          نم اهضعب  مولعلا تدافتسا دقف ، ، ةفلتخم     لا مولعلا نيب لماكتلاو لخادتلا )٤(
  نآرـقلا مولعو ةغللا مولع عم اهعطاقت لالخ نم ةيقطنلا تابا   رطضالا ةيضق يف كلذ دسجت
 .      ءايزيفلاو ايجولويسفلاو حيرشتلاو بطلا مولع     لب ، ةيوبرتلاو ةيسف  نلاو ةيعامتجالا مولعلاو
          بـطلا موـلع ىـلع اركح تسيل اهجالعو اهصيخ    شتو اهفيرعت يف تابارطضالا ةيضقف
  . طقف  حيرشتلاو

  تابارطضالا جالع             يف يتوصلا جالعلا ةيمهأ ثحابلا اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا مهأ نم )٥(
    دـعب أدـبت      ةـجردتم لحارم لالخ نم  كلذو       ةغدللاو ةأثأثلاو ةمثعللاو ةجلجللا لثم ةيقطنلا
       لـصاوتملا بيردـتلا تايلمع ىلع دمتعت        مث ، قطنلا ءاضعأل يحارجلا حيحصتلا ةلحرم
        توصـلا قـطنل ةزـيمملا تافصلاو جراخملا   ماكحإ  لالخ نمو    قطنلا ءاضعأ تالضعل
  : زاجيإب يهو  ةيجالع ةطخ قفو بيعملا توصلاو حيحصلا

  . ناسللا تالضع ةصاخو قطنلا تالضع بيردت ةلحرم )١(

  . يعمسلا دادعإلا ةلحرم )٢(

   : يهو ةيلمع تاوطخ قفو تاوصألا قطن ىلع بيردتلا ةلحرم )٣(

              ميلسـلا قطنلل عمتسي مث هئطخل لفطلا عمتسي نأ نيتقيرطب نوكيو قطنلل ديجلا عامتسالا *
  . ميركلا نآرقلل عمتسي وأ هريغ نم

                كـلذ نإـف دوصـقملا مهفيو ىنعملا كردي امدنع لفطلا نأ ثيحب يناعملا ىلع زيكرتلا *
  . اهتلالد مهفيو كردي ةلمج وأ ةملك لفطلا قطني نأ لضفألا نمف ،ميلسلا قطنلا ىلع هعجشي

              دـيدحتو هتفـصو هجرخم قفو توصلا زاربإب كلذ نوكيو ميلسلا قطنلا ىلع بيردتلا *
              تاـكرحلا ىلع بردتلاو ، يقطنلا بيعلا هيف يذلا توصلاو ميلسلا توصلل ةزيمملا ةفصلا
  . ةيعيبطلا ةءارقلا ىلع بردتلاو لمجلاو تاملكلاو

        عاونأل ةيجالعلا فقاوملا نم ةعومجم لالخ نم ايلمع     تاوطخلا هذه ثحابلا دمتعا  دقو    
       لالـخ نم قطنلا ىلع بيردتلا تاي       لمعل ةفلتخم ةلثمأ عم ةيقطنلا تابارطضالا نم ةددعتم
               تاوـطخلا لـكل ميرـكلا نآرقلا ةمزالم كلذكو ، سمللاو رصبلاو عمسلا ساوح فيظوت
  . ميلسلا قطنلا يف ديوجتلا ملع نم ةدافتسالا كلذكو ، قطنلا وأ عامتسالاب ءاوس ةيبيردتلا

  



 ١٩٢ 

   تايصوتلا مهأ : ًاثلاث

        اـهبرقل ةصاخ مألاو نيدلاولا لبق نم      هتعباتمو هتظحالمو ، لفطلاب مامتهالا ةرورض )١(
               ةبستكم ةيلمع قطنلا ةيلمع نأل ، ةميلسلا ةيقطنلا تاداعلا سرغ لالخ نم لفطلا نم رثكأ
              فاشـتكا نيدـلاولا ىلع بجوي اذهو ، نيرخآلا ةاكاحمو ديلقتلاو بيردتلاب ناسنإلا اهاقلتي
 لبق اهل بسانملا جالعلا عضول  ةيادبلا ذنم لفطلا هجاوت يتلا ةيقطنلا تالكشملاو تابوعصلا
     لالـخ نم تاهمألا ةيعوت نكميو ، لفطلل  ًامزالم  ًايقطن       ًابيع وأ ةلكشم حبصتو ، مقافتت نأ
 دنع قطنلا يف تابارطضا ثودح نم ةياقولل تاهمألل ةيميلعتلاو ةيداشرإلا تارودلا ةماقإ
  .لافطألا
   ، ةـيبرعلا زوـنك نم ارخاز از   نك لثمي يذلاو يبرعلا يوغللا ثارتلا ةساردب مامتهالا )٢(
           عم لصاوتلا لالخ نم اهتيمنتو اهريوطتو ،ةينآرقلا تاساردلاو ةيتوصلا تاساردلا ةصاخو
 تايل  مع يف ةعساو ةحاسمو ةريبك ةيانع ميركلا نآرقلا ءاطعإو ، ةثيدحلا ةيتوصلا تاساردلا
   . ةيتوصلا ةيحانلا نم قطنلا تابارطضا ةسارد ةصاخو يتوصلا قيبطتلا
            تابارطـضالا جالـع يف تاوصألا ملع ةيمهأب نيمتهملاو نيصتخملا ثحابلا يصوي )٣(
                  نـم دـيزملا ءارـجإو ، هـب ةيانعلاو ملعلا اذهب مامتهالا ةرورض بجوتسي امم ؛ ةيقطنلا
  . ةثيدحلا ةيملعلا تاروطتلل ملعلا اذه ةبكاوم لجأ نم ةيملعلا تاساردلا
          نـم وـلخت ال نأو ، قطنلا تايلمع   يف ةص   صختملا ةيجالعلا زكارملا ءاشنإ  ةرورض )٤(
            تاوـصألل ةحيحصلا تافصلاو جراخملا ثيح نم تاوصألا ملعب ململا يوغللا صصختملا
   . ةيوغللا

              ةـيادب يـف ةصاخو نيصتخملاو نيملعملا لبق نم ةسردملا يف لفطلا ةعباتم ةرورض )٥(
 ثيحب ، ةيقطن تابارطضاب نيباصملا لافطألا نم تالاح فاشتكا متي ثيحب ةسردملل هلوخد
       اذـهو بسانملا جالعلا ميدقتو تالاحلا هذه صيخشتب مايقلاو ، نيصتخملا ىلع مهضرع متي
                   يـف متـي لـفطلا دـنع كلذ فاشتكا ةرسألا عطتست مل اذإ ثيحب ةرسألا رودل ممتم رود
 ق           يسـنتلاب لافطألل ةيئادتبالا سرادملا يف نييوبرتلا نيدشرملا هابتنا مزلتسي اذهو ،ةسردملا
                هذه فشتكي نم لوأ وهو ، لفطلاب اكاكتحا نيملعملا رثكأ نم هنأل ةيبرعلا ةغللا سردم عم
  . ىرحألا ةيقطنلا تاداعلاو ، ةيرهجلا ةءارقلا لالخ نم ةيقطنلا تالكشملا

            ظفح لالخ نم جالعلاو صيخشتلا تايلمع يف ةيمالسإلا ةيبرتلا ملعم كارشإ ةرورض )٦(
          جراخم ىلع زكرت يتلا ديوجتلاو ةوالتلا ماكحأ قفو ميلسلا قطن    لاو ، ميركلا نآرقلا ةءارقو



 ٢٩٢ 

               نـم لفطلا دنع ليوطلا سفنلا ىلع بيردتلا تايلمع كلذكو ، اهتافصو  ةيوغللا تاوصألا
   . اهريغو ةَّنغلاو دملا ماكحأ قيبطت لالخ

              ىـلع لـفطلا بيردت لالخ نم يتوصلا جالعلا تايلمع يف جردتلا ةاعارم ةرورض )٧(
     يـتلا تاوصألا جالعب            ًاضيأ جالعلا أدبي نأو ، اهريغ لبق اهقطني نأ نكمي يتلا تاوصألا
  . ةرركملاو ةلئاسلا تاوصألاو ةيريفصلا تاوصألا لثم اهريغ لبق لفطلا مالك يف رركتت

          ةيضـقب ةـقالع مهطبرـت نيذـلا نيصصختملا نيب قيسنتلا ةرورضب ثحابلا يصوي )٨(
        اـهيف عمتجي ةيسارد مايأو لمع شرو دقع نم سأب     الف ، ةيقطنلا تالكشملاو تابارطضالا
          بيبطلا كلذكو تاءارقلاو ديوجتلا ملعب صتخملا ملاعلا كلذكو تاوصألا ملعب صتخملا ملاعلا
   ةـيبرتلاو سفنلا          ءاملع كلذكو ايجولويسفلاو حيرشتلا ءاملع كلذكو قطنلا بويعب صتخملا
     عـضوو ةـيقطنلا تابارطضال       ا نم دحلا لجأ نم عيمجلا دوهج رفا   ضتت ثيحب ، ةصاخلا
  . ةينقتلاو ةيملعلا تاروطتلا ةبكاومو ، جالعلاو صيخشتلل ةمكحم ةيملع ططخ

  

    هتمعن ىلع ىلاعتو           هناحبس هللا دمحأ نأ الإ ينعسي ال ثحبلا اذه ماتخ يفو    
            ىلاـعتو هناحبس هلأسأو امك ، هيلإ لصو ام ىلإ ثحبلا اذه  ل  صو نأب هلضفو
           ، اننطوو انبعشو انتمأ هب عفني نأو ، ميركلا ههجول ًا    صلاخ لمعلا اذه لعجي نأ
  . نيملاعلا بر هللا دمحلا نأ اناوعد رخآو

  

  

  

     



 ٣٩٢ 

  

  ةــِّينفلا سِراـَهَفلا
  هــيفو

 ميركلا نآرقلا تايآ سرهف : ًالوأ

  ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا سرهف : ًايناث

  ةمجرتملا ةيملعلا تاحلطصملا سرهف : ًاثلاث

  عـجارملاو رداـصملا سرهف : ًاعبار       

           

  

  

  

  



 ٤٩٢ 

  ميركلا نآرقلا تايآ سرهف : ًالوأ                    

 مقر ـةـيآلا            اهمقرو ةروسلا

 ةيآلا

  ةحفصلا

 ٢٢   ٢٢٢ ﴾ ِضيحمْلا يف ءاسِّنلا اوُلِزَتعاَف ﴿ ةرقبلا )٢(

 ٢٢   ٣٢٢ ﴾ مُتْئش ىَّنَأ مُكَثرح اوُتْأَف مُكَل ٌثرح مُكُؤاسن ﴿ ةرقبلا )٢(

  نارمع لآ )٣(

 

 ساَّنلا مِّلَكُت اَّلَأ كُتيآ َلاَق ًةيآ يِل ْلعجا بر َلاَق ﴿

 ﴾ ازمر اَّلِإ ٍمايَأ َةَثاَلَث

١٤  

 

  ٦٢   

 ٢٢   ٩ ﴾ نوُظفاحَل هَل اَّنِإو رْكِّذلا اَنْلزَن نحَن اَّنِإ ﴿ رجحلا )٥١(

 ثْكم ىَلع ِساَّنلا ىَلع هَأرْقَتِل هاَنْقرَف اًنآرُقو ﴿ ءارسإلا )٧١(

 ﴾ اًليِزْنَت هاَنْلزَنو

٢٢٨  ٦٠١      

 ٤١٦   ٢١  ﴾ ايِبص مْكحْلا هاَنيَتآو ةوُقِب باَتكْلا ذُخ ىيحي اي ﴿   ميرم )٩١(

 ٣   ٥٢ ﴾ يِردص يِل حرْشا بر َلاَق ﴿  هط  )٠٢(

 ٣   ٦٢ ﴾  يِرمَأ يِل رسيو  ﴿        هط )٠٢(

 ٣   ٧٢ ﴾ يناسِل نم ًةدْقع ْلُلحاو  ﴿  هط )٠٢(

 ٣   ٨٢ ﴾ يِلوَق اوهَقْفي ﴿  هط )٠٢(

 امَك اوُنذْأَتسيْلَف مُلحْلا مُكْنم ُلاَفْطَأْلا َغَلب اَذِإو﴿   رونلا )٤٢(

  ﴾ مِهلبَق نم نيذَّلا نَذْأَتسا

٤١٦   ٩٥  



 ٥٩٢ 

 ٦٨   ٥٩١ ﴾ ٍنيِبم يِبرع ٍناسلِب ﴿ ءارعشلا )٦٢(

 ٤٩   ٢٩١  ﴾نيمَلاعْلا بر ُليِزْنَتَل هَّنِإو ﴿ ءارعشلا )٦٢(

 ٤٩   ٣٩١ ﴾ نيمَأْلا حورلا هِب َلزَن ﴿ ءارعشلا )٦٢(

 ٤٩   ٤٩١ ﴾ نيِرذْنمْلا نم نوُكَتِل كِبْلَق ىَلع ﴿ ءارعشلا )٦٢(

 ٤٩   ٥٩١ ﴾ ٍنيِبم يِبرع ٍناسلِب ﴿ ءارعشلا )٦٢(

 ٤١٨   ٠٣  ﴾ اهيَلع ساَّنلا رَطَف يتَّلا هَّللا َترْطف ﴿  مورلا )٠٣(

 ُفاَلتْخاو ِضرَأْلاو تاوامسلا ُقْلَخ هتايآ نمو ﴿ مورلا )٣٣(

 ﴾ نيمِلاعْلِل تايآَل كِلَذ يف نِإ مُكناوْلَأو مُكتَنسْلَأ

٦٨   ٢٢ 

 نم مُث ةَفْطُن نم مُث ٍبارُت نم مُكَقَلَخ يذَّلا وه ﴿  رـفاغ )٠٤(

  ﴾ اًلْفط مُكجِرْخي مُث ةَقَلع

٥٤١   ٧٦ 

 ٨١   ٨١ ﴾ ةيْلحْلا يف ُأَّشَني نموَأ ﴿  فرخزلا )٣٤(

 ٢٩٧  ٦٣ ﴾ ِرُذُّنلاِب اورامَتَف اَنَتَشْطب مهرَذْنَأ دَقَلو ﴿ رمقلا )٤٥(

  ٢/٧٧١ ١ ﴾ نمحرلا ﴿ نمحرلا )٥٥(

  ٢/٧٧١ ٢ ﴾ نآرُقْلا مَّلع ﴿ نمحرلا )٥٥(

  ٢/٧٧١ ٣ ﴾  ناسْنِإْلا َقَلَخ ﴿ نمحرلا )٥٥(

  ٢/٧٧١ ٤ ﴾ نايبْلا همَّلع ﴿ نمحرلا )٥٥(



 ٦٩٢ 

 ٢٢   ٤  ﴾ اسامَتي نَأ ِلبَق نم ِنيعِباَتَتم ِنيرهَش مايصَف ﴿ ةلداجملا )٨٥(

 ٧٢٢  ٦١ ﴾ هِب َلجعَتِل كَناسِل هِب كرحُت اَل ﴿ ةمايقلا )٥٧(

 ٢٩٧ ٥ ﴾ ارمَأ تاربدمْلاَف ﴿  تاعزانلا )٩٧(

 ٢٩٧ ٦ ﴾  ُةَفِجارلا ُفجرَت موي ﴿  تاعزانلا )٩٧(

 ٢٩٧ ٧ ﴾ ُةَفدارلا اهعبْتَت ﴿  تاعزانلا )٩٧(

  ٢٩٧ ٨ ﴾ ٌةَفِجاو ذِئموي بوُلُق ﴿  تاعزانلا )٩٧(

 ٧٢٢  ٥١ ﴾  ِسَّنُخْلاِب مسْقُأ اَلَف ﴿ ريوكتلا )١٨(

 ٢٧٢  ٦١ ﴾ سنكلا راوجلا ﴿ ريوكتلا )١٨(

 ٧٢٢  ٧١ ﴾  سعسع اَذِإ ِليَّللاو ﴿ ريوكتلا )١٨(

 ٧٢٢  ٨١ ﴾  سَّفَنَت اَذِإ ِحبصلاو ﴿ ريوكتلا )١٨(

 ٧٢٢  ٩١                 ﴾ ٍميِرَك ٍلوسر ُلوَقَل هَّنِإ ﴿ ريوكتلا )١٨(

 ٨٢٠  ١ ﴾ ُةعِراَقْلا ﴿ ةعراقلا )١٠١(

    ٨٢٠       ٢ ﴾ ُةعِراَقْلا ام ﴿ ةعراقلا )١٠١(

 ٨٢٠  ٣ ﴾ ُةعِراَقْلا ام كاردَأ امو ﴿ ةعراقلا )١٠١(

 ٨٢٠  ١  ﴾ رُثاَكَّتلا مُكاهْلَأ ﴿ رثاكتلا )٢٠١(



 ٧٩٢ 

 ٨٢٠ ٢ ﴾ رِباَقمْلا مُترز ىَّتح ﴿ رثاكتلا )٢٠١(

 ٢٩٧ ١ ﴾ رَثوَكْلا كاَنيَطعَأ اَّنِإ ﴿  رثوكلا )٨٠١(

 ٢٩٧ ٢ ﴾ رحْناو كبرِل ِّلصَف ﴿  رثوكلا )٨٠١(

  ٢٩٧ ٣ ﴾ رَتبَأْلا وه كَئناَش نِإ ﴿  رثوكلا )٨٠١(

 ٨٢٣ ١ ﴾ بَتو ٍبهَل يِبَأ ادي ْتبَت ﴿  دسملا )١١١(

 ٨٢٣ ٢ ﴾ بسَك امو هُلام هْنع ىَنْغَأ ام ﴿ دسملا )١١١(

 ٨٢٣ ٣ ﴾ ٍبهَل َتاَذ اراَن ىَلصيس ﴿ دسملا )١١١(

 ٨٢٣ ٤ ﴾ ِبَطحْلا َةَلامح هُتَأرماو ﴿ دسملا )١١١(

 ٨٢٣ ٥ ﴾ دسم نم ٌلبح اهديِج يف ﴿ دسملا )١١١(

 ٧٢٠ ١ ﴾ ِساَّنلا برِب ُذوعَأ ْلُق  ﴿ سانلا )٤١١(

 ٧٢٠ ٢  ﴾ ِساَّنلا كلم ﴿  سانلا )٤١١(

 ٧٢٠ ٣ ﴾  ِساَّنلا هَلِإ  ﴿ سانلا )٤١١(

 ٠٧٢ ٤ ﴾  ِساَّنَخْلا ِساوسوْلا رَش نم ﴿ سانلا )٤١١(

 ٧٢٠ ٥ ﴾ ِساَّنلا ِرودص يف سِوسوي يذَّلا ﴿ سانلا )٤١١(

 ٧٢٠ ٦  ﴾ ِساَّنلاو ةَّنِجْلا نم ﴿  سانلا )٤١١(



 ٨٩٢ 

   ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا سرهف : ًايناث              

  ةـحفصلا  ثـــيدـــحلا       مقرلا

 اهيَلع مهوبِرضاو نينس ِعبس ءاَنبَأ مهو ةَالصلاِب مُكدَالوَأ اورم "   ١

  " ِعِجاضمْلا ىف مهَنيب اوُقرَفو نينس ِرْشع ءاَنبَأ مهو
  ٤١٥  

 وأ هنادوهي هاوبأف ،ةرطفلا ىلع الإ دلوي دولوم نم ام "   ٢
 " هناسجمي وأ هنارصني

  ٤١٨   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٩٢ 

  ةـمجرتملا ةـيملعلا تاـحلطصملا سرهف : ًاثلاث            

  ةيزيلجنإلا ةغللاب حلطصملا  ةيبرعلا ةغللاب حلطصملا 

-X  سكإ ةعشأ ةزهجأ yaR 

 smsinahceM  ةيجولويب ةزهجأ

 etalp laicifitrA  ةيعانصلا كانحألا

 noitcid ءادألا

 hteeT نانسألا

 sevitacirF ةيكاكتحا تاوصأ

sevisolp  ) ةيفقو ( ةيراجفنا تاوصأ ( spotS  ) 

 ytilasaN  ةيفنأ تاوصأ

 ecnanoseR هينينر تاوصأ

 sdnuos larO  ةيومفلا تاوصألا

 hceeps fo esnagrO قطنلا ءاضعأ 

 enohpollA نوفولألا

 mausollaC suproC  ةيبصعلا فايلألا

 sdroC lacoV ةيتوصلا راتوألا

 noitutitsbuS لادبإلا

 ailalsyD laitraP ) ةيئزجلا ايلالزيدلا( يئزجلا لادبإلا

 ailalsyD lasrevinU ) ةيلكلا ايلالزيدلا ( لماشلا لادبإلا

 sisongaiD lacisyhP يجولويسفلا يبطلا رابتخالا



 ٠٠٣ 

 hceepS noitaxaleR  يمالكلا ءاخرتسالا

 noitiddA  ةفاضإلا

 segakcolB تاقاعإلا

cejretnI تاضارتعالا snoit 

 gnimaN erutciP روصملا قطنلا رابتخا

 ecioV ssenduoL  توصلا عافترا

 sredrosiD ecioV  توصلا تابارطضا

)  مالكلا تابارطضا sredrosid hceepS 

 sredrosiD egaugnaL  ةغللا تابارطضا

 sredrosiD noitalucitrA   قطنلا تابارطضا

osiD lacigolonohP  ةيجولونوف تابارطضا sredr 

laP  ) ةيعانصلا كانحألا لمع ( ايفارغوتالبلا ta yhpargo 

 msilarutcurtS  ةيناسللا ةيوينبلا

 seitivaC  lattolG  arpuS  ةيرامزملا قوف فيواجتلا

 ytivac lasaN يفنألا فيوجتلا

 ytivac htuam ehT  يمفلا فيوجتلا

sredrosiD sisongaiD        تابارطضالا رهاظم صيخشت       

 noitrotsiD  فيرحتلا وأ هيوشتلا

 noitagnolorP  ) دملا ( تاليوطتلا

 hceepS gniwodahS  مالكلا ليلظت

 snoititepeR تاراركتلا



 ١٠٣ 

 gniremmatS  مثعلتلا

 snoitairaV  ةيتوص تاعونت

 msitamgitS ةأثأثلا

 msitamgitS tsilatnedretnI  ةيمامألا ةأثأثلا

aN  ةيفنألا ةأثأثلا msitamgitS las 

 msitamgitS laretaL  ةيبناجلا ةأثأثلا

 msitamgitS silatnedA  ةينيسلا ريغ ةأثأثلا

 retemosaN )رتيموسان ( فنخلا زاهج

 hceeps fo snagrO  قطنلا زاهج

S yrotaripseR ehT  يسفنتلا زاهجلا y mets 

 eciveD sllacoV يتوصلا زاهجلا

 noitasilaiba ةيوفشلا ةيريثأتلا بناوجلا

 aisahpA  ةسبحلا

 notissimO  فذحلا

 snoitom ekilevaW  تاكرح

 slewov gnol ةليوطلا ةتئاصلا تاكرحلا

 slewov  trohs ةريصقلا ةتئاصلا تاكرحلا

 tnalibiS  ةيريفصلا فورحلا

 xnyrahP قلحلا

 xnyraL ةرجنحلا

 etalaP كنحلا



 ٢٠٣ 

 etalap tfoS(  muleV( نيللا وخرلا كنحلا

 etalap draH كنحلا طسو بلصلا كنحلا

 ecioV  hctip     توصلا ةجرد

 niarB غامدلا

 hpargomyK    ) فارغوميكلا ( ةجوملا مسار

 sgnuL  ناتئرلا

 htuom eht fo fooR كنحلا فقس وأ مفلا فقس

 gniraeH عمــسلا

 spiL ناتفشلا

 ecioV توص

 ssenhsrah ظيلغلا نشخلا توصلا

 slewov   ) للعلا ( تئاصلا توصلا

 tnanosnoc ) نكاوسلا (  تماصلا توصلا

 enohp  درفملا توصلا

 ssenihtaerb سماهلا توصلا

 erusserP  طغضلا

 skaerB hctip  ةيتوصلا ةقبطلا

 hceepS ycneulF         ةيمالكلا ةقالطلا

 latnemirepxE  scitenohp    يبيرجتلا تاوصألا ملع

 scitenohP rotoM يكرحلا تاوصألا ملع

 scitenohP rotoM  يكرحلا تاوصألا ملع



 ٣٠٣ 

A  يعمسلا تاوصألا ملع scitenohp yrotidu 

 scitenohP lareneG  ماعلا تاوصألا ملع

A يكيتسوكالا وأ يئايزيفلا تاوصألا ملع scitenohp lacisyhp ro citsuoc 

citenohP yrotalucitrA يقطنلا تاوصألا ملع s 

 scitenohp lacigoloisyhp يجولوسيسفلا تاوصألا ملع

 scitenohp  evitpircseD  يفصولا تاوصألا ملع

 scitenohP lacigoloisyhP يجولويسفلا وأ يفيظولا تاوصألا ملع

nA  حيرشتلا ملع a ymot 

 ygoloisyhP ءاضعألا فئاظو ملع

 cinagrO ةيوضع لماوع

 lanoitcnuF  ةيفيظو لماوع

 stcefeD hceepS مالكلا بويع

 latnorF eboL  يهبجلا صفلا

 lateiraP eboL يرادجلا صفلا

 laropmeT eboL يغدصلا صفلا

 latipiccO eboL يفحقلا وأ يوفقلا صفلا

 scitenohp ) تاوصألا وأ تايتوصلا ملع (  كيتنوفلا

 ygolonohp ) تاوصألا فئاظو ملع ( ايجولونوفلا

 emenohP  ) ةيتوص ةدحو ( مينوفلا

 epip dniW ةيئاوهلا ةبصقلا

 rammarG lanoitamrofsanarT    ) يليوحتلا وحنلا ( ةيليوحتلا دعاوقلا



 ٤٠٣ 

 hceepS cimhtyhR يعاقيإلا مالكلا

 hceepS citsapS  يجنشتلا مالكلا

 hceepS tnafnI يلفطلا مالكلا

 gnirettutS ةجلجللا

 msicatohR  ةغدللا

ugnoT ناسللا e 

 sittolgipe ehT رامزملا ناسل

 egaugnaL ةغللا

 eguagnaL labreV  ةيظفللا ةغللا

 eguagnaL labreV noN   ةيظفللا ريغ ةغللا

 aihtradyD اقطن ةهوشملا فورحلا ةعومجم

 epocsognyraL  يرجنحلا رهجملا

 baL hceepS deziretupmoC    بسوحملا مالكلا ربتخم

 segatS fO ecneugeS dexiF  ةغللا باستكا لحارم

 sittolG رامزملا

 iloevlA ) ةثللا ( كنحلا مدقم

 enohporciM  توصلا ربكم

 msiciripmE  يبيرجتلا جهنملا

 msilanoitaR  ينالقعلا جهنملا

) ) تيجريب دنوست ةلآ ( رهجلا رشؤم dnuZhparognyraL - teugruB  ,
rotacidnI ecioV ) 



 ٥٠٣ 

dnuos   ةيتوصلا تاجوملا sevaw 

 noitalucitrA قطنلا

 ecioV ytilauQ                    توصلا ةيعون

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦٠٣ 

   عـجارملاو رداـصملا سرهف : ًاعبار                

  ، ٢                 ط ، رشـنلل ةبصقلا راد ، ةماعلا تايناسللا يف ئدابم ، بلاط هلوخ ؛ يميهاربإلا )١(
  . م٠٠٠٢ ، رئازجلا

                رادـلا ، ةءارـقلا تالكشمو لفطلا ، يفطصم ميهف ؛ دمحم و ، دمحأ هللا    ا دبع ؛ دمحأ )٢(
  م٤٩٩١ ـ ـه٤١٤١ ، ةرهاقلا ، ٣ ط ، ةينانبللا ةيرصملا

                  ةيسـفنلا سـسألا ةـلوفطلا سـفن مـلع ، اـيركز ؛ ينيبرشلا و ديجملا دبع ؛ دمحأ )٣(
  . م٨٩٩١ ، ةرهاقلا ، ١ ط ، يبرعلا ركفلا راد ، ةيعامتجالاو

 .  م ٩٧٩١ ةرهاقلا ، ٥ط ،ةيرصملا ولجنألا ةبتكم ،ةيوغللا تاوصألا ،ميهاربإ ، سينأ )٤(

  . م ٦٧٩١ ، ةرهاقلا ، ٣ط ، ةيرصملا ولجنألا ةبتكم ، ظافلألا ةلالد ، ميهاربإ ؛ سينأ )٥(

             تاراـهمو لاصتالا ىلع ةردقلا باستكا يف نيقوعملا ءشنلا ةدعاسم ، ريجربال هيمإ )٦(
  . م٧٨٩١ ، وكسنويلا ةعبط – مالكلا

        لئاو راد ، ةيئايزيفو ةيقطنو ةيوضع ةيؤر ةيوغللا تاوصألا ، فيرش  ريمس   ؛ ةيتيتسا )٧(
  . م ٣٠٠٢ ، ندرألا ، نامع ، ١ ط ، عيزوتلاو رشنلل

          ، بـتكلا ملاـع ، رـمع راتخم دمحأ .  د  :          ةمجرت ، ةغللا ملع سسأ ، ويرام ؛ ياب )٨(
  . م ٨٩٩١ ـ ـه٩١٤١ ، ٨ ط ، ةرهاقلا

 م٦٠٠٢ ، ضايرلا ، ءارهزلا راد ، روصملا قطنلا ةءافك سايقم ، باهيإ ؛ يوالببلا )٩(

 ،نيدلاولاو نيملعملاو بطاختلا ييئاصخأ ليلد  قطنلا تابارطضا ، باهيإ ؛ يوالببلا )١٠(
  . م٣٠٠٢ ، ةرهاقلا ، ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم

     ندرألا ، ناـمع ،١ ط   ،        ةريسـملا راد ،لفطلا ومنل ةيسفنلا سسألا ،ناميرك ؛ريدب )١١(
  .  م ٧٠٠٢ ـه٧٢٤١

  ، ١                  ط ، يموـقلا ءاـمنإلا زـكرم تاروشنم ، ماعلا تاوصألا ملع ، ماسب ؛ ةكرب )١٢(
  . م٨٨٩١ ، نانبل ، توريب

  . م٦٨٩١ ، ةرهاقلا، فراعملا راد ، تاوصألا ، ماعلا ةغللا ملع ، دمحم لامك ؛ رشب )١٣(



 ٧٠٣ 

  .  م ٣٠٠٢  ، ةرهاقلا ، بيرغ راد  ، مالكلا نف ،  دمحم لامك ؛رشب )١٤(

                  عـيزوتلاو رشـنلل ةريسـملا راد ، لـفطلا سـفن ملع ، نورخآو ةماسأ ، ةنياطبلا )١٥(
  ..  م٩٠٠٢ ـ ـه٠٣٤١ ، ندرألا ، نامع ، ٢ ط ،ةعابطلاو

                رـكفلا ةـبتكم ، اـهملعنو اهملعتن فيك نآرقلا تاوصأ ، ةفيلخلا فسوي ؛ ركب وبأ )٦١(
 . ـه ٣٧٩١ ـ م ٢٩٣١ ، موطرخلا ، ١ ط ، يمالسإلا

        نأ بـجي يـتلا بوـيعلا نايب (           ، هللا دبع نب دمحا نب نسحلا يلع وبأ ؛ ءانبلا نبا )٧١(
      ، دـمحلا يرودـق مناغ . د قيقحت )       ءارقإلا اهيلع ينب يتلا تاودألا حاضيإو ءارقلا اهبنجتي
 . م٧٨٩١ ـ ـه٧٠٤١ ، ١ ج ، ١٣ جم ، تيوكلا ، ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلجم

  .م ٤٠٠٢ ، ةرهاقلا ،١ ط ، ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم ،تاوصألا ملع ، ماسح ؛يواسنهبلا )٨١(

         راد ، سورـع نب حاتفم ، يدوعسم ي ساوحلا :    ةمجرت ، تايناسللا       ، ناج ؛ وريب )٩١(
  . م ١٠٠٢ رئازجلا ، ةفرعملاو مولعلا ةلسلس ، قافآلا

      كلملا ةعماج ، ةبك دايز دمحم :  ة         مجرت ، ناسنإلا كولسو ةغللا ، كيريد ؛ نوتركيب )٠٢(
  .  م١٠٠٢ ـ ـه٢٢٤١ ، ضايرلا ، عباطملاو يملعلا رشنلا ةرادإ ، دوعس

         ، ةـفرعملا ملاع  ةلسلس ، دمحأ فطاع :         ةمجرت ، يرشبلا خملا ، نيتسرك ؛ لبمت )١٢(
 . م٢٠٠٢ ـ ـه٢٢٤١ ، تيوكلا

  ،١ط ، عيزوتلاو رشنلل يوالدجم ، ميدقلا انثارت يف ةيوغل تاسارد ، حيبص ؛ يميمتلا )٢٢(
  . م ٣٠٠٢ ـ ـه ٤٢٤١ ، ندرألا ، نامع

 راد  ،    يوطع يزوف : قيقحت     ، نييبتلاو نايبلا     ،رحب نب ورمع نامثع يبأ    ؛ ظحاجلا )٣٢(
 .  م٨٦٩١ ،توريب ، ١ ط ، بعص

      حلاـص مكاح يلع ةمجرت ،     ةغللا ملع يف ةيساسألا تاهاجتالا ،  نامور ؛ نوسبكاج )٤٢(
  . م٢٠٠٢ ، توريب ، ءاضيبلا رادلا ،١ ط ، يبرعلا يفاقثلا زكرملا ، مظاك نسحو

                ،رشـعلا تاءارقلا يف رشنلا ، دمحم نب دمحم ريخلا وبأ نيدلا سمش ؛ يرزجلا نبا )٥٢(
   . )ت د( ، توريب ، ةيملعلا بتكلا راد ، عايضلا دمحم يلع هعجارو هققح



 ٨٠٣ 

    ةـبتكملا ،راـجنلا يـلع دمحم :ق   يقحت ، صئاصخلا ،نامثع ، حتفلا و   بأ ؛ ينج نبا )٦٢(
   .ةيملعلا

           راد ، يوادنه نسح قيقحت ،  بارعإلا ةعانص رس          ، نامثع  حتفلا وبأ ؛ ينج نبا )٧٢(
  .  م٥٨٩١ ، قشمد ، ١ ط ، ملقلا

            ةـبتكم ، صاصـقلا دـمحمو يلخاودلا ديمحلا دبع ةمجرت     ، ةغللا ؛ سيردنف     ؛ ج )٨٢(
 . م٠٥٩١ ، ةرهاقلا ، ةيرصملا ولجنألا

 ،ط .د        ، رشـنلاو ةعابطلل ءايق راد          ، ةغللا ملع ىلإ لخدم ، يمهف دومحم ؛ يزاجح )٩٢(
 . م ٧٩٩١ ، ةرهاقلا

  . م ٠٩٩١ ةرهاقلا ، ةيرصملا ولجنألا ةبتكم ، يوغللا ثحبلا جهانم ، مامت ؛ ناسح )٠٣(

 رادــلا  ٤ ط ،ةــفاقثلا راد ،اــهانبمو اــهانعم ةــيبرعلا ةــغللا ، ماــمت ؛ناســح )١٣(
٩٩١،ءاضيبلا    .م٤

       ملاـع ، برـعلا دـنع يوغللا ركفلل ةيجولومتس        با ةسارد ، لوصألا ، مامت ؛ ناسح )٢٣(
  .  م٠٠٠٢ ـ ـه٠٢٤١ ، ةرهاقلا ،بتكلا

                 زـكرملا ، لاـفطألا ىدل  مالكلا يف ةجلجللاو سفنلاب ةقثلا ، بيسح دمحم ؛ بيسح )٣٣(
  .  م٧٠٠٢ ، ةرهاقلا ، يوبرتلا ميوقتلل يموقلا

  .م٥٨٩١ ، ةيردنكسإلا ،ةيعماجلا ةفرعملا راد ،ركفلاو ةغللا نيب ةقالعلا ،دمحأ ؛دامح )٤٣(

           رشـنلل راـمع راد ، ديوجتلا ءاملع دنع ةيتوصلا تاساردلا  ، يرودق مناغ ؛ دمحلا )٥٣(
  . م ٧٠٠٢ـ ـه٨٢٤١ ، ندرألا نامع ، ٢ط ، عيزوتلاو

   نامع ، ١     ط ، رامع راد ،   ةيبرعلا تاوصأ   ملع ىلإ  لخدملا      ، يرودق مناغ ؛ دمحلا )٦٣(
٠٠٢ ، ندرألا   .م٤

   رـيغ  هاروـتكد               ةلاـسر ، نيملعملا نم ةنيع ىدل ةيسفنلا طوغضلا ، يلع ؛ نادمح )٧٣(
  . م٢٠٠٢ ، سمش نيع ةعماج ، ايلعلا تاساردلا دهعم ،ةروشنم

                 ، لـصوملا ،رشـنلاو ةـعابطلل باتكلا راد، سفنلا ملعو ةغللا ، قفوم ؛ ينادمحلا )٨٣(
 .م٢٨٩١



 ٩٠٣ 

 ،     ةيعامتجالا ةمدخلا يف ةسارد ،         مصألا لفطلل ةيعامتجالا ةياعرلا ، دمحم ؛ ةوالح )٩٣(
  . م٥٩٩١ ، ةيردنكسإلا ، عيزوتلاو رشنلاو رتويبمكلل يملعلا بتكملا ،١ط

   ، ةـفرعملا ملاـع ةلسلس ، ةرصاعملا       ةيوغللا تاساردلا ىلع ءاوضأ ، فيان ؛ امرخ )٠٤(
 .  م٨٧٩١ ، تيوكلا ، بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا

   حالفلا ةبتكم ١              ط ، ةصاخلا ةيبرتلا ىلإ لخدملا ، ىنم ؛ يديدحلاو لامج ؛ بيطخلا )١٤(
  .  م ٧٩٩١ ، تيوكلا ، رشنلل

                ،يديعصلا لاعتملا دبع ، هيلع قلعو هححص ، ةحاصفلا رس  ، نانس نبا ؛ يجافخلا )٢٤(
 . م ٣٥٩١ ةرهاقلا ، حيبص يلع دمحم ةبتكم

  ، رـكفلا راد ، لفطلا دنع ةغللا روطت  ، فافع ؛ يديبابللاو ، ميركلا دبع ؛ ةليالخلا )٣٤(
  . م٠٩٩١ ، ندرألا ، نامع،١ط

   نسـح ميهارـبإ :  قيقحتو حيحصت ،         نودلخ نبا ةمدقم ، نمحرلا دبع ؛ نودلخ نبا )٤٤(
 .  ـه ٧٢٣١ ، رصم ، ) ةيفرشملا ةعبطملا ( رماعلا ةعبطم ، يمويفلا

  .  م٣٩٩١ ، ةرهاقلا ، ١ ط ، ةيبدألا ةبتكملا ، يوغللا ثحبلاو ةغللا ، لداع ؛ فلخ )٥٤(

   ،نامع  ،٢                ط ، ةريسملا راد ، صنلا وحنو تايناسللا يف ، دومحم ، ميهاربإ ؛ ليلخ )٦٤(
 . م ٩٠٠٢ ـه ٠٣٤١ ، ندرألا

١ ،توريب ، ةعيلطلا راد ، ةيناسنإلا مولعلا حاتفم مجعم ،  دمحأ ليلخ ؛ ليلخ )٧٤(   .م٩٨٩

                  ةـفرعملا راد ، يسـفنلا ةـغللا ملع ءوض يف ةسارد لفطلاو ةغللا ، يملح ، ليلخ )٨٤(
  . م٩٨٩١ ، ةيردنكسإلا ،ةيعماجلا

                 ، ناـنبل ةبتكم ، يبرع يزيلجنإ ، يقيبطتلا ةغللا ملع مجعم ، يلع دمحم ؛ يلوخلا )٩٤(
  . م ٦٨٩١، توريب ،١ط

    ةـسارد ، ةلاـسرلا دارـم نايب يف ةلاجعلا ةصالخ ، ليعامسإ  نب نسح ؛يلزكردلا )٠٥(
      ةـعماج ، دمحلا يرودق مناغ. د فارشإب   هاروتكد       ةلاسر ، يروبجلا نسح فلخ ،قيقحتو
  . م٢٠٠٢ ـ  ـه٣٢٤١ ، تيركت



 ٠١٣ 

    ، يكبلب رينم يزمر :              قيقحت ، ةغللا ةرهمج ، نسحلا نب دمحم ركب وبأ ؛ ديرد نبا )١٥(
  .  م ٧٨٩١ ، نانبل ، توريب ، ١ ط ، نييالملل ملعلا راد

        ةـمجرت ،  ماـعلا ةـغللا مـلع يف لوصف  مجرتملا ةمدقم ، دنانيدرف ؛ ريسوس يد )٢٥(
 م ٥٨٩١ ، ةيردنكسإلا ، ةيعماجلا ةفرعملا راد ، نيعاركلا ميعن دمحأ روتكدلا

  ،       ةيبرع قافآ راد ، زيزع ليؤي :      ةمجرت  ، ماعلا ةغللا ملع  ، دنانيدرف      ؛ ريسوس يد )٣٥(
 .  م ٥٨٩١ ، دادغب

 بيعش : قيقحت ، ءالبنلا مالعأ ريس ، نامثع نب دمحا نب دمحم نيدلا سمش ؛ يبهذلا )٤٥(
 .  م٣٩٩١ ـ ـه٣١٤١ ، توريب ، ٩ ط ، ةلاسرلا ةسسؤم ، طوئنرألا

 ، ةيردنكـسإلا  ،             ةـيعماجلا ةـفرعملا راد ،ةـغللا ملع يف لوصف ، هدبع ؛ يحجارلا )٥٥(
  .م٧٩٩١

     بـتكلا راد ، ١           ط ، بـيغلا حيتافم ،  يميمتلا رمع نب      دمحم نيدلا رخف ؛ يزارلا )٦٥(
  . م ٠٠٠٢ - ـه١٢٤١ ، توريب ، ةيملعلا

                     ، بـتكلا  ملاع ، نييبتلاو نايبلا يف ظحاجلا دنع ةيئادألا حمالملا ، هللا دبع ؛ عيبر )٧٥(
  . م٤٨٩١ ـ ـه٤٠٤١ ، ةرهاقلا ،١ ط

 ،     ضوـع دـمحأ :   ةمجرت ،         برغلا يف ةغللا ملع خيرات زجوم ،  زنبور ،  ـه  ؛ر )٨٥(
   ــ ـه٨٠٤١ ، تيوكلا ، بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا ، ةفرعملا ملاع ةلسلس
  .  م٧٩٩١

        ، عيزوتلاو رشنلل ءارهزلا راد      ، ةيوغللا تابارطضالا يف ةمدقم   ، قوراف ؛  ناسورلا )٩٥(
  .  م٠٠٠٢ ـ ـه١٢٤١ ، ضايرلا ، ١ ط

  ،نامع ،١ .       ط ، قورشلا راد ، يدرفلا قورفلا ةيجولو     كس ، ةدوع دمحم ؛ ىواميرلا )٠٦(
  . م٤٩٩١ ، ندرألا

          ، خيرـملا راد ،  مالـكلاو قـطنلا تابارطضاو ةغللا ، ريخ دمحم لصيف ؛ دارزلا )١٦(
  .  م٠٩٩١ ـ ـه٠١٤١ ، ضايرلا

              ، جالـعلاو صيخشتلا ةغللاو مالكلا تابارطضا ، جرف هللا دبع ميهاربإ ؛ تاقيرزلا )٢٦(
  .  م٥٠٠٢  ـ  ـه٦٢٤١ ، ندرألا ، نامع ، ١ ط ، ركفلا راد



 ١١٣ 

            ةسـسؤملا ،ةـيبرعلا ةـغللا دـعاوقو ةيليوحتلاو ةيديلوتلا ةينسلألا ،  لاشيم ،ايركز )٣٦(
 م ٢٨٩١ ،نانبل -توريب ، ١ ط ،عيزوتلاو رشنلاو تاساردلل ةيعماجلا

      ، تورـيب ، ١                ط ، نيـيالملل مـلعلا راد ، ةيقيبطت ةينسلأ اياضق ، لاشيم ؛ ايركز )٤٦(
  . م٣٩٩١ ،نانبل

 ، ١             ط ، فراـعملا راد ، قطنلا بويعو ةيوغللا تاوصألا ملع ، يواردبلا ؛ نارهز )٥٦(
  . م ٤٩٩١ ، ةرهاقلا

      .  م٧٧٩١ ، ةرهاقلا، )ط د(، بتكلا ملاع ، يعامتجالا سفنلا ملع ، دماح ؛ نارهز )٦٦(

  ، ةرهاـقلا ٤ ط ، بـتكلا ملاع ، ةقهارملاو ةلوفطلا ومنلا سفن م   لع ، دماح ؛   نارهز )٧٦(
  . م٧٧٩١

 . )ت د( توريب ، )ط د(، ليجلا راد ،  ةيوغللا ةفسلفلا  ، يجروج ؛ ناديز  )٨٦(

     ، تورـيب  ،١           ط ، يبارافلا راد ، ةركاذلاو ةفرعملاو ةغللا ومن ،  ناندع  ؛  يعيبسلا )٩٦(
  . م٠٠٠٢

  ، يـبرعلا باتكلا راد ، دوواد          يبأ ننس ، ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ ؛ يناتسجسلا )٠٧(
 . )ت د ( ،توريب

  ،      نسـح حاتفلا دبع و ىسيع يزوف :  ةم     جرت ، لفطلل ةيوغللا ةيبرتلا ،ينيبسويجرس )١٧(
  . م١٩٩١ ةرهاقلا ، يبرعلا ركفلا راد ،) ط د(

               ةـيميداكأ ، مالكلاو ةغللا تابارطضا ، لئاو ؛ هدوج وبأو زيزعلا دبع ؛ يواطرسلا )٢٧(
  . م٠٠٠٢ ، ضايرلا ، ةصاخلا ةيبرتلا

  .  م٧٩٩١  ، ةرهاقلا ، ٢ط ، يبرعلا ركفلا راد ،  ةغللا ملع ، دومحم ؛ نارعسلا )٣٧(

  ميـعن :     قيقحت ،  م            ولعلا حاتفم ،  يلع نب دمحم نب فسوي بوقعي وبأ ؛ يكاكسلا  )٤٧(
 .  م ٧٨٩١ ـ ـه٧٠٤١ ، توريب ، ٢ ط ، ةيملعلا بتكلا راد ، روزرز

  ، ١               ط ، يبرعلا ركفلا راد ، لفطلاو ةغللا ةيجولوكيس ، ديمحلا دبع ديسلا  ؛ ناميلس )٥٧(
 .   م٣٠٠٢ ـ ـه٤٢٤١ ، ةرهاقلا



 ٢١٣ 

      ، ثيدـحلا تاوصألا ملع ءوض يف نآرقلا ديوجت ماكحأ، ديمحلا دبع هللا دبع ؛ ديوس )٦٧(
  .  ايبيل ، ٢ط ، ) ت د( ، ةيبرعلا ةدحولا ةعبطم

  مالسـلا دبع : قيقحت ، باتكلا باتك  ، ربنق نب نامثع       نب ورمع رشب وبأ ؛ هيوبيس  )٧٧(
 .  م ٨٨٩١ ـ ـه٨٠٤١ ، ٣ ط ، يجناخلا ةبتكم ، نوراه

 ةديدجلا رصم ، ٤           ط ، يبرعلا ركفلا راد ، لفطلل ةيسفنلا سسألا ، يهبلا داؤف ؛ ديسلا )٨٧(
 .  م٥٧٩١

  لـيلخ :   قـي            قحت ، صصخملا ، يسلدنألا ليعامسإ نب يلع نسحلا وبأ ؛ هديس نبا )٩٧(
  .  م ٦٩٩١ ـ ـه ٧١٤١، توريب ، ١ ط ، يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد  لافج مهاربإ

        ، فورـحلا ثودـح بابـسأ ةلاسر         ، هللا دبع نبا نسحلا وبأ يلع وبأ     ؛ انيس نبا  )٠٨(
 راد ،      قشـمدب ةـيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم ،    ملع ىيحي  و    نايطلا ناسح دمحم ،قيقحت
 . م٣٨٩١-ـه٣٠٤١  قشمد ، ١ط ،ركفلا

    يف تسفوألاب ةديدج ةعبط ،   بطلا يف نوناقلا     ،يلع نب نيسحلا يلع وبأ  ،  انيس نبا )١٨(
 . ت .ب ، دادغب يف ىنثملا ةبتكم ، ءازجأ ةثالث

  دوـمحم :    قـيقحت ،     ءافشـلا باـتك         ، هللا دـبع نب نسحلاوبأ يلع وبأ    ؛ انيس نبا )٢٨(
  . م ٠٧٩١ ـه٠٩٣١ ةرهاقلا ، ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا  ،يرضخلا

               ،اهعاونأو ةغللا مولع يف رهزملا ، ركب يبأ نبا نمحرلا دبع نيدلا لالج ؛ يطويسلا )٣٨(
  . م٨٩٩١ ، توريب ، ١ ط ، ةيملعلا بتكلا راد ، روصنم   يلع داؤف : قيقحت

 ، ١      ط ، قرشـلا ءارهز ةبتكم ، لصاوتلا تابارطضا ، ةمالس دمحم ريهس ؛ شاش )٤٨(
  . م٧٠٠٢ ، ةرهاقلا

 ، ط .         ب ، ةلاـسرلا ةسسؤم ، ةيوغللا ةينبلل يتوصلا جهنملا ، روبصلا دبع ؛ نيهاش )٨٥(
   . م٠٨٩١ ـ ـه٠٠٤١ ، توريب

                 ، مـلقلا راد ، ثيدحلا ةغللا ملع ءوض يف ةينآرقلا تاءارقلا ، روبصلا دبع ؛ نيهاش )٦٨(
 . م ٦٦٩١

  



 ٣١٣ 

 ، تورـيب  ، ٣ ط ،             ةلاـسرلا ةسـسؤم ، ماعلا ةغللا ملع يف ،روبصلا دبع ؛ نيهاش )٧٨(
 .  م ٠٨٩١ ـ ـه٠٠٤١

  .  م ٠٨٩١ ، ةرهاقلا، ١ط ، ةبهو ةبتكم ، ماعلا ةغللا ملع ، قيفوت دمحم ؛ نيهاش )٨٨(

  تاحفصلا ةبتكم ، ١ط ،    مالكلاو قطنلا تابارطضا    ، ديسلا زيزعلا دبع    ؛ يصخشلا )٩٨(
  .  م٧٩٩١ ، ضايرلا ، ةدودحملا ةيبهذلا

 ، "        ميرـكلا نآرـقلا اوـح رطاوخ "   يوارعشلا ريسفت       ، يلوتم دمحم ؛ يوارعشلا )٠٩(
   .م١٩٩١ ، ةرهاقلا، تابتكملاو بتكلا ةرادإ ، مويلا رابخأ عباطم . مشاه رمع دمحأ :هعجار

                ، عـيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ءافص راد ، لفطلا ةغل روطت ، ميركلا دبع ؛ يوانطش )١٩(
 . م ٢٩٩١ ،١ط

  ، ناـمع ،١ ط ، قورشلا راد ، يبصعلا سفنلا ملع يف ةمدقم ، دمحم ؛ تاريقشلا )٢٩(
 . م٥٠٠٢،  ندرألا

  . م ٢٦٩١ ، ةرهاقلا ، فراعملا راد ، لفطلا دنع ةغللا ءاقترا ، حلاص ؛ غامشلا )٣٩(

   ،  سئاـفنلا  ر          اد ، ةيوبرتلا هتاقيبطتو لفطلا دنع ةغللا  روطت ، ميحرلا   دبع ؛ حلاص )٤٩(
  . م٢٩٩١، ندرألا ،١ ط

   م ٤٠٠٢،توريب ،٦١ ط ،نييالملل ملعلا راد،ةغللا هقف يف تاسارد،يحبص ؛يحلاصلا )٥٩(

                   ، دادغب ةعماج ،  عيزوتلاو رشنلل ةمكحلا تيب  ، ةغللا ملع ، حلاص متاح  ؛ نماضلا )٦٩(
٨٩١  ، دادغب  .  م ٩

   ، رشـنلاو ةمجرتلاو تاساردلل سالط راد         ، ةغللا ملع يف ، راتخم يزاغ ؛ تاميلط )٧٩(
  . م٠٠٠٢  ، قشمد ، ط

 . ) ت د( ، ةيردنكسالا ، )ط د (، ةفاقثلا عباطم ، ةغللا هقف ،ديسلا هبر لضف ؛ نامط )٨٩(

          رادـلا ، قشمد ، ملقلا راد ، ةغللا ةفرعم ىلإ لخدم ناسنإلاو ناسللا ، نسح ؛ اظاظ )٩٩(
 .  م٠٩٩١ ـ ـه٠١٤١ ، ٢ ط ، توريب ، ةيماشلا

 ، "    ةـيبرعلا ايجولونوف "     ةيبرعلا ةغللا يف يتوصل    ا ليكشتلا ،نسح ناملس ؛يناعلا )٠٠١(
  م ٣٨٩١ ـ ـه٣٠٤١ ،ةدج ،١ط ،يفاقثلا يبدألا يدانلا هرشنو هعبط ،حالملا رساي ةمجرت



 ٤١٣ 

      رشـنلل ةريسملا راد ، ءادألاو ةيلمعلا ثدحتلا تاراهم ، نابعش رهام ؛ يرابلا دبع )١٠١(
  .  م ١١٠٢ ـ ـه٢٣٤١ ، ندرألا ، نامع ، ١ ط ، ةعابطلاو عيزوتلاو

              ، يجناخلا ةبتكم ، هنيناوقو هللعو هرهاظم يوغللا روطتلا ، ناضمر ؛ باوتلا دبع )٢٠١(
 .  م٧٩٩١ ـ ـه ٧١٤١ ، ةرهاقلا ، ٣ ط

                ةـبتكم ، يوـغللا ثـحبلا جهانمو ةغللا ملع ىلإ لخدملا، ناضمر ؛ باوتلا دبع )٣٠١(
   . م٧٩٩١ ـ ـه٧١٤١ ، ةرهاقلا ، ٣ ط ،يجناخلا

    رشـنلل ملقلا راد      ، ةيبرتلا تايجيترتساو لافطألا ةيجولوكيس     ، يحتف ؛ ميحرلا دبع )٤٠١(
  . م٠٩٩١ ، تيوكلا ، ٤ ط ، عيزوتلاو

 ، ١            ط ، عـيزوتلاو رشنلل ءافص راد ، ةيوغللا تاوصألا ، رداقلا دبع ؛ ليلجلا دبع )٥٠١(
  . م ٠١٠٢ ـ ـه ١٣٤١  نامع

              ، عـيزوتلاو رشـنلل ءافص راد ، ةثيدحلا تا        يناسللا ملع ، رداقلا دبع ؛ ليلجلا دبع )٦٠١(
  .  م٢٠٠٢ ـ ـه٢٢٤١ ، ندرألا ، نامع ،١ ط

        ، يسفنلا ةغللا ملع ءوض يف بطاختلاو ةغللا تالكشم ، ميهاربإ كزان ؛ حاتفلا دبع )٧٠١(
 .  م ٢٠٠٢ ، ةرهاقلا ، عيزوتلاو رشنلل ءابق راد

  ، ١         ط ، عيزوتلاو رشنلل ريرج راد ،         يسفنلا ةغللا ملع يف ةسارد ، دوواد ؛ هدبع )٨٠١(
  .  م ٠١٠٢ ـ ـه١٣٤١ ، ندرألا ، نامع

                راد ، يعاـمتجالا لـعافتلا يـف هرودو يناسـنإلا لاصتالا ، ميهاربإ ؛ بوقرع )٩٠١(
 . م ٣٩٩١ ، ندرألا نامع ، ١ط ، عيزوتلاو رشنلل يوالدجم

     رشـنلل ةـفاقثلا ر          اد ةـبتكم ، مالـكلاو ةـغللا تابارطضا ، ينسح   ديعس  ؛ ةزعلا )٠١١(
   . م١٠٠٢ ، ءاضيبلا رادلا ،عيزوتلاو

                عـمجو بـيوبت ، يراخبلا حيحص حرش يف يرابلا حتف ، رجح نبا ؛ ينالقسعلا )١١١(
 . )ت د( ، توريب ،ةفرعملا راد ، بيطخلا نيدلا بحم و يقابلا دبع داؤف دمحم ، حيحصتو

 نوؤشلا راد ، بابشلاو ةوتفلاو      ةلوفطلا ةيجولوكيس نم ملاعم ، ميهاربإ ؛ يوامظعلا )٢١١(
  . م ٨٨٩١ ، قارعلا ، دادغب ، ١ ط ، ةماعلا ةيفاقثلا



 ٥١٣ 

                  باـتكلا ةـبتكم ذـيفنتو ميمصت ،  ةغللاو  قطنلا تابارطضا ،  لصيف ؛ فيفعلا )٣١١(
   . يبرعلا

        ، عيزوتلاو رشنلل جهانملا راد ، يوغللا لاصتالا تاراهم ، نسحم ، دمحم ؛ ةيطع )٤١١(
 .  م ٨٠٠٢ ـ ـه ٨٢٤١ ، ندرألا ، نامع ١ط

 . م ٠٩٩١ ، ةرهاقلا ، ٣ط ، ةيميداكألا ةبتكملا، يوغللا سفنلا ملع ، لاون ؛ ةيطع )٥١١(

 ـ ـه٢٤١  ةرهاقلا ، ٢         ط ، ةفرعملا راد ةبتكم ، ةغللا تاوصأ ، دومحم ؛ ةشاكع )٦١١(
 .  م ٧٠٠٢

      ، عـيزوتلاو رشنلل ةفرعنلا            ملاع ، اهبيكارتو ةغللا وحن يف ،  ليلخ دمحأ ؛ ةريامع )٧١١(
 . م ٤٨٩١ ، ةيدوعسلا ،ةدج

  ـ م٧٩٩١     ةرهاـقلا،بتكلا ملاـع،يوغللا توصـلا ةـسارد ،راتخم دمحأ ؛رمع )٨١١(
    ـه٨١٤١

  ، ٦                 ط ، ةيرصـملا بتكلا ملاع ، برعلا دنع يوغللا ثحبلا ، راتخم دمحأ ؛ رمع )٩١١(
 .  م ٨٨٩١ ، ةرهاقلا

 .  م ٨٩٩١ ، ةرهاقلا ، ٥ ط ، بتكلا ملاع ،  ةلالدلا ملع ، راتخم دمحأ ؛ رمع )٠٢١(

    ، ندرألا ، ١             ط ، رشنلل لئاو راد ، تايتوصلا ىلإ لخدم ، قاحسا دمحم ؛ ينانعلا )١٢١(
 . م ٨٠٠٢

                      ، ةـيملعلا بـتكلا راد ، سفنلا ملع يف ةيلقعلا تاردقلا  ، دمحم لماك ؛ ةضيوع )٢٢٢(
 . م٦٩٩١ ـ ـه٦١٤١ ، نانبل ، توريب ،١ ط

          راد ، اـهجالعو ةـقهارملاو ةلوفطلا تابارطضا ،  دمحم    نمحرلا دبع ؛ يوسيعلا )٣٢٢(
   . م٠٠٠٢ ـ ـه٠٢٤١ ، توريب ، ١ ط ، ةيعماجلا بتارلا

               راد ، ةـيبرتلاو سفنلا ملع يف بيرجتلاو سايقلا ، دمحم نمحرلا دبع ؛ يوسيع لا )٤٢١(
  .  م٩٩٩١ ، ةرهاقلا ، ةيعماجلا ةفرعملا

                            ضاـيرلا ، ةـبوتلا ةـبتكم ، ةـيبرعلا تايتوصـلا ، دـمحم روصنم ؛ يدماغلا )٥٢١(
  . م٠٠٠٢ ـ ـه١٢٤١



 ٦١٣ 

         دـبع ساـطغ حرشو قيقحت ،ريبكلا ىقيسوملا باتك       ، دمحم رصن وبأ ؛ يبارافلا )٦٢١(
      ،رشنلاو ةعباطلل يبرعلا باتكلا راد ،يفن  حلا دمحأ دمحم .    د ريدصتو ةعجارم ،ةبشخ كلملا
  . ةرهاقلا

 مدقو هرشنب ينع ، سيلاط اطسرأ باتكل يبارافلا حرش      ، دمحم رصن وبأ ؛يبارافلا )٧٢١(
 . )ت د( ،توريب ، ٢ ط ،قرشملا راد ،يعوسيلا ورام يلناتسو ،يعوسيلا شتوك مهلو هل

      راد ، يدـهم نسـحم :             قـيقحت ، فورـحلا باتك ، دمحم رصن وبأ ؛ يبارافلا )٨٢١(
 . م ٠٩٩١ ، توريب ، ٢ ط ،قرشملا

     ،نوراـه مالسلا دبع  :          قيقحت ،ةغللا سيياقم مجعم ، دمحأ نسحلا وبأ ؛ سراف نبا )٢١٩(
  ـه٩٩٣١ ،ةرهاقلا ، ركفلا راد

             مدقتل ةيتيوكلا ةيعمجلا ، برعلا لافطألا دنع قطنلا تابارطضا يف ، ىسوم سراف )٠٣١(
       . م٧٨٩١ ، تيوكلا ، ةيبرعلا لافطألا

 ، )    ةيلالدو ةيبيكرت جذامن (      ةيبرعلا ةغللاو تايناسللا ،      يرهفلا رداقلا دبع ؛ يسافلا )١٣١(
 .  م٦٨٩١ ، توريب ، ١ ط ، تاديوع تاروشنم

  يدـهم :      قـيقحت ، نيـعلا           باتك ، دمحأ نب ليلخلا نمحرلا دبع وبأ ؛ يديهارفلا )٢٣١(
 ، توريب ، لالهلا ةبتكمو راد ،  يئارماسلا ميهاربإو  يموزخملا

 ،بطاختلا تابارطضاو ةغللا ةجلاعم " ايجولوكيسوروين " ، يلع يدمح ؛ يوامرفلا )٣٣١(
  ، ةيرصملا ولجنألا ةبتكم

  . م٥٨٩١ ، ةرهاقلا ، ٥ ط ، رصم ةبتكم ، مالكلا ضارمأ ، يفطصم ؛ يمهف )٤٣١(

 .م٧٦٩١ ، ةرهاقلا ، ةعابطلل رصم راد ، يكينيلكالا سفنلا ملع ، ىفطصم ؛ يمهف )٥٣١(

            ةـيملعلا ةـنجللا ، مالكلا يف ةجلجللا ثوحب يف ةثيدحلا تاها    جتالا ، ناميإ ؛ داؤف )٦٣١(
  .  م٢٠٠٢ ، ةرهاقلا ، ) ةذتاسألا ةنجل( ةمئادلا

  ، ٢            ط ، ةلاـسرلا ةسـسؤم ، طيـحملا سوماـقلا        ، بوقعي نب دمحم ؛يدابآ زوريفلا )٧٣١(
  م ٧٨٩١  ـ  ـه ٧٠٤١ ،توريب



 ٧١٣ 

     ، يراـخبلا ريمس ماشه :  قيقحت          ، نآرقلا ماكحأل عماجلا ، نيدلا سمش ؛ يبطرقلا )٨٣١(
 .  م ٣٠٠٢ ـ ـه٣٢٤١ ، ضايرلا ، بتكلا ملاع راد

  ، ١        ط ، قورشـلا راد ، ل             ـفطلا ةسارد قرط  ، دمحم ؛ موهرب و  ةفيان ؛ يماطق )٨٩(
  . م ٩٨٩١ ، ندرألا ، نامع

   م ٧٩٩١ ،١ط ،قورشلا راد ،هتياعرو لفطلا ومن ،ةيلاع ؛يعافرلاو ،ةفيان ؛يماطق )٠٤١(

  .   م٧٧٩١ ،ةرهاقلا ،ةيرصملا ولجنألا ةبتكم ، تايوغل ، زيزعلا دبع هدبع ؛ ةلقيلق )١١٤(

                 ةضـهنلا ةـبتكم ، اهتالكشمو اهروطت  لفطلا دنع ةغللا ، دمحأ ىليل ؛نيدلا مرك )٢٤١(
 .  م٠٩٩١  ، ةرهاقلا ، ةيرصملا

    مدـقتل ةـيتيوكل       ا ةـيعمجلا ، ةقوطنملا ةيوغللا ةليصحلا ،  دمحأ     ىليل ؛ نيدلا مرك )٣٤١(
  م٩٨٩١ ، تيوكلا ، ةصصختم تاسارد ةلسلس ، ةيبرعلا ةلوفطلا

      ةيرصـملا ةـئيهلا ،ليلخ يملح  :        ةمجرت ، ةغللا ملعب فيرعتلا ، ديفاد ؛ لاتسيرك )٤٤١(
 . م ٩٧٩١ ، ةيردنكسالا ، ١ ط ، باتكلل ةماعلا

      ةـبتكملا ،  ةـي           كينيلكإ ةيوغل ةيؤر  مالكلا ضارمأو ناسللا للع ، دمحم ؛ شاشك )٥٤١(
  . م٨٩٩١ ـ ـه١١٤١ ، نانبل ، توريب ، ١ ط ، ةيرصعلا

  م١٨٩١ ، توريب ،٢ ط ،راهنلا راد، يبرعلا لفطلا ةغلو ةينسلألا ، جروج ؛سالك )٦٤١(

 ةلجم ،’نايطلا ناسح دمحم قيقحت ،’ةغثللا يف ةلاسر     ، بوقعي فسوي وبأ ؛ يدنكلا )٤١٧(
  . م٥٨٩١ ـ ـه٥٠٤١ ، ٣ج/٠٦ جم ،’قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم

      هللا دبعو ، يديمح نيدلا ييحم .        د ةمجرت ،  ةيوغللا ةعوسوملا ،  ي .  ن ؛ جنيلوك )٤١٨(
 . ـه ١٢٤١ ، ضايرلا ، دوعس كلملا ةعماج ، عباطملاو يملعلا رشنلا ، ناديمحلا

   راد ، سيـنأ ميهارـبإو ناسح مامت :       ةمجرت ، عمتجملا يف ةغللا ،  م .     م ؛ سيول )٤١٩(
  .  م٩٥٩١  ، ةرهاقلا، ةيبرعلا بتكلا ءايحإ

         رشـنلل رـيرج راد ، يناـنعلا دمحم  :       ةمجرت ، تايوغللاو ةغللا، زنوج ؛  زنويل )١٠٥(
 . م ٩٠٠٢ ـه٠٣٤١ ، ندرألا ، نامع ،١ط ،عيزوتلاو

  )ت د( ،بابشلا ةبتكم ،نيهاش روبصلا دبع: ةمجرت ،تاوصألا ملع،ليئرب ؛جربلام )٥١١(



 ٨١٣ 

   وـبأ دمحم :           قيقحت ، بدألاو ةغللا يف لماكلا ، ديزي نب دمحم سابعلا وب  أ ؛ دربملا )٥١٢(
  .  م٧٩٩١ ـ ـه٧١٤١ ، ةرهاقلا ، ٣ ط ، يبرعلا ركفلا راد ، ميهاربإ لضفلا

 .  م٣٩٩١ ،ةرهاقلا ، قورشلا راد ، ةيبرعلا ةفاقثلا ثيدحت ، بيجن يكز ؛ دومحم )٥١٣(

         رشـنلل يـبرعلا عـمتجملا ةبتكم ، نييداع        لا ريغ لافطألا ، لابقإ دمحم ؛ دومحم )٥١٤(
 . م ٦٠٠٤ ـ ـه٦٢٤١ ، ندرألا ، نامع ، ١ ط ،عيزوتلاو

 .  م ١٠٠٢ ،نانبل ،توريب ةيميداكأ ،ةقهارملا ىلإ ةدالولا نم اندالوأ ،اتير؛ جهرم )٥١٥(

           ةـيبرعلا رادـلا  ، ةيبرعلا ةراضحلا يف يناسّللا ريكفّتلا       ، نمحرلا دبع ؛ يدسملا )٥١٦(
  .  م١٨٩١ ،سنوتو ايبيل ،باتكلل

               ةـيعمجلا ، برعلا لافطأألا دنع قطنلا تابارطضا يف ، ىسوم سراف ؛ ةبقاشملا )٥١٧(
  . م٧٨٩١ ، تيوكلا ، ةيبرعلا لافطألا مدقتل ةيتيوكلا

  . م٠٠٠٢ ، ةرهاقلا ،ةيرصملا بتكلا راد ، مالكلاو عمسلا ةسارد ، دعس ؛ حولصم )٥١٨(

      ،ةءاجفلا نب يرطق راد ، حيضوتو ديدحت ةغللا هقفو ةغللا ملع      ، زيزعلا دبع ؛ رطم )٥١٩(
  .  م ٥٨٩١ ـه ٥٠٤١ ، رطق

               ، اـهتيمنت لئاسو ، اهرداصم ، اهتيمهأ ةيوغللا ةليصحلا ، دمحم دمحأ ؛ قوتعملا )١٠٦(
 .  م٦٩٩١ ، تيوكلا ، بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا ، ةفرعملا ملاع

   ،نيصصختملا برعلاو نييرصملا ةذتاسألا نم ةبخن دادعإ ،ةيعامت  جالا مولعلا مجعم )٦١١(
  .٥٧٩١ ،باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ،ةرهاقلا ،روكدم ميهاربإ ةعجارمو ريدصت

  . )ت د( ، ةوـعدلا راد ، ةـيبرعلا ةـغللا عـمجم قيقحت ،  طيسولا مجعملا )٦١٢(

  .م٤٩٩١ قشمد ،١ط،نيدلا ءالع راد ؟ هبدأو لفطلاب ينتعن فيك ،ليعامسإ ؛محلملا )٦١٣(

  . )ت د(،توريب ،١ ط ،رداص راد ،برعلا ناـسل ،مركم نب دمحم ؛روـظنم نبا )٦١٤(

  ردـب  :          ةمجرت ،نيرشعلا نرقلا ىلإ اهتأشن ذنم ةغللا ملع خيرات     ، جروج ؛ نانوم )٦١٥(
  .  م٢٧٩١ قشمد ،مساقلب نيدلا

  .  م٨٧٩١ ،  توريب ،رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد ، تسرهفلا ؛  ميدنلا نبا  )٦١٦(



 ٩١٣ 

  .  م ٧٩٩١ ، ندرألا ، نامع ، ١ط ، لـفطلاو ةـغللا ، دـمحأ ؛ شرقن )٦١٧(

  رـكفلا راد ، "  اـيجولونوفلا "         ةيوغللا تاوصألا فئاظو ملع ، ماصع ؛ نيدلا رون )٦١٨(
  .  م ٢٩٩١ ، توريب ،١ط ، ينانبللا

  ةـعبطم       ، تاوصألا ملع يف لوصف ، ل         يلخ يلع ؛ دمح و ، داوج دمحم ؛ يرونلا )٦١٩(
  .  م١٩٩١ ، سلبان ١ ط ، ةيراجتلا رصنلا

 ،٢                ط ،يوالبجلا ةعبطم ، ثيدحلاو ميدقلا نيب ةغللا ملع ، دماح رافغلا دبع ؛ لال ه )١٠٧(
  .  م٦٨٩١ ـه٦٠٤١ ، ةرهاقلا

                بـتكلا ملاـع ،  يعمسلا هحوضوو يوغللا توصلا ءايزيف ، نودلخ ؛ اجيهلا وبأ )٧١١(
  . م٦٠٠٢ ، ندرألا ، نامع ، ١ ط ، ثيدحلا

        ملاـع، بادآلاو ةـفاقثلل ينطوـلا سلجملا ، لافطألا ةفاقث ، نامعن يداه ؛ يثيهلا )٧١٢(
 .  م٨٨٩١ ، تيوكلا ،ةفرعملا

                  ، ةرهاـقلا ، ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ، عمتجملاو ةغللا ، دحاولا دبع يلع ؛ يفاو  )٧١٣(
 .  م ٦٤٩١

  ةـعابطلل رصم ةضهن ، لفطلاو ناسنإلا دنع ةغللا ةأشن ، دحاولا دبع يلع ؛ يفاو )٧١٤(
 .  م ٣٠٠٢ ، ةرهاقلا ،  عيزوتلاو رشنلاو

                   ، عـيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل رصم ةضهن ، ةغللا ملع ، دحاولا دبع يلع ؛ يفاو  )٧١٥(
 . م ٤٠٠٢ ، ةرهاقلا ،٩ ط

      تاـساردلل سالط راد ، ثيدحلا         تايناسللا ملع يف ةيساسأ اياضق ، نزام ؛  رعولا )٧١٦(
                          .  م٨٨٩١ ، قشمد ، ةيروس ، ١ ط ، رشنلاو ةمجرتلاو

   ةـيبنجألا رداـصملا                       

( 71 7)   nietsdoolB  ,  revilO ( 9691   .) rilloC nI gnirettutS ' aidepolcycnE  s   .
    21 . pp 375                           .                                                   loV       

( 71 8) retraC  . E  . kcuB dna  . M ( . 5891  .)  lanoitcnuf   rof gnitset citsongorP
edarg tsrif eht ni nerdlihc gnoma sredrosid noitalucitra  . J  .  dna hceepS

sredrosiD gniraeH                                  .                                            
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( 71 9)  AS kamreC  , AE draW  , ML draW ( . 9891  .)  pihsnoitaler ehT
 nerdlihc ni rotanidrooc rotom dna sredrosid noitalucitra neewteb  .  ehT
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    تـاـيرودلا                                    

  اـهاقلأ ةرضاحم ، اندنعو هيوبيس دنع تاوصألا ملع       ، يناملأ قرشتسم ، هداش ؛ أ )٧٨١( 
   ةـيناثلا ةنسلا ـ ةيرصملا ةعماجلا ةفيحصب ترشنو ، ةيكلملا ةيفارغجلا ةيعمجلا ةعاق يف
    . سماخلا ددعلا م١٣٩١

       ددـعلا ،ركفلا ملاع ةلجم ، ةغلل         ا ليلحت يف هرودو يفيظولا هاجتالا ، ىيحي ؛ دمحأ )٨٨١(
  . م٩٨٩١ ةنسلا ،٣
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 جم  ، قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم ، قطنلا ةيكيناكيم ، فيرش ريمس ؛ هيتيتسا )٨١٩(
  ،  م ٧٨٩١ ـ ـه ٧٠٤١ ةنسلا ، ٣ ج ، ٢٦

 ردان .     د هيف كراش ثحب "       انيس نبا دنع ةيوغللا تاوصألا ةسارد "    ردان ؛ تادارج )١٠٩(
  ثارـتلا ةلجم يف روشنم ، دبرإ يف مولعلا خيرات رمتؤم  يف  ةيندرألا ةعماجلا نم تادارج
  ـ ـ ـه٤٢٤١، ٣١ : ةنسـلا ،٠٩  ددـعلا قشمد-برعلا باتكلا داحتا نع ردصت ،يبرعلا
   م٣٠٠٢

                 ، طـسوألا قرشـلا ةديرج يف لاقم ؟ ناسنإلا قطن فيكو ىتم ، صلاخ ؛ يبلج )١١٩(
   .  م٢٠٠٢ ربمفون٣١ ، ١٥٧٨ ددعلا ، ةيلودلا برعلا ةديرج

     تاروشـنم ، ةيبرعلا ةغللاو            تايناسللا ةلجم ، ظحاجلا دنع ةغثللا ، دمحأ ؛ سياح )٩١٢(
    ، لوألا ددـعلا .              رـئازجلا ، ةبانع ، راتخم يجاب ةعماج ، ةيبرعلا ةغللاو تايناسللا ربخم
   م٦٠٠٢ ةنسلا

          ةلجم يف روسشنم ثحب ، نآرقلا ريبعت يف عاقيإلاو سرجلا ، رساي دصاك ؛ نيسح )٩١٣(
   . م٨٧٩١ ةنسلا ، عساتلا ددعلا ، دادغب ، نيدفارلا بادآ

                موـلعلل ةقراشـلا ةعماج ةلجم ، ةيبرعلا يف يتوصلا ءادألا ، دمحم داشر ؛ ملاس )٩١٤(
  . م٥٠٠٢ ةنسلا ٢ ددعلا ٢ دلجملا ، ةيناسنإلاو ةيعرشلا

                 دـلجملا ، قشمد ةعماج ةلجم ، لافطألا دنع ةأتأتلا رهاظم ، دلاخ ةزمح ؛ ديعسلا )٩١٥(
   . م٦٠٠٢ ، لوألا ددعلا ،٢٢

          موـلعلا ةلجم ، ةيعامتجالا تايناسللاو تايناسللا نيب ةغللا ، ن   يدلا زع ؛ يوارحص )٩١٦(
  . م ٤٠٠٢ ةنسلا سماخلا ددعلا ، ةركسب ةعماج ، ةيناسنالا

   قـطنلا بويع ةسارد يف هرودو يوغللا لصاوتلا ، ناوضر نادمح ؛ يصاع وبأ  )٩١٧(
    ددـعلا ، نير           حبلا ةعماج ، ةيناسنإلا مولعلا ةلجم يف روشنم لاقم ، لصاوتلا تابارطضاو
   . م٧٠٠٢ ربمسيد ، ٧٠/٥١

               ثارتلا ةلجم يف روشنم ثحب ، يبرعلا يتوصلا ثارتلا رداصم  ، دمحأ ؛ زوزع )٩١٨(
   .  م٨٨٩١ ةنسلا ، ٢٧ ـ ١٧ ددعلا ، قشمد ، برعلا باتكلا داحتا ، يبرعلا



 ٢٢٣ 

 ،٧٩٢  ددـعلا ،  بـطلاو ةحصلا ةلجم ،ةغللاو قطنلا تابارطضا ،     ىملس ؛ ناعنك )٩١٩(
   م٤٠٠٢ ويلوي ١٣ تبسلا

   ةـفاقث ةدحو .)١(   مقر ،ةيوبرتلا "  ريفس "      ةلسلس ، ميظعلا دبع ركاش :   لفطلا ةغل )٠٠٢(
  . )ت د( ، رصم ،لفطلا

   نمحرـلا دبع      ، ةيبرعلا ةغللا ةيقرتل ةينقتلاو      ةيملعلا ثوحبلا زكرم يف تارضاحم )١٠٢(
   . ٤٠٠٢ رئازجلا حلاص جاحلا

          مألا ةلجم ، ةيسفنلا اهبابسأو مالكلا يف ةجلجللا ، فيطل    لا دبع يحبص ؛ فورعملا )٠٢٢(
    . ٧٩٣ ددعلا ، م٠٨٩١ ةنسلا ، تارامإلا ، لفطلاو

               ةـلجم يف روشنم ثحب ، تايناسللاب يبرعلا يوغللا ثارتلا ةلص ، نزام ؛ رعولا )٠٢٣(
   . م ٢٩٩١ ـ ـه٣١٤١ ،٢١ ةنسلا ،٨٤ ددعلا قشمد برعلا باتكلا داحتا ،يبرعلا ثارتلا

   ةينورتكلإلا عقاوملا                                    

               لاـقم ، ةيمالكلا ةسبحلا جالعل يبرع جهنم  ةيعمسلا ةقاعإلا ، ةديعس ؛ يميهاربإ )٠٢٤(
  ten.rdbr3.www ، برعلا بيبط عقوم ىلع روشنم

  ،  "        عمتجملا ةمدخ يف هتيمهأو لفطلل يوغللا وم نلا ةسارد "      ، نادمح ؛ يصاع وبأ )٠٢٥(
 ، م ٩٠٠٢  سرـاـم ٠٢       ، بـرـعلا ناـوـيد  ـعـقوم ـىـلع روـشـنم لـاـقم

moc.baralanawid.www .  

              ىـلع روشـنم لاقم ،  مالكلاو قطنلا ايجولويسف  ، ديمحلا دبع ليبن ناميإ ؛ يلع )٠٢٦(
lonk عقوم . goog el . moc  

    ثـحب ، ناسنإلا دنع ـ تيوصتلا ـ يقطنلا زاهجلا ، هللادبع قداص ؛ ناميلس وبأ )٠٢٧(
www ، ةفاقثلا دسج عقوم ىلع روشنم . dasjla . ten                        
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 sdrow dna spilc oidua rof sledom dna selpmaxe hguorhT noitaicnunorp
 morf sesarhp dna .naroK yloh eht  

 
 eht ylbaton tsom ,stluser fo tes tceles rehcraeser eht noisulcnoc nI   

 fo tnemtaert eht ni scitenohp yrotalucitra fo ecnatropmi talucitra  noi
sredrosid stsitneics barA eht fo stroffe suoivbo eht sa llew sa ,  eht ni 

cefed hceeps fo tnemtaert  ,st  fo noitargetni eht sa llew sa areves  secneics 
 fo tnemtaert dna sisongaid eht ni talucitra  noi sredrosid  taht stluser dna 

 rof ypareht eciov fo snaem a si hcraeS noitadnuof eht era talucitra  noi
sredrosid art dna gninetsil cituepareht fo segats eht hguorht  gnini

 eht gniticer yb hceeps fo snagro dna noitaicnunorp selcsum h  ,naruQ ylo
 tnemtaert fo snoitisop eht hguorht segats lla deilppa sah rehcraeser ehT

 rof talucitra  noi sredrosid   
    
    saw snoitadnemmocer fo tes a dnA tnerap yb nerdlihc ot noitnetta  dna 
et scitenohp noitalucitra fo egatnavda ekat dna ,srehca   tnemtaert eht ni

 yduts dna ,ecneics siht ot noitnetta seriuqer hcihw ,stnecca sredrosid fo
 sredrosid fo tnemtaert eht ni stxet cinaruQ eht fo egatnavda ekat dna ,ti

mocer rehcraeser eht ,gniniart hguorht  neewteb noitaroballoc dednem
 fo srehcaet  egaugnal cibara  noisnetxe dna noitacude cimalsI dna

ongaid eht ni srotacude ni nerdlihc fo tnemtaert dna sis .sloohcs yramirp  
 

.sevitcejbo hcraeser ehT  
craeser eht fo sevitcejbo tnatropmi tsom eht pu mus yam eW       taht h

:swollof sa era eveihca ot sepoh rehcraeser eht  
 

 

(1)  eht htiw ytirailimaf dna sredrosid hceeps emeht eht thgilhgih ot 
 dna rucco yeht woh dna sesuac rieht dna sredrosid yrotalucitra fo sepyt

.meht ydemer ot syaw  
 

 

(2) enohp fo elor tnenimorp eht deton  yrotalucitra dna lareneg ni scit
 eht fo gnildnah eht hguorht ralucitrap ni  scitenohp talucitra oi  sredrosid   .  

 

 

(3) uoires eht fo tnemetats  egaugnal fo egats siht fo ssens  tnempoleved
sir eht meht eraps ot nerdlihc ot noitnetta rof deen eht dna nerdlihc ni  k

.sredrosid hceeps fo  
 

 

(4)  dna rehtaf( ylimaf eht tifeneb ot deen eht ot smia hcraeser ehT 
 eht ni hcraeser eht fo snoitadnemmocer dna sgnidnif eht fo )rehtom

    .sredrosid eseht morf nerdlihc rieht tceffa yam tahw fo tnemtaert  
 

 

(5) offe gib eht thgilhgih  nossel fo ecivres eht ni stsitneics barA fo str
 ni nossel eciov eht no tceffe rieht dna ,eciov . ega tnecer eht  
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                                            tcartsbA   
      

 :ELTIT talucitrA  noi sredrosid  yduts eht( nerdlihc ni  eht fo 
eciov evitpircsed  eht ni  fo thgil scitenohp yrotalucitra  ) 

 
 eb ecaep dna sreyarp dna ,hallA ot gnoleb knaht dna sesiarp eht llA   

 nopu  sih  tehporP  demmahom  saw hceeps fo ssenesicnoc doG mohw ot
sgnieb namuh lla fo demrofni  

 id noitalucitra fo yduts eht no desab si hcraeser sihT  nerdlihc ni sredros  
 s,tI  scitenohp yrotalucitra fo thgil eht ni tnemtaert dna sisongaid ,sesuac  
 ehT  ni noitcnuf sti dna egaugnal fo ecnatropmi eht ot stoob rehcraeser

 dlihc fo noitisiuqca eht dna htworg fo segats eht dna ,efil namuh
eser eht sa ,egaugnal  edam toob eht taht dedulcnoc rehcra  eht

 dna ,lareneg ni scitenohp dna sredrosid hceeps neewteb pihsnoitaler
 eht retfa hcraes eht sesucof dna ,ralucitrap ni scitenohp yrotalucitra

:yleman ,sretpahc eerht eht tneserper sexa eerht  
 
( 

 

1)  eht ehcraeser r cided r deta  retpahc tsrif eht ni  klat ot  tuoba  
,scitenohp  dna  ,scitenohp noitalucitra eht  rehcraeser  eht tuoba gniklat  

scitenohp noitalucitra pihsnoitaler sti dna  secneics rehto ot  yllaicepse ,
ecneics -  detaler ,sredrosid  stnecca  dna  noitanotni  yllaicepse  ecneics  ,

 ,ygolohcysp noitacude  ,scisyhp , ygoloisyhp  dna  ymotana  , eht erehw  
 rehcraeser knil  neewteb  secneics eseht  hguorht  fo eussi eht  talucitra  noi

sredrosid . 
 
 

 

(2) retpahc dnoces eht nI  eht rehcraeser   sti dna doohdlihc no desucof
 dias ,efil namuh ni ecnatropmi  a dna ,doohdlihc fo yduts fo sdohtem

 eht knil eciov  htworg  eht fo ytirutam  hceeps fo snagro  ekops neht dna ,
 eht ,rucco srotcaf dna noitacifissalc dna noitinifed ,sredrosiD redniF
 saera dna sretnec eht tceles dna ymotana niarb eht deiduts rehcraeser

 hceeps  dna talucitra  ssecorp eht ot ssecca niag ot hceeps niarb eht ni noi
ot woh fo  gnineppah .snamuh ni rucco ot  

 

 

(3)  ,sisongaid eht no retpahc lanif eht ni gnisucof erew yduts rettub ehT 
 fo tnemtaert dna noitaulave talucitra  noi sredrosid  nesohc rehcraeser ,

( uts gnirett , noitutitsbus  , msicatohr , msitamgits , notissimo  , noitrotsid )  
 esongaid ot woh dna smrof suoirav sti dna  fo egats eht hguorht taert dna

a  scitenohp yrotalucitra eht yb dedivorp atad no yltsom desab tneidarg   .
leved eht saw ssecorp tnemtaert ehT  no desab nalp llarevo na fo tnempo

 morf yltaerg tifeneb evissergorp eht fo segats citenohp yrotalucitra  dna 
seitilauq eht dna stnev eht hguorht hceepS gniniart no saw sucof eht  ,  sa

no gniniart dna naruQ fo egdelwonk eht morf tifeneb sa llew                     


