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املًدك:
ايتطضف َضض افٝبت ب٘ صبتُعاتٓا فتشٛيت
َٔ دضا ٤ا٫فاب ١ب٘ اىل صبتُعات ٜغٛر فٗٝا
ازبٌٗ ٚايتدًف ،ا٫بٓا ٤فٗٝا اْكغُٛا فُٝا بِٗٓٝ
اىل فضم ٚمجاعاتٜ ،هفض بعنٗا ايبعضٜٚ ،كاتٌ
بعنِٗ ايبعضٚ ،نإ َٔ دضا ٤سيو إ معفٛا
ٚسٖبت قٛتِٗٚ ،ذبَ ٍٛا ناْٛا ُٜفاخض ٕٚب٘
ا َِ٫ا٫خض َٔ ٣ايكٚ ٠ٛايعظٚ ٠ايٛسز ٠اىل
معف ٚتأخض ٚتضادع..
ٚيًتطضف َعاٖض َتعزرٚ ٠نجريَٗٓ ،٠ا
ايتعقب ٚايعٓقض ١ٜايكَٗٓٚ ،١َٝٛا ايتُٝٝظ
ا٫دتُاع ٞايشٜٓ ٟقضف بادبا ٙامعاف املضأ٠
ٚاسبط َٔ ؽأْٗاَٗٓٚ ،ا ايتُٝٝظ ٚايتفاٚت
ا٫قتقار ٟايشٜ ٟتذً ٢يف ايتفاٚت ٚا٫خت٬ف
بني ايطبكاتٖ ،شا ايتفاٚت ايشٜ ٟعز َغ ً٫ٚ٪عٔ
ايهجري َٔ ايقضاعات ٚاملؾانٌ ا٫دتُاع١ٝ
ٚايغٝاع ،١ٝبٝز إ اخطض َعاٖض ايتطضف
ٚاؽزٖا تٓاقناً يك ِٝا٫عتزاٍ ٚاعغ٘ ٖٛ
ايتطضف ا ٚايتعقب ايزٜينٜٚ ،هُٔ خطضٙ

ا٫عاؼ يف ن ْ٘ٛميػ عكا٥ز ايٓاؼ ٜٚزفعِٗ
ي٬قتتاٍ ٚايقضاع بٛس ٞاعتكارات ٚقٓاعات
خاطٚ ٖٞ ،١٦يٝز ٠فهض َتطضف َٚتعقبٚ ،رٕٚ
ارْ ٢ؽو املتنضص ا٫نرب ٖ ٛايز ٜٔا٫ع،َٞ٬
ايش ٟغزا بفعٌ ٖش ٙاملُاصعات املتطضفَ ١تُٗاً
بايتطضف ٚا٫صٖاب ٖٞٚ ،تُٗ ١باطًٚ ١افرتا٤
ب ،ّٔٝفٗ ٞتتٓاقض َع افٌ ٚطبٝع ١ايؾضٜع١
ا٫ع ١َٝ٬بعزٖا ؽضٜع ١احملبٚ ١ايغ٫ ّ٬
ؽضٜع ١ايعٓف ٚايعزٚإ.
ف٬بز اسٕ ٚاسباٍ خطريٖ ٠هشا ،إ تتعافض
ازبٗٛر ٚتتٛسز اإلَهاْات يًتدًك َٔ ايتطضف
َٚعاٖض ٙاملتعزرٚ .٠ته ٕٛايبزا ١ٜمبعضف١
ا٫عباب اييت ارت اىل ظٗٛص ٙيف صبتُعاتٓا،
ٚاٜناً ايعٛاٌَ اييت عاعزت عً ٢اْتؾاص .ٙثِ
ٚمع ايرباَر ٚاشبطط اييت تًتظّ بٗا نٌ
ا٭طضاف املعٓ ،١ٝا٭فضارٚ ،امل٪عغاتٚ ،ايز.ٍٚ
ٜٚه ٕٛاهلزف ايبعٝز يهٌ سيو ٖ ٛاعار ٠ا٫عتباص
ي٬عتزاٍ َ ٚعاٖض ٙاملدتًف ١يتعٛر فعاي١
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ْباص٫ ا١ٍ زباَعٚ٫ اٞيٚمتض ايز٪عزر خال بامل
a dangerous disease that leaves fatal
consequences on human beings and
states together. It prevents states from
development and progress in the circles
of creation and advancement. Therefore,
all states, institutions and individuals
should work together to get rid of the
dangerous consequences of extremism.
The study concludes by emphasizing the
fact that confronting extremism starts by
acknowledging the existence and spread
of this phenomenon. Acknowledging this
problem is the correct way to confront it
utilizing
intellectual,
educational,
religious and educational tools which
work to remove the causes of this
problem and resolve it using great state
and public efforts. Hence, our
communities would restore their bright
picture of tolerance and moderation.

:١ٝايهًُات املفتاس
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:١َاملكز
طَات اييت٫اٚ ٌ تًو املؾان١طبتًفٚ ٠نجري
، املعافضَٞ٬ع٫اٚ ٞاقعٓا ايعضبٚ ر يفٛتغ
،١ قزمي١ٝيزت يف سكب تاصخيٚ اطَاتٚ ٌَؾان
اعتُضتٚ يهٓٗا منتٚ ،ّ ايكز١كٝبٌ بعنٗا عش
١ذٝ ْت،ٕاْتؾضت يف نٌ َهاٚ اطرٖضتٚ ٕاىل اٯ
 بغببٚاْاً اٝادٗتٗا اسَٛ ٢ً ع٠يعزّ ايكزص
ًٚ مبداطضٖا ا٬ٗ ايبعض عٓٗا اَا دٞتػام
١ٓٝ َع١ باْتؾاصٖا عٓزَا ذبكل َقًش١صغب
طَات٫ اٙح إ ٖشٝسٚ .٣إ اخضٝهلِ يف اس
٢ً ع٠صٛز إ انجضٖا خطٝ ب١طبتًفٚ ٠زٜعز
١ تًو املتعًك،ٓا٥اؽزٖا فتهاً بأبٓاٚ صبتُعاتٓا
2

ٞ ايعضبٞاتٝاسبٚ ٟ ايفهض٤ يف ايفنا٠ثض٪َٚ
.َٞ٬ع٫اٚ

Abstract:
Values of moderation in the Arab and
Islamic communities suffer from the
spread of ideas and values opposing
them, particularly ideas of extremism
which are the most fierce and dangerous.
The few late years have witnessed a
rapid spread of these ideas as a result of
the failure of political regimes in
achieving political, economic and human
development necessary to move from the
status of undeveloped communities to
the level of civilized and developed
communities. This continuous failure has
resulted in the wide spread of the
pictures and features of political, social,
religious and economic extremism in
these communities which have never
been familiar with such ideas. On the
contrary, historically, the Arab and
Islamic communities are famous for their
tolerance and the acceptance of all
phases of variation. In light of this, the
study focuses on how communities
known for moderation and tolerance
become today a medium for ideas that
reject the other and renounce it from
their political, social and cultural
systems. Therefore, the study aims to
identify the features of extremism and
the factors causing this phenomenon
which has become widely spread and is
threatening our communities and the
future of our generations. To achieve this
objective, the study relies on a great
number of studies and researches in
various specializations. The findings of
the study show that extremism represents
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بايفهض ،فٗ ٞا٫نجض قزص ٠عً ٢ا٫عتُضاص
ٚاْ٫تؾاص بفعٌ اَت٬نٗا ٭رٚات ٚاعايٝب
ايتػًػٌ اىل رٜٓٓا َٚعتكزاتٓاٚ ،يشيو ٖ ٞذباٍٚ
راُ٥اً غظ ٚرٜٓٓا ا٫ع َٞ٬اسبٓٝف ٚعكا٥زْا
ايقشٝش ،١بكقز تؾٜٗٗٛا ٚذبضٜفٗا عٔ
اٖزافٗا ٚغاٜتٗا املجً ٢احملزر ٠بغعار ٠اْ٫غإ يف
ايزْٝا ٚا٫خضٚ ،٠يٮعف ظبض بعنٗا يف سيو،
اَ٫ض ايش ٟدعٌ بعض ٖش ٙا٫فهاص املٓشضف١
تّفضم ففٛف ايٓاؼ ٚتؾتت نًُتِٗ بزٍ إ
تٛسزِٖ ٚدبُعِٗٚ ،تٓؾّض ب ِٗٓٝاملٛت ٚايزَاص
ٚاسبضٚب عٛماً عٔ اسبٝاٚ ٠ايُٓاٚ ٤ايغ.ّ٬
ْٚتٝذ ١سيو افبض صبتُعٓا فكرياً ٚمعٝفاً،
فف ٞايٛقت ايش ٟتطٛصت ف ٘ٝاجملتُعات ا٫خض٣
افبشٓا يًُٛت ٚاهل٬ى اقضب.
ٜٚعز ايتطضف يف َكزَٖ ١شا اَ٫ضاض ٚاؽزٖا
خطٛصٚ ،٠ار ٣اْتؾاص ٙيف املٓع ١َٛايفهض١ٜ
ٚاٜناً يف املُاصعات ايعًُ ١ٝجملتُعاتٓا ،اىل
ابتعارٖا عٔ ق ِٝا٫عتزاٍ ٚايٛعط ١ٝاييت تعز
َٔ اععِ ايكٚ ِٝايفنا ٌ٥اييت ًَٔ اهلل بٗا عًٓٝا.
ٚار ٣نشيو اىل اْتؾاص ايفضقٚ ١اْ٫كغاّ
ٚايتعقب ٚايعٓف ٚايتٓاسض  ٖٞٚمجٝعٗا افنت
اىل معف اَتٓا ايعضبٚ ١ٝا٫عٚ ١َٝ٬تأخضٖا.
اَ :ً٫ٚعٓ ٢ايتطضف ٚاعبابُٜ٘ :عضف ايتطضف باْ٘
صباٚط ٠سز ا٫عتزاٍ .مبعٓ ٢اْ٘ مز ا٫عتزاٍ
ْٚكٝن٘ٚ ،اسا نإ ا٫عتزاٍ ٜعين عٓز اٌٖ ايًػ١
ا٫عتكاََ ١ع ايتغٚ ،١ٜٛيف ٖشا َعٓ ٢ايعزٍ
ايشٜ ٟؾٌُ ايٓٛاس ٞاملارٚ ١ٜاملعٓ ١ٜٛعً ٢سز
عٛا ٖٛٚ ،٤اٜناً اقاَ ١اسبز ٚايزفاع عٓ٘ .رٜٝٓاً
ٚيػٜٛاً ٚفًغفٝاً ٜضتبط ا٫عتزاٍ باسبل ٚاقاَت٘
ٚايزفاع عٓ٘ ٚا٫فضاص عً ٫ٚ ،٘ٝع٬ق ١ي٘
مبقًش ١ا ٚمبٓطل ايك ٠ٛا ٚاْتٗاى سضَ.١

املعتزٍ ٖ ٛسيو ايٛاقف َع اسبل فٜ ٬فضط حبل
ي٘ ٜ ٫ٚعتز ٟعً ٢سل ا٫خضٜنيٜ ٫ .غُض إ
تٓتٗو سضَات٘ ا ٚإ ُٜغتعبز اُٜ ٚعتز ٣عً،٘ٝ
ٜٚعٌُ عً ٢تقشٝض ايٛمع إ سقٌ خًٌ٫ٚ ،
ٜغُض يٓفغ٘ إ ًُٜشل ظًُا بأسز ا ٚإ ٜغتػً٘
ا ٚإ حيكض طاقات٘ ٚاٚماع٘ .ا ٟاْ٘ عباص ٠عٔ
َبزأ ن ْٞٛفاحل يهٌ طَإ َٚهإ بػض ايٓعض
عٔ ا٫قٜٛاٚ ٤اينعفاٚ ٤عٔ اجملضٜات ايتاصخي١ٝ
ٚايشاتٚ ١ٝاملقًشٚ ،١ٝاملعتزٍ ٖٜ َٔ ٛتُغو
بٗشا املبزأ ٜٚقض عً ٢تطبٝك٘ بز ٕٚمتٝٝظ اٚ
()1
اعبٝاط ا ٚضبابا ٠ا ٚدباٌٖ ا ٚتػام.ٞ
فإ ايتطضف عهػ سيو ٚخ٬ف٘ ،فايتطضف
اْظٚاٚ ٤ابتعار ٚا٫خش بطضف ٚاسز ٚاُٖاٍ اٚ
اْهاص باق ٞا٫طضاف(.)2فأٌٖ ايًػٜ ١عضفٕٛ
ايتطضف عً ٢اْ٘ َٔ تطَّضف مبعٓ ٢فاص طضفاً،
()3
ا ٚايتظّ ايطضفٚ .طضف نٌ ؽَٓ ٤ٞتٗا.ٙ
ٚايتظاّ اسز ا٭طضاف فٗٝا ٖ ٛاعبضاف عٔ
ايٛعط فٚ .٘ٝدباٚط ايٛعط ٖ ٛخضٚز عٔ
ايفن ،١ًٝاييت تعضف عً ٢اْٗا ايٛعط ايعزٍ بني
صسًٜتني ا٫فضاط ٚايتفضٜطٚ )4(.ايتطضف يف ٖشا
املعٜٓ ٢قزم عً ٢ايتغٝب نُا ٜقزم عً٢
املػآٜٚ ،٠٫تعِ يف عًه٘ ا٫فضاط ٚايتفضٜط
عً ٢سز عٛا ٕ٫ ،٤يف نٌ َُٓٗا دٓٛساً اىل
ايطضفٚ ،بعزاً عٔ ازبارٚ ٠ايٛعطٚ .يكز رأب
ايهتاب املعافض ٕٚعً ٢اسبزٜح عٔ ايتطضف يف
اسز ؽك ٘ٝفشغب ،فتشزثٛا عٔ تطضف املػا٠٫
ٚا٫فضاطٚ ،اغفًٛا ا ٚدباًٖٛا اسبزٜح عٔ تطضف
ايتغٝب ٚايتفضٜطٚ .قز ارٖ ٣شا اَ٫ض بضأ ٟاسز
ايباسجني املعافض ٜٔاىل " إ ٖٓاى فُٗاً َػًٛطاً
يهًُ ١ايتطضف بعز إ افبشت تكتقض عً٢
ازبُاعات اييت تٓش ٛاىل ايػً ٛيف فِٗ اسهاّ
ايزٚ ،ٜٔايتظَت يف تفغريٖاٚ ،اعتدزاّ ايك ٠ٛيف
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تٓفٝشٖاٖٚ .شا ايفِٗ املٓكٛل ميجٌ ْقف
اسبكٝكٚ ١يٝػ اسبكٝك ١نًٗا ،سيو اْ٘ اسا
ناْت فنا ٌ٥ايز ٜٔتكف يف ايٛعطٚ ،اسا نإ
(ا٫فضاط يف ايفِٗ) ٜعين تطضفاً َٛدباً ،فإ
(ايتفضٜط يف ايفِٗ) ٜعين تطضفً عايباً ،جيب إ
ْٗتِ ب٘ ًْٚك ٞا٫مٛا ٤عً ٕ٫ ٘ٝاثض ٙيف ايزٚي١
ٚاجملتُع قز ٜه ٕٛاؽز فتهاً"(ٚ )5يًتزي ٌٝعً٢
فٛاب صأٜ ٜ٘كزّ املكاصْ ١ا٫ت " ١ٝعًٓٝا إ ْكاصٕ
بني ؽاب ٜضتز ٟدًبابًا ٜٚط ٌٝسبٝت٘ اىل َا فٛم
(ايغضٚ )٠فتا ٠تكقَض فغتاْٗا اىل َا فٛم
(ايضنب .)١عٓ٬سغ ٖذ ّٛؽزٜز عً ٢ا،ٍٚ٫
ٚتعٓٝف يفهضٚ ،ٙعدض َٔ ١ٜصدعٝت٘ ٚتظَت٘
ٚ ..ٚٚٚٚتػاض تاّ عٔ ايجاْٚ ،١ٝايزفاع عٔ
سضٜتٗا يف اصتزاَ ٤ا تضا ،ٙيف َٛادٗ ١بعض
ايٓاقز ٜٔهلا .فشٝض إ ا( ٍٚ٫تطضف) يف فُٗ٘
يًزٚ...ٜٔيهٔ ايجاْ( ١ٝفضطت) يف تٓفٝش تعايِٝ
رٜٗٓاٚ ،ذبزت تكايٝز صبتُعٗاٖٚ .شا ْٛع َٔ
ايتطضف نإ ٫بز َٔ َٛادٗت٘ بٓفػ محاؼ
َٛادٗ ١ايتطضف اَٚ .)6("ٍٚ٫ا ْفُٗ٘ َٔ ٖشا
املجاٍ إ ايتطضف عٓز ٖ ٖٛ ٤٫٪ايػً ٖٛٚ ،ٛايًفغ
املغتعٌُ يف ايكضإ ايهض َٔٚ ،ِٜاَ٫جً ١عً٢
سيو قٛي٘ تعاىل (ٜا اٌٖ ايهتاب  ٫تػًٛا يف رٜٓهِ
 ٫ٚتكٛيٛا عً ٢اهلل ا ٫اسبل) ط ايٓغا171:٤صٖٛٚ .
ٜأخش داْب ٚاسز  ٖٛٚا٫فضاط ٜٚتذاٌٖ ازباْب
ا٫خض  ٖٛٚايتفضٜط .سيو إ ايػً ٛيف ايًػَٔ ١
غٜ ٬ػً ٛغًٛاً .ا ٖٛ ٚصباٚط ٠اسبز بإٔ ُٜظار يف
محز ايؾ ٞا ٚسَّ٘ عًَ ٢ا ٜ ٫غتشلٚ ،عبٛ
سيو( .)7يف سني إ ايتطضف ٖ ٛنُا تكزّ
ايٛقٛف يف ايطضفٜ ٖٛٚ ،كابٌ ايتٛعط
ٚا٫عتزاٍ َٔٚ ،ثِ فكز ٜكقز ب٘ ايتغٝب اٚ
املػاٚ ،٠٫إ ؽاع يف املػاٚ ٠٫ا٫فضاط فكط.
ٚيٝغت ٚسزٖا َعادِ ايًػ ١ايعضبٚ ١ٝقٛاَٝغٗا

َٔ ٜقض عً ٢تعضٜف ايتطضف بز٫ي ١تعاصم٘ اٚ
دباٚط ٙعًَ ٢عٓ ٢ا٫عتزاٍ ٚايٛعط ،١ٝفكز قزّ
ايهجري َٔ ايباسجني ٚايهتاب تعضٜفات يًتطضف
عً ٢ايضغِ َٔ تباٜٗٓا ا ٫اْٗا مل ربضز يف
صبًُٗا عٔ املعٓ ٢ايًػ ،ٟٛفٜٗ ٛعين عٓز ايبعض
صبضر ايتعقب يضأَ ٟعني ر ٕٚغري َٔ ٙاٯصا٤
ا٫خض ٣حبٝح ٜهٖ ٕٛشا ايضأ ٟبعٝزاً عٔ
ا٫عتزاٍَ ،ع ا٫فضاص عً .٘ٝا ٖٛ ٚاْغ٬ذ
ؽضحي َٔ ١اجملتُع عٔ اجملض ٣ايضٝ٥ػ سبٝا٠
اجملتُع ،اَا شبطأ يف ايفهض ا ٚشبطأ يف ايغًٛى
ايش ٖٛ ٟتطبٝل يًفهض ٚاثض ي٘ ،فاملتطضف ٜكتٓع
بأفهاص َعٜٚ ١ٓٝقض عًٗٝا ٜٚغع ٢سبٌُ ايٓاؼ
عً ٢اتباعٗاٜ ٫ٚ ،كبٌ ايضأ ٟا٫خض .بُٓٝا ٜضاٙ
اخض ٖٛ ٕٚايتؾزر يف ارباس َٛقف َعنيٖٛٚ ،
َضتبط اؽز ا٫صتباط بتقٛصات فاسب املٛقف
املتطضف ملا ٖ ٛسل ٚخري ٚباطٌ ٚؽضٚ )8(.غري
بعٝز عٔ ٖشا املعٜٓ ،٢عتكز باسح اخض ،إ
ايتطضف " ٖ ٛازبٓٛح فهضاً ٚعًٛناً اىل اقق٢
ايُٝني ...ا ٚاىل اقق ٢ايٝغاصٜٓ ٖٛٚ ،ؾأ َٔ
ايتٓاقض يف املقاحل ا ٚايك ِٝبني اطضاف تهٕٛ
عًٚ ٢عٚ ٞارصاى ملا ٜقزص َٓٗا َع تٛافض ايضغب١
يز ٣نٌ َٓٗا ي٬عتشٛاس عًَٛ ٢مع ٜ ٫تٛافل
بٌ ٚصمبا ٜتقارّ َع صغبات ا٫خضٜني مما ٪ٜرٟ
اىل اعتعُاٍ ايعٓف ايش٪ٜ ٟر ٟاىل تزَري
ازباْب اسبناص ٟيف ايهٝإ ايبؾضٖٚ)9(.ٟشا ٜعين
إ ايتطضف ٖ " ٛاعًٛب َػًل يًتفهري ٜتغِ
بعزّ ايكزص ٠عً ٢تكبٌ اَ ٟعتكز خيتًف عٔ
َعتكز ايؾدك ،ا ٚازبُاع ١ا ٚعزّ ايكزص ٠عً٢
ايتغاَض َع٘" (.)10
إ َا تكزّ سنض َٔ ٙتعضٜفات س ٍٛايتطضف
ٚافٛي٘ ،ت٪ؽض مجٝعٗا آْا اَاّ ظاٖضَ ٠ضنب،١
َعكزٚ ،٠اعبابٗا نجريَٚ ٠تٓٛعَٚ ،١تزاخً،١
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بعنٗا قضٜبٚ ،بعنٗا بعٝز ،بعنٗا َباؽض،
ٚبعنٗا غري َباؽض ،بعنٗا َاثٌ يًعني ،طاف
عً ٢ايغطضٚ ،بعنٗا غا٥ك يف ا٫عُامَٔ .
ٖش ٙا٫عباب َا ٖ ٛرٜينَٗٓٚ ،ا َا ٖ ٛعٝاع،ٞ
َٓٗا َا ٖ ٛادتُاعَٚ ،ٞا ٖ ٛاقتقارَٗٓٚ ،ٟا َا
ْٖ ٛفغَٚ ،ٞا ٖ ٛفهضَٚ ،ٟا ٖ ٛخًٝط َٔ ٖشا
نً٘ ا ٚبعن٘ .قز ٜهُٔ عبب ٖش ٙايعاٖض – ٠اٚ
ايغبب ا ٍٚ٫هلا – يف راخٌ ايؾدك املتطضف
ْفغ٘ ،نُا ٜشٖب اىل سيو افشاب ْعض١ٜ
ايتشً ٌٝايٓفغ ٞايشٜ ٜٔضُدع ٕٛنٌ تطضف اىل
اعباب ْفغ ١ٝخايق ،١نجرياً َا تهُٔ يف ايعكٌ
ايباطٔ ا ٚاي٬ؽعٛصٚ .قز ٜضدع ايغبب عٓز
ايتشًٚ ٌٝايتعُل اىل اجملتُع ساتَ٘ٚ ،ا حيٌُ يف
ط َٔ ٘ٝتٓاقنات فاصخ :١بني ايعكٝز٠
ٚايغًٛى  ..بني ايٛادب ٚايٛاقع  ..بني ايزٜٔ
ٚايغٝاع ..١بني ايكٚ ٍٛايعٌُ  ..بني اٯَاٍ
ٚاملٓذظات ..بني َا ؽضع٘ اهلل َٚا ٚمع ايبؾض..
 ٤٫٪ٖٚاْقاص املزصع ١ا٫دتُاع ١ٝايشٜ ٜٔضرٕٚ
نٌ ؽ ٤ٞاىل تأثري اجملتُع ٚاٚماع٘ ٚتكايٝز،ٙ
َٚا املض ٤ا ٫رَ ١ٝحيضى خٛٝطٗا اجملتُع نُا
ٜك( ٍٛرٚص ناٚ .)ِٜقز ٜه ٕٛايغبب اقتقارٟ
نُا ٜشٖب اىل سيو اْقاص املار ١ٜايتاصخي،١ٝ
ٜ ٫ ٤٫٪ٖٚكٚ ُٕٛٝطْاً ا ٫ي٬عتباصات املار،١ٜ
ٚايزٚافع ا٫قتقار ،١ٜفٗ ٞاييت تقٓع ا٫سزاخ،
ٚتػري ايتاصٜخٚ .قز ٜه ٕٛايغبب عٝاعٜ ٞتذغز
يف فغار اسبهِٚ ،طػٝإ اسبهِٚ ،دضٚ ِٜٗصا٤
ؽٗٛاتِٗٚ ،تفضٜطِٗ يف سكٛم ؽعٛبِٗٚ .قز
ٜه ٕٛنٌ سيو(.)11
ٚاٜاً َا ناْت َعاْ ٞايتطضف ٚاعباب٘ ،فا٭نٝز
آْا اَاّ ظاٖض ٠عًب ٫ ١ٝتتفاعٌ َع اسبٝا٠
َٚكَٛاتٗا ا٫عاع ١ٝايكا ١ُ٥عً ٢ايتٓٛع ٚايتعزر

ٚا٫خت٬فٚ ،إ عٝار ٠ايتطضف َٚعاٖض ٙيف
صبتُع َا حيٌُ َع٘ نٌ عٛاٌَ ايتفهو
ٚايفضقٚ ١اهل٬ى هلشا اجملتُع.
ثاْٝاًَ ،عاٖض ايتطضف  :حيزر ايهجري َٔ
ايباسجني ٚايزصاعني َعاٖض طبتًف ١يًتطضف
اعتٓاراً يٮطض ايفهضٚ ١ٜاملُاصعات ايعًُ ١ٝاييت
عضفٗا اجملتُع اْ٫غاْ ٞعً ٢ط ٍٛاملغري٠
ايتاصخي ١ٝاييت قطعٗا َٓش بز ٤اشبًٝكٚ ١ست٢
َٜٓٛا ٖشاْٚ .عضاً يهٖ ٕٛش ٙاملعاٖض نجري٠
َٚتعزرٚ ٠اسٝاْاً َتباَٚ ١ٜٓتزاخً ،١عٓكتقض
عًَ ٢ا ْعتكز اْ٘ عا٥ز يف ب٦ٝتٓا ايعضب١ٝ
ٚا٫ع ١َٝ٬عٛا ٤عً ٢فعٝز ايفهض ا ٚايغًٛى.
 -1ايتطضف ايزٜين ٖٛٚ :اسز اٚعع املٝارٜٔ
املؾرتن ١بني عً ّٛايٓفػ ٚا٫دتُاع ٚايغٝاع١
اَ٫ض ايش ٟار ٣باملفٗ ّٛإ ٜهتغب بنع١
تغُٝات َتبا ١ٜٓتبعا يًتدقك ايعًُ ٞايشٟ
تبٓ ٢تًو ايتغُ ١ٝعً ٢ايضغِ َٔ ٚسز ٠ايز٫ي١
اييت ٜٓط ٟٛعًٗٝاٚ .بقٛص ٠عاَٜ ١عضف
ايتطضف ايزٜين عً ٢اْ٘ ساي َٔ ١ايتفن ٌٝاٚ
عزّ ايتفن ٌٝتٓؾا يز ٣ايفضر رٚ ٕٚدٛر اري١
ٚبضاٖني تٜ٪زٖا تتعًل بازبٛاْب ايز ١ٜٝٓت٪رٟ
اىل قٝاّ ايفضر بعزر َٔ ا٫مناط ايغًٛن١ٝ
املٜ٪ز ٠ا ٚايضافن ١يًزٜاْات ا٫خضٜٚ .٣عز ايعٓف
ٚا٫عُاٍ ايعزٚاْ َٔ ١ٝاِٖ ا٫مناط ايغًٛن١ٝ
()12
اييت ٜتقف بٗا ايفضر املتطضف.
ٚتعاْ ٞصبتُعاتٓا ايعضبٚ ١ٝا٫عَٔ ١َٝ٬
اْتؾاص يًتطضف ايشٜ ٟتأخش َٔ ا٫ع ّ٬ؽعاصاً
ي٘ .ست ٢فاص ر ٜٔا٫عَ ّ٬تُٗا بايتطضف َٚا
ٜٓتر عٓ٘ َٔ عٓف ٚاصٖابٚ .ي ٛحبجٓا عٔ
َقطًض ايتطضف يف ايهتاب ٚايغٓ ١مل ظبز ي٘
اثضاًٚ ،ظبز ايفاظاً َكاصب ١ي٘ يف املزيٚ ٍٛاملعٓ٢
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نايػً ٛايش ٟعبل اسبزٜح عٓ٘ َٚقطًشٞ
ايتؾزر  ٚايتٓطّع ٚايشٜ ٟعين ايتعُل ٚايتّؾزم،
ٚاملتٓطع يف ايز ٖٛ ٜٔاملتعُل  ٚاملػاي ٞف.)13(٘ٝ
اسٕ ايتطضف املكقٛر ٖ ٛايتٓطّع يف ارا ٤ايعبارات
ايؾضع ،١ٝاَ ٚقارص ٠ادتٗارات ا٫خض ٜٔيف
املغا ٌ٥ا٫دتٗار ،١ٜا ٚدباٚط اسبزٚر ايؾضع ١ٝيف
ايتعاٌَ َع املدايف ٚ ،ايتٓطّع يف ارا ٤ايعبارات ٖٛ
ايتعُل ا ٚصباٚط ٠اسبز يف ا٫قٛاٍ ٚا٫فعاٍ،
ٜٚزخٌ ف ٘ٝايظٜار ٠عً ٢املؾضعٚ ،ايتظاّ َامل
ًٜظّ ب٘ ايؾاصعٚ ،ايٛصع ايفاعزٚ ،عبٚٚ )14(.ٙٛفل
ٖشا املعٓ ٢ميهٔ ذبزٜز اجملا٫ت اييت ٜربط فٗٝا
()15
ايتطضف :
أ -ايػً ٛيف ايعكٝز :٠نػً ٛاٌٖ ايه ّ٬يف ايقفات
ست ٢ار ٣بِٗ اَا اىل ايتُج ٌٝا ٚايتعط.ٌٝ
ب -ايػً ٛيف ايعبارات :نػً ٛاشبٛاصز ايشٜٔ
ناْٛا َٔ اؽز ايٓاؼ متغهاً بايؾعا٥ض ايتعبز،١ٜ
فٝاَاً ٚقٝاَاً ٚت ٠ٚ٬يًكضإٚ ،يهِٓٗ اتٛا َٔ
فغار ايفهض  ٫فغار اينُري.
ز -ايػً ٛيف املعاَ٬ت ٖٛٚ :ايتؾزر بتشض ِٜنٌ
ؽٚ ،٤ٞقابٌ ٖشا ايتؾزر غً ٛيف ايتغاٌٖ ٚسيو
َٔ قاٍ حبٌ نٌ ؽ ُٜٞٓ ٤ٞاملاٍ ٚا٫قتقار
ست ٢ايضبا ٚايػؿ ٚغري سيو.
ر -ايػً ٛيف ايعارات ٖٛٚ :ايتؾزر يف ايتُغو
بايعارات ايكزميٚ ،١عزّ ايتش ٍٛاىل َا ٖ ٛخري
َٓٗا.
يكز اْعهغت ٖش ٙازبٛاْب ايفهض ١ٜيف صبُٛع١
َٔ ايغًٛنٝات ٚاملُاصعات اي ١َٝٛٝاملتطضف١
()16
َٗٓٚا:

أ -ايتعقب يًضأٚ ٟعزّ ا٫عرتاف بايضأ ٟا٫خض:
إ اٚىل ر ٌ٥٫ايتطضف ٖ ٞايتعقب يًضاٟ
تعقباً ٜ ٫عرتف َع٘ يٮخض ٜٔبٛدٛرٚ ،مجٛر
ايؾدك مجٛراً ٜ ٫غُض ي٘ بضٚ ١ٜ٩امش١
ملقاحل اشبًلَ ٫ٚ ،كافز ايؾضع ٫ٚ ،ظضٚف
ايعقضٜ ٫ٚ ،فتض ْافش ٠يًشٛاص َع ا٫خض،ٜٔ
َٛٚاطَْ ١ا عٓز ٙمبا عٓزِٖٚ ،ا٫خش مبا ٜضا ٙبعز
سيو اْقع بضٖاْاًٚ ،اصدض َٝظاْاً.
ب -ايظاّ مجٗٛص ايٓاؼ مبا مل ًٜظَِٗ اهلل ب٘،
ٜ ٖٛٚعين ،ايتظاّ ايتؾزٜز راُ٥اًَ ،ع قٝاّ َٛدبات
ايتٝغريٚ ،ايظاّ ا٫خض ٜٔب٘ ،سٝح مل ًٜظَِٗ اهلل
ب٘.
ز -ايػًعٚ ١اشبؾ ،١ْٛا ٟايػًع ١يف ايتعاٌَ،
ٚاشبؾ ١ْٛيف ا٫عًٛبٚ ،ايفعاظ ١يف ايزع،٠ٛ
خ٬فاً هلزا ١ٜاهلل تعاىلٖٚ ،ز ٟصعٛي٘ فً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚعًِ.
ر -ع ٤ٛايعٔ بايٓاؼَ َٔ ،عاٖض ايتطضف
ٚيٛاطَ٘ ع ٤ٛايعٔ با٭خضٚ ،ٜٔايٓعض ائَ ِٗٝ
خَٓ ٍ٬عاص اعٛر ،خيف ٞسغٓاتِٗ ،عً ٢سني
ٜندِ ع٦ٝاتِٗ .ا٫فٌ عٓز املتطضف ا٫تٗاّ،
ٚا٫فٌ يف ا٫تٗاّ ا٫راْ ،١خ٬فاً ملا تكضصٙ
ايؾضا٥ع ٚايكٛاْني :املتِٗ بض ٤ٟست ٢تجبت اراْت٘.
 -ٙايغكٛط يف ٖا ١ٜٚايتهفريٜ ،بًؼ ٖشا ايتطضف
غاٜت٘ سني ٜغكط عقُ ١ا٫خضٜٚ ،ٜٔغتبٝض
رَاٚ ِٖ٤اَٛاهلِٜ ٫ٚ ،ض ٣سضَ ٫ٚ ١سَٚ ،١سيو
امنا ٜه ٕٛسني خيٛض يّذ ١ايتهفريٚ ،اتٗاّ
مجٗٛص ايٓاؼ باشبضٚز َٔ ا٫ع ،ّ٬ا ٚعزّ
ايزخ ٍٛف ٘ٝاف ،ً٬نُا ٖ ٞرع ٣ٛبعنِٖٗٚ ،شا
ميجٌ قُ ١ايتطضف ايش ٟجيعٌ فاسب٘ يف ٚار،
ٚعا٥ض ا ١َ٫يف ٚار اخض.
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ٚيكز تبٓت صبُٛع َٔ ١ايتٝاصات ٚاسبضنات
ا٫عَٗٓ ١َٝ٬ر ايتهفري ٚبؾهٌ ٚامضٚ ،اربش
ٖشا ايتبين ث٬ث ١ادباٖات صٝ٥غ :١ا ،ٍٚ٫تبٓ٢
ايتؾّزر املفضط يف َغا ٌ٥ايعكٝزٚ ،٠صنظ عً٢
صفض ٚتهفري ا٫خض ٚإ نإ َغًُاّ ،اَا ايجاْ،ٞ
فافضط يف اعتدزاّ ايعٓف بز ٕٚتهفري ،يف سني
ادب٘ ايتٝاص ايجايح اىل ازبُع بني ايتهفري
ٚايعٓفٚ )17(.نإ ٖشا ايتٝاص ا٫خري ا٫خطض
ٚا٫نجض اْتؾاصاً ،فبفعٌ ايقضاع َع ايغًط١
ايغٝاع ،١ٝعضفت ايغاس ١ايعضبٚ ١ٝا٫ع١َٝ٬
 ٫ٚعُٝا يف َقض ٚابتزا َٔ ً٤عبعٝٓٝات ايكضٕ
املام ٞصبُٛع َٔ ١اسبضنات املتطضف١
()18
ايعٓٝف ،١يعٌ َٔ اؽٗضٖا:
 -1تٓع ِٝازبٗار ،اعغ٘ يف عاّ  1973عًٟٛ
َقطفٜٚ ،٢عز َٔ ابضط ٚاخطض ايتٓعُٝات ٚ
اسبضنات املتطضف ١ايعٓٝفٚ ،١قز قاّ ٖشا
ايتٓع ِٝمبذُٛع ١نبري َٔ ٠ا٫عُاٍ
ا٫صٖاب ١ٝاؽٗضٖا املؾاصن ١يف عًُ ١ٝاغتٝاٍ
ايغارات يف عاّ .1981
 -2يف ايعاّ ْفغ٘ تكضٜباً ،اْؾأ ايزنتٛص فاحل
عض ١ٜتٓع ُ٘ٝايش ٟعُضف فُٝا بعز ب " تٓعِٝ
ايهً ١ٝايفٓ ١ٝايعغهضٚ ."١ٜتبٖٓ ٢شا ايتٓعِٝ
افهاص َتطضفٚ ١عٓٝف ١ادبا ٙايغًطٚ ١اجملتُع.
 -3يف عاّ  ،1975اْؾأ ٚنْٝ ٌٝاب ١س ٚادباٖات
اعٜ ١َٝ٬زع ٢حيٖ ٢ٝاؽِ ،تٓعُٝاً َغًشاً يف
ا٫عهٓزصٚ ،١ٜتبٖٓ ٢شا ايتٓع ِٝا٫فهاص ايزاع١ٝ
اىل ازبٗار املغًض مز اسبانِ.
 -4تٓع ِٝايتهفري ٚاهلذض ،٠اْؾأ ٙؽهض ٟامحز
َقطف ٢يف ايعاّ  ،1977ايش ٟاعزّ عاّ .1978
نشيو اْؾأ َقطفٜ ٢غض ٟتٓعُٝاً َغًشاً يف

ايكاٖض ٠يف ْفػ ايعاّ ٚمت اعتكاي٘ ٚتقف١ٝ
تٓع ُ٘ٝعاّ .1979
 -5مجاع ١ازبٗار ا٫ع ٖٞٚ ،َٞ٬اخطض
ازبُاعات املتطضف ،١تهْٛت يف ايعاّ ،1979
ٚتٛععت عًٜ ٢ز صبُٛع َٔ ١ايكٝارات
ا٫ع ١َٝ٬اؽٗضٖا ،ضبُز عبز ايغ ّ٬فضز
ٚعبٛر ايظَض ْٚادض ابضاٖٚ ِٝنضّ طٖضٚ ٟف٪ار
ايزٚايٝيب ٚعامل ايضساٍٚ ،قاَت ٖش ٙاجملُٛع١
بعًٝات تقفٚ ١ٝاعع ١يكٝارات آَٚ ١ٝعٝاع١ٝ
َقض ١ٜاؽٗضٖا عًُ ١ٝاغتٝاٍ ايغارات.
ٚيف ْٗا ١ٜايجُاْٝٓٝات َٚطًع ايتغعٝٓٝات بضط
ْٛع دزٜز َٔ اسبضنات ا٫ع ١َٝ٬املتطضف،١
اَتاط حبضنت٘ اييت دباٚطت اسبزٚر ايٛطٓ،١ٝ
ٚذبزثت عٔ بٓا ٤رٚي ١اع ١َٝ٬عاملَٚ .١ٝجًت "
ايكاعز" ٠اعٓف فٛص اسبضنات ا٫ع١َٝ٬
املتطضف ،١فكز سضل َ٪عػ تٓع ِٝايكاعز٠
عبزاهلل عظاّ اىل اعتػ ٍ٬ط٥٬ع ايؾباب املغًِ
ايشٜ ٜٔفز ٕٚاىل َا افطًض عً " ٘ٝاصض ازبٗار
" افػاْغتإ يف بٓا ٤نٝإ نبري ٪َٚثض ،يٝػ يف
افػاْغتإ ٚسغبٚ ،امنا يف نٌ بكع َٔ ١ايعامل،
َٔ خ ٍ٬تأعٝػ ق ٠ٛاْتؾاص عضٜعَُٗ ١تٗا
تكز ِٜاملغاعز ٠ايكتاي ١ٝ٭ ٟفَ ١٦غًُ١
تُنطٗز َٔ قبٌ ق ٣ٛغامش ١عً ٢ا ٟؽرب َٔ
ايهض ٠ا٫صمٚ ،١ٝخباف ١ايز ٍٚايش ٟميجٌ فٗٝا
املغًُ ٕٛاقً ١ٝر )19(.١ٜٝٓيكز تبٓ ٢تٓعِٝ
ايكاعزَٗٓ ٠ر ايعٓف ٚايتهفري ٚايكتٌ حبل
اْ٫عُٚ ١اسبهَٛات ٚايعاًَني فٗٝاْٚ ،تر عٔ
سيو قتٌ ا٫بضٜا ٤باعتباصِٖ خاصدني عٔ ا٫عّ٬
ٜ ٫ ِْٗ٫تطابكَ ٕٛع افهاصِٖ املتطضفٚ ،١هلشا
عُز ٖشا ايتٓع َٔ ِٝانجض ايتٓعُٝات ا٫صٖاب١ٝ
خطٛص ٠يف ايعاملٚ ،سيو ٭ْ٘ َزفٛع بُٓٛسز َٔ
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ا٫ع ّ٬يف صبط ا٫عُاٍ ايعٓٝف ١اييت ٜك ّٛبٗا
بايكضا ٠٤اشباط ١٦يًكضإٓ ايهضٚ )20(.ِٜيكز تطٛص
ٖشا ايفهض ٚايغًٛى ا٫صٖاب ٞاملتطضف ايشٟ
تبٓت٘ ايكاعز ٠يٝقبض انجض تٛسؾاً َع ظٗٛص
تٓع ِٝراعؿ ا٫صٖاب ،ٞفًكز عضفت ايبؾض١ٜ
عًَ ٢ض عقٛصٖا املدتًف ١فٛصَ ٠تعزرَٔ ٠
ا٫صٖاب ،ا ٫إ َا تتعضض ي٘ يف ايٛقت اسبامض
َٔ اصٖاب راعؿ فام نٌ تقٛص .إ َا ميٝظ
راعؿ إ اعايٝب ذبضنٗا ْٚعاّ عكٛباتٗا
ٜتذً ٢يف اٜ٫ػاٍ يف ايتٛسؿ ٚايتُج ٌٝبازبجح،
ٚتػٝري يًٓك ايزٜين ٚايكضآْٚ ٞايٓبٜ ،ٟٛعز
خاصز ايتاصٜخ ٚا٫عضاف ٚايعكٌ ٚاسرتاّ ايٓفػ
ايبؾضٜ ٫ٚ .١ٜبزٚ ٚفل ٖشا إ ٖٓاى تٓع ِٝاخض
ٜٛاط ٟراعؿ يف افهاص ٙاملتطضفٚ ١صغبت٘ املفضط١
()21
يف ايكتٌ.
 ٫ٚؽو اْ٘ ٖش ٙايغًٛنٝات املتطضف ١طبايف١
يزع ٠ٛا٫ع ّ٬اىل ايٛعطٚ ،١ٝذبشٜضَٔ ٙ
ايتطضف ،فاإلعَٗٓ ّ٬ر ٚعط (ٚنشيو
دعًٓهِ اَٚ ١عطا) – ايبكض - 143 ٠يف نٌ ؽ٤ٞ
يف ايتقٛصٚ ،ا٫عتكارٚ ،ايتعّبزٚ ،ايتٓغو،
()22
ٚا٫خ٬مٚ ،ايغًٛىٚ ،املعاًَٚ ،١ايتؾضٜع.
فًكز سّّ ا٫ع ّ٬ايػً ٛيف ايزٚ ،ٜٔاعترب ٙعب٬ٝ
ي٬عبضاف ٚايؾططٚٚ ،ع ١ًٝاىل امعاف
اجملتُع املغًِٚ ،متظٜل ْغٝذ٘ ا٫دتُاعٞ
ٚنٝاْ٘ ايغٝاعٚ .ٞا٫ع ّ٬باعتباص اْ٘ ايضعاي١
ايغُا ١ٜٚاشبامت ،١اهلار ١ٜاىل اق ّٛايغبٌ يًشٝا٠
ايغٜ ،١ٜٛض ٣إ ايػً ٛيف نٌ ؽ ٤ٞصبًب١
يًؾضٚص ٚي٬عبضافات ٚيهٌ املٛبكات ٕ٫ ،ايػًٛ
٪ٜر ٟاىل ايتطضف ايشْ ٖٛ ٟكٝض ايطبٝع١
ايبؾض ١ٜايغٚ ،١ٜٛاخ ٍ٬باملٛاط ٜٔاييت اقاَٗا اهلل
()23
يًه ،ٕٛعًٚ ٢د٘ ايعُ.ّٛ

ٚهلشا فإ ايرتٜٚر اىل إ ا٫ع ّ٬ر ٜٔايتطضف
ٖ ٛضبض ارعاَٚ ،٤طًل افرتا ،٤ف ٬ا٫ع ّ٬رٜٔ
ايتطضف  ٫ٚ ،اجملتُع ا٫ع َٞ٬صبتُع تطضف،
 ٫ٚايعامل ا٫ع َٞ٬جيٓض اىل ايتطضف  )24(.فعً٢
ايضغِ َٔ عامل ١ٝظاٖض ٠ايتطضف ٚؽٛٝعٗا
حبٝح  ٫خيً ٛصبتُع َٔ اجملتُعات ا ٚرَٔ ٜٔ
ا٫رٜإ َٔ ٚدٛرٖا ا ٫إ ٚعا ٌ٥ا٫ع ّ٬ايزٚي،١ٝ
ٚبايتاي ٞايعضب ٖٞٚ ١ٝتابع ١هلا ،تربط َٜٝٛا بٌ
ٚتندِ َا حيزخ يف ايز ٍٚايعضبٚ ١ٝبعض رٍٚ
ايعامل ا٫خضَ َٔ ٣عاٖض ايتطضف ٚتضبط بٗٓٝا
ٚبني (ايزٚ )ٜٔاملعين ٖٓا ٖ ٛا٫ع ،ّ٬فاْ٘ ٜٓبػٞ
اْ ٫ػفٌ اْ ٚتذاٌٖ اَٛصا ث٬ث ١اعاع ١ٝيف ٖشا
()25
ايؾإٔ:
أ -اْتؾاص ظاٖض ٠ايتطضف ٚايعٓف املُاصؼ
بامسٗا يف مجٝع اعبا ٤ايعامل تكضٜبا ،يف اَضٜها
ٚأصٚبا ٚافضٜكٝا ٚاعٝا ،مما ٜعين إ يًعاٖض٠
عٛاٌَ ٚاعبابا  ٫ع٬ق ١هلا بٗشا ايز ٜٔا ٚساى ا٫
َٔ سٝح تٛظٝف٘ نػطا.٤
ب -اٖتُاّ ٚعا ٌ٥ا٫ع ّ٬ايزٚي ٖٞٚ ١ٝاَضٜه١ٝ
ٚاٚصب ١ٝاٖتُاَا طا٥زا مبعاٖض ايتطضف ٚايعٓف
املضافل ي٘ يف بعض ايز ٍٚايعضبٚ ١ٝعهٛتٗا ،اٚ
عً ٢ا٫قٌ عزّ تضنٝظٖا عًَ ٢عاٖض ايعٓف
ٚايتطضف يف دٗات اخض ،٣نشيو ايش ٟمياصؼ
مز املغًُني يف اهلٓز ٚبٛصَاٚ ،مز ايعضب يف
اٚصٚبا ٚاعضا ،ٌٝ٥إ ٖشا ايٓٛع َٔ ايتشٝظ
ا٫ع َٞ٬ايػضبٜ ٞعهػ سكٝك٫ ١بز َٔ ايٛعٞ
بٗا ٖٞٚ ،إ ايػضب ٜض ٣يف ايتطضف ٚايعٓف
املقاسب ي٘ ايشٜ ٟعضف٘ ايٛطٔ ايعضب ٞايّٛٝ
تٗزٜزا ملقاسب٘ ،بقٛصَ ٠باؽض ٠ا ٚغري َباؽض،٠
ٖٚهشا ْضاٜ ٙضنظ اٖتُاَ٘ َج ٬عً(( ٢
ايتطضف)) ايشٜٓ ٟغب٘ اىل سضن ١محاؼ يف
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فًغطني بٜ ِٓٝغهت عهٛتا ؽب٘ تاّ عً٢
ايتطضف ايش ٟمتاصؼ اعضا ٌٝ٥نزٚي١
ٚنأسظاب فٗ ١ْٝٛٝعٓقض ١ٜمز ايعضبٕ٫ ،
َقًشت٘ (اعين ايػضب) ٖ ٞيف ٚدٛر اعضاٌٝ٥
آَ ١َُٓٝٗ ١باعتباصٖا قاعزت٘ اييت ٜنُٔ بٗا
أَ َقاسب٘ يف املٓطك.١
ز -إ صبط ايتطضف يف ايعامل ايعضبٚ ٞا٫عَٞ٬
ب((ا٫ع ))ّ٬عٌُ ٜٓط ٟٛعً ٢متٜ٘ٛ
اٜزٜٛيٛد ٞفاصذ عٛا َٔ ٤داْب اٚي٦و ايشٜٔ
مياصع ٕٛايتطضف ذبت ؽعاص(( ا٫ع ))ّ٬اٚ
اٚي٦و ايش ٜٔحياصبَ ٕٛا ٜقزص عٔ سيو
ايتطضف َٔ مماصعات ٜٓٚغبْٗٛا اىل ا٫عّ٬
بقٛص َٔ ٠ايقٛصٚ .ايتُ ٜ٘ٛاٜ٫زٜٛيٛد،ٞ
بقٛص ٠عاَ ٖٛ ،١ايًذ ٤ٛاىل تربٜض عٌُ ا ٚفهض٠
بايتُاؼ غطا ٤هلا خاصز ا٫عباب اسبكٝك١ٝ
ايفعً ١ٝاملٓتذ ١هلا.
-2ايتعقب ايكٜ ،َٞٛؾتل ايتعقب َٔ ايعقب.١ٝ
ٚايعقب ١ٝإ ٜزع ٛايضدٌ اىل ْقض ٠عقبت٘
ٚايتأيب َعِٗ عًٜٓ َٔ ٢ا ،ِٗ٥ٚظاملني ناْٛا اٚ
َعًَٛنيٚ .قز تعقبٛا عً ِٗٝاسا دبُعٛا ،فاسا
دبُعٛا عً ٢فضٜل اخض ق :ٌٝتعقبٛاٚ .يف
اسبزٜح ايعقيب َٔ ٜعني ق َ٘ٛعً ٢ايعًِ،
ٚايعقيب ٖ ٛايشٜ ٟػنب يعقبت٘ ٚحياَٞ
عِٓٗ ٚ .ايعقب ِٖ ١ا٫قاصب َٔ دٗ ١ا٫ب،
ٜ ِْٗ٫عقبٜٚ ،ْ٘ٛتعقب بِٗٚ .يف اسبزٜح:
()26
يٝػ َٓا َٔ رعا اىل عقبت٘ ا ٚقاتٌ عقبت٘.
()27
ٚاسا متهٓت ايعقب َٔ ١ٝاسز ا٫فضار ،دعًت٘:
 -1حيٌُ َؾاعض عًب ١ٝاطا ٤ايػري ا ٚا٫خض.
ٜ -2تبٓ ٢سهُا اعتباقٝاً  ٫اعاؼ ي٘ َٔ ايقش،١
ٚحيزخ ر ٕٚتٛفض ايز ٌ٥٫ايهاف.١ٝ

٪ٜ -3ر ٟبعض ايٛظا٥ف غري ايعك.١ْٝ٬
إ فهض ٠ايعقب ٖٞ ١ٝدٖٛض َفٗ ّٛازبُاع١
ا٫ثٓ َٔ ٖٞٚ ١ٝايٓاس ١ٝايغٛعٛٝيٛد ،١ٝمجاع١
تعتٓل ثكاف ١تكًٝزَ ١ٜؾرتنٚ ،١ؽعٛصا بايشات،
ٚتعز مجاع ١فضع َٔ ١ٝاجملتُع ايعاّٚ ،خيتًف
اعناٗ٥ا عٔ باق ٞاعنا ٤اجملتُع ببعض
اشبٛال ايجكاف ١ٝنايًػٚ ١ايزٚ ٜٔبعض
ايعارات املُٝظٚ ،٠املِٗ ؽعٛصِٖ بايتٛسز
نذُاع ١تكًٝز ١ٜممٝظ ،٠نُا إ فهض٠
ايعقب ١ٝتكاصب َفٗ ّٛايتُضنظ ا٫ثين ٚايشٟ
()28
ٜكقز ب٘ اعتكار ايفضر بغُٚ ٛصفع ١مجاعت٘.
ٚايتعقب ٜأخش اؽهاٍ َتعزر َٔ ٠اُٖٗاٖٛ :
ٜؾري اىل اعتكار اعنا ٤مجاعَ ١ا باْٗا ٖٞ
ا٫فنٌ بني نٌ ازبُاعاتٚ ،اْٗا َضنظ نٌ
ؽ ٤ٞيزصد ١عز ازبُاعات ا٫خضْٛ َٔ ٣ع اخض.
ٜٓٚتر عٔ ٖشا ا٫عتكار َا ميهٔ تغُٝت٘
بايعٓقضٚ ١ٜايشٜ ٟك ّٛعً ٢اعتكار اعناٖ ٤شٙ
ازبُاع ١إ ا٫صخ ايجكايف ا ٚايعٓقضٟ
زبُاعتِٗ ٜفٛم فطضٜا عً ٢ا٫صخ ايجكايف اٚ
ايعٓقض ٟيًذُاعات ا٫خضٜ ،٣قاسب ٖشا
ا٫عتكار ادباٖات ايتعقب مز اعنا ٤ازبُاعات
ا٫خض ٣اييت فٓفت بٛففٗا ((ارْ ))٢ا(( ٚاقٌ))
فايعٓقض ١ٜنأٜزٜٛيٛدٝا ت٪نز عً ٢عٝار٠
عٓقض ٚاعتػ٬ي٘ يعٓافض اخضٚ )29(.٣ايكٍٛ
باَتٝاط ا٫دٓاؼ ،قاٚ ِ٥ؽا٥ع عٓز َععِ ايٓاؼ،
فايْٛٝإ ناْٛا ٜض ٕٚاْفغِٗ افنٌ اَِ٫
ٚاؽضفٗاٚ ،بك ١ٝاشبًل ُٖرٚ ،ايضَٚإ ،دعًٛا
ايضَٚاْ ٞفٛم غري ٙحبهِ ايكاْٚ ،ٕٛاٌٖ ايقني،
آَٛا باِْٗ افنٌ اشبًل ٫ٚ ،سناص ٠خاصز
ازبٓػ ايقٝين (اقاَٛا عٛص ايقني ايعع ِٝست٢
ٜ ٫زْػ غضٜب اصمِٗٚ ،فنٌ اهلٓٛر طبك١
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ايرباُٖٚ ،١أَ ايٛٗٝر اِْٗ ؽعب اهلل املدتاص،
ٚاعتكز عًُا ٤ايًػات ،إ اي٬تٚ ١ٝٓٝايْٛٝاْ١ٝ
ٚايفاصع ١ٝتتؾاب٘ يف افًٗا ا٫ص( ٟاهلٓزٟ
اٚصب ٖٛٚ )ٞازبٓػ املٖٛٛب ايش ٟاخضز
""طصارؽت"" "" ٚبٛسا""ٚ ...تٓا ٍٚا٫ملإ ٖشا اي،ِٖٛ
)30(.
فكايٛا بأفنً ١ٝازبٓػ ا٫ملاْٞ
 -3ايتُٝٝظ ا٫دتُاعٚ ،ٞاعين ب٘ ثٓا ١ٝ٥ايضدٌ
ٚاملضأ ،٠ا ٟثٓا ١ٝ٥اسبٝاٖ ،٠ش ٙاسبٝا ٠اييت عضفت
َٓش اقزّ ايعقٛص تطضفاً فهضٚ ٟعٝاعٞ
ٚادتُاعٚ ٞثكايف مز املضأٚ ٠ملقًش ١ايضدٌ.
فٗشا ايفهض ا٫ثٝين ٜهٔ يًُضأ ٠نضاٖ١ٝ
ٚاستكاصاٜٚ ،نعٗا يف َضتبَ ١ا بني ايضداٍ
ٚايعبٝزٚ ،ظٗض ٖشا يف تفهري اف٬طٚ ٕٛاصعط،ٛ
سٝح ايٓغا ٤يف ساي ١اف٬طًٜ ٕٛعدي رٚصا ثاْٜٛا
دزاٚ ،عٓز اصعطَ ٛغتبعزات متاَا َٔ صبا٫ت
اسبٝا ٠ايعاَ ،١فكزت ٚدزت ايٓغا ٤فكط بٗزف
احملافع ١عً ٢اعتكضاص ا٫عضٚ ٠اَاْٗاٚ ،اظباب
ايٛصث ١ايؾضعٝني ٚتضبٝتِٗٚ )31(.عٓز ايفضاعٓ١
ناْت املضأ ٠تعز غري فاسب ١ا ٫يٮعُاٍ
املٓظيٚ ،١ٝيف ٚار ٟايضافز ٜٔناْت املضأ ٠تابع١
يًضدٌ حيل ي٘ إ ٜطضرٖا َٔ َٓظي٘ َت ٢ؽا،٤
ٚإ ٜتظٚز عًٗٝا بأخضٚ ،٣ي٘ اسبل إ ٜضفع
اَضٖا اىل ايكام ٞاسا َا تٗاْٚت ا ٚققضت يف ارا٤
ؽ ٕٚ٪املٓظٍ ا ٚخايفت ايضدٌٚ .يف طَٔ ازباًٖ١ٝ
يف ؽب٘ ازبظٜض ٠ايعضب ١ٝنإ يًٛيز اسبل يف
َٓع اصًَ ١اب َٔ ٘ٝايظٚازٚ ،ي٘ اسبل يف إ
ٜتظٚدٗا ،اٜ ٚظٚدٗا ٜٚأخش َٗضٖاٚ ،ناْت املضأ٠
ضبض َٔ ١َٚسل املرياخٚ .عً ٢ايضغِ َٔ إ
بعض َعاٖض ا٫مطٗار ٚايتُٝٝظ قز ت٬ؽ٢
مبضٚص ايظَٔ ،ا ٫إ املضأ ٠ظًت تعاَْ َٔ ٞعاٖض
()32
ا٫مطٗار ٚايتُٝٝظ ستَٜٓٛ ٢ا ٖشا.

ٚتعٛر اؽهاٍ ايتُٝٝظ ٚا٫عتػٚ ٍ٬امطٗار املضأ٠
اىل ايٓعض ٠ايز ١ْٝٚهلاٚ ،تفن ٌٝايضدٌ ٭عباب
رٚ ١ٜٝٓتكًٝزٚ ١ٜابٜٚ .١ٜٛبزأ ايتُٝٝظ
ٚا٫مطٗار َٔ ٫ٚ ّٜٛرتٗا ٚستٚ ٢فاتٗاٚ ،سيو
بغبب ايٓظع ١ا٫ب / ١ٜٛايبطضٜضن ١ٝايشنٛص١ٜ
املتٛاصثٚ ١اييت َا طايت َرتعد ١يف تفهريْا
()33
ٚعًٛنٓا َٓش عز ٠قضٚ ٕٚاىل ا.ٕ٫
يكز افطبػت دبًٝات املْ٪ح يف ايفهض اْ٫غاْٞ
ايكز ،ِٜبقبػ ١اسبط َٔ ؽإٔ املضأٚ ،٠تُٗٝؿ
رٚصٖا بٌ دعًٗا َٔ املكتٓٝات ٚاملتاعٖٚ .هشا ظًت
فهض ٠ر ١ْٝٚاْ٫جٚ ٢تزَْٓ ٞظيتٗا ايػايب١
َغٝطضٚ ،٠اييت ؽهًت َٛصٚثا صاعدا َٚتزا٫ٚ
د ٬ٝبعز دَٚ )34(.ٌٝجاٍ سيو َا قاي٘ " ْٝتؾ٘" "
مل تبًؼ املضأ ٠بعز َا ًٖٗ٪ٜا يًٛفا ٤نقزٜك،١
فُا ٖ ٞاٖ ٫ضٚ ،٠قز ته ٕٛعقفٛصاٚ ،اسا ٖٞ
اصتكت افبشت بكض ٖٞ ،.....٠يٝغت اٖ٬
يًقزاق.)35(١
يٝغت املضأْ ٠ؾاطا َ ٫ٚهُ ،٬فايشنٛصٚ ٠اْٛ٫ث١
ُٖا يف ايٛاقع َفَٗٛإ َتذاسبإ ٜٚتشضنإ
راخٌ ايٓعِ ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتقارٚ ١ٜايجكاف.١ٝ
ٖ َٔٚشا املٓطًل َٔ اينضٚص ٟعًٚ ٢د٘
ا٫ط٬م آٜ ٫عض اىل قنَ ١ٝغاٚا ٠املضأ ٠يًضدٌ
راخٌ اجملتُع َٔ طا ١ٜٚاْٗا َعضن ١بني
ازبٓغني ،بٌ ببغاطَ ١تٓاٖ ١ٝاْٗا تعرب عٔ
َٓع ١َٛسكٛم َؾضٚع ١ميهٔ يًُضأ ٠إ
ذبقٌ عًٗٝا بأعايٝب َتشنضٜ ٠هفًٗا هلا
ايتطٛص ايعًُٚ ٞايجكايف راخٌ اجملتُع ٚخباف١
تطٛص ايشٖٓٝات ٚايعكًٝات يف خنِ ايتهًٓٛدٝا
ايضقُ ١ٝاييت ابزعٗا ايكضٕ ايٛاسز ٚايعؾض.)36(ٕٚ
-4ايتُٝٝظ ايطبك ،ٞحيٌ ٖشا ايٓٛع َٔ ايتطضف اٚ
ايتعقب يف اجملتُع ايٛاسز نُا قز ٜعٗض عً٢
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ْطام رٚيٜ ٖٛٚ ،ٞأت ٞيف ايعارْ ٠تٝذ ١يؾعٛص
اسز ٣ايطبكات باْٗا اصق َٔ ٢ا٫خضٚ ٣ضباٚي١
ايغٝطض ٠عًٗٝا يتشكٝل َقًشَ ١ع ١ٓٝقز
تهْ ٕٛفٛسا ادتُاعٝا ا ٚعٝاعٝا ا ٚاقتقارٜاٚ ،قز
تتطٛص ايع٬قات ايطبك ١ٝبؾهٌ ٪ٜر ٟاىل تأنٌ
ايتٛافٌ ٚايتفاعٌ بني بعض ايف٦ات ٚبعنٗا
ا٫خض .فعً ٢عب ٌٝاملجاٍ ٜفنٌ اعنا ٤ايطبك١
ايٛعط ٢ايتقاٖض ب ِٗٓٝعً ٢ايتقاٖض َع
ايطبكات ايفكري ،٠اماف ١اىل اْٗا  ٫تضغب يف
املؾاصنَ ١ع ايطبكات ا٫رْ ٢يف ا٫سٝاْ ٤فغٗا،
ا ٚإ تتٝض هلش ٙا٫خري ٠فضل اْ٫تُا ٤اىل
َٓتزٜاتٗا َٓٚعُاتٗا ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاف١ٝ
ٚايرتٚحيٚ .١ٝقز ٜٓعهػ اسبػ ايطبكٞ
املتعقب عً٪َ ٢عغات ايتعً ِٝيف ايػضب ،سٝح
ٜكتقض ايكب ٍٛيف بعض ازباَعات عً ٢ابٓا٤
ا٫عض ٚايطبكات املرتف ١بغبب ادٛصٖا ايزصاع١ٝ
ايعاي ،١ٝمما ٜنطض ايفكضا ٤اىل اصعاٍ ا٫ٚرِٖ
اىل داَعات صخٝقْ ١غبٝاٖٚ .هشا تقبض
ايؾٗارات ايعًُ ١ٝصَظا طبكٝا ٪ٜنز َهاْ١
ساًَٗا َٚهاْ ١اعضت٘(.)37
ثكافٝاًٜٛ ،دز راُ٥اً راخٌ فنا ٤ادتُاعَ ٞا،
تضاتب ثكايف ،مل خيط ٧ناصٍ َاصنػَ ،جً٘
َجٌ َانػ فٝرب بتأنٝزُٖا إ ثكاف ١ايطبك١
املٗ ،ٖٞ ١ُٓٝرَٚاً ،ايجكاف ١املَٗٚ .١ُٓٝضر ٖشٙ
اهل ١ُٓٝيٝػ ايتفٛم ايهأَ يف ساتٗا ا ٚإ هلا ق٠ٛ
اْتؾاص تأتٗٝا َٔ دٖٛضٖا اشبال ٚدبعٌ َٓٗا
ق ١َُٓٝٗ ٠ٛعً ٢ثكاف ١ايطبكات ا٫خض.٣
بايٓغب ١اىل َاصنػ ،نُا بايٓغب ١اىل فٝرب،
تتٛقف ٖش ٙاهل ١ُٓٝعً ٢ايك ٠ٛا٫دتُاع١ٝ
ايٓغب ١ٝاشباف ١بازبُاعات اييت تغاْزٖا(.)38
ٚقز دبًت ٖش ٙايجكاف ١املٗ ١ُٓٝست ٢عً ٢اْغام
ايكٚ ِٝمناسز ايغًٛنٝات َٚبار ٨ايرتب ،١ٝفٗٞ

ربتًف بٛمٛح بني طبكٚ ١اخض ،٣ميهٔ
َ٬سعٖ ١ش ٙا٫خت٬فات ايجكاف ١ٝست ٢يف
املُاصعات اي ١َٝٛٝا٫نجض اعتٝار َٔ .١ٜسيو،
َجَ ،٬ا اظٗض ٙنًٛر ٚنضٜغتٝإ غض،ٕٜٛٝٓ
َٔ إ ايطبكات ا٫دتُاع ١ٝاملتبا ١ٜٓتٓاعبٗا
اعايٝب تػش ١ٜطبتًف ،١فٝبًؼ َز ٣اْ٫كغاَات
ايطبك ١ٝسز ايتُعٗض يف اختٝاص اشبنض ٚايًشّٛ
ٚايػٚ ٍ٬اطبام ايتشً ١ٝايٓٗا .١ٝ٥فُٔ ايًشّٛ
َا ٖ(( ٛبضدٛاط ، ))ٟؽإٔ سبِ اينإٔ ا ٚايعذٌ،
َٗٓٚا َا ٖ(( ٛؽعيب)) ؽإٔ سبِ اشبٓظٜض ٚسبِ
ا٫صْب ٚاملكاْل ايطاطد( ١يف فضْغا)ٚ .يًدنض
ايطاطدٖ ١ضَٝتٗا اٜناً املرتاٚس ١بني صفٝع١
املكاّ ( اهلٓزبا ،٤اهلًٚ )...ٕٛٝا٫نجض ف٬س( ١ٝ
ايهضاخ املغُ ٢يز ٣ايعاَ ًٕٖٛٝ "" ١ايفكضا) ""٤
ٚا٫نجض عُاي( ١ٝايبطاطػ) .إ منط طٗٞ
ا٫طعُ ١راٍ نشيو عً ٢ا٫سٚام ايطبك.١ٝ
ا٫نٌ اسا  ،طضٜك ١يتعٝني اْ٫تُا ٤اىل طبك١
َع.)39(١ٓٝ
ثايجاَٛ ،ادٗ ١ايتطضفٜ ،عتكز ضبُز عابز
ازبابض ٟاْ٘ يع٬ز ايتطضف "٫بز َٔ ا٫عرتاف
ا ً٫ٚبٛفف٘ صر فعٌ مز ٚمع ١ٝاَٛ ٚقف،
ٚبايتاي ٞايعٌُ عًَ ٢عازبت٘ بٛفف٘ ْتٝذ٫ ١
عبباً  .إ اسبٝف ا٫قتقارٚ ٟايعًِ ا٫دتُاعٞ
ٚايعغف ايغٝاع ٖٞ ٞا٫عباب املٛمٛع١ٝ
"ايجابت "١اييت تكف ٚصا ٤نٌ تطضف ٜتدش
َعٗضاً مجاعٝاً ٜٚغتؾض ٟمجاٖريٜاً .فايتطضف
ظاٖضَ ٠ضمٚ ،١ٝنذُٝع اَ٫ضاض فإ ايع٬ز
ا٫ظبع ٚا٫مُٔ ٖ ٛايٛقاٚ .١ٜؽضٚط ايٛقا١ٜ
َٔ ايتطضف ث٬ث :١تقشٝض اٚ٫ماع
ا٫قتقارٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايغٝاعٚ ،١ٝايتعاٌَ
ايعك ْٞ٬املبين عً ٢ايفِٗ ٚايتفِٗ ٚٚمع اَٛ٫ص
اَاّ َضآ ٠ايتاصٜخ ٚاؽاع ١ايفهض ايٓكز ٟيف
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ايجكافٚ ١ايتعًٜٚ )40("ِٝجين ط٘ دابض ايعًٛاْٞ
عًَ ٢كٛي ١ازبابض ٟخبقٛل املضادع١
ايتاصخي ١ٝايٓكز ١ٜاييت ٜعتكز اْٗا بزا١ٜ
اشب٬ل َٔ َؾانٌ اٚ ١َ٫أطَاتٗا َٗٓٚا
ايتطضف٪ٜٚ ،نز " يكز تضادعت عا٥ض املؾضٚعات
اييت قزَت يف عاملٓا ا٫ع َٞ٬يًٓٗٛض ٚايبٓا٤
اسبناص ٟر ٕٚذبكٝل اٖزافٗا مبا فٗٝا
ضبا٫ٚت ايتػٝري مُٔ ا٫طاص ا٫عْ َٞ٬فغ٘.
ٚيعٌ ايغبب يف سيو ٜضدع اىل اشبًٌ يف ايبٓا٤
ايفهضٚ ٟايجكايف ٚايرتبٚ ،ٟٛغٝاب املضادع١
ٚايٓكز ٚايتك ِٜٛايزا ،ِ٥يتشزٜز َٛاطٔ اشبًٌ
ٚانتؾاف اعباب ايتكقري َٛٚاطٔ ايكقٛص،
ٚغًب ١ايعكً ١ٝايشصا٥عٚ ١ٝايتربٜضٚ ،١ٜا٫يكا٤
بايتبع ١عً ٢ايعامل اشباصدٚ ،ٞذبه ِٝعكً١ٝ
ايتكًٝز ْٚفغ ١ٝازبرب ٚذبهُُٗا ،مما اؽاع يْٛاً
َٔ ازبربٚ ١ٜايتٛانً ١ٝارت اىل ايؾًٌٚ ،اىل
ْف ٞاستُاٍ اشبطأ عٔ ايفهض ٚايعٌُ َا راّ
َٓغٛباً اىل ا٫عٚ ّ٬ايرتاخ ا ٚايعًِ ايػضب،ٞ
ٚايػا ٤ا ١ٜضباٚي ١يًتكٚ ِٜٛاملضادع َٔٚ ،١ثِ
اعفا ٤ايشات َٔ املغٚ٪يٚ ١ٝاحملاعب ١حبذ ١إ
ايٓتا٥ر عً ٢اهلل"( )41عً ٢ايضغِ َٔ نٌ ٖشٙ
ا٫خطاٚ ٤املؾانٌ ايتاصخي ١ٝاييت ٫طَت ايعكٌ
ا٫عٚ َٞ٬ف ً٫ٛاىل اسبامض املعاـٜ ،عتكز
ايعًٛاْ ٞباْ٘  ٫طاٍ باإلَهإ تزاصى ا٫طَ١
َٚعازبتٗا  ،بٌ ٜٚزع ٛيًعٌُ عً ٢سيو عضٜعاً "
ٚيكز إٓ ا٭ٚإ يُٓتًو ايؾذاع ١ايهاف١ٝ
ملقاصس ١اْفغٓا بشيو ٚيٓضادع اْفغٓا ،فُع
نٌ املتػريات ٜ ٫ظاٍ ؽٚ َٔ ٤ٞقت يًُضادعات
ازبار ٠املدًق ١يغا٥ض اطضٚساتٓا ايفهض١ٜ
ٚايرتب ١ٜٛعٓز تٛافض ازبزٚ ١ٜا٫خ٬ل .نُا
إٓ اٚ٫إ يٝزصى ازبُٝع ٚخباف ١افشاب ايفهض
ٚايجكافٚ ١ايرتب ،١ٝباْ٘  ٫اسز ٚسز ٙميًو اسبٌ،

ٚاْ٘  ٫بز َٔ تعافض ازبٗٛر ٚتهاتف ايعك،ٍٛ
ٚتعا ٕٚفقا ٌ٥ا ١َ٫املدتًف ١عًَ ٢عازب١
اطَاتٗاٚ ،سٌ َعن٬تٗا اَا اسبً ٍٛا٫سار١ٜ
ف ١ٜٛ٦ناْت ا ٚفضر ١ٜفُا عارت قارص ٠عً٢
()42
َٛادٗ ١اطَاتٓا ايفهضٚ ١ٜايجكافٚ ١ٝايرتب"١ٜٛ
اَا بزاٖ ١ٜشا ايعٌُ ا٫ف٬س ٞاملؾرتى فٝشزر
عبز اسبُٝز امحز اب ٛعًُٝإ عاست٘ اٚ٫ىل
 ٖٞٚايغاس ١ايفهضٚ ١ٜايرتب ١ٜٛفٗ ٞباعتكار" ٙ
ايغاسات ٚاجملا٫ت ا٫عاع ١ٝيتٛيٝز ايطاق١
اي٬طَٚ ١سغِ َعاصى اَٛٚ ١َ٫ادٗ ١ذبزٜاتٗا.
ٖٚشا ٜعين إ عً ٢املفهض ٜٔاملغًُني ٚايكٝارات
ا٫عٚ ١َٝ٬مجٗٛص ا ،١َ٫إ ٜزصنٛا إ دبزٜز
طاق ١اٚ ١َ٫قزصتٗا ٚرٚصٖا ايكٝار ٟيف َغري٠
اْ٫غاْ ٫ ،١ٝميهٔ إ ٜتشكل َٔ خ ٍ٬بٓا٤
ْفغ ٞمعٝفٚ ،طاق ١فهض ١ٜسناص ١ٜصر،١٦ٜ
َٖ ٞا ميًه٘ د ٌٝايتدًف ٚايتزٖٛص ٚايرترٟ
اسبناصٚ ،ٟيشيو فٝذب إ ٜه ٕٛرٚص ا١َ٫
ٚقٝارتٗا يف ٖش ٙاملضسً ١بايزصد ١اٚ٫ىل ٖٛ
ايعٌُ عً ٢دبزٜز ايفهض ٚايض ١ٜ٩ا٫ع١َٝ٬
ايغًٚ ،١ُٝاعتباص ا ٟدبٗ ١اَ ٚعضن ٫ ١تغِٗ
يف ذبكٝل ٖش ٙايػاٜات امنا ٖ ٞدبٗات
َٛٚادٗات َٚعاصى اعتٓظاف  ٫دزَٗٓ ٣ٚا يف
ٖش ٙاملضسًَ َٔ ١ضاسٌ بٓا ٤ايطاقٚ ،١جيب عزّ
تٛد ٘ٝازبٗٛر  ٚايطاقات عبٖٛا ،ا ٫بايكزص
املفضٚض عً ٢ا ،١َ٫صراً عًَ ٢بارصات اعزاٗ٥ا،
ٚبشيو  ٫تتشٖ ٍٛش ٙاملٛادٗات اىل دبٗات
تقضف ازبٗٛر عٔ ايػاٜات ا٫عاع .)43("١ٝإ
املؾضٚع ايفهضٚ ٟايرتب ٟٛايشٜ ٟطايب ب٘ ٖ٤٫٪
ايهتاب ٚغريِٖ َٔ املفهضٚ ٜٔايباسجني يتدًٝك
اَ َٔ ١َ٫ؾانًٗا ٚاطَاتٗاٜ ،ك ّٛعً٢
املضتهظات ا٫ت:١ٝ
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أ -ايعٌُ عً ٢اعار ٠بٓا ٤ا ١َ٫ا٫ع ١َٝ٬يتهٕٛ
ٚاسز ٠نُا ناْت يف ا ٍٚاَ٫ض ،قبٌ إ ٜزب
ا٫خت٬ف فٗٝا ،بغبب غًب ١اهلٚ ٣ٛتنار املقاحل
ٚاملٓافع ٚاٖٛ٫ا ٤اشباف ١بٜٚ .ِٗٓٝه ٕٛسيو
()44
بضأ ٟايغٝز ضبُز باقض اسبه َٔ ِٝخ:ٍ٬
 طباطب ١ايفطضٚ ٠املؾاعض اْ٫غاْ١ٝيز ٣اْ٫غإ ،باعتباصٖا ايعاٌَ ا٫عاؼ
املٛسز سبضن ١اْ٫غإ يف مجٝع
اجملا٫ت.
 طباطب ١ايعكٌ اْ٫غاْ ،ٞباعتباص ٙايك٠ٛايشات ١ٝاييت اٚرعٗا اهلل تعاىل يًغٝطض٠
عً ٢اهلٚ ،٣ٛيتُٝٝظ اسبل َٔ ايباطٌ،
َٚقاحل اْ٫غإ اسبكٝك ١ٝايزأَ ١ُ٥
َقاسب٘ ا ١ْٝ٫ايظا.١ً٥
 ايغع ٞملعضف ١ايٛاقع ٚاسبل ٚايهؾفعٔ اسبكٝك ١عٓز ا٫ؽتباٚ ٙا٫يتباؼ
ٚا٫خت٬ف فٗٝا ٕ٫ ،ايٛاقع ٚاسبل
ٚاسز ٜ ٫تعزر.
 اعتُار سغٔ ايعٔ با٭خض ٜٔيفايع٬قات ا٫دتُاع.١ٝ
 تعبٚ ١٦اثاص ٠ايؾعٛص باملغٚ٪ي١ٝاملؾرتن ١يف اسبٝا ٠ا٫دتُاعٚ ،١ٝصٚح
صعا ١ٜاملقاحل ٚا٫مضاص ازبُاع ،١ٝيف
َكابٌ اْهفا ٤اْ٫غإ عًَ ٢ؾاعض (اْ٫ا)
ٚايعظيٚ ١اْ٫فضار ٚايَ٬با.٠٫
 ا٫سغإ يٮخضٚ ٜٔايتنش ١ٝبا٭َٛصايقػري ٠ايؾدق ١ٝملقًشٚ ١سز٠
ازبُاعٚ ١قٛتٗاٚ ،ايفا٥ز ٠ايهبري ٠يف
ايع٬قات ا٫دتُاع ١ٝايكٚ ،١ٜٛفتض باب

ايضدٛع اىل طضٜل اسبل ٚايق٬ح
ٚاي٥ٛاّ.
ب -اصعاَ ٤عاْ ٞاسبٛاص ،طاملا إ ا٫خت٬ف
بني ايٓاؼ يف ؽ ٕٚ٪ر ِٜٗٓا ٚرْٝاِٖ اَض
قزٚ ،ِٜعٝبك ٢قاُ٥اً اىل إ ٜضخ اهلل ا٫صض
 َٔٚعًٗٝا ،فُٔ ا٫فنٌ إ ٜتعاٜؿ ايٓاؼ
ٜٚكبٌ بعنِٗ ايبعض ا٫خض ستَ ٢ع ٚدٛر
ا٫خت٬فٜٚ .عتكز ايؾٝخ ضبُز عٝز
طٓطا ٟٚإ ؽضٜع ١ا٫ع ،ّ٬قز عاقت َٔ
املبار ٨ايغاَٚ ،١ٝاٯراب ايعايٚ ١ٝاهلزاٜات
ايضفٝعَ ،١ا ٜٓعِ ٖش ٙاشب٬فات،
ٚاحملاٚصاتٚ ،املٓاظضات ،اييت ذبزخ بني
ايٓاؼَٚ ،ا جيعًٗا تزٚص يف اطاص املٓطل
ايغًٚ ِٝايفهض ايكٚ ِٜٛازبزاٍ باييت ٖٞ
اسغَٔٚ ،ا جيعٌ ٖزفٗا ايٛف ٍٛاىل اسبل
ٚاشبري َٓٚفع ١ايٓاؼ يف سزٚر َا اسً٘ اهلل
تعاىل هلِ َٔٚ .اِٖ ٖش ٙاملبارٚ ٨ا٫عػ:

()45

 إ ٜه ٕٛاسبٛاص قاُ٥اً عً ٢ايقزمٚذبض ٟاسبكٝك ،١بعٝزاً عٔ ايغفغط١
ٚاٖٚ٫اّ.
 نشيو َٔ اٯراب اييت دا٤ت بٗاؽضٜع ١ا٫ع ،ّ٬يتٓع ِٝاشب٬فات
ٚاحملاٚصات بني ايٓاؼ ،ست ٢تتنض
اسبكٝكٜٚ ،١تٛفٌ املتشاٚص ٕٚاىل
ايٓتٝذ ١املضم :١ٝايتظاّ املٛمٛع،١ٝ
ْٚعين بٗا عزّ اشبضٚز عٔ املٛمٛع
ايش ٖٛ ٟضبٌ ايٓظاع ا ٚاشب٬ف ،فإ
آف ١نجري َٔ ايٓاؼ اِْٗ اسا ْاقؾٛا
غريِٖ يف َٛمٛع َعني ،تعُزٚا إ
ٜغًهٛا َا ٜغُ ٢يف ٖش ٙاٜ٫اّ خبًط
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اٚ٫صام ،حبٝح ٜ ٫زص ٟايعك ٤٬يف اٟ
ؽ ِٖ ٤ٞطبتًفَ ٕٛع غريِٖ٫ٚ ،
ٜعضف اسز َِٓٗ اسبل َع َٔ.
 نشيو َٔ املبارٚ ٨اٯراب يكطعاشب٬ف :ابضاط ايزي ٌٝايٓافعٚ ،ايربٖإ
ايغاطعٚ ،املٓطل ايغً ،ِٝايشًٜ ٟكِ
املهابض ا ٚاملعاْز سذضاًٚ ،جيعً٘ ٫
ٜغتطٝع إ مين ٞيف دزاي٘..
 ٚاٜناً َٔ املبارٚ ٨اٯراب ا٫خض ،٣إٜكقز نٌ طضف َٔ اطضاف اشب٬ف
اظٗاص اسبل ٚايقٛاب يف املٛمٛع ايشٟ
َٖٛ ٛمع ا٫خت٬ف ستٚ ٢ي ٛنإ
ا٫ظٗاص عًٜ ٢ز ايطضف املدايف.
 نشيو َٔ اٯراب :ايتٛامعٚ ،دبٓبايػضٚصٚ ،ايتظاّ ا٫عًٛب املٗشب اشبايٞ
َٔ نٌ َا ًٜٝ ٫ل.
 نشيو َٔ اٯراب اييت قضصتٗا ؽضٜع١ا٫ع ّ٬يتٓع ِٝاملٓاقؾات اييت تٓتؾض
بني ايٓاؼ :افغاح اجملاٍ اَاّ املٓاقؿ اٚ
املعاصض يػري ،ٙيهٜ ٞعرب عٔ ٚدٗ١
ْعض ،ٙرَ ٕٚقارص ٠يكٛي٘ ،ا ٚاعا ٠٤اىل
ؽدق٘.
بْ -ؾض ق ِٝايتغاَض ٚعٝارتٗا باملعٓ٢
ا٫خ٬قٚ ٞايفًغفٚ ،ٞايشٜ ٟعين ا٫عرتاف
با٭خض ٚا٫عرتاف حبكٛق٘ َٔ غري َّٓ ١اٚ
تهّضّ .آٜ ٟبػ ٞ٭بٓا ٤ايٛطٔ ايٛاسز،
ا٫صتهاط اىل ايتغاَض ْٚبش اشب٬فات
ٚاملؾاعض ايطا٥فٚ ١ٝايتشٝظ املطًل
يًدقٛفٝات ايشات ،١ٝنايكٚ ١َٝٛايعضق١ٝ
ٚايزٚ ١ٜٝٓاملشٖب ،١ٝعً ٢سغاب ٚسز٠

ايٛطٔ َٚقاحل ايؾعب .فايتغاَض ٜ ٫عين
ايػا ٤اشبقٛفٝات بكزص اسرتاَٗا بؾهٌ
َتغا ٟٚزبُٝع ابٓا ٤اجملتُع .ا ٟإ ٚدٛر
صبتُع َتعزر ا٫رٜإ ٚاملشاٖب ٜ ٫عين ايػا٤
اشبقٛفٝات اييت تٓطًل َٔ عٓافض
ا٫يتظاَات ايزٚ ١ٜٝٓاملشٖبٚ ١ٝايعًُاْ ...١ٝاٚ
ايٓٛاطع ايؾدق ١ٝيف َغاي ١ايع٬قات
اشبافٚ ١ايعاَ ،١بٌ نٌ َا ٖٓاى إ ٜضتهظ
اجملتُع عً ٢قاعز ٠ا٫سرتاّ يًدقٛفٝات
يف ْطام ايٓعاّ ايعاّ ايش ٟحيفغ يًُذتُع
عَ٬ت٘ ٚاعتكاَت٘ ٚتٛاطْ٘ ،حبٝح ٜ ٫عتزٟ
فضٜل عً ٢اخضٜ ٫ٚ ،نطٗز ٙيف
خقٛفٝات٘ .يف م ٤ٛسيو ،تتشزر سض١ٜ
املعتكز ٚايتعبري يف اينٛابط ايكاْ١ْٝٛ
اشبامع ١يًغ ١َ٬ايعاَ ١يًٓعاّ ٚاْ٫غإ،
ٚعًٖ ٢شا ا٫عاؼ ٜٓفتض ايعٝؿ املؾرتى يف
املغاٚا ٠يف اسبكٛم ٚايٛادبات يف ايكإْٛ
ايعاّٚ ،يف اشبقٛفٝات ايؾدقٚ ،١ٝيف
َغاي ١اسبضٜات يف ْطام املغٚ٪ي ١ٝعٔ
()46
ايفضر ٚاجملتُع.

اشبامت:١
يكز بزا يٓا دًٝاّ َٔ خٖ ٍ٬ش ٙايزصاع ،١إ
ايتطضف سايَ ١ضم ،١ٝافابت صبتُعاتٓا
ايعضبٚ ١ٝا٫عَٚ ،١َٝ٬ا ْؾاٖزَٜٝٛ ٙاً َٔ فٛص
املٛت ٚايزَاص ٚايكتٌ ٚا٫صٖابَٚ ،ا ْغُع٘
ْٚكضأ ٙعرب ٚعا ٌ٥ا٫ع ّ٬املدتًف ١عٔ فتا٣ٚ
ايتهفري ٚعباصات ايتعقب ايزٜين ٚايكَٞٛ
ٚققك ايتُٝٝظ ٚايتفاٚت ا٫دتُاعٞ
ٚا٫قتقار ٟا ٫تعبري فارم ٚس ٞعً ٢خطٛص٠
املضسً ١اييت منض بٗا .فكز اْعهغت ٖش ٙاملعاٖض
املتطضف ١عً ٢اسٛاٍ ايٓاؼ َٚهاْ ١ايب٬ر
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ايعضبٚ ١ٝا٫ع ،١َٝ٬فأسٛاٍ ايٓاؼ امطضبت
ٚعٝطضت عًَ ِٗٝؾاعض اشبٛف َٔ اسبامض
املعاـ ٚعزّ ايجك ١باملغتكبٌ اٯت ،يكز بزا
اْ٫غإ يف ب٬رْا َكٗٛصاً ٚفاقزاً يٮٌَ ٚضباطا
بأعٛاص اشبٛف ٚايؾو بهٌ ؽ ،٤ٞاَا ايب٬ر
فرتادعت اسٛاهلا ٚعٝطضت َؾاٖز ايقضاعات
ٚاسبضٚب ايزاخً َٔ ١ٝداْب ٚايٓفٛس ٚايتػًػٌ
اشباصد َٔ ٞداْب اخض عً ٢اٜكاع اسبٝا ٠فٗٝا،
فقريتٗا بًزإ َتدًفَ ١رتادع ١تعٝؿ عاي١
عً ٢ايؾعٛب ٚا َِ٫ا٫خض ٣اييت عبكتٓا نجرياً
يف ايتطٛص اسبناصٚ ٟايتكزّ ايعًُٚ ٞاملعضيف.
ٚإ نإ ايتطضف ٜ ٫كتقض عً ٢ايزٜٔ
ٚاملؾتػًني ب٘ ،ا ٫اْ٘ ٚباملكابٌ ٜٓبػ ٞا٫عرتاف
ٚا٫قضاص إ َغاس ١ايتطضف ف ٘ٝانرب ٚاٚعع
َٔ غريٖاٚ ،قز اسبل ٖشا ايتطضف مضصاً نبرياً
بايز ٜٔا٫عْ َٞ٬فغ٘  ،فًكز غزا ايزٜٔ
ا٫ع ٖٛٚ َٞ٬ر ٜٔايٛعطٚ ١ٝا٫عتزاٍ َتُٗاً
بايتطضفٚ ،قز ْتر عٔ افعا٫يعٓف ٚا٫صٖاب
اييت قاّ بٗا افضار ا ٚسضنات صفعت ؽعاص
ا٫عٚ ّ٬افابت َٓاطل طبتًف َٔ ١ايعامل اىل
فٓاع ١فٛص ٠يف ايػضب تضارف بني ا٫عّ٬
ٚايتطضف ٚا٫صٖاب ٚ .هلشا ٜٓبػ ٞايعٌُ مجٝعاً
افضاراً ٪َٚعغات ٚر ٍٚيتٓك ١ٝا٫ع ّ٬مما سبل
ب٘ َٔ افهاص ٚمماصعات َتطضفْٚ ،١كط ١ايبزا١ٜ
يف سيو ايعٌُ عً ٢دباٚط نٌ َا ٜفضم بني
املغًُني اْفغِٗ َٔ اصاٚ ٤نتابات َتطضف١
َٚتعقبٚ ١طا٥ف ١ٝتقارص ايتٓٛع ٚايتعزر
ايفكٗٚ ٞايفهض ٟيف ا٫ع ّ٬ايش ٟجيب إ ٜٓعض
اي ٘ٝعً ٢اْ٘ عاٌَ اغٓاٚٚ ٤سزٚ ٠يٝػ عاٌَ فكض
ٚفضق .١ثِ اْ٫ط٬م بعز سيو عب ٛايعامل ا٫خض
يٓتعاٌَ ْٚتعاطَ ٢ع٘ َٔ َٓطًل ا٫عرتاف
ٚا٫قضاص ٚايكب ٍٛبٛدٛر ٙنُا اصع ٢سيو ايكضإٓ

ايهضٚ ِٜعري ٠ايضع ٍٛاملقطف ٢فً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚعًِ.

املقارص:
 َٝجِ ازبٓاب ،ٞا٫عتزاٍ ..ايتعزٚ ٌٜايتأعٝػ،صبً ١ايٛع ٞاملعافض٪َ ،عغ ١ايف٬ح يًٓؾض
ٚايتٛطٜع ،بريٚت ،ايعزر  ،2004 ،13ل ل .22- 21
 َعتظ عٝز عبزاهلل ،ا٫دباٖات ايتعقب،١ٝاجملًػ ايٛطين يًجكافٚ ١ايفٓٚ ٕٛاٯراب،
ايهٜٛت.1989 ،
 ضبُز بٔ عً ٞبٔ َٓعٛص ،يغإ ايعضب،ذبكٝل اَني ضبُز عبز ايٖٛاب ،ز ،5ط ،1راص
اسٝا ٤ايرتاخ ايعضب ،ٞبريٚت ،1996 ،ل .589
 ضبُز عبز ،ٙفًغف ١ا٫خ٬م ،طَ ،2هتب١َزبٛي ،ٞايكاٖض.1999 ،٠
 ف٬ح ايقا ،ٟٚايتطضف ايزٜين ٚايضأ ٟا٫خض،ط ،1ا٫فام ايزٚي ١ٝيٮع ،ّ٬ايكاٖض.1993 ،٠
 ٜاعض يطف ٞايعً ،ٞا٫صٖاب َفٗٚ َ٘ٛاسهاَ٘يف ايؾضٜع ١ا٫ع ،١َٝ٬صعايَ ١ادغتري ،داَع١
رَؾل ،نً ١ٝايؾضٜع ،١قغِ ايفك٘ ا٫عَٞ٬
َٚشاٖب٘.2007 ،
 سغٔ ايغٝز عظ ايز ٜٔحبض ايعً ،ّٛصبتُعاي٬عٓف ،ط٪َ ،1عغ ١املضس ّٛضبُز صفٝع
سغني َعضيف ايجكاف ١ٝاشبري ،١ٜايهٜٛت.2004 ،
 سغٔ ضبُٛر خً ٌٝاحملاََٛ ،ٞقف ا٫عّ٬َٔ ايعٓف ٚايعزٚإ ٚاْتٗاى سكٛم اْ٫غإ،
َطبٛعات راص ايؾعب يًشافٚ ١ايطباعٚ ١ايٓؾض،
ايكاٖض.1994 ،٠
 ٜٛعف ايكضما ،ٟٚايقش ٠ٛا٫ع ١َٝ٬بنيازبُٛر ٚايتطضف ،ط ،1راص ايؾضٚم ،ايكاٖض،٠
.2001
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 امحز امساع ٌٝعبٛر ،ايتعقب ايزٜين ،ايتٛد٘ايجكايف ٚاطَ ١اهل ،١ٜٛراص َٚهتب ١عزْإ ،بػزار،
.2017
 عاَ ٞبٔ عً ٞايكًٝط ،ٞظاٖض ٠ايػً ٛيف ايز،ٜٔرصاعٚ ١ذبً ،ٌٝصبً ١داَع ١طٝب :١ايعًّٛ
ايرتب ،١ٜٛايغٓ ١اٚ٫ىل ،ايعزر .1426 ،2
 ضبُز بٔ فاحل ايعجُٝني ،ؽضح نؾفايؾبٗات ،ط ،1املهتب ١ا٫ع ،١َٝ٬ايكاٖض.2006 ،٠
 ٜاعض ايظعاتض ،٠ايعاٖض ٠ا٫ع ١َٝ٬قبٌ 11اٚ ًٍٜٛبعز ٙدباصب ٚذبزٜات ٚافام ،ط ، 1ايزاص
ايعضب ١ٝيًعً ،ّٛبريٚت.2004 ،
 عبز ايػين عُار ،سانُ ١ٝاهلل ٚعًطإ ايفك،٘ٝط ،2راص ايطًٝع ،١بريٚت.2005 ،
 عبز ايضس ِٝعً ،ٞايكاعز َٔ ٠ايتٓع ِٝاىلايؾبه ،١نضاعات اعرتاتٝذَ ،١ٝضنظ ايزصاعات
ايغٝاع ٚ ١ٝا٫عرتاتٝذ ١ٝبا٭ٖضاّ ،ايكاٖض،٠
ايعزر .2005 ،155
 امحز عً ٞاشبفاد ،ٞاسبضنات ا٫ع١َٝ٬املعافضٚ ٠ايعٓف ،ط ،1راص ايؾ ٕٚ٪ايجكاف١ٝ
ايعاَ ،١بػزار.2009 ،
 ضبُز ْٛص ايزَٛ ،ٜٔادٗ ١اشبطض ا٫ففض،صبً ١ؽ ٕٚ٪اٚ٫عط ،بريٚت ،ايعزر .2014 ،149
 ضبُز عابز ازبابض ،ٟاملغأي ١ايجكاف ١ٝيفايٛطٔ ايعضب ،ٞطَ ،2ضنظ رصاعات ايٛسز٠
ايعضب ،١ٝبريٚت.1999 ،
 عبري عٗاّ َٗز ،ٟايتعقب يف ايفهضايقٗ ،ْٞٛٝراص ازبٓا ،ٔ٥عُإ.2012 ،
 نض ِٜضبُز محظ ،٠ايته ٜٔٛا٫ثين يف ايعضامٚدزي ١ٝايعٓف ،حبح يف َ٪متض ثكاف ١اي٬عٓف
يف ايتعاٌَ َع ا٫خض ،بٝت اسبهُ – ١داَع١

 َٝداَ ٌٝ٥غعٛر ٚعذٝع ازبب ،ًٞٝاسبناصاتايقضاع ٚاسبٛاصْ ،عاّ املقاصس ،١امل٪عغ١
اسبزٜج ١يًهتاب ،طضابًػ – يبٓإ.2009 ،
 سفٓا ٟٚبعًَ ،ٞزخٌ يف ْعض ١ٜايٓكز ايٓغَٟٛٚا بعز ايٓغ ،١ٜٛط َٓ ،1ؾٛصات ا٫خت٬ف –
ايزاص ايعضب ١ٝيًعًْ ّٛاؽض ،ٕٚازبظا٥ض – بريٚت،
.2009
 صدا ٤ضبُز قاعِ ،ايعٓف مز املضأ ٟ ٠م٤َٛفاٖ ِٝايٓٛع ٚايفضٚم ايفضر ،١ٜحبح مُٔ
َ٪متض ثكاف ١اي٬عٓف يف ايتعاٌَ َع ا٫خض،
َقزص عبل سنض.ٙ
 ابضاٖ ِٝاسبٝزص ،ٟعٛعٛٝيٛدٝا ايعٓفٚا٫صٖاب ،ط ،1راص ايغاق ،ٞبريٚت.2005 ،
 فضرصٜو ْٝتؾٖ٘ ،هشا تهًِ طصارؽت ،تضمج١فًٝهػ فاصؼ ،طَ ،1هتب ١ايٓٗن ،١بػزار.1986 ،
 اَاٍ عٚ ٬ؽٝؿ ،املضأ ٠يف َضآ ٠ايف٬عف،١مُٔ صبُٛع ١باسجني ،ايفًغفٚ ١ايٓغ ،١ٜٛط،1
َٓؾٛصات ا٫خت٬ف – َٓؾٛصات مفاف،
ازبظا٥ض – بريٚت .2013،
 عبري عٗاّ َٗزَ ،ٟقزص عبل سنض ،ٙل .37 رْٝػ نٛـَ ،فٗ ّٛايجكاف ١يف ايعًّٛا٫دتُاع ،١ٝتضمجَٓ ١ري ايغعٝزاْ ،ٞط،1
املٓعُ ١ايعضب ١ٝيًرتمج ،١بريٚت.2007 ،
 ط٘ دابض ايعًٛاْ ،ٞا٫طَ ١ايفهضَٓٚ ١ٜاٖرايتػٝري ،ط ،1راص اهلار ٟيًطباعٚ ١ايٓؾض
ٚايتٛطٜع ،بريٚت.2003 ،
 عبز اسبُٝز امحز اب ٛعًُٝإ ،اطَ ١ايعكٌاملغًِ،ط ،1راص اهلار ٟيطباعٚ ١ايٓؾض ٚايتٛطٜع،
بريٚت.2003 ،

ايغًُٝاْ.2008 ،١ٝ
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 ضبُز باقض اسبه ،ِٝاجملتُع اْ٫غاْ ٞيفايكضإ ايهض٪َ ،ِٜعغ ١تضاخ ايؾٗٝز اسبه،ِٝ
ايٓذف ا٫ؽضف.2006 ،
 ضبُز عٝز طٓطا ،ٟٚارب اسبٛاص يف ا٫ع،ّ٬راص ْٗنَ ١قض يًطباعٚ ١ايٓؾض ٚايتٛطٜع،
ايكاٖض.1997 ،٠
 َادز ايػضبا ،ٟٚايتغاَض َٓٚابع اي٬تغاَض،طَ ،1ضنظ فًغف ١ايز ،ٜٔبػزار.2006 ،

اهلٛاَؿ:
َٝ - 1جِ ازبٓاب ،ٞا٫عتزاٍ ..ايتعزٚ ٌٜايتأعٝػ ،صبً١
ايٛع ٞاملعافض٪َ ،عغ ١ايف٬ح يًٓؾض ٚايتٛطٜع ،بريٚت،
ايعزر  ،2004 ،13ل ل .22- 21
َ - 2عتظ عٝز عبزاهلل ،ا٫دباٖات ايتعقب ،١ٝاجملًػ
ايٛطين يًجكافٚ ١ايفٓٚ ٕٛاٯراب ،ايهٜٛت ،1989 ،ل .48
 - 3ضبُز بٔ عً ٞبٔ َٓعٛص ،يغإ ايعضب ،ذبكٝل اَني
ضبُز عبز ايٖٛاب ،ز ،5ط ،1راص اسٝا ٤ايرتاخ ايعضب،ٞ
بريٚت ،1996 ،ل .589
 - 4ضبُز عبز ،ٙفًغف ١ا٫خ٬م ،طَ ،2هتبَ ١زبٛي،ٞ
ايكاٖض ،1999 ،٠ل.87
 - 5ف٬ح ايقا ،ٟٚايتطضف ايزٜين ٚايضأ ٟا٫خض ،ط،1
ا٫فام ايزٚي ١ٝيٮع ،ّ٬ايكاٖض ،1993 ،٠ل ل .9- 8
 - 6املقزص ايغابل ،ل .9
ٜ - 7اعض يطف ٞايعً ،ٞا٫صٖاب َفٗٚ َ٘ٛاسهاَ٘ يف
ايؾضٜع ١ا٫ع ،١َٝ٬صعايَ ١ادغتري ،داَع ١رَؾل،
نً ١ٝايؾضٜع ،١قغِ ايفك٘ ا٫عَٚ َٞ٬شاٖب٘ ،2007 ،ل
103
 - 8سغٔ ايغٝز عظ ايز ٜٔحبض ايعً ،ّٛصبتُع اي٬عٓف،
ط٪َ ،1عغ ١املضس ّٛضبُز صفٝع سغني َعضيف ايجكاف١ٝ
اشبري ،١ٜايهٜٛت ،2004 ،ل .198
 - 9سغٔ ضبُٛر خً ٌٝاحملاََٛ ،ٞقف ا٫عَٔ ّ٬
ايعٓف ٚايعزٚإ ٚاْتٗاى سكٛم اْ٫غإَ ،طبٛعات راص
ايؾعب يًشافٚ ١ايطباعٚ ١ايٓؾض ،ايكاٖض ،1994 ،٠ل .18
ٜ - 10اعض يطف ٞايعًَ ،ٞقزص عبل سنض ،ٙل .103
ٜٛ - 11عف ايكضما ،ٟٚايقش ٠ٛا٫ع ١َٝ٬بني ازبُٛر
ٚايتطضف ،ط ،1راص ايؾضٚم ،ايكاٖض ،2001 ،٠ل ل – 50
.51
 - 12امحز امساع ٌٝعبٛر ،ايتعقب ايزٜين ،ايتٛد٘ ايجكايف
ٚاطَ ١اهل ،١ٜٛراص َٚهتب ١عزْإ ،بػزار ،2017 ،ل.75
 - 13عاَ ٞبٔ عً ٞايكًٝط ،ٞظاٖض ٠ايػً ٛيف ايز،ٜٔ
رصاعٚ ١ذبً ،ٌٝصبً ١داَع ١طٝب :١ايعً ّٛايرتب،١ٜٛ
ايغٓ ١اٚ٫ىل ،ايعزر  ،1426 ،2ل ل .134 – 133
 -14سغٔ ضبُٛر خً ٌٝاحملاََ ،ٞقزص عبل سنض ،ٙل
.10
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 ضبُز بٔ فاحل ايعجُٝني ،ؽضح نؾف ايؾبٗات،ط ،1املهتب ١ا٫ع ،١َٝ٬ايكاٖض ،2006 ،٠ل.29
ٜٛ - 16عف ايكضماَ ،ٟٚقزص عبل سنض ،ٙل ل 35
– .46
ٜ - 17اعض ايظعاتض ،٠ايعاٖض ٠ا٫ع ١َٝ٬قبٌ  11اًٍٜٛ
ٚبعز ٙدباصب ٚذبزٜات ٚافام ،ط ، 1ايزاص ايعضب١ٝ
يًعً ،ّٛبريٚت ،2004 ،ل.45
 - 18عبز ايػين عُار ،سانُ ١ٝاهلل ٚعًطإ ايفك ،٘ٝط،2
راص ايطًٝع ،١بريٚت ،2005 ،ل ل .55 – 54
 - 19عبز ايضس ِٝعً ،ٞايكاعز َٔ ٠ايتٓع ِٝاىل ايؾبه،١
نضاعات اعرتاتٝذَ ،١ٝضنظ ايزصاعات ايغٝاعٚ ١ٝ
ا٫عرتاتٝذ ١ٝبا٭ٖضاّ ،ايكاٖض ،٠ايعزر  ،2005 ،155ل ل
.9 – 8
 - 20امحز عً ٞاشبفاد ،ٞاسبضنات ا٫ع ١َٝ٬املعافض٠
ٚايعٓف ،ط ،1راص ايؾ ٕٚ٪ايجكاف ١ٝايعاَ ،١بػزار،2009 ،
ل.212
 - 21ضبُز ْٛص ايزَٛ ،ٜٔادٗ ١اشبطض ا٫ففض ،صبً١
ؽ ٕٚ٪اٚ٫عط ،بريٚت ،ايعزر  ،2014 ،149ل .5
 - 22ف٬ح ايقاَ ،ٟٚقزص عبل سنض ،ٙل.20
 - 23سغٔ ايغٝز عظ ايز ٜٔحبض ايعًَ ، ّٛقزص عبل
سنض ،ٙل .331
 - 24املقزص ايغابل  ،ل .331
 - 25ضبُز عابز ازبابض ،ٟاملغأي ١ايجكاف ١ٝيف ايٛطٔ
ايعضب ،ٞطَ ،2ضنظ رصاعات ايٛسز ٠ايعضب ،١ٝبريٚت،
 ،1999ل ل .114- 112
َ - 26عتظ عٝز عبزاهللَ ،قزص عبل سنض ،ٙل .48
 -- 27عبري عٗاّ َٗز ،ٟايتعقب يف ايفهض ايقٗ ،ْٞٛٝراص
ازبٓا ،ٔ٥عُإ ،2012 ،ل.22
 - 28نض ِٜضبُز محظ ،٠ايته ٜٔٛا٫ثين يف ايعضام
ٚدزي ١ٝايعٓف ،حبح يف َ٪متض ثكاف ١اي٬عٓف يف
ايتعاٌَ َع ا٫خض ،بٝت اسبهُ – ١داَع ١ايغًُٝاْ،١ٝ
 ،2008ل ل .118- 117
 - 29امحز امساع ٌٝعبٛرَ ،قزص عبل سنض ،ٙل.74
َٝ - 30داَ ٌٝ٥غعٛر ٚعذٝع ازبب ،ًٞٝاسبناصات
ايقضاع ٚاسبٛاصْ ،عاّ املقاصس ،١امل٪عغ ١اسبزٜج١
يًهتاب ،طضابًػ – يبٓإ ،2009 ،ل .228
 - 31سفٓا ٟٚبعًَ ،ٞزخٌ يف ْعض ١ٜايٓكز ايٓغَٚ ٟٛا
بعز ايٓغ ،١ٜٛط َٓ ،1ؾٛصات ا٫خت٬ف –ايزاص ايعضب١ٝ
يًعًْ ّٛاؽض ،ٕٚازبظا٥ض – بريٚت ،2009 ،ل .62
 - 32صدا ٤ضبُز قاعِ ،ايعٓف مز املضأ ٟ ٠مَ ٤ٛفاِٖٝ
ايٓٛع ٚايفضٚم ايفضر ،١ٜحبح مُٔ َ٪متض ثكاف١
اي٬عٓف يف ايتعاٌَ َع ا٫خضَ ،قزص عبل سنض ،ٙل
.219
 - 33ابضاٖ ِٝاسبٝزص ،ٟعٛعٛٝيٛدٝا ايعٓف ٚا٫صٖاب،
ط ،1راص ايغاق ،ٞبريٚت ،2005 ،ل .113
 - 34املقزص ْفغ٘ ،ل .63
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ا٫خت٬ف – َٓؾٛصات مفاف ،ازبظا٥ض – بريٚت ،2013،
ل ل 52- 51
 - 37عبري عٗاّ َٗزَ ،ٟقزص عبل سنض ،ٙل .37
38
 رْٝػ نٛـَ ،فٗ ّٛايجكاف ١يف ايعً ّٛا٫دتُاع،١ٝتضمجَٓ ١ري ايغعٝزاْ ،ٞط ،1املٓعُ ١ايعضب ١ٝيًرتمج،١
بريٚت ،2007 ،ل ل .121 – 120
 - 39املقزص ايغابل  ،ل ل .135 – 134
 - 40ضبُز عابز ازبابضَ ،ٟقزص عبل سنض ،ٙل ل
.166 – 164
 - 41ط٘ دابض ايعًٛاْ ،ٞا٫طَ ١ايفهضَٓٚ ١ٜاٖر ايتػٝري،
ط ،1راص اهلار ٟيًطباعٚ ١ايٓؾض ٚايتٛطٜع ،بريٚت،2003 ،
ل ل .219 – 218
 - 42املقز ايغابل  ،ل .218
 - 43عبز اسبُٝز امحز اب ٛعًُٝإ ،اطَ ١ايعكٌ
املغًِ،ط ،1راص اهلار ٟيطباعٚ ١ايٓؾض ٚايتٛطٜع ،بريٚت،
 ،2003ل.245
 - 44ضبُز باقض اسبه ،ِٝاجملتُع اْ٫غاْ ٞيف ايكضإ
ايهض٪َ ،ِٜعغ ١تضاخ ايؾٗٝز اسبه ،ِٝايٓذف ا٫ؽضف،
 ،2006ل .478
 - 45ضبُز عٝز طٓطا ،ٟٚارب اسبٛاص يف ا٫ع ،ّ٬راص
ْٗنَ ١قض يًطباعٚ ١ايٓؾض ٚايتٛطٜع ،ايكاٖض،1997 ،٠
ل ل .31 – 16
َ - 46ادز ايػضبا ،ٟٚايتغاَض َٓٚابع اي٬تغاَض ،ط،1
َضنظ فًغف ١ايز ،ٜٔبػزار ،2006 ،ل ل .93- 92
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