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 الرواية الواقعية اجلديدة و

 
 التساؤل  (ديالكتيكة )جدلي

 قراءة يف مناذج روائية عربية

 سعدون هادية هواوي .د أ.

 ()فاطمة كريم رسن .د م. أ.

 :ملخص البحث
األدب امِاقعْ امعربيْ أدب وييْ واشافييح ٓلييوا إيييدة ال غرو أن 

فيْ يققايٍ  ججدمٔ يتكِٓي أو يكس امِاقع فيْ ووآيج يدٓيدة  ات  ينج بيم

وَيِ بِ ي ٍ تاىيج منِييِد تيفدو  فٔيٍ امى ن ييت ، بيماسيؤا يي امِييِد

 بيمٌسبٔيت وامىالرشيت بيمسِاشي.

، غٔر وع ِميج إال يٌدوي تكِن واقعٔج املٔية جداوال ٓكِن اماِغل فْ ام

يماِغل باملٔية ال ت ُه إال  ن  إ. يي امىثيمٔج أو ال وٌ  ٔج فٔصبح امِيِد بعٔدا  

فْ اماسيؤا وامارشٔف ينّ االًثٔيالت املدسٔج من ضيٓي واألفكييو امايْ ٓ يِد 

ْ  اماعيطْ ام وعُيي ًليِ امافيوْ واماعيدل واماٌيِا بيلواو امِييِد فيْ  جيدم

 م واملدس.وليومج م ُه فنس اٍ ويققاٍ بيمعد

وم د ويا امِاقعِٔن فْ أيىيمُه اإلبدائج وخي ج امروائٔج إمّ االيا يد 

                                                 

() .امجيوعج امىساٌصرٓج. -ًيدٓج ٌَيول سعدون: أساي ة امٌ د املدٓث فْ شنٔج اماربٔج  د 

 ابي وشد. -شنٔج اماربٔج  -د. فيطىج وسي: أساي ة وسييدة فْ قسه امنغج امعربٔج 

 م.31/9/7137وود امبلث إمّ وجنج امىجىع بايوٓخ 
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ثِّف ا٢٧ٕ٣ ا٣ٛ٪ٰ إ٧٩ة ٱٕجؿ ٨ٔ ا٤٣عْةت اٵقةقٲح ٰٚ دُٮر ا١ٛ٣ػؿة ا٤ُ٧٣ٞػح 

كأف اٵ١ٚػةر دٕػٮد إ٣ػٯ ١ٚػؿة ا٣ٮصػٮد ٤ٔػٯ أذجةر٬ػة ا١ٛ٣ػؿة ، أك ٰٚ كٔٲ٭ة

 ا٣ٮظٲؽة ا٣ذٰ دذعؿؾ كدذُٮر.

كا٣ذكػةؤؿ ظٮ٣ػ٫ ثةٷٱضػةب ، ٣ٮصٮدكإذا ٦ة أوجعخ ١ٚػؿة اٷٱ٧ػةف ثػة

٬ٰ أقةس ا٢٧ٕ٣ ا٣ؿكااػٰ؛ ٚػإف ٬ػؾا ٦ػة ٱضٕػ٢  ،٨ٔ ا٣عٞٲٞح كا٣ك٤ت ثعسةن 

ا٣جعر ٨ٔ ا٣كججٲح ٰٚ ٹ ٦٪ُٞٲح اٵظؽاث كٹ ٦ٕٞٮ٣ٲذ٭ػة ٬ػٮ ثعػر مػ١ٌةؾ 

 ٰٚ ا١ٛ٣ؿ ٨ٔ ا٣ٕٺٝح ا٧٣ـدكصح ثٲ٨ ا٣ٮصٮد كا٣ٕؽـ.

ؿ اٵدٱت ٔ كا٣ؿكاٱح كاظؽ ٨ قةٔؽٱ٫ ٣ٲٌٛػط ٨٦ اٵص٪ةس ا٣ذٰ ث٭ة ٱن٧ِّ

 ُٗؿقح ا٣ٮاٝٓ ثة١٣ذةثح كٱ١ٟٛ ٔؿاق كٱ٤ٰ٘ ٦ة ٚٲ٫ ٨٦ ا٣نؿٔٲح كاٷَٺؽ.

ك٬٪ةؾ ركاٱةت ٔؿثٲح ادجٕخ ٬ػؾا ا٣ػ٪٭ش ا٣ػٮإٰٝ ك٦ة٣ػخ إ٣ػٯ أذ٧ػةدق 

دذج٪ٯ ٔجؿق ٦ؼذ٤ٙ َؿكظةت ا٣ٮإٝٲح كأم١ة٣٭ة كوٮر٬ة. كا٣ج٘ٲح ٬ٰ  ٦٪ـٔةن 

٦عةك٣ػح ٚػٟ أ٣٘ػةز ا٣ْٛؿ ث٧ـٱػؽ ٦ػ٨ اقػذضٺء ٦ُٕٲػةت ا٣ٮاٝػٓ ا٧٣ٕػٲل ك

 ٚٮًٮٱذ٫ كرا٬٪ٲح ٦ن١ٺد٫ ك ٹ٫٦.

، ا٣ُػةاٰٛ كا٣ىػؿاع، كاٷر٬ةب، كٰٚ ٦ٞؽ٦ح د٤ٟ ا٧٣ن١ٺت اٹظذٺؿ

، كا٣ذىٛٲح، كاٹٗذىةب، كا٣ك٤ت، كا٣٪ـكح، كا٣ذ٭ضٲؿ، كا٣ذٛضٲؿ ،كا٣ذُؿؼ

كٗٲؿ٬ػػة ٦ػػ٨ ا٧٣ٮًػػٮٔةت ، كا٣ؼٲة٩ػػح، كا٣ٛكػػةد ،كاٹػذُػػةؼ، كاٹٗذٲػػةؿ

٦ة أٗؿد٭٥ ثُؿٝ٭ة كدٕٚػذ٭٥ إ٣ػٯ  ؿكاٱح ا٣ضؽٱؽة ا٣ذٰ ٠سٲؿان اٵزٲؿة ٔ٪ؽ ٠ذٌةب ا٣

 د١سٲٙ اٵقب٤ح ثن٩ِّ٭ة.

ثـكغ ٩ٮع ركااػٰ صؽٱػؽ قٲنػ٢١ ّػة٬ؿة ػةوػح ٚػٰ ٱنٲؿ إ٣ٯ ك٬ؾا ٦ة 

. ك٣ٕػ٢ أ٬ػ٥ ٦ٺ٦ػط ٬ػؾا ةك٦ٮًػٮٔٲ   ةا٧٣كٲؿة ا٣ؿكااٲح ٰٚ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲح ٚ٪ٲ ػ

ا٣ٲٮ٦ٲػح ٣ؿوػؽ أدؽ ٣ذٛةوػٲ٢ ا٣٪ـكع ٩عٮ ا٣ؿكاٱح ا٣ضؽٱؽة ٬ػٮ ا٣ذٮٗػ٢ ٚػٰ ا

٦ػػٓ ظٲسٲةدػػ٫ ا٣ؿا٬٪ػػح  ٰكدكػػضٲ٢ أ٧ٔػػٜ ٣عْةدػػ٫ كا٣ذ٧ػػة٬ صـاٲػػةت ا٣ٮاٝػػٓ

ٲح كا٣ذٮ٢ٗ ٰٚ ظٲٮات ٬ؾا ا٣ؿا٨٬  ٘ي ٚ٭٧٭ة. ك١٣ػٰ ٩ػذ٧٤ف قػ٧ةت ا٣ؿكاٱػح ث
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قػ٪ٕذ٧ؽ ٔٲ٪ػةت ركااٲػح ، ٲػحضؽ٣أ٥٬ ّٮا٬ؿ٬ػة ا٩٣نٲؿ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ا٣ضؽٱؽة ك

  ٔؿثٲح ٦ذذجٕٲ٨ ٦ة ٱِّدٰ

 .ةن ٰ دنْٲضؽ٣ا٣ذٕةَٰ ا٣ -1

 .ةث٪ةاٲ   ٦ؿد١ـان  ٰضؽ٣ا٣ذٕةَٰ ا٣ -2

 .ٰٚ ا٣ذٛةوٲ٢ دٮٗٺن  ٰضؽ٣ا٣ذٕةَٰ ا٣ -3

ػ:تػدغم
ا٣ذٰ دذٲط ١٤٣ةدت ا٣ذٕجٲؿ ٔػ٨ رؤاق ا١ٛ٣ؿٱػح ، دٕؽ ا٣ؿكاٱح ٨٦ اٵص٪ةس اٵدثٲح

ك٬ػٮ ٱذٞىػؽ ، إٱة٬ة ٤ٔػٯ ٣كػةف مؼىػٲةد٫ كإًةن  ،إزاء ا٣ٮاٝٓ كدىٮراد٫ ا٣عٲةدٲح

ؿ ٔػ٨ ا٣ذ٤ُٕػةت كدكذ١نػٙ ا٧٣ض٭ػٮؿ كدٕجػ، ١٣ٰ دجٮح ثةٵقػؿار، ةص٤ٕ٭ة ظؿَّ 

 َّٰ . كدٕؽ اٵقب٤ح كا٩سٲةٹد٭ة داػ٢ ٣ٮإٝ٭ة كظٲةد٭ة ٤ٕ٣٭ة دضؽ ٚ٭٧ةن  كدكذْ٭ؿ ا٧٣ؼٛ

ا٧٣ذٮف ا٣كؿدٱح ٨٦ أ٥٬ ا٣ٮقةا٢ ا٣ذٰ دكةٔؽ ٤ٔٯ ٬ؾا ٫ٌ٤٠ ث٢ٌٛ ٦ة دؤدٱ٫ ٦ػ٨ دكر 

 رة.كأثٕةدق ا٧٣٪ْٮرة كٗٲؿ ا٧٣٪ْٮٰٚ اٹقذسةرة كاقذ٘ٮار دٛةوٲ٢ ا٣ٮاٝٓ ا٧٣ٕٲل 

ٷراظح ًػ٧ٲؿ ا٣ٛػ٨ ا٧٣٭ذ٧ٲ٨ ث٭ة ٝؿثة٩ةن رأم ك٧٣ة ٠ة٩خ ا٣ؿكاٱح ثعكت 
(1)

 ،

أف د١ػٮف مؼىػٲةد٭ة ٦٪ؽ٦ضػح ٚػٰ د٪ةٌٝػةت ا٣عٲػةة  ةكًػؿكرٱ   ةٚٞؽ ٗؽا ظؿٱ ػ

ك٬ػؾا ، ٦كذٮٔجح ٣ذ٧ػسٺت أظٮا٣٭ػة ،٦ذٛة٤ٔح ٦ٓ ٦ذ٘ٲؿاد٭ة ،٦ذٕةٱنح ٦ٓ دٌةداد٭ة

ٕة٣ضح ا٣ٕػة٥٣ ٚػٰ ظؿ٠ذػ٫ ا٣ؽااجػح م دعةكؿ ٚٲ٫ ٦٦ة ٱ٤ٰٞ ثة٣ؿكاٱح ٰٚ ٧ٌ٦ةر ٦ةدٌ

ا٣ػؾم ٱٕػؿؼ ث٩ِّػ٫  ضػؽؿكػٲح ثة٣ك٬ٮ ٦ة ٱٮوٙ ٚػٰ ا٤ٛ٣كػٛح ا٧٣ةر٠، ا٧٣ذُٮرة

«٥٤ٔ ا٣ٞٮا٩ٲ٨ ا٣ٕة٦ح ٣عؿ٠ح كدُٮر ا٣ُجٲٕح كا٧٣ضذ٧ٓ ا٣جنؿم كا١ٛ٣ؿ»
(2)

. 

                                                 

دؿص٧ػح د٠ذػٮر ٔجػؽ ، دػ٣ِّٲٙ دٱ٧ػٲ٨ ٠ؿا٩ػخا٣٪ٞؽم، ٱ٪ْؿ  ا٣ٮإٝٲح ٦ٮقٮٔح ا٧٣ى٤ُط  (1)

 .٤1981/58ُجةٔح، ث٘ؽاد عؿٱح ٣َجٓ دار ا٣، ا٣ٮاظؽ ٣ؤ٣ؤة

ة٬ٰ ، ٦٪نٮرات صٲؽة ا٣٪ػٮر، دؿص٧ح ٔـٱـ قج، ٚة٩ةقٲٙأؼ . ، أقف ا٤ٛ٣كٛح ا٧٣ةر٠كٲح (2)

 .93د. ت/
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ٌٰ ٤ٔٯ ا٣ذىٮر ا٣ كث٪ةءن  ٹ ٗ٪ٯ  أ٦ؿان ، د٘ؽك ٤٧ٔٲح ٦ٕؿٚح ٬ؾق ا٣ٞٮا٩ٲ٨ ضؽ٣

كة٩ٰ ا٣ؾم ٱٞذٌٰ اردجةط ا٣نؼىٲح ا٣ؿكااٲح ثة٣ذُٮر ٔ٪٫ ٤٣٪نةط ا٤٧ٕ٣ٰ اٷ٩

 ضػؽؿع ثٕي ٝػٮا٩ٲ٨ ا٣ُٮَّ ذاؾ دي  كٔ٪ؽ، ٰٚ ا٣ٮاٝٓ ٠ك٧ح ٦٭٧ح ٤٣ٕة٥٣ ا٧٣ةدم

١٣ػٰ ، ا٧٣ةدم ك٦ٞٮٹد٫ ٰٚ قجٲ٢ ١ٔف ٬ؾق اٹردجةَػةت ٚػٰ كٔػٰ ا٣٪ػةس

ٱ١ذنٛٮا ٝٮا٩ٲ٨ ا٣ٕة٥٣ ا٧٣ٮًٮٰٔ
(3)

. 

دىػجط ٬ػؾق اٵقػب٤ح  ،دُٮرق ك٤٧ٔٲح، كٵف اٵقب٤ح ثٮاثح ٦٭٧ح ٣ٛ٭٥ ا٣ٕة٥٣

ًؿكرٱح ٰٚ ا٧٣كةٔؽة ٤ٔػٯ دراقػح ا٣ىػٮرة ا٣ٕة٦ػح ٣٭ػؾا ا٣ذُػٮر ٠ضة٩ػت ٦ػ٨ 

ك٬ٰ د٪ُٮم ٤ٔٯ دىةرع اٵًؽاد ٠ِّظؽ ٝػٮا٩ٲ٨ ظؿ٠ػح ا٣ٕػة٥٣ ، ضؽؿصٮا٩ت ا٣

ٚةٵمٲةء كا٣ْٮا٬ؿ ٹ دُٮر ٩ٛك٭ة ٤ٔٯ ا٩ٛؿاد؛ ثػ٢ ٬ػٰ دذػؿاثٍ  .كدؿاث٫ُ ا٣نة٢٦

 ٰٚػك٠ػ٢ كاظػؽ ٦٪٭ػة ٱػؤزؿ  ،اٵمٲةء كا٣ْٮا٬ؿٰٚ كظؽة ٹ دذضـأ ٦ٓ ٗٲؿ٬ة ٨٦ 

ك٬ٮ ٱؼٌٓ ٤٣ذِّزٲؿات ا٧٣ٌةدة ،ٗٲؿق ٨٦ اٵمٲةء
(4)

. 

ٰ دؿٚي ا٣ذك٤ٲ٥ كا٣ضجؿٱح كدٕػةرض ا٧٣سة٣ٲػح ظػٮؿ ضؽ٣ك٦ةدٱح ٬ؾا ا٣ٛ٭٥ ا٣

ضؽؿثىؿاع اٵًؽاد ا٣ؾم ٬ٮ صٮ٬ؿ ا٣ ةدة٦ن إٱ٧ة٩نة ا٣ٞٮا٩ٲ٨ كدؤ٨٦ 
(5)

كدػؿل ٬ػؾق  .

كأف ، كأظ١ػةـ ٝٲ٧ٲػح ذادٲػح، ظٞػةاٜ وػ٤ؽة ػةرصٲػح ثػٲ٨ ا٣٪ْؿٱح ا٣ٕػة٥٣ ٦٪ٞكػ٧ةن 

ا٣عٞةاٜ ا٣ٕة٦ح ٹ ٱ٨١٧ ا٣ذن١ٲٟ ٚٲ٭ة كا٣ٞٲ٥ ذادٲح كَٮٔٲح
(6)

. 

٨ٔ ٚ٭٥ ا٣ُةثٓ ا٧٣ٮًٮٰٔ ٤٣ٞٮا٩ٲ٨ ٗٲؿ ٦ػذ٨١٧  كإذا ٠ةف اٷ٩كةف ٔةصـان 

ٚإ٩ػ٫ ثةٵقػب٤ح ا٧٣٪ُٞٲػح ا٧٣عذ٧١ػح إ٣ػٯ ا٣ٕٞػ٢ كا٧٣ؿا٬٪ػح ٤ٔػٯ  ٨٦ د٘ٲٲؿ٬ة؛

ٮصػٮدات ثٞػٮا٩ٲ٨ كٚؿًػٲةت دػ٪٥ْ وػٲؿكرد٭ة كدض٤ٕ٭ػة ٱٮاصػ٫ ا٧٣ ،ا٧٤ٕ٣ٲح

 ٚذ١ٮف ٤٣ٕة٥٣ ٨٦ ز٥ ٦ةدٱذ٫ ا٧٣٪ُٞٲح. ة،كًؿكرٱ   ةصٮ٬ؿٱ  دؿاثُةن دذؿاثٍ 

                                                 

 .98ٱ٪ْؿ  ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫/ (3)

 .96-93/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ٱ٪ْؿ   (4)

 .111ٱ٪ْؿ  ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫/ (5)

 ٦ؿاصٕػح، ثػؿا٬ٲ٥ صةقػ٥ ا٤ٕ٣ػٰدؿص٧ح إ، د٣ِّٲٙ دٲؿم اٱ٤٘ذ٨، ٱ٪ْؿ  ٦ٞؽ٦ح ٰٚ ا٣٪ْؿٱح اٵدثٲح (6)

 .1992/18ر ا٣نؤكف ا٣سٞةٚٲح ا٣ٕة٦ح، ث٘ؽاد، َجٓ دا، ٣ٲةسإد. ٔةو٥ إق٧ةٔٲ٢ 
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ك٦ػ٨ ، كثةٵقب٤ح دذٮ٣ؽ ا٣ؿؤل كا٤ٛ٣كٛةت كدؼذجؿ اٵ١ٚةر كٱن١ٟ ٚٲ٭ة

ا٣ػؾم  ك٣ٲف ٢٧ٔ ا١ٛ٣ؿ أف ٱؽٱ٨ ا٣نػؿَّ »ػٺؿ ا٣ذكةؤؿ ٱُؿح ا١ٛ٣ؿ ٦نة٫٤٠ي 

ث٢ أف ٱكذنٕؿ ا٣ؼُؿ ا٣ؾم ٱ٧١ػ٨ ٚػٰ ٠ػ٢ ٦ػة  ،٢ ٦ة ٬ٮ ٦ٮصٮدٝؽ ٱك٨١ ٠

«٦ة ٬ٮ راقغ ٦ٮًٓ إم١ةؿ ف ٱض٢ٕ ٢٠َّ أك ،٬ٮ ٣ِّ٦ٮؼ
(7)

. 

ِّػؽ َةٝػح ث٭ػة ٱذعػؿؾ  كٹ أقب٤ح ٨٦ دكف كصٮد وؿاع ثػٲ٨ اٵًػؽاد ٱٮ٣

 ة٤ٞٔٲ ػ ؛ ٚإف ٬٪ػةؾ دىػةرٔةن ٦ة داـ ٬٪ةؾ دٌةدو  كثٕجةرة أػؿل ،ا٣ٕة٥٣ كٱذُٮر

٥ كٱعٛـ ا٣ػٮٰٔ ثة٣ذ٪ػةٚؿ أك ثة٣ذ٪ػةٝي ا٣ػؾم ٬ػٮ ا٧٣عذػٮل ٱُٮر ا٣ٕة٣ داا٧ةن 

ك٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ ظذ٧ٲح ا٣ذ٪ةٚؿ كا٣ذ٪ػةٝي  .ا٣ؽاػ٤ٰ ٤٣عٞٲٞح ك٦ٮًٓ دُٮر٬ة

ك٦ذٕةٱنح ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫  ٩٭ة د٢ْ ٦كذ٤ـ٦ح ثٌٕ٭ة ثٌٕةن ٚإثٲ٨ ا٧٣ٮصٮدات؛ 

ك٬ؾا ٦ة ٱٕجؿ ٔ٪٫ ثٮظؽة اٵًؽاد، إ٣ٯ ص٪ت ص٪جةن 
(8)

. 

٩ؾ٠ؿ ٦٪٭ة ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٣ذ٧سٲػ٢ ٹ ا٣عىػؿ د٪ػةٚؿ ا٧٣ةدٱػح كأم١ةؿ ا٣ذٌةد ٠سٲؿة 

 ،كا٣ىػػؿأةت ا٣ُجٞٲػػح ،٦جؿٱة٣ٲػػحكا٣ذ٪ػػةٝي ثػػٲ٨ اٹمػػذؿا٠ٲح كاٷ ،ٔػػ٨ ا٧٣سة٣ٲػػح

ح ٦عؽدة صؽ٣ٲكٗٲؿ٬ة ٨٦ اٵًؽاد ا٣ذٰ دٞٮد إ٣ٯ ٦ٞٮٹت ، كدٌةدات ا٥١٣ٌ كا٣٪ٮع

٩ٞي ا٣٪ٞٲي كا٣عذ٧ٲح كا٣ٌؿكرة كا٣ىؽٚح  ٨٦ ٝجٲ٢ حك٦ٛة٬ٲ٥ ٦ذٕةرٚ
(9)

 .٣غإ. ..

٦ػ٨ » كد٢ْ ا٧٣ٕؿٚح أقةس ٠ػ٢ د٤ػٟ ا٧٣ٛػة٬ٲ٥ كا٧٣ٞػٮٹت ا٣ذػٰ ٬ػٰ

٣ذٞؿٱػت ا١ٛ٣ػؿ ٦ػ٨ ا٣نػٰء ، ح ٤٧ٔٲح ٹ ٩٭ةٱػح ٣٭ػةضؽ٣ٲكص٭ح ا٣٪ْؿ ا٧٣ةدٱح ا٣

٨٦ ا٧٣ٕؿٚح ا٣٪ةٝىػح ٗٲػؿ ، ٨٦ ا٣ض٭٢ إ٣ٯ ا٧٣ٕؿٚح، ا٧٣ؽرؾ إ٣ٯ ظؿ٠ح ا١ٛ٣ؿ

«ا٣ؽٝٲٞح إ٣ٯ ٦ة ٬ٮ أ٢٧٠ كأدؽ
(11)

. 

                                                 

ا٧٣ؤقكػح ا٣ضة٦ٕٲػح ٤٣ؽراقػةت ، ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ ا٣ٕٲػةدم، ٦ٲنةؿ ٚٮ٠ٮ ا٧٣ٕؿٚح كا٣كػ٤ُح (7)

 .1994/11، َجٕح أك٣ٯ، ثٲؿكت، كا٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ

 .112أقف ا٤ٛ٣كٛح ا٧٣ةر٠كٲح/ٱ٪ْؿ   (8)

 .158/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ٱ٪ْؿ   (9)

 .168ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫/ (11)
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٧٣ٕؿٚح ك٦ْةف ا٣ٕسٮر ٤ٔٲ٭ة ٬ػٮ ا٩سٲػةؿ ا٣ذكػةؤٹت ك٢ٕ٣ أظؽ أ٥٬ ٦ىةدر ا

 .ح كا٣ذٰ ث٭ة دذ٥ ٦ٕؿٚح ا٣ٕة٥٣ كٚ٭٫٧ كإدراؾ ا٣ٮصػٮد ك٦ة٬ٲذػ٫ضؽ٣ٲا٧٣ٮوٮٚح ثة٣

 ٨ٔ َؿٱٜ ا٣ذكةؤؿ ا٣ؾم ث٫ ٱػذ٨١٧ ٦ػ٨ اٹردٞػةء ك٨٣ ٱْٛؿ اٷ٩كةف ثة٣عٞٲٞح إٹَّ 

٦ػػ٨ ٦كػػذٮل ا٧٣ػػؽر٠ةت ا٧٣عكٮقػػح ا٣عٲػػح إ٣ػػٯ ٦كػػذٮل اٵ١ٚػػةر ا٣ذضؿٱؽٱػػح 

 كا٣٘ةٱح ا٣ذٰ ٱكٕٯ إ٣ٲ٭ة ٬ٰ ٦ٕؿٚح ا٣عٲةة كٚ٭٧٭ة. .٣ىؿٚحا

إ٣ػٯ ظٞٲٞػح صٮ٬ؿٱػح  ا٣ذكػةؤؿ ٦ػ٨ أف ٱ١ػٮف ٦كػذ٪ؽان  ضؽؿكٹ ٦٪ةص ٣

  ك١٣٪٫ ٚػٰ ا٣ٮٝػخ ذادػ٫ ،٢٠ إ٩كةف ٬ٮ ظة٢٦ ٤٣ٮٰٔ اٹصذ٧ةٰٔ» ٦ٛةد٬ة أف

٫ ٫ كأ٦ـصذى ٫ كرٗجةدً ٫ كأظٺ٦ى س٤ى ٫ ك٦ي ٩ْؿادً  ،٨٦ ذاد٫ ٱؽػ٢ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ٮٰٔ مٲبةن 

«ك٬ؾق ٤٠٭ة دن٢١ ا٣ٮٰٔ ا٣ٛؿدم ،ا٣نؼىٲح
(11)

. 

٦ػة ٣ػ٥ ٱ١ٕػف ا٣ٮصػٮد اٹصذ٧ػةٰٔ ٦ػ٨  كٹ ٱ١ٮف ا٣ٮٰٔ ا٣ٛؿدم ظةًؿان 

ٚػة٣ٮٰٔ ٬ػٮ ٝجػ٢ ٠ػ٢ » ،زاكٱح ٦ذ٤ُجةت ا٣ٛؿد كا٬ذ٧ة٦ةدػ٫ كأ٬ؽاٚػ٫ اٹصذ٧ةٔٲػح

مٰء م٢١ أرٚٓ ١ٕ٣ف ا٣ٕة٥٣ ا٧٣ٮًٮٰٔ.. ك١٣ػ٨ اٷ٩كػةف ٹ ٱ١ٕػف ا٣ٕػة٥٣ 

ٚٲٰٕ ٩ٛكػ٫ ٠ػؾات كٱٛػؿز  ،ث٢ كٔة٫٧٣ ا٣جةَ٪ٰ أٱٌةن ا٧٣ٮًٮٰٔ ا٣ؼةرصٰ ٍٚٞ 

«ٰٚ إَةر ا٣ٕة٥٣ ا٧٣عٲٍ كٱؽرؾ ٩ٛك٫ ١٠ةا٨ ٔة٢ٝ ة٩ٛك٫ ذ٬٪ٲ  
(12)

. 

ثػ٢  ،٦عي وٮرة ا٣ٮاٝػٓ»٣ٲكخ ٵ٩٭ة ، كدذعٜٞ ٚة٤ٔٲح ا٣ذكةؤؿ ثة٤٣٘ح

أداة ٱذعٞػػٜ ا٣ٮاٝػػٓ ث٧ٮصج٭ػػة كدع٧ػػ٢ ٚػػٰ دٌػػةٔٲٙ ث٪ةا٭ػػة اٷٔٺ٩ػػٰ ٦ػػةدة 

«كا٣ـٱٙ ٨٦ ػىةاه ا٤٣٘ح كظؽ٬ة ا٣عٞٲٞح...كد٘ؽك ا٣عٞٲٞح
(13)

. 

إٹ إذا ٠ة٩ػػخ  ٌٰ ضػػؽ٣كٹ دذػػٮ٣ٯ ا٣نؼىػػٲح ا٣ؿكااٲػػح ٦٭٧ػػح ا٣ذكػػةؤؿ ا٣

                                                 

١ٰ، دار ثإمػؿاؼ ٚٲػٮدكر ثٮرٹدكػ، ح ا٧٣ةدٱح ا٣ذةرٱؼٲحٲأوٮؿ ا٤ٛ٣كٛح ا٧٣ةر٠كٲح ا٤٣ٲ٪ٲ٪ (11)

 .82-1985/81، ٰاٹدعةد ا٣كٮٚٲذا٣ذٞؽـ ، ٦ٮق١ٮ، 

 .87/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (12)

 .23/ا٣٪ٞؽما٣ٮإٝٲح ٦ٮقٮٔح ا٧٣ى٤ُط  (13)
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٣ذٮٝٓ ا٣ٕػة٥٣ ٦ػ٨ ظٮ٣٭ػة ٚػٰ  ..ث٩ِّ٭ة مؼىٲح ٦ؿ٠ـٱح د٧ذ٤ٟ ا٣ؼٲةؿدٮوٙ 

ز٥ دُؿظ٫ صة٩جةن  ،مؿاؾ ٨٦ ا٧٤١٣ةت ٚذعؽدق كدٛ٭٫٧
(14)

. 

ٚػإف ذ٣ػٟ كإذا دُةثٜ وٮت ا٣نؼىػٲح ا٣كػةردة ٦ػٓ وػٮت ا١٣ةدػت؛ 

أف ٱ٘ػؽك ٦ػة  ةك٣ػٲف ًػؿكرٱ   ،اٵػٲػؿ ا٣ؼةوػحٔٞٲػؽة ٱض٢ٕ ا٣ؿكاٱح ظة٤٦ح 

ٔٞٲػؽة ٨ٔ ٩ٮاٱةق ا٧٣ؤد٣ضح ٚػٰ ا١٣ذةثػح؛ إذ ٝػؽ د١ػٮف  ٱُؿظ٫ ا٧٣ؤ٣ٙ ٦ٕجؿان 

 نؼىٲح.ا٣ٔٞٲؽة ا٧٣ؤ٣ٙ ٦٪ٛى٤ح ٨ٔ 

كقٮاء أ٠ةف اٵ٦ؿ ٤ٔٯ كٜٚ ا٣ذىٮر اٵكؿ أـ ٠ةف ث١ٕكػ٫؛ ٚػإف دعٞٞػ٫ 

ا٣ذػٰ د٧ذ٤ػٟ ٝػؽرة اٷٝ٪ػةع ٦ٮّٛػح أدكات ا٧٣ٕؿٚػح ثة٣نؼىٲح  ٱ٢ْ ٦ؿ٬ٮ٩ةن 

ك٦ػة ا٣جػٮح  .ك٦ذـكدة ثة٣ٮٰٔ ا٣ؾم ث٫ دْٛؿ ثة٣عٞٲٞح كدعٜٞ ا٣نٕٮر ثػة٣ٲٞٲ٨

أك دؿ٠٭ػة مػج٫ ٗػةاؿة ٚػٰ  ،ثةٵقب٤ح كدؿؾ اٷصةثةت ٦ؿصِّة كٗٲؿ ٦ىؿح ث٭ػة

ا٧٣ٮقٮـ ث٤جٮس ٨٦ ا٣ذ٢٦ِّ ا٧٣٪ُٞػٰ  ضؽؿإٹ م٢١ ٨٦ أم١ةؿ ا٣ .ا٧٣ض٭ٮؿ

 ٰٕ ٤٣ٕة٥٣.كا٣ذىٮر ا٣ٮاٝ

ذٮّٲٙ ا٣ذكةؤؿ ٚػٰ إَػةر ٣كٹ ٗؿك أف دذىؽل ا٣ؿكاٱح ا٣ٕؿثٲح ا٣ضؽٱؽة 

صؽ٣ٰ ثإزاء ا٣ٕة٥٣ ا٣ؿكااٰ ٨٦ ػٺؿ و٪ةٔح مؼىٲح راٲكح ٣ذ١ٮف ٚة٤ٔح ٰٚ 

٤ٕ٣٭ػة دػذ٨١٧ ٦ػ٨ ا٣ْٛػؿ ثٛ٭ػ٥ ٦ػة ٬ػٮ  ،قػذ١٪ةق اٵقػؿارادٮًٲط ا٤٘٧٣ٜ ك

ذىػٮرات ا٣ذػٰ ٚٮًٮم أك ٗٲؿ ٦ٞ٪ٓ أك ٤٦ذجف ٦ػ٨ ا٣ْػٮا٬ؿ كا٧٣ٛػة٬ٲ٥ كا٣

 دعٲٍ ثٮإٝ٪ة كد٘ـك ظٲةد٪ة ككصٮد٩ة.

كدعذ٢ ٌٝٲح إدراؾ ا٣ٮصٮد اٹ٬ذ٧ةـ ا٣ؿاٲف ا٣ؾم د٪ىت ٤ٔٲػ٫ ا٣ذكػةؤٹت 

٤٣نػ١ٮؾ كٚؿٱكػح  ٚذض٤ٕ٭ػة ٩٭جػةن  ؛ا٣ذٰ دٞي  ٤ٔٯ ا٣نؼىٲح ا٧٣عٮرٱح ٦ٌػضٕ٭ة

ْٛؿ ٤٣عٲؿة ا٣ذٰ د٤ٰٞ ث٭ة ٰٚ دكا٦ح ا٣ذ١ٛٲؿ ا٧٣٪ُٰٞ ٦عةك٣ح ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ دٮٝ٭ة إ٣ٯ ا٣

 ك٦ؿاٲةت ك٦ؽر٠ةت. ٦عكٮقةتو  ،ثة٣عٞٲٞح كٚ٭٥ ٗةاٲح ا٧٣ٮصٮدات

                                                 

 .22/ٛك٫ا٧٣ىؽر ٩ٱ٪ْؿ   (14)
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ـاف كاٷظكةس ثة٣نٟ كا٣ذؾثػؾب كا٣ٮٝػٮع كٱٕؽ ا٣نٕٮر ثة٣ٛٮًٯ كا٣ٺادٌ 

ح ٲٌػضؽ٣ٓ ثة٣نؼىٲح ٩عػٮ ا٣ذكػةؤؿ ثٰٚ دااؿة ا٣ٮ٥٬ ٨٦ أ٥٬ ا٧٣عٛـات ا٣ذٰ دؽٚ

 .٧ػة ثٞىػؽٱحكرث ،ٚذذؽأٯ اٵقب٤ح ٤ٔٯ ٣كة٩٭ة كد٪سةؿ ٚػٰ كٔٲ٭ػة ثٕٛٮٱػح ،٦ةدٱح

كا٣٭ؽؼ ٨٦ كراء ذ٣ٟ ٬ٮ ا٣ؿٗجػح ٚػٰ إٔػةدة دنػ١ٲ٢ ا٣ٮاٝػٓ ا١ٛ٧٣ػٟ كدػؿ٦ٲ٥ 

 ةذق ٨٦ ا٣كٞٮط كا٣ذؽ٬ٮر كا٣نؾكذ.ا٧٣عٲٍ ا٧٣٭ن٥ كإ٩ٞ

كٝؽ ٹ ٱج٘ػٰ ا١٣ةدػت ٦ػ٨ كراء دػؿؾ ا٣نؼىػٲح ٦ذكػةا٤ح ك٦ذعٲػؿة ٚػٰ 

دٮصٲ٭٭ػة ٱؿٱػؽ كإٝ٭ة ٦ن١١ح ٰٚ ٝٲ٧٭ة دعٞٲٜ اقذؿًةا٭ة ٔػ٨ ا٣ٮاٝػٓ؛ ثػ٢ 

٫ كا٣ذٌةد ٫ٕ٦ كا٣ذن١ٲٟ ٚٲػ٫ ٦ػ٨ ػػٺؿ دعٮٱػ٢ ا١٣ذةثػح إ٣ػٯ أداة ٧٣ٕةرًذ

 ٲح ٤٣ذ٭نٲ٥ كا٧ٞ٣ٓ كا٣ذُؿؼ كا٣ٺٔٞٺ٩ٲح.صؽ٣

كٔػ٨ ذ٣ػٟ ٱٞػٮؿ  .ك٬ؾا ٦٪ْٮر ّة٬ؿادٰ ٱُٰٕ رؤٱػح ػةوػح ٤٣ٮصػٮد

ف أمػٟ ٚػٰ أقػذُٲٓ أٹ »  (٬ٮقػؿؿ)زٔٲ٥ ا٣ْة٬ؿادٲح اٵ٧٣ة٩ٲح ا٣ٛٲ٤كػٮؼ 

«٤ٯ ا٣ض٧ض٧حأمٲةء ٠٭ؾق أ٠سؿ ٨٦ م١ٰ ثٌؿثح ظةدة ٔ
(15)

. 

٣ٯ ا٣عػؽس ا٣ػؾم إكٝىؽٱح  كٝؽ ٱؿد٨١ ا٣جٮح ثة٣ذكةؤٹت كا٩سٲةٹد٭ة دؽأٲةن 

، (دك٧ٗةدٲػحرؤٱحن ٔٞؽٱح صةز٦ح )ث٫ دذ٧ذٓ ا١٣ٲ٪ٮ٩ح ا٣كةردة ثة٣ٮٰٔ ٣ذذ٥ رؤٱح ا٣ٕة٥٣ 

 ا١٣ٲ٪ٮ٩ح كا٧٣ٕ٪ٯ ٱؿدجُػةف داا٧ػةن » ٚٲذٮ٠ؽ دع٤ٲ٤٭ة ٫٣ ثن٢١ ٔٞٺ٩ٰ ٤ٔٯ أقةس أف

  ء ٨٦ دكف مػؼه كٹ مػؼه ٦ػ٨ دكف مػٰءٹ ٱٮصؽ مٰك أظؽ٧٬ة ثةٳػؿ،

«ا٣نٰء كا٣نؼه ٰٚ ا٣عٞٲٞح كص٭ةف ٤٧ٕ٣ح كاظؽة
(16)

. 

ػ ؛ إٹ إذا د٧ػخ وػٲةٗذ٭ة أك ةكصٮ٬ؿٱ ػ ةكٝؽ ٹ ٱ٘ؽك ا٩سٲةؿ اٵقػب٤ح ٦٭٧ 

ثػة٧٣ؤ٣ٙ ٧٠ػة  ك٬ػؾا اٵ٦ػؿ ٱْػ٢ ر٬٪ػةن  ،إٔةدة وٲةٗذ٭ة ثةدضةق ث٤ٮغ اٵصٮثح

 ا٣ذ٤ٰٞ كاٹقذٞجةؿ.٣٪ْؿٱح  ٱذٮٝٙ ٤ٔٯ ا٣ٞةرئ كٚٞةن 

                                                 

 .66/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (15)

 .66/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (16)
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ك٦ػة ٱعىػ٢ ٚػٰ ٤٧ٔٲػح  ،ك٤ٕ٦ٮـ أف ٹ أ٧٬ٲػح ٤٣ؿكاٱػح ٦ػ٨ دكف ٝػةرئ

ا٣ٞػؿاءة ٬ػػٮ دىػٕٲؽ ظة٣ػػح اٹ٣ذجػةس كا٣ذػػٮصف كدٚػٓ ا٣ٞػػةرئ إ٣ػٯ ا٣ذ١ٛٲػػؿ 

ة دك٫٣ِّ ا٣٪ٛف كا٣ذ٢٦ِّ  ُجةٔػ٫؟ ٨٦ ٝجٲ٢  ٦ػة ا٣ػؾم ٚ٭٧ػ٫؟ ٦ػة ا٩كاٷصةثح ٧َّٔ

أزػؿ ا٣ض٧ػ٢ اٹقػذٛ٭ة٦ٲح ؟ ٠ٲٙ دِّزـ ا٣جُػ٢؟ ك٦ػة ٧٣ةذا ا٩ذ٭خ ا٣ؿكاٱح ١٬ؾا

 ٣غ.إ ٤ٔٯ دٛة٥ٝ ا٣ذِّزـ كدىةٔؽق؟..

 ٚةٚذؿاض َػؿح ،إ٣ٯ صؽ٣ٲح رثٍ ا٣كؤاؿ ثة٣ٞؿاءة (ٱ٤٘ذ٨إدٲؿم )كٱؾ٬ت 

كٝػؽ  ،ٹ دجٞٯ ٬٪ػةؾ ظةصػح ٤٣كػؤاؿ ٔ٪ؽاػؾ إذٍ  ؛ا٣كؤاؿ ٹ ٱ٧ذ٪ٓ ٨ٔ ا٣ٞؿاءة»

٣ع٥١ ا٧٣ؼةَت ٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٦ػ٨ ٔػؽـ كصػٮد  ٩نٟ ٰٚ أف ٱٞٲ٥ ا٣كةا٢ كز٩ةن 

«ف ا٣كؤاؿ قةػؿ أك ٔؽكا٤ِّٰٔ٩ٯ ا٣ع٥١ ث ٦ة ٱؽؿ
(17)

. 

 ث٧ٮاوػػ٤ح ا٣ٞػػؿاءة كٹ دػػذ٥ ٤٧ٔٲػػح ا٣ذ٦ِّػػ٢ كاٹقػػذ٪ذةج ٔ٪ػػؽ ا٣ٞػػةرئ إٌٹ 

كٝػؽ ٱْػ٢  .٭ة أك ٧٣ػة ٬ػٮ وػةدـٔ٪ك٦ٮاص٭ح ٦ٌٕٺد٭ة كاٚذؿاض اٷصةثةت 

ثج٪ةء ا٣ٛؿًٲةت كدعكػٲ٨ ا٣ٕٺٝػةت ك٦ػ٢ء  ١ةن ٬٧ؾا ا٣ٞةرئ َٲ٤ح ا٣ٮٝخ ٦٪٭

٪ذةصةت كٚعه ا٧٣نةٔؿ كاقذؼٺص ٦ٕؿٚح ٤٣ٕػة٥٣ ا٣ٛؿاٗةت كدٞؽٱ٥ اٹقذ

٦ػػ٨ اٵدب
(18)

دكف  ٹ كصػػٮد ٧ٕ٤٣ػػ٢ اٵدثػػٰ ثذةدػػةن » ثإوػػؿار أف ٦ؤ٠ػػؽان ، 

٧ة زادت ٗـارة ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ك٤٠َّ  ..ح ا٣ٕٛة٣ح كا٣٪نُح ٨٦ ٝج٢ ا٣ٞةرئا٧٣كة٧٬

«ا٣ذٰ ٱٞؽ٦٭ة ذ٣ٟ ا٢٧ٕ٣ زاد ٧ٗٮ٫ً
(19)

. 

 (ة٩ف ركثػؿت ٱػةكس٬ػ)ك (ٗػةدا٦ٲؿ)كدذؼؾ صؽ٣ٲح ا٣كؤاؿ كا٣ضٮاب ٔ٪ؽ 

ثةٔذجةر أف ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٣ػ٪ٌه كا٣ٞػةرئ إ٧٩ػة دؼٌػٓ ٧٣٪ُػٜ  ؛م٢١ ٩نةط ٝؿااٰ

٨٦ ٦ٕؿٚػح  كٱعةكؿ ٬ؾا اٵػٲؿ ا٩ُٺٝةن  ؛ٚة٣٪ٌه ٱعٛـ ا٣ٞةرئ ،ا٣كؤاؿ كا٣ضٮاب

 ..دؼذ٤ٙ اٷصةثح ٨٦ ٝةرئ إ٣ٯ ٝةرئ كٝؽ ،٦ٕٲ٪ح أف ٱضٲت ٨ٔ اٵقب٤ح

                                                 

 .83/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (17)

 .84/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ٱ٪ْؿ   (18)

 .84/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (19)
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أك  ؽ ٚػٰ مػ٢١ اقػذ٪ُةب إٌٹ كإذا ٠٪ة ٩ذىٮر أف ٹ ٌٚةء ٣كؤاؿ كصػٮا

ٵف ا٣ٞةرئ ٬ٮ ا٣ؾم ٱٞٮـ ثىٲةٗح اٵقػب٤ح كدٮ٣ٲػؽ٬ة ٦ػ٨ رظػ٥  ؛اقذضٮاب

ا٣٪ٌه ذاد٫؛ ٚإف ٝٲةـ ا٧٣ؤ٣ػٙ ثضٕػ٢ ا٣كػةرد ٦ػ٪ض٥ وػٲةٗح اٵقػب٤ح داػػ٢ 

اقػذؽٹؿ أثٕػةد ٚػٰ ا٣٪ٌه قٲض٢ٕ ا٣ٞةرئ أ٠سؿ ٚة٤ٔٲػح ٦ػ٨ ا٣٪ةظٲػح ا٣ٞؿااٲػح 

٦ػػ٨ اقذعىػػةؿ  أد٩ػػٯ ٝؿثػػةن  ٱ١ػػٮفك، ا٣ذكػػةؤٹت كا٣ٮٝػػٮؼ ٤ٔػػٯ ٚعٮا٬ػػة

٫ ٝؿاءادػ٫ ٢ ا٣ػؾم ٱٮٌصػة٣ذ٦ِّ ػث٣ؿوػؽ ٦ة٬ٲذ٭ػة  اٷصةثةت ٣٭ة كأ٠سػؿ اقػذٕؽادان 

 كث٧ؽاك٦ح ١ٚؿٱح ك٦ٮاّجح دااجح. ،٦ع٪١ةن  ٦ؽرثةن  دٮصٲ٭ةن 

ك٣ؾ٣ٟ د٘ؽك اٵ٧ٔةؿ ا٣ؿكااٲح ذات اٵرًٲح ا٧٣ذكةا٤ح كا٣عة٤٦ػح ٣٪ـٔػح 

٩٭ػة دُػؿح ٵ ،ش ا٣ٞػؿاءةٚػٰ ٩ْؿٱػةت ا٣ذ٤ٞػٰ ك٦٪ػة٬ ا٣ذن١ٲٟ أ٠سؿ ا٩ػؽ٦ةصةن 

٧ػة ٠ة٩ػخ اٵقػب٤ح ك٤٠ٌ  ،ةٲ  صػؽ٤ٔ٣ٯ دٮا٣ٲ٭ة ٦ذ٧ٕػؽة ا٩سٲة٣٭ػة  اٵقب٤ح كد٪١ٌت 

٠ة٩خ ا٣ٞؿاءة صةدة ك٦سٲؿة ٣ٺ٬ذ٧ةـ، صؾرٱح كصؽٱح
(21)

. 

ك٬ؾا ٦ة ٱض٢ٕ ٦س٢ ٬ؾق اٵ٧ٔةؿ ٦٪ٌٮٱح ٰٚ ػة٩ح ا٣ؿكاٱح ٦ة ثٕػؽ ا٣عؽازٲػح 

 ةأذٲةدٱ ػ ٩٭ػة ٹ دؼةَػت ٝةراػةن ٵ ،(ا٣ؿواٱنح ا٣ضؽٱنؽة) ا٣ذٰ ٤ُ٩ٜ ٤ٔٲ٭ة ٦ى٤ُط

؛ ث٢ ٬ٰ دذٞىؽ ا٣ذٮص٫ إ٣ٯ ٝةرئ ٨٦ ٩ٮع ػةص ٱٮوٙ ث٫٩ِّ ٝةرئ ٚةٔػ٢ ػة٦ٺن 

ٰو ٹ ٦كذ٭٤ٟ ك٦ذعٛـ ٹ ٦كذك٥٤ ك٦  ٗٲؿ ٦ُةكع.. ذعةكر ٹ ٨ٞ٤٦ كٔى

ا٣ذكػةؤؿ ٦٪ُٮٱػح ٤ٔػٯ ٝىػؽٱح ا٣ذنػ١ٲٟ كٚة٤ٔٲػح  (زٲ٧ػح١ٚؿة )دٕؽ  ظٲ٨ك

ح ٦ة٬ٲػح ا٣ٮصػٮد كٚ٭ػ٥ ا٣ٕػة٥٣ ا٧٣ؿاػٰ ٲػح دكػذؽٰٔ ٦ٕؿٚػضؽ٣ا٣عٲؿة كا٣ذؾثؾب ث

كا٣ٺ٦ؿاٰ؛ ٚإف ا٣ذؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ذٮوٲٙ ا٣٪ْؿم ٱذ٤ُػت ا٣ٮٝػٮؼ ٔ٪ػؽ ٔٲ٪ػةت 

 ٦عةكر ٠ةٳدٰ ك٬ٮ ٦ة ق٪ذ٪ةك٫٣ ٨٦ ػٺؿ زٺزح  .ركااٲح ٩ؽ٢٣ ث٭ة ٤ٔٯ ٦ة دٞؽـ

                                                 

، ظكػٲ٨ ػ٧ػؿم، ٱ٪ْؿ  قؿدٱةت ا٣٪ٞػؽ ٚػٰ دع٤ٲػ٢  ٣ٲػةت ا٣ؼُػةب ا٣٪ٞػؽم ا٧٣ٕةوػؿ (21)

 .2111/129، َجٕح أك٣ٯ، دار اٵ٦ةف، ا٧٣٘ؿب ، ٦٪نٮرات اٹػذٺؼ 
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 ا٣ذكةؤ  ثة٣ذنْٰ: حصؽ٣ٲّ  - أوالً 

١ٕػف إظكػةس ٱإ٧٩ة إفَّ دٮا٣ٰ ا٣ذكةؤٹت ك٬ٲ٧٪ذ٭ة ٤ٔٯ ا٧٣ذ٨ ا٣ؿكااٰ 

ك٨٦ وٮر ٬ؾا اٷدراؾ كٝٮٔ٭ػة ، ا٣نؼىٲح ا٣ؿكااٲح ثٮإٝ٭ة كإدرا٠٭ة ٣عة٣٭ة

  ِ  ،كا١٩كػةر ٰٚ دااؿة ا٣٭٥ٌ ا٣٪ٛكٰ ا٣ؾم ٱس٢ٞ ٠ة٤٬٭ة كٱض٤ٕ٭ة ٰٚ ظة٣ػح دنػ

 .ٚذ٘ؽك ػةاٛح ٦ٌُؿثح كًٕٲٛح ٹ د٤٧ٟ ٝؿاران 

ِّ٘ كٝؽ دي  جػؿـ ٦ػ٨ ٚذذ ،٤ٞ٤٣ػٜ ه ا٣٭ٮاصف كا٣ن١ٮؾ ظٲةد٭ة ٚذذؿ٠٭ة ٩٭جةن ٪

٤ٕ٣٭ػة دػذ٨١٧ ٦ػ٨ ا٣٭ػؿب ٦ػ٨  ،٭ة ٰٚ اٹ٩ـكاء كا٣ذٺمػٰكإٝ٭ة ٤ٕ٦٪ح رٗجذى 

دة ظة٣ػح ٔة٥٣ قٮداكم ٝةد٥ إ٣ٯ ٔة٥٣ ٦ذؼٲ٢ دى٪٫ٕ ث٪ٛك٭ة دج٘ػٰ ٦٪ػ٫ اقػذٕة

 ..ا٣ذٮازف ٚذذ١ٲٙ ٦ٓ ظة٣٭ة

٭٭ة وػٮب ا٣نػٟ كاٹردٲػةب ٦ػ٨ ػػٺؿ أقػب٤ح ك٦ة أذـا٣٭ة ا٣ٮاٝٓ كدٮص  

؛ إٌٹ  رظجح ٦ػ٨  ٔة٢٦ ٩ٛكٰ ٱعٜٞ ٣٭ة ا٣ذٮاٜٚ كٱ٧٪ع٭ة  ٚةٝةن  دُؿظ٭ة ثذذةثٓ كدٮاؿو

 ٨٦ اٵك٬ةـ كا٣ؿؤل ا٣ذٰ دى٪ٕ٭ة ٰٚ ٦ؼٲ٤ذ٭ة ظكت..أ٦ؽاء ا٣ذع٤ٲٜ ٰٚ 

)أ٩سٯ ا٣كؿاب( ك٬ؾا ٦ة ٧٤٩ك٫ ٰٚ ركاٱح
(21)

٤٣ؿكااٰ ا٣ضـااؿم كاقػٲ٪ٰ  

ػك٧٬ة دٕة٩ٲػةف دى  ،اٵٔؿج ا٣ذٰ دؤدم ٚٲ٭ة ٦ؿٱ٥ أك ٣ٲ٤ٯ دكر ا٣جُٮ٣ح قػجج٫  ذةن ذ  نى

حٱٌ ٮً ٩ى ا١٣ةدت ٩ٛك٫ ا٣ؾم كًٕ٭٧ة ٰٚ دكا٦ح اٵى 
)*(
كا٣نٟ ٣ذذنػْٯ ٠ٲ٪ٮ٩ذ٭٧ػة  

٦ػ٨ ػػٺؿ رقػةا٢ ٦ذجةد٣ػح دٛػذط  كدذ٤ْٯ ظٲةد٭٧ة ث٪ةر ا٣٘ٲػؿة كا٣٪ؿصكػٲح..

٦ض٧ٮٔح ٦ػ٨ اٵقػب٤ح كٔٺ٦ػةت اٹقػذٛ٭ةـ ا٤٧٣٘ػـة ا٣ذػٰ دْػ٢ »ا٧٣ضةؿ ٣ػ

                                                 

دار ، كاقػٲ٪ٰ اٵٔػؿج، ركاٱح ٰٚ م٭ٮة ا٣عجؿ كٚذ٪ػح ا٣ػٮرؽ -ا٣كؿاب ق١ؿٱجذٮرٱ٥ أ٩سٯ  (21)

كا٣ؿكااػٰ  .2119، َجٕػح أك٣ػٯ، ٠ذةب دثٰ ا٣سٞةٚٲػح، ا٣ىؽل ٤٣ىعةٚح كا٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ

ك١٤٧٦ػح  ،٩ؽ٣كػٰا٣جٲػخ اٵ  ركااػٰ صـااػؿم ٣ػ٫ ركاٱػةت ٠سٲػؿة ٦٪٭ػة  ٔؿجكاقٲ٪ٰ اٵ

 .ٔؿثٲح ٠سٲؿة ـى كٝؽ ظةز صٮاا .كقٲؽة ا٧٣ٞةـ ،ا٣ٛؿامح

اٵى٩ىًٮٱٌح  ث٧ٕ٪ٯ اٵزؿة )اٵ٩ة٩ٲح(. ك٬ٰ صةرٱح ٤ٔٯ ٝٲةس ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٣٪كػت، ٚػٰ ٩عػٮ   )*(

ٗىؽىكٌم،.... ا ا٧٣ض٤ح.  ٱؽكٌم، ك
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ةت ٦ج٭٧ػػح كٗة٦ٌػػح أ٦ػػةـ ا٣ٞػػةرئ ا٣ػػؾم ٱْػػ٢ ثة٩ذْػػةر ردـ ٬ػػؾق ا٣ٛؿاٗػػ

«ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح ٰٚ ٝةٔؽة ثٲة٩ةت ا٣ؿكاٱح اٵقةقٲح
(22)

. 

٤ٔٯ ٬ػة٦ل ا٣كػؿد  ة ٱٕـز ٬ؾق ا٣ٞىؽٱح إٝىةء ا١٣ةدت ٣٪ٛك٫ ٣ٲ٢ٌْ ك٧٦ٌ 

ٚذذضػ٫ وػٮب ، كص٪ٮ٩ػةن  )٣ٲ٤ػٯ( دٌػُؿـ ٤ٝٞػةن  ا٣نؼىػٲح ٹ ٰٚ ٦ذ٪٫؛ دةر٠ػةن 

ا٧٣٘ة٦ؿة كاٹ٩ذعةر كا٣ٺدٮازف ثةقػذؽٔةء أقػب٤ح د٭ػٲ٨٧ ٤ٔػٯ ا٣كػؿد ا٣ػؾادٰ 

٦ن٨ ٠نةن  :أدكة   أظٲة٩ةً » ٨ دؾثؾث٭ة ا٣٪ٛكٰ كٔؽـ ادـا٩٭ة ا٣ٕة٣َٰٛذ١نٙ ٔ

٦نةذا ٣نٮ ٠ة٩نخ ٦نؿٱ٥ ظٞٲٞنح أػنؿى  :٦٪ة أظ٤ٯ وأص٢٧ أ٩ة أم ٦ؿٱ٥؟ أدكة  

«ٗٲؿه؟
(23)

 ،ا٧٣ٕذةدة إ٣ٯ أػؿل ٗٲؿ ٦ٕذػةدةاٵ٦ؽاء كدذٕؽل ث٭ة ا٣ذكةؤٹت  .

 ك٬ٰ ٤ٔٯ دراٱح ث٧ة ٱٕذؿٱ٭ة ٨٦ اًُؿاب.

٤ح ٦ػ٨ رظػ٥ ا٣ػ٪ٌه ٱ١نػٙ ٔػ٨ ٦ٞةك٦ػح ٬ػؾا أف دٮ٣ٲؽ اٵقب»ك٤ٕ٦ٮـ 

كأف  ..ٲٕح اٵقب٤ح ا٣عٞٲٞٲح أك ا١٧٧٣٪حكذ٣ٟ ظكت َج ،اٵػٲؿ أك اقذكٺ٫٦

ث٢ ٬ٰ رٗجح ٰٚ د٧ٕٲٜ  ،٧٤٣ٮاص٭ح أك دِّصٲٺن  ٣ٲكخ ثؾػةن  زٞةٚح ا٣كؤاؿ ٔ٪ؽاؾو 

«أ٫٩ ثؽٱ٭ٰ ؼةؿ داا٧ةن ٦ة ٱي 
(24)

. 

ٚػٰ اٵ٤ٗػت ٹ  ٩٭ػةٚإٰٚ كًػٓ إصةثػةت ٦عػؽدة؛  كإذا ٠ة٩خ د٪ضط أظٲة٩ةن 

دضػػؽ ٵقػػب٤ذ٭ة إصةثػػةت مػػةٚٲح ٣نػػ٭ٮة ٔةر٦ػػح د١ذ٪ػػٙ ٠ٲة٩٭ػػة ٚذذٺمػػٯ  ٦ة٣٭ػػة 

 ٤ٔٯ ا٣ذن١ٲٟ كا٣ؿٱجح ثةٵقػب٤ح ا٣ذػٰ دػـداد كدذع٥ُ أ٦ة٩ٲ٭ة كد٘ؽك ٗٲؿ ٝةدرة إٌٹ 

٧نة اقذعٌنؿت ٤٠ّ  أقب٤ذٰ ثؽأت دنـداد دٕٞٲنؽاً »٦ٕ٭ة ظٲؿد٭ة كا٩نُةرات كٔٲ٭ة 

ـن من٭ٮة ٚنٰ ذ٣نٟ و١٣٪٪نة عن٩ع٨ ال ٩ ..ٚٞةً أٔؽ أرى ٣٭ة أأوًةٔ٪ة ا٣ؼةوح ٥٣ 

٠ٲنٙ وون٤٪ة إ٣نٯ  :٩عـن أل٩٪ة ال ٤٧٩ٟ أصٮثح ألقب٤ذ٪ة ا٧٣كذٕىنٲح... ٩ذكنة  

                                                 

ا٣ُجٕح ، ثٲؿكت، دار ا٧٣ؽل ٤٣سٞةٚح كا٣٪نؿ، ٚة٢ً زة٦ؿ، ا٧٣ج٪ٯ ا٧٣ٲذة ػ قؿدم ٰٚ ا٣ؿكاٱح(22)

 .2113/427، اٵك٣ٯ

 .114/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (23)

 .٤/131ٲ٢  ٣ٲةت ا٣ؼُةب ا٣٪ٞؽم ا٧٣ٕةوؿقؿدٱةت ا٣٪ٞؽ ٰٚ دع (24)
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«؟٨٦ أٱ٨ صة د٪ة د٤ٟ ا٣نضةٔح ا٣٪ةدرة ةً صؿأة ا٣ذٕؿي ٰٚ أٔٲ٨ ثٌٕ٪ة ثٌٕ
(25)

. 

ث٢ ٱذضةكزق إ٣ٯ ا٧٣ٞةَٓ  ،كٹ ٱٞذىؿ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٤ٔٯ ا٣كؿد ث٧ٌٲؿ اٵ٩ة

ٚ٪ضؽ أف ا٣نؼىٲح دجٮح ثٕٺ٩ٲح ٦ٕجؿة ٨ٔ ظٲؿد٭ػة  ،٧ٲؿ اٵ٩خا٧٣كؿكدة ثٌ

كظٲؿة اٳػؿ ٦ٕ٭ة ٣ٲذٌط ٦ٞػؽار اًػُؿاث٭ة كدنػْٲ٭ة ا٣٪ػةص٧ٲ٨ ٔػ٨ ظج٭ػة 

ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ظٲؿد٭ة كدٕةقذ٭ة ا٣ذٰ أكوػ٤ذ٭ة إ٣ٲ٭ػة ٰٚ ك٬ٰ ٹ دذٮا٩ٯ  ١٤٣ةدت.

ٝنؿأ ا٣عٲنؿة ٚنٰ ٔٲ٪ٲنٟ ٠أ٩نٟ أونجعخ ال دٕؿٚ٪نٰ؟ أٱ٭نة أظجٲجٰ »أقب٤ذ٭ة 

قنٛ٪ضح ظٲس٧نة ٦كنذ٪ٰ ٱنؽ إ٭جٮ  ٣ٮ ٍٚٞ ٠٪خ دؽري أ٩ة ٦نجٕح ثنٟ ٦سن٢ ا٧٣

«ن د٪ٌط ا٦ؿأة ثؿص٢أ٢٬ د٥٤ٕ ٦ة ٦ٕ٪ٯ  ..٩ٌعخ ثٟ ُٔؿاً 
(26)

. 

٦ٕة٩ةد٭ػة ٚذػـدرم  ٚػح ا٣ىػ٧خ ا٣ذػٰ  كٱ٤ٕٮ وٮت اٵ٩ة داػ٤٭ة ٔة٠كػةن 

كد١ػٮف ا٣٘ٲػؿة أظػؽ ا٧٣كػججةت  ،ٗـت ذا٠ؿد٭ة كدؿ٠ذ٭ة ٦ٲذح ٦كذ١ٲ٪ح ٤٣ػـ٨٦

ٚذؽٚٓ ٣ٲ٤ٯ ا٣ذٰ د٘ةر ٨٦ ٦ؿٱ٥ إ٣ٯ دىٛٲح ا٣عكػةب ، ا٣ذكةؤؿ ا٧٣عؿًِّح ٤ٔٯ

 ٦ٓ ا٧٣ؤ٣ٙ َةرظح دكةؤٹد٭ة.

ػ ٭ػة ٣ٮاقػٲ٪ٰ ا١٣ةدػت قػججةن كٝؽ د٘ؽك ػٲة٩ذ٭ة ٣ؿٱةض زكص٭ة كظجٌ   ة٦٭٧ 

ك٦س٧٤ػة  .٦ٞةر٩ح ثٲ٨ ػٲة٩ح ا٧٣ؿأة كػٲة٩ح ا٣ؿصػ٢، ٣ؽٱ٭ةٱعؿؾ ٚة٤ٔٲح ا٣ذكةؤؿ 

 ِّٛ ٤ٔػٯ دػِّصٲش ظػؽة  ط ا٣ض٪ػٮف ثةٔسػةن ٤ٔٯ ا٣ذكةؤؿ ٱىػج ان ـد١ٮف ا٣ؼٲة٩ح ٦ع

ن ٱ١نٮن ٬نؾا اإل٩كنةن أ٬ن٢ ٱٕٞن٢  :ٱذٟ دكنة ٣خأ٧ة ر٤٠م »اٵقب٤ح كٗؿاثذ٭ة 

إذا ٥٣ د٨١ ا٧٣ؿأة ٬نٰ ٬ؾا ا٣ض٪ٮن ا٣ؾي ٱ٤ىٞٮ٫٩ ث٫؟..  ا٣ُٲت وا٣ٮدود ث٢١ِّ 

«أو  ٨٦ ٱؽرأ ا٣ؼٰٛ ٨٦ ا٣كٲؿة ٨٦ دؿاه ٱ١نٙ صٮ٬ؿ األمٲة ؟
(27)

. 

ٰٚ ظٲةد٭ة ٚذ٤ٞت ٠ٲة٩٭ػة  ٚؿٱؽان  كٲح ٦ٮٕٝةن كٹ ٗؿك أف دعذ٢ ا٣٪ـٔح ا٣٪ؿص

                                                 

 .112-111/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (25)

 .24/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (26)

 .187/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (27)
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ك٬ؾا ا٣٭ٮس قٲك٭٥ ٰٚ دىةٔؽ ، قح ثعة٣٭ة ككإٝ٭ةك٣ذذعٮؿ إ٣ٯ ا٦ؿأة ٦٭ٮ

٣ػؽل ك؛ ٚػٰ ذ٬ػ٨ ا٣نؼىػٲح ا٣كػةردةكدٲػؿة ا٣ذكػةؤٹت كٱىػٕؽ ا٩سٲةٹد٭ػة 

 ٹ ٬ػ٥َّ ٣٭ػة إٌٹ  ٩ِّ٠٫َّ ا٧٣ؿأة َة٣جح ٫٣ ثةمذ٭ةء كإٗٮاء،  ا١٣ةدت ٩ٛك٫ ا٣ؾم ٱذىٮر

ك٬ؾا ٦ة ٱٮٝٓ ا١٣ةدت ًعٲح إظكػةس  .كم٭ٮة ث٪ٛك٭ة ٰٚ قجٲ٫٤ ٔنٞةن ا٣ذٌعٲح 

كثة٣ذكةؤؿ دذ٧ٕٜ ٬ؾق ا٣عة٣ح ٚػٰ كٔٲػ٫ ٚٲنػٕؿ ثذ٩ِّٲػت ا٣ٌػ٧ٲؿ  ،رك٦ة٩كٰ ٔةؿو 

دري أال »كدىٮرات ٔةثؿة أزؿت ٚٲػ٫  ،كدذؽأٯ ٰٚ ػ٤ؽق ٦ٞٮٹت ٤ٚكٛٲح ٝؿأ٬ة

ٰم مٕؿ ثة٣ٛؽاظح ا٣ٞةقٲح؟ رث٧ة أ٧٣ةذا  ؟ ٣ن٥ اقذؿصةٔ٭ة أل٩ٰ ػكؿت ظٞٲٞذٰ و٤ٔ

٠جؿ ٠ةرزنح ٤ٔنٯ ا٣نؿوح ثة٠ذ٧نة  ٦ٮقنٲٞةه. أ (ٚةٗ٪ؿ)ٔ٪ؽ٦ة أذجؿ  (٩ٲذن٫)ٱؼُئ 

 ،٤ٔٯ ٔننةٝ٭ة ا٣نٮرٝٲٲ٨ ػُؿ مٰ ٍ أد١ٮن ٦ؿٱ٥ ٠ة٩خ ٠ؾ٣ٟ ٚٞؽ ٠ةدت صةذثٲذ٭ة 

«٥٣ د٨١ ٣٘ح و١٣٪٭ة ٦أقةة ا٣ؿوح
(28)

. 

 ك٬ٮ إذ ٱ٘ػؽك ٔػةٝٺن  .١٣٪٫ ٗٲؿ ثةظر ٨ٔ ا٤٣ؾة ،٫٩ ٱع٥٤ ث٧٪ْةر رك٦ة٩كٰإ

ك٬ؾا ٦ة ٱؽ٢٣ ٤ٔٯ ٩ْؿة ذ٠ٮرٱح دٞٙ إ٣ٯ وٙ ص٪ك٭ة ٦ؽإٚح ٔػ٨ ، ٣ٲف كا٧٬ةن 

 ا٣ُةثٓ اٵ٩سٮم ٤٣كؿد.. ٨١٣ ذ٣ٟ ٹ ٱ٤ٰ٘ ٧ٔٮ٦ةن ، كصٮد٬ة

ك٧٤٩ف ٰٚ ثٮح ٣ٲ٤ٯ ظٞٲٞح ا٣ذٺٰٝ ثٲ٨ ا٣ؾات ا١٣ةدجح كا٣ؾات ا٣كػةردة ا٣ذػٰ 

 ح كثذ٧ةقو ك٬ٰ ٦ذٕضج ،َؿح قؤاؿ ٦ؤرؽ ٤ٔٯ ٩ٛك٭ةإ٣ٯ ٚذجةدر  ،د١ٛؿ ٰٚ ٝذ٢ ٦ؿٱ٥

ث١ٲ٪ٮ٩ػح  كثػٲ٨ أف د١ػٮف ذادػةن  ٦ذؼػٲٺن  ةٲ  ػكرٝػ دؼٲٲ٤ٰ ثٲ٨ أف د١ٮف ا٣نؼىٲح ٠ةا٪ةن 

٠ٲٙ ٱذعٮ  ا١٣ةدت إ٣نٯ ٦ضنؿم ٣نٲف ٚٞنٍ ثٞذن٢ أثُة٣ن٫ »ح ك٦ذضكؽة ٦ٕؿٚٲح ظٲَّ 

ن ٱٞذن٢ ا١٣ةدنت أةب و١٣ن٨ ٚ٭ؾه ا١ٛ٣ؿة ٝؽٱ٧ح و٦ٕؿوٚح و٦ةرقن٭ة ٔننؿات ا١٣ذّن

ػٲؿ ا٦ؿأة ورٝٲح زن٥ ٠ٲنٙ دٞنٮم ا٧٣نؿأة ا٣ذنٰ دذؼٛنٯ ك٫ األَٛ وٱ٪نئ ٨٦ ٩َ  ةظٲ   ٠ةا٪ةً 

«ورا  ر٦ةد ا٣ٮرد ود٪ذ٥ٞ ٣٪ٛك٭ة ٨٦ ا٣ض٧ٲٓ؟ ٬ؾا ٬ٮ ثٲخ ا٣ٞىٲؽ
(29)

. 

٦ذىػةرٔح ٦ػٓ ٩ٛكػ٭ة  دْػ٢ٌ ، ٣ٲ٤ٯ ١٤٣ةدت ك٠ؿ٬٭ة ٧٣ػؿٱ٥ ك٦ة ثٲ٨ ظتِّ 

                                                 

 .213/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (28)

 .68/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (29)
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ك٬ػؾا ٦ػة ٱضٕػ٢ دكػةؤٹد٭ة  .٦ذؿددة ٗٲؿ كازٞح ٦ػ٨ ٦نػةٔؿ٬ة ةٲ  صؽ٣ دىةرٔةن 

٭ػة ٣ٮاقػٲ٪ٰ كثػٲ٨ أف دذؿ٠ػ٫ ذذح ثٲ٨ أف دذؼ٤ه ٨٦ ظجٌ ٦ٌُؿثح ٦ذنْٲح ك٦ن

قػب٤ح ٣ؾ٣ٟ دْػ٢ ا٣عٲػؿة دؿاٚٞ٭ػة كاٵ ؛١٣٪٭ة ٹ دٞؽر ٤ٔٯ ٢ٕٚ ٠٭ؾا، كم٫٩ِّ

 دُٮٝ٭ة ٦ذؽأٲح ثٺ دراٱح ككٰٔ.

ك٣ٲف ٦ة دج٘ٲ٫ ٨٦ كراء أقب٤ذ٭ة ث٤ٮغ اٵصٮثح ا٣نةٚٲح؛ ثػ٢ ٬ػٰ ٦عةك٣ػح 

ؽـ ٦ذ٤٘جح ٤ٔػٯ ا٣نػ١ٮؾ ٭ة د٪٧٘ف ٰٚ ا٣ٮصٮد ٦ذعؿرة ٨٦ ا٤ٕ٣ٕ٣ٌ  ؛٤٣ذعى٨

دػذؼ٤ه ٚٲػ٫ ٦ػ٨ اٹ٣ذجػةس َةرظػح ٔ٪٭ػة ا٣نػج٭ةت  كا٣عٲؿة كاصػؽة َؿٱٞػةن 

 ٬نؾا ا٣ع٪نٲ٨؟.. ٧٣ةذا ٢٠ّ »دؿقٮ ث٭ة ٔ٪ؽ ًٛح ا٣ٲٞٲ٨ كا٣ذسجخ  كإًح ظؽكدان 

ال  .٤ٟ ٦كؤو٣ٲح ا٣ؼؿاب ا٣ؾي ٣عنٜ ثكنٕةدد٪ة٤٦ٟ أصٮثح قٮى أ٩ٰ أظ٧ّ أال 

ن دٞذ٤ٟ ا٤ٛ٣كٛح ا٣ٮصٮدٱح أاػذؿت ٩ذْؿ أصٮثح ٣عٲؿدٰ ٚأ٩خ ٦٪ؾ ز٨٦ ثٕٲؽ أ

 وا٣ى٧خ.. ٦ةذا ٤ٕٚخ ٣نٰ؟  إ٣ٯ ٦ـٱؽ ٨٦ ا٣ؼكةراتواألقب٤ح ا٣ذٰ ال دٌٰٛ إالم 

ٮاب ا١٣ٮاثٲف واألظلم وأٚذل ٚذط أثأٔؿ  ٧٣ةذا أوأ٩ة ٦ٕٟ ال  ..أ؟٦ة قؿّ 

«٪ٰ أصؽأ٤ّٔ  ..ٔ٪ٟ
(31)

. 

ٚػٰ مػؿؾ  إظكةقػ٭ة ا٣٘ٲػؿم دك٦ػةن ٱٮٕٝ٭ػة ذ٣ػٟ  ك٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ ٠ػ٢ِّ 

ٚذذكٓ ٦كةظح ا٣ذكةؤؿ ٣ؽٱ٭ة ٣ذن٢٧ ٌٝةٱة ذات  مٌ ٩ٮى ػ٭ة ا٣٪ؿصكٰ كاٵى م٧ٮ

ي  ي  ،ٕؽ كَ٪ٰث ٠ن٥ د٪ٞىنٟ ٦ن٨ ا٣نؿوح » ٕؽ ٩ؿصكٰ ٦س٢ ٝٮ٣٭ػة كأػؿل ذات ث

٠جٞٲنح ا٣ج٤نؽان  ثل ٦٪نةزث وثنل أٝ٪ٕنح ثنلداً  أٱذ٭ة ا٣جلد ا٧٣ؤذٱح ٣ذىٲؿي ثلداً 

«؟ٮ٬ةكَ ٪ْ ٥ وال ٱَ ٳػؿ ظذٯ ال د٪كة٬ ذ٭ة ٨٦ ظٲ٨ٍ ٩ةق٭ة ود١ؿم أظجم  دعتُّ 
(31)

. 

٦ػ٨ ا٣عػـف كا١٣آثػح  كدض٤ت ٣٭ة ٔٮدد٭ة ٦ػ٨ ذاد٭ػة إ٣ػٯ كإٝ٭ػة ٦ـٱػؽان 

٬نؾه  ٬ن٢ دكنذعٜ ظٲةد٪نة ٠ن٢م »  ا٤٣ؾٱ٨ ٱ٧ٕٞةف إظكةق٭ة ثة٣ذنذخ ٚذذكػةءؿ

                                                 

 .72-71/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (31)

 .77/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (31)
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 األظـان و٬ؾا ا٣ذ٧ةدي ٰٚ األ٥٣؟ أال ٱ١ٛٲ٪نة ٬نؾا ا٧٣نٮت ا٣نؾي ٱُعن٨ ٠ن٢ّ 

«؟ظ٧ٲ٧ٲةد٪ة وػ٤ٮاد٪ة ا٧٣٪١كؿة
(32)

. 

ل أقػب٤ح ا٣نؼىػٲح ظػؽكد ا٧٣ٮصػٮدات ا٧٣ؿاٲػح ٚذػؿ٨٠ إ٣ػٯ كٝؽ دذٕؽ

ك٬ػؾا ٦ػة ٱػؾ٠ٰ  .ا٣ٕؽـ كا٣ٺ٦ؿاٲةت كإٝح ٰٚ أدػٮف صؽ٣ٲػح ا٣ٮصٮد/ا٣ٕػؽـ

ِّْ صؽؿ ٣ؽٱ٭ة  َةرظػح أقػب٤ذ٭ة ا٣ٮصٮدٱػح ثُؿٱٞػح  ٲةن ا٣ذٌةد ٚذـداد ركظ٭ة دنػ

 ٦ةدٱح ٩ةثٕح ٨٦ دؽاعو مٕٮرم ٱ١ٕف أز٦ح ٩ٛكٲح دٕة٩ٲ٭ة ا٣ؾات ا٣كػةردة ٣ٲ٤ػٯ

ن أٝٮ  ثل دؿدد ٦٪١كنح ا٣نؿأس أ٦نةم ان ٔ٪نؽ٦ة ٱكنأ٣٪ٰ ٔن٨ أذُٲٓ ا٣ٲٮم أق»

ٔ٪ٰ ٚنٰ وٝنخ ٦ج١نؿ ٔ٪نؽ٦ة ٩ٛؿدنٟ؟ أو  ٣٭ٰ ٧٣ةذا ٥٣ دذؼ٢م إثة٨َ صؿظٰ: 

ٍٍّ أٔ٪ؽ٦ة وًٕذٟ وأ٩ة و٘ٲؿة داػ٢ ٗل  رقة٣ح ور٦ٲذٟ ٰٚ  أل٩نٟ  ٝؿب م

«٥٣ دض٢ٕ ا٢ُٛ٣ ا٣ؾي أظججخ ٱٞةق٧٪ٰ ٧٤٠ةت ا٣نٮق
(33)

. 

ٚذضػؽ ٩ٛكػ٭ة ٝػؽ كٕٝػخ ًػعٲح  ،٣ٲ٤ٯ كدذنػةثٟ ػٲٮَ٭ػةكدذِّزـ ظٲةة 

كٝذة٦ح ٚٲػـداد  كدض٢ٕ كإٝ٭ة أ٠سؿ قٮادان  ،دكةؤٹد٭ة ا٣ذٰ د٪٘ه ٤ٔٲ٭ة ٔٲن٭ة

دعؽٱ٭ة ٣٪ٛك٭ة ك٣ٴػؿٱ٨
(34)

. 

كدى٢ إ٣ٯ ٦ؿظ٤ح ا٣ذكةؤؿ ذم ا٣ُةثٓ ا٣ذٮق٤ٰ ثؿصةء كا١٩كػةر راٗجػح ٚػٰ 

 ِّٚٚ٪ػخ ا٣ٕػة٥٣ ٚػٰ قػجٲ٫٤ ٱ٪ُٞٓ ظج٢ ا٣ٮو٢ ٦ٓ اٳػؿ كاقٲ٪ٰ ا٣ؾم أظجذػ٫ ٌٹ أ

قذ٧ؿ ٦ٕٟ ثضكؽي؟ ٬ن٢ ٣نؽٱٟ ٦ؤ٩سنح أػنؿى أ٦ة ٬ٮ ا٣ع٢ ١٣ٰ  :٢ٝ ٣ٰ إذن»

«٩نٟ دعج٪نٰ ث٘ٲنؿ ذ٣نٟ؟أن دسجخ ٣نٰ أأص٢٧ وأظ٤ٯ؟ ٢٬ ٱ١٧٪ٟ ]٠ؾا[ 
(35)

. 

 ك٬ػٰ دػؽرؾ د٧ة٦ػةن ، كثٺ صؽكل كٝؽ د٭ؿب ٦٪٭ة أقب٤ذ٭ة ٚذ٢ْ دٺظٞ٭ة ٔجسةن 

ق ٤ٔ ٲ٭ػة ا١٣ةدػت ٩ٛكػ٫ ظػٲ٨ دؿ٠٭ػة أف كٝٮٔ٭ة ٰٚ ٦٪ُٞح ا٣ذكػةؤؿ إ٧٩ػة صػؿَّ
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كٝػػؽ ا٣ذػػجف ٤ٔٲ٭ػػة ا٣ٮاٝػػٓ  ،دذٌػػةد ٦ػػٓ ٩ٛكػػ٭ة كاٳػػػؿٱ٨ ٦نػػ١١ح ك٦ؿدةثػػح

٩نٟ وًنٕذ٪ٰ أ٦نةم أٱ١ٛنٰ » ٚٲذنْٯ ٩ذٲضح ذ٣ٟ ٠ٲة٩٭ة ا٣ػؽاػ٤ٰ ،ا٣ؼةرصٰ

«ن أٔٮد ٣٭ة ٦ضجؿةأٝج٢  أقب٤ذٰ ا٣٭ةرثح ا٣ذٰ دٛةدٱذ٭ة َٮٱلً 
(36)

. 

 ؽك ا٤٣عْػح ا٣ٕػةثؿة ز٦٪ػةن ٚذ٘ ،كٝؽ ٱٞٮد ا٣كؤاؿ ا٣ى٘ٲؿ إ٣ٯ أقب٤ح ٠جؿل

 ؛ك٬ؾا ٦ة ٱؽٚٓ ا٣نؼىٲح إ٣ٯ أف دٞػؿر دػؿؾ ا٣ذكػةؤؿ .ٝؽ ٹ ٱ٪ذ٭ٰٚٲ٫  نةن ٲ٦ٕ

ل ٱ٧ٮت ١٣ٲ» ،ٵفَّ اٹقذ٧ؿار ٚٲ٫ ٱٌٕٙ ٠ٲ٪ٮ٩ذ٭ة كٱٛٞؽ٬ة راظذ٭ة ك٬ؽكء٬ة

: إ٣نٯ ٦ذنٯ قنٲ٢ْ أدكنة   ..أن ٩عت و٢٤ٞ٩ ٨٦ األقب٤ح وا٣ذ٭٥ ا٣عت ٤ٔٲ٪ة

ُٔنةب و٬ن٢ قنٲعذ٢٧ ثنة٣ٞٮة ٩ٛكن٭ة األ ح؟ث٭نؾه ا٣كنؿٔ ٬ؾا ا٤ٞ٣ت را٠ٌةً 

ا٣٭ج٢ ا٣ؾي ٱذؼٛٯ ٰٚ ثؤثؤ ٔٲ٪ٲ٫  قأ٫٣ ألٔؿ  قؿم أن أ مذ٭ٰ أظٲة٩ةً أا٣ٞةد٦ح؟ 

«ٔ٪ؽ٦ة دذ١كؿ ٤ٔٲ٭٧ة أمٕح ا٣ن٧ف ا٣ؿاإح
(37)

. 

أف د٢٧ٕ ث٪ٲح ا٣ذكةؤؿ ٤ٔٯ دىٕٲؽ ا٣عج١ػح ا٣ٞىىػٲح ث٧ٞػةَٓ  كٹ ٗؿكى 

حقؿدٱَّ ٚٮؽ 
(38)

ؿكاٱػح ٣ذ٤ٞػٰ ث٭ػة ٚػٰ ا٣٪٭ةٱػح دذض٤ٯ ٔجؿ٬ػة دؾثػؾثةت ث٪ػةء ا٣ 

ك٬ؾا ٧٩ٍ ٨٦ أ٧٩ةط اٹمػذ٘ةؿ ٚػٰ ا٣ؿكاٱػح ا٣ضؽٱػؽة  ،ػةرج ا٧٣ذ٨ ا٣كؿدم

ح قػؿدٱَّ ٚػٮؽ ٣كػؿد ا٧٣ٕذػةدة ثذضؿٱػت أ٩كػةؽ ا٣ذٰ دكٕٯ إ٣ٯ ٠كػؿ أ٩كػةؽ ا

ثٞٮة ٚػٰ وػ٪ٓ  ث٧ؿ٠ـٱح ك٦نةر٠ةن  كدض٫٤ٕ ٦ذٛةٔٺن  ،دكذعٌؿ ث٪ٲح ا٧٣كؿكد ٫٣

إ٣نٯ ا٣ٲنٮم ال أٔنؿ  » .ك٨٦ ز٥ اٹ٩ٛؿاج ،ا٣عج١ح كاٹدضةق ث٭ة وٮب ا٣ؾركة

                                                 

 .151/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (36)

 .215/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (37)

ٚػٰ  ٬ػٮ كٔػٰ ذادػٰ ٦ٞىػٮد ثة١٣ذةثػح ا٣ٞىىػٲح أك ا٣ؿكااٲػح ٱذ٧سػ٢ أظٲة٩ػةن »ا٧٣ٲذةقؿد   (38)

٦ػة  كٗة٣جةن  ،اٹمذ٘ةؿ ٤ٔٯ إ٩ضةز ٢٧ٔ ٠ذةثٰ أك ا٣جعر ٨ٔ ٦ؼُٮَح أك ٦ؾ٠ؿات ٦ٛٞٮدة

كٝػؽ ٱ٪ىػؿؼ مػةٔؿ  ٣ؿاكم أك ا٣ج٢ُ ٨ٔ ا٩ن٘ةٹت ٚ٪ٲح ثنؿكط ا١٣ذةثػح..ٱ١نٙ ٚٲ٭ة ا

زٲؿم كا٣ـاجٞػٰ ا٧٣ٲذةقؿد إ٣ٯ ا٩ن٘ةٹت ا٣نةٔؿ ثإم١ة٣ٲةت وٲةٗح ا٣ؼُةب ا٣نٕؿم اٵ

 قػؿدمٛػٮؽ ا٧٣ج٪ػٯ ا٣«. ا٣ؾم ٱىٕت اٷ٦كةؾ ث٫ أك ك٫ًٕ داػ٢ مج١ح ا٣٪ه ا٣نٕؿم

 .8/ٚة٢ً زة٦ؿٰٚ ا٣ؿكاٱح، 



 94 (2 - 9) نءااجلش (19)اجمللد  -شق جملة جمنع اللغة العزبية بدم

وص٤ٕنٮا ٦ن٨  ،أم ا٣ٞؿا  ا٣ؾٱ٨ ٥٣ ٱ٪ذج٭ٮا ٤٣ٕجح ،واقٲ٪ٰ :٨٦ ا٧٣ضؿم ا٣عٞٲٰٞ

أم أ٩ة ا٣ذٰ دؼ٤ٲخ ٨ٔ اق٧ٰ َٮأٲح وٝج٤خ ثة٤٣ٕجح ٦٪ؾ  ،٦ؿٱ٥ ا٦ؿأة االقذس٪ة 

ٔؿ٬ة أي ا٩ذجةه ورًٲخ ثذعٮٱ٤٭ة إ٣نٯ ٝ٪نةث ٱع٧ٲ٪نٰ ٦ن٨ ٔٲنٮن أا٣جؽاٱح و٥٣ 

«؟٣ٞذ٤ح ورث٧ة ظذٯ ٨٦ ٩ٛكٰا٣جنؿ وا
(39)

. 

 مػ٢١ ٦ػ٨ أمػ١ةؿ اقػذؽٔةء ك٦ة ٬ػؾا ا٣ذٮّٲػٙ ٣ج٪ٲػح ا٧٣كػؿكد ٣ػ٫ إٹَّ 

ا٣ٞةرئ إ٣ٯ ثؤرة ا٣كؿد ٣ٲنةرؾ كٱ١ٛؿ ثة٧٣ُٕٲةت ا٧٣ٛؿكغ ٦٪٭ة كا٧٣ُٕٲػةت 

أٔ٪ٰ اٷصةثةت ا٧٣ؿصِّة ا٣ذٰ دن٢١ ٚؿاٗةت ٱ٪جٰ٘ رد٦٭ػة  ،ٗٲؿ ا٧٣ٛؿكغ ٦٪٭ة

ٱج٤ٖ اٵصٮثػح ا٣ذػٰ ث٭ػة دذٮ٠ػؽ ٣ؽٱػ٫ ظٞٲٞػح  كٚضٮات ٹ ثٌؽ ٫٣ ٨٦ ٤٦ب٭ة ١٣ٰ

 ا٣ٮصٮد ك٦٘ـاق.

أك  ا٩عؿاٚػػةن »كدكػػٕٯ ا٣ؿكاٱػػح ا٣ٕؿثٲػػح ا٣ضؽٱػػؽة ٩عػػٮ ا٣ذضؿٱػػت ثٮوػػ٫ٛ 

«٤ٔٯ ٩كٜ زةثخ ك٦ٕٲةرم ٫٣ أقك٫ كدٞة٣ٲؽق ك ٣ٲةدػ٫ ػؿكصةن 
(41)

ك٦ػ٨ ذ٣ػٟ  .

 ٰٚ ا٣ج٪ٲح ا٣ؿكااٲح ٣ٲ١ػٮف ظةًػؿان ثٮاقُذ٫ أف ٱ١ٮف ٤٣ٞةرئ دكر ٚة٢ٔ ٱنذؿؾ 

 ح.قؿدٱَّ ٚٮؽ اٱح ٨٦ ث٪ٲح قؿدٱح إ٣ٯ ث٪ٲح ٤ٲح ك٩ةصـٱح ٣ذذعٮؿ ا٣ؿكثٛةٔ

 ا٣ذكةؤ  ثةالرد١ةز: صؽ٣ٲح - زة٩ٲةً 

ك٬ػٰ كأٲػح ك٦سٞٛػح ٦ؽر٠ػح  ،٬٪ة د١ػٮف ا٣نؼىػٲح ا٣ؿكااٲػح وػ٤جح كٝٮٱػح

ك٦ػة دُؿظػ٫ ٦ػ٨  .ك٬ػٰ ٣ٲكػخ ا٩٭ـا٦ٲػح كٹ قػ٤جٲح ،٣ٞؽراد٭ة ك٦ذٛ٭٧ح ٣ٮإٝ٭ة

د٦٭ة ٦ٓ ا٧٣ذ٪ةٌٝػةت كدجؿ٦٭ػة ٦ػ٨ ا٣ذٌػةدات ٨ٔ دىةث٭ة أقب٤ح ٬ٮ كقٲ٤ح دٕجؿ 

 ٭ة ٦عةك٣ح ا٣ٛ٭٥ كا٠ذكةب ا٧٣ٕؿٚح..ٱى ٬ة كدعؽٌ ٚذ٨٤ٕ ثسٞح د٧ؿدى

دااجح ا٣٘ػٮص ٚػٰ أدؽ ؛ كٹ ا٩ٞكة٦ةن  كٹ ا١٩كةران  ك٬ٰ إذ ٹ دٕة٩ٰ دنْٲةن 

ك٦ذٛة٧٬ح ٦ٓ ٩ٛكػ٭ة  ،راوؽة ا٤٣عْةت ثٮإٝٲح ٦ٮًٮٔٲح ،ا٣ذٛةوٲ٢ ا٣عٲةدٲح

                                                 

 .68/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (39)

 .435قؿدم ٰٚ ا٣ؿكاٱح/ - ا٧٣ج٪ٯ ا٧٣ٲذة (41)
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دكف أد٩ٯ اًػُؿاب ٩ٛكػٰ ١ؿم راقغ ك٦ذٲ٨ ك٨٦ ك٦ٓ ٦ة ظٮ٣٭ة ثعٌٮر ٚ

 أك ٔةَٰٛ..

)ص٧ؿات ٦ػ٨ ز٤ػش( )٦ٲف( ث٤ُح ركاٱح ك٬ؾا ٦ة ٧٤٩ك٫ ٰٚ مؼىٲح
(41)

ا٣ذػٰ  

ظة٤٦ػح د٤ُٕةد٭ػة ثعػــ كاصػؽة ، دذْة٬ؿ ١٠ٲ٪ٮ٩ح قػةردة ٦ٮاص٭ػح ٬ٮاصكػ٭ة ثسٞػح

ك٬ػٰ  ..٤ٕ٭ة ثعةصح ٦ةقح ٷٱضةد اٷصةثةتح دضٲٌ ضؽ٩٣ٛك٭ة ٦٪٭١٧ح ٰٚ ا٣ذكةؤؿ ث

٦ٕذ٧ؽة أقػ٤ٮب  ، ١٣ٰ دنٕؿ ث٩ِّ٭ة ظةًؿة ث٤ٕٞ٭ة كصكؽ٬ةدُؿح دكةؤٹد٭ة إٹَّ  ٹ

٤ٕ٣٭ػة  ،ا٣كؿد ا٣ؾادٰ اٹقذؿصةٰٔ ٣ؾا٠ؿة أ٩سٮٱح ٦كذٕٲؽة ٔجؿ٬ػة ظ١ةٱػةت ٦ةًػٲح

 دضؽ ٰٚ اقذٕةدد٭ة ٦ة ٱك٭٥ ٰٚ دن١ٲ٢ دةرٱغ كصٮد٬ة..

 ،كد١ٛٲؿ ثةَ٪ٰ وػة٦خ ٌٰ صؽ٣كٱ٤٘ت ٤ٔٯ ٤٧ٔٲح ا٣ُؿح ٤٣ذكةؤٹت ا٩سٲةؿ 

 ،دٮصف ٦ػ٨ ٦ٺثكػةت ا٣ٮاٝػٓ كدٌػةداد٫ ك٨١٣ ٬٪ةؾ دك٦ةن  ،ٚٺ ثٮح كٹ إٔٺف

ٚذض٤ٕ٭ػة  ،دكػٲُؿ ٤ٔػٯ صٮا٩ع٭ػة ٱحو ارً ؽى كصٮد ػٮؼ ػٰٛ كػنٲح ٦ي ٤ٔٯ  ٌٚٺن 

 ٝةثٕح ٰٚ و٧ذ٭ة ٤ٌٛ٦ح ٔؽـ اٷٔٺف ٦ؼذةرة ا٣جٞةء ٰٚ ا٢ْ٣.

كظة٧٣ػػة دذ٤٘ػػت ٤ٔػػٯ د٤ػػٟ ا٣٭ػػٮاصف كدُػػؿد د٤ػػٟ ا٧٣ؼػػةكؼ دنػػٕؿ 

أن أ٥ْٔ إ٩ضةز ٰٚ ا٣عٲةة ٬ٮ ا٩ذىنةر اإل٩كنةن ٤ٔنٯ ٬ٮاصكن٫ »ؿل ٚذ ،ثةٹ٩ذىةر

«؟٨٦ أٗل  ٩ٛك٫ ٦ة ا٧٣ؿ َ  ٚ٭٢ دعؿر ٝ٪ةٔحٌ  ،وآراا٫ ٗٲؿ ا٧٣٪ُٞٲح
(42)

. 

 ،٩٭ػة ثة٧٣ٞةثػ٢ ٣ٲكػخ كا٧٬ػح أك ظة٧٣ػحإ)٦ٲف( ٤ٝٞػح ٦ذٮصكػح  ك٣ب٨ ٠ة٩خ

٦ػة  ك٬ػؾا ،ٱٮق٥ ثةٹرد١ةز كاٹدـاف ك٬ٰ إذ دٕٲل أز٦ح وؿاع داػ٤ٰ دؿاق وؿأةن 

ٱض٤ٕ٭ة دضؽ ٰٚ دؽأٰ أقب٤ذ٭ة كدٮا٣ٲ٭ة ػٲؿ ٦ذ٪ٛف دذعؿر ٚٲ٫ ٨٦ ٝٲػٮد ا٣ذػٮصف 

 ٧٠ة د٪٤ٛخ ٨٦ ظة٣ح اٹ٣ذجةس ٣ذى٢ إ٣ٯ ا٣عٞٲٞح ا٧٣٪نٮدة ثٺ اًُؿاب..

                                                 

. 2119، َجٕػح أك٣ػٯ، ثٲػؿكت، دار ك١٦ذجح ٬ػٺؿ، ٦٭ة ػٲؿ ثٟ ٩ةوؿص٧ؿات ٨٦ ز٤ش،  (41)

 .٣ج٪ة٩ٲح، ك٬ٰ ٝةوح كركااٲح كمةٔؿة٠ةدٱ٧ٲح أ  ٦٭ة ػٲؿ ثٟ

 .8/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (42)
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ثػ٢ ، ك٣ٲف ٰٚ دؽأٰ اٵقب٤ح ٦ة ٱٮظٰ ث٩ِّ٭ة امذ٘ةؿ ٩ٛكػٰ ٹ مػٕٮرم

ث٧ٕ٪ػٯ أف ، ٓمٕٮر ٝىؽم ٦ؿوػٮد ثػإزاء ا٣ٮاٝػ٤ٔٯ ٬ٰ ا٩سٲةٹت ذا٠ؿة د٪٥ 

ا٣ؾات ا٣كةا٤ح ا٣ذٰ ٝؽ دذك٢٤ ا٣ذكةؤٹت إ٣ٯ أ٧ٔةٝ٭ة ػٛٲح كثٺ مٕٮر؛ ٬ػٰ 

 ك٦ػة دكػةؤٹد٭ة إٹَّ  ،ذات كازٞح ذات ٠ٲ٪ٮ٩ح و٤جح ٝةدرة ٤ٔٯ ٦ٮاص٭ح كإٝ٭ػة

٧ػٮض دٕجٲؿ ٨ٔ ظة٣ح ا٣ذعؿر ا٣ؾ٬٪ٰ ا٣ذٰ دٕذؿٱ٭ة ٠َِّٲةؼ دعػةكؿ إزا٣ػح ا٣٘

 ٔ٪٭ة ك٧ٌٔة ظٮ٣٭ة ٨٦ ٦ٮصٮدات.

٣ػٲف ٵ٩٭ػة  ،ا٣ؾات ا٣كػةردة اٵقػب٤ح ٩ٛكػ٭ة ثػٲ٨ ا٣ٛٲ٪ػح كاٵػػؿلكدكذٕٲؽ 

ؿ٬ة ىػٲِّ ٦ؿدج١ح أك ٚٮًٮٱح أك ٗٲؿ ٦جة٣ٲح أك ٦ذ٤ُٛح كٝة٦ٕح؛ ثػ٢ ٵٌف كٔٲ٭ػة ا٣ػؾم ٱي 

 .ككصؽا٩ةن  ٦ؽٱؽ كٗـٱؿ ٨٦ اٵقب٤ح ا٧٣كذؽٔةة ٔٞٺن  ث٥١   ٢ه ٦س٤ٞح ث٭٧ٮـ ا٣ٮاٝٓ ٦ع٧َّ 

 ِّٟ دػذ٥ ٦نػة٬ؽد٫ أك ، ع ٦ػةا٣ػؾات ٵقػؿار ٦ٮًػٮ كٹ ػٛةء أف ٦٭٧ح ٚػ

إ٧٩ة ٬ٮ إَةر ٦عذ٥ قٲضؿ د٤ػٟ ا٣ػؾات ٩عػٮ  ،٦ٕةٱنذ٫ أك اٹ٩ؼؿاط ٰٚ أدٮ٫٩

ا٢ٕٞ٣ ٤ٔٯ ٝنؿا ة  ؿُّ ِى ٧٣ةذا ٱُ » ا٣ذ١ٛٲؿ ا٧٣كذؽٱ٥ كا٣ذؽأٰ ا٧٣ذِّزـ ٤٣ذكةؤٹت

؟ ٦نة ٬نؾا ا٣ؿمنط ٩٭ة ذا٠ؿة د٧ؿدت ٤ٔٯ رٗجةت ا٣ٮٰٔدٛةوٲ٢ ٦نة٬ؽ دؼذـ

«؟ا٥ٕٛ٧٣ ثؿذاذ ا٣نٮق إ٣ٯ ا٣ٲٞٲ٨
(43)

.. 

ٱس٢ٞ ٠ة٢٬ ا٣ؾات كٱؽٕٚ٭ة إ٣ػٯ اٹقػذٕة٩ح  ة ٦ؤرٝةن ٧  كٱجٞٯ ث٤ٮغ ا٣ٲٞٲ٨ ٬ى 

ٔػ٨ ا٧٣ض٭ػٮؿ  ٤ٕ٣٭ة دضؽ اقػذٕٺ٦ةن  ،ثِّدكات اٹقذٛ٭ةـ )٠ٲٙ ك٧٣ةذا كأم(

٨٦ ٦كٟ ا٣عٞٲٞح ثِّقب٤ح دضؽ٬ة ٝؿٱجح إ٣ػٯ ٩ٛكػ٭ة ٦كػذ٤٭٧ح ثٮاقُذ٫ دذ٨١٧ 

١ٚنةن ا٣كنؤا  » .ا٣ذكةؤؿ ٨٦ ذا٠ؿد٭ة ا٣ٮأٲح ظٞٲٞح كإٝ٭ة ٚذذٲ٨ٞ ٨٦ ظذ٧ٲح

 ي أو إ٣نٯ إظنؽى: ٢٬ ٬ؾا ا٣ؿص٢ ٱ٪ذ٧ٰ إ٣ٯ د٪ْٲ٥ قؿّ إ٣ٯ ا٣ٮاٝٓ األ٠سؿ ٝؿثةً 

«٤ٰٞٔ ٤ٔٯ ٬ٮاصكٰ ثة٣٪ٰٛ ا٧٣ٲ٤ٲنٲةت؟ ٚؿدّ
(44)

. 

                                                 

 .9/ ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (43)

 .9ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫/ (44)
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ح ١ٔكػخ ٲٌػضؽ٣)ص٧ػؿات ٦ػ٨ ز٤ػش( ث ك١٬ؾا ٱذٮا٣ٯ ا٣ذكةؤؿ ٰٚ ركاٱح

كثة٣ذٞػةء  .ا٣ؽكا٦ح ا٣٪ٛكٲح ا٣ذٰ دٮادؿت ٠ة٣ض٧ؿ ٦٪٤ُٞح ٦ػ٨ ١ٚػؿ ٬ػٮ ٠ػة٣س٤ش

 ،ا٧٣ةدم ضؽؿا٣ض٧ؿ ثة٣س٤ش دذٮ٠ؽ وؿأةت اٵًؽاد ا٣ذٰ ٬ٰ أ٥٬ ق٧ةت ا٣

ك٬ؾا ٦ة اقذ٪ـؼ ٨٦ ا٣نؼىٲح َةٝذ٭ة ككًٕ٭ة ٰٚ ثٮدٞح وؿاع دٌةدم ثػٲ٨ 

ٚػٺ ٬ػٰ  ،ك٬ٰ دذكةءؿ ٨ٔ ٌٝةٱة اٹ٩ذ٧ةء كا٣٭ٮٱح كا٣ٕنٜ ،٤ٞٔ٭ة كٔةَٛذ٭ة

٦ػ٨ ص٧ػٮد  كٹ ٬ػٰ ا٤ٛ٩ذػخ ،د١٧٪خ ٨٦ إػ٧ةد ص٧ػؿ اٷظكػةس ا٣ٕػةَٰٛ

 ا٣٪ْؿ ا٣ٕٞٺ٩ٰ كز٤ضٲذ٫..  

ِ  كً )ٱة ٦ؿٱ٥( ٣ً  كٱِّدٰ ا٣ذكةؤؿ ٰٚ ركاٱح ٱنُؿ ا١٣ٲ٪ٮ٩ػح  ٪ةف أ٩ُٮاف ٠٪كٜ ٦ذن

ٓو  ،ا٣كةردة ك٬ػؾا ٦ػة ٱ٧٤كػ٫ ا٣ٞػةرئ ٦٪ػؾ  .٣ػٲ٥ كٝػةسو أ كٱنذخ كٔٲ٭ػة ثػإزاء كاٝػ

ٲنحو ظٲةة  ًةءات ٦ذٕؽدة ٨ٔإاٹقذ٭ٺؿ ا٣ؾم دنٓ ٦٪٫   ثةٷر٬ةب كا٣ذٛضٲؿ.٦ٕى

، ٣ؽ صٮ ٦نعٮف ثٕةَٛح د١ٮف ٦نةرث٭ة ٦ذ٪ٮٔػح ثػٲ٨ ا٣ع٪ػٲ٨ ٧٤٣ةًػٰكٱذٮ

٨٦ ا٣عةًنؿ إ٣نٯ ٤٦ضنأ  ٢٬ أ٬ؿب ٕٚلً » كٔ٪ٛٮاف ز٨٦ ا٣نجةب ا٧٣ذ٧س٢ ثػ)٦٭ة(

إذا ، ظذنٯ ٣نٮ ٠نةن ونعٲعةً ، أو ٦ة ا٣ٕٲت ٰٚ ذ٣نٟ ؟٧٠ة اد٭٧ذ٪ٰ ٬ٰ، ا٧٣ةًٰ

«ثةال٩ٛضةرات وا٣ٞذ٢ وا٣جنةٔح؟ و٤٦ٲبةً  ٠ةن ا٣عةًؿ ٦ٛؼؼةً 
(45)

. 

ذٮا٣ٯ اٵقب٤ح ا٧٣ن١١ح كا٧٣ٕجؿة ٨ٔ زٞػح ا٣نؼىػٲح ث٪ٛكػ٭ة ٚػٰ ردة كد

٫٣ ٦ٓ أػذػ٫ ًظ٪ٌػح ٔػ٨ َػةرؽ ٔـٱػـ ةن ٢ٕٚ ا٥ٕ٣ ٔ٪ؽ٦ة ٱكذؾ٠ؿ ظؽٱس
(46)

زن٥ »  

«٧٣ةذا ال ٱضٰ  ٬ٮ ث٪ٛك٫ إ٣ٯ ا١٣٪ٲكح ٣ٲى٤ٰ و٣ٲ١ٛؿ ٨ٔ ذ٩ٮثن٫؟
(47)

؛ ٚٲػِّدٰ 

                                                 

قػ٪ةف . 11 ـ 2112، 1ط، ث٘ػؽاد  - ثٲػؿكت، ٦٪نٮرات ا٣ض٢٧، ق٪ةف أ٩ُٮاف، ٱة ٦ؿٱ٥ (45)

٣ٲػ٢ »ك «كظؽ٬ة مضؿة ا٣ؿ٦ةف»٫٣ ركاٱةت ٦٪٭ة . ٔؿاٰٝ مةٔؿ كركااٰ كأ٠ةدٱ٧ٰ  ٩ُٮافأ

 ص٪جٲح.أٯ ٣٘ةت ٣إكدؿص٧خ ثٕي ركاٱةد٫  ،«كاظؽ ٰٚ ٢٠ ا٧٣ؽف

 .ـ2114ا٣ٕؿاؽ ظذٯ ٔةـ ٠ةف كزٱؿ ا٣ؼةرصٲح ٰٚ  (46)

 .22ركاٱح ٱة ٦ؿٱ٥  (47)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
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خ ال ثنةن؟ ٣نٲل ٦نة دنؿوح أ٩ن»  ا٣ضٮاب ثكؤاؿ دن١ٲ١ٰ وػؿٱط ٦ػ٨ ًظ٪ٌػح

«؟١٤٣٪ٲكح ود١ٛؿ ٨ٔ ذ٩جٟ
(48)

. 

كٱ١ٮف ٰٚ ا٣عٮار ثة٤٣٭ضح ا٧٣ٮو٤ٲح ٦ة ٱىٕؽ ٩جؿة ا٣ذن١ٲٟ كٱ١سػٙ كدٲػؿة 

قأ٣ذ٪ٰ ٦٭ة ث٪جؿة ظنةدّة ثٕني » ا٣كؤاؿ كظٌؽد٫ ٠ٞٮؿ ٦٭ة ٰٚ ٦عة٧٠ح َةرؽ ٔـٱـ 

«ٱٕ٪ٰ ٦ٮ ٝٲٕؽ٦ٮ٫٩ أل٫٩ ٦كٲعٰ؟» ا٣نٰ :
(49)

٣ٲٛؿز ٬ؾا ا٣كػؤاؿ ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ ، 

٦ة  ؿ إ٣ٲ٫ ا٣ٮاٝٓ ا٣ٕؿاٰٝ ٰٚ ٢ٌّ اٹظػذٺؿ ٦ػ٨ ٚػؿؽ ٦ؾ٬جٲػح اٵقب٤ح ا٧ٌ٣٪ٲح ٰٚ 

 كدٱ٪ٲح ٧٦ة أم٢ٕ ٚذٲ٢ اٹظذؿاب ٰٚ ٩كٲش ا٧٣ضذ٧ٓ ا٣ٮاظؽ.

ةثٓ ق٤كػ٤ح اٵقػب٤ح ا٧٣نػ١١ح ا٣ذػٰ دىػؽر ٦ػ٨ )٦٭ػة( ا٣ذػٰ دؿ٦ػـ إ٣ػٯ ذكدذ

 ،مؿٱعح ا٣نجةب ا٣ؾٱ٨ ٚةد٭٥ ٨٦ ٱ٧ٶ ذا٠ؿد٭٥ ثىٮر راإح ٨ٔ اٷقٺـ ا٣عٞٲٞػٰ

دٞػػةَٓ ٱٮ٣ٌػػؽ ك٠ٲػػٙ ، ٣ذٕػػةٱل ا٣كػػ٧٤ٰ ثػػٲ٨ ا٧٣ػػؾا٬ت كاٵدٱػػةفك٦كػػةا٢ ٔػػ٨ ا

 ا٧٣ىة٣ط كا٣ذٲةرات ٬ؾق ا٣٭ض٧ح ا٣نؿقح ا٣ذٰ دن٨ ٤ٔٯ اٷقٺـ.

درا٠٭ة ٣ٮإٝ٭ة دذ٨١٧ ٨٦ إكٵفَّ )٦٭ة( مؼىٲح ٝٮٱح ككازٞح ٨٦ كٔٲ٭ة ك

ثٕ٪ةد مػؽٱؽ ٦٪ىػةٔح إ٣ػٯ ذا٠ػؿة  اٹ٩ٛٺت ٨٦ اٵػؾ كا٣ذك٤ٲ٥ ث٧ة دؿاق ٔٲة٩ةن 

 ة ثىٮر راإح ٨ٔ ا٣ذكة٦ط.ٮء٧٣٧٤ا١٣جةر ا

٨٦ ا٣ذكةؤٹت اٹقذ٪١ةرٱح ا٧٣نػ١١ح ثىػٮت  ٥٠و  (٦٭ة)٪سةؿ ٤ٔٯ ٣كةف ٱك

٣ذذض٤ٯ ٣٪ة ٦ؿظ٤ح ٦٭٧ح ٦ػ٨ را٬٪ٲػح  ؛ا٧٣ذ٧٤١ٲ٨ (٩ة)ثةقذ٧ٕةؿ ٧ًٲؿ  ،ا٧٣ض٧ٮع

وٱؼ٤ٮ٩ننة ثعة٣٪ننة. إظ٪ننة ، أي ٱؿظننٮن ٱٞذ٤ننٮن ثٌٕنن٭٥ ثٕنني» ا٣ٮاٝػػٓ ا٣ٕؿاٝػػٰ

٤ْٕٲ٪ة؟ «َم
(50)

ظذٲ٪نٰ ث٧ىنؿ.... راح ٱ٤ْنٮن ورا٩نة ورا٩نة.  ٩ٰ؟٣ٲل ثنف ٬نٮ»، 

«؟٦٪ٮ ٤َٕ٭٥؟ ٣ٲل راظٮ، ٱؿدون ٱ٤ُْٕٮ٩ة ٦س٢ ٦ة ٤َّٕٮا ا٣ٲ٭ٮد
(51)

. 

                                                 

 .22 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (48)

 كدؽٔٮ ا٧٣ض٤ح إ٣ٯ ا٣ذـاـ ا٣ٕجةرة ا٣ٕؿثٲح ا٣ك٤ٲ٧ح. .23 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (49)

 .25-24 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (51)

 ا٣ك٤ٲ٧ح.. كد٪ج٫ ا٧٣ض٤ح إ٣ٯ ا٣ذـاـ ا٣ٕجةرة ا٣ٕؿثٲح 25 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (51)



 99 د. نادية هناوي ود. فاطنة رصن -الزواية الواقعية اجلديدة 

كص٧ٲٕ٭ػة ، كا٣كػؼؿٱح، كا٣ػذ٭٥١، كّٲٛػح اٵقػب٤ح ثػٲ٨ ا٣ذنػ١ٲٟ تدكدٕؽٌ 

ٜ ك٦ـاج  .٦عؿ٠ةت ٩ٛكٲح ذات  (٦٭ة)كٱجؽك أف ا٣كؤاؿ ا٧٣ذؼ٥ ثعؿارة ا٣ٕةَٛح ٱذك

٢ٕٚ ظةدٌة ١٤٣ٲ٪ٮ٩ح ا٧٣ذنْٲح ٦ػ٨ ا٣ػؽاػ٢ ا٣ذػٰ ٹ  ةك٬ؾا ث٧سةثح ردَّ ،ا٣ٕنؿٱ٨ رثٲٕةن 

ثٕؽٱ٨ دػ٤ٮ ص٧ةٔنح ١٦ةٚعنح اإلر٬نةب و٤َّٕٮ٩نة. ثنف »، دؿٱؽ ٨٦ ا٣كؤاؿ صٮاثةن 

م٤ٮن ٝؽرو ٬ؾو٣ٰ ٱنؽّػ٤ٮن ٠ن٢  .....ثٕؽ ٦ة ٦ةدٮ د٤ذؿثةث ا٧٣ٮصٮدٱ٨؟ ٔٞجٲل؟

«٤٣ٰ ٱع١ٮن ٤ٔٲ٫؟٬ؾا ا٣ٕذةد وٱٕجؿون ٩ٞةط ا٣كٲُؿة؟ وٱ٨ ا٣ع٧ةٱح واأل٨٦ ا
(52)

. 

كٱذٕػة٣ٯ ظٌػٮر٬ة  ،كد٪سةؿ ثٕػؽ٬ة أقػب٤ح أ٣ٲ٧ػح ٔػ٨ ظػةؿ ث٤ػؽ ٹ أ٦ػةف ٚٲػ٫

ث٧ؿ٠ـٱػح ٚػٰ ا٣ؿثػٓ اٵػٲػػؿ ٦ػ٨ ا٣ؿكاٱػح ٦نػ١١ح ثػػة٣ٮاٝٓ ا٣ػؾم ٱعػةرب أ٦٪ٲذ٭ػػة 

ك٬ػٰ دعػةكؿ إ٧٠ػةؿ ٦ٕة٤٦ػح ٣٭ػة ٚػٰ إظػؽل  ،ا٣ٮظٲؽة أف دٕٲل ٦سػ٢ اٳػػؿٱ٨

ٝنة  ٣نٰ » ؽ ا٧٣ػٮّٛٲ٨ ٣٭ػة ذات ٱػٮـٚذكذؾ٠ؿ ظةدزح قؤاؿ أظ، ا٣ؽكااؿ ا٣ع١ٮ٦ٲح

و٬ٮ ٱٞؿأ اقذ٧ةرة ٦ألد٭ة ثة٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٣نؼىٲح أل٧٠ن٢  ،أظؽ ا٧٣ٮّٛٲ٨ ذات ٱٮم

 ٚأصجذ٫ ثعـم: «اق٥ صٮرج أص٪جٰ ٦ٮ؟» :٤ٔٯ اق٥ وا٣ؽي ٤ٕ٦ٞةً ، ٦ٕة٤٦ح

٦س٢ ، ال» )م٤ٮن ٦ٮ أص٪جٰ؟ ٦س٢ صٮرج ثٮش(، ٔؿاٰٝ(، )ال ٦ٮ أص٪جٰ 

«وصٮرج ٝؿداظٰ، ٮ قُّ صٮرج وَ 
(53)

د )٦٭ة( ٦ػ٨ ا٣ذكػةؤٹت ا٣ذػٰ ؿً ك٥٣ دي  .

ث٢ كا٣ذ٢٘٤٘ إ٣ٯ ا٣ذةرٱغ ا٣ٞػؽٱ٥ إ٣ػٯ  ،دٮص٭٭ة ا٩ذ٭ةؾ را٬٪ٲح ا٣عةًؿ ظكت

 ز٨٦ ا٣كٮ٦ؿٱٲ٨ كا٤١٣ؽا٩ٲٲ٨ كاٳمٮرٱٲ٨..

)ٱػة ٦ػؿٱ٥( ث٪ٲػح ٦عؿ٠ػح راٲكػح دُ٘ػٯ  ك١٬ؾا ٱذض٤ٯ ا٣ذكةؤؿ ٰٚ ركاٱح

دذ٤ػجف ث٧ؼذ٤ػٙ ك٬ػٰ  ،٤ٔٯ ا٧٣كؿكدات ا٣ذٰ دىةرع ا٣ٮاٝػٓ ثسٞػح كاٝذػؽار

٣ذ٧ذػؽ ظػةٚؿة ا٣عةًػؿ  ،اٵ١ٚةر ا٣ذٰ دجؽأ ٨٦ ٧ٜٔ ا٣ػؾا٠ؿة ٦كػةا٤ح ا٣ذػةرٱغ

كا٣ج٘ٲح ٬ٰ ا٣ْٛؿ ثعٞٲٞػح ث٤ػؽ صػؿٱط اقػ٫٧ ا٣ٕػؿاؽ ٚػٰ  .ثذكةؤٹت ٦ٕؿٚٲح

 كا٣عةًؿ ا٣ؾم د٧س٫٤ ا٣نةثح ٦٭ة.، ٦ٕةد٣ح ا٧٣ةًٰ ا٣ؾم ٱ٧س٫٤ ا٥ٕ٣ ٱٮقٙ

                                                 

 .154 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (52)

 .111 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫(53)
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٣ضؽٱؽة ٦عؿ٠ح ا٣ػٮٰٔ اٷ٩كػة٩ٰ ك٬ؾا ٦ة دكٕٯ إ٣ٲ٫ ث٪ٲح ا٣ذكةؤؿ ٰٚ ا٣ؿكاٱح ا

٣ذْ٭ؿ٬ػة  .ح ا٣ذن١ٲٟ ٰٚ كاٝٓ اػذ٤ُػخ ٦ٛة٬ٲ٧ػ٫ كدنػٮ٬خ ا٣عٞػةاٜ ٚٲػ٫ٲٌ ضؽ٣ث

ؾ ا٣ٮٝػٮع ٚػٰ مػؿ ٦ذض٪جػةن  ،٩كةف ا٣ٕٲل ثىؽؽ ك٦سة٣ٲح٤ٔٯ ظٞٲٞذ٭ة كث٧ة ٱذٲط ٣ٸ

 ٤٣ذنْٰ كا٣عٲؿة كا٣ذٲ٭ةف.ا٣ض٭٢ كا١٣ؾب كا٣ذـكٱؿ ٦ذىؽٱةن 

 ا٣ذكةؤ  ثة٣ذٮ٢ٗ: حصؽ٣ٲّ  -ة٣سةً ز

ح ٚػٰ ا٣نػٟ ٱٌػؼ ا٣نؼىػٲح ا٣ؿكااٲػح ثعؽٌ ؿٌ ىػ٬ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ ا٣ذكةؤؿ دذ ٰٚ

٦٭٧ذػ٫ َػؿح اٵقػب٤ح ٹ إٱضػػةد  كا٣ذكػةؤؿ ظذػٯ دضػؽ أف ٚػٰ داػ٤٭ػػة ٚٲ٤كػٮٚةن 

ٚػٰ  ٧٦ٕ٪ػةن ، ٚػٰ ٠٭٪ػٮت ا٣ذض٤ػٰ ٗةرٝػةن ، ٰٚ ٌٚةءات ا٣ذ٦ِّػ٢ ٦٪كةظةن ، اٵصٮثح

زاء كإٝػ٫ إح ثػا٣ذكػةؤٹت ثػٺ ٩٭ةٱػ ٦ذٕةَٲػةن ، ٰٚ ثٮا٨َ اٵمػٲةء ٦ذ٧ٕٞةن ، ا٣نٟ

كأف ٹ مٰء ٱ٭٫٧ قٮل ا٣ؽػٮؿ ٚػٰ أدػٮف  ،اٵظٺـ كا٣ؼٲةٹت ككصٮدق ٩ةقٲةن 

 ـٱٞٲح ا٣ٕة٥٣ ا٣ٺ٦ؿاٰ..ا٣ىؿاع ا١ٛ٣ؿم ا٣٘ةاؿ ٰٚ ا٣ٮصٮد كا١٣ٮف ك٦ٲذةٚٲ

ك٧٤٩ف ٦س٢ ٬ؾا ا٣٪٧ٍ ٨٦ ا٣ذكةؤٹت ا٧٣ٮ٤ٗح ٰٚ ا٤ٛ٣كٛح كا٣ذ٢٦ِّ ٚػٰ 

)اٵب ا٣ٞةدػػ٢( ركاٱػح
(54)

١ٚؿد٭ػػة ؿد ثٌػ٧ٲؿ اٵ٩ػػة ك٬ػٰ ركاٱػػح ٝىػٲؿة دكػػ .

ا٣ؿاٲكح ا٣ذٌةد ا٣ٺ٦٪ُٰٞ ثٲ٨ ا٧٣ذ٭٥ ا٣ؾم ٬ٮ ٦ٞذٮؿ ٰٚ اٵو٢ ثكجت صؿـ 

كثٲ٨ ٦٭ؿاف ا٣ٞةًٰ ا٣ٞةدػ٢ ا٣ػؾم ارد١ػت ا٣ضػؿاا٥ ثةقػ٥ ا٣ػؿب  ،٥٣ ٱؿد١ج٫

 ػُٲبذػ٫ ؽارٱةن ٦يػ ،ك١٣٪٫ ٰٚ ٦٪ِّل ٨ٔ ا٣ٕٞةب ثكجت د٫ٕٛ٤ ثُ٘ػةء ا٣ػؽٱ٨ ،كا٣ؽٱ٨

٨٦ ا٣ٕٞػةب ٣ٲ١ػٮف  ٩ةصٲةن ، ثة٣ٞٲ٥ كا٣ذٞٮل ثة١٣ؾب كا٣ؽص٢ كا٣ـٱٙ ٦ذجضعةن 

ك٬ؾا ٦ة ٱض٢ٕ ث٢ُ ا٣ؿكاٱح ا٧٣ذ٭٥ ٱُة٣ػت ا٣٪ػةس  .٬ٮ ا٧٣ٕةًٝت ٹ ا٧٣ٕةٝىت

٨٣ ٱجؼ٢ ، أ٩ذ٥ أث٪ةؤه، قأ٣ٮها، قأ٣ٮا اإل٫٣ ا٣كةدر ٰٚ ٗٲة٬ت ا٣٘ٲتا» ثة٣ذ١ٛؿ

 قٮ  ٱضٲج٥١ و٤ٔٯ مٛذٲ٫ اثذكة٦ح ا٣ؿزة  ا٣ج٤ٲؽ....، ٤ٔٲ٥١ ثة٣عٞٲٞح

                                                 

. 2114، َجٕػح أك٣ػٯ، ث٘ػؽاد، دار ك١٦ذجػح ٔػؽ٩ةف، ٗة٣ت ظك٨ ا٣نػةث٪ؽر٣ٞةد٢، اٵب ا (54)

 .٣نةث٪ؽر  ثةظر ك١ٛ٦ؿ كركااٰ ٔؿاٰٝٗة٣ت ا
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 ...٣كُخ ٝةدلً 

«٣كُخ ٝةدلً...
(55)

. 

كدذ١سٙ َةٝح ا٣كؤاؿ ٬٪ػة ثذ١ػؿار ا٣ىػٲ٘ح ٩ٛكػ٭ة ٤ٔػٯ ٣كػةف ا٧٣ػذ٭٥؛ 

٤ٕ٣ػ٫ ٱ٪ٞػؾ ٩ٛكػ٫ ٦ػ٨  ،٣٭ة ٤ٔٯ ٦ك٧ٓ ا٣عٌٮر إّ٭ةر ا٣عٞٲٞح ٦ؿددان  ٦عةكٹن 

كثٲ٪٭٧ػة  ،ا٣ىٮت كا٣ى٧خ١ٚؿدة ٰٚ م٢١ ٔؿض ٦كؿظٰ دذ٪ةز٫ٔ ، ا٣ٕٞٮثح

 .٣عٞٲٞح؟(٢٬ ا٩ذىؿت ا) ٠ة٨٦ ٰٚ قؤاؿ، ٠ٺـ ٦ك١ٮت ٔ٪٫

ٚػةٵب ا٣ٞةدػ٢ ٬ػٮ ٦٭ػؿاف رصػ٢ ا٣ػؽٱ٨  ؛ك٬ؾا ٦ة صكؽق ٔ٪ٮاف ا٣ؿكاٱػح

كٱ١ٮف اٹثػ٨  ،ا٧٣ؿاثٰ كا٣ن٭ٮا٩ٰ ا٧٣ذْة٬ؿ ثة٣٪ـا٬ح كا٧٣٪٧٘ف ٰٚ ا٣ٛةظنح

ا٧٣ٞذٮؿ ٬ٮ ا٣ج٢ُ ا٧٣عت ٤٣٪ةس كا٣ٮأٰ ٧٣عٲ٫ُ ا٣ٕةرؼ ثػة٣ؼٍ ا٣ٛةوػ٢ 

 .ة٩ةن كث٭ذ كا٣ؾم ٱع٥١ ٤ٔٲ٫ ثة٣ٞذ٢ زكران  ،ثٲ٨ ا١٣ؾب كا٣عٞٲٞح

)ا٧٣عة٠ى٥ ا٧٣ٞذٮؿ( ٤ٔٯ اقذ٪ٛةر َةٝح ا٢ٕٞ٣ ٰٚ وٲةٗح  ك٣ؾ٣ٟ ٱؿا٨٬ ا٣ج٢ُ

ٚػٰ أقػب٤ح ثٌٕػ٭ة  ا٣ٮصٮد.. ٦ذػٮٗٺن ٨٦ صؽ٣ٲػح ا٣ٕػؽـ/ اٵقب٤ح كَؿظ٭ة ٦٪٤ُٞةن 

ا٣ىٮت ٱؼٲٙ ٱن٢ٕ ٰٚ »وةدـ ٦كذٛـ كاٳػؿ ٦ذِّرصط ثٲ٨ ٦٪ُٞح ا٣نٟ كا٣ٲٞٲ٨ 

«؟ٮا أوٮاد٪ة ٱة ٩ةس٧ُ ٧م أ٣٭ؾا ٠َ  .٬نٲ٥ ا٣ؾا٠ؿة ٩ةر اال٩جٕةث ٨٦ صؽٱؽ
(56)

. 

اٹ٩ٕٛةٹت ا٧٣ذٮادؿة ا٣ذٰ د١نٙ ٔػ٨ ٦ىػةدر٬ة ا٧٣ذ٭ة١٣ػح  كٰٚ ػ٥ٌِّ 

ثػجٕي، ٱُٞٓ دٮاو٢ اٹ٩ٕٛةٹت ثٌٕ٭ة  ٦٭ٲ٧٪ةن  ٧ٔٺٝةن  ٱؼؿج ا٣ى٧خ ٠ةا٪ةن 

٥ ٣ٶٚٮاق؛ ٣ؾا صةء ا٣كؤاؿ ٬٪ػة ٩ذٲضػح ٠جػؿل ٬ٮ و٧خ ٗةًت ٦ذعؿؾ ٦ي٧١ِّ 

 ٣ٮاٝٓ أ٣ٲ٥ دٕٲن٫ ٦ضذ٧ٕةد٪ة.

ك٬ػٮ ٦ذكػذؿ  ، ثكجت ٠ٮف ا٣ٞةد٢ ٱ٧ػةرس إٔٚة٣ػ٫ ا٣نػٲُة٩ٲحذ٣ٟ إٹَّ ك٦ة 

كٱٞٓ ا٣ج٢ُ دعخ وػؽ٦ح ٤ٞٔٲػح ظػٲ٨  .أق٤ٮب د٧١ٲ٥ اٵٚٮاق ثة٣ؽٱ٨ ٦ذؼؾان 

                                                 

 .6  ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (55)

 .9/ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (56)
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 -د٤ٟ ا٣ضؿٱ٧ح ا٣ذػٰ ٣٭ػة ٚػٰ ا٧٣ٛ٭ػٮـ ا٣٪ٛكػٰ   د٤ىٜ ث٫ صؿٱ٧ح ٝذ٢ اٵب

 ٣ػ٥ ٱُػؿح ٩ٛكػ٫ إٹَّ  (ا٣جُؿٱؿ٠ػٰ)اٵثٮم ك»ٚػ ،دىٮر ٤ٚكٰٛ (ز٪ٮ٣ٮصٰاٵ)

ك٬ػٮ ٱٕػٮد ثٞذػ٢ اٵب  ، ٚػٰ ٝذػ٢ اٵب١٣ٰ ٱذ١ؿر ك٥٣ ٱٕؽ ١٣ٰ ٱكػذٞؿ إٹَّ 

«ٚة٩ٲةن  ا١٧٣جٮت أك ا٧ٞ٧٣ٮع ٰٚ اق٥ اٵب ثٮو٫ٛ أثةن 
(57)

. 

ا٣ذ٪ػةٝي ٚػٰ اٵمػٲةء »ظٲػر  ةٲ  صػؽ٣ ك٬ؾا ٦ة ٱٌٰٛ ٤ٔٯ ا٣ؿكاٱح َةثٕةن 

ك٣ػٲف ز٧ػح مػٰء أك ّػة٬ؿة ٚػٰ ا٣ٕػة٥٣ ٹ  ،كا٣ْٮا٬ؿ ذك َجٲٕح ٔة٦ح مة٤٦ح

كاٵًؽاد ٣ٲكػخ ٦ذ٪ػةٚؿة كظكػت ثػ٢ كٱكػذ٤ــ  ،ُؿ٬ة إ٣ٯ ٩ٞةايٱ٨١٧ م

٩٭ة دذٕةٱل ٰٚ مٰء أك ّة٬ؿة كاظؽة كٹ ٱ١٧ػ٨ إ ،أظؽ٧٬ة اٳػؿ ثة٣ٌؿكرة

«أظؽ٧٬ة اٳػؿإدراؾ 
(58)

. 

 ،٬٪ػةؾ ّػة٬ؿ كاظػؽ» كد٤ٰٞ ث٫ دكةؤٹد٫ ا٣ىةدٝح ٰٚ دكا٦ػح ٤ٚكػٛح وػٮٚٲح

 ٠ػةف اثػ٨ ٔؿثػٰ ٦ؼُبػةن  ٢٬ .ثة٨َ أ٣ٙ ثة٨َ كٰٚ أ٧ٔةؽ ٢٠ٌ  ،ّة٬ؿ ثة٨َ ك٢١٣ٌ 

«؟ ١٩ط ا١٣ٮا٠ت ك٢٠ ظؿكؼ ا٤٣٘حأ ٠٪خي   ٔ٪ؽ٦ة ٠ةف ٱٞٮؿ
(59)

كدِّػػؾ ا٣عٲػؿة ، 

 ثٲ٨ ا٣ىؽؽ كا٣ؽص٢ كا٣عٜ كا٣جة٢َ. ٫٩ ٦ة ٔةد ٧٦ٲـان إ٦ِّػؾ ظذٯ  ٦٪٫ ٢٠ٌ 

 ٲ٨ ا٣ػؽاػ٢ا٣ؿاٝىح قعؿ إ٣ػٯ دىػٕٲؽ ا٣ذٌػةد ثػ كٱؤدم ٦ٮٝٙ ٦٭ؿاف ٨٦

ا٣عػؿب ثٲ٪٭٧ػة ٚذ٧ػؽ قػعؿ  ك٣ػؾ٣ٟ دذكػٓ ظػؽكد، ا٣ٮاٝػٓ ا٣ؾات/ ،/ا٣ؼةرج

«؟٢٬ أ٩خ ا٣ؾي ٝذ٤ذ٫» ٚذجةدرق ثكؤاؿ ،ػٲٮط إٗٮاا٭ة ٩عٮ ٦٭ؿاف
(61) 

٠ةمػٛح زٱٛػ٫ 

 ف ٱعة٥٠ ٤ٔٯ صؿٱ٧ح ا٣ٞذ٢.أ٫٩ ٬ٮ ا٣ْة٥٣ ا٣ؾم ٱ٪جٰ٘ ٵ ؛ك٦ْ٭ؿة ظٞٲٞذ٫

كدٕؽد ٦ػٮا٨َ ظٲػؿة ٦٭ػؿاف ٚػٰ إصةثةدػ٫ ٱ١٧ِّػ٨ قػعؿ ا٣ؿاٝىػح ٦ػ٨ ث٤ػٮغ 

                                                 

مػةرؾ ٚػٰ ، ؿص٫٧ ٨ٔ ا٣ٛؿ٩كٲح ٔـٱػـ دٮ٦ػةد، صةؾ درٱؽا، أر٠ٲٮ٣ٮصٲة ا٣ذٮ٥٬ ا٩ُجةع ٚؿكٱؽم (57)

 .2115/211، َجٕح أك٣ٯ، ٦ؿ٠ـ اٷ٧٩ةء ا٣عٌةرم ،ا٣ذؿص٧ح ك٤ٜٔ ٤ٔٲ٫ إثؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ٮد

 .113/أقف ا٤ٛ٣كٛح ا٧٣ةر٠كٲح (58)

 .21اٵب ا٣ٞةد٢/ (59)

 .15 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (61)
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أ٤ٔن٥ ، قنؿٱٕةً  ٢ أ٩خ ا٣ؾي ٝذ٤ذ٫؟ أرٱؽ صٮاثنةً ٬» ثٞىؽٱح ا٣كؤاؿ ا١٧٣ؿر، ا٣عٞٲٞح

و١٣ن٨ ٠ل٦نٰ ٔن٨ ا٣ٞذن٢ ، ود٧نٮت ةثة٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾي ٨٦ أص٫٤ دعٲ ٩ٟ ٣كخ ٝةدلً أ

«ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾي ٱذجة٬ٯ ث٫ ا٧٣ضؿ٦ٮن ا٣ٕةدٱٮن...
(61)

قػب٤ح كا٣ذنػ١ٲٟ كثُؿح اٵ .

ة ٰٚ ا٧٣ُٕٲةت ٱذض٤ٯ ا٣ؽ٣ٲ٢ ا٣ٞةَٓ ثجؿاءة ا٧٣ٞذٮؿ ٨٦ ا٣ذ٭٧ح ا٣ذٰ أ٣ىٞخ ث٫ ٧٠ػ

 صؿٱ٧ح ارد١ةث٫ ا٣ٞذ٢.ٰٚ دذٌط ثؿأح ٦٭ؿاف ٰٚ ا٣ذؼٰٛ كا٧٣ؽارة 

  ٦ة ٱٕذؿم كٔٲ٫ ا٣جة٨َ ٨٦ أز٦ػح ١ٚؿٱػح ٱذكةءؿ ٔة٠كةن  ض٢ٕ ٦٭ؿافى ك٬ؾا ٦ة ٱ

ال دذضـأ؟ و٥٠ ١ٚؿت ثؽواٚٓ ا٣ىؽق ٤ٔٯ ا٧٣كنذٮى  ظؽةٌ ن ا٣ىؽق وَ أأ٥٣ ٩ٞؿأ ث»

٣كجت رقة٣ح ٧٣ٕة٣ضنح ن اأأم  ،ا٣ؿوظٰ ٦ٓ ا٧٣٭٪ح ٢٬ ا٣كجت ٬ٮ دٮاو٤٭ة ؟األػٲؿ

س ٚنٰ ًن٧ٲؿ٬ة د١نؿم  اٳػؿ؟ رقة٣ح دكذ٧ؽ زاد٬ة ٨٦ ٦ة ٍ ظؿ٦ةن ٦ٛؿو  ٤ٔٯ 

أم ٬نٰ  ،و٢٬ دٕة٩ٰ ٬ٰ ٨٦ ظؿ٦ةن ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ىٕٲؽ ؟أم ٧٣ٕة٣ضح ظؿ٦ة٩٭ة ثة٣ؾات

«؟ن د٧ةرس دور٬ة ا٣٪ـٱ٫ ٤ٔٯ ٢٠ ظة أثٞةٱة ُٚؿة ٩ْٲٛح أوؿت 
(62)

. 

دػ٫ دعةقػت ذادػ٫ ث٪ٛكػ٭ة ك٬ؾا ٦ة ٱٮٕٝػ٫ ٚؿٱكػح أقػب٤ذ٫ ا٣ذػٰ دضٕػ٢ ذا

ال »ة٣ٮصٮد ثػ٦ػ٫ ٦ػ٨ ا٣عٲػؿة ك٦ٌػةٔٛح ٦ػ٨ مػ١ٮ٫٠ كدجؿ   ٦ٌٲٛح ٤ٔٲ٫ ٦ـٱؽان 

ٰم  ٚ٭٢ ٝؽر ٦نذؿأ ٱض٧ٓ ثٲ٪نٰ وثٲ٪٭نة  ،٣ل٩ُجةث ٰٚ روظ٭ة أثؽاً  ٱؽٔٮ مٰ  ٚ

 «؟أوجط ٰٚ ذ٦ح ا٣ذةرٱغ وٱعةو  اٳن اقنذؿصةث ونٲؿورد٫ ثنن٢١ آػنؿ
(63)

 

٦٭ؿان » :ثٕؽ أف دك٫٣ِّ قعؿ أٱٌةن  كدذنةثٟ ػٲٮط ا٣ٮ٥٬ كا٣عٲؿة ٔ٪ؽ ٦٭ؿاف

ٱة ٦٭ؿان؟ أ٣نٲف ذ٣نٟ ٱنؽٔٮ  ٥٣ ز٩ٲخ ثٰ ز٥ ٔٞؽت ٤ٰٔ؟ أ٣ٲف ذ٣ٟ ٗؿٱجةً 

«؟ أ٣ٲف ذ٣ٟ ػل  مؿث ان ومؿث ا٧ٌ٣ٲؿ ٱة ٦٭ؿان؟إ٣ٯ ا٣كؤا 
(64)

. 

ك٬ػؾا  ،ك٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ ٬ؾا اٹًُؿاب ا٣ؾم ٱٞٓ ٚٲػ٫ ٦٭ػؿاف ثكػجت قػعؿ

                                                 

 .16ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫/ (61)

 25ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫/ (62)

 .26ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫/ (63)

 .٫/29ا٧٣ىؽر ٩ٛك (64)
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كثٲ٨ ا٣جة٨َ ا٧٣ػؽ٣ف ثة٣نػ٭ٮا٩ٲح كا٧٣ػؽ٩ف  ا٣ذ٪ةٚؿ ثٲ٨ ا٧٣ْ٭ؿٱح ا٧٣ذكؿث٤ح ثة٣ؽٱ٨

ثػة٧٣ٮت  -٤ٔٯ ا٣ج٢ُ ا٧٣ذ٭٥  -كٰٚ ٦ٞؽ٦ذ٭ة ا٣ع٥١  ،ثة٣ؿذٱ٤ح دذؽأٯ ا٣ذ٪ةٌٝةت

كٔ٪ػؽ ذاؾ ٹ  ،ثٺ ػُٲبح اٝذؿٚ٭ة ٰٚ ٦ٞةث٢ ٩ضةة ٦ؿد١ت ا٣ؼُٲبح ٨٦ ا٣ٕٞةب ظؿٝةن 

مؼىٲح ٝةرٔخ ا٤ْ٣ػ٥ كٔؿٚػخ  ٦كذعٌؿان  ،ف ٱذكةءؿ ث٧ٌيأ ٱ٤٧ٟ ا٣ج٢ُ إٹَّ 

«ٚ٭٢ ٠ةن زٱ٨ ا٣ٕةثؽٱ٨ ٤ٔٯ ٥٤ٔ ثعٞٲٞذ٫ ٬ؾه؟»  ٯ ا٣ع٦ٜٕ٪
(65)

. 

كدذٮ٢ٗ وٲ٘ح ا٣ذكةؤؿ ٰٚ ا٣ؿكاٱح ثةدضةق ٤ٚكٛح اٵمٲةء
(66)

٨١٣ ٠ٲنٙ » 

«؟ا٣ٮ٣ٮج إ٣نٯ ٬نؾه ا٣كنةظح ا٣ؿثة٩ٲنح ا٣٪ْٲٛنح
(67)

ٔػ٨ ا٣ػؾات اٷ٣٭ٲػح  ثةظسػةن  

«؟أٱ٨ ان؟ ٬٪ة أم ٬٪ةأ»ا٧٣ٞؽقح 
(68)

. 

ٲح دٞػػٮـ ١ٚؿد٭ػػة ٤ٔػػٯ صؽ٣ٲػػح ك٬ػػؾق ا٣ذكػػةؤٹت ٚٲ٭ػػة ظ٧ػػٮٹت ٤ٚكػػٛ

كٱذ٧ٕؽ ا٣كةرد َؿح أقػب٤ح أػػؿل د٪ىػ٭ؿ ٚػٰ ثةَ٪٭ػة ٝػٲ٥  .ا٣ٕؽـكا٣ٮصٮد 

 ك٬ٮ ٹ ٱؿٱؽ ٵقػب٤ذ٫ إصةثػةت؛ .كوٮر ٠سٲؿة دـػؿ ث٭ة ٦٪ْٮ٦ح ا١ٛ٣ؿ اٷ٩كة٩ٰ

ٚٺ ٱٞٲ٨ ٦ػ٨ دكف  ،ث٢ ٱؿٱؽ اقذسةرة ا١ٛ٣ؿ كد٫ٕٚ ٩عٮ ا٣ذ٢٦ِّ ثُؿٱٞح دٱ١ةردٲح

، اٝٓ ذم ٦٭ٲ٧٪ةت ك٬ٮا٦ل ك٦ذ٘ٲؿات كزٮاثخ٫٩ ٦ٮصٮد ٰٚ كأٱنٕؿق ، مٟ

٫٤ٕ٣ ٱذ٨١٧ ٨٦ ث٤ٮغ ا٣عٞٲٞح ا٣ذٰ ٱجعػر ٔ٪٭ػة ، ا٣ؼؿؽ أك ا٣ذٞٮٱي ٦عةكٹن 

كإف ٠ػةف ا٣ػس٨٧ أف  ،ث٢١ ٦ة اقذُةع ٨٦ ٝػؽرة ك٦ػة ا٦ذ٤ػٟ ٦ػ٨ ٝػٮة كٝةث٤ٲػح

«اظؿٝٮ٩ٰ... اظؿٝٮ٩ٰ...» ٱٌعٰ ث٪ٛك٫
(69)

. 

 ؛ا٧٣ػذ٭٥ اٳػػؿٱ٨ ف دٞذؿب قةٔح إَٺؽ ا٣ع٥١ ٤ٔٲ٫ ظذٯ ٱكذىػؿخإك٦ة 

٣ٲٛ٭٧ٮا اٵمٲةء ث٪ةءن ٤ٔٯ ظٞٲٞذ٭ػة ا٧٣ٕ٪ٮٱػح ٹ ٝنػٮر٬ة ا٣ْة٬ؿٱػح ٦نػ١١ٲ٨ 

                                                 

 .43ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫   (65)

 .11  ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ٱ٪ْؿ   (66)

 .17  ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (67)

 .24  ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (68)

 .14  ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (69)
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ظننّؽزٮ٩ٰ... ٣ٞننؽ أزٚننخ قننةٔح  ظننّؽزٮ٩ٰ...»٧ٲ٨ َػػةإٲ٨ ٦ؿدػػةثٲ٨ ٹ ٦كػػ٤ِّ 

َٕ أا٣عٞٲٞح... ا٣عٞٲٞح ا٧٣ضؿ٦ح... ٬ة  ٧ح... ٤ٔنٯ أٔذةث٭نة... ذْ ٩ة ٤ٔٯ أٔذةب ا٣

ُٕؿي وإال  ،أ٣نٲف ٠ننٙ ا٣عٞٲٞنح ٔةرٱنح، ٔةرٱةً أ٣ٲف ا٣ٌٞة  ، وا٣جؽاٱح ٬ٰ ا٣

٠ٲٙ د١ٮن ظٞٲٞح ٱة أرثةب ٦٭ؿان؟ أ٣ٲف ا٣ٮوٮ  إ٣ٯ ا٣٪ذةاش ٱ١ٮن ثذٕؿٱذ٭ة 

«٨٦ إًةٚةد٥١ ا٣ؼةرصٲح...؟ أ٣ٲف اال٬ذؽا  إ٣ٯ ٣ّت األمٲة  ثذٕؿٱذ٭ة؟
(71)

. 

ح ٲٌػصؽ٣ا٣ػـج ثػ٫ ثةدضػةق إ٣ػٯ  كٱٌٰٛ دٮادؿ اٵقػب٤ح ٣ػؽل ٦٭ػؿاف أٱٌػةن 

أ٬نٮ » كا٣ٕػة٥٣  ػػؿان  ٚػٰ ذادػ٫ أكٹن  ٣كؿد ا٣ؾادٰ ٦ذعٲؿان ا٣ذن١ٲٟ ثةقذ٧ٕةؿ ا

وص٭ٰ؟! أ٬ٮ وص٭ٰ ا٣ض٧ٲ٢ ٱؿٱؽ االٝذؿاب ٦٪ٰ ٣ٲٕنٮد أ٩ُكنٰ ثنة٣سٮرة ٤ٔنٯ 

أ٬ٮ وص٭نٰ  أ٬ٮ وص٭ٰ ا٣ض٧ٲ٢ ٱسأر ٣ؾادٰ ا٣ذٰ وةرت صؽثح ثؽو٫٩؟ ا٥٤ْ٣؟

«ٱ٪ةدٱ٪ٰ ثذؿَٲت ٣كة٩ٰ ثةق٥ ان ٨٦ صؽٱؽ؟
(71)

كٱؽٕٚػ٫ ا٣نػٕٮر ثة٣ٛٞػؽاف ، 

 ٰٚ ٢ّ ٔة٥٣ ٠جٲؿ. ٚنٲبةن  مٲبةن  ف ٱجؽك ٦ذٌةاٺن إ٣ٯ أ

ٝػةسو كٰٚ ٔىٙ ا٣ذ٩ِّٲت ٣ؾاد٫ ٤ٔٯ ًٲةع كص٭٫؛ ٱٮاصػ٫ ٩ٛكػ٫ ثع١ػ٥ 

«٢٬ ٬ٮ ٔذةب؟ أم ٬ٰ إدا٩ح؟ أم ٬ٮ ثٲةن ثكٞٮَٰ و٦ٮدٰ األػٲؿ؟»
(72)

. 

ٰٚ ا٣٪٭ةٱح ا٧٣ؿدٞجح ا٣ذٰ قٲ٪ذ٭ٰ إ٣ٲ٭ػة  ك٬ؾا اقذجةؽ ٱض٢ٕ ا٣ٞةرئ ١ٛ٦ؿان 

ٔ٪ػٰ إمػؿاؾ ا٣ٞػةرئ أ ،دٮّٲٙ ا٣ذكةؤؿ ٚػٰ ا٣ؿكاٱػحك٬ؾا ٬ٮ ٦٘ـل  .٦٭ؿاف

ف ا١٣ةدػت أذا ٧٤ٔ٪ػة إقػٲ٧ة  ٹ، كدٕٚػ٫ ٣ٸقػ٭ةـ كا٣ذٛةٔػ٢ ثػة٣ذ١ٛؿ كا٣ذػؽثؿ

 ك٫٣ َؿكظةت ٰٚ ا٤ٛ٣كٛح كا٧٣٪ُٜ. ،١ٛ٦ؿ (ٗة٣ت ظك٨ ا٣نةث٪ؽر)

ك٦ة ٬ؾا ا٥١٣ ٨٦ اٵقب٤ح ا٣ؾ٬٪ٲح ا٣ذٰ د٭ٲ٨٧ ٤ٔٯ ٦ذ٨ ا٣ؿكاٱح إٹ دٕجٲػؿ 

ك٦ٞىػؽٱح  ،ا٧٣ؿ٠ـٱػح كإمػ١ة٣ٲح دٮظػؽ٬ة كاردٲةث٭ػةقذٺب ا٣نؼىػٲح ا٨ٔ 

                                                 

 .63  ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (71)

 .69  ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (71)

 .71  ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (72)
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دػةؿ ا٣ٞةرئ ٰٚ ا٣ذؼٲٲ٢ ا٣ؿكااٰ ٨ٔ َؿٱٜ ص٤ج٫ إ٣ٯ ٦٪ُٜ ا٣نٟ ث٧ٕػٜ ٹ إ

إلزجنةت ا٣ٕنة٥٣؟ ٦ذنٯ  ٦ذٯ ٠ة٩خ ا٣٪ُٞنح ا٣كنٮدا  ٦٪٤ُٞنةً »ٱؼ٤ٮ ٨٦ ا٣ذٕٞٲؽ 

٠ة٩خ ا٣٪ُٞح ا٣ٮقُٯ وٲةٗح ٤٣عٲةة؟ ٦ذٯ ٠ة٩خ ا٣٪ُٞح ا٣ٮقُٯ زٮرة؟ ٦ذنٯ 

«؟ا٣ٮقُٯ ػلوةً  ٠ة٩خ ا٣٪ُٞح
(73)

. 

ػا٣ٚٮؽ ك٬ؾا ٦ة ٱؼؿج ا٣ج٪ةء ٨٦ إَةرق ا٣كؿدم إ٣ٯ اٷَةر  ا٣ػؾم  ؿدمٌ كَّ

ٔي ، ٬ٮ دضؿٱت ٪ٲخ ث٫ ا٣ؿكاٱػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ضؽٱػؽة ث٧ػة ٱض٤ٕ٭ػة ٝؿٱجػح ٠ة٩خ ٝؽ 

ك٬ٰ  ،٣ٺ٩ذنةر ثٕؽ ك٬ٮ دٕجٲؿ صؽٱؽ ٥٣ ٱضؽ ٦ضةٹن » ،ا٣نج٫ ثة٣ؿكاٱح ا٣ٮقُٯ

دذ٪١ػؿ ٧٣كػ٣ِّح اٹ٩نػ٘ةؿ ثة٣ٕػة٥٣ ا٣ؼػةرصٰ ٹ  ..صؽٱػؽةركااٲح  د٥ٌ أ٧ٔةٹن 

٨١٣ كٔٲ٭ػة ا٣ػؾ٬٪ٰ ا٧٣ٛػؿط ث٤٧ٕٲػح وػ٪ةٔح ا٣ذؼٲٲػ٢  ،ػةرج ٦ضةؿ ا٣ؿكاٱح

ا٣ؿكااػػٰ كظػػؽكدق ا٧٣ٮًػػٮٔٲح دضٕػػ٢ َجٲٕػػح ٬ػػؾا اٹ٩نػػ٘ةؿ أك اٹ٩٭٧ػػةؾ 

ا ٦ؼذ٤ٛح  «ة ٩ضؽق ٰٚ ا٣ؿكاٱح ا٣ٮإٝٲح ا٣ذ٤ٞٲؽٱح٧َّٔ صؽ 
(74)

. 

ذنػ١ٲٟ كاٹردٲػةب ٤ٔػٯ ٦كػذٮل إفَّ إزةرة ا٣ذكػةؤٹت كا٣ػؽٚٓ ٩عػٮ ا٣

قٲٌٰٛ إ٣ػٯ إظػؽاث ا٩ٞػٺب ١ٚػؿم ثةدضػةق ا٣ذ٘ٲٲػؿ ٧ٔٮ٦ةن ا٣ذؼٲٲ٢ كا٣ج٪ةء 

 .كاٷوٺح ٤ٔٯ ٦كذٮل ا٣عٲةة كا٣ٮاٝٓ

ػ:اضخاتطظ
٬ػٮ دٞ٪ٲػح ٚ٪ٲٌػح ٦ٮًٮٔٲح ٰٚ ا٣ج٪ةء ا٣ؿكااػٰ ١ٚؿة ا٣ذكةؤؿ ٝج٢ أف ٱ١ٮف 

٤٣ٞػةرئ  دٕٚػةن ، ا٣ؿكااٰ ٨٦ أص٢ ا٣ذعنٲؽ ا١ٛ٣ؿم ٧٤٣ذ٨ ا٣ؿكااػٰ ةٱكذٕٲ٨ ث٭

٤٣ذكػةؤٹت  ٤ٕ٣ػ٫ ٱػذ٨١٧ ٦ػ٨ إٱضػةد اٵصٮثػح، ٩عٮ ا٣ذٛة٢ٔ ثة٣ذ٢٦ِّ كا٣ذؽثؿ

ٔجػػؿ ٚػػٟ مػػذةت د٤ػػٟ ، ا٧٣عٲػػؿة كا٧٣كػػذٛـة ٤ٕٞ٣ػػ٫ كا٧٣ذعؽٱػػح ٷ١٦ة٩ٲةدػػ٫

 ٣ؿثٍ ثٲ٨ ا٧٣ؤد٤ٙ ٦٪٭ة كا٧٣ؼذ٤ٙ.أك ا ،ا٣ذكةؤٹت

                                                 

 .81ـ ف  (73)

 .27-26قؿدم ٰٚ ا٣ؿكاٱح/ -ا٧٣ج٪ٯ ا٧٣ٲذة  (74)
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 ةصؽ٣ٲ   ٤ٔٯ ا٢٧ٕ٣ ا٣ؿكااٰ ا٣ؾم ٱ٢ْ دك٦ةن ، ٦ة ثٕؽ ظؽازٰ ك٬ؾا ٦ة ٱذؿؾ َةثٕةن 

ثة٣ذٌةد كا٣ذ٪ةٝي كا٣ذ٪ةٚؿ ا٣ذٰ ٬ٰ ث٧ض٧ٮٔ٭ة ٦كججةت ٦٭٧ػح دعٛػـ ٤ٔػٯ دػٮا٣ٰ 

 .ك٦عٛـةق١ٮ٩ٲح ثة٬ؿة درا٦ٲح اٵقب٤ح كا٩سٲة٣٭ة ثُؿٱٞح 

كٰٚ ٦ٞؽ٦ح ٦عىٺت ٬ؾا ا٣ذىٮر أف ا٣ؿكاٱح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ضؽٱػؽة ٝػؽ ثؿٔػخ 

ا٣ذ٪ػػةّؿ وػػٮب ا٣ضػػؽؿ ك ٦ػػةاٺن  ةدضؿٱجٲ ػػ ا٣ذكػػةؤؿ دٮّٲٛػػةن صؽ٣ٲٌػػح ٚػػٰ دٮّٲػػٙ 

ثٕػي  ٷزةرة ا٣ن١ٮؾ كاٹقذٛـازات ك٦ذضػةكزان  دك٦ةن  كا٣ذٌةد كا٣ذ٪ةٚؿ ك٦ذعٛـان 

 ،ا٣ٞٲٮد ٔجؿ دنْٲح ا٣نؼىٲح كص٤ٕ٭ة ٦ذٮدؿة ٦ذٌةدة ٦ػٓ ٩ٛكػ٭ة ك٦ػٓ اٳػػؿٱ٨

ؽد٫ مؼىٲح ٣ٲ٤ٯ ٰٚ ركاٱح   (.أ٩سٯ ا٣كؿاب)ك٬ؾا ٦ة صكَّ

ٔةرٚػح  ،أك ثةرد١ةز ا٣نؼىٲح إ٣ٯ كٔٲ٭ة ٦ؽر٠ػح ظة٣٭ػة كظػةؿ ٦ػ٨ ظٮ٣٭ػة

ك٬ٮ ٦ة أددػ٫ ٦ػٲف ث٤ُػح  ،ٔ٪٭ة ك٠ٲٙ د٘ٮص ثعسةن  ،٠ٲٙ دذىٲؽ أقب٤ذ٭ة ا٧٣سٞٛح

 .(ص٧ؿات ٨٦ ز٤ش)ركاٱح 

أك ثة٧٣ضةد٣ح ا٧٣ٮ٤ٗح ٰٚ ا٣ذ٤ٛكٙ كا٧٣ذٕةَٲح ٤٣٪ـٔػح ا٧٣ٕؿٚٲػح ٦ػٓ اٵمػٲةء 

ٰٚ ٦٪ُٞح ا٣ٺ٦ٕذػةد  داػٺن ، ث٧٪ـع كصٮدم ٦ن١ٟ ٱذضةكز ٦٪ُٞح ا٧٣ٕذةد ا١ٛ٣ؿم

)اٵب ا٣ٞةد٢( ا٣ؾم ٩ٞػ٢ ٣ٞةراػ٫ وػؽ٦ةد٫  ك٬ٮ ٦ة ٦س٫٤ ث٢ُ ركاٱحكا٣ٺ١ٛ٦ؿ ٚٲ٫.. 

كا٣ج٘ٲػح دٮٔٲذػػ٫  ،٤٣ْ٪ػٮف كٚؿٱكػح ٤٣نػ١ٮؾ ٬ػؾا ا٣ٞػةرئ ٩٭جػػةن  دةر٠ػةن ، ا٣ٺ٦٪ُٞٲػح

ؿ ؼُٮرة ٦ة ٱٕذؿم ا٣ٮاٝٓ ا٧٣عٲٍ ٦ػ٨ أ١ٚػةر كقػ٤ٮ٠ٲةت د٤ٞػت ا٣سٮاثػخ كدكػٲٌ ث

ح ٗٲػػةب ا٣ٕٞػػ٢ ا٣عٲػػةة ث٧ٲػػـاف ذم ٠ٛذػػٲ٨ ٗٲػػؿ ٦ذكػػةكٱذٲ٨. ك١٬ػػؾا د٪ذٞػػؽ ا٣ؿكاٱػػ

ٔػ٨ أداء ٚة٤ٔٲذػ٫ ا٣عٞٲٞٲػح ٚػٰ ا٣ذػؽثؿ  ا٣ٺ٦٪ُٞػٰ ا٣ػؾم ٱض٤ٕػ٫ ٦ُٕػٺن  قكا٩ـكاء

 ٤ٔٯ ظٞٲٞذ٭ة. ٥َّ كاٹقذ١٪ةق ٣ٶ٦ٮر كإدراؾ صٮا٬ؿ٬ة كرؤٱذ٭ة ٨٦ زى 

ٰو ك٬ؾا اٷمؿاؾ ٤٣ٞةرئ ٬ٮ ٦٪عن  دؽاكـ ا٣ؿكاٱح ا٣ٕؿثٲح ا٣ضؽٱػؽة  ٯ دضؿٱج

 ح ٰٚ اٵ٤ٗت.قؿدٱَّ ٚٮؽ ٤ٔٯ دضكٲؽق كا٣ؼٮض ٚٲ٫ ثج٪ةاٲح 

*   *   * 
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 املصادر واملراجع

 
َجٕػح ، ث٘ػؽاد، دار ك١٦ذجػح ٔػؽ٩ةف، ٗة٣ت ظكػ٨ ا٣نػةث٪ؽر، اٵب ا٣ٞةد٢ -

 ـ.2114، أك٣ٯ

دؿص٧ػ٫ ٔػ٨ ا٣ٛؿ٩كػٲح ، صػةؾ درٱػؽا، ر٠ٲٮ٣ٮصٲة ا٣ذٮ٥٬ ا٩ُجةع ٚؿكٱؽمأ -

٦ؿ٠ـ اٷ٧٩ػةء  ،مةرؾ ٰٚ ا٣ذؿص٧ح ك٤ٜٔ ٤ٔٲ٫ إثؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ٮد، ٔـٱـ دٮ٦ة 

 ـ.2115، ٕح أك٣ٯَج، ا٣عٌةرم

، دؿص٧ػػح ٔـٱػػـ قػػجة٬ٰ ، ٚة٩ةقػػٲٙأؼ . ، أقػػف ا٤ٛ٣كػػٛح ا٧٣ةر٠كػػٲح -

 د. ت.، ٦٪نٮرات صٲؽة ا٣٪ٮر

ثإمػؿاؼ ٚٲػٮدكر ، أوٮؿ ا٤ٛ٣كٛح ا٧٣ةر٠كػٲح ا٤٣ٲ٪ٲ٪ػح ا٧٣ةدٱػح ا٣ذةرٱؼٲػح -

 ـ.1985، ٰاٹدعةد ا٣كٮٚٲذ، ٦ٮق١ٮ، دار ا٣ذٞؽـ ، ثٮرٹدك١ٰ

كاقػٲ٪ٰ ، ة ا٣عجؿ كٚذ٪ح ا٣ٮرؽركاٱح ٰٚ م٭ٮ -أ٩سٯ ا٣كؿاب ق١ؿٱجذٮرٱ٥  -

، ٠ذػةب دثػٰ ا٣سٞةٚٲػح، دار ا٣ىؽل ٤٣ىػعةٚح كا٣٪نػؿ كا٣ذٮزٱػٓ، اٵٔؿج

 .ـ2119، ك٣ٯأَجٕح 

َجٕػح ، ثٲػؿكت، دار ك١٦ذجػح ٬ػٺؿ، ٦٭ة ػٲؿ ثٟ ٩ةوؿ، ص٧ؿات ٨٦ ز٤ش -

 ـ.2119، أك٣ٯ

، ظكٲ٨ ػ٧ػؿم، قؿدٱةت ا٣٪ٞؽ ٰٚ دع٤ٲ٢  ٣ٲةت ا٣ؼُةب ا٣٪ٞؽم ا٧٣ٕةوؿ -

 .ـ2111، َجٕح أك٣ٯ، دار اٵ٦ةف، ا٧٣٘ؿب ، ٺؼ ٦٪نٮرات اٹػذ

دار ا٧٣ػػؽل ٤٣سٞةٚػػح ، ٚةًػػ٢ زػػة٦ؿ، قػػؿدم ٚػػٰ ا٣ؿكاٱػػح -ا٧٣ج٪ػػٯ ا٧٣ٲذػػة  -

 .ـ2113، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ، ثٲؿكت، كا٣٪نؿ

دؿص٧ػح إثػؿا٬ٲ٥ صةقػ٥ ، ٱ٤٘ػذ٨إد٣ِّٲٙ دٲػؿم ، ٦ٞؽ٦ح ٰٚ ا٣٪ْؿٱح اٵدثٲح -
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، ا٣سٞةٚٲػح ا٣ٕة٦ػحدار ا٣نػؤكف ، ٣ٲةسإ٦ؿاصٕح د. ٔةو٥ إق٧ةٔٲ٢ ، ا٤ٕ٣ٰ

 ـ.1992، ث٘ؽاد 

ا٧٣ؤقكػح ا٣ضة٦ٕٲػح ، ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٣ٕٲةدم، ٦ٲنةؿ ٚٮ٠ٮ ا٧٣ٕؿٚح كا٣ك٤ُح -

 ـ.1994، َجٕح أك٣ٯ، ثٲؿكت، ٤٣ؽراقةت كا٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ

دؿص٧ح د٠ذٮر ، د٣ِّٲٙ دٱ٧ٲ٨ ٠ؿا٩خ، ا٣٪ٞؽما٣ٮإٝٲح ٦ٮقٮٔح ا٧٣ى٤ُط  -

 .ـ1981اد ث٘ؽ، َجٓ دار ا٣عؿٱح ٤٣ُجةٔح، ٔجؽ ا٣ٮاظؽ ٣ؤ٣ؤة

، 1ط، ث٘ػػؽاد  - ثٲػػؿكت، ٦٪نػػٮرات ا٣ض٧ػػ٢، قػػ٪ةف أ٩ُػػٮاف ٱػػة ٦ػػؿٱ٥  -

 ـ.2112

*   *   * 


