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ملخص:
فؼللالزنـ للملدللؾتلػميهللللػاْللولزنوللؾزاغلزنؼؾزيْللبلزنمغّلللبلحؼمٌحللمبل ظ ا للبلًسل ل لزنشمهللبل
زنـ نْبلزن ِلًغؽبلحيملتاكلزنوؾزاغ،لًٙدالزن ؼؾفلػاَلىؼهلزنؼمٌحمبلتل لزك ؼؾزُليملًفْ ْلبل
ؼمنذ يللملن ؼللالزنـ للملًٌّٙللم لزن وللؾملًحٌُللٌرلت ل لتملللْ لزنهشللتلزنللَلػللغمل شللمًؽلزح للغز زل ل ل
زًٚسمبلزًؽفمدْنْمل(زًؽز لوْنْم)لًس َلزن وؾّؼمبلزنهمحاْب.ل
زنلزنلوؾعلزنؼؾزيِلزًغؽلتوؾّؼمتول مثؾزلحمنظؾًفلزنلْمكْبلًزٙي ٌلمعّبلًزٙد لمػْلبل
زن ِل ؾلحيملنؼزل ذغىمليغلت غْؾل لًيللٙطؾ.ل
ًفلِلّْلمبلزنهشلتلتللللزنلممؽ للبل لملحلْ ل لٌزعليلٌز ْ لزنـ للملفلِلزنولؾزاغلزنؼؾزيْلبلُللل ل
ؾزسالتطٌؽىم.ل
زنلمغ ــــــــبل
ا
ا
تؼلللغلزنولللؾزاغلزنؼؾزيْلللبلزنمغّللللبل ٌلللغؽزل يللللملنغؽزكلللبلزن لللمؽّضلزنملللغّ لنلللهٚعلزنؾزفلللغّ ،ل
ف وؾّؼمتيملزنل نٌػبلتؼوقلانَلسغلفهْؾلزنٌزيغلزنلْمكِلًزنشِمؽُلنالذ لؼمبلزنؼؾزيْبلآ ؼزك.ل
ًنؼنكلفبنلعؽزكبلأّمال لزٕسومتلزن ِلتِلن يملىلؼهلزنولؾزاغلىلِلعؽزكلبلدلغّؾملحمٙى للمتل
نذـ لأكمفل لىؼزلزنٌزيغ،لًّلو لُٕلحمستلزٙك معمل نيم،لًىٌل ملسؾًنملػاْولحمنلممتلزًٕ ل
لًؽز لزط ْمؽ ملنيؼزلزنهشت،لزنؼُلّ نمً لحمنًٌفلًزن شاْالػمٌحبلزنـ ملفِلزنوؾزاغلزنلؼفٌؽم،ل
حغ زال لاًٚسمبلزنلالكلأًؽًز ْلوْنلمل(أًؽفمدْنلم)لً لؾًؽزالحملٌز ْ لأًؽ-ل للٌلًنهللل–لػول مؽل
ًأهنٌ ملًسلٌؽزحِلًز يم لحمنمٌز ْ للزٓهٌؽّبلزنٌكْطب.ل
فلملًّيغفلزنهشتلنؼوقلزنطهْؼبلزنلشمفظبلنالذ لؼمبلزنؼؾزيْبلزنمغّلبلًكاطمتيملزنشمفلبل
ل لطلل ٚلؽفِلليملنظللمىؾملزنـ للملًتوللؾّغلزنلاللٌكلًزنشو لمتلناؼمٌحللمبلزنٌللمؽ بلحشللبل ؾتوهيللم،ل
طًٌٌلمالًزنل ذ لللغلًزعُلزنؾزفللغّ لفللمنلفجْللؾلزن ـ للللفْلللملّظلليلز ٙللٌؽلزنذنلللْبلس للَل نللؼل
ػٌٌؽل مليهالزن مؽّض،لًفم للزنؼمٌحبلتطلم لزنذلْلغل يللملػاللل ؾته لو،لًزنلفلمنل ؾتول لفؼلال
زنـ َل لزٙنيب(،)1لًػنكلنغسَلزٓؽز لزن ِلتشمً لزننْال لكلؼبلىلؼهلزنلذ لؼلمبلًسوٌ متيلمل
حمتيم يللملاّللمى لحمٙح ؼللمعلػل لزنمللْ لزٕطٚيْللبلزًٕللْابلًزنؾفللٌنلانللَلزنولليٌملًزناللؼمل ل لًدٌىيللمل
زنلشظٌؽم.لل
أػ لغلزنهشتلػالَلدلالبل ل لزنلٌلمعؽلزنليللبلًأفجؾىلملسغزثلبلًيؾحلمالنلٌُلٌػو،لٙكلْلمل
نيملزن ِلزػ لغبلفلِلعؽزكل يملناولؾزاغلزنؼؾزيْلبلزنمغّللبلػالَلفمفـلـبل ًٌٌليملزنلو ول ب،ل جلـال
ف للم (زنمللم ٌنلفللِلزنؼللؾزيلزنمللغّ )لناللغف ٌؽلػللم ؾلكللاْلمن،لًف للم ل(زنوللؾزاغلزنؼؾزيْللبلزنمغّلللب)ل
ناللغف ٌؽلفللٌؿُلؽهللْغ،لزناللؼزنلزػ لللغ مىلملفلٌللغؽّ لأكمكللْْ لفللِلزي هللمفلزننٌللٌىلزنمم ٌ ْللبل
ناوؾزاغ.ل
ًيغلت لتٌؿّغلزنهشتلانَلك بل ٌزُْغلؽاْلب،لتنمًننملفلِلفلالًزسلغل نيلملػمٌحلبلزنـ لملفلِل
أسغٍلزنوؾزاغل ٌُغلزنهشتلًسل لزن لالالزن مؽّظِلناوؾزاغ.ل
ًيهالأنلتظ لىؼهلزنلمغ بلزنل ٌزُؼب،لفللملتذغؽلزٗهمؽملانْلولأنلزنلولؾعلزنؼؾزيلِلزنملغّ ل
ن لّومفزلدلْغلسمٙبلزنـ لملزن لِلفم للل ٌدلٌعملفلِل ذ لؼلولآ لؼزك،لًزي ٌلؾلفلِل ومفش لولنلؼنكل
ػاَلزنشمٙبلزن ِلكنٌُشيملفلِلاثنلم لزنهشلت،لًىلِلتؼلغلأىل لً ؼظل لىلؼهلزنشلمٙبلفلِلزنؼلؾزيل
زنمغّ .لل
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فؼنكلزنلوؾعلن لّؼمي لػ ل لمؽكبلزنهغمّملناـ م(،)2لسمنولحؼنكلسم لفمفبل ولؾػٌلزنملٌز ْ ل
زنمغّلبلًيل لفهْؾل لزنلوؾػْ لفِلزنٌيللزنشمُؾ،لاُلأ ولن لّ ؾعلحيؼزلزٕ ؾ.ل
فلملًأ ولن لّ ؼؾٍلس َلحمٗهلمؽملانلَل لملػلؾفلحمنهغلم لزنلملغفل(ًىلٌلؿ لم)،لزنلؼُلفلمنل
كماغزالفِلزنؼؾزيل نؼلزنؼٌؾلزنلٌ ؾُلػاَلأيالتملغّؾلًزكل لؾلفْلولّلٌز لػٌلٌؽهلزنمغّللب،لٕنل
لمؽك ولفم للت لحغزفغلعّنِلً لط ٚلزنلؼهغ،لاػلًدـغبلفلِل ؼهلغلانيلبلزنشل لًزنظٌل لأ م لمل
(ػو مؽ)لفئبل لزنومىنمبل لّهمبل(زنللمنلِلًزنـّولٌلًزنممعّول ٌ)لفلمنل ل لًزدلهي ،لحمُٗلمفبل
ناظٌِعلناوينبلًأّمػ ي ،ل لمؽكلبلزنذلنقل لغلفمفلبلزنؾدلم لزنلؼّ لّلغفؼٌنلزٕ لٌز لنالؼهلغلفلِل
كهْالػنلك،لًيلغليٌحلالػلايل لىلؼزلحمن هذْلالًزٙس لؾزتلحًٌل ولؿًزدلمالكلؾّمالؽًسم ْللم ا(،)3لًفم للل
زنؼلاْبلتذؾُلحؤنلّؼى لزنؾدالزنؼُلّؾّغلزنهغم لانَلزنلؼهغلزنللؼفٌؽلفلبػزلأػذه لولأسلغزى لّؾ لِل
نيمليطؼبل مغّبلفِلسذؾىم،لّلو لحؼغىملأنلتظؾحل ؼو(.)4ل
ل
ٙا:لػمٌحبلزنـ ملفِلاًٚسمبلزًؽًز ْلوْنمل(2332ل2332-لي.ت).ل
أً ل
زًؽًز ْلوْنمل(زًؽفمدْنم)لىٌلآطؾل اٌكلكٚنبلنونلزًٕنَلزن ِلأيم للعًنبل غّنبلنيملفلِل
نطمبلزنوطؾملًزنغؾزف،لًػنكلفلِلزنلغًؽلزٕطْلؾل ل لػٌلؾلفذلؾلزنللٙٚبلزنللٌ ؾّبل(،)5لًيلغل
ًُللغلىللؼزلزنلاللكلزنوجْللؾل لل لزًٗللٚسمبل شللمًٙال لل لطٚنيللملاًللٚرلزًُٕللمعلزٙد لمػْللبل
()6ل
ًزٙي ٌمعّبلًايم بلزنؼغ لفِلعًن و.
ًىؼهلزًٗٚسمبلتؼغلأيغتلاًٚٙسمبلزٙد لمػْبلًزٙي ٌمعّبلزنلؼؾًفبلفِلزنؼلمن لس لَل
زٓن،لًىِلتشلالحْ لّْمتيملّمحؼماليم ٌ ْمالًأنلن لتو ل ًٌٌماليم ٌ ْبلحش و،لًيغلت لزنوولفلػل ل
ثٚثل لضل نيمل غً بلحمناغبلزنلٌ ؾّبل(.)3ل
ًحمغؽل ملّ ؼابلزٕ ؾلحلٌُلٌعلزنهشلتلفلبنلزًؽًز ْلوْنلملسلمً لفلِلأسلغلحنلٌعلاًلٚسمتول
ًُغلسغلنؼمعملفم للل ولْبلفلِلنولنليهلالزػ ٚالولػؾهليم،لًىلِلؿًزحلزنللؾأملحلؾداْ لفلِلآنل
ًزسغ،لاػلأ ولهؾعلؽد لزننلم لزناٌزتِلّشمًن لزٗيغزتلػاَلىؼزل غلزن وليْؾلحيل لًػنلكلحلؤنلّلغًنل
ػالَلزٕسذلمؽلزن للِلّلؾدل لحيلمل((يٌللغى لزنولؾّؾ))(،)2لأُلّو ل لػالَلىلؼهلزٕسذلمؽل لملّوللْؾل
نلشمًن ي لزتظمػلؿًدْ ل ؼلم ا،لًىؼزلحشلغلػزتلولّهلْ لأنلزنلشلمف لفلِلنولنلآ لؼزكلفم لللتئفلغلػالَل
زنشمدبلٕنلتٌُزلنانمفلفمفبلزنذؾّلبلزن ِلّؼمي ل لأدايملزنل ي لػل لّؾّلبلزنواللبلزنلو ٌحلب،ل
لملّووالأىلْبلفهْؾملحمننلهبلن مؽّضلزنمم ٌن(.)9ل
ًّهللغًلأنلزنللؼُلعفللغلزًؽًز ْلوْنللملٗحطللم لىللؼهلزنؼللمعمل–لًًًل ولاّمىللملحمنوللؾل–لأنلزنللؼًيل
زنلؼمًؾلآ ؼزكلأًهزلٙلّمهايمل(،)12لؽحلملنلملتؾت لػاْيمل لأثمؽلططْؾملىغعبلحم يْمؽلزنلؾًزحْل
زٕكؾّبلًُْمعلزننل ،لأًلأفِللنؼنكلحمن ؼا.ل
ًٙلؽّ لأنلهٌْػيمليهاولن لّو لحله ليابلزننللم ل ممؽ لبلحؼلغعلزنؾدلم لٕنل للهبلزنؾدلم ل
فِلعًنبلنونلآ ؼزكليغلّوٌنلأيالحوجْؾل لػلغعلزننللم ،ل ْذلبلناشلؾً لزنللل لؾملزن لِلطمُل يمل
نونلُغلدمؽزتيملعًّٚبلزنلغنلزنلٌ ؾّبلزٕطؾٍلفِلكهْالزنلْطؾملًفلؾٍلزنللاطمن،لٙكلْلمل
ًؾزػيملزنطٌّالُغلعًّابلأً لمل(،)11لًا للملتولل لزنؼالبلزنؾاْللبلفلِلىلؼزلسلل لزػ ممع لملحغْلم ل
زنؾدالػ لؿًد ول لغملٌّّالب،لأ لملنٌيٌػلولفلِلزٕكلؾلأًلنيذؾتلولػل ل غّن لولحشجلمالػل ل ٌلمعؽل
لملّغفؼيملناـًزحلحؾدالثمنلنْ و ال ؼْو يملًّاهِلؽغهمتيملزنذنلْب.ل
زنؼْنلفِل ومنلآطؾ،ل
ٍ
ا
ًىؼهلزن ؾُْبلًزؽعملدغزلفِلٌُ لزنٌؾزػمبلزنظمؽدْبلزنل ٌزًابلزن ِلفم لللتظٌُليمل
نونلًيغ نملػفؾىم،لً مل ذ لػ لُؼفلزنغًنبلفِلأًزطؾلػلؾىمل لتمايلأًلز مطمعلًزؽعزتيلم،ل
ٚالفلؼنكلّؼنلِلأنل
لملعفغلزنشولمتلسْنيلملٙح لـزؿلأ لٌز لزننلمفلحٌكلماالهل َل(،)12لًأنلًلشللفؼل ل
زًؽًز ْلوْنملفِلتوؾّؼولزنلمؽلػفؾهلن لّؤطلؼىملحنظلؾلزٙػ هلمؽ،لسؾًلمال نلولػالَلاػلمعملزن لمكلكل
انَلزنلذ لغلًك ٚبل ل لأحنماو،لًفؼنكلُلمنلسمٌيلزنـًحلزنغما لًًْم بلهؾفو.ل
ً لزٕكهم لزٕطؾٍلزنلش لابلٙح ؼمعلزنلؾ لػ لؿًد ولفِلنونلًحمن منِلؿًزديملحآطؾ،ل
ىٌل لهبلزنِؾّهبلزنؼمنْبلزن ِلفم للزنطهمبلزنشمفلبلفِلزنلغّنبلت ؾُليملػالَلزنؾدلالزنلؼُلّطالبل
ؿًد وليهال ذِ لزًؽًز ْلوْنملناشو ،لاػلحاغللك بلهْمٚب*ل لزن ِبل(،)13لفيؼهلزنِؾّهبلّهغًل
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أ يملتغفغلزنؾدالػُلزنغطالزنلشغًعل–لزنؼُلن لّو لؽزغهمالفِلزٙك لؾزؽلحشْمتولزنـًدْبلنله ل لمل
–لانَلىذؾلؿًد ولًتؾفيملحغًنلّٚي،ل لملّاذئيملنٚي ؾزنلحآطؾلًنغًزفغل معّبلًدنللْبلأِّللم ا.ل
ً لملّؼـؿلىؼزلزٙس لم لايغزتلزًؽًز ْلوْنملفِلاًٚسمتولػاَلانغم لزنِلؾّهبلزنللؼفٌؽمل(،)14لأُل
أ ولأؽزعلحبنغمايمل ؼمنذبلأسغلأى لأكهم لزنظمىؾملزنلنٌهلػنيملفِلأّلمؽلكلؼْولٙك ئٌلمنيم،لًزنلؼُل
تٌدولح شؾّليملحمًٗٚسمبلػزتيم،لفلملأكا نم.ل
ا
ًىوللؼزلّ ِللزلأنلهللٌْعلتللمىؾملتؼللغعلزٕؿًزحلفللِل ذ لللغلنوللنليللغّلملفللمنلػاللَلزٕؽدللزل
نؼٌز الكْمكْبلًزي ٌمعّبلحمنلممتلزًٕ .لل
ل
ثم ْلم ا:لػمٌحبلزنـ ملفِليم ٌنلأًؽ-ل لٌلل
تؼلغلهللؾّؼبلزنلاللكلأًؽ–ل لللٌل(2113ل2296-لي.لت)ل ئكللقلكللٚنبلأًؽلزنجمنجللبل(-2113
2226لي.لت)ل لأيغتلزن وؾّؼمبلزنمم ٌ ْبلزنلو و بلس لَلزٓن،لًفلمنليلغلػجلؾلػالَلأدلـز ل نيلمل
غً بلػاَلزسغلزٕنٌزرلزنلٌ ؾّبللفِل غّنبل( ؾ)لًيمتلػمن لزنلللمؽّمبلزنويْؾل(ًلٌاْال لٌرل
فؾّلؾ)لحمن ؼؾفلػاَلزناٌرلزنلؼفٌؽلكنـبل1952لفلِل شلفلزنولؾيلزنملغّ لفلِلزكطنلـهٌ ،لفللمل
ًػجللؾلىللٌلًؿ لـْاوللل(فللٌؽ ِ)لٙسمللملػاللَلفلللؾتْ لنللؾيْ لّْنللِلفللِل غّنللبلأًؽلِّلللمنلأدللـز ل
أطؾٍل لزنوؾّؼبلػزتيم(.)15ل
ت ؤنفلىؼهلزنوؾّؼبلحٌْغ يملزنشمنْلبل ل ل مغ لبلًاسلغٍلًثٚثلْ ل لمعمليم ٌ ْلب،لأؽحلغل نيلمل
تظيلػمٌحبلزنـ مل لًدٌهلػلغمل(،4ل،5ل،2ل،)11لًيلغلػمنذلللزنللمعمل()4لسول لطْم لبلزنـًدلبل
نـًديللملًتِلللنلل للمل ٌللو:ل]]لاػزلأغللٌبلؿًدللبلؽدللالحل متنيللملؽدللالآطللؾلحشْللتلز للولُللمدؼيمل
(فمناـًحلزنشب)لفِلأنلّم الزنلؾأمل(أُلؿًد لو)لًنول لّذل لاّلٚيلكلؾزرلزنؾدلال(زنلؼُلأغٌتلول
تاكلزنلؾأم)[[(.)16ل
أنلتوؾّغلزنلمعملأػلٚهلػمٌحلبلزنم لالحشلبلزنـًدلبلزن لِلتـ لِل لغلؽدلالآطلؾلحبغٌزايلملنلول
حل لمت لدللليم،ل لغلأنليلم ٌنلأًؽ-ل للٌلػللالفلِلزنغمنل لحلهلغألزن ؼلٌَّلػل لزُٕلؾزؽلزنلمعّللبل
ًزٕعحْبلًنْقلحمنؼمٌحمبلزنهغ ْـب(،)13لّؼوقلسؾىلزنلوؾعلػاَلزنٌيٌفلحشلـتلاؿز لت ولِلىلؼهل
زنظمىؾملفِلزنلذ لغلنلملّ ؾت لػاَلت وْيمل لت وكلناهنَلزٙد لمػْب،لفلملًأنلاػطلم لزنلولؾعل
زنشبلناـًحلحمنمٌمىل لؿًد ولزنظمانبلًػغتلا مّبلػمٌح يملحؤّبلديبليِماْبلّهلغًلأنلزنيلغفل
لًؽزاولاثمؽملزنظٌفلًزن ـعلفِل ٌفلفمفبلزنـًدلمبلًاتيلمؽلكلاطبلػفٌؽّلبليٌّلبلفلِلعزطلال
زنلذ لغ،لِّمفلنؼنكلأنلػلاْلبلزنلللمرلناؾدلالحؤطلؼلسملولىلِل شمًنلبل ل لزنلولؾعلنلؾعلفؾز لبل
زنـًحلًزنشْاٌنبلعًنلز ـٙيلزنلؾأملفِل يمًُلزنؾػّابلنوٌ يملتلجال ؾفـلزنمٌملزنؾًسلِلً ؾفلـل
تمىؾتِلزنشْمملًزن نمكا،ل ً لديبلأطلؾٍلنل لتِلغلىلؼهلزنللمعملأُلػمٌحلبلػالَلزنؾدلالزنلؼُلتل ل
اغٌز هلٙػ ممعل وؾػيملأ ولفمنلُشْبلن اكلزنلؾأملزن ِلأغٌتو(.)12ل
أ ملزنلمعمل()5لف نمًنللػمٌحبلزنـ ملزنؼُلّنذ لػ لزغ ٌم لأسغلزنؾدلم لٕ لبلؽدلالآطلؾ،ل
ً ٌلليملفللمنلػاللَلزننشللٌلزٕتللِ:ل((اػزلأؿز لؽدللالحوللمؽملأ للبلؽدللالأطللؾلحللمٗفؾزه،لػاْللولأنلّللغفغل
(فغؾز ب)لطللبلهْمٚبل لزن ِب))(،)19لًّٚسظل نيملأنلػلاْبلزٙتٌلم لزنذنللِلحلمنؾغ ل ل ل
أ يملتلللحمٗفؾزهلفا لّ ؾت لػاَلزنذم ِل لػمٌحبلكٌٍلزنغؾز بلزنلمنْبلزنلهْنبلفِل ٌيملأػٚه،ل
ًزنله لفِلػنكلأنلزنلؾأملزن ِلتؼؾُلللنٚغ ٌلم لًأؿّالللحومؽتيلمل ل لزٗ لم ،لأُل ل لزنؼهْلغل
زنؼّ لّوواٌنلزنطهمبلزنغ ْملفِلزنلذ لغ(،)22لًحلملأ يمل اكلنللْغىملزنلؼُلنلولزنشلبلأنلّ ؼلالحيلمل لمل
ّوم (،)21لفمٙػ غز لػاْيملّؼنِلزٙػ غز لػاَل اوْ لو(،)22لًنلؼزلفلبنليْللبلزن ؼلٌَّلزنلولؾػبلفلِل
ىؼهلزنلمعملىِل لسمولىٌلًنْقل ل ٌْهيم(.)23ل
ًت طللؾيلزنلللمعمل()2لنشو ل لزنللـًزحلغْللؾلزنوللؾػِ،لاػلدللم لفْيللم:ل]]لاػزل(فللمنلزنؾدللا)ليللغل
ػمهؾلأؽ البلعًنلأن...ػملغلؿًزحلأًلٌنِلفلٚلّش لمحلأنلّلغفغلنيلملهلْئمالػالَلزّٗلٚي(فلِلسمنلبل
ّٚييم)[[(.)24ل
لزنٌزُزلأنلىؼهلزنلمعملن لتؼ ؾفلحمٕؽ ابلزن ِلت ـًحلحلغًنلػملغلؿًزحلؽكللِلؿًدلبل
هؾػْب،لفشؾ يمل ل ئطؾلًغزيلزنـًدبلزنوؾػْبلزن ِلت ـًحلنالؾملزنجم ْلبلفلِلسمنلبلّٚييلم،ل
104

ً مغزؽهل ٌفلزنلنلم* ل لزن ِلب،لفللملدلم لفلِلزنللمعمل()3ل ل لىلؼزلزنملم ٌنلأِّللم ا(،)25لًػنلكلٕنل
زنلٌ ؾّْ لزػ هؾًزلأنلزنـًزحلزًٌٕنِلٙحغلًأنلّ لحؼمغلطمىلّغًنلػاَلؽيْ لّْنِ،لًحظٚفول
توٌنلزنـًدبلغْؾلهؾػْبلًػنغلّٚييملت مغلدلْغلسمٌيلزنـًدلبلزنولؾػْب(،)26لأُلأ يلملحلؼنكلٙل
تظ افلفجْؾزالػ لأّبلؿز ْبلّا ـ يملػوْميمل معز للتؼْنلفِلحْ ولًٙلسمٌيلنيملػنغهلحؼلغليِلماول
نويٌتول نيملًتظاْولػنيم.ل
ًحم ٙمم لناللمعمل(،)11ل ذلغىملتؼلمنخل لملّ ؾتل لػالَليلؼفلزسلغلزنؾدلم ل ٙلؾأمل ـًدلبل
حمنـ للم،لًيللغلًؽعل ٌلليملحمنٌللْغبلزٓتْللب:ل((اػزلأتي ل لؽدللالؿًدللبلؽدللالآطللؾلحمنـ للملًنو ل لزننيللؾل
(زنشو )لأثهللحؾز تيملفؼاَل يليملأنلّغفغل(فغؾز ب)لثالتلزنلنلمل ل لزن ِلب))(،)23لأنلىولؼزلزتيلمتل
ّش لفْولزنلوؾعلىنملػاَلزنـًدبلزنلغػَلػاْيملأنلتظٌٍلزط همؽلزننيؾلنهْمنلزنشمْملب،لًّ ؾتل ل
ػاَل ذمسيملفْولاثهمبلحؾأتيملًأنلّغؾتل لزتيليملثاتلزنلنمل لزن ِب،لؽحلملٙػ ممعلزنلولؾعلأنل
ىؼهلزنغؾز بلفمفْبلنؾععلفال لّشمً لانمم لزن ي لزنهمّابلزن ِلتنم ل لهؾفلزٓطؾّ لًتشْل ل ل
كلؼ ي ،ل لملّغ لػاَليٌملزنلذ لؼمبلًتؾزحطيملًت لمهَل غل نيخلزنلذ لغلزنمما لػاَلزنلشمفظبل
ػاَلزننلْخلزٙد لمػِ.ل
ًزط همؽلزننيؾلىؼزلّاـتلزنـًدبلىنملًفال لزتي لح يلبلٙلًدٌعل لعنْالًزُزلّن ْيلملأًل
ّجهللًش يم،لأنلّامٌزلحؤ للي لفلِلزننيلؾ،لفلبػزلًزفلبلأّلمال لني لػالَلػنلكلًطلؾحل نلولكلمنلمالفيلٌل
حؾُ ،لًنو لاػزلن لّذؾإلػالَلزي شم لولفْؼلغل لؼ ،لػنلكلأنليغكلْبلزننيلؾلػنلغلزنؼلؾزيْْ لزنملغ م ل
زن ِلًًلاللانلَلسلغلأ لولتشلٌ لحنظلؾى لانلَلانلولفلِلزنؼيلغلزنهلمحاِلزنملغّ ل(1595-2226لي.لت)ل
تؾى لػمعملزنلؼ لزنشمْمِلًتلنؼول لزًٗؾزؽلػاَلػغتلزٙػ ؾزفلحمنذؾّلب،لأ لملزنهلؾُ لفلٚل
ّهمنِلحغطٌنو(.)22لللل
ل
ثمنجلم ا:لػمٌحبلزنـ ملفِليم ٌنلنهلل–لػو مؽلل
تؼٌعلىؼهلزنوؾّؼبلانَلزنلاكلنهللل–لػول مؽل(1934ل–ل1924لي.لت)،لًىلٌلطلم قل الٌكل
كٚنبلأّل لزن ِلسولللحْ لػم ِل(-2213ل1394لي.لت)،لًيغلت لزنووفلػنيملػلمتل1943ل ل ل
ط ٚلزن نمْهمبلزٕثؾّبلزن ِليم للحيملدم ؼبلحنلا م ْملفِل غّنبل ؾل طالغلزنملؾنلزنلمُلِ،لًىلِل
غً بلحمناغبلزنللٌ ؾّب،لفللملتل لزنؼجلٌؽلػالَلأسلغٍل ٌزعىلملزنمم ٌ ْلبل و ٌحلبلحمناغلبلزنهمحاْلب،ل للمل
ّشلالػاَلزٙػ ممعلأ يملؽحلملفم لل غً بلحمناغ ْ لزنلٌ ؾّبلًزنهمحاْب(.)29ل
تِللل لزنولللؾّؼبلأػلللٚهلحٌلللْغ يملزنشمنْلللبلثللللمنلًثٚثلللْ ل لللمعمليم ٌ ْلللبلحمُٗلللمفبلنالمغ لللبل
ًزنظمتلب،لًنو لّل غ ل لحممّملنٌرلزنطْ لزنؼُلعً للػاْولًػجؾلػاْولًىٌل يو لانَلػغمليطلغل
ا يملحيْؤتيملزنوم ابلفم لللتِل لأفجلؾل ل ل مالبل لمعمليم ٌ ْلب،لأُلأنل لمل و ولفل نيلملنشلغلزٓنلٙل
ّ ذمًؿلزنجات(.)32ل
ً لحْ لزنلٌزعلزنلو و بل نيملفبنلزنلٌزعل(،23ل،32ل)33لأيلؾبلأسولمتلزنـ لم،لًيلغل ٌللل
زنلللمعمل()23لػاللَلزٕتللِ:ل((اػزلنل لتاللغلؿًدللبلأّ للمٙالنـًديللملًنول لؿز ْللبل ل لزنوللمؽعلًنللغبلنللول
ٙا.لػاْلللـول(أُلزنلللـًح)لأنلّذيلللـلزنـز ْلللبلحلللمنشهٌ لًزنـّلللللًزناهلللمفل(أُلّيللل لحبػمن يلللم)ل
أّ لللم ل
ًزّٕ م لزنؼّ لًنغتي لنولزنـز ْبلكْوٌ ٌنلًؽث ول(أُلأحنم هلزنوؾػْْ ).لً معز لللؿًد لول(زن لِل
ن لتاغ)لػاَليْغلزنشْمملفٚلّذٌؿل(ناـز ْب)لأنلتؼْويمل ؼيملفِلزنهْل))(.)31لًّ ِزل لىلؼهلزنللمعمل
أ يملتشمً لفِلاّمؽليلم ٌ ِلتنظلْ لتلمىؾملزتٌلم لزنؾدلم ،لزنلؼّ لنل لتنذل لنيل لؿًدلمتي لأحنلم ،ل
حمنهغمّللملًا ذللمحي ل للني ،لفمللغلكلللشللني ل لح لؼنكلحبنـز يللملىللؼزلزنؾدللالأًلػزكل للني لحبػمنللبلزنهغللِل
ًزٙػ ؾزفلحمحنم هل نيملفٌؽث ولزنوؾػْْ ،لفلملأدمؿلنولىؼزلزن وؾّغلزنلـًزحل نيلملًأنلػالبلػنلكل
ػاَلًفمملؿًد ولزًٕنَ،ل لملّؼنِلحمن منِلأنلىؼهلزن وؾّؼمبلحلذلايملتؼطِلز طهمػلملانلزنملم ٌنل
ىنملٙلّشمك لزنهغِلػ ل لمؽك يملزنهغم لفشلل ،لحلالًّؼطْيلملزنشلبلأِّلملانلتنذل لأحنلم لغْلؾل
هؾػْْ لًُل لنيملًني للفِل جالىوؼزلتؾًفلسمٌيملٙلتمالأىلْلبلػل لزنشملٌيلزنللنٌسلبلّٕلبل
ؿًدبلهؾػْب،لفِٚالػ لأ ول نشيملفؾًبلفِلزنلل مهالٕنلتوٌنلز ؾأمل ش ؾ بل(ؿًدب)،لًػنكل
نظابلًُغلّهْؼِلفِلػٚيبلػؽّ يملحٌزنغى ل لدم ،لًػٚي يملحمٕطْؾل لدم لآطؾ.ل
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ًّ ي لأِّمال لزنلمعملزن ِل شل لحٌلغعىملأنلزنؾدلالزنلؼُلنل لّ ملغلزٕ لالفلِلزٗ ذلم ل ل ل
ؿًد ولٙلّذٌؿلنولزٙتٌم لحمنهغِ،لً لملّئفغلىؼزل يلزنلمعمل()32لزنلؼُلًؽعلحمنٌلْغبلزٓتْلب:ل
((اػزلػمهؾلهم ل ـًحلؿز ْبل لزنومؽع،لًأ ؾهلزنمِلم لحؼلغتلؿّمؽتيلم.لثل لّالبلؿًد لولًعفلغل
نيلملًللغزيلم ا.لفللٚلّشلبلنللولزنللـًزحل ل لزنـز ْلب))(.)32لفيللؼهلزنلللمعملتللنيلحٌُلٌرلػاللَل نللغلزنوللم ل
زنل للـًحل ل لزن للؾععلػاللَلحْللللزنهغللِ،لًزنلمٌللٌعلحمنوللم لػنللكلزنللؼُلٙلّللـز لفللِلحغزّللبلسْمتللول
زنـًدْب،لأُلن لّلؾلًيللٌّّالػاَلؿًزدولنْ هْ لنولفْلملاػزلفم للؿًد لوليلمعؽملػالَلزٗ ذلم ل
أًلزنؼوق،لنؼزلن لّلللزلنلولحمٙكل لؾزؽلحؼٚي لولح الكلزنللؾأملس لَلنلٌلّالبلؿًد لولًأؽزعلزنلـًزحل
نيم*،لفِلسْ لأنلزنلمعملزنلمحمبلكلشللنالـًحلحلؼمهلؾتيملنغلؾٍلزٗ ذلم لفلِلسلم لأنلؿًد لول
غْؾليمعؽملػاَلزٗ ذم ،لحالًزنـًزحل نيملاػزلتٌفْللؿًد و،لًفؼنكلفبنلزنلمعملأػٚهل–لفلمحم يمل
–لن لتؾت لأّبلػمٌحبلػاَلزنهغِ،ل لملّغ لأِّملػاَلانلىؼزلزنملم ٌنلٙلّشمكل لتالكلزنللؾأملػالَل
زؽتومحيملزنـ ملفِلزنلذ لغلزنمغّ لنلغّنبلأّل .ل
ًتؼمنخلزنلمعمل()33لػمٌحبليؼفلز ؾأملغْؾل ـًدلبلحمنـ لملنل لّجهللليْم يلملحلؼنك،لً ٌليمل
فمٕتِ:ل((اػزلأعػَلؽدالحؤنلزحنبلؽدالسؾلغْؾل ـًدبليغل مؽكللزنؼلاْلبلزنذنللْبل( لغلؽدلال
م)لًثهللأ يملن لتم لحؼنك،لػاْولأنلّغفغل(فغؾز ب)لػوؾملهْمٚبل لزن ِب))(.)33ل
ًٙلؽّ لأنلزنلولؾعل ظلؾلنيلؼهلزنغؾز لبلػالَلأ يلملػمٌحلبلؽزعػلبلنولال ل لّشلمً لتولٌّول
كلللؼبلزننللمفل ل لعًنلتجهللللأًلّ ؼلللغلػنلك،لغْللؾلأنل لللملّئكللفلانْللولأ للولنل لّهللْ ل مىْللبلزنؼمٌحللبل
زنل ؾتهبلػاَلزنلؾأملفِلسم لثهٌبلزن يلبلزنلاٌمبلحيم.لًنؼالىؼهلزنشمنبلفم لل ٌدٌعملفِل ذ لغل
أّل ل–لأُلزؽتوم لزنلؾأملغْؾلزنل ـًدبلناـ مل–لًن لّؼمنذيملزنمم ٌنلٙػ ممعل نظؾهلػاَل ملّهغًل
أ يملٙلتش محلننيليم ٌ ِلن جهْ يملٕنلسوليملفمنلػم لمالًهلماؼمالً هؼلمالًٙلطلٚفلسٌنلو،لًػنلكل
ػاَلغؾزؽلزنؼغّغل لزنمِمّملزنليللبلفلِلسْلمملزننلمفلًأىلايلمل ولؾػٌلزنملٌز ْ لزنؼؾزيْلبلزنمغّللبل
زٕطؾٍلناله لػزتو(.)34ل
ل
ؽزحؼلم ا:لػمٌحبلزنـ ملفِليم ٌنلأهنٌ م.لللللللللل
ًىٌلأيغتلزنمٌز ْ لزنلغً بلحمناغلبلزٕفغّلبلًّؼلٌعلانلَل لاولبلأهلنٌ ملزن لِليم لللفلِل نطملبل
عّمنَلأثنم لزنؼيغلزنهمحاِلزنمغّ ل(1595-2225لي.لت)،لًيغلت لزنؼجٌؽلػاْلولػلمتل1943لفلِل ٌيلغل
تالسؾ الزنمؾّ ل لحغغزع،لًىٌلّلهبليم ٌنلسلٌؽزحِلحشٌزنِليؾنلأًليؾ ْ ل لزنلـ (،)35لاػل
ّؾيَلؿ نولانَلسغًعل(1252-1922لي.لتل)(.)36ل
ّش للٌُلىللؼزلزنمللم ٌنلحوللواولزنشمُللؾلػاللَل مغ للبليٌللْؾملًأسللغٍلًك ل ْ ل للمعمليم ٌ ْللب،ل
ًزننلظبلزنلو و بل نلولفْيلملزنوجْلؾل ل لزٕططلم لزناغٌّلبلًزٗ ٚاْلب،ل للملّلغ لػالَلزٕؽدلزلأ يلمل
ف هللٕغؾزٍلتؼاْلْب(.)33ل
ًّؼللغلزنـ للملاسللغٍلزنمِللمّملزنليلللب،لزن للِلأيللؾبلىللؼهلزنوللؾّؼبلاسوم يللملفلِلأفجللؾل ل ل للمعمل
يم ٌ ْلللب،لفمنلمعتلللمنل(،23ل)32لتنمًن لللملػمٌحلللبلزنـ لللملحمٙغ ٌلللم ،لاػل ٌلللللزنللللمعمل()23لػالللَل
زٕتِ((:اػزلأػطَلؽدالٙحنبلؽدال يؾلزا،لًنو لؽدٚلأطؾلطط يملًعطلالحيلمل(أف ِليم)ل ل لعًنل
ٌزفمـبلأحْيم.لفيؼهليِْبل(ي ا)ل ق،لًّذ لأنلّلٌب))(.)32ل
أنلىؼزلزننيلفِلزنٌيللزنؼُلّشلمً لًُلغلسلغلنذؾّللبلزٙغ ٌلم لحلمنظطفلحشلبلز لؾأمل
ػاَلًهكلزنـًزح،لّؼغل جالىولؼزلدؾّللبليِلْبلي لال لقلًّؼميل ل ؾتوهيلملحلمنلٌب،لفيلٌلفلؼنكل
ّؼوقلسؾىل وؾػولػاَلًدٌ لزس ؾزتلسمٌيلزٓطؾّ لًػغتلى كلأػؾزُي .ل
أ ملزنلمعمل()32لفوم للػاَلزننشٌلزٓتِ:ل((اػزلأف َلؽدال(حومؽم)لأ بلؽدلالآطلؾ،لفؼاْلول
أنلّغفغلثاتلزنلنمل لزن ِبل(تؼٌِّلم ا).لأ ملزٕ بلف ؼٌعلنلْغىم))(.)39لًّٚسظلػاَلىؼهلزنلمعملأنل
زنلوؾعلػاَلزنؾغ ل لزف ماولحبنـزتلزنذم ِلحغفغلزن ؼٌَّلزنلهلْ لفلِل ٌليملأػلٚهل–لزنلؼُلىلٌل
نلمنكلزٕ بلحطهْؼبلزنشم ل-للحغٙال لي اولػاَلزنؼولقل للملدلم لفلِلزنللمعملزنللمحمبل–لز طٚيلمال ل ل
لّلمًلحْ لزٕسلؾزؽلًزنؼهْلغلفلِلزنشملٌيلًزنٌزدهلمبل–لفلبنل
زنؼؾفلزنلماغلفِلزنؼؾزيلزنمغّ لزنؼُلن
ِ
مغزؽلىؼزلزن ؼٌَّلّؼغلحمىظمالحمنمْمفلنا ؼٌَّلزنؼُلفؾُوليم ٌنلأًؽل–ل لٌلزنلمحبلزنؼفؾلػ ل
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جالىوؼزلزػ غز ،لفلمغزؽل ملفؾُولّؼمع لػوؾّ لهْمال ل لزن ِلب(،)42لفلِلسلْ لأنليلم ٌنلأًؽ-ل
لٌلفؾٍلطللبلهْمٚبلفمْلفلملأكلا نم،ل لملّؼلغلىنلملسؾًلمالأفهلؾل ل لزنلولؾعلنا ٌلغُلحشلـتل
ًيٌملنلجالىوؼزلدؾزا لفِل شمًنبل نولنمطغلعزحؾىملأًلزنشغل نيملػاَلأيالتمغّؾ.ل
ًفلملأنلىؼزلزنمم ٌنلتؼم الحوغمل غلدؾزا لزٙغ ٌم لتؼم الأِّمالحمنوغمل ليمل غليِلْبل
ز يمكلزنـًدبلنوؾفلؿًديم،لفمنلمعمل()29لتوْؾلانَلأنلزنـًدبلزنوؾػْبل،زن ِل((ّملهَلػاْيلمل
فِلسِ لؽدال(آطؾ)لّذل لأنلتللٌبلًٙلتلل لؾلػالَليْلغلزنشْلمم))(.)41لًّ هلْ ل ل لىلؼهلزنللمعمل
أِّمالًزنلمعمل()22لأنلزنلؾزعلحمنـًدبلزنوؾػْبلىِلتاكلزنلؾأملزن ِلت ـًحلحلٌزفمبلًزنغّيملًحؼمغل
ؿًزحل ظ ٌتلّهؾ ولؿًديمل غلأحٌّيملأِّلم الًّمْ لنيملًنْلبلنْابلزنـفمف،لًطٚفلػنكل((فٚلتؼ هؾل
(ىؼهلزنلؾأم)لؿًدبلهؾػْبلس َلنٌلػمهللفِلحْ لولكلنبلفم الب))(،)42لأُل يللملّمنللل لغملحممايلمل
ػنغه(،)43لًىؼزلّمٌع ملنٚك ن محلأنلزنلؾأملزن ِلٙلتل ولالزٗدؾز زبلزنظمًبلحـًزديلملفش لَلنلٌل
طم للؿًديمل غلأُلؽدا،لفمغلٙل تطهبلػاْيملػمٌحلبلزنللٌبلنوٌ يلملفلِلىلؼهلزنشمنلبلؿًدلبلغْلؾل
هؾػْب.ل
ا
أنلىللمتْ لزنلللمعتْ لزنا للمنلّولللالحؼِلليلملحؼِ للم،لفللِلزنٌيللللزنللؼُلأؽزعت لملاِّللمرلهللؾًّل
زنـًزحلزنل وم ا،لزك يغفلزنلولؾعل ل لًؽزايللملأِّلمالزنش لمتلػالَلسملٌيلزنلـًدْ ،لفلل لديلبل
أؽزعل نغلزنظْم بلزنـًدْبلس متمالػاَلفؾز بلزنؾدالًسلمّ ولأثنم لغْمحلولًحمن لمنِلزنلشمفظلبلػالَل
زننلْخلزٙد لمػِ.ل
ً ل لديللبلأطللؾٍلُلللمنلسمللٌيلزنـًدللب،لفمنلللمعمل()62ل ل لزنمللم ٌنل لللولتؼميل لزنللـًحل
حمنطؾعل لحْ و،لًّ مغلفالسمٌيولػاَل ل اومتولًّهمِلزٕحنم ل غلزٕتلاٙل لّولم ل لني لزٙن شلميل
حو،لًػنكلاػزلّابلؿًد ولزن ِلأ ذهللل نلولنولِلّ لـًحل ل لأطلؾٍ(،)44لأُلأنل ل اومتلولفمفلبلفلِل
ىؼهلزنشمنبلك ٌهزل اومالنـًد ولزًٕنَلًأًٙعىمل لػنغه،لًىؼزلّؼنِلأنلزنـًدلبلغْلؾلزنولؾػْبل
كْ لنَلنـًديملّٚييمل َلهم لًزنـًزحلحؤطؾٍل لعًنلأنلّ ؼؾٍلّٕبل لم نبليم ٌ ْبلس لَل
نٌلأ ذهلل نو،لًحمن منِلىغؽلسمٌييم.ل
ل
طم للم ا:لػمٌحبلزنـ ملفِليم ٌنلسلٌؽزحِ.للل
عًنلسلٌؽزحِليم ٌ ولػاَل ملّؾدزلفِلزنلنٌزبلزٕطْؾمل ل لسوللولحؼلغلانلأتل لف ٌسمتلو،ل
ًنؼالػنكلسغثلفِلزنؼمتلزٕؽحؼْ ل لسولول(1352-1392لي.ت)(،)45لًىلٌلّؼلغلأكمكلمالنملٌز ْ ل
فالزٕ لفِلزنؼمن لزنمغّ ،لفلملفِلزنؼمن لزنشمُؾ،لًػنكلٕ وليلغلكلهبلزنملم ٌنلزنؾً لم ِلحللملّـّلغل
ػاللَلطللللبلػوللؾليؾ للم ا(،)46لفلللملًّؼ هللؾلزننلللٌػحلزٕ جللالنومفللبلزنمللٌز ْ لزنوللؾيْبلزنمغّلللب،لحللال
ًزٕدللغؽل ل لحْنيللملٕنلًٌّللفلحمنمللم ٌنلٕ للولزٕفجللؾلتنظْللمالًتنلللْملم ا(،)43لًنوٌ للولأِّللملزنمللم ٌنل
زنٌسْغلزنؼُلًًانملحٌْغ ولزًٕاْبلفم ابلتمؾّهمالًحمػ همؽهلأفلالزنمٌز ْ لًأفجؾىمل ٌزع،لاػلِّ ل
حٌْغبلزنشمنْبل()222ل معمليم ٌ ْبلفِٚالػ لزنلمغ بلًزنظمتلب،لًيغلػجلؾلػاْلولزنلنمل لزن ؾ للِل
(همّا)ل طاغلزنمؾنلزنؼولؾّ لفلِلزنؼمًللبلزنؼْْ ٚلبل(كٌكلم)،ل لغًنلحلمنظْلزنللللمؽُلًحمناغلبل
زٕفغّبلػاَل لابل لسذؾلزنغٌّزؽّللزٕكٌع(.)42ل
ً لحْ ل ًٌٌيملزنمم ٌ ْبلزنوجْؾملس اللىؼهلزنوؾّؼبلحمنوجْؾل لزننٌٌىلزن لِلأيلؾبل
أسومتلزنـ ملحومفبلأهومنو،لزن ِلفم لل ٌدٌعملس لملفِلزنلذ للغلزنهلمحاِلزنملغّ ،لً لملّ ؼالبلحؼمٌحلبل
زنظْم بلزنـًدْبل ل لدم ل لزنـًدلب،لفملغلًؽعلفلِلزنللمعمل()129ل لمل ٌلو:ل]] اػزلُلهطللؿًدلبل
ؽدال ِطذؼبل غلؽدالآطؾ،لفؼاْي لأنلّؾحطٌىلمل ؼمالًّؾ ٌىلملفِلزنللم ،لفلبػزلؽغل لزنلـًحل
فِلزٗحمم لػاَلسْمملؿًد و،لفمنلاكلّهمَلػاَلسْمملطمع ـبل(أُلزنؾدالزٓطؾ)[ [(.)49ل
ىؼهلزنلمعملًزُشبلفِلأنلػمٌحبلزنـًدبلزن ِلتِهْلًىِلتـ ِلأنلتامَلفِلزنلم ل لغل ل ل
ؿ لل ؼولاػزلفم لليغلؿ لللحؾغه يلم(،)52لأُلأ يللملفللملزهل ؾفملفلِلدؾّللبلزنـ لملًىللمل ؼم ملمنل
ّذ لأنلٌّزديملكٌّبلزنلٌْؾلػزتولًأسغىلمل ا ٌبلحمٓطؾلػاَل هغألزنؼمٌحبل لدنقلزنؼلا.ل
ً ل لديللبلأطللؾٍلفللبنلاػطللم لزنلوللؾعلىنللملزنشللبلناللـًحلفللِلزنؼ للٌلػل لؿًد للولًحمن للمنِل
ا ممػىمل لزنلٌب،لّغ لػالَلأنليلم ٌنلسللٌؽزحِلأػ هلؾلزنـ لملػلغًز مال لغ ْم ا ا لًادؾز ْلمل ل لسلبل
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زنـًحلزنٌ زلػ لؿًد و،لًفِلىؼهلزنشمنبلّلو لنالاكلأنلّظاِلكهْالزنؾدالزنؼُلؿ لل ؼو(،)51ل
ًّؼـٍلزنله لفِلايشمتلزنلاكلفلِل جلالىولؼزليِلْب،لأنلزننظلؾلفلِلزنمِلمّملزنوهلؾٍ،لزن لِلتولٌنل
زنؼمٌحبلفْيملزٗػغزت،ل لزط ٌمًولًسغه(.)52ل
ًنو ل ل لللملدللم لفللِلزنلللمعتْ ل(،142ل)143لّ هللْ لانلزنلوللؾعلػمي ل لزنلللؾأملزنل ـًدللبل
حمٗنمم لحمنلم لأِّمالفظْمؽلأًسغلًتن ؼهلزنللاطبلزنشمفللب،لًػنلكلفلِلسلم لأ يلملّاهلللزنطلٚيل ل ل
ؿًديملًيلغلأثه لللاعزؽملحالغتيمل ل لطل ٚل ؾزيهلبلكلاٌفيملأ يلمل((غْلؾل ش ؾكلبلًتظلؾحل(فجْلؾلزا)ل
ًتظؾ ل(حؼنك)لحْ يملًتشلْل ل لهلمنلؿًديلم))(،)53لًػنلكلٕنلزنلولؾعلأطلؼلىنلملحنظلؾلزٙػ هلمؽل
ػاَل مّهغًلفٌنلزنؼٚيبلحْ لزنـًدْ ليغلأًهشللههول ن يْبلًٙلّ هلمعؽلنلؼى لزنلـًحلتشلللىلؼزل
زنظؾفلزنؼ ٌلػ ل جالىوؼزلؿًدب،لٙكْلملًأنليِْ يملأًهشللفلِل نلمً لّلغلزنغًنلبلزن لِلحلؼ ل
ؽدمنيملديٌعزالفهْؾملٗثهمبلز شؾزفيم.ل
ًتؼمي لزنـًدبلحؾ ْيملفِلزنلم لفؼنكلاػزلثهللأ يملعطاللحْللؽدالثمنلأثنم لأكؾلؿًديلمل
ًيغلتؾكلنيملزٕطْؾل ملّو ِلٗػمن يلم،لفللملّ ِلزل ل لزنللمعمل(،)54()133لًت للؾلػهلمؽملعطٌنيلمل
حْللؽدالثمنلأ يمليغلتـًد و(،)55لًىؼزلّؼنِلأنليم ٌنلسلٌؽزحِلل لدم لأػ هلؾلفؼلالزنـًدلبل
ىؼزل لحم لزنظْم بلزنـًدْبلفمَِلحلٌتيم،لً لدم لآطؾلؽفَلتؼلغعلزٕؿًزحلًػميل لزنللؾأمل
زن ِلتمغتلػاَلػنكلحمنلٌبلأِّمالس َلنٌلفمنلؿًديملزًٕ ليغلغم لػنيمل غملٌّّاب،لهلؾّطبلأنل
ّ ؾكلنيمل ملّلغلزس ْمدمتيملزنلؼْوْب.لًحظٚفلىلؼزلزنولؾّلأحلمرلنيلملزنملم ٌنلفلِل جلالىلؼهلزنشمنلبل
زنـًزحلحؤطؾلًنونلولأنـ يلملحلمنؼٌعملنـًديلملزًٕ لحؼلغلؽدٌػلول ل لزٕكلؾ،لفللملأنـ يلملحمن نلمؿ ل
نٌمنزلؿًديملزنجم ِلػ لزٕحنم لزنؼّ لأ ذه ي ل نولأثنم ل ملفمنلؿًديملزًٕ لفِلزٕكؾ،لػالَل لمل
ّ هللْ ل ل لزنلللمعتْ ل(،)56()135،134لًّوللمؽلفللِلىللؼزلزنظٌللٌىلانللَلانلؿًزحلزنلللؾأملحمنؾدللال
زنجللم ِ،ل للغلحمم ىللملػاللَلػ للبلؿًديللملزنلؤكللٌؽ،لّ ل لحللغًنلػمللغلؿًزحلًزنمللم ٌنلانلزػ للؾفلىنللمل
حوؾػْ ولًنونولن لّلنزلزنلؾأملسمٌيلزنـًدْبلزنوم اب(.)53ل
ًفلللملتهللْ ل ل لزننٌللٌىلزنلللمحمبلفللبنليللم ٌنلسلللٌؽزحِلأهل ؾّلأثهللمبلزنـ للملػاللَلزنلللؾأمل
زنل ـًدبلٗ ـز لزنمٌمىلحيم،لًنؼنكلفبنلزنلٌزعل(،123ل،131ل)132لهؾػللنلؼمنذبلزنشمٙبل
زن ِلت ي لفْيملتاكلزنلؾأملحمنـ مل لعًنلاُلعنْاللّئفغلًشبلزن يلبلزنلاٌمبلحيم،لفمنلمعمل()123ل
ٌللػاَلزٕتلِ]]:لاػزلتلله لؽدلالفلِلأنلّولمؽلحمًٕلهغلانلَلفمىنلبلزّٕن لٌت*لأًلػالَلؿًدلبل
ؽدا،لًنونولن لّجهلل(زتيم و)،لفؼالْي لأنلّذالغًزلىلؼزلزنؾدلالأ لمتلزنمِلمملًّشاملٌزل ٌلفل(هلؼؾل
ؽأكو)[[(.)52للل
أ للملزنلللمعمل()131لفوم للللػاللَلزننشللٌلزٕتللِ:ل((اػزلزتيلللللؿًدللبلؽدللال ل ليهللالؿًديللم،ل
ًنونيملن لتِهْلًىِلتِمدغلؽدٚالآطؾ،لفؼاْيملانلتئعُلزنمل لحشْمملزٗنول(حظٌٌىلحؾز تيلم)ل
ًتؾدغلانَلحْ يم))(.)59لل
ً ٌللزنلمعمل()132لػاَل ملّؤتِل((اػزلأهؾلحمًٕهغلػاَلؿًدبلؽدالحله لؽدالثمن،ل
ًنونيملن لتِهْلًىِلتِمدغلزنؾدلالزنجلم ِ،لفؼاْيلملأنلتاملِل لليملفلِلزننيلؾل(ٗثهلمبلحؾز تيلم)ل
ٕدلالؿًديلم)(.)62ل للملّٚسلظلػالَلىلؼهلزننٌلٌىلزنلجٚثلزطل ٚفلزنشول لفْللملحْنيلملٙطل ٚفل
زنطؾفلزنؼُلؽ َلزنلؾأملزنل ـًدبلحمنـ ملأًلتله لفِلاهمػبلػنكلػنيمل لغْؾلسذبلأًلحؾىمن،ل
ف للِلزنلللمعمل()123لفللؤنلزنوللظيلزنللؼُلتللله لفللِلتوللٌّولكلللؼبلتاللكلزنلللؾأملًزنومىنللبلأِّلمالفللمنل
ؼللؾًف،لًنللؼزلأنـ للولزنمِللم لح مللغّ ل للملّئفللغلزتيم للولنيلللملًاٙلفْؼميل لحمنذاللغلًأنلّشاللبل ٌللفل
هؼؾه.ل
ً ل لزنلؼاللٌتلأنلساللبلزنللؾأفلػاللَلىللؼزلزننشللٌلفللمنلأدللؾز لّطهللبلفللِلزنؼللؾزيلزنمللغّ لػاللَل
زنؾيْبلن لْْـى لػ لحميِلفئلمبلزنلذ للغلزٕطلؾٍ(،)61لًزنمٌلغل ل لتطهْملولىنلملحشلبلزنللغػِلانل
ّولٌنلػمٌحللبلؽزعػللبلنلو،لحيللغفلا لـز لزٕىم لبلًزٙكل يـز لحللولًنلْقلاتيللمؽهلحلظيللؾلزنؼهْللغ(،)62ل
ًّؼى لزٕك مػلكم ِلكؼْغلزٕسلغ(،)63لانَلأنلزٙتيمتلحشبلزنومىنبلاػزلفمنلًمعؽزال لأسغلؽدم ل
زنطهمبلزنؼاْملًن لّجهللزٕطْؾلزتيم و،لفؤنلزننمفلزنؼّ لزتيلللأ م ي لّشِؾًهلأ لمتلزنمِلم لٕطلؼل
دـزاو.ل
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ًفِلزنلمعمل()131لفؤنلزنلغػِلفمنلزنـًح،لًنؼزلفؾٍلزنلوؾعلىنملػاَلزنـًدبلأنلتمل ل
–لحشْللمملزٗنللول-لػاللَلحؾز تيللملًتؼللٌعلانللَل نللـ لًزنللغىمل ؾزػللمملنلللملأًللمحيمل ل لسمللمؽم(،)64لأُل
تن ٌالػ لؿًديملنلؾعلزػ همؽىلملًفؼمٌحلبلنلولنمؼفلولاّمىلملفلؼحملحمن مسولب،لًّلؾدزلانلزٗنلولزنلؼُل
أنـ للزنمل لحولػاَلزنهؾز ملىٌلفهْؾلزٗنيبلزنهمحاْبل( ؾعًص).ل
أ ملزنلمعمل()132لفمغلأطؼبلحنظؾلزٙػ همؽلفٌنلزٙتيمتلناـًدبلنل لّول ل ل لهلظيلحؼْنلول
حاليغلّوٌنلأًهزلسغّجملنانمف،لًنؼزلأًد لزنمِلم لػالَلزنـًدلبلأنلتللؾلحمط هلمؽلزننيلؾل–لزنلؼُل
كهبلًحْنمهل–لأؽُم ا لنـًديملزنلطؼٌنلًأِّمالناذ لأفٌزهلزننمف،لّهؼملحؼغلزنهؾز م(.)65لل
لللًحم ٙمم لناشغّتلػ لسو لزنـ لملزننلمد لػل لزٙغ ٌلم ،ل ذلغلأنلزنللمعمل()132لتلنيل
ػاَلأ ـو:ل((اػزلحمغللؽدالؿًدبلؽدالآطؾ،لن لتو ليغلتؼؾفلل(حؼغ)لػاَلؽدلا،لًىلِلٙلتلـز ل
(تؼللْن)لفللِلحْللللأحْيللم،لًأُللطذغلفللِلسذؾىللملًيللهَلػاْللول(أثنللم لػنللك)لفللؤنلىلؼزلزنؾدلالّم للال
ًّظاَلكهْالتاكلزنلؾأم))(.)66لًزنلهمغ بلزنٌزؽعملفِلزننيلأػٚهلتؼنلِلزٙغ ٌلم (،)63لأ لملفلٌنل
زنلؾأمل ـًدلبلًٙلتلـز لتؼلْنلفلِلحْلللأحْيلم،لفلؼنكلّؼنلِلفلِلزنؼلؾفلزنؼؾزيلِلزنملغّ ،لأ لملأ يلمل
ظطٌحبلًزنلؾأملحؼغلزنظطهبلتهمَلفِل نـ لأحْيملًتؼغلؿًدبل لزننمسْبلزٙكلْبلفمْ(،)62لأًلأ يمل
تذمًؿبل ؾسابلزنظطٌحبلفؤحؾتلػمغلؿًزديملًنونيملن لتن مالحؼغلنهْللؿًديلم،لأُلٙؿزنلللتللو ل
فِل نـ لًزنغىملنشْ لاتلمتلزنـًزحلفؼاْلم الًنلغمل شغًعمل،لًيغلتطٌ لٕكهم ل ظ ا لبلؽحللملنٌلغؾل
زنل لأًلػغتلافلم لزن ؾتْهمبلزنٚؿ ب()69ل.ل
ًزنَلدم ل ملتمغتلت لؾعليلم ٌنلسللٌؽزحِلحهْلمنلػمٌحلبلزنـ لملحمنلشلمؽت،لًػنلكلفلِلزنللٌزعل
(،)152-154لًيغلتنمًنللزنلمعمل()154ل ملّ ؾت لػاَلؿ ملزنؾدالحمحن ولً ٌيملتِل ل ملّاِ:ل
((اػزلدللم غلؽدللالأحن للو،لفؼاللْي لأنلّطللؾعًزل(ّن للٌز)لػنللكلزنؾدللال ل لزنلغّنللب))(،)32لًزنطللؾعل ل ل
زنلغّنللبلّؼنللِلطلللمؽملزنؾدللالنومفللبلز ْمؿزتللولفيللٌلطمكللؾلٕ ٚفللولكللٌز لفم للللزنلنمٌنللبلأًلغْللؾل
زنلنمٌنب،ل ِمفلنيمليطغلػٚي ولحؼماا و(،)31لًيغلأػ َلزنلوؾعلزٙحنبل لأّبلػمٌحبلنمنمػ ولس لمال
أنلزنذؾتلت لؽغلمالػ لاؽزعتيم،لأُلفم للُشْبلننـًزبلًزنغىملزنومػم.ل
ًت طؾيلزنللمعمل()155لنشول لؿ لملزٕ لحـًدلبلزحنلو،لفملغل ٌلللػالَلزٕتلِ:ل((اػزلأط لمؽل
ؽدالػؾًكبلٕحنو،لًأتٌالزحنولدنلْمالحيم،لًيهٌِزلحؼغاؼلػاَلزنؾدلال(ًزنلغلؿًديلم)لًىلٌل لما ل
فِلسِنيم،لفؼاْي لأنلٌّثمٌزلىؼزلزنؾدالًّؾ ٌهلفِلزنللم ))(.)32لً ل لزنلٚسلظلىنلملأنلزنللؾأمل–ل
فلملفِلزنلمعملزنلمحمبل-لن لتاشميملأّبلػمٌحب،لًّؼابلزنغف ٌؽلػم ؾلكاْلمنلػاَلػنكلحمٌنلو:ل((ّلغ ل
ػاَلأ يملن لتو لؽزُْبلحلال وؾىلولػالَلزنذؾّللب،لأ لملحلمنمٌملأًلحمكل ظغزتلزٕ لنن لٌػهلًكلاط ول
ػاْيم))(.)33ل
أ ملزنلمعمل()156لفومنل ٌٌُػيمليؾّهمال لزنلٌٌُعلزنؼُلتنمًن ولزنلمعملزنلمحمب،لاػلدلم ل
فْيم:ل((اػزلأط مؽلؽدالػؾًكبلٕحنلو،لًنول لزحنلولنل لّ ٌلال(دنللْلم ا)لحيلم،لً لمتلىلٌلفلِلسِلنيم،ل
فؼاْولأنلّغفغلنيمل ٌفلزنلنمل لزن ِبلًّلاليملفم ٚالفالهلِ لفم للليلغلداه لول ل لحْلللأحْيلم،ل
ًنيمل(زنشب)لأنلتظ مؽلزنـًحلزنؼُل(ّنمك )لؽغه يم))(.)34للللل
زنلؾأملزن ِلتؼمنخلزنلمعملأػٚهليِْ يملىِلنْلللحـًدبلزٙح ،لفلملأ يملؿًد لولفلِلزنللمعمل
(،)155لً لملّغ لػاَلػنكلأنلزننيلىنملّوْؾلانلَلأنلزٙحل لنل لّ ٌلالدنللْمالحيلم،لػالَلزنلؾغ ل
أ يملتلو ل ؼولتشللكلمفلًزسلغ،لًفلؼنكلنل لّؾتل لزنلولؾعل ل لػمٌحلبلحشلبلزٕ لٕيغز لولػالَل
ذم ؼ يمل–ل لعًنلؽُمىمل–لكلٌٍلغؾز لبل منْلبل ملغزؽىمل ٌلفلزنلنلمل ل لزن ِلب،لفالٌلفم للل
ؿًدبلنٚح لفمنللم غل ل ل لمؽكل ولزنؼلاْلبلزنذنللْبل ؼيلملعلًػالَلزف لؾزٍلأنلػنلكلفلمنلنمٌلٌؽل
نو،لفيالّو ِلٕنلّوٌنلىنملكههمالٗػ لم لزٕ ل ل لػمٌحلبلزنللٌب،لزن لِلهلؾػ يملزنللمعملزنللمحمبل
حشمولٗيغز ولػالَلزنذلؾتل للولفللملتملغت،لًزٙك ؼمُلبلػنيلملحمنغؾز لبلزنلمنْلبلتالكلع.لثل لأ يلملنلٌل
فم للؿًدبلنولفؼنك،لفؤنل متِلن ولأِّمالزنلمعملزن ِل ش لحٌغعىمل ل نشيملزنشبلحمنؾدٌعلانَل
حْللًزنغىمل غلدلْغل ملفم لليغلأسِؾتول لىنمك،لحالًسؾّ يملفِلزط ْمؽلزنـًحلزنلؼُلّنمكلهيمل
ٚا،لفالػنكلّؼنِلّٚييمل نو،لًفِلىؼهلزنشمنبلفٚلحغلأنلتشٌا،لحمُٗمفبلانَل ملداه ول ل ل
ل مه ل
ا
نـ لًزنغىم،لػاَل ئطؾلزنٌغزيلأًل نمل لزن ِبلأنلن لّول لىنلمكل لئطؾ،لأكلٌملحهلميِلزننللٌمل
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زنلطاممب،لسلهلملّوْؾلنؼنكل يلزنلمعتْ ل(،132ل)139ل لزنمم ٌنل ٌُغلزنهشت(،)35لًىؼزل مل
ن لّؼفؾلاّٚيلم الأًلس َلّالزلنولفِلىؼهلزنلمعمل(.)156ل
أػنلحلملأنلزنلؾأملىنملنْلللؿًدبلنٚح ،لفلملىِلزنٌابلزن ِلتؾحطيملحولعل
أنلزنهمستلّؾٍلأ يملططْه و*،لفمنظطْهبل–لفللملأكلا نمل–لتؼلغلؿًدلبل ل لزننمسْلبلزٙكللْب،ل
ًػاَلسغليٌ لأسغلزنلل وؾيْ لأ ولنْقل لزنلؼْل لزنولما لفلِلزنؼلؾزيليلغّلمالأنلتللو لزنظطْهلبل
فِل نـ لًزنغلؿًديملأًلس َلفِلحْللؿًديمليهلالػملغلؿًزديللم(،)36لًنلؼنكلفملغلدلم بلزٕسولمتل
ىنملػاَلزننشٌلزنؼُلتمغتلًحٌٌؽمل غمّؾملػ لزٕسومتلزن ِلتِلن يملزنلمعملزنلمحمب.ل
ًهللؾػللزنلللمعمل()153لػمٌحللبلؿ للملزنؾدللالحؤ للو،لً ٌلليملًؽعلحمنٌللْغبلزٓتْللب:ل((اػزل للمتل
ؽدالحؼغل(ًفمم)لًزنغهلفِلسِ لأ و،لفؼاْي لأنلّشؾيٌزلفاْيلم))(.)33لًهغملزنؼمٌحبلىنملتؾدغلانَل
أنلزٕتلفم للللزٕكللمفلزنللؼُلّل ل نغلػاْللولزن شللؾّ لػنللغلزٕيللٌزتلزنذـؽّللب،لفلللملىللٌلػنللغلزنؼللؾ ل
ًزنؼهؾّْ (،)32لًيغلهلاللفال لزنطؾفْ لًعًنلؽسلب،ل لملّغ لػالَلينمػلبلزنلولؾعلأنلفاْيللمل
أحغٍلزنلٌزفمبلػاَلىؼزلزن ؼالزنومػ،لفلملًّٚسظلأِّلمالأنلزنلنيلزنملم ٌ ِلىلؼزل–لًّهلغًل ل لحلم ل
زن ؤع -لن لّل ِ لزنذؾّلبلحلللمىملًزف َلحمن ؼهْؾلػنيملحمٗهمؽملننٌتلزنؾدالفِلسِ لأ لو،لًىلٌل
فللمحمول ل لزننٌللٌىلّؾزػلِلزٕع لفللِلػلؾٍلزنللللماالزنمم ٌ ْلبلًٙلّللؼى لنؼلؾٍلزن للٌزسنل
حلللْمتيملل
أ ملزنلمعمل()152لف نمًنللػمٌحبلؿ ملزنؾدالحؤؽ ابلأحْولًدم لفْيم:ل((اػزليهَلػاَلؽدلال
حؼغل(ًفمم)لًزنغهلفِلسِ ل ؾحْ و،لزنٌزنغملأًٙعلزا،لفْذ لّؾعلىؼزلزنؾدلال ل لحْلللأحْلو))(.)39لأنل
ّغلزنملم ٌنلفلِلىلؼهلزنللمعمل–لفللملفلِل ؼظل لزنللٌزعلزنللمحمبلزن لِلتنمًنلللزنـ لملحمنلشلمؽتل–لّمنللل
حمنؼمٌحبلزنـز ِلًسغهلًأػ للزنلؾأملزن ِلؿ ملحيمل لأّبلػمٌحب،ل لملّغ لػاَلأنلزنلوؾعلفِلىؼهل
زنمِْبلأِّللم الأػ هلؾلأنلزنـز لِليلغلأفلؾهلتالكلزنللؾأملػالَلىلؼزلزنؼللا،لًىلِلأؽ البلأحْلولىنلملزن لِل
أ ذهلل لًزنغه،لفشلاولحل ؾعهلزنللئًنْبلًػميهلولحلمنطؾعل ل لحْلللأحْلو،لًىلِلػمٌحلبلػالَليلغؽل
فهْؾل لزنوغملًزنٌؾز بلٕ يملتؼنِلطلمؽملزنؾدالنللونولًيطغلًا ولحؼماا و.ل
ًزنذغّؾلػفلؾهلحيلؼزلزنظٌلٌىلأنلسللٌؽزحِلسلؾتلؿًزحلزنؾدلالحؤؽ البلأحْلولػالَلػولقل
زنلمعملزنل هؼبليهاولزن ِلفم للتهلْزلػنلك(،)22ل للملّؼنلِلأنلزٙتٌلم لزنذنللِلحْنيللملس لَلنلٌلفلمنل
ْذبلؿًزحلفيٌل شؾتلفِلهؾػولن شؾّلولؿًزديلم.ل
ً ظ لزنشغّتلػ ل ٌٌُعلزنهشتلفِلىلؼهلزنولؾّؼبلحؾإّ يلملنللملّ ؾتل لػالَلػلغتلاحلؾزتل
زنـًدْ لػمغلؿًزديلم،لاػلًؽعلسٌنيملفِلزنلمعمل()122ل لمل ٌلو:ل]]لاػزلأتظلؼلؽدلالؿًدلبل(نلو)ل
ًن لّغًنلػمغىمل(أُلػمغلزنـًزح)لفؤنلىؼهلزنلؾأملنْلللؿًدبل(هؾػْب)[[(.)21لل
ًػمغلزنـًزحلىؼزلفِليم ٌنلسلٌؽزحِل ىلٌلػهلمؽملػل لػملغلف لمحِلغْلؾلؽكللِلّشلؾؽلحلْ ل
زنـًحلًًنِلأ ؾلزنـًدبلحشٌِؽلهيٌعلًّنيلػاَلسمٌيلًًزدهمبلزنطؾفْ لفلالتذلمهلزٓطلؾ،ل
ًػنكلفِلسمنبلأنلزنـًدبلحمفؾ،لًنو لاػزلفمنلكهبلنيملزنـًزحل(فمٕؽ ابلًزنلطامب)لفيِلتؼغلًنْبل
أ ؾىملًتهؾتلزنؼمغل همهؾمل غلؿًديم(.)22لًحظٚفلىؼزلزنؼمغلفمنلؾأم،لفلملفِلزنلمعملأػلٚه،لتؼ هلؾل
ؿًدبلغْؾلهؾػْب،لًحلملأ يملفؼنكلفلل لديلبلّلول لػلغلػٚي يلملزنذنللْبلحمنؾدلالزنلؼُلتـًد لول
حيؼهلزنطؾّمبلفِلسو لزنـ ملًأنلن لّنؼ يملزنلوؾعلحؼنك،لً لديبلأطؾٍلفل لزنلنطمِلزٙف ؾزٍل
أ يللملغْللؾل ولللٌنبلحشمللٌيلزنـًدللبلزنوللؾػْبلفللِلسمن لبلّٚييللملأًلأًللمح يملحلللؾٍلططْللؾ،لتاللكل
زنشمٌيلزن ِلتِللن يملزنللٌزعل(،139-132ل)149-142ل ل لزنملم ٌنلػزتلو(،)23لًفلِلزنٌيلللػزتلول
فؾحلملٙلّطهبلحشميملأّمال لزننٌٌىلزنمم ٌ ْبل–لزنلمن بلزنؼفؾل–لزن لِلػميهلللزنـًدلبلزنولؾػْبل
حمنلٌبلاػزلطم للؿًديم،ل لملّؼنِلىغؽزالنوؾز بلزنؾدالًدؾرلػلْبلنلومػؾه.ل
ً لىؼزلفاولّ ِلزلأنلسللٌؽزحِلأؽزعل ل لًؽز لػلغتلزٙػ لؾزفلحلمنلؾأملفـًدلبلهلؾػْبل
لعًنلػمغلؿًزحلزنش متلػاَلسمٌيلزنـًدْ لزنلمعّبلًزنلؼنٌّب.ل
كمعكلم ا:لػمٌحبلزنـ ملفِلزنمٌز ْ لزٓهٌؽّبلزنٌكْطبلل
ػجؾبلزنهؼجبلزٕنلم ْبلػاَلىؼهلزنلذلٌػبل لزنمٌز ْ ل غً بلػاَلػغملأنلٌزرل ل لزنطلْ ،ل
ًػنكلفِل غّنبلآهٌؽل( ْنٌٍلسمنْلم ا)ل طاغلزنمؾنلزنلمُِ،لًيغلتهْ ل نيملأ يملعً للفِلزن ؾملحْ ل
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(1252-1452لي.لت)لًفم للكمؽّبلفِل غّنبلآهٌؽلًزنلغنلزنلذمًؽملنيم،لًىلِلٙلتوللاليم ٌ لمال
ٚا،لفمم ٌنلسلٌؽزحِ،لً ٌزعىملأِّمالٙلّولالحؼِيملزنهؼَلزٓطؾ،لًنؼايملفم لللػهلمؽملػل ل
فم ل
()24
يؾزؽزبلأًليِمّملكمحمبلًغؽبلنمِمّمل ؼْنبلً لث لًْغللحيْئبل ٌزعليم ٌ ْب .ل
تِل لىللؼهلزنمللٌز ْ لػوللؾزبلزنلللٌزعلزنمم ٌ ْللب،لاسللغٍلػوللؾمل نيللملتظلليلزنمِللْبل ٌُللغل
زنهشت،لًاػزل ملأؽع ملزنهغ لحمنؼمٌحمبلزن ِلأيؾتيملػ لزنشمٙبلزنل ؼغعملناظْم بلزنـًدْب،ل ذغلأ يلمل
يغلػٌنذللفِلزنلٌزعل()16-13لحمُٗمفبلناولبلزًٕ ل ل لزنللمعمل(،)23لًيلغل ٌلللزنللمعملػالَل
زٕتِ:ل((اػزلطؾدللؿًدبلؽدال لحْ يملًػىهللانَل لو لؽدال(آطؾ)لًُمدؼيملًىٌلّؼلؾفل
أ يللمل ـًدللب،لفمنؾدللالًزنلللؾأملّم ل ٚن))(.)25لّؼللمنخلىللؼزلزنللنيلزنشمنللبلزن للِلتمللغتلفْيللملزنلللؾأمل
زنل ـًدبلػاَل لمؽكبلزنـ مل غلؽدالأطلؾلفلِلحْ لو،لً ل لزنٌزُلزلأنلزٕطْلؾلفلمنلػولْممالن الكل
زنلؾأم،لفهمُٗمفبلانَلز ولّؼؾفلسمن يملزٙد لمػْب،لفيِليغلتؾفللفؾزملؿًديلملًػىهلللحن لليمل
انللَل نـنللولن ِللمدؼولػاللَلفؾزهللو،لًىللؼزل للملػللغهلزنلوللؾعلدؾّلللبلٙلتل ل شبلفللِل ظللؾلزنؼللؾفل
زٙد لمػِلػاَل لملّهلغًلاٙلأيللَلزنؼمٌحلمبلًأهلغىملنوٌ يلملتولوالز يمفلمالًلمؽطمالً ؼللغلزال ل ل
زنطؾفْ لنوؾفلزنـًحلًاكم ملفهؾٍلنللؼبلزنؼماابلًزنلذ لغلحؤكؾه،لًنؼنكلأنـتلزنلوؾعلحم ايللمل
ً ليهالكاطبلزنغًنبلسٌؾلزا.ل
ًتِلنللزنلمعمل()14ل مل ٌو:ل((اػزلُمدغلؽدالؿًدلبلؽدلالآطلؾلفلِلحْلللزنلغػمؽملأًل
همؽعل(ػلٌ ِ)لًىٌلّؼؾفلأ يمل ـًدب.لفمنلىؼزلزنؾدالكلٌفلّؼم لال(=لّؼميل )،لاػزلًلـؾرل
ؿًحل(تاكلزنلؾأم)لحؤ ولكٌفلّؼم ال(=لّؼمي )لؿًد و.لًاػزلفمنلزنؾدلالٙلّؼلؾفلأ يلمل ـًدلبل
ًنؼنكلُمدؼيم،لفؤ ولحؾة،لًػاَلزنـًحل ؼميهبلؿًد ولًنولأنلّ ؼالحيمل ملّوم ))(.)26ل
أنلزنمِْبلزن ِلهؾػللزنلمعملأػٚهلأسوم يملىِلزؽتوم لزنللؾأملزنل ـًدلبلزنـ لملفلِلحْللل
ناغػمؽملأًلهمؽعلػلٌ ِل غلؽدالّؼؾفلأ يمل ـًدبلتمؽم،لأُلػوْميملفللملأكلا نم،لً لغلؽدلال
ٙلّؼا ل لحللؼنكلتللمؽملأطللؾٍ،لأُللٙلّؼؾفيللملكللمحملم ا،لً ل لزنٌزُللزلىنللملأنلزٕسوللمتلزنٌللمعؽملحيللؼهل
زنمِْبلحوٚلسمن ْيملتظ الفلػل لزٕسولمتلزن لِلتِللن يملزنللمعملزنللمحمبلػل لزنمِلْبلزنلهْنلبلفْيلم،ل
كٌز لفمنلػنكل ل مسْبلزنؼمٌحبلأًلزنذيبلزنلظٌنبلح ن ْؼىم،لًّؾدغلػنكلانلَلزنلولمنلزنلؼُلًيؼللل
فْولدؾّلبلزنـ م،لف ِلزنلمعملزنلمحمبلفلملؽأّنملفلؤنلزنـًدلبلزؽتوهلللىلؼهلزنذؾّللبل لغلػولْميملفلِل
حْ و،لًنؼنكلدم بلأسوم يملػاَلزننشٌلزنؼُلحْنم.ل
أ ملفِلىؼهلزنلمعملًفلملٙسظنم،لفؤنلزنـًدبليغلزؽتوهللزنذؾتل لول غلػوْميملًغْؾهلفلِل
حْللناغػمؽملأًلهمؽعلػلٌ ِ،لًىلملفلمل ؼاٌتل لزٕ مف لزن ِلتؼغلأًفمؽلثمح لبلّٕلبلز لؾأمل ل ل
زنهغمّملفِلفالػٌؾلًؿ من،ل لملّؼنِلأنلزنـًدبلح ؼايملىؼزليغلًُؼلل ليملػاَليلغتلزنلللمًزمل
غلتالكلزنللؾأم،لًزنملم ٌنلزٓهلٌؽُلٙلّشمكل ل جلالىولؼزلز لؾأملػل لزؽتومحيلملزن مسولب،لػالَل لمل
كْ هْ لفِلآطؾلزنلهشتلىؼز.لًنو لحمننظؾلنوٌ يمل ـًدبلىنملفمغلأسم لزنلوؾعلػمٌح يلملفلِلفلٚل
زنشمن ْ لانَلؿًديملًسغه،ل غلزن ؾيلز ولفِلزنشمنبلزًٕنَلن لّاـ لولحلؼميه يلملًتلؾكلزٕ لؾلؽىنلمال
نلوْئ ولًاؽزعتو،لأ ملفِلزنشمنبلزنجم ْبلفمغلأنـ ولحؼنكلًحؼمٌحبلتٌالانَلسلغلزنم لالً لملعًنلػنلك،ل
فمغلأحمرلنولانلّ ؼالحلملّوم .ل
ً ملػنكلزن همّ لزٕطْؾلفلِلزٕسولمتلحشلبلتالكلزنـًدلبللػالَلزٕؽدلز،لاٙلأنلزنلولؾعلفلِل
زنشمنبلزًٕنَلزػ هؾلأنل لمؽك يملناؼلاْبلزنذنلْبلفلِلىلؼهلزٕ لمف ل لغلػولْممالنيلم،لّؼنلِلأ يلمليلغل
سِؾبلانَلىنمكلنوِلتلمؽكيمل ؼولىٌلًسغهلعًنلغْؾه،لًىؼزلفِٚالػ لأ ولّووالطْم بلفؾعّبل
لدم هيملنـًديم،لفلٚلهلكلأنلُلؾؽهلػالَلزنلذ للغلأيلالحوجْلؾلػللملكلْوٌنلػاْلولزنِلؾؽلفلِل
زنشمنبلزنٚسمب،لًنؼنكلأػطَلزنلوؾعلزنشبلنـًديملحمٙي ٌمىل نيملًن لّ لؾٍلػاْلولػنلك،لفلِل
سْ لأنلزؽتومحيملناـ ملفِلزٕ مف ل ليملً غلؽدالٙلّؼؾفيملفِلزنللمحب،لفللملفلِلزنشمنلبلزنجم ْلب،ل
ّؼنِلأ يمليغلػىهللانَلىنمكلًزؽتوهللأًلن ؾتو لزنؼلالػزتول غلآطؾلًآطؾ،لًىؼزلٙلّولوالػؽًمل
ز ٙيمنل لدم هيملنوؾفلؿًديملفشل ،لحاليغلّذؼايملفِلسمنبلزنلوٌبلػنمهليغًملكْئبلنغْؾىمل
لزنـًدمبلزنلْمٙبلن ٚشؾزف،ل لملّظلالحمن لمنِلحلللؼبلزنؼماالبلًزنلذ للغلحؤكلؾه،لًنلنلغلػنلكل
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حمنغؽدبلزٕكمفلً لث لنغفغلزنـًحلنغلالزنؼمؽلزنوهْؾلزنؼُلنشبلحو،لسل لزنلولؾعلػالَلزٕطْلؾل
ا ـز لزنمٌمىلحيملًػاَلزننشٌلزنؼُلتمغت.ل
أ ملزنؾدالزنؼُلّـ ِلحمنلؾأملزنل ـًدبلفِلزٕ مف لزنلؼفٌؽم،لفهنم ا لػاَل ملدم لفِلزننيل
زنمم ٌ ِلزنؼُل ش لحٌغعه،لفيٌلزٓطؾلٙلّشمكلهولزنملم ٌنلزٕهلٌؽُلػالَلفؼالولىلؼزلاٙلاػزليلمتلحلول
ًىٌليغلفمنلػوْممالنيملًفِلسم لأنلؿًديمليؾؽل ؼميه يم،لًنؼنكلفؤنلزنلنيلىلؼزلأِّلمالػلغهلحلؾةل
أنلفمنليغلُمدغلتاكلزنلؾأملىنمكلًىٌلّذيال ؼؾف يملكمحملم ا،لًسلالزٕطْؾملًسغىمل–لفلملأكلا نمل
–ل لئًنْبلػنك،ل ًىؼزلّمٌع ملحمن لمنِلنٚػ ملمعلأنلزنشول لفلِليِلْبلزنـ لملزنلٌزؽعلفلِلزنللمعمل()13ل
كْغْؾلفِلسمنبلأنلزنؾدالزنؼُلُلمدغلزنـًدلبلفلِلحْ لولُلمدؼيملًنل لّللهبلنلولزن ؼلؾفلحيلم،لاػل
كْؼم الزنؾدالفِلىؼهلزنشمنبلػاَلز ولحؾة،لأًلػاَلزٕيلالٙلّطهلبلحشملولػمٌحلبلزنللٌبلًتطهلبل
ػاَلزنـًدبلفمْ.ل
ًُللل لزنلٌُللٌعلػزتللولًؽعل لليلزنلللمعمل()15لحمنٌللْغبلزٓتْللب]]:لاػزلُللهْلؽدللالؽدلٚال
(آطللؾ)ل للغلؿًد للولًزتيلللولًأثهللللػاْللولزن يلللب،لفوٚىلللملّملل ٚنلًنللْقلىنللمكل لللئًنْبلػاللَل
(زنـًح)،لًاػزلدـا ل(زنلـًحلزنؾدلالزنذلم ِ)لأ لمتلزنلالكلأًلزنمِلمملًأتيللولًزثهلللزن يللبلػاْلو.ل
(ف ِلىؼهلزنشمنب)لاػزلي الزنـًحلؿًد ولّلونولأنلّم الزنؾدال(فؼنك)،لأ ملاػزليطلغل(زنلـًح)لأ لفل
ؿًد و،لػاْولأنلّظٌِلزنؾدال(زنذم ِ)لًّوٌهلًديو.لأ ملاػزلػ ملزنـًحلػل لؿًد لو،لفؼاْلولأنل
ّؼ ٌلػ لزنؾدال(زنذم ِلفلؼنك)[[()23ل.لًزنشمنلبلزن لِلأيلؾلزنلنيلأػلٚهلػمٌحمتيلم،لىلِلأنلِّلهْل
زنـًحلؿًد ول غلؽدالآطؾلًيغلأتيليلملحمنـ ملًأثهللػنكلػاْيلم،لًزنشو لىنملّهْزلناـًحلي ايلمل
فٌؽزالًٙل لئًنْبلػاْو،لًاػزل ملتؾّتلًأسِؾلزنذم ِلأ متلزنلاكلأًلؽدم لزنمِم لًأثهللزن يللبل
ػاْلو،لفالولزنظْللمؽلسْنيلملفللِلي ايللمل ؼلمالأًلزنٌل زلػل لفٚىلللم،لًحب وم لولأِّلمالأنلّللاكلّؾّملمال
ًكطمالحْ لزٕ ؾّ لًّ لجالحمطؼولأ فلؿًد ولًحمنٌيللػزتولأطٌم لزنذم ِلًتوٌّولًديو.ل
ًزنذغّغلفِلىؼزلزننيلحمنمْمفلنانٌلْ لزنللمحمْ ،لًىلٌلػالَلزننملَْل نيللملتلم للم ا،لز لولنل ل
ّؼابل ٌْؾلزنـز ِلػاَل ؼؾف ولحمنشمنبلزٙد لمػْبلنالؾأملزن ِلُمدؼيمل لػغ ولًزنلومنلزنلؼُل
ًيؼللفْولزنذؾّلب،لفِٚالػ لز ولفلٌٍلؿًحلتالكلزنللؾأمل-لًنلْقلزنغًنلبل-لفلِلزٙي ٌلمىل ل ل
زنـز ِلأًلزنؼ ٌلػنو،لًػنكلٕنلزنلوؾعلأطؼلىنملحنظؾلزٙػ همؽلفٌنلزنـًحلىٌلزنلؼُلزف ولفلحلؤتل
ػْنْول ملّغ لػاَليْمتلؽدالآطؾلحم يمكلهؾفول غل ملّشغثولىؼزل لدؾرلػلْبلفِل لو،لفٌدلغل
ػالَلزٕؽدلزلأنلزًٕنللَلفلِل جلالىوللؼزلتلؾفلًنللغزًزملدللؾرلزنلـًحلأنلّلنشلولًسللغهلزنشلبلفللِل
تشغّلغل ٌللْؾلػنللكلزنؾدللا،لحٌلؾفلزننظللؾلػل لفللٌنلزٕطْلؾلػوللْممالنـًد للولأًلٙلّؼؾفيللملكللمحملم ال
ًزنلومنلزنؼُلُهطيلملفْلو،لػالَلأنلّا لـتلزنلـًحلفلِلتشغّلغهلنيلؼزلأنلّولٌنلسوللولحشلبلزنؾدلال
لمثٚالنلمليؾؽهلأًٙال لسو لحشبلؿًد ولزنظمانب.ل
ً ٌللللزنلللمعمل()16لػاللَلزٓتللِ:ل((أػزلُللمدغلؽدللالؿًدللبلؽدللالحؼللغلأنلطللغعلحوالمتيللمل
زنلمفؾم،لفٚلػمم ل ػاَلزنؾدالًػالَلزنلـًحلأنلّ لؾٍلػممحلولػالَلؿًد لول جاللملّولم .لأ لملاػزل
فللمنليللغلُللمدؼيملحللمنمٌم.لفللبػزلأتيلل لحللؼنكلًأثه للللزن يلللبلػاْللو،لفؼمٌح للولتلمثللالػمٌحللبلؿًدللبل
زنؾدا))(.)22لل
ّهغًلناٌىابلزًٕنَلنل لّنظؾلفِلزنللمعملأػلٚه،لأ يلملت ِلل ليِلْ ْ لػل لزنـ لمل ن ٌلاْ ل
ػ لحؼِيلملزنهؼَ،لزًٕنَلتؼمنخلزنـ ملزنؼُلّ ؾت لػاَل ذمرلزنلؾأملزنل ـًدبلفِلاّملمعلؽدلال
أطؾلفِلههمفيملػهؾلزن لٌهل جْلؾملّلؾزعل ل لطٚنيلملزغٌزالو،لأ لملزٕطلؾٍلف نلمً لزنـ لملزنلؼُلّملغل
ْذبليْمتلأسغلزٕهظمىلحمغ ٌم لاسغٍلزنـًدمب،لًيلغلدلم لزنشول لفلِلزًٕنلَلحبػ لم لزنـز لِل
ل لزنؼمٌحللب،لحمػ هللمؽهلفللمنلًزيللغلتشللللتللؤثْؾلأغللؾز لزنـًدللبلزن للِلؿ للملحيللم،ل للغلانللـزتلزنللـًحل
حمٙي ٌمىل لؿًد ولزنظمانبلًحلملّوم ل لػمٌحب،لأُلحب وم ولي ايملأًل ؼميه يملحللملعًنلػنلك،ل
فِلسْ لدؼالزنلوؾعلفِلزنمِْبلزنجم ْبلػمٌحبلزنذم ِل لمثابلنؼمٌحلبلزنـًدلبلزن لِلزغ ٌلهيم،لاػزل
ٚا.ل
ثهللزؽتومحولناذؾّلبلفؼ ل
ا
ًنو ل للملّ ؼلمؽٍل لغلىلؼزلزن يل لنلنيلىلؼهلزنللمعملًتشغّلغزلفلِلزنمِلْبلزنجم ْلبل نيلم،لأنل
زنلوؾعلػنغ ملكمًٍلفْيملحمنؼمٌحبلحْ لزنذم ِلًزنِشْبلّوٌنليغل مَل ملدلم لحلول ل لتولؾّؼمبل
144

حظٌٌىلزنمِلْبلػزتيلملفلِلزنللمعمل(،)12لاػلأ لولفلِلزنللمعملزٕطْلؾمل–لزن لِلكلنؤتِلػالَلػفؾىلمل
ٙسممال–لأػ هؾلأنلزنـًدبلزنلغ ٌهبلحؾّئبلًأنـتلحم ال غ ٌلهيم،لًىلؼزلىلٌلػلْ لزنؼلغ لزنلؼُل ل ل
زنل ؾٍلأنلّطهبلىنملأِّمالفِليِْبلزٙغ ٌم لنٌلأ يملفم لل ن ٌابلػ ليِْبلزٗغٌز .ل
ًػاْولفمنهمستلّؾٍلأنلزننيلزنشمنِلّ لؾلػالَلأنلفلٚلزنمِلْ ْ لزنلٌزؽعتْ لفْلولأسلغىلمل
ؾتهطللبلحللمٕطؾٍ،لحللالأ يلللمليِللْبلًزسللغملنيللملًديلمن،لأٙلًىللِلاغللٌز لزنلللؾأملزنل ـًدللبلٕسللغل
زنؾدم لحوالمتيملزنلجْؾملًزؽتومحولزنـ مل ؼيملػاَلأثؾلػنكلحؾُمىملسْنمالًؽغلمالػل لاؽزعتيلملسْنلمال
آطللؾ،لأُلأنلزنـًدللبلفللِلزنشمنللبلزًٕنللَل ل لىللؼهلزنمِللْبلزك ل يغفلل ل لًؽز لاغؾز ىللملناؾدللال
حمٕكللاٌ لزنلهللْ لأنلِّللمدؼيملفل لنيللمل للملأؽزعب،لًنللؼزلفمللغلزػ هللؾبلزنـًدللبلىنللملحلجمحللبلزنذللم ِل
ًأػ هؾلزنؾدالزنؼُلأغٌتولحلجمحبلزنِشْب،لفذم بلزٕسومتلزنلؼفٌؽملحيؼزلزنظٌٌىل نلذلبل غل
ىؼهلزننظؾم،لأ ملفِلزنشمنبلزنجم ْبلفْهغًلأنلزنؾدالزغ ٌ لزنـًدبلحؼغلأنلأغٌتولأِّمالًحمٕكاٌ ل
لو،لأُلأنلزٕطْؾملفِلىؼهلزنشمنبلن لّو لحٌعىمل لًؽز لػنلكلأنلّ طلٌؽلزٕ لؾلحْنيللملانلَلسلغل
زنـ م،لحالؽحللملفلمنليٌلغىمل ل لًؽز هل–لأنلًلزلزن ؼهْلؾل–لزناؼل لػاْلو،لًنلؼنكلكلمًٍلزنمِلم ل
حمنؼمٌحبلحْنيلملٕ يملػاَلىؼزلزننشٌلىِل ل يغبلنولزنطؾّبلًعفؼ ولٙغ ٌمحيم.ل
ًحم ٙمم لناوبلزًٕ ل لزنلمعمل()23ل ذغهلّؼمنخلزنشمنبلزن ِلتمغتلفْيملزنـًدبلػاَلطْم بل
ؿًديمل غلأسغلزنؾدم لفِلحْللؿًدبلأطؾٍلىلِل ل لؽتهلللنلؼنك،لًزنشول لىنلملّمِلِلحلؤنلػنلكل
زنؾدالأنلفمنلّؼا لحؤنلزنلؾأملزن ِلؿ ملحيملىنمكل ـًدب،لفلٌفلّؼم ال ؼم ابل لّـ ِلحـًدبل
ؽدا،لأُلأ ول–لًحمنمْمفلننٌٌىلكمحمبل لىؼهلزنمٌز ْ ل–لكلٌفلتطمنلولّلغلزنغًنلبلحمنؼمٌحلبلاػزل
يؾؽلزنـًحل شمكلهبلؿًد لولزنظمانلب،ل ًػالَلغلؾزؽلزنؼمٌحلبلزن لِلكلْطهميملزنلـًحلحشلبلزٕطْلؾم،ل
ًزنشو لػزتولفِل جالىؼهلزنشمنبلّطهلبلػالَلًلمسهبلزنهْللل(زنللغحؾملناـ لم)لأِّللم ا،لًنول لاػزلػ لَل
زنلللـًحلػللل لؿًد لللولتالللك،لفلللٚلزنـز لللِلًٙلًلللمسهبلزنهْلللللكلللْ ظؼلحشميللللملأُلادلللؾز لًّطالللبل
كؾزسيلم(.)29ل
ًّهغًلىنملأنلًمسهبلزنهْللىِلاسغٍلزننلم لزنالٌزتِلفل ش لحْلٌتي لنالغػمؽملحٌلٌؽملغْلؾل
ؽكلْبلحمٌغلزنول لزنلمعُل(كللمؽم)،لًأ يملفم للػاَلػٚيلبلكلمحمبلحمنـًدلبلًػولْميملحشْلتل
أ يملأّلئنللنيلملًفلشللزنلذم لأ م يلملنْلمؽكملزنؼلاْبلزنذنلْبلفِل نـنيملزنظمىل ممحلالأدلؾل
ؼْ ،ل فلملّ ِزلىنملأنلزنلوؾعلؽت لفمفبلأسومتلزنمِلْبلػالَلفلٌنلزنـز لِلػولْبلناللؾأملزن لِل
ُمدؼيملفِلحْللزنللللمؽم،لًزنللئز لزنلؼُلّطلؾرل للولزٓنل لمػزلكلْوٌنلهلوالزنشول لفلِلتالكل
زنمِْبلاػزلفمنلزنـز ِلٙلػٚيبلنولكمحمبلحمنـًدبلزن ِل مؽفل ؼيملزنؼلاْبلزنذنلْبلىنمكلعل
حمنمْمفلنٖسومتلزنلهْنبلػ لسمٙبل ومحيبلفِلزنلٌزعلزنلمحمبل لىؼهلزنوؾّؼب،لّؼغلزنـز ِل
حؾةلًّظاِلكهْاولًفِلزنٌيللسْنولّاـتلزنـًحلحمٙي ٌمىل لؿًد ولزنـز ْبلًػاَلزننشٌلزنؼُل
ّؾّغ،لأ ملزنلللمؽم،لفهنم ا لػاَلزنشو لزنلهْ لفِلسميملفلِل ليلزنللمعملزن لِل شل لحٌلغعىم،لتولٌنل
ػمٌح يملأِّمال لمثابلنؼمٌحبلىؼهلزنـًدبلًتن ؼىملزنلاطبلزنشمفلب.ل
ً لملّؾتهْلحلٌٌُعلزنظْم بلزنـًدْبلزٕ فلزنؼفؾ،لزتيمتلزنلؾأملزنل ـًدبلحؼنكل ل لغْلؾل
انلّوٌنلنلغٍلزنللغػِلاُلعنْلالّهلؾى لحلولػالَلطْم يلم،لًيلغلتنمًن لولًهلؾػللأسوم لولزنللمعتْ ل
(،13ل،)12لاػل ٌللزنلمعمل()13لػاَلأ و]]:لاػزليلم لؽدلالنؾدلال(آطلؾ)ل((أنلؿًد لكلؿز ْلب))ل
ًن لّو لنغّولهيٌعل(سٌ لًشبليٌنو)لفؼاْيلملأنلّؼىهملانَلزننيؾل(ناشو لزٗنيِ)ل[[(.)92ل
أ للملزنلللمعمل()12لفمللغلأفللمعبلحلللمل ٌللو:ل((اػزليللم لؽدللالنٌللمسهولك لؾزالأًلفللِل للـزعل(نمللغل
تٌؾفللؿًد كلفـز ْبلػمعّب)لًىغعليماٚال(ًأ ملأتيليملحؼنك)لفبػزلن لّل طغلأنلّمغتلتيلبل(ثمح ب)ل
ُغىملًن لّل طغلاعز يملكِْؾ لػنكلزنؾدالأؽحؼْ لُؾحبلحمنؼٌملًػاْولأنلّظلغتلزنلالكلنللغمل
هيؾلحؤفلاولًّؼـ ل(ػ لزنلذ لغ)لًػاْولأنلّغفغلتمننل*لًزسغل لزنؾًمى))(.)91ل
ّ ِزل لزنلمعتْ لأػلٚه،لًفٚىللملتشلمًٙنل نلغلأنملم لزنل ي لدـزفلمالػالَلزنـًدلبلس متلمال
ػاَلكلؼبلزنؼماابلزٓهٌؽّبلًنهمم لتلمكويم،لزط ٚفلسو لزنمِم لفِلأسغزىلملػ لزٕطؾٍ،لف لِل
زنلمعملزًٕنَل()13ل ذغلأنلزنلوؾعلأنلـتلزنـًدلبلً ل لأتيليلملحمنـ لملانلّظلٌٍلفٚىللملزط هلمؽل
زننيؾ-لزنلمؽلػفؾه-للنا شمبل لًشبلزن يلبلأًلحط ٚيم،لفِلسْ لز ولفِلزنلمعملزن منْبل()12لأنملَل
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حمنللئًنْبلػاَلزنلغػِلًسغهلنا شمبل لزن يلب،لاػلأنـ ولحؤنلّمغتل ملّجهللزتيم ولناـًدبلحمنـ مل
ًلاٙلّ ؼؾٍلنؼمٌحمبلًمؽ بلً يْنب،لت لجالحمُٗمفبلنذاغهلأؽحؼْ لداغهلحمنؼـ لػ لزنلذ للغ،ل
أُلّؼمي لحمٕطٌم لفللملفللؾلػنلكلػالَل لملّهلغًلأسلغلزنللئؽطْ (،)92لًفلؼنكلحمنؼللالنللغملهليؾل
فم الفِلزنمٌؾلزنلاوِ،لىؼزلفِٚالػ لغؾز بل منْبلّ ٌد لػاْولعفؼيملً مغزؽىملتمننللًزسغل ل
زنؾًمى.لل
ًّظيؾلانلزن همّ لفِلزٕسومتلحْ لىمتْ لزنلمعتْ ،لّؼٌعلانَلأنلزنؼُلأتي لزنـًدبلحمنـ ملفِل
زنشمنبلزًٕنَ،ل لعًنلانلّوٌنلنغّولهيٌعلػاَلػنلك،لزتيليلملأ لمتلؿًديلملفشلل ،لًكلٌز لفلمنل
ًللمعيمالأًلفمػحلمالفللِلعػللٌزهلحشميللم،لفللؤنلزتيم للولنيللملحمن مسوللبلػاللَلىللؼزلزننشللٌلّؼنللِلأ للولنل لّمٌللغل
زن ويْؾلحيملفِلزنلذ لغ،لًنؼالىؼزل ملأطؼهلزنلوؾعلحنظؾلزٙػ همؽلفِلزنشو لزنلهْ لكلا ملفلِلىلؼهل
زنمِْب،لفِلسْ لأنلزنلغػِلفِلزنشمنبلزنجم ْب،لحمُٗمفبلانَلأ ولًغّبلنلـًحل ل لأتيليلملحمنـ لم،ل
ًىؼزلّذؼالؽًزّ ولأفجؾليهٌٙالًتٌغّممالػنغلزٓطؾّ ،لفيٌلن لّو فلحمؼفيملحلؼنكلأ لمتلؿًديلم،لحلال
ػى لانَلسغلزتيم يملحولأ متلزنلشولبلأِّم،لًنؼزلفمغلّمنهولزنمِم لحبثهمبلتيل ولًأٙلتطهلبلحشملول
زنؼمٌحمبلزنلهْنب.لل
غْؾلانل لملّا للز ٙهمهلفِلزنلمعمل()13لانلزنلوؾعلن لِّغلأّبلػمٌحبلػالَلزنللغػِلفلِل
سم لفواولحمط همؽلزننيؾلً ذمرلزنـًدبلفْو،لٙػ ممعهلػالَل لملّهلغًلانلىلؼزلز ٙشلمنلفمفْلملنلؾععل
فال لّشمً لانمم لزن ي لزنهمّابلػاَلزٓطؾّ ،لفْلملأ ول لزنلؾدزلفلِلسلم لسلغثلزنؼولقل-لأُل
فوالزنـًدبلفِلزٙط همؽلًزد ْمؿلزنلغػِلنول–لانلّشْالزنلوؾعلػمٌحبلزنلؾأملانَلؿًديم،لًػنكل
حنم لػاَل ملدم لفِل ؼظ لزنلٌزعلزنظمًبلحشمٙبلزنظْم لبلزنـًدْلبل ل لىلؼهلزنملٌز ْ ،لزن لِلتملغتل
ػؾُيم.لللللل
لللًفْلملّ ؼابلحمنـ ملزننمد لػ لزٙغ ٌم ،لفؤًنَلزنلٌزعلزن ِلػمنذ ولًأيؾبلأسوم ولىلِل
زنلمعمل()12لزن ِلتنمًنللزٙػ غز لزنذنلِلػالَلز لؾأمل ـًدلب،لً ٌليملدلم لػالَلزننشلٌلزٕتلِ:ل
((اػزل ؾبلؿًدبلؽدالفِلهمؽعل(ػلٌ ِ)لً لويملؽدالًيم لنيم:ل((عػْنِل ِمدؼ ك)).لفبػزل
ؽفِللًعزفؼللػ ل ليملحغْؾملًسلمف،لغْؾلأنلزنؾدالأطلؼىملحلمنمٌملًُلمدؼيم.لفلبػزلهلمىغًهل
ِّمدغلزنلؾأملأًلأنلهمىغزاليغلأّغل ولمىغتول(نيلؼزلزنؾدلالًىلٌ)لِّلمدغلزنللؾأم،لفؼالْي لأنلّم الٌزل
ىؼزلزنؾدا.لأ ملحمننلهبلنالؾأملفٚلػمم لػاْيم))(.)93لأنلزنؼمٌحبلزنممكْبلزن ِلهؾػ يملزنللمعملأػلٚهل
ٚا()94لًػنلكلأ لملػل ل
حشبلزنلؼ غُ،لًىِلزنم ا،لٙلتطهبلػاْولاٙلحؼغلزن ؤفغل ليْم ولحمٙػ غز لفؼ ل
ّؾّبلزنمهَلػاْول اهللم الحمنذؾّلب،لأًلحويمعملزنويٌع()95ل،لًػاَلىؼزلزٕكمفلأِّملّل لزن شملبل
لحؾز ملزنـًدبلزنلؼ غٍلػاْيم.ل
ًُل لزنلٌٌُعلػزتو،لفؤنلزنذـ لزنجم ِلًزٕطْؾل ل لزنللمعمل(،)23لػلمنخلًأيلؾلػمٌحلمبل
زنشمنبلزن ِلتمٌتلفْيملأسلغٍلزننللم لزنل ـًدلمبلحبعطلم لز لؾأمل ـًدلبلأطلؾٍلانلَلحْ يلملحٌلٌؽمل
ّهْؼْللب،لً ل لث ل لتذهؾىللملحٌزكللطبلزن يغّللغلػاللَل ِللمدؼبلؽدللالآطللؾ،لًزنشو ل لىنللملّمِللِلحللؤنل
زنـًدبلزن ِلأدهؾبلػاَلزنـ ملتشللىؼهلزنظؾًفلٙلتؼمي لًتؼغلحؾّئبلاػزليغ للهوٌٍلنامِلم ل
تووفلفْولػ لػنك،لأ ملاػزلزن ـ للزنٌلللاؿز هلفاـًديملزنشبلسْنيملأنلّم يل نيلملًحمنؼمٌحلبل
زن للِلّؾّللغ،لًفللِلفللٚلزنشللمن ْ لفللؤنلًللمسهبلزنهْلللل(زنلللغحؾملناـ للم)لًزنذللم ِلتوللٌنلػمٌح يلللمل
زنلٌب(.)96لللللللل
ًّهغًلىنملأنلًمسهبلزنهْل،لفللملىلٌلسلم ل جْا يلملفلِلزنولطؾلزًٕ ل ل لىلؼهلزنللمعملزنللمؽل
ػفؾه،لىِلزٕطؾٍلاسلغٍلزنللللمؽزبلًيلغلف شلللحْ يلملنالغػمؽملحٌلٌؽملغْلؾل ولؾًػبلًنالغزفغل
زنلمعُلأِّلم ا،لًيغلفم للحٚلهكلػاَلػٚيلبلكلمحمبلحمنـًدلبلزن لِلأعطا يلملانلَلحْ يلم،لًأ يلملؽحللمل
ىغعتيملأنلت يليملحمنـ ملػنغلؿًديملأًلتوْغلػنكلػنيملاػزلن لتٌزفبلػاَل ِمدؼبلزنؾدا،لزنؼُلٙل
ؽّ لأ يملًػغتولكمحممالح لوْنول نيملنمم لػلٌنبل شغعم.ل
ًت نللمً لزنلللمعمل()9لزٙػ للغز لزنذنلللِلػاللَلز للؾأمل ـًدللبلأِّلللم ا،لًنولل لحلللملىللٌلعًنل
زٙغ ٌم ،لاػلًؽعل ٌيملحمنٌْغبلزٓتْب:ل((اػزل غلؽدالّلغهلانلَلز لؾأمل ـًدلبلحغْلبل لغزػه يم،ل
ًأتي ل(حؼنك)لًأثه للزن يللبلػاْلو،لّمطلغلأًلهغل ل لأًلمحؼو.لًاػزليهلالتالكلزنللؾأملفللٌفلتللؾؽل
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سمفبلزن ؤفلػاَله ولزنل اَلس َلتمطؼيم))(.)93لً لزنٌزُلزلفلِلىلؼهلزنللمعملأنلػمٌحلبلزنؾدلال
زنؼُلّشمً لتغ ْقلهؾفلزنـًدبلحلغلّغهلػاْيملحمٌلغل لغزػه يم،لأنلّمطلغلأسلغلأًلمحؼو،لًاػزل لمل
سمً لفؼالػنكلحٌزكطبلتمهْايملف وٌنلزنؼمٌحبلحمطغله ولزنل اَ.ل
ًزٕىلْبلزنوهْؾملنيؼزلزنلنيل تولل لفلِل نلغل شمًنلبلأُلؽدلاليلغلتللٌ لنلول للولزٙػ لغز ل
ػاَلز ؾأمل(،)92لفلملًأ ولفِلتوغّغهلػاَلزك ئٌم لزنؼٌِلزنهوؾُلزنؼُلت لحٌزكط ولزٙػ غز ل لمل
ّؼوقلزنؼغزنبلفِل ظؾل وؾػيملػاَل مّهغً.ل
ًتؼمنخلزنلمعمل()55ليِلْبلزغ ٌلم لف لمملحلمفؾلتؼلْنلفلِلحْلللًزنلغىملًنل لت لـًحلحؼلغلأًل
ّ مغتلأسغلنظطه يملًفؼنكلن لّو لًزنلغىمل لغٌّن،لفيلؼهلزن لمملفؤّنللملًفلِلأُلًيلللزغ ٌلهللّالـتل
غ ٌهيملاػزلفمنل ـًحلأنلّمغتلؿًد ولنٌزنغىمل(أُلنٌزنغلزن مم)لنْـ ِلحيملًتهملَلػنلغه،لًتولٌنل
زن مملؿًدبلنل لزغ ٌهيم،لًاػزلن لّو لنالغ ٌ لؿًدبلفؼاْبلفِل جلالىلؼهلزنشمنلبلأنلّلغفغلنٌزنلغل
زن مملف ؼٌَّلحمن ِبلّؼلمع لثالتلكلؼؾلزن لمملزنؼلؼؽز لًأنلّ ـًديلملأِّللم ا،لًنول لاػزلنل لّؾغل ل
ًزنغلزن مملح ـًّذيمل نولفْؤطؼلزن ؼٌَّلزنلهْ لًّـًديملنل لّؾّغ(،)99لًّؼى لأسغلزنهلمسجْ لانلَل
أنلأطللؼلًزنللغلزن للمملنـًدللبلزنلغ ٌ ل لّؼنللِلأنلنللولزنشللبلفللِلأنلّؼللغىملػللمىؾملًّؼؾُلليملػاللَل
زٓطؾّ لنملم لأدلؾلّشٌلالػاْلو،ل للملّؼؾُليملن٘ىم لب،لًىنلملفمنلولؾعلّطهلبليلم ٌنلزنمٌلمىل
سؾفْلم ا()122ل،لًّهغًلأنلتاكلزن مملاػزلفمنلًزنلغىمل لغٌّنلّللمْلػل ل غ ٌلهيملهلؾّلزنلـًزحل نيلم،ل
ٕ ولفِلحؼَلزٕسْمنلفم للزٙحنبلتـًحلنغزا لأحْيمل ممحالزنليؾ()121ل،لًفؼنكلاػزلفم لل ظطٌحلبل
ّؼ َل غ ٌهيمل لزنـًزحل نيملأِّلم ا،لٕ يمل ؾىٌ لبلنظمّهيلملزنلؼُلنلولزنشلبلزنوم لالفلِلزنلـًزحل
نيملأنلهم .ل
ًنو لفِلسمنبلأنلتاكلزن مملن لت ؼؾٍلنٚغ ٌم لحالأنلػلاْبلزنـ ملتلللحؾُمىم،لفؼاَل
لؿ ملحيملأنلّمل لحؼنكلًكٌفلٙلتلقلؿًد و،لػاَلأنلّلغفغلحمن ِلبلفغؾز لبل لملّللمًُلثالتل
كؼؾلزن مملزنؼؼؽز ،لأ ملزن مملفْاـتلًزنغىملحمٙي ٌمىل نيملًحلملّولم ل ل ليٌلمى،لًػنلكلًفملـمال
نلملدم لفِلزنلمعمل(،)122()56لزن ِلتؼغل ولابلناللمعملزن لِلكلهم يم،ل للملّؼنلِلأنلزنذلم ِلٙحلغلًأنل
ّؼمي لكٌز لحم يمكلهؾفولأًلحمنغؾز بلزنلمنْبلفِلسم لأ لول لمؽفلزنؼلاْلبلزنذنللْبل لغلزن لمملػل ل
ّؾّبلزغ ٌمحولنيم،لًحمنغؾز بلزنلمنْبلفمْلاػزلتلللزنؼلاْبلحلٌزفمبلزن مملًؽُمىم.ل
ًن لتوؾعلىلؼهلزنملٌز ْ لػمٌحلبلزغ ٌلم لؽدلال ٙلؾأملفشلل ،لحلالهلؾػللأِّلمالػمٌحلبل
زغ ٌم لؽدالنؾدلال جالو،لاػل ٌلللزنللمعمل()22لػالَلزٕتلِ:ل((اػزلّٙلؽدلالحٌلمسهو،لًأتيل ل
حؼنكلًثه للزن يلبلػاْو،لفلٌفلّّٚلحولًّظٌَ))(.)123ل
ًىؼهلزنلمعمل غلأ يملن لتوؾلانلَلأنلزنالٌزّلتل لػهلؾلزٙغ ٌلم لًنول لزنؼمٌحلبلزن لِلؽته يلمل
حشبلزن مػالًسغهلتئفغلػنك،لًىِلػمٌحبلأيال ملّمم لػنيملأ يملأفجؾل لؽزعػب،لفيِلن لتمفلػنغل
سغلزنمٌمىلحمنلجا،لحالتذمًؿبلػنكلانَلعؽدبلانـز يملكا لزنلؼ غُلؽدٌن ولحؤطٌماو،لنوِلٙل
ّؼمًعلتوؾزؽلفؼاولزنلوْ لىؼزلًّوٌنلػهؾملنوال لتلٌ لنول لولزنلْؾلػاَل يذو.ل
ًحم ٙمم لناشغّتلػ لأسومتلزنـًزحلغْؾلهؾػِ،لفمغلدم لفِلزنلمعمل()34ل مل ٌلو:ل((اػزل
ػمهؾلؽدالأؽ ابل لعًنلػمغلؿًزح،لًػمهلل(زٕؽ اب)لفِلحْ ولنلغملكن ْ ،ل(ف ِلىلؼهلزنشمنلب)ل
تٌهزلؿًدبلًٙلّذٌؿلّؾعىم))(.)124ل
هؾعلزننيلأػٚهلػاَل ملّهغًلنلؼمنذلبل ولوابلحملم لزٕؽ البلنللغملٌّّالبلفلِلحْلللزنؾدلال
زنؼُلتـًد ول لعًنلػمغلؿًزح،لاػلًُغلكم مالؿ نْمالنشايلمل ملغزؽهلػلم ْ لس لَلتٌلهزلزنؼٚيلبل
حْ لزٙثنْ لفِل جالىؼهلزنشمنبلػٚيبلؿًزحلهؾػِلًٙلّذٌؿلناؾدالحؼغىملّؾعلزٕؽ ابل لحْ و،ل
ً مليهلالىلؼهلزنللغملفلل لزنٌزُلزل ل لىلؼزلزنلنيلانلزنؼٚيلبلحْنيللملحلغًنلزنؼملغلزنلولمؽلانْلولغْلؾل
هؾػْب،لاُلفِل ؾسابلزنـ م،لًحب ومنلزنؾدالّؾعلزنلؾأمل لحْ ولفلِلاُلًيلللفلمنلً لَلهلم ،ل
ًىؼزلحشغلػزتولّووالػمٌحبلؽزعػبلنيملًنوالز ؾأملت ـًحلػاَلّؾّم يم.ل
ً ظ ل شٌؽلزنهشتلفلِلىلؼهلزنولؾّؼبلح نلمً لزنٌُلغلزنملم ٌ ِلناللؾأملزنلٌلن بلػالَلأ يلمل
ؿز ْب(زنهغِ)لفِلزنلذ لغلزٕهٌؽُ،لًىِلزنمِْبلزن ِلػمنذ يملزنلمعتْ ل(،42ل،)52لًّٚسظل ل
زنللمعمل()42لأ يلملنل لتشمكل لتالكلزنللؾأملػاللَلزنلؾغ ل ل لاّٚييلملًل بلزنـز ْلبلػاْيلم،لًزنؼمٌحللبل
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زنٌسْلغملزن لِلهلؾػ يملحشميللم،لًىلِلانلتذالغلطللللْ لدالغملًٌّل لزنـفلللل(زنمْلؾ)لػالَلؽأكلليم،ل
توللٌنلفللِلسمنللبلأ للولتل لُللهطيملفللِلزنوللمؽعلًىللِلتغطللِلؽأكلليملحمنشذلم لًنل لت ؾفللول ووللٌف،ل
ًنْلللللىللِلحل ؾعىللملزن للِلأنـ يللملىللؼهلزنلللمعملحووللفلزنللؾأفلًػللغتلزن شذ ل للػنللغلزٙطلل ّٚل
حمنلذ لغ،لحالًّولالػنكلأِّملزٗ م لًزنهغِلزنلمغكبل(زنممعّو ٌ)لغْلؾلزنل ـًدلب،لًفلؼنكلزٓ لبل
زن ِلّ ظؼىملكْغىملفلؾّبلنولاػزلطؾدلل ل نـنولحل ؾعىم،لػاَلػوقلكماؾلزننللم لزٕهلٌؽّمبل
ًغْللؾى ل ل ل لللم لزنلذ لللغ،لزناللٌزتِلفللؾٍلزنلوللؾعلىنللملػاللَلزنٌزسللغمل للني لانلت شذ ل لػنللغل
طؾًديملناومؽع،لًحٌؾفلزننظؾلػ لسمن يملزٙد لمػْب(.)125لللل
ًىللؼهلزنلللمعملا لللملتؼهللؾلفللِلاسللغٍل للغنٌٙتيملػاللَلانلزنهغللِلٙلّشمكللهيملزٕهللٌؽٌّنلػ ل ل
زؽتومحيملزن مسوب،لًأنلانـز يملحووفلؽأكيملػنلغل ـًنيلملناولمؽعلٙلّؼلغًلػل لفٌ لولادلؾز لّلؾزعل
نولتوظٌْمالػنغلزط ّٚيملحمنلذ لغ،لسمنيملحؼنكلسم ل–لفلملأكا نمل–لزٓ بلًزنهغِلزنلمغكبلزن لِل
ن لت ـًحلًزنلؾّبلأِّمالػنغل ظمنط يملزنلذ لغلحل ؾعىم.ل
أ ملزنلمعمل()52لفيِلزٕطؾٍلن لتوؾعلأّبلػمٌحبلحشبلزنلؾأملزن ِلػؾف يملػاَلأ يملؿز ْب،لل
حالًأػط يملزنشبلأِّمالحؤنلتشلالحلٌنٌعلغْؾلهؾػِلًتنذهو،لاػل يل وؾػيملػاَل ؼميهلبلفلال
لّؼ غُلػاَلزنـز ْبلحمنِؾ لًّ له لفِلاكممّلدنْنيمل]]لُؾحبلحِؾحبلًػاْولأنلّغفغلسْلممل
( ممحالسْمم)ل[[(،)126لأُلأنلتوٌنلػمٌحبلزنلؼ غُلن لههولفِلاديمٍلسلالزنـز ْب،لحمُٗمفبلنؾعل
زنِؾحبلػاْو،لأ ملأنلّم الأسغلأًٙعهلأًلّؼطْولناـز ْبلنوِلت هنمه.ل
زنظمتـلبل
تًٌالحشجنملزنلٌكلٌتل(ػمٌحلبلزنـ لملفلِلزنولؾزاغلزنؼؾزيْلبلزنمغّللب)لانلَلدلالبل ل لزنن لماخل
زنليلب،لزن ِلّلو لاّذمؿىملحمننممّلزٓتْب:لل
أوالً -لن لتِغلزنوؾزاغلزنؼؾزيْلبلزنمغّللبلأّلبلػمٌحلبلحشلبلزنللؾأملزنلٌلن بلػالَلأ يلملؿز ْلبل
(زنهغلِ)لفشلل ،لحلالًزنلحؼِليملهلؾػللنيلملسمٌيلمالأِّللم ا،لفملم ٌنلنهللل–لػول مؽلأػطلَلزنشللبل
ناؾدالزنل ـًح،لزنؼُلن لتو لؿًد وليمعؽملػاَلزٗ ذم ،لأنلّؼمهؾلزنهغِلنغؾٍلزٗ ذم ،لًاػزل
أ ذهلل نولفيٌل اـتلحمن و الحلؼْو يملًزٙػ لؾزفلحمحنلم هل نيلملفٌؽث لولزنولؾػْْ ،لحلالًحب وم لول
أِّمالفِل جالىؼهلزنشمنبلأنلّ ـًديملحؼغلًفمملؿًد و.ل
فلملًأنلزنمٌز ْ لزٓهٌؽّبلزنٌكْطبلىِلزٕطؾٍلهؾػللن اكلزنللؾأملحلؤنلّولٌنلنيلملأحنلم ل
غْؾلهؾػْْ ،لًًُؼللػمٌحمبل وغعملحشبلفال لّؼ غُلػاْيلملًّ لله لفلِلاديلمٍلسلايلم،ل
ًػاللَلزنللؾغ ل ل لزنلىللؼهلزنمللٌز ْ لفؾُللللػاللَلزنهغللِلفوللفلؽأكلليملػنللغلزط ّٚيللملحللمنلذ لغل
ن لْْـىم،لفؤنلىؼزلزٗدؾز لن لّو لىنملطمىلحيم،لاػلهمؽفيملفِلػنكلأِّمالزٗ م لًزنهغِلزنلمغكلبل
زنغْؾل ـًدب.ل
ثانياا ً-لأنليِللمّملزنـ للملزن للِلػمنذ يللملزنوللؾزاغلزنؼؾزيْللبلزنمغّلللبلًأيللؾبلػمٌح يلم،لحٌللؾفل
زننظللؾلػ ل لًؽًعلأسللغزىملأًلحؼِلليملفللِلىللؼهلزنوللؾّؼبلًػللغتلًؽًعىللملفللِلزٕطللؾٍ،لىللِلسل ل ل
زٕىلْبلػاَلزننشٌلزٕتِ:ل
-1زنشمٙبلزنل ؼغعملناظْم بلزنـًدْبل لدم لزنـًدبلحمنغٙاالًزنٌيماغلزنجمح ب،لفِٚالػ ل
لمؽكبلزن مملزنهمفؾلناؼلاْبلزنذنلْبلحلشَلأؽزعتيم.ل
-2ل ملّؾتهْل حمنمِْبلزنلمحمبلًىٌليؼفلزنلؾأملزنل ـًدبلًغْلؾلزنل ـًدلبلحمنـ لمل ل لعًنل
انلّمغتلزنلغػِل ملّئفغلًشبلزعػم هلحشبلأّمال نيلملأًلّجهلليْم يلملحؼنك.لل
-3لزغ ٌللم لزنؾدللالنـًدللبلؽدللالآطللؾلأًلٙحن للولأًلٕ للو،لفِلٚالػل لزغ ٌللمحولزنؾدللال
نؾدال جاول(زناٌزّ).لل
-4لزنـ ملحمنلشمؽت.لل
-5لؿًزحلزنلؾأملحؾداْ لفِلآنلًزسغ.لل
-6لزنـًزحلزنغْؾلهؾػِ.ل
ثالثا ً-ل لحْ لزنولؾز اغلزنؼؾزيْلبلزنمغّللبلزن لِلػمنذلللسلمٙبلطْم لبلزنللؾأملنـًديلم،لت لؾعل
يم ٌنلأهنٌ ملحمننيلػاَلًدٌ لي الزنـًدبل(زنوؾػْب)لنلذؾعلزنمهَلػاْيملًىِلتؾتول لزنـ لمل
144

غلؽدالآطؾ،لً ليهالكاطبلزنغًنبلػاَلزٕؽدز،لًن لّ ٌزلىؼزلزنمم ٌنلػ ل ٌي ول لزنـز ِ،ل
لملّؼنِلفِلزنغمن لأ ولسلالزنـًدبلًسغىملزنللئًنْبلػ لػنكلًأػ مهل لزنؼمٌحب.ل
أ ملحمْبلىؼهلزنوؾزاغ،لفلغلأ يملًزفملليم ٌنلأهنٌ ملح وؾّغل ؼميهبلزنـًدبلفِلفمفبلسمٙبل
زنظْم بلزنـًدْبلًحؼمٌحبلٌّالأيٌمىملانَلسغلزنم ا،لًنونيلملًسلل لفلالسمنلبل ل لىلؼهلزنشلمٙبل
تهمّنللفْلملأػزلفم للػمٌحبلزنـًدبلزنظمانبلتن ؼىملزنلاطبلزنشمفلب،لأًلّ ٌٙىملزنـًحلحن لو،لًفِل
فٚلزنشمن ْ لثلبلطٚفلآطؾلحْ لزنوؾزاغلزنلؼفٌؽم،لف ِلزنشمنلبلزًٕنلَلفلؤنلحؼِليملأدلمؿلنالـًحل
زن غطالّٗممفلزنؼمٌحبلحشبلؿًد ولتاكلحمنٌ زلػنيم،لفْلملأنلحؼِيملزٓطؾلن لّهزلنولحؼنك.ل
ًفِلزنشمنبلزنجم ْبلفذـ ل لىلؼهلزنولؾزاغلأنلـتلزنلـًحلزٙي ٌلمىل ل لؿًد لولتالكلكلٌز ل
فمنلىؼزلحؼمٌحبل شغعملً نٌٌىلػاْيملأًلىٌلزنؼُلّشغعىم،لفْلملتؾكلهطؾىملزٕطؾلزنشؾّلبلنلول
فِلزنمٌمىل نيملأًلزنؼ لٌلػنيلم،لًاػزل لمليلؾؽل ؼميه يلملىنلملفيلٌلسلؾزالأِّلمالفلِلزط ْلمؽلزنؼمٌحلبل
زنلنمكهبلحشميملسْنمالًّا ـتلحؼمٌحبل ؼْنبلسْنمالأطؾ.ل
أ ملهؾّكلزنـًدبلفِلزنظْم بل(أُلزنؼُلؿ ملحيم)لفمغلزت مللىؼهلزنوؾزاغلػالَلز لولٙلّؼميل ل
أٙلأػزلفللمنلػوللْممالنيللملًتوللٌنلػمٌح للولتمؾّهلمال ل لزنلللاطبلزنشمفلللبلسٌللؾلزا،لًػاللَلغللؾزؽلػمٌحللبل
ػوْم و،لًّؼ َل لزنؼمٌحبلس َلفِلىؼهلزنشمنبلأػزلفمنل ل لًلٚسْمبلؿًحلزنؼولْمبلزنؼ لٌلػنيلمل
ًيؾؽلػنك.ل
ًىوؼزل ذغلز ولفِلسمنبلأنلزنللؾأملزنل ـًدلبلزؽتوهلللزنـ لمل لغلأسلغلزنؾدلم لحؤغٌز ىلملنلو،ل
فؤنليم ٌنلأًؽل–ل لٌل–لزنؼُلتنمً لىؼهلزنشمنبلفمْل–لأًفلال يللبلزنمٌلمىل ل لىلؼهلزنللؾأملانلَل
ؿًديملًهؾعلنلولزنشلبلفلِلي ايلمل ل لعًنلانـز لولحلؼنك،لفْللملأػ لَلزنؾدلالزنلؼُلأغٌتلول ل لأّلبل
ػمٌحبلفم للًأ ؾلحؤط ٚلكهْاو.ل
ًفؼنكلفؤنلزنمٌز ْ لزٓهٌؽّبلزنٌكْطبلىِلزٕطؾٍلسولللحهؾز ملزٕطْؾلفِلىلؼهلزنشمنلب،ل
ًنونيملس لللػاَلزنـًحل شمكهبلؿًد ول ل لعًنلأنلتولؾعلنلولػمٌحلبل ؼْنلبلحشميلم،لاػلفٌُل ول
فِلزٙي ٌمىل نيملًحلملّوم ل لػمم لًأيٌمهلزنم الحطهْؼبلزنشم .ل
ًفِلسمنبلأنلزنلؾأملزنل ـًدلبلُلهطللًىلِلتؾتول لزنـ لمل لغلؽدلالآطلؾلحوم لالأؽزعتيلمل
ً لعًنلانلّ ؼؾٍلزنؾدالٙغٌز ىم،لفؤنليم ٌنلسلٌؽزحِلّاـتلزنلاطبلزنشمفلبلىنملحلؤنلتطهلبل
ػمٌحبلزنلٌبلحشبلزنطؾفْ لًػنكلحمنمم ىلملكٌّبلفلِلزنللم لًأسلغىلمل ؾحلٌّلحلمٓطؾ،لًنونلولفلِل
زنٌيللػزتولهؾعلنـًحلزنلؾأملا وم ْبلاّممفلتن ْؼلزنؼمٌحبلحشميملًػنكلحبػ ٚولزنؼ ٌلػنيم،لًاػزل مل
فؼالػنكلفشْنيملّشبلنالاكلزنٌ زلػ لػوْميملأِّلم ا.ل
أ لملزنملٌز ْ لزٓهلٌؽّبلزنٌكللْطبلزن لِلتنمًنلللىللؼهلزنشمنلبل ل لًدلٌهلػللغم،ل ٚسلظلأ يلملنل ل
توؾعلػمٌحبلزنم الفظْلمؽلٙلحلغّالػنلولحشلبلفلال نيللملًتن لؼهلزنللاطبلػزتيلم،لاٙلاػزلفلمنلزنـز لِل
ػوْممالن اكلزنلؾأملًيغلؿ ملحيملفِلحْ و،لفِلسْ لأ لولأػزلفلمنلػولْممالنيلملأِّلمالًنونلول لمؽفل ؼيلمل
زنؼلاْبلزنذنلْبلفِل ومنلآطؾلغْؾل نـنو،لفؤنلّوٌنلحْللزنغػمؽملأًلهمؽعلػللٌ ِلأًلس لَلفلِل
حْلللز لؾأملأطلؾٍل ـًدلبلىلِل ل لؽتهلللنللؼنكل(كلللمؽم)،لفلؤنلىلؼهلزنولؾّؼبلتهلْزلىنلملناللـًحل
ؼميهبلؿًد ولزنظمانبلًحمنؼمٌحبلزن لِلّظ لمؽلًفلؼنكلزنؼ لٌلػنيلملًت لؾكلنلولزنشؾّلبلفلِلزٙط ْلمؽ،ل
ًػاَلأكمفلزط ْمؽهلٕسغلزٕ ؾّ لّ شغعل ٌْؾلزنؼوْب،لفبػزليلؾؽلزنلـًحلػمٌح يلملتطهلبلكلاطبل
زنغًنللبلحشللبلزنؼوللْبلزنمٌللمىلػزتللو،لًزنلسللغثلزنؼوللقلٙلّؼمي ل لزنؼوللْبلأِّ للم الًّظاللَلكللهْاو،ل
ًزٕسومتلزنلطهمبلػاَلزٕطْؾلتولالفؼنكلزنلللمؽملاػزلفمنلزنؼوْممنلفِلىؼهلزنشمنبليغلؿ ملح غحْؾل
نيملفِلحْ يم.ل
ا
ًنول لاػزلفللمنلزنـز للِليللغلُلمدغلزنـًدللبلفللِلزٕ للمف لزنلهْنللبلًىللٌلٙلّؼؾفيللملكللمحملم،لفللؤنل
زنمٌز ْ لزٓهٌؽّبلتاكلتؼ ْلول ل لزنؼمٌحلبلتلم لمالًتؼلغهلحلؾةلًتالـتلزنلـًحلحلشمكلهبلؿًد لولًحللمل
ّوم ل لػمٌحبلحللملفلِلػنلكلزنم لالحطهْؼلبلزنشلم ،لً لملّاشلبلحلمٕطْؾمل ل ليٌلمىل ل لؿًديلمل
تطهمولزنللاطبلزنشمفللبلػالَلزنللللمؽملأِّلملأػزلفم لللزنذؾّللبلىنلمليلغلًيؼلللفلِلحْ يلملًح لغحْؾل
نيم.ل
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ًزٙك جنم لزنٌسْغلفلِلزنملٌز ْ لزنللؼفٌؽملًفلِلفمفلبلزنولؾزاغلزٕطلؾٍل ٌُلغلزنهشلتلػل ل
سمنبلزنظْم بلزنـًدْبلزن ِل ش لحٌغعىم،ل ًىلٌلزنلؼُلّ لٌٍلزنلـًحلحمنمٌلمىلنلْقل ل لؿًد لول
زنظمانبلفشل ،لحالًأِّمال لهؾّويملحمنظْم ب،لانلّوٌنلزنـًحليغلُهطيملكٌّبلًثهللنغّولأ يلمل
فم ملّلمؽكمنلزنؼلاْبلزنذنلْب،لاػلأػطمهلزنلوؾعلىنملزنشبلفِلي ايلملفٌؽزالأًلحؼغلاسِمؽهلزنـز لِل
انللَلزنلشولللبلًاثهللمبلزن يلللبلػاْللو،لفلللملهللؾعلنللولأنلّؼميهيلللملحلللملعًنلػنللكل(يطللغلأ للفلزنـًدللبل
ًتوٌّولًدولزنـز ِل غلأطٌماو)لأًلّؼ ٌلػنيلملنٌلأؽزع.ل
ًاػزل ملثهلل لزن شؾُلًزنل محؼبلأنلزنـًدبلفم لل نشؾفبلزنلاٌكلًتلمؽفلأػللمٙلتشلْل
لهؤنلؿًديم،ل للملعفؼيلملنطال لزنطلٚيل نلو،لفلؤنليلم ٌنلسللٌؽزحِل–لزنلؼُلػلمنخلىلؼهلزنشمنلبل
حل ؾعهل–لأنـتلحؾ ْيملفِلزنلم لنٌسغىملفؼمٌحبلٙلحغّالػنيملًتن ؼىملكاطبلزنغًنب.ل
ًفْلللملّ ؼاللبلحؼمٌحللبلزؽتوللم لزن للمملزنهللمفؾلناـ للملحلشللَلاؽزعتيللم،لفللؤنلزنمللٌز ْ لزٓهللٌؽّبل
زنٌكْطبلزن ِلتنمًنللحل ؾعىملىؼهلزنمِْب،لأنـ للزنـز ِل–لنووفلّهْؼبلزنذؾّلبل–لأنلّمل لأ ول
ُمدغلتاكلزنلؾأملحلٌزفم يملًؽُمىم،لًاػزل ملأيل لػاَلػنكلفٚلػمٌحبلتطمنولكٌٍلغؾز لبل منْلبل
تؼمع لحمن ِبلثاتلكؼؾلزن مملزنؼؼؽز ،لأ ملزن مملفْاـتلًزنغىملحلشمكه يملًحمنؼمٌحبلزن ِلّوم .ل
رابعا ً -لأدلؼللزنوؾزاغلزنؼؾزيْبلزنمغّلبلػاَلُؾًؽمل شمكهبلزنوظيلزنؼُلّؾ ِلحمنـ لمل
ز ؾأملسؾمل ـًدبلاػزلن لّو لىنمكلأُلعنْلالػالَلأعز يلملأًليلغلثهلللحؾأتيلمل ل لزن يللبلزنلاٌلمبل
حيم،لًنونيملزط ا للفْللملحْنيلملفلِلهلوالػمٌح لولًفْللملاػزلفم لللزنللؾأمل اـ لبلحبثهلمبلحؾأتيلمل ل ل
زن يلبلأًلغْؾل اـ بلحؼنك،لفمم ٌنلأًؽل–ل لٌلس لػالَلزٕطْلؾملأنلتللؾلحمط هلمؽلزننيلؾل–لأُلأنل
تامِلحن ليملفِلزننيؾل–لنْ هْ لًشبلزن يلبلحشميمل لحط ٚيم،لًاػزل ملزد مؿبلزٙط همؽلحنذلمرل-ل
حظؾًديمل لزننيؾلكمنلبل-لّاـتلزنلغػِلحشميلملأنلّلغفغلفغؾز لبلثالتلزنلنلمل ل لزن ِلبل(162،3ل
غ ل لزن ِب).ل
أ للمليللم ٌنلسلللٌؽزحِلفيللٌلّام لِلحمنللللئًنْبلفم اللبلػاللَلزنلللغػِلًسللغه،لأػزلفللمنلزٕطْللؾل
هظيل ؼؾًفلحؼْنو،لفمغلّمنهولح مغّ ل ملّئفغلزتيم ولناـًدبلحمنـ ملًأٙلّؼمي لحمنذاغلًأنلّشابل
ٌلفلهلؼؾه،لًزنؼمٌحلبلىنلملتولللالفلؼنكلزنؾدلالزنلؼُلّل ي لزنومىنللبلزنؼاْلمل(زٕ ْ لٌت)لحيلؼزلزنؼلللال
زن مسنلًحلغًنلأُلعنْلالأِّللم ا،لًنول لفلِلسمنلبلأنلزنلؼُليلؼفلزنللؾأملحمنـ لملػالَلىلؼزلزننشلٌلىلٌل
ؿًديمل لو،لفؤنلزنمم ٌنلىنملّش لػاَلتاكلزنلؾأملأنلتمل لحشْمملزٗنول(أُلزنلؼهٌعل لؾعًصلػالَل
زٕؽدز)لػاَلحؾز تيملً لث لتن ٌالػ لؿًديملفؼمٌحبلنولػاَلػنكلًنؾعلزػ همؽىم،لًن لّاـ يمل
زنمللم ٌنلحظللٌٍلزط هللمؽلزننيللؾلأٙلفللِلسمنللبلأنلزنللؼُلتللله لفللِلاهللمػبلزنـ للملػنيللملحمنهمّللالغْللؾل
ؼؾًفلحؼْنب.ل
ً لدم هيملفؤنلزنمٌز ْ لزٓهٌؽّبلزنٌكْطبلفؾُللػاَلزنطؾفْ ل–لنلؼؾفبلزنشمْمبل–لانل
ّلؾلفٚىلملحمط همؽلزننيؾ،لأػزلفمنلزنلغػِليغلأتي لزنلؾأملحمن مسولبلأ لمتلؿًديلملفشلل لًنل لّول ل
ػاَلًابلًثْمبلحو،لًنونولفِلسمنلبلأ لولفلمنلًلغّبلنـًديلملًأتيليلملحلؼنكلنلْقلا م لولفملْ،لحلال
ًؽفغلزنمِْبلانَلزنلشولب،لفشْنئؼلّذ لػاْولأنلّهؾى لػاَلًغيلزعػم هلىؼزلحشميلملًأٙلتولٌنل
ػمٌح ولزنذاغلأؽحؼْ لداغملًأنلّ ؼؾٍلفؼنكلنٖطٌلم ل(زنؼلـ لػل لزنلذ للغ)لًّؼللالفلِليٌلؾل
زنلاللكلنلللغملهلليؾلفم للا،لفِ لٚالػ ل لغؾز للبليللغؽىملتمننللللًزسللغل ل لزنؾًللمىل(32،3لغ ل ل ل ل
زن ِب).ل
لللًحمننلهبلنل لّملؼفلز لؾأملسلؾملغْلؾل ـًدلبلحمنـ لم،لفلؤنليلم ٌنلنهللل–لػول مؽ،لزنلؼُل
تنمً لحل ؾعهلىؼهلزنمِْب،لأنـتلح غؾّ لزنلغػِلػوؾملهْمٚبل لزن ِبل(24لغ ل لزن ِب)لأػزل
ثهللحؾز ملزنلؾأمل لزن يلب،لًنونولن لّ ٌزلػ لّؾّمبلزن جهلل لػنك.ل
خامسا ً-لأدلؼللزنوؾزاغلزنؼؾزيْبلزنمغّلبلػاَلػغتل شمكهبلزنلؾأملزن ِلّجهللأ يملتؼؾُلل
نٚغ ٌم لً ؼميهبل غ ٌهيم،لًكٌز لفم للىؼهلزنلؾأمل لّهمبلزٕسؾزؽل( ـًدبلأًلػمؿحب)لأًل
س َلأنلتوٌنل لّهمبلزنؼهْغ،لأُل يلملفم للزنطهمبلزن ِلتن لِلنيملًسمن يملزٙد لمػْب،لػاَلأنل
ىؼهلزنوؾزاغلفؾيللفِلػمٌحبلزنلغ ٌ لػ لزغ ٌمحولنوالًزسغمل ني ،ل غلزن همّ لفْللملحْنيلملفلِل
مغزؽلًسذ لػمٌح ولػ لزغ ٌمحولنٔ ب.ل
144

فمللم ٌنلأًؽل–ل لللٌلأنللـتل ل لّغ ٌ ل لأسللغٍلزٗ للم لأنلّللغفغلنل لْغىملطللللبلهللْمٚبل ل ل
زن ِبل(42لغ ل لزن ِب)،لفِلسْ لأنليم ٌنلأهنٌ ملؽفغلسذ لزن ؼٌَّلػ ل جالىلؼهلزنذؾّللبل
اُؼمفمل ِمػ بلنْهاغلػوؾّ لهْمال لزن ِبل(162لغ ل لزن ِب).ل
أ ملػمٌحبلزغ ٌم لز لؾأملسلؾمل ـًدلب،لفيلِلي لال ل لزغ ٌلهيملفلِلفمفلبلزنولؾزاغلزن لِل
تنمًنللىؼهلزنذؾّلبلحٌؾفلزننظؾلػل ل ولمنلزٙغ ٌلم لًتؾًفلو،لحلالًأنلزنملٌز ْ لزٓهلٌؽّبل
زنٌكْطبل سمكهللحوغملفال ل لّؼ لغُلػالَلتالكلزنللؾأملحللملعًنلزٙغ ٌلم ،لفؤنـ لللحمطلغلأسلغل
أًمحغلّغلزنولظيلزن لِلتل لغلػاْيلملنللغزػه يملًحمطلغلهل ولزنلل اَلأػزليهايلم،لفللملًأ يلملهلؾػلل
أِّمالي الزنلؾأملزن ِلتلغطالزنـًدلبلانلَلحْ يلمل(زنللللمؽم)لًتذهؾىلملػالَل ِلمدؼبلزنؾدلا،لأُل
حم الفال لّوؾىيملػاَلىؼزلزنؼلا،لًنونيملفِلزنٌيللسْنلولأػطلللزنشلبلنالـًحلحمنمٌلمىل ل ل
ؿًد ولاػزلن لتم لزٕطْؾملحبطهمؽلزنلاطبلزنمِماْبلػ لز يمكلهؾفيملفِلحْلللزنللللمؽم،لىلؼزلانلَل
انلىؼهلزنمٌز ْ لأِّملدؼاللػمٌحبلزنذم ِل لمثابلنؼمٌحبلزنـًدبلزن ِلزغ ٌهيملأػزلفم للزٕطْلؾمل
ىِل ل يغبلنولزنلهْالٙغ ٌمحيملػهؾلزن ٌهلأ م ولحوالمبلدمؽسبلنٖع .ل
ًفْلملّظيلزٙػ لغز لدنللْمالػالَلف لمملػلؼؽز لسلؾم،لًىلِلزنمِلْبلزن لِلػمنذ يلملًأيلؾبل
أسوم يملفمْلزنمٌز ْ لزٓهٌؽّبلزنٌكْطب،لفؤنلىؼهلزنمٌز ْ لأنـ للزنلؼ غُلىنملانلّغفغلنٌزنغلزن ممل
غؾز بل منْبلحمن ِبل ملغزؽىملثالتلكلؼؾلزن لمملزنؼلؼؽز ،لًأنلّ لـًحلزن لمملأِّلملأػزلًزفلبلًزنلغىمل
ػاَلػنلك،لًفلِلسمنلبلأنلزنلؼ لغُلفلمنل لـًحلفْؼميل لحلغٙل ل لزنغؾز لبلزنلهْنلبلحم يلمكلهلؾفو،ل
ًػنكلحؤنلّؼطِلؿًد ولنٌزنغلزن مملنوِلتهمَلػنغهلًّـ ِلحيم،لًحب وم ولأِّمالأنلّمغ يملنلل لأؽزعل
زنهغللم لنملللم لأدللؾل ؼالللٌت.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللػاللَلأنلزنملللٌز ْ لزنلللؼفٌؽملؽتهللللل
أسوم يملتاكلػاَلفٌنلزن مملزنلغ ٌهبلغْؾل ظطٌحبلًن لّهؾتلػمغليؾز يملًفؼنكلأنلٙلعّ لىنلمكل
ػاَلًزنغىم،لًحظٚفلىؼزلفل لزنلؾدزلأنلزنلغ ٌل لٙلّالـتلحلمنـًزحل ل لُلشْ ولًت لـًحلىلِل
طمّهيملأًل لأحؾتلػمغلؿًزديم،لًفِلسمنبلزنغّ لّلو لنٌزنغىملأنلّـًديملنغزانولنمم لعّنو.ل
ًحمننلهبلنؼمٌحبلزغ ٌم لؽدالنؾدالأطؾ،لفْ ِزل لزنمٌز ْ لزٓهٌؽّبلزنٌكلْطب،لزن لِل
تنمًنللحل ؾعىملأِّمالىؼهلزنذؾّلبلًهؾػللأسوم يلم،لأ يلملنل لتملفلفلِلػمٌحلبلزنذلم ِلػنلغل هلغأل
زنؼْ لحمنؼْ لًزنلل لحمنلل ،لحلالًؿزعبلػاْلولحٌدلٌ لزطٌلم لزن مػلا،لأُلاػلغزتليغؽتلولزنذنللْبل
ًحمن منِلؽدٌن و،ل غلتهؾا يملنل لأغ ٌ لحطهْؼبلزنشم .ل
سادسا ً-لتؼغليِْبلزنـ ملحمنلشمؽتلأسغٍلزنظٌزىؾلزنلاهْبلزن ِلهمػللفِلزنلذ لغلزنؼؾزيلِل
زنمغّ ،لٙلكْلملفِلػٌؾلزنغًنبلزنهمحاْبلزنمغّلب،لفلملّ ِزلػنلكل ل ليلم ٌنلسللٌؽزحِلزنلؼُلػلمنخل
حل ؾعهلىؼهلزنظمىؾملًأيؾلأسوم يمل لعًنلحلميِلزنولؾزاغلزٕطلؾٍل ٌُلغلزنهشلت،لاػلتنلمً لىلؼزل
زنمم ٌنلػمٌحبلؿ ملزنؾدالحمحن ولًحـًدبلأحنولًحظطْهبلزٕطْؾ،لحمُٗمفبلانَلسو لؿ ملزنؾدالحؤ ول
ًحؤؽ ابلأحْو.ل
ًحمك جنم لسمنبلؿ ملزنؾدالحؤ و،لزن ِلأيؾلفْيملزنملم ٌنلزنؼمٌحلبلنوٚىللملًىلِلزنشلؾي،لف لِل
كماؾلسمٙبلزنـ ملتاكلفؤنلزنلولؾعلسللالزنـز لِلًسلغهلزنلللئًنْبلػل لػنلكلًأيلؾلحشملولػمٌحلمبل
ت مًبلحوغتيملح مًبلعؽدبليؾزح ول لزنلؾأملزن ِلؿ ملحيملًسمن يملزٙد لمػْب.لل
لللًىوؼزل ذغلأ ولفِلسمنبلزؽتومحولناـ ملحمحن ولّن َل ل غّن و،لًحؼمٌحبلأطف،لًىِلزنطؾعل
لحْللأحْولفمْ،لّؼمي لأػزلُمدغلأؽ ابلأحْو،لزن ِلًنغبلنولأطٌمل لًزنغه.ل
ًاػزلؿ ملحـًدبلزحنولزن ِلتؼْنل ؼولفِلحْ و،لفؼمٌح ولتولٌنلزنللٌبلغؾيلملفلِلزنللم ،لًحللمل
ىٌلأيال لىؼهلزنؼمٌحبلحوجْؾلّ ؾت لػاْولأػزل مؽفلزنؼلاْبلزنذنللْبل لغلططْهلبلزحنلولزن لِلتللو ل
ؼولأِّمالفِل نـنو،لاػلّ ٌد لػاْولفِلىؼهلزنشمنبلفمْلأنلّغفغلنٖطْؾمل ٌلفلزنلنلمل ل لزن ِلبل
(252،5لغ ل لزن ِب)لًّؼْغلانْيملفال ملأسِؾتول لحْللًزنغىم،لًّشؾتلؿًزديمل لأحنو.ل
سااابعا ً-لزػ هللؾبلزًللٚسمبلأًؽًز ْلوْنللمل(زًؽفمدْنللم)لأنل ذللؾعلػمللغلزنلللؾأملزنؼللـتلػاللَل
زنـًزحلحؾداْ لفِلآنلًزسغلدؾّلبلتل شبلػاْيملزنؾد لحمنشذمؽملس لَلزنللٌب،ل لغلزن وليْؾلحيلمل
فِلزنلذ لغ،ل لعًنل ؾزػمملنٖكهم لًزنظؾًفلزن ِلعفؼ يملنؼنك.ل
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أ مليلم ٌنلسللٌؽزحِ،لًىلٌلزٓطلؾلًزٕطْلؾلزنلؼُلتنلمً لىلؼهلزنمِلْب،لفلمنلأيلالتولغعزالفلِل
ػٚدولنالٌيف،لفلغلأ ولؽفلَلتؼلغعلزٕؿًزحلأِّلمالًػميل لزنللؾأملزن لِلتملغتلػالَلػنلكلحلمنلٌبل
غؾيلم ا،لًنونولزك جنَل لىؼزلزنلؾأملزن لِلّغْل لػنيلملؿًديلملفلِلزٕكلؾلًنل لّول ليلغلتلؾكلنيلمل لمل
ّو ِلٕػمن يم،لأُلزن ِلتذهؾلتشللىؼزلزنظؾفلناـًزحلحآطؾلنلٌزديلبل طاهلمبلزنشْلمملًنٌزؿ يلمل
زنلؼْوْب.ل
ثامن اا ً -لزت مللللزنوللؾزاغلزنؼؾزيْللبلزنمغّلللب،لزن للِلػمنذلللليِللْبلزنللـًزحلزنغْللؾلهللؾػِ،لأنل
زنلؾأملزن ِلت ـًحلحغًنلػمغلؿًزحلتؼغلؿًدبلغْؾلهؾػْب،لًكٌز لفم للأؽ ابلفلملىٌلزنشم لفِل
يم ٌنلأًؽل–ل لٌلًزنمٌز ْ لزٓهٌؽّبلزنٌكْطب،لأًلحٌؾفلزننظؾلػ لسمن يملزٙد لمػْلبلفللملفلِل
يم ٌنلأهنٌ ملًسلٌؽزحِ،لحالًأنليم ٌنلأهنٌ ملأهل ؾّلأِّلمالنْؼ لؾفلحلمنلؾأملؿًدلبلهلؾػْبلأنل
ّؤطؼلػؾّليمل ٌزفمبلًزنلغّيملػالَلزنلـًزحل نيلم،لًأنلّملْ لنيلملًنْللبلنْالبلزنـفلمف،لحمٌلغلاهليمؽل
زنـًزحلػاَلزنلٖ.ل
ا
ًػمغلزنـًزحلىؼزلفِليم ٌ ِلأًؽ-ل لٌلًأهنٌ ملٙحلغلًأنلّولٌنلؽكللْملً ظ لٌت،لفلِلسلْ ل
أ ولفِليم ٌنلسلٌؽزحِلًزنمٌز ْ لزٓهٌؽّبلزنٌكْطبلػهمؽملػ لػمغلف محِلغْؾلؽكلِ،لًحلمننظؾل
انَلأنلؿًزحلزنلؾأملحغً ولّذؼال نيملؿًدبلغْؾلهؾػْبلفللملتملغت،لفلؼنكلّؼنلِل ل لديلبلفملغز يمل
نشمٌيلزنـًدبلزنوؾػْبلفلِلسمنلبلّٚييلم،لًسللهلمل ليلػالَلػنلكلًلؾزسبليلم ٌنلأًؽل–ل للٌ،ل
ًىِلسمٌيل معّبلحش ولأيايلمل ٌلفلزنلنلمل ل لزن ِلبلنٖؽ البلزنلطاملب،لفللملفلِلزنملم ٌنلزٕطْلؾ،ل
ًأيٌمىملأنلّ مغلزنؾدالفمفبل ل اومتولنٌمنزلّاْم لولًأًٙعهل نيلم،لحنلم ا لػالَل لملدلم لفلِليلم ٌنل
أهنٌ م،لًىؼزلأنلع لػاَلهِ لفب لملّغ لػاَلأنلتاكلزنلؾأملٙلفؾيلنيمل–لأٙل لسْتلزنلللَل–ل
ػ لأّبلؿز ْبلّا ـ يملزنؾدال ملعز للتؼْنل ؼولفِلحْ ولًٙلسمٌيلنيملػنغهلحؼلغليِلم هلنوليٌتول
نيملًتظاْولػنيم،ل لملّووالػمٌحبل يْنبلحشميملٕيغز يملػاَلزنـًزحلحيؼهلزنطؾّمب.ل
ً لديبلأطؾٍلفؾحلملٙلتطهبلحشميملزنؼمٌحمبلزنممكْبلزن ِلأيؾتيملزنوؾزاغلزنلؼفٌؽملحشبل
زنـًدللبلزنوللؾػْبلفللِلسمنللبلًيٌػيللملحمنـ للملًتنمًننمىللمل ٌللابلفللِلفمللؾملكللمحمب،لًأنلًللزلىللؼزل
زٙف ؾزٍلفيٌلحشغلػزتولّلجالػمٌحبليمكْبلناؾدالن ذمىاولأحؾزتلػمغلزنـًزح.ل
للللللًزٙك جنم لزنٌسْغلفِلطٌٌىلىؼهلزنمِْب،لًىٌلدـاِ،لتلجاولزنمٌز ْ لزٓهٌؽّبلزنٌكْطب،ل
ًػنكلحؤدمؿتيملزٙػ ؾزفلحمٕؽ ابلفـًدبلهلؾػْبلأػزلزكل لؾلؿًزديلملىلؼزلنللغملػلم ْ لًٙلّشلبل
ناؾدالحؼغىملأنلّطؾعىمل لحْ و،لفِلسْ لأنلحمْبلزنوؾزاغلن لتشلغعلف لؾملؿ نْلبلنلؼنك،ل للملّؼنلِل
أ يملٙلتؼ ؾفلحمنلؾأملزن ِلن لّهؾتلػمغىملؿًدبلؽكلْبلس َلنٌليِللفالػلؾىملفِلحْللزنؾدال
زنؼُلزي ؾ للحولػاَلىؼزلزننشٌ.لللللللل
زنيٌز نل
 - 1زنممُِ،لٌّكف،لػا لزنشْمملزنذنلْبلًزكؾزؽىملػهؾلزن مؽّضلًػٚي يملحمنلؼ ملغزب،ل طهؼلبل
زنلؼمؽف،لحغغزع،ل1932ت،لح،1لى32؛لً لملّؼفؾلزنلفهْؾلزٙنيبلز اْاليغلًيغلفلِلغلؾزتل ناْلال
زن ِلفم للتن ؾل نولًعفؼولىؼزلزنغلؾزتلانلَلزغ ٌلمحيملًيلمعلىلؼزلز ٙلؾلانلَل ؼميه لولً ْلولًزنلنيل
زنؼُلع ًّنلىؼهلزنشمعثبلفمنلػاَلزننشٌلزٓتِ:ل
فمنلز اْالفِلزسغلزّٙمتلّذ مؿلأ وِ-لزًؽ.ل
زًي ولزٙنيبلزنؼظمتلحؼغعى لزنوم الزنظللْ ل
ًؾطٌزلز اْالزّيملزنلغ ٌ لغمعؽلزنلغّنبل
ز جالز اْالنامؾزؽلزنل ظؼ؛لّنظؾ:لعّلٌزنلزٙكلمّْؾ،لتملغّ لًتؼاْلبليمكل لزنولٌزف،لتملغّ لزعً لْق،ل
عزؽلزنلميِ،لحْؾًب،ل1996ت،لح،1لًيل.42-39
ً - 2زنهغمّللملفللِلزنؼللؾزيلزنمللغّ ل ل لزٗ للم لًزننلللم لزن مْللؾزبلًزٕؽز للا،لّؾزدللغ:لزٕسلللغ،لكللم ِل
كؼْغ،لزنلغطالانَلتمؽّضلزنؼمن لزنمغّ ،لي،1ل طهؼبلزنذم ؼب،لحغغزع،ل،1923لح،2لى.323ل
 - 3فؾّولمً،لحللٌ ،لزنذللنقلفللِلزنؼللمن لزنمللغّ ،لح،1لتؾدلللبلفللمابلعسللغًر،لّ،2لعزؽلػلل ٚلزنللغّ ،ل
ع وب،ل،1999لًي،31ل.32
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 - 4ػملللؾزًُ،لثالمكللل ْمن،لزنللللؾأملعًؽىلللملً وم يلللملفلللِلسِلللمؽملًزعُلزنؾزفلللغّ ،لعزؽلزنشؾّلللبل
ناطهمػب،لحغغزع،ل،1932لًيل193-126؛ليمهم،لكيْا،لزنلؾأملفلِلهلؾّؼبلسللٌؽزحِ،ل طهؼلبل
عزؽلزنو ،لزنلًٌا،ل،1926لًيل.22-26
 - 5حميؾ،لّو،ل مغ بلفِلتمؽّضلزنشِمؽزبلنمغّلب،لّ،1ل طهؼبلزنشٌزعث،لحغلغزع،ل،1933لدلـ،1ل
ى.312
- 6زٕسلغ،لكم ِلكؼْغ،لزنلٌ ؾٌّنلًتؾزثي لزنشِمؽُ،ل طمحغلدم ؼبلحغغزع،ل،1935لى.29ل
- 3كاْلمن،لػم ؾ،لزنؼلؾزيلفلِلزن لمؽّضلزنملغّ ،لعزؽلزنو ل لناطهمػلبلًزننولؾ،لزنلًٌلا،ل،1993ل
دـ،2لى.192
- 2فؾّلؾ،لًلٌاْا،لزنلٌ ؾٌّنلتمؽّظي لًسِلمؽزتي لًطٌماٌلي ،لتؾدللبلفٌْلالزنلٌزااِ،ل
ًفمنبلزنلطهٌػمب،لزنوٌّل،لحٚلب،لى.463
- 9زنلٌغؽل لو،لى.111
 - 12حٌتؾً،لدْ ،لًآطؾًن،لزنوؾيلزٕع َلزنمغّ ،لزنشِمؽزبلزنلهوؾم،لتؾدللبلػلم ؾلكلاْلمن،ل
عزؽلزنو لناطهمػبلًزننوؾ،لزنلًٌا،ل،1926لى.92
 - 11سٌ لزنٌؾزػمبلزن ِلطمُ يملعًّابلنونلُغلعًّٚبلزنلغنلزنللٌ ؾّبلزٕطلؾٍ،لٙكلْلمل
ُغلعًّابلأً م،لًػنلكلأثنلم لفذلؾلزنللٙٚبلزنللٌ ؾّب،لّنظلؾ:لفؾّللؾ،لًللٌاْا،لزنللٌ ؾٌّن،ل
ىلىل33-31؛لحميؾ،لّو،ل مغ ب،لدـ،1لًيل.322-314
ا
 - 12اػلن لّو ٌزلح ؾٍلزنِؾزا لػاَلزننمف،لحالزك ٌنٌزلأِّملػالَلأ لٚكلزنلؼهلغلًزكل غاٌىمل
نٌمنشي ،لًػنكلنا ؼٌَّلػ ل ميلزنلٌزؽعلزٙي ٌمعّبلًنالشمفظبلػاَل ل ٌزى لزنلؼمهِلزنؼُل
زػ معًزلػاْولفِلػيغلزنمٌملًزٌ ٙمؽ،لّنظؾلػم ؾ،لكاْلمن،لزنؼؾزي،لدـ،2لى.193
*-لزنوْما:لًسغملًؿنلتؼلمع لحلمًٕؿزنلزنشمنْلبل(2.4لغل ل ل لزن ِلب)،لّؾزدلغ:لزنلؾًّز،لًلمنزل
سلْ ،لزنؼهْغلفِلزنؼؾزيلزنمغّ ،ل طهؼبلأًفللللزنلْنلم ،لحغلغزع،ل،1936لى231؛لؽهلْغ،لفلٌؿُ،ل
زنوؾزاغلزنؼؾزيْبلزنمغّلب،لّ،3لعزؽلزنوئًنلزنجممفْبلزنؼم ب،لحغغزع،ل،1923لى.42ل
ً - 13طلقل لىؼهلزنوْمٚبلتؼى لزنَلزنشمف ل(زٗ للِ)لأ لملزنولْمالزنل هملِلفيلٌل ل ل ٌلْ ل
زنٌؿّؾل(كٌل–لفم ل–ل مص)،لّنظؾ:لفؾّلؾ،لًلٌاْا،لزنلٌ ؾٌّن،لًيل،129ل.462
 - 14زنلٌغؽل لو،لى.462
 - 15نالـّغلسٌ لىؼزلزنمم ٌن،لّؾزدلغ:لزنولْظاِ،لػهلغلزنملمعؽ،لأُلٌز لػالَلأيلغتليلم ٌنلػؾزيلِل
يغّ ،ل ذابلزٕك مػ،لزنؼغعلزنظم ق،لحغغزع،ل،2225لًيل.354-333
 - 16ؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.23
 - 13لوٌ ِ،لًهْز،لتمؽّضلزنمم ٌنلزنؼؾزيِلزنمغّ ،لحغغزع،ل،1922لى.96
 - 12هلللمؽ،لدللٌؽحلحٌحْللو،لزنللللئًنْبلزنذـزاْللبلفللِلزٓعز لزٓهللٌؽّبلًزنهمحاْللب،لتؾدلللبلكللاْ ل
زنٌٌّي،لعزؽلزنؾهْغلنانوؾ،لحغغزع،1921،لى.216
 - 19زنؾًّز،لًمنزلسلْ ،لزنؼهْغ،لى199؛لؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.23
 - 22لًتؼؾفلزٓ بلفِلزنللٌ ؾّبل()geneلًّممحايلملحمٕفغّلبل( ،)amatلّنظلؾ:لزنلؾًّز،لًلمنزل
سلْ ،لزنؼهْغ،لى،31،12ل.93
 - 21ػهغزنٌزسغ،لفمُا،لًكاْلمن،لػم ؾ،لػلمعزبلًتممنْلغلزنولؼٌ لزنمغّللب،لعزؽلزنو ل لناطهمػلبل
ًزننوؾ،لدم ؼبلزنلًٌا،1939،لى.32
ٌّ - 22كف،لكٌؿزنلزنلؼْغ،لزنلؾأملفِلزنوؾّؼبلزنْيٌعّبلسمٌييملًًزدهمتيمل(عؽزكلبل ممؽ لبل لغل
سِمؽزبلزنوؾيلزٕع َلزنمغّ )،لّ،1لػْ لناغؽزكمبلًزنهشٌثلزٗ لم ْبلًزٙد لمػْلب،لزنملمىؾم،ل
،2225لى.32
 - 23كاْلمن،لػم ؾ،لزنمم ٌنلفِلزنؼؾزيلزنمغّ ،لّ،2لعزؽلزنوئًنلزنجممفْبلزنؼم ب،لحغغزع،ل،1923ل
ى.62
 - 24لؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.22
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*-لزنلنم:لًسغملًؿنلتلمًُل مليْل ول(525لغ ل لزن ِب)ل لأًؿز نملزنشمنْب،لّؾزدلغ:لزنلؾًّز،ل
ًمنزلسلْ ،لزنؼهْغ،لى231؛لؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.23
 - 25نّٚٚعلػاَل يلىؼهلزنلمعم،لّنظؾ:لؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.23
 - 26زنلٌغؽل لو،لى.46لًّٚسظلفؼنكل لًثْمبلزنـًزحلزن ِلتؼٌعلنؼٌؾلكٚنبلأًؽلزنجمنجبل
(2226-2113لي.لت)لأنلػمللغلزنللـًزحلىللؼزلػنللغلزنلللٌ ؾّْ لّهللؾتلػللمعملفللِل ؼهللغلانيللبلزنشلل ل
ًزنظٌ ل(أ م م)لأ متلزنومى لزٕػاَلنالؼهلغلًّوليغلػاْلولأؽحؼلبلهليٌع،لسلٌ ل ليلىلؼهلزنٌثْملب،ل
ّنظللؾ:لكللمفـ،لىللمؽُ،لزنشْللمملزنٌْ ْللبلفللِلزنؼللؾزيلزنمللغّ ل(حللٚعلحمحللالًآهللٌؽ)،لتؾدلللبلفللمت ل
كؼغزنغّ ،لعزؽلزنوئًنلزنجممفْبلزنؼم ب،لحغغزع،ل،2222لى.161
 - 23ؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لىل22؛لزننذ ِ،لسل ،لزن ذمؽملًزنمم ٌنلحغ زلفلِلكلٌ ؾ،ل ؾفلـل
زنهشٌثلًزنغؽزكمب،لحغغزع،1922،لى.125ل
 - 22ؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لًي.42-43
 - 29زنلٌغؽل لو،لًيل،53ل،54ل.32
 - 32حللميؾ،لّللولًآطللؾًن،لتللمؽّضلزنؼللؾزيلزنمللغّ ،ل طهؼللبلدم ؼللبلحغللغزع،لحغللغزع،ل،1922لدللـ،2ل
ًيل.93-96
 - 31ؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى64؛لكاْلمن،لػم ؾ،لزنمم ٌن،لى.224لللللللللللللللللللل
 - 32ؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى65؛لكاْلمن،لػم ؾ،لزنمم ٌن،لى.224
ا
*-لًىؼزلحشغلػزتولّظيؾلسؾىلزنلوؾعلىنلملػالَل ٌلاشبلزنـًدلبلطٚفلملنللماؾلزنولؾزاغل
زنذـؽّبلزٕطؾٍلزن ِلغمنهمل ملفم للتشمفظلػاَلسمٌيلزنؾدلا،لّنظلؾ:لٌّكلف،لكلٌؿزنلزنللؼْغ،ل
زنلؾأم،لىى.29-22ل
 - 33لؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.65
 - 34كاْلمن،لػم ؾ،لزنؼؾزي،لدـ،2لى.223
 - 35كللمفـ،لىللمؽُ،لػظلللبلحمحللا،لتؾدلللبلطمنللغلزكللؼغلػْلللَلًأسلللغلغلللمنلكللهم ٌ،لّ،1لعزؽل
زؽكٚن،لع وب،ل،2222لى224؛لحميؾ،لّو،لًآطؾًن،لتمؽّضلزنؼؾزي،لدـ،2لى.93
 - 36حميؾ،لّو،ل مغ ب،لدـ،1لى.415
 - 33حميؾ،لّو،ليم ٌنلدغّلغل ل لتلالسؾ لا،ل ذالبلكلٌ ؾ،لدلـ،1لزنؼلغعلزنؾزحلغ،لحغلغزع،ل،1961ل
ى،142لػم ؾ،لكاْلمن،لزنؼؾزي،لح،2لى.222
 - 32ؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.92لًتممؽنلىؼهلزنلمعمل غ:لحلميؾ،لّلو،ليلم ٌنلنهللل–لػول مؽ،ل
يلللم ٌنل لاولللبلأهلللنٌ م،لعزؽلزنولللئًنلزنجممفْلللبلزنؼم لللب،لحغلللغزع،ل،1923لى23؛لكلللاْلمن،لػلللم ؾ،ل
زنمم ٌن،لى.214
 - 39ؽهللْغ،لفللٌؿُ،لزنوللؾزاغ،لى.91لًفلللؾلزٕك ل مػل(كلله ْنٌل ٌكللومتِ)لزنللنيلػاللَلأنلفللٚل
زنؾداْ لى ل لّهملبلزٕهلؾزف،لأُلزنلؼُلزغ ٌل لزٕ لبلًكلْغىم،لّنظلؾ:لزنشِلمؽزبلزنللم ْب،ل
تؾدلبلّؼمٌ لحوؾ،ل ؾزدؼبل شلغلزنمٌمى،لعزؽلزنو م لزنؼؾحِلناطهمػلبلًزننولؾ،لزنملمىؾم،لحلٚل
ب،لى.93
 - 42زنللؾًّز،لًللمنزلسلللْ ،لزنؼهْللغ،لى93؛لًّؼ مللغلزنللهؼَلًىللٌلزػ مللمعل ذم ل لناشمْمللبلزنل
زٗ م للٙلتؤطؼلأُلسبلًنْقلنيملأُلز ْمؿلزنلزػ لغُلػاْيلم،لّنظلؾ:ل J.J. Finkelstein, Sex
.offenses in Sumerian Laws, American oriental society, 1966, p. 362
 - 41ؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.91
 - 42زنلٌغؽل لو،لًيل.91-92
 - 43زٕسلغ،لكم ِلكؼْغ،لزنلغطا،لي،1لدـ،2لى.253
ٌّ - 44كف،لكٌؿزنلزنلؼْغ،لزنللؾأم،لى.29لًسلٌ ل ليلىلؼهلزنللمعم،لّؾزدلغ:لؽهلْغ،لفلٌؿُ،ل
زنوؾزاغ،لى96ل.
 - 45حميؾ،لّو،لزنوؾزاغلًزن نظْلمبلزنمم ٌ ْبلفِلسِمؽملًزعُلزنؾزفغّ ،ل ذالبلزنلذللغلزنؼاللِل
زنؼؾزيِ،ليل،1لحغغزع،ل،1933لى.51
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 - 46فْاْو،ل ْوْا،لزنمم ٌنلزنؾً م ِ،لتؾدلبلًتؼاْبلىمه لسمفظ،لحغغزع،ل،1994لى.16
 - 43كللمفـ،لىللمؽُ،لػظلللبلحمحللا،لى223؛لسنللٌن،ل ماللا،لهللؾّؼبلسلللٌؽزحِ،لحْللللزنشولللب،ل
حغغزع،ل،2223لًيل.15-13
 - 42حميؾ،لّو،لًآطؾًن،لتمؽّضلزنؼؾزي،لدـ،2لى.122
 - 49ؽهلللْغ،لفلللٌؿُ،لزنولللؾزاغ،لى141؛ل G. Wendoly Leinck, Historical
.Dictionary of Mesopotamia, Bill, 2223, p. 133
ٌّ - 52كف،لكٌؿزنلزنلؼْغ،لزنلؾأم،لى.34
 - 51زنلٌغؽل لو،لى34؛ل Johannes Remger Wromgdoing and it's sanctions
on "Criminal" and "Civil" Law in the old Babylonian period,
.chikago, Brill, 1933, p. 32
 - 52كاْلمن،لػم ؾ،لزنؼؾزي،لدـ،2لى.212
 - 53ؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لًيل-143ل.144ل
 - 54سٌ ل يلىؼهلزنلمعم،لّؾزدغ:لزنلٌغؽل لو،لى.142
 - 55كاْلمن،لػم ؾ،لزنمم ٌن،لى.252
 - 56نّٚٚعلػاَلىمتْ لزنلمعتْ ،لّنظؾ:لؽهْغ،لفٌؿُ،لزنولؾزاغ،لى.142لًيلغلتلؾد ل ليل
زنلللمعمل()134لػاللَل شللٌلأطللؾ،لّؾزدللغ:لزٕ للْ ،ل شلللٌع،ليللٌز ْ لسلللٌؽزحِ،لحغللغزع،ل،1923ل
ى.52
 - 53كاْلمن،لػم ؾ،لزنؼؾزي،لدـ،2لى.156
*-لزّٙن ٌت:لًىِلزنومىنبلزنؼاْملنالؼهغ،لًفم للتوغالدنمرلطمىل(زنوْهلمؽً)لفلِل ؼهلغلآنلولزنمللؾل
نللمل(كللْ )لسمنيللملحللؼنكلسللم لزنوللمى لزٕػاللَلنالؼهللغ،لًّ للؾٍلػاْيللملانلتشللمفظلػاللَلّيمؽتيللمل
ًػ يم،لٕنل لأى لًزدهمتيملزنمْمتلحلممتلػؾًفلزٗنولفِلزنـًزحلزنلمغف،لًفمنلّشبلنيملزنـًزحل
ًا ذم لزّٕ م لط ٚلزن ؾملزن ِلكهمللسو لسلٌؽزحِ،لًفِلزن ؾملزن ِلتا يملكللزلنيلملحلمنـًزحل
فمْ،لً ؼظ لفمىنمبلزّٕن ٌتلى ل لأًال اوِ،لنالـّغل لزنلؼاٌ مبلػ لىؼهلزنومىنلب،لّنظلؾ:ل
كمفـ،لىمؽُ،لػظلبلحمحا،لىى369-362ل؛للؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لىى32-31ل؛لزٕسللغ،لكلم ِل
ىل.324-323
كؼْغ،لزنلغطا،لي،1لدـ،2لى
 - 52لؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.141ل
 - 59زنلٌغؽل لو،لى.141
 - 62زنلٌغؽل لو،لى.141
 - 61كاْلمن،لػم ؾ،لزنمم ٌن،لى.251
 - 62زنؾًّز،لًمنزلسلْ ،لزنؼهْغ،لى.112
 - 63زنلغطا،لي،1لدـ،2لى.229
ٌّ - 64كف،لكٌؿزنلزنلؼْغ،لزنلؾأم،لى.34
 - 65كاْلمن،لػم ؾ،لزنمم ٌن،لى.252لًّؼ ملغلأسلغلزنهلمسجْ لانلزٗنملم لفلِلزنللم لفلمنلحلجمحلبل
اػطللم لُلللم بلنالللؾأملاؿز لتؼنللللزنللـًح،ل ل لطٚنيللملتللغؽألسولللبلزنل شلمحِلأًلزنذللماؾ،لّؾزدللغ:ل
ؽّك،لدمنلأ ا،ل ؾفـلزنلؾأملفِليلم ٌنلسللٌؽزحِلًفلِلزنملم ٌنلزنلٌكلٌُ،لتؾدللبلكلاْ لزنؼملمع،ل
زنلطهؼبلزنلٌؾّب،ل ٌؾ،ل،1926لى.23
 - 66ؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.141
 - 63كاْلمن،لػم ؾ،لزنمم ٌن،لى.251
ٌّ - 62كف،لكٌؿزنلزنلؼْغ،لزنلؾأم،لى.32
 - 69كاْلمن،لػم ؾ،لزنؼؾزي،لدـ،2لى.156
 - 32ؽهللْغ،لفللٌؿُ،لزنوللؾزاغ،لى146؛لزنؼهمكللِ،لطاْللالاحللؾزىْ ،لهللؾّؼبلسلللٌؽزحِلزن ؾدلللبل
زنمم ٌ ْبلزنوم اب،لعزؽلػلمؽ،لػلمن،ل،1992لى.54
 - 31كاْلمن،لػم ؾ،لزنمم ٌن،لى.256
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 - 32ؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.146
 - 33كاْلمن،لػم ؾ،لزنمم ٌن،لى.256
 - 34ؽهلللْغ،لفلللٌؿُ،لزنولللؾزاغ،لى146؛لزٕػظللللِ،ل شللللغلّلللو،لسللللٌؽزحِ،لًؿزؽملزنجممفلللبل
ًزٕػٚت،لحغغزع،ل،1992لى.131
 - 35نّٚٚعلػاَل يلزنللمعتْ ل(،132ل)139ل ل لهلؾّؼبلسللٌؽزحِ،لّنظلؾ:لؽهلْغ،لفلٌؿُ،ل
زنوؾزاغ،لى.143
1
ا
*-لًىؼزل ملؽآهلأِّملزٕك مػلكم ِلكؼْغلزٕسلغلاثنم لهلؾسولنيلؼهلزنللمعم،لّؾزدلغ:لزنللغطا،لي ،ل
دـ،2لى.312ل
 - 36فؾّومً،لحٌ ،لزنذنق،لًيل.32-69
 - 33ؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى146؛لزنؼهمكِ،لطاْالاحؾزىْ ،لهؾّؼبلسلٌؽزحِ،لى.54
ٌّ - 32كف،لكٌؿزنلزنلؼْغ،لزنلؾأم،لى.33
 - 39ؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.146
ٌّ - 22كف،لكٌؿزنلزنلؼْغ،لزنلؾأم،لى.33
 - 21كمفـ،لىمؽُ،لزنشْلمملزنٌْ ْلب،لى161؛لؽهلْغ،لفلٌؿُ،لزنولؾزاغ،لى.141لًتملمؽنلىلؼهل
زنلمعمل غ:ل ٌكومتِ،لكه ْنٌ،لزنشِمؽزب،لى.93
ً - 22نونيللملت مللغلىللؼزلزنشللبلأػزلفم لللل ؾِّللب،لأًلفللِلسمنللبلأ يللملّامللللحللله لكللٌ لتٌللؾفيم،ل
ّؾزدغ:لٌّكف،لكٌؿزنلزنلؼْغ،لزنلؾأم،لى31ل.32-لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 - 23نّٚٚعلػاَل ٌٌىلىؼهلزنللٌزعل ل ليلم ٌنلسللٌؽزحِ،لّنظلؾ:لؽهلْغ،لفلٌؿُ،لزنولؾزاغ،ل
ًي،143ل،144ل.145
 - 24حميؾ،لّو،ل مغ ب،لح،2لى.322
 - 25ػمؾزًُ،لثالمك ْمن،لزنلؾأم،لى315؛لؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.123
 - 26ؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.123
 - 23زنلٌغؽل لو،لى.123
 - 22زنلٌغؽل لو،لى.123
 - 29سٌ ل يلزنوطؾلزًٕ ل لىؼهلزنللمعم،لّؾزدلغ:ليمهلم،لكليْا،لزنللؾأم،لى155؛لكلاْلمن،ل
ػم ؾ،لزنمم ٌن،لى225؛لؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.129
 - 92ؽهللْغ،لفللٌؿُ،لزنوللؾزاغ،لى.123لًيللغلتؾدلللللػمللؾزًُلزنللنيلانللَلغْللؾلػنللك،لّنظللؾ:ل
زنلؾأم،لى.316
*ل-لزن مننللل:ل ل لًسللغزبلزنللٌؿنلزن للِلتؼللمع ل للمل مللغزؽهل(32.3لفغ ل )ل ل لزًٕؿزنلفللِلزنٌيلللل
زنشمُؾ،لّؾزدغ:لؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.42
 - 91لػمؾزًُ،لثالمك ْمن،لزنلؾأم،لى316؛لؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.122
 - 92كاْلمن،لػم ؾ،لزنمم ٌن،لى.224
 - 93ؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.126
 - 94ليمهم،لكيْا،لزنلؾأم،لى.154
 - 95كاْلمن،لػم ؾ،لزنمم ٌن،لى.223
 - 96سٌ لزنوبلزنجلم ِل ل لىلؼهلزنللمعم،لّنظلؾ:ليمهلم،لكليْا،لزنللؾأم،لى155؛لؽهلْغ،لفلٌؿُ،ل
زنوؾزاغ،لى129؛لكاْلمن،لػم ؾ،لزنمم ٌن،لى.225
 - 93لكاْلمن،لػم ؾ،لزنمم ٌن،لى222؛لؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.126
 - 92ليمهم،لكيْا،لزنلؾأم،لى.154
 - 99نّٚٚعلػاَل يلىؼهلزنلمعم،لّؾزدغ:لؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.222
ٌّ - 122كف،لكٌؿزنلزنلؼْغ،لزنلؾأم،لى.39
 - 121زنلٌغؽل لو،لى.32
 - 122سٌ ل يلىؼهلزنلمعم،لّنظؾ:لؽهْغ،لفٌؿُ،لزنوؾزاغ،لى.222ل
144

.122لى، زنلٌغؽل لو- 123
.224لى،2لح،لزنؼؾزي،لػم ؾ،؛لكاْلمن192لى، زنلٌغؽل لو- 124
ل،ُلفلٌؿ،؛لؽهْغ136لى،لزنشْمملزنٌْ ْب،ُلىمؽ،لكمفـ:لّنظؾ، ناؾدٌعلننيلىؼهلزنلمعم- 125
.195-194لًيل،زنوؾزاغ
لل.199لى،لزنوؾزاغ،ُلفٌؿ، ؽهْغ- 126
Abstract
THE PUNISHMENT OF ADULTERY IN ANCIENT IRAQI LAWS
That action has always been treated by the law as it violates the
ancient traditions and costumes. The ancient Iraqi laws have treated that
through many legal codes. These codes were nit in one law, but through a
series of legislations known in the Mesopotamia. The first Uruinimgina
2332-2332 B.C. The procedures of study stipulated that the legislator did
not except anyone from punishment. He was fair in that concern.
The study was divided into six main pivots; each of the pivots
tackled the Iraqi legislations according to the chronological. The codes
were tackled that studied adultery. The conclusion included the most
important findings of the study and comparing with each other. Then, it
was followed by the references used by the researcher.
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