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عُـٕاٌ انبـحث
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املٍزاٌ ٔحقٍقتّ عُذ أْم انسُت ٔاجلًبعت ٔخمبنفٍٓى

6
3
4
5
6
7

اســـى انبـبحث
د .عهً بٍ جببر بٍ صبحل انعهٍبًَ
(جبيعت املهك خبنذ)

ترشٍذ استخذاو ٔسبئم انتٕاصم االجتًبعً يف ضٕء آٌبث انصذق يف

د .صبدق قبسى حسٍ يذد

يُٓج انشٍخ ابٍ عثًٍني يف كتببّ أحكبو يٍ انقرآٌ انكرٌى دراست

انببحثت :فبطًت حمًذ عهً عسريي

انقرآٌ انكرٌى
حتهٍهٍت

انفٍ انذرايً ٔآثبرِ انفكرٌت دراست عقذٌت

(جبيعت املهك خبنذ)
(جبيعت املهك خبنذ)

د .أمحذ بٍ عهً انزايهً عسريي
(جبيعت املهك خبنذ)

قبض يب ٌببع بّ انذٌٍ ٔتطبٍقبتّ املعبصرة دراست تأصٍهٍت

دَ .بٌف بٍ مجعبٌ اجلرٌذاٌ

سهطت جٓت اإلدارة يف إجيبر ٔاستئجبر انعقبراث يف انفقّ اإلساليً

د .عهً بٍ يٕسى عهً فقًٍٓ

آثبر تسجٍم عقذ اإلجيبر املٕحذ ٔجزاء اإلخالل بّ دراست حتهٍهٍت يف

د .حمًذ بٍ عٕاد األمحذي

استُببطٍت

ٔانُظبو انسعٕدي
انُظبو انسعٕدي
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يسٕغبث كتًبٌ انرٔاٌت عٍ انُبً ﷺ دراست حذٌثٍت يٕضٕعٍت
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ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ثقبفت انتًٍُت يف انسُت انُبٌٕت ٔصهتٓب ببنذٔر انتًُٕي نهًرأة يف
ّ
املًهكت انعربٍت انسعٕدٌت
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حذٌث قذٔو ٔفذ عبذ انقٍس "رٔاٌت ٔدراٌت"

(جبيعت حبئم)

(جبيعت املهك خبنذ)
(جبيعت حبئم)

د .عهً بٍ حيٍى حذادي

( جبيعت اإليبو حمًذ بٍ سعٕد اإلساليٍت)
د .يبرٌّ بسبو حمًذ عبذ انرمحٍ
(جبيعت احلذٔد انشًبنٍت)

أ .د .حيٍى بٍ عبذ اهلل انبكري انشٓري
(جبيعت املهك خبنذ)

انصفحبث
66-4
611-66
636-616
673-636
616-674
666-617
316-663
347-316
393-348
455-394
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احلؿد هلل رب افعادغ وبه كستعغ ،وافصالة وافسالم ظذ أـؿل اخلؾق شقد افثؼؾغ :حمؿد بن ظبد اهلل افـبي
األمغ ،وظذ آفه وأصحابه وافتابعغ هلم بنحسان إػ يوم افدين.

وبعد:

َ
افبحث افعؾؿي جيد مؽاكتَه افعؿقؼة يف احلقاة افبؼية ـوكه افسبقل افذي يتحؼق من خالفه اـتشاف
ؾنن
افوجود ،واتساع ادعرؾة بادوجودات ،وتؼـقـفا يف ظؾو ٍم هلا أشسفا وأصوهلا وتارخيفا افساـؿي افذي يصل اجلقل
ُ
اإلكسان
افسابق بؿن خيؾػه؛ بل أصبح افبحث افعؾؿي هو ضريق االخساع واإلبداع افبؼي افذي يؽشف من خالفه
ِ
ِ
ٍ
وضرق جديدة ،وهؽذا إػ ما الهناية.
بلشافقب
وادشؽالت وحياول أن حيؾفا
احلاجات
َ
ورحؾة افبحث افعؾؿي رحؾة ثرية تسؾؿـا إػ افتلـقد ظذ افدور افبارز وادؽاكة افعظقؿة بل وافؼيػة افتي
حيتؾفا افباحث افعؾؿي يف ادجتؿع؛ ؾؿن جفة هو افشخص ادـوط به وادعول ظؾقه يف افؽشف احلثقث ظن احلؼائق،
ومن جفة أخرى هو افشخص ادؾزم بسمجة تؾك ادؿتؾؽات ادعرؾقة افتي توصل إفقفا وكؼؾفا بؽل ٍ
أماكة وصدق.
وافعؼقدة اإلشالمقة جاءت رصحية يف احلث ظذ افعؾم وافتعؾم وإضالق افعـان فؾؽشف فإلؾادة افديـقة
ﲠ ﲢﲣﲤﲥ
ﲡ
ﲚﲜﲝﲞﲟ
ﲛ
وافدكقوية مع ًا؛ ؾؼد ؿال ادوػ ﷻ :ﱡﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲦ ﲧﲨﱠ [افعـؽبوت ،]92 :ويف صلن مؽاكة ضافب افعؾم ؿال ﷺ "من شؾك ضريؼا يؾتؿس ؾقه ظؾ ًام شفل اهلل فه
ضريؼ ًا إػ اجلـة ،وإن ادالئؽة فتضع أجـحتفا فطافب افعؾم رضا بام يصـع ، ،وإن افعامل فقستغػر فه من يف افساموات
ومن يف واألرض ،حتى احلقتان يف اداء ،وؾضل افعامل ظذ افعابد ـػضل افؼؿر ظذ شائر افؽواـب ،وإن افعؾامء ورثة
األكبقاء ،إن األكبقاء مل يورثوا ديـار ًا وال درمه ًا ،وإكام ورثوا افعؾم ،ؾؿن أخذه أخذ بحظ واؾر" .وهذه افدالئل
ٍ
ٍ
حتؿؾفا أمام اهلل ظز وجل ؿبل أي
افرصحية جتعل افباحث وضافب افعؾم أمام
مصدر متعال دسموفقته وأماكته افتي ّ
ٍ
أحد آخر؛ ؾؿسموفقة افباحث مسموفقة أخالؿقة جتد مصدر اإلفزام هبا من اهلل ﷻ ثم افضؿر وافػطرة اإلكساكقة
ادجبوفة ظذ حب افصدق واألماكة وبغض افعؿل بـؼقضفا.
وظظم حجم ادسموفقة يف افبحث افعؾؿي َيؾزمه اكؼقاد افباحث فؾؿـظومة األخالؿقة افتي يتطؾبفا افبحث
افعؾؿي ،وافتي يليت يف مؼدمتفا :احلرص ظذ تؼوى اهلل ظز وجل ومراؿبته يف ـل ما يليت ظؾقه كظره أو يسؾم فه من
اشتـتاجات ،ثم افتزام افعؿل بادوضوظقة وإفغاء افتحقزات واآلراء افذاتقة افتي تسفم يف بس احلؼائق ظن شقاؿفا
وافعؿل االكتؼائي افذي يتطؾب أن تؽون احلؼقؼة أو ادؼدمة شابؼة وكاجزة يف ذهن افباحث ؿبل رشوظه يف افبحث؛
وهذا يعـي أن افباحث ال يؼوم بواجب افتتبع وادالحظة ثم افتػسر واالشتـتاج بطرق شؾقؿة ومتواؾؼة مع ما يؼف
ظؾقه من معؾومات ،ؾفو ال يتلثر – ـام هو يف احلؼقؼة ال يمثر -بام يؼف ظؾقه من معؾومات ،وال يتػاظل معفا بلدواته،
ٍ
ِ
ورؾض أخرى
بلمور
افتسؾقم
وال يتعامل وؾق مـفج مطؾؼ ًا؛ ألن افتزام ادـفج يف افبحث وحتديده يتطؾب من افباحث
َ

ٍ
ٍ
ببحث
بوضوح إػ أن كؼرر بلن افباحث هـا ال يؼوم
وهؽذا وؾق موضوع دراشته و جمال بحثه ،وما شبق يسؾؿـا
ٍ
ِ
وضافب ظؾ ٍم أصالً.
ـباحث
ظؾؿي ،وال يؼوم بدوره
وؿد يؼع افباحث يف ادجال افؼظي يف هذا افـوع من ادامرشات ظـدما يؼرن ؿضقة :افدظوة وافوظظ بافبحث
ِ
بحث
افعؾؿي؛ إذ من ادؿؽن -وهذا كؾحظه يف األوشاط افعؾؿقة األـاديؿقة -أن يؼوم افباحث من مـطق افدظوة إػ
األؾؽار وادعتؼدات وادذاهب وهذا ؿد حيؿؾه ظذ أن يستحرض مؼدماته وكتائجه ؿبل أن يؼع يف افبحث ،وجيعؾه
هذا االشتحضار ادسبق يامرس افتعسف افذي يػيض إػ صحة مؼدماته يف كظره ،وأن ال يتػاظل مع ما ؿد يرد ظؾقه
من حؼائق أو مشسـات ؾقام يدرشه ،وؿد هيدم ادـفجقة افعؾؿقة أو ال يستعؿؾفا أص ً
ال يف افبحث؛ بل ؿد جيد كػسه
يؼع يف افتعؿقم ؽر ادـطؼي ،وؿد يضعف اإلشالم من ِ
جفة إرادة خدمته وافدظوة إفقه؛ ذفك أن حؼل افدظوة يستـد
إػ كتائج افبحث افعؾؿي افسؾقم ال افعؽس ،ؾاألول -وهو افبحث هـا -مؼدم وأشاس فؾثاين -وهي افدظوة.-
وهذا افـوع من ادامرشات افتي ؿد يؼوم هبا بعض افباحثغ افؼظقغ حيؿل أبعاد ًا شؾبقة ظظقؿ َة األثر؛ ؾفذه
ادامرشات من موفدات :اجلؿود وظدم افتجديد وظدم افتػاظل مع افواؿع ادعارص فؾدين وادتديـغ ،ـام تمدي إػ
زيادة ترشقخ االختالؾات وحتريم جتاوزها إػ افـظر إػ ادشسـات واألصول ،وإػ ؾؼر ادـفجقات واألؾؽار
وادوضوظات افتي يؾزم بحثفا وافتطرق إفقفا يف ادجال افؼظي ،ـام تمدي إػ مجود افؾغة افعؾؿقة يف األبحاث
افؼظقة واالـتػاء بافتؼؾقد وافـؼل وكحو ذفك من اآلثار افسؾبقة افتي ؿد تضعف افدين اإلشالمي وترض بؿؽاكته
افعؾؿقة.
وما أؤـد ظؾقه هـا هو من مـطؾق افرؽبة يف إصعار افباحث افعؾؿي يف ادجال افؼظي -بؿختؾف ؾروظه يف:
افعؼقدة أو افتػسر وافػؼه وؽرها -بخطورة اجلـاية افعؾؿقة افتي يسببفا هذا افـوع من ادامرشة يف افبحث افعؾؿي
ظذ احلؼول افعؾؿقة افؼظقة ،وأن هذه ادامرشات هي من أـز مسببات وجود أجقال من افباحثغ وضالب افعؾم
افذين يـتؿون إػ ادجال افؼظي جاهؾغ به ،بل وال يستطقعون اإلؾادة مـه وافدظوة إػ اإلشالم بصورة صحقحة،
وؿد أصار افـبي ﷺ إػ ذفك حقـام ؿال" :إن اهلل ال يؼبض افعؾم اكتزاظ ًا يـتزظه من افعباد ،وفؽن يؼبض افعؾم بؼبض
افعؾامء ،حتى إذا مل ُي ِبق ظاد ًا اختذ افـاس رؤوش ًا جفاال ،ؾسئؾوا ؾلؾتوا بغر ظؾم ،ؾضؾوا وأضؾوا"؛ ؾؽلكه ظؾقه افصالة
ٍ
بسامت أمهفا افعؾم بام يؼوفون ،وضريق افعؾم هو افبحث افصادق افذي يطؾب افتػاين
وافسالم ؿد خص افعؾامء
واإلخالص ومراؿبة اهلل تعاػ يف افغقب وافشفادة ،واجلاهل هو من ـاكت أهواؤه مؼدم ًة ظذ ـل ما يتصل ويصل
إفقه من معارف ،ؾفي ؿائؿة ظذ ظدم اإلخالص وافصدق ،واحلق ال يـترص إال باحلؼقؼة.
هذا وصذ اهلل وشؾم ظذ معؾؿـا األول وؿدوتـا األوػ كبقـا حمؿدﷺ

رَئيـْـسُ التحريْـر

أ.د .خَالِدُ بْنُ مُحَمَّد القَرْنِيّ
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انفٍ انذرايً ٔآثبرِ انفكرٌت
دراست عقذٌت
إعذاد

د .أمحذ بٍ عهً انزايهً عسريي

إقمداد :د .أمحد سمـ قمكم اًمزاُمكم قمًػمي

اًمٗمـ اًمدراُمل وآصم٤مره اًمٗمٙمري٦م "دراؾم٦م قم٘مدي٦م"

ًَدص ايبخح
احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ط أُم٤م سمٕمد:
يِمٝمد اًمٗمـ اًمدراُمل ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض -اًم٘مرن احل٤مدي واًمٕمنميـ -اًمت٠مصمػم إؿمد ذم
شمِمٙمٞمؾ اًمققمل واًمتحقل اًمٗمٙمري قمغم طمٞم٤مة اإلٟمً٤من اعمٕم٤مس ومٙمري ً٤م وىمٞمٛمٞم ً٤م ،ظم٤مص٦م وأٟمف ٟمِم٤مط
إٟمً٤مين ُمتّمؾ سم٤مًمتٗمٙمػم ،ذا شم٠مصمػم ذم قمٛمٚمٞم٦م سمٜم٤مء إومٙم٤مر وهمرس اًم٘مٞمؿ واعمٌ٤مدئً ،متجًٞمد اًمًٞمٓمرة
قمغم اًمٕم٘مقل ،وشمِمٙمٞمؾ إٟمً٤من ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م ،وحت٤مول هذه اًمدراؾم٦م اًمٙمِمػ قمـ وفمٞمٗم٦م اًمٗمـ
اًمدراُمل وُمدى شم٠مصمػمه قمغم اعمِم٤مهد وؾمٞمٓمرشمف قمغم اًمٕم٘مقل وشمقضمٞمف اًمٗمٙمر.
واىمتْم٧م ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م شم٘مًٞمٛمف إممُ :م٘مدُم٦م ،وُمٌحثلم ،وظم٤ممت٦م ،وومٝم٤مرس قم٤م َُّم٦م.
ْ
اعم٘مدُم٦م واؿمتٛمٚم٧م قمغم إيْم٤مح أمهٞم٦م اعمقوقع وذيمر أؾمٌ٤مب اظمتٞم٤مره ،وقمرض ُمِمٙمٚمتف
وإهداف اعمٜمِمقدة ُمٜمف ،وسمٞم٤من اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ًمف ،وُمـ صمؿ شم٘مًٞمؿ اًمٌح٨م وشمٌقيٌف.
سمٞمٜمام اؿمتٛمٚم٧م اعمٌ٤مطم٨م قمغم ُم٤م ي٠ميت:
اعمٌح٨م إولٟ :مِم٠مة اًمٗمـ اًمدراُمل وحمٛمقٓشمف وُم٘م٤مصده ،وومٞمف اًمٌدء سمٛمٗمٝمقم اًمٗمـ
اًمدراُمل ،صمؿ اًمؽميمٞمز قمغم اًمًٞم٤مق اًمت٤مرُيل ًمٜمِم٠مة اًمٗمـ اًمدراُمل وشمٓمقره ،وإيْم٤مح اعمحٛمقٓت
اًمٗمٙمري٦م ًمإلـم٤مر اًمث٘م٤مذم واعمٕمرذم ًمٚمٗمـ اًمدراُمل ،وذيمر ُم٘م٤مصده اًمٗمٙمري٦م.
اعمٌح٨م اًمث٤مين :آصم٤مر اًمٗمـ اًمدراُمل ذم إـم٤مر اًمٍماع اًمٗمٙمري واحلْم٤مري ،وومٞمف :سمٞم٤من أصمر
اًمٗمـ اًمدراُمل ذم ومً٤مد اًمققمل ،وشمني٥م إومٙم٤مر ،وصٜم٤مقم٦م اًم٘مدوات ،وشمٖمٞمػم سمقصٚم٦م اًم٘مٞمؿ،
وإًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم اًمٌديؾ اإلؾمالُمل ًمٜمنم أظمالىمف وىمٞمٛمف ،ذم فمؾ اًمٍماع اًمٗمٙمري واحلْم٤مري.
ظم٤ممت٦م اًمٌح٨م واؿمتٛمٚم٧م قمغم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م صمؿ اًمٗمٝم٤مرس.
واهلل اعمً١مول أن يٜمٗمع سمف ،وأن َيٕمؾ قمٛمكم ومٞمف ظم٤مًمّم ً٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ.
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 أمحد سمـ قمكم اًمزاُمكم قمًػمي. د:إقمداد

"م٦م قم٘مدي٦م "دراؾم٦مريٙمره اًمٗم٤اًمٗمـ اًمدراُمل وآصم

Abstract
Dramatic art is witnessing today-21st century - the most influence of awareness
formation and intellectual transformation on contemporary human in terms of
intellectuality and values , especially when it is related to human thinking
activities with an impact upon the process of building ideas and implanting
values and principles, to embody control of minds, and the formation of a person
After modernity .
This study attempts to reveal the function of the dramatic art and its impact on
the viewer and, its control over the minds and direct thoughts .
The nature of the research required a division as follows an introduction, two
sections, a conclusion, and finally general indexes.
The introduction included clarifying the importance of the topic and mentioning
the reasons for choosing it, presenting its problem and the aimed goals from it,
and explaining its previous studies, then dividing the research and classifying it.
While the detective included the following:
The first section: the origins of dramatic art and its contents and purposes. The
research begins with the concept of dramatic art, then focuses on the historical
context of the emergence and development of dramatic art, then clarifies the
intellectual contents of the cultural and knowledge framework of dramatic art,
and mentioned its intellectual purposes.
The second section: The effects of dramatic art in the context of intellectual and
civilized conflict, explaining the effect of dramatic art on corruption, diversion of
ideas, creation of models, changing the compass of values, and shedding light on
the Islamic alternative to spread its morals and values, in light of the intellectual
and civil strife.
The conclusion of the research includes the most important results and indexes.
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م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

اًمٗمـ اًمدراُمل وآصم٤مره اًمٗمٙمري٦م "دراؾم٦م قم٘مدي٦م"

إقمداد :د .أمحد سمـ قمكم اًمزاُمكم قمًػمي



إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده ،وٟمًتٕمٞمٜمف ،وٟمًتٖمٗمره ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًـٜم٤م ،وُمــ ؾمـٞمئ٤مت
أقمامًمٜم٤مُ ،مـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمـف إٓ اهلل وطمـده ٓ
ذيؽ ًمف وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا قمٌده ورؾمقًمف( ،)2أُم٤م سمٕمد:
ومٞمِمٝمد اًمٗمـ اًمدراُمل ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض -اًم٘مرن احل٤مدي واًمٕمنميـ -اًمت٠مصمػم إؿمد ذم
شمِمٙمٞمؾ اًمققمل واًمتحقل اًمٗمٙمري قمغم طمٞم٤مة اإلٟمً٤من اعمٕم٤مس ومٙمري ً٤م وىمٞمٛمٞم ً٤م ،ظم٤مص٦م وأٟمف ٟمِم٤مط
إٟمً٤مين ُمتّمؾ سم٤مًمتٗمٙمػم ،ذات شم٠مصمػم ذم قمٛمٚمٞم٦م سمٜم٤مء إومٙم٤مر وهمرس اًم٘مٞمؿ واعمٌ٤مدئً ،متجًٞمد
اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٕم٘مقل ،وشمِمٙمٞمؾ إٟمً٤من ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م(.)1
وٓ ُيٗمك ُم٤م ي٘مقم سمف أقمداء اإلؾمالم ُمـ حم٤موٓت ُمًتٛمرة ًمٚمت٠مصمػم قمغم اًمٕم٘مقل وإومً٤مد
اًم٘مٞمؿ وإظمالق :إلظمراج اعمًٚمؿ ُمـ دائرة اإلؾمالم ،واًمزج سمف ذم قم٤ممل ُمـ إومٙم٤مر اعمٜمحروم٦م،
شمّمدي٘م ً٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ﴾[ؾمقرة
اًمٌ٘مرة ،]212:ومٌٕمد أن يم٤من أقمداء اإلؾمالم يقاضمٝمقن اإلؾمالم ذم ُمٞم٤مديـ اًم٘مت٤مل ،وضمدوا أن
"احلرب اًمٗمٙمري٦م" أىمؾ ظمً٤مرة وأؿمد ومتٙم ً٤م ،ومٕمٛمدوا إًمٞمٝم٤م ًمٗم٤مقمٚمٞمتٝم٤م وُمدى شم٠مصمػمه٤م ،ومٌدأوا سمٙمٞمد
اإلؾمالم سم٤محلٞمٚم٦مً ،متٙمقن اًمٜم٤مومذة اإلقمالُمٞم٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم اًمٗمـ اًمدراُمل ،أسمرز ُمِم٤مهد هذا اًمٙمٞمد،
واًمتل ايمتًٌ٧م أمهٞمتٝم٤م ُمـ أمهٞم٦م اًمدور اًمذي أوحك يٚمٕمٌف اإلقمالم ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض ،ؾمٚمٌ ً٤م
وإَي٤مسم ً٤م ،قمغم ُمًتقى إومراد واعمجتٛمٕم٤مت.

( )2هذه ُم٘متًٌ٦م ُمـ ظمٓمٌ٦م احل٤مضم٦م ،أظمرضمٝم٤م أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ُمـ يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح سم٤مب ظمٓمٌ٦م اًمٜمٙم٤مح سمرىمؿ ( ،)1228وأمحد
سمرىمؿ ( ،)3712وصحح طمديثٝم٤م إًمٌ٤مينً :مف ذم رؾم٤مًم٦م ًمف ُمٗمردة سمٕمٜمقان" :ظمٓمٌ٦م احل٤مضم٦م".
(ُ )1مّمٓمٚمح «ُم٤م سمٕمد احلداصم٦مش ُمّمٓمٚمح ٟمٗمل ؾمٚمٌل ،وهق شمرمج٦م عمّمٓمٚمح «سمقؾم٧م ُمقدرٟمٞمزمش (« »post-modernismأو
«post-modernismش) ،وي٘مّمد هب٤م اًمٜمٔمري٤مت واًمتٞم٤مرات واعمدارس اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م وإدسمٞم٦م واًمٜم٘مدي٦م واًمٗمٜمٞم٦م اًمتل
فمٝمرت ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م اًمٌٜمٞمقي٦م واًمًٞمٛمٞم٤مئٞم٦م واًمٚمً٤مٟمٞم٦م ،ومتتد ومؽمة ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م ُمـ ؾمٜم٦م 2972م إمم ؾمٜم٦م 2992م،
وشم٘مؽمن ُم٤مسمٕمد احلداصم٦م سمٗمٚمًٗم٦م اًمٗمقى واًمٕمدُمٞم٦م واًمتٗمٙمٞمؽ واًمالُمٕمٜمك واًمالٟمٔم٤مم .يٜمٔمرُ :مقؾمققم٦م اًمٞمٝمقد واًمٞمٝمقدي٦م
واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦مً ،مٕمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي ( ،)245 /1دًمٞمؾ اًمٜم٤مىمد إديب ،د .ؾمٕمد اًمٌ٤مزقمل وُمٞمج٤من اًمرويكم (ص .)238
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ُمـ أضمؾ هذا شمتْمح أمهٞم٦م يمِمػ ُمِمٙمالت هذا اجل٤مٟم٥مُ ،مـ ضمٝم٦م قمالىمتف سم٤مًمديـ ،وأصمره
يمقؾمٞمٚم٦م ذم اًمٍماع اًمٗمٙمري واإليديقًمقضمل واؾمتخداُمف "أداة ًمتٖمٞمػم اًم٘مٞمؿ واعمٕمت٘مدات" ،ذم
وىم٧م ص٤مرت ومٞمف اًمدراُم٤م حمؾ اهتامم مجقع اعمِم٤مهديـ ًمٚمِم٤مؿم٦م ،وإىمٌ٤مهلؿ قمٚمٞمٝم٤م إىمٌ٤مًٓ مج٤مهػمي ً٤م
ُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم ،وذًمؽ سمدراؾم٦م اعمحٛمقٓت اًمٗمٙمري٦م اًمتل َي ٌُ ُثٝم٤م اًمٗمـ اًمدراُمل ،وُمدى شمٕمٌػمه قمـ
صم٘م٤موم٦م هذا اًمٕمٍم ،سمقصٗمف اًمث٘م٤موم٦م اًمتل سمدأت شمًقد وشمًٝمؿ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م احلديث٦م ذم دمًٞمد
ضمقاٟمٌٝم٤م ،واعم٘م٤مرسم٦م ًمٗمٝمؿ ُم٘م٤مصده وآصم٤مر ذًمؽ ،وشم٘مديؿ اًمٌديؾ اإلؾمالُمل ،وشم٠ميت ىمٞمٛم٦م ُمثؾ هذه
اعمح٤موًم٦م ذم يمقهن٤م شم٘مقم قمغم إيْم٤مح طمجؿ اخلٓمقرة ،ودراؾمتٝم٤م دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م ُمٜمٝمجٞم٦م ،ويمؾ رء
ي٘متحؿ طمٞم٤مة اًمٌنمي٦م ويٖمػم جمراه٤م يّمٌح إؿمٙم٤مًمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م شمًتقضم٥م اًمٌح٨م واًمتٗمٙمػمُ ،م٤م دومع
اًمٌ٤مطم٨م إمم حم٤موًم٦م اًمٙمت٤مسم٦م ذم هذا اعمج٤مل سمٌح٨م قمٜمقاٟمف( :اًمٗمـ اًمدراُمل وآصم٤مره اًمٗمٙمري٦م دراؾم٦م
قم٘مدي٦م) ،عمٕمروم٦م أمهٞم٦م اًمٗمـ اًمدراُمل ،سمٕمد أن سمذل اًمٌ٤مطم٨م ضمٝمده ذم اًمقصقل ًمدراؾم٤مت هتتؿ
سمٙمِمػ هذا اجل٤مٟم٥م ،ومل ي٘مػ قمغم دراؾم٦م ؾم٤مسم٘م٦م سمِم٠من هذا اعمقوقع شمتٜم٤موًمف ُمـ ُمٜمحك قم٘مدي
وومٙمريّ ،
ضمؾ ُم٤م وضمد ٓ يٕمدو أن يٙمقن ٟم٘مد ًا ؾمٞمٜمامئٞم ً٤م ومٜمٞم ً٤م أو صم٘م٤مومٞم ً٤م اضمتامقمٞم ً٤م ،شمتٜم٤مول هذا
اعمقوقع ُمـ ضمٝم٤مت خمتٚمٗم٦م سمٕمٞمدة قمـ ُم٘مّمد هذا اًمٌح٨م.
َػهً ١ايبخح:
ُمـ ظمالل اعم٘مدُم٦م اعمقضمزة اًمً٤مسم٘م٦م ،يتْمح ًمٜم٤م ؾمٞمٓمرة هذا اًمٜمٛمط اإلٟمت٤مضمل اجلديد اًمذي
يّمٜمٕمف اًمٗمـ اًمدراُمل ،ذم طمدوث طم٤مًم٦م ُمـ اًمتٖمٞمػم آضمتامقمل واعمٕمرذم ،وذًمؽ سمٖمرس
اعمدريم٤مت واعمٗم٤مهٞمؿ واًم٘مٞمؿ ،وشمٖمٞمػم ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م ًمدى اعمِم٤مهد ،اًمذي ُيٕمد سمٛمث٤مسم٦م قمٛمٚمٞم٦م إزاطم٦م
ًمٚمٜمٛمط اإلؾمالُمل ،وإىمّم٤مء يمؾ ُم٤م هق ديٜمل سمِمٙمؾ ّ
يمكم أو ضمزئل ،واًمتِمٙمٞمؽ ذم اًمٕم٘مٞمدة
اًمّمحٞمح٦م وزقمزقم٧م اًمثقاسم٧م اًمنمقمٞم٦م ووصٛمٝم٤م سم٤مًمرضمٕمٞم٦م.
ًمذا حت٤مول هذه اًمدراؾم٦م اعمً٤ممه٦م ذم طمؾ هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م سم٤مإلضم٤مسم٦م قمغم اًمتً٤مؤل أيتُ :م٤م
اًمٗمـ اًمدراُمل وآصم٤مره اًمٗمٙمري٦م ُمـ ُمٜمٔمقر قم٘مدي؟
ويتٗمرع قمٜمف مجٚم٦م ُمـ اًمتً٤مؤٓتُ ،مٜمٝم٤م:
ُ .2م٤م حمٛمقٓت اًمٗمـ اًمدراُمل؟
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ُ .1م٤م أصم٤مر اًمٕم٘مدي٦م ًمٚمٗمـ اًمدراُمل؟
 .3يمٞمػ يقفمػ اًمٗمـ اًمدراُمل ذم سمٜم٤مء اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م؟
أٖداف ايبخح:
ُمـ ظمالل اًمٕمرض اًمً٤مسمؼ عمالُمح اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمتـل حتـ٤مول هـذه اًمدراؾمـ٦م اًمتّمـدي هلـ٤م،
يتْمح أن اهلدف اعمحقري يتٛمثؾ ذم حم٤موًم٦م اًمٙمِمػ قمـ وفمٞمٗم٦م اًمٗمـ اًمدراُمل وُمدى شم٠مصمػمه قمغم
اعمِم٤مهد ،وؾمٞمٓمرشمف قمغم اًمٕم٘مقل وشمقضمٞمف اًمٗمٙمر ،ويٓمٚم٥م حت٘مٞمؼ اهلدف اعمحقري حت٘مٞمؼ أيمثر ُمــ
هدف ومرقمل ،هل:
 -2اًمقىمقف قمغم اعمحٛمقٓت اًمٗمٙمري٦م واعم٘م٤مصد اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ًمٚمٗمـ اًمدراُمل.
ُ -1مـ ُمٜمٔمقر قم٘مدي شمتٚمٛمس أصم٤مر اًمٗمٙمري٦م اًمتل أطمدصمٝم٤م اًمٗمـ اًمدراُمل ذم شمٙمقيـ اًمًٚمقك
اًمٗمردي وآضمتامقمل.
ُ -3مٕمروم٦م ـمري٘م٦م اًمٗمـ اًمدراُمل ذم سمٜم٤مء اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م ،واإلؾمٝم٤مم ذم مح٤مي٦م اًم٘مٞمؿ واعمٗم٤مهٞمؿ،
وـمرح اًمٌديؾ اإلؾمالُمل ذم ُمقاضمٝمتف ًممصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م ًمٚمٗمـ اًمدراُمل.
 -4حم٤موًم٦م اًمرسمط سملم ٟمِم٠مة اًمٗمـ اًمدراُمل وقمالىمتف سم٤مًمديـ ُمـ وضمف ،وسملم حترر اًمٗمـ ُمـ هٞمٛمٜم٦م
اًمٙمٜمٞمً٦م وُمـ قمٌ٤مءة إدي٤من ُمـ وضمف آظمر.
 -5إسمراز طمجؿ اخلٓمقرة وقمٛمؼ احلرب اًمٜم٤مقمٛم٦م دم٤مه اعمًٚمٛملم قمـ ـمريؼ يمِمػ خمٓمٓم٤مت
إقمداء ،ذم اؾمتخداُمٝمؿ ٕىمقى وؾمٞمٚم٦م ُمـ اعمٛمٙمـ أن شمٜمٗمذ هب٤م إومٙم٤مر إمم اًم٘مٚمقب
واًمٕم٘مقل وهل" :اًمٗمـ اًمدراُمل" ،ذم فمؾ طم٤مًم٦م اًمٍماقم٤مت اًمٗمٙمري٦م اًمتل يِمٝمده٤م اًمٕم٤ممل
أن.
َٓٗج ١ٝايبخح ٚتبٜٛب٘:
اقمتٛمد اًمٌ٤مطم٨م ذم دراؾمتف قمغم اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم اًمٜم٘مدي( ،)2وىمًؿ ُمقوـقع اًمدراؾمـ٦م إمم:
ُم٘مدُم٦م ،وُمٌحثلم ،وظم٤ممت٦م.

( )2اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم :ويتٛمثؾ سمتحٚمٞمؾ اًمٗمـ اًمدراُمل إمم أؾمًف اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م ،اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدي :وذًمؽ سم٤مًمدراؾم٦م اًمٜم٘مدي٦م
عمحٛمقٓت اًمٗمـ اًمدراُمل وُم٘م٤مصده اًمتل طم٤مدت قمـ ُمٜمٝم٩م احلؼ.
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اعم٘مدُم٦م واؿمتٛمٚم٧م قمغم إيْم٤مح أمهٞم٦م اعمقوقع وذيمر أؾمٌ٤مب اظمتٞمـ٤مره ،وقمـرض ُمِمـٙمٚمتف
وإهداف اعمٜمِمقدة ُمٜمف ،وسمٞم٤من اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ًمف ،وُمـ صمؿ شم٘مًٞمؿ اًمٌح٨م وشمٌقيٌف.
سمٞمٜمام اؿمتٛمٚم٧م اعمٌ٤مطم٨م قمغم ُم٤م ي٠ميت:
اعمٌح٨م إولٟ :مِم٠مة اًمٗمـ اًمدراُمل وحمٛمقٓشمف وُم٘م٤مصده ،وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:
اعمٓمٚم٥م إولٟ :مِم٠مة اًمٗمـ اًمدراُمل ،وشمٓمقره ذم اًمٕمٍم احلدي٨م.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اعمحٛمقٓت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمٚمٗمـ اًمدراُمل.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مُ :م٘م٤مصد اًمٗمـ اًمدراُمل اًمٕم٤معمل.
اعمٌح٨م اًمث٤مين :آصم٤مر اًمٗمـ اًمدراُمل ذم إـم٤مر اًمٍماع اًمٗمٙمري واحلْم٤مري ،وومٞمف ُمٓمٚمٌ٤من:
اعمٓمٚم٥م إول :آصم٤مر اًمٗمـ اًمدراُمل.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًمٌديؾ اإلؾمالُمل ذم فمؾ اًمٍماع اًمٗمٙمري واحلْم٤مري.
وأظمػم ًا شم٠ميت اخل٤ممت٦م سم٤مًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت.
وٓ ؿمؽ ذم أن قمٛمؾ اسمـ آدم يٕمؽميف اًمٜم٘مص وٓ سمد :إذ اًمٙمامل هلل ،وٓ ُمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠م
إٓ ُمـ قمّمٛمف اهلل ،واعمجتٝمد ُم٠مضمقر وًمق أظمٓم٠م .وٓ أزقمؿ أن ُم٤م ىمٚمتُف صقاب يم ُّٚمف ،ومام يٙمقن
هذا ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس -طم٤مؿم٤م إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ -ومام يم٤من ذم هذا اًمٌح٨م ُمـ صقاب ويمامل :ومٛمـ
اهلل وسمتقومٞم٘مف ،وأمحده قمٚمٞمف ،وُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ ظمٓم٠م وشم٘مّمػم :ومٛمٜمل وُمـ اًمِمٞمٓم٤من ،وأؾمتٖمٗمر اهلل
ُمٜمف ،ويمام ي٘مقل اسمـ رضم٥م (ت795هـ)" :وي٠مسمك اهلل اًمٕمّمٛم٦م ًمٙمت٤مب همػم يمت٤مسمف ،واعمٜمّمػ ُمـ

اهمتٗمر ىمٚمٞمؾ ظمٓم٠م اعمرء ذم يمثػم صقاسمف" .
()2

ُمـ ٓ يِمٙمر اًمٜم٤مس ٓ يِمٙمر اهلل ،وم٤مًمِمٙمر ُمقصقل جل٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ،وًمٙمٚمٞم٦م اًمنمـيٕم٦م
وأصقل اًمديـ ،وًم٘مًؿ اًمٕم٘مٞمدة واعمذاه٥م اعمٕم٤مسة ،قمغم طمرصٝمؿ اًمدؤوب ذم اًمرىمل سمٛمًتقى
إداء اًمٌحثل وإيم٤مديٛمل وظمدُم٦م اعمجتٛمع ،وًمٙمؾ ُمـ أؾمدى زم قمقٟم٤م وؾم٤مقمدين أو أقم٤مرين ُمــ
ُمٙمتٌتف ُم٤م ـمٚمٌ٧م ،وم٤مهلل أؾم٠مل أن هي٥م ًمٙمؾ ه١مٓء ُمـ صمقاسمف يمٗم٤مء ُم٤م ىمدُمقا زم ُمـ صٜمقف اًمٕمـقن،
ؾم٤مئ ً
ال اعمقمم قمز وضمؾ أن يٌ٤مرك ذم اجلٝمقد وأن َيٕمؾ أقمامًمٜم٤م ظم٤مًمّم٦م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ.
( )2اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى (ص.)3

238
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

إقمداد :د .أمحد سمـ قمكم اًمزاُمكم قمًػمي

اًمٗمـ اًمدراُمل وآصم٤مره اًمٗمٙمري٦م "دراؾم٦م قم٘مدي٦م"

املبخح األٍٚ
ْػأ ٠ايفٔ ايدزاَٚ ٞحمُٛالت٘ َٚكاصدٙ

()2

ىمٌؾ اًمٌدء ذم دراؾم٦م هذا اعمقوقع سمِمٙمؾ شمٗمّمٞمكمٓ ،سمد ُمـ حتديد ُمٗمٝمقم اًمٗمـ اًمـدراُمل،
٤مؾم٤م ًمٚمٌدء ذم اًمدراؾم٦م.
أؾم ً

وم٤مًمٗمـ ذم اًمٚمٖم٦م واطمد ا ًْم ُٗمٜم ِ
اًمٌم َء:
ُقن ،وا ًْم َٗم ُّـ ضم٤مء سمٛمٕم٤من قمدَّ ةُ ،مٜمٝم٤م :اًمت َّْز ِي ُ
لم ،يمام ي٘م٤مل :وم َّـ َّ ْ

اًمٌم َء :أيَ :شمٜم ََّق َقم ْ٧م ومٜمقٟمف ،و َشم َٗمٜمَّ َـ ذم احلدي٨م :أيَ :طم ًُـ ُأ ْؾم ُٚمق ُسمف ذم ا ًْمٙم َ
َـال ُم،
أي :ز َّيٜمفَ ،و َشم َٗمٜمَّ َـ َّ ْ
ُ
واًمزيٜمَ ُ٦م(.)1
وم٤مًمٗمـ إذ ًا هق
اجلامل واحلً ُـ ِّ
وأُم٤م أهٚمف ومٞمّمٓمٚمحقن قمٚمٞمف سم٠مٟمف :ضب ُمـ اإلسمداع اًمٌنمي ،يِمتٛمؾ قمغم اًمٕمديد ُمـ
إىمً٤مم( ،)3واًمتل سمدوره٤م يم٤مٟم٧م ؾمٌٌ ً٤م ذم شمٕمدد شمٕمريٗم٤مت هذا اعمّمٓمٚمح ،وُم٤م هيٛمٜم٤م ُمٜمٝم٤م هق أن
ٍ
اإلٟمً٤من ِ
جلٛمٚم٦م ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يًتٕمٛمٚمٝم٤م ِ
إلصم٤مرة اعمِم٤مقمر واًمٕمقاـمػ ذم اعمٕمروم٦م أو
اؾمؿ
اًمٗمـٌ :
اًم٘مقل أو اًمّمٜم٤مقم٦مً ،مٚمتٕمٌػم قمـ إومٙم٤مر ،يتٓمقر سمتٓمقر اًمٗمٙمر(.)4
سمٞمٜمام اًمدراُمل اصٓمالطم ً٤م :اؾمؿ ُمٜمًقب إمم دراُم٤م ،يمٚمٛم٦م دراُم٤م ( )dramaهل يمٚمٛم٦م
يقٟم٤مٟمٞم٦م إصؾ ،وهلُ" :مِمت٘م٦م ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمٞمقٟم٤مين اًم٘مديؿ ( )spauaسمٛمٕمٜمك أقمٛمؾ" ،ومٝمل شمٕمٜمل
إذن :أي قمٛمؾ أو طمدث ُي١مدى أو ُيٛم ّثؾ ،ؾمقاء ذم احلٞم٤مة أو قمغم ظمِمٌ٦م اعمنح أو ظمٚمػ اًمِم٤مؿم٦م
اًمٙمٌػمة أو اًمّمٖمػمة.

ِ
ُمٕم٤من ُمٜمٝم٤م ُم٤م ُيٓمٚم٥م ُمـ طمؼ وهمػمهُ ،م٘م٤مصد اًمٗمـ
( )2مجع ُم٘مّمدُ ،مِمتؼ ُمـ اًمٗمٕمؾ ىمّمد ي٘مّمد ىمّمد ًا ،واًم٘مّمد ًم ُف قمدة
اًمدراُملُ :مراُمٞمف وأهداومف .يٜمٔمرُ :مٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة ،د أمحد خمت٤مر ( ،)2428 /1اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م
اًمنمح اًمٙمٌػم ،أمحد سمـ حمٛمد اًمٗمٞمقُمل (.)421/7
( )1يٜمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر ( ،)422-399 /23واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي (.)363/4
( )3اًمٗمـ يِمتٛمؾ قمغم اًمرؾمؿ ،واًمٜمح٧م ،وومٜمقن اًمٕمامرة ،وومٜمقن اجلراومٞمؽ ،واًمٗمٜمقن اًمتِمٙمٞمٚمٞم٦م ،واًمٗمٜمقن إدسمٞم٦م يم٤مًمدراُم٤م،
واًم٘مّم٦م ،واًمِمٕمر ،وومٜمقن إداء يم٤معمقؾمٞم٘مك ،واعمنح ،واًمرىمص .يٜمٔمر :اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ( )315 /27وُم٤م
سمٕمده٤م ،شمّمٜمٞمػ اًمٗمٜمقن اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م :دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ٟم٘مدي٦م ؾمٞمد أمحد سمخٞم٧م قمكم (ص .)42-19
( )4يٜمٔمرٟ :مٔمري٦م إٟمقاع إدسمٞم٦م ،م.ل .ومٞمٜمًٞم٧م ،شمرمج٦م وشمٕمٚمٞمؼ د .طمًـ قمقن (ص  ،)45إصقل اجلامًمٞم٦م ًمٚمٗمـ احلدي٨م،
اعمٗمّمؾ ذم اًمٚمٖم٦م وإدب ،إُمٞمؾ سمديع يٕم٘مقب وُمٞمِم٤مل قم٤ميص (ص .)957
طمًـ حمٛمد طمًـ(ص ،)246-245اعمٕمجؿ ّ
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واٟمت٘مؾ هذا اًمٚمٗمظ (دراُم٤م) إمم ؾم٤مئر اًمٚمٖم٤مت إظمرى ،وُمٜمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م يمٚمٗمظ دون اعمٕمٜمك:
مم٤م يدل قمغم أهن٤م ًمٞمً٧م ُمـ ًمٖم٦م اًمٕمرب ،وإٟمام هل ًمٗمظ ُمؽمضمؿ حيٛمؾ ُمٕمٜمك اصٓمالطمٞم ً٤م ،وهق أن
اًم دراُم٤م :صٜم٤مقم٦م صم٘م٤مومٞم٦م شمٕمتٛمد قمغم ومـ اعمح٤ميم٤مة ،وشمٜمٔمٞمؿ ظم٤مص ًمألؾمٚمقبً ،متجًٞمد طم٤مًم٦م
ؿمٕمقري٦م سمقاؾمٓم٦م ممثٚملمً ،مٚمتٕمٌػم قمـ إومٙم٤مر اخل٤مص٦م سم٤محلٞم٤مة ،ذم صقرة دمٕمؾ هذا اًمتٕمٌػم ممٙمـ
اإليْم٤محُ ،مٕمتٛمد ًة قمغم إصم٤مرة اخلٞم٤مل ُمع اؾمتخدام قمٜمٍمي اًمزُم٤من واعمٙم٤منً ،مالٟمت٘م٤مل إمم قمقامل مل
يٙمـ ذم اإلُمٙم٤من اًمقصقل إًمٞمٝم٤م وحم٤ميم٤مهت٤م(.)2
واًمذي ٟمراه أن هذا اًمتٕمريػ يٖمٗمؾ قمـ أهؿ قمٜمٍم ذم اًمدراُم٤م ،وهق أن اًمدراُم٤م :شمٓمٚمؼ
قمغم اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل اًم٘م٤مئؿ قمغم اعمح٤ميم٤مة ،اًمذي َيٛمع سملم اعم٠مؾم٤مة واعمٚمٝم٤مة ،أو ُيتص سم٠مطمدمه٤م ،أُم٤م
اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل اًمذي ُيٚمق ُمـ هذيـ اًمٕمٜمٍميـ أو ُمـ أطمدمه٤م ومٚمٞمس سمٗمـ دراُمل.
وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م شم٘مدم ٟمخٚمص إمم أن "اًمٗمـ اًمدراُمل" ي٘مّمد سمف :اًمٜمِم٤مط اعمٕمتٛمد قمغم
اعمح٤ميم٤مة ،اًمذي َيٛمع سملم اعم٠مؾم٤مة واعمٚمٝم٤مةً ،مٚمتٕمٌػم اعم٤مدي قمـ إومٙم٤مر اخل٤مص٦م سم٤مًمديـ واحلٞم٤مة،
ٍ
حل٤مًم٦م ؿمٕمقري٦م.
سمقاؾمٓم٦م ممثٚملمُ ،مًتخدُملم أدوات ًمٚمخداع اًمٌٍمي ،إليّم٤مل اعمِم٤مهد

املطًب األٍٚ
ْػأ ٠ايفٔ ايدزاَٚ ،ٞتطٛز ٙيف ايعصس احلدٜح
ٓ شمقضمد ٟم٘مٓم٦م شم٤مرُيٞم٦م حمددة يٛمٙمٜمٜم٤م إقم٤مدة ٟمِم٠مة اًمٗمـ اًمدراُمل إًمٞمٝم٤م ،ؾمقى اًم٘مقل سم٠من
اإلٟمً٤من وفمػ اًمٕمديد ُمـ وؾم٤مئؾ اًمتٕمٌػم اعمختٚمٗم٦م ُمٜمذ ومجر اًمت٤مريخً ،متٌدو ًمٜم٤م أن اًمٌداي٦م إومم
ًمٚمدراُم٤م ٍ
يمٗمـ متثٞمكم ٟمِم٠مت قمـ همريزة اعمح٤ميم٤مة اعمٖمروؾم٦م ذم اإلٟمً٤من ُمٜمذ ـمٗمقًمتف( ،)1وشمٓمقرت

( )2يٜمٔمر :اًمٌٜم٤مء اًمدراُمل ،رو٤م (ص  ،)31اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (ُ ،)181/2مٌ٤مدئ ذم ٟمٔمري٦م اًمِمٕمر واجلامل ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اسمـ
قم٘مٞمؾ اًمٔم٤مهري (ص  .)337يمام ُيرج هبذا اًمتٕمريػ (اًمدراُم٤م) ُمٕمٜمك اًمٗمٚمؿ اًمروائل.
( )1اهتؿ أرؾمٓمق سم٤مًمدراُم٤م وقمٜم٤مسه٤م ذم يمت٤مسم٦م ومـ اًمِمٕمر وأؿم٤مر إًمٞمٝم٤م سم٠مهن٤م "اعمح٤ميم٤مة" يٜمٔمر :ومـ اًمِمٕمر أرؾمٓمق (ص ،)16
يٜمٔمر :اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل ،د .مجٞمؾ صٚمٞمٌ٤م ( ،)349/1اًمٜم٘مد إديب وُمدارؾمف احلديث٦م ،ؾمت٤مٟمكم ادهم٤مر ه٤ميٛمـ ،شمرمج٦م :إطمً٤من
قمٌ٤مس (.)13 /2
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قمؼم اًمت٤مريخ وارشمٌٓم٧م ذم إصؾ سم٤معمِمٝمد اعمنطمل ،ذم احلْم٤مرة اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م( )2اًمذي يم٤من ذم اًمٌدء
ُمرضمٕمٝم٤م ،وقمٜمف أظمذ اًمٕم٤ممل هذا اًمٗمـ.
سمٞمد أن اًمقٓدة احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمٗمـ اًمدراُمل يم٤مٟم٧م ُمّم٤مطمٌ٦م ًمالظمؽماع اًمذي أـمٚم٘مف شمقُم٤مس
إديًقن (ت 2932م) إُمريٙمل قم٤مم 2892م ،حت٧م اؾمؿ ( ،)kine-toscopeواًمذي ىم٤مم
سمتٓمقيره إظمقان اًمٗمرٟمًٞم٤من أوهمً٧م (ت 2954م) وًمقيس ًمقُمٞمػم (ت  ،)2948سمحٞم٨م
شمٕمٛمؾ هذه أًم٦م قمغم ختزيـ اًمّمقرة اعمتحريم٦م ذم همروم٦م اًمٗمٞمٚمؿ وإرؾم٤مهل٤م إمم اًمِم٤مؿم٦م ًمٞمتؿ ّ
سم٨م
اًمّمقرة سمٓمري٘م٦م هيٕم٦م ويم٠مهن٤م شمتحرك( ،)1وهبذا آظمؽماع شمؿ اًمتٛمٙمـ ُمـ طمٗمظ اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل
وإقم٤مدة ُمِم٤مهدشمف ُمرات ،وم٤مؾمتٓم٤مقم٧م اًمدراُم٤م أن شمًتٗمٞمد ُمـ اًمتٓمقرات اعمّم٤مطمٌ٦م ًمٚمٜمٝمْم٦م
اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ،ومٝمل مل شمٕمد ُم٘متٍمة قمغم أروىم٦م اعمٕم٤مسمد أو ضمقاٟم٥م اعمنح ،سمؾ اٟمٓمٚم٘م٧م إمم قم٤ممل أيمثر
رطم٤مسم٦م وؾمٕم٦م.
ًمٞمتحقل اًمٗمـ اًمدراُمل سمٕمد ختزيـ اًمّمقر اعمتحريم٦م وسمثٝم٤م ذم ومرٟمً٤م وأُمريٙم٤م ،هن٤مي٤مت اًم٘مرن
اًمت٤مؾمع قمنم شم٘مريٌ ً٤م إمم ومـ اًمديٙمقرات واًمدراُم٤م اًمّم٤مُمت٦م اعمٌ٤مًمغ ومٞمٝم٤م ًمتٕمقض همٞم٤مب اًمٙمٚمامت.
واٟمت٘مٚم٧م اًمدراُم٤م سمٗمْمؾ اًمثقرة اًمت٘مٜمٞم٦م سمٕمد ذًمؽ إمم إومالم اًمٜم٤مـم٘م٦م قم٤مم 2917م ،سمٞمٜمام دظمٚم٧م
إًمقان ذم صٜم٤مقم٦م اًمٗمـ اًمدراُمل قم٤مم 2939م ،وسمٔمٝمقر اًمتٓمقر اًمت٘مٜمل اعمذهؾ سمدأت شمتِمٙمؾ
اًمدراُم٤م احلديث٦م وأصٌح٧م صٜم٤مقمتٝم٤م أيمثر شمٕم٘مٞمد ًا ،ومؼمز قمغم إصمره٤م اخلدع اًمًٞمٜمامئٞم٦م( )3اًمتل شم٘مٚم٥م
(ُُ )2مثِ ّٚم٧م ذم اًمٞمقٟم٤من ُمنطمٞم٦م "اًمْم٤مرقم٤مت" ٓؾمخٞمٚمٞمقس ،أُم٤مم مجع ُمـ اًمٜم٤مس قم٤مم  492ق.م ،ويم٤مٟم٧م اعمنطمٞم٦م قمٌ٤مرة قمـ
ـم٘مس ُمـ ـم٘مقس قمٌ٤مدة (ديقٟمٞمًٞمقس-إًمف اًمٜمٌٞمذ) اًمتل شمٕمرض ذم أقمٞم٤مده ،ومل خترج اًمدراُم٤م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ُمـ اإلـم٤مر اًمديٜمل،
ومٛمع دظمقل اعمًٞمحٞم٦م إمم اًمٞمقٟم٤من وضمد سمٕمض رضم٤مل اًمديـ أن اًمدراُم٤م يٛمٙمـ اؾمتخداُمٝم٤م ذم ظمدُم٦م اًمديـ ُمـ ظمالل اًمٗمرق
اًمديٜمٞم٦م اًمتل شمٕمرض شمٕمٚمٞمامت اًمًٞمد اعمًٞمح ،وفمٚم٧م اًمدراُم٤م خترج ُمـ قمٌ٤مءة ديـ ًمتدظمؾ إمم قمٌ٤مءة ديـ آظمر .يٜمٔمر :اعمقضمز
ذم اعمنح اإلهمري٘ملً ،مٕمٌ٤مس قمٌد اًمٖمٜمل (ص )36وُم٤م سمٕمده٤م .وهذا اًمتِم٤مسمؽ سملم اًمديٜمل واًمٗمٜمل دومع سمٕمض اًمٗمالؾمٗم٦م إمم
اًم٘مقل سم٠من "اًمٗمـ هق اًمتٕمٌػم اعم٤مدي ًمٗمٙمرة ديٜمٞم٦م ذم اإلٟمً٤من أو سمقاؾمٓم٦م اإلٟمً٤من ،وأن اًمديـ واًمٗمـ شمقأُم٤من ُمٜمذ اًمٌداي٦م ،ومٝمق
أي اًمٗمـ-يقًمد ذم ُمٕمٔمؿ احل٤مٓت ذم ظمدُم٦م اًمديـ" .يٜمٔمر :اًمٗمـ اإلؾمالُمل ،أسمق ص٤مًمح إًمٗمل (ص.)5( )1ؾمقؾمٞمقًمقضمٞم٤م أومالم اًمٙم٤مرشمقن وشمٓمٌٞمع اًمٓمٗمؾ اًمٕمريب ،إيامن قمٌد اًمٜمٌل سم ّٚمقط (ص.)32
( )3شمزاُمٜم٧م سمداي٦م إًمٗمٞم٦م ُمع اعمرطمٚم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمقٓدة شم٘مٜمٞم٦م اعم١مصمرات اًمٌٍمي٦م اعمتٜمققم٦م ،إلٟمت٤مج قم٤ممل اومؽمايض ُم٤م يٜمت٩م صقرة
أيْم٤م سمت٘مٜمٞم٤مت اًمتّمقير
ُمٌٝمرة شمتحدى طمدود اًمقاىمع إمم قمقامل يتّمقره٤م اًمٙمت٤مب واعمخرضمقن ذم ظمٞم٤مهلؿ ،وحلؼ اًمتٓمقر ً
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ُمٗمٝمقم إومالم وـمرق إظمراضمٝم٤م ،وشمٕمددت ذيم٤مت اإلٟمت٤مج اًمٗمٜمل ،وشم٠مؾمس سمٕمد ذًمؽ إٟمت٤مج
ُمًت٘مؾ يريمز قمغم احلداصم٦م اًمتحرري٦مً ،متٜمٗمٚم٧م اًمدراُم٤م ُمـ اًم٘م٤مًم٥م اًمٙمالؾمٞمٙمل ،وشمّمٌح دائرة
ُمريمزه٤م ذم يمؾ ُمٙم٤من وحمٞمٓمٝم٤م ٓ ُمٙم٤من ،لسهولة وصوهلا إىل اجلميع(.)2
وفمٝمرت اًمدراُم٤م ذم ىمقاًم٥م ُمتٕمددة ،سمٕمد أن شمً٤مسم٘م٧م التيارات اًمٗمٙمري٦م واًمٜمٔمري٤مت
آضمتامقمٞم٦م واًمٗمٚمًٗمٞم٦م ذم ُمٞمدان اًمٗمـ اًمدراُملً ،مٞمٜمت٘مؾ هذا اإلرث اًمدراُمل قمؼم وؾمٞمٚم٦م
آشمّم٤مٓت احلديث٦م وآهتامم سم٤مًمؽممج٦م ،ومٞمّمٌح ٟمِم٤مـم ً٤م ًمف اُمتداده اعم١مصمر ذم طمٞم٤مة اًمٌنم( ،)1وهذا
ي١ميمد أن اًمٗمـ اًمدراُمل ٓ ُُيتزل ذم اًمؽمومٞمف اًمًٌٞمط ًمٚمجامهػم ،سمؾ أصٌح قم٤معم ً٤م وأؾمٚمقب طمٞم٤مة(.)3
ظم٤مص٦م وٟمحـ اًمٞمقم ٟمٕم٤مس قم٤معم ً٤م أصٌح٧م ومٞمف اًمّمقرة ،قمؼم شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمٕمٚمقُم٤مت
وآشمّم٤مل شمثػم اعمخ٤موفٕ :هن٤م متٚمؽ اًم٘مدرة قمغم اًمقصقل إمم أقمٛمؼ ـمٌ٘م٤مت اًمٜمٗمس ،أيمثر ُمـ
وحتروف ،وشمًتٗمزه ،وشم١مصمر ذم اًمٜم٤مس سمِمٙمؾ ٓ واقمل وسمٓمري٘م٦م
اًمٙمٚمٛم٦م ،ومٝمل خت٤مـم٥م اًمقضمدان ّ
شمرايمٛمٞم٦م ،ومتٗمرض قمغم اعمِم٤مهد ًمٚمٗمـ اًمدراُمل اجلٚمقس عمدة ـمقيٚم٦م ،وسم٤مؾمتًالم ٟم٤مضمؿ قمـ اًمرهمٌ٦م
عمت٤مسمٕم٦م شمًٚمًؾ صقري ُمرومؼ سم٢مصم٤مرات ُمتٜمققم٦مً ،متقًمد ٟمٛمٓم ً٤م ُمـ آؾمتٞمالء اًمٜمٗمز قمغم اعمتٚم٘مل،
ُمٌٕمدة إي٤مه قمـ حمٞمٓمف وذوط إدرايمف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ،هبدف همرس اعمدريم٤مت واعمٗم٤مهٞمؿ واًم٘مٞمؿ(،)4
= ومدظمؾ اًمذيم٤مء آصٓمٜم٤مقمل إمم قمٛمٚمٞم٦م حترير اًمٗمٞمديقُ ،م٤م ُمٜمح اعمِم٤مهد دمرسم٦م سمٍمي٦م همػم ُمًٌقىم٦مُ ،مثؾ شمٌ٤مـم١م اًمّمقرة أو
شمً٤مرقمٝم٤م وإٟمت٤مج ُمِم٤مهد سم٤مٟمقراُمٞم٦م سم٤مؾمتخدام اًمٓم٤مئرات اعمًػمة وإذرع اًمروسمقشمٞم٦م اًمدوارة ،وأصٌح اهلدف اًمرئٞمس
ًمت٘مٜمٞم٤مت اًمٕمرض اًمًٞمٜمامئل شم٘مديؿ أقمغم ُمًتقى ًمٚمتجرسم٦م اعمرئٞم٦م ،ومٝمل مجٞمٕم ً٤م شم٘مٜمٞم٤مت شمقايم٥م اًمتٓمقر اعمتً٤مرع جلقدة اًمّمقرة
واًمّمقت وشمًٕمك ًمٚمقصقل إمم دمرسم٦م شمٗم٤مقمٚمٞم٦م أهمٜمك ًمٚمٛمِم٤مهد ومتٖمٛمر طمقاؾمف وشم٠مهه٤م عمٜمحف ؾم٤مقم٤مت ُمـ اًمؽمومٞمف
وآؾمتٖمراق .يٜمٔمرُ :مقىمع ُمرصد اعمًت٘مٌؾ "يمٞمػ شمٓمقرت قمٜم٤مس اإلهب٤مر اًمٌٍمي ذم اًمٕمٍم اًمرىمٛمل؟ وُم٤م آوم٤مىمٝم٤م
اعمًت٘مٌٚمٞم٦م؟".
( )2يٜمٔمرُ :مقؾمققم٦م شم٤مريخ اًمًٞمٜمام ذم اًمٕم٤ممل ،ضمٞمقومري ٟمقويؾ ؾمٛمٞم٨م ،شمرمج٦م جم٤مهد قمٌد اعمٜمٕمؿ ( ،)12-12 /2اًمٌٜم٤مء اًمدراُمل،
ًمٕمدزم رو٤م (ص ،)37ؿم٤مؿم٦م اًمٕم٤ممل ،ضمٞمؾ ًمٞمٌقومٞمتًٙمل ضم٤من ؾمػمو (ص.)32-12
( )1يٜمٔمر :اإلقمالم اجلديد ذم اًمًٕمقدي٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ذم اعمحتقى اإلظمٌ٤مري ًمٚمرؾم٤مئؾ اًمٜمّمٞم٦م اًم٘مّمػمة ،ؾمٕمد سمـ حم٤مرب
اعمح٤مرب (ص.)43-37
( )3يٜمٔمر :ؿم٤مؿم٦م اًمٕم٤ممل (ص.)319-318
( )4اًم٘مٞمؿ هل :جمٛمققم٦م ُمـ اعمٕمت٘مدات واًمتّمقرات اعمٕمرومٞم٦م واًمقضمداٟمٞم٦م واًمًٚمقيمٞم٦م اًمراؾمخ٦مُ ،يت٤مره٤م اإلٟمً٤من سمحري٦م سمٕمد
شمٗمٙمر ويٕمت٘مد هب٤م اقمت٘م٤مد ًا ضم٤مزُم ً٤م ،شمِمٙمٞمؾ ًمديف ُمٜمٔمقُم٦م ُمـ اعمٕم٤ميػم حيٙمؿ هب٤م قمغم إؿمٞم٤مء سم٤محلًـ أو سم٤مًم٘مٌٞمح ،وسم٤مًم٘مٌقل أو
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ٌ
ُم١مذن شمدرَيٞم ً٤م سمخٚمؼ سمٞمئ٦م طمْم٤مري٦م
وشمٖمٞمػم ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م ًمديف ،وهذا اًمت٠مصمػم ذم اًمٙمُتؾ اجلامهػمي٦م
ضمديدة(.)2
ومل ي٘متٍم هذا اًمت٠مصمػم قمغم اعمٗم٤مهٞمؿ واًم٘مٞمؿ وإومٙم٤مر اًمتل شمٙمقن اٟمٕمٙم٤مؾم ً٤م ًمٚمٛمحتقى
اًمٗمٜمل ،سمؾ شمًٚمؾ إمم دم٤مٟمس اعمٜمتج٤مت واًمث٘م٤موم٤مت ،سمتقطمٞمد اعمامرؾم٤مت سملم اًمنمق واًمٖمرب ،قمغم
طمد ؾمقاءً ،متختٚمط اهلقي٤مت وشمّمٌح ُمت٘مٚمٌ٦مً :مذا وم٢من شم٠مصمػم ومٞمٚمؿ واطمد أو ُمًٚمًؾ واطمد ٟ-م٤مضمح
ومٜمٞم ً٤م -يٗمقق شم٠مصمػم اًمٙمت٥م واعمح٤مضات واخلٓم٥م قمغم قم٘مقل اًمٜم٤مس(.)1
وُمـ اًمقاوح أن اًمٗمٜمقن اًمٕمٍمي٦م ذم جمٛمٚمٝم٤م ًمدى اًمٖمرب فمٝمرت ،وشمٓمقرت أؾم٤مًمٞمٌٝم٤م
ذم اعمرطمٚم٦م اًمتل يم٤من اعمًٚمٛمقن ومٞمٝم٤م ذم شمراضمع واٟمحً٤مر ذم اعمج٤مل اًمٕمٚمٛمل واًمت٘مٜمل :سمًٌ٥م وىمقع
اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ذم ىمٌْم٦م آؾمتٕمامر ،إُمر اًمذي أ ّدى سمدوره إمم إطمٙم٤مم اًمٗمـ اًمٖمريب ىمٌْمتف قمغم
صٜم٤مقم٦م اًمٗمـ اًمدراُمل ذم هذا اًمٕمٍم ،وهذا ُيِم ِّٙمؾ هتديد ًا قمغم هقي٦م اعمًٚمؿ( ،)3ظم٤مص٦م إذا ُم٤م
ٟمٔمرٟم٤م إمم أن ُم٤م ي٘م٤مرب ُمـ رسمع ُمً٤مطم٦م اًمٞم٤مسمً٦م يٕمتؼم ُمـ اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل(.)4
سمٛمرور اًمقىم٧م وُمع شمٓمقر صٜم٤مقم٦م اًمًٞمٜمام ،سمدأ اعمٜمتجقن يتجٝمقن أيمثر إمم و٤مطمٞم٦م
ًمّمٜم٤مع إومالم يمثػم ًا ُمـ
هقًمٞمقد( )5ضمٜمقيب يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م سم٤مًم٘مرب ُمـ ًمقس أٟمجٚمقس اًمتل ىمدُم٧م ُ
=اًمرد ،ويّمدر قمٜمٝم٤م ؾمٚمقك ُمٜمتٔمؿ يتٛمٞمز سم٤مًمثٌ٤مت واًمتٙمرار وآقمتزاز .يٜمٔمر :اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م واًمًٚمقك اعمٜمْمٌط ،صٚمٞمح٦م
رطم٤مزم ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ضم٤مُمٕم٦م احل٤مج خلي ،اجلزائر (ص .)42
( )2اًمًٞمٜمام اًمٕمرسمٞم٦م شم٤مرُيٝم٤م وُمًت٘مٌٚمٝم٤م ودوره٤م اًمٜمٝمْمقي (ص  ،)363فم٤مهرة ٟم٘مد اًمديـ ذم اًمٗمٙمر اًمٖمريب احلدي٨م ،د .ؾمٚمٓم٤من
اًمٕمٛمػمي (.)58/2
( )1يٜمٔمر :اسمـ رؿمد وومٞمٚمؿ اعمّمػم ،حمٛمد إسمراهٞمؿ ُمؼموك (ص .)6
( )3يٜمٔمر :اًمٗمـ ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل رؤي٦م ُمٕمرومٞم٦م وُمٜمٝمجٞم٦م ًمٗمتحل ُمٚمٙم٤موي (ص  ،)243واًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م إلدارة اًمٍماع
احلْم٤مري سملم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وؾمقاه٤م ُمـ إُمؿ (ص .)223
( )4اًمٕم٤ممل اإلؾمالُملُ :مٙمقن ُمـ ؾم٧م ومخًلم دوًم٦م ُمـ اًمدول إقمْم٤مء ذم "ُمٜمٔمٛم٦م اعم١ممتر اإلؾمالُمل" اًمتل أٟمِم٠مت قم٤مم
2969م ،وشمٌٚمغ ُمً٤مطم٦م هذه اًمدول جمتٛمٕم٦م طمقازم ُ 31مٚمٞمقن يمؿُ ،1مقزقم٦م قمغم أرسمع ىم٤مرات ،ويٌٚمغ قمدد ؾمٙم٤مهن٤م طمقازم
ٟ 2.362.442.883مًٛم٦م ،أي ُم٤م يِمٙمؾ ُ % 11.7مـ جمٛمقع ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل .يٜمٔمر :طم٤مًم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل أرىم٤مم
وُم١مذات ،إقمداد أؾمامء ُمٚمٙم٤مويُ ،مريمز اعمٕمٚمقُم٤مت ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحقث ذم ُمقىمع اًمٌٞم٤من .www.albayan.co.ae
( )5شم٘مع ذم وٓي٦م يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م سم٤مًمقٓي٤مت اعمتحدة ،وشمٕمد قم٤مصٛم٦م اًمًٞمٜمام ذم اًمٕم٤ممل .و"هقًمٞمقود" ًمٞمً٧م ُمديٜم٦م ،سمؾ أطمد أطمٞم٤مء
ًمقس أٟمجٚمقس يمؼمى ُمدن يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م .ويٕمٞمش ذم هذا احلل ُم٤م ي٘مرب ُمـ  122آٓف ٟمًٛم٦م شم٘مريٌ ً٤م .وىمد أٟمِم أول

243
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

إقمداد :د .أمحد سمـ قمكم اًمزاُمكم قمًػمي

اًمٗمـ اًمدراُمل وآصم٤مره اًمٗمٙمري٦م "دراؾم٦م قم٘مدي٦م"

اًمتًٝمٞمالت ،مم٤م ؿمجٕمٝمؿ قمغم ٟم٘مؾ اؾمتثامراهتؿ إًمٞمٝم٤م واخت٤مذه٤م ُم٘مر ًا رؾمٛمٞم ً٤م ًمنميم٤مهتؿ ،قمالوة قمغم
اعمٜم٤مخ اعمالئؿ ًمٚمتّمقير ـمقال اًمٕم٤مم ،وُمع اًمقىم٧م ص٤مرت هقًمٞمقد شمْمؿ أيمؼم شمٙمتؾ ًمٙمؼمى
ذيم٤مت اًمًٞمٜمام ذم اًمٕم٤مملُ ،مثؾُ :مؽمو همقًمد ويـ ُم٤مير ،ومقيمس سم٤مراُمقٟم٧م ،يمقًمقُمٌٞم٤م ،يقٟمٞمٗمر
ؾم٤مل ،واٟمر ،ويقٟمٞمتد أرشمً٧م ،ويمؾ ُم١مؾمز هذه اًمنميم٤مت يم٤مٟمقا ُمـ اًمٞمٝمقد(ً ،)2متٗمرض
ؾمٞمٓمرهت٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م قمغم اًمًقق اًمًٞمٜمامئل ذم اًمٕم٤ممل(.)1
ًمٙمـ ذًمؽ ٓ يٕمٜمل اٟمٗمراد هقًمٞمقود اعمٓمٚمؼ سمّمٜم٤مقم٦م اًمًٞمٜمام ذم اًمٕم٤ممل ،وم٘مد دظمٚم٧م
آؾمتثامرات همػم إُمريٙمٞم٦م إمم هقًمٞمقود ،سمؾ ادمٝم٧م اًمٕمديد ُمـ اًمنميم٤مت إمم ختّمٞمص
ُمٞمزاٟمٞم٤مت وُمدن وخٛم٦م ظمّمٞمّم ً٤م ًمتٚمؽ اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٙمؼمى ،ومٝمٜم٤مك ُمديٜم٦م سمقًمٞمقد ذم ُمٜمٓم٘م٦م
سمقُمٌ٤مي اهلٜمدي٦م ،وُمديٜم٦م ٟمقًمٞمقد ذم ُمٜمٓم٘م٦م ٓضمقس اًمٜمٞمجػمي٦م ،وُمديٜم٦م ُمٞمدوود ذم إؾمٓمٜمٌقل
سمؽميمٞم٦م ،وُمديٜم٦م ؿمٞمٜمِمٞمت٤م ذم ُمديٜم٦م روُم٤م سم٢ميٓم٤مًمٞم٤م ،وُمديٜم٦م اإلٟمت٤مج اإلقمالُمل ذم اًم٘م٤مهرة ،وُمديٜم٦م
ديب ًمالؾمتقديقه٤مت سم٤مإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة ،واومتتح٧م اًمّملم ُمديٜم٦م ؾمٞمٜمامئٞم٦م وخٛم٦م سم٤مؾمؿ
"ُمديٜم٦م ؾمٞمٜمام"...إًمخ ،سمؾ طمتك سمٕمض اًمدول أصٌح ًمدهي٤م طمريم٦م ؾمٞمٜمامئٞم٦م ٟمِمٓم٦م( ،)3اًمٕمديد ُمـ

="أؾمتقديق" ًمّمٜم٤مقم٦م إومالم ذم "هقًمٞمقود" ذم ؾمٜم٦م  .2922وهقم٤من ُم٤م أصٌح٧م "هقًمٞمقود" ُمريمزا ُمٝمام ُمـ ُمرايمز
صٜم٤مقم٦م إومالم سمٗمْمؾ ُمٜم٤مظمٝم٤م اجل٤مف اًمذي يٛمٞمؾ إمم آقمتدال ،وُمقىمٕمٝم٤م ذم ُمٜمٓم٘م٦م همٜمٞم٦م سمٛمٜم٤مفمره٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمتٜمققم٦م .وىمد
سمدأ إٟمت٤مج إومالم اًمٜم٤مـم٘م٦م ذم "هقًمٞمقود" ذم أواظمر اًمٕمنميٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،وهق إُمر اًمذي أؾمٗمر قمـ سمٜم٤مء
ُمً٤مرح وخٛم٦م ُمزودة سمٛمٕمدات صقشمٞم٦م ،وهل اعمً٤مرح اًمتل شمًتخدم ذم اًمقىم٧م احل٤مض ذم إٟمت٤مج إومالم اًمتٚمٞمٗمزيقٟمٞم٦م.
يٜمٔمر :اًمراسمط.http://www.omanss.com/book/data/data11/5857.html .
( )2يمثرة قمدد اًمٞمٝمقد ذم اًمًٞمٜمام واعمنح ًمٞمس خمٓمٓم ً٤م ًمف سم٘مدر ُم٤م هق رهمٌ٦م ُمـ اًمٞمٝمقد سم٤مٟٓمتامء إمم اعمجتٛمع إُمريٙمل اجلديد وإمم
اظمؽماقمف اًمًحري اًمذي صمٌ٧م أٟمف يدر ذهٌ ً٤م .يٜمٔمر :اًمًٞمٜمام اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م ؿم٤مؿم٦م ًمٚمتْمٚمٞمؾ حمٛمد قمٌٞمدو (ص.)22
( )1يٜمٔمر :ىمقة اًمّمقرة ٕمحد دقمدوش (ص ،)222اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م.)315 /27( ،
(ٟ )3مجد هذه احلريم٦م اًمًٞمٜمامئٞم٦م ٟمِمٓم٦م ذم( :إومري٘مٞم٤م :هم٤مٟم٤م ،اعمٖمربٟ ،مٞمجػمي٤م ،ضمٜمقب إومري٘مٞم٤مُ ،مٍم) (إُمريٙمتلم :إرضمٜمتلم،
سمقًمٞمٗمٞم٤م ،اًمؼمازيؾ ،يمٜمدا ،شمِمٞمكم ،يمقًمقُمٌٞم٤م ،مجٝمقري٦م اًمدوُمٞمٜمٞمٙم٤من ،آيمقادور ،اًمًٚمٗم٤مدور ،اعمٙمًٞمؽ ،سمٜمام ،سم٤مراضمقاي ،سمػمو،
سمقرشمقريٙمق ،ؾمقريٜم٤مم ،شمريٜمٞمداد وشمقسم٤مهمق ،اًمقٓي٤مت اعمتحدة ،ومٜمزويال)(آؾمٞم٤م :أومٖم٤مٟمًت٤من ،اًمًٕمقدي٦مٟ ،مٞمٌ٤مل ،سمٜمجالديش،
سمروٟم٤مي ،اًمّملم ،اهلٜمد ،اٟمدوٟمٞمًٞم٤م ،إيران ،إهائٞمؾ ،اًمٞم٤مسم٤من ،اًمٙمقي٧مُ ،م٤مًمٞمزي٤م ،سم٤ميمًت٤من ،اًمٗمٚمٌلم ،روؾمٞم٤م ،ؾمٜمٖم٤مومقرة ،يمقري٤م
اجلٜمقسمٞم٦م ،شم٤ميقان ،شم٤ميالٟمد ،شمريمٞم٤م ،اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة ،ومٞمتٜم٤مم)(أوروسم٤م :سمٚمجٞمٙم٤م ،ومرٟمً٤م ،أعم٤مٟمٞم٤م= ،إيٓم٤مًمٞم٤م ،سمقًمٜمدا،
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إٟمت٤مضمٝم٤م سم٤مًمتٛمقيؾ احلٙمقُمل سمٖمٞم٦م اًمت٠مصمػم واًمًٞمٓمرة قمغم ؿمٕمقهب٤م( ،)2إٓ أن هقًمٞمقود شمٔمؾ ذم هذا
اإلقمت٤مم اعمتِمٔمل ًمٚمًٞمٜمام ،اعمريمز اهلٜمدد وىمٚم٥م يمقيم٥م اًمًٞمٜمام ،اًمذي يقًمد ىمقة ضمذب ُمريمزي٦م
ًمٚمٛمقهقسملم ذم يم٤موم٦م اعمج٤مٓت اًمًٞمٜمامئٞم٦م.
وأصٌح اهتامم اًمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م ًمألومالم اًمًٞمٜمامئٞم٦م واوح ً٤م ،وم٠مٟمٗم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م أُمقآً ـم٤مئٚم٦م،
ومخالل اًمٗمؽمة ُمـ 2984م طمتك قم٤مم 2995م شمزايدت ص٤مدرات إومالم واعمًٚمًالت ،وزادت
قم٤مئدات هذه اًمّمٜم٤مقم٦م ُمـ إؾمقاق اًمٕم٤معمٞم٦م ُمـ  % 33إمم  ،% 52ذم طملم وصٚم٧م هذه اًمٜمًٌ٦م
إمم  % 72قم٤مم 1222م( ،)1وُمـ اعمتقىمع أن شمرشمٗمع إيراداهت٤م ذم قم٤مم 1212م ُمـ طمقازم ُ 38مٚمٞم٤مر
دوٓر أُمريٙمل ذم قم٤مم  1226إمم ُم٤م ي٘مرب ُمـ ُ 52مٚمٞم٤مر دوٓر أُمريٙمل ُ-م٤ممل شمت٠مصمر سمج٤مئح٦م
يم٤مروٟم٤م ً ،)3(-COVID-19متّمٌح أداة رسمح ُم٤مزم وخؿ طمً٥م ُم٤م شم١ميمده ُمٕمٔمؿ اًمدراؾم٤مت
واًمٌحقث واًمت٘م٤مرير(.)4
وهذا ضمٕمؾ ُمـ ُم٤مًمٙمل ذيم٤مت اإلٟمت٤مج اًمدراُمل ذم هقًمٞمقود وهمػمه٤م ٓ هيتٛمقن إٓ
سم٤مًمرسمح اعم٤مدي يمٝمدف أيمؼم ،قمغم طمً٤مب اًمديـ وإظمالق واًم٘مٞمؿ اًمتل هيدومقن إمم إومً٤مده٤م
يم٠مهداف همػم ُمٕمٚمٜم٦م ،وم٤مؾمتٖمؾ هذا اًمٗمـ ًمتٖمٞمػم اًمققمل اجلٛمٕمل وؾمٚمقيمٞم٤مت إومرادً ،مٞمّمٌح اًمٗمـ
اًمدراُمل ٟمت٤مضم ً٤م ًمٚمٍماقم٤مت إيديقًمقضمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م ،ويمؾ هذا ًمف صمٛمـ سم٤مهظ يدومٕمف اعمِم٤مهد
ؿمٕمر أم مل يِمٕمر ُمـ ديٜمف وأظمالىمف وىمٞمٛمف ووىمتف(.)5
إؾمٌ٤مٟمٞم٤م ،ؾمقينا ،اعمٛمٚمٙم٦م اعمتحدة ،سم٘مٞم٦م أوروسم٤م)(أوىمٞم٤مٟمقؾمٞم٤م :أؾمؽماًمٞم٤مٟ ،مٞمقزيٚمٜمدا)...إًمخ ،وهذا يٕمٙمس إمم طمد سمٕمٞمد
آٟمٗمت٤مح اًمًٞمٜمامئل وشم٠مصمػم اًمٕمقعم٦م.
( )2وهذا ي١ميمد سم٠من اًمدراُم٤م ٓ ختْمع وم٘مط ًمٚمٛمردود اعم٤مدي ،سمؾ إن هل٤م أسمٕم٤مد ًا صم٘م٤مومٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م ،وًمٕمؾ دقمؿ سمٚمدان يمٗمرٟمً٤م وإؾمٌ٤مٟمٞم٤م
ويمقري٤م اجلٜمقسمٞم٦م ،وطمتك اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦مً ،مًٞمٜمامهت٤م ٕيمؼم دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ .يٜمٔمر :اًمًٞمٜمام اًمٕمرسمٞم٦م شم٤مرُيٝم٤م
وُمًت٘مٌٚمٝم٤م ودوره٤م اًمٜمٝمْمقي (ص.)273
( )1يٜمٔمر :قمقعم٦م إٟمِمٓم٦م اإلقمالُمٞم٦م ىمْم٤مي٤م وآراء ،أ.د .محدي طمًـ أسمق اًمٕمٞمٜملم (ص.)52-49
( )3يٜمٔمر :صٜم٤مقم٦م إومالم  -إطمّم٤مئٞم٤مت وطم٘م٤مئؼُ ،مقىمع ُ www.statista.comمقىمع ُمتخّمص ًمإلطمّم٤مئٞم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م.
وُمقىمع .https://www.the-numbers.com/market/2020/summary
( )4يٜمٔمر :ضمًٛمؽ واًمتٚمٗمزيقن (ص.)75-73
( )5يٜمٔمر :اًمًٞمٜمام اًمٕمرسمٞم٦م شم٤مرُيٝم٤م وُمًت٘مٌٚمٝم٤م ودوره٤م اًمٜمٝمْمقي (ص.)273
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وىمٗمٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ قمغم عمح٦م شم٤مرُيٞم٦م خمتٍمة شمُؼمز ًمٜم٤م اًمًٞم٤مق اًمت٤مرُيل واإلـم٤مر اًمث٘م٤مذم
ٚمتّمقرات
واعمٕمرذم ًمٚمٗمـ اًمدراُمل ودوره ذم ومّمؾ اًمٜمِم٤مط اًمٗمٜمل قمـ اًم٘مٞمؿ اًمديٜم٦م ،سمٕمد ىمقًمٌتٝم٤م ًم ّ
طمقل اعمْم٤مُملم اًمديٜمٞم٦م إمم أؿمٙم٤مل "قمٚمامٟمٞم٦م"
واًمًٚمقيمٞم٤مت ذم ٟمٔم٤مم ضمديد هق ٟمٔم٤مم اًمٕم٘مؾ اًمذي َّ
ُمـ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ( ،)2يتّمؾ سمف "اًمٜمٔم٤مم اًمرأؾمامزم" اًمذي حيٙمؿ ُمٌ٤مذة ؾمقق اًمٗمـ ،سمٕمد أن
حتقًم٧م اًمدراُم٤م إمم ُمٜمت٩م دم٤مري ُمرسمح ،وىم٤مٟمقن اًمرأؾمامًمٞم٦م يتجف ٟمحق هم٤مي٦م واطمدة ،اًمرسمح سم٠مي
ـمري٘م٦م( ،)1واًمذي يٛمثٚمف اخلالص٦م اعمتٓمقرة ًمٚمرأؾمامًمٞم٦م ،وهمٜمل قمـ اًمٌٞم٤من اًم٘مقل سم٠من اًمرؤوس
اًمٌ٤مرزة ذم هذه اًمٓمٌ٘م٦م هؿ اعمراسمقن اًمٞمٝمقد( ،)3وىمد اؾمتج٤مب اًمٜمِم٤مط اًمدراُمل هلذا إُمرُ ،مـ
ضمٝم٦م همٚمٌ٦م اًمِمخّمٞم٤مت اًمٞمٝمقدي٦م قمغم اعمِمٝمد اًمٗمٜمل ،وأظمػم ًا وم٢من "اًمٗمئ٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م" ذم اإلٟمت٤مج
اًمٗمٜمل ،ذات إـم٤مر ومٙمري وصم٘م٤مذم ُمِمؽمك ،دمٛمٕمٝمؿ أزُم٤مت ومٙمري٦م واضمتامقمٞم٦م وٟمٗمًٞم٦م شمٜمٕمٙمس ذم
ومٜمٝمؿ.


املطًب ايجاْٞ
احملُٛالت ايفًطف ١ٝيًفٔ ايدزاَٞ
يتٛمٞمز اًمٗمـ اًمدراُمل سمخّمقصٞم٦م اًمتج٤موز اجلٖمراذم ًمت٘مًٞمامت اًمدول واحلْم٤مراتٕ :ن
ٍ
ُمرهقٟم٦م
ُمٙم٤مٟمف يٚمتّمؼ سمٛمقوع اإلٟمت٤مجً ،مٙمقٟمف صٜم٤مقم٦م ُمريمٌ٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتًقيؼ أو اًمتّمدير ،همػم
سم٤مًمقاىمع يمام هق ،وإٟمام سم٤مًمقاىمع يمام يريده أصح٤مب اإلـم٤مر اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم ُمـ "اًمٗمئ٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م"

( )2قمؼم اًمت٠مُمالت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م طمقل ٟمٔم٤مم احلٙمؿ (روؾمق ،هقسمسُ ،مقٟمتٞمًٙمٞمق) وقمٛمٚم ًٞم٤م سمً٘مقط اعمٚمٙمٞم٦م ذم أورسم٤م (اًمثقرة
اًمٗمرٟمًٞم٦م) وفمٝمقر اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمتِم٤مريمٞم٦م ذم أُمػميم٤م (اًمثقرة إُمػميمٞم٦م) ،وُمع اًمٗمٞمٚمًقف إعم٤مين "ومريدريش هٞمٖمؾ" ،وم٢من
اعمً٤مطم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م مل شم ُٕمد ُمـ اظمتّم٤مص اعم١مؾمً٦م اًمديٜمٞم٦م ،اًمراقمٞم٦م قمغم اًمْمٛمػم اجلٛمٕمل ،إٟمام ُمـ ىمٞم٤مم اعم١مؾمً٦م
اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمٜمتخٌ٦م .يٜمٔمر :اًمديـ واًمرؤي٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ًمٚمٕم٤ممل ذم وقء اًمٜمامذج اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اًمٙمؼمى ،حمٛمد ؿمقىمل اًمزيـ  -سم٤مطم٨م
ضمزائري ،جمٚم٦م اًمٗمٞمّمؾ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م.
( )1اًمرأؾمامًمٞم٦م :هل ٟمٔم٤مم اىمتّم٤مدي ي٘مقم قمغم اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م ًمقؾم٤مئؾ اإلٟمت٤مج وظمٚمؼ اًمًٚمع واخلدُم٤مت ُمـ أضمؾ اًمرسمح.
( )3يٜمٔمرُ :مقؾمققم٦م اًمٞمٝمقد واًمٞمٝمقدي٦م واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م ،قمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي (.)173 /6
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ذم اإلٟمت٤مج اًمٗمٜمل ُمـ يمُت٤مب وخمرضملم وومٜم٤مٟملم( ،)2وسمتٕمدد اعمذاه٥م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م( )1ذم اًم٘مرن احل٤مدي
واًمٕمنميـ شمٜمقع اإلٟمت٤مج اًمدراُمل ،وأوحك حمتقاه سمٞمئ٦م ظمّمٌ٦م ًمٚمٛمحٛمقٓت اًمٗمٙمري٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م
اًمتل شم٘مقم قمغم زقمزقم٦م اًم٘مٜم٤مقم٤مت اًمٗمٙمري٦م واًمثقاسم٧م اًمٕم٘مدي٦م واعم٘مقُم٤مت إظمالىمٞم٦م
وآضمتامقمٞم٦م(.)3
وم٤مًمّمٜم٤مقم٦م اًمدراُمٞم٦م احلديث٦م طم٤مُمٚم٦م ًمٚمٛمْم٤مُملم اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ذم سمٜم٤مئٝم٤م وشمٙمقيٜمٝم٤مُ ،م٤م َيٕمٚمٜم٤م
ىم٤مدريـ سمٕمد ُمٕمرومتٝم٤م قمغم ومٝمؿ اعمٜمٓمٚم٘م٤مت إيديقًمقضمٞم٦م اًمتل شمقضمف اًمٕمٛمؾ ذم اًمٗمـ اًمدراُمل قمغم
وضمف ا ًمٕمٛمقم ،وشمتٕم٤مفمؿ أمهٞم٦م هذا اًمٗمٝمؿ قمٜمدُم٤م شمتٕمٚمؼ اًم٘مْمٞم٦م سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمت٠مصمػم اجلٛمٕمل ،اًمذي يٖمػم
آقمت٘م٤مدات ويزًمزل اًمثقاسم٧م ويِمٙمؽ ذم اعمًٚمامت ،ظم٤مص٦م ُم٤م يٓم٤مل اًمديـ اإلؾمالُمل سمٕم٤مُم٦م
واًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م سمخ٤مص٦م.
وًمـ يٙمقن ذم آؾمتٓم٤مقم٦م -سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل -اإلشمٞم٤من ذم هذه اًمدراؾم٦م قمغم ؿمتك اعمحٛمقٓت
اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمٚمٗمـ اًمدراُمل وحتٚمٞمٚمٝم٤م( ،)4وإٟمام ؾمٞمٙمقن رائدٟم٤م ذم هذا اًمٌح٨م شم٘مديؿ سمٕمض اًمٜمامذج
اعمخت٤مرة اًمتل ٟمراه٤م أىمدر ُمـ همػمه٤م قمغم اًمتٕمٌػم قمـ روح اًمٕمٍم :وذًمؽ رهمٌ٦م ذم اإلَي٤مزُ ،مع
احلرص قمغم اًمتٕمٛمؼ.
وأسمرز هذه اعمْم٤مُملم اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمتل ؿمٙمٚم٧م إؾم٤مس اًمذي ارشمٙمز قمٚمٞمف اًمٗمـ ُم٤م شمرشم٥م قمغم
ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر( )5اًمتل وؾمٕم٧م دائرة اًمٕمٚمٛمٜم٦م سمِمٙمؾ واوحً ،مٞمٙمقن هل٤م قمٛمؼ إصمر وىمقة اًمتقضمٞمف
( )2اًمًٞمٜمام اًمٕمرسمٞم٦م شم٤مرُيٝم٤م وُمًت٘مٌٚمٝم٤م ودوره٤م اًمٜمٝمْمقي (ص.)429
( )1إذا أٟمتجف اعمٚمحد وٛمٜمف اإلحل٤مد ،وإذا أٟمتجف اًمٜمٍماين وٛمٜمف ٟمٍماٟمٞمتف ،وهٙمذا اًمٌقذي وهمػمه ،سمؾ إذا أٟمتجف اعمًٚمؿ شمْمٛمـ
اًمٕمٛمؾ ُمٌ٤مدئ اإلؾمالم ،وذاك راضمع إمم ُمٝم٤مرة اًمٙم٤مشم٥م وقم٘مٞمدشمف.
( )3يٜمٔمر :اًمديٛمقىمراـمٞم٦م وومٙمر اًمدوًم٦مً ،مٕمٌد اًمٗمت٤مح اًمٕمدوي ُم١مؾمً٦م ؾمجؾ اًمٕمرب اًم٘م٤مهرة 2964م (ص،)235-232
اًمدوًم٦م ٟمٔمريتٝم٤م وشمٜمٔمٞمٛمٝم٤م دراؾم٦م ومٚمًٗمٞم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ،إلسمراهٞمؿ درويش اًم٘م٤مهرة دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 2969م (ص-122
.)119
(ً )4مٕمكم أومرد هل٤م سمحث ً٤م آظمر سمحقل اهلل وىمدرشمف.
(ٟ )5مًٌ٦م إمم ص٤مطم٥م ُمدرؾم٦م اًمٜمِمقء وآرشم٘م٤مء "دارويـ" اًمتل شمدور طمقل أن أصؾ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م اًمٕمْمقي٦م ذات اعماليلم ُمـ
اخلالي٤م يم٤مئـ طم٘مػم ذو ظمٚمٞم٦م واطمدة ،صمؿ شمتدرج هذه اًمٙم٤مئٜم٤مت ُمـ إطمط إمم إرىمك ،ومتتدرج هذه اًمٙم٤مئٜم٤مت طمتك شمرشم٘مل
إمم هٞمئ٦م ىمرد صمؿ شمتجغم سمٕمد ذًمؽ ذم اإلٟمً٤من ،واٟمت٘مد هذه اًمٜمٔمري٦م يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء -قمٚمامء اجلٞمٜم٤مت -واهمؽم يمثػم ُمـ اجلٝم٤مل
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وؿمدة اخلٓمقرة ،طمٞم٨م ضمٕمٚم٧م احلٞم٤مة يمٚمٝم٤م ساع ،وأن اًمٌ٘م٤مء ًمألىمقى ،وقمغم ذًمؽ ٟمجد
اٟمٍماف اًمٗمـ اًمدراُمل قمـ ُمقوقع اًم٘مٞمؿ اًمتل ّ
شمٖمذي اًمروح إمم قمقامل أظمرىُ ،قم ّؼم قمٜمٝم٤م
سمٛمٗم٤مهٞمؿ ضمديدةُ ،مثؾ :اًمٕم٘مؾ اًمٌ٤مـمـ واًمالوقمل واًمالؿمٕمقر( )2وإٟم٤م اعمث٤مًمٞم٦م( ...)1إًمخ ،صمؿ ُُمٚمئ٧م
هذه اعمٗم٤مهٞمؿ سم٤مقمت٘م٤مد طمٞمقاٟمٞم٦م اإلٟمً٤من اًمتل شمٚمٖمل إسمٕم٤مد اًمروطمٞم٦م ،حمقًم٦م اإلٟمً٤من اعمٙمرم إمم
يمتٚم٦م ُمـ اًمٚمحؿ واًمٕمٔمؿ يم٠مي طمٞمقان آظمر ٓ ،هؿ ًمف إٓ إرواء اًمٖمرائز ،ويم٠مهن٤م سمذًمؽ ىمدُم٧م
اًمٕمقض اعمٕم٤ميمس ًمإليامن واإلطمً٤مس اًمروطمل.
وُمٝمام ىمٞمؾ ذم شمٕمدد ُمدارس اًمٗمـ اًمدراُمل وُمذاهٌف ،وم٢مهن٤م شمت٠مرضمح سملم ادم٤مهلم رئٞمًلم،
مه٤م :اإلسم٤مطمٞم٦م ،واًمْمٞم٤مع ،قمغم أن راسمط اعم٤مدي٦م ئمؾ هق اعمِمؽمك سملم اجلٛمٞمع ،و ُيٛمثِؾ ُمِمٝمد آدم٤مه
احلٞمقاين "اًمٗمرويدي٦م"( )3اًمتل أوصٚمتف إمم احلْمٞمض :طمٞم٨م ص٤مهمتف ذم ومٚمًٗم٦م ٟمٔمري٦م ُمٜمٛم٘م٦م دمٕمؾ
اًمقص٤مل اجلٜمز هق اًمٖم٤مي٦م ،وهق حمقر احلٞم٤مة وحمرك اًمقضمقد اإلٟمً٤مين ،وُمٜم٤مط شمٗمٙمػمه وقمٚم٦م
اًمٕمٚمؾ ،ي٘مقل ومرويد (ت2939م)" :إن اإلٟمً٤من ٓ حي٘مؼ ذاشمف سمٖمػم اإلؿمٌ٤مع اجلٜمز ،ويمؾ ىمٞمد

=هبذه اًمٜمٔمري٦م اإلحل٤مدي٦م اًمٙمٗمري٦م اًمتل خت٤مًمػ أصؾ اًمٜمِم٠مة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م يمام سم ّٞمٜمٝم٤م اإلؾمالمُ ،مع أن دارويـ ٟمٗمًف ذيمر سم٠من ٟمٔمريتف
شمٚمؽ حمؾ ٟمٔمر وشمٗمٙمر وشم٠مُمؾ ،ومل َيٕمٚمٝم٤م شمّمؾ عمّم٤مف اًمٜمٔمري٤مت اًمتل سمٛمث٤مسم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٤مت ،وهذا إُمر ي٘مرر أن ص٤مطم٥م
اًمٜمٔمري٦م ٟمٗمًف همػم ُم٘متٜمع سمٙمقن ُم٤م ىمرره يّمح أن يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ٟمٔمري٦م أصالً .يٜمٔمر :اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ًمألدي٤من واعمذاه٥م
اعمٕم٤مسة (ص ،)122ويمت٤مب أزُم٦م ٟمٔمري٤مت اًمتٓمقرً ،مٚمٕم٤ممل آؾمؽمازم (ٟ ،)Micheal Dentonمنم سمٛمجٚم٦م اًمٕمٚمؿ واحلٞم٤مة
اًمٗمرٟمًٞم٦م ص 39 :قمدد ُ 834م٤مرس .2987
(ُ )2مٗمٝمقم يِمػم إمم جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مس اًمتل شمت٠مًمػ ُمٜمٝم٤م اًمِمخّمٞم٦م ،سمٕمْمٝم٤م ىمد يٕمٞمف اًمٗمرد يمجزء ُمـ شمٙمقيٜمف ،واًمٌٕمض أظمر
يٌ٘مك سمٛمٜم٠مى يمكم قمـ اًمققمل ،يمام أن اًمٕم٘مؾ اًمٌ٤مـمـ ويًٛمك أيْم ً٤م اًمٕم٘مؾ اًمالواقمل ،واًمالؿمٕمقر" واًمالؿمٕمقر ،جمٛمقع
إطمقال اًمٜمٗمًٞم٦م اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م اًمتل شم١مصمر قمغم ؾمٚمقك اعمرء ،وإن يم٤مٟم٧م همػم ُمِمٕمقر هب٤م " .يٜمٔمر :اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل اًمديمتقر مجٞمؾ
صٚمٞمٌ٤م ( ،)164/1اًمٕم٘مؾ اًمٌ٤مـمـ ،شم٠مًمٞمػ ؾم٤مدًمر ،وٟم٘مٚمف إمم اًمٕمرسمٞم٦م قمٌ٤مس طم٤مومظ (ص.)195
( )1شمتٙمقن ُمـ اًم٘مٞمؿ واعمٓم٤مًم٥م واعمٓم٤مُمح اًمِمٕمقري٦م واعمًئقًم٦م قمـ اًمٌح٨م قمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م واخلػم .يٜمٔمر :قمٚمؿ ٟمٗمس اًمٜمٛمق ،طمًـ
ُمّمٓمٗمك قمٌد اعمٕمٓمل ،هدى حمٛمد ىمٜم٤موي ،دار ىمٌ٤مء ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ( ،)392/1قمٚمؿ ٟمٗمس اًمٜمٛمق ُمـ اجلٜملم إمم
اًمِمٞمخقظم٦م ،قم٤مدل قمز اًمديـ إؿمقل (ص.)312
(ُ )3مدرؾم٦م ذم اًمتحٚمٞمؾ اًمٜمٗمز أؾمًٝم٤م اًمٞمٝمقدي ؾمٞمجٛمقٟمد ومرويد ،وهل شمٗمن اًمًٚمقك اإلٟمً٤مين ؾمٚمقيم ً٤م ضمٜمًٞم ً٤م ،ودمٕمؾ اجلٜمس
هق اًمداومع وراء يمؾ رء يمام أهن٤م شمٕمتؼم اًم٘مٞمؿ واًمٕم٘م٤مئد طمقاضمز وقمقائؼ شم٘مػ أُم٤مم اإلؿمٌ٤مع اجلٜمز .يٜمٔمر :اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة
ذم اعمذاه٥م وإدي٤من اعمٕم٤مسة (ص.)375
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ُمـ ديـ أو أظمالق أو جمتٛمع أو شم٘م٤مًمٞمد هق ىمٞمد سم٤مـمؾ أو ُمدُمر ًمٓم٤مىم٦م اإلٟمً٤من ،وهق يمٌ٧م همػم
ُمنموع"(.)2
وُم٤م يٛمٙمـ ُمالطمٔمتف أن اعم٘مٞم٤مس اعمٕمتؼم ًمٚمٗمـ اجلٞمد واًمٗمـ اًمرديء أصٌح :اًمٚمذة اعمٗمّمقًم٦م
قمـ اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م( ،)1وم٤مخلػم هق ُم٤م يٌٕم٨م اًمٚمذة ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ وهذا هق اجلٛمٞمؾ ،وُمـ هٜم٤م فمٝمر
آٟمحراف ذم اعمٗمٝمقم إظمالىملٟ ،متٞمج٦م اؾمتٌدال اًمٗمٚمًٗم٦م سم٤مًمديـ ،سمٕمد أن ُومّمؾ قمـ احلٞم٤مة.
يمام أن ُمِم٤مهد اًمِمٕمقر سمتٗم٤مه٦م احلٞم٤مة ذم اًمٗمـ اًمدراُمل ،وٟمٗمل أي٦م هم٤مي٦م ؾم٤مُمٞم٦م ًمقضمقده٤م،
قمؼمت قمٜمف ُمدارس اًمْمٞم٤مع اعمختٚمٗم٦م حت٧م
ُمـ آصم٤مر اًمداروٟمٞم٦م يمذًمؽٟٕ :مف ُمـ اًمِمٕمقر اًمذي ّ
أؾمامء وؿمٕم٤مرات ؿمتك ،وهذا اإلطمً٤مس سم٤مًمْمٞم٤مع وقمدم آٟمتامء ذم قم٤ممل يٕم٩م سم٤معمٕمْمالت
احلْم٤مري٦م واعمآد اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،ضمٕمؾ اًمٗمـ اًمدراُمل يتخذ ُمـ اًمٌٓمؾ ُم١مذ ًا طم٘مٞم٘مٞم ً٤م ًمتحديد
آٟمتامء اًمٗمٜمل وشمٓمقره ،وم٤مٕدب اًمٙمالؾمٞمٙمل يم٤من سمٓمٚمف هق ُم٤م يدل قمٚمٞمف اعمٕمٜمك إصكم ًمٚمٙمٚمٛم٦م،
طمقًم٧م اًمروُم٤مٟمًٞم٦م سمٓمٚمٝم٤م إمم اًمٕم٤مؿمؼ أو اًمّمقذم ،أُم٤م سمٓمؾ اًمرواي٦م اًمرواىمٞم٦م ومٝمق هم٤مًمٌ ً٤م
صمؿ ّ
اًمِمٝمقاين أو اعم٤مدي .وذم أدب اًمْمٞم٤مع اعمٕم٤مس ٟمجد أن اًمٌٓمؾ هق ذًمؽ اإلٟمً٤من اًمذي ُمّمػمه
اخلٞمٌ٦م واًمدُم٤مر ،ذم شمٜم٤مىمض واوح ُمع اًم٘مٞمؿ ًمٚمامدة اعم٘مدُم٦م ذم اًمٗمـ اًمدراُمل اعمًتقرد (اًمٗمٙمري٦م
وإظمالىمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م...إًمخ) اًمً٤مئدةٕ :ن اًمٗمـ ٓ ي١مُمـ سم٤معمٕم٤مين اعمحددة واًم٘مٞمؿ
اًمث٤مسمت٦م اعمجردة شمٌٕم ً٤م ًمٕمدم إيامٟمف هبدف يمقين صم٤مسم٧م(.)3
و ُيٛمثِؾ ُمِمٝمد ُمدارس اًمْمٞم٤مع ،اًمٜمٔمري٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اجلديدة ٓ ؾمٞمام "اًمٜمًٌٞم٦م" ،ودوره٤م
اًمذي يتجغم ذم أهن٤م أوم٘مدت اًمٜم٤مس ىمٞمٛم٦م إطمٙم٤مم اعمٓمٚم٘م٦م واإليامن واًمث٘م٦م ذم أي٦م أؾمس صم٤مسمت٦م ،صمؿ
إهن٤م شمًتٕمٛمؾ ذم ُسمحقصمٝم٤م قمـ اًمٙمقن واإلٟمً٤من أرىم٤مُم ً٤م ُمذهٚم٦م يٕمجز اًمٕم٘مؾ قمـ شمّمقره٤م ،وشمتٙمٚمؿ
سمٚمٖم٦م حمػمة ُمرسمٙم٦م دمٕمؾ اعمرء ومريً٦م شمٜم٤مىمض طم٤مد سملم إيامٟمف اًمقصمٞمؼ سمٕمٚمٛمٞمتٝم٤م وصدىمٝم٤م وسملم قمجزه
قمـ إدراك ُمدًمقٓهت٤م وشمٗمًػم ُمٕمٛم ّٞم٤مهت٤م(.)4
( )2يٜمٔمر :يمت٤مب صمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م ذم ٟمٔمري٦م اجلٜمس ًمًٞمجٛمقٟمد ومرويد (ص  )39وُم٤م سمٕمده٤م.
( )1يٜمٔمر :دراؾم٤مت أدسمٞم٦م ،يقؾمػ اًمِم٤مروين ُمٙمتٌ٦م اًمٜمٝمْم٦م (ص.)84
( )3يٜمٔمر :ؾمقؾمٞمقًمقضمٞم٤م اًمؽمومٞمف ذم اًمتٚمٗمزيقن اًمدراُم٤م اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م ،د .أدي٥م ظمْمقر (ص .)51
( )4اًمٜمٔمري٦م اًمٜمًٌٞم٦م :هل ٟمٔمري٦م ومٞمزي٤مئٞم٦م ًمٚمٕم٤ممل إعم٤مين أًمؼمت أيٜمِمت٤ميـ ٓ ،يٛمٙمـ أن يٗمٝمٛمٝم٤م اًمِمخص اًمٕم٤مدي سمًٝمقًم٦م ،ومٜمحـ
ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٗمٝمؿ هذه اًمٜمٔمري٦م مت٤مُم ً٤م إٓ سمقؾم٤مـم٦م اًمّمٞمغ اًمري٤موٞم٦م اًمتل شمٕمؼم قمٜمٝم٤م ،وهل ظم٤مص٦م سم٤مًمٙمقن ًمقصػ إطمداث
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ًمذًمؽ مل شمًتٓمع يمؾ اعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦م واًمٗمٚمًٗم٤مت آضمتامقمٞم٦م أن شمٕمٓمل اإلٟمً٤من اعمٕم٤مس
أي ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمث٘م٦م وآـمٛمئٜم٤من ،سمؾ قمغم اًمٕمٙمس يم٤من دوره٤م اًمٗمٕم٤مل يٜمحٍم ذم اضمتث٤مث
ُمقروصم٤مت اًمٙمٜمٞمً٦م اهلِم٦م ،اًمتل يم٤مٟم٧م رهمؿ هِم٤مؿمتٝم٤م شم٘مدم ؿمٞمئ ً٤م ُمـ آؾمت٘مرار واًمث٘م٦م ذم اعمّمػم،
ومتَٝمدَ م يمؾ أُمؾ ذم اًمقصقل إمم اًمًٕم٤مدة واإليامن سم٤مًم٘مٞمؿ اعمجردة أي ً٤م يم٤مٟم٧م.
وذًمؽ اًمدور ٟمِم٠م ردة ومٕمؾ ًمؽميمٞمز اًمٙمٜمٞمً٦م قمغم قم٤ممل أظمرةً ،مٞم٘مقم "داٟمتل" (ت
2312م) ذم هذا اعمج٤مل سمٛمثؾ ُم٤م ىم٤مم سمف ٓطم٘م ً٤م "ُمٞمٙمٞم٤مومٞمكم" (ت 2517م) ذم جم٤مل اًمًٞم٤مؾم٦م،
ومخرج قمغم اًمٙمٜمٞمً٦م ظمروضم ً٤م سحي ً٤م وٟم٤مىمض شم٘م٤مًمٞمده٤م وُم٘م٤ميٞمًٝم٤م ،واسمتدا ًء ُمٜمف ُأظمذ إدب
إورويب إلطمالل اإلٟمً٤من ؿمٞمئ ً٤م ومِمٞمئ ً٤م حمؾ "اإلًمف" ،وُمـ هٜم٤م ُأـمٚمِؼ قمغم احلريم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م وصػ
اهلٞمقُم٤مٟمزم "اإلٟمً٤مٟمٞم٦م"( ،)2ومٙم٤من آهتامم سم٤مإلٟمً٤من اًمذي ٟمٌف إًمٞمف داٟمتل وُمٕم٤مسوه اعمٜمٓمٚمؼ
عمح٤موًم٦م شم٠مًمٞمف اإلٟمً٤من وشمّمقيره قمغم أٟمف إًمف طم٘مٞم٘مل ،وهل اعمح٤موًم٦م اًمتل سمدأت ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع
قمنم ،وايمتٛمٚم٧م قمغم يد "ٟمِمتٞمف وؾم٤مرشمر" وأؿمٞم٤مقمٝمؿ ذم اًم٘مرن احل٤مدي واًمٕمنميـُ ،مرور ًا سمت٠مًمٞمف
اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمتل دقم٤م إًمٞمٝم٤م قمٍم اًمتٜمقير(.)1
واًمذي دومٕمٝمؿ إلٟمٙم٤مر ذًمؽ هق شمقمهٝمؿ أن اإليامن سم٤مهلل وسمٌمء ُمـ "اًم٘مدر" ،سم٤مًمِمٙمؾ
اًمذي شم٘مرره ٓهقشمٞم٤مت اًمٙمٜمٞمً٦م ،أو ذم صقرة اعمث٤مل يمام ختٞمٚمف أومالـمقن وومالؾمٗم٦م اإلهمريؼ،
يتٕم٤مرض ُمع ُم٤م زقمٛمقه ذم "طمري٦م اإلٟمً٤من" ُمـ ضمٝم٦م ،وُمع ُم٤م ئمٝمر ذم اًمٙمقن ُمـ شمٜم٤مىمض
وشم٘مٚم٥م شمٕمجز قم٘مقهلؿ قمـ شمٗمًػمه ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،وطمقل إَي٤مد خمرج ُمـ هذا اًمتٜم٤مىمض وًمئال
=اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمتل ختص اًمزُمـ واًمٗمْم٤مء واًمٙمتٚم٦م واحلريم٦م واجل٤مذسمٞم٦م إروٞم٦م ،وشمت٠مًمػ اًمٜمٔمري٦م ُمـ ضمزئلم رئٞمًٞملم :إول
ٟمٔمري٦م اًمٜمًٌٞم٦م اخل٤مص٦م أو اعم٘مٞمدة ،اًمتل ٟمنمه٤م أيٜمِمت٤ميـ قم٤مم (2925م) ،أُم٤م اًمث٤مين ٟمٔمري٦م اًمٜمًٌٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ىمدُمٝم٤م أيٜمِمت٤ميـ
قم٤مم (2925م) .يٜمٔمر :اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م (ُ ،)127/15مقؾمققم٦م اعمٗم٤مهٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ،اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن
اإلؾمالُمٞم٦م – ُمٍم (ص .)462
( )2اإلٟمً٤مٟمٞم٦م :هل شمٚمؽ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمتل شمْمع اإلٟمً٤من واًم٘مٞمؿ اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ومقق يمؾ رءٟ ،مِم٠مت هذه احلريم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م ذم إيٓم٤مًمٞم٤م أوًٓ
ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم ،صمؿ اٟمتنمت ُمـ هٜم٤مك إمم سم٘مٞم٦م أٟمح٤مء أوروسم٤م وسمٚمٖم٧م ذروهت٤م ذم اًم٘مرن اًمً٤مدس قمنم :قمٍم اًمٜمٝمْم٦م
سم٤مُمتٞم٤مز .وهل شمٕمتؼم اإلٟمً٤من أمجؾ اًمٙم٤مئٜم٤مت وأومْمٚمٝم٤م وأرىم٤مه٤م وشمثؼ سمف وسمٛمًت٘مٌٚمف يمؾ اًمث٘م٦م .يٜمٔمر :آؾمتنماق ،حمٛمقد
محدي زىمزوق (ص ُ ،)19مقؾمققم٦م اًمٞمٝمقد واًمٞمٝمقدي٦م واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م ًمٚمٛمًػمي (.)211/1
( )1يٜمٔمرُ :مقؾمققم٦م اًمٞمٝمقد واًمٞمٝمقدي٦م واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م ًمٚمٛمًػمي (.)349/7
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شمٙمقن هٜم٤مًمؽ إرادة شمًػم احلٞم٤مة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م قمغم ظمٓم٦م ُمرؾمقُم٦م إمم هدف ُم٘مّمقد "اًم٘مدر"،
فمٝمرت اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمقضمقدي٦م سمِمٕم٤مرات ؿمتك يم٤محلري٦م قمٜمد ؾم٤مرشمر واًمٕمٌ٨م قمٜمد اًمٌػم يم٤مُمق،
وشمٌ٘مك اًمقضمقدي٦م أوًٓ وأظمػم ًا شمٕمٌػم ًا قمـ اًمْمٞم٤مع واإلومالس(.)2
وإؾم٘م٤مط احلٞم٤مة أظمرة ،وقمدم إىم٤مُم٦م أي وزن هل٤م ذم اًمٙمقزُمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م( ،)1ي١مدي إمم
ٟمتٞمجتلم شم١مصمران ذم اًمٗمـ اًمدراُمل سمِمٙمؾ ظم٤مص ،واًمٗمٙمر اإلقمالُمل سمِمٙمؾ قم٤مم ،سمؾ وسم٤مىمل
ُمٜم٤مطمل اًمٗمٙمر آضمتامقمل اًمقوٕمل أيام شم٠مصمػم ،ه٤مشم٤من اًمٜمتٞمجت٤من ،مه٤م:
أ-

سمٓمالن اًم٘مقل سمقضمقد ٟمٕمٞمؿ أززم يٛمٙمـ أن حي٘مؼ اإلٟمً٤من ومٞمف ُم٤م يروم ُمـ ؾمٕم٤مدة ،أو قمغم
إىمؾ إؾم٘م٤مط أي أمهٞم٦م ًمف.

ب -سمٓمالن اًم٘مقل سمقضمقد أي ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٕم٘م٤مب اإلهلل يٜم٤مل ُمـ أؾم٤مء اًمًٕمل ذم هذه
اًمدٟمٞم٤م ،أو قمغم إىمؾ قمدم آيمؽماث سمٛمثؾ هذا اًمٕم٘م٤مب(.)3
ٗمن قمقدة اًمٗمـ اًمدراُمل إمم اإلسم٤مطمٞم٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م -يمام ؾمٌؼ -يمردة ومٕمؾ
وهذا رسمام ُي ّ
ًمٚمرهٌ٤مٟمٞم٦م واًمتزُم٧م اعمٖم٤مزم اًمٚمذيـ يم٤مٟم٤م يًٞمٓمران قمغم احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م إورسمٞم٦م ذم فمؾ اًمٙمٜمٞمً٦م،
وم٤مهتؿ ُمٗمٙمرو اًمٜمٝمْم٦م سمٌٕم٨م اعمذه٥م أسمٞم٘مقري ذم اًمتٛمتع سميوب اعمٚمذات وآٟمٖمامس ذم
اًمِمٝمقات اجلًدي٦م( ،)4واًمثقرة قمغم اعمًٞمحٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ،سمتقضمٞمف أٟمٔم٤مر اًمٜم٤مس إمم ُمث٤مًم٥م اًمرهٌ٤مٟمٞم٦م

( )2يٜمٔمر :درء اًمتٕم٤مرض ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م (ُ ،)85-81/2مقىمػ اًمٌنم حت٧م ؾمٚمٓم٤من اًم٘مدرً ،مٚمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك صؼمي (ص -55
ُ ،)58م٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملمٕ ،يب احلًـ إؿمٕمري ،حت٘مٞمؼ :هٚمٛمقت ريؽم (ص  ،)179وحك اإلؾمالمٕ ،محد أُملم (/3
.)57-55
( )1ومٚمًٗم٦م شم٘مقم قمغم ومّمؾ اًمديـ قمـ اًمدوًم٦م أو قمـ احلٞم٤مة ،أو شم٘مقم قمغم اًمٗمٚمًٗم٦م اعم٤مدي٦م ،واًمٙمقزُمقًمقضمٞم٤م هل اًمتّمقر اًمٙمكم
قمـ اًمٙمقن واًمٓمٌٞمٕم٦م واحلٞم٤مة ٕصح٤مهب٤م ،وطمٞم٨م أن اًمٙمقزُمقًمقضمٞم٤م اًمٖمرسمٞم٦م قمٚمامٟمٞم٦م (دٟمٞمقي٦م) وُم٤مدي٦م ،وم٢مهن٤م شم٘ميص يمؾ ُم٤م هق
إهلل ًمتحؾ حمٚمف اًمٗمٚمًٗم٦م اعم٤مدي٦م سمٙمؾ ُمذاهٌٝم٤م سمدًٓ ُمـ ؾمٞمٓمرة اًمديـ .يٜمٔمر :اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اجلزئٞم٦م واًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦مً ،مٚمٛمًػمي
(ص  ،)9ومٚمًٗم٤مت اإلقمالم اعمٕم٤مسة ذم وقء اعمٜمٔمقر اإلؾمالُمل ،حمٛمقد اًمًامؾمػمي (ص  ،)27اًمٕمزو اًمث٘م٤مذم واعمجتٛمع
اًمٕمريب اعمٕم٤مس ،حمٛمد ؾمٞمد( ،ص .)237-236
( )3يٜمٔمر :ومٚمًٗم٤مت اإلقمالم اعمٕم٤مس ذم وقء اعمٜمٔمقر اإلؾمالُمل عمحٛمقد يقؾمػ اًمًامؾمػمي (ص.)122
( )4إسمٞم٘مقريُ :مـ أشمٌ٤مع ُمذه٥م اًمٗمٞمٚمًقف اًمٞمقٟم٤مين «أسمٞم٘مقرش ،وهق ُمذه٥م ُم٤مدي يتخذ اًمٚمذة هدوم٤م أقمغم ًمٚمحٞم٤مة .يٜمٔمر:
اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل ،اًمديمتقر مجٞمؾ صٚمٞمٌ٤م ( ،)34/2اًمرائد ُمٕمجؿ ًمٖمقي قمٍمي ،جلؼمان ُمًٕمقد (ص.)21
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سمحج٦م ُمٜم٤موم٤مهت٤م "ًمإلٟمً٤مٟمٞم٦م" ،وهق اًمقصػ اًمذي يم٤مٟمقا يتًؽمون سمفٟٕ :مف ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن
شمٜمّم٥م أٟمٔم٤مر رواد اًمٜمٝمْم٦م إمم هدم يمٞم٤من اًمقاىمع اًمذي ظمْمٕم٧م ًمف أوروسم٤م أًمػ قم٤مم ىمٌؾ أن
يٗمٙمروا ذم ُم٤مهٞم٦م اًمقاىمع اجلديد ،وهٙمذا اشمًؿ قمٍم اًمٜمٝمْم٦م سمٓم٤مسمع ي٘مدس اجلًد ويٕمٌد اًمٚمذة،
واؾمتٛمر هذا آدم٤مه ذم اًمٜمِم٤مط اًمٗمٜمل طمتك يقُمٜم٤م هذا(.)2
وىمد أؾمٝمٛم٧م هذه اعمداظمؾ اعمختٚمٗم٦م ذم اٟمٗمّم٤مل اًمٗمـ اًمدراُمل قمـ اًمديـ اٟمٗمّم٤مًٓ طم٤مؾم ًام،
ومٙمقن سمذًمؽ اًمٜمٛمقذج اًمتٗمًػمي ًمٙمن اعم٘مدؾم٤مت اًمديٜمٞم٦م ،وُمـ هٜم٤م ٟمدرك ظمٓمقرة سمراقم٦م
َّ
إقمداء ذم اؾمتخدام هذه إدوات ،اًمتل أؾمٝمٛم٧م ذم شمْمٚمٞمؾ اعمِم٤مهد وشمزيٞمػ وقمٞمف ،وحتريػ
ىمٞمٛمف اإلٟمً٤مٟمٞم٦م اًمٜمٌٞمٚم٦م وديٜمف احلؼً ،م٘مدرهت٤م قمغم شمٖمٞمػم اًمققمل اجلٛمٕمل وؾمٚمقيمٞم٤مت إومراد
ٌ
ُم١مذن شمدرَيٞم ً٤م سمخٚمؼ سمٞمئ٦م طمْم٤مري٦م قم٤معمٞم٦م
وإىمٜم٤مقمٝمؿ(ٕ :)1ن اًمٗمـ سمٕمٛمقُمف ي٘مقم قمغم اًمققمل ،وهذا
ُمِمؽميم٦م(.)3

شمٓمقر اجلٜمس وأصٌح ُمٝمٜم٦م يًتقي ومٞمف اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء قمغم طمد ؾمقاء ،وشمٓمقرت ُمٕمف ُمٗم٤مهٞمؿ اإلصم٤مرة ،سمٕمد شمنميع طمري٦م
(ّ )2
اعمامرؾم٦م اإلقمالُمٞم٦م دوٟمام ىمٞمد أو رىم٤مسم٦م ،ومٖمدا يمؾ رء ضم٤مئز ًا ذم فمؾ هذه اًمٗمٚمًٗم٦م طمٞم٨م ٓ طمرُم٤مت وٓ ُمٓمٚم٘م٤مت ،وصٜمٗم٧م
اًم٘م٤مٟمقن اجلديد إومالم قمٛمر ّي ً٤مُ )G( :مٜم٤مؾم٥م جلٛمٞمع إقمامر )PG( .سمٕمض اعمقاد ىمد شمٙمقن همػم ُمٜم٤مؾمٌ٦م ًمألـمٗم٤ملPG ( .
 )13سمٕمض اعمقاد ىمد شمٙمقن همػم ُمٜم٤مؾمٌ٦م عمـ هؿ حت٧م اًمث٤مًمث٦م قمنمةُ )R( .مـ هؿ حت٧م اًمً٤مسمٕم٦م قمنمة قم٤مُم ً٤م َي٥م أن
يّم٤مطمٌٝمؿ راؿمد ٓ )NC 17( .يًٛمح عمـ هؿ دون اًمً٤مسمٕم٦م قمنمة قم٤مُم ً٤م ُمـ اعمِم٤مهدة .وسمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م ُمـ مجٕمٞم٦م ُم٤مًمٙمل
دور اًمًٞمٜمام شمؿ إو٤موم٦م شمّمٜمٞمػ (ً )Xمألومالم اًمتل ٓ يٛمٙمـ عمـ هؿ دون اًمث٤مُمٜم٦م قمنم ُمِم٤مهدهت٤م .يٜمٔمر :ومٚمًٗم٦م اإلقمالم
اعمٕم٤مسة ذم وقء اعمٜمٔمقر اإلؾمالُمل عمحٛمقد يقؾمػ اًمًامؾمػمي (ص ،)29اًمديٛمقىمراـمٞم٦م وومٙمر اًمدوًم٦م ًمٕمٌد اًمٗمت٤مح
اًمٕمدوي (ص ،)235-232اًمدوًم٦م ٟمٔمريتٝم٤م وشمٜمٔمٞمام دراؾم٦م ومٚمًٗمٞم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م إلسمراهٞمؿ درويش (ص.)119-122
( )1وٓ يًتٓمٞمع ص٤مٟمع أي قمٛمؾ دراُمل أن يٛمٚمؽ اًمًٞمٓمرة اعمٌ٤مذة قمغم إرادة اعمِم٤مهديـ ،وًمٙمـ يٛمٙمٜمف اعمح٤موًم٦م ًمٚمقصقل إمم
هذه اإلرادة سمٓمرق همػم ُمٌ٤مذة ُمـ ظمالل :ىمقة احلقار وُمت٤مٟم٦م صٞم٤مهمتف ،وىمقة اًمًٞم٤مق واًمتدومؼ اًمدراُمل ًمألطمداث.ىمقة
إداء (اًمّمقيت واحلريمل) ًمٚمٛمٛمثٚملم ذم أداء أدوارهؿ ،وشم٘مٛمص ؿمخّمٞم٤مهتؿ ،وُم٘مدرهتؿ قمغم اًمتٕمٌػم قمـ إطمً٤مؾم٤مهتؿ
سمقاؾمٓم٦م اًمّمقت ،واعمالُمح ،واإلؿم٤مرة .ىمقة اًمّمقرة وووقطمٝم٤م وشمدوم٘مٝم٤م ،وومؼ جمري٤مت إطمداث ،واطمتقائٝم٤م قمغم اًمرُمقز
اًمتل ختدم اًمٗمٙمرة واهلدف ،وُم٘مدرهت٤م قمغم اؾمتث٤مرة ظمٞم٤مل اعمِم٤مهد وضمذسمف إًمٞمٝم٤م ،قمؼم اؾمتخدام اًمت٘مٜمٞم٤مت اًمّمحٞمح٦م ذم
شمٙمقيٜمٝم٤مُ ،مـ زواي٤م وأطمج٤مم وأًمقان وهمػمه٤م .يٜمٔمر :اًمدراُم٤م اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م ُم٘مقُم٤مهت٤م ووقاسمٓمٝم٤م اًمٗمٜمٞم٦م ،قمز اًمديـ قمٓمٞم٦م
اعمٍمي (ص  )167وُم٤م سمٕمده٤م ،ؾمحر اًمًٞمٜمام ٕيب ؿم٤مدي (ص.)12،22
( )3يٜمٔمر :اًمٗمـ ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ د .حمٛمقد اًمًٌٞمقين (ص.)14-13
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املطًب ايجايح
َكاصد ايفٔ ايدزاَ ٞايعاملٞ
أصٌح٧م اًمدراُم٤م ذم اًمٕمٍم احلدي٨م حت٘مؼ اًمٕمقائد اعم٤مًمٞم٦م اًمْمخٛم٦م ًمٚمٛمًتثٛمريـ ذم هذا
اًم٘مٓم٤مع ،يمام أهن٤م اًم٘مقة اعم١مهٚم٦م ذم ظمْمؿ هذه اًمٕمقعم٦م اعمٝمٜمٞم٦م ًمٌ٨م أومٙم٤مر اًمرأؾمامًمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ،ومٚمؿ
َي ُٕمد ُمت٤مطم ً٤م ٕي شمّمقر ُمٜم٤مومس أن ُي٤مًمػ ُمٜمٔمقُم٦م اًمتّمقر اًمٕمٚمامين وأومٙم٤مره اًمث٘م٤مومٞم٦م ،واًمٕمٜم٤مس
اًمتل يٕمٛمؾ ُمـ ظمالهل٤م ،وسمخ٤مص٦م اًمرأؾمامًمٞم٦مُ :مـ أضمؾ هذا ظمْمٕم٧م إضمٝمزة اإلقمالُمٞم٦م قمغم
وؾم َػم ّشم ُف وومؼ رؤاه٤م وشمّمقراهت٤م ،وهذا
ُمًتقى اًمٕم٤مملً ،مٓمٌ٘م٦م ُمـ اًمتج٤مر مت ًٚمٙم٧م اًمًقق اًمٗمٜمل(َ )2
أطمد إهداف اعمريمزي٦م ُمـ ُمنموع اًمٕمقعم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤معمل اجلديد :سمحٞم٨م حيٙمؿ هذه اًمٕم٤ممل
شمّمقر واطمد ذم اًم٘مٞمؿ واًمث٘م٤موم٦م وإومٙم٤مر(.)1
وؾم٤مقمدت ـمٌٞمٕم٦م اًم٘مرن احل٤مدي واًمٕمنميـ ذم متٝمٞمد اًمًٌٞمؾ إمم قم٘مٚمٞم٦م قم٤معمٞم٦م ُمِمؽميم٦م،
سمت٘مريٌٝم٤م اعمً٤موم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمروطمٞم٦م سملم اًمِمٕمقب ،جلٕمؾ ُمٔم٤مهر احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م ووفم٤مئٗمٝم٤م ذم
هذه اًمٌٚمدان مم٤مصمٚم٦م عمٕم٤ميػم احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ،وأٟمامـمٝم٤م اًمً٤مئدة سم٤مقمتٌ٤مره٤م وطمتك إؿمٕم٤مر
آظمرُ ،مّمدر اًمتجديدات اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م وُم٘مٞم٤مؾمٝم٤م( ،)3وم٠مصٌح اهتامم اًمدراُم٤م سم٤محلٞم٤مة
اًمدٟمٞم٤م واًمقضمقد اإلٟمً٤مين ومٞمٝم٤م اٟمٕمٙم٤مؾم ً٤م واوح ً٤م ًمٚمرؤي٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م وحت٘مٞم٘م ً٤م عم٘م٤مصده٤م ،سم٤مقمتٌ٤مره ُمـ
أهؿ وؾم٤مئؾ شم٘مري٥م اعمً٤موم٤مت سملم اًمِمٕمقب ،وإطمدى ىمقى اًمتث٘مػ اًمٕمٔمٛمك اًمتل ص٤مهمتٝم٤م
طمداصم٦م اًم٘مرن اًمٕمنميـ(.)4
ويؼمز آهتامم سم٤مًمٜمزقم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م واًمٕم٘مالٟمٞم٦م سمتٌٜمل اًمٗمـ اًمدراُمل شمروي٩م اإلٟمً٤من قمغم أٟمف
هق اعمقضمقد إقمٔمؿ ذم هذا اًمٙمقن ،وًمف اًمًٞم٤مدة اًمٙمقٟمٞم٦م اًمتل َي٥م أن ُيْمع هل٤م يمؾ رء ،وأٟمف
ىم٤مدر سم٢مٟمً٤مٟمٞمتف وقم٘مٚمف اعمًت٘مؾ اعمجرد قمغم آؾمت٘مالل قمـ أي ىمقة همٞمٌٞم٦مً :مٞمٙمقن اعم٘مٞم٤مس ًمٙمؾ
ِ
طمرا وُمًت٘م ً
ال سمٜمٗمًف قمغم ٟمحق ُمٓمٚمؼ
ىمٞمٛم٦م ،واعمٕمٞم٤مر ًمٙمؾ ُمٌدأ ،واعمٞمزان ًمٙمؾ ومٙمر ،ومٞمّمػم إٟمً٤من ّ
( )2يٜمٔمر :ؾمقؾمٞمقًمقضمٞم٤م اًمؽمومٞمف ذم اًمتٚمٗمزيقن اًمدراُم٤م اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م ،د .أدي٥م ظمْمقر (ص .)51
( )1يٜمٔمر :اهلقي٦م واحلريم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،عمًػمي (ص.)31
( )3يٜمٔمر :اًمٗمـ ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ د .حمٛمقد اًمًٌٞمقين (ص.)14-13
( )4يٜمٔمر :اًمٗمـ ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل رؤي٦م ُمٕمرومٞم٦م وُمٜمٝمجٞم٦م ،ومتحل طمًـ ُمٚمٙم٤موي (ص .)242
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شمّمقر قم٤ممل إًمقهٞم٦م ،وص٤مر ومرد ذاشمف ٓ ومرد رسمف ،ومٞمّمقغ طمٞم٤مشمف يمٞمٗمام يِم٤مء ،ومٜمُٗمٞم٧م
إذا ّ
يمػ قمـ ّ
يمؾ اًمٖمٞمٌٞم٤مت واعم٤مورائٞم٤مت وأظمرة ،وأصٌح اًمٌديؾ ًمإليامن اًمديٜمل ،هق اإليامن سمـ "قم٘مؾ"
اًمٙم٤مئـ اإلٟمً٤مين( ،)2واٟمتنمت ُم٘مقًم٦م ٟمٞمتِمف سمـ"أن اإلًمف ىمد ُم٤مت"( ،)1ومٔمٝمرت اًمٜمزقم٤مت اإلحل٤مدي٦م
اًمتل شمدقمق إمم شم٘مٚمٞمص اإليامن سم٤مإلًمف ذم احلٞم٤مة ،وم ُٗم ِ٘مدت سمذًمؽ يمؾ اًمثقاسم٧م واعمثؾ وإظمالق
اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ إدي٤من( ،)3و ُُمثِؾ ذم يمثػم ُمـ إومالم واعمًٚمًالت أن اًمٌ٘م٤مء ًمألىمقى ،وأن اًمْمٕمٗم٤مء
ٓ يًتح٘مقن احلٞم٤مة ،وأن إٟمً٤من اعمًت٘مٌؾ ؾمٞمٜم٤مل اخلٚمقد ،وؾمٞمتٖمٚم٥م قمغم اعمقت واعمرض
واًمِمٞمخقظم٦م سمٗمْمؾ قم٘مٚمف(.)4
سمؾ إن شمّمقر اًمٌٕمض سم٠من اًمذات اإلهلٞم٦م ذات ُمتٕم٤مًمٞم٦م ٓ ،ؿم٠من هل٤م سم٤محلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م ًمٚمٌنم،
ي١مدي سم٤مًميورة إمم اًمٜمتٞمج٦م ٟمٗمًٝم٤م اًمتل ي١مدي إًمٞمٝم٤م ٟمٗمل وضمقد هذه اًمذات اإلهلٞم٦م ُمـ أؾم٤مؾمف،
وهل "قمدم وضمقد إًمف يٕمٌده اًمٌنم ويٓمٞمٕمقٟمف" ،وهذا اًمتّمقر ًمذات اإلًمف ،هق إحل٤مد ُمـ ٟمقع
آظمر ،قمغم طمد شم٘مًٞمؿ أومالـمقن ًمإلحل٤مد إمم ٟمققملم ،أطمدمه٤م :إٟمٙم٤مر إًمقهٞم٦م ،واًمث٤مين آقمؽماف

( )2يٜمٔمر ُم٤مريمًٞم٦م اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،روضمٞمف ضم٤مرودي ،شمرمج٦م ٟمزيف احلٙمٞمؿ (ص ُ ،)244-243م٤م سمٕمد احلداصم٦م واًمًٞمٜمامً ،مٕمالء
اًمًٞمد (ص.)54
(ُ )1مٜمذ طمقازم  234ؾمٜم٦م ،شمًٌ٥م ٟمٞمتِمف ذم صداع ُمزُمـ ًمدارد اًمٗمٚمًٗم٦م ،اُمتد ُمٜمذ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم وطمتك هذه اًمٚمحٔم٦م
قمٜمدُم٤م ىم٤ملُ" :م٤مت اإلًمف"  ،شمٚمؽ اجلٛمٚم٦م إؿمٝمر ذم شم٤مريخ اًمٗمٚمًٗم٦م طمتك سم٤مًمٜمًٌ٦م ٕوًمئؽ اًمذيـ مل ي٘مرؤوا يمت٤مسمف The Gay
 Scienceاًمذي وردت ومٞمف .مل يٌتٙمر ٟمٞمتِمف شمٕمٌػم "ُمقت اإلًمف" ،سمؾ إن اًمٚمٗمظ ُمقضمقد ذم اًمث٘م٤موم٦م إعم٤مٟمٞم٦م ُمٜمذ اًم٘مرن اًمً٤مسمع
قمنم ،وذم أقم٘م٤مب احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،محَّؾ سمٕمض اًمٗمالؾمٗم٦م واعمٗمٙمريـ ٟمٞمتِمف ُمً١موًمٞم٦م صٕمقد اًمٜم٤مزي٦مً ،مٞمس سمًٌ٥م
إقمالٟمف "ُمقت اإلًمف"ً ،مٙمـ سمًٌ٥م اًمٌديؾ اًمذي ـمرطمف ،ومٗمل إـم٤مر سمحثف قمـ سمديؾ ًمإلًمف اعمٞم٧م ،ـمرح ومٙمرة "اًمرضمؾ
اخل٤مرق" أو "اإلٟمً٤من إقمغم" اًمذي ؾمٞم٠ميت إلٟم٘م٤مذ اًمٕم٤ممل .هذا اًمرضمؾ ؾمٞمّمٜمع ُمٕم٤مين ضمديدة وىمٞمٛمف وأظمالىمف اخل٤مص٦م اعمٌٜمٞم٦م
قمغم أؾم٤مس طمٞم٤مشمف ذم اًمٕم٤ممل اًمذي يٕمٞمش ومٞمف .يٜمٔمرُ :مقؾمققم٦م اًمٞمٝمقد واًمٞمٝمقدي٦م واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م ًمٚمٛمًػمي (.)346/7
( )3قمٜمدُم٤م يتخغم ؿمخص قمـ إيامٟمف سم٤مًمديـ ،وم٢مٟمف يتخغم شمٌٕم٤م ًمذًمؽ قمـ ىمٞمؿ هذا اًمديـ وأظمالىمفٕ :ن هذه إظمالق ًمٞمً٧م
ىم٤مئٛم٦م سمذاهت٤م ،سمؾ هل شمٌع ًمٚمديـ ذو اًمٜمٔم٤مم اعمتٙم٤مُمؾ ،واًمرؤي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمألؿمٞم٤مء اعمرشمٌٓم٦م سمٌٕمْمٝم٤م .يٜمٔمرٟ :مٔمري٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م
اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٕم٤مرف (ص ،)31ومٚمًٗم٤مت اإلقمالم اعمٕم٤مس ذم وقء اعمٜمٔمقر اإلؾمالُمل عمحٛمقد اًمًامؾمػمي (ص.)229
( )4يمثػم ُمـ أومالم اخلٞم٤مل اًمٕمٚمٛمل شم٘مرر هذا اعمٕمٜمك.
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سمآهل٦م ٓ شمُٕمٜمك سمِم١مون اإلٟمً٤من( ،)2وهذه احل٤مًم٦م ٟمِم٠مت قمـ شم٠مصمػم اًمالُمٌ٤مٓة اًمث٘م٤مومٞم٦م سمٙمؾ رء،
ومتددت إمم إسمٕم٤مد اخل٤مص٦م سم٤مإلؿمٌ٤مع اعم٤مدي اعمٌ٤مذ ُمـ احلٞم٤مة(.)1
واؾمتٛمرت قمٛمٚمٞم٦م اًمتخٚمص ُمـ هذا احلؼ اإلهلل قمؼم ٟمزع ؾمٚمٓم٤من اعم٘مدس قمـ اًمققمل
اإلٟمً٤مين ،وإىمّم٤مء يمؾ ُم٤م هق ديٜمل سمِمٙمؾ ّ
يمكم أو ضمزئل ،واًمتِمٙمٞمؽ ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م
وزقمزقم٧م اًمثقاسم٧م اًمنمقمٞم٦م ووصٛمٝم٤م سم٤مًمرضمٕمٞم٦م ،وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمٔم٤مهر اًمتِمٙمٞمؽ ذم هذا
اًمديـُ ،مع اؾمتٌ٘م ٤مء سمٕمض ُمٔم٤مهر اًمدي٤مٟم٤مت اعمحروم٦م اًمتل شمٔمٝمر ًمٚمٛمِم٤مهد إُم٤م ُمرئٞم٦م أو ُمًٛمققم٦م
ظم٤مص٦م إذا وصؾ إمم ذروة طم٤مًمتف اًمِمٕمقري٦م(ً :)3مذا وم٢من اعمِم٤مهد يتٚم٘مك متٝمٞمد ًا ىمقي ً٤م ًمت٘مٌؾ ُمثؾ هذه
إؿمٞم٤مء واخلْمقع هل٤مُ ،مثؾ :مج٤مل اعمٛمثٚملم ،وضمقدة اًمتٛمثٞمؾ واإلظمراج اًمتل شمِمد اعمِم٤مهد،
وشمدقمقه إمم اإلقمج٤مب واًمتٕم٤مـمػ ُمع اعمٛمثٚملم ،واًم٘مٜم٤مقم٦م ٓ ؿمٕمقري ً٤م سمام يٗمٕمٚمقٟمف ،وُمع شمٙمرار
اعمِم٤مهدة يّمٌح ؾمٚمقيمٝمؿ ُم٘مٌقًٓ ،طمتك وًمق يم٤من ُمرومقو ً٤م ذقم ً٤م ،ومٞمًٝمؾ قمٜمده٤م خم٤مًمٗم٦م اًمنمع
أو قمدم اؾمتٜمٙم٤مر ؾمٚمقك ُمـ ُي٤مًمٗمف.
ومل ي٘مػ إُمر قمٜمد هذا احلد ،سمؾ شمٓمقر طمتك ُٟمٔمِر إمم اإلٟمً٤من قمغم أٟمف جم٤مل ًمٚمرسمح
واخلً٤مرة اعم٤مدي٦م اعمجردة( ،)4سمٕمد أن طمقل اًمٗمٙمر اًمرأؾمامزم اًمٚمٞمؼمازم( )5احلٞم٤مة يمٚمٝم٤م إمم أهداف
( )2يٜمٔمر :اعمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م قمٜمد ومالؾمٗم٦م اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم ًمٌٞمٙمر (ص ،)223-221شمِمٙمٞمؾ اًمٕم٘مؾ احلدي٨م ًمؼمٟمتقن (،252
 ،)121اًمديـ :سمحقث ممٝمدة ًمدراؾم٦م شم٤مريخ إدي٤من حمٛمد دراز (ص.)62 ،42
( )1يٜمٔمر :آٟمٗمالت ومقى قم٤معمٞم٦م ذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمقاطمد واًمٕمنميـ ،ظم٤مًمد حمٛمد هب٤مء( 2994 ،ص .)79
( )3هل طم٤مًم٦م ُمـ اًمِمٕمقر شمتٛمٞمز سم٤مًمٜمِم٤مط اًمٕم٘مكم اًمِمديد ،قمٜمد اًمقصقل ًمدرضم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اعمتٕم٦م أو اعمٕم٤مٟم٤مة ،شمتًٌ٥م ذم اًمت٠مصمػم
اًمٕمٛمٞمؼ قمغم اعمتٚم٘مل دون ؿمٕمقر ُمٜمف .يٜمٔمر :اًمٗمْم٤مئٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤م هل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ،اًمًٞمد اًمٖمْمٌ٤من (ص،)16-28
اًمٗمْم٤مئٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واًمتٜمّمػمي٦م (ص.)165
( )4طم٘مٞم٘م٦م اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م وُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمٝم٤م ،د .قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمًٚمٛمل (ص .)321ويٜمٔمرُ :مقؾمققم٦م اًمٞمٝمقد واًمٞمٝمقدي٦م
واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦مً ،مٚمٛمًػمي (.)62/6( )226 ،24/3
( )5اًمٚمٞمؼماًمٞم٦مُ :مّمٓمٚمح أضمٜمٌل ُمٕمرب ُم٠مظمقذ ُمـ ( )Liberalismذم اإلٟمجٚمٞمزي٦م ،و( )Liberalismeذم اًمٗمرٟمًٞم٦م ،وهل
شمٕمٜمل "اًمتحرري٦م"( ،ارشمًؿ ذم ومٙمر قمٍم اًمتٜمقير) ،وهل ُمذه٥م ومٙمري يْمع اإلٟمً٤من سمدًٓ ُمـ اإلًمف ذم وؾمط إؿمٞم٤مء،
ويريمز قمغم احلري٦م اًمٗمردي٦م اعمٓمٚم٘م٦م ويرى وضمقب اطمؽمام اؾمت٘مالل إومراد ،ويٕمت٘مد أن اًمقفمٞمٗم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م هل مح٤مي٦م
طمري٤مت اعمقاـمٜملم ُمثؾ طمري٦م اًمتٗمٙمػم ،واًمتٕمٌػم ،واعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م ،واحلري٦م اًمِمخّمٞم٦م وهمػمه٤م .يٜمٔمر :اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل (/2
 ،)465 -462طم٘مٞم٘م٦م اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م وُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمٝم٤م (ص.)28-21
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اىمتّم٤مدي٦م ًمٞمّمٌح ُمٕمٞم٤مر اًمٗمْمٞمٚم٦م هق اًمٙمً٥م اعمجرد ،وُم٘مٞم٤مس اًمرذيٚم٦م هق اخلً٤مرة اعم٤مًمٞم٦م،
ومٔمٝمرت ؾمٞمٓمرة اًمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م قمغم صٜم٤مقم٦م اعم٤مدة اًمث٘م٤مومٞم٦م ًمألومالم اًمًٞمٜمامئٞم٦م وشمًقي٘مٝم٤م ذم مجٚم٦م
أهداف ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٕمقعمٞم٦م اًمٙمؼمى ،مم٤م أدى إمم إٟمت٤مج همزير ًمألومالم واعمًٚمًالت( ،)2وهل قمالُم٦م
واوح٦م قمغم إومالس اًمث٘م٤موم٦م ،وشمراضمع اًمدور اًمٗمٚمًٗمل اًمقضمقدي هل٤م ،وؾم٘مقـمٝم٤م ذم
"اًمتًٚمٞمع"(ُ ،)1مـ أضمؾ اًمداومع آىمتّم٤مدي اًمذي أصٌح ذم ُم٘مدُم٦م ُم٘م٤مصد اًمٗمـ اًمدراُمل ذم
اًمٕمٍم احلدي٨م(.)3
ويتْمح ُمـ اعم٘م٤مصد اًمً٤مسم٘م٦م ،سم٠من اًمٗمـ ىمد اظمؽمق سم٤مًمرؤي٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م وسمٓم٤مٟمتٝم٤م اعم٤مدي٦م إمم
اعمريمز ،وأٟمف همػم ىم٤مدر قمغم اًمتحرر ُمـ هذه اًمرؤي٦م ،ومٝمق ُيٕمٞمد دائ ًام إٟمت٤مج دراُم٤م ومٜمٞم٦م ُمتٗم٘م٦م ُمع
اإلـم٤مر اعم٤مدي ،وإظمٓمر ُمـ ذًمؽ أٟمف يٕمتؼم اًمٗمـ اًمٜمٛمقذضمل ًمٙمؾ اًمٕم٤ممل ،ومٝمق اًمذي حيّمد أقمغم
ًقق ذم ص٤مٓت اًمًٞمٜمام ذم يمؾ سمٚمدان اًمٕم٤ممل( ،)4ومتّمؾ ىمٞمٛمف اًمٗمٜمٞم٦م ورؾم٤مئٚمف
اجلقائز ،وهق اًمذي ُي ّ
اًمٗمٙمري٦م إمم يمؾ اعمتٚم٘ملم هل٤م ،وهذا يرؿمدٟم٤م إمم ظمٓمر ُم٤م ُي٘مذف ُمـ اًمِمٌٝم٤مت ذم ذوات اعمتٚم٘ملم،
وهل يم٤مًمٌذور وشمٚمؽ اًمذوات يم٤مٕرض اًمتل شمٜمٌ٧م ومٞمٝم٤م شمٚمؽ اًمٌذور أو متقت ،واعم٘مّمقد أن
يٗمتح اعمرء قمٞمٜمٞمف قمغم ٟمحق ُمتزايد ،وُيؽمق ؾمٓمح اًمٔم٤مهر ًمٞمٙمتِمػ ُم٤م هق طم٘مٞم٘مل ذم ؾمقق اًمٗمـ.


( )2قمدد إومالم واعمًٚمًالت اعمٜمتج٦م إمم أن هق  383،503،2وهذا اًمرىمؿ ذم شمزايد ُمًتٛمرٟٕ ،مف يّمٕم٥م اًمٕمثقر قمغم
سمٞم٤مٟم٤مت ُمقصمقىم٦م ًمٚمٕمديد ُمـ اًمٌٚمدان .يٜمٔمر.www.imdb.com :
( ) commodization( )1هل قمٛمٚمٞم٦م حتقيؾ سمْم٤مئع أو ظمدُم٤مت أو أومٙم٤مر ،أو أي ٟمقع آظمر ٓ يٕمتؼم ُمـ أٟمقاع اًمٌْم٤مئع ،إمم
ؾمٚمٕم٦م شمٌ٤مع وشمِمؽمى ،ويٕمتؼم ُم٤مريمس "اًمًٚمٕم٦م" هل اًمٜمقاة آؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل شمٙمقن اًمرأؾمامًمٞم٦م وٟم٘مٓم٦م سمداي٦م ضوري٦م ًمتحٚمٞمؾ
ٟمٔمؿ ؾمٞم٤مؾم٤مت آىمتّم٤مد .يٜمٔمر :شم٤مريخ ٟمٔمري٤مت آشمّم٤مل ،أرُم٤من وُمٞمِم٤مل ُم٤مشمالر (ص ،)92-89و .web.archive.org
( )3اإليرادات اًمٓم٤مئٚم٦م ًمإلٟمت٤مج اًمًٞمٜمامئل سمٚمٖم٦م ُ 29مٚمٞم٤مر دوٓر ،جمٛمقع ُم٤م طم٘م٘متف ذيم٦م ديزين وٟمتٗمٚمٙمس وم٘مط ُمـ إيرادات
قم٤معمٞم٦م ذم  1229يزيد قمغم ُ 7مٚمٞم٤مرات وُ 762مٚمٞمقن دوٓرٕ :ن اًمًٞمٜمام أصٌح٧م طم٤مًمٞم ً٤م سملم ومٙمٞمٝمام وطمتك إؿمٕم٤مر آظمر ،هذا
همػم إيرادات سم٘مٞم٦م اعمدن اًمًٞمٜمامئٞم٦م .يٜمٔمر.www.ibisworld.com ، www.boxofficemojo.com :
( )4مل أىمػ قمغم إطمّم٤مئٞم٦م دىمٞم٘م٦م شمقوح قمدد ُدور اًمًٞمٜمام ذم اًمٕم٤ممل .Movie theaters

256
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

إقمداد :د .أمحد سمـ قمكم اًمزاُمكم قمًػمي

اًمٗمـ اًمدراُمل وآصم٤مره اًمٗمٙمري٦م "دراؾم٦م قم٘مدي٦م"

املبخح ايجاْٞ
آثاز ايفٔ ايدزاَ ٞيف إطاز ايصساع ايفهسٚ ٟاحلطازٟ
املطًب األ :ٍٚآثاز ايفٔ ايدزاَ:ٞ
ٓ ي٘مقل أطمد سم٠من اًمدراُم٤م يمٕمٛمؾ ومٜمل ؾمٞمٖمػم اًمقاىمع ضمذري ً٤م وطم٤مًٓ ،وًمٙمـ ُمـ دون ؿمؽ
أن ًمدى اًمٗمـ اًمدراُمل اًم٘مدرة قمغم اًمت٠مصمػمً ،مٙمٜمف شم٠مصمػم شمرايمٛمل ٓ يٛمٙمـ ُمالطمٔمتف سمِمٙمؾ آين ،سمؾ
ىمد يتح٘مؼ شم٠مصمػمه قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد( ،)2يمت٠مصمػم قمقاُمؾ اًمتٕمري٦م ،وهبذا مل ي ُٕمد اًمٗمـ اًمدراُمل جمرد
وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمؽمومٞمف واًمتًٚمٞم٦م -يمام ي٘مقًمقن -سمؾ إٟمف يًٚمؽ يمؾ اًمًٌؾ ًمٚمت٠مصمػم ذم اعمتٚم٘مل،
وشمِمٙمٞمؾ اًمققمل اجلٛمٕمل وؾمٚمقيمٞم٤مت إومراد(.)1
وإذا قمٚمٛمٜم٤م أن هٜم٤مًمؽ ىمقى قمٚمامٟمٞم٦م حترك اًمٕم٤ممل اًمٗمٜمل سم٠مهمٚمٌف ،وشمٌذر ومٞمف رهمٌ٤مهت٤م وإرادهت٤م،
وشمٚمٕم٥م سمخٞمقط اإلٟمت٤مج واًمتًقيؼ وومؼ ُم٤م شمريد ،وطمٞمثام شمِم٤مء ،أدريمٜم٤م ُمدى اًمٙم٤مرصم٦م اًمتل
شمؽمسمص سم٤مُٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،سمدء ًا سمٕمّم٤مسم٤مت هقًمٞمقد وُمثٞمالهت٤م واٟمتٝم٤م ًء سم٤معمٝمرضم٤مٟم٤مت اًمًٞمٜمامئٞم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م ،وهذه اًمٕمّم٤مسم٤مت ٓ شمٕمٚمـ قمـ ٟمٗمًٝم٤م قم٤مدة ،وهل سمام متٚمؽ ُمـ ىمقة رأس اعم٤مل واًم٘مدرة
قمغم اسمتزاز اًمٕم٤مُمٚملم ذم اعمج٤مل اًمٗمٜمل أو إهمرائٝمؿ سمام يٚمٌل طم٤مضم٤مهتؿ اًمٜمٗمًٞم٦م ُمـ اًمِمٝمرة
واًمٜمجقُمٞم٦م ،شمًتٓمٞمع أن حترك إقمامل اًمٗمٜمٞم٦م سمام ُيدم اؾمؽماشمٞمجٞمتٝم٤م اًمٗمٙمري٦م واًمٕم٘مدي٦م
واًمتج٤مري٦م(.)3

( )2هتدف اًمدراُم٤م إمم اًمت٠مصمػم ذم اًمٙمُتؾ اجلامهػمي٦م وآٟمتّم٤مر قمغم إطمقال واًمٔمروف :سمٖمٞم٦م اًمقصقل إمم ُمّمٓمٚمح (اًمت٠مصمػم
اجلٛمٕمل) ،يمام طمّمؾ ذم احلرب اًمٌ٤مردة سملم أُمريٙم٤م وآحت٤مد اًمًقومٞم٤ميت سمقاؾمٓم٦م إومالم اًمدراُمٞم٦م ذم حم٤موًم٦م يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ
أن يٖمػم ومٙمر اًمِمٕمقب وَيره٤م إًمٞمف .يٜمٔمر :ومـ اًمِمٕمر أرؾمٓمق (ص  ،)16اسمـ رؿمد وومٞمٚمؿ اعمّمػم ،حمٛمد اسمراهٞمؿ ُمؼموك
(ص ،)6ضمًٛمؽ واًمتٚمٗمزيقن ًمٕمدٟم٤من ـمرؿمف (صُ ،)17م٘مدُم٦م إمم وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل إلدوارد وايملم (ص ،)223اًمٗمـ ذم
اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل رؤي٦م ُمٕمرومٞم٦م وُمٜمٝمجٞم٦م ًمٗمتحل ُمٚمٙم٤موي (ص  ،)243واًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م إلدارة اًمٍماع احلْم٤مري سملم
إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وؾمقاه٤م ُمـ إُمؿ (ص .)223
( )1اًمًٞمٜمام اًمٕمرسمٞم٦م شم٤مرُيٝم٤م وُمًت٘مٌٚمٝم٤م ودوره٤م اًمٜمٝمْمقي (ص  .)172يٜمٔمر :اًمٗمـ ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل رؤي٦م ُمٕمرومٞم٦م وُمٜمٝمجٞم٦م،
ومتحل طمًـ ُمٚمٙم٤موي (ص .)242
( )3أهؾ اًمٗمـ ودم٤مرة اًمٖمرائز ،د .طمٚمؿ حمٛمد اًم٘م٤مقمقد (ص .)12-29
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ومريمزت قمغم إُؾمس اعمريمزي٦م ذم ُمٜمٔمقُم٦م ُسمٜمك اإلؾمالم ،سمٖمٞم٦م شمٗمٙمٞمٙمٝم٤م وهدُمٝم٤م ،وإطمالل
ٟمٛمقذج شمٌٕمل ًمٚمٛمٜمٔمقُم٦م اًمٖمرسمٞم٦م قمقو ً٤م قمـ ُمٜمٔمقُم٦م اعمجتٛمع اعمًٚمؿ إؾم٤مؾمٞم٦م ،وم٠مصٌح اًمٗمـ
اًمدراُمل ُمـ وؾم٤مئٚمٝمؿ اًمٗمت٤ميم٦م ذم اًمت٠مصمػم ،وذًمؽ قمـ ـمريؼ :آؾمتٝمزاء سم٤مًمديـ ،ورومض سمٕمض
ؿمٕم٤مئره ووصٛمٝم٤م سم٤مًمرضمٕمٞم٦م ،واًمتِمٌف سم٤مٕدي٤من اعمخ٤مًمٗم٦م ًمإلؾمالم ،واًمدقمقة ًمٚمٜمٍماٟمٞم٦م وسمدقم٦م
اًمّمٚم٥م واًمٗمداء وهمػمه٤م ُمـ اًمٌدع ،واًمؽموي٩م ًمقطمدة إدي٤من ،وآٟمتّم٤مر ًمٚمٕم٘م٤مئد اًمقصمٜمٞم٦م
اًمٌ٤مـمٚم٦م ،وإوٕم٤مف ٟمًٞم٩م اًمقٓء واًمؼماء ،واًمتٖمري٥م ،وآٟمٍماف قمـ ٟمٍم إُم٦م ورومٕمتٝم٤م،
وإٟمٙم٤مر اًمٞمقم أظمر واًم٘مدر ،ومتثٞمؾ اًمذات اإلهلٞم٦م ،أو إٟمٙم٤مر وضمقد اإلًمف (اإلحل٤مد) ،ومتثٞمؾ
إٟمٌٞم٤مء واعمالئٙم٦م واًمّمح٤مسم٦م ،وشمٚمٗمظ اعمٛمثؾ سمٕمٌ٤مرات اًمٙمٗمر" :يمً٥م اهلل واًم٘مرآن وإٟمٌٞم٤مء
وأُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم واًمّمح٤مسم٦م ،واحلٚمػ سمٖمػم اهلل ،واًمًجقد ًمٖمػم اهلل ...إًمخ" ،وسم٨م اعمٖم٤مًمٓم٤مت
اعمٜمٓم٘مٞم٦م ،وإؿم٤مقم٦م اعمٗم٤مهٞمؿ اعمٖمٚمقـم٦م (احلري٦م اًمِمخّمٞم٦م -اًمٗم٤مئدة -اعمقت اًمرطمٞمؿ -طمري٦م
إدي٤من -اًمت٘مدم -اًمٕم٘مؾ -اًمتٓمقر -اًمٓمٌٞمٕم٦م -اإلٟمً٤مٟمٞم٦م -طمٙمؿ اًمِمٕم٥م ًمٚمِمٕم٥م -ىمًقة
اًمٕم٘مقسم٦م -اإلحل٤مد -اعمثٚمٞم٦م... -إًمخ)( ،)2ومْم ً
ال قمـ اإلسم٤مطمٞم٦م.
إو٤موم٦م إمم حتٞمٞمد اًم٘مٞمؿ ،وسم٨م طم٤مًم٦م اًمٞم٠مس واًم٘مٜمقط واًمِمؽ ،ومجٝمرة اًمث٘م٤موم٦م "اًمتًٌٞمط
واًمتِمقيف"  ،وشم٘مٚمٞمص اعمحكم وشمقؾمٞمع اًمٕم٤معمل ،وإوٕم٤مف دور ىم٤مدة اًمرأي واًمٗمٙمر ،وشم٘مٛمص
أدوار اًمٜمجقم اًمًٞمٜمامئٞم٦م وهمػمه٤م ،واعمزج سملم اًمرُمزي واحل٘مٞم٘مل ،وإوٕم٤مف احلً٤مؾمٞم٦م دم٤مه
اعمٛمٜمققم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م ،واإلدُم٤من قمغم اًمقؾمٞمٚم٦م ،وإو٤مقم٦م اًمقىم٧م واًمٕمٛمر ،وُمٜمع اًمٗمرد ُمـ ٟم٘مد ذاشمف
أو شمٖمٞمػمه٤م ،وشمٖمٞمػم ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م سم٤مًمتِمٙمٞمؽ ذم اعمّم٤مدر احل٘مٞم٘مٞم٦م ،وإطمالل ُمّم٤مدر ضمديدة
همػمه٤م( ،)1وهمػم ذًمؽً ،م ُٞم َ٘مدَ م يمؾ هذا وهمػمه ُمٚمٗمقوم ً٤م ذم إـم٤مر همػم ُمٌ٤مذ ،ىمد يٙمقن ٟمققم ً٤م ُمـ
اًمٙمقُمٞمدي٤م اًمتل شمُْمحؽ أو ٟمققم ً٤م ُمـ اإلهب٤مر اًمٗمٜمل ذي طمٌٙم٦م ُُم ِ
ِمقىم٦م ،ومٞمتًٚمؾ ٟم٤مقم ًام ورىمٞم٘م ً٤م إمم

( )2يٜمٔمرُ :مقؾمققم٦م اعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة ،جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم سم٢مذاف اًمِمٞمخَ :قمٚمقي سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمً٘م٤مف (/2
 ،)14قم٤معمٞم٦م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ،د .قمكم قمٌد احلٚمٞمؿ حمٛمقد (ص ،)362اًمٗمْم٤مئٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واًمتٜمّمػمي٦م (ص.)8
( )1يٜمٔمر :دراؾم٤مت ذم ٟمٔمري٦م آشمّم٤مل ٟمحق ومٙمر إقمالُمل ُمتٛمٞمز ،قمٌد اًمرمحـ قمزي (ص ،)211-221دقمقة إمم ومٝمؿ اًمٜمٔمري٦م
احلتٛمٞم٦م اًم٘مٞمٛمٞم٦م ذم اإلقمالم ،قمٌد اًمرمحـ قمزي (ص.)44
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اًم٘مٚم٥م واًمقضمدان صمؿ اًمٕم٘مؾ ،وهؿ ذم طم٤مًم٦م اؾمؽمظم٤مء واؾمتٕمداد شم٤مم ًمت٘مٌؾ ُم٤م ُيٚم َ٘مك قمٚمٞمٝمؿ
وآؾمتًالم ًمف ،وهٜم٤م يتح٘مؼ اهلدف اًمذي ٓ يٕمٚمـ قمـ ٟمٗمًف ذم اًمٕم٤مدة(.)2
سمٕمد أن أدرك اًمٕم٤ممل اًمٖمريب أن ٟمج٤مح جمتٛمٕم٤مت اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م ذم ُم٘م٤موُمتف يٕمقد إمم سمٜم٤مء
أهي ىمقي ٓ ،يزال ىم٤مدر ًا قمغم شمقصٞمؾ اعمٜمٔمقُم٤مت اًم٘مٞمٛمٞم٦م واخلّمقصٞم٤مت اًم٘مقُمٞم٦م إمم أسمٜم٤مء
اعمجتٛمع ،وُمـ صمؿ يٛمٙمٜمٝمؿ آطمتٗم٤مظ سمذايمرهتؿ اًمت٤مرُيٞم٦م وسمققمٞمٝمؿ وصم٘م٤مومتٝمؿ وهقيتٝمؿ وىمٞمٛمٝمؿ،
ومٙم٤من اؾمتٝمداف شمٗمٙمٞمؽ هذه اعمٜمٔمقُم٦م وشم٘مقيْمٝم٤م هق اًمٌديؾ اًمٕمٛمكم اًمقطمٞمد( ،)1وًمقٓ أن اعمًٚمؿ
يٛمٚمؽ وؾم٤مئٚمف اًمدوم٤مقمٞم٦مُ ،مـ اًمٕم٘مٞمدة اًمّم٤مومٞم٦م ،واإليامن اًمٕمٛمٞمؼ ،واًمتّمقر اعمٜمػم ،عم٤م أُمٙمٜمف
اًمثٌ٤مت.

املطًب ايجاْٞ
ايبد ٌٜاإلضالَ ٞيف ظٌ ايصساع ايفهسٚ ٟاحلطازٟ
إن اهلجٛم٦م اًمتل شمتٕمرض هل٤م اًم٘مٞمؿ اإلٟمً٤مٟمٞم٦م قم٤مُم٦م واإلؾمالُمٞم٦م ظم٤مص٦م ،قمـ ـمريؼ اًمٗمـ
اًمدر اُمل اعمٕم٤مس ،شم٘متيض شمًخػم مجٞمع اًمقؾم٤مئؾ اعمت٤مطم٦م واعمٌ٤مطم٦م ذم اًمنمع حلٗمٔمٝم٤م ،ظم٤مص٦م وأن
اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ضم٤مءت سمتحّمٞمؾ اعمّم٤مًمح وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م وشمٕمٓمٞمؾ اعمٗم٤مؾمد وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م ،واًمؽمضمٞمح
ِقمٜمْد آزدطم٤مم واًمتامٟمع سملم ظمػم اخلػميـ سمتٗمقي٧م أدٟم٤ممه٤م ،ودومع ذ اًمنميـ سم٤مًمتزام أدٟم٤ممه٤م(،)3
واًمٗمـ ُمـ ُم٘م٤مصد اًمتحًٞمٜم٤مت( )4اًمتل ذع اهلل حلٗمٔمٝم٤م يمثػم ًا ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،ومٕمغم
اعمًٚمٛملم أن يًتثٛمروا( )5هذه اًمقؾمٞمٚم٦م ذم ؾمٌٞمؾ طمٗمظ اًميوري٤مت ،وٟمنم اًمديـ واًم٘مٞمؿ اًمٗم٤موٚم٦م
( )2يٜمٔمر :أهؾ اًمٗمـ ودم٤مرة اًمٖمرائز ،د .طمٚمؿ حمٛمد اًم٘م٤مقمقد (ص ،)13اًمٕمقعم٦م واعمامٟمٕم٦مً ،مٌٚم٘مزيز (ص.)27
( )1اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ،قمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي (.)339/2
( )3يٜمٔمر :آؾمت٘م٤مُم٦مٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م (.)439/2
(ُ )4م٘م٤مصد اإلؾمالم صمالث ُمراشم٥م -رشمِ ٌّ٧م طمً٥م إمهٞم٦م ،-هل" :اًميوري٤مت ،واحل٤مضمٞم٤مت ،واًمتحًٞمٜم٤مت" يٜمٔمر :اًمٔم٤مهرة
اجلامًمٞم٦م ذم اإلؾمالم ،ص٤مًمح أمحد اًمِم٤مُمل ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل (ص ُ ،)211م٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون (ص  ،)422اًمٗمـ ذم اًمٗمٙمر
اإلؾمالُمل رؤي٦م ُمٕمرومٞم٦م وُمٜمٝمجٞم٦م ًمٗمتحل ُمٚمٙم٤موي (ص .)244
( )5يمام أن اإلؾمالم ٓ يٕمؽمض قمغم مم٤مرؾم٦م اًمٗمـ ذم إـم٤مره اًمنمقمل سمٙمقٟمف ُمٝمٜم٦م ُمـ أضمؾ اًمداومع آىمتّم٤مدي ،إذ اإلٟمت٤مج اًمٗمٜمل
حيّمد أُمقآً ـم٤مئٚم٦م ،وظم٤مص٦م ذم اعمج٤مل اًمًٞمٜمامئل .يٜمٔمر :اًمٗمـ ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل رؤي٦م ُمٕمرومٞم٦م وُمٜمٝمجٞم٦م (ص .)254
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واًمدقمقة إمم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وأن يتج٤موزوا اًمتٝمقيـ ُمـ ؿم٠مٟمف(ٕ :)2ن اًمٗمـ اإلؾمالُمل داظمؾ ذم
ُم٘مّمقد اًمِم٤مر ع ،وٓ اٟمٗمٙم٤مك سملم ُم٘م٤مصد اإلؾمالم ،يمام أن ًمف ظمّم٤مئص متٞمزه قمـ همػمه ُمـ
اًمٗمٜمقن.
وشمتٛمثؾ هذه اخلّم٤مئص ذم ىمٞم٤مم اًمٗمـ اإلؾمالُمل قمغم أؾم٤مس اًمٕمٌقدي٦م اخل٤مًمّم٦م هلل وطمده،
واًمتحرر ُمـ اًمقصمٜمٞم٤مت واخلراوم٤مت وإؾم٤مـمػم ،وقمغم حترير اإلٟمً٤من ُمـ ؿمقائ٥م اعم٤مدة وأدران
اجلًد ،وختٚمٞمّمف ُمـ قم٤ممل اًمٗمتٜم٦م واًمٖمقاي٦م واًمرذيٚم٦م ،واًمؽميمٞمز قمغم اًمتٓمٝمػم إظمالىمل واإلصالح
اًمديٜمل واًمروطملُ ،مع شمرؾمٞمخ اًم٘مٞمؿ إصٞمٚم٦م ذم ؾمٌٞمؾ حت٘مٞمؼ اخلػم واًمٜمامء واحلؼ واًمٕمدل
يقضمف
واحلري٦م واجلامل ،ذم شمّمقر ؿم٤مُمؾ ًمإلٟمً٤من واًمٙمقن واحلٞم٤مة ،وًمف ٟمٔم٤مم أظمالىمل وىمٞمٛمل ّ
اًمٜمٔمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م سمٜمٔمرشمف اعمتٙم٤مُمٚم٦م( ،)1وٓ ؿمؽ ذم أن اًمدور اًمذي شم٘مقم
سمف اًمدراُم٤م اعمٕم٤مسة يٕمتؼم ُمٜمٗمّم ً
ال قمـ اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م.
وُم٤م اٟمتِم٤مر اًمث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م وشم٠مصمػمه٤م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،إٓ ٟمتٞمج٦م ًمٔمٝمقر وشمٓمقر
أؾم٤مًمٞم٥م اًمٗمـ اًمدراُمل ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م ،ذم اًمقىم٧م اًمذي يم٤من يٙم٤مسمد اعمًٚمٛمقن آصم٤مر
شمراضمٕمٝمؿ ذم اعمج٤مل اًمٕمٚمٛمل واًمٗمٙمري واعم٤مدي :سمًٌ٥م وىمقع سمالد اعمًٚمٛملم ذم ىمٌْم٦م آؾمتٕمامر
اًمٖمريب ،إُمر اًمذي ؾم٤مهؿ ذم اٟمحراف اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٗمٜمٞم٦م ،وأسم٘مك إطمٙم٤مم اًمٗمـ اًمٖمريب وهمػم

ُم٤مؾم٦م وضوري٦م إمم «وم٘مف اًمٗمـش اذ مل يٜمْم٩م هذا
( ٓ )2همٜمك قمـ اًمٜمٔمر اعم٘م٤مصدي ذم اعمً٠مًم٦م اًمٗمٜمٞم٦م ،شمٙمٞمٞمٗم ً٤م وشمقفمٞمٗم ً٤م ،واحل٤مضم٦م َّ
اًمٜمقع ُمـ أٟمقاع اًمٗم٘مف اًمنمقمل اًمٕم٤مم سمٕمدُ  ،قمغم همرار أٟمقاع اًمٗم٘مف وجم٤مٓشمف اعمٕمرومٞم٦م اعمتٕمددة واعمتٜمققم٦م سمِمٙمؾ ظم٤مصُ :مثؾ:
وم٘مف اًمقاىمع ،ووم٘مف اًمتحقٓت ،ووم٘مف إىمٚمٞم٤مت ،ووم٘مف إوًمقي٤مت ،ووم٘مف اعمقازٟم٤مت ،ووم٘مف اًمت٘مديرات ،ووم٘مف اًمتحقـم٤مت ،ووم٘مف
ختّمّم٤مت اًمٗم٘مف وُمٚمح٘م٤مشمفَّ .
وًمٕمؾ اًمًٌ٥م ذم ذًمؽ يٕمقد إمم صٕمقسم٦م اإلطم٤مـم٦م اعمٕمرومٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م
اعمتٖمػمات ،وهمػم ذًمؽ ُمـ ُّ
صمؿ شم٘مرير احلٙمؿ اًمنمقمل ذم ؿم٠مهن٤م ُمـ
سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٗمـ وطمقادصمف ووىم٤مئٕمف وأقمامًمف ،واؾمتٕمّم٤مء ومٝمٛمٝم٤م قمغم أيمٛمؾ وضمف ،وُمـ َّ
ظمالل قمٚمؿ وأدوات أصقل اًمٗم٘مف .يٜمٔمر ًمٚمتقؾمع :يمت٤مب اًمٗمٜمقن ذم وقء ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،شم٠مًمٞمػ جمٛمققم٦م ُمـ
اًمٕمٚمامء ،حترير إسمراهٞمؿ اًمٌٞمقُمل هم٤مٟمؿ.
(ُ )1مـ اعم١مؾمػ أن هذه اًم٘مْمٞم٦م ًمٞمً٧م واوح٦م ًمدى سمٕمض ُمـ يٙمتٌقن قمـ اًمٗمـ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وذًمؽ يرضمع إمم شم٠مصمرهؿ
سم٤مًمٗمٙمر اًمٖمريب اًمقصمٜمل ،وًمذا ومٝمؿ يٕمدون اًمٗمـ اًمقصمٜمل اإلهمري٘مل هق اعمقرد اًمذي يٜمٌٖمل ًمٙمؾ ومٜم٤من أن يّمدر قمٜمف ،وإٓ ومٚمـ
يٙمقن ومٜم٤مٟم ً٤م.؟! يٜمٔمر :ومٚمًٗم٦م اًمٗمـ ذم اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس ،زيمري٤م إسمراهٞمؿ (ص.)71
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اإلؾمالُمل ىمٌْمتف قمغم صٜم٤مقم٦م اًمٗمـ( ،)2ومٙم٤من ُمـ اًمقاضم٥م مح٤مي٦م جمتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛملم ُمـ اعمخ٤مـمر
اًمتل هتدده٤م ،مح٤مي٦م ًمٚمديـ وطمٗم٤مفم ً٤م عم٘م٤مصد اًمنمع.
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ (ت  752هـ)" :وعم٤م يم٤مٟم٧م اعم٘م٤مصد ٓ يتقصؾ إًمٞمٝم٤م إٓ سم٠مؾمٌ٤مب وـمرق
شمٗميض إًمٞمٝم٤م ،يم٤مٟم٧م ـمرىمٝم٤م وأؾمٌ٤مهب٤م شم٤مسمٕم٦م هل٤م ُمٕمتؼمة هب٤م ،ومقؾم٤مئؾ اعمحرُم٤مت واعمٕم٤ميص ذم
يمراهتٝم٤م واعمٜمع ُمٜمٝم٤م سمحً٥م إومْم٤مئٝم٤م إمم هم٤مي٤مهت٤م وارشمٌ٤مـم٤مهت٤م هب٤م ،ومقؾم٤مئؾ اًمٓم٤مقم٤مت واًم٘مرسم٤مت ذم
حمٜمتٝم٤م واإلذن ومٞمٝم٤م سمحً٥م إومْم٤مئٝم٤م إمم هم٤ميتٝم٤م ،ومقؾم٤مئؾ اعم٘مّمقد شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٛم٘مّمقد ،ويمالمه٤م

ُم٘مّمقدً ،مٙمٜمف ُم٘مّمقد ىمّمد اًمٖم٤مي٤مت ،وهل ُم٘مّمقدة ىمّمد اًمقؾم٤مئؾ" .
()1

وي٘مقل اًمِم٤مـمٌل (ت592هـ)ٟٕ" :مف إذا يم٤من اًميوري ىمد ُيتؾ سم٤مظمتالل ُمٙمٛمالشمف
يم٤مٟم٧م اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ٕضمٚمف ُمٓمٚمقسم٦م ،وٕٟمف إذا يم٤مٟم٧م زيٜم٦م ٓ ئمٝمر طمًٜمف إٓ هب٤م يم٤من ُمـ
إطمؼ أن ُيؾ هب٤م"(.)3
وإن يم٤من اعمًٚمٛمقن ىمد ُيٚمتٛمس هلؿ سمٕمض اًمٕمذر ذم اًمت٠مظمر وىم٧م آؾمتٕمامر ،وم٢مهنؿ همػم
ُمٕمذوريـ أن ذم إقم٤مدة شمّمدير اًمٗمـ اإلؾمالُمل( ،)4سمٕمدُم٤م سمدأت اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م ُمًػمهت٤م ذم

سمٜم٤مء اًمت٘مدم اًمٕمٚمٛمل واًمت٘مٜمل واًمٚمح٤مق سم٤مًمدول اعمت٘مدُم٦مً ،متح٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م وطمٗمٔمٝم٤م،
وإسمرازه٤م ًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمٞم٦م وًمإلٟمً٤مٟمٞم٦م قم٤مُم٦م ،وإقم٤مدة اًمري٤مدة ًمٚمحْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م(.)5
وإذا يم٤مٟم٧م رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم مجٞمٚم٦م ذم ُمْمٛمقهن٤م ،وم٤مًمدقمقة إًمٞمٝم٤م سمجامل اًمٗمٜمقن ٟمقع ُمـ
احلٙمٛم٦م اًمتل أُمرٟم٤م اهلل سم٤مشمٌ٤مقمٝم٤م ذم اًمدقمقة إمم ؾمٌٞمٚم٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﴾[اًمٜمحؾ ،]215 :ي٘مقل اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك احلٙمٛم٦م" :هل

( )2يٜمٔمر :اًمٗمـ ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ًمٚمٛمٚمٙم٤موي (.)243 -239
( )1إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ (.)223-221 /3
( )3اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل (.)12/1
(ُ )4مٕم٤ممل اًمٌديؾ اإلؾمالُملُ" :مٕم٤ممل قم٘مدي٦مُ ،مٕم٤ممل شمرسمقي٦م أظمالىمٞم٦مُ ،مٕم٤ممل يمقٟمٞم٦م (اجلامل اًمٙمقين)".
( )5يٜمٔمر :اًمٗمـ ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ًمٚمٛمٚمٙم٤موي (ص .)256-252
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اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ يمالم أو قمٚمؿ يراقمك ومٞمف إصالح طم٤مل اًمٜم٤مس واقمت٘م٤مدهؿ إصالطم ً٤م ُمًتٛمر ًا ٓ
يتٖمػم"(.)2
وىمد أصٌح اًمٗمـ اجلٛمٞمؾ ؾمٛم٦م اًمٕمٍم ،وُمدى طمْم٤مرة وشمٓمقر ُمـ يٜمتٛمل ًمف ،ووؾمٞمٚم٦م
ُم١مصمرة ذم جم٤مل اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ واإلدارة ...إًمخ ،وشمراصمٜم٤م طم٤مومؾ سم٤مؾمتٕمامل اًمٗمـ اجلٛمٞمؾ ذم
اًمتٕمٚمٞمؿ ،وأؿمٝمر أُمثٚمتف اؾمتٕمامل اًمِمٕمر اًمتٕمٚمٞمٛمل(ً )1متًٝمٞمؾ طمٗمظ ُمتقن اًمٕمٚمؿ ،ذم اًمٕمّمقر اًمتل
يم٤من اًمِمٕمر ومٞمٝم٤م هق اًمٗمـ اًمً٤مئد ،أُم٤م اًمٞمقم وم٘مد أصٌح٧م إضمٞم٤مل اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٗمـ أوصمؼ
ارشمٌ٤مط( ،)3ومٙم٤مٟم٧م احلٙمٛم٦م اقمتٌ٤مر ُمتٓمٚمٌ٤مت هذه اعمدة سمٌٜم٤مء ُمٕم٤مرف قمٚمٛمٞم٦م قمؼم ىمقاًم٥م ومٜمٞم٦م
ضم٤مذسم٦م ،و شم٘مرير ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م اًمّمحٞمح٦م وشمرسمٞم٦م إسمٜم٤مء قمغم هذا إُمر ،وشمًٌٞمط اعمقروث
اًمث٘م٤مذم اإلؾمالُمل ًمألضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م ،وسمٜم٤مء اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ًمدى إسمٜم٤مء واًمً١مال وآؾمتٗمً٤مر،
مح٤مي٦م ًمٚمديـ وطمٗم٤مفم ً٤م عم٘م٤مصد اًمنمع.
يمام أن اجلامل ًمدى اعمًٚمؿ ،قمٜمدُم٤م يامرؾمف ذم اًمٗمـُ ،يتٚمػ قمـ ُم٘مّمد اجلامل ذم اًمرؤي٦م
اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ،ذًمؽ أن ومٚمًٗم٦م اجلامل اإلؾمالُمٞم٦م شمت٘مٞمد سمْمقاسمط وأطمٙم٤مم قم٘مٚمٞم٦م وذقمٞم٦م ،متتد ًمتِمٛمؾ
اًمتقومٞمؼ سملم احل٘م٤مئؼ اعمتٕمددة سمٖمٞم٦م اًمقطمدة اعمٕمرومٞم٦م ،ذم طملم شم٘مقم ومٚمًٗم٦م اجلامل اًمٖمرسمٞم٦م قمغم
اًمٗمٝمؿ اًمالحمدود ،اًمذي يدور ذم ُمت٤مه٤مت ٓ حتٙمٛمٝم٤م أي٦م هم٤مي٦م( ،)4ومٙم٤من ذم اجلامل هٜم٤م ظمٚمؾ يٗمًد
اجلامل إيمؼم ذم طمٞم٤مة اإلٟمً٤من ويٜمحط سمف ،سمٞمٜمام يرشم٘مل سم٤مإلٟمً٤من ذم اجلامل اإلؾمالُمل اعمتٛمثؾ ذم
اجل٤مٟم٥م اًمٗمٙمري واإليامين واًمٗمٜمل(.)5
( )2شمٗمًػم اًمتحرير واًمتٜمقيرٓ ،سمـ قم٤مؿمقر (.)163 /23
( )1اعمٞم٤مديـ اًمتل يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م هذا اًمٚمقن ُمـ إدب ،أو اًمِمٕمر اًمذي ٟمًٛمٞمف (شمٕمٚمٞمٛمٞم٤م) صمالصم٦م ُمٞم٤مديـ :أ-أصقل إظمالق
واًمٕم٘م٤مئد .ب-اًمًػم واًمت٤مريخ .ج-احل٘م٤مئؼ واعمٕم٤مرف اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن واًمّمٜم٤مقم٤مت .يٜمٔمر :وحی اإلؾمالم ،أمحد
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( )5يٜمٔمر :إصقل اجلامًمٞم٦م واًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمٚمٗمـ اإلؾمالُمل ،روم٤مقمل (ص .)426

261
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

إقمداد :د .أمحد سمـ قمكم اًمزاُمكم قمًػمي

اًمٗمـ اًمدراُمل وآصم٤مره اًمٗمٙمري٦م "دراؾم٦م قم٘مدي٦م"

وٛمٜمف اقمت٘م٤مده ،وإذا أٟمتجف
وٟمخٚمص إمم أن اًمٗمـ وقم٤مء ٕي رء وم٢مذا أٟمتجف اعمخ٤مًمػ ّ
اعمًٚمؿ شمْمٛمـ اًمٕمٛمؾ ُمٌ٤مدئ اإلؾمالمٕ :ن اًمٗمـ وؾمٞمٚم٦م ًمٖم٤مي٦م ،وًمٞمس اًمٗمـ ًمٚمٗمـ ،وإٟمام اًمٗمـ
وأىمّمد اإلؾمالُمل ُمٜمف ٓ -سمد أن يٙمقن ذم ظمدُم٦م احلؼ واًمٗمْمٞمٚم٦م واًمٕمداًم٦م وذم ؾمٌٞمؾ اخلػمواجلامل ،وإُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م حتٛمؾ ىمْم٤مي٤م صم٘مٞمٚم٦م ذم اعمٞمزان احلْم٤مري واًمت٤مرُيل ،وإذا مل ي١م ِّد اًمٗمـ
رؾم٤مًمتف ذم شمققمٞم٦م إُم٦م ،وًمٗم٧م ٟمٔمره٤م ٟمحق ُمِمٙمالهت٤م وشمِمخٞمص أؾمٌ٤مهب٤م ،وُمـ صمؿ ووع طمٚمقل
ٟم٤مضمٕم٦م هل٤م ،وآهتامم سمتقضمٞمف اًمٓم٤مىم٤مت ،سمٙمؾ دىم٦م وأُم٤مٟم٦م ،ومًٞمٙمقن قمٜمدئذ أطمد قمقائؼ شم٘مدم إُم٦م
وشمراضمٕمٝم٤م(.)2



( )2يٜمٔمر :اًمٗمـ اًمقاىمع واعم٠مُمقل ،اجلريز (ص .)12
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اخلامت١

ِ
ِ
اًمً َالم قمغم ظمػم ظمٚم٘مف ٟمٌَٞمٜمَ٤م ُحم َ َّٛمد ط
٤محل٤متَ ،و َّ
شمتؿ َّ
اًمّم َالة َو َّ
اًمّم َ
احلٛمد هلل ا ًَّمذي سمٜمٕمٛمتف ّ
َْ
َوسمٕمد:

وم٘مد ضمرى اًمٕمرف اًمٕمٚمٛمل َأن شمٙمقن ذم هن٤مي٦م اًمٌحقث واًمٙمت٥مَ ،ظم ِ
٤ممتَ٦م يٕمرض ومٞمٝم٤م

ظمالص٦م اًمٌح٨م وصمٛمرشمف ،وىمد شمٌلم ُمـ ظمالل سمحثل هذا:



َأن ًمٚمٗمـ اًمدراُمل ذم فمؾ طم٤مًم٦م اًمٍماقم٤مت اًمٗمٙمري٦م اًمتل يِمٝمده٤م اًمٕم٤ممل أن ،أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م
ذم اًمٍماع اًمٗمٙمري واإليديقًمقضمل.



أٟمف شمٌلم سمٕمد هذه اًمدراؾم٦م ،شم٠مصمػم اًمٗمـ اًمدراُمل ذم اًمٕم٤ممل اعمٕمٞمش ،واًم ُٙمتؾ اجلامهػمي٦م
وؾمٞمٓمرشمف قمغم اًمٕم٘مقل وشمقضمٞمف اًمٗمٙمر ،وذًمؽ سمٖمرس اعمدريم٤مت واعمٗم٤مهٞمؿ واًم٘مٞمؿ ،وشمٖمٞمػم
ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م ًمدى اعمِم٤مهد.



اشمْمح شمريمز اًمٗمـ اًمدراُمل قمغم ومّمؾ احلٞم٤مة قمـ آدم٤مه٤مت اًمثالصم٦م :اهلقي٦م "اًمٜمٔمرة إمم
اًم٘مٞمؿ" ،اًمٕم٘مٞمدة "وضمقد اهلل" ،اًمٗمٓمرة "اًمتٍموم٤مت واًمًٚمقيمٞم٤مت"ُ ،مًتٖم ً
ال ىمقشمف ذم
ٌ
ُم١مذن شمدرَيٞم ً٤م سمخٚمؼ سمٞمئ٦م طمْم٤مري٦م ضمديدة.
ظمدُم٦م أهداومف اخل٤مص٦م ،ويمؾ هذا



فمٝمر ضمٚمٞم ً٤م طمجؿ اخلٓمقرة وقمٛمؼ احلرب اًمٜم٤مقمٛم٦م دم٤مه اعمًٚمٛملم ،قمـ ـمريؼ ُمٕمروم٦م
اؾمتخداُمٝمؿ ٕىمقى وؾمٞمٚم٦م ُمـ اعمٛمٙمـ أن شمٜمٗمذ هب٤م إومٙم٤مر إمم اًم٘مٚمقب واًمٕم٘مقل وهل:
"اًمٗمـ اًمدراُمل".



وشمقيص هذه اًمدراؾم٦م سمت٠مؾمٞمس ومـ دراُمل سمديؾ ،وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمجٝمقد اًمٕمٚمامء واعمٗمٙمريـ
واًمٜمخ٥م اًمقاؾمٕم٦م ُمـ اعمث٘مٗملم واًمٗمٜم٤مٟملم ،وشمًخػم مجٞمع اًمقؾم٤مئؾ اعمت٤مطم٦م واعمٌ٤مطم٦م ذم
اًمنمع ،عمقاضمٝم٦م آصم٤مر وخم٤مًمٗم٤مت اًمٗمـ اًمدراُمل اًم٘م٤مئؿ ،وعمٕم٤مجل٦م وٕمػ اًمٗمٙمر اًمٌٜم٤مئل
اإلَي٤ميب إصٞمؾُ ،مع ضورة إطمداث شمٖمٞمػم ذم ؾمٌؾ اًمؽمسمٞم٦م ووؾم٤مئؾ اًمتٕمٚمٞمؿ ذم سمالدٟم٤م،
ًمتٜمت٩م أضمٞم٤مًٓ صم٤مسمت٦م قمغم احلؼ سم٤مُمتاليمٝم٤م ًمٚمقؾم٤مئؾ اًمدوم٤مقمٞم٦م ،واًمٕم٘مٞمدة اًمّم٤مومٞم٦م ،واإليامن
اًمٕمٛمٞمؼ ،واًمتّمقر اعمٜمػمُ ،م٤م َيٕمٚمٝم٤م حمّمٜم٦م ود ُم٤م يًتخدُمف إقمداء ُمـ وؾم٤مئؾ.
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و ُأؤيمد أن ُم٤م ُىم ْٛم ُ٧م سمف جمرد حم٤موًم٦م ُمتقاوٕم٦م ىمدُم٧م ومٞمٝم٤م سم٘مدر ُم٤م أشمٞمح زم ُمـ ضمٝمد،
ووىم٧م ،وُم٤مدة قمٚمٛمٞم٦مُ ،م٤م أقمتؼمه دقمقة خمٚمّم٦م ًمٚم٘م٤مدريـ قمغم ُمٕم٤مجل٦م ُمثؾ هذا اعمقوقع ،وإَي٤مد
احلٚمقل اًمًٚمٞمٛم٦م ،واعمخ٤مرج أُمٜم٦مً ،متيضء اًمٓمريؼ أُم٤مم اًمدارؾملم وأصح٤مب اًم٘مرار.
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 .28ظمٓمٌ٦م احل٤مضم٦م اًمتل يم٤من رؾمقل اهلل ط يٕمٚمٛمٝم٤م أصح٤مسمف ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين،
ُمٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع2412 ،هـ1222 ،م ،ط.2
 .29درء اًمتٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕمٌ٤مس ،ت:
حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل ،ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م2422 ،هـ2992 ،م ،ط.1
 .12دراؾم٤مت أدسمٞم٦م ،يقؾمػ اًمِم٤مروينُ ،مٙمتٌ٦م اًمٜمٝمْم٦م-اًم٘م٤مهرة2966 ،م ،ط.2
 .12دراؾم٤مت ذم ٟمٔمري٦م آشمّم٤مل ٟمحق ومٙمر إقمالُمل ُمتٛمٞمز ،قمٌد اًمرمحـ قمزيُ ،مريمز دراؾم٤مت
اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م1223 ،م ،ط.2
 .11اًمدراُم٤م اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م ُم٘مقُم٤مهت٤م ووقاسمٓمٝم٤م اًمٗمٜمٞم٦م ،قمز اًمديـ قمٓمٞم٦م اعمٍمي ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم
ُم٘مدُم٦م ًمٚمج٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٖمزة2432 ،هـ1222 ،م.
 .13دقمقة إمم ومٝمؿ اًمٜمٔمري٦م احلتٛمٞم٦م اًم٘مٞمٛمٞم٦م ذم اإلقمالم ،قمٌد اًمرمحـ قمزي ،دار اعمتقؾمط
ًمٚمٜمنم -شمقٟمس1222 ،م ،ط.2
 .14اًمدوًم٦م ٟمٔمريتٝم٤م وشمٜمٔمٞمٛمٝم٤م دراؾم٦م ومٚمًٗمٞم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ،إسمراهٞمؿ درويش ،دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-
اًم٘م٤مهرة2969 ،م.
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 .15اًمديٛمقىمراـمٞم٦م وومٙمر اًمدوًم٦م ،قمٌد اًمٗمت٤مح اًمٕمدويُ ،م١مؾمً٦م ؾمجؾ اًمٕمرب -اًم٘م٤مهرة،
2964م.
 .16اًمديـ واًمرؤي٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ًمٚمٕم٤ممل ذم وقء اًمٜمامذج اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اًمٙمؼمى ،حمٛمد ؿمقىمل اًمزيـ،
ُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،جمٚم٦م اًمٗمٞمّمؾ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م،
1227م.
 .17اًمديـ :سمحقث ممٝمدة ًمدراؾم٦م شم٤مريخ إدي٤من ،حمٛمد قمٌد اهلل دراز ،دار اًم٘مٚمؿ.
 .18اًمرائد ُمٕمجؿ ًمٖمقي قمٍمي ،جلؼمان ُمًٕمقد ،دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم2991 ،م ،ط.6
 .19ؾمحر اًمًٞمٜمام ،قمكم أسمق ؿم٤مدي ،اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب1226 ،م.
 .32ؾمٜمـ أيب داود ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م إزدي اًمًجًت٤مين أسمق داود ،ت :ؿمٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوط وآظمرون ،دار اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م2432 ،هـ1229-م ،ط.2
 .32ؾمقؾمٞمقًمقضمٞم٤م أومالم اًمٙم٤مرشمقن وشمٓمٌٞمع اًمٓمٗمؾ اًمٕمريب ،إيامن قمٌد اًمٜمٌل سم ّٚمقطُ ،مٜمتدى
اعمٕم٤مرف1224 ،م.
 .31ؾمقؾمٞمقًمقضمٞم٤م اًمؽمومٞمف ذم اًمتٚمٗمزيقن اًمدراُم٤م اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م ،د .أدي٥م ظمْمقر ،دار إي٤مم-
اجلزائر2999 ،م ،ط.2
 .33اًمًٞمٜمام اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م ؿم٤مؿم٦م ًمٚمتْمٚمٞمؾ ،حمٛمد قمٌٞمدو ،دار يمٜمٕم٤من  -دُمِمؼ1224 ،م.
 .34اًمًٞمٜمام اًمٕمرسمٞم٦م شم٤مرُيٝم٤م وُمًت٘مٌٚمٝم٤م ودوره٤م اًمٜمٝمْمقي ،جمٛمققم٦م سم٤مطمثلمُ ،مريمز دراؾم٤مت
اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م  -سمػموت1225 ،م.
 .35ؿم٤مؿم٦م اًمٕم٤ممل ،ضمٞمؾ ًمٞمٌقومٞمتًٙمل ضم٤من ؾمػمو ،شمرمج٦م وشم٘مديؿ :رواي٦م ص٤مدق ،اعمنموع
اًم٘مقُمل ًمٚمؽممج٦م1226 ،م.
 .36اًمِمٕمر اًمتٕمٚمٞمٛمل "سمداي٤مشمف ،شمٓمقره ،ؾمامشمف" ،د .ظم٤مًمد احلٚمٌقين ،جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ًممداب
واًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،اعمجٚمد  ،11اًمٕمدد (1226 ،)4+3م.
 .37صقرة اإلؾمالُمٞملم قمغم اًمِم٤مؿم٦م ،أمحد ؾم٤مملُ ،مريمز ٟمامء ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت ً -مٌٜم٤من،
1224م ،ط.2
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 .38وحی اإلؾمالم ،أمحد أُملم ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب -سمػموت2979 ،م ،ط.22
 .39اًمٔم٤مهرة اجلامًمٞم٦م ذم اإلؾمالم ،ص٤مًمح أمحد اًمِم٤مُمل ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل2427 ،هـ،
2986م ،ط.2
 .42فم٤مهرة ٟم٘مد اًمديـ ذم اًمٗمٙمر اًمٖمريب احلدي٨م د.ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٛمػميُ،مريمز شمٙمقيـ ًمٚمدراؾم٤مت،
1228م ،ط.2
 .42قم٤معمٞم٦م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ،د .قمكم قمٌد احلٚمٞمؿ حمٛمقد (ت 2397هـ) ،دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م
واًمٜمنم واًمتقزيع2991 ،م ،ط.2
 .41اًمٕم٘مؾ اًمٌ٤مـمـ وقمالىمتف سم٤مُٕمراض اًمٜمٗمًٞم٦م ،شم٠مًمٞمػ ؾم٤مدًمر ،وٟم٘مٚمف إمم اًمٕمرسمٞم٦م قمٌ٤مس
طم٤مومظ ،ذيم٦م ومـ اًمٓمٌ٤مقم٦م-اًم٘م٤مهرة2946 ،م ،ط.2
 .43قمٚمؿ ٟمٗمس اًمٜمٛمق إؾمس واًمٜمٔمري٤مت ،طمًـ ُمّمٓمٗمك قمٌد اعمٕمٓمل (ُمٕم٤مس) ،هدى حمٛمد
ىمٜم٤موي ،دار ىمٌ٤مء ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع1222 ،م.
 .44قمٚمؿ ٟمٗمس اًمٜمٛمق ُمـ اجلٜملم إمم اًمِمٞمخقظم٦م ،قم٤مدل قمز اًمديـ إؿمقلُ ،مٙمتٌ٦م إٟمجٚمق
اعمٍمي٦م1228 ،م ،ط.2
 .45اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اجلزئٞم٦م واًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ،د .قمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي ،دار اًمنموق – اًم٘م٤مهرة،
1221م ،ط.2
 .46قمقعم٦م إٟمِمٓم٦م اإلقمالُمٞم٦م ىمْم٤مي٤م وآراء ،أ.د .محدي طمًـ أسمق اًمٕمٞمٜملم.
 .47اًمٕمقعم٦م واعمامٟمٕم٦م ،قمٌد اإلًمف سمٚم٘مزيز ،دار احلقار ًمٚمٜمنم واًمتقزيع1221 ،م ،ط.2
واًمٜمنم1222 ،م،

 .48اًمٗمْم٤مئٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤م هل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ،اًمًٞمد اًمٖمْمٌ٤من ،ؾمٗمػم ًمإلقمالم
ط.2
 .49اًمٗمْم٤مئٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واًمتٜمّمػمي٦م أهداومٝم٤م وؾم٤مئٚمٝم٤م ؾمٌؾ ُم٘م٤موُمتٝم٤م ،شمريمل ظم٤مًمد اًمٔمٗمػمي،
جمٚم٦م اًمٌٞم٤من2418 ،هـ ،ط.2
 .52ومٚمًٗم٤مت اإلقمالم اعمٕم٤مس ذم وقء اعمٜمٔمقر اإلؾمالُمل ،د .حمٛمقد يقؾمػ اًمًامؾمػمي،
اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل1228 ،م ،ط.2
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 .52ومٚمًٗم٦م اًمٗمـ ذم اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس ،زيمري٤م إسمراهٞمؿُ ،مٙمتٌ٦م ُمٍم2988 ،م ،ط.1
 .51اًمٗمـ اإلؾمالُمل ،أسمق ص٤مًمح إًمٗمل ،دار اعمٕم٤مرف -اًم٘م٤مهرة2992 ،م ،ط.3
 .53ومـ اًمِمٕمر ،أرؾمٓمقُ ،مٙمتٌ٦م إٟمجٚمق اعمٍمي٦م2983 ،م.
 .54اًمٗمـ اًمقاىمع واعم٠مُمقل ىمّمص شمقسم٦م اًمٗمٜم٤مٟم٤مت واًمٗمٜم٤مٟملم ،د .ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلريز،
ُم١مؾمً٦م اجلريز ًمٚمتقزيع واإلقمالن2416 ،هـ.
 .55اًمٗمـ ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل رؤي٦م ُمٕمرومٞم٦م وُمٜمٝمجٞم٦م ،ومتحل طمًـ ُمٚمٙم٤موي ،اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل
ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل1223 ،م ،ط.2
 .56اًمٗمـ ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ د .حمٛمقد اًمًٌٞمقينُ ،مٙمتٌ٦م إهة1222 ،م ،ط.2
 .57اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموز آسم٤مدي جمد اًمديـُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م،
2416هـ1225 ،م ،ط.8
 .58اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى ذم اًمٗمروع "أو" ىمقاقمد اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م
زيـ اًمديـ أسمق اًمٗمرج احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل ،ت :د .قمٌد اهلل اًمٓمري٘مل2422 ،هـ ،ط.2
 .59ىمقة اًمّمقرة ٕمحد دقمدوش ،دار ٟم٤مذي ًمٚمٜمنم اإلًمٙمؽموين1224 ،م ،ط.2
 .62اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م واًمًٚمقك اعمٜمْمٌط ،صٚمٞمح٦م رطم٤مزم ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ضم٤مُمٕم٦م احل٤مج خلي-
اجلزائر1228 ،م.
 .62يمت٤مب اًمٗمٜمقن ذم وقء ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،شم٠مًمٞمػ جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ،حترير
إسمراهٞمؿ اًمٌٞمقُمل هم٤مٟمؿُ ،م١مؾمً٦م اًمٗمرىم٤من ًمٚمؽماث اإلؾمالُمل1226 ،م.
 .61يمت٤مب صمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م ذم ٟمٔمري٦م اجلٜمس ،ؾمٞمجٛمقٟمد ومرويد ،ت :ضمقرج ـمراسمٞمٌم ،دار
اًمٓمٚمٞمٕم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم -سمػموت ،2983،ط.1
ً .63مً٤من اًمٕمرب اعمحٞمط ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر آومري٘مل اعمٍمي مج٤مل اًمديـ أسمق
اًمٗمْمؾ ،دار ص٤مدر – سمػموت ،ط.2
ُ .64م٤م سمٕمد احلداصم٦م واًمًٞمٜمام إقم٤مدة ىمراءة ،قمالء قمٌد اًمٕمزيز اًمًٞمدُ ،مٜمِمقرات وزارة اًمث٘م٤موم٦م-
اعم١مؾمً٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمًٞمٜمام ،دُمِمؼ1222 ،م ،ط.2
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ُ .65م٤مريمًٞم٦م اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،روضمٞمف ضم٤مرودي ،شمرمج٦مٟ :مزيف احلٙمٞمؿ ،دار أداب2983 ،م،
ط.2
ُ .66مٌ٤مدئ ذم ٟمٔمري٦م اًمِمٕمر واجلامل ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اسمـ قم٘مٞمؾ (ت  769هـ) اًمٔم٤مهري،
اًمٜم٤مدي إديب سمٛمٜمٓم٘م٦م طم٤مئؾ2428 ،هـ2997 ،م.
 .67اعمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م قمٜمد ومالؾمٗم٦م اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم ،يم٤مرل سمٞمٙمر ،ت :حمٛمد ؿمٗمٞمؼ همرسم٤مل،
ُم١مؾمً٦م هٜمداوي د أي د ،1227 ،ط.2
ُ .68مًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ (ت  142هـ) ،ت :جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ،دار اًمًالم،
2434هـ1223 ،م ،ط.2
 .69اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم ،أمحد سمـ حمٛمد اًمٗمٞمقُمل (ت ٟمحق  772هـ)،
ُمٙمتٌ٦م ًمٌٜم٤من2987 ،م.
 .72اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل ( )164 /1اًمديمتقر مجٞمؾ صٚمٞمٌ٤م دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م إومم
2973م.
ُ .72مٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة ،د .أمحد خمت٤مر قمٌد احلٛمٞمد قمٛمر ،قم٤ممل اًمٙمت٥م2419 ،هـ،
1228م ،ط.2
اعمٗمّمؾ ذم اًمٚمٖم٦م وإدب ،إُمٞمؾ سمديع يٕم٘مقبُ-مٞمِم٤مل قم٤ميص ،دار اًمٕمٚمؿ
 .71اعمٕمجؿ
ّ
ًمٚمٛماليلم2987 ،م ،ط.2
 .73اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ،إسمراهٞمؿ أٟمٞمس  -قمٌد احلٚمٞمؿ ُمٜمتٍم -قمٓمٞم٦م اًمّمقاحلل  -حمٛمد ظمٚمػ
اهلل أمحد ،جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُ -مٙمتٌ٦م اًمنموق اًمدوًمٞم٦م1224 ،م ،ط.4
ُ .74م٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم ،قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق احلًـ إؿمٕمري (ت  314هـ) ،حت٘مٞمؼ:
هٚمٛمقت ريؽم ،دار ومراٟمز ؿمت٤ميز -سمٛمديٜم٦م ومٞمًٌ٤مدن (أعم٤مٟمٞم٤م)2422 ،هـ – 2982م ،ط.3
ُ .75م٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون (ت 828هـ) ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمدون وزم اًمديـ،
تُ :مّمٓمٗمك اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمكُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م2377 ،م.
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ُ .76م٘مدُم٦م إمم وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل ،إدوارد وايملم ،ت :وديع ومٚمًٓملمُ ،مٓم٤مسمع آهرام اًمتج٤مري٦م،
2982م.
 .77اعمقاوم٘م٤مت ،إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مـمٌل ،ت :أسمق
قمٌٞمدة ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن ،دار اسمـ قمٗم٤من2427 ،هـ2997 ،م ،ط.2
 .78اعمقضمز ذم اعمنح اإلهمري٘مل ،قمٌ٤مس قمٌد اًمٖمٜمل ،دار صٗمح٤مت ًمٚمدراؾم٦م واًمٜمنم،
1224م ،ط.2
 .79اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ،جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء واًمٌ٤مطمثلمُ ،م١مؾمً٦م أقمامل اعمقؾمققم٦م ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع2429 ،هـ2999 ،م ،ط.1
ُ .82مقؾمققم٦م اعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة ،جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم سم٢مذاف اًمِمٞمخ َقمٚمقي سمـ
قمٌد اًم٘م٤مدر اًمً٘م٤مفُ ،مقىمع اًمدرر اًمًٜمٞم٦م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م2433 ،هـ.
ُ .82مقؾمققم٦م اعمٗم٤مهٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ،اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م – ُمٍمُ ،مقىمع
وزارة إوىم٤مف اعمٍمي٦م ،أقمده ًمٚمٛمٙمتٌ٦م اًمِم٤مُمٚم٦م :قمقيًٞم٤من اًمتٛمٞمٛمل اًمٌٍمي.
ُ .81مقؾمققم٦م اًمٞمٝمقد واًمٞمٝمقدي٦م واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م ،قمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي ،دار اًمنموق2999 ،م،
ط.2
ُ .83مقؾمققم٦م شم٤مريخ اًمًٞمٜمام ذم اًمٕم٤ممل ،ضمٞمقومري ٟمقويؾ ؾمٛمٞم٨م ،شمرمج٦م جم٤مهد قمٌد اعمٜمٕمؿ ،اعمريمز
اًم٘مقُمل ًمٚمؽممج٦م1222 ،م ،ط.2
ُ .84مقىمػ اًمٌنم حت٧م ؾمٚمٓم٤من اًم٘مدرً ،مٚمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك صؼمي ،اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م وُمٙمتٌ٤مهت٤م-
اًم٘م٤مهرة2351 ،هـ ،ط.2
ٟ .85مٔمري٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦مٟ ،مٍم حمٛمد قم٤مرف ،اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل2996 ،م،
ط.1
ٟ .86مٔمري٦م إٟمقاع إدسمٞم٦م ،م.ل .ومٞمٜمًٞم٧م ،شمرمج٦م وشمٕمٚمٞمؼ :د .طمًـ قمقنُ ،مٜمِم٠مة اعمٕم٤مرف
سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م2978 ،م ،ط.1
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 .87اًمٜم٘مد إديب وُمدارؾمف احلديث٦م ،ؾمت٤مٟمكم ادهم٤مر ه٤ميٛمـ ،شمرمج٦م :إطمً٤من قمٌ٤مس (ت
2414هـ) ،دار اًمث٘م٤موم٦م – سمػموت2658 ،م.
 .88اهلقي٦م واحلريم٦م اإلؾمالُمٞم٦مً ،مـٕمٌد اًمقه٤مب حمٛمد أمحد اعمًػمي ،دار اًمٗمٙمر ،حترير :ؾمقزان
طمرذم1228 ،م ،ط.7
ُ .89مقاىمع ُمتخّمّم٦م ًمإلطمّم٤مئٞم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م:
.a

.www.statista.com

.b

.www.ibisworld.com

.c

.www.boxofficemojo.com

.d

.web.archive.org

.e

.www.imdb.com

.f

.www.the-numbers.com
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