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: 

ّّ ندت ذيدّّه ايدلا ااثؽدس   دْ ت نرؼ ّيًدا تادا ّحهؼدو ػنٌامدو ندت إّد ااّْاخ ادّ ذرثداهن إادَ ذىدت  إذا كان ال تد

ااٍْاٌدّْح تاااريّْد ث شدّه  تاااؼنَ اايْاِ ا ؽّاشح ال تاااؼنَ ااىننِ ايا،  اا ىِ ػالادح ااردهػّْح اايانا ااؽّّس،

ِ  ِّ ِّ إٌالن ااؽدّّس ال ااافههث اّ ّ ٌن ااٍؤاالن إم انّّْت إذا كان ااٍائ   ى  ّا ت ااؽّّس ػت خحاب ٌْاٌ

ػ َ أمّيا ااحهّيح اااص دَ ااّردِ  اارهػّْح ٌٌٍ أمّيا مرْعح اؼا ّْح امرياتّْح، ذٌاضؼد اااعراؼاخ ااثرهّّح ّفيه نت

ِّ ارنظْه ااؽْاج  االظرااػّْح تصٌنج ػاّنح، ًىلا،  ْاا ُّؽٍة، ُّثؼّ اارهػّْح ػت نعال ذٌّص  إاْيا ااؼي  اإلمٍام

ِّ ًاااؽاّدس، اااريَّْ  ااّلُ ااردهن  دِ كصْده ّّ  دِ ااف ٍدفاخ ضدهتاً ندت  ندت احؼْدان تداإلػهان ػدت اادٌااؼ ًُػد

 .ضهًب ااىّف

ِّ  احظّن تاانٍثح إاْو أن مر  ّه ػ دَ  شّه إّن ذاك ااٍائ  ااؽّّس مفٍو ال ّؤنت ِّ إٌالن تٌؼّج خحاب ٌْاٌ

ػ َ نظاؼح نا ذىة إاْو نت  أّن ا ٍائ  نت ااؽعط ااٌااؼّْح نا ّ فِ، اّْاّ  ٌْاٌّْح  ِ ااعاغ. ًااؽيْيح خحاتاخ

ّّه ااّلُ ّهاه او ااحاً ًاارغْْة  .ػثه اإلّيام تااٌؼّج ااُؽ ه ػنّ اا صْهّت اايٌل تاارؼ

كان كّ  تؽس ّيدٌم ػ دَ  هضدّْح اؼنٌان أنهماه إّ ااّْاً ًا ت إذا  ال مهًم اارٍّهع ًذيّّه اإلظاتاخ ذٌٍّغا

ٌئٓ وبٔذ ٕ٘بن خطبثبد س١بس١ّخ إسال١ِّخ ِزنّذدح فئّٔٙب رزّٛدذ ) 8احاّ    ر ت  هضّْرنا ىنا ىِ اارااْح ًاؼّج ػ َ

ًحّن  ِ ذ ك اايحاتداخ ااٍْاٌدّْح نفداىْه كصْدهج ٌنيصده مظهمدا ىندا ػ دَ . (فٟ ِسزٜٛ ا١ٌ٢ّبد اٌّزذّىّخ ف١ٙب

 .اٌّْح ػثه طهؼو ا ّني ًااري ْة ًإػاهج اانظهاارهػّْح ااٍْ نفيٌم

: 

ااٍْاٌّْح ًّهذثظ أٌاٌاً تيضدّْح االاردىام ااٍْاٌدِ اااؽْد  ػ دَ  اارهػّْح ًاؼّ نت أىّه ااافاىْه  ِ ااؼ ٌم

ن تّاّدح ندت اايده ا ًّاح ًاؼرهانيا، ًىٌ أنه طهؼو   ٍفًّْا اا صْده ندت ننظّدهُ ااف ده ااٍْاٌدِ ًاظة اايضٌع

ذي ْدة نفيدٌم ااردهػّْح ًأٌٍدو ّدر ّي   دِ  ًنّان ااثؽس ػنّ )ىٌتى ًاٌك(، ااٍاتغ ػره ًميصّ تاايصٌص

 :ااٍؤال اارااِ

ّعؼ يه ّهضدٌن تيهاناذيدا ًتادا ذفهضدو ندت أّد ال امرظدام  نا ىٌ ٌثة خضٌع اانّاي ا ًّاحث ًنا ااّلُ

 ّ رددثً تدو ىدد8ٌ اادداذا ّعدة ػ ددَ اانّدداي اارٍددا ل ّير ددف ظٌىهّّداً ػددت ٌددؤال  خده اددّ ًادٌامْت ًضددٌاتظث ًىدلا

 اايضٌع ا ًّاحث



 

  

 

ّّهه )ناكً  ْثه( ّؼنِ اّنج  إّن اارهػّْح نهذثحح تاٍّ ااؽّق  ِ ااؽ ه، ًالاك  ئّن نفيٌم اارهػّْح كاا ؼ

ِّ نا ػ َ كٍدة اػردهاا اانّداي تدو ًندت ىندا كامدد ااردهػّْح ااٍْاٌدّْح نهذثحدح تيدّنج اانظدام ػ دَ  .مظام ٌْاٌ

د   ًااؽفاظ ػ ْو أّضاً،  اارهػّْح اٍْد أنًها شاترًا،  يِ ذُ رٍة ًاّ ُّ ردة كٍة االػرهاا تو ٌّ ايدا ااثيداو ًااره

 .ًاّ ذرالَّ ًذضؼف

ِّ تدْت ااؽداكه ًاااؽ دٌم ادّ  ّدرّه االاردىام تدو ًادّ إّن احنه ّرؼ ّق  دِ ااؽيْيدح تضدهب ندت ااؼيدّ االظراداػ

 .ُّنيض نت أؼّ ااحه ْت أً ك ْياا

ّثيَ ندا اارهؼدو )نداكً  ْثده( ااّدلُ اٌدرنّ   ئّن أىّه نا ّا ننا ذكهه  ِ ىلا اااعال جٙخ اٌزص١ٕف أّنا نت

ّّه شالشح أمٌاع ا رهػّْح ااٍْاٌّْح ىِ إاَ نصاهن اارهػّْح ًأًٌ ذر  ّيا  :اْؽ

 .ػّْح اائاح ػ َ ااااضِ ًاارانّ  ًااؼاهج، ًّرّه ذٌانشيااارهػّْح ااري ّّّْح8 ًىِ ّه . 

ج ّددي  ّددهاه اااؽ ٌنددٌن  اارددهػّْح اا انوناذّْددح أً اا انونّْددح8 ًىددِ نٍددرنّج إاددَ  ددلاذج  ههّّددح.   ٌّ ًادد

نًن ػ ددَ أمّيدده ناضددٌن تااؽدداكه اا ددانونِ  ّيًصددا ادداهناً ػ ددَ إهانج ااًّاددح، أً أن أًا ددك ٌَّ دد اااؽ ددٌنْت ُّصَّ

 .ًاات ٌن تو

ص  إاْو ااف ه ااؽّّس ًامريَ إاْو، ؼْس ّرّه ااهضا ًاارٌا ق  ِ إطدان .   ٌّ اارهػّْح اايامٌمّْح8 ًىِ نا ذ

 .اٌامْت ًامرياتاخ ًهٌاذْه

احمٌاع ااصالشح  ئمّو اّ ّعاغ تْت  ًااعّّه تاااالؼظح ىنا، أمّو نغه نا ّثًّ نت اخرال اخ ظٌىهّّح تْت ىله

 .ًاؼّ  ِ مظام ؼ ه مٌػْت أً ؼرَّ تْت ااصالشح

ّّننا ٌهًّؼا أّن نٍأاح اارهػّْح ذرعاًو اارأن ااٍْاٌِ  ِ تؼّه ااضّْق ااارؼانا ػ ْدو  ّثًّ نت خالل نا ا

ج ااااهّّح ًأهًاخ ارصثػ أنهاً  ٌّ ااؽ ه اااراصّ ح  ِ أظيىج ااًّاح،  شيا ّْاً ًاٌؼاً،  ااٍ حح ااٍْاٌّْح نغه انرالكيا ا ي

ذؽيّددق تيددا االؼرددهام ًنضددا اااؽ ددٌنْت تيددا، ًىددٌ أندده اددّ ّرؽيّددق  ئاددح إاددَ ّددهػّْح ئمّيددا ذثيددَ  ددِ ؼاظددح ها

ااٌشْيدح تدْت ااردهػّْح  اايامٌمّْح، ًادّ ّدرّه ااٍدؼِ إاْدو ػثده ذأٌدًْ ّدهػّْح ننىّّدح تاػرثدان ااؼالادح تااارهًػّْح

 .ًاايْه

ائّج  ِ نعراغ ندا.  دئن انذثحدد ااٍْاٌّْح نهذثحح تحثْؼح ااصيا ح ااٍ ًتر ك ااؼالاح ذؽّّّاً ذ ٌن اارهػّْح

اددْت ؼٍددة اارصددنْف اافْثددهُ اااددلكٌن، أُ اارددهػّْح اارددهػّْح ًّ ااري ّّّْددح ًاارددهػّْح  ااٍْاٌددّْح تااصددنفْت اح

ُّ إادَ ذ دهًّ ااردهػّْح اايامٌمّْدح، تاؼندَ  اا انوناذّْح،  ئّن ذاك ّّّل ػ َ طثْؼح شيا ح اااعراغ ااّلُ اه ّصد  تؼد



 

  

 

ل ٌّ اااؽاّصدح ًاااٍدرنّج إادَ  ؼّْاذدو ااهنىّّدح، ًكصْدهاً ندا ذ دٌن نفانادح، إادَ نهظؼّْدح ااؽّاشدحندت نهظ أمّو اه ّرؽد

ددّذيا ااصددٌناخ ااؼ اّْددح  ااانعددىاخ ااف هّّددح ًااااهّّددح، ؼْددس ّ ددٌن اإلمٍددان  ددِ ٍّ نهكددى ااانظٌنددح اايْاّْددح اارددِ ظ

 .اترّاو نت اايهن ااٍاتغ ػره ًااف ٍفّْح  ِ ااغهب

ِّ  ّّاخ اانظهّّح، ػ َمؽٍة أّن نص  ىله اارؽّ ٌهػح ذيّّايا، كامد ضهًنّّح اردأطْه اااٌضدٌع احصد 

ل ندا ّا نندا أن مالؼظدو، أنّ  ايلا ااثؽدس ااّدلُ ًّ نفيدٌم ااردهػّْح  مٌّظدو  ْدو اانظده إادَ ااف ده اإلٌدالنِ. ًاؼدّ  أ

انيد  ػ دَ ااافدان   ّؽْد  ػ دَ ااعامدة اادّّنِ أً نهذثظ هالاّْاً تأافاظ أخهٍ نت اثْ  اارهع ًاارهّؼح، أُ تادا

، اا ّدلّت ّثدًّ أنّ  نّاا ّؽيّق ا ؽاكه أً ااي ْفح ِّ اااٍد اْت ًنندل  أً احنْه ااٍ حح ااهنىّّح إاَ ظامة اانفٌذ ااىنند

)صد َ   ػ ْدو ًٌد ه( كدامٌا ِّ ػ دَ ًػدِ تداافٌان  تْنيادا، ًىدلا ػ دَ ػ دً ندا  ذعهتريه احًاَ تؼّ ً اج اانث

 ,Rosenthal 1968) أّن اااٍد اْت اده ّاّْدىًا تدْت ااٍد حح ًاانفدٌذ ندت Rosenthal) نًومردال)ذىدة إاْدو 

p22.)  ّ أً ااؼثّداي، ؼرّدَ ًاؼ ِّ ال ّدرّه ااعادغ تدْت  ىلا ااراْْى كدان ندت احٌدثاب الٌدريالا أتدِ ت ده هًن ػ د

ِّ  ِ ّّ ًاؼّج )ااره ِ،  ُّ ًااىنن  .(201، ص 1002ااهنى

: 

ٌددْرّه اٌرؽضددانىا تاٌددراهان  ددِ اارددانّ  اإلٌددالنِ، إضددفاو  إّن ذعهتددح ااصددؽاتح احًاددَ  ددِ اايال ددح

ا كْفّْاخ ذدّاًل ا رهػّْح ػ َ احمظاح ًّ . ًال ميصّ ىنا ذؽّّ ُّ ااؽ ده ندت إظاداع  ااارؼااثح اترّاًو نت ااؽ ه احنٌ

ح ال ااردهػّْح، ًإن كدان نٍدر يااً ندت اااردهًػّْ   يدلا ندا ّا نندا إهناظدو ضدات  ًذؼْْت ًّدٌنٍ ًًالّدح ػيدّ،

، نادا ٍّداػ تداايٌل ذعهتح ااي فاو احنتؼح ِّ ا إاَ ذثهّه ااٌااغ ااردانّي ًٌ تغْداب مظهّّدح  احًائ ، ًىٌ ّيّا أٌا

ااي ْ دح ادٍّ اافالٌدفح تاايصدٌص،  ادا ػدّ أؼ انداً  ٌْاٌّْح اٍّ اااٍد اْت اايدّانَ  ْادا ػدّا تؼدض االٌدرصناواخ

نصااّْداً ّعدة  ال ّرعاًو أن ّ ٌن ذرثّصاً تاا كامد ػ ْو "اايال دح ااهاّدّج" ًندا ػدّ ّح اااحااٌ حامّْح ىٌ  ِ ميا

ٍّك تو  .اارا

ّّ تؼّْ ذضّيه  ضدائ  ااي فداو احًائد   دِ نعدانْغ ااؽدّّس  ً ِ ىلا اإلطان ذؽّّّاً ّا ننا أن مفيه ًإاَ ؼ

اؽ ايده، ّ راٍدٌميا  دِ ذاصّد   ااؼثّاٌّْْت إادَ ّدهػّْحكان ذاك اارضّيه ًاّْ ؼاظح ااي فاو احنٌّّْت ً ااٍنّّْح،  يّ

ِّ ندا ّردّهع تدو اؽ ادو ًاهاناذدو، امحالاًدا  خاص اات ٌثييه نت ااي فاو احًائ .  ْعّ ُّ أً ااؼثّاٌد ااي ْفح احندٌ

 دِ ًصدٌل أتدِ ت ده إادَ  صْغ نت أخثان ؼٌل خال رِ اااّّنح ًاا ٌ ح،  ئن مّصثو أىد  ااؽدّ  ًااؼيدّ ًظدّ نّاا

 .اارٌنٍ ذّه ااهظٌع إاَ ذنصْة ػصاان ه نٍرنّاً، ًإن ػّْت كان ػاه نصاالً، ًإذا ااندااؽ 



 

  

 

ٌْاٌّْاً إٌدالنّْاً، ىدٌ  دِ ااؽيْيدح ّدٌىه تداارنظْه تاإلضدا ح إادَ أّن  تلاك ك ّو ّا ت اايٌل إّن نا ػّ ذنظْهاً 

صٌنج نرؼااْح ا رعهتح احماٌذض  نٌه اانظهّّح اائاح ػ َ ااراصـّ  ال ػ َ اارانّ ،  اؼراض اااٍ اٌن إاَ اااثاها

ًااٌالّدداخ ااّّنّْددح، ًىددٌ أندده اضددح ؼد تددو كرددة اارددانّ  ًااحثيدداخ  اددّّيه اثدد  أن ّنظّددهًا ااؼ ددام ااٍدد حامّْح

اٌرؽضددانىا تاٌددراهان  ًاا ددالم ًاحهب ًنهاّددا ااا ددٌك ًغْهىددا. ًااصددٌنج اااريّْ ددح ىددِ ااّرددِ ٌددْرهّ  ًااؽدّّس

 .اايائه إلضفاو اارهػّْح ػ َ ااؽ ه

ًٌّ ارهػّْح ٌْاٌّْح ننىّّح نفاناح،  أخثان ااي فداو احًائد  ً ضدائ يه  إّن نا ميف ػ ْو  ِ ذ ك اا رة ّؤ

اصددحفاو مالؼددّ أمّددو ٌددْر ّهن  ذ اْؽدداً أً ذصددهّؽاً ػ ددَ نثددّأ اصددحفائيه إايّْدداً اري ّددّ ننصددة اايال ددح، ًىددٌ ذ ددػّ 

ااي فداو تّاّدح ندت  ًمدهٍ أّن ندا ّنٍدة ندت أادٌال إادَ .هتؼدّى تاٌراهان ًتأّ ال نير فدح  دِ ااردانّ  اإلٌدالنِ

ّأميه نت أخثان  ِ كرة اارانّ  أً كرة آهاب ااٍ حامّْح  احنٌّّْت ًااؼثّاٌّْْت ًنت ظاو تؼّىه، أً نا ًنه  ِ

نّدِ نا ُّيدال ػدت ذث ااي ْفح، ّؽ ه ترفٌّض ًاخرْان إايّْْت ّنّنض  ِ إطان ىلا االصحفاو، ت  إنّ  ًغْهىا نت أنّ 

أن ّّنض  ِ ىلا اإلطان، تاػرثان أّن ػيّْج ااعثه  دِ  احنٌّّْت اؼيّْج ااعثه إلضفاو اارهػّْح ػ َ ؼ ايه ّا ت

ِّ ال ّا ت ننااررو ظٌىهىا ذهظغ ك ّ   .ااؽٌاهز إاَ نرْ ح إايّْح نٍثيح، أُ إاَ اخرْان إاي

ػدت أتدِ ت ده   دت ّدلكه ادك ندا  ااٍدنِّ،  دئذا ٌدأاد ػاّندح اانداي ًكلا كامد صٌنج أتِ ت ه  ِ ااانظدٌن

الً نت ااصؽاتح، ّعه تْت ااصؽاتح ًّ ًات ٍّهه   ِ ٌيْفح تنِ ٌاػّج، ًات ٍّرؽضه اااعاهالخ ؼٌل نت أٌ ه أ

ل ًّ اااٍد اْت، ًأّن   اخردانه اصدؽثح مثّْدو  دِ  ػ ْك أخثان ارااو نامؼِ ااىكاج، ٌْعْة اانداي إّن أتدا ت ده ىدٌ أ

 )ص َ   ػ ْو ًٌ ه( ااّلُ ناخ  ْو، ًكدان كدّ  ذادك هادْالً ػ دَ نهن ااهٌٌل ِاايعهج، ًأمّو ص َّ تااناي  

ج اصدحفاىا ٌّ ّّنو اْ ٌن خ ْفح ا اٍ اْت،   امد خال رو خال دح مثد ك ّدو اػرثده ػدّم    حّندح نؽّادّ. ًايدلا أّن   ا

ِّ ضهتاً نت اااهً    االػرهاا تأؼيّْح ذٌاِّ أتِ ت ه  ِ ااّّت تاػرثدانه نؼانضدح حندهاايال ح نثاّهج تؼّ اانث

اااٍد اْت، ًّداوخ احادّان تاانٍدثح إادَ    ًاّنه ًخهًظاً ػ َ إظاداع اااٍد اْت.  يال ردو إناهج إايّْدح اصدااػ

 .ذراتغ ااي فاو تؼّه

، ًا دت  صؽْػ أّن ااي فاو احًائ  اه ُّهً ػنيه ِّ صهاؼح أمّيه أػ نٌا أّن اايال ح اصحفاو أً ذفدٌّض إايد

ندت شٌاتدد اإلّادان  نٌاد ايه الؼياً ذرِ تاػرياه نت ذدثؼيه تدلاك،  داإلاهان تدأّن ذهذْدة ااي فداو اّرِصٌنذيه ا

ًًافندا ػ دَ نًاّداخ  .أمٌاػيدا ندت احهاّدح ػ دَ ذادك ًأنكان ااؼيّْج اايٌّاح، ًذ صْف اانصٌص  دِ ذادك تردرَّ

 دِ إّدانج إادَ ن امردو أندام اانداي،  يدّ  »سلٍطبْ   فلٟ اضس « ذرْه إاَ أّن ػاه تت اايحّاب اػرادّ ػثدانج

ذؼااَ ػنو( أذدِ تادال،  عؼد  ّيٍداو تدْت اانداي،  داوهؼاٌا ػ ْدو،  أاثد   )نضِ   نًُ أّن ػاه تت اايحاب



 

  

 

ذيداب ٌد حان    دِ  أتِ ًااص ّىاؼه ااناي ؼرَ خ   إاْدو  ؼداله ػاده تاادّّنج ًادال8 إمّدك أاث دد ال ٌؼّ تت

 .(352، ص 1، ض ااحثهُ) “ٌ حان   ات ّياتكاحنن  أؼثثد أن أػ اك أّن 

ًاإلاؽداغ ػ دَ نثدّأ اارفدٌّض اإلايدِ وندت اافدرت ًاايصدٌناخ  ًٌْرّّػه اإلاؽاغ ػ َ طاتغ اايّاٌح ىلا

ِّ تت أتِ طااة  ػصاان تت ػفّان ّؤّكّ ػنّنا ُؼٌصهَّ أّن اايال ح ااْ  كٍاه   إّّاه. ًىا ااٍْاٌّْح ،  يلا أّن ػ 

فلٟ سلٍطبْ   مصلّخ كِلشوُ فل مطٖٛ ملبمزىُ  ١لش  إْ”8 ااّّندح ًىدٌ نرٌّظدو إادَ اا ٌ دح ادائالً ّياطة أى  ا

ُّ ال ٠ٕمٍلٗ إٌل١ىُ كثلذىا دزلٝ ٠ٍِّٛخ ٚال ِسزىشٖ ثٙب ٚ  ّٓ   مٕىُ سٍطبْ اإلسلالَ مل ٠ل صس اضِلش  ٌزفنٍٓ كٚ ١ٌٕمٍ

اتدت ) “ ٠صلٍخ ثىلُ ِلب كفسلذ ك٘لً ا٢فلبق  إ١ٌٙب. أٙضٛا إٌٟ ٘ؤالء اٌمَٛ اٌز٠ٓ ٠ش٠ذْٚ رفش٠ك جّبمزىُ ٌنً

 .(73، ص 1 احشْه، ض

ّددرّه ااٍددؼِ إاددَ ظؼدد  نيٌاددح أّن ااٍدد حان ىددٌ ناصّدد     ددِ  ًاؼ ّددو نددت ااال ددد ا نّظدده  ددِ ىددلا اااعددال أن

ِّ )ص َ   ػ ْو ًٌ ه(  هًُ نصالً  احنن ؼّّس نه ٌع   )ص َ  ػت أتِ ت ه اال8 ٌاؼد نٌٌل” إاَ اانث

ًّ   فٟ اضس ، فّٓ كوشِٗ كوشِلٗ   ِٚلٓ ك٘بٔلٗ ك٘بٔلٗ  {8 ػ ْو ًٌ ه( ّيٌل   اتدت أتدِ ) }“اٌسٍطبْ ظ

 .(271، ص 1 ػاصه، ض

ِّ ذاك ى  اال  ؼالً  اريه ذادكث اإلظاتدح ذثيدَ نؽدّ  أخدل ًنّه  ااي فاو احًائ  ًاانث ٌّ أم أّن احظْال ااالؼيح اد

ػ دَ ّدهػّْريه، ًندّخالً نناٌدثًا  غ ٌّا ذاك اثناو صدٌنج نرؼااْدح ا ي فداو ذ دػّ ااصاتد أّن اااٍ اْت تؼّىه اٌر ًا تّ 

ُّ ارثنّْدو ندت اِثدِ  اادًّل اإلٌدالنّْح ااارؼااثدح، ارأكّْ نثّأ االصحفاو اإلايِ ا ي ْفح، ًادّ  ًػنصهاً نٍاػّاً نت تَّْؼد

َ أمّيه خ فاو   ػ دَ احنن، ّ ّؽٌن ػ  ّ ٌن ذاك إؼٍّ ااىًاّا ااّرِ ّا ت نت خالايا  يه خحة ااي فاو ؼْت

 .ااير  تاػرثانه ذاّهًها ػ َ ؼ ه   ًأّن اايهًض ػ َ ااٍ حان ٍّرٌظة

إٌبط إّٔب كصجذٕب ٌىُ سبسلخ  ك٠ّٙب” ًال أّهل ػ َ ذاك نت خحثح وّاه تت نؼاًّح ااريْهج  ِ أى  ااثصهج

ٌٕلب، فٍٕلب مٍل١ىُ اٌسلّل ٚاٌطبملخ  ٚٔزٚد مٕىُ ثفٟء   ٚمٕىُ رادح ٔسٛسىُ ثسٍطبْ   اٌزٞ كمطبٔب ّٛ اٌزٞ خ

سبسزىُ اٌّؤّدثْٛ ٌىُ ٚوٙفىُ  ٌٚىُ م١ٍٕب اٌنذي ف١ّب ١ٌٕٚب، ]...[ فبدمٛا   ثبٌصالح ضئّزىُ فئُٔٙ ف١ّب كدججٕب

رششثٛا لٍٛثىُ ثغضُٙ ف١شزذ ٌزٌه  ١ظىُ ٠ٚطٛي ٌٗ دلضٔىُ ٚال  اٌزٞ إ١ٌٗ ر ْٚٚ ِٚزٝ رصٍذٛا ٠صٍذٛا، ٚال

ًّ ٚإرا ُ ِلرذسوٛا دبجزى سك٠زّلٟٛٔ كٔفلز فل١ىُ  كّٔٗ ٌٛ اسزج١ت ٌىُ وبْ شّشا ٌىُ. كس ي   كْ ٠ن١ٓ ولالّ مٍلٝ ول

ّْ ٌٟ ف١ىُ ٌصشمٝ  “ٞوث١شح ف١ٍذزس وً اِشٜء ِٕىُ كْ ٠ىْٛ ِٓ صلشمب اضِش ف ٔفزٖٚ مٍٝ كرالٌٗ، ٚك٠ُ   إ

 .(276 -275، ص ص 1ااحثهُ، ض )



 

  

 

 :ي  يا ىٌ ااانصٌن ّيحة  ِ تغّاه ٌّم ػه ح أً ّدٌم نندَ ادائالً ًات ّير ف احنه نغ خ فاو تنِ ااؼثّا

ثزٛف١ملٗ ٚرسلذ٠ذٖ ٚكٔلب خبصٔلٗ مٍلٝ ف١ئلٗ كمّلً ثّشل١ئزٗ  ك٠ّٙب إٌبط إّّٔب كٔب سلٍطبْ   فلٟ كس لٗ كسٛسلىُ”

 .(311 ، ص2 ااحثهُ، ض) “.ٚكلسّٗ ثئسادرٗ ٚكمط١ٗ ثئرٔٗ

ِّ ًذهٌْيو  دِ احذىدان، ٌّدً اافيدٌم ااحاػدح، ًاااالؼدّ أّن ااحاػدح ىدٌ ااّد ىلا االصحفاو اإلاي لُ ٌْؤ

ِّ ّهط نت ّهًط ػّل ااؽاكه، تاؼندَ أّن ااحاػدح ّدهط ندت ّدهًط ذؽيّدق ً ق ىلا ااانظٌن ااؼدّل  االصحفائ

ناخ ااٍ حح ااهػٌّّح كاا ٌّ ّّهىا )نْرال  ٌكٌ(، ًنت هػائايا ااٍيه  ًاٍْد نت ذثؼاذو. ًكّ  ذاك ُّؼرثه نت ني ؼ

 .ْؼحػ َ ااهػّْح اااح

ا ّا ننا ذنىّ  ًّ نذو ذ ك احخثدان ّحدٌا  ً ِ ىلا اإلطان ذؽّّ ٌّ احخثان اا صْهج ااارؼ ّيح تؼّل ػاه  يّ ص

ااٌا دّّت، ًّحؼده ااصدثْح  نهااثاً، ًّرؼيّّ ااؼعائى ًااصثْان  ِ اا ْ  ًااناي مْام، ًٍّيه ػ َ ذعانج تاحٌٌا 

(. غْده أّن 61 -45فٍدو )اتدت ااعدٌوُ، ص ص تن ااعْاع، ًّؽهي ااردعه ًاادىنع، ًّردها ػ دَ ااصدّااخ

ىدله ااصدٌنج ا هاػدِ ااٍداىه ػ دَ ّدؤًن ااهػّْدح ادّ ذّادد نؽاًادح ٌدؽثيا ػ دَ  ااال د ا نظه تاانٍثح إاْندا أنّ 

أخثاًنا كصْهج ػت ٌيه ػاده  الؼيْت ًًافنا ػ َ ذاك تاايصٌص  ِ كرة احهب، ًىلا )احترْيِ( ٌّنه خ فاو

سف١بْ س ٟ   رنبٌٝ مٕٗ لذ سٍه مش٠لك ك١ِلش اٌّلؤ١ِٕٓ مّلش  وبْ ِنب٠ٚخ ثٓ كثٟٚ”8 ػ َ نػّْرو، شّه ّيٌل

ملُ جلبء ثنلذُ٘  [...]   رنبٌٝ مٕٗ فٟ رٌه، ٚوبْ ص٠بد ثٓ كث١ٗ ٠سٍه ِسٍه ِنب٠ٚخ فٟ رٌه ثٓ اٌخطبة س ٟ

ٌله اٌفش٠لك إالّ ثنذّ٘ب رٌه اٌطش٠ك ٚالزفٝ آملبس ر ِٓ الزذٜ ثُٙ ٚ٘ٛ مجذ اٌٍّه ثٓ ِشٚاْ ٚاٌذّجبج ٌُٚ ٠سٍه

 .(106 ، ص1احترْيِ، ض ) “اٌنجبط إٌّصٛس مبٟٔ خٍفبء ثٕٟ

ااي فاو ًااٌالج اّ اارًّا تؼاه تت اايحّاب  ِ نهااثح ااهػّْح، ًا ت  اّ ّرِ ىلا اانّ  تأّن ػًّها ا ْالً نت

احنٌّّدح ًااؼثّاٌدّْح، نّادا  احٌااو ااالكٌنج نت تْنيه  ْيدا هالادح  يدِ نندٌو كثدهٍ تاانٍدثح إادَ اادًّارْت اخرْان

ٌّدً ندت  ٍّؽة احنه ػ َ كان  خ فاو ااًّاح ااايصٌهج، ًٌّ اررأ  ْ فِ  ِ كصْه نت احؼْان تْان ّهػّْح اااؤ

ُّ،  فضدائ  نؼاًّدح ػ دَ ٌدثْ  اااصدال اٍْدد نيصدٌهج ادلاذيا تد  ًنائو ؼّعّْدح ندت ٌّدً ػ ْيدا  ّي فدو ندت تَّْؼد اررأ

 ئّن مٍثح ااانااة إاَ ااؼثّاي تت ػثّ اااحّ دة ىدِ  دِ  لاك احنه نغ ااؼثّاٌّْْتّهػّْح احنٌّّْت  ِ اايال ح، ًك

 .تنِ ااؼثّاي  خه اااحاا ٌنّ اي فاو

 ًػ َ ىلا احٌاي ّا ت أن مفيه خثه )احترْيِ(  نٍثح نهااثح ااهػّْح إاَ احنٌّّْت ناصّ دْت  دِ  دهػْيه

ٌّدً  كثٟ جنفش إٌّصٛس ، شّه مٍثح اااهااثح إاَٛسفاٌذّجبج ثٓ ٠ ًإاَ أّيه ًالذيه اٌسف١بٟٔ ٚاٌّشٚأٟ اااؤ

اافؼ ِ ا ًّاح ااؼثّاٌّْح، نا ىٌ إالّ ٌؽة اصٌنج ااهاػِ ااٍاىه ػ دَ ّدؤًن نػّْردو ػ دَ كدّ  ااي فداو احندٌّّْت 

ّّخ نهظؼّْدح  دِ ااف ده ااٍْاٌدِ اإلٌدالنِ إنّ  .ًااؼثّاٌّْْت ، ًاٌرؽضدانىا اااٍدراهّ  ذاصّ  صٌنج اافرهج ااّردِ ُػد



 

  

 

ادْت ً دق ذؽّّدّ )نداكً  ّؼثّه تٌضٌغ ػت أّن اارهػّْح ااٍْاٌّْح اٍّ اااٍ اْت ًّ ذنراِ تانرْاو إادَ ااصدنفْت اح

 .اارانّيّْح ًاارهػّْح اا انونّْح اااهذثحح تري  ااؽاكه  ْثه( أُ اارهػّْح

 ْدو اا صْده ندت إاَ ااصدنف ااصاادس أُ ااردهػّْح اايامٌمّْدح  ًا ت كامد نؽاٌثح اايّانَ ػ َ ػّم نهًنىه

ٍّف ًاارعنِّ ضهًنّّح تاانٍثح  تؽ ه ًظٌب نهاػاج ااظهًا ااؽضانّّح ًااثنَ االىنّْح،  ئّن اااٍاواح ذثيَ اارؼ

 .اايّّاح نت ؼْس اؼرٍثٌا أً اه ّؽرٍثٌا إاَ اااؽّشْت، ًىه  ِ كصْه نت احؼْان ّؼًّْن مفً آاّْاخ

اه اإلصددالغ  ددِ اايددهن ااراٌددغ ػردده، نددت ًّ ااحيحدداًُ، خْدده ااددّّت، اا ددٌاكثِ، ًإن امثيددهًا نصدد 8   دده

 ِّ ااّدلُ تدهو ندت  نؼرثدهّت إّّداه ااٍدثْ  ااياًندح االٌدرثّاه، إال أميده كدامٌا هائادِ االؼردهاو تأماٌذض ااؽ ه ااغهتد

، ت  ِّ ذىثدٌا إادَ أتؼدّ ندت ذادك ؼدْت اػرثدهًا أّن ذادك  خالل ذأكّْىه أّن ذاك احماٌذض ال ّيااف اارهع اإلٌالن

مفٍو. ًا ت نغه نؽاًالخ اارأصْ  ىله ًإّعاه مٌع ندت اااصدااؽح  دئّن احنده  ض نت نيرضْاخ اإلٌالماحماٌذ

دّ  ددِ  ندا ّثدًّ ٌدهػان ندا ذيييده اْؼدٌه ندت ظّّددّ إادَ اادّائهج احًادَ هائدهج اٌدر يام ػ دَ ٍّ اااصد  احػ دَ ااارع

ِ ػ ه اا الم ًاحؼ دام ااٍد حامّْح، ًىدلا ندا ػ َ نا اٌريّه اّّااً   اايال ح ااهاّّج، ًذهكْى خال ح إٌالنّْح اائاح

 .()نؽّاّ نّّْ نضا نص  هػا إاْو

ج ٌّ  ِ ااف ه ااٍْاٌِ اااؼاصه ًؼرّدَ  دِ اا صْده ندت اا راتداخ  ًمؽٍة أّن االذّعاىْت ناواال ؼاضهّت تي

مٍرؽضده نؽّادّ )ػاتدّ   ِ إطان ااؽّاشح امحالااً نت ميّ ااؼي  ااؼهتِ ًنؽاًادح ذف ْ دو، ًىندا ااّرِ ذّنض أؼْاماً 

ّّنو  ِ "ااؼي  ااٍْاٌِ ااؼهتِ"  ئّن نا ذىة إاْو ندت أّن ااردٌنٍ ّا دت أن ذؼضدّ  ااعاتهُ(،  هغه أىّاّْح نا ا

ذعهتدح  ااؽدّّس ىدٌ ٌديٌط  خده  دِ ّدهػّْح ناضدٌّّح ذٍدر يه ندا ذدهاه نناٌدثاً اؽاضدهىا ندت ااف ه اادّّايهاطِ

 .ذانّيّْح نريّْ ح  ِ اٍه كثْه ننيا



 

  

 

 :خ اٌّصبدس ٚاٌّشاجللبئّ

ّٓ ِسزظشف(، 2764احترْي8ِ ) .  ًّ ف   .، تْهًخ8 هان اا رة ااؼ اّْحاٌّسزطشف ِٓ و

 .، تْهًخ8 هان اتت ؼىماٌسّٕخ(، 1002اتت أتِ ػاصه8 ) . 

 .، تْهًخ8 هان اا رة ااؼ اّْحاٌىبًِ فٟ اٌزبس٠خ(، 2773اتت احشْه8 ) . 

 .، اإلٌ نّنّّح8 هان اتت خ ًّن١ِٕٓ مّش ثٓ اٌخطّبةِٕبلت ك١ِش اٌّؤاتت ااعٌو8ُ )ه،خ(،  . 

  .(، تْهًخ8 هان ااح ْؼح2، )ط.اإلسالَ ث١ٓ اٌشسبٌخ ٚاٌزبس٠خ، (1020ااره ِ ػثّ اااع8ّْ ) . 

 .(، تْهًخ. هان صاهن1، )طربس٠خ اضُِ ٚاٌٍّٛن(، 1001ااحثه8ُ ) . 

   Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam, Cambridge, 1968. 
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