


 

222 

 الرواية والتاريخ

 دراسة نظرية

 ديانا علي .د

 موازاة وحوار -عالقة الرواية بالتاريخ 

ة١ ٚاياةاضٜذ  ةٔ قطٜةل بٝةإ ايفةٛاضم        ذاٍٚ بعض ايٓكاز املفان١ً بني ايطٜٚا
ٚاالخاالفات بُٝٓٗا، إال أْ٘ ال ميهٔ إٔ تكّٛ ايعالق١ بُٝٓٗا خةاضد ذةسٚز اياةٛاظٟ،    
فايطٚا١ٜ فٔ ٚايااضٜذ  ًِ، َُٚٗا بًػت االياكا٤ات ٚاالخاالفات بُٝٓٗا غٝرافغ نةٌ  

يف ذكًني َاػةاٜطٜٔ    =يهٔ اغاكطاضُٖا َُٓٗا جبٖٛطٙ ٚذكٝكا٘ ٚذكً٘ ارتام، 
 .(1)+ميٓع  ُٓٗا اذتٛاض، ٚ  ٜٓهط ايعالق١ بني ايااضٜذ ٚاإلبساع األزبٞ

ٜاعأَ قعٛز ايطٚا١ٜ ٚ ًِ اياةاضٜذ  ٓةس ايػةطف، فكةس اختةص ايكةطٕ ايااغةع        
 ؿط َٔ اإلْػإ َطجعةا َٚٛنةعا يًسضاغة١ ٚاالٖاُةاّ بتهٝعاة٘ اإلْػةا١ْٝ، ْٚكةه٘        

نةٌ أْةٛاع   =(: 5885 - 5671ٚقس ناب املةرضر تَٛةاؽ ناضيٝةٌ     ، (2)جصضا يػرلٙ
املثٌ ايعًٝا هلا ذسٚزٖا املكسض٠ هلا، ٚهلا فذلاتٗا املع١ّٓٝ يًؿهاف ٚايٓهةخ ٚايهُةاٍ   

   ٍ (، 5765-5881، ٚناةب جةٛضد يٛنةاف     +ٚاالضتتاط ٚاملةٛت ايٓٗةا٥ٞ ٚايةعٚا
ٔ شاتة٘ يف ايػةراٍ   ٜعدل جٖٛط ايعٌُ ايطٚا٥ٞ األنثط  ُكا  ة =ٖٚٛ ٜعطف ايطٚا١ٜ: 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ٕاألضز. 
 .9م ، 2004برلٚت،  ،فٝكٌ: ايطٚا١ٜ ٚتأٌٜٚ ايااضٜذ، املطنع ايثكايف ايعطبٞزضاد،  -1
 .9م اْعط: املطجع ْفػ٘،  -2
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 .(3)+اياايٞ: َا ٖٛ اإلْػإ

 حا٥ةةب اارةةاض يف ايذلاجةةِ  ٌ ٖةةصا أؾةةاض ادتدلتةةٞ يف َكسَاةة٘ يةةةٚإىل َثةة
ٖٚةٛ اةاٍٚ إٔ ٜةهني َفٗةّٛ  ًةِ اياةاضٜذ َٚٛنةٛ ٘ ٚايػةط  َٓة٘،           (ٚاألخهاض

ٚفا٥ستة٘  ًة٢ ضتةٛ ال ٜهةةاز مةطد  ُةا أضازٙ املةةرضر ٚايٓاقةس ذةٍٛ ايهرةة  يف        
ٚفا٥ستةة٘ ايعةةدل٠ باًةةو األذةةٛاٍ،  =إىل ايعةةدل٠ ٚاذتهاٜةة١:  ٜٚٓاٗةةٞجتطبةة١ اإلْػةةإ 

ٚايآكح بٗا ٚذكٍٛ ًَه١ اياحاضف بايٛقٛف  ٢ً تكًهات ايعَٔ؛ يةٝرذلظ ايعاقةٌ   
 ٔ َثٌ أذٛاٍ اهلايهني َٔ األَِ املةصنٛض٠ ايػةايفني، ٜٚػةاحًب خٝةاض أفعةاهلِ،      

 .(4)+ٞٚجيآب غ٤ٛ أقٛاهلِ، ٜٚعٖس يف ايفاْٞ ٚجياٗس يف قًب ايهاق

ٜكهٛ نٌ َُٓٗا  املرضر ٚايطٚا٥ٞ( إىل ايهؿف  ٔ َعٓة٢ ايٛجةٛز يًعةا ،    
حتةاهِ إىل فةٔ    (5)ٚ ٔ  ُل اياحطب١ اإلْػا١ْٝ، ٚتتٜٛعٗا يف ؾهٌ قٝاغ١ غةطز١ٜ 

ٜؿٝسٖا: تأضمٝا أٚ ختًٝٝٝا، فايهااب١ ايااضم١ٝ فٔ َثٌ ايهااب١ ايطٚا١ٝ٥ ٚإٕ اخاًفةت  
اإلْػا١ْٝ غطزٜا َع اخاالف تكٓٝاتٗةا ٚاذتكةٌ ايةصٟ     األزا٠ / ايًػ١ يف تؿٝٝس اياحطب١

 ٚجست فٝ٘.

ٚايفاضم بُٝٓٗا ٜهُٔ يف ضغه١ األٍٚ يف اياتابل َةع ايٛرةا٥ل، ٚ ةسّ اْكةٝاع     
َةٔ ٚجٗة١ ْعةطٙ، ستاهُةا      +َا ذسث فعال=؛ فاملرضر ٜطٟٚ (6)ايثاْٞ هلصٙ ايطغه١

قكس املةرضر  =ٕ إىل ايعط  ٚايافػرل ايعكالْٞ، ٖٚٛ خانع يًُػا٤ي١ ايااضم١ٝ أل
َٔ ايهااب١ اياأضم١ٝ ٖٛ قكس تٛرٝكٞ بُٝٓا قكس ايطٚا٥ٞ َٔ املعطف١ اياأضم١ٝ ٖةٛ  

 .(7)+قكس إبسا ٞ

يهٔ ادتاَع بُٝٓٗا ٖٛ َفّٗٛ اذتهه١، أٟ  ١ًُٝ بٓا٤ ايكك١، فعًُٝة١ جتػةٝس   

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .9م ، املطجع ْفػ٘ -3
 .2م ، 1، د2003ادتدلتٞ،  هس ايطمحٔ:  حا٥ب ااراض يف ايذلاجِ ٚاألخهاض، َهاه١ األغط٠  -4
يف: ايطٚاٜة١ ٚاياةاضٜذ  ًَاكة٢ ايكةاٖط٠      +ايطٚاٜة١ ٚإ ةاز٠ حتهٝةو اياةاضٜذ    =اْعط: ناظِ، ْازض:  -5

 .628م  ،2008، اجملًؼ األ ٢ً يًثكاف١، ايكاٖط٠، 2د ،(2005يإلبساع ايطٚا٥ٞ ايعطبٞ، 
 .634م اْعط: املطجع ْفػ٘،  -6
ايطٚا١ٜ ٚايااضٜذ،  ًَاكة٢ ايكةاٖط٠    :يف +اغاعاض٠ ايااضٜذ ٚزالالت ايػٝاف=ايهٝالْٞ، َكتف٢:  -7

 .580م ، 2د ،(2005بٞ، يإلبساع ايطٚا٥ٞ ايعط
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َٛقف تاضمٞ تعاُس  ٢ً فةٔ املةرضر َٚٗاضتة٘ يف إْؿةا٤ بٓٝة١ غةطز١ٜ ألذةساث        
َٓاكا٠ ٜطغةب يف َٓرٗةا َعٓة٢ َةا، فايهاابة١ ايااضمٝة١ ٚايهاابة١ ايطٚا٥ٝة١         تاضم١ٝ 

ختهعإ يهااب١ ذهه١، ٚالْاكا٤ أذساث ٚإلنا٠٤ بعض ايافاقةٌٝ ٚادتع٥ٝةات زٕٚ   
غرلٖا، فال تٛجس يف ايهااب١ ايااضم١ٝ ٚقا٥ع َععٚية١ أٚ َهعثةط٠ بةٌ تةطتهس بٓػةٝخ      

بتابع إْػاْٞ ؾةسٜس ايةدلٚظ    تاضمٞ ممارٌ ملا ٜػ٢ُ باذتهه١، ٖٚٞ َعٜخ ٜاكف
َةةع قةةابع  ًُةةٞ ختةةاًس فٝةة٘ األغةةهاف املازٜةة١ ٚايػاٜةةات ٚاملكةةازفات، فاخاٝةةاض 
ؾطا١ َةٔ اذتٝةا٠ ٚإنةفا٤ ايكةالت املٛنةٛ ١ٝ، ٚإبةطاظ أُٖٝاٗةا ايٓػةه١ٝ  ًة٢          

 .(8)ٚقا٥عٗا ٖٛ ايصٟ جيعٌ يهعض اياٛاضٜذ أفه١ًٝ يف ايكطا٠٤ ٚايفِٗ

ة١ يف أٟ    فٗٓاى قسض َٔ ايااضم١ٝ =إشٕ،  يف أ١ٜ ضٚا١ٜ، ٖٚٓاى قةسض َةٔ ايطٜٚا
َع ذفاظ نًُٝٗا  ٢ً ٖٜٛا٘ ايع١ًُٝ ٚايف١ٝٓ، فارتتاف اياةاضمٞ   (9)+نااب١ تاضم١ٝ

ٜارسز باذتكٝك١، ٚمهع ملػا٤ي١ املٓٗخ ايعًُٞ، بُٝٓةا ٜارةسز ارتتةاف ايطٚا٥ةٞ     
ػةآس إىل  ٚايااضٜذ خٝاي٘ ستهةّٛ باالغةآااد ٚاالغةآهاط ٚايةطبس ايةصٟ ٜ      بايادٌٝٝ،

اذتكا٥ل ايااضم١ٝ، أَا ايطٚا٥ٞ فٝٛظف خٝاي٘ بتطٜك١ إبسا ٝة١ يًٛقةٍٛ إىل ايكةسم    
 .(10)ايفين

ة١ ٖةٞ  ةٛا  ٚاذةس٠      إٕ ايعٛا  اإلْػا١ْٝ املػطٚز٠ بني ذكًٞ ايااضٜذ ٚايطٜٚا
َةا أْؿةأٙ ااخةطٕٚ، ٜٚةسٕٚ اذتةسث اياةاضمٞ، أَةا        =يهٓٗا تاهأٜ، فايااضٜذ ٜفػط 

يعةٛا  ٜٓؿة٦ٗا املهةسع، ٜٚكةّٛ ايطٚا٥ةٞ باغةآتام اذتةسث         ايطٚا١ٜ فٗةٞ بتةٛالت  
ايااضمٞ ٚفل ضؤٜا٘، ٜٚٓكٌ ايااضٜذ إىل ٚجٛز َارطى َكةاذب يافػةرلٙ ٚتأًٜٚة٘    

 .(11)+ٚذاٌَ يطغها٘ ٚقطا٤ات٘ ٚيطغهات اجملاُع
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

تطمجة١: إبةطاِٖٝ فارةٞ، زاض     ،اْعط: فٝني، بٍٛ: أظ١َ املعطف١ ايااضم١ٝ فٛنٛ ٚرٛض٠ يف املةٓٗخ  -8
 .63 - 62م ، 1996ايفهط يًسضاغات 

يف: ايطٚا١ٜ ٚايااضٜذ  ًَاكة٢ ايكةاٖط٠    +ايااضٜذ ٚايطٚا١ٜ، تفانٌ أّ تهاٌَ=قاغِ،  هسٙ قاغِ:  -9
 .349م  ،2د ،(2005يإلبساع ايطٚا٥ٞ ايعطبٞ، 

 ًَاكة٢ ايكةاٖط٠    يف: ايطٚاٜة١ ٚاياةاضٜذ،   +ايطٚا١ٜ ٚإ از٠ حتهٝو اياةاضٜذ =اْعط: ناظِ، ْازض:  -10
 .27م  ،2(، د2005يإلبساع ايطٚا٥ٞ ايعطبٞ، 

يف:  +ٚاياةاضٜذ  اغةآتام، اخةذلام، تهةٜٛٔ(    ايعالقة١ بةني ايطٚاٜة١    =ايكطؾٞ،  ايٞ غطذإ:  -11
 .13-12م ، 2د ،(2005 ًَاك٢ ايكاٖط٠ يإلبساع ايطٚا٥ٞ ايعطبٞ،  ايطٚا١ٜ ٚايااضٜذ
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إٕ ااخط ايصٟ ؾػٌ ب٘ ايةسضؽ اياةاضمٞ ٜاُعٗةط يف زضاغة١ تةاضٜذ ايٓدهة١       
ايعةاّ يًؿةعٛف، بُٝٓةا تعٓة٢ ايطٚاٜة١ باياةاضٜذ ارتةام        ٚايتهكات، ٜٚةسٕٚ اياةاضٜذ   

، شيو ايااضٜذ ايصٟ ٜطتهس مبا فعًا٘ ايٓده١، فةاألفطاز إَةا َؿةاضنٕٛ ٚإَةا     (12)يألفطاز
 نراٜا، ٖٚٓا ٜدلظ زٚض ايطٚا٥ٞ يف إخطاجِٗ َٔ زا٥ط٠ اياُٗٝـ.

ة١ ٚاياةاضٜذ يف اياًكةٞ، ف    اياةاضٜذ/ ايةسضؽ اياةاضمٞ    ٜٚدلظ ايفاضم بني ايطٜٚا
كسّ يٓا املانٞ بكٛض٠ أنازمي١ٝ تٓاغب املداكني ٚاملثكفني، أَا ايطٚا٥ٞ  ناتةب  ٜ

ايطٚا١ٜ ايااضمٝة١( فٝػةاتٝع إٔ ٜكةسّ يٓةا اياةاضٜذ يف قةٛض٠ ذٜٝٛة١ جتاةصف نةٌ          
ؾطا٥ح اجملاُع، فإشا نإ املرضر ٜكسّ يٓةا جػةس اياةاضٜذ فةإٕ ايطٚا٥ةٞ ٖةٛ ايةصٟ        

 .(13)ٜٛج٘ ذطن١ ادتػس

 يخرعالقة الرواية بالتا

تعٗط قهٝع١ ايعالق١ بني ايااضٜذ ٚايهاابة١ ايطٚا٥ٝة١ يف ايًرعة١ ايةد تهةسأ بٗةا       
نااب١ ايطٚا١ٜ، فٗٞ  الق١ غرل َػاكط٠ َع ايااضٜذ، ٜهسٚ فٝٗا ايكًل ٚايطغهة١ ٚاياٛجٝة٘   
ادتسٜةةس ملػةةاضٙ، أٚ ْكهةة٘، أٚ اياعةةايٞ  ًةة٢ جدلٚتةة٘، ٚمماضغةة١ اذاهةةاض ايافػةةرل 

 .(14)يػاٜات، ماًف َػا٣ٛ ايعالق١ بُٝٓٗاٚاياسٜٚٔ، ٚتهعا الخاالف ٖصٙ ا

 تػرل ٖصٙ ايعالق١ يف رالر١ اجتاٖات:

 سرد المطابقة -ل السردي لمتاريخ أوال: التمثي
ٜطتهس ٖصا اياُثٌٝ ايػطزٟ بايطٚا١ٜ ايااضم١ٝ، ايد ظٗةطت يف األزف ايعطبةٞ   

يكةطٕ  اذتسٜ  َاعا١َٓ َع ذطن١ اإلذٝا٤ ٚايٓٗه١ ايةد  اؾةٗا ايةٛقٔ ايعطبةٞ يف ا    
فايٓكٛم ايطٚا١ٝ٥ ايعطب١ٝ األٚىل ٖٞ ٚيٝس٠ ٚ ٞ تةاضمٞ ٜٓةعع إىل    ايااغع  ؿط،

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 ًَاكة٢   يف: ايطٚاٜة١ ٚاياةاضٜذ   +اغاعاض٠ ايااضٜذ ٚزالالت ايػٝاف=اْعط: ايهٝالْٞ، َكتف٢:  -12

 .580م (، 2005ايكاٖط٠ يإلبساع ايطٚا٥ٞ ايعطبٞ، 
 ًَاكة٢   يف: ايطٚا١ٜ ٚاياةاضٜذ  +ايااضٜذ ٚايطٚا١ٜ، تفانٌ أّ تهاٌَ=قاغِ،  هسٙ قاغِ:  اْعط: -13

 .351، م2(، د2005ايكاٖط٠ يإلبساع ايطٚا٥ٞ ايعطبٞ، 
 +ايعالق١ بني ايطٚاٜة١ ٚاياةاضٜذ  اغةآتام، اخةذلام، تهةٜٛٔ(     =اْعط: ايكطؾٞ،  ايٞ غطذإ:  -14

 .12م ، 2(، د2005اع ايطٚا٥ٞ ايعطبٞ،  ًَاك٢ ايكاٖط٠ يإلبس يف: ايطٚا١ٜ ٚايااضٜذ
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ٚإىل ستانا٠ منٛشد تاضمٞ يػاٜات شتاًفة١. ٚقةس تالظَةت ٖةصٙ      ،(15)اإلذٝا٤ بس٤ا
اذتطن١ اإلذٝا١ٝ٥ َع  ١ًُٝ املثاقف١ بني ايعطف ٚايػطف ايد أزت إىل ضذٝةٌ شيةو   

 َٔ األزف ايػطبٞ إىل األزف ايعطبٞ.   +ايطٚا١ٜ ايااضم١ٝ=ايؿهٌ ايطٚا٥ٞ 

ةة١ ايااضمٝةة١    ةةس٠ زضاغةةات ْكةةال  ةةٔ -ٜكةةسّ غةةعٝس ٜكتةةني َفَٗٛةةا يًطٜٚا
 ٌُ غطزٟ ٜطَٞ إىل إ از٠ بٓةا٤ ذكهة١ َةٔ    = ٢ً أْٗا:  -فطْػ١ٝ شتاك١ َٚعاجِ

املانٞ بتطٜك١ خت١ًٝٝٝ ذٝ  تاساخٌ ؾدكٝات تاضم١ٝ َع ؾدكةٝات َادًٝة١،   
١ٝ صتس ذهٛضا يًُاز٠ ايااضم١ٝ يهٓٗا َكس١َ بتطٜكة١ إبسا ٝة١   إْٓا يف ايطٚا١ٜ ايااضم

 .(16)+ٚخت١ًٝٝٝ

فايطٚا١ٜ ايااضم١ٝ ٖٞ ختٌٝٝ غطزٟ ذتكه١ تاضمٝة١، ٜآةاظع فٝٗةا ايادًٝٝةٞ     
يًركه١ املةطاز اذتهةٞ  ٓٗةا     -نُا أضاز يٛناف- +ضٚح ايعكط=ٚايااضمٞ ياُثٌٝ 

إٔ فهةط٠ اياةاضٜذ ٚاذتهةٞ    جٓؼ أزبٞ ٖحني تكةّٛ  ًة٢   =أٚ ختًٝٝٗا، فٗٞ بصيو 
إٕ قةف١ ايةاٗحني يف ايةٓل     .(17)+ٜاساخالٕ بطبس اذتكا٥ل بتطٜك١ أزب١ٝ شات َعٓة٢ 

 ال حتٌُ َع٢ٓ غًهٝا.   ايػابل

جتُع ايطٚا١ٜ ايااضم١ٝ بني املاز٠ ايااضمٝة١ ٚبةني قٛا ةس ارتتةاف ايطٚا٥ةٞ      
بٛقةةفٗا تةةاضمِٗ  أٟ   (18)+املتابكةة١ ايااضمٝةة١ =ايادًٝٝةةٞ، ٚختهةةع يكةةإْٛ   

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 ًَاكة٢   يف: ايطٚا١ٜ ٚاياةاضٜذ،  +اغاعاض٠ ايااضٜذ ٚزالالت ايػٝاف=اْعط: ايهٝالْٞ، َكتف٢:  -15

 .582م ، 2(، د2005ايكاٖط٠ يإلبساع ايطٚا٥ٞ ايعطبٞ، 
تؿةطٜٔ   44اْعط: ٜكتني، غعٝس: ايطٚا١ٜ ايااضم١ٝ ٚقهاٜا ايٓٛع األزبٞ، زت١ً ْةع٣ٚ، ايعةسز    -16

يًُعٜةس ذةٍٛ َفٗةّٛ    ،  www.niswa.com،  ٢ً املٛقع االيهذلْٚةٞ:  2005أناٛبط ، األٍٚ
إضبةس   ،ايطٚا١ٜ ايااضم١ٝ  ٓس ايٓكاز اْعط: ايؿُايٞ، ْهاٍ: ايطٚا١ٜ ٚايااضٜذ،  ا  ايهاب اذتسٜ 

 َٚا بعسٖا. 111م 2006
ٞ    =اْعط: اذتاجٞ، فاقُة١ غةا :    -17  يف: ايطٚاٜة١ ٚاياةاضٜذ،   +ايةٓل اياةاضمٞ ٚارتتةاف األزبة

، اجملًةؼ األ ًة٢ يًثكافة١، ايكةاٖط٠،     2(، د2005 ًَاك٢ ايكةاٖط٠ يإلبةساع ايطٚا٥ةٞ ايعطبةٞ،     
 .237م ، 2008

اْعةةط: ٜكتةةني، غةةعٝس: ايطٚاٜةة١ ايااضمٝةة١ ٚقهةةاٜا ايٓةةٛع األزبةةٞ  ًةة٢ املٛقةةع االيهذلْٚةةٞ:  -18
www.nizwa.com 
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     ِ ٝة١  فكةإْٛ املتابكة١ ايااضم   ،(19)املعاقطٜٔ( ايػةابل يًةصات، إْة٘ ٜهاةب تةاضمٗ
ةة١ ايااضمٝةة١ أَٝٓةة١ ملطجعٝاٗةةا ايااضمٝةة١ ٚملعاْٗةةا ايةةد   ٜكاهةةٞ إٔ تهةةٕٛ ايطٜٚا

ٖٚٞ بعٝس٠  ةٔ أٟ   ،(20)اغآست  ًٝٗا، بايطغِ َٔ بتًٗا املهاسع ٚذههاٗا املاد١ًٝ
 .(21)+َفاضق١ تاضم١ٝ=اث فاْااظٜا أٚ تال ب تاضمٞ إلذس

ٚال ٜعين ايكٍٛ بكإْٛ املتابك١ إٔ ايطٚا١ٜ ايااضم١ٝ تكًح إٔ تهٕٛ َطجعةا  
تاضمٝا يًسضاغات ايع١ًُٝ؛ ألْٗا غاهك٢ َٓا١ُٝ إىل ذكٌ ايفٔ ال ذكٌ ايعًةِ   ًةِ   

 ايااضٜذ(.

جملاُةع  تكسِٜ منٛشد ؾاٌَ =نُا تٗسف ايطٚا١ٜ ايااضم١ٝ  ٓس يٛناف إىل 
ٚاياػٝرل االجاُا ٞ ٜطتهس بأظَة١ تاضمٝة١؛ يةصيو     ،(22)+مهع إىل تػٝرل تاضمٞ

ٜؿذلط يٛناف إٔ تهٕٛ اذتكه١ املٓاكا٠ ذكه١ َؿر١ْٛ بايكةطاع ٚاياةٛتط أٚ ذكهة١    
   اْاكاي١ٝ، ٚ ٢ً ايطٚا٥ٞ إٔ جيّس يف تكٜٛط اْعهاؽ ظطفٗا اذتطد  ٢ً ايؿعب.

إٔ تهةٕٛ ؾةعط١ٜ،   =١ خالق١ فٗةٞ تةٛز   تهاػب ايطٚا١ٜ ايااضم١ٝ قف١ إذٝا٥ٝ
أٟ إٔ تهٕٛ خالق١، تعٝس خًل فذل٠ َٔ املانٞ، فذل٠ َاهك١ٝ يف ايصانط٠ ايفطزٜة١، أٚ  

اف ايطٚا١ٜ ايااضمٝة١  غٓحس إٔ ٖصٙ ارتاق١ٝ غاهٕٛ ٖسفا  ٓس نّا ،(23)+شانط٠ األَِ
ٚا  ذٝةا٤  إْعاف شانط٠ ايكاضئ ٚتثكٝف١ٝ بأغةًٛف أزبةٞ إل  يف ايٛقٔ ايعطبٞ ايصٜٔ أضاز

   ايااضٜذ ٚحتطٜطٙ َٔ ايهاب ايكفطا٤.

إٕ ايٛظٝف١ ايعاَة١ ايةد تكةّٛ  ًٝٗةا ايطٚاٜة١ ايااضمٝة١ ٖةٞ حتٜٛةٌ ايػةطز          
 اإلخهاضٟ ايكابع يف املعإ ايااضم١ٝ إىل غطز ستاناتٞ ذٞ بطٚح  كطٙ.

تةةطتهس ٖةةصٙ ارتاقةة١ٝ جبةةصٚض اهلٜٛةة١ ٚايكَٛٝةة١ ٚاالغةةاكالٍ أٚ بًرعةةات    
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

تطمج١: قاحل جٛاز ناظِ، اجملًؼ األ ٢ً يًثكافة١،  اْعط: جٛضد، يٛناف: ايطٚا١ٜ ايااضم١ٝ،  -19
 .417م  2005ايكاٖط٠ 

 .215اْعط: املطجع ْفػ٘، م -20
 .215- 214املطجع ْفػ٘، م  -21
 .21املطجع ْفػ٘، م  -22
،  هس ايفااح: ايادٌٝٝ ٚبٓا٤ ارتتاف يف ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ  ايذلنٝب ايػطزٟ(، ؾةطن١  اذتحُطٟ -23

 .44م ، 2002املساضؽ يًٓؿط ٚاياٛظٜع، ايساض ايهٝها٤، 
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ٛ  ،(24)ايعاض نةاف ٜطجةع أغةهاف ظٗةٛض ايطٚاٜة١ ايااضمٝة١ إىل ٜكعة١        يصيو صتةس ي
   .(25) اذتؼ ايكَٛٞ يف َتًع ايكطٕ ايااغع  ؿط حتسٜسا

 سرد المطابقة الموحية -لتاريخي ثانيا: التقنع ا
ظٗط ٖصا اياٝاض يف غاٝٓٝات ايكطٕ ايعؿطٜٔ، إرط ٖعمي١ ذعٜةطإ َٚةا ضافكٗةا    

تعيعٍ اإلميإ باملس ايكَٛٞ، ٚايسٚية١ ايؿةُٛي١ٝ ايةد    =َٔ فحٝع١ َٚا ْاخ  ٓٗا َٔ 
ٜػٛغٗا ذانِ فةطز، ٚاياةٛم إىل ايافًةت َةٔ إغةاض ايٓعةط٠ ايػةا٥س٠ إىل ايةصات يف         

 .(26)+ القاٗا بٓفػٗا ٚ املٗا

ةات ايةصٟ ٜػةاًِٗ ايةذلاث يف        نُا إٔ االجتاٙ اذتسارٞ هلصا ايٓةٛع َةٔ ايطٜٚا
ةة  ١ ايٛاقعٝةة١ املهاؾةةط٠ ايةةد غةةازت يف بٓا٥ةة٘ َٚهةةُْٛ٘، ْؿةةأ ضز٠ فعةةٌ ياٝةةاض ايطٜٚا

 .(27)مخػٝٓٝات ايكطٕ ايعؿطٜٔ 

إٕ ايتابع اياحطٜيب  ٓس أزبا٤ ايػاٝٓٝات جةا٤ يُٝثةٌ حتةٛال ٚتتةٛضا يةألزف      
ايعطبٞ، فاغارساث ؾهٌ ضٚا٥ٞ جسٜةس ٜةأتٞ ْاٝحة١ يةاػرلات اجاُا ٝة١ ٚغٝاغة١ٝ       

  ٚ جةٛزٙ، فحةابط   ٚضقاب١ٝ، ٚٚالزت٘ تأتٞ باحُٝس أٚ اغاٗالى ؾهٌ قسِٜ فكةس ؾةطٚط 
ظَٔ ايطٚا١ٜ ٜٛجةس ذةني ٜػةسٚ اياُةطز  ًة٢ األْػةام املػًكة١،        = كفٛض ٜط٣ إٔ 

ٚذني ٜٛاج٘ ايٛ ٞ اإلبسا ٞ َا ٜعٛم تكسَ٘، ٚذٝت تاٛيس ضغهة١  اضَة١، ٚتاأقةٌ    
فايهرةة   ةةٔ بةةسا٥ٌ تعهرلٜةة١ جعًةةت  ،(28)+إَهاْةةات ايارةةسٜ  فاضنةة١ ٚجٛزٖةةا

 ياٛاقٌ َع٘.  ايهااف ٜاأضجرٕٛ بني ايكتٝع١ َع ايذلاث أٚ ا

ٚغطز املتابك١ املٛذ١ٝ ٖةٛ منةٛشد غةطزٟ ٜفةاح املانةٞ  ًة٢ اذتانةط        
ٚاافٞ بايًرع١ ايػاضز٠، نإٔ ٜٛغع َٔ زتاهلا ياػةارٌٝ إىل ظَةٔ ٚغةٝع ظاخةط     

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .20اْعط: جٛضد، يٛناف: ايطٚا١ٜ ايااضم١ٝ، م  -24
 .11اْعط: املطجع ْفػ٘، م  -25
م  ،2001زاض ايفةاضابٞ، بةرلٚت،    خطٜؼ، أمحس: ايعةٛا  املٝااقكة١ٝ يف ايطٚاٜة١ ايعطبٝة١،     -26

99-100. 
 .101املطجع ْفػ٘، م اْعط:  -27
 .18م  ،2000، 2 كفٛض، جابط: ظَٔ ايطٚا١ٜ، َهاه١ األغط٠، ايكاٖط٠، ط  -28
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بايافاقٌٝ ٚأٚقاف زقا٥ل األؾٝا٤ زاخٌ املهإ  اهلٓا( ٚايًرع١  اإ(، ٚمبداًةف  
َةا   =ايعالَات اإلٜسٜٛيٛج١ٝ ٚايٓفػ١ٝ، فٝؿاػٌ ٖصا ايُٓٛشد، يف األغةاؽ،  ًة٢   

ٖٚةصا   ،(29)، نإٔ تاعةاظِ ايًرعة١  اذتانةط( يف ضاٖةٔ ايهاابة١ ايػةطز١ٜ      +ٚذانط
ٛجٛز / ايٛاقةع بةأفل َادٝةٌ تاضمٝةا     ايُٓٛشد أٚ االجتاٙ ايػطزٟ ٜٗسف إىل ْكٌ اي

 ٚاجاُا ٝا ٚغٝاغٝا ٚذهاضٜا.

تهٕٛ ايعالق١ يف ٖصا ايُٓس ايػطزٟ بةني ايطٚا٥ةٞ ٚاياةاضٜذ املػةاًِٗ  القة١      
إغكاط َٚؿاب١ٗ، فايطٚا٥ٞ ٜكطأ اذتانط يف ن٤ٛ املانٞ يًاؿاب٘ اذتاقةٌ بُٝٓٗةا،   

ب١ املفطٚن١  ًٝة٘، أٚ  ٚالقتٝاز ظَٔ زٚضٟ، ٚقس ًٜحأ يًاكٓع ايااضمٞ بػهب ايطقا
يطغه١ ايطٚا٥ٞ يف تأغٝؼ جصٚض هلٜٛة١ غةطز١ٜ َٓهثكة١  ةٔ ايثكافة١ ايعطبٝة١، أٚ أْة٘        
َػهٕٛ باػاؤالت أراضٖا اذتانط، فهر   ٔ جصٚضٖا ٚ ةٔ إجاباٗةا يف اياةاضٜذ،    

 أٚ قس ٜهٕٛ َاًُػا ٚذس٠ اياحطب١ اإلْػا١ْٝ.

ايػةطز١ٜ  =يف اياكٓع ايااضمٞ  ةس٠ أؾةهاٍ ٚتكٓٝةات غةطز١ٜ تكةب       ٜٚأخص
ايد تاؿهٌ َٔ ايادٌٝٝ ايػطزٟ، فٗٞ تاكةٓع قةٍٛ اذتكٝكة١ أٚ تارُةٌ      +ايكٓا ١ٝ

 .(30)قٍٛ اذتكٝك١ يف إقاض نٕٛ ختابٞ ختًٝٝٞ

فايطٚا٥ٞ ٜاٛغٌ يف تكٓع ايااضٜذ  ةس٠ ٚغةا٥ٌ بطٚتٛنٛيٝة١ يإلاةا٤ بٛاقعٝة١      
فايػٝتةاْٞ يف   ضٚاٜا٘، أٚ بكًب ايٛقا٥ع ٚاألذساث ارتٝاي١ٝ إىل ذكا٥ل أَةاّ ايكةاضئ،  

ةة١ بإذاياٗةةا إىل ايطذايةة١    +ايةةعٜين بطنةةات= ةة١ ايطٜٚا ااةةاٍ  ًةة٢ ايكةةاضئ يف بسٜا
ضجةب  = اإلٜتايٞ، فٛنع١ٝ ايطاٟٚ ٖٓا ٖٞ تك١ٝٓ إٜٗا١َٝ شات أبعاز زاليٝة١ ٚغةطز١ٜ:  

َةٔ َؿةاٖسات ايطذاية١ ايهٓةسقٞ      (أ َكاتةف   5156ٖة أغػتؼ إىل غهاُدل  799
ايصٟ ظاض ايكاٖط٠ أنثط َٔ َط٠ يف ايكطٕ ايػازؽ  ؿةط املةٝالزٟ    فٝاغهْٛد جاْد

أرٓا٤ قٛاف٘ بايعا . غحٌ ٖصٙ املؿةاٖسات أذةٛاٍ ايكةاٖط٠ خةالٍ ؾةٗط أغػةتؼ       

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ايطٚاٜة١ ٚاياةاضٜذ  ًَاكة٢     :يف +اغاعاض٠ ايااضٜذ ٚزالالت ايػٝاف=اْعط: ايهٝالْٞ، َكتف٢:  -29

 .582م ، 2(، د2005ايكاٖط٠ يإلبساع ايطٚا٥ٞ ايعطبٞ، 
ْعٖات يف غابة١ ايػةطز، تطمجة١: غةعٝس بٓه،ةطاز، املطنةع ايثكةايف ايعطبةٞ،          6إٜهٛ، أَدلتٛ:  -30

 .193م ، 2005برلٚت، 
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 .(31)+ٖة 799َٝالز١ٜ املٛافل ضجب  5156

فايػٝتةةاْٞ ًٜحةةأ ٖٓةةا  ةةدل ؾدكةة١ٝ ايطذايةة١ املداًكةة١ إىل ذًٝةة١ غةةطز١ٜ  
ٜعاكس ايكاضئ بٛجٛزٙ َٚكساق١ٝ ايؿدكةٝات   تٗٛمي١ٝ َٔ أجٌ قٓا ١  ا  ذكٝكٞ

 ٚاألذساث اياد١ًٝٝٝ فٝ٘.  

ٖٚٓاى تك١ٝٓ اغادسَٗا ايطٚا٥ٝةٕٛ نةثرلا، ٖٚةٞ تكٓٝة١ املدتةٛط ايةصٟ بكةٞ        
بأَإ َٔ ايطقاب١ أٚ َٔ ايهةٛاضث، ٚفٝة٘ اذتكٝكة١ ايهاًَة١ ملةا جةط٣ َةٔ أذةساث،         

ٝة١ اغةادسَاٗا   ٚ از٠ َا ااٟٛ  ٢ً بعض األغتط أٚ ادتٌُ املتُٛغ١، ٖٚةٞ تكٓ 
ة١، فايطاٜٚة١ شتتةٛط       +٠ْٛ ايهطّ=صت٣ٛ ؾعهإ يف  ، أرٓةا٤ غةطزٖا ألذةساث ايطٜٚا

ٜكطأ ب٘ بايعَٔ املعاقط، ٚختدلْا قاض٥ا٘  ٔ قعٛب١ قطا٠٤ املدتٛط املٛضٚث َةٔ  
   جّسٖا بػهب قُؼ بعض غتٛضٙ ٚ هاضات٘ أٚ الغادساَ٘ ايػطٜا١ْٝ ٚايكهت١ٝ.

ٞ يف تةةسٜٚٔ اذتكٝكةة١ نُةةا ٜطاٖةةا  ٖةةصٙ اياكٓٝةة١ ضغهةة١ ايطٚا٥ةة  تٚقةةس نؿةةف
ٚايادًل َٔ جدلٚت ايػطزٜات ايااضم١ٝ، ٚتػًٝس ايه٤ٛ  ًة٢ زٚض املُٗةـ يف   

 نااب١ ايااضٜذ بعٝسا  ٔ اياٛرٝل ايطزلٞ ايػًتٟٛ يًااضٜذ.

ة١ بٗةصا االفااةاح ايةعَين ارتةايل:        +ايػا٥طٕٚ ْٝاَا=أَا  فكس قةسضت ايطٜٚا
ث ٖصٙ ايككة١ ال تهةاز تاحةاٚظ رالرةني غة١ٓ      ايفذل٠ ايااضم١ٝ ايد تسٚض فٝٗا أذسا=
 976( َٔ  ُط غًت١ٓ املُايٝو ايد ذهُت تاضٜذ َكط ٚايؿةطم  5678-5677 

ة١،       ،(32)+غ١ٓ فايطٚا٥ٞ ٜهع ايكاضئ بؿهٌ َهاؾةط يف اذتكهة١ ايةد غةاػتٝٗا ايطٜٚا
 يٝاِٖٛ مبكساق١ٝ أذسارٗا  ٔ قطٜل ٖصٙ ايهسا١ٜ اياكًٝس١ٜ.

ٖصٙ ايهسا١ٜ اياكًٝس١ٜ قطٜه١ ايعٗس بأغًٛف ايطٚا١ٜ ايااضم١ٝ، فٗٛ ٜؿه٘ تكةسٜط  
ة١ املاكٓعة١    + ٢ً باف ظ١ًٜٚ=ايعطٜإ يف ضٚاٜا٘  نُا غٓهّٝٓ٘ الذكا، يهٓٗا يف ايطٜٚا

تاضمٝا تهاػب تٗٛميا َةٔ ْةٛع خةام اةل فٝة٘ يًطٚا٥ةٞ إٔ اةٛض يف بعةض         
اق١ٝ ايااضمٝةة١، تًةةو املػةةا٤ي١ ايةةد ايٛقةةا٥ع ايااضمٝةة١ زٕٚ إٔ ٜػةةا٤ٍ  ةةٔ املكةةس

ختهع هلا ايطٚا١ٜ ايااضم١ٝ، ألٕ أٟ اْعٜاح تاضمٞ َاعُس ااُةٌ تةأٜٚال ٚزالية١    

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .4م ، 2005، 3ايػٝتاْٞ، مجاٍ: ايعٜين بطنات، زاض ايؿطٚم، ايكاٖط٠، ط  -31
 .1م ، 2005َهاٟٚ، غعس: ايػا٥طٕٚ ْٝاَا، اجملًؼ األ ٢ً يًثكاف١، ايكاٖط٠،  -32
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أضازٖا ايطٚا٥ٞ، يهٔ ٖصا ال ٜدلض يًطٚا٥ٞ املاكٓع بايااضٜذ إٔ ٜاحاٖةٌ ضٚح ايعكةط   
٘ إٔ ال ٜكةع  اخل، فعًٝ. .. املػاًِٗ َٔ ايعازات ٚاياكايٝس ٚايافهرل ٚاألظٜا٤ ٚايٛظا٥ف

 يف بعض اهلفٛات ايااضم١ٝ إال إشا نإ بٗسف خًل َفاضق١ َا.

  ثالثا: ميتاقص كتابة التاريخ
يةس٣ بعةض ايهاةاف،    يف غةهعٝٓٝات ايكةطٕ ايعؿةطٜٔ    ٖٚٛ تٝاض غطزٟ ظٗط 

ٞ  = أقًل  ًٝة٘ ٚ جةا٤ ٖةصا ايٓةٛع ضزال  ًة٢ جتطٜهٝة١ ايػةطز       ٚ ،+املٝاةاقل اياةاضم
ٖٚٛ تٝاض ٜٓاُٞ إىل َا بعس اذتسار١، ذٝة  ٜارةاٚض ايةٛ ٞ     ،(33) اياكًٝسٟ ايااضمٞ

ايصاتٞ بايااضٜذ ٚايكل، ذٛاضا َفاضقا َع املانٞ ايفين ٚاالجاُا ٞ، يف ٖصا ايٓةٛع  
َٔ ايهااب١، ٚذهٛض املانٞ فٝ٘ ال ٜٓتًةل َةٔ ٚ ةٞ ْٛغةاايٝحٞ  ًة٢ اإلقةالم،       

 .(34)ٚإمنا َعاٚز٠ ْاقس٠ ي٘

َٝاةاقل ناابة١ اياةاضٜذ( َةع      -ملٝااقك١ٝ ٜاػاٚم ظٗٛض ٖصا اياٝاض  ايطٚا١ٜ ا
تٝاض جٌٝ ايػاٝٓٝات، فكس  اف اياٝاضإ ايؿطط ايااضمٞ شات٘، ٖٚةٛ ال ٜةط٣ إذةساث    
قتٝع١ َةع املانةٞ، ٚغاٜاة٘ إذةساث ايؿةو ٚاياػةاؤٍ يةس٣ ايكةاضئ، فٗةٛ ٜٓاٗةو           

ٜٚكةٛ  اذتههة١ ايطٚا٥ٝة١ اياكًٝسٜة١، ًٜٚػةٞ       ،(35)املػًُات ٚاملٛانعات ايهاابٝة١ 
 .(36)١ٝ املهاؾط٠ يًٛاقعاملطجع

ٜٗسّ ٖصا ايػطز اذتسٚز ايفاق١ً بني املانٞ ٚاذتانةط، ٜٚاال ةب بةايعَٔ،    
الناػاف ٚ ٞ جسٜةس باياةاضٜذ  ةدل إذةساث َفاضقةات تاضمٝة١ َػةاٗسف١ تهػةط         

ٜةطٕٚ يف َةا    (َٝااقل نااب١ اياةاضٜذ  فهّااف =جدلٚت ايااضٜذ ٚقسغٝا٘ َٚٓتكٝا٘، 
ٜٚرَٕٓٛ بٓع ١ اياةأْل ايةد زٝةع  كةطا  ةٔ      ٜػتطٕٚ زذها يًُانٞ ٚاذتانط، 

ٔ  ؤ كط، ٜٚكط  ٕٚ االخاالف يف قًب اياؿابٗات ايااضم١ٝ، ٜٚػعٕٛ إىل اإلفةالت َة
بايكها٤ املةدلّ ايةصٟ ال إفةالت َٓة٘، َٚةٔ أزٍ       -أذٝاْا-قهه١ ايااضٜذ ايد تكٛض 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .99خطٜؼ، أمحس: ايعٛا  املٝااقك١ٝ يف ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ، م اْعط:  -33
 .85خطٜؼ، أمحس: ايعٛا  املٝااقك١ٝ يف ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ، م  -34
 .101 - 100املطجع ْفػ٘، م اْعط:  -35
 .116املطجع ْفػ٘، م  -36
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ةة١    ةة١  (َٝاةةاقل ناابةة١ اياةةاضٜذ   ايُٓةةاشد  ًةة٢ ضٜٚا ضذةةالت ايتطؾةةحٞ   ضٜٚا
 .(37)(+اذتًٛجٞ

بإظٗاض ايكسض٠  ًة٢ ْكةٌ األجةٛا٤     (َٝااقل نااب١ ايااضٜذ ال تهافٞ ضٚا١ٜ =ٚ
ٚايؿدكةةٝات ايااضمٝةة١ إىل اذتانةةط، فٗةةٞ تهعةة  اذتانةةط يف املانةةٞ، َعةةعظ٠ 

ذٝ  جتاُع ايؿدكٝات املٓاُٝة١ إىل   (اذتف١ً ايعابط٠ يًااضٜذ اإلذػاؽ مبٛتٝف 
 .(38)+ذكب َاها س٠ يف ايعَإ ٚاملهإ ْفػُٝٗا

 ٜهافٞ ايطٚا٥ٞ أٚ ايكام بطقس اياؿاب٘ بني أذساث ايااضٜذ ٚبةني ايًرعة١   ال
ايطا١ٖٓ، فٗٛ َػرٍٚ  ٔ تكسِٜ ٚ ٞ َػاٜط يٛ ٞ ايااضٜذ املػاًِٗ، ٚ ًٝ٘ إٔ ٜعةدل  

فايػٝتاْٞ َثال ٜط٣ زتطٜات ٚاقع٘ نةُٔ ٚ ةٞ ابةٔ إٜةاؽ      ،(39) ٔ شيو قطاذ١
٘ يهاهت َةا ناةب، ٚناابة٘    يكس أغطْٞ ابٔ إٜاؽ ٚيٛ نٓت قس  ؿت يف ظَٓ=ٜكٍٛ: 

أ ةست اناؿةاف٘؛ ألْة٘  ةاف يف      5776ندِ، قطأت٘، يًُةط٠ األٚىل، ٚبعةس ٖعمية١    
 ٚبعةسٖا  5776ذكه١ تاضم١ٝ تؿه٘ يف نثرل َٔ ادتٛاْب اذتكه١ ايةد  ؿةٓاٖا قهةٌ    

... ٚقس نإ ابٔ إٜاؽ ٜاُاع بطٚح ٚق١ٝٓ ٚجةستٗا تًاكةٞ يف ايهةثرل َةع َؿةا طٟ      
فايػٝتةاْٞ ٜعةدل قةطاذ١  ةٔ إٔ اغةاًٗاَ٘ ٚٚ ٝة٘ باياةاضٜذ يف         ،(40)+جتاٙ ٚقةين 

ٚ ةٞ ْٛغةاادتٞ بايهاابة١    =ايٓل ايػابل ٜكسض  ٔ ٚ ٞ املتابك١ ايااضم١ٝ، ٚ ٔ 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .118املطجع ْفػ٘، م  -37
اذتف١ً ايعابط٠ يًااضٜذ: ٖٞ . 119يطٚا١ٜ ايعطب١ٝ، م خطٜؼ، أمحس: ايعٛا  املٝااقك١ٝ يف ا -38

اجاُاع بكهػ١ نطْفايٝة١، تػةاس ٢ فٝة٘ ايؿدكةٝات إىل ايًكةا٤ يف َٛقةع بعٝٓة٘، ٚيػاٜة١ َةا،          
ايطٚا٥ٕٝٛ  از٠ جملاب١ٗ  ٛا  ايؿدكٝات بعهٗا بهض، ٚغايها َا تهاػب ايؿدكة١ٝ   ٜٚاٛغً٘

ايط٥ٝػ١ أٚ ايػاضز املؿاضى يف اذتسث ١ٜٖٛ  ةابط٠ يعاملٗةا،  ٓةسَا تتةأ  ةٛا  ايؿدكةٝات       
ملؿةٗس اذتفًة١ ايعةابط٠ يًاةاضٜذ      األخط٣ ٚذسٖا أٚ بطفك١ آخطٜٔ. اْعط حتًٌٝ أمحس خطٜؼ

يف ضٚا١ٜ ضذالت ايتطؾحٞ اذتًٛجٞ يف: ايطٚا١ٜ ٚايااضٜذ  ًَاكة٢   ٜذيف اذتف١ً ايعابط٠ يًااض
 .117 - 116م  (2005ايكاٖط٠ يإلبساع ايعطبٞ 

، أمحس: اذتف١ً ايعابط٠ يًااضٜذ يف ضٚا١ٜ ضذالت ايتطؾحٞ اذتًةٛجٞ رتةرلٟ   اْعط: خطٜؼ -39
ادتةع٤ األٍٚ، م  (، 2005ؾًيب يف: ايطٚا١ٜ ٚايااضٜذ  ًَاك٢ ايكاٖط٠ يإلبساع ايعطبٞ ايطٚا٥ٞ 

117. 
، ا اساٍ: َؿه١ً اإلبساع ايطٚا٥ٞ  ٓس جٌٝ ايػاٝٓٝات ٚايػهعٝٓٝات، فكٍٛ، ايكةاٖط٠، ع   ثُإ -40

 .213م  1982، 2
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 .(41)+ايد اانٝٗا

أَا خرلٟ ؾًيب فرلٜس إٔ ٜٓاكط  ٢ً  كةس٠ اياةاضٜذ بايفاْااظٜةا، ٚقةس  ٓةٕٛ      
ًةٛجٞ  فاْااظٜةا ضٚا٥ٝة١ يف    ضذةالت ايتطؾةحٞ اذت  =ضٚاٜا٘ يف األ ُاٍ ايهاًَة١ بةة  

ٕ   =، ٚيف قهع١ غابك١ هلا (42)+ايعَهإ( ، +ضذالت ايتطؾةحٞ اذتًةٛجٞ يف ايعَةا
جصبة٘  ٚقةس  -فهعس إٔ ؾػً٘ ايااضٜذ املكطٟ ايصٟ قطأٙ يف فذلات َههط٠ َٔ ذٝاتة٘  

فٓٝة١ أخطجٗةا يف بطْةاَخ إشا ةٞ بة  فٝة٘        +نالنٝةع =ْؿأ يف شتًٝاة٘   -املكطٜعٟ
ضذةةالت ايتطؾةةحٞ اذتًةةٛجٞ يف   =غاغةةا يهاابةة١  تةةاضٜذ ايكةةاٖط٠، ٚناْةةت أ  

 .(43)+ايعَإ

يصيو فال  حب إٔ ٜسٕٚ خرلٟ ؾًيب حتت  ٕٓٛا ايطٚا١ٜ اياكةسٜط اياةايٞ:   
حتاٟٛ  ٢ً أذساث َسٖؿة١ غطٜهة١، ٚخةٛاقط َػة١ًٝ ٚ حٝهة١، ٚأخهةاض َصًٖة١        =

ٚٚقا٥ع َرغف١ ضٖٝهة١ تارةسث  ةٔ ذٝةا٠ األٚا٥ةٌ ٚاألٚاخةط، ٚاألَاجةس ٚاألغةافٌ         
ع ايعهس ايفكرل إىل ضب٘ تعاىل ايعا  غرل ايعال١َ ٚاذتةدل غةرل ايفٗاَة١ ابةٔ     ختٗا ٜطا

، فدةرلٟ ؾةًيب   (44)+ؾًيب املكطٟ ايتطؾحٞ اذتًٛجٞ نفاْا اهلل ؾط جًٗ٘ آَني
ٜاكٓع بًهٛؽ تاضمٞ َفاهح  ٓسَا ٜٓعت ْفػ٘ بايعا  غةرل ايعالَة١ ٚاذتةدل غةرل     

، فس اؤٙ ٖةصا مبثابة١ إاةا٤ بةاياًفٝل     +نفاْا اهلل ؾط جًٗ٘ آَني=، ٜٚس ٛ (45)ايفٗا١َ
 ايااضمٞ جملطٜات َا غرل٣ٚ.  

نصيو فإٕ املفاضق١ ايد ٜٓتٟٛ  ًٝٗا ٖصا اياكسٜط تهُةٔ يف قةف١ ادتٗةٌ    
ايد ٜٓػهٗا يٓفػ٘، غٓحس فُٝا بعس أْ٘ ايػاضز ايعاضف بهٌ ؾ٤ٞ، ٚارتهرل ايفتةٔ يف  

غٝة١ تعةطف باحاٖةٌ    ايعكٛض، فٓػه١ ادتٌٗ ي٘ ٖٚٛ يةٝؼ جةاٖال تةثرل غةدط١ٜ بال    

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .117خطٜؼ، أمحس: ايعٛا  املٝااقك١ٝ يف ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ، م  -41
١ املكةط١ٜ  ؾًيب، خرلٟ: ضذالت ايتطؾحٞ اذتًٛجٞ يف ايعَهإ  األ ُاٍ ايها١ًَ(، اهل٦ٝة  -42

 .1995ايكاٖط٠، ، 2، د 1995ايعا١َ يًهااف، 
 com.alyaum. www: ، ْكال  ٔ املٛقع االيهذلْٚٞ+بتٔ ايهكط٠=اْعط: ْس٠ٚ  ٔ ضٚا١ٜ  -43
، م 1991ؾًيب، خرلٟ: ضذالت ايتطؾحٞ اذتًٛجٞ يف ايعَإ، َهاه١ َسبٛيٞ، ايكاٖط٠،  -44

5. 
 .118يف ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ، م  خطٜؼ، أمحس: ايعٛا  املٝااقك١ٝ -45
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 ايعاضف.  

ٚااةةٟٛ ٖةةصا اياكةةسٜط  ًةة٢ إؾةةاضات ٖعيٝةة١ ٚانةةر١ زايةة١  ًةة٢ ايادٝٝةةٌ 
ايفاْااظٟ يًااضٜذ، ٚ ٢ً اياًفٝل ايااضمٞ  دل اإلاا٤ بهَٛٝسٜا اياةاضٜذ َةٔ خةالٍ    
تٓاظع اهلعيٞ ٚادتسٟ يف ارتتاف ايطٚا٥ٞ ايصٟ ٜهاعس  ٔ اذتٓني ايكاغٞ يًاةاضٜذ،  

  ٢ً قػ٠ٛ األذساث.   أٚ أْ٘ ٜهين َفاضقا٘

ةة١  يٝةةٕٛ =+ ٚايةةعٜين بطنةةات=ٚ +ْةة٠ٛ ايهةةطّ=ٚاياكةةسٜط ٖٓةةا رةةالف ضٜٚا
ال اافةةٞ بةةايدلٚتٛنٛالت ايادًٝٝةة١ ايةةد حتةةٍٛ  +ايػةةا٥طٕٚ ْٝاَةةا=ٚ +اإلفطٜكةةٞ

ارتٝاٍ إىل ذكٝك١، يصيو  ُس إىل مجع ؾدكةٝات َةٔ اياةاضٜذ املعاقةط يةعَٔ      
أخةط٣، ٖٚةٛ بةصيو نػةط اذتةسٚز      نااب١ ايطٚا١ٜ َع ؾدكةٝات تٓاُةٞ إىل أظَٓة١    

ايفاق١ً بني ايعَٔ اذتانط ٚايةعَٔ املانةٞ  ةدل َةا ٜتًةل  ًٝة٘ بطٜةإ َانٗٝةٌ         
... ٜٚعةين اجاُةاع  ةسز َةٔ ايؿدكةٝات ايةد تٓاُةٞ إىل         اذتف١ً ايعابط٠ يًاةاضٜذ 
ٚقس ظٗطت  س٠ َؿاٖس الجاُةاع ؾدكةٝات تاضمٝة١     .(46)ذكب تاضم١ٝ َاعسز٠

ٛا٤ باضحتةاٍ ايكةسِٜ إىل املعاقةط أٚ ايعهةؼ، ٚنةإ      َٚعاقط٠ يف غرل أظَٓاٗا، غ
ضابس ٖصٙ ايؿدكٝات اْؿػاهلا يف غرل٠ ايكاٖط٠ تاضمٝا ٚذهةاضٜا ٚضٚا٥ٝةا ٜاالقة٢    

 َع ٣ٖٛ ايػاضز ْفػ٘.

  

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
، أمحس: اذتف١ً ايعابط٠ يًااضٜذ يف ضٚا١ٜ ضذالت ايتطؾحٞ اذتًةٛجٞ رتةرلٟ   اْعط: خطٜؼ -46
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