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 فكر الشوكاهي االجتماعي
 وموقعه من الفكر االجتماعي العربي الحديث

 
 الملذص :

هدس البحثددىلادرازضلغددْاًفكَدد ا  ددطاا

لبؿدددٌي اُالٜاعيددد اُاقاًلبٌادددٌ ا  ددد  اااا

ًفسٍدددسا ٌاعدددىاخااددد ضٍذالب  دددطاااا ع ملدددىا

الٜاعي اُالبعطبُالحلسٍىلا.

ًبعثقَدداالفددس اادد  البح دددىلابعثسٍددساااااا

ًفكَدددددد الٞغددددددؼالب  طٍددددددْاًلبؿددددددطً اا

لبع ضشمَددددْالبسل عددددْاب ؿدددد ّااااا–لٜاعي اَددددْا

  ددطالبؿددٌي اُالٜاعيدد اُاقاًاضدد َ اااا

اغ ٍ ياقاًاحَ ناضٍٚعىابإلصٝحالٜاعي اُا

ْاا اًلب  دددددطِاقاًدأحددددد اا غدددددحقَعىالبع  َددددد

ًلملحس ٍدددىامل  دددطِالملطدكدددْالبع غَػدددَْاخااا

ادد ضٍذالب  ددطالٜاعيدد اُالبعطبددُالحلددسٍىلاا

ا (.ا1798-1914)

ًادددددسا لودددددطالبحثدددددىلازًضايددددد ا ددددد اااا

لبع دددٌٍ الب  دددطِاًلملعدددطخابكؿدددٌي اُااا

ًمجكدددْاس ضغددد اىالب  طٍدددْاًلٜاعي اَدددْاااا

ًلبػَ غَْا.اب إلع  ْادرالبٌلاعالٜاعي اُا

طالبدددددَيزالملددددد ظً ادَ وددددد اخااؿددددد ّا  دددددا

لبؿدددٌي اُالٜاعيددد اُا.اً ًعددد البحثدددىلااا

لبضدددكْالبق ٖيدددْابددد البقغددد ٍ اًلملؿددد ٝااا

لبددددعااقددددعاعددددي ازلٖددددطّا  ددددطاًا  دددد اا

لبؿددٌي اُاقاًاكدديتالبددعاٍعغددي و الب  ددطاا

ًلبددددع   الٜاعيدددد اَ اًدأحدددد اا  بعودددد اااا

لٜاعيدددد اُاًصددددكعو ابدددد بٌلاعالٜاعيدددد اُااا

لبددددددَيزا.اييدددددد ابدددددد البحثددددددىلا ناضٍٚددددددْا

عدددد شاً ؿدددد ٝاالبؿددددٌي اُاملع وددددْا ً

جمعيعدددىاادددسااددد ًظاالإل ددد ضالب قودددُالراااا

لاعح ضهدد اضٍٚددْا  طٍددْاشلاابعددساً غدديٌنااا

الاعي اَ ا.ا

يي ا أحتالبحثىلا نالبؿٌي اُاميعكيتا

 غدددحقَْاظ  َدددْاً حس ٍدددْابؤاعحددد ضيا ٛغػددد  ااااا

ً  ععثدددددد  ابكددددددع   اخااغدددددد ٍ الب ػدددددد زاا

ًلبععضدددددهالملدددددصهواًلب  دددددطِاًلب كددددد اااا

لًٞرا دددد الٜاعضدددد زِ.ا ق ضاددددْابدددد ب ٖٝعاا

   دددددطِالملطدكدددددْالبع غَػدددددَْ.اًٍػدددددعثاا

ب بعددد بُا ناٍعحدددٌ ا ٌاعدددىاعدددي ا   دددطِااااا

لملطدكددددددْالبع غَػددددددَْاخاادددددد ضٍذالب  ددددددطااا

-1798لٜاعيددددد اُالبعطبدددددُالحلدددددسٍىلا)اا

ا (ا.ا1914
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Abstract : 

The research aims to study and 

analyse Al-Shawkhani’s social 

thought examining its themes and 

significance in shaping the modern 

social Arabic thought.  

To achieve this goal, the 

research examines and analyses the 

intellectual, social and historical 

background that inspired Al-

Shawkhani’s social thought. The 

research also highlights  Al- 

Shawkhani’s views on the social 

and the intellectual reform 

indicating that his  views 

pioneered those of  the 

intellectuals of  the foundation 

stage of the history of modern 

social Arabic thought(1798-1914). 

In examining the role of Al- 

Shawkhani’s social and the 

intellectual thought, the research 

points out the social, intellectual 

and political activities of Al-

Shawkhani. In addition, the 

research examines the social and 

complicated problems in Yemen 

and its role in shaping Al-

Shawkhani’s social thought. The 

research also talks about the Al- 

Shawkhani’s  views and attempts 

to find solutions to these problems. 

       Moreover, the research 

indicates that Al-Shawkhani’s 

views are not grounded on 

religious perspectives, but an 

intellectual thought based on social 

dimensions.   

Finally, the research proves that 

Al-Shawkhani’s thought pioneers 

other works in dealing with the 

corruption issues, the sectarian 

bigotry and the social injustice. 

The research concludes that Al-

Shawkhani is worthy to be listed 

among the intellectuals of the 

foundation stage in the history of 

the modern, social, and Arabic 

thought (1798-1914). 
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 المقزمت :

اعسالب رتلاالبع ضشمَْالبعاٌٍلاىا َو ا ِاجمعيعا  الجملعيع اا ظ  ااايَقْاًفدسٍ ااا

يربٔاقا  الب رتلاالبعااعسلخ ا َو الٞ ٌضاقاًاغ طبالملطا علاالٜاعي اَْاًختدعك اا

لبدطٚٔاقاًٍ ددٌنالجملعيددعادَ ودد ا  ادْادرااٌاَددْا دد ا  ددطلزيقايدُااقددٌ ابدد زًلضاً ايدد  اااا

ا(ا.ا1طياذمٌالٞ غ )اػو اخادصٝدىاًا ٌٍ

ًميث المل  طٍ اًلملثق َ امب اميعك ٌاىا  ااسضلاا  طٍْاً  اد اادبسلاَدْاقاًمبد اااا

ٍٛزًاىا  ا زًلضالاعي اَدْالب ٗدْالٞيثدطاادسضّااكدٓا ود اًاؿددَطا د اٍع اَدىالجملعيدعا د اااااااااااا

ؿ ضٍعا ظ  ااقاً  اميَّطابىا  افسٍ ااقاًلٞاطباب بع بُابضَ غْاًضغ البطٚٔاًلبربل جاًلمل

لإلصٝدَْالبق زضّااكٓالبػ ابىاقاًدخطلاىا  ا ٌضالٞظ ْاقادرا ٌضالٜا طلجاًلبعجد ًظاقاا

ا(.ا2ً  اد بْالويٌزاًلبعدك ادراد بْالب وٌضاًلبعقس ا)

 ددد اه ددد ا ؤادددىاخا ثددد اهدددصيالب دددرتلاالملغددد طبْا ددد ااددد ضٍذالجملعيعددد ااٍ ؿددد الب  دددطااا

َّاو اود اقاًا عؿدطاًاع دٌشاااااالٜاعي اُاًلبصِاا عجىالب دهالب  طٍْااكٓاد خدعٝ البٌلاود اًا

ا(.3لب ع ب االب  طٍْالبعااعط ادص ٝد  اب ع ب االب  طالٜاعي اُا)

ًاصههااسزا  البسضلغ االملععكقْابع ضٍذالب  طالبعطبُالحلسٍىلادرااضد َ ايع بد اااا

ا)ض  اددْالب و دد ًِقاًب ددطؽالبحػددع اُاقاخدد البددسٍ البعٌاػددُقامجدد  البددسٍ الٞ  دد اُاقااااا

لب ٌليوقاحميسااحسيقاضؾَساضع قا طجالا ٌناقاًؾحكُامشَ اًا غ ا   (افدتا د ااا

ٍعددط اب ع بدد االب  ددطالٜاعيدد اُ.اييدد ااددسضجااكدديتالب ع بدد االب  طٍددْاعددي ا  ددطااا

ا(.4(ا)1914-1798لملطدكْالبع غَػَْا  اا ضٍذالب  طالٜاعي اُالبعطبُالحلسٍىلا)

بدصبيتالإلادطلٕالمل وجدُاب د ٕااكدٓالٜاعحد ضلااااااااًبقسابطَّضاااكيتالبسضلغ اا ػد بْالخعَ ضهد ااا

اًلملع َ االبع بَْا:ا

 (اًبد ااؿدٌٕا غدٗكْاااا1803-1798لٜضاح  الملعح ز اب الحليكدْالب طاػدَْااكدٓا ضدطا)اااا

 لبعجسٍسقالبع ٌٍطقلب وغْقلإلصٝحقاخالب  طالبعطبُالحلسٍىل.

 دد اادد ضٍذالبقغدد ٍ اًلملٌلعددَعالبددعااع  دد ا عودد ا  ددطاً   ددطِالملطدكددْالبع غَػددَْااا 

لب  دددطالٜاعيددد اُالبعطبدددُالحلدددسٍىلا.اً  وددد ا ٌلعدددَعا ثددد الويدددٌزالب  دددطِاقااااااا

 لإلغعحسلزاقالوو اًلٞ َْقالب ػ زقالملط ّاقالبععكَ اقالملٌل  ْ..
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 ؿدد ضٍعالإلصددٝحالب  ددطِاًلٜاعيدد اُاخالب  ددطالبعطبددُالحلددسٍىلالبددعا ضاح ددتاااااا 

 (ا.1914-1798ب  طاً   طِالملطدكْالبع غَػَْا)

 ًلضالب  طٍْاًلٜاعي اَْاًلبػَ غَْالبعالع كعابو ا   طِالملطدكْالبع غَػدَْاالٞز

  (ا.ا1914-1798خاا ضٍذالب  طالٜاعي اُالبعطبُالحلسٍىلا)

خاعٌٕا  اغحااؾوسالبطبعالٞخ ا  البقطنالبث   ااؿطاًلبطبعالًٞ ا  البقطنالبع غدعاا

  اضًلزا  طالإلصٝحاًلبعجسٍسااؿطالملَٝزِاقاشبيتالحلغٌضالب  طِاًلبع ضشمُابطلٖسا

-1760خالبددَي اًلبعدد عالبعطبددُاًلإلغددٝ ُاًهددٌالإل دد  احميددسابدد ااكددُالبؿددٌي اُا)ااااااا

ا (.1834

ًبقساد ُا  دطالبؿدٌي اُاب هعيد  الب دث ا د البحد دث اًلبسلضغد البدصٍ اٍ عيدٌناااااااااا

ٌ البػَ غدددَْاًلبعكدددبددد   ا عط َدددْاخمعك دددْاي بع ػددد اًلب قدددىاًلبعددد ضٍذاًلب كػددد ْاًلبعكدددٌ اا

ْا (.ادَددىلااعدسزااًا ٌاددتالبعثقَقد ااًلبسضلغدد االبدعاغ ددتااٌلادهاخمعك ددْا دد ااااا5)لبرتبٌٍد

  طيقا  و الب  طالبػَ غدُاًلبرتبدٌِاًلبدسٍز.الٞ دطالبدصِاٍؿد ادراأدطلٕاًا دٌشا  دطاااااااااا

لبؿددٌي اُاًلٜاددرتل اب مل  اددْالبح ب ددْالٞهيَددْالبددعاسمعكددو اخاادد ضٍذالب  ددطالبعطبددُاًاااااا

الإلغٝ ُالحلسٍىل.

ذمددٌا  ٖددْااآالبددطغ ا دد اغددعلضّاًا ددٌشايع بدد االبؿددٌي اُالب  طٍددْاًلبددعابك ددتاااااًاكدد

(.ادٜا اىاعازمطااض َ ااكديتالب ع بد االب  طٍدْافدتا د اٍعدط ااااااا6)ًمث ا ا ض    ااكيَ  

لصدد ٝد  اب ع بدد االب  ددطالٜاعيدد اُا.ييدد ا نا  ددطياعاٍ ددسضجاعددي ا  ددطالملطدكددْاا

اطبُالحلسٍىل.البع غَػَْاخاا ضٍذالب  طالٜاعي اُالبع

ًبسًضا ااعػ ٕ ا:امل شلاعاا سضجايع ب االبؿٌي اُالب  طٍْافتا  اٍعط اب ع ب اا

لب  ددطالٜاعيدد اُاااًملدد شلاٜاسمددنالبؿددٌي اُاً  ددطيامبٌاعددىاعددي ا  ددطاً   ددطِااا

 (اخاادد ضٍذالب  ددطالٜاعيدد اُالبعطبددُالحلددسٍىلاااهدد اا1914-1798لملطدكددْالبع غَػددَْا)

ي اُاا ػىااا  ابكقغد ٍ اًلملٌعدٌا االبدعااع  د ا عود ا  دطياااااااٍعٌزالٞ طادرا  طالبؿٌ

اه اٍطادعاشبديتادرالب َ َدْالبدعا اح دتااكَود ا ػد بْالبعد ضٍذابعد ضٍذالب  دطالٜاعيد اُاااااااااااا

لبعطبُالحلدسٍىلاًاضد َ اضًلزياااًهد ابكثقَقدْالبدعا ٛزلهد ا نالٞ د ااًلبسضلغد اااكدٓاااااااااا

ا ً ا  طالبؿٌي اُالٜاعي اُااايثطاو ااساخكتااكٓادسااك البح دىلا  ازضلغْااع 
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بصبيتايكىاقاًخاعٌٖىااد ٕاا ؿد كْالبسضلغدْالبطله دْالبدعااحثدىلاخااغدَْا  دطااااااااا

لبؿٌي اُالٜاعي اُا.اًسم ً البح دىلا  اخٝف افقَااهدس اضَٖػدُاهدٌالبٌادٌ ا  د  اااااا

 ع عا  طالبؿٌي اُالٜاعي اُاقاًفسٍسا ٌاعدىاخااد ضٍذالب  دطالٜاعيد اُالبعطبدُاااااا

ا.اًا ٕاافتا  كْاهصلالفس البع  الٞهسل الب طاَْال٠اَْا:االحلسٍىل

لبع ضشمَددْاًاحَدد نازًضهدد اخااؿدد ّاااا-فسٍددساًفكَدد البؿددطً الب  طٍددْاًلٜاعي اَددْااا

   طالبؿٌي اُالٜاعي اُا.

اضدد َ البقغدد ٍ اًلملٌعددٌا االبطَٖػددَْاخايع بدد االبؿددٌي اُالب  طٍددْاًاٌعددَ ااااااا

 لٜاعي اَ ا.صكعو ابقغ ٍ الب  طاًلبع   ا

دأحدد ااغددحاالبؿددٌي اُاالايفكةةز:حت حتحتدراسةةوحتليل ةةيحترالةةوحتاي ةةصالح احتيتمةةي حتا    ةةح احتحتحت

لبع زاًلملحسُٖامل  طِالملطدكْالبع غَػدَْاخااد ضٍذالب  دطالٜاعيد اُالبعطبدُالحلدسٍىلااااااا

(اخابعضالبقغ ٍ اًلبعثكَٝااًلبطٚٔابؤاعحد ضيا ٛغػد  اً  ععثد  ابكدع   ااااا1798-1914)

  َو اًزلاَ  املع وعو اًدصٝدو ا.ا

س امي دد افسٍددسااػدد ٜٚاالبسضلغددْاًخاعددٌٕا دد ااقدد حتحتتقةةصلفحتركةةزحتاي ةةصالح احتا    ةةح ا

حت َي اٍكُا:ا

 لبع ضشمَددْاًلٞغددؼالب  طٍددْالبددعا ا كدداا  ودد ا  ددطااااااا- دد البؿددطً الٜاعي اَددْااا

 لبؿٌي اُالٜاعي اُاا

 البقغ ٍ البعااقعاعي ازلٖدطّا  دطاًا  د البؿدٌي اُاااً د ااٝاعود ابد ب  طاااااااا  

 ًلبع   الٜاعي اَ ا.ا

  طالبؿٌي اُابقغ ٍ اً ؿ ٝااجمعيعىاا  الملٛؾطلاالبسلبْااكٓااٝاْا  

 البع  صطالبدعاًاودتاا دطالبؿدٌي اُابضدَ غْاًاقدسٍ اضٍٚعدىابإلصدٝحالب  دطِاااااااااا  

 ًلٜاعي اُاااً  الجمل ٜاالبعا غعوس عو البطٍْٚاب ملق ضبْاًلإلصٝحاا

 يَددد امي ددد افسٍدددسا ٌادددعا  دددطالبؿدددٌي اُا ددد الب  دددطالٜاعيددد اُالبعطبدددُاااا

 لحلسٍىلا

ٜاا ٕعااكددٓااػدد ٚ قاًلبددعااعيثدد اخااسزالمل وجَددْالص صددْابودد اااالبسضلغددْالبػدد بقْااعثددااب دد 

  وجَددْالبعثكَدد البػٌغددٌَبٌاُالملعضددكْابعكدد الاعيدد شالملعط ددْا.اب إلعدد  ْادرالملدد وجالملقدد ضنااا
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ًلبكدددصلناٍعٌل قددد نا دددعاهدددس البسضلغدددْالبطَٖػدددُالصددد ظاب ب ؿددد ااددد ا عددد عا  دددطااااااا

ٜا اعيدد اُالبعطبددُالحلددسٍىلا.ا  فددس االبؿددٌي اُالٜاعيدد اُاًفسٍددسا ٌاعددىاخالب  ددطال

لبطَٖػُابكسضلغْاًلبعػ ٜٚاالملدعك ْالملطاح ْابدىاغدٌ اٍدع البعع  د ا عود ا  وجَد  اخاادعٕاااااااا

  و ا  اخٝ ازضلغْاًفكَ ا  طالبؿٌي اُاخاعدٌٕالبػدَ االٜاعيد اُاًلبثقد خالبدصِاااااا

لب  طٍدْالبدعاااالبع ضشمَدْاًلبؿدطً ااا-لوطا َىا  اا دَْقاًخاعٌٕالًٞع شالٜاعي اَدْاا

 اعجعددىا دد اا دَددْا خددطٔ.اًخاهددصلالإل دد ضااضددح ازضلغددع  اب  ددطالبؿددٌي اُا ٛؾددطل ااكددٓاا

ا حَعْااٝاعىاب جملعيعاًب بقغ ٍ الجملعيعَْالبعاا  ًف ا.ا

يي اغَع البعع   ا  وجَ  ا عالوعٕالملععكاابعثسٍسا ٌاعالبؿٌي اُاخااد ضٍذالب  دطااا

درالملدد وجالملقدد ضنا.ا وددٌاميثدد اًغددَكْا  وجَددْا ٖٝيددْااالٜاعيدد اُالبعطبددُالحلددسٍىلابدد بكجٌٕا

اػع َعا  اخٝبىا نااثحتاغحاالبؿدٌي اُالبدع زاًلملحدسُٖامل  دطِالملطدكدْالبع غَػدَْااااااا

خابعددضالبقغدد ٍ اًلبعثكددَٝااًلبددطٚٔ.اًب بعدد بُامي   دد افسٍددسا ٌاعددىاخاادد ضٍذالب  ددطاااا

الٜاعي اُالبعطبُالحلسٍىلا.ا

  االجتماعيالتاريذيت لنشأة فكر الشىكاني  –ت االجتماعيوأواًل : الشروط الفكريت 

بععددَ ا  ددطل ا دد اب اددىاميثدد ا  ددطل الاعي اَدد  اقاًبعضدد َ ا   ددطل ا دد اب اددىا   ددطل اااااا

ٜ ا:البحثددىلاخالبؿددطً الب  طٍددْاًلٜاعي اَددْاااا لبع ضشمَددْالبددعااا-لاعي اَدد  .اٍػددعٌاها ً

 اٍػدعٌاهاأ اَدد  ا:ااضدد َ ااز عدتاب ادد يالودٌضا ثدد اشبديتالب  ددطقاًشب دد المل  دطا.اييدداااا

لبقغ ٍ البعاٍوع ابو الب  طاًلبدع   الٜاعيد اَ .ا د ا   دٌضا نافدصلالب  دطااغد ٍ ياااااااا

لبعاٍ طظه البٌلاعالٜاعي اُاًلبع ضشمُقاًاؿ  اب بعد بُاجمد  الهعيد  اًفكَد اً ق ضبدىاااااا

ًشا  ااحكى.ًٍػعٌاهاأ بث  اً خ لالب ؿد ااد ا دسٔال دعٝكاشب د الب  دطابطٍٚدْاً ؿدطاااااااا

ابإلصٝحالٜاعي اُاًلب  طِا.

  اه  ااػعٓاخاهصلالحملٌضابكحثىلاا ا سٔااٌل طاؾطً ا  طٍدْاًلاعي اَدْاا ضشمَدْاااا

لبعددد ضشمُاا ػددد الجملددد  اب ؿددد ّالب  دددطااااا-بدددسٔالبؿدددٌي اُاقاًخاًلاعدددىالٜاعيددد اُااا

الٜاعي اُابسٍىاقاًاض َ ىاب اىا   طل الاعي اَ  .اا

اًلبحثىلا َي اٍكُا:اًبكٌصٌ ابصبيتاقاٍع كها   البٌاٌ ا
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 اي كصلنحتايفكز:حتلاملعزيفحتيل صالح احت 

 اًٍ ثسضا  ا غطّاا عيُا1670ًبسالإل   احميساب ااكُالبؿٌي اُامبسٍ ْاص ع ٕاا  ا

 (.7درا ْٗالبقغ ّا.اًهُاددسٔالبؿطلٖ الٜاعي اَْالملّ ٌاْابكيجعيعالبَيز)

ًلبؿُٕالبٝ تابك  طاخاؾدضَْالبؿٌي اُاقاًلبصِايد نابدىابد بألالٞأدطاخاا ٌٍ دىاااااا

الب  طِاًلملعطخاقاٍعيث اخاشي ٕيالحل زا  ااوْاقاًؾ  ىاب بعك ا  ااوْاأ اَْا.ا

ًبقسااكٓاشي ٕيالحل زاًغدطاْالغدعَع بىابك دث ا د البعكدٌ اًلملعد ض البع  دْاخاًادتااااااااا

(.اييدد اغدد اسياشيدد ٕيا ٍغدد  ااكددٓالبحددسٕابعثطٍددطاا8)ااضدد اًخا طدكددْا ح ددطّا دد اايددطيا

   أىاً ٛب  اىاقاًلٜاؿ   ابؤ ع ٕالبع  ْا  ا ه ا سٍ ْاصد ع ٕاًغ هد ا د اذمدٌالبعؿدطٍ اااااا

ا(.9  اايطيا)

ٝ اخااااا    اؾ  ىابكعك اقا كقسااػساشبيتاخا ناٍع طغابىاا طغ  ايكَد  ادَدىلايد نا  ؿد 

ٕعاًاض َ   ")مجَعا ًا اىاب بعك اا"زضغ  اًاسضٍػ  اً ا(.10د ع 

ًعاٍقعضددطالهعيدد  البؿددٌي اُااكددٓازضلغددْالبعكددٌ البؿددطاَْاقابدد ال عددسالهعي  ددىادرااااااا

زضلغددْالبعكددٌ ا)غدد البؿددطاَْ(ايدد بعكٌ البعقكَددْا ثدد :البطٍ عددَ ااًلب َيَدد ٕاًلف سغددْ.ااااااااا

ب إلعدددد  ْادرااكددددٌ الب كػدددد ْاًلمل  ددددااًلبعدددد ضٍذاًلٞزبا.الٞ ددددطالبددددصِاٍؿدددد ادرالا عدددد حاا

ي اُالب  ددطِااكددٓايدد ااكددٌ اً عدد ض ااضددطي.اًبقددساغدد اساشبدديتاخا ناٍعضدد اااااااالبؿددٌ

ٝ املعد ض اًاكدٌ اخمعك دْاقااااااا ا ٌٍ ىالب  طِاًلملعطخامبٌلص  اا ٌعٌاَى.ا  ود ا ادىادد  

اشلاا ض زضا عط َْا ع ٌاْا.ب إلع  ْادرال عٝيىابثق  ْا ٌغٌاَْ.اا

 اادبسلاَدْا ناٍضد ادرااابقسالغع  شالبؿٌي اُامب اٍعيَعابدىا د اادسضلاااقكَدْاً ك دااااا

(.اييدد اًصدد ااددسزا11 طاحددْالٜاعودد زالمل كددااغدد الملقَددسااحدد ا ناٍحكددألالبددثٝأ ا دد اايددطيا)ا

ا ض   اىالبعكيَْاذمٌا  ْٖاًمث اٌنا ض    ااكيَ  اخاخمعك ا َ زٍ الب  طاًلملعط ْا.

َْادنا   ددطل ابوددصلالبع ددٌٍ الب  ددطِاًلملعددطخاقاًبعكدديتالبقددسضلاالإلبسلاَددْالإلغددعث  ٖاا

اَ غدد  ابعكيدد ٕا   ددطِااضددطياقاٜامي دد ا نااددث الهعي  ددىالبقغدد ٍ البسٍ َددْاًدددسه ا دد اااا

ا-ؾددع ٖطاًاحدد زلااًدددسًزاً دد ادبَودد اقاًٜالب قددىاًلٞصددٌ اًمجكددْالبعكددٌ البؿددطاَْ.اابدد ااااا

.ااخضٌصدد  ااكدديتالبددعااععكددااب ملضدد  اًلحلقددٌااااا-اغدد ٍ البٌلاددعالٜاعيدد اُاًلبػَ غددُااا
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قغدد ٍ الب ددربٔالب  طٍددْا  ودد اًلجملعيعَددْالبددعااٌلاددىالجملعيددعااااااالبع  ددْا.اب إلعدد  ْالرالبا

اًاع كهالبق بكَْااكٓالإلبسلشالب  طِاًلملقسضّالبع بَْااكٓالبعثكَ اًلب قسا.

 لايس حساحت حتحتحتا    ح اايدلرحت

متَعاا ْٗالبقغ ّاخالجملعيعالبعطبُاًلإلغٝ ُاب او اشلااصكْاايَقدْا طيدْالبٌلادعاااا

اكَىاشبيتالبٌلاعا  اددطلكاجمعيعدُاؾد ٖيتاً عقدسا.ا  د ا د اااااااالٜاعي اُاب  ا  اي ن

(اًٜاشمعكد اا12بسٍو ا  البض عْالبعاًلَ عو البعع   ا دعالبٌلادعالٜاعيد اُابدٝالاق د ش.ا)ااااا

لبٌععاب ب ػدحْابكدَي ا.ا كقدسايد نالبقغد ّااكدٓاصدكىاايَقدْابد جملعيعالبدَيزقاخالد ا د ااااااااااااا

ود ا ٌاعود ا د ا زًلضالاعي اَدْابدس اا  اكدْااااااامتك ىاهصيالب ْٗا  ا و ضلااقاً  اٍ طعىااكَ

 خالبعع   ا عالجملعيعامبدعك اؾطلٖثىاًا ٌٍ  اىالٜاعي اَْا.ا

ييدد ايدد ناب ٗددْالبقغدد ّاًاكددٓاًاددىالصضددٌظايحدد ضالبقغدد ّاقالبددسًضالبٌلعدد اخاااااااا

صَ غْالبعٝاْاب البسًبْاًلجملعيعا  ااوْاقاًب بع أ ااكٓالبقطلضالبػَ غُاًفسٍسا ػد ضاا

ا(13اااكٓالبػك ْا  ااوْاأ اَْا.ا)لبضطلا 

("ا أ د ٕا درتّاد د اااا14ًبقساا ٕاا ٌل قْالبؿٌي اُابقحٌبىا  ضها"اا عدُالبقغد ّا)اا

هدددا(ابعؿدد  الب طصددْالبٌلاعَددْاا1224-1151("ا)13لإل دد  ا"المل ضددٌضابدد الملوددسِالبعحدد ؽ)اا

ال ا  ىا.ًلبٌغَكْالبعااع ا  ازًضيالٜاعي اُا يثطادضاح    اب بٌلاعالجملعيعُاً ػعيس

ِااا خالإلؾددطل ااكددٓالبػَ غددْااااا-لبؿددٌي اُاا-خاددد ايدد ناإلؾددطلكالٖٞيددْابددىا 

(قالٞأددطالبحدد بألاخااددطلي اخربلاددىالبػَ غددَْاًلٜاعي اَددْ.اب إلعدد  ْادرا دد اااااا15لبسلخكَددْا)

اٍعيععابىا  اخربلاا  طٍْا.

دنااعددَ البؿددٌي اُااكددٓاض ؽالملٛغػددْالبقغدد َْٖاخالبددَي اقًدؾددطليىاخالإلؾددطل اا

(ا16ًلملع بعْابؿٌٗنالبػَ غْالبسلخكَْاخٝ ا رتّاد  ابعضالٜٖيْا  البػٝبْالبق مسَدْا)ا

ي نااسا يػحىاخربّاًلغعْابد بٌلاعالٜاعيد اُاًلبػَ غدُابكدَي ا.اييد ا اد حابدىا طصدْااااااااا

االبعؿدددطٍعَْاًلوح َٖدددْاا ضشمَدددْابإل دددٝشاًلٜادددرتلبا ددد ازلٖدددطّاصدددَ غْاًصددد عالبػَ غددد اا

 و ا  اداطلٕلااا  َصٍْاا ٌنا ػٌٗبْاخا ع يو اا اصد عااغد ٍ اااقاً  اٍرتاهااًلإلزلضٍْ

اً ؿ ٝاالبٌلاعالٜاعي اُا.ا



 
 

 
 
 169 

 
  للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت

 وموقعه من الفكر االجتماعي العربي الحديث فكر الشوكاهي االجتماعي
 إبراهين العلويسعد  أ.م.د.    |                                                                                           

ISSN : 2410-1818 

 م2017سبتمبر -يىليى ( 16المجلز ) ( 15العزر )

 دد اه دد اغدد اساالملي ضغددْالٜاعي اَددْاًلبػَ غددَْالبؿددٌي اُاخالبععددط اادد ااددطبااااااااا

ب حَعْاًاٌشالملؿد ٝاالبدعاٍعد اُا  ود اجمعيعدىاًلملػدٌٗبْاب بعد بُااد اادسهٌضا ًعد اىا.ااااااااااا

قا ػ اف ادَعل ايح ل ا د ايع ب ادىاابكع   ابعكيتالملؿ ٝاالبعا اًهصلا  از عىاخاض ٍ  

اً صحثتا سلضا ىلاًفكَ اً ق ضبْا  ااحكىا.ا

حت ركزحتايزلادحتمنحتحزالوحتاي جدلدحتلاإلمي حت

ؾددوسالبددَي اخالب ددرتّا دد ا  عضدد البقددطنالبػدد بعااؿددطالملددَٝزِاًدعددٓا  عضدد البقددطنا

 الجملسزٍ اخاجمد  الب  دطالإلغدٝ ُاااالبث   ااؿطقالوٌضايٌيحْا  البعكي ٕاًلمل  طٍ

لبددصٍ ازاددٌلادرااحددصالبعقكَددساًلبععضددهقاًحم ضبددْالبحددسشاًلصطل دد ااقاًمتػدد ٌلا طٍددْااااااا

لٜاعودد زاًلب  ددط.اًبقددسااطمجددٌلاشبدديتايكددىاخا ٛب دد او البقَيددْالبددعاغكددهااكَودد ا دد بعااااااا

  ابدد اهددد(اقاصدد1084لبعجسٍددسا.اً دد اهددٜٕٛالبعكيدد ٕالبددطًلز:الحلػدد ابدد ال ددسالوددٝ ا)اا

هددد(ا.ادَددىلااددطكا  ددطا1182هددد(قاًحميددسابدد ادمس اَدد الٞ دد ا)ا1108 وددسِالملقحكددُا)ا

هٜٕٛالبطًلزا أطيالبٌلع ااكٓا  طالبؿٌي اُاقاًاكٓاًاىالصضٌظالب الٞ  اقالبصِا

ا(.17ا أطالبؿٌي اُاب ضلٕيايث ل اً اجهامبٌلا ىالبعكيَْاًلبعيكَْ)

حتاحت حتألضحعحتاجمل  عحتاي  ينحتيفحت هدحتاي صالح 

ؾددوسالجملعيددعالبددَيزاخااوددسالبؿددٌي اُا ًعدد ا  ا عددسهٌضّاً غدد طبْااكددٓالٞصددعسّاا

لٜاعض زٍْاًلٜاعي اَْ.اًبقدسااػدساا   هطهد اخاغدَ زّالب كد اًلاعؿد ضالب قدطاًلوود ااااااااا

(ا.ادَددىلابك ددتا ًعدد شالجملعيددعالبددَيزا طدكددْا دد اا18ًلبععضددهالملددصهواًلب ٌعددٓاًلب دد )

 دد ٕالٜاعيدد اُاًلبػَ غددُاقاًبددس اااكثدداابددىالب ددث ا دد االص ددٌضّاهددسزاا دد امت غدديتالبح

ٝ ا:ا"ا ح هللاي ا  ا د ضاز ا ضلادتاقاً د اااا لبعضسا ا.اًٍض البؿٌي اُاشبيتالبٌععاا ٖ

ا ددٌؽاظهقددتقاً دد احمدد ض اهع ددتاقاً دد ا  ددٌل ا ب دددتاقاً دد ااددطٔاً ددسنا  دددتابودد اااا

ا(ا.19ق طلاالب ٌلٖ ا"ا)لب ٌلٖ اًص دتااكَو الب ٌلٖ اقابعسا نااع كتاًا دتابعطص او المل

دناًلاعد  الاعي اَدد ا غدد طب  اً عددسهٌضل ايٌلاددعالجملعيددعالبددَيزاخااوددسالبؿددٌي اُاٜاا

مي د ادٜا ناٍددس عا   طادد امبدد اميعك ددىا دد اغددك ْا عط َددْااكددٓازضاددْاا بَددْا دد البثددطلٕاا

ًلبع ددٌشاقاً دد اٍؿدد كىا دد ا ٌاددعالاعيدد اُاًغَ غددُا)ا عددَ  ابكقغدد ّاً ػعؿدد ضل (اقاذمددٌاااااااااا

امبدد ا بددتادبَددىا ًعدد شاجمعيعددىا دد ااؿدد ُاً ٌعددٓاً دد ااًلبحثددىلاخا غددح بو اقااالبددع   
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ًداددرتلحالحلكددٌ اًلملق ضبدد االمل  غددحْافدد .اًهددصلا دد اادد  ابددىالبؿددٌي اُاًاددرباا ددىا:ا"ا كيدد اااااااا

اضٌضااهدصيالب ع دْا ييد ااضدٌضقاًدناي ادتا ع دطزّاا دسايد ا ددساقاعد ااشهدزااد ااااااااااااا

ملٌاحْاب عً الحمل اًدكٌ الب ق ا د اغد يزاهدصلاااااضٌضه ا  اقكحتادرالب  طاخالٞغح بال

ا(.20لبق طالبَي اُ")

رمكطا  اي ا  اغحاادرا ناه  كاؾطً   ا  طٍْاًلاعي اَىاا ضشمَْااق اًضلٕااؿد ّاا

البع   اًلب  طالٜاعي اَ ابسٔالبؿٌي اُااٌاعه اخالب ق  البع بَْا:ا

ًلاعالجملعيعالبَيزالملغ طباًلملعسهٌضاً د ا  دطظيا د ا ؿد ٝاابك دتاخااعقَدسه ااااااا ( ا

  ػعٌٔااع اشه البؿٌي اُا"ٍغَاا  ااضٌضه ا"ا.ا

لملي ضغدددْالٜاعي اَدددْاًلبػَ غدددَْابكؿدددٌي اُا"اا عدددَ  اً ػعؿددد ضل ا".اً ددد ا يعػدددحىااا (با

 د ا طصدْاااخٝفي ا  اخربلااب بٌلاعالٜاعي اُاًلبػَ غُالبدَيزاقاً د ا ا ددتابدىااااا

 بكععط اا ااطبامبؿ ٝااًاغ ٍ اشبيتالبٌلاعا.ا

لمل  اددْالب  طٍددْابكؿددٌي اُايعدد عاجمعوددساقاً   ددطاجمددسزاً حددسش.اًلبددعاٜاااااااا (جا

مي  ادٜا نااس عىاٞزلٕازًضيالٜاعي اُاًلب  طِالملعيثد اخالب  دطاًلبدع   امبد ااااا

اؿدددَطاو اقاًفكَدد اً صدد باجمعيعددىا دد ا"حمدد اًاقدد "قاًلبعيدد ااكددٓافسٍددسا غددح ب

 قاًاقسٍ اضٍٚعىاخالإلصٝحالجملعيعُا.اًاقسا   هطه 

لبعدد أ البعيَدداالبددصِااطيعددىالٞ  دد ضاًل٠ضلٕاًلملٌلادد البع ضشمَددْابك ٖٝددعالًٞرا دد اا (زا

اضًلزالبعجسٍساًلإلصٝحاخالبَي ااكٓالبؿٌي اُاًاكٓالهعي   اىالب  طٍْ.

ا ضشمَْااؿ  ازل ع  ااٌٍد  اب ؿد ّالب  دطااااا-ٜؾيتادنااٌ طاؾطً ا  طٍْاًلاعي اَْ

ًلبدددع   الٜاعيددد اُ.اًب ددد اهدددصيالبؿدددطً اًددددسه ابَػدددتاي  َدددْابٝغدددع ع جابددد نااااااااا

البؿٌي اُاميعكيتا  طل الاعي اَ .اا

بصبيتاٍػعٌاهااكَ د الٜاعقد  ادرا ػدعٌٔا خدطا د البحثدىلاًلبعثكَد اًلبدصِاذمد ً ا د ااااااااااا

 اًفكَ البقغ ٍ البدعااقدعاعدي ازلٖدطّالهعيد  اًا  د البؿدٌي اُاًااحَد ناااااااااخٝبىااض َ

ا سٔاصكعو اب ب  طاًلبع   الٜاعي اَ ا.
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 ثانيًا : قضايا المجتمع اليمني ومىقعها من فكر الشىكاني 

اقد ا  دد  اهدصلالحملددٌضاجميٌاددْا د الٞغددٗكْاًهددُا:ا د ااددٌشالبقغدد ٍ البدعا  طظهدد اًلاددعاااااا

لبعدد ضشمُاااًهدد ااكدديتالبقغدد ٍ ااقددعاعددي ازلٖددطّالهعيدد  الب  ددطاا- اُلبؿددٌي اُالٜاعيدد

ٕعااكٓا ِاحمسزلااا اىالبؿٌي اُابٌصد اا ًلبع   الٜاعي اَ ااً  ا ِا   كااقاًب  

اًاؿدَطااكيتالبقغ ٍ اا

مل  اؿْاًفكَ البقغ ٍ الملعطًعْا اٝياقاي ناٜبساب  ا  البعٌزّادراداع جالبؿٌي اُا

بقغدد ٍ الٞغ غددَْالبددعااقددعاعددي ازلٖددطّالهعي  ددىاًا  دد يا.اااااااالب  ددطِابك ؿدد اادد الاا

ُااا لبعدد ضشمُاقاًلملي ضغددْااا-ب إلعدد  ْادرالبحثددىلاخالبعٌل دد الٞخددطٔايدد بٌلاعالٜاعيدد ا

لٜاعي اَْاًلبػَ غَْابكؿٌي اُاقاًزًضهي اخا ناا   ااكيتالبقغ ٍ ااضَحو ا د الٜهعيد  ااا

اًلبعثكَ اًلملق ضبْا  ااحكى.

ًفكَك  امل اهٌا عد حاً عدٌ طا د اداعد جا  دطِابكؿدٌي اُقاخاؾد  ااااااااخاد  ضااطلٕا  ا

يعهاًضغ ٖ اً ع ًٔا.ا    اب  ا نااطصسا ضبدعااغد ٍ ااعدٌظشااكدٓاي  د اشبديتالإلاعد جاقاااااااا

اًاكٓالب ثٌال٠اُا:ا

  حتاي عصبحتاملذهيبحت

اعدددسااغدددَْالبععضدددهالملدددصهوا ددد البقغددد ٍ البدددعاؾددد كتا ػددد دْاًلغدددعْا ددد اا  ددد اا

ٕعايح ل ا  ايع ب اىا)لبؿٌي اُاقاًخضَّ (.اًدنا  اٍ ػطادهعيد  البؿدٌي اُااا21طاف ااع

لبعيَاابقغَْالبععضهالملصهواٜاٍطاعا قد ادرا د امتثكدىا د اخ دٌضّااكدٓالبدسٍ اًلبعقد ااااااااا

(ا.ابدد ابؤاعح ضهدد ااغددَْايددربٔا ضدد ٍْاا22ًلبعكدد اييدد اٍددصههادراشبدديتابعددضالبحدد دث ا)اا

ًفد ا بع زهد الب  طٍدْاًلٜاعي اَدْاًلبػَ غدَْا.اااااااٌلاىالجملعيدعالبدَيزاًلٞ دْالإلغدٝ َْا.ااااا

ًبقدساادربالبؿدٌي اُااد اشبديتاخادؾد ضاىاددٌ الملععضدحْاًيَد ا"ا اود اادسا حقدٌلامجَددعااااااااااااا

 ا دد ضالٞضضالإلغددٝ َْاًصدد ضاالملددسلضؽاًلب عدد ًٔاًمجَددعالٞايدد  البسٍ َددْاب ٍددسٍو ا...اااااااا

 (.23ًب ٍسٍو الٞ طاًلب وُاًلبسًبْاًلبضٌبْا"ا)

اع  دد البؿددٌي اُاً ق ضبعددىابقغددَْالبععضددهالملددصهوا  وجَدد  اً  طٍدد  ااملعط ددْايَ َددْ

ًًلاعَ  اغ قٌ ابؤخغ شااغَْالبععضهالملدصهوادراأٝأدْا ػدعٌٍ اا د البعثكَد ا.اغد ث ً ااااااا

  اخٝ الملػعٌٔالًٞ افسٍساًفكَ ا غح بالبععضهالملصهوايي اٍعضٌضه البؿدٌي اُاا
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اعي اُاًزًضياخا ق ضبْالبؿدٌي اُابقغدَْالبععضدهاااا.اًا عق ابعسه ابحَ نااٝاْالبٌلاعالٜ

الملصهوا.اًا عوُاا سا ػ بْاًاُالبؿٌي اُاٞبع زه البػَ غَْاًلٜاعي اَْاًلب  طٍْ.ا

ب ب ػددحْابٟغددح باًلبعٌل دد البددعااقدد اًضلٕااؿدد ّالبعيددصههاًلبععضددهالملددصهوا كقددسااااااااا

ا ضاعوي البؿٌي اُادرال٠اُا:اا

  حتوحتايسلب وحتا    ح  ايب ئوحتلاي ن ئوحت

اكعددهالبحَٗددْاًلبع ؿددْٗالٜاعي اَددْالبػددكحَْااخاا ددطالبؿددٌي اُاازًضلا غ غددَ اب ددطضاااااا

لملصههاًاؿد ّالبععضدهالملدصهواًشبديتا"ادد اٍعيدصهها هد ابكدسا د البحكدسلنامبدصهها عد ااااااااااااا

ًٍععقسًنا اىالبؿطٍعْاً نالحلااب ٍسٍو اً ناغ ه ااكٓالص  اًلبغدٝ اًلبحسادْاقاً هد اااا

خطاٍق بكٌاو امبث اشبيتا.اًلبػحها او اًاسًلا ب ٖو اًغ ٖطا اطب ٖو ااكدٓاشبديتا..ااالملصههال٠

البددصِاًضزااكددَو ا دد اًاددٌزيااً ا دد ادراشبدديتااضددٌضه اادد ادزضلكالحلقدد ٖاابػددحهالبع ددَ ااا

 (.ا24"ا)احكو 

  ايدليوحت

بكسًبْااٝاْااٌٍْاًا أ اًلع اخا طضالملدصههاًاؿد ّالبععضدهالملدصهوا.اًشبديتادد ااااااا

ملدددصههالبدددصِازمػدددسا ضددد حلو اقاًمي ثوددد اؾدددطاَْالحل ددد ا.اًخاشبددديتاٍقدددٌ ااااااااااعح دددٓال

لبؿددٌي اُا:ا"الب  ؾدد٘اخازًبددْاٍ ؿدد ااكددٓاا دد اٍعي وددطابددىا هكددو ا ددَ  الاددىالبددسٍ الحلددااااااااا

ًلملددصههالبعددس ..ًبَدربا ا دد ااشبدديتالبددصِاٍػددع َعا ناٍضددطرابدد الوطلاددُازًبددْا دد ااكدديتاااااااا

ا(ا.25لٞاي  امب اشم ب الاعق زا هكو ا"ا)

ًلاددعاا-ًب دُاٍٛيدسالبؿددٌي اُااكدٓاصددثْاًدقَقدْا د اشهددهادبَدىاٍعددٌزادرالبٌلادعااااااا

ٝ ا:ا"ا د اٍؿديتاااااااا-اضطي بَػعيسا  ىا  اٍٛيساًٍسا افكَكىالب  دطِا.ادَدىلاٍعػد ٕ ااد ٖ

 ًاٍددرتززا َيدد اشيطاددىاقا ًااددطززاخابعددضا دد اغددقعىا كددَيع الب  ددطاخا هدد ااضددطيا.اهدد ااااااا

ٝ اادد ا ناٍضددطحالب دد ؽاااااٍػددع َعا دددسل ا ناشمدد ب ا دد اٍوددٌليالبػددك  اااا نا دد الملددصلهها.ا غدد

خبٝ ى.ا  ا طاهسلكالهللاًدٍ ا ا  اٍع ك ا  البػ ي  اخا ضضالصٌلضجايدحٝزاايد نااا

ًذمٌه اس اشم ب ا صههالصٌلضجا..اًيصبيتا د ايد ناغد ي   ابدحٝزالبدطًل ضايدحٝزااااااا

ٝ ا ددد و اشمددد ب ا ددد ااا ٝ ااددد ا ناٍ الٞاددد ا اًذمٌهددد ا..اهددد اادددساضاددد  دددطياهددد ااكَدددىا غددد

ا(ا.26.)اكَو 
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حت اي قل دحت

خاغَ اا ثىااد الٞغدح بالبدعااقد اًضلٕااؿد ّالبععضدهالملدصهواٍعٌاد البؿدٌي اُاااااااااا

ا دسالبعقكَددس.ا  َد ا غددع  شالبؿددٌي اُا ناٍدطب ابدد البعقكَدسقاًزًضياخااؿدد ّالبععضددهااااا

الملصهوااا

ععكداااخاهصلالإل د ضااٝددنا نالبؿدٌي اُاسمد ً اخالبحدسٕالبحثدىلااد الا بدْابػدٛل اٍااااااااا

ب َ َْااؿ ّالبعقكَس.ابَجسياد اٍع الخععل البؿطشاخاايد ا  دطِاجمليٌادْا د الٞ دطلزاااااا

ٕعاي اٌلا ٖيْا صلههاقا ًااكي ٕاقا ًاؾٌَرا طاا.اًدع  ٕاه بْا  البعقسٍؼاًلبعع دَ اا غٌل

فددٜٕٛالٞ ددطلزاقاًٞ  دد ضه قاًٞضلٖودد اقا دد ااحدد ا اضدد ضه اً احدد او اً ٍٛددسٍو .ااًاددع اااااا

ٓاشبديتقااَد ابعدسااَد ازًنا َد ا ًادَدس.اًبػدححىاٍ عقدساهدٜٕٛالملقكدسٍ البقدسضّاااااااااااالملسلً ْااك

اكٓالبع   الملػعق اخ ضجازلٖطّا  طاد   الملصههالًاؾدَذالب طٍقدْا.ا عضدح ا   د ضه ااااا

ً ضلٖو ااسًضاخاد  ضازلٖطّا  كقْا.ا َ ؿ ا عا طًضالبع  الاعق زابسٍو ادنالملصهها ًالبدط ِاا

ًلحلاقاًغد يالص د اًلب دٝ .اًٍػدعيطاشبديتالٜاعقد زاًٍرتغدذاخاااااااالبصِاٍقكسًاىاهٌالبض ا

ا(.اا27لٞشه نا َ عوُابو البعقكَسادرالبععضه)

ا ددسااَ   دد ابعثسٍددساًفكَدد ا غددح بالبعيددصههقاًاؿدد ّالبععضددهالملددصهواييدد اٍطلهدد ااااا

  البؿٌي اُااح اب  ا نا  اهصيالٞغح با  بىا  بع  ا  طٍ  ا)لبعقكَس(اً  و ا  اسمي ا  بعدا

لاعي اَ  اًغَ غَ  ا)لبحَْٗالٜاعي اَدْاقالبع ؿدْٗالٜاعي اَدْقالبسًبدْ(اب بعد بُا:ا دؤنااغدَْاااااااا

لبععضدددهالملدددصهواً قددد  ابدددصبيتالبعثكَددد اا ؿددد ا ددد اا  اددد اًادددطلب البعددد  ك الب  دددطِاااااااااا

البػَ غُا.اا-ًلٜاعي اُا

قد اابعسا نااي  ابعثسٍساًفكَ ا غح بالبععضهالملصهوايي اٍعضدٌضه البؿدٌي اُاا عاا

درالملػعٌٔالبث اُا د البعثكَد اًلبدصِاذمد ً ا د اخٝبدىااٌعدَ ااٝادْا  دطالبؿدٌي اُااااااااااا

ب جملعيعا.اًيَ امتث اًا ٖعالبع ضٍذا  ااوْقاًلبٌلاعالٜاعي اُاخااودسيا طاعد  ا عط َد  اااا

اٍسا افكَكىالب  طِابقغَْالبععضهالملصهوا  ااوْاأ اَْ.

ٓا ًاددُاي  دد اب ٠أدد ضالص دد ّالبددعاااخاهددصلالبػددَ اااٝدددنا نالبؿددٌي اُايدد نااكدد

اكثقو ااغَْالبععضهالملدصهوااكدٓاًددسّاًمت غديتالب ػدَجالٜاعيد اُابكيجعيدعقاًايكَدْااااااااا

لغعقطلضيا.ا  بععضهالملدصهواٍقدٌ البؿدٌي اُ:ا"ٍرتادهااكَدىا د الب د المل غدَْادراغد يتاااااااااا
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ٓااكدٓاالبس  ٕاًهعيتالحلط اًمتعٍاالٞاطلضاًلغعثٝ ا د اهدٌاخااضديْالبؿدطشا د ٜاشم داااااا

ا(ا.ا28ا ا ا")

ًٍػددعس البؿددٌي اُا دد اًادد ٖعالبعدد ضٍذالبعطبددُالإلغددٝ ُاا دد اٍٛيددسااكددٓاصددثْاض ٍددىااا

ًٍؿ ادرا"ا  اًاعاب البػ ْاًلبؿَعْابح سلزا"ا.اًيَ ا"ايد اٌلاٍ عكدٌناخايد ااد  ا ع د  اااااا

ًٍوطادددٌنالبدددس  ٕاًا عودددُابوددد البععضدددح اادرا ددد اهدددٌاادددٌشا ددد ا ادددٌلشالو دددٌناًلحلي اددد اااا

ا(.اا29ْ")لبقحَث

بَؼالبع ضٍذاًدسياجم  الغعسٜ البؿٌي اُا.اًدمن البٌلاعالٜاعي اُالبَيزاخااودسياا

ٜ اًلاعَ  اقااً طاع  ا عط َ  ا غع سادبَىاخااساَ اا ػ ياًفكَكدىابقغدَْااا ًلبصِاؾ  اجم 

لبععضهالملصهوا.اًخاشبيتاٍقٌ ا:ا"ابقساؾ هساا  البععضح ااخاهصيالب ع ْا  ابوطاُا د اا

ص صْاًلبع  ْاقاًلبعاغكتا طلاكو اًي زاااع امجَعا ه اص ع ٕاقاأ ااػطِابعدساشبديتااال

ا(.30دراغ ٖطالبسٍ ضالبَي َْا.اًبقساا  اابوجْاهصيالملسٍ ْالبع َيْاًا سضاا ؿ ضبو )

ًلبععضهالملصهوابىا اض ضيا  الملععضح اًلبدصِاٍضد و البؿدٌي اُا:اب هد الوود اقاااااا

ًٜاٍق البؿٌي اُاا ساهصلالبٌص اًلبدصِاسميد ازٜٜاا  طٍدْااااً ه الملح ؾطّابكي  عا

ًلاعي اَْا.اًب  ىاسمطظااكٓافسٍساصد  االملععضدهالبعقكَدْاًلب  ػدَْاًلبػدكٌيَْاخاااااا

حم ًبْا  ىابإلد  ْابقغَْالبععضها  اخمعكد ااٌلاحود ا.ا  ملععضدهاٍقدٌ البؿدٌي اُا:ا"اااااا

شالحلااصي ٕاقاًاساٍحكألالملععضدهاادناي نابضطياصثَث  ا حض اىاايَ ٕاقاً شاىاا امس 

خا ع زلّا  اشم ب ىادراداعل البغطضابىابَسيا.اًبٌاا طاشبيتالملععضهابع الإلاض  اًضادعاا

ا(.31درااقكىاب  اا ا عكىاً اضطاا اغَىاًاوكىا"ا)

بعددسا نااي دد ابعحَدد نايَ َددْالغددعع اْالبؿددٌي اُابٌادد ٖعالبعدد ضٍذاًلبٌلاددعالٜاعيدد اُااااااااا

لب  ددطِابقغددَْالبععضددهالملددصهوا.اا عقدد ادرالملػددعٌٔالبث بددىلا دد ااااااابعضددطيابددسا افكَكددىااا

لبعثكَدد اًهددٌالبددصِااػددعٓا دد اخٝبددىالب ؿدد اادد اًاددُالبؿددٌي اُاًدزضليددىابكعٝاددْاااااااا

لبرتلب َددْالبق ٖيددْابدد الملي ضغدد االٜاعي اَددْاًلبػَ غددَْاًلب  طٍددْابكيععضددح اقاًبدد ااااااااا

ايعالبَيزا.الاعؿ ضا   هطالب ك اًلب ػ زاًلويٌزالب  طِاخالجملع

ه  كاأٝااًا ٖعااٌظاتااكٓاي   الإلاع جالب  دطِابكؿدٌي اُاقاًؾد كتا دسلضااااا

فكَد اًاقددسا دد ااحكدىاًخاعددٌٕه اٍع يددساب د ا ددسٔادزضليددىابدسًضالملي ضغدد االبػَ غددَْااااا
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ًلٜاعي اَْاًلب  طٍْابكيععضح اخاا طٍؼالوو اًلب ك اًلب ػ زاًلويٌزاًاعيث اخا

الٞاُا:ا

 لبع طٍدددطااكدددٓالبعدددٌل اخالٞد ددد  اًلملعددد  ٝااً ددد اٍرتادددهااددد اشبددديتا ددد اغدددَ زّاادددَ اااا

 ًغكٌيَ ااخم ب ْابكؿطٍعْالإلغٝ َْااٛص ابٌلاعالاعي اُا  غسا.ا

 لبع طٍددطااكددٓالملكددٌكاًلحل دد  ابؤاحدد شاغَ غدد االاعضدد زٍْاًلاعي اَددْاخم ب ددْابكؿددطشا.اااا

 .ااؿّطشاًا ّطؽاملعٍسا  الب ك الٜاعي اُاًلٜاعض زِا

 ا غَ الب ق ااكٓالبعق اقالبعقكَساًلبععضدهااكدٓالٜاعود زا.اسد ااد زاًٍقدٌزادرادصد بْاااااااا

 (.32لب  طاب ويٌزاًغَ بالٜبع  ضاًلإلبسلشا)

حت حتاجلهيحتلاألم وحت

اععربااغَْالوو اًلٞ َْا د البقغد ٍ البدعاغدَ طاااكدٓا  دطاًا  د البؿدٌي اُااااااااا

ا(.33 ا ػ دْاخايع ب اى)ًا بتااضَحو ا  البعثكَ اًلبعؿدَطاقاً  طزاف

ًبقساٜدنالبؿٌي اُا أ  ٕا ق ضبعدىابقغدَْالوود اًلٞ َدْالا ٝاد  ا د اضصدسيابدحعضااااااااا

قالبددس  ٕاًلٞ ددٌل الملي ضغدد االٜاعي اَددْا نايددث ل ا دد ا  ددطلزالجملعيددعاٍقٌ ددٌناب غددعثٝ اا

 ناقالإلميدد ناب صطل دد ااًلٜاعقدد زابدد ٞ ٌلااقادط دداالحملط دد اقالحلكدد اب ًٞأدد ناالضا دد ب

لب ػد ٕا د الملد لاا.اًااكددٓالبدطغ ا د اٍرتاددهااد ااكديتالٞ عد  اًلملي ضغدد اا د ااعد ٖجاغددكحَْااااااااااا

ا ع ؼابسًضه ااكٓادَ ّالٞ طلزاًًلاعو ا.ادٜا ناشبيتاٜازمعكو اميع عٌناا البقَد  امبثد ااا

هصيالملي ضغ ا.ااًاسا ضاعالبؿٌي اُاغحهاشبيتادرالوو الملػَ طااكٓاهدٜٕٛالٞ دطلزاقااا

لٞ َْاب ا ًغ  و قاًهصلا  ازمعكو اٜاٍسضيٌنااٌلادهاً أد ضا د اٍقٌ دٌنابدىا د ااااااااًلاعؿ ض

ا(.ا34  ع  ا)

خاض ِالبؿدددٌي اُاٍقدددٌزالووددد اًلاعؿددد ضالٞ َدددْابددد ا  دددطلزالجملعيدددعادراغدددَ زّاادددَ اااا

 ع عجاًلاعد  الاعي اَد  ا  غدسل ا.اييد اٍ د الجملعيدعاااااااا ضغ ااخم ب ْابكؿطٍعْالإلغٝ َْقًس

ٝ اا خ دد ل اخاايكَددْالغددعقطلضيقاًخا   ددىالٜاعيدد اُقاً دٌلبددىالملعَؿددَْااددطلٕااااااااٍعدد اُاخكدد

ا(ا.ا35لملي ضغ االبعاٍكثقو ابىا  طلزيابػحهااوكو ا)
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ًسمي البؿٌي اُالبسًبْاً ػٌٗبَو ا د اًّٜاًاغد ّااحعد اا د اٍطا حدىا  دطلزالجملعيدعاااااااا

بععكددَ اًاطبَددْا دد ا  عدد  اًس ضغدد ااقاً دد اٍع اٌاددىا دد ا ؿدد ٝاقاًشبدديتا"بعددس ااَدد  و اااا

اًاٌاَىاًدصٝحااق ٖسالبطاَْا"ا.ا

  ايفسحدحتاإلدار:حتلاملحياحتلايس حساحت

ليعػدددحتااغدددَْالب ػددد زالإلزلضِاًلملددد بُاًلبػَ غدددُا هيَعوددد اخا  دددطالبؿدددٌي اُاااا

لٜاعيدد اُقالا ٝادد  ا دد ادزضليددىالبعيَدداابددسًضه اً ػددٌٗبَعو اادد ا دد ا بددتادبَددىالًٞعدد شاااا

لبدَيزاخااودسيا د اادطزِاايَدااًلاعؿد ضل امل د هطالب قدطاااااااااالٜاعي اَْاًلٜاعض زٍْابكيجعيع

ًلب ك اًغَ بالٞ د الٜاعيد اُا.ا  َد ا غدع  شالبؿدٌي اُا ناٍضد ادراشبديتالملػدعٌٔااااااااا

  الإلزضلكاًلبطٍْٚااا  البٌا ٖعاًلملي ضغ االملطاح ْاب ب ػ زاًلبعاؾد كتاجمد  اا  د اااا

درافيَ الب ػد زالملػدٌٗبَْالبطَٖػدَْااااًفكَ اًاقسا  ااح البؿٌي اُاقاًز ععىاخالٞخ ا

 ا ا  اٍع اَىا  طلزاجمعيعىا  ا ؿ ٝااًا ا  اميَعااوسيا  ا ًع شا.

  اب ا ٛب  ااًضغ ٖ البؿٌي اُالملععكقْاب ب ػد زااؿد  اضغد بعىا"لبدسًلٕالبع اد اخاااااا

از عالبعسًالبضد ٖ ا"اب إلعد  ْادرايع بدىا"ا زبالب كدهاً  عودٓالٞضبا"ا ضدسضٍ اضَٖػدَ ااااااا

لبػَ غُا(ا  الب ػد زااا-ب و اً عط ْا ٌا البؿٌي اُالب  طِاًلبعيكُا)الٜاعي اُاا

اًٜغعدٝظاضٍٚعىاب َ َْالبقغ ٕااكَىاًلبٌغ ٖ اًلٞزًلاالملعحعْابعثقَااشبيتا.ا

ه  كا قطّابكؿٌي اُااكدطابؿ  ا ٌاعاً  ث البع  د البدطَٖؼالبدصِاٍقد اًضلٕااااا

ً  امي  الناٍدٛزِادرالاوَد ضالبسًبدْاًلجملعيدعادشلاااااا  ا بتادبَىا ًع شالبَي اخااوسياقاب 

  ا غعيطاشبيتالبع   اخالبعجصضاًلبع ك  اًالبػَ طّا.اداىا ػ زالبعيد  ا) دسٍطِالملدسٍطٍ ا(اااا

دَددددىلاٍقددددٌ ااا- ػددددٌٗبُالبسًبددددْااا-ًلبقغدددد ّاًلبددددٌّٜا)احمدددد   ُالحمل   دددد اا(.ا ِاااا

ٝاا زاخاهددصلالإلاضدد ضا ودد ا دد االبؿددٌي اُا"  دد البعيدد  اًلبقغدد ّاًلبددصٍ اصدد ضًلاٍعٌبددٌنالبددح

 ا  الٞغح بالملٌاحْاب عً البعقٌبْاًاػدك الٞادسلٕاًشهد بالبدحٝزاًلبعحد زاًغد يتالبدس  ٕاااااااا

(ا.اًلبػٛل البصِاٍعحكٌضاه  اهٌ:ايَ اٍ ٌناهٜٕٛالبقغد ّاًلبدٌّٜااا36ًلغعثٝ الحلطل ")

ا ػٌٗبٌناا اشه بالبحٝزاًلبعح زا

طاح ْاب ب ػ زالغع  شالبؿٌي اُا  اخٝف اه  كاجميٌاْا  الملي ضغ ااًلبٌا ٖعالمل

ٓاالب ثٌال٠اُا: ازا ا ٌا ىاًب  ٕافكَكىابكقغَْااكٓا غ ؽا  البٌلاعَْاًلملٌعٌاَْاقاًاك
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ادس ااَد  البقغدد ّامبد اهددٌا ٌيد البددَو ا د ا"لبددس عااد البطاَددْا د الكدد ا د اٍ كيودد ااااااااا ( ا

غ ٍدْا  دطياًاو ٍدْاااا(.ا صلبيتالب ٌشا  البقغ ّاٍقٌ البؿدٌي اُ"اا37ًلٞخصابَسالب  ع")

د بىا ناٍ  اا عُابَؿ هسالمل  عاًلمل  غسابعَ ىقاًاساٍ  صه اابقكيدىاًٍعد ااكَود اااا

ب بقٌ ا.ٞاىا  زل اخاهصلالمل ضهاٜه ابىاًٜا كهالٜامجعالحل   ا د الصضدٌ ااد ضّاااا

 (".38ب بطؾٌّاًا ضّاب فسلٍ )

لغعحسل البقغ ّاًلبعي  ادا  دْالحلدسًزالبؿدطاَْاب بع زٍدهالملد بُ.ا َدع الخدصالٞ دٌل اااااااااا (با

 (.ا39  البطا ٍ ا طا والبػطاْاًلبعا اً عع  ُالصيٌضاًلملدسضلا)

 خصالبقغ ّاغطل  اا  بَْاا طضااربل ااكٓالملعد صي اًٍ خدصًاو ايطهد  اً اعربهد اااا (جا

 لبؿٌي اُا  ا"ا  ا ضب بالب ك ا"ا.

  صددهالبقغدد ٕاًلإلزلضّاب ملدد  اًلفددسلٍ اًلبطؾددٌّاقا"اييدد اٍؿددرتٔا دد اٍحدد شاخااااؾددطلٕا  (زا

 (.ا40لٞغٌلاا  ا ع شا")

)هد(ااعَ البقغ ّازًنالٞخصاب بػد ا عد ٍ الب علهدْاًلب  د ّٕالملو َدْ.ا و د كااغد ّاااااااا (يا

ٍقٌ البؿٌي اُا"اٍعجعًنااد ا ود اؾدطً البٌعدٌٕاً طلٖغدىاًغد  ىاقابد اٍقضدطًنااااااااا

 (.ا41لبااغ ٕالحل اْا"ا)ا ا و ا ح دىلا بٌ

لبعٝاددهاب د دد  البؿددطشا دد ا قضددطِالبقغدد ّاًلمل عددَ اقالبددصٍ اٍقٌ ددٌناب ع بددْااااااا (ًا

ًدصددسلضا د دد  اخم ب ددْاملدد اؾددطاىالهللابعحدد زيا.ا وددصيالٞد دد  ااقددٌزاييدد اٍقددٌ اااااااا

 (.ا42لبؿٌي اُادرا"اخ ٌبااػَيْاً  ايح ّا"ا)

ٜااااا (ظا ّا دد ا ػد زاًلكدد ااد يا  ددطلزاااا  عدُايحد ضالملػددٌٗب ااد ا دد امي ضغدىالبقغدد ّاًلبدٌ

ا(.43لجملعيعا.اًصيعو اا ا  اٍكثاابؿطً اؾ  البٌل ٖ ا  الاعو ي ااخ  ّ.)

ا.اعيث اخالب ق ْالٞخ ّ)ظ(دنالب ق ْالوسٍطّاب بعٌا ا    و ا  الب ق  الملصيٌضّا اٝيا

دناهصيالب ق ْاا ؿ اا افسٍسالبؿٌي اُابكث ع الًٞ ابك ػ زاخااوسياًلملعيثد اا

ب ب ػ زالبػَ غُاًلبصِاٍؿ ادبَىامبػٌٗبُالبسًبْا.ا  ذمطل اهٜٕٛالملػٌٗب ااد الٞغدؼااا

ًلملحدد زٙاًلبؿددطً المل  يددْابؿدد  البٌلدد ٖ اقاًا  عددَو اًصدديعو اادد ا دد ااععددطضابددىااكدديتاا

لٞغدؼا د الاعو يد ااخ د ّاقاٍعدرباا دىاب ملضد ك البعكيدُالملع صدطا)لب ػد زالبػَ غددُ(.ااااااااااا

ا دددىا ؾددد   الب ػددد زالٞخدددطٔاقاي ب ػددد زالملددد بُاًلإلزلضِااااًلبدددصِااح دددٓااكَدددىاًارتادددها

اًلٜاعي اُا.
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ٝ ا حع طل ا  ا ؾ   البعثكَد البدٌلاعُاًلملٌعدٌاُاااا دناهصلالبعثكَ اخاض ٍ  اٍعساؾ 

لبدددصِاٍ ؿددد ااددد ال دددعٝكالبؿدددٌي اُابقدددسضلااًد   اَددد االغدددعث  َْٖااكدددٓالبعثكَددد اااا

اًلبعؿدَطااَ غ  ابعكي ٕاً   طِااضطيا.ا

حت حتا    ح الحتق صحد:ا ايظلفحت

متَددعاا ًعدد شالجملعيددعالبددَيزالٜاعضدد زٍْاًلٜاعي اَددْاخااوددسالبؿددٌي اُاب اعؿدد ضاااااا

لب قددطاقاًغددٌٕالٞدددٌل الملعَؿددَْاقاًلاػدد شاا دد االب كدد الٜاعضدد زِاًلٜاعيدد اُاقابَؿددي اا

ا دد شاًلغددعا دد ا  ددطلزالجملعيددعا.اهددصلا دد ا     دد اضصددسيا أ دد ٕااطلٕا دد اًفكَك دد ابٌصدد ااااااااا

 ًخاد  ضا ق ضبعىابقغَْالب ك الٜاعي اُاًلٜاعض زِا.البؿٌي اُابًٟع شاخااوسياقا

لبؿددددٌي اُاٜاٍ ع ددددُابٌصدددد ااًلملٝد ددددْالوددددسٍطّابدددد بعٌا ا    ودددد ااعيثدددد اخا ن

قاًب  ىاٍقٌ ابؤاي  ااقكىالب  دطاًلب  اساب دث  اا الٞغح بالبعاادس عاب اد يااالملؿ كْ

لاعؿدد ضالب كدد الٜاعضدد زِاًلٜاعيدد اُاخالجملعيددعا.ابَجددسه اا يدد اخالبػَ غدد االمل بَددْااااا

ًلوح َْٖابكسًبْاخااوسيا.ا  َ ااٌص ادراشبيتالبطلب البصِاٍطب اب البػَ غ االمل بَْا

ازّالب ك الٜاعض زِاًلٜاعي اُاخالجملعيعاااًلوح َْٖقاًب اغَ 

اٝددددناه ددد ادنا طٍقدددْالبؿدددٌي اُابكدددطب ابددد البػَ غددد االمل بَدددْاًلوح َٖدددْاقاًبددد ااا

 ػدددٌٗبَعو اخاغدددَ زّالب كددد ااعجػدددسا ددد اخدددٝ ااَ  دددىابعثسٍدددسالبع  صدددطالبطَٖػدددَْابعكددديتاا

ثسٍددسازًضهدد البػَ غدد ااًلبددعاشمغددعو ابكعثكَدد اًلب قددسا.اًخاعددٌٕاشبدديتالبعثكَدد اٍقددٌ ابعااا

اًاحَ نااٝاعو امبػ بْالب ك الٜاعي اُاًلٜاعض زِالبٌلاعااكٓا  طلزالجملعيعا.ا

خاهصلالإل  ضاغد قٌ ابد بعٌا ا  د  اؾد ك ا د ا ؾد   البػَ غد االمل بَدْاًلوح َٖدْاااااااااا

 خغددددعوي البؿددددٌي اُابكطصددددساًلبعثكَدددد ابَددددح ازًضهيدددد اًاٝاعويدددد اخاغددددَ زّالب كدددد اا

ااوسياًاكٓالب ثٌالٞاُا:االٜاعي اُاًلٜاعض زِاخ

  إ ح وحتاجلهحدحت

ٍض البؿٌي اُاهصلالب ٌشا  الوح ٍ االبعاٍ طعو ابعضالٖٞيْااكدٓا  دطلزالجملعيدعاااا

فددتازاددٌٔالوودد زاخم ب ددْابكؿددطٍعْالإلغددٝ َْاقاًظٍدد زّااكددٓا دد ا طعددىالهللااعدد رااكددٓااااا

البطا ٍ ا.ا
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.ابد اهدٌاؾدحَىابد حلطًباااااًٍٛيسالبؿٌي اُا نا  اٍقدٌ ابدىالحل د  ابدَؼا د الوود زا.اااااا

لو هكَددْااقدد اًضلٕيا هددسل اً  دد  عاؾدضددَْاًغَ غددْاخاد دد ضالبضددطلشاًلبع دد  ؼالبددصِااا

ٍسًضاب اخمعك الٖٞيْااكٓالبػك ْاًيطغُالحل  ا"ا وصلاٍطٍدسا ناا دٌنالبٌٍٜدْا َود ااااا

قاًلٞخددطاٍطٍددسا ناا ددٌنالبٌٍٜددْا َودد ابددىا.ااًٜاٍقعضددطالٞ ددطاخاا ددطالبؿددٌي اُااكددٓااابددى

لشا  ٌل البطا ٍ اا ٌّاقاب اًخاداح ضه اًز عو ابكيؿد ضيْاخالبقعد  البدسلٖطاًاعدطٍضااااالاعع

ؿدددٌي اُا"ابدددَؼادٜا ددد الب كددد ادَددد او اًسعك ددد او ابكدددس  ضاًلفدددٝكا.ادناهدددصلاٍقدددٌ الب

 (ا.ا44قاًلوٌضالص بط")لبحثت

  حترزضحتغزامحتحتم نص وحتلا س  زارحتيفحتتػ ريحتايع لوحتلسلحدةحتمقدارحتايضزائبحت

البؿٌي اُاهصلالب دٌشا د البػَ غد اا د ا ضبد بالب كد اًمجَعود اخم ب دْابكؿدطٍعْااااااااااٍععرب

لإلغٝ َْا.اًاكج ادبَو البسًبدْاغ بحد  اًشبديتابودس ا ع ودْالٞظ د االمل بَدْالبدعااعضد ابود ااااااااااا

ًهددُا دد الٞغددح بالبددعاا دد ا ا دد ادددسّالب كدد البٌلاددعااكددٓا  ددطلزالجملعيددعاب دد ٕااكددٓافكَدد اا

 لبؿٌي اُا.ا

اقددس اٍعددح اب دد ادنالبؿددٌي اُاٍ  كددااخا ٌا ددىا دد البػَ غدد االمل بَددْااااااااا دد ايدد ا دد ااا

ًلوح َٖددْاً دد ااغددَ ىا دد ا احدد ٕايددح ّااثقدد اي هدد ا  ددطلزالجملعيددعقالا ٝادد  ا دد ا ٌاعددىاا

يع عاجمعوس.اًخاد  ضالبس  شاا البؿطٍعْاعساي ا و ا  ثط اف قاً  اظلًٍْالاعود زاا

عْالإلغٝ َْاًدسه ا  ازمعد البؿدٌي اُاااؾدضُابىابحعضالٞد   ا.اًب  ابَؼالبؿطٍ

ٍسضكادج ا ؿ كْالب ك الٜاعض زِاًلٜاعي اُاًزٜبعو اًل٠أد ضالص د ّالملرتاحدْا  ود ا.ااااا

 و  كا ٍغ  البٌلاعالٜاعي اُ.ا ِاًلاعاجمعيعىالبَيزالبصِازمساخابعضا دسلأىاًًا ٖعىا

ايَعو اًخ ٌضاو ا.ا  ازمع ا  ااغَْالب ك ااػَ طااكٓاي   اا   ياًٍػعؿعطا ه

  اه  اًاىالبؿدٌي اُاضغد بعىادراد د  ااضدطياا صدث  ابدىا"بغدطًضّالبعدس اخالبطاَدْاااااااااا

ًلٜاعض ضاخالمل خٌشا  و ااكٓا  اًضزابىالبؿطشاًاس اجم ضلاىاخاؾدُٕاًدخدٝظالب َدْاخاااا

ا(.ا45شبيتاًدؾع ضالبطاَْاخامجَعالٞا  ضاًلبعع ااكَىااكٓالٜغعيطلض"ا)

 اُاخا ٌا ىاً ؿٌضاىابط ؽالحل  اقامبث بْا  اٌٍاىاضغ بْابدصبيتاابقساي نالبؿٌي

لب    اقا ثٌله ادا زّالب  طاخا غد بَهالبعع  د ا دعالحمل دٌ  اقاًلاعحد ضالبعدس ا غد ؽاااااااا

الحل  ا.ا
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  االجتماعيلإلصالح الفكري و ثالثًا : رؤيت الشىكاني

يزاخااودسياقاا زضكالبؿٌي اُابعساًص ىاًاؿدَضىاًٞع شاً ؿ ٝاالجملعيعالبَ

 اودد ابَػددتا ًعدد ا  ادعيَددْاقاًدمندد افدد ا غددح بااددسااددٌل طااقاًب بعدد بُا ددؤنا ػدد بْادظلبعودد اا

اًلبقغ ٕااكَو اٍعسا  طل اس    ادنااٌل طااؾطً ادظلبعو ا.ا

ً  ا ٌاعىالب  طِاًلٜاعي اُااي البؿٌي اُااكٓاصَ غْاًاقسٍ اضٍٚعدىابإلصدٝحااا

خٝفددد الملػدد هيْاخادصدددٝحا ًعدد شاجمعيعدددىاقااالب  ددطِاًلٜاعيددد اُاًلبددعادددد ً ا دد اااا

اً ع وْا ؿ ٝاىا.ا

ً  اًلاعايع ب اىالب  طٍْا دؤنالجملد ٜاالبدعالغدعوس عو اضٍٚدْالبؿدٌي اُابإلصدٝحاااااااا

ااعيث اخال٠اُا:

  إمي حتايفكزحتاإلسيماحت

لب قسٍددْاملؿدد ٝااً ًعدد شاجمعيعددىااا-بقددسااددح ابكؿددٌي اُابعددسااطلٕلاددىالبعثكَكَددْااا

اددْالبرتلب َددْالبق ٖيددْابدد اغددَ طّالبعقكَددساًلبععضددهاً اضدد ضهي ا دد ا"ؾددَ   ااا قددسلضالبعٝ

لملقكسّاًلملععضدح ا"ااكدٓا   صد الحلَد ّالبػَ غدَْاًلٜاعي اَدْاًلب  طٍدْاقاًبد الاعؿد ضاااااااااا

لوو اًلبعدك اًؾطا ىالب ػ زاًلب كد الٜاعيد اُاًلٜاعضد زِاخاًلادعالجملعيدعالبدَيزا.ااااااا

ًخالملقس ددْالب قددىالإلغددٝ ُاقاب اعحدد ضيااكدد اسَددعافددصلاااادَددىلافددٌ الب  ددطالإلغددٝ ُقا

لب  ددطااكددٓا ٍددسِالملقكددسٍ اًلملععضددح اقا دد ا زلّادزم بَددْا  اكددىاختددس الجملعيددعادرا زلّاااااا

 غكحَْاً ع كْا.ا

ًإلا زّالٞ ٌضادراجمطله الب حَعُاقاي ناٜبسا  ادا زّالب  طالإلغدٝ ُادرا صدكىااا

اعو زالبعااٛغؼابػَ غدْالاعي اَدْاا دطؽالبعدس اًاضدهاااااالبضثَ الملحزااكٓااق بَسالٜ

اخا ضكثْالإلاػ نا.ا

  ا ا اشبيتالفس اًل البؿدٌي اُااسضلادىالب  طٍدْاقاًخربلادىابد بٌلاعالٜاعيد اُااااااا

ًلبػَ غُالبَيزاقابعقسٍ اضٍٚعىاإلصٝحاًلاعالب  طالإلغٝ ُاخالبدَي اًلبعد عالبعطبدُاااا

احدصالبعقكَدساًلبععضدهاًلبدساٌّادرالٜاعود زاًدايد  ااااااااًلإلغٝ ُا.ااكيتالبطٍٚدْالبدعااعغدي ااا

البعق ا.ا
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خاضٍٚددْالبؿددٌي اُادنالٜاعودد زادطٍددْابكعقدد اقاًٜامي دد البع  ددطافددصيالحلطٍددْاقادٜااا

ددد اٍػددٌزالبعقكَددساًلبععضددها.ا َعددطضالبعقدد اادد الب  ددطاخالٞزبددْالبؿددطاَْاًلغددع ح  ااااااااا

 قد  الب عد باًلبػد ْ.اييد اٍعدطضااااااالٞد   ا  و اقاًسم ا ادٌل الب قود ٕاً ٖيدْالملدصلههاااا

البعق ا ٍغ  اا الملػ ٕبْاًلب قساًلبع   امبٌعٌاَْاس اٍقٌزادرامجٌزالب  طا.ا

اكٓا نالبؿٌي اُاًهٌاٍساٌلادرادا زّالإلاعح ضابكعق اب بعٌزّادرالٜاعو ز.اٜاٍ  د ا ناا

حَدْالملح َدْااكدٓااااسمسزاؾطً الٜاعو زاخا ٌل قْا ق صسالبؿطٍعْالإلغٝ َْاًا اساو البصه

اكددهالملضدد  اًز ددعالمل  غددسا.اًب دد اهدد اٍضددك الملدد وجالبطَٖػددُابإلاعودد زاخادغددع ح  اااااااا

الٞد   البعااٛأطاخالبػَ غْالٜاعي اَْااا

دنالبؿددٌي اُااكددٓاًاددُاادد  اقابدد نالمل دد هجاًلبقٌلاددسالٞصددٌبَْااعدد اُا دد الويددٌزا ددعاا

ًااا لإلغدٝ ُ.ابدصبيتاايد البؿدٌي اُااااااٌا ادطيْالٜاعو زاخا ع  ا ا د ضالبعد عالبعطبدُا

اكٓادصٝحابعدضالبقٌلادسالٞصدٌبَْاي إلمجد شاًلبقَد ؽاًلٜغعثػد ن.اًاعدسا ً احم ًبدْااااااااا

(.اًمبدٌلظلّازاٌادىابٝاعود زاقازاد البؿدٌي اُاااااا46بإلصٝحاخالب  طالإلغٝ ُالحلدسٍىل)ا

ق اا  َعدىاادراداي  البعق اًا عَ ازًضياًًلَ عىا.ا ي الص ٌلاالبعا اعوجو ادعٓاٍعَسابكع

ًدٌٍَعىااا  البٌغ ٖ البدعا بع طهد اب دُاٍ عقد الب  دطا د ا دٌضالويدٌزاًلبطيدٌزادراااااااااا

ا ٌضالبعجسٍساًلإلبسلشاا.ا

خاهصلالبػَ اادمسا نالبؿٌي اُاٍعحعا غكٌب  اضصدَ   اًًلاعَد  املع ودْا د ا صد بالبعقد ااااااا

ادد الٞغددح با دد اؾددك ا ا اددىاادد ا زلٕازًضياقاًادد البددع   امبٌعددٌاَىا.ا َحددس اب بحثددىلاااا

ًزمدسه اخاؾددٌَشاًغدَ طّالبعقكَددساًلبععضددهاً اضد ضهي ااكددٓالب  دطاًلحلَدد ّالب  طٍددْ.ااااا

ٍ عق ابعسه ادراضصساًفكَ اًاقسا   هطاًاعد ٖجالبعقكَدساًلبععضدهااكدٓالبٌلادعالب  دطِااااااا

ًلٜاعيد اُا)اع َد الب  ددطاقاغَد بالبددع   الملٌعدٌاُاقاادس البقددسضّااكدٓالبعجسٍددساقااااااا

ٕعااااااااالاعؿ ضالبحدسشاًلصا طل د ااقالبعٝادهاب د د  البؿدطشاقاؾدطا ْالب ػد زاًلب كد ا..ا(ا.اًب د 

اكددٓالملع َدد ااًلملٛؾددطلاالبددعا  طظاودد اايكَددْالبعثكَدد اًلب قددسا.اٍقددس البؿددٌي اُاضٍٚعددىااااااا

اب َ َْاداي  البعق اًا عَ ازًضياقاًشبيتابؤاح شالص ٌلاالمل وجَْالبع بَْ:اا

دخغ شامجَعال٠ضلٕاًلٞ   ضابكعثكَ اًلبعيثدَطاًلملػد ٕبْاًلب قدس.اًادس البعػدكَ اااااا ( ا

بقحٌف افتا ربضالملٌاعاًلمل  اْالبعاسمعكو اا ٖكو اً  عجو اغٌلٕايد نا د ايحد ضاااا
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لبعكيددد ٕاًلمل  دددطٍ اقا ًا ددد اضٚغددد ٕالب دددطااًلب دددطااًلوي اددد ا.ا جيَدددعاهدددٜٕٛاااا

ٕعاي اتااكٓ ؾد  ا   د ضا ًا ضلٕا ًا د د  اٍطلهد ااااااجمعوسٍ اقاًلاعو زلاو اغٌل

لبؿٌي اُابَػتا كع ْابػٌله اقاًٜااععربادجْااكٓالملػكي ابكقحٌ ابو اًخاشبديتاا

ٍقٌ :ا"ا ؤايتادنااعكتاداعو زا ِاجمعوسادجدْااكَديتاًاكدٓاغد ٖطالبعحد زاي دتاادساااااااا

 (.ا47اعكعىاؾ ضا  اٜا عؿطا  اقاً  ك   اٜا  ك   ا)

  "ا  إلاضدد  ا دد ا   ددٌضالبؿددٌي اُاهددٌا"لصضددكْاااااالٜبعددعل اب ملٌعددٌاَْا"لإلاضدداا (با

(.اًلب  دددطالبطصددد الملٌعدددٌاُاٜامي ددد ا ناٍٛغػدددىادٜاااا48لملٌاحدددْابٟاكيَدددْ"ا)ا

لبح دددىلا"لمل ضدد "ا.اًملدد شلالبح دددىلالمل ضدد اًبددَؼاغددٌليالبقدد زضااكددٓاداعدد جالب  ددطاااا

لملٌعٌاُالبٌلاعُااازمَهالبؿٌي اُا:ا"ٞنالمل ض ابدَؼابسٍدىاهدٌٔاًٜا َدْاًٜااااا

 (.ا49ضحَْاملصهه"ا)ا

ا ٌٍددعالملضدد زضالملعط َددْاًلبددعااٛغددؼابعقدد ا   ددع اٍعيعددعابقددسضلاافكَكَددْا ععددسزّااااااا (جا

 اػ اسااكٓا ق ضبْالملؿ ٝاا  ا طاعَ اا عط َْا ع ٌاْا.ا

ٝ اٍػددع سادرالص دٌلاالمل وجَددْالملدصيٌضّا اددٝياٜؾديتاب اددىاٍػدع َعا ناٍػددرتزاااااا دنااقد

اكٓالٜاعقد  ابد ب  طالإلغدٝ ُا د ا طدكدىالويدٌزاااااااا  َعىاًٍٛزِاًلَ عىاب طٍقْااػ اسا

 درا طدكْالبعجسٍساًلإلبسلش.

  حتإمي حتاينظحمحتاي عل  احت

 غعؿددعطالبؿددٌي اُا هيَددْالبععكددَ اًزًضياخالٜاعقدد  اب ًعدد شالجملعيددعا دد ا ددٌضا ع ادد ّا

لوودد اًلب دد اًلب كدد اقادرا ددٌضالبعدد ع امبع َدد االبععكددَ اً  ودد الاعؿدد ضالبددٌاُاًفػدد اااااا

 ٌل الب  ؽالمل زٍْاقاًفقَاالإلغعقطلضالٜاعي اُا.ا د

 ناهددددصلالٜغعؿددددع ضا غددددعيسادغددددٌضيابددددسٔالبؿددددٌي اُا أ دددد ٕازضلغددددعىاًاؿدَضددددىااااا

بكيؿدد ٝااًلٞ ددطلضالٜاعي اَددْالبددعاٍعدد اُا  ودد الجملعيددعالبددَيزاخااوددسيا.اًهددصلا دد اااا

َا ي اقاًد ٝادىابك د ؽاااٍ ػطاب  ازاٌاىالملػعيطّادرااؿطاًاعيَ البععكَ ادرامجَعا    االبد

اي  ْامبدعك ا ٗ او اًؾطلٖثو الٜاعي اَْامب ا َىااعكَ الب ع ّاخا ضٍ  البَي ا.ا

خالبٌاددتالبددصِاٍددساٌا َددىالبؿددٌي اُادرااؿددطاًاعيددَ البععكددَ .ا ؤاددىاٜاٍقضددسابددىااددٌشااا

لبععكَ البصِاي ناغد ٖسل اخااودسيا.ا قدساادح اب د ابعدسااطلٕا د اًفكَك د ابطٍٚدْالبؿدٌي اُااااااااااا

لملععكقدددْابؤصدددٝحالبععكدددَ .ا ناهدددصلالمل  دددطاعاٍضددد ادرااكددديتالبق  ادددْالب  طٍدددْابغدددطًضّاا
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لإلصٝحاًلبعجسٍسادٜابعسا طلاععىاًفكَكىابك    البععكَيُالبػ ٖساخااودسياقاًليعؿد  ىااا

 ناهصلالب    ااح ضّاا اا   ااعكَيدُا  كدااٍضدهاب اد ياا عَد الب قد اًلبعقكَدساقاًلإلميد نااااااااا

ا(ا.ا50  ا)ب بحسشاًلصطل

  اه  ا اسالبؿٌي اُا  وج  ااعكَيَ  اخمعك د  ااد المل د هجالبػد ٖسّاخااودسياقااعجػدسااااااا

ا ٝحمىالبطَٖػَْاخالب ق  البع بَْا:ا

اددسضٍؼالب ددٝبالبعكددٌ البؿددطاَْ.اب إلعدد  ْادرالبعكددٌ البعقكَددْ.ااكددٓاغددحَ الملثدد  اٜااا ( ا

قالمل  داا ودصيالبعكدٌ ااااالحلضطا:ااكٌ البطٍ عدَ ااقلب َيَد ٕاقالف سغدْاقالب كػد ْاااا

ٍقٌ البؿٌي اُ:ا"ا  ا ا  ا  اٍضق الٞ   ضاب إلع  ْادرا اىااكٓاًاُاًدزضلكا

بسًضااكيتالبعكٌ البعقكَدْاخاز دعالملععضدح اًلملقكدسٍ الملعد زٍ افد ا.اًخاشبديتاٍقدٌ ا:ااااااااا

"بقساًاسا اب ث ا  البعكٌ البعابَػتا د ااكد البؿدطشاا عد  اا َيد  اً  ٖدسّااكَكدْاااااااا

 (.ا51ز عالملح ك اًلملععضح اً ه البط ِالبحثتاً  اٜالاؿ   ابىاب بسبَ ا"ا)خا

اقػَ الب ٝبادرااػي ا ػهالٜخعض ظااػ اٍغد ا دٝبالبعكدٌ البؿدطاَْاقااااا (با

 ً خطاٍغ ا ٝبالبعكٌ البعقكَْا.ا

صددَ غْاًداددسلزا دد وج اخمددعك  ا ػددهالٜخعضدد ظادَددىلاضلادد ا َددىالبؿددٌي اُاا (جا

 (.ا52ب طًاالب طزٍْاًلملٌَ اًلملػعٌٍ االص صْاب ب ٝبا)لملػ ٖ الملعضكْاب 

ًعددعا عدد ٍ اًصددَ غْاًغدد ٖ ااقددٌزادراا يَددْالبددع   الملػددعق اًلملٌعددٌاُابددسٔاااااااا (زا

 لب  بهاًلبصِاٍقٌزابسًضيادرالإلبسلشالب  طِاًلبعجسٍسا.ا

  إمي حتاجلهحسحتاإلدار:حتيلدليوحت

ٍددحزالبؿددٌي اُاضٍٚعددىاإلصددٝحالوودد ظالإلزلضِابكسًبددْاخاعددٌٕاضصددسيابٟغددح بالبددعااا

اق اًضلٕا د اٍععدطضابدىاجمعيعدىا د الكد اً ػد ز.اًاقد اؼالبسًبدْااد البقَد  ابٌلاح اود اقااااااااااااا

ً ػ زا اوعاو البقغ َْٖاًلإلزلضٍْا.ابصبيتااطلياخاضٍٚعىالإلصٝدَْااٌٍبُالهعي  ىاملػد بع اا

 ضَٖػَع اهي ا:ا

   حمحتايدليوحتبصا بحتهححتق

 زضكالبؿددٌي اُا هيَددْالحلغددٌضالبقددٌِاًلب  ادد ابكسًبددْاًزًضياخافقَدداالٜغددعقطلضااااااا

لٜاعي اُا.ايي ا زضكاخالبٌاتاشلاىا قسلضالبعٝاْالبرتلب َْاب اعع ادغدٌضالبسًبدْاقااا
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ًبدد اغددَ زّا  دد هطالب ٌعددٓاً   دداالب دد باًلاعددسل الٞ دد الٜاعيدد اُاخالجملعيددعا.اًدددٌ اا

بيتاٍقٌ ا:ا"ابٌٜاهَحْالبػك  ناًلبػك ْاا سالملد ب  اًلمل ػسٍ ابق  ايدث ل ا د و اب ودهااااش

لبغددع  ٕاقاًهعدديتادددط و اًختددٌٍ و اقاً  دد بحعو ااكددٓا دد افددتا ٍددسٍو ا دد ا  ٝيودد اقااااا

ًاؿطالب ػ زاخالٞضضاقاًفصلااطٔا  اٜاغك  نااكَىاخامجَعالبحٝزاٍ ع ا  ااطا ا  ىا

 (.ا53لبس ٌشا"ا)لبقكٌباًاصض ا  ىا

ًاكٓالبطغ ا  ا هيَْالحلغٌضالبقٌِابكسًبدْاخامجَدعا ادعلٕالبدحٝزا.ادٜا ناشبديتالٞ دطااااااا

ابَؼاي  َ  ابكع يَسااكٓااَ  البسًبْابٌلاح او اا يا  طلزالجملعيع.

  بؿدٌي اُاخاد دد ضا ؿددطًاىاإلصددٝحالبسًبددْاٍدح اب دد ا ناه دد كاًلاحدد ااً ػددٌٗبَ اااا

ًٍ ح ددُا ناٜااعوددد ًنا ًااعقدد اؼاادد الزلٕهددد ا.ا يدد اًلاح اوددد ااااا يددربااقددعااكدددٓاا اقودد اقاااا

لٜاعي اَددْاٍقددٌ البؿددٌي اُا:ا"ااعكددَ الو هدد اًدضؾدد زالبغدد  اًدصددٝحااق ٖددسالبطاَددْا..اااااا

غحكو اًاؿطالبععكَ اًدضغ  الملسضغ اًب  ٕالملسلضؽاًلإلا  اااًدصٝحا طاالملػكي اًا   

ًعددي البٌلاحدد االٜاعضدد زٍْابكسًبددْاادد ياااا(.54اكددٓاشبدديتايكددىا دد ابَددتا دد  الملػددكي ا")اا

لٞ ددطلزاز ددعالب كدد الٜاعضدد زِالبٌلاددعااكددَو اقاًلٜاعضدد ضاخالملدد خٌشا دد و ا دد اعددطلٖهااااااا

ًغطل  اااكٓا  اًضزاخالبؿطشاقاًاس اجم ًظاىاخاؾُٕا.اًلبضط ااكٓالب قطلٕا  ا  ٌل ا

ا(.اا55")لبعي ّاًلإلا  اااكٓالبقغ ّاًلو ساًلبٌّٜا  ابَتا   الملػكي 

ًدشاٍٛيسالبؿٌي اُااكٓاعدطًضّااَد  البسًبدْابٌلاح اود ا ؤادىاسمدطظااكدٓاضبد ااكديتاااااااااا

البٌلاح اامب اسمقاا ق صسالبؿطٍعْالإلغٝ َْ.

  حتإمي حت هحسحتايقضحء

ٍددٌبُالبؿددٌي اُادصددٝحااودد ظالبقغدد ٕا هيَددْايددح ّاخا ؿددطًاىاإلصددٝحالوودد ظااااااااا

ُٖا د ااٝادْا ح ؾدطّابد جملعيعاًبقغد ٍ يا.اااااالإلزلضِابكسًبْاًشبيتاملد ابكقغد ّاًلوود ظالبقغد اااا

ًب اعح ضا ْٗالبقغ ّاه ا يثطالب ٗ االملوَ ّاإلصٝحالجملعيعا  ااوْاقاًبضَ غْالبعٝا اا

الٜزم بَْاب البسًبْاًلجملعيعا  ااوْا خطٔا.

بددصبيتالدعكددتاؾددطً اً عدد ٍ اؾدد  اًلدد ٖ البقغدد ٕا هيَعودد اخاا  دد البؿددٌي اُاااااااا

ًضٍٚعىا.ا  ب  د ّٕالبعكيَدْاًلملو َدْاقاًلب علهدْاًلبدٌضشقااعدساؾدطً   اً عد ٍ ابؿد  اًلَ دْااااااااااا

لبقغ ٕاًلإل ع ٕا.اً  ث  اهٜٕٛالبقغ ّاس ااعدٌ طا دَو اؾدطً الب  د ّٕاًلبعكد اًالب علهدْااااااا
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ؿٌي اُ:ا"لٞخصابَسالب  عاًدضؾ زالبغ  قاًلبس عاا البطاَدْااب غع  اعو ايي اٍقٌ الب

 دد الكددد اسدد اٍ كيوددد اًلمل  احدددْاإل دد  الملػدددكي امبدد اسمدددسااخالبق دددطالبددصِاهدددٌا َدددىاااااا

ا(.56)لبق عُ(اس اشم ب البؿطٍعْالمل وطّا")

  حتوا    ح  أداءحتايعل حءحتألدلارهفحتايفكزلوحتل

نا ويْادصدٝحالجملعيدعالبدَيزابضدٌضّاااااه  كاأٝأْاا  صطاًاوتاا طالبؿٌي اُادراد

ا  ْقاٍعيث اخااَ  البعكي ٕاب زلٕا زًلضه الب  طٍدْاًلٜاعي اَدْاًهدصيالبع  صدطااعيثد اخاااااا

الٞاُا:ا

 لبقغ ٍ اًلملؿ ٝاالٜاعي اَْالبدعايد نا  دطالبؿدٌي اُا طاح د  ابود ا.ا ودصياادسااااااااا

إلغدٝ ا.ا كَػدتاهدصيااااًاوتابسًضه الب  طادرا د اٍ ح دُا ناا دٌنااكَدىا ويدْااكيد ٕالاااااا

لملويْاخالٜاععل اا اجمطٍ االبٌلاعالجملعيعُا.ا ؤناهصلاٍع  اضا عالمل ودٌ الإلغدٝ ُااا

بٌلاهالبع عاخ صْاً اىا   بدهابعٌعدَ الملع دٓالحلقَقدُابععد بَ البدسٍ اقاًز دعايد ااااااااا

لإلذمطل  ااخاا ًٍد ااضدٌظالبؿدطٍعْاقاًلٞ دطابد ملعطً اًلب ودُااد المل  دطاًفدطٍ اااااااااا

 (.ا57)الب ك 

 ًاددُالبؿددٌي اُاب بكث ددْالبع ضشمَددْالب ٌاَددْالبددعاٍعَؿددو الجملعيددعالبددَيزاخااوددسياقاااا

ًلملؿدد ي الب ٌاَددْالبددعااكَددىا ناٌٍلاوودد اًٍػدد ه اخادكددو اقاًاددسا زٔابددىاشبدديتادرا ناا

 ٍسضكا هيَْاًعطًضّا ؿ ضيْالبعكي ٕاخا ؿطًاىابإلصٝحالٜاعي اُاًلب  طِ.ا

 البعيدد اًلبعدد   اقا ِالملي ضغددْالٜاعي اَددْاًلبػَ غددَْاامشٌبَددْاس ضغددْالبؿددٌي اُاخ

 ًلب  طٍْا.ا

ُااا .ااًبدددَؼايددد البعكيددد ٕا ددد ااقدددعااكدددٓااددد اقو ا ويدددْالإلصدددٝحالب  دددطِاًلٜاعيددد ا

 دد و ا.اًهددٜٕٛاييدد اٍٛيددسالبؿددٌي اُاًبعددسالغددعقطلٖىاا-لجملعوددسٍ اًلبعقدد ّاا-ًب دد 

اعيع.اابكع ضٍذالبعطبُالإلغٝ ُاه الٞيثطااسضّااكٓادصٝحالجمل

 ددد اه ددد اٍغَّدددي البؿدددٌي اُاضٍٚعدددىابإلصدددٝحالٜاعيددد اُاًلب  دددطِابدددساٌّالبعكيددد ٕااا

لجملعوسٍ البثق ّاٞزلٕا زًلضه ا.اًٍضد ااكديتالٞزًلضاب اود ا"ا د ا ًادهالبٌلاحد اااكدٓا هد ااااااااا

(.اً ناٍ ددٌناشبدديتاادد ا طٍدداااقكددسه ابكي  صددها.اًاكددٓاًاددىاااا58لبعكدد اقاً هدد الملويدد اا")ا

 عد ٕ.ا ودصيالمل  صدهاٍقدٌ البؿدٌي اُا:ا"ادشلاعاادطب ابود اااااااالصضٌظا   صدهالبقغد ٕاًلإلاا
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ع اتاقاًدشلاعاٍسخ ا َو الٞخَ ضااع بعا َو الٞؾطلضاقاًدشلاعاٍق ابو ا ه البعك اا  ابو ا

 ه الوود اقاًدشلا زبدطاا ود ا هد البدٌضشا احد ادبَود ا هد الودٌضا.ا  َد ا ادٌ اهدصلاً هد اااااااااااااا

ا(.ا59ب حلااًلبعس اًلبقػ ا"ا)البعك اه المل  ٌضًناب حل  اب الب  ؽ

خاااو ٍْاهصلالحملٌضاًبعدسا نا خغدع  ا  دطالبؿدٌي اُابعيكَدْافكَد اغٌغدٌَا عدطخااااااااا

لبع ضشمَْالبعا ا كاا  ود ا  دطياقااا-بسٕابعثسٍساًفكَ البؿطً الب  طٍْاًلٜاعي اَْا

غدعىاا طًضل ابعض َ اًزضلغْاًفكَ البقغ ٍ البدعااقدعاعدي ازلٖدطّا  دطياًا  د ياًس ضاااااا

لٜاعي اَْاًلبػَ غَْاقاًدأحد ااصدكعو ابد بع   اًلب  دطالٜاعيد اَ اقاًلاعود ٕابعثكَد اااااااا

ً ق ضبْاضٍٚعىاً ؿطًاىابإلصٝحالب  طِاًلٜاعي اُا.ا ؤا  ارمكطا  اشبيتايكىادٜا نا

لبؿدددٌي اُاميعكددديتا  دددطل الاعي اَددد  اقاًبؤ   ا ددد ااضددد َ ىايي  دددطالاعيددد اُاقاً ناا

ٍعالبددعااٌا  دد ا    ودد اغدد بق  اقااؿدد  اخاجميكددو ا هدد ا عدد عاااااالبقغدد ٍ اًلبددطٚٔاًلملؿدد ضاا

اً ٝ  ا  طيالٜاعي اُ.اا

 العربي الحزيث  االجتماعيرابعًا : الشىكاني ومىقعه في تاريخ الفكر 

بعسا نااح اب د ا نالبؿدٌي اُاميعكديتا  دطل الاعي اَد  اًبؤ   ا د ااضد َ ىايي  دطااااااااا

لاعي اُا.اًدنالبقغ ٍ اًلبطٚٔالبدعااٌا  د ا    ود ااؿد  اخاجميكدو ا هد ا عد عا  دطيااااااااا

لٜاعي اُا.اٍعحقٓا      اددم ظالملويْالبحثثَْالملععكقْابعثسٍسا ٌادعالبؿدٌي اُا د ا  دطااااا

ا(ا.ا1914-1798 ضٍذالب  طالٜاعي اُالبعطبُالحلسٍىلا)لملطدكْالبع غَػَْاخاا

ًبعثقَدداالفددس ا اددٝياٍ ح ددُافسٍددسالب َ َددْالبددعامي دد ا دد اخٝفدد ا نااددس جابودد اااا

البؿٌي اُاً  طياعي اا ضٍذاس  ابصبيتالب  طاقاًعي اضًلزيالًٞلٖ ا.ا

ٝاااا ٖيددْاقاخاهددصلالإل دد ضاٍددربظالبػددٛل البعدد بُا:ا دد ا ِا   ددٌضاقاًبدد ِاًغددَكىا  وجَددْا 

مي د ا نااددس جالبؿدٌي اُاً  ددطيالٜاعيد اُاعددي ااد ضٍذالب  ددطالٜاعيد اُالبعطبددُاااااا

الحلسٍىلااا

خاض ٍ دد ا نالملدد وجالملقدد ضناٍ ددٌنا  كٌبدد  ابعثقَدداالفددس ا اددٝياقاًادد ا طٍدداالملق ضاددْاااا

لٜغددعسٜبَْاقالبددعااقددٌ ااكددٓا غدد ؽادأحدد ااًاددٌزاا  صددطا عي أكددْاخالملػدد ٖ اًلبقغدد ٍ ااااااا

ويد اقازًنا ناا كددهادأحد ااادد أ لااقا دعا طلاد ّالب ددطًااقاًلحلدطظااكددٓا ناٜاااااالملقد ضنابَ ا

ا(.ا60اٛزِااكيتالملق ضاْادرالبػقٌ اخااعيَي ااظلٖ ْاغ ا   بقْابكٌلاعا)
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 ناهددصيالملق ضادددْاٍقضدددسا دد اخٝفددد اقا نااثحدددتالٞغددحقَْالبع  َدددْاقاًب بعددد بُالملحسَٖدددْاااا

بدطٚٔابؤاعحد ضيا ٛغػدد  افد اً  ععثد  ابكددع   ااااابكؿدٌي اُاخابعدضالبقغد ٍ اًلبعثكددَٝااًلااا

ا َو اًاكٓالب ثٌالٞاُا:ا

لبعي أدد الًٞ ابدد ا   ددطِالملطدكددْالبع غَػددَْابك  ددطالٜاعيدد اُالبعطبددُالحلددسٍىلاااا (1

 (ااكددٓاخمعكدد ااَدد ضلاو اًلا هدد او اقاًبدد البؿددٌي اُاٍعجػددساخاااا1798-1914)

شاقاًزميعدٌنااكدٓاغدٌٕالحلد  ااااا او امجَع  اٍع قٌنااكٓاض ضالحل عطا ًالبٌلاعالملع 

 (ا.ا61ًٍ  زًنابغطًضّادصٝدىا ًاا َ يا)

 ضاددعايدد ا دد البؿددٌي اُاً   ددطِالملطدكددْالبع غَػددَْاخاًصدد و اًاؿدَضددو اااااااا (2

غَ غددَْ.ا-ًٞعد شاجمعيعد او اقاًضزًهدد امجَعد  ادرا غدح بازٍ َددىاً خٝاَدْاًداعيد اااااا

ٜااااا ٕالمل  دطٍ امبد ا دَو اااايي ا نالبحعسالٞغ غُاخااكديتالبقغد ٍ اٍعيثد اخااع  د اهدٛ

 (.ا62لبؿٌي اُا عا ؿدطا كيٌؽاٍ ح ُادصٝدىا ًاا َ ي)

دنالٞ طًد االٞغ غَْاا سا ع  ا   طِالملطدكْالبع غَػدَْاقاًا دسالبؿدٌي اُاااا (3

قااعيث اخا نااٌل  ااوٌضالجملعيع اااقٌ ااكٓافطٍطالبعق ا  الصطل  ااًلًٞهد  اا

قاًفطٍطالب  طا  ااٌَزالبعقكَساًلبععضهاقاً ع ابد بالٜاعود زاخالملػد ٖ البسٍ َدْااااا

 ًلٜاعي اَْا.ا

ُاا (4  دعا   دطِالملطدكدْالبع غَػدَْالبدساٌّادرااؿدطاًاعيدَ البععكدَ ااااااااااٍعق غد البؿدٌي ا

 ًد ٝاىابك  ؽاي  ْامبدعك اؾطلٖثو اً ٗ او الٜاعي اَْازًنامتََع.ا

زا البؿٌي اُادراادس البعيََدعالٜاعيد اُاعدسالملدط ّاًلب عد ّاخالبععكدَ اًلملد لااقااااااااا (5

لبدساٌّا   دطِالملطدكدْااااًا  اب بع صَ ابصبيتا  طٍد  اًؾدطاَ  ا.اًٍكعقدُا عدىاخااكديتاااااا

 لبع غَػَْابك  طالٜاعي اُالبعطبُالحلسٍىلا.ا

 زضكالبؿددٌي اُا نا   ٌ ددْالبععكددَ اخااوددسياا ددطؽابقددَ الب قدد اًلبعقكَددساًاضددهاااا (6

ايكَ  اخا  دٌاْالبععضهالملصهواًاقٌزادرالويٌزالب  طِا.ابصبيتازا ادرادصٝحا

ل اٍػد اسااكدٓاا يَدْالبدع   الحلددطااااالب  د  البععكَيدُاقاً دمدعا  وجد  ااعكَيَد  ا حع ددطااااا

ًلملػعق ا.اًبقساؾ كتالبساٌّادرادصدٝحالب  د  البععكَيدُادَدعل ا غ غدَ  ا د اا  د اااااااا

 ً  طالملطدكْالبع غَػَْابك  طالٜاعي اُالبعطبُالحلسٍىلا.ا
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غددعٓالبؿددٌي اُابرتمجددْاضٍٚعددىابإلصددٝحالب  ددطِاًلٜاعيدد اُادرابطادد  جاايكددُا.اا (7

 ادزلضٍْاًغَ غَْا ح ؾطّاخالبسًبْا)ا عَ  ابكقغد ّاً ػعؿد ضل (ا.اااًشبيتا أ  ٕااقكسياملو 

ًيكددو ا ٛؾددطلاازلبددْااكددٓا ؾدد   ا دد الب ع بَددْالبعقٝاَددْالملٌصددٌبْامبجدد  البعددسب ااا

لبػَ غُاًلٜاعي اُالملػعيسا  اا ضبالبع ضٍذالإلغٝ ُ.اًهُاشلاالٞؾ   البعا

اطا" اٌل الملػ بيتاخا عط ْا ددٌل ااابكٌضه اٜدق  اخ البسٍ البعٌاػُايي ااع ٍ و اخ

لملي بيت".اًيي ااع ٍ و ا ٍغ  اخااطا"   هجال٠زلبالبعضطٍْاخا   هجالٞزبالملضطٍْا

 (.ا63"ابط  اىالب و  ًِاقاًلملػعيسّا  اا ضبالبع ضٍذالًٞضًبُالحلسٍىلا)

دنالحل ابعثقَاا هسل الإلصٝحالب  طِاًلٜاعي اُاخاا طالبؿٌي اُااٍقعااكدٓاا (8

اد ااالبعكيد ٕااد ا طٍداااَد  و اب ملود  المل ٌ دْابود اييد ا  دطابود البدسٍ الإلغدٝ ُا.اااااااااااااا

ًبقساغعٓالبؿٌي اُادراا صَ اشبيتا  طٍد  اًؾدطاَ  ابد اًاد ًظاد  ضهد البؿدطاُااااااا

ًلب  طِقادرالاعح ضه ا دسااٌلاهالإلصٝحالٜاعي اُاًلب  طِا.اًهٌاشلاالحل ا

 (.ا64لب ٌليوا)البصِابكٌضياٜدق  المل  طااحسالبط  

بعدددسا نااي ددد اب بحثدددىلااددد الملعي أددد ا ددد البقغددد ٍ اًلبعثكدددَٝااًلبدددطٚٔاًلحلكدددٌ اا دددسااا

لبؿدددٌي اُا ددد ااودددْاقاًضًلزا  دددطالملطدكدددْالبع غَػدددَْاخالب  دددطالٜاعيددد اُالبعطبدددُااا

لحلددسٍىلا دد ااوددْاأ اَددْا.اا عقدد ادرالملػددعٌٔالبثدد اُا دد الملق ضاددْاًلبددعاا كددهالب ددطًاااكددٓااااا

اقاًلبٌاُاب صك الب  طِاًلٜاعي اُاقاًلبساٌّادرالبعجسٍساًلإلصٝحا.اا ػعٌٔالمل  هَ 

خاهصلالبػَ اادمسا نا غٗكْالبعجسٍساًلإلصدٝحاادسااحكدٌضااخا  دطالبؿدٌي اُااحد ااااااا

اقدددسٍ ا ددد اجمدددُٕالحليكدددْالب طاػدددَْااكدددٓا ضدددطا.اًلغدددع طاتاهدددصيالب  دددطّالب  طٍدددْاااااا

 (ا.اخاددد ااحكددٌضاا غددٗكْا1834-1785لإلصددٝدَْابددسٔالبؿددٌي اُالب ددرتّالمليعددسّا دد ا)ا

لبعجسٍساًلإلصٝحاخالب  طالٜاعي اُالبعطبُالحلسٍىلابعساجمُٕالحليكْالب طاػدَْااكدٓااا

ا ضطابطبعااطنااكٓاٍساض  اىالب و  ًِا.ا

ييدددد ا زضكالبؿددددٌي اُاد اددددْاجمعيعددددىالبددددَيزادرا ؿددددطًشابإلصددددٝحالب  ددددطِاااا

 شاجمعيعدىاقاً د اميدطابدىا د افددسٍ ااااااااقسٍدْاًٞعدداا–ًلٜاعيد اُاب د ٕااكدٓاادطلّٕافكَكَدْاااااا

ً ظ  ااا  زا ػهاًص البؿٌي اُاف ا ناا َ اب بحٝزاًلبعحد زا.اًخاد د ضا د البدٌاُااااا

ًلإلزضلكاملددد ااع اَدددىالجملعيعددد االبعطبَدددْالٞخدددطٔا ددد ا ظ ددد ااا ددد زااعؿددد بىاخا   هطهددد اا

الب  طٍْاًلٜاعي اَْاًلبػَ غَْا عا  امتطابىابٝزيا.ا
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خالب  ددددطالبعطبددددُالحلددددسٍىلاقاد اددددْاااًْالملطدكددددْالبع غَػددددَخاددددد ا زضكا   ددددط

لجملعيع االبعطبَْادرا ؿ ضٍعابإلصٝحاًلبعجسٍساخاعٌٕاا   الملق ٍػْاًًاُالب د ضاابد ااا

(قاً د اا65  اًصكتادبَىا ًضًب ا  ااوغْادغ ضٍْادسٍثدْاخالبقدطنالبع غدعااؿدطالملدَٝزِا)ااااا

ك اًمجٌزا.ا  ؿد ابدصبيتالبػدٛل الملطيدعِااااا بتادبَىا ًع شالجملعيع االبعطبَْا  ااو اًخت

ابك  طالبعطبُالحلسٍىلامل شلااقس الب طباًختك البعطباًلملػكيٌناً ٍ اٍ ي الصك ااا

خالبٌادددتالبدددصِاوددد ا َدددىا   دددطًلالملطدكدددْالبع غَػدددَْابك  دددطالٜاعيددد اُالبعطبدددُااا

لحلدددسٍىلادرا  ددد هَ الب  دددطالٜاعيددد اُاًلبػَ غدددُالًٞضًبدددُالحلدددسٍىلاقاًايكدددٌلااكدددٓاا

اعطٍحو اًا ًٍكو اًدزمد زالملدطلز الإلغدٝ ُافد ا.ا ثد :ا)لبسميقطل َدْاقاادٌلبالٞ دْاقادطٍدْاااااااااا

ك  ااقالبسًبددددْالبٌ  َددددْقالب  ددددطاقالبعػدددد   اقالحل بددددْالب حَعَددددْاقا حددددس ا ضدددد البػدددداا

ا(.اا66)(لملٌل  

دمسالبؿٌي اُاادسا غدع سادرا  د هَ الب  دطالإلغدٝ ُا ثد ا:ا)لٜاعود زقالبعقكَدساقااااااااا

اععضحْاقا ه الحل اًلبعقساقالبؿٌضٔاقالبطا ٍ ا(ا.البععضهاًلمل

 دد ايدد ا دد ااقددس ارمكددطادرا نالبؿددٌي اُاميعكدديتا غددحقَْاظ  َددْابدد اً حس ٍددْاخا دد اااااا

 غع سادبَىا  افكَٝاا ٌعٌاَىابحعضالبقغ ٍ اًلملؿ ٝاالٜاعي اَْ.اً َي ااس ىا  ا

ضٚٔاً ق ضبدد ااادد ًظااد  ضهدد البؿددطاُاًلب  ددطِادرالاعح ضهدد ا دددسااٌلاددهالإلصددٝحاااااا

الٜاعي اُاً بَْا  ا بَ اىا.ا

يكىاقا ؤا  ااطٔا نالمل  نالب حَعُابكؿٌي اُاً  دطيالٜاعيد اُاٍقدعاعدي اااااابصبيت

-1798  طاً   طِالملطدكْالبع غَػدَْابعد ضٍذالب  دطالٜاعيد اُالبعطبدُالحلدسٍىلا)اااااا

ا (ا.ا1914

ا

ا

ا

ا
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 :  داتمت واستنتاجاث

د ً البؿٌي اُااؿدَطا ًع شاجمعيعىاقاً  اٍع اَىا د ا ؿد ٝااً ظ د ااقاًادسااااا

غَ غددَْ.اًا ددٌنالحلدد ابسٍددىابددط ضالبعدكدد اا-ضزهدد ادرا غددح بازٍ َددْاً خٝاَددْاًلاعيدد ا

ًلب ك اًلوود اًلبععضدهالملدصهواقااد ا طٍداالبدساٌّادرالٜاعود زاًاحدصالبعقكَدساًدايد  ااااااااااا

ٔاً دسنالبدَي .اًادس البعيََدعالٜاعيد اُابكيدط ّاخااااااالبعق اًاؿطاًاعيَ البععكَ اخايد اادطاا

لمل لاالبؿطاُاقاًبك ع ّاخالبععكَ ا.اًعدطًضّا زلٕالبعكيد ٕاًلمل  دطٍ اٞزًلضهد الب  طٍدْاااااا

ٝ اا ااَ  البسًبْامبػٌٗبَ او اًًلاح او اا يا  طلزالجملعيعا.ا اًلٜاعي اَْا.ا غ

ظ  االبعاٍع اُا  ود اجمعيعدىاااًعاٍ  ابٌغعالبؿٌي اُا ناٍسضكا نالملؿ ٝااًلٞ

اؿدحىالبح َددْالملطيحددْالملععدسزّالٞبعدد زاًلمل ٌادد ااقاً نافد الضاح   اودد الملعح زبددْاخا بع زهدد اااا

(.ا دصبيتالب ود اا عجدىالبعكدٌ الٜاعي اَدْاااااا67لب  طٍْاًلبػَ غَْاًلٜاعض زٍْاًلٜاعي اَدْ)ا

ًملؿدد ٝاىاًٞظ  اددىااكددٓاالحلسٍثددْالبددعااطا ددعاخااطلٕاودد اًفكَكددو ابكٌلاددعالٜاعيدد اُاااا

ٜاٍقكد ا د ا هيَدْااااا-هدصلالٞ دطاااا-  وجَ اااكيَْاًا طٍ االاعي اَدْاحمدسزّا.اًب د اااا

لحمل ًبددْالب  طٍددْابكؿددٌي اُاًا كعودد ابعجدد ًظا ظ ددْالويددٌزالب  ددطِاًلٜاعيدد اُالبددصِاا

اا آا  و الجملعيعالبَيزا اصلك.ا

لبع ضشمَدددْاًلحلقددد ٖااادنا  دددطالبؿدددٌي اُالٜاعيددد اُااعددد جا حَعدددُاجمليددد الب دددطً ا

لٜاعي اَْاًلملعط َْاًلبعكيَْابعضطيا.اًبَؼا ع دٓاشبديتا ادىااعد جاغدكوا.ابد الٞددطٔالبقدٌ ااااااااا

 اددىا  ددطادزمدد بُاًلاعددُا.اًدزم بَعددىاًًلاعَعددىاا يدد اخااددس ااربٍددطيابٌلاعددىالٜاعيدد اُاااا

 قددساًلبددس  شاا ددى.اًخافسٍددىاملؿدد ٝااً ظ دد االجملعيددعالبددصِاٍ عيددُادبَددىاب بعثكَدد اًلباااااا

ًلملق ضبْاًلبػعُادرااع اا  صطالبعدك اًحم ضبعود اقاًلبدساٌّادرااؿدطاا  صدطالبعجسٍدساااااا

اًلإلصٝحاً ػ اساو ا.ا

ٍ  ُالبؿٌي اُا اىادد ً ااطمجدْاضٍٚعدىابإلصدٝحالب  دطِاًلٜاعيد اُادرالبٌلادعاااااااا

ٍعدط االبعيكُا.اًشبيتاد ا غع  شالبع أ ااكٓالٞ   المل ضٌضاب ااح ؽاًدا  اىابؤصسلضا د اا

بد"لملطغٌ المل ضٌضِ"البسلاُابط عالب كد اًحم ضبدْالب ػد زاًاؿدطاًاعيدَ البععكدَ ا.اً د ااحعدىااااااااا

  اداطلٕلااايكَْامتثكتابوس ازيد ي الوح ٍدْاًفدطٍ البعع  د اب بطبد اًدضغد  الملعكيد اااااااا

دراخمعك البقدطٔاًلمل د  ااًحم ضبدْالب ػد زالملد بُاًلبدٌلَ ُا.ادٜا نالبعثد ب البدصِامجدعاااااااااا
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ٝ ابددد بٌظضلٕاًلبدددٌّٜا ددد ااودددْاقاًلبعكيددد ٕالملقكدددسٍ اااااااابددد   ا ثدددْالب ػددد زاخالحل ددد اسدددث

ا(.68ًلملععضح ا  ااوْاأ اَْاقا غع  شاد ؿ  الملطغٌ المل ضٌضِاًدٍق  ااوٌزالإلصٝحا)

دنا  طالبؿٌي اُالٜاعي اُامب اارباا ىا  ااغ ٍ اقاً  اص غىاًاس دىا د اضٚٔاقااا

زٍْاخالب  طالٜاعي اُالبعطبُالحلدسٍىلااٌل ود ا ٌلاودْاااامي  الب  طادبَىاييث ًبْاضٍ 

لبعدك اًلويٌزالب  طِاًلٜاعيد اُا.اًخاهدصلالبػدَ ااٍدربظالبػدٛل البعد بُا:ا د شلااحقدٓااااااااا

ب  البٌَ ا  ا  طالبؿٌي اُالٜاعي اُاااًلوٌلبا:ادنا  طالبؿٌي اُالٜاعيد اُا د ااا

َيزالبطله اقا   ٍ اىاغ الملعثققْاقاٜاظل اميعكيتادغٌضياخالبٌلاعالٜاعي اُاًلبثق خالب

ااعل اهُاغ ٍ االجملعيعالبَيزالبٌَ ا.ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 الهىامش : 

صد  اغددكَي نااحددسلبع َ ا:الب  ددطالٜاعيدد اُاخازًبددْالإل دد ضلاالبعطبَددْالملعثددسّاقاا (1)

قاْاقالو  عْالٞ طٍ َْاب بؿد ضاْاغ منااحَسااَ شاقامنٌشا  اقاجمكْاؾٌٗنالاعي اَ

 (.ا66 اقاظ)2005(البؿ ضاْاقا89لبعسزا)

  ددددددطلحاا غدددددد احميددددددسا:اصددددددٌضّالملثقدددددد البعطبددددددُاخاشه َددددددْالبٌلاددددددعاقاجمكددددددْااااا (2)

ًؾددع ٕاا(ا.ابدد ًااخطٍدد ا21ق20قلويعَددْالبعطبَددْابعكدد الٜاعيدد شالبعددسزا)ااا()دعدد   ا

 (.28قظ) 2012/2013

عثددسّاقاصد  اغددكَي نااحددسلبع َ ا:الب  ددطالٜاعيدد اُاخازًبددْالإل دد ضلاالبعطبَددْالملا (3)

 (.62غ منااحَسااَ شاقامنٌشا  اقا ضسضاغ بااقاظ)

   اهصيالبسضلغ اااكٓاغحَ الملث  اٜالحلضطا:ا (4)

  ا.1998دكَ ابطي ااقالجملعيعالبعطبُالملع صطاقاب ًااا -

 َهاٍععاُا:البع   الٜاعي اُاًلبػَ غُا.ا   ااخالب  طالبعطبدُالحلدسٍىلااا -

 .ا1981ًلملع صطاقاز ؿااقا

ا:ا ددسخ ا  وجددُابسضلغددْالب  ددطالٜاعيدد اُالبعطبددُالحلددسٍىلاقاااااحميددسالبددعاوا -

  ا.2007(اقاب ًااقازٍػيربا346جمكْالملػعقح البعطبُالبعسزا)

  ا.1988غكَ ابطي اا:اا ٌضالب  طالٜاعي اُالبعطبُاقاز ؿاا -

ضعٌلنالبػَسا:البسٍ اًلبسًبْاخاظ  البثٌضلاا"المل  ٌضالب وغٌِاً   بحىاقاجمكْا -

  ا.2012(اقاب ًاازٍػيربا406طبُاقالبعسزا)لملػعقح البع

ييدددددد ااؿدددددد البسضلغدددددد اا اددددددٝيادرا اددددددىاٜاٌٍاددددددساجمعيددددددعا دددددد الجملعيعدددددد ااٜااااا

ميكدددددددديتاضصددددددددَسل ا دددددددد اخالب  دددددددددطالٜاعيدددددددد اُا.ا دددددددد ب  طالٜاعيدددددددد اُاٍ ددددددددد ااااااا

 ٌاددددددددٌزل ا  ملدددددددد اًاددددددددسالبحؿددددددددطااكددددددددٓالوددددددددطالٞضضا.ا وددددددددٌاٍددددددددطاح اخالب و ٍددددددددْااا

ااعي اَْا.اب جملعيع االإلاػ اَْاًلملي ضغ االٜ

خالب ع بدددددددددد االبددددددددددعااععكدددددددددداابدددددددددد ب  طااااا-ه دددددددددد كاا دددددددددد ًاا-ًب دددددددددد ا

لٜاعيددددددد اُا ددددددد اجمعيدددددددعا٠خدددددددطاقاً ددددددد ازًبدددددددْاٞخدددددددطٔاقا ػدددددددهالبقدددددددسضا ددددددد اا

لبع دددددٌضاًلبعيددددداالحلغددددد ضِاًلبثقددددد خاًلبعددددد ضشمُالبدددددصِاًصدددددكتادبَدددددىاهدددددصيالبدددددسً ااااااا

اًلجملعيع ا.ا"الا طاغكَ ابطي ااقا َهااَعاُاقاص  اغكَي ن"ا.ا
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لبعثقَقددد ااًلبسضلغددد االبدددعاا  دددُااٌلادددهاخمعك دددْا ددد ا  دددطاااه ددد كالبعسٍدددسا ددد  (5)

 لبؿٌي اُاًاكٓاغحَ الملث  اٜالحلضطا:ا

لؾٌلاااكُا وسِا:ا  طالبؿٌي اُالبػَ غدُاً أدطيالملع صدطاخالبدَي قاصد ع ٕاااااا -

  .ا2007

احسلب زالبؿطاوا:ال٠ضلٕالبرتبٌٍْا  ساب ااكُالبؿٌي اُا)اضغد بْازيعدٌضلّا(ااا -

 بْافتاا ٌلنالإل   البؿدٌي اُادَ ادىاً  دطيقابد ًااقاااااًاسااؿطااهصيالبطغ

  ا.ا1988

  ا.ا1998دػ البعيطِا:الإل   البؿٌي اُاضلٖسااضطياقاب ًاا -

  ا.ا1981حميسالب ي ضِا:الإل   البؿٌي اُا  ػطل ا.اضغ بْازيعٌضلّا -

 .ا ا"1998:افقَااًزضلغْاقاص ع ٕاااحسلهللالبػطسمُا:ا زبالب كهاً  عوٓالٞضب -

 .ا 1990سالإل   البؿٌي اُاقاص ع ٕاحميسابكث جا:البعثطضالب  طِاًلملصهواا  -

  ا.ا1994احسلملكيتا  ضٌضا:الإل   البؿٌي اُا قَو  اقاضغ بْا  اػع اقا -

  .ا1979دبطلهَ اهٝ ا:الإل   البؿٌي اُالٜاعو زاًلبعقكَساقالبق هطّاقا -

(اقازضلغدددْا1918-1516احدددسلبععٍعالملػدددعٌزِا:الملؿدددطاالبعطبدددُاًلمل دددطبالبعطبدددُا)اا (6)

 (ا.ا130قاظا)ا1993ا ضشمَْاقاص ع ٕاقا

اددطاح ااؿدد ّا ٗددْالبقغدد ّابعدد ضٍذالبسًبددْالبق مسَددْا.اًلبقغدد ّاٜاٍ ثددسضًنا دد ا صددٌ ااااا (7)

ْااا-اػحَْا ًالاعي اَْاحمسزّا.اب ا   د  الب د ٕالبقح ٖد اادرباااااا-لكتاهدصيالب ٗدْا  عٌدد

حلضٌ ااكٓالملٛه البعكيُاًلبصِابعسالب طٍاالبٌدَسّالملٛزٍْادرا ْٗالبقغد ّا.اًبقدسااال

هٌٍدْالاعي اَدْاحمدسزّااعكدتالٞ دطلزااااااا-اؿ كتابسٔا ٗدْالبقغد ّاقامبدطًضالبدع  ااااا

لبصٍ اٍ ثسضًنا  و اٍؿعطًناب او اٍ عػدحٌنادرا صدٌ الاعي اَدْاًلددسّاب ملق ضادْا دعااااااا

 بقَْالب ٗ االٜاعي اَْا.ا

بدد ااكددُالبؿددٌي اُا:ا زبالب كددهاً  عوددٓالٞضباقافقَددااًزضلغددْااحددسلهللاااااااحميددس (8)

 (ا.ا29قاظا)ا1998لبػطسمُاقاص ع ٕاقا

 (ا.ا30لملضسضالبػ بااقاظا) (9)

 (ا.ا31لملضسضالبػ بااظا) (10)

 (ا.32لملضسضالبػ بااقاظا) (11)
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اداااااا (12)  اقا2001زضلغدددْا عط َدددْاقابددد ًاااسمَدددٓاحميدددسا:البق َعدددْابددد الملثقددد اًلب قَدددْ

 (.ا40)ظ

سالبحػَ كُا:اغك ْالبؿطٍعْاًؾدطٍعْالبػدك ْا.ا ًالبعٝاد اابد البقغد ّاًلبسًبدْاااااااحمي (13)

دراهجدددطالبعكددد اخالبدددَي ا"اااخااددد ضٍذالبدددَي الحلدددسٍىلاقا دددىلاخايعددد با"الملوددد اطا

 (ا.ا288 اقاظا)2006قاص ع ٕ

ٍعددسالبق عددُالبددصِاؾدد طا  ضددهاا عددُالبقغدد ّا"امبث بددْالملطاددعالبعكيددُاًلب قوددُ"ااااااااا (14)

البَي اقاًلملؿط البطَٖػُااكٓا ٛغػْالبقغ ّاخاي ا ذمد ٕاابٟد   البؿطاَْاخ

 لبحٝزا.ا

ً ؾدد ضالبؿددٌي اُادرااددطززياخااحددٌ ا  ضددهاا عددُالبق عددُادَددىلاادد  ا"ا كيدد اااا -

 دد اظبددتا ددرتززل اذمددٌا غددحٌشا.اًب  ددىاً ددسادراغ بددها دد ااااااا– ِالإل دد  اا–  ضاعددىا

احدىا"البؿدٌي اُاقاااٍ عػهادرالبعك اخا سٍ ْاصد ع ٕاً مجعدٌلااكدٓا نالإلا بدْاً اااا

لبحددسضالب دد بعامبث غدد ا دد ابعددسالبقددطنالبػدد بعاقافقَدداادػدد البعيددطِاقاز ؿددااا

ا(ا.ا465 اظا)1988

 (.ا33حميساب ااكُالبؿٌي اُا:ا زبالب كها..ا ضسضاغ بااقاظ) (15)

ْا د الٜٖيدْا د اااابقساا صطالبؿٌي اُاًهٌاخا ٌاعىاا عَ  ابكقغد ّاً ػعؿد ضل ابثٝأدااا (16)

هدداقالملعٌيد ااكدٓابد ااااا1224ا-هدا1151ضاب الملوسِااح ؽا:المل ضٌلبػٝبْالبق مسَْ

 هد(ا.ا1251-1208(اقالملوسِااحسلهللا)1231-1170  سالمل ضٌضا)

احددسلهللاحميددسالب ددطلظِا:ادبدد الٞ دد البضدد ع اُاً  وجددىاخايع بددىاغددح البػددٝ اقااااااا (17)

 (ا.ا44 اقاظ)2004دصسلضلااا  عْاص ع ٕاقاص ع ٕاقا

 ًلٜاعي اَْاًلب  طٍْاخااوسالبؿٌي اُا ا طا:اابكيعٍساا الًٞع شالٜاعض زٍْ (18)

  .ا1988احسلب زالبؿطاوا:الإل   البؿٌي اُادَ اىاً  طياقاص ع ٕا -

دػدد البعيددطِا:ادطيددْالبعجسٍددساًلإلصددٝحاخالبددَي اخالبعضددطالحلددسٍىل.اجمكددْا -

  ا.1990(اقا9لٜاعو زاقالبعسزا)

ٌٗنالبعضدطاقاصد ع ٕاقااا ؾٌلاا وسِا:اضٍْٚالبؿٌي اُابكع دَ البػَ غدُاجمكدْاؾداااا -

  ا.ا2004

 لبؿٌي اُا:ا زبالب كها..ا ضسضاغ باا.ا -
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 هدا.اا1343لبؿٌي اُا:البسًلٕالبع ا اخاز عالبعسًالبض ٖ اقا ضطاقا -

 دعالبعدسًالبضد ٖ اقا ضدسضاغد بااقااااااحميسابد ااكدُالبؿدٌي اُا:البدسًلٕالبع اد اخازااااا (19)

 (ا.ا5)ظ

 لملضسضالبػ بااقالبض ثْاا ػو ا.ا (20)

  ا طااكٓاغحَ الملث  اٜالحلضطا:ا (21)

 لبحسضالب  بعامبث غ ا  ابعسالبقطنالبػ بعا.ا -

  زبالب كهاً  عوٓالٞضبا.ا -

 لبقٌ المل َساخا زبىالٜاعو زاًلبعقكَسا.ا -

  ع البقسٍطا.ا -

احسلهللالبػطسمُا:الملقس ْالبسضلغْالملععكقْامبٛب البؿٌي اُا زبالب كدها...ا ضدسضااا (22)

 (ا.ا49غ بااقاظا)

 (ا.ا160حميساب ااكُالبؿٌي اُا:ا زبالب كهاقا ضسضاغ بااقاظا) (23)

 (92-91لملضسضالبػ بااقاظاظ) (24)

 (114لملضسضالبػ بااقاظا) (25)

 (115لملضسضالبػ بااقاظا) (26)

 (135-133ق122لملضسضالبػ بااقاظاظ) (27)

 (144لملضسضالبػ بااقاظا) (28)

 لملضسضالبػ بااقالبض ثْاا ػو  (29)

 (156-155لملضسضالبػ بااقاظاظ) (30)

(ا زبا243قاظا)2سضاغددد بااقاجاكدددُالبؿدددٌي اُا:ا دددع البقدددسٍطاقا ضدددااحميدددسابددد ا (31)

 (ا.92قا ضسضاغ بااقاظ)لب كه

 (ا.ا247-242حميساب ااكُالبؿٌي اُا:ا زبالب كهاقا ضسضاغ بااظاظ) (32)

 اكٓاغحَ الملث  اٜالحلضطا:ا (33)

 لبسًلٕالبع ا اخاز عالبعسًالبض ٖ ا.ا -

 ض عالٞغ   اخاد  الإلاض  اب بػٝ  ا.ا -

 (.ا5 ااكُالبؿٌي اُا:البسًلٕالبع ا اقا ضسضاغ بااقاظ)حميساب (34)
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 (ا.ا6لملضسضالبػ بااظا) (35)

حميددسابدد ااكددُالبؿددٌي اُا:البطغدد ٖ البػددك َْاخالدَدد ٕاغدد ْاخدد البربٍددْاقابدد ًااقااا (36)

ٝ اادد از.حميددسالبحػددَ كُقاؾددطٍعْالبػددك ْا..ا ضددسضاغدد بااقااااااا26قاظ)1930 (ا.ااقدد

 (ا.ا312ظ)

 (ا.ا14لبع ا ا..ا ضسضاغ بااقاظ)حميساب ااكُالبؿٌي اُا:البسًلٕا (37)

 لملضسضالبػ بااقالبض ثْاا ػو ا.ا (38)

 (ا.ا6لملضسضالبػ بااقاظ) (39)

 (ا.ا11لملضسضالبػ بااقاظ)ا (40)

 (.ا211حميساب ااكُالبؿٌي اُا:ا زبالب كهاقا ضسضاغ بااظ) (41)

 (ا.ا244لملضسضالبػ بااقاظا) (42)

 (ا.ا15حميساب ااكُالبؿٌي اُا:البسًلٕالبع ا اقا ضسضاغ بااقاظ) (43)

حميددسابدد ااكددُالبؿددٌي اُا:اا حَددىالٞ ثدد  ادرااددس ااددٌلظالإلغددعع اىاخبدد بطالملدد  ااااااا (44)

ٝ اا از.ا ؾٌلاا7  عحْالو  عالب ح اقاظا)ا-ا59خم ٌ اعي اجميٌشا (اقااق

 (ا.ا103 وسِاقاضٍْٚالبؿٌي اُابكع َ البػَ غُاقا ضسضاغ بااقاظا)

 (ا.اا109-108حميساب ااكُالبؿٌي اُا:ا زبالب كها ضسضاغ بااقاظاظ) (45)

 (ا.ا253-246حميساب ااكُالبؿٌي اُا:ا زبالب كها ضسضاغ بااقاظاظ) (46)

 (ا.ا87-86لملضسضالبػ بااقاظاظ) (47)

 (ا.90لملضسضالبػ بااقاظا)ا (48)

 (ا.ا89حميساب ااكُالبؿٌي اُا:ا زبالب كهاقا ضسضاغ بااقا) (49)

 (ا.ا207لملضسضالبػ بااقاظا) (50)

 (ا.ا208لملضسضالبػ بااقاظا) (51)

 دددد  البؿددددٌي اُا:ادَ اددددىاً  ددددطياقا ضددددسضاغدددد بااظاااحددددسلب زالبؿددددطاوا:الإل (52)

 (ا.ا533-514ظ)

 (ا.ا79حميساب ااكُالبؿٌي اُا:اض عالٞغ   اقا ضسضاغ بااقاظا) (53)

 (ا.ا15-14حميساب ااكُالبؿٌي اُا:البسًلٕالبع ا اقا ضسضاغ بااقاظاظ) (54)
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لملضدددسضا(ا.ا109حميدددسابددد ااكدددُالبؿدددٌي اُا:ا زبالب كدددهاقا ضدددسضاغددد بااقاظا)ااا (55)

 (ا.ا207-206)قاظاظلبػ با

(ا.الملضددسضاا14حميددسابدد ااكددُالبؿددٌي اُا:البددسًلٕالبع ادد اقا ضددسضاغدد بااقاظا)ااااااا (56)

 (ا.ا208لبػ بااقاظا)

 (ا.50 اقاظ)1990حميساًاَسِا:اب  ٕالب  طٍْالب كػ َْاقاب ًااقا (57)

 (ا.219حميساب ااكُالبؿٌي اُا:ا زبالب كها..اا ضسضاغ بااقاظ) (58)

 (ا.ا220لملضسضالبػ بااقاظا)ا (59)

 (ا.73 اقاظ)1990ِا:الملضسضالبػ بااقاب ًااقاحميساًاَس (60)

(اقاب ًااقا د ٌٍاا315 َض ازضلجا:اخا ع ٓالبع ٌٍطاقاجمكْالملػعقح البعطبُاقالبعسزا) (61)

 (ا.ا93 اقاظا)2005

 (.ا90 َض ازضلجا:الملضسضالبػ بااقاظ) (62)

ييدد  ااحددسلبك َ ا:ااَدد ضلاالبعقٝاَددْاًلبع ددٌٍطاخالب  ددطالبعطبددُا"جمكددْالملػددعقح اااااا (63)

 (ا.ا120 اقاظا)2005(اقاب ًااقا  ٌٍا315لبعطبُا"البعسزا)

حميددسامجدد  ا دد دٌنا:اًاددُالب ددٌليوابدد الملط ددٌضاًلملطغددٌباقاجمكددْالملػددعقح ااا (64)

 (ا.ا79 اقاظا)2007(اقاب ًااقازٍػيربا346لبعطبُاقالبعسزا)

يي  ااحسلبك َ ا:ااَ ضلاالبعقٝاَْاًلبع ٌٍطاخالب  طالبعطبُقا ضسضاغ بااقاظا (65)

 (ا.ا117)

قاا1985اكُا ً كَ ا:الإلصٝدَْالبعطبَْاًلبسًبْالبٌ  َْاقالبسلضالبحَغ ٕاقالمل دطباقاا (66)

 (ا.ا26ظا)

ا صدددطالبدددص  اُا:اخالٞبعددد زالملطاعَدددْالملٛغػدددْابح َدددْالبٌلادددعالبثقددد خاًدؾددد  ٜاىاااا (67)

ْالبطله ددددىاخالجملعيددددعالبددددَيزاقاجمكددددْاا  عددددْاصدددد ع ٕابكعكددددٌ الإلاػدددد اَْااااااالبع يٌٍدددد

 (ا.ا337 اقاظا)2009قالبعسزالص  ؼاقاًْلٜاعي اَ

 (ا.ا224لبؿٌي اُا:ا زبالب كها...ا ضسضاغ بااقاظا) (68)
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 :  المصارر والمراجع

(ا:اخالٞبعدددد زالملطاعَددددْالملٛغػددددْابح َددددْالبٌلاددددعالبثقدددد خاااااا2009لبددددص  اُاا صددددطا)ا (1

دؾددد  ٜاىالبع يٌٍددددْالبطله دددْاخالجملعيددددعالبدددَيزاقاجمكددددْاا  عدددْاصدددد ع ٕابكعكددددٌ اااااً

 (اقاص ع ٕ.ا5لٜاعي اَىاًلإلاػ اَْاقالبعسزا)

(ا:ا سخ ا  وجُابسضلغْالب  طالٜاعي اُالبعطبُالحلدسٍىلاقاا2007لبعاواحميسا) (2

 (اقاب ًاا.ا346جمكْالملػعقح البعطبُاقالبعسزا)

 ْالبؿددطٍعْاًؾددطٍعْالبػددك ْاقايعدد با"لملودد اطادراااا(ا:اغددك2006لبػددحَ كُاحميددسا)ا (3

 هجطالبعك اخالبَي "اقاص ع ٕا.

(ا:البسٍ اًلبسًبْاخاظ  البثٌضلاا:المل  ٌضالب وغدٌِاً   بحدىاقااا2012لبػَساضعٌلنا) (4

 (اقاب ًاا.ا406جمكْالملػعقح البعطبُاقالبعسزا)

ٛغػددْالبطغدد بْا(ا:الإل دد  البؿددٌي اُادَ اددىاً  ددطياقا 1988لبؿددطاوااحددسلب زا) (5

 ب ًاا  عحْالوَ اقاص ع ٕا.ا

(ا:ا زبالب كددهاً  عوددٓالٞضباقافقَددااًزضلغددْاااا1998لبؿددٌي اُاحميددسابدد ااكددُا)ااا (6

 احسلهللالبػطسمُاقا  عحْالإلضؾ زاقاص ع ٕا.اا

(ا:البحدسضالب د بعامبث غد ا د ابعدسالبقدطنالبػد بعاقاااااااا1998لبؿٌي اُاحميساب ااكدُا)ا (7

الب  طاقاز ؿاا.اافقَااًزضلغْادػ البعيطِاقازلض

(ا:اض عالٞغد   اخاد د الإلاضد  اب بػدٝ  اقااااا2006لبؿٌي اُاحميساب ااكُا) (8

افقَااحميساصحثُادٝااقا  عحْالوَ الوسٍساقاص ع ٕا.

 .اعسًالبض ٖ اقالبق هطّهد(ا:البسًلٕالبع ا اخاز عالب1343لبؿٌي اُاحميساب ااكُا) (9

 (ا:الإل   البؿٌي اُاضلٖسااضطياقاز ؿاا.ا1998لبعيطِادػ ا) (10

 (ا:ا  ْٖاا  ا  اا ضٍذالبَي الحلسٍىلاقازلضالب  طاقاز ؿاا.ا1984لبعيطِادػ ا) (11

(ا:البؿددٌي اُاجمعوددسل اً قَودد  اقاجمكددْازضلغدد اامي َددْقالبعددسزاا1988لبعيددطِادػدد ا) (12

 (اقاص ع ٕا.ا34)

(ازضلغدْاا1918-1516بعطبُاًلمل طبالبعطبدُا)ا(ا:الملؿطاال1993لملػعٌزِااحسلبععٍعا) (13

 ا ضشمَْاقاص ع ٕا.ا

 (ا:الإلصٝدَْالبعطبَْاًلبسًبْالبٌ  َْا)البسلضالبحَغ ٕا(المل طبا.ا1985 ً كَ ااكُا) (14
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(ا:اصدددٌضّالملثقددد البعطبدددُاخاشه َدددْالبٌلادددعاقاجمكدددْالعددد   ااقا2013ا غددد ا  دددطلحا) (15

 ب ًاا.اا(21ق20لويعَْالبعطبَْابعك الٜاعي شاقالبعسزا)

غدددح اا(ا:البددد الٞ ددد البضددد ع اُاً  وجدددىاخايع بدددىاا2004لب دددطلظِااحدددسلهللاحميدددسا)ا (16

 قادصسلضلااا  عْاص ع ٕاقاص ع ٕا.البػٝ 

 (ا:الجملعيعالبعطبُالملع صطاقاب ًاا.ا1998بطي اادكَ ا) (17

 (ا:اا ٌضالب  طالٜاعي اُالبعطبُاقاز ؿاا.ا1988بطي ااغكَ ا) (18

(ا:البددع   الٜاعيدد اُاًلبػَ غددُاقا  دد ااخالب  ددطالبعطبددُاااا1981اَعاددُا َددها)ا (19

 لحلسٍىلاًلملع صطا.ا

ُااا2005زضلجا َضددد ا) (20 (اقا315قالبعدددسزا)(ا:اخا ع دددٓالبع دددٌٍطاقاجمكدددْالملػدددعقح البعطبددد

 .اب ًا

(ا:اًاددُالب ددٌليوابدد الملط ددٌضاًلملطغددٌباقاجمكددْااااا2007 دد دٌناحميددسامجدد  ا)اا (21

 (اقاب ًاا.ا346عسزا)لملػعقح البعطبُاقالب

(ا:الب  ددطالٜاعيدد اُاخازًبددْالإل دد ضلاالبعطبَددْااا2005احددسالبع ددَ اصدد  اغددكَي نا)ا (22

لملعثسّاقاغد منااحَدسااَد شامنٌشاد  اقاجمكدْاؾدٌٗنالاعي اَدْالو  عدْالٜ طٍ َدْاقاااااااااا

 لبؿ ضاْا.

(ا:ااَدد ضلاالبعقٝاَددْاًلبع ددٌٍطاخالب  ددطالبعطبددُاقاجمكددْااااا2005احددسلبك َ اييدد  ا)ا (23

 (اقاب ًاا.ا315قح البعطبُاقالبعسزا)لملػع

(ا:ا  دطالبؿدٌي اُالبػَ غدُاً أدطيالملع صدطاخالبدَي اقااااااا2007 وسِالؾٌلااحميسا) (24

  طيعااح زِابكسضلغ ااقاص ع ٕا.ا

(ا:اضٍٚددْالبؿددٌي اُابكع ددَ البػَ غددُاقاجمكددْاؾددٌٗنالبعضددطاقااااا2004 وددسِا ؾددٌلاا)ا (25

 (اقاص ع ٕا.ا16لبعسزا)

 زضلغْا عط َْاقاب ًاا.اا-ب الملثق اًلب قَىاا(ا:البق َع2000ْحميساسمَٓا) (26

 (ا:الٜ   البؿٌي اُالٜاعو زاًلبعقكَساقالبق هطّا.ا1979هٝ ادبطلهَ ا) (27

 (ا:اب  ٕالب  طٍْالب كػ َْاقاب ًاا.ا1990ًاَسِاحميسا) (28

ا

ا
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ا

 

ا


