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پضٍّطٖ اًجوي اٗزاًٖ سٗبى ٍ  -هجلٔ علوٖ 

ش . ّـ 1395 ، پبٗ٘ش40ضوبرُ، ادث٘بت عزٖث

 143-166صص ، م 2016

 ٖقزآًٖ ٌبهتٌ٘ث رخذاد اسٖ ضٌبخت جبهعِـ ٕ اًتقبدٖ خَاًط

 عجذالوطلت ثي هحوذ ضعز در 
 2ٕذر٘ح طبّزُ ،1ٖهقذس ي٘اه اثَالحسي

 ت٨لاٟ ؿا١ِٖب٥ ٬فلث بتٮاؿث ٣ مثبٟ ٕل٥٣ بكٮؿا١ِ .1
 ت٨لاٟ ؿا١ِٖب٥ ٬فلث بتٮاؿث ٣ مثبٟ ٫ؿّتل ٫ؿا١ِز٤ .2

 16/12/94 :پذٗزش تبرٗخ    16/06/94 :درٗبفت تبرٗخ

 چک٘ذُ
 َٝبٙت٪  اًت..  ٍلآ٬١ ٣ ؿ٭٬٢ ٣ تبك٭ؾ٬ ت٢بّ امر٦ٚٞ ت٢بّ ا٤١اؿ ّبكثلؿ ث٦ ٝن٭٠ّ فلة ٝقبٓل ُقل

ـ  تغٚٮ٘ ٣ ٣اّب٫٣ فجـاٙٞغٚت ث٠ ٝغٞـ اُقبك ؿك كا ٍلآ٬١ ت٢بّ ؿاكؿ ٍٔـ عبضل  ا٭ت٠  ثت٦  تتب  ٢ّت

 ا٭ت٠  ّتبكثلؿ  ٣ اًت.  ثتلؿ٥  ث٨تل٥  ؽ٤ؿ ؿ٭٤اٟ ؿك ٍلآ٬١ ثٮ٢بٝت٢ٮ. ام ُبفل صلا ٦ّ ؿ٧ـ پبًؼ پلًَ

  ؟اً. ف٤ا٬ٚٝ ص٦ ام ٝتأحل ٍلآ٬١ ٧ب٫ ت٢بّ

غٚت ث٠ ٝغٞـ ؿ٭٤ٟا ؿك ٦ّ ٬اثٮبت ا١تَبؿ٫ ؽ٤ا١َ ـاٞٙ ـ   ٍلآ٬١ ت٢بّ فج  ٣ ٝق٢تب  ٭تبىت٠  ٫ٕتل٣  ؿك ؿاك١ت

. ُبفل ا٭٠ ؿ٭٤ٟا ٝت٠ ت٤ٙٮـ صلا٭٬ لؿ ك٣  اما٭٠ ؛ًا ٛ   ا٭٠ ث٦ پبًؼ ثلا٫ عبضل َٝبٙ٪ ك٣ْ٭ تلؿ  اث٨تب  ك٣ْ٭

. ٝق٢بّب٫٣ ٚٮ٘ عل٭ٌ ام تب ًا ٩ ف٢بٓل تغ . ؿً. ؿ٭٤ٟا ٍلآ٬١ اثٮبت ت٤ٙٮـ صلا٭٬ ث٦ ٝق٢ب  ًبمـ١  ٭بـث

 ٣ االم٧تل  ًت٢ت٬  آ٤ٝمُت٬  ٝلاّتن  ؿك تغٔٮ٘ ٝتـ٭٠  ا٫ ؽب٤١اؿ٥ ؿك فجـاٙٞغٚت ث٠ ٝغٞـ پل٣كٍ

 ًتجت  ٬ٖٞ٧ ٕلا  اًالٛ ؿ٣ًتبٟ ثب ٝزبٌٙ. ٣ ٢ًت٬ ٕلا٫ اًالٛ ٝغبى٘ ؿك ىقبٗ عض٤ك ؿاكاٙق٤ٚٛ 

 ثٖٮتلؿ.  ث٨تل٥  ت٢بّ ؿ٭ٖل ا٤١اؿ ام ثٮَ ٍلآ٬١ ت٢بّ ام ٣ ثٮي٢ْـ ًب٭٦ ا٣ ؿ٭٤اٟ ّ٘ ثل ؿ٭٬٢ ١ٖب٥ ُـ

ـ  ًتجت  ٛ 1927 ام پتي  فلثت٬  تت  اًتال٬ٝ  ىل٢٧ٔ ٤٧اؿاكاٟ ىقبٙٮ. ٌٕتلٍ ٧ٞض٢ٮ٠  مبٙتت  ُت

 ٭بثـ. اؽتٔبّ ٝق٧ج٬ ٝضبٝٮ٠ ث٦ ُبفل ٍٔب٭ـ ٍلآ٬١ ٧ب٫ ت٢بّ

 .فجـاٙٞغٚت ث٠ ٝغٞـ ٝٔل؛ .؛ٮ٢بٝت٢ٮث ؛٬فلث ٝقبٓل ُقل ٍلآٟ؛ :ّب کل٘ذٍاصُ
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 هقذهِ
 آتغالط   ا٭ت٠  ؽ٤كؿ. ٬ٝ صِٜ ث٦ فلة ٝقبٓل ُقل ؿك ثبكم٫ ُْ٘ ث٦ .ثٮ٢بٝت٢ٮ ٭ب ت٢بّ ا٤ًٚة

 ث٦ ٝت٠ ٭ِ ام ؿ٣ ٧ل ٭ب ٣ ٙيؼ ٣ ٝق٢ب ا١تَبٗ ا١ـ٭ِ٪ ٝق٢ب٫ ث٦ «Intertexuality» ملث٬ آغالط تلرٞ٪

 ثت٦  كا آتغالط  ا٭ت٠  فلة  ١بٍـاٟ .(4 :1998 )فجـاٙقبع٬  اً. ؿ٭ٖل ٝت٤ٟ ثب ٝت٬٢ اكتجبط ٭ب ؿ٭ٖل ٝت٬٢

 )مب٭تت(  پٮِتٮ٠  ٝت٤ٟ ّبكٕٮل٫ ث٦ .(300 :1388 )ٝٮلما٭٬  ا١ـ ّلؿ٥ تلر٦ٞ «النصوصیة» ٭ب «التناص» ٣اه٩

 ثٮ٢تبٝت٬٢  ٕب١ت٪  ٦ً ٧ب٫ ٍب٤١ٟ ف٤٢اٟ ث٦ آٟ ام ٦ّ ٕٮلؿ ٬ٝ ا١زبٛ ٤ٓكت ٦ً ث٦ )عبضل( آ٭٢ـ٥ ٝت٤ٟ ؿك

 ا٭ت٠  ٬ّٚ. ١ي٬ ٭ب ع٤اك ٍب٤١ٟ ٝت٤ام٫؛ ١ي٬ ٭ب اٝتٔبّ ٍب٤١ٟ رنئ٬؛ ١ي٬ ٭ب ارتلاك ٍب٤١ٟ :ا١ـ ثلؿ٥ ١بٛ

 (.306 :1388 )ٝٮلما٭٬  ٢ّـ ٬ٝ تيٌٮل كا ٝت٤ٟ ثٮ٠ ك٣اثظ ٕب٦١ ٦ً ٤ٍا١ٮ٠

قبك ؿكثبك٩ تب٤٢ّٟ ٦ّ ١٤ٕب٬١٤ٕ ٧ب٫ پو٧٣َ ٣ ٝغبٙقبت كمٜ ث٦ غٚت  ثت٠  ٝغٞـ ُا ـاٞٙ  ٓت٤كت  فجت

.. ١ج٤ؿ٥ پو٬ِ٧٣ ٧ٮش ٤ٝض٤ؿ ٫٣  ُقل ؿك ٍلآ٬١ ت٢بّ رب٭ٖب٥  1ٕلىت٦ ـ  عبضل َٝب٦ٙ ًا  ثتب  ؿاكؿ ٍٔت

ّ  ا١ت٤اؿ  ّتبكٕٮل٫  ث٦ ؿال٘٭ ٦ّ ؿ٧ـ پبًؼ پلًَ ا٭٠ ث٦ ُبفل ا٭٠ ُقل ؿك ت٢بّ ا٤١اؿ ثٮبٟ  ٍلآ١ت٬  ت٢تب

.؟ ث٤ؿ٥ ص٦ ُبفل ا٭٠ ؿ٭٤ٟا ؿك تقبك  ؿك ٍلآ٬١ ت٢بّ ّبكثلؿ ؿ٭ٖل  فجبكت ث٦ ًا  صت٦  ثت٦  ُتبفل  ا٭ت٠  ُا

. ثلؿ٥ ث٨ل٥ ؽ٤ؿ ؿ٭٤ٟا ؿك ثٮ٢بٝت٢ٮ. ٤١ؿ ا٭٠ ام ُبفل صلا ٣ ث٤ؿ٥ ٝٮنٟا  ؟ًا

 ث٦ْٚ  ١ٮٌ. اثٮبت ؿ٭ٖل ام رـا ؿاك١ـ  ٍلآ٬١ ثٮ٢بٝت٢ٮ. ٦ّ اثٮبت٬ صٮ٢َ ثبؿ٭٦  ُبفل ؿ٭٤اٟ ؿك

ٟ  ٝت٠ تٞبٛ  ث٦ ثب٭ـ آ٨١ب تغٚٮ٘ ٣ ت٤ٓٮو ؿك ك٣ اما٭٠ ١ـ ا ؿ٭٤اٟ ٝت٠ پٮْل٩ ٣ ٍٔب٭ـ ام رنئ٬  ؿ٭ت٤ا

ٜ  ّت٦  ُت٤ؿ  ٝت٬  ًجت ّ٘ ٣ رنء ا٭٠ ٝٮبٟ پٮ١٤ـ ٧ٞض٢ٮ٠  ؿاُ.. ت٤ر٦ ٝت٬٢( )ثبى.  صلا٭ت٬  ى٨ت

 ا٭ت٠  ؿك١ؾلٕتلىت٠  ثب .ثبُـ ؿ٭٤اٟ ٝت٠ ت٤ٙٮـ صلا٭٬ِ ى٨ٜ ٕل٣ ؿك ٍلآ٬١  ت٢بّ ؿاكا٫ اثٮبت ٣ر٤ؿ

ّ  هعٌبٕ ٭ِ ا١تَبٗ ٣ ت٤ٙٮـ ٝت٬٢  ٧ل ت٤ٙٮـ ام ٧ـه ٦ّ آ٘  اًت.  ٝؾبعتت  ؽ٤ا٢١تـ٥/  ثت٦  ؽتب

 اًت..  ٝق٢بّتب٫٣  ك٣٭ْلؿ تغَٮٌ  پلًَ ث٦ پبًؼ ثلا٫ عبضل ٪َٝبٙ ك٣٭ْلؿ ( 23 :1389 )ًبًب٬١ 

                                                                                                                   

 
ب پٮلا٤ٟٝ ٝغٞـ ث٠ فجـاٙٞغٚت ث٢ٖل٭ـ ث٦: ت اٙـ٬ٍ٤ً  فٞل  ٧ . ثلا٫ ؿ٭ـٟ ص٢ـ ٦١٤ٞ١ ام ا٭٠ ٝغبٙقبت ٣ پو1َ٧٣

رسبلِ ؛ «ملة ؿك ُقل ُبفلاٟ ١ئ٤ّالًٮِ ٝٔل ٣ فلاً»ى٬ االؿة اٙغـ٭ج  اٙزنءاٙخب٬١؛ ت عب٧ل٥ عٮـك٫  

ت ؛93َٝـ٬ً؛ آثبٟ  كُت٦ مثبٟ ٣ اؿثٮبت فلث٬ ؿا١ِْـ٥ اؿثٮبت ؿا١ِٖب٥ ت٨لاٟ؛ ث٦ كا٢٧ٞب٭٬ اث٤ٙغ٠ٌ اٝٮ٠ دکتزٕ

  كُت٪ مثبٟ ٣ اؿثٮبت فلث٬  کبرضٌبسٖ ارضذ  « ًٮٞب٫ اٝبٛ ف٬ٚ )ؿ( ؿك ف٤ٚ٭٦ ٝغٞـ فجـاٙٞغٚت»  ٤١ك٫ؽـ٭ز٦ 

 .1390اهلل ى٢ٌَل٫   ؿا١ِْـ٩ ا٨ٙٮبت ٣ ٝقبكه اًال٬ٝ ؿا١ِٖب٥ تلثٮ. ٝقٜٚ ًجن٣اك  ث٦ كا٢٧ٞب٭٬ عز.
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ـ  ِٝبكّ. ف٢ٔل ص٢ـ ٝق٢ب  ت٤ٙٮـ ىلا٭٢ـ ؿك ك٣٭ْلؿ  ا٭٠ اًبى ثل ـ  ّت٦  ؿاك١ت   «ٝتت٠ » :ام فجبكت٢ت

 ام .«ىل٢٧ٖتت٬ ارتٞتتبف٬ ّتتالٟ ثبىتت.» ٣ «ٝتت٤ٍقٮت٬ ؽتتلؿ ثبىتت.» )ُتتبفل(  «ٝتتت٠ ٩ت٤ٙٮـ٢٢ّتتـ»

 ٭ـ.آ ٬ٝ پـ٭ـ ٝق٢ب ف٢بٓل  ا٭٠ ٝٮبٟ ٤٢ُ٣ؿ ٕي.

 ٝق٢تب٫  ثتل  ٦ّ اً. «ٝت٠ ٧ٜ» ٭ب «ٝت٬٢ ثبى.» ٧ٞبٟ  «٤ٍٝقٮت٬ ؽلؿ )ُلا٭ظ( ثبى.» ام ٢ٝؾ٤ك

ٟ  ث٦ .ٕٮلؿ ٬ٝ ثل ؿك كا ٝت٠ ٦ّ اً. ىضب٭٬ ا٣ٙٮ٠ ثبى.  ا٭٠ ٕقاكؿ. ٬ٝ تأحٮل ٝت٠ ٭ِ  ١٤ٞ١ت٦  ف٢ت٤ا

 ُبفل( )ؿ٭٤اٟ ّتبة آٟ تٞبٛ ٕٮل٭ٜ  ٬ٝ ١ؾل ؿك كا ؿاك( ت٢بّ )اثٮبت ّتبة ٭ِ ام ثؾ٬ِ ٦ّ مٝب٬١

 ٣ ٝتت٠  ٧ٜ ٦ّ اً. ثبىت٬ ّالٟ  ثبى. .(184 :1389 )ًبًب٬١  آ٣كؿ ُٞبك ث٦ «ٝت٬٢ ثبى.» ت٤اٟ  ٬ٝ كا

 ارتٞتبف٬   تت  ًٮبًت٬  ٣ ىل٬ٖ٢٧ )ُلا٭ظ( ثبى. ؿ٣ ث٦ ثبى. ا٭٠ ٕٮلؿ. ٬ٝ ثل ؿك كا ٝت٬٢ ثبى. ٧ٜ

ـ  ٝقبٓتل  ارتٞتبؿِ  ١ٮتن  ٣ تبك٭ؼ ىل٢٧ٔ  تأحٮل ثب ّالٟ ثبى. ؿك اً.. ٮٜتٌَ  ٍبث٘  ٝتت٠  ٩ت٤ٙٮـ٢٢ّت

ـ » ٤ُؿ. ٬ٝ ٝتز٬ٚ ا٣ ٧ب٫ تزلث٦ پٮَ ٣ ٧ب ؿا١ٌت٦ پٮَ ؿك ؿك٣اٍـ ٦ّ ٤ُ٭ٜ ٬ٝ ك٣ ك٣ث٦  ٧تل  ؿك٣اٍت

ٜ  ؿك ؽبّ ٭بىت٬ٖ پل٣كٍ ا٭٠ ٦ّ ٭بىت٦ پل٣كٍ ؽبّ ىل٬ٖ٢٧ ٭ب ربٝق٦ ؿك ّي  ٝتت٠  ثتل  ا٣ ى٨ت

 ؿك «ٝتت٠ » ف٢ٔتل  اٝب .(2-3 :1387 ت٤ّ٘ ) «ٕقاكؿ ٬ٝ تأحٮل ؿ٭ٖل ٝت٠ ٤١ؿ ٧ل ٭ب ٣ اؿث٬ ٢٧ل٫  مثب٬١ 

 ٝق٢ب ًبم١ـ٩ ف٢بٓل ٧٤ٕ٣ب٫ ٕي. تٞبٛ صلا٦ّ ؿاكؿ  ٝغ٤ك٫ ١ََ احل  ت٤ٙٮـ ٧ـه ٭ب ٝق٢ب ٢ُبؽ.

ٗ  ّي ٧ل تيٌٮل ؿك٣اٍـ .(119 )ًبًب٬١: ٕٮلؿ ٬ٝ ٤ٓكت ٝت٠ ؿك ٧ب( ثبى. ا٤١اؿ ٣ )ت٤ٙٮـ٢٢ّـ٥  عت٤

ٛ  «ٝت٠» ٦ّ ٤ُؿ ٬ٝ ا١زبٛ صٮن٫ ٝغ٤ك ٟ  ؿك .(911 :1389 )ًبًتب٬١   ؿاكؿ ١تب  ا٭ت٠  ٣ٕت٫٤  ٕيت.  ٝٮتب

 ثبى. ام تأحٮلپق٭ل٫ ثب )ُبفل(  ٝق٢ب ت٤ٙٮـ٢٢ّـ٩ ٢٢ّـ. ٬ٝ ا٭يب كا ٬ٞ٨ٝ ١ََ ثٮ٢بٝت٬٢ ك٣اثظ ف٢بٓل 

ٟ  ام اٍ  ف٢٧ت٬  ٧تب٫  ى٨ٜ پٮَ ٪١تٮز ؿك ٣ تلثٮ. ١٩غ٤ اٍ  مٝب٦١ ىل٬ٖ٢٧ ت ًٮب٬ً ُلا٭ظ ٣  ٝٮتب

 فؾٮٞت٬  ثؾَ ث٢بثلا٭٠  ٢ّـ. ٬ٝ ثلٍلاك اكتجبط ؽب٬ٓ ٝت٤ٟ ثب ت٨٢ب ؿاكؿ ٣ر٤ؿ ٦ّ ١٤ٕب٬١٤ٕ ٝت٤ٟ

 ٧تب٫  ٝتت٠  ثب ٝت٠ ٫٤ٕ٣ ٕي. ٣ ثٮ٢بٝت٬٢ ك٣اثظ بكص٤ة٨ص ؿك ىل٬ٖ٢٧ ثبى. ٣ ٝت٠ ٝٮبٟ تقبٝ٘ ام

 ٣ ٢ّـ ٬ٝ ِّٞ ٝت٠ ٭ِ ّبكّلؿ ٣ ٝق٢ب ِّو ث٦ ٧ٜ ثٮ٢بٝت٬٢  ك٣اثظ ٢ُبؽ. ٤ُؿ. ٬ٝ ا١زبٛ ؿ٭ٖل

 اًت.  ٕيت٢ت٬  .(2-3 :٧ٞبٟ ت٤ّ٘ ) ؿ٧ـ ٬ٝ ؿً. ث٦ ىل٬ٖ٢٧ ت ٬ًٮبً ّالٟ ثبى. ام ٧ب٭٬ ًل١ؼ ٧ٜ

 ثتب  ٣ ا١ـ ت٢ٮـ٥  ٧ٜ ؿك ف٢بٓل ا٭٠ ١ٮٌ.. ّلؿٟ ِٝؾْ ٍبث٘ كاعت٬ ث٦ آٟ ٧ب٫ ثبى. ثب ٝت٠ ٝٮبٟ ٝلم
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 ضتل٣ك٫  آ٨١تب  ث٢تـ٫  ٤َٝٙت٦  تغٚٮت٘   اْٝبٟ آ٣كؿٟ ىلا٧ٜ ثلا٫ اٝب ؿاك١ـ  ؿ٤ً٣٭٦ تقبٝ٘ ٭ْـ٭ٖل

ٟ  ٝت٬  ارتٞتبف٬   م١تـ٬ٕ  ٧ب٫ ر٢ج٦ ؿ٭ٖل ثب اؿث٬ احل پٮ١٤ـ ث٦ ثلؿٟ پ٬ ثلا٫ ٧ٞض٢ٮ٠ اً..  ام تت٤ا

ٟ  ارتٞتبف٬  ٣ ك٣ا٬١ ؽبًتٖب٥ ٣ اؿث٬ آحبك ٝغت٤ا٫ ٢ُبؽ. ٣ اؿثٮبت ٢ُب٬ً ربٝق٦  پـ٭ـآ٣ك١تـٕب

 َٝتضتٮبت  ٣ ُتلا٭ظ  اؿثت٬   آحبك ارتٞبف٬ ر٧٤ل ف٬ٞٚ ك٬ُ٣ ثب ٣ (56 :1378 )ًتت٤ؿ٥   ثلؿ ث٨ل٥ آ٨١ب

ـ  ٣ ثٮ٬٢ ر٨بٟ ٤١٭٢ٌـ٥  ٣ ُبفل پل٣ك١ـ٩ ٣ ؿكثلٕٮل١ـ٥ ارتٞبف٬ِ ٝغٮظ  ىل٢٧ٖت٬  ٣ ىْتل٫  ٤ٝضت

 ٍتلاك  ٤ٝكؿٝغبٙقت٦  كا اؿث٬ آحبك ؿك ٤ٝكؿت٤ر٦ ارتٞبف٬ِ ٧ب٫ ًيبكٍ ٣ ٤ٝض٤فبت ٣ ٝجبعج آ١بٟ 

 (.5 :1376 )تلاث٬  ؿاؿ

ٟ  ت٤ٙٮتـ   فٚت.  ِّتو  ٧تـه  ثتب  ك٣٭ْلؿ  ا٭٠ ام اًتيبؿ٥ ثب ١ٮن عبضل َٝبٙ٪ ـ  ؿ٭ت٤ا  ثت٠  ٝغٞت

 ف٢بٓتل  ٤٢ُ٣ؿ ٕي. ١غ٩٤ ثلك٬ً ث٦ ٍلآ٬١  ت٢بّ ام اًتيبؿ٥ صلا٭٬ ى٨ٜ آٟ تجـ ث٦ ٣ فجـاٙٞغٚت

 صت٦  ثت٦  فجتـاٙٞغٚت  ّت٦  اً. ًؤاٗ ا٭٠ ث٦ پبًؼ ؿ١جبٗ ث٦ ٣ پلؿامؿ ٬ٝ ؿ٭٤اٟ ٝت٠ ؿك ٝق٢ب ًبم١ـ٩

ِ  كا ت٢بٓت٬  اُتقبك  ٧ٞت٪  ا١ٖٮتن٩  ت٤اٟ ٬ٝ آ٭ب اً.؟ آ٣كؿ٥ ؽ٤ؿ ُقل ؿك كا ٍلآ٬١ ٝيب٧ٮٜ فٚت٬  ٭ت

ّ  آ٭تب  ؿ٭ٖتل  فجبكت ث٦ ّلؿ؟ ت٬َٚ ؿ٭٬٢ ٣ؽٮي٪ ٗ  ؿ٭٢ت٬  ٣ ٍلآ١ت٬  ٧تب٫  ت٢تب ِ  ٝقٚت٤  اعٌتبى  ٭ت

٘  آٝـ٥  ؿً. ث٦ اُقبك ٧ٞ٪ تغٚٮ٘ ام آ١ض٦ ٝٮبٟ ؿك اً.؟ ؿ٭٬٢ ٌٝؤ٣ٙٮ. ٘  ف٤اٝت ُ  ثتل  ف٭ت  تتبك

٘  ٧ٞت٪  تأحٮل ٦ّ اً. فّل ُب٭بٟ ؿكؽِـ. ٬ٝ فجـاٙٞغٚت اُقبك ٍلآ٬١ ٧ب٫ ت٢بّ ٘  ف٤اٝت  ؿك ف٭ت

ٗ  ف٤اٝت٘   احلٕتقاك٫  ؿكرت٪  تيتب٣ت  ٣ ١ٮٌت.  ٭ٌْبٟ ٝؾتٚو ٧ب٫ مٝبٟ  ىتلؿ٫   ُتلا٭ظ  ٝقٚت٤

 اً.. ىل٬ٖ٢٧ ٣ ًٮب٬ً ارتٞبف٬ 

 دٌٖٗ فضبٕ در تحص٘لٍ  رضذ
غٚت ٕلاَ٭ ا٣ٗ فب٘ٝ ـاٞٙ  ؿك ا٣ تغٔتٮالت  ٣ ٝق٧ج٬ ٝغٮغ٬ ؿك ؽب٤١اؿ٬ٕ كُـ ٍلآ٬١  ٧ب٫ ت٢ّب ث٦ فج

.. االم٧ل ًبؽ. ؿك فب٘ٝ ؿ٣ ا٭٠ ًا غٚت تيْل م٭ل ـاٞٙ ٌٮبك فج ـ٥ تقٮٮ٠ ٣ ٝؤحل ث ٢٢ّ ..  ٣ ٧تب  ُؾٔتٮ.  ًا

٧٤ب٫ غٚت ٝق٧ج٬ اٖٙ ـاٞٙ ـ. ٍلٟآ ثب ٝلتجظ ٣ ٝق٧ج٬ ٦ٞ٧ فج ًتبم٫  ثلا٫ ا١ ٌتـ٢ ٘  ا٭ت٠  ٝ ت  ٣ م١تـ٬ٕ  ثت٦  فٝب

. ٪ مٌ٭ غٚت ١ٝب ـاٞٙ ٔ٘ٮ ٣ كُـ ُلا٭ظ تب پلؿامٜ٭ ٬ٝ فج ٌٍٮ اعالفبت ثب تغ ٚ٘ٮ تل٫ ؿ  ٤ُؿ. تغ

 م1871-1914 ّبٕ سبل تحص٘ل،ٍ  رضذ دٍراى
 قبی ددة از اخلًنابدد  بدد  ع دد  بدد  قدد ا  بدد  حددارس بدد  خبیدد  بدد  بکدد  بدد  واصدد  بدد  عبدد الب   بدد  حممدد 
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 بدو مصد  کشدور در ج جدا اسدتان روستاىای از یک  باصونو، در م8188ىد/8811 در بود. جهینو
 وی .ب گ فد  ابوضدی  امساعی  ،پ آوازه الب قِ شیخ از را تصّوف ط یق  حمم  مق مو(. )دیوان: آم  دنیا
 از پد  او .َٝـٝت٦(  )ؿ٭ت٤اٟ:  گفد  تد   را خود زادگاه االزى ، در حتصی  ب ای کو داش  سال پانزده
 م کدز اید  در جدوان، ط بدة رفد . م(8188 )تأسدی : دارالع دوم بدو م8188 در حتصدی ، سال ىف 

 حسد  شدیخ العدا،، حممدود شدیخ البوید ، حسد  شیخ چون االزى ، ب جستو اساتی  نزد در آموزش ،
 در دارالع ددوم از التحصددی  فارغ از پدد  او .ؿ٭تت٤اٟ( )َٝـٝتت٪ کدد د ت مدد  العبدد  سدد یمان شددیخ و النددواوی
 ىفدد  از پدد  وی شدد . کددار بددو مشددلول سددوىا  شدده  ابتدد ای  م رسددو در مع دد  مسدد  بددا م،8181
 منتقد  ٛ(1907 )تأًتٮي:  شد ع  قضدا  م رسدو بدو سدوىا  دبًنسدتان و ابت ای  م ارس در ت ری  سال
 در را مدد ىب  بیددن  و عقایدد  االزىدد ، در حتصددی  مدد ىب ، ایخددانواده در پدد ورش .ؿ٭تت٤اٟ( )َٝـٝتت٪ شدد 
 م کددز ایدد  در چ اکدو کدد د. تثبید  را بیددن  اید  دارالع ددوم در حتصدی  داد. شددک  عبد الب   ابدد  ذىد 

 سددنت  ىددایدرس آن، آموزشدد  مددواد و داشددتن  حضددور االزىدد  دانشددیویان و اسدداتی  غالبدداً آموزشدد ،
 و آموزش .(66 :1د  1956 )اٙي٬َ  بود ج ی  ع وم از درس  ماده چن  کنار در دین  ع وم و ع ب  زبان
 ىاسدال اید  در او ىایسد وده و اشعار ش  سب  عب الب   ب  حمم  ان یشو ب  غال  سنت  تفک 

 باشدد . ع بدد  کالسددی  شددع  تدداب  مضددامٌن، در ىدد  و وزن و اسدد و  در ىدد  م(8898-8188)
 پیدامر مد   کندار در کو اس  س ای م حیو ،ٔاستثنا  مورد ی  جزبو قصای  ای  در اص   مضمون
 در غالبداً ق آند  ىدایتناص اسد و  روازاید  شدود.م  شام  را شاع  آشنایان و دوستان م   )ص(،
 )ص(، پیددددامر مدددد   در عبدددد الب   ىددددایانگیزه شدددد  بدددد ون .اسدددد  شدددد ه اسددددتفاده مضددددمون ایدددد 
 منود. ظاى سازی بو مته  را او یا و داد او بو ریاکاری نسب  توانمن  حت  نیس . مادی ىایانگیزه

                                                                                                                   

 
ُبفل ؿك آٟ ث٦ ا٣ضبؿ ًٮب٬ً ت ( ٦ّ 253-256)ؿ٭٤اٟ: « ى٬ ت٤ؿ٭ـ ٓبٙظ ثِ ف٬ٚ ف٢ـ ٦َٚ١ ا٬ٙ ٤ًؿاٟ»ٍٔٮـ٥  .1

ارتٞبف٬ ٝٔل ٣ ت٤ا١ب٭٬ ٝٔل ثل ع٤ْٝ. ثل ؽ٤ؿ اُبك٥ ؿاكؿ. ا٭٠ اًتخ٢بء ث٦ ؽ٤٨ك ر٢جَ ١بًٮ١٤بٙٮٌٜ ؿك ٝٔل 

 اً.. اكتجبط ؿاكؿ ٦ّ ؿك ٓيغبت ثقـ٫ ث٦ آٟ اُبك٥ ُـ٥



 1395، پبٗ٘ش 40ضوبرُ  پضٍّطٖ اًجوي اٗزاًٖ سثبى ٍ ادث٘بت عزثٖهجلٔ علوٖ ـ 
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 مسدد  بددو زمانددو ف ىنگدد  فضددای زیدد ا نیسدد  منببدد  مدد ای ، گونددوای  بدد  سددقو  دورة از شددع ی تق یدد 
 رشددد  از حاصدد  دیندد  انگیددزة بدددا صددادقانو عبدد الب   امددا اسدد   بدددوده جدداری نیددز غًندیندد  مباحدد 
 آیدد   از اسدفا ه  بد  را او مأمورید  و کند مد  مد   را )ص( پیدامر االزىد ، و خدانواده در اشمد ىب 

:هان می تعلیم و آموزش ،علق سورة
 الدددد ددددددددددددددددأرسددددددددددد وبالع فدددددددددددانبدددددددددددا  بدددددددددددالنور

 
بدددددددددددددددالق  اإلنسدددددددددددددددانع ّددددددددددددددد یالددددددددددددددد دددددددددددددددددو 

(818)دیوان: 
 تت٠  ثت٦  ١ت٤٭٬  ٙجبى فجـاٙٞغٚت مٝبٟ ؿك اٍ تبك٭ؾ٬ ٕقُت٬ٖ ٣ر٤ؿ ثب ٝيب٧ٮٜ ٦١٤ٕ ا٭٠

ٜ  ٧تب٫  ت٤ٓتٮ٦  ث٦ ٧ب ٌ.ٮٌٮ١ئ٤ّالً اُقبك ام ت٤ر٬٨ ٍبث٘ ثؾَ ٢ّـ. ٬ٝ  ٢ٝغٔتل  آٝت٤م٫  فٚت

 ثتل  پٮ٤ًتت٦  ّت٦  اًت.  ُتال٬ٍ  آ٨١ب ٤ًاؿ٫ ث٬ ك١ذ ٦ّ م١بٟ آ٤ٝم٫ فٜٚ ؽ٤ّٔ ث٦ اً.. ُـ٥

 اً.. آٝـ٥ ىل٣ؿ اًال٬ٝ ربٝق٪ پٮْل٩

تيبؿ٥ ٣ ٝت٤ام٫ ١ي٬ ت٢بّ ّبكٕٮل٫ ث٦ ثب ٧ٞض٢ٮ٠ ٫٣  اُتبك٥  )ّ( پٮتبٝجل  ثقخ. ث٦ «ىب١قك ٍٜ» آ٭٪ ام ًا

 رب٬ٚ٧ ربٝق٪ ؿك ٤ٝر٤ؿ ًبؽتبك ٬ْٝ  ؿ٣ك٩ ؿك ا١قاك ىلٝبٟ ثب ٦ّ ؿا١ـ ٬ٝ ا٫ مٙن٦ٙ كا آٟ ٣ ٢ّـ ٬ٝ

 ّلؿ. تضٞٮ٠ كا ربٝق٦ ٣عـت ت٤عٮـ  ك٭ٌٞبٟ ٝغ٤ك٭. ثب ٣ مؿ ٧ٜ ثل كا

 لدددددددددددددوقدددددددددددددالٌنحددددددددددددقدددددددددددددومزلدددددددددددددزلىنددددددددددددا 
 

فاعتصدددددددددددددددددد اهللحببدددددددددددددددددد ومندددددددددددددددددد راًقدددددددددددددددددد  
 (261 )ؿ٭٤اٟ: 

ـ  ٝت٬  ا٣ ٢ّـ. ٬ٝ اُبك٥ ؽ٤ؿ ربٝق٪ ِْٝ٘ ث٦ آ٭بت  ا٭٠ ث٦ اُبك٥ ثب فجـاٙٞغٚت  پٮ٤ًتت٬ٖ  ؿا١ت

 تٔت٤٭ل  ثتب  عتت٬  ١ٮٌ.. پق٭ل اْٝبٟ ا٬٨ٙ ك٭ٌٞبٟ ث٦ مؿٟ ص٢ٔ ثب رن ٌٝٚٞب١بٟ  ربٝق٪ ارتٞبف٬

 ٢ّـ: ٬ٝ اُبك٥ عبضل فٔل ؿك رب٬ٚ٧ ك٤ًٛ ٣ كًٜ ٤١ف٬ ث٦ ٣اك ٢ّب٭٦ رب٬ٚ٧  ربٝق٪

نهماددددددددددددددددددددیدددبحدددددددددددددددالم دددددددددددددددو وسدددددددددددددددوقةو
 

الدددددددددن ع واجلدددددددددوسدددددددددبا  ددددددددددددیدددددبحدددددددددالمدددددددددا 
یُعبّفهدددددددددددددددددددداالعو ددددددددددددددددددددددددشو دددددددددددددددددددددددددددددددبائددددددق 


 ددددددددددددال ّحمدددددددددد ق بدددددددددد الوصدددددددددد قإخددددددددددا  

 (258 )ؿ٭٤اٟ:

 ٦ّ ىضب٭٬ ٤٭ـ.ٕ ٬ٝ ًؾ٠ ثقخ. ام پٮَ ؿ٣ك٩ ؿك رب٬ٚ٧ ربٝق٪ ثل عبّٜ ىضب٫ ام اثٮبت  ا٭٠

ٜ  ٧تٮش  آ١بٟ  ٍجب٭٘ ٝٮبٟ ٣ ؿاُت٢ـ ُجب٧. ؽ٤ ؿك١ـ٥ عٮ٤ا١بت٬ ث٦ فلة ٝلؿٛ آٟ ؿك  ُتيَت٬  ٣ كعت

 عزتلات  13 آ٭٦ ام كا «ٍجب٭٘ ٣ ُق٤ة» ٣اه٥ ؿ٣ ٝت٤ام٫  ت٢بّ ام اًتيبؿ٥ ثب ُبفل ١ـاُ.. ٣ر٤ؿ

ُُ ِْإنَّاالنَّاسُأَیدَُّهایا» َُد ٍِمد َْخَ ْقندا ُُ ْوَأُْنثد وََذ ُعوباًَجَعْ ندا د َوَُشد ُُ ِْإنَّلَِتعداَرُفواَقباِئ َ َم ُْد ِعْند ََأ
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ُُ ْال َّوِ  اًت..  ١جتلؿ٥  ّتبك  ثت٦  فٮ٢تب   كا آ٭ت٦  ٝق٢ب٫ ثٮ.  ا٭٠ ؿك اٝب ثلٕلىت٦ «َخبدًنٌَع دی ٌال َّدوَِإنَّأَْتقا

٘  ٣ ُق٤ة» پـ٭ـآ٣كؿٟ ؿٙٮ٘ ُل٭ي٦  آ٭٪ ا٭٠ ؿك ؽـا١٣ـ ٜ  كا «ٍجب٭ت ٟ  آ٣كؿٟ ىتلا٧  ُت٢بؽ.  اْٝتب

 عزتبم   رن٭تل٩  ُتج٦  رتب٬ٚ٧  ربٝق٪ ٝقلى٬ ٣ اثٮبت ا٭٠ ثب ُبفل ٢ـ.ّ ٬ٝ ثٮبٟ ٭ْـ٭ٖل ام ب٧ ا١ٌبٟ

 ؿاكؿ. ٬ٝ عقك ثل ٕلا٭٬ ٤ٍٝٮ. ٣ پلا٢ّـ٬ٕ ام كا ٝٔل

 ٣ اًتال٬ٝ  فَب٭ـ ١ِل ؿك ٫٣ ٧٫بَ ٭ٕلا اً.. ٤٨ِٝؿ ١ٮن )ؿ( ف٬ٚ اٝبٛ ٝـط ؿك ؿ٭٬٢ ا١ٖٮن٩

 ١ت٤ؿ  اٙجتت٦  اًت..  ُتـ٥  ؿً. اما٭٠ اُقبك٫ ًل٣ؿٟ ٤ٝرت ٝيت٬  ف٤٢اٟ ث٦ االم٧ل ؿك ا٣ رب٭ٖب٥

 ثتل  ١ت٦  اٝتب  اًت.  ًت٤َط  ؿ٣ك٩ فلث٬ ُقل ؿ٭٤اٟ عبىؾ٪ ام ثلٕلىت٦ ٣ تَٚٮـ٫ ٝيب٧ٮٜ  ٣ ٝضبٝٮ٠

 ٫٣ اً.. ربٝق٦ ثلا٫ اؽال٬ٍ ا٤ٖٙ٭٬ ؿ١جبٗ ث٦ ث٦ْٚ ٤ًَط  ؿ٣ك٩ ًلا٭بٟ ثـ٭ق٦ ٧ب٫ كٍبث. اًبى

 ؿاكؿ: )ؿ( ف٬ٚ ٝـط ؿك ف٤ٚ٭٦ ؿ٣

« أتدددددددددىددددددددد » فدددددددددیالدددددددددورت دددددددددویمددددددددد إن
 

مَقامددددددددددددددداالشدددددددددددددددع عددددددددددددددد جَددددددددددددددد َّم حدددددددددددددددو 
 (269 )ؿ٭٤اٟ: 

ْنسدانَِعَ د أَتد َىد ْ» ا١ٌبٟ ٝجبك٦ّ ٤ًك٥ 1 آ٭٦ ث٦ ثٮ. ا٭٠ ٍلآ٬١ ت٢بّ ْى ِِمد َحدٌنٌاإْلِ ،َْالد َّ
ْ ُُ ُُوراًَشْیئاًَی  ْ  ث٦ آ٭٦  ا٭٠ ث٦ ٌٝتَٮٜ اُبك٩ ٣ رنئ٬ ١ي٬ ت٢بّ ثب فجـاٙٞغٚت اث٠ ٕلؿؿ. ثبم٬ٝ «َمد

 مثبٟ ام ٦١ اٝبٛ  ا٭٠ ٣اٍق٬ ت٤ٓٮو ٣ ٝـط اْٝبٟ ا٣ ١ؾل ام پلؿامؿ. ٬ٝ )ؿ( ف٬ٚ ٝتَٮبٟ ٤ٝال٫ ٝـط

 ٝق٤ّك ٤ًك٩ ١ن٣ٗ ُأٟ ثل اؽتاله كمٜ ث٦ ا٭٠  ثل فال٥٣ آ٭ـ. ثل٬ٝ ٍلآٟ مثبٟ ام ت٨٢ب ث٦ْٚ ُبفلاٟ 

 االم٧تل  ًت٬٢  ُتٮ٤ػ  عٮتو  ؿك ٦ّ ٣ر٤ؿ٫ ثب فجـاٙٞغٚت  ث٠ ٝغٞـ  ٬٢ً1 ٣ ُٮق٦ ٝيٌلاٟ ٝٮبٟ

ٗ  ثل ٣ض٤ط ث٦ ؿاكؿ  ٍلاك ٟ  ؿك ًت٤ك٥  ا٭ت٠  ١تن٣ ٘  ُتأ ٛ  ؽبٓت٦  )ؿ( ثٮت.  ا٧ت  ٓتغ٦  )ؿ( فٚت٬  اٝتب

 )ؿ( فٚت٬  عضلت ٝـط ثلا٫ ت٢بّ ا٭٠ ام ١ٮن  ؿ٭٤ا١َ ام ؿ٭ٖل٫ ٧ب٫ ثؾَ ؿك ا٣ اً.. ٕقاُت٦

 اً.: ثلؿ٥ ث٨ل٥
                                                                                                                   

 
؛ فال٦ٝ عجبعجب٭٬  3781  ّ: ١6ؾل٧ب ٟ.ُ ث٦: ًٮـٍغت  ى٬ ؽالٗ اَٙلآٟ  د ٧ب٭٬ ام ا٭٠ اؽتاله ثلا٫ ٦١٤ٞ١ .1

 203  ّ: 20تيٌٮل اٙٞٮناٟ  د
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 «فأندددددددددددددد رقدددددددددددددد » ٌنُاألمددددددددددددددالدددددددددددددد ّو ُإذ

 
 ٔفقامدددددددددددددددددددددددالدددیدُددندددددددددددددددددددددددددِ رى طددددددددددددددددددددددددددوأتدددددددددددددددددددددددددد  

 (231 )ؿ٭٤اٟ: 

 فٚت٬  عضلت ٝـط ثلا٫ ارتلاك ت٢بّ ا٤ًٚة ام ٝـحّل  ٤ًك٩ 2 آ٭٪ فّل ثب ثٮ.  ا٭٠ ؿك ُبفل

ٟ  ؿك )ؿ( فٚت٬  عضتلت  ث٤ؿٟ ر٤اٟ ثل پٮِٮ٠  ثٮ. ؿك ا٣ اً.. ثلؿ٥ ث٨ل٥ )ؿ( ٛ  مٝتب  آ٣كؿٟ اًتال

 ام  «ىب١قك ٍٜ» آ٭٪ ٝق٢ب٫ ٣ ٙيؼ ؿك تنٮٮل٫ ٧ٮش ثـ٣ٟ ثٮ.  ا٭٠ ا٣ٗ ٝٔلاؿ ؿك ٢ّـ. ٬ٝ تأّٮـ ا٭ِبٟ

 )ٍتٜ(.  ّتلؿ  ؿفت٤ت  ثت٦  اٝل )ّ( پٮبٝجل ث٦ اٝٮ٠ رجلئٮ٘ ت٤ًظ ؽـا١٣ـ ٦ّ ٤ٕ٭ـ ٬ٝ ًؾ٠ مٝب٬١

ٛ  ىق٘ ّبكثٌت٠ ث٦ ثب م٭جب٭٬ ث٦ )ّ(  پٮبٝجل ٤ٝكؿ ؿك ًؾ٠ اؿا٦ٝ رب٫ ث٦ ؿ٣ٛ  ٝٔلاؿ ؿك ًپي  ٍتب

ٛ  ؿك١ٔ ث٬ ٣ پٮبٝجل٦١٤ٕ اٝتخبٗ )ؿ(  ف٬ٚ عضلت ثلا٫ ٟ  ام اٝتب  ٢ّتـ.  ٝت٬  ثلرٌتت٦  كا ا٨ٙت٬  ىلٝتب

 ا٭ت٠  اٝتب  ١ٞب٭ـ  ٬ٝ ا١قاك ث٦ اٍـاٛ ١ٮن ا٭ِبٟ ٣ اً. پٮبٝجل)ّ( ث٦ ؽغبة «ٍٜ» اٝل ىق٘ ٦ّ ؿكعب٬ٙ

ٜ » تقجٮتل  ؿ٣ ؿ٭ٖتل   فجتبكت  ثت٦  ؿ٧تـ.  ٬ٝ ا١زبٛ كا «ٍبٛ» فٞ٘ ٦ّ اً. )ؿ( ف٬ٚ اٝبٛ ٛ » ٣ «ٍت   «ٍتب

ٜ » ىق٘ ؿ٣ ىبف٘ ث٤ؿٟ ٭٬ْ ثل ٝج٬٢ ؽ٤ا٢١ـ٥ ا١تؾبك ثلؽاله ٣ ؿاك١ـ ؽب٧ل٫ ٝزب١ٌ. ٛ » ٣ «ٍت  «ٍتب

 كا )ّ( پٮبٝجل ٣ اٝبٛ ٝق٫٤٢ ُأٟ تب ؿاؿ٥ ٍلاك «ٍبٛ» ىبف٘ كا )ؿ( ف٬ٚ اٝبٛ ُبفل )ّ(  پٮبٝجل ٭ق٬٢

 فٚت٬  عضلت ٝـط ُبفل ٦ّ اً. ا٭٠ ؿك ثٮ. ا٭٠ ٢ُبؽت٬ م٭جب٭٬ ٣ر٦ ١ٞب٭ـ. ١نؿ٭ِ ٭ْـ٭ٖل ث٦

 اً.. ؿاؿ٥ ٤ٓكت ١ج٤ت  فَٮـت٬ِ آ٘ ؿك ؽٚ٘ ا٭زبؿ ٣ م٤ٚ ثـ٣ٟ كا )ؿ(

 س٘بسٍٖ  اجتوبعٖ عَاهل
٘ ام ٭٬ْ ٌٝٚٞب  .. ربٝق٦ ثل عبّٜ ارتٞبف٬ ٣ ًٮب٬ً ىضب٫ ٍلآ٬١  ٧ب٫ ت٢بّ ث٦ ُبفل ٕلا٭َ ف٤ٝا  ًا

ٟ  ع٤م٩ ؿك اؽتالىبت ٝـك١ٮٌٜ  ٣ ٢ً. ١ناؿ ك٢ُ٣يْل٫  رل٭بٟ ٣ك٣ؿ ٧ب  عنة ٣ ٧ب ٕل٥٣ كٍبث.  ٣ مثتب

ـ٭ٜ ٧ب٫ ؿكٕٮل٫ ـ٭ـ  ٣ ٍ ٧٤ب٫ ٣ك٣ؿ ر  ٣ ٧تب  فخٞتب٬١  ١تناؿ  ٧تب   فتلة  ٣ ٧ب فخٞب٬١ تقبكضبت ملث٬  اٖٙ

ٚٮ٬ٌ ٬ٚ ٦ٞ٧ ثل٭تب١ٮب  ٣ ٝٔل ربٝق٪ تقبكٕ ٣ ٧ب ا١ٖ ـ. ؿاؿ٥ ٍلاك تأحٮل تغ. ١ٮن كا ُبفلٟا ٦ّ ٧ٌت٢ـ ف٤ٝا  ا١

قبك تل ؿٌٍٮ تغٚٮ٘ ثلا٫ ٝب  ام ا٣ تأحٮلپتق٭ل٫  ٣ ؿ٣ك٥ ا٭٠ ؿك ُبفل م١ـ٬ٕ ام ثؾ٬ِ ُبفل  ت٢بّ ٤ٝكؿ ُا

ـ تلام٫٣ ؿك ث٨تل كا مٝبٟ ا٭٠ ٧ب٫ ًل٣ؿ٥ تب ٢ّٮٜ ٬ٝ تغٚٮ٘ كا ُلا٭ظ ا٭٠ ٜ. ٍلاك ١َ  ؿ٧ٮ

                                                                                                                   

 
١ٮن امر٦ٚٞ ٤ٝاكؿ٫ اً. ٦ّ  (249)ؿ٭٤اٟ:  «تٞـ إ٬ٙ أث٬ ع٠ٌ عٌبٝب  أال تجّ. ٭ـٌ ثبٙنـك حتتتتبكت»ثٮ.  .1

 اً.. ُبفل ؿك ٝـط اٝبٛ ف٬ٚ )ؿ( ام ت٢بّ ٍلآ٬١ ث٨ل٥ ثلؿ٥



 ٕذر٘، طبّزُ حٖهقذس ي٘اثَالحسي اه ... ٖقزآً ٌٖبهتٌ٘اس رخذاد ث ٖضٌبخت ـ جبهعِ ٕاًتقبد ٖخَاًط

313 

 

 م1871-1914 ّبٕ سبل س٘بسٖ اٍضبعٍ  ضبعز
ٗ  ٦ً ٦ّ ُـ ٬ٝ ٍب٧ل٥ ٣اكؿ عب٬ٙ ؿك فجـاٙٞغٚت  ث٠ ٝغٞـ ٗ  ام ًتب  ثل٭تب١ٮتب  ؿًت.  ثت٦  ٝٔتل  اُتنب

ٟ  ٣ ث٤ؿ ١ْلؿ٥ تنٮٮل اُنبٗ تغ. ٝٔل ع٬ٍ٤َ ٣ضـ ٕقُ.. ٬ٝ ٛ(1882)  كأى ؿك ؽتـ٭٤  ٧ٞض٢تب

ٟ  ا٣اؽتل  ؿك .1ؿاُت.  ٍتلاك  ثل٭تب١ٮب ًل٤ٌ٢ّٗ ؿً. ؿك ٣اٍق٬ ٍـكت اٝب ث٤ؿ  عبّٞٮ.  ثتب  ٛ 19 ٍتل

 اىْبك ا٭٠ .ثلآ٣كؿ ًل رـ٭ـ٫ ٧ب٫ ا١ـ٭٦ِ ث٤ؿ  ١ْلؿ٥ تزلث٦ كا اُنبٗ ام پٮَ فٔل ٦ّ ٬ٌٚ١ ؽ٤٨ك

ـ  ٧تب  ا١ٖٚٮٌت٬  اؽلاد ثلا٫ ًٮب٬ً ٝجبكم٩ ٙن٣ٛ ٣ ؽ٤٭َ ثل ع٤ْٝ. ثل ٝٔل ٝٚ. ت٤ا١ب٭٬ ثل  تأّٮت

َ  ا٣  ك٧جتل٫  آمتبم  ثب ٦ّ ث٤ؿ ٛ(1874-1908) ّبٝ٘ ٝٔغي٬ ٧ب  ا١ـ٭٦ِ ا٭٠ پٮ٤ِا٫ .2ؿاُ.  ر٢تج

 ّل٣ٝتل  اًتتقيب٫  ث٦ ٧ٞلا٧ب١َ ٣ ا٣ ٝجبكمات 3ُـ. آمبمٛ 1895 ؿك ٝٔل ١بًٮ١٤بٙٮٌ. ك٢ُ٣يْلاٟ

 ص٢تـ٭٠  ىضتب  ا٭ت٠  ؿك ُتـ.  ٢ٝت٨ت٬  ارتٞبف٬ ٣ ًٮب٬ً آماؿ ىضب٫ آٝـٟ ىلا٧ٜ ؿك١تٮز٦ ٣ 1907 ؿك

ٜ  ام 4ث٤ؿ١ـ. ك٧جلا١َ ٢ٝبىـ ٣ ا١ـ٭٦ِ ١ٞب٭٢ـ٩ ٧لّـاٛ ٦ّ ثلآ٣كؿ ًل عنة  اعتناة   ا٭ت٠  تتل٭٠  ٨ٝت

 ٙغي٬ اعٞـ ٣ فجـاٙلماً پبُب ع٠ٌ مفبٝ. ث٦ اال٦ٝ عنة ٣ ّبٝ٘ ٝٔغي٬ پٮ٤ِا٭٬ ث٦ ٣ع٬٢ عنة

ٗ  كا٥ ٣ع٢ت٬   عنة ثلؽاله اال٦ٝ ك٧جلاٟ ث٤ؿ١ـ. ًٮـ ٌ  ام كا ٝٔتل  اًتتَال  ثتب  آٝٮتن  ٌٝتبٙٞ.  عل٭ت

 ا٭٠ .(1392 ٭بك٫  )كًب٦ٙ ؿا١ٌت٢ـ ٬ٝ ٠ْٞٝ ملة تٞـٟ ام ّبٝ٘ پٮل٫٣ ٣ ٝلؿٛ ت٤ؿ٩ تـك٭ز٬ آ٤ٝمٍ

ٔ  ؿاُتت٢ـ   ىقبٙٮ. ا٣ٗ ر٨ب٬١ ر٢ٔ ام پي ٧ب ًبٗ تب ٦ّ اعناة  ٝٔتل  ؿك كا ملثت٬  ٝٔتل٫  ىل٢٧ت

 (.Gershoni, 1992: 34) ّلؿ١ـ ٬ٝ تل٣٭ذ

                                                                                                                   

 
  44-42ؿك٭٢ٮِ: . 1

2. Hourani, p199  
 . 30-27(  1360ْٓ؛ ٝزٮـ ؽـ٣ك٫ )ث٨بك٣121  110  9-8(  ْٓ 1368. ٧ِبٛ ُلاث٬ )3

  153(  ّ 1980.  ٝغ٤ٞؿ  ٝت٬ٙ٤ )4
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 م1871-1914 ّبٕ سبل اًذٗطگبًٖـ  فزٌّگٖ اٍضبع
 ّت٦  ؿاُت.  ٣رت٤ؿ  ١ٮتن  فلث٬ ت اًال٬ٝ ىل٢٧ٔ ٝٔل  ىل٬ٖ٢٧ ثبى. ؿك ملث٬  ىل٢٧ٔ ا٭٠ ٢ّبك ؿك

 ا٣ اًتال٬ٝ  ٝزٚت٪  ٣ ٭٤ًتو  فٚت٬  ُتٮؼ  ١تـ٭ٜ   فجـاهلل ٧ب٫ ىقبٙٮ. ؿك ٣ع٬٢  عنة ؽ٤٨ك ام پٮَ

 اٝتب  ُتـ.  ٝت٬  ؿ٭تـ٥  اثلا٧ٮٜ عبىؼ ٣ ٬ٍ٤ُ اعٞـ ص٤ٟ فلث٬ ١ئ٤ّالًٮِ ُبفلاٟ ؿك ١ٮن ٣ )اٙٞؤ٭ـ(

 ٣ )فخٞب١ٮٌتٜ(  فخٞتب٬١  ام ٧ت٤اؿاك٫  ثب كا اًال٬ٝ ىل٢٧ٔ ا٭٠ ا٣  عنة ٣ ّبٝ٘ ٝٔغي٬ ٧ب٫ تالٍ

ٗ  ثب ١بپق٭ل ًبمٍ ضـ٭. ١ٮن ٣ )١بًٮ١٤بٙٮٌٜ( ٕلا٭٬ ٬ٚٝ ملث٬ِ ا١ـ٭٦ِ ـ  ثل٭تب١ٮتب  اُتنب  ثت٦  1مؿ. پٮ١٤ت

 ُـ. تجـ٭٘ ٨ٜٝ ارتٞبف٬ ت ًٮب٬ً ١ٮل٫٣ ٭ِ ث٦ ىل٬ٖ٢٧ تلّٮت ا٭٠ ؿٙٮ٘  ٧ٞٮ٠

 م1871-1914ّبٕ سبل در ضبعز فکزٕٕ ّب صٗگزاٍ  هطبغل
 ُقت ام ٦ّ ُلف٬  ٍضب٫ ٝـكً٪ ؿك فجـاٙٞغٚت ث٠ ٝغٞـ ٛ( 1917-1914) ٭بؿُـ٥ ٧ب٫ ًبٗ ؿك

ٟ  ُتٮؼ  ا٭٠ عض٤ك ؿ٭٤اٟ(. )َٝـٝ٪ ث٤ؿ ِٝن٤ٗ تـك٭ي ث٦ آٝـ  ٬ٝ عٌبة ث٦ االم٧ل آ٤ٝم٬ُ  ؿك رت٤ا

 ٭تتب ٣ االم٧ل٭تتبٟ ام ّتت٦ ؿ٣ًتتتب٬١ ثتتب ٝٔتتبعج. ١ٮتتن ٣ االم٧تتل ٨١تتبؿ ثتتب ٝتتلتجظ ٝلاّتتن ٣ ؿاكاٙقٚتت٤ٛ

تغٔٮالٟ ىبكك ق٤ٚٛ ٙا ـا٣ٛ ث٦ ث٤ؿ١ـ  ؿاكٙا ِ  ا٣ ؿك ًت٢ت٬  ؿ٭٬٢ تيْل ت ـ  ٝت٬  ّٞت ًت٬ٍ٤  ) كًتب١  (.398 :2000 اـٙ

ٖب٬١ ١ؾبٛ ٧ب٫ اىٌ ؿ٣ك٥  ا٭٠ ىل٬ٖ٢٧ ت ًٮب٬ً ثبى. تغ٤الت ا٭٠  ثل فال٥٣ ـِ٭ َ  ؿك كا ُبفل ا٭٠ ا١  ٕتلا٭

٪ ث٦ ـِ٭ ـ. ٣ًق. ٌٝتضقو ت٤ؿ٥ ىَل ٣ عجَبت٬ ١ؾبٛ ث٦ ت٤ر٦ ٣ )١بًٮ١٤بٙٮٌت٬( ٕلا٭٬ ٬ٚٝ ا١ تل  ا٭٠ ثؾِٮ  ٝا

غٚت اث٠ ُـ ًجت ـاٞٙ  ٢ٞ٧ِتٮ٠  ٬ٍ٤ُ اعٞـ ٣ ٛ(1872-32) اثلا٧ٮٜ عبىؼ ص٤ٟ ٕلا٭٬ ٬ٚٝ ُبفلٟا ثب فج

ٟ: ٤ُؿ قن٭ن ثب ؿ٣ًت٬ (.223  211  46 )ؿ٭٤ا ـٙا ٟ  ام ٭٬ْ رب٣٭َ  فج تالٛ  ك٧جتلا  ثت٦   ٣2ع٢ت٬  عتنة  ٕتلا٫  ًا

٪ ام ُبفل ا٭٠ عٞب٭. ـِ٭  ٢ٝزتل  ٛ(1910 )تأًتٮي:  «االسدالمیةالواسداةمجعیدة» ؿك فض٤٭. ٣ فخٞب١ٮٌٜ ا١

                                                                                                                   

 
ر٤٭٬ ىنا٭٢ـ٩ ملة ام ٓي٤ه ا٭٠ ر٢جَ پـ٭ـاك ُـ ٣ ٧ـه  . ١ؾٌتٮ٠ َٝب٣ٝ. ًٮب٬ً ؿك ٣ا٢َّ ث٦ ٝجبكم1٥

ٛ  ؿك ٝجبكم٥ ثب ١1914بًٮ١٤بٙٮٌت٬ پٮَ ام ى٤ك٫ آٟ  ٌّت اًتَالٗ ٝٔل تقٮٮ٠ ٕلؿ٭ـ. ٝٔغي٬ ّبٝ٘ ٣ ك٣ط 

-8(  ْٓ 1368آ٣كؿ١ـ. ٧ِبٛ ُلاث٬ ) ًٚغ٪ ملة  ا١ـ٭ِ٪ فخٞب١ٮٌٜ ٣ اًالٝٮٌٜ كا ٝتغـاٟ عجٮق٬ ث٦ ُٞبك ٬ٝ

 .30-27(  ْٓ 1360؛ ٝزٮـ ؽـ٣ك٫ )ث٨بك٣121  110  9

ٍ ثبك٧ب م١ـا٬١ ٣ تجقٮـ ُـ. ا٣ ا . رب٣٭َ ام ُٮ٤ػ االم٧ل ١ٮن ث٤ؿ ٣ ث٦ ؿٙٮ٘ تٞب٭الت ١بًٮ١٤بٙٮٌت٬ ٣ اًال2٬ٝ

ربٝق٦ ٛ  1914كا ثلا٫ ؿىبؿ ام اًالٛ ٣ ؿك  ا٨ٙـا٭٪ٛ  ٝز٦ٚ 1912  ؿك رٞقٮ٪ ا٤ٞٙاًب٩ االًالٝٮ٪فال٥٣ ثل تِْٮ٘ 

 166-164: 1381كا ؿك ٝـ٭٦٢ ٤٢ٝك٥ تبًٮي ٤ٞ١ؿ. االًالٝج٬ٙ٤   االًالٝٮ٪
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ٟ: ُـ ٟ  عبُتٮ٪  ؿك ٝٔل٫ ت ملث٬ ىل٢٧ٔ ُـ ًجت ثبى.  ا٭٠ ؿك ٍلاكٕلىت٠ (.200  90  14 )ؿ٭٤ا  اثت٠  ؿ٭تـٕب

غٚت ـاٞٙ ٮلؿ ٍلاك فج تال٬ٝ  ٝٚت٬ِ  ىل٢٧ٔ مٝبٟ  ا٭٠ ؿك مبٙت ىل٢٧ٔ ؿ٣ ٝٮبٟ ام ا٣ ٣ ٖث ـ.  ا١تؾتبة  كا ًا  ٢ّت

ٖب٬١ اىٌ ا٭٠ ـِ٭ ـ٭ـ ا١ ـ  ارتٞبف٬ ٣ ًٮب٬ً ٝضبٝٮ٠ ٭بى.. ا١قْبى ١ٮن ُبفل ٍٔب٭ـ ؿك ر ـ٭ت ٟ  ؿك ر  ؿ٭ت٤ا

ـ. ؽ٤٨ك ا٣ ٟ  ارتٞتبف٬  ٤ٝضت٤فبت  ام مواسداةمجعیدة ام عٞب٭ت.  ثتب  ثبؿ٭٦ ُبفل ثبك  ١ؾٌتٮ٠ ثلا٫ ٭بىت٢  صت٤

ٟ: ٕي. ًؾ٠ ٌٝتضقيبٟ ام عٞب٭. ٣ عجَبت٬ تضبؿ ِ  ًٮبًت٬   ٤ٝضت٤فبت  ؿك ا٣ (.179  14 )ؿ٭٤ا  ك٧جتل  ٭ت

ُٮؼ ًٮب٬ً ٟ:  ٕي. ٝـط كا (1863-1913 ٭٤ًتو:  ف٬ٚ ) تقبك٫  ؿك ٣ (67 )ؿ٭ت٤ا ٔ  ٤ٝضت٤ؿ  ؿك ُا ي  ر٢ت  عتلاٚث

بٟ ٧ب٫ ر٢ٔ ( 1911ؿك ا٭تبٙٮب ٣ فخٞب٬١ )ٝٮبٟ ٟ  اك٣پتب٭٬  اتغبؿ٭٪ ٣ فخٞب٬١ )ٝٮبٟ ثبْٙ تب  (1911-12) ؿك ثبْٙ

غٞٮـ ًٚغبٟ ٝـط ٣ ـٙا ٟ: ّلؿ عٞب٭. فخٞب١ٮٌٜ ام فج  ا٭ت٠  ًت٤ْت  فٚ. ك٣ؿ ٬ٝ اعتٞبٗ (.271  93  25 )ؿ٭٤ا

 ث٤ؿ. ١ؾ٤كؿ٥ پٮ١٤ـ ١بًٮ١٤بٙٮٌت٬ ٝغبى٘ ثب ٤٢٧مٛ 1908 تب ٫٣ ٦ّ ثبُـ ا٭٠ ّبٝ٘ ٝٔغي٬ ثلاثل ؿك ُبفل

حقدددددددددددددددددددداکددددددددددددددددددددانو»الؤمنددددددددددددددددددددونفددددددددددددددددددددنح 
 

«نددددددددددددددددددایالؤمنندددددددددددددددددددددص ُال حدددمددددددددددددددددددددددد  ع دددددددددددددددددد 
 (292 :٤اٟ٭)ؿ 

 ثغج٤ع٪ ؿك ا٭تبٙٮب ٣ فخٞب٬١ ثٮ٠ ٦ّ ٛ(1911-12) علاثٚي ر٢ٔ ٤ٝكؿ ؿك كا ٍٔٮـ٥ ا٭٠ ُبفل

ٌ  تٔتله  ٣ فخٞتب٬١  ٌُْت.  ر٢تٔ   ا٭ت٠  ١تٮز٪ اً.. ًل٣ؿ٥ ؿاؿ  كػ ا٣ٗ ر٨ب٬١ ر٢ٔ  ٢ٝتبع

 ٌٝٚٞب١بٟ  ر٨بؿ٫ ك٣عٮ٪ عيؼ ٣ ت٤ِ٭ٌ ثلا٫ ُبفل ُـ. ١بٝٮـ٥ ٙٮج٬ ثقـ٧ب ٦ّ ث٤ؿ ٢٬ٮ١ِ ٌٝٚٞبٟ

ُ  ثت٦  تقتـ٫  ٣ تزتب٣م  ف٤اٍتت  ام كا آ٨١تب  اك٣پتب٭٬   ّبىلاٟ ث٦ ؽغبة َٝـٝبت٬ ثٮ. ص٢ـ ؿك  ؽتب

ّ  ّبكثٌت.  ٣ ك٣ٛ ًت٤ك٩  47 آ٭ت٪  ثت٦  اُبك٥ ثب ثٮ.  ا٭٠ ؿك ًپي ؿاكؿ. ٬ٝ ثلعقك ٌٝٚٞب١بٟ  ت٢تب

ٌ  ٤ُؿ. ٬ٝ ٭بؿآ٣ك كا ر٢ٔ ٨١ب٭٬ ١تٮز٦ ٌٝٚٞب١بٟ  ٣ ّبىلاٟ ٕل٥٣ ؿ٣ ث٦ ؽغبة ارتلاك   ا٭ت٠  ٝغتبث

وََأْجَ ُمواالَّ ی َِم ََفانْدَتَقْمنابِاْلَبی ناتَِفیاُؤُى ْقَدْوِمِه ِْإىلُرُسالًقَدْبِ كَِم ْأَْرَسْ ناَلَق ْوَ»  ُل٭ي٦ آ٭٪
ْؤِمنٌنََنْصد َُعَ ْینداَحقِّاُانَ  ثب ٦١ پٮل٣م٫ ا٭٠ اً.. ٝؤ٢ٝبٟ ربٝق٦ آٟ ام ٨١ب٭٬ پٮل٣م٫ ٧ٞب١ب،«اْلُمد

 ثتب  ثٮت.  ا٭ت٠  ؿك ُبفل ٧ٞض٢ٮ٠  ُـ. ؽ٤ا٧ـ ٝغٌَ ٍغقب  ا٬٨ٙ ٣فـ٩ ثب ث٦ْٚ ١ؾب٬ٝ ٍـكت ٣ اثناك

 تتب  رٌتت٦  ث٨ل٥ ١ٮن اٙٔـك ف٬ٚ اٙقزن كؿّ ٢ٓق. ام ثٮ.  ا١ت٨ب٫ ٣ اثتـا ؿك ٝؤ٢ٝٮ٠ ٣اه٩ ّبكثلؿٟ ث٦

 ١ٞب٭ـ. ثلرٌت٦ ؽ٤ا٢١ـ٥ ف٠٧ ؿك كا ٌٝٚٞب١بٟ پٮل٣م٫
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 الددددددددددددددددددددد وعدددددددددددددددددددددام ٌوخالددددددددددددددددددددد ٌسدددددددددددددددددددددق و

 
 ٔاأللددددددددددددددددددددی العدددددددددددددددددددد ا مدددددددددددددددددددد کؤوسددددددددددددددددددداًم 

 (255 )ؿ٭٤اٟ: 

 أَْٟ ٭ٔغ جُّت٤َٟ  ٣ٓ أَتَت٤ٕا  ثِٞتب  ٭ٓيْلَعٔت٤َٟ  اَّٙق٭٠َ تَغٌٕٓج٠َّٓ ال ُل٭ي٦ آ٭٪ ام اًتٞـاؿ ثب ُبفل ثٮ. ا٭٠ ؿك

 ٝتـط  ث٦ (188 ٞلاٟ ف ٗ)آ أَٙٮٌٜ فٓقاةٌ ٨َٜٕٙٔ ٣ٓ  اْٙقٓقاةِ ٝ ٠َ ثِٞٓيبم٩ٍٓ تَغٌٕٓج٨َّ٢ٜٕٓٔ ىَال ٭ٓيْق٤ُٚٓا َٜٕٙ ثِٞب ٭ٔغٕٞٓـ٣ٔا

 ىلٝب١ـ٧بٟ ٦ّ پلؿامؿ ٬ٝ رلاط ث٠ فبٝل اث٤فجٮـ٥ ٣ ٣ٙٮـ ث٠ ؽبٙـ اًالٛ  ٓـك تبك٭ؼ ُؾٔٮ. ؿ٣

 )ثٮنا١ي( ُل٬ٍ ك٣ٛ عبّٞٮ. تغ. ٦ّ ا٫ ٢ٝغ٦َ ث٤ؿ١ـ؛ ُبٝبت ٢ٝغَ٪ ؿك ىت٤عبت ا٣ٙٮ٠ ٤٨ِٝك

 ؿ١ٮتب٫  ؿك متلة  پٮِل٫٣ ثلاثل ؿك ٌٝٚٞب١بٟ ٌُْ. ام مٖٞٮ٠ ٣ ؽٌت٦ ٦ّ ًلا٭٢ـ٥ ؿاُ.. ٍلاك

 ؿك١٣ت٬  آكا٬ِٝ ث٦ ؿًتٮبث٬ ؿ١جبٗ ث٦ اًالٛ  ٓـك ٧ب٫ پٮل٣م٫ تبك٭ؼِ ٭بؿآ٣ك٫ ثب اً.  ٝقبٓلٍ

ّ  اًت٤ٚة  ام آٟ  ًبم٫ ثلرٌت٦ ٣ ىت٤عبت فٔل ؿك ٌٝٚٞب١بٟ فٞ٘ تأ٭ٮـ ٢ٝؾ٤ك ث٦ ا٣ اً..  ت٢تب

ٗ  ثت٦  كا 2ُبٛ ىت٤عبت ىلٝب١ـ٩ ؿ٣ ا٭٠ عٞالت ٣ ثلؿ ٬ٝ ث٨ل٥ ٝت٤ام٫ ٟ  ١تبم  ثتل  ا٨ٙت٬  فتقاة  ُتـ

 ٢ّـ. ٬ٝ تِجٮ٦ اك٣پب٭ٮبٟ( )ارـاؿ ك٣ٝٮبٟ

 .م1914-1930 ّبٕ سبل س٘بسٖ اٍضبعٍ  ضبعز
 ثت٦  ُتلف٬  ٍضتب٫  ٝـكًت٪  ام ٝتٮَٚ   ثتلؽاله  فجتـاٙٞغٚت  ث٠ ٝغٞـ ا٣ٗ  ر٨ب٬١ ر٢ٔ ُل٣ؿ ثب

قـؿ  1366  )ثٮ٬ٝ٤ ُـ ؿاؿ٥ ا١تَبٗ ا٣ٍبه ٣ماكت ٝـاكى ٔ  ٣اكؿ فخٞب٬١ ًبٗ  ٧ٞٮ٠ ؿك .(624 :725 ٙا  ر٢ت

ٛ  ُـ. افالٛ ثل٭تب١ٮب ٪اٙغٞب٭ تغ. كًٞب  ٝٔل ؿٙٮ٘ ٧ٞٮ٠ ث٦ ٣ ُـ ٗ  تتـا٣  ام ١بكضتب٭ت٬  ٢ّتبك  ؿك اُتنب

ٗ  ٧ٞبٟ ام كا ١بًٮ١٤بٙٮٌٜ ر٢ٔ  ام ١ب٬ُ ىلؿ٫ ٣ اٍتٔبؿ٫ ىِبك٧ب٫ ٔ  ٪ؽبتٞت  ًتب  ؿك ٛ(1919) ر٢ت

ـ  عتنة  ثت٦  ٣ع٢ت٬  عتنة  ام ر٢جَ ا٭٠ ك٧جل٫ 3.ؿكآ٣كؿ علّ. ث٦ ا١ٖٚٮي ٪ًٚغ ثب پٮْبك  ثت٦  ٣ىت

 اٙغٞتب٭٬ٖ  تغت.   1922ٛ ًبٗ ؿك ر٢جَ  ٧ب٫ تالٍ ؿك١تٮز٪ 4.ث٤ؿ ٭بىت٦ ا١تَبٗ مم٤ٚٗ ًقـ پٮ٤ِا٭٬

                                                                                                                   

 
 ٣  (256)ؿ٭٤اٟ:  «١غ٠ُ أ٬ٙ٣ٓ ثقِٙ ٝ ٠ ُِّّ٘ ك٣ٝ ٬   ىَب١ي ل٣ا ىب١ي ل٣ٔا إٙٮ٨ب ؽ تتتتتتيتتتتبىب ». ؿ٣ ثٮ. 1

١ٮن امر٦ٚٞ  (26)ؿ٭٤اٟ:  «ىتتتٮتتتتب عتتتجتتتتقا كّتتتتتٌ تَّٚت٦ ٭خلة   ٭ٌٮل٣ٟ ثبًٜ اهلل تَٚبءٓ ٭خلة»

 ٕٮل٫ ام ت٢بّ ٍلآ٬١ ًل٣ؿ٥ ُـ٥ اً.. اثٮبت٬ اً. ٦ّ ؿك ٤ٝض٤فبت ًٮب٬ً ا٭٠ ؿ٣ك٥ ٣ ثب ث٨ل٥

 153: 1371. ؿ٭٤٢ك٫  2

 ٣67  66: ؿك٭٢ٮِ. 3

4. Hourani: 209  
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 اٝتب  1؛ثت٤ؿ  اٙقضت٤  ١بٍْ ٤ّؿ٬ّ ت٤ٙـ٭بىت٦  اًتَالٗ ُـ. ٙن٤ رب١ج٦ ٭ِ ع٤ك ث٦ آٟ افالٛ ٧ٞب٢١ـ ثل٭تب١ٮب

ٟ  تٔت٤٭ت  ٣ ت٤ْ٭٠  ٝٮٌتل  1924ٛ ٣ 1923 ؿك كا آٟ پبكٙٞتب٬١  عٮتبت  آمتبم  ٣ ٝٔتل  اًبًت٬  ٍتب٤١

ٜ  ك٣  اما٭ت٠  ٝب١تـ.  ثب٬ٍ ٌٝٚظ ٝٔل ؿك ٧ٞض٢بٟ ثل٭تب١ٮب ٤ٝضـ ا٭٠  ٣ر٤ؿ ثب ًبؽ..  ٪ٌٝتئٚ  تتل٭٠  ٨ٝت

 2.ث٤ؿ اًتَالٗ ثلا٫ ا١ٌٖٚتبٟ َٝبٝبت ثب ٢ٝبًجبت ١غ٩٤ ٝٔل  ٪ا١ـ٭ِ ١ٮن ٣ ًٮبً. ثل عبّٜ

 م.1914-1930 اًذٗطگبًٖـ  فزٌّگٖ اٍضبع
ٔ  ؿك فخٞتب٬١  ىل٣پبُت٬  ثب ا١ـ٭ِٖب٬١  ت ٬ىل٢٧ٖ ثبى. ٢ٝؾل ام ٜ  ٪ا١ـ٭ِت  ر٨تب٬١   ر٢ت  ٣ فخٞب١ٮٌت

 تنٮٮتل  ؿ١ٮبٕلا ٣ ٕلا ملة ٕلا٭٬ ٬ٚٝ ًٞ. ث٦ تيْل ا٭٠ ٭بى.. پب٭بٟ ١بًٮ١٤بٙٮٌٜ تيْل ؿك اًالٝٮٌٜ

 ام ؿ٭ت٠  رتـا٭٬  ر٢جَ  ا٭٠ ١ؾل ام 3.ؿاؿ تَٚٮ٘ ىل٬ٖ٢٧ فبٝ٘ ٭ِ عـ ؿك كا ؿ٭٠ ف٢ٔل ٣ ؿاؿ ر٨.

 آ٣كؿ. ٣رت٤ؿ  ثت٦  ٝٚت٬  عٮتبت  پٮِتلى.  ثتلا٫  ٤ٍٝقٮت٬ ت٤ا١ٌ. ٬ٝ ٝـكٟ ر٨بٟ ؿك ًٮب٬ً م١ـ٬ٕ

ٟ  پبًتؼ  .4ثت٤ؿ  ثٮٖب٦١ ٪ًٚغ ث٦ ؿاؿٟ پب٭بٟ ٧ب  ١بًٮ١٤بٙٮٌ. ٧ـه تل٭٠ ثنكٓ ًبثٌ ٧ٞب٢١ـ  ثتلا٫  آ١تب

 ف٢ٔتل  ؿ٣ ؿك ّت٦  ؿاُت.  ٍلاك )٤١ٕلا٭٬( ٝـك١ٮٌٜ تيْل ٪پب٭ ثل ٝٔل پٮِلى. ٣ اًتَالٗ ث٦ كًٮـٟ

ٔ  ؿ٣ ٝٮبٟ ٪ىبٓٚ ؿك امآ١زب٦ّ 5.ِٝل٣ع٦ ع٤ْٝ. ٣ آ٤ٝمٍ( آٟ ٪المٝ )٣ فٜٚ ُـ: ٬ٝ ؽال٦ٓ  ر٢ت

ٟ  ؿك ٌٝٚظ ا١ـ٭ِ٪ ف٤٢اٟ ث٦ ١بًٮ١٤بٙٮٌٜ تيْل ر٨ب٬١  ٜ  ١ؾجٖتب  ٪ربٝقت  ٝؾتٚتو  ٍِتل٧ب٫  ٣ عتبّ

 ٣ ٭بىت.  تخجٮت.  ٝٔتل  تغٔتٮْٚلؿ٩  ٍِل ٝٮبٟ ؿك ملث٬ ت ٝٔل٫ ىل٢٧ٔ ٧و٬١٤ٝ ُـ  ٝغلط  ٝٔل

ـ  ىْتل٫  ٣ ًٮب٬ً ٪عبُٮ ؿك كا ؽ٤ؿ فلث٬ ت اًال٬ٝ ىل٢٧ٔ علىـاكاٟ  ثتب  .((Gershoni: 342 ٭بىت٢ت

                                                                                                                   

 
ثل٭تب١ٮب عٌ تٌٚظ ثل ٤١اع٬ اًتلاتو٭ِ  اكتَ ٣ ًٮبً. ؽبكر٬ ٝٔل ٣ عيؼ ٢ٝبىـ اٍتٔبؿ٫ كا ثلا٫ ؽ٤ؿ .  1

 449: ١ٖب٥ ؿاُ.. ع٤كا٬١

 127-128: ؛ ؿك٭٢ٮ449ِ: ع٤كا٬١. 2

 481؛ ع٤اك٬١: 149  120. ُلاث٬: 3

 44-46  35: 1374ؽـ٣ك٫  . 4

 116  109  108: 1386ُلاث٬  . 5
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 ًت٢ت٬  فٚٞتب٫  ٭بىت..  اؿاٝت٦  ٝغتـ٣ؿ  ٓت٤كت  ث٦ ىل٢٧ٔ ؽلؿ٥ ا٭٠ ىقبٙٮ. كا٬١  عبُٮ٦ ا٭٠ ٣ر٤ؿ

ٜ  ٕلا٭ت٬   متلة  ام ر٤ٕٚٮل٫ ٣ اًال٬ٝ فَب٭ـ ١ِل ٧ـه ثب االم٧ل ك٧جل٫ ث٦ ٝؾبٙو  ٣ ٤ًْالك٭ٌت

ـ  ٬ٝ ىقبٙٮ. ٢ًت٬ ٣ ٝلؿ٬ٝ ٝغبى٘ ؿك ٕلا٭٬  ٝٔل٫ ك١٣ـ  ا٭ت٠  ٤ٍٝقٮت.  .((Gershoni: 342 ّلؿ١ت

 ؿ٭ٖل ٣ ٍب٧ل٥ ؿك ا١ز٠ٞ ص٢ـ٭٠ تيْل  ا٭٠ علىـاكاٟ ٭بى.. ث٨ج٤ؿ 1920 ٪ؿ٧ ا٣اؽل ؿك ىل٢٧ٔ ؽلؿ٥

 ٤ٞ١ؿ١ـ. تجٚٮل كا فلث٬ ت اًال٬ٝ ىل٢٧ٔ ٣ ّلؿ١ـ تأًٮي ٝٔل ٨ُل٧ب٫

 م.1914-1930ّبٕ سبل در ضبعز فکزٕ ّبٕ گزاٗصٍ  هطبغل
 ؽتبعل  تقٌٚ ٢ًت٬ فٚٞب٫ ٭ق٬٢ ؿ٣ٛ ٕل٥٣ ث٦ فجـاٙٞغٚت ث٠ ٝغٞـ ىل٬ٖ٢٧  ت ىْل٫ ىضب٫ ا٭٠ ؿك

الق آنع  احملافظومجعیة) ّل٭ٜ ٍلآٟ ام پبًـاك٫ رٞقٮ. ٧ٞض٤ٟ اًال٬ٝ ٧ب٫ ا١ز٠ٞ ؿك ٣ ؿاُ.
ٟ  ر٤ا١بٟ رٞقٮ. ( الکد م مجعیدة) اًتال٬ٝ  ٧تـا٭.  رٞقٮت.  ٣ (السد مٌنالشدبانمجعیدة) ٌٝتٚٞب١ب
ٟ  اًتتبؿ٫  ثت٦  ثبؿ٭ت٦  ُبفل ٛ 1928 ؿك ُـ. فض٤ (األسالمیةاهل ایة  االم٧تل  ؿا١ِتٖب٥  ؿك فلثت٬  مثتب

 كا ىب٬١ ؿاك ٕقُ.  ٬ٝ ؿاكاٙق٤ٚٛ ؿك ا٣ ثبم١ٌِت٬ٖ ام ٝب٥ ٭ِ ٦ّ ؿكعب٬ٙ ٛ.1931 ؿك ٣ ُـ ٤ٔ٢ٝة

 ث٦ ٣اثٌت٦ ٧ب٫ ا١ز٠ٞ ٣ ٕل٥٣ ا٭٠ ٧ب٫ ا١ـ٭٦ِ ثٮِتل ٢ُبؽ. .(626 :726 فتـؿ   1366 )ثٮ٬ٝ٤  ٕي. ٣ؿاؿ

 كًب١ـ: ٬ٝ ٭بك٫ فجـاٙٞغٚت ؿاك ت٢بّ اثٮبت ثل ٌٝٚظ ثٮ٢َ ث٨تل ى٨ٜ ث٦ كا ٝب آٟ 

ـِ٭ ث٦ فخٞب٬١ ىل٣پب٬ُ ال٬ٝ ىل٢٧ٔ ٤٧اؿاك ٕل٥٣ ؿك فخٞب١ٮٌٜ ٪ا١  ٧ٞٮ٠ ث٦ ؿاؿ. پب٭بٟ ١ٮن فلث٬ ت ًا

غٚت اث٠ فٚ.  ـاٞٙ ل٣ؿ. فخٞب٬١ ٤ٝكؿ ؿك ُقل٫ ؿ٭ٖل ر٨ب٬١  ر٢ٔ پب٭بٟ ام پي فج ٘  ثت٦  ١ٌ ٛ  ؿٙٮت ـا٣  تت

نبٗ  الٛ ُا ٚٮي ؽب٦ٓ ٣ ملة ثب ٧ب  ١بًٮ١٤بٙٮٌ. ٧ٞب٢١ـ ١ٮن ثبؿ٭٦ ُبفل ٧ٞض٤ٟ ٢ًت٬ ٕلا٧ب٫ ًا  ًتٮن ا١ٖ

ت٢ـ ٟ: ؿُا ٦ ت٤ر٦ ٍب٘ث .(159 ٣ 126 )ؿ٭٤ا الة ٌٝب٘ئ ٣ ع٤اؿث تأحٮل آ١ْ  ّت٦  ثت٤ؿ  م٭تبؿ  ٍتـك٫  ثت٦  1919 ا١َ

غٚت اث٠ ُقل ًبٙٮب١٪ ت٤ٙٮـ عزٜ ثبالتل٭٠ ـاٞٙ  رن ث٦ ٍٔب٭ـ ا٭٠ ٤ٝض٤ؿ ٭بى.. اؽتٔبّ ًبٗ ا٭٠ ث٦ فج

ٟ:) م١بٟ عزبة ث٦ افتلٕا ٣ ف٤ٚ٭٦ ٩ٍٔٮـ ؿ٣  ثٮِتتل٭٠  ٧ٞض٢تٮ٠  1.ث٤ؿ ًٮب٬ً ( 184-187, 230-250 ؿ٭٤ا

                                                                                                                   

 
  ك٧جل ًبثٌ عنة ٣ع٬٢  ٝـط ًقـ مم٤ٚٗ  ؿًتٖٮل٫ 1919. ٤ٝض٤ؿ ا٭٠ ٍٔب٭ـ كحب٫ ٝغٞـ ىل٭ـ  ا١َالة 1

 (.188  150  113  54ًقـ ٣ ٣فـ ٝٔل٫ ث٤ؿ )ؿ٭٤اٟ: ْٓ
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ـا  ٛ 1919-1927 ٪ىبٓتٚ  ؿك ُتبفل  ٍٔب٭ـ عزٜ ٘  ثت٦  اثتت  كحتب٫  ٣ ٝتـط  ثت٦  ًتپي  ٣ 1ًٮبًت٬  ٌٝتبئ

ت.  اؽتٔبّ ؿ٣ًتب١َ ١ٮن ٣ ُبفل ١نؿ ٝغج٤ة ٣ ٝق٧ج٬ ٧ب٫ ُؾٔٮ. ٟ:  ؿُا  .(26  216  211  124 )ؿ٭ت٤ا

ٔ  ث٦ ٦ّ ٕٮال٬١ ِث ف٬ٚ ُٮؼ ٣ ٬ٍ٤ُ اعٞـ ٧لا٫٣  ٝغٞـ ٧ٞض٤ٟ ؿ٣ًتب٬١ تال٬ٝ  ىل٢٧ت  فلثت٬  تت  ًا

ت٢ـ تقٌٚ تَالٗ ٌّت ثلا٫ ٣ىـ عنة ٧ب٫ تالٍ ٣ مم٤ٚٗ ام ؽ٤ؿ ًٮب٬ً ٍٔب٭ـ تٞبٛ ؿك ُبفل 2.ؿُا  ًا

جت٦ ّلؿ. ٬ٝ عٞب٭. ٝٔل تل  ا٭ت٠  ّت٦  (73 ٣ 7 )ؿ٭٤اٟ: ٤ُؿ ٬ٝ ؿ٭ـ٥ ١ٮن ىؤاؿ ِٝٚ ٝـط ٍٔب٭ـ  ا٭٠ ؿك ٙا  ٝا

ب٥ ١تٮز٪ الٛ ٣ االم٧ل ٪ع٢ٌ ك٣اثظ ٣ ٝخج. ١ٖ  ت٢تـك٣(  ٧ب٫ ١بًٮ١٤بٙٮٌ. ك٣اثظ )ثلؽاله ٢ًت٬ ٕلا٧ب٫ ًا

ـاكٟا ٝب٢١ـ ١ٮن ثبؿ٭٦ ُبفل 3.ث٤ؿ مٝبٟ ا٭٠ ؿك ٝٔل پبؿُب٥ ثب ٔ  على تال٬ٝ  ىل٢٧ت  ثتلؽاله  ٣ فلثت٬  تت  ًا

.. ٝٔل پٮِلى. ٣ ثؾَ ٣عـت فبٝ٘ كا ؿ٭٠ ف٢ٔل ٧ب  ١بًٮ١٤بٙٮٌ.  ؿك ٍتب٬١٤١  ؿ٭٠  ا٣ ثٮ٢َ ؿك ؿا١ٌ

غ٪ ث٦ ٦ّ ؿ٧ـ ٬ٝ ٍلاك ٌٝٚٞب١بٟ م١ـ٬ٕ اؽتٮبك ـ  ٣ پٮتل٣م  ٧ب مٝٮ٦٢ ٧ٞ٪ ؿك ت٤ا٢١ـ ٬ٝ آٟ ٣ًا ٢ ـ  ًتلٚث  ُت١٤

:ٟ ـ٭ـ افتَبؿ .(84 ٣ 83 )ؿ٭٤ا الٛ ث٦ ا٣ ُ ٤ ث٨تل٭٠ ف٤٢ٟا ث٦ ًا  ًتجت  ٝقبٓتل   ؿ١ٮتب٫  ؿك م١تـ٬ٕ  ثتلا٫  اٖٙ

٦ ُـ  ؿ٭٬٢ ٧ب٫ ا١ز٠ٞ ؿك ا٣ فض٤٭. ت٦  ا٭٠ ّلؿٟ ف٬ٚٞ ٣ ٌٕتلٍ ١ٮن ٧ب ا١ز٠ٞ ا٭٠ ٧ـه صلّا ـِ٭  ا١

غٚت اث٠ ؽ٤٢ِؿ٫ 4.ث٤ؿ ـاٞٙ ٗ  ًت٦  ٍٔب٭ـ ام ٬ٞ٨ٝ ٌٍٞ. ُـ ثبفج ٧ب ا١ز٠ٞ ا٭٠ ؿك عض٤ك ام فج  ًتب

لا٭ـ ٧ب ا١ز٠ٞ ا٭٠ ٝـط ؿك كا ٍا م١ـ٬ٕ پب٭بٟ ٟ: ٌث  .(202 ٣ 72  14 )ؿ٭٤ا

                                                                                                                   

 
 ٣ىـ ٣ ١ٞب٭٢ـٕبٟ بُب ثب ا١ٖٚٮي  ا١َِبً ؿك عنةپ فـ٬ٙ مم٤ٚٗ  ٝقاّلات . ٤ٝض٤ؿ ا٭٠ ٍٔب٭ـ پٮلا٤ٟٝ ًقـ1

 (.76ٝٔل ث٤ؿ )ؿ٭٤اٟ: ْٓ  پبكٙٞبٟ

عبىؼ اثلا٧ٮٜ؛ اٙلاىق٬  اٌٙٮـ ٝٔغي٬ ٓبؿً؛ كث٢ب إ٭بُ ١ـف٤ )١ِٮـ رٞقٮ٪ اِٙجبٟ . ثلا٫ ٦١٤ٞ١ ٟ. ُ ث٦: 2

  ٧لا٫٣ ث٦ ُبفل ِٙٚلً ٣ ٙالًالٛ 614-612: 1346؛ ف٣اٙغز٪ 10  اٙٞزٚـ اٙلاثـ  اٙزنءالشّزاءاٌٙٞٚٞٮ٠(؛ 

ىَٮـ ٝٔل ٣ ». ٣ ١ٮن: 190  189: 1315 ىل٣كؿ٭٠ 11  530  ُٞبك٥الوٌبرا٨ٙلا٫٣  ٝغٞـ  ٤٨ِٝك ث٤ؿ: ٟ. ُ ث٦: 

 . 12: ٤ُ1347اٗ 10  140  اٙقـؿالفتح  «اِٙلً اِٙٮؼ فجـاٙقن٭ن رب٣٭َ

 114  113: ًٮب٬ً ؿك اًالٛ ٝقبٓل ٪ا١ـ٭ِ؛ ف٢ب٭.  152-150: ٓجٮظ .3

 ٣ ًٮبً. ام ؿ٣ك٫ ثل تأّٮـ ٛ  ض1346/1927٠ٞ ؿك عٌٮ٠ ؽضل ٝغٞـ ت٤ًظرٞقٮ٪ اِٙجبٟ اٌٙٞٚٞٮ٠ . 4

 ٭بىت٠ ٣ اًال٬ٝ ىلً ٝٮبٟ ٣عـت اًال٬ٝ  ا٭زبؿ اؽالً ٣ آؿاة ١ِل ٍٔـ ف٬ٞٚ  ث٦ ٣ اؿث٬ ك٣ٍ ّبكثٌ.



 1395، پبٗ٘ش 40ضوبرُ  پضٍّطٖ اًجوي اٗزاًٖ سثبى ٍ ادث٘بت عزثٖهجلٔ علوٖ ـ 
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 ؿك ؽبّ ٝضبٝٮ٠ ٣ر٤ؿ صلا٭٬ ى٨ٜ ا٭٢ِ ّالٟ  ثبى. ٣ )ؿ٭٤اٟ( ٝت٠ ٧ٜ ثبى. ا٭٠ ث٦ ف٢ب٭. ثب

ث٤ؿ. ١ؾ٤ا٧ـ ؿ٤ُاك ٛ 1914-1931 ٧ب٫ ًبٗ ىب٦ٚٓ ؿك ٍلآ٬١ ت٢بّ ؿاكا٫ اثٮبت
النیدددددددددددحددددددد ی أتدددددددا ىددددددد النیددددددد ،شددددددداع 

 
حنددددددددددددددددد وسدددددددددددددددددعودذوالددددددددددددددددد ى ُوددددددددددددددددددد  

النددددددددددددددددددددددددددددددددِریّىددددددددووع متدددددددولددددددددوظددددددددددددددددددام  


یکسددددددددددددد ىدددددددددددددووأددیُدددددددددددددوعددددددددددددددددددددددددددارٍدددددددددددددداس 
(125 )ؿ٭٤اٟ:

 ًتل٣ؿ٥  ُت٬ٍ٤  ًٮ٢ٮ٪ ر٤اة ؿك كا آٟ فجـاٙٞغٚت اث٠ ٦ّ اً. ٫ا ـ٥ٮٍٔ ام ٌٍٞت٬ ثٮ. ا٭٠

 كا ؽ٤ؿ ٍٔٮـ٩ ٣ ثبٙـ ٬ٝ اًال٬ٝ ٣ فلث٬ تٞـٟ ث٦ ٬ٍ٤ُ ٧ٞب٢١ـ ١ٮن فجـاٙٞغٚت ث٠ ٝغٞـٔ اً..

 كا ُت٬ٍ٤  اثتـا  ؿك ٫٣ اً.. ًل٣ؿ٥ ِٝبث٦ ٝضبٝٮ٬٢ ثب ٣ «ًٮ٠» ٍبىٮ٪ ثب ثغتل٫ ٍٔٮـ٩ ام تأ٬ً ث٦

 ؿ٭تـ٫  ثتب  ٍٔتٮـ٥   پب٭تب٬١  ٌٍتٞ.  ؿك اٝتب   ٕؿا١ٌتت٦  ٝغتٌّ  عٌتلت  ٣ ت٬ٖ٢ ؿٗ عي ؿاُت٠ ؿك

                                                                                                                   

 
٣  8: 73  1346ٍ؛ اٙيتظ  788-792: 467  1306ٍا٢ٞٙبك  ) ُـ تأًٮي ب٨آ١ اؽق ٣ ملة ٣ ُلً تٞـٟ ٝغب٠ً

 مثبٟ عيؼ ٣ ارتٞبؿ ا٤ٝك ؿ٭٠  آالط ٢ْٝلاٟ ثلاثل ؿك ؿ٭٠ ام ؿىبؿ ٧ـه ثب 1928 ؿك رٞقٮ٪ ا٨ٙـا٭٪ األًالٝٮ٪( 9

رٞقٮ٪ اٙٞغبىؾ٦  ثلپب٭٬ ٧ـه .(34  33: 2  1اٙزنء: عٌٮ٠ ؽضل) ُـ تِْٮ٘( ّ) ك٤ًٗ ٢ً. ٣ فلث٬  ٍلآٟ

 عبىؾبٟ ث٦ ر٤ا٭ن افغب٫ عل٭ٌ ام ثِل م١ـ٬ٕ ا٬ٚٓ كا٢٧ٞب٫ ف٤٢اٟ ث٦ ٍلآٟ   ١ِل1930 ؿك ف٬ٚ اَٙلآٟ اْٙل٭ٜ

 .(403,404: 5؛ األم٧ل  اٙقـؿ 214: 3رنء: ٤١كاالًالٛ) ث٤ؿ ٍلآٟ

ًلا٭٬ ؽب١ـاٟ  ٛ( ث٦ ؿٙٮ٘ ٕلا٭َ فخٞب١ٮٌٜ ٣ ٝـ٭غ٧1915٦ب ؿك اح٢ب٫ ر٢ٔ ر٨ب٬١ ا٣ٗ ) ٬ٍ٤ُ ت٤ًظ ا١ٖٚٮ٬ٌ. 1

ٝب١ـ٥ ام  ك ثب٬ًٍٚغ٢ت٬ ٝٔل ؽب٦ٓ ؽـ٭٤ فجبى ع٬ٞٚ ؿ٣ٛ ث٦ اًپب١ٮب تجقٮـ ُـ. ا٣ ؿك ؿ٣كاٟ تجقٮـ ث٦ ثبمؿ٭ـ آحب

ثغتل٫ كا ؿك ٣ٓو ا٭٤اٟ ٌّل٫ ؿك ف٠٧ ؽ٤ؿ تـاف٬ « ًٮ٢ٮ٪»ٌٝٚٞب١بٟ ا١ـٙي كى. ٣ ثب ِٝب٧ـ٩ ٍٔلاٙغٞلاء  

ا٫ ام ؽ٤ؿ ث٦ ٭بؿٕبك ٕقاُ. ٦ّ ؿك م٭جب٭٬ ٣ رقاثٮ. ؿك ا٣د اً.  ّلؿ ٣ ثب تأ٬ً ام ا٤ًٚة ٣ ٝض٤ٟٞ آٟ  ًٮ٢ٮ٦

٭بؿآ٣ك٫ ؿ٣كاٟ ثب٥٤ُْ تٞـٟ اًال٬ٝ ا١ـٙي  ثب عٌلت  (. ٬ٍ٤ُ ؿك ا٭٠ ٍٔٮـ٥ ض126٠ٞ-128: 1988)ٝجبكُ  

(. فّل ا٭٠ ١ْت٦ ضل٣كت ؿاكؿ ٦ّ ٢ّ261ـ )٬ٍ٤ُ  ؿ٭٤اٟ  اٙزنء اال٣ٗ:  ىلا٣اٟ  ام مٜ ؿ٣ك٫ ام ٣ع٠ ُْب٭. ٬ٝ

ٕلا تنٮٮل ٭بى.. ث٦ ٧ٞٮ٠  پي ام تجقٮـ ٬ٍ٤ُ  ١ٖب٥ اث٠ فجـاٙٞغٚت ث٦ ٫٣ ام ٭ِ ُبفل ؿكثبك٫ ث٦ ٭ِ ُبفل ٬ٚٝ

اً. ٦ّ َٙت عبىؼ  ا٭٠ ٍٔٮـ٥  ٬ٍ٤ُ كا ث٦ رب٫ َٙت ٤٨ِٝكٍ اٝٮلاِٙقلا  ُبفل ا٢ٙٮ٘ ؽغبة ّلؿ٥ؿٙٮ٘ ؿك 

 اثلا٧ٮٜ  ُبفل ٝلؿ٬ٝ ٝٔل ث٤ؿ.

 ُتتي٦َّ اٙجلًُ الطٓ ٠ٝ تتتٮت٠ ُٞي    ٝب ٦ٙ ى٬ اٙغ٢ٮ٠ ٭ٔضغ ٬ ٣ ٭ٌٔٞ ٬  . 2

 ٭٬ٌ٢ف٨ـ٥ٓ ى٬ ا٤ٍٙبك  ٣ اِٙتتتت٤ًُ     ٣اًتتتتؾيت. ث٦ اٙتتِّٔجب ىت٢ب٬ً

 ك ع٢ٮ٬٢ إ٬ٙ اٙتتنتتت٤٭ل ٣ٓ رٓتتتٚي    ع٠ ى٬ ُز٥٤ إٙتتت٬ رج٘ اٙغٮت

 ٬ٌت٤رتت٤ ٣ ُْتت٥ ثٞب ٓبك فّلَ ٧    لة ثتتتب٤ٙٙٮـ ىأ١ٌبتفّتل اٙتقٔتت
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ٜ  ُتـت  ام ُت٬ٍ٤  ّت٦  ؿكعب٬ٙ ٢ّـ. ٬ٝ إٓب٥ ٝٔل ٬١٤٢ّ ا٣ضبؿ ام كا ا٣ ٕلا٭ب٦١  ٣اٍـ  ٧زتلاٟ   مت

 ؿك  ٔؿ٧ـ ٬ٝ اؽتٔبّ آثبؿ ٝٔل ؿك كىب٥ ٣ ؽ٬ُ٤ ك٣مٕبك ٭بؿآ٣ك٫ ث٦ كا اٍ ٍٔٮـ٥ پب٭ب٬١ اثٮبت

 ر٨ب٬١  ر٢ٔ ٝٮب٦١ ؿك ٦ّ ٤ِّكٍ ٣ضقٮ. ام كا ٬ٍ٤ُ ؿاكؿ تالٍ فجـاٙٞغٚت ث٠ ٝغٞـ َٝبث٘ 

 آٝٮتن٫  ٭أى ١ٖب٥ ا٭٠  ٣ر٤ؿ ثب 2ًبمؿ. إٓب٥ اً.  ُـ٥ ىلا٣اٟ اٍتٔبؿ٫ ِْٝالت ٣ اُنبٗ ٕلىتبك

 ٣ «١غتي » ٝيلؿ ٣اه٥ ثلاثل ؿك «ًق٤ؿ» رٞـ ٣اه٩ ٍلاكؿاؿٟ ثب ا٣ ١ـاكؿ. ١ب٤ٕاك ا٣ضبؿ ا٭٠ تـا٣ٛ ث٦

ٟ  ؿك ف٤ٞٝتب   ّت٦  (9)عت٦/ «ُموسد َحد ی ُأَتداكََىد ْوَ» ُتل٭ي٦  آ٭٦ ّبكٕٮل٫ ث٦ ١ٮن ـ  ؿك ٍتلآ  ٤ٝاضت

 ؿ٧ـ. ثِبكت ٝٔل ثلا٫ كا آٝٮن٫ ًقبؿت آ٭٢ـ٩ ؿاكؿ ٍٔـ  ٖاً. كىت٦ ّبك ث٦ ِٕب٭َ ٣ اٝٮـ٣اك٫

                                                                                                                   

 
 ٝتتتٌّت٦ اٙتت٤رتتـٔ ١غ٤ ٝٔل ثٞتيّ    ٣ ث٬ْ اْٙٞيٓ إف تتتقّل ٝٔلا

 (. 124٣125ٚنل٭ت تأ٬ً )ؿ٭٤اٟ: تـ ىتيتتت٬ اٙتـٝتـ ٙ    ال تٜٚ ٣٭غِ اٙنل٭ت ف٬ٚ اٙـٝت

  ٣ رت٢ى ؿا١ٮب  ٣ ًتتتٌٚبٗ أ١تي  ٭تتب ؿ٭تتبكا  ١تتنٙ. ّبٙؾٚـ ؽال    .1

 لىتثَٮؼ ٣ ال رتتٞبؿى ثَ  بتبرل ىٮ٨تٝغ٢ٌبت اٙي٤ٔٗ ال ١ت

 مٮل ع٤ك ع٤ اٙٞلاُو ٙقي  تب٧بتتال تتتغَ اٙقٮ٤ٟ ى٤ً كثت

)٬ٍ٤ُ  ؿ٭٤اٟ  اٙزنء اال٣ٗ:  اُتتـ مل٬ً ٣ كثب ى٬ كثبُ ٣   ب تتت٬ ثؾِٚ ك٭ِتتتٌّٮ. أىلؽ  

267) 

 ثتقتـ ٝتتٮتت٘ ٝت٠ اٙنٝبٟ ٣ ثأى  تل٣طتتتتتتتتتثٚتـ ١بمط ٣ ؿاك عت  .2

 ت٘ ٣ اٙتتـ٧ل ف٣ ًق٤ؿ ٣ ١تتي   ُبفل ا٢ٙٮ٘ ٧٘ أتبُ عـ٭ج ا٢ٙٮت

 (.124٣125تبى فتبكٍ أؿ٭٦ٔٞ ٣ ٤٧ ٭تْت٬ٌ )ؿ٭٤اٟ:    ؽبٝئ ٤ٙ فتٚتتٞت٦ ٣ ٧ت٤ ك٫ِّ ا٢ٙت

٦ّ ثٮبٟ ًلِٕت٬ٖ عضلت ٬ً٤ٝ )ؿ( ؿك تبك٭٬ْ ثٮبثبٟ ٣ ؿ٭ـٟ آتَ ٣  9-14ثلا٫ ٦١٤ٞ١ ٟ. ُ ث٦: آ٭بت  .3

٤ًك٩ ١بمفبت ٦ّ ؿك آٟ ث٦ كًبٙ. عضلت ٬ً٤ٝ )ؿ( ٣  15-25ثِبكت ؽـا١٣ـ ث٦ كًبٙ. ٫٣ اً.؛ آ٭بت 

٤ًك٩ فاك٭بت  25-30بت ىلٝبٟ ؽـا ث٦ ا٣ ثلا٫ ؿف٤ت ىلف٤ٟ  ًلپٮض٬ ىلف٤ٟ ٣ ١ن٣ٗ فقاة ثل ا٣ اُبك٥ ؿاكؿ؛ آ٭

٤ًك٩  17-٦ّ20 ؿاًتبٟ ضٮبى. عضلت اثلا٧ٮٜ )ؿ( ٣ ثِبكت ث٦ افغب٫ ىلم١ـ٫ ام رب١ت ؽـا اً. ٣ آ٭بت 

 ثل٣د ٦ّ اُبك٥ ث٦ ًپب٧ٮبٟ ىلف٤ٟ ٣ ح٤ٞؿ ؿاكؿ ٦ّ فقاة ا٬٨ٙ ثل آ٨١ب ؿك ١تٮز٪ تْق٭جِبٟ ىل٣ؿ آٝـ.
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 ٢ٝبىبت٬ اٝب ٤ٞ١ؿ٥  ٍلآ٬١ ا٫ ٣اه٥ رب٭ٖن٭٠ كا ١ٮ٘ ٣اه٩ ٕلص٦ اٝتٔبّ  ت٢بّ ّبكٕٮل٫ ث٦ ثب ُبفل

 اً.. ١ـاؿ٥ ٍلاك آ٭٦ ٝض٤ٟٞ ٣ ُقل ٝض٤ٟٞ ٝٮبٟ

دولبأى ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوالددزمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانإنَّ
 

ذىبدددددددددددددددددددددددداباطدددددددددددددددددددددددد ٌوجیدددددددددددددددددددددددد  حدددددددددددددددددددددددد ٌ 
 (7 )ؿ٭٤اٟ: 

َ  ثٮ. ا٭٠ ت٢ ٗ  ٌٝتئٚ٪  ثت٦  ُتبفل  ٣ّا  فجتـاٙٞغٚت  اثت٠  اًت..  ا١ٖٚتٮي  ؿًت.  ثت٦  ٝٔتل  اُتنب

 اٝٮتـ٣اك٫  ك٣عٮت٪  تب ٢ّـ ٬ٝ ٤ُٕنؿ ٝٔل ٝلؿٛ ث٦ كا اُنبٗ ٣ ًؾت٬ ؿ٣كاٟ ث٤ؿٟ ٤ٍٝت٬ ثٮ٢ب٦١  ؽ٤ٍ

ّ  ام ٕٮتل٫  ث٨تل٥  ثتب  آٟ  ث٦ ِٝل٣فٮ. ؿاؿٟ ٣ ؿ٭ـٕب٧َ احجبت ثلا٫ ٫٣ ١ٞب٭ـ. عيؼ ١ٮن كا آ١بٟ  ت٢تب

 كا «َزُىوقداًُدانَاْلباِطد َِإنَّاْلباِطد َُزَىد َوَاْ َد ُّجا َُق ْوَ» اًلاء: ٤ًك٩ 81 آ٭٪ ام ٌٍٞت٬ ٝت٤ام٫  ١ي٬

ٟ  ثب اثتـا ُبفل اًبى  ا٭٠ ثل ٢ٕزب١ـ. ٬ٝ ؽ٤ؿ ثٮ. ؿك ٟ  ثلٕن٭تـ ٌ » ف٢ت٤ا ٟ  ثتلا٫  «عت  ٣اه٩ ٣ ٝٔتل٭ب

 ٣فتـ٩  ثت٦  اُتبك٥  ثتب  ًپي ٣ ٢ّـ ٬ٝ اَٙبء ٣ع٢ب١َ ٧ٜ ث٦ كا ثلتل٫ عي اُنبٖٙلاٟ  ثلا٫ «ثبع٘ ا٧٘»

 ؿ٧ـ. ٬ٝ ثِبكت اًتَالٗ ٣ ٨١ب٭٬ پٮل٣م٫ ث٦ كا آ١بٟ ثبع٘  ١بث٤ؿ٫ ٍغقٮ. ثل ٝج٬٢ ٍلآٟ

ـ  ثبمِٕ.  اٍ ٭٬ اك٣پب ًيل ام ٛ(1917-1936 )عْت٤ٝ.: ا٣ٗ ى٤اؿ ِٝٚ ٦ّ ٢٧ٖب٬ٝ  ٝغٞت

 اً.: آٟ اثٮبت ام ٭٬ْ م٭ل ثٮ. ٦ّ ًل٣ؿ ٫٣ اًتَجبٗ ؿك كا ا٫ ٍٔٮـ٥ فجـاٙٞغٚت ث٠

فَدددددددددددددددد  ُکدددددددددددددددد  ِمدددددددددددددددد تفددددددددددددددددی ُمجددددددددددددددددو وَ
 

ال حدددددددددددددددددا وال بددددددددددددددددد بدددددددددددددددددٌنسددددددددددددددددداحبات 
 (88)دیوان: 

دا َْ  النَّداسِِفأَذ نْوَ» عذ ٤ًك٩ 27 آ٭٪ ام كا «َفد ٍُُ  ِم ْ» فجبكت ًلا٭٢ـ٥  دْأُتوكَِب وَرِجداالًَی
ٟ  فجتبكت   ا٭٠ ٝق٢ب٫ ٣ ٙيؼ عيؼ ثب ٣ ثلٕلىت٦ «َعمی ٍَف ٍُُ  ِم ْیَْأتٌنَضاِم ٍُُ  َع    ا٭ت٠  ٝٮتب

ٛ  ًبم٫ ثلرٌت٦ ٧ـه ثب ثبؿ٭٦ ُبفل اً.. ّلؿ٥ ا٭زبؿ م٭جب٭٬ ثٮ٢بٝت٬٢ كاثغ٪ ٍلآ٬١  آ٭٪ ٣ ثٮ.  َٝتب

ٛ  ّت٦  ٤ٞ١ؿ٥ تِجٮ٦ ّقج٦ ث٦ كا ٫٣ ٝت٤ام٫  ١ي٬ ت٢بّ ام ٕٮل٫ ث٨ل٥ ثب ىؤاؿ  ِٝٚ ٝق٫٤٢  كا٥ ام ٝتلؿ

ـ  ١ٮن فجـاٙٞغٚت اث٠ تلتٮت ثـ٭٠ ُتبث٢ـ. ٬ٝ ا٣ اًتَجبٗ ث٦ ١نؿ٭ِ ٣ ؿ٣ك  ُتٮ٤ػ  ام ثٌتٮبك٫  ٝب٢١ت

 1اً.. پق٭لىت٦ ٌٝٚٞٮ٠ ثلعٌ ؽٚٮي٪ ف٤٢اٟ ث٦ كا ىؤاؿ ِٝٚ رب٭ٖب٥ االم٧ل 

                                                                                                                   

 
ٝزٚي تلّٮ٦  ِٝٚ ىؤاؿ ٍٔـ ؿاُ. ؽ٤ؿ كا ث٦ ف٤٢اٟ ٛ ت٤ًظ 1924پي ام افالٟ ىل٣پب٬ُ ؽالى. فخٞب٬١ ؿك . 1

ؽٚٮي٦ ٌٝٚٞب١بٟ ر٨بٟ ٝغلط ١ٞب٭ـ. ثـ٭٠ ٢ٝؾ٤ك ا٣ تالٍ ٤ٞ١ؿ ام عل٭ٌ األم٧ل ث٦ ٧ـه ؽ٤ؿ ؿً. ٭بثـ. ثلا٫ 

 101-120: 1389اعالفبت ثٮِتل ٟ. ُ ث٦: ف٢ب٭.  
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ٍ  ٣ 1919 ا١َتالة  ام ٝٔل ٝلؿٛ ام ثٌٮبك٫ ٧ٞب٢١ـ ١ٮن فجـاٙٞغٚت ث٠ ٝغٞـ ٟ  تتال  ٝٔتل٭ب

 ٭ْت٬  1ًل٣ؿ. ؿ٣ك٥ ا٭٠ ع٤اؿث ث٦ ٣ا٢َّ ؿك كا ثٌٮبك٫ ٍٔب٭ـ ك٣ اما٭٠ ُـ؛ ٝتأحل اًتَالٗ ثلا٫

 ث٤ؿ ٝٔل ١بًٮ١٤بٙٮٌٜ ر٢جَ ك٧جل ٛ( 1858-1927) مم٤ٚٗ ًقـ ٝـط ؿك ا٫ ٍٔٮـ٥ اُقبك  ا٭٠ ام

 ًٮٌتٮ٘(  ر٤٢ة ؿك ٝبٙ. )رن٭ل٩ تجقٮـٕب٧ِبٟ ام ٧ٞلا٧ب١َ ٣ ًقـ ثبمِٕ. ٢٧ٖبٛ ث٦ كا آٟ ٦ّ

 اً.: آٟ اثٮبت ام ٭٬ْ م٭ل ثٮ. ٦ّ ًل٣ؿ

وفدددددددد إذاصددددددددفحاًالدددددددد ک َعنددددددددوسنضدددددددد  ُ
 

َغفدددددددد ُهلدددددددداالدددددددد نو ُوعهدددددددد اًالدددددددد ى ُلنددددددددا 
 (108 )ؿ٭٤اٟ: 

ِ  ُأَ»آ٭ت٪  ام ثٮ. ا٭٠ ؿك ُبفل ُُ ُفَدَنْضد ُْ ََعدْن ْندُت َْأنَْصدْفحاًالد    (5 :)مؽتله «ُمْسد ِفٌنَقَدْومداًُُ

 اٝتب  ١ٖلىتت٦  ٓت٤كت  مب٭ت ٝت٠ اٙيبػ ؿك ؽب٬ٓ تنٮٮل ٝت٤ام٫  ١ي٬ ت٢بّ ؿك اً.. پق٭لىت٦ تأحٮل

 آ٭ت٪  ؿك «فّل» ٣اه٩ ؿاكؿ. ٣ر٤ؿ اؽتاله آٟ ٍلآ٬١ ٝق٢ب٫ ثب «فّل» ٣اه٩ ام ُبفل ٝـ١ؾل ٝق٢ب٫ ٝٮبٟ

 ؽبعلات ٣ ٭بؿ  2پٮِٮ٠ اثٮبت ث٦ ت٤ر٦ ثب ٣اه٥ ا٭٠ ام ُبفل ٝلاؿ اٝب اً.  «ٍلآٟ» ٝق٢ب٫ ث٦ ٝق٤ّك 

 ٫٣ ثت٦  تجقٮتـٕب٥   ؽتبعلات  ٝل٣ك١ْلؿٟ ثل ٝج٬٢ ًقـ ام ؿكؽ٤اً. ض٠ٞ ا٣ اً.. اًبكت تٚؼ

 مؿ٣ؿ. ؽ٤ا٧ٮٜ ت٤ ف٠٧ ام كا تٚؼ ؽبعلات آٟ ٝٔل  ٝلؿٛ ٝب ٦ّ ؿ٧ـ ٬ٝ ؽبعل اعٞٮ٢بٟ

                                                                                                                   

 
 ٣  (167)ؿ٭٤اٟ:  «ٝٞن٣ًّ ٝن٨ٍّب اٙقـ٣اٟ َّّ٘   أٜٙ تَلَ ّٮو اًتأٓ٘ اٙل٣ىٓ ثنٮ٨ٔب». ؿ٣ ثٮ. 1

١ٮن ام اثٮبت٬ ٧ٌت٢ـ ٦ّ ُبفل ثب اًتيبؿ٥ ام « (5)ؿ٭٤اٟ:  «بددیدد المال آیةعیباالواتدحداداألمتدٌنج ی»

 اً.. ت٢بّ ٍلآ٬١  ث٦ ٌٝبئ٘ ًٮب٬ً ا٭٠ ؿ٣ك٥ اُبك٥ ّلؿ٥

ل َّم دونواألس   عشیةسعٍ ف اإلساروَصحبو .2 حدد   ویار َّ
 (108)ؿ٭٤اٟ:  فددإناألس یهتا کامندةال کد ماج یالتستع ذکَ ماج یج ی
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 گ٘زٕ ًت٘جِ
 َ٭تبىت٠  پت٬  ؿك فجتـاٙٞغٚت  ثت٠  ٝغٞـ ؿ٭٤اٟ ؿك ٍلآ٬١ ت٢بّ ؿاكا٫ اثٮبت ا١تَبؿ٫ ؽ٤ا١ 

 ثت٦  فجتـاٙٞغٚت  اث٠ تقٌٚ ؿٙٮ٘ ث٦ صلا٭٬ ا٭٠ ى٨ٜ اً.. ُبفل ا٭٠ ؿ٭٤اٟ ٝت٠ ت٤ٙٮـ صلا٭٬ ٣ ٝق٢ب

 ٝٔتل  فلث٬ ت اًال٬ٝ ىل٢٧ٔ اٙتيبت٬ عٮج م٣ا٭ب٫ ثٌٮبك٫ عـ تب ٝٔل٫  ٕلا٫ اًالٛ ٧ب٫ ٕل٥٣

 اث٨تبٛ   ا٭ت٠  ثت٦  پبًتؼ  ثتلا٫  عبضل ٪َٝبٙ ك٣٭ْلؿ ًبمؿ. ٬ٝ ك٠ُ٣ٛ 1894-٧1930ب٫ ًبٗ ؿك كا

ٌ  ام ٦ّ ث٤ؿ٥ ٝق٢بّب٫٣ ك٣٭ْلؿ ٟ  ٣ُت٤٢ؿ   ٕيت.  ١غت٥٤   آٟ عل٭ت  ٭ق٢ت٬  ٝق٢تب  ًتبم١ـ٩  ف٢بٓتل  ٝٮتب

 ثبىت.  ٣ ُبفل( )ؿ٭٤اٟ ٝت٠ ٧ٜ ٭ب ؽلؿ ثبى. ٍلآ٬١(  ت٢بّ ؿاكا٫ )اثٮبت ٝت٠ )ُبفل(  ت٤ٙٮـ٢٢ّـ٥

 .١ـُـ تغٚٮ٘ مٝب٬١ ثبم٥ ا٭٠ ؿك ٝٔل ثل عبّٜ ىل٬ٖ٢٧ ت ًٮب٬ً ّالٟ )ُلا٭ظ(

 ١ِتـ٥  آ٢ُب ٕلا ٬ٚٝ ٣ ١بًٮ١٤بٙٮٌٜ ٝغبى٘ ثب ٤٢٧م ر٤اٟ ُبفل ٛ 1892-1907 ٧ب٫ ًبٗ ؿك 

 ٣ ؿ٭٢ت٬  ٝضتبٝٮ٠  ثت٦  ؿ٭ت٤ا١َ   ٍلآ١ت٬  ت٢بّ ؿاكا٫ اثٮبت آٟ تجـ ث٦ ٣ اُقبك مبٙت ك٣ اما٭٠ ث٤ؿ 

 اعٞـ ص٤ٟ ٝق٧ج٬ ت ٬ٚٝ ٪ثلرٌت ٧ب٫ ُؾٔٮ. ثب آ٢ُب٭٬ اٝب ُـ. ٝغـ٣ؿ ُبفل ُؾ٬ٔ م١ـ٬ٕ

٘  ؿك كا ُبفل ا١ـ٭ِٖب٬١ ٧ب٫ اىٌ ٬ٍ٤ُ   ؿٙٮت٘   ٧ٞتٮ٠  ثت٦  ثؾِتٮـ.  ٣ًتق.  ٣... ًٮبًت٬  ٌٝتبئ

ـ  ؿك  ك٣ما١ت٦  م١تـ٬ٕ  ٣ ٝتق٧ج٬  ٤ٝضت٤فبت  ٢ّبك ؿك ارتٞبف٬ ت ًٮب٬ً ٝضبٝٮ٠  اثٮتبت  ٣ ٍٔتب٭

 ٭بى.. ؽ٤٨ك ا٣ ؿاك ت٢بّ

 ت ٝٔل٫ ىل٢٧ٔ ٤ُؿ: ٬ٝ ِٝب٧ـ٥ ٝٔل ؿك ىل٢٧ٔ ؿ٣ ٛ 1907-1930 ٧ب٫ ًبٗ ٪ىبٓٚ ؿك 

ٌ  فلثت٬  تت  اًال٬ٝ ىل٢٧ٔ ٝغي٘ ث٦ فجـاٙٞغٚت ث٠ ٝغٞـ فلث٬. ت اًال٬ٝ ىل٢٧ٔ ٣ ملث٬  تقٚت

ـ  ًب٭٦ ا٣ ؿ٭٤اٟ ّ٘ ثل ؿ٭٬٢ ١ٖب٥ ُـ ًجت ٫٣ ٝق٧ج٬ ثٮ٢َ ٣ ٧ب ى٨ٜ ٮَپ ٣ ّلؿ پٮـا ؽبعل  ثٮي٢ْت

 ثٖٮلؿ. ث٨ل٥ ت٢بّ ؿ٭ٖل ا٤١اؿ ام ثٮَ ٍلآ٬١ ت٢بّ ام ٧ٞض٢ٮ٠ ٣

 اثت٠  اٝتب   كىت.  عبُتٮ٦  ثت٦  فلثت٬  ت اًال٬ٝ ىل٢٧ٔ  1919 ا١َالة ام پي ٦ْا٭٢ ٣ر٤ؿ بث 

 ّلؿ. عيؼ ىل٢٧ٔ ؽلؿ٥ ا٭٠ ٦ث كا ؽ٤ؿ ٣ىبؿاك٫ فجـاٙٞغٚت

 ا٣ ؿ٭٤اٟ ؿك ٍلآ٬١ ٧ب٫ ت٢بّ  1919-1930 ٧ب٫ ًبٗ ؿك  َ  ٝضتبٝٮ٠  ؿك اثتتـا  ٧ٞت٦  ام ثتٮ

ٍ  .٭بىت.  تجٚت٤ك  ُتبفل  ؿ٣ًتبٟ ٣ ٝق٧ج٬ ٧ب٫ ُؾٔٮ. كحب٫ ٣ ٝـط ؿك ًپي ٣ ًٮب٬ً  ٌٕتتل

ّ  مبٙت ُـ ًجت ٛ 1927 ام پي فلث٬ ت اًال٬ٝ ىل٢٧ٔ ٤٧اؿاكاٟ ىقبٙٮ.  ؿك ٍلآ١ت٬  ٧تب٫  ت٢تب

ّ  ا١ت٤اؿ  ام ؽت٤ؿ  ؿ٭٬٢ اُقبك ؿك ثبؿ٭٦ ُبفل ٭بثـ. اؽتٔبّ ٝق٧ج٬ ٝضبٝٮ٠ ث٦ ُبفل ٍٔب٭ـ  ت٢تب
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 ٣ ٝتـط  ؿك ّٞتتل٫  ٝٮناٟ ث٦ ٣ )ؿ( ف٬ٚ عضلت ٣ )ّ( پٮبٝجل ىضب٭٘ ؿاؿٟ ١ِبٟ ٢ٝؾ٤ك ث٦ ٍلآ٬١

 .اً. ثلؿ٥ ث٨ل٥ فٔلٍ  ٧ٜ ؿ٭٬٢ ب٧٫ ا١ز٠ٞ ام ًتب٭َ ١ٮن ٣ ؽ٤٭ِبٟ ٣ ؿ٣ًتبٟ كحب٫

 کتبثٌبهِ

 عزثٖ الف(
ک مق آن

،المسلمین( الشبان جمعیة )نشید ندعو إیاک ربنا(،ٖٙٗٔ)ذوا یةصادق،مصبف السی ال افع ، إب اىی حافظ
.ٗٔٙ-ٕٔٙصص،ٓٔاجلز ال اب ،اجمل  ،الزهراء

ل کتا .العامةالص یةاهلئیة:القاى ةاإلجن یزیة،الثقافةوالتع ی نش ف دورى والسامیونالن وبونم،(،8998)حممود ماج ةمحود،

.8و8اجلز عش ،ال اب اجمل  ،االسالمیة الهدایة اإلسالمیة، الهدایة جمعیة مهمةشعبان(،ورج 8619)حمم حسٌن،اخلض 

ال ی صال د.فهارسووض وش حووضببوولوق م،شوقی احمد المیرالشعراء الشوقیات(،8991)امح شوق ،
اهلالل.مکتبةوداربًنوت:اهلواری،

الع بیة.الکت اإلحیادارجا:ب .األول فؤادم(،8811)حمم صبی ،

اإلعتماد.مببعةقاى ه:االول ،الببعةالشب  ،عب ا فیظواالبیاریاب اىی تصحی :وش  ،دیوانتا(،)ب حمم عب الب  ،

.8 الش ی ،بااالزى النًنیةالببعةقاى ه:،الحدیثة األدبیة النهضة فی أثره و االزهرم(،8811ىد،8681)کام حمم الفق ،

داراجلی .بًنوت:،«شوقی احمد»(،8191)زک مبار ،

.816صدارالثقافة،قاى ه:،2591 السنة قبل النیابیة و الحزبیة الحیاة و مصر(،8819)متول حممود،

.ٕٗٔص،ٖاجلز اخلام ،اجمل   اإلسالم، نورالک م،الق آنع  احملافظةمعیة

 فبرسٖ ة(
 ٬١. ت٨لاٟ:  4صبح ؿاٝنب٬١  ٨ٝـ٫٣ ٝغ٤ٞؿ تلر٦ٞ:  الطَال اخجبر ( 1371) ؿ٭٤٢ك٫ ث٤ع٢ٮي٦ 
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ّجٮل :ت٨لٟا  ر٤ا٧لّالٛ ىلـ٭  عزة هزدهبى تبرٗخ  (1387) عجٮت آٙجلت غ٤كا٬١ ت ٝٮل  .1384 ا٣ٗ صبح  ؿ٣ٛ صبح  ا

 آماؿ٫. ىل٣ك ت٨لاٟ:  فبرسٖ ادث٘بت ضٌبسٖ جبهعِ ( 1376) اّجل ف٬ٚ تلاث٬ 

 ا٨ٙبٛ ت٨لاٟ: اعٞـ٫  عٞٮـ  عزة جْبى در سَس٘بل٘سنٍ  ًبسًَ٘بل٘سن ( 1360)ث٨بك ٝزٮـ ؽـ٣ك٫

 ٣ماكت ا١تِبكات :ت٨لاٟ  فبٜٙ فجـاٙلع٠ٞ  عزة جْبى در س٘بسٖ ّبٕ ٗصگزا  (1374) ٝزٮـ ؽـ٣ك٫ 

 .1366 ا٣ٗ: س  ٤ًٛ صبح  ؽبكر٦ ا٤ٝك

 .رب٣٭ـاٟ :ت٨لاٟ  اكؿالٟ ىل١ٖٮي  ث٘ستن قزى در خبٍره٘بًِ  (1368) پٮل هاٟ ؿك٭٢ٮِ 

 اٙقلث٬. ؿاكاٙيْل  الحذٗث االدة فٖ ( 200) فٞل اٙـ٬ٍ٤ً 

 ت٨لاٟ. ؿا١ِٖب٥ ا١تِبكات ت٨لاٟ: ٝغٞـّبكؿاٟ  ف٬ٚ تلر٦ٞ:  ضٌبسٖ جبهعٍِ  تزث٘ت ( 1388) اٝٮ٘ ؿ٣كّٮٜ 

 فٜٚ ١ِل ت٨لاٟ؛ ؛اجتوبعٖ ضٌبسٖ ًطبًِ سَٕ ثِ هعٌبکبٍٕ: ٍ( 1389) ىل٧بؿ ًبًب٬١ 

 ٤١ك. آ٣ا٫ ا١تِبكات ت٨لاٟ:  فبرسٖ ادث٘بت در ضٌبسٖ جبهعِ ( 1387) اهلل ٧ـا٭. ًت٤ؿ٥ 

 ثٮ٠ ٣ ًٮب٬ً ٝغبٙقبت ؿىتل :ت٨لاٟ  فبٜٙ فجـاٙلع٠ٞ  غزة ٍ عزة رٍضٌفکزاى  (1368) ٧ِبٛ ُلاث٬ 

 .ؽبكر٦ ا٤ٝك ٣ماكت ث٦ ٣اثٌت٦ ا٬ٚٚٞٙ

  5س  ؽ٤اكم٬ٝ :ت٨لاٟ  ؽلِٝب٬٧ ث٨بءاٙـ٭٠  هعبصز اسالم در س٘بسٖ ٔاًذٗط ٍ( 1389) عٞٮـ ف٢ب٭. 

 .1362ٍا٣ٗ صبح

 قزى ًخست ً٘ؤ در هصز فکزٕ بّٕ جزٗبى در ثَهٖ ـ غزثٖ سبسگبرٕ ( 1392ث٠ٞ٨) ٭ب٠ًٞ ٭بك٫ 

 ا١ٌب٬١ ف٤ٚٛ ٣ اؿثٮبت ؿا١ِْـ٥  اًالٛ تبك٭ؼ ٪كُت ،دکتزٕٔ رسبل اعٞـ٫؛ عٞٮـ ؿّتل كا٢٧ٞب٭٬ ث٦  ث٘ستن

  .ت٨لاٟ ؿا١ِٖب٥

 هقبالت ح(
التاسعةالسنة،االسالم منبرجاوی ،عب العزیزالشیخاإلسالم:أعالمم (،8618،الثانیة)مجادیعب العزیزاالسالمبول ،

.816-811صص،1الع دعش ة،

،186)ص881الع د،الرسالة،8189-8868عب الب  حمم معص ون:أعالم(،8611رج 1)رج حمم بیوم ،
(.181-181)صص881الع د.(و181

.811-888صص،118مشاره،المنار(،8691هبم 6)الس مٌنالشبانمجعیة
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.ٜ،ٛصص،ٖٚالع د،الفتح(،ٖٙٗٔالثانیةمجادیٚ)الس مٌنالشبانمجعیة

.88-1صص،8618شوال89 819الع د الفتحجاوی  عب العزیزالشیخالش قومص فقی 

.ٗٓٗوٖٓٗص،٘الع دعش ،الثام اجمل  االزهر،الک م،الق آنع  احملافظةمجعیة(،ٖٙٙٔاألول )مجادیعب ال بی حمم 

.818،889صص،169مشاره،المنار(،8681ف وردی 88)حمم اهل اوی،

 اًسبًٖ علَمٍ  ادث٘بت داًطکذٓ ١ِل٭٪  «ٝغل اعٞـ اُقبك ثب ٍلآٟ ثٮ٢بٝت٬٢ ك٣اثظ» ( 1388) ىلاٝلم ٝٮلما٭٬ 

 .25 ٩ُٞبك  کزهبى ثبٌّز داًطگبُ

 ًبهٔ  «رـ٭ـ ث٦ ّالًٮِ ام ١ٖلٍ تنٮٮل ٭ب ت٤٢ؿ ىل٢٧ٔ: ٣ ٝقلى. ٢ُ٬بً ربٝق٦» ( 1387) ٝغٞـ ٣ّ٘ 

 .33 ُٞبك٩  اجتوبعٖ علَم

 اًگل٘سٖ ت(
Gershoni ,Israel; "The Evolution of National Culture in Modern Egypt: Intellectual 

Formation and Social Diffusion", 1892-1945; Poetics Today, Vol. 13, No. 2 (Summer, 

1992); pp. 325-35; Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1772536 . 

Hourani, Albert; Arabic Thought in the liberal age 1798-1939; London; Oxford 

Universiity Press; 1962 
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 القرآني للتناص ةیالسوسیولوج النقدیة القرآءة
 عبدالمطلب بن محمد شعر یف

 1یدر یح طاهره ،2یمقدس نیام ابوالحسن

هت انةجبامعوآداهبایةالع بةال لقس فمشاركاستاذ.8
هت انةجبامعوآداهبایةالع بةال لفال کتوراهطالبة.8

 صالملخ  
أنإىلالقالى ایه فاخل.و..وال یينالتارخیي،التناصحنوالتناصأنوا باستخ امالعاص الع يبالشع تزّی ی

الشاع استخ ملاذا:ٌنالسؤال یهل مب وبةإجابةإىلتوّصالًعب الب  ،ب حمم أشعارفالق آينالتناصجیّس 
اليتلألبیاتالنق یةالق ا ةالق آين؟.التناصم النو ى اویتأث ینب أسبا أیةوم أشعاره؟خاللالق آينالتناص
انتا بأسبا الع  اىلباإلضافةالشع يالعىنمع فةتتب  عب الب  ب حمم دیوانفالق آينالتناصع  انبوت
أسبا ع  الوقوفلیت ّمسنبیقیةمنهییةالقالخاللاتبعناىااليتالنهییةإنّالنب  ،ى افم الشع ي النص
ل معىن.الُّونةالعناص حت ی ط ی ع وذلكالق آين،النصع  النبویةاألبیاتخ  
زفمویوتع مت یّنة،أس ةفت ع عووالب  عب ب حمم نشأة وتواج هودارالع وم،األزى فالتق ی یةالع میةال ُا
یتعّ  أنفسامه ُّ هااإلسالمیة،الشخصیاتُبارم وجمالستوالتق ی یّة،اإلسالمیةاحملاف فوالستم ّالفّعال
زالشاع ق   ع  معّمقةدینیةنظ ةتستويلأناىلأفض ال ینیةفُ توأنُماالع بیة،–اإلسالمیةةالثقافبال ُا
األخ ى.التناصأنوا م أُث الشع یةموضوعاتوخمت  فالق آينالتناصیوّظ وأندیوانو،ُ 

 .عب الب  ب حمم  مص  التناص العاص الع يبالشع  الق آن :رئیسةال الکلمات
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