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 222 .......................................................................................... دةريغ ابلعر

 226 .................................................................. ا٢ٕٞ٣ يف رؤيح امل١ٛؿي٨ املك٧٤ني

 212 .......................................................................................... ظٞيٞح ا٢ٕٞ٣

 216 ........................................................................ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم كا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يلٌ 



 9  .........................................................................................................................  املعذٮيةت

 216 ............................................................................................حبر كدٞٮي٥

 226 ................................................................................................. اجلتيضح

 450 .................................... اّىطِ اثلاين/ اّكٌِ اجلـؽٌم.. الٜؿائه كاٌّغايا اٌٍّتٌْيث 

 231 ..........................................................................................كّةاٙ ا٢ٕٞ٣

 232 .................................................................. ح؛ الى٪ةٔح كاإلدراؾاملٛة٬ي٥ اللكٌيٌ 

 233 ................................................................................................. اتلٞكي٥

 242 .................................................................................... اتلع٤ي٢ كا٣رتًليت

 244 ................................................................................................ اتلٕؿيٙ

 247 ........................................................................ اال٩زتاع أك اتلضؿيؽ كاتل٧ٕي٥

 252 .................................................................................... املٞةيكح أك املٞةر٩ح

 257 .................................................................... احلك٥ يف ا٣ٌٞةية أك اتلىؽيٞةت

 267 .............................................................................. االقذؽالؿ أك االقت٪ذةج

 271 ...................................................................................... االقذٞؿاء كا٢ٕٞ٣

 272 ........................................................................ ا٦ذيةز اتلضؿبح ٨ٔ االقذٞؿاء

 274 ........................................................................... كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ ث٪ْؿة اعثؿة

 276 ............................................................................... ا٢ٕٞ٣ كا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٍيح

 302 ........................................................................................... ظٞيٞح ا٣ٞجيٍل

 306 ................................................................................................. اجلتيضح

 543 .......................................... ادلحلِ اجلٌٌٌل ٖٔ ٔ٘ـار ٗـؽٌيث املكؽوث : ابلاب الؽاةف

 324 .................................................................................. دٕؿيٙ ادلحل٢ اجلٞيل

 312 ................................................................ اػذبلؼ ادلحل٢ اجلٞيٌل ٨ٔ املؿصٕيٌح

 315 .........................................................................................درصةت املٕؿٚح



 مىةدر املٕؿٚح  .............................................................................. 01

 317 ....................................................................................أٝكةـ ادلحل٢ اجلٞيل

 312 .......................................................................... ارشكط أذجةر ادلحل٢ اجلٞيل
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 كهًت انًؤّسست

 بفٓ اهلل الؽمحٰٖ الؽضيٓ
ل٤ٕةملني كىلع أ٢٬  املجٕٮث رمححن  ؽو اهلل ىلع حم٧ٌ  ا٣ٕةملني كوٌل  احل٧ؽ هلل رٌب 

 .ثحذ٫ اهلؽاة املية٦ني
 ٢يت حي٤٧٭ة اإلنكةف د٧سٌ ح ا٣ٌ كامل٪ْٮ٦ح ا٣ٕٞؽيٌ  ا٣ٕةم٢ ا١ٛ٣ؿٌم  إفٌ 

نُح ناأل ء لٌك ام يٞٙ كراٌل كادلاٚٓ األقةس  ا٣ٕةم٢ الؿاحّسٌ 
 ٚاكف وبلح د٤ٟ امل٪ْٮ٦ح كانكضة٦٭ة ٦ٓ، يت دىؽر ٔ٪٫ا٣ٌ ةت كالك٤ٮًليٌ 

ح ا٣ٛؿديٌ  ةتك٤ٮًليٌ ة ىلع أ٤ٗت ال٦٪١ٕكن  أك ٚكةد٬ة كخمة٣ٛذ٭ة ل٤ٮاٝٓ الٮاٝٓ
ـن  ة أف تنٌك ح لئلنكةف، ٚإ٦ٌ صذ٧ةٔيٌ كاال  حنٮذ٫ يف ظؿًل قة ينؽٌ ا ٝٮي  ظةٚ

ق حنٮ ا٣تكة٢ٚ كالكٞٮط يف جيؿٌ  أك اعمبلن ٧٠ةهل املجنٮد،  ةقٌت ثة الك٧ٮٌ 
 االًُؿاب كالٌيةع. ٙ إاٌل خي٤ٌ  م الاٌل ا٣ٛٮىض كا٣ٛكةد  ا٦حدكٌ 

وٮر٬ة  ظيةة اإلنكةف ثك٢ٌ  ٦٪٫ٜ م دذؽٌٚ ٬ٮ الؿاٚؽ اٌل  ٚة١ٛ٣ؿ ا٣ٕٞؽٌم 
اهلةصف ةت اإلنكةف كمٮا٫ٛٝ، ك٬ٮ ٥ بك٤ٮًليٌ يت دذعكٌ كأماكهلة، ك٬ٮ األداة ا٣ٌ 

 ٚ٭ٮد٧٪ع٫ ا٧ُ٣أ٩ح٪ح كاالقذٞؿار،  ٦ٞ٪ٕحن  ل٥ جيؽ إصةثةتو  إف٫ٝ م يؤرٌ اٌل 
حنٮ  م دججسٜ ٦٪٫ دميٓ ادلكاٚٓالػذيةر ٧٩ٍ ٦٪٭ش احليةة، اٌل ث٧سةثح املٞذيض 

 .حن ح اكٌٚ ح كاحليةديٌ د٫ ا١ٛ٣ؿيٌ ةةت اإلنكةف كممةرقق٤ٮًليٌ 
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٩ـ٣خ ألص٢ ٬ؽايح  يتح ا٣ٌ دميٓ الؿقةالت الك٧ةكيٌ ا٬ذ٧ةـ  ؾا ٦ة يٌٛس ك٬  
٪ةيذ٭ اإلنكةف، كا٦ذبلء  ،لئلنكةف ا٣ٕٞؽٌم  ا٣ٛةاٞح ثةملضةؿ ا١ٛ٣ؿٌم  ةٔك

 ـترًلٌ  ؾا اجلة٩ت كيؽٚٓ النج٭ةت ٔ٪٫، ظير٢ ل٭  وعٙ أوعةث٭ة ث٧ة يؤٌو 
 ذ٭ةح كد٪٧يوبلظيح كػُةثةد٭٥ ىلع تن١ي٢ امل٪ْٮ٦ح ا٣ٕٞؽيٌ د٭٥ اإلظؿٌل

 .كظِٛ ٩ٞةا٭ة ٨٦ ا٣تنٮي٫ كاخلؿاٚةت
ة ا ٨٦ اجل٭٤ح كاملٛكؽي٨ يكٕٮف داا٧ن ٠سين  ٚإفٌ أػؿل  ك٨٦ ص٭حو 

ة ٍ ٤ٔي٭٥ ١ٚؿي  تل٤ٮير ُٚؿة اجلةس كحتؿيٙ أٚاكر٥٬ ألص٢ ا٣تك٤ٌ 
 ا١ٛ٣ؿٌم ٚكةد اعم٢ اإل راد٭٥، كٝؽ اقذ٤٧ٕٮاة كمىةدرة ٦ٞؽٌ كقيةقي  

ٌّ  ٧َةٔ٭٥ ادل٩حبح،أة تلعٞيٜ ٦آرب٭٥ كقبلظن  ا٣ٕٞؽٌم ك دكاد٭٥ ٨٦ أٛٮا ٚٮ
ـو أظ قبلَني ككاٌع  ـو إككقةا٢  رػيىحو  ٝبل لؿق٥ ٔٞيؽة  ؛٦أصٮرةو  ٔبل

ل٥ يٛذأكا ٨ٔ ك ،راتٞؽٌ األٚاكر كاملقيةقح اهلي٧٪ح ىلع  املع١ٮ٦ني يف ٢ٌّ 
 ٦ة ا٣تن١يٟ كإ٣ٞةء النج٭ةت يف أذ٬ةف اجلةس ظٮؿ لٌك اقذؼؽاـ قبلح 

ح، االػذبلٚةت ا١ٛ٣ؿيٌ قذٛةدة ٨٦ ٜ ثٕٞةاؽ٥٬ كإي٧ة٩٭٥، كًلؾا االيذ٤ٌٕ 
ػذبلؼ كاتل٧ٕيح ىلع ٩ٞةط ٩ْةر اجلةس إىل ٩ٞةط االأصي٫ كا٢٧ٕ٣ ىلع دٮ

كدٛذيخ كظؽد٭٥ كًلس  ،َؿاؼ املذؼة٣ٛحإلذاكء ا٣ٛنت ثني األ ؛االمرتاؾ
٥ كاتلعكٌ  ،٨٦ أص٢ الكيُؿة ىلع منةٔؿ٥٬ ؛ًٕةؼ ٔـي٧ذ٭٥إمٮًلذ٭٥ ك
 ػٌةٔ٭٥ لك٤ُذ٭٥.إك ،يف مٮاٝٛ٭٥

ؾا ا٣ٕةم٢ أف ٩ُٰٕ ٬   ادليينٌ  ي٨ ل٤نأف ا١ٛ٣ؿٌم ٨٦ ٬٪ة يججيغ جلة ٧٠ذىؽٌ 
يت ح ا٣ٌ منةريٕ٪ة ا١ٛ٣ؿيٌ ٪ة كةد٥ أكلٮيٌ ىلع ق٤ٌ أكأف يكٮف يف  ا،ة ٠جين ا٬ذ٧ة٦ن 

ٌٞ ث٦ة ٩ٕذٞؽ كنرش ٨ ٨٦ دؿقيغ جلذ٧كٌ  ؛نكىع تل٪ٛيؾ٬ة ا٣ٕٞيؽة أٔين  ،ذ٫يٌ أظ
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اإلقبلـ  جلبٌ  ٦ذؽاد ا٣ُجيعٌ اال ح كٜٚ رؤيح ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ اإلقبل٦يٌ 
 ٦ٕةرصةو  ؾق الؿؤيح ٨٧ً ويةٗحو أف جنذ٭ؽ يف َؿح ٬  ، ٧٠ة يججيغ  ؽو حم٧ٌ 

، ٭ةوةتلكأ ، دت٪ةقت كمكذٮل ٔؿاٝح ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ روي٪حو 
 .ح املٕذربةمكذٛيؽي٨ ٨٦ ٦ُٕيةت ا٢ٕٞ٣، كاجلىٮص ادليجيٌ 

ـٌ لٟ اكف مرشكع كألص٢ ذ    ثفث ادلحلِ لرلراـات كابلطٜث اّكٌػيٌ مؤ
ح لٮصٮد ا ٨٦ احلةصح امل٤عٌ ٝؽرن  حل٤ٌب  ؛قحح املٞؽٌ اتلةثٕح ل٤ٕذجح احلكح٪يٌ 

، كحلع٢٧ ىلع اعد٫ٞ ا٣ٕٞؽٌم  د٢٧ٕ ىلع اجلة٩ت ا١ٛ٣ؿٌم  حو ىيٌ ختٌى  كةتو مؤقٌ 
كاتلأكيؽ ىلع ا٣ٕٞةاؽ  ،م دلٚٓ النج٭ةتؾا اجلة٩ت كاتلىؽٌ ح دأوي٢ ٬  مكؤكحلٌ 

 ٌٞ  ا١ٛ٣ؿٌم ا٣ٛؿاغ  قؽٌ لٟ ل٧٤كة٧٬ح يف كذ   ؛ةت املذةظحماك٩يٌ ح ثةلٮقةا٢ كاإلاحل
 م يٕةين ٦٪٫ املضذ٧ٓ.اٌل  ا٣ٕٞؽٌم 

كح املٕذ٧ؽة يف حتٞيٜ أ٬ؽاٚ٭ة دؿدمح ابلعٮث ةت املؤقٌ كٌلف ٨٦ اقرتاديضيٌ 
ىني ٗي ا٣ٕؿب، ح امل١ذٮبح ٨٦ ٝج٢ املذؼٌى ح كاجلٞؽيٌ يٌ ح اتلأوي٤ىيٌ اتلؼٌى 

قذٛةدة ٦٪٭ة يف ألص٢ اال ؛حأػؿل ٗي ال٤٘ح ا٣ٕؿبيٌ  يت ٠ذجخ ث٤٘ةتو كا٣ٌ 
٭ة تلٞيي٥و كذ   ح،ح ا٣ٕؿبيٌ الكةظح ا١ٛ٣ؿيٌ  ٜو  ٤ٌٔمي  لٟ ثٕؽ ػٌٔٮ ٨٦ ٝج٢  دٝي

كح، كتنؼيه ٦ٞؽار يف املؤقٌ  ٨ٔ املض٤ف ا٤ٕ٣ٌمٌ  ٦٪بسٞحو  حو خمذٌى  جل٪حو 
 كح.ٚةاؽد٭ة يف مرشكع املؤقٌ 

 يت د٭ذ٥ٌ ح ثة٣جكجح ل١٤ذت ا٣ٌ ل٤٪ٞه امل٤عٮظ يف امل١ذجح ا٣ٕؿبيٌ  ك٩تيضحن 
 ؛يف دلةؿ ا١ٛ٣ؿ كا٣ٕٞيؽةح يٌ يف اغيح األ٧٬ٌ  ح، كَم أحبةثه ثةألحبةث املٕؿٚيٌ 

ر املض٤ف ٚٞؽ ٝؿٌ  ؛كدٕذ٧ؽ ٤ٔي٭ة ئ١أثٕةد٬ة دذٌ  ك٢ٌ املٕؿٚح ث لٟ ألفٌ كذ  
حو  ا٤ٕ٣ٌمٌ   ؾا النأف.٬ذ٧ةـ ث٭  ٨٦ ال١ذت ذات اال ٠ذةثح كدؿدمح دل٧ٔٮ
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م ثني ؾا ال١ذةب اٌل ؾا املضةؿ ٬ٮ ٬  اػذيةر٬ة يف ٬   يت د٥ٌ كٌلف ٨٦ ال١ذت ا٣ٌ 
األـخاذ الشيظ م ٝةـ ثذؽكي٪٫ املٕؿٚح(، اٌل أيؽيك٥، ثٕ٪ٮاف )مىةدر 

ح، ني يف دلةؿ ابلعٮث املٕؿٚيٌ ىني اإليؿا٩حٌ ، ك٬ٮ ٨٦ املذؼٌى زادق حمٕػضفني
، كٝةـ ث٧ؿاصٕح ا٣رتدمح ػ ضيػر احلفيينالفيٌ ا كٝؽ ٝةـ ثرتدمذ٫ من١ٮرن 

خٜر حمٕػقٌل حميؽٞ أرداكف كدىعيع٭ة كحتٞيٜ ال١ذةب  . ادَل
ح ثٮاٚؿ الن١ؿ حل٢ لدلراقةت كابلعٮث ا٣ٕٞؽيٌ كح ادلـ مؤقٌ ة دذٞؽٌ ػذة٦ن 

يف  ممٌيو  ملة ٝةمٮا ث٫ ٨٦ ص٭ؽو  ؛٥٬ أٔبلقؤىل الكةدة املؾ٠ٮرة أق٧ةإ٦ذ٪ةف كاال
 يف إوؽارق. ٨٦ اك٩خ هل منةرًلحه  ، كٌَل ٫كحتٞيٞ ٥ؾا ال١ذةب ا٣ٞيٌ دؿدمح ٬  

ـ كاتلٮٚيٜا٣ٞؽيؿ هل٥ دكاـ اتلٞؽٌ  قةا٤ني اهلل ا٣ٕيلٌ 



 

ف نتزجًت كتاب )يصادر انًعزفت(
ّ
 يقّذيت انًؤن

 بفٓ اهلل الؽمحٰٖ الؽضيٓ

٩ْؿٌيح املٕؿٚح ٥٤ٔه ييبىن ٤ٔي٫ أذجةر ا٤ٕ٣ٮـ كٝي٧ذ٭ة املٕؿٌٚيح، كيٞٮـ ىلع 
أقةق٭ة ابل٪ةء ا٣ْٕي٥ ل٧٤ٕةرؼ اإلنكة٩ٌيح ديجٌيحن اك٩خ أـ ٗي٬ة. كال١سي ٨٦ 

ٮـ ا٣بنػؿٌيح دؿصٓ يف ٩٭ةيح املُةؼ إىل ٩ْؿٌيح األقب٤ح يف دلةؿ املٕةرؼ كا٤ٕ٣
املٕؿٚح، كي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ىلع صؾكر د٤ٟ املكةا٢ يف ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣ األقةيٌس 
ا٧ٕ٣يٜ. كٌَل رؤيحو يذ٥ٌ دب٪ٌي٭ة يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح قٮؼ د٤ٕت دكرنا رضكري ة 
كأقةقي ة ك٦ؾ٬بلن يف قةاؿ امليةدي٨، كأٌم احنؿاؼو يف ٩ُةؽ حبٮث كمكةا٢ 

ؿٌيح املٕؿٚح قحذضٌل يف ا٤ٕ٣ٮـ املججٌيح ٤ٔي٭ة، كخبةٌوحو يف ا٤ٕ٣ٮـ اإلنكة٩ٌيح. ٩ْ
ا  ، يٕؽُّ ص٭ةدن ٜو ث٧٪٭شو وعيطو كأق٤ٮبو ق٤ي٥و ك٨٦ ٬٪ة ٚإٌف أٌم حبرو أك حتٞي
يكٍٞ ميةَني اجل٭ة٣ح، كالناٌك٠ٌيح، كا٣جكبٌيح، كالكٛكُح،  ٠جينا كأقةقي ة ي

 ١ٛؿ اإلنكةيٌن.كيُؿد مجط تك٤ٌُ٭٥ املنؤكـ ىلع ا٣

ح  ا٣يٌت نن٭ؽ احلٮـ إوؽار  (1))دراـثه يف أقٕاؽ ٗـؽٌيث املكؽوث(د٧ٌس٢ دل٧ٔٮ

                                                                                              

 م٪ةیس.٬ةی ٦ٕؿٚخ( اككیش در ژرؼ1)
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 - )مطادر املكؽوث(٠ذةب  -٦٪٭ة إىل ال٤٘ح ا٣ٕؿبٌيح  (1)دؿدمح ال١ذةب اثلةين
ا )حمٜرٌيث املفأّث(ػُٮةن يف ٬ ؾا املكةر ٦ٌذجٕني ٦٪٭ش  ، كب٧بلظْحو ٧ٔيٞحو صؽ 

ل٧٤كةا٢ كاإلماكالت املُؿكظح، أك ا٣يٌت يي٧ك٨ َؿظ٭ة يف دلةؿ ٩ْؿٌيح املٕؿٚح 
امل٤ُٞح. كأ٩ة أرل أٌف إجنةز ٬ ؾا اجل٭ةد املٌٞؽس ال١جي ر٬نيه ثةملكةٔؽة ا٣ٌيت 

فث اإلٔاـ اخلٕييٌن ٌٝؽ٦ذ٭ة  ـٌ كراعيح راحك٭ة  (2)لْخكْيٓ كاألحباث مؤ
، كا٣رتدمح ا٣ٕؿبٌيح ر٬ي٪حه حمٕػحيق مطتاح يؾدمالنيغ  ق٧ةظح آيح اهلل

مؤٌقكح ادلحل٢ اتلةثٕح هلة أل٣ُةؼ ا٣ٕذجح احلكح٪ٌيح املٌٞؽقح، إذ حت٤٧ٌخ 
 مكؤكحٌلح دٕؿيت ال١ذةب كنرشق.

كيف اخلذةـ ال يٛٮدين أف أدٌٞؽـ ثةلن١ؿ ل٤ض٭ٮد املٌ٪يح ا٣يٌت ثؾهلة املرتص٥ 
يف دٕؿيت ٬ ؾا ال١ذةب، ك٬ٮ ٢٧ٔه  (3)ينضيػر احلفيا٣ٛة٢ً املعرتـ الكٌيؽ 

؛ ٧٠ة ال يٛٮدين أف أم١ؿ املكةٔؽات املؼ٤ىح كاملذةثٕح املس٧ؿة  ٜه مةؽٌّ كدٝي
مكؤكؿ كظؽة ابلعٮث حمٕػقٌل حميؽٞ أرداكف لك٧ةظح األقذةذ ادل٠ذٮر 

                                                                                              

حن ٨٦ ال١ذت يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح اإلقبل٦ٌيح، ك٩ْؿٌيح  حمٕػضفني زادق ٣ٞؽ أ٣ٌٙ النيغ (1) دل٧ٔٮ
املٕؿٚح املٞةر٩ح كاملٕؿٚح ادليجيٌح، كٝةـ ثتجٮيت ٦ة يذ٤ٌٕٜ ٦٪٭ة ث٪ْؿٌيح املٕؿٚح اإلقبل٦يٌح يف 

ٞبل٩حٌذ٭ة  -1مخكح أصـاءو كَم/   -3مىةدر املٕؿٚح  -2املٕؿٚح.. ٦ة٬ٌيذ٭ة كإماك٩٭ة ٔك
املٕؿٚح ا٣برشٌيح.. حبره يف  -5ك 4ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاتلىٌٮرات املٕؿٚح ا٣برشٌيح.. حبره يف 

]ٜ ٌٞ ح. ]املع ـء اثلةين ٨٦ ٬ ؾق املض٧ٔٮ ٓه يف اجل  اتلىؽيٞةت. ٚةبلعر يف مىةدر املٕؿٚح كاٝ
 ی آمٮزیش كپژك٬یش ا٦ةـ مخيىن.( مٮٌقك2٫)
 ( ٌٔٮ كظؽة ا٣رتدمح ا٣ٛةرقيٌح يف مؤٌقكح ادلحل٢.3)
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ٌٮ اهليبح ا٧٤ٕ٣ٌيح  املٕؿٌٚيح يف مؤٌقكح ادلحل٢ لدلراقةت كابلعٮث ا٣ٕٞؽيٌح ٔك
ل٤ذ٤ٕي٥ كاألحبةث؛  كٛح يف مؤٌقكح اإل٦ةـ اخل٧ييٌن يف ٚؿع ا٤ٛ٣

ٚجةإلًةٚح إىل ٝية٫٦ ثذعٞيٜ ال١ذةب، حت٢٧ٌ مكؤكحٌلح اإلارشاؼ ىلع ٬ ؾا 
، ك٦ٞةث٤ح اجلٌه األويٌل ٦ٓ ا٣رتدمح،  ٌٝحو املنػؿكع كمؿاصٕح ٩ٌه ا٣رتدمح ثؽ

ٌٝحو اقتس٪ةاٌيحو ٢ٌٝ ٩ْي٬ة.  كاقذُةع أداء ٬ ؾق امل٭٧ح ثؽ

ا أدٞؽٌ  ـ ثةلن١ؿ اجلـي٢ لٌك ٨٦ قة٥٬ يف إجنةز ٬ ؾا ا٢٧ٕ٣، راصينة أف كأػين
 .احلكني  ٔجؽ اهلل  يكٮف ٦ٞجٮالن ٔ٪ؽ اهلل، كمن٧ٮالن ثأ٣ُةؼ اإل٦ةـ أيب

 
 زادق حم٧ؽظكني

 ٬ 1439ربيٓ األٌكؿ  17
 ـ 2117اك٩ٮف األٌكؿ  6





 

فيقّذيت 
ّ
 انًؤن

. ك٨٦ يف أقٕاؽ ٗـؽٌيث املكؽوث( دراـثه )٬ ؾا ٬ٮ ال١ذةب اثلةين ٨٦ ق٤ك٤ح 
أص٢ أف دذٌط ماك٩ح ٬ ؾق الك٤ك٤ح ٨٧ً حبٮث كدراقةت أ٩ٮاع ٩ْؿٌيح 
املٕؿٚح كاٌتة٬ةد٭ة املؼذ٤ٛح؛ جيت أف ٤٩ِف ٩ْؿةن ىلع أ٥ٌ٬ د٤ٟ االٌتة٬ةت 

ـو كامل٪ة٬ش يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح. كي٧ك٨ دؿديت دميٓ ٬   ؾق امل٪ة٬ش ٨٧ً ٩ْة
؛ أل٩ٌ٭ة إ٦ٌة أف دكٮف ٦ٌٞيؽةن كختذٌه ث٪ُةؽو ٦ٕنيو ٨٦ املٕؿٚح اإلنكة٩ٌيح،  مةم٢و

ؾا ي٧ك٨ دى٪يٛ٭ة ٧٠ة ييل/  أك دكٮف ٤ُ٦ٞحن ٗي ٦ٌٞيؽةو. كب٭ 

 اهىًاٌخ اهىكّيدة

 . ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ادليجٌيح.1

 . ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ا٣ٕؿٚة٩ٌيح.2

ؽ ا٣ٌٞةية األػبلٌٝيح، كخيٌىه هلة ٝك٥ه ٠جيه ٨٦ . ٩ْؿٌيح املٕؿٚح يف ٩ُة3
 ٥٤ٔ ٤ٚكٛح األػبلؽ.

حه أك ىلع األ٢ٌٝ 4 . ٩ْؿٌيح املٕؿٚح املؿدجُح ثٌٞةية ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح )دل٧ٔٮ
ٓه ٨٦ ٤ٚكٛح ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبٌيح(.  ٝك٥ه كاق
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حه أك ىلع األ٢ٌٝ 5  . ٩ْؿٌيح املٕؿٚح اجلةّؿة إىل ٌٝةية ا٤ٕ٣ٮـ اإلنكة٩ٌيح )دل٧ٔٮ
ٓه ٨٦ ٤ٚكٛح ا٤ٕ٣ٮـ االصذ٧ةٌٔيح(.  ٝك٥ه كاق

. ٩ْؿٌيح املٕؿٚح يف الؿيةًٌيةت أك ٩ْؿٌيح املٕؿٚح املؿدجُح ث٪ُةؽ ا٣ٌٞةية 6
ي ذ لٟ.  الؿيةًٌيح. ٗك

 اهىًاٌخ اهىظهكة

 امل٪٭ش املجيٌن ىلع احل٧١ح اإلقبل٦ٌيح. -1
 امل٪٭ش احلؽير املجيٌن ىلع ٤ٚكٛح ديكةرت. -2
 اتلع٤ي٤ٌيح )٤ٚكٛح ادلكؿ اجلةَٞح ثةإلجن٤يٌيح(.٦٪٭ش ا٤ٛ٣كٛح  -3
، ٦س٢ اهلؿ٦٪يٮَيٞة ا٤ٛ٣كٌٛيح، (1)امل٪٭ش املجيٌن ىلع ا٤ٛ٣كٛح األكرٌبٌيح -4

٥٤ ا٣ْٮا٬ؿ ]ا٣ْة٬ؿادٌيح أك ا٣ٛي٪ٮ٦ي٪ٮلٮصية[ ، (3)، كاالٌتةق اجلٞؽٌم (2)ٔك
 ، ك٩ْؿٌيح املٕؿٚح ا٣جكٮٌيح.(4)كابلجيٮٌيح

 مٮت ٩ْؿٌيح املٕؿٚح. -5
                                                                                              

(1) Continental Philosophy. See: Terms "Continental 
Philosophy", Hermenutics", Structualism",... in: Edward 
Craig, Routledge Encyclopedia of Philosophy & Robert Audi, 
The Cambridge Dictionary of Philosophy & William L  
Reese, Dictionary of Philosophy and Religion & Jonathan 

Dancy & Ernest Sosa, A Companion to Epistemology. ]ٜ ٌٞ  ]املع
(2) Phenomenology.  
(3) The Frankfurt School. 
(4) Structuralism. 
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٩ْؿٌيةت املٕؿٚح ا٣ُجيٌٕيح، ٨٦ ٝجي٢ ٩ْؿٌيح املٕؿٚح املذ٤ٌٕٞح ثة٤ٕ٣ٮـ  -6
ي٬ة.(1)ا٣ُجيٌٕيح  ، ٩ْؿٌيح املٕؿٚح اتلاكم٤ٌيح، ٗك

األ٧ْ٩ح أك املؽارس املٕؿٌٚيح يف ا٤ٛ٣كٛح اإلقبل٦ٌيح ٨٦ ٝجي٢ املٌنةاٌيح،  -7
ي ذ لٟ.  كاإلارشاٌٝيح، كاحل٧١ح املذٕةحلح، ٗك

٥ االػذبلؼ ا٣ٛةظل ثني امل٪ة٬ش ا٣ٕة٦ٌح املؾ٠ٮرة، ٣ ١ٌ٪٭ة تنرتؾ يف  ٗر
ال١سي ٨٦ املكةا٢ األقةقٌيح يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح؛ ٨٦ ٝجي٢ حبر ٦ٕيةر الىؽؽ، 
كظٞيٞح الىؽؽ، كَؿؽ أك مىةدر املٕؿٚح، كإماكف املٕؿٚح. ك٨٦ ٬٪ة ي٧ك٨ 

حو ٨٦ ٬ ؾق ابلعٮث ثأق٤ٮب حمٮرٌيح املكأ٣ح ، كًلؾ لٟ ي٧ك٨ دراقح دل٧ٔٮ
حمٮرٌيح امل٪٭ش دراقذ٭ة ث٧٪٭ش حمٮرٌيح املؽرقح، كًلؾ لٟ ي٧ك٨ ابلعر يف ًٮء 

٥ ٨٦ إماك٩ٌيح دراقح مكةا٢ ٩ْؿٌيح أك حمٮرٌيح  النؼه. ك٨٦ ٬٪ة ٕٚل الٗؿ
املٕؿٚح ٨ٔ َؿيٜ دٞٮي٥ لٌك كاظؽو ٨٦ امل٪ة٬ش، كاملؽارس، أك امل١ٌٛؿي٨، 

ٌيةرات، كامل٪ة٬ش كاملؽارس ٣ ك٨ٌ ٔؿض ٩ْؿٌيةت دميٓ األمؼةص، كاتل
ا. كىلع ٬ ؾا األقةس  ة صؽ  ٕن املٕؿٌٚيح كدراقذ٭ة يذ٤ٌُت ز٦ة٩نة َٮيبلن كدلةالن كاق
ٚإٌف اخليةر األ٢ٌٚ ٬ٮ دٞؽي٥ املكةا٢ األقةقٌيح املنرتًلح ثني املؽارس 
، ز٥ٌ ٨٦ ػبلؿ اػذيةر اجلْؿٌيح الىعيعح كإزجةد٭ة  ٓو مةم٢و كامل٪ة٬ش بنكو صة٦

ؾا يٌذٌط مٮٝٛ٪ة بنكو ٦٪ُِفي   يٌذٌط ظة٣ح اجلْؿٌيةت ا٣يٌت دٞٙ ًٝجةهلة، كب٭ 
 تةق ال١سي ٨٦ األمؼةص، كاملؽارس، كاجلْؿٌيةت، كامل٪ة٬ش املٕؿٌٚيح.

ثةإلًةٚح إىل ثٕي ادلراقةت املٞةر٩ح يف حبٮث ٩ْؿٌيح  -ٌٝؽـ املؤ٣ٌٙ 

                                                                                              

(1) Naturalized Epistemology. 
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ء ٦٪٭ش مرشكاعن مةمبلن يف ًٮ - (1)املٕؿٚح كابلعر املٞةرف بلٕي امل٪ة٬ش
ح  امل١ٌٛؿي٨ املك٧٤ني م٢٧ أ٥ٌ٬ حبٮث كمكةا٢ ٩ْؿٌيح املٕؿٚح، ز٥ٌ أٌٔؽ دل٧ٔٮ
ح يذ٥ٌ اػذيةر اجلْؿٌيح  ة مل٪٭ش حمٮرٌيح املكأ٣ح. كيف ٬ ؾق املض٧ٔٮ ٞن دراقةتو كٚ
 ٓ ؛ ليك يٌذٌط ًك الىعيعح يف لٌك مكأ٣حو كإزجةد٭ة ث٪عٮو ٦٪ُِفي ٦ذ٨ٞو

حو ٠جيةو اجلْؿٌيةت ابلؽي٤ح كمٮٝٛ٪ة تة٬٭ة. ك ٬ ؾا املرشكع ٔجةرةه ٨ٔ دل٧ٔٮ
د٥ٌٌ ٠ذجنة ٔؽيؽةن، كٌَل ٠ذةبو ي٥ٌٌ حبسنة أك ٔؽدنا ٨٦ ابلعٮث األقةقٌيح يف 

ح ٔ٪ٮاف ) ؾق املض٧ٔٮ يف أ٧ٔةؽ ٩ْؿٌيح  دراقحه ٩ْؿٌيح املٕؿٚح. كٝؽ اػرت٩ة ل٭ 
 .(2)كق٧ٌي٪ة ٠ذةث٪ة احلةل )مىةدر املٕؿٚح((، املٕؿٚح

ؾا ال١ذةب ٚٞؽ صةء اػذيةر٩ة ٣ٕ٪ٮاف )مىةدر كٚي٧ة يؿدجٍ ثتك٧يح ٬  
؛ أل٫ٌ٩ أنكت ٨٦ ٩ْةاؿق، كرٌب٧ة يكٮف  (3)املٕؿٚح( ثٕؽ ص٭ٮدو كدراقحو كاقٕحو

                                                                                              

م٪ةیس ٦ٕةرص" ]دراقحه ٦ٞةر٩حه يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ( ٠ذةب "پژك٬یش دُجيُف در ٦ٕؿٚخ1)
ة٣ٕح كابلعر املٞةرف يف امل٪ة٬ش ا٣ٞةا٧ح ىلع ا٤ٛ٣كٛح اتلع٤ي٤ٌيح، املٕةرصة[ صةء ٩تيضحن ل٧٤ُ

كٝؽ ارشظ٪ة يف ٬ ؾا ال١ذةب أ٥ٌ٬ مكةا٢ ٬ ؾا امل٪٭ش ك٦ٞةر٩ذ٫ ث٧٪٭ش امل١ٌٛؿي٨ املك٧٤ني، ز٥ٌ 
 ٧ٝ٪ة ثؽراقذ٫ كدٞٮي٫٧. 

/ ٬ ؾا املىؽر كأ٦سةهل ثةل٤٘ح ا٣ٛةرقٌيح، كٝؽ دؿدم٪ة ٔ٪ٮا٫٩ إىل ال٤٘ح ا٣ٕؿبيٌح ثني ٦ٕٞٮٚني  مبلظْحه
ة ل٤ٞةرئ ا٣ٕؿيٌب. كٝؽ يكٮف املىؽر ٦رتدمنة إىل ا٣ٕؿبٌيح، ك٨٦ ٬٪ة ٚإٌف ر٥ٝ املضدٌل  إيٌةظن

 كالىٛعةت يني إىل ا٣جكؼح ا٣ٛةرقٌيح. ]املرتص٥[
( ٦٪ةثٓ ٦ٕؿٚخ. كٝؽ ٧ٝ٪ة ثرتدمح ا٣جكؼح اجلؽيؽة ٨٦ ٬ ؾا ال١ذةب كحتٞيٞ٭ة، كدٛةوي٢ 2)

ی ظكني زادق، حم٧ؽ، ٦٪ةثٓ ٦ٕؿٚخ، ا٩تنةرات مؤقك٫ا٣جكؼح ا٣ٛةرقٌيح اجلؽيؽة َم/ 
ٜ[ 1394آمٮزیش ك پژك٬یش ا٦ةـ مخيىن، چةپ اكؿ،  ٌٞ  ٬. ش. ]املع

 ثة٣ٛةرقٌيح/ ٦٪ةثٓ ٦ٕؿٚخ. (3)
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يع٫ أٌف مى٤ُط  ٥ ص٭ةت اجلٞه املعذ٤٧ح ٚي٫. كدًٮ أكرث دال٣حن ٦٪٭ة ٗر
ٌّٰ يكذ٢٧ٕ يف ٦ٕ٪حني ىلع األ٢ٌٝ/ (1)"٦٪جٓ  = مىؽر" منرتؾه ٣ْٛ
ٕؿٚح، ٨٦ ٝجي٢ اتلةريغ، كا٣ُجيٕح، كاإلنكةف، . ث٧ٕىن ٦ذ٤ٌٕٜ امل1

 كا٣ٕةل٥، كأ٦سةهلة.
. ث٧ٕىن ا٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح أك َؿؽ املٕؿٚح كأدكاد٭ة ا٣يٌت ٩٪ةؿ ثٮاقُذ٭ة 2

املٕؿٚح ثةتلةريغ، كالٮصٮد، كاخلة٣ٜ، كاملؼ٤ٮٝةت، كاإلنكةف، كا٣ٕةل٥، 
 ا٣ْة٬ؿٌيح. . احلٮاٌس 1كأ٦سةهلة. كأ٥ٌ٬ ٬ ؾق ا٣ُؿؽ أك ا٣ٞٮل ٔجةرة ٨ٔ/ 

 . الن٭ٮد. 3...(. كتن٢٧ احلةْٚح، كاتلؼٌي٢، كاخليةؿ). احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح، 2
 .(2)الن٭ةدة .5. ا٢ٕٞ٣. 4

ك٨٦ الٮاًط أٌف املؿاد ٨٦ املىؽر ٬٪ة املٕىن أك االوُبلح األػي، 
، ث٢ ٬ ؾا املٕىن ٬ٮ املذجةدر إىل ال٨٬ ٧٠ة يجؽك،  كاقذ٧ٕةهل ٚي٫ أكرث ميٮاعن

. كمٌةٚنة إىل ذ لٟ ٚإٌف resourceكاعدةن ٦ة يكذٛةد ٦٪٫ يف دؿدمح مى٤ُط 
 ٌّٰ كيتجةدر ٦٪٫ أكرث ٨٦ مى٤ُط "َؿؽ املٕؿٚح كأدكاد٭ة" املؿًٌلت منرتؾه ٣ْٛ

لٟ  ، كال مؿٌصط هل ٨٦ ٬ ؾق اجل٭ح ىلع مى٤ُط )مىةدر املٕؿٚح(. كًلؾ  ٦ٕىنن
اقذ٧ٕةؿ مى٤ُط "مىةدر املٕؿٚح" ث٧ٕىن ا٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح ك٦ؽرٌلد٭ة ٬ٮ 
٤ٕني ىلع ٩ْؿٌيح املٕؿٚح، ك٨٦ ٬٪ة يكٮف ا٣ٕ٪ٮاف  ٌُ ة لؤلمؼةص امل أكرث أنكن

م٧ٌٮف ٬ ؾا ال١ذةب. كىلع أٌم ظةؿو املؾ٠ٮر أنكت مى٤ُطو ي١ٕف كيبنٌي 
                                                                                              

( ث٧ة أٌف ٔ٪ٮاف ال١ذةب ثةل٤٘ح ا٣ٛةرقٌيح ٬ٮ "٦٪ةثٓ ٦ٕؿٚخ"، يرشح املؤ٣ٌٙ قجت اػذيةرق 1)
 ٌٞ  ٜ[ملى٤ُط "٦٪ةثٓ" ك٦ٛؿدق "٦٪جٓ". ]املع

(2 )Testimony )ٜ ٌٞ  أم ادلحل٢ اجلٞيٌل كيأيت اتلٛىي٢ يف ا٣ٛى٢ اثلة٨٦ إف مةء اهلل. )املع



 مىةدر املٕؿٚح  .............................................................................. 26

٫ ٨٦ ػبلؿ  ة، قٮؼ يـكؿ ٧ًٗٮ ٌن ظٌّت لٮ اكف ٔ٪ٮاف "مىةدر املٕؿٚح" اغم
. يط املؿاد ٦٪٫ ٬٪ة، كٚي٧ة قيأيت ٨٦ حبٮثو  دًٮ

٦ة دٌٞؽـ اكف ثية٩نة ملاك٩ح ال١ذةب اٌلم ثني أيؽي٪ة ثني خمذ٤ٙ ٦٪ة٬ش ٩ْؿٌيح 
ة أف ٤٩ِف ٩ْؿةن ىلع املٕؿٚح، كًليٌٛيح تك٧يذ٫ كقبج٭ة. ك٨٦ الٌػ ٌن ؿكرٌم أي

 . ـو تنذ٢٧ ىلع ز٧ة٩يح ٚىٮؿو حبٮز٫ ٚ٪ٞٮؿ/ يذ١ٌٮف ٬ ؾا ال١ذةب ٨٦ أربٕح أٝكة
ا٣ٞك٥ األٌكؿ ٦٪٭ة خمٌىهه ل٤عٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كابلةَ٪ٌيح، كا٣ٞك٥ اثلةين 
ل٤ن٭ٮد أك ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، كا٣ٞك٥ اثلة٣ر ل٢ٕٞ٤، كا٣ٞك٥ الؿاثٓ لدلحل٢ 

 ة يف ًٮء ٩ْؿٌيح املٕؿٚح.اجلٞيٌل أك الن٭ةد
٩ؽرس يف ا٣ٛى٢ األٌكؿ أ٥ٌ٬ ابلعٮث املٕؿٌٚيح يف دااؿة احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح 
، ٔؽد احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح،  ٌٰ كَم/ د٧ةيـ اإلظكةس كاإلدراؾ احلٌكػ
ٌٰ أك  اخلىةاه املٕؿٌٚيح ل٤عٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، ظىٮحٌلح اإلدراؾ احلٌكػ

ٌيح كإدرااكد٭ة ٦ٛة٬ي٥ أك ٌٝةية ظٌٮرٌيذ٫، ٠ٮف ٦٪ذضةت احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿ
)ث٪ةءن ىلع ٩ْؿٌيح ٠ٮ٩٭ة ٦ٛيؽةن ل٥٤ٕ٤ احلىٮيٌل(، كًليٌٛيح ظاكيح املٛة٬ي٥ 
احلٌكػٌيح، كإماك٩ٌيح ٦ٕؿٚح الادٌيةت كا٣ٛىٮؿ احلٞيٌٞيح لؤلميةء اخلةرصٌيح 
 ٌٰ ثٮاقُح احلٮاٌس أك ا٢ٕٞ٣ أك ٔؽـ إماك٩٭ة ث٭٧ة، كأذجةر اإلدراؾ احلٌكػ

ثؽكرق ىلع مكأتلني أقةقحٌذني ك٧٬ة/ إزجةت ا٣ٕةل٥ املعكٮس،  اٌلم ينذ٢٧
كإماكف كٝٮع اخلُإ يف اإلدرااكت احلٌكػٌيح أك ٔؽـ إماك٫٩. كيف ٬ ؾا ا٣ٛى٢ 
ٓو مكأ٣ح  ٩ؿًٌلـ اال٬ذ٧ةـ ث٪عٮو أكرب ىلع املكأ٣ح اثلة٩يح، كقججعر بنكو مٮٌق

 .(1)إزجةت ا٣ٕةل٥ املعكٮس يف ٠ذةب آػؿ )ال١ذةب اخلةمف(
                                                                                              

٬ةی پكني" ]٩ْؿٌيح املٕؿٚح يف م٪ةیس در ٧٤ٝؿك گـارقزادق، "٦ٕؿٚخ( ا٩ْؿ/ حم٧ؽ ظكني1)
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 ا٣ٛى٢ اثلةين ٩جؽأ ثذٕؿيٙ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح، كبيةف ٠يٌٛيح دجٮيج٭ة كيف
كأ٩ٮأ٭ة، ز٥ٌ ٤٩ِف ٩ْؿةن اعثؿةن ىلع احلٌف املنرتؾ كػـا٩ذ٫، كاخليةؿ، ك٩ُةؽ 
٬ ؾق احلٮاٌس ككّةاٛ٭ة، ك٩ؽرس اإلدراؾ اخليةٌل )اتلؼٌي٢( ٨٦ خمذ٤ٙ األثٕةد 

ؽ إماك٩يح اخلُإ أ ك ٔؽ٦٭ة. ز٥ٌ ٩جعر يف احلةْٚح، كاملضةالت، كػةٌوحن ٨٦ ثٕي
 ك٩ُةٝ٭ة، ككّةاٛ٭ة، كػىةاى٭ة، ك٩ٌٞٮـ أذجةر٬ة.

كيف ا٣ٛى٢ اثلة٣ر ٩جعر يف دةريغ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، كظٞيٞذ٫، كمبلؾ 
٫ٞ، كيف ا٣ٛى٢ الؿاثٓ ٩جعر يف ػىةاه ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، كأٝكة٫٦،  ٌٞ حت

املذىٌٮرة ا٣يٌت ك٩ُة٫ٝ، كيف ا٣ٛى٢ اخلةمف نكذٕؿض اإلماكالت املعذ٤٧ح أك 
ػُإ الن٭ٮد أك ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح، ز٥ٌ ٩ٌٞٮ٦٭ة. كصؽيؿه  د٪ٞي ٔؽـ إماك٩ٌيح

 ٜ ٌٞ ثةل٠ؿ أ٫ٌ٩ ٨٦ ثني لٌك حبٮث مىةدر املٕؿٚح ٚإٌف مكةا٢ حبر مبلؾ حت
ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاجلٞٮض املٮٌص٭ح هلة دٕؽُّ األوٕت كاأل٥ٌ٬، ك٬ ؾا ابلعر ٬ٮ 

 ٭ٮد تلٞؽي٥ احل٢ٌ هل.٣خ اجلؾً مؿًلـ اال٬ذ٧ةـ، كٝؽ ثي 
كيف ا٣ٛى٢ الكةدس ٩ٕؿِّؼ ا٢ٕٞ٣ يف ًٮء ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ث٤عةظ أ٫ٌ٩ 
مىؽره ل٧٤ٕؿٚح. ز٥ٌ ٩ذٌُؿؽ ٣ٞكٌم ا٢ٕٞ٣ ك٧٬ة اجلْؿٌم كا٧ٕ٣يٌل، ك٩ؽرس 
ظٞيٞح ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم كا٧ٕ٣يٌل، كًلؾ لٟ ػىةاى٭٧ة أك اتل٧ةيـ ثح٪٭٧ة، كيف 

ة حل٢ٌ مكأ٣حو  ٌن ، كَم ٢٬ أٌف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٦ٞىٮده ٌَيةت ابلعر ٩ذىٌؽل أي
ة؟ ٌن  يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح أي

ك٩ٮاو٢ ٬ ؾا ا٣ٞك٥ يف ا٣ٛى٢ الكةثٓ ثجعر كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم 
                                                                                              

ًؽيًَّح[، ٥ٝ، مؤٌقػك٫ ٍٕ ٬.   ،1394ی آمٮزیش كپژك٬نػٯ ا٦ةـ مخيىن ٩ُةؽ ا٣ٌٞةية ابلى
ٜ( ش، ٌٞ  ا٣ٛى٢ اتلةقٓ. )املع
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كننةَةد٫ يف لكي ٨٦ املٛة٬ي٥ كا٣ٌٞةية، كادلكر اٌلم ي٧ك٨ أف ي٤ٕج٫ يف لكي 
لٟ دكر ٦س٢ ٦٪٭٧ة، كيف اخلذةـ ٩جٌج٫ ىلع دكر ا٢ٕٞ٣ يف ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٌٍيح، كًلؾ  

 ٬ ؾق ا٣ٌٞةية يف املٕةرؼ اإلنكة٩ٌيح.
كيف ا٣ٛى٢ اثلة٨٦ ٩ٌٕؿؼ أٌكالن ادلحل٢ اجلٞيٌل ك٩بني أ٧ٌ٬ٌيذ٫ يف ا٤ٕ٣ٮـ 
كاملٕةرؼ اجل٤ٌٞيح، ز٥ٌ ٩جعر ٝيةـ أذجةرق أك ٔؽ٫٦ ىلع االقت٪ذةج. ز٥ٌ ٩جعر 

جعر ظٮؿ اػذبل٫ٚ ٨ٔ املؿصٌٕيح، كًلؾ لٟ ارشكط أذجةر ادلحل٢ اجلٞيٌل، ز٥ٌ ٩
٦٪ذشه ل٧٤ٕؿٚح  -أك الن٭ةدة  -كحنك٥ يف مكأ٣حو ٦ٕؿٌٚيحو َم/ ٢٬ ادلحل٢ اجلٞيٌل 

  أك ٩ة٢ٝه هلة؟ كيف ٩٭ةيح ا٣ٛى٢ ٩جعر أذجةر ادلحل٢ اجلٞيٌل ك٦جنأ أذجةرق.
كيف اخلذةـ ٩ذٌٞؽـ ثةلن١ؿ اجلـي٢ إىل األقذةذ ال١جي ق٧ةظح آيح اهلل 

٢ ٤ٔي٪ة ثإرمةداد٫ كآراا٫ ادلٝيٞح  حمٕػحيق مطتاح يؾدما٣ٕبٌل٦ح  ٌٌ اٌلم دٛ
قتػ يف حبٮثو ٨٦ ٬ ؾا ال١ذةب. كًلؾ لٟ أيخ ا٣ٕةل٥ ا٣ٛة٢ً ظرضة األقذةذ 

ٜؿ قتٜديج ٌٝحو اٌلم َة٣ٓ ال١ذةب  الـؽ كأثؽل مبلظْةد٫ ا٣ٌٞي٧ح، كأم١ؿ ثؽ
ة لٌك ٨٦ أاع٩ين يف ٬ ؾا ابلعر، كػةٌوحن ٦ٕةك٩ٌيح ابلعٮث يف مؤٌقكح  ٌن أي

 ل٤ذ٤ٕي٥ كاألحبةث، كمكؤكيل ا٣جرش ٚي٭ة. اخل٧ييٌن اإل٦ةـ 
 

 ل٤ٕ٤ٮـ كاألحبةث مؤٌقكح اإل٦ةـ اخل٧ييٌن 
 زادق حم٧ؽظكني

 2117آذار  29



 

 عن يصادر انًعزفت أو طزقها
ٌ
 نبذة

، كبذٕجيو آػؿ دلي٫ َؿؽه كأدكاته ٠سيةه 
اإلنكةف دلي٫ ٝٮنل إدرا٠ٌيحه

 أ٧ٌ٬٭ة/ احلٮاٌس كا٢ٕٞ٣ كا٤ٞ٣ت.ل٧٤ٕؿٚح، 
ذني/  ٌك٥ احلٮاٌس إىل دل٧ٔٮ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح اكلكؽ، كابلرص،  -1دٞي

احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح، اكحلٌف املنرتؾ، كاخليةؿ،  -2كالك٧ٓ، كال٧٤ف، كالن٥ٌ. 
ىلع كاملذىػٌؿٚح )املذؼٌي٤ح كاملذ١ٌٛؿة(، كاحلةْٚح، كالٮا٧٬ح. ٧٠ة أٌف ا٢ٕٞ٣ 

.ٝك٧ني/ ٢ٞٔو ٩ْ ٢ٞو ٧ٔيلي  ؿمي ٔك
املٕؿٚح ا٣يٌت حتى٢ ٨ٔ َؿيٜ ا٤ٞ٣ت ٦ٕؿٚحه م٭ٮديٌحه كببل كاقُح الىٮر 

ذني ٌك٥ ثؽكرق إىل دل٧ٔٮ ة يٞي ٌن ـٌ  الن٭ٮد -1/ كاملٛة٬ي٥ ال٬٪ٌيح. ك٬ ؾا أي . (1)ا٣ٕة
 .(2)الن٭ٮد اخلةٌص اٌلم يأيت ٨ٔ َؿيٜ االرديةض -2

                                                                                              

( كاملٞىٮد ٦٪٫ ٬ٮ ٦ة يذةح ٣ٕة٦ٌح اجلةس، ٚإ٩ٌ٭٥ ٦سبلن يؽرًلٮف ظٌٮر٥٬ أل٩ٛك٭٥. 1)
، ث٧ٕىن أٌف لٌك مؼهو يى٢ إىل  ؾا الن٭ٮد أك ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٧ٔٮيمٌّ ك٬ ١ؾا ٚإٌف ٦س٢ ٬ 

)ٜ ٌٞ . )املع ؾق اتلضؿبح دكف احلةصح إىل ارديةضو  ٬ 

،  ( تؽر اإلمةرة إىل أفٌ 2) ٓو ة ل٤ذٕؿيٙ املُؿكح هلة ٬٪ة ذات ٦ٕىنن كدلةؿو كاق ٞن املٕؿٚح كٚ
كٌٚبلن ٨ٔ املٕؿٚح ثٮاقُح املٛة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪يٌح أك ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل، ِٚم تن٢٧ 
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ة يي٪ْؿ إحل٭ة  ٌن ٌٚبلن ٨ٔ ا٣ُؿؽ أك املىةدر املؾ٠ٮرة، ٬٪ةؾ أمٮره أػؿل أي
ٝنة أك مىةدر ل٧٤ٕؿٚح؛ ٦س٢ االقتجُةف )اتلأٌم٢ ابلةَيٌن( ، (1)ثٮوٛ٭ة َؿ

ح كالنٕٮر األػبلٌٌف، كالنٕٮر ادلييٌن، كالنٕٮر اجل٧ةٌل، كاتلضؿبح ادليجيٌ 
 ، كابلىية، كالٮيح، كاإلهلةـ.(3)، كادلحل٢ اجلٞيٌل أك الن٭ةدة(2)كاملؿصٌٕيح

ـه  ي٧ك٨ ابلعر ظٮؿ ا٣ٞٮل املٕؿٌٚيح ٨٦ صة٩بني/ األٌكؿ ٧٠ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮ
٢ ٥٤ٔ اجلٛف ]ا٤ٛ٣كٌَف[ ثةجلة٩ت األٌكؿ؛ إذ  ٌٛ . كيذ١ كصٮدمٌّ كاآلػؿ ٦ٕؿيفٌّ

 . اجلة٩ت الٮصٮدٌم يت٪ةكؿ حبر ٬ ؾق ا٣ٞٮل ٨٦ 
٢ ثؽراقذ٭ة ٥٤ٔ ٩ْؿٌيح املٕؿٚح. كأ ٌٛ  ٦ٌة اجلة٩ت اثلةين ٚ٭ٮ رؤيحه ٦ٕؿٌٚيحه يذ١

كب٧ة أٌف اٌتة٬٪ة يف ٬ ؾا ال١ذةب ٦ٕؿيفٌّ، ٚكٮؼ ٩ذةثٓ دراقح ا٣ٞٮل 
ة ٨٦  ٕن املٕؿٌٚيح ا٣يٌت َم مىةدر املٕؿٚح كَؿٝ٭ة ٨٦ ٬ ؾق اجل٭ح. كال ثٌؽ َج

                                                                                              

ة املٕؿٚح ث٘ي كاقُح املٛة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪يٌح أك ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. ك٨٦ ٬٪ة ٩ٌٕؽ  ٌن أي
ة. ٚي ٌن ٧ة خيٌه دٕؿيٙ املٕؿٚح، راصٓ/ ظكني زادق، الن٭ٮد ٨٦ مىةدر املٕؿٚح أي

 ،[املٕةرصة كاتلعٌؽيةت املٕؿٚح حت٤ي٢" ]٦ٕةرص ٬ةی كچةلل ٦ٕؿٚخ حت٤ي٢حم٧ؽ، "
 ؛26 ػ 11 ص ـ، 2117 اعـ ػؿيٙ ،17 ا٣ٕؽد ،"٤ٚكٍف ٦ٕؿٚخ" ٚى٤يح

م٪ةیس ٦ٕةرص" ]دراقحه ٦ٞةر٩حه يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ٦ٕؿٚخ در دُجيُف پژك٬یش"
ٛى٢ اثلةين. كصؽيؿه ثةل٠ؿ أٌف ل٧٤ؤ٣ٌٙ حبسنة ٦ٌٛىبلن ظٮؿ دٕؿيٙ املٕؿٚح املٕةرصة[، ا٣

ٞبل٩حٌذ٭ة يف ٠ذةث٫ اجلؽيؽ اٌلم حي٢٧ ٔ٪ٮاف/ "٦ٕؿٚخ؛ چحكّت، اماكف  كإماك٩٭ة ٔك
)ٜ ٌٞ ٞبل٩حٌذ٭ة[. )املع ٞبل٩يخ" ]املٕؿٚح.. ٦ة٬يٌذ٭ة كإماك٩يٌح ظىٮهلة ٔك   ٔك

(1) Introspection. 

(2) Authority. 
(3) Testimony. 



 20  .....................................................................................  ٨ٔ مىةدر املٕؿٚح أك َؿٝ٭ة ٩جؾةه 

دراؾ دلل اإلنكةف ٣حكخ اإلمةرة إىل أٌف املجةظر املٕؿٌٚيح ظٮؿ ٝٮل اإل
ة ٨ٔ املجةظر ا٤ٛ٣كٌٛيح ك٦ٕؿٚح الٮصٮد، ث٢ إٌف  ث٧ٕـؿو كال ٦٪ٛى٤حن د٧ة٦ن
. ىلع قبي٢ املسةؿ نكذُيٓ َؿح  ٬ ؾي٨ احل٤ٞني دٮصؽ ثح٪٭٧ة ٔبلٝةته كزيٞحه
٦جةظر ٦ٕؿٌٚيحو ظٮؿ ٝٮنل ٦س٢ احلٌف املنرتؾ كالٮ٥٬، ك٣ ك٨ ثٕؽ إزجةت 

ة. كىلع كصٮد٬ة يف ٥٤ٔ اجلٛف ]ا٤ٛ٣كٌَف[ ة كمك٧ٌ٤ن ًن ، أك ٩أػؾ كصٮد٬ة ٦ٛؿك
حبر اخلىةاه  ىلعلٌك ظةؿو ي٪ىٌت ا٬ذ٧ة٦٪ة األقةيٌس يف ٬ ؾا ال١ذةب 

 املٕؿٌٚيح ٣ٞٮل املٕؿٚح كمىةدر٬ة، ك٬ ؾا ٦ة ق٪عٌر اخلُٯ حنٮق إف مةء اهلل.
ي٧ذ٤ٟ اإلنكةف إدرااكتو ك٦ٕةرؼ مٌّت ٨٦ ظير قٕح مىةدر املٕؿٚح/ 

، كاإلدراؾ اخليةلٌ الن٭ٮد أك اإلدراؾ  ٌٰ كاإلدراؾ  ،احلٌٮرٌم، كاإلدراؾ احلٌكػ
ا إىل رؤل ال١سي ٨٦ ا٣ٞؽ٦ةء(، كاإلدراؾ ا٣ٕٞيٌل. ك٨٦ ٬٪ة  الٮ٬ٌٌم )اقت٪ةدن
دؽػ٢ يف ٩ُةؽ األٕٚةؿ املؼذ٤ٛح ٣ٞٮل اإلنكةف اإلدرا٠ٌيح أمٮره ٨٦ ٝجي٢ 

رااكت ، كاحلِٛ. كي٧ك٨ دجٮيت أ٩ٮاع إداالقذؾاكراتل١ٛي، كاتلؼٌي٢، ك
اإلنكةف كإٔٚةهل اإلدرا٠ٌيح أك ثذٕجيو آػؿ، مؿاظ٤٭ة كمؿادج٭ة ث٪عٮو أك٢٧ 

 كأم٢٧ ىلع اجلعٮ اتلةل/
 .احلٌػٮرٌم  الن٭ٮد أك اإلدراؾ -1
ٌٰ  اإلدراؾ -2  اٌلم حيى٢ ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح. احلكٌػ
ٌٰ اٌلم حيى٢ ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح؛ ٦س٢  اإلدراؾ -3 احلٌكػ
 قذؾاكر كاحلِٛ كاتلؼٌي٢.اال

 .ا٣ٕٞيلٌ  اإلدراؾ -4
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٦ة دٌٞؽـ، يجؽك أ٫ٌ٩ ٨٦ ٗي الىةات ختىيه مؿادت اإلدراؾ  يف ًٮء
كمؿاظ٫٤ ث٧ؿدجح "احلٌف ا٣ْة٬ؿٌم"، ك"مؿدجح اخليةؿ"، ك"مؿدجح ا٢ٕٞ٣"، 
ذ٢٧ أٌف االٝذىةر ىلع  ؾا املٞةـ. حيي كإ٧٬ةؿ األٕٚةؿ اإلدرا٠يٌح األػؿل يف ٬ 

اثلبلث، يأيت ٨٦ ثةب ارشح أ٥ٌ٬ املؿادت أك األٕٚةؿ  ٬ ؾق املؿاظ٢
 اإلدرا٠يٌح لئلنكةف.

كىلع لٌك ظةؿو حن٨ نرشح ك٩ٌٞٮـ يف ٬ ؾا ال١ذةب أ٥ٌ٬ املىةدر أك ا٣ُؿؽ 
املؾ٠ٮرة؛ ظير قجذ٪ةكؿ يف ا٣ٞك٥ األٌكؿ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كابلةَ٪ٌيح. كيف 

اثلة٣ر ا٢ٕٞ٣، كيف  ا٣ٞك٥ اثلةين الن٭ٮد أك ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، كيف ا٣ٞك٥
 ا٣ٞك٥ الؿاثٓ اخلرب أك ادلحل٢ اجلٞيٌل. 

يف ا٣ٞك٥ األٌكؿ اٌلم ي٪ٞك٥ إىل ٚى٤ني ٩جعر احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كابلةَ٪ٌيح 
 ٨٦ ٦٪ْةر ٩ْؿٌيح املٕؿٚح. ك٩جؽأ يف ا٣ٛى٢ األٌكؿ ثجعر احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح.
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 الحٌاّس الظاىزّيت ًالباطنّيت  

 

 هنظار نظزّيت الوعزفتهن 
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ّيت، ياهّيتها، وخصائصها، واعتبارهاانظاهز األّول: انحىاس انباب األّول: انفصم  

  الحٌاّس الظاىزّيت 

 هاىّيتيا ًخصائصيا ًاعتبارىا 

 



  



 

 تًهيذٌ 

 ٌٰ ػٌىى٪ةق ظكت االوُبلح ثإدراؾ احلٮاٌس اٌلم  -اإلدراؾ احلٌكػ
ي٧ك٨ اجلْؿ  -ا٣ْة٬ؿيٌح، كنكذ٫٤٧ٕ ملس٢ ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ اإلدراؾ ٚعكت 

. كيججيغ َؿح أ٥ٌ٬ املٮاًيٓ املذ٤ٌٕٞح ثةإلدراؾ  إحل٫ كحبس٫ ٨٦ زكاية خمذ٤ٛحو
ٜو ك ٌٰ كاحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيٌح كارشظ٭ة يف حبرو ٧ٔي مةم٢و ٨٦ زاكيح احلٌكػ

ك٥ احلٮاٌس أك ا٣ٞٮل احلٌكػيٌح إىل  ة دٞي ٞن ٩ْؿيٌح املٕؿٚح. كًل٧ة أارش٩ة قةث
احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيٌح ٦س٢ ظةٌقح الكؽ، كالك٧ٓ، كالن٥ٌ،  -1 َةاٛذني/

احلٮاٌس ابلةَ٪يٌح ٦س٢/ احلٌف املنرتؾ، كاخليةؿ،  -2كال٧٤ف، كابلىػؿ. 
كاحلةْٚح، كاملذرٌصٚح )املذؼي٤ٌح كاملذ١ٌٛؿة(، كالٮا٧٬ح. كي٧ك٨ َؿح 

ح، حبٮثو ٠سيةو كاقٕحو يف دلةؿ احلٮاٌس، قٮاءه ا٣ْة٬ؿيٌح ٦٪٭ة أـ ابلةَ٪يٌ 
كاملٕةرؼ احلةو٤ح ٨٦ ا٣ٞك٧ني. كأ٥ٌ٬ املجةظر املٕؿٚيٌح يف دلةؿ احلٮاٌس 

 ا٣ْة٬ؿيٌح ٔجةرةه ٧ٌٔة ييل/
1- . ٌٰ  اتل٧ةيـ ثني اإلظكةس كاإلدراؾ احلٌكػ
 ٔؽد احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح. -2
 اخلىةاه املٕؿٌٚيح ل٤عٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح. -3
 أك ظٌٮرٌيذ٫. ظىٮحٌلح اإلدراؾ احلٌّسٌ  -4
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؟ ةية٥ أك ٌٝي٬ةاحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كإدرااكد٭ة، ك٢٬ َم ٦ٛ ٦ُٕيةت -5
 )ث٪ةءن ىلع الؿؤيح ا٣ٞةا٤ح إ٩ٌ٭ة دٛيؽ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل(.

 ٠يٌٛيح ظاكيح املٛة٬ي٥ احلٌكػٌيح. -6
إماكف ٦ٕؿٚح الادٌيةت كا٣ٛىٮؿ احلٞيٌٞيح لؤلميةء اخلةرصٌيح ٨ٔ َؿيٜ  -7

 احلٮاٌس أك ا٢ٕٞ٣، أك ال ٬ ؾا كال ذاؾ.
ٌٰ اٌلم ي٪ُٮم ثؽكرق ىلع مكأتلني أقةقحٌذني/ ا -8 ٔذجةر اإلدراؾ احلٌكػ

 إزجةت ا٣ٕةل٥ املعكٮس كاظذ٧ةؿ ػُإ اإلدرااكت احلٌكػٌيح أك ٔؽـ ػُب٭ة.
ة ظٮؿ احلٮاٌس  ٛن ٩ت٪ةكؿ يف ٬ ؾا ا٣ٛى٢ ٥ْٕ٦ ابلعٮث املنةر إحل٭ة آ٩

ؾا ابلعر ا٣ْة٬ؿٌيح ٨٦ ػبلؿ ٩ْؿٌيح املٕؿٚح، ز٥ٌ يف ا٣ٛى٢ اثلةين ٩ٮاو٢ ٬  
ظٮؿ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح. ك٨٦ الرضكرٌم ٝج٢ ادلػٮؿ يف ٬ ؾق ابلعٮث أف ٤٩ِف 
ٌٰ يف ا٤ٕ٣ٮـ املؼذ٤ٛح؛ ٣جكذ٤ُٓ آراء د٤ٟ  ٩ْؿةن اعثؿةن ىلع اإلدراؾ احلٌكػ
ؾا الكجت ٩جؽأ حبس٪ة ثةتلٌٕؿؼ ىلع ماك٩ح اإلدراؾ  ا٤ٕ٣ٮـ يف ٬ ؾا املضةؿ؛ كل٭ 

ٌٰ يف خمذ٤ٙ ا٤ٕ٣ٮـ.  احلٌكػ

 اإلدران اهذّسـّي في اهػهوي اهىختهفة ىماًة

ٌٰ إدراؾه أك ٦ٕؿٚحه دأيت ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح. ك٬ٮ  اإلدراؾ احلٌكػ
ة ٨٦ (1)ؿ مؿاظ٢ اإلدراؾ دلل اإلنكةف كاحليٮافأكٌ  ٕن ة كاق ٛن ، كي٥ٌٌ َي

                                                                                              

( يؿل مؤ٣ٌٙ ٬ ؾا ال١ذةب أٌف أكىل مؿاظ٢ اإلدراؾ دلل اإلنكةف كاحليٮاف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك 1)
ـٌ كا٣بكيٍ. أًٙ إىل ذ لٟ أٌف املٕؿٚح ثةملنةٔؿ احلةو٤ح لئلنكةف ٨ٔ َؿيٜ  الن٭ٮدٌم ا٣ٕة

 



 29  ..............  ابلةب األٌكؿ/ ا٣ٛى٢ األٌكؿ/ احلٮاس ا٣ْة٬ؿٌيح، ٦ة٬ٌيذ٭ة، كػىةاى٭ة، كأذجةر٬ة

 حبر ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ اإلدراؾ ٨٦ زكاية كصٮا٩ت مٌّت/احلٮاٌس. كي٧ك٨ 
ٌٰ ٨٦ ٦٪ْةر أ٩ُٮلٮصي .1   .(1)ا٥٤ٕ٣ ةاإلدراؾ احلٌكػ
ٌٰ ٨٦ ٦٪ْةر ٥٤ٔ اجلٛف ا٤ٛ٣كٌَف.2  . اإلدراؾ احلٌكػ
ٌٰ ٨٦ ٦٪ْةر ٥٤ٔ اجلٛف اتلضؿيٌب.3  . اإلدراؾ احلٌكػ
ٌٰ ٨٦ ٦٪ْةر ٩ْؿٌيح املٕؿٚح.4  . اإلدراؾ احلٌكػ

يف  حاأل٩ُٮلٮصيٌ  حالٮصٮديٌ  ٨٦ احليثٌيحجيؿم ابلعر ظٮؿ ا٥٤ٕ٣ كاإلدراؾ 
ٌٰ ػةٌوحن دلؿدنا أك ٦ةٌدي ة،  أمٮرو ٨٦ ٝجي٢ ٠ٮف اإلدراؾ اع٦ٌحن كاإلدراؾ احلٌكػ

ٍؽرىؾ  ة، كاحٌتةد اإلدراؾ كال٧يؽرًؾ كال٧ي ًن ا أك ٔؿ آػؿ،  أك ثذٕجيو  -كًلٮ٫٩ صٮ٬ؿن
، كاحلةٌس كاملعكٮس احٌتةد ا٢ٕٞ٣ كا٣ٕة٢ٝ كاملٕٞٮؿ، ك ٌٰ احٌتةد اإلدراؾ احلٌكػ

كالٮصٮد ال٬يٌن، كأٝكةـ ا٥٤ٕ٣ )ا٥٤ٕ٣ ثبل كاقُحو أك الن٭ٮدٌم، كا٥٤ٕ٣  -
ثٮاقُحو أك احلىٮيٌل(، كمؿاظ٢ اإلدراؾ، كا٣ٕبلٝح ثني اجلٛف اجلةَٞح 

ةؿ، كأ٩ٮاع ا٢ٕٞ٣، ك٦ة مةث٫ ذ لٟ.  ٌٕ  كا٢ٕٞ٣ ا٣ٛ
                                                                                              

ؾق الؿؤيح ىلع  ؾا ال١ذةب ديُؿح ٬  . يف ٬  حه حنٮو أكقٓ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيٌح ٦ٕؿٚحه ظٌٮريٌ
ة يف ا٣ٛى٤ني اثلة٣ر  ٌن ؿح أي اثذؽاءن ٨٦ ا٣ٛى٢ األٌكؿ إىل ا٣ٛى٢ الكةدس، كدُي
ح املٕؿٚيٌح، ك٬ٮ ٠ذةبه ثٕ٪ٮاف "٦ٕؿٚخ  ؾق املض٧ٔٮ كالؿاثٓ ٨٦ املضدٌل اثلة٣ر ٨٦ ٬ 

ا إىل ٦ة دٌٞؽـ كيف ًٮء ٦ة برشی؛ زيؿقةػخ ح[. كاقت٪ةدن ٬ة" ]أقف املٕؿٚح ا٣بنػؿيٌ
ة ي٧ك٨  ٞن ٌٰ ي٧س٢ٌ أكىل مؿاظ٢ إدراؾ اإلنكةف قيأيت الظ ا٣ٞٮؿ/ إٌف اإلدراؾ احلٌكػ

 كاحليٮاف ل٤ٮإٝيٌةت املعكٮقح كا٣ُجيٕيٌح.
 ( أم املجةظر ا٣ٌيت دؽكر ظٮؿ ا٥٤ٕ٣ ثةمل٪ْةر األ٩ُٮلٮيٌج.1)
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ة ٤ٚكٛي ة اٌلم  -٥٤ٔ اجلٛف ]ا٤ٛ٣كٌَف[  ٌؽ ٧٤ٔن بلعٮث  يذٌٕؿض -يٕي
٨٦ ٝجي٢ اتل٘ةيؿ ثني اجلٛف كابلؽف، ك٢٬ اجلٛف صٮ٬ؿه أك  اجلٛف الٮصٮديٌح

؟ كدٌٕؽًد اجلٛف أك كظؽد٭ة، كأ٩ٮاع األ٩ٛف )اجلجةدٌيح، كاحليٮا٩ٌيح،  ٔؿضه
كاإلنكة٩ٌيح(، ك٢٬ اجلٛف ٦ةٌديٌحه أك دلٌؿدةه؟ كظؿًلًح اجلٛف أك زجةد٭ة، كدكةم٢ 

، كظؽكث اجلٛف أك ٝؽ٦٭ة، كا٣ٕبلٝح ثني اجلٛف كابلؽف، كا٣ٞٮل اجلٛف
اإلدرا٠ٌيح كاتلعؿيكٌيح ل٤٪ٛف احليٮا٩ٌيح، كا٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح ل٤٪ٛف اجلةَٞح، 
كػ٤ٮد اجلٛف كبٞةا٭ة، كاتل٪ةقغ، كقٕةدة اجلٛف كمٞةا٭ة، كاملٕةد الؿكظةيٌن 

ا٩ٌيح، يؽكر الالكـ كاجلك٧ةيٌن. ٔ٪ؽ ابلعر يف ا٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح ل٤٪ٛف احليٮ
ظٮؿ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كابلةَ٪ٌيح كأٝكة٦٭ة، كاألد٣ٌح ىلع كصٮد ا٣ٞٮل 
ٌٰ يف ٥٤ٔ اجلٛف ا٤ٛ٣كٌَف  احلٌكػٌيح. ك٬ ١ؾا يذ٥ٌ ا٣رتًلي ىلع اإلدراؾ احلٌكػ

 ٨٦ ٬ ؾق الـاكيح، كجيؿم الالكـ بنأ٫٩.

٫ أك االػذىةوةت املؿدجُح  ث٫، ديؽرس يف ٥٤ٔ اجلٛف اتلضؿيٌب كٚؿٔك
ؿح يف ٬ ؾا املضةؿ حبٮثه  ، كدُي ظٮؿ ٦ة٬ٌيح  احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيحي ثأق٤ٮبو تؿيبي

 ٥ ٫ٞ، كأكص٫ اتل٧ةيـ ثح٪٫ كبني اإلظكةس. ٗر ٌٞ ، كًليٌٛيح حت ٌٰ اإلدراؾ احلٌكػ
االٌتة٬ةت كا٣ٛؿكع املذٌٕؽدة يف ٥٤ٔ اجلٛف ٨٦ ٝجي٢ ٥٤ٔ ٩ٛف النٕٮر 

٥٤ اجلٛف ال ٥٤ ٩ٛف اجل٧ٌٮ، ٔك ٥٤ اجلٛف كاإلدراؾ، ٔك كػؿيؿٌم، ٔك
 ٥٤ ٌةء، ٔك ٥٤ ٩ٛف كّةاٙ اأٔل ٥٤ اجلٛف ا٣رتبٮٌم، ٔك االصذ٧ةيٌع، ٔك
٥٤ اجلٛف املٕؿيٌف، ظير ييجعر يف لٌك ٬ ؾق امليةدي٨  اجلٛف ا٣ٕىٌب، ٔك
ٌٰ ث٪عٮو أك آػؿ. كٝؽ ثيؾ٣خ ص٭ٮده ٠سيةه يف دلةؿ ٥٤ٔ  ظٮؿ اإلدراؾ احلٌكػ

ة يف ظ٢ٞ اجلٛف تلبيني َجيٕح ٦ٕؿٚح اإلنكةف، ك٬   ٕن ؾق اجل٭ٮد ال د٪عىػؿ َج
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، كإ٧ٌ٩ة تن٢٧ ٤٧ٌٔيةتو كٝؽراتو ٦ٕؿٌٚيحن أػؿل اكحلةْٚح،  ٌٰ اإلدراؾ احلٌكػ
كويةٗح املٛة٬ي٥، كاملٕؿٚح ث٧ٕىن اتلضـاح، كاتلع٤ي٢، كاجلٞؽ، كاتلٞيي٥، 

 كاتلٕجي، ك٦ة مةث٫ ذ لٟ.
ٌٰ يف ٥٤ٔ اجلٛف كاٌتة٬ةد٫ املؼذ٤ٛح؛ ث ةٔذجةرق أٌكؿ ييجعر اإلدراؾ احلٌكػ

مؿظ٤حو يف اإلدراؾ ك٦ٕؿٚح الٮاٝٓ املعكٮس كا٣ُجيٌع. يف ٦س٢ ٬ ؾق ا٤ٕ٣ٮـ 
، ك٨٦ ذ لٟ أٌف ٥٤ٔ  ٌٰ ديسةر حبٮثه تؿيبٌيحه كدُجيٌٞيحه ٠سيةه ظٮؿ اإلدراؾ احلٌكػ
 ٌٰ ٩ٛف النٕٮر كاإلدراؾ يت٪ةكؿ حبٮزنة ٨٦ ٝجي٢ ثيةف ٦ة٬ٌيح اإلدراؾ احلٌكػ

كاألقجةب ا٣يٌت دؤٌدم إىل كٝٮع أػُةءو ٚي٫، ك٦ة  كدٕؿي٫ٛ، كًليٌٛيح ننٮا٫،
، كا٣ٕبلٝح ثني اإلدراؾ كاألمٮر ا٣ٕةٌَٛيح كاجلٛكٌيح  حيى٢ ٚي٫ ٨٦ اًُؿاثةتو

 أك ا٣ٕٮام٢ املؤزٌؿة يف اإلدراؾ، كأ٩ٮاع احلٮاٌس كآحٌلةت لٌك كاظؽةو ٦٪٭ة.

ٌٰ ٦جةارشةن، ٧٠ة ٬ ٮ يذٕةىط ٥٤ٔ ٩ٛف النٕٮر كاإلدراؾ ٦ٓ اإلدراؾ احلٌكػ
ؾا ا٣ٛؿع ٨٦ ٥٤ٔ اجلٛف َم/  احلةؿ يف ٥٤ٔ اجلٛف املٕؿيٌف. كابلعٮث األقةقيٌح ل٭ 

ةاٙ ذج٥٤ٔ ادل٦ةغ، كاإلدراؾ، ك٦ٕؿٚح اجل٧ٮ ، كاال٩تجةق، كاحلةْٚح، كالّٮ
٥٤ ٩ٛف اجل٧ٌٮ، كاتل١ٛي كظ٢ٌ املكةا٢، كالاكء ا٣بنػؿٌم، كالاكء  ال٤٘ٮيٌح، ٔك

٥٤ًٕاالوُ٪ةيٌع، كاتلىٮيؿ ال٬يٌن، كإاع كحيْٯ حبر اإلدراؾ  .(1)دة اقذٕؿاض ا٣
ٌٰ ثأ٧ٌ٬يٌحو ػةٌوحو ثني حبٮث ٬ ؾا ا٣ٛؿع ٨٦ ٥٤ٔ اجلٛف.  احلٌكػ

                                                                                              

ی ٚؿ٬ةد ( راصٓ/ قٮلكٮ، ركبؿت، "ركانن٪ةیس م٪ةػّت" ]٥٤ٔ اجلٛف املٕؿيٌف[، دؿدم1٫)
 .23ك  ٦22ة٬ؿ، ص 
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 اإلذساش واإلدران اهذّسـّي اهفارل بين

ٔ٪ؽ  (1) ٥٤ٔ اجلٛف ي٧ٌيكف ثني اإلظكةس كاإلدراؾ. ٚةإلظكةسيف
. كاإلظكةس ٬ٮ ٧٤ٔةء  اجلٛف ال يـكٌد٩ة ثةملٕؿٚح، ك٣حكخ هل ٝي٧حه ٦ٕؿٌٚيحه

ىةب املؿًلـٌيح ثٕؽ  ٌٰ إىل مج١ح اأٔل ا٩ذٞةؿ اتلأزي ٨٦ ال٧يكذ٥٤ً احلٌكػ
االظذاكؾ ثةملعكٮس. كبك٧٤حو أػؿل اإلظكةس ٬ٮ دأزٌؿه حيى٢ ث٧سياتو 

، ك٬ٮ يف الٮاٝٓ رٌد ٢ٕٚو داػيلٌّ إزاء إزةراتو ػةرصٌيحو  . ك٬ ١ؾا يٌذٌط أٌف بكيُحو
ىةب كادل٦ةغ.  ٌٰ كاأٔل اإلظكةس ّة٬ؿةه ا٩ٕٛةحٌلحه دٞٓ يف ال٧يكذ٥٤ً احلٌكػ

زةرة اخلةرصٌيح. اتلأزي أك اإل -2/ كب٪ةءن ىلع ٬ ؾا يٞٓ اإلظكةس ىلع مؿظ٤ذني
ىةب، كيجذ٢ٞ  -1 ٌٰ اٌلم حيى٢ ث٧كةٔؽة مج١حو ٨٦ اأٔل دأزٌؿ ا٣ٌٕٮ احلٌكػ

 .(2)كيؤٌدم إىل اإلظكةس ٦٪٭ة إىل املؿا٠ـ ا٣ٕىجٌيح
 ٌٰ ٚ٭ٮ  -اٌلم ٬ٮ مؿظ٤حه أثٕؽ ٨٦ اإلظكةس  -أ٦ٌة اإلدراؾ احلٌكػ

ؾق ا٣ُؿيٞح حيى٢  ٤٧ٔيٌحه ذ٬٪يٌحه جيؿم ٚي٭ة دٛكي األظةقحف، كب٭ 
ٌٰ ٤٧ٔيٌحه ذ٬٪يٌحه أك  إدراؾ األظةقحف. كبٕجةرةو أػؿل، اإلدراؾ احلٌكػ

ةفو ل٤ذضةرب احلٌكػيٌح، ٦ٕ -أك ويةٗح  -٩ٛكيٌحه يذ٥ٌ ػبلهلة ث٤ٮرة 

                                                                                              

(1) Feeling. 

؛ 41ػ  39]علم النفس الرتبوّي[،  "پرورشى ( راصٓ/ قيةیس، ىلع ا٠رب، "ركانن٪ةیس2)
ايؿكاین، حم٧ٮد كحم٧ؽ ٠ؿي٥ ػؽاپ٪ةٍم، "ركانن٪ةیس اظكةس كادراک" ]٥٤ٔ ٩ٛف 

 ٦ؽػ٢" ]٬ي٤اگرد م٪ةیس ركاف یز٦ي٪٫ريذة، "؛ ادكيجكٮف، 23اإلظكةس كاإلدراؾ[، ص 
 .221  ص ،1  ج ،... ك ثؿا٬ىن حم٧ؽ٩ُف حدؿدم ،[هلي٤ضةرد اجلٛف ٥٤ٔ إىل
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كيكذُيٓ اإلنكةف ٨ٔ َؿيٜ ذ لٟ إدراؾ األميةء كا٣ٕبلٝةت ا٣ٞةا٧ح 
ؾق املؿظ٤ح ٦ٕؿٚيٌحه ٦ٛيؽةه ل٧٤ٕؿٚح  .(1)ثح٪٭ة. ك٨٦ ٬٪ة ٚ٭ 

٫ أك اٌتة٬ةد٫ ٬٪ةؾ ٚةرؽه ثني  /كػبلوح ا٣ٞٮؿ يف ٥٤ٔ اجلٛف كٚؿٔك
؛ ٚةإلظكةس ّة٬ؿةه ا٩ٕٛةحٌلحه حتى٢ ثإزةراتو  ٌٰ اإلظكةس كاإلدراؾ احلٌكػ
، ك٬ٮ ال يـكٌد٩ة ث٧ٕؿٚح. كاحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح قج٢ه أك ٝٮنل أك أدكاته  بكيُحو
ي٧ك٨ ٨ٔ َؿيٞ٭ة اتلٮٌو٢ إىل ٦ٕؿٚح ا٣ٕةل٥ املعكٮس كاحلىٮؿ ىلع 

يكًٌم املٕؿٚح ٤ٕ٦ٮ٦ة تو ظٮؿ األميةء كاحلٮادث ا٣ُجيٌٕيح ػةرج ال٨٬. كت
 ،" ٌٰ كامل٤ٕٮ٦ةت ا٣يٌت ديكتكت ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح "اإلدراؾ احلٌكػ
ك٬ٮ ٩ٮعه ٨٦ املٕؿٚح ظٮؿ ا٣ٕةل٥ اخلةريٌج. ك٬ ؾا ٦ة يذ٤ٌُت اتل٧يي ثح٪٫ كبني 

، ك٬ٮ يف الٮاٝٓ رٌد ٢ٕٚو إزاء د٤ٟ  اإلظكةس اٌلم حيى٢ ٨٦ ػبلؿ إزةراتو
ٌيحن لئلدراؾ كاملٕؿٚح، ٗي أ٫ٌ٩ ظة٣حه  ٥ أٌف اإلظكةس ي٧ٌس٢ أًر اإلزةرات. كٗر

جةت(  . (2)٨٦ ق٪غ احلةالت ٗي املٕؿٌٚيح )٦س٢ امليٮؿ كالٗؿ

                                                                                              

ٚؿ٬ةد ٦ة٬ؿ،  حم٪ةیس م٪ةػّت" ]٥٤ٔ اجلٛف املٕؿيٌف[، دؿدم ( راصٓ/ قٮلكٮ، ركبؿت، "ركاف1)
 .88 ػ 85 ص 

ك٦٪٫ اإلدراؾ  -( يججيغ االتلٛةت إىل أ٫ٌ٩ ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ ٥٤ٔ اجلٛف ا٤ٛ٣كٌَف يٌٕؽ اإلدراؾ 2)
ا يذٌٕؽل اتلٛةٔبلت املةٌديٌح كاتلأزي كاتلأزٌؿ ابلحيٌئ. كأ٦سةؿ ٬ ؾق األمٮر ٣حكخ  -احلٌّسٌ  أمؿن

يٌح ظىٮهل ]يف ٬ ؾا املض ةؿ، َم اإلدراؾ احلٌّسٌ ٩ٛك٫، كإ٧ٌ٩ة َم ٦ٌٞؽ٦ةته كد٧٭يؽ أًر
٫“مؿدٌػٯ، راصٓ/ ٦ُ٭ؿی،  ٧ةؿ] ”آزةر یدل٧ٔٮ  اثلةثلح؛ املٞة٣ح ،6  ج ،[الاكم٤ح اأٔل

٥ 369ػ  ٦342جعر اإلدراؾ، ص  ٤ٚكٛذ٪ة، حم٧ؽثةٝؿ، الىؽر، [. كمٌةٚنة إىل ذ لٟ كٗر
، ٣ ك٨ ث٧ة أ٫ٌ٩ ظةرضه يف اجلٛف، كل٤٪ٛف  أٌف اإلظكةس حبٌؽ ذاد٫ ظة٣حه ٩ٛكٌيحه ٗي ٧٤ٌٔيحو
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٥٤ اجلٛف ا٤ٛ٣كَفٌ  ةإىل أ٩ُٮلٮصي إًةٚحن  ٥٤ اجلٛف  ا٥٤ٕ٣ ٔك ٔك
ٌٰ ثة٬ذ٧ةـ ٩ْؿٌيح املٕؿٚح. ٧ٚجعر ٝي٧ح  اتلضؿيٌب، حيْٯ اإلدراؾ احلٌكػ
ٌؽ ٨٦ أ٥ٌ٬ مكةا٢ ٩ْؿٌيح املٕؿٚح، ين٢٧ اإلدرااكت احلٌكػٌيح  املٕؿٚح اٌلم يٕي
ؽ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ا٣يٌت د٧ٌس٢ الكج٢ املٮًو٤ح إىل  ة. كبةإلًةٚح إىل ذ لٟ دٕي ٌن أي

ؽى حى املٕةرؼ احلىٮحٌلح، كٝؽ ٝي٢/ ٦س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح ثؽاي ٞى ة فى ؽى ًظك  ٞى ٨ فى ٦ى
ة . كَؿيٜ اتلٮٌو٢ املجةارش إىل املٛة٬ي٥ اجلـاٌيح املعكٮقح ٬ٮ اإلدرااكت (1)٧٤ٔن

احلٌكػٌيح، ٦س٧٤ة أٌف دىؽيٜ ا٣ٌٞةية احلٌكػٌيح كٝجٮهلة ٨٦ ٝج٢ ا٢ٕٞ٣ ال ي٧ك٨ 
 ثؽكف مكةٔؽة اإلدرااكت احلٌكػٌيح. 

اإلدرااكت  ؽُّ ًٕ ، دي (2)اع املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح املعكٮقح٣٘ؿض ا٩زتكًلؾ لٟ 
                                                                                              

ـه ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، كل٤٪ٛف ٦ٕؿٚحه ظٌٮرٌيحه ث٫. كقججعر  ادٌىةؿه كصٮدمٌّ ث٫، ٚ٭ٮ ٤ٕ٦ٮ
ـو أقةيسي ك٦٭٥ي ظٮؿ اإلظكةس ثني ٩ْؿٌيح ثةتلٛىي٢ يف ٬ ؾا ا٣ٛى٢ مكأ٣ح كصٮد د٧ة ي

٥٤ اجلٛف ٨٦ صة٩تو آػؿ.   املٕؿٚح ٨٦ صة٩تو ٔك

ا٣رب٬ةف، حتٞيٜ أثٮ ا٣ٕبلء  . 5 قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، النٛةء، امل٪ُٜ،  ( راصٓ/ اث1٨)
، ؛221 اخلةمف، ص  ، املٞة٣ح اثلةثلح، ا٣ٛى٢ ٔٛيَف ، اجلٮ٬ؿ يٮقٙ  ث٨  ك٨احل احليٌلٌ

 .311 اجلٌيؽ، ص 
كامل٪ُٞيٌح كا٤ٛ٣كٌٛيح، ي٧ك٨ دٞكي٥ املٛة٬ي٥ املة٬ٮٌيح ( ثٕؽ دٞكي٥ املٛة٬ي٥ إىل املة٬ٮٌيح 2)

حبكت االقذٞؿاء إىل املٛة٬ي٥ املة٬ٮٌيح املعكٮقح كاملٛة٬ي٥ املة٬ٮٌيح الن٭ٮديٌح. كاملٛة٬ي٥ 
ٌٰ ٧٠ٛ٭ٮـ اجلٮ٬ؿ كاهليٮىل ك... ٚةملٛة٬ي٥  املة٬ٮٌيح ٗي مكجٮٝحو ثةإلدراؾ اجلـيٌئ أك النؼىػ

يط  املة٬ٮٌيح املعكٮقح مكجٮٝحه  ٜ( ملـيؽو ٨٦ اتلًٮ ٌٞ . )املع ثةإلدراؾ اخليةٌل كاإلدراؾ احلٌّسٌ
٬ة" ]أقف املٕؿٚح ا٣برشٌيح[، راصٓ/ ظكني زادق، حم٧ؽ، "٦ٕؿٚخ برشی؛ زيؿقةػخ

 ا٣ٛى٢ اثلة٣ر.
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ٌيحن ك٦ذ٤ٌُجةتو د٧٭يؽيٌحن هلة / ٔ٪ؽ ظىٮؿ اإلدرااكت اجلـاٌيح احلٌكػٌيح أًر
احلٌكػٌيح املذ٤ٌٕٞح ثةألمٮر ا٣ُجيٌٕيح ز٥ٌ إدرا٠٭ة ػيةحل ة يف ال٨٬، يكذٌٕؽ ا٢ٕٞ٣ 

 أك اجلٛف ال٩زتاع املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح ٦٪٭ة.

 دران اهذّسـّيتػريف اإل

ا إىل  . ك٩ْؿن ٌٰ ي٧ك٨ دٕؿي٫ٛ ٨٦ زكاية خمذ٤ٛحو دٌٞؽـ أف اإلدراؾ احلٌكػ
ٌٰ كاحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ٨٦  أ٩ٌ٪ة يف ٬ ؾا ال١ذةب ٩٪ْؿ إىل اإلدراؾ احلٌكػ
زاكيح ٩ْؿٌيح املٕؿٚح؛ ثةٔذجةر أٌف ٬ ؾا اإلدراؾ كاحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ٨٦ 

ة مىةدر أك قج٢ املٕؿٚح، ٚبل ثٌؽ أف ٩ٌٓ  ٛن ٩ىت أٔيج٪ة دٕؿي٫ٛ دٕؿي
ٌٰ ٬ٮ ٦ٕؿٚحه ل٤ٕةل٥ املعكٮس ػةرج ال٨٬  ٦ٕؿٚي ة. ٚةإلدراؾ احلٌكػ

 كحيى٢ ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح.

 اهذواّش اهعاٌرّية غدد

ٌٰ يف ًٮء ٩ْؿٌيح املٕؿٚح، كدبيني ظٞيٞذ٫  ثٕؽ دٕؿيٙ اإلدراؾ احلٌكػ
اإلدراؾ ييجعر ٨٧ً  ٨٦ ٦٪ْةر ا٤ٕ٣ٮـ املنةث٭ح، كاتلأكيؽ ىلع أٌف ٬ ؾا

ـو ٦ذٌٕؽدةو، ٩أيت اآلف ىلع إظىةء احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كبنكو اعثؿو  ٤ٔٮ
٧٤ةء األظيةء كاحل٧١ةء  نكذٕؿض يف قيةؽ ذ لٟ آراء ٧٤ٔةء اجلٛف ٔك

ٮع.  املك٧٤ني يف ٬ ؾا املًٮ
ٌؽدت احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيٌح اكآليت/ ابلرص  ٦٪ؾ ا٣ٞؽـ كإىل يٮ٦٪ة ٬ ؾا، ظي

ن٥ٌ كال٧٤ف. ك٬٪ةؾ اػذبلؼه يف كص٭ةت ٩ْؿ كالك٧ٓ كالكؽ كال
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املذٌٞؽ٦ني ظٮؿ احنىةر احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيٌح ثةحلٮاٌس اخل٧ف املؾ٠ٮرة 
، يٞٮؿ أكرث٥٬  ٜه ٦٪٭٥ إماكف كصٮد ظةٌقحو قةدقحو ة/ ٚجح٪٧ة ال ي٪َف ٚؿي ٛن آ٩

إٌف اػذىةص احلٮاٌس  .(1)ثةحنىةر احلٮاٌس يف ٬ ؾق اخل٧ف املؾ٠ٮرة
خل٧ف، كاحنىةر٬ة ثةحلٮاٌس ا٣ٌيت ذ٠ؿ٩ة٬ة، اكف ا٣ْة٬ؿيٌح ثةحلٮاٌس ا

. ٚٞؽ ٠ذت وؽر املذأهٌلني يف ٬ ؾا  ٦ٕؿكٚنة ثني احل٧١ةء ٦٪ؾ ٔىٮرو ٝؽي٧حو
٧ٮا / »ابلةب ٦ة ييل يف احنىةر احلٮاٌس يف ٬ ؾق اخل٧ف. اجل٧٭ٮر ٨٦ اجلةس ٔز

إماكف كصٮد ظةٌقحو قةدقحو ٗي ٬ ؾق اخل٧ف، كاحل٧١ةء أ٩كؿكا ذ لٟ كاظذٌضٮا 
 .(2)«النيغ يف ثٕي ٠ذج٫ ٤ي٫، ٧٠ة ٩ٌج٫ٔ

ٚجٕؽ أف نكت وؽر املذأهٌلني إىل احل٧١ةء ا٣ٞٮؿ ثةحنىةر احلٮاٌس يف ٬ ؾق 
ة اقذؽالؿه مؿٚٮضه  (3)اخل٧ف، ٢ٞ٩ ٦ة اقذؽلٌٮا ث٫ ٕن  (4)ىلع ٬ ؾا الؿأم، ك٬ٮ َج

                                                                                              

(1،   ،8 ، ج ا٤ٕٞ٣ٌيح األربٕحاألقٛةر   املذٕةحلح يف  احل٧١ح ( راصٓ/ النيازٌم، وؽر ادلي٨ حم٧ٌؽه
 .214ك 212ك 211 ص

 .211ص  ،املىؽر الكةثٜ( 2)
٨٦ ٩ٮعو أ٩ٞه إىل ٩ٮعو أد٥ٌ، ٦ة ل٥ يكذٮؼ دميٓ ٧٠ةالت اجلٮع   ( ٨٦"أٌف ا٣ُجيٕح ال يجذ3٢ٞ)

يجذ٢ٞ ٨٦ درصح احليٮا٩ٌيح إىل درصحو ٚٮٝ٭ة إاٌل كٝؽ اقذ٤٧١خ األ٩ٞه، ٚ٭ ١ؾا ا٣ُجيٕح ل٥ 
آػؿ لاكف ظةوبلن ل٤عيٮاف ٧ٌ٤ٚة ل٥ يك٨   ٤ٚٮ اكف يف اإلماكف ظفٌّ  -دميٓ ٦ة يف د٤ٟ املؿدجح 
اٌلم ٬ٮ أك٢٧ ٨٦ احليٮاف ث٧ة ٬ٮ ظيٮافه ٧٤ٔ٪ة أف ال ظةٌقح يف  -ظةوبلن يف اإلنكةف 

ٜ( الٮصٮد ٗي ٬ ؾق ٌٞ  ". )املع

الكٌيؽ  ( ٩ٞؽ ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيٌئ كًلؾ لٟ املبٌل ٬ةدم الكزبكارٌم ٬ ؾا االقذؽالؿ ]راصٓ/4)
، احل٧١ح املذٕةحلح يف ا٣ُجةَجةيٌئ، د٤ٕيٞحه ىلع األقٛةر/ النيازٌم، وؽر ادلي٨ حم٧ٌؽه 

، ؛ الكزبكارٌم، املبٌل ٬ةدم1، اهلةمل 211ك 211، ص 8ج ٌيح األربٕح، األقٛةر ا٤ٕٞ٣
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ا إٌف »ٔؽـ رضكرد٭ة ظني ٝةؿ/  كيف ٦ٞةث٢ ٬ ؾق الؿؤيح، يؿل ث٭٧٪يةر ٌٔ أ
ٰٚؼق اخلٕؿ وأمؽه مري رضكرم   ٜاٌس   .(1)«احل

. ٚ٭٢ يٞىؽ أ٫ٌ٩ ٨٦ املعذ٢٧ كصٮد ٔجةرة  ث٭٧٪يةر ٬ ؾق ال خت٤ٮ ٨٦ ٧ٗٮضو
ظةٌقحو قةدقحو إًةٚحن إىل ٬ ؾق اخل٧ف، ك٨٦ ٬٪ة ٤ٚحف ٨٦ الرضكرٌم 

احلٮاٌس املٕؿكٚح احنىةر٬ة يف مخف ظٮاٌس ٍٚٞ؟ أك يٞىؽ أٌف ٔؽد ٬ ؾق 
ة ٤ٔي٫؟ ألٌف ابلٕي ٌٔؽ ٬ ؾق احلٮاٌس اخل٧ف يف الٮاٝٓ ز٧ةف  ٞن ٣حف ٦ٌذٛ
ظٮاٌس، ث٢ كظٌّت تكٓ ظٮاٌس؟ يف ًٮء ثٕي ا٣ٞؿاا٨ ي٧ك٨ اقذْ٭ةر أٌف 

 ث٭٧٪يةر ٝىؽ الٮص٫ اثلةين.

ح ثةحلٮاٌس اخل٧ف  كىلع أٌم ظةؿو ٚإٌف اٌلي٨ ظرصكا احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيٌ
اك٩يٌح كصٮد ظةٌقحو أك ظٮاٌس أػؿل، امذ٢٧ الك٦٭٥ املؾ٠ٮرة، ك٩ٛٮا إم

                                                                                              

[. ال خيٍف أٌف ا٣ٕبٌل٦ح 1، اهلةمل 211د٤ٕيٞحه ىلع األقٛةر/ املىؽر الكةثٜ، ص 
احلٌضح ال ريت يف اقذٞة٦ح دأحلٛ٭ة إاٌل أٌف يف ٦ٌٞؽ٦ةد٭ة ٦ة ٬ٮ أو٢ه »يٕذٞؽ ثأٌف  ا٣ُجةَجةيئٌ 

ٮعه ك٬ٮ أٌف اإلنكةف أك٢٧ احليٮا٩ةت، أٔين املؿًٌلجةت ا٣ٕ٪رصٌيح احليٌح يط «. مًٮ كبٕؽ دًٮ
ٌيةت ا٧٤ٕ٣ٌيح احلؽيسح »٬ ؾق املٌٞؽ٦ح يٞٮؿ/  ا٣ٌيت دؿل صٮاز ٠ي٪ٮ٩يح  -كأ٦ٌة ث٪ةءن ىلع ا٣ًٛؿ

إزجةت أ٤ٌٌٚيح  -ًٌلت احليٮٌم يف ٗي ٬ ؾق األرض املك١ٮ٩ح جلة، ٨٧ٚ املكذىٕت املؿ
اإلنكةف ٨٦ لٌك ظيٮافو ٦ٛؿكضو ٗيق، ث٢ ال ثٌؽ ٨٦ إٝة٦ح ا٣رب٬ةف ىلع ا٦ذ٪ةع كصٮد ٩ٮعو 
ا ٨٦ اإلنكةف، ك٦ة أوٕج٫! ثةجلْؿ إىل األوٮؿ ادلااؿة املٕؿكٚح  ظيٮايني أك٢٧ كأارشؼ كصٮدن

٨٦ »ملبٌل ٬ةدم الكزبكارٌم ي٪ةٝل االقذؽالؿ ىلع  أقةس ٦ة ٬ٮ املن٭ٮر كا«. يف ا٤ٛ٣كٛح
ٜ(«. ٔؽـ اقذ٤ـاـ اإلماكف الايٌت اإلماكف الٮٝٮيعٌ  ٌٞ  )املع

 .782 دىعيط مؿدٌػٯ ٦ُ٭ؿم، ص  ، اتلعىي٢،( ث٭٧٪يةر1)
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، ثح٪٧ة  ىلع اػذبلؼو أك دٕةرضو ظٮؿ ٔؽد٬ة/ ٚةبلٕي ٝةؿ إ٩ٌ٭ة مخفه
ٝةؿ آػؿكف إ٩ٌ٭ة أكرث ٨٦ ذ لٟ. كاػذبلؼ آراا٭٥ أك دٕةثي٥٬ ظٮؿ 
ح ٩ةمئه ٨٦ كظؽة ظةٌقح ال٧٤ف أك دٌٕؽد٬ة.  ٔؽد احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيٌ

، ٚةٌلي٨ يؿكف أٌف البلمكح ظ ةٌقحه كاظؽةه رأكا أٌف ٔؽد احلٮاٌس مخفه
كاٌلي٨ ٝةلٮا إٌف البلمكح َم يف الٮاٝٓ ٝٮنل ٦ذٌٕؽدةه، يؿكف أٌف احلٮاٌس 
ؾا ا٣ٛؿيٜ يٮرد ثؽالن ٨٦ ظةٌقح ال٧٤ف  . ك٬  ح أكرث ٨٦ مخفو ا٣ْة٬ؿيٌ

ة، كَم   ظةٌقح إدراؾ احلؿارة كا٣ربكدة.  -2أربٓ ٝٮنل أػؿل أك مخكن
ظةٌقح إدراؾ احلجٮقح كالؿَٮبح.  -1 كالى٤ت. ظةٌقح إدراؾ ال٤ني -1
ظةٌقح إدراؾ ز٢ٞ األميةء  -3ظةٌقح إدراؾ األم٤ف كاخلن٨.  -2

ذ٭ة ٌٛ ؾا ا٣ٛؿيٜ ٣حف ظةٌقحن (1)كػ . ك٬ ١ؾا يذٌٌط أٌف ال٧٤ف ٔ٪ؽ ٬ 
، كإ٧ٌ٩ة ٬ٮ مؿًٌلته ٨٦ ٌٔؽة ظٮاٌس. كبٕجةرةو أػؿل ال٧٤ف كاظؽةن 

 ٩ح اجلجف.اكاملؾ٠ٮرة ث٧ثة٣جكجح إىل ا٣ٞٮل األربٓ أك اخل٧ف 

٥٤ اجلٛف اتلضؿيٌب، ك ٥٤ٔ اجلٛف تؿم احلٮـ يف ٥٤ٔ األظيةء، ٔك
٫ األػؿل، حبٮثه مٮٌقٕحه كًلسيةه ظٮؿ ٠يٛيٌح اإلدرااكت  (2)احليٮٌم  كٚؿٔك

ؽد احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح. ك ل٥ دؤٌد د٤ٟ األحبةث إىل ٩َف إماك٩يٌح احلٌكػيٌح ٔك
                                                                                              

  ،8 ج ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣ٌيح األربٕح، ( راصٓ/ النيازٌم، وؽر ادلي٨ حم٧ٌؽه 1)
اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء، حتٞيٜ ظك٨  اهلل، ٔجؽ ث٨ احلكني قح٪ة،  اث٨ ؛56ك 55  ص

 .59ك 58 ظك٨ زادق آميل، ص 
(2) Biological Psychology . (املرتص٥) 
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ٮاٌس اخل٧ف، ك٣حف ذ لٟ ٚعكت ث٢ كصٮد ظٮاٌس ّة٬ؿٌيحو أػؿل ٗي احل
كٌٚبلن د٥ٌ اتلٌٕؿؼ ٨٦ ػبلهلة ىلع ظٮاٌس أػؿل أًيٛخ إىل ٬ ؾق ا٣ٞةا٧ح. 

يكًٌم ظةحل ة  ٨ٔ ذ لٟ يؿل ابلةظسٮف يف ٬ ؾق احلٞٮؿ أٌف ظةٌقح ال٧٤ف ا٣ٌيت ت
ثةحلٮاٌس اجلدليٌح ٣حكخ ظةٌقحن كاظؽةن، كإ٧ٌ٩ة دذأ٣ٌٙ ٨٦ زبلث ظٮاٌس. كىلع 

 /إٌف احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ٥٬ ٔجةرة ٬٨ٔ ؾا األقةس ٚ
 -6 (1)اتلٮازف ظةٌقح -5الكؽ.  -4الن٥ٌ.  -3الك٧ٓ.  -2ابلرص.  -1 

ة ثػ "احلةٌقح ا٤ٌٕ٣يٌح" أك "ظةٌقح احلؿًلح". (2)احلةٌقح احلؿًليٌح ٌن يكًٌم أي  ا٣ٌيت ت
ظةٌقح درصح احلؿارة أك ظةٌقح احلؿارة كا٣ربكدة.  -6احلةٌقح ا٣ٌٕٮٌيح.  -5 
 .(3)ظةٌقح األل٥ -20ظةٌقح الٌٍ٘.  -7

٤ٜ ٤ٔي٭٧ة أظية٩نة اق٥  تؽر اإلمةرة إىل أٌف ظةٌقيت الن٥ٌ كالكؽ يُي
"احلٮاٌس ال١ي٧يةاٌيح"، ٧٠ة أٌف احلٮاٌس اثلبلث األػية كَم "درصح 

                                                                                              

(1) static sense. 
(2) kinestheticsense. 

 دؿدمح ،[هلي٤ضةرد اجلٛف ٥٤ٔ إىل ٦ؽػ٢" ]٬ي٤اگرد م٪ةیس ركاف یز٦ي٪٫( ادكيجكٮف، ريذة، كآػؿكف، "3)
" ركانن٪ةیس اوٮؿ" ،.اؿ. اف ٦ةف، ؛284ك 281ك 276  ص ،1  ج كآػؿكف، ثؿا٬ين حم٧ؽ٩ِف

 قيٙ اهلل، ٔـت ٩ةدرم، ؛397ك 337  ص ،1 ، ج ؿ ٥٤ٔ اجلٛف[، دؿدمح حم٧ٮد قةٔذچٰأوٮ]
 ،[اجلٛف ٥٤ٔ ٦٪ْةر ٨٦ كاإلدراؾ اإلظكةسم٪ةیس" ] "اظكةس كادراک از ديؽاگق ركاف مؿي٥، ٩ؿاٌف،
؛ 41 - 38 ص  م٪ةیس پؿكریش" ]٥٤ٔ اجلٛف ا٣رتبٮم[، ا٠رب، "ركاف ؛ قيةيس، ٔيل78 - 17  ص

م٪ةيس اظكةس كادراؾ" ]٥٤ٔ ٩ٛف اإلظكةس  ايؿكاین، حم٧ٮد، ػؽاپ٪ةَم، حم٧ؽ٠ؿي٥، "ركاف
 .131 - 47  صكاإلدراؾ[، 



 مىةدر املٕؿٚح  .............................................................................. 11

٤ٜ ٤ٔي٭ة دلذ٧ٕحن اق٥ ظةٌقح ال٧٤ف أك احلؿارة، كالٌٍ٘، كا ألل٥" يُي
ؾق الؿؤيح دؽػ٢ إظكةقةت اإلنكةف (1)"احلٮاٌس اجلدليٌح" ة ل٭  ٞن . كٚ

املؼذ٤ٛح ٦س٢ احلؿكؽ، كاخلنٮ٩ح، كاجلٕٮ٦ح، كاحل١ٌح، كاالتلىةؽ، 
ح احلٮاٌس اجلدليٌح كَم )درصح  كالؿَٮبح، كاالردٕةش، حتخ دل٧ٔٮ

 .(2)احلؿارة، كاألل٥، كالٌٍ٘(

إىل احلٮاٌس املؾ٠ٮرة، أًةؼ ابلٕي ظٌف ا٧ٕ٣ٜ إىل احلٮاٌس  ثةإلًةٚح
ـٌ اٌلم ين٢٧ ا٣ُٕل، كاجلٮع، كاتلٕت ٝؽ  .(3)اجلدليٌح ٧٠ة أف احلٌف ا٣ٕة

ة إىل ٝةا٧ح احلٮاٌس األػؿل ٌن  .(4)أًيٙ أي

 إفادة اهذواّش اهعاٌرّية ههىػرفة

ٌٟ يف أفٌ  ٌؽ ٨٦ مىةدر املٕؿٚح أك ٨٦ قج٢  ال م احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح دٕي
ـو ٩ٞٮؿ إ٩ٌ٭ة دـكٌد٩ة ثةملٕؿٚح. كإف اكف ٬٪ةؾ  ا٠تكةث٭ة، كبذٕجيو مٮص

                                                                                              

٥٤ اجلٛف[، دؿدمح حم٧ٮد قةٔذچ1ٰ)  ،1 ، ج ( راصٓ/ ٦ةف، اف. اؿ.، "اوٮؿ ركانن٪ةیس" ]أوٮؿٔ 
 اجلٛف ٥٤ٔ إىل ٦ؽػ٢" ]٬ي٤اگرد م٪ةیس ركاف یز٦ي٪٫" كآػؿكف، ريذة ادكيجكٮف، ؛397 ص

 .276  ص ،1 ٧ؽ٩ِف ثؿا٬ين كآػؿكف، ج حم دؿدمح ،[هلي٤ضةرد
حم٧ٮد  دؿدمح( راصٓ/ ٦ةف، اف. اؿ. ، "اوٮؿ ركانن٪ةیس" ]أوٮؿ ٥٤ٔ اجلٛف[، 2)

 .285 ص قةٔذچٰ، 

م٪ةیس اظكةس كادراک" ]٥٤ٔ  ( راصٓ/ ايؿكاين، حم٧ٮد، ػؽاپ٪ةَم، حم٧ؽ٠ؿي٥، "ركاف3)
 .114 ص ٩ٛف اإلظكةس كاإلدراؾ[، 

 .134ك 133 ( راصٓ/ املىؽر الكةثٜ، ص 4)
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٩ٞةشه يف ٬ ؾا املضةؿ، ٚإ٧ٌ٩ة ٬ٮ يف املٕؿٚح ا٣يٌت دي٪ةؿ ٨ٔ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ، 
؟ ك٬ ؾق املكأ٣ح قٮؼ ٩ت٪ةكهلة ثةبلعر يف  ك٢٬ َم ظىٮحٌلحه أك ظٌٮرٌيحه

 قيةؽ ٬ ؾا ا٣ٛى٢.

ٚبل ريت أٌف احلٮاٌس اخل٧ف املٕؿكٚح )ابلرص،  (1)ث٧بلظْح ٦ة ذ٠ؿ٩ةق
كالك٧ٓ، كالكؽ، كالن٥ٌ، كال٧٤ف( دـكٌد٩ة ثةملٕؿٚح كدٌٓ ثني أيؽي٪ة 
٤ٕ٦ٮ٦ةتو ظٮؿ ا٣ٕةل٥ اخلةريٌج، ك٣ ك٨ ٢٬ احلٮاٌس األػؿل ا٣يٌت زجخ 

٨ٔ وٌعح أد٣ٌح إزجةت كصٮد٬ة أك ػُب٭ة ػ دـكٌد٩ة كصٮد٬ة احلٮـ ػ ثٌ٘ي اجلْؿ 
ة؟ ك٢٬ ي٧ك٨ ٨ٔ َؿيٞ٭ة احلىٮؿ ىلع ٤ٕ٦ٮ٦ةتو ظٮؿ ا٣ٕةل٥  ٌن ثةملٕؿٚح أي
اخلةريٌج أك ال؟ إٌف ابلعر ظٮؿ صٮاب ٬ ؾا الكؤاؿ ي٧ٌس٢ أ٥ٌ٬ حبرو ٦ٕؿيفي 
ؿح ظٮؿ ٬ ؾق احلٮاس؛ إذ يجؽك أٌف حبٮزنة ٩ٛكٌيحن ٠سيةن ي٧ك٨ َؿظ٭ة ظٮؿ  يُي

 حلٮاٌس املؾ٠ٮرة، كَم م٧ٌة دثي ا٬ذ٧ةـ ٧٤ٔةء اجلٛف يف خمذ٤ٙ ا٣ٛؿكع.ا
إذا أرد٩ة الٮوٮؿ إىل صٮابو وعيطو ل٧٤كأ٣ح املؾ٠ٮرة يججيغ أٌكالن دٕؿيٙ 
ة ل لٟ ك٬ٮ ظةٌقح  بلع ىلع دكر٬ة ككّيٛذ٭ة. ٩ؾ٠ؿ ٧٩ٮذصن ٌَ ٬ ؾق احلٮاٌس كاال

ٓ اٌلم ٬ٮ  ٚي٫. ٚ٪ع٨ إذا أكٝٛ٪ة اتلٮازف ا٣يٌت دتيط لئلنكةف ٦ٕؿٚح الًٮ
ـات كاملسيات، ٚكٮؼ نكذُيٓ إدراؾ دكر ٬ ؾق  ٌٛ ظٮاٌق٪ة ٨ٔ االظذاكؾ ثةملع
٥ أ٩ٌ٪ة ُٕٝ٪ة ظٮاٌق٪ة األػؿل ٨ٔ املسيات،  احلةٌقح؛ أل٩ٌ٪ة يف ٬ ؾق احلة٣ح ٗر
ٓ اٌلم حن٨ ٚي٫؛ ك٢٬ حن٨ نكي أك كاٝٛٮف؟ ك٢٬ حن٨  ٚإ٩ٌ٪ة ٩جُف ٩ؽرؾ الًٮ

                                                                                              

(1)ٜ ٌٞ  ( ٨٦ رضكرة إٚةدة احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ل٧٤ٕؿٚح. )املع
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؟ كإذا ٠ٌ٪ة يف ظةؿ اجل٤ٮس ٚ٭٢ ص٤كت٪ة مكذٮيحه يف ظة٣ح اقذ٤ٞةءو أك ص ٤ٮسو
، ٚ٭٢ حن٨  ٌ٪ة يف ظة٣ح اقذ٤ٞةءو أك ٚي٭ة احن٪ةءه إىل األ٦ةـ أك إىل اخل٤ٙ؟ كإذا ٠ي
مكذ٤ٞٮف ىلع ّ٭ٮر٩ة، أك ىلع اجلة٩ت األي٨٧، أك ىلع اجلة٩ت األيس؟ ك٬ ١ؾا 

كذًٞج٢ ظةٌقح اتلٮازف اٌلم يٞٓ يف ادل٤٬ي أك املذة٬ ذف، ح يف األٚإٌف مي
ٓ اجلك٥، كيكذُيٓ اإلنكةف ثٮاقُذ٫ احلٛةظ  يذعٌكف إزاء أٌم د٘ييو يف ًك
، خيذ٢ٌ دٮازف  ىلع دٮازف صك٫٧. كإذا أويت ال٧يؼيغ أك ادل٤٬ي ثرضرو أك اع٬حو

 .(1)اجلك٥ كيذٌٕؾر ىلع اإلنكةف احلٛةظ ىلع دٮاز٫٩
ا أرد٩ة ٦ٕؿٚح ٬ ؾق اجل٧ٮذج اآلػؿ ٬ٮ احلٌف احلؿٌْف أك ا٣ٌٕيٌل أك احلؿًلح. إذ

احلةٌقح يكَف أف ٧٘٩ي أٔيج٪ة ك٩ت٪ةكؿ يف أيؽي٪ة ٦ة يكٮف ٝؿيجنة ٦ٌ٪ة ٠أف 
ة أك ٠ذةثنة ك٧٤٩ف دميٓ صٮا٩ج٫. كظيجبؾو ي١٧٪٪ة تنؼيه ظض٫٧  يكٮف ٝؽظن
ٜو دي٪ةؿ ٬ ؾق امل٤ٕٮ٦ةت؟ ٢٬ دي٪ةؿ ٨ٔ َؿيٜ  ككز٫٩، ك٣ ك٨ ٨ٔ أٌم َؿي

تيط جلة حتؽيؽ ظض٥ ذ لٟ النػٰء ككز٫٩؟ ال٧٤ف كاحلٮاٌس اجلدليٌح كَم ا٣يٌت دي 
يكةٔؽ ىلع تنؼيه ٬ ؾق  ٔ٪ؽ اإلمكةؾ ث٫ أك ر٫ٕٚ  األمٮرأك ٬٪ةؾ ظفٌّ آػؿ ي

٫ٕ ىلع الؿص٤ني؟ ي٧ك٨ تؿبح ٬ ؾا ا٢٧ٕ٣ كإزجةت أٌف  ثةحلؽي٨ أك ظٌّت ًك
ؾق  احلٮاٌس اجلدليٌح كاملكذًٞجبلت املٮصٮدة ىلع قُط ا٣برشة ال دـكٌد٩ة ث٭ 

عٌّت لٮ ٝةـ أظؽ ثذؼؽيؿ أٔىةب اجلدل، ٦ٓ ذ لٟ يجُف ٝةدرنا ىلع امل٤ٕٮ٦ةت؛ ٚ
تنؼيه أظضةـ األميةء ا٣ُجيٌٕيح كأكزا٩٭ة. ك٬ ؾا يؽٌؿ ىلع أٌف ٬٪ةؾ 

                                                                                              

 راکكاد اظكةساهلل ٩ةدری كمؿي٥ قيٙ ٩ؿاًف، " ؛ ٔـت96 - 93( راصٓ/ املىؽر الكةثٜ، ص 1)
 .59 - 56  ص[ اجلٛف ٥٤ٔ ٦٪ْةر ٨٦ كاإلدراؾ اإلظكةس" ]م٪ةیس ركاف ديؽاگق از
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ْةـ  مكذٞجبلتو ظكٌيحن أػؿل مٮصٮدةه يف ٌٔبلت، ك٦ٛةو٢، كأنكضح، ٔك
ة احلؽ ي٧ك٨ ٨ٔ َؿيٞ٭ة ٦ٕؿٚح ٬ ؾق اخلىةاه كد٧يي٬ة. كاحلةٌقح ا٣يٌت دـكٌد٩

يكًٌم "احلٌف احلؿٌْف" أك "احلٌف ا٣ٌٕيٌل" أك "ظٌف احلؿًلح".  ث٧س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح ت
٨ َؿيٜ ٬ ؾا احلٌف يكذُيٓ اإلنكةف أف يٕؿؼ مٮآً ظؿًلح يؽق كرص٫٤،  ٔك

٧ةؿ  .(1)كأف يٞٮـ ث٧ؼذ٤ٙ اأٔل
يط حلةٌقح اتلٮازف كاحلٌف احلؿٌْف،  يف ًٮء ٦ة َؿح ٨٦ دٕؿيٙ أك دًٮ

حو كَم أٌف ٬ ؾق احلٮاٌس دٌٞؽـ جلة املٕؿٚح كدـكٌد٩ة ي٧ك٨ اتلٮٌو٢ إىل ٩تيض
ة ٬ ؾا  ٕن ٌةء كاألميةء ا٣ُجيٌٕيح األػؿل ػةرج ال٨٬. َج ث٤ٕ٧ٮ٦ةتو ٨ٔ اأٔل
االقت٪ذةج ٦جينٌّ ىلع وٌعح األدكار كالٮّةاٙ ا٣يٌت ديجكت إىل ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٞٮل 

ة ٌٔؽ احلٮاٌس األػؿل ا٣يٌت أًيٛخ   ٞ إىل ك٦ُةثٞذ٭ة ل٤ٮاٝٓ، كي٧ك٨ ظ
، ك٣ ١ٌ٪٭ة ٣حكخ لكٌ٭ة ىلع ٬ ؾا اجلعٮ، ك٨٦  احلٮاٌس اخل٧ف، ظٮاٌس مكذ٤ٌٞحن
ذ لٟ ٦سبلن ٦ة خيٌه اإلظكةس ثةألل٥، ٚ٭٪ةؾ م١ٮؾه ظٮؿ الؿأم اٌلم يىٙ 
ؿح  َي النٕٮر ثةألل٥ كًلأ٫ٌ٩ ظفٌّ مكذ٢ٌّٞ ٦س٢ احلؿارة كا٣ربكدة كالٌٍ٘. كٝؽ 

 .(2)ثؽالن ٨٦ ٬ ؾا الؿأم آراءه أػؿل

                                                                                              

 حم٧ٮد دؿدمح ،[اجلٛف ٥٤ٔ أوٮؿ" ]م٪ةیس ركاف اوٮؿ( راصٓ/ ٦ةف، اف. اؿ. ، "1)
احلؿٌْف اقذٌٕ٪ة ثةملسةؿ  احلٌف  ٢٧ٔ ثيةف أص٢ ك٨٦. 378 ػ 376  ص ،2  جٰ، قةٔذچ

 ٩ٛف ٥٤ٔ" ]كدرک اظكةس م٪ةیس ركافاملؾ٠ٮر ٨٦ ٬ ؾا املىؽر/ ٦٭ؽم ث٪ةب، "
 .16  ص ،[كاإلدراؾ اإلظكةس

 اككيةين حم٧ؽ دؿدمح ،[الىعح ٩ٛف ٥٤ٔ" ]قبل٦خ م٪ةیس ركاف( راصٓ/ اـ. دي٧ةديٮ، "2)
 .245 - 243  ص ،1  ج كآػؿكف،
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؛ ٌٚك  م٧ٌة دٌٞؽـ٩ذٮٌو٢  إىل املٕيةر يف ٠ٮف ا٣ٞٮل املؾ٠ٮرة ظٮاٌس ّة٬ؿٌيحن
ة ّة٬ؿي ة ٚي٧ة إذا اك٩خ  كاظؽةو ٨٦ ا٣ٞٮل املؾ٠ٮرة كأمجة٬٭ة ي٧ك٨ ٌٔؽ٬ة ظك 
ا إىل ذ لٟ ٚإف ل٥ دـكٌد٩ة إظؽل د٤ٟ ا٣ٞٮل ثةملٕؿٚح،  دـكٌد٩ة ثةملٕؿٚح. كاقت٪ةدن

ة ّة٬ؿي ة. ك٬ ؾا املٕيةر  ة ث٧ٕىن أٌف ٦ة ال يٌٞؽـ جلة ِٚم ٣حكخ ظك  ٕن ق٤بٌّ َج
ة ّة٬ؿي ة، ك٣ ١ٌ٪٫ ال يٕين أٌف لٌك ٦ة يـكٌد٩ة ثةملٕؿٚح ال ثٌؽ  ٦ٕؿٚحن ٚ٭ٮ ٣حف ظك 

 .(1)أف يكٮف ٨٦ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح
٥ أ٩ٌ٪ة ٚي٧ة يأيت ٨٦ حبر ا٣ٞٮل احلٌكػٌيح ق٪عةكؿ اإلصةثح ٨ٔ الكؤاؿ  ٗر
اتلةل/ ٢٬ املٕؿٚح ا٣يٌت ظى٤٪ة ٤ٔي٭ة ٨٦ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ٦ٕؿٚحه ظىٮحٌلحه 
؟ ك٣ ك٨ اآلف يججيغ االتلٛةت إىل أٌف املٕؿٚح ا٣ٌيت يكتكج٭ة  أك ظٌٮرٌيحه

ٮع، كا٣ُٕل، كاحل١ٌح، اإلنكةف ٩تيضح مؤزٌؿاتو ظٌكٌيحو ػ اكألل٥، كاجل
. كظني ننٕؿ ثأل٥و يف أظؽ  -احًلؿٝح، كاجلٕٮ٦ح كاخلنٮ٩ح  ٦ٕؿٚحه ظٌٮرٌيحه

أٌٔةء اجلك٥، ٚ٪ع٨ ننٕؿ ثٮاٝٓ األل٥ ال ث٧ٛ٭ٮ٫٦ أك ثىٮرة ٦٪٫. ك٬ ؾا 
ٜو أك منة٬ؽة أل٥  ة أقةقي ة ٨ٔ اقذؾاكر٩ة ألل٥و قةث

ٚن اإلدراؾ خيذ٤ٙ اػذبل

                                                                                              

ة، إاٌل 1) ٕن ٥ ٠ٮ٫٩ صة٦ ة، ( رٌب٧ة ٩ٮاص٫ ٬٪ة إماكالن ك٬ٮ أٌف املٕيةر املنةر إحل٫ ٗر ٕن أ٫ٌ٩ ٣حف ٦ة٩
ة. كإذا اكف احلةؿ ٠ؾ لٟ ٠يٙ يتكىٌن اخٌتةذق ٦ٕيةرنا؟ ٔ٪ؽ  ٌن كين٢٧ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح أي
٨ٌٕ يف ٬ ؾق املكأ٣ح أكرث، ي٧ك٨ اتلؼ٤ٌه ٨٦ ٬ ؾا املأزؽ. يجؽك أٌف احل٢ٌ ٬ٮ ٝجٮؿ املٕيةر  اتل٧

ة  ة ّة٬ؿي ة أـ ثةَ٪ي   -املؾ٠ٮر ٦ٕيةرنا ل٤عٌف ٧ٔٮ٦ن ك٣حف ٦ٕيةرنا ل٤عٌف  -ة قٮاءه اكف ظك 
ا٣ْة٬ؿٌم ٍٚٞ. إٌف ّة٬ؿٌيح أمي ٨٦ احلٮاٌس أك ثةَ٪حٌذ٭ة وٛحه ي٧ك٨ إظؿاز٬ة ٨ٔ َؿؽو 
ك٦ٕةيي أػؿل. ك٬ ؾا ٣حف ىلع مكذٮنل ٠جيو ٨٦ الىٕٮبح كاأل٧ٌ٬ٌيح. كامل٭٥ٌ ٧٠ة أٌكؽ٩ة ٤ٔي٫ 

 يف املنت ٬ٮ إظؿاز ٦ية إٚةدد٭ة ل٧٤ٕؿٚح كإزجةد٭ة.
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ٌةا٪ة احلٌكػٌيح ز٥ٌ يجذ٢ٞ اآلػؿي٨. كدميٓ أ٩ٮاع احلٌف كا تلأزؿ اٌلم حيى٢ أٔل
إىل ادل٦ةغ، كظٌّت الىٮرة ا٣يٌت دٞٓ ىلع النج١ٌيح ٨٦ اخلةرج ز٥ٌ دجذ٢ٞ إىل 

. ك٨٦ (1)ادل٦ةغ ثذٛةٔبلتو ٠ي٧يةاٌيحو ٩ؽرًل٭ة ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كببل كاقُحو 
ٌٰ أك د٦ةٗ٪ة ظٌٮريحه  ، ٧٠ة ٬٪ة ٚإٌف املٕؿٚح ثةتلأزٌؿ احلةو٢ يف ٌٔٮ٩ة احلٌكػ

ة أفٌ  ٌن ة إذا ٩ْؿ٩ة إىل (2)املٕؿٚح ثةتلأزٌؿ املٮصٮد يف أ٩ٛك٪ة ظٌٮرٌيحه أي ٕن . َج
ؿٚ٪ة أ٫ٌ٩ يٕرٌب ٨ٔ يشءو ٔييني كػةرج  ٌٰ ٨٦ ٬ ؾق الـاكيح، ٔك اتلأزٌؿ احلٌكػ

                                                                                              

. كىلع ٬ ؾا األقةس ال يججيغ ( كاملٞىٮد 1٦) ـو ذ٬يني أك وٮرةو ذ٬٪يٌحو ٨ الٮاقُح ٬٪ة كاقُح ٦ٛ٭ٮ
، ظير ٝؽ يٛ٭٥ ٨٦  ٫ٞ إىل ٤ٌٔحو ٌٞ أف ييذىٮر أٌف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ال حيذةج يف حتٌى٫٤ كحت

أ٫ٌ٩ ٗينٌّ ٨ٔ الٮاقُح يف اقذعىةؿ  -ػبلؿ ٦ة دٌٞؽـ ٨٦ دٕؿيٙ ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ ا٥٤ٕ٣ 
ؾا ٚإٌف كصٮد أقجةب كصٮد أ -ك٦ٕؿٚح امل٤ٕٮـ  ة ٗينٌّ ٨ٔ ا٤ٕ٣ح؛ كل٭  ٌن ف ٬ ؾا احلىٮؿ أي

ٚؿيح ٗي ٦ة٩ٕحو ٨٦ ٠ٮف ٚؿيح كرسكرم ٬ ؾا ظٌٮري ة؛ ألٌف ظٞيٞح ا٣ٛؿح كابل٭ضح 
ـو أك وٮرةو  ظةرضةه ٔ٪ؽم، كأ٩ة كاصؽه ٚؿيح كب٭ضيت دكف االقذٕة٩ح ثأٌم كاقُحو ]٦ٛ٭ٮ

[، ٚإٌف النٕٮر ثةهلؽكء كالك١ي٪ح ال قٌي٧ة ٔ٪ؽ ٝؿاءة ا٣ٞؿآف كادلاعء كبٕؽ زيةرة  ذ٬٪ٌيحو
كظة٣ح اال٧َب٪ةف اجلٌّٛس ا٣ٌيت حتى٢ لئلنكةف صٌؿاء ممةرقذ٫ تل٤ٟ  املٕىٮ٦ني 

ٜ لٌك مؼه،  ٌٞ ، كبةتلةل ِٚم ال دذع ا٣ُٞٮس كالنٕةاؿ، َم حبةصحو إىل إٔؽاد ٦ٌٞؽ٦ةتو
ٞحه كظةرضةه دلل النؼه اٌلم ي٧ةرس د٤ٟ ا٣ُ ٌٞ ٞٮس ٨٦ دكف كاقُحو يف ظني َم ٦ذع

ك٨٦ دكف االقذٕة٩ح ثةلىٮر أك املٛة٬ي٥ ال٬٪ٌيح؛ ل لٟ ٚإٌف املٞىٮد ٨٦ الٮاقُح يف دٕؿيٙ 
ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاحلىٮيٌل َم الٮاقُح يف اإلدراؾ ك٣حف املٞىٮد ٦٪٭ة الٮاقُح يف اإلجيةد. 

)ٜ ٌٞ  كقيأيت دٛىي٢ الالكـ يف ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ ٬ ؾا ال١ذةب. )املع

ٌٚؿ ( ت2) ىةب كادل٦ةغ يٮ ح اأٔل ، كدل٧ٔٮ ؽر اإلمةرة إىل أٌف اتلأزؿ املٮصٮد يف ا٣ٌٕٮ احلٌّسٌ
ٌيح ظىٮؿ اتلأزٌؿ يف اجلٛف.  أًر
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. ك٬ ١ؾا يٌذٌط أٌف  كصٮد٩ة، ٧ٚس٢ ٬ ؾق املٕؿٚح ظىٮحٌلحه ك٣حكخ ظٌٮرٌيحن
ٌٰ ث٧ٕىن إدراؾ ا ٌٰ يف الات اإلدراؾ احلٌكػ اٌلم ٬ٮ يف الٮاٝٓ  -تلأزٌؿ احلٌكػ

ٓو ٨ٔ اإلظكةس  ؽُّ ٦ٕؿٚحن  -دٕجيه آػؿ كإف اكف ٗي ٦ذٕةرؼو كال مةا يٕي
ؾا املٕىن إ٧ٌ٩ة ٬ٮ كصؽافه  ٌٰ ٨٦ ٬ ؾق الـاكيح كب٭  . اإلدراؾ احلٌكػ ظٌٮرٌيحن
ة، ٚ٭ٮ م٭ٮده ل٤ٮاٝٓ، ك٣حف ٬ٮ ظٌٮر الىٮرة كاملٛ٭ٮـ، ك٨٦ ٬٪ة  ك٣حف ٚ٭٧ن

ة ٨ٔ ٚ ٕن ؾا املٕىن خيذ٤ٙ اػذبلٚنة مةق ٌٰ ٨٦ ٬ ؾق الـاكيح كب٭  ةإلدراؾ احلٌكػ
اقذؾاكر األل٥ املةيض أك منة٬ؽة ٦سي٢ ٬ ؾق احلة٣ح ٔ٪ؽ اآلػؿي٨، كجلة ٔٮدةه 

 إىل ٬ ؾا ابلعر. (1)أػؿل

 اهذواّش اهعاٌرّية خصائص

ٌٰ كاإلظكةس،  ثٕؽ أف ق٤ٌُ٪ة الٌٮء ىلع ا٣ٛةرؽ ثني اإلدراؾ احلٌكػ
ؾ لٟ ٔؽيؽ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، كأ٣ٞي٪ة يف إَةر املكأ٣ح األػية ٩ْؿةن اعثؿةن كًل

ة اآلف حبر ػىةاه احلٮاٌس  ىلع احلٮاٌس ا٣ٌيت دـكٌد٩ة ثةملٕؿٚح، ٗؽا لـا٦ن
. ك٢٬ ي٧ك٨ ث٧س٢ ٬ ؾا  ا٣ْة٬ؿٌيح كاتلٌٕؿؼ ىلع ٦ؽل ٦ة دـكٌد٩ة ث٫ ٨٦ ٦ٕؿٚحو

ح ك٦ٕؿٚح صٮ٬ؿ٬ة؟ اتلٛخ ا٣ٛبلقٛح اإلدراؾ اتلٮٌو٢ إىل ظٞةاٜ األميةء املةٌديٌ 
املك٧٤ٮف إىل حمؽكديٌح احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كػٮاٌو٭ة، كأصةثٮا ٨ٔ ٬ ؾق 
ا٣تكةؤالت. كي٧ك٨ أف ٩ذٮو٢ ٨٦ ز٪ةية اللك٧ةت املذ٪ةزؿة يف ٠ذج٭٥ إىل 

/  اخلىةاه اتلةحلح ا٣يٌت نسد٬ة ٬٪ة ىلع حنٮو ٦٪ذ٥ْو
                                                                                              

(1 )ٜ ٌٞ  ( يف ابلعر ظٮؿ ٠ٮف اإلدراؾ احلٌّسٌ ظٌٮري ة أـ ظىٮحل ة. )املع
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 ظواهر األشياء معرفة .4

يكذؼؽـ يف  يججيغ اثذؽاءن أف ٩ٞٮؿ ىلع قبي٢ اتل٧٭يؽ إٌف ّٮا٬ؿ األميةء ت
 ٦ٞةث٢ ظٞةاٞ٭ة، كب٧ٕىن أٔؿاض األميةء ٦س٢ ا٣ك٥ٌ كال١يٙ.

ىؽ ٨٦ ظٞةاٜ األميةء ٦ٕ٪يةف/   كٝؽ يٞي

 األٌكؿ/ الٮاٝٓ اخلةريٌج لؤلميةء ككصٮد٬ة ا٣ٕييٌن.

 اثلةين/ ذكات األميةء كٚىٮهلة احلٞيٌٞيح.

يتكةكؽ ٦ٕىن احلٞةاٜ يف االقذؼؽاـ األٌكؿ ٦ٓ الٮإٌٝيةت كالٮصٮدات 
٥ م٧ٌة  اخلةرصٌيح، كيف االقذؼؽاـ اثلةين يتكةكؽ ٦ٓ ذادٌيةت املة٬ٌيةت. ىلع الٗؿ
يجؽك ل٤ٮ٤٬ح األكىل ٨٦ أٌف ذادٌيةت املة٬ٌيةت كا٣ٛىٮؿ احلٞيٌٞيح لؤلميةء ٗي 

إىل ٩تيضحو كَم  (1)ٮصٮدات كالٮإٌٝيةت ا٣ٕيجٌيح، ٩ذٮٌو٢ يف ال١ذةب اثلة٣رال
أٌف ا٣ٛىٮؿ احلٞيٌٞيح لؤلميةء دٕرٌب ٨ٔ كإٌٝيةد٭ة اخلةرصٌيح، كاإلدراؾ املجةارش 
ل٤ٮإٌٝيةت كالٮصٮدات ييذةح ٍٚٞ ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاالدٌىةؿ 

ؾ ٠٪٫ األميةء كاتلٮٌو٢ إىل الٮصٮدٌم ث٭ة. كىلع ٬ ؾا األقةس، ال ي٧ك٨ إدرا
ٚى٤٭ة احلٞيٌِف ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل اٌلم دي٪ةؿ ث٫ املٕؿٚح ٨ٔ َؿيٜ 
الىٮر كاملٛة٬ي٥ ال٬٪ٌيح. إًةٚحن إىل ذ لٟ، ٚة٣ٛىٮؿ احلٞيٌٞيح لؤلميةء 

                                                                                              

ح ٠ذت "دراقحه يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح1) " أم "أقف ( كاملٞىٮد ٦٪٫ ٬ٮ ال١ذةب اثلة٣ر ٨٦ دل٧ٔٮ
)ٜ ٌٞ  املٕؿٚح ا٣برشيح". )املع
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إٌف ٩تيضح أك كص٫  .(1)كاظؽ كذادٌيةد٭ة ككإٌٝيةد٭ة ا٣ٕيجٌيح يف اجل٭ةيح ذات ٦ٕىنن 
ة ل٤ؿؤيح األكىل ٔ٪ؽ٦ة نكذ٢٧ٕ ٔجةرة  (2)الؿأينيد٧ةيـ ٬ ؾي٨  ٞن ٬ٮ أ٫ٌ٩ كٚ

، يف ظني أٌف الؿؤيح (3)"ظٞةاٜ األميةء"، جيت أف ٩ٕنٌي ٦ٞىٮد٩ة ٨٦ ذ لٟ
 اثلة٩يح ال تكذ٤ــ ذ لٟ.

ديؽرًؾ احلٮاٌس  -كًل٧ة رٌصح احل٧١ةء املك٧٤ٮف  -يف ًٮء ٬ ؾق املٌٞؽ٦ح 
ثٮاقُذ٭ة ٦ٕؿٚح ظٞةاٜ األميةء، ا٣ْة٬ؿيٌح ّٮا٬ؿ األميةء ٚعكت، كال ي٧ك٨ 

قٮاءه ذاديٌةد٭ة أـ كإٝيٌةد٭ة ا٣ٕيجيٌح. كبٕجةرةو أػؿل إٌف ٬ ؾق احلٮاٌس ا٣يٌت ال َؿيٜ هلة 
إىل ظٞةاٜ األميةء، ال تكذُيٓ إّ٭ةر د٤ٟ احلٞةاٜ جلة. ك٨٦ ٬٪ة ٚإٌف املٕؿٚح 
، كإ٧ٌ٩ة َم حمؽكدةه كال دذٕؽٌ  ل احلةو٤ح ٨ٔ َؿيٞ٭ة ٣حكخ ٦ٕؿٚحن ٧ٔيٞحن

ؿاض. كٝؽ ثنٌي وؽر املذأهٌلني ٬ ؾق اخلةٌويٌ  ا اإلدرااكت احلٌفػٌيث »ح ثٞٮهل/ اأٔل ٌٔ كأ
ٜاٚؽ  وإٌٗٛا مشٜبثه ةاجلٛاالت كٗيْٛا ممؾكجه ةاّىٌػاف، وإٌف احلٌؿ ال ي٘اؿ إاٌل ؿ

ٜاؼ٘ٛا ٜاّب املاٌٚيات دكف ضٌائٌٛا كب  .(4)«األشياء كً
                                                                                              

  ،[ا٣برشيح املٕؿٚح أقف" ]٬ة "٦ٕؿٚخ بنػؿی؛ زيؿقةػخ  حم٧ؽ، زادق، ( راصٓ/ ظكني1)
 . 245ك 244ص 

ؿ ٬ٮ أٌف ذاديٌةت املة٬يٌةت 2) كا٣ٛىٮؿ احلٞيٞيٌح لؤلميةء ٗي الٮصٮدات ( الؿأم األٌك
كالٮإٝيٌةت ا٣ٕيجيٌح، كالؿأم اثلةين ٬ٮ أف ا٣ٛىٮؿ احلٞيٞيح لؤلميةء دٕرٌب ٨ٔ 
ةد٭ة ا٣ٕيجيٌح" يف  ةد٭ة" ك"كإٝيٌ ح ك"ا٣ٛىٮؿ احلٞيٞيح لؤلميةء" ك"ذاديٌ ةد٭ة اخلةرصيٌ كإٝيٌ

)ٜ ٌٞ . )املع  اجل٭ةيح ذات ٦ٕىنن كاظؽو
ة ال3) ح كا٣ٛىٮؿ ( كاملٞىٮد إ٦ٌ ح أك ذاديٌةت املة٬يٌ ح كالٮإٝيٌةت ا٣ٕيجيٌ ٮصٮدات اخلةرصيٌ

)ٜ ٌٞ ح لؤلميةء. )املع  احلٞيٞيٌ

 .367  ص ،3 ج ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يٌح األربٕح، ( النيازٌم، وؽر ادلي٨ حم٧ٌؽه 4)
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إدراؾ ذادٌيةت املة٬ٌيةت إذف ال ي٧ك٨ ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس اتلٮٌو٢ إىل 
ٕنة ىلع ا١ٕ٣ف ٨٦ ا٢ٕٞ٣ اٌلم ي٪ٛؾ إىل ٧ٜٔ  كظٞةاٜ األميةء؛ ك٬ ؾا َج

 األميةء، كدلي٫ ا٣ٞؽرة ىلع ٚ٭٥ ظٞةاٞ٭ة/

حٛا اخلياحٌلث لْكٌٌْيات... » ٌٜ ٜاضػ ويه جتفيٕٛا ةٌ حٛا ىلع حكرري ال ٌٜ ا ً ٌٔ كأ
نؿ اجلنؿ كًيِ ةخٌّٕيٚا اذلايٌت قٖ اّكؽيٌض، كاجلنؿ قٖ اّىطِ، كس

لْٕاٌٚيث قٖ سنفٛا ةاّنثه ٔا ةْنج، كوطِ وطْٛا كوطِ سنفٛا قٖ وطْٛا 
ةاّنثه ٔا ةْنج، كحٌّٕي الضٌٛا البلـز قٖ الضٌٛا املىارؽ كاٌّؽيب ٔ٘ٛا قٖ 
ٜاضػ يف احلٌؿ أمٜرنا َرريةن يف اّكٌِ؛ كذٰللٍ  ابلكيػ، ويُٜف الشغص ال

ٌٓ اإلدرااكت لُٜف اّكٌِ مري ٌٔ ٜاٚؽ إدراؾ اّكٌِ أح طٜرو إدراَٙ ىلع ؿ
الشػٞء، ةِ يخنْنِ كينٜص يف ٔاٌٚيث الشػٞء كضٌيٌخٙ، كيفخنفظ ٔ٘ٛا 

ٜق، ةِ يطري ٜٚ يه حبٌيٌخٛا ٜس  .(1)«نفغثن ٔؽاةٌثن هلا ٖٔ دميف ال

٤ي٫ ٚ٪ع٨ ٩ؽرؾ ثةحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ّٮا٬ؿ األميةء ٍٚٞ ا٣يٌت َم  ٔك
 ٌٞ ٜ األميةء يف اخلةرج، أٔؿاً٭ة. كال ي٧ك٨ ٨ٔ َؿيٜ ٬ ؾق احلٮاٌس ٚ٭٥ حت

ٜ أٔؿاض النػٰء ا٣ٕييٌن يف اخلةرج  ٌٞ كالادٌيةت كٚىٮهلة احلٞيٌٞيح، ث٢ كحت
ؿاض. كاٌلم ييذةح ٨٦ ػبلؿ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ٬ٮ ٍٚٞ  ك٦ٕؿٚح ظٞةاٜ اأٔل
ٜ الىٮر احلٌكػٌيح أك املعكٮقةت ثةلات يف أ٩ٛك٪ة؛ ك٣ ك٨ ٢٬ ٬ ؾق  ٌٞ حت

ٞحه ػةرج ٌٞ ؾا  الىٮر احلٌكػٌيح ٦ذع اجلٛف كال٨٬ أك يف ال٨٬ ٚعكت؟ ٚ٭ 
                                                                                              

 املىؽر الكةثٜ.( 1)



 مىةدر املٕؿٚح  .............................................................................. 61

م٧ٌة يذ٥ٌ إزجةد٫ ثة٢ٕٞ٣ ال ثةحلٮاٌس. إٌف احلٮاٌس اعصـةه ٨ٔ إزجةت الٮصٮد 
 ٜ ٌٞ اخلةريٌج ل٧٤عكٮقةت احلٞيٌٞيح كبةلات، أم الىٮر احلٌكػٌيح. ٚإزجةت حت

 .(1) ا٣ٕةل٥ ػةرج ال٨٬ أمؿه ثؿ٬ةينٌّ ي٧ك٨ حتٞي٫ٞ ث٧كةٔؽة ا٢ٕٞ٣ ٍٚٞ

ينٕؿ ث٫ ا٣ٕجةرة األػية يؿل ، إماكف (2)ثٕي احل٧١ةء، ٧٠ة ت

                                                                                              

( ارشح ٬ ؾق املكأ٣ح يذ٤ٌُت دلةالن أكقٓ، ك٬ٮ ٦ة قجذ٪ةكهل يف ال١ذةب اخلةمف ٨٦ ٬ ؾق 1)
"٦ط"[  338 - ٬324ةی پكني، ص م٪ةیس در ٧٤ٝؿك گـارقالك٤ك٤ح املٕؿٌٚيح. ]٦ٕؿٚخ

ٮع بنكو ٦ٌٛى٢و نكب م٪ةیس  ي ة يف ٠ذةث٪ة/ "پژك٬یش دُجيُف در ٦ٕؿٚخكٝؽ حبس٪ة ٬ ؾا املًٮ
 .231 - 221ك 271 - 258  ص ،[املٕةرصة املٕؿٚح ٩ْؿٌيح يف ٦ٞةرفه  حبره " ]٦ٕةرص

« ٔ٪ؽ٩ة»ٝج٢ ٬ ؾق ا٣ٕجةرة، ػةٌوحن يف ًٮء ٔجةرة « ٝي٢»( تؽر اإلمةرة إىل أٌف اتلٕجي ثػ  2)
يةف ٠يٌٛيح دٮظيؽ ال١سي يؽٌؿ ىلع ٔؽـ ٝجٮهل يف ثؽايح الكـ وؽر املذأهٌلني بل« ٔ٪ؽ اجل٧٭ٮر»ك

ؾا الؿأم. ٚ٭ٮ ٠ذت يف ثيةف ٠يٛيح دٮظيؽ ال١  سي ٦ة ييل/ل٭ 
ا ثك٢ٌ ظٞيٞحو مىؽاٝنة لٌك ٦ٕىنن » ة ٤ٞٔي ة ٦ٌذعؽن ى٧ن أ٦ٌة دٮظيؽ٬ة ل١٤سي ٚ٭ٮ ٔ٪ؽ٩ة ثىيكرد٭ة اعل

٪ؽ اجل٧٭ٮر ثةلٮص٭ني  ةالن تلٛةوي٢ ا٤ٕ٣ٮـ اجلٛكة٩ٌيح، ٔك ٌٕ ة ٚ ُن ؛ ل١ٮ٫٩ ٔٞبلن بكي ٦ٕٞٮؿو
حتخ املٕين ادلاػ٤ح  -اآلػؿي٨/ أظؽ٧٬ة ثةتلع٤ي٢، ٚإ٩ٌ٭ة إذا ظؾٚخ ٨ٔ األمؼةص 

ٌيح ٦ة٬ٌيحن ٦ٌذعؽةن ك ٭ة البلظٞح ثٞيخ احلٞيٞح اجلٔٮ  ظٞيٞحن  اجلٮيٌع ثتنٌؼىةد٭ة كقةاؿ ٔٮاًر
 يٞؿف أف أم١٪٭ة كا٣ٛىيلٌ  اجلجّسٌ  املٕين أذربت إذا أل٩ٌ٭ة ثة٣رتًليت؛ كاثلةين كاظؽةن،
 «. احٌتةدنا دمٕي ة أك مح٤ي ة - ٦ٌذعؽةه  ظٞيٞحه  ٦٪٭٧ة حيى٢ حبير ثةجلجف ا٣ٛى٢

 ز٥ٌ ٠ذت يف دبيني دكسي الٮاظؽ ٦ة ييل/ 
دكسي الٮاظؽ ِٚم تكي٧٭ة ثٌٞٮد٭ة اخليةحٌلح ل٤ٕٞ٤يٌةت كدزني٤٭ة يف ٝٮا٣ت الىٮر  ىلعكأ٦ٌة ٌٝٮد٭ة »

املسةحٌلح كٝي٢ ثذ٧ٌي٬ة الايٌت ٨ٔ ا٣ٕؿيٌض، كاجلجف ٨ٔ ا٣ٛى٢ كصجف اجلجف ل٧٤ة٬ٌيح ٨ٔ 
ثة٣٘ح ٦ة ث٤٘خ، كٚى٢ ٚى٤٭ة كٚى٢ صجك٭ة ٨ٔ ٚى٤٭ة ثة٣٘ح ٦ة ث٤٘خ، كد٧ي  صجك٭ة

الظٞ٭ة البلزـ ٨ٔ الظٞ٭ة املٛةرؽ كا٣ٞؿيت ٦٪٭ة ٨ٔ ابلٕيؽ، ٚي١ٮف النؼه الٮاظؽ يف 
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يٌح ثة٢ٕٞ٣،  اتلٮٌو٢ إىل ٦ٕؿٚح ٦ة٬يٌةت األميةء اخلةرصيٌح كظٞةاٞ٭ة املةٌد
ؾق اجلْؿة ر٥ٗ  يف ظني أٌف احلٮاٌس ي١٧٪٭ة ٚ٭٥ ّٮا٬ؿ األميةء. ك٬ 

اٌلم اػذةر٬ة، ك٣ ك٨  ثأرقُٮم٭ؿد٭ة ثني احل٧١ةء املك٧٤ني املذأزٌؿي٨ 
. إٌف  ٔ٪ؽ ة يذٌٌط أ٩ٌ٭ة ٗي ٦ٞجٮ٣حو ٛن اتلؽٝيٜ يف املٌٞؽ٦ح املؾ٠ٮرة ق٤

ؾا املُٞٓ ٨٦ الك٦٭٥ ا٣ٞةا٢/  إٌف احلٮاٌس ال دٮو٤٪ة إىل ظٞةاٜ »٬ 
ة، ٗي أٌف املُٞٓ اآلػؿ ٨٦ الك٦٭٥ ك٦ٛةدق « األميةء ٕن وعيطه َج

. كال ي٧ك٨ إدراؾ  ح إدراؾ ظٞةاٜ األميةء ثة٢ٕٞ٣، ٗي وعيطو إماك٩يٌ
األميةء ثةحلٮاٌس أك ثة٢ٕٞ٣؛ ٧٠ة أٌف ا٢ٕٞ٣ ٗي ٝةدرو اعدةن ىلع  ظٞةاٜ

لٟ ال ي١٧٪٪ة  ٦ٕؿٚح ذاديٌةت املة٬يٌةت كصجك٭ة كٚى٤٭ة احلٞيٌِف؛ كل 
يٌح. إٌف ٦ة ٩ٕؿ٫ٚ ٨ٔ  ٙو ظٞيِفي ظٌّت ألكًط األميةء املةٌد دٞؽي٥ دٕؿي
ٮارً٭ة؛ ٚجعٮاٌق٪ة ٩ٕؿؼ األٔؿاض،  األميةء يٞذرص ىلع أٔؿاً٭ة ٔك

يٌح ك بة٢ٕٞ٣ ٩ٛ٭٥ ٔٮارض األميةء كلٮاز٦٭ة، ك٩ثجخ كصٮد األميةء املةٌد
يٌح، كاملعكٮقح كٗي املعكٮقح. ك٬ ١ؾا ٩ٕؿؼ ثة٢ٕٞ٣ كصٮد  ي املةٌد ٗك
لٟ أكوةٚ٭ة كأٔؿاً٭ة ٨٦ ٝجي٢  بلٝةد٭ة يف ٦ة ثح٪٭ة، كًلؾ  األميةء ٔك
ة؛ ٌن لٟ أي  امل٤ٕٮحلٌح، كاإلماكف، كاحلؽكث كا٣ٞؽـ، كنكذُيٓ إزجةت ذ 

                                                                                              

احلٌف أمٮرنا ٠سيةن يف ا٢ٕٞ٣؛ كل لٟ إدراؾ ا٢ٕٞ٣ أد٥ٌ اإلدرااكت؛ ل١ٮف ا٢ٕٞ٣ ٗي ٦ٞىٮرو 
ء كظٞيٞذ٫ كيكذجكغ ٦٪٭ة  ، ث٢ يذ٢٘٤٘ كي٘ٮص يف ٦ة٬ٌيح اليشء إدرا٫٠ ىلع ّٮا٬ؿ اليش

]النيازم، وؽر ادلي٨ « نكؼحن ٦ُةثٞحن هلة ٨٦ دميٓ الٮصٮق، ث٢ يىي ٬ٮ َم حبٞيٞذ٭ة
 [.367ك 366، ص 3 ج ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣ٌيح األربٕح، حم٧ٌؽه 



 مىةدر املٕؿٚح  .............................................................................. 62

ي٧٬ة. كًل٧ة ٬ٮ  ٦س٧٤ة ٩ؽرؾ ثةحلٮاٌس أٔؿاً٭ة ٦س٢ ال١يٙ، كا٣ك٥ٌ ٗك
ة ال ي١٧٪٫ إدراؾ ظٞةاٜ األميةء؛ ألفَّ  ٌن ظةؿ احلٮاٌس، ٚة٢ٕٞ٣ أي
ظٞةاٞ٭ة ٔني اخلةرج كال دٞج٢ اال٩ذٞةؿ إىل ال٨٬. ك٨٦ ٬٪ة ٚإٌف 

لٟ (1)ظٞةاٜ الٮصٮد ديؽرؾ ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كالن٭ٮدٌم ٍٚٞ . ك٦ٕىن ذ 
ال قبي٢ ل٤عٮاٌس كا٢ٕٞ٣ إىل إدراؾ ظٞةاٜ األميةء؛ ٧٠ة أ٫ٌ٩ ال أ٫ٌ٩ 

. ك٢ٌٕ٣ (2)ي٧ك٨ ٦ٕؿٚح ا٣ٛىٮؿ احلٞيٞيٌح كًل٪٫ األميةء ثةحلٌف كا٢ٕٞ٣
ؾا الكجت ٬ٮ اٌلم داع اث٨ قح٪ة حلٞٮؿ يف )اتل٤ٕيٞةت(/  ٘ا »٬  وٍ ؽى إف قى

ٜازٔٛا.  ٜازٔٛا قؽو٘ا ضٌائٌٛا كل ٰ األشياء ةأـتاةٛا كل اّ ال ٗكؽوٛا  ٌُ٘
 .(3)«ةأـتاةٛا، ةِ ٖٔ ضيد يه مٜسٜدةه حمفٜـثه جلا

لٟ  ٓو آػؿ ثٕؽـ إماكف ٦ٕؿٚح ظٞةاٜ األميةء  رٌصح٠ؾ  يف مًٮ
 ثةحلٌف كا٢ٕٞ٣/

                                                                                              

ٚإٌف إزجةت ٔضـ ا٢ٕٞ٣ ٨ٔ إدراؾ ظٞةاٜ األميةء ال يثجخ ؛ ٌف ٬ ؾا مىةدرةه إ( ي٧ك٨ أف يٞةؿ 1)
 كالن٭ٮد، ث٢ ٬ ؾا م٧ٌة حيذةج إىل ثيةف. )املؿاصٓ(. إماكف إدرا٠٭ة ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 

يةء كٚىٮهلة احلٞيٌٞيح ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم؟ أك دذٌٕؾر ( ٢٬ ي٧ك٨ ٦ٕؿٚح ذادٌيةت األم2)
٦ٕؿٚذ٭ة ٨ٔ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ؟ يف ًٮء ٦ة ذ٠ؿ٩ةق يف دبيني ظٞةاٜ األميةء كدٛكي٬ة، ي٧ك٨ 
اتلٮٌو٢ إىل صٮاب الكؤاؿ املؾ٠ٮر. يف ٬ ؾا ابلعر كاقذ٧ؿارنا يف ٬ ؾا الكيةؽ ق٪بلظِ أٌف 

يٙ احلٞيٌِف لؤلميةء كذادٌيةد٭ة. كقجذ٪ةكؿ ٬ ؾق ظ٧١ةء ٦س٢ اث٨ قح٪ة ٝةلٮا ثذٌٕؾر اتلٕؿ
" ٬ة ٦ٕؿٚخ برشی؛ زيؿقةػخ" حم٧ؽ، زادق، / ظكنياملكأ٣ح يف حبرو آػؿ ثٕٮف اهلل. ]راصٓ

 [ 245ك 244ص ح[، ا٣برشيٌ  املٕؿٚح أقف]
 .77 اتل٤ٕيٞةت، حتٞيٜ ٔجؽ الؿمح٨ ثؽكم، ص  قح٪ة،  ( اث3٨)
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ألٌف ٦جؽأ ٦ٕؿٚذ٫ لؤلميةء ٬ٮ  ؛اإلنكةف ال يٕؿؼ ظٞيٞح النػٰء ابلٌذحى »
ؿؼ ظيجبؾو ثة٢ٕٞ٣ يٕ املذجةي٪ةت، ك احلٌف. ز٥َّ يي٧يِّ ثة٢ٕٞ٣ ثني املتنةث٭ةت ك

ثٕي لٮاز٫٦ كإٔٚةهل كػٮاٌو٫، ٚي٪ؽرج ٨٦ ذ لٟ إىل ٦ٕؿٚذ٫ ٦ٕؿٚحن دل٤٧حن 
ٞحو ث٧ة ل٥ يٕؿؼ ٨٦ لٮاز٫٦ إاٌل ا٣حكي، كرٌب٧ة ٔؿؼ أكرث٬ة، إاٌل أ٫ٌ٩  ٌٞ ٗي حم

 .(1)«٣حف ي٤ــ أف يٕؿؼ لٮاز٫٦ لكٌ٭ة
ال ي٧ك٨ اتلٮٌو٢ إىل ٦ٕؿٚح ظٞةاٜ األميةء  أ٫ٌ٩، يجؽك الالكـكظىي٤ح 

ة، ٧٠ة ي٥٤ٕ اجل٧يٓ أٌف ٬ ؾا م٧ٌة  ٌن ك٦ة٬ٌيةد٭ة احلٞيٌٞيح ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ أي
يذٌٕؾر اتلٮٌو٢ إحل٫ ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس. كيف ًٮء ٦ة دٌٞؽـ، يججيغ دىعيط 

أك ىلع  -اخلةٌوٌيح األكىل املُؿكظح ل٤عٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ا٣يٌت دٞٓ يف ٦ٞةث٢ 
مىؽر ا٢ٕٞ٣، كويةٗذ٭ة ىلع اجلعٮ اتلةل/ إٌف احلٮاٌس  -٦ٓ  ػبلؼ

ا٣ْة٬ؿٌيح دؽرؾ ّٮا٬ؿ األميةء، كَم أٔؿاً٭ة، ٣ ١ٌ٪٭ة ٗي ٝةدرةو ىلع إدراؾ 
٬ؿ األميةء ككصٮد أٔؿاً٭ة؛ ٬ ؾا ىلع ػبلؼ ا٢ٕٞ٣ اٌلم اكإزجةت كصٮد صٮ

يكذُيٓ إزجةت كصٮد األميةء كأٔؿاً٭ة كأكوةؼ كصٮد٬ة اكحلؽكث أك 
، أك مم١٪حن أك كاصجح الٮصٮد. ـ، أك ٠ٮ٩٭ة ٤ٌٔحن أك ٤ٕ٦ٮالن ؽى ًٞ  ا٣

ف2
ّ
صال واالرتباط . توق

ّ
 اإلدراك الحّسـّي عىل االت

ٌةء احلٌكػٌيح اخلةٌوح ىلع  ٌٰ ىلع أف دكٮف اأٔل ٌٝٙ اإلدراؾ احلٌكػ يذٮ
٪ؽ ا٩ُٞةع االدٌىةؿ يـكؿ  ادٌىةؿو ثةألميةء اخلةرصٌيح ]املعكٮقةت[. ٔك

                                                                                              

 .82 ،  ص ملىؽر الكةثٜ( ا1)
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 ، ٌٰ ة. ك٬ ١ؾا كب٪ةءن ىلع اخلةٌوٌيح اثلة٩يح لئلدراؾ احلٌكػ ٌن ٌٰ أي اإلدراؾ احلٌكػ
ٌٝٙ ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ اإلدراؾ ىلع ادٌىةؿ احلٮاٌس  ثةخلةرج املعكٮس،  يذٮ

ٜ إذا ٦ة اكف  ٌٞ كبـكاؿ االدٌىةؿ يـكؿ اإلدراؾ. ك٨٦ الٮاًط أٌف ٬ ؾا األمؿ يذع
ة اك٣ٕني ٦سبلن كأصـاا٭ة اكلنج١ٌيح كا٣ٞؿ٩ٌيح. إذا  ة كوعيعن ٌٰ قةل٧ن ا٣ٌٕٮ احلٌكػ
ٌةء احلٌكػٌيح، كإذا  ٌٰ قبل٦ح اأٔل ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إفَّ ٨٦ ارشكط اإلدراؾ احلٌكػ

ٌةء احل ٌكػٌيح ق٤ي٧حن ي٧ك٨ إجيةد دٮاو٢و ٦ٕؿيفي ٦ٓ اخلةرج. كال ثٌؽ اك٩خ اأٔل
؛ ليك يتكىٌن ظىٮؿ  ٓه ػةصٌّ ؾا اتلٮاو٢ كاالردجةط ًك ة أف يكٮف ل٭  ٕن َج
اإلدراؾ احلٌّس. ك٬ ؾا ٦ة ص٢ٕ ميغ اإلارشاؽ يني ٨٦ ثةب املسةؿ إىل ابلىػؿ 

كيث، ضٌّت إذا ال يػرؾ إاٌل ٔف قبلًثو كع -اكبلطػؽ  -إٌف احلٌؿ »كيٞٮؿ ٚي٫/ 
 .(1)«زاؿ الشػٞء قٖ املٌاةْث زاؿ اإلةطار

كٌٚبلن ٨ٔ ذ لٟ ٚإٌف لٌك كاظؽةو ٨٦ احلٮاٌس ٝةدرةه ىلع إدراؾ دلةؿو 
 األظيةيئٌ ٦ٕنٌيو ٍٚٞ. ك٬ ؾق املضةالت ٦ٕؿكٚحه كحمٌؽدةه يف ٥٤ٔ اجلٛف 

ـو أػؿل  ٤ٮ ، منةث٭حو هلٔك . ٌٚبلن ٧ٌٔة حيك٥ احلٮاٌس ٨٦ ٝيٮدو كحمؽكديٌحو
ك٦ة َم ٤ٔي٫ ٨٦ إدراؾ ّٮا٬ؿ األميةء كأٔؿاً٭ة ٍٚٞ، ِٚم حمؽكدةه 

                                                                                              

"ق٫ رقةهل از  الك٭ؿكردٌم، ادلي٨  يف/ م٭ةب ، األلٮاح ا٧ٕ٣ةديٌح،ادلي٨  ، م٭ةب( الك٭ؿكردٌم 1)
 ٠ؾ لٟ ؛7  دىعيط جنٛٞيل ظجحب، ص ميغ اارشاؽ" ]زبلث رقةا٢ لنيغ اإلارشاؽ[،

، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، لنيازٌم ا/ راصٓ  ،8 ج ، وؽر ادلي٨ حم٧ٌؽه
٫" مؿدٌػٯ، ٦ُ٭ؿم، ؛233  ص ٧ةؿ" ]آزةر یدل٧ٔٮ  .113  ص ،6 ج  ،[الاكم٤ح اأٔل
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ثٞيٮد ٨٦ صة٩تو أك صٮا٩ت أػؿل، ك٬ٮ أٌف إدراؾ احلٮاٌس يذٮٌٝٙ ىلع 
 ادٌىةهلة ثةألميةء اخلةرصيٌح.

، ٨٧ٚ ٩ٌ٪ة ٝؽ ٦ٌي٩ة يف حبس٪ة ٬ ؾا ثني اإلظكةس كاإلدراؾ أكب٧ة  ٌٰ احلٌكػ
امل٧ك٨ يتجةدر إىل ال٨٬ أٌف اخلةٌويٌح اثلة٩يح د٪عىػؿ يف اإلظكةس كال 
ٜ ادٌىةؿه يذ١ٌٮف إظكةسه كال  ٌٞ ؛ أم ظي٪٧ة يذع ٌٰ تسم إىل اإلدراؾ احلٌكػ
٪ؽ ا٩ُٞةع االدٌىةؿ يـكؿ اإلظكةس. ك٬ ١ؾا  ، ٔك ٌّٰ يذ١ٌٮف إدراؾه ظٌكػ

ٔ ٜ ٌٞ ٌٰ يتجنٌي جلة أٌف اإلظكةس ٬ٮ اٌلم يذع ٪ؽ ادٌىةؿ ا٣ٌٕٮ احلٌكػ
ٌٰ ٚ٭ٮ  ثةخلةرج، كيـكؿ ٔ٪ؽ ا٩ُٞةع ذ لٟ االدٌىةؿ. كأ٦ٌة اإلدراؾ احلٌكػ

يف ال٨٬. ٔ٪ؽ٦ة حيى٢  لئلظكةس كا٩ٕاكق٫ احلىٮيلٌ  كدٛكيه  دبينيه 
ٌّٰ يف  االدٌىةؿ ٦ٓ ا٣ٕةل٥ اخلةريٌج كيذ١ٌٮف ىلع إزؿق إظكةسه أك دأزٌؿه ظٌكػ

ةن ٔ٪٫، كيف د٤ٟ احلة٣ح يذ١ٌٮف اإلدراؾ اجلٛف، دكٌٮف ٌٝٮة اخليةؿ وٮر
ٌٰ ٦زتا٦٪نة ٦ٓ اإلظكةس. ك٦سةؿ ذ لٟ ٔ٪ؽ دؾٌكؽ ا٣ٕك٢ ك  إظكةساحلٌكػ

 .(1)ظبلكد٫ حتك٥ اجلٛف يف د٤ٟ احلة٣ح أٌف ا٣ٕك٢ ظ٤ٮه 

٥ أٌف اإلظكةس ٝؽ زاؿ.  ٌٰ ٗر كبٕؽ ا٩ُٞةع االدٌىةؿ يجُف اإلدراؾ احلٌكػ
ٌٝٙ زكاؿ اإلد ٌٰ ىلع ا٩ُٞةع االدٌىةؿ كىلع ٬ ؾا األقةس ال يذٮ راؾ احلٌكػ

                                                                                              

( ٬٪ةؾ حبره يف أٌف ٦ة يجزتع ٨٦ اإلظكةس كي٪١ٕف ٦٪٫ يف ال٨٬ ٢٬ ٬ٮ دىٌٮره أك ال،  1)
ٜه  ا تلٞؽ٫٦ الايت ىلع اتلىؽيٜ(، أك دىؽي كيذ١ٮف اتلىؽيٜ ثٕؽق )٧٠ة ٬ٮ احلةؿ ٩ْؿن

ٜ(كي٧ك٨ احلىٮؿ ىلع اتلىٮٌ  ٌٞ  رات ٨٦ ػبلؿ ٬ ؾا اتلىؽيٜ؟ )املع
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ٌٝٙ ىلع كصٮد االدٌىةؿ اخلةريٌج.  ٫ٞ يذٮ ٌٞ ب٪ةءن ىلع كاخلةريٌج، كإف اكف حت
ٌٰ كاخليةٌل، أك ال ٚالؿأم املؼذةر،  ٤حف ٬٪ةؾ ٚةرؽه ٠جيه ثني اإلدراؾ احلٌكػ

ٌٰ يكٮف  يٮصؽ ٚةرؽه  . اغيح ا٣ٛةرؽ ثح٪٭٧ة ٬ٮ أ٫ٌ٩ ٔ٪ؽ اإلدراؾ احلٌكػ أوبلن
دٌىةؿه ٦ٓ اخلةرج، ك٣ ك٨ يف اإلدراؾ اخليةٌل يكٮف االدٌىةؿ ٦ٓ اخلةرج ٬٪ةؾ ا

ٌٰ كاإلدراؾ اخليةٌل ٔ٪ٮا٩ةف إلدراؾو كاظؽو يأيت يف  ٝؽ زاؿ. إذف اإلدراؾ احلٌكػ
يكًٌم إدرااكن ظٌكي ة،  ظةتلني خمذ٤ٛذني. ك٬ ؾا اإلدراؾ ظني االدٌىةؿ ثةخلةرج ي

يكًٌم إدرااكن  ػيةحل ة، ك٣ ١ٌ٪٭٧ة يف الٮاٝٓ ٣حكة إاٌل إدرااكن  كبٕؽ ا٩ُٞةع االدٌىةؿ ي
ا. كٌٝٮة اخليةؿ دكٌٮف وٮرةن ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةإلظكةس أك اتلأزٌؿ  كاظؽن

، كد١ٕك٭ ٌٰ يف ال٨٬، كحتٌٮؿ املٕؿٚح الن٭ٮديٌح أك احلٌٮرٌيح ث٫ إىل  ةاحلٌكػ
 ك٬ ١ؾا حيى٢ ٬ ؾا اإلدراؾ. ،املٕؿٚح احلىٮحٌلح

ان . إدراك 3  األشياء وتواليهااقتر

٥ أٌف احلٮاٌس ال د٪ٛؾ إىل أ٧ٔةؽ األميةء كال تكذُيٓ ا٠تنةؼ  ٗر
سي ٨٦ املٕؿٚح ظٮؿ أٔؿاض ا٣ٕبلٝةت ا٣ٞةا٧ح ثح٪٭ة، ٗي أ٩ٌ٭ة دٌٞؽـ جلة ال١

األميةء املةٌديٌح كّٮا٬ؿ٬ة. كبةجلتيضح حن٨ نكذُيٓ ثةحلٮاٌس كبةإلدرااكت 
حو كاقٕحو ٨٦ ا٣ْٮا٬ؿ ا٣ُجيٌٕيح كػٮاٌو٭ة.  احلٌكػٌيح اتلٌٕؿؼ ىلع دل٧ٔٮ

 ػ ل٤عٮاٌس  دةن حمؽٌ أػؿل  ٌٔؽ٬ة ٨٦ ظيثٌيحو ي٧ك٨ ػ كل٤عٮاٌس ٦يةه أػؿل 
، ٗي أٌف ث٭ة ٍٚٞ ا٣ْٮا٬ؿٕةٝت كاتلٮال ثني اتلٞةرف كاتلإدراؾ َم إماكف 

احلٮاٌس ال دؽرًؾ َجيٕح ا٣ٕبلٝح ثح٪٭ة، كال دؽرًؾ ٢٬ يٮصؽ ثح٪٭ة ٔبلٝح 
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ة. كب٪ةءن (1)ا٤ٕ٣ٌٌيح أك ال ٌن . ك٬ ؾا يٕين أٌف احلٮاٌس حمؽكدةه ٨٦ ٬ ؾا اجلة٩ت أي
أكرث. ىلع ٬ ؾا حن٨ ٩ؽرؾ ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس دٮال أك اٝرتاف ّة٬ؿدني ال 

ك٦سةؿ ذ لٟ أ٩ٌ٪ة ننة٬ؽ دٞةرف احلؿارة ٦ٓ اجلةر، كأ٦ٌة أٌف اجلةر ٤ٌٔحه 
ل٤عؿارة، كاحلؿارة ٤ٕ٦ٮ٣حه ل٤٪ةر ٚ٭ٮ م٧ٌة ال ي٧ك٨ ل٤عٌف أف ي٪ةهل. ٚ٪ع٨ 

ة لؿأم ا٣ٞؽ٦ةء حن٨ ال ٩ؽرؾ ال حنفُّ ثة٤ٕ٣ٌ  ٞن ٌيح كامل٤ٕٮحٌلح، كإ٧ٌ٩ة كٚ
٧ة. ٝةؿ اث٨ قح٪ة يف ٬ ؾا املٕىن/ ثةحلٮاٌس قٮل كصٮد احلؿارة كاجلةر كاٝرتا٩٭

ٜايف شيئاف، كسب أف أك» ٜاواة كّيؿ إذا ح ا احلٌؿ وبل يؤٌدم إاٌل إىل امل ٌٔ

 .(2)«يكٜف أضػٕٚا ـبتنا لآلعؽ
ك٬ ١ؾا يٌذٌط أٌف اغيح ٦ة ي٧ك٨ إدرا٫٠ ثةحلٮاٌس ٨٦ ا٣ٕةل٥ املعكٮس ٬ٮ 

ٕبلٝةت ثني اٝرتاف ّة٬ؿدني، ك٣ ك٨ ال ي٧ك٨ ٨ٔ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ ٚ٭٥ َجيٕح ا٣
ّٮا٬ؿ ا٣ٕةل٥، ك٦٪٭ة ٔبلٝح ا٤ٕ٣ٌح كامل٤ٕٮؿ. كي٧ك٨ ٠نٙ ٬ ؾق ا٣ٕبلٝةت يف 

 .(3)ظة٣حو كاظؽةو كَم دٮّيٙ ا٢ٕٞ٣ ملكةٔؽة احلٮاس
أػؿل،  إ٦ٕةف اجلْؿ ي٧ك٨ اتلٌٞؽـ ػُٮةن إىل األ٦ةـ كإًةٚح مبلظْحو  ٔ٪ؽ

كَم أ٫ٌ٩ ث٪ةءن ىلع الؿأم ال٧يؼذةر ٚإٌف إدراؾ اتلٕةٝت كاتلٮال، كاملؿاٚٞح 
يذ٥ٌ ث٪ةءن ىلع ا٢ٕٞ٣، كب٧كةٔؽة ٌٝٮة ا٢ٕٞ٣ ي٧ك٨  ،كاملٮا٠جح ثني ّة٬ؿدني

                                                                                              

ٜ(( كبٕجةرةو أػؿل ٬ ؾق األمٮر ػةرصحه ٔ 1) ٌٞ  ٨ ٩ُةؽ إدراؾ احلٮاٌس. )املع

 .8 ص قح٪ة، النٛةء، اإلهل ٌيةت،   ( اث٨ 2)

(3 ، ؿ مٛةء" ]د٤ٕيٞةت ىلع "د٤ٕيٞةت ث( راصٓ/ املىؽر الكةثٜ، النيازٌم، وؽر ادلي٨ حم٧ٌؽه
 .28 - 25 ك 6 ص قح٪ة، اإلهل ٌيةت ٨٦ النٛةء،   يف/ اث٨النٛةء[، 
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 -كًلؾ لٟ احلٌف املنرتؾ  -اتلٮٌو٢ إىل ٦س٢ ٬ ؾق املٕةرؼ. كاحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح 
 ٌٚ ٌيح حلىٮؿ ٦س٢ ٬ ؾق اإلدٮ درااكت. ٦س٧٤ة ٩ذٮٌو٢ ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ ؿ األًر

إىل ٦ٕؿٚح ٔبلٝح ا٤ٕ٣ٌٌيح ثني ّة٬ؿدني، ٠ؾ لٟ احلةؿ ثة٣جكجح إىل ظةالت 
 ا٣رتدٌت أك اتلٮال أك اتلٕةٝت ثني ّة٬ؿدني.

ثةإلًةٚح إىل ذ لٟ، ث٪ةءن ىلع الؿأم املؼذةر، حنى٢ ىلع ٩تيضحو َم أٌف 
ؿاض، كإزجةد٭ة/احلٮاٌس ال تكذُيٓ إدراؾ كصٮد صٮ٬ؿ األميةء   ككصٮد اأٔل

٭ة كأكوةٚ٭ة  ٮاًر ـ، ك٢٬  -إٌف إدراؾ كصٮد األميةء ٔك ؽى ًٞ اكحلؽكث أك ا٣
، كإزجةت كصٮد٬ة، لٌك ذ لٟ  ، ك٢٬ َم مم١٪حه أك كاصجحه َم ٤ٌٔحه أك ٤ٕ٦ٮؿه
ٜ ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣. كىلع ٬ ؾا األقةس ٩ؽرؾ ثة٢ٕٞ٣ اٝرتاف كصٮد  ٌٞ يذع

ة كصٮد لٌك احلؿارة ثٮصٮد اجلةر، ك٣حف ٬ ؾا ٚ ٌن عكت، كإ٧ٌ٩ة ٩ؽرؾ ثة٢ٕٞ٣ أي
ٜ احلؿارة(. ٌٞ  كاظؽةو ٨٦ ٬ةدني ا٣ْة٬ؿدني )كصٮد اجلةر كحت

ٌٰ  لئلدراؾ (1)ٌٚبلن ٨ٔ اخلىةاه املؾ٠ٮرة كَم ػىةاه ٦ٕؿٌٚيحه  احلٌكػ
 ةأ٩ُٮلٮصيأك يف  ا٤ٛ٣كَفٌ ٬٪ةؾ ػىةاه كصٮديٌحه ديؽرس يف ٥٤ٔ اجلٛف 

ٌٰ ا٥٤ٕ٣ . ، ٦٪٭ة أٌف اإلدراؾ احلٌكػ  أمؿه دلٌؿده

، ث٢ كظٌّت اإلدراؾ  ٌٰ ٝج٢ وؽر املذأهٌلني اكف يي٪ْؿ إىل اإلدراؾ احلٌكػ
                                                                                              

أك أ٩ٌ٭ة ثةجلتيضح ىلع و٤حو كزيٞحو ث٪ْؿٌيح املٕؿٚح؛ ألٌف  ،٦ٕؿٌٚيحه ة ح اثلة٩يح إ٦ٌ يٌ ( ظٌّت اخلةٌو 1)
 ٩تيضح ٬ ؾق اخلةٌوٌيح حمؽكديٌح اإلدراؾ احلٌّسٌ كدلةهل.
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؛ ك٣ ك٨ٌ وؽر املذأهٌلني أزجخ أٌف اجلٛف احليٮا٩ٌيح  (1)اخليةلٌ  ىلع أ٫ٌ٩ أمؿه ٦ةٌدمي
قٮاءه احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ٦٪٭ة أـ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح. ك٨٦ ٬٪ة  (2)كإدرااكد٭ة دلٌؿدةه 

ٚإٌف دميٓ إدرااكت احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كًلؾ لٟ إدرااكت احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح 
 اكخليةؿ كاحلٌف املنرتؾ لكٌ٭ة دلٌؿدةه ٨٦ املةٌدة.

 ٌٰ ٌٰ َم أٌف اإلدراؾ احلٌكػ  -٨٦ اخلىةاه األػؿل الٮصٮديح لئلدراؾ احلٌكػ
ٕنة هل ٦ذٌ٘يه؛ ألٌف احلٮاٌس ٝةدرةه ىلع إدراؾ األمٮر املةٌديٌح  - اإلدراؾ اخليةٌل كدج

 ٌٰ ؛ ل لٟ اإلدراؾ احلٌكػ كاملعكٮقح ٍٚٞ. كب٧ة أٌف ٬ ؾق األمٮر يف ظة٣ح دٌ٘يو داا٥و
ٕنة هل اإلدراؾ اخليةٌل املذ٤ٌٕٜ ث٫  - ة. ك٬ ١ؾا ٚةإلدرااكت احلٌكػيٌح  -كدج ٌن ٦ذٌ٘يه أي

درااكته ا٩ٕٛةحلٌحه حتى٢ ثةتلأزٌؿ ٨٦ ا٣ٕةل٥ املعكٮس، كاتل٘ييات كاخليةحلٌح إ
اخلةرصيٌح املعكٮقح دؤزٌؿ يف د٘يي٬ة. ٨٦ الٮاًط أٌف اتل٘ييات يف ٬ ؾق اإلدرااكت 

 .(3)ال تكذؽيع ٦ةٌديٌذ٭ة؛ ألٌف ا٥٤ٕ٣ ثةتل٘يي ٗي اتل٘يي يف ا٥٤ٕ٣
                                                                                              

ٌٰ كاخليةٌل ٩ٔٮ٦ني كاملذأػٌ اجل٧يٓ ٨٦ املذٞؽٌ  ( تؽر اإلمةرة إىل أفٌ 1)  نيؿي٨ يؿكف اإلدراؾ احلكٌػ
 ا حبةتلني خمذ٤ٛذني.٨ ٨٦ اإلدراؾ، ك٣حكة إدرااكن كاظؽن ي٦ذ٧ةيـ

 ،8  جح األربٕح، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يٌ  ،ؽه ، وؽر ادلي٨ حم٧ٌ ( راصٓ/ النيازٌم 2)
" مٛةء ثؿ د٤ٕيٞةت" الكةثٜ، املىؽر ؛475  ص ،3  ج ؛215ك 181 ،44 ػ 42  ص
 ؛131ك 129 ص  قح٪ة، اإلهل ٌيةت ٨٦ النٛةء،  يف/ اث٨ ،[النٛةء ىلع د٤ٕيٞةته ]

ة ٚيةيض، املؿظ٤ح احلةديح احل٧١ح،  ٩٭ةيح  حم٧ؽظكني، ا٣ُجةَجةيٌئ، دىعيط ٗبلمًؿ
 .213ك 212 ؿ، ص ٔرشة، ا٣ٛى٢ األكٌ 

 ،1 ج ح األربٕح، املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يٌ ، احل٧١ح ؽه ، وؽر ادلي٨ حم٧ٌ ( راصٓ/ النيازٌم 3)
دىعيط  احل٧١ح، ، ٩٭ةيح ؽظكني، حم٧ٌ ؛ ا٣ُجةَجةيئٌ 181، ص 8 ج ؛311ك 299  ص

ة ٚيةيض، ص  .221ك 219  ٗبلمًؿ
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 اهذّسّي ذضوريٌّ أي ذصوهيٌّ؟ اإلدران

ٌٰ َم إظؽل املكةا٢ ٢٬  املٕؿٚيٌح امل٭٧ٌح يف دلةؿ اإلدراؾ احلٌكػ
ؽُّ ٦ٕؿٚحن ظٌٮريٌحن  ٜ ثٮاقُح احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيٌح يٕي ٌٞ اإلدراؾ املؾ٠ٮر املذع
، ٢٬ يٛيؽ اتلىؽيٜ؟ أـ  ؟ كيف ظة٣ح ٠ٮ٫٩ ٦ٕؿٚحن ظىٮحلٌحن أـ ظىٮحلٌحن

 يٛيؽ املٛ٭ٮـ كاتلىٌٮر؟
 ىلع حبر املكأ٣ح اثلة٩يح. ٩ت٪ةكؿ اآلف حبر املكأ٣ح األكىل، كبٕؽ ظ٤ٌ٭ة ٩أيت

ٮع دٞكي٥ ا٥٤ٕ٣ إىل ظٌٮرمي  احل٧١ةء املك٧٤ٮف اٌلي٨ دٌٕؿًٮا ملًٮ
، يٕذٞؽكف ىلع ا٧ٕ٣ٮـ أٌف املٕؿٚح ا٣يٌت دأيت ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس  كظىٮيلي
، يف ظني ال يٮصؽ ٨٦ يؿل أٌف ٦س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح ظٌٮرٌيحه كم٭ٮديٌحه  ظىٮحٌلحه

٬( ٨٦ املذٌٞؽ٦ني، كاملبٌل ٬ةدم الكزبكارٌم  365 – 327قٮل الك٭ؿكردٌم )
٬( ٨٦ املذأٌػؿي٨. يؿل ميغ اإلارشاؽ ٧٠ة أٌف ٥٤ٔ اهلل  2167 - 2121)

كإارشاٌفٌّ، ٠ؾ لٟ ٦ٕؿٚح اإلنكةف  ثةلٮاٝٓ املةٌدٌم كاملعكٮس ظٌٮرمٌّ 
ة.  ٌن ؽ ثةبلةرصة، ظٌٮرٌيحه أي ينة٬ى رٌصح ثةملجرصات كاملعكٮقةت ا٣يٌت ت

يف كوٙ ظةٌقح ابلرص أٌف املٕؿٚح ا٣يٌت ي٪ةهلة اإلنكةف ٨ٔ َؿيٜ  الك٭ؿكردٌم 
، كالٮإٌٝيةت اخلةرصٌيح ل٧٤جرصات حترض يف  ٬ ؾق احلةقح ظٌٮرٌيحه كم٭ٮديٌحه
اجلٛف ىلع حنٮ اإلًةٚح اإلارشاٌٝيح. ك٬ ١ؾا دذ١ٌٮف يف اجلٛف ٦ٕؿٚحه 

 .(1)ثةملجرصات ٨ٔ َؿيٜ الن٭ٮد كاإلًةٚح اإلارشاٌٝيح
                                                                                              

 ادلي٨،  ، م٭ةباملنةرع كاملُةرظةت، يف/ الك٭ؿكردٌم  ادلي٨،  ، م٭ةب( راصٓ/ الك٭ؿكردٌم 1)
ح مىٌ٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ،  اإلثىةر» 487ك 486  ص ،1 م ٠ؿب٨، ج حتٞيٜ ٬رن دل٧ٔٮ
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، ك٣ ك٨ٌ املبٌل ٬ةدم الكزبكارٌم (1)املذأهٌلني ٬ ؾا الؿأم ك٩ٞؽقرٚي وؽر 
 .(2)رٌد ىلع ا٩ذٞةداد٫ دٚةاعن ٨ٔ رأم ميغ اإلارشاؽ

٥ أٌف ثٕي اال٩ذٞةدات ا٣يٌت كٌص٭٭ة وؽر املذأهٌلني لؿأم ميغ اإلارشاؽ  ٗر
ٝةث٤حه ل٤٪ٞةش، ك٣ ك٨ يف الٮٝخ ذاد٫ ال ي٧ك٨ ٝجٮؿ رأم الك٭ؿكردٌم ثأٌف 

. اإلدراؾ احل ٌٰ املذ٤ٌٕٜ ثةبلىػؿ ٦ٕؿٚحه ظٌٮرٌيحه ٬ ؾق املكأ٣ح ا٣يٌت دؽػ٢ كٌكػ
ة آػؿ، ك٣ ك٨  ة٨٧ً ٩ُةؽ أ٩ُٮلٮصي ٕن ٥٤ اجلٛف يذ٤ٌُت ارشظ٭ة مًٮ ا٥٤ٕ٣ ٔك

ٌٰ كاال٩ٕٛةؿ املةٌدٌم اٌلم حيى٢ يف  إفٌ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ٬٪ة ثإجيةز/  اتلأزؿ احلٌكػ
ٌةء احلٌكػيٌح ك٦ة م ةث٫ ذ لٟ، ٣حف إدرااكن اجل٭ةز ا٣ٕىٌب كادل٦ةغ كاأٔل

ٌيح يف اجلٛف حلىٮؿ اإلدراؾ. كادٌىةؿ  ظٌكي ة؛ ث٢ ٦س٢ ٬ ؾق األمٮر د٧ٌ٭ؽ األًر
ٌةء احلٌكػٌيح ٦ٓ املةٌدة اخلةرصٌيح كظىٮؿ ٦س٢ ٬ ؾق اال٩ٕاكقةت يف األص٭ـة  اأٔل
ىةب،  ٌةء احلٌكػيٌح، كادل٦ةغ كاأٔل احلٌكػٌيح لئلنكةف ث٧ة يف ذ لٟ اأٔل

                                                                                              

ف... جيت ٚإذ. ٗي ال ل٤٪ٛف ظٌٮرمٌّ  إارشاؽه  ث٫ ٚيٞٓ ابلةرص، ل٤ٌٕٮ املكت٪ي ٦ٞةث٤ح دلٌؿد
، ث٢ ث٧ضٌؿد  اال٣زتاـ ث٥٤ٕو إارشاٌفي ظٌٮرمي ل٤٪ٛف... كإذا وٌط ا٥٤ٕ٣ اإلارشاٌٌف ال ثىٮرةو كأزؿو

ء ظٌٮرنا إارشاٝي ة ٧٠ة ل٤٪ٛف، َٚف كاصت الٮصٮد أكىل كأد٥ٌ.  إًةٚحو ػةٌوحو ٬ٮ ظٌٮر اليش
ثة٥٤ٕ٣ اإلارشاٌٌف  كي٥٤ٕ األميةء -٧٠ة قجٜ يف اجلٛف  -ٚيؽرؾ ذاد٫ ال ثأمؿو زايؽو ىلع ذاد٫ 

ٜ(؛ ج « احلٌٮرم ٌٞ  ظ٧١ح ارشح ادلي٨، ُٝت النيازٌم، ؛126 ك 125  ص ،3 )املع
ح ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يٌ ؽه وؽر ادلي٨ حم٧ٌ  النيازٌم، ؛454 ، ص اإلارشاؽ 

 .179  ص ،8 ج األربٕح، 

  ،8 ج ح األربٕح، ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يٌ ؽه ، وؽر ادلي٨ حم٧ٌ ( راصٓ/ النيازٌم 1)
 .183ك 182  ص

، ؽه وؽر ادلي٨ حم٧ٌ ، يف/ النيازٌم د٤ٕيٞحه ىلع األقٛةر،  ٬ةدم، ، املبٌل ( راصٓ/ الكزبكارٌم 2)
 . 1 د٤ٕيٞح ،181 ػ 179  ص ،8 ح األربٕح، ج احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يٌ 
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. كبذ٤ٟ الىٮرة ا٣ٞةا٧ح جيٕبلف اجلٛف مكذ ٌٕؽةن تل١ٮي٨ وٮرةو إدرا٠ٌيحو
ثةجلٛف حيى٢ اإلدراؾ. ك٬ ١ؾا ٚإفَّ املٕؿٚح كاإلدراؾ احلةو٢ ٩تيضحن ٢٧ٕ٣ 
٨ َؿيٜ الىٮرة، كَم ثةجلتيضح ٦ٕؿٚحه  ا٣ٞٮل احلٌكػٌيح ٦ٕؿٚحه ثةلٮاقُح ٔك
. اغيح ٦ة يججيغ اال٣زتاـ ث٫ ٬ٮ أٌف اجلٛف ذات ٦ٕؿٚحو ظٌٮريٌ  حو ظىٮحٌلحه

ثةتلأزٌؿات كاال٩ٕٛةالت املةٌديٌح ا٣يٌت حتى٢ يف ا٣ٞٮل احلٌكػيٌح؛ ٧٠ة أٌف ٦ٕؿٚح 
اإلنكةف ثةلىٮر احلٌكػٌيح ذاد٭ة ا٣يٌت يذٌٕؿؼ ٨٦ ػبلهلة ىلع الٮاٝٓ املةٌدٌم َم 

؛ ك٣ ك٨ٌ أي ة ٨٦ االٚرتاًني املؾ٠ٮري٨ ٣حف إدرااكن ظٌكي ة.  ٦ٕؿٚحه ظٌٮرٌيحه
ٌٰ ظىٮحل ة، ك٣ ١ٌ٪٫ يف الٮٝخ ذاد٫ يٕذرب ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجة يٌئ اإلدراؾ احلٌكػ

٧٤٪ة ثةتلأزٌؿ كاال٩ٕٛةالت املةٌديٌح ا٣يٌت حتى٢ يف  يٌٕؽ ا٥٤ٕ٣ ثةلىٮر ال٬٪ٌيح ٔك
يؽ ٦ُ٭ؿم رأم ا٣ٕبٌل٦ح . ارشح الن٭(1)ا٣ٞٮل احلٌكػٌيح ٦ٕؿٚحن ظٌٮرٌيحن 

٥٤ ثةتلأزٌؿ ا٣ُجةَجةيٌئ ظٮؿ ا٣ٞك٥ األػي ٨٦ املٕؿٚح احلٌٮرٌيح، ك٬ٮ ا٣ٕ
 كاال٩ٕٛةالت املةٌديٌح، ىلع اجلعٮ اتلةل/

ٜاٌص » ٰٚؼا اٌّفٓ ]ٖٔ أًفاـ اّكْٓ احلغٜرٌم[ قتارةه قٖ ـْفْث ٖٔ اخل

ٜاٌس  ٜاًكٌيات املاٌديٌث اخلارسٌيث اٌّيت حٌخطِ ةاجلىؿ قٖ ؼؽيي احل املاٌديٌث لْ
طِ يف شتٌُيث ؛ ٖٔ ًتيِ اتلأذري املاٌدٌم اذٌلم حيكاالحٌطاؿ ٔف اٌّٜل احلٌفػٌيث

اّكني ق٘ػ الؽؤيث كحخأذٌؽ ةٙ أقطاب اّكني يف ؿؽكؼو ٔكٌي٘ثو ةٕا هلا ٖٔ 
. كٖٔ ٚ٘ا يٌخغص أٌف املطفٜس  ٜاٌص حخٌّٕي ةٛا، كحكؽيٙ شًلكن كضٜرةن ٔكٌي٘ثن ع
االةخػايٌئ كأٌكؿ ٔا حيٌؿ ةٙ ٜٚ االٗكاكـات املاٌديٌث اٌّيت جتػ ؼؽيٌٛا إىل 

                                                                                              

 ٦ُ٭ؿم، مؿدٌػٯ ،، حم٧ؽظكني، "اوٮؿ ٤ٚك٫ٛ" ]أوٮؿ ا٤ٛ٣كٛح[، يف/ ( راصٓ/ ا٣ُجةَجةيئٌ 1)
 .41  ص ،2  ج ،[الٮاٝعٌ  كامل٪٭ش ا٤ٛ٣كٛح أوٮؿ"اوٮؿ ٤ٚك٫ٛ كركش راة٣حك٥" ]
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ػث دلٕٜقثن ٖٔ  األقطاب قٖ ؼؽيي اّكني كاألذف كاألٗه كمريٚا، كحتي
ا ةأٌم يشءو  االٗىكاالت كحطتص َشؾءو ٖٔ ةػٗ٘ا، كحنٖ ال حنٌؿ يف ذاح٘ا أةػن

 .(1)«ٖٔ اّكالٓ اخلاريٌج ٖٔ مري كاـؽثو 
٦ة دٌٞؽـ ٩ى٢ إىل ٩تيضحو كَم أ٫ٌ٩ يف دلةؿ احلٮاٌس كاإلدرااكت  يف ًٮء

حو ٨٦ األمٮر أك اجل٭ةت/  احلٌكػٌيح، يججيغ اتل٧يي ثني دل٧ٔٮ
ٰي ٦س٢ النج١ٌيح يف ظةٌقح ابلىػؿ، 2 . اتلأزٌؿ اٌلم حيى٢ يف ٌٔٮو ظٌكػ

ىةب اجلدليٌح يف ظةٌقح ال٧٤ف، كاملؿًلـ املذ٤ٌٕٜ ث٭ة يف ادل٦ةغ.  كاأٔل
 اتلأزٌؿ كاإلظكةس اٌلم يٞٓ يف اجلٛف.. 1
ٌٰ اٌلم حيى٢ يف اجلٛف، 1 . اال٩ٕاكس ال٬يٌن لئلظكةس كاتلأزٌؿ احلٌكػ

 ٦س٢ ٌٌٝيح/ "أمٕؿ ثةحلبلكة" ثٕؽ دؾٌكؽ ا٣ٕك٢.
. دٛكي األظةقحف كاتلأزٌؿات احلٌكػٌيح ا٣يٌت حتى٢ يف اجلٛف ٦س٢/ 2

"، أك/ "قُط ٬ ؾق امل٪ٌؽة ػن٨ه   . (2)""٬ ؾا ا٣ٕك٢ ظ٤ٮه
. ٨ٔ َؿيٞ٭ةالىٮر احلٌكػٌيح ا٣ٌيت يجنأ ٩ٛف . 3 ٌٰ  اإلدراؾ احلٌكػ

                                                                                              

  ،[الٮاٝعٌ  كامل٪٭ش ا٤ٛ٣كٛح أوٮؿ"اوٮؿ ٤ٚك٫ٛ كركش راة٣حك٥" ] ( ٦ُ٭ؿم، مؿدٌػٯ، 1)
 .41  ص ،2  ج

ٌٰ ح إىل اإلظكةس كاتلأزؿ احلكٌ ( يجؽك يف ثةدئ األمؿ أف ا٩ٕاكس "ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮريٌ 2) " ٬ٮ يف ػ
ح. ك٨٦ ٬٪ة يٕٮد األمؿ اثلة٣ر إىل الؿاثٓ، ك٣ ك٨ ٨٦ دٛكي املٕؿٚح احلٌٮريٌ  الٮاٝٓ ٩ٮعه 

ث٢ ك٬ٮ ٦ة  ،كأرصط اتل١ٛيٟ كا٣ٛى٢ ثح٪٭٧ة أدٌؽ  ٢ يجؽك أفٌ ٔ٪ؽ املـيؽ ٨٦ اتلأمٌ 
 دٞذٌي٫ الرضكرة.
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 / ٦٪٭ة ظ٫٧١ اخلةٌص  ٬٪ة دكٮف أ٦ة٦٪ة مخكح أمٮرو أك مؿاظ٢، كلكي 

ٌٰ أك ق٤ك٤ح  /أٌكهلة ٌٰ اٌلم حيى٢ يف ا٣ٌٕٮ احلٌكػ اإلظكةس أك اتلأزٌؿ احلٌكػ
ىةب،  ، ٣ ١٪ٌ ٬ٮ كإف ل٥ يك٨ يف ظٌؽ ذاد٫ ّة٬ؿةن أك كاأٔل ـه ظة٣حن ٧٤ٌٔيحن ٫ ٤ٕ٦ٮ

 . (1)ىلع ادٌىةؿو كاحٌتةدو ث٫ِم ٚيف اجلٛف،  ظةرضه ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم؛ أل٫ٌ٩ 

أٌف اإلظكةس كاتلأزٌؿ اٌلم حيى٢ يف اجلٛف، ظة٣حه  /األمؿ اثلةين
،  -ىلع ا١ٕ٣ف ٨٦ ظة٣ح ا٥٤ٕ٣  -٩ٛكيٌحه  كإف ل٥ يك٨ حبٌؽ ذاد٫ ٦ٕؿٚحن

.   ٣ ك٨ٌ ا٥٤ٕ٣ ث٫ ٥٤ٔه ظٌٮرمٌّ

األمؿ اثلة٣ر ٬ٮ ا٩ٕاكس ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةألظةقحف يف ال٨٬، كَم 
 . ظىٮحلٌحه  ٦ٕؿٚحه 

األمؿ الؿاثٓ ك٬ٮ دٛكي ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةألظةقحف، ي٪ٞك٥ حبؽ ذاد٫ إىل 
ني/ إ٦ٌة أف يٞرتف ٦ٓ املةٌدة كيزتا٨٦ ٦ٓ االدٌىةؿ ثةجلك٥ اخلةريٌج،  ٩ٔٮ

ح ٨٦  "؛ كي٧ك٨ أف ٤ُ٩ٜ ىلع ٬ ؾق املض٧ٔٮ ٌٰ اإلدرااكت اق٥ "اإلدراؾ احلٌكػ
يك٧ٌي٫  كإ٦ٌة أف يأيت ذ لٟ ٨٦ ثٕؽ االدٌىةؿ ثةجلك٥ اخلةريٌج، ك٬ٮ ٦ة ي٧ك٨ أف ن
ذني ثةإلدراؾ اخليةٌل،  ثػ "اإلدراؾ اخليةٌل". كيف رأيي ي٧ك٨ تك٧يح لكذة املض٧ٔٮ

٨٦ ث٢ ٬ ؾق ا٣تك٧يح أكىل كأصؽر؛ كذ لٟ ألٌف ٌٝٮة اخليةؿ دجٌؽؿ د٤ٟ املٕؿٚح 
. ٚجٕؽ أف د١ٕك٭ة ٝٮٌ  ةي اخليةؿ يف ال٨٬، يٞٮـ ا٢ٕٞ٣ ظٌٮرٌيحو إىل ظىٮحٌلحو

ٌؿؼ ٚي٭ة كحتٮي٤٭ة إىل ػة املذرٌصٚح أك املذؼٌي٤ح لٮظؽ٬ة ثةتلىكب٧كةٔؽة ا٣ٞٮٌ 
                                                                                              

 ( ٩ت٪ةكؿ ٬ ؾا ابلعر ثةتلٛىي٢ يف ا٣ٛى٢ اثلة٣ر.1)
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". كىلع لٌك ظةؿ ٚةملٕؿٚح  ٌٌٝيحو دؿتك٥ يف ال٨٬ كَم ٌٌٝيح "٬ ؾا ا٣ٕك٢ ظ٤ٮه
 .  احلةو٤ح يف األمؿ الؿاثٓ ظىٮحٌلحه

أم الىٮر ال٬٪ٌيح ا٣يٌت ٩ؽرؾ ث٭ة دٛكي األظةقحف  -األمؿ اخلةمف 
؛ كإف اك٩خ املٕؿٚح  -)ا٥٤ٕ٣ ثةلىٮر ال٬٪ٌيح ذاد٭ة(  ِٚم ٦ٕؿٚحه ظٌٮرٌيحه

.  احلةو٤ح ٨ٔ َؿيٜ ٦س٢ ٬ ؾق الىٮر ظىٮحٌلحن
كىلع ٬ ؾا األقةس، ٔ٪ؽ اإلصةثح ٨ٔ ٬ ؾا ا٣تكةؤؿ ك٬ٮ/ ٢٬ اإلدراؾ 

ٌٰ ٦ٕؿٚحه ظٌٮ ؟ ال ثٌؽ ٨٦ ثيةف ٦ٞىٮد٩ة ٨٦ اإلدراؾ احلٌكػ رٌيحه أـ ظىٮحٌلحه
. كيف ٬ ؾا املضةؿ يججيغ ا٣ٛى٢ ثني ٬ ؾق األمٮر اخل٧كح ٨٦ أص٢  ٌٰ احلٌكػ
دٕيني ظٌٮرٌيح لٌك كاظؽو ٦٪٭ة أك ظىٮحٌلذ٭ة. كأظية٩نة ٨٦ ثةب ا٤ٛ٘٣ح أك 
 ، ٌٰ ٤ٜ ىلع ابلٕي ٦٪٭ة ٦س٢ اإلظكةس، تك٧يح اإلدراؾ احلٌكػ ا٣تكة٦ط دُي
ة ل٤ذٕؿيٙ  ٞن ٌٰ كٚ ة. ٚةإلدراؾ احلٌكػ  ٞ يف ظني أٌف األمؿ ٣حف ٠ؾ لٟ ظ
املؼذةر ٔجةرة ٨ٔ دٛكي ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةإلظكةس ٔ٪ؽ االدٌىةؿ ٦ٓ 
مي إحل٫ 

ي
اخلةرج كدـا٦٪نة ٦ٓ ظىٮؿ االدٌىةؿ اخلةريٌج. كًل٧ة دٌٞؽـ ٚإٌف ٦ة أ

. إذف اإلدراؾ ٨٦ األمؿ الؿاثٓ ٬ٮ ٦ٕؿٚحه ظىٮحٌلحه   (1)يف ا٣ٞك٥ األٌكؿ
. ٌٰ ٦ٕؿٚحه ظىٮحٌلحه  احلٌكػ

                                                                                              

ني 1) كاألمؿ الؿاثٓ ك٬ٮ دٛكي ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم »ثٞٮهل/ ( كٝؽ ٌٝك٥ املؤ٣ٙ األمؿى الؿاثٓ إىل ٩ٔٮ
ني/ إ٦ة أف يٞرتف ٦ٓ املةدة كيزتا٨٦ ٦ٓ االدىةؿ  ثةألظةقحف، ي٪ٞك٥ حبؽ ذاد٫ إىل ٩ٔٮ

ح ٨٦ اإلدرااكت اق٥ "اإلدراؾ احلٌّسٌ  "؛ اجلك٥ اخلةريج، كي٧ك٨ أف ٤ُ٩ٜ ىلع ٬ ؾق املض٧ٔٮ
يك٧ٌي٫ ثػ "اإلدراؾ  كإ٦ة أف يأيت ذ لٟ ٨٦ ثٕؽ االدىةؿ ثةجلك٥ اخلةريج، ك٬ٮ ٦ة ي٧ك٨ أف ن

ٜ ال١ذةب(«. اخليةل" ٌٞ  )حم
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 ؟ىػظيات اهذواّش.. ٌو ٌي ىفاٌيي أو قضايا

 ، ٌٰ ك٢٬ ٬ٮ ظٌٮرمٌّ أك ظىٮيلٌّ ثٕؽ أف حبس٪ة مكأ٣ح اإلدراؾ احلٌكػ
، يتجةدر إىل  كدٮٌو٤٪ة ث٪ةءن ىلع اتلٕؿيٙ املؼذةر إىل أ٫ٌ٩ ٦ٕؿٚحه ظىٮحٌلحه

ؾ ػ ىلع ٚؿض ٠ٮ٫٩ ظىٮحل ة ػ ٢٬ األذ٬ةف قؤاؿه ٬٪ة ك٬ٮ أٌف ٦س٢ ٬ ؾا اإلدرا
 .(1)يٛيؽ اتلىٌٮر أك اتلىؽيٜ؟

ٓو أكرث،  لئلصةثح ٨ٔ ٬ ؾا الكؤاؿ ٨٦ األ٢ٌٚ دٌّٞص ٬ ؾق املكأ٣ح ثذٮٌق
كتك٤يٍ الٌٮء مٌؿةن أػؿل ىلع األمٮر ا٣يٌت ٚى٤٪ة٬ة ٨ٔ ثٌٕ٭ة ظٮؿ اإلدراؾ 

ٌٝحو كٚى٢ ظك٥و لٌك  ٌٰ كاحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، كاجلْؿ ثؽ كاظؽو ٦٪٭ة ٨ٔ احلٌكػ
 اآلػؿ. كٝج٢ لٌك يشءو ٨٦ الٮاًط أ٫ٌ٩/

٨ َؿيٞ٭ة  / احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح دٛيؽ املٛة٬ي٥ كاتلىٌٮرات اجلـاٌيح، ٔك أٌكالن
 نكذُيٓ اتلٮٌو٢ ٦جةارشةن إىل املٛة٬ي٥ كاتلىٌٮرات اجلـاٌيح.

ٌيح ال٩زتاع ٦ٛة٬ي٥ لكٌٌيحو ٦ة٬ٮٌيحو  .زة٩ينة/ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح د٧ٌ٭ؽ األًر  حمكٮقحو

زةثلنة/ إجيةد املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح، كا٣ٌٞةية، كاتلىؽيٜ كاحلك٥، ٨٦ مؤكف 
 ا٢ٕٞ٣ ككّةا٫ٛ.

 ٜ ٌٞ ٮحو املع ٨٦ امل١ٌٛؿي٨ اٌلي٨ َؿظٮا آراء٥٬ يف ٬ ؾا املضةؿ ثًٮ
                                                                                              

ح ثؽالن ٨٦ أك ث٧ٌٕيح لك٧يت ( تؽر اإلمةرة إىل أ٩٪ة نكذ٢٧ٕ أظية٩نة لك٧يت املٛ٭ٮـ كا٣ٌٞيٌ 1)
 اتلىٌٮر كاتلىؽيٜ، كمؿاد٩ة ٨٦ ا٣ٌٌٞيح، ا٣ٌٞيٌح امل٪ُٞيٌح أك اتلىؽيٜ.



 77  ..............  ابلةب األٌكؿ/ ا٣ٛى٢ األٌكؿ/ احلٮاس ا٣ْة٬ؿٌيح، ٦ة٬ٌيذ٭ة، كػىةاى٭ة، كأذجةر٬ة

ا مٌؽ أٌف احلٌؿ ال »ظير ٝةؿ/  (1)٬(451ػ  375)ا٣ُٮيٌس  ٌٕ ًػ ؿٛؽ م
ات، إاٌل أف يكٜف املؽاد ٖٔ ضكٓ ضكٓ هل، ال يف اجلؾئٌيات كال يف اللكٌيٌ 

ٜاب  ات. كإذا اكف َٰؼلٍ اكف الٌط احلٌؿ ضكٓ اّكٌِ ىلع املطفـٜ
 .(2)«كاّنْػ إٌٕٗا يكؽعاف لْكٌِ يف أضاكٔٙ

ؽ ثنٌي ُٝت ادلي٨ النيازٌم اٌلم اكف ٨٦ دبل٦يؾق ابلةرزي٨ أٌف احلٌف كٝ
٨ َؿيٜ احلٮ اٌس ٗي ظةك٥و كال ظك٥ هل، ث٢ احلك٥ ل٢ٕٞ٤ كظؽق، ٔك

كٝؽ رٌصح ا٣ٕبٌل٦ح  .(3)ا٣ْة٬ؿٌيح ٩ؽرؾ ٦ٛة٬ي٥ كدىٌٮراتو صـاٌيحن ٍٚٞ
ة أٌف احلٮاٌس ال حتك٥، كاحلك٥ كاتلىؽيٜ كّيٛحه ػةٌوحه  ٌن ا٣ُجةَجةيٌئ أي

ٮع يف ا٣ٛى٢ الكةدس. ك(4)ثة٢ٕٞ٣ ٍٚٞ  (5)ق٪ٕةكد ال١ٌؿة ىلع ٬ ؾا املًٮ
 ك٩ت٪ةكهل ثةملـيؽ ٨٦ الرشح.

                                                                                              

 .26ك 22ك 14ك 12 ٢، ص ، ٩ٞؽ املعٌى ، ٩ىي ادلي٨( راصٓ/ ا٣ُٮيسٌ 1)

 . 14، ص املىؽر الكةثٜ( 2)
[ اجلٛف يٕين] ٚإ٩ٌ٭ة»/ 121 ص اإلارشاؽ،  ادلي٨ حم٧ٮد، ارشح ظ٧١ح   ، ُٝت( راصٓ/ النيازٌم 3)

ة ٩ لٌك  ال ظةٌرةه  اجلةر ٬ ؾق أفٌ  ثةحلٌف  تكذٛيؽ إ٧ٌ٩ة ، ٚةٌف احلٌف ٨٦ ظير ٬ٮ ظفٌّ ال يُٰٕ ظ٧١ن ةرو
ينة٬ؽ اجلـيئٌ  ٌَ  ؛دكف اللٌكٌ  لكٌي ة؛ أل٫ٌ٩ إ٧٩ة ي ، ث٢ [ ظك٥ه بلع ٤ٔي٫؛ ك٣حف هل ]يٕين ل٤عٌف إذ ال ا

، املؿظ٤ح احل٧١ح ، ٩٭ةيح ؛ ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني«إحل٫ لاحلك٥ ل٢ٕٞ٤ ث٧ة أدرؾ احلفُّ كأدٌ 
ؿاض وٮر ٬ٮ احلٌف  ي٪ةهل اٌلم»/ 232 احلةديح ٔرشة، ا٣ٛى٢ اثلة٣ر ٔرش، ص  اخلةرصيٌح اأٔل

ٜو  ٗي ٨٦  .«ل٢ٕٞ٤ اتلىؽيٜ كإ٧ٌ٩ة آزةر٬ة، زجٮت أك ثثجٮد٭ة دىؽي

 .232احل٧١ح، ص  ، حم٧ؽظكني، ٩٭ةيح ا٣ُجةَجةيئٌ ( راصٓ/ 4)
ٮع ا٢ٕٞ٣؛ ٦ة٬يٌ 5) ٜ ال١ذةب(( ك٬ٮ يت٪ةكؿ مًٮ ٌٞ  ذ٫، أٝكة٫٦، كػىةاى٫. )حم
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، ث٢  كىلع لٌك ظةؿو ٚإٌف االٌداعءات املؾ٠ٮرة ال حتذةج إىل إزجةتو كاقذؽالؿو
ي٧ك٨ اتلأٌكؽ ٦٪٭ة ث٤ٞي٢و ٨٦ اتلأٌم٢. ك٬ ١ؾا ٩ٞٮؿ إٌف دحل٤٪ة يف لٌك ذ لٟ ٬ٮ اتلأٌم٢ 
كا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. ك٬ ؾا ادلحل٢ كإف اكف مؼىي ة ال ي٧ك٨ ٫٤ٞ٩ إىل اآلػؿي٨، 

ٓو ٧ٔٮيمي كمةم ة هل. كىلع ٬ ؾا ٣ ١٪٫ٌ ذك َةث ٞن ، كي٧ك٨ لٌك مؼهو احلك٥ كٚ ٢و
األقةس ث٧ة أ٫ٌ٩ ي٧ك٨ ظ٢ٌ ٬ ؾق املكأ٣ح ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، ٚبل رضكرة 
ٔ٪ؽاؾو لبلقذؽالؿ كاإلزجةت. كبةملنة٬ؽة احلٌٮرٌيح ٣ٞٮا٩ة اإلدرا٠يٌح نكذُيٓ 

، كاتل دىعيط ةق ٨٦ احلٮاٌس دىٌٮره رصؼه ٌٞ ىؽيٜ أك ٬ ؾا األمؿ، ك٬ٮ أٌف ٦ة ٩ذ٤
كّيؿ هل »ا٣ٌٞيٌح أك احلك٥ يأيت ٨ٔ َؿيٜ ٌٝٮةو أػؿل ك٬ٮ ٦ة نك٧ٌي٫ ا٢ٕٞ٣/ 

، ةِ احلكٓ لْكٌِ ةٕا أدرؾ احلؿُّ كأدٌ  ٓه ٚةألمٮر . (1)«إحلٙ ل]يكين لْطٌؿ[ ضك
 احلٌكػيٌح ي٧ك٨ احلك٥ ٤ٔي٭ة أك دىؽيٞ٭ة ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣.

٪ؽ إ٣ٞةء ٩ْؿةو مةم٤حو   / خمذ٤ٙ صٮا٩ت احلٮاٌس كإدرااكد٭ة، ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إىلٔك
ات ادلاػ٤ٌيح احلةو٤ح يف يثةألظةقحف كاتلأز / ل٧ٌة اك٩خ ٦ٕؿٚذ٪ة٨٦ ص٭حو 

 ٧٠ة أٌف ذ٨٬ اإلنكةف، ظٌٮرٌيحن  ٦ٕؿٚحن األميةء اخلةرصٌيح مٮاص٭ح ٔ٪ؽ  ٪ةقٮ٩ٛ
ة ٨ٔ َؿيٜ ٌٝٮة اخليةؿ، ]الٮاردة إحل٫[ يىٌٮر املُٕيةت   ٫ يجٌؽؿ٦ة يٕين أ٩ٌ داا٧ن
املٕؿٚح احلىٮحٌلح ا٣ٌيت حتى٢ يف  ٚإفٌ  ،٥٤ٔ ظىٮيلٌ إىل ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 

اجلٛف ٨ٔ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ ٣حكخ دلٌؿد ٦ٛة٬ي٥، كإ٧ٌ٩ة َم ٨٦ ٩ٮع اتلىؽيٞةت. 
ؾا اإلظكةس ٟ ٦سةؿ ذ ل  -أ٩ٌ٪ة ٔ٪ؽ دؾٌكؽ ا٣ٕك٢ حنٌف حببلكد٫. املٕؿٚح ث٭ 

                                                                                              

 . 121اإلارشاؽ، ص  ارشح ظ٧١ح ادلي٨ حم٧ٮد،   ( النيازم، ُٝت1)
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. يف -ك٬ٮ اإلظكةس ثةحلبلكة   الٮٝخ ذاد٫ ديىٮِّر ٌٝٮةي اخليةؿ ٦ٕؿٚحه ظٌٮرٌيحه
ذاؾ اإلظكةس، ك٦ة ي٪١ٕف ٨٦ د٤ٟ املٕؿٚح احلٌٮرٌيح يف اخليةؿ ٬ٮ ٨٦ 
٩ٮع اتلىؽيٜ كا٣ٌٌٞيح امل٪ٌُٞيح، ك٣حف دلٌؿد ٦ٛ٭ٮـ احلبلكة ث٧ٕـؿ ٨ٔ 
احلك٥. يف املسةؿ املؾ٠ٮر ٩ٕرٌب ٨ٔ د٤ٟ احلة٣ح كالنٕٮر ثة٣ٞٮؿ/ أمٕؿ حببلكةو 

احلبلكة. ك٬ ١ؾا دكٮف احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ٨٦ ٬ ؾا  يف ٌٚم، أك أصؽ ٥َٕ
٦ٛيؽةن ل٤ذىؽيٜ كا٣ٌٌٞيح  -مٌةٚنة إىل املٛة٬ي٥ كاتلىٌٮرات  -اجلة٩ت 

 امل٪ٌُٞيح، كب٪ْؿةو دٝيٞحو دكٮف ث٧سةثح اتل٧٭يؽ هلة.
٨٦ صة٩تو آػؿ ثٕؽ ا٩ٕاكس ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةإلظكةس يف ال٨٬ 

املذؼي٤ٌح لٮظؽ٬ة ػ ثةتلرٌصؼ يف  أك -يٞٮـ ا٢ٕٞ٣ ث٧كةٔؽة املذىػٌؿٚح 
د٤ٟ املُٕيةت، كيذٮىٌل ٤٧ٔيٌح دٛكي٬ة. ٧ٚسبلن ا٢ٕٞ٣ حيك٥ أٌف ٬ ؾا 
. ك٨٦ ٬ ؾا  ا٣ٕك٢ )اٌلم ص٤ٕين أمٕؿ ثةحلبلكة ث٢ٕٛ ادٌىةهل ث٤كةين( ظ٤ٮه
ة ٦ة دٌٞؽ٫٦ جلة احلٮاٌس ػ ث٧كةٔؽة ٝٮنل أػؿل ٦س٢ ا٢ٕٞ٣ ػ  ٌن اجلة٩ت أي

ٜه ك٦ٕؿٚحه دىؽيٌٞيحه   .دىؽي
 ، ٌٰ ٨٦ الٮاًط كصٮد ٚةرؽو ٠جيو كصٮ٬ؿمي يف ال٨٬ ثني اإلدراؾ احلٌكػ
كا٥٤ٕ٣ ثةإلظكةس، كا٩ٕاكس ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةإلظكةس يف ال٨٬. كًل٧ة 
ٌؽ ٦ٕؿٚحن يف ٩ٛك٫، ث٢ ٬ٮ ٦ذ٤ٌٕٜ  دٌٞؽـ ٚإٌف اإلظكةس ظة٣حه ٩ٛكٌيحه كال يٕي

. إٌف  -ك٦٪٭ة اإلظكةس  -املٕؿٚح. كا٥٤ٕ٣ ثةحلةالت اجلٛكٌيح  ٥٤ٔه ظٌٮرمٌّ
 . ٜه ا٩ٕاكس ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةإلظكةس ٦ٕؿٚحه ظىٮحٌلحه دىؽيٌٞيحه كدىؽي
ككٜٚ ذ لٟ ٚإٌف احلٮاٌس ٨٦ ٬ ؾق اجلةظيح دٛيؽ اتلىؽيٜ. كأ٦ٌة اإلدراؾ 
ة ل٤ذٕؿيٙ املؼذةر ٚ٭ٮ ٔجةرةه ٨ٔ دٛكي ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم  ٞن ٌٰ كٚ احلٌكػ
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ك٦زتا٦٪نة ٦ٓ االدٌىةؿ اخلةريٌج.  ثةإلظكةس ٔ٪ؽ االدٌىةؿ ثة٣ٕةل٥ اخلةريجٌ 
٦ٕؿٚحه  -ك٬ٮ املٕىن األٌكؿ ٨٦ األمؿ الؿاثٓ  -٬ ؾا املٕىن  كًل٧ة دٌٞؽـ ٚإفٌ 

ٌؽ  ٌٰ كػبلٚنة لئلظكةس، يٕي ظىٮحٌلحه ك٩ٮعه ٨٦ اتلىؽيٜ. إذف اإلدراؾ احلٌكػ
ة ٦ٕؿٚحه ظىٮحٌلحه كدٛكيه لئلظكةس. كيف  ٕن ، ك٬ٮ َج ة ك٦ٕؿٚحن حبٌؽ ذاد٫ ٧٤ٔن

ٌٰ كيف إَةرق دٛيؽ  ًٮء ٦ة دٌٞؽـ يٌذٌط أٌف احلٮاٌس ثة٣جكجح إىل اإلدراؾ احلٌكػ
ـو كدىٌٮرو  ٨ َؿيٞ٭ة ٩ذٮٌو٢ ٦جةارشةن إىل ٦ٛ٭ٮ اتلىٌٮر أك املٛ٭ٮـ ٍٚٞ، ٔك
 ٨ٔ ٌٰ صـيئي ٚعكت. كأ٦ٌة اتلىؽيٜ أك احلك٥ ٚيعى٢ يف اإلدراؾ احلٌكػ

ة اتلٮٌو٢ إىل املٛة٬ي٥ احلٌكػ ٌن ٌيح اللكٌٌيح ٨ٔ َؿيٜ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣، ث٢ ي٧ك٨ أي
ٌيح ظىٮهلة ٚعكت. ك٬ ؾا يٕين أ٩ٌ٭ة ذات دكرو  ٌٚؿ أًر ا٢ٕٞ٣، كاحلٮاٌس إ٧ٌ٩ة دٮ
ٗي ٦جةارشو ]يف ظىٮؿ املٛة٬ي٥ احلٌكػٌيح اللكٌٌيح[. إذف ث٧كةٔؽة ا٢ٕٞ٣ ي٧ك٨ 

ـه ّلٌكٌّ. ، ث٢ كظٌّت ٦ٛ٭ٮ ٜه ٌٰ ظك٥ه أك دىؽي  أف يكٮف يف اإلدراؾ احلٌكػ
كػبلوح الالكـ َم أٌف ٬٪ةؾ ٚةرٝنة صٮ٬ؿي ة ثني اإلظكةس كاإلدراؾ 
ا إىل اتلٕؿيٙ املؼذةر، اإلظكةس ٣حف إدرااكن ظٌكي ة. ك٨٦  . اقت٪ةدن ٌٰ احلٌكػ
 ٌٰ ، ٣ ك٨ٌ اإلدراؾ احلٌكػ ٥ ٨٦ أٌف ا٥٤ٕ٣ ثةإلظكةس ظٌٮرمٌّ ٬٪ة ٕٚل الٗؿ

. كيججيغ د١ٛيٟ ٬ةدني احليثيت ، ث٢ ظىٮيلٌّ ني ٨ٔ ثٌٕ٭٧ة، ٗي ظٌٮرمي
لٟ ا٣ٛى٢ ثح٪٭٧ة كبني ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةإلظكةس يف ال٨٬. كي٧ك٨  كًلؾ 
ة ٨٦ ػبلؿ اتلأٌم٢ يف الات كا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. يف  ٌن احلك٥ يف ٬ ؾا املضةؿ أي
، ي٧ك٨ اتلٮٌو٢ إىل ٩تيضحو كَم أٌف  ٌٰ ًٮء ٦ة يٛيؽق دٕؿيٙ اإلدراؾ احلٌكػ

ٌٰ دٛكيه ذ٬ينٌّ ل٤ذضؿ بح احلٌكػٌيح ػ يٕين اإلظكةس ػ اإلدراؾ احلٌكػ
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كاملٕؿٚح ا٣ٌيت حتى٢ ٨ٔ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ ٦ٕؿٚحه ظىٮحٌلحه دىؽيٌٞيحه يذٮٌو٢ 
 ، إحل٭ة ا٢ٕٞ٣ ث٧كةٔؽة احلٌف ا٣ْة٬ؿٌم. إٌف ا٥٤ٕ٣ ثةإلظكةس ظٌٮرمٌّ

ظىٮيلٌّ ك٩ٮعه ٨٦ اتلىؽيٜ. كبةجلتيضح  -٠ذٛكي املاكمٛح  -دٛكيق ٣ ك٨ٌ 
ثةإلظكةس يف ال٨٬، يٕؽُّ ٦ٕؿٚحن ظىٮحٌلحن  ٚإٌف ا٩ٕاكس ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 
 دىؽيٌٞيحن ك٩ٮاعن ٨٦ اتلىؽيٜ.

ة ل٤ٕ٤ٮـ  ٤ي٫ ٚإٌف ٦ُٕيةت احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ٨٦ ظير ٠ٮ٩٭ة ا٩ٕاكقن ٔك
احلٌٮرٌيح كًلؾ لٟ اإلدرااكت احلٌكػٌيح ٨٦ ظير ٠ٮ٩٭ة دٛكينا هلة، مٌةٚنة إىل 

ة. كحتى٢ ٌن اجلٛف ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس  اتلىٌٮر كاملٛ٭ٮـ، ٦ٛيؽةه ل٤ذىؽيٜ أي
ة يف ٤٧ٌٔيح ا٩ٕاكس أك  ٞن ا٣ْة٬ؿٌيح ىلع ٦س٢ ٬ ؾق اتلىؽيٞةت. كًل٧ة ذ٠ؿ٩ة قةث
دجؽي٢ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم إىل ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل كًلؾ لٟ يف دٛكيق، ٚإٌف ا٣ٞٮل 
ٜه  األػؿل د٤ٕت دكرنا يف ذ لٟ كتكةٔؽ احلٮاٌس. كيكٮف ل٤٪ٛف ظك٥ه كدىؽي

 ٌٰ ػ ث٪ةءن ىلع االوُبلح املؼذةر ػ اٌلم ٬ٮ دٛكي  ػةصٌّ يف اإلدراؾ احلٌكػ
ؾا احلٌف ا٣ْة٬ؿٌم، هل كصٮده يف  لئلظكةس، ك٬ٮ/ لٌك ٦ة ٩ؽرًل٫ كحنٌف ث٫ ث٭ 
 ، ا٣ٕةل٥ اخلةريٌج. ك٨٦ الٮاًط أٌف ٬ ؾا احلك٥ ٝةا٥ه ىلع ا٢ٕٞ٣ بنكو أقةيسي

٫ٞ يف اخلةرج ٨ٔ َؿيٜ االقذؽالؿ، قٮاءه ٨ٔ َؿيٜ ا٣ ٌٞ ٤ٌٌٕيح كا٢ٕٞ٣ يؤٌيؽ حت
 أـ ٨ٔ َؿيٜ اقذؽالؿو آػؿ.

كىلع ٬ ؾا امل٪ٮاؿ ي٧ك٨ إٝة٦ح ٔبلٝحو ٦ٓ ا٣ٕةل٥ اٌلم يٞٓ ػةرج ال٨٬، 
٨ٔ َؿيٜ املُٕيةت كالىٮر احلٌكػيٌح ا٣ٌيت حتى٢ يف اجلٛف ٨ٔ َؿيٜ 
احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح. إٌف املٕؿٚح ا٣ٌيت حتى٢ ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح 
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املعكٮس َم دىٌٮرات يى٪ٓ ٦٪٭ة ا٢ٕٞ٣  ىلع أزؿ االدٌىةؿ ٦ٓ ا٣ٕةل٥
ٌٌٝيحن كيٞٮـ ث٤٧ٌٕيح كوٙ ا٣ٕةل٥ املةٌدٌم ػةرج ال٨٬. يف الٮاٝٓ إٌف 
احلك٥ كاتلىؽيٜ يف ٦س٢ ٬ ؾق احلةالت يكٮف ل٢ٕٞ٤، كاتلىٌٮرات 

يح دكٮف احلٮاٌس ظةدأيت ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس. ٨٧ٚ ٬ ؾق اجل (1)كاملٛة٬ي٥
دكره د٧٭يؽمٌّ يف إجيةد اتلىؽيٜ أك اإلدراؾ ا٣ْة٬ؿٌيح ٦ٛيؽة ل٤ذىٌٮر، كهلة 

. يجؽك أٌف ٨٦ ػٌىىٮا احلك٥ كاتلىؽيٜ ثة٢ٕٞ٣ ٝؽ ٩ْؿكا إىل  ٌٰ احلٌكػ
ابلعر ٨٦ ٬ ؾا اجلة٩ت. كيجؽك أٌف ٔجةرة ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيٌئ ػ ا٣ٌيت قجٜ 

ٜو   ػ رصحيحه يف ٬ ؾا املٕىن. (2)ذ٠ؿ٬ة يف ٬ةملو قةث

 ٌيي واهكضايادور اهذواّش اهعاٌرّية في اهىفا

ا يف ننٮء ا ٦جي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إٌف ل٤عٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح دكرن يف ًٮء ٦ة دٌٞؽـ  ةارشن
املٛة٬ي٥ أك اتلىٮرات احلٌكػٌيح اجلـاٌيح كَم ثؾاد٭ة كبؽكف مكةٔؽة ا٣ٞٮل 

                                                                                              

ة اف اتلىٌٮرات كاملٛة٬ي٥ اجلـاٌيح حتى٢ ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيح 1) ٞن ( ٧٠ة قججنٌي الظ
٦جةارشة، ٗي أف احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيح ٣حف هلة دكر ٦جةارش يف احلىٮؿ ىلع دىٌٮرات ك٦ٛة٬ي٥ 

كاملٛة٬ي٥ اللكٌٌيح املة٬ٮٌيح. اتلىٌٮرات كاملٛة٬ي٥ اللكٌٌيح املة٬ٮيح لكٌٌيح كظّت يف اتلىٌٮرات 
ة. ٕن  حيى٢ ٤ٔي٭ة ا٢ٕٞ٣ ث٧كةٔؽة احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيح كبنك ٗي ٦جةارش َج

 ح احلةديح ٔرشة، ا٣ٛى٢ اثلة٣ر ٔرش، ، املؿظ٤احل٧١ح ، ٩٭ةيح ( ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني 2)
ؿاض اخلةرصيح ٨٦ ٗي دىؽيٜ ثثجٮد٭ة أك زجٮت و ٬ٮ احلف ي٪ةهل اٌلم»/ 232 ص  ٮر اأٔل

ٜ(. «آزةر٬ة كإ٧٩ة اتلىؽيٜ ل٢ٕٞ٤ ٌٞ  )املع
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أك املٛة٬ي٥ بنك ٦جةارش، ك٣ ك٨ هلة اإلدرا٠ٌيح األػؿل دٛيؽ ٬ ؾق اتلىٌٮرات 
دػ٢ ٗي ٦جةارش يف ننٮء املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح املة٬ٮيح املعكٮقح ػ ٦س٢ ٦ٛة٬ي٥ 

ح  ح، كاحل٧ًٮ ٌُ ٌيح إلجيةد كذ لٟ أل٩ٌ  -ابليةض، كالكٮاد، كا٣ٞ ٭ة د٧ٌ٭ؽ األًر
ـو ّلٌكي ٦ة٬ٮمي حمكٮسو كإدرا٫٠ ٨٦ ٝج٢ ا٢ٕٞ٣. ك٬ ؾا يٕين أٌف ادلكر  ٦ٛ٭ٮ

 كاملجةارش يف ٬ ؾق ا٣ُةاٛح ٨٦ املٛة٬ي٥ ل٢ٕٞ٤. األقةيسٌ 

احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، مٌةٚنة ملة هلة ٨٦ دأزي ٗي ٦جةارش يف ننٮء املٛة٬ي٥ 
ة دكر يف ننٮء اتلىٮرات اجلـايٌح  ٌن اللكٌٌيح املة٬ٮٌيح املعكٮقح، هلة أي

ٌيح ننٮا٭ة. إٌف اخليةؿ ٌٝٮة دىٌٮر املُٕيةت  ٌٚؿ أًر احلٌكػيٌح اخليةحٌلح، ِٚم دٮ
لٟ املُٕيةت الن٭ٮديٌح. كننٮء الىٮر اإلدرا٠ٌيح احلٌكػيٌح يف احلٮاٌس  كًلؾ 
يٌح ٣جنٮء اإلدرااكت اخليةحلٌح. كٍل٧ٌة ازدادت  أك يف اجلٛف يكٌٮف األًر
ة هلة ٔؽد اإلدرااكت اخليةحلٌح. ك٬ ١ؾا ٚةحلٮاٌس  ٕن ـداد دج الىٮر احلٌكػيٌح ي

ٮء اإلدرااكت اجلـايٌح اخليةحلٌح يف نن ا٣ْة٬ؿٌيح هلة دػ٢ ٗي ٦جةارشو 
 كاملٛة٬ي٥ اللكٌٌيح املة٬ٮٌيح املعكٮقح.

٪ؽ ا٣ٞةء ٩ْؿة أ٧ٜٔ ي٧ك٨ أف ٩ٌيٙ إىل ذ لٟ أٌف املُٕيةت احلٌكػٌيح  ٔك
ة حه م٭ٮديٌ  ٌن كَم ٨٦ ق٪غ ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح ا٣يٌت د١ٕك٭ة ٌٝٮة اخليةؿ يف  ،أي

ؿ ثى٪ةٔح املٛ٭ٮـ ٨٦ ال٨٬ ىلع مك دىؽيٜ كٌٌٝيح. ك٬٪ة دٞٮـ ٝٮة اخلية
رب ٨ٔ  أص٢ ا٩ٕاكس اإلظكةقةت يف إَةر دىؽيٜ كٌٌٝيح ٦٪ٌُٞيح، كختي

٭ة، كدذٮٌو  ٢ اجلٛف ٨ٔ َؿيٜ اإلظكةقةت ثةملٛة٬ي٥ كاتلىٌٮرات ا٣يٌت دىٗٮ
ٌٝٮة اخليةؿ إىل املٛة٬ي٥ ا٣يٌت تكذٞي٭ة ٨٦ اإلظكةقةت. كبٕؽ ا٩ٕاكس ا٥٤ٕ٣ 

، كتؿم ٢ ٤٧ٌٔيح ا٣جنةط اإلدراْفٌ احلٌٮرٌم كدجؽي٫٤ إىل ٥٤ٔ ظىٮيٌل دذٮاو
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أػؿل ٨٦ ا٢ٕٞ٣. كدٛكي ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم  أك مؿدجحو  ٤٧ٌٔيح دٛكيق يف مؿظ٤حو 
ني/ األكٌ  ة كاملزتا٨٦ ٦ٓ االدٌىةؿ ؿ املىةظت ل٧٤ةدٌ ثةإلظكةس ي٪ٞك٥ إىل ٩ٔٮ

ح ٨٦ اإلدرااكت  ثة٣ٕةل٥ اخلةريٌج، كيف ٬ ؾق احلة٣ح ي٧ك٨ تك٧يح ٬ ؾق املض٧ٔٮ
ك٬ ؾا ٦ة  ،ت احلٌكػٌيح. كاثلةين يأيت ٨٦ ثٕؽ االدٌىةؿ ثة٣ٕةل٥ اخلةريجٌ ثةإلدرااك

ني ثةإلدراؾ  ي٧ك٨ تك٧يذ٫ ثةإلدراؾ اخليةل. كًل٧ة دٌٞؽـ ي٧ك٨ تك٧يح الك اجلٔٮ
ٌٝٮة اخليةؿ دجٌؽؿ  اخليةل؛ ث٢ إٌف إَبلؽ ٬ ؾق ا٣تك٧يح ٤ٔي٭٧ة أكىل؛ ألفٌ 

. كبٕؽ أف دٞٮـ ٌٝٮة اخليةؿ ؿات ٨٦ احلٌٮرٌم إىل احلىٮيلٌ األظةقحف كاتلأزٌ 
١ك٭ة يف ال٨٬ ىلع مك ٌٌٝيحو  ٜو  ثىيةٗح املٛة٬ي٥ ٔك ، يٞٮـ ا٢ٕٞ٣ كدىؽي

 ٚي٭ة حلعٌٮهلة إىل ٌٌٝيحو  ة املذرٌصٚح أك املذؼٌي٤ح ثإجيةد د٘يياتو كب٧كةٔؽة ا٣ٞٮٌ 
 ".د٪ُجٓ يف ال٨٬ ىلع ٗؿار "٬ ؾا ا٣ٕك٢ ظ٤ٮه 

٥ م٧ٌ  ظةؿو  كىلع أٌم  ا٣ْة٬ؿٌيح ٨٦ دػ٢ ٗي ٦جةارش يف  ة ل٤عٮاٌس كبةلٗؿ
٭ة ننٮء اإلدرااكت اجلـاٌيح اخليةحٌلح كاملٛة٬ي٥ اللكٌٌيح املة٬ٮٌيح املعكٮقح، إال أ٩ٌ 

٣حف هلة دكر ٦جةارش كال ٗي ٦جةارش يف ننٮء ٦ٛة٬ي٥ أػؿل ك٦٪٭ة املٛة٬ي٥ 
اللكٌٌيح املة٬ٮٌيح الن٭ٮديٌح ٦س٢ اخلٮؼ كاملعٌجح، ث٢ كال ظٌّت يف ٦ٛة٬ي٧٭ة 

 .(1)ـاٌيح ٦س٢/ ػٮيف ثةألمف، كال يف املٛة٬ي٥ امل٪ٌُٞيح كا٤ٛ٣كٌٛيحاجل
كأ٦ٌة يف دلةؿ ا٣ٌٞةية كاتلىؽيٞةت، ٨٧ٚ الٮاًط أٌف احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح 

                                                                                              

ف" م٪ةقةف مك٧٤ة٦ٛة٬ي٥ از ٦٪ْؿ ٦ٕؿٚخ لث٪ؽ "َج٫ٞ حم٧ؽ، زادق، ( راصٓ/ ظكني1)
دل٤ٌح "٦ٕؿٚخ" الن٭ؿٌيح، ا٣ٕؽد  ]دى٪يٙ املٛة٬ي٥ يف رأم ٧٤ٔةء ٩ْؿٌيح املٕؿٚح املك٧٤ني[،

 أقف" ]٬ة زيؿقةػخ بنػؿل؛ ٦ٕؿٚخ" ٩ٛك٫، املؤ٣ٙ ؛28 ـ، ص2115، مجةط 99
 ٛى٢ اثلة٣ر.ا٣ ،[ا٣برشيح املٕؿٚح
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ة ثٕي ا٣ٌٞةية يكٮف ل٤عٮاس  ٕن ال دكر ٦جةارش هلة يف ننٮء أم ٦٪٭ة. َج
ٌةية ا٣ْة٬ؿٌيح دكر ٗي ٦جةارش ٚي٭ة، ك٦٪٭ة ٦سبلن دكر٬ة يف ننٮء ا٣ٞ

"، ك"٬ ؾا ا٣ٕك٢ احلٌكػٌيح )املعكٮقةت( ٦س٢ ٌٝيٌح/ "٬ ؾا املةء ثةرده 
"، ظير دكٮف احلٮاٌس ٬٪ة مكةٔؽةن  ل٢ٕٞ٤، كي٧ك٨ ل٢ٕٞ٤  ظ٤ٮه

ث٧كةٔؽد٭ة إدراؾ ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية كيؤيؽ وٌعذ٭ة. ك٬ ١ؾا احلةؿ يف 
ٮع األمٮر املذٮادؿة كاتلضؿيبٌيح كبةإلًةٚح إىل دكر احلٮاٌس يف إدراؾ مًٮ

لٟ ل٤عٮاٌس  يف  مكةٔؽه  دكره  د٤ٟ ا٣ٌٞةية أك حم٧ٮهلة أك لكي٭٧ة، ٠ؾ 
احلك٥. كا٢ٕٞ٣ ث٧كةٔؽة احلٮاٌس ك٦ُٕيةد٭ة حيك٥ ق٤جنة أك إجيةثنة كيىٌؽؽ 
ني  لٟ احلةؿ يف ا٣ٞيةس كاالقذؽالؿ املُٮم يف الك اجلٔٮ ث٧ٛةد ا٣ٌٞيٌح. ٠ؾ 

 ٨٦ ا٣ٌٞةية؛ إذ يكت٪ؽ إىل ا٢ٕٞ٣ ككّةا٫ٛ.

ًؽيًَّح ل٤عٮاٌس كىلع ٬ ؾا ا ٍٕ دكر ٗي ٦جةارش ٨٦  مل٪ٮاؿ، يف دميٓ ا٣ٌٞةية ابلى
ج٤ًٍيَّحً ظير احلك٥ كاتلىؽيٜ. كأ٦ٌ  ٞى يف احلك٥  ال دكر ل٤عٮاٌس  (1)ة يف ا٣ٌٞةية ا٣

                                                                                              

ًؽيًَّح، ٧٠ة ي٧ك٨ 1) ٍٕ ج٤ًٍيًَّح كا٣ٌٞةية ابلى ٞى ي ٦ٕؿيف ل٤ٌٞةية ا٣ ( ي٧ك٨ ٔؿض دٕؿيٙ ٦ٕؿيف ٗك
دٕؿيٛ٭٧ة ق٤جنة كإجيةثنة ٦س٢ دٕؿيٙ ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤يح ثة٣ٌٞةية ا٣يت ٣حكخ ٦جت٪يحن ىلع 

ا٣يت ال ي٧ك٨ احلىٮؿ ٤ٔي٭ة إاٌل ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ اتلضؿبح، أك دٕؿيٛ٭ة إجيةثنة ثة٣ٌٞةية 
ؿض دٕؿيٙ دؿًليب اكتلٕؿيٙ  املعي. ٧٠ة ي٧ك٨ دؿًليت اجل٭ح الك٤جيح كاإلجيةثيح ٔك

٫ لٮرنف ثٮجنٮر ]  See: Laurance Bonjour, In Defense ofالم ًٔؿ

Pure Reason p.7-11 ٌ٬ ؾا ال١ذةب ة يف ٦ٕؿض اتلٕؿيٙ املؼذةر ٔ٪ؽ مؤ٣ٌ [. كأ٦ ٙ
ؿ/ إٌف ا٣ٌٌٞيح ا٣ٞج٤يٌح ٔجةرة ٨ٔ ا٣ٌٞيٌح ا٣يٌت حيى٢ احلك٥ أك ٚ٭٥ ًوٍؽًؽ مح٢ املع٧ٮؿ ٩ٞٮ

ٮع يف د٤ٟ ا٣ٌٞيح ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ ٍٚٞ، دكف ظةصح إىل املىةدر األػؿل  ىلع املًٮ
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كاتلىؽيٜ ال بنك ٦جةارش كال ٗي ٦جةارش؛ ك٣ ك٨ ٝؽ يكٮف هلة دكر ٗي 
ٮع أك املع٧ٮؿ.  ٦جةارش يف إجيةد املًٮ

 فاٌيي اهذّسـّيةميفّية ذماية اهى

/ ٦ٕؿٚذ٪ة ٨٦ ػبلؿ املجةظر الكةثٞح إىل اجلذةاش اتلةحلح/ أكٌ دٮٌو٤٪ة  الن
. زة٩ينة/ ثة٩ٕاكس د٤ٟ  ثةإلظكةقةت كدأزٌؿاد٪ة ادلاػ٤ٌيح، ظٌٮرٌيحه
اإلظكةقةت يف ال٨٬ دذ١ٮف دلي٪ة ٦ٕؿٚح ظىٮحٌلح ٨٦ ٩ٮع اتلىؽيٜ. زةثلنة/ 
ٌٰ ث٪ةءن ىلع اتلٕؿيٙ املؼذةر دٛكي لئلظكةس كدٕجي ٔ٪٫،  اإلدراؾ احلٌكػ

ٕن  ة ٦ٕؿٚح ظىٮحٌلح ال ظٌٮرٌيح. راث ٌن ة/ احلك٥ كاتلىؽيٜ يف اإلدراؾ ك٬ ؾا أي

                                                                                              

اكحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيح أك احلٮاٌس ابلةَ٪يح أك الن٭ٮد أك ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم. ٩ؾ٠ؿ ٨٦ ذ لٟ ىلع 
ةية الؿيةًيح كامل٪ُٞيح كاحل٢٧ األكيل. كيججيغ االتلٛةت إىل ٝيؽ "احلك٥" أك قبي٢ املسةؿ ا٣ٌٞ

ٮع" ٚ٭ٮ ث٧ٕىن أ٩ٌ  ٫ ال ٦ة٩ٓ ٨٦ ظىٮؿ ٦ٛة٬ي٥ ا٣ٌٞةية "ٚ٭٥ وؽؽ مح٢ املع٧ٮؿ ىلع املًٮ
ة دؽػ٢ يف  ٌن ؾق ا٣ٌٞةية أي ا٣ٞج٤يح ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيح أك ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم، ٚ٭ 

لٟ أف اجلك٥ ال ي١٧٪٫ أف يكٮف أثيي كأقٮد يف ز٦ةف كاظؽ، أك ا٣ٌٞةية ابلٕؽيٌح ك٦سةؿ ذ  
٬ ؾا ا٣ٕك٢ ٣حف ظ٤ٮنا كال ٗي ظ٤ٮ. ٚج٪ةءن ىلع ٬ ؾا اتلٕؿيٙ، ا٣ٌٞيح ا٣ٞج٤يح َم ٌٝيح 
يط األكرث يف ا٣ٛى٢ الكةثٓ ٨٦ ٬ ؾا  ٤ٞٔيح يف ٦ٞةث٢ ا٣ٌٞيح اتلضؿيبيح. كيأيت اتلًٮ

ابلٕؽيح كَم ٌٝيح يذعٜٞ ٚ٭٥ وؽٝ٭ة  ال١ذةب إف مةء اهلل. كي٧ك٨ دٕؿيٙ ا٣ٌٞيح
ث٧كةٔؽة إظؽل احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، اك٣ٌٞةية اتلضؿيبيح. كال خيٍف أف ا٢ٕٞ٣ ٬ٮ اٌلم 
يكٌٮف ا٣ٌٞةية ك٨٦ دم٤ذ٭ة ا٣ٌٞةية ابلٕؽيٌح ك٣ ك٨ٌ ٬ ؾق الٮّيٛح دذ٥ٌ ث٧كةٔؽة احلٮاٌس 

 ك ٬ة مؤ٫ٛ٣ادق، حم٧ؽ، "زا٣ْة٬ؿيح يف ا٣ٌٞةية ابلٕؽيح. ملـيؽو ٨٦ املُة٣ٕح راصٓ/ ظكني
كبىن املٕؿٚح اإلنكة٩يح؛  ٔ٪ةرص" ]ٌٝةية ية دىؽيٞةت برشی؛ ٦ٕؿٚخ قةػذةر٬ةی

ٜ ال١ذةب(146-138اتلىؽيٞةت أك ا٣ٌٞةية[، ص  ٌٞ  . )حم
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ٌٰ ٨٦ مأف ا٢ٕٞ٣. كا٢ٕٞ٣ يف ٦س٢ ٬ ؾق احلةالت حيذةج إىل مكةٔؽة  احلٌكػ
ة/ ٩ذٮو٢ ٨ٔ َؿيٜ أاحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ٨٦  ص٢ احلك٥ كاتلىؽيٜ. ػةمكن

ٌٰ كًلؾ لٟ يف ا٩ٕاكس اإلظكةس يف ال٨٬  احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح يف اإلدراؾ احلٌكػ
ة/ ل٤عٮاس ا٣ْة٬ؿٌيح دأزي ٦جةارش يف إجيةد  إىل اتلىٌٮرات كاملٛة٬ي٥. قةدقن

املٛة٬ي٥ احلٌكػٌيح اجلـاٌيح، كدكر ٗي ٦جةارش يف إجيةد ثٕي املٛة٬ي٥ ٗي 
ة  ٌن احلٌكػٌيح ٦س٢ املٛة٬ي٥ اخليةحٌلح كاملٛة٬ي٥ اللكٌٌيح املة٬ٮٌيح املعكٮقح، كهلة أي

 ح.دكر ٗي ٦جةارش يف إجيةد اتلىؽيٞةت كا٣ٌٞةية ابلٕؽيٌ 
يتجةدر إىل األذ٬ةف قؤاؿه ك٬ٮ ٠يٙ حتيك املٛة٬ي٥ احلٌكػٌيح ٨ٔ الٮاٝٓ  ك٬٪ة

يةف املةٌديٌح؟ ٢٬ هلة ٨٦ ظير املة٬ٌيح ٔيجيح ٦ٓ اخلةرج ك٦ٓ  ٨ اأٔل اخلةريج ٔك
يةف املةٌديٌح؟ أـ َم مجط هلة؟ ك٬ ؾا الكؤاؿ ال خيذه ثةملٛة٬ي٥ اجلـاٌيح  اأٔل

ح، كاخليةحٌلح، كاملٛة٬ي٥ اللكٌٌيح احلٌكػٌيح، ث٢ ين٢٧ دميٓ املٛة٬ي٥ احلٌكػيٌ 
يةف اخلةرصٌيح. ٬ ؾا  املة٬ٮٌيح، كدميٓ املٛة٬ي٥ ا٤ٛ٣كٌٛيح ا٣يٌت دت٪ةكؿ كوٙ اأٔل
ٔيؿؼ ث٧كأ٣ح الٮصٮد ال٬ين ٨٦ ابلعٮث ا٣يٌت اثذ١ؿد٭ة  ابلعر اٌلم 

ٛةت ة ثني ز٪ةية مؤ٣ٌ ا٤ٛ٣كٛح اإلقبل٦ٌيح. ك٬ ؾق املكأ٣ح كإف اك٩خ مٮصٮدة ٧ً٪ي  
٬ٮ ا٣ٛؼؿ  حو مكذ٤ٌٞ  ؿ ٨٦ َؿظ٭ة ىلع مك مكأ٣حو ٗي أٌف أكٌ  (1)ح٪ةاث٨ ق
ٌٞ  (2)الؿازٌم  . كىلع لك ظةؿ ي٧ك٨ د٪ةكؿ ٬ ؾق (1)ٜ ا٣ُٮيسٌ ك٨٦ ثٕؽق املع

                                                                                              

املٞة٣ح األكىل، ا٣ٛى٢  قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، النٛةء، اإلهل يٌةت،  ( راصٓ/ اث1٨)
 .34 اخلةمف، ص 

 .43 ػ 41  ص ،1 ج ، املجةظر املرشٝيٌح، ( راصٓ/ الؿازٌم، ٚؼؿ ادلي٨ حم٧ٌؽه 2)
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٦٪ةٝنح ح كاملٕؿٌٚيح. كاقذ٧ؿارنا ل٤جعر ٩أيت ىلع املكأ٣ح ٨٦ الـاكيتني الٮصٮديٌ 
ة ثة٣جكجح اجلة٩ت املٕؿيف، كىلع كص٫ اتلعؽيؽ ٦ة يذ٤ٌٕٜ ثةلىٮر احلٌكػٌيح. كأ٦ٌ 
٫ ٣حف ىلع إىل اجلة٩ت الٮصٮدم ٚ٭ٮ يذ٤ُت دلةالن أكقٓ ٨٦ ص٭ح، ٧٠ة أ٩ٌ 

ٮع حبس٪ة احلةل اٌلم أكرث ٦ة ي٭ذ٥ ث٪ْؿٌيح املٕؿٚح ٨٦ ص٭ح  و٤ح كزيٞح ث٧ًٮ
ة وٕٮبح ا٣ٛى٢ ث ٕن ني صة٩ب ٩ْؿٌيح املٕؿٚح، ك٦ٕؿٚح أػؿل. ك٨٦ الٮاًط َج

 الٮصٮد يف ٬ ؾق املكأ٣ح.

ٝج٢ اخلٮض يف ٬ ؾا ابلعر نني إىل أٌف ٬ ؾا ابلعر يف ٩٭ةيح األمؿ خيذه 
ثةإلدراؾ اتلىٌٮرم أم املٛة٬ي٥ كاتلىٌٮرات، كال ين٢٧ اإلدرااكت 
٥ أٌف ٠يٌٛيح ثؽء ابلعر يف ال١ذت  اتلىؽيٌٞيح أم اتلىؽيٞةت كا٣ٌٞةية. ٗر

٤كٌٛيح دٮيح ثأٌف ٬ ؾق املكأ٣ح ختذه ثةملة٬ٌيةت كاملٛة٬ي٥ اللكٌٌيح املة٬ٮٌيح، ا٣ٛ
ة، ك٣ ك٨ٌ األد٣ٌح املُؿكظح، كاألقب٤ح  ٌن كبةجل٭ةيح تن٢٧ املٛة٬ي٥ اجلـاٌيح أي
كاألصٮبح كاجلٞٮد كاتلع٤يبلت دذىٙ ثُةثٓ ا٧ٕ٣ٮ٦يح كتن٢٧ دميٓ املٛة٬ي٥ 

ين ين٢٧ دميٓ أ٩ٮاع املٛة٬ي٥، كاتلىٮرات. ك٬ ١ؾا ٚإف ٦جعر الٮصٮد ال٬
 كإف اكف خيذه رصٚنة ثةتلىٌٮرات كاملٛة٬ي٥ كال ين٢٧ ا٣ٌٞةية.

يف ًٮء ٦ة دٞؽـ ي٧ك٨ اتل٧يي ثني ٦جعر الٮصٮد ال٬ين كمكأ٣ح ٦ٕيةر 

                                                                                              

ذٞةد،( راصٓ/ ا٣ُٮيس، ٩ىي ادلي1٨) املٞىؽ األٌكؿ، ا٣ٛى٢ األٌكؿ، املكأ٣ح  ، تؿيؽ األ
الؿٌزاؽ، مٮارؽ  ٔجؽ ، يف/ البل٬ييج،«يف ا٩ٞكةـ الٮصٮد إىل ال٬يٌن كاخلةريجٌ »الؿاثٕح 

 .11  ص املؿاد، ٠نٙ يٮقٙ،  ث٨  ، ظك٨احليٌلٌ  ؛41 اإلهلةـ يف ارشح تؿيؽ الالكـ، ص 
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يط ذ لٟ ٬ٮ أٌف مكأ٣ح ٦ٕيةر الىؽؽ أك ٦٪ةط الىؽؽ خيذٌه  الىؽؽ. كدًٮ
ؿؼ وؽؽ ثة٣ٌٞةية كييجعر ٚي٫ ٦ٕيةر وؽؽ ا٣ٌٞةية. كب ؾا املٕيةر يٕي ٭ 

ا٣ٌٞةية ٨٦ ٠ؾث٭ة. ٣ ك٨ٌ مكأ٣ح الٮصٮد ال٬ين ختذه ثةملٛة٬ي٥ كاتلىٮرات 
ٮع ك٬ٮ ٢٬ ظي٪٧ة ٩ؽرؾ األميةء اخلةرصٌيح د٪١ٕف وٮر٬ة  ؾا املًٮ كد٭ذ٥ ث٭ 
يف أذ٬ة٩٪ة كأ٩ٛك٪ة أـ ال؟ إف اكف اجلٮاب ثةإلجيةب ٧ٚة ا٣ٕبلٝح ثني الىٮرة 

٧ة ٨٦ ظير الات كاملة٬ٌيح رىؾ )النػال٬٪ٌيح كال٧يؽ ٰء اٌلم ييؽرىؾ(؟ ك٢٬ ٬ي
٫ يف مكأ٣ح الٮصٮد ال٬ين ابلعر ٬ٮ ٔني ثٌٕ٭٧ة أـ ال؟ كػبلوح الالكـ أ٩ٌ 

٢٬ ثةإلدراؾ اتلىٌٮرم حيى٢ يف أ٩ٛك٪ة يشء ثةق٥ الىٮرة أك املٛ٭ٮـ أـ ال؟ 
ة؟ كىلع ٚؿض ظىٮهل ٧ٚة َم ٬ ؾق الىٮرة ا٣يٌت دؤدم إىل دكٮي٨ املٕؿٚح دلي٪

ؽرىؾ كذاد٫، أـ مجط كوٮرة ٦٪٫ك٢٬ َم ٦ة٬يٌ   ؟(1)ح النػٰء ال٧ي

ك٬ٮ أٌف ٦ٕؿٚذ٪ة ثة٣ٕةل٥  ٦ٕؿيفي  ٬ ؾا ابلعر ي٧ك٨ َؿظ٫ ىلع حنٮو 
يف  . الكؤاؿ املٕؿيفٌ حو ك٦ٛة٬ي٥ ذ٬٪يٌ  املعكٮس كالٮاٝٓ املةٌدٌم حيى٢ ثىٮرو 

ة كا٩ٕاكقةتو  حبر الٮصٮد ال٬ينٌ  ٬ٮ ٢٬ د٤ٟ الىٮر ال٬٪ٌيح دٕؽُّ أمجةظن
َم ٨٦ ظير الات كاملة٬ٌيح ٔني الٮإٝيةت املةٌديٌح؟ ث٢  كل٤ٮإٝيةت املةٌديٌح؟ أ

ة ثةق٥  ي٧ك٨ امليٌض إىل ٦ة ٬ٮ أثٕؽ ٨٦ ذ لٟ كا٣تكةؤؿ/ ٢٬ ٬٪ةؾ يشءه أقةقن
 " أك "الىٮرة كاملٛ٭ٮـ" أـ ال؟"الٮصٮد ال٬ينٌ 

ؿظخ أربٓ إ  صةثةت ٨ٔ ٬ ؾا الكؤاؿ كَم/َي
                                                                                              

(1٫ ٧ةؿ الاكم٤ح[، ( راصٓ/ ٦ُ٭ؿم، مؿدٌػٯ، "دل٧ٔٮ  .211 ص  ،9 ج ی آزةر" ]اأٔل
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 . القول باإلضافة 4

ؾا الؿأم، ال دؿتك٥ ٔ٪ؽ دىٌٮر األميةء وٮرةه ٦٪٭ة يف ال٨٬،  ة ل٭  ٞن كٚ
كبةجلتيضح الىٮر ال٬٪ٌيح ٗي مٮصٮدة يف اجلٛف. كظٞيٞح ا٥٤ٕ٣ إًةٚح. 

٥٤ٕ أمؿ ػةريج حيى٢ ٨٦ إًةٚح اجلٛف كاردجةَ٭ة ثؾ لٟ كبٕجةرة أػؿل ا٣
النػٰء اخلةريج. ك٬ ١ؾا ٚإٌف اتلىٌٮر ٬ٮ االدٌىةؿ ثةمل٤ٕٮـ اخلةريٌج أك 
يكجخ إىل ا٣ٛؼؿ  االردجةط ث٫، كال يشءى قٮل ذ لٟ. ٬ ؾق األَؿكظح ا٣يٌت ن

، كإىل دمةٔحو أػؿل ٨٦ املذلك٧ٌني (1)الؿازم ٧٠ة صةء يف ثٕي أ٧ٔةهل
. ٬ ؾا الؿأم ي٪َف (2)٬( 403ػ  062ٔؿة دجذِم إىل أيب احلك٨ األمٕؿٌم )األمة

 الٮصٮد ال٬يٌن ل٧٤ٛة٬ي٥ كالىٮر.

 . الشبحّية المعتدلة2

يةت يٞٮؿ ٬ ؾا الؿأم إٌف الىٮر ال٬٪ٌيح ا٩ٕاكقةت كأمجةح لٮإٝ 
ػةرصٌيح د٪ُجٜ ٤ٔي٭ة كحتيك ٔ٪٭ة، ك٣ ك٨ٌ ٬ ؾق الىٮر كاألمجةح ٨٦ ظير 

عؽ ٦ٕ٭ة ٨٦ ةت اخلةرصٌيح، كال دذٌ الات كاملة٬ٌيح ال دذُةثٜ ٦ٓ الٮإٝيٌ 
٦س٧٤ة ٬ٮ احلةؿ  ،ك٦ذٛةكدحه  دةه ذ٭ة كظٞيٞذ٭ة ٦ذٕؽٌ ظير املة٬ٌيح، ث٢ ٦ة٬يٌ 
ٌٞ  ثة٣جكجح إىل كصٮد٬ة كحم٢ٌ   ٞ٭ة.حت

                                                                                              

 ، ٩ٞؽ املعٌى٢، املعٌى٢، يف/ ا٣ُٮيس، ٩ىي ادلي٨ ،( راصٓ/ الؿازم، ٚؼؿ ادلي٨ حم٧ؽ1)
ٔؽـ ٝجٮهل ٬ ؾق اجلْؿيح ]راصٓ/ املؤ٣ٌٙ  املرشٌٝيح املجةظر يف أ٨٤ٔ كٝؽ. 157 ػ 156 ص 

 (.43 ػ 41 ص ،1 ج ٩ٛك٫، املجةظر املرشٌٝيح، 

 .156 ص  ، ٩ىي ادلي٨، ٩ٞؽ املعٌى٢،( ا٣ُٮيسٌ 2)
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ؾا  ىلع  ؿي٨ ٨ٔ الؿدٌ ٨٦ امل١ٌٛ  الؿأم إزؿ ٔضـ دمةٔحو َؿح ٬ 
إىل ٝؽ٦ةء  ٭ة ٦جكٮبحه ح، ث٢ ٝي٢ إ٩ٌ اال٩ذٞةدات املسةرة ظٮؿ ٩ْؿيٌح ا٣ٕيجيٌ 

 .(1)كاث٨ قح٪ة ٨٦ أ٦سةؿ ا٣ٛةرايبٌ 

 فةة المتطرّ . الشبحيّ 3

الىٮر ال٬٪يٌح ا٩ٕاكقةته كأمجةحه ال دٕرٌب ٨ٔ اخلةرج كال دذُةثٜ 
 يف احليةة اإلنكة٩يٌح، ٦سبلن  ٫ٕ٦، كإ٧ٌ٩ة َم أػُةءه 

ه
ال حيى٢ ىلع إزؿ٬ة ػُأ

ة ث٤ٮفو  ؽث ذ لٟ أم ث٪ٛكيجي  لٮ أ٩٪ة ٩ؿل ػرضة اجلجةدةت داا٧ن ، ٨٤ٚ حيي
 يف دلؿيةت ظيةد٪ة. ػ٢٤و 

 ة. العينيّ 4

ة ٞن ؾق الؿؤيح، ٔ٪ؽ مٮاص٭ح األميةء دؿتك٥ وٮرة ٦٪٭ة يف ال٨٬ كَم  كٚ ل٭ 
٭٧ة ٨٦ ظير الٮصٮد ٦ٓ املة٬ٌيح اخلةرصٌيح. ك٦ٓ أ٩ٌ  عؽةه ٨٦ ظير املة٬ٌيح ٦ذٌ 

ٕني خمذ٤ٛني أظؽ٧٬ة يف ال٨٬ كاجلٛف، كاآلػؿ يف  حتىبلف يف مًٮ
 اخلةرج، إاٌل أ٩ٌ٭٧ة ٦ٌذعؽاف ٨٦ ظير املة٬ٌيح.

يٞج٤٭ة ٥ْٕ٦ احل٧١ةء املك٧٤ني، د٪ُٮم يف الٮاٝٓ ىلع   ٰ ذق ا١ٛ٣ؿة ا٣ٌيتق
اداعءي٨، األكؿ/ ٔ٪ؽ دىٌٮر األميةء اخلةرصيٌح دؿتك٥ وٮرة ٦٪٭ة يف 
ٓ اٌلم حتى٢ ٚي٫ د٤ٟ الىٮرة ٬ٮ  ال٨٬ تكًم الىٮرة ال٬٪يٌح. كاملًٮ

                                                                                              

(1٫ ٧ةؿ الاكم٤ح[، ( ٦ُ٭ؿم، مؿدٌػٯ، "دل٧ٔٮ  .221  ص ،9 ج ی آزةر" ]اأٔل
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ال٨٬ أك اجلٛف. كاثلةين/ الىٮرة ال٬٪يٌح ٨٦ ظير املة٬يٌح ٦ذعؽة ٦ٓ 
ة ٤ٝت ٬ ؾق املكأ٣ح الىٮرة اخل ٌن ةرصيٌح ك٦ة٬يذ٭٧ة كاظؽة. ٧٠ة ي٧ك٨ أي

٦ة٬يٌةتو ٨٦ ٝجي٢ اإلنكةف،  كا٣ٞٮؿ/ ىلع أقةس ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجيٌح ٚإفٌ 
كالنضؿ، كاحلضؿ، كابليةض، كالكٮاد، مٮصٮدةه يف اخلةرج، ك٣ ك٨ هلة 

ٚي٧ة ثح٪٭ة ث٤عةظ  كصٮد آػؿ يف ال٨٬ أك اجلٛف. ك٨٦ ٬٪ة ِٚم ٦ذٛةكدحه 
 ث٤عةظ املة٬يٌح. عؽةه ك٦ذٌ  الٮصٮد،

ىلع أقةس ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجيٌح، ٚإ٫ٌ٩ ث٪َف ٔبلٝح ٔيجيح ٦ة٬يح األميةء يف 
، كيذعٌٮؿ ال٨٬ كاخلةرج، د٪ُٞٓ ٔبلٝح اإلنكةف ٨ٔ الٮاٝٓ اخلةريجٌ 

رم أك ، ك٨٦ ٬٪ة، ث٪َف ا٥٤ٕ٣ كاإلدراؾ اتلىٮٌ ٫٧٤ٔ اتلىٌٮرم إىل ص٭٢و 
 -املجين ىلع اإلدراؾ اتلىٌٮرم  اتلىؽيِفٌ ، يىجط اإلدراؾ حتٌٮهل إىل ص٭٢و 

ٮع، كبةجلتيضح  ث٧سةثح قةبلحو  -أم املٛة٬ي٥ كاتلىٌٮرات  ثة٩ذٛةء املًٮ
٤ٜ لك ٩ةٚؾة ٦ٓ الٮاٝٓ اخلةريجٌ  كدىؽيِفي  رمي دىٮٌ  ادٌىةؿو  ي٪ُٞٓ أٌم  ، كد٘ي

٢ٌ ٦٪٭ة إىل ػةرج ال٨٬  .(1)يُي
                                                                                              

٫( راصٓ/ ٦ُ٭ؿم، 1)  ػ 219ص ،9 ج ی آزةر" ]األ٧ٔةؿ الاكم٤ح[، مؿدٌػٯ، "دل٧ٔٮ
ـدم، مىجةح ؛32 ص احل٧١ح، ، حم٧ؽظكني، ٩٭ةيح ا٣ُجةَجةيئ ؛221  حم٧ؽدِف، ي

؛ النيازم، وؽر ادلي٨ 51ك 45، 42د٤ٕيٞح ر٥ٝ  د٤ٕيٞحه ىلع ٩٭ةيح احل٧١ح،
 ؛327 ػ 263 ، ص 1 ج احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، حم٧ؽ، 
، املٞىؽ األكؿ، ، ٠نٙ املؿاد يف ارشح تؿيؽ االٔذٞةد، يٮقٙ  ث٨  ظك٨ احليٌلٌ

مٮارؽ اإلهلةـ يف  ؛ ٔجؽ الؿزاؽ البل٬ييج،11ا٣ٛى٢ األكؿ، املكأ٣ح الؿاثٕح، ص
حتٞيٜ ارشح ٩٭ةيح احل٧١ح،  ا٣يدم، مىجةح حم٧ؽدِف ؛41 ارشح تؿيؽ الالكـ، ص
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ؿ/ كصٮد اعءي٨، األكٌ  ادٌ ٌط دلي٪ة أٌف ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح د٪ُٮم ىلعك٬ ١ؾا يذٌ 
ذ٭ة ٦ٓ املة٬ٌيةت كالىٮر وٮر ك٦ٛة٬ي٥ يف ال٨٬، كاثلةين/ دُةثٜ ٦ة٬يٌ 

 ؛ ٌٚك كإزجةتو  ال حتذةج إىل اقذؽالؿو  ؿ كاًعحه اعء األكٌ اخلةرصٌيح. كوٌعح االدٌ 
ك٦ٛة٬ي٥.  ٢ يف ذ٬٪٫ أف يؽرؾ كصٮد وٮرو يكذُيٓ ٨٦ ػبلؿ اتلأمٌ  مؼهو 

ٌٟ  ٫ الك٬ ؾا يٕين أ٩ٌ  يف كصٮد الىٮر كاملٛة٬ي٥. ك٬ ؾق احلٞةاٜ ي٧ك٨ إدرا٠٭ة  م
ٌط ثُبلف ٩ْؿٌيح ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاتلضؿبح ادلاػ٤ٌيح. كىلع ٬ ؾا األقةس يذٌ 

أك ٧ْٕ٦٭ة  إًةٚح اإلدراؾ. دىتُّ األد٣ح ا٣ٌيت أٝي٧خ إلزجةت الٮصٮد ال٬ينٌ 
ةلىٮر كاملٛة٬ي٥ ؿ، ك٦ٓ كصٮد املٕؿٚح احلٌٮرٌيح ثاعء األكٌ يف مكةر إزجةت االدٌ 
 هلة، كإف أ٦ك٨ ٌٔؽ٬ة ٦٪ٌج٭ةت. ح ظةصحه ال٬٪ٌيح ال دجُف ز٧ٌ 

ة األمؿ اٌلم حيذةج إىل إزجةت كاقذؽالؿ ٚ٭ٮ االداعء اثلةين، ك٣ ك٨ ىلع أ٦ٌ 
٥ ٨٦ ٬ ؾق احلةصح ال ي٧ك٨ إزجةت ٬ ؾا االداعء ثأم ٨٦ األد٣ح ا٣يٌت أٝي٧خ  الٗؿ

ةت االداعء األكؿ. اغيح ٦ة ي٧ك٨ ٝٮهل يف ثةب الٮصٮد ال٬ين، ألف مؤٌدا٬ة إزج
ح االقذؽالالت املُؿكظح، اقذؽالؿ املعٜٞ ا٣ُٮيس  ٬ٮ/ يكتسىن ٨٦ دل٧ٔٮ

، ك٬ٮ يثجخ الك االداعءي٨، ٗي أٌف (1)٨ٔ َؿيٜ حتٜٞ ا٣ٌٞةية احلٞيٌٞيح
ا ٨٦ اتلأم٢ كادلٝح.  وٌعح ٬ ؾا ا٣ٞٮؿ دذ٤ُت مـيؽن

                                                                                              

 ٬ةم اككش" ظةاؿم، ٦٭ؽم ؛31 ػ 21 ص ،2 ج كدؽكي٨ ٔجؽ الؿقٮؿ ٔجٮديخ،
 .151 ػ 117 ص ،[اجلْؿم ا٢ٕٞ٣ حبٮث" ]٩ْؿم ٢ٞٔ

ذٞةد،( راصٓ/ ٩ىي ادلي٨ ا٣ُٮيس1) حتٞيٜ حم٧ؽصٮاد احلكحين اجلبلل،  ، تؿيؽ األ
ذٞةد )م١ذجح  احليٌل، يٮقٙ  ث٨  ؛ ظك117٨ػ  116ص ٠نٙ املؿاد يف ارشح تؿيؽ اإٔل

 . 28ص آميل، زادق  ؛ املىؽر الكةثٜ، حتٞيٜ ظك٨ ظك11٨ص  املىُٛٮم(،
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٩ة ٬ ؾا االقذؽالؿ أك ظّت لٮ أرد٩ة اتل٘ةيض ٨ٔ ٬ ؾا األمؿ، كأذرب
االقذؽالالت األػؿل دلؽيح يف االداعء اثلةين، ٧ٚة َم اجلتيضح ا٣ٌيت 
ق٪عى٢ ٤ٔي٭ة ٨٦ كراء ٬ ؾا ابلعر ا٣ُٮي٢ الىٕت املٌين؟ ك٢٬ 
ا ثٮاقُح  يجذِم ث٪ة ذ لٟ قٮل إىل ظ٢ٌ أمؽ ٌٝةية ٬ ؾق اجلْؿيٌح دٕٞيؽن

٣ٞٮؿ ثذ٧ةيـ احل٢٧ احل٢ اٌلم اثذ١ؿق وؽر املذأهٌلني النيازم ك٬ٮ ا
٪ؽ األػؾ ثةحل٢ اٌلم َؿظ٫ وؽر املذأهٌلني  األكيل كاحل٢٧ النةآ؟ ٔك
دكٮف ٩تيضح ا٣ٞٮؿ ثة٣ٕيجيٌح َم ٦سبل أٌف اإلنكةف ال٬ين ثةحل٢٧ األكيل 

ا. كي٪ؽرج يف ٦ٞٮ٣ح صٮ٬ؿ، يف ظني أ٩ٌ  ٫ ٣حف ثةحل٢٧ النةآ صٮ٬ؿن
نكةف ال٬ين ثةحل٢٧ ال١يٙ اجلٛكةين. ٚ٭٢ اجلتيضح املؾ٠ٮرة، أم/ اإل

ة ٦ٓ ٩ْؿيٌح النجط املعةْف ا٣ٌيت األكيل إنكةف، خيذ٤ٙ اػذبلٚنة أقةقي  
ة؟  ٦ٛةد٬ة إٌف اإلنكةف ال٬ين ٦ٛ٭ٮـ ي٪ُجٜ ىلع اإلنكةف اخلةريج د٧ة٦ن
كيف ٩ْؿيٌح ا٣ٕيجيٌح يف ًٮء احل٢ اٌلم َؿظ٫ وؽر املذأهٌلني د٥ اتلأكيؽ 

ؾا املجىن األقةيٌس. ىلع ىلع اػذبلؼ احل٢٧ األكيل ٨ٔ النةآ  كاقذؼؽاـ ٬ 
أقةس اتلٕؿيٙ املؼذةر احل٢٧ األكيل ٔجةرة ٨ٔ مح٢ املع٧ٮؿ ىلع 
ٮع  ٮع ث٤عةظ املٛ٭ٮـ كاحل٢٧ النةآ مح٢ املع٧ٮؿ ىلع املًٮ املًٮ
ث٤عةظ املىؽاؽ. اإلنكةف ال٬ين يف احل٢٧ األكيل إنكةف ك٣ ك٨ يف احل٢٧ 

ؾا احل٢ ال النةآ ٬٪ةؾ ٚةرؽ كاًط ثني كصٮدق كال ة ل٭  ٞن ٮصٮد اخلةريج. كٚ
تكذ٤ــ ٩ْؿيٌح ا٣ٕيجيٌح كظؽة اجلٮ٬ؿ كا٣ٕؿض، أك املعؾكرات األػؿل 
املُؿكظح يف ٬ ؾق املكأ٣ح؛ كذ لٟ ألف اإلنكةف اخلةريج كال٬ين ٨٦ ظير 
املٛ٭ٮـ يشء كاظؽ، ك٣ ١٪ٌ٭٧ة خمذ٤ٛةف ٨٦ ظير الٮصٮد/ األكؿ ػةريج 

ة ظني دكٮف الىٮرة  كاآلػؿ ذ٬ين. كىلع أقةس ٩ْؿيٌح ٌن النجط املعةْف أي
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كوةظت الىٮرة ٦ذ٘ةيؿي٨ ٨٦ ظير الٮصٮد، ٚ٭٧ة ٨٦ ظير املٛ٭ٮـ 
٫ ٦ٛ٭ٮـ كمؿآة كاظؽ. كيف لكذة الؿؤيتني اإلنكةف ال٬ين ٨٦ ظير أ٩ٌ 

ة  .(1)لئلنكةف اخلةريج، يذُةثٜ ٫ٕ٦ د٧ة٦ن
ملنالكت ك٬ ١ؾا يف ٩٭ةيح األمؿ يكٮف احل٢ اٌلم اثذ١ؿق وؽر املذأهٌلني 

ة. ك٬ ؾق الؿؤيح ال ختذ٤ٙ  الٮصٮد ال٬ين ٝؿيجنة ٨٦ ٠ٮف الىٮر ال٬٪يٌح ٦ٛ٭ٮ٦ن
٠سينا ٨ٔ ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجيٌح؛ كذ لٟ ألٌف الىٮر ال٬٪يٌح ػ ىلع أقةس ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح 
ة حل٢ وؽر  ٞن ػ ٨٦ ظير املة٬يٌح َم ٔني الىٮر اخلةرصيٌح، ك٦ذٌعؽة ٦ٕ٭ة، ككٚ

ح" ٔيجيح املة٬يٌح يف مؿدجح احل٢٧ األكيل. كبةجلتيضح املذأهٌلني ٦ٕىن "ا٣ٕيجيٌ 
اإلنكةف ال٬ين ثةحل٢٧ األكيل؛ أم ٨٦ ظير املٛ٭ٮـ ٬ٮ ذ لٟ اإلنكةف 
اخلةريج، ث٢ ي٧ك٨ أف ٩ٌيٙ إىل ذ لٟ/ ىلع أقةس ٩ْؿٌيح وؽر املذأهٌلني يف 

حاةكثه  ىلع أٌف املاٌٚيث... ضاكيثه »أوة٣ح الٮصٮد، إٌف املة٬يٌح ظة٠يح ٨ٔ الٮصٮد/ 
ٜسٜد ك ٌِّ هل لْ ٌٞ ، (2)«ؿ لٟ املة٬يٌح ّة٬ؿة ٦ٛ٭ٮ٦يح ك٨٦ ق٪غ املٛ٭ٮـ كدذع ٜ كًلؾ 

                                                                                              

ٮح أ٩ٌ 1) ة ٩بلظِ ثًٮ ٞن يكت٪ؽ إحل٭ة الظ ٫ ( يف ا٣ٕجةرات ا٣يت قذأيت ٨ٔ وؽر املذأهلني كي
امل٪١ٕكح يف املؿآة كوةظت د٤ٟ الىٮر تلبيني ا٣ٕبلٝح ثني املة٬يح  ي٧س٢ٌ ثةلىٮر

 كالٮصٮد اخلةريج.

، ص 5ج ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ( النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ2)
ة/ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫،214 ٌن النٮا٬ؽ الؿبٮبيح يف امل٪ة٬ش الك٤ٮًلٌيح، حتٞيٜ الكٌيؽ  . كراصٓ أي
 كصٮد اخلةرج يف[ املؿآدٌيح الىٮر يٕين] ٚٮصٮد٬ة»/ 41 ػ 41 ص اآلمتيةين، ادلي٨  صبلؿ
، َم ث٧ة احلاكيح  اخلةرج، يف ٔ٪ؽ٩ة اللكٌٌيح ا٣ُجةآ ك املة٬ٌيةت كصٮد يكٮف ٬ ١ؾا ك ظاكيحه
ة  ٣حف الٮصٮد ظاكيح أل٫ٌ٩ ثة٣ٕؿض؛ مٮصٮده  َم ظير ٨٦ املة٬ٌيح أم ا٣ُجيعٌ  ٚةللٌكٌ  ٦ٕؽك٦ن
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يف ال٨٬ ٚعكت؛ كيف املٞةث٢، الٮصٮد ٨٦ ق٪غ الٮإٝيح كال جيؽ َؿي٫ٞ إىل 
 ال٨٬، كي٧ك٨ اتلٮو٢ إحل٫ ٨ٔ َؿيٜ الن٭ٮد ٍٚٞ/ كٝؽ ٧٤ٔخ أفٌ 

ٜسٜد ضىثن » ٜسٜديٌث املاٌٚيات ّيفج ةأف يطري ال هلا، ةِ ةأف حطري ٔكٌّٜثن  م
ؽق  ٜـ ٜٚ املاٌٚيث؛ َٕا مٌؽ َذ ٜسٜد كاملىٛ ٜسٜد كٌٔخطػةن ةٙ. واملشٜٛد ٜٚ ال ٖٔ ال

 ث ٌك ٔاٚيٌ  وإفٌ / »مجطه كوٮرةه ذ٬٪يٌحه . املة٬يٌح ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ املبٌل وؽرا (1)«مؽارنا
ٌِ  ذٚينٌّ  كشتصه  ،ق٘ٙ ثه قٌْيٌ  يه ضاكيثه  يشءو   .(2)«هل لؽؤيخٙ يف اخلارج كؿ
ٜسٜد  واملطكٌ »ة٬يٌح ظاكيح ٨ٔ الٮصٮد كظيثيذ٭ة أك مأ٩٭ة احلاكيح/ كامل ٜٚ ال

االحٌتةد ثني املة٬يٌح كالٮصٮد ٨٦ ٝجي٢ . ك٨٦ ٬٪ة ٚإٌف (3)«كاحلاكيث يه املاٌٚيث
احٌتةد الىٮرة امل٪١ٕكح يف املؿآة كاملؿيٌئ، أك احٌتةد الىٮرة كوةظت الىٮرة/ 

ٜسٜد ىلع حنٜ االحٌتاد ةني احلاكيث كاملطك كاملؽآة » كاالحٌتاد ةني املاٌٚيث كال
يف يه ضاكيث قٌْيث ق٘ٙ كشتص ذٚين لؽؤيخٙ  يشءو  ث ٌك ٔاٚيٌ  وإفٌ  ،كاملؽئٌ 

ٜ يف ال٨٬ ٚعكت(4)«اخلارج كؿِ هل ٌٞ . (5). كبةجلتيضح، إٌف املة٬يٌح دذع
                                                                                              

ا أو٤ي ة ٧٠ة ٤ٔي٫ احل٧١ةء، ث٢ هل كصٮده ّيٌلٌّ  ة ٧٠ة ٤ٔي٫ املذلك٧ٌٮف كال مٮصٮدن ٞن ٤ُ٦.» 
 .348، ص 2ج ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ( النيازٌم، وؽر ادلي٨ حم٧ٌؽه 1)

 . 236( املىؽر الكةثٜ، ص 2)

  .413، ص 1، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج ( النيازٌم، وؽر ادلي٨ حم٧ٌؽه 3)
 . 236، ص 2ج ىؽر الكةثٜ، امل( 4)
يط ظٮؿ أوة٣ح الٮصٮد كدٛكياد٭ة، راصٓ/ ٔجٮديخ، ٔجؽ الؿقٮؿ، اجلْةـ 5) ( ملـيؽو ٨٦ اتلًٮ

 ، 1درآ٦ؽی ث٫ ٩ْةـ ظ٧١خ وؽرایئ"[، جا٤ٛ٣كٌَف ل٤ع٧١ح املذٕةحلح ]دؿدمح ٠ذةب "
 . 131-116ص 
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ك٬ ١ؾا، كيف ًٮء ٬ ؾق الؿؤيح، دكٮف املة٬يٌح وٮرةن ذ٬٪يٌحن حتيك ٨ٔ كصٮدو  
 ، ة لؿأي٪ة ػةريجي ػةصي د٪ُجٜ ٤ٔي٫ ٍٚٞ. ٬ ؾا ٨٦ صة٩تو ٞن ك٨٦ صة٩تو آػؿ، كٚ

الىٮر ال٬٪يٌح أك املٛة٬ي٥ مؿاية حتيك ٨ٔ الٮاٝٓ  يف دبيني ٩ْؿٌيح النجط ٚإفٌ 
٭ؿ ظؽكد النػٰء كػىةاى٫  ، كَم ٚة٩يحه اخلةريجٌ  بنكو ٦ة يف حم١يةد٭ة، كدْي

إىل أٝىص ٦ة ي٧ك٨. إٌف َؿيٞح ظاكيذ٭ة ٨ٔ األميةء اخلةرصيٌح ث٪عٮ كًلأف ذ لٟ 
الٮاٝٓ ا١ٕ٩ف يف ٬ ؾق املؿآة دكف آزةرق اخلةرصيٌح. ك٬ ؾق الىٮرة دذُةثٜ ٦ٓ ٦ة 

ا ل٥  ي٤ذٛخ إىل ذ لٟ، تلٕةم٢ ٦ٓ املٛ٭ٮـ حتیک ٔ٪٫ ثؽٌٝح حبير لٮ أٌف اظؽن
ة ل٤ع٢٧ األكٌ ٭ة َم املعيٌك اخلةريجٌ كالىٮرة كًلأ٩ٌ  ٞن دٕين  يلٌ . ك٩ْؿٌيح ا٣ٕيجيٌح كٚ

ة أٌف ذاديةت املة٬يٌح د٪١ٕف ٌن يف مؿآة ال٨٬ ىلع حنٮ دكٮف د٤ٟ الاديةت  أي
مٮصٮدة يف اخلةرج ثٮصٮد آػؿ. ٢٬ خيذ٤ٙ ٬ ؾا ا٣ٛ٭٥ اػذبلٚنة أقةقي ة ٦ٓ 
ؿح دٛكي آػؿ جلْؿٌيح املنةث٭ح،  َي ة لٮ  ٕن ر ال٬٪يٌح مؿآةن؟ َج ٮى ٍٮف الىي ٦ٛ٭ٮـ كًلى

٫"، كل٥ ٨ٔ الٮاٝٓ كاملذُةثٞح ٦ٕ احلة٠يحكبٕجةرة أدؽ "٩ْؿٌيح النجط أك الىٮرة 
ة، َٚف ٬ ؾق احلة٣ح ي٧ك٨  ٛن ي٧ك٨ إرصةع ٬ ؾا اتلٛكي إىل اتلٛكي املؾ٠ٮر آ٩

ـٔٮـ ثني ٩ْؿٌيح النجط ك٩ْؿٌيح ا٣ٕيجيٌح.   دىٌٮر ا٣ٛةرؽ امل

ثةإلًةٚح إىل ذ لٟ، إذا كاٚٞ٪ة ىلع أٌف ا٣ٛ٭٥ املؾ٠ٮر جلْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح خيذ٤ٙ 
ل٤ٮاٝٓ، ال ثٌؽ ٨٦ االتلٛةت إىل ٨ٔ ٩ْؿٌيح النجط أك الىٮرة احلة٠يح كاملُةثٞح 

أ٩ٌ٪ة ال نكذُيٓ اتلٮٌو٢ إىل احلؽكد الٮإٝيح ل٧٤ة٬ٌيةت كذاديةد٭ة. كحن٨ ال 
ٌيحن ٧٩ذ٤ٟ ٦س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح ث٭ة؛ أم أ٩٪ة  ٩ٕؿؼ ظٌّت ٦ة٬ٌيحن صٮ٬ؿٌيحن أك ًٔؿ

٧ة حن٨ ٩ٕؿؼ ٩ٕؿؼ ذاد٭ة كذادٌيةد٭ة، ك٧٩ٌي ثني ٚى٤٭ة احلٞيِف كصجك٭ة، كإ٩ٌ 
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ح،  آزةر٬ة ٌُ ٭ة ٍٚٞ. إٌف ٦ة ٩ؽرًل٫ ٨٦ الٮإٝيةت املعكٮقح ٦س٢/ ا٣ٞ ٮاًر ٔك
ي٬ة ال١سي ٨٦ ا٣ٕ٪ةرص املةٌديٌح،  ح، ٗك ٌٌ النضؿة، الـاجٜ، ال٬ت، ا٣ٛ
كاجلجةدةت، كاحليٮا٩ةت ٬ٮ احلؿًلح، كالك١ٮف، كاتل٘ييات ا٣يٌت دُؿأ ٤ٔي٭ة، 

قبي٢ املسةؿ أٌف كظؿارد٭ة، كبؿكدد٭ة، كلٮ٩٭ة، ك٦ة مةث٫ ذ لٟ. ٨٦ ذ لٟ ىلع 
٫ املةء اٌلم ٬ٮ أكرث األميةء املٕؿكٚح دلي٪ة، ال ٩ٕؿؼ ٦٪٫ قٮل ثٕي ػٮاٌو 

 ةد٫ ك٦٪٭ة ٚى٫٤ احلٞيِف.كآزةرق، كنكذٛيؽ ٦٪٫، دكف أف ٩ٕؿؼ ٦ة٬ٌيذ٫ كذاديٌ 

ك٬ ١ؾا يجؽك أٌف ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح امل٪بسٞح ٨٦ الؿؤيح اخلةٌوح ل٤ع٧١ةء 
ٜو املٌنةاني يف ثةب اتلٕؿيٙ امل٪ُِفٌ  ك٬ٮ إماك٩ٌيح  ، دؿدكـ ىلع اٚرتاضو مكج

٦ٕؿٚح ٦ة٬ٌيةت األميةء اخلةرصٌيح كذادٌيةد٭ة كاتل٧يي ثني أص٪ةق٭ة كٚىٮهلة 
٩ذٌٕؿؼ ىلع األميةء ٨٦ آزةر٬ة، ك٩ٕؿؼ أٔؿاً٭ة،  ٪ة اعدةن كاحلةؿ أ٩ٌ  ،احلٞيٌٞيح

ك٣ ك٨ ال قبي٢ إىل ٦ٕؿٚح ٠٪٭٭ة كذاد٭ة، كال نكذُيٓ ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ 
ؾق احلٞيٞح  كاحلٌف  د٧يي ٦ة٬ٌيةد٭ة احلٞيٌٞيح كظؽكد٬ة الادٌيح. كٝؽ رٌصح ث٭ 

ة ملة (2)قح٪ة  اث٨، ك(1)أقةَني احل٧١ح كامل٪ُٜ اك٣ٛةرايبٌ  ٞن ، ث٢ ظٌّت أرقُٮ كٚ
 كأٌٝؿكا ثذٕؾر ٦س٢ ٬ ؾا اتلٕؿيٙ. ٝةؿ ا٣ٛةرايب/ (3)٫٤ٞ٩ الك٭ؿكردم

                                                                                              

٧ةؿ ا٤ٛ٣كٌٛيح، ، اتل٤ٕيٞةت، ( راصٓ/ ا٣ٛةرايٌب، أثٮ ٩ىػؿو حم٧ٌؽه 1) ، اأٔل يف/ ا٣ٛةرايٌب، أثٮ ٩ىػؿو
 ظ(. 156)ق ػ .  131ك 131يةقني، ص  حتٞيٜ صٕٛؿ آؿ 

 ػ 77 رقةا٢ اث٨ قح٪ة، صيف/ قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، ٠ذةب احلؽكد،   ( راصٓ/ اث2٨)
 .137ك 34 حتٞيٜ ٔجؽ الؿمح٨ ثؽكم، ص اتل٤ٕيٞةت، الكةثٜ، املىؽر ؛83

 .61 ص ارشح ظ٧١ح اإلارشاؽ، ادلي٨ حم٧ٮد،   ( راصٓ/ النيازم، ُٝت3)
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الًٜٜؼ ىلع ضٌائي األشياء ّيؿ يف ًػرة اّبرش، حنٖ ال ٗكؽؼ ٖٔ »
ٔث للٌك  ٌٜ ٜاـز كاألقؽاض، كال ٗكؽؼ اّىطٜؿ املٌ ٜاٌص[ كالْ األشياء ]إاٌل اخل
كاضػو ٔ٘ٛا ادلاٌّث ىلع ضٌيٌخٙ... وإٌٗا ال ٗكؽؼ ضٌيٌث األٌكؿ كال اّكٌِ كال 

ا ضٌائي اجل ٜاء كاملاء كاألرض، كال ٗكؽؼ أيغن ىؿ كال اّىٍْ كاجلار كاهل
ٰٚؼق  ٜٚؽ، ةِ إٌٕٗا ٗكؽؼ شيئنا هل  األقؽاض، كٔراؿ ٰذلٍ أٌٗا ال ٗكؽؼ ضٌيٌث اجل
ٰٚؼا ّيؿ ضٌيٌخٙ، كال ٗكؽؼ ضٌيٌث  ، ك ٜسٜد يف مٜعٜعو ٜ أٌٗٙ امل اخلاٌضث، ٚك

ٜاٌص، كيه اّؽٜؿ ٰٚؼق اخل  .(1)«كاّكؽض كاّكٕي اجلفٓ، ةِ ٗكؽؼ شيئنا هل 
ٜ ا٣ُٮيسٌ  ٌٞ ادلي٨   ُٝتك (3)ا٣ٛ٪ةرٌم   ، كاث٨(2)يؿل لكٌّ ٨٦ املع

ة وٕٮبحى ث٢ دٌٕؾر ٦ٕؿٚح ذكات األميةء كذاديةد٭ة،  (4)النيازم ٌن أي
ة يف قيةؽ  وؽر املذأهٌلنيك٦ٕؿٚح ظؽكد٬ة احلٞيٞيٌح. كيؾ٬ت  ٌن د٤ٕيٞذ٫ أي

ةع اتلٮو٢ إىل دٕؿيٙ إىل ا٣ٞٮؿ ثذٕكٌػؿ ث٢ كا٦ذ٪ ،(5)اإلارشاؽ  ظ٧١حىلع 
 ،ظؽم ك٦ٕؿٚح ذكات األميةء كذاديةد٭ة؛ ظير ٢ٞ٩ كظ٢ٌ٤ يف األقٛةر

                                                                                              

، اتل٤ٕيٞةت،( ا٣ٛةرايبٌ 1) ٧ةؿ ا٤ٛ٣كٌٛيح، حتٞيٜ صٕٛؿ آؿ يةقني، ص  ، أثٮ ٩رصو حم٧ٌؽه  .131 يف/ اأٔل

ٮم، ص ، دىعيط، أقةس االٝذجةس( راصٓ/ ا٣ُٮيٌس، ٩ىي ادلي2٨)  ػ 441 حم٧ؽدِف ٦ؽرس ًر
ذٞةد، تؿيؽ ؛442 حتٞيٜ حم٧ؽصٮاد احلكحين اجلبلل، املٞىؽ األٌكؿ، ا٣ٛى٢ األٌكؿ،  األ

 .41 مٮارؽ اإلهلةـ يف ارشح تؿيؽ الالكـ، ص ، ٔجؽ الؿٌزاؽ، املكأ٣ح الؿاثٕح، يف/ البل٬ييج

 .11 ، مىجةح اإلنف، ص ا٣ٛ٪ةرٌم  ( راصٓ/ اث٨ 3)

 .61 ص ارشح ظ٧١ح اإلارشاؽ،  ادلي٨ حم٧ٮد،  ُٝت( راصٓ/ النيازم، 4)

ادلي٨   يف/ ُٝتد٤ٕيٞح ىلع ارشح ظ٧١ح اإلارشاؽ،  ( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ،5)
 .61 ص ارشح ظ٧١ح اإلارشاؽ،  حم٧ٮد النيازم،
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كاقت٪ذش ٦٪٭ة   ػ كَم ٔني ٔجةرة ا٣ٛةرايب (1)اتل٤ٕيٞةت يف قح٪ة  اث٨ٔجةرة 
أٌف كاٝٓ األميةء أك ظٞيٞذ٭ة ٬ٮ كصٮد٬ة، ك٣ ك٨ ث٧ة أٌف الٮصٮد ال يأيت إىل 
ال٨٬؛ ل لٟ ٚإف كاٝٓ األميةء ال يذٮٌو٢ إحل٫ ال٨٬؛ كا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل 

 ٌٞ ٢ ح، كىلع ٬ ؾا امل٪ٮاؿ ٩ذٮٌو زـ املٛ٭ٮ٦يٌ ٜ ٍٚٞ ٨ٔ َؿيٜ األزةر كال٤ٮايذع
 .(2)ثٮاقُذ٭ة إىل ٦ٕؿٚح األميةء

ٝؿار ثة٣ٕضـ ٨ٔ ٦ٕؿٚح ذات األميةء كذاديٌةد٭ة ك٦ٕؿٚح يف ًٮء ٬ ؾا اإل
ا٣ٕيجيٌح ا٣ٞةا٧ح ىلع ظؽكد٬ة الٮإٝيح، ٢٬ ي٧ك٨ ادلٚةع ٨ٔ ٩ْؿٌيح 

 ٌٰ كإماك٩ٌيح ٦ٕؿٚح املة٬يٌةت كذاديٌةت األميةء  ٦٪ْٮ٦ح اتلٕؿيٙ األرقُ
رمةدات احل٧١ةء إ٢ يف ًٮء كظؽكد٬ة احلٞيٞيٌح؟ ظٌّت اآلف ل٥ ٩ذٮٌو 

٦ة٬يح كال صجك٭ة كال ٚى٤٭ة احلٞيٞني  كامل٪ةَٞح إىل ٚ٭٥ ذاديةت أٌم 
ُؿؽ النةإح ل٧٤ٕؿٚح، كبةجلتيضح ٠٪٭٭ة كذاد٭ة. احلٌف كا٢ٕٞ٣ َم ا٣

٣ ١٪ٌ٭ة ال قبي٢ هلة إىل ٦ٕؿٚح ٠٪٫ األميةء كذاد٭ة؛ كظّت املٛة٬ي٥ الن٭ٮديٌح 
ؽرؾ ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، ال ي٧ك٨ دي ل٥، ا٣ٌيت ٦س٢ اخلٮؼ، كاملعجٌح، كاأل

إدراؾ ٠٪٫ ذاد٭ة كٚى٤٭ة احلٞيِف. ك٦ة ٩ؽرًل٫ ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٬ٮ كإٝ٭ة 
٭ة كًل٪٫ ذاد٭ة. ٣حف ٬٪ةؾ ٥٤ٔ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ اخلةريج ككصٮد٬ة، ك٣حف ٦ة٬يذ

ا٤ٕٞ٣يح كا٣ٞج٤يح ك٦٪٭ة ٥٤ٔ ٦ٕؿٚح الٮصٮد ك٦ٕؿٚح اهلل، يٌؽيع ٦ٕؿٚح 
                                                                                              

 .34 حتٞيٜ ٔجؽ الؿمح٨ ثؽكم، ص قح٪ة، اتل٤ٕيٞةت،   ( راصٓ/ اث1٨)

  ،1 ج احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،  ( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ،2)
 .393ػ  392  ص
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يكذؼؽـ يف ٦س٢ ٬ ؾق ا٤ٕ٣ٮـ  ذاديةت امل١٧٪ةت ك٦ة٬يٌةد٭ة. كاملٛة٬ي٥ ا٣ٌيت ت
 ح.، كأظية٩نة ٦ٛة٬ي٥ ٦ة٬ٮٌيح م٭ٮديٌ أكرث ٦ة دكٮف ٤ٚكٛيٌحن 

٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح، كب٘ي اجلْؿ ٨ٔ ٠ٮ٩٭ة ٨٦ ظير كػبلوح الالكـ َم أٌف 
اجلتيضح دذعؽ ٦ٓ ٩ْؿٌيح الىٮرة احلة٠يح ٨ٔ الٮاٝٓ كاملذُةثٞح ٫ٕ٦، دٞٮـ ىلع 

٫ ٨٦ امل٧ك٨ ٦ٕؿٚح ٠٪٫ األميةء كظٞيٞذ٭ة، كإدراؾ اٚرتاض مكجٜ ك٬ٮ أ٩ٌ 
ذاديةد٭ة كظؽكد٬ة كٚىٮهلة احلٞيٌٞيح، ث٢ إٌف و٤ت ٩ْؿٌيح اتلٕؿيٙ يف امل٪ُٜ 

 ه يف ٝؽرة اإلنكةف ىلع ٦ٕؿٚح ظؽكد املة٬ٌيةت كذاديةد٭ة، إاٌل رقُٰ يذ٤ؼٌ ألا
٦ٕؿٚح  أٌف ٬ ؾا االٚرتاض املكجٜ مؿٚٮض ٔ٪ؽ٩ة؛ كذ لٟ أل٫ٌ٩ ال قبي٢ جلة إىل

٠٪٫ األميةء ك٦ة٬ٌيةد٭ة احلٞيٌٞيح. حن٨ ٩ٕؿؼ ٦ة٬ٌيةت األميةء كذادٌيةد٭ة 
٭ة، ك٦س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح  ٣حكخ ٦ٕؿٚحن ل١٪٫ املة٬ٌيح كٚىٮهلة ٨ٔ َؿيٜ ٔٮاًر

ؿاضك٣ٛى٤٭ة احلٞيِفٌ  . (1)، ث٢ َم دٕؿيٙ ثةلؿق٥ ك٦ٕؿٚح ٨ٔ َؿيٜ اأٔل
ذرب ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ األرقُيني  ٔ٪ؽ دٌٕؾر ٦ٕؿٚح ظٞيٞح ا٣ٛى٢ ػ ا٣يٌت دٕي
ا ٦٪٭ة كحمىبلن ل٤ضجف ػ ٠يٙ ي٧ك٨ اتلٌٕؿؼ  ـءن يح كص ٦ٌٞٮ٦ح ل٧٤ة٬يح اجلٔٮ

ين أٌف ا٣ُؿيٜ إىل ٦ٕؿٚح ٠٪٫ األميةء ػ ال ىلع ذات املة٬ٌيح كًل٪٭٭ة؟ ك٬ ؾا يٕ
. ٜه  أٔؿاً٭ة كلٮاز٦٭ة ػ ٤٘٦

                                                                                              

ة 1) ٕن ٬ ؾق اجلْؿيح ال دت٪ةىف ٦ٓ الؿأم املؼذةر يف أف اتلٕؿيٙ احلٞيِف، ممك٨ ث٢ ٬ٮ ٦ذعٜٞ. ( َج
إفَّ ٦ة ٩ؿ٫ٌٚ ٬٪ة ٬ٮ اتلٕؿيٙ ثةحلٞيٞح أك اتلٕؿيٙ ثةلاديةت، كاجلجف كا٣ٛىٮؿ 
احلٞيٌٞيح، ك٣حف اتلٕؿيٙ احلٞيِف. اتلٕؿيٙ احلٞيِف ال ي٪عىػؿ يف اتلٕؿيٙ ثةحلٞيٞح 

" ٬ة "٦ٕؿٚخ برشی؛ زيؿقةػخ  حم٧ؽ، زادق، يط، راصٓ/ ظكنيٚعكت. ل٧٤ـيؽ ٨٦ اتلًٮ
 ٛى٢ اخلةمف. ا٣ ،[ا٣برشيح املٕؿٚح أقف]
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ؽُّ ميغ اإلارشاؽ كأدجة٫ٔ ؾا االٚرتاض املكجٜ، كٝؽ ٦ يٕي ٨ الؿاٌٚني ل٭ 
امل٪ْٮ٦ح األرقُيح يف اتلٕؿيٙ ثةجلجف كا٣ٛى٢. كيٕذٞؽ  ٩ٞؽكا ثىػؿاظحو 

ٚح، ث٢ كظٌّت ميغ اإلارشاؽ أٌف ٦س٢ ٬ ؾق الؿؤيح دؤٌدم إىل إٗبلؽ ثةب املٕؿ
ٚ٭ٮ ثٕؽ ٩ٞؽق ل لٟ الؿأم، اقت٪ذش ٦ة ييل/ . (1)ا٦ذ٪ةع ٦ٕؿٚح األميةء اخلةرصٌيح

اؤكف، مري ممكٖ لئلنفاف وخبنٌي أٌف اإلحياف ىلع احلٌػ، َٕا اّزتـ ةٙ املٌش »
 .(2)«كضاضتٛٓ اقرتؼ ةطكٜبث ٰذلٍ

ىٙ ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح ثةجلة٦ٕيح إىل اإلماكالت املؾ٠ٮرة، ال دذٌ  إًةٚحن 
يط ذ لٟ أ٩٪ة  ة. كدًٮ ٌن كالن٧ٮحلح؛ إذ يؿد ٤ٔي٭ة إماكؿ أك إماكالت ٩ٌٌٞيح أي

ؾق اجلْؿٌيح ال دذٌ  ىٙ ثةجلة٦ٕيح يف ثةب إذا أٝؿر٩ة ثىٌعح ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح، ٚ٭ 
٧ة تن٢٧ املة٬ٌيةت كاملٛة٬ي٥ املٛة٬ي٥، كإ٩ٌ الٮصٮد ال٬ين كال د٥ٌٌ دميٓ 

ة ٨٦ املٛة٬ي٥، ك٦٪٭ة املٛة٬ي٥ ا٤ٛ٣كٌٛيح  ة ٦٭٧  املة٬ٮٌيح ٍٚٞ، كاحلةؿ أٌف ٝك٧ن
كامل٪ٌُٞيح ٗي ٦ة٬ٮٌيح. ك٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح ال دىؽؽ ىلع ٦س٢ ٬ ؾق املٛة٬ي٥؛ أل٩٭ة 

ال٬ين أك ٧ة َم دلٌؿد أمجةح حتةْف كدذُةثٜ ٦ٓ الٮاٝٓ ٣حكخ ٦ة٬ٮٌيح كإ٩ٌ 
ح ٌط م٧ٌ اخلةريج. كيذٌ  ة قجٜ أٌف ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح دٞٮـ ٍٚٞ ثتجحني دل٧ٔٮ

 ح. ٦ٛة٬ي٥ ذ٬٪يح يف دلةؿ اإلدرااكت اتلىٌٮريٌ 
                                                                                              

ح مىٌ٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ،  يف/ دلي٨، ظ٧١ح اإلارشاؽ،ا  م٭ةب( راصٓ/ الك٭ؿكردم، 1) دل٧ٔٮ
ـدم، مىجةح ؛74 ػ 73 ك 22 ػ 19 ص ،2 ج  ، ٠ذةب ، ارشح األقٛةرحم٧ؽدِف ي

 .122 ص ،1 ج ٦٭ؿ، اجلٛف، حتٞيٜ كدؽكي٨ حم٧ؽ قٕيؽم

ح مى٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ، ظ٧١ح اإلارشاؽ، يف/  ادلي٨،  م٭ةب( الك٭ؿكردم، 2)  دل٧ٔٮ
 .21 ص ، 2ج 



 012  ...........  ابلةب األٌكؿ/ ا٣ٛى٢ األٌكؿ/ احلٮاس ا٣ْة٬ؿٌيح، ٦ة٬ٌيذ٭ة، كػىةاى٭ة، كأذجةر٬ة

ة ألم ٦ٕيةرو دىؽؽ ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح ىلع املٛة٬ي٥ املة٬ٮٌيح  ٞن ك٣ ك٨ ملةذا، ككٚ
ٌٞؽـ املؽإٚٮف كال دىؽؽ ىلع املٛة٬ي٥ امل٪ٌُٞيح كا٤ٛ٣كٌٛيح؟ ٬ ؾق ٤ٌٕ٦ح ل٥ ي

ؾا اتل٧ةيـ ثني ٬ةدني  ا ل٭  ٨ٔ ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح ظبل  هلة؟ كل٥ يٌٞؽمٮا دربيؿن
ذني. إفٌ  اك٩خ ٩ْؿٌيح "الىٮرة احلة٠يح ٨ٔ الٮاٝٓ كاملذُةثٞح ٫ٕ٦"  املض٧ٔٮ

دىٌط ىلع املٛة٬ي٥ ا٤ٛ٣كٌٛيح كامل٪ٌُٞيح، ٧ٚةذا ي٧٪ٓ أف د٥ٌ ٬ ؾق اجلْؿٌيح 
ني جلْؿٌيح النجط، املة٬ٌيةت كاملٛة٬ي٥ املة٬ ٮٌيح؟ كإذا اكف ٩ٞؽ املٕةًر

القذ٤ـا٦٭ة اجل٭٢ كالكٛكُح ٧٤ٚةذا ال ي٪ُجٜ ٬ ؾا ادلحل٢ ىلع املٛة٬ي٥ 
ة اجلٮاب الىعيط ٬ٮ أٌف ذ لٟ ادلحل٢ ال ي٪ُجٜ كال  ٕن ا٤ٛ٣كٌٛيح كامل٪ٌُٞيح؟ َج

ـو  يسم ىلع أٌم   ٨٦ املٛة٬ي٥. ٦ٛ٭ٮ
يف دلةؿ الٮصٮد  حن ةت ٦ٞجٮحلٌ ػبلوح الالكـ حن٨ ٩ٕذٞؽ أٌف أكرث اجلْؿيٌ 

/ ألف َم ٩ْؿٌيح الىٮرة احلة٠يح ٨ٔ الٮاٝٓ كاملذُةثٞح ٫ٕ٦؛ كذ لٟ أكٌ  ال٬ينٌ  الن
ث٪ةءن ىلع ٦جةدئ ا٣ٕؿٚةء. كَل ٨٦ داٚٓ  ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح ٗي ٝةث٤ح ل٤ذىٌٮر إاٌل 

ٞن  ة كٚ ٕن ؾق املجةدئ. كٝؽ ٝةـ وؽر املذأهٌلني َج ة ٨ٔ ٬ ؾق اجلْؿٌيح ال يٕذٞؽ ث٭ 
٫ٕ ٨٦ د٧ةيـ ٦جذ١ؿ ثني احل٢٧  ا٣ٕؿٚة٩ٌيح ل٧٤جةدئ كًلؾ لٟ يف ًٮء ٦ة ًك

ٛ٭ة حل٢ٌ كاحل٢٧ النةآ حب٢ٌ مكأ٣ح الٮصٮد ال٬ينٌ  يلٌ األكٌ  ٌّ منالكت  ، كك
د٤ٟ املجةدئ ٩ْؿٌيح "دُةثٜ ٔٮال٥ الٮصٮد". ا٣ٕؿٚةء  املكأ٣ح املؾ٠ٮرة. ك٨٦ أ٥٬ٌ 

، كيف الٮاٝٓ يٕذربك٩٭ة يٕرٌبكف ٨ٔ ٔٮال٥ الٮصٮد ثػ "احلرضات اخل٧ف"
. كىلع أقةس ٬ ؾق اجلْؿٌيح، الٮصٮد هل ٔٮال٥ (1)ثأدمٕ٭ة ت٤ٌينة حلٞيٞح كاظؽة

                                                                                              

ارشح ا٣ٞيرصم ىلع ٚىٮص احلك٥، ا٣ٛى٢ اخلةمف،  حم٧ٮد، ( راصٓ/ ا٣ٞيىػؿم، داكد ث٨ 1)
 ارشح" ]ظك٥ ٚىٮص ثؿ ٝيرصل ی٦ٞؽ٫٦ ارشح" ادلي٨،  اآلمتيةين، صبلؿ؛ 28ك 27ص

 . 451ػ447 ص ،[احلك٥ ٚىٮص ىلع ا٣ٞيرصٌم  ٦ٌٞؽ٦ح
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ى٥ ٢ٌّّ  ٦ٓ ثٌٕ٭ة، ث٢ لٌك  ٗي ٦ذجةي٪حو  دةه ٦ذٕؽٌ  لآلػؿ. كَل كاظؽ ٨٦ ٬ ؾق  اعل
ا٣ٕٮال٥ يذىٙ ثك٧ةالت ا٣ٕةل٥ األدین ٦٪٫ كخي٤ٮ ٨٦ ٩ٮاٝى٫ كيٛٮ٫ٝ 
ثك٧ةالت أػؿل. كب٪ةء ىلع ٬ ؾا يؿدِف الٮصٮد املعكٮس إىل مؿدجح أىلع 

أدین يىي كصٮدنا  كيف مؿدجحو  ة، ٧٠ة أٌف الٮصٮد ال٬ين يذؽیٌن ٚي١ٮف ذ٬٪ي  
كَم ٨٦ لٮازـ األق٧ةء كالىٛةت  زةثذحه  ٔنيه  حو أػؿل لك ٦ة٬يٌ  ٦ةٌدي ة. كبٕجةرةو 

ٌٞ اإلهل يٌ  ". اإل٣ ِمٌ   مؿدجح "الٮصٮد ا٤ٕ٣ٌمٌ ٜ يف د٤ٟ املؿدجح ا٣يٌت تكًٌم ح. كدذع
كتل٤ٟ املة٬ٌيح كصٮد آػؿ يف مؿدجح أك يف اعل٥ ا٢ٕٞ٣ كالؿكح، ككصٮد يف مؿدجح 

مكأ٣ح "الٮصٮد  ٌط أٌف ظ٢َّ . ك٬ ١ؾا يذٌ (1)أك اعل٥ املسةؿ، ككصٮد يف اعل٥ احلف
ة جلْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح ٝةا٥ه  ٞن ىلع ٦جةين ا٣ٕؿٚةء، كظ٤ٌ٭ة ٨ٔ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ  ال٬ين" كٚ

 ف دك٢٤ ثةجلضةح، ٣ ١ٌ٪٫ يذ٤ُت ص٭ٮدنا مٌةٔٛح.إظٌّت ك
بلـ اكملعٜٞ ا٣ُٮيس ػ يف ثٕي  (2)٬( 451ػ  375) زة٩ينة/ أٌف ال١سي ٨٦ اأٔل

اػذةركا ٩ْؿٌيح النجط،  (3)٬( 514ػ  425) مى٪ٛةد٫ ىلع األ٢ٝ ػ كا٣ٕبل٦ح احليل
                                                                                              

ظٮؿ ٠يٛيح دٮّيٙ املجةين املؾ٠ٮرة كػةوح دُةثٜ ا٣ٕٮال٥ حل٢ مكأ٣ح الٮصٮد ال٬ين ( 1)
، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٣ٕٮيىح، راصٓ ىلع قبي٢ املسةؿ/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم

، د٤ٕيٞح ىلع ؛ قٌيؽ حم٧ؽظكني ا٣ُجةَجةيئ311ػ292، ص1ج ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،
 احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، يف/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم، األقٛةر،

 .2، د٤ٕيٞح 299ص
 تؿيؽ ٩ٛك٫، املؤ٣ٙ ؛157ػ156 ص ، ٩ٞؽ املعى٩،٢ىي ادلي٨ ،( راصٓ/ ا٣ُٮيس2)

، حتٞيٜ حم٧ؽصٮاد احلكحين اجلبلل، املٞىؽ األكؿ، ا٣ٛى٢ األكؿ، املكأ٣ح االٔذٞةد
 .41 مٮارؽ اإلهلةـ يف ارشح تؿيؽ الالكـ، ص الؿاثٕح، يف/ ٔجؽ الؿزاؽ البل٬ييج،

املٞىؽ األكؿ، ا٣ٛى٢ األٌكؿ،  املؿاد،  ٠نٙ يٮقٙ،  ث٨ ، ظك٨ احليل( راصٓ/ 3)
 املكأ٣ح الؿاثٕح.
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ح امل٤ٕٮـ ثة٣ٕؿض ٦ذ٘ةيؿدةف ك٣حف أظؽ٧٬ة كٝةلٮا إٌف ٦ة٬يٌح الىٮرة ال٬٪يٌح ك٦ة٬يٌ 
 ٌٞ / يف ٬ ؾا املٕىن ٜ ا٣ُٮيسٌ ٔني األػؿل، ٚ٭٧ة ٦تنةث٭ذةف ال أكرث. ٝةؿ املع

ٌف املفاكم يف حٕاـ املاٌٚيث ٜٚ ٌٗٛا ّيفج مفاكيث يف حٕاـ املاٌٚيث، ألأوالططيص »
ٗىؿ املاٌٚيث أك شغصه ٖٔ اشغاضٛا، كإذا اكف ةني املاٌٚيث كضٜرحٛا اذنينيث يف 

 .(1)«اجلٜع لاكٗج الطٜرة مري املاٌٚيث
ٜ البل٬ييجٌ  ٌٞ ٬( يٕؽُّ ٩ْؿٌيح النجط ٝؿاءة أػؿل جلْؿٌيح  2051 ت) املع

٪ٮ٬ة٭٥ ا٣ٕيجٌيح كيجكج٭ة إىل ا٣ٞؽ٦ةء كيؿل أ٩ٌ  . (2)ٝىؽكا ٬ ؾق اجلْؿٌيح ٔك
ة ٝج٤ٮا  ٌن كال١سي ٨٦ املذلك٧ني كامل١ٛؿي٨ ثٕؽ اخلٮاصح ٩ىي ادلي٨ ا٣ُٮيس أي

. ك٨٦ ٬٪ة ال يججيغ الؿ٬جح ٨٦ ٝجٮؿ ٬ ؾق اجلْؿٌيح ا٣يٌت دٕؽُّ (3)٬ ؾق اجلْؿٌيح
 أ٢ٌٚ ٦ة ي٧ك٨ ادلٚةع ٔ٪٫ ٨٦ ٩ْؿٌيةت ٬ ؾا ابلةب.

٦ججيح، ٧٠ة دٌٞؽـ، ىلع ٩ْةـ اتلٕؿيٙ األرقُٰ زةثلنة/ ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح 
كإماك٩ٌيح ٦ٕؿٚح احلؽكد كالاديةت كا٣ٛىٮؿ احلٞيٌٞيح لؤلميةء. ك٬ ؾا الؿأم 

 مؿٚٮض ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ٩ة.

                                                                                              

 .157 ص ، ٩ٞؽ املعى٢،( ا٣ُٮيس، ٩ىي ادلي1٨)

 .46  صمٮارؽ اإلهلةـ يف ارشح تؿيؽ الالكـ،  ( راصٓ/ البل٬ييج، ٔجؽ الؿزاؽ،2)

 ادلي٨، قٕؽ اتلٛذةزاين، ؛91 ص ارشح ظ٧١ح ا٣ٕني،  مةق، ٦جةرؾ  ( ٩ؾ٠ؿ ٦٪٭٥/ اث3٨)

 األ٩ْةر، ٦ُة٣ٓ ادلي٨،  م٧ف األوٛ٭ةين، ؛224  ص ،1 ارشح املٞةوؽ، ج 
َٮا٣ٓ األ٩ٮار ٨٦ ٦ُة٣ٓ  اهلل، ٔجؽ ادلي٨ ٩ةرص ا٣ٞةيض ابليٌةكم، ؛95ػ93 ص

  حم٧ؽ ، ارشح املُة٣ٓ يف امل٪ُٜ؛ النيازم، ُٝت ادلي٨  األ٩ٮار يف/ الؿازم، ُٝت
 .92  صاتلةج،  ، درة ادلي٨ حم٧ٮد
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ٝؽ يتجةدر إىل األذ٬ةف أٌف ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح ٦ججيح ىلع أوة٣ح املة٬ٌيح، كالي٨ 
 ٌٞ ٭٥ ٝجٮؿ ٬ ؾق اجلْؿٌيح، ك٣ ك٨ يف اخلةرج ي١٧٪ ٞحه يٕذٞؽكف أٌف املة٬ٌيةت ٦ذع

الٮصٮد كأذجةر  ث٪ةءن ىلع أوة٣ح الٮصٮد كأذجةريح املة٬ٌيح، ٚإٌف املة٬ٌيح ظؽٌ 
ذ٬ين ٚعكت، كال دذعٜٞ يف اخلةرج. ك٨٦ ٬٪ة، كب٪ةءن ىلع أوة٣ح الٮصٮد، ال 

ةؿ إ٩ٌ   ٭ة ٔني الىٮرة اإلدرا٠ٌيح ٨٦ ظير املة٬ٌيح.٦ة٬يح يف اخلةرج ظٌّت يٞي
ح املة٬ٌيح ؾ٠ٮر يؿد ىلع أقةس دٛكي أوة٣ح الٮصٮد كأذجةريٌ اإلماكؿ امل

ة ل لٟ اتلٛكي إٌف ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح ٝةا٧حه  ٞن  املجنٌي يف اإلماكؿ، كي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ كٚ
 ٌٙ يكتن ٨٦  ىلع أوة٣ح املة٬ٌيح، ك٣ ك٨ ي٧ك٨ ىلع أقةس اتلٛكي اٌلم ي

ذٞةد ث أف ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح ال دل٧ٮع أٝٮاؿ وؽر املذأهٌلني يف أوة٣ح الٮصٮد، األ
ثةلات ل٤ٮصٮد  مىؽاؽه  دٞٮـ ىلع أوة٣ح املة٬ٌيح، ث٢ إٌف الٮاٝٓ اخلةريجٌ 

ة اإلٝؿار ثأ٩ٌ ثةلات ل٧٤ة٬يٌ  كمىؽاؽه  ٕن ة. كيججيغ َج ٌن ؾا اتلٛكي، ح أي ة ل٭  ٞن ٫ كٚ
إف اك٩خ  إف اك٩خ املة٬ٌيح حتيك ٨ٔ الٮصٮد ٚعكت، كمٮَ٪٭ة ال٨٬، ٚعٌّت 

ٝنة ثةلات للكي٭٧ة ػ الٮصٮد كاملة٬ٌيح ػ َٚف ٬ ؾق احلة٣ح  ح اخلةرصٌيحالٮإٝيٌ  مىؽا
ٮع. ح، كَم يف الٮاٝٓ قةبلحه ال ٦ٕىن ل٤ٕيجيٌ   ثة٩ذٛةء املًٮ

ٌٝٛ٪ة يف ٬ ؾق املكأ٣ح كل٥ خنرت أي   يٙ/ ظٌّت إذا دٮ ة كيف اخلذةـ ي٧ك٨ أف ٩ٌي
ث٫ ىلع  ٩ؿدٌ  ح أك ا٣ٕيجٌيح، كل٥ ٩ٕرث ىلع صٮابو تني، النجعيٌ ٨٦ ٬ةدني اجلْؿيٌ 

سةرة ًؽٌ  ٨٦ اجلة٩ت  منلكحو  ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح، ٨٤ٚ حتؽث أٌم  اإلماكالت ال٧ي
٪ة ٩ؽرؾ ٬ٮ أ٩ٌ  ح ٨٦ اجلة٩ت املٕؿيفٌ يٌ ىٙ ثةأل٧٬ٌ ٦ة يذٌ  ؛ كذ لٟ ألفٌ املٕؿيفٌ 

املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح  قٮاءه  -ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أٌف املٛة٬ي٥ كالىٮر اإلدرا٠ٌيح 
 -ح كًلؾ لٟ املٛة٬ي٥ اجلـاٌيح احلٌكػٌيح كاخليةحٌلح املة٬ٮٌيح، كا٤ٛ٣كٌٛيح كامل٪ُٞيٌ 

يف ال٨٬، كحن٨ نكذُيٓ إدراؾ دُةثٞ٭ة أك ٔؽـ دُةثٞ٭ة ٦ٓ اخلةرج  مٮصٮدةه 
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َم ٔني  كصٮدمي  ٫ ٢٬ ٬ ؾق الىٮر ث٤عةظو ة ابلعر يف أ٩ٌ يف قيةؽ ٌٌٝيح؛ كأ٦ٌ 
 ٦جةارشةه  ٣حف هل و٤حه  هلة؟ ٚ٭ٮ حبره  كوٮره  ٭ة أمجةحه ح األميةء أـ أ٩ٌ ٦ة٬يٌ 

ؽـ ظ٢ٌ  ٫ يف . ٧٠ة أ٩ٌ ٦ٕؿٌٚيحن  ٬ ؾق املكأ٣ح ال خي٤ٜ منلكحن  ث٪ْؿٌيح املٕؿٚح، ٔك
ٌٰ ال دٞٓ منلكحه  ظٌّت إف ثٞيخ آحلةت اإلدراؾ  ٦ٕؿٌٚيحه  صة٩ت اإلدراؾ احلٌكػ

ٌٰ اجلٛكٌيح أك احليةديح أك ا٣ٕىجيح دل٭ٮ٣ح ٔ٪ؽ٩ة.   احلٌكػ
 ْؿيٌح املٕؿٚح ث٧ٞؽار ٦ة َم مؿدجُحه ث٪ فَّ ٬ ؾق املكأ٣ح ىلع و٤حو إٚ كىلع لك ظةؿو 

 ، ٨ٕٚ َؿيٞ٭ة ػ ث٧ة هلة ٨٦ دكرو حو ذ٬٪يٌ  ث٧ة ٬ٮ ػةرج ال٨٬ ثٮاقُح ٦ٛة٬ي٥ كوٮرو 
ثةخلةرج. كبةجلتيضح، الىٮر كاملٛة٬ي٥ ال٬٪يٌح ا٣يٌت  يف ا٣ٌٞةية ػ دكٮف دلي٪ة ٦ٕؿٚحه 

ـه اٌلم ٬ ح احلاكيح ٨ٔ الٮاٝٓ اخلةريجٌ ثةلات هلة مأ٩يٌ  َم ٤ٕ٦ٮ٦حه  ثة٣ٕؿض.  ٮ ٤ٕ٦ٮ
كًليٛيٌح ذ لٟ ٚيؽػ٢  ،ة ثة٣جكجح إىل اردجةط ٬ ؾق املٛة٬ي٥ كالىٮر ثةخلةرجكأ٦ٌ 

ٮاعن ٨٧ً ٦جةظر ٦ٕؿٚح الٮصٮد كم٧ٌ  ة يثي ا٬ذ٧ةـ ا٣ٛبلقٛح، ك٬ٮ ٣حف مًٮ
٦ٕؿٚي ة كال يؽػ٢ ٨٧ً ا٬ذ٧ة٦ةت ابلةظسني يف ٩ْؿيٌح املٕؿٚح. كيف ًٮء ذ لٟ ظٌّت 

٣ُجيٕح اإلدرااكت احلٌكػيٌح ٦س٢ اإلثىةر  وعيطه  بينيه كإف ل٥ يذ١ٌٮف دلي٪ة د
 ٌٞ  ٢ إىل ٩تيضحو ةف أـ دلؿٌداف، أك ل٥ ٩ذٮٌو ٞ٭٧ة ك٢٬ ٧٬ة ٦ةٌديٌ كالك٧ٓ كًليٛيٌح حت

خبىٮص ٦ٕؿٚح ظٞيٞذ٭ة، ي١٧٪٪ة اػذيةر كص٭ح ٩ْؿ وعيعح يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح، 
ٌٰ ّة٬ؿةه اإل ث٭ ؾا االػذيةر، ٣ ك٨ إذا ٝج٤٪ة ثأفٌ  منلكحه  كال حتى٢ أٌم   دراؾ احلٌكػ

 ، ٚ٭ ؾا يكذ٤ــ الكٛكُح.٦ةٌديٌحه 

 اغتبار اإلدران اهذّسّي

درااكت احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح. ٬ة ٝؽ آف أكاف ابلعر ظٮؿ ٦ؽل أذجةر إ
 ٭ة يف ٦ة ييل/ي٧ك٨ يف ٬ ؾا املضةؿ د٪ةكؿ ٦جةظر خمذ٤ٛح، نكذٕؿض أ٧٬ٌ 
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إزجةت ا٣ٕةل٥ املعكٮس ك٦ة ٬ٮ ػةرج ال٨٬ ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس . 2
 ا٣ْة٬ؿٌيح كادرااكد٭ة.

 احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كإدرااكد٭ة، أك ٔؽـ ػُب٭ة. إماك٩ٌيح ػُإ. 1

٥ إماك٩ٌيح إزجةت ا٣ٕةل٥ املعكٮس ؿ يججيغ اتلججي٫ إىل أ٩ٌ يف ابلعر األكٌ  ٫ ٗر
ؽ كاملُٕيةت احلٌكػٌيح د٧٭ٌ  َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ ٍٚٞ، ٣ ك٨ٌ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ٨ٔ

ٌيح إلجيةد االقذؽالالت ا٤ٕٞ٣يٌ  يف اتلٮٌو٢ إىل ثٕي  ٦٭٥ٌّ  ح، كهلة دكره األًر
 .(1)٦ةت االقذؽالؿ٦ٞؽٌ 

احلٌكػٌيح،   كاإلدرااكت ابلعر اثلةين ظٮؿ أذجةر احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح
احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح حتذ٢٧ اخلُأ أك ال حتذ٢٧ كاظذ٧ةؿ ػُب٭ة أك ٔؽ٫٦. ٚ٭٢ 

اخلُأ؟ ٚإف اك٩خ ال حتذ٢٧ اخلُأ، ٧ٚة اٌلم يٮصت كٝٮع اخلُإ يف ا٣ٌٞةية 
  ح، قٮاءه ابلٕؽيٌ 

ه
احلٌكػٌيح ٦٪٭ة أـ اتلضؿيبٌيح كاحلؽقيح؟ كملةذا حيى٢ ػُأ

 أظية٩نة يف ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية؟

                                                                                              

م٪ةیس  ؾا األمؿ دلةالن آػؿ. راصٓ/ "پژك٬یش دُجيُف در ٦ٕؿٚخ( يذ٤ٌُت ابلعر املٮٌقٓ يف ٬  1)
" ]حبر ٦ٞةرف ىف ٩ْؿيح املٕؿٚح املٕةرصة[، ا٣ٛى٤ني اثلة٨٦ كاتلةقٓ، كٝؽ حبس٪ة ٦ٕةرص

ٮع ثةتلٛىي٢ يف ال١ذةب اخلةمف ٨٦ ق٤ك٤ح "اككیش در  م٪ةیس" ژرٚةی ٦ٕؿٚخ٬ ؾا املًٮ
م٪ةیس در ]دراقح يف أ٧ٔةؽ ٩ْؿيح املٕؿٚح[. ]نرش ٬ ؾا ال١ذةب ظؽيسنة ثٕ٪ٮاف "٦ٕؿٚخ

٬ةی پكني" كًلؾ لٟ حبر املؤ٣ٙ ظٮؿ ٦ٕؿٚذ٪ة ثة٣ٕةل٥ املعكٮس يف ا٣ٛى٢ ٧٤ٝؿك گـارق
 .)ٜ ٌٞ  اتلةقٓ[ )املع
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ي 
 
 القضايا الحّسـّيةعدم احتمال خطإ الحواّس ومنشأ حصول الخطإ ف

أدٌؽ ال ي٧ك٨ كوٛ٭ة  احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ك٦ُٕيةد٭ة ال حتذ٢٧ اخلُأ؛ كبٕجةرةو 
 ٌٜ عح أك اخلُإ؛ ٧٠ة أف اإلظكةس أك ابلة٢َ، كالى ثةلىؽؽ أك ال١ؾب، كاحل

ؾق  ، ٗي ٝةث٩٢ّٛسي  كا٩ٕٛةؿو  ؿو د دأزٌ كدلؿٌ  ٗي إدرا٠يٌحو  اٌلم ٬ٮ ّة٬ؿةه  لبلدىةؼ ث٭ 
الن ٨٦ ق٪غ اإلدراؾ، كزة٩ينة ٧ة يذٌىٙ ث٭ ؾق األكوةؼ ٦ة اكف أكٌ األكوةؼ؛ كإ٩ٌ 

ة ك٦ٞؿك٩نة حبك٥. إف الىؽؽ أك ال١ؾب كوٛةف ل٤عك٥ كاإلدراؾ دىؽيٞي  
ؾق األكوةؼ.   اتلىؽيِف، كاحلك٥ ٍٚٞ ي٧ك٨ كو٫ٛ ث٭ 

دٌٞؽـ أٌف احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيٌح ثؾاد٭ة كبؽكف االقذٕة٩ح ثة٢ٕٞ٣ دٛيؽ املٛ٭ٮـ 
. إٌف احلك٥، كاتلىؽيٜ ، ال احلك٥ كاإلدراؾ اتلىؽيِفٌ  رٌم كاإلدراؾ اتلىٮٌ 
ةاٙ ا٢ٕٞ٣. ٚض٧يٓ ا٣ٌٞةية، كظٌّت كويةٗح ا٣ٌٞ ا٣ٌٞةية  ةية ٨٦ إٔٚةؿ كّك

 ٌٞ ٭ة ا٢ٕٞ٣ كحيك٥ ٚي٭ة. ٝةؿ املع  يف ٬ ؾا املضةؿ/  ٜ ا٣ُٮيسٌ احلٌكػيٌح يىٗٮ

ةاآلّث وٌػ، وبل يشء  اتلأحله احليٌُم؛ ألٌٗٙ إدراؾه  ّيؿ ٖٔ شأف احلٌؿ »
، وإذف ٌك ٔا ٜٚ حمفٜسه أض ٖٔ االضاكـ ةٕطفٜسو  ال يٕكٖ أف يٜضه  بلن

ـن  ٌ  ا أك مري يٌيين  ا ةكٜٗٙ يٌيني  ٖٔ ضيد َٜٗٙ حمفٜ ، أك ، أك ض ا أك ةاؼبلن
ٜاةن  ٜاضي األإا، وا أك مْؽن ض ٰٚؼق األكضاؼ ٖٔ ل إذا  ضاكـ. امهلل إاٌل ٌف دميف 

ٜذو  ٓه مري ٔأع ؼق  كضينئؼو  ،ٖٔ احلٌؿ  ًارف املطفٜس ضك ٰٛ يٜضه ة
ااألكضاؼ  ٕن  .(1)«ٖٔ ضيد َٜٗٙ ضُ

                                                                                              

ة كراصٓ. 12 ص  ٩ٞؽ املعى٢، ( ا٣ُٮيس، ٩ىي ادلي٨،1) ٌن  .26ك 14ص الكةثٜ، املىؽر/ أي
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ؿ كاألظةقحف املٛة٬ي٥ أك الىٮر احلةو٤ح ٦٪٭ة، كًلؾ لٟ اتلأزٌ  ك٬ ١ؾا ٚإفٌ 
ىٙ ثةحلٞيٞح أك اخلُإ كالىؽؽ أك ال١ؾب. إف كاال٩ٕٛةالت اخلةرصٌيح ال دذٌ 

احلٞيٞح أك الىؽؽ ٬ٮ دُةثٜ ا٣ٌٌٞيح ٦ٓ الٮاٝٓ، كاخلُأ أك ال١ؾب ٬ٮ ٔؽـ 
 . (1)دُةثٜ ا٣ٌٌٞيح ٦ٓ الٮاٝٓ

ل٤ٌٞةية ك٣حكخ أكوةٚنة  احلٞيٞح أك اخلُأ كالىؽؽ أك ال١ؾب أكوةؼه 
اتلىٌٮر اٌلم يأيت ٨٦ احلٮاٌس أك املُٕيةت  فٌ إل٤ذىٌٮر كاملٛ٭ٮـ. ك٨٦ ٬٪ة ٚ

 كال ظٞيٞحن 
ن
كال وةدٝنة كال اكذثنة، ث٢  احلٌكػٌيح حبٌؽ ذاد٫ كدكف ظك٥ ٣حف ػُأ

ف حبك٥ كٝحف ذ لٟ احلك٥ يٮوٙ اتلىٌٮر ثةحلٞيٞح أك اخلُإ ٚي٧ة إذا اٝرت
ث٧ع١ٌي٫. ك٨٦ ٬٪ة ٚةفَّ ٦س٢ ٬ ؾا اتلىٌٮر، أم اتلىٌٮر املٞؿكف حبك٥، اٌلم 

ة ل٧٤عيكٌ يكًٌم  ٞن ة" إف اكف ٦ُةث ٞن  ٚ٭ٮ وةدؽه   "ٌٌٝيح ٦٪ٌُٞيح" أك "دىؽي
.  كإاٌل  كظٞيِفٌّ 

ه
 ٚ٭ٮ اكذبه كػُأ

ٌيح ظى٤٪ة ٨ٔ َؿي ك٩ؾ٠ؿ ٦سةالن  ٜ ل لٟ/ حن٨ ىلع قُط ال١ؿة األًر
ظٮؿ مك ا٧ٞ٣ؿ كظض٫٧. كا٩ٕاكس ٬ ؾق  ظٌكٌيحو  ك٦ُٕيةتو  احلٮاٌس ىلع وٮرةو 

 ٪ة ٩ؿل ا٧ٞ٣ؿ ىلع مك دااؿةو ك٬ٮ أ٩ٌ  /املُٕيةت دلي٪ة حيى٢ ىلع اجلعٮ اتلةل
 ٦جةارشه  . ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٌٞيح ا٣يٌت َم ا٩ٕاكسه يج٤ٖ ٌٔؽة قجذي٧رتاتو  ذات ُٝؿو 

ؾا احلض٥ (2)ىلع ادلكاـ ل٤جرص وةدٝحه  . املكةٚح ثح٪٪ة كبني ا٧ٞ٣ؿ ت٤ٕ٪ة ٩ؿاق ث٭ 
                                                                                              

٦ٞةرف يف ٩ْؿيح " ]حبر م٪ةیس ٦ٕةرص "پژك٬نػٯ دُجيُف در ٦ٕؿٚخ حم٧ؽ، زادق، ( راصٓ/ ظكني1)
  املٕؿٚح املٕةرصة[، ا٣ٛى٢ الؿاثٓ.

٥ أف ٬ ؾق املُٕيةت د٪١ٕف يف ال٨٬ ىلع حنٮو 2) ة ٭أ٩ٌ  إاٌل  ،كي٧ك٨ كٝٮع ػُإو ٚي٭ة ظىٮيلي  ( ٗر
 ىلع ادلكاـ. وةدٝحه 
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٧ة حيؽث ٚي٧ة لٮ ر ٔ٪٫. اخلُأ يف ٬ ؾا املضةؿ إ٩ٌ كيكٮف دلي٪ة ٦س٢ ٬ ؾا اتلىٮٌ 
اكف ٦ة رأيذي٫  ظ٧١٪ة أٌف مك ا٧ٞ٣ؿ كظض٫٧ ٠ؾا يف ا٣ٕةل٥ اخلةرج. ٚإفٌ 
ؾق ا٣ٌٌٞيح  كظ٧١خي ث٫ ظٮؿ ظض٥ ا٧ٞ٣ؿ يذُةثٜ ٦ٓ الٮاٝٓ اخلةريجٌ  ٚ٭ 

ىٙ ثةحلٞيٞح كالىؽؽ. كإف ل٥ يذُةثٜ ػ ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ ٨٦ ٔؽـ اتلُةثٜ يف دذٌ 
 . كٌلذثحه  ىٙ ثةحلٞيٞح كالىؽؽ، ث٢ َم ػةَبحه دذٌ  ٬ ؾا املسةؿ ػ ِٚم ال

ريؽ كوٙ ٌٌٝيحو 
ي
حبك٥، ثةلىؽؽ  ٦ٞؿكفو  رو أك دىٮٌ  ٌٚبلن ٨ٔ ذ لٟ، إذا أ

ة آػؿ ػؾ٩ة ث٪ْؿ أإذا  أك ال١ؾب يججيغ ٝيةق٫ ٦ٓ حم١ٌي٫، كإاٌل  ٕن ذجةر كاٝ األ
املةء ي٘يل يف درصح  فٌ أ" ٦ٓ كاٝٓ "٦سبلن إذا ٝك٪ة "٬ ؾا ا٣ٕك٢ ظ٤ٮه  -يف ٦ٞةث٫٤ 
بةلىؽؽ أك ال١ؾب. ثةحلٞيٞح أك اخلُإ ك" ػ ال ي٧ك٨ كو٫ٛ ٦بٮٌيحو  ظؿارة ٦بحو 
ؾق املٮاوٛةت ٔ٪ؽ٦ة دٞةس ٦ٓ حم١ٌي٭ة.٧ة دذٌ كا٣ٌٌٞيح إ٩ٌ   ىٙ ث٭ 

٥٤ أٌف اث٧بلظْح ٦ة دٞؽٌ  خلُأ ال يٞٓ يف املٛة٬ي٥ أك اتلىٌٮرات املذأدٌيح ٨٦ ـ يٕي
ٌٰ اٌلم يكًٌم كًلؾ لٟ يف ظةالت اتلأزٌ  ،احلٮاٌس  اإلظكةس، كال  ؿ كاال٩ٕٛةؿ احلٌكػ

 ٌْ ٌٞ ٥ اإلظكةس كدٮٌٚ يف احلٮاٌس كا٣ٞٮل احلٌكػيٌح ا٣يٌت د٪ يٌح تلع ٜ اإلدراؾ ؿ األًر
ٌٰ أك دٛكي املٕؿٚح احلٌٮريٌح ثةإلظكةس ، ٦س٧٤ة ٬ٮ احلةؿ ثة٣جكجح إىل (1)احلٌكػ

ا٣ٞٮل اإلدرا٠يٌح األػؿل ػ ٦س٢ ا٢ٕٞ٣، كاخليةؿ، كٌٝٮة اتلؼي٢ٌ ػ ث٢ ال ي٧ك٨ 
ة كوٙ ٦س٢ ٬ ؾق األمٮر ثةحلٞيٞح كاخلُإ أك ثةلىؽؽ كال١ؾب. إٌف ا٣ٕبلٝح  أقةقن
ثني أكوةؼ ٦س٢ الىؽؽ كال١ؾب أك الىٮاب كاخلُإ َم ٔبلٝح ا٣ٕؽـ كامل١٤ح. 

                                                                                              

ة ٔ٪ؽ اتل٧يي ثني مخكح 1) ٞن أٌف اإلدراؾ احلٌّسٌ ٨٦ ثني ٬ ؾق األمٮر اخل٧كح،  أمٮرو ( ثحٌٌ٪ة قةث
ة لبلوُبلح املؼذةر يٕين دٛكي ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم  ٞن  ثةإلظكةس. ككٚ
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ٮع ٝةثبلن لبلدىةؼ ث٭ة. ٧ٚسبلن ال كيف ٦س٢ ٬ ؾق  األكوةؼ يججيغ أف يكٮف املًٮ
ىةؼ ث٧س٢ ثةالدٌ  ٫ ٗي صؽيؿو ي٧ك٨ كوٙ احلضؿ ثةإلثىةر أك ا٣ًٕم؛ كذ لٟ أل٩ٌ 

ىلع اإلثىةر ي٧ك٨ كو٫ٛ ثة٣ًٕم إذا ٚٞؽ  ٬ ؾق األكوةؼ. إٌف املٮصٮد اٌلم هل ٝؽرةه 
 ًم.٬ ؾق ا٣ٞؽرة. كيف ٬ ؾق احلة٣ح ٍٚٞ ي٧ك٨ كو٫ٛ ثة٣ٕ

ا٣ٞٮل احلٌكػيٌح أك  أم٫ يف ٦ة يذ٤ٌٕٜ ثةألمٮر املؾ٠ٮرة ػ كػبلوح الالكـ أ٩ٌ 
، كاملٛة٬ي٥ كاتلىٌٮرات احلةو٤ح ٦٪٭ة، كاألظةقحف، كاتلٛةٔبلت، احلٮاٌس 

يٌح ٣جنٮء اإلدرااكت احلٌكػيٌح، كاتلأزيات كاتلأزٌؿات ا٣ُجيٕيٌح، ا٣يٌت د٧٭ٌ  ؽ األًر
ىةٚ٭ة ثةحلٞيٞح كاخلُإ، أك ر ادٌ ٧ك٨ دىٮٌ كا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةإلظكةس ػ ال ي

ٜ ثةحلك٥ اٌلم يكٮف ٝٮاـ ا٣ٌٞيٌح ث٫. ثةلىؽؽ كال١ؾب، ٚ٭ ؾق اتلٮويٛةت دذ٤ٌٕ 
ذجةر ٦ٓ حم١ي٫ٌ ك٣حف ٦ٓ حميكي  ظك٥و  لٌك  ًػؾ ث٪ْؿ األ

ي
ة  إذا أ ٞن آػؿ ػ إف اكف ٦ُةث
 إ، كهل ٚ٭ٮ وةدؽه 

ه
اتلضؿبح . كدحل٢ ٬ ؾق اجلْؿٌيح كٌلذبه  ف ل٥ يُةث٫ٞ ٚ٭ٮ ػُأ

ابلةَ٪يٌح كا٥٤ٕ٣ الن٭ٮدٌم. كحن٨ ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كالن٭ٮدٌم كبةتلضؿبح ابلةَ٪يٌح 
٪ة املؼذ٤ٛح ك٦ُٕيةد٭ة كدأزٌؿاد٭ة أك األظةقحف اجلةدمح ٔ٪٭ة، جنؽ ٔؽـ يف ظٮاقٌ 

كاخليةؿ  احلةْٚحل أػؿل اك٢ٕٞ٣ ككٝٮع اخلُإ يف أداا٭ة، ث٢ احلةؿ ٠ؾ لٟ يف ٝٮن 
ةٚح إىل ذ لٟ حن٨ ٩ؽرؾ م٭ٮدي   ك٦ة مةث٭٭ة، إذ ال يٞٓ ة أٌف اخلُأ يف أداا٭ة. ثةإًل

 الىؽؽ كال١ؾب يذ٤ٌٕٞةف ث٧ٞةـ "اتلُجيٜ".

ي القضايا الحّسـّية 
 
  كيفّية حصول الخطإ ف

ُإ يف اقذ٧ؿارنا ل٤جعر يف الكؤاؿ اثلةين )٦ة ٬ٮ ٦جنأ ظىٮؿ اخل
 يت تكت٪ؽ إىل احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح؟( خيُؿ يف ال٨٬ قؤاؿه ا٣ٌٞةية احلٌكػٌيح ا٣ٌ 
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ث٫ ك٬ٮ/ ٠يٙ حيى٢ اخلُأ يف ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية؟  كزيٞحو  آػؿ ىلع و٤حو 
ٜ ثكيٛيٌح ظىٮؿ اخلُإ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثإجيةز/ حيى٢ اخلُأ أز٪ةء ٚي٧ة يذ٤ٌٕ 
٪ؽ اتلأم٢ يف كيف احلك٥ اٌلم ٬ٮ ٨٦ مؤكف ككّةاٙ ا ،اتلُجيٜ ٢ٕٞ٣. ٔك

حت٤ي٢ الىؽؽ كال١ؾب ٩بلظِ أٌف ادىةؼ ا٣ٌٞةية ث٧س٢ ٬ ؾق األكوةؼ 
ٮع أك املع٧ٮؿ أك ا٣ٕبلٝح ثح٪٭٧ة ٍٚٞ؛ كذ لٟ  ال يجنأ ٨٦ صة٩ت املًٮ

ٮع أك  ٦٪٭٧ة ىلع ظؽةو  كاظؽو  لٌك  ألفٌ  ٗي ٝةث٢ لبلدىةؼ ثةخلُإ. ٚةملًٮ
َبلؽ إ، ٚبل ي٧ك٨ كف ظك٥و د ٦ٛؿدةه  راته املع٧ٮؿ أك ا٣ٕبلٝح ثح٪٭٧ة دىٮٌ 

وٛح الىؽؽ أك ال١ؾب ٤ٔي٭ة. ك٬ ١ؾا يٌذٌط أٌف اخلُأ ال حيى٢ ٨٦ 
ٮع أك املع٧ٮؿ أك ا٣ٕبلٝح ثح٪٭٧ة، كإ٩ٌ  ـءو ظير املًٮ آػؿ ٨٦  ٧ة يذ٤ٌٕٜ جب

 ٢ ٝٮا٦٭ة.ك٬ٮ احلك٥ اٌلم ي٧سٌ  ،ا٣ٌٞيٌح

ٮعو   حيى٢ اخلُأ يف احلك٥ ثةجلعٮ اتلةل/ احلك٥ اٌلم يذ٤ٌٕٜ ث٧ًٮ
ٮعو  ٦ٕنٌيو   ٦ٕنٌيو  ٜ ث٧ع٧ٮؿو آػؿ، أك ييجكت احلك٥ املذ٤ٌٕ  ييجكت إىل مًٮ

ٮعو آػؿ، أك ييجكت احلك٥ املذ٤ٌٕ  ٍٚٞ إىل حم٧ٮؿو  كحم٧ٮؿو ٦ة، إىل  ٜ ث٧ًٮ
ٓ ٗي  ٮع كحم٧ٮؿ آػؿ. ك٬ ١ؾا يتجنٌي أٌف اخلُأ حيى٢ ٩تيضح لًٮ مًٮ

ٮع أك ٗي املع٧ٮؿ ثؽالن ٨٦ املع٧ٮؿ، ٮع ثؽالن ٨٦ املًٮ ٓ  املًٮ أك ًك
ٮع كاملع٧ٮؿ ثؽالن ٦٪٭٧ة كدُجيٜ احلك٥ ٤ٔي٭ة. كألص٢ تك٤يٍ  ٗي املًٮ

٩ٮاو٢ ابلعر ث٧سة٣ني ٨٦  ؛مـيؽ ٨٦ الٌٮء ىلع ٤٧ٔيٌح ظىٮؿ اخلُإ
 اإلدرااكت احلٌكػٌيح.

ٜو  ٔ٪ؽ٦ة ٧٩ؿُّ بكيةرةو  ٨٦ املةء كٝخ ا٣ْ٭ية  ػةؿو ٝةظ٢و  وعؿاكمي  يف َؿي
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ة ٧ة اٝرتب٪ة ٦٪٭ة دبذٕؽ ٔ٪ٌ ، كٍلٌ ألٜٚ ثؿًلح ٦ةءو ىلع ا٦ذؽاد ا درتاءل جلة ٨٦ ثٕيؽو 
ٌٟ أإىل أف دجذِم الىعؿاء ٚزتكؿ ٨ٔ  ة هلة د٤ٟ ا٣ربًلح. ال م ٕن أٌف  ٩ْةر٩ة دج

 
ن
ٝؽ ظى٢ ٬٪ة، ٚربًلح املةء ا٣يٌت دؿاءت جلة يف د٤ٟ الىعؿاء ا٣ٞةظ٤ح ل٥  ػُأ

؟ حدك٨ قٮل رساب، ك٣ ك٨ ٠يٙ كملةذا ظى٢ ٬ ؾا اخلُأ يف إدرااكد٪ة ا٣ٕةديٌ 
  ٨٦ دكف دحل٢و  ٪ة وٌؽٝ٪ة ٌٌٝيحن ٢ كاتلؽٝيٜ ٩بلظِ أ٩ٌ ٔ٪ؽ اتلأمٌ 

ن
كظ٧١٪ة ػُأ

، ك٣ ك٨ أي٨ كٝٓ اخلُأ يف ٬ ؾق ا٣ٌٌٞيح؟ ٢٬ كٝٓ ٦ةءه  ىلع أٌف ٦ة ٩ؿاق ٨٦ ثٕيؽو 
ٮع أـ املع٧ٮؿ أـ يف ا٣جكجح أـ يف احلك٥؟ ٨٦ الٮاًط أٌف اخلُأ  يف املًٮ

، كمٌح٤٪ة ظك٥ املةء ىلع ٫ ٦ةءه ٠أ٩ٌ ظى٢ ظني مح٤٪ة ظك٥ املةء ىلع ٦ة دؿاءل 
ٌٟ  الساب. كال   ٫ ّ٭ؿت جلة ٦س٢ ٬ ؾق الىٮرة ٨٦ ثٕيؽو أ٩ٌ  م

ه
 كل٥ حيى٢ ػُأ

كظ٧١٪ة  ٫ ٦ةءه يف ذ لٟ، ث٢ ظى٢ اخلُأ ٔ٪ؽ٦ة ٩ْؿ٩ة إىل الكػؿاب ىلع أ٩ٌ 
 ماكف حم٧ٮؿو ، أم أ٩ٌ ٫ ٦ةءه ٤ٔي٫ ثأ٩ٌ 

ن
ٕ٪ة املع٧ٮؿ ػُأ آػؿ.  ٪ة يف الٮاٝٓ ًك

. ث٢ ٬ٮ رسابه  ، يف ظني أٌف ٦ة ّ٭ؿ جلة ٣حف ٦ةءن ٦ةءه  ؿاق ٨٦ ثٕيؽو ك٤ٝ٪ة إٌف ٦ة ٩
أػؿل ي٧ك٨ أف ٩ٞٮؿ/ إٌف اخلُأ ٬ٮ أ٩ٌ٪ة نكب٪ة ظك٥ اإلظكةس اىل  كبٕجةرةو 

ة أٌف ٦ة  ة ظٮؿ املةء، ٣ ك٨ ٣حف وعيعن املعكٮس؛ ٚىعيطه أٌف دلي٪ة إظكةقن
 رأي٪ةق ٬ٮ املةء.

ا اق٥ أظؽ٧٬ة املسةؿ اآلػؿ/ أ٩ة اعدة ال أٌٚؿؽ ثني دٮأ ٦ني ٦تنةث٭ني صؽ 
ة كاآلػؿ صٮاد؛ ٚأػُئ يف اتلٕؿٌ  ة،  ،ؼ ٤ٔي٭٧ةًر كأ٨ٌّ أٌف صٮادنا ٬ٮ ًر

٪ؽ٦ة  ة يكٮؽ قيةرةن ٨٦ ٩ٮع ثيضٮ، ٔك . ثةألمف مة٬ؽت ًر ة ٬ٮ صٮاده كًر
رأيذ٫ احلٮـ أػربد٫ أ٩يٌن رأيذ٫ يكٮؽ د٤ٟ الكيةرة، ٚٞةؿ/ ل٥ أك٨ أ٩ة، ث٢ 
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ة أيخ صٮاده. ك٬ ١ؾا يف ٬ ؾا املسةؿ َجٞخي احلك٥ اٌلم اكف يكٮؽ د٤ٟ الكيةر
، كّ٪٪خي أٌف اٌلم 

ن
ة( ػُأ ٮع آػؿ )ًر ٮع( ىلع مًٮ اٌلم اكف جلٮاد )املًٮ

ة، ثح٪٧ة الىعيط أ٫ٌ٩ اكف صٮادنا. كبةإلًةٚح إىل ذ لٟ ٝؽ  اكف يٞٮد الكيةرة ًر
ة، ك ٌن ىلع ٩ين ٝؽ اػُأت يف دُجيٜ احلك٥ أيكٮف اخلُأ ٝؽ كٝٓ يف املع٧ٮؿ أي

ة؛ ٚإف اك٩خ الكيٌ  ٌن ٮع كيف دُجي٫ٞ ىلع املع٧ٮؿ أي ةرة ا٣يٌت اكف يٞٮد٬ة املًٮ
اخلُأ كٝٓ ٨٦ ظير  آػؿ ٦س٢ ري٪ٮ، كأفٌ  ٨٦ ٩ٮعو  ةرةه ٣حكخ ثيضٮ ث٢ قيٌ 

ٕخ قيٌ  ة ثؽالن ٨٦ صٮاد كًك ٕخ ًر ة، كٝؽ ًك ٌن ةرة ثيضٮ ثؽالن املع٧ٮؿ أي
ٮع ثؽالن ٨٦ ين ٝؽ ص٩٤ٌٕ أ٨٦ قيةرة ري٪ٮ. ك٬ٮ ٦ة يٕين ثةجلتيضح  خ ٗي املًٮ

ي املع٧ٮؿ ثؽالن ٨٦ املع٧ٮؿ. ٮع ٗك  املًٮ
ٜ احلك٥ يف ٌٌٝيح ىلع ٗي ػبلوح ا٣ٞٮؿ إٌف اخلُأ حيى٢ ظي٪٧ة ٩ُجٌ 

ة. ٚإذا ا٩ُجٜ ظك٥ه  ٕن ٮع أك ٗي املع٧ٮؿ أك ٗي٧٬ة ٦ ٫  املًٮ ٔٮ ىلع مًٮ
 
ه
. كاخلُأ حيى٢ ٔ٪ؽ نكجح كحم٧ٮهل اٌلم يذُةثٜ ٦ٓ الٮاٝٓ ال حيى٢ ػُأ

ٮعو  ٮعو  أك حم٧ٮؿو  احلك٥ إىل مًٮ  .كحم٧ٮؿو  آػؿ ٗي ٦ة حي١ي٫ ٨٦ مًٮ
ؿح يف حت٤ي٢ ٠يٛيٌح كٝٮع اخلُإ ال يٞذرص ىلع ا٣ٌٞةية  إفٌ  َي ٦ة 

ح كا٤ٛ٣كٛيٌح ٧ة ي٪ُجٜ ىلع دميٓ ا٤ٕ٣ٮـ الؿيةًيٌ كإ٩ٌ  ،احلٌكػٌيح ٚعكت
م إىل كٝٮع ػُإو يف ثٕي ٌٝةية ٬ ؾق كاتلضؿيبيٌح. كالكجت اٌلم يؤدٌ 

ٮعو  خمذهي  ا٤ٕ٣ٮـ ٬ٮ دُجيٜ ظك٥و  ٮعو نٌيو ٦ٕ كحم٧ٮؿو  ث٧ًٮ أك  ، ىلع مًٮ
آػؿ ٨ٔ َؿيٜ اخلُإ. ك٬ٮ ٦ة يٕين كٝٮع اخلُإ يف دُجيٜ احلك٥  حم٧ٮؿو 

٥ أٌف احلك٥ ػ ٨٦ ظير ٦ٕؿٚح الٮصٮد ػ ٨٦ إٔٚةؿ اجلٛف  كا٩ُجة٫ٝ. ٗر
ىٙ ثةخلُإ ٨٦ ظير ٣ ك٨ ي٧ك٨ أف يذٌ  ،كال دلةؿ لٮٝٮع ػُإو ٚي٫

٫ أك ٗي حم٧ٮهل. ك٨٦ ٬٪ة يذٌ دُجيٞ ٔٮ ٌط أٌف اخلُأ يٞٓ يف ٫ ىلع ٗي مًٮ
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٨٦ احلك٥ ك٬ٮ اتلُجيٜ كاال٩ُجةؽ، ك٣حف ٨٦ ظير ٠ٮ٫٩  اجلة٩ت املٕؿيفٌ 
 ٕٚبلن ٨٦ إٔٚةؿ اجلٛف.

 اهػالقة بين اهخظإ واهكّوة اهواٌىة

 ؿكف كظ٧١ةء ٠جةره يؿل ١ٛ٦ٌ  كَم/ ٨٦ ص٭حو  ٔٮيىحن  ٩ٮاص٫ ٬٪ة منلكحن 
األظاكـ  ٨٦ ٝجي٢ اث٨ قح٪ة أٌف ا٣ٌٞٮة الٮا٧٬ح دٮٝٓ اإلنكةف يف اخلُإ، كأفٌ 

٤ٞيٌ أـ صـاٌيحن  اك٩خ لكٌٌيحن  اخلةَبح، قٮاءه   ، دؿصٓ إحل٭ة/أـ ظٌكٌيحن  حن ، ٔك

« ٜٓٚ ٜاف كحيكٓ ىلع ـبيِ اٗتكاث ختٌيٌل ٜٚ احلاكٓ األإٌف ال كرب يف احلي
ٰٚؼا ٔرِ ٔا يكؽض لئلنفاف ٖٔ اـخٌؼار  ا؛  ٌن ٌَّ ٖٔ مري أف يكٜف ٰذلٍ حم
ٜٚٓ حيكٓ ةأٌٗٙ يف ضكٓ ٰذلٍ، كحتتف اجلىؿ  اّكفِ ملشاةٛخٙ املؽارة، وإٌف ال

ٜٚٓ كإف اكف اّكٌِ يكٌؼةٙ  .(1)«ٰذلٍ ال

٭٥ ٨٦ ٔ كىلع وٕيؽو  ٌٞ آػؿ يٛي يق أ٩ٌ  ٜ ا٣ُٮيسٌ جةرة املع ٭٥ يٕذربكف ٗك
٫ يىػٌؿح ثأف ٩ٌ أ، ظٌّت (2)أظاكـ ا٣ٌٞٮة الٮا٧٬ح يف دلةؿ املعكٮقةت وةاجحن 

                                                                                              

 كراصٓ. 252 حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، ص قح٪ة، اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء،   ( اث1٨)
ة ٌن  .231 ص الكةثٜ، املىؽر/ أي

ٮم، ص  ،( راصٓ/ ا٣ُٮيٌس، ٩ىي ادلي2٨) أقةس االٝذجةس، دىعيط حم٧ؽدِف ٦ؽرس ًر
 ٦٪ُٜ ارشح يف اجلٌيؽ اجلٮ٬ؿ احليل، يٮقٙ  ث٨ يف/ ظك٨  اتلضؿيؽ، ٦٪ُٜ ؛346 

 ؛223 ، ص 2ج  كاتلججي٭ةت، اإلمةرات ارشح ٩ٛك٫، املؤ٣ٙ ؛411ػ399 ص اتلضؿيؽ،
يف/ ٩ىي ادلي٨  د٤ٕيٞح ىلع ارشح اإلمةرات كاتلججي٭ةت، حم٧ؽ، ادلي٨  ُٝت الؿازم،

 



 007  ...........  ابلةب األٌكؿ/ ا٣ٛى٢ األٌكؿ/ احلٮاس ا٣ْة٬ؿٌيح، ٦ة٬ٌيذ٭ة، كػىةاى٭ة، كأذجةر٬ة

أظاكـ الٮ٥٬ يف دلةؿ املعكٮقةت ك٦ة ييجزتع ٨٦ املعكٮقةت اكألماكؿ 
ة نكجح ٬ ؾا الؿأم إىل اث٨ قح٪ة يف (1)اهل٪ؽقيح، ظٞيٌٞيح كوةدٝح ٌن . كي٧ك٨ أي

 . (2)(مةراتاإل)٠ذةب 

كىلع لك ظةؿ يؿل ٬ ؤالء أٌف اخلُأ يف ا٣ٌٞٮة الٮا٧٬ح كا٣ٌٞةية ا٣ٌيت 
٥٧ أظاك٦٭ة ا٣ٌيت ختذه ث٧ضةؿ  دؽرًل٭ة ٬ ؾق ا٣ٌٞٮة يٞٓ ظي٪٧ة دٕي
املعكٮقةت، ٣تن٢٧ املٕٞٮالت. كبكجت ٬ ؾا اتل٧ٕي٥ دٞٓ الٮا٧٬ح يف 

 كًلؾبه يف ا٣ٌٞةية ا٣ٌيت دؽرًل٭ة. ك٨٦ ٬٪ة
ه
يٞٮلٮف  اخلُإ كحيى٢ ػُأ

ثكؾب الٮ٧٬يةت أك ا٣ٌٞةية الٮ٧٬يح ا٣ٌيت حتك٥ ٚي٭ة الٮا٧٬ح يف ٗي 
املعكٮقةت. ك٦سةؿ ذ لٟ أٌف الٮا٧٬ح د٥٧ٕ املاك٩يح كالـ٦ة٩يح ػ ا٣ٌيت ختذه 
ثةألصكةـ ػ ىلع دميٓ املٮصٮدات كدٞٮؿ لك مٮصٮد ز٦ةف كماكف. كٌٚبلن 

                                                                                              

ة، املْٛؿ، ؛222ك 221 ، ص 2ج، ارشح اإلمةرات كاتلججي٭ةت، ا٣ُٮيس  حم٧ؽًر
 ؛111 حتٞيٜ مؿديض ٦ُ٭ؿم، ص ، اتلعىي٢،ث٭٧٪يةر ؛351 - 348  ، صامل٪ُٜ

ارشح امل٪ْٮ٦ح،  ٬ةدم، املبل الكزبكارم، ؛113 ص احلةميح، اهلل، ٔجؽ املبل ا٣يدم،
ادلي٨   ، يف/ ُٝتالن٧كٌيح الؿقة٣ح  ٔيل، ادلي٨  جن٥ ا٣ٞـكيين، الاكدب ؛112ػ111 ص

، دىعيط حمك٨ ثيؽارٚؿ، الن٧كٌيح حتؿيؿ ا٣ٞٮأؽ امل٪ُٞيح يف ارشح الؿقة٣ح حم٧ؽ الؿازم، 
 .462 ص

ٮم، ، أقةس االٝذجةس( راصٓ/ ا٣ُٮيس، ٩ىي ادلي1٨)  ، دىعيط حم٧ؽدِف ٦ؽرس ًر
 . 346 ص 

، ارشح اإلمةرات ، يف/ ٩ىي ادلي٨ ا٣ُٮيسقح٪ة، اإلمةرات كاتلججي٭ةت  راصٓ/ اث٨ (2)
 .221  ، ص2 ، جكاتلججي٭ةت
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٨٦ رٌصظٮا أٌف ٨ٔ املعٜٞ ا٣ُٮيس، يؽػ٢ ُٝت ادلي٨ الؿازم يف ٔؽاد 
اخلُأ كال١ؾب يف ا٣ٌٞةية الٮ٧٬يح يٞٓ ٔ٪ؽ د٧ٕي٥ أظاكـ الٮ٥٬ إىل ٩ُةؽ 

 املٕٞٮالت. ٝةؿ ُٝت ادلي٨ يف ارشح الؿقة٣ح الن٧كيح ٦ة ييل/

ث. كإٕٗا » ٜٚٓ يف أمٜر مري حمفـٜ ٜٕٚيات كيه ًغايا اكذةث حيكٓ ةٛا ال ال
ثًٌيػ ةاألمٜر مري  ات ّيؿ  ؛املطفـٜ ٜٚٓ يف املطفـٜ ألٌف ضكٓ ال

ٌٜ ةكاذبو  ً ٜٓٚ ات لئلنفاف حػرؾ ةٛا اجلؾئيٌ  ثه سفٕاٗيٌ  ةه ...؛ كٰذلٍ ألٌف ال
ات، ويه حاةكثه  ات اكف ، وإذا ضي لْطٌؿ  امل٘زتقث ٖٔ املطفـٜ كٓ ىلع املطفـٜ

ٕن  ات ةف ضي إا، كا ضطيطن ضُ ؛ ضاكٔٛا اكٗج اكذةثن أكٓ ىلع مري املطفـٜ
ٜسٜدو  ٌك  اكحلكٓ ةأفٌ   .(1)«إحلٙ مشاره  م

اجلْؿ ٨ٔ ٝجٮؿ الٮا٧٬ح كإماك٩يٌح إزجةد٭ة، ٬٪ةؾ ص٭ةت ٧ٗٮض  ثٌ٘ي 
ٌٙ ٬ ؾا ابلعر، ٦٪٭ة ىلع قبي٢ املسةؿ/ ٢٬ ي٧ك٨ اتلٮٚيٜ ثني  ٠سية د٤

ٓو ٬ ؾق اآلراء ا٣ٌيت دجؽك يف ا٣ْة٬ؿ ٦ذٕةرًحن   ؟ ك٢٬ ي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ىلع دم
 ٮمىؽر ػُإ اإلنكةف كأظاك٫٦ اخلةَبح ٬ ثني ٝٮهل٥/ "إفٌ  ٔؿيفي 

الٮا٧٬ح"، كٝٮهل٥/ "إٌف ػُأ الٮا٧٬ح ي٪عىػؿ يف ا٣ٌٞةية ا٤ٕٞ٣يح اللكٌيٌح"؟ 
ة؟ ك٢٬ الٮا٧٬ح  ٌن ة أي ك٢٬ الٮا٧٬ح دٛيؽ اتلىٌٮر ٚعكت؛ أـ دٛيؽ ظ٧١ن

                                                                                              

دىعيط ح يف ارشح الؿقة٣ح الن٧كٌيح، حتؿيؿ ا٣ٞٮأؽ امل٪ُٞيٌ  ادلي٨ حم٧ؽ،  ، ُٝت( الؿازٌم 1)
 .465 ك 464 حمك٨ ثيؽارٚؿ، ص 



 009  ...........  ذ٭ة، كػىةاى٭ة، كأذجةر٬ةابلةب األٌكؿ/ ا٣ٛى٢ األٌكؿ/ احلٮاس ا٣ْة٬ؿٌيح، ٦ة٬يٌ 

ٍٚٞ؟ أك يسم ػُؤ٬ة إىل  ختُئ يف املٕٞٮالت كاملٕةين املضٌؿدة ٨٦ احلٌف 
ة؟ ك٢٬ الٮا٧٬ح َم الكجت يف دميٓ املعكٮقةت كاألم ٌن ٮر احلٌكػيٌح أي

ح يف دلةؿ ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبيٌح، كا٤ٕ٣ٮـ أػُةء اإلنكةف احلٌكػيٌح كا٤ٕٞ٣يٌ 
ح، كا٤ٕ٣ٮـ ا٤ٛ٣كٛيٌح؟ كإف ل٥ دك٨ الٮا٧٬ح َم الكجت، ٧ٚة َم الؿيةًيٌ 

يف رأم امل٪١ؿي٨ ٣ٌٞٮة  حن ا٣ٌٞٮة ا٣ٌيت دجنأ ٦٪٭ة أػُةء اإلنكةف ػةٌو 
، ك٣ ك٨ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ (1)ح؟ يذ٤ُت حبر ٬ ؾق املكةا٢ دلةالن أكقٓالٮا٧٬

ثإجيةز/ إٌف مىؽر دميٓ األظاكـ ٬ٮ ا٢ٕٞ٣؛ كظّت ا٣ٌٞةية احلٌكػيٌح ا٣ٌيت 
ال دؽرؾ إاٌل ثةحلٮاٌس ٝٮا٦٭ة ثةحلك٥ ا٣ٕٞيل، كاحلٮاٌس دٛيؽ اتلىٌٮر 
ٚعكت. إذف مىؽر دميٓ األظاكـ الىعيعح كاخلةَبح ٬ٮ ا٢ٕٞ٣؛ ك٣ ك٨ 

 يف ظك٥ ا٢ٕٞ٣؟ يججيغ ٔ
ه
٪ؽ اإلصةثح ٨ٔ ٬ ؾا الكؤاؿ/ ٠يٙ يٞٓ ػُأ

ا٣ٞٮؿ/ إٌف وؽؽ أك ٠ؾب ظك٥ ا٢ٕٞ٣ يذٮٝٙ ىلع وٌعح ٦ٌٞؽ٦ةد٫ أك 
ػُب٭ة ٨٦ ظير املةٌدة كالىٮرة، كبٕجةرة أػؿل ٨٦ ظير املعذٮل 
كًليٛيٌح ٫٧ْ٩ كدؿدحج٫. ٚإف اك٩خ املٌٞؽ٦ةت وعيعح ٨٦ ظير املةدة 

.كالىٮرة، يكٮف ظك٥ 
ه
ة، كإاٌل ٚ٭ٮ ػُأ  ا٢ٕٞ٣ وعيعن

٫ ٨٦ ٗي الىعيط ث٪ةء اخلُإ ىلع ٌٝٮة ث٧بلظْح ٦ة دٌٞؽـ/ يجؽك أ٩ٌ 
                                                                                              

 221 يف/ املىؽر الكةثٜ، ص  د٤ٕيٞحه ىلع ارشح اإلمةرات كاتلججي٭ةت، ٩ٛك٫،( راصٓ/ املؤ٣ٙ 1)
ـدم، مىجةح ؛222ك ٠ذةب اجلٛف، حتٞيٜ كدؽكي٨ حم٧ؽ ، ارشح األقٛةر، حم٧ؽدِف ي

 .438 - 411 ، ص 1، ج ٦٭ؿ قٕيؽم
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. إٌف اخلُأ يذٌُؿؽ يف أظاكـ (1)مكذ٤ٞح ٦س٢ الٮا٧٬ح أك املذؼي٤ٌح أك اخليةؿ
ا٢ٕٞ٣ ٍٚٞ. ك٬ ؾا يٕين أٌف مىؽر اخلُإ ٬ٮ ا٢ٕٞ٣ ٩ٛك٫ ك٣حف ٝٮة أػؿل. 

٦ٛةد٬ة أٌف  امل٪ُٜ يجذِم ث٪ة األمؿ إىل ٩تيضحو  ٕٚ٪ؽ دٌّٞص حبر امل٘ة٣ُح يف
إىل ا٣تنةث٫؛ ث٧ٕىن  أقةيسي  قجت كٝٮع اخلُإ يف أظاكـ ا٢ٕٞ٣ يؿصٓ بنكو 

أٌف ثٕي ا٣ٌٞةية الاكذثح دٮًٝٓ ا٢ٕٞ٣ يف اخلُإ يف إوؽار احلك٥ بكجت 
ؾا  ؛٤٘٦ٮطو  دٮ٫ٕٝ يف ٚ٭٥و  . كبٕجةرة أدٌؽ تنةث٭٭ة ٦ٓ ٌٝةية وةدٝحو  كل٭ 

ا٣ٌٞةية ا٣ٌيت دكٮف ٦جنأ  يف امل٪ُٜ ىلع أٌف أ٥٬ٌ  الكجت يٮصؽ دأكيؽه 
 . كاملنجٌ٭ةت َم ٌٝةية مبي٭حه (2)ل٧٤٘ة٣ُح أك دٞٓ ٚي٭ة امل٘ة٣ُح َم املنجٌ٭ةت

ؾا دٞٓ ٚي٭ة امل٘ة٣ُح. كتؽر اإلمةرة إىل أٌف ٧٤ٔةء  ؛ثة٣ٌٞةية الىةدٝح كل٭ 
ُإ يٕذربكف ا٣ٌٞةية الٮ٧٬يح ٩ٮاعن امل٪ُٜ اٌلي٨ يٞٮلٮف إٌف الٮ٥٬ قجت اخل

ة ل لٟ ٚإفٌ (3)٨٦ املنجٌ٭ةت ٞن ا٣ٌٞةية ا٣ٌيت دكٮف ٦جنأ امل٘ة٣ُح أك دٞٓ  . ككٚ
 ٚي٭ة امل٘ة٣ُح َم املنجٌ٭ةت ٍٚٞ.

                                                                                              

٤ٚك٫ٛ ك ركش  "اوٮؿ ٤ٚك٫ٛ، يف/ مؿدیض ٦ُ٭ؿم، ( راصٓ/ ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني، اوٮؿ1)
 .167 ػ 161  ص الؿاثٕح، املٞة٣ح ،1 ج ٛح كامل٪٭ش الٮاٝع[، راة٣حك٥" ]أوٮؿ ا٤ٛ٣ك

ة، امل٪ُٜ، 2) ؿ، حم٧ؽًر ٌٛ  املنٌج٭ةت َم امل٘ة٣ُح ٦ةٌدة ألفٌ »/ 353 ص ( راصٓ/ املْ
 .«املنٌج٭ةت كأ٧ٌ٬٭ة كالٮ٧٬ٌيةت،

ٮم،  ، دىعيط، أقةس االٝذجةس( راصٓ/ ا٣ُٮيٌس، ٩ىي ادلي3٨) حم٧ؽدِف ٦ؽرس ًر
 ٦٪ُٜ ارشح يف اجلٌيؽ اجلٮ٬ؿ احليل، يٮقٙ  ث٨ يف/ ظك٨  اتلضؿيؽ، ٦٪ُٜ ؛517 ص

ُإ كاالمتجةق ك٦جنب٫ يٌٕؽ اخل دجٮيت ٚإفٌ  املؾ٠ٮرة، املكأ٣ح إىل إًةٚحن . 399 ص  اتلضؿيؽ،
 حبٌؽ ذاد٫ حبسنة مكذٞبل  كيذ٤ٌُت دلةالن آػؿ لرشظ٫.
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  اهًتيحة

ماك٩ح اإلدراؾ  ٨٦ ٝجي٢ حبٮثو ىلع  اعثؿةو  ثؽأ٩ة ٬ ؾا ا٣ٛى٢ ثإ٣ٞةء ٩ْؿةو 
ٌٰ يف ا٤ٕ٣ٮـ املؼذ٤ٛح كدٕؿي٫ٛ،  حبٮث ٩ْؿٌيح املٕؿٚح يف  ز٥ٌ د٪ةكجلة أ٥٬ٌ احلٌكػ

أػؿل ٨٦ ٝجي٢ ٔؽد احلٮاٌس  ادلةؿ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كإدرااكد٭ة، كأمٮرن 
إىل احلٮاٌس اخل٧ف املٕؿكٚح،  أػؿل إًةٚحن  ل ظٌكٌيحو ا٣ْة٬ؿٌيح ككصٮد ٝٮن 

كٝؽرة احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ىلع رٚؽ اإلنكةف ثةملٕؿٚح، كػىةاى٭ة، كَجيٕح 
ٌٰ ك٢٬ ٬ٮ ظٌٮرمٌّ  ، ك٢٬ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح دٛيؽ ظىٮيلٌّ  كأ اإلدراؾ احلٌكػ

كًليٌٛيح  ؟(اتلىؽيٜ )ث٪ةءن ىلع ٠ٮف ٦ُٕيةد٭ة ك٦ؽرٌلد٭ة ظىٮحٌلحن  كاتلىٌٮر أ
ةت ك٦ة٬ٌيةت األميةء اخلةرصٌيح ٌكػٌيح، كإماك٩ٌيح ٦ٕؿٚح ذاديٌ ظاكيح املٛة٬ي٥ احل

 .املعكٮقح ك٦ؽل أذجةر اإلدراؾ احلٌّسٌ 

كو٤٪ة إىل  أـ ظىٮحٌلحن  ٜ ثكٮف اإلدرااكت احلٌكػٌيح ظٌٮرٌيحن كٚي٧ة يذ٤ٌٕ 
٥ أٌف اإلظكةس  أك ص٭ةتو  تكذ٤ــ د٧ةيـ ٌٔؽة أمٮرو  ٩تيضحو  ٨ٔ ثٌٕ٭ة. ٚٗؿ
ا ٦ٕؿٚي   ذاد٫ ٣حف ؿ حبؽٌ كاتلأزٌ  ة، ٗي أٌف ٦ٕؿٚذ٫ دأيت ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ أمؿن

، ٚ٭ٮ كأ٦ٌة احلٌٮرٌم.  ٌٰ ا٩ٕاكس املٕؿٚح احلٌٮرٌيح ثةإلظكةس كاتلأزؿ احلٌكػ
ك٨٦ ٩ٮع اتلىؽيٜ كا٣ٌٌٞيح. كاتلٕجي ٨ٔ املٕؿٚح احلٌٮرٌيح  ظىٮحٌلحه  ٦ٕؿٚحه 

ٌن  ، ك٬ٮ أي ٌٰ  ة ٦ٕؿٚحه املؾ٠ٮرة كدٛكي٬ة ك٬ٮ ٦ة يى٤ُط ٤ٔي٫ اإلدراؾ احلٌكػ
٨٦ ٩ٮع ا٣ٌٞةية. كيف الٮٝخ ذاد٫، احلٮاٌس يف ٩ُةؽ  كدىؽيٌٞيحه  ظىٮحٌلحه 

ة كدىٮٌ  ة ل٧٤ٕىن املؼذةر دٛيؽ ٦ٛ٭ٮ٦ن ٞن  ،رنا ٚعكتاإلدرااكت احلٌكػٌيح كٚ
ة كٌٌٝيحن  ة. ك٣حف ظ٧١ن ٞن  كدىؽي
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ـٌ  ة ٨٧ً ٦٭ة ٛن ٤ي٫ يٕذرب  دؽػ٢ األمٮر املنةر إحل٭ة آ٩ ا٢ٕٞ٣ ككّةا٫ٛ، ٔك
ة لبلوُبلح املؼذةر ػ ظىي٤حن اإلدراؾ احلكٌ  ٞن ٌٰ ػ كٚ ل٤ذٕةيط ثني احلٮاٌس  ػ

كا٢ٕٞ٣. ك٨٦ ٬٪ة اٌت٭٪ة إىل ظ٢ٌ املكأ٣ح اتلةحلح كَم/ ٢٬ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح 
 اتلىؽيٜ؟ كدٛيؽ اتلىٌٮر أ

كَم أٌف  ٤٪ة إىل ٩تيضحو ٚي٧ة يذ٤ٌٕٜ ثكيٌٛيح ظاكيح املٛة٬ي٥ احلٌكػٌيح دٮٌو 
تيضح دٌذعؽ ٦ٓ ٩ْؿٌيح اتلىٮيؿ املعةْف كاملُةثٜ ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح ٨٦ ظير اجل

ٜو  ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح صؿل دأقحك٭ة ىلع اٚرتاضو  إىل ذ لٟ ٚإفٌ  ل٤ٮاٝٓ. كإًةٚحن   مكج
٦ٕؿٚح ظٞيٞح األميةء كًل٪٭٭ة، كإدراؾ ذادٌيةد٭ة كٚىٮهلة  إماك٩ٌيحك٬ٮ 

٠٪٫ األميةء ال  ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ٩ة؛ ألفٌ  احلٞيٌٞيح، ٣ ك٨ٌ ٬ ؾا االٚرتاض مؿٚٮضه 
كال ثة٢ٕٞ٣، ك٬ٮ ٦ة يٕين ثةجلتيضح أٌف ٩ْؿٌيح ا٣ٕيجٌيح ٗي  ييؽرؾ ثةحلٌف 

ة يكذؽيع اتلعٌؿم ٩ٌٌٞيحو  أك إماكالتو  كد٪ُٮم ىلع إماكؿو  صة٦ٕحو  ٕن . ٬ ؾا َج
ي٧ك٨ ادلٚةع ٔ٪٭ة يف ثةب الٮصٮد  . يجؽك أٌف أكرث ٩ْؿٌيحو ثؽي٤حو  ٨ٔ ٩ْؿٌيحو 

 ة٬ي٥ َم ٩ْؿٌيح اتلىٮيؿ املعةْف املُةثٜ ل٤ٮاٝٓ.كًليٌٛيح ظاكيح املٛ ال٬ينٌ 
ٌٰ دٮٌو  ٤٪ة إىل أٌف احلٮاٌس كٚي٧ة يذ٤ٌٕٜ ث٧ؽل أذجةر اإلدراؾ احلٌكػ

ا٣ْة٬ؿٌيح كإدرااكد٭ة حبٌؽ ذاد٭ة ال ي٧ك٨ اخلُأ ٚي٭ة، كأ٦ٌة األػُةء ا٣يٌت دٞٓ 
ٮء ذ لٟ يف ا٣ٌٞةية احلٌكػٌيح ٧ٚؿٌد٬ة إىل أظاكـ ا٢ٕٞ٣ كدٛكياد٫. كييٛ٭٥ يف ً

أػؿل. كيف اخلذةـ د٪ةكجلة  ةن أٌف ٦جنأ اخلُإ كاالمتجةق ٬ٮ ا٢ٕٞ٣ ٩ٛك٫ ك٣حف ٝٮٌ 
ة ا٣ٕبلٝح ثني الٮا٧٬ح كاخلُإ يف اإلدرااكت احلٌكػٌيح، كدٮٌو  ٌن  ٤٪ة إىل ظ٢ي أي

ؾق املنلكح.  ل٭ 
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 ىةاهىكّد

ـءه احلٮاٌس ابلةَ٪يٌح  ـءه  أدٌؽ  ٨٦ امل٪ْٮ٦ح، أك ثٕجةرةو  ص ٨٦ ا٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح  ص
لئلنكةف كاحليٮاف. اقتي٪ًؽ ٦٪ؾ ا٣ٞؽي٥ إىل دكر ٬ ؾق ا٣ٞٮل يف املٕؿٚح اإلنكة٩يٌح 

ٓه  كصؽؿه  ح، كننت حبره كاحليٮا٩يٌ  ظٮؿ ٬ ؾق ا٣ٞٮل. ينذ٢٧ ٥٤ٔ اجلٛف  كاق
. حه ظٮؿ احلٮاٌس ابلةَ٪يٌح، ك٧ْٕ٦٭ة ٦جةظر كصٮديٌ  ا٤ٛ٣كٌَف ىلع ٦جةظر ٠سيةو 

يط ذ لٟ أٌف ا ـو كدًٮ ٌك٥ إىل زبلزح أٝكة ، حو ، كظيٮا٩يٌ حو / ٩جةديٌ جلٛف يف ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣ دٞي
. ٭ةكارشظ ٦٪٭ة كاظؽو  ؿكف ثؽراقح ا٣ٞٮل املؼذ٤ٛح لٌك ، كٝؽ أػؾ امل١ٌٛ كإنكة٩يٌحو 

 كيؿل احل٧١ةء أٌف احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيٌح كابلةَ٪يٌح ٨٦ ا٣ٞٮل اإلدرا٠يٌح ا٣يٌت ختذٌه 
نكةف كاحليٮاف. كٚي٧ة خيه احلٮاٌس ابلةَ٪يٌح ح املٮصٮدة ٔ٪ؽ اإلث٭ة اجلٛف احليٮا٩يٌ 

ؽد٬ة، كاألد٣ٌ  ؿح كدؽرس ٦جةظر ٦س٢ صك٧ة٩يح ٬ ؾق احلٮاٌس أك ٔؽ٦٭ة، ٔك ح دُي
 ٦٪٭ة. كاظؽةو  ا٣يٌت دثجخ كصٮد لٌك 

ا  دٝيٞحو  ىلع الؿ٥ٗ ٨٦ ٠رثة ٦ة أصؿم يف ٥٤ٔ اجلٛف ٨٦ حبٮثو  صؽ 
ؾق ا٣ٞٮل اإلدرا٠يٌح ٧ٌ٤ٝة  كمٮٌقٕحو  ظٮؿ احلٮاٌس ابلةَ٪يٌح، ٣ ك٨ٌ ٬ 

ـو  ٨٦ اجلةظيح املٕؿٚيٌح. كي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ثني ز٪ةية ابلعٮث  حتْٯ ثة٬ذ٧ة
ٓو  ، كإف اكف يىٕت ا٣ٛى٢ ثني ٦ٕؿيفي  الٮٚية ىلع مٮاًيٓ ذات َةث

 .كالٮصٮدٌم  صة٩بي٭ة املٕؿيفٌ 

ٌيح املذ٤ٌٕٞح ثةحلٮاٌس ٩ٞذرص يف حبس٪ة ٬ ؾا ىلع د٪ةكؿ ابلعٮث املٕؿٚ
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ابلةَ٪ٌيح، ك٩جعس٭ة ٨٦ ٬ ؾا اجلة٩ت ٍٚٞ، ك٣ ك٨ ث٧ة أٌف ٦جةظس٭ة املٕؿٌٚيح ىلع 
حل٭ة ثني ز٪ةية حبس٪ة. ك٨٦ ٬٪ة إل لٟ قجني  ؛حثةملجةظر الٮصٮديٌ  كزيٞحو  و٤حو 

٩جؽأ يف ٬ ؾا ا٣ٛى٢ ثذٕؿيٙ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح كبيةف ٠يٌٛيح دى٪يٛ٭ة، 
املنرتؾ كػـا٩ذ٫ )اخليةؿ( كىلع  ىلع احلٌف  اعثؿةن   ٩ْؿةن ٤٩ِف كأ٩ٮأ٭ة، ز٥ٌ 

)اتلؼٌي٢( ٨٦ خمذ٤ٙ األثٕةد  ٩ُةٝ٭٧ة ككّةاٛ٭٧ة، كنكذٕؿض اإلدراؾ اخليةلٌ 
ؽـ اظذ٧ةهل. ز٥ٌ  حن كاجلٮا٩ت كػةٌو  ٩ٮاو٢ ابلعر  صة٩ت اظذ٧ةؿ اخلُإ ٔك

 ث ٨ٔ احلةْٚح ك٩ُةٝ٭ة ككّةاٛ٭ة كػىةاى٭ة ك٩ٌٞٮـ ٦ؽل أذجةر٬ة.ك٩ذعؽٌ 

 تػريف اهذواّش اهباظًّية

ك٥ ا٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح يف اجلٛف احليٮا٩يٌ  يكًٌم دٞي ذني/ احلٮاٌس ح )ا٣يت ت  ( إىل دل٧ٔٮ

 . احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح.2

 . احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح، كَم ا٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح ا٣يٌت ال حتذةج إىل أٌٔةءو 1
ي٧٬ة. ّة٬ؿٌيحو   اك٣ٕني كاألذف ٗك

 ،آػؿ يف دلةؿ دٕؿيٙ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح كبيةف ٬ٮٌيذ٭ة ي٧ك٨ إًةٚح يشءو 
ـ كإىل ٦ة ٝج٢ ٔرص وؽر املذأهٌلني اك٩ٮا يٕذٞؽكف  ؽى ًٞ ك٬ٮ أٌف احل٧١ةء ٦٪ؾ ا٣

ؾا ِٚم حبةصحو  ؛٨٦ د٦ةغ اإلنكةف حت٢ُّ يف أصـاءو  حه ٬ ؾق ا٣ٞٮل صك٧ة٩يٌ  ثأفٌ   كل٭ 
٪ؽ ظىٮؿ ػ٢٤و  ك٦ةٌديٌحو  حو ٩يٌ صك٧ة إىل أدكاتو  ٨٦  يف ٝك٥و  ٦س٢ ادل٦ةغ، ٔك

ة هل ا٣ٞٮل احلة٣ٌح ٚي٫. كيؿل امل١ٌٛ  ٕن ؿكف ا٣ٞؽ٦ةء، ث٢ ادل٦ةغ، ختذ٢ٌ دج
ة ؿي٨ املذأػٌ  ٌن ٚنة إىل أٌف اجلٛٮس احليٮا٩يٌ أ٩ٌ أي ١ٚؾ لٟ ٝٮا٬ة  ،ح ٦ةٌديٌحه ٫/ مٌة
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ة. كىلع ٬ ؾا األقةس ٚةحلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح صك٧ة٩يٌ  اإلدرا٠ٌيح ٦ةٌديٌحه  ٌن كهلة  حه أي
ٓه  ؾق الؿؤيح  ٦ٕنٌيه  مًٮ ة ل٭  ٞن ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ ثة٣جكجح إىل احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح. ككٚ

٨٦ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح،  كاظؽةو  أذ٧ؽكا ىلع ٥٤ٔ ا٣ترشيط بليةف حم٢ٌ لٌك 
ٌي٪ٮا حم٢ٌ لٌك  املنرتؾ يف  ٌف حم٢ٌ احلٌف ٦٪٭ة، ك٨٦ ذ لٟ ٦سبلن ٝٮهل٥ إ ظةٌقحو  ٔك
 .(1)٦ٞؽـ ادل٦ةغ

٦ٞةث٢ ٬ ؾق الؿؤيح أزجخ وؽر املذأهٌلني أٌف ا٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح ل٤٪ٛف 
ك٣حكخ  ،حو ٭ة ٗي صك٧ة٩يٌ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح أـ ابلةَ٪ٌيح لكٌ  ح قٮاءه احليٮا٩يٌ 
ٓو  ظة٣ٌحن  ، ٣ ك٨ٌ رااؽ ٦ؽرقح احل٧١ح املذٕةحلح يؿل رضكرة كصٮد ٦ٕنٌيو  يف مًٮ
 ا٣ْة٬ؿٌيح، كًلؾ لٟ كصٮد أصـاءو  اكألذف كا٣ٕني ل٤عٮاٌس  حو يٌ ظكٌ  ٌةءو أٔ

ٌيح ؽ ىلع أ٩ٌ ٫ يؤًلٌ ابلةَ٪ٌيح. ٗي أ٩ٌ  ٨٦ ادل٦ةغ ل٤عٮاٌس  خمذ٤ٛحو  ٭ة د٧ٌ٭ؽ األًر
 ٌٰ لئلدراؾ، كال دٞٮـ َم ث٤٧ٌٕيح اإلدراؾ. ككصٮد٬ة تلعٞيٜ اإلدراؾ احلٌكػ

 ٌْ ف يف ٔني أظؽو ػ٢٤ه يف ا٣ٕني، ةرات كامل٪ْةر ل٤ٕني/ ٚإف اكث٧زن٣ح كصٮد اجل
 ٌْ  .(2)ةرات؛ ال أٌف ٬ ؾق األدكات دٞٮـ ث٤٧ٌٕيح اإلدراؾي٧ك٨ دٞٮي٫٧ ثةجل

                                                                                              

 ػ 252 حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، ص  اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء،قح٪ة،   ( راصٓ/ اث1٨)
 يٞٮؿ. 344 - 335  ص ،2 املنػؿٌٝيح، ج  املجةظر  ،دلي٨ حم٧ؽا ٚؼؿ الؿازم، ؛255
 ٦ٞؽـ يف مؿتك٧حه  ٌٝٮةه  ِٚم املنرتؾ( احلٌف  أ٦ٌة)»/ املنرتؾ احلٌف  يف الؿازم ادلي٨ ٚؼؿ

. 323، ص 2. املجةظر املنػؿٝيٌح، ج «إحل٭ة لكٌ٭ة ا٣ْة٬ؿة املعكٮقةت دذأٌدل ادل٦ةغ
)ٜ ٌٞ  )املع

، 8ج  األربٕح، املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح  ، احل٧١ح ( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ2)
 .191 ، ص 9 ؛ ج 226ك 215ص 
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ث٤ٞي٢ ٨٦ اتلأم٢ كاتلعٌؿم يف ٬ ؾا امل٧ٌةر، ي٧ك٨ الٮوٮؿ إىل ٩تيضح 
٭ة ة. كالؿأم الىعيط ٬ٮ أ٩ٌ ٦ٛةد٬ة أٌف ا٣ٞٮل املؾ٠ٮرة كإدرااكد٭ة دلٌؿدة ٨٦ املةدٌ 

ة أٌف ابلعر يف ٦ة خيه احلٮاٌس ٦ةٌديٌحو كإدرااكد٭ة ٗي  ٕن . ك٨٦ الٮاًط َج
ابلةَ٪ٌيح كتٌؿد٬ة أك ٦ةٌديذ٭ة مكأ٣ح كصٮديح، ك٣ ك٨ٌ ٬ ؾا ابلعر هل دكر 
من٭ٮد يف دبيني َجيٕخ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح كاإلٚىةح ٨ٔ ٬ٮٌيذ٭ة، كدٞؽي٥ 

٧يٜ هلة. إٌف ظةصح احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح إىل أصـاء ٨٦ ادل ٦ةغ دٕؿيٙ دٝيٜ ٔك
ٌيح كاألداة ملس٢ ٬ ؾق اإلدرااكت.  ؾق اجلْؿٌيح يٕٮد إىل أ٩٭ة د٧ٌس٢ األًر ة ل٭  ٞن كٚ
ح ا٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح ا٣يٌت ال  كىلع ٬ ؾا األقةس د٧ٌس٢ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح دل٧ٔٮ
حتذةج إىل أٌٔةء ّة٬ؿٌيح اك٣ٕني كاألذف، كَم كإف اك٩خ حبةصح إىل أصـاء 

 .حه كآحلٌ  حه داديٌ ٨٦ ادل٦ةغ، ٣ ك٨ٌ ٬ ؾق احلةصح أ

 ميفّية تصًيف اهذواّش اهباظًّية

 دٮٌو٢ ا٣ٞؽ٦ةء ٔرب االقذؽالؿ إىل كصٮد مخف ظٮاٌس ثةَ٪ٌيح كَم/

ٚح )املذ١ٛؿة 2. الٮا٧٬ح. 1. اخليةؿ. 1. احلف املنرتؾ. 2 . املذىػٌؿ
ؾق األٝكةـ ىلع اجلعٮ  .3كاملذؼي٤ٌح(.  احلةْٚح. كي٧ك٨ دى٪يٙ ٬ 

ًلحه أك مكةٔؽةه ىلع اإلدراؾ. اتلةل/ احلٮاٌس ابلةَ٪يٌ  ة ٦ؽًر ح إ٦ٌ
ًلح ديٞك٥ ثؽكر٬ة إىل ٝك٧ني/ ٝك٥ يؽرؾ  ح املؽرً كاحلٮاٌس ابلةَ٪يٌ
ة، كٝك٥ يؽرؾ ٦ة ال  ٌن ح أي الىٮر ا٣ٌيت دؽرًل٭ة احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيٌ

ا ث٢  لٟ أل٩٭ة ٣حكخ وٮرن ح؛ كذ  ٦ٕةفو َم دؽرًل٫ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيٌ
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حه  ح ا٣ٞةدرة ىلعصـايٌ ة اإلدرا٠يٌ ؾق املٕةين تكًٌم . ا٣ٌٞٮ  إدراؾ ٦س٢ ٬ 
ة ا٣ٌيت دؽرؾ الىٮر كاإلدرااكت ٨٦ ٝجي٢ ا٣ٛبح  "الٮا٧٬ح"، كتكًٌم ا٣ٌٞٮ

 األكىل "احلف املنرتؾ".

ا٣ٞٮل املكةٔؽة ىلع اإلدراؾ ديٞك٥ إىل ٌٔؽة ا٩ٮاع/ ٩ٮع ٦٪٭ة حيِٛ 
ة  ؾا اجلٮع ٌٝٮدني/ ٌٝٮ اإلدرااكت ٍٚٞ دكف اتلرصؼ ث٭ة، كين٢٧ ٬ 

يكًٌم حتِٛ الىٮر  كتكًم "اخليةؿ"، كٌٝٮة حتِٛ املٕةين كختزت٩٭ة كت
"احلةْٚح". كا٣ٞٮة األػؿل ا٣ٌيت دٕني ىلع اإلدراؾ تكًٌم "املذرصٚح" كَم 
ؾق  ةه دذرٌصؼ ثةلىٮر كاملٕةين املٮصٮدة يف اجلٛف كدٞٮـ ثذع٤ي٤٭ة. ك٬  ٌٝٮ
" ٌؼؿت ل٤ٮا٧٬ح تكًٌم "٦ذؼي٤ٌحن ؛ ٚإف قي ة املذرٌصٚح ٗي مكذ٤ٌٞحو ، ا٣ٌٞٮ

يكًٌم "٦ذ١ٌٛؿةن". ٌؼؿت ل٢ٕٞ٤ ت  كإذا قي

ة ٦ؽرً  ح إ٦ٌ ة مكةٔؽةه ىلع كبٕجةرةو أبكٍ، احلٮاٌس ابلةَ٪يٌ ًلح كإ٦ٌ
اإلدراؾ. كا٣ٞٮة ابلةَ٪يٌح اإلدرا٠يٌح إذا اك٩خ ٦ؽرًلح ل٤ىٮر تكًم 
ؾا  ؾق ا٣ٌٞٮة خمـفه حتِٛ ٚي٫ الىٮر كيكًٌم ٬  "، كل٭  ة منرتٌلن "ظك 

ح املؼـف ثػ"اخليةؿ". كإذا اك٩ خ ا٣ٌٞٮة ابلةَ٪يٌح ٦ؽرًلح ل٧٤ٕةين اجلـايٌ
ؾق  ة حتِٛ ٚي٫ ٦س٢ ٬  ٌن ييٕرب ٔ٪٭ة ثػ"الٮا٧٬ح". كالٮا٧٬ح هلة خمـف أي
ؾق ا٣ٞٮل  املٕةين. كخمـف الٮا٧٬ح يكًم "احلةْٚح". كبةإلًةٚح إىل ٬ 
األربٕح، ٬٪ةؾ ظٌف ثةَين آػؿ يذرصؼ يف ٦ة حيى٢ يف اجلٛف ٨٦ 

ؾق ا٣ٌٞٮة تك . ك٬   ًٌم "املذرٌصٚح".وٮر ك٦ٕةفو

ط الؿق٥ ابليةين اتلةل األٝكةـ املؼذ٤ٛح ل٤عٮاس ابلةَ٪ٌيح/ ًٌ  يٮ
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يٌذٌط ٧٠ة رٌصح املذٌٞؽمٮف أٌف ٬ ؾق ا٣ٞٮل ٣حكخ ٦ؽرًلحن لكٌ٭ة،  ك٬ ١ؾا
ث٢ احلف املنرتؾ كالٮا٧٬ح ٧٬ة املؽرًلذةف ٍٚٞ، كاحلٮاٌس األػؿل مكةٔؽةه 
ىلع اإلدراؾ. ك٢ٌٕ٣ ٬ ؾا ٬ٮ الكجت اٌلم داع إىل إَبلؽ تك٧يح "ا٣ٞٮل 

ذرصٚح، ِٚم اإلدرا٠ٌيح" ىلع ٬ ؾق ا٣ٞٮل اثلبلث كَم/ اخليةؿ، كاحلةْٚح، كامل
تكةٔؽ كدٕني ىلع اإلدراؾ. كب٘ي اجلْؿ ٨ٔ ٬ ؾا اجلة٩ت، ٣حف ز٧ٌح ٦ة يؽٔٮ 

 .(1)إىل كوٛ٭ة ثةإلدرا٠ٌيح

                                                                                              

 ؛332ك 331  ص ،2 ج  اإلمةرات كاتلججي٭ةت، ، ارشح ( راصٓ/ ا٣ُٮيس، ٩ىي ادلي1٨)
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 ىن اهذواّش اهباظًّية ٍةمّو واذدتػريف 

يف ًٮء ٦ة دٌٞؽـ، كاقت٪ةدنا إىل ٦ة ٬ٮ ٦ٕؿكؼ دلل ا٣ٞؽ٦ةء كاملذأػؿي٨ يف ٥٤ٔ 
 /(1)احلٮاٌس ابلةَ٪يٌح ث٧ة ييلاجلٛف ا٤ٛ٣كٌَف، ي٧ك٨ دٕؿيٙ لك كاظؽة ٨٦ 

ح. كَم ٬ ؾق ا٣ٌٞٮة ٨٦ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح ل٤٪ٛف احليٮا٩يٌ . احلٌؿ املشرتؾ/ 1
. ك٬ ١ؾا يذٌط أٌف احلف املنرتؾ (2)دؽرؾ الىٮر ا٣ٌيت دؽرًل٭ة احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح

                                                                                              

، ادلي٨  ُٝت الؿازٌم، ٩ىي ادلي٨ يف/ د٤ٕيٞحه ىلع ارشح اإلمةرات كاتلججي٭ةت،  حم٧ٌؽه
احل٧١ح املذٕةحلح يف  اإلمةرات كاتلججي٭ةت؛ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ ، ارشح  ُٮيس،ا٣

 .331  ص ،9  ج ؛56  ص ،8 ج األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، 

 النيازٌم، ؛786 - 783 دىعيط مؿدٌػٯ ٦ُ٭ؿم، ص ، اتلعىي٢، ( راصٓ/ ث٭٧٪يةر1)
، ادلي٨ وؽر  ؛221 - 215  ص ،8 ج األربٕح،  احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح  حم٧ٌؽه
، ادلي٨ ٩ىي ا٣ُٮيٌس، ؛251 - 242  ص اآلمتيةين، ادلي٨  دىعيط صبلؿ كاملٕةد، املجؽأ

، ادلي٨  م٭ةب الك٭ؿكردم، ؛346 - 332  ص ،2 ج ارشح اإلمةرات كاتلججي٭ةت، 
"ق٫ رقةهل از ميغ اارشاؽ" ]زبلث رقةا٢  الك٭ؿكردم، ادلي٨  األلٮاح ا٧ٕ٣ةديٌح، يف/ م٭ةب

، يف/ املىؽر اتلىٮٌؼ كٍل٧ح ،23ػ21 دىعيط جنٛٞيل ظجحب، ص  لنيغ اإلارشاؽ[،
 .96ك 95الكةثٜ، ص

اإلمةرة إىل أٌف ٬ ؾق ا٣ٌٞٮة ػ ٧٠ة قيأيت ٦ٛىبلن يف حبر كّةاٙ احلٌف املنرتؾ ك٩ُة٫ٝ ( تؽر 2)
ػ ال ختذٌه ثإدراؾ الىٮر احلٌكيٌح ا٣يت دذ٤ٞة٬ة ٨٦ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، ث٢ َم أثٕؽ ٨٦ 

ٚعىٮؿ وٮر املعكٮقةت يف احلف املنرتؾ إدراؾ هلة، »ذ لٟ، ٧٠ة ٝةؿ وؽر املذأهٌلني/ 
ٮاس، ٧٠ة يف املنة٬ؽة، أك ٨٦ ٦ٕؽف اخليةؿ، ٧٠ة يف اتلؼي٢. كٝؽ قٮاء ظى٤خ ٨٦ احل

ة ٌن دىعيط  ، املجؽأ كاملٕةد،]النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ« حتى٢ املنة٬ؽة ٣ٞٮة اتلؼي٢ أي
 [.248 ص اآلمتيةين، ادلي٨  صبلؿ
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ىلع اإلدراؾ. كاحلف املنرتؾ ٬ٮ كاعء إلدرااكت ٌٝٮة إدرا٠ٌيح ك٣حكخ ٌٝٮة ٦ٕي٪ح 
 احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، ك٬ٮ اكملؼـف اٌلم دىت ٚي٫ ٬ ؾق األ٩٭ةر اخل٧كح.

ٝٮة اخليةؿ خمـف ل٤ىٮر اجلـاٌيح كظةْٚح هلة. كَم ٣حكخ  اخلياؿ/ .2
ِٚم ال دٞٮـ ثؽكر إدراْف ثىٮرة ٦ؽًرًلح ث٢ ٦ٕي٪ح ىلع اإلدراؾ. ك٨٦ ٬٪ة 

ؾق ا٣ٌٞٮة ػـا٩ح ل٤عف املنرتؾ ك٦ة  ٦جةارشة؛ كإ٧٩ة حتذِٛ ثةلىٮر كختـ٩٭ة. ٚ٭ 
ٚي٫ ٨٦ الىٮر. ٬ ؾق املٛؿدة كَم اخليةؿ، تكذ٢٧ٕ أظية٩نة ل٤عف املنرتؾ. كيف 
ىؽ ٦٪٭ة احلف املنرتؾ. كيجؽك أٌف ٬ ؾا االقذ٧ٕةؿ صةء ا٩ُبلٝنة  ٬ ؾق احلة٣ح يٞي

ٌٝٮة اخليةؿ ػـا٩ح لىٮر يؽرًل٭ة احلف املنرتؾ. كيف الٮاٝٓ أٌف اق٥ ٨٦ ٠ٮف 
٤ًَٜ ىلع ال٧يؽرًؾ. 

ي
 اخلـا٩ح أ

ة ٚي٧ة خيه ٌٝٮة اخليةؿ. كل٧٤يىٌٮرة اقذ٧ٕةالف أك  ٌن ٤٧خ لك٧ح "املىٮرة" أي اقذٕي
ؽ املىٮرة  اوُبلظةف؛ أظؽ٧٬ة ٍٚٞ داؿ ىلع ٌٝٮة اخليةؿ. كيف االقذ٧ٕةؿ اآلػؿ دٕي

. ٨٦ ٝٮل اجلٛف  اجلجةديح، كاقذ٧ٕةهلة ثةملٕىن األػي أكرث ميٮاعن

ؿظخ آراء خمذ٤ٛح ظٮؿ ٬ةدني ا٣ٌٞٮدني ابلةَ٪حٌذني ث٤عةظ كصٮدٌم.  َي

ة كأرصٓ إٔٚةهل٧ة ككّةاٛ٭٧ة إىل اجلٛف ٦جةارشة، كٝةؿ إٌف  ٕن ٚةبلٕي أ٩كؿ٧٬ة ٦
. ٧٠ة أٌف (1)ٌٝٮة لٮقةَح أٌم  ثبل ظةصحو  م ٬ ؾق األٕٚةؿ ٦جةارشةن اجلٛف دؤدٌ 

                                                                                              

 احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، صٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ،( را1)
  ،2 ج  ، املجةظر املرشٌٝيح،حم٧ؽ ادلي٨ ٚؼؿ الؿازم، ؛214 - 215  ص ،8 ج  

 .344 - 335  ص
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ؿي٨ أٝؿكا حتٜٞ الك ا٣ٌٞٮدني؛ احلف املنرتؾ، ال١سي ٨٦ ا٣ٞؽ٦ةء كاملذأػٌ 
ًٙ اظذ٧ةؿ (1)كاخليةؿ . كأػينا ٚإف ثٕي امل١ٛؿي٨ ٦س٢ وؽر املذأهٌلني ل٥ ي٪

ة ٠ٮ٩٭٧ة ٌٝٮة كاظؽة. ٚةحلف املنرتؾ كاخليةؿ ي٧ٌسبلف يف رأي٫ مؿدبذني ٣ٞٮٌ 
دؽرؾ وٮر  ف ًٕيٛحن كاظؽة. ك٬ ؾق ا٣ٌٞٮة يف املؿظ٤ح االثذؽاايح دكٮ

املعكٮقةت ٍٚٞ، ز٥ يف مؿدجح أىلع كبٕؽ أف دٞٮل كدكذ٢٧ دىجط ٝةدرة ىلع 
  .(2)ظِٛ الىٮر، ث٢ كاقذعٌةر٬ة ٌٚبلن ٨ٔ إدرا٠٭ة 

ة. ز٥ ىلع لك ظةؿ، ٚإ٩ٌ  ٌن ٫ ث٪َف احلف املنرتؾ ي٧ك٨ ٔؽُّ ٌٝٮة اخليةؿ ٦٪ذٛيح أي
                                                                                              

حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل،  قح٪ة، اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء،  ( ٨٦ ثةب املسةؿ/ راصٓ/ اث1٨)
 ؛785 - 783 دىعيط مؿدٌػٯ ٦ُ٭ؿم، ص  ، اتلعىي٢،ث٭٧٪يةر ؛255 - 252 ص 

 ص ،8 ج  ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،حم٧ؽ ادلي٨ وؽر النيازم،
 ؛248 - 242 ص  اآلمتيةين، ادلي٨  صبلؿ الكٌيؽ دىعيط كاملٕةد، كاملجؽأ ؛214 - 215 

 ؛346 - 332  ص ،2 ج  ، ارشح اإلمةرات كاتلججي٭ةت،ادلي٨ ٩ىي ا٣ُٮيس،
"ق٫ رقةهل از  ي٨ الك٭ؿكردم،ادل  يف/ م٭ةب، األلٮاح ا٧ٕ٣ةديٌح، ادلي٨  م٭ةب الك٭ؿكردم،

 ،22ك 21 دىعيط جنٛٞيل ظجحب، ص  ميغ اارشاؽ" ]زبلث رقةا٢ لنيغ اإلارشاؽ[،
، ث٢ ا٣ٕبل٦ح ا٣ُجةَجةيئ 96يف/ املىؽر الكةثٜ، ص اتلىٮؼ، لك٧ح ٩ٛك٫، كاملؤ٣ٙ

ـ٩٭ة، يجكت كّةاٛ٭ة اىل احلٌف املنرتؾ كػـا٩ذ٫ )اخليةؿ(. ]راصٓ/ ثإ٩كةرق الٮا٧٬ح كخم
احل٧١ح  يف/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم، حم٧ؽظكني، د٤ٕيٞحه ىلع األقٛةر، ا٣ُجةَجةيئ،

 ،217  ص ،8 ج ؛2 د٤ٕيٞح ،362  ص ،3 ج  املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،
 [.1 اتل٤ٕيٞح

 ،8  ج املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،، احل٧١ح ( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ2)
 . 214ػ213 ص 
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ٌن  ة، كٝةلٮا إٌف اجلٛف ذاد٭ة إٌف اٌلي٨ أ٩كؿكا احلف املنرتؾ رٌٚٮا ػـا٩ذ٫ أي
ؾق الىٮر. كالىٮر حتى٢ يف وٞٓ اجلٛف دكف احلةصح إىل ٌٝٮة كاجلٛف  ٦ؽرًلح ل٭ 
ال حتذةج إىل ٌٝٮة احلف املنرتؾ إلدراؾ د٤ٟ الىٮر كال حتذةج إىل ػـا٩ح اكخليةؿ 

ة ثني ٝجٮؿ ا٣ٌٞٮة املؽرًلح كػـا٩ذ٭ة احلةْٚح.  حلْٛ٭ة؛ كًلأف ٬٪ةؾ دبلز٦ن

ٜإٚث/3 ٝٮة الٮا٧٬ح ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ اٌلي٨ يٌٞؿكف ثٮصٮد٬ة، كاظؽة  د٧ٌس٢ . ال
٨٦ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح ا٣ٌيت دؽرؾ املٕةين اجلـاٌيح. املٕةين اجلـاٌيح أمٮر ال 

، كال١ؿق اخلةص الٮدلد٪١ٕف يف ال٨٬ ثأماكؿ كوٮر؛ اكملعجح تةق األـ أك 
كاألمضةر  تةق يـيؽ كمةركف. ٬ ؾا ١ٔف األمٮر املعكٮقح اكأللٮاف،

 .كوٮرو  كاملٕةدف ا٣يٌت هلة وٮر كد٪١ٕف يف ال٨٬ ثأماكؿو 
يكًٌم ٦ؽرؾ إك٬ ١ؾا ٚ ؽرؾ املٕةين اجلـاٌيح ٌٝٮة تكًم "الٮا٧٬ح"، ٦س٧٤ة ي ف ٦ي

". كا٣ٛةرؽ ثني ٬ ؾي٨ احلٌكني ابلةَ٪حني يٕٮد إىل  ة منرتٌلن الىٮر "ظك 
ؾق الؿؤيح ا ة ل٭  ٞن ٣يٌت اك٩خ راجئح ٔ٪ؽ اػذبلٚ٭٧ة يف األٕٚةؿ كالٮّةاٙ. كٚ

ؽ٦ةء ٚإف الىٮر كاملٕةين ٦ذ٧ةيـةه ٨ٔ ثٌٕ٭٧ة ثةجلعٮ اٌلم ال ي٧ك٨  ٞي ا٣
إدرا٠٭ة لكٌ٭ة حبةقح كاظؽة. ٚةلىٮر اخليةحٌلح دؿدجٍ ثٕةل٥ احلف كا٣ُجيٕح، 

 كاملٕةين دؿدجٍ ثة١ٛ٣ؿ.
يجؽك أٌف املٕةين املؿدجُح ثة١ٛ٣ؿ ٣حكخ ممة ي٧ك٨ إدرا٫٠ ثة٣ٌٞٮة الٮا٧٬ح. 

. كاملٛة٬ي٥ (1)٧ة َم ٦تنةث٭حه اق٧ي ة ٦ٓ املٕةين املكذ٤٧ٕح يف ٬ ؾا االوُبلحكإ٩
                                                                                              

( املٞىٮد ٨٦ ٬ ؾا االوُبلح ٬ٮ اوُبلح "الٮا٧٬ح" كَم ٌٝٮة دؽرؾ املٕةين اجلـاٌيح.  1)
)ٜ ٌٞ  )املع



 021  ..................  ابلةب األٌكؿ/ ا٣ٛى٢ اثلةين/ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح، أ٩ٮأ٭ة كػىةاى٭ة ككّةاٛ٭ة

ة؛ يف ظني أٌف  ٌن املؿدجُح ثة١ٛ٣ؿ ٨٦ إ٩ذةج ا٢ٕٞ٣، كا٢ٕٞ٣ ٬ٮ اٌلم يؽرًل٭ة أي
ة الوُبلح ا٣ٞؽ٦ةء ػ ٬ٮ املٕةين اجلـاٌيح ا٣ٌيت  ٞن املؿاد ٨٦ املٕةين ٬٪ة ػ كٚ

ة يف ا٣ٛةرؽ ثني  حتى٢ ٤ٔي٭ة الٮا٧٬ح كدؽرًل٭ة، ٚيججيغ ٛن إوبلح ٦ة ٤ٝ٪ة آ٩
الىٮر كاملٕةين ٨٦ أٌف املٕةين دذ٤ٕٜ ثة١ٛ٣ؿ. ٚإدراؾ أمٮر صـاٌيح اكملعجح، 
ي٬ة ٨٦ املٛة٬ي٥ املنةث٭ح، ٣حكخ ٨٦ ٬ ؾا اجل٧ٍ،  ؿق، ٗك كاخلٮؼ، كال١ي

ة لؿأم ا٣ٞؽ٦ةء. ٞن  ظٌّت كٚ

/ (1)ح؛ كًل٧ة ٝةلٮادٞٮـ حبِٛ املٕةين اجلـاٌيح ا٣يٌت دؽرًل٭ة الٮا٧٬ . احلاوـث/4
اخلـا٩ح ا٣يٌت ختزتف املٕةين اجلـاٌيح كحتْٛ٭ة ٣حكخ الٮا٧٬ح؛ ألف احلِٛ ٩ٮع 
٨٦ ا٣ٞجٮؿ ثح٪٧ة اإلدراؾ ٩ٮع ٨٦ ا٢ٕٛ٣. كا٣ٌٞٮة الٮاظؽة ال ي٧ك٨ أف دكٮف 
ٚة٤ٔح كٝةث٤ح يف الٮٝخ ذاد٫. كأ٦ة ثة٣جكجح إىل ٌٝٮة اخليةؿ ِٚم ظةْٚح ل٤ىٮر 

ؾق  كال ي٧ك٨ أف دكٮف ظةْٚح ؾا يججيغ أف دذ٢ٛ١ ٌٝٮة أػؿل ث٭  ل٧٤ٕةين. كل٭ 
الٮّيٛح امل٭٧ح. ك٬ ؾق ا٣ٌٞٮة ا٣يٌت ختـف املٕةين كحتْٛ٭ة تكًٌم "احلةْٚح"؛ ٦س٧٤ة 
يكًٌم ػـا٩ح الىٮر اجلـاٌيح "اخليةؿ". كاحلةْٚح ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ ثة٣جكجح إىل ٌٝٮة  ت

، ث٢ َم مكةٔيحه ىلع اإلدراؾ. ٬ ؾا احلف ابلةَين  اخليةؿ، ٣حكخ ٦ؽرًلحن
٭ة ىلع الٮا٧٬ح. ك٨٦ ٬٪ة تكذُيٓ الٮا٧٬ح اقذٕةدة  حب٫ْٛ ل٧٤ٕةين يًٕؿ

                                                                                              

 - 229حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، ص قح٪ة، اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء،   ( راصٓ/ اث٨ 1)
؛ النيازم، 346 - 334، ص 2؛ ا٣ُٮيٌس، ٩ىي ادلي٨، ارشح اإلمةرات، ج 236

 .221 - 211، ص 8ةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕ
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إدرا٠٭ة مٌؿة أك مٌؿات أػؿل. ك٬ ؾا يٕين أٌف احلةْٚح ٣حكخ ذات دكر إدراْف 
ِٛ ٚي٫ املٕةين اجلـاٌيح. ٓ حتي  ٦جةارش، كَم ٍٚٞ مًٮ

ت كدٞٮـ ؼ يف اإلدرااككاظؽة ٨٦ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح دذرصٌ  وث/. املخصٌ 5
ة ملؿدجح اجلٛف أك ا٣ٌٞٮة  ٕن ث٤٧ٌٕيح حت٤ي٤٭ة أك دؿًليج٭ة، كَم دكتكت اق٧٭ة دج

ؼ ح كوةرت دذرصٌ ذا اقذؼؽ٦ذ٭ة الٮا٧٬ح أك اجلٛف احليٮا٩يٌ إا٣يٌت تكٌؼؿ٬ة. ٚ
يكًٌم "٦ذؼٌي٤ح"، كإذا اك٩خ يف اقذؼؽاـ ا٢ٕٞ٣  يف الىٮر كاملٕةين اجلـاٌيح ت

ذ١ٌٛؿة". كاجلٛف اجلةَٞح كتكةٔؽ ا٢ٕٞ٣ ىلع  اتلٕؿيٙ كاالقذؽالؿ تكًم "٦ي

  فة ىؼ اهػكو واهوٌيتػاون اهىتصّر

ـ  ٩ْؿنا إىل دٕؿيٙ ا٣ٌٞٮة املذىػٌؿٚح كػىةاى٭ة، يذٮو٢ ا٢ٕٞ٣ كالٮ٥٬ ثةقذؼؽا
يف الىٮر  ٬ ؾق ا٣ٞٮة ٦سبلن ٬ ؾق ا٣ٌٞٮة إىل ك٥ٌ ٬ةا٢ ٨٦ الىٮر كاملٕةين. دذرصؼ 

ـا٩ح اخليةؿ، ٚذٌٞه رأس إنكةف كرأس ظٮت كدٌٓ رأس  املعكٮقح املؼـك٩ح يف ػ
اإلنكةف ىلع صك٥ احلٮت كرأس احلٮت ىلع صك٥ اإلنكةف. كب٭ ؾا اتلع٤ي٢ 
ة ثةتلع٤ي٢  ٌن كا٣رتًليت حتى٢ ىلع وٮرة أك وٮر صؽيؽة. كىلع ٬ ؾا امل٪ٮاؿ دٞٮـ أي

ـ ٛة٬ي٥ كاإلدرااكت ا٤ٕٞ٣يٌ كا٣رتًليت يف ٦ة خيه امل ِم ٦سبلن حت٢٤ ٦ٛ٭ٮ  ٚ ح.
"اإلنكةف" إىل اجلجف كا٣ٛى٢، أك دؿًٌلت ٦ٛة٬ي٥ ٦س٢ "اجلةَٜ" ك"احليٮاف" تلعى٢ 
ىلع ٦ٛ٭ٮـ "اإلنكةف"، أك دىٮغ اقذؽالالن ٨٦ ػبلؿ دؿًليت ٔؽد ٨٦ ا٣ٌٞةية. إذف 

٢٧ ا ملذ١ٌٛؿة حت٤ي٢ املٕةين ٢٧ٔ املذؼي٤ٌح حت٤ي٢ املٕةين اجلـايٌح كالىٮر كدؿًليج٭ة، ٔك
٢٧ ا٣ٛي٤كٮؼ األقةيٌس ٬ٮ االقذؽالؿ، ك٬ٮ ٩ٮعه  ٨٦ حت٤ي٢  اللكٌيٌح كدؿًليج٭ة. ٔك

ة يٞٮـ ث٤٧ٕيٌح حت٤ي٢ الىٮر  ةف قٮاءه كدؿًليت املٕةين اللكٌيٌح، كا٣ٛ٪ٌ  اكف مةٔؿنا أـ رقة٦ن
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٥ أٌف ٦٭٧ٌ   ح اتلٕؿيٙ، كاالقذؽالؿ، كإدراؾ املٛة٬ي٥ اللكٌيٌح، ث٢كدؿًليج٭ة. ٗر
ـ  ةاٙ ا٢ٕٞ٣، ٣ ك٨ٌ ا٢ٕٞ٣ يٞٮ كويةٗذ٭ة، كًلؾ لٟ احلك٥ يف ا٣ٌٞةية ٨٦ ّك
يكًٌم يف ٬ ؾق احلة٣ح ثةملذ١ٌٛؿة ػ ك٬ ؾق  ثةألٕٚةؿ املؾ٠ٮرة ثةقذؼؽاـ املذرٌصٚح ػ ا٣يٌت ت
ٕنة ٦ججيح ىلع أ٩٪ة ٩ٞج٢ ثٮصٮد ا٣ٞٮل ابلةَ٪يٌح اكملذرصٚح ث٪ْؿة كصٮديح يف  الؿؤيح َج

ا ل٤٪ٛف. ٥٤ٔ اجلٛف ]ا٤ٛ٣كٌَف[   كأف ال ٩ٕذرب ٦س٢ ٬ ؾق األٕٚةؿ ٧ٔبلن ٦جةارشن
ة لؿؤيح ٨٦ يٌٞؿكف ثةحلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح اخل٧فتؽر اإلمةرة إىل أ٩ٌ  ٞن يي٪ْؿ  ٫ كٚ

ٛ٭ة كتكٌؼؿ٬ة. كبةإلًةٚح إىل  ،ل٤ٮا٧٬ح أداةن ثٮوٛ٭ة ٚح إىل املذرصٌ  ٌّ كالٮا٧٬ح دٮ
ا٧٬ح كا٢ٕٞ٣ ذ لٟ، املذرٌصٚح ٨ٔ َؿيٜ الٮا٧٬ح أداة ثيؽ ا٢ٕٞ٣. كالٮ

 يكذُيٕةف أف يذرٌصٚة يف املٕةين اجلـاٌيح كاللكٌٌيح ٨ٔ َؿيٜ دٮّيٙ املذرصٚح/
 .(1)«َم )أم املذرٌصٚح( ٌٝٮةه ل٤ٮ٥٬ كبذٮٌق٫ُ ل٢ٕٞ٤ ك»

ز٥ٌ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل خيؽـ دميٓ ٬ ؾق ا٣ٕٞٮؿ ٚإٌف اجلْؿٌم حيؽث ثٕؽق كب٫ »... 
كالٮ٥٬ خيؽ٫٦ الا٠ؿة، يكذ٢٧ٕ كيكذ٢٧١ كا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل خيؽ٫٦ الٮ٥٬ 

ة ة ٨٦ ا٣ٌيت ييل ابلؽف خيؽـ ا٣ٞٮٌ دميٓ ٦ة ثٕؽ الٮ٥٬ مؿدجح ك٦ة ٝج٫٤ ز٦ة٩ن  ك
ة النٮٝيح ٚة٣ٞٮٌ  ك٦ؽرًلحه  ٠حه حمؿٌ   دةف٤ح ختؽ٦٭ة ٝٮٌ املذؼيٌ  ز٥ٌ  ،٤حاحلةْٚح كاملذؼيٌ 

٭ة الىٮر املؼـك٩ح يف  خيؽ٦٭ة ثةالاذ٧ةر هلة كا٣ٞٮة اخليةحٌلح خيؽ٦٭ة ثًٕؿ
 . (2)«٭يأة ٣ٞجٮؿ اتلٛىي٢ كا٣رتًليتاملىٮرة امل

                                                                                              

  ،8 ج ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ( النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ1)
 .215  ص

 . 131ص  املىؽر الكةثٜ،( 2)
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 اهىتخّيهة باهذافعة، واهخياو واهذّش اهىصترن غالقة

تكذُيٓ املذؼي٤ٌح تكؼي ٌٝٮة اخليةؿ كاحلةْٚح، كاتلرٌصؼ ث٧ة دلي٭ة ٨٦ 
وٮر ك٦ٕةفو صـاٌيح كحت٤ي٤٭ة أك دؿًليج٭ة. ك٬ ١ؾا يتكىٌن ل٧٤ذؼي٤ٌح ٨٦ 

جلـاٌيح كحت٤ي٤٭ة كدؿًليج٭ة أف ػبلؿ إارشاٚ٭ة ىلع ػـا٩ح الىٮر كاملٕةين ا
ح ملنة٬ؽد٭ة كإدرا٠٭ة.  خت٤ٜ وٮرنا صؽيؽة كت٢ٕ احلف املنرتؾ ًٔؿ

ك٨٦ مأف ٬ ؾق ا٣ٌٞٮة املذؼي٤ٌح أف دكٮف »ٝةؿ اث٨ قح٪ة يف ٬ ؾا املٕىن/ 
٠جةب ىلع ػـا٩يت املىٌٮرة كالا٠ؿة، كداا٧ح ا٣ٕؿض ل٤ىٮرة داا٧ح اإل

٪ذ٤ٞح ٦٪٭ة إىل ًؽ أك ٩ؽ أك ٦جذؽاح ٨٦ وٮرة حمكٮقح أك ٦ؾ٠ٮرة، ٦
 .(1)«يشء ٬ٮ ٦٪٫ بكجت، ك٬ ؾق َجيٕذ٭ة

ح، احلف املنرتؾ ظني يٕؿض الىٮر املٮصٮدة ٚي٫ ىلع املذؼٌي٤ح، ٨٦ ص٭
ٌٕ٭ة ل٤ذع٤ي٢ أك ا٣رتًليت، ك٨٦ ص٭ح أػؿل دٞٮـ املذؼي٤ح  ثٕؽ حت٤ي٢  -خيي

اخليةؿ ثى٪ةٔح وٮرو أػؿل ٦٪٭ة، كدٌٕ٭ة يف ػـا٩ح  -د٤ٟ الىٮر أك دؿًليج٭ة 
 كيف ٦ٕؿض إدراؾ احلف املنرتؾ.

ملةذا ل٥ جي٢ٕ املٕذٞؽكف ثذٕؽد  /٦ٛةدق ك٬٪ة ٝؽ يتجةدر إىل األذ٬ةف قؤاؿه 
٭٧ة دؤٌديةف احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح، املذؼٌي٤ح كاملذ١ٌٛؿة ٠ٌٞٮدني ٦٪ٛى٤ذني، ٦ٓ أ٩ٌ 

٧ةؿ؟ كٝؽ ثنٌي أوعةب ٬ ؾق الؿؤيح أٌف املذؼيٌ  ني ٨٦ اأٔل ؼ يف ٤ح دذرصٌ ٩ٔٮ

                                                                                              

 .242ك 241 زادق آميل، ص   حتٞيٜ ظك٨ ظك٨قح٪ة، اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء،   ( اث1٨)
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ٌؽ ٨٦ ٝٮل اجلٛف احليٮا٩يٌ األمٮ ح، ثح٪٧ة املذ١ٌٛؿة دذرصؼ ر اجلـاٌيح ٍٚٞ كدٕي
ؽاد ٝٮل اجلٛف اإلنكة٩ٌيح ًٔ ٌؽ يف   .(1)ثةملٕةين اللكٌٌيح كدٕي

ة ل٧٤ٕةيي املُؿكظح تلٕؽد ٝٮل ٫ ال يجؽك أ٩ٌ  ٞن ي٧ك٨ ظ٢ٌ ٬ ؾق املنلكح كٚ
زي ٨٦ إماكال

ي
 ظٮؿ احلٌف  تو اجلٛف. ٚىؽر املذأهٌلني ثٕؽ دٌٞىي٫ كارشظ٫ ملة أ

ؾا ابلعر. ٚٞؽ ثنٌي يف ٬ ؾا املضةؿ أٌف  ا ل٭  املنرتؾ كاخليةؿ، َؿح رأينة ٦ٛيؽن
املنرتؾ كاخليةؿ ٣حف ٨٦ املجةظر األقةقٌيح ل٤ٛ٤كٛح،  إزجةت ٦٘ةيؿة احلٌف 

ؽث ػ٤بلن يف أوٮهلة األقةقٌيح. ك٨٦ كص٭ح ٩ْؿق ال ٦ة٩ٓ ٨٦  كإ٩كةرق ال حيي
ؿة ك٬ ؾا الالكـ ي٧ك٨ َؿظ٫ ظٮؿ املذ١ٌٛ  .(2)٠ٮ٩٭٧ة مؿدبذني ٣ٌٞٮة كاظؽة

ة، كػةٌو  ٌن أٌف كظؽد٭٧ة أك د٘ةيؿ٧٬ة ال دكر هل يف أذجةر٧٬ة ٨٦  حن كاملذؼٌي٤ح أي
 كص٭ح اجلْؿ املٕؿٌٚيح.

٥ أٌف احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح  املذرٌصٚح ٩ٮاص٫ منلكحن  ٚي٧ة خيٌه  أػؿل كَم/ ٗر
ح، ٚٞؽ رٌصح ث٭٧٪يةر احليٮا٩يٌ ٭ة ٨٦ ا٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح ل٤٪ٛف يي٪ْؿ إحل٭ة ىلع أ٩ٌ 

ثةإلنكةف كظؽق كأكرد  اك٩خ املذؼٌي٤ح أـ املذ١ٌٛؿة، ختذٌه  املذرٌصٚح قٮاءه  ثأفٌ 
اقذؽالالن يثجخ وٌعح رأي٫، ك٣ ١ٌ٪٫ يف اخلذةـ ل٥ ي٪ٙ اظذ٧ةؿ أف دكٮف دلل 

ة ٌٝٮةه  ٌن ة ػ أقين املخغٌيْث ػ »أػؿل ثؽؿ ٬ ؾق ا٣ٌٞٮة/  احليٮا٩ةت أي ٌٜ ٰٚؼق اٌّ ك
                                                                                              

ـدم، حم٧ؽدِف1) ، ٠ذةب اجلٛف، حتٞيٜ كدؽكي٨ حم٧ؽ األقٛةر، ارشح ( راصٓ/ مىجةح ي
 . 271 ص ،1 قٕيؽم ٦٭ؿ، ج

  األربٕح،، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح ( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ2)

 .214  ص ،8 ج 



 مىةدر املٕؿٚح  ............................................................................ 011

ٜسٜدة إاٌل يف اإلنفاف، كادلحلِ ىلع ٰذلٍ أٌف األوكاؿ الطادرة قٖ مري  م
ٜاٗات األعؽل حطػر ىلع ٕٗػو كاضػو ال يخنرٌي، ويه إهلأٌيث َٕا يبين  احلي

ا ىلع ٔراؿ كاضػ، كيشتٙ أف يكٜف لفائؽ اّكُ٘تٜت ةيخٙ، كلكُّ ؼائؽ قش  
ة ىلع كسٙ آعؽ ٌٜ ٰٚؼق اٌّ ة أعؽل ماكف  ٌٜ ٜاٗات ً  .(1)«احلي

ة أ٩ٌ م  ٞ كت ٬ ؾق ا٣ٌٞٮة ٨٦ ٝٮل اجلٛف ٧ٌة يؽٔٮ إىل ادل٬نح ظ ٫ ٠يٙ حتي
احليٮا٩يح ثح٪٧ة دلي٪ة مٮا٬ؽ كٝؿاا٨ دٛيؽ أٌف احليٮا٩ةت ا٣يٌت ٩ٕؿٚ٭ة ال د٤٧ٟ 
٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٞؽرات كا٣ٞٮل؟! ٚةحليٮا٩ةت ال ٢ٞٔ هلة ظٌّت تكٌؼؿ املذرٌصٚح 

ك٣حكخ دلي٭ة ٦ذرٌصٚح  كاملذ١ٌٛؿة أك دٞٮـ ث٤٧ٌٕيح اتلٕؿيٙ كاالقذؽالؿ.
أك إجيةد  صؽيؽةو  ك٦ذؼٌي٤ح د١ٌ٧٪٭ة ٨٦ ٥ْ٩ األمٕةر، أك ويةٗح ٦ٕةفو كوٮرو 

ـو  حو يٌ ٚ٪ٌ  أ٧ٔةؿو  ة إدراؾ ل٨ٛ٤ كل٧٤ٛة٬ي٥ اجل٧ةحلح؟ كرقٮ . ك٢٬ ل٤عيٮا٩ةت أقةقن
اكف ٤ٔي٭٥ ىلع أدین دٞؽيؿ ا٣زتاـ الى٧خ إزاء احليٮا٩ةت كاجلٛف احليٮا٩يح 

٢ إىل أد٣ٌح ٢ ٬ ؾق ا٣ٞؽرات إحل٭ة، إىل ظني اتلٮٌو كاال٦ذ٪ةع ٨ٔ نكجح ٦س
ؾا الؿأم. ح ل٭   كمٮا٬ؽ مؤٌيؽة أك ٦ٕةًر

ا ثني ا٣ٞؽ٦ةء ظٮؿ ٥٤ٔ  ظىي٤ح الالكـ َم أٌف الؿأم اٌلم اكف قةاؽن
ةمخف ٝٮنل اجلٛف ٬ٮ أٌف احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح ٞن ٚٞؽ أٌكؽكا يف  . كًل٧ة أارش٩ة قةث

،  ٌَيةت الك٦٭٥ ىلع مكأ٣ح ؽًرًلحن أٌف ٬ ؾق احلٮاٌس كا٣ٞٮل ٣حكخ لكٌ٭ة ٦ي

                                                                                              

 .799 دىعيط مؿدٌػٯ ٦ُ٭ؿم، ص ، اتلعىي٢، ( ث٭٧٪يةر1)



 010  ..................  ابلةب األٌكؿ/ ا٣ٛى٢ اثلةين/ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح، أ٩ٮأ٭ة كػىةاى٭ة ككّةاٛ٭ة

. ظٌّت إذا ق٧ٌ٤٪ة يف (1)كاملؽرًلح ٨٦ ثح٪٭ة ٧٬ة الٮا٧٬ح كاحلف املنرتؾ ٍٚٞ
د ا٣ٞٮل ٦جةظر كصٮد ا٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح ل٤٪ٛف ثىٌعح الؿأم ا٣ٞةا٢ ثذٕؽٌ 

ابلةَ٪ٌيح، كل٥ ٩٪١ؿ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح ٠ك، كل٥ ٩ٕذرب د٤ٟ األٕٚةؿ إٔٚةالن 
، ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأٌف الٮا٧٬ح ىلع أقةس ٬ ؾق (2)٦جةارشة ل٤٪ٛف كببل كاقُح

ا إىل ثٕي األد٣ٌح حه اقت٪ةدن . كيف ظة٣ح إ٩كةر الٮا٧٬ح، ٨٧ٚ (3)الؿؤيح مؿًٚٮ

                                                                                              

/ ( يٛ٭٥ ٨٦ ٔجةرة اث٨ قح٪ة يف النٛةء أ٫ٌ٩ يٕذرب دميٓ ا1) كأ٦ٌة ا٣ٞٮل »٣ٞٮل ابلةَ٪يح ٦ؽرًلحن
املؽرًلح ٨٦ ثة٨َ ٚجٌٕ٭ة ٝٮنل دؽرؾ وٮر املعكٮقةت كبٌٕ٭ة دؽرؾ ٦ٕةين املعكٮقةت. 
ة، ك٦٪٭ة ٦ة يؽرؾ إدرااكن أٌكحل ة، ك٦٪٭ة ٦ة يؽرؾ إدرااكن  ٕن ك٨٦ املؽًرٌلت ٦ة يؽرؾ كي٢ٕٛ ٦

[. ٬ ؾق 59 قح٪ة، اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء، حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، ص   ]اث٨« زة٩ينة
ٓ ٩ْؿ كدأم٢؛ ٧٠ة يرٌصح املعٜٞ ا٣ُٮيس يف ارشح اإلمةرات ثأ٩ٌ  ٫ ٣حكخ ا٣ٞٮل الؿؤيح مًٮ

 لك٭ة ٦ؽرًلح، ك٣حف ثح٪٭ة ٝٮة ٦ؽرًلح قٮل احلف املنرتؾ كالٮا٧٬ح.

 ( املٞىٮد ٨٦ الٮاقُح ٬٪ة، ا٣ٞٮل. كىلع ٬ ؾا ٚإف ٦ة يكٮف ثبل كاقُحو يٕين ثبل ٌٝٮةو. 2)

 يف/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم،، حم٧ؽظكني، د٤ٕيٞح ىلع األقٛةر، ( راصٓ/ ا٣ُجةَجةيئ3)
 ي٧ك٨ ك٣٨  » 1 د٤ٕيٞح ،217  ص ،8 ج  احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،

 ثةحلف حمكٮقح دٞٓ إ٧٩ة املعكٮقةت أف ك٬ٮ آػؿ ثٮص٫ مكذ٤ٞح ٝٮة الٮ٥٬ ٠ٮف يف امل٪ةٝنح
٥٤ ثأٔية٩٭ة ٦سبلن  كال٧٤ف كالك٧ٓ اكبلرص ا٣ْة٬ؿة احلٮاٌس  يف كصٮد٬ة ثٕؽ املنرتؾ  ٔك
ة ث٭ة اجلٛف كًلؾ لٟ ا٥٤ٕ٣  ،ي ة ٨٦ دم٤ح احٌتةد٬ة ثة٣ٞٮل ابلؽ٩يح حنٮنا ٨٦ االحٌتةدظٌٮر ٧٤ٔن

ؾق األمٮر املك٧ةة ثةملٕةين  ث٥٤ٕ  كجٮؽه اكملعجح كا٣ٕؽاكة كحنٮ٧٬ة م -اإلظكةيس احلىٮيل ث٭ 
ؾق ال١يٛيةت اجلٛكة٩يح ٬ٮ احلف  اجلٛف ث٭ة ظٌٮرنا ٥٤ٚ ال جيٮز أف يكٮف املؽرؾ ل٭ 

٧٠ة أف املؽرؾ تل٤ٟ ال١يٛيةت اخلةرصيح ىلع اػذبلٚ٭ة ٬ٮ ٬ٮ كدلٌؿد تك٧يذ٭ة  ،املنرتؾ
٦ٕةين ٝجةؿ الىٮر ٨٦ ص٭ح صٮاز ٝيةـ الىٮر اكحلؿارة كالكٮاد ثةخلةرج ٨٦ اجلٛف كابلؽف 

ٜ(؛ ج «  إزجةت ٌٝٮةو أػؿل مكذ٤ٌٞحو إلدرا٠٭ة ٚذأم٢ ٚي٫ ال يٮصت ٌٞ   ،362  ص ،3 )املع
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ا٣ُجيع إ٩كةر ػـا٩ذ٭ة كَم احلةْٚح. ك٨٦ ٬٪ة، دٮصؽ ٌٝٮة كاظؽة ٍٚٞ دؽرؾ 
ة. كىلع ٌن  ٬ ؾا، ٨٦ ثني احلٮاٌس املٕةين اجلـاٌيح كدؽرًؾ الىٮر املعكٮقح أي

                                                                                              

ح إىل اجلـيٌئ اكإلنكةف كا٣ٛؿس كالكٮاد مٌةٚ ٤ٞٔيح وٮرة لك الٮ٥٬ ي٪ةؿ ال» 1 د٤ٕيٞح
كابليةض ٦سبلن كإ٧ٌ٩ة ي٪ةؿ أمٮرنا صـاٌيحن مٮصٮدةن يف ثة٨َ اإلنكةف اكملعٌجح كا٣ٕؽاكة كالسكر 

٦ة٩ٓ ٨٦ نكجح إدرا٠٭ة إىل احلف املنرتؾ ٧٠ة قيأيت يف قٛؿ اجلٛف، كدلؿد  كاحلـف، كال
يح  تك٧يذ٭ة ٦ٕةين يف ٦ٞةث٢ الىٮر املؽرًلح ٨٦ َؿيٜ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿة ال يٮصت ٦جةي٪ح ٩ٔٮ
يف ا٢ٕٛ٣ ظٌّت حيٮج إىل إزجةت ٝٮة أػؿل ٚةحلٜ إقٞةط الٮ٥٬ ٨٦ رأس، كإق٪ةد ٫٤ٕٚ إىل 

ٜ(؛«  احلف املنرتؾ ٌٞ ـدم2كد٤ٕيٞح  )املع ، حم٧ؽدِف، د٤ٕيٞحه ىلع ٩٭ةيح ، مىجةح ي
ٚٞؽ ٔؿٚخ أٌف املن٭ٮر ثح٪٭٥ ٠ٮف ا٣ٌٞٮة »...  371 - 365ص ، 361احل٧١ح، د٤ٕيٞح 

، ٣ ك٨ اظذ٢٧ النيغ يف مٮ ًٓ ٨٦ النٛةء ٠ٮفى املذٮ٧٬ٌح َم املذ١ٌٛؿة الٮا٧٬ح ٌٝٮةن مكذ٤ٌٞحن
كاملذؼٌي٤ح ثٕي٪٭ة، كذ٬ت ميغ اإلارشاؽ إىل كظؽة الٮا٧٬ح كاملذؼٌي٤ح كاحلٌف املنرتؾ، 

قذةذ 
ي
يف د٤ٕيٞذ٫ ىلع األقٛةر إىل ٠ٮ٩٭ة َم احلٌف املنرتؾ، ٣ ١ٌ٪٫ نكت  كذ٬ت قٌيؽ٩ة األ

احلٌٮرٌم، كي٧ك٨ دأكي٢ الك٫٦ إىل أ٫ٌ٩  إحل٭ة إدراؾ املعٌجح كحنٮ٬ة، ٦ٓ أ٩ٌ٭ة ٤ٕ٦ٮ٦ح ثة٥٤ٕ٣
يذىٌٮر ٦ٕة٩ي٭ة اجلـاٌيح. كذ٬ت وؽر املذأهٌلني إىل أٌف الٮ٥٬ ٬ٮ ا٢ٕٞ٣ املذزٌنؿ ٨ٔ مؿدبذ٫، 

 .كال خي٤ٮ الك٫٦ ٨ٔ ٧ٗٮض، ٤ٚيذأٌم٢

ة ظٌٮري ة، كيأػؾ ال٨٬ ٦٪٭ة ٦ٕةين  ٥٤ ٧٤ٔن ٌٜ أٌف املعٌجح كحنٮ٬ة ٨٦ ال١يٌٛيةت اجلٛكة٩ٌيح دٕي كاحل
ـاٌيح، ىلع كزاف الىٮر اخليةحلٌح، ٚيذؾ٠ٌؿ٬ة ثٕؽ زكاهلة، ٧٠ة أ٫ٌ٩ يأػؾ ٦ٕةين لكٌيٌح ٠كةاؿ ص

املٕٞٮالت. كأ٦ٌة املٕةين اجلـاٌيح ا٣يت ٩ؽرًل٭ة يف احليٮا٩ةت كاأل٩ةيٌس ِٚم يف األو٢ ٦أػٮذة 
ـٌم ٫٤ٚ مأف ٨٦ ظةالد٪ة اجلٛكٌيح، ك٩جكج٭ة إحل٭ة مًلة ٩ؿل ٚي٭ة ٨٦ آزةر٬ة. كأ٦ٌة اإلدراؾ ا٣٘ؿي

ا منٕٮرنا ث٫. كأ٦ٌة األظاكـ ٚلكٌ٭ة وةدرة ٨٦ اجلٛف، ٧ٚة اكف ٦٪٭ة ٦٪ذ٭ينة  آػؿ، ك٣حف أمؿن
ة ٨ٔ دلٌؿد اتلؼٌي٢ كاتل٧سي٢ بن إىل ابلؽ٬ٌيةت ٚ٭ٮ وةدؽ كذك ٝي٧ح ٦٪ٌُٞيح، ك٦ة اكف ٦٪٭ة ٩ةم

ٜ(؛ ظكني زادق، حم 371 - 369املىؽر الكةثٜ، ص « ٚٞي٧ذ٫ ر٨٬ ل٤رب٬ةف ٌٞ  ٧ؽ،)املع
 .132ك 131ص  ،[ا٣برشٌيح املٕؿٚح أقف] ٬ة ٦ٕؿٚخ برشی؛ زيؿقةػخ



 012  ..................  ةين/ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح، أ٩ٮأ٭ة كػىةاى٭ة ككّةاٛ٭ةابلةب األٌكؿ/ ا٣ٛى٢ اثل

ؾا الكجت؛  ابلةَ٪ٌيح ٬٪ةؾ ٌٝٮة كاظؽة ٦ؽرًلح ٍٚٞ كَم احلف املنرتؾ. كل٭ 
أم ٠ٮف احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح األػؿل ٗي ٦ؽرًلح، ختذه املجةظر املٕؿٌٚيح 
ة اجلْؿ إىل اخليةؿ ٠ٮاعء  ٕن ثةحلف املنرتؾ كػـا٩ذ٫؛ أم اخليةؿ. كيججيغ َج

ف ٚي٫ الىٮر كا ـى ملٕةين اجلـاٌيح ػ ك٬ ؾا الؿأم اػذةرق ا٣ٕبٌل٦ح كاقٓ كاعـ ختي
أك ٩ٕنٌي كاعءن آػؿ ل٧٤ٕةين اجلـاٌيح. كىلع لك ظةؿ  -(1)ا٣ُجةَجةيئ كأزجخ وٌعذ٫

يك٧ٌي٫ "ظةْٚح" أك ذا٠ؿة كيٕذربق ػـا٩ح الىٮر  ٦ة يٕذربق ا٣ٕؿؼ "ػـا٩ح" كي
اتلىؽيٞةت، كاملٕةين اجلـاٌيح، ث٢ ظٌّت املٛة٬ي٥ كاملٕةين اللكٌٌيح كَل أ٩ٮاع 

خيٌٓ ٬ ؾا ل٤ذ٧عيه كاجلْؿ كدٞيي٥ ٦ؽل أذجةرق ٬٪ة ك٨٦ ظير اجلة٩ت 
 -ث٧ٕ٪ة٬ة املذٕةرؼ  -املٕؿيف. ٬٪ةؾ حبٮث ٦ٕؿٌٚيح ٠سية ظٮؿ احلةْٚح 

ة ك٩جعس٭ة كجنيت ٨ٔ تكةؤالد٭ة ثإجيةز. ٞن  كقجذ٪ةكهلة الظ
ٌّت ٫ رٌب٧ة ػُؿ ىلع ثة٣ك٥ ظيف ػذةـ ٬ ؾا ابلعر، تؽر اإلمةرة إىل أ٩ٌ 

اآلف أٌف املجةظر املٕؿٌٚيح ال دبذين ىلع مكةا٢ كصٮديح ٦س٢ حتٜٞ ا٣ٞٮل 
ابلةَ٪ٌيح كإزجةد٭ة. ك٦س٢ ٬ ؾق املكةا٢ ختذه ث٥٤ٕ اجلٛف ا٤ٛ٣كٌَف. كيف ٩٭ةيح 

اٌلي٨ حيذةصٮف إىل إزجةت ٬ ؾق ا٣ٞٮل ٥٬ ٨٦  األمؿ يف ٥٤ٔ اجلٛف ا٤ٛ٣كَفٌ 
٪ؽ أذجةر اجلٛف يٕذربكف اجلٛف احليٮا٩يٌ  ح كٝٮا٬ة اإلدرا٠ٌيح ٦ةٌديٌح، ٔك

كٝٮا٬ة اإلدرا٠ٌيح دلٌؿدة، ال دجُف رضكرة إلزجةت دٕؽد ا٣ٞٮل، ك٣ ك٨ ي٧ك٨ 

                                                                                              

، يف/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم، حم٧ؽظكني، د٤ٕيٞح ىلع األقٛةر، ( راصٓ/ ا٣ُجةَجةيئ1)
 ص ،8  ج ؛2ك 1 د٤ٕيٞح ،362  ص ،3 ج  احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يٌح األربٕح،

 .1 د٤ٕيٞح ،217 
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٥ ٝجٮؿ  ٥ تؿد٬ة كبكةَذ٭ة، كٗر الؿٌد ىلع ذ لٟ ثة٣ٞٮؿ/ إٌف اجلٛف احليٮا٩ٌيح ٗر
ا إىل أ٩ٌ  ٬ ؾق ٫ ال ي٧ك٨ إ٩كةر ٬ ؾا الؿأم، هلة مؤكف ككّةاٙ مٌّت. ك٩ْؿن

د ا٣ٞٮل ك٦٪٭ة ا٣ٞٮل ابلةَ٪ٌيح. النؤكف كالٮّةاٙ، إذف ال ي٧ك٨ إ٩كةر دٕؽٌ 
ذٞةد ثذٕؽد ا٣ٞٮل ابلةَ٪ٌيح  ك٨٦ ٬٪ة ٚإفَّ تؿد اجلٛف كبكةَذ٭ة ال ي٧٪ٓ األ
ل٤٪ٛف. كحن٨ ٩ؽرؾ ثة٥٤ٕ٣ الن٭ٮدٌم كاتلضؿبح ابلةَ٪ٌيح أ٩٪ة ٩ٛ٭٥ ثٕي 

، ك٩ٞٮـ ث٤٧ٌٕيح اتلٕؿيٙ ةن املٕةين، ك٩ؽرؾ ثٕي الىٮر، ك٩ى٪ٓ وٮرنا صؽيؽ
كاالقذؽالؿ، ك٩جىس ثٕي إدرااكد٪ة كبٕؽ ٦ٌؽة نكذُيٓ اقذؾاكر٬ة أك ثٕي 

 ٌٟ ٔ٪ؽ٩ة يف كصٮد ٬ ؾق األٕٚةؿ كالٮّةاٙ. ك٬ ؾق األٕٚةؿ  ٦٪٭ة. إذف ال م
ٌٟ  . كالدةو ٦ذٕؽٌ  ل أك مؤكفو كالٮّةاٙ تكذؽيع كصٮد ٝٮن  ة يف أ٩ٌ  م ٕن  ٫ الَج

ؽة ٨٦ ٬ ؾق األٕٚةؿ كالٮّةاٙ اكحلِٛ ي٧ك٨ ٝجٮؿ ا٣ٞٮؿ ثأف لك كاظ
كاالقذؾاكر أك االقرتصةع، كظِٛ الىٮر أك املٕةين، يذ٤ُت مأ٩نة أك ٌٝٮة ىلع 
ة. ٣ ك٨ أال ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ/ إٌف األٕٚةؿ كالٮّةاٙ املؾ٠ٮرة تني ىلع األ٢ٝ  ًظؽى
٨ َؿيٞ٭ة  إىل كصٮد احلف املنرتؾ، كاحلةْٚح ث٧ٕ٪ة٬ة ا٣ٕةـ، كاملذرٌصٚح، ٔك

 القذؽالؿ ىلع حتٜٞ ٬ ؾق ا٣ٞٮل اثلبلث أك املؿادت اثلبلث يف اجلٛف؟ي٧ك٨ ا

 اهذّش اهىصترن

ث٪ةءن ىلع ٦ة دٌٞؽـ، ٩ت٪ةكؿ ٬٪ة ٨٦ ثني ا٣ٞٮل املؾ٠ٮرة احلف املنرتؾ 
كاخليةؿ ث٧ٕ٪ةق الٮاقٓ )أك احلةْٚح ث٧ٕ٪ة٬ة املذٕةرؼ(، كنك٤ٌٍ الٌٮء ىلع 

عر ثٮّةاٙ احلف املنرتؾ. ٦ؽل أذجةر٬ة ٨٦ اجلةظيح املٕؿٌٚيح. ٩جؽأ ابل
يط ٝي٧ح كأذجةر احلًف أ٧كٚ ٣ح كّةاٙ احلف املنرتؾ هلة دأزي ٦٭٥ يف دًٮ
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ٓو  ٦ٕىنن  ااملنرتؾ كػـا٩ًذ٫ اخليةًؿ اٌلم يجؽك ذ كين٢٧ دميٓ املٕةين اجلـاٌيح  كاق
 كالىٮر املعكٮقح.

كوظائف   الحّس المشتر

أكرب، نني إىل ثٕي ؼ ىلع ٬ ؾق ا٣ٌٞٮة اإلدرا٠ٌيح ث٪عٮ اتلٕؿٌ  ٨٦ أص٢
٪ة ٩ؿل . ٩ؾ٠ؿ ىلع قبي٢ املسةؿ أ٩ٌ (1)كّةاٛ٭ة املٕؿكٚح ٔ٪ؽ ا٣ٞؽ٦ةء كاملذأٌػؿي٨

ٌٛ حبةقٌ  ٪ؽ أك٫٤ ٩ؽرؾ حبةقٌ ح ابلرص أٌف لٮف اتل ح الكؽ ظبلكد٫. ةح أوٛؿ. ٔك
ك٦ّت ٦ة رأي٪ة لٮ٫٩ ٩جذ٢ٞ ٨٦ لٮ٫٩ األوٛؿ إىل ظبلكة ٫٧َٕ، كحنك٥ أٌف ٬ ؾق 

ال٤ٮف ظ٤ٮة ا٥ُٕ٣. كًلؾ لٟ ٦ّت ٦ة أك٤٪ة٬ة كذٝ٪ة ظبلكد٭ة، ا٣ٛة٠٭ح الىٛؿاء 
 ٩جذ٢ٞ إىل لٮ٩٭ة كحنك٥ أٌف ٬ ؾا ا٥ُٕ٣ احل٤ٮ تل٤ٟ ا٣ٛة٠٭ح الىٛؿاء ال٤ٮف.

ة ٨٦ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ال تكذُيٓ إوؽار ٦س٢ ٬ ؾق األظاكـ. ٨٦ الٮاًط أٌف أي  
كحبةقح الكؽ ٩ٛ٭٥  ٚجةبلرص ٩ؽرؾ ٍٚٞ أٌف ٬ ؾا النػٰء أوٛؿ ال٤ٮف، كذاؾ أمحؿ.

ة ظ٤ٮ أك هلة ٥َٕ آػؿ، ك٣ ك٨ ال ٩ؽرؾ أٌف ٬ ؾا النػٰء احل٤ٮ ٬ٮ أٌف ٥َٕ ٬ ؾق املةدٌ 
ذ لٟ النػٰء األوٛؿ ال٤ٮف. إذف ٦س٢ ٬ ؾق األظاكـ ٣حكخ ٨٦ ٢٧ٔ احلٮاٌس 
ا٣ْة٬ؿٌيح. ك٣ ك٨ ٢٬ ٨٦ امل٧ك٨ وؽكر ٦س٢ ٬ ؾق األظاكـ ٨٦ ا٢ٕٞ٣؟ ٨٦ كص٭ح 

/ ألفٌ ٩ْؿ ا٣ٞؽ٦ةء ال ي٧ك٨  ا٢ٕٞ٣  نكجح ٦س٢ ٬ ؾق األظاكـ إىل ا٢ٕٞ٣؛ كذ لٟ أٌكالن

                                                                                              

( لبلَبلع ىلع الٮّةاٙ ا٣يت ذ٠ؿ٬ة ا٣ٞؽ٦ةء كاملذأػؿكف كاقذؽلٮا ث٭ة ىلع حتٜٞ ٬ ؾق ا٣ٌٞٮة، 1)
 راصٓ ىلع قبي٢ املسةؿ اهلةمل اتلةل.
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يؽرؾ اللكيةت ك٣حف األمٮر اجلـايٌح، يف ظني أٌف ٬ ؾق األظاكـ صـايٌح كال ثٌؽ أف 
ة ٦س٢ ٬ ؾق األظاكـ.  ٝةدرةن  يكٮف ٦ؽرًل٭ة ٌٝٮةن  ٌن ىلع إدرا٠٭ة؛ زة٩ينة/ ل٤عيٮا٩ةت أي

٫٧ٕ،  تن٥ٌ  ٭ة ٔ٪ؽ٦ةك٩ؾ٠ؿ ٨٦ ذ لٟ ىلع قبي٢ املسةؿ أ٩ٌ  النػٰء دؽرؾ ٦ؾا٫ٝ َك
ا أك ٔىة ثيؽ اإلنكةف دذؾ٠ؿ األل٥ اٌلم تكبج٫ هلة؛ ٚذٌٛؿ ٦٪٫.  كظني دؿل ظضؿن
ك٨٦ الٮاًط أٌف احليٮا٩ةت ال ٢ٞٔ هلة. ك٬ ؾا يٕين أٌف لئلنكةف كاحليٮاف ػ إًةٚح 

ٌٝٮة آػؿ يؽرؾ ٦س٢ ٬ ؾق الىٮر. ٬ ؾا احلف اٌلم ٬ٮ  ةإىل احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيٌح ػ ظك  
يكًٌم "احلٌف  املنرتؾ". كٝؽ اقذؽٌؿ اث٨ قح٪ة كظ٧١ةء آػؿكف ٠سيكف ٨ٔ  ثةَ٪يٌح ي

ةاٙ ىلع كصٮد ٌٝٮة أػؿل ٗي ا٢ٕٞ٣ كاحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيٌح  َؿيٜ ٬ ؾق األمٮر كالّٮ
ٜاف ٔا جتخٕف ويٙ »اق٧٭ة "احلف املنرتؾ". ٝةؿ اث٨ قح٪ة/  كلٜ لٓ يكٖ يف احلي

ٜـات، تلكٌؼرت قْيٙ احل ٌٓ داال  ضٜر املطف هلا ىلع اّؽكٓ كلٓ  ياة، كلٓ يكٖ الش
ا ضٜرة األلٓ  ،يٌاٚا ىلع اّؽكٓإ يكٖ الطٜت داال   ٚؽ كلٓ حكٖ ضٜرة اخلشتث حَؼ

ؼق الطٜر دلٕفه  ؛ضٌّت حٛؽب ٔ٘ٙ ٰٛ ٖو  كاضػه  ويشب ال حماّث أف يكٜف ل  .(1)«ٖٔ ةاؼ

ا  الٮّيٛح األػؿل ل٤عٌف  املنرتؾ َم أٌف اإلنكةف ينة٬ؽ أظية٩نة وٮرن
ٌٞ ػةريجٌّ  ٣حف هلة كصٮده  ٜ يف ٩ٛك٫ ٍٚٞ. ٨٦ ذ لٟ ٦سبلن أٌف اإلنكةف ، كدذع

                                                                                              

 ٠ؾ لٟ،. 229 حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، صقح٪ة، اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء،   ( اث1٨)
 الؿازم، ؛339 - 338ك 332  ص ،2 ج ، ارشح اإلمةرات، ادلي٨ ٩ىي ا٣ُٮيٌس،/ راصٓ
، حم٧ؽ ادلي٨ وؽر النيازم، ؛335  ص ،2 ج  املجةظر املرشٌٝيح، حم٧ؽ، ادلي٨ ٚؼؿ

 .216 ك 215  ص ،8 ج احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، 
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، ك٦٪٭ة ٦ة ٬ٮ ٦٪٭ة ٦ة ٬ٮ مؿيئٌّ  ٠سيةن  يؽرؾ يف امل٪ةـ وٮرنا ظٌكيٌحن 
ـه مك٧ٮعه  ، يف ظني أٌف ٬ ؾق الىٮر ال كصٮد هلة يف ، ك٦٪٭ة ٦ة ٬ٮ من٧ٮ
إىل ذ لٟ، ٬٪ةؾ ٨٦ اجلةس ٨٦  ثإزاء. إًةٚحن  ك٣حف هلة ٦ة ،ةريجٌ ا٣ٕةل٥ اخل

يؿل أ٦سةؿ ٬ ؾق الىٮر يف احلْٞح، ٦س٧٤ة ٬ٮ احلةؿ ثة٣جكجح إىل املىةثني 
ؤالء يؽرًلٮف وٮرنا ال كصٮد  ٩ٛكيٌحو  ثأمؿاضو  أك ٨٦ دلي٭٥ ػٮؼ مؽيؽ. ٚ٭ 

٦ة دٌٞؽـ  هلة يف الٮاٝٓ اخلةريج، ث٢ َم مٮصٮدة يف أ٩ٛك٭٥ ٍٚٞ. كب٪ةءن ىلع
ؽًرؾ ٬ ؾق الىٮر ٣حف ا٢ٕٞ٣ كال احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، ث٢ ٬ٮ ٌٝٮة  يٛ٭٥ أٌف ٦ي
أػؿل؛ ٌٝٮة دكٮف ٬ ؾق الىٮر ظةرضة دلي٭ة كدؽرًل٭ة ٨ٔ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ، 

 .(1)ك٬ٮ "احلف املنرتؾ"

ي٧ك٨ إًٛةء مـيؽ ٨٦ ا٧ٕ٣ٮ٦يح ىلع ٢٧ٔ احلف املنرتؾ. ٚةحلف 
ىٮرى احلةو٤ح ٨٦ ننةط املذؼٌي٤ح املنرتؾ يؽرؾ ثةإلًةٚح ٦ة دٌٞؽـ ال

ة أٌف املذؼٌي٤ح حبؽٌ  ٞن زتف يف اخليةؿ. كًل٧ة ذ٠ؿ٩ة قةث ذاد٭ة  )املذرٌصٚح( ا٣ٌيت ختي
٣حكخ ٌٝٮة ٦ؽرًلح، كإ٧٩ة ٤٧ٔ٭ة اتلرٌصؼ يف الىٮر املٮصٮدة يف ػـا٩ح اخليةؿ. 
ك٬ ١ؾا ٥٤ٕ٩ أٌف ٦ؽرؾ الىٮر ا٣يٌت دأيت ٨ٔ َؿيٜ دؿًليت كدرٌصؼ املذؼٌي٤ح، 

                                                                                              

 227 حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، صقح٪ة، اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء،   ( راصٓ/ اث1٨)
 احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،  حم٧ؽ، ادلي٨ وؽر النيازم، ؛228ك

  ،2 ج  ، املجةظر املرشٌٝيح،الؿازم، ٚؼؿ ادلي٨ حم٧ؽ ؛211ك 219  ص ،8 ج 
 . 338ك 337  ص
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ٰٚؼق »حلٌف املنرتؾ. ٝةؿ ث٭٧٪يةر يف ٬ ؾا الىؽد/ ٬ٮ ا كاجلىؿ حػرؾ ٔا حؽًلتٙ 
ٜاـؽث احلٌؿ املشرتؾ كٔا يؽًلتٙ  ة )يكين املخٌصوث( كحىٌطْٙ ٖٔ الطٜر ة ٌٜ اٌّ

ٌٜٕٚيث ة ال ٌٜ ٜاـؽث اٌّ   .(1)«ٖٔ املكاين ة

ة ٠ؾ لٟ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إٌف دلةؿ ٢٧ٔ احلٌف املنرتؾ كإدرااكد٫ أكقٓ م٧ٌ 
ح أمةر احل٧١ةء كا٣ٕؿٚةء/ ثٕي الىٮر احلٌكػٌيح ث٧ة ٚي٭ة املؿايٌ ذي٠ؿ؛ كًل٧ة 

ح ك٦ة مةلك٭ة، دؿتك٥ يف ٩ٛٮس أوعةب ال١نٙ، ث٢ دلل األ٩بيةء  كاملك٧ٔٮ
كيف ظٌك٭٥ املنرتؾ. ٬ ؾق الىٮر كاملٕةين إ٦ة أف  كاألكحلةء املٕىٮ٦ني 

ىٮر دكٮف ظٞةاٜ دلٌؿدة دتزٌنؿ ٨٦ ا٣ٕةل٥ ا٤ٕ٣ٮم كبٕؽ أف دكتّس زٮب ال
يف ٦سةؿ  مٮصٮدةن  حن ة أف دكٮف وٮرنا ٔيجيٌ دؿتك٥ يف ظٌك٭٥ املنرتؾ. كإ٦ٌ 

٦٪ٛى٢، كظني ادٌىةؿ اإلنكةف ثؾ لٟ ا٣ٕةل٥ ييؽرؾ ثٕي احلٞةاٜ كالىٮر 
يط ذ لٟ ٬ٮ أ٩ٌ  ٥ إ٩كةر كصٮد اعل٥ املسةؿ ٨٦ ٝج٢ املٮصٮدة ٚي٫. كدًٮ ٫ ٗر

ةع احل٧١ح املذٕةحلح ةاني، ٗي أٌف ا٣ٕؿٚةء كاحل٧١ةء اإلارشاٝيني كأدجاملنٌ 
ة لن٭ٮد ا٣ٕؿٚةء كاقذؽالالت  ٠سيةن  أٝةمٮا أد٣ٌحن  ٞن ٮال٥ الٮصٮد كٚ ىلع كصٮدق. ٔك

 احل٧١ح اإلارشاٝيح كالىؽراايح ٦ذٕؽدة كذات زبلث مؿادت/

 . اعل٥ ا٣ُجيٕح أك األصكةـ ك٬ٮ أد٩ة٬ة.2
                                                                                              

لكزبكارم، ا/ راصٓ ٠ؾ لٟ،. 786 دىعيط مؿدٌػٯ ٦ُ٭ؿم، ص ، اتلعىي٢، ( ث٭٧٪يةر1)
، احل٧١ح املذٕةحلح يف يف/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم، د٤ٕيٞحه ىلع األقٛةر، املبل ٬ةدم

 .1 د٤ٕيٞح ،193  ص ،9 ج   األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،
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يح . اعل٥ ا٣ٕٞٮؿ أك املضٌؿدات اتلة٦ح أك األركاح ا٣بكيُح ا٣يٌت َم ٩ٮرا1٩
 حمٌح ك٬ٮ أٔبل٬ة.

 . اعل٥ املسةؿ أك اخليةؿ امل٪ٛى٢، ك٬ٮ يٞٓ ثني ٬ ؾي٨ ا٣ٕةملني.1

 ة ٦ٓ اعل٥ ا٣ُجيٕح كاعل٥ ا٣ٕٞٮؿ، ك٬ٮ ٨٦ ص٭حو منةث٫ه ي  اعل٥ املسةؿ ال يتجةي٨ لكٌ 
لالك ا٣ٕةملني. مٮصٮدات ٬ ؾا ا٣ٕةل٥ ٨٦ ظير األثٕةد اجلك٧يح كاخلىةاه املةٌديٌح 
منةث٭ح ألصكةـ اعل٥ ا٣ُجيٕح كمٮصٮداد٭ة. ك٨٦ ظير اتلضؿٌد ٨ٔ املةدة َم 

 ظٞةاٜ ٩ٮرا٩يح كمنةث٭ح ٣ٕةل٥ ا٣ٕٞٮؿ كاألركاح ا٣بكيُح/

ؽ ٜٗراين شب» ؽ اقْٓ أٌف اّكالٓ املرايل ٜٚ اعلٓ ركضاين ٖٔ سٜٚ يٙ ةاجلٜٚ
ؽ املشٌؽد اّكٌٌٌل يف َٜٗٙ  ا ٌٔػاري ا، كباجلٜٚ ـن اجلفٕاين يف َٜٗٙ حمفٜ
؛ ألٌٗٙ ةؽزخه كضػٌّ  ؽو دلٌؽدو قٌٌل  ٜٗراٗي ا، كّيؿ جبفٓ مؽًٌلبو ٔاٌدم  كال سٜٚ
ا  ٛن ا ةاخلياؿ امل٘ىطِ؛ لُٜٗٙ مري ٔادم تشبي ِه ةيٕ٘ٛا... كيفٌّم أيغن واض

 .(1)«ةاخلياؿ املٌخطِ

ة اخليةؿ اٌلم  -يف اعل٥ املسةؿ ل٤ٕٞٮؿ أك األركاح يتكىٌن  ٌن يكًٌم أي ي
ة  -امل٪ٛى٢  ٌن اتلضٌك٥ كا٠تكةب وٮرة صك٧ة٩يح، ٧٠ة ي٧ك٨ لؤلصكةـ أي

 أف دىي ركظة٩يح كتكي ٨٦ اعل٥ ا٣ُجيٕح إىل اعل٥ املسةؿ.

                                                                                              

ىلع ٚىٮص احلك٥، املٞؽ٦ح، ا٣ٛى٢ ( ا٣ٞيىػؿم، داكد ث٨ حم٧ٮد، ارشح ا٣ٞيرصم 1)
 . 31 الكةدس، ص
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٪ٛى٢ يٞٓ يف ٦ٞةث٢ اخليةؿ املذى٢. كاخليةؿ  اعل٥ املسةؿ أك اخليةؿ ال٧ي
٥ ثةجلٛف اإلنكة٩ٌيح، ىلع ػبلؼ اخليةؿ امل٪ٛى٢ اٌلم ٬ٮ اعل٥ املذى٢ ٝةا

ي ٦ذٌٞٮـ ث٭ة. كًل٧ة أٌف اجلٛف اإلنكة٩ٌيح دذى٢  مكذ٢ٞ ٨ٔ ٩ٛف اإلنكةف ٗك
ٔيجيح ٦ةٌديٌح  ا٦ٓ اعل٥ ا٣ُجيٕح ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كدجزتع وٮرن 

ٌس حمكٮقح ٨٦ اعل٥ ا٣ُجيٕح، ٠ؾ لٟ اجلٛف دذى٢ حبٮاس مبي٭ح ثةحلٮا
ا٣ْة٬ؿٌيح ا٣يٌت دذ٤ٕٜ ثإدراؾ اعل٥ ا٣ُجيٕح، كدذى٢ ثٕةل٥ املسةؿ أك اخليةؿ 
ال٧ي٪ٛى٢ كديؽرؾ ٦ة ٚي٫ ٨٦ ظٞةاٜ، كتنة٬ؽ الىٮر املسةحلح ثٕني ثؿزػيح 

 ٣غ.إكتن٥ الؿكااط املسةحلح حبةقح م٥ٌ ثؿزػيح 

ة مخف ظٮاٌس ختذ٤ٙ ٨ٔ احلٮاٌس  ٌن كىلع ٬ ؾا، ٚإف ٣ٕةل٥ املسةؿ أي
ظٞةاٜ ذ لٟ ا٣ٕةل٥ أز٪ةء اجلٮـ ٨ٔ َؿيٜ  ا٣ْة٬ؿٌيح. كاإلنكةف يؽرؾ اعدةن 

احلٮاٌس اخليةحٌلح )ا٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح املذ٤ٌٕٞح ثٕةل٥ املسةؿ أك اخليةؿ امل٪ٛى٢(، 
ة. ٌن  كإف اكف ٨٦ امل٧ك٨ أف يؽرؾ د٤ٟ احلٞةاٜ ظني احلْٞح أي

احلْٞح، ييذةح االدٌىةؿ ثكبل اع٣ٌم ا٣جنأة؛  ظني٫ تؽر اإلمةرة إىل أ٩ٌ 
٪ٛى٢، ٣ ك٨ٌ اإلنكةف يؿل اعدةن  يف  اعل٥ اخليةؿ املذى٢، كاعل٥ اخليةؿ ال٧ي

ى٢ كأظية٩نة احلٞةاٜ املذ٤ٌٕٞح ثةخليةؿ امل٪ةـ احلٞةاٜ املذ٤ٌٕٞح ثةخليةؿ املذٌ 
ٌٜ َؿيٞ٭٥  لٟ أوعةب ال١نٙ م امل٪ٛى٢. كىلع ٬ ؾا يكذُيٓ اجلةا٥ كًلؾ 

اعل٥ اخليةؿ، كاالدٌىةؿ ث٧ٮصٮداد٫. كيذةح لالك ٬ةدني ا٣ٛبتني االدٌىةؿ إىل 
ٌٞ ثٕةل٥ اخليةؿ امل٪ٛى٢، كبٕةل٥ اخليةؿ املذٌ  ٜ يف ٩ٛف ى٢ اٌلم يذع

اكف ظني اجلٮـ أك ظني احلْٞح حيى٢  اإلنكةف، ك٬ ؾا االدٌىةؿ قٮاءه 
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٨ َؿ اٌلم ٬ٮ ٢ٕٚ احلٌف  ثةتلؼٌي٢ كاإلدراؾ اخليةلٌ  يٜ ٬ ؾق املنرتؾ. ٔك
ى٢ اإلنكةف ثٕةل٥ املسةؿ أك اخليةؿ امل٪ٛى٢ كيؽرؾ ظٞةا٫ٞ. األداة يذٌ 

ة الؿؤيح ا٣ٞةا٤ح ثأفٌ  ٕن  املنرتؾ ٦ججيٌحه  اتلؼي٢ٌ حيى٢ ٨ٔ َؿيٜ احلٌف  كَج
ىلع أقةس إزجةت ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞٮة ل٤٪ٛف، كإاٌل ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثٞؽرة اجلٛف 

 مكذ٢ٞي  كامل٪ٛى٢ ىلع حنٮو ى٢ ىلع م٭ٮد احلٞةاٜ اخليةحٌلح يف املسةؿ املذٌ 
 .(1)املنرتؾ اكحلٌف  كدكف احلةصح إىل ٌٝٮةو 

٥ ا٩٭٧ةؾ اجلٛف ث٧ُٕيةت احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كانن٘ةهلة  كىلع ٬ ؾا ٗر
ة اال٩تجةق إىل ابلة٨َ. كإذا ا٩تج٭خ اجلٛف أك ٌٝٮد٭ة  ٌن ث٭ة، تكذُيٓ أي
ٜ املذؼٌي٤ح، كَم احلف املنرتؾ، إىل ابلة٨َ، ي١٧٪٭ة منة٬ؽة ظٞةا

٠سية؛ ذ لٟ ألف اجلٛف إذا ا٩رصٚخ ٨ٔ ا٣ٕةل٥ اخلةريج ككارداد٫ 
ك٦ُٕيةد٫ احلٌكػٌيح، ي١٧٪٭ة الىٕٮد إىل مؿدجح املسةؿ امل٪ٛى٢ أك مؿدجح 
ا٢ٕٞ٣ اٌلم ٚي٫ اجلٮا٬ؿ اجلٮرا٩يح ا٤ٕٞ٣يح كاملضٌؿدات اتلة٦ح. إٌف ا٩رصاؼ 

كاالرديةض، اجلٛف ٨ٔ ابلؽف ك٦ُٕيةد٫ احلٌكػٌيح حيى٢ ٨ٔ َؿيٜ اجلٮـ، 
٪ؽ اجلٮـ ال دـكؿ لٌك  احلضت كال حيى٢ ا٩رصاؼ دةـ ٨ٔ ابلؽف  كاملٮت. ٔك

٥ ذ لٟ ي٧ك٨ لئلنكةف اال٩ُٞةع ٨ٔ اعل٥  ككارداد٫ احلٌكػٌيح، ك٣ ك٨ ٗر
املةدة كاالتلٛةت إىل ثةَ٪٫ كدكٮف هل منة٬ؽات يف مؿآة ٩ٛك٫ ىلع ٦ٞؽار 

                                                                                              

ؿًظخ 1) َي ٥ أف د٤ٟ األد٣ح  ( حيذةج حبر كارشح أد٣ح إزجةت احلف املنرتؾ دلةالن آػؿ، ٗر
ا إىل الٮّةاٙ. كبةإلًةٚح إىل ذ لٟ ٚإ ف ثٕي الٮّةاٙ املجكٮبح إحل٭ة، ٨٦ ٝجي٢ اقت٪ةدن

 املٞةر٩ح كاحلك٥ يف الٮّيٛح األكىل إ٧٩ة دذعٜٞ ث٧كةٔؽة ا٢ٕٞ٣.
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 دة.ا٩كنةؼ احلضت كا٩ُٞةع ا٩تجةق اجلٛف إىل اعل٥ املة

يجن٢٘ احلف املنرتؾ اعدة ثةلٮاردات احلٌكػٌيح كي٢ٛ٘ ٨ٔ ابلة٨َ، ك٣ ك٨ 
ٔ٪ؽ ا٩ُٞةع ا٬ذ٧ةـ اجلٛف ثةبلؽف، أك ٔ٪ؽ٦ة يت٪ةٝه انن٘ةؿ اجلٛف 
ثةملُٕيةت احلٌكػٌيح كدؽثي مؤكف ابلؽف، دذض٫ مؿآة اخليةؿ )احلف املنرتؾ( 

اإلنكةف كاحلف حنٮ اعل٥ املٕىن كالىٮر املضٌؿدة. ٬٪ةؾ كص٭ةف جلٛف 
، ككص٫ حنٮ اعل٥ ا٣٘يت  ٌٰ املنرتؾ/ كص٫ حنٮ اعل٥ الن٭ةدة كا٣ٕةل٥ احلٌكػ
. كاملٕىن، كدذض٫ اجلٛف ٔ٪ؽ احلْٞح اعدة وٮب اعل٥ الن٭ةدة كا٣ٕةل٥ احلٌّسٌ 
كبٕؽ٦ة دذٮو٢ اجلٛف ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح إىل اإلدرااكت احلٌكػٌيح، 

احلف املنرتؾ كػـا٩ذ٫ )ك٬ٮ اخليةؿ( دؿتك٥ وٮر املعكٮقةت اخلةرصٌيح يف 
اخلةرصٌيح املعكٮقح إىل وٮرة ظٌكٌيح، ز٥ دؿدِف الىٮرة  ةك٬ ١ؾا دؿدِف الىٮر
 .حو ػيةحلٌ  احلٌكػٌيح إىل وٮرةو 

يت٪ٌج٫ اإلنكةف إىل ثةَ٪٫ ٔ٪ؽ اجلٮـ أك االرديةض أك املٮت، كيٌَف ىلع 
ٮىر. ك٨٦ ٬٪ة ٚةٌف األمٮر املٕٞٮ٣ح  ٣حكخ هلة وٮرة، ظني يت ا٣املٕةين َةثٓ الىي

دكتّس ثسٮب الىٮرة د٭جٍ ٨٦ اعل٥ ا٢ٕٞ٣ إىل اخليةؿ كاحلف املنرتؾ. 
احلف املنرتؾ ال ٚةرؽ دلي٫ أف يكٮف ٦ة ختٌي٫٤ ٝؽ صةء ٨٦ اعل٥ املعكٮس أك 
ا٩كنٙ هل ٨٦ ثة٨َ اجلٛف ٨ٔ َؿيٜ االدٌىةؿ ثٕةل٥ املسةؿ أك ا٢ٕٞ٣، ٚ٭ٮ 

 ختٌي٢ ٨ٔ أم َؿيٜ ظى٢.

ك٥ إىل ٌٔؽة أٝكةـ/ ٝك٥ حيذةج إىل دٛكي، كٝك٥ آػؿ إٌف ٦ة ييؿل  يف امل٪ةـ يٞي
ال أً٘ةث أظبلـ، أك وٮرنا أكصؽد٭ة إ٣حف حبةصحو إىل دٛكي؛ كٝك٥ زة٣ر ٣حف 
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ةٚح إىل ذ لٟ ٚةف ٦ة يؽرًل٫ اإلنكةف يف امل٪ةـ ي٧ك٨ أف يؿاق املذؼي٤ح ك اجلٛف. ثةإًل
ـ٬ة كًلرثد٭ ٥ د٧ةي ة (1)ة، حتى٢ ثةحلف املنرتؾيف احلْٞح. ك٬ ؾق اإلدرااكت ٗر ٞن . َج

لؿؤيح املنةاني ا٣يٌت د٪١ؿ اعل٥ املسةؿ أك اخليةؿ امل٪ٛى٢، دي٪ٍف ٍٚٞ منة٬ؽة 
كإدراؾ مٮصٮدات ذ لٟ ا٣ٕةل٥ ثةحلف املنرتؾ، كأ٦ة منة٬ؽة الىٮر كإدراؾ املٕةين 

 يف امل٪ةـ كاحلْٞح ٚ٭ٮ ثةؽو ىلع ٝٮد٫ ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ٥٬. 

ة ل٤ؿؤيح ا٣ٕؿٚة٩يٌح، كاحل٧١ح اإلارشاٝيح، ٫ كػبلوح الالكـ أ٩ٌ  ٞن كٚ
كالىؽراايح، ا٣ٌٞٮة ا٣ٌيت هلة ًو٤ح ثٕةل٥ املسةؿ أك اخليةؿ امل٪ٛى٢، كي١٧٪٭ة 
االدٌىةؿ ث٫ يف ظةؿ اجلٮـ أك احلْٞح ٬ٮ "احلف املنرتؾ". كٝؽ يٕرٌبكف ٨ٔ 
٬ ؾق ا٣ٌٞٮة أظية٩نة ثٌٞٮة اخليةؿ، ك٣ ك٨ٌ ٦ٞىٮد٥٬ احلف املنرتؾ. كٌٝٮة 
ة الوُبلح احل٧١ةء كا٣ٕؿٚةء ظةْٚح كػـا٩ح ل٤ىٮر كَم ٗي  ٞن اخليةؿ كٚ
ؽًرًلح. كب٧ة أٌف اخليةؿ ػةزف ل٤ىٮر املٮصٮدة يف احلف املنرتؾ يؾ٠ؿكف  ٦ي

ؽرًؾ )احلف املنرتؾ( اكف ٬ ؾا  كقٮاءه  .(2)اق٥ اخلـا٩ح أظية٩نة ثؽالن ٨٦ ال٧ي
ة أـ ال، ال ٌٟ  االقذ٧ٕةؿ وعيعن ة اخليةؿ يف ٦س٢ ٬ ؾق يف أٌف املؿاد ٨٦ ٝٮٌ  م

 املٮارد ٬ٮ احلٌف املنرتؾ.

                                                                                              

املٞؽ٦ح، ا٣ٛى٢  ( ا٣ٞيرصم، داكد ث٨ حم٧ٮد، ارشح ا٣ٞيىػؿم ىلع ٚىٮص احلك٥،1)
،32 - 31الكةدس، ص  كٌيؽ املجؽأ كاملٕةد، دىعيط ال ؛ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ٌؽه

 .483 - 467  ص اآلمتيةين، ادلي٨  صبلؿ

، يف/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازمد٤ٕيٞح ىلع األقٛةر،  ( راصٓ/ الكزبكارم، املبل ٬ةدم،2)
 . 1 د٤ٕيٞح ،193  ص ،9 املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج  احل٧١ح 
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 اهذّش اهىصترنىحاو 

دلةؿ ٩ٛٮذ احلٌف املنرتؾ كاقٓ كين٢٧ ال١سي ٨٦ اإلدرااكت. ىلع أقةس 
 حبر الٮّةاٙ اٌلم قجٜ ذ٠ؿق، ي٧ك٨ دجٮيت أ٧٬٭ة ىلع اجلعٮ اتلةل/

ات يف ضاؿ ضغٜر املادٌ 1 احلٌف املنرتؾ ث٧ٕيٌح  ة/. إدراؾ املطفـٜ
إدراؾ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كيف َٮهلة، يؽرؾ الٮاردات ا٣ٌيت ديؿق٢ ٨٦ 
ني ٨٦ اإلدراؾ  احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح إىل اخليةؿ. املٕؿٚح ثذ٧ةيـ ٬ ؾي٨ اجلٔٮ
كدٕؽد٧٬ة حتى٢ ٨ٔ َؿيٜ االقذؽالؿ. ٝةؿ وؽر املذأهٌلني يف ٬ ؾا املٕىن/ 

ا ٔ٘ٙ يف احلؿ املشرتؾ ضٜرة  إذا» احٌتػ أةصٗا شيئا كضطِ أيغن
اإلدرااكف كال يخٌّٕي جلا ٔا حيطِ يف آّث ابلطػؽ كٔا حيطِ يف احلؿ 

ػ كدحلِ ث٢ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأف ٦ة ييؽرىؾ ٨ٔ َؿيٜ  .(1)«املشرتؾ إاٌل ةـٜ
احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ٨٦ لٮف اجلك٥، كملك٫، ك٫٧َٕ، كراحئذ٫ يى٢ إىل 

ة ٚ ٕن ي٧ة يؿدجٍ احلف املنرتؾ، كدٞٮـ ٬ ؾق ا٣ٌٞٮة ثإدراؾ ٬ ؾق األمٮر دمي
لٟ اجلك٥/ ٨٦ لٮ٫٩، كظض٫٧، ك٫٧َٕ، كراحئذ٫.  ثؾ 

ٜـ أك احلٌـث/ 2 ات يف ضاؿ قػـ ضغٜر املادة؛ يف اجل ثٕؽ . إدراؾ املطفـٜ
إدراؾ املعكٮقةت ا٣ٕيجٌيح ثةحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح يىٌٮر٬ة احلٌف املنرتؾ )أك 

ؾا اخليةؿ( كيىٮغ هلة وٮرة دت٪ةقت ٦ٕ٭ة كحيْٛ٭ة يف ػـا٩ح اخليةؿ. ك٬ ١
                                                                                              

  ،6 ج املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،  احل٧١ح  ( النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ،1)
 .242  ص
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ٔ٪ؽ٦ة يؿاصٓ اإلنكةف أك احليٮاف ػـا٩ح اخليةؿ، يكذُيٓ ٨ٔ َؿيٜ احلٌف 
املنرتؾ إدراؾ املعكٮقةت ا٣يٌت ظى٢ ٤ٔي٭ة حلؽ اآلف، ٧٠ة يكذُيٓ يف 
امل٪ةـ اقذؾاكر د٤ٟ املعكٮقةت كاقذٕؿاً٭ة. كبٕي ٦٪ة٦ةد٪ة يف احلٞيٞح 

 إدراؾ كاقذؾاكر تل٤ٟ املعكٮقةت املةًيح.

يفخٕػ3 ٨٦ ٦٭ةـ ككّةاٙ احلٌف ٖٔ االحٌطاؿ ةكالٓ املراؿ/  . إدراؾ ٔا ي
املنرتؾ إدراؾ األمٮر ا٣يٌت دأيت ٔرب االدٌىةؿ ثٕةل٥ املسةؿ أك اخليةؿ امل٪ٛى٢، 
كًلؾ لٟ إدراؾ احلٞةاٜ ا٤ٕٞ٣يح ا٣يٌت د٭جٍ ٨٦ ا٣ٕةل٥ ا٤ٕ٣ٮم إىل ا٣ٕةل٥ الكٛيل 

 كدذؼؾ َةثٓ الىٮر.

٨٦ مؤكف   ٜر كاملكاين/. إدراؾ األمٜر املفخٌٕػة ٖٔ حؽًليب الط4
ثذع٤ي٢ كدؿًليت املذؼي٤ٌح احلٌف املنرتؾ إدراؾ األمٮر ا٣ٌيت دى٪ٕ٭ة 

 الىٮر كاملٕةين اجلـايٌح.

ظيٮا٩نة ثٕىص  إذا آذل إنكةفه  . ٌٔارٗث احلارض ةاملايض كٔا شاةٙ ٰذلٍ/5
ؽرؾ  ، ٚعي٪٧ة حيؿؾ ا٣ٕىة يف يؽق مٌؿة أػؿل ي٭ؿب ذ لٟ احليٮاف. ك٦ي ٦سبلن

 ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت ٬ٮ احلٌف املنرتؾ. ٚىٮرة ا٣ٕىة ا٣يٌت 
ي
كذم ث٭ة احليٮاف أ

٪ؽ٦ة يؿل د٤ٟ ا٣ٕىة  ة مٮصٮدةه يف احلٌف املنرتؾ ٔ٪ؽ ذ لٟ احليٮاف، ٔك ٞن قةث
أػؿل. إٌف إدراؾ  اٝرتب ٦٪٭ة، ي٤ُف األذل مٌؿةن ٫ إذا أك ٦ة مةث٭٭ة حيك٥ أ٩ٌ 

أمٮر ٦س٢ ٦ٞةر٩ح ك٦ُةثٞح احلةرض ٦ٓ املةيض، أك ٦ٞةر٩ح ٬ ؾق ا٣ٕىة ٦ٓ ٔىة 
أػؿل، ٤٧ٌٔيح حتى٢ ثةحلٌف املنرتؾ. كلٮ أٌف ظيٮا٩نة ا٩ـ٣ٜ يف ظٛؿة، يجُف 

ٓ ليك ال يٞٓ يف د٤ٟ احلٛؿة أك يف  ثٕؽ ذ لٟ يف ظؾرو ٦ّت ٦ة مؿَّ ٨٦ ذ لٟ املًٮ
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ظٛؿة أػؿل منةث٭ح هلة. كإذا ل٥ دك٨ ل٤عيٮا٩ةت ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞٮة اإلدرا٠ٌيح، 
ِٚم دٮاص٫ ال١سي ٨٦ املؼةَؿ ا٣ٌيت دؤدم إىل ٬بل٠٭ة، ك٣ ك٨ٌ ا٣ٛؿامح ٦سبلن 
٣حكخ هلة ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٞٮة، كل لٟ ٠سينا ٦ة دي٤ِف ٩ٛك٭ة يف اخلُؿ، كظني 

 ب مٌؿة ثٕؽ أػؿل/دىُؽـ ثةلساج ال دؿدؽع ث٢ دٕةكد االٝرتا
ٌٓ ٌك ٰذلٍ ال يكيف لٜ لٓ خيْي يف ٌٔػـ ادلٔاغ إدراؾ آعؽ يفّم ةاحلؿ » ذ

ات اخلٕؿ كجيخٕف ويٙ كلٜالق ّؽاؿ األمؽ ىلع  املشرتؾ يخأدل إحلٙ  املطفـٜ
ٜاف كيٌف يف املٛالٍ؛ و ٜاٗات اكّىؽاش كمريٚا ّىٌػق احلؿ إاحلي ٌف ةكظ احلي

ةٛا، كلٜ اكف هل ختٌيِ  لمٌؽة ةكػ أعؽل كًػ حأذٌ ابلاؼين رٌبٕا يخٛاوج ىلع اجلار 
 .(1)«كضىؾ ملا كًف اإلضفاس ةٙ أٌكالن لٓ يكٖ يكٜد إىل ٔا حأٌذم ةٙ مٌؽة

ك٬٪ة ييسةر قؤاؿ ك٬ٮ/ ٢٬ احلك٥ كاملٞةر٩ح كاتلُجيٜ يف ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت 
٨٦ ٢٧ٔ احلٌف املنرتؾ كاخليةؿ؟ أـ ٬ٮ ٨٦ مؤكف اجلٛف كا٢ٕٞ٣، كٌٝٮة 

٭ة ىلع اجلٛف، دٌٕ٭ة يف ٦ٕؿض  اخليةؿ ًؿ حبْٛ٭ة ل٤ىٮرة الكةثٞح ٔك
احلك٥ كاملٞةر٩ح كاتلُجيٜ؟ يجؽك أٌف ٬ ؾا ا٢٧ٕ٣ يف الٮاٝٓ ٨٦ كّةاٙ اجلٛف، 
كدكر احلٌف املنرتؾ كاخليةؿ يف ٦س٢ ٬ ؾق األمٮر ٬ٮ دكره مكةٔؽه ال أكرث. 

ملُةثٞح. ك٨٦ ، ك٦٪٭ة احلٌف املنرتؾ احلك٥ كاملٞةر٩ح كاح احلٮاٌس ك٣حكخ ٦٭٧ٌ 
٬٪ة ٚةف املٞةر٩ةت الكةثٞح، ك٦ة جيؿم دلؿا٬ة ٨٦ ٦ٞةر٩ةت أػؿل ػ ك٦٪٭ة 
٦سبلن ٠ٮف ٬ ؾق اتلٛةظح أكرث محؿة ٨٦ د٤ٟ اتلٛةظح، أك أٌف ٬ ؾا ا٣ٕىي أظل 

 ٨٦ ذ لٟ ػ ٣حكخ ٨٦ ٢٧ٔ احلٌف املنرتؾ كظؽق.
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 اهفوارل بين اهذّش اهىصترن واهذواّش اهعاٌرّية

ا إىل كّةاٙ احلٌف املنرتؾ ي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ىلع ٠سي ٨٦ ا٣ٛٮارؽ ثني  ٩ْؿن
 احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كاحلٌف املنرتؾ. ٦٪٭ة/ 

/ لٌك  ػةصو ٨٦  كاظؽة ٨٦ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ٝةدرة ىلع إدراؾ ٩ٮعو  أٌكالن
ؿاض، ٨٦ ذ لٟ أٌف ظةٌقح الكؽ دؽرؾ ا٥ُٕ٣، كظةقح الن٥ دؽرؾ  اأٔل

 املنرتؾ ٝةدر ىلع إدرا٠٭ة لكٌ٭ة. الؿاحئح، ٣ ك٨ٌ احلٌف 

ينرتط يف احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيٌح ظٌٮر املةدة كاالدٌىةؿ ث٭ة، كال  زة٩ينة/ ي
 ٌٞ ة كادٌىةؿ د٤ٟ احلةقح ث٭ة، ثح٪٧ة يف ٜ اإلدراؾ ثؽكف ظٌٮر املةدٌ يذع

ة. احلٌف املنرتؾ يؽرؾ املعكٮقةت احلٌف املنرتؾ ال ينرتط ظٌٮر املةدٌ 
٪ؽ  ٗيةث٭ة، ث٢ يكذُيٓ ظٌّت ظني اجلٮـ الؿصٮع إىل ٔ٪ؽ ظٌٮر املةدة ٔك

 اخليةؿ كإدراؾ الىٮر املٮصٮدة ٚي٫.

ٍٚٞ ثإدراؾ الىٮر ا٣ٌيت دى٫٤  زةثلنة/ إدراؾ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح خيذٌه 
٨٦ اخلةرج كال يذٌٕؽل ذ لٟ، يف ظني أٌف إدراؾ احلٌف املنرتؾ ي٧ذؽ إىل 

ابلة٨َ. الىٮر ا٣ٌيت دلةؿ أكقٓ، كين٢٧ ظٌّت الىٮر ا٣ٌيت يذ٤ٞة٬ة ٨٦ 
دى٪ٕ٭ة املذؼي٤ٌح دٮًدٔ٭ة يف ػـا٩ح اخليةؿ، ثٕؽ ذ لٟ يتكىٌن ل٤عٌف 
املنرتؾ ٨٦ ػبلؿ إارشا٫ٚ ىلع اخليةؿ، إدراؾ الىٮر ا٣ٌيت و٪ٕذ٭ة 

ة؛ ث٢ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إٌف املٛة٬ي٥ الن٭ٮديٌح اجلـايٌح ا٣ٌيت َم املذؼي٤ٌح  ٌن أي
ق املعٌجح اخلةٌوح كذ لٟ ا٩ٕاكس ل٤ٕ٤ٮـ احلٌٮرٌيح يف اجلٛف ٦س٢ ٬ ؾ
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زتف يف اخليةؿ، كاحلٌف املنرتؾ ثٕؽ اتلٕةيط ٦ٓ اخليةؿ  اخلٮؼ اخلةص ختي
ة. كيف املض٧ٮع  ٌن كاإلارشاؼ ٤ٔي٫، يؽرؾ ٦س٢ ٬ ؾق املٛة٬ي٥ اجلـاٌيح أي
يؽرؾ احلٌف املنرتؾ زبلزح أ٩ٮاع ٨٦ املٛة٬ي٥/ املٛة٬ي٥ احلٌكػٌيح، 

 .(1)يٌح الن٭ٮديٌحكاملٛة٬ي٥ املىُ٪ٕح، كاملٛة٬ي٥ اجلـا

ة ٕن / إدراؾ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح خيذه ثةملعكٮقةت ٚعكت، كال يذٕؽل راث
يٜ االدٌىةؿ إىل ٦ة ٬ٮ أثٕؽ ٨٦ ذ لٟ، كأ٦ة احلٌف املنرتؾ ٚحكذُيٓ ٨ٔ َؿ

 ثةملسةؿ امل٪ٛى٢ إدراؾ احلٞةاٜ املٮصٮدة يف ذ لٟ ا٣ٕةل٥ ظكت ٝؽرد٫.

يف ًٮء ٦ة دٌٞؽـ ي٧ك٨ د٤ؼيه ا٣ٛةرؽ ثني احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كاحلٌف 
٢٧ أك املنرتؾ يف أٌف ٢٧ٔ احلٌف املنرتؾ ٬ٮ اتلؼٌي٢  ٔؿض إدراؾ ػيةل، ٔك

يط ذ لٟ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ٬ٮ اإلظكةس كبةجلتيضح اإلدراؾ  احلكٌػٰ. كدًٮ
٬ٮ أٌف احلٌف املنرتؾ يؽرؾ املعكٮقةت املةٌديٌح ثؽكف كصٮد املةدة، يف ظني 
أٌف إدراؾ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح مرشكط ثٮصٮد املةٌدة كظٌٮر٬ة. كبٕجةرة أػؿل، 
ٌٰ ييؽرىؾ املعكٮس ا٣ٕيين املةدم املٮصٮد يف اعل٥ ا٣ُجيٕح؛  يف اإلدراؾ احلٌكػ

ؾ ث٫ احلٞةاٜ املٮصٮدة يف اعل٥ املسةؿ أك اخليةؿ امل٪ٛى٢، ا٣يٌت أ٦ٌة اتلؼٌي٢ ٚذيؽرى 
 هلة وٮر كػىةاه ٦ةٌديٌح كأثٕةد صك٧ة٩يح، ك٣ ك٨ ٣حكخ ث٧ٕيح ٦ةدة ٔيجٌيح/

                                                                                              

م٪ةقةف مك٧٤ةف" ث٪ؽی ٦ٛة٬ي٥ از ٦٪ْؿ ٦ٕؿٚخ "َج٫ٞ ( راصٓ/ ظكني زادق، حم٧ؽ،1)
"٦ٕؿٚخ" الن٭ؿٌيح، ا٣ٕؽد  دل٤ح ]دى٪يٙ املٛة٬ي٥ يف رأم ٧٤ٔةء ٩ْؿيح املٕؿٚح املك٧٤ني[،

 .28 ـ، ص 2115، مجةط 99



 019  ..................  ابلةب األٌكؿ/ ا٣ٛى٢ اثلةين/ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح، أ٩ٮأ٭ة كػىةاى٭ة ككّةاٛ٭ة

ٜسٜد يف املاٌدة احلارضة ق٘ػ املػرؾ ىلع » واإلضفاس إدراؾ الشػٞء امل
ث، ٖٔ األيٖ كاملّت كالٜعف كالُيه كمري ٰذلٍ،  ٚيئاتو خمطٜضثو ةٙ حمفـٜ

ٜسٜد اخلاريج كال  كبكظ ٰذلٍ ال ي٘ىٍ ٰذلٍ الشػٞء قٖ أٔراهلا يف ال
يشارًلٙ ويٛا مريق. كاتلغٌيِ إدراؾ ذٰللٍ الشػٞء ]أم املطفٜس[ ٔف اهليئات 

ٜرة، كّٰكٖ يف ضاّيت ضغٜرق كميبخٙ  .(1)«املَؼ

ة ل٤ذٕؿيٙ املؾ٠ٮر يذٮٝٙ حتٜٞ اإلظكةس ىلع زبلزح ارشكط/ ٞن  كٚ

ؽ . أف يكٮف2  .رىؾ صـاي ةال٧ي

 .كادٌىةهلة ثة٣ٌٕٮ اإلدراْف . ظٌٮر املةٌدة1

 . أف يكٮف ذا أثٕةدو ك٬يبةتو ٦ةٌديٌحو . 1

 اهتخّيو أو اإلدران اهخياهّي خصائص

ٌٚؿ يف اتلؼٌي٢ أك  ٨٦ ثني الرشكط أك اخلىةاه ا٣يٌت قجٜ ذ٠ؿ٬ة، يذٮ
ٮ٫٦ اإلدراؾ اخليةل الرشَةف األكؿ كاثلة٣ر ٍٚٞ؛ أم أٌف ال٧يؽرىؾ ك٤ٕ٦

                                                                                              

٠ؾ لٟ،  .324ك 323  ص ،2 ج اإلمةرات كاتلججي٭ةت،   ، ارشح( ا٣ُٮيس، ٩ىي ادلي1٨)
 ،3 ، ج ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕحراصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ

 ؛211 - 217 پژكق، ص حتٞيٜ حم٧ؽدِف دانل اجلضةة، قح٪ة،  اث٨ ؛361ك 361  ص
 الؿازم، حم٧ؽ ادلي٨ ٚؼؿ ؛745 ، دىعيط مؿدٌػٯ ٦ُ٭ؿم، ص، اتلعىي٢ث٭٧٪يةر

 .428ك 427  ص ،2 ج  املجةظر املرشٌٝيح،
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صـيئ، كهل أثٕةد ك٬يبةت ٦ةٌديٌح، ك٬ ؾا يٕين ادٌىة٫ٚ ثجٕي اخلىةاه املةٌديٌح، 
ك٣ ١ٌ٪٫ ٣حف ٦جت٪ينة ىلع ظٌٮر املةدة؛ أم ٨٦ املعذ٢٧ كصٮد املةدة 

ح كظٌٮر٬ة، ك٨٦ امل٧ك٨ ٗيةث٭ة. ك٬ ؾا اإل ة يف ثةب دل٧ٔٮ ٕن ماكف ٦ُؿكح َج
إىل ٦سةؿ اجلٛف، ٣ ك٨ ال ٨٦ الىٮر اخليةحٌلح ا٣يٌت دأيت ٨٦ اعل٥ ا٣ُجيٕح 

ى٥  ح ٨٦ الىٮر اخليةحٌلح ا٣ٌيت َم دزٌنؿ ملٕةين اعل ييذىٌٮر ظٌٮر املةدة يف دل٧ٔٮ
إىل اخليةؿ كاحلف املنرتؾ. كرٌب٧ة دكتّس د٤ٟ احلٞةاٜ  ٫كظٞةاٞا٢ٕٞ٣ 

ة، كدذ٧س٢ كدذضكؽ ثىٮرة صك٧ة٩يح؛  ٕن ث٤جةس ٦ةدم ٧٠ة ثنٌي ا٣ٕؿٚةء َج
ىشػىؽنا ، ىلع ٬يبح إنكةف/ ٦س٧٤ة د٧ٌس٢ صربااي٢ ل٤كٌيؽة مؿي٥  ا ب ٛى ى ِى ل رَّ ٕى خى فى

ًٜي ا ـى
(1)،  أك يأيت ىلع مك مةب دمي٢ ٧٠ة ظى٢ جلبٌي٪ة حم٧ٌؽو (2) ٝةؿ .

]يكين احلؿ املشرتؾ[ ىلع رضبني؛  اخلياؿ ...»وؽر املذأهٌلني يف ٬ ؾا املٕىن/ 
ألٌٗٙ حارةن حيطِ ٖٔ اجلـؽ يف ؿاٚؽ اعلٓ الشٛادة ةاحلؿ، وريحيق إحلٙ ضٜرة 
املطفٜس اخلاريج، كحارة حيطِ ٖٔ اجلـؽ إىل ةاؼٖ اعلٓ اّنيب وزنؿ إحلٙ 

 .(3)«ضٜرة األمؽ املكٌٜؿ ادلاعٌل

ة لؿؤيح ا٣ٞؽ٦ةء، اإلدراؾ هل مؿاظ٢ أربٓ/ اإلدراؾ ػبلوك ٞن ح الالكـ أ٫ٌ٩ كٚ
 ٌٞ ، كاتلؼٌي٢، كالٮ٥٬، كاتلٕ ٌٰ ٌٰ ٨ٔ اإلدراؾ احلٌكػ ٢. كخيذ٤ٙ اإلدراؾ احلٌكػ

                                                                                              

 .17( قٮرة مؿي٥/ 1)

 اآلمتيةين، ادلي٨  كٌيؽ صبلؿاملجؽأ كاملٕةد، دىعيط ال ( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ،2)
 .471  ص

 .471 ( املىؽر الكةثٜ، ص 3)
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ة، ثح٪٧ة  ٛن ٌٰ ٦جين ىلع دميٓ الرشكط املؾ٠ٮرة آ٩ اخليةل يف أٌف اإلدراؾ احلٌكػ
كاثلة٣ر. أ٦ة ثة٣جكجح إىل وؽر  اإلدراؾ اخليةل ٦جين ىلع الرشَني األكؿ

املذأهٌلني ٚ٭ٮ ٔ٪ؽ٦ة أ٩كؿ كصٮد ٌٝٮة مكذ٤ٞح ثةق٥ الٮا٧٬ح ٚٞؽ أ٩كؿ يف الٮاٝٓ 
اتلٮ٥٬ أك اإلدراؾ الٮ٬ٌم كٝةؿ إٌف لئلدراؾ زبلث مؿاظ٢ ٍٚٞ كَم/ اإلدراؾ 

، كاإلدراؾ اخليةل، كاإلدراؾ ا٣ٕٞيل/  ٌٰ وتاحلٌيٌث اإلدراؾ ذبلذث »احلٌكػ
ٜاع، َٕا  ِه ـاًػه قٖ مؽحبخٙأٗ ٜٚٓ َأٌٗٙ قٌ ٜالٓ ذبلذثه كال  .(1)«أٌف اّك

كٝؽ ذ٬ت ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيئ إىل ٦ة ٬ٮ أثٕؽ ٨٦ ذ لٟ ٚأ٩كؿ اإلدراؾ 
الٮ٬ٌم )اتلٮ٥٬(، كأق٪ؽ إدراؾ املٕةين اجلـاٌيح اكملعجح كا٣ٕؽاكة كاخلٮؼ، إىل 
 ٌٰ احلٌف املنرتؾ، ٩ةٚينة حتٞيٜ ٦س٢ ٬ ؾا اتل٧ةيـ ثني اإلدراؾ احلٌكػ

ٌٰ أك اإلظكةس )اإلظكةس( كاإلدراؾ اخليةل، ك٦جحٌ٪نة أٌف اإلدراؾ ا حلٌكػ
؛ كذ لٟ  كاإلدراؾ اخليةل يف احلٞيٞح يشء كاظؽ، ك٣حف ثح٪٭٧ة ٚةرؽ ذك ثةؿو

ا يف املؽرًؾ. ك٬ ؾا  ٬ةأك ٔؽـ ظٌٮرألٌف ظٌٮر املةدة اخلةرصٌيح  ـن ال خي٤ٜ د٧ةي
 يٕين أٌف اإلدراؾ ٩ٮاعف/

ٌٰ كاخليةٌل.2  . اإلدراؾ احلٌكػ

 . اإلدراؾ ا٣ٕٞيٌل.1

                                                                                              

  ،3 ج ( النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، 1)
 .362  ص
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ٜٚٓ؛ وإٌف ضغٜر املاٌدة كاحلٌي أٌٗٙ ٜٗاع» ف ةإـٌاط اإلضفاس، َٕا أـٌػ ال
ٜسب ٔنايؽةن ةني املػرؾ يف ضاؿ احلغٜر كقػٔٙ.  ث كميبخٛا ال ي املطفـٜ
ٗكٓ، اّناّب ٜٚ َٜف الطٜرة أًٜل سبلءن ق٘ػ اجلىؿ ٔف ضغٜر املاٌدة، 

 .(1)«كربٕا اكف املخغٌيِ أًٜل كأشٌػ ؿٜٛرنا ٔف ق٘ايث اجلىؿ ةٙ
ٌٰ  الٮ٤٬ح يف يجؽك األكىل أٌف ٦ة ذ٠ؿق ا٣ٞؽ٦ةء ٨٦ ا٣ٛةرؽ ثني اإلدراؾ احلٌكػ

)ث٧ٕىن اإلظكةس( كاإلدراؾ اخليةل ػ ظٌّت إذا أذرب٩ة اإلدرا٠ني دلٌؿدي٨ ػ 
ة ثني ٬ ؾي٨  ا كاًعن ـن ينة٬ؽ د٧ةي أمؿ صؽيؿ ثةال٬ذ٧ةـ، كبأدین دأم٢ يف أ٩ٛك٪ة ن

ني ٨٦ اإلدراؾ. ٚعٌٮر املةدة أك ٗيةث٭ة هل دأزي  كاًط يف د٧ةيـ ٬ ؾي٨ اجلٔٮ
ني ٨٦ اإلدراؾ. كالىٮر ا٣يٌت نكذٞي٭ة ٨٦ املةدٌ  ة اخلةرصٌيح إذا ٝٮر٩خ ث٧ة اجلٔٮ

ٌٰ أٝٮل كأكرث  دلي٪ة ٨٦ ٥٤ٔ م٭ٮدم كتؿبح ذاديح، ييبلظِ إدرا٠٭ة احلٌكػ
ة ك٣ ك٨ ٣حف  ٌن دأزينا ٨٦ إدرا٠٭ة اخليةل؛ ٧٠ة أٌف إدرا٠٭ة اخليةل مؤزؿ أي

حتى٢ ٔ٪ؽ االدٌىةؿ ٦ٓ ٦ٕةل٥ ا٣ُجيٕح ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس  ثؽرصح اتلأزي ا٣يٌت
ٌٰ ٔجةرةن ٨ٔ اتلأزٌؿ اٌلم حيى٢ يف كاإلدراؾ احلٌّسٌ  . إذا اكف اإلدراؾ احلٌكػ

ط كأٝٮل ٨٦ إدرا٠٭ة اخليةل،  يةف اخلةرصٌيح ٚ٭ٮ أًك اجلٛف ٨ٔ َؿيٜ اأٔل
ٌٰ املٮصٮد يف اجلٛف ٦ٕؿٚ  .ظٌٮرٌيحه  حه ث٢ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إٌف ا٥٤ٕ٣ ثةتلأزؿ احلٌكػ

٥ ٦ة دٞؽـ ذ٠ؿق ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إٌف ظٌٮر املةدة أك ٗيةث٭ة ال دأزي هل يف  ٗر
ٌٝٮة أك ًٕٙ إدرا٠٭ة، كإ٧٩ة ٌٝٮة اإلدراؾ أك ٫ًٕٛ يأيت ٨٦ ٦ؽل ا٩تجةق 

                                                                                              

احل٧١ح  يف/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم،د٤ٕيٞحه ىلع األقٛةر،  ( ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني،1)
 . 2املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، د٤ٕيٞح 
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اجلٛف. كٍل٧ة زاد ا٩تجةق اجلٛف اكف اإلدراؾ أٝٮل، كٍل٧ٌة ٩ٞه ا٩تجة٬٭ة اكف 
ؾا ينٌذؽي النٕٮر  ثةألل٥ حلبلن ٔ٪ؽ املؿىض؛ كذ لٟ ٤ٞ٣ٌح اإلدراؾ إًٔٙ. كل٭ 

املنة٢ٗ ا٣يٌت د٤ِم اجلٛف ٨ٔ اال٩تجةق. كبةجلتيضح دىجط اجلٛف صة٬ـة ملـيؽ 
 ٨٦ ٓ ٨٦ اال٩تجةق كاال٬ذ٧ةـ. كيف ال١سي ٨٦ األكٝةت ننٕؿ حبؿٝحو يف مًٮ
ة يكي٢ ٦٪٫ ادلـ،  ، كظني ٩جذج٫ هلة ٩بلظِ أٌف ٬٪ةؾ صؿظن اجلك٥ اكحلًؽ ٦سبلن

٥ ٩جذج٫ ٔ٪ؽ ظىٮؿ اجلؿح كاوُؽاـ اجلك٥ اجلةرح ثيؽ٩ة. ك٦ٓ أٌف ٣ ١ٌ٪٪ة ل
٬ ؾا اجلٮع ٨٦ اإلدرااكت ٤ٔٮـ ظٌٮرٌيح ٚإٌف ملؽل ا٩تجةق اجلٛف دأزيق يف 

٫ٕٛ. كبةإلًةٚح إىل ذ لٟ ٚ الذلة ا٣يٌت ننٕؿ ث٭ة أز٪ةء  فٌ إمٌؽة النٕٮر ثةألل٥ ًك
ة مةلك ذ لٟ، ال د٢ٌٞ ٧ٌٔ امل٪ةـ ٨٦ د٪ةكؿ ا٣ُٕةـ أك م٥ٌ الؿكااط ا٣ُٕؿة، ك٦ة 

ة. ك٬ ١ؾا يٌذٌط أٌف  ٌن ننٕؿ ث٫ ٨٦ منةث٭ةد٭ة يف احلْٞح، ث٢ ٝؽ يٛٮٝ٭ة أي
ة أك ٗيةث٭ة ال دأزي هل يف ٌٝٮة اإلدراؾ أك ٫ًٕٛ. ك٬ٮ ٦ة يٕين ٔؽـ ظٌٮر املةدٌ 

ٌٰ كاإلدراؾ اخليةل )اتلؼٌي٢(.  كصٮد ٚةرؽ أقةيٌس ثني اإلدراؾ احلٌكػ

 ىماًة اهصور اهخياهّية

 ٌٞ ٜ اتلؼٌي٢ أك اإلدراؾ اخليةل ٨ٔ َؿيٜ الىٮر اخليةحٌلح. ٧٠ة دٌٞؽـ يذع
ة لؿأم ا٣ٞؽ٦ةء كمٮصٮدة يف احلف املنرتؾ كيف ػـا٩ذ٫  ٞن ك٬ ؾق الىٮر ٦ةٌديٌح كٚ

٭٥ ٌٔي٪ٮا مؿًلـ ٬ ؾق ا٣ٞٮل يف ادل٦ةغ، ك٣ ك٨ ثٕؽ إزجةت كَم اخليةؿ، ظٌّت أ٩ٌ 
ة كصٮدي  تٌؿد الىٮر اخليةحٌلح، ييسةر أ٦ة٦٪ة قؤا ٕن ٓ ؿ حي٢٧ َةث ة ك٬ٮ/ أي٨ مًٮ

٬ ؾق الىٮر؟ ٚ٭٢ َم يف اجلٛف كحتى٢ يف ٌٝٮة ٨٦ ٝٮا٬ة أك مؿدجح ٨٦ 
 مؿادج٭ة؟ أـ َم ػةرج اجلٛف ك٣ ١ٌ٪٭ة ظةرضة دلي٭ة؟ 
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 لئلصةثح ٨ٔ ٬ ؾا الكؤاؿ يججيغ اإلمةرة إىل أٌف اعل٥ اخليةؿ ىلع ٝك٧ني/
 . اخليةؿ املذى٢.2
 . اخليةؿ امل٪ٛى٢.1

 ٬ ؾي٨ ا٣ٕةملني هل٧ة ٧٠يح، ك٧٬ة ٦ٓ ذ لٟ دلٌؿداف ٨٦ املةدة، ك٣ ك٨ٌ الك
اخليةؿ املذى٢ ٝةا٥ ثةجلٛف، كاخليةؿ امل٪ٛى٢ ػةرج اجلٛف. كيٕذٞؽ ميغ 
اإلارشاؽ أٌف الىٮر اخليةحٌلح حتى٢ يف اخليةؿ امل٪ٛى٢ كمٮصٮدة ػةرج ٩ٛف 

ك٣ ١ٌ٪٫ يُؿح رأينة آػؿ . كيٞؿُّ وؽر املذأهٌلني ث١ٛؿة اخليةؿ امل٪ٛى٢ (1)اإلنكةف
يف ٦ٞةث٢ رأم ميغ اإلارشاؽ يؿل ٚي٫ أٌف اإلدرااكت كالىٮر اخليةحٌلح مٮصٮدة 

. ك٦ٕىن (2)يف وٞٓ اجلٛف ك٣حف ػةرص٭ة. كصةء ثةقذؽالؿ إلزجةت وعح رأي٫
ى٢ ٦ٓ ذ لٟ أٌف وؽر املذأهٌلني كأدجة٫ٔ يٞٮلٮف ثأف احلٌف املنرتؾ ال يذٌ 

يف وٞٓ  اإلنكة٩ٌيح، ث٢ ٬ ؾق الىٮر مٮصٮدةه  الىٮر ا٣يٌت دكٮف ػةرج اجلٛف

                                                                                              

 ،1 ج املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،  احل٧١ح  ادلي٨ حم٧ؽ، ( راصٓ/ النيازم، وؽر1)
 ادلي٨  يف/ م٭ةب، املنةرع كاملُةرظةت، ادلي٨  م٭ةب الك٭ؿكردم، ؛313ك 312  ص

ح مى٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ الك٭ؿكردم،  د٤ٕيٞةته  الك٭ؿكردم، ؛495  ص ،1 ، ج دل٧ٔٮ
ـدم، 132النٛةء، ص ىلع إهل ٌيةت النٛةء، يف/ اث٨ قح٪ة، اإلهل ٌيةت ٨٦  ؛ مىجةح ي

ادلي٨،   ؛ آمتيةين، قٌيؽ صبلؿ355، ش355صاحل٧١ح،  ، د٤ٕيٞح ىلع ٩٭ةيح حم٧ؽدِف
 ،[احلك٥ ٚىٮص ىلع ا٣ٞيرصم ٦ٞؽ٦ح ارشح" ]ظك٥ ٚىٮص ثؿ ٝيرصل ی٦ٞؽ٫٦ ارشح"

 . 531  ص

 ،1  ، جاملذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح احل٧١ح  وؽر ادلي٨ حم٧ؽ ، ،( راصٓ/ النيازم2)
 .313ػ312 ص
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اجلٛف، كيؽرًل٭ة احلٌف املنرتؾ يف اخليةؿ املذى٢. ك٨٦ ٬٪ة ٚإف دميٓ 
الىٮر؛ قٮاء اك٩خ وٮرنا كإٝيح أـ وٮرنا ختذ٤ٞ٭ة كدى٪ٕ٭ة املذؼٌي٤ح 

 )املذرٌصٚح( كال كاٝٓ هلة، حتى٢ يف ٬ ؾق املؿدجح.
ي ٔ٪٫ أم ٩ذةاش ٦ٕؿٌٚيح. ذ٧ؼٌ ييجؽك أٌف ٝجٮؿ أم ٨٦ ٬ ؾي٨ الؿأيني ال 

كالنػٰء امل٭٥ يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ٬ٮ رًصؼ حتٜٞ ٦س٢ ٬ ؾق الىٮر كأذجةر٬ة، 
 ٭ة ٦ذعٞٞح يف اجلٛف أك ػةرص٭ة.ك٣حف ٠يٌٛيح حتٞٞ٭ة، أك أ٩ٌ 

ة ظٮؿ املٕةين  ٌن يف اخلذةـ ٤ٔي٪ة اتلججي٫ إىل أٌف ٬ ؾا الكؤاؿ ي٧ك٨ َؿظ٫ أي
كا٣ٞٮؿ/ أي٨ دٞٓ ٦س٢ ٬ ؾق املٛة٬ي٥؟ ٢٬ َم مٮصٮدة اللكٌٌيح كاملٛة٬ي٥ ا٤ٕٞ٣يح، 

ة لبلٔذٞةد ثػ "٩ْؿٌيح  ٞن يف ال٨٬ كاجلٛف أـ ػةرص٭ة؟ يٞٮؿ األٚبلَٮ٩يٮف كٚ
املس٢" ػ ثٞؿاءاتو كدٛةقي ٦ذٌٕؽدةو ػ إٌف مٮَ٪٭ة ػةرج اجلٛف اإلنكة٩ٌيح. ثح٪٧ة 

٨٬ يٕذٞؽ اآلػؿكف ك٦٪٭٥ األرقُيٮف أٌف ٬ ؾق املٛة٬ي٥ مٮصٮدة يف ال
ا إىل أٌف ٬ ؾق املكأ٣ح كظ٤ٌ٭ة ٣حف هلة دكر ٦جةارش يف ٩ْؿٌيح  كاجلٛف. ٩ْؿن

ل لٟ ال ٩ت٪ةكهلة يف حبس٪ة ٬ ؾا، كي١٧٪٪ة احلىٮؿ ىلع احل٢ الىعيط  ؛املٕؿٚح
ؾق املكأ٣ح يف ٦جعر ظٞيٞح اللكٌ   .(1)ل٭ 

 إىماًّية خظإ اإلدرامات اهخياهّية

٢٬ ٬ٮ/ اإلدرااكت اخليةحٌلح ٨٦ أ٥ٌ٬ األقب٤ح ا٣يٌت ي٧ك٨ َؿظ٭ة ظٮؿ 
ة كال دلةؿ  اإلدرااكت املؾ٠ٮرة ٦ٌٕؿًحن ل٤ؼُإ؟ أـ َم ٦ُةثٞح ل٤ٮاٝٓ داا٧ن

                                                                                              

 م٪ةیس" ]٩ْؿيح املٕؿٚح[، ا٣ٛى٤ني الكةدس كالكةثٓ. "٦ٕؿٚخ حم٧ؽ، زادق، ( راصٓ/ ظكني1)
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٭ة ٗي ٝةث٤ح لبلدىةؼ ثةخلُإ كالىٮاب أك ال١ؾب ل٤ؼُإ ٚي٭ة؟ أـ أ٩ٌ 
ؾا الكؤاؿ جيت أف ٩جعر يف أ٩ٌ  ٫ ٢٬ كالىؽؽ؟ ل٤عىٮؿ ىلع صٮاب دٝيٜ ل٭ 

دىٌٮرات ٨٦ ٗي ظك٥، أـ َم دىؽيٞةت ك٦ٞؿك٩ح اإلدرااكت اخليةحٌلح دلٌؿد 
ثةحلك٥، أـ َم ٣حكخ ٨٦ ق٪غ اتلىٌٮر كال ٨٦ ق٪غ اتلىؽيٜ، ث٢ يججيغ أف 

٭ة إذا اك٩خ ٨٦ ق٪غ دكٮف ٨٦ أ٩ٮاع ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح؟ ك٨٦ الٮاًط أ٩ٌ 
اتلىٮر أك ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، ال ي٧ك٨ كوٛ٭ة ثةلىؽؽ أك ال١ؾب. ٬٪ةؾ ظة٣ح 

وٙ اإلدرااكت اخليةحٌلح ٚي٭ة ثةلىؽؽ ك ال١ؾب، أك كاظؽة ي٧ك٨ أف دٮ
 احلٞيٞح كاخلُإ كَم أف دكٮف ٨٦ أ٩ٮاع اتلىؽيٜ.

 ذضورّية اإلدرامات اهخياهّية أو ذصوهّيتٍا

ٝؽ يجؽك يف الٮ٤٬ح األكىل أٌف ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ اإلدرااكت ٤ٔٮـ ظىٮحٌلح 
٭ة ٌذٌط أ٩ٌ ك٩ذٮو٢ إىل إدرا٠٭ة ثٮاقُح الىٮر، ك٣ ك٨ ث٤ٞي٢ ٨٦ اتلأٌم٢ ي

٪ؽ دٮٌص٫ اجلٛف إىل الىٮر  ة ظىٮحٌلح ث٢ َم ظٌٮرٌيح. ٔك ٣حكخ ٤ٔٮ٦ن
املٮصٮدة يف ٌٝٮة اخليةؿ كاحلٌف املنرتؾ د٪ةؿ ٦ٕؿٚح ظٌٮرٌيح. ك٨٦ ٬٪ة ال 
ة إذا أذرب٩ة ٦س٢ ٬ ؾق املٕةرؼ  ٕن ي٧ك٨ كوٛ٭ة ثةلىؽؽ أك ال١ؾب. َج

، ٧ٚة ظٌٮرٌيح ٩ٮاص٫ مكأ٣ح ٔٮيىح كَم/ إف اك٩خ ٬ ؾق املٕةر ؼ ظٌٮرٌيحن
ة ل٤ؿأم ا٣ٞةا٢  ٞن ٬ٮ دكر ٌٝٮة اخليةؿ كاحلٌف املنرتؾ يف إجيةد٬ة كإدرا٠٭ة؟ كٚ
ثٕؽـ ظةصح ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم إىل أداة، ٦ة ٬ٮ ادلكر اٌلم دؤٌدي٫ ٬ةدةف ا٣ٌٞٮدةف 

٭ة ظىٮحٌلح ٬٪ة؟ أال دؽؿ ٬ ؾق ا٣ٞٮل كظةصح ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت هلة، ىلع أ٩ٌ 
 ك٣حكخ ظٌٮرٌيح؟ 
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جنؽ أ٩ٛك٪ة يف ٦ٞةث٢ ٝيةس ذم ظٌؽي٨/ إ٦ٌة أف ٩ؿٚي دكر احلٌف  ٬٪ة
املنرتؾ كٌٝٮة اخليةؿ يف ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ اإلدرااكت ك٩٪١ؿ كصٮد ٦س٢ ٬ ؾق 

ة، كإ٦ٌ  ة أف ٩ٌٞؿ حبىٮهلة ك٩ٮاٜٚ ىلع أٌف املٕةرؼ املكذٞةة ٦٪٭ة ا٣ٞٮل أقةقن
م أ٩كؿ ظىٮحٌلح ك٣حكخ ظٌٮرٌيح. ك٦ة ذ٬ت إحل٫ ٚؼؿ ادلي٨ الؿازم اٌل 

كصٮد ظٮاٌس ثةَ٪ٌيح كأذرب ٬ ؾق اإلدرااكت ٢٧ٔ اجلٛف ٦جةارشة كببل 
ا كصٮد ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٞٮل ل٤٪ٛف، ٫ اػذةر الؿأم األكٌ ، يٕين أ٩ٌ (1)كاقُح ؿ ٦٪١ؿن

ٮح أم أ٩ٌ  ؾا املٕىن ثًٮ ة ل٥ يرٌصح ث٭  ٕن ٫ يٕذرب ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت ك٣ ١ٌ٪٫ َج
 ٨٦ أٝكةـ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم.

ا٣يٌت َؿظخ إلزجةت احلٌف املنرتؾ، كػـا٩ذ٫ ػ ٝٮة اخليةؿ ػ ٧ٔؽة األد٣ح 
٨٦ الٮّةاٙ املؼذ٤ٛح ا٣يٌت ديجكت إىل ٬ةدني ا٣ٌٞٮدني، يف ظني ي٧ك٨  مكذٞةةه 

ا٣ٞٮؿ إٌف األٕٚةؿ ا٣يٌت دجكت إىل ٬ةدني ا٣ٌٞٮدني ٬ٮ ٢٧ٔ اجلٛف ٦جةارشةن، 
٬٪ة أذرب وؽر كاالقذؽالالت ا٣يٌت أٝي٧خ إلزجةد٭ة ال دى٧ؽ أ٦ةـ اجلٞؽ. ك٨٦ 

املذأهٌلني أٌف أٝٮل دحل٢ ىلع ظىٮؿ احلف املنرتؾ، ٬ٮ االقذؽالؿ ٨ٔ َؿيٜ 
 لًٜأث اثلاثلث كيه احلشٌ »الىٮر ال٬٪ٌيح ا٣يٌت ٣حف هلة ٦ة يي٧ةز٤٭ة يف اخلةرج/ 

احلشز أٌف اإلنفاف يػرؾ ضٜرنا ال كسٜد هلا يف اخلارج ٔرِ ٔا يكؽض 
 .(3)«كًلٕا يكؽض لْ٘ائٓ يف رؤياق... (2)لْٕربـٕني

                                                                                              

 .357 - 345  ص ،2 ج ، املجةظر املرشٌٝيح، ( راصٓ/ الؿازم، ٚؼؿ ادلي٨ حم٧ؽ1)
 ( ا٣ربقةـ ثةل١س ٤ٌٔحه ي٭ؾل ٚي٭ة. الـبيؽم، مؿدیض، دةج ا٣ٕؿكس، ٦ةٌدة/ ثؿق٥. )املرتص٥(2)
  ،8 ج احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،  ( النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ،3)

 .211 ػ 219  ص
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ك٦ٕىن ٬ ؾا أٌف وؽر املذأهٌلني يٌٞؿ حبىٮؿ احلٌف املنرتؾ كًلأ٫٩ بك١ٮد٫ أك 
ثةٔرتا٫ٚ ال٧ٌين ثٞٮة االقذؽالؿ اثلة٣ر، يؾ٨ٔ ثٮصٮد ٝٮة ثةق٥ "احلٌف 

٫ ال ي٧ك٨ نكجح ثٕي األٕٚةؿ كالٮّةاٙ إىل املنرتؾ". كىلع أم ظةؿ ث٧ة أ٩ٌ 
ل لٟ ديجكت إىل احلف املنرتؾ، ك٨٦ ٬٪ة ٩٭ذؽم إىل  ؛لٝٮل ٩ٛكة٩يح أػؿ

 .(1)٩تيضح كَم كصٮد ٬ ؾق ا٣ٞٮة

ك٣ ك٨ ٢٬ ي٧ك٨ اإلذاعف ثٮصٮد احلٌف املنرتؾ ث٪ةءن ىلع املٕةيي ا٣يٌت أٌٝؿ٬ة 
وؽر املذأهٌلني يف دلةؿ دٌٕؽد ا٣ٞٮل بليةف ٠رثد٭ة؟ ثٕؽ٦ة ٩ٞؽ وؽر املذأهٌلني 

ؾق ا  ٣٘ةيح، اٝذرص ىلع أذجةر ٦ٕيةرىي٨ ٍٚٞ/املٕةيي ا٣يٌت َؿظخ ل٭ 

 . ثٞةء ٌٝٮة يف ّؿؼ ا٩ٕؽاـ ٌٝٮة أػؿل.2

 . ظىٮؿ اتلٌةد ثني إٔٚةؿو اكجلؾب كادلٚٓ.1

. ك٬٪ة (2)ث٪ةءن ىلع رأي٫ لك كاظؽ ٨٦ ٬ ؾي٨ املٕيةري٨ دحل٢ ىلع دٌٕؽد ا٣ٞٮل
ثأم كاظؽ ٨٦ ٬ ؾي٨ املٕيةري٨ ي٧ك٨ إزجةت حتٜٞ احلٌف املنرتؾ، ك٦٘ةيؿد٫ 

                                                                                              

( يٕؽُّ ابلعر يف ٠ٛةيح األد٣ٌح ىلع كصٮد احلٌف املنرتؾ، كأذجةر٬ة مكأ٣ح كصٮديح كَؿظ٭ة 1)
الٮّةاٙ كاألٕٚةؿ ال ي٧ك٨ إ٩كةر٬ة قٮاء صب٪ة ثةقذؽالؿ كحبس٭ة يذ٤ُت دلةالن آػؿ. ٬ ؾق 

٦ٕذرب إلزجةت كصٮد احلٌف املنرتؾ كاخليةؿ ٨ٔ َؿيٜ ٬ ؾق الٮّةاٙ، أـ ل٥ نكذُٓ اإلديةف 
ثؽحل٢. اجلٛف َم ا٣يت دؽرؾ الىٮر املسةحلح كاملٕةين اجلـاٌيح ثٮاقُح ٝٮة اكحلٌف املنرتؾ أـ 

 ثؽكف كاقُذ٭ة.
ـدم2) ٠ذةب اجلٛف، حتٞيٜ كدؽكي٨ حم٧ؽ  ، ارشح األقٛةر،، حم٧ؽدِف( راصٓ/ مىجةح ي

 .383  ص ٦٭ؿ، قٕيؽم
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ل٤ٞٮل األػؿل؟ ك٢٬ الك املٕيةري٨ أك أظؽ٧٬ة ىلع األ٢ٝ يىؽؽ ىلع األٕٚةؿ 
ا٣يٌت ديجكت إىل احلٌف املنرتؾ؟ ك٢٬ ي٧ك٨ إزجةت إماك٩ٌيح أف يٛٞؽ أظؽه 

٢٬ ي٧ك٨ أذجةر ٢ٕٚ احلٌف ظٌك٫ املنرتؾ ٦ٓ ثٞةء ٌٝٮة ػيةهل أك ثة١ٕ٣ف؟ ك
٦ٓ إٔٚةؿ قةاؿ ا٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح؟ يجؽك أٌف أي ة ٨٦ ٬ ؾي٨  املنرتؾ يف دٌةدي 

ة ل٧٤ٕيةر  ٞن األق٤ٮبني ال ي٧ك٨ دُجي٫ٞ ىلع احلٌف املنرتؾ. ك٨٦ ٬٪ة، كٚ
املٞجٮؿ ٔ٪ؽ وؽر املذأهٌلني ال ي٧ك٨ إزجةت كصٮد احلٌف املنرتؾ ٠ٌٞٮة ثةَ٪ٌيح 

 .(1)األػؿل ح ٨ٔ ا٣ٞٮلمكذ٤ٌٞ 
ة آلراء ٨٦ يٌٞؿكف ثٮصٮد احلٌف املنرتؾ ك٦ة مةث٭٫،  ٞن ػبلوح الالكـ، كٚ
٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت حتى٢ يف اجلٛف ىلع حنٮو ظىٮيلي ٨ٔ َؿيٜ ٬ ؾق 
ا٣ٞٮل، ك٣ ك٨ ث٪ةءن ىلع رأم امل٪١ؿي٨ هل، دؽرؾ اجلٛف ٬ ؾق ال٧يؽرٌلت دكف 

. حو ذ٬٪يٌ  ٮ ٦جةارش كبؽكف وٮرةو احلةصح إىل ٌٝٮة ٦ٌٕي٪ح، كإدرا٠٭ة يكٮف ىلع حن
كبةجلتيضح الىٮر اخليةحٌلح ك٦ٕة٩ي٭ة اجلـاٌيح من٭ٮدة ل٤٪ٛف ثة٥٤ٕ٣ 

ذٞةد أ٩ٌ  ٝؿار ثٮصٮد ٬ ؾق ٫ ظٌّت ٦ٓ اإلاحلٌٮرٌم، ك٣ ك٨ ملةذا ال ي٧ك٨ األ
ا٣ٞٮل، دؽرؾ اجلٛف إدرااكت ٬ ؾق ا٣ٞٮل ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم؟ ٨٦ ا٣ُجيع 

اك٩ٮا يٕذربكف ٬ ؾق اإلدرااكت ٦ةٌديٌح اكإلدرااكت ثة٣جكجح إىل ا٣ٞؽ٦ةء اٌلي٨ 
ا إىل احلٌكػٌيح، أف ي٪ْؿكا إىل ٬ ؾق اإلدرااكت ىلع أ٩ٌ  ٭ة ظىٮحٌلح، ك٣ ك٨ اقت٪ةدن

رأم وؽر املذأهٌلني ٦ة ٬ٮ املة٩ٓ ٨٦ ا٣ٞٮؿ إٌف اجلٛف ث٧س٢ ٬ ؾق ا٣ٞٮل، دؽرؾ 
ًٮء رأي٫ املن٭ٮر  حن يفاإلدرااكت اخليةحٌلح كاملٕةين اجلـاٌيح ظٌٮري ة، ػةٌو 

                                                                                              

 .383  ص املىؽر الكةثٜ،( 1)
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ؾا الؿأم، ل٤٪ٛف ٝٮن  (1)ا٣ٞٮل"؟ اجلٛف يف كظؽد٭ة لٌك " ثأفٌ  ة ل٭  ٞن  دةه ل ٦ذٕؽٌ كٚ
 ٨٦ ٬ ؾق ا٣ٞٮل َم يف الٮاٝٓ مؿدجحه  كاظؽةو  ٦ٕ٭ة، كٌَل  عؽةه ك٣ ك٨ٌ اجلٛف ٦ذٌ 

٨٦ مؤك٩٭ة. كيف احلٞيٞح، اجلٛف َم ال٧يؽًرًلح كاحلةرضة  ٨٦ مؿادج٭ة أك مأفه 
؛ كيف مؿدجح اخليةؿ  يف د٤ٟ املؿدجح؛ َٚف مؿدجح احلٌف ا٣ْة٬ؿٌم  إظكةسه

. ٢ه ٌٞ ؛ كيف مؿدجح ا٢ٕٞ٣ دٕ  ختٌي٢ه
 ، ػؾت اإلدرااكت اخليةحٌلح كاملٕةين اجلـاٌيح ىلع أ٩ٌ٭ة ٥٤ٔه ظٌٮرمٌّ

ي
إذا أ

ؿح ظٮؿ اظذ٧ةؿ ػُب٭ة. ٚج٧ة أٌف ٬ ؾق يٌذٌط ٔ٪ؽاؾو صٮاب الكؤاؿ اٌلم  يُي
اإلدرااكت ٤ٔٮـ ظٌٮرٌيح، كا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح ال دٞج٢ اخلُأ، ٧ٕٚىن ذ لٟ 

 ٫ ال دلةؿ ل٤ؼُإ ٚي٭ة.أ٩ٌ 
٥ ٨٦ لك ٬ ؾا، ال زجلة ٩ٮاص٫ يف ٬ ؾا املضةؿ حتٌؽينة آػؿ ك٬ٮ/ ملةذا أذ٨ٔ  ىلع الٗؿ

لٟ ٦سبلن أٌف ا٣ٞيرصم ثٕؽ٦ة ا٣ٕؿٚةء حبىٮؿ ػُإو يف ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت؟ ٨٦ ذ  
 أٌٝؿ ثٮصٮد اخلُإ يف ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت، أػؾ يذعٌؿل ٨ٔ أقجةب اخلُإ ٚي٭ة/ 

ٜء مؾاج ادلٔاغ كاشخناؿ اجلىؿ ةالزلات » كأـتاب اخلؽإ ٔا خياّه ٰذلٍ ٖٔ ـ
ٜات  ة املخغٌيْث يف اتلغٌيبلت اّىاـػة كاالٕٗٛاؾ يف الشٛ ٌٜ ادلٗيٜيث كاـخكٕاؿ اٌّ

ٜسب اّـْٕث كازدياد احلشب...كاحلؽص ىلع ا ي ٌٕ  .(2)« املغاّىات. وإٌف ك ٰذلٍ م
                                                                                              

  ،8 جاألربٕح،  املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح  احل٧١ح  ( راصٓ/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم،1)
 .231ػ 221 ص

 احلك٥، ا٣ٛى٢ الكةدس،   ا٣ٞيرصم ىلع ٚىٮص ٮد، ارشح حم٧ ( ا٣ٞيىػؿم، داكد ث2٨)
 . 32 ص 
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، ٨٦ املعذ٢٧ ظىٮؿ ػُإو يف اإلدرااكت اخليةحٌلح، كأظية٩نة ال ك٬ ١ؾا
دذُةثٜ ٬ ؾق اإلدرااكت ٦ٓ الٮاٝٓ. كييٕـل قجت كٝٮع اخلُإ يف ٦س٢ ٬ ؾق 

ٚةت اإلدرااكت إىل اػذبلؿ ا٣ٞٮل ادل٦ةٗيح كاحنؿاؼ املـاج، أك اتلرصٌ 
 األظبلـ  أً٘ةثح. ك٨٦ ٬٪ة دكٮف اجلٛكة٩يٌ 

ن
ةثٜ الٮاٝٓ.  ػُأ  كال دُي

ؾق املكأ٣ح. آإذا دأٌم٤٪ة يف دل٧ٮع لك٧ةت ك ٌٝح، ق٪ضؽ ظبل  ل٭  زةر ا٣ٕؿٚةء ثؽ
٦ٞىٮد٥٬ ٨٦ اخلُإ كاالمتجةق يف اإلدرااكت اخليةحٌلح ٬ٮ أٌف ٦ة ي٪١نٙ 

٬ٮ ٨٦ إجيةد اجلٛف كٌٝٮة ل٤اكمٙ ال يذعٜٞ يف اعل٥ اخليةؿ امل٪ٛى٢، كإ٧٩ة 
املذؼٌي٤ح، أك ٨٦ إ٣ٞةء النيُةف. ك٨٦ يكٮف يف قي اخليةؿ، كيذى٢ ثةخليةؿ 
امل٪ٛى٢ حبير ال حتؿ٫ٚ ا٣ٕٮام٢ اخلةرصٌيح الؿادٔح ٨ٔ ٬ ؾا االدٌىةؿ، يؽرؾ 
احلٞةاٜ يف اخليةؿ امل٤ُٜ. ز٥ إٌف الىٮر ا٣ٌيت يؽرًل٭ة ٣حكخ ٨٦ إجيةد ٩ٛك٫ 

 . (1)َم أمٮر حمٞٞح يف اعل٥ اخليةؿ امل٪ٛى٢ كٌٝٮد٫ املذؼٌي٤ح، ث٢

ك٬ ١ؾا دىجط مكأ٣ح اخلُإ كد٧يي اخلُإ يف ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت إ٦ة ث٧ٕىن 
كإ٦ة ث٧ٕىن اتل٧يي ثني  ،اتل٧يي ثني احلٞةاٜ اخليةحٌلح كاحلٞةاٜ املعكٮقح

احلٞةاٜ اخليةحٌلح كبني املٕةين أك الىٮر ا٣يٌت دى٪ٕ٭ة املذؼٌي٤ح. ٣حف ٨٦ 
٣بكةَح اتل٧يي ثني احلٞةاٜ اخليةحٌلح كاحلٞةاٜ املعكٮقح، أك اتل٧يي ثني ا

زتف يف اخلـا٩ح كَم  احلٞةاٜ اخليةحٌلح كاحلٞةاٜ ا٣يٌت دى٪ٕ٭ة ا٣ٌٞٮة املذؼٌي٤ح كختي
ؾا اتل٧ةيـ يذ٤ُت ٦ٕيةرنا. ك٬ ؾا ٦ة دٚٓ ا٣ٕؿٚةء إىل  ا٣ٌٞٮة املىٌٮرة أك اخليةؿ؛ ٚ٭ 

                                                                                              

 ( ك٬ٮ ٦ة يٕرٌب ٔ٪٫ أظية٩نة ثةملسةؿ امل٤ُٜ. 1)
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دٞيي٥ املاكمٛةت، ظير َؿظٮا ٦ٕةيي خمذ٤ٛح  إثؽاء ا٬ذ٧ةـ ٚةاٜ ث٧كأ٣ح
تلٞيي٧٭ة. ك٨٦ ٬٪ة أوجعخ ٬٪ةؾ و٤ح كزيٞح ثني املاكمٛةت كا٥٤ٕ٣ 

 .(1)احلٌٮرٌم كًلؾ لٟ مكأ٣ح ٦ٕيةر اتلٞيي٥

ظىي٤ح الالكـ َم أٌف اخلُأ يف اإلدرااكت اخليةحلٌح يٕين أٌف املاكًمٙ 
٥ ادٌىةهل ثةملسةؿ امل٤ُ ٜ أك اخليةؿ امل٪ٛى٢، ث٢ يٕضـ ٨ٔ إدراؾ احلٞةاٜ ٗر

رٌب٧ة يٕي٫ٞ ثٕي ا٣ٕٮام٢ ٨ٔ ٬ ؾا االدٌىةؿ كيؤدم إىل احنؿا٫ٚ. إٌف ٩ٛف 
ة ىلع إدراؾ ظٞةاٜ  ٌن اإلنكةف ٝةدرة ىلع االدٌىةؿ ثةملسةؿ امل٤ُٜ، كٝةدرة أي
ة ىلع ال٬ةب إىل ٦ة كراء ذ لٟ ا٣ٕةل٥ كالٮوٮؿ  ٌن ذ لٟ ا٣ٕةل٥؛ ث٢ َم ٝةدرة أي

٣بكيُح كا٣ٕٞٮؿ كم٭ٮد ثٕي ظٞةاٜ ذ لٟ ا٣ٕةل٥، ك٣ ك٨ٌ إىل اعل٥ األركاح ا
٬٪ةؾ ٔٮام٢ رٌب٧ة حتٮؿ دكف ظىٮؿ ٬ ؾا االدٌىةؿ كقي اجلٛف، كدىٌؽ 

املسةؿ امل٤ُٜ أك اخليةؿ  اإلنكةف ٨ٔ منة٬ؽة د٤ٟ ا٣ٕٮال٥. يف ٦ة خيٌه 
امل٪ٛى٢ ٝؽ ال دذُةثٜ اإلدرااكت اخليةحلٌح ٦ٓ ذ لٟ ا٣ٕةل٥. ك٬ٮ ٦ة يٕين أٌف 

لٟ ا٣ٕةل٥ بكجت دىػؿٌ اجل ٚةد٭ة أك بكجت ٛف ٝؽ دٕضـ ٨ٔ االدٌىةؿ ثؾ 
يُؿأ ىلع ا٣ٞٮل املةٌديٌح كاجلٛكة٩يح لئلنكةف، أك ظٌّت يف ظة٣ح ادٌىةهلة،  ػ٢٤و 

٨٦ ثٕؽ منة٬ؽد٭ة بلٕي احلٞةاٜ كا٩ُجةٔ٭ة يف اخليةؿ، دذرٌصؼ كدذؽٌػ٢ 
 ا٣ٌٞٮة املذؼي٤ٌح يف دٛكي٬ة.

                                                                                              

( ابلعر ٨ٔ ٦ٕيةر دٞيي٥ املاكمٛةت يذ٤ُت دلةالن آػؿ. راصٓ/ حم٧ؽظكني زادق كحمك٨ 1)
، 19ح[، م٭ؿيح ٦ٕؿٚخ، ا٣ٕؽد ٌٝم، "ماكم٫ٛ كتؿب٫ ديىن" ]املاكمٛح كاتلضؿبح ادليجي

 .٬78. ش، ص  1375
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 اهذافعة

ثإجيةز ٨ٔ احلٌف املنرتؾ كػـا٩ذ٫ )اخليةؿ(، ككّةاٛ٭٧ة،  اآلف حتٌؽز٪ة إىل
كحبس٪ة اإلدراؾ اخليةل )اتلؼٌي٢( ٨٦ زكاية كصٮا٩ت خمذ٤ٛح كػةوح ٨٦ صة٩ت 
اظذ٧ةؿ اخلُإ ٚي٫ أك ٔؽـ اظذ٧ةهل. كاآلف يى٢ ادلكر ٣تك٤يٍ الٌٮء ىلع 
حو كاظؽة ٨٦ أ٥ٌ٬ ا٣ٞٮل ابلةَ٪ٌيح لئلنكةف، كَم احلةْٚح كدراقذ٭ة ٨٦ زاكي

، كاجلْؿ يف ٦ؽل أذجةر٬ة كقبل٦ذ٭ة ٨٦ اخلُإ، كًليٌٛيح ظىٮؿ  ٦ٕؿٌٚيحو
٤٧ٌٔيح االقذؾاكر كدكر٬ة يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح، ك٣ ك٨ ٝج٢ لك يشء يججيغ 

 اتلٕؿؼ ثإجيةز ىلع ٬ ؾق ا٣ٌٞٮة ٨٦ ٦٪ْةر ٥٤ٔ اجلٛف.

 ىماًة اهذافعة في غهي اهًفش

يف ٥٤ٔ ٩ٛف كّةاٙ ا٩بسٞخ يف ٥٤ٔ اجلٛف كاتة٬ةد٫ املؼذ٤ٛح كػةوح 
٥٤ ٩ٛف اإلظكةس كاإلدراؾ ٩ٞةمةته  ٥٤ اجلٛف املٕؿيف ٔك ٌةء ٔك اأٔل
كحبٮثه ٠سية ظٮؿ احلةْٚح، أ٧ٌ٬٭ة/ أ٩ٮاع احلةْٚح، كمؿاظ٤٭ة ككّةاٛ٭ة 

٤٧يةد٭ة، كأػينا حبر ا٣جكيةف.   املؼذ٤ٛح، كبجيذ٭ة ٔك
 املٞىٮد ٨٦ احلةْٚح يف ٬ ؾق ا٤ٕ٣ٮـ دميٓ أ٩ٮاع االقذؾاكر، ك٣حف
٭٥ أ٩ٌ٭ة د٧ذٌؽ إىل ٩ُةؽو  االوُبلح النةآ يف ٥٤ٔ اجلٛف ا٤ٛ٣كٌَف. ك٬ ١ؾا يٛي
ٓو ٨٦ ا٣جنةَةت كاألمٮر ال٬٪ٌيح كتن٢٧ اال٠ذ٪ةز )احلِٛ كاتلؼـي٨(  كاق

ؾا املٕىن أك االوُبلح دكر ٦ؽ٬ل يف (1)كاالقذٕةدة كاالقذؾاكر . كلذلا٠ؿة ث٭ 
                                                                                              

 اجلٛف ٥٤ٔ إىل ٦ؽػ٢] ٬ي٤اگرد م٪ةیس ی ركاف( ادكيجكٮف، ريذة اؿ.، كآػؿكف، ز٦ي٪1٫)
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ٜاٚؽ كسٜديث ال ٚ»احليةة اإلنكة٩ٌيح؛ حبير ٧٠ة ٝةؿ ٬ةري٪ٖ/   حتىص٘اؾ ؿ
ا. كٔرْٕا لٜ أٌف اذلرات اٌّيت تشلٌك ابلػف لٜ  ٌ٘ا ةٕشٕٜقٛا َياٗنا كاضػن تشلك ٔ
ة  ٌٜ ة ساذةث املادة تل٘اذؽ ةػٗ٘ا. وْٜال ً ٌٜ اكٗج ال حْخطي ةتكغٛا ةىكِ ً

ػة، تلكٌػد كقي٘ا كضىـ٘ا ةكػد حلـات ضياح٘ا ٜضِّ  .(1)«احلاوـث الؽاةؽث كامل
ة مٌّت، أ٧٬٭ة/ احلةْٚح ا٣ٞىية املؽل، كاحلةْٚح ذ٠ؿكا لذلا٠ؿة  أٝكة٦ن

ا٣ُٮي٤ح املؽل، كذا٠ؿة امل٭ةرة، كذا٠ؿة ا٢٧ٕ٣، كاحلةْٚح االثذؽاايح، 
ت ٦ة يٞةرب  كاحلةْٚح املؿصٓ. كقٕح احلةْٚح ا٣ٞىية املؽل حمؽكدة كتكذٔٮ

 قجٕح مٮاًيٓ؛ ثح٪٧ة قٕح احلةْٚح ا٣ُٮي٤ح املؽل ٗي حمؽكدة.
ةظر املُؿكظح يف دلةؿ احلةْٚح، ي٤ــ االتلٛةت إىل مؿاظ٢ ك٨٦ ثني املج

احلةْٚح يف حبس٪ة احلةل. كٝؽ ذ٠ؿكا يف ٥٤ٔ اجلٛف اتلضؿيٌب زبلث مؿاظ٢ 
يكًٌم ا٣تنٛي أك ا٣رت٦ي، دٮدع امل٤ٕٮ٦ةت  لذلا٠ؿة. يف املؿظ٤ح األكىل ا٣يٌت ت

٣يٌت يك٧ٌٮ٩٭ة امل١تكجح ٨٦ ثٕؽ تنٛي٬ة، يف احلةْٚح. كيف املؿظ٤ح اثلة٩يح ا
ؿة يف احلةْٚح كختزتف ٚي٭ة.  ٌٛ ثةال٠ذ٪ةز دٮدع امل٤ٕٮ٦ةت امل١تكجح كاملن

                                                                                              

آر.، "ركاف م٪ةیس  ٗؿا٬ةـ، ؛8 ٚى٢ ،1 ج  كآػؿكف، ثؿا٬ين حم٧ؽ٩ِف دؿدمح  ،[هلي٤ضةرد
يل رصةيي ٤ٔيًة دؿدمح ،[ا٣ٛكيٮلٮيج اجلٛف ٥٤ٔٚييٮلٮژيک" ]   وةريم، أكرب ٔك

 دؿدمح ،[املٕؿيف اجلٛف ٥٤ٔ" ]م٪ةػّت ركانن٪ةیس" ركبؿت، قٮلكٮ، ؛521ػ486  ص
 ،[اجلٛف ٥٤ٔ أوٮؿ" ]ركانن٪ةیس اوٮؿ" ،.اؿ. اف ٦ةف، ؛384 ػ 191  ص ٦ة٬ؿ، ٚؿ٬ةد
 .222 - 154  ص ،2 ، ج قةٔذچٰ حم٧ٮد دؿدمح

 اجلٛف ٥٤ٔ إىل ٦ؽػ٢] ٬ي٤اگرد م٪ةیس ی ركاف( ادكيجكٮف، ريذة اؿ. كآػؿكف، ز٦ي٪1٫)
 .491 ص ،1ج كآػؿكف، ثؿا٬ين حم٧ؽ٩ِف دؿدمح ،[هلي٤ضةرد
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يكذؽيع ٚي٭ة امل٤ٕٮ٦ةت املؼزت٩ح ٨٦ ػـا٩ح  كاملؿظ٤ح اثلةثلح َم ا٤٧ٕ٣ٌيح ا٣يٌت ت
يكًٌم ٬ ؾق املؿظ٤ح االقذٕةدة.  ال٨٬. ت

ذ٢٧ كٝٮع اخلُإ يف لك كاظؽة ٨٦ ٬ ؾق  ٨٦ ٦٪ْةر ٧٤ٔةء اجلٛف، حيي
املؿاظ٢ اثلبلث. كاالػذبلؿ يف أم كاظؽة ٦٪٭ة يؤٌدم إىل ػُإو يف احلةْٚح. 
ابلعٮث ا٣يٌت تؿم بنأف احلةْٚح يف الٮٝخ احلةرض حتةكؿ اتلٕؿؼ ىلع 
ال١يٌٛيح ا٣يٌت يؤدم ٚي٭ة كٝٮع اخل٢٤ يف أم ٨٦ ٬ ؾق املؿاظ٢ إىل ػُإ احلةْٚح. 

ؿ ال٬٪ٌيح لك كاظؽة ك٣٘ؿض دٛةدم كٝٮع اخلُإ يٌٕي٪ٮف ا٣جنةَةت كاألٕٚة
٨٦ ٬ ؾق املؿاظ٢، ليك يذٕؿٚٮا ىلع األمٮر ا٣يٌت دؤدم إىل ظىٮؿ ػ٢٤ يف 
ا٣جنةَةت ال٬٪ٌيح لك مؿظ٤ح كدجذِم إىل ػُإ احلةْٚح؛ ٧٠ة أٌف أداء 
ٙه ٨٦ ظير احلةْٚح ا٣ٞىية املؽل كاحلةْٚح  املؿاظ٢ اثلبلث لذلا٠ؿة خمذ٤

ة ل٧٤ٮاٝٙ ٕن  .(1)كاألظٮاؿ ا٣ُٮي٤ح املؽل، كدذ٘ي دج

 ىحاو اهذافعة في ًعرّية اهىػرفة

ة لبلوُبلح الؿااش دلل احل٧١ةء املك٧٤ني  ٞن ة أٌف احلةْٚح ػ كٚ ٞن ذ٠ؿ٩ة قةث
ك٨٦ ٥٬ ىلع مرشب٭٥ ٨٦ ا٣ٛبلقٛح اآلػؿي٨ ػ ٔجةرة ٨ٔ ػـا٩ح ل٧٤ٕةين 
اجلـاٌيح كَم دٞٮـ ث٤٧ٌٕيح ظْٛ٭ة ٍٚٞ؛ ٦س٧٤ة أٌف اخليةؿ ػـا٩ح ل٤ىٮر 

                                                                                              

ة ٠سية صؽيؿة ٬٪ةؾ حبٮزن  ( راصٓ/ املىؽر الكةثٜ، ا٣ٛى٢ اثلة٨٦. يججيغ اتلججي٫ إىل أفٌ 1)
٤٧يةد٭ة كػُأ احلةْٚح كاخل٢٤ ٚي٭ة،  ثة٣ُؿح يف ابلعر ظٮؿ ٦ة خيه ثجيح احلةْٚح ٔك
كظٞيٞح االقذؾاكر، كا٣ٛةرؽ ثح٪٫ كبني اإلدرااكت األكحلح ٨٦ ٦٪ْةر ٥٤ٔ اجلٛف كػةوح 

ؾق ابلعٮث كدراقذ٭ة يذ٤ُت دلةالن آػؿ.  ٥٤ٔ اجلٛف املٕؿيف، ٗي أف اتلٕؿض ل٭ 
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كد٪عرص ٦٭٧ٌذ٫ يف ظِٛ ٬ ؾق الىٮر ٚعكت، ك٣ ك٨ يجؽك أٌف اجلـاٌيح 
، ث٢ ي٧ذٌؽ ٣حن٢٧ املٕةين (1)احلةْٚح يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح هلة ٦ٕىن أكقٓ ٨٦ ٬ ؾي٨

ة. ك٬ ١ؾا دبنٌي أٌف احلةْٚح د٧ٌس٢ يف ٩ْؿٌيح  ٌن كالىٮر اللكٌٌيح كظّت ا٣ٌٞةية أي
كالىٮر كاتلىٌٮرات  املٕؿٚح ػـا٩حن حتِٛ ٦ٕةرؼ اإلنكةف ث٧ة ٚي٭ة املٕةين

اجلـاٌيح كاللكٌٌيح، كاملٛة٬ي٥ كا٣ٌٞةية أك اتلىٌٮرات كاتلىؽيٞةت، كي١٧٪٭ة 
ة. كأ٥ٌ٬ كّةاٙ احلةْٚح ث٪ةءن ىلع ٬ ؾا اتلٕؿيٙ َم احلِٛ  ٌن اقذؾاكر٬ة أي
كاالقذؾاكر؛ ٧٠ة أٌف كّيٛذ٭ة ال د٪عرص ثةملٕةين اجلـاٌيح كتن٢٧ دميٓ املٛة٬ي٥ 

ة كا٣ٌٞةية. ك٬ ١ؾا يٌذٌ ٕن ط أٌف احلةْٚح يف االوُبلح املٕؿيف تن٢٧ ٩ُةٝنة كاق
 ٨٦ إدرااكت اإلنكةف.

 ًظال اهذافعة

ة ل٤ذٕؿيٙ اٌلم ثحٌ٪ةق لذلا٠ؿة ٨٦ اجلة٩ت املٕؿيف، تن٢٧ احلةْٚح دلةالن  ٞن كٚ
ة ٨٦ إدرااكت اإلنكةف، كأ٧٬٭ة/ ٕن  كاق

 . الىٮر اجلـاٌيح.2
 . املٕةين اجلـاٌيح.1
ث٧ة ٚي٭ة املة٬ٮٌيح، كا٤ٛ٣كٌٛيح، كامل٪ٌُٞيح، كاملٛة٬ي٥ . املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح 1

ي٬ة.  املة٬ٮٌيح قٮاء اك٩خ ٦ٛة٬ي٥ حمكٮقح أـ م٭ٮديح، ٗك
. ا٣ٌٞةية املٕرٌبة ٨ٔ ٤ٔٮـ ظٌٮرٌيح كٕٝخ يف املةيض ٦س٢ ٌٝةية/ "٠٪خي 2

                                                                                              

ٜ(( كَم أ٥ٔ ٨٦ أف دكٮف ػـا٩ 1) ٌٞ  ح كظةْٚح ل٧٤ٕةين اجلـاٌيح كالىٮر اجلـاٌيح ٍٚٞ. )املع
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ة"، ظير ي٧ك٨ ل٤نؼه ٨ٔ َؿيٜ احلةْٚح اقذؾاكر  ٛن مسكرنا" ك"٠٪خي ػةا
الادٌيح كالؿكظيح، كيذ٥ دٕيني وؽؽ ٦س٢ ٬ ؾق األمٮر ٨ٔ ظةالد٫ اجلٛكٌيح ك

 َؿيٜ الؿصٮع إىل احلةْٚح.
. ا٣ٌٞةية املٕرٌبة ٨ٔ تةرب ظٌكٌيح قةثٞح ٦س٢ "ا٣ٕك٢ اٌلم دؾكٝذ٫ 3

ة"، "د٤ٟ اتلٛةظح اك٩خ  كأوٛؿ ا٥ُٕ٣ثةألمف اكف ظ٤ٮ  ال٤ٮف ك٩ة٧ٔن
 ظةمٌح"، ك٦ة مةث٫ ذ لٟ.

تةرب ظٌكٌيح قةثٞح، ٦س٢/ "ثةألمف ٢ُ٬  . ا٣ٌٞةية املٕرٌبة ٨ٔ دٛكي4
خ األز٬ةر بكجت مٌؽة احلؿارة". ٌٛ  املُؿ"، ك"يف الىيٙ املةيض صى

. ا٣ٌٞةية املججيح ىلع اإلػجةر كم٭ةدة اآلػؿي٨، ٦س٢/ "اعش اث٨ قح٪ة 5
 ٝج٢ املعٜٞ ا٣ُٮيس".

. دميٓ ا٣ٌٞةية املذ٤ٌٕٞح ثة٤ٕ٣ٮـ ا٣ٞج٤ٌيح، ٠أف دكٮف ٬ ؾق ا٣ٌٞةية يف 6
ـ ٦س٢ الؿيةًيةت أك امل٪ُٜ أك ا٤ٛ٣كٛح؛ ٦س٢ املٕةدالت ا٣ٌيت اكف ٤ٔٮ

ؽاديٌح كبٞيخ حمٛٮّحن يف ذ٬٪٫،  النؼه حي٤ٌ٭ة يف مؿظ٤ح ادلراقح اإٔل
 كيذؾ٠ٌؿ ظةحل ة ٩ذةجئ٭ة كَؿؽ ظ٤ٌ٭ة.

يججيغ االتلٛةت إىل أٌف احلةْٚح ٗي حمىٮرة ثةملٕةرؼ املذ٤ٌٕٞح ثةملةيض. 
أز٪ةء الالكـ أك أز٪ةء ٤٧ٌٔيح اتل١ٛي، ملة اقذُٕ٪ة  ٤ٚٮ ظى٢ إربةؾ يف احلةْٚح

مٮاو٤ح الالكـ كال االقذ٧ؿار يف اتل١ٛي. احلةْٚح هلة دكر أقةيٌس يف د٪ْي٥ 
د١ٛي٩ة كأٝٮاجلة؛ ٚجؽكف احلةْٚح ال ي١٧٪٪ة الٮوٮؿ إىل لك ٦ة حنى٢ ٤ٔي٫ 
٨٦ ٤ٕ٦ٮ٦ةت ٨٦ ادلاػ٢ أك اخلةرج، ك٦ة ٩ككج٫ ثة٢ٕٞ٣ أك احلٮاٌس أك 
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٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح، كظّت امل٤ُٮب إزجةد٫ اٌلم ٩ؿيؽ اتلٮو٢ إحل٫ ثةالقذؽالؿ، ا
كاملضة٬ي٢ ا٣يٌت ٩ؿيؽ٬ة أف دىجط ٤ٕ٦ٮ٦ح ٨ٔ َؿيٜ االقذؽالؿ ك٩ذٕؿؼ 

 ٤ٔي٭ة، ٚبل ي٧ك٨ الٮوٮؿ إىل ذ لٟ لك٫ٌ ث٘ي احلةْٚح.
يأيت االقذؽالؿ ٨٦ دؿًليت كدجكيٜ ٌٔؽة ٦ٌٞؽ٦ةت. ٚإذا اكف نكٜ 

ة يى٢ إىل ٩تيضح. كاجلٛف حتِٛ يف احلةْٚح د٤ٟ املٌٞؽ٦ةت املٌٞؽ٦ةت وع يعن
ك٩تيضذ٭ة. كَٮاؿ ٦ٌؽة إٝة٦ح االقذؽالؿ تكذٕيؽ احلةْٚح املٌٞؽ٦ةت كدٌٕ٭ة يف 
مؿأل ا٢ٕٞ٣. كبؽكف اقذؾاكر املٌٞؽ٦ةت دذٮٝٙ ٤٧ٌٔيح االقذؽالؿ. ك٨٦ 
صة٩ت آػؿ، ختزتف ٩ٛف اإلنكةف ٨ٔ َؿيٜ احلةْٚح ادلحل٢ ىلع األمؿ 

٤ُٮب ٨٦ االقذؽالؿ، أك احلٮاس، أك ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، أك ادلحل٢ اجلٞيل، امل
أك م٭ةدة اآلػؿي٨. كيف ظة٣ح نكيةف ادلحل٢ تكذُيٓ اجلٛف اقذؾاكرق كص٫٤ٕ 

ة ك٦جىن ملة دؿاق كدٕذٞؽ ث٫.  أقةقن

 ذكيكة اهذافعة

ي٧ك٨ َؿح آراء ٠سية ظٮؿ ظٞيٞح احلةْٚح ٨٦ زاكيح ٩ْؿيٌح املٕؿٚح. 
ٌٰ ٦س٢ الٮإٝيح املجةارشةاآلراء  ؿظخ ظٮؿ اإلدراؾ احلٌكػ َي كببل  ا٣ٌيت 
ؿح بنأف احلةْٚح كاقُح ، كاال٩ٕاكقيح، كا٣ْة٬ؿاديح، ي٧ك٨ أف دُي
ة ٌن . ك٨٦ اجلةظيح املٕؿٚيٌح ٚإف ٩تيضح دميٓ اآلراء املُؿكظح ظٮؿ (1)أي

ؿظخ أك ي٧ك٨ َؿظ٭ة ظٮؿ ظٞيٞح  َي احلةْٚح ىلع ظؽوٌ قٮاء. اآلراء ا٣ٌيت 
                                                                                              

(1) See: Robert Audi, Epistemology, p.6269ػ. 
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، احل ٌٰ ةْٚح، ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ يف املجةظسح املُؿكظح يف ظٞيٞح اإلدراؾ احلٌكػ
ال دكر هلة يف املجةظر املٕؿٚيٌح األقةقيٌح ٦س٢ أذجةر ا٣ٌٞةية 
كاتلىؽيٞةت املججيح ىلع احلةْٚح، كاظذ٧ةؿ ػُإ احلةْٚح، أك قبل٦ذ٭ة 

 .(1)٨٦ اخلُإ. كيذ٤ٌُت حبر ٬ ؾق اآلراء دلةالن آػؿ

 فعةاذتىاو خظإ اهذا

٥ ٨٦ دكر٬ة املٕؿيٌف ٔ٪ؽ  حيذ٢٧ كٝٮع اخلُإ يف احلةْٚح، كىلع الٗؿ
اإلنكةف، ث٢ كظّت احليٮاف، ك٣ ك٨ حيذ٢٧ كٝٮع اخلُإ ٚي٭ة ٨٦ ظير 
ٌٝح ك٣ ك٨  ا ٦ة ٩ذؾ٠ؿ ظةدزح ثةدل ة. ك٨٦ ذ لٟ ٦سبلن أ٩٪ة ٠سين ٕن اتلىؽيٞةت َج

٥ أذٞةد٩ة أٌف ٬ ؾق اخلىةاه دذ٤ٌٕٜ ث ةلٮإٝح "أ" خنُئ يف ػىةاى٭ة. كٗر
ؾق اخلىةاه دذ٤ٕٜ حبةدزح  ، ك٣ ك٨ٌ ظٞيٞح األمؿ ٣حكخ ٠ؾ لٟ، ٚ٭  ٦سبلن

٭ة ال دذ٤ٕٜ حبةدزح أػؿل، كإ٧٩ة َم ٨٦ و٪ٓ أ٩ٛك٪ة. إًةٚح إىل أػؿل، أك أ٩ٌ 
ا، ك٣ ك٨ يف الٮاٝٓ  ف ٦س٢ ٬ ؾق إذ لٟ، حيى٢ أظية٩نة أ٩٪ة ٩ذؾ٠ؿ ظةدزح أك أمؿن

. كاأل٥٬ٌ  لٟ لك٫ٌ أ٩ٌ٪ة ٝؽ ٩أػؾ ٬ ؾق االقذؾاكرات ٨٦ ذ   احلةدزح ل٥ دٞٓ أوبلن
                                                                                              

(1) See: John Pollock, Contemporary Theories of Knowledge, 

ch.2. 
ؾا ا٣ٛى٢ )ثةل٤٘ح ا٣ٛةرقيح(، راصٓ/ ثةلٟ، صٮف، "  ٬ةی ٝؿااخملُة٣ٕح ا٣رتدمح احلٌؿة ل٭ 

يف/  ،[املعكٮس ا٣ٕةل٥ دلةؿ يف اتلأقحكيح ا٣ٞؿاءات" ]حمكٮس ص٭ةف ثةب در ی٦ج٪ةگؿك
 ،[املٕؿٚح ٩ْؿيح يف أقةقيح ٦ٛة٬ي٥] "م٪ةیس ٦ٕؿٚخ در ثجيةدي٨ ٦ٛة٬ي٥أ٣ٛني ثبل٩تي٪ضة،"

 ا٣ٛى٢ اثلةين. زادق، حم٧ؽظكني دؿدمح
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ي الٮإٝيح ىلع أ٩ٌ  ٢ ٨٦ ػبلهلة إىل ٩ذةاش أك ٩ٞي٥ ٭ة ظٞةاٜ ك٩ذٮٌو الٮ٧٬يح ٗك
٤ٔي٭ة اقذؽالالت، ك٩٪ىةع تل٤ٟ اجلذةاش امل٤٘ٮَح، ك٩ؽي٨ اآلػؿي٨ ث٭ة 
ة. ك٨٦ ٬٪ة ٝؽ يتجةدر إىل األذ٬ةف أٌف احلةْٚح ٗي وةحلح ل٤ٮزٮؽ ث٭ة كَم  ٌن أي

ة أٌف احلةْٚح إذا اك٩خ حتذ٢٧  ىلع ٕن ادلكاـ ٦ٌٕؿًحه ل٤ؼُإ. ٨٦ الٮاًط َج
اخلُأ، ٚبل ي٧ك٨ اختةذ ٬ ؾا الكبي٢ اإلدراْف مىؽرنا ل٧٤ٕؿٚح. ك٬ ؾا ٦ة يٛكط 
املضةؿ أ٦ةـ قؤاؿ ك٬ٮ ٢٬ ز٧ح َؿيٜ ديىةف ث٫ احلةْٚح ٨٦ اخلُإ؟ كيف ظة٣ح 

 ٦ٕيةر ل١نٙ ا٩ٕؽاـ الكج٢ لىية٩ذ٭ة ٨٦ اخلُإ، ٢٬ ي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ىلع
ٌٝح يف ظْٛ٭ة  أػُةء احلةْٚح؟ ك٢٬ ي٧ك٨ ٧ًةف وؽؽ ٌٌٝيح ٨ٔ َؿيٜ ادل

 كإيؽأ٭ة بنك وعيط يف احلةْٚح؟

ةؿ/ إٌف ا٣ٌٞةية أك اتلىؽيٞةت ا٣يٌت ديبىن  لئلصةثح ٨ٔ ٬ ؾا الكؤاؿ ٝؽ يٞي
ا ٦٪٭ة،  ذ٢٧ ظىٮؿ اخلُإ ٚي٭ة، ك٣ ك٨ إذا اكف النؼه ٦ذأكؽن ىلع احلةْٚح حيي

د٤ٟ اتلىؽيٞةت أك ا٣ٌٞةية كاًعح، ٔ٪ؽاؾ دكٮف ٦ٞجٮ٣ح كدٛيؽ كٌل٩خ 
املٕؿٚح. ي٧ك٨ تك٧يح ٬ ؾق اتلىؽيٞةت ثػ"اتلىؽيٞةت املكتكةٗح ثؽكنا"؛ 
ِٚم يف ثةدئ األمؿ دجؽك مكتكةٗح ك٦ٞجٮ٣ح، ك٣ ك٨ ٝؽ يتكىٌن ٩ٌٞ٭ة 

 .(1)كإثُةهلة ثأد٣ح أٝٮل

احل٢ٌ املؾ٠ٮر مكذُفن ٨٦ ظ٢ي ٦ُؿكح يف دلةؿ دربيؿ كتكٮيٖ اإلدرااكت 

                                                                                              

(1) See: Robert Audi, Epistemology, p.6871ػ. 
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٫ ال ي٧ك٨ تكٮيٖ املٕةرؼ . كاألمؿ املٛؿكض يف ٬ ؾا احل٢ ٬ٮ أ٩ٌ (1)احلٌكػٌيح
كاإلدرااكت احلٌكػٌيح ث٧ٕؿٚح يٞيجيح كأد٣ح ٦٪ذضح ل٤يٞني. كا٩ُبلٝنة ٨٦ ذ لٟ 

بحاتلأقحكيح املؼيججيغ االقت٪ةد إىل أقةس ٩ْؿٌيح  ك٩ْؿٌيةت منةث٭ح.  (2)ٌُ
ؾا االتةق اٌلم يؿل اظذ٧ةؿ اخلُإ يف اإلدرااكت احلٌكػٌيح كاملٕةرؼ  ة ل٭  ٞن كٚ
ال٧يكذٞةة ٨٦ احلٮاٌس كاحلةْٚح، يكٮف ٦ٛ٭ٮـ "ا٣تكٮيٖ يف ثةدئ األمؿ" 

ره يف دىٌٮر٩ة كدىؽيٞ٪ة ٣ٌٌٞيح " ة. كحن٨ ٔ٪ؽ٩ة ٦ربِّ ة أقةقٌية ك٩ةصعن " ٦pٛ٭ٮ٦ن
ث٭ة ٚي٧ة إذا اكف دلي٪ة يف الٮ٤٬ح األكىل كيف ثةدئ األمؿ دحل٢ ث٢ دلي٪ة ٦ٕؿٚح 

ذٞةد ثٌٌٞيح "٬ ؾق امل٪ٌؽة ػرضاء ال٤ٮف"  يؤيؽ٬ة كيثجخ وٌعح ٦ٛةد٬ة. كاأل
دكٮف ٦ٞجٮ٣ح ك٦ٛيؽة ل٧٤ٕؿٚح ظي٪٧ة يكٮف ٬٪ةؾ دحل٢ يؤٌيؽ٬ة ٦س٢ ظةٌقح 

ُٓ ىلع د٤ٟ ابلرص، ك٣ ك٨ إذا أ٦ٌٕ٪ة اجلْؿ ٚي٭ة كالظْ٪ة أٌف ٩ٮرنا أػرض يك
امل٪ٌؽة كجي٤ٕ٭ة دجؽك ػرضاء ال٤ٮف، كَم يف الٮاٝٓ ٣حكخ ػرضاء، ٔ٪ؽ 
ذاؾ ي٭زت دىؽيِف ثكٮف "٬ ؾق امل٪ٌؽة ػرضاء ال٤ٮف"، كجيؿم دٕؽي٢ 

 دىؽيِف الكةثٜ اقت٪ةدنا إىل دحل٢ آػؿ ييج٢ُ ادلحل٢ الكةثٜ.
ة كيى٧ؽ أ٦ةـ اجلٞؽ، ٚ٭ٮ  إفَّ ٬ ؾق اجلْؿٌيح أك احل٢ ظٌّت لٮ اكف وعيعن

ؽم ٍٚٞ يف اإلدرااكت احلٌكػٌيح كا٣ٌٞةية ابلٕؽيح كاالقذؽالالت ا٣يٌت ديىةغ  جيي
 
ن
ؾق اجلْؿٌيح ٣حكخ ػُأ ٦٪٭ة. أ٦ة يف دلةؿ ا٣ٌٞةية أك املٕةرؼ ا٣ٞج٤يح ٚ٭ 

                                                                                              

(1) See: John Pollock, Contemporary Theories of Knowledge, 

ch.2. 
 ( ٦ج٪ةگؿكی ػُةپؾيؿ. 2)
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ة. ٔ٪ؽ ٚٞؽاف احلةْٚح  ٌن ٚعكت، ث٢ ظٌّت ىلع ٚؿض وعذ٭ة ال ز٧ؿة ٚي٭ة أي
ٌيح االقذؽالؿ، ٣ ك٨ٌ ٬ ؾا كنكيةف إظؽل ٦ٌٞؽ٦ةت االقذؽالؿ، دذٮٝٙ ٤٧ٔ

الالكـ ال يٕين أٌف احلةْٚح ذات دكر ٦ٕؿيف، ث٢ َم يف ٦س٢ ٬ ؾق املٕةرؼ دلٌؿد 
ٌّٟ يف إظؽل ٌٝةية االقذؽالؿ ك٦ٌٞؽ٦ةد٫، قذ١ٮف  أداة. إذا اكف دلي٪ة م
ٓ مٟ. ك٨٦ أص٢ أف ٩ى٢ إىل ٦ٕؿٚح  اجلتيضح ا٣يٌت يٛؿز٬ة ٬ ؾا االقذؽالؿ مًٮ

ٓ )يٞيجيح أك ا٧َب٪ة٩يح ( ثجذيضح االقذؽالؿ، يججيغ أف ال دكٮف املٌٞؽ٦ةت مًٮ
مٟ. ٚإف ل٥ دثجخ ٦ٌٞؽ٦ةت االقذؽالؿ، ٤ٔي٪ة إزجةد٭ة، كإذا زبذخ ك٣ ك٨ نكح٪ة 
اقذؽالهلة أك اقذؽالالد٭ة، ٨٧ٚ ػبلؿ دكؿار كمؿاصٕح مكةر االقذؽالؿ 
 ك٦ٞؽ٦ةد٫ ي١٧٪٪ة ثة٢ٕٛ٣ الٮوٮؿ إىل االقذؽالؿ أك االقذؽالالت الرضكرٌيح
لك كاظؽة ٨٦ املٞؽ٦ةت. كىلع ٬ ؾا امل٪ٮاؿ ي٧ك٨ إرصةع املٕؿٚح املججيح ىلع 

زاء لك كاظؽة ٨٦ ٦ٌٞؽ٦ةت االقذؽالؿ إىل ٦ٕؿٚح ٦ججيح ىلع دحل٫٤ إاحلةْٚح 
اخلةص؛ أم أٌف ٦ة يكت٪ؽ إىل احلةْٚح، يكت٪ؽ يف الٮاٝٓ إىل ادلحل٢ ذاد٫ ك٣حف 

يّس اقذؽالهلة،  إىل احلةْٚح. املٌٞؽ٦ح ا٣يٌت ٝيج٤خ ٨ٔ َؿيٜ احلةْٚح كن
يكذعٌػؿ اقذؽالهلة يف ال٨٬ ثةالقذؾاكر، كيجؽك كًلأف النؼه يٞٮـ ث٤٧ٌٕيح  ي
يكػٰ ٨٦ االقذؽالؿ، يف الٮاٝٓ  االقذؽالؿ ٬ ؾا ل٧٤ٌؿة األكىل. إٌف اقذؾاكر ٦ة ن

 اقتب٪ةؼ ٤٧ٕ٣ٌيح االقذؽالؿ، كاٝة٦ح ادلحل٢ ٨٦ صؽيؽ.

 دور اهذافعة في اهكضايا اهكبهية

ذش ممة دٌٞؽـ أٌف ل٤عةْٚح دكرنا يكينا يف ا٣ٌٞةية كاتلىؽيٞةت نكت٪
ح. كظّت يف املٮآً ا٣يٌت يكٮف هلة دكر، يجُف دكر٬ة كاالقذؽالالت ا٣ٞج٤يٌ 
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ؾا ال ي٧ك٨ اجلْؿ إىل احلةْٚح ػ كىلع األ٢ٝ يف ٦ة يذ٤ٌٕٜ أدادي   ة ٚعكت. كل٭ 
ح جلي٢ حلٌ كأداة أكٌ  ٭ة مىؽر ل٧٤ٕؿٚحثة٣ٌٞةية كاتلىؽيٞةت ا٣ٞج٤يح ػ ىلع أ٩ٌ 

املٕؿٚح. إٌف ظةصح ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية كاتلىؽيٞةت إىل احلةْٚح، ٠عةصح 
ٌٰ لآلالت كاألدكات احلٌكػٌيح. ٨٦ ٬ ؾق الـاكيح دكٮف احلةْٚح  اإلدراؾ احلٌكػ
صؽيؿة ثةثلٞح كي٧ك٨ االقت٪ةد إحل٭ة؛ ث٢ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إفَّ دكر٬ة يف االقذؽالؿ 

م نكٌض٢ ٦ٌٞؽ٦ةت االقذؽالؿ ٚي٫. كال حنذةج إىل ٠ؽكر الٮرؽ أك احلةقٮب اٌل 
احلةْٚح أكرث ٨٦ ذ لٟ يف ٤٧ٌٔيح االقذؽالؿ. كي٧ك٨ مل٨ يٕةين ٨٦ ًٕٙ 
احلةْٚح ظ٢ٌ ٬ ؾق املنلكح ٨ٔ َؿيٜ ا٣تكضي٢ يف احلةقٮب أك ال١ذةثح ىلع 
كرؽ. كظّت لٮ ل٥ ٩ؿدي ٬ ؾا ا٣تنبي٫ كٌل٩خ دلي٪ة مؤاػؾات ٤ٔي٫، ٚبل ريت 

 ح ٣حف هلة دكر قٮل ٠ٮ٩٭ة أداة.أٌف احلةْٚ

 دور اهذافعة في اهكضايا اهبػدية

ا ثة٣جكجح إىل ا٣ٌٞةية كاتلىؽيٞةت ابلٕؽيح  املكأ٣ح أكرث دٕٞيؽن
كاالقذؽالالت ا٣يٌت دؤ٣ٌٛ٭ة ٦س٢ ٬ ؾق املٌٞؽ٦ةت؛ إذ يجؽك أٌف احلةصح إىل 

٤يح، احلةْٚح يف ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت أكقٓ كأثٕؽ ٨٦ املٕةرؼ كا٣ٌٞةية ا٣ٞج
ك٦ٌٞؽ٦ةت االقذؽالالت ا٣ٌيت دذ١ٮف ٨٦ ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية حبةصح ٦ةٌقح إىل 
احلةْٚح. ٨٦ ذ لٟ ٦سبلن ٝؽ دكٮف ٠ربل االقذؽالؿ كاظؽة ٨٦ ا٣ٌٞةية 
اتلضؿيبٌيح اللكٌٌيح. كىلع أقةس دٕؿيٙ ا٣ٞؽ٦ةء ٚإٌف ا٣ٌٌٞيح اتلضؿيبٌيح َم 

ح ٨٦ منة٬ؽات كإدرااكت احلٮاٌس  ا٣ْة٬ؿٌيح ا٣يٌت ت٢ٕ ٌٌٝيح د٧ٌس٢ دل٧ٔٮ
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ذ٨٬ اإلنكةف يذٕؿؼ ىلع ٤ٌٔح احلك٥. كدرتاك٥ ٦ُٕيةت احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح يف 
٪ؽ٦ة يى٢ ٬ ؾا ا٣رتاك٥ إىل ظٌؽ يكذعٜ  ال٨٬ كاظؽة ثٕؽ األػؿل. ٔك

إىل ٦ٕؿٚح قبج٭ة. كدمٓ  ػةصي  ٢ ا٢ٕٞ٣ ٨ٔ َؿيٜ اقذؽالؿو اال٬ذ٧ةـ، يذٮٌو 
كظْٛ٭ة يف ال٨٬ كاقذؾاكر٬ة جيؿم ٨ٔ ٬ ؾق املنة٬ؽات كاملُٕيةت احلٌكػٌيح 

٨٦ ظير ظةصذ٭ة إىل  حَؿيٜ احلةْٚح. كا٣ٌٞةية اتلضؿيبٌيح ث٧ٕىن االقذٞؿاايٌ 
احلةْٚح د٧ةز٢ ا٣ٌٞةية اتلضؿيبٌيح يف اوُبلح ا٣ٞؽ٦ةء، ظير يججيغ ٚي٭ة 
دمٓ ك٥ي ٨٦ املنة٬ؽات كاملُٕيةت احلٌكػٌيح. كجيؿم ظِٛ ٬ ؾق املُٕيةت يف 

 ر٬ة ٨ٔ َؿيٜ احلةْٚح.ال٨٬ كاقذؾاك

كىلع ٬ ؾا ال ي٧ك٨ إ٩كةر دكر احلةْٚح يف االقذؽالالت ابلٕؽيح؛ أم د٤ٟ 
؛ ث٢ ي٧ك٨ كتؿيبٌيحو  كٌٝةية ثٕؽيٌحو  االقذؽالالت ا٣ٌيت تنلٌكخ ٨٦ ٦ٌٞؽ٦ةتو 

ي  ة/ إٌف دكر احلةْٚح ٚي٭ة أكرث كأكقٓ ٨٦ ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٌيح ٗك ٌن ا٣ٞٮؿ أي
ٌض٤ خ ٩ذةاش االػذجةرات كاملنة٬ؽات احلٌكػٌيح يف اتلضؿيبٌيح. ظٌّت إذا قي

ؾا ا٢٧ٕ٣ ال يٕٮٌض ٨ٔ احلةْٚح، كإ٩ٌ  ٓ، ٚ٭   هلة؛ كذ لٟ ألفٌ  ٧ة ٬ٮ ٔٮفه مًٮ
ىلع ظِٛ ٦بةت ث٢ ٔرشات االػذجةرات كاالظذٛةظ  اعدةن  احلةْٚح ٗي ٝةدرةو 
 ث٭ة بنك وعيط.

 ث٤ٞي٢ ٨٦ اتلأم٢ يذٌط جلة أٌف دكر احلةْٚح يف ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية
ة ٨٦ اجلةظيح املٕؿٌٚيح ٣حف أقةقي ة، ث٢ زة٩ٮمٌّ أك آلٌّ  ٌن كاالقذؽالالت أي
ٍٚٞ. ٚةذا اكف لك اقذؽالؿ ثٕؽم يذأ٣ٙ ٨٦ ٦ٌٞؽ٦ذني المٟ يف أٌف لكٌٌيح 
كد٧ٕي٥ إظؽل املٌٞؽ٦ذني جيؿم ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣. ٬ةدةف املٌٞؽ٦ذةف ك٩تيضذ٭٧ة 
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٥ لك ذ لٟ دجُف ػةًٕح ل٤ج عر كاجلْؿ؛ ظٌّت إف دٮدع يف احلةْٚح، كٗر
ا، ث٢ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إفَّ املٌٞؽ٦ةت ا٣يٌت دأيت  ؽة صؽ  ٌٞ اك٩خ املٌٞؽ٦ةت وٕجح ك٦ٕ
٨ٔ َؿيٜ األد٣ح اجل٤ٌٞيح كاتلةرخيٌيح ك٦ة مةث٭٭ة، ختٌٓ ل٧٤ؿاصٕح مؿة أػؿل 
اعدة. كإذا ٠٪ة ال ٩سٜ حبةْٚذ٪ة ػ لكجت أك آػؿ ػ ي١٧٪٪ة ٨٦ ػبلؿ الؿصٮع 

د٣ح اتلةرخييح، اقذٕةدة دحل٢ ٦ٌؽاع٩ة اٌلم ظْٛ٪ةق يف زة٩يح إىل الٮزةاٜ كاأل
احلةْٚح، كاقذٕؿا٫ً كمنة٬ؽد٫. كأ٦ة إذا اك٩خ احلةْٚح ٝٮٌيح كوعيعح 

ذ٧ةد ٤ٔي٭ة.  كصؽيؿة ثةثلٞح ي١٧٪٪ة ظيجبؾ األ

ة، ٧٠ة ختُئ يف  ٌن كػبلوح الالكـ َم أٌف احلةْٚح ٝؽ ختُئ يف اجلذةاش أي
٥ ٨٦أدتٌل٭ة  حلٮاس، كا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح. ك٬ ؾا يٕين أٌف ٦ة االقذؽالؿ، كا اأٔل

يف ذا٠ؿد٪ة ك٦ة نكذؾ٠ؿق يٮاص٫ ىلع ادلكاـ أد٣ٌح ٝةدرة ىلع إثُةهل. إفَّ دكر 
احلةْٚح ٣حف أقةقي ة ٨٦ اجلةظيح املٕؿٌٚيح ال يف ا٣ٌٞةية كاالقذؽالالت 

 ح. ا٣ٞج٤ٌيح كال يف ابلٕؽيٌ 

 ؟قوة اهذافعة؛ ىًتحة أي ذافعة فكظ

ذ٠ؿ٩ةق ٨٦ ظ٢ٌ، ي٧ك٨ اإلصةثح ٨ٔ أظؽ االقب٤ح امل٭٧ٌح ا٣ٌيت يف ًٮء ٦ة 
ديسةر ظٮؿ احلةْٚح ك٬ٮ/ ٢٬ احلةْٚح دلٌؿد ظةْٚح ل٤ذىؽيٞةت كاملٕةرؼ 
كامل٤ٕٮ٦ةت؟ أـ َم ثةإلًةٚح إىل احلِٛ كاتلؼـي٨، ٦٪ذضح تلىؽيٞةت 
ة ل٤ع٢ٌ املؾ٠ٮر، ي٧ك٨ اقت٪ذةج أٌف ٝٮة  ٞن ة؟ كٚ ٌن ك٦ٕةرؼ صؽيؽة أي

ٌؿد ظةْٚح ل٤ذىؽيٞةت كامل٤ٕٮ٦ةت كاملٕةرؼ، كبةالقذؾاكر احلةْٚح دل
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تكرتصٓ ٦ة اػزتف ٚي٭ة ٨٦ امل٤ٕٮ٦ةت كاملٕةرؼ كد٫ٌٕ يف ٦ذ٪ةكجلة، 
 ٣ ١٪ٌ٭ة ٣حكخ ٦٪ذضح هلة.

٨ َؿيٜ ذ لٟ ي٧ك٨  ، ٔك رب٧ة يتجةدر إىل األذ٬ةف أٌف احلةْٚح ٦٪ذضح ث٧ٕىنن
املؼزت٩ح يف احلةْٚح  اتلٮٌو٢ إىل ٦ٕةرؼ صؽيؽة؛ إذ ي٧ك٨ دٮّيٙ امل٤ٕٮ٦ةت

ا إحل٭ة  ،كص٤ٕ٭ة ٦ٌٞؽ٦ةت لبلقذؽالؿ، ز٥ ا٣ٞيةـ ث٤٧ٌٕيح االقذؽالؿ اقت٪ةدن
 ٨٦ ذ لٟ ٗي أك ا٣ٞيةيس االقت٪ذةج َؿيٜ ٨ٔ صؽيؽة ٦ٕةرؼ إىل كاتلٮو٢
 االقت٪ذةج يف مم١٪ح ا٤٧ٕ٣ٌيح ٬ ؾق أفٌ  ك٦س٧٤ة املٕؿٚح. ىلع احلىٮؿ أقةحلت
ة مم١٪ح ِٚم ا٣ٞيةيس ٌن  ينةء مل٨ كي٧ك٨ األػؿل. االقذؽالؿ ةحلتأق يف أي
 كالٮوٮؿ ٠سية اقذؽالالت كإٝة٦ح احلةْٚح يف ٤ٕ٦ٮ٦ةت ٨٦ دلي٫ ٦ة اقرتصةع

 ٚي٥٤، ٨٦ ك٣ُٞةت منة٬ؽ منة٬ؽة ٔ٪ؽ ي٧ك٨ ٧٠ة ٠سية؛ اقت٪ذةصةت إىل
 ا٠تكةب ي٧ك٨ أك ،(1)ا٣ٛي٥٤ ذ لٟ ظٮؿ امل٤ٕٮ٦ةت ٨٦ املـيؽ ىلع اتلٌٕؿؼ
١ف املكذٮم ا١ٕ٣ف َؿيٜ ٨ٔ املٕؿٚح ٨٦ مـيؽ  ل٤ٌٞةية اجلٞيي ٔك

 امل٤ٕٮ٦ةت كاقرتصةع احلةْٚح َؿيٜ ٨ٔ ي٧ك٨ ك٬ ١ؾا احلةْٚح. يف املٮصٮدة
ؾا كاحلةْٚح صؽيؽة. ك٦ٕةرؼ دىؽيٞةت إىل اتلٮو٢ ٚي٭ة املؼزت٩ح  املٕىن ث٭ 
 وةدٝح احلةْٚح ىلع املججٌيح كاملٌٞؽ٦ةت ا٣ٌٞةية اك٩خ إذا ل٧٤ٕؿٚح. ٦٪ذضح

ٌجٞخ إذا ػ ٦٪٭ة املكذٞةة اجلذةاش فدكٮ كوعيعح  االقت٪ذةج ارشكط ٚي٭ة َي
 ٚةجلذةاش ك٤٘٦ٮَح؛ اكذثح اك٩خ إذا كأ٦ة أيٌة. كوةدٝح وعيعح ػ الىعيط
ة. اكذثح ٦٪٭ة املكذٞةة ٌن  أي

                                                                                              

(1) See: Robert Audi, Epistemology, p.7172ػ. 
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ة املؾ٠ٮرة احلةالت يف ظٌّت  احلةْٚح أفٌ  جنؽ ثإ٦ٕةف ٩ْؿ٩ة كإذا ٛن  ٦٪ذضح ٗي آ٩
ةك ل٧٤ٕؿٚح امل٪ذش كإ٧٩ة ل٧٤ٕؿٚح. ٞن ؾا ٚ  كَم االقذؽالؿ، ٦ٌٞؽ٦ةت ٬ٮ الؿأم ل٭ 

 ٨ٔ اقذؾاكر٬ة كي٧ك٨ ٚي٭ة، كحتِٛ احلةْٚح ىلع دبذين ا٣يٌت املٌٞؽ٦ةت د٤ٟ
 تؿيبٌيح املٌٞؽ٦ةت د٤ٟ قٮاءاك٩خ ٝج٢، ٨٦ أارش٩ة ٧٠ة ك٣ ك٨ احلةْٚح؛ َؿيٜ

 ثؾات صؽيؽ ٨٦ كٚ٭٧٭ة إدرا٠٭ة ي٧ك٨ كٝج٤يح، تؿيبٌيح ٗي اك٩خ أـ ح،كبٕؽيٌ 

 الا٠ؿة. إىل احلةصح دكف ػبلهل، ٨٦ إدرا٠٭ة د٥ اٌلم األكيل كا٣ُؿيٜ ق٤ٮباأل
 قٮاء أػؿل مٌؿة ك٩ؽرق٫ دحل٤٭ة ٩ٕؿض ز٥ املٌٞؽ٦ةت، د٤ٟ نكذٕيؽ كبةلا٠ؿة

ة، اقذؽالالن  اكف ، أك كاقت٪ذةصن ة أك ظةقحن  ك٬ ١ؾا ة.٤ٞ٩ي   دحلبلن  أك ظٌٮري ة، ٧٤ٔن
ذجةر ث٤عةظ ٚةحلةْٚح  ٨ٔ ٩ؽرًل٫ أ٩٪ة ٨ْ٩ ٦ة كظّت زة٩ٮم. دكر ذات املٕؿيف األ

 األٌكحٌلح. أدتٌل٭ة إىل أقةيسي  بنكو  إرصة٫ٔ ي٧ك٨ احلةْٚح َؿيٜ
 ٌٝةية إىل يٕٮد االقذؽالؿ يف لذلا٠ؿة األقةيسٌ  ادلكر أفٌ  َم كاحلىي٤ح

 لذلا٠ؿة ٣حف االقذؽالالت ٬ ؾق ٦س٢ كيف ح.ابلٕؽيٌ  االقذؽالالت ك٦ٌٞؽ٦ةت

 مٮادٌ  ثٕي ث٤عةظ هلة دكر ال ث٢ كوٮرد٫، الؿاالقذؽ مك ظير ٨٦ دكر
ة. ك٦ٌٞؽ٦ةد٫ االقذؽالؿ ٌن  ٚأكرث٬ة ٚي٭ة دكر لذلا٠ؿة يكٮف ا٣يٌت احلةالت كأ٦ة أي

 كي٧ك٨ ٚي٭ة، اجلْؿ إاعدة ي٧ك٨ ا٣يٌت ابلٕؽيٌح كاملٌٞؽ٦ةت املٮادٌ  ث٤عةظ يكٮف
 القذؽالؿا ٦ٌٞؽ٦ةت إدراؾ ٔربق د٥ اٌلم األكيل ا٣ُؿيٜ ٨٦ أػؿل مٌؿة إدرا٠٭ة

 دكٮف ٦ة أمج٫ ِٚم كأداء، دكر لذلا٠ؿة ٚي٭ة يكٮف ا٣يٌت احلةالت يف ٬ ؾق
 َم أك ننةء، ٦ة ٦ّت أيؽي٪ة ثني يٌٕ٭ة ز٥ ٤ٕ٦ٮ٦ةد٪ة يٌؽػؿ اٌلم ثةحلةقٮب

٧ٓ ا٣يٌت ثةإلًجةرة دكٮف ٦ة أمج٫  كبؽالن  كالىٮر. كاملكت٪ؽات الٮزةاٜ ٚي٭ة تي

ذ٧ةد ٨٦  ٦ة ىلع كاحلىٮؿ اإلًجةرة د٤ٟ إىل الؿصٮع ي٧ك٨ احلةْٚح ىلع األ
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ي٬ة كاجل٘ؿاٚية اتلةريغ دلةؿ يف ابلةظسٮف ٤ٕ٦ٮ٦ةت. ٨٦ ٚي٭ة  ا٣ٛؿكع ٨٦ ٗك
 حبٮز٭٥ يف يكذٕي٪ٮف ٔ٪ؽ٦ة كاتلضؿيبٌيح، اجل٤ٌٞيح األٌد٣ح إىل تكت٪ؽ ا٣يٌت األػؿل

٭٥ ي٢ٌٞ  احلٌكػٌيح، كاملُٕيةت ثةلٮزةاٜ  حيى٤ٮف ا٣يٌت كاجلذةاش األػُةء، يف كٝٔٮ
ؾا ؛(1)اخلُإ ٨ٔ أثٕؽ دكٮف ٤ٔي٭ة  د٤ٞيه إىل حبٮز٪ة يف نكىع أف يججيغ كل٭ 

ذ٧ةد   أ٦ك٨. ٦٭٧ة احلةْٚح ىلع األ
ؽ ك٦ٌُٮؿ يف تؽر اإلمةرة إىل أ٩ٌ  ٌٞ ٫ ٨٦ الىٕت ظِٛ اقذؽالؿ ٦ٕ

٧ة ال٨٬، ك٣حف ٨٦ الرضكرٌم ظ٫ْٛ يف ال٨٬ ل٤عىٮؿ ىلع ٩تيضح، كإ٩ٌ 
٦ٌٞؽ٦ةد٫ لبلقذٛةدة ٦٪٭ة يف يكَف يف لك مؿظ٤ح اقذعٌةر ثٕي 

ة. ك٣ ك٨  االقت٪ذةج، ك٬ ؾا ٦ة جي٢ٕ ٨٦ الرضكرٌم اتلٕٮي٢ ٌن ىلع احلةْٚح أي
٥ ٨٦ ٔؽـ رضكرة ظِٛ دميٓ ٦ٌٞؽ٦ةت يججيغ االتلٛةت إىل أ٩ٌ  ٫ ىلع الٗؿ

ؽ يف ال٨٬ ػ ث٢ ال ي٧ك٨ ٢ٕٚ ذ لٟ يف احلةالت املذٕةرٚح ػ  ٌٞ اقذؽالؿ ٦ٕ
ة اتلٕٮ ٌن ي٢ ىلع احلةْٚح. َٚف ٦س٢ ٬ ؾق احلةالت ٣حف ٨٦ الرضكرٌم أي

ؽ إىل اقذؽالالت أبكٍ كظِٛ لك كاظؽ ٦٪٭ة  ٌٞ ي٧ك٨ دٞكي٥ اقذؽالؿ ٦ٕ
ؽ ٨٦ يف ال٨٬، أك يف احلةقٮب أك تكضي٫٤ ىلع كرؽ. ز٥ ثٕؽ احلٞني أك اتلأكٌ 

ة، جن٢ٕ ٩تيضذ٫ ٦ٌٞؽ٦ح القذؽالؿ آػؿ، ز٥ احلىٮؿ ىلع ٩تيضح  ٠ٮ٫٩ ٦٪ذضن
                                                                                              

ؾق املكأ٣ح ي٧ك٨ أف ٩ت٪ةكؿ ثةبلعر كاجلٞؽ كص٭ح 1) ة ل٤ع٢ الم كٝٓ ٤ٔي٫ اػذيةر٩ة ل٭  ٞن ( كٚ
 صٮف/ املضةؿ ٬ ؾا يف راصٓ. )احلٌكٌيح اتلىؽيٞةت خيه ٦ة يف" ثةلٟاجلْؿ ا٣يت َؿظ٭ة "

يف دلةؿ ا٣ٕةل٥ ٬ةی ٦ج٪ةگؿكی در ثةب ص٭ةف حمكٮس" ]ا٣ٞؿاءات اتلأقحكيح  ٝؿااخ" ثةلٟ،
 يف أقةقيح ٦ٛة٬ي٥م٪ةیس" ] يف/ أ٣ٛني ثبل٩تي٪ضة، "٦ٛة٬ي٥ ثجيةدي٨ در ٦ٕؿٚخ املعكٮس[،

 (.111 - 112 ا٣ٛى٢ اثلةين، ص  زادق، حم٧ؽظكني دؿدمح ،[املٕؿٚح ٩ْؿيح
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أك ص٢ٕ ٩تيضح االقذؽالؿ اثلةين ٦ٌٞؽ٦ح القذؽالؿ  ٨٦ االقذؽالؿ اثلةين،
زة٣ر، ز٥ احلىٮؿ ىلع ٩تيضح ٨٦ االقذؽالؿ اثلة٣ر. كي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ىلع 
٦س٢ ٬ ؾا االقذؽالؿ يف االقذؽالالت اهل٪ؽقٌيح كا٤ٛ٣كٌٛيح ك٦ة مةث٫ ذ لٟ. 

 كٝؽ اقذؼؽ٦خ ٬ ؾق ا٣ُؿيٞح يف ثٕي االقذؽالالت.
كًلؾ لٟ يف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٞج٤ٌيح االقت٪ةد إىل  ك٬ ١ؾا ي٧ك٨ يف ا٤ٕ٣ٮـ ابلٕؽيٌح

اجلذةاش املجت٪يح ىلع االقذؽالالت، كاختةذ د٤ٟ اجلذةاش ٧٠ٌٞؽ٦ةت 
القذؽالالت صؽيؽة، كدأحلٙ اقذؽالالت صؽيؽة أػؿل ٨٦ د٤ٟ اجلذةاش، 

ٕى  ٗي د٤ٞيؽيٌحو  ٭ة ال دٌٞؽـ جلة ٦ٕؿٚحن ك٣ ك٨ ال ثٌؽ ٨٦ اال٩تجةق إىل أ٩ٌ  ؽ ٦ة ل٥ حي
ذؽالالد٭ة. إٌف املٕؿٚح ا٣يٌت حتى٢ ٨٦ ٦س٢ ٬ ؾق االقذؽالالت اجلْؿ يف اق

د٤ٞيؽيٌح اعدةن، كييٕـل قجت ذ لٟ إىل أٌف أقك٭ة ك٦ٌٞؽ٦ةد٭ة ٦ٞجٮ٣ح ثأق٤ٮب 
ة لبلقذؽالؿ كإ٧٩ة يؤقف ث٪ةءن  د٤ٞيؽم، كالنؼه ٩ٛك٫ ال جيؿم حبسنة كدٞيي٧ن

ؾا دٮوٙ املٕؿٚح ا٣يٌت دي٪ةؿ ٨ٔ  َؿيٜ ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ ىلع اجلذةاش املكذٞةة. كل٭ 
ح. إذا ٠٪ة ٨٦ ثةب اتل٤ٞيؽ ال ٩ٕذٞؽ ثةجلذةاش الكةثٞح االقذؽالؿ ثةتل٤ٞيؽيٌ 

٭ة اٚرتاًيةت مكجٞح املؼزت٩ح يف احلةْٚح، ث٢ ٩٪ْؿ إىل د٤ٟ اجلذةاش ىلع أ٩ٌ 
ك٥ٌ٤ ث٭ة، ال دذ١ٮف دلي٪ة ٦ٕؿٚح يٞيجٌيح ثةجلتيضح ا٣يٌت حتى٢ ٨٦ ٦س٢ ٬ ؾق  كمي

الؿؤيح ا٣ٞةا٧ح  ٫ ا٩ُبلٝنة ٨٦ املجىن اٌلم ٩ؤ٨٦ ث٫ ٚإفٌ ٩ٌ االقذؽالالت؛ كذ لٟ أل
، كال دٛيؽ املٕؿٚح حن ٣حكخ دة٦ٌ   أوٮؿ االقذؽالؿ كٛؿكض مكجٞحو د٤ٌِف ىلع 

 .(1)ٌيح ال أكرث٧ة دٛيؽ ٦ٕؿٚح ّ٪ٌ احلٞيجٌيح ث٤عةظ ٦ٕؿيف، كإ٩ٌ 
                                                                                              

 ، ا٣ٛى٢ اثلةين.٤ٚك٫ٛ دي٨ ]٤ٚكٛح ادلي٨[ حم٧ؽ، زادق، ( راصٓ/ ظكني1)
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ؽ اجلْؿ يف ٦ٌٞؽ٦ةت االقذؽالالت املججٌيح ىلع ٩ذةاشكىلع   ٬ ؾا، إذا ل٥ ٩ٕي
ك٥ٌ٤ ث٭ة، ٩ٮاص٫ ػيةري٨/ إ٦ة ٝجٮؿ د٤ٟ اجلذةاش ٨٦ ثةب  كٌٝةية ٦ٞجٮ٣ح كمي

، ك٩٪ىةع هلة. كيف ٬ ؾق احلة٣ح ٦ٕؿيفي  ٚؿعو  د٤ٞيؽ ذكم االػذىةص يف لٌك 
ة ٩ٕذرب د٤ٟ اجلذةاش ، كإ٦ٌ حن د٤ٞيؽيٌ  دكٮف املٕؿٚح ا٣يٌت ظى٤٪ة ٤ٔي٭ة ٦ٕؿٚحن 

٨٦  يٞيجٌيحو  ٕؿٚحو ٦ اٚرتاًةت مكجٞح. كيف ٬ ؾق احلة٣ح ال حتى٢ أٌم 
ؾق اجلذةاش كا٣ٌٞةية. ك٩ؾ٠ؿ ٦سةالن ل لٟ ك٬ٮ/  ة ل٭  ٞن االقت٪ذةصةت ا٣ٌيت تؿم كٚ

ح، ي١٧٪٪ة احلىٮؿ ىلع إذا الظْ٪ة ا٣ٌٌٞيح ا٣ٕرشي٨ ٨٦ اهل٪ؽقح األ٤ٝيؽيٌ 
٪ة ا٣ٌٞةية  ( ٗي ٝةا٧حو )٦٪ٌُٞيحو  يٞيجٌيحو  ٦ٕؿٚحو  ىلع اتل٤ٞيؽ ث٭ة ٚي٧ة لٮ اقذًٕؿ

الد٭ة كٌٝٮ٦٪ة٬ة. ك٬ ؾق ا٣ٞةٔؽة أك األو٢ يسم ىلع ا٤ٕ٣ٮـ الكةثٞح كاقذؽال
ىلع ا٤ٕ٣ٮـ ابلٕؽيح، كي٪ُجٜ ىلع ٩ذةجئ٭ة  ح، ث٢ كظٌّت األػؿل ا٣ٞج٤يٌ 

ة. ٌن  كاقذؽالالد٭ة أي

  اهًتيحة

ملة قجٜ ٨٦ حبر ظٮؿ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح   ا٣ٛى٢ اثلةين كمٮاو٤حن يف
ح ٨٦ ح املٕؿٚح٦٪ْةر ٩ْؿيٌ د٪ةكجلة حبر احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح ٨٦  . ك٬ ؾق املض٧ٔٮ

سخ ٨٦ ٩ةظيح ٦ٕؿٌٚيح؛ كذ لٟ لىٕٮبح ا٣ٛى٢  ا٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح ٩ةدرنا ٦ة حبي
ثني دلةالد٭ة املٕؿٌٚيح كالٮصٮديح، كإف اكف ي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ىلع مٮاًيٓ ذات 

 َةثٓ ٦ٕؿيف ثني ا٣ك٥ اهلةا٢ ٨٦ ابلعٮث.
٪ة يف  ٬ ؾا ا٣ٛى٢، ٨٦ يف ًٮء امل٪٭ش اآل٩ٙ، كاال٣زتاـ ادلٝيٜ ث٫، ًٔؿ

٪ة ثإجيةز  ثٕؽ دٕؿيٙ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح كدجٮيج٭ة كابلعر يف ٔؽد٬ة، ًٔؿ
ة اإلدراؾ  ٌن احلف املنرتؾ كػـا٩ذ٫ اخليةؿ، ك٩ُةٝ٭٧ة ككّةاٛ٭٧ة. كحبس٪ة أي
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اخليةل )اتلؼٌي٢( ٨٦ خمذ٤ٙ اجلٮا٩ت كاألثٕةد كػةوحن ٨٦ ظير اظذ٧ةؿ أك 
يؿاد ٦٪٭ة  ا٣يٌت احلةْٚحة ٨٦ ثٕؽ ذ لٟ ٔؽـ اظذ٧ةؿ كٝٮع اخلُإ ٚي٫. كد٪ةكجل

ة يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ٦ٕىنن  ٕن  ، كارشظ٪ة دلةهلة كػىةاى٭ة ككّةاٛ٭ة.كاق
ة لذلا٠ؿة ك٦ؽل أذجةر٬ة، كَؿظ٪ة يف قيةؽ ذ لٟ  كيف اخلذةـ أصؿي٪ة دٞيي٧ن

دٞٮـ  كدلؿد ظةْٚح ل٤ٕ٧٤ٮ٦ةت؟ أ احلةْٚحمكأ٣ح ٦ٕؿٌٚيح ٦٭٧ح كَم ٢٬ ٝٮة 
ة ثإ٩ذةج ٦ٕةرؼ كدىؽيٞةت صؽيؽة؟ ٌن  أي

٭ة إىل أ٩ٌ  احلةْٚحك٬ ١ؾا دٮو٤٪ة ٨٦ حبر املكأتلني األػيدني ظٮؿ ٝٮة 
َؿيٜ أك أداة زة٩ٮٌيح حتِٛ  احلةْٚحدلؿد ظةْٚح ل٧٤ٕؿٚح ك٣حكخ ٦٪ذضح هلة. 

٪ؽ ظىٮؿ مٟ يف اجلذةاش  املٕةرؼ، كتكذعرض٬ة دلل ال٨٬ ثةالقذؾاكر. ٔك
ٓ ا٣يٌت يذٮو٢ إ ٕ٭ة مًٮ حل٭ة ال٨٬، ي٧ك٨ الؿصٮع إىل اقذؽالالد٭ة كًك

٬ة حو يٞيجيٌ  اتلٞيي٥ إىل ظني الٮوٮؿ إىل ٦ٕؿٚحو  ذ٧ةد ىلع احلةْٚح كىظؽى . إٌف األ
ذ٢٧ ػُؤ٬ة يف اجلذةاش كيف أدتٌل٭ة  ال ي٨٧ٌ الكبل٦ح ٨٦ اخلُإ. كاحلةْٚح حيي

ة، قٮاءه  ٌن ة ظٌٮريٌ  اك٩خ د٤ٟ األد٣ح اقذؽالالتو  أي . أـ ظٮاٌس  حن أـ ٤ٔٮ٦ن
ك٬ ١ؾا ٚةفَّ ٦ة خنزت٫٩ يف الا٠ؿة كنكذؾ٠ؿق يٮاص٫ ىلع ادلكاـ أد٣ٌح ٝةدرة ىلع 

ة أٌف احلةْٚح دٛيؽ املٕؿٚح ا٣ْ٪ٌ  ٕن ٌيح كي٧ك٨ األػؾ ث٭ة يف دٛ٪يؽق. كال يي٪١ؿ َج
االقذٕة٩ح ث٭ة ٦س٢  ح ظير ي٧ك٨ ٔ٪ؽاؾو يٌ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣يٌت دكَف ٚي٭ة املٕؿٚح ا٣ْ٪ٌ 

ٜو  أٌم    آػؿ، ك٣ ك٨ يف ظؽكد ا٨ٌْ٣. ّيٌني  ٦ٕؿيفي  َؿي
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 ىةاهىكّد

 

الن٭ٮد ٬ٮ أظؽ أ٥ٌ٬ َؿؽ املٕؿٚح ٔ٪ؽ اإلنكةف. كيكذُيٓ ٨ٔ َؿي٫ٞ 
٩ي٢ الٮإٝيةت ىلع ٦ة َم ٤ٔي٫ ٔجةرة ٨ٔ الٮوٮؿ إىل ٦ٕةرؼ ٠سية. كالن٭ٮد 

٨٦ ٗي كاقُح املٛة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪ٌيح. كإذا ٌٔؿٚ٪ة الن٭ٮد ٬ ١ؾا قي١ٮف 
٥٤ احلٌٮرٌم دٕؿيٙ ا٣ٕ ؛ كذ لٟ ألفٌ حن كإارشاٝيٌ  ٦ٕؿٚحن ظٌٮرٌيحن  ٔ٪ؽاؾو 

ةؿ ػ ٩ي٢  يىؽؽ ٤ٔي٫. ٚة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٬ٮ إدراؾ الٮاٝٓ؛ أك ٬ٮ ػ ٧٠ة يٞي
. ك٨٦ ٬٪ة ٚإٌف املٕةرؼ حو ٧٤ٔيٌ  الىٮر ا٣ٕيجٌيح لؤلميةء دكف احلةصح إىل وٮرو 

. حو ك٦ٛة٬ي٥ ذ٬٪يٌ  ا٣يٌت دي٪ةؿ ٨ٔ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ َم ٦ٕةرؼ ثؽكف كاقُح وٮرو 
ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، ك٦ٛؿدات ك٦ٛة٬ي٥ ٪ة نكذُيٓ اجلْؿ إىل ك٬ ؾا يٕين أ٩ٌ 

ٌؽ٬ة دميٕة ٦ٕةرؼ ثبل "الن٭ٮدٌم" ك"اإلارشاٌٌف" ىلع أ٩ٌ  ٭ة ث٧ٕىنن كاظؽ، ٔك
كاقُح، ٧٠ة أٌف مى٤َُحى ك٦ٛ٭ٮيمى "الن٭ٮد" ك"اإلارشاؽ" هل٧ة ٦ٕىنن كاظؽه 

ة، كٍلٌ٭ة دٕين ٩ي٢ كإٌٝيح األميةء ٧٠ة َم أك  ٌن ظكت اوُبلح احل٧١ةء  -أي
 يجٌيح ٬ٮ ا٣ُؿيٜ إىل الٮوٮؿ إىل ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ املٕؿٚح.ػ ٩ي٢ وٮر٬ة ا٣ٕ

يكًٌم املٕؿٚح  يكًٌم اتلٮو٢ إىل ٦س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح "م٭ٮدنا" كت يف حبس٪ة ٬ ؾا ي
٥ أٌف املٕؿٚح احلٌٮرٌيح ا٣يٌت دي٪ةؿ ٨ٔ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ ظٌٮرٌيح أك م٭ٮديٌ  ح. كٗر

٭ة ل٥ د٪٢ ٦ة يججيغ ٩ٌ أك ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٨٦ اتلٕةحل٥ األقةقٌيح ا٣ٕؿيٞح، ٗي أ
ؿح  أف د٪ةهل ٨٦ اال٬ذ٧ةـ كل٥ ديجعر ث٧ٕٜ. ٬٪ةلٟ ٦جةظر ٠سية ي٧ك٨ أف دُي
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يح ٦٪٫ ٨٦ امل٪ْةر ظٮؿ ٬ ؾا املىؽر أك ا٣ُؿيٜ املٕؿيف، كاملٕؿٚح املذأدٌ 
املجةظر املٕؿٌٚيح ٚي٫  الٮصٮدم كاملٕؿيف. كيف ٬ ؾا ال١ذةب ظةكجلة َؿح أ٥٬ٌ 

ي٨ إىل َؿح ثٕي ٩نة جنؽ أ٩ٛك٪ة مٌُؿٌ ىلع ٦ؽل زبلزح ٚىٮؿ، كأظية
 بكجت وبلد٭ة الٮزيٞح ثةملجةظر املٕؿٌٚيح. املجةظر ٨٦ امل٪ْةر الٮصٮدٌم 

 اهػهي اهذضورّياهبذج ذوو تاريد 

الن٭ٮد أك املاكمٛح، يكت٪ؽ إحل٫ ا٣ٕؿٚةء. ك٥٬ يٕذٞؽكف أٌف ٬٪ةؾ ٔؽا 
ة أقةقي ة كمىيي ة آػؿ ل٧٤ٕؿٚح، ك٬ٮ ٞن الن٭ٮد أك  ا٢ٕٞ٣ كاحلٮاٌس َؿي

املاكمٛح. ك٥٬ يؿكف أٌف ٦س٢ ٬ ؾق املٕةرؼ ال ي٧ك٨ إدرا٠٭ة ثة٢ٕٞ٣ كاحلٌف. 
يكًٌم ظكت  ، أك ي ٌٰ ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ املٕؿٚح يذؼُٯ اإلدراؾ ا٣ٕٞيل كاحلٌكػ
االوُبلح "٦ة كراء ا٢ٕٞ٣". كيؿل ا٣ٕؿٚةء أٌف ا٢ٕٞ٣ ي١٧٪٫ إدراؾ الىٮر 

ؾ الىٮر ا٣ٕيجٌيح كالٮإٌٝيح لؤلميةء ا٧٤ٕ٣ٌيح لؤلميةء ٍٚٞ، ك٣ ك٨ يذٌٕؾر إدرا
٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كا٢ٕٞ٣ بنك إدراؾ ظىٮيل. ك٣ ك٨ ٨٦ 
 ٥٤ ا٣ُجيع أٌف ٔؿض أك ظاكيح اتلضةرب ا٣ٕؿٚة٩ٌيح يذ٥ بنك ٌٌٝيح ٔك
ظىٮيل. ك٨٦ ٬٪ة ٚإف ا٣ٕؿٚةف اجلْؿٌم يذىؽل بليةف كارشح اتلضةرب 

ٕجي ٔ٪٭ة جيؿم ثة٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل، ا٣ٕؿٚة٩ٌيح كالن٭ٮديٌح، كدٛكي٬ة كاتل
يرشح كدٌٛس ٨ٔ َؿيٜ ا٣ٌٞةية. كاتلضةرب ا٣ٕؿٚة٩ٌيح أك  كاتلضةرب ا٣ٕؿٚة٩ٌيح ت

. إٌف ٦ة اإلدراؾ الن٭ٮدٌم اكألظةقحف أك اتلضةرب احلٌكػٌيح، أمؿه مؼّصٌّ 
يرشؽ ىلع ٤ٝت ا٣ٕةرؼ كين٭ؽق، تؿبح مؼىٌيح ٝؽ ي٧ٌؿ اآلػؿكف ث٧ة  ي

 ٚؿد جيؽ ٍٚٞ اتلضؿبح ا٣يٌت أٚيٌخ ٤ٔي٫.ينةث٭٭ة، ك٣ ك٨ٌ لٌك 
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٫ ي٧ك٨ ٚذط ٩ةٚؾة حنٮ ٦ٕؿٚح كاٝٓ الٮصٮد كم٭ٮدق ٌط أ٩ٌ ك٬ ١ؾا يذٌ 
ثة٣ٕؿٚةف ا٧ٕ٣يٌل أك الكي كالك٤ٮؾ، ز٥ دبيني ذ لٟ الن٭ٮد ٨ٔ َؿيٜ ا٣ٕؿٚةف 
يكًٌم "٦ٕؿٚح الٮصٮد  اجلْؿم. ز٥ َؿح ٩ٮع آػؿ ٨٦ ٦ٕؿٚح الٮصٮد ي

 .(1)ٕؿٚح الٮصٮد الٮظية٩ٌيح" ك"٦ٕؿٚح الٮصٮد ا٤ٛ٣كٌٛيح"ا٣ٕؿٚة٩ٌيح"، يف ٦ٞةث٢ "٦
ة آػؿ ملٕؿٚح الٮصٮد أك رؤيح ال١ٮف، ٗي َؿيٜ  ٞن إذف ا٣ٕؿٚةف َؿح َؿي

يكًٌم الن٭ٮد أك املاكمٛح . ك٣ ك٨ ٠يٙ كصؽ (2)احلٌف كا٢ٕٞ٣، ك٬ٮ ٦ة ي
اوُبلح "الن٭ٮد" َؿي٫ٞ إىل ا٤ٛ٣كٛح اإلقبل٦ٌيح كالالكـ اإلقبليٌم، كًليٙ 

 ؼ ٠ُؿيٜ زة٣ر ل٧٤ٕؿٚح؟ٔيؿ

 دخوو اهصٍود في اهفهسفة اإلسالىّية

يجؽك ل٤ٮ٤٬ح األكىل أٌف ا٣ٛبلقٛح املك٧٤ني أدػ٤ٮا ١ٚؿة املٕؿٚح احلٌٮرٌيح 
ح، ؿي٨ ثة٣ٕؿٚةف كاحل٧١ح اإلارشاٝيٌ أك ا٥٤ٕ٣ الن٭ٮدٌم يف ا٤ٛ٣كٛح ٦ذأزٌ 

 حن كػةٌو  -كص٤ٕٮ٬ة ٨٦ قج٢ ٩ي٢ املٕؿٚح، ٗي أٌف ٦ة ٌٔؽق ا٣ٛبلقٛح املك٧٤ٮف 
ة ٨ٔ الن٭ٮد ٨٦ مىةديٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، خيذ٤ٙ ص٤ي   -٦٪٭٥  انياملٌنة

كتن٢٧ ٩ُةٝنة ٠جينا/ كَم دُٮم  كاقٕحه  ا٣ٕؿٚةين. ٚةلن٭ٮد ا٣ٕؿٚةين تؿبحه 
الـ٦ةف كاملاكف كدذضةكز ّٮا٬ؿ األميةء كد٪ٛؾ إىل ٧ٜٔ كإٝ٭ة ػ أم كصٮد٬ة ػ 

                                                                                              

،  ث٨ ( راصٓ/ ا٣ٞيىػؿم، داكد 1)  الكةثٓ، ا٣ٛى٢ احلك٥،  ٚىٮص ىلع ا٣ٞيرصم ارشح حم٧ٮدو
 .16 - 9 ص  األنف،  مىجةح ، محـة  ث٨ حم٧ؽ ا٣ٛ٪ةرم، ؛37ػ33 ص

ح ٨٦ املاكمٛةت ا٣ٕؿٚة٩يح ٦ٕةرؼ  ( صؽيؿه 2) ة لؿؤيح امل١ٛؿي٨ الي٨ يٌٕؽكف دل٧ٔٮ ٞن ثةل٠ؿ أ٫ٌ٩ كٚ
 ظىٮحلح جيت إاعدة اجلْؿ يف ٔؽِّ مى٤َُح الن٭ٮد كاملاكمٛح ٦ذ٧ةز٤ني.
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 ٌُ كاآليت؛ ٚذٕٮد إىل املةيض كتكي يف ٰ الـ٦ةف املةيض كاحلةرض كدؽرًل٫، كد٘
الـ٦ةف احلةرض، كدٛذط ٩ةٚؾةن حنٮ املكذٞج٢ اآليت تل٢ٌُ ٤ٔي٫، كدؾ٬ت إىل ٦ة 
كراء اعل٥ األصكةـ كدُٮؼ يف اعل٥ املسةؿ كا٢ٕٞ٣ كتؽ َؿيٞ٭ة إىل ا٣ٕؿش 
الؿبٮيب. ثةإلًةٚح إىل ذ لٟ حتى٢ املاكمٛح كاتلضؿبح ا٣ٕؿٚة٩ٌيح اعدة ث٧٧ةرقح 

ة، كد٪ٛذط ٔني ٤ٝت ة ػةو  كدذ٤ُت قينا كق٤ٮٌلن كبؿ٩ةدلنة ٤٧ٔي   االرديةض
.  اإلنكةف ٚي٧ة لٮ رٌكض ٩ٛك٫ كػٌٓ تلٕةحل٥ ػةٌوحو

ٚنة  -الن٭ٮد أك ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم يف ا٤ٛ٣كٛح اإلقبل٦ٌيح ١ٚؿة إٌف  ػبل
ـي، كال حيذةج إىل االرديةض  -ل٤ٕؿٚةف  ٓو اع ٥ ٠ٮ٫٩ مؼىي ة، إاٌل أ٫ٌ٩ ذك َةث ٗر

. ث٧ٕىن أ٩ٌ كد٭ؾ ٭ة دبلزـ يت اجلٛف، ث٢ ثٕي مىةدي٫ٞ كأ٦س٤ذ٫ ُٚؿٌيحه
اإلنكةف ٦٪ؾ كالدد٫. ٚك مؼه ٦٪ؾ كالدد٫ يأيت ك٫ٕ٦ مؿدجح ٨٦ املٕؿٚح 
ثؾاد٫، كَم ٦ٕؿٚح ثبل كاقُح ٦ٛة٬ي٥ كوٮر ذ٬٪يح، كال د٪ٛى٢ ٔ٪٫. ٧٠ة 

ح ح، َم األػؿل ظٌٮريٌ أٌف ٦ٕؿٚح اإلنكةف ثة٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح كاتلعؿيكيٌ 
 ح؛ كدٞرتف ث٫ ٦٪ؾ كالدد٫ كال د٪ٛى٢ ٔ٪٫. كُٚؿيٌ 

ة ا٥٤ٕ٣ ثةحلةالت كاال٩ٕٛةالت اجلٛكيٌح اكخلٮؼ، كا٣ٛؿح،  ٕن َج
٥ أ٩ٌ  ٭ة كاملعجٌح، كإٔٚةؿ اجلٮا٩ط اكالتلٛةت، كا٣ٕــ، كاتل١ٛي، ٚٗؿ

ظٌٮريٌح كببل كاقُح، ِٚم ال دأيت ٦ٓ اإلنكةف ٦٪ؾ كالدد٫، كإ٧٩ة دأيت ىلع 
ة كبٕؽ٦ة دذٮٚؿ دلي٫ االقذٕؽادات البلز٦ح ل٤ذعيٌل ث٭ة. جيي  مٌؿ الـ٦ةف كدؽر

 ح.٭ة ٣حكخ ُٚؿيٌ ك٬ ؾا يٕين أ٩ٌ 
٥ أكص٫ االػذبلؼ املٮصٮدة ثني ، ٢٬ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إ٩ٌ ظةؿو  كىلع لٌك  ٫ ٗر

الن٭ٮد ا٣ٕؿٚةين كالن٭ٮد ا٤ٛ٣كٌَف، ٚٞؽ كصؽت ١ٚؿة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك 
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ح كالالكـ؟ ٣حف ٨٦ الك٭ٮ٣ح الن٭ٮدٌم َؿيٞ٭ة ٨٦ ا٣ٕؿٚةف إىل ا٤ٛ٣كٛ
اإلصةثح ٨ٔ ٬ ؾا الكؤاؿ ٨٦ اجلةظيح اتلةرخييح؛ ٚةجلٮاب يكذؽيع اتلعٌؿم 
كاتل٪ٞيت يف اجلىٮص ا٣ٕؿٚة٩ٌيح كا٤ٛ٣كٌٛيح؛ ك٣ ك٨ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثك٢ زٞح 
إٌف َؿح ١ٚؿة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك الن٭ٮدٌم يف ا٤ٛ٣كٛح اإلقبل٦ٌيح ل٥ يأت 

ف الن٭ٮد ا٣ٕؿٚةين، أك اا٣ٕؿٚة٩ٌيح، خبةوح ك ث٧ٕـؿو ٨ٔ الن٭ٮد كاملاكمٛح
ٌؽ ٩ٮاعن ٨٦ املٕؿٚح احلٌٮرٌيح كبؽكف كاقُح  ة ٦٪٫ ىلع األ٢ٝ يٕي ٕن ة كاق ٝك٧ن

 الىٮر كاملٛة٬ي٥ ال٬٪ٌيح.
ىلع وٕيؽ آػؿ، دؿدجٍ ١ٚؿة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك الن٭ٮدٌم ث١ٛؿة املٕؿٚح 

ح ثةهلل يف اجلىٮص اإلقبل٦ٌيح ث٧ة يف ذ لٟ ا٣ٞؿآف كاالظةدير، إذ ا٣ُٛؿيٌ 
رًٌلـت ٬ ؾق اجلىٮص ىلع ٦ٕؿٚح اإلنكةف ا٣ُٛؿٌيح كالن٭ٮديٌح ث٧جؽإ اخل٤ٜ/ 

حؽق اّكيٜف ةٕشاٚػة لٓ  ؛(1)ّٔت ًمتجى ضٌّت حتخاج إىل دحلِ يػٌؿ قْيٍ؟
ٔا َ٘جي أقتيػي رب ا لٓ أرق  ؛ ...(2)اّكياف كّٰكٖ رأحٙ اٌّْٜب حبٌائي اإليٕاف...

مشاٚػة األةطار كّٰكٖ  ًاؿ كًليه رأيخٙ؟ ًاؿ/ كيٍْ ال حػرًلٙ اّكيٜف يف
ك٨٦ ٬٪ة ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إفَّ دػٮؿ ١ٚؿة الن٭ٮد  .(3)رأحٙ اٌّْٜب حبٌائي اإليٕاف

كاملٕؿٚح احلٌٮرٌيح إىل ا٣ٕؿٚةف كا٤ٛ٣كٛح اإلقبل٦ٌيح كٝٓ إىل ظؽي ٠جيو حتخ 
 . (4)دأزي اتلٕةحل٥ كاألٚاكر اإلقبل٦ٌيح
                                                                                              

 اجل٪ةف، داعء ٔؿٚح. ٔجةس، ٦ٛةديط  ا٣ٌٞم، (1)

يل2)  .5، ح 118، ص «٦ة صةء يف الؿؤيح»، ثةب اتلٮظيؽ ٠ذةب ثةثٮي٫،  ث٨ حم٧ؽ  ث٨  ( الىؽكؽ،ٔ 

 .6، ح 119ص   املىؽر الكةثٜ/( 3)
 ( ك٬ ؾق الؿؤيح حتذةج إىل دراقح أكرث كابلعر ٚي٭ة يذ٤ُت دلةالن آػؿ.4)
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٭٥ ٨٦ ػبلؿ ا٣ٞةء ٩ْؿة كلٮ اعثؿة  ىلع املىةدر ادليجٌيح كىلع لك ظةؿ، يٛي
ة، أفَّ الن٭ٮد ٦ُؿكحه يف  ٌن كا٣ٕؿٚة٩ٌيح كا٤ٛ٣كٌٛيح ث٢ كالالكـ اإلقبليٌم أي
ٮح ٠يٌٛيح دػٮؿ ٬ ؾق ا١ٛ٣ؿة إىل  ٥ ٔؽـ ًك املضةالت اثلبلزح لكٌ٭ة، ٗر
ا٤ٛ٣كٛح اإلقبل٦ٌيح كالالكـ اإلقبليٌم، كٝؽ دٮصؽ ثح٪٭ة ٚٮارؽ ٣حكخ أقةقٌيح 

 كال ٦٭٧ح ٠سينا.

 رة اهػهي اهذضورّي في اهفهسفة اإلسالىّيةُىبدؽ فم

٨ أكؿ مؼه َؿح ١ٚؿة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك  ٩ٮاص٫ قؤاالن آػؿ ٬٪ة ك٬ٮ ٦ى
ة ٣حكخ  ٌن الن٭ٮدٌم يف ا٤ٛ٣كٛح اإلقبل٦ٌيح؟ كاإلصةثح ٨ٔ ٬ ؾا الكؤاؿ أي
ق٭٤ح، كدذ٤ُت ال١سي ٨٦ ابلعر يف ٠ذت ا٣ٛبلقٛح املك٧٤ني، ك٣ ك٨ 

ذ٢٧ٕ ٔجةرة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثرصاظح يف مؤ٣ٛةد٫ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إٌف أكؿ ٨٦ اق
٪ؽ تٮاجلة يف دؿاث ا٣ٞؽ٦ةء 985ػ  935ا٤ٛ٣كٌٛيح ٬ٮ ميغ اإلارشاؽ ) ٬(. ٔك

دبني جلة أٌف مى٤َُح "ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم"، ك"ا٥٤ٕ٣ اإلارشاٌف" أكؿ ٦ة كردت يف 
مؤ٣ٛةد٫. ٚٞؽ ٠ذت الك٭ؿكردم يف ػذةـ ظٮار حي٢٧ َةثٓ املاكمٛح، ٦ٓ 

كًاؿ/ أكخٰلٍ ٚٓ »كؿ ظٮؿ ظٞيٞح ا٥٤ٕ٣، ٠ذت ٨ٔ لكة٫٩ ٦ة ييل/ امل٥٤ٕ األ
م، ةِ ساكزكا إىل اّكْٓ  ٜا ق٘ػ اّكْٓ الـؽ ا، ٔا كًى  ٌ اّىبلـىث كاحلُٕاء ض

ٜا ةٕا ٗؽٌ٘ا ا حتٌؽَ٘ا كٗؽٌ ٌٕ ٜا ق  .(1)«احلغٜرٌم االحٌطايل الشٜٛدٌم... وخطٌؽَ

                                                                                              

ح مى٪ٛةت  الك٭ؿكردم، ادلي٨  يف/ م٭ةباتل٤ٮحيةت،  ادلي٨،  ( الك٭ؿكردم، م٭ةب1) دل٧ٔٮ
 .74 ص ،1 ج ميغ اإلارشاؽ،
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ا٥٤ٕ٣ يجؽك أٌف ميغ اإلارشاؽ ل٥ يذٮٝٙ ٔ٪ؽ اقذ٧ٕةؿ اوُبليح 
احلٌٮرٌم كا٥٤ٕ٣ اإلارشاٌف ل٤ذٕجي ٨ٔ املٕةرؼ ا٣يٌت ديؽرؾ ٨٦ ٗي كاقُح 
ة ٨٦ ػبلؿ ٬ ؾق ا١ٛ٣ؿة ظ٢ٌ ال١سي  ٌن املٛة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪ٌيح، ث٢ ظةكؿ أي
٥٤ اإلنكةف  ٨٦ املنةلك يف ا٤ٛ٣كٛح ك٦٪٭ة ٦ٕؿٚح اإلنكةف ثؾاد٫، ٔك

يةف املةٌديٌح، كاقذؼؽـ ٬ ؾق ا١ٛ٣ ؿة بنك كاقٓ يف ا٣ٛؿكع ثةملعكٮقةت كاأل
كاملضةالت األػؿل ل٤ٛ٤كٛح ث٧ة يف ذ لٟ ٦ٕؿٚح الٮصٮد، ك٦ٕؿٚح اهلل، 

٥٤ اجلٛف، ث٢ إ٫ٌ٩ ظ٢ٌ ٨ٔ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ مكأ٣ح ا٥٤ٕ٣  ةكأ٩ُٮلٮصي ا٥٤ٕ٣، ٔك
يةف املةٌديٌح ى٥ املعكٮس كاأٔل  .(1)ثة٣ٕةل

يتجةدر إىل األذ٬ةف قؤاؿ ٬٪ة ك٬ٮ/ ٢٬ اكف احل٧١ةء الكةثٞٮف ىلع ميغ 
ؾا االوُبلح أك حبٞيٞذ٫؟  اإلارشاؽ ٦س٢ اث٨ قح٪ة كا٣ٛةرايب، ىلع ٦ٕؿٚح ث٭ 
ٓ ٬ ؾا االوُبلح ملس٢ ٬ ؾق ا١ٛ٣ؿة  ك٢٬ اكف ميغ اإلارشاؽ ػ ثةإلًةٚح إىل ًك

ذ٧ةد ىلع املؤ٣ٛةت ا٣ ٕؿٚة٩ٌيح كاإلارشاٌٝيح ػ ٝؽ ا٠تنٙ ظٞيٞذ٭ة ك٦ٛةد٬ة ثةأل
؟ يجؽك (2)رقُٮأكاجلىٮص ادليجٌيح، كًلؾ لٟ املاكمٛةت كػةوح ماكمٛذ٫ ٦ٓ 

٫ ظٌّت لٮ اكف اجلٮاب ٨ٔ ٬ ؾا الكؤاؿ ثةإلجيةب كأذرب٩ة ميغ اإلارشاؽ ٬ٮ أ٩ٌ 
٨٦ اثذ١ؿ مى٤ُط ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، ٚؾ لٟ ال يٕين أٌف ٨٦ قج٫ٞ ٨٦ً احل٧١ةء 

                                                                                              

ٮع ثذٛىي٢ أكرث كًلؾ لٟ ( قيأيت ٔ٪ؽ حبر 1) ٩ُةؽ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم احلؽير ٨ٔ ٬ ؾا املًٮ
 ٩ؾ٠ؿ مىةدر ابلعر.

ح مى٪ٛةت  الك٭ؿكردم، ادلي٨  م٭ةب/ يف اتل٤ٮحيةت، ادلي٨،  ( الك٭ؿكردم، م٭ةب2) دل٧ٔٮ
 .74ػ71ص ،1 ج ميغ اإلارشاؽ، 
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ـو ٨٦ ١ٚ ؿة "ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم" كل٥ دك٨ ٬ ؾق ا١ٛ٣ؿة ٝؽ ل٥ يذٮو٤ٮا إىل ٦ٛ٭ٮ
ػُؿت هل٥ ث٪عٮو ٦ة. كيف الكـ اث٨ قح٪ة كا٣ٛةرايب إمةراته ث٢ ظٌّت ٔجةراته 

٭٧ة اك٩ة ٝؽ دٮوبل ث٪عٮو ٦ة إىل ظٞيٞح ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كٌل٩ة دؽٌؿ ىلع أ٩ٌ 
٬( ك٬ٮ أ٥٬ كأثؿز 445ػ  098م٤ذٛذني هل. ٩ٕؿض يف ٦ة ييل رأم ا٣ٛةرايب )

 ٮؼ يف ا٣ٕرص اإلقبليٌم ٝج٢ اث٨ قح٪ة/ٚي٤ك

 فمرة اهػهي اهذضورّيو اهفارابي

يجؽك أٌف ا٣ٛةرايب ٝؽ اقذٛةد بنكو ٦ة ٨٦ ١ٚؿة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم يف حبر 
 "٥٤ٔ اهلل ثؾاد٫" إذ يٞٮؿ/

ٰٚؼق الط» ٜاـؽث قٌْيخٙ هل. ك ٜد وإٌٗا يطػر ة ٜس ٜر ك ٔا يطػر قٖ كاسب ال
ٜدٚا ٗىؿ قٌْيخٙ هلا، ال حٕايؾ ةني احلاّني كال حؽحٌب  املكٌّٜث يكٜف ٗىؿ كس

ٜدٚا ق٘ٙ. و ذف ٖٔ ضيد إألضػٕٚا ىلع اآلعؽ. وْيؿ ٔكٌٜحلخٛا هل مري ٗىؿ كس
ٜد ابلارم ّيؿ  ٜدة. َٕا أٌف كس ٜس ٜدة ٔكٌّٜث، كٖٔ ضيد يه ٔكٌّٜث م ٜس يه م

ٜدٚا ق٘ٙ إاٌل ٗىؿ ٔكٌٜحلخٙ ذلاحٙ والطٜر املكٌّٜث جيب  أف يكٜف ٗىؿ كس
ٜد حٍْ الطٜر، واكف  ٜس ٗىؿ قٌْيخٙ هلا كااٌل اكٗج ٔكٌٜالت أعؽل قٌْث ل

 .(1)«الًلكـ يف حٍْ املكٌٜالت اكلًلكـ يف حٍْ الطٜر كيتفْفِ

                                                                                              

٧ةؿ ا٤ٛ٣كٌٛيح، حتٞيٜ صٕٛؿ آؿ ، اتل٤ٕيٞةت،( ا٣ٛةرايب، أثٮ ٩رص1)   يف/ أثٮ ٩رص ا٣ٛةرايب، اأٔل
 .381 يةقني، ص
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ة أٌف ا٣ٛةرايب يف حبس٫  ٌن ٌٙ ٨٦ ا٣ٕجةرة اآل٩ٛح ث٢ يكذْ٭ؿ ٦٪٭ة أي يكتن ي
ؾاد٫ )٥٤ٔ الات ثةلات( مكأ٣ح "٥٤ٔ اهلل دٕةىل" يؿل أٌف ٥٤ٔ اهلل ث

ظٌٮرم؛ كذ لٟ ألف ٦ٛةد الك٫٦ ٬ٮ أٌف ٥٤ٔ اهلل ٔني كصٮدق، كد٫٤ٕٞ 
ا ىلع ذاد٫، ٧٠ة أٌف ٥٤ٔ اهلل ثةلىٮر ا٧٤ٕ٣يٌح ٩ٛك٭ة، ٥٤ٔه  لاد٫ ٣حف زااؽن

٫ إذا اكف ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣ أيٌة حبةصح إىل ظٌٮرمٌّ كبؽكف كاقُح الىٮرة، أل٩ٌ 
 الىٮرة، ي٤ــ ا٣تك٤ك٢.

ة  ثةإلًةٚح ٮظن إىل ذ لٟ ٚإف ل٤ٛةرايب الكـ آػؿ يف ذ لٟ ال١ذةب أكرث ًك
كدال٣حن ىلع ا١ٛ٣ؿة املنةر إحل٭ة، كَم ٔجةرة يٮصؽ ٩ْي٬ة يف مؤ٣ٛةت اث٨ 

ٜسب أف يكٜف ٚ٘اؾ اذنينٌيث يف / »(1)قح٪ة َٜف ابلارم اعًبلن كٔكٌٜالن ال ي
 .(2)«اذلات كال يف االقختار. واذلات كاضػة كاالقختار كاضػ

 ٬ ؾا األقةس، ٬ ؾا املٕىن ٦ذىٮر ٍٚٞ بنأف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم لذلات كىلع
ثةلات، إذ يكٮف ثني ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ كظؽة ث٤عةظ الٮصٮد ال االحٌتةد. ك٬ ١ؾا 
٥ أٌف ا٣ٛةرايب ل٥ يكذ٢٧ٕ لك٧ح "ا٥٤ٕ٣  اقت٪ةدنا إىل ا٣ٕجةرة األػية، كٗر

ة هل، إاٌل  ٛن ٮٌو٢ إىل ظٞيٞذ٫، ث٢ ٔ٪ؽ ٥ًٌ ٫ ٝؽ دأ٩ٌ  احلٌٮرٌم" كل٥ يٌٞؽـ دٕؿي
٢ إىل ٢ ٚي٭٧ة، ي٧ك٨ اتلٮٌو ا٣ٕجةردني الٮارددني يف ٬ ؾي٨ املىؽري٨، كاتلأمٌ 

                                                                                              

 املٞة٣ح اثلة٦٪ح، ا٣ٛى٢ الكةدس،  اهلل، النٛةء، اإلهل ٌيةت،قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ   ( اث1٨)
 .358  ص

٧ةؿ ا٤ٛ٣كٌٛيح، حتٞيٜ صٕٛؿ آؿ ، اتل٤ٕيٞةت،( ا٣ٛةرايب، أثٮ ٩رص2)   يف/ أثٮ ٩رص ا٣ٛةرايب، اأٔل
 .387ك 386  يةقني، ص
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دٕؿيٙ "ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم" ك"ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل"، كإف ل٥ دك٨ ا٣ٕجةردةف ثىؽد 
 َؿح ٦س٢ ٬ ؾق اتلٕؿيٛةت. 

ٜسٜد ٔتػأ ٌك  كاسب »ا٣ٕجةرة األكىل/  ةؼاحٙ[  ]ىلع ذاحٙ كٜٚ ؿاٚؽه  ويظو  ال
وٜٛ ي٘اؿ اللٌك ٖٔ ضيد ال َرثة ويٙ. وٜٛ ٖٔ ضيد ٜٚ ؿاٚؽ، وٜٛ ي٘اؿ 
اللٌك ٖٔ ذاحٙ. وكْٕٙ ةاللك ةكػ ذاحٙ كقْٕٙ ةؼاحٙ ٗىؿ ذاحٙ، وخُرٌث قْٕٙ 

 .(1)«ةاللك َرثة ةكػ ذاحٙ
ٜء... َٰؼلٍ اّكٌِ » /ة اثلة٩يحكا٣ٕجةر وُٕا أٌف الشٕؿ حكؽٞ ابلص الغ

حٙ اجلاؼٌثاّىٌكاؿ يىيػ اإلنفاف شي ٌٜ ٕٙ يف ً  .(2)«ئا يـؽ
ٓ ٔجةرة/ "٫٧٤ٔ ثؾاد٫ ٩ٛف ذاد٫" إىل صة٩ت ٔجةرة "يؿق٫٧ يف ٔ٪ ؽ ًك

٫ ٩ي٢ الٮاٝٓ ٩ٛك٫، ٌٝٮد٫ اجلةَٞح" ي٧ك٨ دٕؿيٙ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ىلع أ٩ٌ 
 ح.كا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ارتكة٫٦ كببيةف آػؿ ظىٮؿ وٮرد٫ ا٧٤ٕ٣يٌ 

يكت٪جٍ ٨٦  ٫ اٝذبف الن٭ٮد أٝٮاؿ ا٣ٛةرايب أ٩ٌ ثةإلًةٚح إىل ذ لٟ ي٧ك٨ أف ي
٫ اقذٕةر يٞرتب إىل ا٣ٕؿٚةف كًلأ٩ٌ  ٨٦42 ا٣ٕؿٚةف. ٤ٚع٨ الك٫٦ يف اجله 

٫ الن٭ٮد كاتلضيٌل ٨٦ ا٣ٕؿٚةف كاجلىٮص ادليجٌيح. ك٨٦ ٬٪ة ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ/ إ٩ٌ 
ثذأزي ا٣ٕؿٚةف كالن٭ٮد كاتلضيٌل ا٣ٕؿٚةين كادليين اٝرتب ث٪عٮ ٦ة ٨٦ ظٞيٞح 

                                                                                              

 ا٣ٛه ،59ك 58 يةقني، ص حتٞيٜ حم٧ؽظك٨ آؿ  احلك٥،  ، ٚىٮص( ا٣ٛةرايب، أثٮ ٩رص1)
 ٣حف»/ أػؿل ثٕجةرة ك٣٨   ، 99  الىٛعح ،67 ا٣ٛه يف املٕىن ٬ ؾا ٩ٛف ثنٌي  كٝؽ. 11

 .«ذاد٫ ٬ٮ ث٢ لاد٫، ٦ٛةرٝنة ثؾاد٫ ٫٧٤ٔ

  .28 ، ٠ذةب الكيةقح املؽ٩ٌيح، ص( ا٣ٛةرايب، أثٮ ٩رص2)
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ٮرٌم، كدٔذ٫ ٦س٢ ٬ ؾق األٚاكر إىل اقذ٧ٕةؿ دٕجيات ٦س٢/ ١ٚؿة ا٥٤ٕ٣ احلٌ
"املنة٬ؽة" ظٮؿ ٥٤ٔ اهلل ثؾاد٫، ك"اتلضيل" ظٮؿ ٥٤ٔ ا٣٘ي ثؾاد٫؛ كإف اكف 

ة تلٛكي املذلك٧ٌني ا٣ٞرشيني/  ٞن كاحلٌي األٌكؿ »يف ٬ ؾا ا٣ٛه ل٥ ي٪ٙ الؿؤيح كٚ
مشاٚػة َٕاهل ال خيىف قْيٙ ذاحٙ، كّيؿ ٰذلٍ ةاالـخػالؿ، وشائؾ ىلع ذاحٙ 

 ، ثو ـٌ ٖٔ ذاحٙ، وإذا جتًٌل ّنريق ٔن٘ينا قٖ االـخػالؿ كٌلف ةبل ٔتارشةو كال مما
  .(1)«اكف مؽئي ا ذٰللٍ اّنري
٥ أٌف ا٣ٛةرايب  ة ل٤ٞؿاا٨ كالنٮا٬ؽ املنةر إحل٭ة  -ٗر ٞن اكف م٤ذٛذنة إىل  -كٚ

 كدٝيٞحن  كاًعحن  ٫ ل٥ يٌٞؽـ وٮرةن  أ٩ٌ ظٞيٞح ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك الن٭ٮدٌم، إاٌل 
ٔ٪٫. كرٌب٧ة ي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ىلع ٦ة ي٧ةز٢ ٬ ؾا الؿأم كيف ظؽكد ٬ ؾا ا٣ُؿح، يف 

٨ قج٫ٞ ٨٦ ا٣ٛبلقٛح.  أٝٮاؿ ٦ى

 فمرة اهػهي اهذضورّيو سيًا  ابن

٥ أٌف ثٕي ٔجةرات اث٨ قح٪ة ) ٬( ٣حف ٚي٭ة زيةدةه ىلع ٦ة  308ػ  452ٗر
، ٣ ١ٌ٪٫ َؿح يف ٔجةراد٫ األػؿل ١ٚؿة ا٥٤ٕ٣ 2ا٣ٛةرايب يف ٬ ؾا املضةؿذ٠ؿق 

ط ٦٪٫. ٚٞؽ ثنٌي يف اإلمةرات أٌف ٥٤ٔ اجلٛف  احلٌٮرٌم ألكؿ مٌؿة كبنك أًك
٫ ٬٪ة أذرب ثؾاد٭ة ٗي ٝةث٢ لئلزجةت كال ي٧ك٨ االقذؽالؿ ٤ٔي٫. كيجؽك أ٩ٌ 

                                                                                              

  ،96ػ93 يةقني، ص  حتٞيٜ حم٧ؽ ظك٨ آؿاحلك٥،   ( ا٣ٛةرايب، أثٮ ٩ىػؿ، ٚىٮص1)
 .61 ٚه

حتٞيٜ ٔجؽ الؿمح٨ ثؽكم، قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، اتل٤ٕيٞةت،   ( ٨٦ ذ لٟ، راصٓ/ اث2٨)
 .78 ص
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ٙ ٔجةرة  ٌّ "ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم" لٮوٙ ٬ ؾا اإلدراؾ ظٌٮري ة كم٭ٮدي ة ك٬ ١ؾا ك
 .(1)٦ٕؿٚح اإلنكةف ثؾاد٫

ط ٨٦ املٮرد املؾ٠ٮر يف اإلمةرات ٦ة كرد يف املجةظسةت.  ٚٞؽ ٝةؿ يف كأًك
صٮاب قؤاؿ ٨ٔ األداة ا٣ٌيت ٩ؽرؾ ث٭ة ذاد٪ة/ إفَّ ٦س٢ ٬ ؾا اإلدراؾ ال حيى٢ 
٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ كاتل٢ٕٞ، ث٢ ٬ٮ ٩ٮع آػؿ ٨٦ اإلدراؾ، دذٮو٢ إحل٫ اجلٛف 

يط ذ لٟ أ٫ٌ٩ يف املجةظسةت، ٨٦ ثٕؽ (2)َٞح ٨٦ ٗي أداة كال كقي٤حاجلة . دًٮ
ي ة، كحن٨ ال ٩ؽرؾ ذاد٪ة ال َؿح قؤاؿ ك٬ٮ "٬ ؾا اإلدراؾ مؼّص ك٣حف لكٌ 

ثة٢ٕٞ٣ كال ثةلٮ٥٬، إذف ٨٧ٚ ٬ٮ املؽرًؾ؟" ٚيضيت أٌف النؼه ال٧يؽرًؾ، يف 
ر االقب٤ح كاالصٮبح إٌف . ز٥ يىػٌؿح يف قيةؽ اقذ٧ؿا(3)ظة٣ح اتلضٌؿد ييؽرؾ ذاد٫

ؽرًؾ ٬ ؾق اإلدرااكت َم اجلٛف اجلةَٞح/  ة اٌّيت تشكؽ ٔيٌن ةؼايت »٦ي ٌٜ اٌّ
 .(4)«اجلؾئٌيث يه اجلىؿ اجلاؼٌث

٢. كيرٌصح يف ٌٞ  اخلذةـ أٌف ٥٤ٔ اجلٛف ثؾاد٭ة إدراؾ آػؿ ٣حف ٨٦ ق٪غ اتلٕ

                                                                                              

، ارشح يف/ ٩ىي ادلي٨ ا٣ُٮيس قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، اإلمةرات كاتلججي٭ةت،  ( اث1٨)
 .375ك 374  ص ،2 ج  اإلمةرات كاتلججي٭ةت، حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، 

 .161ك 119حتٞيٜ حمك٨ ثيؽارٚؿ، ص قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، املجةظسةت،   ( اث2٨)

 .117 ،  ص املىؽر الكةثٜ( 3)

ة كراصٓ. 119 ( املىؽر الكةثٜ، ص 4) ٌن قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، اجلٛف ٨٦  / اث٨أي
 املٞة٣ح اخلةمكح، ا٣ٛى٢ اثلةين،  ٠ذةب النٛةء، حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل،

 .298ك 297ص 
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ة ملة دٌٞؽـ ػ ي٧ك٨ أف ٩جكت إىل اث٨ قح٪ة أ ٞن ٫ يٕذرب ٩ٌ كىلع ٬ ؾا األقةس ػ كٚ
 .(1)٥٤ٔ اإلنكةف ثؾاد٫ ٨٦ مىةديٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 

يكت٪ذش أٌف ثةإلًةٚح إىل ذ لٟ، يف ٠ذةب اتل٤ٕيٞةت، ٨٦ ثٕؽ االقذؽالؿ، 
٥٤ٔ اجلٛف ثؾاد٭ة ٬ٮ إدراؾ كإٝ٭ة كوٮرد٭ة ا٣ٕيجٌيح/ ... ٚجةلرضكرة يكٮف 

يةف ل كال  لٮصٮد وٮرة إدراْف لايت ال ألزؿ ث٢ لٮصٮد وٮرة ذايت يف األ
،  ل؛ ث٢ يؿ(2)أػؿل أزؿ لايت أٌف ٦س٢ ٬ ؾا اإلدراؾ أك٢٧. كأ٫ٌ٩ ٗي ا٠تكةيبي

. كي٧ك٨ دٮصي٫ ا٬ذ٧ةـ اجلٛف إىل ٬ ؾا اإلدراؾ (3)كإف اكف ٦ؾ٬ٮالن ٔ٪٫
ة ٦س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح ػ كَم  ٕن ؾا ا٥٤ٕ٣. َج يذ٭ة تل١ٮف هلة ٥٤ٔه ث٭  ثةتلججي٫، أك دٔٮ

٥٤ ػ دي٪ةؿ ٨ٔ َ ًٕ ٥٤ ثة٣ ًٕ  . (4)ؿيٜ ا٢ٕٞ٣ا٣

                                                                                              

 .162 ص  قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، املجةظسةت،  ( راصٓ/ اث1٨)

 .79 حتٞيٜ ٔجؽ الؿمح٨ ثؽكم، صقح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، اتل٤ٕيٞةت،   ( اث2٨)

ػؾت املٕؿٚح احلٌٮريح 80-79؛ َٚف الىٛعح اتل٤ٕيٞةت  ( يبلظِ دٕةرضه ثني ٔجةرات3)
ي
، أ

 إىل ٚذعذةج ٔ٪٭ة ذا٤٬حن  دكٮف ٝؽ اجلٛف أفٌ  إاٌل »/ ال٬ٮؿ حتذ٢٧ أ٩ٌ٭ة ىلع رصاظح ثةلات 
أ٩ٌ٭ة ال  -٧٠ة قيأيت يف اجله – 148 الىٛعح يف صةءت ا٣يت ا٣ٕجةرة يف ٔيؽت ثح٪٧ة ؛«دجج٫

ت ال يكٮف ٬٪ةؾ ذ٬ٮؿ ٔ٪٭ة. ك٩ٛف الات دكٮف ىف لك ظةؿ ظةرضة لذلا»دٞج٢ ال٬ٮؿ/ 
كصٮد٬ة ٬ٮ ٩ٛف إدرا٠٭ة لاد٭ة، ٚبل حتذةج إىل أف دؽرًل٭ة إذ ٍم ٦ؽرًلح كظةرضة هلة كال 
ا أف يكٮف ٦ؽرٌلن  اٚرتاؽ ٬٪ةؾ، ٧٠ة يكٮف ٨٦ املؽرؾ كاملؽرؾ. ٚي٤ــ إذا اكف الات مٮصٮدن

ا ثؾاد٭ة كإاٌل اظذةج إ ء يؽرؾ ث٫ ذاد٭ة ٨٦ آ٣حو  ىل يشلاد٭ة، كأف يكٮف اعٝبلن لاد٭ة، كمةٔؿن
ة ٚبل دكٮف ذا٤٬ح ٔ٪٭ة ٚذعذةج إىل أف  أك ٌٝٮةو. ٚة٣ٞٮة ا٤ٕٞ٣يح جيت أف د٢ٕٞ ذاد٭ة داا٧ن

ٜ( «. د٤ٕٞ٭ة. ث٢ ٩ٛف كصٮد٬ة ٬ٮ ٩ٛف إدرا٠٭ة لاد٭ة، ك٧٬ة ٦ٕ٪يةف ٦ذبلز٦ةف ٌٞ )املع
 ١ٚيٙ ي٧ك٨ اتلٮٚيٜ ثني ٬ؾي٨ اتلٕجيي٨ املذ٪ةٌٝني؟

 81ػ79 حتٞيٜ ٔجؽ الؿمح٨ ثؽكم، صح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، اتل٤ٕيٞةت، ( راصٓ/ اث٨ ق4)
 .162 ػ161ك 148ػ147ك
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، ث٢ كصٮد٬ة كيف اخلذةـ، ٬ٮ يرٌصح أٌف ٦ٕؿٚح اجلٛف اجلةَٞح ثؾاد٭ة داا٧حه 
ا، وبل »٦ذبلزـ ك٦ذعؽ ثإدراؾ ذاد٭ة/  ٕن ة اّكٌٌْيث جيب أف حكٌِ ذاحٛا دائ ٌٜ واٌّ

ٜدٚا ٜٚ ٗىؿ حكٜف ذاْٚثن ق٘ٛا وخطخاج إىل أٌف حكٌْٛا ، ةِ ٗىؿ كس
ٕا ٔك٘ياف ٔخبلزٔاف  .(1)«إدراَٛا ذلاحٛا، ٚك

يؿل اث٨ قح٪ة أٌف ٧٩ةذج كمىةديٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ال د٪عىػؿ يف ٥٤ٔ 
الات ثؾاد٭ة، ٚجةإلًةٚح إىل أٌف ٥٤ٔ الات ثةلات ٥٤ٔ ظٌٮرم يف رأي٫، 

ة؛ ألف كصٮد ٦ ٌن س٢ ٬ ؾق ٠ؾ لٟ يٕذرب ا٥٤ٕ٣ ثةلىٮر ال٬٪ٌيح ظٌٮري ة أي
ي٪٭ة  .(2)الىٮر ا٧٤ٕ٣ٌيح مكةكؽ ل٧٤ٕٞٮحٌلح كامل٤ٕٮ٦ٌيح ٔك

٣ ك٨ٌ اث٨ قح٪ة حتؽث ثكبلـ خمذ٤ٙ ٚي٧ة خيه ٦ٕؿٚح ٩ٛف احليٮاف 
ٓ ٩ٍف كصٮد ٬ ؾق املٕؿٚح ٓ آػؿ أزجخ كصٮد٬ة(3)ثؾاد٫؛ َٚف مًٮ . (4)، كيف مًٮ

ة ظٌٮري ة؛ كادلحل٢ ىلع ذ لٟ أٌف اجلٛف  كأذرب ٥٤ٔ لك دلٌؿد ثؾاد٫ ٧٤ٔن
                                                                                              

 .148 ،  ص املىؽر الكةثٜ( 1)

 .191ك 189ك 161 ص  ،ملىؽر الكةثٜ( ا2)

« ك٬ ؾق اخلةويح َم لئلنكةف كظؽق ٨٦ قةاؿ احليٮا٩ةت، ٚةٌف د٤ٟ ٣حف مٕٮر ثؾكاد٭ة( »3)
 اجلٛٮس ٦ةديح ك٬ٮ احليٮا٩ةت، ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ ٬ ؾا ٩َف قجت ذ٠ؿ ز٥[. 79 ]املىؽر الكةثٜ، ص 

دلٌؿدة ٚبل  ٗي احليٮا٩يح كاجلٛٮس دلٌؿدة أل٩ٌ٭ة ذاد٭ة د٢ٕٞ إ٧٩ة اإلنكة٩يح اجلٛف»/ احليٮا٩يح
 [.81 ]املىؽر الكةثٜ، ص« د٢ٕٞ ذكاد٭ة

ة لئلنكةف، ث٢ دميٓ احليٮا٩ةت تنٕؿ ثؾاد٭ة ىلع ٬ ؾا الٮص٫( »4) ]املىؽر « ك٣حف ٬ ؾا ػةو 
 [.161 الكةثٜ، ص 
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اجلةَٞح ال مٟ دلٌؿدة ظكت رأي٫، كيٕذرب ٧٤ٔ٭ة ثؾاد٭ة ظٌٮري ة، ٧٠ة يؿل 
ة ٌن  .(1)أٌف ٥٤ٔ الٮاصت دٕةىل ثؾاد٫ ظٌٮرم أي

٧٠ة دٌٞؽـ دٮو٢ اث٨ قح٪ة يف ٠ذةب اتل٤ٕيٞةت إىل ٩تيضح ٦ٛةد٬ة أٌف ٥٤ٔ 
ثؾاد٭ة ٬ٮ إدراؾ كإٌٝيذ٭ة كوٮرد٭ة ا٣ٕيجٌيح. ك٨٦ صة٩ت آػؿ هل يف اجلٛف 

ا يف إٚةدة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كي٧ك٨  ٠ذةب اجلٛف ٨٦ النٛةء دٕجي كاًطه صؽ 
ط ث٫ ٝٮهل األػي، ك٩بنٌي ث٫ ظٞيٞح ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٨٦ كص٭ح ٩ْؿق/  ًٌ أف ٩ٮ

قٖ املادة؛  إٌف اجلىؿ حكٌِ ةأف حأعؼ يف ٗىفٛا ضٜر املكٌٜالت دلٌؽدة»
ا  ٌٔ ا ذاحٛا جيكْٛا قٌبلن كاعًبلن كٔكٌٜالن كأ كاجلىؿ حخطٜر ذاحٛا كحطٜٚر

ؼق الطٜر وبل جيكْٛا َٰؼلٍ ٰٛ ا ل  .(2)«حطٜٚر
ث٪ةءن ىلع ا٣ٕجةرة املؾ٠ٮرة ٚإف َؿيٜ ظىٮؿ اجلٛف ىلع ٦ٕؿٚح النػٰء 

م َم أف د٪ةؿ وٮرد٫ املضٌؿدة. كييٛ٭٥ ٨٦ ٬ ؾا الالكـ أٌف ظٞيٞح ا٥٤ٕ٣ يف رأ
ؽًرؾ. كب٧ة أف الىٮرة  اث٨ قح٪ة ٬ٮ ظٌٮر الىٮرة املضٌؿدة ل٤نػٰء ٔ٪ؽ ال٧ي
ني. ٚإذا اك٩خ  لٟ يذعٜٞ احلٌٮر ىلع ٩ٔٮ ٧٤يح( ٠ؾ  ني )ٔيجيٌح ٔك ىلع ٩ٔٮ

حن لنػٰء دلٌؿد، ٚإف كصٮد٬ة ٔني ا٥٤ٕ٣؛ ٧٠ة وٮرةه َم ٩ٛك٭ة وٮرةن ٔيجيٌ 
لنػٰء  ٔيجيٌحن  ٬ٮ ظةؿ ٥٤ٔ لك دلٌؿد ثؾاد٫، كإذا ل٥ دك٨ الىٮرة وٮرةن 

                                                                                              

 189 حتٞيٜ ٔجؽ الؿمح٨ ثؽكم،  ص ( اث٨ قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، اتل٤ٕيٞةت، 1)
 .359 - 357 ص ةت، اإلهل يٌ  النٛةء، ٩ٛك٫، املؤ٣ٙ ؛191ك

حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل،  ( اث٨ قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل،  اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء،2)
 .121ػ117 دىعيط أمحؽ اخلؿاقةين، ص ٔبلیئ، یدانن٪ة٫٦ ٩ٛك٫، املؤ٣ٙ ؛327 ص
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٥٤ دلؿد، ث٢ اك٩خ وٮرة ٧٤ٔيٌ  لٟ النػٰء يٕي ح أك ذ٬٪يٌح أك ٦سةحلٌح هل، ٚؾ 
حبٌٮر وٮرد٫ ا٧٤ٕ٣يٌح ٔ٪ؽ اجلٛف؛ ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ يف ا٤ٕ٣ٮـ احلىٮحلٌح 

٥٤ اجلٛف ث٘ي ذاد٭ة.   ٔك
لك٧ح "دأػؾ" يف ا٣ٕجةرة األػية امل٪ٞٮ٣ح ٨٦ً ٠ذةب النٛةء حبةصح إىل 

يط. أراد اث٨  قح٪ة ٨٦ ٬ ؾا اتلٕجي ثيةف ٠يٌٛيح الٮوٮؿ إىل ا٥٤ٕ٣. كَؿيٞح دًٮ
األػؾ كًليٌٛيح الٮوٮؿ إىل ا٥٤ٕ٣ هلة مبلؾ، كمبل٠٭ة االدٌىةؿ الٮصٮدم. 

٤ي٫ ٚ ٥٤ احلٌٮرٌم. ٧٠سةؿ ىلع ذ لٟ "إف ٔك ًٕ االدٌىةؿ" ٬ٮ مبلؾ حتٜٞ ا٣
حيى٢ دلي٪ة ٥٤ٔ ظٌٮرم ثةلىٮرة ا٣ٕيجٌيح ظني ٩كٮف ىلع ادٌىةؿ كصٮدم 

ٓه دلٌؽد »٭ة. ارشح اث٨ قح٪ة ٬ ؾا املبلؾ يف اتل٤ٕيٞةت ث٧ة ييل/ ث وإذا ًْ٘ا/ "قْ
ليشء دلٌؽد" ٔك٘اق أٌف ٰذلٍ املشٌؽد إذا احطِ ةٕشٌؽد، قٌْٙ ٰذلٍ املشٌؽد املخطِ 

٫ ىلع ادٌىةؿ ثؾاد٫ ك٣حف ٦جةي٪ة . ك٨٦ ٬٪ة ٚإف كاصت الٮصٮد بكجت أ٩ٌ (1)«ةٙ
. ل لٟ ي١٧٪٫ إدراؾ وٮرد٫ ا٣ٕيجٌيح ظٌٮرناهلة، يٕين أٌف كصٮدق ٣حف ٣٘يق، 

كًلؾ لٟ يف رأم اث٨ قح٪ة يكٮف ٥٤ٔ كاصت الٮصٮد ثةلىٮر ا٧٤ٕ٣ٌيح لؤلميةء 
ة ظٌٮري ة.   امل٪بسٞح ٨ٔ ذاد٫ كالبلز٦ح هل ٧٤ٔن

ثةإلًةٚح إىل ٦ة كرد يف ٠ذةب النٛةء، يٌٞؽـ اث٨ قح٪ة يف ٠ذةب اإلمةرات 
ة لئلدراؾ حبير ين٢٧ ا ة اع٦ن ٛن ة/ دٕؿي ٌن إدراؾ الشػٞء ٜٚ »٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أي

يؽٌؿ ّة٬ؿ ٬ ؾق ا٣ٕجةرة ىلع ٦ٕىنن . (2)«أف حكٜف ضٌيٌخٙ ٔخٌٕرْث ق٘ػ املػرؾ
                                                                                              

جؽ الؿمح٨ ثؽكم، ص ٙ ٩ٛك٫، اتل٤ٕيٞةت،( املؤ٣ٌ 1)  .191  حتٞئٜ 

 .411 حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، ص  اإلمةرات كاتلججي٭ةت، ، ارشح ٩ىي ادلي٨( ا٣ُٮيس، 2)
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٥٤؛ (1)رٌصح ث٫ املعٜٞ ا٣ُٮيس ًٕ ، ك٬ٮ أٌف ٬ ؾا الالكـ ي٪ُجٜ ىلع الك ٩ٮيع ا٣
 احلىٮيٌل كاحلٌٮرٌم.

٨ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم املبلظْح اجلؽيؿة ثةال٬ذ٧ةـ ٬٪ة َم أٌف اث٨ قح٪ة ٔرٌب ٔ
٫ ال يكذ٢٧ٕ ٬ ؾق اللك٧ح خبىٮص ٥٤ٔ ثػ"اإلارشاؽ". كاأل٣ُٙ ٨٦ ذ لٟ أ٩ٌ 

٫ كاًط أف ال ٦ٕىن إلارشاؽ الات لذلات ٩ٛك٭ة، كإ٧٩ة الات ثةلات؛ أل٩ٌ 
يط ذ لٟ ٬ٮ ٬ٮ يكذ٢٧ٕ ٬ ؾق اللك٧ح بنأف ٥٤ٔ الٮاصت ثةلىٮر ا٧٤ٕ٣يٌ  ح. كدًٮ

٥ كاصت الٮصٮد ث٧ة قٮاق ٨٦ األميةء ٫ ىلع أقةس رؤيح ظ٧١ةء املنةء، ٤ٔأ٩ٌ 
يذ٥ ٨ٔ َؿيٜ وٮر٬ة ا٧٤ٕ٣ٌيح ا٣يٌت َم الز٦ح لذلات ك٣حف ٔي٪٭ة؛ ك٣ ك٨ 
٠يٙ ي٥٤ٕ الٮاصت ث٪ٛف د٤ٟ الىٮر؟ ٢٬ ٫٧٤ٔ ثذ٤ٟ الىٮر ثىٮر 

 أػؿل، أـ أٌف ٫٧٤ٔ ث٭ة ث٪ٛك٭ة؟
ٝج٢ ٬ ؾا رأي٪ة ا٣ٛةرايب رٌصح ثأف ٥٤ٔ الٮاصت ثذ٤ٟ الىٮر ٣حف ٨ٔ 

ذ٬٪ٌيح أػؿل؛ ألف ذ لٟ يكذ٤ــ ا٣تك٤ك٢. كا٣ٛةرايب كاث٨ قح٪ة  َؿيٜ وٮر
ٮع إىل ٬٪ة، ك٣حف دلل اث٨ قح٪ة ٤ُ٦ته  يٌذٛٞةف يف آراا٭٧ة ظٮؿ ٬ ؾا املًٮ
. النػٰء اٌلم يكذؽيع اال٬ذ٧ةـ كييٕذرب اثذاكرنا ٨٦ اجلةظيح املٕؿٌٚيح ٬ٮ  صؽيؽه

ؿٚة٩ٌيح كَم "اإلارش اؽ" يف دبيني ٠يٌٛيح أٌف اث٨ قح٪ة اقذ٢٧ٕ لك٧ح ديجٌيح ٔك
ٜسٜد جيب   إشارةه/ كاسب» ٥٤ٔ كاصت الٮصٮد ثةلىٮر ا٧٤ٕ٣ٌيح ظير ٝةؿ/ ال

أف يكٌِ ذاحٙ ةؼاحٙ ىلع ٔا حتٌي كيكٌِ ـائؽ األشياء ٖٔ ضيد كسٜبٛا يف 
                                                                                              

 إذا ٠ؾا ٔ٪ؽ ٠ؾا د٧ٌس٢/ يٞةؿ األمؿي٨، يت٪ةكؿ" ٦ذ٧ٌس٤ح ظٞيٞذ٫ دكٮف أف ك٬ٮٚٞٮهل/ "( »1)
 [.413 ص الكةثٜ، املىؽر] «ث٧سةهل أك ث٪ٛك٫ ٔ٪ؽق ٦٪ذىجة ظرض
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ا. إشارة/ إدراؾ األكؿ لؤلشياء  ـْفْث اّرتحيب اجلازؿ ٖٔ ق٘ػق ؼٜالن كقؽعن
ٌلن ٜف الشػٞء ٔػرًٌلن ٖٔ ذاحٙ يف ذاحٙ ٜٚ أوغِ أحناء َ ٜق إدراؾ  كٔػرى . كيخْ

ٜاٚؽ اّكٌٌْيث ةإرشاؽ األكؿ كملا ةكػق ٖٔ ذاحٙ  .(1)«اجل
ة ٬ ؾق ا٣ٕجةرة  ٕن ٣حكخ ثىؽد ثيةف ٬ ؾق املكأ٣ح بنك ٦جةارش، كإ٧٩ة دبنٌي َج

ح. ك٬ٮ ٬٪ة يبنٌي أٌف إدراؾ ا٣ٕٞٮؿ أك ٦جةارشةن ٠يٛيٌح حتٜٞ إدراؾ اجلٮا٬ؿ ا٤ٕٞ٣يٌ 
ا٤ٕٞ٣يٌح حيى٢ ث٪عٮو ك٬ٮ إارشاؽ كاصت الٮصٮد ٤ٔي٭ة. كبٕؽ إارشا٫ٝ ىلع اجلٮا٬ؿ 

. (2)ذات امل٤ٕٮؿ األكؿ كاجلٮا٬ؿ ا٤ٕٞ٣يٌح األػؿل، تكذُيٓ إدرا٫٠ كإدراؾ ذكاد٭ة
٨٦ الٮاًط أٌف ٬ ؾا املٕىن يؽؿ ثةتل٨٧ٌ أك ثةملبلز٦ح ىلع أٌف ٥٤ٔ كاصت الٮصٮد 

ٮصٮد ٤ٔي٭ة، تكذُيٓ إدرا٫٠ ث٭ة يذ٥ ٨ٔ َؿيٜ اإلارشاؽ. كبإارشاؽ كاصت ال
لٟ إدراؾ ٦ة دك٩٭ة يف ٩ْةـ ا٤ٕ٣ٌح كامل٤ٕٮؿ. ك٨٦ ٬٪ة ٩بلظِ أٌف  كإدراؾ ذاد٭ة كًلؾ 
اث٨ قح٪ة أذرب ألكؿ مؿة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثؾات الىٮر ا٧٤ٕ٣يٌح إارشاٝي ة، 
كاقذ٢٧ٕ لك٧ح "اإلارشاؽ" ل٤ذٕجي ٔ٪٫؛ ك٬ ؾا دٕجي ٦ٞذبف ٨٦ ا٣ٕؿٚةف ثةلٌجٍ. 

٦ك٨ النٟ يف ٬ ؾا االقت٪ذةج ٬٪ةلٟ مٮا٬ؽ كدٕةثي أةؿ ظٌّت لٮ كىلع لك ظ
 أػؿل قٮل ٦ة ذي٠ؿ ك٦ة قيأيت ذ٠ؿق، ممة ال ي٧ك٨ النٟ ٚي٫.

ةٚح إىل ذ لٟ كصؽ٩ةق يٌٛؿؽ ثني "ا٥٤ٕ٣" ك"ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣" كيرصح ثأف  ثةإًل

                                                                                              

ح ، ارشيف/ ٩ىي ادلي٨ ا٣ُٮيسقح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، اإلمةرات كاتلججي٭ةت،   ( اث1٨)
 .918 ػ 916  ص ،3 حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، ج اإلمةرات كاتلججي٭ةت،  

( يكذُيٓ امل٤ٕٮؿ األكؿ ٠كةاؿ اجلٮا٬ؿ ا٤ٕٞ٣يح إدراؾ كاصت الٮصٮد، ٧٠ة يكذُيٓ إدراؾ 2)
)ٜ ٌٞ  ذاد٫ ثٕؽ إارشاؽ كاصت الٮصٮد ٤ٔي٫. )املع
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ذ٢٧ ال٬ٮؿ ٔ٪٫ كنكية٫٩. أ٦ة "٥٤ٔ  ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ ا٠تكةيب كيي٪ةؿ ثة٢ٕٞ٣، كحيي
ي ا٠تكةيب، كال ييؾ٢٬ ٔ٪٫. ك٬ٮ ال ي٪َف  الات ثةلات" ٚ٭ٮ دااٌم كُٚؿم ٗك

. ٨٦ الٮاًط أٌف (1)إماكف ا٤ٛ٘٣ح ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ ثةلات كيٞٮؿ إ٩٭ة دـكؿ ثةتلجج٫ٌ
أ٦سةؿ ٬ ؾق اتلٕةثي كاألكوةؼ اكمٛح ٨ٔ ظٞيٞح ١ٚؿة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، 

 ك٦جحٌ٪ح خلىةاى٫ كًليٛيةد٫.
ٜي الىٮرة ا٣ٕيجيٌح لذلات، ك٬ ١ؾا يذٌط أٌف ٥٤ٔ ال ٞ ات ثةلات، حتى

ني  ك٣حف ٦سةالن كال وٮرة ذ٬٪ٌيح هلة. ككصٮدق ٔني ا٣ٕة٤ٝيٌح كاملٕٞٮحٌلح ٔك
٥٤؛ ٧٠ة أٌف ا٥٤ٕ٣ ث٭ة ٔني كصٮد٬ة، ك٣حف ٨ٔ َؿيٜ وٮرة أػؿل  ًٕ ا٣

 زااؽة ىلع وٮرد٭ة ا٣ٕيجيٌح.
ةٚح إىل لك٧ح "اإلارشاؽ"، اقذ٢٧ٕ اث٨ قح٪ة دٕجيات ل٤ ٥٤ٕ احلٌٮرٌم ثةإًل

٦س٢ "احلةرض" ك"ٗي املعضٮب" كَم دٕجيات ٦ذؽاك٣ح يف ٠ذت املذأػؿي٨. ٝةؿ 
. (2)«وؼاحٙ مري حمشٜبثه قٖ ذاحٛا»اث٨ قح٪ة بنأف ٥٤ٔ كاصت الٮصٮد ثؾاد٫/ 

ؽـ اظذضةب ذات كاصت الٮصٮد ٨ٔ ذاد٭ة يٕين أٌف ذاد٫ ٗي اغاجح ٨ٔ  ٔك
ؿاض اجلك٧ة٩ٌيح اكبليةض  ي ٦جةي٪ح هلة؛ ك٬ ؾا ػبلٚنة لؤلصكةـ كاأٔل ذاد٭ة ٗك
٦سبلن اٌلم ٣حف هل ظٌٮره ٔ٪ؽ ذاد٫ ك٬ٮ حمضٮب ٔ٪٭ة؛ كذ لٟ ألف كصٮد٬ة 

ٌيح كصٮد٬ة ل٧٤ةدة، ٣حف جلٛك٫، ث٢ ٣٘يق أم ملع٢ٌ حت٢ٌ ٚي٫ كالىٮرة اجلك٧
                                                                                              

-79  حتٞيٜ ٔجؽ الؿمح٨ ثؽكم، ص قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، اتل٤ٕيٞةت،  راصٓ/ اث٨( 1)
81، 147، 161. 

 .191 ، صاملىؽر الكةثٜ( 2)
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ٮع/  وإٌف ابلياض كاجلفٌٕيث كسٜدٕٚا ّنريٕٚا، أقين »كا٣ٕؿض كصٮدق ل٧٤ًٮ
 .(1)«لْٕاٌدة كاملٜعٜع

٥٤ٔ اإلنكةف ثؾاد٫، ٚةث٨ قح٪ة ثٕؽ٦ة أذرب أٌف ٬ ؾا اإلدراؾ ٗي  كأ٦ٌة
أذجةرم؛ أم ٗي ظىٮيل، ثنٌي أٌف الات ظةرضة ٔ٪ؽ ذاد٭ة. ك٬ ١ؾا يكٮف 

اذلات »ؾاد٫ ظٌٮرية، ك٬ ؾق املٕؿٚح ٣حكخ ٗيةثٌيح كظىٮحٌلح/ ٥٤ٔ اإلنكةف ث
حكٜف يف ك ضاؿ ضارضة لزلات، ال يكٜف ٚ٘اؾ ذٜٚؿ ق٘ٛا. كٗىؿ 
ٜدٚا ٜٚ ٗىؿ إدراَٛا ذلاحٛا، وبل حتخاج إىل أف حػرًلٛا، إذ يه ٔػرًلث  كس

 .(2)«كضارضة هلا
لٟ ث٭٧٪يةر ) ا  398كًلؾ  ثأقذةذق ٬(، د٧٤يؾ اث٨ قح٪ة، اٌلم اكف ٦ذأزؿن

ِ أ٩ٌ  ٫ مؤ٣ٛةد٫ أكرث ٦ة اكف يكذ٢٧ٕ ٔجةرات أقذةذق، أمؽَّ اتلأزٌؿ كييبلظى
٫ ٦ة ٨٦ً دلٌؿد اغات ٨ٔ ذاد٫ أك حمذضت ٔ٪٭ة، ث٢ ٝةؿ يف ٬ ؾا الىؽد أ٩ٌ 

ذاد٫ ظةرضة ٔ٪ؽق. لك٧ح "حمذضت" لك٧ح ٔؿٚة٩يٌح ثةلٌجٍ كَم تكذ٢٧ٕ 
ؿ ٨٦ اإلدراؾ كَم ٗي ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم كدبنٌي أٌف ٦س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح ٩ٮع آػ

ٜسٜد املشٌؽد قٖ املادة »حمضٮبح ث٢ م٭ٮديٌح كظٌٮرٌيح/  كًػ قؽوج أٌف ال
ٜدق إذف ٔكٌٜحلخٙ ذلاحٙ كقٌْيخٙ  ٜٚ مري حمخشب قٖ ذاحٙ و٘ىؿ كس

ٜدق إذف قٌِ كاعًِ كٔكٌٜؿ ٜس  .(3)«ذلاحٙ. و
                                                                                              

 املىؽر الكةثٜ.( 1)

 .148 ص املىؽر الكةثٜ/( 2)

 .573 دىعيط مؿدٌػٯ ٦ُ٭ؿم، ص، اتلعىي٢، ( ث٭٧٪يةر3)
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ك٨٦ ٬٪ة ٚ٭ٮ يكذ٢٧ٕ لك٧ح "املنة٬ؽة" خبىٮص ٥٤ٔ اإلنكةف ثؾاد٫ 
 .(1)ٕؽ ٦ٛةرٝح الؿكح ل٤جؽف يؿل اإلنكةف ذادى٫ ث٪عٮ دةـ كٌلم٢كيٞٮؿ ٨٦ ث

٥ أٌف  دؿًٌلـ ىلع ١ٚؿة "ا٥٤ٕ٣ ٦٪ؾ ننأد٭ة احل٧١ح اإلقبل٦ٌيح ك٬ ١ؾا، ٗر
احلٌٮرٌم"، ك٣ ١ٌ٪٭ة اٝرتبخ ٦ٓ اث٨ قح٪ة كّ٭ٮر ٦ؽرقذ٫ ا٤ٛ٣كٌٛيح، إىل 
ؾق ا١ٛ٣ؿة؛ كييبلظِ يف مؤ٣ٛةت اث٨ قح٪ة  ٓ كدٕيني أك دٕنٌي مى٤ُط ل٭  ًك

٫ اقذ٢٧ٕ لك٧ةت ٦س٢/ "ظةرض"، ك"ٗي حمذضت"، ك"ٗي اغات"، ك"ٗي ٩ٌ أ
ذ لٟ ل٤ذٕجي ٔ٪٭ة دميٕ٭ة أك ٝك٥و  حمضٮب"، ك"املنة٬ؽة"، ث٢ "اإلارشاؽ"،لك

ؾق  ٓ لك٧ح "الن٭ٮدٌم" أك "احلٌٮرٌم" ل٭  ٦٪٭ة، كًلأ٫٩ ل٥ يجٜ كٝخ ٠سي إىل ًك
 ا١ٛ٣ؿة كركاج ٬ ؾا االوُبلح.

ثٕؽ ٔرص النيغ اث٨ قح٪ة كدبل٦يؾق، ّ٭ؿ يف ٩٭ةيح ا٣ٞؿف اخلةمف كبؽايح 
ؾق اتلٕةثي ٬( كٝؽ اقذ٢٧ٕ ٬  303ػ  230ا٣ٞؿف الكةدس أثٮ ظة٦ؽ ا٣٘ـال )

٥ أ٩ٌ  ٫ ل٥ يك٨ ىلع ٦ٕؿٚح وعيعح ثةملٛة٬ي٥ ا٤ٛ٣كٌٛيح، ككوٙ ٥٤ٔ ٗر
٫ ٥٤ٔ اإلنكةف ثؾاد٫، ث٢ ٥٤ٔ لٌك دلؿد ثؾاد٫ ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ احل٧١ةء أ٩ٌ 

ا كٝةًر٩ٮا االوُبلظةت ا٣يٌت  ًٝٞٮا يف الك٫٦ صٌيؽن ي ٗيةيب. دى ظٌٮرم ٗك
يف ٔرص ميغ اإلارشاؽ اقذ٤٧ٕ٭ة، ٦ٓ اوُبلظةت "احلٌٮرٌم" أك "الن٭ٮدٌم" 

                                                                                              

ٝؽ ٔرٌب اث٨ قح٪ة ٨ٔ ٦ٛةرٝح اجلٛٮس الاكم٤ح ل٤جؽف ك. 831 ( راصٓ/ املىؽر الكةثٜ، ص1)
قح٪ة،   ]اث٨« ٩ةّؿة إىل ذاد٭ة... كٝؽ ا٩كنٙ هلة دميٓ احلٞةيٜ»ثذٕجي "٩ةّؿة" ك"٠نٙ"/ 

 [.275 الؿاحف، ص  رقةا٢ النيغ رقة٣ح يف الكٕةدة، يف/ 
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ث٢ ظٌّت ٦ٓ حل٨ املذأػؿي٨ كاملٕةرصي٨، قذبلظْٮف ٦ؽل  ٬(،365ػ  327)
ٜ ّيؿ اغئتنا »اٝرتاث٭ة ٦٪٭ة/  ٌٓ اإلنفاف إٕٗا قْٓ ة٘ىفٙ ألٌف ٗىفٙ دلٌؽد ٚك ذ

قٖ ٗىفٙ ضّت حيخاج إىل ضطٜؿ ٔراهل كضٜرحٙ ويٙ حلكْٕٙ، ةِ ٗىفٙ ضارض 
ا ة٘ىفٙجلىفٙ، كذاحٙ مري اغئب قٖ ذاحٙ، واك ٕن  .(1)«ف اعل

ك٬ ١ؾا يذٌط أٌف اإلنكةف ػ ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ احل٧١ةء ػ بكجت ٠ٮ٫٩ دلؿدنا، دكٮف 
٪٫ ظٌّت حيذةج إىل ٦سةؿ كوٮرة ٨٦ أص٢ إدراؾ  ٪ؽق ك٣حكخ اغاجحٔ  ٩ٛك٫ ظةرضةٔ 

٭ٮ اعل٥ ث٪ٛك٫ ىلع ٬ ؾا اجلعٮ. يةثيح؛ٚ  يٗ   ذاد٫. ك٦ٕؿٚذ٫ ثؾاد٫ ظٌٮريٌحٗ 

٣ٞةء ٩ْؿة إدمةحٌلح ىلع مؤ٣ٛةت اث٨ قح٪ة إثٕؽ  أ٫٩ػبلوح الالكـ 
كحت٤ي٤٭ة، كإذا دمٕ٪ة دٕةثيق ا٣يٌت اقذ٤٧ٕ٭ة ظٮؿ ظٞيٞح ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك 
ٕ٪ة٬ة ص٪جة إىل ص٪ت، ٩ذٮو٢ إىل  الن٭ٮدٌم كأٝكة٦٭ة كػىةاى٭ة، كًك

 ٩تيضح ٦ؾ٤٬ح كَم/

 . ٦ٕؿٚح اإلنكةف ثؾاد٫، ٩ٮع آػؿ ٨٦ اإلدراؾ.2

 يف ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ اإلدراؾ، َم اجلٛف اجلةَٞح.. ال٧يؽرًؾ أك ا٣ٕةل٥ً 1

. ٥٤ٔ اإلنكةف ثؾاد٫ ال يأيت ٨ٔ َؿيٜ املسةؿ كالىٮرة ال٬٪ٌيح، ث٢ ٨ٔ 1
 َؿيٜ ظٌٮر الىٮرة ا٣ٕيجٌيح لذلات ٔ٪ؽ ذاد٭ة.

 . ٥٤ٔ اجلٛف ثؾاد٭ة ثة٢ٕٛ٣، كداا٥، كُٚؿم، ٣ ١ٌ٪٫ ٣حف ٠كبي ة.2
                                                                                              

  .225 ( ا٣٘ـال، أثٮ ظة٦ؽ حم٧ؽ، ٦ٞةوؽ ا٣ٛبلقٛح، حتٞيٜ ق٤ي٧ةف د٩ية، ص 1)
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 ٢ٞ.. ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ ٠كب كيذعٜٞ ٨ٔ َؿيٜ ا3ٕ٣

. ٥٤ٔ الات ثةلات يذعٜٞ ٨ٔ َؿيٜ الات ٩ٛك٭ة، كال ٨ٔ َؿيٜ 4
 أمؿوػةرجو ٨ٔ الات اكلىٮرة ال٬٪ٌيح.

 . الات املضٌؿدة يف لك ظةؿو ظةرضة ٔ٪ؽ ذاد٭ة/ "ظةرضة لذلات".5

 . كاصت الٮصٮد ٗي حمضٮب ٨ٔ ذاد٫ تلضٌؿدق ٨ٔ املةدة.6

ي اغاجح 7  كال حمضٮبح ٔ٪٭ة.. ذات كاصت الٮصٮد ظةرضة لاد٭ة ٗك

 . ٥٤ٔ كاصت الٮصٮد ثؾاد٫ ظٌٮرم، ال ٗيةيب.20

ة ٔني كصٮد الات 22 ٌن . كصٮد الات ٔني إدراؾ الات، كإدراؾ الات أي
 ك٨٦ ٬٪ة ٝي٢ "ال دٕـب ذادي٫ ٨ٔ ذاد٫".

 . ٥٤ٔ لك دلٌؿد ث٧ضؿد آػؿ حيى٢ ٔ٪ؽ ادٌىةهل ث٫.21

 ذعٜٞ ٨ٔ َؿيٜ اإلارشاؽ.. ٥٤ٔ كاصت الٮصٮد ثةلىٮر ا٧٤ٕ٣ٌيح لؤلميةء ي21

إذا أراد أظؽ احلؽير ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم يف الٮٝخ احلةل كدٞؽي٥ كوٙ 
هل، ٚبل ٦٪ةص هل ٨٦ اقذ٧ٕةؿ ثٕي األكوةؼ املؾ٠ٮرة ىلع أدین دٞؽيؿ. ك٢٬ 

 ي٧ك٨ اتلعٌؽث ث٘ي ٬ ؾا ابليةف لٮوٙ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كبيةف ػىةاى٫؟

 صيد اإلصرال وفمرة اهػهي اهذضورّي

ؽُّ آراء النيغ م٭ةب ادلي٨ الك٭ؿكردم ) ٬( املٕؿكؼ  985ػ  935دٕي
ة يف ث٤ٮرة كويةٗح ١ٚؿة "ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم". ٚ٪ضؽ  ٛن ثػ"ميغ اإلارشاؽ" ٦٪ُٕ
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ة ك٦ذؽاكالن يف مؤ٣ٛةد٫ ٕن ة مةا . (1)١ٚؿة "ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم" ل٧٤ؿة األكىل مى٤ُعن
٥ أٌف اث٨ قح٪ة اكف ٝؽ َؿح  رٌب كٗر ة حلٞيٞح ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٔك حت٤يبلن كاًعن

ي ا٣٘ةات، كَم  ي املعذضت، ٗك ٔ٪٭ة ثك٧٤ةت كدٕةثي ٦س٢/ احلةرض، ٗك
ٮح ٨ٔ ٬ ؾق ا١ٛ٣ؿة، ك٣ ك٨ يجؽك أٌف ٔجةرة "ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم" ل٥  دٕرٌب ثًٮ

ؿح ٧٠ى٤ُط ٦ٕؿكؼ كٝكي٥ ل٥٤ٕ٤ احلىٮيٌل إىل ٔرص ميغ اإلارشاؽ.  دُي
ر ٦٭٥ يف إجيةد ٬ ؾا االوُبلح كميٮع اقذ٧ٕةهل يف اكف لنيغ اإلارشاؽ دك

ا٤ٛ٣كٛح اإلقبل٦ٌيح كالالكـ اإلقبليٌم، ك٣حف ٬ ؾا ٚعكت ث٢ اكف هل دكر 
ضةب يف اقذؼؽاـ ١ٚؿة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم حل٢ٌ أوٕت املكةا٢  يؽٔٮ إىل اإٔل
ا٤ٛ٣كٌٛيح ٦س٢ مكأ٣ح "٥٤ٔ اهلل ث٧ة قٮاق". ٚٞؽ أذرب ٥٤ٔ اهلل ث٧ؼ٤ٮٝةد٫ 

ة ظٌٮري ة، ك٬ ١ؾا أًةؼ إىل دلةؿ ا٥٤ٕ٣ ك٦٪٭ة  ، ٧٤ٔن ٌٰ ا٣ٕةل٥ املةٌدٌم كاحلٌكػ
كإذا ضٌص اّكْٓ اإلرشايق ال ةطٜرة كأذؽ ةِ ةٕشٌؽد إعاوث عاضث » احلٌٮرٌم/

ٜسٜد أكىل ٜٚ ضغٜر الشػٞء ضغٜرنا إرشاًي ا، َٕا لْ٘ىؿ، ويف كاسب   ال
اجلىؿ ػ كيكْٓ األشياء كأحٓ يػرؾ ذاحٙ ال ةأمؽ زايػ ىلع ذاحٙ ػ َٕا ـتي يف 

 .(2)«ةاّكْٓ اإلرشايق احلغٜرمٌ 
                                                                                              

« ث٢ صةكزكا إىل ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم االدىةل الن٭ٮدم»٫ ٠ذت ٦ة ييل/ ( ٩ؾ٠ؿ ٨٦ ثةب املسةؿ أ٩ٌ 1)
ح مى٪ٛةت  الك٭ؿكردم، ادلي٨  يف/ م٭ةب ، اتل٤ٮحيةت،ادلي٨  ]الك٭ؿكردم، م٭ةب دل٧ٔٮ

 .كأٝٮاهل دٕجياد٫ ٨٦ أػؿل ٧٩ةذج ق٪ؾ٠ؿ ييل كٚي٧ة[. 74  ص ،1 ج  ميغ اإلارشاؽ،

ح مى٪ٌ الك٭ؿكردم ادلي٨  يف/ م٭ةب ٙ ٩ٛك٫، املنةرع كاملُةرظةت،( املؤ٣ٌ 2) ٛةت ، دل٧ٔٮ
  ، يف/ م٭ةباتل٤ٮحيةت ٩ٛك٫، املؤ٣ٌٙ/ راصٓ ٠ؾ لٟ،. 487 ص ،1 ، جميغ اإلارشاؽ

ح مى٪ٌ الك٭ؿكردم ادلي٨  .21 ػ18 ، ص1اإلارشاؽ، جٛةت ميغ ، دل٧ٔٮ
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دلٌؿد ثؾاد٫  ٫ يف رأم ميغ اإلارشاؽ، ٣حف ٍٚٞ ٥٤ٔ لٌك ٌط أ٩ٌ ك٬ ١ؾا يذٌ 
ػ ك٦٪٭ة كاصت  (1)٤ٌٔح ظٌٮري ة، ػ ٧٠ة ٝةؿ ا٣ٛةرايب كاث٨ قح٪ة ػ ث٢ ٥٤ٔ لٌك 

ة. ٌن  الٮصٮد ػ ثآزةرق ك٤ٕ٦ٮالد٫، ظٌٮرم أي
ٜسٜد مفخنٖ قٖ ال» ٜاسب ال طٜر، كهل اإلرشاؽ كاّتفٌْػ املؽْي. وبل و

 ئء، كاألمٜر املاعيث كاملفخٌتْث... ضارضةه هل... كًلؼا لْٕتاد يكؾب ق٘ٙ يش
ٜاق[ ضغٜري ا إرشاًي  اّكٌْيٌ  ذا إا ال ةطٜرة يف ذاحٙ، وث... كإذا اكف قْٕٙ ]ةٕا ـ

 .(2)«ةؽِ الشػٞء ٔربلن كبؽْج اإلعاوث، ال يْـؾ حنرٌيق يف ٗىفٙ
، ١ٚؿة احٌتةد ٩3ٍف ميغ اإلارشاؽ يف ٠ذةث٫ املنةرع كاملُةرظةتثٕؽ أف 

وٮرة ال٧يؽرىؾ كامل٤ٕٮـ ثة٣ٕةل٥ً كال٧يؽرًؾ، ثنٌي يف ثةب حت٤ي٢ ظٞيٞح اإلدراؾ 
أٌف اجلٛف ال دؽرؾ ذاد٭ة ٨ٔ َؿيٜ الىٮرة ال٬٪ٌيح. ك٬ ؾا اإلدراؾ داا٥ 
ة اإلنكةف دلي٫ ٦ٕؿٚح  ٕن كزةثخ كال يذٮٝٙ حت٫ٞٞ ىلع الىٮرة ال٬٪ٌيح. كَج

ل٬٪ٌيح، ٣ ك٨ٌ ٬ ؾق املٕؿٚح حتى٢ ثٕؽ ظىٮحٌلح ثؾاد٫ ٨ٔ َؿيٜ الىٮرة ا
                                                                                              

ة. 1) ٌن  ( كَم دلٌؿدةه ٨ٔ املةٌدة يف رأي٫، ث٢ كيف رأم املنةاني أي
ح الك٭ؿكردم ادلي٨  م٭ةب ، يف/، املنةرع كاملُةرظةتادلي٨  ( الك٭ؿكردم، م٭ةب2) ، دل٧ٔٮ

 ٩ٛك٫، املؤ٣ٙ/ راصٓ ٠ؾ لٟ،. 488ػ487 ص ،1 ، جمى٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ
ح مى٪ٛةت ميغ اإلارشاؽالك٭ؿكردم ادلي٨  م٭ةب/ يف اتل٤ٮحيةت،  13 ص ،1 ، ج، دل٧ٔٮ

 كدٌ٘ي  ك١ٚؿة وٮرة إىل هل ظةصح دكف ٨٦ األميةء جب٧يٓ حميٍ األكؿ اجل٤٧ح كيف»/ 14 ػ
 .«ذكاد٭ة حلٌٮر ٔ٪ؽق املؽرٌلت رقٮـ كظٌٮر

ح ردمالك٭ؿك ادلي٨  ، املنةرع كاملُةرظةت، يف/ م٭ةبادلي٨  ( الك٭ؿكردم، م٭ةب3) ، دل٧ٔٮ
 .477ػ474 ص ،1 ، جمى٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ
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ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثؾاد٫. كيف الٮاٝٓ ٬ ؾق املٕؿٚح احلىٮحٌلح ٣حكخ إال دٛكينا 
كدٕجينا ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ل٤٪ٛف ثؾاد٭ة. ك٨٦ ٬٪ة ٚةف ٨٦ أزبذٮا ٨ٔ 
َؿيٜ "٦ٞةر٩ح الىٮرة" أٌف لك دلؿد اعل٥ ثؾاد٫، إ٧٩ة ٝىؽكا املٕؿٚح احلىٮحٌلح 

 ٌٮرٌيح، كظىي٤ح اقذؽالهل٥ ٧٠ة ييل/ال احل
ٜسٜدٚا يف » إٌف ٌك ٔا يكٌِ كهل ذات ًائٕث اكف كسٜدٚا يف عارج اذلٖٚ َ

اذلٖٚ، أم دلٌؽدة قٖ املاٌدة. وإٌٗٙ إذا قٌِ ضٌص ىلع ضٜرحٙ ٌٔارٗث ٔكٌٜؿ 
ٜارض املاٌديٌث،  آعؽ يف اجلىؿ... كإذا اكف ذاحٙ َطٜرحٙ مري حمىٜؼ ةاّك

ِ ضٜرة ٙ ٌٔارٗث ضٜرةو قٌْيٌ خويطٌص قْيٙ ملاٚيٌ  ٌٌ ث... كإذا لٓ يٕخ٘ف قْيٙ حك
ِ حٍْ الطٜرة يْـؾ أف يكٌِ ذاحٙ ٌٌ  .(1)«قٌْيث، وك٘ػ حك

يكذٛةد ٨٦ ا٣ٕجةرة الكةثٞح أٌف االمؼةص اٌلي٨ أزبذٮا ٥٤ٔ لك دلٌؿد ثؾاد٫  ي
ة ثؾاد٫ كدلٌؿدنا ٚ٭ٮ اع٢ٝ ثؾاد٫"  ٨ٔ َؿيٜ ٝةٔؽة "لك ٦ٕٞٮؿ إذا اكف ٝةا٧ن

احلةو٢ ٨ٔ َؿيٜ الىٮرة ال ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم.  ٬٪ة ا٥٤ٕ٣ االرتكةيمٌ مؿاد٥٬ 
ك٨٦ ٬٪ة ٝةؿ ميغ اإلارشاؽ يف ٩ٞؽ ٬ ؾا الؿأم إٌف احلؽ الٮقٍ يف "٦ة ي٢ٕٞ 

٥٤ كاصت الٮصٮد ٣حف ٨ٔ  جيت أف ي٢ٕٞ" ٬ٮ املٞةر٩ح ٦ٓ الىٮرة ال٬٪ٌيح ٔك
ػ ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ  ٫ ال ي٧ك٨ٌط أ٩ٌ . ك٬ ١ؾا يذٌ (2)َؿيٜ ٦ٞةر٩ح الىٮرة ال٬٪ٌيح

ميغ اإلارشاؽ ػ أف ييجكت إىل ا٣ٛبلقٛح الكةثٞني ا٣ٞٮؿ ثأف ٥٤ٔ الات 
                                                                                              

 .476ػ475 ص املىؽر الكةثٜ/( 1)

 .476 ص املىؽر الكةثٜ/( 2)
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ة  ٕن ثةلات ظٌٮرم؛ ملضؿد ٦ة ييؿل يف أٝٮاهل٥ ٨٦ احٌتةد ال٧يؽرًؾ كال٧يؽرىؾ. َج
دٕجيات ٦س٢ "كصٮدق لاد٫ ٔني ٫٧٤ٔ ثؾاد٫" أك "ٚؾاد٫ ظةرضة لاد٫"، ك"ٗي 

ا٣يٌت اقذ٤٧ٕ٭ة ابلٕي ٦٪٭٥ ٚي٭ة إمةرة إىل اغات"، أك "ٗي حمذضت ٨ٔ ذاد٫" 
 ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، ث٢ ّة٬ؿةه ٚي٫.

يجؽك أٌف مبلظْح ميغ اإلارشاؽ ٬ ؾق وعيعحه كيججيغ أػؾ٬ة ث٪ْؿ 
ذجةر ٣ٛ٭٥ آراء ا٣ٞؽ٦ةء. ك٢ٌٕ٣  ٬ ؾا ٬ٮ الكجت اٌلم ظؽا ث٫ ثٕؽ َؿح  األ

الٮصٮد ث٧ة  ٬ ؾق املجةظر ك٩ٞؽ رأم احل٧١ةء املنةاني يف مكأ٣ح "٥٤ٔ كاصت
ؽـ ظىٮحلذ٫، ٦ٓ  قٮاق"، إىل إزجةت ظٌٮرٌيح ٥٤ٔ اإلنكةف ثؾاد٫ ٔك

ؾق املكأ٣ح يف رأي٫ ٬ٮ  أ٢ٌٚ ظ٢ي  االقذؽالؿ ىلع ذ لٟ. كىلع لٌك ظةؿ ٚإفٌ  ل٭ 
االتلٛةت إىل ٥٤ٔ اإلنكةف ثؾاد٫، ث٢ ي٧ك٨ ٨ٔ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ ظ٢ٌ مكأ٣ح ٥٤ٔ 

ا٤ُ٩ٜ جلَف ظىٮحٌلح ٥٤ٔ  كاصت الٮصٮد ا٣يٌت دٌٕؽ ٤ٌٕ٦ح ٠ربل. ك٨٦ ٬٪ة
اإلنكةف ثؾاد٫ كإزجةت ظٌٮرٌيح ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣، كذ٠ؿ هل ٌٔؽة كصٮق، ز٥ ثنٌي 

 .(1)األٝكةـ األػؿل ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم ٨٦ كص٭ح ٩ْؿق

ػبلوح الالكـ أ٫ٌ٩ ي٧ك٨ أذجةر ميغ اإلارشاؽ ٬ٮ ٨٦ اثذ١ؿ مى٤ُط 
ٜ يف ٦ٞةث٢ "ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم". ك٬ٮ أكؿ ٨٦ اقذ٢٧ٕ ٬ ؾا املى٤ُط بنك دٝي

"ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل"، كرٌصح ثةتل٧ةيـ ثني ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاحلىٮيٌل، كًلنٙ 

                                                                                              

 .489ػ484 املىؽر الكةثٜ/ ص  ( راصٓ/1)
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اجلٞةب ٨ٔ ا٣ٛةرؽ ثح٪٭٧ة. ك٬ٮ أكؿ ٨٦ أمةر إىل ٚةرؽ ثني ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل 
كاحلٌٮرٌم، ك٬ٮ أٌف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ال حيذةج إىل اتلُةثٜ ٦ٓ الٮاٝٓ، ث٢ ٬ٮ 

. كظّت إذا (1)ذةج إىل اتلُةثٜ ٦ٓ الٮاٝٓٔني الٮاٝٓ؛ كا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٬ٮ ٦ة حي
ل٥ ٩ٕذرب ميغ اإلارشاؽ ٬ٮ ٦جذ١ؿ مى٤ُط "ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم" يف ٥٤ٔ الات 

ٚ٭ٮ يف ثةلات، ٤ٚك٪ة ٩ؿدةب ثؽكرق يف دٮقيٓ دلةؿ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كأٝكة٫٦. 
، ٥٤ٔى اهلل ث٧ة (2)ؿ ٨٦ أًةؼ إىل ٥٤ٔ الات ثةلاتدلةؿ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أكٌ 

٥٤ اإلنكةف ثٞٮاق اإلدرا٠ٌيح كاتلعؿيكيح ،(3)قٮاق ٥٤ اإلنكةف (4)ٔك ، ٔك
٬ة لك٭ة ظٌٮرٌيح، ث٢ ٔؽَّ ٥٤ٔ اإلنكةف حبةالد٫ أك (5)ثىٮرق ال٬٪ٌيح ، إذ ٔؽَّ

                                                                                              

 املىؽر الكةثٜ.( راصٓ/ 1)

ح مى٪ٛةت ميغ الك٭ؿكردم ادلي٨  يف/ م٭ةب ( راصٓ/ املنةرع كاملُةرظةت،2) ، دل٧ٔٮ
 ادلي٨  يف/ م٭ةباإلارشاؽ،   ، ظ٧١حالك٭ؿكردم ادلي٨  م٭ةب ؛475 ص ،1 ، جاإلارشاؽ

ح الك٭ؿكردم، ، ٬يةلك ٩ٛك٫ املؤ٣ٙ ؛111 ص ،2 ج اإلارشاؽ، ميغ مى٪ٛةت دل٧ٔٮ
ح مى٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ،ادلي  يف/ م٭ةب اجلٮر،  ؛85 ص ،3 ج ٨ الك٭ؿكردم، دل٧ٔٮ
" اارشاؽ ميغ از رقةهل ق٫" الك٭ؿكردم، ادلي٨  ، يف/ م٭ةبحا٧ٕ٣ةديٌ  األلٮاح ٩ٛك٫، املؤ٣ٙ

 ٩ٛك٫، املؤ٣ٙ ؛31 ػ 31 دىعيط جنٛٞيل ظجحب، ص ،[اإلارشاؽ لنيغ رقةا٢ زبلث]
، "ق٫ رقةهل از ميغ اارشاؽ" ]زبلث رقةا٢ الك٭ؿكردم ادلي٨  يف/ م٭ةب اتلىٮؼ، لك٧ح

 .98 ، صلنيغ اإلارشاؽ[

ح الك٭ؿكردم ادلي٨  يف/ م٭ةب ( راصٓ/ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، املنةرع كاملُةرظةت،3) ، دل٧ٔٮ
 .487 ص ،1 ، جمى٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ

 .485ػ484 ( راصٓ/ املىؽر الكةثٜ، ص4)

ح الك٭ؿكردم ادلي٨  يف/ م٭ةب ( راصٓ/ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، املنةرع كاملُةرظةت،5) ، دل٧ٔٮ
 .487 ص  ،1 ، جمى٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ



ٜابلةب اثلةين/ ا٣ٛى٢ األٌكؿ/ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮ ٌٞ  221  ......  رم، ٩جؾة دأرخيٌيح، احلٞيٞح كمبلؾ اتلع

كًلؾ لٟ ٥٤ٔ اإلنكةف ث٧جرصات ا٣ٕةل٥  (1)ا٩ٕٛةالد٫ اجلٛكٌيح اكلنٕٮر ثةألل٥
ٌٰ احلكٌ   اٝي ة كظٌٮري ة.إارش (2)ػ

 رأي صيد اإلصرال غهى ًظال واسؼ قبوو

دجة٫ٔ ث١ٛؿة ا٥٤ٕ٣ أ حن ٧ٮف كاحل٧١ةء ثٕؽ ميغ اإلارشاؽ كػةٌو أػؾ املذلكٌ 
احلٌٮرٌم ٤ٝيبلن أك ٠سينا حل٢ٌ ثٕي ٦ة يٮاص٭٭٥ ٨٦ ٌٝةية ٦ُؿكظح يف ظٞيل 
ٮح،  الالكـ كا٤ٛ٣كٛح كاقذ٤٧ٕٮا ٬ ؾا االوُبلح يف مؤ٣ٛةد٭٥ ثك٢ ًك

 الن٭ؿزكرم  حم٧ؽ ٬(، كم٧ف ادلي451٨ ػ 375)ك٦٪٭٥ املعٜٞ ا٣ُٮيس 
٬(، كُٝت ادلي٨ النيازم 514ػ  ٬425(، كا٣ٕبٌل٦ح احليٌل )465)؟ ػ 

٬(. ك٨٦ ٬٪ة ي٧ك٨ 2020ػ  ٬750(، كامليدا٦ةد )ظٮال 520ػ  412)
ة ٨٦  ٕن ا٣ٞٮؿ إٌف رأم ميغ اإلارشاؽ يف دلةؿ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٣ِف ٝجٮالن كاق

 ١سي ٨٦ املذلك٧ني.ثٕؽق، كٝج٫٤ احل٧١ةء كال

ة ٔ٪ؽ ا٣ٞةء ٩ْؿة ىلع مؤ٣ٛةت املذأػؿي٨ ٨٦ ثٕؽ ميغ اإلارشاؽ  ٕن َج
ٮح أٌف دلةؿ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ل٥ يتٌكٓ كإ٧٩ة د٤ٌٞه كبةت  ٩بلظِ ثًٮ
ا، ك٨٦ ذ لٟ أٌف رأي٫ ظٮؿ املٕؿٚح الن٭ٮديٌح كاحلٌٮرٌيح لئلنكةف  حمؽكدن

ح مؽيؽة ك٩ٞؽن  ٌٰ كاص٫ ٦ٕةًر ا كإ٩كةرنا ٨٦ ًٝج٢ ث٧جرصات ا٣ٕةل٥ احلٌكػ

                                                                                              

 .485 ( راصٓ/ املىؽر الكةثٜ، ص1)

 .487ػ486 ( راصٓ/ املىؽر الكةثٜ، ص2)
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. كمم٨ داٚٓ ٨ٔ (1)٠سي ٨٦ امل١ٛؿي٨ ك٦٪٭٥ وؽر املذأهٌلني النيازم
١ٚؿة ميغ اإلارشاؽ يف ٬ ؾا املضةؿ كرٌد ىلع ا٩ذٞةدات وؽر املذأهٌلني، 
ي٧ك٨ اإلمةرة إىل املبل ٬ةدم الكزبكارم اٌلم أصةب ٨ٔ اإلماكالت ا٣ٌيت 

املذأهٌلني كداٚٓ ٨ٔ رأم ميغ اإلارشاؽ يف ٦ة خيه إارشاٝيٌح أزةر٬ة وؽر 
 .(2)٦ٕؿٚذ٪ة ىلع ا٣ٕةل٥ اخلةريج املعكٮس

كٌٚبلن ٧ٔة دٌٞؽـ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إ٫٩ ل٥ حيى٢ ٨٦ ثٕؽ ميغ اإلارشاؽ إىل 
ا٣ٕرص احلةل أم دٌُٮر يكذعٜ اال٬ذ٧ةـ يف ٦ة خيه ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 

ٌٝٙ ابلعر ٚي٫ ٔ٪ؽ كاملجةظر املذ٤ٌٕٞح ث٫ ٦س٢ ػىةاى٫ كأٝك ة٫٦، كإ٧٩ة دٮ
ؿح  إًةٚةته صؽيؽةه   -دٞؿيجنة  -اتلعٞيٞةت ا٣ٌيت َؿظ٭ة ميغ اإلارشاؽ كل٥ دُي

ح يٌ أ٧٬ٌ  ٤ٔي٭ة، كظّت وؽر املذأهٌلني اٌلم اك٩خ هل حبٮث ٧ٌٕ٦ٞح يف مكةا٢ أ٢ٌٝ 
ثةل١سي ٨٦ صٮا٩ت ابلعر كزكايةق، كيى٢ ث٫ إىل ٦٪ذُم ا٣٘ةيح،  كٌلف ي٭ذ٥ٌ 
ؾق ا١ٛ٣ؿة كل٥ يت٪ةكهلة ىلع اجلعٮ اٌلم اكف يؿدىج ٦٪٫. ل٥ ي٭ذ٥ٌ   ث٭ 

 ٓ كيف ا٣ٕرص احلةل أوجعخ ١ٚؿة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم يف ا٤ٛ٣كٛح مًٮ
ؿكف امل١ٌٛ  ا٬ذ٧ةـ كإاعدة ٩ْؿ أكرث م٧ٌة اكف ٤ٔي٫ األمؿ يف املةيض. ٚٞؽ ا٬ذ٥ٌ 

                                                                                              

، 8ج، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ1)
 .183ػ182 ص

، ، يف/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم، يف/ د٤ٕيٞح ىلع األقٛةر( الكزبكارم، املبل ٬ةدم2)
 .1 د٤ٕيٞح ،181ػ179 ، ص8احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج



ٌٜٞ  227  ......  ابلةب اثلةين/ ا٣ٛى٢ األٌكؿ/ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم، ٩جؾة دأرخيٌيح، احلٞيٞح كمبلؾ اتلع

 ظيحو ك٨٦ ٩ة كصٮديٌحو  املك٧٤ٮف يف ٬ ؾا ا٣ٕرص ثجعر ٬ ؾق املكأ٣ح ٨٦ ٩ةظيحو 
ٌّ  ٦ٕؿٌٚيحو  ة، كك ٌن ٬ ؾق اتلٮّيٛةت  يف ا٤ٛ٣كٛح. كأ٥٬ٌ  مكةا٢ ٠سيةو  ٛٮ٬ة حل٢ٌ أي

ةـ ٦ٕةرؼ اإلنكةف احلٞيجٌيح ىلع ي٧ك٨ مبلظْذ٭ة يف املضةؿ املٕؿيفٌ  ؛ ظير دٞي
ظة٠يح أقف يٞيجٌيح )اكبلؽ٬يةت األكحٌلح كالٮصؽا٩يةت(. كالٮصؽا٩يةت ٌٝةية 

 ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح.  ٨ٔ
إماك٩ٌيح إرصةٔ٭ة إىل ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح. إًةٚح إىل ذ لٟ يجؽك أ٫٩ ك٬ ؾا يٕين 

ة إىل ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيححلٌ ٨٦ امل٧ك٨ إرصةع ابلؽ٬يةت األكٌ  ٌن . ك٬ ؾا يٕين (1)ح أي
أٌف األقةس األكؿ يف ث٪ةء املٕؿٚح احلٞيجٌيح ينٌيؽ ىلع ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم اٌلم ال 

. ك٬ ؾا اتلٮّيٙ اكف يف ٦ة میض حيْٯ ثة٬ذ٧ةـ أ٢ٝ، كرب٧ة (2)دلةؿ ل٤نٟ ٚي٫
. كىلع أقةس ١ٚؿة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ي٧ك٨ إجيةد  ٓ ا٬ذ٧ةـ أوبلن ل٥ يك٨ مًٮ
دٌُٮر ثة٬ؿ كصؽيؿ ثةال٬ذ٧ةـ يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح. ٔ٪ؽ اإلذاعف ثٌٞةية كصؽا٩ٌيح 

                                                                                              

ـدم1)  ، ، حم٧ؽدِف، "آمٮزش ٤ٚك٫ٛ" ]امل٪٭ش اجلؽيؽ يف د٤ٕي٥ ا٤ٛ٣كٛح[( راصٓ/ مىجةح ي
م٪ةيس  حم٧ؽ، "پژك٬یش دُجيُف در ٦ٕؿٚخ زادق، ظكني ٔرش؛ اتلةقٓ ادلرس ،1 ج 

 ٩ٛك٫، املؤ٣ٙ ؛215ػ198 ص ،[املٕةرصة املٕؿٚح ٩ْؿيح ىف ٦ٞةرف حبر" ]٦ٕةرص
 املٕؿٚح كبىن ٔ٪ةرص" ]ٌٝةية ية دىؽيٞةت برشی؛ ٦ٕؿٚخ كقةػذةر٬ةی ٬ة مؤ٫ٛ٣"

 ا٣ٛى٢ اثلة٣ر ٔرش كالؿاثٓ ٔرش. ،[ا٣ٌٞةية أك اتلىؽيٞةت اإلنكة٩يح؛

٫ ٔجةرة ٨ٔ ظٌٮر امل٤ٕٮـ ٔ٪ؽ ا٣ٕةل٥ ثؽكف أم كاقُح )وٮرة أك ٦ٛ٭ٮـ ذ٬ين(. ( أل٩ٌ  2)
ة  ٌن كذ لٟ ألف الىؽؽ كال١ؾب ٚبليذُؿؽ إحل٫ ػُأ، ث٢ الي٧ك٨ دٮوي٫ٛ ثةلىؽؽ أي

كوٛةف ل٤ٌٞةية كاتلىؽيٞةت احلة٠يح ٨ٔ كإٝ٭ة ٤ٚٮ اك٩خ ٦ُةثٞح ل٤ٮاٝٓ ِٚم وةدٝح كإال 
دذىٙ ثةل١ؾب كأ٦ة يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ال دلةؿ ل٤جعر يف املُةثٞح ٣ٕؽـ كصٮد الٮاقُح 

)ٜ ٌٞ  كقيأيت اتلٛةوي٢ يف ا٣ٛى٢ اتلةل. )املع
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كا٢ٕٞ٣"،  إدرا٠ٌيح اكحلٮاٌس حتؿيكٌيح ك٦س٢ ٌٌٝيح "أ٩ة مٮصٮد"، ك"دلمَّ ٝٮل 
ي ذ لٟ ٨٦ ا٣ٌٞةية األػؿل ادلا٣ح  ك"دلمَّ ٦ٛة٬ي٥ كوٮر ذ٬٪ٌيح كأٚاكر"، ٗك
ىلع ٤ٔٮ٦٪ة احلٌٮرٌيح، كًلؾ لٟ ٝجٮؿ ابلؽ٬يةت األكحلح، دىجط اداعءات 
الناك٠ني كا٣جكبيني اٌلي٨ ي٪١ؿكف أم ٩ٮع ٨٦ املٕؿٚح أك ين١ٌٮف ٚي٭ة، 

ٚح ىلع زؿكات ٦ٕؿٌٚيح، كبؽكف ح. دٞٮـ ٩ْؿٌيح املٕؿٗي ٦ٕٞٮ٣ح كال ٔٞبل٩يٌ 
٬ ؾق ا٣رثكات ال ي٧ك٨ ا٩ُبلٝ٭ة ا٩ُبلٝح صةٌدة. إٌف ٦٭٧ح ٩ْؿٌيح املٕؿٚح 

اتل٧يي ٨ٔ َؿيٞ٭ة ثني ا٣ٌٞةية  ٬ٮ – املٕةرؼ ثجٕي اإلٝؿار ثٕؽ –كدكر٬ة 
  .(1)الىةدٝح كا٣ٌٞةية الاكذثح

 تػريف اهػهي اهذضورّي

ي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ىلع دٕؿيٛةت ؽ اتل٪ٞيت يف مؤ٣ٛةت احل٧١ةء املك٧٤ني ٔ٪
٪ؽ  ٦ذٕؽدة ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم، ك٬ ؾق اتلٕؿيٛةت ٦ذ٪ةزؿة يف مٮآً ٠سية. ٔك
 اتلؽٝيٜ يف مؤ٣ٛةت اث٨ قح٪ة ي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ىلع زبلزح دٕؿيٛةت ىلع األ٢ٝ، كَم/

ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٬ٮ ظٌٮر ذات الىٮرة ا٣ٕيجٌيح املضٌؿدة دلل ا٣ٕة٢ٝ، . 2
كا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٬ٮ ظٌٮر ٦سةهلة كوٮرد٭ة ال٬٪ٌيح. كبذٕجي أدؽ، ا٥٤ٕ٣ 

                                                                                              

ٓ آػؿ ٬ ؾا امل1) ٮع ثةتلٛىي٢ يف حبر ٔ٪ٮا٫٩/ ( د٪ةكجلة يف مًٮ "ٔٞبل٩يخ ٦ٕؿٚخ" ًٮ
٦ٕةرؼ ٔٞل، ا٣ٕؽد  ،«٦ٕؿٚخ ٔٞبل٩يخ» حم٧ؽ، زادق، ظكني/ راصٓ[. املٕؿٚح ٔٞبل٩يح]
؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، "درآ٦ؽی ثؿ ٦ٕؿٚخ م٪ةیس 31ػ٬21. ش، ص 1386، ويٙ 6

 ا٣ٛى٢ األٌكؿ. ك٦جةین ٦ٕؿٚخ ديىن" ]٦ؽػ٢ يف ٩ْؿيح املٕؿٚح كأقف املٕؿٚح ادليجيح[، 
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احلٌٮرٌم إدراؾ الىٮرة ا٣ٕيجٌيح املضؿدة، كا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل إدراؾ وٮرد٭ة 
 .(1)ال٬٪ٌيح ك٦سةهلة

ٰء، ثح٪٧ة ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٢ ظٞيٞح النػا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ي٧سٌ  .1
 .(2)ي٧س٢ وٮرد٫

ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٦ٕؿٚح ظٌٮرٌيح كمؼىٌيح كا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٦ٕؿٚح  .1
 .(3)كٍلٌٌيحه  ٗيةثٌيحه 

يكذُف ٨٦ الكـ ميغ  ثةإلًةٚح إىل ٬ ؾا، ٬٪ةؾ دٕؿيٛةته  ة ت ٌن أػؿل أي
ي٧٬ة، ٣ ك٨ٌ ارشح كبيةف لك كاظؽ ٦٪٭ة  (1)، كوؽر املذأهٌلني(4)اإلارشاؽ ٗك

                                                                                              

حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق ٨ ٔجؽ اهلل، اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء، قح٪ة، احلكني ث  ( راصٓ/ اث1٨)
 اتل٤ٕيٞةت، ؛21ػ17 دىعيط أمحؽ ػؿاقةين، ص ی ٔبلیئ،نن٪ة٫٦دا ؛137 آميل، ص

ة كراصٓ ؛189ك 161 ،79 حتٞيٜ ٔجؽ الؿمح٨ ثؽكم، ص ٌن  ٔيل ارشيٙ اجلؿصةين،/ أي
 األلٮاح ا٧ٕ٣ةديٌح، ادلي٨،  م٭ةب الك٭ؿكردم، ؛11 ص ،6ػ5 ج املٮاٝٙ،  ارشح حم٧ؽ،  ث٨ 

 ،[اإلارشاؽ لنيغ رقةا٢ زبلث" ]اارشاؽ ميغ از رقةهل ق٫" الك٭ؿكردم، ادلي٨  يف/ م٭ةب
ةٔيل، ز٩ٮزم، ٦ؽرس ؛31 صجنٛٞيل ظجحب،  دىعيط د٪ْي٥ أمحؽ  احلك٥،  ثؽاآ ٝآ

 .36ك 31 كأْٰ، ص

، يف/ ٩ىي ادلي٨ ا٣ُٮيس قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، اإلمةرات كاتلججي٭ةت،  ( راصٓ/ اث2٨)
 .411  ص ،2 حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، ج اإلمةرات كاتلججي٭ةت،  ارشح 

 .191ك 148 ، حتٞيٜ ٔجؽ الؿمح٨ ثؽكم، ص( راصٓ/ اث٨ قح٪ة، اتل٤ٕيٞةت3)

 الك٭ؿكردم، ادلي٨  م٭ةب/ يف كاملُةرظةت، املنةرع الك٭ؿكردم، ادلي٨  ( راصٓ/ م٭ةب4)
ح مى٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ،   .487 ص ،1  جدل٧ٔٮ
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ة. إفَّ ٦ة حي٢ منلكح ٠رثة دٕؿيٛةت ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كا٥٤ٕ٣  ٕن يذ٤ُت دلةالن كاق
احلىٮيٌل أك ي٭ٌٮف اخلُت ٚي٭ة ىلع األ٢ٝ، ٬ٮ أٌف لك كاظؽ ٨٦ د٤ٟ 
اتلٕؿيٛةت يبنٌي كاظؽة أك أكرث ٨٦ ػٮاص ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاحلىٮيٌل كيرتًٌلـ 

ٙه آػؿ  ٤ٔي٭ة، ٧٠ة أٌف ثٌٕ٭ة يٌٞؽـ ثية٩نة آػؿ ل٤ؼىةاه ا٣ٌيت دٌُؿؽ هلة دٕؿي
كأثؿز٬ة ك٩ؾ٠ؿ ٦سةال ل لٟ ك٬ٮ أٌف إدراؾ الىٮرة ا٣ٕيجٌيح ل٤يشء ٬ٮ د٧س٢ُّ 
ظٞيٞح ذ لٟ النػٰء، كإدراؾ وٮرد٫ ال٬٪ٌيح ٬ٮ د٧س٢ُّ وٮرد٫ ال٬٪ٌيح 

تلٕؿيٛةت ك٦سةهل؛ كي٧ك٨ ال٬ةب إىل أثٕؽ ٨٦ ذ لٟ كا٣ٞٮؿ إٌف أكرث ا
املُؿكظح دؿصٓ إىل دٕؿيٙ "ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم إدراؾ ظٞيٞح النػٰء أك وٮرد٫ 
ا٣ٕيجٌيح كا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل إدراؾ وٮرد٫ ا٧٤ٕ٣ٌيح كال٬٪ٌيح". ك٨٦ ذ لٟ ٔ٪ؽ 

يكذؼ٤ه ٨٦ الكـ ميغ اإلارشاؽ، كوؽر املذأهٌلني اتلأمٌ  ٢ يف اتلٕؿيٛةت ا٣يٌت ت
ي٧٬ة، ٩ٛ٭٥ أ٩ٌ  ة إىل ٬  ٗك ٌن  ؾا اتلٕؿيٙ.٭ة دؿصٓ أي

٥ ٦ة دٌٞؽـ، كيف ًٮء األد٣ح املُؿكظح أك ا٣ٌيت قذُؿح يف ابلعٮث  ٗر
اآلديح، يجؽك أٌف أ٢ٌٚ اتلٕؿيٛةت كأصبل٬ة ٬ٮ أٌف "ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 
٦ٕؿٚح ث٘ي كاقُح الىٮر كاملٛة٬ي٥ ال٬٪يٌح، كا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٦ٕؿٚح 

ة ٬٪ةؾ ٨٦ اتلٕؿ ٕن يٛةت ٦ة ي٧ك٨ ثٮاقُح املٛة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪يح". َج
 إرصة٫ٔ إىل ٬ ؾا اتلٕؿيٙ.

                                                                                              

 ،6  جاحل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،  النيازم، ( راصٓ/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ1)
 .119 ػ118 دىعيط حم٧ؽ اخلٮاصٮم، ص ا٣٘يت،  ٦ٛةديط ٩ٛك٫، املؤ٣ٙ ؛161 ص
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تؽر اإلمةرة إىل أٌف اتلٕؿيٙ اٌلم َؿظ٫ ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيئ يف ٩٭ةيح 
ؾا اتلٕؿيٙ ال ي٧ك٨ إرصة٫ٔ إىل اتلٕؿيٙ  يكتسىن ٨٦ ٬ ؾا احلك٥. ٚ٭  احل٧١ح ي
ٙه مكذ٢ٌّٞ ٔ٪٫. ك٬ ؾا ٦ة يكذؽيع إٚؿاد حبرو مكذ٢ٞي هل  املؼذةر، ث٢ ٬ٮ دٕؿي

إذا مئ٪ة َؿظ٫ ىلع بكةط اتلٞٮي٥. ٌٔؿؼ ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيئ ا٥٤ٕ٣ ٚي٧ة 
ا ةٕاٚيخٙ »احلٌٮرٌم كا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ث٧ة ييل/  ٌٔ ٜـ لْكالٓ إ وإٌف ضغٜر املكْ

ٜ اّكْٓ احلغٜرمٌ  ٜسٜدق ٚك ٜ اّكْٓ احلطٜيٌل، أك ة ث٪ةءن ىلع ٬ ؾا . (1)«ٚك
ةل٥ً؛ كا٥٤ٕ٣ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٬ٮ ظٌٮر كصٮد امل٤ٕٮـ ٔ٪ؽ ا٣ٕاتلٕؿيٙ 

احلىٮيٌل ٬ٮ ظٌٮر ٦ة٬ٌيح امل٤ٕٮـ ٔ٪ؽ ا٣ٕةل٥ً. ك٨٦ ٬٪ة يكٮف ٦ٕىن ا٥٤ٕ٣ 
احلٌٮرٌم ا٥٤ٕ٣ ثٮصٮد النػٰء، كا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ا٥٤ٕ٣ ث٧ة٬ٌيذ٫. ك٬٪ةؾ ٌٔؽة 

 أمٮر يججيغ االتلٛةت إحل٭ة يف ٦ة خيه ٬ ؾا اتلٕؿيٙ.

/ ٨٦ الٮاًط أٌف ٔجةرة "كصٮد النػٰء" يف دٕؿيٙ ا ٥٤ٕ٣ أٌكالن
ؾا يجؽك أٌف مؿاد ا٣ٕبٌل٦ح ٨٦  ىؽ ث٭ة كصٮدق اخلةريج. كل٭  احلٌٮرٌم يٞي
ؾا ا٥٤ٕ٣ ٥٤ٔ ثةلىٮرة  اتلٕؿيٙ اٌلم َؿظ٫ ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم ٬ٮ أٌف ٬ 
ا٣ٕيجيٌح أك الٮصٮد اخلةريج ل٤نػٰء. ك٬ ؾا ٬ٮ اتلٕؿيٙ اٌلم َؿظ٫ اث٨ 

ة،  قح٪ة كآػؿكف ٗيق ظٮؿ املٕؿٚح احلٌٮريٌح. ك٬ٮ ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة ٞن قةث
 دٕؿيٙ دٝيٜ ك٦ٞجٮؿ.

                                                                                              

  احل٧١ح، ؛ ٠ؾ لٟ راصٓ/ ثؽايح ٩237٭ةيح احل٧١ح، ص ( ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني، 1)
 .174 ص 
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ىه ىلع  زة٩ينة/ ٔجةرة "٦ة٬ٌيح النػٰء" يف دٕؿيٙ "ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل" ٝيؽ خيي
ؾا يؤدم إىل ٔؽـ  أقةق٫ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ثةملٛة٬ي٥ املة٬ٮٌيح ٨٦ ص٭ح، كب٭ 
م٧ٮؿ َيٙ كاقٓ ٨٦ املٛة٬ي٥ اكملٛة٬ي٥ ا٤ٛ٣كٌٛيح كامل٪ٌُٞيح، ث٢ ظٌّت 

ةؿ/ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٬ٮ ظٌٮر  املٛة٬ي٥ ٗي احلٞيٌٞيح. الىعيط ٬ٮ أف يٞي
املٛ٭ٮـ كالىٮرة ال٬٪ٌيح ل٤ٕ٧٤ٮـ )ث٘ي ظك٥ أك حبك٥( ٔ٪ؽ ا٣ٕةل٥ً، ال أٌف 

٫ يف ٬ ؾق احلة٣ح قي١ٮف ٩ةّؿا ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ظٌٮر ٦ة٬يذ٫ ٔ٪ؽ ا٣ٕةل٥، أل٩ٌ 
ؾا ٚإف دٕؿيٙ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل  إىل ٝك٥ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ احلىٮحٌلح ٍٚٞ. كب٭ 

ؽث ػ٤بلن يف صة٦ٌٕيح اتلٕؿيٙثػ"  .(1)ا٥٤ٕ٣ ث٧ة٬ٌيح النػٰء" دٕجي حيي

ّة٬ؿ ا٣ٞيؽ أك ٔجةرة "٦ة٬ٌيح النػٰء"  فٌ إ أف ٩ٞٮؿ٨٦ صة٩ت آػؿ ي٧ك٨ 
يف دٕؿيٙ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل دٕين أٌف ٬ ؾا اتلٕؿيٙ خيذه ثةملٛة٬ي٥ 

ٕين كاتلىٌٮرات، كال ين٢٧ املٛة٬ي٥ املٞؿك٩ح ثةحلك٥ أك اتلىؽيٞةت. ك٬ ؾا ي
                                                                                              

ء ٬ٮ ٬ٮ، أك ثذٕجي آػؿ  ، ٦ة ث٫ اليش٦ٞىٮدق ٨٦ املة٬ٌيح أفٌ ث( ال ي٧ك٨ دٮصي٫ الكـ ا٣ٕبل٦ٌح 1)
ؾا اتلٮصي٫ يٮاص٫ دٕؿيٙ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيل إماكال، كي٪٤ٞت  كإٝيح اليشء ككصٮدق؛ أل٫ٌ٩ ث٭ 
إىل دٕؿيٙ ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرم. كىلع أقةس ٬ ؾا املع٢٧ ٚة٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ٬ٮ ظٌٮر كاٝٓ 

 ؽرًؾ، ثح٪٧ة األمؿ ٣حف ٠ؾ لٟ. ك٨٦ ٬٪ة ٚةلىعيط أفٌ اليشء أك ٦ة ث٫ اليشء ٬ٮ ٬ٮ ٔ٪ؽ امل
٩ٞٮؿ/ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيل ٬ٮ ظٌٮر وٮرة اليشء ال٬٪يح ٔ٪ؽ املؽرًؾ. كإذا أ٦ك٨ ا٣ٕسٮر ىلع 

مؿاد ا٣ٕبٌل٦ح ٨٦ املة٬يح يف ٬ ؾا اتلٕؿيٙ ٬ٮ الىٮرة ال٬٪يح أك  مٮا٬ؽ كٝؿاا٨ ىلع أفٌ 
ىلع أقةس ٬ ؾق الؿؤيح يف حبر أوة٣ح الٮصٮد ٦ٛ٭ٮـ األميةء ٦ٞةث٢ الىٮرة ا٣ٕيجيح، كػةوح 

كدٛكي أذجةرٌيح املة٬ٌيح ثأٌف املة٬ٌيح هلة محبيحه ٦ٛ٭ٮ٦يح كَم دلؿد ٦ٛ٭ٮـ كظاكيح ل٤ٮصٮد، يف 
 ٬ ؾق الىٮرة يؿصٓ اتلٕؿيٙ املؾ٠ٮر إىل اتلٕؿيٙ األكؿ كخي٤ٮ ٨٦ اإلماكؿ. 
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ثةجلتيضح ٔؽـ ادىةؼ ٬ ؾا اتلٕؿيٙ ثةجلة٦ٌٕيح ٨٦ ٬ ؾا اجلة٩ت، كال ي٪ُجٜ 
ىلع ٝك٥ كاقٓ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ك٬ٮ اٌلم يؤ٣ٌٙ ا٣ٞك٥ األ٥٬ كاألقةيٌس 

اتلىؽيٜ ٣حف دلٌؿد ا٥٤ٕ٣ ثةملة٬ٌيح، ث٢ يف اهل٤ٌيةت  يف املٕؿٚح؛ كذ لٟ ألفٌ 
٢٧ املع٧ٮؿي ا٣بكيُح كاملؿًلجح، كبٕجةرة أم٢٧ يف لك دىؽي ، حيي ك٬ٮ الٮصٮد -ٜو

ٌيةد٭ة )البلز٦ح أك املٛةرٝح( ًؿ ٫، كاملة٬ٌيح ٔك ٮاًر ٮع ك٬ٮ  - ٔك ىلع املًٮ
ٌن  ة أظؽ ٬ ؾق األمٮر املذٞؽ٦ح. كىلع ٬ ؾا األقةس، اتلىؽيٜ ٨٦ً ثني ا٤ٕ٣ٮـ أي

 ٫ ٮاًر ٭ة أك ا٥٤ٕ٣ ثةلٮصٮد ٔك ٮاًر احلىٮحٌلح ٬ٮ ا٥٤ٕ٣ ثةملة٬ٌيح، كلٮاز٦٭ة ٔك
أحنةا٫. كيف ًٮء ٬ ؾا ا٣ٞٮؿ ٠يٙ ي٧ك٨ ٝجٮؿ أٌف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل كأكوة٫ٚ ك

ةؿ إٌف ا٥٤ٕ٣ ثةملة٬ٌيح هل ٦ٕىنن  ين٢٧ اتلىؽيٜ  ٬ٮ ا٥٤ٕ٣ ثةملة٬ٌيح؟ إال أف يٞي
ر، كبةجلتيضح ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٬ٮ ظٌٮر املٛ٭ٮـ كالىٮرة ال٬٪ٌيح كاتلىٮٌ 

جةرة ا٣يٌت كردت يف ( ٔ٪ؽ ا٣ٕةل٥. ك٣ ك٨ ٢٬ ا٣ٕأك حبك٥و  امل٤ٕٮ٦ح )ثبل ظك٥و 
 ٠ذةب ٩٭ةيح احل٧١ح دذع٢٧ ٬ ؾا ا٣ٛ٭٥ أك ٬ ؾا اتلٛكي؟

 ىالن تذكل اهػهي اهذضورّي

٢ إىل ٦ٕؿٚح ٢ يف دٕؿيٙ أك دٕؿيٛةت ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٩ذٮٌو ٔ٪ؽ اتلأمٌ 
مبلؾ حتٜٞ ٦س٢ ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣، ك٬ٮ ٧٠ة صةء يف ٔجةرات اث٨ قح٪ة/ "االدٌىةؿ 

ٔك٘اق أٌف ٰذلٍ املشؽَّد إذا « ْٓ دلؽَّد ليشء دلؽَّدق»وإٌٗا إذا ًْ٘ا/ الٮصٮدم"/ 
 .(1)«طِ ةٕشؽَّد، قٌْٙ ٰذلٍ املشؽَّد املخطِ ةٙاحٌ 

                                                                                              

 .191  حتٞيٜ ٔجؽ الؿمح٨ ثؽكم، صقح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، اتل٤ٕيٞةت،   ( اث1٨)
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ة لؿأم اث٨ قح٪ة  ٞن ثحٌ٪خ ا٣ٕجةرة املؾ٠ٮرة مبلؾ حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. كٚ
ييبذىن حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ىلع تؿد املٕٞٮؿ، ٌٚبلن ٨ٔ تٌؿد ا٣ٕة٢ٝ. ك٨٦ 

ػبلٚنة لؿأم ميغ اإلارشاؽ كأدجة٫ٔ « قْٓ دلؽَّد لشػٞء دلؽَّد»٬٪ة ٚٞؽ ٝةؿ/ 
ة تلعٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم.  َن اٌلي٨ ال يٕذربكف تٌؿد امل٤ٕٮـ أك املٕٞٮؿ ارش
٥٤ اإلنكةف ث٧ة  ؾا يٕذربكف ٥٤ٔ اهلل ث٧ؼ٤ٮٝةد٫ املةٌديٌح أك املضٌؿدة، ٔك كل٭ 

ة ظٌٮري ة. كىلع لك ظ يةف املةٌديٌح، ٧٤ٔن ةؿ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ىلع يجرص أك ثةأٔل
٥ ٨٦ االداعء ثأف اث٨ قح٪ة يؿل ٧٠ة يؿل ٗيق ٨٦ املٌنةاني أٌف ٥٤ٔ  الٗؿ
الات ثةلات ظٌٮرم، يجُف مبلؾ حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم يف رأي٫ ادٌىةؿ 
٨ َؿيٜ ٬ ؾا االدٌىةؿ يذعٜٞ ٥٤ٔ  مٮصٮد دلٌؿد ث٧ٮصٮد دلٌؿد آػؿ، ٔك

ؾا املٮصٮد املضٌؿد، ثؾاد٫ أك ث٧ٮص ؾا ظٌٮرم ل٭  ة ل٭  ٞن ٮد دلٌؿد آػؿ. ك٬ ١ؾا كٚ
املبلؾ يتٌكٓ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٨٦ كص٭ح ٩ْؿق ٣حن٢٧ دلةالن أكقٓ كي٥ٕ أمٮرنا 

 أػؿل إًةٚحن إىل ٥٤ٔ الات ثةلات.
٥ أ٫٩ ل٥  ة يف أٝٮاؿ ميغ اإلارشاؽ، ٚٗؿ ٌن ٬ ؾا املبلؾ ي٧ك٨ مبلظْذ٫ أي

ٮع ثٕي٪٫، ٣ ١ٌ٪٫ ٝؽ ص٢ٕ ٬ ؾا  ة ل٥٤ٕ٤ يك٨ ثىؽد ثيةف ٬ ؾا املًٮ ٛن املبلؾ كو
ٜا ق٘ػ اّكْٓ »احلٌٮرٌم ثٞٮهل/  ا، ٔا كًى ٌٌ أكخٰلٍ ٚٓ اّىبلـىث كاحلُٕاء ض

م، ةِ ساكزكا إىل اّكْٓ احلغٜرٌم االحٌطايل الشٜٛدمٌ   .(1)«الـؽ
                                                                                              

ح الك٭ؿكردم، ادلي٨  ، يف/ م٭ةباتل٤ٮحيةت ادلي٨،  ( الك٭ؿكردم، م٭ةب1)  مى٪ٛةت دل٧ٔٮ
ة ٦ُ٭ؿم األقذةذ ذ٬ت كٝؽ. 74 ص ،1 ، جاإلارشاؽ ميغ ٌن  املؽرىؾ كإٝيح ادٌىةؿ أفٌ  إىل أي
٫مؿدٌػٯ، " ٦ُ٭ؿم،/ راصٓ) احلٌٮرم ا٥٤ٕ٣ حتٜٞ مبلؾ َم كصٮدي ة املؽرًؾ ٦ٓ  یدل٧ٔٮ
٧ةؿ" ]آزةر  (.276  ص ،6  ج ،[الاكم٤ح اأٔل
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ؿح ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم ٬ٮ "احلٌٮر"؛ أم ظٌٮر الٮاٝٓ  َي املبلؾ اآلػؿ اٌلم 
٭٥ ٨٦ . ك٣ ك٨ ٦ة ٦ٕىن "ظٌٮر (1)امل٤ٕٮـ ل٤ٕةل٥ الٮاٝٓ امل٤ٕٮـ ل٤ٕةل٥"؟ يٛي

٥  (2)ثٕي األٝٮاؿ أٌف "احلٌٮر" ٬٪ة يٕين االحٌتةد الٮصٮدم ل٤ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ كٗر
٭ة ٧ٗٮض. ٚةحلٌٮر،  ٛي ٬ ؾا اتلٛكي يجؽك أٌف ٬ ؾق املكأ٣ح ال دـاؿ يكذ٪
ة أٌف لك٧ح "احلٌٮر"  ٞن . كًل٧ة الظْ٪ة قةث كاالحٌتةد، كاالدٌىةؿ لكٌ٭ة ث٧ٕىنن كاظؽو

ة ٬ ؾ ٌن ق كردت يف ٝٮؿ ا٣ٛةرايب كصةءت يف أٝٮاؿ اث٨ قح٪ة كميغ اإلارشاؽ أي
لك٧ةت "احلٌٮر"، ك"االحٌتةد"، ك"االدٌىةؿ". ك٣ ك٨ٌ امل٭٥ أف ٩ٕؿؼ ٠يٙ 
يؤدم "ظٌٮر الٮاٝٓ امل٤ٕٮـ ٔ٪ؽ ا٣ٕةل٥" أك "احٌتةد امل٤ٕٮـ ٦ٓ ا٣ٕةل٥" إىل إجيةد 

الدٌىةؿ أك االحٌتةد ثجنٮء ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم؟ ك٦ة َم ٔبلٝح رًصؼ احلٌٮر أك ا
ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم؟ ٨٦ الٮاًط أٌف دلٌؿد ادٌىةؿ كاحٌتةد ٦ةٌددني ال يؤدم إىل 
٧٤ٔ٭٧ة ثجٌٕ٭٧ة. ك٬ ؾا يٕين أٌف احلٌٮر أك االدٌىةؿ أك االحٌتةد يججيغ أف 

 يكٮف هل ٬٪ة ٦ٛ٭ٮـ ك٦ٕىنن ػةص. ك٣ ك٨ ٦ة ٬ٮ ٬ ؾا املٛ٭ٮـ؟

"احلٌٮر" ك"االحٌتةد"، يججيغ االتلٛةت ٌةح ٦ٛ٭ٮـ "االدٌىةؿ" ك٨٦ أص٢ ادٌ 
ٌٞ  ٔ٪ؽ يشءو  ٫ ث٧ضٌؿد ظٌٮر يشءو إىل أ٩ٌ  ٜ اإلدراؾ، ث٢ ٬٪ةؾ ٝيؽ آػؿ ال يذع

ذجةر يف ٬ ؾا اتلٕجي، ك٬ٮ أٌف املٮصٮد قٮاءه  ة ي  اكف دلٌؿدنا أـ ٦ةدٌ  أػؾ ث٪ْؿ األ
ة لؿأم الك٭ؿكردم كأدجة٫ٔ( حيرض ٔ٪ؽ يشءو  ٞن ثؾاد٫، أك  ٝةا٥و  دلٌؿدو  )كٚ

                                                                                              

٫“( راصٓ/ ٦ُ٭ؿم، مؿدٌػٯ، 1) ٧ةؿ] ”آزةر دل٧ٔٮ  .318 ص ،8 ج ،[الاكم٤ح اأٔل

ـدم2) ای تؿیب از ٥٤ٔ ظٌٮری" ]صة٩ت تؿيب ٨٦ ا٥٤ٕ٣  ، ٦٭ؽم، "ص٪ج٫( راصٓ/ ظةاؿم ي
 .21  ص ش،. ٬ 1381 ،7ك 3 دل٤ح ذ٨٬، ا٣ٕؽداحلٌٮرم[، دؿدمح قيٌؽ حمك٨ ٦يم، 
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ة لؿأم اث٨ قح٪ة كقةاؿ املنٌ  ٞن ةاني( حيرض ٔ٪ؽ يشء دلٌؿد املٮصٮد املضٌؿد )كٚ
يجح  ٘ى ٝةا٥ ثةلات. كحبكت رأم اع٦ح ا٣ٛبلقٛح ٚإف املةدة كاملةٌديٌةت َم ٔني ا٣

، ك٨٦ ٬٪ة ٚإف ظٌٮر النػٰء (1)كاالظذضةب كال ييذىٮر ٚي٭ة ا٥٤ٕ٣ كاحلٌٮر
٥، ك٣حف ظٌٮر ذ لٟ املٮصٮد ٔ٪ؽ ٔ٪ؽ ال٧يؽرًؾ املضٌؿد ٨ٔ املةدة يٮصت ا٤ٕ٣

ث٘يق،  يشء ٦ةدم. ثةإلًةٚح إىل ذ لٟ جيت أف يكٮف ال٧يؽرًؾ املضٌؿد ٗي ٝةا٥و 
ال  يكٮف كصٮدق يف ٩ٛك٫ ٔنيى كصٮدق يف املع٢ٌ، كإاٌل  أك ثٕجةرة أػؿل ال

 ٌٞ ا أك ٦ةدٌ ػ قٮاء اكف دلؿٌ  ٫ إذا ظرض يشءه ٜ اإلدراؾ. ك٬ ١ؾا يتجنٌي أ٩ٌ يذع ة ي  دن
ا ٍٚٞ ث٪ةءن ىلع رأم ا٣ٛةرايبٌ ىلع رأم ميغ اإلارشاؽ كأدجة٫ٔ أك اكف دلؿٌ  ث٪ةءن   دن

كاث٨ قح٪ة كاملبلوؽرا كأدجةٔ٭٥ ػ ٔ٪ؽ مٮصٮد دلٌؿد ٝةا٥ ثؾاد٫، كٌلف هل ٫ٕ٦ 
ادٌىةؿ كاحٌتةد كصٮدم، يذعٜٞ ا٥٤ٕ٣. كب٪ةءن ىلع رأم ا٣ٞؽ٦ةء كًلسي ٨٦ 

يةف املةٌديٌح ظةرض(2)املذأػؿي٨ ةن ل٤عٮاس ا٣ْة٬ؿٌيح ، إذا أوجعخ اأٔل
                                                                                              

ٮع ىلع ًٮء األد٣ح ا٤ٕٞ٣يح كاجل٤ٞيح )اآليةت كالؿكايةت(. ٚؿاصٓ 1) ( كٝؽ ٧ٝ٪ة ثؽراقح ٬ ؾا املًٮ
إف مبخ/ حم٧ؽ ٔيل حميُٰ أرداكف، "مٕٮر ٧٬اگین مٮصٮدات در آي٪٫ آيةت، ركايةت 

ل٤ذ٤ٕي٥  كظ٧١خ ٦ذٕةحل٫"، رقة٣ح اتلؼؿج يف ادل٠ذٮراق، مؤقكح اإل٦ةـ اخل٧يين 
ٜ(ق.ش 1395كابلعر، ويٙ  ٌٞ  . )املع

ة، 2) ٌن ٕنة ىلع أقةس الؿأم املؼذةر ٚإف ا٥٤ٕ٣ ثةإلظكةس كاتلأزؿ احلٌّسٌ ٦ٕؿٚحه ظٌٮريحه أي ( َج
٥ أفٌ  " ٬ٮ ٦ٕؿٚح ظىٮحلح. ]راصٓ  اإلدراؾ احلٌّسٌ  ٗر ٨٦ ٝجي٢ ٌٝيح/ "٬ ؾا ا٣ٕك٢ ظ٤ٮه

 ٬ة ا٣ٛى٢ األكؿ ٨٦ ٬ ؾا ال١ذةب كٝؽ أمةر احل٫ الاكدت يف قةاؿ ٠ذج٫ ٦٪٭ة/ مؤ٫ٛ٣
كقةػذةر٬ةل ٦ٕؿٚخ برشل؛ دىؽيٞةت ية ٌٝةية ]ٔ٪ةرص كبىن املٕؿٚح اإلنكة٩يح؛ 

ـارق341ك 311-319اتلىؽيٞةت أك ا٣ٌٞةية[، ص ٬ةل  ؛ ٦ٕؿٚخ م٪ةیس در ٧٤ٝؿك گ
ٜ([ كيف مؿدجح اإلظكةس دؿدجٍ اجلٛف 316-313ك 55-53پكني، ص  ٌٞ .)املع

ٌكٌيح كأدكات احلٮاس. كب٪ةءن ىلع ٬ ؾا ثةملعكٮقةت كاألميةء املةديٌح كدذى٢ ث٭ة ٔرب ا٣ٞٮل احل
 ٚإف ظٞيٞح ا٥٤ٕ٣ يف اإلظكةس ٔجةرة ٨ٔ/ "ظٌٮر مٮصٮدو ٦ةٌدمي كحمكٮسو ٔ٪ؽ املضٌؿد".
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ٕنة( حيى٢ إظكةس أك  ٌٚؿ الرشكط األػؿل َج كوةرت ىلع ادٌىةؿ ٦ٕ٭ة )٦ٓ دٮ
ة/ إف َم ادى٤خ ث٤ٕ٧ٮـ  ٌن دأزؿ ظٌّس. ك٬ ١ؾا احلةؿ ثة٣جكجح إىل املضٌؿدات أي

 كظرض ٔ٪ؽ٬ة امل٤ٕٮـ، حيى٢ اإلدراؾ احلٌٮرٌم.
٢ بنك اكم٢ إىل اآلف، كيجُف ٬٪ةؾ  قؤاؿ ك٬ٮ إف اكف ٣ ك٨ٌ املكأ٣ح ل٥ حتي

مبلؾ ظىٮؿ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم احٌتةد أك ادٌىةؿ أك ظٌٮر الٮاٝٓ امل٤ٕٮـ ٔ٪ؽ 
الٮاٝٓ ا٣ٕةل٥ )املضٌؿد كا٣ٞةا٥ ثؾاد٫(، ٧ٚة ٬ٮ ٦جنأ ٬ ؾا احلٌٮر أك االحٌتةد؟ 

 كيف أم ظةؿ حيى٢ ٦س٢ ٬ ؾا احلٌٮر أك االحٌتةد؟
حينة أك د٤ٮحينة ظٮؿ ٣ٞةء ٩ْؿة ىلع دؿاث احل٧١ةء اٌلي٨ حتٌؽزٮا درصإٔ٪ؽ 

 ٌٞ ثةجلْؿ يف  صؽيؿةو  ٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، يٌذٌط جلة كصٮد اػذبلٚةتو مبلؾ حت
أٝٮاهل٥. ٨٦ ذ لٟ ٦سبلن ٦ة يٛ٭٥ ٨٦ أٝٮاؿ وؽر املذأهٌلني يف أٌف ٦جنأ احلٌٮر 

 أك ٠يٌٛيذ٫ ىلع زبلزح أ٩ٮاع/
 . ظٌٮر امل٤ٕٮـ ٔ٪ؽ ا٣ٕةل٥ ث٪عٮ ا٣ٕيجٌيح؛ ٥٤ٕ٠ اجلٛف ثؾاد٭ة.2
 ٌٮر امل٤ٕٮـ ٔ٪ؽ ا٣ٕةل٥ ث٪عٮ احل٤ٮؿ؛ ٥٤ٕ٠ اجلٛف ثىٛةد٭ة.. ظ1
 . ظٌٮر امل٤ٕٮـ ٔ٪ؽ ا٣ٕةل٥ ىلع حنٮ امل٤ٕٮحلح؛ ٥٤ٕ٠ اهلل اتلٛىييل1

 .(1)ث٧ؼ٤ٮٝةد٫
                                                                                              

 ،3 جاحل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، 1)
لك٧ةت ظ١ي٥و ٨٦ ٝجي٢ وؽر املذأهلني يف ٬ ؾا املضةؿ  ث٢ يي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ/ إفٌ  .481 ص

 ،6 كج 265 ص ،1 ختذ٤ٙ ٦ٓ ثٌٕ٭ة حبكت ا٣ْة٬ؿ ]راصٓ/ املىؽر الكةثٜ، ج
 [.163 ص
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كيف ٠ذةب "٦ٕيةر دانل" ]٦ٕيةر ا٥٤ٕ٣[ ك٬ٮ ٨٦ ال١ذت ا٣ٌيت أ٣ٌٛخ يف 
ظةو٫٤/ أٌف ا٣ٞؿف اثلةين ٔرش ل٤٭ضؿة، بينٌي ٦جنأ احلٌٮر ىلع حنٮ آػؿ، 

قجت احلٌٮر ٬ٮ إ٦ٌة احٌتةد ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ، اك٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم لذلات 
، أك ٝيةـ كاردجةط امل٤ٕٮـ ثة٣ٕةل٥، ٥٤ٕ٠ اجلٛف ثىٮر٬ة (1)ثةلات

ا٧٤ٕ٣يح، أك حتٜٞ ٔبلٝح أػؿل ٗي ٬ةدني ا٣ٕبلٝذني، ٦س٢ ٔبلٝح 
 .(2)امل٤ٕٮؿ ث٤ٌٕذ٫

٦جنأ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ػ ٩ٞبلن ٨ٔ ٬( 5590ارشح املبل ٩ٕي٧ة ا٣ُة٣ٞةين )؟ ػ 
ٜـ ق٘ػ اّكالٓ »آػؿي٨ ػ ىلع حنٮ آػؿ/  ا أٌف ٔنشأ ضغٜر املكْ ؽكا أيغن إٌٗٛٓ َذ

ا ربػ اّكٌٌْيث كاملكْٜحلث، َٕا يٌٜلٜف يف قْٓ اهلل حكاىل  ٌٔ ةٙ ال ةٌػ أف يكٜف إ
ا ربػ  ٌٔ ا ربػ االحٌتاد، َٕا يف قْٓ اجلىؿ ةؼاحٛا، كإ ٌٔ ةاألشياء ةكػ كسٜدٚا كإ

ٜاٚا اآلحلث، َٕا يف قْٓ   .(3)«اجلىؿ ةآالحٛا كً
كأػينا د٪ةكؿ ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيئ ٬ ؾق املكأ٣ح بنك ٦جةارش كبة٬ذ٧ةـ أكرب 
كبنٌي ٦جنأ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ىلع حنٮ آػؿ، ظير يؿل أٌف ٦جنأ ظٌٮر أك 
ظىٮؿ امل٤ٕٮـ ل٤ٕةل٥ ٬ٮ "االحٌتةد"، ز٥ ثنٌي أ٩ٮاع االحٌتةد كٌٝك٫٧ إىل ٌٔؽة 

                                                                                              

٥٤ٔ الات ثةلات، ثح٪٭٧ة كظؽة ال احٌتةد.  ( ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ يف ٬ ؾا ا٣ٞك٥ ٨٦ املٕؿٚح، يٕين1)
 ك٬ ؾق املنلكح ديبلظِ أيٌة يف الكـ املبل ٩ٕي٧ة ا٣ُة٣ٞةين.

 ٔيل الكٌيؽ دىعيط ،[ا٥٤ٕ٣ ٦ٕيةر" ]دانل ٦ٕيةر" أمحؽ، ث٨   ٩ِف ( راصٓ/ ابل٭ج٭ةين، ٔيل 2)
 .337 ص ابل٭ج٭ةين، املٮقٮم

، "٦٪ذؼجةیت از آزةر ادلي٨ آمتيةين  ، يف/ قٌيؽ صبلؿاألوٮؿ ( ا٣ُة٣ٞةين، حم٧ؽ ٩ٕي٧ة، أو٢ 3)
 .457 ص ،3 ظ٧١ةی ا٣ُم ايؿاف" ]خمذةرات ٨٦ مؤ٣ٛةت ظ٧١ةء إيؿاف اإلهل ٌيني[، ج
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دل٧ٮاعت. كػبلوح الك٫٦ َم أٌف االحٌتةد ثني كصٮدي٨ أم كصٮد امل٤ٕٮـ ككصٮد 
 ا٣ٕةل٥، ي٧ك٨ دىٮرق ىلع ٌٔؽة أكص٫/

 . ٔيجٌيح كصٮد امل٤ٕٮـ ككصٮد ا٣ٕةل٥.2
ة ٚٞؿي ة، ك٬ٮ ا٣ٕبلٝح كالؿبٍ ثني 1 . ٝيةـ كصٮد امل٤ٕٮـ ثٮصٮد ا٣ٕةل٥ ٝية٦ن

 ا٤ٕ٣ٌح كامل٤ٕٮؿ.
ة ػ ثٮصٮد آػؿ ٬ٮ قجت إٚةًح . ٝيةـ كصٮد امل٤ٕٮـ ككص1 ٕن ٮد ا٣ٕةل٥ ػ ٦

 .(1)الٮصٮد ٤ٔي٭٧ة
ٜسٜد الشػٞء اٌّائٓ ةؼاحٙ »كيجذِم ٨٦ ذ لٟ إىل ٩تيضح كَم/  كباجلْٕث ل

ٜسٜد  ٜسٜد املكْٜؿ ضطٜؿ ّكْخٙ، كباّكُؿ، كل ضػ أضطٜؿ جلىفٙ، كل
 .(2)«املكّْٜني حنٜ ضطٜؿ لآلعؽ حبطٜهل ّكْخٙ احلاضْث هل

ة ك٬ٮ ٔجةرة ٨ٔ/ ؾا الالكـ إىل ٝك٥و ٢ ٨٦ ػبلؿ ٬  ٩ذٮٌو  ٌن  آػؿ أي
 ا٤ٕ٣ح املةحنح ل٤ٮصٮد مل٤ٕٮهلة.. ظىٮؿ 2

٥ ٦ة يٮصؽ ٨٦ اػذبلٚةت كاًعح يف ا٣ٕجةرات املؾ٠ٮرة، ٣ ك٨ ي٧ك٨  ٗر
 دجٮيت أكص٫ االمرتاؾ ثح٪٭ة ىلع اجلعٮ اتلةل/

                                                                                              

يف/ ، "٥٤ٔ" ]ا٥٤ٕ٣[، دٞؿيؿ كدؿدمح حم٧ؽ حم٧ؽم گيبلين، ( راصٓ/ ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني1)
 .78ػ74 ال٠ؿل اثلة٩يح ل٤ٕبل٦ح ا٣ُجةَجةيئ، ص

يف/ ال٠ؿل ، "٥٤ٔ" ]ا٥٤ٕ٣[، دٞؿيؿ كدؿدمح حم٧ؽ حم٧ؽم گيبلين، ( ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني2)
 .75 اثلة٩يح ل٤ٕبل٦ح ا٣ُجةَجةيئ،  ص
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أ( األٝٮاؿ الكة٣ٛح تنرتؾ لكٌ٭ة يف ظٞيٞح كَم أٌف ٝيةـ امل٤ٕٮؿ ث٤ٌٕذ٫ 
ة كصٮدي ة ة املةحنح ل٤ٮصٮد ٝية٦ن ، يكٮف ٦جنأ ٥٤ٔ د٤ٟ ا٤ٕ٣ٌح ث٤ٕ٧ٮهلة ٧٤ٔن

ة. ك٨٦ ٬٪ة ييٛ٭٥ أٌف ٥٤ٔ ا٤ٕ٣ٌح املٮًصؽة ث٤ٕ٧ٮهلة ظٌٮرم. كٝؽ  ظٌٮري 
ؾا ا٣ٞك٥ ة ٔ٪ؽ ثية٫٩ ٦جنأ ا٥٤ٕ٣  (1)أمةر املعٜٞ الـ٩ٮزم إىل ٬  ٌن أي

شأ االٗكشاؼ ضغٜر املكْٜؿ ةاذلات لْكْث ةاذلات ٔن»احلٌٮرٌم كٝةؿ/ 
 ًٓ  .(2)«احلغٜرٌم لْكٌْث ةٙ كاّكْ

ب( ثةإلًةٚح إىل ذ لٟ، ثة٣جكجح إىل ٥٤ٔ الات ثةلات، قٮاء ٥٤ٔ 
٥٤ اجلٛف كاصت الٮصٮد ثؾاد٫، أـ ٥٤ٔ املضٌؿدات اتلة٦ٌ  ح ثؾكاد٭ة، ٔك

ٛٞٮف ىلع أٌف ٦جنأ ظٌٮر امل٤ٕٮـ ل٤ٕةل٥، ٔيجٌيح ا٣ٕةل٥ ثؾاد٭ة، ٚةلٌك ٦ذٌ 
٤ي٫  مبلؾ حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم يف ٥٤ٔ الات ثةلات  ٚإفٌ كامل٤ٕٮـ، ٔك

                                                                                              

دميٓ اميةء از »( أم ظىٮؿ ا٤ٕ٣ح املةحنح ل٤ٮصٮد مل٤ٕٮهلة. يٞٮؿ مبل ٔجؽاهلل الـ٩ٮزم ٦ة ٩ى٫/ 1)
٤ٮٌيةت از ذ٬٪ٌيةت ك ػةرصيٌةت، مؿدجُةت ثةلات اكي٪ةت ك٦جؽاعت از  ق٤ٌٛيةت ٔك

كظةو٤٪ؽ از ثؿای اك ثةد٥ٌ احنةء « ص٤خ ٧ْٔذ٫»ك٦ذ٤ٌٕٞةت ثةلاد٪ؽ ثٮاصت الٮصٮد ثةلات 
ظىٮالت ٫٠ ظىٮؿ ٤ٕ٦ٮؿ ثةلات از ثؿای ٤ٔخ ثةلات ثةمؽ كظىٮؿ ٤ٕ٦ٮؿ ثةلات از 

ر كا٦ذيةز اكقخ از ثؿای ٤ٔخ ثؿای ٤ٔخ ثةلات ٦٪ةط ا٩كنةؼ كادراک ك ٦جنأ ظٌٮ
ثةلات، پف اميةء ّة٬ؿ ك٦٪١نٛ٪ؽ از ثؿای كاصت الٮصٮد ثةلات كظةرض ك٦ذ٧ٌي٩ؽ در 
ـد ٚة٢ٔ ٬ٮٌيةت كا٩ٌيةت ثةد٥ احنةء ظٌٮر كا٩كنةؼ كا٢٧٠ اٝكةـ ظٌٮر كادراک ٩ .»

 319ادلي٨ اآلمتيةين، ص  دىعيط قيٌؽ صبلؿ الـ٩ٮزم، مبل ٔجؽ اهلل، ملٕةت إهلٌيح،
ٜ(313ك  298كًلؾ لٟ راصٓ/ املىؽر الكةثٜ، ص ٌٞ  . )املع

٤ٞ٩٪ة  .319 ادلي٨ آمتيةين، ص  دىعيط قيٌؽ صبلؿ ( الـ٩ٮزم، مبل ٔجؽ اهلل، ملٕةت إهلٌيح،2)
ٜ(  ٩ٌه  ٌٞ  ا٣ٕجةرات يف اهلةمل الكةثٜ. )املع



ٌٜٞ  210  ......  ابلةب اثلةين/ ا٣ٛى٢ األٌكؿ/ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم، ٩جؾة دأرخيٌيح، احلٞيٞح كمبلؾ اتلع

٪ؽ اتلأم٢ يف  ك٦جنأ احلٌٮر ٚي٫ ٬ٮ ٔيجيٌح ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ ككظؽد٭٧ة. ٔك
ح ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ  لك٧ةت اث٨ قح٪ة ٩ٛ٭٥ أٌف مبلؾ احلٌٮر يف ٬ ؾق املض٧ٔٮ
ح ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح، ا٣ٕةل٥  احلٌٮرٌيح ٬ٮ "ا٣ٕيجيٌح". كيف ٬ ؾق املض٧ٔٮ

اعًِ  وؼاحٙ قٌِ ك»٤ٕٮـ كا٥٤ٕ٣ ٔني ثٌٕ٭ة ٨٦ ظير الٮصٮد/ كامل
ٔكٌٜؿ، ال أٌف ٚ٘اؾ أشياء ٔخُرٌثة... وٌػ وٕٛج أٌف ٗىؿ َٜف الشػٞء  ك

ٜسب أف يكٜف اذنني يف اذلات  .(1)«اعًبلن كٔكٌٜالن ال ي

ني ٨٦  يف ظني أٌف دميٓ امل١ٛؿي٨ املؾ٠ٮري٨ ادٛٞٮا يف ٔؽِّ ٬ ؾي٨ اجلٔٮ
 -ث٧ٛؿدق أك ٦ٓ ٗيق  -كم٭ٮديح، ٣ ك٨ٌ لك كاظؽ ٦٪٭٥ املٕؿٚح ظٌٮرٌيح 

ة ظٌٮري ة ىلع اجلعٮ اتلةل/  أذرب أ٩ٮااعن أػؿل ٧٤ٔن

. وؽر املذأهٌلني كا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيئ/ ٥٤ٔ امل٤ٕٮؿ ثة٤ٕ٣ح املٮصؽة هل/ 2
ة، ك٦جنؤ٬ة ٔبلٝح ا٤ٕ٣ٌيح كامل٤ٕٮحلٌ  ٌن ح؛ ك٬ ؾا اجلٮع ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ظٌٮرم أي

٤ٮؿ ٦ذٌٞٮـ ثٮصٮد ٤ٔذ٫ املٮًصؽة. ك٨٦ ٬٪ة دكٮف ٬ ؾق ا٤ٕ٣ٌح كصٮد املٕ ألفٌ 
ة ظٌٮر ا٤ٕ٣ٌح ل٤ٕ٧٤ٮؿ كدرصح م٭ٮد امل٤ٕٮؿ  ٕن ظةرضة ٔ٪ؽ امل٤ٕٮؿ. َج
ثة٣جكجح إىل ا٤ٌٕ٣ح، ثٞؽر الكٕح الٮصٮديٌح ل لٟ امل٤ٕٮؿ. ك٬ ؾا يٕين أٌف 

ة ظٌٮري ة ثة٤ٕ٣ٌح ىلع ٝؽر قٕذ٫ الٮصٮديٌح. ك٬ ١ؾا، ي كٮف مبلؾ ل٤ٕ٧٤ٮؿ ٧٤ٔن
                                                                                              

املٞة٣ح اثلة٩يح، ا٣ٛى٢ الكةدس،  قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، النٛةء، اإلهل ٌيةت،  ( اث1٨)
  دىعيط قٌيؽ صبلؿ إهليٌح، ملٕةت اهلل، ٔجؽ مبل الـ٩ٮزم،/ راصٓ ٠ؾ لٟ،. 358ػ357 ص

  .287 ادلي٨ اآلمتيةين، ص
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حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم يف ٬ ؾا ا٣ٞك٥ ٬ٮ/ أٌف ا٤ٕ٣ٌح ا٣ٌيت َم ٦ٌٞٮ٦ح ل٤ٕ٧٤ٮؿ 
ظةرضة ٔ٪ؽ ٤ٕ٦ٮهلة ك٦ٌذعؽة ٫ٕ٦ كصٮدي ة. إذف ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ/ إٌف أظؽ أكص٫ 

ٍه كصٮدي ة ثذ٤ٟ ا٤ٕ٣ٌح . كب٧ة أٌف (1)االحٌتةد، احٌتةد امل٤ٕٮؿ ث٤ٌٕذ٫ امل٤ٕٮؿ مؿدج
ك٦ٌذعؽ ٦ٕ٭ة، إذف هل ٥٤ٔ ث٭ة ىلع ٝؽر قٕذ٫ الٮصٮديح، أم ل٤ٕ٧٤ٮؿ ٥٤ٔ 

 ث٤ٕذ٫ ث٧ٞؽار ت٤ٌي٭ة ٚي٫.

. وؽر املذأهٌلني/ ظٌٮر امل٤ٕٮـ ل٤ٕةل٥ ىلع حنٮ احل٤ٮؿ/ ٥٤ٔ اجلٛف 1
ةت ثىٛةد٭ة يؽػ٢ ٨٧ً ٬ ؾا اجلٮع. ٨٦ ٦٪ْةر وؽر املذأهٌلني ث٧ة أٌف وٛ
ٔ٪ؽ  اجلٛف ظة٣ح ٚي٭ة ٚةحٌتةد اجلٛف ٚي٭ة ىلع حنٮ احل٤ٮؿ؛ ٚةلىٛةت ظةرضةه 

٥٤ اجلٛف ث٭ة ظٌٮرم. كي٧ك٨ أف ٩ٌيٙ إىل ذ لٟ ث٪ةءن ىلع الؿأم  اجلٛف ٔك
ة. ك٦ٕىن  ٌن املن٭ٮر، أٌف الىٮر ال٬٪ٌيح ا٤ٕٞ٣ٌيح كاخليةحٌلح ظة٣ٌحه يف اجلٛف أي

٤ٮؿ. كػبلوح ا٣ٞٮؿ َم أٌف مبلؾ ذ لٟ أٌف ٦٪ةط ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٚي٭ة ٬ٮ احل
 احلٌٮر يف ٬ ؾق ا٣ُةاٛح ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح ٬ٮ "احل٤ٮؿ".

. املبل ٩ٕي٧ة ا٣ُة٣ٞةين/ ظٌٮر امل٤ٕٮـ ل٤ٕةل٥ ىلع حنٮ ا٣ٕبلٝح اآلحلح/ 1
٦جنأ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كحتٜٞ ظٌٮر امل٤ٕٮـ ل٤ٕةل٥ يف ٬ ؾق ا٣ُةاٛح ٨٦ 

ح ثني امل٤ٕٮـ كا٣ٕةل٥ ث٪عٮ آل كيكٮف ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح ٬ٮ أف دكٮف ا٣ٕبلٝ
امل٤ٕٮـ أداة ل٤ٕةل٥ ث٤عةظ كصٮدٌم؛ ٦س٢ ٥٤ٔ اجلٛف ث٧ة دلي٭ة ٨٦ ٝٮل 

                                                                                              

يف/ "٥٤ٔ" ]ا٥٤ٕ٣[، دٞؿيؿ كدؿدمح حم٧ؽ حم٧ؽم گيبلين،  ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني،( راصٓ/ 1)
 .78ػ74 ال٠ؿل اثلة٩يح ل٤ٕبل٦ح ا٣ُجةَجةيئ، ص
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 . كأدكات. كىلع ٬ ؾا دكٮف ٦ٕؿٚح اجلٛف ثٞٮا٬ة كأدكاد٭ة ٦ٕؿٚحن ظٌٮرٌيحن
 ك٦جنأ ظٌٮرٌيح ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ املٕؿٚح كمبل٠٭ة ٬ٮ الؿبٍ اآلل.

ٮر امل٤ٕٮـ ل٤ٕةل٥ ىلع حنٮ ٔبلٝح ا٤ٕ٣ٌٌيح . ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيئ/ ظ2ٌ
ة ٤ٕ٣ح كاظؽة؛ كيف رأم  ٕن كامل٤ٕٮحلح، ظني يكٮف ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ ٤ٕ٦ٮ٣ني ٦
ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيئ ٥٤ٔ امل٤ٕٮؿ ثةمل٤ٕٮؿ اآلػؿ ٨ٔ َؿيٜ ا٤ٕ٣ٌح املٮصؽة 
؛ كذ لٟ ألف امل٤ٕٮـ ثذع٫ٞٞ ل٤ٕ٤ح يكٮف هل حنٮنا ٨٦ احلٌٮر  هل٧ة، ظٌٮرمه

ة ظٌٮري ة. ك٬ ١ؾا، ل٤ٕةلً  ٌن ٥. ك٨٦ ٬٪ة يكٮف ٥٤ٔ ا٣ٕةل٥ً ثؾ لٟ امل٤ٕٮـ أي
يكٮف مبلؾ حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم يف ٬ ؾق ا٣ُةاٛح أيٌة ٔبلٝح ا٤ٕ٣ٌٌيح 

. كبٕجةرة أػؿل ا٣ٕةل٥ً اٌلم ٬ٮ أظؽ امل٤ٕٮ٣ني كنك٧ي٫ "أ"، (1)كامل٤ٕٮحلح
بلٝذ٫ ث٭ة ٔني الؿبٍ ك٣حف هل اقذٞبلؿ ثؾاد٫.  ٤ٕ٦ٮؿ ٤ٕ٣ٌح )٦سبلن "ج"( ٔك

ة ػ ك٬ٮ امل٤ٕٮؿ اآلػؿ ػ كنك٧ٌي٫ "ب" ٤ٕ٦ٮؿ ل٤ٕ٤ٌح "ج" ٩ٛك٭ة  ٌن كامل٤ٕٮـ أي
بلٝذ٫ ث٭ة ٔني الؿبٍ. ك٬ ١ؾا يكٮف "أ" ك"ب" ٨٦ ظير الٮصٮد ٦ٌذعؽي٨  ٔك
٦ٓ ٤ٌٔذ٭٧ة "ج" ك٣حف هل٧ة كصٮد مكذ٢ٞ ٔ٪٭ة. ك٨٦ ٬٪ة يكٮف ٥٤ٔ "أ" 

ة ٥٤ٔ ثةمل٤ٕٮؿ اآلػؿ ك٦ٌذعؽة ٫ٕ٦. ثػ"ب" يتجٓ ا٤ٕ٣ٌح "ج"؛ أم أٌف ا٤ٕ٣ٌح هل
ٌذعؽي ٦ٌذعًؽ النػٰء ٦ذعؽه ٦ٓ ذ لٟ  ة ٦ٌذعؽ ٦ٓ ا٤ٕ٣ح. ك٦ي ٌن ك٬ ؾا امل٤ٕٮؿ أي
النػٰء. إذف ٬ ؾا امل٤ٕٮؿ ٦ذعؽه ٦ٓ ذ لٟ امل٤ٕٮؿ اآلػؿ. ك٬ ١ؾا يذٌط أٌف 

                                                                                              

ة ٚيةيض، املؿظ٤ح  احل٧١ح، ٩٭ةيح  ،( راصٓ/ ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني1) دىعيط ٗبلمًؿ
 ٛى٢ احلةدم ٔرش كاثلةين ٔرش.احلةديح ٔرشة، ا٣
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ة ٬ٮ االحٌتةد  ٌن مبلؾ حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم يف ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ املٕؿٚح أي
 .(1)٣ٕيٌل كامل٤ٕٮيلكاالردجةط ا

٢٬ ي٧ك٨ إزا٣ح اتل٪ةيف أك اتلٕةرض ثني أٝٮاؿ امل١ٌٛؿي٨ ظٮؿ مبلؾ حتٜٞ 
 أك مبلاكن تلعٜٞ 

ن
ك٬ة ٦جنأ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم؟ اجلٮاب ٬ٮ ٥ٕ٩. ٚةملٮارد ا٣يٌت ٔؽُّ

َؿيٜ االقذٞؿاء ال ٨ٔ َؿيٜ  ظٌٮرٌيح امل٤ٕٮـ ل٤ٕةل٥، د٥ اتلٮو٢ إحل٭ة ٨ٔ
احلرص ا٣ٕٞيل. كَل كاظؽ ٦٪٭٥ دٮٌو٢ ثةالقذٞؿاء إىل أٝكةـ ٦٪٭ة كَؿظ٫. ك٨٦ 
٬٪ة ٚةمل١ٛؿكف اٌلي٨ د٪ةكلٮا ٬ ؾق املكأ٣ح كبحٌ٪ٮا مبلؾ حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 

ة. كيف رأي٪ة، األٝكةـ يف خمذ٤ٙ املٮارد، ل٥ يكٮ٩ٮا ثىؽد ظرص٬ة ٤ٞٔي  
ثني األٝكةـ الكٌذح ا٣يٌت قجٜ ذ٠ؿ٬ة، ال دلةؿ ل٤نٟ ٚي٭ة،  اخل٧كح األكىل ٨٦

ة ٨٦ الكع ل٤ٕسٮر ىلع (2)كدىؽيٞ٭ة ال يذ٤ُت ٠سينا ٨٦ املؤك٩ح ٕن . كال ثٌؽ َج
ح الكةدقح ا٣يٌت يكٮف ٚي٭ة لك ٨٦ ا٣ٕةل٥  كص٫ منرتؾ ثح٪٭ة، ك٣ ك٨ٌ املض٧ٔٮ

                                                                                              

 ، ثؿكايح األقذةذ حم٧ؽ دِف مىجةح ا٣يدم. ( مكذٛةد ٨٦ درس ا٣ٕبل٦ح ا٣ُجةَجةيئ1)

اإلدراؾ »٦ة ٝةهل وؽر املذأهلني يف د٤ٕي٫ٞ ىلع ارشح ظ٧١ح اإلارشاؽ/  أفٌ  ( ال يججيغ ا٨ْ٣ٌ 2)
« ء ذاد٫ كوٛةد٫ كآزةرق ا٣يت َم ٨٦ دٮاثٓ كصٮدق احلٌٮرم إ٧٩ة ي٪عرص يف إدراؾ اليش

ادلي٨ حم٧ٮد   ، يف/ ُٝتاإلارشاؽ ، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، د٤ٕيٞحه ىلع ارشح ظ٧١ح ]النيازم
 ا٥٤ٕ٣ احنىةر يؿل أل٫ٌ٩ الؿؤيح؛ ٬ ؾق ٦ٓ يت٪ةىف[ 41 ص اإلارشاؽ،  ارشح ظ٧١ح النيازم، 
 حبكت د٪ةؼو  ٬٪ةؾ اكف إذا كظّت. كالىٛةت ثةآلزةر كا٥٤ٕ٣ ثةلات الات ث٥٤ٕ احلٌٮرم
تل٪ةيف ي٧ك٨ ر٫ٕٚ ثٮاقُح قةاؿ ٔجةراد٫، كػةوح ٦ة كرد يف احل٧١ح ا ٬ ؾا ٚإف ا٣ْة٬ؿ،

 .481 ص ،3 جك 164ػ155 ص ،6 املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج
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ادلراقح. كامل٤ٕٮـ ٤ٕ٦ٮ٣ني ألمؿ زة٣ر، يذ٤ُت أمؿ٬ة مـيؽا ٨٦ ابلعر ك
٥ أٌف لك ٤ٕ٦ٮؿ ٔني الؿبٍ ثة٤ٕ٣ٌح، كَل ٧٠ةؿ يٮصؽ يف امل٤ٕٮؿ مٮصٮد  كٗر
يف ا٤ٕ٣ٌح ث٪عٮ ا٣بكةَح، ك٣ ك٨ٌ لك ٤ٕ٦ٮؿ مؿدجٍ ث٤ٕذ٫ ٨٦ ص٭ح ػةوح. 
ك٨٦ ٬٪ة ٚةف ٫٧٤ٔ ثة٤ٕ٣ٌح ىلع ٝؽر قٕذ٫ الٮصٮديٌح كب٧ٞؽار تيٌل ا٤ٕ٣ٌح يف 

٤ٕٮؿ ٣حكخ هل إظةَح كصٮديٌح ذ لٟ امل٤ٕٮؿ، ال ىلع حنٮ االَبلؽ؛ ألٌف امل
ث٪ةءن ىلع ٬ ؾا ٚك ٤ٕ٦ٮؿ ي٥٤ٕ ث٤ٕذ٫ ٨٦ ص٭ًح ث٤ٕذ٫ كال إارشاؼ ٤ٌٔم ٤ٔي٭ة. 

٭ة هل كاحٌتةد٬ة ٫ٕ٦، ال ٨٦ ص٭ةت أػؿل.  ًٞ إٌف حتٜٞ ٤ٕ٦ٮالت ٠سية حتٞ
ؾا  تل٤ٟ ا٤ٕ٣ح كًلٮ٩٭ة ٔني الؿبٍ ث٭ة ال يكذ٤ــ أف حترض د٤ٟ ا٤ٕ٣ح ل٭ 

ة ٨٦ اجل٭ةت ا ٌن ألػؿل ا٣يٌت دكٮف ٤ٕ٦ٮالد٭ة ظةرضة ٔ٪ؽ٬ة ٚي٭ة امل٤ٕٮؿ أي
ممة ييجذش أٌف ٬ ؾا امل٤ٕٮؿ ي١٧٪٫ ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ث٤ٕذ٫ أف ي٥٤ٕ 

ة ٌن إٌف ٬ ؾا ا٣ٞٮؿ؛ أم ٚ. ثةإلًةٚح إىل ذ لٟ (1)بكةاؿ ٤ٕ٦ٮالت د٤ٟ ا٤ٕ٣ٌح أي
                                                                                              

ـدم( 1)  د٤ٕيٞح يف يٞٮؿ ٚ٭ٮ. 363 صاحل٧١ح،  د٤ٕيٞح ىلع ٩٭ةيح  ،حم٧ؽ دِف ،راصٓ/ مىجةح ي
 يذ٤ٌٕٜ ثة٤ٕ٣ٌح[ زةثلح ٤ٔح ٤ٕ٦ٮيل ٨٦ كاظؽ لك أم] ٦٪٭٧ة كاظؽ لٌك  ٥٤ٔ»/ 358 ر٥ٝ

ا٤ٕ٣ٌح ىلع ٩ٕخ  ذات يف مٮصٮدة احليثٌيةت دميٓ اك٩خ كإف كصٮدق، ٔ٪٭ة وؽر ا٣يت ثةحليثٌي٫
ؾا ال حييٍ امل٤ٕٮؿ ثة٤ٕ٣ٌح  ا٣بكةَح، ٣ ك٨ ال يذضٌل ل٤ٕ٧٤ٮؿ إاٌل ٦ة يؿدجٍ ث٫ كصٮدق، كل٭ 

٧٠ة أٌف ٚؿض ٤ٕ٦ٮ٣ني دلؿٌدي٨ يف مؿدجح كاظؽة ال خي٤ٮ ٨٦ وٕٮبح ثةجلْؿ إل ة ٧٤ٔن 
ة ٦ذعؽٌ  ة ملة ا٣زتمٮا ث٫ ٨٦ احنىةر لٌك ٩ٮع ٦جة٩ي٭٥، ٚإف ٚيًؿ ٛن ي٨ ثةجلٮع اكف ا٣ٛؿض خمة٣

ة ٣ٞةٔؽة ٔؽـ  ٛن ة خمذ٤ٛني ثةجلٮع اك٣ٕٞٮؿ ا٣ٕؿًٌٍيح اكف خمة٣ دلٌؿد يف ٚؿد كاظؽ، كإف ٚيًؿ
سي٢ األٚبلَٮ٩ٌيح. ٚي٪عىػؿ  قذةذ يف ال٧ي

ي
وؽكر ال١سي ٨ٔ الٮاظؽ، ػةٌوحن ثةجلْؿ إىل رأم األ

ملٛةرٝح، ثرصؼ اجلْؿ ٨ٔ ٦ة ذ٬ت إحل٫ وؽر املذأهٌلني ٨٦ د٪ٮٌٔ٭ة مٮرد ا٣ٛؿض يف اجلٛٮس ا
 



 مىةدر املٕؿٚح  ............................................................................ 216

اٚرتاض كصٮد ٤ٕ٦ٮ٣ني يف مؿدجح كاظؽة ال يجكض٥ ٦ٓ املجةين الٮصٮديٌح ٔ٪ؽ 
. كٌٚبلن ٨ٔ ذ لٟ ملةذا يججيغ (1)ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيئ يف احل٧١ح املذٕةحلح

ختىيه ٬ ؾا احلك٥ ثةمل٤ٕٮالت املٮصٮدة يف مؿدجح كاظؽة ٨٦ ق٤ك٤ح املؿادت 
ة ل٧٤بلؾ املُؿكح يججيغ أف دذعٜٞ لك ٤ٕ٦ٮؿ دميٓ يٌ ا٤ٕ٣ٌ  ٞن ح كامل٤ٕٮحلح؟ كٚ

دكٮف ظةرضة هل. ك٬ٮ ٦ة يٕين  ٤ٕ٦ٮالت ٤ٌٔذ٫ ػ ا٣ٌيت َم ٔني الؿبٍ ث٭ة ػ كأف
ثةجلتيضح أف يكٮف ل لٟ امل٤ٕٮؿ ٥٤ٔ ظٌٮرم ث٭ة دميٕ٭ة. كىلع لك ظةؿ، 

 حبر ٬ ؾق ا٣ٌٌٞيح كَم مكأ٣ح كصٮديٌح، يذ٤ُت دلةالن آػؿ.

 ىػياٌر حاىٌؼ

 ٌٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم  أفٌ ٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، كحبس٪ة ظٌّت اآلف ظٮؿ مبلؾ حت
 ٌٞ حبس٪ة ٦ة َم اخلىٮوٌيح أك اخلىٮويةت ا٣ٌيت  كأػينال٧يؽًرًل٫.  ٠ٜيٙ يذع

 ٌٞ ٜ يف ا٣ٕةل٥ً كامل٤ٕٮـ أك ال٧يؽرًؾ كال٧يؽرىؾ، كبذعٞٞ٭ة حيى٢ ا٥٤ٕ٣ دذع
ة. ٌن  احلٌٮرٌم أي

كٝؽ الظْ٪ة أٌف ٨٦ دم٤ح املبلاكت املُؿكظح ٬٪ة ٬ٮ أف دكٮف كإٌٝيح 
امل٤ٕٮـ ظةرضة ٔ٪ؽ ا٣ٕةل٥ً، أك أف دكٮف كإٌٝيح امل٤ٕٮـ ٦ذعؽة ٦ٓ كإٌٝيح 

                                                                                              

٨ ٌُ كًليٙ اكف ٚإزجةت ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم مل٤ٕٮيل ٤ٌٔح  .ثةلىٮر ا٤ٕٞ٣ٌيح كامل٤اكت اخلي٤ٌٞيح، ٚذٛ
ا ٜ(«. زةثلح ثجٌٕ٭٧ة ثةبليةف ا٤ٛ٣كٌَف منك صؽ  ٌٞ  )املع

ـدم1)  .363 صاحل٧١ح،  د٤ٕيٞح ىلع ٩٭ةيح  ،حم٧ؽ دِف ،( راصٓ/ مىجةح ي
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ا٣ٕةل٥ً، أك دكٮف كإٌٝيح امل٤ٕٮـ ىلع ادٌىةؿ كصٮدم ثٮإٌٝيح ا٣ٕةل٥ً. ٧٠ة 
ٍ ا٤ٕ٣ٌح ثةمل٤ٕٮؿ، كربٍ الظْ٪ة أ٩٭٥ ذ٠ؿكا أ٩ٮااعن ٦ذٕؽدة لبلحٌتةد كَم/ رب

امل٤ٕٮؿ ثة٤ٕ٣ح، كالؿبٍ اآلل، ك٦ة مةث٫ ذ لٟ. ز٥ صؿل ابلعر يف قجت ٠ٮف 
 ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم. كملةذا 

ن
االدٌىةؿ الٮصٮدم أك احلٌٮر أك احٌتةد املٮصٮدي٨ ٦جنأ

ال حتى٢ ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ْة٬ؿة ٔ٪ؽ ادٌىةؿ كاحٌتةد صك٧ني؟ ك٤ٝ٪ة يف قيةؽ دبيني 
ك االدٌىةؿ أك ا٣رتاثٍ أ٫٩ يججيغ أف حنةكؿ ك٩ؿل ٢٬ ي٧ك٨ أ٩ٮاع االحٌتةد أ

اتلٮو٢ إىل مبلؾ صة٦ٓ حلٌٮرٌيح املٮارد ا٣يٌت أذربك٬ة ظٌٮرٌيح ٦٪ؾ ٔرص 
 ميغ اإلارشاؽ إىل اآلف؟ ك٢٬ ي١٧٪٪ة ا٣ٕسٮر ىلع ٦س٢ ٬ ؾا املبلؾ اجلة٦ٓ؟

ٓ مبلؾ صة٦ٓ تلعٜٞ ا٥٤ٕ٣  ؾا الكؤاؿ كًك ي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ىلع صٮاب ل٭ 
ٮرٌم ٨٦ ػبلؿ إ٦ٕةف اجلْؿ يف األٝكةـ املؾ٠ٮرة كاتلأم٢ يف دٕؿيٛةت احلٌ

ة. كاملبلؾ املؾ٠ٮر يٞٮـ ىلع  ٌن "ا٥٤ٕ٣" ك"ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم" كيبنٌي جلة ٦جنؤق أي
 زبلزح أرٌلف أقةقٌيح كَم/

 . االحٌتةد كاالدٌىةؿ كا٣رتاثٍ الٮصٮدم ل٤ٕةل٥ً ثةمل٤ٕٮـ.2
خبىٮص ٥٤ٔ  - (1)ف اث٨ قح٪ةأك ظكت ثية. تؿد ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ، 1

٭ة. -الات ثةلات  ٮاًر  اتلضٌؿد كاخل٤ٮ ٨ٔ املةدة ٔك
ة ثؾاد٫.1  . أف يكٮف ا٣ٕةل٥ً ٝةا٧ن

                                                                                              

املٞة٣ح اثلة٦٪ح، ا٣ٛى٢  قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، النٛةء، اإلهل ٌيةت،  ( راصٓ/ اث1٨)
 الكةدس.
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ا إىل ٬ ؾق األرٌلف اثلبلزح، ٚإٌف ٦جنأ حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٬ٮ  اقت٪ةدن
ظٌٮر كإٌٝيح امل٤ٕٮـ لٮإٌٝيح ا٣ٕةل٥ً كادٌىةهلة الٮصٮدم ث٭ة. ك٬ ؾا احلٌٮر ٨٦ 

حو إ٧٩ة يذعٜٞ ل٧٤يؽرًؾ أك ا٣ٕةل٥ً ظي٪٧ة يكٮف ال٧يؽرؾ ٚٮؽ الـ٦ةف كاملاكف. ص٭
كَل مٮصٮد دلؿد ٨ٔ ا٣ٞيٮد كاحلؽكد الـ٦ة٩ٌيح كاملاك٩ٌيح يكٮف هل ٥٤ٔ ظٌٮرم 

الكح٪ٮٌيح ٫ ىلع أقةس الؿأم املؼذةر يف احل٧١ح اإلقبل٦ٌيح، ثةمل٤ٕٮـ؛ أل٩ٌ 
ثٕةد املةٌديٌح مبلؾه أك اإلارشاٌٝيح أك الىؽراايح، اجلك٥ي كاملةدة كاأل ]الكح٪ةايح[

لبلظذضةب كا٣٘يةب، كٍٚٞ املٮصٮد املٛةرؽ ا٣ٕةرم ٨ٔ املةدة كا٣ٕٮارض 
 املةٌديٌح ي١٧٪٫ أف ييؽرؾ ظٌٮري ة ذاد٫ ك٦ة يذى٢ ث٭ة.

اث٨ قح٪ة كوؽر املذأهٌلني، إٌف ٬ ؾا ٭ح ٩ْؿ ك٨٦ ص٭حو أػؿل، ٨٦ كص
ة ٚٮؽ الـ٦ةف احلٌٮر  ٌن يذعٜٞ ل٧٤ؽرىؾ كامل٤ٕٮـ ظي٪٧ة يكٮف امل٤ٕٮـ أي

كاملاكف. كب٪ةءن ىلع ٬ ؾا اتلع٤ي٢ الٮصٮدم ل٥٤ٕ٤، ك٬ٮ حت٤ي٢ أ٧ٜٔ، يٞٮـ 
 حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ىلع أربٕح أرٌلف/

 . االحٌتةد أك االدٌىةؿ كا٣رتاثٍ الٮصٮدم لٮإٌٝيح ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ.2

 . تؿد ا٣ٕةل٥ً.1

 امل٤ٕٮـ. . تؿد1

ة ثؾاد٫.2  . أف يكٮف ا٣ٕةل٥ً ٝةا٧ن

٬ ؾا اتلبيني ال خيذ٤ٙ اػذبلٚنة أقةقي ة ٨ٔ ابليةف أك اتلع٤ي٢ الكةثٜ. 
كأ٥٬ ٚةرؽ ثح٪٭٧ة ٬ٮ أٌف ٬ ؾا اتلبيني ٝؽ ٌٚؿع الؿًل٨ اثلةين يف ابليةف الكةثٜ، 
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ايح اٌلم صةء يف ثؽ (1)إىل رًل٪ني. ك٬ ١ؾا ٩ٕٮد مٌؿة أػؿل إىل ٝٮؿ اث٨ قح٪ة
 ٌٙ إذا ادى٢  -٨٦ الك٫٦  ابلعر ظٮؿ مبلؾ حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، كنكتن

دلٌؿد ث٧ضٌؿد آػؿ، يذٮو٢ إىل إدرا٫٠ ػ أ٩٪ة نكذُيٓ اتلٮو٢ إىل مبلؾ صة٦ٓ 
 تلعٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم.

َم أٌف  -ث٪ةءن ىلع رأم اث٨ قح٪ة كأدجة٫ٔ يف ٬ ؾق املكأ٣ح  -كظىي٤ح الالكـ 
٬ٮ أف ال دكٮف كإٌٝيح امل٤ٕٮـ حمذضجح ٨ٔ  مبلؾ ظىٮؿ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 

كإٌٝيح ا٣ٕةل٥ً. ك٬ ؾا حيى٢ ظي٪٧ة يكٮف كصٮد ا٣ٕةل٥ً ٚٮؽ املةدة، كدلؿدنا ٨ٔ 
٭ة ٮاًر ة ثؾاد٫(2)املةدة كٝيٮد٬ة ٔك . ك٨٦ صة٩ت (3)، كأف يكٮف ٬ ؾا املضٌؿد ٝةا٧ن

ة آػؿ يكذُيٓ امل٤ٕٮـ  ٌن حيى٢ اال٩كنةؼ كا٣ْ٭ٮر ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ك٬ ؾا أي
ٔ٪ؽ٦ة يكٮف دلٌؿدنا ٨ٔ املةدة مٌةٚنة إىل ٠ٮف كإٌٝيح امل٤ٕٮـ ىلع ادٌىةؿ 
ة ٨ٔ ٬ ؾق ا١ٛ٣ؿة  ٌن ٍو كصٮدمو ثٮإٌٝيح ا٣ٕةل٥ً. كٝؽ داٚٓ وؽر املذأهٌلني أي كدؿاث

ٮح ٧٠ة ييل/   كبحٌ٪٭ة ثًٮ

                                                                                              

ذ لٟ املضؿَّد إذا ادى٢ ث٧ضؿَّد،  ٚإ٩ٌة إذا ٤ٝ٪ة/ "٥٤ٔ دلؿَّد ليشء دلؿَّد" ٦ٕ٪ةق أفٌ »( ك٬ٮ ٝٮهل/ 1)
ٜ( راصٓ/ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، اتل٤ٕيٞةت، حتٞيٜ ٔجؽ «. ٫٤ٞٔ ذ لٟ املضؿَّد املذى٢ ث٫ ٌٞ )املع

 . 191 الؿمح٨ ثؽكم، ص

٧ةؿ الاكم٤ح[، ،( راصٓ/ ٦ُ٭ؿم2) ٫ آزةر" ]اأٔل  .279  ص ،6 ج  مؿدٌػٯ ، "دل٧ٔٮ

دىعيط جنيت  ، ٦٪ذؼت اخلةٝةين يف ٠نٙ ظٞةاٜ ٔؿٚةين،مبل ٔجؽ اهلل ،( راصٓ/ الـ٩ٮزم3)
 ادلي٨  دىعيط قٌيؽ صبلؿ إهليٌح، ملٕةت ٩ٛك٫، املؤ٣ٙ ؛97ػ96 ٦ةي٢ ٬ؿكم، ص

 .275 ص آمتيةين،
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ةِ ال ةٌػ يف حتٌي اّكاملًٌيث كاملكٌْٜٔيث ةني الشيئني ٖٔ قبلًث ذاحٌيث ةيٕ٘ٛا »
ٜسٜد، ويُٜف ك شيئني ػ حتٌي ةيٕ٘ٛا قبلًث احٌتاديٌث كارحتاط حب فب ال

ا ةاآلعؽ  ٕن ً ٜسٜد أك إكسٜدم ػ أضػٕٚا اعل اٌل ملاٗف ٖٔ َٜف أضػٕٚا ٗاًص ال
ٜايش اّـْٕاٗيٌ  ث. وإٌف حٍْ اّكبلًث مفخْؾٔثه مشٜبنا ةاألقػاـ حمخشتنا ةاّن

 .(1)«حلطٜؿ أضػٕٚا لآلعؽ كاٗكشاوٙ قْيٙ

حت٤ي٫٤ كييؿًصٓ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل إىل ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ىلع أقةس ز٥ يٮاو٢ 
ا ىلع أٌف املؽرىؾ كامل٤ٕٮـ احلٞيِف يف ا٤ٕ٣ٮـ احلىٮحٌلح املبلؾ املُؿكح، مؤًلٌ  ؽن

 ح.َم الىٮر كاملٕؿٚح ث٭ة م٭ٮديٌ 

ة لؿأم وؽر املذأهٌلني ك٨٦ يٮا٫ٞٚ الؿأم ٨٦ امل١ٛؿي٨،  ٞن ك٬ ١ؾا يٌذٌط كٚ
ة ٨٦ حلٌٮرٌم ٬ٮ أف يكٮف املؽرىؾ دلٌؿدنا ٨ٔ املةدٌ أٌف مبلؾ حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ ا

ة ثؾاد٫ ٨٦ ص٭ح أػؿل. كبةإلًةٚح إىل ، كأف يكٮف املؽرًؾ دلؿٌ ص٭حو  دنا كٝةا٧ن
ذ لٟ دكٮف كإٌٝيح امل٤ٕٮـ ىلع ادٌىةؿ كاردجةط كصٮدم ثٮإٌٝيح ا٣ٕةل٥ً؛ قٮاء 

حلٌٮرٌم اك٩خ ثني كإٌٝيح ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ كظؽة ظٞيٌٞيح، ٧٠ة يف ا٥٤ٕ٣ ا
ة ثة٣ٕةل٥ً كصٮدي   ُن ني الؿبٍ لذلات ثةلات أـ اكف امل٤ٕٮـ مؿدج ة ك٤ٕ٦ٮالن هل ٔك
٥٤ اجلٛف ثإٔٚةهلة ك ، أـ ىلع ا١ٕ٣ف، آزةر٬ةث٫ ٦س٢ ٥٤ٔ اهلل ثةملؼ٤ٮٝةت ٔك

ني الؿبٍ ث٫ اك٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ل٤٪ٛف  ة ثةمل٤ٕٮـ  ٔك ُن أم يكٮف ا٣ٕةل٥ً مؿدج
                                                                                              

 ،6 ج احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،  النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ،( 1)
 .163 ص
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٧ك٨ ٨٦ ػبلؿ د٘ييات َٛيٛح يف ٔجةرة ث٧جؽا٭ة. كيف ًٮء ٬ ؾا اتلع٤ي٢ ي
ٔؿض مبلؾ صة٦ٓ ىلع اجلعٮ اتلةل/ حيى٢ ا٥٤ٕ٣  (1)ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيئٌ 

احلٌٮرٌم ثةلنػٰء يف ظة٣ح تٌؿد ا٣ٕةل٥ً كامل٤ٕٮـ أك املؽرًؾ كاملؽرىؾ ىلع أف 
يكٮف ذ لٟ النػٰء ٔني كصٮد املؽرًؾ أك ٨٦ مؿادج٫ الٮصٮديٌح أك يكٮف كصٮد 

ة ثةإلًةٚح إىل تٌؿد ا٣ٕةل٥ً كامل ٕن ؽرًؾ، ال٧يؽرًؾ ٨٦ مؿادت كمؤكف كصٮدق. َج
ة ثةلات. ة دلٌؿدنا ٝةا٧ن ٌن  جيت أف يكٮف املؽرىؾ أي

٫ ال ي٧ك٨ أف يكٮف كيف ًٮء ٬ ؾا املبلؾ اجلة٦ٓ املة٩ٓ، ٨٦ الٮاًط أ٩ٌ 
 ٬٪ةؾ ٥٤ٔ ظٌٮرم ث٧ٮصٮدو ػةرجو ٨ٔ االٚرتاًةت اثلبلزح املؾ٠ٮرة.

املبلؾ" كحبر دلةؿ "كتؽر اإلمةرة إىل أٌف ٬٪ةؾ ٔبلٝح كزيٞح ثني حبر 
حلٌٮرٌم كصة٩ج٫ الٮصٮدم؛ ٚ٭٢ يذ٤ٌٕٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةملةدة أـ ال؟ ا٥٤ٕ٣ ا

ٓه ٨٦ د٤ٌٕٜ ا٥٤ٕ٣  ك٢٬ أٌف اظذضةب أصـاء املةدة ٨ٔ ثٌٕ٭ة اآلػؿ ٦ة٩
قب٤ح هل دكر ٦٭٥ يف دٕيني مبلؾ حتٜٞ احلٌٮرٌم ث٭ة؟ اجلٮاب ٨ٔ ٬ ؾق األ

يكذ٤ــ ٩َف  ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. إٌف ارشط تٌؿد امل٤ٕٮـ إًةٚح إىل تٌؿد ا٣ٕةل٥
٭ة اجلك٧يٌ  ٮاًر ح. ك٬ٮ ٦ة يٕين ثةجلتيضح أف ال ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةألصكةـ ٔك

ٮع ملجنإ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كحت٫ٞٞ.  ي٪ُجٜ ٤ٔي٫ املبلؾ املًٮ
                                                                                              

، 6 ج احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،  ( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ،1)
 يف الٮاردة ذ٠ؿ٬ة املذٞؽـ املذأهلني وؽر ٔجةرة ا٣ُجةَجةيئ، ا٣ٕبل٦ح ثٕجةرة كمبي٭ح. 275 ص

 .اإلارشاؽ ظ٧١ح ارشح ىلع د٤ٕيٞذ٫
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ة أقةقي   َن ؽَّ ارش ٔي ة يجؽك أٌف الرشط األػي، ك٬ٮ لـكـ تٌؿد امل٤ٕٮـ اٌلم 
كىلع ٬ ؾا ي٧ك٨ ٦ٕؿٚح  كرًلية أو٤ٌيح حلىٮؿ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، ٗي ٦ٕذرب.

ة ٦ٕؿٚح ظٌٮرٌيح، ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ يف ٥٤ٔ اهلل ثةألصكةـ يف  ٌن األصكةـ أي
٧ة ي٧ك٨ ظىٮؿ ا٥٤ٕ٣ . كىلع أقةس ٬ ؾا الؿأم املؼذةر ٚإ٩ٌ مؿدجح ا٢ٕٛ٣ اإل٣ ِمٌ 

احلٌٮرٌم ثةلنػٰء إذا كصؽ ادٌىةؿ كصٮدم ل٧٤ؽرًؾ ثةملؽرىؾ ثةإلًةٚح إىل 
٪ةؾ ظةصح إىل أف يكٮف النػٰء امل٤ٕٮـ دلٌؿدنا. ٠ٮف املؽرًؾ دلؿدنا، ك٣حف ٬

 كىلع ٬ ؾا ٚإف ظىٮؿ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٦جينٌّ ىلع زبلزح أرٌلفو ٚعكت، كَم/

 . االحٌتةد أك االدٌىةؿ كا٣رتاثٍ الٮصٮدم ثني كإٌٝيح ا٣ٕةل٥ً كامل٤ٕٮـ.2

 . تؿد ا٣ٕةل٥ً ٨ٔ اجلك٧ٌيح كاملةدة.1

ة ثؾاد٫.1  . أف يكٮف املؽرًؾ ٝةا٧ن

  ًٮء ٦ة دٌٞؽـ، كب٪ةءن ىلع الؿأم املؼذةر، يكٮف املبلؾ اجلة٦ٓ ٧٠ة ييل/يف

املبلؾ اجلة٦ٓ/ حيى٢ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم بيشءو إذا اكف ا٣ٕةل٥ً دلٌؿدنا ال 
ة ثؾاد٫، كبةإلًةٚح إىل ذ لٟ أف يكٮف  امل٤ٕٮـ، كأف يكٮف ذ لٟ ا٣ٕةل٥ً ٝةا٧ن

صٮديٌح أك أف يكٮف كصٮد ذ لٟ النػٰء ٔني كصٮد ال٧يؽرًؾ أك ٨٦ مؿادج٫ الٮ
 ال٧يؽرًؾ ٨٦ مؿادت كمؤكف كصٮدق.

ك٨٦ الٮاًط أٌف دلةؿ املٕيةر املؼذةر أم٢٧ كأكقٓ. ي٧ك٨ ٍٚٞ ا٥٤ٕ٣ 
 ي ة.احلٌٮرٌم ثةملٮصٮد اٌلم ال خيؿج ٨ٔ الرشكط اثلبلزح املؾ٠ٮرة، كإف اكف ٦ةدٌ 
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 اًذصار اهػهي باهذصوهّي واهذضورّي

يف دلةؿ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاحلىٮيٌل ٬ٮ ٢٬ ٨٦ ابلعٮث اجلؽيؿة ثةال٬ذ٧ةـ 
ؾا اتلٞكي٥ كحبٞيٞح  ٬ ؾا اتلٞكي٥ ظرصم أـ ال؟ امل١ٛؿكف اٌلي٨ ا٬ذ٧ٮا ث٭ 
ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاملٕؿٚح احلىٮحٌلح، ذ٬جٮا إىل أٌف ٬ ؾا اتلٞكي٥ ظرصم؛ ألفَّ 
ٞخ  ٌٞ املٕؿٚح إ٦ٌة حتى٢ ثٮاقُح الىٮر كاملٛة٬ي٥ ال٬٪ٌيح أك ثؽك٩٭ة. ٚإف حت

ٮاقُح املٛة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪ٌيح ِٚم ظىٮحٌلح، كإال ِٚم ظٌٮرٌيح. كىلع ٬ ؾا ث
األقةس ٚإف ا٣ٞك٧ني املؾ٠ٮري٨ يؽكراف ثني كصٮد الٮاقُح أك ٔؽ٦٭ة. كب٧ة 

ٌٜ آػؿ ثني اجلٞيٌني، ل لٟ ال ييذىٮر ٝك٥ آػؿ ل٥٤ٕ٤.  أ٫٩ ال يذعٜٞ م

٥ ادٛةؽ اجل٧يٓ ىلع ظرصٌيح اتلٞكي٥ املؾ٠ٮر، ٣ ١٪ٌ  ٭٥ ذ٠ؿكا أد٣ٌح ٗر
ذ٤ٛح يف ثيةف ذ لٟ. كيجؽك أٌف اػذبلؼ األد٣ح كد٤ٕي٤٭ة أك دبيح٪٭ة يؿصٓ إىل  خمي
االػذبلؼ يف دٕؿيٙ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل كا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. كًل٪٧ٮذج ىلع ذ لٟ، 
ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيئ بكجت ذ٬ةث٫ إىل أٌف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٬ٮ ظىٮؿ "٦ة٬يح" 

رٌم ٬ٮ ظىٮؿ "كصٮد" امل٤ٕٮـ ل٤ٕةل٥، ٝةـ امل٤ٕٮـ ل٤ٕةل٥، كا٥٤ٕ٣ احلٌٮ
كاٌٗفاـ اّكْٓ إىل اٌّفٕني ًفٕث »ثذع٤ي٢ ظرصٌيح ٬ ؾا اتلٞكي٥ ٧٠ة ييل/ 

ٜسٜدق  ٜ اّكْٓ احلطٜيٌل، أك ة ا ةٕاٚيخٙ ٚك ٌٔ ٜـ لْكالٓ إ ضارصة، وطغٜر املكْ
ٜ اّكْٓ احلغٜرمٌ   .(1)«ٚك

                                                                                              

٠ؾ لٟ راصٓ/  .174 املؿظ٤ح احلةديح ٔرشة، ص احل٧١ح، ، ثؽايح ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني( 1)
ة ٚيةيض، ص احل٧١ح، املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، ٩٭ةيح   .237ك 236 دىعيط ٗبلمًؿ
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 ي٧ك٨ دٞؿيؿ االقذؽالؿ الكة٣ٙ ذ٠ؿق اكآليت/
 أ٫٩ ٣حف ٬٪ةؾ كإٌٝيح قٮل الٮصٮد كاملة٬ٌيح.. ٨٦ الٮاًط 2
ة ل٤ٮصٮد.1 ٕن  . كإٌٝيح املة٬ٌيح دأيت دج
 . إذا ظرضت ٦ة٬ٌيح يشء ل٧٤يؽرًؾ، يذعٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل.1
 ظرض كصٮد يشء ل٧٤يؽرًؾ، يذعٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم.. إذا 2
. ٣حف ٬٪ةؾ يشء زة٣ر قٮل الٮصٮد كاملة٬يٌح، ليك يذعٜٞ حبىٮهل 3

 ٧ؽًرؾ.٥٤ٔه ل٤
 . اجلتيضح َم أٌف اتلٞكي٥ إىل ٥٤ٔ ظٌٮرم كظىٮيل، ظرصم.4

 كيؿد ثٕي اال٩ذٞةدات ىلع االقذؽالؿ املؾ٠ٮر كَم اكآليت/
/ ٔجةرة "ظٌٮر امل٤ٕٮـ ل٤ٕةل٥ إ٦ٌة ث٧ة٬يذ٫ أك ثٮصٮدق" ديٮ٥٬ً أٌف ٦ة  أٌكالن
ي٧ك٨ إدرا٫٠ ٬ٮ امل١٧٪ةت ٍٚٞ، كأ٦ة كاصت الٮصٮد اٌلم ٬ٮ كصٮد ثبل 

ح ٚ٭ٮ ػةرج ٨٦ ٬ ؾق ادلااؿة؛ كإف ٠٪ة ٥٤ٕ٩ يٞي٪نة أٌف ا٣ٕبٌل٦ح ٣حف هل ٦ة٬يٌ 
ة. ٌن ٓ ا٬ذ٧ة٫٦ يف ٬ ؾق ابلعٮث ٥٤ٔ كاصت الٮصٮد أي  ٦س٢ ٬ ؾق الؿؤيح، كمًٮ

 زة٩ينة/ ث٪ةءن ىلع اتلٕؿيٙ املؾ٠ٮر ال ي٧ك٨ حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ث٧ة 
ثح٪٧ة ٬ٮ ىلع األ٢ٝ ال يٞٮؿ ث٧س٢ ٬ ؾا  (1)ال ٦ة٬ٌيح هل، ٦س٢ كاصت الٮصٮد

 الؿأم كيؿل إماك٩ٌيح ٦ٕؿٚح اهلل ثة٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل.

                                                                                              

ـدم، حم٧ؽ دِف( 1)  .351 الؿ٥ٝ ،349 صاحل٧١ح،  ، د٤ٕيٞح ىلع ٩٭ةيح راصٓ/ مىجةح ي
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ؾا اتلٕؿيٙ خيذه دلةؿ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ثةملة٬ٌيةت ٚعكت  ة ل٭  ٞن زةثلنة/ كٚ
كال ي٧ذؽ إىل املٛة٬ي٥ امل٪ٌُٞيح كا٤ٛ٣كٌٛيح، يف ظني أٌف دلةؿ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل 

ٌيةت ٦ٛة٬ي٥ ٦٪ٌُٞيح ك٤ٚكٌٛيح كًلؾ لٟ ٌٝةية كاقٓ كين٢٧ إًةٚح إىل املة٬
 دذ١ٮف ٨٦ ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ املٛة٬ي٥.

ث٪ةءن ىلع ٦ة مٌؿ؛ الىعيط ٬ٮ أف ٩بنٌي ظرصٌيح دٞكي٥ ا٥٤ٕ٣ إىل احلىٮيٌل 
كاحلٌٮرٌم ثةلنك اتلةل/ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٦ٕؿٚح دذعٜٞ ث٘ي كاقُح الىٮر 

ٮاقُذ٭ة. ك٬ٮ ٦ة يٕين أٌف حتٜٞ كاملٛة٬ي٥ ال٬٪ٌيح، كا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٦ٕؿٚح ث
٬ ؾي٨ ا٣ٞك٧ني يٞٮـ ىلع كصٮد الٮاقُح أك ٔؽ٦٭ة ك٬ ؾاف األمؿاف ٩ٞيٌةف 
 بلٌٕ٭٧ة، كب٧ة أ٫٩ ال كاقُح ثني اجلٞيٌني ل لٟ ال ييذىٮر ٝك٥ آػؿ ل٥٤ٕ٤.

ةكيف ًٝجةؿ ٬ ؾا االدٌٛةؽ الٮاقٓ يف الؿأم اٌلم  ، ل٥ جنؽ يكةد أف يكٮف اع٦ 
ا ٨٦ خية٫ٛ٣ قٮل  املبل م٧كة اجليبلين ك٬ٮ ٨٦ دبل٦ؾة امليدا٦ةد ك٦ٕةرصن

كدلي٫ ٦جىنن ظٮؿ  لىؽر املذأهٌلني إذ يٕذٞؽ ثأف ٬ ؾا اتلٞكي٥ ٣حف ظرصي ة.
ا إىل ٬ ؾا املجىن.  ٥٤ٔ اهلل ثةألميةء ٝج٢ كصٮد٬ة، كٝؽ َؿح ٬ ؾا الؿأم اقت٪ةدن

كصٮد٬ة  ػبلوح الك٫٦/ ٨٦ ٗي امل٧ك٨ أف يكٮف ٥٤ٔ اهلل ثةألميةء ٝج٢
. ىلع أقةس ٬ ؾا ا٣ٞٮؿ، دٞكي٥ (1)آػؿ ٧ة ىلع حنٮو ة أك ظٌٮري ة كإ٩ٌ ظىٮحل  

ا٥٤ٕ٣ إىل احلىٮيٌل كاحلٌٮرٌم خيذه ثةمل١٧٪ةت كال ي٪ُجٜ ىلع كاصت 
                                                                                              

، ادلي٨ آمتيةين  يف/ قٌيؽ صبلؿ احلٞني، م٧كة، رقة٣ح مكةلٟ   ( راصٓ/ اجليبلين، املبٌل 1)
"٦٪ذؼجةیت از آزةر ظ٧١ةی ا٣ُم ايؿاف" ]خمذةرات ٨٦ مؤ٣ٛةت ظ٧١ةء إيؿاف اإلهل ٌيني[، 

 .444ك 437 ،417ػ416 ص ،1 ج
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ي٧ك٨  الٮصٮد. اهلل ي٥٤ٕ ثةمل١٧٪ةت ٝج٢ حتٞٞ٭ة. كيف رأي٫ أٌف ٦س٢ ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣ ال
٬ٮ ٨٦ ٩ٮع آػؿ. كٝؽ أیت ثؽحل٤ني ة كال ظٌٮري ة، كإ٧٩ة أف يكٮف ظىٮحل  
 إلزجةت رأي٫ ٬ ؾا/

 ل: الدليل األوّ 

 . ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةآلػؿي٨ حيى٢ ٨ٔ َؿيٜ ظٌٮر وٮر٥٬ ا٣ٕيجيٌح ل٧٤ؽرًؾ.2
 . ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ثةآلػؿي٨ حيى٢ ٨ٔ َؿيٜ ظٌٮر وٮر٥٬ ا٧٤ٕ٣ٌيح ل٤ٕةل٥.1
يف ذات  داػ٤ح٣حكخ . الىٮر ا٣ٕيجٌيح أك ا٧٤ٕ٣ٌيح لؤلميةء امل٤ٕٮ٦ح 1

 ا٣ٕةل٥ً، ث٢ َم ػةرج ذاد٫.
 . ٦ة يكٮف ػةرج ذات ا٣ٕةل٥ً ال يذعٜٞ يف ذاد٫.2
3 ٌٞ ؿيٜ ظٌٮر . اجلتيضح َم أٌف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاحلىٮيٌل اٌلم يذع  َ٨  ٜٔ

ني ذاد٫. الىٮرة ا٧٤ٕ٣يٌح أك ا٣ٕيجيٌح لؤلميةء، زااؽه   ىلع ذات ا٣ٕةل٥ ك٣حفٔ 
ؽرًؾ . اجلتيضح املكذؼ٤ىح ٨٦ 4 املٌٞؽ٦ح اخلةمكح تكذ٤ــ أف يكٮف ال٧ي

 ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاحلىٮيٌل، صة٬بلن ٨٦ ظير الات.
 . ٦س٢ ٬ ؾا االقت٪ذةج ممذ٪ٓ بنأف كاصت الٮصٮد.5

 : ي
 
 الدليل الثان

٧ٮـ ٦ٌٞؽ٦ةد٭٧ة منرتًلح.  االقذؽالؿ اثلةين منةث٫ه  لبلقذؽالؿ األكؿ، ٔك
إلدراؾ ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك اقت٪ذش ٨٦ االقذؽالؿ اثلةين أٌف ا
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ة إىل أمؿو  ٨٦ ػةرج ذاد٫ أم الىٮرة  احلىٮيٌل يكذ٤ــ أف يكٮف ا٣ٕةل٥ حمذةصن
ح. ك٬ ١ؾا يجذِم ث٪ة ٬ ؾا االقذؽالؿ إىل ٩تيضح ا٣ٕيجٌيح ل٤يشء أك وٮرد٫ ا٧٤ٕ٣يٌ 

املؽرًؾ إىل ٗيق؛ ٦س٧٤ة  ٦ٛةد٬ة أٌف ٦س٢ ٬ ؾق الؿؤيح تكذؽيع ظةصح ا٣ٕةل٥ً أك
 .(1)ذؽيع االقذؽالؿ األكؿ ص٭٢ املؽرًؾ ٨٦ ظير الاتيك

٨٦ الٮاًط أٌف ا٣ٕضـ ٨ٔ ظ٢ مكأ٣ح ٥٤ٔ كاصت الٮصٮد ثةألميةء ٝج٢ 
احلىٮيٌل ظؽكز٭ة دٚٓ ابلةظر املؾ٠ٮر إىل رٚي ظرص دٞكي٥ ا٥٤ٕ٣ إىل 

كاحلٌٮرٌم، يف ظني أٌف ٦س٢ ٬ ؾق املعؾكرات ال يججيغ أف دٮٕٝ٪ة يف حمؾكر 
أ٥ْٔ ٦س٢ اتل٪ةٝي، كأف جن٢ٕ ثني اجلٞيٌني )كصٮد كاقُح اكملٛة٬ي٥ 

  ٞ ؽ٦٭ة( م ة ال٬٪ٌيح ٔك ة زةثلنة، كإف اكف املبل م٧كة ل٥ يٌٞؽـ جلة ٦ٕىن كاًعن
ي احلىٮيٌل، ث٢ أمةر ل٤ٞك٥ اثلة٣ر ٨٦ ا٥٤ٕ٣ اٌلم كو٫ٛ ث٘ي احل ٌٮرٌم ٗك

 إحل٫ ىلع حنٮ اغمي.

إفَّ ٦ة حي٢ ا٣ٕٞؽة ٨٦ منلكح ٬ ؾا ابلةظر، ٬ٮ احل٢ اٌلم َؿظ٫ 
ملكأ٣ح ٥٤ٔ اهلل دٕةىل ثةألميةء ٝج٢ إجيةد٬ة. إٌف ٥٤ٔ اهلل  (2)وؽر املذأهٌلني

                                                                                              

، ادلي٨ آمتيةين  يف/ قٌيؽ صبلؿ احلٞني،  مكةلٟ رقة٣ح م٧كة، ( راصٓ/ اجليبلين، مبل 1)
"٦٪ذؼجةیت از آزةر ظ٧١ةی ا٣ُم ايؿاف" ]خمذةرات ٨٦ مؤ٣ٛةت ظ٧١ةء إيؿاف اإلهل ٌيني[، 

 .439ػ437 ص ،1 ج
 ،6 ج  احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ،2)

ة ٚيةيض،  احل٧١ح، ، ٩٭ةيح حم٧ؽظكني ا٣ُجةَجةيئ، ؛284 ػ 263  ص دىعيط ٗبلمًؿ
 



 مىةدر املٕؿٚح  ............................................................................ 218

٪٫ ثػ"ا٥٤ٕ٣ االدمةل يف ٔني ثؾاد٫ ٔني  ا٥٤ٕ٣ ثةملؼ٤ٮٝةت كييٕرٌب ٔ
ال١نٙ اتلٛىييل". ىلع أقةس ٦جؽإ ا٣تن١يٟ يف ظٞيٞح الٮصٮد، كصٮد 
امل٤ٕٮؿ كًل٧ةالد٫ ٝبفه ٨٦ كصٮد ا٤ٕ٣ح كًل٧ةالد٭ة. ك٨٦ ٬٪ة لك ٧٠ةؿ 
يذىٙ ث٫ امل٤ٕٮؿ ال ثٌؽ أف يكٮف ل٤ٕ٤ح يف ٦ٞةـ الات ىلع حنٮ بكيٍ 

ٮٝةت كدميٓ ٧٠ةالد٭ة ٚةف كدةـ. كب٧ة أٌف كاصت الٮصٮد هل كصٮد املؼ٤
 ظٌٮر ذاد٫ لاد٫ ٔني ظٌٮر خم٤ٮٝةد٫ هل.

٥٤ٔ كاصت الٮصٮد ثةملؼ٤ٮٝةت املةٌديٌح كاملضٌؿدة، ثٕؽ إًةٚح أٌف ي٧ك٨ 
ة. ك٬ ١ؾا ٌن ثٕؽ إجيةد املؼ٤ٮٝةت،  ،اإلجيةد كيف ٦ٞةـ ا٢ٕٛ٣ ظٌٮرم أي

ة. ٬ ؾا  ٌن إًةٚحن إىل ذ لٟ ا٥٤ٕ٣ الايت، حيى٢ هل ٥٤ٔ آػؿ يف ٦ٞةـ ا٢ٕٛ٣ أي
اجلٮع ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ٦جنتو ىلع كصٮد املؼ٤ٮٝةت. كىلع أقةس ٬ ؾا الؿأم ا٣ٞةا٢ إفَّ 

، ال ثٌؽ ٨٦ دىعيط احل٢ اٌلم َؿظ٫ وؽر  ٣ ِمٌ ا٥٤ٕ٣ اإل ا٣ٕٛيل ظٌٮرمه
. ٚعكت ا٣ٕٛيلٌ  ٣ ِمٌ ثةملؼ٤ٮٝةت أك ا٥٤ٕ٣ اإل ٣ ِمٌ إلاملذأهٌلني ظٮؿ ا٥٤ٕ٣ ا

ا  رأي٫، يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةإلًةٚح إىل ا٣ٕةل٥ً، ال ثٌؽ أف يكٮف امل٤ٕٮـ دلٌؿدن
ة؛ كذ لٟ ألف ٗيةب كاظذضةب األصـاء املةٌديٌح ٨ٔ ثٌٕ٭ة اآلػؿ يؤدم إىل  ٌن أي

ٌؿد امل٤ٕٮـ، املةٌديٌةت ىلع احلٌٮر؛ يف ظني يجؽك ٔؽـ رضكرة ت إماكفٔؽـ 
ة ي٧ك٨ أف دكٮف ٤ٕ٦ٮ٦ح دلل اهلل دٕةىل ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم؛  ٌن ث٢ املةٌديٌةت أي

                                                                                              

ـدم ، حم٧ؽ دِف، "آمٮزش ٤ٚك٫ٛ" املؿظ٤ح اثلة٩يح ٔرشة، ا٣ٛى٢ احلةدم ٔرش؛ مىجةح ي
 .كالكٌذٮف الكةدس ادلرس ،2 ج ]امل٪٭ش اجلؽيؽ يف د٤ٕي٥ ا٤ٛ٣كٛح[،
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كذ لٟ ألف ٗيةب كاظذضةب األصـاء املةٌديٌح ٨ٔ ثٌٕ٭ة اآلػؿ يؤدم أف ال 
دكٮف ظةرضة لاد٭ة، ٗي أٌف ٬ ؾا ال ي٧٪ٓ ظٌٮر٬ة ل٤ٕ٤ٌح املٮصؽة هلة كأف 

 .(1)يكٮف ٫٧٤ٔ ث٭ة ظٌٮري ة

، گيبليناًط أ٫٩ ىلع أقةس ٬ ؾا الؿأم، دجذَف حمؾكرات أد٣ٌح ا٨٦٣ الٮ
كَم لـكـ ا٣ٛٞؿ الايت أك اجل٭٢ يف ٦ٞةـ الات؛ ألف دميٓ ال٧١ةالت ظةرضة 
٥٤ كاصت الٮصٮد ث٭ة ٥٤ٔ ظٌٮرم كذايت؛  يف ٦ٞةـ ذاد٫ ىلع حنٮ بكيٍ ٔك

كذ٤ــ ٭ة ٔني الات ك٣حف ػةرج الات. إٌف ٦س٢ ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣ ال يكذ لٟ أل٩ٌ 
حتٜٞ املؼ٤ٮٝةت كال يبذين ىلع كصٮد٬ة. كب٪ةءن ىلع ٬ ؾا، يف حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ 
احلٌٮرٌم هلل ثةألميةء ٝج٢ إجيةد٬ة يف ٦ٞةـ الات، ال دكٮف ٔني ذات 
األميةء ظةرضة تل١ٮف ذات كاصت الٮصٮد حمذةصح إحل٭ة، أك أٌف ذات اهلل 

٧٠ة أ٫٩ يف ٦ٞةـ  دٕةىل خت٤ٮ ٨٦ ا٥٤ٕ٣، اٌلم ٬ٮ إظؽل الىٛةت ال٧١ةحلح؛
 ٌٞ ة يذع ٌن ٜ هل ٥٤ٔ آػؿ، ك٬ ؾا اجلٮع ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ٍٚٞ ٬ٮ ٦ة يبذين ىلع ا٢ٕٛ٣ أي

كصٮد املؼ٤ٮٝةت، ٣ ك٨ٌ ا٥٤ٕ٣ يف ٦ٞةـ الات ٗي ٦جنتو ىلع حتٜٞ املؼ٤ٮٝةت. 
 ٦ح.إذف ال د٤ــ املعةذيؿ املذٞؽٌ 

                                                                                              

، يف/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم د٤ٕيٞح ىلع األقٛةر، املبل ٬ةدم، ،( راصٓ/ الكزبكارم1)
 دِف حم٧ؽ ؛3 د٤ٕيٞح ،166ػ164 ص ،6 ج احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،

 اتلةقٓ درس ،2 ج، "آمٮزش ٤ٚك٫ٛ" ]امل٪٭ش اجلؽيؽ يف د٤ٕي٥ ا٤ٛ٣كٛح[، ا٣يدم مىجةح
 .444ك 352 ص؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، د٤ٕيٞح ىلع ٩٭ةيح احل٧١ح، كاألربٕٮف
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 اهًتيحة

رشيح، ك٬ٮ د أك املاكمٛح ٨٦ ا٣ُؿؽ األقةقٌيح ل٧٤ٕؿٚح ا٣بيٕؽُّ الن٭ٮ
ٓ اقت٪ةد ا٣ٕؿٚةء. كيف ا٣ٕؿٚةف اجلْؿٌم كا٣ٕؿٚةف ا٧ٕ٣يٌل، الن٭ٮد مىؽر  مًٮ
ل٧٤ٕؿٚح، كيكذُيٓ اإلنكةف ٨ٔ َؿي٫ٞ احلىٮؿ ىلع ٦ٕةرؼ ٠سية، ك٣ ك٨ 
٠يٙ دػ٢ مى٤ُط "الن٭ٮد" يف ا٤ٛ٣كٛح اإلقبل٦ٌيح كالالكـ اإلقبليٌم، 

ة زةثلنة إىل املٕؿٚح إًةٚحن إىل َؿيِف ٞن ٢ٕ َؿي  احلٮاٌس كا٢ٕٞ٣؛ ػةوح كأف كصي
رٌب  ا٣يت–١ٚؿة الن٭ٮد   كال اع٦حه  -"احلٌٮرٌم  ا٥٤ٕ٣"ثػ ا٤ٛ٣كٛح يف ٔ٪٭ة يٕي

ة دذ٤ُت ًن  ل٤٪ٛف؟ د٭ؾيجنة أك اردية
يجؽك أٌف َؿح ١ٚؿة الن٭ٮد أك ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم يف ا٤ٛ٣كٛح صةءت حتخ 

١ٚؿًة الن٭ٮد يف دأزي ١ٚؿًة املٕؿٚح ا٣ُٛؿٌيح ثةهلل يف اجلىٮص ادليجٌيح كًلؾ لٟ 
ا٣ٕؿٚةف. كىلع أم ظةؿ ٚإف اث٨ قح٪ة ٬ٮ أكؿ ٨٦ َؿح ١ٚؿة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 
ط ممة َؿظ٫ ا٣ٛةرايب، كاقذ٤٧ٕ٭ة يف ا٤ٛ٣كٛح كيف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح.  بنك أًك
٪ؽ ا٣ٞةء ٩ْؿة اعثؿة ىلع مؤ٣ٛةت اث٨ قح٪ة حنى٢ ىلع ٩ذةاش ٦ؾ٤٬ح ظٮؿ  ٔك

ٮع. كبٕؽ اث٨ قح٪ة كٌقٓ مي غ اإلارشاؽ دااؿة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٬ ؾا املًٮ
كأًةؼ إحل٫ أ٦س٤ح كمىةديٜ ٠سية. كي٧ٌس٢ رأم ميغ اإلارشاؽ يف ٬ ؾا املضةؿ 

ة أٌدل إىل أف ي٪ةؿ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٝجٮالن اع٦   ٛن ة. إذ يجؽك أٌف ٬ ؾق ا١ٛ٣ؿة ٦٪ُٕ
. ة ٦ذؽاكالن  ٝؽ أوجعخ يف ٔرصق مى٤ُعن

ٌم )املٕؿٚح ا٣يٌت حتى٢ يف اقذ٧ؿار ابلعر، كبٕؽ دٕؿيٙ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮر
دكف كاقُح الىٮر كاملٛة٬ي٥( كاص٭٪ة مكأ٣ح مكذٕىيح كَم ٦ة املٕيةر يف 
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حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم؟ إٍف اكف املٕيةر ٬ٮ احٌتةد أك ادٌىةؿ أك ظٌٮر الٮاٝٓ 
امل٤ٕٮـ دلل ا٣ٕةل٥ً، ٧ٚة ٬ٮ ٦جنأ ٬ ؾا احلٌٮر أك االحٌتةد؟ كيف أم ظة٣حو 

 االحٌتةد؟حيى٢ ٦س٢ ٬ ؾا احلٌٮر أك 
ة ل٤ؿأم املؼذةر أف  ميلءو  دٮو٤٪ة ثٕؽ حبرو  ٞن ثةمل٪ُٕٛةت إىل أ٫٩ ي٧ك٨ كٚ

ا كأف يكٮف ذ لٟ  يكٮف دلي٪ة ٥٤ٔ ظٌٮرم بيشء ٦ة ٚي٧ة إذا اكف املؽرًؾ دلؿدن
 يبذينالنػٰء ىلع ادٌىةؿ ثة٣ٕةل٥ً؛ دكف احلةصح إىل تٌؿد الٮاٝٓ امل٤ٕٮـ. ك٬ ١ؾا 

 ف ٍٚٞ كَم/ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ىلع زبلزح أرٌل
 كالؿبٍ الٮصٮدم ثني كإٌٝيح ا٣ٕةل٥ً كامل٤ٕٮـ  احٌتةد أك االدٌىةؿ .2
ة ثؾاد٫. 1تٌؿد ا٣ٕةل٥ً ٨٦ اجلك٥ كاملةدة.  .1  . أف يكٮف ال٧يؽرًؾ ٝةا٧ن

ؾا الؿأم، ٝؽٌ  ة ل٭  ٞن ة، كٚ ؾا ثحٌ٪ة ٦جنأ ٬ ؾا كػذة٦ن ة، كب٭  ٕن ٦٪ة ٦ٕيةرنا صة٦
كيف ٩٭ةيح ابلعر د٪ةكجلة ظرصٌيح  احلٌٮر أك االحٌتةد أك االدٌىةؿ الٮصٮدم.

 دٞكي٥ املٕؿٚح إىل احلٌٮرٌيح كاحلىٮحٌلح كحبس٪ة ادلحل٢ ىلع ذ لٟ.





: انعهى انحضىرّي؛ خصائصه انثانيانفصم انباب انثاني: 

 وأقسايه ويجانه

 .. ّ العلن الحضٌري

 ًأقساهو ًهجالو خصائصو

 





  

 ىةاهىكّد

ل٧٤ٕؿٚح احلٌٮريٌح ػىةاه ٠سية د٧ٌي٬ة ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل. ٥ْٕ٦ 
٬ ؾق اخلىةاه كصٮديح، ثةقتس٪ةء ابلٕي ٦٪٭ة دٌٕؽ ٦ٕؿٚيٌحن ٦س٢ ٔؽـ 
اظذ٧ةؿ اخلُإ ٚي٭ة. يف ٦ة ييل ٤٩ِف ٩ْؿة اعثؿة ىلع ٬ ؾق اخلىةاه ٣٘ؿض 
اتل٧يي ثني ٬ ؾق اخلىةاه كا٣ٛى٢ ثني اخلىةاه املٕؿٚيٌح كاخلىةاه 

لٮصٮديح، ز٥ ٩جعر إرصةع ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم إىل احلىٮيٌل، ك٩ُؿح يف ا
ٔٞةب ذ لٟ أ٥٬ دٞكي٧ةت ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. كيف حبر املٕؿٚح احلٌٮريٌح أ

ٓه ين٢٧ ال١سي  الٮاقٓ ٩ى٢ إىل ٩تيضح كَم أٌف ٩ُةؽ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاق
ؿظخ ٧٩ةذج  َي ٨٦ املٮارد. ٦٪ؾ ٔرص ميغ اإلارشاؽ إىل الٮٝخ احلةرض 

 ية صؽيؿة ثةبلعر كادلراقح.٠س

 يف اخلذةـ ٩ت٪ةكؿ ٔبلٝح املاكمٛح أك اتلضؿبح ا٣ٕؿٚة٩ٌيح ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ز٥ٌ 
كَم ٢٬ املٕةرؼ ا٣يٌت دي٪ةؿ ٨ٔ َؿيٜ املاكمٛح  ،وٕجحو  ٨ٕ٧٩ اجلْؿ يف مكأ٣حو 

كاتلضؿبح ا٣ٕؿٚة٩ٌيح ظٌٮرٌيح أـ ظىٮحٌلح؟ أـ ثٌٕ٭ة ظٌٮرم كابلٕي اآلػؿ 
٩جعر يف ٚى٢ مكذ٢ٞ ٦ة َؿح ٨٦ أمٮر د٪ٞي أذجةر  ظىٮيل؟ ثٕؽ ذ لٟ

ؽـ اظذ٧ةؿ اخلُإ ٚي٭ة. يف ٬ ؾا ا٣ٛى٢ ٩ٮاو٢ حبس٪ة  املٕؿٚح احلٌٮرٌيح ٔك
 ثتك٤يٍ الٌٮء ىلع ػىةاه ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم.
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 اهػهي اهذضورّي خصائص

ٔ٪ؽ اتلأم٢ يف دٕؿيٛةت ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل كاتل٪ٞيت يف 
٧١ةء املك٧٤ٮف يف ٬ ؾا املضةؿ، يتكىٌن جلة اتلٌٕؿؼ ىلع ز٪ةية ٦ة ٠ذج٫ احل

ني ٨٦ املٕؿٚح. كٝج٢ ذ لٟ يججيغ  ػىةاه أك أكص٫ االػذبلؼ ثني ٬ ؾي٨ اجلٔٮ
ؿح ٨٦ ػىةاه أك أكص٫ االػذبلؼ رٌب٧ة يٕٮد إىل  اتلججي٫ إىل أٌف ثٕي ٦ة يُي

كع؛ ٗي ػةٌوٌيح كاظؽة، أك رٌب٧ة ي٧ك٨ دٛؿيٓ اخلةٌوٌيح الٮاظؽة إىل ٌٔؽة ٚؿ
، ث٢ امل٭٥ ٬ٮ ٠جيةو  حو يٌ أٌف ٬ ؾا األمؿ )ٔؽيؽ اخلىةاه كًل٧يذ٭ة( ٣حف ذا أ٧٬ٌ 

 ا٣رتًلي ىلع أو٢ ٬ ؾق اخلىةاه كأكص٫ اتل٧ةيـ.

 عدم االتصاف بالصدق أو الكذب. 4

ا ل٤ع٧١ةء  ٬ ؾا اتل٧ةيـ أك املية ي٧ك٨ دتجٕ٭ة يف املؤ٣ٛةت ا٣ٞؽي٧ح صؽ 
ؾق  املك٧٤ني، ٚي٧ك٨ دتجٕ٭ة إىل ٔرص ميغ اإلارشاؽ. رٌصح ميغ اإلارشاؽ ث٭ 

ـؤاؿ/ إذا قْٓ ٔػرًؾ ٔا شيئنا اخلةٌوٌيح ك٦ٌي ثني ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاحلىٮيٌل/ 
ٜاب/ اّكْٓ  ء وٕا أدرًلٙ، كإف ضطِ وبل ةٌػ ٖٔ إف لٓ حيطِ يش املؽاةٌث؟ س

ٜرة وإذا ضطْج  ٜـ اإلرشاًٌيث املَؼ ا اّكْ ٌٔ الطٜرم جيب أف يكٜف َؼا، كأ
ٜ اإلعاوث اإلرشاًٌيث  ةكػ أف لٓ حكٖ، ويططِ لْٕػرًؾ يش ء ٔا لٓ يكٖ ٚك

 .(1)ال مري، كال حيخاج إىل املؽاةٌث

                                                                                              

ح الك٭ؿكردم ادلي٨  ، يف/ م٭ةباملنةرع كاملُةرظةت ادلي٨،  م٭ةبالك٭ؿكردم، ( 1) ، دل٧ٔٮ
 .489 ، ص1 مى٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ، ج
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ؾق - اإلارشاؽ ٠نيغ –رٌصح وؽر املذأهٌلني  ة اخلةٌوٌيح ث٭  ٌن ىلع لك . ك(1)أي
ظةؿ، أظؽ أ٥٬ أكص٫ د٧ةيـ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك ػىةاى٫ ٬ٮ ٔؽـ االدىةؼ 
ؽـ اتلُةثٜ؛ ثح٪٧ة ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل  ثةلىؽؽ كال١ؾب أك اتلُةثٜ ٦ٓ الٮاٝٓ ٔك
ؾق الىٛةت. ٧ٚة ٬ٮ ٦جنأ ٬ ؾا ا٣ٛةرؽ؟ كملةذا ال يذىٙ ا٥٤ٕ٣  يذىٙ ث٭ 

ؽ٫٦؟ صٮاب ٬ ؾق  احلٌٮرٌم ثةلىؽؽ كال١ؾب، أكاتلُةثٜ ٦ٓ الٮاٝٓ ٔك
 املكأ٣ح جيت حتؿٌي٫ يف ػىةاه أػؿل.

 عدم احتمال الخطإ. 2

ذ٢٧ كٝٮع اخلُإ ٚي٫، ثح٪٧ة ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل  ا٥٤ٕ٣ الن٭ٮدٌم أك احلٌٮرٌم ال حيي
٣حف ٠ؾ لٟ كحيذ٢٧ ٚي٫ اخلُأ. كيف ٦ة خيه ٬ ؾق املية ي٧ك٨ أف يٞةؿ/ ٦٪ؾ ٔرص 

ٕٮا ٬ ؾا االوُبلح كدججٌ٭ٮا احل٧١ةء اٌلي٨ ٠نٛٮا ١ٚؿة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كًك
ـق ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل، ظى٢ ادٌٛةؽ يف الؿأم ىلع أٌف  درصحينة أك د٤ٮحينة إىل د٧ةي
ٕنة ثةقتس٪ةء دٛكياد٫ كدٕجياد٫ ا٣يٌت دٌٕؽ  ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ال يٞج٢ اخلُأ )٬ ؾا َج
ؿ ٩ٮاعن ٨٦ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل(، ك٧ٌ٤ٝة دٮصؽ ٌٝيٌح ٤ٚكٛيٌح حتْٯ ث٧س٢ ٬ ؾا ا٣ٞجٮ

٭ة أظؽه ٨٦ احل٧١ةء.  ا٣ٕةـ حبير ل٥ ين١ٟ ٚي٭ة كل٥ يٕةًر
ؽـ  (2)٬٪ة ٝؽ ٩ٮاص٫ قؤاالن ٦ٛةدق ٦ة ٬ٮ ا٣ٛةرؽ ثني ٔؽـ اظذ٧ةؿ اخلُإ ٔك

                                                                                              

ادلي٨ آمتيةين،   ، املجؽأ كاملٕةد، دىعيط قٌيؽ صبلؿالنيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ( راصٓ/ 1)
 .111 ص 

 ( الم أذرب٩ةق اخلةويح اثلة٩يح ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرم كقجرشظ٫.2)
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ا كال خيذ٤ٛةف (1)االدىةؼ ثةل١ؾب ؾاف اتلٕجياف يٛيؽاف ٦ٕىنن كاظؽن ؟ ٚ٭ 
٥ ٦ة يرتاءل ٨٦ دٞةرب يف املٕىن ثني ٔؽـ اظذ٧ةؿ  اخلُإ قٮل ثةأل٣ٛةظ. كٗر

ؽـ االدىةؼ ثةل١ؾب، إال أ٩٭٧ة ٣حكة ٔني ثٌٕ٭٧ة اآلػؿ؛ أل٩ٌ  ٫ ث٪ةءن ىلع ٔك
اخلةٌوٌيح األكىل ال يذىٙ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةلىؽؽ أك ال١ؾب، كاتلُةثٜ أك 
ٌٝح  ٔؽـ اتلُةثٜ ٦ٓ الٮاٝٓ، ك٣ ك٨ يف اخلةٌوٌيح اثلة٩يح يىجط املٕىن أكرث د

٩ةٚينة إماك٩ٌيح االدىةؼ ثةل١ؾب أك  كيذٌٞؽـ ابلةظر املٕؿيف ػُٮةن إىل األ٦ةـ
اخلُإ. كىلع ٬ ؾا يف اخلةٌوٌيح اثلة٩يح دأكيؽه ىلع أٌف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ال يٌذىٙ 

ٌٚ ثةل١ؾب أك اخلُإ ٚعكت، ث٢ ظٌّت أ٩ٌ  ؿ ٚي٫ إماك٩ٌيح ٦س٢ ٬ ؾا ٫ ال دذٮ
ٓ اخلةوٌيتني إىل صة٩ت  ة ي٧ك٨ ًك ٕن االدىةؼ ٚإماك٩حذ٫ ٦٪ذٛيح ٚي٫. َج

٫ ال حمؾكر ٭٧ة قٮيح، أك َؿح لك كاظؽة ٦٪٭٧ة ىلع ظؽة؛ أل٩ٌ ثٌٕ٭٧ة كبية٩
 ٬٪ة يف ٚى٤٭٧ة أك ددل٭٧ة.

اإلماكؿ اآلػؿ اٌلم رٌب٧ة يسةر تةق اخلةٌوٌيح اثلة٩يح ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم َم أٌف 
ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم إف اكف ال يٞج٢ اخلُأ ٚ٭ٮ جلٛف الكجت ال يٞج٢ الىؽؽ أك 

ة؛ ٧٠ة أٌف اخلةٌوٌيح ٌن ة، كىلع أقةق٭ة  الىٮاب أي ٌن األكىل ىلع ٬ ؾق النةلكح أي
ال يذىٙ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةلىؽؽ كال ثةل١ؾب. كىلع ٬ ؾا ال يججيغ ظرص 
اخلةٌوٌيح اثلة٩يح ثٕؽـ اظذ٧ةؿ ػُإ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٍٚٞ، ث٢ يججيغ إوبلح 
ذ لٟ ىلع اجلعٮ اتلةل/ "ٔؽـ إماك٩ٌيح وٮاب ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كػُب٫"، ك٣ ك٨ 

٨٦ اال٩تجةق إىل مكأ٣ح كَم ث٧ة أٌف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٦ٕربِّ ٨ٔ الٮاٝٓ ال ثٌؽ 
ة كبذٕجي دٝيٜ كبٕيؽ ٨ٔ ال٧يكةحمح ٬ٮ ٔني الٮاٝٓ، ي٧ك٨ ٨٦ ػبلؿ  داا٧ن

                                                                                              

 ٌٮرم كارشظ٪ةق.( الم أذرب٩ةق اخلةويح األكىل ل٥٤ٕ٤ احل1)
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ة. كا٩ُبلٝنة ٨٦ ذ لٟ  ٌن اتلٮٌقٓ يف ٦ٕىن الىؽؽ، كوٙ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ث٫ أي
إ ٍٚٞ. ثةإلًةٚح إىل ي٪ىٌت ا٣رتًلي يف اخلةٌوٌيح اثلة٩يح ىلع ٔؽـ إماكف اخلُ

ذ لٟ ي٧ك٨ اقذ٧ٕةؿ لك٧ح "احلٜ" ثؽالن ٨٦ لك٧ح الىؽؽ تلض٪ت االقذ٧ٕةؿ 
املضةزم يف ٦س٢ ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ املٕؿٚح؛ ألف إظؽل املٕةين االوُبلظٌيح 

 .(1)ل٤عٜ، الٮصٮد ا٣ٕيين
ذرب ٔ ؽـ إماكف ٨٦ ثني دميٓ ػىةاه ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك الن٭ٮدٌم، يٕي

. (2)كيف الٮٝخ ذاد٫ أكرث٬ة ازةرة ل٤ضؽؿ ٨٦ اجلةظيح املٕؿٌٚيحأ٧٬٭ة  اخلُإ ٚي٫
ذ٢٧  ك٣ ك٨ ٦ة ٬ٮ مىؽر ٬ ؾا ا٣ٛةرؽ أك اخلةٌوٌيح؟ كملةذا ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ال حيي
ٚي٫ اخلُأ؟ ٔ٪ؽ اتلأم٢ يف دٕؿيٙ أك دٕؿيٛةت ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ي٧ك٨ 

ؿ ىلع اتلٮو٢ إىل ٟٚ ٣٘ـ ٔؽـ اظذ٧ةؿ اخلُإ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، كاحلىٮ
ؽ حبؽ ذاد٫ ػةٌوٌيحن  ؾق املكأ٣ح. كاجلٮاب ٨ٔ ٬ ؾق املكأ٣ح يٕي  أك ٦يةن  صٮاب ل٭ 

 أػؿل كٚي٧ة ييل ارشظ٭ة.

 عدم الواسطة. 3

يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ال دٮصؽ كاقُح اكملٛة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪يٌح ثني ا٣ٕةل٥ً 
٣ٕةل٥ً يؽرًل٫ كامل٤ٕٮـ أك املؽرًؾ كال٧يؽرىؾ، ث٢ امل٤ٕٮـ ذاد٫ ظةرض ٔ٪ؽ ا٣ٕةل٥ً، كا

ٮح  ث٘ي كاقُح املٛة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪يٌح. ك٬ ؾق اخلةٌويٌح ي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ٤ٔي٭ة ثًٮ
                                                                                              

 . 48( راصٓ/ اث٨ قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، النٛةء، اإلهل ٌيةت، ص1)
ؾق اخلةويح كاجلٞٮد املٮص٭ح إحل٭ة. 2) ؾا الكجت أٚؿد٩ة ا٣ٛى٢ اخلةمف ل٭   ( ل٭ 
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يف ثٕي دٕؿيٛةت ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. ٚ٭ ؾق اخلةٌويٌح من٭ٮدة ىلع األ٢ٝ يف دٕؿيٙ 
٪ؽ حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثأ٩ٌ  ٫/ "إدراؾ ث٘ي كاقُح الىٮر كاملٛة٬ي٥ ال٬٪يٌح". ٔك

اخلةٌويٌح أك اتل٧ةيـ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ك٬ٮ أمؿ كصٮدم ي٪١نٙ ٣٘ـ ٦س٢ ٬ ؾق 
ذرب ٦ية ٦ٕؿٚيٌح. ٚةخلُأ ي٧ك٨  ٔؽـ اظذ٧ةؿ اخلُإ يف ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮريٌح ا٣يٌت دٕي
دىٌٮرق يف اإلدراؾ اٌلم دكٮف ٚي٫ كاقُح ثني ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ. كاحلة٣ح ا٣يٌت يكٮف 

ا ٔ٪ؽ ا٣ٕةل٥ ٨٦ ٗي كاقُح، ال دلةؿ لٮٝٮع اخلُإ ٚي٭ة.  ٚي٭ة امل٤ٕٮـ ٩ٛك٫ ظةرضن
٪ة ٔ٪ؽ٦ة ٩ؿل محبنة يف مؿآة، ٨٧ٚ املعذ٢٧ ظىٮؿ اخلُإ؛ ٩ؾ٠ؿ ىلع قبي٢ املسةؿ أ٩ٌ 

ٌٕؿةن  املؿآة ٝؽ دكٮف حمٌؽثحن  ألفٌ   يف ١ٔك٭ة ل٤يشء ٧٠ة أك ٦ٞ
ه
، كرٌب٧ة حيى٢ ػُأ

ٕنة، ك٣ ك٨ ٔ٪ؽ٦ة ٩ؽرؾ ذات النػٰء ث٘ي كقةاٍ ٦س٢ املٛة٬ي٥ كال ىٮر ٬ٮ كاٝ
 ال٬٪يٌح، ١ٚيٙ ي٧ك٨ كٝٮع اخلُإ؟!

ٌط أٌف اخلةٌوٌيح اثلةثلح يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم َم ٔؽـ الٮاقُح؛ ك٬ ١ؾا يذٌ 
ا ٔ٪ؽ املؽرًؾ، كحيى٢ إدراؾ  َٚف ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ املٕؿٚح يكٮف املؽرىؾ ظةرضن
ا٣ٕةل٥ً ٨٦ ٗي كاقُح الىٮر كاملٛة٬ي٥ ال٬٪ٌيح. ك٬ ؾا ٦ة جي٢ٕ ا٥٤ٕ٣ 

يف ٔؽـ إماك٩ٌيح ػُإ ا٥٤ٕ٣  سٌ الن٭ٮدٌم ػةحلنة ٨٦ اخلُإ. كالاحلٌٮرٌم أك 
 احلٌٮرٌم ػ٤ٌٮق ٨٦ الٮاقُح.

ة ٔ٪ؽ حت٤ي٢ ٔؽـ اظذ٧ةؿ اخلُإ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أٌف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثحٌ٪ٌ 
ا املؽرىؾ يكٮف املٕؿٚح ٬ ؾق ٦س٢ كيف ،ثبل كاقُح  ٦ة ك٣ ك٨ ال٧يؽرًؾ، ٔ٪ؽ ظةرضن
ؾق املٞىٮد يع٭ة يف اجلْؿ كإ٦ٕةف ا٣ٕجةرة ٬ ؾق يف اتلأم٢ ٪ؽٔ ا٣ٕجةرة؟ ث٭   دًٮ

 راثٕح. ػةٌوٌيح أذجةر٬ة ي٧ك٨ أػؿل، كصٮديٌح ٦ية أك ػةٌوٌيح إىل ٩ذٮو٢
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يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كإٌٝيح امل٤ٕٮـ ٔني كإٌٝيح ا٥٤ٕ٣، ٦سةؿ ذ لٟ احلـف أك 
٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. كإٌٝيح امل٤ٕٮـ ا٣ٛؿح، َم ٨٦ احلةالت اجلٛكٌيح، من٭ٮدة ثة

كَم ا٣ٛؿح، كاظؽة ٦ٓ كإٌٝيح ا٥٤ٕ٣. كا٣ٛؿح امل٤ٕٮـ ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٬ٮ 
ا٥٤ٕ٣ ذاد٫، كا٥٤ٕ٣ ٬ٮ كإٌٝيح ا٣ٛؿح. ٚأظؽ٧٬ة ٔني األػؿ كا٣ٕبلٝح ثح٪٭٧ة 
ٮَّر ظي٪٧ة يكٮف  ٔبلٝح ا٣ٕيجٌيح كالٮظؽة ك٣حف دلٌؿد االحٌتةد، كاالحٌتةد ييذىى

٦ذعٞٞةف كمؿدجُةف ٦ٓ ثٌٕ٭٧ة، ك٣ ك٨ٌ املذعٜٞ ٬٪ة كإٌٝيح  ٬٪ةؾ محبةف
 كاظؽة ييجزتع ٦٪٭ة ٦ٛ٭ٮـ ا٥٤ٕ٣ ثةٔذجةرو ك٦ٛ٭ٮـ امل٤ٕٮـ ثةٔذجةرو آػؿ.

يف املٞةث٢، ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٣حف ىلع ٬ ؾق النةلكح. يف املٕؿٚح احلىٮحٌلح، 
٫ يف ٥٤ٕ٣؛ أل٩ٌ ػبلٚنة ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم، دكٮف كإٌٝيح امل٤ٕٮـ ٦٘ةيؿة لٮإٌٝيح ا

ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل، كإٌٝيح ا٥٤ٕ٣ ٬ٮ املٛ٭ٮـ أك الىٮرة املٮصٮدة يف ال٨٬، 
كامل٤ٕٮـ كاٝٓ ٦ذعٜٞ ػةرج ال٨٬. ٧٠سةؿ ىلع ذ لٟ، يف ٦ٕؿٚذ٪ة حببلكة 

ٌٞ ظىٮحٌلحه  ك٦ٕؿٚحه  ظٌّسٌّ  ا٣ٕك٢، ك٬ٮ إدراؾه  . ظبلكة 1ٜ أمؿاف/ ، يذع
املٛ٭ٮـ كالىٮرة ال٬٪ٌيح ا٣ٌيت . 2ا٣ٕك٢ كَم ٠يٌٛيح ٦ذعٞٞح ػةرج ال٨٬؛ 

دٕرٌب ٨ٔ الٮاٝٓ اخلةريج املؾ٠ٮر. كاملسةؿ اآلػؿ، اقذؾاكر ٚؿح أك ظـف احلٮـ 
ة، ك٦ٕؿٚذ٫ تؿم ىلع ٬ ؾق النةلكح. كيف ٦س٢ ٬ ؾق املةيض، اٌلم ا٩ذُم ظةحل  
. املٛ٭ٮـ 2. كإٌٝيح ٚؿح أك ظـف احلٮـ املةيض؛ 1املٕؿٚح، دٮصؽ كإٝيذةف/ 

ال٬٪ٌيح املٕرٌبة ٔ٪٫، ك٣ ك٨ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، ٧٤ٔ٪ة ٬ٮ ذات كالىٮرة 
الٮإٌٝيح امل٤ٕٮ٦ح احلةرضة ٔ٪ؽ٩ة. إذا ٠٪ة اآلف يف ظة٣ح ٚؿح أك ظـف، ٚةلٮاٝٓ 

أك االحٌتةد ٦ٓ ذ لٟ الٮاٝٓ.  دلي٪ة ك٩ؽرؾ ذ لٟ ثةالدٌىةؿ الٮصٮدٌم  امل٤ٕٮـ ظةرضه 
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ؼ أك احلـف ٬ٮ ٦ة يٮصؽ ٚي٪ة ٧٤ٔ٪ة احلٌٮرٌم ثة٣ٛؿح أك اخلٮ فٌ إك٨٦ ٬٪ة ٚ
 .(1)٨٦ ا٣ٛؿح أك اخلٮؼ أك احلـف ذاد٫

٬ ؾق اخلةٌوٌيح أك املية يف صة٩ت ا٥٤ٕ٣ ك٨٦ ظير اردجة٫َ ثةمل٤ٕٮـ، ك٣حف 
٨٦ صة٩ت ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ. ك٣ ك٨ ٢٬ ي٧ك٨ اتل٧يي ثني ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 

ةكاحلىٮيٌل ٨٦ ظير ا٣ٕةل٥ ك٨٦ ظير اردجة٫َ ثةمل٤ٕٮـ  ٌن جلٮاب ؟ اأي
 أػؿل كَم/ أك ػةٌوٌيحو  ثةإلجيةب ٨ٔ ٬ ؾا الكؤاؿ يجذِم ث٪ة إىل ٦يةو 

حاد العالم والمعلوم أو 5
ّ
صال الوجوديّ . ات

ّ
 بينهما االت

يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، امل٤ٕٮـ ظةرضه يف ا٣ٕةل٥ً كاملؽرىؾ ظةرض دلل املؽرًؾ. 
أػؿل ثح٪٭٧ة ادٌىةؿه ٬ ؾا الالكـ يٕين أٌف ا٣ٕةل٥ً كامل٤ٕٮـ ٦ٌذعؽاف، كبٕجةرةو 

ة/  ٌن ؛ ك٬ ؾا ٬ٮ اتلٕجي الٮارد يف ٔجةرة ميغ اإلارشاؽ أي اّكْٓ »كصٮدمٌّ
ا ٦ٓ امل٤ٕٮـ ك٣حف  إذا. (2)«الشٜٛدمٌ  احلغٜرٌم االحٌطايلٌ  ل٥ يك٨ ا٣ٕةل٥ ٦ٌذعؽن

ينرتط أك م٭ٮدمٌّ  ظٌٮرمٌّ  ، ال حيى٢ ٥٤ٔه كصٮدمٌّ  ثح٪٭٧ة ادٌىةؿه  . ك٬ ١ؾا، ي
 ٌٞ ٌٞ ٜ ا٥٤ٕ٣ يف حت ٜ ٬ ؾا االدٌىةؿ احلٌٮرٌم ٦س٢ ٬ ؾا االردجةط. ظيس٧ة يذع
 ٌٞ ة يف ٥٤ٔ الات ثةلات، ٬ ؾا االدٌىةؿ أىلع ٨٦ يذع ٕن ٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. َج

                                                                                              

٫( راصٓ/ ٦ُ٭ؿم، 1) ٧ةؿ الاكم٤ح[،مؿدٌػٯ، "دل٧ٔٮ  .272  ص ،6 ج  ی آزةر" ]اأٔل

ح مى٪ٛةت الك٭ؿكردم ادلي٨  يف/ م٭ةب، اتل٤ٮحيةت، ادلي٨  ( الك٭ؿكردم، م٭ةب2) ، دل٧ٔٮ
 .74  ص ،1 ج ميغ اإلارشاؽ، 
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ثني ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ يف ٥٤ٔ الات ثةلات يكٮف  االحٌتةد. ٚةالدٌىةؿ الٮصٮدٌم 
الٮظؽة كا٣ٕيجٌيح ىلع حنٮ الٮظؽة. كيف ٦س٢ ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، إًةٚح إىل 

ا. ٚة٣ٕةل٥ ٨٦  ل٥٤ٕ٤ كامل٤ٕٮـ، ٠ؾ لٟ ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ يكٮ٩ةف يف الٮاٝٓ، كاظؽن
ة ٔني ا٣ٕةل٥، ك٧٬ة  ظير الٮصٮد اخلةريجٌ  ٌن ٔني امل٤ٕٮـ، كامل٤ٕٮـ أي

ذجةر ٍٚٞ. إذف يف ٬ ؾق ا٣ُةاٛح ٨٦ املٕؿٚح احلٌٮرٌيح  ٦ذ٧ةيـاف ٨٦ ظير األ
ني ثٌٕ٭ة كاظؽه  ظير الٮاٝٓ اخلةريجٌ ا٥٤ٕ٣، كا٣ٕةل٥، كامل٤ٕٮـ ٨٦  ، ٔك

اآلػؿ. كٝؽ رٌصح اث٨ قح٪ة ثٕيجٌيح ككظؽة ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 
ٌٌ واّربمء قٖ املادٌ »لذلات ثةلات، ظير ٝةؿ/  ٜسٜد ة كاّكبلئي، املخط ي ةال

ا ٔكٌٜؿ ةؼاحٙ وٜٛ  ٜ أيغن املىارؽ، ٜٚ ٔكٌٜؿ ذلاحٙ، كألٌٗٙ قٌِ ةؼاحٙ ٚك
ِه ٔكٌٜؿ ذ ِه  احٙ. وؼاحٙي قٌ ، ال أٌف ٚ٘اؾ أشياء ٔخُرٌثة... وٌػ كٔكٌٜؿه  كاعً

ٜسب أف يكٜف اذنني يف اذلات كال  وٕٛج أٌف ٗىؿ َٜٗٙ ٔكٌٜالن كاعًبلن ال ي
ا  .(1)«يف االقختار أيغن

                                                                                              

/ راصٓ ٠ؾ لٟ،. 358ك 357 ص قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، النٛةء، اإلهل يٌةت،   ( اث1٨)
٫" مؿدٌػٯ، ٦ُ٭ؿم، ٧ةؿ" ]آزةر یدل٧ٔٮ  الـ٩ٮزم، ؛315 ػ 312  ص ،8 ج  ،[الاكم٤ح اأٔل

 قح٪ة اث٨ ٩ٍف ملةذا. 287 ادلي٨ اآلمتيةين، ص  دىعيط قيٌؽ صبلؿ إهلٌيح، ملٕةته  اهلل، ٔجؽ مبل
ذجةريح، ال١رثة ا٣ٕة٢ٝ كاملٕٞٮؿ  ك٨٦ الٮاًط أفٌ  ٚي٫ ا٣تن١يٟ ي٧ك٨ ال األمؿ ٬ ؾا ثح٪٧ة األ

ذجةريح ل٤ٕة ذجةر ٦ذٕؽداف يف ال٨٬، كظٌّت ٬ٮ يرٌصح ثةل١رثة األ ٢ٝ كاملٕٞٮؿ؟ ث٤عةظ األ
ذجةريح يف ٔجةرة  ث٧بلظْح وؽر الالكـ كذي٫٤ ي٧ك٨ اإلصةثح ث٧ة ييل/ ٦ٞىٮدق ٨٦ ٩َف ال١رثة األ

ذجةر امل١رثِّ لذلات، ٧٠ة رٌصح املعٜٞ الـ٩ٮزم ثؾ لٟ. ذجةر" ٬ٮ األ  "كال يف األ
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 كصٮديٌحه  كَم ٦يةه  -ح َم أٌف اخلةٌوٌيح اخلةمكح ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم كاخلبلو
ثح٪٭٧ة. ك٬ ؾا  مل٤ٕٮـ ثة٣ٕةل٥ كاالدٌىةؿ الٮصٮدٌم َم احٌتةد ا - ك٣حكخ ٦ٕؿٌٚيحن 

، كبةإلًةٚح إىل االحٌتةد  ٓو اٌلم يكٮف ٚي٫  -االدٌىةؿ أك االحٌتةد ذك ٦ٕىنن كاق
ذجةر ٍٚٞ  ثني ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ د٘ةيؿه  ٚ٭ٮ  -٨٦ ظير الٮاٝٓ ال ٨٦ ظير األ

يجٌيح ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ. ك٬ ١ؾا، ظيس٧ة حيرض ا ة كظؽة ٔك ٌن لٮاٝٓ امل٤ٕٮـ ين٢٧ أي
 ٌٞ ٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كالن٭ٮدٌم. دلل ا٣ٕةل٥ ىلع حنٮ االحٌتةد أك ا٣ٕيجٌيح، يذع

 ك٨٦ ٬٪ة ٚةملٕؿٚح احلٌٮرٌيح دٕين ظٌٮر الٮاٝٓ امل٤ٕٮـ دلل ا٣ٕةل٥.
ٌٞ ك٨٦ ٬٪ة يذٌ  ٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٬ٮ احٌتةد أك ادٌىةؿ كصٮد ٌط أٌف مبلؾ حت

املؿاد ٨٦ ٬ ؾا االحٌتةد أك االدٌىةؿ كأي٨ حتى٢ ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ. أ٦ٌة مكأ٣ح "٦ة ٬ٮ 
ؾق حبؽ ذاد٭ة مكأ٣ح ٦٭٧ح كٝؽ د٪ةكجلة٬ة يف ا٣ٛى٢ الكةثٜ.  ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٕبلٝح؟" ٚ٭ 
كاألمؿ اجلؽيؿ ثةإلمةرة ٬٪ة ٬ٮ أٌف اخلةٌوٌيح املؾ٠ٮرة ىلع و٤ح كزيٞح ث٧بلؾ حتٜٞ 

 ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، ث٢ ي٧ك٨ ٌٔؽ٬ة مبلؾ حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم.
يف ًٮء ٦جعر "احٌتةد ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ" ٝؽ خيُؿ يف ال٨٬ أٌف ٬ ؾق اخلةٌوٌيح 
ة؛  ٌن ال ي٪ٛؿد ث٭ة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كظؽق كإ٧٩ة د٪ُجٜ ىلع ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل أي
ة يذعؽ ا٣ٕةل٥ ثةمل٤ٕٮـ كيكٮف ىلع ادٌىةؿ كصٮدم  ٌن َٚف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل أي

احلٌٮرٌم. ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٫ٕ٦. ك٬ ؾا يٕين أ٩٭ة ٣حكخ ٨٦ خمذىةت ا٥٤ٕ٣ 
ة ال حيى٢ ثؽكف  كا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ينرتٌلف يف ٬ ؾق اخلةٌوٌيح، كا٥٤ٕ٣ أقةقن

 االدٌىةؿ الٮصٮدم ل٤ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ.
ؾا االماكؿ ال ثٌؽ ٨٦ مبلظْح أرٌلف ا٥٤ٕ٣  ٨٦ أص٢ ا٣ٕسٮر ىلع صٮاب ل٭ 

٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاحلىٮيٌل كأكص٫ د٧ةيـ٧٬ة ٨ٔ ثٌٕ٭٧ة يف ٬ ؾا اجلة٩ت. ا
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احلٌٮرٌم يٞٮـ ىلع رًل٪ني/ ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ، ثح٪٧ة ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل هل زبلزح 
أرٌلف كَم/ ا٣ٕةل٥، كالٮاقُح )كَم املٛ٭ٮـ كالىٮرة ال٬٪ٌيح(، كامل٤ٕٮـ. كيف 
االوُبلح تكًم الٮاقُح أك املٛ٭ٮـ كالىٮرة ال٬٪ٌيح "امل٤ٕٮـ ثةلات"، 

يكًٌم امل٤ٕٮـ "امل٤ٕٮـ ثة٣ٕؿض". كأٗ ٤ت األميةء امل٤ٕٮ٦ح ثة٣ٕؿض َم كي
األميةء اخلةرصٌيح املذعٞٞح يف ا٣ٕةل٥ اخلةريج، كَم ديؽرؾ ٨ٔ َؿيٜ الىٮر 
ال٬٪ٌيح. كالي٨ يٕذٞؽكف ثةحٌتةد ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ يف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل، ال 

 يٞىؽكف ثةمل٤ٕٮـ ٬ٮ ذ لٟ النػٰء امل٤ٕٮـ ثة٣ٕؿض.
ؿض. ٧ٚة ٨٦ً ظ١ي٥ يُؿح ٦س٢ ٬ ؾا كال يٌؽٔٮف احٌتةد ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ ثة٣ٕ

االداعء ٗي املٕٞٮؿ. كإذا اكف ٬٪ةؾ الكـ يف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٨ٔ احٌتةد ا٣ٕةل٥ 
كامل٤ٕٮـ، ٚةملؿاد ٨٦ امل٤ٕٮـ ٬ٮ امل٤ٕٮـ ثةلات ك٬ٮ الىٮرة ال٬٪يٌح. ك٬ ١ؾا 
يكٮف املٞىٮد ٨٦ احٌتةد ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ يف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٠ٮفى صٮ٬ؿ كذات 

ةل٥ ٦ذعؽة ٦ٓ امل٤ٕٮـ ثةلات، أم الىٮرة ال٬٪يٌح. ك٨٦ الٮاًط أٌف ا٣ٕ
الىٮر املٮصٮدة يف اجلٛف هلة ادٌىةؿ كصٮدم ثةجلٛف ك٦ذٌعؽة ٦ٕ٭ة. كيؤًلؽ 
ا٧٤ٕ٣ةء ٦٪ؾ ٔرص ميغ اإلارشاؽ إىل اآلف أٌف ٦س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح ظٌٮرٌيح. 

ل ة ظٌٮري ة ٚؾ  ٟ يكذ٤ــ كإذا ل٥ يك٨ ٥٤ٔ اجلٛف ثةلىٮر ال٬٪يٌح ٧٤ٔن
ا٣تك٤ك٢. ك٬ ١ؾا ٚةف الىٮر ال٬٪يٌح امل٤ٕٮ٦ح ثةلات ٦ذعؽة ٦ٓ ا٣ٕةل٥ً 
)ك٬ٮ اجلٛف( كىلع ادٌىةؿ كصٮدم ث٫. إذف ٥٤ٔ اجلٛف ث٭ة ظٌٮرم. 
كيكٮف ا٥٤ٕ٣ ظىٮحل ة ظي٪٧ة ديبلظِ الىٮر ال٬٪يٌح ٨٦ ظير ظاكيذ٭ة ٨ٔ 

٭ة ٦ٕرٌبة ٨ٔ األمٮر امل٤ٕٮ٦ح ثة٣ٕؿض. إذف الىٮر ال٬٪يٌح ٨٦ ظير ٠ٮ٩
األمٮر امل٤ٕٮ٦ح ثة٣ٕؿض َم ٤ٔٮـ ظىٮحلٌح. ك٨٦ ٗي املٕٞٮؿ احٌتةد ا٣ٕةل٥ 
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ح ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ. إذف ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ يف قيةؽ  كامل٤ٕٮـ ثة٣ٕؿض يف ٬ ؾق املض٧ٔٮ
ٝةٔؽة لكٌيٌح/ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ ٦ذٌعؽاف ٦ٓ ثٌٕ٭٧ة، ثح٪٧ة 

لٟ يف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيلٌ   .األمؿ ٣حف ٠ؾ 

 إمكان الحصول عىل واقع الوجود. 6

ي٧ك٨ احلىٮؿ ىلع كاٝٓ الٮصٮد ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٍٚٞ. ك٬ ؾق 
٫ ال ي٧ك٨ ٦ٕؿٚح كاظؽة ٨٦ اخلىةاه املٕؿٌٚيح ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم؛ كذ لٟ أل٩ٌ 

يط ذ لٟ ٬ٮ أٌف ا٥٤ٕ٣  الٮإٌٝيةت الٮصٮديٌح ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل. كدًٮ
ؾق احلىٮيٌل ٦ٕؿٚح حتى٢ ٔ ٨ َؿيٜ املٛة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪ٌيح. ك٦ة حيى٢ ث٭ 

املٕؿٚح إدراؾ ٦ٛ٭ٮيم كذ٬ين، كال ي٧ك٨ إدراؾ كاٝٓ األميةء ٨ٔ َؿيٜ 
املٛة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪ٌيح؛ ذ لٟ ألف النػٰء اخلةريج ٬ٮ ٔني كاٝٓ الٮصٮد، 
ا. ك٬ ؾا يٕين أٌف ا٣ُؿيٜ الٮظيؽ ملٕؿٚح كاٝٓ  ك٬ ؾا ٦ة ال يؽرًل٫ ال٨٬ أثؽن

ميةء ٬ٮ الن٭ٮد أك ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. كٝؽ ثنٌي وؽر املذأهٌلني ٬ ؾق اخلةٌوٌيح األ
ٜسٜد[ إال ةالشٜٛد احلغٜرمٌ »أك اتل٧ةيـ ثٞٮهل/  كال ؛ (1)كال يٕكٖ حكٌْٙ ]ال

 .(2)«يٕكٖ حكٌْٙ كإدراَٙ إال ةالشٜٛد احلغٜرمٌ 

                                                                                              

يف/ اث٨ قح٪ة،  "د٤ٕيٞةت ثؿ مٛةء" ]د٤ٕيٞةت ىلع النٛةء[، ؽ،( النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ٌ 1)
 . 178ص  اإلهل ٌيةت ٨٦ النٛةء،

ة/ املؤ٣ٌ 14، ص ٙ ٩ٛك٫، املنةٔؿ( املؤ٣ٌ 2) ٌن ٙ ٩ٛك٫، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر . كراصٓ أي
 .393 ػ 392 كص  412  ص ،1 ج  ح األربٕح،ا٤ٕٞ٣يٌ 
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٥ أ٫٩ يي٧ك٨ ٨ٔ َؿيٜ االقذؽالؿ كا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٦ٕؿٚح لٮازـ  ٥ٕ٩ ٗر
، ٗي أٌف ٦ٕؿٚح كاٝٓ (1)ال ثةل١٪٫ -كَم ٦ٕؿٚح ًٕيٛح  -كآزةر الٮصٮد ثةلٮص٫ 

الٮصٮد ال ديذةح إال ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. كبة٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ي٧ك٨ ٩ي٢ 
ني ٨٦ ٦ٕؿٚح األميةء كاملٮصٮدات ٍٚٞ/  ٩ٔٮ

 حه . ٦ٕؿٚح الٮإٌٝيةت ا٣ٕيجٌيح ٨ٔ َؿيٜ املٛة٬ي٥ ا٤ٛ٣كٌٛيح، كَم اع٦ٌ 2
يكًٌم  ٮارض الٮصٮد"، ٦س٢ ٦ٛ٭ٮـ الٮصٮد، كا٤ٕ٣ٌيح، كت ة ثػ"لٮازـ ٔك  اوُبلظن

 كاحلؽكث، كالٮظؽة.

 .. ٦ٕؿٚح ٦ة٬ٌيةت األميةء1
ح  ٨٦ الٮاًط أٌف ٬ ؾا اجل٧ٍ ٨٦ املٕةرؼ اك٣يت دؽػ٢ ٨٧ً املض٧ٔٮ
٪٫ كبةحلٌؽ، ث٢ َم ٦ٕؿٚح حنى٢ ٤ٔي٭ة ٨ٔ َؿيٜ  األكىل ٣حكخ ٦ٕؿٚح ثةل١ي

ديٌح ل٤ٮإٌٝيةت ا٣ٕيجٌيح، كبذٕجي وؽر املذأهٌلني، األكوةؼ كا٣ٕٮارض الٮصٮ
إ٩٪ة ٩ذٌٕؿؼ ىلع الٮإٌٝيةت ا٣ٕيجٌيح ٨ٔ َؿيٜ آزةر٬ة كلٮاز٦٭ة كبإٝة٦ح 

. حن٨ ٩ى٪ٓ ٌٝةية ٠سية ٨ٔ َؿيٜ املٛة٬ي٥ ا٤ٛ٣كٌٛيح ا٣ٌيت َم (2)االقذؽالؿ
ٮارض الٮصٮد، ك٨٦ ػبلؿ اتلأحلٙ ثح٪٭ة ٩ٞي٥ اقذؽالالت  أكوةؼ ٔك

ك٬ ١ؾا، دذأ٣ٙ ٦س٢ ٬ ؾق االقذؽالالت اعدة ٨٦ ٌٝةية ٦ٛة٬ي٧٭ة  ٤ٚكٌٛيح.

                                                                                              

  .53 ٙ ٩ٛك٫، املنةٔؿ، ص ( املؤ٣ٌ 1)

املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، احل٧١ح املذٕةحلح  ؛53 ص املنةٔؿ،  ،( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ2)
 .391ك 389 ، ص 1ج  يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،
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ًٞؽـ،  ٨٦ أكوةؼ الٮصٮد؛ كَم ٦ٛة٬ي٥ ٨٦ ٝجي٢ الٮظؽة، كاحلؽكث، كا٣
.كاحلؿًلح، كالٮصٮب، كاإلماكف، كا٤ٕ٣ٌ   ٌيح كامل٤ٕٮحلح، ٬ ؾا ٨٦ ص٭حو

٥ أٌف املة٬ٌيةت ظة٠يح ٨ٔ الٮصٮد كظؽكدق، ٣ ك٨ ال  ك٨٦ ص٭حو أػؿل، ٗر
٨ ػبلؿ ٦ٕؿٚذ٭ة، اتلٮو٢ إىل ٦ٕؿٚح ظىٮحٌلح ك٦ٛ٭ٮ٦ٌيح لٮصٮد٬ة، ي٧ك٨ ٦

٫ ٠سينا ٦ة ٩ٕؿؼ ٦ة٬ٌيح النػٰء ٧ٚة ثةلٟ ث٧ٕؿٚح كإٝ٭ة اخلةريج؛ كذ لٟ أل٩ٌ 
ك٣ ك٨ ال ٧٩ذ٤ٟ ٦ٕؿٚح ظٮؿ كصٮدق، أك ىلع ا١ٕ٣ف ٝؽ ٩ٕؿؼ كصٮدق ك٣ ك٨ 

٤ــ ٦ٕؿٚح ال ٩ٕؿؼ ٦ة٬يذ٫. كىلع ٬ ؾا ٚإف ٦ٕؿٚح ٦ة٬ٌيةت األميةء ال تكذ
 .(1)كصٮد٬ة أك ظٌّت ال تكذ٤ــ املٕؿٚح املٛ٭ٮ٦ٌيح لٮصٮد٬ة

كٌٚبلن ٨ٔ ذ لٟ، ٠يٙ ي٧ك٨ اتلٌٕؿؼ ىلع املة٬ٌيةت احلٞيٌٞيح لؤلميةء 
كذاديةد٭ة ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل؟ ٣ٞؽ أٝؿَّ لك ٨٦ اث٨ قح٪ة كا٣ٛةرايب 

ٌف اتلٮو٢ إىل . ك٨٦ ٬٪ة يجؽك أ(2)حبٞيٞح أٌف ٦ٕؿٚذ٭ة ٦ذٌٕسة أك ٦ذٌٕؾرة
ذةح ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣  ٦ٕؿٚح ظٞيٞح لك مٮصٮد؛ أم كصٮدق ككا٫ٕٝ اخلةريج، ٦ي
ا، كأ٦ة ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٚبل يٮو٤٪ة إىل ٦ٕؿٚح ظٞةاٜ األميةء؛  احلٌٮرٌم ظرصن

 كذ لٟ ألف كإٝ٭ة اخلةريج ٔني ذاد٭ة ك٬ٮ ممة ال يذٮو٢ إحل٫ ال٨٬.
ف ٦ٕؿٚذ٭ة ٦ذةظح إ ال٨٬، ٚكب٧ة أٌف كصٮد األميةء ككإٝ٭ة ال حيرض يف

                                                                                              

، د٤ٕيٞح ( يف ًٮء ٬ ؾق اجلٞةط ي٧ك٨ ا٩ذٞةد الكـ الكزبكارم )راصٓ/ الكزبكارم، املبل ٬ةدم1)
احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح  يف/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم،ىلع األقٛةر، 

 (.3 د٤ٕيٞح ،391  ص ،1 ج األربٕح، 

 ( راصٓ/ ٬ ؾا ال١ذةب، ا٣ٛى٢ األكؿ.2)
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٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٚعكت. ك٬٪ة ٩ٮاص٫ قؤاالن آػؿ ك٬ٮ ٢٬ ي٧ك٨ 
٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٦ٕؿٚح ٦ة٬يٌةت األميةء، إًةٚح إىل ٦ٕؿٚح كاٝٓ 
ككصٮد املٮصٮدات كاألميةء امل١٧٪ح؟ ك٢٬ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٧٠ة أ٫٩ ا٣ُؿيٜ 

ؼ ىلع الٮظيؽ إىل ٦ٕؿٚح كاٝٓ األميةء ككصٮد٬ة، ي٧ك٨ ٨٦ ػبلهل اتلٕؿٌ 
ة؟  ٌن  ٦ة٬يٌةت األميةء أي

يجؽك ثةدئ ذم ثؽء أٌف صٮاب ٬ ؾا الكؤاؿ ٬ٮ اجلَف؛ كذ لٟ ألف الٮصٮد 
ة ال ي٧ك٨ ٨ٔ َؿيٜ ٦ٕؿٚح أظؽ٧٬ة ٦ٕؿٚح  ٞن زااؽ ىلع املة٬ٌيح. كًل٧ة ثحٌ٪ة قةث
اآلػؿ. ك٦ٓ أٌف املة٬ٌيح ٨٦ ظير الٮاٝٓ مبلز٦ح ل٤ٮصٮد كال د٪ٟٛ ٔ٪٫،  

ل ٫ ٩ٌ إٟ ٨٦ ظير املٕؿٚح كّؿؼ اإلزجةت. ك٨٦ ٬٪ة ٚك٣ ك٨ٌ احلةؿ ٣حف ٠ؾ 
 بن٭ٮد كصٮد النػٰء ككا٫ٕٝ، ال دٕؿؼ ٦ة٬يذ٫.

ةؿ/ ٔ٪ؽ املـيؽ ٨٦ اتلؽٝيٜ كاجلْؿ ٩ٛ٭٥ أٌف اجلٮاب املؾ٠ٮر  ٝؽ يٞي
خيذه ثةملؽًرٌلت ذات املؿدجح الٮصٮديٌح الٌٕيٛح. ٦س٢ ٬ ؾق املؽًرٌلت 

مل١٧٪ح، ال دؽرؾ ٦ة٬يٌةد٭ة ٔ٪ؽ٦ة يذ١ٮف دلي٭ة ٥٤ٔ ظٌٮرم ثةملٮصٮدات ا
٨ٔ َؿيٜ املٕؿٚح الن٭ٮديٌح أك احلٌٮرٌيح، ثح٪٧ة املؽًرٌلت ذات ادلرصح 
لٟ ٦ة٬يٌذ٭ة ٨ٔ َؿيٜ  الٮصٮديٌح األٝٮل تكذُيٓ إدراؾ كصٮد٬ة كًلؾ 

 الن٭ٮد كا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم.
ؾق ا٣بكةَح،  إف ظ٢ٌ املنلكح املُؿكظح يف ٬ ؾا املضةؿ ال يذعٜٞ ث٭ 

ٌيح ٨ٔ ٬ ؾا الكؤاؿ ٦جين ىلع الؿأم املؼذةر يف مكأ٣ح أوة٣ح كاإلصةثح اجل٭ةا
الٮصٮد. كب٧ة أٌف الؿأم املؼذةر يٛيؽ أٌف املة٬ٌيح ظاكيح الٮصٮد كوٮرد٫ ال٬٪ٌيح 

ا ػةرصي   ة، ل لٟ ال ي٧ك٨ إدرا٠٭ة ٨ٔ َؿيٜ الن٭ٮد كا٥٤ٕ٣ ك٣حكخ أمؿن
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ا ٨٦ ابل عر كاجلْؿ، احلٌٮرٌم. كىلع لك ظةؿ، ٬ ؾق املكأ٣ح دذ٤ُت مـيؽن
ٓ د٧عيه كدبيني اآلراء كاحل٤ٮؿ املجت٪يح ٤ٔي٭ة ٬ٮ ٥٤ٔ الٮصٮد  كمًٮ

 ا٥٤ٕ٣. ةكأ٩ُٮلٮصي

ا وغتر قابل لالنتقال. كونه 7
 شخصيًّ

ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ّة٬ؿة مؼىٌيح كال ي٧ك٨ ٤ٞ٩٭ة ٔي٪نة إىل اآلػؿي٨؛ ٧٠ة 
ة إذا دجٌؽؿ ا٥٤ٕ٣  ٕن احلٌٮرٌم إىل ٬ٮ احلةؿ ثة٣جكجح إىل احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح. َج

ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ي٧ك٨ ٫٤ٞ٩ إىل اآلػؿي٨، ٣ ك٨ ٦ة يي٪٢ٞ ظيجبؾو ٬ٮ ٥٤ٔ 
 ظىٮيل ك٣حف ظٌٮري ة؛ أم امل٪ٞٮؿ ٬ٮ ٥٤ٔ ظىٮيل.
ة كدٌٕؾر ٫٤ٞ٩ إىل ا٣٘ي كيججيغ اإلمةرة إىل أٌف ٠ٮف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم مؼىي  

ؾق املٕةرؼ . كإ٧٩ة ٝؽ دكٮف َةاٛح ٨٦ ٬  (1)ال يٕين أٌف ٬ ؾق املٕةرؼ ػةٌوح
٧ٔٮ٦ٌيح كي٧ك٨ ألم مؼه احلىٮؿ ٤ٔي٭ة ثذضؿبح ك٩ي٢ مؿدجح ٦٪٭ة. ك٦ٕىن 
ذ لٟ أٌف ٠ٮف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم مؼىي ة ك٦ذٌٕؾرنا ا٩ذٞةهل إىل ا٣٘ي ال يت٪ةىف ٦ٓ 

                                                                                              

حتٜٞ ٦س٤٭ة ( كاملٞىٮد ٨٦ املٕؿٚح اخلةوح َم ا٣يت الحتى٢ إال لنؼه ػةص كالي٧ك٨ 1)
لؤلػؿي٨. كأ٦ة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم، كىلع األ٢ٝ ثٕي أٝكة٫٦، ٦ٕؿٚح ٧ٔٮ٦يح  كَل ذم مٕٮر 
ة ثٕةل٥ً دكف أػؿ. إذنا ٬٪ةؾ ٚةرؽ ثني املٕؿٚح  كاعل٥ً يؽرؾ ذادى٫ ٦سبلن ك٣حف إدراؾ الات خمذىن

لك اتلضؿبح الن٭ٮديح كاحلٌٮريح  النؼىيح كاملٕؿٚح اخلةوح  كًل٧ة قيأيت، "يف ظني أفٌ 
مؼه ػةوح ث٫ كال ي٧ك٨ ٤ٞ٩٭ة مؼىي ة إىل اآلػؿي٨، ك٣ ك٨ ٧ٔٮـ اجلةس ي١٧٪٭٥ ٩ي٢ 
٦س٢ ٬ ؾق اتلضؿبح، ٚ٭٥ ٦سبلن يؽرًلٮف ظٌٮر٥٬ أل٩ٛك٭٥. ك٬ ١ؾا ٚإف ٦س٢ ٬ ؾا الن٭ٮد أك 

لك مؼه يى٢ إىل ٬ ؾق اتلضؿبح دكف احلةصح إىل  ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ٧ٔٮيم ث٧ٕىن أفٌ 
 ٌٞ  ٜ(ارديةض" ٚذأم٢. )املع
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ة ٬ٮ أٌف ذات ٧ٔٮ٦ٌيح َةاٛح ٦٪٫. ك٦ٞىٮد٩ة ٨٦ ٠ٮف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم مؼىي  
٤ح لبل٩ذٞةؿ إىل اآلػؿي٨، ك٣ ك٨ ي٧ك٨ كمؼه ٬ ؾق اتلضؿبح اخلةٌوح ٗي ٝةث

أف حيى٢ لآلػؿي٨ ٦ة ي٧ةز٤٭ة، كي٧ك٨ لك مؼه تؿبذ٭ة كي٧ك٨ ا٩ذٞةهلة 
 إىل األػؿي٨ ثٕؽ حتٌٮهلة إىل ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل.

ك٬ ١ؾا يتجنٌي أٌف اخلةٌوٌيح أك املية األػؿل ا٣ٛةرٝح ثني ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 
. ٧ٚذ٤ٌٕٜ أك ٤ٕ٦ٮـ ا٥٤ٕ٣ كاحلىٮيٌل َم ٠ٮف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم مؼىي ة

ٌّٰ ىلع ادلكاـ؛ يف ظني أٌف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل يذ٤ٕٜ  احلٌٮرٌم أمؿه مؼىػ
ث٧ٛة٬ي٥ كوٮر كَم أمٮر لكٌٌيح. كظّت املٛة٬ي٥ اجلـاٌيح يف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل 
ي٧ك٨ أف د٪ُجٜ ىلع أكرث ٨٦ مىؽاؽ، ك٬ ؾا يٕين أ٩٭ة لكٌٌيح. كىلع لك ظةؿ، 

ل٤ٕ٧٤ٮـ أك املذ٤ٕٜ يف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل؛ ثح٪٧ة  اللكٌٌيح كاجلـاٌيح كوٛةف
 النؼىٌيح كوٙ ل٤ٕ٧٤ٮـ أك املذ٤ٕٜ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم.

ة،  ٌن ؿح ظٮؿ ٬ ؾق اخلةٌوٌيح أك املية، يجؽك أ٩٭ة ٦ٕؿٌٚيح أي َي ا إىل ٦ة  اقت٪ةدن
 ككص٫ ٦ٕؿٌٚيذ٭ة كاًط.

 عدم إمكانّية االتصاف باألحكام الذهنّية. 8

ا إىل أٌف الٮاٝٓ  امل٤ٕٮـ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، ظةرض دلل ا٣ٕةل٥ ثؽكف ٩ْؿن
يكذؼؽـ بنأ٫٩ اتلٮويٛةت ا٣ٌيت  كاقُح املٛة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪ٌيح؛ ل لٟ ال ت
يذىٙ ث٭ة ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٦س٢ النٟ، كاحلٞني، كاتلىٮر، كاتلىؽيٜ، 
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٢، كاالقذؽالؿ، كاتلٕؿيٙ، كاتلٛ٭ي٥، كاتلٌٛ٭٥ ٌٞ . ك٬ ؾا (1)كاتل١ٛي، كاتلٕ
ثةجلتيضح أٌف األظاكـ املذ٤ٌٕٞح ثة٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ال تسم يف ا٥٤ٕ٣  يٕين

ة. كىلع ٬ ؾا، كبكجت اػذىةص امل٪ُٜ كٝٮأؽق ثةملٛة٬ي٥  ٌن احلٌٮرٌم أي
كا٣ٌٞةية، ٚ٭ٮ ال ي٪ُجٜ ىلع ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح. ٚة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٚٮؽ 

أوٮؿ  امل٪ُٜ، كبٕجةرة أدؽ هل ٦٪٫ُٞ اخلةص ث٫. ٚةمل٪ُٜ املذؽاكؿ يٕة٣ش
اتل١ٛي أك ٝٮأؽ اتلٕؿيٙ كاالقذؽالؿ أك ٝٮا٩ني اتلع٤ي٢ كاالقت٪ذةج؛ 
ؾا ٚ٭ٮ ٗي ٩ةٚؾ يف ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح. كي٧ك٨ ٨٦ ػبلؿ دٮقيٓ ٦ٛ٭ٮـ  كل٭ 
احلٞني أك املٛة٬ي٥ املنةث٭ح هل، اقذؼؽا٦٭ة يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، كي٧ك٨ 

ا دٮويٙ ٦س٢ ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣ ث٭ة. كيف ٬ ؾق احلة٣ح، ٨٦ الٮا ـن ًط أٌف ٬٪ةؾ د٧ةي
 أقةقي ة ثني ٬ ؾي٨ االقذؼؽا٦ني.

كىلع لك ظةؿ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثٕجةرة صة٦ٕح/ املية األػؿل ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم 
كإظؽل ػىةاى٫ امل٧ية أ٫٩ ال يذىٙ ثةألظاكـ ال٬٪ٌيح؛ ألف ال٨٬ 
كأظاك٫٦ خيذه ثةملٛة٬ي٥ كا٣ٌٞةية. كىلع ٬ ؾا األقةس، لك ظك٥ ذ٬ين 

اتلىٌٮر،  ك٦ذ٤ِّٕٜ ثةلٮصٮد ال٬ين ال يؽػ٢ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. ك٬ ؾا يٕين أفٌ 

                                                                                              

، يف/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم، د٤ٕيٞحه ىلع األقٛةر، ( راصٓ/ ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني1)
 ٬ةدم املبل ؛2 د٤ٕيٞح ،257  ص ،6 ج  احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،

، احل٧١ح املذٕةحلح يف يف/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم ، د٤ٕيٞحه ىلع األقٛةر،الكزبكارم
3٫د٤ٕيٞح  األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ٧ةؿ ؛ ٦ُ٭ؿم، مؿدٌػٯ، "دل٧ٔٮ ی آزةر" ]اأٔل

 .275  ص ،6 ، ج الاكم٤ح[
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ٮع، كاملع٧ٮؿ، كاجلـيئ، كاللٌك، كاملة٬ٌيح،  كاتلىؽيٜ، كا٣ٌٌٞيح، كاملًٮ
كاحلاكيح، كاجلٮع، كاجلجف، كا٣ٛى٢، كاتلٕؿيٙ، كاالقذؽالؿ، كاحلٌؽ، 
كالؿق٥، كا١ٕ٣ف، ك٦ة مةلك٭ة ال دؽػ٢ يف دلةؿ املٕؿٚح احلٌٮرٌيح. ك٬ ؾا 

ة أٌف ١ٚؿة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم  ٕن ال ًو٤ح هلة ثةلٮصٮد ال٬ين الالكـ ال يٕين َج
كاملٛة٬ي٥ كالىٮر املٮصٮدة يف ال٨٬ ػ ٨٦ً ظير أ٩ٌ٭ة مٮصٮدة ػ أك أ٩٭ة ٗي 
مؿدجُح ث٫ ثذةدنة. ك٩ؾ٠ؿ ىلع قبي٢ املسةؿ أٌف إظؿاز وؽؽ ا٣ٌٞةية اتلع٤ي٤ٌيح 

. كيف (1)ح ممك٨ ٨ٔ َؿيٜ إرصةٔ٭ة إىل ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم حلٌ ك٦٪٭ة ابلؽ٬يةت األكٌ 
يكٮف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ث٧ٕىن ا٦ذبل٠٪ة تؿبح ذ٬٪ٌيح ٨ٔ ٦س٢ ٬ ؾق  ٬ ؾق احلة٣ح

ة؛ كقجت ذ لٟ ٬ٮ أٌف  ٌن ا٣ٌٞةية؛ ٧٠ة أٌف ٧٤ٔ٪ة ثةلىٮر ال٬٪ٌيح ظٌٮرمٌّ أي
.  ٠ٮف النػٰء ذ٬٪ي ة أمؿه ٝيةيسٌّ

 عينّية أو وحدة الِعلم والعاِلم. 9

ة كظؽةه ثني يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم إًةٚح إىل ٔيجٌيح ا٥٤ٕ٣ كامل٤ٕٮـ، دٮصؽ أ ٌن ي
 ا٥٤ٕ٣ كا٣ٕةل٥ً، ال أ٩ٌ٭٧ة ٦ذ٘ةيؿاف ثح٪٭٧ة احٌتةد كصٮدم.

                                                                                              

" ٌٝةية ية دىؽيٞةت برشی؛ ٦ٕؿٚخ كقةػذةر٬ةی ٬ة ، "مؤ٫ٛ٣زادق، حم٧ؽ ( راصٓ/ ظكني1)
 كالؿاثٓ ٔرش اثلة٣ر ا٣ٛى٢ ،[ا٣ٌٞةية أك اتلىؽيٞةت اإلنكة٩يح؛ املٕؿٚح كبىن ٔ٪ةرص]

" ]حبر ٦ٞةرف ىف ٦ٕةرص م٪ةيس ٦ٕؿٚخ در دُجيُف پژك٬یش" ٩ٛك٫، املؤ٣ٙ ٔرش؛
-؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، "درآ٦ؽی ثؿ ٦ٕؿٚخ215ػ  ٩198ْؿيح املٕؿٚح املٕةرصة[، ص 

م٪ةیس ك٦جةین ٦ٕؿٚخ ديىن" ]٦ؽػ٢ يف ٩ْؿيح املٕؿٚح كأقف املٕؿٚح ادليجيح[، ا٣ٞك٥ 
  األكؿ، ا٣ٛى٢ الكةدس.
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ؿاض كال١يٛيةت  ٤ي٫ ٚإف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٣حف ٨٦ ٝجي٢ اأٔل ٔك
ا ىلع ذات ال٧يؽرًؾ أك ا٣ٕةل٥ً، ٦ٓ أ٫٩   ي٧ك٨ أف يكٮفاجلٛكة٩يح، كال زااؽن

ا ة أك صٮ٬ؿن ًن ا٣ٕٞٮؿ احلٌٮرٌم . ك٩ؾ٠ؿ ٦سةالن ل لٟ ك٬ٮ أٌف ٥٤ٔ (1)امل٤ٕٮـ ٔؿ
ا ىلع ذاد٭ة. كًلؾ لٟ ٥٤ٔ اجلٛٮس  ثؾكاد٭ة، ٔني صٮ٬ؿ٬ة ا٣ٕٞبلين ك٣حف زااؽن
ة كال  ًن احلٌٮرٌم ثؾكاد٭ة ٔني صٮ٬ؿ٬ة اجلٛكةين. كٝؽ ال يكٮف امل٤ٕٮـ ٔؿ
ا؛ ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ ثة٣جكجح إىل ٥٤ٔ اهلل ثؾاد٫، ٚ٭ٮ ٔني ذاد٫. ٨٦ الٮاًط  صٮ٬ؿن

٥  أٌف ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣؛ أٔين ٥٤ٔ اهلل كى ٍٞ ثؾاد٫ ال صٮ٬ؿ كال ٔؿض؛ كذ لٟ ألف ٦ى
 اجلٮ٬ؿ كا٣ٕؿض ٬ٮ املٮصٮد امل٧ك٨، ك٣حف كاصت الٮصٮد.

ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم ػ ال يكٮف ا٥٤ٕ٣ ٔني ذات  احلىٮىل ػ ػبلٚنةيف ا٥٤ٕ٣ 
ا٣ٕةل٥ً، ث٢ ٧٬ة ٦ذ٘ةيؿاف، كلك كاظؽ ٦٪٭٧ة كصٮد ٦٪ٛى٢ ٨ٔ اآلػؿ، كإف 

ؿاض اك٩ة ٦ذعؽي٨ كصٮدي ة. ك٨٦ ٬٪ة ٚ إف ٧٤ٔ٪ة احلىٮيٌل ٨٦ ٝجي٢ اأٔل
ة كصٮدق ٦ذعؽ ٦ٓ كصٮد كال١يٛيٌ  ٕن ةت اجلٛكة٩ٌيح كهل كصٮد ٗي كصٮد ذكاد٪ة. َج

ة ظ٤ٮحل ة أـ وؽكري ة.  أ٩ٛك٪ة، كٝةا٥ ث٪ة، قٮاء أذرب٩ة ٝية٫٦ ثةجلٛف ٝية٦ن
ٌٙ ممة دٞؽـ أٌف اخلةٌوٌيح املؾ٠ٮرة ختذه ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم  ي٧ك٨ أف نكتن

ؾاد٭ة كال د٪ُجٜ ىلع األ٩ٮاع األػؿل ٨٦ املٕؿٚح احلٌٮرٌيح. كىلع لذلات ث
لٟ دميٓ أٝكةـ املٕؿٚح ٬ ؾا، ٚإ٩ٌ  ٫ يف َةاٛح أػؿل ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح كًلؾ 

احلىٮحٌلح يذعؽ ا٥٤ٕ٣ كا٣ٕةل٥ً، ال أٌف أظؽ٧٬ة ٔني اآلػؿ. كىلع قبي٢ املسةؿ، 
                                                                                              

ـدم، حم٧ؽدِف،1)  "آمٮزش ٤ٚك٫ٛ" ]امل٪٭ش اجلؽيؽ يف د٤ٕي٥ ا٤ٛ٣كٛح[، ( راصٓ/ مىجةح ي
 .221 ص كاألربٕٮف، اتلةقٓ ادلرس ،2 ج
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ح كظةالد٫ اجلٛكة٩يح، ال يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم لئلنكةف ثٞٮاق كإٔٚةهل اجلٮاحنيٌ 
يجيٌ  حه ثني ا٥٤ٕ٣ كا٣ٕةل٥، كال ثني ا٥٤ٕ٣ كامل٤ٕٮـ، ث٢ ا٥٤ٕ٣ دٮصؽ كظؽةه ٔك

 ٦ٌذعؽ ٦ٓ ا٣ٕةل٥ كًلؾ لٟ ٦ٓ امل٤ٕٮـ. 
٩ذٮو٢ ممة دٌٞؽـ إىل أٌف اخلةٌوٌيح اتلةقٕح ٗي ٦ة٩ٕح لؤلٗيةر كال َم صة٦ٕح 

 رٌيح كاحلىٮحٌلح.لؤلٚؿاد. إذف ال ي٧ك٨ اتل٧يي ث٭ة ثني املٕةرؼ احلٌٮ

 االستغناء عن القوى اإلدراكّية. 40

ي٧ك٨ ا٣ٕسٮر يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ىلع وٛح كصٮديٌح أػؿل كَم أ٫٩ يف ٦س٢ 
ٚنة ل٥٤ٕ٤  ٬ ؾق املٕؿٚح ذات ا٣ٕةل٥ دؽرؾ ثٮإٌٝيذ٭ة كاٝٓ امل٤ٕٮـ. ك٬ ؾا ػبل

ابلةَ٪ٌيح احلىٮيٌل ظير دكٮف ٬٪ةؾ ٌٝٮة إدرا٠ٌيح ٦ٌٕي٪ح اكحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح أك 
أك ا٢ٕٞ٣ دكٮف كاقُح ثني اجلٛف كامل٤ٕٮـ، كبٮاقُح د٤ٟ ا٣ٌٞٮة حتى٢ 
اجلٛف ىلع وٮرة أك ٦ٛ٭ٮـ ٨ٔ امل٤ٕٮـ، كبةجلتيضح دىجط اجلٛف اعملح ثؾ لٟ 
امل٤ٕٮـ ٨ٔ َؿيٜ د٤ٟ ا٣ٌٞٮة اإلدرا٠ٌيح. ك٬ ١ؾا يتجنٌي جلة أٌف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل 

يكًٌم "ص٭ةز ال٨٬"  .(1)خيذه جب٭ةز ٦ٕني ي
، إًةٚح إىل ا٣ٛةرؽ ثني ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل كاحلٌٮرٌم ٨٦ ظير ا٥٤ٕ٣ ك٬ ١ؾا

ة ٨٦ ظير ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ، كذ لٟ أٌف  ٌن كامل٤ٕٮـ، ٬٪ةؾ ٚةرؽ آػؿ ثح٪٭٧ة أي
اجلٛف حتذةج إىل ٝٮل إدرا٠ٌيح جلي٢ ا٤ٕ٣ٮـ احلىٮحٌلح؛ قٮاء أذرب٩ة د٤ٟ 

٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح دلٌؿد أداة ا٣ٌٞٮة اإلدرا٠ٌيح َم ذات املؽرًؾ، أـ أذرب٩ة ا
                                                                                              

(1) ٫ ٧ةؿ الاكم٤ح[، راصٓ/ ٦ُ٭ؿم، مؿدٌػٯ، "دل٧ٔٮ  .273ك 272  ص ،6 ج ی آزةر" ]اأٔل
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كاملؽرًؾ احلٞيِف ٬ٮ اجلٛف. كأ٦ة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٚ٭ٮ ال حيذةج إىل ص٭ةز 
 حلىٮؿ اإلدراؾ. حو ػةٌو  ة ىلع ٌٝٮةو ػةص ٦س٢ ال٨٬ ك٣حف ٦ججي  

يججيغ اتلججي٫ إىل أٌف اخلةٌوٌيح أك املية املؾ٠ٮرة ال دت٪ةىف ٦ٓ أذجةر 
ٌةء احلٌكػٌيح ٤ٕ٦ٮ٦حن ثة٥٤ٕ٣ اتلأزؿات املٮصٮدة يف احلٮاٌس  ا٣ْة٬ؿٌيح كاأٔل

ة. كإذا  ٌن ؾق ا٣ٞٮل ٩ٛك٭ة ظٌٮرم أي ة؛ ٦س٧٤ة أٌف ٧٤ٔ٪ة ث٭  ٌن احلٌٮرٌم أي
أرادت اجلٛف دٮّيٙ ٌٝٮة قٮاء اك٩خ ٌٝٮة إدرا٠ٌيح أـ حتؿيكيح، ال ثٌؽ أف 
دكٮف اعملح ث٭ة، ك٦س٢ ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣ ال يأيت ٨ٔ َؿيٜ ٦ٛة٬ي٥ كوٮر، ث٢ ٬ٮ 

اجلٛف هلة ٥٤ٔ ظٌٮرم ث٧ة ي٪ُجٓ كيٮصؽ يف د٤ٟ ا٣ٞٮل ث٢ يف ظٌٮرم. ك
ٌةء املؿدجُح ثذ٤ٟ ا٣ٞٮل  .(1)اأٔل

يٮاص٭٪ة قؤاؿ ٬٪ة ك٬ٮ/ إذا ٝج٤٪ة ثةلؿأم ا٣ٞةا٢ إٌف ٦ٕؿٚذ٪ة ظٌٮرٌيح 
ثةألظةقحف اجلةتح ٨ٔ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، كاتلأزؿات املٮصٮدة يف احلٮاٌس 

ٌةء احلٌكػٌيح، أال يؤدم ٬ ؾا ا٣ٞجٮؿ إىل ٩ٞي املية أك  ا٣ْة٬ؿٌيح كاأٔل
ة؟ ال مٟ أ٩٪ة ٩ؽرؾ اإلظكةقةت كاتلأزؿات املؾ٠ٮرة ٨ٔ  ٛن اخلةٌوٌيح املؾ٠ٮرة آ٩
٧٤٪ة ث٭ة ظٌٮرم، كب٧ة أٌف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٔني  َؿيٜ ا٣ٞٮل احلٌكػٌيح. ٔك
 الٮصٮد، ٚةف كصٮد ٬ ؾا اإلظكةس كا٥٤ٕ٣ ث٫ يشء كاظؽ، ك٬ٮ ٔي٪٫. ٬ ؾق

٥٤ٕ ث٭ة حتى٢ ثٮاقُح ٝٮل احلف ا٣ْة٬ؿم؛ إذ ٨٦ الٮاًط كا٣ اإلظكةقةت
أ٫٩ لٮال كصٮد ا٣ٞٮل احلٌكػٌيح ملة ظى٤خ اجلٛف ىلع ٦س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح. ك٬ ؾا 
يٕين أ٩٪ة لٮ اٚذٞؽ٩ة إظؽل ا٣ٞٮل احلٌكػٌيح، ٚكذٛٞؽ اجلٛف اإلظكةس 

                                                                                              

 راصٓ/ ٬ ؾا ال١ذةب، ا٣ٛى٢ األٌكؿ. (1)
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أٖ وٌػ ضف  املذ٤ٌٕٜ ثذ٤ٟ ا٣ٌٞٮة، ٧٠ة ٝةؿ ا٣ٞؽ٦ةء/  ٕن . كب٪ةءن (1)ا وٌػ وٌػ قْ
ح ٨٦ ٤ٔٮ٦٪ة احلٌٮرٌيح دؽرًل٭ة اجلٛف ٨ٔ َؿيٜ  ىلع ٬ ؾا ٬٪ةؾ دل٧ٔٮ
ا٣ٞٮل، كاجلٛف حتذةج إىل ٝٮل إلدرا٠٭ة، كبؽكف ٬ ؾق ا٣ٞٮل ال تكذُيٓ 
ؾا املجىن  ة ل٭  ٞن ة، ككٚ ٌن إدرا٠٭ة. ثةجلتيضح، اخلةٌوٌيح ا٣ٕةارشة صؽيؿة ثةتلأم٢ أي

ق اخلةٌوٌيح أك املية ٚي٧ة إذا حتذةج إىل إاعدة ٩ْؿ كإوبلح. كي٧ك٨ ٝجٮؿ ٬ ؾ
 رٌٚ٪ة الؿأم املؾ٠ٮر كرٌٚ٪ة الؿأم ا٣ٞةا٢ إٌف اإلدرااكت احلٌكػٌيح ظٌٮرٌيح.

44 . ّ ي
ّ والعين   عينّية الوجود العلمي

ٌٝٙ  -ننٮء ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ػ ػبلٚنة ل٥٤ٕ٤ احلىٮيٌل  ىلع وٮرةو ال يذٮ
ٜ ٦س٢ ٬ ؾق  ٌٞ ، ث٢ ٦جنأ حت ـو أك ٦ة٬يٌحو ـو أك ٦ٛ٭ٮ ٓو ٤ٕ٦ٮ املٕؿٚح ظٌٮر كاٝ

ٔ٪ؽ ا٣ٕةل٥ً. ك٨٦ ٬٪ة ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إ٫٩ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم يكٮف الٮصٮد 
. َٚف (2)ا٤ٕ٣ٌم كبٕجةرة أػؿل الٮصٮد اإلدراْف ل٤ٕ٧٤ٮـ ٬ٮ كصٮدق ا٣ٕيين

ؾا ٌٔؿؼ  ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، الٮصٮد اخلةريج ٔني الٮصٮد ا٤ٕ٣ٌم. كل٭ 
ييل/ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ظٌٮر  ابلٕي ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاحلىٮيٌل ث٧ة

الىٮرة ا٣ٕيجيٌح ل٤ٕ٧٤ٮـ دلل ا٣ٕةل٥، كا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ظٌٮر وٮرد٫ 
                                                                                              

٥٤ٕ ٝةؿ/ 311 ص اجلٌيؽ، اجلٮ٬ؿ يٮقٙ،  ث٨  احليٌل، احلك٨ (1) ٧٤نة »/ األٌكؿ امل ٞؽٔ  ٞىٍؽٚ  ة فى ؽ ظك  ٚٞ ٨٦
، راصٓ/ اث٨«. يؤٌدم إحل٫ ذ ٟل احلٌف  ٛةء، امل٪ُٜ،  ٠ؾ ٟل جؽ اهلل، الن ا٣رب٬ةف،  . 5 قح٪ة، احلكني ث٨ٔ 

ى٢  ٞة٣ح اثلةثلح، ا٣ٛ ٛيَف، امل بلءٔ  ٜ أثٮ ا٣ٕ  . 221 اخلةمف، ص حتٞي

ٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ2) ٤ٞيح األربٕح، ( راص ٛةر ا٣ٕ ٕةحلح يف األق  ،6 ج ، احل٧١ح املذ
٫ مؿدٌػٯ، ٦ُ٭ؿم، ؛162ك 157ػ156 ص ٧ةؿی آزةر" ]"دل٧ٔٮ  .357  ص ،8  ج ،[الاكم٤ح اأٔل
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. ٬ ؾا اتلٕؿيٙ كاتلٕؿيٛةت املنةث٭ح تني إىل إظؽل امل٧يات (1)ا٧٤ٕ٣يح
األقةقٌيح ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم كاحلىٮيٌل، كَم ٦ية ٝؽ دذؽاػ٢ ٦ٓ ثٕي 

ة أك دكٮف ٔي٪٭ة. ٌن  امل٧ٌيات األػؿل أي
يجٌيحه  ، يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٬٪ةؾ كظؽةه ظةؿو  ىلع لٌك  ثني الٮصٮد ا٤ٕ٣ٌم  ٔك

ل٤ٕ٧٤ٮـ كالٮصٮد ا٣ٕيين، ك٣ ك٨ يف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٣حف ٬٪ةؾ كظؽةه ثني 
ة. كبٕجةرة أػؿل  الٮصٮد ا٤ٕ٣ٌم ل٤ٕ٧٤ٮـ ككصٮدق ا٣ٕيين، ث٢ ٬ٮ ٦٘ةيؿ هل د٧ة٦ن
يف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ػ ػبلٚنة ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم ػ كاٝٓ امل٤ٕٮـ أك وٮرد٫ ا٣ٕيجٌيح 

٥٤ ٦ٛ٭ٮـ أك وٮرة أل٩ٌ ٗي كاٝٓ ا٥٤ٕ٣؛ كذ لٟ  ًٕ ٫ يف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل كإٌٝيح ا٣
 .(2)مٮصٮدة يف ال٨٬، كامل٤ٕٮـ كاٝٓ مٮصٮد ػةرج ال٨٬
. كيجؽك أٌف ٬ ؾق كاظؽةو  ٧٠ة دٌٞؽـ ي٧ك٨ إرصةع ٌٔؽة ػىةاه إىل ػةٌوٌيحو 

اخلةٌوٌيح؛ أم ٔيجٌيح الٮصٮد ا٤ٕ٣ٌم كا٣ٕيين ٣حكخ ػةٌوٌيح ٦٪ٛى٤ح كي٧ك٨ 
ةٌوٌيح الؿاثٕح كَم كظؽة أك ٔيجٌيح ا٥٤ٕ٣ كامل٤ٕٮـ، ث٢ ي٧ك٨ إرصةٔ٭ة إىل اخل

 ال٬ةب إىل أثٕؽ ٨٦ ذ لٟ كا٣ٞٮؿ إ٩٭ة د٤ٟ اخلةٌوٌيح حبؾاٚي٬ة.
تؽر اإلمةرة إىل أٌف اخلةٌوٌيح املؾ٠ٮرة قٮاء أرصٕ٪ة٬ة إىل اخلةٌوٌيح الؿاثٕح 

ةت ٦ٕؿٌٚيح أـ أذرب٩ة٬ة ػةٌوٌيح ٦٪ٛى٤ح كٝةا٧ح ثؾاد٭ة، هلة ٩ذةاش أك ٦ُٕي
ح ي٧ك٨ ىلع أقةق٭ة اتل٧يي ثني ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاحلىٮيٌل. كيف ا٥٤ٕ٣ ٦٭٧ٌ 

لٮصٮد ا٣ٕيين ٔني الٮصٮد ا٤ٕ٣ٌم، ٚإٌف ٦س٢ ٬ ؾا اجلٮع ااحلٌٮرٌم، إذا اكف 
                                                                                              

 ( راصٓ/ ٬ ؾا ال١ذةب، ا٣ٛى٢ اثلة٣ر، دٕؿيٙ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم.1)

ة ثني الٮصٮد ا٤ٕ٣ٌم ل٤ٕ٧٤ٮـ ثةلات كالٮصٮد ا٣ٕيين ل٤ٕةل٥ يٮصؽ احٌتةد ك٣حف2) ٕن  كظؽة. ( َج
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٨٦ املٕؿٚح ال يٞج٢ اخلُأ؛ كذ لٟ ألٌف اخلُأ ي٧ك٨ ظي٪٧ة ال يكٮف الٮصٮد 
ا. كىلع ٬ ؾا امل٪ٮاؿ ٚةفَّ ٬ ؾق اخلةٌوٌيح إًةٚحن إىل أ٩٭ة  ا٤ٕ٣ٌم كا٣ٕيين محبنة كاظؽن
ة دحلبلن ىلع ٔؽـ  ٌن دبنٌي ٔؽـ إماك٩ٌيح اخلُإ يف ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح، ِٚم د٧س٢ أي

اٛح ٨٦ املٕةرؼ. كىلع ٬ ؾا ٚإفَّ ٔيجٌيح الٮصٮد ا٤ٕ٣ٌم إماك٩ٌيح اخلُإ يف ٬ ؾق ا٣ُة
ا  -ىلع ػبلؼ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل  -كا٣ٕيين يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم  ٣حكخ أمؿن

 ة ٍٚٞ، كإ٧٩ة هلة ٩ذةاش أقةقٌيح يف اجلة٩ت املٕؿيف.كصٮدي  

42 
ّ
 المعلومعىل م العلم . امتناع تقد

، ٚجح٪٭٧ة ٦ٌٕيحه كال ي٧ك٨ ث٧ة أٌف ا٥٤ٕ٣ ٬ٮ ٔني امل٤ٕٮـ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 
أف ي٪ٛىبل ٨ٔ ثٌٕ٭٧ة. كاجلتيضح َم ٔؽـ إماكف دٌٞؽـ ا٥٤ٕ٣ ىلع امل٤ٕٮـ يف 
ؾق اخلةٌوٌيح أك املية أٌف ا٥٤ٕ٣  ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. ك٨٦ اجلذةاش األػؿل ل٭ 
احلٌٮرٌم ال يذ٤ٌٕٜ ثأمٮر ٦ٕؽك٦ح، ث٢ امل٤ٕٮـ أك املذ٤ٌٕٜ ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 

ة أمؿ مٮصٮد. ٪ة  داا٧ن ، ٨٦ مىةديٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٧٤ٔي ٨٦ ذ لٟ ٦سبلن
ثةألٕٚةؿ اجلٮاحنٌيح ا٣يٌت دأيت ٨٦ ٗي كاقُح ٦س٢ اتل١ٛي كا٣ٕــ كاال٩تجةق. 

مٮصٮدة ثة٢ٕٛ٣ كظةرضة ل٤٪ٛف ثٮصٮد٬ة  ظةؿ ٠ٮ٩٭ة٦س٢ ٬ ؾق األٕٚةؿ 
ا٣ٕيين، دكٮف ٤ٕ٦ٮ٦ح ل٤٪ٛف، كبـكاهلة يـكؿ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك الن٭ٮدٌم 

ة احلةالت كاال٩ٕٛةالت اجلٛكٌيح اكخلٮؼ، ث٭ة  ٌن كي٪ٕؽـ. كىلع ٗؿار ٬ ؾا أي
كاحلـف، كا٣ٛؿح، كالٮٌد، ظير ثـكاهلة يـكؿ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك الن٭ٮدٌم 
 ث٭ة، ك٦س٧٤ة ال يذعٜٞ ٥٤ٔ ظٌٮرم ث٭ة ٝج٢ ظؽكز٭ة، ٠ؾ لٟ ال يكذ٧ؿٌ 

يف ا٥٤ٕ٣  ٌٕيحه ا٥٤ٕ٣ كامل٤ٕٮـ ثح٪٭٧ة ٦ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ث٭ة ٔ٪ؽ زكاهلة؛ ألفٌ 
 احلٌٮرٌم كال ي٪ٛىبلف ٨ٔ ثٌٕ٭٧ة.
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يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، الٮصٮد ا٤ٕ٣ٌم ل٤ٕ٧٤ٮـ ٔني كصٮدق اخلةريج، كبٕجةرة 
أػؿل ٦س٢ ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣ كالٮصٮد ٨٦ ظير املىؽاؽ كاظؽ، كد٘ةيؿ٧٬ة ٨٦ 
ذجةر ال٬ين. كل لٟ، ٔ٪ؽ زكاؿ اخلٮؼ أك اتل١ٛي، أك  ظير املٛ٭ٮـ كاأل

ة، ك٣ ك٨ ث٧ة أٌف ٝٮة اخليةؿ حتِٛ اال٩تجةق، ي ٌن ـكؿ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ث٭ة أي
ةق ٨٦ اجلٛف كاألمٮر اجلٛكٌيح أك ا٣ُجيٕح كاألمٮر املةٌديٌح،  ٌٞ ثىٮرة ملة دذ٤

٭ة تكذُيٓ اقذؾاكر كحتِٛ د٤ٟ الىٮر يف اجلٛف أك يف إظؽل ٝٮا٬ة، ٚإ٩ٌ 
كبةجلتيضح  د٤ٟ الىٮر ٔرب إظٌةر٬ة ظٌّت ثٕؽ زكاؿ كا٩ٕؽـ كصٮد٬ة اخلةريج

زكاؿ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ث٭ة. ك٨٦ ٬٪ة تكذؾ٠ؿ ٌٝٮة اخليةؿ احلٮـ اخلٮؼ كاتل١ٛي 
كاال٩تجةق اٌلم اكف ثةألمف، ث٢ ظٌّت ا٩٪ة ٩ٞٮـ ث٤٧ٌٕيح دٛكي كحت٤ي٢ هلة 
٪ة ٝؽ ػٛ٪ة ثةألمف، ٚ٪ع٨ احلٮـ نكذضيل قجت  ة. ٨٦ ذ لٟ ٦سبلن ا٩٪ة إذا ٠ي ٌن أي

ؾا ا٣ٕةم٢ أك ذاؾ.ذ لٟ اخلٮؼ ك٩ٛ٭٥ أٌف ٤ٌٔذ٫ اك  ٩خ مؿدجُح ث٭ 
اجلتيضح َم أ٫٩ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم يكٮف ا٥٤ٕ٣ ٔني امل٤ٕٮـ، ك٨٦ ٗي 
ؾا ال يذ٤ٌٕٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثأمٮر ٦ٕؽك٦ح.  امل٧ك٨ أف يذٌٞؽـ ٤ٔي٫. كل٭ 
ك٣ ك٨ٌ اإلٝؿار ثىٌعح ٬ ؾق اخلةٌوٌيح يٌٕ٪ة أ٦ةـ اماكؿ وٕت ك٬ٮ إذا ل٥ 

مل٤ٕٮـ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، كأف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ال ي٧ك٨ دٌٞؽـ ا٥٤ٕ٣ ىلع ا
يذ٤ٌٕٜ ث٧ٕؽكـ، ١ٚيٙ ٩ٕذرب ٥٤ٔ كاصت الٮصٮد ثةملؼ٤ٮٝةت ٝج٢ إجيةد٬ة 
ة ظٌٮري ة؟ ٚإ٦ة أف ٩ذؼٌل ٨ٔ ٬ ؾق اخلةٌوٌيح، كإ٦ة أف ال ٩ٕذرب ٥٤ٔ  ٧٤ٔن

ة ظٌٮري ة.  كاصت الٮصٮد ثةألميةء ٝج٢ إجيةد٬ة، ٧٤ٔن
ث٧ة قٮاق  ٝج٢ إجيةد٬ة كبٕؽ إجيةد٬ة، كاظؽة ٨٦ مكأ٣ح ٥٤ٔ كاصت الٮصٮد 

أوٕت املكةا٢ ا٤ٛ٣كٌٛيح ا٣يٌت ثيًؾ٣خ ص٭ٮده ٠جية حل٤ٌ٭ة ىلع مٌؿ اتلةريغ، 
٣ ك٨ يجؽك أٌف ميغ اإلارشاؽ كاملعٜٞ ا٣ُٮيس ٝؽ ظبٌل منلكح ٥٤ٔ كاصت 
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الٮصٮد ثةملؼ٤ٮٝةت ثٕؽ إجيةد٬ة ثة٣ٞٮؿ ث٫٧٤ٕ احلٌٮرٌم ث٭ة. كأ٦ة مكأ٣ح ٥٤ٔ 
ت الٮصٮد ث٧ة قٮاق ٝج٢ اإلجيةد، ا٣يٌت َم أوٕت ٨٦ منلكح ٥٤ٔ كاصت كاص

الٮصٮد ثةملؼ٤ٮٝةت ثٕؽ اإلجيةد ٚٞؽ ظ٤ٌ٭ة وؽر املذأهٌلني ٨ٔ َؿيٜ مح٢ 
احلٞيٞح كالؿٝيٞح كأف كاصت الٮصٮد بكيٍ احلٞيٞح. كهل ٧٠ةؿ األميةء يف ٦ٞةـ 

 .(1)ذاد٫ ىلع حنٮ أىلع كأارشؼ
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ة ٨٦  ٌن ا٣ٛةرؽ اآلػؿ ثني ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاحلىٮيٌل )ك٬ ؾا ا٣ٛةرؽ أي
ظير ٦ذ٤ٌٕٞ٭٧ة(، ٬ٮ أٌف امل٤ٕٮـ أك املذ٤ٌٕٜ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كصٮد 
األميةء، ك٣حف ٦ة٬يذ٭ة؛ يف ظني أٌف األمؿ ىلع ا١ٕ٣ف ٨٦ ذ لٟ يف ا٥٤ٕ٣ 

ط ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ي٧ك٨ ٦ٕؿٚح كصٮد األميةء  احلىٮيٌل. كبٕجةرة أًك
ككإٝ٭ة ا٣ٕيين ٍٚٞ ك٣حف ٦ة٬يذ٭ة. ي٧ك٨ دبيني ٬ ؾا ا٣ٛةرؽ أك ٬ ؾق اخلةٌوٌيح 
كاالقذؽالؿ ٤ٔي٭ة ثة٣ٞٮؿ إٌف الٮصٮد زااؽ ىلع املة٬ٌيح ك٦٘ةيؿ هلة. املة٬ٌيح 
ظاكيحه ٨ٔ الٮصٮد كَم أمؿ ذ٬ين حييك ظؽكد كصٮد النػٰء، كَم يف الٮاٝٓ 

جح إىل كصٮد النػٰء ٚ٭ٮ ظٞيٞح ٔيجٌيح كػةرصٌيح ٨٦ ق٪غ املٛة٬ي٥. كأ٦ة ثة٣جك

                                                                                              

، ( لبلَبلع ىلع املـيؽ ظٮؿ ٬ ؾا املجعر ي٧ك٨ الؿصٮع إىل/ النيازٌم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ1)
 ٔجؽ مبل الـ٩ٮزم، ؛384 ػ 264  ص ،6 ج احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، 

 ػ 274 ص ٔرش، اثلةين ا٣ٛى٢ آمتيةين، ادلي٨ دىعيط قيؽ صبلؿ  إهلٌيح، ملٕةت اهلل،
ة ٚيةيض، املؿظ٤ح احل٧١ح،  ٩٭ةيح  حم٧ؽظكني، ا٣ُجةَجةيئ، ؛361 دىعيط ٗبلمًؿ

 اثلة٩يح ٔرشة، ا٣ٛى٢ احلةدم ٔرش.
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ا إىل أٌف الٮصٮد كاملة٬ٌيح ٦ذ٘ةيؿاف، ٚ ا. ك٩ْؿن ا٥٤ٕ٣  فٌ إال يأيت إىل ال٨٬ أثؽن
 .(1)ثأظؽ٧٬ة ال يكذ٤ــ ا٥٤ٕ٣ ثةآلػؿ

ٝؽ يجؽك أٌف املة٬يٌح مبلز٦ح ل٤ٮصٮد كال د٪ٟٛ ٔ٪٫، ك٨٦ ٬٪ة ٚةف ا٥٤ٕ٣ 
ك٨ٌ ٦س٢ ٬ ؾا االداعء ٚي٫ ال١سي ٨٦ ثأظؽ٧٬ة يكذ٤ــ ا٥٤ٕ٣ ثةآلػؿ. ٣  

ا ٦ة يكٮف دلي٪ة يف ا٥٤ٕ٣  املعةذيؿ ظٌّت ثة٣جكجح إىل ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل؛ ١ٚسين
احلىٮيٌل ٦ٕؿٚح ثةملة٬يٌح ٣ ١٪ٌ٪ة ال ٥٤ٕ٩ كصٮد٬ة، كال ٥٤ٕ٩ ٢٬ ٬ ؾق املة٬يٌح 
ة ٚٞؽ يكٮف دلي٪ة ٥٤ٔ ثٮصٮد يشء  ٌن مٮصٮدة أـ ال. كا١ٕ٣ف وعيط أي

ة؛ ٚٞؽ  ك٣ ك٨ ال ٥٤ٔ ٌن جلة ث٧ة٬يٌذ٫. ك٬ ١ؾا احلةؿ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أي
دكٮف ٦ة٬يٌح يشء مٮصٮدة يف ال٨٬ ثح٪٧ة كصٮدق ٗي ظةرض دلي٪ة ك٣حف 
دلي٪ة ٥٤ٔ ظٌٮرم ث٫. أك ىلع ا١ٕ٣ف، يكٮف كصٮدق ظةرض دلي٪ة 
ة دلي٪ة ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٣ ك٨ٌ ٦ة٬يذ٫ دل٭ٮ٣حه ٔ٪ة  كبةجلتيضح يكٮف ٤ٕ٦ٮ٦ن

ٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم بيشءو ٦س٢  كال ٦ٕؿٚح ٌٞ جلة ث٭ة. كىلع ٬ ؾا ٚعٌّت ٦ٓ حت
ٜ جلة ٥٤ٔه ث٧ة٬يذ٭ة كذاديٌةد٭ة، كال  ٌٞ اجلٛف اإلنكة٩يٌح، ٣ ك٨ ٝؽ ال يذع

ة. ًن ا أك ٔؿ  ٦ٕؿٚح دلي٪ة ثكٮ٩٭ة صٮ٬ؿن
ػبلوح ا٣ٞٮؿ َم أٌف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةلنػٰء ال يكذ٤ــ ا٥٤ٕ٣ ثؾادٌيةد٫، 

ٞن ٫ أل٩ٌ  ة ػ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثٮصٮد النػٰء ٗي ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ػ ٧٠ة ٤ٝ٪ة قةث
ث٧ة٬ٌيذ٫. ك٦ذ٤ٌٕٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم النػٰء ٩ٛك٫ ك٣حف ٦ة٬ٌيذ٫. كىلع ٬ ؾا 

                                                                                              

ـدم، حم٧ؽدِف،1) ٠ذةب اجلٛف، حتٞيٜ كدؽكي٨ حم٧ؽ  ارشح األقٛةر، ( راصٓ/ مىجةح ي
 .233ػ231 ص ٦٭ؿ،  قٕيؽم
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٨ َؿيٜ  ٥٤ ٦ة٬يذ٫ كذادٌيةد٫، ٔك األقةس ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةلنػٰء ال دٕي
 ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٍٚٞ ي٧ك٨ ٦ٕؿٚح ٦ة٬ٌيذ٫ كذادٌيةد٫.

ة ٬ ؾق اخلةٌويٌ  ٕن ح ا٣يٌت دٛيؽ أٌف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةألميةء ال يكذ٤ــ َج
املٕؿٚح )احلٌٮرٌيح( ث٧ة٬ٌيةد٭ة كذادٌيةد٭ة، ال دت٪ةىف ٦ٓ أٌف ذ لٟ النػٰء ثٕؽ 
٧٤٭ة احلٌٮرٌم ث٫، يجزتع ا٢ٕٞ٣ ٦ة٬ٌيذ٫ كدكٮف هل  ظٌٮرق دلل اجلٛف ٔك

ٮر ٨ٔ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ ٦ٕؿٚح ظىٮحٌلح ث٫. ٩ؾ٠ؿ ٦سةالن ل لٟ ٬ٮ أ٫٩ ثٕؽ ظٌ
ػٮؼو يف اجلٛف، دىٌٮرق ٌٝٮة اخليةؿ ز٥ دٞٮـ ثذع٤ي٫٤ تلجزتع ٦٪٫ ٦ٛ٭ٮيم 
"اخلٮؼ" ك"الٮصٮد". ك٦ٛ٭ٮـ اخلٮؼ يٕرٌب ٨ٔ َجيٕذ٫ ك٦ة٬ٌيذ٫، ك٦ٛ٭ٮـ 
"الٮصٮد" يٕرٌب ٨ٔ كصٮدق ا٣ٕيين كاخلةريج. ك٬ ١ؾا ثٕؽ حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 

 ثٮاقُح ٤٧ٌٔيح ثةلنػٰء ي٧ك٨ ا٥٤ٕ٣ ث٧ة٬ٌيذ٫ ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيلٌ 
اتلىٮيؿ ا٣يٌت يٞٮـ ث٭ة اخليةؿ ل٧٤ُٕيةت احلٌٮرٌيح، ك٩ؽرؾ ظي٪ؾاؾ 
ٌؽ ٨٦ ذادٌيةت  ة اٌلم يٕي ًن ٦ٌٞٮ٦ةت اخلٮؼ كذادٌيةد٫ ك٨٦ دم٤ح ذ لٟ ٠ٮ٫٩ ٔؿ
ٌؽ ٨٦ ذادٌيةت ٦ة٬ٌيح اجلٛف. ك٬ ١ؾا  ا اٌلم يٕي ٦ة٬ٌيح اخلٮؼ، كًلٮ٫٩ صٮ٬ؿن

ؿؼ ثة ة ل٤ؼةٌوٌيح املؾ٠ٮرة يٕي ٞن ٔؽل ٦ة يىةظج٫ ٨٦  -٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كٚ
ؿؼ ٦ة٬ٌيذ٫.  -ا٤ٕ٣ٮـ احلىٮحٌلح  كصٮد النػٰء امل٤ٕٮـ ٍٚٞ، ك٣ ك٨ ال دٕي

يؽرؾ ٦ة٬ٌيذ٫ ثٕؽ دأٌمبلت ذ٬٪ٌيح كإجيةد ممةز٫٤ يف  -أك اجلٛف  -كا٢ٕٞ٣ 
ة ػ ٨٦  احلاكيح كاتلٕجياجلٛف. كاملة٬ٌيح ظاكيح ٨ٔ الٮصٮد ك ٞن ػ ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة قةث

ؾا ال يٌذىٙ ث٫ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. أكوةؼ ا٥٤ٕ٣  احلىٮيٌل ال احلٌٮرٌم؛ كل٭ 
ىلع دٕؿيٙ ا٥٤ٕ٣  رٌب٧ة خيُؿ يف ال٨٬ أٌف اخلةٌوٌيح املؾ٠ٮرة ٦ججٌيحه 

احلٌٮرٌم ثة٥٤ٕ٣ ثةلٮصٮد، كا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ثة٥٤ٕ٣ ث٧ة٬ٌيح النػٰء، كدت٪ةقت 
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املؼذةر، . ك٣ ك٨ ال يت٪ةقت ٦ٓ اتلٕؿيٛةت األػؿل كػةوح اتلٕؿيٙ (1)٫ٕ٦
دٕؿيٙ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ث٧ٕؿٚح ٦ة٬ٌيح النػٰء،  ث٢ كيذٕةرض ٦ٕ٭ة؛ ألفٌ 

ين٢٧ املٛة٬ي٥ املة٬ٮٌيح ٍٚٞ كال ين٢٧ املٛة٬ي٥ ا٤ٛ٣كٌٛيح كامل٪ٌُٞيح، ٧ٚة 
ثةلٟ ثةتلىؽيٞةت. كىلع ٬ ؾا األقةس ٣حف ٨٦ الىعيط اتل٧يي ثني املٕؿٚح 

٥٤ٕ احلىٮيٌل املة٬ٌيح ك٦ذ٤ٌٕٜ احلٌٮرٌيح كاحلىٮحٌلح ٨ٔ َؿيٜ ٠ٮف ٦ذ٤ٌٕٜ ا٣
ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم الٮصٮد، أك أٌف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٬ٮ ٦ٕؿٚح املة٬ٌيح كا٥٤ٕ٣ 
احلٌٮرٌم ٬ٮ ٦ٕؿٚح الٮصٮد. ٚة٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٦ٕؿٚح ل٧٤ة٬ٌيح ك٦ٕؿٚح ل٤ٮصٮد 

٨ َؿي٫ٞ ي٧ك٨ ٦ٕؿٚح أكوةؼ الٮصٮد قٮاء ال٬ين أـ اخلةريج. ة، ٔك ٌن  أي
ةؿ يف صٮاب ٦ة ٬ٮ" ٚإذا اكف املؿاد ٨٦ امل يجؽك أٌف ة٬يٌح ٬٪ة اوُبلح "٦ة يٞي

اإلماكؿ كارد، ك٦س٢ ٬ ؾا اتل٧ةيـ ٗي وعيط ىلع أقةس اتلٕؿيٛةت األػؿل. 
ك٣ ك٨ ٣حف املٞىٮد ٨٦ املة٬يٌح ٦س٢ ٬ ؾا االقذؼؽاـ أك االوُبلح، ث٢ املؿاد ٦٪٫ 

اكف ٦ة٬ٮي ة أك ٦٪ُٞي ة أك  كقٮاءه  ،ةي  ة أـ لكٌ الىٮرة ال٬٪يٌح كاملٛ٭ٮـ قٮاء اكف صـاي  
٤ٚكٛي ة؛ ٧٠ة أٌف املؿاد ٨٦ الٮصٮد ٬ٮ ا٣ٕني اخلةرصيٌح ل٤يشء. ك٬ ١ؾا يؿدٛٓ 
اإلماكؿ املؾ٠ٮر كي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إفَّ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٬ٮ ٦ٕؿٚح كصٮد النػٰء 
كامل٤ٕٮـ ٚي٫ ٬ٮ الٮصٮد، كب٧س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح ي٧ك٨ اتلٮو٢ إىل الٮاٝٓ اخلةريج، 

٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٬ٮ املٕؿٚح ٨ٔ َؿيٜ املٛ٭ٮـ كالىٮرة ال٬٪يٌح ل٤يشء، ك٣ ك٨ٌ ا
كب٧س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح ال ي٧ك٨ اتلٮو٢ إىل الٮاٝٓ ٩ٛك٫؛ كذ لٟ ألف ا٣ٕني اخلةرصيٌح 

 ث٧ة أ٩٭ة ػةرصيٌح ال دأيت إىل ال٨٬ كال يأيت إىل ال٨٬ ٦٪٭ة قٮل املٛ٭ٮـ.
                                                                                              

 ( راصٓ/ ٬ ؾا ال١ذةب، ا٣ٛى٢ اثلة٣ر، دٕؿيٙ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم. 1)
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ة/ يف يف ًٮء ٦ة دٌٞؽـ، ٬ ؾق املية أك اخلةٌويٌح  ٌن هلة ٦ُٕيةت ٦ٕؿٚيٌح أي
ط، ث٧ة أٌف الٮصٮد  ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ال ي٧ك٨ إدراؾ الٮصٮد، كبٕجةرة أًك
يشء ػةريج ٚ٭ٮ ال ي٧ك٨ أف يأيت إىل ال٨٬، ك٣ ك٨ ثة٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل 
ي٧ك٨ أف دكٮف دلي٪ة ٦ٕؿٚح ٦ٛ٭ٮ٦ٌيح ٨ٔ األميةء كاألمٮر الٮإٝيٌح 

 ثٮاقُح املٛة٬ي٥ كا٣ٌٞةية.
ـ َم أٌف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٦ٕؿٚح كصٮد النػٰء، كا٥٤ٕ٣ ػبلوح الالك

ة ٦ٓ  ٕن احلىٮيٌل ٦ٕؿٚح املة٬ٌيح ا٣ٌيت دٕين ٦ٛ٭ٮ٫٦ كوٮرد٫ ال٬٪ٌيح، ٬ ؾا َج
ٕٮا ٦س٢ ٬ ؾا اتل٧ةيـ كا٠ٌؽكا ٤ٔي٫ ل٥ يك٨ هل٥ ٦س٢ ٬ ؾا  اظذ٧ةؿ أٌف ٨٦ ًك

ؾا اتلٛكي ك٬ٮ ة ل٭  ٞن أٌف ا٥٤ٕ٣  ا٣ٛ٭٥ كاتلٛكي ل٧٤ة٬ٌيح. كىلع لك ظةؿ، كٚ
ة ٦ٛة٬ي٥ ٗي  ٌن ثةملة٬ٌيح ٦ٕىن ين٢٧ اتلىؽيٜ كاتلىٌٮر، كاتلىٮر ين٢٧ أي
ة. كبةجلتيضح يكٮف ا٥٤ٕ٣  ٌن ٦ة٬ٮٌيح، دكٮف املية اثلةثلح ٔرشة وعيعح أي
احلىٮيٌل ظٌٮر املٛ٭ٮـ كالىٮرة ال٬٪ٌيح ل٤ٕ٧٤ٮـ )دكف ظك٥ أك ٦ٓ احلك٥( 

ٌيح ٦ٓ اخلٮاص األػؿل، كػةوح ٔ٪ؽ ا٣ٕةل٥، ك٣ ك٨ أال دذؽاػ٢ ٬ ؾق اخلةٌو 
الكةدقح؟ اإلصةثح ٨ٔ ٬ ؾا الكؤاؿ يذٌط ٨٦ ثٕؽ ا٣ٞةء ٩ْؿة ىلع اخلىةاه 

 كابلعٮث املُؿكظح ظٮهلة.

 عدم االندراج تحت مقولة. 44

األػؿل ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل َم ٔؽـ ا٩ؽراص٫ حتخ املية 
يط ٬ ؾق املية يججيغ اتل٧٭يؽ  ل لٟ ث٧ٌٞؽ٦ح مٮصـة/ يف دى٪يٙ ٦ٞٮ٣ح كتلًٮ
ذني/  ك٥ األميةء إىل دل٧ٔٮ . ممك٨ الٮصٮد. 0. كاصت الٮصٮد؛ 5املٮصٮدات دٞي

؛ أ٦ة ممك٨ الٮصٮد ٚي٧ك٨ ظؽ   ٨ٔ أٌم  قه ك٦زنٌ  حو ىٙ ث٧ة٬يٌ كاصت الٮصٮد ال يذٌ 
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ؿض، كَل حت٤ي٫٤ إىل كصٮد ك٦ة٬يٌ  ك٥ إىل صٮ٬ؿ ٔك ح. كاملة٬ٌيةت ثؽكر٬ة دٞي
ة، كي٧ك٨ دىٮر دٞكي٥ أك دٞكي٧ةت كاظؽ ٨٦ اجلٮ٬ؿ  ٌن كا٣ٕؿض هل أٝكةـ أي

ح ٨٦ املٛة٬ي٥ دٕرٌب ٨ٔ املٮصٮدات كأكوةؼ  ؾا ٚإف دل٧ٔٮ لٮصٮد٬ة. كب٭ 
٦ة٬ٌيةد٭ة كذادٌيةد٭ة كحتيك ٨ٔ ٦ة٬ٌيح األميةء )٦س٢ ٦ٛ٭ٮـ "اإلنكةف" 
ح أػؿل أكوةؼ ل٤ٮصٮد كَم ٦ٕرٌبة ٨ٔ كصٮد األميةء  ك"اجلةَٜ"( كدل٧ٔٮ

ـ()٦س٢ الٮظؽ ؽى ًٞ ح ٨٦ (1)ة، كا٤ٕ٣ٌيح، كالٮصٮد، كاحلؽكث، كا٣ . ك٬ ؾق املض٧ٔٮ
 .كال دؽػ٢ ٨٧ً ٦ٞٮالت املة٬ٌيح األكوةؼ كصٮديٌحه 

ح ا٣يٌت يٞٓ ٦ٛ٭ٮـ "ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم" ٧ً٪٭ة؟ ك٢٬ ٬ٮ ٨٦  ٦ة َم املض٧ٔٮ
املٛة٬ي٥ املة٬ٮٌيح أـ ٨٦ املٛة٬ي٥ ا٤ٛ٣كٌٛيح؟ ٔ٪ؽ اإل٦ٕةف يف ظٞيٞح ا٥٤ٕ٣ 

ة ٨٦ األكوةؼ الٮصٮديٌح ك٨٦ مؤكف احلٌٮرٌم  ٌن ٥٤ أي ًٕ ٩ؽرؾ أٌف ٬ ؾا ا٣
الٮصٮد. ٦ٛ٭ٮـ "ا٥٤ٕ٣" يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم حيى٢ ثةتلع٤ي٢ ال٬ين لٮصٮد 
ة ٦ة٬ٮي ة، ٧ٚة  ا٣ٕةل٥ً. ك٨٦ ٬٪ة ٚإف ٬ ؾا املٛ٭ٮـ ٩ٛك٫ ٣حف ٦ة٬ٌيح أك ٦ٛ٭ٮ٦ن

ة. كب٧ة أٌف املٛ٭ٮـ املؾ٠ٮر  ًن ؿى ٔى ا أك  كال  ٣حف ٦ة٬ٌيحن ثةلٟ أف يكٮف صٮ٬ؿن
ة ٦ة٬ٮي ة، ٚ٭ٮ ٨٦ النؤكف كاألكوةؼ كا٣ٕٮارض اتلع٤ي٤ٌيح ل٤ٮصٮد،  ٦ٛ٭ٮ٦ن

 كال يؽػ٢ حتخ أم ٦ٞٮ٣ح ٨٦ املٞٮالت املة٬ٮٌيح.
                                                                                              

املٕؿٚح ا٣برشيح[،  أقف] ”٬ة زيؿقةػخ برشی؛ ٦ٕؿٚخ“ زادق، حم٧ؽ،  ( راصٓ/ ظكني1)
ث٪ؽی ٦ٛة٬ي٥ از ٦٪ْؿ ٦ذ١ٛؿاف مك٧٤ةف" ]دجٮيت ا٣ٛى٢ اثلة٣ر؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، "َج٫ٞ

، اقٛ٪ؽ 99ا٣ٕؽد املٛة٬ي٥ ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ امل١ٛؿي٨ املك٧٤ني[، دل٤ٌح "٦ٕؿٚخ" الن٭ؿيح، 
 .36ػ28 ، ص1384
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تؽر اإلمةرة إىل أٌف اتل٧ةيـ أك اخلةٌوٌيح املؾ٠ٮرة ال دت٪ةىف ٦ٓ أ٫ٌ٩ يف دلةؿ 
كد٪ؽرج حتخ ٦ٞٮ٣ح  امل١٧٪ةت أك املؼ٤ٮٝةت، دكٮف لذلات ا٣ٕةمًلح ٦ة٬ٌيحه 

ة يف ٬ ؾا املٮرد  ٌن اجلٮ٬ؿ. ٬ ؾا األمؿ ال يكذ٤ــ أف يكٮف ٦ٛ٭ٮـ "ا٥٤ٕ٣" أي
ة، ٦ٛ٭ٮـ "ا٥٤ٕ٣" يف ا٥٤ٕ٣  ٞن ة حتخ ٦ٞٮ٣ح اجلٮ٬ؿ؛ أل٫ٌ٩ ٧٠ة مٌؿ قةث ٦٪ؽرصن
ة ٦ة٬ٮي ة ظٌّت ي٤ــ  احلٌٮرٌم ٨٦ أكوةؼ كمؤكف الٮصٮد ك٣حف ٦ٛ٭ٮ٦ن

ط يف ٦ة خيٌه ا٥٤ٕ٣  ٬ ؾاك إظؽل املٞٮالت.إدراص٫ حتخ  الالكـ أًك
ة؛ ألٌف ذاد٫ املٌٞؽقح ٦زٌن٬حه  ؛احلٌٮرٌم هلل ًن ا كال ٔؿ ؾا ا٥٤ٕ٣ ٣حف صٮ٬ؿن ٚ٭ 

.  ٨ٔ لٌك ٦ة٬ٌيحو كٌَل ظؽي كال دؽػ٢ ٨٧ً أٌم ٦ٞٮ٣حو
ػبلوح الالكـ أ٫ٌ٩ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم إ٦ٌة أف يكٮف ا٥٤ٕ٣ ٔني ذات 

ة؛ ا٣ٕةل٥، كإ٦ة أف يكٮف ٨٦ مؤكف كصٮدق، ٚ٭ ًن ا كال ٔؿ ٮ ثؾاد٫ ٣حف صٮ٬ؿن
 ٨٦ ظير كصٮد٧٬ة. ك٦ة٬ٌيحه  كإف اكف ا٥٤ٕ٣ أك امل٤ٕٮـ ٝؽ يكٮف هل٧ة ظؽٌّ 

٧٪ة ظٮؿ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كدبنٌي أٌف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ال يؽػ٢ إىل اآلف دك٤ٌ 
، ك٣ ك٨ ٦ة اٌلم ي٧ك٨ ٝٮهل ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل؟ اكف الؿأم ٦ٞٮ٣حو  ٨٧ً أٌم 

ػبلٚنة ل٥٤ٕ٤  -وؽر املذأهٌلني ٬ٮ أٌف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل الكةاؽ إىل ٦ة ٝج٢ 
كصٮد ا٥٤ٕ٣ ٚي٫ ٣حف  ؛ كذ لٟ ألفٌ ٦ة٬ٮٌيحو  ي٪ؽرج حتخ ٦ٞٮالتو  -احلٌٮرٌم 

٫ٕ أٌف ا٥٤ٕ٣  ٔني ا٣ٕةل٥ ك٣حكخ هل كظؽةه  ٫ٕ٦. ثةإلًةٚح إىل ذ لٟ زجخ يف مًٮ
ـه ظ٤ٮيلٌّ ٝية٦٭ة ثةجلٛف ٝي ٩ٛكة٩ٌيحه  ح، ٠يٌٛيحه احلىٮيٌل أك الىٮرة ا٧٤ٕ٣يٌ  . ة

ة  ك٨٦ ٬٪ة ٚة٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل مٮصٮده  ٛن ٌيح كييٌٕؽ ٠ي ٨٦ املٮصٮدات هل ٦ة٬ٌيح ًٔؿ
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. قٮاءه اكف املؿاد ٨٦ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل، اتلىٌٮرات كالىٮر ا٧٤ٕ٣ٌيح (1)٩ٛكة٩ي ة
اخلةٌوٌيح أك  . كٝؽ ارشح ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيئٌ (2)ذاد٭ة، أـ اتلىؽيٜ كاحلك٥ ٚي٭ة

 ىلع اجلعٮ اتلةل/ (3)اتل٧ةيـ املؾ٠ٮر ىلع ًٮء ٬ ؾق اجلْؿٌيح
اّكْٓ، كاملؽاد ةٙ اّكْٓ  -ىلع ٔا ًيِ  -ث ات اجلىفاٗيٌ كٖٔ الُيىيٌ »

احلطٜيٌل اذلٚين ٖٔ ضيد ًيأٙ ةاجلىؿ ًياـ اّكؽض ةٕٜعٜقٙ لطػؽ ضٌػ 
ٜسٜ ٜـ ة ا اّكْٓ احلغٜرٌم وٜٛ ضغٜر املكْ ٌٔ دق اخلاريج ق٘ػ الُيه قْيٙ، كأ

ٜٚؽ كال قؽض ٜد ّيؿ جب ٜس  .(4)«اّكالٓ، كال
٨٦ كص٭ح ٩ْؿ وؽر املذأهٌلني ك٥ْٕ٦ أدجةع ٦ؽرقذ٫، ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل 
ا ٦ة٬ٮي ة كال ي٪ؽرج حتخ ٦ٞٮالت، ث٢ ٬ٮ  اك٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، ٣حف أمؿن
ـ، كًلٮ٫٩ ثة٢ٕٛ٣، ٨٦ أكوةؼ الٮصٮد كاملٛة٬ي٥  ؽى ًٞ اكحلؿًلح، كاحلؽكث، كا٣

                                                                                              

ة ٚيةيض، املؿظ٤ح  ٩٭ةيح احل٧١ح، راصٓ/ ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني،( 1) دىعيط ٗبلمًؿ
، احل٧١ح د٤ٕيٞح ىلع ٩٭ةيح  الكةدقح، ا٣ٛى٢ اخلةمف ٔرش؛ حم٧ؽ دِف مىجةح ا٣يدم،

 .355ش ،354 ص

ـدم، حم٧ؽدِف2) ، ، "آمٮزش ٤ٚك٫ٛ" ]امل٪٭ش اجلؽيؽ يف د٤ٕي٥ ا٤ٛ٣كٛح[( راصٓ/ مىجةح ي
 .223ػ221 ص كاألربٕٮف، اتلةقٓ ادلرس ،2 ج

كأ٣ح، ىلع قبي٢ املسةؿ، راصٓ/ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، ( ظٮؿ رأم ا٣ٕبل٦ح ]ا٣ُجةَجةيئ[ يف ٬ ؾق امل3)
د٤ٕيٞحه ىلع  ؛ ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني،355ش  ،356 ص د٤ٕيٞح ىلع ٩٭ةيح احل٧١ح، 

، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،  األقٛةر، يف/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ٌؽه
 .282، ص احل٧١ح ٩٭ةيح ٩ٛك٫، ٣ٌٙاملؤ ؛4 د٤ٕيٞح ،286 ػ 284  ص ،1 ج 

ة ٚيةيض، ص٩٭ةيح احل٧١ح،  .( ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني،4)  . 137دىعيط ٗبلمًؿ
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ح. كىلع ٬ ؾا األقةس، اخلةٌوٌيح املؾ٠ٮرة يف اجل٤٧ح ٗي دة٦ح ٨٦ كص٭ح ا٤ٛ٣كٛيٌ 
ٟ اٌلي٨  ٩ْؿ٥٬، ث٢ ٬ ؾا اتل٧ةيـ ك٬ ؾق اخلةٌوٌيح وعيعحه  ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ أكخل 

ة  ٛن ة ٦٪٫، يٌٕؽ ٠ي يؿكف ٧٠ة يؿل املنةؤكف، أٌف لك ٥٤ٔ ظىٮيل، ك٣حف ٝك٧ن
ة ًن ؿ  .(1)٩ٛكة٩ي ة ٔك

ٓ اػذبلؼ ٨٦ ظير كظةو٢ الالكـ ٬ٮ أٌف املية  الؿاثٕح ٔرشة مًٮ
املجىن. كظّت لٮ ٝج٤٪ة كصٮد ٬ ؾق املية، ِٚم دلٌؿد ٦ية كصٮديٌح ك٣حكخ هلة 

 ٩ذةاش ٦ٕؿٌٚيح أك ال دأزي ٦جةارش هلة يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح.

 قبول التشكيك. 45

 كيٞج٢ مؿادت، ذك ك٬ٮ من١١ح، ظٞيٞح - اكلٮصٮد -ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 
 إىل االقذٞؿاء، ظكت املؿادت يف االػذبلؼ قجت دكيٕٮ. كالٌٕٙ النٌؽة
 /اتلةحلح ا٣ٕٮام٢ ٨٦ كاظؽ

أ( اػذبلؼ املؿادت الٮصٮديٌح ل٧٤يؽرًؾ/ لك٧ٌة اكف املؽرًؾ ٨٦ اجلةظيح 
الٮصٮديٌح إًٔٙ، ٤ٕٚٮ٫٦ احلٌٮرٌيح إًٔٙ، كٍل٧ة اكف أٝٮل ٤ٕٚٮ٫٦ 

 احلٌٮرٌيح أٝٮل كأك٢٧. 
ة ب( دٛةكت مؿادت ا٩تجةق ال٧يؽرًؾ/ ا٣ٕ ٕن ٤ٮـ احلٌٮرٌيح ختذ٤ٙ دج

                                                                                              

 ،3 ج ، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ( راصٓ/ النيازم1)
 ةصح إىل حبر، ٣ ك٨ٌ حب املكأ٣ح ٬ ؾق صٮا٩ت ٨٦ ال١سي... . ك 297 ،315 ،382  ص

ذةح ٬٪ة، كيججيغ إيكةهل إىل دلةؿ آػؿ. ٮع ٗي ٦ي ؾا املًٮ  ابلعر اتلٛىييل ل٭ 
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الػذبلؼ درصةت ا٩تجةق املؽرًؾ. ٨٦ ذ لٟ ىلع قبي٢ املسةؿ أٌف ٨٦ ٚي٫ أل٥، 
ة يف ال٤ي٢ أك يف االكٝةت األػؿل ا٣ٌيت يكٮف ٚي٭ة ا٩تجة٫٬  ينٕؿ ث٫ أكرث إيبل٦ن
أكرث، كظني ي٪رصؼ ا٩تجة٫٬ إىل أمؿ آػؿ، ينٕؿ ثأل٥ أ٢ٝ. ٬ ؾق النٌؽة 

٫ٕٛكالٌٕٙ يف إدراؾ األل  .(1)٥ دٕٮد إىل مٌؽة ا٩تجةق املؽرًؾ ًك
ص( دٛةكت املؿادت الٮصٮديٌح ل٧٤يؽرىؾ/ اػذبلؼ مؿادت كصٮد املؽرىؾ يؤدم 

ة إىل مٌؽة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك ٫ًٕٛ. ٌن  أي
كىلع ٬ ؾا ٚة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم يٞج٢ ا٣تن١يٟ ك٬ٮ ىلع مؿادت كدرصةت. كيف 

 مؿادت ٚي٫ كال دلةؿ ل٤نؽة املٞةث٢، ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ال يٞج٢ ا٣تن١يٟ كال
كالٌٕٙ ٚي٫؛ كذ لٟ ألف املؿاد ٨٦ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل إ٦ة املٛة٬ي٥ كاتلىٌٮرات 
كالىٮر ال٬٪ٌيح، أك ا٣ٌٞةية كاتلىؽيٞةت كاألظاكـ. كىلع ٬ ؾا، ٦ة ٦ٕىن 
كصٮد النٌؽة كالٌٕٙ أك ادلرصةت كاملؿادت ا٣تن١ي١ٌيح ٚي٭ة؟ ٢٬ ٨٦ 

ة أف دذىٙ اتلىٮٌ  رات كاملٛة٬ي٥ ثةلنٌؽة كالٌٕٙ؟ ك٦ة ٬ٮ امل٧ك٨ أقةقن
ظةؿ ا٣ٌٞةية؟ ك٢٬ يذىٮر ا٣تن١يٟ يف ا٣ٌٞةية ٨٦ اجلةظيح الٮصٮديٌح أك 

أكرث ٨٦ وؽؽ  ة أف يكٮف وؽؽ ٌٌٝيحو ة ك٦ٕؿٚي  املٕؿٌٚيح؟ ك٢٬ ي٧ك٨ ٦٪ُٞي  
ٌٌٝيحو أػؿل؟ صٮاب ٬ ؾق األقب٤ح كاًط. ٨٧ٚ امل٤ٕٮـ أٌف وؽؽ ٌٌٝيح ٦ة 
يؽكر ٦ؽار اجلَف كاإلزجةت؛ أم أٌف ا٣ٌٌٞيح إ٦ة أف دكٮف وةدٝح أك اكذثح؛ 

                                                                                              

٦٪ذؼت اخلةٝةين يف ٠نٙ ظٞةاٜ ٔؿٚةين، دىعيط جنيت  ( راصٓ/ الـ٩ٮزم، املبٌل ٔجؽ اهلل،1)
ـدم، مىجةح ؛98ك 97 ، ص ٦ةي٢ ٬ؿكم ، "آمٮزش ٤ٚك٫ٛ" ]امل٪٭ش اجلؽيؽ يف حم٧ؽدِف ي

 .177  ص ،2 ج د٤ٕي٥ ا٤ٛ٣كٛح[، 
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ة ا٣ٌٞةية ٨٦ ظير احلةالت  ٕن كال يذىٮر أف دكٮف أكؾب أك أوؽؽ. َج
ةت كمؿادت مٌّت. ٚأ٩ة اجلٛكٌيح )احلٞني، كا٨ْ٣، كالنٟ، كالٮ٥٬( ىلع درص

ىلع يٞني ثة٣ٌٌٞيح "أ" أكرث ٨٦ يٞيين ثة٣ٌٌٞيح "ب"، أك اظذ٧ةؿ وؽؽ ا٣ٌٌٞيح 
ة أٌف ٦س٢  ٕن "أ" ثةٔذٞةدم أكرث ٨٦ اظذ٧ةؿ وؽؽ ا٣ٌٌٞيح "ب". ك٨٦ الٮاًط َج
٬ ؾق احلةالت ال ٔبلٝح هلة ثةلىؽؽ املٕؿيف كامل٪ُِف ل٤ٌٞةية، ث٢ َم ظةالت 

 .(1)ٌيح ذات مؿادت ٨٦ ٬ ؾق اجل٭ح٩ٛكٌيح، كاحلةالت اجلٛك
٨٦ الٮاًط أٌف ٬ ؾا اتل٧ةيـ ػ ػبلٚنة ل٤ذ٧ةيـ الكةثٜ ػ هل ٩ذةاش ٦ٕؿٌٚيح 
ؿح يف حبر  كدأزيات ٦جةارشة يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح؛ كَم ٩ذةاش صؽيؿة أف دُي
ؾق اخلةٌوٌيح أك املية، مكأ٣ح  مكذ٢ٞ. ك٨٦ املجةظر ا٣يٌت هلة و٤ح ٧ٔيٞح ث٭ 

٭٢ ي٧ك٨ أذجةر ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ ٨٦ ٔٮام٢ مٌؽة ا٥٤ٕ٣ ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣. ٚ
ة ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ حبؽ ذاد٫ ٦ٕؿٚح ظىٮحٌلح أـ  احلٌٮرٌم كٌٝٮد٫؟ كأقةقن
ظٌٮرٌيح؟ كإذا أذرب٩ة٬ة ظىٮحٌلح ٚ٭٢ ٦س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح ي٧ك٨ أف دكٮف 

 قبجنة لنٌؽة املٕؿٚح احلٌٮرٌيح كٌٝٮد٭ة؟
/ ٚ٭ٮ يٞٮؿ ك٣حكخ ظٌٮرٌيحن  ىٮحٌلحن ظ يٕذرب اث٨ قح٪ة ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ ٦ٕؿٚحن 

ا » ٌٔ ... كأ شكٜر اجلىؿ اإلنفاٌٗيث ةؼاحٛا ٜٚ أٌكيلٌّ هلا، وبل حيطِ هلا ةكفبو
 .(2)«الشكٜر ةالشكٜر وٕٖ سٛث اّكٌِ

                                                                                              

" ]حبر ٦ٞةرف يف ٦ٕةرص م٪ةیس "پژك٬یش دُجيُف در ٦ٕؿٚخزادق، حم٧ؽ،  ( راصٓ/ ظكني1)
  ٩ْؿيح املٕؿٚح املٕةرصة[، ا٣ٛى٢ الؿاثٓ.

 ؛81ك 79 حتٞيٜ ٔجؽ الؿمح٨ ثؽكم، ص  قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، اتل٤ٕيٞةت،  ( اث2٨)
 .161ك 147 ص/ راصٓ ٠ؾ لٟ،



 مىةدر املٕؿٚح  ............................................................................ 212

ة َم أٌف ا٣ٌيت دذ٧ؼي ٨ٔ أذجةر ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ ظىٮحل  يجؽك أف اجلتيضح 
 لنٌؽة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم؛ كذ لٟ ألف ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ 

ن
٬ ؾق املٕؿٚح ال دكٮف ٦جنأ

ة آػؿ ٨٦ ا٥٤ٕ٣. إذا اكف ظىٮحل   ة، ٚإف ٦س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح دٌٕؽ حبؽ ذاد٭ة ق٪ؼن
اتلىٌٮرات  كًل٧ة دٞؽـ، ا٤ٕ٣ٮـ احلىٮحٌلح ا٣يٌت دٕين املٛة٬ي٥ كا٣ٌٞةية أك

كاتلىؽيٞةت، ال ي٧ك٨ كوٛ٭ة ثةلنٌؽة كالٌٕٙ، كال دٞج٢ ا٣تن١يٟ ٨٦ 
اجلةظيح امل٪ٌُٞيح كاملٕؿٌٚيح، ٧٠ة أ٩٭ة ال دلةؿ ل٤تن١يٟ ٚي٭ة ٨٦ اجلةظيح 

ؾق الؿؤيح ٣حف هل دكر ٦جةارش يف الٮصٮديٌ  ة ل٭  ٞن ح. كبةجلتيضح ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ كٚ
 مٌؽة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كٌٝٮد٫.

لؿؤيح املؾ٠ٮرة، ٝؽ يتجةدر إىل ال٨٬ ٬ ؾا اإلماكؿ/ إذا اكف كيف ٦ٞةث٢ ا
ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ ٦ٕؿٚحن ظىٮحٌلحن  ١ٚيٙ ي٧ك٨ ألظؽ أف يؽيع أٌف ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ 
ثة٣جكجح إىل املٮصٮدات ا٣ٌيت ال ذ٨٬ هلة يؤٌدم إىل ٌٝٮة ٧٤ٔ٭ة احلٌٮرٌم كمٌؽد٫؟ 

خيذه ثةجلٛٮس  ي٧ك٨  ا٣ٞٮؿ يف صٮاب ٬ ؾا الكؤاؿ/ إٌف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيلٌ 
)املٮصٮدات ا٣ٌيت حتذةج ث٪عٮو ٦ة إىل املةٌدة ل٤ٞيةـ ثإٔٚةهلة(؛ أ٦ٌة املضٌؿدات 
ٜه هلة  ٌٞ " ػ ٚإٌف لٌك ٦ة ي٧ك٨ هلة ٚ٭ٮ ٦ذع يكًم يف احل٧١ح "ٔٞٮالن اتلة٦ٌح ػ ا٣ٌيت ت
ثة٢ٕٛ٣، ك٣حكخ ٬٪ةؾ ظة٣حه ٦٪ذْؿةه هلة، ك٬ٮ ٦ة يٕين ثةجلتيضح أف ال دلةؿ 

ي٭ة. ك٨٦ ٬٪ة ٚإٌف د٘يي درصةت ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاػذبلؼ ل٤ٌٕٙ كالنٌؽة ٚ
املؿادت إزاء كصٮدو ٦ة، ي٧ك٨ دىٌٮرق كد٫٤ٕٞ ظٮؿ اجلٛٮس؛ كأ٦ٌة املضٌؿدات 
٥ أٌف حبر ٬ ؾق املكأ٣ح  ِٚم ذات ٦ٞةـ كمؿدجح ٦ٌٕي٪ح ٨٦ ظير ا٥٤ٕ٣. ٗر

٥٤، ٚإفَّ مٮٝٛ٪ ةكدٞٮي٧٭ة يذ٤ُت دلةالن آػؿ كماك٩ذ٭ة يف أ٩ُٮلٮصي ًٕ ة ا٣
االثذؽايئ يف ٬ ؾا املضةؿ ٬ٮ أٌف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ال دلةؿ هل يف املضٌؿدات الاكم٤ح. 
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ٕٛ٭ة يف لك كصٮد ٨٦ الٮصٮدات ػ  كبةجلتيضح ٚإٌف اداعء مٌؽة ادلرصةت ًك
. ك٬ ١ؾا ٚإٌف ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ ٣حف  ـه ٗي وعيطو إًةٚح إىل اػذبلٚ٭ة َٮحل ة ػ الك

 د٫.قبجنة لنٌؽة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك ٝٮٌ 
ة  ٞن ح ظٌّت اآلف ظٮؿ ظىٮحٌلح ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ كٚ ؿح كارشي َي ٥ ممة  ىلع الٗؿ
لؿأم اث٨ قح٪ة، ك٦ة هل ٨٦ ٩تيضح أك ٩ذةاش، ٔ٪ؽ اتلأم٢ ا٧ٕ٣يٜ ظٮؿ املٕةرؼ 

ني/  احلٌٮرٌيح، ٩ذٮٌو٢ إىل ٩تيضح كَم أٌف ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ يف دلةهلة، ىلع ٩ٔٮ
أٌف ٦س٢ ٬ ؾق  . اتلٛةت النؼه إىل ٫٧٤ٔ احلٌٮرٌم/ ٨٦ الٮاًط2

املٕؿٚح ظٌٮرٌيح؛ ٚك مؼه دلي٫ ٥٤ٔ ظٌٮرم ثٛؿظ٫ أك ث٧ة يذؼؾق 
٨٦ ٝؿارات. كاتلٛةت النؼه إىل أٌف دلي٫ ٦س٢ ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣، ل٥ يأت ٨ٔ 
يكًٌم "ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣"  َؿيٜ وٮرة ذ٬٪يح، ك٬ ؾا اجل٧ٍ ٨٦ املٕؿٚح ا٣ٌيت ت

 ظٌٮرم أك م٭ٮدم.
. ا٩ٕاكس ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح يف ذ٨٬ ا٣ٕةل٥ً/ ٩ؾ٠ؿ ىلع قبي٢ املسةؿ أٌف 1

٤ٌم احلٌٮرٌم ثٛؿيح  إدراْف احلٌٮرٌم لايت ىلع مك ٌٌٝيح "أ٩ة مٮصٮد"، ٔك
٩ة مسكر" ي٪١ٕف يف ذ٬ين. ٨٦ الٮاًط أٌف اجلٮع اثلةين أىلع مك ٌٌٝيح "

ٌن  ة "ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣" ٨٦ ا٥٤ٕ٣، ٦ٕؿٚح ظىٮحٌلح، كإف اكف ي٧ك٨ تك٧يذ٭ة أي
 ك٣ ك٨ ٣حف ٨٦ النةآ اقذ٧ٕةؿ ٬ ؾا االوُبلح بنأ٫٩.

٣ ك٨ٌ اتلٛةت النؼه إىل ٦ٕةر٫ٚ احلىٮحٌلح، ك٦٪٭ة ىلع قبي٢ املسةؿ أٌف 
درصح"، ِٚم ٦ٕؿٚح ٨٦  582"األربٕح ًٕٙ االزجني" أك "دل٧ٮع زكاية املس٤ر 

ـو  ح األكىل، كب٧ة أ٩ٌ٭ة ٗي ٦ججٌيحو ىلع ٦ٛ٭ٮ ، كإ٧ٌ٩ة  ق٪غ املض٧ٔٮ كوٮرةو ذ٬٪ٌيحو
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. كىلع أقةس ٥٤ٔ  ة ظٌٮرٌيحه أك م٭ٮديٌحه ٌن دأيت ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ ذاد٫، ِٚم أي
اجلٛف ي٧ك٨ دبيني ٬ ؾق ا٣ُةاٛح ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣، ىلع اجلعٮ اتلةل/ ٬٪ةؾ 

ة كظٌٮري ة ٨٦ ٗي مؿدجح ٨٦ ال٨٬ ترشؼ ىلع مؿدجح أػؿل كدؽرًل٭ة م٭ٮدي  
 .حو ذ٬٪يٌ  ٮرو تلٮقيٍ ٦ٛة٬ي٥ كو ظةصحو 

ظىي٤ح الالكـ َم أٌف ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ ث٧ٕىن االتلٛةت إىل ا٥٤ٕ٣ كاملٕؿٚح، 
ظٌٮرم؛ ك٣ ك٨ إذا اكف ٬ ؾا االوُبلح يكذؼؽـ بنأف ا٩ٕاكس ا٤ٕ٣ٮـ 

يف ٬ ؾق احلة٣ح ٚعكت. كيف ًٮء  احلٌٮرٌيح يف ال٨٬ دكٮف املٕؿٚح ظىٮحٌلحن 
ةالت ظٌٮرم كظىٮيل يف ٦ة قجٜ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إٌف ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ يف ثٕي احل

ظةالت أػؿل. كىلع لك ظةؿ، ٚإف ٔجةرة ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ يف االقذ٧ٕةؿ النةآ 
ؾا االوُبلح يف ٬ ؾق احلةالت،  ة ل٭  ٞن ييؿاد ث٭ة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٍٚٞ. ككٚ

ا٥٤ٕ٣  ي٧ك٨ أف دكٮف ٬ ؾق املٕؿٚح قبجنة لنٌؽة ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح كٌٝٮد٭ة؛ ألفٌ 
ؾ٠ٮر ظٌٮرم كاملٕؿٚح احلٌٮرٌيح ٝةث٤ح ل٤تن١يٟ، ثة٥٤ٕ٣ يف االقذ٧ٕةؿ امل

ؾا املٕىن ٬ٮ أظؽ  كذات مؿادت، كدٞج٢ النٌؽة كالٌٕٙ. إذف ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ ث٭ 
 ٔٮام٢ مٌؽة ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح.

ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ذا مؿادت  ٠ٮف تؽر اإلمةرة إىل أ٫٩ بكجت
٥٤و ظٌٮر ، ٔك مي كدرصةت خمذ٤ٛح، ٚ٭ٮ يٞك٥ إىل ٥٤ٔو ظٌٮرمي كاعو

٥٤و ظٌٮرمي ٗي كاعو  ، ٔك ؾا ا٣ٛى٢ ٔ٪ؽ (1)٩ىٙ كاعو ا ل٭  . كاقذ٧ؿارن
                                                                                              

ـدم، حم٧ؽدِف1)  ، "آمٮزش ٤ٚك٫ٛ" ]امل٪٭ش اجلؽيؽ يف د٤ٕي٥ ا٤ٛ٣كٛح[، ( راصٓ/ مىجةح ي
 .ٔرش اثلة٣ر ادلرس ،1 ج 
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ؾا اتلٞكي٥ املجين ىلع أٌف  ثيةف دٞكي٧ةت ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، ٩ٕٮد إىل ٬ 
ن١ًٟ.   ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم مي

 إىل الخصا
ٌ
 شاملة

ٌ
 صئنظرة

ة، ل٥٤ٕ٤  ٞن احلٌٮرٌم ػىةاه ٠سيةه د٧ٌيق ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل. ٧٠ة مٌؿ قةث
٦س٢ ٔؽـ اظذ٧ةؿ كٝٮع اخلُإ ٚي٫، كابلٕي  ٬ ؾق اخلىةاه ٦ٕؿٌٚيحه  ثٕي

اآلػؿ ٦٪٭ة كصٮدم. ثة٣جكجح إىل اخلىةاه الٮصٮديٌح إ٦ٌة هلة ٩ذةاش أك دأزي 
ؽد٬ة صؽيؿ ثةال٬ذ٧ةـ، أك ا٩٭ة اكخلةٌوٌيح الؿاثٕح  ٦جةارش يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ٔك

 ٔرشة )ٔؽـ اال٩ؽراج حتخ ٦ٞٮ٣ح( ٣حكخ ٠ؾ لٟ.

ـ٬ة املٕؿيف كػىةاى٭ة الٮصٮديح، كليك ٧٩ ٌي ٬ ؾق اخلىةاه ك٩ٛى٢ ثني د٧ةي
ٕنة ي٧ك٨ حت٤ي٢ ثٕي ٬ ؾق اخلىةاه إىل  ال ثٌؽ جلة ٨٦ ا٣ٞةء ٩ْؿة اعثؿة ٤ٔي٭ة؛ َج
ٌٔؽة ػىةاه أػؿل، أك إرصةع ٌٔؽة ػىةاه إىل ػةٌويٌح كاظؽة، ٗي أٌف 

 ة ٔ٪٭ة.النػٰء امل٭٥ ٬٪ة ٬ٮ ا٣رتًلي ىلع اخلىٮويٌح ا٣يٌت حتٌؽز٪

ّ إىل العلم تساوق العلم مع الحضور؛ عودة   الحضورّي العلم الحصوىلي

يف دةريغ احل٧١ح اإلقبل٦ٌيح، ثٕؽ االزد٬ةر اٌلم م٭ؽد٫ ١ٚؿة ا٥٤ٕ٣ 
ة كصٮدي ة ظني َؿح  ٛن احلٌٮرٌم يف ٔ٭ؽ ميغ اإلارشاؽ، كاص٭خ ٦٪ُٕ
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١ٚؿة إرصةع ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل إىل ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم.  (1)ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيئ
ك٦ٛةد ا١ٛ٣ؿة ا٣ٌيت َؿظ٭ة ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيئ َم أٌف ا٤ٕ٣ٮـ احلىٮحٌلح ٨٦ 
اجلةظيح الٮصٮديٌح ظٌٮرٌيح كدٕٮد إىل ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح. يف الٮاٝٓ ي٧ك٨ 

 .(2)اٝذ٪ةص ٬ ؾق ا١ٛ٣ؿة ٨٦ أٝٮاؿ وؽر املذأهٌلني يف ٦جةظر ٦ٕؿٚح الٮصٮد
ظير إ٫ٌ٩ يؿل أٌف ظٞيٞح ا٥٤ٕ٣ َم احلىٮؿ أك احلٌٮر أك اال٩كنةؼ. 
كاحلٌٮر أك اال٩كنةؼ أك احلىٮؿ ثؾاد٫ ٩ٮع ػةص ٨٦ الٮصٮد ك٬ٮ ٔجةرة 
٨ٔ/ ظىٮؿ يشءو ٔ٪ؽ يشء. ٨٦ الٮاًط أ٫٩ ٔ٪ؽ٦ة يذعٜٞ ٬ ؾا األمؿ ػ 
ة ٣حف ظىٮؿ يشء ٔ٪ؽ  ٕن احلٌٮر ٔ٪ؽ يشء ػ حيى٢ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. َج

. ك٬ ؾا يني  أم يشء ة، ث٢ احلىٮؿ ٔ٪ؽ النػٰء ا٣ٞةا٥ ثؾاد٫ ٥٤ٔه يٕؽُّ ٧٤ٔن
إىل ٠ٮف النػٰء دلؿدنا ٨ٔ املةدة كأٔؿاً٭ة. كىلع ٬ ؾا األقةس، ٔ٪ؽ 

ؿاض  ة ٗي ٦ةٌديٌح، ٦س٢  -ظٌٮر النػٰء ٔ٪ؽ اأٔل ًن ظٌّت كإف اك٩خ أٔؿا
 ال حيى٢ ٥٤ٔ. ٠ؾ لٟ األمؿ يف ظة٣ح ظٌٮر يشء ٔ٪ؽ -ال١يٙ اجلٛكةين 

ؽرًؾ دلٌؿدنا، ث٢  صٮا٬ؿ ٦ةٌديٌح. كىلع ٬ ؾا األقةس يججيغ أف يكٮف ال٧ي

                                                                                              

ة ٚيةيض، املؿظ٤ح احل٧١ح  ، ٩٭ةيح( راصٓ/ ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني1) ، دىعيط ٗبلمًؿ
ؿدٌػٯ ٦ُ٭ؿم، احلةديح ٔرشة، ا٣ٛى٢ األكؿ؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، أوٮؿ ا٤ٛ٣كٛح، يف/ م

 .42ػ27 ص ،2 ج "اوٮؿ ٤ٚك٫ٛ ك ركش راة٣حك٥" ]أوٮؿ ا٤ٛ٣كٛح كامل٪٭ش الٮاٝع[،

احل٧١ح  ( راصٓ/ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، د٤ٕيٞحه ىلع األقٛةر، يف/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم،2)
 .2د٤ٕيٞح ،164ػ163 ك 161ػ151ص ،6 جاملذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، 
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ة ٧٠ة يؿل وؽر  ٌن ينرتط ثةإلًةٚح إىل تٌؿد ا٣ٕةل٥ً، تٌؿد امل٤ٕٮـ أي كي
املذأهٌلني؛ كإف اكف الرشط األػي ٗي ٦ٞجٮؿ كال ي٧ك٨ ادلٚةع ٔ٪٫. كىلع 

. (1)٨٦ الٮصٮدلك ظةؿ، ظٞيٞح ا٥٤ٕ٣ َم "احلٌٮر" كاحلٌٮر ٩ٮعه ػةصٌّ 
ك٦ٕىن ٔجةرة "٩ٮع ػةص ٨٦ الٮصٮد" ٬ٮ أف يذعٜٞ امل٤ٕٮـ ٔ٪ؽ ا٣ٕةل٥ً. 
ك٦ّت ظى٢ ٬ ؾا يذعٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. ك٬ ١ؾا ٚإٌف ٧٤ٔ٪ة ثٮصٮد 
املٛة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪ٌيح ػ ٧٠ة رصظٮا ثؾ لٟ ٦٪ؾ ٔرص ميغ اإلارشاؽ إىل 

كالىٮر ال٬٪ٌيح ٨٦  ػ ظٌٮرمٌّ ك٣حف ظىٮحل ة. كظىٮحٌلح املٛة٬ي٥ (2)اآلف
ظير ظاكيذ٭ة ٨ٔ امل٤ٕٮـ ثة٣ٕؿض. كىلع ٬ ؾا ٚةملٛة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪ٌيح 

ؾق الؿؤيح ظىٮحٌلح ة ل٭  ٞن ٌف امل٤ٕٮـ ثةلات ٚي٭ة حييك ٨ٔ امل٤ٕٮـ إذ إ ؛كٚ
 ثة٣ٕؿض، كيٕرٌب ٨ٔ األميةء اخلةرصٌيح.

ٚ٭ٮ ، (3)ثةإلًةٚح إىل درصيط وؽر املذأهٌلني ثأف ا٥٤ٕ٣ مكةكؽ ل٤عٌٮر
ة يٕذرب الٮصٮد ال٬ين ٩ٮاعن ٨٦ الن٭ٮد، كجي٢ٕ ٬ ؾق اجلْؿٌيح ٔ٪ٮا٩نة  ٌن أي

                                                                                              

  حلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،، احل٧١ح املذٕة( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ1)
 .163  ص ،6 ج 

( راصٓ/ ا٣ٛى٢ اثلة٣ر ٨٦ ٬ ؾا ال١ذةب، ٩جؾة ٨ٔ دةريغ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم، كا٣ٛى٢ الؿاثٓ، 2)
 دلةؿ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم.

 ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ3)
 .163  ص ،6 ج 
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٥ د٧ييق ثني الىٮر ا٤ٕٞ٣ٌيح كالىٮر احلٌكػٌيح كاخليةحٌلح، (1)٣ٛى٢ . كٗر
ٌٰ كاخليةل ٨٦  ؽ، كاإلدراؾ احلٌكػ كأذجةرق اإلدراؾ ا٣ٕٞيل منة٬ؽةن ٨ٔ ثٕي

. ك٬ ١ؾا (2)٬ ؾق األمٮر م٭ٮديح اػرتاع اجلٛف أك ٨٦ إننةا٭ة، جنؽق يٕذرب لك
 يذٌط أ٫٩ ييؿصٓ ا٤ٕ٣ٮـ احلىٮحٌلح ٨٦ اجلةظيح الٮصٮديٌح إىل ا٤ٕ٣ٮـ ظٌٮرٌيح/

ٜد اذلٚين» ٜس ٜد يٌاؿ هل ال ...  الشاٚػ اثلاين يف إذتات حنٜ آعؽ ٖٔ الشٛ
وْْ٘ىؿ يف ذاحٛا اعلٓ عاص كممُْث شبيٛث ةُْٕٕث ةارئٛا مشخْٕث ىلع أٔرْث 

ٜاٚؽ  كاألقؽاض املشؽدة كاملاٌديٌث كأض٘اؼ األسفاـ اّىٌُْيث كاّك٘صٌيث اجل
ائؽ اخلبلئي تشاٚػٚا ]الطٜر[ ة٘ىؿ ضطٜهلا ٔ٘ٛا ةاّكْٓ  اّبفيؽث كاملؽًلتث ـك

ٜد اإلرشايق، ال ةكْٓ آعؽ ضطٜيل  .(3)«احلغٜرٌم كالشٛ

 ظٌٮرٌيحو  ة إىل ٦ٕؿٚحو يٕٮد كصٮدي   ظىٮيلي  ٥٤ٔو  يججيغ اال٩تجةق إىل أٌف لٌك 
يف ظٞيٞح األمؿ، ك٣ ك٨ٌ ٬ ؾا الالكـ ال يٕين أٌف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٔني ا٥٤ٕ٣ 
احلٌٮرٌم، أك أٌف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ال كصٮد هل، ث٢ املؿاد ٨٦ ٬ ؾا الالكـ ٬ٮ 

 ، ٬ٮ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كبٕجةرةو حو كصٮديٌ  أٌف ٦جنأ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٨٦ ظيثيٌحو 
ة أػؿل ٦ٕىن إرصةع ا٤ٕ٣ٮـ احلىٮحلٌح إىل ا حلٌٮرٌيح ٬ٮ أٌف دلي٪ة ٧٤ٔن

٧٤٪ة ث٭ة ٣حف ظىٮحل   ا٩زتٔ٪ة ٬ ؾق  ة، قٮاءه ظٌٮري ة ثىٮر٩ة ال٬٪يٌح ٔك
                                                                                              

 .24 ادلي٨ آمتيةين، ص  عيط قٌيؽ صبلؿدى ( راصٓ/ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، النٮا٬ؽ الؿبٮبيح،1)

 .32ػ31 ص ،6 ج ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، املؤ٣ٌٙ ٩ٛك٫( راصٓ/ 2)

 .26ػ25 ص املىؽر الكةثٜ/راصٓ/  (3)
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٤ٌٞيحو  أـ ٨٦ ظٞةاٜ ٦سةحٌلحو  الىٮر ا٧٤ٕ٣يٌح ٨٦ ظٞةاٜ ٦ةٌديٌحو  ة ٧٩ذ٤ٟ م٧ٌ  ٔك
ة ظٌٮري ة ث٭ة  .(1)٧٤ٔن

كاحلىٮؿ، ث٧ة أٌف ٦ٛةد اتلع٤ي٢ الكةثٜ ٬ٮ أٌف ا٥٤ٕ٣ يتكةكؽ ٦ٓ احلٌٮر 
ا ٝيةقي   ك٥ ة أك أذجةري  ل لٟ يكٮف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل أمؿن ة، ٦س٧٤ة أٌف الٮصٮد يٞي

، ككاظؽ كًلسي، كبة٢ٕٛ٣ كبة٣ٌٞٮة ك٦ة مةث٫ ذ لٟ، ألف لك  إىل ذ٬يني كػةريجي
كصٮد ٔني الٮظؽة، كا٤ٕٛ٣يح، كاخلةرصٌيح. ٚةل٬ين، كال١سي، ك٦ة ٬ٮ ثة٣ٌٞٮة 

/ حه أك أذجةريٌ   الٮصٮد، ث٢ ٬ ؾق األمٮر ٝيةقٌيحه ال ي٧ك٨ نكبذ٫ ظٞيٞحن إىل
« ، ـو ضغٜرم  ٜذه ٖٔ ٔكْٜ اّكْٓ احلطٜيٌل اقختاره قٌٌلٌّ يغؽٌؽ إحلٙ اّكٌِ، ٔأع

ٜسٜدق اخلاريٌج لْٕػرؾ، كإف اكف  ٜسٜده دلٌؽده ٔرايلٌّ أك قٌٌلٌّ ضارضه ة ٜٚ م
 .(2)«ٔػرٌلن ٖٔ ةكيػو 

ٕىؿىض، كحبكت دٕجي وؽر  ك٨٦ ٬٪ة دكٮف األميةء اخلةرصٌيح ٤ٕ٦ٮ٦حن  ثة٣
٤ٕ٦ٮ٦ح ثٞىؽ زة٩ٮم؛ أ٦ة ال٧يؽرىؾ احلٞيِف كامل٤ٕٮـ ثةلات ٚ٭ٮ  (3)املذأهٌلني

 ح.الىٮر ا٧٤ٕ٣يٌ 
                                                                                              

، احل٧١ح يف/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم ، د٤ٕيٞح ىلع األقٛةر،( راصٓ/ ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني1)
، 286 - 284  ص ،1  كج 1 د٤ٕيٞح ،281  ص ،3 ج املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، 

ة ٚيةيض، ص احل٧١ح،  ؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، ٩٭ةيح 4د٤ٕيٞح   .258 دىعيط ٗبلمًؿ

ة ٚيةيض، ص  احل٧١ح، ، ٩٭ةيح املؤ٣ٌٙ ٩ٛك٫( 2) بلمًؿ  .258 دىعيطٗ 

  األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ، احل٧١ح املذٕةحلح يف( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ3)
 .163  ص ،6 ج 
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ذجةرم ٬٪ة ٣حف اتلٮاِٚف، ث٢ املٞىٮد ث٫ ٦ٕىنن  ٨٦ الٮاًط أٌف املؿاد ثةأل
ذجةرم يف ٦جعر أوة٣ح الٮصٮد. ث٧ة أٌف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل  ػةص اكقذ٧ٕةؿ األ

ة٬ؿة ذ٬٪ٌيح كدلٌؿد ٦ٛ٭ٮـ أك وٮرة ذ٬٪ٌيح ٨٦ ظير ظاكيذ٫ )٦ٓ ظك٥و أك ّ
ثؽك٫٩(، ٚإف نكجح ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل إىل ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٠جكجح الٮصٮد ال٬ين 
إىل الٮصٮد اخلةريج. كىلع ٬ ؾا ٚإف أذجةرٌيح ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٬ٮ ٩ٛف املٕىن 

 ة يف ٦ٞةث٢ الٮصٮد اخلةريج. ي  ة أك ٝيةقاملؿاد ٨٦ ٠ٮف الٮصٮد ال٬ين أذجةري  
ا٥٤ٕ٣، ك٣حف هل دأزي  ة٬ ؾا ابلعر يذ٤ٌٕٜ ثأ٩ُٮلٮصي ٚإفٌ  ظةؿو  كىلع أٌم 

ؾا ا٣ٞؽر. ك٨٦ ثني  ؾا ٩كذَف ٦٪٫ ث٭  ٦جةارش يف حبٮث ٩ْؿٌيح املٕؿٚح. كل٭ 
خمذ٤ٙ ابلعٮث كاألقب٤ح ا٣ٌيت ي٧ك٨ َؿظ٭ة ظٮؿ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٬٪ةؾ 
ال١سي ٨٦ ابلعٮث الٮصٮديٌح، ٦٪٭ة ٬ ؾق املكأ٣ح املُؿكظح ىلع بكةط ابلعر 

لٟ حبر احٌتةد ا٥٤ٕ٣ كامل٤ٕٮـ، كاحٌتةد كَم تكةكؽ ا٥٤ٕ٣ ٦ٓ ظٌٮرٌيذ٫، كًلؾ  
ؿض، أـ  ٙه ٩ٛكةين ٔك ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ، كًلؾ لٟ مكأ٣ح ٢٬ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٠ي
٬ٮ ٨٦ ق٪غ اجلٮ٬ؿ، أك ال ٬ٮ صٮ٬ؿ كال ٔؿض، ث٢ ٬ٮ ٨٦ ق٪غ الٮصٮد؟ 

كحنى٢ ىلع وٮر دلٌؿدة ٦٪٭ة؟  ك٢٬ ٩جزتع ا٤ٕ٣ٮـ احلىٮحٌلح ٨٦ ظٞةاٜ ٦ةٌديٌحو 
ة ل٤عٞةاٜ املضٌؿدة املسةحٌلح كا٤ٕٞ٣يح، ٩جزتع ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل أـ ٨٦ ثٕؽ م٭ٮد٩

ا إىل أٌف ٬ ؾق املجةظر ٣حكخ هلة و٤ح ٦جةارشة ثةملجةظر  ٨٦ د٤ٟ احلٞةاٜ؟ ٩ْؿن
 املٕؿٌٚيح، ل لٟ ٩ذض٪ت اخلٮض ٚي٭ة.

 تكسيىات اهػهي اهذضورّي

. ٔ٪ؽ دٌّٞص ٦ة ٠ذج٫ احل٧١ةء املك٧٤ٮف، جنؽ دٞكي٧ةت مٌّت ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم 
ؿظخ ٨٦ صٮا٩ت كزكاية خمذ٤ٛح ث٪عٮ اعـ َم/ َي  ك٬ ؾق اتلٞكي٧ةت ا٣ٌيت 
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2. ي ٧ٔٮيمي  . دٞكي٥ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم إىل ٧ٔٮيمي ٗك
٥٤ ثةل١٪٫.1  . دٞكي٥ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم إىل ٥٤ٔ ثةلٮص٫ ٔك
1.  . دٞكي٥ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك الن٭ٮد إىل صـيئي كّلٌكي
2، . ك٩ىٙ  . دٞكي٥ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم إىل كاعو  كاعو كال كاعو
 .. دٞكي٥ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم إىل إدمةلي كدٛىييلي 3
ٍو 4  .(1)كمؿًٌلتو  . دٞكي٥ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم إىل بكي

ة، ٨٦ اتلٞكي٧ةت املؾ٠ٮرة ٦ة ٬ٮ ٦ٕؿيف حبخ، أك ظٌّت إف اكف كصٮدي  
٣ ك٨ هل دأزي ٧ٔيٜ يف املجةظر املٕؿٚيٌح. كيف ٦ة ييل ٩ٞٮـ برشح كدٞيي٥ 

 اتلٞكي٧ةت.٬ ؾق 
                                                                                              

ك٥ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم، ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ ثة٣جكجح إىل ا٥٤ٕ٣ احلىٮيل، إىل ٥٤ٔ بكيٍ كمؿًٌلت.  (1) يٞي
يشءو، دكف أف ٥٤ٕ٩ أٌف دلي٪ة ٦ٕؿٚح ٬ٮ أف يكٮف دلي٪ة ٥٤ٔ ب« ا٥٤ٕ٣ ا٣بكيٍ»كاملٞىٮد ٨٦ 

ة دكف أف يكٮف دلي٫ ٥٤ٔ ث٫٧٤ٕ ٬ ؾا. كيف ٦ٞةث٫٤ ا٥٤ٕ٣  ٛن ثؾ لٟ؛ ٧٠س٢ ٢َٛ جيؽ ٩ٛك٫ ػةا
٧٤٪ة. يؿل وؽر املذأهلني املؿًٌلت  أفٌ  أك ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣، ث٧ٕىن أف ٩كٮف اعملني ثإدرا٠٪ة ٔك

ًٙ ا٥٤ٕ٣ى املؿًٌلت قٮاء اكف  ٬ ؾا اتلٞكي٥ دجذش ٔ٪٫ آزةر؛ ٦٪٭ة أف يكٮف ٦٪ةط اتللكي
اإلي٧ةف كا٣كٛؿ ييبىن ىلع  ظٌٮري ة أـ ظىٮحل ة. ٦س٢ ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣ ال حيى٢ ل٧ٕ٤ٮـ. كظك٥

ة ل٤ذلكيٙ، كلئلي٧ةف  َن ٦س٢ ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣، ال ىلع ا٥٤ٕ٣ ا٣بكيٍ؛ كا٥٤ٕ٣ ا٣بكيٍ ٣حف ٦٪ة
[. 118 ػ 116  ص ،1 كا٣كٛؿ، ك٬ ؾا حيى٢ ٧ٕ٣ٮـ اجلةس ]راصٓ/ املىؽر الكةثٜ، ج 

ٓ. آػؿ دلةالن  يذ٤ٌُت كدٞٮي٧٭ة األٝٮاؿ ٬ ؾق كد٧عيه املضةؿ، ٬ ؾا يف املٮٌقٓ ابلعر  كاملًٮ
ؾا املؼذه  األمٮر ك٨٦. األػه جيح كاإلهل ٌيةت ثةملٕىن ادلي املٕؿٚح ٩ْؿيح ٬ٮ ابلعر ث٭ 
 .أكرث دأكيبلن  دذ٤ُت ا٣يت «الىٮاب ك اخلُأ يذٌُؿؽ ٚي٫ ك» ٔجةرة املضةؿ، ٬ ؾا يف املُؿكظح
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ي٧ك٨ لئلنكةف احلىٮؿ ىلع ال١سي ٨٦ املٕةرؼ ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ 
ح  احلٌٮرٌم أك الن٭ٮد. ك٨٦ ثني ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ املٕةرؼ ٬٪ةؾ دل٧ٔٮ
٦ذةظح ٧ٕ٣ٮـ اجلةس. ك٩ي٢ ٬ ؾق ا٣ُةاٛح ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح ال حيذةج إىل 

٧ٮ٦يٌح ٬   . حن ؾق ا٣ُةاٛح ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ال دت٪ةىف ٦ٓ ٠ٮ٩٭ة مؼىيٌ ارديةض. ٔك
ث٫ كال  حه ػةٌو  مؼهو  يف ظني أٌف اتلضؿبح الن٭ٮديٌح كاحلٌٮرٌيح لٌك 

ة إىل اآلػؿي٨، ك٣ ك٨ٌ ٧ٔٮـ اجلةس ي١٧٪٭٥ ٩ي٢ ٦س٢ ي٧ك٨ ٤ٞ٩٭ة مؼىي  
٬ ؾق اتلضؿبح، ٚ٭٥ ٦سبلن يؽرًلٮف ظٌٮر٥٬ أل٩ٛك٭٥. ك٬ ١ؾا ٚإف ٦س٢ 

ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٧ٔٮيم ث٧ٕىن أٌف لك مؼه يى٢ إىل ٬ ؾق ٬ ؾا الن٭ٮد أك 
اتلضؿبح دكف احلةصح إىل ارديةض، ٗي أٌف ال١سي ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح 
كاملٕةرؼ الن٭ٮديٌح كا٣ٕؿٚة٩ٌيح ٗي ٦ذةظح ل٤ض٧يٓ بنك اعدم، 
ة. كٌٚبلن ٨ٔ ذ لٟ ٣حف لك ٨٦ يذع٢٧  ًن كاحلىٮؿ ٤ٔي٭ة يكذ٤ــ اردية

 هل الٮوٮؿ إىل دميٓ مؿادج٭ة. كىلع لك ظةؿ، ثٕي منةؽ االرديةض يتكىن
. كأبكٍ املٕةرؼ الن٭ٮديٌح حن ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح كالن٭ٮديٌح ٣حكخ ٧ٔٮ٦يٌ 

 كأكرث٬ة ٧ٔٮ٦ٌيح ممة يذٮٚؿ دلل اجلةس أدمٕني، َم ٦ة ييل/

 الات. . ٦ٕؿٚح2

قٮاء اك٩خ ٝٮل إدرا٠ٌيح اكتلؼٌي٢ كاتل١ٛي  . ٦ٕؿٚح اإلنكةف ثٞٮاق،1
ٌةء كاجلٮارح.كاحلةٚ  ْح، أـ ٝٮل حتؿيكٌيح اك٣ٞٮة ا٣يٌت تكذؼؽـ اأٔل
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احلةالت اجلٛكٌيح؛ أم ٦ٕؿٚح اإلنكةف ثٕٮا٫َٛ كأظةقحك٫  . ٦ٕؿٚح1
ح ٨٦ احلةالت  اكملعٌجح، كا٣ٕنٜ، كاخلٮؼ، كا٣ٛؿح، كاحلـف، ك٬ ؾق املض٧ٔٮ

ة. ٌن  تكًم "اال٩ٕٛةالت اجلٛكٌيح" أي
٦س٢/ ة أك األٕٚةؿ اجلٮاحنيح، . ٦ٕؿٚح اإلنكةف ثإٔٚةؿ ٩ٛك٫ املجةارش2

 اإلرادة، كاحلك٥، كاتل١ٛي، كاال٩تجةق.
 ث٧جؽا٫. . ٦ٕؿٚح اإلنكةف3
 .(1)ح األٚاكر، كاملٛة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪ٌيح ا٣يٌت ٩ٕؿؼ ث٭ة األميةءٚ. ٦ٕؿ4

كقٮؼ ٩ؿصٓ إىل ابلعر ظٮؿ ٬ ؾق اجل٧ةذج ٔ٪ؽ ابلعر ظٮؿ دلةؿ 
 ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم.

 هتكسيي اهػهي اهذضورّي إهى غىوىيٍّ وؾير غىوىيٍّاهتأثير اهىػرفي 

ؾا اتلٞكي٥ دأزي ٚةاٜ يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح؛ كي٧ك٨ أف يكٮف هل دكر مؤزؿ  ل٭ 
ؾا اتلٞكي٥ ي٧ك٨ اتل٧يي ثني دلةؿ  ٨٦ ٔؽة ص٭ةت يف اػذيةر اجلْؿٌيةت. ث٭ 

ملذؽاك٣ح ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ا٣ٕؿٚة٩ٌيح ك٩ْؿٌيح املٕؿٚح املذؽاك٣ح. ٩ْؿٌيةت املٕؿٚح ا
دجعر املٕةرؼ ا٣ٕةديٌح كاملذؽاك٣ح ثني ا٣برش ا٣يٌت يذ٥ احلىٮؿ ٤ٔي٭ة ٨ٔ 

، كا٢ٕٞ٣، ك٦ة مةث٭٭٧ة. أ٦ة دٞيي٥ ك٦ذؽاك٣ح اكحلٌف  حو اعديٌ  َؿيٜ أدكاتو 
املٕةرؼ ٗي النةإح كاملذؽاك٣ح ا٣ٌيت يذ٥ احلىٮؿ ٤ٔي٭ة ٨ٔ َؿيٜ ٗي اعدم 

ةؿ. يف دلةؿ ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ٦س٢ االرديةض، ِٚم ال دؽػ٢ ٨٧ً ٬ ؾا املض
                                                                                              

 .42ػ 41 ٦جةین ٦ٕؿٚخ ديىن" ]أقف املٕؿٚح ادليجيح[، صزادق، حم٧ؽ، " ( راصٓ/ ظكني1)
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ا٣ٕؿٚة٩ٌيح ييجعر ظٮؿ أذجةر كٝي٧ح املٕةرؼ ا٣ٕؿٚة٩ٌيح، كميُة٩ٌيح املاكمٛةت 
ة٩حذ٭ة ٌٞ ال  (1)كالن٭ٮدات أك ػُب٭ة ظكت دٕجي ا٣ٕؿٚةء ػ ك٬ٮ ٦ة يٕين ٔؽـ ظ

ٌي٥ املٕةرؼ ا٣يٌت دأيت  ٠ؾث٭ة ػ ٧٠ة أ٫٩ يف ٩ْؿٌيةت املٕؿٚح النةإح كاملذؽاك٣ح دٞي
٨ٔ َؿؽ أػؿل ٦س٢ احلٮاٌس كا٢ٕٞ٣. كد٧ٌعه وؽٝ٭ة ٨٦ ٠ؾث٭ة، كالىؽؽ 

 ٬٪ة ٣حف ثةملٕىن ا٣ٕؿٚةين كإ٧٩ة ثةملٕىن امل٪ُِف.
ؾا اتلٞكي٥ يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ٬ٮ أ٩ٌ  ٢ ثني ٦ة ٬ٮ ٫ ٔ٪ؽ ا٣ٛىاتلأزي اآلػؿ ل٭ 

مؼّص ك٦ة ٬ٮ خمذه، ي٧ك٨ اإلصةثح ٨ٔ ال١سي ٨٦ اإلماكالت األقةقٌيح. 
٥ أٌف ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح أك الن٭ٮديٌح ّٮا٬ؿ مؼىٌيحه  ال دٞج٢ اال٩ذٞةؿ،  ٗر

ك٥ إىل ٝك٧ني/ أظؽ٧٬ة ٧ٔٮيم ي٧ك٨ لآلػؿي٨ م٭ٮد٬ة ٧٠ة  ٣ ١ٌ٪٭ة دٞي
ة يب، كي٧ك٨  أم٭ؽ٬ة أ٩ة. ك٦ٕىن ذ لٟ أٌف ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ الن٭ٮد ٣حف ػةون

أف يكٮف لآلػؿي٨ ٦س٫٤. كىلع ٬ ؾا األقةس، ث٪ةءي ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ىلع ا٥٤ٕ٣ 
احلٌٮرٌم ال يكذ٤ــ أف دكٮف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ٬ ؾق ػةوحن يب، ث٢ َم اكحلٮاٌس 

                                                                                              

، كال١ؾب أك اخلُأ ٚي٫ ث٧ٕىن ابلة٢َ. ل1٤) ٌٜ عٜ ٦ٕةف ( الىؽؽ يف ا٣ٕؿٚةف ث٧ٕىن احل
يةف أ٦ة احلٜ »اوُبلظيح مٌّت، ٦٪٭ة الٮصٮد كاتلعٜٞ ا٣ٕيين/  ٚيٛ٭٥ ٦٪٫ الٮصٮد يف اأٔل

٤ُ٦ٞة، كيٛ٭٥ ٦٪٫ الٮصٮد ادلاا٥، كيٛ٭٥ ٦٪٫ ظةؿ ا٣ٞٮؿ أك ا٣ٕٞؽ الم يؽؿ ىلع ظةؿ 
. ٚي١ٮف  اليش ٌّٜ ، ك٬ ؾا أذٞةده ظ ٌّٜ ة هل، ٚ٪ٞٮؿ/ ٬ ؾا ٝٮؿه ظ ٞن ء يف اخلةرج إذا اكف ٦ُةث

ٌّٜ ث٘يق،  ة، كامل٧ك٨ الٮصٮد ظ ٌٜ ثؾاد٫ داا٧ن ثة٢َه يف ٩ٛك٫. ٚك ٦ة الٮاصت الٮصٮد ٬ٮ احل
 قٮل الٮاصت الٮصٮد الٮاظؽ ثة٢َ يف ٩ٛك٫. كأ٦ة احلٜ ٨٦ ٝج٢ املُةثٞح ٚ٭ٮ اكلىةدؽ، إاٌل 

]اث٨ قح٪ة، « ٫ وةدؽ ٚي٧ة أظكت ثةٔذجةر نكبذ٫ إىل األمؿ، كظٜ ثةٔذجةر نكجح األمؿ إحل٫أ٩ٌ 
 [. 48النٛةء، اإلهل ٌيةت، ص 
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. يف الٮٝخ اٌلم ال نكذُيٓ ٚي٫ ٢ٞ٩ املُٕيةت املجةارشة حه ا٣ْة٬ؿٌيح ٧ٔٮ٦يٌ 
ٌكػٌيح إىل اآلػؿي٨ ٔي٪نة كًل٧ة َم، ك٦ٓ ذ لٟ ٚةحلٮاٌس ٪ة كتةرب٪ة احلحلٮاقٌ 
 . اجل٧يٓ ينة٬ؽكف الن٧ف ترشؽ يف قةٔحو حو ٧ٔٮ٦يٌ  كدـكٌد٩ة ث٧ٕؿٚحو  حه ٧ٔٮ٦يٌ 
كديضء ا٣ٌٛةء، كاجل٧يٓ حيٌكٮف  -ك٣حف ٨٦ امل٘ؿب  -٨٦ املرشؽ  ٦ٌٕي٪حو 

ٮ ٌيح ٬ة، ك٦ة إىل ذ لٟ، ثح٪٧ة اتلضؿبح احلٌكػءحبؿارد٭ة، كينة٬ؽكف ٩ٮر٬ة ًك
٥  ٦ٌ٪ة ٗي ٝةث٤حو  كاظؽو  النؼىيح لٌك  لبل٩ذٞةؿ إىل ا٣٘ي. كىلع ٬ ؾا األقةس ٗر

أٌف الن٭ٮدات كا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح ا٣يٌت قجٜ ذ٠ؿ٬ة ػةوح ثك٢ مؼه كال 
٭ة ٧ٔٮ٦يح؛ كاجل٧يٓ دلي٭٥ ٦س٤٭ة. ٧٠ة أٌف لك دٞج٢ اال٩ذٞةؿ إىل ا٣٘ي، إال أ٩ٌ 

ا٠ٌيح كاتلعؿيكٌيح كظةالد٫ مؼه دلي٫ ٥٤ٔ ظٌٮرم ثؾاد٫ كبٞٮاق اإلدر
كا٩ٕٛةالد٫ كإٔٚةهل اجلٛكٌيح، ث٢ دلي٫ ٥٤ٔ ظٌٮرم ظٌّت ث٧جؽا٫. ٦س٢ ٬ ؾق 
املٕؿٚح ٣حكخ خمذٌىح. كىلع ٬ ؾا األقةس، ال يججيغ ا٣ٞٮؿ إٌف املٕؿٚح بكجت 

ي ٧ٔٮ٦ٌيحو  كال ي٧ك٨ لآلػؿي٨  َةثٕ٭ة النؼّص، ٦ٕؿٚح ػةوح ٗك
دكٮف هل ٦ٕؿٚح منرتًلح ٦ٕٟ. ٣ٞؽ منةرًلذٟ يف ٦ة دليٟ ٨٦ ٦ٕؿٚح، كأف 

 "، كاقت٪ذش ٨٦ إزجةت النؼّصٌ " ٦ٓ "ال٧يؼذٌه اػذ٤ٍ اتلٕجي ثػ"النؼّصٌ 
 ح.ح أك ٠ٮ٩٭ة ٗي اػذىةويٌ ٩َف ا٧ٕ٣ٮ٦يٌ 

2 . 
 
 نهالعلم بالوجه والعلم بالك

ك٥ ٨٦ صة٩ت آػؿ إىل ٝك٧ني/ -اك٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل  -ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم   يٞي

 ا٥٤ٕ٣ ثذ٧ةـ ظٞيٞح النػٰء أك د٧ةـ ٬ٮٌيذ٫.ا٥٤ٕ٣ ثةل١٪٫ ك٦ٕ٪ةق . 2

 . ا٥٤ٕ٣ ثةلٮص٫ ك٦ٕ٪ةق ا٥٤ٕ٣ ثٮص٫ ٨٦ كصٮق يشء أك ػةٌوٌيح ٨٦ ػىةاى٫.1
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٬ ؾا اتلٞكي٥ ال خيذه ثة٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل كظؽق، ث٢ ين٢٧ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 
٪٫ ظٌٮر د٧ةـ احلٞيٞح كاهلٮٌيح  ة. ك٨٦ ٬٪ة يكٮف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةل١ي ٌن أي

ل٧٤يؽرىؾ ٔ٪ؽ املؽرًؾ؛ ٦س٢ ٥٤ٔ ا٤ٕ٣ٌح املةحنح ل٤ٮصٮد ث٤ٕ٧ٮالد٭ة اخلةرصٌيح 
كًلؾ لٟ ٧٤ٔ٭ة ثؾاد٭ة. كا٦ة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةلٮص٫ ٚ٭ٮ ظٌٮر اهلٮٌيح 
اخلةرصٌيح أًلزؿ املؽرىؾ أك كص٫ ٨٦ كصٮ٫٬ ٔ٪ؽ املؽرًؾ، ٦س٢ ظٌٮر ا٤ٕ٣ح 

ثة٤ٕ٣ٌح  حه كصٮديٌ  املةحنح ل٤ٮصٮد ٔ٪ؽ ٤ٕ٦ٮهلة. ٚج٧ة أٌف امل٤ٕٮؿ ٣حكخ هل إظةَحه 
ةق ٨٦ ٚيي، أك ثٕجةرة أػؿل،  ٌٞ املٮصؽة هل، ل لٟ ٧ٕٚؿٚذ٫ ث٭ة ىلع ٝؽر ٦ة يذ٤

 ىلع ٝؽر قٕذ٫ الٮصٮديح، ك٣حف بنك اكم٢.

ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثك٪٫ يشء اك٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ثك٪٭٫، يذعٜٞ ظي٪٧ة دكٮف 
ح ال ثذ٧ةـ ظٞيٞح امل٤ٕٮـ. كإذا ل٥ حتى٢ ٦س٢ ٬ ؾق اإلظةَ إظةَحل٧٤ؽرًؾ 

ؾا ال ي٧ك٨ إدراؾ ٠٪٫ ذات كاصت الٮصٮد كد٧ةـ  ٪٫. كل٭  يذعٜٞ ا٥٤ٕ٣ ثةل١ي
 .  ظٞيٞذ٫ ث٥٤ٕو ظٌٮرمي أك ظىٮيلي

ٍي ا٣ٕ٪ٞةءي يف ويؽ امؿئو   (1)ٚةدمٓ مجة٠ٟ أيٌ٭ة الىٌيةدي   ال تكٞ

ثةلاكم٢  حه كصٮديٌ  ١ٚيٙ ي٧ك٨ أف دكٮف ملٮصٮد ٩ةٝهو ك٦ذ٪ةقو، إظةَحه  
 (1)آػؿ ممك٨و  املٕؿٚح ا٣ُٛؿٌيح لئلنكةف أك أٌم  ك٬ ١ؾا ٚإفٌ ؟ (2)كالبل٦ذ٪ةَم

                                                                                              

 «.ٔ٪ٞة ماكر ٠ف ننٮد داـ ثةز گي( »1)

ادلي٨ آمتيةين،   دىعيط قيٌؽ صبلؿ ( راصٓ/ الـ٩ٮزم، املبل ٔجؽ اهلل، ملٕةت إهليٌح،2)
 .61ػ59 دىعيط جنيت ٦ةي٢ ٬ؿكم، ص اخلةٝةين، ٦٪ذؼت ٩ٛك٫، املؤ٣ٙ ؛88ػ82 ص
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ثةلٮص٫. كأ٦ٌة املٕؿٚح ثةل١٪٫ ِٚم حمىٮرةه يف ٥٤ٔ  ظٌٮرٌيحه  ث٧جؽا٫، ٦ٕؿٚحه 
 كب٤ٕ٧ٮالد٭ة. ةا٤ٕ٣ٌح املةحنح ل٤ٮصٮد ثؾاد٭

ا٤ٛ٣كٛح، كييٕذرب أظؽ  كيف (2)ةتدأزي ٬ ؾا اتلٞكي٥ كاًط يف اإلهل يٌ 
٥٤ٕ، كػةوح ٥٤ٔ كاصت الٮصٮد، ك٣ ك٨ ٢٬ ي٧ك٨ ٦ٛةديط ظ٢ٌ مكأ٣ح ا٣

أف ٩ٕرث ىلع دكر أك دأزي هل يف اجلة٩ت املٕؿيف؟ يجؽك أٌف اجلذةاش املٕؿٌٚيح 
ؾا اتلٞكي٥ ٦ذؽاػ٤حه  . ك٬ ؾاف اجلة٩جةف يٮصؽ ثح٪٭٧ة ٦ٓ صة٩ج٫ الٮصٮدٌم  ل٭ 

ؾا اتلٞكي٥ يف دلةؿ ا٥٤ٕ٣  ٬٪ة دؿاثٍ كزيٜ. كإظؽل اجلذةاش املٕؿٚيٌح ل٭ 
٥ ٨٦ ا٩كنةؼ كإٝيٌح امل٤ٕٮـ ل٤ٕةل٥، ال ي٤ــ ٌٮرٌم َم أ٩ٌ احل ٫ ىلع الٗؿ

٨٦ ذ لٟ ادٌةح د٧ةـ ٬ٮٌيذ٫ ل٤ٕةل٥ً. ٚةحلٌٮر ٩ٮع ٨٦ الٮصٮد، كب٧ة أٌف 
ة. ٚة٤ٕ٣ٌ  ٌن ح املةحنح ل٤ٮصٮد ٣حكخ ل٤ٮصٮد مؿادت، ٚةحلٌٮر هل مؿادت أي

ٞؽر ثظةرضة مل٤ٕٮهل ٧٠ة َم ظةرضة لاد٫. كامل٤ٕٮؿ ي١٧٪٫ أف يؽرًل٭ة 
كىلع ٬ ؾا ال يكذُيٓ حت٢٧ٌ قٕذ٫ الٮصٮديح، ث٢ د٪١نٙ ل لٟ  ،كصٮدق

ة قجت ٔؽـ ا٩كنةؼ د٧ةـ كإٝيٌح ا٤ٕ٣ٌح  ٕن امل٤ٕٮؿ ثٞؽر إارشاٝ٭ة ٤ٔي٫. َج
امل٤ٕٮؿ حتٮؿ دكف ا٩كنةؼ د٧ةـ اك٨٦ه يف امل٤ٕٮؿ ذاد٫/ ٧ٚعؽكديٌح إدراؾ 

ـل قبج٭ة إىل ًٕٙ ك٩ٞىةف لٌك   كإٝيٌح ا٤ٕ٣ٌح هل؛ ك٬ ؾق املعؽكديٌح يٕي
٤ٕ٦ٮؿ ثة٣ٞيةس إىل ا٤ٕ٣ٌح املٮصؽة هل. كبةجلتيضح ال يكذُيٓ امل٤ٕٮؿ 
٥ أٌف الن٧ف دٌػٰء  اإلظةَح ث٤ٌٕذ٫. كي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ٨٦ ثةب ا٣تنبي٫/ ٗر

                                                                                              

ا. 1) ٕنة ىلع أقةس ٦جىن دميٓ ا٣ٛبلقٛح، امل٤ٕٮؿ أك امل٧ك٨ اعل٥ً إذا اكف دلٌؿدن  ( َج

 .األػٌه  ( يٕين اإلهل ٌيةت ثةملٕىن 2)
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٨ٌ النؼه املعجٮس يف ٗؿٚح ٤٘٦ٞح ال ٌٝٮد٭ة كىلع ٦ؽل قٕذ٭ة، ٣ ك ثك٢ٌ 
 ىلع ٝؽر النجٌةؾ أك ا٣ٛذعح املذةظح يف د٤ٟ ا٣٘ؿٚح. حيى٢ ٨٦ ٩ٮر٬ة إاٌل 
ت املعيُح ثةلنؼه املعجٮس  ٚةلن٧ف ديضء ثك٢ٌ  ٌٝٮد٭ة، ٗي أٌف احليضي

يف ٗؿٚح ٤٘٦ٞح حتٮؿ ثح٪٫ كبني رؤيح ًيةء الن٧ف لك٫ٌ. ك٬ٮ يكتنٕؿ ٨٦ 
 .(1)ذةظح يف ا٣٘ؿٚحًٮء الن٧ف ثٞؽر ا٣ٛذعح امل

ظىي٤ح الالكـ َم أٌف ٬ ؾا ا٣ٕضـ يٕٮد إىل امل٤ٕٮؿ ذاد٫ ال ا٤ٕ٣ٌح. ٚةمل٤ٕٮؿ 
ا ٨ٔ ٦ٕؿٚح ٠٪٭٭ة؛ ٧٠ة أٌف  ـن ـق ٨ٔ اإلظةَح ثة٤ٕ٣ٌح يجُف اعص بكجت ٔض
ي٫ ا٣ٛيي كاجلٮر الٮصٮدم  ٌٞ اجلٞه الٮصٮدم ل٤ٕ٧٤ٮؿ كحمؽكديذ٫ ي٧٪ٕةف د٤

ٮصجةف اثذٕةدق كاظذضةث٫ ٨ٔ ا٤ٕ٣ٌح، يف ل٤ٕ٤ٌح. ك٩ٞه امل٤ٕٮؿ كحمؽكديذ٫ ي
 ظني أ٩ٌ٭ة أٝؿب إىل اإلنكةف ٨٦ اجل٧يٓ. كيف ٬ ؾا املٕىن يٞٮؿ وؽر املذأهٌلني/

ٜد[ إال ٖٔ   لْٕكْٜالت  ال يٕكٖ» ٜس مشاٚػة ذاحٙ ]أم ذات كاسب ال
ا ال يشاٚػ ذاحٙ  كراء ضشاب أك ضشب ضٌّت املكْٜؿ األكؿ وٜٛ أيغن

ٜاـؽ ٜد[ إال ة ٜس ٜدق كمشاٚػة ٗىؿ ذاحٙ ويُٜف ]كاسب ال ث قني كس
ٜسٜدم ال  ٜد ذاحٙ كحبفب كاعئٙ ال ٜد احلي األكؿ هل ٖٔ سٛث شٛ شٛ

 .(2)«حبفب ٔا ٜٚ املشٜٛد

                                                                                              

يف رقة٣ح )ص٪ٮد ا٢ٕٞ٣(. راصٓ/ اخل٧يين،  ( اقذٞيخي ٬ ؾا املسةؿ م٧ٌة ذ٠ؿق اإل٦ةـ اخل٧ييٌن 1)
 ،[كاجل٭٢ ا٢ٕٞ٣ ص٪ٮدً  ظؽير ارشح" ]كص٭٢ ٢ٞٔ ص٪ٮد ظؽير ارشح، "املٮقٮم اهلل  ركح
 .37 ػ 35  ص

 ( النيازم، وؽر املذأهٌلني حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، 2)
 .115، ص1ج
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ّ أو المطلق والمقّيد  3 ي
 
ّ والجزن ي

ّ
 . الشهود الكىل

٥ الن٭ٮد أك ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، ىلع أقةس ٩ٮع الن٭ٮد، إىل  كَّ يٞي
 ا٣ٞك٧ني اتلةحلني/

. كاملٞىٮد ٨٦ الن٭ٮد املٌٞيؽ أك اجلـيٌئ (2)أك اللك كاجلـيئ (1)كاملٞيؽامل٤ُٜ 
ا صـاي ة؛ ىلع ػبلؼ الن٭ٮد اللٌكٌ أك ٬ٮ الن٭ٮد اٌلم يكٮف ٚي٫ امل ن٭ٮد أمؿن

ا لكٌي ة. ٣ ك٨ٌ ٬ ؾا اتلٕؿيٙ يف اغيح  امل٤ُٜ اٌلم يكٮف املن٭ٮد ٚي٫ أمؿن
ىؽ ث٫ صـاٌيح املن٭ٮد أك لكٌيٌ  ا٧٘٣ٮض. ٨٦ الٮاًط أٌف امل٤ُٜ أك املٌٞيؽ  ذ٫ال يٞي

٨٦ ظير املٛ٭ٮـ، إذف ٧ٚة ٬ٮ املٕىن املٞىٮد ٨٦ ذ لٟ؟ يجؽك أٌف ٬ ؾا 
االوُبلح ٔؿٚةينٌّ ٩ةّؿه إىل ٔٮال٥ الٮصٮد، كاحل٧١ح املذٕةحلح اقذٕةرت ٬ ؾا 

، ك٨٦ ٬٪ة يكٮف املؿاد ٨٦ اللك كاجلـيئ ٬ٮ (3)املٕىن ٨٦ ا٣ٕؿٚةف اجلْؿٌم 
ٚي٧ة لٮ اكف ل٧٤ن٭ٮد ّلٌكٌّ ح. ٚةلن٭ٮد ـيئ ٨٦ ظير ا٣ٕٮال٥ الٮصٮديٌ اللك كاجل

. ٚإذا م٭ؽ أظؽه ٦س٢ ٬ ؾق احلٞيٞح ي٭ي٨٧ ىلع دميٓ ٦ة دك٫٩ ٨٦  قٕحه كصٮديٌحه
ا٣ٕٮال٥ كحييٍ ث٭ة، كيف املٞةث٢، الن٭ٮد اجلـيئ ٬ٮ الن٭ٮد اٌلم خيذه ثؾ لٟ 

                                                                                              

؛ حم٧ؽ ث٨ محـة ث٨ 73-71؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، الؿقةا٢، ص 6( راصٓ/ املىؽر الكةثٜ، ج 1)
نف، ص 

ي
 .52ا٣ٛ٪ةرم، مىجةح األ

]٥٤ٔ املٕؿٚح يف ا٣ٞؿآف[، ( راصٓ/ صٮادم آميل، ٔجؽ اهلل، "م٪ةػخ م٪ةیس در ٝؿآف" 2)
 .381-375، ك329-325ص

، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، 3)  ( راصٓ/ النيازم، وؽر املذأهلني حم٧ٌؽه
 .115، ص 1ج 
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٨٧ٚ يكٮف هل م٭ٮد يف اجلٮـ أك  ،االٮاعء أك ثذ٤ٟ املؿدجح كال يذٌٕؽا٬ة. كىلع ٬ ؾ
يف احلْٞح، ال ي١٧٪٫ أف يٛ٭٥ ظي٪٭ة ٢٬ ٬ ؾق ا٣ْة٬ؿة ٨٦ و٪ٓ ٩ٛك٫ أك َم 

 ث٧ؿدجحو  خيذٌه  صـيئٌّ  ٦ذعٞٞح يف اخليةؿ امل٪ٛى٢. ٦س٢ ٬ ؾا الن٭ٮد م٭ٮده 
أك امل٤ُٜ، ٬ٮ الٮصٮد  . ظىي٤ح الالكـ َم أٌف املٞىٮد ٨٦ الٮصٮد اللٌكٌ ٪حو ٦ٕيٌ 

الًكٌع اٌلم ينذ٢٧ ىلع دميٓ ٧٠ةالت ٦ة ٬ٮ أدین ٦٪٫ ٨٦ مؿادت، كاملٞىٮد 
 ٨٦ الٮصٮد املٞيؽ أك اجلـيئ ٬ٮ الٮصٮد اخلةص لك ممك٨.

ٜو  كىلع أم ظةؿ ٚإف دٞكي٥ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك الن٭ٮد إىل ٤ُ٦
يكذؼؽـ يف ك٦ٞيٌؽو أك ّلك كصـيئ خيذه ثة٣ٕؿٚةف كاحل٧١ح الىؽراايٌح  كي

ح. ك ح املٕؿٚح ا٣ٕؿٚة٩يٌ ؾا األقةس، ٩ْؿيٌ ٣حف هل دأزيه ٠جيه يف ىلع ٬ 
ح  ح املٕؿٚح املذؽاك٣ح. كذ لٟ اتلأزي ٗي املجةارش هل يف ٩ْؿيٌ حبٮث ٩ْؿيٌ
املٕؿٚح املذؽاك٣ح ٦جين ىلع أذجةر٩ة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم مكةكٝنة 

ؾا ل٧٤اكمٛح، ك٬ٮ ٦ة ٚي٭٥ ٦٪٫ اعدة، ك٣حف ٬٪ةؾ حبر أ ك دراقح يف ٬ 
ؾق املكأ٣ح ثني ز٪ةية حبس٪ة،  ؾا ا٣ٛى٢ قجذ٪ةكؿ ٬  املضةؿ. كيف ٩٭ةيح ٬ 

ة يف دلةؿ آػؿ. ة حبس٭ة دٛىي٤ي  ٕن  كجيؽر ث٪ة َج

، وغتر الواعي  4 ، ونصف الواعي  ـ العلم الحضورّي الواعي

دٞؽـ ػ ٔ٪ؽ دراقح آػؿ ػىةاه املٕؿٚح احلٌٮرٌيح ػ أٌف ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ 
ٌك٥ بكجت ٠ٮ٫٩ ذا مؿادت كاػذبلؼ درصةد٫، إىل ٥٤ٔ ظٌٮرم ا٥٤ٕ٣ ٝؽ ٝي 
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ي كاعو  ، ك٬ ؾا يٕين أٌف اتلٞكي٥ املؾ٠ٮر ٦جين ىلع أٌف (1)كاعو ك٩ىٙ كاعو ٗك
. ٟه ن١ِّ  ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم مي

ؾا اتلٞكي٥ كاالوُبلح املؾ٠ٮر مكذُفن ٨٦  ثٌ٘ي اجلْؿ ٨ٔ أٌف ٬ 
يف ا٤ٛ٣كٛح أل٫٩ ، ك٣حف ٨٦ امل٪ةقت اقذؼؽا٫٦ اتلضؿيبٌ  ٥٤ٔ اجلٛف

ؾا اإلماكؿ ك٬ٮ ٢٬  يؤدم إىل اخل٤ٍ ثني املى٤ُعةت، رب٧ة ييُؿح ٬ 
٬٪ةؾ ٦ٕىن ٨٦ اجلةظيح ا٤ٛ٣كٛيٌح كالٮصٮديٌح ل١ٮف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 
ا يف ظةؿ ٠ٮ٫٩ كٔينة ٬ٮ  ٗي كاعو ؟ أال يٮصؽ د٪ةٝي ثني ا٣ٞٮؿ ثأف أمؿن

٢ٕٛ٣ ٣حف يف ٩ٛف الٮاٝٓ ال ٨ٔ كيع؟ كإذا اكف ال ٨ٔ كيع ٚ٭ٮ ثة
ة  ٌن ة ٚ٭ٮ كيع كبٮيع. ك٩ىٙ الٮايع أي ة، كإف اكف ثة٢ٕٛ٣ ٧٤ٔن ٧٤ٔن
يٕٮد إىل الٮايع؛ كذ لٟ ألف ٩ىٙ الٮايع يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٦ٕ٪ةق 
ؾا أمؿ  ًٕٙ أك مٌؽة ًٕٙ ادلرصح الٮصٮديٌح ٧٤ٕ٣٪ة ثةمل٤ٕٮـ. ك٬ 

ة كذا مؿادت، كال ي٪َف ٦ٞجٮؿ يف ًٮء ٠ٮف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم تن١ي١ي  
ؾا االوُبلح يٕٮد إىل اػذبلؼ لـ ة أك ثٮيع. يف الٮاٝٓ ٬  كـ ٠ٮ٫٩ كأين

ؾا األقةس ر٥ٗ  املؿادت كادلرصةت الٮصٮديٌح ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم، كىلع ٬ 
كصٮد حم٢٧ وعيط ل١ٮف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٩ىٙ كاعو كي٧ك٨ دربيؿق 
ؾا اجلٮع ٨٦ املٕؿٚح، ٣ ك٨ٌ ١ٚؿة ٠ٮ٫٩ ٗي  ٨ٔ َؿيٜ تن١ي١يٌح ٬ 

ؽ أ٦ةـ اجلٞؽ، كَم يف الٮاٝٓ تكذ٤ــ اتل٪ةٝي أك َم كاعو ال دى٧

                                                                                              

ـدم، حم٧ؽدِف، "آمٮزش ٤ٚك٫ٛ" ]امل٪٭ش اجلؽيؽ يف د٤ٕي٥ ا٤ٛ٣كٛح[، 1) ( راصٓ/ مىجةح ي
 ، ادلرس اثلة٣ر ٔرش.2ج
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٦ذ٪ةٌٝح؛ ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ ثة٣جكجح إىل اهليٮىل األكىل. ا٩ذٞؽ اجلٞةد 
ؾق اجلْؿيٌح ٦ذ٪ةٌٝح. ١ٚيٙ  االٔذٞةد ثةهليٮىل األكىل ثٞٮهل٥ إٌف ٬ 

؟ ١ٚٮ٫٩ حو ٤ٕٚيٌ  يكٮف ٬٪ةؾ مٮصٮد ثة٣ٞٮة املعٌح ك٣حكخ هل أٌم 
ا ال يجكض٥ ٦ٓ ٠ٮ ؾا اإلماكؿ ٩ٛك٫ يٮٌص٫ (1)٫٩ ٌٝٮة حمٌحمٮصٮدن ، ك٬ 

إىل ٠ٮف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٗي كاعو ٚبل يي٢ٕٞ ٨٦ اجلةظيح ا٤ٛ٣كٛيٌح أف 
.  يكٮف ٬٪ةؾ كصٮد ٬ٮ ٔني ا٥٤ٕ٣ كيف الٮٝخ ذاد٫ ٗي كاعو

ي٧ك٨ أف يٞةؿ رد ا ىلع اجلٞؽ املؾ٠ٮر/ إٌف ا٥٤ٕ٣ مكةكؽ ل٤ٮيع ال ٠ٮ٫٩ 
ينة ٣حف ٔني ٠ٮ٫٩ كأينة كال يكذ٤ـ٫٦.  .(2)كأينة ك٨٦ الٮاًط كًلٮف ا٥٤ٕ٣ ٔك

٤ي٫ إذا ٌٚس٩ة ٔؽـ  أ٫ٌ٩ يف اجلٮاب ٚيسِّ "٠ٮ٫٩ ثٮيع" ث٧ٕىن "ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣". ٔك
ال١ٮف ثٮيع ثٕؽـ ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ ث٧ٕ٪ةق اجلّٛس ٚبل يؿد ٦س٢ ٬ ؾا املعؾكر. 

٢ ت٪ت ٌٌ اقذ٧ٕةؿ مى٤ُعةت  كيجؽك أ٫ٌ٩ ظٌّت ىلع ٬ ؾا ا٣ٛؿض جيت أك يٛي
يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح كا٤ٛ٣كٛح، كتٌ٪ت  ]اتلضؿيٌب[ك٦ٛة٬ي٥ ٥٤ٔ اجلٛف 

ي الٮايع.  دٞكي٥ املٕةرؼ احلٌٮرٌيح إىل ا٥٤ٕ٣ الٮايع ك٩ىٙ الٮايع ٗك
كاحلةو٢ أ٫ٌ٩ يف ثةدئ األمؿ يجؽك أٌف ٦ٛ٭ٮـ ا٥٤ٕ٣ أك املٕؿٚح ثىٮرةو ٗي 

، ٚة٥٤ٕ٣ ال يجك . كأيحو ينذ٢٧ ىلع د٪ةٝيو ض٥ ٦ٓ ٠ٮ٫٩ ثىٮرةو ال كأيحو
                                                                                              

ـدم، حم٧ٌ  ( راصٓ/ 1) ؛ 147 - 138ؽدِف، د٤ٕيٞح ىلع ٩٭ةيح احل٧١ح، ص مىجةح ي
؛ الك٭ؿكردم، م٭ةب ادلي٨، 195، ص 3ابل٘ؽادم، أثٮ ا٣ربٌلت، املٕذرب، ج 

 - 216؛ النيازم، ُٝت ادلي٨، ارشح ظ٧١ح اإلارشاؽ، ص 51 - 48اتل٤ٮحيةت، ص 
211. 

 ( "٥٤ٔ مكةكؽ ثة آاگٍم اقخ ك٫٩ آاگ٬ة٫٩ ثٮدف". 2)
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. كأيحو  مٌةٚنة إىل ذ لٟ ٚإٌف ٠ٮ٫٩ ثىٮرةو ٩ىٙ كأيحو يؿصٓ إىل ٠ٮ٫٩ ثىٮرةو 
 ك٩ىٙ كأيحو  كأيحو  كي٧ك٨ دٞكي٥ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم إىل ٦ة اكف ثىٮرةو 

ا إىل  ،ٍٚٞ كذ لٟ حبؾؼ ٝك٥ "ا٥٤ٕ٣ ٗي الٮايع" ٨٦ أٝكةـ ا٥٤ٕ٣، اقت٪ةدن
 كأيحو  إىل ٦ة اكف ثىٮرةو  ٩ىٙ كأيحو  ٦ة اكف ثىٮرةو  ؿ، كإرصةعاإلماكؿ األكٌ 

ا إىل اإلماكؿ اثلةين املجين ىلع اإلي٧ةف ثأفٌ  احلة٣ح ٩ىٙ الٮأيح دؿصٓ  اقت٪ةدن
إىل الٮأيح بكجت حلةظ ػةص ك٬ٮ تن١ي١ٌيح ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاػذبلؼ 

 ح.مؿادج٫ كدرصةد٫ الٮصٮديٌ 
ال١ٮف ثىٮرةو كأيحو ٬ٮ  ٣ ك٨ ثذأم٢ أكرث كب٤ٞي٢ ٨٦ اتل٧ٌٕٜ ٩ٛ٭٥ أفٌ 

ؾا  كوٙ "ا٥ً٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣"، ك٣حف كوٙ ا٥٤ٕ٣ ٩ٛك٫ أك املٕؿٚح ٩ٛك٭ة. كب٭ 
ال  ٚإف ٩َف ٬ ؾا الٮوٙ ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ ككوٙ املٕؿٚح ثكٮ٩٭ة ثىٮرة ٗي كأيحو 

 . ٮاـ ا٥٤ٕ٣ ٬ٮ الٮيع ك٣حف ال١ٮف ثىٮرةو كأيحو ًٞ ينذ٢٧ ىلع اتل٪ةٝي. ٚ
٤ي٫ ٚإذا ٌٚس٩ة ال١ٮف ثىٮرة ٗي كأيحو ثٕؽـ ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣، ٨٤ٚ يؿد ٦س٢  ٔك
٬ ؾا املعؾكر كال أٌم حمؾكرو آػؿ. ك٣ ك٨ ث٧ة أٌف اتلٞكي٥ املؾ٠ٮر أم دٞكي٥ 

ي كأيح، ٩ةّؿه ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم إىل ٦ة اكف ثىٮرة كأيح، ك٩ ىٙ كأيح، ٗك
إىل ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ ك٣حف إىل ا٥٤ٕ٣ ٩ٛك٫، ٨٧ٚ األ٢ٌٚ ت٪ت اقذ٧ٕةهل يف 

 ا٤ٛ٣كٛح كيف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ل١يبل يؿد إىل ال٨٬ ٦س٢ ٬ ؾق املعةذيؿ.

 ًظال اهػهي اهذضورّي

٫ مٌةٚنة إىل ٥٤ٔ الات ث٧بلظْح ٦ة دٞؽـ ٩ى٢ إىل ٩تيضح ٦ٛةد٬ة أ٩ٌ 
ًٞؽـ أ٩ٌ  ثؾاد٭ة، اٌلم ٫ ٥٤ٔ ظٌٮرم، كأٝةمٮا رأل ا٧٤ٕ٣ةء املك٧٤ٮف ٦٪ؾ ا٣
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٤ٔي٫ األد٣ح، ٚإف ٥٤ٔ امل٤ٕٮؿ ث٤ٕذ٫ كًلؾ لٟ ٥٤ٔ ا٤ٕ٣ح ث٤ٕ٧ٮهلة م٭ٮدمه 
ة؛ ٧٠ة أ٩ٌ  ٌن ٭٥ ٌٔؽكق ٨٦ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٦٪ؾ ٔرص ميغ كظٌٮرمه أي

اإلارشاؽ كإىل يٮ٦٪ة ٬ ؾا. ك٬ ؾق الؿؤيح كاًعحه ث٧بلظْح مبلؾ ا٥٤ٕ٣ 
٫ ٨٦ أص٢ حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ ال ثؽ ٨٦ كصٮد ٔبلٝح ثني ٌم ك٦جنب٫؛ أل٩ٌ احلٌٮر

ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ. ٬ ؾق ا٣ٕبلٝح إ٦ة أف دكٮف ٔبلٝح ا٣ٕيجٌيح كتيذىىٮر يف ٥٤ٔ 
ح ا٣يٌت َم ثؽكر٬ة د٪ٞك٥ إىل ٌيح كامل٤ٕٮحلٌ الات ثةلات، أك دكٮف ٔبلٝح ا٤ٕ٣ٌ 

١ك٫ أم ٥٤ٔ ا٤ٕ٣ح ثةٝك٧ني/ ٥٤ٔ امل٤ٕٮؿ ثة٤ٕ٣ٌ  مل٤ٕٮؿ. كمٌةٚنة إىل ح، ٔك
 ذ لٟ، أ٩٪ة إذا ٝج٤٪ة اقذؽالؿ ا٣ٕبل٦ح ا٣ُجةَجةيئ ىلع ظٌٮرٌيح ٥٤ٔ ٤ٕ٦ٮؿو 

٤ي٫ آػؿ ٨ٔ َؿيٜ ٤ٌٔ  ث٤ٕ٧ٮؿو  ذ٭٧ة، قيىجط ٩ُةؽ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أكقٓ. ٔك
ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم.  ةٚإف ٩ُةؽ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم يبذين ىلع حبٮث أ٩ُٮلٮصي

ؾ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك ٦جنأق ٩ٛ٭٥ كب٧بلظْح ابلعٮث املذٞؽ٦ح كػةوح مبل
أٌف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ال ي٪عىػؿ ث٥٤ٕ الات ثةلات، ث٢ ثٌٞيح اجل٧ةذج كَم 
٠سية ي٧ك٨ أف دٌٕؽ ٨٦ مىةديٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. ك٩تيضح ٬ ؾق الؿؤيح يف 

ح ىلع ٦ٕةرؼ االنكةف األقةقٌيح كابلؽ٬يٌ  ٫ قذ١ٮف أ٥٬ٌ ٩ْؿٌيح املٕؿٚح َم أ٩ٌ 
. إٌف ٦ٕةرؼ االنكةف احلٌٮرٌيح كالن٭ٮديٌح ة ظٌٮرٌيحن ٤ٔٮ٦ن  دٞؽيؿو  أ٢ٌٝ 

ٝنة  األقةقٌيح ا٣يٌت َم ٧ٔٮ٦ٌيح كال يبذين الٮوٮؿ إحل٭ة ىلع االرديةض تن٢٧ ٩ُة
ة. ك٨٦ ٧٩ةذج ٬ ؾق املٕةرؼ احلٌٮرٌيح ا٣يٌت ظْيخ ث٧ة يٞةرب االدٛةؽ  ٕن كاق

 ثني ا٧٤ٕ٣ةء املك٧٤ني ٨٦ ٔرص ميغ اإلارشاؽ إىل يٮ٦٪ة ٬ ؾا َم/
 ٥٤ٔ اإلنكةف )ث٢ لك دلٌؿد( ثؾاد٫. -

٤ذ٫. -  ٥٤ٔ اإلنكةف ٠أم ٤ٕ٦ٮؿ دلٌؿدو آػؿ ث٧جؽإ كصٮدق ٔك
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 ٥٤ٔ اإلنكةف ثإٔٚةهل اجلٮاحنٌيح كآزةرق اكتل١ٛي كاإلرادة كاال٩تجةق. -

 ح.٥٤ٔ اإلنكةف ثٞٮاق اإلدرا٠ٌيح كاتلعؿيكيٌ  -

٨ ٝجي٢ احلـف، ٥٤ٔ اإلنكةف حبةالد٫ كًليٛيةد٫ كا٩ٕٛةالد٫ اجلٛكة٩يح؛ ٦ -
ؿق.  كا٣ٛؿح، كاخلٮؼ، كالذلة، كال١ي

٥٤ٔ اإلنكةف ثأٚاكرق، ك٦ٛة٬ي٫٧ أك وٮرق ال٬٪ٌيح، كٌٝةيةق،  -
 .(1)كدىٮراد٫، كدىؽيٞةد٫، كختٌيبلد٫

                                                                                              

ابلعر املٌٛى٢ يف لك كاظؽ ٨٦ ٬ ؾق األٝكةـ الكذح يذ٤ٌُت دلةالن آػؿ كًلؾ لٟ حبر ( 1)
٤ي٫ ٩كذَف  االقذؽالالت املُؿكظح ظٮؿ ظٌٮريذ٭ة كقةاؿ ابلعٮث ا٣يت د٪ةقت املٞةـ. ٔك

خ هلة/  ٬٪ة ثؾ٠ؿ أ٥٬ املىةدر ا٣يت دًٕؿ
ف ٥٤ٔ الات ثةلات ٫ ال ي٧ك٨ أف يكٮأ( لبلَبلع ىلع مكأ٣ح ظٌٮريح ٥٤ٔ الات ثةلات كأ٩ٌ 

ٔرب الىٮر، كًلؾ لٟ االقذؽالالت املُؿكظح راصٓ/ الك٭ؿكردم، م٭ةب ادلي٨، املنةرع 
ح مى٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ، ج  ، ص 1كاملُةرظةت، يف/ م٭ةب ادلي٨ الك٭ؿكردم، دل٧ٔٮ

ح 486 - 485 ؛ املؤ٣ٌٙ ٩ٛك٫، اتل٤ٮحيةت، يف/ م٭ةب ادلي٨ الك٭ؿكردم، دل٧ٔٮ
؛ املؤ٣ٌٙ ٩ٛك٫، ظ٧١ح اإلارشاؽ، يف/ 71، ص 1ج مى٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ، 

ح مىٌ٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ، ج  ؛ 112ك 111، ص 2الك٭ؿكردم، م٭ةب ادلي٨، دل٧ٔٮ
؛ 98ك 31املؤ٣ٌٙ ٩ٛك٫، "ق٫ رقةهل از ميغ اارشاؽ" ]زبلث رقةا٢ لنيغ اإلارشاؽ[، ص 
، 148، 79اث٨ قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، اتل٤ٕيٞةت، حتٞيٜ ٔجؽ الؿمح٨ ثؽكم، ص 

؛ املؤ٣ٙ 358 - 357؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، النٛةء، اإلهل ٌيةت، ص 191، 189، 162
؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، 117ك 162، ٩119ٛك٫، املجةظسةت، حتٞيٜ حمك٨ ثيؽارٚؿ، ص 

 ، 2اإلمةرات كاتلججي٭ةت، يف/ ٩ىي ادلي٨ ا٣ُٮيس، ارشح اإلمةرات كاتلججي٭ةت، ج 
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؛ ا٣٘ـال، 573ػٯ ٦ُ٭ؿم، ص ؛ ث٭٧٪يةر، اتلعىي٢، دىعيط مؿد296ٌ - 292ص 
؛ الؿازم، ٚؼؿ ادلي٨ حم٧ؽ، 225أثٮ ظة٦ؽ، ٦ٞةوؽ ا٣ٛبلقٛح، حتٞيٜ ق٤ي٧ةف د٩ية، ص 

؛ املؤ٣ٌٙ ٩ٛك٫، 75، ص 3كج  42، ص 7املُة٣ت ا٣ٕةحلح ٨٦ ا٥٤ٕ٣ اإل٣ ٌِم، ج 
؛ امليدا٦ةد، حم٧ؽثةٝؿ، دٞٮي٥ اإلي٧ةف، حتٞيٜ ٔيل 495، ص 1املجةظر املرشٝيح، ج 

؛ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح 338ص  أكصب،
، 8، ج 256، ص 4، ج 457 - 447، 347، ص 3، ج 277، ص 2األربٕح، ج 

؛ ا٣ُة٣ٞةين، 81-81؛ املجؽأ كاملٕةد، دىعيط قيؽ صبلؿ ادلي٨ آمتيةين، ص 271ص 
٦٪ذؼجةیت از آزةر ظ٧١ةی ا٣ُم حم٧ؽ٩ٕي٧ة، أو٢ األوٮؿ، يف/ قيؽ صبلؿ ادلي٨ آمتيةين، "
 .457، ص 3ايؿاف" ]خمذةرات ٨٦ مؤ٣ٛةت ظ٧١ةء إيؿاف اإلهل ٌيني[، ج 

ب( ٚي٧ة يؿدجٍ حبٌٮريح ٥٤ٔ اإلنكةف ثٞٮاق راصٓ/ الك٭ؿكردم، م٭ةب ادلي٨، املنةرع 
ح مى٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ، ج  ، ص 1كاملُةرظةت، يف/ م٭ةب ادلي٨ الك٭ؿكردم، دل٧ٔٮ

زم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح ؛ النيا485- 484
؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، املجؽأ كاملٕةد، 161 - 155، ص 6كج  161، ص 2األربٕح، ج 

 ؛ الـ٩ٮزم، املبٌل ٔجؽ اهلل، ملٕةت إهلٌيح،83 - 81دىعيط قيؽ صبلؿ ادلي٨ آمتيةين، ص 
 .291 - 288دىعيط صبلؿ ادلي٨ آمتيةين، ص 

ص( ٚي٧ة يؿدجٍ حبٌٮريح ٥٤ٔ اإلنكةف حبةالد٫ كًليٛيةد٫ اجلٛكة٩يح ٨٦ ٝجي٢ األل٥، راصٓ/ 
ح  الك٭ؿكردم، م٭ةب ادلي٨، املنةرع كاملُةرظةت، يف/ م٭ةب ادلي٨ الك٭ؿكردم، دل٧ٔٮ

وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح  ؛ النيازم،458، ص 1مى٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ، ج 
 .159، ص 6يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج 

د( ٚي٧ة يؿدجٍ حبٌٮريح ا٥٤ٕ٣ ثةلىٮر ال٬٪يح راصٓ/ اث٨ قح٪ة، احلكني ث٨ ٔجؽ اهلل، 
؛ ا٣ُٮيس، ٩ىي ادلي٨، 191ك 189، 161اتل٤ٕيٞةت، حتٞيٜ ٔجؽ الؿمح٨ ثؽكم، ص 

، البل٬ييج، ٔجؽ الؿزاؽ، "گٮ٬ؿ مؿاد" 314، ص 3ارشح اإلمةرات كاتلججي٭ةت، ج 
؛ الك٭ؿكردم، م٭ةب ادلي٨، املنةرع كاملُةرظةت، يف/ م٭ةب 263]صٮ٬ؿ املؿاد[، ص 
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ح األػية إىل ٥٤ٔ  كال ريت أٌف ميغ اإلارشاؽ ٬ٮ أٌكؿ ٨٦ أًةؼ املض٧ٔٮ
ٞٙ ٔ٪ؽ ٬ ؾق الات ثةلات، ٣ ك٨ٌ ٔؽد مىةديٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ل٥ ي

ح الكؽاقيٌ  ة أػؿل إىل املض٧ٔٮ ح. ٚنيغ اإلارشاؽ كأػبل٫ٚ أًةٚٮا أٝكة٦ن
ح املؾ٠ٮرة/   املض٧ٔٮ

 .(1)ميغ اإلارشاؽ كوؽر املذأهٌلني/ ٥٤ٔ اإلنكةف جبكؽق كآالد٫ احلٌكػٌيح -
                                                                                              

ح مى٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ، ج  ؛ النيازم، وؽر 487، ص 1ادلي٨ الك٭ؿكردم، دل٧ٔٮ
 289-288ك 287، ص 1ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج 

؛ ابل٭ج٭ةين، ٔيل ٩ِف ث٨ أمحؽ، "٦ٕيةر 162ك 161، ص 6كج  481، ص 3كج  318ك
؛ الـ٩ٮزم، مبل ٔجؽ 337دانل" ]٦ٕيةر ا٥٤ٕ٣[، دىعيط ٔيل املٮقٮم ابل٭ج٭ةين، ص 

؛ ٦ؽرس ا٣ُ٭ؿاين، 284-282آمتيةين، ص دىعيط قيؽ صبلؿ ادلي٨ اهلل، ملٕةت إهلٌيح،
ح املى٪ٛةت، ج  ة ٔيل، دل٧ٔٮ ؛ احليل، ظك٨ ث٨ يٮقٙ، ٠نٙ املؿاد يف 319، ص 2ٝآ

ذٞةد، دىعيط ظك٨ ظك٨ زادق آميل، ص   .286ارشح تؿيؽ األ
٬( ٚي٧ة يؿدجٍ حبٌٮريح ٥٤ٔ الٮاصت جب٧يٓ األميةء راصٓ/ م٭ةب ادلي٨ الك٭ؿكردم، املنةرع 

ح مىٌ٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ، ج كاملُةرظةت، يف ، ص 1/ الك٭ؿكردم، م٭ةب ادلي٨، دل٧ٔٮ
؛ ا٣ُٮيس، 354؛ امليدا٦ةد، حم٧ؽثةٝؿ، دٞٮي٥ اإلي٧ةف، حتٞيٜ ٔيل أكصب، ص 487

؛ ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني، 314، ص ٩2ىي ادلي٨، ارشح اإلمةرات كاتلججي٭ةت، ج 
ة ٚيةيض، املؿظ٤ح احلةديح ٔرشة، ا٣ٛى٢ احلةدم ٔرش؛  ٩٭ةيح احل٧١ح، دىعيط ٗبلمًؿ

، ص 2النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج 
 .253ك 251 - 249، ص 6كج  362

، 6( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج 1)
ح ؛ الك٭ؿكرد313 - 311، ص 1؛ ج 172 - 155ص  م، م٭ةب ادلي٨، دل٧ٔٮ

 .213، 153-152، 135-134، ص 2مى٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ، ج 
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ات، ث٢ ٥٤ٔ لك دلٌؿد ثةألميةء  - ميغ اإلارشاؽ/ ٥٤ٔ اإلنكةف ثةل٧يجرصى
 .(1)املعكٮساملةٌديٌح كا٣ٕةل٥ 

 .(2)ا٣ٕبل٦ح ا٣ُجةَجةيئ كاألقذةذ ٦ُ٭ؿم/ ٥٤ٔ اإلنكةف ثذأزؿاد٫ احلٌكػٌيح -
ا٣ٕبل٦ح ا٣ُجةَجةيئ/ ٥٤ٔ امل٤ٕٮؿ ثةمل٤ٕٮؿ اآلػؿ ٨ٔ َؿيٜ ٤ٔذ٫، يف  -

 .(3)ظة٣ح ٠ٮ٩٭٧ة ٤ٕ٦ٮ٣ىني ٤ٕ٣ح كاظؽة

كٚي٧ة يؿدجٍ ثةجل٧ةذج كاملىةديٜ الكذح يججيغ أف ٩جٌج٫ ىلع أٌف املىؽاؽ 
كؿ ٩ةؿ ادٛةؽ دميٓ امل١ٛؿي٨ املك٧٤ني كل٥ يرتدد ٚي٫ أظؽ ٦٪٭٥ قٮل املبل األ

٫ ال ي٧ك٨ نكجح ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أك احلىٮيٌل اٌلم يٕذٞؽ أ٩ٌ  (4)م٧كة اجليبلين
٤ي٫ ٚإذا رأي٪ة أٌف ٝٮهل يكذ٤ــ إ٩كةر ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم  إىل كاصت الٮصٮد. ٔك

 –أٌف اقذ٧ٕةؿ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٫ يٕذٞؽ لٮاصت الٮصٮد ثؾاد٫، ٚكجت ذ لٟ أ٩ٌ 
 ٚٞؽ ظةؿ أم كىلع. اجلٞه يكذ٤ــ الٮصٮد كاصت يف – احلىٮيلٌ  اك٥٤ٕ٣

                                                                                              

 ( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، 1)
 .292، ص 3ج 

(2٫ ح املؤ٣ٛةت[، ج ( راصٓ/ ٦ُ٭ؿم، مؿدٌػٯ، "دل٧ٔٮ ؛ 321ك 319، ص 9ی آزةر" ]دل٧ٔٮ
حم٧ؽظكني، "اوٮؿ ٤ٚك٫ٛ" ]أوٮؿ ا٤ٛ٣كٛح[ يف/ مؿدٌػٯ ٦ُ٭ؿم، "اوٮؿ ا٣ُجةَجةيئ، 

 .41، ص ٤ٚ2ك٫ٛ كركش راة٣حك٥" ]أوٮؿ ا٤ٛ٣كٛح كامل٪٭ش الٮاٝع[، ج 

ة ٚيةيض، املؿظ٤ح 3) ( راصٓ/ ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني، ٩٭ةيح احل٧١ح، دىعيط ٗبلمًؿ
 احلةديح ٔرشة، ا٣ٛى٢ اثلةين كاحلةدم ٔرش.

 ل١ذةب، ا٣ٛى٢ اثلة٣ر، حبر "احنىةر ا٥٤ٕ٣ ثةحلىٮيل كاحلٌٮرم".( راصٓ/ ٬ ؾا ا4)
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اقذؽالالت ٦٪ؾ ٔرص اث٨ قح٪ة كإىل يٮ٦٪ة ٬ ؾا ىلع ظٌٮرٌيح  ٔؽة أٝي٧خ
٬ ؾا اجلٮع ٨٦ املٕؿٚح، كأ٧٬٭ة لنيغ اإلارشاؽ. كب٧ة أٌف املؽىع ا٣ٞةا٢ )إف 

ا٥٤ٕ٣، ٩ذض٪ت َؿظ٫ ٬٪ة؛  ةأ٩ُٮلٮصيث٥٤ٔ الات ثةلات ظٌٮرم( يؿدجٍ 
كجلٛف الكجت ٩ذض٪ت إزجةت قةاؿ املىةديٜ املُؿكظح ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم، 

 ٞٮي٥ اقذؽالالد٭ة.كد

كأ٦ٌة ٚي٧ة يؿدجٍ ث٥٤ٕ اإلنكةف احلٌٮرٌم ثإٔٚةهل اجلٮاحنيح، كآزةرق، كٝٮاق 
ِ كصٮد  كظةالد٫ اجلٛكة٩يح، ث٢ كأٚاكرق، كختيبلد٫ كوٮرق ال٬٪ٌيح ٚبل ييبلظى
اػذبلؼ ٬ةـ ٦٪ؾ ٔرص ميغ اإلارشاؽ إىل اآلف؛ ألف ٬ ؾق األمٮر ٤ٕ٦ٮالت 

 اإلنكةف كٝةا٧ح ث٫. 

املجةين املؾ٠ٮرة يف ثةب مبلؾ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، يكٮف ٥٤ٔ ىلع أقةس 
اإلنكةف ث٧جؽا٫ ظٌٮري ة؛ ألف ا٤ٕ٣ح املٛيٌح لٮصٮد اإلنكةف ٦ٌٞٮ٦ح هل، 

ح ٥٤ٕٚ اإلنكةف ث٧جؽاح ح كامل٤ٕٮحلٌ يٌ كاإلنكةف ٝةا٥ ث٭ة. كب٪ةء ىلع ٦٪ةط ا٤ٕ٣ٌ 
٤ي٫ ٕٚل رأي٪ة ٚإفٌ  ٌٌٝيح كصؽا٩ٌيح ٌٌٝيح "اهلل مٮصٮد" َم  يكٮف ظٌٮري ة. ٔك

حتيك ٨ٔ ٤ٔٮـ ظٌٮرٌيح ظةهلة ظةؿ ٌٌٝيح "أ٩ة مٮصٮد". ٣ ك٨ٌ ٬ ؾق اجلْؿٌيح 
ا٣ٞةا٤ح ثٮصؽا٩ٌيح ٌٌٝيح "اهلل مٮصٮد" حبةصح إىل حبر كحتٞيٜ أكرث ك٬ٮ ٦ة 

 .(1)يذ٤ٌُت دلةالن آػؿ
                                                                                              

٫ يف ٩ْؿٌيح 1) ( أٝي٥ ىلع أقةس الؿؤيح أٔبلق ٩ْةـ ٩ْؿيح ٦ٕؿٚحو ديجٌيحو ػةصٌّ ك٬ٮ ٦ة قحذ٥ٌ ًٔؿ
 املٕؿٚح ادليجٌيح إف مةء اهلل.
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كأ٦ٌة ٚي٧ة يؿدجٍ ث٧ٕؿٚذ٪ة ثة٣ٕةل٥ املعكٮس كاألميةء املةٌديٌح، ٚإٌف اع٦ٌح 
ء املك٧٤ني ل٥ يٞج٤ٮا ٩ْؿٌيح ميغ اإلارشاؽ كرأكا أٌف ٬ ؾق املٕؿٚح احل٧١ة

. ظٌّت وؽر املذأهٌلني اٌلم يؾ٬ت إىل أٌف ٥٤ٔ اجلٛف ثةبلؽف  ظىٮحٌلحه
، رٚي ٩ْؿٌيح ميغ اإلارشاؽ كأث٤ُ٭ة . ك٨٦ الىٕت ا٣ٞٮؿ (1)ظٌٮرمه

حبٌٮرٌيح ٬ ؾا اجل٧ٍ ٨٦ ا٥٤ٕ٣، ظٌّت ا٥٤ٕ٣ ثةبلؽف؛ كإف اك٩خ ظٌٮرٌيح 
٥٤ٕ ثةملةٌديٌةت كاألصكةـ ال حمؾكر ٚي٭ة ٣٘ي اإلنكةف قٮاء ل٤ٮاصت أك ٣٘يق ا٣

٨٦ قةاؿ املضؿدات اتلة٦ح؛ ألف ٗيجح أصـاء ا٣ْٮا٬ؿ املةٌديٌح ثٌٕ٭ة ٨ٔ 
ثٕي، ي٧٪ٓ حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم هلة، ال د٤ٕٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ملٮصٮد آػؿ 

٥ ظٌٮرم ثؾات ٩ٛك٭ة كال ث٭ة. كىلع ٬ ؾا ٚإف ا٣ْة٬ؿة املةٌديٌح ٣حف هلة ٤ٔ
٫ ثؾات أػؿل؛ ٣ ك٨ يي٧ك٨ حتٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ث٭ة. ك٨٦ ا٣ُجيع أ٩ٌ 

ثةل٤عةظ الٮصٮدم إذا كو٤خ ٩ٛف اإلنكةف إىل اتلضٌؿد اتلةـ، ي١٧٪٭ة أف 
يةف املةٌديٌح ٠كةاؿ املضٌؿدات اتلة٦ح. ة ظٌٮري ة ثةأٔل  د٥٤ٕ ٧٤ٔن

ثةال٩ٕٛةالت احلٌكػيٌح ٨٦ ثني  كأػينا ي٧ك٨ ا٣ٞجٮؿ حبٌٮريٌح ٥٤ٔ اإلنكةف
                                                                                              

، 8األربٕح، ج( راصٓ/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح 1)
. كٝؽ دىؽل املبل ٬ةدم الكزبكارم يف ظٮامي٫ ىلع ٬ ؾق الىٛعةت لدلٚةع 183ك 179ص

٨ٔ ميغ اإلارشاؽ كأصةب ٨ٔ إماكالت وؽر املذأهلني )راصٓ/ املىؽر الكةثٜ؛ املبل ٬ةدم 
الكزبكارم، د٤ٕيٞح ىلع األقٛةر(. كمٌةٚنة إىل الكزبكارم ي٧ك٨ ٔؽُّ املبل رصجٕيل اتلربيـم 

ة ٨ٔ ميغ اإلارشاؽ )راصٓ/ املبل رصجٕيل اتلربيـم، إزجةت الٮاصت؛ قيؽ ٨٦  ٌن املؽإٚني أي
صبلؿ ادلي٨ آمتيةين، "٦٪ذؼجةیت از آزةر ظ٧١ةی ا٣ُم ايؿاف" ]خمذةرات ٨٦ مؤ٣ٛةت ظ٧١ةء 

 (.282-278، ص1إيؿاف اإلهل ٌيني[، ج
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ىةب  األٝكةـ األربٕح األػية. ٚة٥٤ٕ٣ ثةال٩ٕٛةالت ا٣يٌت حتؽث يف احلٮاٌس كاأٔل
ظني مٮاص٭ح الٮإٝيةت املةٌديٌح ظٌٮرم، ال ظىٮيل. كاجلٛف دى٢ ٔرب ٬ ؾا 
ة ٠جينا ٨٦  ا٣ُؿيٜ إىل ال١سي ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮريٌح، كد٪ةؿ ثذىٮيؿ ٝٮة اخليةؿ ٧٠ 

/املٛ ط الن٭يؽ ٦ُ٭ؿم ٬ ؾا اجل٧ٮذج ٝةابلن  ة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪يٌح. يًٮ
ٜاًكيات املاٌديٌث اخلارسٌيث  (1)ٰٚؼا اٌّفٓ» ٜاص ٔاٌديٌث لْ قتارة قٖ ـْفْث ع

ٜاٌس كاالحٌطاؿ ةاٌّٜل احلفاـث؛ ٖٔ ًتيِ األذؽ  اّيٌت حخطِ ةاجلىؿ قرب احل
ٜاضٛا املاٌدٌم اذٌلم حيطِ يف الشتٌُيث أذ٘اء الؽؤيث كحؤذؽ  ويٙ أقطاب اّكني خب

 .(2)«اخلاٌضث حتج ؿؽكؼ حأذريٌيث ٔكي٘ث كحـٛؽق بشلك كضٜرة عاضث
ٌةء احلٌكػٌيح كاآلزةر  ؾا دكٮف اال٩ٕٛةالت احلٌكػٌيح املٮصٮدة يف اأٔل كب٭ 
ىةب من٭ٮدة ل٤٪ٛف ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. ز٥ دٕؿؼ  املةٌديٌح املٮصٮدة يف اأٔل

يةف املعكٮقح بنك ٗي م كذٞي٥ كبٮاقُح الىٮر ا٣يٌت د٤ذُٞ٭ة اجلٛف اأٔل
، ٚإفٌ   هلة كدجنؤ٬ة ثٮاقُح ٌٝٮة اخليةؿ. ك٦ٓ أٌف ا٥٤ٕ٣ ثةألميةء املةٌديٌح ظىٮيلٌّ
اال٩ٕٛةالت كاآلزةر احلٌكػٌيح املٮصٮدة يف أٔىةب ابلرص، كالك٧ٓ كقةاؿ 
احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ظةرضة ث٪ٛك٭ة ٔ٪ؽ اجلٛف دكف وٮرة، ك٬ ؾا ٬ٮ ٦ٕىن 

ح ا٣ُجةَجةيئ ثأف املعكٮقةت مٮصٮدة يف احلٮاٌس ثٮإٝيذ٭ة ك٬ ؾا الكـ ا٣ٕبل٦
 .(3)حنٮ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 

                                                                                              

ٜ(( أم ا٣ٞك٥ الؿاثٓ ٨٦ أٝكةـ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ك٬ٮ ٥٤ٔ اإلنكةف ثذأ1) ٌٞ  زؿاد٫ احلكيح. )املع
(2٫ ح املؤ٣ٛةت[، ج ( ٦ُ٭ؿم، مؿدٌػٯ، "دل٧ٔٮ  .284ك 283، 6ی آزةر" ]دل٧ٔٮ

( راصٓ/ ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني، "اوٮؿ ٤ٚك٫ٛ ك ركش راة٣حك٥" ]أوٮؿ ا٤ٛ٣كٛح كامل٪٭ش 3)
 .41الٮاٝع[، ص
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كأ٦ٌة ا٣ٞٮؿ حبٌٮريٌح ٥٤ٔ امل٤ٕٮؿ ثةمل٤ٕٮؿ اآلػؿ ٨ٔ َؿيٜ ٤ٔذ٭٧ة 
ٚ٭ٮ حبةصح إىل اقذؽالؿ. كاالقذؽالالت ا٣يٌت أٝي٧خ ٤ٔي٫ حلؽ ًلح[ ]املنرت

يٌح إٝة٦ح اقذؽالالت ٨٦ أو٢ ا٤ٕ٣ٌ اآلف ٗي دة٦ح؛ ٣ ك٨ ي٧ك٨ اقت٪ةدنا إىل 
٫ يذعؽ ٫ٕ٦، ١ٚؾ لٟ ٨٦ ػبلؿ ٫ إذا ادى٢ ٩٭ؿه ثةبلعؿ ٚإ٩ٌ ٬ ؾا ا٣ٞجي٢/ ٧٠ة أ٩ٌ 

االدٌىةؿ ث٧جؽإ الٮصٮد كأىلع مؿدجح ٦٪٫ ي٧ك٨ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ث٧ة دك٫٩ ٨٦ 
املؿادت، ك٦٪٭ة امل٤ٕٮؿ اٌلم يف ٩ٛف مؿدبذ٫. ٣ ك٨ٌ ٦س٢ ٬ ؾا االقذؽالؿ ٣حف 

ؾا يكٮف إزجةت ٤ٚكٛي   ة كال يٕؽك ٠ٮ٫٩ دلٌؿد د٧سي٢ يؤيؽ االداعء املؾ٠ٮر. كب٭ 
ؽـ ٦س٢ ٬ ؾا ا٣رب٬ةف ظٌّت اآلف. ٌٞ  ٬ ؾا االداعء حبةصح إىل ثؿ٬ةف كل٥ ي

كأ٦ة املاكمٛةت ا٣ٕؿٚة٩ٌيح ٧ٚةذا ي٧ك٨ أف يٞةؿ ٚي٭ة؟ ٚ٭٢ َم ٦س٢ 
ة ٦٪٭ة اإلظكةس أك اتلضةرب احلٌكػٌيح ظٌٮرٌيح أـ ظىٮحٌلح؟ أـ أٌف ٝك٧ن 

ؾق املكأ٣ح بنك إدمةل.  ظٌٮرم، كاآلػؿ ظىٮيل؟ ٚي٧ة ييل ٩جعر احل٢ ل٭ 

 اهىماصفات اهػرفاًّية

املاكمٛةت أك اتلضةرب ا٣ٕؿٚة٩ٌيح َم ّٮا٬ؿ خمذٌىح ك٦ججٌيح ىلع ريةًح 
اجلٛف كَم ٣حكخ يف ٦ذ٪ةكؿ اجل٧يٓ، ك٨٦ ٬٪ة دكٮف ٩ْؿٌيح ٦ٕؿٚذ٭ة أيٌة 

ا  ة ال يؿدجٍ ٠سين ث٪ْؿٌيح املٕؿٚح الكةاؽة، قٮاء اك٩خ ٩ْؿٌيح املٕؿٚح حبسنة ػةون
ة  ٔ٪ؽ ا٣ٞؽ٦ةء، أك املٕةرصة كاحلؽيسح، ث٢ إذا ل٥ ٩ٕذرب املاكمٛةت ٤ٔٮ٦ن

ح، ٨٤ٚ دكٮف هلة أم اردجةط ثجعٮث ٩ْؿٌيح املٕؿٚح امل٤ُٞح ظٌٮرٌيح كم٭ٮديٌ 
ة  ٦٪٭ة حبكت رؤيح امل١ٛؿي٨ املك٧٤ني. كاملنلكح َم أ٩٪ة ٩ٕذرب٬ة لك٭ة أك ٝك٧ن

٨٦ مىةديٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كا٤ٕ٣ٮـ ا٣يٌت دذعٜٞ دكف كاقُح الىٮر 
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ال٬٪ٌيح، كيف الٮٝخ ذاد٫ ي٧ك٨ كٝٮع اخلُإ ٚي٭ة. ك٨٦ ٬٪ة قتذٕةرض ٦ٓ 
املية ا٣ٕة٦ح جلْؿٌيح املٕؿٚح املؾ٠ٮرة كَم أٌف ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح ال ي٧ك٨ 

عر ظٮؿ اجلٞٮض كٝٮع اخلُإ ٚي٭ة. ٣ ك٨ ٧٠ة قرنل يف ا٣ٛى٢ اآليت ٔ٪ؽ ابل
كأصٮبذ٭ة أٌف املاكمٛةت وعيعح كال ي٧ك٨ كٝٮع اخلُإ ٚي٭ة ظٌّت كإف اك٩خ 
إ٣ٞةءات ميُة٩ٌيح كذ لٟ بكجت ٠ٮ٩٭ة يف ظةؿ احلٌٮر كالن٭ٮد، ٚبل دي٪ٞي 

 ٩ْؿٌيح املٕؿٚح امل٤ُٞح ث٪ْؿٌيح املٕؿٚح ا٣ٕؿٚة٩ٌيح.

 ارتباظ اهىماصفة أو اهتحربة اهػرفاًّية باهػهي اهذضورّي

ة ل٤عرص ا٣ٕٞيل  -ٞؽـ أٌف ا٥٤ٕ٣ د ٞن إ٦ة أف يكٮف ثبل كاقُح ك٬ٮ  -كٚ
احلٌٮرٌم، أك ثٮاقُحو ك٬ٮ احلىٮيٌل. ٚ٭٢ ا٤ٕ٣ٮـ احلةو٤ح ٨ٔ َؿيٜ 
املاكمٛح كاتلضؿبح ا٣ٕؿٚة٩ٌيح ظٌٮرٌيح أـ ظىٮحٌلح؟ أك ثٌٕ٭ة ظٌٮرم 

 كبٌٕ٭ة اآلػؿ ظىٮيل؟

مٛح ٩ٛك٭ة كبني ٝج٢ ابلعر ظٮؿ ٬ ؾق املكأ٣ح جيت اتل٧يي ثني املاك
اتلٕجي ٔ٪٭ة كبية٩٭ة. ٚعّت لٮ أذرب٩ة دميٓ املاكمٛةت كاتلضةرب ا٣ٕؿٚة٩ٌيح 

ة ظٌٮرٌيحن  اك٩خ يف اجلٮـ أك احلْٞح، كقٮاء الٮإٝح يف املسةؿ  قٮاءه  ٤ٔٮ٦ن
املذى٢ أك امل٪ٛى٢ يف ظةؿ املاكمٛح كالن٭ٮد، ٨٧ٚ الٮاًط أٌف ٦ة يىةظج٭ة 

٥٤ٔ ظىٮيل حيذ٢٧ اخلُأ. كاخلُأ يف  ٨٦ ثيةف كارشح أك ي٤عٜ ث٭ة ٬ٮ
ة  املاكمٛةت اجلٛكة٩ٌيح كالنيُة٩ٌيح ث٪ةءن ىلع ٬ ؾا املجىن ا٣ٞةا٢ ثكٮ٩٭ة ٤ٔٮ٦ن

ة، ك٬ ؾا اتلىٮر ٬ٮ ث٧ٕىن أف ٩ذٮ٥٬ ك٩ذىٮر اإل٣ٞةء النيُةين رٌبة٩ي   ظٌٮرٌيحن 
يذعٜٞ ثة٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ثٕؽ ال١نٙ كػبلؿ دٞٮي٥ املاكمٛح، أك أف ٩يؽػ٢ 
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٪  ة ا٣ٞج٤ٌٍيح ك٤ٕ٦ٮ٦ةد٪ة املكجٞح يف ال١نٙ كننة٬ؽق ثٕني ظٮالء كب٪ْؿةو ٚؿًك
ىلع ثيىن كد١ٛي ٦ٞجٮؿ ٔ٪ؽ٩ة؛ ٧٠ة ٬ٮ ظةؿ ا٣ٛييةاحني اٌلي٨ يؽرقٮف  حو ٦ججيٌ 

يةت ٝج٤ٌيح ٝةا٧ح ىلع ٩ْؿٌيةت ٦ٕي٪ح ز٥ يؿاٝجٮف  ٤ني ثًٛؿ َّ٧ االل١رتكف حمي
٧٩ذ٤ٟ ٦ٕؿٚح ثذ٤ٟ اجلْؿٌيةت ، ٣ ك٨ إذا ل٥ (1)االل١رتكف يف ا٣٘ؿٚح الكعةثيح

٨٤ٚ نكذُيٓ منة٬ؽة ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ْة٬ؿة. كٚي٧ة يؿدجٍ ثةملاكمٛةت كاتلضةرب 
بل ثةجلْؿٌيح كي٪ْؿ ثٕني ظٮالء كذ٬٪ٌيح  َّ٧ ة إذا اكف ا٣ٕةرؼ حمي ٌن ا٣ٕؿٚة٩ٌيح أي
ٓ قٮؼ يؤزؿ يف ماكمٛةد٫ ك٨٣ يؿل الٮاٝٓ ٧٠ة ٬ٮ، ث٢  مكجٞح، ٚإف ٬ ؾا الًٮ

ا ث ؽيٌح ا٣يٌت مؤلت ٤ٝج٫ أك قحن٭ؽق ٦ذأزؿن ٞى ٕى ةألَؿ ال٬٪ٌيح كابلىن ا١ٛ٣ؿٌيح كا٣
جةت كامليٮؿ اجلٛكة٩ٌيح ا٣يٌت حي٤٧٭ة.  الٗؿ

ك٨٦ أص٢ اإلصةثح ٨ٔ ٬ ؾق املكأ٣ح ٩ذىؽل بلعر كبيةف ا٣ٕبلٝح ثني 
املاكمٛح كا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. كتلعٞيٜ ذ لٟ جيت أٌكالن حبر أٝكةـ املاكمٛح. ٣ٞؽ 

ح ل٧٤اكمٛح. ك٨٦ د٤ٟ اتلٞكي٧ةت الؿاجئح يف ذ٠ؿ ا٣ٕؿٚةء دٞكي٧ة ت ٦ذ٪ٔٮ
 ا٣ٕؿٚةف دٞكي٧٭ة إىل "ال١نٙ الىٮرم" )أك املسةل( ك"ال١نٙ املٕ٪ٮم".

 . الكشف الصوري4

٬ ؾا ا٣ٞك٥ ٨٦ ال١نٙ اٌلم يكًٌم "الىٮرم" أك "املسةل"، ٩ةّؿه إىل م٭ٮد 
ٌك٥ ثؽكرق إىل ٝك٧ني  اعل٥ املسةؿ. كاعل٥ "املسةؿ" ٬ٮ اعل٥ املٞؽار كالىٮرة، كيٞي
ك٧٬ة/ "املسةؿ املذى٢" ك"املسةؿ امل٪ٛى٢". املسةؿ املذى٢ ٝةا٥ ث٪ٛف اإلنكةف كاملسةؿ 

                                                                                              

(1) Cloud chamber. 
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املةدة كا٢ٕٞ٣. كاملاكمٛح الىٮرٌيح دٞٓ يف اجلٮـ ٧٠ة امل٪ٛى٢ ثؿزخ مٮصٮد ثني اعل٥ 
دٞٓ يف احلْٞح. كا٣ٕةرؼ يف ثؽايح الكي كالك٤ٮؾ حيى٢ ىلع ا٣ٞك٥ األكؿ ٨٦ ٬ ؾق 
ؾا دٞٓ املاكمٛح أٌكالن يف املسةؿ املذى٢، ز٥  املاكمٛح كيى٢ إىل املسةؿ املذى٢. كب٭ 

٧ةؿ. كيف ٬ ؾق املؿظ٤ح ٝؽ يىٕؽ الكةلٟ إىل املسةؿ امل٪ٛى٢ ٔرب ا٣رتكض كاالقذ١
ا د٩يٮي   ة، ٨٦ ٝجي٢ االَبلع ىلع أظؽاث املكذٞج٢، يكٮف ٦ذ٤ٕٜى ال١نٙ أمؿن

ا أػؿكي   ة. كا٣ٕةرؼ اٌلم يكىع كراء ال٧١ةؿ احلٞيِف جيت كي٧ك٨ أف يكٮف أمؿن
ة. ٌن  ٤ٔي٫ أف يٕرب ٨٦ ٬ ؾق املؿاظ٢ أي

ة. كامل ٌن اكمٛةت ثٕي املاكمٛةت الىٮرٌيح دكٮف مىةظجح ل٧٤ٕىن أي
٭ة دذعٜٞ يف اعل٥ الىٮرة ٣ ك٨ٌ أكرث٬ة صة٦ٓ املؿدجُح ثةألمٮر األػؿكٌيح ٦ٓ أ٩ٌ 

ل٧٤ٕىن كالىٮرة. كال١نٙ الىٮرم املىةظت ل٧٤ٕىن هل درصةت أك مؿادت 
يةف اثلةثذح يف ظرضة ا٥٤ٕ٣ اإل٣   ، ز٥ يف ِمٌ أٔبل٬ة كأق٧ة٬ة َم منة٬ؽة اأٔل

عٮ كاإلزجةت، كيف اجل٭ةيح ا٣زنكؿ اعل٥ ا٢ٕٞ٣، كاجلٛٮس املضٌؿدة، كًلذةب امل
إىل ا٣ٕ٪ةرص كاملؿًلجةت، ٧٠ة أٌف أىلع الك٧ٓ ٬ٮ ق٧ةع الكـ اهلل ثبل كاقُح، 
ؾا ٚإف لك  كيف املؿظ٤ح اتلةحلح ثٮاقُح صربااي٢، ز٥ املؿاظ٢ البلظٞح. كب٭ 
كاظؽة ٨٦ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح هلة مؿادت أىلع. كًل٧سةؿ ل لٟ مٌةٚنة إىل الك٧ٓ 

٪ةؾ الك٧ٓ املسةل كالك٧ٓ ا٣ٕٞيل، ٧٠ة أٌف املنة٬ؽة كقةاؿ ا٣ْة٬ؿم، ٬
 احلٮاٌس ٠ؾ لٟ.

 . الكشف المعنوي2

يبٌيح كاحلٞةاٜ ا٣ٕيجٌيح ا٣٘ املٕةين ّ٭ٮر ٨ٔ ٔجةرةه  ك٬ٮ –ال١نٙ املٕ٪ٮم 
 ال١نٙ كمؿاظ٢ مؿادت إفٌ  ز٥ٌ . كمؿادت أٝكةـ هل –املضٌؿدة ٨ٔ الىٮر 



 مىةدر املٕؿٚح  ............................................................................ 226

ة ٦ذٕؽدة ٞن  ال درصح إىل كاقٕح ادلااؿة ك٬ ؾق الكةل١ني، ٝةث٤يةت الػذبلؼ كٚ
 مؿادت ثٕي ٔؽُّ  ي٧ك٨ ظةؿ أم كىلع. ًةثُح أم حتخ دػٮهلة ي٧ك٨

 /اكتلةل املٕ٪ٮم ال١نٙ
. ّ٭ٮر املٕةين ا٣٘يبيٌح كاحلٞةاٜ ا٣ٕيجيٌح املضؿٌدة ٨ٔ الىٮر يف ا٣ٞٮة املذ١ٛؿة، 2

ي   ك٧ٌٮ٩٭ة "احلؽس".دكف االقذٛةدة ٨٦ اتل١ٛي كاالقذؽالؿ، ك٬ ؾق املؿدجح ي
 . ّ٭ٮر د٤ٟ املٕةين كاحلٞةاٜ يف ا٣ٞٮة ا٣ٕة٤ٝح، كيك٧ٌٮ٩٭ة "اجلٮر ا٣ٞؽيس".1

ك٬٪ة يربز الكؤاؿ اتلةل/ ٦ة ٬ٮ ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٞٮة ا٣ٕة٤ٝح كاملذ١ٛؿة؟ ك٢٬ 
املذ١ٛؿة ٝٮة ٗي ا٢ٕٞ٣؟ كي٧ك٨ اإلصةثح ٨ٔ ٬ ؾا الكؤاؿ ث٧ة ييل/ ا٣ٞٮة 

ٞٮة ا٣ٕة٤ٝح ث٪ةء ىلع رؤيح ا٣ٛبلقٛح كا٣ٕؿٚةء، املذ١ٛؿة ٨٦ مؤكف أك أدكات ا٣
كيف احلٞيٞح َم املذرصٚح ٩ٛك٭ة. كًل٧ة دٌٞؽـ يف ا٣ٛى٢ اثلةين أٌف املذرصٚح إذا 
اك٩خ يف اقذؼؽاـ ا٢ٕٞ٣ كا٣ٞٮة ا٣ٕة٤ٝح ِٚم املذ١ٛؿة، كإذا اك٩خ يف 
اقذؼؽاـ الٮا٧٬ح، ِٚم املذؼي٤ح. كصؽيؿ ثةل٠ؿ أٌف ثٕي ا٣ٕؿٚةء ٨٦ ٝجي٢ 

أٌف  ، ١٠سي ٨٦ ا٣ٛبلقٛح ٨٦ ٝجي٢ وؽر املذأهٌلني يؿكف ثرصاظحو (1)رصما٣ٞي
. كىلع أقةس ٬ ؾق الؿؤيح كظّت ث٪ةء ىلع رؤيح وؽر حه ؿة صك٧ة٩يٌ ة املذ١ٌٛ ا٣ٞٮٌ 

املذأهٌلني كأدجة٫ٔ اٌلي٨ يؾ٬جٮف إىل أٌف دميٓ ا٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح دلٌؿدة، ٨٧ٚ 
 كدٕؽُّ ٝٮة أػؿل.الٮاًط أٌف املذرصٚح ختذ٤ٙ ٨ٔ ا٣ٕة٤ٝح 

كاآلف ٩ٮاص٫ قؤاالن آػؿ ك٬ٮ/ ٢٬ ي٧ك٨ أف دكٮف املذرٌصٚح أك املذ١ٌٛؿة 

                                                                                              

 احلك٥، ا٣ٛى٢ الكةثٓ، ( ا٣ٞيرصم، داكد ث٨ حم٧ؽ، ارشح ا٣ٞيرصم ىلع ٚىٮص 1)
 .36-35ص
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ؽًرًلحن ك –ا٣يٌت َم ٝٮةه مكةًٔؽةه لئلدراؾ  كاعءن ٣ْ٭ٮر د٤ٟ احلٞةاٜ  -٣حكخ ٦ي
كاملٕةين ا٣٘يبٌيح كدى٢ إىل إدرا٠٭ة، ٦ٓ أٌف إدراؾ د٤ٟ املٕةين اٌلم يذ٥ بنك 

١ؿ كإٝة٦ح االقذؽالؿ، ٬ٮ ٨٦ مؤكف ا٢ٕٞ٣؟ كيف ظؽيس كدكف ظةصح إىل ا٣ٛ
اإلصةثح ي٧ك٨ أف يٞةؿ/ إٌف إدراؾ ا٢ٕٞ٣ هل مؿادت خمذ٤ٛح. َٚف مؿدجح يٞٮـ 
ا٢ٕٞ٣ ثإدراؾ احلٞةاٜ كاملٕةين ثةالقذؽالؿ كيف ٬ ؾق ا٤٧ٕ٣ٌيح اهلة٦ٌح تكةٔؽق 
ا٣ٞٮة املذرصٚح. كيف مؿدجح أػؿل كَم ا٢ٕٞ٣ احلؽيس دْ٭ؿ د٤ٟ احلٞةاٜ 

ٕةين ل٢ٕٞ٤ كيؽرًل٭ة ثؽكف ١ٚؿ كإٝة٦ح اقذؽالؿ، كاملؿدجح اثلةثلح َم اجلٮر كامل
 أك ا٢ٕٞ٣ ا٣ٞؽيس اٌلم ٬ٮ أقًم ٨٦ احلؽس.

. ّ٭ٮر د٤ٟ احلٞةاٜ كاملٕةين يف ٦ٞةـ ا٤ٞ٣ت، كيف ٬ ؾق املؿظ٤ح إذا اكف 1
ة ٨٦ األركاح أك  املن٭ٮد ٨٦ املٕةين ا٣٘يبيح، يك٧ٮ٫٩ "اإلهلةـ"، كإذا اكف ركظن

يةف اثلةثذح يك٧ٮ٫٩ "املنة٬ؽة ا٤ٞ٣جيح".ٔي  ٪نة ٨٦ اأٔل
. م٭ٮد د٤ٟ احلٞةاٜ كاملٕةين دكف كاقُح يف ٦ٞةـ الؿكح/ ٬ ؾق املؿدجح 2

يك٧ٌٮ٩٭ة مؿدجح "الن٭ٮد الؿكيح". ٚةلؿكح دذ٤ُف يف ٬ ؾق املؿظ٤ح املٕةين ا٣٘يبٌيح 
 ٨٦ احلٜ ثبل كاقُح كد٪٤ٞ٭ة إىل املؿادت األدین.

 ٞةاٜ كاملٕةين يف مؿدجح أىلع كَم ا٣ٌيت يك٧ٮ٩٭ة ٦ٞةـ "الٌس".. م٭ٮد د٤ٟ احل3
. م٭ٮد د٤ٟ احلٞةاٜ يف مؿدجح أىلع ٨٦ ٦ٞةـ الٌس كيىٛٮ٩٭ة ثٮوٙ 4

"مؿدجح اخلَف"، كماكمٛح احلٞةاٜ يف ٬ ؾق املؿدجح ال دذٞج٢ اإلمةرة كدٕضـ 
 اللك٧ةت ٨ٔ كوٛ٭ة.

ح ا٣يٌت يك٧ٮ٩٭ة مؿدجح "الٌس . م٭ٮد احلٞةاٜ امل١٪ٮ٩ح يف األظؽيٌح يف املؿدج5
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األػٍف". ك٬ ؾق املؿدجح آػؿ كأىلع مؿادت الن٭ٮد كاملاكمٛح، كختذه ثةحلٞيٞح 
 .(1)( كبٮرزذ٫املع٧ؽيٌح )اجلٌب األكؿـ 

كب٧بلظْح لك كاظؽ ٨٦ أٝكةـ ال١نٙ كمؿادت أك مؿاظ٢ لك ٝك٥ ٦٪٭ة 
٥ أٌف ا٣ٕؿٚةء ٝ ؽمٮا دٞكي٧ةت ي٧ك٨ دبيني ٔبلٝح ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ث٭ة. كٗر

أػؿل ل٧٤اكمٛح، إال أٌف ذ٠ؿ٬ة يف حبس٪ة ٬ ؾا ٣حف رضكرٌية. كىلع أم ظةؿ 
ة ظٌٮري ة. كيف الٮاٝٓ يف ٦س٢ ٬ ؾق يجؽك أ٩ٌ  ٫ ي٧ك٨ ٔؽُّ ثٕي د٤ٟ املؿادت ٧٤ٔن

ٓ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٨٧ً ٝٮة احلؽس أك ا٣ٕة٤ٝح أك يف مؿدجح ٨٦  املؿادت، يًٮ
ؾا ال ختذه  ماكمٛح احلٞةاٜ كاملٕةين ا٣٘يبٌيح ثة٤ٕ٣ٮـ املؿادت األػؿل. كب٭ 

احلٌٮرٌيح أك الن٭ٮد ثبل كاقُح، ث٢ تن٢٧ احلٞةاٜ امل٤ٞةة ثٮاقُح املبلاكح 
٤ي٫ ٨٧ٚ امل٧ك٨ أف يكٮف ّ٭ٮر ٬ ؾق املٕةين ظىٮحل   ة. ٔك ٌن ة ل٤ٌٞٮة كأ٦سةهل٥ أي

املذ١ٛؿة كًلؾ لٟ ل٤ٞٮة ا٣ٕة٤ٝح )إذا اك٩خ ا٣ٞٮة ا٣ٕة٤ٝح ٦٘ةيؿة ل٤ٞٮة 
ح ٨٦ املٕةين كاحلٞةاٜ امل ذ١ٛؿة، ي٧ك٨ ل٧٤ذ١ٛؿة أف دكٮف كاعء ّ٭ٮر دل٧ٔٮ

ؽرٌلد٭ة( كًلؾ لٟ ّ٭ٮر د٤ٟ املٕةين يف ٦ٞةـ ا٤ٞ٣ت، ث٢ يف ٦ٞةـ  ا٣٘يبٌيح ك٦ي
٫ ثةل٤عةظ الٮصٮدم ٚإف ٧٤ٔ٪ة ث٪ٛف د٤ٟ الىٮر ا٧٤ٕ٣ٌيح الؿكح، ٦ٓ أ٩ٌ 

 ـ الٌس األػٍف كاملٕةين ا٣٘يبٌيح ظٌٮرم ثبل ريت. كأ٦ة ٦ٞةـ الٌس ك٦ٞة
ٚبل يذٌٞج٢ اإلمةرة إحل٫ كدٕضـ اللك٧ةت ٨ٔ ثية٫٩، كحن٨ ال ٩ٕؿؼ 

 ػىةاى٭٧ة ظٌّت ثةملٛة٬ي٥.
                                                                                              

 ( راصٓ/ ا٣ٞيرصم، داكد ث٨ حم٧ؽ، ارشح ا٣ٞيرصم ىلع ٚىٮص احلك٥، ا٣ٛى٢ الكةثٓ، 1)
، قيؽ صبلؿ ادلي٨ اآلمتيةين، "ارشح ٦ٞؽ٫٦ ٝيرصل ثؿ ٚىٮص ظك٥" 37-33ص 

 .639-553]ارشح ٦ٞؽ٦ح ا٣ٞيرصم ىلع ٚىٮص احلك٥[، ص



 229  .........................  ابلةب اثلةين/ ا٣ٛى٢ اثلةين/ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم؛ ػىةاى٫ كأٝكة٫٦ كدلةهل

كىلع أم ظةؿ ٚإف ٬ ؾق املكأ٣ح يف اغيح الىٕٮبح. ٚ٭٢ جيت ٔؽُّ دميٓ 
ؽُّ  ٔى املاكمٛةت كالن٭ٮدات ا٣ٕؿٚة٩يٌح ظٌٮرٌيح، أك ي٧ك٨، ث٢ كجيت 

ؾق املكأ٣ح. ثٌٕ٭ة ظىٮحلٌح؟ يىٕت إُٔةء ص ٜو ككاًطو ل٭  ٮابو دٝي
كالنؼه اٌلم يكذُيٓ كلٮج ًظًم ٬ ؾق املكأ٣ح ٬ٮ ٨٦ اردٮل ٨٦ ارشاب 
الن٭ٮد ا٣ُ٭ٮر، كا٦ذ٤ٟ ثىية زةٝجح ختؿؽ احليضت، ال ٨٦ دؿا٧٠خ 
ة يف ٬ ؾق ادلااؿة ظير  ٞن ٤ٔي٫ احليضت كٌل٩خ ثىيد٫ يف اغيح الٌٕٙ. ظ

"، ال ي٧ك٨ احلؽير ٨ٔ دكٮف "أٝؽاـ أوعةب االقذؽالؿ ٨٦ ػنتو 
ٮع ثؽكف الن٭ٮد أك د٤ٕي٥ مؼه ٝؽ مة٬ؽ حبٜ. كَل الكـ  ٬ ؾا املًٮ

 قٮل ذ لٟ ال يٕؽك ٠ٮ٫٩ خت٧ي٪نة كردمنة ثة٣٘يت.

 اهًتيحة

٥ ٠ٮ٩٭ة ٨٦ املكةا٢ ا٣ٞؽي٧ح كاألقةقٌيح ل٥ حتِ  مكأ٣ح ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٗر
ػىةاه ٠سية  ث٧ة ي٤يٜ ث٭ة ٨٦ ا٬ذ٧ةـ كدراقح كحبر. ٚة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم هل

د٧ٌيق ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل. كبٕي ٬ ؾق اخلىةاه ٦ٕؿٚيٌح ٨٦ ٝجي٢ ٔؽـ إماك٩ٌيح 
اخلُإ ٚي٫، كبٌٕ٭ة كصٮديٌح. كد٤ٟ اخلىةاه الٮصٮديٌح إ٦ة أف يكٮف هلة ٩تيضح 
أك دأزي ٦جةارش يف املٕؿٚح أك ٣حكخ ٠ؾ لٟ. كٝؽ مؿر٩ة بسٔح ىلع ٬ ؾق 

 ح.ةد٭ة املٕؿٚيٌح ٨ٔ الٮصٮديٌ اخلىةاه ليك ٧٩ٌي٬ة ك١ٛ٩ٟ اػذبلٚ

٪ؽ مٮاو٤ح ابلعر ا٩ذ٭ي٪ة إىل ٩تيضح كَم أٌف ا٤ٕ٣ٮـ احلىٮحٌلح دؿصٓ  ٔك
إىل احلٌٮرٌيح. ك٦ٕىن إرصةع ا٤ٕ٣ٮـ احلىٮحٌلح إىل احلٌٮرٌيح ٬ٮ أ٩٪ة ٔ٪ؽ٩ة 

٤ي٫ ٚإف ا٥٤ٕ٣ ٥٤ٔ ظٌٮرم ثىٮر٩ة ال٬٪ٌيح ك٣حف ٧٤ٔ٪ة ث٭ة ظىٮحل   ة، ٔك
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ٔذجةرم. كب٧ة أٌف ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ّة٬ؿة ذ٬٪يح، كدلؿد احلىٮيٌل أمؿه ٝيةيس كا
٦ٛ٭ٮـ أك وٮرة ذ٬٪ٌيح ث٤عةظ احلاكيح )٦ٓ ظك٥و أك ثؽك٫٩( ٚجكجح ا٥٤ٕ٣ 
احلىٮيٌل إىل ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم َم نكجح الٮصٮد ال٬ين إىل الٮصٮد اخلةريج. 

٤ي٫ دكٮف أذجةرٌيح ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ث٪ٛف ٦ٕىن أذجةرٌيح كٝيةقٌيح الٮص ٮد ٔك
 ال٬ين ًٝجةؿ الٮصٮد اخلةريج.

٪ة أ٥٬ دٞكي٧ةت ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. ك٨٦ ثني اتلٞكي٧ةت املؾ٠ٮرة  ز٥ ًٔؿ
ة يف ة يؤزٌ كصؽ٩ة أٌف ثٕي األٝكةـ ٍٚٞ ٦ٕؿيف أك ٦ٓ ٠ٮ٫٩ كصٮدي   ٞن ؿ دأزينا ٧ٔي

 ابلعٮث املٕؿٌٚيح. ز٥ حبس٪ة كٌٝي٧٪ة ٬ ؾا اجل٧ٍ ٨٦ اتلٞكي٧ةت.

ؿ دااؿة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، حبس٪ة املاكمٛةت أك كيف اخلذةـ كبٕؽ ابلعر ظٮ
ة ظٮؿ ٢٬ أ٩ٌ  ٌن ٭ة اتلضةرب ا٣ٕؿٚة٩ٌيح بنك خمذرص، ز٥ حبس٪ة ثةػذىةر أي

ظٌٮرٌيح أـ ظىٮحٌلح، أـ أٌف ثٌٕ٭ة  -ال ارشظ٭ة كاتلٕجي ٔ٪٭ة  -ثؾاد٭ة 
ظىٮحٌلح كبٌٕ٭ة ظٌٮرٌيح، كدٮٌو٤٪ة إىل ٬ ؾق اجلتيضح كَم أ٫ٌ٩ مٌةٚنة إىل 

، ي٧ك٨ أف يكٮف ٝك٥و ٨٦ ا ملاكمٛةت ا٣ٕؿٚة٩ٌيح ا٣يٌت َم ظٌٮرٌيحه ثبل ريتو
 ابلٕي اآلػؿ ٦٪٭ة ظىٮحل ة.

  



: عذو إيكانّيت خطأ انشهىد؛ انثانثنفصم اانباب انثاني: 

 اننقىض واألجىبت

 عذم إهكانّيت خطإ الشيٌد.. 

 النقٌض ًاألجٌبت

 





 

 اهىكّدىة

يف الن٭ٮدات َم ٔؽـ  ٦ية ٦ٕؿٌٚيحو  دٞؽـ يف ا٣ٛى٢ الكةثٜ أٌف أ٥٬ٌ 
إماك٩ٌيح كٝٮع اخلُإ ٚي٭ة. ٚك م٭ٮد ٬ٮ ٥٤ٔ ظٌٮرم كببل كاقُح املٛة٬ي٥ 
كالىٮر ال٬٪ٌيح، ك٨٦ ٬٪ة ال دلةؿ ل٤ؼُإ ٚي٫. كإ٧٩ة ييذىٮر اخلُأ يف املٮرد 
اٌلم دكٮف ٬٪ةؾ كاقُح ثني ا٣ٕةل٥ كامل٤ٕٮـ، د٤ٟ الٮاقُح ا٣يٌت يذ٥ اإلدراؾ 

املٮارد ٬٪ةؾ دلةؿ ٣ُؿح الكؤاؿ ا٣ٞةا٢/ ٢٬ د٤ٟ  ثٮاقُذ٭ة. كيف ٦س٢ ٬ ؾق
٫ٕ٦ أـ ال؟ أ٦ة يف ا٥٤ٕ٣  فالىٮرة كاملٛ٭ٮـ حي١يةف ٨ٔ الٮاٝٓ كيذُةثٞة

احلٌٮرٌم أك الن٭ٮدٌم ٤ٚحكخ ٬٪ةؾ كاقُح ٨٦ ٝجي٢ املٛ٭ٮـ أك الىٮرة 
ال٬٪ٌيح، ث٢ الٮاٝٓ ٤ٕ٦ٮـ كالىٮرة ا٣ٕيجٌيح ظةرضة ٔ٪ؽ ا٣ٕةل٥، كا٣ٕةل٥ 

ؾا ال دلةؿ ل٤ؼُإ يف ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح ينة٬ؽ الٮا ٝٓ امل٤ٕٮـ ثبل كاقُح. كب٭ 
٭ة كالن٭ٮديٌح، كرس ٔؽـ إماكف دٌُؿؽ اخلُإ إىل ٦س٢ ٬ ؾق ا٤ٕ٣ٮـ ٬ٮ أ٩ٌ 

٦ٕةرؼ ثبل دٮقٍ املٛة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪ٌيح. ث٢ ي٧ك٨ ال٬ةب أكرث ٨٦ ذ لٟ 
ا٢ ٢٬ يذُةثٜ ٬ ؾا كاداعء أٌف اخلُأ ٚي٭ة ال ييذىٌٮر. ك٨٦ ٬٪ة ٚإف الكؤاؿ ا٣ٞة

 ا٥٤ٕ٣ ٦ٓ امل٤ٕٮـ، قؤاؿه ال ٦ٕىن هل.

ـً إماكف كٝٮع اخلُإ يف  ٥ ٨٦ ٬ ؾق املية ي٧ك٨ أف ييذٮ٥٬ ٩ٞيي ٔؽ ثةلٗؿ
الن٭ٮد أك ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم يف مٮارد ٠سية. كيف ٬ ؾا ا٣ٛى٢ قجذٕؿض بلعر 
ح ٨٦ اجلٞٮض املعذ٤٧ح أك املذىٮرة ٨٧ً ٔؽ ة ٦س٢ ٬ ؾق املٮارد ك٩ُؿح دل٧ٔٮ

 ٚبةت. كَل ٚبح ٝؽ تنذ٢٧ ىلع ٔؽة ٩ٞٮض.
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 اهًكط األوو: اإلذساسات اهماذبة

ح كي٧ك٨ دٞكي٧٭ة ىلع األ٢ٝ إىل زبلث دل٧ٮاعت/   اإلظكةقةت الاكذثح ٦ذ٪ٔٮ

ح.2 ٌةء املُٞٔٮ ٓ اأٔل  . اإلظكةس ثةألل٥ كاحل١ٌح كاحليؿٝح يف مًٮ

 . اإلظكةس ثةجلٮع كا٣ُٕل الاكذثني.1

كالذلة كقةاؿ اإلظكةقةت الاكذثح ا٣يٌت دذعٜٞ . اإلظكةس ثةخلٮؼ، 1
ٞةٝي اهل٤ٮقح ك٦ة مةث٭٭ة.  بكجت دٕةيط املؼؽرات ٔك

كأ٩ذ٥ دؿكف أٌف ا٥٤ٕ٣ ثةألل٥، كاحل١ٌح، كاحليؿٝح كقةاؿ اإلظكةقةت 
ٕخ أيؽي٭٥ أك أرص٤٭٥  ًُ ، ٣ ك٨ٌ ثٕي األمؼةص اٌلي٨ ٝي املنةث٭ح ظٌٮرمه

ح، كاحلؿٝح، كالٌٍ٘، كاحلؿارة أك ٭٥ حيكٮف ثةألل٥، كاحل١ٌ خيربك٩٪ة ثأ٩ٌ 
ٓ ا٣ٌٕٮ املُٞٮع، ثح٪٧ة  ا٣ربكدة، كالؿَٮبح، كاتلٌٕؿؽ، كاتل٪٢٧ٌ يف مًٮ

. ٚإذا اكف ٧٤ٔ٪ة (1)ا٣ٌٕٮ املؾ٠ٮر ٝؽ ٝيُٓ ٨٦ اجلك٥ كٚين كل٥ يٕؽ هل كصٮد
ؤالء األمؼةص أف يكٮف دلي٭٥ ٦س٢  ث٧س٢ ٬ ؾق املٮارد ظٌٮري ة، ٚبل ي٧ك٨ ل٭ 

 ف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ال يذ٤ٕٜ ثةملٕؽكـ.٬ ؾا اإلظكةس؛ أل

ُن٭ة ثة٥٤ٕ٣  كمٌةٚنة إىل ذ لٟ ٚإف اإلنكةف ي٥٤ٕ جبٮع ٩ٛك٫ ٔك
احلٌٮرٌم، ثح٪٧ة دكٮف ثٕي املٮارد ٨٦ اجلٮع الاكذب، ٧ٚس٢ ٬ ؾق 

                                                                                              

"ركاف م٪ةیس ٚييٮلٮژيک" ]٥٤ٔ اجلٛف  ( ٠٪٧ٮذج ل لٟ راصٓ/ ٩ي٢ ار. اكرلكٮف،1)
 .329، ص1ا٣ٛكيٮلٮيج[، دؿدمح اردمي اريض كآػؿكف، ج
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ة  ٕن . كيف ٦س٢ ٬ ؾق املٮارد ال يكٮف النؼه صةا جًح كاإلظكةًس اكذبه الٗؿ
ة كاإلظكةس ثة٣ُٕل أك ٞن لٟ  أك ُٔنة٩نة ظ اجلٮع ٚةرغه كٌلذب؛ كًلؾ 

ٞةٝي  دجنأ ٦س٢ ٬ ؾق اإلظكةقةت بكجت دٕةيط ا٣ٕٞةٝي املؼؽرة ٔك
ؽز٫ يف إدرا٫٠  اهل٤ٮقح. كأ٥٬ دأزياد٭ة يف املذٕةيط ٬ٮ اتل٘يي اٌلم حتي
٣ٕةل٥ ابلة٨َ كاخلةرج، كد٘يي٬ة يف ٦ٕؿٚذ٫. كبةجلتيضح يٛٞؽ النؼه 

 ٬ ؾق ا٣ٕٞةٝي إىل كٝٮع أػُةءو  ا٣ٞؽرة ىلع د٧يي الٮاٝٓ. كيؤدم دٕةيط
ـو  إدرا٠يٌحو  كأ٦سةهلة. كخي٤ٜ دٕةيط ثٕي ٬ ؾق  حو كبرصيٌ  حو ق٧ٕيٌ  كأك٬ة

ة آػؿ ٦٪٭ة خي٤ٜ  ٌن ا ثةلكٕةدة كالذلة، ٧٠ة أٌف دٕةيط ثٕ ا٣ٕٞةٝي مٕٮرن
ا ثةخلٮؼ كاال٩ـاعج. كاخلٮؼ اجلةمئ ٨ٔ دٕةيط ثٕي ٬ ؾق ا٣ٕٞةٝي  مٕٮرن
يج٤ٖ ٨٦ النؽة درصحن يٛٞؽ ٦ٕ٭ة النؼه الكيُؿة ىلع ٩ٛك٫، كٝؽ 

 .(1)يجذِم ث٫ األمؿ إىل أف اال٩ذعةر

ة،  ٌن ا٣ٞك٥ اثلة٣ر مٌةٚنة إىل امذ٧ةهل ىلع اإلظكةس الاكذب، يىةظج٫ إدراؾ أي
٪ؽق د٘ييات يف   ٔ كيٛٞؽ النؼه املذٕةيط ا٣ٞؽرة ىلع ا٣تنؼيه، ث٢ كحتى٢
املٕؿٚح احلىٮحلٌح، كل٭ ؾق األقجةب قٮؼ ٩جعر ٬ ؾا ا٣ٞك٥ بنك مكذ٢ٞ. ك٬٪ة 

ٍٞ ىلع ا٣ٞك٧ني األك٣ني أم اإلظكةس ثةألل ٥ كاحلؿٝح أك احل١ٌح يف ا٣ٌٕٮ جنيتٚ 
 املُٞٮع، كالنٕٮر ثةجلٮع أك ا٣ُٕل الاكذثني، ك٩جعر يف ظ٤ٮهل٧ة.

                                                                                              

 ٦ؽػ٢] ٬ي٤اگرد م٪ةيس ( ٠٪٧ٮذج ل لٟ راصٓ/ ريذة اؿ. ادكيجكٮف كآػؿكف، ز٦ي٪٫ ركاف 1)
 . 411-381ص ،1ج كآػؿكف، ثؿا٬ين حم٧ؽ٩ِف دؿدمح  ،[هلي٤ضةرد اجلٛف ٥٤ٔ إىل
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 األجوبة الحلّية

 
ه
 جيت حبر ٬ ؾي٨ اجل٧ُني ٨٦ اإلظكةس ثؽٝح أكرب ٣رنل ٢٬ ظؽث ػُأ
ٓ ثةلٌجٍ؟ ث٧ة أٌف ال٨٬  يف ٤٧ٌٔيح ننٮا٭٧ة، كإذا ظؽث ذ لٟ َٚف أم مًٮ

ةت اخلةرج أك ادلاػ٢ ز٥ يرشع يف حت٤ي٤٭ة كدبيح٪٭ة، اعدة ي٤ذٍٞ وٮرنا مل٤ٕٮ٦
ل لٟ دكٮف ٤ٔٮ٦٪ة احلٌٮرٌيح كالن٭ٮديٌح مىعٮبح ثة٤ٕ٣ٮـ احلىٮحٌلح قٮاء 
ُئ يف  اك٩خ ٨٦ اتلىٮيؿ أك اتلع٤ي٢ أك اتلٛكي. كاآلف ٩تكةءؿ ٢٬ حن٨ خني
٩ٛف امل٤ٕٮ٦ةت كالن٭ٮدات أـ يف اتلٕجي ٔ٪٭ة كدٛكي٬ة؟ ٚ٪ع٨ ال يٮصؽ 

ة أدین مٟ يف مٕٮر٩ة ث٧س٢ ٬ ؾا اإلظكةس كا٦ذبل٠٪ة هل، كال دلةؿ ٔ٪ؽ٩
ة حن٨ ننٕؿ ث٧س٢ ٬ ؾق احلة٣ح يف أ٩ٛك٪ة. كاخلُأ يٞٓ بكجت  ٞن ل٤ؼُإ ٚي٫، ٚع
ىةب املؿدجُح ثة٣ٌٕٮ املُٞٮع أك  ا٣ٕةدة أك دؽايع املٕةين أك إزةرة اأٔل

ٓ ا٣ٌٕٮ امل ُٞٮع. ألقجةب أػؿل ٚ٪ذؼي٢ ظؽكث األل٥ أك احلؿٝح يف مًٮ
 ك٨٦ ٬٪ة كىلع ًٮء ٬ ؾا احل٢ ي٧ك٨ دٞؽي٥ ٔؽة أصٮبح خمذ٤ٛح/

ليك حتف اجلٛف ثةألل٥ أك احلؿٝح احلةو٤ح يف أوةثٓ الؿص٢ جيت أف  ،أٌكالن 
ىةب ا٣يٌت دجؽأ ٨٦ أوةثٓ الؿًص٢، كدذى٢ ثةملغ ٨ٔ  دجنٍ ق٤ك٤ح اأٔل

ىةب إىل الٌػؿر أ خ ٬ ؾق اأٔل ك د٥ َؿيٜ اجلؼةع النٮْف. ٨٧ٚ ص٭ح إذا دًٕؿ
دُٕي٢ ٤٧ٔ٭ة ثةتلؼؽيؿ أك ٦ة مةث٭٫، ٨٤ٚ يذعٜٞ ٦س٢ ٬ ؾا اإلظكةس 
ل٤٪ٛف. ك٨٦ ص٭ح أػؿل ٚإف ظىٮؿ ٦س٢ ٬ ؾا اإلظكةس جلة كإف اكف حيؽث 
اعدة ٨ٔ َؿيٜ ٬ ؾا املكةر، ٣ ١ٌ٪٫ ال ي٪عرص ث٫. ك٨٦ أص٢ ّ٭ٮر اإلظكةس 

ح  ٓ ٨٦ ٬ ؾق املض٧ٔٮ ا٣ٕىجٌيح ثةألل٥ يف الؿًص٢ أك احلؿٝح يكَف إزةرة مًٮ
ىةب ا٣ٕةاؽة ألوةثٓ  امل٧ذؽة ٨٦ ا٣ٞؽـ إىل املغ. كٍل٧ة دأزؿت ق٤ك٤ح اأٔل
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ا٣ٞؽـ يف املغ، ٚكٮؼ ننٕؿ ثةألل٥ أك احلؿٝح يف أوةثٓ ا٣ٞؽـ. ك٬ ؾا الالكـ ٨٦ 
 األمٮر ا٣يٌت ي٧ك٨ ٦ٕؿٚح وعذ٭ة ثةتلضؿبح.

ؾا يجؽك أٌف ّ٭ٮر األل٥ ال خيذه ثة٣ُؿيٞح ا٣ٕةديٌح اجلةمبح ٨ٔ حت ٛي كب٭ 
ىةب إىل املغ، ث٢ ي٧ك٨  املسيات اخلةرصٌيح ل٤ٌٕٮ املىةب كا٩ذٞةهلة ٔرب اأٔل
أف حيؽث ٨ٔ َؿيٜ ٔٮام٢ أػؿل ٦٪٭ة إزةرة ٩ُٞح ٨٦ النج١ح ا٣ٕىجٌيح 

 املؿدجُح ث٭ة.
ط ٩ٞٮؿ إ٩ٌ  ٫ اعدة كيف احلة٣ح ا٣ُجيٌٕيح إذا أظؽث اعم٢ إزةرة ٨٦ كببيةف أًك

ُٞح أوةثٓ ٝؽـ النؼه كا٩ذ٤ٞخ ٬ ؾق اخلةرج )ث٢ كظّت ٨٦ ادلاػ٢( يف ٦٪
ىةب  إىل  -امل٧ذٌؽة ٨٦ رأس أوةثٓ ا٣ٞؽـ ظٌّت املغ  -اإلزةرة ٨ٔ َؿيٜ اأٔل

املغ، ٚكٮؼ حيؽث ٔ٪ؽق ٦س٢ ٬ ؾا اإلظكةس. ك٨٦ ص٭ح أػؿل يف احلةالت 
٧ةء أك د٥ٌ   ةو ختؽيؿ ٝؽ٫٦ ث٧ةدٌ  ا٣ُجيٌٕيح إذا أويت اإلنكةف ثةلن٢٤ أك اإٗل

٧ٚ٭٧ة ظةكجلة إزةرة ٝؽ٫٦ ال ينٕؿ ثذ٤ٟ اإلزةرة، ٣ ك٨ ٝؽ ، رةو خمؽٌ  حو ٠ي٧ةايٌ 
حيؽث دلي٫ اإلظكةس ثةألل٥ أك احلؿٝح ٨٦ ٗي ا٣ُؿيٜ ا٣ُجيع كاملذٕةرؼ. 
ٕخ ينٕؿ ثةألل٥ أك احلؿٝح  ٦سبلن النؼه اٌلم أويجخ رص٫٤ ثةلن٢٤ أك ُٝي
 ٓ يف أوةثٓ ٝؽ٫٦، ٣ ك٨ٌ ٦جنأ ٬ ؾا اإلظكةس ٬ٮ اإلزةرة احلةو٤ح يف مًٮ

ىةب املؿدجُح ثؾ لٟ ا٣ٌٕٮ ا٣يٌت د٧ذؽ إىل املغ ٚيعى٢ هل ٦س٢ م ج١ح اأٔل
٬ ؾا اتلأزي، ك٣ ك٨ حبكت ا٣ٕةدة أك املذٕةرؼ يذ٥ دٛكي ٦ة حيؽث ىلع أٌف 

ح.  األل٥ يف ٦٪ُٞح أوةثٓ ا٣ٞؽـ، ثح٪٧ة ٝؽـ ذ لٟ النؼه ٦ُٞٔٮ
ت ا٣ْة٬ؿة املؾ٠ٮرة أم ظة٣ح  كيف ٥٤ٔ اجلٛف ا٣ٛكيٮلٮيج ٚيسِّ

ةس ثةألل٥، أك احلؿٝح، أك احل١ح ك٦ة مةث٭٭ة ث٧ة ييل/ ظي٪٧ة اإلظك
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ح  ديُٞٓ األٔىةب كال ي١٧٪٭ة د٪ْي٥ االدٌىةالت ثني األصـاء املُٞٔٮ
دجنأ يف ٩٭ةيح ا٣ٌٕٮ املُٞٮع دكذبلت دؽىع "أكراـ ٔىجيح". كبُٞٓ 
ؾق األٔىةب أىلع الٮرـ ا٣ٕىب ي٪ُٞٓ اإلظكةس املؾ٠ٮر ٚرتة ٨٦   ٬

 .(1)يٕٮد مؿة أػؿل ثٕؽ ذ لٟ الـ٨٦، ك٣ ١٪٫ٌ
٫ جيت اتلٛؿٝح ثني ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كا٤ٕ٣ٮـ احلىٮحٌلح كاحلةو٢ ٬ٮ أ٩ٌ 

ة د٤ٕي٢ أك دبيني كدٛكي، كت٪ت د٧ٕي٥ كتسيح املىةظجح هل، ا٣يٌت َم إ٦ٌ 
 -٫ ال يججيغ اخل٤ٍ ثني ا٣ٕةدات اجلٛكة٩ٌيح أظاكـ أظؽ٧٬ة إىل اآلػؿ، ٧٠ة أ٩ٌ 

كا٥٤ٕ٣  -ح أك دكٮف قبجنة تلؽايع األزؿ أك قبجنة هل ا٣يٌت تكذؾ٠ؿ٬ة احلةْٚ
احلٌٮرٌم. كىلع أقةس ٬ ؾا األو٢ املٕؿيف يججيغ أف يٞةؿ/ إٌف ٦جنأ حتٜٞ 
اإلظكةس ثةحلؿٝح كاحل١ح يف ا٣ٌٕٮ املُٞٮع ٬ٮ أٌف اجلٛف ث٤عةظ كصٮدم 

٥ أٌف ا٣ٌٕٮ ُٝٓ كٚىن ، ث٢ ي٧ك٨ ل٥ دٛٞؽ ادٌىةهلة ثة٣ٌٕٮ املُٞٮع، ٗر
ٌةء، كػةوح ا٣ٕبلٝةت اإلدرا٠ٌيح ٝؽ  إًةٚح أفٌ  ثٕي ٔبلٝةت اجلٛف كاأٔل

٫ ثٕؽ وةرت اعدة ل٤٪ٛف. ك٬ ؾق اجلُٞح صؽيؿة ثةال٬ذ٧ةـ كابلعر ٣رنل أ٩ٌ 
ة، أـ  ٌن ميض ز٦ةف َٮي٢ ٢٬ حتؽث ٦س٢ ٬ ؾق احلة٣ح مل٨ ُٝٓ أظؽ أٌٔةا٫ أي

٭ة ختذه ثةألم٭ؿ أك الك٪ٮات األكىل ٍٚٞ، ك٨٦ ػبلؿ حبر كاقذٞؿاء أ٩ٌ 
ا ٦ة حمؽكد كو٤٪ة إىل ٬ ؾق اجلتيضح كَم أ٩ٌ  ٫ ظٌّت ثٕؽ ميض ٦ؽة َٮي٤ح صؽن

ة، كأ٩ٌ  ٌن ؤالء األمؼةص ٦س٢ ٬ ؾق اإلظكةقةت أي ٭٥ ينٕؿكف دـاؿ حتؽث ل٭ 
 ثةال٩ـاعج ٨٦ ٬ ؾق ا٣ْة٬ؿة.

                                                                                              

ٓ/ اكرلكٮف، ٩ي٢ آر. ، "ركاف م٪ةیس ٚييٮلٮژيک" ]٥٤ٔ اجلٛف ( ٠٪٧ٮذج ل لٟ راص1)
 .329، ص1ا٣ٛكيٮلٮيج[، دؿدمح أردمي اريض كآػؿكف، ج
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ىةب ا٣يٌت د٪٢ٞ ٦س٢  كىلع أم ظةؿ ٚإف اعدة اجلٛف أك إزةرة ٩ُٞح ٨٦ اأٔل
نأ ٦س٢ ٬ ؾا اإلدراؾ اٌلم دجكج٫ اجلٛف ػُأ ٬ ؾا اإلظكةس إىل املغ َم ٦ج

إىل ا٣ٌٕٮ املُٞٮع. رٌب٧ة ننٕؿ ثإظكةس هل ٦جنأ ػةريج بنك ٦ذٕةرؼ 
كَجيع. ٦سبلن ٩ذىٮر أٌف ُٝؿة ٦ةء قُٞخ ىلع ٩ُٞح ٨٦ صك٧٪ة كننٕؿ 

٫ ال يٮصؽ يف ذ لٟ املاكف ثربكدد٭ة يف د٤ٟ اجلُٞح، ٣ ك٨ ٔ٪ؽ٦ة ٩ؽٜٝ ٩ؿل أ٩ٌ 
ٌٰ أم ٦ةء ٬٪ة ٣تكٍٞ  ٦٪٫ ُٝؿة ٤ٔي٪ة. ك٦٭٧ة يك٨ ٦جنأ ٬ ؾا اتلأزؿ احلٌكػ

ة، ٚإف ٦ة ييؽرؾ ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٬ٮ دلؿد د٤ٟ ة أـ ػةرصي  قٮاء اكف ثةَ٪ي  
احلة٣ح اخلةٌوح ا٣يٌت ٩ٕرب ٔ٪٭ة ثػ"النٕٮر ثة٣ربكدة". كأ٦ة ٢٬ قٍٞ ٦ةءه أـ ال، 

ك دأزؿ ٩ُٞح ٨٦ أك ٦ة ٬ٮ ٦جنأ ٬ ؾا اتلأزؿ، ك٢٬ ٤ٔح حت٫ٞٞ ّة٬ؿة ػةرصٌيح أ
ىةب املؿدجُح ثؾ لٟ ا٣ٌٕٮ، ٚأصٮبح أك ظ٤ٮؿ ٦س٢ ٬ ؾق املكةا٢ ال  اأٔل
ي٧ك٨ إدرا٠٭ة ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. النج١ح ا٣ٕىجٌيح د٪ترش يف دميٓ أحنةء 
اجلك٥، ك٨٦ امل٧ك٨ أف دذأزؿ ٩ُٞح ٦٪٭ة كديسةر، كيجذش ٨ٔ ذ لٟ إظكةس يف 

 اجلٛف. ٧ٕٚؿٚح د٤ٟ احلة٣ح ٬ٮ ظٌٮرمه ٍٚٞ.
 د١ٛيٟ ك٬ٮ –٩ينة، مٌةٚنة إىل ٦ة دٞؽـ، ي٧ك٨ ث٪ةءن ىلع احل٢ املذٞؽـ زة

دٞؽي٥ صٮاب آػؿ ظةو٫٤/ أٌف  -ح٪٭ة كدٛكي٬ة دبي ٨ٔ احلٌٮرٌيح ا٤ٕ٣ٮـ
مؿا٠ـ إظكةقةتو ٨٦ ٝجي٢ األل٥، كاحلؿٝح، كاحل١ح يٞٓ يف املغ. ٚإذا أزيت 
٬ ؾق املؿا٠ـ ثُؿيٞح ٦ة قٮاء ٨ٔ َؿيٜ أص٭ـة ٨٦ ػةرص٭ة، أك ٨ٔ َؿيٜ 
اتلرصٚةت اجلٛكة٩يح، ٚكٮؼ يْ٭ؿ إظكةس منةث٫ لئلظكةس اٌلم حيى٢ 

 ةرصٌيح يف ا٣ُؿيٞح ا٣ُجيٌٕيح. ٨ٔ َؿيٜ املسيات اخل
يط ذ لٟ ٬ٮ أ٩ٌ  ٥٤  أقةقيٌحه  ٫ دٮصؽ ٩ُٞحه دًٮ يف م١تنٛةت ٥٤ٔ األظيةء، ٔك
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 ٥٤ ٥٤ ٩ٛف اإلظكةس كاإلدراؾ ٔك ٥٤ اجلٛف ا٣ٛكيٮلٮيج، ٔك اجلٛف، ٔك
ىةب، دؿمؽ٩ة إىل صٮاب أك ظ٢ آػؿ/ تكذُيٓ اجلٛف ٔرب االردجةط  اأٔل

ٌٔةء اجلك٥ أك احلؿٝح أك احل١ح ٚي٭ة. كىلع ثأٝكةـ ٦ٕي٪ح يف املغ أف دؽرؾ أل٥ أ
ة أوةثٓ احلؽ أك  ٬ ؾا ٚإف األل٥ أك احلؿٝح ٣حكة يف أوةثٓ احلؽ أك ا٣ٞؽـ. كأقةقن
ٌةء ٝؽ أويجخ  ٥ أٌف أنكضح ٬ ؾق اأٔل ا٣ٞؽـ ٣حكخ َم ا٣يٌت حترتؽ، ٗر
 ثةتل٤ٙ، كإ٧٩ة املكذًٞجبلت احلٌكػيٌح يف اجلدل دذأزؿ ثةملؤزؿات اخلةرصيٌح كدؿق٢
٬ ؾق الؿقة٣ح ٔرب األٔىةب إىل اجلؼةع ك٦٪٫ إىل املغ. كإذا دجٌنٍ مؿًلـ األل٥ يف 
املغ كالم ييؽىع "إؿ. إم. يج" كاقذٞج٢ ٬ ؾق اال٩ٕٛةالت، ٚعيجبؾ ي٧ك٨ ل٧٤غ 

إدراؾ األل٥. ك٨٦ ٬٪ة ٚإف ا٩ذٞةؿ  -أك اجلٛف حبكت رأي٪ة ٨ٔ َؿيٜ املغ  -
ٌٰ ٨٦ ا٣ٌٕٮ املؾ٠ٮر ٝةا٥ه  ىلع دأزي املسيات كدجٌنٍ املكذًٞجبلت  اتلأزؿ احلٌكػ

احلٌكػيٌح كمٌةٚنة إىل ذ لٟ جيت أف دكٮف اجلةٚؾة ا٣ٕىجيٌح يف اجلؼةع النٮْف 
كمؿًلـ األل٥ يف املغ ٦ٛذٮظح. كيف وٮرة ا٩ذٞةؿ ٬ ؾق اتلأزؿات ٨ٔ َؿيٜ 
ا٣ٕىجٮ٩ةت إىل املغ قٮؼ دذ٧ك٨ اجلٛف ٨٦ اإلظكةس ثةألل٥، كأ٦ة إذا 

ؾا اإلظكةس يف املغ، ٚإف النؼه ٨٣ ينٕؿ ثةألل٥أويت املؿًلـ امل ، 1ؼذه ث٭ 
٫ إذا درضرت ٩ُٞح ٨٦ اجل٭ةز ا٣ٕىب امل٧ذؽ ٨٦ ذ لٟ ا٣ٌٕٮ إىل ٬ ؾا ٧٠ة أ٩ٌ 

رت، ٨٤ٚ ي١٧٪٭ة ٢ٞ٩ أزؿ ٦سيات األل٥ إىل املغ. ك٨٦  ؽِّ ٝيُٕخ أك ػي املؿًلـ أك 

                                                                                              

( راصٓ/ اكرلكٮف، ٩ي٢ آر. ، "ركاف م٪ةیس ٚييٮلٮژيک" ]٥٤ٔ اجلٛف ا٣ٛكيٮلٮيج[، دؿدمح 1)
ٚييٮلٮژيک" ]٥٤ٔ ؛ ٗؿا٬ةـ، آر. ، "ركاف م٪ةیس 281، ص 1ريض كآػؿكف، جأأردمي 

يل أكرب وةريم، ص   ك... . 244 - 18اجلٛف ا٣ٛكيٮلٮيج[، دؿدمح ٤ٔيًة رصةيي ٔك
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٫ أك ٫ُٕٝ ٬٪ة ٚإف النؼه املىةب ثةلن٢٤ ٨٦ ا٣ْ٭ؿ ٧ٚة أق٢ٛ إلوةثح خنةٔ
 ٧ٚ٭٧ة ٗؿت اإلثؿ يف ٝؽ٫٦ ٨٣ ينٕؿ ثأم أل٥.

ك٨٦ ص٭ح أػؿل ي٧ك٨ ٨٦ ػبلؿ إزةرة مؿًلـ اإلظكةس ثةألل٥ يف املغ ٨ٔ 
ٜي ٦س٢ ٬ ؾا النٕٮر يف النؼه، دكف دٕؿض ذ لٟ  َؿيٜ ص٭ةز ػةريج ػ٤

 ا٣ٌٕٮ ٠إوجٓ الؿًص٢ ألم ٦سي ػةريج.
ٚنة إىل ا٣ٕٮام٢ احليةدٌيح كا٣ٕىجيٌ  ، ٚإف ثٕي ا٣ٕٮام٢ اجلٛكٌيح حزةثلنة، مٌة

٨٦ ٝجي٢ دؿًلي اجلٛف النؽيؽ أك الٮقٮاس خت٤ٜ ث٪ٛك٭ة ٦س٢ ٬ ؾا اإلظكةس 
دلل النؼه، ثح٪٧ة ال يٮصؽ يف احلٞيٞح أم ٦سي ػةريج، ك٬ ؾا اإلظكةس 
ينج٫ ثةلٌجٍ اإلظكةس اٌلم خي٫ٞ٤ املسي اخلةريج. كٝؽ ظؽث لك كاظؽ 

ٓ ٨٦ صك٧٪ة، ٦٪ة أ٩٪ة أظية٩نة ٩ذىٮر أٌف ُٝؿة  ٨٦ املةء قُٞخ ىلع مًٮ
ٓ، ٣ ك٨ ظي٪٧ة ٩ٛعه ك٩ؽٜٝ ال جنؽ محبنة. كال  كننٕؿ ثربكدد٭ة يف ذ لٟ املًٮ
يٮصؽ أم ٦ةء يف اجلٮار ٣تكٍٞ ُٝؿق ٦٪٫ ٤ٔي٪ة. ك٨٦ امل٧ك٨ أف يكٮف ٬ ؾا 
اإلظكةس ٩ةمبنة ٨ٔ دٮص٫ كدؿًلي اجلٛف الـااؽ ٨ٔ احلؽ أك الٮقٮاس، كىلع 

تكذُيٓ اجلٛف أف خت٤ٜ وٮرنا يف اجلٮـ أك احلْٞح كأف  ٬ ؾا األقةس ٧١ٚة
 دؽرًل٭ة، ١ٚؾ لٟ األمؿ يف ظة٣ح ُٝٓ ا٣ٌٕٮ.

مٌةٚنة إىل دكر ال٨٬ كدٮص٫ اجلٛف كًلؾ لٟ دكر املسيات املجةارشة يف 
٫ٕٛ كأ٧٬٭ة ٦ة  ة هلة دأزي يف مؽد٫ ًك ٌن إدراؾ األل٥، ٬٪ةؾ ٔٮام٢ أػؿل أي
٤ي٫ دذؽػ٢ ٔٮام٢  ييل/ اثلٞةٚح، كاتلٮٕٝةت، كاتلضةرب ا٤ٞ٣جٌيح ل٧٤يؽرًؾ. ٔك

ٞذرص ذ لٟ ىلع ٠سية يف إدراؾ األل٥ كقةاؿ اإلظكةقةت املنةث٭ح كال ي
املكذًٞجبلت احلٌكػٌيح كاملسيات اخلةرصٌيح. كيف ٬ ؾا املضةؿ ال ي٧ك٨ د٤ٞي٢ 



 مىةدر املٕؿٚح  ............................................................................ 212

 .(1)دكر ال٨٬ كاتلٛةت اجلٛف
ة، ٬ ؾق املبلظْةت ا٤ٛ٣كٌٛيح كاالػذجةرات اتلضؿيبٌيح دؿمؽ٩ة إىل  ٕن راث
صٮاب آػؿ ك٬ٮ/ األل٥ ّة٬ؿة دلٌؿدة ك٣حف يف ٌٔٮ ػةص. ك٦ة يٮصؽ يف 

ر األنكضح. ك٦ٓ ّ٭ٮر ٦س٢ ٬ ؾق اآلزةر يف ا٣ٌٕٮ يٞٮـ اجل٭ةز ا٣ٌٕٮ ٬ٮ درض
ا٣ٕىب املؼذه ثةألل٥ ثإرقةؿ إمةرات ٔ٪٭ة إىل املغ ٚتنٕؿ اجلٛف ثةألل٥ 
 ، ٨ٔ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ. ك٬ ؾا األمؿ ث٪ٛك٫ مة٬ؽ ىلع أٌف إدراؾ األل٥ ظٌٮرمه
ٓ األل٥ كيف أم ٌٔٮ ظى٢ ٚ٭ٮ ٣حف ظٌٮري ة، كإ٧٩ة جيت  كأ٦ة إدراؾ مًٮ

ٓ األل٥ ك٦جنب٫ ثة٥٤ٕ٣ احلىٮيلٌ   .(2)إدراؾ مًٮ

                                                                                              

( راصٓ/ اكرلكٮف، ٩ي٢ ار. ، "ركاف م٪ةیس ٚييٮلٮژيک" ]٥٤ٔ اجلٛف ا٣ٛكيٮلٮيج[، دؿدمح 1)
 .329، ص1اردمي اريض كآػؿكف، ج

" ّة٬ؿة دلؿدة كال دٮصؽ يف ماكف. "اإلدراؾ ( مٌةٚنة إىل ٬ ؾا ٚٞؽ زجخ يف ٥٤ٔ اجلٛف أفٌ 2)
٫ حبكت كاملاكف وٛح كمأف كصٮدم لؤلمٮر اجلك٧ة٩يح، كأ٦ة األل٥ ٚ٭ٮ ٗي ٦ةدم، كلٮ أ٩ٌ 

ة أك  ؽرىؾ ك٨٦ امل٧ك٨ أف يكٮف امل٤ٕٮـ صك٧ن ينرتط يف اإلدراؾ تٌؿد امل٤ٕٮـ كال٧ي رأي٪ة ال ي
ح(. مٌةٚنة إىل ذ لٟ، ٬٪ةؾ صك٧ة٩ي ة، كالرضكرم ٬ٮ تٌؿد املؽرًؾ كاإلدراؾ )يججيغ ادلٝ

مٮا٬ؽ ٨٦ ابلعٮث كاالػذجةرات اتلضؿيبيح اجلؽيؽة دؤيؽ ٬ ؾق الؿؤيح كأف إدراؾ ٩ٞةط 
ٓ كأمٮرنا أػؿل ٨٦ ٬ ؾا ا٣ٞجي٢ ٣حكخ  كأصـاء ٨٦ اجلك٥ كًلؾ لٟ إدراؾ األل٥ يف املًٮ

ل٤عيٮاف إذا أد٤ٛ٪ة ا٣ٞك٥ األي٨٧ ٨٦ ا٣ٛه اجلؽارم يف املغ »ظٌٮريح. كًل٧سةؿ ىلع ذ لٟ، 
ق .... ك٢َٛه ٦جذل ؤ٭ة أٌٔة٫ قيٛٞؽ إظكةق٫ ثأ٩ٌ ٫ إذا صةع قيأك٢ يؽي٫ كرص٤ي٫؛ أل٩ٌ ٚإ٩ٌ 

/ "أكالن  ع اجلةمئ ٨ٔ ا٣ٞك٥ األي٨٧ ٨٦ ا٣ٛىؽ اجلؽارم يىٙ ظةتل٫ ٝةابلن ثةلرصع املًٮ
ة ىلع ػةرصيت كأف  أمٕؿ حبؿٝح يؽم ا٣حسل، كبٕؽ ٚرتة ٝىية أختي٢ أفٌ  ٛن ة كاٝ ٬٪ةؾ مؼىن

]٦ٌْٕم، داكد، « يؽم ل ٨ ظة٣يت أدرؾ أفٌ ا٣حسل َم يؽق. كبٕؽ أف دذعكٌ  يؽم
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أظؽ النٮا٬ؽ ا٣ٌيت دؤيؽ ٠ٮف األل٥ دلٌؿدنا ٗي ٦ةدم ٬ٮ اآلالـ ا٣ٕىجٌيح 
٥ أ٩٭ة ٣حكخ كإٝيح، ٣ ١ٌ٪٭ة  الٮ٧٬ٌيح أك اتلؼي٤ٌيح )اهلكتييح(. ك٬ ؾق اآلالـ ٗر

٨ اآلالـ ديذىٮر كإٝيح، إىل درصح أٌف النؼه املجذل ث٭ة ال ي١٧٪٫ د٧يي٬ة ٔ
ؾق اآلالـ الٮ٧٬يح؟ الٮإٝيٌ  ة، ٚ٭٢ ٬٪ةؾ ٦ٕىن ل٭  ٞن ح. ٚإذا اكف األل٥ يف ا٣ٌٕٮ ظ

ة يجؽك كإٝي ة إىل درصح وٕٮبح د٧ييق ٨ٔ اآلالـ الٮإٝيح؟ كيف ٦ٞةث٢   ٞ ك٢٬ ظ
٬ ؾا اجل٧ٍ ٨٦ األمؿاض ا٣ٕىجيح، يبلظِ أٌف ثٕي األمؿاض ال أل٥ ٚي٭ة 

٥ أ٩٭ة دي٤عٜ ثةجلك٥ أرضارنا ػُية، كٝؽ دؤدم إىل املٮت أظية٩نة؛ ٦٪٭ة  ٗر
ثٕي األمؿاض اللكٮٌيح اخلةٌوح ا٣يٌت دؤدم إىل و٘ؿ ظض٥ اللكيح أك دٌؼ٧٭ة 
كد٤ٛ٭ة. ك٨٦ ٬٪ة ٚإف اجل٧ٮذج املُؿكح ظٌّت لٮ ل٥ ييثجخ تٌؿد األل٥، ٕٚل 
األ٢ٝ ي١٧٪٫ أف يٮو٤٪ة إىل ٩تيضح كَم أٌف األل٥ كأمٮرنا ٨٦ ٬ ؾا ا٣ٞجي٢ ال 

 ف يف ا٣ٌٕٮ. دكٮ
ي٧ك٨ أف يٞةؿ ثأف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٬ٮ احلىٮؿ ىلع الٮاٝٓ ٔي٪٫ اٌلم ٬ٮ 
٦ذٕني كمنؼه. ك٨٦ ٬٪ة ال ي٧ك٨ أف جنؽ أو٢ األل٥ ثؽكف املٮاوٛةت 
٫ٕ. ٣ ك٨ٌ اجلٮاب ٨ٔ ٬ ؾا اجلٞؽ كاًط  كالنؤكف الٮصٮديٌح ٨٦ ٝجي٢ مًٮ

                                                                                              

[. اتل٤ٙ الم 51ك 51"٦ٞؽ٦ةت ٩ٮركقةيكٮلٮژی" ]٦ٞؽ٦ةت ٥٤ٔ اجلٛف ا٣ٕىب[، ص 
ة  ٌن يىيت ا٣ٛه اجلؽارم يف املغ مٌةٚنة إىل االًُؿاب احلٌّس الم يتكجت ث٫ يؤدم أي

ٓ اإلزةرة... كيف ظةالت د٤ٙ اخل٢٤ يف ت»إىل اًُؿاثةت أػؿل ٨٦ ٝجي٢/  نؼيه مًٮ
٫ ال يذ٥ تنؼيه اإلزةرة يف اجلة٩ت املٞةث٢ ل٤ذ٤ٙ أك يذ٥ تنؼيى٫ يف ة أ٩ٌ ا٣ٛه اجلؽارم إ٦ٌ 

ٓ ػةَئ ة/ اكرلكٮف، ٩ي٢ ار.، "ركاف م٪ةیس 52، ص الكةثٜ]املىؽر « مًٮ ٌن ، راصٓ أي
، 155، ص 1ج  ٚييٮلٮژيک" ]٥٤ٔ اجلٛف ا٣ٛكيٮلٮيج[، دؿدمح أردمي أريض كآػؿكف،

282 - 284 ،329.] 
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ي ٦ةدٌ  يٌح، كال ٦ٕىن ألف ث٧بلظْح ٦ة دٞؽـ؛ ألف األل٥ ّة٬ؿة ٩ٛكة٩ٌيح ٗك
يكٮف أمؿه ٦ةدمه ٨٦ مؤكف كمٮاوٛةت أمؿ دلٌؿد. كالنػٰء اٌلم يٮصؽ يف 
ا٣ٌٕٮ املىةب ٬ٮ د٤ٙ األنكضح اٌلم يي٪٢ٞ إىل املغ ٔرب اجل٭ةز ا٣ٕىب، ال 
ة كإال لــ ٨٦ إوةثح  ٌن األل٥. كأل٥ أك ظؿٝح أوةثٓ ا٣ٞؽـ ٣حكخ يف املغ أي

ة، كإ ٌن  ٧٩ة األل٥ يف اجلٛف.أوةثٓ ا٣ٞؽـ دأل٥ املغ أي
كاحلةو٢ أ٫٩ ي٧ك٨ ثٮاقُح ص٭ةزو إزةرة مؿًلـ األل٥ أك مؿًلـ اإلظكةقةت 
األػؿل يف املغ، كإجيةد إظكةس ثةألل٥ أك قةاؿ اإلظكةقةت أك دٞٮيذ٭ة، أك 
تك١ي٪٭ة ثةمل٭ؽاةت، ٧٠ة أٌف ٦س٢ ٬ ؾا األمؿ ي٧ك٨ حت٫ٞٞ ٨ٔ َؿيٜ ا٣ٕٮام٢ 

ت اجلٛف، كالٮقٮاس كاتلٮ٥٬. ك٬ ؾا اجلٛكٌيح ٨٦ ٝجي٢ مؽة أك ًٕٙ اتلٛة
الالكـ يؽؿ ىلع أٌف األل٥ ال يجنأ يف ا٣ٌٕٮ، كإ٧٩ة ثإوةثح األنكضح قٮاء 
اك٩خ اإلوةثح قُعٌيح أـ ٧ٔيٞح، دٞٮـ ا٣ٕىجٮ٩ةت ث٪٢ٞ اإلمةرة إىل املغ ٔرب 
اجلؼةع، ٚحكذٞج٤٭ة ا٣ٞك٥ املؼذه ثةألل٥ يف املغ. كَجيع أ٫٩ بكجت تٌؿد 

ؾا األل٥، كدكر املغ ٬ٮ دكر اآل٣ح ظةهل ظةؿ اإلدراؾ حتف اجل ٛف يف اجل٭ةيح ث٭ 
ٌةء املنةث٭ح.  اجل٭ةز ا٣ٕىب كاأٔل

كيجؽك كٚٞة ل٧٤٪ة٬ش املؾ٠ٮرة أ٩٪ة ال ننٕؿ ثةألل٥ أك احلؿٝح يف أوةثٓ ا٣ٞؽـ 
ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، ث٢ ٩ؽرؾ أو٢ كصٮد األل٥ ٚعكت، ز٥ ٩جعر ٨ٔ صؾكرق 

ق اإلزةرة ا٣يٌت ظؽزخ يف ق٤ك٤يت ا٣ٕىجٌيح َم يف أك ٩ٛسق كحن٫٤٤ ٝةا٤ني/ ٬ ؾ
٧ة يٞٓ يف ٬ ؾا "اتلٛكي" ك"اتلع٤ي٢"؛ ألف اخلُأ إ٩ٌ  أوةثٓ ا٣ٞؽـ. ك٬ ١ؾا ٚإفٌ 

دٛكي ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كحت٤ي٫٤ كابلعر ٨ٔ ٤ٔذ٫ ٬ٮ ٦ٕؿٚح ثةلٮاقُح 
٫ اعدة ٦ة يكٮف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم مىةظجنة هل، يذ٥ ي٧ك٨ كٝٮع اخلُإ ٚي٫. كأل٩ٌ 
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د٧ٕي٥ ظك٥ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم هل، ك٣ ك٨ٌ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةألل٥ ال ي٧ك٨ 
 .(1)كٝٮع اخلُإ ٚي٫، كأ٦ة دٛكيق كدبيح٪٫ ٚ٭ٮ ممة ي٧ك٨ كٝٮع اخلُإ ٚي٫

كاحلةو٢ ٬ٮ أٌف ٦ٕؿٚذ٪ة ثةإلظكةس ثةألل٥، كاحل١ح، كاحلؿٝح، كاحلةالت 
ٓ األل٥ أك احلؿٝح، ك٢٬  ٦جنؤ٬ة ّة٬ؿة املنةث٭ًح ظٌٮرٌيح، كأ٦ة ٦ٕؿٚح مًٮ

ػةرصٌيح أزةرت ٬ ؾا ا٣ٌٕٮ أك دأزٌؿ مؿًلـ٬ة اخلةص يف املغ أك ٗي ذ لٟ، ِٚم 
٣حكخ ٦ٕؿٚح ظٌٮرٌيح. كٝؽ ظؽث ل١سي ٦٪ة أ٩٪ة ظي٪٧ة ننٕؿ ثأل٥ األق٪ةف 
٩ذىٮر أٌف ٦جنأ األل٥ ٬ٮ ٬ ؾا الك٨ ز٥ ٩كتنٙ أٌف ٦جنأق تكٮس ق٨ آػؿ. 

ةم٢ ٣ًُيٙ كاقٓ ك٬ٮ وٛةرة إ٩ؾار ٧ٚة ييؽرؾ ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٬ٮ األل٥ الن
٨٦ أص٢ دججي٭٪ة ل٤ٕبلج، كأ٦ة ا٥٤ٕ٣ ث٧اكف األل٥ ثةدلٝح ك٦ة ٬ٮ ٦جنؤق، ٚ٭ٮ 
. كا٣ُجيت يٞٮـ ثةل١سي ٨٦ ا٣ٛعٮص ادلٝيٞح، كأظية٩نة حيذةج  ٥٤ٔ ظىٮيله
إىل األمٕح ٨٦ أص٢ حتؽيؽ ٦جنإ األل٥. ٥ٕ٩ لٮ اكف ٬٪ةؾ ٨٦ يٞٮؿ ثأف ٥٤ٔ 

ة ٤ٔي٫. اإلنكةف جبك٫٧ كأٌٔة ٌن ، ي٧ك٨ ٔؽُّ املٮارد املؾ٠ٮرة ٩ٞ ءق ظٌٮرمه
ة ىلع ٩ْؿٌيح ٨٦ يؿل  ٌن ٣ ١ٌ٪٫ ٨٦ الٮاًط أٌف ٬ ؾق املٮارد ال ي٧ك٨ أف تنٌك ٩ٞ
أٌف املٕؿٚح ثةإلظكةس ثةألل٥ كقةاؿ اإلظكةقةت َم ا٣يٌت دكٮف ظٌٮرٌيح، 

ٓ األل٥ ٚ٭ٮ ظىٮيل.  كأ٦ة ا٥٤ٕ٣ ث٧ًٮ
                                                                                              

ـء ٨٦ 1) ٓ األل٥ يف أم ٌٔٮ كيف أم ص ( ي٧ك٨ أف يٞةؿ/ اجلٛف تؽ األل٥ يف ذاد٭ة، كأ٦ة مًٮ
ؾا ييؽرىؾ ثة٣ُؿيٞح احلىٮحلح ث٧ٕٮ٩ح ظةقح اتلٮازف كأ٦سةهلة. كب٧ة أفٌ  ٬ ؾا  ذ لٟ ا٣ٌٕٮ ٚ٭ 

إدراؾ  ر أفٌ األل٥، ٩ذىٮٌ  اتلع٤ي٢ كاتلٛكي يذعٞٞةف ثة٣زتا٨٦ ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ثذعٜٞ
. كاتلٞٮي٥ ادلٝيٜ الظذ٧ةؿ أفٌ  ح اتلٮازف إدرا٫٠ ث٧ٕٮ٩ح ظةقٌ  األل٥ يذ٥ٌ  حم٢ٌ  األل٥ ظٌٮرمه

 كأ٦سةهلة حبةصح إىل حبٮث تؿيبيح ٠سية كاػذجةرات ٦ذ١ؿرة.
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ثةألل٥ كقةاؿ اإلظكةقةت املنةث٭ح كىلع أم ظةؿ ٧ٕٚؿٚذ٪ة ثةإلظكةس 
ٕ٭ة ك٦جنب٭ة كمكةا٢ ٨٦ ٬ ؾا ا٣ٞجي٢ ٚ٭ٮ  ظٌٮرٌيح، كأ٦ة ا٥٤ٕ٣ ث٧ًٮ
ظىٮيل. كظٌٮرٌيح ٦ٕؿٚذ٪ة ثةإلظكةس ثةألل٥ كأ٦سةهلة ال دؿدجٍ ث٧ىؽر األل٥ 
ك٢٬ ٬ٮ أمؿ كاٝع أـ ك٬ٌم ٩ةمئه ٨ٔ دٕةيط ا٣ٕٞةٝي أـ ظةو٢ه بنك َجيع 

٪ةكؿ ٔٞةر خي٤ٜ مٕٮرنا ثةلكٕةدة كالسكر، ١ٚؾ لٟ ك٬ ١ؾا. كًل٧ة أ٫٩ ي٧ك٨ د
ي٧ك٨ د٪ةؿ ٔٞةر خي٤ٜ مٕٮرنا ثةألل٥ يف اجلك٥ لك٫ أك يف ٌٔٮ ػةص ٦٪٫. 
كًل٧ة أٌف ا٣ٕٮام٢ ا٣ُجيٌٕيح ٠سينا ٦ة دؤدم إىل اإلظكةس ثةألل٥، ٨٦ امل٧ك٨ 
ىةب، أك الٮقٮاس كقةاؿ ا٣ٕٮام٢ اجلٛكٌيح.  أف يكٮف األل٥ ٩ةمبنة ٨ٔ اأٔل

٬ ؾا اإلظكةس ثةألل٥ أك احلؿٝح كأ٦سةهل٧ة، ٦ة ٫٧٤ٕ٩ ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٬ٮ  كيف
اإلظكةس ثةألل٥ ال ٗي ك٬ٮ دلٌؿد ٨ٔ املةدة كتؽق أ٩ٛك٪ة. كأ٦ة أٌف ٬ ؾا 
ا٣ٌٕٮ اخلةص يذأل٥ أك ٝك٥ ػةص ٦٪٫، أك أٌف ٦جنأ األل٥ أمؿ كاٝع كَجيع 

حلىٮيٌل. كبكجت أـ ك٬ٌم ٬كتيم، ِٚم ٦ٕؿٚح دذعٜٞ ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ ا
تكٮس كاتل٭ةب أظؽ األق٪ةف ي٪ترش األل٥ يف أصـاء كاقٕح ٨٦ ا٥ٛ٣، كال٤سح، 
٫ ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٬ٮ ٬ ؾا األل٥  كا٣ٟٛ، كال٨ٝ كي٧ذؽ إىل األذف، ك٦ة أ٧٤ٔي
ٓ األل٥ ك٢٬ أٌف ٬ ؾا الرضس أك ذاؾ   -امل٪ترش يف أصـاء كاقٕح، كأ٦ة مًٮ

أك أٌف ٦جنأ األل٥ ٬ٮ االص٭ةد اجلّٛس أك  ٬ٮ قجت األل٥، -التل٭ةث٫ أك تكٮق٫
الٌ٘ٮط ا٣ٕىجٌيح كأ٦سةهلة، ٚ٭ٮ أمؿه حيذةج تنؼيى٫ إىل ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل 
٨ ٬ ؾا  كب٧كةٔؽة أدكات أك مىةدر ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ٨٦ احلٮاٌس كا٢ٕٞ٣، ٔك
ا٣ُؿيٜ يذ٥ احلىٮؿ ىلع أصٮبح ٦س٢ ٬ ؾق األقب٤ح، ث٢ ي٧ك٨ إًةٚح أ٫٩ يف 
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ذةج ا٣ُجيت يف تنؼيه ٦جنإ األل٥ إىل أقةحلت كأدكات دٝيٞح أكرث املٮارد حي
 .(1)٨٦ ٝجي٢ األمٕح الكح٪ٌيح كاتلعةحل٢ املؼذربٌيح املذُٮرة

ي 
 الجواب النقض 

إذا ٝج٤٪ة كٝٮع اخلُإ يف ٦ٕؿٚذ٪ة حبةالد٪ة اجلٛكٌيح كأظةقحك٪ة، ٚكٮؼ 
٤ي٪ة اػذيةر أظؽ٧٬ة/ ٚإ٦ٌة أ ف دكٮف ٩ٮاص٫ ظيجبؾ ػيةري٨ ال زة٣ر هل٧ة، ٔك

٪ة أ٩٪ة ق٧ٌ٤٪ة ثةجلٞي املؾ٠ٮر  ٦ٕؿٚذ٪ة ث٭ة ظىٮحٌلح، أك ظٌٮرٌيح. كلٮ ًٚؿ
ذٞةد حبٌٮريذ٭ة يكذ٤ــ ٝجٮؿ إماك٩ٌيح ػُإ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم،  بكجت أٌف األ

                                                                                              

٭ة ظةو٤ح يف ( ٢٬ ي٧ك٨ ا٣ٞجٮؿ يف دلةؿ ظٞيٞح األل٥ كاحل١ح كأ٦سةهل٧ة ثةحل٢ٌ ا٣ٞةا٢ ثأ٩ٌ 1)
يط ذ لٟ حن٨ ٥٤ٕ٩ ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرم أفٌ اجل درضر ا٣ٕىت ك٫ُٕٝ، أك ُٝٓ ا٣ٌٕٮ  ٛف؟ كدًٮ

ة كال يٮصؽ األل٥ ٚي٭ة. كبٕؽ حلٮؽ ٦س٢ ٬ ؾق األرضار  ي ذ لٟ ٣حف أل٧ن كًلس ا٥ْٕ٣ ٗك
ثة٣ٌٕٮ، كا٩ذٞةؿ إمةرد٭ة إىل املغ، تنٕؿ اجلٛف ثةألل٥ ٨٦ ػبلؿ اردجةَ٭ة ثؾ لٟ ا٣ٌٕٮ 

غ كبإارشاٚ٭ة ٤ٔي٫. ك٨٦ ٬٪ة ظي٪٧ة ننٕؿ ثأل٥ ٚٞؽ ظؽث األل٥ يف كبةملؿًلـ اخلةص يف امل
٩ٛف د٤ٟ ال٤عْح ال ٝج٫٤. ك٨٦ امل٧ك٨ أف يكٮف اتل٧ـؽ كالرضر يف ا٣ٌٕٮ ملؽة أم٭ؿ 
كننٕؿ ث٫ بلٌٕح أيةـ ٚعكت. األل٥ يٮصؽ يف ال٤عْح ا٣يت ييؽرىؾ ٚي٭ة كَم ال٤عْح ا٣يت 

يح تلعٜٞ األل٥، ٧٠ة أ٩ٌ  ٩جذج٫ ٚي٭ة إحل٫. كاتلرضر أك ا٣ُٞٓ ارشطه أك ٫ يف اآلالـ الٮ٧٬يح أًر
ة، ك٣ ك٨ النؼه املجذل  ٞن كاتلؼي٤يح )اهلحكرتيح( ال يٮصؽ ٩ٞه كرضر يف ا٣ٌٕٮ ٤ُ٦
١ف ذ لٟ يف مٮارد ٠سية ٬٪ةؾ درضر كد٤ٙ يف ا٣ٌٕٮ، ك٣ ك٨ ال يٮصؽ مٕٮر  يذأل٥، ٔك

ا ىلع ٬ ؾق اجلْ ؽُّ مة٬ؽن ؿيح ا٣ٞةا٤ح ثأف األل٥ ّة٬ؿة ثةألل٥. أ٣حكخ ٦س٢ ٬ ؾق األمٮر دٕي
ٕٙ االتلٛةت إىل  إدرا٠يح ك٩ٛكة٩يح، ال ٚييٮلٮصيح؟ ٢٬ ي٧ك٨ ا٣ٞجٮؿ ثأف دأزي مؽة ًك

ا آػؿ ىلع ٬ ؾا االداعء؟ يجؽك أفٌ  دٞٮي٥ اجلْؿيح اآل٩ٛح  اإلظكةس ثةألل٥ كإدرا٫٠ يٕؽُّ مة٬ؽن
 حبةصح إىل مـيؽ ٨٦ االػذجةرات اتلضؿيبيح كالن٭ٮديح. 
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٦ح، ٤ٚٮ ٝج٤٪ة صؽالن ثأف املٕؿٚح ث٭ة ٌيح املذٞؽٌ كبرصؼ اجلْؿ ىلع األصٮبح احل٤ٌ 
دٮصي٫ كدربيؿ ّ٭ٮر اإلظكةس ظىٮحٌلح، َٚف ٬ ؾق احلة٣ح ٠يٙ ي٧ك٨ 

ح؟ ٚةلنؼه اٌلم ينٕؿ  ثةحلؿٝح كاحل١ح يف أوةثٓ احلؽ أك ا٣ٞؽـ املُٞٔٮ
ح ٢٬ ٬٪ةؾ يؽ أك ٝؽـ  ٓ أوةثٓ يؽق أك ٝؽ٫٦ املُٞٔٮ ثةحلؿٝح أك احل١ح يف مًٮ
ليك دؿق٢ أٔىةث٭٧ة د٤ٟ اال٩ٕٛةالت إىل اجلؼةع ك٦٪٫ إىل املغ، ليك يْ٭ؿ 

٧ك٨ دربيؿ حتٜٞ ٬ ؾا اإلظكةس كا٥٤ٕ٣ ث٫ ث٪ةءن دلي٫ النٕٮر ثةألل٥؟ كًليٙ ي
 ٥٤ ىةب، يف ٥٤ٔ األظيةء ٔك ىلع ظىٮحٌلح ا٥٤ٕ٣؟ ىلع ًٮء حبٮث ٥٤ٔ اأٔل
اجلٛف كقةاؿ ا٤ٕ٣ٮـ ذات الى٤ح ث٭٧ة ٚإف إدراؾ ٬ ؾق اإلظكةقةت يذ٥ ٨ٔ 
َؿيٜ ا٩ذٞةؿ اال٩ٕٛةالت ٨٦ اجلدل إىل اجلؼةع، ك٨٦ اجلؼةع إىل املغ ٔرب 

ؽة ك ٌٞ ـء اقٕح ٨٦ األحلةؼ ا٣ٕىجيٌ مج١ح ٦ٕ ح. كبُٞٓ احلؽ أك الؿص٢ يذ٤ٙ ص
٨٦ ٬ ؾق النج١ح ك٬ٮ اٌلم ي٪٢ٞ ا٩ٕٛةالت أوةثٓ ا٣ٞؽـ إىل املغ. كىلع ٬ ؾا 

ؿ ل لٟ اتلأزٌ  حن ذ٬٪يٌ  وٮرةن  ٚعّت لٮ أذٞؽ٩ة ثأف ٬ ؾا اإلدراؾ ظىٮيل، ٚإفٌ 
٨ َؿيٜ د٤ٟ الىٮرة د٥٤ٕ اجلٛف ثؾ لٟ اال٩ ٕٛةؿ. دْ٭ؿ دلل اجلٛف، ٔك

كىلع ٬ ؾا األقةس ٧ٚة ٬ٮ احل٢ يف ظة٣ح اإلظكةس ثةحل١ٌح أك احلؿٝح يف أوةثٓ 
ح؟ ٚإ٦ة جيت أف ٩ٞٮؿ/ إٌف ٩ُٞح ٨٦ ثٌٞيح مج١ح  احلؽ أك الؿص٢ املُٞٔٮ
ـق يف املغ ٝؽ أزيت، أك  ا٣ٕىت املؿدجٍ ثؾ لٟ ا٣ٌٕٮ امل٧ذؽ إىل املغ أك مؿًل

الىٮر املٮصٮدة ٚي٭ة و٪ٓ ٦س٢ ٩ٞٮؿ إٌف اتلؼي٢ ثإارشا٫ٚ ىلع ػـا٩ح ال٨٬ ك
٫ ىلع اجلٛف، ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ يف املؿىض اجلٛكحني كاملىةثني  ًؿ ٬ ؾا الٮ٥٬ ٔك
ٮحٍلىة[ أك اٌلي٨ يذٕةَٮف ٔٞةرات اهل٤ٮقح. ك٬ ١ؾا ٚإف  ٤ى٪ٍؼي ث٧ؿض الكٮداء ]ال٧ى
ة، كال ختذه ثة٣ٞٮؿ حبٌٮرٌيح  ٌن اجلٞي املؾ٠ٮر كأ٦سةهل منرتًلح كدؿد ٬٪ة أي
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ؾق اإلظكةقةت، ٚعّت ا٣ٞةا٤ني حبىٮحٌلح ٬ ؾا اجل٧ٍ ٨٦ إدراؾ ٦س٢ ٬  
ة ابلعر ٨ٔ ظ٢ ملس٢ ٬ ؾق املنةلك. كىلع أقةس ٦ة  ٌن املٕةرؼ جيت ٤ٔي٭٥ أي
ؾا اجل٧ٍ ٨٦ اإلظكةقةت ظٌٮرٌيح أـ  دٞؽـ كقٮاء اك٩خ املٕؿٚح ث٭ 
ظىٮحٌلح، ي٧ك٨ أف ٩ؿل ٔؽة ظ٤ٮؿ يف اإلصةثح ٨ٔ ٦س٢ ٬ ؾق اجلٞٮض/ ٚإ٦ة 

ٛف ٚي٪ة ٦س٢ ٬ ؾا الٮ٥٬ ٨ٔ َؿيٜ املذؼي٤ح، ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ يف أف خت٤ٜ اجل
املاكمٛةت اجلٛكة٩ٌيح كالىٮر ا٣يٌت يؿا٬ة املىةثٮف ثةألمؿاض اجلٛكٌيح كالم 
يذٕةَٮف ٔٞةرات اهل٤ٮقح، أك أٌف ا٣ٞك٥ ابلةٌف ٨٦ اجل٭ةز ا٣ٕىب أك مؿًلـة 

حلةؼ ا٣ٕىجٌيح املؿدجٍ ث٫ يف املغ خي٤ٜ ٦س٢ ٬ ؾا اال٩ٕٛةؿ يف املغ أك األ
املؿدجُح ثؾ لٟ ا٣ٌٕٮ، ك٬ ؾا مبي٫ ث٧ة حيؽث جلة أظية٩ة إذ ٝؽ ننٕؿ ثة٣ربكدة 

قُٞخ ىلع يؽ٩ة، ك٣ ك٨ ظي٪٧ة  -٦سبلن  -يف ٩ُٞح ٨٦ صك٧٪ة أك أٌف ُٝؿة ٦ةء 
٩٪ْؿ ال جنؽ محبة. ٚ٭٪ة يكٮف قجت ٬ ؾا اإلظكةس دأزؿ النج١ح ا٣ٕىجٌيح أك 

 ٦ربر ػةريج، أك يجنأ بكجت اال٬ذ٧ةـ املذ١ؿر املؿًلـ املؿدجٍ ث٭ة يف املغ ثبل
كالٮقٮاس. ٚةألمؼةص املىةثٮف ثةالًُؿاب كيؿًلـكف ث٪عٮ أكرب ىلع ٬ ؾق 

 اال٩ٕٛةالت، حتؽث دلي٭٥ ٦س٢ ٬ ؾق اإلظكةقةت ث٪عٮ أكرب.

 ىهّخص األحوبة

كاحلةو٢ ٬ٮ أٌف ٦ة يتجٌ٪ةق ٬ ؾا ال١ذةب، كيذٮاٜٚ ٦ٓ رؤيح ال١سي ٨٦ 
٦ني ٬ٮ أٌف ٦ٕؿٚذ٪ة ثةإلظكةس ثةألل٥ كاحلؿٝح كأ٦سةهل٧ة ا٣ٛبلقٛح املذٞؽ

ظٌٮرٌيح ال ظىٮحٌلح. ك٦س٢ ٬ ؾق اإلظكةقةت كإٌٝيح يف ّؿٚ٭ة ككاعا٭ة 
ة. كاألػُةء ا٣يٌت حتؽث ظٮهلة ٩ةمبح ٨ٔ اتلٛكي، كاتلبيني،  ٞن كمٮصٮدة ظ
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. كىلع أقةس ٬ ؾا احل٢ ٚعي٪٧ة ٩ٮاص٫ أكؿ ٩ٞي ي٧ك٨ (1)كاتل٤ٕي٢ احلىٮيلٌ 
 ؽي٥ أصٮبح خمذ٤ٛح/دٞ

. أٌف حتٜٞ ٦س٢ ٬ ؾق األػُةء رب٧ة يكٮف ٩ةمبنة ٨ٔ دأزؿ األحلةؼ 2
ا٣ٕىجٌيح املؿدجُح ثؾ لٟ ا٣ٌٕٮ امل٧ذؽة ٨٦ ذ لٟ ا٣ٌٕٮ إىل اجلؼةع ك٦٪٫ إىل 
ذٞةد ثأف ٦سينا ػةرصي ة وةر  املغ. كػُأ إدراؾ ٦س٢ ٬ ؾق األمٮر ٨٦ ص٭ح األ

 ٣ربكز٬ة، أك أ٩٪ة ٩ذىٮر حت
ن
ٜٞ أظكةقةت مبي٭ح ثإظكةس األل٥ يف ٦جنأ

ؾا ٚإف ٦س٢ ٬ ؾق األػُةء يجنأ ٨ٔ اتلٛكيات  ا٣ٌٕٮ املُٞٮع. كب٭ 
 كاتل٤ٕيبلت كاإليٌةظةت احلىٮحٌلح.

. أٌف مؿًلـ أك مؿا٠ـ إظكةقةت ٨٦ ٝجي٢ األل٥، كاحلؿٝح، كاحل١ح 1
دٮصؽ يف املغ. ٚإذا أزيت ٬ ؾق املؿا٠ـ يف املغ ٨ٔ َؿيٜ أص٭ـة ػةرصح 
ٔ٪٭ة أك ٨ٔ َؿيٜ اتلرصٚةت اجلٛكة٩يح، ٚكٮؼ دذعٜٞ إظكةقةت 
مبي٭ح ثةإلظكةقةت ا٣ٌيت دذعٜٞ ٨ٔ َؿيٜ املسيات اخلةرصٌيح يف احلةالت 

                                                                                              

 دٞؽي٥ صٮاب مةم٢ جل٧يٓ اجلٞٮض/ ىلع ٚؿض إزجةت أ٩ٌ ( ي٧ك٨ 1)
ه
يف مٮرد أك أ٦ك٨  ٫ كٝٓ ػُأ

ة ٨ٔ دااؿة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم. إفٌ  جيت ٔؽٌ  كٝٮع اخلُإ ٚي٫، ٚعيجبؾو  كٝٮع  ذ لٟ املٮرد ػةرصن
ا٥٤ٕ٣  ىلع ظٞيٞح كَم أفٌ  اخلُإ يف مٮرد أك إماك٩يح كٝٮع اخلُإ ٚي٫ كإف ل٥ يٞٓ ثة٢ٕٛ٣ يؽٌؿ 

ة ىلع ٔؽـ ظٌٮري ة، ال أف يذٕةم٢ ٫ٕ٦ ىلع أ٩ٌ  املؾ٠ٮر ٣حف ٌن ٫ اكف ظٌٮري ة كيٕؽُّ ٬ ؾا ٩ٞ
إماكف كٝٮع اخلُإ يف ٦س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح. ٔؽـ إماكف كٝٮع اخلُإ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ي٧س٢ 

٫ كوٮؿ إىل احلٞيٞح وٛح أك ٝةٔؽة ال ي٧ك٨ ا٣تن١يٟ ٚي٭ة ثأم ٩ٞي ٦٭٧ة اكف؛ أل٩ٌ 
ال٬٪يح ك٦ٛ٭ٮ٦٭ة. ك٨٦ ٬٪ة كبةتلأم٢ كابلعر يف األك٬ةـ اجلةمبح ٩ٛك٭ة، ال إىل وٮرد٭ة 

 ٭ة ٤ٔٮـ ظىٮحلح ال ظٌٮريح.٨ٔ دٕةيط ا٣ٕٞةٝي املؼؽرة ٩ى٢ إىل ٩تيضح كَم أ٩ٌ 
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٤ي٫ ٚإف إدراؾ األل٥ كقةاؿ اإلظكةقةت املنةث٭ح ال ي٪عرص ا٣ُجيٕيٌ  ح. ٔك
حتٞٞ٭ة ثة٣ُؿيٜ ا٣ٕةدم، ث٢ ي٧ك٨ إجيةد ٦س٢ ٬ ؾق اإلظكةقةت ٨٦ 
ػبلؿ إزةرة األٝكةـ كاملؿا٠ـ املؿدجُح ث٭ة يف املغ دكف كصٮد أم ٦سي 
ػةريج، كبةجلتيضح دْ٭ؿ يف اجلٛف إظكةقةت اكذثح ثبل ٦سي ػةريج. 

ث اخلُأ أم اإلظكةس الاكذب. كػُأ إدراؾ ٦س٢ ٬ ؾق ك٨٦ ٬٪ة حيؽ
األمٮر يأيت ٨٦ دىٮر٩ة أٌف ٦جنأ ّ٭ٮر٬ة ٬ٮ املسي اخلةريج، أك دىٮر٩ة 

 حتٜٞ إظكةقةت اكإلظكةس ثةألل٥ يف ا٣ٌٕٮ املُٞٮع.
األل٥ ّة٬ؿة دلٌؿدة كال يٮصؽ يف ٌٔٮو ٦ٕني. ك٦ة يٮصؽ يف ا٣ٌٕٮ ٬ٮ . 1

اآلزةر يف ا٣ٌٕٮ، يٞٮـ اجل٭ةز املؼذه  درضر األنكضح. كحبؽكث ٦س٢ ٬ ؾق
رب ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ تنٕؿ اجلٛف ثةألل٥.  ثؾ لٟ ا٣ٌٕٮ ث٪٢ٞ اإلمةرات إىل املغ، ٔك
ٓ األل٥  ، ك٣ ك٨ٌ إدراؾ مًٮ ٥ ٨٦ أٌف األل٥ إدراؾه ظٌٮرمه ك٨٦ ٬٪ة ٚجةلٗؿ

ٓ األل٥ ثة٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل كأ٩ٌ  ٫ يف أم ٌٔٮ ٣حف ظٌٮري ة، ث٢ حن٨ ٩ؽرؾ مًٮ
ؾا ابليةف ي٧ك٨ اإلصةثح ٨ٔ اإلماكؿ املؾ٠ٮر ثأفٌ كبةتلٛكي   كاتل٤ٕي٢. كب٭ 

ة. ٌن ٓ األل٥ ظٌٮرمه أي  اخلُأ يجنأ ٨٦ دىٮر أٌف إدراؾ مًٮ
. ثةإلًةٚح إىل ا٣ٕٮام٢ ابليٮلٮصٌيح كا٣ٕىجيح، ٬٪ةؾ ٔٮام٢ ٩ٛكٌيح ٨٦ 2

 ٣ربكز ٦س٢ ٬ ؾق 
ن
ٝجي٢ ا٬ذ٧ةـ اجلٛف النؽيؽ كالٮقٮاس ي٧ك٨ أف دكٮف ٦جنأ

قةت. ٚة٬ذ٧ةـ اجلٛف النؽيؽ كالٮقٮاس حبؽ ذاد٭٧ة خي٤ٞةف ٬ ؾا اإلظكة
اإلظكةس يف النؼه، ثح٪٧ة ال يٮصؽ يف الٮاٝٓ أم ٦سي ػةريج، ك٬ ؾا 
اإلظكةس ينج٫ ثةلٌجٍ اإلظكةس اٌلم خي٫ٞ٤ املسي اخلةريج؛ ك٨٦ ٬٪ة ٚإف 
٦س٢ ٬ ؾق األػُةء ي٧ك٨ أف دكٮف ٩ةمبح ٨ٔ اتلؼٌي٢. ٚةجلٛف دى٪ٓ ٨ٔ 
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٤ح وٮرنا ممةز٤ح ل٤ٮإٝيةت ا٣ٕيجٌيح يف مؿدجح املسةؿ املذى٢، ة املذؼيٌ ا٣ٞٮٌ  َؿيٜ
ي ذ لٟ، اكإلظكةس  كدٞٮـ ثؿٌد ٢ٕٚ تة٬٭ة/ ِٚم ختةؼ، كد٭ؿب، كدذذلذ ٗك
ثةخلٮؼ أك ا٣ٛؿح أك الذلة اٌلم يٕرتم ٦ذٕةيط املؼؽرات أك ٔٞةٝي اهل٤ٮقح، 

٢ ٬ ؾق املنة٬ؽات ػ يف الٮاٝٓ ػ أك األك٬ةـ ا٣يٌت دٕرتم املؿىض اجلٛكحني. ك٦س
َم م٭ٮدات ٨٦ و٪يٕح اجلٛف كال كصٮد ػةريج هلة كراء ذ لٟ الٮاعء. كيف 
٦س٢ ٬ ؤالء األمؼةص ال ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأف ٥٤ٔ أظؽ٥٬ احلٌٮرٌم كالن٭ٮدٌم 
، ث٢ إٌف  ت، كال١ؿا٬يح اكذبه ثإظكةقةت ٨٦ ٝجي٢ الذلة، كاخلٮؼ، كالٔؿ

يف مؿظ٤ح املسةؿ املذى٢. كاخلُأ يجنأ ٨٦ أٌف ٦س٢ ٬ ؾق األمٮر دٮصؽ يف ٩ٛك٫ 
اجلٛف دجكت ٦س٢ ٬ ؾق األمٮر إىل ػةرص٭ة. ٦سبلن دذىٮر أٌف املاكف املؿدٛٓ 
ة؛ أك دذىٮر إنكة٩نة أك ظيٮا٩نة ي٭ةدم٭ة يف  ٌن اٌلم دٮ٧٬ذ٫ يٮصؽ ػةرج ذ٬٪٭ة أي
ؾا ٚإف ٦س٢ ٬ ؾق املٮارد ا٣يٌت َم ٨٦ ق٪غ املاكمٛةت  اخلةرج ك٬ ١ؾا. كب٭ 

 .(2)خمذ٤ٞحه كبة٤َحه  (1)اجلٛكة٩يح

ث٧بلظْح اتل٧ةيـ ثني ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح كاتلٛكيات كاتل٤ٕيبلت  
ح ٨٦  ة اإلصةثح ٨ٔ ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ ٬ ؾق املض٧ٔٮ ٌن املىةظجح هلة، ي٧ك٨ أي
اجلٞٮض، أم اجلٞي ثةإلظكةس ثةجلٮع كا٣ُٕل الاكذب. إذا ٦جنأ اخلُإ 
 يك٨٧ يف دتجٓ ٤ٔح ٬ ؾق اإلظكةقةت كدٛكي٬ة ال ٚي٭ة ٩ٛك٭ة. كحن٨ حنف

                                                                                              

 ( قجذٕؿض إىل ٬ ؾا اجل٧ٍ ٨٦ املاكمٛةت ػبلؿ مٮاو٤ذ٪ة الؿد ىلع اجلٞٮض.1)

ٜ(( إمةرة إىل امل٤عٜ األكؿ الم قيأيت يف ٩٭ةيح ٬ ؾا 2) ٌٞ  ا٣ٛى٢. )املع
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 ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 
ن
ح. ك٬٪ة ٩جكت ػُأ ثةجلٮع اعدة إذا اك٩خ ٦ٕؽد٪ة ٚةٗر

ؾق ا٣ْة٬ؿة  ثةجلٮع إىل ٚؿاغ املٕؽة، ثح٪٧ة حن٨ ٣حف ٔ٪ؽ٩ة ٥٤ٔ ظٌٮرمه ث٭ 
أم ٚؿاغ املٕؽة. ك٦ة ٧٩ذ٤ٟ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ث٫ ٬ٮ دلؿد اإلظكةس ثةجلٮع 

اإلظكةس ٩ةمبنة  اٌلم يجنأ اعدة ٨٦ ٚؿاغ املٕؽة، ٣ ك٨ ي٧ك٨ أف يكٮف ٬ ؾا
٨ٔ ٔٮام٢ أػؿل اكملؿض أك دٕةيط ٔٞةٝي ٦٭يضح ػةوح. كدٛكي 
ح ٨٦ ا٣ُٕةـ"، أك ثٕجةرة أػؿل  اإلظكةس ثةجلٮع كد٤ٕي٫٤ ثأف "٦ٕؽيت ٚةٗر
ح" ٬ٮ إدراؾ ظىٮيل ي٧ك٨ اخلُأ ٚي٫.  "أ٩ة أظف ثةجلٮع، إذف ٦ٕؽيت ٚةٗر

ٔ٪ؽ٩ة، ك٨٦ ٬٪ة  أظية٩نة ال يكٮف ٚؿاغ املٕؽة ٬ٮ قجت ّ٭ٮر ٬ ؾا اإلظكةس
د٤ُٜ ٤ٔي٫ تك٧يح "اجلٮع الاكذب". ٣ ك٨ٌ ٬ ؾا اجلٮع الاكذب ثؽكف اتلٛكي 

يٕين "ّ٭ؿ ٔ٪ؽم ٬ ؾا اإلظكةس أل٩ين -كاتل٤ٕي٢ احلىٮيٌل املىةظت هل 
ح" ، ٬ٮ ٦ٕؿٚح ظٌٮرٌيح ال ي٧ك٨ ػُؤق. كإذا ل٥ يٮصؽ يفَّ -صةآ ك٦ٕؽيت ٚةٗر

ؾا ٚإف ٦س٢ ٬ ؾا اإلظكةس ٦ٓ كصٮد د٤ٟ اإلزةرات . كب٭ 
ن
، لاكف األمؿ ػُأ

، إ٧ٌ٩ة ٬ٮ ث٤عةظ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل املىةظت هلة.   ٠ٮف ٬ ؾق املٕؿٚح اكذثحن

ح اثلةثلح ٨٦ اجلٞٮض، أم اإلظكةقةت الاكذثح ا٣ٌيت  كأ٦ة املض٧ٔٮ
دٕرتم ٨٦ يذٕةىط ٔٞةرات اهل٤ٮقح، ٧ٚة ٬ٮ احل٢ اٌلم ي٧ك٨ دٞؽي٫٧ 

ةإلًةٚح إىل اإلظكةس، ييىةظج٫ هلة؟ ث٧ة أٌف ٬ ؾا ا٣ٞك٥ ٨٦ اجلٞٮض ث
اإلدراؾ، كالنؼه املذٕةيط يٛٞؽ ٝؽرد٫ ىلع اتل٧يي كدُؿأ د٘ييات ىلع 
٦ٕؿٚذ٫، ٚٞؽ ٤ٌٌٚ٪ة حبس٫ بنك مكذ٢ٞ، كإف دٞؽ٦خ اإلصةثح ٔ٪٫ يف 

 َيٌةت ابلعٮث املذٞؽ٦ح.
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ؽث دٕةيط ٔٞةٝي اهل٤ٮقح يف املذٕةيط  د٘ييات يف ٦ٕةر٫ٚ ثةإلًةٚح إىل حيي
أ٫٩ يثي ٚي٫ إظكةقةت اكذثح ٨٦ ٝجي٢ اخلٮؼ، كالذلة. ك٨٦ ٬٪ة يٛٞؽ 
النؼه ثذٕةَي٫ ٬ ؾق ا٣ٕٞةٝي ا٣ٞؽرة ىلع املٕؿٚح كتنؼيه الٮاٝٓ، كيذ٘ي 
إدرا٫٠ ل٤ٕةل٥ اخلةريج كابلةَين، كرب٧ة دُؿأ ٤ٔي٫ أك٬ةـ ق٧ٕيح، كبرصيح، 

النٕٮر ثة٣ٛؿح أك اخلٮؼ اٌلم يٕرتي٫ ٝٮي ة إىل درصح  كأ٦سةهل٧ة. كأظية٩نة يكٮف
ال يكذُيٓ ٫ٕ٦ الكيُؿة ىلع ٩ٛك٫، ٚيٞٛـ يف د٤ٟ احلة٣ح ٨٦ الكيةرة، أك 
يؿيم ث٪ٛك٫ ٨٦ ماكف مة٬ٜ. كبةإلًةٚح إىل اإلظكةقةت الاكذثح دْ٭ؿ ٔ٪ؽ 

ة، ٚذذضل أ٦ة٦٭٥ وٮره  ٌن  حه ك٧٬يٌ  ٬ ؤالء األمؼةص إدرااكت ثة٤َح كٌلذثح أي
ٔ٪ؽ٥٬ م٭ٮدنا، ك٦ٓ أ٩٭ة وٮرة ك٧٬ٌيح ٣حف هلة كإٌٝيح ػةرصٌيح،  ًؽثحتي 

٣ ١ٌ٪٭٥ يذىٮرك٩٭ة كإٝيح، كيْ٭ؿ ٔ٪ؽ٥٬ رد ٢ٕٚ تة٬٭ة. ٠٪٧ٮذج ل لٟ 
ة ي٭ةدم٫، ٚيٮيٌل ٬ةربنة ٦ؾٔٮرنا، ٦ٓ أٌف  يؿل ذ لٟ النؼه ٦٪٭٥ ظيٮا٩نة ٦ٛرتقن

ة ال كص ٮد هل ػةرج كاعء كصٮد ذ لٟ احليٮاف ك٬ضٮ٫٦ ال يٕؽك ٠ٮ٫٩ ك٧٬ن
ؾا خي٤ٜ دٕةيط ٬ ؾق ا٣ٕٞةٝي أػُةء إدرا٠ٌيح كأك٬ةـ ق٧ٌٕيح  اإلدراؾ. كب٭ 
كبرصٌيح كأ٦سةؿ ذ لٟ. ٚإذا اكف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ال ي٧ك٨ كٝٮع اخلُإ ٚي٫، 
١ٚيٙ حتٞٞخ ٬ ؾق اإلدرااكت الٮ٧٬ٌيح ملذٕةيط ٔٞةٝي اهل٤ٮقح، ٚرنا٥٬ 

 يجؽكف رد ٢ٕٚ تة٬٭ة؟

 الجواب

٨ٔ ٬ ؾا الكؤاؿ جيت د١ٛيٟ أمؿي٨ ٨ٔ ثٌٕ٭٧ة. ٚةجلٮاب ٨ٔ  صةثحلئل
اإلماكؿ ٨٦ ص٭ح اإلظكةس ٝؽ ادٌط ث٧بلظْح أصٮبح اجلٞي املذٞؽـ. كىلع 
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أقةس احل٢ املؾ٠ٮر ٚإف ٦ٕؿٚذ٪ة ثةإلظكةقةت اجلٛكة٩ٌيح ٦٭٧ة اكف ٦جنؤ٬ة 
كَؿيٜ ظىٮهلة، ظٌٮرٌيح كال ي٧ك٨ ظؽكث اخلُإ ٚي٭ة. كاخلُأ يْ٭ؿ ٚي٭ة 

٭ح أٌف ال٨٬ يٞٮـ ثذٛكي٬ة كدبيح٪٭ة كد٤ٕي٤٭ة. كبةجلتيضح َم ٧٠ة أ٫٩ ٨٦ ص
يف احلة٣ح ا٣ُجيٌٕيح كأز٪ةء قبل٦ح اجلك٥ كاملغ كاجل٭ةز ا٣ٕىب ي٧ك٨ أف ننٕؿ 
ثةخلٮؼ بكجت رؤيح منة٬ؽ خميٛح، أك ٩ذ٧ذٓ ث٧نة٬ؽة الىٮر اجل٧ي٤ح، 

يط املؼؽرات ي٧ك٨ أف حتؽث جلة ٦س٢ ٬ ؾق احلةالت أك اإلظكةقةت ٔ٪ؽ دٕة
ؾق احلةالت أك اإلظكةقةت اجلٛكة٩ٌيح ظٌٮرمه  ٧٤٪ة ث٭  أك ٔٞةٝي اهل٤ٮقح. ٔك
٨٦ أم َؿيٜ ظى٤خ ك٦٭٧ة اكف ٦جنؤ٬ة، كال ي٤ٕت ٦جنؤ٬ة أم دكر يف 

 ظٌٮريذ٭ة أك ظىٮحلذ٭ة.

أ٦ة ٚي٧ة يؿدجٍ ثةجلٞي اجلةّؿ إىل اإلدرااكت الاكذثح كابلة٤َح ا٣يٌت دْ٭ؿ 
 ةٝي، ٚ٭٪ةؾ أصٮبح خمذ٤ٛح/ثذٕةيط ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٕٞ

/ ٦س٢ ٬ ؾق املنة٬ؽات َم م٭ٮد لىٮر ك٦ؽرىٌلت ٨٦ و٪يٕح اجلٛف  أٌكالن
يع٫ أٌف ا٥٤ٕ٣ مكةكؽ ل٤عٌٮر كَل  كال كصٮد هلة ػةرج ذ لٟ الٮاعء. كدًٮ
إدراؾ ٬ٮ ٥٤ٔ ظٌٮرم. ك٨٦ ٬٪ة ٚإف الىٮر ال٬٪ٌيح كاإلدرا٠ٌيح ٤ٕ٦ٮ٦ح 

٤ي٫ ٚة٤ٕ٣ٮـ احل ىٮحٌلح ث٤عةظ كصٮدم دؿصٓ إىل ل٤٪ٛف ث٪عٮ ظٌٮرم. ٔك
ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح. ٚةلىٮر ا٣يٌت دْ٭ؿ يف اجلٛف قٮاء اك٩خ ٤ٕ٦ٮ٣ح ل٤٪ٛف، 
ـه ظٌٮرمه ل٤٪ٛف كد٧ذ٤ٟ ٝؽرة احلاكيح  أـ أكصؽد٭ة ٔٮام٢ أػؿل، َم ٤ٕ٦ٮ
٨ٔ اخلةرج. ك٨٦ ٬٪ة يذعٜٞ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل. كيف احلة٣ح ا٣ٕةديٌح حبىٮؿ ٬ ؾق 

ة٠يح ٨ٔ الٮإٝيةت اخلةرصٌيح. كاعدة يف ظة٣ح قبل٦ح الىٮر ل٤٪ٛف ت٤ٕ٭ة ظ
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ة، ك٣ ك٨ يف ظة٣ح حتٜٞ  ا٣ٞٮل كاجلك٥ يكٮف ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ احلاكيح وعيعن
ة ملة أذةدد٫ أٌف الىٮر  ٞن الىٮر ٨ٔ ا٣ُؿؽ ٗي ا٣ٕةديح، دذىٮر اجلٛف َج
ة.  ٌن ا٣يٌت دؿا٬ة دذُةثٜ ٦ٓ الٮإٝيةت اخلةرصٌيح ك٦ذعٞٞح ػةرج ال٨٬ أي

ؾا ٚإف ٦ة يؿصٓ إىل ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كالن٭ٮدٌم ثإظكةقةت اجلٛف كب٭  
ت ٔ٪ؽ ٬ ؤالء األمؼةص،  اكإلظكةس ثةلذلة، كال١ؿا٬ح، كاخلٮؼ كالٔؿ
كًلؾ لٟ الىٮر أك اإلدرااكت الٮ٧٬ٌيح ٔ٪ؽ٥٬ ال ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأف إدرااكد٭٥ 

ح، ث٢ إٌف ٬ ؾق األمٮر مٮ صٮدة اكذثح كأف الىٮر ا٣ٌيت يؽرًلٮ٩٭ة ال يشء كٚةٗر
يف املسةؿ املذى٢ جلٛٮق٭٥. كاخلُأ اٌلم يٞٓ يف ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت كالىٮر 

 الٮ٧٬ٌيح ٬ٮ أٌف ٩ٛٮق٭٥ دجكج٭ة إىل ػةرج كاعا٭ة اإلدراْف. 

٦سبلن املاكف املؿدٛٓ اٌلم دٮ٫٧٬ النؼه جيؽق ثة٥٤ٕ٣ الن٭ٮدٌم كيذىٮر 
ة ػةرج ذ٬٪٫، أك احليٮاف املؼيٙ اٌلم دٮ٬ ٕن ٫٧ٌ، يؿاق يف أ٫٩ مٮصٮد كاٝ

ابلة٨َ، ٣ ١ٌ٪٫ يذىٮر أ٫٩ مٮصٮد ػةرج ال٨٬ كي٭ةدم٫ ك٬ ١ؾا، ثح٪٧ة ال 
ؾا ٚإف ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت أك  يٮصؽ ٦س٢ ٬ ؾا النػٰء يف اخلةرج. كب٭ 
املنة٬ؽات َم يف الٮاٝٓ ٦ؽرىٌلت ٨٦ و٪ةٔح اجلٛف، كال كصٮد هلة ػةرج 

غ املاكمٛةت اجلٛكة٩يح، ذ لٟ الٮاعء. ك٬ ؾا اجل٧ٍ ٨٦ اإلدرااكت َم ٨٦ ق٪
كَم خمذ٤ٞح كبة٤َح، ك٣ ١ٌ٪٭ة ٣حكخ اكذثح كَم ٦ٕذربة يف كاعا٭ة كإ٧٩ة يٞٓ 
اخلُأ ظٮهلة بكجت أٌف النؼه يجكت ٦ة جيؽق يف كاعء ٩ٛك٫ اإلدراْف إىل 
ؾا ال٤عةظ مبي٭ح ثةملنة٬ؽات كاملاكمٛةت  اخلةرج. كاإلدرااكت الٮ٧٬ٌيح ث٭ 

ٛكحني. ك٬ ؾا اجلٮع ٨٦ املاكمٛةت ابلة٤َح ابلة٤َح ا٣يٌت دٕؿض ل٧٤ؿىض اجل
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ح" ٦ٞةث٢ املاكمٛةت ٨٦ و٪ةٔح اجلٛف، كيٕرٌب ٔ٪٭ة ثػ"املاكمٛةت اجلٛكة٩يٌ 
٤ى١يٌ الؿبٌ   ح.ة٩ٌيح كالنيُة٩ٌيح كال٧ى

كاحلةو٢ ٬ٮ أٌف اخلُأ احلةو٢ يف ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت إ٧٩ة ٬ٮ يف 
ر أٌف كاعء ننٮا٭ة يف دٛكي٬ة، ال ٚي٭ة ٩ٛك٭ة/ كاجلٛف دٌٛس٬ة ػُأ، كدذىٮ

ؾيح بكجت املؿض ٚجنٕؿ ثأ٩ٌ  ٭ة ػةرج ال٨٬، ٧٠ة أ٩٪ة يذ٘ي ذكٝ٪ة بلٕي اأٗل
يك٪ؽ إىل كاٝٓ األميةء  ٜه كوعيط ٦ة ل٥ ي ٗي َيجح. ك٬ ؾا اإلظكةس ظ
ة هل  ٌن اخلةريج. كاخلُأ يذعٜٞ يف ٦ة لٮ أذٞؽ٩ة أف ذ لٟ النػٰء اخلةريج أي

 ٦س٢ ذ لٟ ا٥ُٕ٣.
٨ٞى املٮرٚني خيٛٙ إظكةس املؿيي ثةألل٥ كيىيت  زة٩ينة/ ٧٠ة أفٌ  ظى

إدرا٫٠ ثةخل٢٤، ١ٚؾ لٟ دٕةيط ٬ ؾق ا٣ٕٞةرات يثي بنك ٗي َجيع 
أٔىةب النؼه املذٕةيط أك املؿًلـ املؼذه ثذ٤ٟ اإلدرااكت يف املغ، 
كدْ٭ؿ ٔ٪ؽق ٩تيضح ل لٟ ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت ٗي ا٣ٕةديٌح أك اإلظكةقةت 

ٜ ػ ٧٠ة  ٗي ا٣ُجيٌٕيح. إفٌ  ٌٞ ٌٰ ثةلنك ا٣ٕةدم يذع اإلظكةس كاإلدراؾ احلٌكػ
٬ٮ زةثخ يف حم٫ٌ٤ ػ ٨ٔ َؿيٜ ا٩ذٞةؿ اال٩ٕٛةالت احلٌكػٌيح ٔرب اجل٭ةز ا٣ٕىب 
ؾا  إىل املغ. ٣ ك٨ٌ ّ٭ٮر ٦س٢ ٬ ؾق اإلظكةقةت كاإلدرااكت ال ي٪عىػؿ ث٭ 
ا٣ُؿيٜ، ث٢ ي٧ك٨ ظىٮهل ٔرب َؿؽ أػؿل. كأظؽ د٤ٟ ا٣ُؿؽ ٬ٮ إزةرة 

ألحلةؼ ا٣ٕىجٌيح أك إزةرة املؿًلـ املؼذه ث٭ة يف املغ. ك٨٦ ٬٪ة إذا أزيت ٩ُٞحه ا
٨٦ األحلةؼ ا٣ٕىجٌيح املؼذىح ثأم إظكةس أك دأزَّؿ املؿًلـ املؼذه ث٭ة يف 

 املغ ثُؿيٞح ٦ة، ٚكٮؼ يْ٭ؿ ٦س٢ ٬ ؾا اإلدراؾ.
 كا٦ذيةز ٬ ؾا اجلٮاب أك احل٢ٌ ٨ٔ قةث٫ٞ يك٨٧ يف أ٫٩ يؿل أٌف َؿيٜ ّ٭ٮر
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ٌيح  -الىٮر اإلدرا٠ٌيح  كبٕجةرة دٝيٞح َؿيٜ ّ٭ٮر ا٣ٕٮام٢ ا٣يٌت د٧٭ؽ األًر
ال ي٪عىػؿ ثة٣ُؿيٜ ا٣ٕةدم كاملذٕةرؼ،  -٣ْ٭ٮر الىٮر اإلدرا٠ٌيح يف اجلٛف 

ث٢ ي٧ك٨ ٔرب إزةرة ٩ُٞح ٨٦ األحلةؼ ا٣ٕىجيح، أك إزةرة املؿًلـ املؼذه 
ٌيح ٣ْ٭ٮر ٦س٢ ٬   ؾق اإلدرااكت يف اجلٛف. ثؾ لٟ اإلدراؾ يف املغ دٮٚي األًر

كٝؽ أذ٧ؽت ٬ ؾق احل٤ٮؿ ىلع ٦جنإ ّ٭ٮر اإلدرااكت الٮ٧٬يح، كأصةثخ 
اإلماكؿ املؾ٠ٮر ٨ٔ َؿيٜ ٠يٌٛيح الٮوٮؿ إىل ٬ ؾق اإلدرااكت. كاحل٢ األكؿ 
يبذين ىلع ٠يٌٛيح ّ٭ٮر اخلُإ يف اإلدرااكت الٮ٧٬يح، ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ 

ّ٭ٮر ٦س٢ د٤ٟ ٬ ؾق اإلدرااكت يف  ٦جنب٭ة، ك٣ ك٨ ىلع أقةس ٬ ؾا احل٢ ثٕؽ
٭ة ت٢ٕ ٬ ؾق الىٮر اخليةؿ املذى٢ دجؽأ اجلٛف ث٧نة٬ؽد٭ة، كدٞٓ يف اخلُإ أل٩ٌ 

 املىُ٪ٕح كاملؼذ٤ٞح ظة٠يح ٨ٔ الٮاٝٓ اخلةريج.
زةثلنة/ مٌةٚنة إىل ٦ة دٞؽـ ٚإف ٩ٛف اإلنكةف ثٕؽ ّ٭ٮر الىٮر أك 

ت اهل٤ٮقح كببل ظةصح ح، دكف دٕةيط ٔٞةرااإلدرااكت احلٌكػٌيح كا٤ٕٞ٣يٌ 
ؽاديٌ  ح د٧ذ٤ٟ ا٣ٞؽرة ىلع و٪ةٔح الىٮر، كدجؽأ ثة٢ٕٛ٣ إىل ا٣ٕٮام٢ اإٔل

ة ثػ"الىٮر اتلؼي٤يح"، كخت٤ٜ  يكًم اوُبلظن ثى٪ةٔح الىٮر الٮ٧٬ٌيح ا٣ٌيت ت
ث٪ٛك٭ة كدكف ظةصح إىل أدكات كٝٮل أك دٞٮـ ثؾ لٟ ث٧ٕٮ٩ح  وٮرنا إدرا٠ٌيحن 

ثبل دٕةيط ٔٞةٝي اهل٤ٮقح د٧ذ٤ٟ ا٣ٞؽرة  . ك٨٦ ٬٪ة ٚةجلٛف ظٌّت (1)املذؼي٤ح

                                                                                              

ة لؿأم امل١ٛؿي٨ املك٧٤ني يف حبر ٥٤ٔ اجلٛف، ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ اإلدرااكت َم وٮره 1) ٞن ( كٚ
٭ة ىلع احلف املنرتؾ  دى٪ٕ٭ة ا٣ٞٮة املذؼي٤ح أك اجلٛف ثٮاقُح ا٣ٞٮة املذؼي٤ح، كدًٕؿ

ث٧نة٬ؽد٫ ٬ ؾق  -ك٬ٮ ٨٦ ٝٮل اجلٛف ابلةَ٪يح-كدٌٕ٭ة يف دلةؿ رؤيذ٫. احلف املنرتؾ 
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ىلع ػ٤ٜ الىٮر ا٣ٌيت ٣حف هلة يف اخلةرج ٦ُةثٜ كال حتيك ٨ٔ اخلةرج، كدجؽأ 
ث٧نة٬ؽد٭ة، كبٮاقُح ٬ ؾق املنة٬ؽة دجنأ دلي٭ة إدرااكت صؽيؽة. ٚةجلٛف 

ة يف إذف ثى٪ةٔذ٭ة الىٮر كإجيةد الىٮر املىُ٪ٕح دى٢ إىل إدرا٠٭ة م٭ٮدي  
 املذى٢. ك٨٦ ٬٪ة ٚإف ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت احلةو٤ح ل٤٪ٛف كإٌٝيحه املسةؿ 

 يف ٩ٛك٭ة. كاخلُأ إ٩ٌ 
ن
ٌٞ ك٣حكخ ػُأ ٜ ٚي٧ة لٮ ٌٔؽ٬ة النؼه ظة٠يحن ٧ة يذع

٨ٔ الٮاٝٓ اخلةريج. كب٪ةءن ىلع ٬ ؾا ٚإف اإلدرااكت الٮ٧٬ٌيح اجلةمبح ٨ٔ دٕةيط 
 يف كاعا٭ة،  ٔٞةرات اهل٤ٮقح كًلؾ لٟ ثٌٞيح اإلدرااكت الٮ٧٬ٌيح ٣حكخ

ن
ػُأ

كإ٧٩ة َم ظٞيٌٞيح. كحيؽث اخلُأ إذا ل٥ حنى٢ ث٧نة٬ؽة ٦س٢ ٬ ؾق الىٮر 
                                                                                              

الىٮر املىُ٪ٕح يٞٮـ ثإدرا٠٭ة، كب٪ةءن ىلع مرشب احل٧١ح املذٕةحلح يٞٮـ ثإدرا٠٭ة ظٌٮري ة. 
كاجلتيضح َم ظىٮؿ ٦س٢ ٬ ؾا اإلدراؾ ل٤نؼه، ٧٠ة يبذل املؿىض اجلٛكيٮف أظية٩نة ث٧س٢ 
يكًٌم  ٬ ؾا األمؿ، كدذض٫ أ٩ٛك٭٥ حنٮ و٪ةٔح الىٮر. ك٦جنأ و٪ةٔح وٮر املذؼي٤ح، ا٣يت ت

ؾا اجلٮع ٨٦ الىٮر مٮصٮدةه يف ػـا٩ح ال٨٬، إذ كو٤خ  "املذرصٚح"، ٬ٮ أفٌ  ث٤عةظ آػؿ  ٬
 ٓ ٝج٢ ذ لٟ ٨ٔ َؿيٜ اإلظكةس إىل ال٨٬. كدٞٮـ ا٣ٞٮة املذؼي٤ح ٔرب اإلارشاؼ ٤ٔي٭ة ثًٮ
الىٮر املؾ٠ٮرة يف ٦ٕؿض رؤيح احلف املنرتؾ أك اجلٛف، ك٨٦ ػبلؿ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ يٞٮـ 

 ملؼـك٩ح مؿة أػؿل.احلف املنرتؾ ثإدراؾ الىٮر ا
٫ ال ظةصح إىل املذؼي٤ح، كإ٧٩ة احلف املنرتؾ ٩ٛك٫ يٞٮـ لٮظؽق ثؿؤيح ٦ة يف ٝؽ خيُؿ يف ال٨٬ أ٩ٌ 

املذؼي٤ح دذؽػ٢  ٌط أفٌ ػـا٩ح ال٨٬. ك٣ ك٨ ثةتلؽٝيٜ يف ٬ ؾا االقذٕؿاض كا٣ٕؿض يذٌ 
ة؛ ألف املذؼي٤ح ٨٦ ػبلؿ تك٤ُ٭ة ىلع الىٮر، ث٢ كأظية٩نة درصٚ٭ة ٚي٭ة ٌن ٕ٭ة يف  أي دٞٮـ ثًٮ

ؾق ا٣ٞٮة دكر يف مكةٔؽة اإلدراؾ، ي٤ــ ٨٦  ٦ٕؿض منة٬ؽة احلف املنرتؾ. كإذا ل٥ يك٨ ل٭ 
ذ لٟ منة٬ؽة احلف املنرتؾ جل٧يٓ الىٮر املٮصٮدة يف ػـا٩ح ال٨٬ ثح٪٧ة األمؿ ٣حف 

 ٠ؾ لٟ )راصٓ/ ٬ ؾا ال١ذةب، ا٣ٛى٢ اثلةين(.
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اإلدرا٠ٌيح ىلع ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت، كًلؾ لٟ إذا أذرب٩ة ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت 
ظة٠يح ٨ٔ كاعء ػةرج ال٨٬. كىلع أم ظةؿ جيت اتل٧يي ثني ظيثٌيح ملةذا 

بني ٦ة٬ٌيح ٦جنإ ظىٮهلة. كالم حتى٢ ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت لئلنكةف، ك
يكذعٜ اال٬ذ٧ةـ ىلع ًٮء ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ٬ٮ أٌف ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت ٦ٕذربة 
ات ا٣يٌت دٕؿض ل٧٤ؿىض  يف كاعء كصٮد٬ة. ك٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت َم اكل٧ينة٬ؽى
اجلٛكحني أك املجذ٤ني ثإوةثح يف املغ أك ػ٢٤ يف األٔىةب، أك َم ٨٦ ٝجي٢ 

٩ٌيح ابلة٤َح ا٣يٌت دٕؿض لؤلمؼةص اعدة يف ظةؿ اجلٮـ أك املاكمٛةت اجلٛكة
ؾا ابلعر ظني دٞٮي٥ اجلٞي الكةدس املؼذه  احلْٞح. كق٪ٕٮد ل٭ 

 ح.ثةملاكمٛةت اجلٛكة٩يٌ 
٤ي٫ ٚؤلص٢ أف حيى٢ ل٤٪ٛف  ة/ اإلدراؾ ّة٬ؿة دلؿدة، ٔك ٕن قٮاء  إدراؾراث
، جيت دٮٚؿ ارشكط ػة ٌٰ وح يف اجلك٥ اإلدراؾ ا٣ٕٞيل، أك اخليةل، أك احلٌكػ

كاألحلةؼ ا٣ٕىجٌيح كاملؿًلـ املؼذه ثؾ لٟ اإلدراؾ يف املغ بكجت اردجةط 
ٌيح كٝةث٤يح ّ٭ٮر اإلدراؾ ل٤٪ٛف.  اجلٛف ثةجلك٥، كبةجلتيضح جيت دٮٚؿ أًر

٥ ٠ٮ٫٩ ّة٬ؿة دلؿدة  -ك٨٦ ٬٪ة ٚإف حتٜٞ اإلدراؾ  ٦جين ىلع ظىٮؿ  -ٗر
ٮٚؿ ٬ ؾق ا٣ْؿكؼ كإزؿ ٢ٕٚ كا٩ٕٛةؿ يف املغ. كاجلٛف تكذُيٓ اإلدراؾ ثذ

اردجةَ٭ة ثةملؿًلـ املؼذه ث٧س٢ ٬ ؾا اإلدراؾ يف املغ. كيف ظة٣ح قبل٦ح اجلك٥ 
كاألص٭ـة املؿدجُح ث٫ كأدكات اإلدراؾ املةٌديٌح ٨٦ ٝجي٢ املغ، يْ٭ؿ اإلدراؾ 
٥ أٌف حتٜٞ اإلدراؾ ال يٞذرص ىلع ٬ ؾق األدكات  الىعيط يف اجلٛف. كٗر

احلة٣ح ا٣ُجيٌٕيح حيذةج إحل٭ة، كيبذين ىلع حتٞٞ٭ة اجلكؽيح، ٣ ١ٌ٪٫ اعدة كيف 
يذ٭ة. ك٦سةؿ ذ لٟ إ٫٩ ثؿؤيح ٦٪ْؿ ٦ة كدأزي الٌٮء ىلع ص٭ةز الؿؤيح  كدٮٚؿ أًر
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ة اإلثىةر ٔ٪ؽ النؼه، كبٮاقُح ٢ٞ٩ ٬ ؾا األزؿ ٨ٔ َؿيٜ ؿ ٝٮٌ دذأزٌ 
ىةب املؼذىح ث٫ إىل املغ يكذُيٓ النؼه إدراؾ األميةء ٦ٓ ٚؿض  اأٔل

لٟ. ٣ ك٨ٌ دٕةيط ٔٞةٝي قبل٦ح األص٭ ىةب املؼذىح ثؾ  ـة ٨٦ ٝجي٢ املغ كاأٔل
ٌيح تلعٜٞ إدراؾ آػؿ  اهل٤ٮقح خي٤ٜ ػ٤بلن يف ٤٧ٌٔيح اإلدراؾ، كيٮٚؿ األًر
ل٤٪ٛف ٨ٔ َؿيٜ آػؿ ٗي ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ. إٌف دٕةيط ٬ ؾق ا٣ٕٞةٝي يثي بنك 

ؾق اإلدرااكت ىةب أك املؿًلـ املؼذه ث٭  يف املغ  ٗي َجيع ا٣ٕىت أك اأٔل
كاجلتيضح َم ظىٮؿ ٦س٢ ٬ ؾق اإلظكةقةت أك اإلدرااكت ٗي ا٣ُجيٌٕيح. ٣ ك٨ٌ 
دأزي ٬ ؾق ا٣ٕٞةٝي يف ّ٭ٮر اإلدرااكت ٗي ا٣ٕةديٌح كاملاكمٛةت ابلة٤َح ال 
ة ىلع ٔؽـ إماك٩ٌيح اخلُإ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. ٚإف املنة٬ؽات ا٣ٌيت  ٌن ٌؽ ٩ٞ يٕي

ٮر ا٣يٌت ينة٬ؽ٬ة النؼه ظني دٕةَي٫، حتى٢ ثذٕةيط ٬ ؾق ا٣ٕٞةٝي كالى
 -٧٠ة قيأيت  -إ٧٩ة َم ماكمٛةت ٩ٛكة٩ٌيح ثة٤َح؛ ٣ ١ٌ٪٭ة يف ٩ٛف الٮٝخ  

٫ اجلٛف. كاخلُأ حيؽث يف دىٮر املذٕةيط  ماكمٛةت ٨٦ اجلٮع اٌلم خترٔت
ؾق ا٣ٕٞةرات ثأف اإلدرااكت ا٣يٌت ظؽزخ يف ٩ٛك٫، مٮصٮدةه ػةرج ٩ٛك٫  ل٭ 

ة. كأ٦ة ٚي٧ة يؿدج ٞن ٍ ثةجلٛف املؽًرًلح كم٭ٮد٬ة ٥٤ٚ يٞٓ أم ػُإو. إٌف دٕةيط ظ
٬ ؾق ا٣ٕٞةٝي يرتؾ يف احلٞيٞح دأزيات يف اجلك٥ كا٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح، كًلؾ لٟ 
ٌيح ٣ْ٭ٮر األك٬ةـ كاهل٤ٮقةت؛  يف املغ أك اجل٭ةز ا٣ٕىب، ك٬ٮ ٦ة يٮٚؿ األًر

 جلٛف ال٧يؽًرًلح.٣ ك٨ يف الٮاٝٓ ال دٮصؽ ٬ ؾق اإلدرااكت املٮ٬ٮ٦ح ػةرج كاعء ا

كاحلةو٢ أ٩٪ة ٨٦ ػبلؿ كصٮق أك ثية٩ةت ٦ذٕؽدة ٩ى٢ إىل ٩تيضح كَم/ أٌف 
ة ٣ٕؽـ إماك٩ٌيح كٝٮع اخلُإ  ٌن ّ٭ٮر اإلدرااكت الٮ٧٬ٌيح يف اجلٛف ال ي٧ٌس٢ ٩ٞ
يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. كاإلدرااكت الٮ٧٬ٌيح ظةهلة ظةؿ اإلظكةقةت الاكذثح هلة 
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م َؿيٜ ظى٤خ. كك٧٬يذ٭ة ٣حكخ ث٧ٕىن حه يف ّؿٚ٭ة ككاعا٭ة ٨٦ أكإٝيٌ 
ة ىلع  ٌن ؽـ وعذ٭ة. ك٦جنأ دىٮر أف اإلدرااكت املؾ٠ٮرة دٕؽُّ ٩ٞ ٠ؾث٭ة ٔك
ٔؽـ إماك٩ٌيح كٝٮع اخلُإ يف ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح ٬ٮ اخل٤ٍ ثني ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 

 كبني دٛكيق كحت٤ي٫٤ كد٤ٕي٫٤.
ة/ ٣ٞؽ حبس٪ة إىل اآلف ٨٦ زاكيح أٌف املٕؿٚح احلةو٤ح ٨ٔ َؿيٜ ٬ ؾق  ػةمكن

الىٮر َم ٦ٕؿٚح ظٌٮرٌيح ك٩ٮعه ٨٦ املاكمٛح، ٦س٢ ماكمٛح الىٮر يف املسةؿ 
ة أك ثية٩ةت خمذ٤ٛح. ٣ ك٨ إذا  ٪ة كصٮ٬ن امل٪ٛى٢، كىلع أقةس ٬ ؾا املجىن اقذًٕؿ
ٔؽد٩ة املٕؿٚح احلةو٤ح ٨٦ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ ظىٮحٌلح، ٨٧ٚ الٮاًط أ٫٩ ٨٣ يؿد 

ُإ يف ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح؛ ألف املٕؿٚح اجلٞي ىلع ٔؽـ إماك٩ٌيح كٝٮع اخل
احلةو٤ح ٨٦ الىٮر أك اإلدرااكت الٮ٧٬ٌيح ظىٮحٌلح ث٪ةءن ىلع ٬ ؾا ا٣ٛؿض. ك٦ٓ 
 ذ لٟ جيت أف ٩جعر ٣رنل ٠يٙ يٞٓ اخلُأ يف ٦س٢ ٬ ؾق اإلدرااكت أك الىٮر.

قجٜ أف دٮو٤٪ة يف ا٣ٛى٢ األكؿ ٔ٪ؽ ابلعر يف احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح 
 ذةاش اتلةحلح/كإدرااكد٭ة، إىل اجل

. احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح دٛيؽ املٛة٬ي٥ كاتلىٮرات اجلـاٌيح، ٚ٪ى٢ ثٮاقُذ٭ة 2
ٌيح  ٥ أ٩٭ة دٮٚؿ األًر كبنك ٦جةارش إىل املٛة٬ي٥ كاتلىٮرات اجلـاٌيح. كٗر
ة ٍٚٞ ٨٦ املٛة٬ي٥  ال٩زتاع املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح املة٬ٮٌيح املعكٮقح ا٣يٌت د٧س٢ ٝك٧ن

املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح ك٦٪٭ة املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح املة٬ٮٌيح اللكٌٌيح، ٣ ك٨ٌ و٪ةٔح 
املعكٮقح، ث٢ كو٪ةٔح ا٣ٌٌٞيح، كاتلىؽيٜ كاحلك٥ َم ٨٦ ٢٧ٔ ا٢ٕٞ٣. 

 كي٧ك٨ ثةتلأم٢ ابلةَين اإلذاعف ثىعح ٬ ؾا االداعء.
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، كا٥٤ٕ٣ ثةإلظكةس . ٬٪ةؾ د٧ةيـ 1 ٌٰ أقةيٌس ثني اإلدراؾ احلٌكػ
ال٨٬. ٚةإلظكةس ظة٣حه  كا٩ٕاكس ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةإلظكةس يف

ة  ٞن ا ل٧٤ٕؿٚح ث٪ٛك٫، كإ٧٩ة ٬ٮ ٩ٛك٫ يٞٓ ٦ذ٤ٕ ٩ٛكة٩يٌح ك٣حف ٦ٛيؽن
 . ل٧٤ٕؿٚح. كا٥٤ٕ٣ ثةحلةالت اجلٛكة٩يٌح ك٦٪٭ة اإلظكةس ظٌٮرمه
كا٩ٕاكس ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةإلظكةس ٬ٮ ٦ٕؿٚح ظىٮحلٌح ك٩ٮع ٨٦ 

إف احلٮاٌس ح. كب٪ةءن ىلع ٬ ؾا ٚاتلىؽيٜ ك٬ٮ ٨٦ ق٪غ ا٣ٌٞةية الٮصؽا٩يٌ 
ا٣ْة٬ؿيٌح ديٛيؽ اتلىؽيٜ ٨٦ ٬ ؾق اجل٭ح. كيذعٜٞ ٩ٮع آػؿ ٨٦ اإلدراؾ 
ك٬ٮ دٛكي كدٕجي ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةإلظكةس يف وٮرة االظذاكؾ 
ثةخلةرج، كيزتا٨٦ ٦ٓ االردجةط كاالظذاكؾ اخلةريج. ك٦س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح 

ة ث٪ةءن ىلع اتلٕؿيٙ املؼذةر نك٧ي٭ة "اإلدراؾ احلٌّس  ٌن " كَم ظىٮحلٌح أي
ٌٰ إذف ػبلٚنة لئلظكةس، ٬ٮ ٩ٛك٫  ك٩ٮع ٨٦ اتلىؽيٜ. ٚةإلدراؾ احلٌكػ
ا لئلظكةس،  ا كدٛكين ة ٬ٮ ٦ٕؿٚح ظىٮحلٌح د٧س٢ٌ دٕجين ٕن ٥٤ٔه ك٦ٕؿٚح كَج

ة ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم ثةإلظكةس.  ك٣حف ا٩ٕاكقن

 ٌٰ كاحلةو٢ أ٫٩ ث٪ةءن ىلع اتلٕؿيٙ املؼذةر ال يكٮف اإلدراؾ احلٌكػ
ة. ؛ ٣ ك٨ٌ اإلدراؾ  إظكةقن ٚةإلظكةس ظة٣حه ٩ٛكة٩ٌيح كا٥٤ٕ٣ ث٭ة ظٌٮرمه

ٌٰ دٕجيه أك دٛكي ذ٬ين ل٤ذضؿبح احلٌكػٌيح  ك٬ٮ ٦ٕؿٚح  -أم اإلظكةس-احلٌكػ
ٌٰ ٣حف  ظىٮحٌلح ك٩ٮع ٨٦ اتلىؽيٜ. مٌةٚنة إىل ذ لٟ ٚإف اإلدراؾ احلٌكػ

ة ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم ثةإلظكةس؛ أل٩ٌ   يذعٜٞ ٫ يف ٦س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح الا٩ٕاكقن
 دٕجي كدٛكي ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم.
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. ال دذىٙ املٛة٬ي٥ أك اتلىٮرات ثةلىؽؽ أك ال١ؾب أك احلٞيٞح 1
كاخلُإ، كخيذه ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ األكوةؼ ثة٣ٌٞةية. ٚةتلىٮر أك املٛ٭ٮـ 
ال٬ين ال يذىٙ ثةألكوةؼ املؾ٠ٮرة ٦ة ل٥ يىةظج٫ احلك٥ كيٞةس احلك٥ 

ني ثةحلك٥ اٌلم ث٫ ٦ٓ ٦ة حييك ٔ٪٫. ك٨٦ ٬٪ة يكٮف ال ُى ىؽؽ كال١ؾب مؿدج
ٝٮاـ ا٣ٌٌٞيح. كاحلك٥ اٌلم ٬ٮ اإلذاعف، كاتلىؽيٜ كأ٦سةهل٧ة ٨٦ مؤكف 
ا٢ٕٞ٣ أك اجلٛف. ك٨٦ ٬٪ة ال ييذىٮر اخلُأ يف الىٮر احلٌكػٌيح، كإذا ّ٭ؿ ٚي٭ة 
 ٚكجت ذ لٟ أٌف اجلٛف أك ا٢ٕٞ٣ أوؽرا ظ٧١٭٧ة ٚي٭ة كٝة٦ة ثذُجيٞ٭ة 

ه
ػُأ

٤ٔي٫ ٚةخلُأ يأيت ٨٦ ص٭ح أٌف اجلٛف حتك٥ ثأف املعكٮس ىلع اخلةرج. ك
 مٮصٮده يف اخلةرًج، كأف ٦ة دىٮرد٫ يٮصؽ يف اخلةرج.

. ال ي٧ك٨ ٨ٔ َؿيٜ احلف إزجةت كصٮد املعكٮقةت يف اخلةرج، كإ٧٩ة 2
 ٬ ؾا األمؿ ثٕ٭ؽة ا٢ٕٞ٣.

لىٮر تني اجلذةاش املكذٛةدة يف دلةؿ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كإدرااكد٭ة، إىل أٌف ا
ة إذا ٝي٢ ثأ٩ٌ  ٌن ٭ة ظىٮحٌلح. ٚةلىٮر أك اإلدرااكت الٮ٧٬ٌيح هلة ٦س٢ ٬ ؾا احلك٥ أي

ا٣يٌت يؿا٬ة املؿىض اجلٛكيٮف أك األوٮات ا٣يٌت يك٧ٕٮ٩٭ة أك...، يذىٮر٩٭ة 
٤ح ٦س٢ ٬ ؾا اتلىٮر ٬ٮ أ٩٭٥ ال يكذُيٕٮف ٦ٕؿٚح أٌف  مٮصٮدة يف اخلةرج. ٔك

 ك ال٨٬ أـ ال.وٮر٥٬ الٮ٧٬ٌيح مٮصٮدة ػةرج اجلٛف أ
كاألظبلـ ٠ؾ لٟ. ٚأظية٩نة يؿل اإلنكةف ٚي٭ة وٮرنا ك٧٬ٌيح ٨٦ و٪ةٔح 
ة أز٪ةء اجلٮـ، ٚبل يكذُيٓ اتل٧يي  ُن اجلٛف. ألف ٢ٞٔ اإلنكةف ال يكٮف نن
ثني الٮصٮد املةٌدٌم كالٮصٮد املسةل، ٧٠ة ال يكذُيٓ د٧يي األمٮر الٮ٧٬ٌيح 

ح ٨٦ ٝج٢ اجلٛف ٨ٔ األمٮر ال  ٮإٝيح/كاملى٪ٔٮ
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ا اكف   يؽل  اجلٌائٓ» ٌٕ يف عياهل ٔرِ ٔا يؽل املفتيٌؾ، إاٌل أٌف املفتيٌؾ ل
ا ىلع أضاكـ احلٌـث ضكٓ ةأٌف أضػ مؽاحتٙ كاًف ضٌي، كاآلعؽ مري كاًف  كاًىن
ٜاًف ٜٚ اذٌلم يؽاق  ا اكف اغوبلن قٖ االضفاس ضفب أٌف ال ٌٕ كمري ضٌي. كاجلٌائٓ ل

ٰٚؼا ّيؿ ةنْػ ضٌّس،  ٌ٘ىؿ ٖٔ قػـ اتلٌٕيّي ةني يف عياهل. ك ةِ ٜٚ مْػ لْ
 .(1)«الشػٞء كبني ٔراهل ضاؿ اذٌلٜٚؿ قٖ الشػٞء

ث٪ةءن ىلع ٬ ؾا ٚإف دٕةيط ٔٞةٝي اهل٤ٮقح خت٤ٜ إدرااكت كدىٮرات ك٧٬ٌيح 
يف اجلٛف، كيف ظة٣ح ٌٔؽ٬ة ظىٮحٌلح، ٚةخلُأ يٞٓ ٚي٭ة ٨٦ ص٭ح أٌف اجلٛف يف 

اق أك تك٫ٕ٧ ٣حف مٮصٮدنا ػةرص٭ة، د٤ٟ احلة٣ح ال تكذُيٓ تنؼيه أٌف ٦ة دؿ
 كبٕؽ أف يىعٮ النؼه كيكذٛيٜ يكذٕيؽ ا٣ٞؽرة ىلع ا٣تنؼيه.

ي٧ك٨ أف يٞةؿ ثأف النؼه يف ظة٣ح اجلٮـ، أك الك١ؿ، أك ا٣تنٮش 
اجلةمئ دٕةيط ٔٞةٝي اهل٤ٮقح ينٕؿ ٍٚٞ بيشء خميٙ أك ثةٔر ىلع 

ؿدجٍ الذلة، دكف أف يكٮف جلٛك٫ أك ٫٤ٞٔ ظك٥ يف ذ لٟ. كٚي٧ة ي
ثةإلدرااكت احلٌكػيٌح ٚةحلةك٥ ٬ٮ احلف، ٧٠ة أ٫٩ يف ٩ُةؽ اإلدرااكت 
اخليةحلٌح احلةك٥ ٬ٮ اخليةؿ، كيف دااؿة اإلدرااكت ا٤ٕٞ٣يٌح احلةك٥ ٬ٮ 
ا٢ٕٞ٣. َٚف اإلنكةف يٮصؽ ظاٌكـ ٦ذٕؽدكف لك كاظؽ ٦٪٭٥ دكره 

 .(2)كٕٚةحلٌح يف دلةؿ ػةص
                                                                                              

 املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، د٤ؼيه املعى٢،  ؛23( ا٣ُٮيس، ٩ىي ادلي٨، ٩ٞؽ املعى٢، ص 1)
ٜ(. 23ص ٌٞ  )املع

-284( راصٓ/ اث٨ قح٪ة، اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء، حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، ص2)
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. ٚ٪ع٨ ال خن ةؼ ث٧ضؿد رؤيت٪ة النػٰء ٣ ك٨ٌ صٮاب ٬ ؾا اجلٞؽ كاًطه
املؼيٙ كال ٩٭ؿب ٦٪٫، كال ٧٩كٟ أ٩ٮٚ٪ة ث٧نة٬ؽة وٮرة يشء ٠ؿي٫ 
الؿاحئح، ك٬ ١ؾا. كإ٧٩ة دْ٭ؿ ردكد إٔٚةجلة ٬ ؾق ظي٪٧ة نن٭ؽ كإٌٝيح د٤ٟ 
األميةء، ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ يف اخليةؿ امل٪ٛى٢، أك ٩ؽرؾ الىٮرة ا٣يٌت حتيك ٨ٔ 

جلٛف ثذعٞٞ٭ة يف اخلةرج، قٮاء اكف كصٮد ذ لٟ النػٰء يف اخلةرج كدؾ٨ٔ ا
ة أك ل٥ يك٨ مٮصٮدنا ك ٩ذىٮر أ٫٩ مٮصٮد  ٞن ذ لٟ النػٰء مٮصٮدنا يف اخلةرج ظ
يف اخلةرج. ٚ٪ع٨ خنةؼ ٨٦ ٩ٛف احليٮاف املٛرتس ال ٨٦ وٮرد٫؛ ث٢ إٌف 
ػٮٚ٪ة ٨٦ املٮصٮدات املؼيٛح ٦جين ىلع ظ٧١٪ة كدىؽيٞ٪ة ث٭ة. ٚإذا ل٥ حنك٥ 

ةؼ ٦٪٭ة ك٨٣ ٩٭ؿب، ٧٠ة ٬ٮ ظةؿ األَٛةؿ ظي٪٧ة ٭ة خميٛح، ٨٤ٚ خنثأ٩ٌ 
٤ي٫ ٚإف اإلنكةف إ٧٩ة خيةؼ  ينة٬ؽكف احليٮا٩ةت الٌةٌرة ا٣يٌت جي٭٤ٮ٩٭ة. ٔك
ظي٪٧ة ينة٬ؽ الىٮر ال٬٪ٌيح ليشء خميٙ ٚي٧ة لٮ ظ٧١خ ٩ٛك٫ ثذع٫ٞٞ يف 

ة. ٛن ة ثكٮ٫٩ خمي ٌن  اخلةرج كظ٧١خ أي

 هؿفهةاهًكط اهثاهج: غدي اًسحاي اهػهي اهذضورّي ىؼ ا

أظية٩نة دىةب يؽ أظؽ٩ة جبؿح، ك٣ ١ٌ٪٫ ال ي٤ذٛخ ل لٟ. كبٕؽ ميض ٚرتة 
ٓ اجلؿح. ٚإذا اكف ٧٤ٔ٪ة ث٧س٢ ٬ ؾق األمٮر  حنٌف ٚضأةن ثأل٥ كظؿٝح يف مًٮ
ظٌٮري ة، كملةذا يٮصؽ ٚةو٢ ز٦ين ثني ظؽكث اجلؿح كحلْح اإلظكةس 

                                                                                              

، 9؛ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج 285
 .85 - 82ص 
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٪ؽ ا٣ٕةل٥. ك٨٦ ثةألل٥ كاحلؿٝح؟ ٚة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٬ٮ ظٌٮر كاٝٓ امل٤ٕٮـ ٔ
دم٤ح ػىةاه ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم َم/ يف ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ املٕؿٚح ا٥٤ٕ٣ ٬ٮ ٔني 

 احلٌٮر. ك٨٦ ٬٪ة ال يجكض٥ ٦ٓ اجل٭٢ كا٤ٛ٘٣ح.
ؾا اإلماكؿ ٬ٮ أ٫٩ ملةذا ٩ؿل ال١سي ٨٦  ك٨٦ دم٤ح اجلٞٮض امل٧ةز٤ح ل٭ 
، كال ٦ٕىن  اجلةس اغ٤ٚني ٨ٔ أ٩ٛك٭٥، ثح٪٧ة ٧٤ٔ٭٥ ثأ٩ٛك٭٥ ظٌٮرمه

 ٤ٛح كاجل٭٢ يف ٦س٢ ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣؟ل٤٘
٫ ىلع املجىن ا٤ٛ٣كٌَف لنيغ اإلارشاؽ كوؽر املذأهٌلني مٌةٚنة إىل ذ لٟ ٚإ٩ٌ 

؛ أل٩ٌ  ٫ ٨٦ مىةديٜ ٥٤ٔ امل٤ٕٮؿ كأدجةٔ٭٧ة ٚإف ٥٤ٔ اإلنكةف ثةهلل ظٌٮرمه
ث٤ٕذ٫ املٛيٌح لٮصٮدق. كب٪ةءن ىلع ٬ ؾا ٚإف كصٮد اهلل ٣حف ٝةثبلن ل٤تن١يٟ ٨٦ 

، كاجل٧يٓ ٔ٪ؽ٥٬ ٦ٕؿٚح ظٌٮرٌيح ثٮصٮدق. إذف ملةذا ي٪١ؿ ًٝج٢ أم إنكةف
 ابلٕي كصٮق اهلل، أك ين١١ٮف يف كصٮدق؟

كأػينا ملةذا يف ظة٣ح ا٤ٛ٘٣ح ي٪ؼٛي إظكةق٪ة ثةألل٥ كاحلؿٝح؟ ٧٤ٚةذا يف 
ٮع آػؿ حنج٫ يكك٨ إظكةق٪ة ثةألل٥ أك  ظةؿ األل٥ كاحلؿٝح إذا م٤٘٪ة مًٮ

؟ ٌٙ  احلؿٝح أك خي

 الجواب 

٩ؽٜٝ يف لك ٬ ؾق املٮارد ٣رنل ٢٬ َم ٩ٞيه ٣ٕؽـ إماك٩يٌح ػُإ جيت أف 
ؾا  -ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم  ة أ٥٬ ػةٌويٌح ٦ٕؿٚيٌح ل٭   ٞ ك٬ٮ الٮوٙ اٌلم يٕؽُّ ظ
ؾق املكأ٣ح ي٤ـ٦٪ة  -اجل٧ٍ ٨٦ ا٥٤ٕ٣  أـ ال؟ ٨٦ أص٢ ا٣ٕسٮر ىلع ظ٢ ل٭ 

الؿاثٓ اجلْؿ يف ػةٌويٌح أػؿل ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم كحت٤ي٤٭ة. دٞؽـ يف ا٣ٛى٢ 
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ظني ثيةف ػىةاه ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أٌف إظؽل اخلىةاه الٮصٮديٌح 
ل٤ن٭ٮد أك ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم َم ٠ٮ٫٩ من١اكن كذا مؿادت. ٨٦ ػبلؿ 
االقذٞؿاء ٩ؽرؾ أٌف ٦جنأ حتٜٞ املؿادت املؼذ٤ٛح ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم ٔ٪ؽ 
ؽًرؾ ػ  ة، كإ٦ة ٠ٮف ال٧ي ٛن اإلنكةف ٬ٮ إ٦ة مكذٮل اتلٛةت اجلٛف مؽةن كًٕ

ؽرىؾ هل (1)م ٩ٛف اإلنكةف ػ ذا مؿادت كذا مؤكفأ ، كإ٦ة أٌف كصٮد ال٧ي
 .(2)مؿادت َٮحلٌح خمذ٤ٛح

٤ي٫ ٚإف اػذبلؼ مؿادت ال٧يؽرىؾ الٮصٮديٌح يٕؽُّ ا٣ٕةم٢ اثلة٣ر، كيؤدم  ٔك
٫ٕٛ، كدكرق يف اػذبلؼ ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح  إىل مٌؽة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ًك

ٕٛ٭ة كاًطه ال ي٧ك٨ إ٩كةرق. كٚي٧ة يأيت ٩ذُؿؽ ٍٚٞ  املجنإ  إىلكمٌؽد٭ة ًك
يط/  األكؿ كاثلةين بيشء ٨٦ اتلًٮ

 أ( مون اهًفش ذات ىراتب

٩ٛف اإلنكةف هلة مؿادت كمؤكف خمذ٤ٛح. كأدین مؿادج٭ة َم "اجلٛف 
ُح ٦٪٭ة َم ح. كاملؿدجح املذٮقٌ اجلجةديح" ا٣يٌت د٧ذ٤ٟ ٧٠ةالت اجلٛف اجلجةديٌ 

مؿدجح "اجلٛف احليٮا٩يح" ا٣يٌت د٧ذ٤ٟ ٧٠ةالت اجلٛف احليٮا٩يح، كآػؿ 
                                                                                              

ـدم، حم٧ؽ دِف، "دركس ٤ٚك1٫ٛ) بلؽ" ]دركس يف ٤ٚكٛح األػبلؽ[، ی اػ( راصٓ/ مىجةح ي
 .141-138ص

، 2( راصٓ/ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، "آمٮزش ٤ٚك٫ٛ" ]امل٪٭ش اجلؽيؽ يف د٤ٕي٥ ا٤ٛ٣كٛح[، ج2)
؛ الـ٩ٮزم، املبل ٔجؽ اهلل، "٦٪ذؼت اخلةٝةین يف ٠نٙ ظٞةاٜ ٔؿٚةین" ]٦٪ذؼت 177ص

 .98ك 97اخلةٝةين يف ارشح احلٞةاٜ ا٣ٕؿٚة٩يح[، دىعيط جنيت ٦ةي٢ ٬ؿكم، ص
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ٌيح". كَل املؿادت كأٔبل٬ة َم مؿدجح "اجلٛف اجلةَٞح" أك "اجلٛف اإلنكة٩
كاظؽة ٨٦ ٬ ؾق املؿادت هلة مؤكف كػىةاه ككّةاٙ خمذ٤ٛح، ٦٪٭ة أٌف ٩ٛف 

اتلاكزؿ، كد٧ذ٤ٟ كاإلنكةف يف املؿدجح اجلجةدٌيح دٞٮـ ث٤٧ٌٕيح اجلؾب كادلٚٓ 
ؾا اجلٮع ٨٦ الٮّةاٙ، أم ا٣ٞٮٌ  ادلإٚح، كة اجلةذثح، ا٣ٞٮل املؿدجُح ث٭ 

٪٧ًٍيح. كًلؾ لٟ املؿدجح احليٮا٩ٌيح د ٧ذ٤ٟ ا٥٤ٕ٣ كاإلدراؾ كظت الات كال٧ي
كا٣ٞؽرة ىلع اختةذ ا٣ٞؿار، كأ٦ة مؿادت اإلدراؾ ِٚم تكذُيٓ الٮوٮؿ ٍٚٞ إىل 
ٌٰ كاإلدراؾ اخليةل )كاإلدراؾ الٮ٬ٌم يف ظة٣ح ا٣ٞجٮؿ  مؿظ٤ح اإلدراؾ احلٌكػ
ؾا ٚإف اجلٛف يف املؿدجح احليٮا٩يح، ٧٠ة يف  ث٧س٢ ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ اإلدراؾ(. كب٭ 

اجلجةديح، هلة درصةت كمؤكف خمذ٤ٛح، ث٢ ث٤عةظ املؿدجح الٮاظؽة هلة املؿدجح 
ؿًٌٍيح ٦ذٕؽدة كخمذ٤ٛح، ٦٪٭ة ٦ة ٬ٮ يف املؿدجح احليٮا٩ٌيح ث٤عةظ  ٔى مؤكف 
ح ك٦ذٕؽدة ٨٦ ٝجي٢ امذ٧ةهلة ىلع  ، ٚ٭٪ةؾ إدرااكت ٦ذ٪ٔٮ ٌٰ اإلدراؾ احلٌكػ

اجلةَٞح يف ابلةرصة، كالكة٦ٕح، كالااٞح، كالنة٦ٌح، كالبلمكح. كاجلٛف 
ة هلة مؿادت كدرصةت خمذ٤ٛح ٨٦ ٝجي٢/ ا٣ٞؽرة ىلع  ٌن املؿظ٤ح اإلنكة٩ٌيح أي
اتل٢ٕٞ كاإلدراؾ ا٣ٕٞيل، ا٣ٞؽرة ىلع االػذيةر الٮايع كاملي٢ حنٮ ال٧١ةالت 

 البل٦ذ٪ة٬ٌيح اكجل٧ةؿ، كا٣ٞؽرة، كا٥٤ٕ٣ امل٤ُٜ.

مؿادت، كب٪ةءن ىلع ٬ ؾا ٚإف اجلٛف اإلنكة٩ٌيح بكجت ٠ٮ٩٭ة ذات أثٕةد ك
تنذ٢٧ ىلع درصةت كمؤكف ٠سية/ ث٤عةظ ا٥٤ٕ٣ كاإلدراؾ هلة مؿادت خمذ٤ٛح/ 
، كاإلدراؾ اخليةل، كاإلدراؾ ا٣ٕٞيل، ٧٠ة أٌف هلة إدرااكت  ٌٰ اإلدراؾ احلٌكػ
ح  ٌٰ هلة إدرااكت ٦ذ٪ٔٮ ة، كاجلٛف يف مؿدجح اإلدراؾ احلٌكػ ٌن ح أي ظٌكٌيح ٦ذ٪ٔٮ

ح، كالبلمكح، كالااٞح. ك٨٦ ٬٪ة ٨٦ ٝجي٢/ ابلةرصة، كالنة٦ٌح، كالكة٦ٕ
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ح. كىلع أم ظةؿ ٚإف  ي٧ك٨ أف يكٮف ملؿدجح ٨٦ اجلٛف مؤك٩نة ككّةاٙ ٦ذ٪ٔٮ
٩ٛف اإلنكةف يف لك مؿدجح تكىع إىل ٧٠ةؿ د٤ٟ املؿدجح/ َٚف ابليٕؽ اجلجةيت 
 ٢ ٌٞ كاحليٮاين، تكىع كراء اجل٧ٮ كدٮٚي ٦ذ٤ُجةت د٤ٟ املؿادت، كيف مؿدجح اتلٕ

الت البل٦ذ٪ة٬يح، كإىل ص٪ت االتةق حنٮ ال٧١ةالت ذات تكىع كراء ال٧١ة
الى٤ح ث٧ؿادت اجلٛف اجلجةدٌيح كاحليٮا٩يح، تكىع كراء الٮوٮؿ إىل ال٧١ةالت 

 املؿدجُح ث٭ة.
 ب( اهتفات اهًفش 

الظْ٪ة أٌف ثجيح ٩ٛف اإلنكةف بنك يكٮف هلة درصةت كمؿادت كمؤكف 
كىع كراء ٧٠ةهلة امل٤ُٮب. ٠سية. كَل كاظؽة ٨٦ ٬ ؾق املؿادت كالنؤكف ت

٪ؽ٦ة د٤ذٛخ اجلٛف إىل إظؽا٬ة ٚإ٩ٌ  ؾا ٔك ٭ة تكذُيٓ أف د٤ب اظذيةص٭ة. كب٭ 
ٚإف دٮص٫ اجلٛف إىل أم مؿدجح أك أم مأف ٨٦ مؤك٩٭ة كإدراؾ ٩ٞى٫، يكٮف 

 قبجنة إلجيةد داٚٓ ل٤كع كراء ٧٠ةؿ د٤ٟ املؿدجح ٩ٛك٭ة.

ُيٓ االتلٛةت يف ك٨٦ ص٭ح أػؿل ٚإف ٩ٛف اإلنكةف حمؽكدة كال تكذ
٤ي٫ ٚإ٩ٌ  ٭ة ظي٪٧ة دذض٫ إىل مأف الٮٝخ ٩ٛك٫ إىل دميٓ مؿادت كمؤكف ذاد٭ة. ٔك

أك مؿدجح، ٚإف ثٌٞيح املؿادت كالنؤكف دبذٕؽ ٨ٔ دااؿة اتلٛةد٭ة. ك٨٦ ٬٪ة 
كبكجت ٩ٞه كصٮد اجلٛف ٚإف اإلنكةف اعدة ثةتلٛةد٫ إىل مؿدجح أك مأف، 

ألػؿل. ظٌّت أ٫٩ ٨٦ اجلةدر ث٧اكف أف يٛٞؽ االتلٛةت إىل املؿادت كالنؤكف ا
ني يف ٩ٛف الٮٝخ كي١٧٪٫ االقذ٧ؿار يف  ٔٮ يكذُيٓ مؼهه االتلٛةت إىل مًٮ
ة اكف من٘ٮالن حب٢ مكأ٣ح ريةًٌيح كيف  ة، ٧٠ة لٮ أٌف مؼىن ٕن االتلٛةت إحل٭٧ة ٦
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ة كييىيغ إىل ظٮار يؽكر ثني مؼىني جي٤كةف ٝؿب٫.  ٩ٛف الٮٝخ ينة٬ؽ ٚي٧٤ن
ة ا٣يٌت ك٬ ؾق املية ل٤ ٌن ٪ٛف اإلنكة٩ٌيح تن٢٧ املٕؿٚح احلىٮحٌلح كاحلٌٮرٌيح أي

ح. كبةتلٛةت اجلٛف ي١٧٪٭ة اإلظكةس حبؿٝح يؽ٬ة َم ٨٦ مؤك٩٭ة الٮصٮديٌ 
اجلةمبح ٨ٔ اجلؿح. كإذا اتلٛذخ اجلٛف إىل يشء آػؿ ألم قجت اكف، ٨٤ٚ 
 حتف ثذ٤ٟ احلؿٝح. كمٌةٚنة إىل ذ لٟ لك٧ة اكف اتلٛةت اجلٛف أمؽ، ٚإفٌ 
٭ة ٧٤ٔ٭ة يكٮف أٝٮل. ٚإذا ل٥ يك٨ دلي٭ة اتلٛةت إىل مأف ٨٦ مؤك٩٭ة، ٚإ٩ٌ 

 حتف ثأل٥ أك ظؿٝح ٌٔٮ٬ة.

٫ٕٛ، يكٮف ٦جنأ دلرصةت خمذ٤ٛح ٨٦  إذف اتلٛةت اجلٛف كمؽد٫ ًك
ٕٛ٭ة. كرب٧ة ػُؿ يف أذ٬ة٩ك٥ ٬ ؾا الكؤاؿ/  ٤ٔٮ٦٪ة احلٌٮرٌيح كمؽد٭ة ًك

ؾق ا٣ْة٬ؿة ٦ة َم ظٞيٞح "االتلٛةت" ك٦ة َم ػىةاى٫؟ كًل يٙ ي٧ك٨ ل٭ 
أف دؤزؿ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم؟ اإلصةثح ٨ٔ ٬ ؾق األقب٤ح ٣حف ق٭بلن كظ٤ٌ٭ة 
حبةصح إىل حبٮث مٮٌقٕح يف ٥٤ٔ اجلٛف، ٦ٓ أٌف ظ٤٭ة ٣حف هل دكر ٠جي يف 
ابلعر اآليت. النػٰء امل٭٥ يف ابلعر احلةل ٬ٮ أٌف اتلٛةت اجلٛف إىل 

ٌلد٭ة احلٌٮرٌيح كمكذٮل مؽة أ ؽرى ك ًٕٙ ٬ ؾا االتلٛةت، هل دأزي كدكر ٦ي
 أقةيٌس يف ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح.

ث٧بلظْح ٬ ؾق املٞؽ٦ةت ي٧ك٨ بك٭ٮ٣ح اإلصةثح ٨ٔ إماكالت ك٩ٞٮض 
ح اثلةثلح. يف اجلٞي األكؿ، ي٧ك٨ حت٤ي٢ ا٣ٛةو٢ الـ٦ين امل٧ذؽ ٨٦  املض٧ٔٮ

٫ ٨٦ أص٢ دٞٮيح ث٢ ز٦ةف اجلؿح إىل حلْح اإلظكةس ثةألل٥ كاحلؿٝح ثأ٩ٌ 
٨٦ مؿادت أك مأف ٨٦ مؤكف  ويكرة ٥٤ٔ اجلٛف احلٌٮرٌم كأينة ث٧ؿدجحو 
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٥ ظٌٮر  ٤ي٫ ٚإف النؼه ٗر ٮعه أقةيٌس. ٔك الات، ٚإف "االتلٛةت" مًٮ
الٮاٝٓ امل٤ٕٮـ دلي٫، ٣ ١ٌ٪٫ اغ٢ٚ ٨ٔ أل٥ أك ظؿٝح يؽق كقجت ذ لٟ اعدة أ٫٩ 

ٮع آػؿ. كي٧ك٨  ٣حف م٤ذٛذنة إىل يؽق اتلٛةدنة اكٚينة، كإ٧٩ة ٬ٮ ٦جن٢٘ ث٧ًٮ
ل٤٪ٛف إدراؾ ٬ ؾا األل٥ بنك اكم٢ ٚي٧ة لٮ اكف دلي٭ة اتلٛةت دةـ إحل٫. إٌف 
"االتلٛةت" ػ يف الٮاٝٓ ػ ٬ٮ ٦٪ةط دٞٮيح، ث٢ اخلؿكج ٨٦ ظة٣ح ٩ىٙ الٮيع، 
إىل ظة٣ح كيع ٥٤ٔ اجلٛف بنؤك٩٭ة. اجلٛف ال تكذُيٓ ملعؽكديذ٭ة أف حتيٍ 

٥ أٌف كد٭ي٨٧ كد٤ذٛخ إىل دميٓ مؤكف ذاد٭ة ال ٮصٮديٌح بنك دةـ. ك٨٦ ٬٪ة كٗر
٫ ال يٮصؽ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٦ذعٜٞ يف ٬ ؾق املؿدجح أك النأف، ٣ ١ٌ٪٫ ًٕيٙ أل٩ٌ 

٥ أٌف يؽم حترتؽ، ٣ ك٨ٌ ٬ ؾق احلؿٝح ًٕيٛح إىل  اتلٛةت دةـ إحل٫. ٦سبلن ٗر
، ث٢ َم مٮصٮدة  درصح ال أ٬ذ٥ ث٭ة. ك٬ ؾا الالكـ ال يٕين أٌف احلؿٝح ٦ٕؽك٦حه

٪ؽم  ٥٤ٔ ظٌٮرم ث٭ة، ٣ ك٨ٌ مؿدجح ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣ ًٕيٛح، كإذا اتلٛذخ ٔك
ـداد مٌؽةن، ك٬ ؾا ا٥٤ٕ٣ بكجت أ٫٩ اكلٮصٮد أمؿ مين١ًٟ كذك  اجلٛف إحل٫ ي

ـداد ٌٝٮةن  ٥ ؛ ٧٠ة أ٩ٌ مؿادت، ي ة ظٌٮري ة ثٞٮامى اإلدرا٠ٌيح اأٔل ين أ٦ذ٤ٟ ٧٤ٔن
ااٞح، كالنة٦ٌح ػ ٨٦ احلٌكػٌيح ػ ٨٦ ٝجي٢ ابلةرصة، كالكة٦ٕح، كالبلمكح، كال

لٟ ٝٮامى اتلعؿيكيح، ٣ ك٨ٌ ذ لٟ ٣حف ث٧ٕىن أيٌن  كاخليةحٌلح كا٤ٕٞ٣يح، كًلؾ 
 إىل ٬ ؾقدلمَّ اتلٛةت دةـ إحل٭ة. ٚةجلٛف دكف أف يكٮف ٔ٪ؽ٬ة اتلٛةت اكم٢ 

ا٣ٞٮل، دٞٮـ ثةقذؼؽا٦٭ة ث٧ة د٧ذ٫١٤ ٨٦ ٦ٕؿٚح ظٌٮرٌيح ث٭ة. كٚة٤ٌٔيح 
إذا اتلٛذخ إحل٭ة اتلٛةدنة اكمبلن يف ثٕي  ٩ٛف اجلةس ا٣ٕةديني دكٮف حبير أ٩٭ة

 ح.٭ة دذٮٝٙ يف إٔٚةهلة األو٤يٌ املٮارد، ٚإ٩ٌ 
كأ٦ة صٮاب الكؤاؿ ا٣ٞةا٢/ ملةذا يف ظة٣ح ا٤ٛ٘٣ح ي٪ؼٛي إظكةق٪ة ثةألل٥ 
ٮع آػؿ حنج٫  كاحلؿٝح؟ كملةذا يف ظةؿ األل٥ كاحلؿٝح إذا م٢٘ ا٩تجة٬٪ة مًٮ
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ٌٙ إظكةق٪ة ثةألل٥ أك احلؿٝح أك يكك ٨؟ ٚ٭ٮ يذٌط ث٧بلظْح ٦ة دٞؽـ. خي
كاجلٮاب ٬ٮ أٌف ٦جنأ النٌؽة كالٌٕٙ ٬٪ة يؿدجٍ ث٪عٮ أمؽ ثةتلٛةت ال٧يؽًرؾ 
كمكذٮل ذ لٟ االتلٛةت. ٧ٚجنأ ٬ ؾا اجل٧ٍ ٨٦ االػذبلٚةت يؿصٓ ث٪عٮ أكرب 
إىل اتلٛةت ٩ٛف ال٧يؽرًؾ ل٤نؤكف كاملؿادت كاحلةالت اجلٛكة٩ٌيح كمكذٮل 

ة ىلع ٔؽـ إماك٩ٌيح اخلُإ يف ا٥٤ٕ٣ االتلٛةت إحل٭ة، ك٬ ؾق  ٌن املٮارد ال دٕؽُّ ٩ٞ
 احلٌٮرٌم أك قةاؿ ػىةاى٫.

كأ٦ة صٮاب اإلماكؿ ا٣ٞةا٢/ ٦ة ٬ٮ قجت إ٩كةر ثٕي اجلةس كصٮد اهلل أك 
٥ ٨٦ ٧ٔٮ٦ٌيح ٥٤ٔ اجلةس احلٌٮرٌم ثةهلل؟ ٚ٭ٮ/ أٌف  تن١ي١٭٥ ٚي٫ ىلع الٗؿ

ال٬٪ٌيح اخلةَبح، أك ٩ةمئ ػُأ ٬ ؤالء ٩ةمئ إ٦ة ٨٦ دٛةقي٥٬ كحت٤يبلد٭٥ 
جةت اجلٛكة٩ٌيح أك  ٭٥ يف ٚغ األ٬ٮاء، كالن٭ٮات، كالٗؿ بنك أقةيٌس ٨٦ كٝٔٮ
ا٣ٛن٢، ٚي٤ٛ٘ٮف ٔ٪٫ أك يجكٮ٫٩، كي٪١ؿك٫٩ ثةل٤كةف ٍٚٞ. ك٩ٛف ٬ ؤالء إذا 
ا ي٭ؽد ظيةد٭٥، ٦سبلن كٕٝٮا يف حبؿ ٬ةاش ٦ذبل٥َ األمٮاج أك  كاص٭ٮا ػُؿن

جَّخ ٤ٔي٭٥ ابلبلية كامل ٭٥ يٕرتٚٮف حبٞيٞح مكذ٤ٞح، ٗي حمذةصح ع٨، ٚإ٩ٌ وي
ٖى تكذضيت جلؽاا٭٥/  ي ي ادلِّ ًًٍْطنيى هلى ٜيا اهللى خمي قى ًٍ دى ٍْ ٜا يًف اٍّىي ًلًتي ، (1)وىإًذىا رى

ٮا هلة يٕحنٮف ظة٣ح  ٣ ١ٌ٪٭٥ ثٕؽ أف جيذةزكا د٤ٟ احلة٣ح أك ٝج٢ أف يذًٕؿ
أػؿل ٗي اهلل، ا٤ٛ٘٣ح أك ا٣٘ؿكر. ٦س٢ ٬ ؤالء األمؼةص يٕجؽكف آهلح 

 .(2)ك٦ٕجٮد٥٬ يف الٮاٝٓ ٬ٮ ٬ٮل أ٩ٛك٭٥
                                                                                              

 .65( قٮرة ا٣ٕ٪١جٮت/ 1)

 .43( راصٓ/ قٮرة ا٣ٛؿٝةف/ 2)
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كي٧ك٨ مٌةٚنة إىل ذ لٟ أف يٞةؿ إٌف اإلذاعف ثٮصٮد اهلل كا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 
ث٫ يكذ٤ــ ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ ك٬ ؾا اجلٮع ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣، ظىٮيله ال ظٌٮرم 

 )يؿىج اتلأم٢(.
أك دؿديؽ كاحلةو٢ ٬ٮ أٌف ٤ٌٔح إ٩كةر امل٤عؽي٨ ك٦٪١ؿم كصٮد اهلل 

املن١١ني يف كصٮدق ٣حكخ َم إماك٩ٌيح كٝٮع اخلُإ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. 
٥ حتٜٞ ٦س٢ ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣، ي٪١ؿكف كصٮد اهلل، أك ين١١ٮف يف  ؤالء ٗر ٚ٭ 
ٮام٢ أػؿل ٗي  كصٮدق. كال يججيغ ا٤ٛ٘٣ح ٨ٔ دكر احلية، كالٮقٮاس ٔك

جةت يف اداعءات اإلنكةف. إ ٌف ٦يٮؿ اجلٛف ٦ٕؿٌٚيح ٨٦ ٝجي٢ األ٬ٮاء كالٗؿ
ة يف  كأ٬ٮاا٭ة ٨٦ ص٭ح، كاحلية كالٮقٮاس ٨٦ ص٭ح أػؿل ي٤ٕجةف دكرنا ٬ة٦ن
االػذيةر، كا٣تن١يٟ كالؿدع. ٚةلناك٠ٮف مىةثٮف ثةحلية كالنج٭ح اغبلنة، أك 
مىةثٮف ثةلٮقٮاس ا١ٛ٣ؿم. إٌف الكٞٮط يف ٚغ احلية كا٣٘ؿؽ يف مكت٪ٞٓ 

 ث٧س٢ ٬ ؾق احلةالت ال ػيةر الٮقٮاس ا١ٛ٣ؿم ي٧س٢ ٔٞجح كالنؼه املجذل
 أ٦ة٫٦ قٮل ا٣تن١يٟ.

 اهًكط اهرابؼ: اختالف اهرأي ذوو ذكيكة اهًفش 

ادٌٜٛ اجل٧يٓ ػ ىلع األ٢ٝ ٨٦ ٔرص اث٨ قح٪ة إىل يٮ٦٪ة ٬ ؾا ػ ىلع أٌف ٥٤ٔ 
. ٣ ك٨ إذا اكف ٧٤ٔ٪ة ثؾاد٪ة ظٌٮري ة، ٧٤ٚةذا يٮصؽ  الات ثةلات ظٌٮرمه

؛ ٨٦ ٝجي٢ ذ٬ةب ٚؿيٜ إىل أ٩٭ة دلٌؿدة كٚؿيٜ ٠سي ٨٦ االػذبلؼ ظٮؿ اجلٛف
آػؿ إىل أ٩٭ة ٦ةٌديٌح؟ ٬ ؾا االػذبلؼ يف الؿأم يؽؿ ىلع أٌف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 
ي٧ك٨ اخلُأ ٚي٫، كي٧ك٨ ا٣تن١يٟ ٚي٫ كال ي٧ك٨ ٩ي٢ ظٞةاٜ األميةء 
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ثٮاقُذ٫. كإذا ٠ٌ٪ة ٝةدري٨ ىلع الٮوٮؿ إىل ظٞيٞح أ٩ٛك٪ة ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، 
 ك ٬ ؾا االػذبلؼ ٚي٭ة.ٚبل ٦ٕىن ل

 الجواب

٨٦ أص٢ اإلصةثح ٨ٔ ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ اإلماكالت حن٨ حبةصح إىل االتلٛةت 
مكأتلني ك٧٬ة/ "مىةظجح ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح ألحنةء ٨٦ اتلٛكي كابليةف" إىل 

كَم ٤ٔٮـ ظىٮحٌلح، ك"إف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ذك مؿادت". كب٧بلظْح ٬ةدني 
٦س٢ ٬ ؾق اإلماكالت. كب٧ة أٌف مكأ٣ح تن١ي١ٌيح املكأتلني، ي٧ك٨ اإلصةثح ٨ٔ 

ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كًلٮ٫٩ ذا مؿادت د٥ دبيح٪٭٧ة ٨٧ً ػىةاه ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 
الٮصٮديح، ٚبل ظةصح تل١ؿار٧٬ة، ٣ ك٨ ي٤ــ ٬٪ة حبر املكأ٣ح األكىل بنك 
يط ذ لٟ، أٌف ٦ذ٤ٕٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم يف ا٥٤ٕ٣ ثةجلٛف ٬ٮ  خمذىػؿ. كدًٮ

. إٌف ال٨٬ ينج٫ ص٭ةزنا ي٢٧ٕ (1)كإٝ٭ة، ال ٦ٛ٭ٮ٦٭ة ك٦ة٬يذ٭ة٩ٛف كصٮد٬ة ك
، ك٬ٮ ي٤ذٍٞ وٮرنا ملة ي٪ةهل ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، كيٮٚؿ مكذ٧ؿي  ة بنكو د٤ٞةاي  

جلٛك٫ وٮرنا أك ٦ٛة٬ي٥ ػةوح كحيْٛ٭ة يف أرمي٫ٛ، ز٥ يٞٮـ ثذٛكي٬ة 
ح كدبيح٪٭ة ىلع أقةس ٤ٕ٦ٮ٦ةد٫، كيجعر ٨ٔ ٤ٔح ننٮا٭ة كيٞٮـ ث٤٧ٕيٌ 

ة  اتلع٤ي٢. ك٬ ؾق ا٤٧ٕ٣ٌيةت ال٬٪ٌيح ا٣يٌت دذ٥ ث٧٪ذُم السٔح ٣حكخ ٧٤ٔن
 ل٤ؼُإ. ظٌٮري ة، ٣ ك٨ٌ دٞةر٩٭ة ز٦٪ي  

ن
 ة ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم وةر ٦جنأ

                                                                                              

 ، 8( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج1)
 .48-47ص 
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ك٨٦ ٬٪ة ٚإف ٦ة ي٪ةهل األمؼةص ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٬ٮ كإٝ٭٥ ككصٮد٥٬ 
ا أ٩ٛك٭٥ ثؽكف ٦ة٬ٌيةت ك٦ٛة٬ي٥ ٨٦ ٝجي٢ ٠ٮ٫٩ دلٌؿدنا أك  ا أك ٦ؽثٌؿن صٮ٬ؿن

ل٤جؽف. كيف مؿدجح ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثةلات، ظٌّت ٦ٛ٭ٮـ "األ٩ة" ٬ٮ ٥٤ٔ 
ة. كدٞٮـ ٩ٛف اإلنكةف ثذٛكي ٦ة د٪ةهل ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم.  ٌن ظىٮيل أي
كاجلٛٮس اإلنكة٩ٌيح يف املؿاظ٢ اهلةثُح ال تكذُيٓ بكجت ًٕٙ ٧٤ٔ٭ة 

ة ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أف حتى٢ بنك وعيط ىلع وٛةد٭ة كػىةاى٭
احلٌٮرٌم، ِٚم دؽرؾ كاٝٓ ذكاد٭ة ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم؛ ٣ ك٨ يف دٛكي كحت٤ي٢ 
ذ لٟ ال٧يؽرىؾ احلٌٮرٌم ذ٬ت ٚؿيٜ إىل أ٫٩ ٦ةدم، كأف اجلك٥ ٔني كإٌٝيح 
ذكاد٭٥ كبةجلتيضح ذ٬جٮا إىل أٌف ظٞيٞح أ٩ٛك٭٥ َم ٔني أصكة٦٭٥. ك٨٦ ٬٪ة 

اايح، مٌةٚنة إىل دٛكي ا٤ٕ٣ٮـ ٚإف ًٕٙ اجلٛف اإلنكة٩ٌيح يف مؿاظ٤٭ة االثذؽ
احلٌٮرٌيح ادلاا٥ كمؿاٚٞح ا٤ٕ٣ٮـ احلىٮحٌلح ل٤ٕ٤ٮـ احلٌٮرٌيح، تؿُّ ابلٕي إىل 
٦س٢ ٬ ؾق اتلىٮرات، ثح٪٧ة لٮ د٥ د١ٛيٟ ٬ةدني احليثيتني ػ يٕين احلٌٮر 
كدٛةقيق ػ أظؽا٧٬ة ٨ٔ األػؿل، ٚكٮؼ دذعؿر اجلٛف ٨٦ ٚغ ٬ ؾق امل٘ة٣ُح 

٦س٢ ٬ ؾا اخلُأ ال حيؽث ٦ٓ دكةم٢ اجلٛف ك٩ي٤٭ة مؿادت كاخلُإ؛ ٧٠ة أٌف 
اعحلح. كيف دلةؿ اجلٛف كػىةاى٭ة الادٌيح ادٔيخ ال١سي ٨٦ اتلضةرب 
كاملاكمٛةت ا٣ٕؿٚة٩ٌيح يؤيؽ ٦ٛةد٬ة وعح ٬ ؾا الالكـ، ث٢ إٌف ٬ ؾا امل٤ُت 

ة. ٌن  تةكز ا٣ٕؿٚةف كا٤ٛ٣كٛح، ككصؽ قبي٫٤ إىل ٥٤ٔ اجلٛف أي

ًٕٙ مؿدجح اجلٛف الٮصٮديٌح كبةجلتيضح ًٕٙ ٧٤ٔ٭ة  كىلع أم ظةؿ ٚإف
احلٌٮرٌم، أك مىةظجح ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ل٤ذٛكي كاتلبيني، لك ذ لٟ يٮٝٓ 
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اجلٛف يف اخلُإ، كبةجلتيضح دذىٮر أٌف امل٤ٕٮـ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ثٮإٌٝيح 
 اجلٛف ٬ٮ اجلك٥ ال ٗي.

ؽ يف ثةب ينة٬ى ٣حف ظٞيٞح اجلٛف  كاجلتيضح َم أٌف اػذبلؼ الؿأم اٌلم ي
٨٦ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ل٧٤يؽرًؾ ثؾاد٫، كإ٧٩ة ٬ٮ ٩ةمئه ٨٦ اتلٛكيات  ٩ةمبنة

كابلية٩ةت احلىٮحٌلح ل٧٤يؽرٌلت الن٭ٮديٌح كا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح. كمٌةٚنة اىل ٬ ؾا 
ٕٛ٭ة الٮصٮدم يف دٛكي ظٞيٞح اجلٛف  ٚإف قي اجلٛٮس يف املؿادت ادل٩ية ًك

ٚإف ٬ ؾا االػذبلؼ ال يٕؽُّ دحلبلن ىلع إماك٩ٌيح كٝٮع  جيٌؿ٥٬ إىل اخلُإ. ك٨٦ ٬٪ة
٫ ي٧ك٨ ا٣رتديؽ ٚي٫ كال يي٧ك٨ الٮوٮؿ ثٮاقُذ٫ اخلُإ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كأ٩ٌ 

إىل ظٞةاٜ األميةء، ث٢ إٌف اػذبلؼ اآلراء ٬ ؾق ٩ةمئ ٨ٔ ا٤ٕ٣ذني 
ني كػةوح مىةظجح ا٤ٕ٣ٮـ  ٔٮ املؾ٠ٮردني. كاالتلٛةت إىل ٬ ؾي٨ املًٮ

ح ل٤عٌٮرٌيح، كٚى٢ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ي٪ضي٪ة ٨٦ احلىٮحلٌ 
 الٮٝٮع يف اخلُإ.

 اهًكط اهخاىش: اهخظأ في تصخيص اهذاالت اهًفساًية

حن٨ ٔ٪ؽ٩ة ٥٤ٔ ظٌٮرم حبةالد٪ة كا٩ٕٛةالد٪ة اجلٛكة٩ٌيح ٦س٢ ٔٮاَٛ٪ة، 
ة ٣ ١ٌ٪٪ة يف الٮاٝٓ ٩كؿ٫٬ بنؽ ة، أك ٣ ك٨ رب٧ة ٩ٕذٞؽ أظية٩نة أ٩٪ة حنت مؼىن

٤ي٫ ٨٧ٚ  ىلع ا١ٕ٣ف ٝؽ ٩ذىٮر أ٩٪ة ٩كؿ٫٬ بنؽة، ٣ ١ٌ٪٪ة يف الٮاٝٓ حنج٫. ٔك
امل٧ك٨ أف ٩ٞٓ يف اخلُإ يف تنؼيه ظةالد٪ة اجلٛكة٩يح، ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ أ٩٭ة ٤ٔٮـ 
لٟ دي٪ٞي أ٥٬ ػةٌوٌيح ٦ٕؿٌٚيح يف  ظٌٮرٌيح ال يي٧ك٨ كٝٮع اخلُإ ٚي٭ة. كبؾ 

 خلُإ ٚي٭ة.ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح كَم ٔؽـ إماك٩ٌيح كٝٮع ا
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٨٦ أص٢ حت٤ي٢ اجلٞي اخلةمف كدٞٮي٫٧؛ جيت االتلٛةت إىل أٌف وٮر 
٭ة خمذ٤ٛح، كيذٌط اجلٮاب ثٕؽ د١ٛي١٭ة/  املكأ٣ح كٚؿًك

 ةاهصورة األوهى: احتىاؽ اهصفات اهىتضاّدة ماهمراٌية واهىذّب

٨٦ الٮاًط أٌف اصذ٧ةع الىٛةت املذٌةٌدة اكل١ؿا٬يح كاملعجح، ال حمؾكر 
يط ظ٢ اإلماكؿ يف ا٣ٛؿض املؾ٠ٮر ٦جين ىلع ٚي٫  ٦ٓ اػذبلؼ ص٭ذ٭ة. دًٮ

ح. كدكٮي٨ اجلٛف  ٦ٕؿٚح اإلنكةف، كمٮاوٛةد٫ كأثٕةدق الؿكظٌيح املذ٪ٔٮ
ة، كدكؿ٫٬ يف الٮٝخ ٩ٛك٫؛  اإلنكة٩ٌيح يتيط هلة اإلماك٩ٌيح يف أف حتت مؼىن

 ٣رب
ن
ح دكٮف ٦جنأ كز ٬ ؾا ألٌف لٌك مؼهو ي٧ذ٤ٟ أكوةٚنة كػىةاه ٦ذ٪ٔٮ

امليٮؿ املؼذ٤ٛح حنٮق. ٚةلنؼه ٝؽ يكٮف حمجٮبنة بكجت إظؽل وٛةد٫، كٝؽ 
ة بكجت وٛح أػؿل ؾا يكٮف النؼه ٦جنأ ردكد ٢ٕٚ (1)يكٮف م١ؿك٬ن . كب٭ 

خمذ٤ٛح تة٫٬ ٨٦ ًٝجى٢ اآلػؿي٨ ث٤عةظ الىٛةت املؼذ٤ٛح ا٣يٌت يذىٙ ث٭ة. 
١ؿكقه ٫ مضةع، ك٩ٛف النؼه ٬ٮ م٦سبلن مؼهه حمجٮب ٔ٪ؽ اآلػؿي٨ أل٩ٌ 

ٔ٪ؽ٥٬ الدىة٫ٚ ثةبلؼ٢ أك ا٣ٛكٜ. ك٨٦ ٬٪ة كب٤ٞي٢ ٨٦ اتلأٌم٢ يف ذكاد٪ة جنؽ 
ٮح أٌف اصذ٧ةع األًؽاد يف ا٣ٛؿض املؾ٠ٮر ال ٦ة٩ٓ ٦٪٫ ٦ٓ دٕؽد  ثًٮ

.  احليثيةت، ث٢ ٬ٮ أمؿ ٦ذعٜٞ ٕٚبلن

                                                                                              

ـدم. 1)  ( مكذٛةد ٨٦ صٮاب األقذةذ آيح اهلل مىجةح ي
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 اهصورة اهثاًية: تبّدو صفة إهى صفة ىضاّدة هٍا

ة ز٥ٌ يذعٌٮؿ ت اإلنكةف مؼىن ا ٦ة حيي احلٌت إىل ٠ؿا٬يح، أك يكؿق  ٠سين
ز٥ دـكؿ ال١ؿا٬يح كدذعٮؿ إىل حمجح ث٢ ٔنٜ. ٦ٛذةح ظ٢ املنلكح يف ٬ ؾق 
ؾا اتلجٌؽؿ جلٕؿؼ ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ث٫  الىٮرة يكٮف ثةالتلٛةت إىل ٦جنإ ّ٭ٮر ٬ 
٦ٕؿٚح ظٌٮريٌح أـ ظىٮحلٌح. يجؽك أٌف ٦جنأ دجٌؽؿ ا٣ٕنٜ إىل ًٌؽق كَم 

 ٦ٕنٮ٫ٝ وٛح أػؿل يكؿ٬٭ة. ٦سبلن ال١ؿا٬يح، ٬ٮ أٌف ا٣ٕةمٜ ا٠تنٙ يف
٫ حيت ٗيق. كو٢ إىل ٝ٪ةٔح أٌف حمجٮب٫ ٣حف وةدٝنة يف حمجذ٫ هل، كأ٩ٌ 

٤ي٫ ٕٚ٪ؽ االَبلع ىلع ػية٩ذ٫ يتجٌؽؿ ٔن٫ٞ إىل ٠ؿا٬يح. كيف ٬ ؾق  ٔك
٥٤ ػىةاه اتلجٌؽؿ ثة٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ال  ا٣ٛبح ٨٦ دجٌؽؿ امليٮؿ، دٕي

ة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، ٣ ك٨ٌ ظت احلٌٮرٌم. ٚ٪ع٨ ٩ؽرؾ ػٮٚ٪ة كظجٌ٪ة ث
اآلػؿي٨ أك ٠ؿا٬يذ٭٥ جلة أك ػٮٚ٭٥ ٦٪ٌة ٩ؽرًل٭ة ثة٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل كب٧ٕٮ٩ح 

 ا٣ٞؿاا٨ كالنٮا٬ؽ، ال ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم.

ؾا ٚإف دجٌؽؿ امليٮؿ ٠ذجؽؿ املعجح إىل ال١ؿا٬يح، ٤ٕ٦ٮؿ ملٕؿٚح  كب٭ 
كبٕجةرة النؼه احلىٮحٌلح ثةخلىةاه ابلةٔسح ىلع ال١ؿا٬يح ٔ٪ؽ اآلػؿ. 

ط ٩ٞٮؿ إٌف ٬ ؾا اتلجٌؽؿ ٩ةمئه ٨٦ أ٩٪ة ٥٤ٕ٩ ثة٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل ث٧ية أك وٛح  أًك
يف النؼه، كبكبج٭ة ٩جؽأ حنج٫. كبٕؽ ذ لٟ ٩ؿل أ٩٪ة أػُأ٩ة يف تنؼيى٪ة 

٫ ال ي٧ذ٤ٟ د٤ٟ الىٛح كٝؽ د٣ٌخ ا٣ٞؿاا٨ كالنٮا٬ؽ اخلةَبح ىلع ادىة٫ٚ كأ٩ٌ 
جٌؽؿ املعجح إىل ٠ؿا٬يح ٬ٮ ا٥٤ٕ٣ ث٭ة، كظيجبؾ ق٪١ؿ٫٬. إذف اٌلم تكجت ثت

احلىٮيٌل ث٧ية أػؿل ٚي٫. كأظية٩نة حتؽث ١ٔف ٬ ؾق احلة٣ح ثأف/ ٩كؿق 
ا إىل النٮا٬ؽ ا٣يٌت دؽؿ ىلع أ٫٩ ٔؽك ز٥ ٩كتنٙ ػُأ  ة بنؽة اقت٪ةدن مؼىن
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٫ ل٥ يك٨ د٤ٟ النٮا٬ؽ ثٮاقُح مٮا٬ؽ أػؿل دٛيؽ املٕؿٚح احلىٮحٌلح كأ٩ٌ 
 ي.٠ؾ لٟ، ث٢ اكف يؿيؽ جلة اخل

ة، ثح٪٧ة ٠٪ة  ة ز٥ ٩كؿ٫٬، أك ٩ؽرؾ أ٩٪ة حنت مؼىن إذف أف حنت مؼىن
 ٩كؿ٫٬ ال يؽؿ ىلع أٌف ٤ٔٮ٦٪ة احلٌٮرٌيح ٝةث٤ح ل٤ؼُإ كأف ل٤ؼُإ قبيبلن 
إحل٭ة، ث٢ إٌف الك  ٨٦ احلت كال١ؿا٬يح هل كإٌٝيح يف كاعءق. كبة٣جكجح ملٮارد ٨٦ 

ة ز٥ ٩كؿ٫٬ أك ا١ٕ٣ ف، جنؽ أٌف ا٥٤ٕ٣ ٬ ؾا ا٣ٞجي٢ يٕين أف حنت مؼىن
احلىٮيٌل دػي٢ه يف ثؿكز ظةالد٪ة اجلٛكة٩يح، كاملعجح أك ال١ؿا٬يح ا٣يٌت ّ٭ؿت 
٩ةمبح ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل؛ ٧٠ة أ٩٪ة ننٕؿ ثةخلٮؼ ٔ٪ؽ ق٧ةع وٮت ٦٭ٮؿ، 
أك ٩٭ؿب ٔ٪ؽ رؤيح ظيٮاف خميٙ. ك٦جنأ ّ٭ٮر اخلٮؼ، كاحلت، كال١ؿا٬يح 

احلىٮيٌل؛ ٣ ك٨ يف ٩ٛف الٮٝخ ٧٩ذ٤ٟ  كأ٦سةهلة يف ٦س٢ ٬ ؾق املٮارد ٬ٮ ا٥٤ٕ٣
ة ٨٦ ا٣ٕؽـ إىل قةظح  ٞن ة ظٌٮري ة ثذ٤ٟ احلةالت ثٕؽ أف تؽ هلة َؿي ٧٤ٔن
٤ٌح ّ٭ٮر ٬ ؾق احلةالت ػ ٦٭٧ة اك٩خ ػ ال دكر هل يف ظٌٮريذ٭ة  الٮصٮد. ٔك
 كٌلف ٧٤ٔ٪ة احلٌٮرٌم 

ن
ؽـ إماك٩ٌيح ػُإ ا٥٤ٕ٣ ث٭ة. ظٌّت إذا ػٛ٪ة ػُأ ٔك

، ثةخلٮؼ ٩ةمبنة ٨ٔ 
ن
الٮ٥٬ كدىٮر أمؿ خميٙ، ٚ٪ٛف ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣ ٣حف ػُأ

ث٢ إٌف ٬ ؾا ا٥٤ٕ٣ ػ ث٪ٛك٫ ػ ال يي٧ك٨ اخلُأ ٚي٫. إذف ٤ٔي٪ة يف أظاك٦٪ة أف 
 ١ٛ٩ٟ احليثيةت ثٌٕ٭ة ٨ٔ ثٕي.

ة ثح٪٧ة ٩كؿ٫٬،  يف ا٣ٛؿض األكؿ، أٍم يف مٮارد ٨٦ ٝجي٢ أف حنت مؼىن
ة؛ ث٢ يذٌط ث٤ٞي٢ ٨٦ اتلأم٢ أٌف ػُأ٩ة يف ٬ ؾق املٮارد  ٌن ةؿ أي ٌٕ ٬ ؾا احل٢ ٚ
ٜه حنٮ ذ لٟ   أٌف ظٌج٪ة ٤ُ٦

ن
ة يؿصٓ إىل ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل. ٚ٪ع٨ ٩ٕذٞؽ ػُأ ٌن أي

، ث٢ حن٨ دلي٪ة
ه
ة؛  ا٣ٛؿد، ٣ ك٨ دىٮر اإلَبلؽ ٬ ؾا ػُأ ٌن حمجح هل كًلؿا٬يح أي
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ال١ؿا٬يح بكجت وٛح ٨٦ وٛةد٫ كاملعجح بكجت ػةٌوٌيح أػؿل ٨٦ 
 أ٩٪ة حنج٫ بنك ٤ُ٦ٜ، ثح٪٧ة حمجت٪ة تة٫٬ 

ن
ػىةاى٫. ٣ ١ٌ٪٪ة ٠٪ة ٩ذىٮر ػُأ

٤ي٫ ٚإٌف  ٮبح. ٔك اك٩خ نكبيح، كد٤ٕٜ ث٫ ظٌج٪ة بكجت وٛح ٨٦ وٛةد٫ املٗؿ
ٮيٌل كدىٮر٩ة اإلَبلؽ؛ أل٩٪ة ل٥ اخلُأ يف ٬ ؾق ا٣ٛبح يؿصٓ إىل ا٥٤ٕ٣ احلى

ٮبح، كل لٟ أظجب٪ةق كدىٮر٩ة أ٩٪ة حنج٫ بنك  ٤٩ذٛخ قٮل إىل ٦يد٫ املٗؿ
ٮبح، كلٮ ٠ٌ٪ة دجٌج٭٪ة إىل  ٤ُ٦ٜ؛ ثح٪٧ة ٤ٛٗ٪ة ٨ٔ ػةويذ٫ األػؿل ٗي املٗؿ

 د٤ٟ اخلةٌوٌيح، ق٪١ؿ٫٬ بكبج٭ة.
ة٩ٌيح ك٦٪٭ة أٌف دميٓ احلةالت اجلٛك إىلكمٌةٚنة إىل ٬ ؾا، تؽر اإلمةرة 

٤ى١ح.  ٠ؿا٬يت٪ة، كػٮٚ٪ة، كحمجت٪ة لؤلمؼةص ٣حكخ أمٮرنا داا٧ح كىلع حنٮ ال٧ى
٤ى١ح. ٪ة ظةحلٌ ٚ٭٪ةؾ ظةالت ٨٦ ظجٌ  ح كرسيٕح الـكاؿ كل٥ دى٢ إىل مكذٮل ال٧ى

٤ىاكت؛ ٧٠ة أٌف  كابلعر ظٮؿ اصذ٧ةع احلت كال١ؿا٬يح كأ٦سةهل٧ة خيذه ثةل٧ى
اجلٛكة٩ٌيح ممك٨ يف مٮرد٬ة. كأ٦ة يف ابلعر ظٮؿ ٔؽـ إماك٩ٌيح ػُإ احلةالت 

ي املكذٞؿة، ٨٧ٚ الٮاًط أ٫٩ ال يٮصؽ دىٌٮر  األظٮاؿ رسيٕح الـكاؿ ٗك
وعيط لئلماكؿ اجلٞيض ظٮهلة؛ ألف دٕةٝج٭ة ال مٟ ٚي٫، كالدؤدم إىل إماكؿ 
ة ثٕؽ أف ٠ٌ٪ة  ٣ٕؽـ إماك٩ٌيح اخلُإ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. كدلؿد أ٩٪ة ٩كؿق مؼىن

 ثٕؽـ إماك٩ٌيح اخلُإ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم.حنج٫ ال ربٍ هل 

كاحلةو٢ أٌف دبيني اخلُأ يف ٦س٢ ٬ ؾق اجلٞٮض يؿصٓ إىل ا٥٤ٕ٣ احلىٮيٌل. 
٤ي٫ ٚإف ٔؽـ ا٣ٞؽرة ىلع اتلع٤ي٢ الىعيط ل٧٤كأ٣ح كد١ٛيٟ ا٥٤ٕ٣  ٔك
احلٌٮرٌم ٨ٔ احلىٮيٌل ػ كاعدة ٦ة دكٮف ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح مىعٮبح ثةل١سي 

 ل٧٤٘ة٣ُح، كأٌدل إىل ٬ ؾا ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ٨٦ ق٪غ ا٣
ن
٥٤ٕ احلىٮيٌل ػ وةر ٦جنأ
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اإلماكؿ اٌلم يٌؽيع أ٩٪ة ٩ٞٓ يف اخلُإ يف تنؼيه ظةالد٪ة اجلٛكة٩يح؛ ثح٪٧ة 
 ٧٤ٔ٪ة ث٭ة ظٌٮرم كال ييذىٮر اخلُأ ٚي٫.

 اهًكط اهسادش: اهىماصفات اهباظهة واهصيظاًّية واختالف اهصٍودات

ٛةت ا٣ٕؿٚة٩ٌيح، كل لٟ ٌٝك٧ٮا املاكمٛةت أٝؿَّ ا٣ٕؿٚةء ثٮصٮد اخلُإ يف املاكم
٤ى١يٌ إىل "ربٌ  ٕٮا املٕةيي تلٞٮي٥ ح كميُة٩يٌ ح" ك"٩ٛكة٩يٌ ة٩ٌيح كمى ح"، كًك

 املاكمٛةت احلٜ كالىعيعح كد٧يي٬ة ٨ٔ املاكمٛةت ابلة٤َح كالاكذثح.

كمٌةٚنة إىل ذ لٟ، جنؽ ال١سي ٨٦ االػذبلٚةت يف م٭ٮداد٭٥ كماكمٛةد٭٥. 
ة  ككصٮد االػذبلؼ ٕن ٥ أ٩ٌ٭ة دمي يف املاكمٛةت مة٬ؽ ىلع حتٜٞ اخلُإ ٚي٭ة، ٗر

 ٤ٔٮـ ظٌٮرٌيح. إذف ٬٪ةؾ قبي٢ ل٤ؼُإ يف ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح.

 الجواب

ي٧ك٨ اجلٮاب ٨ٔ ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ اجلٞٮض ثةتل١ٛيٟ ثني ا٤ٕ٣ٮـ 
يط ذ لٟ أ٫٩ ىلع ٚؿض  احلٌٮرٌيح أك املاكمٛح كاتلٛكيات املىةظجح هلة. كدًٮ

ٌٌ٪ة اجلْؿ ٨ٔ ال١سي ٨٦ وؽؽ لك ٦ؽٌ  يع املاكمٛح َٮؿ اتلةريغ ٗك
املعذة٣ني كادلػبلء ثح٪٭٥، ٚعيجبؾ يجؽك أٌف دميٓ املاكمٛةت يف كاعا٭ة هلة 

حه ظٌّت األظبلـ املٌُؿبح يف مؿدجح املسةؿ املذى٢، كَل ٦ة يؿاق النؼه كإٝيٌ 
ة ينة٬ؽق ظٌّت املاكمٛةت اجلٛكة٩ٌيح كالنيُة٩ٌيح أك األظبلـ املٌُؿبح، إ٧٩

هلة  حه ح، َم أمٮره كإٝيٌ ظٌٮرنا. إذف ظٌّت اإل٣ٞةءات النيُة٩ٌيح كاجلٛكة٩يٌ 
ة   ٞ ظٞيٞح يف كاعا٭ة ك٣حكخ اكذثح كػةَبح. كيف املاكمٛح النيُة٩يح، ظ
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٫ ي٤ِف ل٤نؼه وٮرة أك وٮرنا. ٣ ك٨ ٦ٓ ٠ٮف دميٓ النيُةف هل إ٣ٞةءات ٚإ٩ٌ 
 ٚي٭ة؟ ٬ ؾق املاكمٛةت كإٝيح، ٧ٚة ٬ٮ ٦ٕىن اخلُإ

يجؽك أٌف اخلُأ يف ٦س٢ ٬ ؾق املاكمٛةت حيؽث ظي٪٧ة ٩ذ٤ُف اإل٣ٞةءات 
النيُة٩يٌح أك اجلٛكة٩يٌح ىلع أ٩٭ة إ٣ٞةءات ربة٩يح، أك ىلع ا١ٕ٣ف ظي٪٧ة 

. إذف اخلُأ حه أك ميُة٩يٌ  حه ٭ة ٩ٛكة٩يٌ ة٩يٌح ىلع أ٩ٌ ٩ذٕةم٢ ٦ٓ املاكمٛح الؿبٌ 
حيؽث يف دبيني كدٛكي املاكمٛح. كبٕجةرة أػؿل ٩ٞٮؿ إٌف ٦جنأ اخلُإ يف 
٦س٢ ٬ ؾق املاكمٛةت يؿصٓ إىل دٛكياد٭ة كاتلٕجي ٔ٪٭ة؛ ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ يف 
ؾا املؿض ينٕؿ  اجلٮع أك ا٣ُٕل الاكذثني، ٦سبلن النؼه املجذل ث٭ 

ـ. ك٬ ؾا النٕٮر كاٝع ثةجلٮع ٦ٓ أٌف ٦ٕؽد٫ مم٤ٮءة، كال ظةصح هل ثة٣ُٕة
كوعيط كاملؿيي جيؽق يف ٩ٛك٫ ك٦جنؤق ٩ٮع ٨٦ املؿض؛ ٣ ك٨ٌ اخلُأ يٞٓ 
ؾا اإلظكةس كحبس٫ ٨ٔ ٤ٔذ٫ كدٮو٫٤ إىل  يف دٛكي النؼه املؿيي ل٭ 
٩تيضح دٞٮؿ إٌف ٦جنأق ٬ٮ ػ٤ٮ املٕؽة ٨٦ ا٣ُٕةـ، كاجلتيضح َم أ٫٩ حبةصح 

 املاكمٛةت النيُة٩ٌيح تل٪ةكهل. ك٦ة جيؽق النؼه ثةلن٭ٮد كاحلٌٮر يف
كاإل٣ٞةءات اجلٛكة٩يٌح ٬ٮ أمؿه كاٝعه ال ي٧ك٨ اخلُأ ٚي٫. ٣ ك٨ٌ اتلٛكيات 
ر ا٣ٕؿٚةء الكةل١ني ٨٦ ٬ ؾا  ح ل٤ؼُإ. كل لٟ ظؾىٌ ًؿ ٔي كاتل٤ٕيبلت دكٮف 

 ا٣ٌيت – أىلع مؿدجح يف الن٭ٮدات ٨٦ كال١سي ث٢ –اجلٮع ٨٦ الن٭ٮدات 
ٌؿٚٮ٥٬ النؼه، مكي كدٕؿ٢ٝ ػةدٔح دكٮف أف ي٧ك٨  ثرتديت ٔك

 دٞكي٧٭ة إىل مٌةٚنة الن٭ٮدات، دٞكي٥ دم٤ح ك٨٦. كاملاكمٛةت الن٭ٮدات
٤ى١يٌ  حه ة٩يٌ ربٌ " إىل . حو ك٦ٕ٪ٮيٌ  حو "، دٞكي٧٭ة إىل وٮريٌ حه ك٩ٛكة٩يٌ  حه " ك"ميُة٩يٌ حه كمى

كٝؽ ٩ٌج٫ ا٣ٕؿٚةء ظٮؿ ثٕي مؿادت ال١نٙ الىٮرم إىل أٌف الكةلٟ جيت 
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املؿاظ٢ كأال ي٘ؿؽ يف الىٮر املن٭ٮدة، كأف يكٮف قٕي٫ أف جيذةز ٬ ؾق 
ا يف اهلؽؼ اجل٭ةيئ ك٬ٮ منة٬ؽة ذات احلٜ دٕةىل  .(1)٦٪عرصن

ؾا ٚإف دٞكي٥ اإل٣ٞةءات أك الٮاردات ا٤ٞ٣جٌيح  الىعيط كا٣ٛةقؽ  إىلكب٭ 
٤ىيك كدٞكي٥ ا٣ٛةقؽ إىل ميُةين ك٩ٛكةين،  كدٞكي٥ الىعيط إىل ربةين كمى

ح تلٞٮي٥ كتنؼيه املاكمٛةت الىعيعح كاحلٞح ٨٦ كًلؾ لٟ املٕةيي ا ملٕؿًك
 ٦ٛذةحح ٨٦ ٝجي٢ ا٣ٕؿٚة٩يٌ  املؤ٣ٛةت ثٕي يف يبلظِ ٧٠ة –ابلة٤َح كاخلةَبح 

–ا٣ٞٮ٩ٮم كارشظ٫ مىجةح األنف 
ال يٕين أٌف املاكمٛةت يي٧ك٨ ػُؤ٬ة  (2)

يكذٛةد ٨٦  ة ٦٪٭ة ال دذُةثٜ ٦ٓ الٮاٝٓ؛ ث٢ املؿاد ٧٠ة ي ة أك أٝكة٦ن كأف ٝك٧ن
كبٙ يخٕكٖ اإلنفاف ٖٔ »ٔجةرة ا٣ٞٮ٩ٮم ٬ٮ أ٫٩ ال ي٧ك٨ االقت٪ةد إحل٭ة/ 

ٜق  يهٌ ّٰ اتلىؽًث ةني اإلٌّاء الططيص اإل ْىك، كبني اإلٌّاء الشيؽاين كحن ٕى أك ال
ا  ٌٕ  .(3)«ال ينتيغ الٜذٜؽ ةٙم

                                                                                              

احلك٥، ا٣ٛى٢ الكةثٓ، ( راصٓ/ ا٣ٞيرصم، داكد ث٨ حم٧ٮد، ارشح ا٣ٞيرصم ىلع ٚىٮص 1)
ی ٝيرصل ثؿ ٚىٮص ظك٥" ؛ آمحذةين، قيؽ صبلؿ ادلي٨، "ارشح ٦ٞؽ36٫٦-33ص

، اث٨ ا٣ٛ٪ةرم، مىجةح األنف، 554]ارشح ٦ٞؽ٦ح ا٣ٞيرصم ىلع ٚىٮص احلك٥[، ص
 ؛ اآلميل، ظيؽر، صة٦ٓ األرسار ك٦٪جٓ األ٩ٮار، دىعيط ٬رنم ٠ٮربةف، 15ص
 .472 - 462ص 

، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ إقعةؽ ا٣ٞٮ٩ٮم، 15مىجةح األنف، ص  ( راصٓ/ اث٨ ا٣ٛ٪ةرم،2)
 .٦15ٛذةح ٗيت اجل٧ٓ كالٮصٮد، يف/ اث٨ ا٣ٛ٪ةرم، مىجةح األنف، ص 

( ا٣ٞٮ٩ٮم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ إقعةؽ، ٦ٛذةح ٗيت اجل٧ٓ كالٮصٮد، يف/ اث٨ ٚ٪ةرم، 3)
 .15مىجةح األنف، ص 
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ة لئل٣ٞةء ا٣ٛةقؽ يؽؿ ىلع أٌف مؿادق ٬ٮ ال يججيغ  ٌن كدٮويٙ اث٨ ا٣ٛ٪ةرم أي
ذ٧ةد ٤ٔي٫/  كاإلٌّاء إٔا ضطيص أك واـػ »الٮزٮؽ ث٧س٢ ٬ ؾا اإل٣ٞةء كال األ

ا ال ينتيغ الٜذٜؽ ةٙ ٌٕ  .(1)«م
كةين، ث٢ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إٌف اتلٕجي ثػ"ا٣ٛةقؽ" ٨ٔ اإل٣ٞةء النيُةين كاجلٛ

يٕؽُّ ث٪ٛك٫ ٝؿي٪ح ىلع أٌف املؿاد ٨٦ اإل٣ٞةء الىعيط، ٬ٮ الىعيط ٦ٞةث٢ 
ي املُةثٜ ل٤ٮاٝٓ.  ا٣ٛةقؽ، ال الىعيط ٦ٞةث٢ الاكذب ٗك

كاحلةو٢ ٬ٮ أٌف ا٣ٕةرؼ ٣حف يف ٦ٞةـ دبيني الىؽؽ ٨٦ ال١ؾب، 
ؾق املية ختذه ثة٣ٌٞيٌح، كإ٧٩ة يكىع  د٧يي اهلٮاصف كالٮقةكس إىل ٚ٭ 

٤ى١يٌ يٌ ح كاجلٛكة٩يٌح ٨ٔ الٮاردات اإلهل  النيُة٩يٌ  ح، ليك يكذُيٓ ث٪ةء ح كال٧ى
ا ٤ٔي٭ة، كدٞؽي٥ رؤيح ٠ٮ٩يٌح ٔؿٚة٩يٌح  ،أقف ٩ْة٫٦ ا٣ٕؿٚةين أذ٧ةدن

ؾا ا٣ٞجي٢. كب٧بلظْح ٦ة دٞؽـ ي٧ك٨ ٚ٭٥ أٌف اػذبلؼ رأم  اكأمٮرن   ٨٦ ٬
ا٣ٕؿٚةء يف ماكمٛةد٭٥ ٩ةمئ ٨ٔ دٛكياد٭٥ اجلةمبح ثؽكر٬ة ٨٦ 
٤ٕ٦ٮ٦ةد٭٥ ال٬٪يٌح. كَل مؼه يٞٮـ ثذٛكي م٭ٮداد٫ ىلع أقةس ذ٬٪حذ٫ 
ـه ظىٮحلٌح، كبٕؽ دٛكي٬ة كدبيح٪٭ة، يٞي٥  ك٤ٕ٦ٮ٦ةد٫ ا٣ٞج٤ٍيٌح كَم ٤ٔٮ

ة ملٞج ٞن ٮالد٫ أقف ابلىن اتلعذيٌح جلْة٫٦ ا٣ٕؿٚةيٌن؛ ذ لٟ اجلْةـ املذ١ٌٮف كٚ
٨٦ املٕةرؼ احلىٮحلٌح ا٣ٌيت دذٕةم٢ ٦ٓ ا٣ٌٞةية كاملٛة٬ي٥؛ كبجيذ٫ اتلعذيٌح 
ك٦ة ٚٮٝ٭ة ٨٦ ثجيحو ٔجةرةه ٨ٔ ا٣ٌٞةية، أك دٛكيات ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮريٌح 

 كاتلضةرب ا٣ٕؿٚة٩يٌح ل٤نؼه.

                                                                                              

 .15( راصٓ/ اث٨ ا٣ٛ٪ةرم، مىجةح األنف، ص1)
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ؽـ املُةثٞح ل٤ٮاٝٓ ال قبي٢ هل يف كاحلةو٢ ٬ٮ أٌف اخلُأ ث٧ٕىن  ال١ؾب ٔك
" ك"ٚةقؽةن" كأ٦سةهلة، َم  ٧ٌيخ "ثة٤َحن املاكمٛةت ا٣ٕؿٚة٩ٌيح. كاملاكمٛةت ا٣يٌت قي
يف الٮاٝٓ ماكمٛةته ككقةكس أك ٬ٮاصف ميُة٩ٌيح ك٩ٛكة٩يح، كال ي٧ك٨ 
٤ي٫ ٚإف األػُةء ا٣يٌت ديجكت إىل املاكمٛةت ا٣ٕؿٚة٩ٌيح، إ٦ة أف  الٮزٮؽ ث٭ة. ٔك
يكٮف اخلُأ ٚي٭ة ث٧ٕىن آػؿ، أك دؿصٓ إىل دٛكياد٭ة، كي٧ك٨ اتلؼ٤ه ٨٦ 
٬ ؾق امل٘ة٣ُح ثةتل١ٛيٟ ثني ظيثٌيح احلٌٮر كظيثٌيح اتلٛكي أك ابليةف، ٧٠ة 
أٌف اػذبلؼ اآلراء اٌلم يجؽك يف املاكمٛةت ٩ةمئه ٨ٔ ٬ ؾق اتلٛكيات املججٌيح 

ٮ٣ح ٔ٪ؽق. ك٨٦ ٬٪ة ٚإف ىلع ٦ٞجٮالت ك٤ٕ٦ٮ٦ةت النؼه ا٣ٞج٤ٌٍيح املٞج
اػذبلؼ اآلراء ٣حف يف ٩ٛف احلٌٮرات كاملن٭ٮدات، ث٢ يف ا٤ٕ٣ٮـ 

 .(1)[1احلىٮحٌلح املؿدجُح ث٭ة]

 اهًتيحة  

ػةٌوٌيح ٦ٕؿٌٚيح يف ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح كالن٭ٮديٌح ٣حف دلؿد ٔؽـ اخلُإ  أ٥٬ٌ 
يف ٦س٢ ٬ ؾق املٕةرؼ، ث٢ ي٧ك٨ ال٬ةب أثٕؽ ٨٦ ذ لٟ كاداعء أٌف اخلُأ ال 
٨ أٌف ٔؽـ إماك٩ٌيح  ٥ ٬ ؾق اخلةٌوٌيح، ٨٧ٚ امل٧ك٨ أف يْي ة. كٗر ٌن ييذىٮر ٚي٭ة أي

 ٠سية.ػُإ الن٭ٮد أك ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم يي٪ٞي يف مٮارد 

٫ إىل ٔؽـ إماك٩ٌيح اخلُإ يف  ثٕؽ اقذٕؿاض أ٥٬ اجلٞٮض ا٣يٌت ٝؽ دٮصَّ
                                                                                              

(1 ))ٜ ٌٞ  إمةرة إىل امل٤عٜ اثلةين الم قيأيت يف ٩٭ةيح ٬ ؾا ا٣ٛى٢. )املع
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ا٤ٕ٣ٮـ الن٭ٮديٌح كاملٕةرؼ احلٌٮرٌيح ٚ٭٧٪ة أ٫٩ ي٧ك٨ اإلصةثح ٨ٔ أ٥٬ 
اجلٞٮض كاإلماكالت املعذ٤٧ح كا٣ٕسٮر ىلع ظ٤ٮؿ هلة ث٧بلظْح املؿادت 

ٕٛ٭ة كًلؾ لٟ مىةظجح ا٣ ٤ٕٮـ احلٌٮرٌيح املؼذ٤ٛح ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرٌم كمؽد٭ة ًك
ل١سي ٨٦ اتلٛكيات كد١ٛيٟ ٬ةدني احليثيتني إظؽا٧٬ة ٨ٔ األػؿل، 
كًلؾ لٟ ثةالتلٛةت إىل ٦ٛ٭ٮـ اخلُإ يف الن٭ٮدات كد٘ةيؿق ٦ٓ اخلُإ يف 
ا٣ٌٞةية، اٌلم ٬ٮ ث٧ٕىن ٔؽـ املُةثٞح ل٤ٮاٝٓ. كاجلتيضح َم أ٫٩ ال ي٧ك٨ 

ةد٫ املٕؿٌٚيح ٥٬ ػىٮويٌ ٩ٞي ٔؽـ إماك٩ٌيح ػُإ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم اٌلم ٬ٮ أ
 ثأم كاظؽ ٨٦ د٤ٟ اإلماكالت املذٞؽ٦ح.

ك٬٪ةؾ صٮاب اعـ جل٧يٓ د٤ٟ اجلٞٮض مٌةٚنة إىل ٦ة دٌٞؽـ ٨٦ ظ٤ٮؿ 
 ٚي٫ 

ه
ك٬ٮ/ ىلع ٚؿض إزجةت أ٫٩ يف مٮرد ٦ة ٬٪ةؾ دلةؿ ل٤ؼُإ، أك كٝٓ ػُأ

ة ٨ٔ ٩ُةؽ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. إٌف  لٟ املٮرد جيت ٌٔؽق ػةرصن ثة٢ٕٛ٣، ٚؾ 
اخلُإ يف مٮرد أك دلؿد إماك٩يٌح كٝٮع اخلُإ ٚي٫ كإف ل٥ يذعٜٞ كٝٮع 

ثة٢ٕٛ٣، حييك ٨ٔ ظٞيٞح كَم أٌف ا٥٤ٕ٣ املؾ٠ٮر ٣حف ظٌٮري ة، ال أف 
ة ٣ٕؽـ إماك٩يٌح اخلُإ يف ٦س٢ ٬ ؾا اجلٮع ٨٦  ٌن ٩ٌٕؽق ظٌٮري ة كي٧س٢ ٩ٞ
 املٕؿٚح. ٕٚؽـ إماك٩يٌح اخلُإ يف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ػةٌويٌح أك ٝةٔؽة ال

٫ ٩ي٢ه ل٤ٮاٝٓ ٩ٛك٫، ال وٮرد٫ ي٧ك٨ ا٣تن١يٟ ٚي٭ة ثأم ٩ٞي؛ أل٩ٌ 
  ال٬٪يٌح ك٦ٛ٭ٮ٫٦.



 

 انًالحق

 ز ظرح ىػضهة ذرقة اهػضو اهىكظوؽ في غهي اهًفش وذهٍا1]

ثٕؽ حبر كدٞٮي٥ اإلظكةقةت الاكذثح ثةألل٥، كاحل١ٌح، كاحلؿٝح كأ٦سةهلة يف 
ك٨٦ ػبلؿ مؿاصٕح كدتجٓ مؤ٣ٛةت ٧٤ٔةء اجلٛف دٮو٤٪ة إىل ا٣ٌٕٮ املُٞٮع 

٩تيضح كَم أ٫٩ يف ثٕي اتة٬ةت ٥٤ٔ اجلٛف ٥٤ٕ٠ اجلٛف ا٣ٛكيٮلٮيج، 
٥٤ اجلٛف املٕؿيف دجٌج٫ ثٕي ابلةظسني إىل ٬ ؾق  ٥٤ اجلٛف ا٣ٕىب، ٔك ٔك

ييؽىع  (1)املكأ٣ح كٝؽـ ظبل  أك ظ٤ٮالن هلة. كٝؽ أكؽكا ىلع دكر ٝنػؿو ٨٦ املغ
يف إَبلع اإلنكةف ىلع صك٫٧ ك٦٪ة٫َٞ املؼذ٤ٛح،  2ا٣ٞرش اجلؽارم""

كرٌصظٮا ثٮصٮد اإلظكةقةت اخليةحٌلح ظٌّت ثة٣جكجح لؤلمؼةص ا٣ٛةٝؽي٨ ل٤يؽ 
ٮع/   أك الؿص٢ ٦٪ؾ الٮالدة. يٞٮؿ اكرلكٮف ظٮؿ ٬ ؾا املًٮ

ٖٔ األمٜر البلوخث لْ٘ـؽ ٜٚ اإلضفاس ةاأللٓ اذٌلم حيػث ةكػ ةرت احلػ أك »
ٰٚؼق األقغاء، الؽ ٜا بلرت  سِ. ويٕا يؽبٜ ىلع ـتكني ةاملائث ٖٔ اذٌليٖ حكؽع

ٜدة، كيخطٜرف أٌف  ٜس يشكؽكف ويٕا ةكػ ةأف احلػ أك الؽسِ املتخٜرة ٔا حؾاؿ م
                                                                                              

(1 ) Cerebral cortex. ]املرتص٥[ 
(2) Parietal lobe. 



 299  ........................................................................................................................ املبلظٜ

ٓ احلػ أك الؽسِ ٰٚؼق اّـاٚؽة ٚك ٜر دلؽكح. كيؽْي ىلع  ... (1)اّكغٜ املَؼ
ٜٚٓ يٌٜلٜف إٗٛٓ يشكؽكف  ؼا ال ٰٛ ةاحلػ أك الؽسِ املتخٜرة كاألشغاص املتخْني ة

ا، كيٌٜؿ اغبليخٛٓ إٗٛٓ ضيٕ٘ا يفكٜف ّكِٕ يشء ةٛا، يشكؽكف شكٜرنا كاًكي   ا سػ 
ٰٚؤالء األشغاص ة٘طٜ ٖٔ  َأف احلػ أك الؽسِ تفخشيب هلٓ. كأضياٗنا يػرؾ 
األحناء َأٗٛٓ حيٌؽَٜف أيػيٛٓ أك أرسْٛٓ إىل األٔاـ، كًػ يشكؽكف أٗٛٓ 

ـ ٰذلٍ اّكغٜ ةإؼار ابلاب، أك ي٘امٜف ةٜعكٌيث مغؽؽكف إىل جت٘يب اضؽػا
حبيد جيخنتٜف أف يكٜف ٰذلٍ اّكغٜ املتخٜر حتخٛٓ أم ةني سفٕٛٓ كاّىؽاش. 
ٜاع اإلضفاـات ٖٔ ًتيِ األلٓ، كالغنػ، كاحلؽارة،  ٰٚؤالء دميف أٗ ؽ  كًػ َذ

ٓ األؼؽاؼ ِ يف ؿاٚؽة ٚك ٌٕ  .(2)«كاّربكدة، كالؽؼٜبث، كاحلُث، كاتلكٌؽؽ، كاتل٘
/  كأ٥ٌ٬ ظ٢ي ٌٝؽ٫٦ ثٕي ابلةظسني كبحٌ٪٫ اكرلكٮف ٝةابلن

ٓ األؼؽاؼ ٜٚ نشاط  م الفائػاكف اتلىفري اتلٌْيػ» ّـاٚؽة ٚك
ٰٚؼا  خِٕ أٌف  اّكطتٜٗات احلٌفػٌيث املؽحتؽث ةاحلػ أك الؽسِ املتخٜرة. كحيي
ؽف  اّنشاط يىٌّسق اجلـاـ اّكطيب ىلع أٗٙ ضادر ٖٔ اّكغٜ املتخٜر. كضيٕ٘ا حٌي

ا، حخُٜف األق طاب كال يٕكٖ إًأث االحٌطاالت ةني األسؾاء املتخٜرة دلػدن
ث. كقبلج يف ٗٛايات األقطاب املٌؽٜقث حكخبلت حػىع األكراـ اّكطتيٌ 

ٰٚؼق األقطاب يف أىلع الٜـر اّكطيب، كًؽف اجلؼكر  ٜٚم ٜٚ ًؽف  األلٓ ال
                                                                                              

 . ]املرتص٥[Phantom limb -ك٥٬ األَؿاؼ-( كيكًم ثةإلجن٤يم 1)

أردمي ( اكرلكٮف، ٩ي٢ ار. ، "ركاف م٪ةیس ٚييٮلٮژيک" ]٥٤ٔ اجلٛف ا٣ٛكيٮلٮيج[، دؿدمح 2)
 .329-328، ص1أريض كآػؿكف، ج
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ٰٚؼق األقطاب إىل اجلغاع أك إ حبلؼ سؾء اخلْىٌيث اٌّيت حتِٕ االيكازات ٖٔ 
ٖٔ املٛاد ]اثلاالمٜس[ أك ًرش املظ اذٌلم يفخٌتِ اإلشارات. كأضياٗنا حكٜف 

ٜارد يكٜد األلٓ مٌؽة أعؽل.  ٰٚؼق األـاحلب دلػيثن ّىرتة، كّٰكٖ يف أمْب امل
يىرتض اّكالٓ ٔيْؾاؾ أٌف إضفاس األلٓ الٜٚم يؽحتػ ةب٘يث 

ق٘ا ىلع سفٕ٘ا. هل دكر يف اؼبل ... واٌّرش اجلػارمٌ اٌّشػؽ اجلػارمٌ 
ٜاًف وإف األشغاص املتخْني ةخْه يف اّىص اجلػارم )كعاضث  كف ال
اتلْه يف اجلطه األيٕٖ ٔ٘ٙ( يػوكٜف رسْٛٓ عارج وؽاشٛٓ، 
ؼق الؽسِ ّنريٚٓ. كيخطػث ٔيْؾاؾ قٖ ةكظ  كيكخٌػكف أٌف ٰٚ
األشغاص اذٌليٖ كدلكا ةػكف يػ أك رًسِ، كٌُّٰ٘ٛٓ ٔف ذٰلٍ حيٌفٜف 

ؼا األمؽ دحلِ ىلع أٌف ٔظ اإلنفاف ٔربٔز بشلك سيين ةاأللٓ الٜٚم . كٰٚ
 .(1)«ىلع اـخٌتاؿ اإلضفاـات ٖٔ احلػ أك الؽسِ

 ز غالقة اهصٍود باهتحربة اهديًّية2]

كيف اخلذةـ جيت اتلججي٫ إىل أ٫٩ يف ثةب ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كاملٕةرؼ الن٭ٮديٌح 
مٌةٚنة إىل املُة٣ت ا٣يٌت حبس٪ة٬ة، ٬٪ةؾ ٤ُ٦ت صؽيؿ ثةبلعر ك٬ٮ مكأ٣ح 
اردجةط الن٭ٮد ثةتلضؿبح ادليجٌيح ك٬ٮ حبره ٦ٞةرف. كماكف ابلعر املٌٛى٢ يف 

                                                                                              

( اكرلكٮف، ٩ي٢ ار. ، "ركاف م٪ةیس ٚييٮلٮژيک" ]٥٤ٔ اجلٛف ا٣ٛكيٮلٮيج[، دؿدمح أردمي 1)
 .329، ص1أريض كآػؿكف، ج
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. كي٧ك٨ أف ٩ٞٮؿ ٬٪ة (1)ادلي٬٨ ؾق املكأ٣ح ٬ٮ ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ادليجٌيح ك٤ٚكٛح 
حه يف ٤ٚكٛح ادلي٨ ظٮؿ  بنك إدمةل/ ٣ٞؽ َؿظخ ٩ْؿٌيةته خمذ٤ٛحه ك٦ذٕةًر
ظٞيٞح اتلضؿبح ادليجٌيح. ٚإذا اكف مؿاد ا٣ٛبلقٛح ٨٦ اتلضؿبح ادليجٌيح، ٬ٮ 
الن٭ٮد كاملاكمٛةت ا٣ٕؿٚة٩ٌيح، ٚٞؽ دٌٞؽـ ابلعر ٚي٭ة. ك٣ ك٨ٌ ال١سي ٦٪٭٥ ال 

بح ادليجٌيح الن٭ٮد أك املاكمٛةت كبةتلٕجي األكرث ميٮاعن يٞىؽكف ٨٦ اتلضؿ
٣حكخ َم اتلضةرب ا٣ٕؿٚة٩ٌيح، ث٢ ٩ْؿٌيةد٭٥ األقةقٌيح يف دلةؿ ظٞيٞح 
اتلضؿبح ادليجٌيح َم إ٦ة أٌف اتلضؿبح ادليجٌيح دلؿد مٕٮر ك٣حف مىؽرنا أك أداة 

ح كذ٬٪ٌيح ٦ٛيؽة ل٧٤ٕؿٚح، أك أ٩٭ة تؿبح دذ١ٮف يف إَةر امل٤ٕٮ٦ةت ا٣ٞج٤ٍيٌ 
ة أك أداة  ٞن املضؿِّب، كدذ١ٌٮف ىلع أقةق٭ة. ك٨٦ ٬٪ة ال ي٧ك٨ ٌٔؽ٬ة َؿي
ح املاكمٛةت كاتلضةرب ا٣ٕؿٚة٩ٌيح. ٥ٕ٩  ل٧٤ٕؿٚح أك داػ٤ح حتخ ٩ُةؽ دل٧ٔٮ

لكذٮف إىل أ٩٭ة إدراؾه ٦س٢ اإلدراؾ احلٌّس. كىلع أقةس آذ٬ت ابلٕي ٦س٢ 
ٌٰ مىؽر  أك أداة ملٕؿٚذ٪ة ثة٣ُجيٕح، ٬ ؾق الؿؤيح ٧١ٚة أٌف اإلدراؾ احلٌكػ

ة مىؽر أك أداة ملٕؿٚذ٪ة ثةهلل. كيٕذٞؽ  ٌن ٥ آٚةتلضؿبح ادليجٌيح أي لكذٮف أ٫٩ ثةلٗؿ
٨٦ كصٮد النج٫ ال١جي ثني اتلضؿبح ادليجٌيح كاحلٌكػٌيح، ٣ ك٨ٌ ٬٪ةؾ ا٦ذيةزات 

                                                                                              

ٮع يف ادلٚرت اثلة٣ر ٨٦ مرشكع ٩ْؿيح املٕؿٚح ادليجيح/ راصٓ/ 1) ( يذ٥ اتلٕؿض إىل ٬ ؾا املًٮ
ی ديىن ك ٔؿٚةین خ م٪ةػّت ث٫ كیح، اهلةـ، تؿب٫ظكني زادق، حم٧ؽ، "٩اگٍم ٦ٕؿٚ

كُٚؿت" ]٩ْؿة ٦ٕؿٚيح إىل الٮيح، كاإلهلةـ، كاتلضؿبح ادليجيح كا٣ٕؿٚة٩يح كا٣ُٛؿة[، 
 ا٣ٛى٢ اثلة٣ر كالؿاثٓ.
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٩ْؿٌيح اتلضؿبح ادليجٌيح أمؿه  كاػذبلٚةت ٠سية ثح٪٭٧ة. كىلع ٬ ؾا األقةس ٚإفٌ 
 .(1)يؽ ل٧٤ٕؿٚح٦ٛ

 

                                                                                              

(1) See: Wayne Proudfoot religious experience Steven Katz 
“language Epistemology and Mysticism”, in: Mysticism and 
Philosophical Analysis, Katz (ed.); Wiliam Alston, religious 
Diversity and Perceptual Knowledge of God, (Faith and 
Philosophy, v.5; M. Peterson & others, religious Belief, ch.6. 

ة/ ثةربٮر، إيةف، "٥٤ٔ ك دي٨" ]ا٥٤ٕ٣ كادلي٨[، دؿدمح ث٭ةء ادلي٨ ػ ٌن ؿمنةَم؛ ظكني ا٩ْؿ أي
زادق، حم٧ؽ، "٤ٚك٫ٛ دي٨" ]٤ٚكٛح ادلي٨[، ا٣ٛى٢ األكؿ كاثلة٣ر؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، "٩اگٍم 

ی ديىن ك ٔؿٚةین ك ُٚؿت" ]٩ْؿةه ٦ٕؿٌٚيحه إىل الٮيح، ٦ٕؿٚخ م٪ةػّت ث٭ٮیح، اهلةـ، تؿب٫
 كاإلهلةـ، كاتلضؿبح ادليجيح كا٣ٕؿٚة٩يح كا٣ُٛؿة[، ا٣ٛى٢ اثلة٣ر كالؿاثٓ.



 

 

 العقل هن هنظار نظزّيت الوعزفت

 





انفصم األّول: انعقم.. ياهّيته واقسايه انباب انثانث: 

 وخصائصه

 العقل.. هاىّيتو ًأقساهو 

 ًخصائصو

 





 

 اهىكدىة

ا٢ٕٞ٣ ٬ٮ أظؽ أ٥٬ مىةدر أك َؿؽ املٕؿٚح. كي٧ك٨ ابلعر ظٮؿ 
ا٢ٕٞ٣ ٨٦ زكاية خمذ٤ٛح، كيف ٬ ؾا ال١ذةب ٩ذٕؿض هل ٨٦ ٦٪ْةر ٦ٕؿيف. 

٫ مىؽره كاهلؽؼ ٬ٮ أف ٩ٌٕؿؼ ا٢ٕٞ٣ ٨٦ ٦٪ْةر ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ث٤عةظ أ٩ٌ 
ل٧٤ٕؿٚح. ز٥ ٩جعر أٝكةـ ا٢ٕٞ٣ ث٧ة ين٢٧ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم كا٧ٕ٣يٌل، 
كبٕؽ٬ة ٩جعر ظٞيٞح ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم كا٧ٕ٣يٌل كػىةاى٭٧ة أك 

ظ٢ مكأ٣حو كَم ٢٬ ا٢ٕٞ٣ إىل ا٦ذيةزاد٭٧ة، ك٩ذُؿؽ يف ٦ُةكم ابلعر 
ة يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح أـ ال؟ ٨٦ الٮاًط أٌف صٮا ٌن ب ا٧ٕ٣يٌل ٦ٞىٮده كاغيحه أي

الكؤاؿ األػي ٦جين ىلع ظ٢ مكأ٣ح أػؿل كَم ٢٬ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٦ٛيؽ 
ا أك أداة ٦ٕؿٚيٌح؟ ة، ك٢٬ يٕؽُّ مىؽرن ٌن  ل٧٤ٕؿٚح أي

ز٥ ٩ٮاو٢ ابلعر يف ٚى٢ مكذ٢ٞ ظٮؿ حبر كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم 
كننةط ا٢ٕٞ٣ يف لك كاظؽ ٨٦ املٛة٬ي٥ كا٣ٌٞةية كادلكر اٌلم ي٧ك٨ أف 

ػينا يف ػذةـ ٬ ؾا ا٣ٞك٥ نني إىل دكر ا٢ٕٞ٣ يف ا٣ٌٞةية ي٤ٕج٫ يف لك ٦٪٭٧ة. كأ
 ا٣ٞج٤ٌٍيح كدكر ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية يف املٕةرؼ اإلنكة٩ٌيح.

ٮح يٌ أ٧٬ٌ  ح ابلعر ظٮؿ ا٢ٕٞ٣، كأ٩ٮا٫ٔ، ككّةا٫ٛ كأذجةرق ٨٦ الًٮ
ؿ دكرق يف و٪ةٔح املٛة٬ي٥  ث٧اكف ال حيذةج ٫ٕ٦ إىل الكـ كبيةف. كال يي٪١ى

املٛة٬ي٥، كو٪ةٔح ا٣ٌٞةية، كػةوح ا٣ٌٞةية اللكٌٌيح كإٝة٦ح  اللكٌٌيح، كدٕؿيٙ
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االقذؽالؿ؛ ث٢ ي٧ك٨ إًةٚح/ أٌف اإلنكةف ي٪ةؿ ٦ٕؿٚح ٧ٔيٞح ككاقٕح 
٨ َؿيٜ ننةَةد٫ ككّةا٫ٛ املؼذ٤ٛح  ا ٨٦ مىؽر ا٢ٕٞ٣ ٔك ثةألميةء مكذٛيؽن
 ٨٦ ٝجي٢ ا٩زتاع املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح كإدرا٠٭ة، كاتلٕؿيٙ أك اتلع٤ي٢، كاحلك٥،
كو٪ةٔح ا٣ٌٌٞيح، كدأحلٙ االقذؽالؿ، كأ٦سةهلة؛ كال دي٪ةؿ ٬ ؾق املٕؿٚح 

 ثٮاقُح احلٮاس.

 تاريد اهبذج

ابلعر ظٮؿ ا٢ٕٞ٣ كأذجةرق ذك دةريغ َٮي٢ ي٧ذؽ إىل ٔرص احلٮ٩ةف 
ة يف د٤ٟ ا٣ٕىٮر ٝج٢ قٞؿاط. كٝؽ  ا٣ٞؽي٧ح. كٝؽ اكف ٬ ؾا ابلعر ٦ُؿكظن

ؽ.ـ(، كرأكا  932-359ةر٦يجيؽس )ىلع ا٢ٕٞ٣ ٦ذجٕني ث (1)أذ٧ؽ اإلي٤يٮف
٫ ي٧ك٨ ٦ٕؿٚح كإٌٝيح أٌف ا٢ٕٞ٣ ٬ٮ ا٣ُؿيٜ املٕذرب الٮظيؽ. كٝؽ آ٦٪ٮا ثأ٩ٌ 

األميةء، ث٢ كصٮد احلؿًلح ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣. ك٦ة ٩ؽرًل٫ ثةحلٮاٌس دلؿد ّ٭ٮر 
٥ إذاعف ثةر٦يجيؽس ثٮصٮد ٝٮٌ  ة إدراؾ احلف ]لؤلميةء[ كأمؿ ك٬ٌم. كٗر

٫ يجٌج٫ ىلع أٌف إدراؾ احلف ميلء ثةتل٪ةٌٝةت كال كا٢ٕٞ٣ يف اإلنكةف، ٣ ١٪ٌ 
ييجذش قٮل "ا٨ْ٣". كاإلنكةف يٕؿؼ حبٮاق٫ ا٣ْة٬ؿ ٍٚٞ ال الٮاٝٓ، كيٕؿؼ 

، كأ٦ة كاٝٓ األميةء ٚيؽرًل٫ ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣. (3)ال كاٝٓ األميةء (2)ا٣ْة٬ؿ

                                                                                              

 .Eleaقٛح املجكٮبٮف إىل ٦ؽي٪ح ( ا٣ٛبل1)
(2) noumenon. 
(3) Phenomenon. 
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؛ كأ٦ة (1)يكٌٌم ثةر٦يجيؽس النػٰء اٌلم د٧٪ع٪ة احلٮاٌس إيةق "ا٣ٕٞيؽة"
ؾا ي٧ٌي ثني َؿيٜ امل ٤ٕٮ٦ةت ا٣يٌت يُٕي٪ة ا٢ٕٞ٣ي إية٬ة ٚحك٧ٌي٭ة "املٕؿٚح". كب٭ 

احلٞيٞح أك املٕؿٚح كَؿيٜ ا٣ٕٞيؽة كييرصُّ ىلع ٬ ؾا اتل٧ةيـ ثح٪٭٧ة. كب٧ة أٌف 
ؽرٌلت احلٮاٌس م٤يبح ثةتل٪ةٌٝةت ٨٦ ٝجي٢ أف يؿل النؼه ابل٪ةيح ا٣ٌيت  ٦ي

، ٚ٭ٮ ال  يؿل أذجةرنا قٮل ٣ُؿيٜ َم ىلع مك م١ٕت مكذُي٢، دااؿيحن
ا٢ٕٞ٣ اٌلم ي٧ك٨ ثٮاقُذ٫ الٮوٮؿ إىل احلٞيٞح كاملٕؿٚح. ك٨٦ ٬٪ة ٕٚل رأم 
ثةر٦يجيؽس كأدجة٫ٔ يكٮف ا٣ُؿيٜ املٕذرب الٮظيؽ ل٧٤ٕؿٚح ٬ٮ ا٢ٕٞ٣ اٌلم 

 .(2)يي٧ك٨ ث٫ ٦ٕؿٚح ظٞةاٜ ا٣ٕةل٥ كّة٬ؿاد٫
حبر ٬ ؾق املكأ٣ح كأرصَّ ىلع ظرص  ؽ. ـ( 125 – 216أٚبلَٮف )كاو٢ 

ذجةر ثة٢ٕٞ٣ كإدراؾ اللكٌيةت ٍٚٞ  111 - 162)كأ٦ٌة د٧٤يؾق أرقُٮ  .(3)األ
ة، كزٌجخ ا٣ٞي٧ح املٕؿٌٚيح للكذة ا٣ٞٮدني  ؽ.ـ( ٌن ٚٞؽ أذٞؽ ثةٔذجةر احلٌف أي

اإلدرا٠يتني، كأقف ٥٤ٔ امل٪ُٜ ٨٦ أص٢ الىية٩ح ٨٦ اخلُإ يف ا١ٛ٣ؿ، 

                                                                                              

(1) Opinion. 

(2) See: F. M. Cornford, Plato and Parmenides, p.30-48; C. C. 

W. Taylor (ed.), From the Beginning to Plato, p.145-148; 
ادلي٨ دلذجٮم،  ٠ٮب٤كذٮف، ٚؿيؽريک، "دةريغ ٤ٚك٫ٛ" ]دةريغ ا٤ٛ٣كٛح[، دؿدمح قيؽ صبلؿ

؛ ٣ٛةف 34-27؛ يٮقٙ ٠ؿـ، دةريغ ا٤ٛ٣كٛح احلٮ٩ة٩يح، ص62-61، ص1ج
(Levine ٤ٚك٫ٛ ية پژك٬ل ظٞيٞخ" ]ا٤ٛ٣كٛح أك حبر احلٞيٞح[، دؿدمح قيؽ صبلؿ" ،)

 .58-57ادلي٨ دلذجٮم، ص
( راصٓ/ ٠ٮب٤كذٮف، ٚؿيؽريک، "دةريغ ٤ٚك٫ٛ" ]دةريغ ا٤ٛ٣كٛح[، دؿدمح قيؽ صبلؿ ادلي٨ 3)

 .192-171، ص1ٮم، جدلذج
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٥ (1)القذؽالؿ ك٧٬ة ٨٦ ٢٧ٔ ا٢ٕٞ٣النةم٢ ل٤ذٕؿيٙ كا ة ٗر ٌن . كالؿكاٝيٮف أي
لك ٦ة ٝي٢ ٔ٪٭٥ ٨٦ أ٩٭٥ ظٌكيٮف كيكت٪ؽكف إىل اتلضةرب احلٌكػٌيح، ٣ ١ٌ٪٭٥ 
ٔٞبل٩يٮف ث٪عٮ ٦ة. كحبكت رأي٭٥ "ي٧ك٨ ٦ٕؿٚح ٩ْةـ الٮاٝٓ ٨ٔ َؿيٜ 

ٚنة إىل ٬ ؾا ٚ٭٥ يذٞج٤ٮف ا٢ٕٞ٣ ٨٦ زاكيح أػؿل كَم أ٩٭٥ (2)ا٢ٕٞ٣ ٍٚٞ" . مٌة
 .(3)يؾٔ٪ٮف ثذعٜٞ املٛة٬ي٥ ا٣ٞج٤ٌٍيح أك املذٞؽ٦ح ىلع اتلضؿبح

ذجةرق ٦ُؿكحه يف ا١ٛ٣ؿ ا٤ٛ٣كٌَف ا٣٘ؿيب ٦٪ؾ املةيض  إف حبر ا٢ٕٞ٣ كٔا ٤ي٫ٚ  ٔك
ة  ٞن فى كٚ قِّ

ي
ذجةر ا٢ٕٞ٣ اٌلم أ ابلٕيؽ مكذ٧ؿنا إىل اآلف. كٝؽ دٮاو٢ ا٣زناع ظٮؿ ٔا

املذلك٧ني املكيعيني كاإلي٧ة٩حني.  لؿؤيح األثيٞٮريني َٮاؿ اتلةريغ كػةوح يف أكقةط
، ٣ ك٨ٌ ٦س٢ ٬ ؾا  ٌٰ ة ل٧٤ؾ٬ت احلٌكػ ٔيؽىٌ يف دةريغ ا٤ٛ٣كٛح مؤقكن ٥ أٌف أثيٞٮر  كٗر

٤ي٫ ةٔ  ٞن يني اك٩ٮا ظٌكحنٌي بنكو ال خي٤ٮ . (4)االتةق اكف قةث كاألثيٞٮريٮف ٦س٢ الؿكٝا
، ٣ ١٪ٌ٭٥ يؿكف  ٌٰ ٥ اٌتة٬٭٥ احلٌكػ ةألثيٞٮريٮف ٗر  ٚ . أٌف ثٕي األمٮر ٨٦ د٪ةٝيو

ٮس ٢ٞ أك ال٤ٗٮ ٨ َؿيٜ ا٣ٕ ٨ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ ٍٚٞ، كآ٦٪ٮا أ٩ٌ  (5)ي٧ك٨ ٦ٕؿٚذ٭ةٔ   ٔ٫
ٟ األمٮر. ٍ ي٧ك٨ ٩ي٢ ٦س٢ د٤ ٞٚ 

                                                                                              

 .331-319،  صاملىؽر الكةثٜ( 1)

 .444، صاملىؽر الكةثٜ( 2)

 .444-443( املىؽر الكةثٜ، ص3)

(4) Jonathan Dancy & Ernest Sosa, A Companion to 
Epistemology, P. 152-153. 

ٮس 5) / ٣ِٛ يٮ٩ةين يٕين اللك٧ح أك ا٢ٕٞ٣ أك ا٣ٞة٩ٮف، ك٬ٮ مى٤ُط مةآ Logos( ال٤ٗٮ
االقذ٧ٕةؿ يف األدثيةت ا٤ٛ٣كٌٛيح كادليجيح، ٚ٭ٮ ٔ٪ؽ أٚبلَٮف كأرقُٮ ٝة٩ٮف الٮصٮد كأظؽ 
٪ؽ الؿكاٝيني ٝة٩ٮف ا٣ٕةملني ا٣ُجيع كالؿكيح يف إَةر كظؽة الٮصٮد.  املجةدئ امل٪ُٞيح، ٔك

ٮس يف ا٤ٛ٣كٛح احلٮ٩ة٩يح ٬يا٤ٝيُف ]٩ٞبلن ٨ٔ مٮٝٓ/ اكف أكؿ ٨٦ اقذؼؽـ ٦ٛ٭ٮـ ال٤ ٗٮ
ح ا٣ٕؿبيح/   . املرتص٥[ https://www.arab-ency.com/arاملٮقٔٮ

https://www.arab-ency.com/ar
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كأقةيٌس ظٮؿ دٕةرض ا٢ٕٞ٣  كٝؽ ننت يف اثلٞةٚح املكيعٌيح رصاع صةدٌ 
كادلي٨ ك٩َف أذجةر ا٢ٕٞ٣ يف رؤيح ال١سي ٨٦ ا٣ٛبلقٛح كالبل٬ٮدحني 

ؾ لٟ اػذ٤ٙ املذلك٧ٮف املكيعيٮف ٦٪ؾ ا٣ٞؿكف األكىل ظٮؿ املكيعيني. كًل
كُي٪ٮس  ة ألٗك ٕن ٔبلٝح ا٢ٕٞ٣ ثةدلي٨. كيف ا٣ٞؿكف الٮقُٯ أذٞؽ ثٌٕ٭٥ دج

كُي٪ٮس/  إذا أردت أف »ثأف اإلي٧ةف ٦ٌٞؽـ ىلع ا٢ٕٞ٣. كٝؽ اكف مٕةر أٗك
ٓه يف أكقةط ال١سي (1)«حىٛٓ، وكْيٍ أف حؤٖٔ ؾا النٕةر وؽلن كاق . كٌلف ل٭ 

٨٦ املذلك٧ني كأدجةع ادلية٩ح املكيعيح، ك٦٪٭٥ آنك٥٤ ا٣ٞةا٢/ "أ٩ة ال أقىع 
. كحبكت رؤيذ٫ ٚإف (2)كراء أف أٚ٭٥ أٌكالن ز٥ أؤ٨٦، ث٢ أؤ٨٦ي ليك أٚ٭٥"

 .(3)اإلنكةف ٦ة ل٥ يؤ٨٦ ٨٣ يى٢ إىل ا٣ٛ٭٥ كاملٕؿٚح
٫ ٦ٓ كصٮد ال١ذةب كأذٞؽ ٚؿيٜ آػؿ ٨٦ املذلك٧ني املكيعيني ثأ٩ٌ 

                                                                                              

كُي٪ٮس، "دربةرق1) ی اػذيةر" ]ظٮؿ االػذيةر[، ابلةب اثلةين، ا٣ٛٞؿدني اثلة٩يح ( أٗك
ديةف صي٤كٮف، "٢ٞٔ ككیح در ٝؿكف كقُٯ" ]ا٢ٕٞ٣ كالٮيح يف كالكةدقح، ٩ٞبلن ٨ٔ/ إ

ة/ ديٛيؽ القك٥ ]11ا٣ٞؿكف الٮقُٯ[، دؿدمح م٭ؿاـ پةزكّف، ص ٌن  David. راصٓ أي

Luscombe  ،]املرتص٥[، "د١ٛؿ در دكرق ٝؿكف كقُة" ]اتل١ٛي يف ا٣ٞؿكف الٮقُٯ
 .25دؿدمح حم٧ؽ قٕيؽ ظ٪ةيي اكمةين، ص

ة ٩ٛف" ]٠ذةب احلؽير ٦ٓ اجلٛف[، ٩ٞبلن ٨ٔ/ إديةف صي٤كٮف، ( آنك٥٤، "٠ذةب ظؽير ث2)
"٢ٞٔ ككیح در ٝؿكف كقُٯ" ]ا٢ٕٞ٣ كالٮيح يف ا٣ٞؿكف الٮقُٯ[، دؿدمح م٭ؿاـ پةزكّف، 

 .13ص

( راصٓ/ إديةف صي٤كٮف، "٢ٞٔ ككیح در ٝؿكف كقُٯ" ]ا٢ٕٞ٣ كالٮيح يف ا٣ٞؿكف الٮقُٯ[، 3)
٤ٚك٫ٛ ٝؿكف كقُٯ" ]ركح ا٤ٛ٣كٛح  دؿدمح م٭ؿاـ پةزكّف، كاملؤ٣ٙ ٩ٛك٫، "ركح

 .9-8الٮقيُيح[، دؿدمح ع. داكدم، ص
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ال ظةصح إىل ا٤ٕ٣ٮـ اإلنكة٩ٌيح، ٚةلٮيح ي٘٪ح٪ة ٨ٔ دميٓ املٕةرؼ  املٌٞؽس،
اإلنكة٩ٌيح، قٮاء ا٤ٕ٣ٮـ ا٤ٛ٣كٌٛيح أك اتلضؿيبٌيح كأ٦سةهلة. كحبكت رؤيح ٬ ؤالء 
ٚإف اتلٕةحل٥ ادليجٌيح كدٕةحل٥ ال١ذةب املٌٞؽس دذٕةرض ٦ٓ املٕةرؼ اإلنكة٩ٌيح. 

كي٧٪ٕٮف اجلةس ٨٦ االنن٘ةؿ  ك٨٦ ٬٪ة اك٩ٮا يرٌصكف ىلع د٥ٌ٤ٕ الرشيٕح ٍٚٞ،
ؤالء ل٥ يي٪١ؿكا أذجةر ا٢ٕٞ٣ يف دلةؿ ٚ٭٥ كإدراؾ اتلٕةحل٥  ٤ي٫ ٚ٭  ثة١ٛ٣ؿ. ٔك
ؽيٌح ٚعكت، ث٢ أ٩كؿكا أذجةرق يف ٦ٕؿٚح ا٣ٞٮا٩ني اتلضؿيبٌيح  ٞى ٕى ادليجٌيح ا٣

ة. ٞن  كالؿيةًٌيح كأ٦سةهلة، ك٩ٛٮا ٝي٧ح ا٢ٕٞ٣ كاألظاكـ ا٤ٕٞ٣ٌيح ٤ُ٦
اك٩ٮا  (1)ؤالء ك٥٬ املن٭ٮركف ثػ"الؿمؽيني البلدني"ا٣ٛؿيٜ اثلة٣ر ٨٦ ٬  

يؤ٦٪ٮف ثأف املٕةرؼ اإلنكة٩ٌيح ك٦٪٭ة ا٤ٛ٣كٛح ال دذٕةرض ٦ٓ اإلي٧ةف 
كاتلٕةحل٥ ادليجٌيح. يف أكاػؿ ا٣ٞؿف اثلة٣ر ٔرش امليبلدم أوؽر أقٞٙ 

ة رق٧ي   ٨٦ دٕةحل٥ الؿمؽيني. كٝؽ صةء  055ة م٢٧ ثةريف إديةف دة٦جي٫ حتؿي٧ن
ٜسػ يف اّكالٓ ضُٕث ـٜل ٔا يؽحتػ ةاّىبلـىث»ي ٬ ؾق اتلٕةحل٥/ يف ثٕ  «ال ح

ا ةاذلات أك ٔا يفت٘خز ٖٔ ال ينتيغ اإليٕاف إال ةٕا اكف ةػٚي  »( ك593)ا٣ٌٌٞيح 
 .(2)(45)ا٣ٌٌٞيح «اٌّغايا ابلػٚيث

يف ٔرص اجل٭ٌح اتكٕخ دااؿة اػذبلؼ الؿأم ظٮؿ أذجةر ا٢ٕٞ٣، 

                                                                                              

٬(.  595 - 521( نكجح إىل ا٣ٛي٤كٮؼ األ٩ؽلّس املك٥٤ أثٮ الٮحلؽ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ اث٨ رمؽ )1)
 )املرتص٥(

( صي٤كٮف، إديةف، "٢ٞٔ ك كیح در ٝؿكف كقُٯ" ]ا٢ٕٞ٣ كالٮيح يف ا٣ٞؿكف الٮقُٯ[، 2)
 .44-43ص دؿدمح م٭ؿاـ پةزكّف،
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ح. ح النةم٤ح، كػةوح يف دلةؿ دٕةحل٥ املكيعيٌ كا٩ذُم األمؿ إىل الن١ٮًليٌ 
٥ دىؽم ٧٤ٔةء  ٬ ؾق الن١ٮًلٌيح ػ٤ٞخ أز٦ح مل٪ذضةت ٔرص اتل٪ٮيؿ، كٗر

كأدجة٫ٔ هلة، ٣ ١ٌ٪٭ة اقذ٧ؿت يف االتكةع كدؿًلخ  (1)٨٦ ٝجي٢ ديكةرت
دأزي٬ة ىلع ال١سيي٨. كيف ا٣ٞؿف اثلة٨٦ ٔرش امليبلدم صةء رد ٢ٕٚ 

ي٫ جلٞؽ ا٢ٕٞ٣، ككو٢ يف اجل٭ةيح ىلع ديةر الن١ٮًلٌيح ثذىؽٌ  ٍاي٧ة٩ٮي٢ اك٩
ذجةر ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم يف  إىل االنكؽاد أك اال٩٘بلؽ املٕؿيف، كػ٤ٜ أز٦ح أل

ٓ ٚؿٝنة ثني ظٞيٞح النػٰء ٩ُةؽ ا٣ٌٞةية ا٤ٛ٣كٌٛيح كالالك٦يٌ  ح، كًك
٫ ال ي٧ك٨ ٦ٕؿٚح ، كاقت٪ذش أ٩ٌ (2))اجلٮ٦ي٪ٮف( كّة٬ؿق )ا٣ٛي٪ٮ٦ي٪ٮف(

                                                                                              

٥ ٨٦ ذ لٟ ٚٞؽ قة٥٬ ٔرب تن١ي٫١ ثةإلدرااكت احلٌكٌيح ثجرش الن١ٮًليح يف ٩ُةؽ 1) ( كبةلٗؿ
ا٣ٌٞةية املعكٮقح، ك٦ة دـاؿ املنةلك اجلةمبح ٨ٔ ذ لٟ حتةرص امل١ٛؿي٨ ا٣٘ؿبحني. كمٌةٚنة 

[؛ ٧٠ة ذ٬ت ٩subjectivismْؿيذ٫ ا٩ذ٭خ إىل الادة٩يح ] إىل ذ لٟ رب٧ة ي٧ك٨ اداعء أفٌ 
ؽظكني زادق، "پژك٬یش دُجيُف در ٦ٕؿٚخ ٫ ثةين الادة٩يح )راصٓ/ حم٧ٌ بلٕي إىل أ٩ٌ ا

 (.23-22م٪ةیس ٦ٕةرص" ]دراقح ٦ٞةر٩ح يف ٩ْؿيح املٕؿٚح املٕةرصة[، ص
كال ي٪ٛؾ إىل  Phenomena ا٣ْٮا٬ؿ ا٣ُجيٕيح ( ا٢ٕٞ٣ يف ٦ؾ٬ت اك٩خ ال يٕؿؼ إاٌل 2)

 كيكيجؽية/ اجلٮ٦ي٪ٮف )ثةلبلدح٪يح/ ككرد يف.« Noumenaظٞةاٜ األميةء يف ذكاد٭ة 
noumenon ٬ٮ مى٤ُط ٤ٚكٌَف كيٞىؽ ث٫ كيؿاد٫ٚ يف االقذؼؽاـ ا٤ٛ٣كٌَف اليشء يف )

(. كمى٤ُط Ding an sichكبةألملة٩يح/  thing in itselfذاد٫ )ثةإل٩ك٤ييح/ 
ٕن  مى٤ُط  أوجط إي٧ة٩ٮي٢ اك٩خ ز٥ٌ  ة ظٌّت صةء ث٫ ا٣ٛي٤كٮؼ األملةينٌ اجلٮ٦ي٪ٮف ل٥ يك٨ مةا

ُن  ة ثة٤ٛ٣كٛح الاك٩تيح. كاملٞىٮد ثةليشء يف ذاد٫ ٬ٮ احلٞيٞح األقةقيح ل٤يشء اجلٮ٦ي٪ٮف مؿدج
( νοούμενoνا٣يت دك٨٧ كراء ا٣ْٮا٬ؿ. أو٢ لك٧ح ٩ٮ٦ي٪ٮف ٬ٮ أو٢ يٮ٩ةين ٨٦ لك٧ح )

( ك٦ٕىن ٬ ؾق اللك٧ح ٬ٮ أٔذٞؽ أك أٔين. كدمٓ ٬ ؾق اللك٧ح ثةل٤٘ح νοέωاملنذٞح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ )
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ت ٦ٓ ٦ي٪ٮف أك النػٰء يف ٩ٛك٫، ث٢ إٌف ٦ة ٩ٕؿ٫ٚ ٨٦ الٮاٝٓ ٬ٮ ٦ة يرتًلٌ اجلٮ
ةقٌيح كا٣ٛة٧٬ح، كاجلتيضح َم أ٩٪ة ٩ٕؿؼ املُٕيةت احلٌكػٌيح يف مؿظ٤ح احلكٌ 

ؾا قٍٞ  ٦ة يْ٭ؿ ال ٦ة ٬ٮ كاٝٓ؛ ك٩ٕؿؼ ا٣ٛي٪ٮ٦ينن ال اجلٮ٦ي٪ٮف. كب٭ 
ة يف مكت٪ٞٓ ا٣جكبٌيح املٕؿٌٚيح، كداٚٓ ثرصاظح ٌن ٨ٔ الادة٩ٌيح  اك٩ٍ أي

ؽ، ث٢ ٔؽَّ ٬ ؾا أ٥٬ ٩ذةاش ٤ٚكٛذ٫.  كًوٍؽؽ املنة٬ًؽ ٦ٞةث٢ ًوٍؽؽ املنة٬ى
كبٕؽ أف ٩ٍف أذجةر ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم يف ٩ُةؽ ٦ة كراء ا٣ُجيٕح كأ٦سةهلة، ٝج٢ 

٫ ي٧ك٨ ٨٦ ػبلؿ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل أذجةر ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل، ث٢ ذ٬ت إىل أ٩ٌ 
 .(1)الالت يف ٬ ؾا املضةؿإزجةت ٌٌٝيح "اهلل مٮصٮد"، كأٝةـ اقذؽ

دؿًلخ آراء اك٩ٍ دأزينا ٠جينا يف ا٤ٛ٣كٛةت ا٣٘ؿبيح، كػةوح ا٤ٛ٣كٛةت 
األكربيح، كّ٭ؿت ٩تيضح ل٤ذأزؿ ثذٕةحل٫٧ كأٚاكرق ال١سي املؽارس ا١ٛ٣ؿٌيح ٦٪ؾ 

                                                                                              

. يكذؼؽـ مى٤ُط ٩ٮ٦ي٪ٮف noumena( كبةل٤٘ح البلدح٪يح νοούμεναٮ٩ة٩يح ٬ٮ )احل
بنك اعـ ٧٠ى٤ُط مٌةد كذا ٔبلٝح ٦ٕة٠كح ٦ٓ مى٤ُط ٚي٪ٮ٦ينن 

Phenomenon كيٞىؽ ث٧ى٤ُط ٚي٪ٮ٦ينن/ ا٣ْة٬ؿة، أم ّٮا٬ؿ األميةء أك األميةء .)
م أميةء كم يشء ٨٦ األأ٨٦ اخلةرج أك املٮاًيٓ ا٣يت دذ٤ٞة٬ة احلٮاس. كا٣ٛي٪ٮ٦٪ٮف ٬ٮ 

 ك ٬ ؾا احلؽث قحذ٥ٌ أ٬ ؾا اليشء  فٌ أظؽث ٨٦ احلٮادث ٦٭٧ة اكف، ٣ ك٨ هل ارشط كاظؽ ٬ٮ 
 اقذٞجةهل ٨٦ َؿيٜ احلٮاس. )املرتص٥(

( ظكني زادق، حم٧ؽ، "٤ٚك٫ٛ دي٨" ]٤ٚكٛح ادلي٨[، ا٣ٛى٢ األكؿ كاثلةين كالؿاثٓ؛ املؤ٣ٙ 1)
]الن١ٮًليح كا٣جكبيح[، ٚى٤ي٫ ٦ٕؿٚخ ٤ٚكٍف، ا٣ٕؽد ٩ٛك٫، "ماك٠يخ كنكبيخ گؿایی" 

 .118-57، ص1383، ػؿي5ٙ
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 (1)ف ال٤يرباحٌلح ادليجيٌح ٚؿيؽريٟ مبليؿ٦ةػؿٔرصق إىل يٮ٦٪ة ٬ ؾا. يٞٮؿ مؤقٌ 
ةت/ ال ي٧ك٨ يٌ ىلع رؤيح اك٩ٍ يف دلةؿ أذجةر ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل يف اإلهل   ٢ٕٚو  ٠ؿدٌ 

احلىٮؿ ىلع الرشيٕح ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿم، كال ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ ا٤ٕ٣ٌم، 
 كإ٧٩ة ي٧ك٨ الٮوٮؿ إىل الرشيٕح ٨ٔ َؿيٜ اتلضؿبح ادليجيٌح.

 ٥ كىلع أم ظةؿ ٚةبلعر ظٮؿ ا٢ٕٞ٣ كأذجةرق اقذ٧ؿ يف ا٣٘ؿب، كبٗؿ
اتلضؿيبيٌح، ٚٞؽ ّ٭ؿ يف ا٣ٕٞٮد األػية أك الن١ٮًلٌيح أك ا٣جكبيٌح أز٦ةت 

ثٕي ابلةظسني اٌلي٨ أكؽكا مٌؿة أػؿل ىلع أذجةر ا٢ٕٞ٣، كٝةمٮا ثإظيةء 
ا ظٮؿ  دأقحكٌيح أوعةب اتليةر ا٣ٕٞبلين. ك٨٦ ٬٪ة ٦ة يـاؿ ابلعر مكذ٧ؿن

 .(2)أذجةر ا٢ٕٞ٣

 اهػكو في رؤية اهىفمرين اهىسهىين

يذ٤ُت ابلعر ظٮؿ دةريغ مكأ٣ح أذجةر ا٢ٕٞ٣ ٔ٪ؽ امل١ٛؿي٨ املك٧٤ني 
دلةالن أكقٓ ممة حن٨ ٚي٫ ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ يف مكأ٣ح ٔبلٝح ا٢ٕٞ٣ كادلي٨ ٔ٪ؽ٥٬، 
ٮع دراقح مٮٌقٕح. كمٮٝٙ امل١ٛؿي٨ املك٧٤ني يف ٬ ؾق  كيكذعٜ ٬ ؾا املًٮ

اجلىٮص ىلع  املكأ٣ح ٦أػٮذ اغبلنة ٨٦ اجلىٮص اإلقبل٦ٌيح، إذ أٌكؽت د٤ٟ
                                                                                              

(1) Friedrich Schleiermacher. 
( راصٓ/ ظكني زادق، حم٧ؽ، "٤ٚك٫ٛ دي٨" ]٤ٚكٛح ادلي٨[، ا٣ٛى٢ األكؿ؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، 2)

، 5"ماك٠يخ كنكبيخ گؿایی" ]الن١ٮًليح كا٣جكبيح[، ٚى٤ي٫ ٦ٕؿٚخ ٤ٚكٍف، ا٣ٕؽد
 .92-91، ص1383ػؿيٙ
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املاك٩ح اخلةٌوح كابلةرزة ل٢ٕٞ٤ يف املٕؿٚح اإلنكة٩ٌيح. ك٬٪ةؾ ال١سي ٨٦ اآليةت 
ح ٨٦ الؿكايةت أ٩ٌ  ٫ احلٌضح كالؿكايةت ا٣يٌت ا٦ذؽظخ ا٢ٕٞ٣، كٝؽ ثحٌ٪خ دل٧ٔٮ

ة تلٕةحل٥ أ٢٬ ابليخ (1)ابلةَ٪ح، إىل ص٪ت احلٌضح ا٣ْة٬ؿة ٞن  . ك٨٦ ٬٪ة كٚ
ٚإف األ٩بيةء كاألا٧ح األَ٭ةر ٥٬ احلضح ا٣ْة٬ؿة، كا٣ٕٞٮؿ َم احلضح ابلةَ٪ح. 

يذ٥ د٧يي٬ة كحتؽيؽ٬ة  ح األ٩بيةء كاألا٧ح يٌ ك٨٦ الٮاًط أٌف أذجةر كظضٌ 
 ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣، كاالقذؽالؿ ا٣ٕٞيل.

٠ٌؿمٮا دكر  كاألا٧ح األَ٭ةر  مٌةٚنة إىل ذ لٟ ٚإف اجلب األكؿـ 
٥ ا٤٧ٕ٣ٌيح كا٧٤ٕ٣يح، كاقذؼؽمٮق ٧ٔبلن كاقذٛةدكا ٦٪٫ يف ا٢ٕٞ٣ يف قيد٭

ؽيٌ  ٞى ٕى كاألا٧ح  ح. كاالظذضةصةت امل٪ٞٮ٣ح ٨ٔ اجلب إزجةت اتلٕةحل٥ ا٣
 .(2)ىعة إلزجةت ٬ ؾا املؽٌ دٕؽُّ دحلبلن ٝٮي   املٕىٮمٮف 

كال٤ُيٙ يف األمؿ ٬ٮ أ٩٪ة ث٧ؿاصٕح اجلىٮص ادليجٌيح ٩ؽرؾ أٌف ا٣ٞي٧ح 
ذجةر املٕ ؿيف لئلدرااكت احلٌكػٌيح ٦جين ىلع دحل٢ ا٢ٕٞ٣ كدأييؽق. كيف كاأل

ألظؽ املرشًلني ظؽكث ا٣ٕةل٥ ٨ٔ  إظؽل ٦٪ةّؿاد٫ أزجخ اإل٦ةـ الىةدؽ 
َؿيٜ إدرااكت احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح. ًٚٞج٢ ذ لٟ النؼه ادلحل٢، كا٦ذؽح 

/ اإل٦ةـ  أعربت وأكسؾت، كًْج وأضف٘ج، كًػ قًْٕجى أٗا ال  ٝةابلن
                                                                                              

 .16، ص 1( راصٓ/ اللكيين، حم٧ؽ ث٨ يٕٞٮب، الاكيف، ج 1)

 ؛ املض٤ّس، حم٧ؽثةٝؿ، 29-11( راصٓ/ املىؽر الكةثٜ، ٠ذةب ا٢ٕٞ٣ كاجل٭٢، ص2)
 ؛ ٠ذةب االظذضةج، 161-81، ص 2حبةر األ٩ٮار، ٠ذةب ا٢ٕٞ٣ كاجل٭٢، ج 

ي٬ة. 11ك 9ج   ٗك
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ةأةطارٗا، أك ـٕك٘اق ةآذاٗ٘ا، أك شٕٕ٘اق ةٕ٘اعؽٗا أك ذً٘اق  ٔا أدرًل٘اقٌٗتِ إال 
ٜاٌس اخلٕؿ كيه ال  ؽت احل ٜاٚ٘ا أك ملف٘اق ةأكى٘ا...، ًاؿ أةٜ قتػ اهلل/ َذ ةأو

 .(1)«ح٘ىف شيئنا ةنري دحلِ َٕا ال يٌؽف اّـْٕث ةنري مطتاح
٫ ىلع أ٩ٌ كب٧بلظْح ركح اإلقبلـ اجلٌٞيح ا٣يٌت دؤًلؽ أذجةر ا٢ٕٞ٣  ٫ كدًٕؿ

احلٌضح ابلةَ٪ح، ث٢ األقةس ل٤عضح ا٣ْة٬ؿة، ٚٞؽ ا٣زتـ أدجةع اإلقبلـ يف ٢ّ 
كا  كأ٢٬ ابليخ  ٬ؽايح اجلب  ؽُّ ة كىلع مؿِّ اتلةريغ، ٔك ؾا اجل٭ش داا٧ن ث٭ 

نكة٩ٌيح. كأ٦ة اتليةر األػجةرم ٨٦ ثني ٧٤ٕؿٚح اإلا٢ٕٞ٣ أ٥٬ َؿيٜ أك أداة ل
ىلع ا٢ٕٞ٣  دٞؽي٥ ركايةت املٕىٮ٦ني ك أدجةع ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ 

يؤ٦٪ٮف ثةٔذجةر ح ا٢ٕٞ٣، ث٢ إٌف األػجةريني املٕذؽ٣ني يٌ ٤ٚحف ث٧ٕىن ٩َف ظضٌ 
ذٞةديٌح اإلقبل٦ٌيح. كالؿؤيح األقةقٌيح األ٥٬ ٔ٪ؽ٥٬ َم  ا٢ٕٞ٣ يف اتلٕةحل٥ األ

يح، ػإي٧ة٩٭٥ ثٕضـ ا٢ٕٞ٣ ٨ٔ تنؼيه مبلاكت كمىة٣ط األظاكـ الن ٔؿ
٤خ كيٮوٮف  ٚنة إىل ٬ ؾا ٚٞؽ ٩ٞي ثٕؽـ إدػةؿ ا٢ٕٞ٣ يف ٬ ؾا املضةؿ. مٌة

ح ل٤ٛ٤كٛح كامل٪ُٜ،  مٮاٝٙ ٦تنؽدة ٨ٔ ثٕي ٧٤ٔةء ٬ ؾا اتليةر ٦ٕةًر
ؾا  د٤ٟ ا٤ٛ٣كٛح كامل٪ُٜ املأػٮذاف ٨٦ احلٮ٩ة٩حني، ال أ٩٭ة خمة٣ٛح ل٢ٕٞ٤. كب٭ 

ـاع ٨٦ ٚإف ٩ـاع األػجةريني ال يؽكر ظٮؿ أذجةر ا٢ٕٞ٣. ٚ٭٥ ٨٦ ص٭ح يف ٩
األوٮحلني، ك٨٦ ص٭ح أػؿل ٦ٓ ا٣ٛبلقٛح. كيف مٮٝٛ٭٥ ٝجةؿ األوٮحلني 

ح ا٢ٕٞ٣ ٨٦ ثةب ٠ٮ٫٩ راثٓ األد٣ح يف ا٫ٞٛ٣، ال ٨٦ ثةب يٌ ٩ؿا٥٬ ي٪ٛٮف ظضٌ 
                                                                                              

؛ 1، ح293-292، ص42ظيؽ، ابلةب( الىؽكؽ، ٔيٌل ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ثةثٮي٫، اتلٮ1)
 ، 11؛ كًلؾ لٟ راصٓ/ ج 13، ح 39، ص 3املض٤ّس، حم٧ؽثةٝؿ، حبةر األ٩ٮار، ج 

 .12، ح 211ص 
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، كبٌٕ٭٥ يف مٮاص٭ذ٫ ل٤ٛ٤كٛح ي٪١ؿ رضكرد٫ (1)٠ٮ٫٩ أداة ٣ٛ٭٥ اجلىٮص
ا ثأ٩ٌ  بؽالن ٔ٪٭ة جيت ٫ ل٥ يؤ٨٦ حلؽ اآلف مؼه ٨ٔ َؿيٜ ا٤ٛ٣كٛح، ك٦ٕذٞؽن

ادجةع االقذؽالالت الٮاردة يف ٩ىٮص اآليةت كالؿكايةت، كاالقذٛةدة ٦٪٭ة يف 
إزجةت اتلٕةحل٥ ادليجٌيح ٨٦ ٝجي٢ كصٮد اهلل، ككظؽا٩حذ٫، كقةاؿ وٛةد٫، 

 كاجلجٮة، كاإل٦ة٦ح كأ٦سةهلة.
ك٨٦ ص٭ح أػؿل ٚإف االتةق اجلٞيل ل٧٤عٌؽزني يف ثؽايح ٔرص ا٣٘يجح ال 

ٔذجةر ا٢ٕٞ٣. ١ٚذةب دٮظيؽ الىؽكؽ يبنٌي أقًم كأرىق املٛة٬ي٥ يٕين ٩َف ا
 ا٤ٕٞ٣ٌيح يف ثةب اتلٮظيؽ كالىؽكؽ أم٭ؿ رٌكاد ٬ ؾا اتليةر.

 كاحلةو٢ ٬ٮ أ٩٪ة ٩بلظِ كصٮد اخلبلؼ ثني أدجةع ٦ؽرقح أ٢٬ 
ظٮؿ رضكرة االقذٛةدة ٨٦ ا٤ٛ٣كٛح الكةاؽة، ث٢ كيف أذجةر٬ة،  ابليخ 

القت٪ةد إىل ا٢ٕٞ٣ يف تنؼيه ثٕي املكةا٢ ا٤٧ٕ٣ٌيح، أك يف مكأ٣ح إماك٩ٌيح ا
٣ ك٨ ال ي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ىلع مؼىٌيح ثةرزة تن١ٟ ثةجل٤٧ح يف أذجةر ا٢ٕٞ٣ أك 
د٪ٛي٫. ٚةجل٧يٓ ٦ذٛٞٮف ىلع أذجةر ا٢ٕٞ٣ يف االقذؽالؿ ىلع املكةا٢ 
ؾا ال ي٧ك٨  ذٞةديٌح كًلؾ لٟ أذجةرق يف ٚ٭٥ اجلىٮص ادليجٌيح. كب٭  األ

يع٫/ يٌ ني ٩َف ظضٌ لؤلػجةري ح ا٢ٕٞ٣؛ ألف ٩ٛي٫ ال يجكض٥ ٦ٓ ٦ج٪ة٥٬. دًٮ
ح ا٢ٕٞ٣، يٌ إ٩٭٥ أػجةريٮف ي٤٧ٕٮف ثةلؿكايةت ك٦٪٭ة الؿكايةت املؤًلؽة ىلع ظضٌ 

                                                                                              

( ابلعر ظٮؿ أذجةر كظضيح ا٢ٕٞ٣ يف رؤيح األػجةريني كدراقح لك٧ةد٭٥ حبةصح إىل دلةؿ آػؿ. 1)
ؿة اعثؿة إىل مؤ٣ٛةد٭٥ الؿؤيح ا٣يت نكب٪ة٬ة ٣ٕة٦ح األػجةريني املٕذؽ٣ني ٩ةمبح ٨ٔ ٩ْ

ٮع ثةتلٛىي٢ ك٬ٮ/ "٦ٕؿٚخ ديىن؛  كمؤ٣ٛةت ٦٪ذٞؽي٭٥. كيف ٠ذةب آػؿ حبس٪ة ٬ ؾا املًٮ
 ٔٞبل٩يخ ك٦٪ةثٓ" ]املٕؿٚح ادليجيح؛ ا٣ٕٞبل٩يح كاملىةدر[، ا٣ٛى٢ الكةدس كاثلة٨٦.
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كىلع ٬ ؾا األقةس ٠يٙ ي١٧٪٭٥ تة٢٬ ٦س٢ ٬ ؾق الؿكايةت، كػةوح 
ٚنة إىل ذ لٟ ال ييبلظِ  ؟ مٌة كصٮد الؿكايةت ا٣يٌت دٕؽُّ ا٢ٕٞ٣ ظٌضحن ثةَ٪حن
 .(1)اػذبلؼ ٠جي يف ابليٕؽ ا٣ِٛٞم ثني وةظت اجلٮا٬ؿ كوةظت احلؽااٜ

كىلع أم ظةؿ ٚإف دراقح وعح أك ق٥ٞ ٬ ؾا اتلع٤ي٢ حبةصح إىل دلةؿ آػؿ 
ظٮؿ أذجةر ا٢ٕٞ٣ ىلع رأم األػجةريني. ٣ ك٨ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ  يؽكر كحبر أكقٓ

أدجةع ا٣ٞؿآف كأ٢٬  ٬٪ة بنك إدمةل/ ٣ٞؽ ظْٰ ا٢ٕٞ٣ ىلع مؿِّ اتلةريغ ثذأييؽ
كامل١ٛؿي٨ املذأزؿي٨ ث٭٧ة. كأ٦ة اٌلي٨ اثذٕؽكا ٨ٔ ا٣ٞؿآف كأ٢٬  ابليخ 
ا  ابليخ  ٚٞؽ قُٞٮا يف مكت٪ٕٞةت ػُية. كًل٪٧ٮذج ل لٟ كاقت٪ةدن

لن٭ةدة دةريغ ا١ٛ٣ؿ ٚٞؽ اثذل ثٕي ثةإلٚؿاط كبٕي آػؿ ثةتلٛؿيٍ يف دلةؿ 
ظٌّت أ٩٭٥ أ٩كؿكا ا٢ٕٞ٣ يف دلةؿ  ابلعر املٕؿيف ظٮؿ أذجةر ا٢ٕٞ٣ كأظاك٫٦،

ذٞةديٌح ا٣يٌت دثجخ ثة٢ٕٞ٣، أك يف ٚ٭٥ اجلىٮص كاختؾكا املك٤ٟ  املكةا٢ األ
ا٣ْة٬ؿم املذُؿؼ، ٚٞةلٮا ثذضكي٥ اهلل قجعة٫٩ كدٕةىل؛ ظٌّت كو٢ ث٭٥ احلةؿ 

اإىل مح٢ آيةت ٨٦ ٝجي٢/  ى  ا ضى ى  ٍي ضى ْى ٕى ٍ ٍى كىال بُّ اءى رى ى ٖي الؽَّمٍحٰ ك (2)كىسى ىلعى
ٜىل خى ـٍ ٍؽًش ا ، ىلع ٦ٕ٪ة٬ة ا٣ْة٬ؿم. ك٦ٞةث٢ ٬ ؤالء أكؽ ىلع أذجةر (3)اٍّكى

ا٢ٕٞ٣ دميٓ احل٧١ةء كدم٭ٮر املذلك٧ني املك٧٤ني ابلةرزي٨ ميٕح كق٪ح، ٚأيٌؽكا 
                                                                                              

٬( ٨٦ ٠جةر ا٧٤ٕ٣ةء 1266 - ـه1192( وةظت اجلٮا٬ؿ ٬ٮ النيغ حم٧ؽ ظك٨ اجلضَف )1)
٬( ٨٦ ٠جةر 1186 - ـه1117ٮحلني، كوةظت احلؽااٜ ٬ٮ النيغ يٮقٙ ابلعؿاين )األو

 ا٧٤ٕ٣ةء األػجةريني. )املرتص٥(

 .22( قٮرة ا٣ٛضؿ/ 2)

(3 /  ٫  َ  .5( قٮرة 
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ذٞةديٌ  ح. كأ٦ة ادلٚةع ا٣ٕٞبلين ٨ٔ أوٮؿ ادلي٨ أك دٕةحل٫٧ األقةقٌيح األ
٭ٮر احل٧١ح كامل٪ُٜ ثح٪٭٥ إىل اآلف احل٧١ةء املك٧٤ٮف ٦٪ؾ احلٮـ األكؿ ٣ْ

ة اختؾكا ٦س٢ ٬ ؾا االتةق، مؤًلؽي٨ ىلع أذجةر ا٢ٕٞ٣  ٕن ٨٧ٚ الٮاًط أ٩٭٥ دمي
كا ا٢ٕٞ٣ أ٥٬ أداة أك َؿيٜ ل٧٤ٕؿٚح اإلنكة٩ٌيح. ؽُّ  كاحلف، ٔك

كاحلةو٢ أٌف ا٢ٕٞ٣ يٕؽُّ أ٥٬ َؿؽ أك أدكات املٕؿٚح اإلنكة٩ٌيح يف رأم 
ةاؿ امل١ٛؿي٨ املك٧٤ني. كماك٩ح ا٢ٕٞ٣ يف املٕؿٚح ا٣ٛبلقٛح كاملذلك٧ني ث٢ كق
٫ ال يي٧ك٨ ا٣تن١يٟ ٚي٭ة أك إ٩كةر٬ة إال ٨ٔ اإلنكة٩ٌيح ٝٮٌيح إىل درصح أ٩ٌ 

ا ل٧٤ٕؿٚح، ١ٚيٙ ي٧ك٨  ة ٦ٕذربن ٞن َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ ٩ٛك٫. كإذا ل٥ يك٨ ا٢ٕٞ٣ َؿي
رق؟ ثٮاقُح ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ ٗي املٕذرب إٝة٦ح اقذؽالؿ ٔٞيل ٦ٕذرب ىلع ٔؽـ أذجة

إٌف ٩َف أذجةر ا٢ٕٞ٣ ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ كاالقذؽالؿ ا٣ٕٞيل ٬ٮ يف الٮاٝٓ إزجةت 
ذجةرق. مٌةٚنة إىل ٬ ؾا، إٌف أذجةر احلٮاٌس ٦جين ىلع أذجةر ا٢ٕٞ٣، ٧٠ة أٌف  أل
ا٢ٕٞ٣ ٬ٮ ٦ٕيةر أك َؿيٜ دٞٮي٥ دٛكيات املاكمٛةت ا٣ٕؿٚة٩ٌيح أك ىلع األ٢ٝ 

د٧يي وؽٝ٭ة ٨٦ ٠ؾث٭ة. كًلؾ لٟ ىلع  ٬ٮ أظؽ َؿؽ دٞٮي٧٭ة، ٚجٮاقُذ٫ يذ٥
٥ ٨٦ أ٩ٌ  ٫ يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ك٩ْؿٌيح املٕؿٚح ادليجٌيح ال أذجةر ل٧٤ؿصٌٕيح الٗؿ

يف ٩ٛك٭ة، ٣ ك٨ٌ أذجةر٬ة يف ٥٤ٔ ادلي٨ أك ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ادليجٌيح  (1)املٕؿٌٚيح
ؿز ثة٢ٕٞ٣ يف وٮرة اقت٪ةد٬ة إىل ٝٮؿ املٕىٮـ  ٫٤٧. كبربًلح أذجة حيي ر ٔك

                                                                                              

[ يف ا٣ٛى٢ اثلة٨٦، كاملؿصٕيح Authority-( قيأيت ابلعر ظٮؿ املؿصٕيح ]مؿصٕيخ1)
ذ٧ةد ىلع أٝٮاؿ كآراء أ٢٬  الؿأم كاخلربة يف لك ٚؿع ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٛ٪ٮف، املٕؿٚيح دٕين األ

٨٦ ص٭ح ٠ٮ٩٭٥ أوعةب رأم كأ٢٬ ػربة ك٦٭ةرة. ٚي٧ة يؿدجٍ ثةملؿصٕيح كأذجةر٬ة راصٓ/ 
ٜ(44-43ظكني زادق، حم٧ؽ، "٦جةین ٦ٕؿٚخ ديىن" ]أقف املٕؿٚح ادليجيح[، ص ٌٞ  . )املع
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٫ ث٧كةٔؽة املؿصٌٕيح يف ادلي٨، ي٪ٛذط ثةبه كاقٓ أ٦ةـ اإلنكةف. كاجلتيضح َم أ٩ٌ 
ح ٠جية كمةم٤ح ٨٦  ٧ي٧ح الٮيح كاإلهلةـ إىل املؿصٌٕيح دذٮٚؿ دل٧ٔٮ ا٢ٕٞ٣ ًك
املٕةرؼ احلٞيجٌيح كاملٕذربة؛ قٮاء املٕةرؼ ا٣يٌت ال دذٮٚؿ ل٤٪ةس ا٣ٕةديني اعدة 

ا٣يٌت ال ي٧ك٨ ظىٮهلة ٔرب ثةٌف األدكات ثٮاقُح قةاؿ األدكات كا٣ُؿؽ، أك 
 .(1)كا٣ُؿؽ، أك املٕةرؼ ا٣يٌت ي٧ك٨ ظىٮهلة هل٥ بكةاؿ األدكات كا٣ُؿؽ

 ذكيكة اهػكو

مى٤ُط "ا٢ٕٞ٣" مكذ٢٧ٕه يف ٤ٔٮـ ٔؽيؽة ٨٦ ٝجي٢ الالكـ، كا٤ٛ٣كٛح 
٥٤ الٮصٮد ]األ٩ُٮلٮصي [، كامل٪ُٜ، ك٤ٚكٛح األػبلؽ، ك٩ْؿٌيح املٕؿٚح، ةٔك

أك اقذ٧ٕةالت ٔؽيؽة يف اوُبلح ا٤ٛ٣كٛح كالالكـ. ك٦ٓ أٌف كهل ٦ٕةين 
ٓو  اقذٕؿاض املى٤ُعةت كارشظ٭ة كحت٤ي٤٭ة بنك ٦ٌٛى٢ حيذةج إىل حبرو كاق

، ٣ ك٨ ي٧ك٨ ٬٪ة اقذٕؿاً٭ة بنك دل٢٧ ٧٠ة ييل/ ٜو ٠سيو  كحتٞي
٢ كاإلدراؾ ا٣ٕٞيل.2 ٌٞ  . ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم أك ٌٝٮة اتلٕ
 دؽثي مؤكف احليةة.. ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل أك ٌٝٮة 1
 . املضٌؿد اتلةـ أك املضٌؿد اٌلم ٬ٮ دلٌؿده ٨٦ املةدة كاملةٌديٌةت يف ذاد٫ كإٔٚةهل.1
 . الىةدر األكؿ اٌلم يٕرٌب ٔ٪٫ اعدة ثػ"ا٢ٕٞ٣ األكؿ".2

                                                                                              

ادليجيح[، ا٣ٛى٢ اثلةين  ( راصٓ/ ظكني زادق، حم٧ؽ، "٦جةین ٦ٕؿٚخ ديىن" ]أقف املٕؿٚح1)
كاثلة٣ر، كاملؤ٣ٙ ٩ٛك٫، "٦ٕؿٚخ ديىن؛ ٔٞبل٩يخ ك٦٪ةثٓ" ]املٕؿٚح ادليجيح؛ ا٣ٕٞبل٩يح 

 كاملىةدر[، ا٣ٞك٥ اثلةين.
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 . امل٤ٕٮ٦ةت كاألٚاكر األٌكحٌلح ا٣يٌت َم ٦جةدئ اتلىٮرات كاتلىؽيٞةت.3
 اال٠تكةثٌيح املأػٮذة ٨٦ د٤ٟ املجةدئ.. امل٤ٕٮ٦ةت أك األٚاكر 4
 . ٤ُ٦ٜ ال٧يؽرًؾ، أ٥ٔ ٨٦ ا٢ٕٞ٣ أك اجلٛف أك ٗي٧٬ة.5

 .(1)ك...
٤ي٫ ٚإف ا٢ٕٞ٣ يف ا٤ٛ٣كٛح ي٤ُٜ أظية٩نة ىلع ا٣ٞٮٌ  ة اإلدرا٠ٌيح، كأظية٩نة ٔك

ح ة، كأظية٩نة ىلع اإلدرااكت ابلؽ٬يٌ ىلع اإلدرااكت احلةو٤ح ٨٦ د٤ٟ ا٣ٞٮٌ 
اإلدرااكت اجلْؿٌيح كال١كبٌيح ٍٚٞ، ك٬ ١ؾا. يٞىؽ ٍٚٞ، كأظية٩نة ىلع 

ة ل٢ٕٞ٤،  ٥٤ األػبلؽ ٦ٕىن ػةون ا٣ٛبلقٛح املك٧٤ٮف يف احل٧١ح ا٤٧ٕ٣ٌيح ٔك
ة آػؿ ٦٪٫ يف احل٧١ح اجلْؿٌيح . كيف ا٣ٕرص (2)٧٠ة أ٩٭٥ يٞىؽكف مى٤ُعن

احلةرض أظية٩نة يؿاد ٨٦ ا٢ٕٞ٣ مى٤ُطه آػؿ ك٬ٮ ا٣ٕٞبل٩ٌيح أك اآلراء الكةاؽة 
ن٭ٮرة املٞجٮ٣ح دلل دميٓ اجلةس أك اغبلحذ٭٥. كامل٭٥ يف ٬ ؾا ال١ذةب ٬ٮ أف كامل

٩ؿل أٌم ٦ٕىن ٬ٮ املٞىٮد ٨٦ ٬ ؾا املى٤ُط يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح؟ كبٕجةرة أػؿل 
٦ة َم ظٞيٞح ا٢ٕٞ٣ يف ٬ ؾا املضةؿ كب٧بلظْح ٬ ؾا االقذ٧ٕةؿ اٌلم ٬ٮ أظؽ 

 ٬ة أوة٣ح؟ا٣ُؿؽ املٕؿٌٚيح ٔ٪ؽ اإلنكةف، ث٢ أ٧٬٭ة كأكرث
                                                                                              

، 3راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج (1)
؛ اث٨ 21-18لاكيف، ص؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، ارشح أوٮؿ ا514-513ك 419-418ص

ح ٠نةؼ 88قح٪ة، ٠ذةب احلؽكد، يف/ رقةا٢ اث٨ قح٪ة، ص ؛ اتل٭ة٩ٮم، حم٧ؽٔيل، مٮقٔٮ
 .1211-1194، ص 2اوُبلظةت ا٣ٛ٪ٮف كا٤ٕ٣ٮـ، حتٞيٜ ٔيل دظؿكج، ج 

 راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح،  (2)
 .419، ص 3ج 
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يجؽك أٌف اوُبلح ا٢ٕٞ٣، كا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ىلع أقةس 
ة اإلدرا٠ٌيح ا٣يٌت ثٕي اتلٕؿيٛةت ٧٠ة قيأيت اتلٕؿض هل، يأيت ث٧ٕىن ا٣ٞٮٌ 

ي٧ك٨ ث٭ة إدراؾ الٮإٝيةت ث٪عٮ ّلك، ك٩ي٢ املٕؿٚح ث٭ة. كببيةف أدؽ، اإلنكةف 
مؤك٫٩ أك كّةا٫ٛ إدراؾ املٛة٬ي٥ ة ػةوح ثةق٥ "ا٢ٕٞ٣" ك٨٦ دم٤ح دلي٫ ٝٮٌ 

 اللكٌٌيح، كاتلٕؿيٙ كاالقذؽالؿ.
٤ي٫ ٨٧ٚ أص٢  اتلٕؿيٙ املؾ٠ٮر ٦جين ىلع ٔؽة كّةاٙ ل٢ٕٞ٤. ٔك

ؾق ا٣ٞٮٌ  ة اإلدرا٠ٌيح ي٤ــ ابلعر يف كّةا٫ٛ. الٮوٮؿ إىل دٕؿيٙ دٝيٜ ل٭ 
ة إدرا٠يٌح كىلع أقةس ٬ ؾا ابلعر ي٧ك٨ دٕؿيٙ ا٢ٕٞ٣ ث٧ة ييل/ ا٢ٕٞ٣ ٝٮٌ 

ـ ثى٪ةٔح املٛة٬ي٥ اللكٌيٌح كإدرا٠٭ة ث٧كةٔؽة ا٣ٞٮل األػؿل أك ثؽكف دٞٮ
مكةٔؽد٭ة، كدٞٮـ ثذع٤ي٢ املٛة٬ي٥ ك٨٦ ػبلؿ ذ لٟ دى٢ إىل دٕؿيٛ٭ة أك 
دٞٮـ ثرتًليج٭ة كدى٪ٓ ا٣ٌٞيٌح ٨٦ ٬ ؾا ا٣رتًليت، كبذأحلٙ كد٪ْي٥ 
ة لرشكط ػةوح دٞٮـ ث٤٧ٕيٌح االقت٪جةط  ٞن ا٣ٌٞةية ص٪جنة إىل ص٪ت كٚ

٫ يف ٦س٢ قذؽالؿ، اٌلم ٬ٮ ث٪ٛك٫ ٩ٮع ٨٦ اتل١ٛي. ك٨٦ الٮاًط أ٩ٌ كاال
يكذ٢٧ٕ ا٢ٕٞ٣ يف ٝٮٌ  ٨٦ ا٣ٞٮل اإلدرا٠يٌح ل٤٪ٛف. ٣ ك٨ٌ  ةو ٬ ؾا اتلٕؿيٙ ي

ا ٦ة يؿاد ٨٦ ٬ ؾا املى٤ُط يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ٦ٛ٭ٮـ آػؿ/ يكذ٢٧ٕ  ٠سين
ة ح كاجلْؿٌيح. ٨٦ ابلؽ٬يٌ  ا٢ٕٞ٣ يف اإلدرااكت ا٤ٕٞ٣يٌح أ٥ٌٔ  ٞن ك٨٦ ٬٪ة كَج

ؾا املى٤ُط يكٮف ا٢ٕٞ٣ ث٧ٕىن اإلدراؾ ا٣ٕٞيل.  ل٭ 
٫ يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح، اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٞ٣ مةآ ك٦ذؽاكؿ يف كاحلةو٢ ٬ٮ أ٩ٌ 

 ٦ٕ٪حني ك٧٬ة/
 . ا٣ٌٞٮة اإلدرا٠ٌيح اخلةٌوح ل٤٪ٛف اجلةَٞح.2
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 . ٩ٛف اإلدراؾ ا٣ٕٞيل اٌلم ٬ٮ ٩ذةج ا٣ٌٞٮة اإلدرا٠ٌيح.1
٧ك٨ حتؽيؽ املٕىن املؿاد ٦٪٭٧ة ث٧كةٔؽة ا٣ٞؿاا٨ كالنٮا٬ؽ. ٫ يك٨٦ الٮاًط أ٩ٌ 

كىلع أم ظةؿ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إٌف ا٢ٕٞ٣ يف ٩ْؿيٌح املٕؿٚح يكذ٢٧ٕ ث٧ٕىن اإلدراؾ 
/ ابلعر ظٮؿ ا٢ٕٞ٣ ة اإلدرا٠يٌح؛ أل٩ٌ ا٣ٕٞيل أكرث ٨٦ اقذ٧ٕةهل ث٧ٕىن ا٣ٞٮٌ  ٫ أٌكالن

اجلٛف ا٤ٛ٣كٌَف ظي٪٧ة ثةملٕىن األػي أنكت ث٥٤ٕ اجلٛف ا٤ٛ٣كٌَف. كيف ٥٤ٔ 
جيؿم احلؽير ٨ٔ ٝٮل اجلٛف اإلدرا٠يٌح كاتلعؿيكيح، يذ٥ ابلعر ث٤عةظ 

ة اإلدرا٠يٌح ل٢ٕٞ٤. كزة٩ينة/ ابلعر اٌلم يُؿح ظٮؿ كصٮدم ث٪عٮ أكرب ظٮؿ ا٣ٞٮٌ 
ا٢ٕٞ٣ كاحلف كأ٦سةهل٧ة يف ٩ْؿيٌح املٕؿٚح يؽكر ظٮؿ مكأ٣ح أذجةر اإلدرااكت، 

، ك٦جنب٭ة كدؿدحج٭ة كحبٮزنة أػؿل ٨٦ ٬ ؾا ا٣ٞجي٢. كػةوح اإلدرااكت ا٤ٕٞ٣يح
٤ي٫ ال يٮصؽ يف ٩ْؿيٌح املٕؿٚح حبر ظٮؿ ػىٮص ٝٮٌ  ة إدرا٠يٌح ٨٦ ٝجي٢ ا٢ٕٞ٣. ٔك

٫ ظي٪٧ة ٩جعر ظٮؿ َؿؽ كمىةدر كأدكات املٕؿٚح، ك٩ذُؿؽ هلة ٨٦ زاكيح ظٌّت أ٩ٌ 
ؿ ٬ ؾق ا٣ُؿؽ ٦ٕؿٚيٌح، ٚإف ٩ْؿ٩ة يذض٫ اغبلنة حنٮ اإلدرااكت ا٣يٌت حتى٢ ٨٦ ػبل

. كيف ٬ ؾا ابلعر ال يرتًٌلـ ا٬ذ٧ة٦٪ة (1)كاألدكات، ال حنٮ ٩ٛف ا٣ٞٮل اإلدرا٠يٌح
ة، ث٢ ٩ٞٮـ ثبيةف كحبر  ٌن ىلع ٩ٛف ا٣ٞٮل اإلدرا٠يٌح، ك٣ ١٪ٌ٪ة ال ٩ذضة٤٬٭ة أي

                                                                                              

٩ذةاش ٦س٢ ٬ ؾا امل٪٭ش أك الؿؤيح يف ٩ْؿيح املٕؿٚح يف اغيح ا٧ٕ٣ٜ؛ ٦٪٭ة ت٪يت ابلةظر االثذبلء ( 1)
يح ل٤ؿد ىلع ٠سي ٨٦  ٚنة إىل ذ ٟل دٮٚؿ األًر ٨ ٩ْؿيح املٕؿٚح. مٌة كاخلٮض يف حبٮث ٦ذأػؿة ردجحٔ 

ٝٮة ا٢ٕٞ٣ مج٭ةت الناك٠ني. كىلع أقةس ٬ ؾا امل٪٭ش ٨٤ٚ دجُف ٬٪ةؾ ظةصح إىل إزجةت أذجةر 
٨ َؿيٜ ٬ ؾق ا٣ٞٮة ك٦س٢ ٬ ؾا  ؿح اإلماكؿ ا٣ٞةا٢ ثأ٩ك٥ دثجذٮف أذجةر ا٢ٕٞ٣ٔ  اإلدرا٠يح ليك يُي

٨ َؿيٜ  االقذؽالؿ يكذ٤ــ ادلكر؛ ث٢ إفٌ  إظؿاز وؽؽ اإلدرااكت ا٤ٕٞ٣يح ث٪عٮ ا٣ٌٞةية ٦حكٮرٔ 
ٮف اهلل ظ٢ ػةص يف مكأ٣ح ٦ٕيةر الىؽؽ كال ظةصح إىل ص٭ؽ صؽيؽ كإٝة٦ح صٮاب آػؿ. كبٕ

ؾا ابلعر بنك ٦ٛى٢ يف دلةؿ آػؿ.  قجذٕؿض ل٭ 
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ةاٙ لك كاظؽة ٨٦ ا٣ٞٮل كػةوح ٝٮٌ  ة ا٢ٕٞ٣. كًلؾ لٟ ي٧ك٨ إًةٚح أ٫٩/ يف ّك
بنك صٌؽم آلحلٌح ٢٧ٔ ٬ ؾق اإلدرااكت كًليٛيٌح ظىٮؿ ٩ْؿيٌح املٕؿٚح ال ٩ذٕؿض 

 ال٨٬ ٤ٔي٭ة، ك٦س٢ ٬ ؾق ابلعٮث ٩ٮٍل٭ة إىل ٥٤ٔ ٩ٛف اإلدراؾ كأ٦سةهل.

 اهػكو اهًعرّي واهػكو اهػىهّي 

٨٦ املةيض ابلٕيؽ كإىل يٮ٦٪ة ٬ ؾا صؿل دٞكي٥ ا٢ٕٞ٣ إىل ٝك٧ني/ 
ال١سي ٨٦ األقب٤ح،  ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم كا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل. كيف ٬ ؾا املضةؿ ٩ٮاص٫

٦٪٭ة/ أم ٝك٥ ٨٦ أٝكةـ ا٢ٕٞ٣ ٬ٮ املٞىٮد يف حبٮث ٩ْؿٌيح املٕؿٚح؟ ٢٬ 
ابلعر ظٮؿ ا٢ٕٞ٣ ٠أظؽ َؿؽ كمىةدر املٕؿٚح ين٢٧ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل؟ 
ة؟ ك٨٦ أص٢  ٌن ة أك أداة ل٧٤ٕؿٚح أي ٞن ك٢٬ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ي٧ك٨ ٌٔؽق َؿي

ؾق األقب٤ح، جيت أٌكالن د ٕؿيٙ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم احلىٮؿ ىلع إصةثح ل٭ 
كا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل كإ٣ٞةء ٩ْؿة اعثؿة ىلع ظٞيٞذ٭٧ة، ٚ٪ٞٮؿ ل٢ٕٞ٤ اجلْؿٌم 

 كا٤ٕ٣ٌٌم دٕؿيٛةته أك اوُبلظةته ٦ذٌٕؽدةه/
ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم ٌٝٮةه إدرا٠يٌحه ييؽرؾ ث٭ة اإلنكةف  اتلكؽيه األٌكؿ/

يؽرؾ ث٭ة  إدرا٠يٌحه  ةه الٮصٮدات كاألٔؽاـ. كيف املٞةث٢، ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ك٬ٮ ٝٮٌ 
اإلنكةف ٦ة يججيغ ٚػ٫٤ٕ ك٦ة يججيغ دؿًل٫؛ كين٢٧ ذ لٟ دلةل األػبلؽ 

 .(1)كا٣ٞة٩ٮف كأ٦سةهل٧ة
                                                                                              

، كرب٧ة 29( راصٓ/ صٮادم آميل، ٔجؽ اهلل، "ُٚؿت در ٝؿآف" ]ا٣ُٛؿة يف ا٣ٞؿآف[، ص 1)
يكٮف اتلٕؿيٙ الم نكج٫ املعٜٞ الكزبكارم إىل ا٣ٛةرايب ٝؿيجنة ٨٦ ٬ ؾا اتلٕؿيٙ/ 

]الكزبكارم، املبٌل ٬ةدم، « ف ثإرادد٫كا٤٧ٕ٣يح َم ا٣يت يٕؿؼ ث٭ة ٦ة مأ٫٩ أف ي٫٤٧ٕ اإلنكة»
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. اك٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم  إدرا٠ٌيحن  ةن ث٪ةءن ىلع ٬ ؾا االوُبلح يكٮف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٝٮٌ 
ك٨٦ ٬٪ة يذ٥ يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح حبر كدٞٮي٥ الك ا٣ٞٮدني اإلدرا٠يتني، أك 

ك٣ ك٨ ٢٬ ي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ىلع ٦س٢ ٬ ؾا االوُبلح ثني احل٧١ةء إدرااكد٭٧ة. 
 املذأػؿي٨، أـ أ٩٭٥ يٞىؽكف ٦ٕىن آػؿ ٨٦ ٬ ؾي٨ املى٤ُعني؟

دؽرؾ ٤ُ٦ٜ املٮصٮدات أك  إدرا٠ٌيحه  ةه ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم ٝٮٌ  اتلكؽيه اثلاين/
املٕؽك٦ةت ك٦ة يججيغ ك٦ة ال يججيغ. كيف املٞةث٢، ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل اٌلم ٣حف ٨٦ 

ا٥٤ٕ٣ كاإلدراؾ، ٬ٮ ٩ٮع ٨٦ اجل٭ؽ كا٢٧ٕ٣ ك٩تيضذ٫ اتلعؿيٟ ال  ق٪غ
٧ةؿ دؿدجٍ ثة٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل.  اإلدراؾ. كدميٓ امليٮؿ كاأٔل

 ي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ىلع ٦س٢ ٬ ؾا االوُبلح يف الكـ ث٭٧٪يةر. ٚ٭ٮ يرٌصح ثأفٌ 
ي إدرا٠ٌيحو  اعم٤حه  ةه ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٝٮٌ  ، ككّيٛذ٭ة اتلرٌصؼ يف ٝٮل ابلؽف/ ٗك

ة اٌّيت تفٌّم كّي» ٌٜ اّث وٌػ... كاٌّ ٌٕ  ؿ ٖٔ شأٗٛا أف حػرؾ شيئا ةِ يه ق
ٔيػرًلثه  ا يه اعمْثه  قْٕي  قٌبلن  ؛ ث٢ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأف ا٣ُٞت الؿازم (1)«ال 

                                                                                              

[. كاتلٕؿيٛةت ا٣ٌيت ٔرث٩ة ٤ٔي٭ة يف مؤ٣ٛةت ا٣ٛةرايب ٦ة ييل/ 311ارشح امل٪ْٮ٦ح، ص 
٨ َٮؿ منة٬ؽة األميةء » ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يل ٝٮة ث٭ة حيى٢ لئلنكةف، ٨ٔ ٠رثة تةرب األمٮر ٔك

 ثة٣ٞٮة ٦ة دا٦خ املعكٮقح، ٦ٌٞؽ٦ةت ي١٧٪٫ ث٭ة ٤ٕٚ٭ة... ك٬ ؾا ا٢ٕٞ٣ إ٧٩ة يكٮف ٔٞبلن 
]آؿ يةقني، « اتلضؿبح ل٥ حتى٢، ٚإذا ظى٤خ اتلضةرب كظْٛخ وةر ٔٞبلن ثة٢ٕٛ٣

٬ٮ ا٣ٞٮة ا٣يت د٢ٕٞ ٨٦ املٮصٮدات، ا٣يت »[؛ 371صٕٛؿ، ا٣ٛةرايب يف ظؽكدق كرقٮ٫٦، ص 
]املىؽر الكةثٜ[. ٚ٭٢ د٪ُجٜ ٬ ؾق « ي٧ك٨ أف يٮصؽ٬ة اإلنكةف ثة٢ٕٛ٣ يف األميةء ا٣ُجيٕيح

 ٛةت، كػةوح اتلٕؿيٙ األكؿ، ىلع اتلٕؿيٙ الم نكج٫ الكزبكارم إحل٫؟اتلٕؿي

 .791-789( ث٭٧٪يةر، اتلعىي٢، دىعيط مؿدٌػٯ ٦ُ٭ؿم، ص1)
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ة ذ٬ت إىل ذ لٟ، كرأل أٌف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٝٮٌ  ٌن . (1)ال إدرا٠يٌحه  اعم٤حه  ةه أي
االوُبلح ل٢ٕٞ٤ ٣ ك٨ ٢٬ اػذةر ٚي٤كٮؼ آػؿ ٗي ٬ ؾي٨ ٦س٢ ٬ ؾا 

ة  ٌن ؾا املٕىن؟ رب٧ة يجؽك أٌف املبل ٬ةدم الكزبكارم أي ا٧ٕ٣يٌل، كاقذ٫٤٧ٕ ث٭ 
كبكتارة أعؽل لْ٘ىؿ »أراد ٨٦ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٦س٢ ٬ ؾا املٕىن؛ إذ يٞٮؿ/ 
 ٌٜ ة ٗـؽٌيث، كباقختار وكْٛا ةاقختار اٗىكاهلا مما وًٜٛا أقين اّكٌِ اّىكاؿ ً

 ٌٜ ٜسٙ ٕٚا يف اإلنفاف ةٕا ٜٚ إنفاف قْٕيٌ ة ويٕا دكٗٛا أقين ابلػف ً ث، كب
ٜاف . ٣ ك٨ٌ ٬ ؾا االقذْ٭ةر ٧٠ة قيأيت ي٧ك٨ (2)«اكملػرًلث كاملطؽًلث يف احلي

٦٪ةٝنذ٫، ث٢ ر٫ٌٚ. كىلع أم ظةؿ ٧٤ٝة يي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ىلع ٚي٤كٮؼ 
 اقذ٢٧ٕ ٦س٢ ٬ ؾا االوُبلح. 

٥ أٌف لك٧ةت احل٧١ةء املك٧٤ني خمذ٤ٛح يف دٛكي ا٢ٕٞ٣ اجلْؿ ٌم ٗر
ة ثح٪٭٥ ٬ٮ/  كا٧ٕ٣يٌل، ٣ ك٨ٌ أكرث اتلٕؿيٛةت اقذ٧ٕةالن كركاصن

                                                                                              

( راصٓ/ الؿازم، ُٝت ادلي٨ حم٧ؽ، د٤ٕيٞح ىلع ارشح اإلمةرات كاتلججي٭ةت، يف/ ٩ىي ادلي٨ 1)
 .353-352، ص2ا٣ُٮيس، ارشح اإلمةرات كاتلججي٭ةت، ج

كارم، املبل ٬ةدم، د٤ٕيٞح ىلع األقٛةر، يف/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم، احل٧١ح ( الكزب2)
يجذَف  2. ٣ ك٨ يف اتل٤ٕيٞح 1، د٤ٕيٞح 82، ص 9املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج 

ة ٝٮة ٦ؽرًلح إاٌل »٬ ؾا االظذ٧ةؿ. ظير يٞٮؿ/  ٌن ٭ة أ٩ٌ  ا٣ٞٮة األػؿل املك٧ةة ثة٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يل أي
اؾ أمٮر ٦ذ٤ٕٞح ثة٢٧ٕ٣ صـايٌح اكقذ٧ٕةؿ ا٣ٞٮل اجلـايٌح املؽرًلح كاملعؿًلح كا٣ٞٮة ختذه ثإدر

٤ي٭ة دؽكر دااؿة احل٧١ح اجلْؿيح كاحل٧١ح  األكىل ثإدراؾ أمٮر ٗي ٦ذ٤ٕٞح ثة٢٧ٕ٣ صـاٌيح ٔك
٧ةؿ املٕةديٌح اك٣ٕؽؿ كاإلظكةف  ل٤٘ةيةت  -ا٤٧ٕ٣يح كاملؿاد ثةألمٮر اجلـاٌيح أ٥ٔ ٨٦ اأٔل

٧ةؿ املٕةميٌح ٠ج٪ةء ابليخ حبير يكٮف ٦ذٞ٪نة يرتدٌت ٤ٔي٫ اآلزةر اآلص٤ح امل ع٧١ح كاأٔل
ٜ(«. امل٤ُٮبح ٦٪٫ ٌٞ  )املع
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اجلٛف اإلنكة٩ٌيح د٧ذ٤ٟ ٝٮدني ػةوذني أ٤َٜ ىلع  اتلكؽيه اثلاّد/
ة دؽرؾ ة األكىل َم ٝٮٌ أظؽ٧٬ة اق٥ ا٣ٕةملح كاألػؿل ا٣ٕةم٤ح أك املعٌؿ٠ح. ا٣ٞٮٌ 
ة ثة٢ٕٞ٣ اجل ْؿٌم، كين٢٧ ذ لٟ، األمٮر اللكٌٌيح. ٚةألظاكـ اللكٌٌيح ديؽرىؾ داا٧ن

األظاكـ املؿدجُح ثةألمٮر اجلْؿٌيح أك األمٮر ا٤٧ٕ٣ٌيح. أ٦ة ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٚ٭ٮ 
ة النٮٌٝيح كاملعؿًلح حلعٜٞ يف اخلةرج الىٮر اجلـاٌيح ا٣ٌيت يكذ٢٧ٕ ا٣ٞٮٌ 

ة لْ٘ىؿ حٌتِ ٔاٌٚيات األمٜر اللكٌٌيث ٖٔ سٛث ٔا »أدرًل٭ة/  ٌٜ واّكٌِ اجلـؽٌم ً
ٌٜ يه لكٌٌيث، كاّكٌِ  ة لْ٘ىؿ يه ٔتػأ اتلطؽيكات لٌْ ٌٜ ة الشًٌٜيث إىل اّكٌٌٕل ً

 .(1)«ٔا خيخار ٖٔ اجلؾئيات ٖٔ أسِ اغيث ٔـٜ٘ٗث أك ٔكْٜٔث

ىلع أقةس ٬ ؾا اتلٕؿيٙ تن٢٧ دااؿة ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل اإلدرااكت اجلـايٌح 
ة إدرا٠يٌح املؿدجُح ثة٢٧ٕ٣ ٍٚٞ كختذه ث٭ة. ك٨٦ ٬٪ة ٚإف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٝٮٌ 

٥ اردجة٫َ ك٦ٛيؽة  ل٧٤ٕؿٚح. كا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ث٪ةءن ىلع ٬ ؾا االوُبلح ٗر
٫ اٌلم يٞٮـ ثذؽثي٬ة، ٣ ١٪٫ٌ ٣حف حتؿيكي ة رصٚنة؛ ثة٣ٞٮل اتلعؿيكيٌح كأ٩ٌ 

٤ي٫ دٮصؽ ٝٮٌ  ة ٨٦ ث٢ خيذةر ا٢ٕٛ٣ البلاٜ أك الٮاصت كيؿيؽق كي٫٤ٕٛ. ٔك
ذٞةد كاآلراء اللكٌيٌح كد١ٌٛؿ ٚي٭ة كدذىؽل  اجلٛف اجلةَٞح ختذه ثةأل

ة ٬٪ةؾ ل٤ذٕؿيٙ كاالقذؽالؿ كد٧ٌي وعذ٭ة ٨٦ ق٧ٞ٭ة، كيف ٦ٞةث٢ ٬ ؾق ا٣ٞٮٌ 
أػؿل درتٌكل يف األمٮر اجلـايٌح كدؽرؾ ٝجيع٭ة كدمي٤٭ة أك صيؽ٬ة  ةه ٝٮٌ 

ك٪٭ة كٝيجع٭ة. ك٨٦ الٮاًط أٌف ٬ ؾا الؿأم اجلـيئ ال يذ٤ٕٜ  كقحب٭ة أك ظي
ٜٞ؛ ٣ ك٨ٌ ٦جنأق األمٮر ثةألمٮر الٮاصجح أك امل٧ذ٪ٕح أك إجيةد ٦ة ٝؽ حت

                                                                                              

 .88( اث٨ قح٪ة، ٠ذةب احلؽكد، يف/ رقةا٢ اث٨ قح٪ة، ص 1)
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٤ي٫ ٚجٕؽ أف حيى٢ ل٤٪ٛف رأمه ظٮؿ ٢ٕٚ  امل١٧٪ح ا٣ٌيت ل٥ دذعٜٞ ثٕؽ. ٔك
ٜٞ امل٤ُٮب  ٨٦ إٔٚةؿ ا٣ٞٮل اتلعؿيكيٌح يجؽأ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ا٢٧ٕ٣ كحيي
اجلـيئ يف اعل٥ اخلةرج. ٣ ك٨ ث٧ة أٌف وؽكر الؿأم يف األمٮر اجلـايٌح ٦ذٮٝٙ 

، ي٭تُّ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم ملكةٔؽة ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل، ىلع الؿأم يف األمٮر اللكٌيٌح
كيٞؽـ هل اجلذةاش اللكٌيٌح ا٣ٌيت دٮو٢ إحل٭ة حلجذٛٓ ٦٪٭ة. ٚة٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٔرب 
االقذٛةدة ٨٦ اجلذةاش اللكٌيٌح ا٣ٌيت َم ٨٦ مؤكف ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم كاقت٪جةَ٭ة 

ك٨٦ ٨٧ً دااؿد٫، يجذ٢ٞ إىل األمٮر كاألٕٚةؿ اجلـايٌح كحيى٢ ىلع ظ٧١٭ة. 
٬٪ة ٚإف وؽكر أظاكـ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٦جين ىلع أظاكـ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم. 
كبرتديت ٝيةس دؤػؾ ٠رباق ٨٦ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿم، حيك٥ ا٢ٕٞ٣ يف األمٮر 
ة لؿؤيح  ٞن ٮح ٦ٛ٭ٮـ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل كدكرق كٚ اجلـايٌح ا٤٧ٕ٣يٌح. كلـيةدة ًك

 املؽإٚني ٨ٔ اتلٕؿيٙ اثلة٣ر، الظْٮا ا٣ٞيةس اتلةل/
٨ه الى٘ؿل كى  / الىؽؽ ظى

 ال١ربل/ لك ٢٧ٔ ظك٨ ٚ٭ٮ كاصته 
 اجلتيضح/ الىؽؽ كاصت.

د٥ٌ ٬٪ة اقت٪ذةج احلك٥ ثٮصٮب ا٢٧ٕ٣ ثةلىؽؽ ٨٦ ال١ربل اللكٌٌيح ا٣ٞةا٤ح 
لك ٢٧ٔ ظك٨ جيت ا٣ٞيةـ ث٫. ٬ ؾا إدراؾ ل٤ؿأم كأذٞةد ّلك يذ٥ اقت٪ذةص٫ 

اجلـاٌيح. كىلع ٬ ؾا ثة٢ٕٞ٣ اجلْؿم، كا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل يٞٮـ ثذُجي٫ٞ ىلع املٮارد 
٫ وؽؽه جي٫٤ٕ و٘ؿل تل٤ٟ ال١ربل األقةس ٚك مٮرد ينٌؼه ا٢ٕٞ٣ أ٩ٌ 

 كيؤ٣ٙ املٞؽ٦ةت ٧٠ة ييل/
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.  الى٘ؿل/ ٬ ؾا ا٣ٞٮؿ وؽؽه
.  ال١ربل/ لك وؽؽ كاصته
.  اجلتيضح/ ٬ ؾا ا٣ٞٮؿ كاصته

٤ي٫ ٚإف دُجيٜ ال١ربل اللكٌٌيح ىلع املىةديٜ اجلـاٌيح املؿدجُح ثة٢٧ٕ٣ يذ٥  ٔك
َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل. ك٬ ؾا احلك٥ اجلـيئ ٦أػٮذه ٨٦ اجلذةاش املكت٪ذضح ٨٦ ٨ٔ 

ٜاٚا ٔا هلا حبفب ضاسخٛا إىل   وٕٖ»األكحلةت أك املن٭ٮرات أك اتلضؿبيةت/  ً
 ٌٜ ٌّيت ختخص ةاـٓ اّكٌِ اّكٌٌٕل كيه اٌّيت تفت٘تػ حػةري ابلػف كيه اٌّ ة ا

ٜاسب ويٕا جيب أف يىكِ ٖٔ األمٜر اإلنفاٌٗيث  سؾئٌيث حلخٜضِ ةٙ إىل ال
ث كذائكث كجتؽبٌيث كباـخكاٗث ةاّكٌِ حلٌ ث ٖٔ ٌٔػٔات أكٌ أمؽاض اعخياريٌ 

 .(1) «إىل أف ينخٌِ ةٙ إىل اجلؾئ اجلـؽٌم يف الؽأم اللٌكٌ 
٤ي٫ ٚإف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٬ٮ ٦ؽثٌؿ ابلؽف، ٚ٭ٮ ٨٦ ػبلؿ تك٫ٌُ٤ ىلع  ٔك

ـاٌيح، ك٨٦ أص٢ اتلؽثي ا٣ٞٮل اتلعؿيكٌيح يٞٮـ ثذؽثي ابلؽف كاألٕٚةؿ اجل
يذض٫ إىل االقت٪ذةج كاالقت٪جةط كيكذٛيؽ ٨٦ ٩ذةاش ٝيةقةت ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم يف 

٤ي٫ ٚة٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٝٮٌ  ألٕٚةؿ  ٦ؽثٌؿةه  إدرا٠ٌيحه  ةه دااؿة احل٧١ح ا٤٧ٕ٣ٌيح. ٔك
ك٦ة اجلٛف ابلؽ٩ٌيح كب٫ ديؽرؾ األمٮر اجلـاٌيح، كتنٌؼه امل٪ةٚٓ ٨٦ املٌةر، 

، كالبلاٜ ٨٦ ٗي البلاٜ، كا٣ٞجيط ٨٦ اجل٧ي٢، كاجلتيضح َم يججيغ كال يججيغ
                                                                                              

( املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، اإلمةرات كاتلججي٭ةت، يف/ ٩ىي ادلي٨ ا٣ُٮيس، ارشح اإلمةرات 1)
 ثٜ، حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، ؛املىؽر الكة352، ص2كاتلججي٭ةت، ج

 . 446 - 445ص 
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٫ ث٧كةٔؽة ٬ ؾق اإلدرااكت ي١٧٪٫ د٧يي األمٮر األػبلٌٝيح، كامل٪ةٚٓ أ٩ٌ 
كاملٌةر، كاملىة٣ط كاملٛةقؽ، ك٦ٕؿٚذ٭ة كإدارة احلةالت اال٩ٕٛةحٌلح ٨٦ ٝجي٢ 

 اخلض٢، كاحليةء، كابلاكء، كالٌعٟ كأ٦سةهلة كالكيُؿة ٤ٔي٭ة.
ث٪ةء ىلع ٬ ؾا االوُبلح ٚإف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٬ٮ ٌٝٮة إدرا٠ٌيح  ٫أ٩ٌ  ةو٢كاحل

يذىؽل تل٧يي ٦ة يججيغ ممة ال يججيغ، ك٦ة ي٤يٜ ممة ال ي٤يٜ، ك٦ة ٬ٮ ظك٨ ممة 
٬ٮ قٌيئه، كىلع أقةس ٦ة اقت٪ج٫ُ يٞٮـ ثةقذ٧ٕةؿ ٝٮل ابلؽف تلؽثي٬ة 

٢ ٨ٔ َؿيٜ االقت٪جةط ة اإلدرا٠ٌيح ظةوكالكيُؿة ٤ٔي٭ة. كاقت٪جةط ٬ ؾق ا٣ٞٮٌ 
كاتلأم٢ يف آراء ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم اللكٌٌيح، كيف الٮاٝٓ يٞٮـ ثذُجيٜ اآلراء اللكٌٌيح 

. كببيةف آػؿ، ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل يى٢ إىل ٬ ؾق (1)املؿدجُح ثة٢٧ٕ٣ ىلع مىةديٞ٭ة
األظاكـ اجلـاٌيح ٨ٔ َؿيٜ ا٣ٞيةس، كاالقذؽالؿ، كاتل١ٛي، كبٕؽ ظىٮؿ 

ة اتلعؿيكٌيح كد٪ٛؾ ظك٥ ا٢ٕٞ٣ ة النٮٌٝيح ز٥ ا٣ٞٮٌ ٞٮٌ ٬ ؾا احلك٥، ديسةر ا٣
ؾا املٕىن أك ٌٔؿٚٮق  ٤ي٫ ٚةألمؼةص اٌلي٨ رأكا أٌف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ث٭  ا٧ٕ٣يٌل. ٔك

ؾ أك ٝٮٌ  ٌٛ ة د٪ٛيؾ ظك٥ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل َم ٝٮل أػؿل ٨٦ ثؾ لٟ، يؿكف أٌف امل٪
/ ح. كٝؽ رٌصح وؽر املذأهٌلنية النٮٌٝيح كاتلعؿيكيٌ ٝجي٢ ا٣ٞٮٌ  ؾا األمؿ ٝةابلن  ث٭ 

                                                                                              

؛ 84( راصٓ/ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء، حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، ص1)
؛ النيازم، وؽر ادلي٨ 31املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، اتل٤ٕيٞةت، حتٞيٜ ٔجؽ الؿمح٨ ثؽكم، ص

؛ 84-82ص، 9كج 131، ص8حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج
؛ 261-261املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، املجؽأ كاملٕةد، دىعيط الكيؽ صبلؿ ادلي٨ اآلمتيةين، ص

-211املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، النٮا٬ؽ الؿبٮبيح، دىعيط الكيؽ صبلؿ ادلي٨ اآلمتيةين، ص
 .541-515؛املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، ٦ٛةديط ا٣٘يت، دىعيط حم٧ؽ اخلٮاصٮم، ص211
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« ٌٜ ٌٜ وْئلنفاف إذف ً ٌٜ  ة ختخٌص حاف/ ً  ة ختخٌص ةاآلراء اللكٌٌيث كاالقخٌادات كً
 ٌٕ  ،ةا ينتيغ أف يىكِ كيرتؾ ٖٔ امل٘ىكث كاملضٌ ةالؽؤيث يف األمٜر اجلؾئٌيث م

 ٌٕ كيكٜف ضطٜهل حاةكا لضب ٖٔ  .ا ٜٚ دميِ كًتيص كمما ٜٚ عري كرشكم
ٌٜ اٌّياس كاتلىُؽ... كإذا ضط ٌٜ ِ الؽأم اجلؾئ يتتف ضكٓ اٌّ ة ة املؽكٌيث ً

 ٌٜ ة الشًٌٜيث اّنائٌيث املفٕاة ةابلاقرث أعؽل يف أوكاهلا اتلطؽيكٌيث أكالٚا اٌّ
 ٌٜ وْْ٘ىؿ يف ذاحٛا ًٜحاف/ ٗـؽٌيث  ...ة اّىاقٌْيث املفٕاة ةاملطؽًلثكاألعؽل اٌّ

ٰٚؼق لْغري كالرش يف اجلؾئيات. كح ٍْ كقٌْٕيث كحٍْ لْطػؽ كالُؼب. ك
ٰٚؼق لْشٕيِ كاٌّتيص كاملتاح ٜاسب كاملٕكٖ كاملٕخ٘ف، ك  .(1)«لْ

٤ي٫ ٚإفٌ  ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٬ٮ ٦جنأ إٔٚةؿ اجلٛف. كاجلٛف تكذ٢٧ٕ  ٔك
ة اإلدرا٠يٌح. كًليٛيٌح حتٜٞ ا٣ٞٮل اتلعؿيكيٌح كا٣ٕةم٤ح ٨ٔ َؿيٜ ٬ ؾق ا٣ٞٮٌ 

كييىؽر ٬ ؾق األٕٚةؿ ٨٦ اجلٛف َم/ أٌكالن يجؽأ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم ثة٣ٕٛةحلٌح 
ة ظٮؿ األمٮر اللكٌيٌح املؿدجُح ثة٢٧ٕ٣، كظي٪٭ة يٞٮـ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل  أظاك٦ن
ثت٪ٛيؾ د٤ٟ اإلدرااكت اللكٌيٌح يف دلةؿ األمٮر اجلـايٌح، كدُجيٞ٭ة ىلع 
ؾا دؤدم اجلٛف ا٢ٕٛ٣ اٌلم دىٮرٍت اغيذى٫  مىةديٞ٭ة يف اخلةرج. كب٭ 

ؿٚذٍ٭ة ٨ٔ َؿيٜ ا٣ٞٮٌ  سةرة ثٮٔك ة النٮٝيٌح اقُح ا٣ٞٮٌ ة اتلعؿيكيٌح ال٧ي
٤ي٫ ٚإف اجلٛف دذرصؼ يف ا٣ٞٮل  )ابلةٔسح( حتخ دؽثي ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل. ٔك

                                                                                              

د، دىعيط الكيؽ صبلؿ ادلي٨ اآلمتيةين، ( النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، املجؽأ كاملٕة1)
 .261-261ص
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٨ َؿي٫ٞ  ابلؽ٩يٌح ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل كت٤ٕ٭ة حتخ دؽثي ا٢ٕٞ٣، ٔك
٤ىاكت ا٣ٛة٤ًح. كَجيع أٌف مؿادت  ي١٧٪٭ة احلىٮؿ ىلع ال٧١ةالت كال٧ى

ة ٠سيةه، كا ٌن النكةف ي١٧٪٫ أف ي٪ةؿ ٧٠ةالت ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم كا٧ٕ٣يٌل أي
 .(1)أكرث كأقًم ٔرب الٮوٮؿ إىل ادلرصةت األىلع ٦٪٭ة

كىلع لك ظةؿ، ٚج٪ةءن ىلع ٬ ؾا اتلٕؿيٙ أك االوُبلح يذىؽل ا٢ٕٞ٣ 
ا٧ٕ٣يٌل لؤلمٮر ا٤٧ٕ٣ٌيح اجلـاٌيح، كين٢٧ ذ لٟ األمٮر األػبلٌٝيح كاحًلؿىؼ 

اخلكةرة، كاحلك٨ كالكٮء، كالى٪ةآ، كًلؾ لٟ ي٧ٌي ٦ة يؿدجٍ ٦٪٭ة ثةلؿبط ك
ك٦ة يججيغ ك٦ة ال يججيغ؛ كأ٦ة ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم ٚ٭ٮ ي٤ذٛخ إىل األمٮر ا٧٤ٕ٣يح، 
كي٧ي الىعيط ٨٦ ٗي الىعيط، كالىؽؽ ٨٦ ال١ؾب، كالٮاصت كامل٧ذ٪ٓ 
ي املؿدجُح  كامل٧ك٨ يف اللكيةت، ث٧ة ين٢٧ اآلراء اللكٌٌيح املؿدجُح ثة٢٧ٕ٣ ٗك

اجلْؿٌم أف حيك٥ ٝٮل ابلؽف ثٮاقُح ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ث٫. كإذا اقذُةع ا٢ٕٞ٣ 
ؽرٌلد٫ ٤٧ٌٔيح.  ٚكٮؼ يكذُيٓ أف جي٢ٕ ٦ي

كي٧ك٨ حت٤ي٢ الؿؤيح املؾ٠ٮرة ظٮؿ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم ثأف اجلٛف دؽرؾ 
ة. كإدراؾ األمٮر اللكٌٌيح قٮاء املؿدجُح  ٌن األمٮر اللكٌٌيح كاألمٮر اجلـاٌيح أي

ؿيٜ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿم، ك٬ ؾا ا٢ٕٞ٣ يكةٔؽ ثةجلْؿ أك املؿدجُح ثة٢٧ٕ٣ يذ٥ ٨ٔ َ
ذٞةدات املؿدجُح ثةألمٮر اللكٌٌيح.  اجلٛف اإلنكة٩ٌيح يف ٩ي٢ اآلراء كاأل

                                                                                              

؛ ٦ٛةديط ا٣٘يت، دىعيط حم٧ؽ اخلٮاصٮم، 274-261ص املىؽر الكةثٜ/( راصٓ/ 1)
 .523ص
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كدىػٌؿؼ اجلٛف يف األمٮر اللكٌٌيح املؿدجُح ثة٢٧ٕ٣ ٦جينٌّ ىلع ا٠تكةب اجلٛف 
ذٞةد الؿاصٓ إىل األمٮر اللكٌٌيح ٚبل يؤدم ث٪ٛك٫ إىل  أذٞةدنا ث٭ة. كأ٦ة األ

ذٞةد ضح يف ا٢٧ٕ٣. ك٦سةؿ ذ لٟ أ٩ٌ ٩تي ٫ ال ي٧ك٨ ث٪ةء ٦زنؿ ٦ٕنٌي ٨٦ دلؿد األ
ثكيٌٛيح ث٪ةء املزنؿ، كإ٧٩ة ليك ٩ى٢ إىل ٬ ؾا اهلؽؼ جيت اتل١ٛي كا٣رتٌكم يف 

٤ي٫ َٚف ٦ٞةث٢ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم ٬٪ةؾ ٝٮٌ  ة. ٔك ٌن  إدرا٠ٌيحه  ةه األمٮر اجلـاٌيح أي
دكتنٙ احلك٨ كالكٮء، كالؿبط أػؿل جيت أف دذأم٢ يف األمٮر اجلـاٌيح ك

 .(1)ة َم "ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل"كاخلكةرة، ك٦ة يججيغ ك٦ة ال يججيغ ٦٪٭ة، كد٤ٟ ا٣ٞٮٌ 

٫ ىلع رأم ا٣ٛةرايب، كاث٨ قح٪ة، كوؽر املذأهٌلني، ث٢ كًلسي كاحلةو٢ ٬ٮ أ٩ٌ  
ؽرًلحن  إدرا٠ٌيحن  ةن ٨٦ احل٧١ةء املك٧٤ني يٕؽُّ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٝٮٌ  لؤلمٮر اجلـاٌيح،  ٦ي

ة ٬ٮ ػي كارش، كظك٨ كٝجيط، ك٦ة يججيغ ك٦ة ال يججيغ ٦٪٭ة. كإدراؾ أك ك٦
٫ ة ثةل٤عةظ املٕؿيف ٦جين ىلع أظاكـ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿم، ٧٠ة أ٩ٌ ظك٥ ٬ ؾق ا٣ٞٮٌ 

ث٤عةظو كصٮدم يٞٓ ٨٦ ص٭ح حتخ أمؿ أك إدراؾ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿم، ك٨٦ ص٭ح 
اجلٛف ٨ٔ  أػؿل دلي٫ إارشاؼ ىلع ا٣ٞٮل النٮٌٝيح كاملعؿًلح. كامل٭٥ ٬ٮ أفٌ 

َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل مٌةٚنة إىل إدرا٠٭ة األمٮر ا٣ٞجيعح كاجل٧ي٤ح أك احلك٪ح 
ٍه كٝؽرة ٤ٔي٭ة، كي١٧٪٭ة  كالكحبح أك ٦ة يججيغ ك٦ة ال يججيغ، دلي٭ة تك٤ٌ

 اتلعك٥ ث٭ة كإػٌةٔ٭ة ألكامؿ٬ة.
                                                                                              

 ( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، 1)
 ك٨ ظك٨ زادق ؛ اث٨ قح٪ة، اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء، حتٞيٜ ظ84-82، ص9ج

 .284آميل، ص
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 بذج وتكويي

ؾي٨  ٥ اجل٭ٮد ال١جية ا٣يٌت ثيؾ٣خ يف قبي٢ ا٣ٛ٭٥ الىعيط ل٭  املٛ٭ٮ٦ني ٗر
كدبيح٪٭٧ة، ٣ ك٨ يجؽك أٌف اتلٕؿيٛةت كاتلع٤يبلت املُؿكظح ظٮؿ ظٞيٞح 

 ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل كاجلْؿٌم ال خت٤ٮ ٨٦ ٧ٗٮض أك إماكالت أ٧٬٭ة/

. ث٪ةءن ىلع دٕؿيٙ ث٭٧٪يةر كُٝت ادلي٨ الؿازم يكٮف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٌٝٮةن 2
 ، ؾةن. ٚإذا اكف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٌٝٮةن اعم٤حن ٌٛ ٨٧ٚ الٮاًط أ٫ٌ٩ ٨٣ يكٮف اعم٤حن ك٦٪

ة أك مىؽرنا ل٧٤ٕؿٚح  ٞن ٤ي٫ ٚإ٧٩ة ي١٧٪٪ة ٌٔؽ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل َؿي . ٔك ٌٝٮةن ٦ٕؿٌٚيحن
. كالكؤاؿ ا٣ٕٮيه اٌلم يٮاص٫ ٬ ؾا اتلٕؿيٙ ٬ٮ/  ٚي٧ة لٮ ل٥ ٩ؿى أ٫ٌ٩ ٌٝٮةه اعم٤حه
٨ أم َؿيٜ كبأم مىؽر  ٠يٙ ي٧ك٨ ىلع أقةق٫ إدراؾ اآلراء اجلـاٌيح؟ ٔك

ؿاغ املٮصٮد ثني اإلدراؾ اللك كا٢٧ٕ٣ ك٬ٮ إدراؾ صـيئ ٩ةمئ ي٧ك٨ مؤل ا٣ٛ
٨ٔ ٝيةس ّلك؟ ك٦ة َم ا٣ٌٞٮة ا٣يٌت دذىؽل تلؽثي ابلؽف كاألٕٚةؿ اجلـاٌيح، ز٥ 
دذض٫ ٨٦ اتلؽثي حنٮ االقت٪ذةج كاالقت٪جةط كدجذٛٓ ٨٦ ٩ذةاش ٝيةقةت ا٢ٕٞ٣ 

ؽرؾ األمٮر اجلـاٌيح، اجلْؿٌم يف دلةؿ احل٧١ح ا٤٧ٕ٣ٌيح؟ ك٦ة َم ا٣ٌٞٮة ا٣يٌت دي 
كتنٌؼه امل٪ةٚٓ ٨٦ املٌةر، ك٦ة يججيغ ممة ال يججيغ، ك٦ة ي٤يٜ ممة ال ي٤يٜ، 
ك٦ة ٬ٮ ٝجيط ممة ٬ٮ دمي٢؟ ك٬ ؾا اتلٕؿيٙ ل٥ يٌٞؽـ جلة ظٌّت إصةثح اغمٌح ٨ٔ 

 ٬ ؾق ا٣تكةؤالت ٌٚبلن ٨ٔ اإلصةثح الٮاًعح.

ة كًلسي ٨٦ احل٧١ةء . ث٪ةءن ىلع اتلع٤ي٢ أك اتلٕؿيٙ اٌلم ٝؽ٫٦ اث٨ قح1٪
اآلػؿي٨ يف ثةب ظٞيٞح ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل كاجلْؿٌم ٚإف اإلنكةف ي٤٧ٟ ٌٝٮةن 
إدرا٠ٌيح ثةق٥ "ا٢ٕٞ٣ اجلْؿم" دٞٮـ ثةتلأم٢ يف األمٮر اللكٌٌيح، قٮاء األمٮر 
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املؿدجُح ثةلٮصٮدات أك األمٮر املؿدجُح ثةال٩ج٘ةءات أك ثة٢٧ٕ٣. كدلي٫ ٌٝٮةه 
" دٞٮـ ثة٣رتٌكم كاتل١ٛؿ يف األمٮر اجلـاٌيح، أػؿل تكًٌم "ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يلٌ 

كتنٌؼه املىة٣ط ٨٦ املٛةقؽ. كب٪ةءن ىلع ٬ ؾا اتلٕؿيٙ، ال خيذ٤ٙ ا٢ٕٞ٣ 
ا٧ٕ٣يٌل اػذبلٚنة صٮ٬ؿي ة ٨ٔ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿم، ث٢ إٌف د٧ةيـ٧٬ة يكٮف يف 
٦ذ٤ٕٞةد٭٧ة ٚعكت/ ٧ٚذ٤ٕٜ أظؽ٧٬ة ٬ٮ اللكيةت ٨٦ الٮصٮدات، ك٦ة يججيغ 

 أك اآلراء، ك٦ذ٤ٕٜ اآلػؿ ٬ٮ اجلـايةت ممة يججيغ ك٦ة ال يججيغ أك ك٦ة ال يججيغ
اآلراء. كإذا اكف األمؿ ٠ؾ لٟ ٧٤ٚةذا يٕؽُّ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل كاجلْؿٌم ٝٮدةف 
٦٪ٛى٤ذةف ك٦ذ٧ةيـدةف أظؽ٧٬ة ٨ٔ األػؿل؛ ثح٪٧ة ي٧ك٨ ٌٔؽ٧٬ة ٌٝٮةن كاظؽةن 

 أك مؿدٌبذني يف ٌٝٮةو كاظؽةو؟

، جيت ٬ ؾا اإلماكؿ كيجؽك أٌف  ارده، ٚإذا ل٥ يك٨ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٌٝٮةن اعم٤حن
( كيف ٬ ؾق الىٮرة ال خيذ٤ٙ اػذبلٚنة أقةقي   ؽًرًلحن ة ٨ٔ ٌٔؽق ٌٝٮةن إدرا٠ٌيحن )٦ي

ا٢ٕٞ٣ اجلْؿم، ث٢ ٬ٮ إ٦ة ٔي٪٫ أك ٨٦ مؤك٫٩. ك٨٦ ٬٪ة يبلظِ كصٮد اتةق 
الك٧٬ة أداة ثني املذأػؿي٨ كاملٕةرصي٨ يؾ٬ت إىل أٌف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل كاجلْؿٌم 

إدرا٠ٌيح ٣ٌٞٮةو كاظؽةو. ك٬ ؾق اجلتيضح ا٩ُبلٝح صيؽة ل٤جعر ظٮؿ ا٢ٕٞ٣ 
 ٧٠ىؽر أك أداة ٦ٕؿٌٚيح يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح.

أٌف  . الظْ٪ة يف ا٣ٕجةرات امل٪ٞٮ٣ح ٨ٔ اث٨ قح٪ة كأدجة٫ٔ أ٩٭٥ يؿكف1
ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٌٝٮةه د٧يي اخلي ٨٦ الرش، كالؿبط ٨٦ اخلساف، كاحليك٨ ٨٦ 
ا٣ٞجط، أك ٦ة يججيغ ك٦ة ال يججيغ؛ ٣ ١ٌ٪٭٥ يؿكف أٌف ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم ٌٝٮةه 
دذىؽل ملٕؿٚح الىؽؽ كال١ؾب أك احلٞيٞح كاخلُإ. ك٦ٓ أٌف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل 
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ي٧ذ٤ٟ ا٣رتٌكم كاتل١ٌٛؿ، ٚ٭٢ يٞذرص دكرق ىلع إدراؾ األمٮر املؾ٠ٮرة 
ٚنة إىل ذ لٟ وؽٝ٭ة كًلؾث٭ة أك ظٞيٞذ٭ة  كزيٛ٭ة ٚعكت، أـ يؽرؾ مٌة

ة؟ ث٢ ي٧ك٨ إًةٚح أ٫٩/ ٢٬ ىلع رأم احل٧١ةء اٌلي٨ ٌٔؿٚٮا ا٢ٕٞ٣  ٌن أي
ا٧ٕ٣يٌل ٬ ١ؾا، جيت ا٣ٞٮؿ ثأف ٦ة يؽرًل٫ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل َم أمٮر ٗي 
٦ٕؿٌٚيح، اكحليك٨ كالكٮء كالؿبط كاخلكةرة ك٦ة يججيغ ك٦ة ال يججيغ، أـ أٌف 

ا٧ٕ٣يٌل أف يكٮف  ٦ة يؽرًل٫ ال يٞذرص ىلع األمٮر املؾ٠ٮرة كي٧ك٨ ل٢ٕٞ٤
ؽًرًلحن ٦ٛيؽةن ل٧٤ٕؿٚح؟ ، ك٦ي  ٌٝٮةن ٦ٕؿٚيٌحن

يؿدجٍ ٬ ؾا ا٧٘٣ٮض ٧٠ة ٬ٮ كاًط ثة٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٍٚٞ كًليٌٛيح إدرا٫٠ 
كأداءق، كال يتكجت ثأم منلكح ٦ٕؿٌٚيح ل٢ٕٞ٤ اجلْؿٌم ث٧ة ٬ٮ مىؽر أك أداة 

 ٦ٕؿٌٚيح، كًلؾ لٟ ال يتكٌجت ثأٌم منلكحو جلُة٫ٝ.
ة ل٤ذٕؿيٙ املن٭ٮر ٬ٮ ٨٦ كّيٛح ا٢ٕٞ٣ . إدراؾ األمٮر ا2 ٞن جلـاٌيح كٚ

ا٧ٕ٣يٌل، كأ٦ة إدراؾ األمٮر اللكٌٌيح، قٮاء اجلْؿٌيح أك ا٤٧ٕ٣ٌيح ٚ٭ٮ كّيٛح ا٢ٕٞ٣ 
ؿح ٬ ؾا الكؤاؿ/ ٦ة َم ا٣ٌٞٮة ا٣يٌت ديؽرؾ اإلدرااكت أك  اجلْؿم. ك٬٪ة يُي

مٌةٚنة إىل  ا٣ٌٞةية اجلـاٌيح ٗي ا٤٧ٕ٣ٌيح؟ ٚإف ٝي٢ َم ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم ٚ٭ٮ
ة ٬ ؾق األمٮر )٨٦ ٝجي٢ ٌٌٝيح "قٞؿاط  ٌن إدرا٫٠ ا٣ٌٞةية اللكٌٌيح، يؽرؾ أي
(، ٨٧ٚ ص٭ح يذٕةرض ٬ ؾا ٦ٓ ا٣ٞةٔؽة املن٭ٮرة  " ا٣يٌت َم ٩تيضح ٣ٞيةسو ٚةفو
ؽرؾه ل٤لكيةت، ك٨٦ ص٭ح أػؿل يت٪ةىف ٦ٓ ٦ٞٮ٣ح  ا٣ٞةا٤ح ثأف ا٢ٕٞ٣ ٦ي

ةؿ( كيذ٤ُف ٦ٕةر٫ٚ احل٧١ةء/ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم ٦ذٌض٫ حنٮ ٦ة ٚٮ٫ٝ  ٌٕ )ا٢ٕٞ٣ ا٣ٛ
٦٪٫. ك٦ة ييذ٤ٌُف ٨٦ ٚٮؽ َم املٕةرؼ اللكٌٌيح ال املٕةرؼ اجلـاٌيح ا٣يٌت دأيت ٨٦ 
مؿظ٤ح اإلظكةس إىل اخليةؿ، ز٥ ثةتلضٌؿد الاكم٢ دى٢ إىل ا٢ٕٞ٣ كمؿظ٤ح 
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اإلدراؾ ا٣ٕٞيل. كب٪ةءن ىلع ٬ ؾا ٚإف حت٤ي٢ اث٨ قح٪ة كأدجة٫ٔ حبةصح إىل إوبلح 
 أك إيٌةح ٨٦ ٬ ؾق اجل٭ح.كدك٧ي٢ 

٥ الىٕٮبح ابلة٣٘ح يف ظ٢ اتلٕةرض األكؿ، ث٢ ٔؽـ صؽيؿ ثةل٠ؿ أ٩ٌ  ٫ ٗر
إماكف ر٫ٕٚ ٧٠ة يجؽك، ٣ ك٨ٌ اتلٕةرض أك ٔؽـ االنكضةـ األػي ي٧ك٨ ظ٫٤ 
ث٤ٞي٢ ٨٦ ابلعر يف آزةر احل٧١ةء كاتلأم٢ يف مؤ٣ٛةد٭٥. ٚٞٮؿ املن٭ٮر ثأف 

ؽرؾ ل٤لكيةت ٩ةّؿ إىل امل ٛة٬ي٥، ث٧ٕىن أٌف املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح أك ا٢ٕٞ٣ ٦ي
٤ي٫ ٚإف املٕٞٮالت  ا٣يٌت َم  -املٕٞٮالت ديؽرؾ ٨٦ ٝج٢ ا٢ٕٞ٣ ٍٚٞ. ٔك

هلة ٦س٢ ٬ ؾا احلك٥، كا٣ٞةٔؽة املؾ٠ٮرة ختذه ث٪ُةؽ  -املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح ٩ٛك٭ة 
املٛة٬ي٥ كال تن٢٧ ا٣ٌٞةية؛ ٣ ك٨ٌ اتلىؽيٜ ا٤ٕ٣ٌم كاحلك٥ يف دميٓ ا٣ٌٞةية 

٫ يف ٩ُةؽ ا٣ٌٞةية ٣ٌٞةية النؼىٌيح يف ٔ٭ؽة ا٢ٕٞ٣. كَجيع أ٩ٌ ظٌّت ا
احلٌكػٌيح، قٮاء اك٩خ ٨٦ املعكٮقةت أك اتلضؿيبٌيةت، دٞٮـ احلٮاٌس 

 ث٧كةٔؽة ا٢ٕٞ٣ى يف اتلىؽيٜ كاحلك٥.
كىلع أم ظةؿ ٚإف ٬ ؾا ال١ذةب يؿل أٌف اإلدرااكت أك ا٣ٌٞةية النؼىٌيح 

اجلْؿٌم يؽرؾ ا٣ٌٞةية النؼىٌيح مٌةٚنة ٗي ا٤٧ٕ٣ٌيح ديؽرؾ ثة٢ٕٞ٣. ٚة٢ٕٞ٣ 
ة ٌٌٝيح  ٌن إىل إدرا٫٠ ا٣ٌٞةية كاملٛة٬ي٥ اللكٌٌيح. كًل٧سةؿ ل لٟ ا٢ٕٞ٣ يؽرؾ أي
. ك٨٦ ٬٪ة جيت ٩ٞؽ كإوبلح الؿؤيح  "قٞؿاط ٚةف" ا٣ٌيت َم ٩تيضح ٣ٞيةسو

ؾق ا٣ُؿيٞح.  املذٞؽ٦ح ث٭ 
، ٚأظاكـ . 3 ة ٌٝٮةن إدرا٠ٌيحن ٌن ٨٦ ٝجي٢ "ا٣ٕؽؿ إذا اكف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل أي

٨ أٌم ٌٝٮة دىؽر؟ ك٢٬  ٨ٍ دٞٓ، ٔك ٭ؽة ٦ى ٕي جيت ٫٤ٕٚ" أك "ا٥٤ْ٣ ال جيٮز" ث
حتك٥ ث٭ة اجلٛف ٦جةارشة أك ٬٪ةؾ كصٮق أػؿل ٦ذىٮرة؟ ك٢٬ ل٤٪ٛف ٌٝٮةه 
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؟ أـ جيت ا٣ٞٮؿ ثأف األظاكـ دؤدم ٬ ؾا ا٢٧ٕ٣ أػؿل ٗي ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يلٌ 
اجلٛف كا٢ٕٞ٣ يؽرٌلف ٦ة يججيغ دؿصٓ إىل إدراؾ ك٦ٕؿٚح ا٢ٕٞ٣؛ ث٧ٕىن أٌف 

ة ظٮهل٧ة،  ك٦ة ال يججيغ كا٣ٞجيط كاجل٧ي٢ ٍٚٞ، ٣ ك٨ ال يىؽراف ظ٧١ن
كٝٮجلة ا٣ٕؽؿ كاصت كال جيٮز اردكةب ا٥٤ْ٣ ث٧ٕىن أٌف ا٣ٕؽؿ دمي٢ 
كيججيغ، كا٥٤ْ٣ ٝجيط كال يججيغ. ك٣حف ٔ٪ؽ اجلٛف أك ا٢ٕٞ٣ ظك٥ 

جيات أػؿل ٨ٔ د٤ٟ مكذ٢ٞ قٮل ٬ ؾق املٕؿٚح، ك٦س٢ ٬ ؾق األظاكـ دٕ
 اإلدرااكت ا٣ٌيت ديبنيَّ ث٪عٮ إننةيئ.

ك٬ ١ؾا كب٧بلظْح ظٞيٞح ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم كا٧ٕ٣يٌل، ي٧ك٨ َؿح ال١سي 
٨٦ األقب٤ح ظٮؿ كصٮق اػذبلٚ٭٧ة، ٦٪٭ة/ ٢٬ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم ٦ؽًرؾ 
كا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ظةك٥؟ كبٕجةرة أػؿل ٢٬ مأف ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم اإلدراؾ، 

، ٚ٭٢ ٬ٮ ظة٧٠حن  ةن يٌل احلك٥؟ كإذا اكف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٝٮٌ كمأف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣
ة، أ ٦ٕؿٚيٌحن  ةن ٦ٓ ذ لٟ ي٧ك٨ أف يكٮف ٝٮٌ  ٌن ٚعكت؟  اعم٤حه  ةه ٫ ٝٮٌ ٩ٌ أ كأي

ك٢٬ أظاكـ أك ٦ؽرىٌلت ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل اكلٮصٮب، كالرضكرة، ك٦ة يججيغ، 
ك٦ة ال يججيغ، كا٣ٞجيط كاجل٧ي٢، كاحلك٨ كا٣ٞجط َم أمٮر أذجةرٌيح ال 

٩٭ة ٦ٛة٬ي٥ كإٝيٌح ك٨٦ ق٪غ املٛة٬ي٥ أ ككصٮد هلة ػةرج كاعء اإلدراؾ، أ
ا٤ٛ٣كٛيٌح؟ ك٢٬ ٬٪ةؾ دلةؿ ل٤رب٬ةف يف أظاكـ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل كإدرااكد٫، أـ 
االقذؽالؿ ٚي٭ة ٦٪عرصه ثُؿيٞح اجلؽؿ، كيذأ٣ٙ ٨٦ املن٭ٮرات 

 كاملك٧ٌ٤ةت؟ ك٦ة إىل ذ لٟ ٨٦ ا٣تكةؤالت.
ح ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل كاجلْؿٌم كد٧ةيـ٧٬ة كاقٓ كب٧ة أٌف ابلعر ظٮؿ ظٞيٞ

ؾق  ا، ٚبل يكٕ٪ة اخلٮض ٚي٫ ٬٪ة جب٧يٓ أثٕةدق، ك٩كذَف ثةتلٕؿض ل٭  صؽن
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ة ل٤ذٕؿيٙ النةآ، ٬ٮ ٝٮٌ  ٞن  ةه ٦ٕؿٌٚيحه املكأ٣ح ٍٚٞ كَم أٌف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل كٚ
ة ي١٧٪٭ة إدراؾ ربط كػساف األٕٚةؿ ل٧٤ٕؿٚح. ك٬ ؾق ا٣ٞٮٌ  ك٦ٛيؽةه 

كة٩ٌيح، كاخلي كالرش، كاملى٤عح كاملٛكؽة، ك٦ة يججيغ ك٦ة ال كالك٤ٮًليةت اإلن
يججيغ، كا٣ٞجيط كاجل٧ي٢، كاحلك٨ كالّسء ٦٪٭ة. كتنؼيه ٦ة ٬ٮ ظك٥ي ٕٚيل 
اخلةص ٬ ؾا، اٌلم ٬ٮ ٢ٕٚ صـيئه مؿدجٍ ثةلك٤ٮؾ، ك٢٬ جيت ا٣ٞيةـ ث٫ أـ 

ٔ٭ؽة  ال، ك٢٬ ٬ٮ ٩ةٚٓ أـ ًةر، ك٢٬ ٚي٫ مى٤عح أـ ال، ك٦ة إىل ذ لٟ يٞٓ يف
ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل. كا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ثإدرا٫٠ ٦س٢ ٬ ؾق األمٮر يؽرؾ الىؽؽ املؿدجٍ 
ة؛ ألف الىؽؽ أك ٦ُةثٞح ٌٌٝيح ل٤ٮاٝٓ، ختذ٤ٙ حبكت ٦ٛة٬ي٧٭ة  ٌن ثٮاعا٭ة أي
٭ة(. ك٨٦ ثةب اجل٧ٮذج الظْٮا ٬ ؾق ا٣ٌٞةية/ "الك٧ةء  كحم١ي٭ة )أك ٦ُةثٞى

تكخ دميٓ امل٪ةَٜ حبي٤ٌح ثيٌةء احلٮـ م٤ٌجؽة ثة٣٘يٮـ، كاثل٤ش ي٭٢ُ كٝؽ ا٠
كاخنٌٛخ مكذٮيةت درصةت احلؿارة بنٌؽة ا٣غ" يف أم ظة٣ح دكٮف ٦س٢ ٬ ؾق 
ا٣ٌٞةية وةدٝح؟ كاًطه أٌف وؽؽ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية ٦٪ٮط ثأف دكٮف ق٧ةء 
٦٪ُٞذ٪ة اغا٧ح احلٮـ، كاثل٤ش ي٭٢ُ، كمكذٮل ٠سةٚح ٬ُٮؿ اثل٤ش ث٧كذٮل 

ؾا ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ/ إٌف ا٣ٌٞةية احلٌكػٌيح دكٮف  يككٮ دميٓ األ٦ةك٨ ا٣غ. كب٭ 
ٜه هلة يف كاعء كّؿؼ اعل٥ املعكٮقةت،  ٭ة ٦ُةثً وةدٝح ٚي٧ة لٮ اكف ٦ُةثٞى

ة إىل ا٣ٕةل٥ املعكٮس. كإذا ٝي٢ يف ٥٤ٔ اجلضٮـ/ "األرضي كأ٩ٌ  ٞن ٭ة تني ظ
٠ؿكٌيحه كدؽكر ظٮؿ الن٧ف"، ٚيضت أف يكٮف األمؿ ٠ؾ لٟ يف الٮاٝٓ، يٕين 

كدؽكر ظٮؿ الن٧ف، كػبلؼ ذ لٟ يكٮف اكذثنة. كىلع ٬ ؾا أٌف األرض ٠ؿكٌيح 
ٚإف وؽؽ لك كاظؽة ٨٦ ٌٝةية ا٤ٕ٣ٮـ ا٤ٛ٣كٌٛيح، أك الؿيةًيح، أك 

 اتلضؿيبٌيح ٦جينٌّ ىلع ا٩ُجةٝ٭ة ىلع النػٰء اٌلم حتيك ٔ٪٫ يف كاعا٭ة كّؿٚ٭ة.
ؿح ٬ ؾا الكؤاؿ ٨ٔ ٠يٌٛيح وؽؽ ا٣ٌٞةية ا٣يٌت ٩ؽرًل٭ة ثٮاقُح  كاآلف يُي
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٢ ا٧ٕ٣يٌل، كًليٙ يذ٥ دٞٮي٧٭ة أك إظؿاز وؽٝ٭ة؟ كلئلصةثح ٨ٔ ٬ ؾا ا٣ٕٞ
ؾق املكأ٣ح، مكةا٢ى ٨٦ ٝجي٢ ٦ة  الكؤاؿ، جيت ظ٢ٌ مكةا٢ ٠سية دٕؽُّ ٦جةفو ل٭ 
يى٧ٌيح ٨٦ ٝجي٢ الٮصٮب أك احلؿ٦ح، كاحلك٨ أك ا٣ٞجط،  ًٞ َم َجيٕح املٛة٬ي٥ ا٣

ؽرىٌلت ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل، ك٦ة ك٦ة يججيغ ك٦ة ال يججيغ كأ٦سةهلة كَم ٨٦ أظاكـ أك ٦ي 
ح؟ كبٕجةرة َم ماك٩ذ٭ة يف دجٮيت املٛة٬ي٥؟ ك٢٬ َم ٦ٛة٬ي٥ ظٞيٌٞيح أـ أذجةريٌ 

، ٚ٭٢ األمٮر ا٣ٌيت يؽرًل٭ة دلؿد أمٮر  أػؿل، إذا اكف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٦ؽًرٌلن
أذجةرٌيح ال حتٜٞ هلة ػةرج كاعء اإلدراؾ، أـ أ٩٭ة ٦ٛة٬ي٥ كإٌٝيح كظٞيٌٞيح 

ة٬ي٥ ا٤ٛ٣كٌٛيح ا٣ٌيت دىٙ الٮاٝٓ اخلةريج؟ إذا ٤ٝ٪ة ثأف ٬ ؾق ٨٦ ٝجي٢ املٛ
 ٌٞ ٫ ال ي٧ك٨ ٜ هلة ػةرج كاعء اإلدراؾ، ٨٧ٚ الٮاًط أ٩ٌ املٛة٬ي٥ أذجةرٌيح ال حت

٩ح ٨٦ ٦س٢ ٬ ؾق املٛة٬ي٥. ٚةلىؽؽ أك  ا٣ٞٮؿ ثىؽؽ أك ٠ؾب ا٣ٌٞةية امل١ٮَّ
٩ح ٨٦ ٦ٛة٬ي٥ ظ ٞيٌٞيح ٗي ال١ؾب ٨٦ أكوةؼ ا٣ٌٞةية احلٞيٌٞيح امل١ٮَّ

يى٧ٌيح أذجةريح، ال ٨٦ أكوةؼ مج٫ ا٣ٌٞةية. كاٌل  ًٞ ي٨ رأكا أٌف املٛة٬ي٥ ا٣
ٕٮا  ٨ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ ًك ، اغيذ٫ هلة ٦جنأ ا٩زتاع ػةريج ٔك املذٞؽ٦ح أذجةريحه
اتل٧ةيـ ثني ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل كاجلْؿٌم كإدرااكد٭٧ة، ال ي١٧٪٭٥ ا٣ٞجٮؿ ثأف 

٩ح ٨٦ ٦س٢ ٬ ؾق املٛ . كإ٧٩ة (1)ة٬ي٥ دذىٙ ثةلىؽؽ أك ال١ؾبا٣ٌٞةية امل١ٮَّ

                                                                                              

ٮع/ 1) كاثلة٣ر/ أف ٝٮجلة/ جيت ٤ٔي٫ ٠ؾا كال جيٮز »( يٞٮؿ ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيئ ظٮؿ ٬ ؾا املًٮ
احلك٥ الم يف  ٤ٔي٫ ٠ؾا ظك٥ ٔٞيل، كا٢ٕٞ٣ يف ذ لٟ ظةك٥ ٝةض ال ٦ؽرؾ آػؾ ث٧ٕىن أفٌ 

ا٣ٌٞيح ٢ٕٚ ٝةا٥ ثة٢ٕٞ٣ دلٕٮؿ هل ال أمؿ ٝةا٥ ث٪ٛك٫ حي١ي٫ ا٢ٕٞ٣ ٩ٮاع ٨٦ احلاكيح... كذ لٟ 
ا٢ٕٞ٣ الم الك٦٪ة ٚي٫ ٬ٮ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يل الم مٮ٨َ ٫٤٧ٔ ا٢٧ٕ٣ ٨٦ ظير يججيغ أك ال  أفٌ 

ة يف اخلةرج ٨ٔ يججيغ كجيٮز أك ال جيٮز، كاملٕةين ا٣يت ٬ ؾا مأ٩٭ة أمٮر أذجةريح ال حتٜٞ هل
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٩ح هلة  ي٧ك٨ ٔؽُّ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية وةدٝح أك اكذثح ٚي٧ة لٮ اك٩خ املٛة٬ي٥ امل١ٮِّ
. كحن٨ ٩ؿل أٌف ٬٪ةؾ ٦ٛة٬ي٥ يف ٤ٚكٛح األػبلؽ حتيك ٨ٔ حو أمٮرنا ٗي أذجةريٌ 

 حو يف كاعا٭ة، ٨٦ ٝجي٢ ا٣ٞجيط أك اجل٧ي٢، كاملى٤عح أك املٛكؽة، كاجلٛٓكإٝيٌ 
أك الرضر، كاخلي أك الرش، كاحليك٨ أك الكٮء، ك٦ة جيت أك ٦ة ال جيت، كَم 
اكملٛة٬ي٥ ا٤ٛ٣كٌٛيح ث٢ ٨٦ ٧٩ةذص٭ة كمىةديٞ٭ة، ك٨٦ ٬٪ة ٚة٣ٌٞةية املؤ٣ٛح 

 ٦٪٭ة دذىٙ ثةلىؽؽ أك ال١ؾب.
ؾا ابلعر ٬ٮ ٤ٚكٛح األػبلؽ؛ لا ال ٩ذٌٕؿض هل أكرث ٨٦  املاكف األويٌل ل٭ 

ةإلمةرة إىل ٬ ؾق اجلُٞح كَم أٌف الرضكرة، كالٮصٮب، ذ لٟ. ك٩كذَف ٬٪ة ث
كال٤ـكـ ٦ٛة٬ي٥ حتيك ٨ٔ الرضكرة ثة٣ٞيةس ثني إٔٚةؿ اإلنكةف ك٩ذةجئ٭ة، أك 
٨ أك الّسء، ث٢ املٛة٬ي٥ ا٣يٌت دكٮف  ا٢ٕٛ٣ كًل٧ةؿ ا٣ٛة٢ٔ. ك٦ٛ٭ٮـ احلىكى

ة. كىلع ٬ ؾا األ ٌن ٮاعت ملس٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية دلي٭ة ٦س٢ ٬ ؾق املية أي قةس مًٮ
ٚإف ا٣ٌٞةية املؤ٣ٛح ٨٦ ٦س٢ ٬ ؾق املٛة٬ي٥، ٧٠ة أ٩٭ة ٣حكخ ذكٌٝيح أك ظة٠يح 

ٮاَٙ ٝةا٤٭ة، ٚإ٩ٌ  ة ٣حكخ أمٮرنا أذجةريٌ ٨ٔ إظكةقةت ٔك ٌن حمٌح  حن ٭ة أي
دٮصؽ يف كاعء أذجةر٬ة كإدرا٠٭ة كال حتٜٞ هلة ػةرج كاعء إدرا٠٭ة. كب٪ةءن ىلع 

ٮاعت أك ٦س٢ ٬ ؾا املجىن يف ٤ٚكٛح األػبلؽ، ٩ؽرؾ  ث٧س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية املًٮ
األمٮر املٕؿٌٚيح، ك٩٪ةؿ املٕؿٚح ث٭ة. ك٨٦ ٬٪ة حن٨ ثة٣ٌٞةية اتلضؿيبٌيح 
كاحلٌكػٌيح، ٩ؽرؾ املعكٮقةًت اخلةرصٌيح، كبة٣ٌٞةية الؿيةًٌيح كا٤ٛ٣كٌٛيح، 

                                                                                              

 ،14]ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني، املياف يف دٛكي ا٣ٞؿآف، ج « مٮ٨َ اتل٢ٕٞ كاإلدراؾ
 [.98ص  
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٩ؽرؾ ٦ة يُةثٞ٭ة يف كاعا٫، كبة٣ٌٞةية األػبلٌٝيح، كاحلٞٮٌٝيح كأ٦سةهلة ٩ؽرؾ 
ؽا٣ح ابلٕي اآلػؿ ٨٦ ا٣ٞجط، كالكٮ ؽـ ٔؽا٣ح ثٕي الك٤ٮًليةت، ٔك ء، ٔك

ك٨ كدمةؿ كػيٌيح كا٩ج٘ةء أك كصٮب د٤ٟ  ق٤ٮًليةت كأ٧ٔةؿ اإلنكةف، كظي
ٚنة إىل إدراؾ اجلٛٓ أك الرضر، كاملى٤عح  ٧ةؿ. ٨٦ ٬٪ة كمٌة الك٤ٮًليةت كاأٔل
أك املٛكؽة، كاحلك٨ أك الكٮء، كا٣ٞجط أك اجل٧ةؿ، ك٦ة جيت أك ٦ة ال جيت 

ة وؽٝ٭ة أك ٠ؾث٭ة؛ أل٩ٌ ٨٦  ٌن ٭ة هلة ٦ُةثٜ يف كاعا٫. ٣ ك٨ٌ إٔٚةجلة، ٩ؽرؾ أي
اإلننةءات ٨٦ ٝجي٢ اذ٬ت، كال دؾ٬ت، كدٕةؿ، كال دأًت، كاص٤ت املةء، 
كال دأك٢ ا٣غ َم مج٫ ٌٝةية ك٣حكخ ٌٝةية؛ ل لٟ ال دذىٙ ثةلىؽؽ أك 

٭ة دؿصٓ ٚإ٩ٌ ال١ؾب، كأ٦ة األظاكـ األػبلٌٝيح، ظٌّت لٮ ّ٭ؿت ث٭يبح اإلننةء، 
٢ٌ٤ إىل ٦ٕىن ك٬ٮ  إىل ا٣ٌٌٞيح أك اإلػجةر. كًل٪٧ٮذج ل لٟ ٌٌٝيح/ "ال د٥٤ْ" حتي
أٌف ا٥٤ْ٣ ال جيٮز؛ ألف ٚي٫ ٦ٛكؽة، كرضر، كٝجط؛ ٧٠ة أٌف ٌٌٝيح "ا٣ٕؽؿ 
٢٤ إىل ٦ٕىن ك٬ٮ أٌف ا٣ٕؽؿ كاصت؛ ألف يف ٬ ؾا ا٢ٕٛ٣  جيت أف يٞةـ" حتي

ك٨، كدمةؿ. ك٨٦ ٬٪ة ٚ ٥ ٨٦ ٠ٮف اإلننةء ٣حف مى٤عح، ك٩ٛٓ، كظي جةلٗؿ
ة، ٣ ك٨ٌ األظاكـ األػبلٌٝيح قٮاء اك٩خ ىلع مك إننةءو أـ إػجةر،  ٞن ٌٌٝيح ٦٪ُ

٭ة دٛيؽ املٕىن كدذىٙ ثةلىؽؽ أك ال١ؾب. كَم أمٮر كإٌٝيح كظٞيٌٞيح هلة ٚإ٩ٌ 
٦س٢  حه حه ٔيجيٌ كإٌٝيح ٔيجٌيح ػةرج كاعء إدراؾ كأذجةر املٕذرًب، كهلة كإٝيٌ 

ٛة٬ي٥ ا٤ٛ٣كٌٛيح. ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ املٛة٬ي٥ َم أكوةؼ لٮإٝيةت ٦ُةثٜ امل
 كب٪عٮ ٦ة دىٙ د٤ٟ الٮإٝيةت كحتيك ٔ٪٭ة. حو ٔيجيٌ 

 ةه ٫/ ٝٮٌ ٩ٌ أكاحلةو٢ أٌف أدؽ دٕؿيٙ ي٧ك٨ دٞؽي٫٧ ل٢ٕٞ٤ اجلْؿٌم ٬ٮ 
إدرا٠ٌيح دؽرؾ األمٮر اللكٌٌيح، ك٦ٞؽ٦ةت االقذؽالؿ كاجلذةاش اللكٌٌيح ٗي 

٦٪٭ة، ث٢ كَل ٩تيضح كإف اك٩خ صـاٌيح. ٚةألظاكـ اللكٌٌيح ا٤٧ٕ٣ٌيح احلةو٤ح 
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ة ثة٢ٕٞ٣ اجلْؿم، كين٢٧ ذ لٟ األظاكـ املؿدجُح ثةألمٮر اجلْؿٌيح  دؽرؾ داا٧ن
ؽاـ كاملؿدجُح ثةألمٮر ا٤٧ٕ٣ٌيح أك لكيةت ٦ة يججيغ ك٦ة ال  كالٮصٮدات كاأٔل

ي ا٤٧ٕ٣ٌيح دؽرؾ  ؾق ا٣ٞٮٌ يججيغ، ٧٠ة أٌف األمٮر اجلـاٌيح اجلْؿٌيح ٗك ة ث٭  ٌن ة أي
ة. ٕن  كذ لٟ ث٧كةٔؽة ثٕي املىةدر األػؿل َج

ٌؿؼ  ٣ ك٨ حبكت رؤيح املن٭ٮر ا٣يٌت َم أد٨ٞ الؿؤل، ٚإف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل يٕي
ل تلؽثي ابلؽف كاألمٮر إدرا٠ٌيح ديؽرؾ اآلراء اجلـاٌيح كدذىؽٌ  ةه ٫/ ٝٮٌ ثأ٩ٌ 

كب٧بلظْح ٬ ؾق اجلتيضح ا٤٧ٕ٣ٌيح، كدُجيٜ األظاكـ اللكٌٌيح ىلع األمٮر اجلـاٌيح. 
ة ٦ٞىٮده يف  ٌن ة ىلع إصةثح ٨ٔ الكؤاؿ املذٞؽـ )٢٬ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل أي ٌن حنى٢ أي
٩ْؿٌيح املٕؿٚح؟(. كًل٧ة دٞؽـ ٚضٮاب الكؤاؿ األػي ٦جين ىلع ظ٢ مكأ٣حو كَم 
ا ل٧٤ٕؿٚح، كمىؽرنا أك أداة ٦ٕؿٌٚيح؟ كب٧ة أٌف  ٢٬ يٕؽيٌ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٦ٛيؽن

يى٥ ا٤٧ٕ٣ٌيح اجلـاٌيح ٧٠ة ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٦ٛي ًٞ ؽرًؾه ل٤عٞةاٜ كا٣ ؽ ل٧٤ٕؿٚح ك٦ي
ادٌط ٝج٢ ٤ٝي٢، ٚيضت أف يكٮف مٮردنا لبل٬ذ٧ةـ يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح كأف 
جيؿم ابلعر ظٮهل. كَجيع أٌف ماك٩ح ابلعر ظٮؿ ٬ ؾا األمؿ ٬ٮ ٩ْؿٌيح 

يى٧يٌ  ًٞ ت يف ٬ ؾا ح، كجيح ٨٦ ٝجي٢ ا٣ٌٞةية األػبلٌٝيح كا٣ٞة٩ٮ٩يٌ ٦ٕؿٚح ا٣ٌٞةية ا٣
 اجلٮع ٨٦ ٩ْؿٌيح املٕؿٚح املٌٞيؽًة ابلعري ظٮؿ ٬ ؾا املىؽر أك األداة املٕؿٌٚيح.

كًلؾ لٟ ث٤ٞي٢ ٨٦ اتلأم٢ حنى٢ ىلع مبلظْح أػؿل يف ثةب اتلٕؿيٛةت 
املذٞؽ٦ح كَم/ أٌف اتلٕؿيٛني األكؿ كاثلة٣ر منرتٌلف يف ٦ية كَم أٌف ا٢ٕٞ٣ 

ؽرًؾه لؤلمٮر اللكٌٌيح امل ؿدجُح ثةلؿأم كا٢٧ٕ٣. مٌةٚنة إىل ذ لٟ يذٌط اجلْؿٌم ٦ي
٥ أ٩ٌ  ٫ ال أٌف أ٢ٌٚ حت٤ي٢ ألداء ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل كآحلذ٫ ٬ٮ حت٤ي٢ اث٨ قح٪ة؛ ٗر

بلص٭ة.  خي٤ٮ ٨٦ إث٭ة٦ةت جيت مبلظْذ٭ة يف حم٤٭ة ٔك
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كىلع أم ظةؿ ٚإف ٬ ؾا اتلٕؿيٙ أك اتلع٤ي٢ ظٮؿ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم ٬ٮ 
ؽر أك أداة ل٧٤ٕؿٚح يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ا٩ُبلٝح صيؽة ل٤جعر ظٮؿ ا٢ٕٞ٣ ٧٠ى

 امل٤ُٞح، ك٬ ؾا املٞؽار اكؼو بلعر ٩ْؿٌيح املٕؿٚح امل٤ُٞح.
ح ٦ٕؿٌٚيح يف مٮاو٤ح ابلعر ظٮؿ اجلْؿة املٕؿٌٚيح يٌ األمؿ اٌلم حيْٯ ثأ٧٬ٌ 

ل٢ٕٞ٤ ٬ٮ ابلعر ظٮؿ الٮّةاٙ ا٣يٌت قحذ٥ َؿظ٭ة يف ا٣ٛى٢ الكةثٓ، 
 اجلْؿٌم ٧٠ة ٬ٮ كاًط.كَجيع أ٩٭ة ٨٦ ننةَةت ا٢ٕٞ٣ 

 اهًتيحة

٪ة يف ٬ ؾا  ا٢ٕٞ٣ أظؽ أ٥٬ مىةدر أك َؿؽ املٕؿٚح اإلنكة٩ٌيح. كٝؽ دًٕؿ
ا٣ٛى٢ ل٤جعر ظٮهل ٨٦ ٦٪ْةر ٦ٕؿيف. كَؿظ٪ة يف ٬ ؾا املضةؿ ا٢ٕٞ٣ى ىلع 

٫ مىؽر ٦ٕؿيف ك٧ٝ٪ة ثذٕؿي٫ٛ، كدٞكي٫٧ ًٮء ٥٤ٔ ٩ْؿٌيح املٕؿٚح كب٤عةظ أ٩ٌ 
هل ٨٦ ٩ذةاش ٦ٕؿٌٚيح. كبٕؽ ٔؿض اتلٕؿيٛةت إىل اجلْؿٌم كا٧ٕ٣يٌل، ث٧ة 

كاتلعةحل٢ املُؿكظح ظٮؿ ظٞيٞح ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل كاجلْؿم، حبس٪ة يف ظٞيٞح 
ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل كاجلْؿم، كدٮو٤٪ة أز٪ةء ابلعر إىل ٦ة هل٧ة ٨٦ ػىةاه أك ٦ة 

 ثح٪٭٧ة ٨٦ اػذبلٚةت.
٢ اجلْؿٌم كيف دٕؿيٙ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم كو٤٪ة إىل ٬ ؾق اجلتيضح كَم أٌف ا٣ٕٞ

ة لؿؤيح ٬ ؾا ال١ذةب ٬ٮ ٝٮٌ  ٞن يؽرؾ األظاكـ اللكٌٌيح، ث٢ ك٦ٞؽ٦ةت  إدرا٠ٌيحه  ةه كٚ
االقذؽالؿ كاجلذةاش ٗي ا٤٧ٕ٣ٌيح احلةو٤ح ٦٪٫ كإف اك٩خ صـاٌيح، ٧٠ة أٌف 
ؾا املىؽر أك األداة  ة دؽرؾ ث٭  ٌن ي ا٤٧ٕ٣ٌيح أي األمٮر اجلـاٌيح اجلْؿٌيح ٗك

ة.ث٧كةٔؽة ثٕي آػؿ ٨٦ املىةدر  ٕن  َج
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ة ٦ٞىٮد يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح؟ كرأي٪ة أٌف  ٌن ز٥ حبس٪ة يف ٢٬ أٌف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل أي
اجلٮاب ٨ٔ ٬ ؾا الكؤاؿ ٦جين ىلع ظ٢ مكأ٣ح أٌف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٢٬ ٬ٮ مىؽر 

 أك أداة ٦ٕؿٌٚيح أـ ال؟
ة ٦ٕؿٌٚيح كيف اجلٮاب ٨ٔ الكؤاؿ األػي دٮو٤٪ة إىل أٌف ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ٝٮٌ 

ة ل٤ذٕؿيٙ الكةاؽ. ك٬ ؾق ا٣ٞٮٌ ك٦ٛيؽة ل٧٤ٕؿ ٞن ة ي١٧٪٭ة إدراؾ ٩ٛٓ كرضر ٚح كٚ
األٕٚةؿ كالك٤ٮًليةت اإلنكة٩ٌيح، ك٦ة ٚي٭ة ٨٦ ػي كارش، كمى٤عح ك٦ٛكؽة، 
ك٦ة يججيغ ك٦ة ال يججيغ، كا٣ٞجط كاجل٧ةؿ، كاحلك٨ كالكٮء ٦٪٭ة. ك٨٦ ٬٪ة 

يف ٩ْؿٌيح  ٫املؾ٠ٮر كو٤٪ة إىل ٩تيضح كَم أ٩ٌ  كىلع أقةس الؿؤيح أك رد ا٢ٕٛ٣
يى٧يح، قٮاء اك٩خ ٌٝةية أػبلٌٝيح، أـ ٝة٩ٮ٩ٌيح  ًٞ املٕؿٚح املؿدجُح ثة٣ٌٞةية ا٣

 ةه أك ٝٮٌ  كأ٦سةهلة، يججيغ أف يذ٥ ابلعر ظٮؿ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣يٌل ث٧ة ٬ٮ مىؽره 
 ملس٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية. إدرا٠ٌيحه 

كٚي٧ة يأيت ٩ذُؿؽ يف ٚى٢ مكذ٢ٞ بلعر كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم 
لك ٨٦ املٛة٬ي٥ كا٣ٌٞةية كادلكر اٌلم ي٧ك٨ أف يؤدي٫ يف كننةَةت ا٢ٕٞ٣ يف 

 لكو ٦٪٭٧ة.



 انفصم انثاني: انعقم اننظزّي.. انىظائف وانقضايا انقْبهّيتنباب انثانث: ا

 

 .. ّ العقل النظزي 

 الٌظائف ًالقضايا القْبلّيت

 





 

 

 ىكّدىٌة

٩ٮاو٢ يف ٬ ؾا ا٣ٛى٢ حبٮث ا٢ٕٞ٣ املٕؿٌٚيح، ظير ق٪٤ِف ٩ْؿة اعثؿة ىلع 
كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم ثةقذٕؿاض ننةَةت ا٢ٕٞ٣ يف لك ٨٦ املٛة٬ي٥ 
كا٣ٌٞةية كادلكر اٌلم ي٧ك٨ أف يؤدي٫ يف لكو ٦٪٭٧ة، كيف اخلذةـ ٩جعر دكر 

 ح.ا٣ٞج٤ٍيٌ ا٢ٕٞ٣ يف ا٣ٌٞةية 

ٝج٢ اخلٮض يف حبر كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم ٩جٌج٫ إىل أٌف املٞىٮد ٨٦ ا٢ٕٞ٣ 
املؽًرًلح  ،ة اإلدرا٠ٌيح اخلةٌوح ثةجلٛف اجلةَٞحاجلْؿٌم يف ٬ ؾا ابلعر ٬ٮ ا٣ٞٮٌ 

لٟ املؽًرًلح ملة يججيغ ك٦ة ال يججيغ. ك٨٦ ٬٪ة كٚي٧ة  ؽاـ، كًلؾ  ل٤ٮصٮدات كاأٔل
٤٧٪ة مى٤ُط "ا٢ٕٞ٣" ٚ٪ع٨ ٩ٞىؽ ا٢ٕٞ٣ يأيت ٨٦ ٬ ؾا ابلعر لك٧ة اقذٕ

ؾا االوُبلح.  اجلْؿٌم ث٭ 

 وعائف اهػكو

ة ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم ي٧ك٨ أف  ٕن إٌف أ٥ٌ٬ كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ كمبٮ٫٩ ك٩ؿيؽ ٦٪٫ َج
 يف املؼٍُ اتلةل/ -ح حلٌ ث٪ْؿة أكٌ  -٩ؾ٠ؿ٬ة 
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 كؿائه اّكٌِ

يف ٗؽاؽ 
 املىاٚيٓ

يف ٗؽاؽ 
 اٌّغايا

 اللكٌٌيثض٘اقث املىاٚيٓ 

 إدراؾ املىاٚيٓ اللكٌٌيث

 اتلٌفيٓ

ٜضيػ الُرري(  اّرتًليب )ح

 اتلكؽيه

 االٗزتاع أك اتلشؽيػ

 املٌارٗث

 احلكٓ يف اٌّغايا
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كدراقح لك كاظؽ ٨٦ النؤكف أك الٮّةاٙ املؾ٠ٮرة. ثٕؽ  كاآلف ٩جؽأ ثبيةف
دٛعه رسيٓ دذٌط ٩ٛف الٮّيٛح كأداا٭ة، كًلؾ لٟ ٩ؽرؾ أٌف ٬ ؾق الٮّيٛح 

 دؿدجٍ ث٪ُةؽ ا٣ٌٞةية أـ املٛة٬ي٥. ك٩جؽأ ابلعر ثةملٛة٬ي٥ اللكٌٌيح/

 اهىفاٌيي اهمّهّية؛ اهصًاغة واإلدران

كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ ث٪ةءن ىلع رؤيح أكرث و٪ةٔح املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح كإدرا٠٭ة َم ٨٦ 
احل٧١ةء املك٧٤ني. ٚةث٨ قح٪ة يٕؽُّ ٬ ؾا النأف أك األداء أػٌه ػىةاه 
اجلٛف اإلنكة٩ٌيح، كيٕذٞؽ أٌف ا٢ٕٞ٣ ثى٪ةٔذ٫ ٬ ؾا اجل٧ٍ ٨٦ املٛة٬ي٥ 
كحتىي٤٭ة، ي١٧٪٫ الٮوٮؿ إىل ٦ٕؿٚح املض٭ٮالت اتلىٮرٌيح ٨ٔ َؿيٜ 

٨ٔ َؿيٜ االقذؽالؿ كاالقت٪ذةج إذ اتلٕؿيٙ، كاملض٭ٮالت اتلىؽيٌٞيح 
ر املكاين اللكٌٌيث اّكٌٌْيث املشٌؽدة قٖ »يٞٮؿ/  ٌٜ ٜاص ةاإلنفاف حط كأعص اخل

ا كحطٜرنا ٖٔ  ٌن املادة كَّ اتلشؽيػ...، كاتلٜضِ إىل ٔكؽوث املشٜٛالت حطػي
 .(1)«املكْٜٔات اّكٌْيث

ك٬٪ةؾ ٠سي ٨٦ األقب٤ح املُؿكظح ظٮؿ ٬ ؾق الٮّيٛح، ٦٪٭ة/ ٠يٙ 
يى٢ ا٢ٕٞ٣ إىل املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح؟ ك٢٬ يى٢ إىل املٛ٭ٮـ اللك ٨٦ ػبلؿ 
٭ة املةٌديٌح، أـ ال  دٞني كتؿيؽ إظؽل املة٬يٌةت دٞنينا اكمبلن ٨٦ ٔٮاًر

ـ اللك دٮصؽ ظةصح تلضؿيؽ املة٬ٌيح ٨ٔ ا٣ٕٮارض كا٢ٕٞ٣ حيى٢ ىلع املٛ٭ٮ
ثُؿيٞح أػؿل؟ مٌةٚنة إىل ذ لٟ، ٦ة َم ظٞيٞح اللك؟ ٢٬ اللكيةت هلة كاٝٓ 

                                                                                              

( اث٨ قح٪ة، اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء، حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، املٞة٣ح اخلةمكح، 1)
 .284ا٣ٛى٢ األكؿ، ص
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سي٢"،  ٔيين ػةرج ال٨٬ ك٬٪ةؾ أمٮر دلٌؿدة ٨ٔ الـ٦ةف كاملاكف ثةق٥ "ال٧ي
ة "ا٢ٕٞ٣" اإلدرا٠ٌيح كد٪ةؿ أـ َم دىٮرات ك٦ٛة٬ي٥ ذ٬٪يٌح دى٪ٕ٭ة ٝٮٌ 

لكيةت اقذؾاكره حلٞةاٜ إدرا٠٭ة كٚ٭٧٭ة؟ كيف الىٮرة األكىل، ٢٬ إدراؾ ال
سي٢( أـ منة٬ؽةه حلٞةاٜ دلٌؿدة؟ كأقب٤ح أػؿل. كابلعر ظٮؿ  دلٌؿدة )ال٧ي

كَم يف ا٣٘ة٣ت دؽػ٢ يف ٩ُةؽ  -٬ ؾق ا٣تكةؤالت كاإلصةثح ٔ٪٭ة 
حبةصح إىل دلةؿ آػؿ. ٣ ك٨ ي٧ك٨ ٬٪ة أف ٩ٞٮؿ  -ا٥٤ٕ٣  ةأ٩ُٮلٮصي
ة ا٢ٕٞ٣ ؽرًل٭ة ٝٮٌ إٌف املٛة٬ي٥ اللكٌيٌح دىٮراته دى٪ٕ٭ة كد /ثةػذىةرو 

ة اخلةٌوح ل٤٪ٛف اجلةَٞح. ك٦س٢ ٬ ؾق املٛة٬ي٥ ٦ذٕؽدة اإلدرا٠ٌيح كَم ا٣ٞٮٌ 
كي٧ك٨ دى٪يٛ٭ة ٨٧ً َجٞةت خمذ٤ٛح. كاالتلٛةت إىل ٬ ؾا اتلٞكي٥ أك 

 .(1)اتلى٪يٙ ي٪ضي٪ة ٨٦ أػُةء ٚةدظح يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح

 اهتكسيي

٢ٕٞ يف دلةؿ املٛة٬ي٥ اتلٞكي٥ )ا٣ٞك٧ح( ٨٦ الٮّةاٙ األػؿل لذل٨٬ أك ا٣
كاتلىٮرات. ك٬ ؾق الٮّيٛح هلة دكر ٦٭٥ يف ٦ٕؿٚح احلٞةاٜ كاملٛة٬ي٥ أك 
اتلىٮرات، كَم إظؽل َؿؽ ٩ي٢ املٕؿٚح كًلنٙ املض٭ٮالت اتلىٮريح/ 

كاٌّفٕث أيغا إضػل اّؽؽؽ املٜضْث إىل اَتفاب اّكْٓ ةاملشٜٛؿ. كاٌّفٕث »
ٜاع ةاّىطٜؿ حمىٜؿا ويٛا األٗ  إىل  اّىاضْث يه اٌّيت حكٜف لؤلس٘اس

                                                                                              

يط راصٓ/ حم٧ؽظكني زادق، "٦ٕؿٚخ برشم؛ زيؿ1) ٬ة" ]أقف املٕؿٚح قةػخ( ملـيؽ ٨٦ اتلًٮ
 ا٣برشيح[، ا٣ٛى٢ اثلة٣ر؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، "٦ٕؿٚخ م٪ةيس" ]٩ْؿيح املٕؿٚح[، ا٣ٛى٤ني 

 الكةدس كالكةثٓ.
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اّرتحيب، خلبٌل حٌف ؼىؽة ٖٔ درسث إىل مري اٌّيت حْيٛا. كًػ حكٜف أيغا 
ٜاص كاألقؽاض  .(1)«ةاخل

ك٨٦ ٬٪ة ٚةتلٞكي٥ هل دكر يف اتلٕؿيٙ كالٮوٮؿ إىل املٕؿٚح. كابلعر  
ظٮؿ دكر ا٣ٞك٧ح يف اتلٕؿيٙ كالٮوٮؿ إىل املٕؿٚح يٌٕؽ ٨٦ ابلعٮث امل٭٧ح 
املُؿكظح يف امل٪ُٜ اعدة. ك٨٦ الٮاًط أٌف ا٢ٕٞ٣ هل ادلكر األ٥٬ يف ٬ ؾا 

 ا٣جنةط ال٬ين.

ال يٞذرص دكر اتلٞكي٥ ىلع ٠نٙ املض٭ٮالت يف ٩ُةؽ  ،كمٌةٚنة إىل ذ لٟ
اتلىٮرات كاملٛة٬ي٥ املض٭ٮ٣ح كًلكت ٦ٕةرؼ صؽيؽة، ث٢ إٌف ٬ ؾا ا٣جنةط 
ة يف الٮوٮؿ إىل املٕؿٚح يف ٩ُةؽ اتلىؽيٞةت  ٌن ال٬ين ي١٧٪٫ مكةٔؽد٪ة أي

ة لؿؤيح اع٦ح امل٪ُٞيني األرقُيني كا٣ٌٞةية؛ أل٩ٌ  ٞن ٫ ي٧ك٨ ثةتلٞكي٥ كٚ
ىل احلؽكد الادٌيح لؤلميةء. كاحلؽكد يف اتلٕؿيٙ منرتًلح ٦ٓ احلؽكد الٮوٮؿ إ

ؾا يٕين أ٩٪ة ظى٤٪ة  الٮقُٯ يف ا٣رب٬ةف، ٚإذا ظى٤٪ة ىلع ظؽ النػٰء، ٚ٭ 
ىلع ظٌؽق األكقٍ. كبةحلىٮؿ ىلع ظؽكد كذاديةت األميةء ي٧ك٨ احلىٮؿ ىلع 

 .(2)٤٤ٔ٭ة كظؽكد٬ة الٮقُٯ
                                                                                              

 .4. املٞٮالت، حتٞيٜ إثؿا٬ي٥ ٦ؽ٠ٮر، ص2( اث٨ قح٪ة، النٛةء، امل٪ُٜ، 1)

-288، ص. ا٣رب٬ةف، دىعيط أثٮ ا٣ٕبلء ٔٛيَف5( راصٓ/ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، النٛةء، امل٪ُٜ، 2)
-؛ املىؽر الكةثٜ، دىعيط حم٧ؽدِف دانل84-78؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، اجلضةة، ص317

؛ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح 159-157پژكق، ص
-251؛ ث٭٧٪يةر، اتلعىي٢، دىعيط مؿدٌػٯ ٦ُ٭ؿم، ص26، ص1األربٕح، ج
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ة يف ٦ٕؿٚح احلٞةاٜ ك٬ٮ ث٪ٛك٫ كىلع ٬ ؾا ٚإف ل٤ذٞكي٥ أك ا٣ٞك٧ح د كرنا ٦٭٧ن
 ىلع ٝك٧ني/

. اتلع٤ي٢ أك دٞكي٥ الك إىل أصـاءق، ٨٦ ٝجي٢ حت٤ي٢ املةء إىل ٔ٪رصم 5
 األكًلكضني كاهليؽركصني، كحت٤ي٢ ٦ة٬ٌيح اإلنكةف إىل احليٮاف كاجلةَٜ.

يكًٌم "اتلع٤ي٢ أك 0 . اتلع٤ي٢ أك دٞكي٥ اللك إىل صـايةد٫. ك٬ ؾا اتلٞكي٥ ي
 ٞكي٥ امل٪ُِف ]ا٣ٞك٧ح امل٪ٌُٞيح[".اتل

ة ىلع ٝك٧ني/ ٌن  كا٣ٞك٥ األكؿ أي

أ( اتلع٤ي٢ أك اتلٞكي٥ ا٣ٕٞيل/ دٞكي٥ أك حت٤ي٢ املٛ٭ٮـ ىلع أقةس 
ذاديةد٫، ٧٠ة أ٩٪ة ثذع٤ي٢ ٦ٛ٭ٮـ اإلنكةف حنى٢ ىلع ٦ٛ٭ٮيم "احليٮاف" 

ٞيل، ك"اجلةَٜ". كيف ٦ٞةث٢ اتلع٤ي٢ أك اتلٞكي٥ ا٣ٕٞيل، يٮصؽ ا٣رتًليت ا٣ٕ
ك٬ ؾا ا٣رتًليت يكٮف ثؽ٦ش ٦ٛ٭ٮ٦ني يف ال٨٬، ل٤عىٮؿ ىلع ٦ة٬ٌيح دة٦ح 

أم اتلع٤ي٢  -٫ يف لكذة ا٤٧ٕ٣ٌيتني املؾ٠ٮردني اكإلنكةف. ك٨٦ الٮاًط أ٩ٌ 
دكٮف ٔبلٝح اإلنكةف ٦ٓ احليٮاف كاجلةَٜ َم ٔبلٝح الك  -كا٣رتًليت 

ـء، ال اللك كاجلـيئ.  كاجل

                                                                                              

ٮم، ؛ ا٣ُٮيس، ٩ىي ادلي٨، أقةس االٝذجةس، دى252 عيط حم٧ؽ دِف ٦ؽرس ًر
ٓو 345ص . َجيعٌّ أٌف مكأ٣ح ٠يٛيٌح منةرًلح احلٌؽ كا٣رب٬ةف كدبيني ذ لٟ حبةصحو إىل حبرو كاق

ٮع. ؾا املًٮ  ال يك٫ٕ ٬ ؾا املؼذرص، كأ٤ٗت املىةدر املؾ٠ٮرة دٌُؿٝخ ل٭ 
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يكًٌم ب( اتلع٤ي٢ أك اتلٞكي٥ اخلةريج / دٞكي٥ الك إىل أصـاءق اخلةرصٌيح ي
"اتلع٤ي٢ أك اتلٞكي٥ اخلةريج"، ٨٦ ٝجي٢ تـاح املةء إىل ٔ٪رصم األكًلكضني 

ٌةء كاجلٮارح.  كاهليؽركصني، أك حت٤ي٢ صك٥ اإلنكةف إىل اأٔل
ني/ ا٣ُجيع كالى٪ةيع.  اتلع٤ي٢ أك اتلٞكي٥ اخلةريج ثؽكرق ىلع ٩ٔٮ

اخلةريج، ٬٪ةؾ ٢٧ٔ ا٣رتًليت. ثرتًليت ٔؽة ك٦ٞةث٢ اتلع٤ي٢ أك اتلٞكي٥ 
٫ ٔ٪ةرص ٦ٓ ثٌٕ٭ة ابلٕي ي٧ك٨ إجيةد ّة٬ؿة َجيٌٕيح صؽيؽة، ٧٠ة أ٩ٌ 

 ثرتًليت كا٧ٌ٩ةـ ٔؽة مٮاد ي٧ك٨ إجيةد ّة٬ؿة و٪ةٌٔيح صؽيؽة.
كاتل٧ةيـ ثني ٬ ؾي٨ ا٣ٞك٧ني يف أٌف اتلٞكي٥ أك اتلع٤ي٢ اخلةريج ال ي٧ك٨ 

٫ ال ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ/ ك٦سةؿ ذ لٟ أ٩ٌ  ٚي٫ مح٢ لك ٨٦ األصـاء ىلع الك،
. ٣ ك٨ يف اتلٞكي٥ أك اتلع٤ي٢ ا٣ٕٞيل ي٧ك٨ مح٢  (1)الك١٪ضجني ػ٢ أك ق١ٌؿه

كظىٮؿ ٔبلٝح "٬ ؾا ذاؾ" أك "٬ٮ ٬ٮ" ثح٪٭٧ة  لك كاظؽ ٨٦ األصـاء ىلع الك
"؛ ألف اجلجف ٨٦ ٝجي٢ أ٩ٌ  " أك "اإلنكةف ظيٮافه ٜه ٫ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ "اإلنكةف ٩ةَ

٥ أ٩ٌ )احليٮاف يف امل ة ين٢٧ سةؿ املؾ٠ٮر( ٗر ٕن ـءه ٦ج٭٥ كرب٧ة يكٮف كاق ٫ ص
٥ أ٩ٌ  ـء كحبكت ا٣ْة٬ؿ أػه ٨٦ الات، أ٩ٮااعن أػؿل، أك ا٣ٛى٢ ٗر ٫ ص

٣ ك٨ٌ لك كاظؽ ٦٪٭٧ة يف الٮاٝٓ يكةكم الات. كاجلجف ظٌىح ٨٦ احليٮاف 
٦ذعٞٞح ٨٧ً اإلنكةف، كا٣ٛى٢ ٬ٮ اٌلم ينٌك د٧ةـ ظٞيٞح اإلنكة٩ٌيح 

 ٢ احليٮا٩ٌيح )اجلجف(. ك٨٦ ٬٪ة ي٧ك٨ مح٢ املة٬ٌيح ىلع لك كاظؽ ٨٦ كحيىِّ
                                                                                              

، ٨٦ ٝجي٢ اخل٢ كالك١ٌؿ أك اخل1٢)  ( ارشاب مؿًٌلت ٨٦ محبني أظؽ٧٬ة ظةميه كاآلػؿ ظ٤ٮه
 كا٣ٕك٢. ]املرتص٥[
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األصـاء، أك مح٢ لك كاظؽ ٨٦ األصـاء ىلع املة٬ٌيح كذات النػٰء كا٣ٞٮؿ/ 
"اجلةَٜ ٬ٮ اإلنكةف" أك "احليٮاف ٬ٮ اإلنكةف". كيججيغ اتلججي٫ ىلع أٌف احليٮا٩ٌيح 

حليٮا٩ٌيح كَم الاكا٪ح يف املٞىٮدة يف ٌٌٝيح "احليٮاف ٬ٮ اإلنكةف" ظىحه ٨٦ ا
اإلنكةف. كأ٦ة إذا اكف املؿاد ٨٦ احليٮا٩ٌيح ٬ٮ املٕىن ا٣ٕةـ، َٚف ٬ ؾق احلة٣ح 

 يكٮف مح٢ اإلنكةف ىلع احليٮاف يف ٌٌٝيح "احليٮاف إنكةف" دلةزنا.
ة ال ي٧ك٨ مح٢ األصـاء كٝؽ يجؽك أ٩ٌ  ٌن ٫ يف اتلع٤ي٢ أك اتلٞكي٥ ا٣ٕٞيل أي

ٞكي٥ اخلةريج، ٧٠ة أٌف مح٢ الك ىلع األصـاء ٗي ىلع الك اكتلع٤ي٢ أك اتل
ـه. كأصـاء لك ٦ٛ٭ٮـ صةاـ؛ أل٩ٌ  ٫ يف ٬ ؾا اتلع٤ي٢ أك اتلٞكي٥، املٞك٥ي ٦ٛ٭ٮ

ث٧ة ٬ٮ ٦ٛ٭ٮـ ٣حكخ ٔني ذات ذ لٟ املٛ٭ٮـ كال دٮصؽ ٔبلٝح ٬ ؾا ذاؾ ثني 
الك كأصـاءق. كبةجلتيضح ال ي٧ك٨ مح٢ أم كاظؽ ٨٦ األصـاء ىلع الك كال 

ة ٔيل ظ١ي٥ يذعؽث ظٮؿ ال ك ىلع أم كاظؽ ٨٦ األصـاء. املعٜٞ الن٭ي ٝآ
/ ٮع ٝةابلن  ٬ ؾا املًٮ

ِٕ ةكغٛا ىلع ةكظ ٖٔ دكف كاـؽث » إٌف أٗىؿ املكاين كاملاٌٚيات ال حيي
ٜـ،  ٜسب االحٌتاد ةي٘ٛا، وإٌٗٛا ٖٔ سٛث أٗىفٛا ٔختاي٘ث ةيٜ٘ٗث قؾّث. ولٌك ٔىٛ ي

ٜـ ال ي كٜف ةيٕ٘ٛا سٛث احٌتاد ٔىٜٛيم، ضٌّت ٖٔ ضيد ٜٚ، ٔكؾكؿه قٖ ٔىٛ
يطص ةٛا محِ أضػٕٚا ىلع اآلعؽ محبلن أٌكحل ا أك محبلن لْشػٞء ىلع ٗىفٙ... 

ٜاف  .(1)«وٕكىن اإلنفاف، ٗىفٙ، كمري ٔكىن اجلاؼي كٔكىن احلي
                                                                                              

ة ٔيل املؽرس الـ٩ٮزم، رقة٣ح مح٤يح، ص1)  .36-35( ٝآ
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٣ ك٨ٌ ٬ ؾا الالكـ ٚي٫ دلةؿ لكؤاؿ ك٬ٮ ٢٬ كصٮد املٛ٭ٮـ ث٧ة ٬ٮ ٦ٛ٭ٮـ 
ٔ٪٭ة؟ كبةل٤عةظ األكؿ ٨٦ الٮاًط أٌف الٮصٮد  ظةؾو  ٫مؿاده، أـ ذاد٫ ٨٦ ص٭ح أ٩ٌ 

 ي٧ك٨ ال – ال٬٪ٌيح كالىٮر ل٧٤ٛة٬ي٥ اخلةريج الٮصٮد اكف كإف –اخلةريج 
 املٛ٭ٮـ أم اثلةين، ثةل٤عةظ كأ٦ة. ٤ٔي٫ يشء مح٢ ي٧ك٨ كال يشء، ىلع مح٫٤

 هلة كا٣يت ا٣بكيُح ٗي ٚةملٛة٬ي٥. ل٤ع٢٧ ٝةث٢ ٚ٭ٮ ظة٠ينة، ٠ٮ٫٩ ث٤عةظ
أصـاء ذ٬٪يح، ي٧ك٨ مح٢ ثٌٕ٭ة ىلع ثٕي، كي٧ك٨ مح٤٭ة ىلع الك، ٥ٕ٩ 
٤ي٫ َٚف ٝجةؿ الؿأم املؾ٠ٮر، رأم ا٣ٕبل٦ح  . ٔك َؿيٞح احل٢٧ ٚي٭ة خمذ٤ٛحه

٫ ثٕؽ ثيةف ٦ٌٛى٢ يى٢ إىل ٩تيضح كَم أٌف مح٢ اجلجف أك ٩ٌ إا٣ُجةَجةيئ إذ 
٤ٌٞيح ىلع ا٣ٛى٢ ىلع اجلٮع، كببيةف آػؿ، مح٢ أم كاظؽ ٨٦ األصـاء ا٣ٕ

. مٌةٚنة إىل ٬ ؾا ٚإف األصـاء )اجلجف كا٣ٛى٢( ي٧ك٨  الك، ٬ٮ مح٢ه أكيلٌّ
. كأ٦ة مح٢ (1)مح٢ ثٌٕ٭ة ىلع ثٕي، كاحل٢٧ ٚي٭ة يكٮف ثةجلعٮ النةآ

٥ أ٩ٌ  ة؛ ٗر ٌن ؿح ٚي٭ة املٛة٬ي٥ ا٣بكيُح ثٌٕ٭ة ىلع ثٕي ٚ٭ٮ ال مٟ ٚي٫ أي ٫ يُي
؟٬ ؾا الكؤاؿ ك٬ٮ أٌف احل٢٧ ٚي٭ة أكيلٌّ أـ  ٓه  مةا

ة، كيف ٬ ؾا اجلٮع ٨٦  ٌن يٞةؿ إٌف اتلع٤ي٢ أك اتلٞكي٥ امل٪ُِف ٬ ١ؾا أي
ة ٦س٢ اتلٞكي٥ أك اتلع٤ي٢ ا٣ٕٞيل ي٧ك٨ مح٢ اجلـيئ ىلع اللك،  ٌن اتلع٤ي٢ أي
كظىٮؿ ٔبلٝح "٬ ؾا ذاؾ" ثني اللك كصـايةد٫. ك٨٦ ٬٪ة ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ/ 

                                                                                              

ة ٚيةيض، املؿظ٤ح 1) ( راصٓ/ ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني، ٩٭ةيح احل٧١ح، دىعيط ٗبلمًؿ
اخلةمكح، ا٣ٛى٢ اخلةمف؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، د٤ٕيٞح ىلع األقٛةر، يف/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ 

 .1، د٤ٕيٞح 22، ص2ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، جالنيازم، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر 
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، كبكؿه كا٣غ"؛ ٧٠ة أ٩ٌ  ٧ؿكه ، ٔك ٨ مح٢ اللك ىلع اجلـيئ ٫ ي٧ك"اإلنكةف زيؽه
" ، كا٣غ أ٩ةسه ، كبكؿه ٧ؿكه ، ٔك ة ي٧ك٨ مح٢ (1)كا٣ٞٮؿ/ "زيؽه ٞن . ٣ ك٨ ٢٬ ظ

، كا٣غ"؟ ٢٬ ٬ ؾا  ، كبكؿه ٧ؿكه ، ٔك اجلـيئ ىلع اللك ثأف يٞةؿ/ "اإلنكةف زيؽه
 ، احل٢٧ ظٞيِف، أـ دلةزم؟ ك٢٬ ي٧ك٨ ا٣ٞجٮؿ ظٞيٞحن ثأف د٧ةـ االنكةًف زيؽه

ـي اإلنكةف؟ ٢٬ ي٧ك٨ أف يأيت ٬٪ة اتلٮصي٫ أـ ٍٚٞ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأف ز ا د٧ة يؽن
ـء ىلع الك يف اتلٞكي٥ ا٣ٕٞيل ٧٠ة يف مح٢ اجلةَٜ  ة يف مح٢ اجل ٞن املُؿكح قةث

"؟ ٜه  ىلع احليٮاف يف ٌٌٝيح/ "احليٮاف ٩ةَ
 صؽيؿ ثةل٠ؿ أٌف ل٤ذٞكي٥ كّيٛح أػؿل قيأيت احلؽير ٔ٪٭ة.

 اهتذهيو واهترميب

٧ة ٨٦ أ٥٬ كّةاٙ ا٢ٕٞ٣. كل٤ذع٤ي٢ اتلع٤ي٢ كيٞةث٫٤ ا٣رتًليت ٬
كا٣رتًليت اوُبلظةت أك اقذ٧ٕةالت ٔؽيؽة. ٦٪٭ة ىلع األ٢ٝ إَبل٫ٝ ىلع 
٩ٮع ٨٦ اتلٞكي٥ ك٬ٮ دٞكي٥ الك إىل أصـاءق، كيي٤ُٜ ىلع حت٤ي٢ لك 
أو٪ةؼ ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ ٝجي٢ اتلٞكي٥ أك اتلع٤ي٢ ا٣ٕٞيل، كالى٪ةيع 

إىل اتلٞكي٥، ث٢ ٬ٮ ٔي٪٫، ٣حف كأ٦سةهل٧ة. ك٬ ؾا االوُبلح اٌلم يؿصٓ 
ا ٦ٞةث٢ اتلٞكي٥. ك٨٦ ٬٪ة ال ٩ذُؿؽ هل يف ٬ ؾا ابلعر.  ة صؽيؽن اوُبلظن

                                                                                              

ٮم، ص 1) ( راصٓ/ ا٣ُٮيس، ٩ىي ادلي٨، أقةس االٝذجةس، دىعيط حم٧ؽدِف ٦ؽرس ًر
؛ املْٛؿ، 341ك 341؛ احليل، احلك٨ ث٨ يٮقٙ، اجلٮ٬ؿ اجلٌيؽ، ص 425-429

ة، امل٪ُٜ، ص   .138-127حم٧ؽًر
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ة  -ك٣ ك٨  ٞن ال يٞذرص اقذ٧ٕةؿ اتلع٤ي٢ ىلع  -٧٠ة ٩جٌ٭٪ة ٤ٔي٫ قةث
االوُبلح أك املٕىن املؾ٠ٮر، ث٢ مٌةٚنة إىل ذ لٟ االوُبلح، هل اقذ٧ٕةؿ 

ة ل ٞن ة آػؿ يف امل٪ُٜ. كاتلع٤ي٢ كٚ ٌن يكًٌم أي بلقذ٧ٕةؿ املؾ٠ٮر اٌلم ي
"حت٤ي٢ ا٣ٞيةس" أك "اتلع٤ي٢ إىل ا١ٕ٣ف"، ك٬ٮ ٔجةرة ٨ٔ إرصةع 
االقذؽالالت ا٣ٞيةقيٌح إىل ٦ٞؽ٦ةد٭ة ك٦جةدا٭ة. ٬ ؾق الٮّيٛح ٨٦ مؤكف 
ط ٬ٮ حييك ٨ٔ ٦ية أك ٩ٮع ػةص ٨٦  االقذؽالؿ، كببيةف أًك

ةحلٌح ]الٮّيٛح[ ي٧ك٨ ٌٕ ؾق ا٣ٛ دٞٮي٥ ا٣ٞيةقةت املؿًٌلجح  االقذؽالؿ. كب٭ 
كحت٤ي٤٭ة إىل ٝيةقةت بكيُح، ك٦ٕؿٚح ٬يبح أك مك االقذؽالؿ. كببيةف 

ي ١ٚؿم ٨٦ اجلتيضح إىل املٞؽ٦ةت.  ٩ٞٮؿ/ آػؿ  إٌف حت٤ي٢ ا٣ٞيةس ٬ٮ قى

كيف ٬ ؾا الكي يذ٥ اتلأٌم٢ كابلعر يف ٦ٞؽ٦ةت االقذؽالؿ ك يف أ٩٭ة 
١ٛ٣ؿم يكذ٧ٌؿ إىل أف يجذِم ٨ٔ أم ٦ٞؽ٦ةت أػؿل ٩ذضخ. ك٬ ؾا الكي ا

إىل املجةدئ األكىل. ك٬ ؾا ا٣جنةط ال٬ين يٞٙ ٦ٞةث٢ دؿًليت ا٣ٞيةس ك٬ٮ 
ٔجةرة ٨ٔ دؿديت املٞؽ٦ةت كدأحلٛ٭ة ٨٦ أص٢ تن١ي٢ االقذؽالؿ 

 .(1)كالٮوٮؿ إىل امل٤ُٮب
                                                                                              

؛ ث٭٧٪يةر، 332ٜ، ص( راصٓ/ الؿازم، ُٝت ادلي٨ حم٧ؽ، ارشح املُة٣ٓ يف امل1ُ٪)
؛ الكةكم، اث٨ 171-165ك 117اتلعىي٢، دىعيط مؿدٌػٯ ٦ُ٭ؿم، ص

-؛ اث٨ قح٪ة، اجلضةة، دىعيط حم٧ؽ دِف دانل188ق٭بلف، ابلىةاؿ اجلىييح، ص 

. ا٣ٞيةس، حتٞيٜ قٕيؽ زايؽ، 4؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، النٛةء، امل٪ُٜ، 96-93پژكق، ص
 .471-461ك 9-8ص
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كب٧بلظْح ٦ة دٞؽـ ٩ى٢ إىل ٩تيضح كَم أٌف اتلع٤ي٢ ىلع أقةس 
دااؿة ا٣ٌٞةية كيٞذرص ٤ٔي٭ة، كال جيؿم يف دااؿة االوُبلح األػي جيؿم يف 

 كقتذٌط اجلتيضح املذٞؽ٦ح أكرث ٚي٧ة يأيت. املٛة٬ي٥.

ح. كيٕؽُّ اتلع٤ي٢ ثةملٕىن أك االوُبلح األػي ٨٦ األحنةء اتل٤ٕي٧يٌ 
يط ذ لٟ أ٩ٌ  ٫ ٨٦ أص٢ إزجةت امل٤ُٮب ي٧ك٨ االقت٪ةد أك االقذؽالؿ كدًٮ

 ثإظؽل َؿؽ أربٓ/

 . ا٣رب٬ةف.2  .. اتلعؽيؽ1  .. اتلع٤ي1٢  .. اتلٞكي2٥

٬ ؾا ا٣جنةط ٬ٮ دكسي ٨٦ ٚٮؽ، ث٧ٕىن أ٩٪ة ٤٩ذٛخ إىل  اتلٌفيٓ/
ٮع كاملع٧ٮؿ، ك٩ٮاو٢ االقذؽالؿ  امل٤ُٮب أك اجلتيضح، كحنؽد ٚي٭ة املًٮ
٦ٓ مؿااعة ارشكط االقذؽالؿ يف األماكؿ األربٕح إىل أف ٩جذِم إىل اجلتيضح. 
٨ َؿيٜ  كىلع ٬ ؾا َٚف أق٤ٮب اتلٞكي٥ يكٮف امل٤ُٮب ثني أيؽي٪ة، ٔك

ٮع ٩ى٢ إىل امل٤ُٮب ثةحلؽ األكقٍ اٌلم ٬ٮ ٤ٌٔح دكسي ا ملع٧ٮؿ كاملًٮ
 زجٮت األكرب لؤلو٘ؿ.

ة. َٚف  اتلطْيِ/ أق٤ٮب اتلع٤ي٢ ٦ٞةث٢ اتلٞكي٥ كىلع ا١ٕ٣ف ٦٪٫ د٧ة٦ن
٬ ؾا األق٤ٮب ٩ٌٞٮـ االقذؽالؿ ٨٦ ػبلؿ تـاح املٞؽ٦ةت كحت٤ي٤٭ة، 

٦ٕؿٚح مؿدجح كإرصةٔ٭ة إىل ٦جةدا٭ة ملٕؿٚح وعذ٭ة ٨٦ ق٧ٞ٭ة، كًلؾ لٟ 
٫ ٨٦ االٝرتاين أك االقتس٪ةيئ.  ا٣ٞيةس كماك٩ذ٫ ثني أماكهل، ك٦ٕؿٚح ٩ٔٮ

اتلكؽيه أك اتلطْيِ احلٌػم )احلطٜؿ ىلع ضػكد األشياء كحكؽيىٛا 
٨٦ أص٢ احلىٮؿ ىلع اتلٕؿيٙ جيت أف يكٮف ٬ؽٚ٪ة ٬ٮ امل٤ُٮب  احلػم(/
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يح،  اتلىٮرم كدميٓ حم٧ٮالد٫؛ كظيجبؾ ١ٛ٩ٟ الاديةت ٨ٔ األمٮر ا٣ًٕؿ
ؾا ٩٪ةؿ اتلٕؿيٙ احلٌؽم. كَجيع أ٩٪ة إذا ظى٤٪ة ىلع ٦س٢ ٬ ؾا اتلٕؿيٙ،  كب٭ 

ة. ٌن  ٩كٮف ٝؽ ظى٤٪ة ٨٦ ػبلهل ىلع احلؽ األكقٍ أي
، ك٬ٮ يٞيينٌّ ث٤عةظ امل٧ٌٮف  اّربٚاف/ ا٣رب٬ةفي ٩ٮعي اقذؽالؿو ٝيةيسي

 .(1)]املةٌدة[ كالنك
٨٦ اتلٞكي٥، كاتلضـاح،  الٮاًط أٌف االوُبلظةت األػؿل املذٞؽ٦ح٨٦ 

كاتلع٤ي٢، كا٣رتًليت ختذ٤ٙ ٨ٔ ٬ ؾق االوُبلظةت األربٕح األػية؛ ألف 
٬ ؾق االوُبلظةت دبنٌي َؿيٞح االقذؽالؿ كاتلٕؿيٙ كَم مؿدجُح ثكيٌٛيح 
٥ ٨٦ أٌف لك ٬ ؾق  ٤ي٫ ٚجةلٗؿ ٬ةدني الٮّيٛذني أك ا٣جنةَني ا٤ٕٞ٣يني. ٔك

٢ٕٞ، ٣ ١ٌ٪٭ة ٣حكخ ننةَةت ككّةاٙ ا٣جنةَةت األربٕح دٕؽُّ ٨٦ ننةَةت ا٣
ة إىل كّيٛيت  ٕن مكذ٤ٞح ٨ٔ اتلٕؿيٙ كاالقذؽالؿ، كي٧ك٨ إرصةٔ٭ة دمي
اتلٕؿيٙ كاالقذؽالؿ؛ ث٢ ي٧ك٨ ث٤ٞي٢ ٨٦ اتلأم٢ الٮوٮؿ إىل ٬ ؾق اجلتيضح/ 
ثةقتس٪ةء اتلعؽيؽ أك اتلع٤ي٢ احلٌؽم ٚإف قةاؿ ا٣جنةَةت َم أقةحلت أك 

، كاق٥ ا٣رتًليت َؿؽ لبلقذؽالؿ، كٝؽ أ٤َٞٮا ٔ ذجةرو ٤ي٭ة اق٥ اتلع٤ي٢ أل

                                                                                              

-446. ا٣ٞيةس، حتٞيٜ قٕيؽ زايؽ، ص 4، امل٪ُٜ، ( راصٓ/ اث٨ قح٪ة، النٛةء1)
؛ ا٣ٛةرايب، أثٮ ٩ىػؿ، األ٣ٛةظ املكذ٤٧ٕح يف امل٪ُٜ، دؿدمح كارشح ظك٨ 449

؛ ا٣يدم، املبل ٔجؽ اهلل، احلةميح ىلع د٭ؾيت امل٪ُٜ، 159-157م١٤نةَم، ص
؛ النيازم، ُٝت ادلي٨ حم٧ٮد، دٌرة اتلةج، دىعيط الكيؽ حم٧ؽ 123-121ص

 .152ك 151 من١ٮة، ص
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٤ي٫ ٨٧ٚ ثني األمٮر األربٕح املذٞؽ٦ح،  ، كاق٥ اتلٞكي٥ جل٭حو أػؿل. ٔك جل٭حو
اتلعؽيؽ أك حت٤ي٢ احلؽ ٍٚٞ ٣حف ٨٦ مؤكف االقذؽالؿ، كإ٧٩ة يؿدجٍ 
ثةملٛة٬ي٥ كاتلىٮرات كحت٤ي٢ احلؽكد كدٕؿيٛةد٭ة ك٦س٢ ٬ ؾا ا٣جنةط يٕؽُّ 

 كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ كقيأيت الالكـ ٔ٪٭ة.كّيٛح مكذ٤ٞح ٨٦ 
٫ يف االقذؽالؿ ا٣ٞيةيس دبلظِ كب٪ةء ىلع ٦ة دٞؽـ ٩ى٢ إىل ٩تيضح كَم أ٩ٌ 

َؿؽ خمذ٤ٛح ٦٪٭ة اتلٞكي٥، كاتلع٤ي٢، كا٣رب٬ةف. ك٬ ؾق األمٮر دٕؽُّ ٨٦ 
مؤكف كَؿؽ االقذؽالؿ، ك٨٦ ٬٪ة ي٧ك٨ ص٤ٕ٭ة حتخ ٔ٪ٮاف االقذؽالؿ. 

٤ي٫ ال يكٮف اتلع٤ي٢ كاتلٞك ي٥ أمؿي٨ مكذ٤ٞني ك٦٪ٛى٤ني ٨ٔ ٔك
االقذؽالؿ ث٪ةء ىلع ٬ ؾا االوُبلح. كلا ال يججيغ ٌٔؽ٧٬ة كّيٛذني 

 ٦٪ٛى٤ذني، ث٢ ٧٬ة ٨٦ ٚؿكع االقذؽالؿ.
يط ذ لٟ أ٩ٌ  ٫ ي٧ك٨ يف دااؿة اتلىؽيٞةت إٝة٦ح االقذؽالؿ كبٕؽة كدًٮ

َؿؽ/ ثُؿيٜ ا٣ٞيةس، كبُؿيٜ االقذٞؿاء، كبُؿيٜ اتل٧سي٢. كًلؾ لٟ ي٧ك٨ 
دٞٮي٥ االقذؽالؿ ا٣ٞيةيس ثُؿؽ خمذ٤ٛح. حت٤ي٢ املٞؽ٦ةت أك دٞكي٥ امل٤ُٮب 

 يٮو٤٪ة إىل ٬ ؾا املٞىٮد كيكٌ٭٢ َؿيٜ دٞٮي٥ ا٣ٞيةقةت.
مٌةٚنة إىل الٮّةاٙ املؾ٠ٮرة، ي١٧٪٪ة احلىٮؿ ىلع اوُبلظةت صؽيؽة 
يؿاد ٦٪٭ة ٦ٕةين ػةوح ٨٦ ػبلؿ إًةٚح ثٕي ا٣ٞيٮد إىل مى٤ُط 

ةت ٩ْي حت٤ي٢ احلؽ، كحت٤ي٢ الؿق٥، كاتلع٤ي٢ "اتلع٤ي٢"؛ اوُبلظ
الٮصٮدم أك اتلع٤ي٢ ثة١ٕ٣ف، كاتلعي٢ ال٬ين، كاتلع٤ي٢ اخلةريج، 
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. اتلع٤ي٢ ال٬ين، كاخلةريج، كا٣ٕٞيل دٌٕؽ لك٭ة أ٩ٮااعن ٨٦ (1)كاتلع٤ي٢ ا٣ٕٞيل
اتلٞكي٥ كٝؽ دٞؽـ الالكـ ٔ٪٭ة. كحت٤ي٢ الؿق٥ كحت٤ي٢ احلؽ ٧٬ة ٨٦ اتلٕؿيٙ 

ـو أك ملة٬يٌ  كاحلٌؽٌم الؿقٌم  . ك٬ ؾا ا٣جنةط اٌلم ٬ٮ كّيٛح ٤ٌٞٔيح ملٛ٭ٮ حو
مكذ٤ٞح، يٕؽُّ ٩ٮاعن ٨٦ اتلع٤ي٢ ك٨٦ األحنةء اتل٤ٕي٧ٌيح كٝؽ أ٤َٜ ٤ٔي٭ة اق٥ 

 "حت٤ي٢ ا٣ٞيةس". كقجذٕؿض هل يف ٩٭ةيح ابلعر ظٮؿ كّيٛح اتلٕؿيٙ.
٥ ٠رثة اقذ٧ٕةالت اتلع٤ي٢ كاػذبلؼ ٦ٕة٩ي٫  لٟ ٦ٞةث٫٤ -ٗر  كًلؾ 

ٚإف دميٓ االقذ٧ٕةالت أك االوُبلظةت املُؿكظح ثةقتس٪ةء  -ا٣رتًليت 
اتلع٤ي٢ كا٣رتًليت اخلةرصيني، َم منرتًلح يف ٠ٮ٩٭ة دٌٕؽ ٨٦ كّةاٙ 

 ا٢ٕٞ٣ كننةَةد٫.

كال يٞٙ د٪ٌٮع اقذ٧ٕةالت اتلع٤ي٢ كا٣رتًليت ٔ٪ؽ ٬ ؾا احلؽ، ث٢ هلة 
 .اقذ٧ٕةالت أػؿل ي٧ك٨ االَبلع ٤ٔي٭ة ث٧ؿاصٕح ٠ذت امل٪ُٜ

 اهتػريف 

اتلٕؿيٙ ٬ٮ أظؽ َؿؽ أك أ٩ٮاع اتل١ٛي كي٤ٕت ا٢ٕٞ٣ ادلكر األقةيٌس 
ٚي٫. كدؾ٠ؿ ٬ ؾق الٮّيٛح يف ٥٤ٔ امل٪ُٜ ثٕ٪ةكي٨ خمذ٤ٛح ٨٦ ٝجي٢ "اتلع٤ي٢"، 
ك"اتلعؽيؽ"، ك"اتلضـاح". كاتلٕؿيٙ ٩ٮع ٨٦ اتلع٤ي٢ أك اتلضـاح ال٬٪ٌيح 

يع٫ أٌف   اتلضـاح ال٬٪ٌيح ٩ٮاعف/ا٣يٌت دذعٜٞ يف اعل٥ ال٨٬. كدًٮ
                                                                                              

 .341( احليل، احلك٨ ث٨ يٮقٙ، اجلٮ٬ؿ اجلٌيؽ، ص 1)
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. تـاح املٛ٭ٮـ ال٬ين إىل ٔؽة ٦ٛة٬ي٥ أػؿل، ٨٦ ٝجي٢ حت٤ي٢ كدٕؿيٙ 2
٦ة٬ٌيح اإلنكةف إىل "احليٮاف" ك"اجلةَٜ"، أك حت٤ي٢ اجلك٥ إىل "اجلٮ٬ؿ" 
ك"زبليث األثٕةد" ثح٪٧ة ال دٮصؽ ٬ ؾق األصـاء ثة٢ٕٛ٣ يف اخلةرج، أك ثٕجةرة 

 ٢ٕٛ٣.أػؿل ٣حف هلة كصٮد ػةريج ثة
. تـاح وٮرةو صـاٌيح إىل ٔؽة وٮر، ٨٦ ٝجي٢ ٚى٢ الىٮرة ال٬٪ٌيح 1

ٌةء ا٣ٛؿس كد١ٛيٟ أٌٔةا٫ يف ال٨٬.  أٔل

كيف ٦ٞةث٢ اتلضـاح كاتلع٤ي٢، دٮصؽ ٤٧ٌٔيح ا٣رتًليت. كب٧ة أٌف اتلضـاح 
ة ىلع ٦ٕ٪حني، ٚ٭ٮ إ٦ة دؿًليت ٔؽة  ٌن كاتلع٤ي٢ ىلع ٦ٕ٪حني، ٚة٣رتًليت أي

جي٢ دؿًليت ٦ٛ٭ٮـ احليٮاف كاجلةَٜ ك٩تيضذ٫ ّ٭ٮر ٦ٛة٬ي٥ ٦ٓ ثٕي ٨٦ ٝ
٦ة٬ٌيح اإلنكةف اتلة٦ح، أك دؿًليت ٔؽة وٮر ٦ٓ ثٕي، ٨٦ ٝجي٢ دؿًليت 

 وٮرة رأس ا٣ٛؿس ٦ٓ صك٥ اإلنكةف.

٨٦ الٮاًط أٌف اتلضـاح كا٣رتًليت ثةملٕىن اثلةين ٣حكة ٨٦ كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ 
كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ كمؤك٫٩ كمؤك٫٩، ٧٠ة أٌف اتلضـاح كا٣رتًليت ثةملٕىن األكؿ ٨٦ 

ؾق ا٣ٞٮٌ   رأم ىلع - األ٢ٝ ىلع -٫ ة اإلدرا٠ٌيح دكر ٦جةارش ٚي٭٧ة. كَجيع أ٩ٌ كل٭ 
ة املذرٌصٚح ا٢ٕٞ٣ى يف ٬ ؾق الٮّيٛح أك ا٣جنةط. ا٣ٞٮٌ  تكةٔؽ كأدجة٫ٔ قح٪ة اث٨

ًٕي٪ح لئلدراؾ كإذا كٕٝخ يف اقذؼؽاـ ا٢ٕٞ٣ كيٕذٞؽ ٬ ؤالء أٌف املذرٌصٚح ٝٮٌ  ة ٦ي
١ٛؿة" كَم دٞٮـ ثةتلرٌصؼ يف املٛة٬ي٥ كاتلىٮرات أك ا٣ٌٞةية تكًٌم "املذ

٨ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ حتى٢ ىلع اتلٕؿيٙ كاالقذؽالؿ. ٣ ك٨ٌ ٬ ؾق  كاتلىؽيٞةت، ٔك
٢٧ ة إذا اك٩خ يف اقذؼؽاـ الٮ٥٬، ٚإ٩ٌ ا٣ٞٮٌ  ٭ة ي٤ُٜ ٤ٔي٭ة "املذؼي٤ح". ٔك
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٢٧ املذ١ٛؿة حت ٤ي٢ املذؼي٤ح حت٤ي٢ كدؿًليت املٕةين اجلـاٌيح كالىٮر، ٔك
ة حيى٢ ا٢ٕٞ٣ ىلع االقذؽالؿ كدؿًليت املٕةين اللكٌٌيح. كبةقذؼؽاـ ٬ ؾق ا٣ٞٮٌ 

٫ ثذع٤ي٢ ٦ٛ٭ٮـ اإلنكةف إىل "اجلةَٜ" كاتلٕؿيٙ. ك٨٦ ٧٩ةذج ذ لٟ أ٩ٌ 
ك"احليٮاف" حيى٢ ىلع دٕؿي٫ٛ، أك ثرتًليت املٛة٬ي٥ ا٣بكيُح ٨٦ ٝجي٢ اجلةَٜ 

أك ثرتًليت ٔؽة ٌٝةية  كاحليٮاف حيى٢ ىلع ٦ٛ٭ٮـ مؿًلت ٨٦ ٝجي٢ اإلنكةف،
ة ث٤٧ٌٕيح االقذؽالؿ  يى٪ٓ االقذؽالؿ. ك٨٦ ٬٪ة يٞٮـ ا٣ٛي٤كٮؼ أقةقن
كاتلٕؿيٙ، ك٬ٮ درٌصؼ يف املٕةين اللكٌٌيح، كيٞٮـ ا٣ٛ٪ةف قٮاء النةٔؿ أـ 

 .(1)الؿقةـ ثذضـاح كدؿًليت الىٮر كاملٕةين اجلـاٌيح

٥ أٌف اتلٕؿيٙ ٬ٮ أظؽ كّةاٙ ا٢ٕٞ٣، ٣ ك٨ٌ ا٢ٕٞ٣ يٞٮـ  ؾا ا٢٧ٕ٣ كٗر ث٭ 
يكًٌم املذ١ٛؿة يف ٬ ؾق احلة٣ح. ك٨٦ الٮاًط أٌف ٦س٢  ة املذرصٚح ا٣يٌت ت مكذؼؽ٦ن
٬ ؾا اتلٛكي لٮّيٛذ٫ أك آحلذ٫ ٦جين ىلع ٝجٮؿ رؤيح ا٣ٞؽ٦ةء اخلةٌوح يف ثةب 

 احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح. ةأ٩ُٮلٮصي

٫ ثٮاقُح اتلع٤ي٢ أك اتلضـاح ثةملٕىن األكؿ، ديكنٙ كىلع أم ظةؿ ٚإ٩ٌ 
ٛة٬ي٥ املض٭ٮ٣ح كديىجط ٤ٕ٦ٮ٦ح ثٮاقُح املٛة٬ي٥ امل٤ٕٮ٦ح ا٣يٌت َم ٔ٪ةرص امل

ًىه هل ٝك٥ ٨٦  د٤ٟ املٛة٬ي٥ املض٭ٮ٣ح، ك٬ ؾا ا٢٧ٕ٣ ٬ٮ اتلٕؿيٙ اٌلم ػي
٥٤ٔ امل٪ُٜ. كظّت لٮ ق١٤٪ة مك٤ٟ ميغ اإلارشاؽ يف م٫١ٌ ثؿؤيح األرقُيني 

                                                                                              

 ( راصٓ/ ٬ ؾا ال١ذةب، ا٣ٛى٢ اثلةين. 1)
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اتلٕؿيٙ كدكر  ، ٣ ك٨ ال مٟ يف حت1ٜٞاخلةٌوح يف ثةب اتلٕؿيٙ كرٌٚ٪ة٬ة
٥ اػذبلؼ الؿأم ثني املنةاني كاإلارشاٝيني يف  ا٢ٕٞ٣ املجةارش يف ّ٭ٮرق. كٗر
ثةب اتلٕؿيٙ، ٣ ك٨ٌ اجل٧يٓ ٦ذٛٞٮف ىلع أٌف اتلٕؿيٙ ٩ٮع ٨٦ اتل١ٛي اٌلم 

 يذع٢٧ ا٢ٕٞ٣ مكؤكحٌلح ا٣ٞيةـ ث٫.

 االًتزاؽ أو اهتحريد واهتػىيي

ذ٧ٕةالت أك اوُبلظةت ٦ٛ٭ٮـ "اال٩زتاع" يف ا٤ٛ٣كٛح كامل٪ُٜ هل اق
خمذ٤ٛح. ك٨٦ اقذ٧ٕةالد٫ النةإح، اتلضؿيؽ كاتل٧ٕي٥ الذلاف يٌٕؽاف ٨٦ 

 ال٨٬. زة ا٢ٕٞ٣ اإلدرا٠ٌيح أك ص٭ةننةَةت ٝٮٌ 

ح ٨٦ الىٮر املٮصٮدة  يجؽأ ٬ ؾا ا٣جنةط ثٕؽ أف حيى٢ ال٨٬ ىلع دل٧ٔٮ
ة يٮصؽ  يف اخلةرج يف اخلةرج. ك٨٦ الٮاًط أٌف النػٰء املةٌدٌم املذعٜٞ ػةرصن

٫؛ كال ي٪ٛىبلف ٨ٔ ثٌٕ٭٧ة. ٦سةهل أٌف اإلنكةف ال يٮصؽ يف  ٦ٓ ٔٮاًر
اخلةرج ثبل لٮف كظض٥ كقةاؿ ا٣ٕٮارض، كإ٧٩ة اإلنكةف مٮصٮده يف اخلةرج 
ث٤ٮف ػةص كظض٥ ك٦ٞؽار ػةوني. كبٕؽ أف حيى٢ ال٨٬ ثٮاقُح احلٮاٌس 

يٞٮـ ثذ٧يي ىلع ٬ ؾق الىٮر اخلةرصيٌح، يٞٮـ ا٢ٕٞ٣ ثذ١ٛي١٭ة ٨ٔ ثٕي/ ٚ

                                                                                              

( راصٓ/ الك٭ؿكردم، م٭ةب ادلي٨، ظ٧١ح اإلارشاؽ، يف/ م٭ةب ادلي٨ الك٭ؿكردم، 1)
ح مى٪ٛةت ميغ اإلارشاؽ، دىعيط ٬رنم ٠ٮربةف، ج  ؛ 74-73ك 22-21، ص 2دل٧ٔٮ

 .63-59حم٧ٮد، ارشح ظ٧١ح اإلارشاؽ، ص  النيازم، ُٝت ادلي٨
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كٚى٢ املٕؽكد ٨ٔ ا٣ٕؽد، كا٣ٕٮارض ٨ٔ اجلٮا٬ؿ، كال٤ٮف ٨ٔ احلض٥ 
٫، يٞٮـ  كأ٦سةهلة. كبٕؽ إدراؾ ٔؽة أٚؿاد ٨٦ اإلنكةف أك أظؽ ٔٮاًر
ث٧ٞةيكذ٭ة ٦ٓ ثٕي كد٧يي األكوةؼ املنرتًلح ثني األٚؿاد أك املىةديٜ ٨ٔ 

ة لكٌ  ؾ ثني دميٓ ة ٨٦ الٮوٙ املنرتي  األكوةؼ اخلةٌوح، كيى٪ٓ ٦ٛ٭ٮ٦ن
األٚؿاد كاملىةديٜ. كًل٪٧ٮذج ل لٟ ٩ؾ٠ؿ ٩ٛف املسةؿ املذٞؽـ اٌلم يى٢ ٚي٫ 
ا٢ٕٞ٣ إىل ٩تيضح كَم أٌف اإلنكة٩يٌح َم األمؿ املنرتؾ ثني دميٓ األٚؿاد، 

ة   ٣559 ك٨ٌ ال٤ٮف أك احلض٥ ي٧ك٨ أف خيذ٤ٙ ٨٦ ٚؿد آلػؿ. ٦سبل َٮؿ ًر
ؾا ي599كَٮؿ ظك٨  502ق٥ كَٮؿ صٮاد  ى٢ ا٢ٕٞ٣ إىل ٦ٛ٭ٮـ . كب٭ 

ط  "اإلنكةف" اللك ٨٦ ػبلؿ ا٩زتاع ٦ٛ٭ٮـ اإلنكةف ٨٦ أٚؿادق، كبٕجةرة أًك
 ٨ٔ َؿيٜ اتلضؿيؽ كاتل٧ٕي٥. 

ة يىؽؽ األمؿ املؾ٠ٮر. ٚة٢ٕٞ٣ يؿل أ٩ٌ  ٌن ٥ كيف دلةؿ ظض٧٭٥ أي ٫ ٗر
ة كصٮاد كظك٨، ٣ ١ٌ٪٭٥ منرتًلٮف يف أو٢  اػذبلؼ احلض٥ ثني ًر

يٌح ٤ٔي٭٥. ك٨٦ ٬٪ة ي٧ك٨ ا٩زتاع ٦ٛ٭ٮـ االدىةؼ ثةحلض٥ كوؽؽ ال٧١ٌ 
٤ي٫ ٚة٢ٕٞ٣ ثٕؽ ظىٮؿ  ٌيح اللٌكٌ ال٧١ٌ  ٨٦ ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٕٮارض، ك٬ ١ؾا. ٔك

٫، كي٫٧٧ٕ  ال٨٬ ىلع وٮر األميةء، يٞٮـ ثذضؿيؽ املٛ٭ٮـ ٨ٔ ٔٮاًر
ة لكٌي ة  .(1)كيجزتع ٦٪٫ ٦ٛ٭ٮ٦ن

                                                                                              

 - 81( راصٓ/ اث٨ قح٪ة، اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء، حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، ص 1)
؛ ٦ُ٭ؿم، 746ك 745؛ ث٭٧٪يةر، اتلعىي٢، دىعيط مؿدٌػٯ ٦ُ٭ؿم، ص 85

ح املؤ٣ٛةت[، ج  ٫ آزةر" ]دل٧ٔٮ  .111، ص 5؛ ج 66، ص 6مؿدٌػٯ، "دل٧ٔٮ
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ؾا املٕىن ٣حكخ ٝةث٤ح  ل٤تن١يٟ أك اتلضؿيؽ كاتل٧ٕي٥ أك اال٩زتاع ث٭ 
اإل٩كةر ثةل٤عةظ املٕؿيف، ٚي٧ك٨ اجلْؿ إىل األميةء اخلةرصٌيح كاملٛة٬ي٥ 
٭ة؛ كأ٦ة حبر  ؾا امل٪ْةر كتؿيؽ٬ة كا٩زتأ٭ة ٨ٔ ٔٮاًر املٮصٮدة يف ال٨٬ ث٭ 
، كاخليةل، كا٣ٕٞيل، كًليٙ حنى٢ ىلع ٦س٢  ٌٰ ٦ة َم ظٞيٞح اإلدراؾ احلٌكػ

 ا٥٤ٕ٣. ةمه يؽػ٢ يف ٩ُةؽ أ٩ُٮلٮصي٬ ؾق اإلدرااكت كاملٛة٬ي٥ ٚ٭ٮ حبر كصٮد
ك٨٦ ٬٪ة يجؽك ألكؿ ك٤٬ح أٌف رؤيح احل٧١ةء الكةثٞني ىلع وؽر املذأهٌلني يف 

ح الٮوٮؿ إىل اإلدرااكت اثلبلزح، ك٦ٞةث٤٭ة ٩ْؿٌيح وؽر املذأهٌلني ال ثةب آحلٌ 
ؾا الٮص٫ ي٧ك٨ رٚٓ اتلٕةرض ثح٪٭٧ة.  دىُؽـ ثةتلع٤ي٢ املٕؿيف املذٞؽـ، كب٭ 

ة جيت أف ٩ ٮظن ٤ِف ٩ْؿة اعثؿة ىلع ٩ْؿٌيح اتلضؿيؽ ليك جنؽ ظبل  أكرث ًك
ٌٰ ث٪ةء ىلع ٬ ؾق اجلْؿٌيح ا٣يٌت ديؽىع اعدةن  ؾق املكأ٣ح. يذعٜٞ اإلدراؾ احلٌكػ ل٭ 
 ٫ "اتلٞني"، ثذضؿيؽ وٮرة النػٰء ٨ٔ ٦ةدد٫، دكف تؿيؽق ٨ٔ ٔٮاًر

م ٬ٮ املؿظ٤ح اثلة٩يح املةٌديٌح، كدكف ُٝٓ اردجة٫َ ثةملةدة. كاإلدراؾ اخليةل اٌل 
تؿيؽق ٨ٔ ثٕي  -مٌةٚنة إىل اتلضؿيؽ ٨ٔ املةدة  -٨٦ اإلدراؾ يذ٥ ٚي٫ 

ة. كب٧س٢ ٬ ؾا اتلضؿيؽ ي٪ُٞٓ اردجةط النػٰء ثةملةٌدة  ٌن ٫ املةٌديٌح أي ال  -ٔٮاًر
٭ة  ٢ أك اإلدراؾ ا٣ٕٞيل اٌلم ٬ٮ املؿظ٤ح  -ثٕٮاًر ٌٞ ة. كأػينا ثةتلٕ ا٩ُٞةاعن دة٦ن
 .(1)اإلدراؾ يذضٌؿد النػٰء ٨ٔ املةدة كدميٓ ا٣ٕٮارض املةٌديٌحاثلةثلح يف 

                                                                                              

، 6ر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج ( راصٓ/ النيازم، وؽ1)
؛ 423 - 415، ص 2؛ ا٣ُٮيس، ٩ىي ادلي٨، ارشح اإلمةرات كاتلججي٭ةت، ج 152ص 

؛ املؤ٣ٙ 85-81اث٨ قح٪ة، اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء، حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، ص 
ارشح اإلمةرات كاتلججي٭ةت،  ٩ٛك٫، اإلمةرات كاتلججي٭ةت، يف/ ٩ىي ادلي٨ ا٣ُٮيس،

 



 169  ........................  ابلةب اثلة٣ر/ ا٣ٛى٢ اثلةين/ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم.. الٮّةاٙ كا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٌٍيح

٤ي٫ ٚج٪ةءن ىلع ٩ْؿٌيح اتلٞني أك اتلضؿيؽ، دكٮف مؿادت اإلدراؾ  ٔك
، ٦ججيٌ  ٌٰ حه ىلع ٦ٞؽار اتلضؿيؽ. ٚجذضؿيؽ ٩ةٝهو حنى٢ ىلع اإلدراؾ احلٌكػ

اؾ كبذضؿيؽ أكرث حنى٢ ىلع اإلدراؾ اخليةل، كبةتلضؿيؽ اتلةـ ٩٪ةؿ اإلدر
ؽرىؾ؛ كػبلٚنة  ؽًرؾ كال ال٧ي ا٣ٕٞيل. كىلع أقةس ٬ ؾا احل٢، ال يؿدِف ال٧ي
ة. كحبكت  ٌن ؽرىؾ أي ؽًرؾ كال٧ي ل٤ؿؤيح الىؽراايٌح َٚف ٬ ؾق املؿاظ٢ يؿدِف ال٧ي
رؤيح احل٧١ح الىؽراايح، ٦ة٩ٓ اإلدراؾ ٣حف ٬ٮ ٦ٞةر٩ح إظؽل املة٬يٌةت 

 ٌٞ . كىلع أقةس (1)ة٬ٌيح ث٭ةٜ املثة٣ٕٮارض، ث٢ ٠يٛيٌح الٮإٌٝيح ا٣ٌيت دذع
ٌٰ دؿدِف الىٮرة اخلةرصيٌح إىل الىٮرة رؤيذ٫ ٚإ٩ٌ  ٫ ثةإلدراؾ احلٌكػ

املعكٮقح، كيف مؿظ٤ح الظٞح دؿدِف الىٮرة املعكٮقح إىل الىٮرة 
اخليةحٌلح ز٥ دؿدِف إىل اإلدراؾ ا٣ٕٞيل، ك٬ ؾا ٩ٛك٫ يكذ٤ــ أف يؿدِف كصٮد 

ة ٦ٓ ٧٠ةؿ كاردٞةء اإلدراؾ ٌن ؽًرؾ أي ؽرىؾ ال٧ي  . (2)كال٧ي
اآلف كب٧بلظْح ٦ة دٞؽـ ٢٬ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأف اتلضؿيؽ كاال٩زتاع ال 

٥ ٨٦ أ٩ٌ  ٫ ال ٫ يف ثةدئ األمؿ يجؽك أ٩ٌ يذىةد٦ةف ٦ٓ رؤيح وؽر املذأهٌلني؟ ثةلٗؿ
دىةدـ ثح٪٭٧ة، ٣ ك٨ ث٤ٞي٢ ٨٦ اتلأم٢ جنؽ أٌف رؤيح وؽر املذأهٌلني يف ٬ ؾق 

                                                                                              

؛ ث٭٧٪يةر، اتلعىي٢، دىعيط مؿدٌػٯ 416ك 415حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، ص 
 .746ك ٦745ُ٭ؿم، ص 

، 6( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج 1)
 .99، ص 9؛ ج 363ص 

ٔجؽ الؿقٮؿ، اجلْةـ ا٤ٛ٣كٌَف  ،ٔجٮديخ؛ 366، ص 3، ج الكةثٜ( راصٓ/ املىؽر 2)
، ا٣ٛى٢ 2درآ٦ؽی ث٫ ٩ْةـ ظ٧١خ وؽرایئ"[، ج ل٤ع٧١ح املذٕةحلح ]دؿدمح ٠ذةب "

 اتلةقٓ.
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وؽر املذأهٌلني ٩ٛك٫ يرٌصح ثأف تؿيؽ  املكأ٣ح حبةصح إىل َؿيٜ آػؿ، إذ إفٌ 
٭ة كإف اكف مم١٪ة، ٣ ك٨ٌ ٬ ؾا ا٣جنةط ال٬ين ال  إظؽل املة٬ٌيةت ٨ٔ ٔٮاًر
دكر هل يف ّ٭ٮر اإلدراؾ ا٣ٕٞيل، كاإلدراؾ ا٣ٕٞيل ال يذعٜٞ ٨ٔ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ/ 

ٜارض ةأف حيؼؼ ٔ٘ٛا   كال ضاسث يف اتلكٌِ إىل جتؽيػ ٔاٌٚيخٙ» قٖ ٔاٌٚيث اّك
ٜاسب يف اتلكٌِ ٜٚ اتلشؽيػ ٔا قػا ٌٖ ال ا ٔيٌفػؽنا ّٰك ٚا كإف اكف ٰذلٍ أيغن

ٰٚؼا  ٜسٜد الٜعيٌع اذٌلم ال ةٌػ أف يكٜف يف سٛثو ٖٔ سٛات  ٰٚؼا ال قٖ حنٜ 
 .(1) «اّكالٓ املاٌدمٌ 

ك٨٦ ٬٪ة يجؽك أٌف الؿؤيح الٮصٮديٌح يف ثةب ظٞيٞح مؿاظ٢ كمؿادت اإلدراؾ 
، كاإلدراؾ اخلي ٌٰ ةل، كاإلدراؾ ا٣ٕٞيل(، قي١ٮف هلة دكر )اإلدراؾ احلٌكػ

أقةيٌس يف دبيني الؿؤيح املٕؿٌٚيح. ٚة٣ٞجٮؿ ثةتلضؿيؽ كاتل٧ٕي٥ كاال٩زتاع حبكت 
٬ ؾق الٮّيٛح، ٦جين ىلع ٦٪٭ش ػةص ل٤ٛبلقٛح الكةثٞني ىلع وؽر املذأهٌلني، 
٣ ك٨ ىلع أقةس رؤيح وؽر املذأهٌلني كظ٧١ذ٫ ال ظةصح إىل ٬ ؾا ا٣جنةط 

، ال٬ين؛ ر ٥ٗ أٌف حتٜٞ ٬ ؾا ا٣جنةط )يٕين اتلٞني أك اتلضؿيؽ( ممك٨ه
 كلذل٨٬ أك ا٢ٕٞ٣ ا٣ٞةث٤ٌيح ىلع ا٣ٞيةـ ث٧س٢ ٬ ؾا ا٢٧ٕ٣.

٫ مٌةٚنة إىل كّيٛح اال٩زتاع ث٧ٕىن كيف اخلذةـ جيت اتلججي٫ ىلع أ٩ٌ 
اتلضؿيؽ كاتلٞني، ٚإف اال٩زتاع هل كّةاٙ أػؿل يف ا٤ٕ٣ٮـ ا٤ٛ٣كٌٛيح 

ٛة٬ي٥ اثلة٩يح ا٤ٛ٣كٌٛيح كامل٪ٌُٞيح ٨٦ املٛة٬ي٥ األكىل، كأ٧٬٭ة ا٩زتاع امل
٥ أ٩ٌ  ة. كيف ٗر ٌن ٫ ي٧ك٨ ا٩زتاع املٛة٬ي٥ ا٤ٛ٣كٛيٌح ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح أي

                                                                                              

 .516ص  املىؽر الكةثٜ/ (1)
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ثةب ٠يٛيٌح ا٩زتاع املٛة٬ي٥ ا٤ٛ٣كٌٛيح كاحلىٮؿ ٤ٔي٭ة ي٧ك٨ َؿح 
. اال٩زتاع ٨٦ الؿاثٍ ثني 0. اال٩زتاع ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح؛ ٩5ْؿيتني/ 

٣ٌٞةية. كال يذحس ٬٪ة ارشح كبيةف ٬ ؾا ابلعر كاآلراء املُؿكظح ظٮهل. ا
كب٧ة أٌف ننةط املٞةيكح يؿدجٍ ث٧س٢ ٬ ؾا املٕىن لبل٩زتاع، ٚكٮؼ ٩ذٕؿض 

 هل ك٩ذةث٫ٕ يف ػذةـ حبر كّيٛح املٞةيكح.

 اهىكايسة أو اهىكارًة 

ة. ٚةل٨٬ ي١٧٪٫ ٨ٔ َؿيٜ ٬ ؾا  ٌن املٞةيكح َم إظؽل كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ أي
ا٣جنةط أف حيى٢ ىلع ٦ٛة٬ي٥ ٠سية. ٬ ؾا ا٣جنةط يجؽأ ظي٪٧ة دٮصؽ يف 

. كبٕؽ كصٮد٬ة يف -٦ٛ٭ٮ٦ني أك وٮردني ىلع األ٢ٝ -ال٨٬ املٛة٬ي٥ كالىٮر 
ال٨٬، يٞٮـ ا٢ٕٞ٣ ث٧نة٬ؽد٭ة كاتلأم٢ ٚي٭ة، كيٞةرف ابلٕي ثةبلٕي اآلػؿ 

ح  ٤ي٫ ٚعي٪٧ة دذعٜٞ يف ذ٨٬ اإلنكةف دل٧ٔٮ ٦ٛة٬ي٥ ٨٦ كيٞةيف ثح٪٭ة. ٔك
ي٬ة، ي٪ْؿ  ة، كصٮاد، كٚةين، كابليةض، كاحلبلكة، كالكٮاد ٗك ٝجي٢ ًر
ح ٨٦ صٮا٩ت مٌّت كيذىؽل ل٤ذأم٢ كابلعر ٚي٭ة.  ا٢ٕٞ٣ إىل ٬ ؾق املض٧ٔٮ
كًل٧سةؿ ل لٟ يٞٮـ ث٧ٞةيكح ٦ٛ٭ٮيم ابليةض كاحلبلكة كيكت٪ذش أٌف ابليةض 

ة؛ ك٣ ك٨ٌ احلبلكة  ًن ظبلكةه. ك٨٦ أص٢ أف ٣حف ظبلكةن، كاحلبلكة ٣حكخ ثية
٫ يٞذرص ىلع يىؽر ا٢ٕٞ٣ ٦س٢ ٬ ؾق األظاكـ ال حيذةج إىل احلؽ األكقٍ؛ أل٩ٌ 

٤ي٫ ٧ٚس٢ ٬ ؾق األظاكـ  مح٢ ٦ٛ٭ٮـ ىلع ٦ٛ٭ٮـ آػؿ كاملٞةيكح ثح٪٭٧ة. ٔك
اإلجيةثٌيح كالك٤جٌيح ٣حكخ حبةصح إىل احلؽ األكقٍ. كا٢ٕٞ٣ أك ال٨٬ ي١٧٪٫ 
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ح ٠جية ٨٦ املٛة٬ي٥ ٨٦ ٝجي٢ الٮظؽة، ٔرب ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ الٮوٮؿ إىل دل٧ ٔٮ
. (1)كال١رثة، كاإلماكف، كالٮصٮب أك الرضكرة، كاال٦ذ٪ةع، كا٣ٕؽـ، كالٮصٮد

كٝؽ ثيجيخ ىلع ٬ ؾق املٛة٬ي٥ اكٚح ا٣ٌٞةية يف ٤ٔٮـ ٨٦ ٝجي٢ ٥٤ٔ الٮصٮد 
٥٤ اجلٛف، ث٢ كأكرث ٌٝةية ٤ٚكٛح ة]األ٩ُٮلٮصي [، ك٤ٚكٛح ادلي٨، ٔك

ؾق املٛة٬ي٥ دذ٧ٕٜ ٦ٕؿٚح اإلنكةف ثؾاد٫ كبةخلة٣ٜ  ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبٌيح. كب٭ 
كاملؼ٤ٮٝةت. ك٨٦ ثةب املسةؿ الظْٮا ٦ٛة٬ي٥ الرضكرة )الٮصٮب(، كاإلماكف، 

يك ٨ٔ كاال٦ذ٪ةع. ك٬ ؾق املٛة٬ي٥ اثلبلزح َم مٮاٌد ا٣ٌٞةية. كمٮاد ا٣ٌٞةية حت
 ٠يٌٛيح ا٣ٕبلٝح ثني ٦ٛ٭ٮ٦ني. 

٭ة ال خيؿج  ٔٮ كا٢ٕٞ٣ ثٕؽ أف ييبلظِ ا٣ٌٞةية يؿل أٌف زجٮت حم٧ٮهلة ملًٮ
ٮع ك٬ٮ  ٨ٔ ظةالت زبلث/ إ٦ة أٌف املع٧ٮؿ ال ي٧ك٨ ا٩ٛاك٫٠ ٨ٔ املًٮ
رضكرٌم هل، أك ي٧ك٨ ا٩ٛاك٫٠ ٔ٪٫ كبةجلتيضح ٬ٮ ممك٨ اثلجٮت ل لٟ 

ٮع كي٧ك٨ ق٤ج٫ ٔ٪٫، أك ال ٮع ٚع٫٤٧  املًٮ ي٧ك٨ مح٫٤ ىلع ذ لٟ املًٮ
٤ٔي٫ ممذ٪ٓ. ك٨٦ ٬٪ة ٚة٢ٕٞ٣ يجزتع املٛة٬ي٥ اثلبلزح أم الٮصٮب أك الرضكرة، 
ٮع كحم٧ٮؿ ا٣ٌٞةية، ز٥  كاإلماكف، كاال٦ذ٪ةع ٨٦ ٠يٌٛيح ا٣ٕبلٝح ثني مًٮ
٨ٔ َؿيٜ د٤ٟ املٛة٬ي٥ امل٪ٌُٞيح ا٣يٌت َم كوٙ ل٤ٌٞةية ي١٧٪٫ الٮوٮؿ إىل 

 ٌٛيح ٨٦ الرضكرة أك الٮصٮب، كاإلماكف، كاال٦ذ٪ةع.املٛة٬ي٥ ا٤ٛ٣ك
                                                                                              

ح املؤ٣ٛةت[، ج( راصٓ/ ٦ُ٭ؿم، مؿدٌػٯ، "دل1) ٫ آزةر" ]دل٧ٔٮ  287-286، ص٧6ٔٮ
؛ ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني، "اوٮؿ ٤ٚك٫ٛ كركش راة٣حك٥" 315-311، ص9كج

ح  ٫ آزةر" ]دل٧ٔٮ ]أوٮؿ ا٤ٛ٣كٛح كامل٪٭ش الٮاٝع[، يف/ مؿدٌػٯ ٦ُ٭ؿم، "دل٧ٔٮ
 .295-286، ص6املؤ٣ٛةت[، ج
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يع٫ أٌف ا٢ٕٞ٣ ثٮاقُح ٩ْؿة أػؿل إىل ٌٝةية اهل٤يٌ  ح ا٣بكيُح كدًٮ
ٮع ك٬ٮ  يكذُيٓ أف ي٤ذٛخ إحل٭ة كيبلظِ زجٮت املع٧ٮؿ )املٮصٮد( ل٧٤ًٮ
ة ٦ٛ٭ٮـ يشء ٨٦ األميةء. كيف ٬ ؾا ال٤عةظ كاملٞةيكح إذا اكف الٮصٮد رضكري  

٦ٛ٭ٮـ الٮصٮب أك الرضكرة، كإذا اكف ا٣ٕؽـ رضكري ة هل، يجزتع هل، يجزتع 
ة ال الٮصٮد كال ا٣ٕؽـ، يجزتع ٦٪٭٧ة رضكري   ٦ٛ٭ٮـ اال٦ذ٪ةع، كإذا ل٥ يك٨ أمٌّ 

 .(2).(1)٦ٛ٭ٮـ اإلماكف. كبؾ لٟ دذىٙ األميةء اخلةرصٌيح ثةملٛة٬ي٥ اثلبلث

ثني ا٣ٌٞةية، ث٢ إف ٤٧ٌٔيح املٞةيكح ال دٞذرص ىلع دلؿد مبلظْح ا٣ٕبلٝح 
٫ مٌةٚنة إىل ذ لٟ تن٢٧ املٛة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪ٌيح ك٦ٞةيكح األٕٚةؿ يجؽك أ٩ٌ 

يع٫ أٌف اإلنكةف  ة. دًٮ ٌن كاحلةالت اجلٛكة٩ٌيح ا٣يٌت ديؽرؾ ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم أي
ث٧بلظْح ٢ٕٚ ٨٦ إٔٚةؿ ٩ٛك٫ املجةارشة كببل كاقُح ٨٦ ٝجي٢ اتل١ٛي، 

ة ث٪ٛك٫ كأف حيى٢ ىلع ٔبلٝذ٭ة الٮصٮديٌح كا٣ٕــ كاإلرادة، ي١٧٪٫ أف يٞحك٭
٦ٓ ذاد٫. ك٬ٮ يف ٬ ؾا احلني ينة٬ؽ أٌف حتٜٞ أم كاظؽ ٨٦ د٤ٟ األٕٚةؿ ٦جين 
ىلع كصٮد اجلٛف، كال ي٧ك٨ حتٞٞ٭ة ٦ة ل٥ دذعٜٞ اجلٛف، ٣ ك٨ٌ اجلٛف ٨٦ 
ة ثذعٜٞ  َن أص٢ حتٜٞ ذاد٭ة ٣حكخ حبةصح إحل٭ة، كحتٜٞ اجلٛف ٣حف مرشك

ؾ ا يى٢ ا٢ٕٞ٣ ٨٦ ػبلؿ ٦ٞةيكح كصٮد ٩ٛك٫ ٦ٓ إٔٚةهلة، د٤ٟ األٕٚةؿ. كب٭ 
ؽـ االظذيةج، كا٤ٕ٣ٌيح،  إىل ٦ٛة٬ي٥ ٨٦ ٝجي٢ االظذيةج كا٣ٛٞؿ، ٔك

                                                                                              

 ( ٣ ك٨ ث٤عةظ ػةص يف مٮرد اال٦ذ٪ةع.1)

ی دي٨" ]٤ٚكٛح ادلي٨[، ا٣ٛى٢ الؿاثٓ، الؿد حم٧ؽظكني، "٤ٚك٫ٛ( راصٓ/ زادق، 2)
 األكؿ ىلع ٩ٞؽ ٬ٮب ثيف لبلقذؽالؿ ثُؿيٜ اإلماكف.
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رب ٬ ؾا ا٣جنةط ال٬ين يجزتع ٦ٛة٬ي٥  كامل٤ٕٮحٌلح، كاالقذٞبلؿ كاالردجةط، ٔك
 .(1)٨٦ ٬ ؾا ا٣ٞجي٢
. ك٨٦ ٬٪ة ـ أٌف ٬ ؾا ا٣جنةط ي٧ك٨ أف يذعٜٞ ثٕؽة َؿؽة دٞؽٌ ادٌٌط م٧ٌ 

رب الك ا٣ُؿيٞني، كال  ي٧ك٨ الٮوٮؿ إىل ثٕي املٛة٬ي٥ ثكبل ا٣ُؿيٞذني ٔك
 يججيغ ظرص َؿيٜ الٮوٮؿ إىل املٛة٬ي٥ ثإظؽل املٞةيكةت ٍٚٞ.

ال يذعؽد ٩ُةؽ املٞةيكح ث٧ة ٬ٮ ٦ُؿكح، كإ٧٩ة ٬ٮ أكقٓ ٦٪٫. ك٨٦ مٮارد 
ؿاض ٨٦ ٝجي٢ ال١يٌٛيةت أك ال٧١يٌ  ةت ٦ٓ ثٕي. املٞةيكح األػؿل ٦ٞةيكح اأٔل

كًل٪٧ٮذج ل لٟ ٩ٌٓ ٧٤ٝني أمحؿ كأزرؽ ص٪جنة إىل ص٪ت كحنى٢ ىلع َٮؿ لك 
كاظؽ ٦٪٭٧ة ثٮاقُح ال٧٤ف أك اجلْؿ. ز٥ ٩ٞةيف َٮؿ أظؽ٧٬ة ثةآلػؿ جل٥٤ٕ 
أٌف ا٥٤ٞ٣ األزرؽ أَٮؿ ٨٦ األمحؿ ثك٥ قجذي٧رت. ك٬٪ة حنك٥ ثأف ا٥٤ٞ٣ األزرؽ 

أٝرص ٨٦ ا٥٤ٞ٣ األزرؽ. كاجل٧ٮذج أَٮؿ ٨٦ ا٥٤ٞ٣ األمحؿ، كأف ا٥٤ٞ٣ األمحؿ 
ٓ أ٦ة٦٪ة ٩ٮاعف ٨٦ الرشاب، ٚ٪ذؾكٝ٭٧ة كجنؽ أٌف أظؽ٧٬ة أمؽ  اآلػؿ أف يًٮ
ظبلكة ٨٦ اآلػؿ ك٬ ١ؾا. ك٨٦ الٮاًط أٌف ٦س٢ ٬ ؾا ا٣جنةط ٬ٮ ٩ٮع ٨٦ 
ة. ٣ ك٨ٌ الكؤاؿ ٬٪ة/ ٨٦ ٬ٮ احلةك٥ يف ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية؟  ٌن املٞةيكح ال٬٪ٌيح أي

حيك٥ ٬٪ة، أـ احلف املنرتؾ كاخليةؿ ٨٦ ػبلؿ دٞؽي٥ ٢٬ احلف املنرتؾ 
٦س٢ ٬ ؾق الىٮر إىل اجلٛف أكا٢ٕٞ٣، جيٕبل٩٭ة يف ٦ٕؿض احلك٥ كاملٞةيكح؟ 

                                                                                              

ـدم/ راصٓ/ 1) ( ا٣ُؿيٞح اثلة٩يح اقذٞيذ٭ة ٨٦ احل١ي٥ ال١جي األقذةذ آيح اهلل مىجةح ي
ـدم، حم٧ؽدِف، "آمٮزش ٤ٚك٫ٛ" ]امل٪٭ش اجلؽيؽ يف د٤ٕي٥ ا٤ٛ٣كٛح[،   مىجةح ي

 ، ادلرس الكةثٓ.1ج 
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ر أٌف ا٣ٞؽ٦ةء اك٩ٮا يؤ٦٪ٮف ثأف احلف املنرتؾ يؤدم ٦س٢ ٬ ؾا  رب٧ة ييذىٮَّ
ا٣جنةط. كىلع أقةس رؤيذ٭٥ ٚإف احلف املنرتؾ مبي٫ ثةخلـا٩ح ا٣يٌت تؿم 

. ٣ ك٨ (1)٬ة ٦ُٕيةت احلٮاٌس كالىٮر احلٌكػٌيح احلةو٤ح ٨ٔ َؿيٜ احلٮاسحنٮ
ة ٬ٮ ٨٦ ٢٧ٔ ا٢ٕٞ٣ أك اجلٛف. ٚةحلف املنرتؾ  ٌن يجؽك أٌف ٬ ؾا ا٣جنةط اي
كاخليةؿ يف ٬ ؾق املٮارد ظةهل٧ة ظةؿ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، يؤدم لك ٦٪٭٧ة دكر 

ارد املنةث٭ح ٣حكخ ٨٦ املكةٔؽ. ك٨٦ ٬٪ة ٚةملٞةيكح يف املٮرد املؾ٠ٮر كاملٮ
 .(2)٢٧ٔ احلف املنرتؾ لٮظؽق

كاحلةو٢ ٬ٮ أٌف ادلكر األقةيٌس يف ٬ ؾا ا٣جنةط ال٬ين ٬ٮ ل٢ٕٞ٤، 
 كل٤٪ٛف ثةجل٭ةيح، ال احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح أك ابلةَ٪ٌيح.

٪ة إىل اآلف بنك رسيٓ ننةَةت ككّةاٙ ا٢ٕٞ٣ يف دلةؿ  اقذًٕؿ
ٓ ظٮؿ ٬ ؾا األمؿ حبةصح إىل دلةؿ املٛة٬ي٥ كالىٮر ال٬٪يٌح. كابلعر املٮقٌ 

كاظؽة ٨٦ ٬ ؾق الٮّةاٙ يكذؽيع دراقح  ابلعر ظٮؿ لٌك  آػؿ؛ ألفٌ 

                                                                                              

يكذٛةد ٦٪٭ة أفٌ 1) ؾا ا٣جنةط  ( اث٨ قح٪ة يف ٦ٕؿض إزجةد٫ احلف املنرتؾ هل ٔجةرة ي ٦س٢ ٬ 
ؾق ا٤٧ٕ٣يح ال٬٪يح اق٥ "اتل٧يي" كيكذ٢٧ٕ مى٤ُط  ٨٦ ٢٧ٔ ا٢ٕٞ٣. كي٤ُٜ ىلع ٬ 

ؾا املضةؿ/  ؾا اتل٧ٌي ٬ٮ ل٢ٕٞ٤، ٚيضت ال حمة٣ح »"اتل٧يي" كمنذٞةد٫ يف ٬  ك٬ٍت أف ٬ 
]اث٨ قح٪ة، اجلٛف ٨٦ ٠ذةب « أف يكٮف ا٢ٕٞ٣ جيؽ٧٬ة ٦ٕة ظٌّت يذ٧ي ثح٪٭٧ة

ؾا ٣حف ٨٦ ٨227 ظك٨ زادق آميل، ص النٛةء، دىعيط ظك [. كب٪ةء ىلع ٬ 
 الىعيط نكجح الؿؤيح املذٞؽ٦ح إىل اع٦ح ا٣ٞؽ٦ةء.

( راصٓ/ اث٨ قح٪ة، اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء، دىعيط ظك٨ ظك٨ زادق آميل، 2)
ؾا ال١ذةب، ا٣ٛى٢ اثلةين.229-227ك 84-83ص  ؛ ٬ 
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٥٤ ٩ٛف اإلظكةس ٥٤ٔ اجلٛف كدٞٮي٥ ٩ْؿيٌةت ٥٤ األظيةء، ٔك ، ٔك
٥٤ اجلٛف ا٤ٛ٣كٌَف، كامل٪ُٜ، كا٤ٕ٣ٮـ املٕؿٚيٌح كأ٦سةهلة. إٌف  كاإلدراؾ، ٔك

دكَف ٚي٫ ٬ ؾق اجلْؿة السيٕح إىل حبر الٮّةاٙ ىلع ًٮء ٩ْؿٌيح املٕؿٚح 
ح. كٝؽ ظةف الٮٝخ اآلف كاظؽة ٨٦ د٤ٟ الٮّةاٙ كا٣جنةَةت ا٤ٕٞ٣يٌ  لٌك 

ليك ٤٩ِف ٩ْؿة إدمةحلٌح ىلع ننةَةت ككّةاٙ ا٢ٕٞ٣ يف دلةؿ ا٣ٌٞةية 
كاتلىؽيٞةت ىلع أقةس ٬ ؾا امل٪٭ش كىلع ًٮء ٬ ؾق ا٣ُؿيٞح، كقجكىع إىل 

يٌح، كػةوح ٤ٚكٛح ال٤٘ح ا٣ٌيت ي٧ك٨ ت٪ت ابلعٮث امل٪ُٞيٌح، كا٤ٛ٣كٛ
َؿظ٭ة يف ٬ ؾا املضةؿ. كأ٥٬ كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ يف دااؿة ا٣ٌٞةية كاتلىؽيٞةت 

 ٬ٮ احلك٥ كاالقذؽالؿ. كقجذةثٓ ابلعر ث٧جعر احلك٥.

 اهذمي في اهكضايا أو اهتصديكات

ؽيؽ م١ٌٮ٩ةد٭ة، ٚإفٌ  (1)ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ ظٞيٞح ا٣ٌٞةية  أك اتلىؽيٞةت ٔك
ٝٮا٦٭ة ثةحلك٥ كال دلةؿ  أرٌل٩٭ة ك٦ٌٞٮ٦ةد٭ة؛ ث٢ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأفٌ  احلك٥ ٬ٮ أظؽ

ٮع يف ا٣ٌٞيٌح  ل٤تن١يٟ يف ٬ ؾق املكأ٣ح؛ أل٩٪ة ظي٪٧ة حن٢٧ حم٧ٮالن ىلع مًٮ
ـو احل٤٧يٌ  ح، يٞٮـ ال٨٬ ثجنةط ػةص يف ا٣ٌٞيٌح الرشَيٌ  ح، أك ٩ؿدٌت دةحلنة ىلع ٦ٌٞؽ

ٮع كاملع٧ٮؿ أك امل ٚنة إىل دىٌٮر املًٮ ٌٞؽـ كاتلةل. كىلع إزٍؿ ٬ ؾا ا٣جنةط آػؿ مٌة
 ٌٞ ٜ ٩ٮع آػؿ ٨٦ املٕؿٚح احلىٮحلٌح يف ال٨٬، كاتل٧ةيـ األقةيٌس ثني ال٬ين يذع

 املٛة٬ي٥ كا٣ٌٞةية أك ثني اتلىٮرات كاتلىؽيٞةت اك٨٦ يف ٬ ؾق اجلُٞح.
                                                                                              

 ٜ اتلىؽيٜ.، ال ٦ذ٤ٌٕ ( املؿاد ٬٪ة ٨٦ ا٣ٌٞيح، اتلىؽيٜ أك ا٣ٌٞيح امل٪ُٞيح1)
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احلك٥ ٨٦ األمٮر اجلٛكة٩يٌح كًل٧ة ٬ٮ ٕٚةحلٌح ٩ٛكٌيح ينذ٢٧ ىلع ظيثيٌح 
ٌن  جةتاحلاكيح أي ، (1)ة؛ كذ لٟ ػبلٚنة لئلرادة، كا٣ٕــ، كامليٮؿ كالٗؿ

٥ ٨٦ ٠ٮ٩٭ة ٕٚةحلةت كننةَةت اجلٛف، ٣ ١٪ٌ٭ة ال حتيك ٨ٔ يشء  ٚجةلٗؿ
 كال دٛيؽ املٕؿٚح. 

٫ ننةط اجلٛف يكًم "اإلذاعف" كىلع أم ظةؿ، إٌف احلك٥ ٨٦ ص٭ح أ٩ٌ 
. (2)"اتلىؽيٜ"ك"احلك٥" كأ٦سةهل٧ة، ك٨٦ ص٭ح ٠ٮ٫٩ حييك ٨ٔ يشء يكًم 

٣ ك٨ يف ٠سي ٨٦ املٮارد حيؽث تنٮيل يف االقذ٧ٕةالت ٚحكذ٢٧ٕ أظؽ٬ة 
ٰه هل ٦ٕ٪يةف ىلع األ٢ٝ/ ؛ ألف اتلىؽيٜ منرتؾ ٣ْٛ

ن
 ماكف اآلػؿ ػُأ

ذٞةد، كاإلذاعف.2  . اإلي٧ةف، كا٣ٞجٮؿ، كاأل
. ٚ٭٥ وؽؽ ا٣ٌٌٞيح، كببيةف آػؿ، إدراؾ ٦ُةثٞح أك ٔؽـ ٦ُةثٞح 1

 ًٮع كاملع٧ٮؿ )أك ا٣ٕبلٝح ثني املٞؽـ كاتلةل( ٦ٓ الٮاٝٓ.ا٣جكجح ثني املٮ
. كاتلىؽيٜ  ، كأ٦ة املٕىن األكؿ ٚ٭ٮ ٣٘ٮمٌّ كاملٕىن اثلةين اوُبلح ٦٪ُِفٌّ
ذٞةد، كا٣ٞجٮؿ كأ٦سةهلة، كأ٦ة ثةملٕىن اثلةين  ثةملٕىن األكؿ مؿادؼه لئلذاعف، كاأل

                                                                                              

٥ أفٌ 1) اإلرادة، كا٣ٕــ، كاحلك٥ كدميٓ امليٮؿ َم ثؿأي٪ة ٨٦ ٕٚةحلةت اجلٛف، ٣ ك٨  ( ٗر
ؿاض )راصٓ/  احل٧١ةء اعدة ظني دى٪يٙ األميةء يف حبر املٞٮالت ٌٔؽك٬ة يف دااؿة اأٔل

ص  ،4النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج 
ة ٚيةيض، 113-117 ؛ ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني، ٩٭ةيح احل٧١ح، دىعيط ٗبلمًؿ

 املؿظ٤ح الكةدقح، ا٣ٛى٢ اخلةمف ٔرش(.

ح املؤ٣ٛةت[، ج2) ٫ آزةر" ]دل٧ٔٮ  .295-293، ص6( راصٓ/ ٦ُ٭ؿم، مؿدٌػٯ، "دل٧ٔٮ
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ىؽيٜ ثةملٕىن اثلةين ٚ٭ٮ خمذ٤ٙ ٔ٪٭ة. كي٧ك٨ َؿح ٬ ؾا ابلعر ٬٪ة ك٬ٮ ٢٬ اتل
مكذ٤ــ ل٧٤ٕىن األكؿ أـ ٦ٞذيو هل أـ ٣حف محبنة ٦٪٭٧ة؟ كىلع أم ظةؿ ٚإف املٕىن 
ة اتلىؽيٜ  أك االوُبلح املكذ٢٧ٕ يف ثةب اتلىؽيٜ ٨٦ ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ٬ٮ أقةقن
ث٧ٕىن ٚ٭٥ وؽؽ ا٣ٌٞيٌح كإدراؾ املُةثٞح أك ٔؽـ املُةثٞح ل٤ٮاٝٓ، ك٬ ؾا الالكـ ال 

٢٧ اتلىؽيٜ يف ٩ْؿٌيح يٕين ٩َف اال قذ٧ٕةؿ األكؿ يف ٩ْؿيٌح املٕؿٚح. كإذا اقذٕي
ة ٚإ٧٩ة ٬ٮ ث٧بلظْح املٕىن اثلةين، ٨٦ ص٭ح أٌف املٕىن  ٌن املٕؿٚح ثةملٕىن األكؿ أي

 اثلةين مكذ٤ــ أك ٦ٞذيو ل٧٤ٕىن األكؿ.
ذٞةد ، َؿظخ حبٮث (1)كيف دلةؿ املٕىن األكؿ ك٬ٮ اتلىؽيٜ ث٧ٕىن األ

ا٣ٛبلقٛح اتلع٤ي٤يني يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح؛ ٦٪٭ة "٢٬ يٕؽُّ ٠سية يف ٦٪٭ش 
ذٞةد أظؽ ٔ٪ةرص كأرٌلف دكٮي٨ املٕؿٚح يف املٕؿٚح اتلىؽيٌٞيح، أـ ال؟"  األ
ذٞةد،  كصٮاب ٬ ؾا الكؤاؿ كاملكةا٢ املنةث٭ح ي٧ك٨ دٞؽي٫٧ ٨٧ً مكأ٣ح األ

 .(2)ك٣حف ٬٪ة دلةؿ ابلعر كاجلٞةش ظٮهل
ل ٟ اتلىؽيٜ ث٧ٕ٪ةق امل٪ُِف يٕؽُّ ٨٦ دم٤ح كاحلةو٢ ٬ٮ أٌف احلك٥ كًلؾ 

كّةاٙ كننةَةت ال٨٬. كًلٮف ٬ ؾق الٮّيٛح إظؽل كّةاٙ ال٨٬ أمؿه ال 
مٟ ٚي٫. كيججيغ ٬٪ة اتلٕؿض ملكأ٣ح كَم أٌف ٬ ؾق الٮّيٛح ٢٬ َم ٨٦ 
ننةَةت ا٢ٕٞ٣ أك اجلٛف أـ أ٩٭ة ختذ٤ٙ ث٤عةظ ا٣ٌٞةية؛ َٚف ا٣ٌٞةية 

                                                                                              

( قٮؼ نكذ٢٧ٕ ٚي٧ة يأيت مى٤ُط "احلك٥" ل٧٤ٕىن األكؿ، كمى٤ُط "اتلىؽيٜ" 1)
 ةين.ل٧٤ٕىن اثل

( راصٓ/ حم٧ؽظكني زادق، "پژك٬یش دُجيُف در ٦ٕؿٚخ م٪ةیس ٦ٕةرص" ]دراقح 2)
 ٦ٞةر٩ح يف ٩ْؿيح املٕؿٚح املٕةرصة[، ا٣ٛى٢ اثلة٣ر.



 179  ........................  ابلةب اثلة٣ر/ ا٣ٛى٢ اثلةين/ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم.. الٮّةاٙ كا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٌٍيح

يف ا٣ٌٞةية املؿدجُح ثةحلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح احلةك٥ ٬ٮ احلٌكػٌيح احلةك٥ ٬ٮ احلف، ك
 احلف املنرتؾ، كيف ٗي٬ة احلةك٥ ٬ٮ ا٢ٕٞ٣؟

٫ يف دميٓ ا٣ٌٞةية كاتلىؽيٞةت، يكٮف الكن ٨٦ احلك٥ كاتلىؽيٜ يجؽك أ٩ٌ 
٨٦ مؤكف ككّةاٙ ا٢ٕٞ٣، كال يٮصؽ اػذبلؼ ثني ا٣ٌٞةية ٨٦ ٬ ؾق اجل٭ح. 

ؽرًؾ ل٤لكيةت ٚ٭ٮ ٩ةّؿه إىل املٛة٬ي٥، ث٧ٕىن  كأ٦ة ا٣ٞٮؿ املن٭ٮر ثأف ا٢ٕٞ٣ ٦ي
أٌف املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح )املٕٞٮالت( ديؽرؾ ثٮاقُح ا٢ٕٞ٣ ٍٚٞ؛ ٣ ك٨ٌ ٬ ؾا الالكـ 
ال ين٢٧ ا٣ٌٞةية، ٚةحلك٥ يف دميٓ ا٣ٌٞةية ثٕ٭ؽة ا٢ٕٞ٣ قٮاء ا٣ٌٌٞيح 

ي٬ة. كَجيع أ٩ٌ  ٫ يف ا٣ٌٞةية احلٌكػٌيح قٮاء يف املعكٮقةت أك النؼىٌيح ٗك
 اتلضؿيبٌيةت دٞٮـ احلٮاٌس ث٧كةٔؽة ا٢ٕٞ٣ يف احلك٥.

ك٨٦ ٬٪ة ٚإف ا٢ٕٞ٣ كاجلٛف حبةصح إىل مكةٔؽة احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح أك 
ابلةَ٪ٌيح يف ا٣ٌٞةية احلٌكػٌيح. ٚة٢ٕٞ٣ يكذٕني ثةحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كبةحلةْٚح 
ة ليك حيك٥ يف ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية؛ ك٨٦ ٬٪ة ٚإف ذكم احلةْٚح الٌٕيٛح،  ٌن أي
أك ٨٦ ل٥ دٕؽ ذا٠ؿد٭٥ د٢٧ٕ بنك وعيط ملؿض أك ميؼٮػح، ال يي١٧٪٭٥ 

ٮع يف أذ٬ة٩٭٥ ظٌّت يجكٮا املع٧ٮؿ، ك٦ة احلك٥؛ أل٩ٌ  ٭٥ ٦ة إف يذىٮركا املًٮ
ٮع. كحن٨ ال  رضك٫٩ يف أذ٬ة٩٭٥، ظٌّت يجكٮا املًٮ إف يذىٮركا املع٧ٮؿ أك حيي

إلدراؾ املةٌديٌح، ٩٪١ؿ دكر ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٞٮل اإلدرا٠ٌيح، ث٢ كدكر أدكات ا
ح. ٚإذا درٌضرت أٔىةب ال٧٤ف أك اإلثىةر، ٚبل ي١٧٪٭٧ة أف كاجلك٧ة٩يٌ 

ٌٰ املؿدجٍ ثذ٤ٟ احلٮاس.  ي٨ لئلظكةس كاإلدراؾ احلٌكػ يكٮ٩ة اعم٤ني مكةٔؽى
ٜ ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٞٮل كاألدكات ٨٦ أص٢ ّ٭ٮر املُٕيةت  ٌٞ ٌٟ يف لـكـ حت كال م

م ٩رصُّ ٤ٔي٫ ٬ٮ أٌف ٬ ؾق األمٮر ٣حكخ كاإلدرااكت احلٌكػٌيح. ٣ ك٨ٌ األمؿ اٌل 
ة، ٣ ١ٌ٪٫  ٌن ٌٰ ٩ٛك٫. كيف ا٣ٌٞةية احلٌكػٌيح احلةك٥ ٬ٮ ا٢ٕٞ٣ أي اإلدراؾ احلٌكػ
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٫ ٨٦ امل٧ك٨ حبةصح إىل احلٮاٌس ليك حيك٥ يف ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية. كيجؽك أ٩ٌ 
٥ أ٩ٌ  ٫ نكجح ٬ ؾق الؿؤيح إىل ال١سي ٨٦ أكةثؿ ا٤ٛ٣كٛح اإلقبل٦ٌيح كامل٪ُٜ؛ ٗر

ةت احل٧١ةء كامل٪ةَٞح املك٧٤ني ثٕي ا٣ٕجةرات ادلا٣ح ىلع أٌف ٝ رث يف مؤ٣َّٛ ؽ يٕي
ابلٕي خية٣ٙ ٬ ؾق الؿؤيح، ك٦٪٭٥ ا٣ُٞت الؿازم ظير رٌصح ثأف احلٮاٌس 

 َم احلة٧٠ح يف ا٣ٌٞةية احلٌكػٌيح/
ا الضكرٌيات وفٌج » ٌٔ ا اّكٌِ  أ ٌٔ / ألٌف احلاكٓ ةطػؽ اٌّغايا احلٌينٌيث إ

الحنطار املػرؾ يف احلٌؿ كاّكٌِ... كإف اكف ، ملؽًٌلب ٕٔ٘ٛاأك احلٌؿ أك ا
يج  احلاكٓ ٜٚ احلٌؿ ويه "املشاٚػات ٌٕ ٜاٌس اّـاٚؽة ـ ". وإف اكف ٖٔ احل

يج  ٌٕ ٜاٌس ابلاؼ٘ث ـ . كإف اكف ٖٔ احل "ضٌفٌيات" اكحلكٓ ةأٌف الشٕؿ مغيئثه
ٌؿ "كسػاٌٗيات" اكحلكٓ ةأٌف جلا عٜونا كمغتنا. كإف اكف مؽًٌلتنا ٖٔ احل

ا أف يكٜف ضٌؿ الفٕف أك مريق، وإف اكف ضٌؿ الفٕف  ٌٔ كاّكٌِ/ واحلٌؿ إ
ٜاحؽات"  .(1)«ويه "املخ

كًل٧ة رٌصح ٬٪ة ٚإف احلةك٥ يف ثٕي ا٣ٌٞةية َم احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، كيف 
ثٕي آػؿ احلٮاٌس ابلةَ٪ٌيح، كيف ثٕي زة٣ر احلةك٥ مؿًٌلته ٨٦ ا٢ٕٞ٣ كاحلف 

دات كاإلماكالت املٮصٮدة يف دٕؿي٫ٛ ا٣ْة٬ؿم. كبرصؼ اجلْؿ ٨ٔ اال٩ذٞة
، ال يي٧ك٨ ا٣ٞجٮؿ ثؿأي٫ ظٮؿ (2)ل٤عٮاس ابلةَ٪ٌيح كاجل٧ةذج ا٣يٌت ذ٠ؿ٬ة هلة

                                                                                              

 ( الؿازم، ُٝت ادلي٨ حم٧ؽ، حتؿيؿ ا٣ٞٮأؽ امل٪ُٞيح، حتٞيٜ حمك٨ ثيؽارٚؿ، 1)
 .459ك 458ص 

٬ةی ٦ٕؿٚخ برشی/ اگق زيؿقةػخ( راصٓ/ ظكني زادق، حم٧ؽ، "مؿكری ثؿ دٕؿيٙ كصةي2)
حمكٮقةت ككصؽا٩يةت" ]اقذٕؿاض تلٕؿيٙ كماك٩ح أقف املٕؿٚح اإلنكة٩يح/ املعكٮقةت 
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 احلةك٥ يف ا٣ٌٞةية.

الٮاردة يف  (3)، ك٩ىي ادلي٨ ا٣ُٮيس(2)، كالاكدب(1)ٔجةرات اث٨ قح٪ة ٣ ك٨ٌ 
يكذٛةد ٨٦ احلف ل٤ذىؽيٜ ث٭ة(  دٕؿيٙ ا٣ٌٞةية احلٌكػٌيح )كَم ا٣ٌٞةية ا٣يٌت ي
ر أ٩٭ة ٩ةّؿة إىل ٚ٭٥ ا٣ُٞت  ال دجكض٥ ٦ٓ الك الٮص٭ني، أك رب٧ة ييذىٮَّ
الؿازم؛ ٣ ك٨ٌ ٔجةرات أػؿل يف مؤ٣ٛةت احل٧١ةء كامل٪ةَٞح املك٧٤ني، 

ٮح ىلع ك٦٪٭٥ اث٨ قح٪ة، ك٩ىي ادلي٨ ا٣ُٮيس، كا٣ٕبل ٦ح احليل دؽؿ ثًٮ
ط ا٣ٕجةرات ا٣يٌت دؤيؽ وعح الؿؤيح املؾ٠ٮرة َم الكـ  ػبلؼ ذ لٟ. ك٨٦ أًك

ا أف ال حيخاج  كٰذلٍ ألٌف اّكٌِ»املعٜٞ ا٣ُٮيس يف ارشظ٫ ىلع اإلمةرات/  ٌٔ إ
ر ؼؽف ٌٜ ، أك حيخاج، كاألٌكؿ ٜٚ األٌكحٌلات، كاثلاين  احلكٓ  ويٙ إىل يشءو مري حط

حيخاج إىل ٔا ي٘غٓ إحلٙ كيكي٘ٙ ىلع احلكٓ أك ي٘غٓ إىل ال خيْٜ إٔا أف 
ا، كاألٌكؿ ٜٚ املشاٚػات ٜـ قْيٙ أك إحلٕٛا ٔكن  .(4)«املطُ

 / ر  »ز٥ٌ يٌيٙ ٝةابلن ٌٜ أضػٚا ٔا ال حيخاج ويٙ اّكٌِ إىل يشءو مري حط
                                                                                              

 .115 - ٬97.ش، ص 1383، 6كالٮصؽا٩يةت[، ٚى٤يح ٦ٕؿٚخ ٤ٚكٍف، ا٣ٕؽد 
( راصٓ/ اث٨ قح٪ة، اإلمةرات كاتلججي٭ةت، يف/ ٩ىي ادلي٨ ا٣ُٮيس، ارشح اإلمةرات 1)

؛ املؤ٣ٌٙ ٩ٛك٫، اجلٛف ٨٦ 215، ص 1حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، ج كاتلججي٭ةت، 
 .٠457ذةب النٛةء، دىعيط حمك٨ ثيؽارٚؿ، ص 

( راصٓ/ الاكدب، جن٥ ادلي٨ ٔيل، الؿقة٣ح الن٧كيح، يف/ ُٝت ادلي٨ حم٧ؽ الؿازم، حتؿيؿ 2)
 .457ا٣ٞٮأؽ امل٪ُٞيح، دىعيط حمك٨ ثيؽارٚؿ، ص 

 .216ك 215، ص 1ادلي٨، ارشح اإلمةرات كاتلججي٭ةت، ج ( راصٓ/ ا٣ُٮيس، ٩ىي 3)

 .214-213،  صاملىؽر الكةثٜ( 4)
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ٜ   احلكٓ  ؼؽف ٜاٌس ٚك كٜٚ األٌكحٌلات، كذاٗيٛا ٔا يفخكاف ويٙ ةاحل
ر اّؽؽونياملشاٚػات، كذاثلٛا  ٌٜ  .(1)«ٔا حيخاج ويٙ إىل مري حط

كا٣ٕبل٦ح احليٌلٌ يف دٕؿيٙ املعكٮقةت ثٕؽ درصحي٫ ثأٌف احلةك٥ ٚي٭ة ٬ٮ 
 / وإٌٗٙ لٜ ال »ا٢ٕٞ٣ اٌلم حيك٥ كيؾ٨ٔ ثٮاقُح احلٮاس، يٌيٙ ٝةابلن

ؼا ًاؿ املكٌْٓ األٌكؿ ٖٔ  ٰٛ ٰٚؼق اٌّغايا؛ كل اإلضفاس لٓ حيكٓ اّكٌِ ةٕرِ 
ا وٌػ ق ا يؤٌدم إحلٙ ٰذلٍ احلٌؿ خببلؼ اٌّغايا ابلػٌٚيث احلاضْث وٌػ ضف  ٕن ْ

 .(2)«للٌك أضػو 

ة ىلع أٌف اث٨ قح٪ة ظي٪٧ة ييثجخ احلف املنرتؾ، يؾ٠ؿ ٔجةرةن  ٞن كٝؽ ٩ٌج٭٪ة قةث
يكذٛةد ٦٪٭ة أٌف ٦س٢ ٬ ؾا ا٣جنةط ٨٦ ٢٧ٔ ا٢ٕٞ٣. كيكٌٌم ٬ ؾا ا٣جنةط 

ٍب أٌف »د٭ة ٚي٫، كيٞٮؿ/ ال٬ين اتل٧يي، كيكذ٢٧ٕ لك٧ح "اتل٧يي" كمنذٞة ٚك
ٜٚ لْكٌِ، ويشب ال حماّث أف يكٜف اّكٌِ جيػٕٚا ٔكا ضٌّت  (3)ٰٚؼا اتلٌّٕي 

 .(4)«يخّٕي ةيٕ٘ٛا

                                                                                              

 .214،  ص ىؽر الكةثٜ( امل1)

، احلك٨ ث٨ يٮقٙ، اجلٮ٬ؿ اجلٌيؽ، ص 2)  .311( احليٌلٌ
( كرد يف نكؼحو أػؿل ٔجةرة "٬ ؾا اتل٧يي" ك"ظّت يي٧ٌي ثح٪٭٧ة" ثؽالن ٨٦ ا٣ٕجةرة املؾ٠ٮرة يف 3)

. ٠ذةب اجلٛف، حتٞيٜ قٕيؽ 6أٔبلق/ راصٓ/ اث٨ قح٪ة/ النٛةء، ا٣ُجيٕيةت، اجله 
 .145زايؽ، ك...، ص

. ز٥ٌ إٌف 227( املؤ٣ٌٙ ٩ٛك٫، اجلٛف ٨٦ ٠ذةب النٛةء، حتٞيٜ ظك٨ ظك٨ زادق آميل، ص4)
( ٌٚؿؽ ثني إدراؾ احلةك٥ 84اث٨ قح٪ة يف ٬ ؾا ال١ذةب )املٞة٣ح األكىل، ا٣ٛى٢ اثلةين، ص
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٥ اػذيةرق الؿأم املؾ٠ٮر  كىلع أم ظةؿ ٨٧ٚ ا٣ٕضت أٌف ا٣ُٞت الؿازم ٗر
يف ارشح الن٧كيح، ٩ؿاق خيذةر الؿأم املؼة٣ٙ هل يف د٤ٕيٞذ٫ ىلع ارشح 

٫ يف ٤ٚٮ أ٩ٌ  .(1)أٌف ا٢ٕٞ٣ ٬ٮ احلةك٥ يف ا٣ٌٞةية احلٌكػٌيح اإلمةرات، كيؿل
ة  ٌن د٤ٕيٞذ٫ اٝذرص ىلع ارشح رأم املعٜٞ ا٣ُٮيس أك اث٨ قح٪ة، جيت ٬٪ة أي
أف يجٌج٫ ىلع ٬ ؾق اجلُٞح كَم أف يرشح أٌكالن رأي٭٧ة ز٥ يبنٌي رأي٫ إىل صة٩ج٫؛ ز٥ 

 .ثٕؽ ارشح كحبر ٩ْؿيذ٭٧ة يٞٮـ ثبيةف ٩ْؿيذ٫ كادلٚةع ٔ٪٭ة

                                                                                              

 ، ك٨ ىلع كإدراؾ احلةك٥ اخليةل، كإدراؾ احلةك٥ الٮ٬ٌم، كإدراؾ احلةك٥ ا٣ٕٞيل؛ ٣  احلٌّسٌ
أقةس النٮا٬ؽ ال١سية ا٣يت ي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ٤ٔي٭ة يف ٬ ؾا ا٣ٛى٢ كا٣ٛىٮؿ األػؿل ٨٦ ٬ ؾا 
ال١ذةب، ث٢ كمؤ٣ٛةد٫ األػؿل كمؤ٣ٛةت أدجة٫ٔ، كػةوح ث٧بلظْح ٔجةرة وؽر املذأهلني 

٥ يك٨ يف ٔجةرد٫ املؾ٠ٮرة ثىؽد ثيةف رٚي دكر ا٢ٕٞ٣ يف ا٣ٌٞةية اث٨ قح٪ة ل اآلديح، أفٌ 
احلٌكٌيح، كاخليةحلح، كالٮ٧٬يح؛ كإ٧٩ة يف ٦ٞةـ ثيةف أٝكةـ اتلضؿيؽ كبةجلتيضح د٧ةيـ مؿادت 
ٮع يكذعٜ ابلعر ك٬ٮ رأي٫ يف احلٮاٌس قٮاء  اإلدراؾ يف ٩ْؿق. كمٌةٚنة إىل ذ لٟ ٬٪ةؾ مًٮ

يؽ املٛ٭ٮـ كاإلدراؾ اتلىٮرم، أـ ا٣ٌٞيح كاإلدراؾ ابلةَ٪يح أـ ا٣ْة٬ؿيح، ك٢٬ دٛ
٫ اتلىؽيِف. إدراؾ احلةك٥ احلّس كاخليةل ك... ين٢٧ املٛة٬ي٥ كا٣ٌٞةية؛ إذا ل٥ نكذْ٭ؿ أ٩ٌ 

احلف، كاخليةؿ،  خمذه ثةملٛة٬ي٥. كىلع أم ظةؿ إذا اكف ٦ٞىٮدق ٨٦ الك٫٦ املؾ٠ٮر ٬ٮ أفٌ 
ر احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿيح كابلةَ٪يح، ٨٧ٚ الٮاًط كالٮ٥٬ دٛيؽ دلٌؿد اتلىٮر، ٧٠ة لٮظِ يف حب

٫ يف ٬ ؾق الىٮرة ٨٣ يٮصؽ دٕةرض ٦ٓ املجىن املؼذةر ا٣ٞةا٢ ثأف ا٢ٕٞ٣ هل دكر ٦جةارش يف أ٩ٌ 
 دميٓ ا٣ٌٞةية.

( راصٓ/ الؿازم، ُٝت ادلي٨ حم٧ؽ، د٤ٕيٞح ىلع ارشح اإلمةرات، يف/ ٩ىي ادلي٨ ا٣ُٮيس، 1)
 .1اتل٤ٕيٞح ،215-213ارشح اإلمةرات كاتلججي٭ةت، ص
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٫ ىلع أقةس ٦جىن وؽر املذأهٌلني ال دكٮف احلٮاٌس ظة٧٠حن ك٨٦ ا٣ُجيع أ٩ٌ 
٧٠ة ٬ٮ كاًط، ث٢ َم أدكات إدرا٠ٌيح ي٧ك٨ ل٤٪ٛف ثٮاقُذ٭ة الٮوٮؿ إىل 

ة ابلةرصة ٣حف َم . كحبكت رأي٫ ٚإف ا٣ٞٮٌ (1)٦ٕؿٚح املعكٮقةت اجلـاٌيح
لك٧ع ك٬ ١ؾا، كإ٧٩ة ال٧يؽًرًلح يف اإلدراؾ ابلىػؿم، كال الكة٦ٕح يف اإلدراؾ ا

٫ يجكت ٬ ؾق الؿؤيح إىل اث٨ قح٪ة . كال٤ُيٙ يف األمؿ أ٩ٌ (2)ال٧يؽرًؾ َم اجلٛف
/  كدميٓ احل٧١ةء ابلةرزي٨ ٝةابلن

ٜاٌس » ات يه احل ةِ  ،وتأٌٗا ال نفْٓ أٌف ٔؼٚب الشيظ أٌف املػرؾ لْٕطفـٜ
ال ٔػرؾ كال ضاكٓ كال مْخؼ كال ٔخألٓ ق٘ػ الشيظ كمريق ٖٔ الؽاـغني يف 

ٜاٌس ةضب ٖٔ املشاز  ،احلُٕث مري اجلىؿ ٰٚؼق األّىاظ ىلع احل كإؼبلؽ 
ٜاٌس ٖٔ أمبلط املخأعؽيٖ... إال أٌف إدراَٛا خيخْه  كإـ٘اد ٔكاٗيٛا إىل احل

ٜاـؽث اآلالت وٕٖ املػرٌلت ٔا يػرًلٛا ةؼاحٛا اكللكيات. كٔ٘ٛا ٔا  يػرًلٛا ة
 .(3 )«كيه اجلؾئيات

                                                                                              

، 4( راصٓ/ النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج1)
 .238؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، املجؽأ كاملٕةد، دىعيط الكيؽ صبلؿ ادلي٨ اآلمتيةين، ص137ص

، 8كج 166، ص6( راصٓ/ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، ج2)
 .138، ص4كج 225-224ص

 ( النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، 3)
 .138، ص4ج
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ثأٌف ال٧يؽرًؾ،  يٕذٞؽكفكىلع رأم وؽر املذأهٌلني ٚإٌف دميٓ ا٣ٛبلقٛح ال١جةر 
كاحلةك٥، كاملذأل٥، كامل٤ذؾ َم اجلٛف. كاحلٮاٌس َم دلؿد أدكات ل٤٪ٛف أك 
ا٢ٕٞ٣، دؤدم دكر املكةٔؽ يف اإلدراؾ، أك اتلىؽيٜ كاحلك٥ يف األمٮر 

ك٨٦ ٬٪ة يؤًلؽ املعٜٞ ا٣ُٮيس يف اجلٮاب ٨ٔ األػُةء احلٌكػيٌح ىلع املعكٮقح. 
 / ٜاب كاخلؽأ إٌٕٗا يكؽعاف لؤلضاكـ اّكٌٌْيث ال ىلع »٬ ؾق اجلُٞح ٝةابلن وإذف، الط

ٜـات ٜـات ٖٔ ضيد يه حمف ة ثأف احلٮاٌس (1)«املطف . ز٥ٌ يٮاو٢ الك٫٦ مرصٌظن
ًػ ؿٛؽ »أف ا٢ٕٞ٣ إذ يٞٮؿ/ ال ظك٥ هلة، كأف احلك٥ يف ا٣ٌٞةية احلٌكػيٌح ٨٦ م

مما مٌؽ أٌف احلؿ ال ضكٓ هل، ال يف اجلؾئيات كال يف اللكٌيات، إاٌل أف يكٜف 
ٜـات  .(2)«املؽاد ٖٔ ضكٓ احلؿ ضكٓ اّكٌِ ىلع املطف

ثٕؽ ٩ْؿة اعثؿة ىلع مؤ٣َّٛةت ا٣ٛبلقٛح ال١جةر اكث٨ قح٪ة، كاملعٜٞ 
٥ كاتلىؽيٜ يف ا٣ُٮيس، كوؽر املذأهٌلني كأ٦سةهل٥ يذٌط أٌف احلك

ا٣ٌٞةية احلٌكػيٌح ٣حف ٨٦ مؤكف ككّةاٙ احلف، كإ٧ٌ٩ة ٬ٮ مكةٔؽ 
لئلدراؾ، كاحلك٥ كاتلىؽيٜ يف ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية، اك٣ٌٞةية ا٣ٞج٤يٌح 
كا٤ٕٞ٣يٌح ٨٦ مؤكف ككّةاٙ ا٢ٕٞ٣ أك اجلٛف. ك٨٦ الٮاًط أٌف حبر 

ؾق اجلْؿيٌح ال يذحٌس يف ٬ ؾا املضةؿ ك ال ي٪ةقج٫، املجةين الٮصٮديٌح ل٭ 
 كاتلٕؿض هل حبةصح اىل دلةؿ آػؿ.

                                                                                              

 .12( ا٣ُٮيس، ٩ىي ادلي٨، ٩ٞؽ املعٌى٢، ص1)

 .26ك 14،  صاملىؽر الكةثٜ( 2)
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 االستدالو أو االستًتاد

أ٥٬ كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ َم االقذؽالؿ أك االقت٪ذةج. كاالقذؽالؿ ٩ٮع ٨٦ 
ِّٙ ٔؽة ٌٝةية ٤ٕ٦ٮ٦ح  الٮالدة ا١ٛ٣ؿٌيح أك اتلٮحلؽ ال٬ين ٩ةدشه ٨ٔ دؿديت كو
يكًٌم "٦ٞؽ٦ةت"  ك٦رتاثُح ص٪جنة إىل ص٪ت. ك٬ ؾا اجلٮع ٨٦ ا٣ٌٞةية ا٣يٌت ت

ذٞةد  االقذؽالؿ ديؿمؽ إىل ٩تيضح ػةوح. كيف ٥٤ٔ اجلٛف ا٤ٛ٣كَفٌ  يكٮد األ
 الٮّيٛح، ٬ ؾق يف - كأقةيسٌ  ٦جةارش دكر كهل -ثأف املذرٌصٚح تكةٔؽ ا٢ٕٞ٣ 

 إٔؽاد يف كبةجلتيضح كد٪ْي٧٭ة، املٞؽ٦ةت دؿديت يف ا٣ٕٮف هل كدٞؽـ
. كاالقذؽالؿ يف الٮاٝٓ ٩ٮعه ٨٦ ا٣رتًليت، يذ٥ ٚي٫ دؿًليت ٔؽة (1)االقذؽالؿ

ؽيؽة. ك٦ٞةث٢ االقذؽالؿ يٮصؽ ٌٝةية، كبة٦زتاص٭ة كدؿًليج٭ة دجذش ٌٌٝيح ص
اتلٕؿيٙ. كاتلٕؿيٙ ٩ٮع آػؿ ٨٦ اتل١ٛي ك٩ٮع ػةص ٨٦ ا٣رتًليت/ دؿًليت 
ؾا يكٮف لكٌّ ٨٦  املٛة٬ي٥ كاتلىٮرات ٦ٓ ثٕي كاجلتيضح ٦ٛ٭ٮـ صؽيؽ. كب٭ 
االقذؽالؿ كاتلٕؿيٙ دؿًليجنة كد١ٛينا ث٪عٮ ٦ة. االقذؽالؿ د١ٛي يأيت ٨٦ 

ثُح، كاتلٕؿيٙ ٩ٮع آػؿ ٨٦ اتل١ٛي دؿًليت ٔؽة ٌٝةية ٤ٕ٦ٮ٦ح ك٦رتا
حيى٢ ٨٦ ا٦زتاج كدؿًليت ٔؽة ٦ٛة٬ي٥ ٤ٕ٦ٮ٦ح ك٦رتاثُح. كبةالقذؽالؿ 
رب ٬ ؾي٨  ـه صؽيؽ. ٔك حتى٢ ٌٌٝيح صؽيؽة، كبةتلٕؿيٙ حيى٢ ٦ٛ٭ٮ

 ٨٦ اتل١ٛي ك٧٬ة ننةط كٕٚةحٌلح ذ٬٪يح، ي٧ك٨ دٮقيٓ ٦ٕؿٚذ٪ة (2)اجل٧ُني

                                                                                              

 ( راصٓ/ ٬ ؾا ال١ذةب، ا٣ٛى٢ اثلةين.1)

ؾا يكٮف ل٤ذ١ٛي الم ٬ٮ ننةط ٔٞيل 2ٕ٦) ة. ( كب٭  ٌن ىن كاقٓ/ ين٢٧ اتلٕؿيٙ كاالقذؽالؿ أي
ة. ك٨٦ ٬٪ة ٚذؼىيى٫ ثة٣ٌٞةية أك  ٌن كبٕجةرة أػؿل/ ين٢٧ املٛة٬ي٥ ٧٠ة ين٢٧ ا٣ٌٞةية أي
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٤ي٫ ٧ٚ ٨ ػبلؿ دأحلٙ امل٤ٕٮ٦ةت ال٬٪ٌيح ثةلٮصٮد كالٮإٝيةت كد٧ٕيٞ٭ة. ٔك
ا٣يٌت يأيت أ٤ٗج٭ة ٨٦ اخلةرج كدؿدحج٭ة، كد٪ْي٥ امل٤ٕٮ٦ةت املرتاثُح ٦ٓ ثٕي 

 ٩ى٢ إىل ٦ٕةرؼ صؽيؽة.
 االقذؽالؿ أك االقت٪ذةج يذ٥ بنلكني، كببيةف آػؿ ٬ٮ ٩ٮاعف/ 

 . ٗي املجةارش. 1   .. املجةارش2
ٌٌٝيح كاظؽة ٍٚٞ، كيذ٥ كاالقذؽالؿ املجةارش ٬ٮ اقذؽالؿ ٦جين ىلع 

االقت٪ذةج ٚي٫ ٨ٔ َؿيٜ د٤ٟ ا٣ٌٌٞيح ٍٚٞ، ك٨٦ ٬٪ة يكَف يف ٬ ؾا 
االقذؽالؿ ٌٌٝيح كاظؽةه ل٤ٮوٮؿ إىل اجلتيضح. كاالقذؽالؿ ٗي املجةارش ك٬ٮ 
اٌلم ييؽىع يف امل٪ُٜ ثػ"احلٌضح" ٬ٮ اقذؽالؿ حيذةج إىل أكرث ٨٦ ٌٌٝيح ٨٦ 

 ٌٝيتني ىلع األ٢ٝ. أص٢ الٮوٮؿ إىل اجلتيضح، كيتنك ٨٦
ي املجةارش هل٧ة ٔؽة أٝكةـ. كأ٥٬ أ٩ٮاع  كُل االقذؽال٣ني املجةارش ٗك

 االقذؽالؿ املجةارش َم/
. اتل٪ةٝي 2. ٩ٞي املع٧ٮؿ، 1. ١ٔف اجلٞيي، 1. ا١ٕ٣ف املكذٮم، 2 

يف ا٣ٌٞةية. كَل كاظؽ ٨٦ ٬ ؾق االقذؽالالت، يذ٥ االقت٪ذةج ٚي٫ ث٧كةٔؽة 
                                                                                              

٦٪٭ة ا١ٛ٣ؿ ك٬ٮ ا٩ذٞةؿ »اتلىؽيٞةت ٗي وعيط. يٞٮؿ وؽر املذأهلني يف ٬ ؾا املضةؿ/ 
٭ٮالد٭ة املكذعرضة اجلٛف ٨٦ امل٤ٕٮ٦ةت اتلىٮريح كاتلىؽيٞيح احلةرضة ٚي٭ة إىل دل

كختىيه صؿيةف ا١ٛ٣ؿ يف ثةب اتلىؽيٞةت دكف اتلىٮرات ٧٠ة ٫٤ٕٚ وةظت امل٤ؼه 
]النيازم، وؽر ادلي٨ حم٧ؽ، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، « ممة ال كص٫ هل

 [.516، ص3ج
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يكت٪ذشي ؿ ذ لٟ يف د٪ةٝي ا٣ٌٞةية أ٩ٌ ٌٌٝيح كاظؽة ٍٚٞ. ك٦سة ٫ ٨٦ ٠ؾب ٌٌٝيح ي
يكت٪ذش ٠ؾب ٩ٞيٌ٭ة.وؽؽي ٩ٞيٌ٭ة؛ ٧٠ة أ٩ٌ   ٫ ٨٦ وؽؽ ٌٝيٌح ي

٫ يف ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ االقذؽالؿ ٗي املجةارش أك احلضح ىلع زبلزح أ٩ٮاع؛ أل٩ٌ 
االقذؽالؿ إ٦ة أف ٥٧ٕ٩ احلك٥ اثلةثخ ألمؿ صـيئ إىل صـيئ آػؿ بكجت النج٫ 

ؾا ا٣ٞك٥ يكًم "اتل٧سي٢"، كإ٦ة أف حنى٢ ىلع ظك٥ ّلك ٨٦ ٔؽة ثح٪٭٧ة ك٬  
أمٮر صـاٌيح كيكًٌم ٬ ؾا ا٣ٞك٥ "االقذٞؿاء"، ك٬ٮ ىلع ٝك٧ني االقذٞؿاء اتلةـ 
يكًم  كاجلةٝه، كإ٦ة أف نكي ٨٦ احلك٥ اللك إىل اجلـيئ ك٬ ؾا ا٣ٞك٥ ي

ـو ث٤عةظ النك كاملةدة  .(1)"ا٣ٞيةس" كي٪ٞك٥ إىل ٌٔؽة أٝكة
اد ٨٦ اجلـيئ ٧٠ة ٬ٮ كاًط ٬ٮ ٦ٕىن ٤ُ٦ٜ ككاقٓ ين٢٧ الكن ٨٦ املؿ

اجلـيئ احلٞيِف كاجلـيئ اإلًةيف، ث٢ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إٌف ٝيؽ "اجلـيئ" اغ٣بٌّ كٝؽ 
٢٧ً ٨٦ أص٢ ا٣تك٭ي٢ يف اتل٤ٕي٥ ك٨٦ أص٢ إيٌةح ماك٩ح ا٣ٞيةس ثني  اقذٕي

ٞةث٢ أقةحلت االقذؽالؿ كًليٌٛيح الكي ٚي٫ كدبيني أٌف ا٣ٞيةس يٞٙ ٦
االقذٞؿاء، كاال ٚإف ٩ُةؽ ا٣ٞيةس أكقٓ ٨٦ ذ لٟ كين٢٧ األمؿي٨ املتكةكيني 

 .(2)املذبلز٦ني. ك٨٦ ٬٪ة ي٧ك٨ االقذؽالؿ ثأظؽ املذبلز٦ني ىلع اآلػؿ

                                                                                              

 212- 177، ص 1( راصٓ/ ا٣ُٮيس، ٩ىي ادلي٨، ارشح اإلمةرات كاتلججي٭ةت، ج 1)
؛ اث٨ قح٪ة، االمةرات كاتلججي٭ةت، يف/ ٩ىي ادلي٨ ا٣ُٮيس، املىؽر 238 - 229ك

ة، امل٪ُٜ، ص  ؛ ث٭٧٪يةر، اتلعىي٢، دىعيط 252 - 111الكةثٜ؛ املْٛؿ، حم٧ؽًر
 .192-187ك  111-77مؿدٌػٯ ٦ُ٭ؿم، ص

ة ملج٪ةق يؿل أفٌ  ( ث٢ إفٌ 2) ٞن ؾا اجلٮع ك٬ ؾا دميٓ ا٣ربا٬ني ا٤ٛ٣كٌٛيح ٨٦ ٬   ا٣ٕبل٦ح ا٣ُجةَجةيئ كٚ
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 االستكراء واهػكو

، كَم  ٨٦ الٮاًط أٌف دميٓ أٝكةـ االقذؽالؿ كاالقت٪ذةج ننةَةته ذ٬٪يحه
٥ ٨٦ كّةاٙ ا٢ٕٞ٣، كل٢ٕٞ٤ دكر ٦جةارش  ٚي٭ة. ك٬٪ة ٩ٮاص٫ منلكح كَم/ ٗر

إماك٩ٌيح ٔؽِّ دميٓ أٝكةـ االقذؽالؿ املجةارش كا٣ٞيةس ٨٦ أٝكةـ االقذؽالؿ 
ة ٤ٞٔي   َن ة ككّيٛح ٗي املجةارش، ننة َن ة، ٣ ك٨ ٢٬ ي٧ك٨ ٔؽُّ االقذٞؿاء ننة

ـه ثةجلـايةت، كاجلـايةت دؽرؾ ٨ٔ ٤ٞٔيٌ  ة. ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ أٌف االقذٞؿاء ٦ذٌٞٮ ٌن ح أي
 املنة٬ؽة كقةاؿ احلٮاس؟َؿيٜ 

ة؛ ألف احلٞيٞح َم أ٩ٌ  ٌن ٫ جيت ٌٔؽ االقذٞؿاء ٨٦ مؤكف ككّةاٙ ا٢ٕٞ٣ أي
االقذٞؿاء ٣حف دلؿد منة٬ؽة ثٌٕح أمٮر صـاٌيح، ٚإف منة٬ؽة ثٌٕح ّٮا٬ؿ 
صـاٌيح ال دػ٢ هل يف ظٞيٞح االقذٞؿاء؛ ث٢ إٌف االقذٞؿاء ٔجةرة ٨ٔ د٧ٕي٥ 

ٌيح. ك٨٦ ٬٪ة ٝةلٮا يف دٕؿيٙ ظك٥ ٩ةمئ ٨ٔ منة٬ؽة ٔؽة ّٮا٬ؿ صـا
االقذٞؿاء/ االقذٞؿاء قي ٨٦ اجلـيئ إىل اللك. كيف االقذٞؿاء ينة٬ؽ ا٢ٕٞ٣ 
ة  ٔؽة ٧٩ةذج ز٥ يٞٮـ ثتسيح احلك٥ إىل مٮارد ك٧٩ةذج أػؿل كيىؽر ظ٧١ن

٤ي٫ ٚإف اتل٧ٕي٥ ٨٦ كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ ك٬ٮ ٦ٌٞٮـ لبلقذٞؿاء كرًل٨ه أقةيٌس لكٌ  ي ة. ٔك
                                                                                              

ٚبل يجُف ل٤جعر ا٤ٛ٣كٌَف إاٌل ثؿ٬ةف اإلٌف الم يٕذ٧ؽ ٚي٫ ىلع املبلز٦ةت »ا٣ٞجي٢ إذ يٞٮؿ/ 
]ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني، ٩٭ةيح « ا٣ٕة٦ٌح، ٚحك٤ٟ ٚي٫ ٨٦ أظؽ املذبلز٦ني إىل اآلػؿ
ة ٚيةيض، املؽػ٢، ص  ؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، د٤ٕيٞح ىلع 16احل٧١ح، دىعيط ٗبلمًؿ

 يف/ وؽر ادلي٨ حم٧ؽ النيازم، احل٧١ح املذٕةحلح يف األقٛةر ا٤ٕٞ٣يح األربٕح، األقٛةر، 
 [.1، اتل٤ٕيٞح 29، ص 6ج 
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االـخٌؽاء ٜٚ احلكٓ ىلع / »(1)ؼ ث٭٧٪يةر االقذٞؿاء ث٧ة ييلٚي٫. ك٨٦ ٬٪ة ٔؿَّ 
ٜاف أٌٗٙ حيٌؽؾ ق٘ػ  ّلٌك ةٕا كسػ يف سؾئياحٙ الُررية َٕا حيكٓ ىلع ك ضي

ٙ األـىِ َُّ  .(2)«املغل و
٤ي٫ ٚإف املنة٬ؽة ارشط تلعٜٞ االقذٞؿاء يف أ٤ٗت املٮارد، ال أ٩٭ة  ٔك

قذٞؿاء ي٤ٕت دكرنا يف ا٤ٕ٣ٮـ داػ٤ح يف ظٞيٞذ٫، ك٦ٕيةر تلع٫ٞٞ. لا ٚإف اال
ة، ك٦٪٭ة يف ا٣ٌٌٞيح الؿيةًٌيح "ا٣ٕؽد إ٦ة زكج أك  ٌن ا٤ٛ٣كٌٛيح كالؿيةًٌيح أي
ٚؿد"، إذ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأف الكن ٨٦ ا٣ٛؿديٌح كالـكصٌيح يٕذرب ٨٦ أٝكةـ ا٣ٕؽد 
ك٬ٮ ظةو٢ ٨ٔ َؿيٜ االقذٞؿاء. أك يف ا٣ٌٌٞيح ا٤ٛ٣كٌٛيح "املٮصٮد إ٦ة كاصته 

 ،" ٚذٞكي٥ املٮصٮد إىل الٮاصت كامل٧ك٨ ىلع أقةس االقذٞؿاء اتلةـ أك ممك٨ه
؛ كًلؾ لٟ دٞكي٥ ابلؽ٬يةت إىل (3)ك٬ٮ أمؿ يٞيينٌّ ال يٞج٢ ا٣تن١يٟ

األكحلةت، كاملعكٮقةت، كاملذٮادؿات ا٣غ، ٨٦ ٬ ؾا ا٣ٞجي٢. كال يٞذرص دكر 
قذٞؿاء االقذٞؿاء ىلع ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبٌيح، ث٢ مٌةٚنة إحل٭ة ٬٪ةؾ أ٩ٮاع ٨٦ اال
ح. ك٦س٢ د٤ٕت دكرنا يف ا٤ٕ٣ٮـ ا٤ٕٞ٣ٌيح ٩ْي ا٤ٕ٣ٮـ ا٤ٛ٣كٌٛيح كا٤ٕ٣ٮـ الؿيةًيٌ 

٬ ؾق االقذؽالالت َم يف احلٞيٞح اقذٛةدة ٨٦ االقذٞؿاء كاقذؼؽا٫٦ يف 

                                                                                              

. ا٣رب٬ةف، دىعيط أثٮ ا٣ٕبلء ٔٛيَف، املٞة٣ح 5( راصٓ/ اث٨ قح٪ة، النٛةء، امل٪ُٜ 1)
؛ ث٭٧٪يةر، اتلعىي٢، دىعيط مؿدٌػٯ 96-95األكىل، ا٣ٛى٢ اتلةقٓ، ص

 .188-٦187ُ٭ؿم، ص

 .187( ث٭٧٪يةر، اتلعىي٢، دىعيط مؿدٌػٯ ٦ُ٭ؿم، ص2)

ة إرصةع ا٣ٌٞيح ا٤ٛ٣كٌٛيح املؾ٠ٮرة إىل احلىػؿ ا٣ٕٞيل كا٣ٞٮؿ ثأ٩ٌ 3) ٕن ٭ة ي٧ك٨ ( كي٧ك٨ َج
 إدرا٠٭ة ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ كاحلرص ا٣ٕٞيل، دكف ظةصح إىل االقذٞؿاء ا٣ٕٞيل.
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٤ي٫ دىٮري أٌف االقذٞؿاء ٦جين ىلع املنة٬ؽات  ا٤ٕ٣ٮـ ا٤ٕٞ٣ٌيح ٩ٮاعن ٦ة. ٔك
ج االقذٞؿاء إىل املنة٬ؽة يف ا٤ٕ٣ٮـ ، كحيذةثة٢َاحلٌكػٌيح ك٦ُٕيةت احلٮاٌس 

اتلضؿيبٌيح ٍٚٞ، كظّت يف ٬ ؾق ا٤ٕ٣ٮـ املنة٬ؽة ٣حكخ ٦ٌٞٮ٦ح ملة٬ٌيح 
. كَجيع أ٩ٌ  ٫ ي٧ك٨ ٨٦ االقذٞؿاء، ث٢ حت٫ٞٞ منػؿكط ثذعٜٞ منة٬ؽاتو

ػبلؿ االقذٛةدة ٨٦ اتلضؿبح ال٬٪ٌيح كاتلأمبلت ابلةَ٪ٌيح ا٣يٌت َم ٩ٮع ٨٦ 
كدٞٮي٥ وعح أك ق٥ٞ االقذٞؿاء ا٣ٕٞيل ٨٦ ٝجي٢ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم، حتىي٢ 

 ح.أٝكةـ ا٣ٌٞةية ابلؽ٬يٌ 

 اىتياز اهتحربة غن االستكراء

الكؤاؿ اآلػؿ اٌلم يي٧ك٨ أف خيُؿ يف ال٨٬ ٬٪ة ٬ٮ/ ٦ة ٬ٮ كص٫ اال٦ذيةز 
ثني االقذٞؿاء كاتلضؿبح؟ ك٦ة َم ا٣ٛؿكؽ ثح٪٭٧ة؟ ك٢٬ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأف 

 اتلضؿبح ٩ٛف االقذٞؿاء؟االقذٞؿاء ٬ٮ ٩ٛف اتلضؿبح، ك
ث٧بلظْح دٕؿيٙ األٝكةـ اثلبلزح لبلقذؽالؿ ٗي املجةارش، ي٧ك٨ ٚ٭٥ 
االػذبلؼ ثني االقذٞؿاء كاتلضؿبح. ٚةالقذٞؿاء قيه ٨٦ اخلةص إىل ا٣ٕةـ ك٨٦ 
اجلـيئ إىل اللك، كيف ٬ ؾا األق٤ٮب ك٨٦ ػبلؿ ابلعر يف اجلـايةت ٩ٞٮـ 

كإف اك٩خ يف األدثيةت املٕةرصة دؿادؼ  ثذ٧ٕي٥ ظ٧١٭ة إىل اللك. كاتلضؿبح
كاألرقُٰ  (1)االقذٞؿاء كتكذ٢٧ٕ يف ٩ٛف املٕىن، ٣ ك٨ يف امل٪ُٜ الكح٪ٮم

ة الوُبلح ا٣ٞؽ٦ةء َم ٩ٮع ٨٦  ٞن َم ٩ٮع ٨٦ ا٣ٞيةس. ك٨٦ ٬٪ة ٚةتلضؿبح كٚ
٫ يف اتلضؿبح اتل١ٛي ا٣ٞيةيس، كببيةف آػؿ َم قي ٨٦ اللك إىل اجلـيئ. إذ أ٩ٌ 

                                                                                              

 ( نكجح إىل ا٣ٛي٤كٮؼ املك٥٤ اث٨ قح٪ة. ]املرتص٥[1)
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نة٬ؽة ٔؽة ٧٩ةذج ٩كتنٙ ٤ٌٔح احلك٥ كحنى٢ ىلع ٩تيضح ٨٦ ػبلؿ م
. كب٧ة أ٩٪ة يف اتلضؿبح ٩ى٢ إىل ٤ٔح احلك٥ لا ي١٧٪٪ة دُجي٫ٞ ىلع (1)لكٌٌيح

ة/ ٌن  اجل٧ةذج األػؿل أي
ا الاكئٖ» ٌٔ ...، كّيؿ   كأ ةاتلشؽبث وُأٌٗٙ خمْٜطه ٖٔ ًياسو كاـخٌؽاءو

اجلؾئيات قْٕا لكيا  اكالـخٌؽاء، وإف االـخٌؽاء ال يًٜف ٖٔ سٛث اتلٌاط
وإف ويٛا  يٌينيا كإف اكف ًػ يكٜف ٌٔ٘تٛا. كأٔا اتلشؽبث وخًٜف...،

])اتلشؽبث([ اعخبلط اـخٌؽاء ضّس ةٌياس قٌٌل ٔتين ىلع اعخبلؼ ٔا 
 .(2 )«ةاذلات كٔا ةاّكؽض، كإٌف اذٌلم ةاّكؽض ال يػـك

ؾا املٕىن ٩ةدرة يف  ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح، صؽيؿ ثةل٠ؿ أٌف ا٣ٌٞةية اتلضؿيبٌيح ث٭ 
كيف ٬ ؾق ا٤ٕ٣ٮـ يكذٛةد اعدة ٨٦ االقذٞؿاء اجلةٝه، كاتل٧سي٢ كاتلؼٌي٢ 
٤ي٫ ٚةملٞىٮد ٨٦ اتلضؿبح  اخلبٌلؽ )ك٬ٮ احلؽس ث٧ٕىن اتلؼ٧ني كا٨ْ٣(. ٔك
، أك ث٧ٕىن أ٥ٔ ٨٦  إ٦ة ٬ٮ االقذٞؿاء ٍٚٞ كاقذ٧ٕةهل يف ٬ ؾا املٕىن ٩ةدره

ٓه كدميٕ٭ة االقذٞؿاء كاتل٧سي٢ كاتلؼٌي٢ اخلبٌلؽ ، كاالقذ٧ٕةؿ يف ٬ ؾا املٕىن مةا
أقةحلت كَؿؽ ٨٦ االقذؽالؿ ٗي احلٞيين دجذش دلؿد االظذ٧ةؿ أك ا٨ْ٣ 

ؾا ٚإف اتلضؿبح كامل٪٭ش اتلضؿيٌب اعدة يٌ كاملٕؿٚح ا٣ْ٪ٌ  ح ىلع أكرث دٞؽيؿ. كب٭ 
                                                                                              

. ا٣رب٬ةف، دىعيط أثٮ ا٣ٕبلء ٔٛيَف، املٞة٣ح األكىل، 5صٓ/ اث٨ قح٪ة، النٛةء، امل٪ُٜ، ( را1)
؛ 224-222، كًلؾ لٟ املٞة٣ح اثلةثلح، ا٣ٛى٢ اخلةمف، ص98-95ا٣ٛى٢ اتلةقٓ، ص

 .191-187ث٭٧٪يةر، اتلعىي٢، دىعيط مؿدٌػٯ ٦ُ٭ؿم، ص

 .224-223ء ٔٛيَف، ص. ا٣رب٬ةف، دىعيط أثٮ ا٣ٕبل5( اث٨ قح٪ة، النٛةء، امل٪ُٜ، 2)
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 هل٧ة احلٮـ ٦ٕىن آػؿ يف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح ك٤ٚكٛذ٭ة. ٚةمل٪٭ش اتلضؿيٌب يكذ٢٧ٕ
 .(1)احلٮـ يف االقذؽالؿ ٗي ا٣ٞيةيس النةم٢ لبلقذٞؿاء كاتل٧سي٢

 وعائف اهػكو بًعرة غابرة 

يى٢ اإلنكةف إىل ٦ٕؿٚح ٧ٔيٞح ككاقٕح ثةألميةء ثٮاقُح ننةَةت ا٢ٕٞ٣ 
ككّةا٫ٛ املؼذ٤ٛح ٨٦ ٝجي٢ ا٩زتاع املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح كإدرا٠٭ة، كاتلٕؿيٙ أك 
اتلع٤ي٢، كاحلك٥ يف ا٣ٌٞةية أك اتلىؽيٞةت، كاالقذؽالؿ كأ٦سةهلة. إٌف 

ةـ اتلٕؿيٛةت كاتلع٤يبلت ا٣يٌت دؾ٠ؿ ل٧٤ٛة٬ي٥ أك االقذؽالال ت ا٣يٌت دٞي
إلزجةت ثٕي ا٣ٌٞةية ك...، إ٧٩ة َم ٦ٕةرؼ ي٪ةهلة اإلنكةف ث٧ىؽرو أك آ٣حو َم 
ا٢ٕٞ٣. كاتلٕؿيٛةت امل٪ٌُٞيح ملٛة٬ي٥ اإلنكةف، كاجلجةت، كاجلك٥، كالـ٦ةف، 
كاملاكف كأ٦سةهلة َم ٦ٕؿٚح ثك٢ كاظؽة ٨٦ ٬ ؾق املٛة٬ي٥، ٧٠ة أٌف 

٨٦ ٝجي٢ "دل٧ٮع زكاية املس٤ر تكةكم  االقذؽالالت ا٣ٌيت دٞةـ إلزجةت ا٣ٌٌٞيح
ؾق ا٣ٌٌٞيح. ك٨٦ الٮاًط أ٩٪ة يف اهل٪ؽقح كقةاؿ  260 درصح"، َم ٦ٕؿٚح ث٭ 

ح، ٩ى٢ إىل املٕةرؼ ا٤ٕ٣ٮـ الؿيةًٌيح ا٣يٌت َم أكرث ا٤ٕ٣ٮـ اإلنكة٩ٌيح يٞيجيٌ 
احلٞيجٌيح ٨ٔ َؿيٜ مىؽر ا٢ٕٞ٣. كاعدة ٦ة يكٮف الٮوٮؿ إىل املٕةرؼ يف 

٥٤ اجلٛف ا٤ٛ٣كٌَف، ك٤ٚكٛح  -ٌيح ا٤ٕ٣ٮـ ا٤ٛ٣كٛ ٨٦ ٝجي٢ ٥٤ٔ الٮصٮد، ٔك

                                                                                              

ؾا ابلةب ٬ٮ يف حبر "ا٣ٌٞةية ابلٕؽيح كاالقذٞؿاء ٨٦ ٦٪ْةر ٩ْؿيح 1) ( ماكف ابلعر املٮٌقٓ ل٭ 
ؾق املكأ٣ح يف ٠ذةب آػؿ.  املٕؿٚح". كحبٮؿ اهلل دٕةىل قٮؼ ٩ذٕؿض ل٭ 
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اة أك ا٣ُؿيٜ. األد ٬ ؾق ىلع ٦جيٌنه  –األػبلؽ، ك٤ٚكٛح ادلي٨، ك٩ْؿٌيح املٕؿٚح 
٩ح هلة يذعٜٞ ٨ٔ  كاتلىؽيٜ كاحلك٥ يف د٤ٟ ا٣ٌٞةية ث٢ ك٦ٛة٬ي٧٭ة امل١ٮِّ
. َؿيٜ ا٢ٕٞ٣. ك٨٦ ٬٪ة ٚإف ٦٪٭ش اتلعٞيٜ يف ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية ٔٞيلٌّ 

٨٦ ٌٝةية ا٤ٕ٣ٮـ املؾ٠ٮرة إزجةدنة  كاظؽةو  كبةجلتيضح ال ي٧ك٨ إزجةت أك ٩َف أٌم 
٭ة أك ٩ٛينة يٞيجي ة ثةحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح كامل٪٭ش ٗي ا٣ٕٞيل؛ كإف أ٦ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأ٩ٌ 

 .(1)ٝؽ دٛيؽ اتلأييؽ االظذ٧ةل أك ا٣ْين

كاالقذؽالؿ قي كاالقذؽالؿ ٬ٮ أ٥ٌ٬ كّيٛحو ٨٦ كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ املؼذ٤ٛح. 
٤٧ٌيح ٔٞبل٩ٌيح كننةط يٞٮـ ث٭ة ا٢ٕٞ٣. كاالقذؽالؿ هل ٔؽة أ٩ٮاع كأكرث٬ة  ٔك
أذجةرنا ييؽىع "ا٣رب٬ةف". كا٣رب٬ةف اقذؽالؿه يٞيين ث٤عةظ املةدة كاملعذٮل، 

 كًلؾ لٟ ث٤عةظ النك كدؿديت املٞؽ٦ةت.

ـ ا٤ٕٞ٣يٌح كرب٧ة خيُؿ يف ال٨٬ ٬ ؾا الكؤاؿ/ ملةذا املٕذرب يف ٌٝةية ا٤ٕ٣ٮ
٬ٮ ا٢ٕٞ٣ كامل٪٭ش ا٣ٕٞيل ٍٚٞ؟ ٦ة ي٧ك٨ ٝٮهل اػذىةرنا ث٤عةظ ٦ة دٌٞؽـ، 

ح. ٣ ك٨ٌ ٬ ؾا احل٢ إٌف قجت ذ لٟ ٬ٮ ٠ٮف ٌٝةية د٤ٟ ا٤ٕ٣ٮـ ٤ٞٔيٌح أك ٝج٤يٌ 
يط كبيةف. كارشظ٫ ٦جينٌّ ىلع ادٌةح نكجح ا٢ٕٞ٣ ٦ٓ  حبةصح إىل دًٮ

كٚي٧ة يأيت قججعر نكجح  ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٍيٌح كظٞيٞح ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ ا٣ٌٞةية.
ا٢ٕٞ٣ ٦ٓ ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٌٍيح كظٞيٞح ك٦ة٬يٌح ٬ ؾق ا٣ٌٞةية كَم ا٣ٌيت ديؽىع 

                                                                                              

يط أكرث. كقٮؼ ٩ذةثٓ ٬ ؾا ابلعر يف ٚؿوح ٦٪ةقجح.1)  ( ٬ ؾا الالكـ حبةصح إىل دًٮ
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يف ٤ٚكٛذ٪ة اتل٤ٞيؽيٌح "ا٣ٌٞةية ا٤ٕٞ٣يح"؛ ك٦ٓ ادٌةح ظٞيٞذ٭ة قٮؼ 
يذٌط دكر ا٢ٕٞ٣ ٚي٭ة ٨٦ ٦٪ْةر ٩ْؿٌيح املٕؿٚح ك٬ٮ اهلؽؼ األقةيٌس 

 ل٤جعر كقحذٌط ٧ً٪نة احل٢ املؾ٠ٮر.

 كو واهكضايا اهكْبهيةاهػ

ة  ٨٦ أ٥٬ آزةر ا٣ٞجٮؿ ثة٢ٕٞ٣ كأذجةرق، كأمؽ حبٮث كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ اظذؽا٦ن
ؾق ا٣ٞٮٌ  ة اإلدرا٠ٌيح يف ا٣ٌٞةية يف ٔرص٩ة الؿا٨٬ ٬ٮ ابلعر يف ادلكر اخلةص ل٭ 

٪ؽ دٕؿيٙ ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٌٍيح قٮؼ يذٌط أٌف إدراؾ، كدىؽيٜ، ا٣ٞج٤ٍيٌ  ح. ٔك
٦جين ىلع ا٢ٕٞ٣ ٍٚٞ كَم ٨٦ ٬ ؾق اجل٭ح ٣حكخ كأذجةر ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية 

٤ي٫ ٚإف أ٥٬ ٦ياد٭ة ٬ٮ أٌف املىؽر الٮظيؽ  حبةصح إىل أٌم  أداة أػؿل. ٔك
تلعٞيٞ٭ة ٬ٮ ا٢ٕٞ٣، كاألق٤ٮب اجلةصٓ كالىعيط ل٤جعر ظٮهلة ٬ٮ األق٤ٮب 
كامل٪٭ش ا٣ٕٞيل ال ٗي. ك٨٦ ٬٪ة ٚإف ا٣زناع األقةيٌس ثني ا٤ٕٞ٣يني كاحلكحنٌي 

املٕةرؼ أك ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٌٍيح ٦ذعٞٞح أـ ال، كىلع ٚؿض حتٞٞ٭ة ٢٬  ٬ٮ/ ٢٬
أـ دؿًليبيح؟ كاجلٮاب ثةإلجيةب ٨ٔ  1)َٮَٮلٮصيح(َم دلؿد ٌٝةية حت٤ي٤ٌيح 

٨٦ ا٣ٌٞةية اتلع٤ي٤ٌيح  ٬ ؾا الكؤاؿ، كا٣ٞجٮؿ ثة٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٌٍيح أ٥ٌٔ 
ي٬ة ٬ٮ امل٧ٌي احلٞيِف ثني امل٪٭ش ا٣ٕٞيل ُٮَٮلٮصيح( )ا٣ كاحلّس. كمٌةٚنة ٗك

إىل ا٣ٞجٮؿ ثةحلٮاس، كاملُٕيةت احلٌكػٌيح كا٣ٌٞةية اتلع٤ي٤ٌيح 
، ي٧ك٨ اإلذاعف ثذعٜٞ ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٌٍيح ا٣يٌت َم ٣حكخ دلؿد )ُٮَٮلٮصيحا٣(

                                                                                              

(1)Tautology. 
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ا إىل احلٮاٌس ك٩َف َٮَٮلٮصيح ، ألف احلكحنٌي ٧٠ة يجؽك ال ي١٧٪٭٥ اقت٪ةدن
قةس ٦ٕٞٮؿ ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٌٍيح ظٌّت أذجةر ا٢ٕٞ٣، أف يٞج٤ٮا بنك ٦ربر كىلع أ

ٚٞجٮهلة مكذ٤ــ جلٮع ٨٦ امل٪ىح ا٣ٕٞيل  ُٮَٮلٮصيح(،ا٣ٌٞةية اتلع٤ي٤ٌيح )ا٣
 .(1)ة ا٢ٕٞ٣ اإلدرا٠ٌيحكاإلذاعف يف اجل٤٧ح ثةٔذجةر ٝٮٌ 

٥ أٌف ا٣ٌٞةية ابلٕؽيٌح حتذةج إىل احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح  ي٧ك٨ إًةٚح/ ٗر
د٧ذةز ٨ٔ ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤يح، ٣ ١ٌ٪٭ة ث٪ْؿ  كاتلضؿبح احلٌكػٌيح، ك٨٦ ٬ ؾق اجل٭ح

ح ٨٦ املؤ٣ٙ ال تكذ٘ين ٨ٔ ٝٮٌ  ة ا٢ٕٞ٣. اتلىؽيٜ كاحلك٥ يف ٬ ؾق املض٧ٔٮ
ة يؿدجٍ ثة٢ٕٞ٣. كبؽكف  ٌن ا٣ٌٞةية كإزجةت حتٜٞ مىؽاٝ٭ة ا٣ٕيين يف اخلةرج أي

ة ا٢ٕٞ٣ اإلدرا٠ٌيح كاالقت٪ةد إحل٭ة، قٮؼ يذٮٝٙ اتلىؽيٜ كاحلك٥ حتٜٞ ٝٮٌ 
ة. كَجيع أٌف ا٢ٕٞ٣ إ٧٩ة ي١٧٪٫ اتلىؽيٜ ث٭ة كاحلك٥ يف ا٣ٌٞةي ٌن ة ابلٕؽيٌح أي

 ٤ٔي٭ة ٚي٧ة لٮ اقت٪ؽ إىل اتلضؿبح احلٌكػٌيح أك احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح.
كي٧ك٨ دٮقيٓ ابلعر ظٮؿ ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٍيح، كَؿح ال١سي ٨٦ األقب٤ح 

ا٣يٌت . كال ي٧ك٨ اآلف ا٣ٞيةـ ثجعر مةم٢ كحتٞيٜ كاقٓ ل٧٤كةا٢ (2)كاملكةا٢

                                                                                              

(1) See: Laurence, Bonjour, In Defense of pure Reason, Ch.2. 

ٮع، راصٓ/ حم٧ؽظكني زادق، "مؤ٫ٛ٣ يط ظٮؿ ٬ ؾا املًٮ ٬ة كقةػذةر٬ةی كملـيؽ ٨٦ اتلًٮ
٦ٕؿٚخ برشی؛ دىؽيٞةت ية ٌٝةية" ]ٔ٪ةرص كبىن املٕؿٚح اإلنكة٩يح؛ اتلىؽيٞةت أك 

 ك... .ا٣ٌٞةية[، ا٣ٛى٢ الؿاثٓ كاخلةمف 
ح "اككیش در 2) ٪ة حب٧ؽ اهلل ل٤جعر ظٮؿ ٬ ؾق املكةا٢ يف ال١ذةب الؿاثٓ ٨٦ دل٧ٔٮ ( دًٕؿ

٬ة م٪ةیس" ]دراقح يف أ٧ٔةؽ ٩ْؿيح املٕؿٚح[، حتخ ٔ٪ٮاف "مؤ٫ٛ٣ژرٚةی ٦ٕؿٚخ
كقةػذةر٬ةی ٦ٕؿٚخ برشی؛ دىؽيٞةت ية ٌٝةية" ]ٔ٪ةرص كبىن املٕؿٚح اإلنكة٩يح؛ 
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كذَف ٬٪ة ثإ٣ٞةء ٩ْؿة اعثؿة ىلع األقب٤ح ا٣يت ي٧ك٨ َؿظ٭ة يف اتلىؽيٞةت أك ا٣ٌٞةية[. ك٩
 ٬ ؾا ابلةب/

 ٦ة َم املٕؿٚح أك ا٣ٌٞيح ا٣ٞج٤ٍيح؟
ة ثةل٤عةظ ا٤ٛ٣كٌَف، كدٞؽي٥ وٮرة  ة كوعيعن ا دة٦ن ٢٬ ي٧ك٨ ٔؽُّ ا٣ٌٞيح أك املٕؿٚح ا٣ٞج٤ٍيح أمؿن

 ا٣ٞجٮؿ ث٭ة ينذ٢٧ ىلع د٪ةٌٝةت؟ وعيعح ٔ٪٭ة، أـ أفٌ 
 ، كاألرٌلف، كالرشكط الرضكريح ٨٦ أص٢ ٠ٮف ا٣ٌٞيح أك املٕؿٚح ٝج٤يح؟٦ة َم ا٣ٕ٪ةرص

٢٬ يكذُيٓ اإلنكةف الٮوٮؿ إىل املٕؿٚح ا٣ٞج٤ٍيح ٨ٔ َؿيٜ دٮٚي ٬ ؾق الرشكط؟ كبٕجةرة خمذرصة 
 ٢٬ ٔ٪ؽ اإلنكةف ٩ٮع ٨٦ املٕؿٚح ا٣ٞج٤ٍيح؟

ة؟  يف وٮرة حتٜٞ ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٍيح ٢٬ َم حت٤ي٤يح ٍٚٞ أـ ي٧ك٨ أف يكٮف ٌن ثٌٕ٭ة دؿًليبي ة أي
 كيف ظة٣ح إماكف ذ لٟ ٧ٚة ٬ٮ ٦ٕيةر كػىةاه ا٣ٌٞيح ا٣رتًليبيح ا٣ٞج٤ٍيح؟

٦ة َم ا٣ٕبلٝح ثني ٠ٮف ا٣ٌٞيح ٝج٤يح ك رضكريح؟ ٢٬ ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٍيح رضكريح ٍٚٞ، أـ ي٧ك٨ 
 أف دكٮف ثٕي ا٣ٌٞةية امل١٧٪ح ٝج٤يحن كوةدٝح ث٪عٮ ا٣ٞج٤ٍيح؟

ة؟٢٬ دٞكي٥ املٕؿٚح إىل ٝج ٌن  ٤يح كبٕؽيح خيذه ثة٣ٌٞةية أـ ين٢٧ املٛة٬ي٥ أي
 ٦ة َم ٔبلٝح ا٣ٌٞةية احلٞيٞيح يف ٤ٌٔم األوٮؿ كامل٪ُٜ ثة٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٍيح؟

 ٢٬ ي٧ك٨ إثُةؿ أك إزجةت ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٍيح ثةتلضؿبح؟ كملةذا؟
ك٦ة َم  ٦ة َم ػىيىح أك ػىةاه ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٍيح؟ كبأم ٦ٕيةر ي٧ك٨ ٦ٕؿٚح احلٞةاٜ ا٣ٞج٤ٍيح؟

مٮاوٛةت ا٣ٌٞةية أك احلٞةاٜ ا٣يت ديؽرؾ بنك ٝجيل؟ ك٦ة ٬ٮ املٕيةر األ٢ٌٚ ثني املٕةيي 
 ا٣يت ٝؽ٦ذ٭ة خمذ٤ٙ اجلْؿيةت؟

 إيف ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٍيح أـ ي٧ذ٪ٓ اخلُأ ٚي٭ة؟ كيف ظة٣ح ٔؽـ إماكف كٝٮع اخلُ إ٢٬ ي٧ك٨ كٝٮع اخلُ
 ٚي٭ة ٧ٚة ٬ٮ َؿيٜ إظؿازق؟

يف ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٍيح ثةهل٪ؽقح اإل٤ٝيؽيح ك٦ة مةث٭٭ة. ٧ٚة َم  إاخلُ ٝؽ ٩ٞي ٔؽـ إماكف كٝٮع
 احل٤ٮؿ ا٣يت ي٧ك٨ ث٭ة ٔبلج ٬ ؾق املنلكح؟

أظؽ٧٬ة ٔني اآلػؿ  يججيغ ٝج٢ لك يشء أف ٩جعر ٦ة َم ا٣ٕبلٝح ثني ابلؽَم كا٣ٞجيل؟ ك٢٬ أفٌ 
؟  مىؽاٝنة؟ أـ أفٌ  ة ٨٦ ا٣ٌٞةية اجلْؿيح ٝج٤يحه  ا٣ٞجيل أ٥ٔ كأف ٝك٧ن
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يي٧ك٨ َؿظ٭ة يف ٬ ؾا امل٧ٌةر. ك٩كذَف ٬٪ة ث٧ضؿد دٕؿيٙ "ا٣ٞجيل" كدبيني 
 ظٞيٞذ٫، كحبر دكر ا٢ٕٞ٣ يف ٬ ؾا ا٣جنةط األقةيٌس كابلجيٮم.

 ذكيكة اهكْبهي 

ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ َؿيٞح اتل٧ةيـ ثني اتلع٤ييل كا٣رتًليب كبني امل٧ك٨ 
ـه ٫ ال مٟ يف أٌف اتل٧ةيـ ثني ا٣ٞكالرضكرٌم، ٗي أ٩ٌ  جيل كابلٕؽم ٬ٮ د٧ةي

٦ٕؿيفٌّ، ال ٤ٚكٌَف أك ٦٪ُِف. كا٣ٞج٤ٌٍيح أك ابلٕؽيٌح ٦ججٌيح ىلع ًٮاثٍ كارشااٍ. 
كحبكت رؤيح ٬ ؾا ال١ذةب ٚإف ا٣ٌٌٞيح ا٣ٞج٤ٌٍيح َم ٌٌٝيح ال حيذةج إدرا٠٭ة 
كاتلىؽيٜ ث٭ة إىل اتلضؿبح احلٌكػٌيح أك احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، كَم ٝةا٧ح ىلع 

جي٢ ٌٝةية الؿيةًيةت كامل٪ُٜ كاحل٢٧ األكيل ٨٦ ٝجي٢ ا٢ٕٞ٣ ٍٚٞ؛ ٨٦ ٝ
" كأ٦سةهلة. كيف املٞةث٢، ا٣ٌٌٞيح ابلٕؽيٌ  ح َم ا٣يٌت يٞٮـ ٌٌٝيح "اإلنكةف إنكةفه

ة. ك٨٦ ٬٪ة ٚإف  ٌن اتلىؽيٜ ث٭ة ىلع اتلضؿبح احلٌكػٌيح أك احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح أي
ة د٪ٞك٥ إىل ٝك٧ني ا٣ٞج٤ٌيح كابلٕؽيٌ  ٌن ؿٚح ا٣ٞج٤ٌيح َم ٦ٕؿٚحه ح. ٚةملٕاملٕؿٚح أي

ال دٞٮـ ىلع اتلضؿبح احلٌكػٌيح كاحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، ٨٦ ٝجي٢ املٕةرؼ 
الؿيةًٌيح كا٤ٛ٣كٌٛيح، كيف املٞةث٢، املٕؿٚح ابلٕؽيٌح َم ٦ٕؿٚحه ٝةا٧ح ىلع 

 .(1)اتلضؿبح احلٌكػٌيح كاحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، ٨٦ ٝجي٢ ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبٌيح

                                                                                              

(1) See: Laurence, Bonjour, In Defense of pure Reason, Ch.2; 
Paul Moser (ed.), Apriori Knowledge, p.3-10; 

 ،[املٕؿٚح ٩ْؿٌيح يف أقةقٌيحه  ٦ٛة٬ي٥" ]م٪ةیس ٦ٕؿٚخ در ثجيةدي٨ ٦ٛة٬ي٥ثبل٩تي٪ضة، أ٣ٛني،"
 ا٣ٛى٢ اثلة٣ر. زادق، حم٧ؽظكني دؿدمح
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ّس" أك ذ٠ؿ "احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح" ثؽالن إف دٞييؽ اتلضؿبح ث٧ى٤ُط "احل
٦٪٭ة إ٧٩ة ٬ٮ إلزا٣ح ا٧٘٣ٮض أك اظذ٧ةؿ اإلَبلؽ املٮصٮد يف مى٤ُط 
"اتلضؿبح". كمى٤ُط "اتلضؿبح" دكف ا٣ٞيؽ املؾ٠ٮر هل ٦ٕىن اعـ ين٢٧ 
اتلضةرب ال٬٪يٌح ا٣ٌيت َم ٩ٮع ٨٦ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم كالن٭ٮدٌم. كي٧ك٨ 

ة دٮقيٓ ٦ٛ٭ٮـ اتلضؿبح ٣ح ٕن ن٢٧ اتلضةرب الن٭ٮديٌح كا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم َج
لٟ اتلأمبلت ال٬٪يٌح ا٣ٌيت َم ٩ٮع ٨٦ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم. كىلع أقةس  كًلؾ 
اتلٕؿيٙ أك االوُبلح األكؿ ك٬ٮ اػذىةص اتلضؿبح ث٧ُٕيةت احلٮاٌس 
ا٣ْة٬ؿٌيح كاتلضؿبح احلٌكػيٌح، دٮصؽ ثني ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤يٌح كابلٕؽيٌح ٦ٕةرؼه 

، كَم املٕةرؼ احلٌٮرٌيح. كىلع أقةس أكًؿ  حه ػةوح ال َم ٝج٤يٌ  كال ثٕؽيحه
، ٧٠ة أٌف حه حه كال ثٕؽيٌ دٕؿيٙ ل٤ٞجيل كابلٕؽم، ٚإف ٬ ؾق املٕةرؼ ال ٝج٤يٌ 

ة ال ٝج٤يٌح كال ثٕؽيٌ  ٌن ح. ك٣ ك٨ ىلع أقةس اتلٕؿيٙ ا٣ٌٞةية احلة٠يح ٔ٪٭ة أي
ؿبح أك االوُبلح اثلةين، دكٮف ٬ ؾق املٕةرؼ أك ا٣ٌٞةية ثٕؽيٌح كاتلض

ة دٕؿيٙ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ٞجيل بنك ين٢٧ مةم٤حه هلة. كَجيع أ٩ٌ  ٌن ٫ ي٧ك٨ أي
 املٕةرؼ احلٌٮرٌيح كا٣ٌٞةية احلة٠يح ٔ٪٭ة.

٤ي٫ ٚإف اجلٮاب ٨ٔ ٬ ؾا الكؤاؿ/ "٢٬ دٞكي٥ املٕةرؼ أك ا٣ٌٞةية إىل  ٔك
ثٕؽيٌح كٝج٤ٌيح ظرصمٌّ يؽكر ٦ؽار اجلَف كاإلزجةت أـ ال؟ ٦جيٌنه ىلع اتلٕؿيٙ 

 .ل٤ٞجيل كابلٕؽم، ك٬ٮ يف احلٞيٞح يؿصٓ إىل اتلٕةٝؽ كص٢ٕ اإلوُبلحاملؼذةر 
مٌةٚنة إىل ٝيؽ اتلضؿبح، ٬٪ةؾ منلكح أػؿل ي٧ك٨ أف دُؿح ظٮؿ 
دٕؿيٙ املٕؿٚح أك ا٣ٌٌٞيح ا٣ٞج٤ٌيح دؿصٓ إىل اقذٞبلهلة ٨ٔ اتلضؿبح 
ؽـ ث٪ةا٭ة ىلع احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح. كال يىط ىلع أقةس ٬ ؾا  احلٌكػٌيح ٔك
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ربٍ املٕؿٚح ا٣ٞج٤ٌيح ثةتلضؿبح احلٌكػٌيح ثأم كص٫ اكف؛ ثح٪٧ة جنؽ أٌف  الرشط
ت ٝج٤ٌيح ٦ٛة٬ي٧٭ة  ؽَّ ٔي كَم ٔ٪ةرص٬ة كأصـاا٭ة  -ثٕي ا٣ٌٞةية ا٣ٌيت 

٦أػٮذة ٨٦ اتلضةرب احلٌكػٌيح كاحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح. كال١سي ٨٦  -األو٤يح
ردٛةٔ٭٧ة ىلع ا٣ٌٞةية ا٣ٌيت دٕؽُّ ٧٩ةذج ألو٢ ا٦ذ٪ةع اصذ٧ةع اجلٞيٌني كا

٥ ٠ٮ٩٭ة ٝج٤يح، ٣ ك٨ٌ ٦ٛة٬ي٧٭ة ظةو٤ح ٨٦ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح؛ ٨٦  الٗؿ
ٝجي٢ أف يكٮف اجلك٥ الٮاظؽ أقٮد لك٫ كيف ٩ٛف الٮٝخ ٗي أقٮد لك٫، 
ي ٦ذعٌي ا٣غ. كاحلةو٢ ٬ٮ  ك٦ذعؿؾ كقةك٨ ٠ؾ لٟ، ك٦ذعٌي يف ماكف ٗك

ي٧٬ة ارشطه رض كرٌم تلعىي٢ أٌف اتلضؿبح املؿدجُح ثةل٤ٮف، كاحلؿًلح ٗك
املٕؿٚح ث٧س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية. ك٨٦ ٬٪ة ٚإف ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ٌٞةية إ٧٩ة دكٮف ٦ربٌرة 
ؽُّ اتلضؿبح احلٌكػٌيح  ٚي٧ة لٮ اقت٪ؽت إىل اتلضةرب احلٌكػٌيح. كيف احلٞيٞح دٕي

ة رضكري   َن ؾق ا٣ٌٞةية كاتلىؽيٜ ث٭ة. ك٨٦ ٬٪ة ال ارش ة تلربيؿ ا٣ٞجٮؿ ث٭ 
ؾق ا٣ٞ ا ٝج٤ٍي  ي٧ك٨ ٔؽُّ املٕؿٚح ث٭   ة.ٌةية كدربيؿ٬ة أمؿن

ث٧بلظْح االػذبلؼ ثني كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ يف و٪ةٔح املٛ٭ٮـ كو٪ةٔح 
٥ إماك٩ٌيح د٧٭يؽ احلٮاٌس  احلك٥، ي٧ك٨ ظ٢ٌ املنلكح املذٞؽ٦ح بك٭ٮ٣ح. ٚٗؿ
ا٣ْة٬ؿٌيح ٤٧ٌٔيح الٮوٮؿ إىل ال١سي ٨٦ املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح، ٣ ك٨ٌ ٬ ؾا األمؿ ال 

١ٌٮ٩ح ٨٦ ٦س٢ ٬ ؾق املٛة٬ي٥ كال احلك٥ ٚي٭ة كدربيؿ ي٧٪ٓ ٝج٤ٌيح ا٣ٌٌٞيح امل
ا٣ٌٌٞيح أك املٕؿٚح ا٣ٞج٤ٌيح ال حتذةج يف  املٕؿٚح ث٭ة. كب٪ةءن ىلع اتلٕؿيٙ، ٚإفٌ 

اتلىؽيٜ كا٣ٞجٮؿ ٨٦ ظير ٧٬ة دىؽيٜ كٝجٮؿ إىل احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح 
ٌكػٌيح كاتلضؿبح احلٌكػٌيح؛ ٣ ك٨ ال يٮصؽ ٦ة٩ٓ أف دكٮف ٦ججٌيح ىلع اتلضؿبح احل

٨٦ ص٭ح املٛ٭ٮـ. ٚةألمؿ املٌٞٮـ ٣ٞج٤ٌيح املٕؿٚح أك ا٣ٌٌٞيح ٬ٮ أف يكٮف احلك٥ 
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أك اتلىؽيٜ ٚي٭ة مكذ٨٘و ٨ٔ اتلضؿبح احلٌكػٌيح. كجيت االتلٛةت إىل أٌف 
أ٤ٗت املٛة٬ي٥ ا٤ٛ٣كٌٛيح كامل٪ٌُٞيح ث٤عةظ اتلعٜٞ، َم ٦ٛة٬ي٥ زة٩يح، كاعدة 

٬ي٥ اجلـاٌيح احلٌكػٌيح كالن٭ٮديٌح ٨ٔ ٦ة دذعٜٞ ثٕؽ املٛة٬ي٥ األكىل كاملٛة
َؿيٜ املٞةيكح كاال٩زتاع، كال١سي ٦٪٭ة يذعٜٞ ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح 
ٌيح  كاتلضؿبح احلٌكػٌيح؛ كبذٕجي أدؽ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح َم ا٣يٌت دٮٚؿ األًر

 امل٪ةقجح ل٤عىٮؿ ٤ٔي٭ة.
ال يكذ٤ــ أف  كاحلةو٢ ٬ٮ أٌف ٝج٤ٌيح اتلىؽيٜ كا٣ٞجٮؿ كاحلك٥ يف ٌٌٝيح

ة ٗي ٦ججٌيح ىلع اتلضؿبح احلٌكػٌيح، ث٢ امل٭٥ ٬ٮ  ٌن دكٮف املٛة٬ي٥ امل١ٌٮ٩ح هلة أي
أف يكٮف ٩ٛف اتلىؽيٜ كاحلك٥ ٚي٭ة مكذ٘٪ينة ٨ٔ احلٮاٌس كاتلضؿبح 
احلٌكػٌيح، كمكذٞبلن ٔ٪٭ة. كيف حبر دى٪يٙ املٛة٬ي٥ ٩ٌج٭٪ة ىلع أٌف احلٮاٌس 

ٌيح ل٤ٮوٮؿ إىل ٠سي ة ل٥ د٤ٕت  د٧ٌ٭ؽ األًر ٨٦ املٛة٬ي٥. ك٧٤ٝة جنؽ ٦ٛ٭ٮ٦ن
ا أك ٗي ٦جةارش يف حت٫ٞٞ  .(1)احلٮاٌس أك ا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح دكرنا ٦جةارشن

ٚنة إىل احلك٥ كاتلىؽيٜ،  إذا اكف الرشط يف املٕؿٚح أك ا٣ٌٌٞيح ا٣ٞج٤ٌيح مٌة
أال دكٮف املٛة٬ي٥ امل١ٌٮ٩ح هلة ٦أػٮذة ٨ٔ َؿيٜ احلٮاس، ٚعيجبؾ دىجط 

ا، ك٧٤ٝة دٮصؽ ٔ٪ؽ٩ة ٌٌٝيح ٝج٤يٌ دااؿة ا٣ٌٞ ح. ٚإف ةية ا٣ٞج٤ٌيح ًيٞح صؽن

                                                                                              

 ٬ة" ]أقف املٕؿٚح ا٣برشيح[، ( راصٓ/ حم٧ؽظكني زادق، "٦ٕؿٚخ برشم؛ زيؿقةػخ1)
م٪ةیس" ]٩ْؿيح املٕؿٚح[، ا٣ٛى٢ الكةثٓ، ا٣ٛى٢ اثلة٣ر؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، "٦ٕؿٚخ

 كاثلة٨٦، كاتلةقٓ.



 مىةدر املٕؿٚح  ............................................................................ 112

ٮاعت ال١سي ٨٦ ا٣ٌٞةية ٨٦ ٝجي٢ مىةديٜ أو٢ ا٦ذ٪ةع  حم٧ٮالت كمًٮ
ح، ٦أػٮذةه بنك ٗي اصذ٧ةع اجلٞيٌني أك ا٦ذ٪ةع اردٛةٔ٭٧ة كأو٢ اهلٮ٬ٮيٌ 

ٌيح الٮوٮؿ٦جةارش ٨٦ اتلضؿبح احلٌكػٌيح  ِّٜٞ أًر إحل٭ة. ظٌّت ٌٝةية  كاحلٮاٌس حتي
" ٦ججيٌ  ث٪عٮو ٦ة ىلع اتلضؿبح  حه احل٢٧ األكيل ٨٦ ٝجي٢ ٌٌٝيح "اإلنكةف إنكةفه

ٮاعد٭ة كحم٧ٮالد٭ة ٦٪زتٔحه ٨٦ اتلضؿبح احلٌكػٌيح،  ة؛ ألف ٦ٛة٬ي٧٭ة كمًٮ ٌن أي
ة ٦ٛة٬ي٥ ال  ٌن ٌيح الٮوٮؿ إحل٭ة. ٥ٕ٩ ٬٪ةؾ أي ٜٞ أًر كاتلضؿبح احلٌكػٌيح حتي

ة ىلع اتلض ٞن ؿبح احلٌكػٌيح كاحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح؛ ٨٦ ٝجي٢ املٛة٬ي٥ دبذين ٤ُ٦
اللكٌٌيح الن٭ٮديٌح ل٤ؼٮؼ، كاحلت كأ٦سةهل٧ة؛ إال إذا كٌقٕ٪ة ٦ٛ٭ٮـ اتلضؿبح 

ة. ٌن  ٣تن٤٧٭ة أي

ة لؿؤيت٪ة ٚإفٌ كاحلةو٢ ٬ٮ أ٩ٌ  ٞن ح َم ا٣يٌت ال ا٣ٌٌٞيح أك املٕؿٚح ا٣ٞج٤يٌ  ٫ كٚ
كا٣ٞجٮؿ ث٭ة، كدربيؿ٬ة إىل اتلضؿبح حيذةج اتلىؽيٜ ث٭ة، كٚ٭٧٭ة، كإدرا٠٭ة، 

 احلٌكػٌيح؛ ظٌّت لٮ اك٩خ ٦ٛة٬ي٧٭ة ٦ججٌيح ىلع احلٮاٌس كاتلضةرب احلٌكػٌيح.
٥٤ أٌف ٦ة َؿظ٪ةق يف ثؽايح ابلعر ٨٦ دٕؿيٙ  كب٧بلظْح ٦ة دٞؽـ يٕي
املٕؿٚح أك ا٣ٌٌٞيح ا٣ٞج٤ٌيح ٦ذ٨ٞه ال دؿد ٤ٔي٫ اجلٞٮد املٮٌص٭ح إحل٫. ٚة٣ٌٌٞيح أك 

، َم ٌٌٝيح أك أـ ٩ْؿٌيحن  حن ٣ٞج٤ٌيح ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ إماك٩ٌيح ٠ٮ٩٭ة ثؽ٬يٌ املٕؿٚح ا
٦ٕؿٚح يذعٜٞ اتلىؽيٜ ث٭ة كٝجٮهلة كاحلك٥ ٤ٔي٭ة ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ ٍٚٞ، 
كال حتذةج يف اتلىؽيٜ كاحلك٥ إىل اتلضؿبح احلٌكػٌيح أك احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح؛ 

٥ أ٩ٌ  اتلضؿبح احلٌكػٌيح، كأف  ىلع حن ٫ ٝؽ دكٮف املٛة٬ي٥ املكذ٤٧ٕح ٚي٭ة ٦ججيٌ ٗر
ٌيح ٣جنٮا٭ة. كَجيع أ٩ٌ  ت األًر ٫ جيت اتلججي٫ ىلع أٌف احلٮاٌس ٝؽ ٦٭ؽَّ
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 ٌٞ ٜ إال ٨ٔ اتلىؽيٜ، كا٣ٞجٮؿ، كاتلربيؿ يف ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٌيح اجلْؿٌيح ال يذع
َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ كاالقذؽالؿ ا٣رب٬ةين املٕذرب اٌلم ي٧ذ٤ٟ ا٣ٞي٧ح املٕؿٌٚيح، ك٨٦ 

ة.٬ ؾق اجل٭ح ال يبذين ٞن   ىلع احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح ٤ُ٦
٤ي٫ ٚإفٌ  ، ث٢ مٌةٚنة حمٌحو  حو ق٤جيٌ  كبجيحو  حو ٬ٮيٌ  ااتلٕؿيٙ الكةثٜ ٣حف ذ ٔك

ة؛ أل٩ٌ  ٌن ٫ يذ٥ إىل ق٤ت ك٩َف االثت٪ةء ىلع اتلضؿبح احلٌكػٌيح هل ٬ٮٌيح إجيةثٌيح أي
ة ا٢ٕٞ٣ اإلدرا٠ٌيح َم ا٣يٌت دؽرًل٫ كدىؽؽ ث٫ كدؤيؽ وعذ٫ اتلأكيؽ ىلع أٌف ٝٮٌ 

 .(1)دكف ظةصح إىل احلٮاٌس أك اتلضةرب احلٌكػٌيح
كالٮوٮؿ إىل ٦س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح يؤدم إىل ٩تيضح ٧ٔيٞح يف املٕؿٚح اإلنكة٩ٌيح. 
ح ْٔي٧ح ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ  ٚج٧س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح يكذُيٓ اإلنكةف أف يى٢ إىل دل٧ٔٮ
ا٤ٕٞ٣ٌيح املججٌيح ىلع ا٢ٕٞ٣ رصٚنة كىلع ا٣ٌٞةية املكذ٤٧ٕح يف د٤ٟ ا٤ٕ٣ٮـ كَم 

ح كا٤ٛ٣كٌٛيح كامل٪ٌُٞيح(. كَجيع ٌٝةية ٝج٤ٌيح ٍٚٞ )٧٠ة يف ا٤ٕ٣ٮـ الؿيةًيٌ 
                                                                                              

ة يف مكأ٣ح ا٣ٞج٤يح كأ( ٔؿض 1) َن ٥٬ دجةع اتليةر ا٣ٕٞيل الالكقييك ث٢ لك مؤيؽم ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤يح ارشك
٫ إذا حتٞٞخ ٬ ؾق الرشكط يف ٌٝيح ٦ة، دكٮف ٌٝيح ٝج٤يٌح. كحبكت رأي٭٥ ٚإف ا٣ٌٞيح يؿكف أ٩ٌ 

ة إىل احلٮاٌس كاتلضةرب احلكيح،  ٞن ا٣ٞج٤يح َم ا٣يت يكٮف اتلىؽيٜ ث٭ة كاحلك٥ ٚي٭ة ال يكت٪ؽ ٤ُ٦
ٚنة إىل ذ ٟل إذا ل٥ دك٨ ثؽ٬ ي. مٌة يح جيت أف ث٢ دكٮف ٦ربرة ثةقت٪ةد٬ة إىل ا٢ٕٞ٣ املعي الٗ 

ٚنة إىل  دٞٮـ ىلع اقذؽالؿ ٝٮم ك٦ذ٨ٞ؛ اقذؽالؿ ٦تنٌك ٨٦ ٌٝةية ٝج٤يح ٍٚٞ أك يجذِم إحل٭ة. مٌة
 See: Laurence, Bonjour, Inذ ٟل امرتَٮا وؽؽ د٤ٟ ا٣ٌٞيح ك٦ُةثٞذ٭ة ل٤ٮاٝٓ )

Defense of pure Reason, p6-8). 
٪ةرصق، ي٧ك٨ دراقح كدٞٮي٥ اتلٕؿيٙ أٔبلق كب٧بلظْح اتلٕؿيٙ املؼذةر كالرشح املذٞؽـ ٣ٞيٮدق  ٔك

 كقةاؿ اتلٕؿيٛةت ابلؽي٤ح.
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٫ ي٧ك٨ أظية٩نة يف ثٕي د٤ٟ ا٤ٕ٣ٮـ اك٤ٕ٣ٮـ ا٤ٛ٣كٌٛيح االقذٛةدة ٨٦ أ٩ٌ 
ٕ٭ة يف ٦ٞؽ٦ةت االقذؽالؿ. كىلع أم  ة كًك ٌن ا٣ٌٞةية كاملٕةرؼ ابلٕؽيٌح أي

حه ال ظةؿ يؿل املؤ٣ٙ أٌف ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٌيح املكذ٤٧ٕح يف ٬ ؾق ا٤ٕ٣ٮـ إ٦ة ثؽ٬يٌ 
قذؽالؿ، أك ٩ْؿٌيح ي٧ك٨ االقذؽالؿ ٤ٔي٭ة ثأد٣ح م١ٌٮ٩ح ٨٦ حتذةج إىل اال
 ح.٦ٞؽ٦ةت ٝج٤يٌ 

يف دلةؿ دٞٮي٥ ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٌيح كإظؿاز وؽٝ٭ة جيؽر أف يٞةؿ/ ث٧ة أٌف ٬ ؾق 
، ٚك ٝك٥ ٦٪٭٧ة قي١ٮف هل ظك٥ مكذ٢ٞ. حو كبؽ٬يٌ  ا٣ٌٞةية د٪ٞك٥ إىل ٩ْؿٌيحو 

ح ٚيذ٥ ؿ إرصةٔ٭ة إىل ابلؽ٬يٌ كا٣ٌٞةية اجلْؿٌيح يذ٥ دٞٮي٧٭ة كدربيؿ٬ة ٨٦ ػبل
٤ي٫ ٚإف ٦ٕيةر وؽؽ ا٣ٌٞةية اجلْؿٌيح ٬ٮ  إظؿاز ٝي٧ح وؽٝ٭ة أك ٠ؾث٭ة. ٔك

 إرصةٔ٭ة إىل ا٣ٌٞةية ابلؽ٬يح. 

 ح ٌٝؽـ ا٧٤ٕ٣ةء املك٧٤ٮف ٦ٕيةري٨/حلٌ كيف دلةؿ وؽؽ ابلؽ٬يةت األكٌ 

. إرصةٔ٭ة إىل اتلضةرب ال٬٪ٌيح كا٤ٕ٣ٮـ احلٌٮرٌيح. إٌف 0 .حٌلحن . ٠ٮ٩٭ة أكٌ 5
ابلعر يف ٦ٕيةر وؽؽ ا٣ٌٞةية أك اتلىؽيٞةت، ك٦٪٭ة ابلؽ٬يةت اٌلم يٕؽُّ 

ا. كٝؽ حبس٪ة يف ٠ذت  (1)أ٥٬ مكأ٣ح يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح، ٬ٮ حبره كاقٓ صؽن

                                                                                              

 ( راصٓ/ حم٧ؽظكني زادق، "پژك٬یش دُجيُف در ٦ٕؿٚخ م٪ةیس ٦ٕةرص" ]دراقح ٦ٞةر٩ح 1)
م٪ةیس ك٦جةین يف ٩ْؿيح املٕؿٚح املٕةرصة[، ا٣ٛى٢ الكةثٓ؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، "درآ٦ؽی ثؿ ٦ٕؿٚخ

 ملٕؿٚح كأقف املٕؿٚح ادليجيح[، ا٣ٞك٥ األكؿ، ٦ٕؿٚخ ديىن" ]٦ؽػ٢ يف ٩ْؿيح ا
 ا٣ٛى٢ الكةدس.
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يف قةثٞح ظٮؿ ٬ ؾا األمؿ بنك ٦ٛى٢، كقججعس٫ حبٮهل دٕةىل ثذٛىي٢ أكرب 
ح األقب٤ح ا٣يٌت يي٧ك٨ َؿظ٭ة يف ثةب ، ٧٠ة قججعر يف ثٞيٌ (1)ال١ذةب الؿاثٓ

ح كأ٦سةهلة. ك٦ة جيت حبس٫ بنك ح كاتلع٤ي٤يٌ ح كا٣رتًليبيٌ اتلىؽيٞةت ا٣ٞج٤يٌ 
ح، كدراقح ٦ٌٛى٢ يف ٬ ؾا ال١ذةب ٬ٮ ابلعر ظٮؿ ظٞيٞح اتلىؽيٞةت ا٣ٞج٤يٌ 

 دكر ا٢ٕٞ٣ ٚي٭ة ٨٦ ٦٪ْةر ٦ٕؿيف.

 اهًتيحة

يف ٬ ؾا ا٣ٛى٢ حبٮث ا٢ٕٞ٣ املٕؿٌٚيح، ٚأ٣ٞي٪ة ٩ْؿة اعثؿة ىلع  كاو٤٪ة
٪ة ننةَةت ٬ ؾق ا٣ٞٮٌ  ة يف ٩ُةؽ لك ٨٦ كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿم، كاقذًٕؿ

٩تيضح كَم  إىل املٛة٬ي٥ كا٣ٌٞةية كادلكر اٌلم ي٤ٕج٫ يف لك ٦٪٭٧ة، كدٮو٤٪ة
ا، كاإلنكةف حيى٢ ىلع ٦ٕؿٚح ٧ٔيٞح ككا قٕح أٌف كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ ٠سية صؽن

ثةألميةء ٨٦ ػبلؿ ننةَةت ككّةاٙ ا٢ٕٞ٣ املؼذ٤ٛح ٨٦ ٝجي٢ ا٩زتاع 
املٛة٬ي٥ اللكٌٌيح كإدرا٠٭ة، كاتلٕؿيٙ أك اتلع٤ي٢، كاحلك٥، كو٪ةٔح 
ا٣ٌٌٞيح، كاالقذؽالؿ. اتلٕؿيٛةت كاتلع٤يبلت ا٣يٌت دؾ٠ؿ ل٧٤ٛة٬ي٥ أك 

ة ٦ٕ ٕن ي٬ة، َم دمي ةرؼ االقذؽالالت ا٣يٌت دٞةـ إلزجةت ثٕي ا٣ٌٞةية ٗك
 ي٪ةهلة اإلنكةف ثٮاقُح مىؽر أك آ٣ح ا٢ٕٞ٣.

                                                                                              

 ٔ٪ةرص" ]ٌٝةية ية دىؽيٞةت برشی؛ ٦ٕؿٚخ كقةػذةر٬ةی ٬ة مؤ٫ٛ٣( راصٓ/ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، "1)
ٜ[. )ا٣ٌٞةية أك اتلىؽيٞةت اإلنكة٩يح؛ املٕؿٚح كبىن ٌٞ  (املع
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لٟ دٮو٤٪ة إىل أٌف اتلىؽيٜ ا٤ٕ٣ٌم كاحلك٥ يف دميٓ ا٣ٌٞةية ظٌّت  كًلؾ 
ا٣ٌٞةية احلٌكػيٌح النؼىيٌح أك املعكٮقةت ٬ٮ ٨٦ كّةاٙ ا٢ٕٞ٣ كذ لٟ 
ؽرؾه  ػبلٚنة ملة خيُؿ يف ال٨٬ ثةدئ ذم ثؽء. كا٣ٞٮؿ املن٭ٮر ثأف ا٢ٕٞ٣ ٦ي

٭ة ٩ةّؿة إىل املٛة٬ي٥، ث٧ٕىن أٌف ت٪ةىف ٦ٓ ٬ ؾق الؿؤيح؛ أل٩ٌ ل٤لكيةت ال ي
املٛة٬ي٥ اللكٌيٌح )املٕٞٮالت(، ديؽرؾ ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ ٍٚٞ. ٣ ك٨ٌ ٬ ؾا 
ا٣ٞٮؿ ال ين٢٧ ا٣ٌٞةية. احلك٥ يف دميٓ ا٣ٌٞةية يف ٔ٭ؽة ا٢ٕٞ٣ قٮاء 
النؼىيٌح أـ ٗي٬ة. ك٨٦ الٮاًط أٌف اجلتيضح املؾ٠ٮرة ال تكذ٤ــ ٩َف 

كةٔؽة احلٮاٌس يف احلك٥ كاتلىؽيٜ يف ا٣ٌٞةية احلٌكػيٌح النةم٤ح م
 ل٧٤عكٮقةت أك اتلضؿيبيٌةت.

ز٥ ٔؽد٩ة آػؿ كّيٛح ل٢ٕٞ٤ كَم االقذؽالؿ أك االقت٪ذةج. كاالقذؽالؿ 
٩ٮع ٨٦ الٮالدة ا١ٛ٣ؿٌيح أك اإل٩ذةج ال٬ين حيى٢ ٨ٔ َؿيٜ دؿديت ٔؽة 

ع ٠سية. ك٬ ؾا ا٣جنةط أك ٌٝةية ٤ٕ٦ٮ٦ح ك٦رتاثُح، ك٬ٮ ثؽكرق هل أ٩ٮا
 الٮّيٛح ا٤ٕٞ٣ٌيح هل أمٌؽ اتلأزي يف دااؿة املٕؿٚح اإلنكة٩ٌيح كد٪٧يذ٭ة.

لٟ ادلكر اٌلم د٤ٕج٫  ز٥ ٩جٌ٭٪ة ىلع دكر ا٢ٕٞ٣ يف ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٍيٌح كًلؾ 
ؾا  ٬ ؾق ا٣ٌٞةية يف املٕةرؼ اإلنكة٩يٌح، كبحٌ٪ة ظٞيٞذ٭ة. كحبكت رؤيح ٬ 

يبذين إدرا٠٭ة كدىؽيٞ٭ة كأذجةر٬ة ىلع ا٢ٕٞ٣  ا٣ٞج٤يٌح ٌٝيٌحه  ال١ذةب ٚإفٌ 
ذةج ٨٦ ٬ ؾق اجل٭ح إىل أم مىؽر أك آ٣ح أػؿل. كيف دٞٮي٥  ٍٚٞ كال حيي
اتلٕؿيٙ املؼذةر ظٮؿ ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤يٌح كو٤٪ة إىل ٩تيضح كَم أٌف 

ٍٚٞ، ث٢ ينذ٢٧ ىلع  حو ق٤جيٌ  كبجيحو  اتلٕؿيٙ املُؿكح ال ينذ٢٧ ىلع ٬ٮيٌحو 
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ة ا٢ٕٞ٣ اتلأكيؽ ٚي٫ ىلع ٝٮٌ  ٫ د٥ٌ إىل الك٤ت؛ أل٩ٌ  ةمٌةٚن  حو إجيةثيٌ  حو يٌ ٬ٮ
اإلدرا٠يٌح ا٣ٌيت ديؽًرؾ د٤ٟ ا٣ٌٞةية كدىٌؽٝ٭ة كدؤًلؽ وعح ٦ٛةد٬ة دكف 

 ظةصح إىل احلٮاٌس أك اتلضةرب احلٌكػيٌح.

٤ي٫ ٚإف أ٥٬ ٦ية يف ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤ٌٍيح َم أٌف مىؽر إدرا٠٭ة كٚ٭٧٭ة  ٔك
٢ٕٞ ال ٗي كأف امل٪٭ش ا٣ٕٞيل ٬ٮ ا٣ٕةم٢ ٚي٭ة دكف ٗيق. كيف كحتٞيٞ٭ة ٬ٮ ا٣

٥٤ٔ اهل٪ؽقح كقةاؿ ا٤ٕ٣ٮـ الؿيةًٌيح ٩ى٢ إىل املٕةرؼ ا٣ٞج٤ٌيح ٨ٔ َؿيٜ 
مىؽر ا٢ٕٞ٣. كمٌةٚنة إىل ذ لٟ ٚإف احلىٮؿ ىلع املٕؿٚح يف ا٤ٕ٣ٮـ ا٤ٛ٣كٌٛيح 

٥٤ اجلٛف ا٤ٛ٣كٌَف، ك٤ٚكٛح األػبلؽ، ك ٤ٚكٛح ٨٦ ٝجي٢ ٥٤ٔ الٮصٮد، ٔك
ادلي٨، ك٩ْؿٌيح املٕؿٚح كأ٦سةهلة اعدة ييبىن ىلع ٬ ؾق األداة أك ا٣ُؿيٜ، ك٦٪٭ش 

ة. ٌن  اتلعٞيٜ ٚي٭ة ٔٞيل أي
كىلع أقةس ٦ة دٞؽـ كو٤٪ة إىل ٩تيضح كَم أٌف ا٢ٕٞ٣ يف ا٣ٌٞةية أك 

ة. كبؽكف ٝٮٌ  ة ا٢ٕٞ٣ اإلدرا٠ٌيح قيؼس اتلىؽيٞةت ا٣ٞج٤ٌيح ي٤ٕت دكرنا ػةون
ة ٠ج ح، ٨٦ اجلْؿٌيح كابلؽ٬يٌ  ينا ٨٦ اتلىؽيٞةت كاملٕةرؼ أ٥ٌٔ اإلنكةف ٧٠ 

 .(1)ح املٕةرؼ األقةقٌيحكػةٌو 

                                                                                              

. كقٮؼ 1٩)  ٮاو٫٤ يف ٠ذةب آػؿ ( ابلعر ظٮؿ اتلىؽيٞةت أك ا٣ٌٞةية ا٣ٞج٤يح هل ثٌٞيحه
 حبٮهل دٕةىل. 





 انباب انزابع: انذنيم اننقهّي ين ينظار نظزّيت انًعزفت

 هن هنظار نظزّيت  الذليل النقلي

 .. الوعزفت

 األقسام، ًكٌنو ناقًلا أً هنتًجا، ًاعتباره





 

 ىكدىةاه

 
املٕؿٚح اإلنكة٩يٌح املذٕةرٚح.  -أك أدكات  -دٕؿًٌ٪ة يف ا٣ٛىٮؿ الكةثٞح أل٥ٌ٬ مىةدر 

يكًمَّ يف  (1)كقججعر اآلف الن٭ةدة ٮء ٩ْؿيٌح املٕؿٚح ك٬ٮ اٌلم ي بنك خمذرص ىلعً 
ـ (2)زٞةٚذ٪ة ثةق٥ "ادلحل٢ اجلٞيل" جٕؽ دٕؿيٙ كدبيني دكرق كأ٧٬يذ٫ يف ا٤ٕ٣ٮ ٤ي٫ٚ  . ٔك

ذجةرق ىلع االقت٪ذةج. ز٥ ٩جعر كاملٕةرؼ اجل٤ٞيٌ  يةـ ٔا  ٝ ؽـ  ٔ يةـ أك ح، قججعرٝ 
ٟ ٩جعر أ٥٬  ٨ "املؿصٕيح"، كًلؾ ل ـقٔ  ٓ. ثٕؽ اػذبل٫ٚ كد٧ةي ذجةرق بنك رسي ارشكط ٔا

٦٪ذشه  -أك الن٭ةدة  -يف مكأ٣ح ٦ٕؿٚيٌح كَم "٢٬ ادلحل٢ اجلٞيل  ك٥ذ ٟل ٩جعر كحن
ذجةرق  ذجةر ادلحل٢ اجلٞيل ك٦جنأ ٔا عكت؟". كيف اخلذةـ ٩ٌٓ ٔا ل٧٤ٕؿٚح، أك ٩ة٢ٝه هلةٚ 

ٞةش.  ىلع َةك٣ح ابلعر كاجل

                                                                                              

 [. )املرتص٥(testimony-( ]گٮاٍم1)
اقذ٧ٕةؿ  ( ادلحل٢ اجلٞيل يف ٤ٌٔم األوٮؿ كا٫ٞٛ٣ اعدة ٦ة يك٧ٌٮ٫٩ "اخلرب". صؽيؿ ثةل٠ؿ أفٌ 2)

اخلرب يف ٬ؾي٨ ا٧٤ٕ٣ني، ث٢ يف ٩ْؿيح املٕؿٚح ث٧ة ٬ٮ مىؽر أك َؿيٜ ل٧٤ٕؿٚح خيذ٤ٙ ٨ٔ 
اقذ٧ٕةهل يف امل٪ُٜ. ٚةخلرب يف ا٤ٕ٣ٮـ املذٞؽ٦ح هل ٦ٕىن ػةص كب٧ٕىن ادلحل٢ اجلٞيل، ثح٪٧ة 

 اقذ٧ٕةهل يف امل٪ُٜ هل ٦ٕىن اعـ كاقٓ ك٬ٮ ا٣ٞٮؿ اتلةـ أك ا٣ٌٌٞيح. 
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 تػريف اهدهيو اهًكهي

اإلػجةر ٬ٮ أظؽ ا٣ُؿؽ املٕؿكٚح ل٤ٮوٮؿ إىل  ادلحل٢ اجلٞيل أك الن٭ةدة أك
املٕؿٚح. كاملٞىٮد ٨٦ ادلحل٢ اجلٞيل ٬ٮ أٝٮاؿ اآلػؿي٨ أك ٠ذةثةد٭٥ ا٣يٌت نكت٪ؽ 
٤ٜ ادلحل٢ اجلٞيل ٣حف ىلع أٝٮاؿ اآلػؿي٨  ا ٦ة ٩ُي إحل٭ة. كَجيع أ٩٪ة ٠سين

القت٪ةد كًلذةثةد٭٥، ث٢ ىلع االقت٪ةد إحل٭ة. كىلع أم ظةؿ ٨٧ٚ الٮاًط أٌف ٬ ؾا ا
ـءن ٣حف ٦ججي   ٨٦ ٤٧ٌٔيح  اة ىلع االقت٪ذةج، كٝٮؿ اآلػؿي٨ كًلذةثذ٭٥ ٣حكة ص

االقت٪ذةج. كبٮاقُح ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ ٩ربر ال١سي ٨٦ ٦ٕةرٚ٪ة اجل٤ٌٞيح ك٩ؤيؽ 
وعح ٦ٛةد٬ة. ك٨٦ ٧٩ةذج املٕةرؼ ا٣يٌت دذعٜٞ جلة ٨ٔ َؿيٜ إػجةر اآلػؿي٨ 

ؿض ٩٭ؿ آراس(2)كاهل٧ةالية (1)٦ٕؿٚذ٪ة ثةردٛةع ٧ٝح د٦ةك٩ؽ ، كيٮـ (3)، ٔك
، كدةريغ كٝٮع ٦ٕؿًلح ثؽر، كأكرث احلٞةاٜ كاملٕةرؼ كالدة اجلب األكؿـ 

املؿدجُح ثةجل٘ؿاٚية، كاتلةريغ، كاآلداب، كال٤٘ح، ث٢ كٝك٥ ٠جي ٨٦ األظاكـ 
ا٤٧ٕ٣ٌيح يف ا٫ٞٛ٣ اإلقبليٌم كًلؾ لٟ ثٕي ا٣ٕٞةاؽ اإلقبل٦ٌيح، ك٨٦ ػبلؿ ٬ ؾا 

ي ٨٦ األظؽاث املةًيح كاحلةرضة. كب٧بلظْح املٮارد ا٣ُؿيٜ ٩ٕؿؼ ال١س
                                                                                              

ـ ك٬ٮ ٨٦ أىلع ا٥٧ٞ٣ يف ٗؿيب  5671قٍ ق٤ك٤ح صجةؿ ا٣ربز، يج٤ٖ اردٛة٫ٔ ( ٬ٮ صج٢ يٞٓ ك1)
 آقية كأكركبة. ]املرتص٥[

( اهل٧ةالية َم ق٤ك٤ح صج٤يح دٞٓ يف آقية، كدٛى٢ ق٭ٮؿ مج٫ ا٣ٞةرة اهل٪ؽيح ٨ٔ ٬ٌجح 2)
 ]املرتص٥[ .اتلجخ. كحتٮم ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ا٥٧ٞ٣ األىلع يف األرض، كأٔبل٬ة ٧ٝح صج٢ إٚؿقخ

أر٦يجية، كأذربيضةف، كإيؿاف، ( يكًٌم ثة٣ٛةرقيح "ارس" ك٬ٮ ٩٭ؿ يججٓ ٨٦ دؿًلية كيٕرب ثدلاف 3)
ا ٣ُٮهل اللك ابلة٣ٖ  كيٕؽُّ ٨٦ أكرب أ٩٭ةر ا٣ٞٮٝةز  ٠ي٤ٮ٦رتنا. ]املرتص٥[. ٩17172ْؿن
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املذٞؽ٦ح كًلؾ لٟ ٦ة لئلػجةر ٨٦ دكرو يف ٠سي ٨٦ املضةالت ا٧٤ٕ٣ٌيح كا٤٧ٕ٣ٌيح، 
ؿؼ  ك٬ٮ ٧٠ة دٞؽـ ييؽىع يف ٤ٌٔم ا٫ٞٛ٣ كاألوٮؿ "اخلرب"، كيف زٞةٚذ٪ة يٕي

ٌف دكر ٬ ؾا ثػ"ادلحل٢ اجلٞيل"، كيف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح املٕةرصة "الن٭ةدة"، ٥٤ٕ٩ أ
املىؽر املٕؿيف أكقٓ ثكسي ممة يجؽك ٤ٔي٫ األمؿ ثةدئ ذم ثؽء. ٚةل١سي ٨٦ 
ٞةاؽ٩ة ٝةا٧ح ىلع األػجةر ا٣ٌيت حنى٢ ٤ٔي٭ة  إٔٚةجلة، كٝؿاراد٪ة، ك٦ٕةرٚ٪ة ٔك
ٚنة إىل ابليٕؽ املٕؿيف، ٚإف ال١سي ٨٦ ٬ ؾق األػجةر  ؾا ٧ٌٚة ٨٦ اآلػؿي٨. كب٭ 

ٌيح لئلرادة، كالك٤ٮؾ، كا٢٧ٕ٣.دىجط ٦جنأ الختةذ ا٣ٞؿارات ك  د٧٭ؽ األًر

 أذ٧ةد أك ٔؽـ أذ٧ةد أذجةر ادلحل٢ اجلٞيٌل ىلع االقت٪ذةج

ث٪ةءن ىلع ٦ة دٞؽـ ٨٦ دٕؿيٙ الن٭ةدة أك ادلحل٢ اجلٞيل يجؽك ثةدئ ذم ثؽء 
أٌف االقت٪ةد إىل أػجةر اآلػؿي٨ ال يكذ٤ــ االقت٪ذةج كال دٮّيٙ ٬ ؾق 

٥ أ٩ٌ  ؿح دٕؿيٙ آػؿ لٮظِ ٚي٫ ادلحل٢ اجلٞيل ا٤٧ٕ٣ٌيح؛ ٗر َي ٫ يف ثةب الن٭ةدة 
أك اخلرب مىعٮبنة ثةالقت٪ذةج. كب٪ةءن ىلع اتلٕؿيٙ األػي ٚإف ٤٧ٌٔيح الٮوٮؿ 
إىل املٕؿٚح ٨ٔ َؿيٜ الن٭ةدة تنج٫ ننةط املعةيم إذ يكذٛيؽ ٨٦ م٭ةدة 

ث الن٭ٮد يف املع٧١ح، أك ٩ْي ٦٪٭ش املؤرػني اٌلي٨ ي٪ْؿكف إىل ظٮاد
ؤالء ٣حكٮا دلؿد  اتلةريغ ثأق٤ٮب حت٤ييل كيٌٞٮمٮ٩٭ة ىلع أقةس ذ لٟ. ٚ٭ 
مبلظْني ل٤ٮٝةآ يٞذرصكف ىلع دؽكي٨ احلٮادث كالٮٝةآ اتلةرخييح؛ ث٢ 
يذىؽكف تلٞٮي٥ الٮزةاٜ اتلةرخيٌيح ك٩ٞؽ٬ة؛ كحي٤٤ٮف ٦ٛةد٬ة، كيكذؼؿصٮف 

ة ٦ٓ قةاؿ ٩ذةجئ٭ة امل٪ٌُٞيح كيكنٛٮف اجلٞةب ٔ٪٭ة، كيٞٮمٮف ث٧ٮاز٩ذ٭
النٮا٬ؽ. كدل٧ٮع ٬ ؾق األمٮر دجذِم يف اخلذةـ إىل ٩تيضح ػةوح. كيك٧ٌٮف 
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 .(2) يف ثةب الن٭ةدة (1)٦س٢ ٬ ؾق اجلْؿٌيح "اجلْؿٌيح االقت٪ذةصيح"

٥٤ احلؽير  ة ٨٦ اتلةريغ ٔك كليك دذٌط ٦ٕةل٥ ٬ ؾق اجلْؿٌيح ٩ؽرس ٧٩ٮذصن
أثة قٛيةف ثٕؽ ٚذط  اتلع٤ييل ك٬ٮ ٦ة ريكم يف وعيط مك٥٤ ٨ٔ اث٨ ٔجةس أفٌ 

 زبلزح أمٮر اقذضةب هل  م١ح كدػٮهل يف اإلقبلـ ٤َت ٨٦ اجلب 
يىةفى »ٚي٭ة ك٩ه احلؽير ٬ٮ/  اجلب  ٍٛ يًب قي

ى
كفى إًىلى أ ؿي ْي ٍ٪  حى

ٮفى الى ٍك٧٤ًي فى ال٧ٍي اكى
ةؿى ل٤ً٪ًَّبِّ  ٞى ، فى ك٩ى٫ي ؽي ًٔ ة ٞى الى حي ، ٝى  كى ً٪يً٭٨َّ ًُ ٍٔ

ى
ثه أ ٝىةؿى يىة ٩ىًبَّ اهلًل، زىبلى  .٥ٍ ٕى / جى ةؿى

 .٥ٍ ٕى / جى ة. ٝىةؿى ٭ى ١ى زىكِّصي
ي
يىةفى أ ٍٛ يًب قي

ى
ًجحجىحى ثً٪ٍخي أ ُـّ ظى

ي
دٍمى٤ي٫ي أ

ى
ؿىًب كىأ ٕى ٨ي ا٣ٍ ٍظكى

ى
٪ًٍؽم أ ًٔ

ٝىةد٢ًى 
ي
ًِن ظٌّت أ ؿي ِّ٦ ديؤى / كى ٥ٍ. ٝىةؿى ٕى / جى ٝىةؿى  . ٟى يٍ دًجنة بىنٍيى يىؽى ٤ي٫ي اكى ٕى ٍ ةًكيىحي تى ٕى ٦ي / كى ٝىةؿى

ة ٧ى ةرى ٠ى َّٛ ٥ٍ  ا١ٍ٣ي ٕى / جى . ٝىةؿى ٍك٧ً٤ًنيى ٝىةد٢ًي ال٧ٍي
ي
٪ٍخي أ  .(3)«٠ي

كب٘ي اجلْؿ ٨ٔ رضكرة أف يكٮف راكم احلؽير زٞح، كأذجةر ٦ة يٞٮهل 
ةع احلؽير بن٭ةدة  ًٌ كيكذج٫، كأف ٨٦ ركاة ٬ ؾا احلؽير ١ٔؿ٦ح ك٬ٮ ٨٦ ك

، (4)٧٤ٔةء الؿصةؿ الكٌ٪ح اكث٨ ظــ، كاث٨ ٔؽم كآػؿي٨ ظير رصظٮا ثؾ لٟ
٧٤ةء  ٚإف ٬ ؾا اخلرب يت٪ةىف ٦ٓ املك٧ٌ٤ةت اتلةرخيٌيح كادٛةؽ رأم املؤرػني ٔك

                                                                                              

(1) inferentialist view of testimony. 
(2) See: Robert Audi, Epistemology, p.133-134. 

ربل، ؛ ابلي٭ِف، الكنن ال171١، ص 7( راصٓ/ اجلحكةثٮرم، مك٥٤، وعيط مك٥٤، ج 3)
؛ ا٣ٕةميل، ارشؼ 315؛ أثٮ رٌيح، حم٧ٮد، أًٮاء ىلع الك٪ٌح املع٧ؽيٌح، ص 141، ص7ج

 .181ادلي٨، أثٮ ٬ؿيؿة، ص 

/ كٌلف )ابلؼةرم( ال 141، ص 7( راصٓ/ ابلي٭ِف، أمحؽ ث٨ احلكني، الكنن ال١ربل، ج 4)
؛ 181حيذٌش يف ٠ذةث٫ الىعيط ث١ٕؿ٦ح ث٨ ٧ٔةر. ا٣ٕةميل، ارشؼ ادلي٨، أثٮ ٬ؿيؿة، ص 

 .314ك 313أثٮ رٌيح، حم٧ؽ، أًٮاءه ىلع الك٪ح املع٧ؽيٌح، ص 
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احلؽير. ٚأ٦ة ا٤ُ٣ت األكؿ يٕين زكاج أـ ظجحجح، ٚج٘ي اجلْؿ ٨ٔ اتلٕجي 
ٓ، ٚإف أثة  ٨ دمةهلة كالم يجؽك ٤ٔي٫ الًٮ الٮارد يف ٬ ؾا احلؽير ٔ٪٭ة ٔك

م١ح، ثح٪٧ة اثجذ٫ أق٧٤خ ٝج٢ قٛيةف أق٥٤ يف الك٪ح اثلة٦٪ح ل٤٭ضؿة أز٪ةء ٚذط 
إىل املؽي٪ح ك٬ةصؿت ٦ٓ املك٧٤ني إىل احلبنح، كٝؽ دـكص٭ة  ٬ضؿة اجلب 

يف د٤ٟ ا٣ٛرتة كٝؽ٦خ إىل املؽي٪ح. كظةدزح ذ٬ةب أيب قٛيةف إىل  اجلب 
. كٝؽ رٌصح (1)ثحذ٭ة يف املؽي٪ح ٝج٢ ٚذط م١ح مة٬ؽ كاًط ىلع ٬ ؾا الالكـ

 / . كب٧ؿاصٕح ٠ذت (2)«أدمف أِٚ املنازم ىلع عبلوٙ ًػ»ابلي٭ِف يف قج٪٫ ٝةابلن
 الكية، كمىةدر احلؽير، كاملٕةص٥ يٌذٌط ٠ؾب احلؽير املؾ٠ٮر.

ا؛ إىل درصح أ٩ٌ  ٫ كًلؾ لٟ ٚي٧ة يؿدجٍ ثذأ٦ي أيب قٛيةف، ١ٚؾث٫ كاًطه صؽ 
 .(3)كرد يف ال١ذت الؿصةحٌلح كاتلةرخيٌيح ٔجةرة/ كال يٕؿٚٮ٩٭ة
ؼ اجلْؿ ٨ٔ ثرص –ك٨٦ الٮاًط أٌف حت٤ي٢ ٦ٛةد احلؽير املؾ٠ٮر 

 ثةألظةدير اتل٧كٟ كأ٦ة االقذؽالؿ، ٨٦ ٧٩ٍ ىلع الٮاٝٓ يف يٞٮـ –ق٪ؽق 
 ا٣ْة٬ؿيني ٦٪٭ش ٚ٭ٮ ال٬ين ا٣جنةط ٬ ؾا ٦س٢ إ٧٬ةؿ ٦ٓ ث٧ٛةد٬ة كا٢٧ٕ٣
 .(4)احلؽير كأ٢٬

                                                                                              

؛ أثٮ رٌيح، حم٧ٮد، أًٮاءه ىلع الكٌ٪ح 181( راصٓ/ ا٣ٕةميل، ارشؼ ادلي٨، أثٮ ٬ؿيؿة، ص1)
 .315املع٧ؽيٌح، ص 

 .315( راصٓ/ أثٮ رٌيح، حم٧ٮد، أًٮاءه ىلع الكٌ٪ح املع٧ؽيٌح، ص 2)

ةظ/ إ٩ٌ٭٥ ال يٕؿٚٮ٩٭ةكأ٦ة إ٦»( راصٓ/ املىؽر الكةثٜ. 3) ٌٛ  «.ةرة أيب قٛيةف ٚٞؽ ٝةؿ احل

يف ركايةت النيٕح، راصٓ  ( كاجل٧ٮذج اآلػؿ البلٚخ ٬ٮ مكأ٣ح ٥٤ٔ األا٧ح املٕىٮ٦ني 4)
٥ إ٦ة ل٥ يكٮ٩ٮا 3، ح257، ص1يف ٬ ؾا املضةؿ/ حم٧ؽ ث٨ يٕٞٮب اللكيين، الاكيف، ج ٭ي . فى

 ٭٥ ل٥ يؿك٬ة ٦ٕذربة.ك أ٩ٌ م٤ذٛذني إىل ٦س٢ ٬ ؾق اتلأمبلت كاملٮاز٩ةت، أ
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ح اجل٤ٌٞيح ٦جين ىلع كىلع ٬ ؾا األقةس ٧١ٚة أٌف أذجةر ق٪ؽ األػجةر كاألد٣ٌ 
ة ٗي ٦تكة٢٬ يف ًجٍ اخلرب  ُن ارشكط ٦٪٭ة كزةٝح الؿاكم كاملؼرب، كًلٮ٫٩ ًةث
ذجةر،  كدؽكي٪٫، كإذا ل٥ دذعٜٞ ٬ ؾق الرشكط يكٍٞ ػرب الؿاكم ٨ٔ األ
ؾا الرشط كتت درايح  ة ث٭  ٌن ١ٚؾ لٟ ث٤عةظ املنت ٚإف ٝجٮؿ اخلرب ٦٪ٮط أي

ـ ٦ذ٪٫ كدالتل ٮَّ ٫ ثؽٝح، ال ي٧ك٨ االقت٪ةد إحل٫ كبةجلتيضح احلؽير. كإذا ل٥ يٞي
ؿز أذجةرق  .(1)ال حيي

ح ٠جية ٨٦ ٬ ؾق األػجةر ٨٧ً  ث٪ةءن ىلع ٦ة دٌٞؽـ، ك٦ٓ ا٥٤ٕ٣ ثٮصٮد دل٧ٔٮ
ة كاال٠ذٛةء ح، ١ٚيٙ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأ٩ٌ األػجةر كاألد٣ح اجل٤ٞيٌ  ٞن ٭ة ٦ٕذربة ٤ُ٦

ٮف يف  ثٮزةٝح الؿاكم أك ٔؽاتل٫ ٠عؽو أٝىص؟ كإذا رأي٪ة أٌف ثٕي اجلةس يكةٔر
ا٣ٞجٮؿ ثكسي ٨٦ األػجةر دكف دأم٢، كيٕذ٧ؽكف ٤ٔي٭ة ث٧ضؿد ق٧ةٔ٭ة أك 
ي٬ة، ٚؾ لٟ  بلـ أك الىعٙ أك ال١ذت اتلةرخيٌيح ٗك رؤيذ٭ة يف كقةا٢ اإٔل

كيف ٠سي ٨٦ األظيةف ال ي٤ذٛخ أظؽه إىل الك٪ؽ  راصٓ إىل ٬ ؾق املبلظْح، ث٢
ة.  ٌن كلـكـ كزةٝح ال٧يؼرب، ث٢ يكت٪ؽكف إىل النةإةت املؼذ٤ٞح كالاكذثح أي

                                                                                              

( اػذةر ثٕي ا٣ٞؽ٦ةء يف ٥٤ٔ األوٮؿ ا٣ٞٮؿ ثٕؽـ أذجةر ػرب الٮاظؽ، ثح٪٧ة اك٩ٮا يكت٪ؽكف 1)
٫ مٌةٚنة إىل الك٪ؽ يججيغ االتلٛةت إىل إحل٫ ٤٧ٔي ة يف ٥٤ٔ ا٫ٞٛ٣. كرب٧ة يكٮف قجت ذ لٟ أ٩ٌ 

ؾا الٮص٫ ي٧ك٨ رٚٓ اتلٕةر ة، كدٞٮي٥ ٦ٛةدق. كب٭  ٌن ٤٧٭٥ امل٧ٌٮف أي ض ابلؽكم ثني رأي٭٥ ٔك
-527، ص2كج 281-281 ، ص1)راصٓ/ الكيؽ املؿدٌػٯ ٥٤ٔ اهلؽل، الريٕح، ج

ة املْٛؿ، 246، ص1؛ كالنيغ مؿدٌػٯ األ٩ىةرم، ٚؿااؽ األوٮؿ، ج551 ؛ كحم٧ؽ ًر
 (.65-64، ص2أوٮؿ ا٫ٞٛ٣، ج
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ذ٧ةد ىلع لك ػرب،  ٣ ك٨ٌ ٬ ؤالء ظي٪٧ة يذ٥ دججي٭٭٥ قٮؼ ي٧ذ٪ٕٮف ٨ٔ األ
كيٕرتٚٮف بكؾاصح ٦س٢ ٬ ؾا الك٤ٮؾ. ك٨٦ الٮاًط أٌف اجلؽـ ٬ٮ اعٝجح ا٣ٞجٮؿ 

 .(1)٢٧ ث٧س٢ ٬ ؾق األػجةر دكف دؽٝيٜ كدبنٌي كدأٌم٢كا٣ٕ

٤ي٫ ٚإف قية ا٣ٕٞبلء كب٪ةا٭٥ كإف اك٩ة ٝةا٧ني ا٣ٞجٮؿ خبرب الٮاظؽ  ىلع ٔك
ة ثؽرايح املنت  ٌن اثلٞح كا٢٧ٕ٣ ث٧ٛةدق، ٣ ١ٌ٪٭٥ ثةإلًةٚح إىل الك٪ؽ، ي٭ذ٧ٮف أي

ٮف كيٞج٤ٮف اخلرب ثٕؽ اقت٪ذةج ا٢ٕٞ٣ كاقت٪جة٫َ ظٮؿ ٦ٛةد ٩ٌى٫. ك٦ٓ ٠
األمؿ ٠ؾ لٟ ٠يٙ ي٧ك٨ اٌداعء أٌف الن٭ةدة كاخلرب ٦ٕذرباف دكف أذ٧ةدق ىلع 
االقت٪جةط؟ كب٧بلظْح ٬ ؾق اجلُٞح األقةقٌيح يف أذجةر الن٭ةدة أك ادلحل٢ 
ؿح قؤاؿ آػؿ كصٮاث٫ ي٧ٌس٢ ظبلن ل٧٤نلكح املؾ٠ٮرة ك٬ٮ/ ٢٬  اجلٞيل يُي

خيذه ث٧ٮارد ٦ٕي٪ح؟ ٨٦ االقت٪ذةج ارشطه يف دميٓ مٮارد ادلحل٢ اجلٞيل، أـ 
٫ يف ثٕي املٮارد ػبلؿ حت٤ي٢ أك ثيةف الالكـ املذٞؽـ ٩ى٢ إىل ٩تيضح كَم أ٩ٌ 

ة يف الن٭ةدة كادلحل٢ اجلٞيل؛ ٣ ك٨ٌ ابليةف املؾ٠ٮر ال  َن يكٮف االقت٪ذةج ارش
٥ ٨٦ ٠ٮف ث٪ةء كقية  ٤ي٫ ٚجةلٗؿ يكذ٤ــ ٠ٮ٫٩ ٦ٕذربنا يف دميٓ مٮارد اجل٢ٞ. ٔك

ة،  ا٣ٕٞبلء ىلع ا٢٧ٕ٣ ٌن خبرب اثلٞح، ٣ ك٨ يف ثٕي املٮارد جيت دراقح املنت أي

                                                                                              

ة يؽٔٮا اجلةس إىل اتلبنٌي ظني ق٧ةع ػرب ا٣ٛةقٜ/1) ٌن ٪يٮا  ( ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ أي ي٨ى آ٦ى ً ة الَّ ٭ى حُّ
ى
يىة أ

٤ٍذي٥ٍ ٩ىةًد٦ًنيى  ٕى ة فى ى ٦ى ٮا ىلعى ذيٍىًجعي ة٣ىحو فى ة جًبى٭ى ٍف ديًىيجيٮا ٝىٍٮ٦ن
ى
ذىبىيَّ٪يٮا أ ٜه ثًجىجىإو فى ٥ٍ ٚىةًق كي ةءى ]قٮرة  إًٍف صى

٥٧ ٚبل  [. ك٨٦ الٮاًط ٔ٪ؽ األوٮحلني كا٣ٛٞ٭ةء أفٌ 6احلضؿات/  اتل٤ٕي٢ يف ٬ ؾق اآليح يٕي
  ػرب ا٣ٛةقٜ.يٞذرص ىلع
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٫ ال دذٮٚؿ ادلكايع ل١٤ؾب يف ٠سي ٨٦ كيذ٥ ا٢٧ٕ٣ ث٫ ثٕؽ االقت٪ذةج. كب٧ة أ٩ٌ 
اجلىٮص اجل٤ٌٞيح كاألػجةر، ظٌّت يف األمٮر امل٭٧ح، ٤ٚحكخ ٬٪ةؾ ظةصح 

ٌم يف ثٕي ٤٧ٕ٣ٌيح اقت٪ذةج كاقت٪جةط ٚي٭ة. ٣ ك٨ٌ اقت٪جةط كدٞٮي٥ املنت رضكر
 ٌٚ ح، أك ح، أك االٝذىةديٌ ؿ ٚي٭ة ادلكاٚٓ املةٌديٌح، أك الكيةقيٌ املٮارد كَم ا٣يٌت دذٮ

ادليجٌيح، أك ا٣ٞٮ٦ٌيح كأ٦سةهلة. كيف ٦س٢ ٬ ؾق املٮارد جيت أف ٩ؽٜٝ ظٌّت ال ٩ٞٓ 
يف ٚغ اخلؽاع كا٣زتكيؿ. كب٪ةءن ىلع ٬ ؾا جيت دراقح كحت٤ي٢ األػجةر كاألد٣ح 

ُح ث٧س٢ ٬ ؾق احلٮادث ثؽٝح كدؽثٌؿ، كبٕؽ اتلأكؽ ٨٦ قبل٦ح اجل٤ٌٞيح املؿدج
 م٧ٌٮ٩٭ة كق٪ؽ٬ة يذ٥ ٝجٮهلة كاالظذضةج ث٭ة.

٫ يف األد٣ح اجل٤ٌٞيح كاألػجةر ا٣يٌت دذٮٚؿ ٚي٭ة دكايع ال١ؾب كاحلةو٢ ٬ٮ أ٩ٌ 
كاجل٢ٕ، جيت اتلؽٝيٜ كمٌةٚنة إىل الك٪ؽ جيت إ٧ٔةؿ االقت٪جةط كادلرايح يف 

ة. املنت كادلال٣ح. ك ٌن ال خيذه ٬ ؾا األمؿ ثةملٮارد امل٭٧ح ث٢ ين٢٧ ٗي امل٭٧ح أي
ٮع ٗي ٦٭٥ ث٪ْؿ٩ة أك يف الٮاٝٓ، ٣ ١ٌ٪٫ دٕؿض تلعؿيٙ  ٚٞؽ يكٮف مًٮ

ةٔني. ًٌ  كدبلٔت الٮ

ؾا ي٧ك٨ اجل٧ٓ ٩ٮاعن ٦ة ثني الؿؤيتني كا٣ٞٮؿ ثأ٩ٌ  ٭٧ة ٦ٕذرباف لك يف كب٭ 
ح قت٪ذةج يف الن٭ةدة كاألد٣ٌ . ٚةلي٨ ل٥ ينرتَٮا االقت٪جةط كاالػةصي  دلةؿو 
ح، كا٠ذٛٮا ثةالقت٪ةد إىل املنت ٚعكت إ٧٩ة ي٪ْؿكف إىل األػجةر ا٣يٌت ال اجل٤ٞيٌ 

دذٮٚؿ ٚي٭ة دكايع ال١ؾب كاتلعؿيٙ؛ كأ٦ة لٮ دٮٚؿت دكايع ال١ؾب ٚ٭٥ 
 ينرتَٮف االقت٪ذةج كاالقت٪جةط ثةملٕىن املذٞؽـ.
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ٞٮي٥ يف األظؽاث ٥ٕ٩، ال دٮصؽ ظةصحه إىل ٦س٢ ٬ ؾا اتلؽٝيٜ كاتل
ا٣ٕةديح؛ كأ٦ة يف دراقح األظؽاث كالٮٝةآ ا٣ٌيت دكٮف يف ٦ْةف اتلعؿيٙ 
٨٧ٚ أص٢ اتل٧كٟ ثةألد٣ح اجل٤ٞيٌح كالٮزةاٜ اتلةرخييٌح جيت دراقح كدٞٮي٥ 
٦ٛةد٬ة كم٧ٌٮ٩٭ة ىلع أقةس ا٣ٞؿاا٨ ادلاػ٤يٌح كالنٮا٬ؽ اخلةرصيٌح، ث٢ 

ؾا ييبىن ٝ جٮؿ ٦س٢ ٬ ؾق األػجةر ىلع ادلرايح أظية٩نة األد٣ح ا٤ٕٞ٣يح. كب٭ 
كاتلأم٢ ا٣ٕٞبلين كبؽكف ٬ ؾق ا٣ٕٞبل٩يٌح اخلةٌوح ال ي٧ك٨ اتل٧كٟ 

ادلرايح كا٣ٕٞبل٩يٌح املؾ٠ٮرة َم  ثةألػجةر كاالقذؽالؿ ث٭ة. ك٨٦ ٬٪ة ٚإفٌ 
ح، كػةوح اتلةريغ كالالكـ املٛذةح األقةيٌس ل٤جعر يف ا٤ٕ٣ٮـ اجل٤ٞيٌ 

٨ ا٢ٕٞ٣ كاتلأم٢ ا٣ٕٞبلين قٮؼ ٩ٞٓ يف ٚغ اتلةرييخ كبؽكف االقذٛةدة ٦
ا٣زتكيؿ كقتجُف احلٞيٞح اغاجح كراء ظضةب ٨٦ اتلعؿيٙ كال١ؾب. كٝؽ 
الظْ٪ة ىلع مؿِّ اتلةريغ أٌف ٦س٢ ٬ ؾق ادلرايح كا٣ٕٞبل٩يٌح د٧ؼٌخ ٔ٪٭ة 
٤ي٫ ٚإف ا٣ٞةٔؽة املؾ٠ٮرة َم  ٩ذةاش دةرخييٌح أك دةرخييٌح الك٦يٌح ْٔي٧ح. ٔك

 ٦ٕؿٚح األد٣ح كا٤ٕ٣ٮـ اجل٤ٞيح.أ٥٬ أو٢ يف ٥٤ٔ 

ح اجلْؿٌيح االقت٪ذةصيح ٫ ٣حكخ ٍٚٞ م٧ٮحلٌ نكت٪ذش ث٪ةءن ىلع ٦ة دٞؽـ أ٩ٌ 
٫ جيت دٌييٞ٭ة ث٤عةظ امل٧ٌٮف، ث٢ إٌف اجلْؿٌيح حبةصح إىل إاعدة ٩ْؿ كأ٩ٌ 

كي٧ك٨ ٩ٞؽ٬ة ثة٣ٞٮؿ إٌف ٦س٢  مةم٤حو  املؾ٠ٮرة خمؽكمح ث٤عةظ ٦٪٭يج كبؿؤيحو 
٬ ؾا األمؿ يف احلٞيٞح ال دػ٢ هل يف ظٞيٞح ادلحل٢ اجلٞيل أك اخلرب، ث٢ ٧٠ة 
ذجةر  ة آػؿ أل َن يجؽك ص٤ي ة ٨٦ ٌَيةت ابلعر أٌف اجلْؿٌيح املؾ٠ٮرة دٌٓ ارش
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ادلحل٢ اجلٞيل. كىلع أم ظةؿ ٚإف ادلرايح كاتلأم٢ ا٣ٕٞبلين يف األد٣ح اجل٤ٌٞيح أك 
ارشطه يف اجل٤٧ح، كبؽك٫٩ ال ي٧ك٨ االقت٪ةد كاالظذضةج كاالقذؽالؿ  األػجةر

ثةألػجةر الٮإٝح يف ٦ٕؿض اتلعؿيٙ أك ا٣يٌت دذٕةرض كدت٪ةىف ٦ٓ أمٮرو ٌُٕٝيح 
ي ذ لٟ. ك٨٦ ٬٪ة ٚإف أذجةر ادلحل٢ اجلٞيل أك الن٭ةدة يف ٩ْؿٌيح املٕؿٚح إ٧٩ة  ٗك

ة.٬ٮ يف ظة٣ح اتل٧ة٦ٌيح ٨٦ ص٭ح الك٪ؽ ك٨٦ ص٭ح ا ٌن  دلال٣ح أي

ث٪ةءن ىلع ٦ة دٞؽـ ٚإف ابلعر يف لـكـ االقت٪ذةج كادلرايح يف ادلحل٢ 
اجلٞيل أك ٔؽـ لـكـ ذ لٟ ال دػ٢ هل يف ظٞيٞح ادلحل٢ اجلٞيل. ٚعٞيٞح 
ادلحل٢ اجلٞيل كاًعح كىلع األ٢ٝ أكرث مىةدي٫ٞ كاًعح كال حيذةج إىل 

ؿ ؾا ا٣ٞجي٢. ك٦س٢ ٬ ؾق ابلعٮث ا٣ٌيت دُي ح يف ذي٢ دٕؿيٙ أك حبٮث ٨٦ ٬ 
ظٞيٞح ادلحل٢ اجلٞيل َم يف الٮاٝٓ ثيةف لرشكط أذجةرق؛ ٦ٓ كًٮح أٌف 
ابلعر ظٮؿ رضكرة ادلرايح كاتلأم٢ ا٣ٕٞبلين يف ٦ٛةد ادلحل٢ اجلٞيل 

 ح.يٌ كأذجةرق الزـ كيف اغيح األ٧٬ٌ 

 اختالف اهدهيو اهًكهّي غن اهىرحػّية 

ن٭ةدة أك ادلحل٢ اجلٞيل ٨ٔ ث٪ةءن ىلع ٦ة دٞؽـ ي٧ك٨ أف ٩ؽرؾ اػذبلؼ ال
ذ٧ةد ىلع أٝٮاؿ كآراء أ٢٬ الؿأم  املؿصٌٕيح ]املٕؿٌٚيح[. ٚةملؿصٌٕيح َم/ األ
كاخلربة يف لك ٚؿع ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٛ٪ٮف، ٨٦ ص٭ح ٠ٮ٩٭٥ أوعةب رأم كأ٢٬ 
ؿح يف دلةؿ ٦ٕةين  ػربة ك٦٭ةرة. ك٬٪ةؾ ال١سي ٨٦ املكةا٢ ا٣يٌت ي٧ك٨ أف دُي
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ك٢٬ َم أداة ل٤عىٮؿ ىلع املٕؿٚح أك ٦ٕيةر هلة،  ح،كاقذ٧ٕةالت املؿصٕيٌ 
كبأم ٦ٕىن ي٧ك٨ أف دكٮف ٦ٕيةرنا ا٣غ، ك٨٦ امل٪ةقت أف ٩ذٕؿض هلة يف 

. كاألمؿ ٩1ْؿٌيح املٕؿٚح ادليجٌيح يف ذي٢ حبر مىةدر أك َؿؽ كأدكات املٕؿٚح
داة أك امل٭٥ يف املؿصٌٕيح املٕؿٌٚيح اٌلم يججيغ أف ٩٭ذ٥ ث٫ ٬٪ة ٬ٮ أٌف املؿصٌٕيح أ

مىؽره ٦٘ةيؿ ل٤ن٭ةدة. ينرتط يف االقت٪ةد إىل الن٭ةدة أف يكٮف ال٧يؼرًب 
ة، ثح٪٧ة يف  ٌن ة، ٦ٓ دٮاٚؿ قةاؿ ارشكط أذجةر ادلحل٢ اجلٞيل أي ٞن ٦ٕذربنا كمٮٌث
املؿصٌٕيح املٕؿٌٚيح يكٮف االقت٪ةد إىل رأم كُلـ وةظت اخلربة ٨٦ ص٭ح 

ؾا ٚإف اخلرب أك ادلحل٢ اجلٞيل ث٪ٛك٫ ٦ٛيؽ ل٧٤ٕؿٚح ٨٦ دكف  ختىى٫. كب٭ 
ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ  (2)اقت٪ةدق إىل ختىه املؼرب، كب٧ضؿد إػجةر النؼه املٮزٮؽ

ثىعح ٦ٛةد ٝٮؿ املؼرب، ثح٪٧ة املؿصٌٕيح املٕؿٌٚيح أداة زة٩ٮٌيح ٣حكخ ٦ٕذربة 
ز أذجةر٬ة كيثجخ ٨ٔ َؿيٜ آػؿ ؿى . ٚإذا اقت٪ؽت ٌٌٝيح (3)ث٪ٛك٭ة، كإ٧٩ة حيي

                                                                                              

( ٚي٧ة يؿدجٍ ثةملؿصٕيح كأذجةر٬ة راصٓ/ ظكني زادق، حم٧ؽ، "٦جةین ٦ٕؿٚخ ديىن" ]أقف 1)
 ك... . 44-43املٕؿٚح ادليجيح[، ص

ذجةر، ك٦٪٭ة إظؿاز د٧ة٦يح ادلال٣ح كاملنت يف مٮا٨َ اتلعؿيٙ، 2) ( ٦ٓ دٮٚؿ قةاؿ ارشكط األ
ة. ُن  كًلٮف املؼرب ًةث

، كأذجةرق  أفٌ  ( قٮؼ ٩يثجخ ٚي٧ة يأيت3) ة ٣حف دحلبلن مكذٞبل  ٌن ادلحل٢ اجلٞيل أك الن٭ةدة أي
ة ثجٞيح املىةدر؛ ٣ ١٪ٌ  ُن ؾا مؿدج ٫ ٠ؾ لٟ ٨٦ ص٭ح أػؿل ال ٨٦ ص٭ح اتلؼىه كامل٭ةرة. كب٭ 

٫ يف املؿصٕيح املٕؿٚيح يكٮف االقت٪ةد إىل ٝٮؿ النؼه ٩ةمبنة ٨ٔ اتلؼىه أك امل٭ةرة أك ٚإ٩ٌ 
 ةؿ أك دلةالت ٦ٕؿٌٚيح.٦ية ػةوح ي٧ذ١٤٭ة يف دل
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إىل رأم وةظت ػربة، ي١٧٪٪ة ٨٦ ػبلؿ ا٦ذبل٠٪ة ريةًٌيح أك تؿيبٌيح 
ؾق ا٤ٕ٣ٮـ أف ٩ٌٞٮـ كخنذرب وعذ٭ة ٨٦ ق٧ٞ٭ة.  املٕؿٚح ث٭ 

٤ي٫ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأف املؿصٌٕيح املٕؿٌٚيح ا٣ٌيت َم االقت٪ةد إىل آراء أوعةب  ٔك
 اخلربة يف دلةؿو ٦ٕؿيفي، ال دٕؽُّ مىؽرنا مكذٞبلن كال أذجةر هلة ث٪ٛك٭ة.

 –ل اجلؽيؿة ثةال٬ذ٧ةـ كاتلأم٢ ظٮؿ املؿصٕيٌح املٕؿٚيٌح املبلظْح األػؿ
ؾق اثلة٩ٮم االٔذجةر ىلع ث٪ةءن   مٮرد يف أك ٤ُ٦ٜ ث٪عٮو  املٕؿٚيٌح األداة ل٭ 

٤ي٫. اجل٧ع الٮصٮد ىلع ٝةا٥ه  دأزي٬ة أفٌ  َم – ػةص ٚإف ٬ ؾا املىؽر  ٔك
املٕؿيف لٮظِ ٚي٫ االردجةط االصذ٧ةيع ٩ٮاعن ٦ة. ك٬ ؾا اجل٧ٍ ٨٦ االردجةط 
يف املؿصٕيٌح املٕؿٚيٌح ٩ةمئ ٨٦ املاك٩ح اخلةٌوح ا٣ٌيت يذ٧ذٓ ث٭ة النؼه 
املؿصٓ. ك٦جنأ ٬ ؾق املاك٩ح ٬ٮ اتلؼىه، أك امل٭ةرة أك املية ا٣ٌيت 

ة تنرتؾ ٦ٓ املؿصٕيٌح ي٧ذ١٤٭ة يف دلةؿ ٨٦ دلةالت املٕؿٚح.  ٌن كالن٭ةدة أي
املٕؿٚيٌح ٨٦ زاكيح مبلظْح ٩ٮع اردجةطو اصذ٧ةيعي ٚي٭ة، كاالقت٪ةد إىل 
لٟ ىلع أف  ة ٝةا٥ ىلع كصٮد املضذ٧ٓ كًلؾ  ٌن الن٭ةدة أك ادلحل٢ اجلٞيل أي
يكٮف ا٣ٛؿد ]اجلة٢ٝ[ مٮزٮٝنة ث٫ كيٕذ٧ؽ ٤ٔي٫ يف املضذ٧ٓ. ٣ ك٨ ٨٦ 

ك٦جنأق يف الن٭ةدة أك ادلحل٢ اجلٞيل ٣حف ٬ٮ  الٮاًط أٌف ٬ ؾا االردجةط
ختىه النؼه أك ٦٭ةرد٫ اخلةٌوح يف دلةؿ املٕؿٚح، ػبلٚنة ل٧٤ؿصٕيٌح 
املٕؿٚيٌح ا٣ٌيت يكٮف ٦جنأ ٬ ؾا االردجةط ٚي٭ة ٬ٮ اتلؼىه كامل٭ةرة 

 اخلةٌوح ا٣ٌيت ي٧ذ١٤٭ة املذؼىه أك اخلجي يف دلةؿ ٨٦ دلةالت املٕؿٚح.
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 درحات اهىػرفة

ٚح اجلةمبح ٨ٔ َؿيٜ ادلحل٢ اجلٞيل، كاخلرب كالن٭ةدة هلة درصةت املٕؿ
كمؿادت خمذ٤ٛح. ك٦جنأ ٠رثة ادلرصةت كاملؿادت يف املٕؿٚح اجل٤ٌٞيح د٪ٮع ٬ ؾا 
ادلحل٢. ٚةدلحل٢ اجلٞيل هل أٝكةـ ٔؽيؽة كَل ٝك٥ ٦٪٭ة يٮو٢ إىل مؿدجح كدرصح 

٨٦ أٝكةـ ادلحل٢  ػةوح ٨٦ املٕؿٚح. كليك دذٌط ادلرصح املٕؿٌٚيح لك ٝك٥
ح، ز٥ حنؽد ح اجل٤ٞيٌ اجلٞيل كز٫٤ٞ، جيت أف ٤٩ِف ٩ْؿة اعثؿة ىلع أٝكةـ األد٣ٌ 

اثل٢ٞ أك ادلرصح املٕؿٌٚيح لك ٝك٥ ٦٪٭ة. ك٣ ك٨ ٝج٢ ذ لٟ جيت أف ٩ؾ٠ؿ أٌكالن 
٦ٞؽ٦ح ٩بني ٚي٭ة درصةت كمؿادت املٕؿٚح. ك٬ ؾق ادلرصةت كاملؿادت ي٧ك٨ 

 ذ٠ؿ٬ة اكتلةل/

ذٞةد أك . املٕؿٚح 2 احلٞيجٌيح ثةملٕىن األػه، كَم ٔجةرة ٨ٔ األ
اتلىؽيٜ اجلةزـ الىةدؽ اثلةثخ. كبٞيؽ اثلةثخ خيؿج اتل٤ٞيؽ الىعيط 

 ٨٦ ٬ ؾا اتلٕؿيٙ.

ذٞةد أك اتلىؽيٜ 1 . املٕؿٚح احلٞيجٌيح ثةملٕىن اخلةص، كَم ٔجةرة ٨ٔ األ
 اجلةزـ الىةدؽ.

٥، كَم 1 ذٞةد أك اتلىؽيٜ . املٕؿٚح احلٞيجٌيح ثةملٕىن اأٔل ٔجةرة ٨ٔ األ
ة. ٌن  اجلـيم. ك٬ ؾا ا٣ٞك٥ ٨٦ املٕؿٚح احلٞيجٌيح يجكض٥ ٦ٓ اجل٭٢ املؿًلت أي

ذٞةد أك اتلىؽيٜ الؿاصط، ك٬ٮ ىلع2  . املٕؿٚح ا٣ٌْ٪ٌيح، كَم ٔجةرة ٨ٔ األ
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ة، ٚإذا اكف ا٨ْ٣ ٝؿيجنة ٨٦ ا٥٤ٕ٣ كاحلٞني يكًٌم "اال٧َب٪ةف" أك  ٌن مؿادت أي
 .(1)اال٧َب٪ة٩يحاملٕؿٚح 

كىلع أقةس املى٤ُط املؾ٠ٮر ال أذجةر ل٤نٟ أك االظذ٧ةؿ الٮ٬ٌم ك٬ٮ 
اٌلم دكٮف درصح وؽ٫ٝ أدین ٨٦ النٟ، كال يىؽؽ ىلع ٬ ؾي٨ األمؿي٨ 

 ٔ٪ٮاف املٕؿٚح. كب٤٘ح الؿيةًيةت الظْٮا ادلرصةت ثني الىٛؿ كالٮاظؽ/

 

  

 

( إىل النٟ، ك٦ة ثني الىٛؿ 9/2كاجلىٙ )الىٛؿ يني إىل اجل٭٢، 
كاجلىٙ ٬ٮ االظذ٧ةؿ الٮ٬ٌم، كأ٦ة ر٥ٝ كاظؽ ٚحني إىل احلٞني، كبني 
٤ٜ ىلع ادلرصةت كاملؿادت ٨٦  اجلىٙ كر٥ٝ كاظؽ يٞٓ ا٨ْ٣. املٕؿٚح دُي
اجلىٙ إىل الٮاظؽ كىلع الٮاظؽ ٩ٛك٫ ك٬ٮ أىلع املؿادت. كاآلف ىلع ًٮء 

ثبيةف أٝكةـ ادلحل٢ اجلٞيل كحنؽد درصةت املٕؿٚح االوُبلظةت املؾ٠ٮرة ٩ٞٮـ 
 كمؿادج٭ة يف لك ٝك٥ ٦٪٭ة.

                                                                                              

( راصٓ/ ظكني زادق، حم٧ؽ، "پژك٬یش دُجيُف در ٦ٕؿٚخ م٪ةیس ٦ٕةرص" ]دراقح ٦ٞةر٩ح يف 1)
 ٩ْؿيح املٕؿٚح املٕةرصة[، ا٣ٛى٢ اثلةين.

  

2 9/2 5 
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 أقساي اهدهيو اهًكهي

ادلحل٢ اجلٞيل ىلع أٝكةـ اكدلحل٢ ا٣ٕٞيل. كي٧ك٨ دى٪يٙ األد٣ح 
 اجل٤ٌٞيح اكتلةل/

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة، ٨٦ ٝجي٢  ٕن ٤ي٫ ٚإف ثٕي األػجةر ٌُٕٝيح ث٤عةظ الك٪ؽ كادلال٣ح ٦ ٔك
ة (1)ثٕي آيةت ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ، كبٕي األػجةر املذٮادؿة ا٣يٌت دكٮف ٩ىن

ح  كيٞيجٌيح ٨٦ ص٭ح ادلال٣ح كٌُٕٝيح أك يٞيجٌيح ث٤عةظ الك٪ؽ. ك٬٪ةؾ دل٧ٔٮ
                                                                                              

( آيةت ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ يٞيجيح ث٤عةظ الك٪ؽ، قٮاء ىلع أقةس مكأ٣ح اتلعؽم، أك ىلع أقةس 1)
ٌٟ ٚي٫.اتلٮادؿ. ٕٚل الك ا٣ُؿيٞني يكٮ  ف ق٪ؽ٬ة ُٕٝي ة ال دلةؿ ل٤ن

 ًؽيع

اخلرب 
ٜاحؽ  املخ

 ادلحلِ اجلٌٌل

 ًؽيع/ اجلص

 ؿيٌن/ اّـاٚؽ
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ح أػؿل ٌُٕٝيح ٨٦ ص٭ح الك٪ؽ ٣ ١ٌ٪٭ة ّة٬ؿة كّ٪ٌ  ٌيح ٨٦ ص٭ح ادلال٣ح. كدل٧ٔٮ
ح الؿاثٕح ّ٪ٌ أػؿل ٌُٕٝيح ادلال٣ح ّ٪ٌ  ح ث٤عةظ الك٪ؽ يٌ ٌيح الك٪ؽ، كاملض٧ٔٮ

ة. كبة٣ُجٓ ي٧ك٨ ا٣ٕسٮر ىلع ٩ىٮص ك٧٬ٌيح ث٤عةظ الك٪ؽ كادل ٕن ال٣ح ٦
 كادلال٣ح كال دٛيؽ اظذ٧ةالن أىلع ٨٦ االظذ٧ةؿ الٮ٬ٌم.

ك٬٪ة جيت ىلع ًٮء األٝكةـ املؾ٠ٮرة مبلظْح لك كاظؽ ٨٦ األٝكةـ ك٦ة 
يؤدم إحل٫ ٨٦ درصةت املٕؿٚح. ك٨٦ الٮاًط أٌف ادلرصح املٕؿٌٚيح احلةو٤ح ٨٦ 

ا. ٣ ك٨ٌ ٬ ؾا اجلٞيل دكٮف يٞيجٌيح إذا اكف ادلحل٢ يٞيجي  ادلحل٢  ة دال٣حن كق٪ؽن
احلٞني أك املٕؿٚح احلٞيجٌيح ٣حف ٨٦ ٩ٮع املٕؿٚح ثةملٕىن األػه، ث٢ ٬ٮ أدین 
٦٪٫، ك٨٦ ٬٪ة ال نكذُيٓ ٨ٔ َؿيٜ ا٤ٕ٣ٮـ اجل٤ٌٞيح الٮوٮؿ إىل املٕؿٚح 

٦س٢ ٬ ؾق ادلرصح ٨٦ احلٞيجٌيح ثةملٕىن األػه، ث٢ ال ي٤ــ أف ٩ى٢ إىل 
٫ ٣حف ٨٦ الٌػؿكرٌم يف َيٙ كاقٓ ٨٦ ا٣ٌٞةية كاملٕةرؼ املٕؿٚح، ٧٠ة أ٩ٌ 

ادليجٌيح أف ٩ى٢ إىل ٦س٢ ٬ ؾق املٕؿٚح، ث٢ ظٌّت إذا ٠٪ة نكىع كراء احلٞني 
ة ٚإ٩ٌ  ٌن ٫ ال ي٧ك٨ الٮوٮؿ إىل ٦س٢ ٬ ؾق ادلرصح ٨٦ املٕؿٚح ثةملٕىن األػه أي

ؽ ا ٢٧ٕ٣ كًلؾ لٟ ٚي٧ة يؿدجٍ بنؤكف احليةة احلٮ٦ٌيح ٔرب ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ. كيف ثٕي
ة ثةألمٮر ا١ٛ٣ؿٌيح أك ا٤٧ٕ٣ٌيح ٚإ٩ٌ  ُن ٫ يكَف اال٧َب٪ةف قٮاءه ٦ة اكف ٦٪٭ة مؿدج

كيف احلؽ األٝىص ا٥٤ٕ٣ املذٕةرؼ، ث٢ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأف األمؿ ٠ؾ لٟ يف 
ال١سي ٨٦ ا٣ٌٞةية املؿدجُح ثأظاكـ ادلي٨ قٮاء األظاكـ ا٤٧ٕ٣ٌيح، 

ح، كاملٕةمبلت، كا٣ٕجةدات. كيف ال١سي ح، كاالٝذىةديٌ ٌٝيح، كاحلٞٮٝيٌ كاألػبل
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ة ٌن . كاحلةو٢ ٬ٮ أٌف ٦س٢ ٬ ؾق ادلرصح ٨٦ املٕؿٚح ال (1)٦٪٭ة يكَف ا٨ْ٣ أي
٫ ٣حف ٨٦ الرضكرٌم حتٞٞ٭ة يف ح، ٧٠ة أ٩ٌ دذعٜٞ ٨ٔ َؿيٜ األد٣ح اجل٤ٞيٌ 

 ثٕي املضةالت.
٣ٌٞةية، كأف ٩ٕؿؼ َؿيٜ جيت أف ٩جعر يف ٦ٕيةر وؽؽ ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ ا

تنؼيه الىةدؽ ٨٦ الاكذب ٦٪٭ة. كقٮؼ ٩ذٕؿض حبٮهل دٕةىل ػبلؿ حبر 
اككیش در ژرٚةی كدراقح ا٣ٌٞةية ابلٕؽيٌح يف ال١ذةب اخلةمف ٨٦ مرشكع "

ة يف حبر ٦ٕيةر  " ]دراقح يف أ٧ٔةؽ ٩ْؿٌيح املٕؿٚح[،م٪ةیس٦ٕؿٚخ ٌن كأي
ح ابلعٮث   املؿدجُح ثةملٕؿٚح ادليجٌيح.دٞٮي٥ املٕةرؼ ادليجٌيح ٨٧ً دل٧ٔٮ

 صروظ اغتبار اهدهيو اهًكهي

، كأكرث٬ة ٔؽدنا،  ث٧ة أٌف ػرب الٮاظؽ ٬ٮ أكرث أٝكةـ ادلحل٢ اجلٞيل ميٮاعن
ٚإ٩٪ة ٩جؽأ ابلعر ظٮؿ ارشكط أذجةر ادلحل٢ اجلٞيل خبرب الٮاظؽ. إٌف االقت٪ةد 

جين ٠ؾ لٟ ىلع إىل ػرب الٮاظؽ كأذجةرق مٌةٚنة إىل أذجةر الك٪ؽ ك٦ة مةث٭٫ ٦
ارشكط أػؿل ٨٦ ٝجي٢ أٌف ػرب الٮاظؽ املٕذرب ٬ٮ املكت٪ؽ إىل احلف، ال 

                                                                                              

يرًش يف ٚى٤ٌيح "٦ٕؿٚخ ٤ٚكٍف1) "/ راصٓ/ ظكني زادق، حم٧ؽ، "٦ٕؿٚخ ( ثٕي ٬ ؾق ابلعٮث ن
"، الزـ كٌليف در دي٨" ]املٕؿٚح الرضكريح كالاكٚيح يف ادلي٨[، ٚى٤ٌيح "٦ٕؿٚخ ٤ٚكٍف

٬ةی ق؛ كاملؤ٣ٙ ٩ٛك٫، "٦ٕيةر وؽؽ گـار81-٬43.ش، ص 1384، ربيٓ 7ا٣ٕؽد
 1384، ويٙ 8ديىن" ]٦ٕيةر وؽؽ ا٣ٌٞةية ادليجيح[، ٚى٤ٌيح "٦ٕؿٚخ ٤ٚكٍف، ا٣ٕؽد

؛ املؤ٣ٙ ٩ٛك٫، ٠ذةب "٦ٕؿٚخ الزـ كٌلىف در دي٨" ]املٕؿٚح 118-٬87.ش، ص
 الرضكريح كالاكٚيح يف ادلي٨[. 
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املكت٪ؽ إىل احلؽس. كٝؽ َؿظخ حبٮث ظٮؿ ٬ ؾا النػؿط يف ٥٤ٔ الؿصةؿ 
 .(1)كأكرث٬ة يف ٥٤ٔ األوٮؿ كيبلظِ كصٮد ادٛةؽ كاقٓ ٬ ؾق املكأ٣ح

ال٧يؼرب أك إػجةرق أف ٫ ينرتط يف أذجةر ػرب الٮاظؽ، كم٭ةدة مٌةٚنة إىل أ٩ٌ 
ة أف يكٮف ٦ٛةد اخلرب ٦ذٕةرٚنة كَجيٕي   ٌن ة. دكٮف ٩ةمبح ٨ٔ احلٌف، جيت أي

كأػؾ  ح ٚةإلػجةر ٨ٔ أمٮر ٗي َجيٌٕيح ٨٦ ٝجي٢ اداعء رؤيح اإل٦ةـ احلضٌ 
 ا٤ٕ٣ٮـ ٦٪٫ يف ز٦ةف ا٣٘يجح ال١ربل، كمنة٬ؽة ٦ٕضـات األ٩بيةء أك 

ن٭ةدة احلؽقٌيح كال أذجةر هل، كال تن٫٤٧ يف ٬ ؾق ا٣ٛرتة، يٕؽُّ اكل األا٧ح 
 أد٣ٌح أذجةر ػرب الٮاظؽ. 

٤ي٫ ٤ٚٮ أػرب ال٧يؼرب ٨ٔ َؿيٜ احلؽس أك االقت٪جةط كاالقذؽالؿ أك  ٔك
٫ إذا ل٥ يك٨ الؿاكم ؛ ٧٠ة أ٩ٌ (2)٨ٔ َؿيٜ ٗي اعدم، ٚٞٮهل ٗي ٦ٕذرب

                                                                                              

، ص 2( راصٓ/ قجعةين، صٕٛؿ ، د٭ؾيت األوٮؿ، دٞؿيؿات درس اإل٦ةـ اخل٧يين، ج 1)
-147الاكٌّم، حم٧ؽٔيل، ٚٮااؽ األوٮؿ، دٞؿيؿات درس آيح اهلل اجلةاحين، ص؛ 168
ة ًيةء ادلي٨ ا٣ٕؿاٌف، د٤ٕيٞح ىلع ٚٮااؽ األوٮؿ، يف/ حم٧ؽ ٔيل الاكٌّم، ٚٮااؽ 148 ؛ ٝآ

؛ األ٩ىةرم، 1، ٬ةمل148-147األوٮؿ، دٞؿيؿات درس آيح اهلل اجلةاحين، ص
، 2حلةاؿم، ٔجؽ ال١ؿي٥، درر ا٣ٛٮااؽ، ج مؿدٌػٯ، ٚؿااؽ األوٮؿ، اإلدمةع امل٪ٞٮؿ؛ ا

؛ اهلةمٌم، حم٧ٮد، حبٮث يف ٥٤ٔ األوٮؿ، دٞؿيؿات حبر آيح اهلل الكيؽ 43-41ص 
؛ قجعةين، صٕٛؿ، لكيةت يف ٥٤ٔ الؿصةؿ، 311-319، ص4حم٧ؽثةٝؿ الىؽر، ج 

 .189-188ك 46-44ص

؛ 168، ص2ين، ج( راصٓ/ صٕٛؿ الكجعةين، د٭ؾيت األوٮؿ، دٞؿيؿات درس اإل٦ةـ اخل٧ي2)
أٝة ًيةء ادلي٨ ا٣ٕؿاٌف، د٤ٕيٞح ىلع ٚؿااؽ األوٮؿ، يف/ حم٧ؽ ٔيل الاكٌّم، ٚٮااؽ األوٮؿ، 

؛ النيغ ٔجؽ ال١ؿي٥ 1، اهلةمل148-147يح اهلل اجلةاحين، صآدٞؿيؿات درس 
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ة، أم إذا اكف ال حيِٛ كيٌجٍ يف ذا٠ؿد٫ حمذٮل اخلرب بنك وعيط،  ُن ًةث
 ٚإف أد٣ٌح وعح كأذجةر ػرب الٮاظؽ ال تن٫٤٧. يٞٮؿ اإل٦ةـ اخل٧يين 

ظٮؿ ارشٌَيح ٠ٮف اإلػجةر ظكي ة أك ظؽقي ة ٝؿيجنة ٨٦ احلف، كاإلػجةر ٨ٔ 
ٌٍ »ا٣ُؿيٜ املذٕةرؼ/  ٜاضػ يف اإلعتيٌ يف ضشٌ  ال ش ار قٖ ث اخلرب ال

ات املخكاروث أك مري املطفٜس إذا قٌػق اّكؽؼ ٌّؽبٙ إىل احلؿ،  املطفـٜ
ا مؽيتا مري اعدل أك مفت٘تؽا  غربى ةٙ حمفـٜ ٕي ا، كأٔا إذا اكف ال حمفـٜ
ةاحلػس قٖ ٌٔػٔات َررية وْْخًٜه دلاؿ، ّكػـ اضؽاز كسٜد ابل٘اء ]أم 

ٰٚؼق املٌأات  .(1)«ة٘اء اّكٌبلء[ يف 
اظؽ يف دااؿة األمٮر ٗي املذٕةرٚح كًلؾ لٟ يف دااؿة ػرب الٮٔؽـ أذجةر 

 األمٮر احلؽقٌيح ي٧ك٨ دٛكيق ثأف أذجةر ػرب الٮاظؽ ٦جين ىلع أمؿي٨/ 
. ٔؽـ ػُب٫. كالرشط األكؿ ي٧ك٨ ٧ًة٫٩ ثإظؿاز كزةٝح 0. وؽؽ ال٧يؼرًب، 5

ؿز ٚي٧ة لٮ اكف ٦ٛةد اخلرب  ة إ٧٩ة حيي ٌن الؿاكم أك ٔؽاتل٫، كالرشط اثلةين أي
رًب خيرب ٨ٔ أمٮر  ي اقت٪ذةيج. كأ٦ة إذا اكف املؼي ٚنة ٗك ا ٦ذٕةر كٝٮؿ املؼرب أمؿن

، كال ي٧ك٨ 2ح، ٚبل ٧ًةف ٣ٕؽـ ػُب٫ٗي ٦ذٕةرٚح أك اقت٪ذةصٌيح كظؽقيٌ 
٧ًةف وعح اقت٪ذةص٫ ث٧ضؿد كزةٝذ٫. ٣ ك٨ إذا ٢ٞ٩ مؼه اقت٪جةَةد٫، أك 

ح، ٚإف ٫٤ٞ٩ ٦ٕذربه ٨٦ ٬ ؾق اجل٭ح ك٬ ؾق أمٮرق كأمٮر اآلػؿي٨ ٗي ا٣ٕةديٌ 

                                                                                              

 .43-41، ص2احلةاؿم، درر ا٣ٛٮااؽ، ج

 .168، ص2( صٕٛؿ الكجعةين، د٭ؾيت األوٮؿ، ج1)

 .168، ص2ؿ الكجعةين، د٭ؾيت األوٮؿ، ج( راصٓ/ ص2ٕٛ)
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الن٭ةدة مكت٪ؽة إىل احلف ك٨٦ ٬٪ة ي٧ك٨ االظذضةج ثكبل٫٦ ٤ٔي٫. 
ؿؽ ٦ٕؿٚح ٚذٮل مؿصٓ  َي كًل٪٧ٮذج ل لٟ، ذ٠ؿكا يف ثةب االصذ٭ةد كاتل٤ٞيؽ أٌف 
اتل٤ٞيؽ خمذ٤ٛح، أظؽ٬ة الك٧ةع ٨٦ املؿصٓ ٩ٛك٫، أك الك٧ةع ٨٦ اآلػؿي٨، 

٥ ٨٦ أٌف ٚذٮل مؿصٓ اتل٤ٞيؽ أك رؤيح رقةتل٫ ا٤٧ٕ٣ ًٝج٫٤. كبةلٗؿ ٌيح املؤيؽة ٨٦ 
ح، ٣ ك٨ٌ إػجةر املؿصٓ ٩ٛك٫ أك إػجةر ٗيق ثٛذٮاق ك٦ٕؿٚذ٭ة ظؽقٌيح كاصذ٭ةديٌ 

 . ٌّٰ  ٨ٔ ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ أمؿه ظكػ
٤ي٫ ٨٧ٚ الٮاًط أٌف ابلعر ٣حف دلؿد حلةظ ٢ٞ٩ كإػجةر آراء أظؽ  ٔك

ح، ح، أك االقت٪جةَيٌ ألمٮر احلؽقيٌ املذؼىىني، ث٢ ابلعر ٩ةّؿه إىل أذجةر ا
ٌٰ أك اإلػجةر احلؽيس ا٣ٞؿيت  أك ٗي ا٣ٕةديٌح أ٩ٛك٭ة. كب٧ة أٌف اإلػجةر احلٌكػ
٨٦ احلف خيذ٤ٙ ٨ٔ اإلػجةر احلؽيس كاالصذ٭ةدم، ٚإف ٝٮؿ أ٢٬ اخلربة 
خيذ٤ٙ ٨ٔ ٝٮؿ كأػجةر املؼربي٨، ٚإف ٝٮؿ اخلربة إػجةره اصذ٭ةدم كظؽيس 

ذجةرق ث٧ة ٬ٮ ٝةا٥ ىلع احلؽس كاالصذ٭ةد ال ظّس، كب٪ةء ىلع ٬   ؾا ٚإف أل
ٚنة خلرب ال٧يؼرًب اٌلم يكٮف أذجةرق ٦ججي    ة ىلع ظفي ٩ُةؽه كّؿؼ ػةص، ػبل

 أك ظؽسو ٝؿيت ٨٦ احلف.
،  كٝخ إيٌةحظةف اآلف  ٌٰ ٌٰ أك احلؽيس ا٣ٞؿيت ٨٦ احلٌكػ ٦ٕىن احلٌكػ

لٮاظؽ ىلع ارشط ٠ٮ٫٩ ٚ٪ٞٮؿ/ ٨٦ الٮاًط أٌف املٞىٮد ٨٦ ث٪ةء أذجةر ػرب ا
ي ة ٬ٮ ٠ٮف ٦ٛةد اخلرب ٨٦ إدرااكت احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح أك احلٮاٌس ظكٌ 

٤ي٫ ٚإف ٢ٞ٩ لك ٦ة نك٫ٕ٧، ك٩ؿاق، كنن٫٧ أك ننٕؿ ث٫ َم أػجةر  ابلةَ٪ٌيح. ٔك
ٮح؛ ث٢ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إٌف اإلػجةر ظكٌ  ٌيح تن٤٧٭ة أد٣ٌح أذجةر ػرب الٮاظؽ ثًٮ

ذٕةرؼ ا٣ٕةـ ٨٦ ٝجي٢ إدراؾ ذاد٪ة، كظـ٩٪ة ٧ٔة ٫٧٤ٕ٩ ثة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم امل
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ح، ٬ٮ يف ظك٥ ح، كٝٮا٩ة كإٔٚةجلة اجلٛكة٩يٌ كٚؿظ٪ة كقةاؿ ظةالد٪ة اجلٛكة٩يٌ 
. ٣ ك٨ٌ اإلػجةر ٨ٔ املاكمٛةت اخلةٌوح ا٣يٌت حتى٢ اعدة  ٌٰ اإلػجةر احلكػ
ي ٦ٕذربة. ٣ ك٨  ثة٣رتكٌض َم م٭ةدة ظؽقٌيح ث٤عةظ ٦ٛةد٬ة أك م٧ٌٮ٩٭ة ٗك

ٝنة ك٧ُ٩نئ بكبل٦ذ٫ اجلكؽيٌح كاجلٛكٌيح، إذا اكف ال نؼه وةدٝنة كمٮزٮ
٫ ٣حف اكذثنة ٚي٧ة ٝةهل، ٣ ك٨ ٢٬ أٌف ٦س٢ ٬ ؾق ي١٧٪٪ة ظيجبؾو أف ٩ٞج٢ أ٩ٌ 

٤ى١ٌيح أـ ثة٤َح ك٩ٛكة٩ٌيح ميُة٩يٌ  ح، ٚبل ي٧ك٨ املاكمٛح ظٞيٞحه رٌبة٩ٌيح كمى
ٕؿض اخلُإ يف ٫ يف ٦إزجةت ذ لٟ ث٧ضؿد االقت٪ةد إىل كزةٝذ٫ أك ٔؽاتل٫؛ أل٩ٌ 

ذ٧ةد ىلع  دٛكي ظٞيٞح املاكمٛح، كال يي٧ك٨ ٩َف اظذ٧ةؿ اخلُإ ث٧ضؿد األ
ة إىل كزةٝذ٫ أك ٔؽاتل٫. ٣ ك٨ٌ ٬ ؾا الالكـ ال يٕين أ٩ٌ  ٞن ٫ ال ي٧ك٨ االقت٪ةد ٤ُ٦

اإلػجةر ٨ٔ املاكمٛةت اخلةٌوح كا٣يت دذعٜٞ اعدة ثة٣رتكض، ث٢ ي٧ك٨ يف 
يع ؽَّ املاكمٛح، كال١نٙ ٨ٔ اتل٪ةٝي أك ٩ٞةط  ثٕي املٮارد االظذضةج ىلع ٦ي

 اخل٢٤ األػؿل يف الك٫٦.
دٌٞؽـ أٌف اإلػجةر ٨ٔ األمٮر احلؽقٌيح أك االصذ٭ةديٌح ا٣ٞؿيجح ٨٦ احلف 
٤ٜ ىلع األمٮر ا٣ٌيت  ٦ٕذربه ٦س٢ اإلػجةر احلّس. كاحلؽس ا٣ٞؿيت ٨٦ احلف يُي

كؼةء، ٩ٕؿؼ حتٞٞ٭ة ٨ٔ َؿيٜ آزةر٬ة كلٮاز٦٭ة اخلةرصٌيح، ٨٦ ٝجي٢ ال
كال١ؿـ، كاحليةء، كالنضةٔح، كا٣ٕؽا٣ح، كاتل٭ٮر، كاجلنب، كالىرب، 
كاالقذٞة٦ح، كقةاؿ الىٛةت اجلٛكة٩ٌيح الاك٦٪ح يف اجلٛف. ك٦س٢ ٬ ؾق األمٮر 

ح ٣ ك٨ ي٧ك٨ اتلىؽيٜ ثذعٞٞ٭ة أك ٔؽ٫٦ ٨٦ ػبلؿ يٌ كإف ل٥ دك٨ ظكٌ 
٫ كدرصٚةد٫ منة٬ؽة آزةر٬ة اخلةرصٌيح. ٚةلنؼه اجلجةف دْ٭ؿ ىلع مبل٦ط كص٭

٤ي٫ ٚإف  ٔبل٦ةت اجلنب يف املٮاٝٙ اخلُية كاحلٮادث املؼيٛح، ك٬ ١ؾا. ٔك
٥ أ٩ٌ  ٫ ال ي٧ك٨ إدرا٠٭ة ثةحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح اإلػجةر ٨ٔ ٦س٢ ٬ ؾق األمٮر ٗر
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ج٢ يف ا٫ٞٛ٣  . ك٨٦ ٬٪ة دٞي ٌٰ ك٦ٕذربه ٦جةارشة، ٬ٮ يف ظك٥ اإلػجةر احلٌكػ
ح كال يٌ ة، ٦ٓ أ٩٭ة أمٮر ٗي ظكٌ الن٭ةدة ثة٣ٕؽا٣ح، كا٣ٛكٜ، كا٣كٛؿ كأ٦سةهل

 يي٧ك٨ ٦ٕؿٚذ٭ة ٦جةارشة ثةحلف.
٫ ظٌّت إذا اكف ٦ٛةد اخلرب ٨٦ املعكٮقةت كيف اخلذةـ جيؽر ا٣ٞٮؿ إ٩ٌ 

ا٣ٌيت دؽرؾ ثةحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، ٣ ك٨ٌ املؼرب ل٥ خيرب ٨ٔ ا٣ُؿيٜ املذٕةرؼ 
ؽ ٗي أم احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، كإ٧٩ة اقت٪ؽ ػربق إىل اتلؼ٧ني أك ٨ٔ ا٣ُؿ

املذٕةرٚح ٨٦ ٝجي٢ اجلٛؿ كالؿم٢ أك ٨ٔ َؿيٜ اجلٮـ، ٚؼربق ٣حف ٦ٕذربنا، 
كال ي٧ك٨ االقت٪ةد إىل ٦س٢ ٬ ؾق األػجةر يف أم ٨٦ املٕةرؼ اإلنكة٩يٌح، 

كاألا٧ح  ديجٌيح اك٩خ أـ ٗي٬ة. ك٨٦ الٮاًط أٌف االقت٪ةد إىل ٝٮؿ اجلب 
اٌلي٨ خيربكف ٨ٔ َؿؽ ػةوح ٣حف ٨٦ ٬ ؾا ا٣ٞجي٢،  املٕىٮ٦ني 

ث٢ ٬ ؾا االقت٪ةد هل أد٣ٌح ػةوح يذ٥ اتلٕؿض هلة يف ٥٤ٔ الالكـ ك٩ْؿٌيح 
 املٕؿٚح ادليجيٌح.
٫ ثةإلًةٚح إىل ارشط ٔؽا٣ح أك كزةٝح املؼرب، كقةاؿ الرشكط كاحلةو٢ أ٩ٌ 

ػرب الٮاظؽ  األػؿل املؿدجُح ثةلك٪ؽ كص٭ح الىؽكر، ينرتط ٠ؾ لٟ يف أذجةر
. كيف ظة٣ح ٠ٮف اإلػجةر ة ٝؿيجنة ٨٦ احلٌف ي ة أك ظؽقي  أف يكٮف إػجةرق ظكٌ 

ة أك ٔرب ا٣ُؿؽ ٗي املذٕةرٚح، ٚةخلرب ٗي ٦ٕذرب؛ إال إذا دٮٚؿت ٤ٔي٫ ظؽقي  
ٝؿاا٨ كمٮا٬ؽ ػةوح. ث٢ اخلرب اليكٮف ٦ٕذربنا إذا ننأ ٔرب َؿؽ ٗي 

ة ثأمٮرو  ُن  ظكيح. ٦ذٕةرٚح، ظٌّت إذا اكف مؿدج
ة ٨٦ ٝجي٢ ٠ٮف اخلرب ظكٌ  َن ة ٝؿيجنة ٨٦ ة أك ظؽقي  ي  صؽيؿ ثةل٠ؿ أٌف ارشك

احلف كاقت٪ةدق إىل ا٣ُؿؽ املذٕةرٚح ال ختذه خبرب الٮاظؽ، ث٢ جيت حتٞٞ٭ة 



 122  .......................................................  ابلةب الؿاثٓ/ ادلحل٢ اجلٞيٌل ٨٦ ٦٪ْةر ٩ْؿٌيح املٕؿٚح

ة  َن ٤ي٫ يكٮف أذجةر٬ة ٦٪ٮ ٠ؾ لٟ يف ثٌٞيح أ٩ٮاع ادلحل٢ اجلٞيل أك اخلرب. ٔك
اجل٤ٌٞيح املذٮادؿة إ٧٩ة دكٮف ٦ٕذربة  ثذعٜٞ الرشكط املؾ٠ٮرة. ك٨٦ ٬٪ة ٚةألد٣ح

 ٚي٧ة لٮ اك٩خ ظٌكٌيح أك ٝؿيجح ٨٦ احلف، كٌل٩خ مكت٪ؽة إىل ا٣ُؿؽ املذٕةرٚح.

 اهدهيو اهًكهّي ىًتخ ههىػرفة أي ًاقو هٍا؟

ؿًظخ مكأ٣ح ػبلؿ ابلعر يف ا٣ٛى٢ اثلةين ظٮؿ  كَم/ ٢٬ احلةْٚح َي
ز٩ح كظةْٚح هلة ٚعكت؟ كاآلف ةه إدرا٠ٌيح ديجذش املٕؿٚح، أـ أ٩٭ة ػة٭ة ٝٮٌ أ٩ٌ 

يي٧ك٨ َؿح ٩ْي ذاؾ الكؤاؿ يف ثةب ادلحل٢ اجلٞيل أك الن٭ةدة ك٬ٮ/ ٢٬ 
 ادلحل٢ اجلٞيٌل ٦٪ذشه ل٧٤ٕؿٚح أك ٬ٮ دلؿد ٩ة٢ٝ هلة؟

؛ ٚ٭ٮ اكحلةْٚح ال ييجذش  يجؽك أٌف ادلحل٢ اجلٞيل أك اخلرب ٣حف دحلبلن مكذٞبلن
ىل املىةدر ا٣يٌت حييك ادلحل٢ اجلٞيل أك ؛ أل٩٪ة إذا دٮٚؿ دلي٪ة َؿيٜ إ(1)املٕؿٚح

الن٭ةدة ٔ٪٭ة، ٚكٮؼ دجذَف ظةصذ٪ة إىل ادلحل٢ اجلٞيل. كالؿاكم كاملؼرب جيت 
ا  أف يكٮف ٔ٪ؽق ٦ٕؿٚح بيشء ليك يكٮف ٢ٞ٩ ذ لٟ كظاكيذ٫ لآلػؿي٨ ٦ٛيؽن
ل٧٤ٕؿٚح كي٧ك٨ اآلػؿي٨ أف يكت٪ؽكا إىل ٝٮهل أك ٠ذةثذ٫. ٣ ك٨ٌ صٮاب الكؤاؿ 

. ٚ٭ٮ إ٦ة مة٬ؽ ٕٚبلن أك  ا٣ٞةا٢/ ٨ٔ أم َؿيٜ ٩ةؿ املٕؿٚح ا٣يٌت ٔ٪ؽق، كاًطه
٤ي٫ ٚٞؽ اقذٛةد ٨٦ ظٮاق٫ ٚإػجةرق  ، أك ق٧ٓ ٝٮالن أك ٦ة مةث٫ ذ لٟ، ٔك ظةدزحن
م٭ةدة ٨ٔ َؿيٜ احلف، ال ٨ٔ َؿيٜ احلؽس كاتلؼ٧ني. كال ي٧ك٨ االقت٪ةد 

أك ا٢٧ٕ٣ إذا  إىل ٝٮؿ ال٧يؼرًب كم٭ةدد٫ كص٤ٕ٭٧ة ٦جىنن لبلٔذٞةد )اإلي٧ةف(
                                                                                              

(1) See: Robert Audi, Epistemology, p.133-135. 
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ظًؿز أك اظذي٢٧ً أف م٭ةدد٫ ٦ججٌيح ىلع احلؽس كاتلؼ٧ني. كاخلرب ٦ة ل٥ يكت٪ؽ 
ي
أ

إىل مىؽر مكذ٢ٞ اكحلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، ٚ٭ٮ ٗي ٦ٕذرب كال ي٧ك٨ االقت٪ةد 
٤ي٫ ٚإف الن٭ةدة دكٮف ٦ٕذربة يف ظة٣ح ا٩ذ٭ةا٭ة إىل مىؽر مكذ٢ٞ.  إحل٫. ٔك

ا إىل احلف ك٩َف أذجةرق ٚي٧ة لٮ اقت٪ؽ كامرتاط أذجةر اخلرب ثكٮ٫٩ مكت٪ؽن 
ا  إىل احلؽس كاتلؼ٧ني ٦ٕ٪ةق أٌف الن٭ةدة أك ادلحل٢ اجلٞيل إ٧٩ة يكٮف ٦ٕذربن

 ٚي٧ة لٮ ا٩ذُم إىل مىؽر مكذ٢ٞ. 

،  -أك الن٭ةدة  -ك٬ ؾا األو٢ يؽؿ ىلع أٌف اإلػجةر  ٣حف مىؽرنا مكذٞبلن
 ح َم ٦آػؾق.حلٌ كٌ ح، كاألدكات كاملىةدر األث٢ ٬ٮ مىؽر كأداة زة٩ٮيٌ 

كي٧ك٨ االقذؽالؿ ىلع االداعء املٕؿيف املؾ٠ٮر بنك آػؿ أك دٞؽي٥ 
االقذؽالؿ الكةثٜ ثذٞؿيؿ آػؿ. كليك ٩ى٢ إىل صٮاب وعيط ل٧٤كأ٣ح 
املؾ٠ٮرة جيت أف ٩جعر يف ادلحل٢ اجلٞيل كًليٌٛيح ننٮا٫. ٚ٪ٞٮؿ إٌف ٝٮاـ ادلحل٢ 

ٞةف ٚي٧ة لٮ اكف اجلٞيل ٬ٮ احلاكيح أك اإلػجةر، كاحلاكيح أك  ٌٞ اإلػجةر إ٧٩ة يذع
ة إىل ال٧يؼربى ٔ٪٫، كاحلاكيح إىل  هل٧ة ٦ذ٤ٕٜ. ك٨٦ ٬٪ة ٚةإلػجةر حبةصح داا٧ن
لٟ، كبؽك٩٭ة ال ي٢ٕٞ حتٜٞ اإلػجةر أك احلاكيح.  املعيك ٔ٪٫ أك املذ٤ٕٜ ٠ؾ 

 كًليٙ ل٧٤يؼرًب أك احلةْف أف يٕؿؼ املذ٤ٕٜ ٝج٢ اإلػجةر أك احلاكيح؟

 ؾا الكؤاؿ ي٧ك٨ َؿح ٔؽة اظذ٧ةالت/كيف اجلٮاب ٨ٔ ٬  

. أف يٕؿؼ ال٧يؼرًب أك احلةْف ٦ذ٤ٕٜ اخلرب أك احلاكيح ثأظؽ املىةدر 2
 كاألدكات األٌكحٌلح املذٕةرٚح.
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. أف يؽرؾ ٦ذ٤ٕٜ اخلرب أك احلاكيح ثأظؽ املىةدر كاألدكات األٌكحٌلح 1
 ٗي املذٕةرٚح.

ا إىل إػجةر كٝٮؿ اآلػؿي٨ 1 كيف الٮاٝٓ إٌف إػجةرق أك . أف يٕؿٚ٭ة اقت٪ةدن
 ظاكيذ٫ مكت٪ؽة إىل إػجةر أك ظاكيح أػؿل.

٫ يف ا٣ٛؿض اثلة٣ر ال ي٧ك٨ اقذ٧ؿار ق٤ك٤ح اإلػجةر إىل ك٨٦ الٮاًط أ٩ٌ 
٫ يف ٬ ؾق احلة٣ح ٨٣ دذعٜٞ أم ٦ٕؿٚح ٨ٔ َؿيٞ٭ة. ل لٟ ٚإف ٦ة ال ٩٭ةيح؛ أل٩ٌ 

٤ي٫ جيت أف دج ح ذِم األػجةر كاألد٣ٌ االظذ٧ةؿ األكؿ كاثلةين ٧٬ة املٕٞٮالف. ٔك
ح إىل مىؽر آػؿ ك٬ ؾا املىؽر إ٦ة ٦ذٕةرؼ أك ٗي ٦ذٕةرؼ. كبٕجةرة اجل٤ٞيٌ 

أػؿل ال٧يؼرًب إ٦ة ين٭ؽ اقت٪ةدنا إىل احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح أك إىل ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم 
أك إىل احلؽس ا٣ٞؿيت ٨٦ احلف، كإ٦ة ين٭ؽ ثٮاقُح ا٣ُؿؽ ٗي املذٕةرٚح 

٫ مؿدكد ٧٠ة ٨ٔ احلف. كاالظذ٧ةؿ اثلةين دٞؽـ أ٩ٌ كاحلؽس كاالصذ٭ةد ابلٕيؽ 
٤ي٫ ٚإف االظذ٧ةؿ األكؿ ٬ٮ املٕذرب ال ٗي.  ٩ؿل ٔك

ط الن٭ةدة ٩ة٢ٝه حه زة٩ٮيٌ  أك أداةه  كاحلةو٢ أٌف الن٭ةدة مىؽره   ، كبٕجةرة أًك
ل٧٤ٕؿٚح، ٧٠ة أٌف احلةْٚح مكذٮدىع كػـا٩ح هلة. ك٣حف أم  كمىؽره زة٩ٮمٌّ 

 كاظؽ ٦٪٭٧ة ٦٪ًذشه ل٧٤ٕؿٚح.

 ىًصأ اغتبار اهدهيو اهًكهّي 

ـٌ ك٬ٮ/ ٦ة ٬ٮ ٦جنأ أذجةر ادلحل٢  ٮع ٬ة جيت أف ٩جعر اآلف يف مًٮ
اجلٞيل؟ ث٧ة أٌف األد٣ح اجل٤ٌٞيح ا٣ٌُٕٞيح اكألػجةر املذٮادؿة أك األػجةر املعٛٮٚح 

ا ػةرصي  ثة٣ٞؿا ة ا٨ ا٣ٌُٕٞيح دٛيؽ احلٞني كا٥٤ٕ٣، ٚةٔذجةر٬ة ٣حف أمؿن ة كػةرصن
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٨ٔ ذاد٭ة، ث٧ٕىن أ٩٭ة ٣حكخ حبةصح إىل أم ٩ٮع ٨٦ ادلحل٢؛ ألف ا٣ٕٞبلء 
يؿكف أٌف ا٣ُٞٓ يف ٩ٛك٫ ٦ٕذربه ك٦ٛيؽ ل٧٤ٕؿٚح. ك٨٦ ٬٪ة ال ظةصح إىل إزجةت 

أك األػجةر املعٛٮٚح ثة٣ٞؿاا٨  أذجةر األد٣ح اجل٤ٌٞيح ا٣ٌُٕٞيح اكألػجةر املذٮادؿة
ح، كقةاؿ األد٣ح اجل٤ٌٞيح احلٞيجٌيح أك ا٣ٌُٕٞيح ثٮاقٍ ادلحل٢ املٕذرب ا٣ُٕٞيٌ 

٤ي٫ ٚإف ابلعر ظٮؿ ٦جنإ أذجةر ادلحل٢ اجلٞيل يٞذرص ىلع أػجةر  احلٞيين. ٔك
. ٨َّ أٌف ٦جنأ أذجةر٬ة أمؿه ػةريجه ّي  اآلظةد ا٣يٌت 

ػرب الٮاظؽ؟ ٢٬ ذاد٫ دٞذيض أذجةرق،  كىلع أم ظةؿ ٧ٚة ٬ٮ ٦جنأ أذجةر
ط ٢٬ أذجةر ػرب  أـ أٌف أذجةرق ٦جين ىلع ٔٮام٢ ػةرصٌيح؟ كبٕجةرة أًك
الٮاظؽ كأ٦سةهل يف ٔؿض أذجةر احلٞني كا٥٤ٕ٣ أـ يف َٮهل؟ ك٢٬ ٬ٮ ث٪ٛك٫ 
٦ٕذرب أـ أٌف أذجةرق جيت أف يجذِم إىل ا٥٤ٕ٣ كاحلٞني، كيكٮف ٦ٕذربنا يف 

 ح هل؟يٌ وٮرة ص٢ٕ احلضٌ 
يؿل اغبلٌيح ٧٤ٔةء األوٮؿ أٌف أذجةر ػرب الٮاظؽ أمؿ ػةرج ٨ٔ ذاد٫ 

ح يٌ كحيذةج إىل ادلحل٢. كببيةف آػؿ إٌف أذجةر ػرب الٮاظؽ ٩ةمئ ٨٦ ص٢ٕ احلضٌ 
ح ٦س٢ ٬ ؾا يٌ هل، كٝؽ اقذؽؿ ال١سي ٨٦ األوٮحلني ىلع إزجةت أذجةر كظضٌ 

دمةع. ٣ ك٨ٌ اجلُٞح اجلؽيؿة اخلرب ثةألد٣ح اجل٤ٌٞيح اكآليةت كالؿكايةت كاإل
ح ػرب الٮاظؽ ثْٮا٬ؿ يٌ ٫ ٠يٙ ي٧ك٨ االقذؽالؿ ىلع ظضٌ ثةال٬ذ٧ةـ َم أ٩ٌ 

اآليةت، كالؿكايةت كاإلدمةع؟ أ٦ة االدمةع ٚ٭ٮ ٣حف دحلبلن مكذٞبلن يف ٫ٞٚ 
ا  ٚنة إىل أٌف االدمةع إ٧٩ة يكٮف ٦ٕذربن النيٕح كأذجةرق يؿصٓ إىل الك٪ح. مٌة
ٚي٧ة ل٥ يك٨ حمذ٢٧ املؽرًلٌيح. كاملكأ٣ح املؾ٠ٮرة ٣حكخ ٍٚٞ حمذ٤٧ح املؽرًلٌيح، 

ي٭ة ٦ؽارؾ كأد٣ح، ك٨٦ ٬٪ة ال ي٧ك٨ اتل٧كٟ ث٢ ٬٪ةؾ يٞني ثأف ٤ٔ
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ثةإلدمةع. مٌةٚنة إىل ذ لٟ ٚإف "أذجةر ػرب الٮاظؽ" مكأ٣ح أوٮحٌلح كأذجةر 
.  اإلدمةع يف املكةا٢ األوٮحٌلح خمؽكشه

ح اخلرب؛ ثح٪٧ة يكذ٤ــ ٦س٢ يٌ كأ٦ة ٠يٙ ي٧ك٨ االقذؽالؿ ثةخلرب ىلع ظضٌ 
٥ ٨٦ وٕٮبح ٬ ؾا االماكؿ ٣ ك٨ٌ ٬ ؾا االقذؽالؿ ادلكر أك ٩تيضح ادلكر؟ ٚجةل ٗؿ

؛ أل٩ٌ  ؿ ىلع ظضٌ ظ٫٤ ممك٨ه يكذؽى ح ػرب الٮاظؽ خبرب الٮاظؽ، ث٢ ٦ة دٌؿ يٌ ٫ ل٥ ي
ىلع أذجةرق َم أػجةره ٦ذٮادؿة، كيف الٮاٝٓ اقذيًؽؿ ىلع أذجةر ػرب الٮاظؽ 

٫ ال ٦ة٩ٓ ٨٦ االقذؽالؿ ثةخلرب املذٮادؿ ىلع . ك٨٦ الٮاًط أ٩ٌ (1)ثةخلرب املذٮادؿ
ة، أ ٌن ذجةر ػرب الٮاظؽ أك ادلحل٢ اجلٞيل إذا اكف اخلرب املذٮادؿ يٞيين ادلال٣ح أي

ك٦ذٮادؿ الٮقةاٍ كاألق٪ةد كال ي٤ــ حمؾكره ٨٦ ذ لٟ. ك٨٦ ٬٪ة ي٧ك٨ 
ة ثآيةت ا٣ٞؿآف؛ ألف ق٪ؽ ا٣ٞؿآف يٞيين، كي٧ك٨ حتىي٢  ٌن االقذؽالؿ أي

جيع أٌف ٌُٕٝيح ق٪ؽ ا٣ٞؿآف ٨ٔ َؿيٜ اتلٮادؿ أك اتلعؽم. ك٨٦ ا٣ُ
ة ألف  - 2االقذؽالؿ ثآيةت ا٣ٞؿآف مرشكط ثأف دكٮف اآليةت املكذؽؿ ث٭ة ٩ى 

ة.  -ا٣ْٮا٬ؿ ال دٛيؽ احلٞني  كيف ٬ ؾق احلة٣ح ٍٚٞ يكٮف االقذؽالؿ ثةآليةت دة٦ن
ة اآليةت ٠ؾ لٟ؟ ك٢٬ ي٧ك٨ إزجةت أذجةر ػرب الٮاظؽ اٌلم ٬ٮ   ٞ ٣ ك٨ ٢٬ ظ

؟ -يٕين ّ٭ٮر اآليةت كالؿكايةت -آػؿ، أمؿه ّينه ك٦ٛيؽ ل٨ْ٤، ثأمؿو ّين 
ة ث٤عةظ ادلال٣ح يجؽك أ٩ٌ  ة َم ٣حكخ ٠ؾ لٟ -٫ إذا ل٥ دك٨ اآليح ٩ى  ٕن ، -كَج

 ٚبل ي٧ك٨ االقذؽالؿ ث٭ة.
                                                                                              

 ( أك خبرب الٮاظؽ املعٛٮؼ ثة٣ٞؿاا٨ ا٣ٌُٕٞيح. ]املرتص٥[1)
 ( ال ينرتط ذ لٟ؛ إذ يكَف زجٮت ظٌضٌيح ا٣ْٮا٬ؿ، ز٥ٌ االقذؽالؿ ثْ٭ٮر اآليح. ]املرتص٥[2)
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ة ٨ٔ ذاد٫، ي٧ك٨  ا ػةرصن كىلع أم ظةؿ ٧ٚٓ ٔؽِّ أذجةر ػرب الٮاظؽ أمؿن
ك ث٪ةءن ىلع ٬ ؾا االقذؽالؿ ىلع ظضيذ٫ كأذجةرق ثةألػجةر املذٮادؿة، ك٣ ك٨ يجؽ

ذجةر ػرب الٮاظؽ ٬ٮ ث٪ةء ا٣ٕٞبلء؛ أل٩ٌ  ٫ ي٧ك٨ االتةق أٌف أ٥٬ مىؽر أل
ا٣تن١يٟ يف دٮادؿ األق٪ةد كَجٞةت الؿكاة. إٌف قية ا٣ٕٞبلء كب٪ةا٭٥ ٝةا٧ةف 
ىلع ا٢٧ٕ٣ خبرب الٮاظؽ يف أمٮر ٦ٕةم٭٥ ك٦ٕةد٥٬ كقةاؿ مؤك٩٭٥. كل٥ ييؿدع 

يٕح، ث٢ إٌف النةرع ٠جٌٞيح ا٣ٕٞبلء يك٪ؽ إىل ٨ٔ ٬ ؾا ابل٪ةء كالكية يف الرش
٥ أ٩ٌ أػجةر اآلظةد كحيذٌش ث٭ة، ٧٠ة أ٩ٌ   .حه يٌ ٭ة ّ٪ٌ ٫ يك٪ؽ إىل ّٮا٬ؿ اجلىٮص ٗر

٦ح، ي٧ك٨ أف دُؿح ٩ْؿٌيح أػؿل كَم أٌف أذجةر كيف ٦ٞةث٢ الؿؤيح املذٞؽٌ 
ا إىل ا٣ٕٮام٢ اخلةرصٌيح. ث٢ إفٌ  ة ٔ٪٫ كمكت٪ؽن ا ػةرصن ػرب  ػرب الٮاظؽ ٣حف أمؿن

ح، َم ثأ٩ٛك٭ة َؿؽ ل٤ٮوٮؿ إىل الٮاٝٓ الٮاظؽ كقةاؿ األ٦ةرات ا٣ٕٞبلايٌ 
ٍؿض  ٔى كدٛيؽ ا٥٤ٕ٣ املذٕةرىؼ كىلع األ٢ٝ دٛيؽ اال٧َب٪ةف، ك٨٦ ٬٪ة َم يف 
ا٥٤ٕ٣ ال يف َٮهل. ٤ٚٮ أٌف النؼه اثلٞح أرمؽ اآلػؿي٨ إىل َؿيٜ يف ٦ؽي٪ح 

ةدة ال ين١ٌٮف ثكبل٫٦. جي٭٤ٮف َؿٝ٭ة، أك أػرب ث٭ُٮؿ اثل٤ش أك املُؿ، ٕٚ
رب النؼه ٨ٔ ٬ُٮؿ اثل٤ش أك املُؿ، ١ٚأف اآلػؿي٨ يؿكف ٩ـكؿ  كظي٪٧ة خيي
٤ي٫ ٩ؿا٥٬ يكذٕؽكف ل لٟ ظي٪٧ة خيؿصٮف ٨٦  اثل٤ش أك املُؿ ثأٔي٪٭٥. ٔك
٤ي٫ يذعٜٞ ا٥٤ٕ٣ لئلنكةف ٨ٔ َؿيٜ إػجةر اثلٞح. ك٨٦ الٮاًط  ٦٪ةزهل٥. ٔك

ذٕةرىؼ ال احلٞني ثةملٕىن األػه اٌلم ٬ٮ أٌف املؿاد ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ٬٪ة ٬ٮ ا٥٤ٕ٣ امل
احلٞني امل٪ُِف كالؿيةيض؛ ألف ٦س٢ ٬ ؾق ادلرصح ٨٦ املٕؿٚح ال حتى٢ ٨٦ ٦س٢ 
٥ أٌف مؿدجح أك درصح ا٥٤ٕ٣ املذٕةرؼ أك اال٧َب٪ةف أ٢ٝ ٨٦  ٬ ؾق ا٣ُؿؽ. كٗر
احلٞني، ٣ ك٨ٌ النؼه حبىٮهل ٤ٔي٫ ال حيذ٢٧ اخلبلؼ ثةل٤عةظ ا٣ٕٞبليئ، 
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٥ أٌف  ؾا ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إ٩ٌ ٗر . كب٭  ٫ ىلع أقةس اظذ٧ةؿ اخلبلؼ مٮصٮده ٚي٫ ٔٞبلن
الؿؤيح املؾ٠ٮرة يؿل ا٣ٕٞبلء ػرب الٮاظؽ كقةاؿ األ٦ةرات ا٣ٕٞبلاٌيح اكحلٞني، 
كَم َؿؽ ل٤ٮوٮؿ إىل الٮاٝٓ، كظني حتٞٞ٭ة ٔ٪ؽ٥٬ ال حيذ٤٧ٮف ػبلؼ 

. الٮاٝٓ، كىلع ٚؿض اظذ٧ةهل، ٚ٭ٮ ًبي٢ إىل درصح ال ي٭ذ٧ٮف ث٫  أوبلن
ح، ك٦٪٭ة ٫ ث٪ةء ىلع ٬ ؾا املجىن ٚإف أذجةر األ٦ةرات ا٣ٕٞبلايٌ كاحلةو٢ ٬ٮ أ٩ٌ 

ة ٨ٔ ذاد٭ة، كال ظةصح ٚي٭ة إىل ص٢ٕ احلضٌ  ا ػةرصن  ٌيح.ػرب الٮاظؽ ٣حف أمؿن
يؽاٚٓ ا٣ٕبل٦ح ا٣ُجةَجةيئ يف مؤ٣ٛةد٫ األوٮحٌلح ٨ٔ ٬ ؾق اجلْؿٌيح. ك٬ٮ 

/ ط ٩ْؿيذ٫ يف ٬ ؾا املضةؿ ٝةابلن  يًٮ
ٜاًف ىلع » اتلأمِ يف ة٘اء اّكٌبلء كإف اكف يكؽٝ أٗٛٓ يبٜ٘ف يف إضؽاز ال

ٌ٘ٛٓ... يؽكف اإلدراؾ اّنري اّكْم إدرااك قْٕيا إذا لٓ يـٛؽ  اإلضؽاز اّكْم ُّٰ
ٌٗيغٙ ؿٜٛرا يكخػ ةٙ إذ وؽض االًخطار يف ةاب اّكِٕ ىلع اّكْٓ املاٗف ٖٔ 

ٜسب اعخبلؿ ٗـا ٜدق ي ـ اّكِٕ... وطاسث اجلٌيظ ضٌيٌث ىلع وؽض كس
يف قؽض  -ٔربل  -اإلنفاف إىل اّكِٕ ةاّـٜٛر الْىـٞ أك اخلرب املٜذٜؽ ةٙ 

احلاسث إىل اّكِٕ ةاّكْٓ احلٌييق ىلع أٗٛٓ يؽكف دميف ٰذلٍ قْٕا. كٖٔ ٚ٘ا 
 .(1)«يـٛؽ أٗٛا دميكا ضشز دلكّٜث يف قؽض اٌّؽف ال يف ؼٜهل

٨٦ ٝجي٢ ػرب اثلٞح كّٮا٬ؿ  ث٪ةء ىلع رأم ا٣ٕبل٦ح ٚإف األ٦ةرات ا٣ٕٞبلاٌيح
ة؛ ألف ا٣ٕٞبلء ال يٕذ٪ٮف ثةظذ٧ةؿ اخلبلؼ ٚي٭ة. ك٦س٢ ٬ ؾق  األ٣ٛةظ دٕؽُّ ٧٤ٔن

                                                                                              

  .192-191. كص186-185ال١ٛةيح، ص( ا٣ُجةَجةيئ، حم٧ؽظكني، ظةميح 1)
 .211-198ص ك
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٫ ال ي٧ك٨ ح هلة؛ ٧٠ة أ٩ٌ يٌ األ٦ةرات اك٣ُٞٓ ٔ٪ؽ ا٣ٕٞبلء ال ي٧ك٨ ص٢ٕ احلضٌ 
ة؛ ألف اجلْةـ االصذ٧ةيع ٦جين ىلع أذجةر ٦س٢ ٬ ؾق يٌ ق٤ت احلضٌ  ٞن ح ٔ٪٭ة ٤ُ٦

ل٧٤ٕؿٚح، كبؽك٩٭ة ال يكذٌٞؿ أم ٩ْةـ اصذ٧ةيع. كي٧ك٨ اداعء  ا٣ُؿؽ املٛيؽة
أٌف احلةصح إىل املٕؿٚح احلةو٤ح ٨٦ ػرب اثلٞح أك ا٣ْٮا٬ؿ أكقٓ ثكسي ٨٦ 

ة أكقٓ كين٢٧ دلةالت كاقٕح ٌن . كٝؽ (1)احلةصح إىل احلٞني؛ ث٢ إٌف ٩ُةٝ٭ة أي
أذجةر  ٫ ثؽكفأمیض النةرع ٬ ؾا اجل٭ش ا٣ٕٞبليئ كاختؾق يف ا٢٧ٕ٣؛ أل٩ٌ 

 ا٣ْ٭ٮر ال٤ْٰٛ كػرب اثلٞح ٨٣ يٞٮـ أم ٩ْةـ اصذ٧ةيع.
٫ ث٪ةءن ىلع ٬ ؾا املجىن ٚإف أذجةر ػرب الٮاظؽ يكٮف ٦س٢ كاحلةو٢ ٬ٮ أ٩ٌ 

ة يف ظة٣ح  ٕن ٔىؿ٫ًٍ، كذ لٟ َج ا٥٤ٕ٣ كاحلٞني، ك٣حف ٬ٮ يف َٮؿ ا٥٤ٕ٣، ث٢ يف 
ة كزٞح، يثجخ األظؽاث كيٌجُ٭ة ثأ٦ةف كبنك  ُن وعيط، ٠ٮف ال٧يؼرب ًةث

ذجةر. كيف ٗي ٬ ؾق  كحيْٛ٭ة، كبك٧٤ح كاظؽة دذٮٚؿ ٚي٫ دميٓ ارشكط األ
، كبةجلتيضح ال ي٧ك٨ االقت٪ةد إحل٫.  الىٮرة يكٮف أذجةرق من١ٮٌلن

ذجةر ػرب الٮاظؽ ٬ٮ ث٪ةء ا٣ٕٞبلء،  كىلع أم ظةؿ ٚإف ادلحل٢ األويل أل
ٍؿض كب٪ةءن ىلع ٬ ؾا املجىن يكٮف ػرب اثلٞح ٦ٕذربنا؛ قٮاء ٤ٝ٪ة  ٔى إٌف أذجةرق يف 

أذجةر ػرب الٮاظؽ،  ثأفا٥٤ٕ٣ كاحلٞني، أك يف َٮهل٧ة. ٥ٕ٩ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ 
كا٣ْ٭ٮر ال٤ْٰٛ كقةاؿ األ٦ةرات ا٣ٕٞبلاٌيح دؿصٓ إىل أذجةر احلٞني كا٣ُٞٓ. 
ٚة٣ٕٞبلء ظي٪٧ة يذأم٤ٮف يؿكف أٌف ٩ْة٦٭٥ االصذ٧ةيع ال يٞٮـ ىلع احلٞني 

ٌٞ ٩ُةؽ كدااؿة األ كا٣ُٞٓ؛ ألفٌ  ٜ ٦س٢ ٬ ؾق مٮر احلٞيجٌيح ًيٞح، ك٧٤ٝة دذع
                                                                                              

 .192-191، صاملىؽر الكةثٜ( راصٓ/ 1)



 110  .......................................................  ابلةب الؿاثٓ/ ادلحل٢ اجلٞيٌل ٨٦ ٦٪ْةر ٩ْؿٌيح املٕؿٚح

ادلرصح ٨٦ املٕؿٚح يف األمٮر االصذ٧ةٌٔيح كقةاؿ األظؽاث احلٮ٦ٌيح املؿدجُح 
ثةحليةة، كاملىؽر أك ا٣ُؿيٜ األقةيٌس ل٧٤ٕؿٚح يف املٕحنح، كاالٝذىةد، 
كا٣ٞة٩ٮف، كظّت اجلْةـ كاأل٨٦ ٬ٮ ػرب الٮاظؽ كا٣ْٮا٬ؿ كقةاؿ األ٦ةرات 

ح، ك٨٦ ٬٪ة يؿل ا٣ٕٞبلء أٌف ٦س٢ ٬ ؾق ا٣ُؿؽ كاألقةحلت ٦ٕذربة. ا٣ٕٞبلايٌ 
، ٣ ك٨ٌ ا٣ٕٞبلء إ٦ٌ  ة ٔٞبلن ٥ أٌف اظذ٧ةؿ اخلبلؼ ٚي٭ة ٣حف ٦ٕؽك٦ن ة ال كٗر

٤ي٫ ٚة٣ٕٞبلء يؤ٦٪ٮف  حيذ٤٧ٮف اخلبلؼ، أك ال يٕذ٪ٮف ث٫ يف ظة٣ح اظذ٧ةهل. ٔك
االصذ٧ةيع ٤ٔي٭ة ثةٔذجةر األ٦ةرات املؾ٠ٮرة ملة يؿك٫٩ ٨٦ ٝيةـ اجلْةـ 

ي٬ة. ث٧ؼذ٤ٙ أثٕةدق ك٦يةدي٪٫ قٮاء اثلٞةٚيٌ  ح، كاألػبلٌٝيح، كاالٝذىةديٌح ٗك
ك٨٦ ٬٪ة ٚإف ٦جنأ أذجةر٬ة ٬ٮ احلةصح ا٣يٌت يؽرًل٭ة ا٣ٕٞبلء ثبل ريت. 

أذجةر األ٦ةرات ا٣ٕٞبلاٌيح يؿصٓ إىل  ٫ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأفٌ كاجلتيضح َم أ٩ٌ 
. ك٨٦ ث٪عٮ ػةٌص  ٠يٌٛيح االرصةع دذ٥ٌ  إفٌ احلٞني. كىلع أقةس ٬ ؾا اتلٞؿيؿ ٚ

ؾا اتلٞؿيؿ ال ظةصح يف أذجةر٬ة ثتذ٧ي٥ ال١نٙ أك أمٮر الٮاًط أ٩ٌ  ٫ ظٌّت ث٭ 
 ٌٞ  .(1)ٜ اجلةاحين٨٦ ٬ ؾا ا٣ٞجي٢ ٧٠ة اداعق املع

                                                                                              

 . يٞٮؿ اإل٦ةـ 116-115، ص3حم٧ؽ ٔيل ، ٚٮااؽ األوٮؿ، ج ،( راصٓ/ الاكٌّم1)
كأ٦ٌة ا٣ُؿيٞيح كالاكمٛيح، »يف ٩ٞؽ ٩ْؿيح املعٜٞ اجلةاحين ىلع أقةس ٦ج٪ةق/   اخل٧يين

ُةا٭ة  ؾق الىٛح دكٮي٪نة، ٚبل٦ٕىن إٔل ٤ٚحف ممة د٪ةهلة يؽ اجل٢ٕ ٚبلف اليشء لٮ اكف كاصؽا ل٭ 
البلاكمٛيح ذاديح ل٤نٟ،  فٌ أهلة...، كٝف ٤ٔي٫ دذ٧ي٥ ال١نٙ، كا٧٠ةؿ ا٣ُؿيٞيح، ]٧١ٚة 

« لٟ[ اجلٞىةف يف ٦ٞةـ ال١نٙ ذايت لؤل٦ةرات ال ي٧ك٨ ق٤ج٭ةال يىط ق٤ج٫، ١ٚؾ  
 [.143ك 142، ص 2]قجعةين، صٕٛؿ، د٭ؾيت األوٮؿ، ج 
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٦ية ٩ْؿٌيح ا٣ٕبل٦ح ا٣ُجةَجةيئ يف ثةب األ٦ةرات  ظةؿ ٚإفٌ  كىلع أٌم 
 دٛيؽ ا٥٤ٕ٣ املذٕةرؼ أك اال٧َب٪ةف ىلع أ٢ٌٝ ٭ة أ٩ٌ ا٣ٕٞبلاٌيح ك٦٪٭ة ػرب الٮاظؽ 

٭ة حتذةج إىل ص٢ٕ ليك يأيت اجلٞةش يف أذجةر٬ة أك أ٩ٌ  ٭ة دٛيؽ ا٨ْ٣ٌ دٞؽيؿ، ال أ٩ٌ 
٤ي٫ ٚإفٌ يٌ احلضٌ  األ٦ةرات ا٣ٕٞبلاٌيح اك٥٤ٕ٣ كاحلٞني كي٧ك٨ االظذضةج  ح. ٔك

كدٕةم٢ ٭ة دٛيؽ ٬ ؾق املؿدجح ٨٦ املٕؿٚح. ث٭ة. كقية ا٣ٕٞبلء مة٬ؽة ىلع أ٩ٌ 
ا٣ٕٞبلء ٦ٓ ػرب الٮاظؽ ٠ُؿيٞح دٕةم٤٭٥ ٦ٓ قةاؿ ا٣ُؿؽ املٛيؽة ل٥٤ٕ٤. ٚإذا 
ا إىل ػرب اثلٞح، ٤٧ٕٚ٪ة ٬ ؾا ٦ربره ٔ٪ؽ ا٣ٕٞبلء، كبٮاقُذ٫  ٧ٝ٪ة ثة٢٧ٕ٣ اقت٪ةدن

ح، ح، كاتلةرخييٌ ح، كا٣ٞة٩ٮ٩يٌ ٩ٮٚؿ أكرث اظذيةصةد٪ة احلٮ٦ٌيح قٮاء االٝذىةديٌ 
ي٬ةح، كالٮَ٪يٌ كا٣ٕةمليٌ  ٪ة حنى٢ ٔرب ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ ىلع . كذ لٟ ٨٦ ٝجي٢ أ٩ٌ ح ٗك

ٌيح امل٤ٕٮ٦ةت املؿدجُح ثأقٕةر الك٤ٓ، كظة٣ح ا٣ُٞف، كامل٤ٕٮ٦ةت ا٣ُجٌ 
ة لٮ اكف ٨٦ الرضكرٌم أف ٩ٕذ٧ؽ يف ٦س٢ ٬ ؾق األمٮر يٌ كالىعٌ   ٞ ح كأ٦سةهلة. ظ

ٍٚٞ ىلع احلٞني ثةملٕىن األػه أك احلٞني امل٪ُِف كالؿيةيض، ٧ٚةذا قيعؽث؟ 
ة؟  ك٢٬ ذ لٟ ممك٨ أقةقن

ة، كًلؾ لٟ َؿيٞح النةرع يف  ٌن كيجؽك أٌف ٬ ؾا ابل٪ةء ٩ةؿ دأييؽ الرشع أي
األظاكـ صؿت ىلع ٬ ؾا امل٪ٮاؿ. ٤ٚٮ كصت ٦ٕؿٚح دميٓ أٝكةـ الرشيٕح ثةحلٞني 
ؽيٌح؟  ٞى ثةملٕىن األػه، ٚ٭٢ يكذُيٓ أظؽه الٮوٮؿ إىل قٮل ثٌٕح أوٮؿ خى

ؽيٌح دكف دراقح ك٢٬ يكذُيٓ اع٦ح اجلةس الٮوٮؿ  ٞى ٕى إىل ٬ ؾق األوٮؿ ا٣
 ا٤ٛ٣كٛح كا٣ربا٬ني ا٤ٛ٣كٌٛيح ا٣يٌت حتذةج إىل قجني ٦ذ٧ةٌديٌح؟

ح ػرب الٮاظؽ كقةاؿ األ٦ةرات يٌ الؿؤيح املؾ٠ٮرة يف ثةب ظضٌ  ك٨٦ ٬٪ة ٚإفٌ 
ـ رؤيح أقةقٌيح يف دلةؿ أذجةر ػرب الٮاظؽ، كا٣ْٮا٬ؿ كأ٦سةهلة، ا٣ٕٞبلاٌيح دٞؽٌ 
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ح، قٮاء أ٦ةـ ٦٪٭ش صؽيؽ يف ٩ْؿٌيح ٦ٕؿٚح ا٣ٌٞةية ابلىٕؽيٌ ث٢ دٛذط ابلةب 
أـ ٗي٬ة. كىلع ٬ ؾا األقةس دٛيؽ األ٦ةرات ا٣ٕٞبلاٌيح  اك٩خ ٌٝةية ديجٌيحن 

ؽُّ ث٪ٛك٭ة أداة كمىؽرنا ل٧٤ٕؿٚح. ك٨٦ ٬٪ة  ا٥٤ٕ٣، أك ىلع األ٢ٝ اال٧َب٪ةف كدٕي
ا ل٧٤ٕؿٚح ال يٮصؽ اظذ٧ةؿ اخل بلؼ ٚي٫ أك ال يكٮف ػرب الٮاظؽ مىؽرنا ٦ٛيؽن

ؾا االظذ٧ةؿ. كيف ٬ ؾق احلة٣ح كب٘ي اجلْؿ ٨ٔ رضكرة ا٩ذ٭ةء لك  ذىن ث٭  يٕي
ح ٨٦ ٝجي٢ حلٌ دحل٢ ٩ٞيل بنك اعـ، كػرب الٮاظؽ بنك ػةص إىل املىةدر األكٌ 

احلٮاس، ٚإف ػرب الٮاظؽ كقةاؿ األ٦ةرات ا٣ٕٞبلاٌيح ٦ٕذربة ث٪ٛك٭ة يف ٩ْؿ 
٫/ ا٧٤ٕ٣ةء يف ٥٤ٔ األوٮؿ اٌلي٨ يٕذٞؽكف ثأ٩ٌ  ا٣ٕٞبلء. ك٬ ؾا ػبلٚنة لؿأم اع٦ح

ال دذعٜٞ ٨ٔ َؿيٜ ػرب الٮاظؽ ٦ٕؿٚحه ٦ٕذربةه اال إذا د٥ إزجةت أذجةرق ٨ٔ 
َؿيٜ دحل٢ ٦ٕذرب كيٞيين، ٣ ك٨ٌ الؿؤيح املؾ٠ٮرة دؿل أٌف ػرب الٮاظؽ كقةاؿ 
 األ٦ةرات ا٣ٕٞبلاٌيح ٦ٕذربة ٦س٢ ا٣ُٞٓ ٨٦ ص٭ح أٌف أذجةر٬ة ٣حف حبةصح إىل

٫ ث٪ةءن ىلع ٬ ؾق اجلْؿٌيح ي٧ك٨ ل٤نةرع أف يؿدع كي٪ُم يف اجل٢ٕ. ٥ٕ٩ يجؽك أ٩ٌ 
٥ أ٩ٌ  ٫ ال ي٧ك٨ ثٕي املٮارد، كحيك٥ ثٕؽـ أذجةرق يف ثٕي املضةالت؛ ٗر

٧ٔبلن الؿدع كاجلِم امل٤ُٜ بكجت احلةصح إىل ٬ ؾا ا٣ُؿيٜ. كاألمؿ ٠ؾ لٟ يف 
قةاؿ اإل٦ةرات ا٣ٕٞبلاٌيح ٨٦ دلةؿ ا٣ُٞٓ، كال ٚؿؽ ثني ا٣ُٞٓ كػرب الٮاظؽ ك

٬ ؾق اجل٭ح؛ ألف أذجةر٬ة كظضيذ٭ة ي٧ك٨ الؿدع ٔ٪٭ة يف ثٕي املٮارد. ك٨٦ 
ذجةر ٨ٔ يٞني النؼه  ع آػؿ يكذُيٓ ق٤ت األ ٬٪ة ٚإف النةرع أك أم مرشِّ
الٮقٮاس، كا٣ُٞٓ احلةو٢ ٨٦ ا٣ٞيةس ا٣ِٛٞم، كُٝٓ ا٣ُٞةع أك النؼه 

ةو٢ ٨٦ أقجةب ٗي اعديٌح ٨٦ ٝجي٢ اجلٛؿ اٌلم جيــ ألدین قجت كاحلٞني احل
ح ا٣ُٞٓ كأذجةرق يٌ كالؿم٢ كالؿؤية. ك٬ ؾا األمؿ ال يؤدم إىل أف دكٮف ظضٌ 
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حبةصح إىل اجل٢ٕ. ك٬ ١ؾا اليبذين أذجةر ا٣ُٞٓ ىلع اجل٢ٕ ٧٠ة أٌف أذجةر 
٤ي٫ ٚإف إماكف الؿدع أك ٩َف  األ٦ةرات ا٣ٕٞبلاٌيح ٣حف حبةصح إىل ص٢ٕ. ٔك

ذجةر  يف ثٕي املٮارد ال ي٧٪ٓ أف دكٮف ٦ٕذربة ٔ٪ؽ ا٣ٕٞبلء يف اجل٤٧ح. األ
كػرب الٮاظؽ ٨٦ ٬ ؾق اجل٭ح ٦س٢ ادلحل٢ اجلٞيل املذٮادؿ ث٢ ٦س٢ ادلحل٢ ا٣ٕٞيل 
٫٤٧ ٩ْي ٢٧ٔ احلٞني؛ ث٢ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إٌف دكر ػرب الٮاظؽ يف  ا٣ُٞع، ٔك

ؾا ي٧ك٨ احليةة اإلنكة٩ٌيح ث٧ؼذ٤ٙ أثٕةد٬ة أكقٓ كأمؽ دأزينا ٨٦  احلٞني. كب٭ 
 االظذضةج ث٫ كاالقت٪ةد إحل٫.

كيف اخلذةـ يججيغ أف ٩جج٫ ىلع أٌف ٠ٮف أذجةر اخلرب كقةاؿ األ٦ةرات 
ا٣ٕٞبلاٌيح ٩ةمبنة ٨٦ ادلاػ٢ أك ٨٦ اخلةرج ال يٕين ثةلرضكرة أٌف ٠ٮ٫٩ ٩ةمبنة 
 ٨٦ ادلاػ٢ مكةكؽ لادحذ٫ كال  ٠ٮ٫٩ ٩ةمبنة ٨٦ اخلةرج مكةكؽ ٣ٕؽـ ذادحذ٫؛

، ك٣حكخ ذادٌيح ل٤ُٞٓ كاحلٞني. كذ لٟ ث٢ إٌف احلضٌ  ٌيح يف لكي٭٧ة أمؿه أذجةرمٌّ
ذجةر كاحلضٌ  ٌيح أمؿه ػبلٚنة ل٤اكمٌٛيح أك ا٣ُؿيٌٞيح ا٣يٌت َم ذادٌيح هل، ٚةأل

ي دكٮييني  ترشيعٌّ  ٤ي٫ ٬٪ةؾ اػذبلؼ ٗك ، كبةجلتيضح ٣حكة ذاديةف هل. ٔك
ٚنة ل٤اكمٌٛيح َم حلضٌيح/ ٚةحلضٌ كد٧ةيـ أقةيٌس كًلجي ثني الاكمٌٛيح كا ٌيح ػبل

٤ي٫ ٚإفٌ  كوٙ ترشيع ٗي دكٮيين ال يي٧ك٨ أف دكٮف ذادٌيحن   ل٤ُٞٓ. ٔك
ٙه أذجةرمٌّ يٌ احلضٌ  كال ٚؿؽ ٨٦ ٬ ؾق اجل٭ح ثني ا٣ُٞٓ كاأل٦ةرات  ح كو

ح ا٣ُٞٓ أك احلٞني ٣حف ث٧ٕىن أ٩٭ة يٌ أذجةرٌيح ظضٌ  ح. كًل٧ة دٌٞؽـ ٚإفٌ ا٣ٕٞبلايٌ 
ة؛ ألف ق٤ج٭ة بنك ٤ُ٦ٜ ٗي ممك٨ أك ٗي ٦ٕٞٮؿ.  مم١٪ح الك٤ت ٞن ٤ُ٦

ح أك احلة٠ٮٌيح أك ا٣ُؿيٌٞيح ىلع رأي٪ة ذادٌيح ل٤ُٞٓ، الاكمٛيٌ  مٌةٚنة إىل ذ لٟ ٚإفٌ 
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٣ ك٨ٌ ٦ُةثٞذ٫ ل٤ٮاٝٓ ٣حكخ ذادٌيح هل؛ ألف احلٞني أك ا٣ُٞٓ ٣حف داا٥ اإلوةثح 
ة إىل الٮاٝٓ، ث٢ أظية٩نة يكٮف ص٭بلن  ، إال إذا اكف 1 مؿًٌلجنةكال يٮو٤٪ة داا٧ن
٫ اعدة ال يٞىؽكف يف املٞىٮد ٦٪٫ احلٞني ثةملٕىن األػه. ك٨٦ الٮاًط أ٩ٌ 

 ٥٤ٔ األوٮؿ كابلعٮث املؿدجُح ث٫ ٬ ؾق املؿدجح ٨٦ املٕؿٚح.

 اهًتيحة

٬٪ةؾ ال١سي ٨٦ ابلعٮث املٕؿٌٚيح ا٣يٌت دؽكر ظٮؿ ادلحل٢ اجلٞيل ي٧ك٨ 
ا٣ٛى٢ أ٣ٞي٪ة ٩ْؿة اعثؿة ىلع أ٥٬ د٤ٟ َؿظ٭ة ىلع َةك٣ح ابلعر. كيف ٬ ؾا 

ابلعٮث إذ ثؽأ٩ة ثإيٌةح ظٞيٞح ادلحل٢ اجلٞيل كدٕؿي٫ٛ، ز٥ٌ حبس٪ة كظ٤ٌ٤٪ة ث٪ةء 
أك ٔؽـ ث٪ةء أذجةرق ىلع االقت٪ذةج، ز٥ حبس٪ة د٧ةيـ ادلحل٢ اجلٞيل ٨ٔ 

٪ة ح، ثحٌ ح اجل٤ٞيٌ ح. كيف اخلُٮة البلظٞح كبٕؽ ثيةف ادلرصح املٕؿٌٚيح لؤلد٣ٌ املؿصٕيٌ 
أ٥٬ ارشكط أذجةر٬ة ككو٤٪ة إىل ٩تيضح كَم أٌف اخلرب املكت٪ؽ إىل االصذ٭ةد، 
كاالقت٪جةط كاحلؽس، أك اخلرب املكت٪ؽ إىل ا٣ُؿؽ ٗي املذٕةرٚح كا٣ٕةديٌح ال 
ا إىل احلف أك  يكٮف ٦ٕذربنا، كاملٕذرب ٨٦ ادلحل٢ اجلٞيل ٬ٮ ٦ة اكف مكت٪ؽن

 ٝؿيت ٨٦ احلف ٍٚٞ.
ز٥ َؿظ٪ة مكأ٣ح ٢٬ ادلحل٢ اجلٞيل ٦٪ذشه ل٧٤ٕؿٚح أـ ٩ة٢ٝه هلة؟ ككو٤٪ة إىل 
ؾا ٚإف ادلحل٢ اجلٞيل  ٩تيضح كَم أٌف ٬ ؾا اجلٮع ٨٦ ادلحل٢ ٩ة٢ٝ ل٧٤ٕؿٚح. كب٭ 
ا ٚي٧ة لٮ ا٩ذُم إىل مىؽر مكذ٢ٞ، ك٨٦ ٬٪ة ٚ٭ٮ ث٪ٛك٫  إ٧٩ة يكٮف ٦ٕذربن

                                                                                              

 ٬.ش. 1365( راصٓ/ ظكني زادق، حم٧ؽ، دراقةت يف أوٮؿ ا٫ٞٛ٣، ٠ؿاس درايس،  1)
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، ث٢ ٬ٮ مىؽر كأداة زة٩ٮٌيح   ح.حلٌ يؽ٫٧ٔ املىةدر األكٌ ٣حف مىؽرنا مكذٞبلن
كيف اخلذةـ حبس٪ة ٦جنأ أذجةر ادلحل٢ اجلٞيل اع٦ح، كػرب الٮاظؽ ػةوح، 
ككو٤٪ة إىل ٩تيضح كَم أٌف ٦جنأ أذجةر ػرب الٮاظؽ اكخلرب املذٮادؿ كقةاؿ 
األ٦ةرات ا٣ٕٞبلاٌيح ٬ٮ أمؿه داػيل كب٤عةظ ث٪ةء ا٣ٕٞبلء. كيف ٩ْؿ ا٣ٕٞبلء ال 

٥ ٨٦ أ٩ٌ  يٮصؽ د٧ةيـ ثني ا٣ُٞٓ ٫ ك٦س٢ ٬ ؾق األ٦ةرات ٨٦ ٬ ؾق اجل٭ح. كىلع الٗؿ
ح ٨٦ ٝجي٢ احلٮاٌس ا٣ْة٬ؿٌيح، حلٌ جيت أف يكت٪ؽ ٬ ؾا املىؽر إىل املىةدر األكٌ 

ٔىٍؿض ا٣ُٞٓ أك احلٞني، ال يف َٮهل. كا٣ٕٞبلء ٧٠ة يٌٕؽكف  ٣ ك٨ٌ أذجةرق يف 
ا ل٥٤ٕ٤ كاملٕؿٚح، ١ٚؾ لٟ ٔ٪ؽ٥٬ األ٦ ةرات ا٣ٕٞبلاٌيح ا٣ُٞٓ ٦ٕذربنا، ك٦ٛيؽن

 ٩ْي ػرب الٮاظؽ كّٮا٬ؿ األ٣ٛةظ.
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 ٥٤ٔ إىل ٦ؽػ٢" ]٬ي٤اگرد م٪ةيس ركاف ز٦ي٪٫" كآػؿكف،. اؿ ريذة ادكيجكٮف، .18

 رمؽ، ٔرشة، الكةدقح ا٣ُجٕح كآػؿكف، ثؿا٬ين ٩ِف حم٧ؽ دؿدمح ،[هلي٤ضةرد اجلٛف
 .ش.1381٬ َ٭ؿاف،

 ارشح] "احلك٥ ٚىٮص ثؿ یرصيٝ ٦ٞؽ٫٦ ارشح" ادلي٨، صبلؿ قيؽ اآلمتيةين، .19
 َ٭ؿاف، ٠جي، أ٦ي اثلةثلح، ا٣ُجٕح ،[احلك٥ ٚىٮص ىلع ا٣ٞيرصم ٦ٞؽ٦ح
 .ش.1374٬

 .ؽ.1345٬ دؿًليح، األ٩ْةر، ٦ُة٣ٓ حم٧ٮد، ادلي٨ م٧ف وٛ٭ةين،اال .24
 .ؽ.1445٬ ثيكت، ال١ذت، اعل٥ كرقٮ٫٦، ظؽكدق يف ا٣ٛةرايب صٕٛؿ، يةقني، آؿ .21
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 ٠ٮربةف، ٬رنم دىعيط األ٩ٮار، ك٦٪جٓ األرسار صة٦ٓ ظيؽر، الكيؽ اآلميل، .22
 ،ٚؿانك٫ م٪ةیسؿافيا كاجن٨٧ كٚؿ٬٪یگ ٤ًٔم ا٩تنةرات ارشًلخ اثلة٩يح، ا٣ُجٕح
 .ش.1368٬ َ٭ؿاف،

 اإلقبليٌم، ا١ٛ٣ؿ دل٧ٓ اثلة٩يح، ا٣ُجٕح األوٮؿ، ٚؿااؽ مؿدیض، النيغ األ٩ىةرم، .23
 .ؽ.1422٬ ٥ٝ،

 .ؽ.1374٬ ٥ٝ، مىُٛٮم، األوٮؿ، ٚؿااؽ مؿدیض، النيغ األ٩ىةرم، .24
 ٥٤ٔ" ]دراؾاك ظكةسا م٪ةیسركاف" پ٪ةَم،ػؽا ٠ؿي٥ كحم٧ؽحم٧ٮد  االيؿكاين، .25

 .٬ل 1371 َ٭ؿاف، ق٧خ، ،[كاإلدراؾ اإلظكةس ٩ٛف
 نرش مؿًلـ ػؿمنةَم، ادلي٨ ث٭ةء دؿدمح ،[كادلي٨ ا٥٤ٕ٣" ]كدي٨ ٥٤ٔ" ثةربٮر، .26

 .ش.1362٬ َ٭ؿاف، ،دانناگٍم
 اتلأقحكيح ا٣ٞؿاءات" ]حمكٮس ص٭ةف ثةب در ی٦ج٪ةگؿك ی٬ة ٝؿااخ" صٮف، ثةلٟ، .27

 در ثجيةدي٨ ٦ٛة٬ي٥/ أ٣ٛني ثبل٩تي٪ضة،"يف ،[املعكٮس ا٣ٕةل٥ دلةؿ يف
 ٠ٮزؿ، زادق، حم٧ؽظكني دؿدمح ،[املٕؿٚح ٩ْؿٌيح يف أقةقٌيح ٦ٛة٬ي٥" ]م٪ةيس ٦ٕؿٚخ

 .ش.1382٬ ٥ٝ،
 وٛ٭ةف،ا وٛ٭ةف،ا صة٦ٕح اثلة٩يح، ا٣ُجٕح املٕذرب، ا٣ربٌلت، أثٮ ابل٘ؽادم، .28

1373. 
 يف أقةقٌيح ٦ٛة٬ي٥" ]م٪ةيس ٦ٕؿٚخ در ثجيةدي٨ ٦ٛة٬ي٥" كأػؿكف، أ٣ٛني ثبل٩تي٪ضة، .29

 .ش.1382٬ ٥ٝ، ٠ٮزؿ، زالؿ زادق، حم٧ؽظكني دؿدمح ،[املٕؿٚح ٩ْؿٌيح
 ،[كاإلدراؾ اإلظكةس ٩ٛف ٥٤ٔ" ]كدرؾ اظكةس م٪ةيس ركاف" ٦٭ؽم، ث٪ةب، .34

 .ش.1381٬ َ٭ؿاف، دا٩ة،
 ٔيل الكيؽ دىعيط ،[ا٥٤ٕ٣ ٦ٕيةر" ]دانل ٦ٕيةر" أمحؽ، ث٨ ٩ِف ٔيل ابل٭ج٭ةين، .31

 .ش.1377٬ َ٭ؿاف، ثجيةف، ابل٭ج٭ةين، املٮقٮم
 َ٭ؿاف، َ٭ؿاف، صة٦ٕح ٦جنٮرات املُ٭ؿم، مؿدیض دىعيط اتلعىي٢، ث٭٧٪يةر، .32

 .ش.1349٬
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 ادلي٨ ُٝت/ يف األ٩ٮار، ٦ُة٣ٓ ٨٦ األ٩ٮار َٮا٣ٓ اهلل، ٔجؽ ادلي٨ ٩ةرص ابليٌةكم، .33
 [.دةريغ ثبل] ٥ٝ، جنَف، ٠ذب امل٪ُٜ، يف املُة٣ٓ ارشح الؿازم، حم٧ؽ

 [.دةريغ ثبل] ثيكت ا١ٛ٣ؿ، دار ال١ربل، الكنن احلكني، ث٨ أمحؽ ابلي٭ِف، .34
 ادلي٨  صبلؿ قٌيؽ/ يف ،[الٮاصت إزجةت" ]كاصت ازجةت" رصجٕيل، مبل اتلربيـم، .35

 ظ٧١ةء مؤ٣ٛةت ٨٦ خمذةرات" ]ؿافيا ا٣ُم یظ٧١ة آزةر از ٦٪ذؼجةیت" ،اآلمتيةين
عح، اثلة٩يح ا٣ُجٕح ،[اإلهليني إيؿاف ٌٞ  إقبليٌم، دج٤ي٘ةت دٚرت ا٩تنةرات مؿًلـ امل٪
 .ش.1378٬ ٥ٝ،

 ا٩تنةرات ٧ٔية، الؿمح ٨ ٔجؽ حتٞيٜ املٞةوؽ، ارشح ادلي٨، قٕؽ اتلٛذةزاين، .36
 .ؽ.1449٬ ٥ٝ، الؿيض، الرشيٙ

ح ٔيل، حم٧ؽ اتل٭ة٩ٮم، .37  ٔيل حتٞيٜ كا٤ٕ٣ٮـ، ا٣ٛ٪ٮف اوُبلظةت ٠نةؼ مٮقٔٮ
 .ـ 1996 ثيت، ٩ةارشكف، بل٪ةف م١ذجح دظؿكج،

 ٥ٝ، الؿيض، الرشيٙ املٮاٝٙ، ارشح حم٧ؽ، ث٨ ٔيل ادلي٨ ارشيٙ قيؽ اجلؿصةين، .38
 .ؽ.1449٬

 مرص، الكٕةدة، ٦ُجٕح املٮاٝٙ، ارشح حم٧ؽ، ث٨ ٔيل ادلي٨ ارشيٙ قيؽ اجلؿصةين، .39
 .ـ1947

 ،[ا٣ٞؿآف يف املٕؿٚح ٥٤ٔ" ]ٝؿآف در م٪ةیس م٪ةػخ" اهلل، ٔجؽ اآلميل، اجلٮادم .44
 [.دةريغ ثبل] ٥ٝ، ٥ٝ، ٧٤ٔي٫ ظٮزق ٦ؽيؿيخ مؿًلـ

 .ش.٬ 1378 ٥ٝ إرساء، ،[ا٣ٞؿآف يف ا٣ُٛؿة" ]ٝؿآف در ُٚؿت" اهلل، ٔجؽ اآلميل، اجلٮادم .41
 ٦٪ذؼجةیت" اآلمتيةين، ادلي٨ صبلؿ قيؽ/ يف احلٞني، مكةلٟ رقة٣ح م٧كة، مبل اجليبلين، .42

 ا٣ُجٕح ،[اإلهليني إيؿاف ظ٧١ةء مؤ٣ٛةت ٨٦ خمذةرات" ]ؿافيا ا٣ُم یظ٧١ة آزةر از
 .ش.٬ 1378 ٥ٝ، إقبليٌم، دج٤ي٘ةت دٚرت ا٩تنةرات مؿًلـ اثلة٩يح،

. ع دؿدمح ،[الٮقيُيح ا٤ٛ٣كٛح ركح" ]ةكقُ ٝؿكف ٤ٚ٫كٛ ركح" إديةف، صي٤كٮف، .43
 .ش.٬ 1366 ،٥ٝ ،ٚؿ٬٪یگ كحتٞيٞةت ٦ُة٣ٕةت مؤقك٫ داكدم،

 ،[الٮقُٯ ا٣ٞؿكف يف كالٮيح ا٢ٕٞ٣" ]ةكقُ ٝؿكف در ككیح ٢ٞٔ" إديةف، صي٤كٮف، .44
 .ش.٬ 1371 َ٭ؿاف، ا٣ٕةل، كاتل٤ٕي٥ اثلٞةٚح كزارة ،پةزكّف م٭ؿاـ دؿدمح
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 اثلة٩يح، ا٣ُجٕح ،[اجلْؿم ا٢ٕٞ٣ حبٮث" ]٩ْؿم ٢ٞٔ ٬ةم اككش" ا٣يدم، احلةاؿم .45
 .ش.٬ 1364 َ٭ؿاف، ا٩تنةر، ق٭ةيم ارشًلخ

 ا٥٤ٕ٣ ٨٦ تؿيب صة٩ت" ]ظٌٮرل ٥٤ٔ از تؿیب الص٪ج٫" ٦٭ؽم، ا٣يدم، احلةاؿم .46
 .ش.٬ 1384 ،7ك 3 ا٣ٕؽد ذ٨٬، دل٤ح ٦يم، حمك٨ الكيؽ دؿدمح ،[احلٌٮرٌم 

 [.دةريغ ثبل] ٥ٝ، ٦٭ؿ، األوٮؿ، درر ال١ؿي٥، ٔجؽ احلةاؿم، .47
 كاتلضؿبح املاكمٛح" ]ديين كتؿب٫ ماكم٫ٛ" ٌٝم، كحمك٨ حم٧ؽ زادق،ظكني .48

 .ش.٬ 1375 ،19 ا٣ٕؽد ٦ٕؿٚخ، م٭ؿيح ،[ادليجٌيح
 يف ٦ٞةر٩ح دراقح" ]٦ٕةرص م٪ةیس ٦ٕؿٚخ در ُفيدُج پژك٬یش" ،زادق، حم٧ؽظكني .49

 1382 ٥ٝ، كابلعر، ل٤ذ٤ٕي٥  اخل٧يين اإل٦ةـ مؤقكح ،[املٕةرصة املٕؿٚح ٩ْؿٌيح
 .ش.٬

 كاتلعؽيةت املٕؿٚح حت٤ي٢" ]٦ٕةرص ٬ةم كچةلل ٦ٕؿٚخ حت٤ي٢" ،زادق، حم٧ؽظكني .54
 .ش.٬ 1386 ػؿيٙ ،17ا٣ٕؽد ،"٤ٚكٍف ٦ٕؿٚخ" ٚى٤يح[. املٕةرصة

 يف ٦ؽػ٢" ]ديىن ٦ٕؿٚخ ك٦جةین م٪ةیس ٦ٕؿٚخ ثؿ یدرآ٦ؽ" ،زادق، حم٧ؽظكني .51
  اخل٧يين اإل٦ةـ مؤقكح اثلة٩يح، ا٣ُجٕح ،[ادليجٌيح املٕؿٚح كأقف املٕؿٚح ٩ْؿٌيح
 .ش.٬ 1385 ٥ٝ، كابلعر، ل٤ذ٤ٕي٥

 ٚى٤يح ،[كا٣جكبيح الن١ٮًليح" ]ییگؿا خيكنكب خيماك٠" ،زادق، حم٧ؽظكني .52
 .ش.٬ 1383 ػؿيٙ ،5ا٣ٕؽد ،"٤ٚكٍف ٦ٕؿٚخ"

" مك٧٤ةفم٪ةقةف ٦ٕؿٚخ ٦٪ْؿ از ٦ٛة٬ي٥ ث٪ؽم َج٫ٞ" ،زادق، حم٧ؽظكني .53
 الن٭ؿيح،" ٦ٕؿٚخ" دل٤ح ،[املك٧٤ني٩ْؿٌيح املٕؿٚح  ٧٤ٔةء رأم يف املٛة٬ي٥ دى٪يٙ]

 .ش.٬ 1384 ،99 ا٣ٕؽد
 ٔٞيل، ٦ٕةرؼ ،[املٕؿٚح ٔٞبل٩يح" ]٦ٕؿٚخ ٔٞبل٩يخ" ،زادق، حم٧ؽظكني .54

 .ش.٬ 1386 ويٙ ،6ا٣ٕؽد
 ٠ذةب، ثٮقذةف اثلةثلح، ا٣ُجٕح ،[ادلي٨ ٤ٚكٛح" ]دي٨ ٤ٚك٫ٛ" ،زادق، حم٧ؽظكني .55

 .ش.٬ 1388 ٥ٝ،
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 الؿاثٕح، ا٣ُجٕح ،[ادليجٌيح املٕؿٚح أقف" ]٦جةین ٦ٕؿٚخ ديىن" ،زادق، حم٧ؽظكني .56
 .ش.٬ 1381 ٥ٝ، كابلعر، ل٤ذ٤ٕي٥  اخل٧يين اإل٦ةـ مؤقكح

 ،[ا٣برشيح املٕؿٚح أقف" ]٬ةزيؿقةػخ برشم؛ ٦ٕؿٚخ" ،زادق، حم٧ؽظكني .57
 .ش.٬ 1388 ٥ٝ، كابلعر، ل٤ذ٤ٕي٥  اخل٧يين اإل٦ةـ مؤقكح

 ا٣ٕٞبل٩يح ؛ادليجٌيح املٕؿٚح" ]ك٦٪ةثٓ ٔٞبل٩يخ ديىن؛ ٦ٕؿٚخ" ،حم٧ؽزادق، ظكني .36
 .ش.٬ 1389 ٥ٝ، كابلعر، ل٤ذ٤ٕي٥  اخل٧يين اإل٦ةـ مؤقكح، [كاملىةدر

"٦ٕؿٚخ م٪ةيس" ]٩ْؿٌيح املٕؿٚح[، ا٣ُجٕح احلةديح ٔرشة،  ،زادق، حم٧ؽظكني .59
 ٬.ش. 1385ل٤ذ٤ٕي٥ كابلعر، ٥ٝ،  مؤقكح اإل٦ةـ اخل٧يين 

 يف كالاكٚيح الرضكرٌيح املٕؿٚح" ]دي٨ در كٌلىف الزـ ٦ٕؿٚخ" ،زادق، حم٧ؽظكني .64
 .ش.٬ 1384 ربيٓ ،7ا٣ٕؽد ،"٤ٚكٍف ٦ٕؿٚخ" ٚى٤يح ،[ادلي٨

 يف كالاكٚيح الرضكرٌيح املٕؿٚح" ]دي٨ در كٌلىف الزـ ٦ٕؿٚخ" ،زادق، حم٧ؽظكني .61
 .ش.٬ 1387 ٥ٝ، كابلعر، ل٤ذ٤ٕي٥  اخل٧يين اإل٦ةـ مؤقكح ،[ادلي٨

 ،[ادليجٌيح ا٣ٌٞةية وؽؽ ٦ٕيةر" ]ىنيد ی٬ةگـارق وؽؽ ٦ٕيةر" ،زادق، حم٧ؽظكني .62
 .ش.٬ 1384 ويٙ ،8ا٣ٕؽد ،"٤ٚكٍف ٦ٕؿٚخ" ٚى٤ٌيح

" ةيٌٝة ةي ٞةتيدىؽ ؛یبرش ٦ٕؿٚخ یكقةػذةر٬ة ٬ة مؤ٫ٛ٣" ،زادق، حم٧ؽظكني .63
 اخل٧يين اإل٦ةـ مؤقكح ،[ا٣ٌٞةية أك اتلىؽيٞةت اإلنكة٩ٌيح؛ املٕؿٚح كبىن ٔ٪ةرص]
 ش.٬ 1393 ٥ٝ، كابلعر، ل٤ذ٤ٕي٥. 

ؿٚةین ىنيد تؿب٫ اهلةـ، ،كیح ث٫ م٪ةػّت ٦ٕؿٚخ ٩اگٍم" ،زادق، حم٧ؽظكني .64  ٔك
  ،[كا٣ُٛؿة كا٣ٕؿٚة٩ٌيح ادليجيٌح كاتلضؿبح كاإلهلةـ، الٮيح، إىل ٦ٕؿٌٚيح ٩ْؿة" ]كُٚؿت
 .ش.٬ 1394 ٥ٝ، كابلعر، ل٤ذ٤ٕي٥  اخل٧يين اإل٦ةـ مؤقكح

مؤقكح اإل٦ةـ  ،نيپك ی٬ةگـارق ٧٤ٝؿك در م٪ةیس٦ٕؿٚخ ،زادق، حم٧ؽظكني .65
 .شق. 1394ل٤ذ٤ٕي٥ كابلعر، ٥ٝ،  اخل٧يين 

 اثلة٩يح، ا٣ُجٕح اتلضؿيؽ، ٦٪ُٜ ارشح يف اجلٌيؽ اجلٮ٬ؿ يٮقٙ، ث٨ احلك٨ احليل، .66
 .ش.٬ 1381 ٥ٝ، ثيؽار،
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ذٞةد، تؿيؽ ارشح يف املؿاد ٠نٙ يٮقٙ، ث٨ احلك٨ احليل، .67  ظك٨ دىعيط األ
 [.دةريغ ثبل] ٥ٝ، اإلقبليٌم، ا٣جرش مؤقكح اآلميل، زادقظك٨

ذٞةد، تؿيؽ ارشح يف املؿاد ٠نٙ يٮقٙ، ث٨ احلك٨ احليل، .68  ثبل] ٥ٝ، مىُٛٮم، األ
 [.دةريغ

 اككيةين حم٧ؽ دؿدمح ،[الىعح ٩ٛف ٥٤ٔ" ]قبل٦خ م٪ةيس ركاف" اـ، دي٧ةديٮ، .69
 .ش.٬ 1378 َ٭ؿاف، ق٧خ، كآػؿكف،

 .ؽ.٬ 1414 ثيكت، ا٣ٕؿيب، ال١ذةب دار املرشٝيح، املجةظر اـ، دي٧ةديٮ، .74
 ٔجؽ ثة٬ذ٧ةـ املعٌى٢، د٤ؼيه ا٣ُٮيس، ادلي٨ ٩ىي/ يف املعٌى٢، اـ، دي٧ةديٮ، .71

 .ش.٬ 1359 َ٭ؿاف، َ٭ؿاف، صة٦ٕح ٦جنٮرات ٩ٮراين، اهلل
 1424 ثيكت، ا٧٤ٕ٣يح، ال١ذت دار اإل٣ِم، ا٥٤ٕ٣ ٨٦ ا٣ٕةحلح املُة٣ت اـ، دي٧ةديٮ، .72

 .ؽ.٬
 ثيؽارٚؿ، حمك٨ دىعيط الن٧كيح، ارشح يف امل٪ٌُٞيح ا٣ٞٮأؽ حتؿيؿ اـ، دي٧ةديٮ، .73

 .ش.٬ 1382 ٥ٝ، ثيؽار،
 [.دةريغ ثبل] ٥ٝ، جنَف، ٠ذب امل٪ُٜ، يف املُة٣ٓ ارشح اـ، دي٧ةديٮ، .74
 ٦ةي٢ جنيت دىعيط ٔؿٚةين، ظٞةاٜ ٠نٙ يف اخلةٝةين ٦٪ذؼت اـ، دي٧ةديٮ، .75

 .ش.٬ 1361 َ٭ؿاف، مٮىل، ٬ؿكم،
 .ـ1996 َ٭ؿاف، أقؽم، املرشٝيح، املجةظر حم٧ؽ، ادلي٨ ٚؼؿ الؿازم، .76
 ا٣ُٮيس، ادلي٨ ٩ىي/ يف كاتلججي٭ةت، اإلمةرات ارشح ىلع د٤ٕيٞح حم٧ؽ، ادلي٨ ُٝت الؿازم، .77

 .ؽ.٬ 1443 َ٭ؿاف، ٠ذةب، نرش دٚرت اثلة٩يح، ا٣ُجٕح كاتلججي٭ةت، اإلمةرات ارشح
 ا٣ُجٕح اآلمتيةين، ادلي٨ صبلؿ قيؽ دىعيط إهليح، ملٕةت اهلل، ٔجؽ مبل الـ٩ٮزم، .78

 .ش.٬ 1361 َ٭ؿاف، ،ٚؿ٬٪یگ كحتٞيٞةت ٦ُة٣ٕةت مؤقك٫ اثلة٩يح،
 .ؽ.٬ 1316 ٥ٝ، ٌٮيح،داملؿ املؽرقح اجلىييح، ابلىةاؿ ق٭بلف، اث٨ الكةكم، .79
 اخل٧يين ا٣ًْٕم اهلل يحآ ٫ٞٚ أوٮؿ درس دٞؿيؿ األوٮؿ، د٭ؾيت صٕٛؿ، الكجعةين، .84

، [.دةريغ ثبل] ٥ٝ، ٦٭ؿ، ٦ُجٕح 
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 ظٮزق ٦ؽيؿيخ مؿًلـ اثلة٩يح، ا٣ُجٕح الؿصةؿ، ٥٤ٔ يف لكيةت صٕٛؿ، الكجعةين، .81
 .ش.٬ 1366 ٥ٝ، ٥ٝ، ٧٤ٔي٫

 احل٧١ح النيازم، حم٧ؽ ادلي٨ وؽر/ يف األقٛةر، ىلع د٤ٕيٞح ٬ةدم، مبل الكزبكارم، .82
 .ـ1981 ثيكت، ا٣ٕؿيب، ا٣رتاث إظيةء دار األربٕح، ا٤ٕٞ٣يح األقٛةر يف املذٕةحلح

 [.دةريغ ثبل] ٥ٝ، مىُٛٮم، امل٪ْٮ٦ح، ارشح ٬ةدم، مبل الكزبكارم، .83
 ق٫" الك٭ؿكردم، ادلي٨ بم٭ة/ يف ا٧ٕ٣ةٌديٌح، األلٮاح ادلي٨، م٭ةب الك٭ؿكردم، .84

 ظجحب، جنٛٞيل دىعيط ،[اإلارشاؽ لنيغ رقةا٢ زبلث" ]اارشاؽ ميغ از رقةهل
 .ش.٬ 1356 َ٭ؿاف، ايؿاف، ك٤ٚك٫ٛ ظ٧١خ اجن٨٧

ح الك٭ؿكردم، ادلي٨ م٭ةب/ يف اتل٤ٮحيةت، ادلي٨، م٭ةب الك٭ؿكردم، .85  دل٧ٔٮ
 ك٦ُة٣ٕةت انكةین ٤ٔٮـ پژك٬ناگق" اثلة٩يح، ا٣ُجٕح اإلارشاؽ، ميغ مى٪ٛةت
 .ش.٬ 1373 َ٭ؿاف، ،[اثلٞةٚيح كادلراقةت اإلنكة٩ٌيح ا٤ٕ٣ٮـ ٦ٕ٭ؽ" ]ٚؿ٬٪یگ

 الك٭ؿكردم، ادلي٨ م٭ةب/ يف كاملُةرظةت، املنةرع ادلي٨، م٭ةب الك٭ؿكردم، .86
ح  ك٦ُة٣ٕةت انكةین ٤ٔٮـ پژك٬ناگق" اثلة٩يح، ا٣ُجٕح اإلارشاؽ، ميغ مى٪ٛةت دل٧ٔٮ
 .ش.٬ 1373 َ٭ؿاف، ،[اثلٞةٚيح كادلراقةت اإلنكة٩يٌح ا٤ٕ٣ٮـ ٦ٕ٭ؽ" ]ٚؿ٬٪یگ

 الك٭ؿكردم، ادلي٨ م٭ةب/ يف اإلارشاؽ، ظ٧١ح ادلي٨، م٭ةب الك٭ؿكردم، .87
ح  انكةین ٤ٔٮـ پژك٬ناگق" اثلة٩يح، ا٣ُجٕح اإلارشاؽ، ميغ مى٪ٛةت دل٧ٔٮ

 1373 َ٭ؿاف، ،[اثلٞةٚيح كادلراقةت اإلنكة٩ٌيح ا٤ٕ٣ٮـ ٦ٕ٭ؽ" ]ٚؿ٬٪یگ ك٦ُة٣ٕةت
 .ش.٬

 ق٫" الك٭ؿكردم، ادلي٨ م٭ةب/ يف ،اتلىٮؼ لك٧ح ادلي٨، م٭ةب الك٭ؿكردم، .88
دىعيط جنٛٞيل ظجحب، ، [اإلارشاؽ لنيغ رقةا٢ زبلث" ]اارشاؽ ميغ از رقةهل

 ق.ش. 1356، َ٭ؿاف، اجن٨٧ ظ٧١خ ك ٤ٚك٫ٛ ايؿاف
ح الك٭ؿكردم، ادلي٨ م٭ةب/ يف اجلٮر، ٬يةلك ادلي٨، م٭ةب الك٭ؿكردم، .89  دل٧ٔٮ

 .ش.٬ 1356، َ٭ؿاف، اجن٨٧ ظ٧١خ ك ٤ٚك٫ٛ ايؿاف اإلارشاؽ، ميغ مى٪ٛةت
 ٦ة٬ؿ، ٚؿ٬ةد دؿدمح ،[املٕؿيف اجلٛف ٥٤ٔ" ]م٪ةػّت ركانن٪ةیس" ركبؿت، قٮلكٮ، .94

 .ش.٬ 1381 َ٭ؿاف، رمؽ،
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 األربٕح، ا٤ٕٞ٣يح األقٛةر يف املذٕةحلح احل٧١ح حم٧ؽ، ادلي٨ وؽر النيازم، .91
 .ـ1981 ثيكت، ا٣ٕؿيب، ا٣رتاث إظيةء كدار[. دةريغ ثبل] ٥ٝ، مىُٛٮم،

 [.دةريغ ثبل] ٥ٝ، مىُٛٮم، الؿقةا٢، حم٧ؽ، ادلي٨ وؽر النيازم، .92
 ادلي٨ صبلؿ قيؽ دىعيط الؿبٮبيح، النٮا٬ؽ حم٧ؽ، ادلي٨ وؽر النيازم، .93

 .ش.٬ 1364 َ٭ؿاف، ،دانناگٍم نرش مؿًلـ اآلمتيةين،
 اآلمتيةين، ادلي٨ صبلؿ قيؽ دىعيط كاملٕةد، املجؽأ حم٧ؽ، ادلي٨ وؽر النيازم، .72

 .ش.٬ 1354 َ٭ؿاف، ايؿاف، ك٤ٚك٫ٛ ظ٧١خ اجن٨٧

 ٨٦ اإلهليةت قح٪ة، اث٨/ يف النٛةء، ىلع د٤ٕيٞةت حم٧ؽ، ادلي٨ وؽر النيازم، .95
 [.دةريغ ثبل] ٥ٝ، ثيؽار، النٛةء،

 ادلي٨ ُٝت/ يف اإلارشاؽ، ظ٧١ح ارشح ىلع د٤ٕيٞح حم٧ؽ، ادلي٨ وؽر النيازم، .96
 [.دةريغ ثبل] ٥ٝ، ثيؽار، اإلارشاؽ، ظ٧١ح ارشح النيازم، حم٧ٮد

 .ش.٬ 1391 َ٭ؿاف، املع٧ٮدم، م١ذجح الاكيف، أوٮؿ ارشح حم٧ؽ، ادلي٨ وؽر النيازم، .97
 مؤقكح اخلٮاصٮم، حم٧ؽ دىعيط ا٣٘يت، ٦ٛةديط حم٧ؽ، ادلي٨ وؽر النيازم، .98

 .ش.٬ 1363 َ٭ؿاف، ،ٚؿ٬٪یگ حتٞيٞةت
 اثلةثلح، ا٣ُجٕح من١ٮة، حم٧ؽ دىعيط اتلةج، دٌرة حم٧ٮد، ادلي٨ ُٝت النيازم، .99

 .ش.٬ 1369 َ٭ؿاف، ظ٧١خ،
 [.دةريغ ثبل] ٥ٝ، ثيؽار، اإلارشاؽ، ظ٧١ح ارشح حم٧ٮد، ادلي٨ ُٝت النيازم، .144
 .ـ1974 ثيكت، ا١ٛ٣ؿ، دار اثلةثلح، ا٣ُجٕح ٤ٚكٛذ٪ة، ثةٝؿ، حم٧ؽ الكيؽ الىؽر، .141
 [.دةريغ ثبل] ٥ٝ، اإلقبليٌم، ا٣جرش مؤقكح اتلٮظيؽ، ٠ذةب الىؽكؽ، .142
 از ٦٪ذؼجةیت" اآلمتيةين، ادلي٨ صبلؿ قيؽ/ يف األوٮؿ، أو٢ ٩ٕي٧ة، مبل ا٣ُة٣ٞةين، .143

 ا٣ُجٕح ،[اإلهليني إيؿاف ظ٧١ةء مؤ٣ٛةت ٨٦ خمذةرات" ]ؿافيا ا٣ُم یظ٧١ة آزةر
 .ش.٬ 1378 ٥ٝ، إقبليٌم، دج٤ي٘ةت دٚرت ا٩تنةرات مؿًلـ اثلة٩يح،

 مؿدیض/ يف ،]أوٮؿ ا٤ٛ٣كٛح[ ٤ٚك٫ٛ اوٮؿ ،حم٧ؽظكني الكيؽ ا٣ُجةَجةيئ، .144
 دار ،[الٮاٝع كامل٪٭ش ا٤ٛ٣كٛح أوٮؿ" ]راة٣حك٥ كركش ٤ٚك٫ٛ اوٮؿ" املُ٭ؿم،

 [.دةريغ ثبل] ٥ٝ، ا٥٤ٕ٣،
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 يف املؽرقني دمةٔح ا٣ٞؿآف، دٛكي يف املياف ،حم٧ؽظكني الكيؽ ا٣ُجةَجةيئ، .145
 [.دةريغ ثبل] ٥ٝ، ا٧٤ٕ٣يح، احلٮزة

 مؤقكح ٔرشة، اثلة٦٪ح ا٣ُجٕح احل٧١ح، ثؽايح ،حم٧ؽظكني الكيؽ ا٣ُجةَجةيئ، .146
 .ؽ.٬ 1422 ٥ٝ، اإلقبليٌم، ا٣جرش

 حم٧ؽ ادلي٨ وؽر/ يف األقٛةر، ىلع د٤ٕيٞح ،حم٧ؽظكني الكيؽ ا٣ُجةَجةيئ، .147
 ا٣ٕؿيب، ا٣رتاث إظيةء دار األربٕح، ا٤ٕٞ٣يح األقٛةر يف املذٕةحلح احل٧١ح النيازم،

 .ؽ.٬ 1981 ثيكت،
 ٔبل٫٦ ك١ٚؿم ٤ٌٔم ثجيةد ال١ٛةيح، ظةميح ،حم٧ؽظكني الكيؽ ا٣ُجةَجةيئ، .148

 [.دةريغ ثبل] ٥ٝ، َجةَجةيئ،
/ يف ،بلینيگ حم٧ؽم حم٧ؽ كدؿدمح دٞؿيؿ ٥٤ٔ، ،حم٧ؽظكني الكيؽ ا٣ُجةَجةيئ، .149

 َ٭ؿاف، ،ٚؿ٬٪یگ كحتٞيٞةت ٦ُة٣ٕةت مؤقك٫ ا٣ُجةَجةيئ، ل٤ٕبل٦ح اثلة٩يح ال٠ؿل
 .ش.٬ 1363

ة دىعيط احل٧١ح، ٩٭ةيح ،حم٧ؽظكني الكيؽ ا٣ُجةَجةيئ، .114  مؤقكح ٚيةيض، ٗبلمًؿ
 .ش.٬ 1386 ٥ٝ، كابلعر، ل٤ذ٤ٕي٥  اخل٧يين اإل٦ةـ

ة دىعيط احل٧١ح، ٩٭ةيح ،حم٧ؽظكني الكيؽ ا٣ُجةَجةيئ، .111  مؤقكح ٚيةيض، ٗبلمًؿ
 [.دةريغ ثبل] ٥ٝ، اإلقبليٌم، ا٣جرش

ٮم، ٦ؽرس دِف حم٧ؽ دىعيط االٝذجةس، أقةس ادلي٨، ٩ىي ا٣ُٮيس، .112  ا٣ُجٕح ًر
 .ش.٬ 1355 َ٭ؿاف، َ٭ؿاف، صة٦ٕح ٦جنٮرات اثلة٩يح،

ذٞةد، تؿيؽ ادلي٨، ٩ىي ا٣ُٮيس، .113  اجلبلل، احلكحين صٮاد حم٧ؽ حتٞيٜ األ
 .ؽ.٬ 1447 ٥ٝ، ٠ذةب، ثٮقذةف

ذٞةد، تؿيؽ ادلي٨، ٩ىي ا٣ُٮيس، .222  املؿاد ٠نٙ احليل، يٮقٙ ث٨ احلك٨/ يف األ
ذٞةد، تؿيؽ ارشح يف  ا٣جرش مؤقكح اآلميل، زادقظك٨ ظك٨ دىعيط األ

 [.دةريغ ثبل] ٥ٝ، اإلقبليٌم،

ٮيس، .115 ح اثلة٩يح،  ، املعى٢ د٤ؼيه ادلي٨، ٩ىي ا٣ُ ُٕج ٮاء، دارا٣  . ؽ .٬ 1445 ، ثيكت ااًل
 نرش دٚرت اثلة٩يح، ا٣ُجٕح كاتلججي٭ةت، اإلمةرات ارشح ادلي٨، ٩ىي ا٣ُٮيس، .116

 .ؽ.٬ 1443 َ٭ؿاف ٠ذةب،
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 زادقظك٨ ظك٨ حتٞيٜ كاتلججي٭ةت، اإلمةرات ارشح ادلي٨، ٩ىي ا٣ُٮيس، .117
 .ش.٬ 1383 ٥ٝ، ٠ذةب، ثٮقذةف اآلميل،

 اجلٮ٬ؿ احليل، يٮقٙ ث٨ احلك٨/ يف اتلضؿيؽ، ٦٪ُٜ ادلي٨، ٩ىي ا٣ُٮيس، .118
 .ش.٬ 1384 ٥ٝ، ثيؽار، اثلة٩يح، ا٣ُجٕح اتلضؿيؽ، ٦٪ُٜ ارشح يف اجلٌيؽ

 صة٦ٕح ٦جنٮرات ٩ٮراين، اهلل ٔجؽ ثة٬ذ٧ةـ املعٌى٢، ٩ٞؽ ادلي٨، ٩ىي ا٣ُٮيس، .119
 .ش.٬ 1359 َ٭ؿاف، َ٭ؿاف،

٠ذةب "درآ٦ؽل  دؿدمح]ا٤ٛ٣كٌَف ل٤ع٧١ح املذٕةحلح  اجلْةـ الؿقٮؿ، ٔجؽ ٔجٮديخ، .124
، ق٧خ كمؤقكح اإل٦ةـ اخل٧يين رق ل٤ذ٤ٕي٥ كابلعر، "یئث٫ ٩ْةـ ظ٧١خ وؽرا

دٕؿيت الكيؽ ٔيل ٔجةس املٮقٮم، مؿاصٕح د. ػ٪ضؿ  ،[ق.ش 1385َ٭ؿاف ك٥ٝ، 
 ـ.2414 ثيكت،يٌم، احلٌةرة تل٪٧يح ا١ٛ٣ؿ اإلقبل مؿًلـمحيح، 

ة ا٣ٕؿاٌف، .121  ٚٮااؽ الاكٌّم، ٔيل حم٧ؽ/ يف األوٮؿ، ٚٮااؽ ىلع د٤ٕيٞح ادلي٨، ًيةء ٝآ
 .ؽ.٬ 1446 ٥ٝ، اإلقبليٌم، ا٣جرش مؤقكح اجلةاحين، حبر دٞؿيؿات األوٮؿ،

 دؿدمح ،[ا٣ٛكيٮلٮيج اجلٛف ٥٤ٔ" ]کيٮلٮژييٚ م٪ةیس ركاف" ار، ٗؿا٬ةـ، .122
يل رصةيي ٤ٔيًة ٮل ٝؽس آقذةف وةريم، أكرب ٔك ٮيح ا٣ٕذجح] ًر  ،[املٞؽقح الًؿ
 .ش.٬ 1384 من٭ؽ،

 املٕةرؼ، دار د٩ية، ق٤ي٧ةف حتٞيٜ ا٣ٛبلقٛح، ٦ٞةوؽ حم٧ؽ، ظة٦ؽ أثٮ ا٣٘ـال، .123
 .ـ1961 مرص،

 م١٤نةٍم، ظك٨ كارشح دؿدمح امل٪ُٜ، يف املكذ٤٧ٕح األ٣ٛةظ ٩رص، أثٮ ا٣ٛةرايب، .124
 .ش.٬ 1377 َ٭ؿاف، رسكش،

٧ةؿ ا٣ٛةرايب، ٩رص أثٮ/ يف اتل٤ٕيٞةت، ٩رص، أثٮ ا٣ٛةرايب، .125  حتٞيٜ ا٤ٛ٣كٌٛيح، اأٔل
 .ؽ.٬ 1413 ثيكت، امل٪ة٢٬، دار يةقني، آؿ صٕٛؿ

 .ؽ.٬ 1445 ٥ٝ، ثيؽار، يةقني، آؿ ظك٨ حم٧ؽ حتٞيٜ احلك٥، ٚىٮص ٩رص، أثٮ ا٣ٛةرايب، .126
 .ـ1996 بل٪ةف، اهلبلؿ، كم١ذجح دار املؽ٩يح، الكيةقح ٠ذةب ٩رص، أثٮ ا٣ٛةرايب، .127
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 اث٨/ يف كالٮصٮد، اجل٧ٓ ٗيت ٦ٛذةح إقعةؽ، ث٨ حم٧ؽ ادلي٨ وؽر ا٣ٞٮ٩ٮم، .128
 .ش.٬ 1363 َ٭ؿاف، ٚضؿ، األنف، مىجةح ا٣ٛ٪ةرم،

  ٥ٝ، ثيؽار، احلك٥، ٚىٮص ىلع ا٣ٞيرصم ارشح حم٧ٮد، ث٨ داكد ا٣ٞيرصم، .129
 [.دةريغ ثبل]
 الؿازم، حم٧ؽ ادلي٨ ُٝت/ يف الن٧كيح، الؿقة٣ح ٔيل، ادلي٨ جن٥ ا٣ٞـكيين، الاكدب .134

ثيؽار،  ثيؽارٚؿ، حمك٨ دىعيط الن٧كيح، الؿقة٣ح ارشح يف امل٪ٌُٞيح ا٣ٞٮأؽ حتؿيؿ
 .ش.٬ 1382 ٥ٝ،

 دؿدمح ،[ا٣ٛكيٮلٮيج اجلٛف ٥٤ٔ" ]کيٮلٮژييٚ م٪ةیس ركاف" ار، ٩ي٢ اكرلكٮف، .212
 .ش.٬ 1379 َ٭ؿاف، رمؽ، كآػؿكف، اريض اردمي

 مؤقكح اجلةاحين، اهلل آيح درس دٞؿيؿات األوٮؿ، ٚٮااؽ ٔيل، حم٧ؽ الاكٌّم، .132
 .ؽ.٬ 1446 ٥ٝ، اإلقبليٌم، ا٣جرش

 [.دةريغ ثبل] بل٪ةف، ا٥٤ٞ٣، دار احلٮ٩ة٩يح، ا٤ٛ٣كٛح دةريغ يٮقٙ، ٠ؿـ، .133
/ مىعط/  حمٜٞ ،(اإلقبل٦ٌيح -ط) الاكيف  إقعةؽ، ث٨ يٕٞٮب ث٨ حم٧ؽ اللكيين، .134

ا٣ُجٕح الؿاثٕح، دار ال١ذت اإلقبل٦ٌيح،  آػٮ٩ؽم، كحم٧ؽ أكرب ٔيل ٗٛةرم،
 ؽ.. ٬ 1447َ٭ؿاف، 

 ادلي٨ صبلؿ قيؽ دؿدمح ،[ا٤ٛ٣كٛح دةريغ" ]٤ٚك٫ٛ دةريغ" ٚؿيؽريٟ، ٠ٮب٤كذٮف، .135
 .ش.٬ 1368 َ٭ؿاف، رسكش، اثلة٩يح، ا٣ُجٕح األكؿ، املضدل دلذجٮم،

 دؿدمح ،[الٮقُٯ ا٣ٞؿكف يف اتل١ٛي" ]ةكقُ ٝؿكف دكرق در د١ٛؿ" ديٛيؽ، القك٥، .136
 .ش.٬ 1384 ٝىيؽق، َ٭ؿاف، اكمةين، ظ٪ةيي قٕيؽ حم٧ؽ

 .ؽ.٬ 1299 َ٭ؿاف، ،يف ارشح تؿيؽ الالكـ اإلهلةـ مٮارؽ الؿزاؽ، ٔجؽ البل٬ييج، .137
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