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 إسهام الصراع إلاحابي بين الشرق والغرب في الروايت "إسمي أحمر" ألورهان باموق 

 من خالل هظريت ليويس ألفريد حوسير

 

 خطيب ألامم وعبد الباسط وأحمد خليل

 كسم اللغت العربيت وأدبها. كليت إلاوساهيت

 حامعت موالها مالك إبراهيم إلاسالميت الحكوميت ماالهج
Oumame96@gmail.com/abdulbasid@bsa.uin-malang.ac.id/khumi2005@yahoo.co.id 

 
Abstract: One of the novels with such an intrigue social conflict provided inside is the 

novel“Ismi Akhmar” written by Orhan Pamuk. The conflict is portrayed very interesting 

as it narrates the existence of different ideology of West and East found in the era of 

Sultan Murad III. West refers to the non-muslim Europeans, while East refers to the 

muslims. The conflict issues between West and East are actually a classic conflict 

occurred since long ago which keeps remaining up to this day. This is what basically 

inspires the researcher to analyse the conflict issue portrayed in the novel.  

This research uses theory of social conflict proposed by Lewis A. Coser which analyses 

the data indicating either individual or collective conflict. This study is projected to 

answer the research questions: (1) to portray the conflict of West and East in the novel 

“Ismi Akhmar”. (2) to describe the causes of the conflict, and (3) to describe the effects of 

conflict. This study employs descriptive qualitative research method. The method of data 

collection use reading and writing. For the way of data analysing use which is explained 

by Mills Habermann that conduct four steps, data collection, reduction, explaining, and 

conclusion. The result of the study reveals that: 1). Novel “Ismi Akhmar” attempts to 

interpret an ideological conflict between West and East on the paintings found in Turkey 

in the era of Sultan Murad III which causes the killings. 2). The causes of the conflict are 

four: turmoil, different ideology of the paintings, Ulama al Ardrumi’s provocation, and 

the death of Black Uncle. 3). There are some effects of the conflict as a causes, effects of 

turmoil, different ideology of the paintings, Ulama al Ardrumi’s provocation, and also 

effect of the death of Black Uncle. 

 

 هغإ، ؤلاًضًىلىجي، الغغب والكغق ال الكلماث الرئيسيت:

 

 امللدمت

فهي الىٕى  . وأما الغواًت ٖىض ص. مضخذ الجُاعهي مً أحؼاء الىثرومً ألاصب عواًت التي 

ت جُىع  ألاصبي الىخُض الظي ما ػاٌ كُض الدكيل، ولظا فانها حٗىـ بكيل أؾاس ي وبٗمم وصكت وؾٖغ

(. والغواًت جمثل ْهىع الاحخماُٖت، ومً ْىاهغ الاحخماُٖت 55: 1002الىاك٘ هفؿه )مضخذ الجُاع، 

وكض خضر الهغإ الهغإ. فال ٌؿخُُٗىن ول الجماٖت ألن ًفترق هفؿها مً وحىص الهغإ فحها. 

 الُىم الظي هٓغها وقهضها وىهه قاهضا.

أما الهغإ فهى ْىاهغ اإلاٗاعيت بؿبب أصاء الخفاٖالث واإلاىانالث ئما بحن ألافغاص و 

وكض  .والجماٖاث وئما بحن الجماٖاث وألافغاص، وجإصي ئلى أقيل الثىعة والحغوب واإلالاجلت وهدىها
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ت. وان  خضر الهغإ في أي ميان وان، وفي أي حهت واهذ. وخضور الهغإ في املجخم٘ مخىٖى

 (.141: 2541الهغإ بحن املجخم٘ وبحن ألافغاص وبُجهما )أخمض ػوي، 

ْهىع الهغإ في الٗالم حؿبب ئلى الافتراق والازخالف والحغوب واإلالاجلت. ووان ْىاهغ 

ل وفلؿُحن وغحرها الهغإ الُىم في ما خضر في بالص قغق ألاوؾِ مثل الهغإ في الٗغاق وئؾغائُ

اث والبالص،  ْهغ أن وحىصه الحغوب واإلالاجلت. ومً أؾبابه نفت ألاهاهُت ليل ألافغاص واملجمٖى

 وازخالف في الفىغ وؤلاًضًىلىحُاث.

وئقاٖت الهغإ بحن الغغب والكغق ْىاهغ ْاهغة مىظ ػمان اللضًم مثل ما خضر به 

ضر به أمغوي، ئهجلحزي وغحرها ووأن فحها غحر فاعؽ، بابُلىهُا وغحرها وزبدذ في الحاٌ مثل ما خ

(. وكض ٖغف في بٌٗ املجخم٘ أن ؾمي بالغغب بالص أوعوبا 2الاهتهاء )أولى الٗؼم، بدث الٗلم: 

وألافغاهج، والكغق بالص قغق ألاوؾِ وأؾُا مًٗم ؾيانهم مؿلمحن. وفي زلف نغإ بُجهما 

هُضه وهم مً بالص الغغب. وأ ىُت ٖو نبذ ٖضوه أي الغغب بالص الكغق أي بالص الكضًض بالص أمٍغ

 اإلاؿلمحن.

وئطا هٓغها اللضًم ًٖ خضور الهغإ، كض جم ْهىعه مىظ ٖهغ الجاهلُت وما بٗضها، وال 

ت والٗباؾُت والٗثماهُت وما بٗضها. وفي طلً  ؾُام في ما خضر في ٖهغ زالفت الاؾالمُت مثل ألاماٍو

 ً حهت الضازلُت وئما مً حهت الخاعحُت.الٗهغ هثحر مً اإلاٗاعيت والازخالفاث ئما م

ونىع الهغإ في ٖهغ زالفت الٗثماهُت في هثحر الىخب وألافالم وغحرهما. ومً الىخب وهى 

الغواًت التي اقخمل به الغواًت ألوعهان بامىق جدذ اإلاىيٕى "أؾمي أخمغ". ولظلً، ؾخيىن 

 الغواًت هضف البدث في هظا البدث الجامعي.

ة الترهُت. وطلً البلض الىبري وكٗذ في حبهت أوعاؾُا التي بها الخأهُض أن والغواًت اإلاظوىع 

لها الخهائو اإلاىجظبت عواًت. وهظه بضيهُت أن بىؾُلت الغواًت أًًا اقتهغ الكٗغ الظي هى مً 

(. فؼاص الخأهُض أن في الغواًت الترهُت مؼاًا 211: 1022أٖٓم الكهىع في ألاصب في التروي )هلمان، 

 ، والؾُام هظه الغواًت الهغاُٖت.والخهائو

الغواًت ألوعهان بامىق بمىيٕى "ئؾمي أخمغ" مٗغوف أنها حكخمل ٖلى اللهو 

اث، وؤلامتزاج ًٖ الحب والفلؿفاث، وختى الهغإ بؿبب ازخالفاث في ئًضًىلىحُت  اإلاخىٖى

لهو أن جلً الهغإ حؿبب ئلى مىث ئخضي الالٖبحن في هظه الغو  اًت. وهظا ألاؾاؾُت الضًيُت. ٍو

ت الٌٗلمها ألاشخام ختى اإلاالً مىعاث الثالث التي لها اإلاؿئىلُت في  اللخل مؿألت الىبحرة الؿٍغ

 احغاء مكغوٕ اإلالً الىبحر وفىان التي جىعٍ فحها واكُٗت.

وزلفُت هظه الغواًت ٖهغ ؾلُان مىعاث الثالث في زالفت ٖثماهُت. وبضأث اللهت 

 ٌ ألاولى بلض التروي ٖغف أهه مغهؼ الؿلُت للٗهغ الجهًت  الٗانمت-الجمُلت هظه في ئؾُىبى

ت في  ؤلاؾالمُت ألازحرة في ازغ الؿاصؾت ٖكغ كغها. وأمغ ؾلُان مىعاث الثالث البٗثت الؿٍغ
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نىاٖت الىخاب البضٌ٘ الغائ٘ العجُب التي ازخلف مً هخب ألازغي َىاٌ الؼمان. وؾىف جمحز 

ً باإلا ً. وجدذ الىخاب بالهىعة الخىيُدُت التي جٍؼ ىحن اإلاكهىعة والىفائت فحها مً الفىان املختًر ٍؼ

ىحن غامًا. وال أخض ٌٗغف ٖىه ئال اللاجل )بامىق،  ت، كخل ئخضي اإلاٍؼ ٖملُت هظه البٗثت الؿٍغ

1002 :22.) 

هاع أي اًًاح الخٗبحر  وبؿبب وحىص هظا اللخل، أعاص اإلاالً ؾلُان مىعاث الثالث ؤلْا

ت لهظه اإلاكيلت. وكهو  هغ وحىص الهغإ ؤلاًضًىلىحُت الؿٍغ هاع وحض ْو أن في ئًجاع طلً ؤلْا

هُفُت الازىحن املخخلفخحن في الىٓغ ألاقُاء. وػٖم هظه املخخلفخان -للثلافت الكغكُت والغغبُت 

 (.21: 1002ؾباب ألاؾاس ي لىحىص الهغإ ختى ئلى كخاٌ الصخو غامًا )بامىق، 

هظه الغواًت عاغبا ألن ًجٗلها هضف بدثه. ووان طلً اإلاظوىع ًغغب الباخث في ازخُاع 

ت  ً. وأما الىٍُغ وؾِبدث الباخث هظا البدث مً هاخُت الهغإ الظي ٌؿبب وحىص اللخاٌ اإلاٍؼ

ض حىؾحر. ـ ألفٍغ ت الهغإ لَُى  ألاصبُت التي جىاؾب البدار فحها ٖىض الباخث فهي الىٍٓغ

، وبىاء ٖلى الكغح اإلاظوىع فىخب الباخث أهضاف جىاؾب بأؾئل لكغح ت البدث وهي: ألاٌو

جأزحر في عواًت "ئؾمي أخمغ". والثاوي، لكغح أؾبابها ألاؾاؾُت. والثالث، لكغح  الكغق والغغب نغإ

 .الهغإ جىاؾب بأؾباب الهغإ

 

 الصراع الاحخماعي

 حعريف الصراع الاحخماعي . أ

الجماٖاث الهغإ الاحخماعي هى الاججاه الظي يهضف ئلى الفىػ ٖلى ألافغاص أو 

اإلاٗاعيت أو الايغاع بها أو بثلافتها أو بأي قيئ جخٗلم به ومً زم ًأزظ الهغإ قيل هجىم 

وصفإ. ومً أحل آلازغ أن الهغإ مٗاعيت بؿبب أصاء الخفاٖالث واإلاىانالث ئما بحن 

ألافغاص والجماٖاث وئما بحن الجماٖاث وألافغاص، وجإصي ئلى أقيل الثىعة والحغوب 

 (.141: 2541وهدىها )أخمض ػوي، واإلالاجلت 

ض حىؾحر بأن الهغإ ًدضر بحن الفغص واملجخم٘. والهغإ ال  ـ ألفٍغ وعأي لَُى

لىي الٗللت ألازىة وأًًا ما  ًإزغ جأزحرا ؾِئا صائما. بل ًمىً الهغإ للحفٔ املجخم٘ ٍو

غاوان،   (.41: 1021زلف في وحىص ججضًض الىٓام الاحخماعي )ٍو

ـ ألفٍغ سهو لَُى خت ؤلاحخماُٖت ٍو ض حىؾحر اهخماما هثحرة ٖلى صعاؾت هٍٓغ

فلِ في الهغإ ؤلاحخماعي. وعأي حىؾحر أن في الهغإ لِـ فلِ جأزحرا ؾلبُا، بل فُه 

اث في املجخم٘.  الخأزحر ؤلاحابي أًًا. وكاٌ أن بالهغإ أًًا ٌؿخُُ٘ ألن ًلىي املجمٖى

ؿبب هظ ا ئلى الاخخيان ؤلاحخماعي. وبىحىص وان في املجخم٘ صازلُا ألاقُاء املخخلفت َو
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ً الضًً،  : 1021الهغإ باملجخم٘ ألازغي ًمىىه الاؾخٗاصة لخلً الاخخيان الضازلي )ٍػ

112.) 

 ألاثر من الصراع إلاحخماعي . ب

 وفي الهغإ أزغ ئما مً أزغ الؿلبُت وئما مً أزغ ؤلاًجابُت.

 ومً أزغ الؿلبُت هي:

يىن ه .1 ت. ٍو ظا ٖىضما ًدضر الهغإ بحن أًٖاء ؾبب لفؿاص الاجداص املجمٖى

ت ألازغي؛ ت الىاخضة باملجمٖى  املجمٖى

ؿبب هظا ئلى حٗظًب الصحو هفؿه وغحره؛ .2  حغُحر شحهُت الفغص. َو

ثمان،  .3 يىن هظا مً أخض الُغفحن وأهثر )ئًلي ٖو : 1022ؾبب وحىص الهمىُت والغؼو. ٍو

133 .) 

 ومً أزغ ؤلاحابُت هي:

اث. وجهىع هظا مثل في وحىص الاجداص حمُ٘ اعجفإ الخيافل بحن أًٖاؤ في  .1 املجمٖى

ت لخلاوم الٗضو؛  أٖهاء املجمٖى

ئخضي ألاصواث الخغحر ؤلاحخماعي. وجهىع هظا مثل في وحىصه ًمىىه املحاؾبت  .2

 الىفؿُت؛

 ما ًلىي الىفـ املجخم٘ ٖلى خل اإلاؿألت؛ .3

ثمان، .4 : 1022 حاٖل املجخم٘ مؿخلل في اٖماٌ ول ألاقُاء ججب أن جىحهه )ئًلي ٖو

142.) 

 هظريت الصراع ليويس ألفريد حوسير . ج

لى الٗمىم فان الاؾخلغاء الؿلُم لىخابت حىؾحر وبسانت جلً التي هخبها مإزغا وفي  ٖو

ملضمتها "عحاٌ ألافياع: عؤٍت ٖالم احخمإ" وأًًا هخابه "أكُاب الفىغ الاحخماعي: أفياع في 

خي" الظي كضمه ٖام  ت،  2532الؿُاق الاحخماعي والخاٍع ئهما ًإهض بكيل مباقغ ٖلى اؾخمغاٍع

قيل مٗحن فدؿب مً أقياٌ الهغإ هى الهغإ الؿُاس ي وبسانت في الىالًاث اإلاخدضة 

ىُت، وئن وان ًغي أن مٗٓم هظا الهغإ ؾىف ًٓل مدهىعا في صازل خضوص يُلت  ألامٍغ

ه الغاصًيالُت لضي بٌٗ اإلاثلفحن زلُ م ببلىعة ألامغ الظي ًهٗب الخأهض مً خخمُت وكٖى

مىاكف نغاُٖت لٗلها جيىن أهثر خؿما. فان جدلُله لىُفُت مىاحهت الؿلُت لهظه 

اصة اؾخغغاق اإلاثلفحن واؾخضماحهم صازل  الاججاهاث واإلاىاكف ًىبئ ًٖ اججاه هدى ٍػ

ت إلاإؾؿت الهغإ،  ألاكؿام املخخلفت للمإؾؿت أو الىٓام. بمٗنى أن هىان ٖملُت حاٍع
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لثىعي وألاقض جأزحرا للمثلفحن، ٖلى ألاكل هما هجضه في بٌٗ الىخاباث وبالخالي ئطابت الضوع ا

 (.101ألازغي ووأنها الجهاًت اإلاإهضة لهظا الضوع بخٗبحر آزغ )مدمىص: 

وبىؾُلت ما هخبه في هخابه باإلاىيٕى "ألاهضاف في الهغإ الاحخماعي" اهخم حىؾحر 

ت  اهخماما هثحرة في الهغإ الضازلُت والهغإ الخاعحُت. وبهما ؾىف جٓهغ وجلىي هٍى

ت في ول املجخم٘، وكاٌ حىؾحر:  املجمٖى

ؼ الىعي ٖلى  لحن في املجخم٘ بالخظهغ والخٍٗؼ هغ الهغإ الؿخىع في الفٍغ "...حٗل ْو

ت في ول  ت املجمٖى م والخفهُل، فبها ؾىف ًجٗل الىعي ٖلى اهخمام الهٍى خم اإلاٗنى الخفٍغ

الهغإ الخاعحُت ٖلى ٖملُت الخفىحر واملحاؾبت املجخم٘." وبالخالي ؾىف ًجٗل بها 

ت  الوة ٖلى طلً، أن الهغإ الضازلُت لها صوع الاًجابُت ٖلى هٍى اث ألازغي ؾىاه. ٖو للمجمٖى

ت )ؾىؾان،  ت، واًًا ما اؾخسضم للحفٔ الضوام املجٖى  (.55: 1020املجمٖى

ً ؾتراججُاث وفي طلً الىخاب "ألاهضاف في الهغإ الاحخماعي" ًلضم الغأي أن جي ٍى

اث جدهل باالجداص والافتراق، لظلً في ما بحن الهغإ والخٗامل ًفُضان ٖلى اقتران  املجمٖى

 (.11-11: 2521الهغإ ؤلاحخماعي. وهظا ما هخبها في الباب ألاٌو )حىؾحر، 

اث جدؿً وججضص كؿم ؤلاحخماُٖت والىٓام  الكت اإلاخباصلت في ما بحن املجمٖى ٖو

ت ْهىع ألازالق اإلاُابلت في املجخم ٘. وكاٌ أًًا أن الهغإ ًىٓف الهىاء واقتران في خٍغ

وألاصب ٖلى الخهىماث والٗضواث الُبُعي. وبالهغإ هظا جمؿً وجإمً في بحن الٗالكاث 

جظب الهغإ ٖلى وحىص الخجضًض في الىٓام الهخمام ٖلى اؾخٗضاص الخىحه  اث. ٍو املجمٖى

ق بحن الهغإ الىاكعي وغحر الىاكعي. والهغإ ؤلاخىاٌ. وفي هخابه أًًا ٌكغح ًٖ الفغ 

الىاكعي ٌؿخُُ٘ جىكفه بالفاٖل ئطا وحضه الُغق البضًل والخُاع الهتهاء الهغإ في ما بُجهم في 

اث )حىؾحر،   (.11-10: 2521املجمٖى

 

 مىهجيت البحث

وفي احغاء البدث والكغح لهظا البدث الجامعي، ًدخاج الباخث مىهج البدث. وهى الظي 

لاث ومىاهج في البدث الٗلمي. وػٖم مىهج البدث والخُىاث اإلاىهجُت التي بها خل  ٌٗبر ًٖ ٍَغ

 (. والخُىاث اإلاىاهج في هظا البدث هي:11: 1003ؾلؿلت الؿببُت الالخلت )هجىمان، 

 هٕى البدث .1

ُت. وبدث الىنفي  وأما الىٕى لهظا البدث هى الىنفي الخدلُلي باهخفإ البُاهاث الىٖى

ُت هي اللي هى البدث الظي اؾخسضم الكغح والىنف في ٖغيه. وأما الخدلُ بُاهاث الىٖى

(. وأما هُفُت الكغح في 12: 1003البُاهاث التي حٗىـ وجًاص بالبُاهاث اإلالضاعي )هجىمان، 
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ت  ت اإلاؿخسضمت وهي الىٍٓغ هظا البدث هي قغح الباخث جغجِبا ٖلى مدىع الىلاف بالىٍٓغ

ض ح ـ ألفٍغ  ىؾحر.الهغاُٖت لَُى

 مهاصع البُاهاث .2

 ومهاصع البُاهاث التي حكخمل ٖلى هظا البدث هي:

 مهاصع البُاهاث ألاؾاؾِىت هي الغواًت "ئؾمي أخمغ" ألوعهان بامىن. (1

ت هي هخب حكخمل فحها قغح اؾخًٗ واؾخىمل ٖلى البُاهاث  (2 مهاصع البُاهاث الثىاٍو

لىمها، التى بدثذ بها الباخث همثل الىخب ًٖ البدىر والضعاؾاث ألا  صبُت ٖو

م ٖلى ألاقٗاع ألاصبُت وأًًا الغواًت  واإلاىهج البدث ألاصبي، والخلضًغ أو الخلٍى

 اإلاترحمت.

لت حم٘ البُاهاث .3  ٍَغ

لت اللغاءة  لت حم٘ البُاهاث التي اؾخسضمذ في هظا البدث الجامعي هي ٍَغ ٍَغ

 والىخابت. وأما الخُىاث هي:

كغاءة حُضة وصكت. وكغائتها باإلاغوع والخىلي  كغاءة الغواًت "ئؾمي أخمغ" ألوعهان بامىن (1

ل الجُض واإلاىاؾب.  كهضا ٖلى خهٌى الخأٍو

هخابت البُاهاث اإلاُلىبت واإلاٗلىماث التي جخٗلم بمؿألت الهغإ وأؾبابها وأزغها، وولها هي  (2

 التي حكخمل في الغواًت "ئؾمي أخمغ" ألوعهان بامىن.

 جدلُم البُاهاث .4

ف جدلُم البُاهاث ٖاما هى صعحت الخثبُذ ٖلى ما خهل بالبُاهاث باإلالُاؽ التي  حٍٗغ

(. وفي هظا الفهل، ٌؿخسضم الباخث مهاصع البُاهاث 1: 1022حٗله الباخث )وىهاع، 

والبُاهاث الحانلت اإلاىاؾبت واإلاخٗللت بما اعصة الباخث في البدث. ومً هُفُت جدلُم البُاهاث 

ت والىخابت وجفخِل آزغ الاهدُاػاإلاؿخسضمت في هظا البدث الجامعي هي كغاءة جى  غاٍع

لت جدلُل البُاهاث .5  ٍَغ

مً مغاخل البدث الٗلمي.  اإلاىخهفجدلُل البُاهاث في البدث الٗلمي هي مغخلت 

(. وهي: 20: 2551وجدلُل البدث ٖىض مُلـ وهابحرمان جخيىن مً زالزت زُىاث )مُلـ، 

، جسفٌُ البُاهاث الاهضماج واإلاىاخضة واإلاؼامىت مً البُاهاث املحهىلت بىحىص الىخابت  ألاٌو

اهاث ٖملُت (. والثاوي، ٖغى الب221ُ: 1020الىاخضة التي ؾدبدثها الباخث )هاعصًاوكاه، 

ػعاٖت البُاهاث املحهىلت التي جم قيله هخابت وبها جغجِب ألاخضار. ويهضف به ؾهىلت في 

(. والثالث، الاؾخيباٍ والخدلُم. ولالؾخيباٍ 232: 1020اللغاءة والاؾخيباٍ )هاعصًاوكاه، 

لى اإلاٗاوي و  ث مً اإلالانض ْهغ مً البُاهاث املحهىلت واملحخاحت الخدلُم في احغاء البدث. ٖو

 (.120: 1004البُاهاث جدلُم أًًا، ليي ًدهل البُاهاث الهضًلاث )بهغاوي، 
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 عرض البياهاث وجحليلها

 الصراع في الروايت .أ

الهغإ في عواًت "ئؾمي أخمغ" هظه خىلى الهغإ ؤلاًضًىلىحُاث التي ٌؿبب ئلى 

 ختى وحىص مىث الصخو واإلالاجلت. ي الهغإ الٓهحر 

ؼمني أو الىغوهىلىحبُا؛ ألاٌو أي اإلالضمت هى ابخضاء الدؿلؿل الوفي هظا الهغإ 

هىع الهغإ. والثالث أي الخاجمت هى  وحىص الهغإ. والثاوي أي الظعوة الهغإ هى وحىص ْو

 أزحر أو جدلُل الهغإ.

:  حؿلؿل الؼمني ألاٌو

أٌو كهت التي فخذ وحىص الهغإ، وأًًا حؿخسضم بها ألٌو كهت هظه الغواًت، هى 

ف  أفىضي. وهى ئخضي الىلاقحن الظي ٖمل في ملً واملحىمت والللٗت، جدذ أمغ مىث ٍْغ

 زلُفت ؾلُان مىعاص الثالث في زالفت ٖثماهُت.

 والىو الخالي هظا ًضٌ ٖلى الكغح:

ف أفىضي مذ، ولىىني لم  "بازخهاع، أها اإلاضٖى بحن الىلاقحن وألاؾاجظة ٍْغ

ا. الجىت أو حهىم كضعي، اصفً. لهظا الؿبب لم حؿخُُ٘ عوحي جغن حؿضي جمام

وليي جلترب عوحي مجها ال بض أن جسغج مً كظاعة حؿضي. ًإإلاني حضا ويعي 

ً. أها ال أقٗغ بغأس ي الخدُم، وبخفسخ  الاؾخثىائي هظا الظي ًمىً أن ًل٘ آلزٍغ

حؿضي الجىذ واإلاىؿجر الظي ٌغِ ههفه في ماء باعص مثل الثلج، ولىىني أقٗغ 

ه عوحي املخفلت مً أحل جغن حؿضي. أقٗغ بالٗظاب الكضًض الظي جخٗظب

 (.5: 1005ًخًُم ووأن الٗالم وله خكغ في صازلي." )بامىق، 

ف أفىضي جخٗلم بما فٗل اللاجل. ولِـ  ومً هظه الفلغة اإلاظوىعة، ٖغف أن مىث ٍْغ

فلِ بؿبب وحىص اإلاٍغٌ أو الخهاصم وآلازغ هدىهما. والجملت "أها ال أقٗغ بغأس ي 

ف أفىضي حٗظب وجإلم بالكضًض كبل مىجه.الخدُم...ئلخ" جض  ٌ ٖلى أن ٍْغ

وبٗض يغبه اللاجل بالحجغ، فال ًترهه أي الجؿض للمُذ في ميان كخله ولىىه عمي ئلى 

 الجب. والىو الخالي الظي ًضٌ ٖلُه،

ت بجاهب البكغ بانههان. وبِىما وان ٌٗض زُىجه  "أمؿىذ الصخغة اإلاىيٖى

ؼلذ بالحجغ ٖلى عأؾه مً الخلف بيل كىحي. الؿابٗت أو الثامىت، لحلذ به، وه

ت أزافخني، وختى أهني أقفلذ ٖلُه.  هىي الحجغ ٖلى عأؾه بلىة وؾٖغ

ض انهاء ألامغ الظي بضأجه، وهظا أفًل مً الكاهُت مما كمذ به ألهه  ولىىني أٍع

 بضأ ًخسبِ ٖلى ألاعى، هظا ما ًجٗل ؤلاوؿان ًًُغب أهثر قاء أم أبى.
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ل اؾخُٗذ الخفىحر بأن ما كمذ به هاهب فٔ  بٗض أن عمُخه في الجب ًؼمً ٍَى

 (11: 1005)بامىق، ال ًلُم أبضا بدؿاؾُت هلاف." 

 وبالجملت  اإلاظوىعة مً هظه الفلغة اإلاظوىعة، ٖغف أن اإلالخٌى ًغمي ئلى الجب.

 حؿلؿل الؼمني الثاوي:

هى الظي ًيىن ٖلى  – وبؿبب وحىص هظا اللخل، أعاص الؿلُان وػوج زالت كغة

مٗغفت مً هى اللاجل هىا. وػٖم هى بأن اللاجل مً  –مؿإولُت اهتهاء الىخب الؿغي للؿلُان 

أخض الىلاقحن الظًً ٌٗملىن الىخاب الؿغي للؿلُان. ولظلً أعاص هى مؿاٖضة كغة لهظه 

 اإلاؿألت.

 والىو الخالي هى جخٗلم بالكغح،

"كلذ: "وان لضي هلاف ًأجُني ؾغا مثل بلُت الىلاقحن مً أحل هخاب ؾلُاهىا 

ف أفىضي اإلاؿىحن زغج  الؿغي، ووٗمل ختى الهباح. ئهه أفًل اإلاظهبحن. ٍْغ

مً هىا في ئخضي اللُالي ولم ٌٗض ئلى بِخه. أزش ى أن ًيىهىا كض كخلىا مظهبي 

 (12: 1005)بامىق، اإلاٗلم". 

ُلت مإهضة، وجهغفذ هما جهغفذ ًىم جللُذ الحبر "في الىكذ هفؿه فهمذ خل

ف أفىضي هى أخض اإلاٗلمحن الباعػًٍ في هلل زاهت الؿلُان،  أٌو مغة. كاجل ٍْغ

وهى وؾِ الؼخام الهاٖض هدى اإلالغة. في جلً اللحٓت وزلذ أن اللاجل 

ؾِؿخمغ بأٖماٌ الكُُان والفؿاص وهى مٗاص للىخاب الظي أٖمله، ومً 

: 1005)بامىق، ي ئلى البِذ وأزظ قغل هلل مً أحل هخابي." املحخمل أهه حاءو

213) 

ً أن اللاجل هى أخض الىلاقحن  . ْو ف أفىضي ملخٌى ض هظه الفلغة ٖلى أن ٍْغ وجٍإ

 التي حكترن وحكخغل بٗملُت اهتهاء الىخاب الؿلُان مىعاص الثالث.

اللاجل  وبٗض ٖغف ؾلُان ٖلى مىث ػوج زالت كغة وهى أفىضي، أعاص هى ٖلى مٗغفت

ٗظب خؿب ما  دىم َو ىحضه ًإػع ٍو ف أفىضي وػوج زالت كغة وهى أفىضي، ٍو الظي كخل ٍْغ

وكغة الظي كض  –أخض الىلاقحن الىبحر  –فٗله. وفي احغاء هظا، أمغ ؾلُان ئلى ؾُض ٖثمان 

 أمً ئلُه ػوج زالخه كبل اإلاىث. وؾُض ٖثمان هى الظي ؾىف ًيىن اإلابضٌ للؼوج الخالت كغة.

 لخالى ًضٌ ٖلى الكغح هظا،والىو ا

 "كاٌ: "ًا بني هل ؾمٗذ زُأ ؟ هل جىفي ػوج زالخً ؟"

"ال أصعي ئن وان ٌؿبب الاهفٗاٌ أم بؿبب الكٗىع الظهب. لم أؾخُ٘ ؤلاحابت، 

 (111: 1005)بامىق، واهخفُذ ؤلاكغاع هاػا بغأس ي فلِ..." 
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غف أن ػوج زالت كغة كض جىفي.  وهظه الفلغة التي جضٌ ٖلى أن ؾلُان كض ؾم٘ ٖو

ف أفىضي. وجُلً ؾلُان أن  وأًًا بؿبب وحىص مً كاجله. وهظا ٌؿاوي بما خضر ٖلى ٍْغ

ف أفىضي وػوج زالت كغة عحل واخض.   اللاجل لٍٓغ

 حؿلؿل الؼمني الثالث:

التي جىحض في هظه الغواًت، هي هدُجت وحؿلؿل الؼمني الثالث أي ألازحر لهظه اللهت 

ف أفىضي أي اًجاصه.  ٖلى ابدار اللاجل لٍٓغ

"ال، أها أٖغف حُضا ما في صازلي، أها أطوق ٖظاب اللبر كبل اإلاىث، وغُؿىا فى 

الحغام ختى عكاًىا ٌؿِبً صون أن هىدبه، وآلان جلٌى لي هً أهبر حغأة. أها نغث 

: 1005)بامىق، ىصة ؾخلخلىا حمُٗا". كاجال بؿببً. هالب الكُش ههغث اإلاؿٗ

112) 

والفلغة اإلاظوىعة هي الخيلم بحن اللاجل م٘ ػوج زالت كغة. ومجها كض ٖغف ػوج زالت 

ف أفىضي هى الظي جيلم مٗه. وكاٌ اللاجل ئلى ػوج زالت كغة، أهه ًيىن  كغة أن اللاجل لٍٓغ

هى لىخاب كاجال بؿببه، وبؿبب ما أمغ ئلُه أي اللاجل ٖلى ما ٖلُه أن ً غؾم ٍو ىلل ٍو

الؿلُان بأؾالُب حضًضة التي ازخلف بأؾالُب هلاقهم الٗثماهُحن اللضًم. وكاٌ أًًا أن 

لاجل حماٖت الكُش ههغث هىحا ئلى حمُ٘ الىلاقحن.  ؾىف يهاحم ٍو

فا ؟"  "كاٌ كغة: "ال جلفؼ ئلى هىان، اخً هُف كخلذ ٍْغ

ٗمل، كانضا ٖضم كلذ له: "كمذ بهظا الٗمل" اؾخسضمذ ٖباعة، هظا ال

اؾخسضام ولمت اللخل: "كمذ بهظا الٗمل لِـ مً أحلىا فلِ، أي لِـ مً أحل 

ف أفىضي أهه  ئهلاط أهفؿىا فلِ. بل مً أحل ؾالمت الىلٌ زاهت ولها. فهم ٍْغ

ني في أي صعحت مً الؿفالت هظا  أمؿً بُضه ؾالح تهضًض. صٖىث هللا الٗلي أن ًٍغ

أهه أعطٌ ألاعطاٌ. زُغث ببالي هظه الظهبُاث،  الؿافل. كبل هللا صٖائي، وأعاوي

ولىىني لفلذ هظبت بالهام مً هللا. كلذ ئن الظهبُاث لِؿذ هىا في الخىُت، بل 

زبأتها في ميان آزغ. زغحىا. ؾغها في ألاػكت الفاعغت، وفي ألاخُاء اإلاخُغفت صون 

ض ٖمله. وهىذ زائفا حضا. في نهاًت  مؿحرها هضف أو خؿاب. لم أهً أٖغف ما أٍع

ف أفىضي اإلالضم خُاجه وحؿضه  الظي ال هضفى له وال حهت قً أزىها الظهب ٍْغ

ٖىضما مغعها مً ػكاق هىا كض مغعها مىه. ولىً هللا أوحض أمامىا مياها مدغوكا 

 (535: 1005)بامىق، فاعغا، وكغبه حب ال ًغي له كغاع." 

"فهمذ أهني لً أؾخُُ٘ قغح بلُت الخفانُل في هظه الىلُت. وأزبرتهم بهظا، زم 

كلذ بجغأة: "لى هىخم مياوي لفىغجم ببلُت أزىجىا الىلاقحن. وكمخم بالٗمل 

 (540: 1005)بامىق، هفؿه." 
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خىن   –أخض الىلاقحن  –وهظه الفلغة حكغح ًٖ الخيلم بحن كغة واللاجل أي هى الٍؼ

خىن. وبأن كغة كض ٖغف أن مً الظي خُىما حاء كغة،  والفغاقت، وللللا ئلى بِذ أو فىهضوق ٍػ

ف  ف أفىضي. ولظا ؾأٌ ئلى الُه ًٖ هُفُت اللخل ٍْغ جيلم مٗه في طلً الىكذ هى اللاجل لٍٓغ

 أفىضي.

ض كىله أن ئطا هىخم  ٍؼ ً. ٍو وكاٌ أن هظا اللخل أًًا ألحل الؿالمت الىلاقحن آلازٍغ

 طلً الىكذ، فلُٗملىا ما كض فٗلذ.في خاٌ مثل ما )كغة، فغاقت، للللا( 

 أسباب الصراع .ب

 الللم (1

ومً أؾباب هظا الهغإ الظي اؾخمغ ئلى الخلاجل بحن الىلاقحن، هي جبضأ مً كلم 

ف أفىضي خُىما هى ًغؾم الىخاب جدذ ئقغاف ػوج زالت كغة.  ألهه ًغي أن ما فٗله ٍْغ

مىً أًًا حؿبب  ئلى الىفىع والىفاق التي ًمىىه الحمل ئلى هى حؿبب ئلى الظهىب أم ال. ٍو

 ٖظاب الىاع.

ف أفىضي خُىما ؾألها كغة.  والىو الخالى هى ما كاٌ وقغح ػوحت ٍْغ

ل نغزذ كلبُت زاهم ئنها غايبت مً اإلاغخىم  "كبل مض ي وكذ ٍَى

ألافىضي ػوج الخالت بؿبب الىخاب الظي وان ًدًغه. وكالذ ئن ػوحها 

اصة، بل  اإلاغخىم لم ًلبل هظا الٗمل مً أحل هؿب زالزت أو أعبٗت كغوف ٍػ

ألن ألافىضي ػوج الخالت أكىٗه بأن الىخاب أمغ مً ؾلُاهىا. وخىذ أن جلً 

فداث اإلاىلىقت التي ٖمل لها ػوحها جظهُبها، زغحذ مً وىنها اله

نفداث مىلىقت، وأنبدذ عؾما بيل مٗنى اليلمت، في جلً الغؾىم 

مغوق، وئهياع ال ًسُغ بباٌ، وختى ئنها جدمل ئقاعاث الىفغ، لهظا بضأ 

ضا ًغاوح بحن الخُأ والهىاب. وأيافذ لدكبذ أنها  اإلاغخىم ػوحها ًللم، ٍو

ف أفىضي، وئنها امغأة خظعة: لم حكيل لضًه جلً أعجح ٖلال  مً ٍْغ

ف أفىضي اإلاؿىحن لم  جُت، وألن اإلاغخىم ٍْغ الكبهاث في لحٓت، بل جضٍع

ًىاحه هفغا بكيل مباقغ زفف ًٖ هفؿه بأن ؾبب الللم هى ٖماعة ًٖ 

ف أفىضي لم ًفىث أي ٖٓت مً ٖٓاث الكُش ههغث  زُاٌ. وأنال ئن ٍْغ

الهالة بىكتها ٌكٗغ بللم قضًض في صازله. وألهه  ألاعيغومي، وئطا لم ًإص

مخهىع في صًىه ٌٗغف أن بًٗهم ٌسخغ مىه في الىلل زاهت. ولىىه وان 

مضعوا أن ؾبب اإلاماػخاث وكلت ألاصب جلً هي الغحرة مً فىه ومهاعجه." 

 (145: 1005)بامىق، 
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ف أفىضي في كلم قضًض ٖما فٗله وهى ً غؾم ومً الفلغة اإلاظوىعة ٖغف أن ٍْغ

ض ػوج زالت للىخاب  ٍغ الغؾم لىخاب الؿلُان جدذ ئقغاف ػوج زالت كغة. ألن أمغ ٍو

هظا مسخلف بالىخب ألازغي في الٗالم ٌَى الؼمان. وبهظا فُبٗا ٖلى الىلاف أن ًىلل 

هىع بأؾلىب حضًض وهى ازخالٍ ألاؾالُب بحن الٗثماهُحن اللضماء وألافغاهج. غؾم ٍو  ٍو

 اخخالف إلايديولوحياث (2

ي ازخالف ؤلاًضًىلىحُاث في الغؾىم هظا، بضأ بىحىص الغؾم ألازحر لىخاب وف

الؿلُان. وما هى الغؾم ألازحر ؟ الغؾم ألازحر هىا هى الغؾم الظي عؾم وهلل ونىع 

ػوج زالت كغة ٖلى مؿاٖضة الىلاقحن ألازغي الظًً هم جدذ اقغافه.  وبهظا الغؾم 

ف أفىضي.  أًًا، كخل اللاجل لٍٓغ

الكت بح ن الغؾم ألازحر وازخالف ؤلاًضًىلىحُاث هي أن في الغؾم ألازحر ٖو

مىن أن طلً الغؾم  ٖؼ ازخالف ؤلاًضًىلىحُاث. وكُل أن بٌٗ املجخمٗاث ًىٓغون ٍو

ٗاث ؤلاؾالمُت. ومً قضًض، هم ًلىلىن أن  ىفم بما زبذ في كُم الكَغ ألازحر ًسالف ٍو

خٗلم بالغؾم ألازح ر هظا، ؾىف ًيىهىا ملٗضهم في للىلاقحن، وال ؾُما إلاً ٌكترن ٍو

ٗظبهم بٗظاب قضًض.  الىاع َو

 والىو الخالى الظي ؾُبُجها:

"...ًلىلىن: هىالً عؾم أزحر. وال ًضاوعون باللٌى ٖىه ػهضكت، بل ًلىلىن 

 بىيىح ئهه هفغ". 

ؾأٌ: "إلااطا حكٗغ بالظهب. ما الظي ًللم عوخً ؟ مً الظي أوكًٗ في 

 الححرة ؟"

يهاحم أمىعأ ٌٗغف أنها ملضؾت في هخاب عؾم بؿٗاصة ٖلى "قً ؤلاوؿان باهه 

مضي قهىع ٌٗني أهه ٌِٗل ٖظاب حهىم وهى حي. خبظا لى أؾخُُ٘ عؤٍت الغؾم 

 ألازحر طان".

ف أفىضي عأي الغؾم ألازحر مىخمال.  كلذ مغحفا نىحي: "ٌكإ أن اإلاؿىحن ٍْغ

مً أكؿام الىلل  وأهىا كخلىاه إلصعاهه أهه هفغ بضًيىا. خيي لي هظا أغام كؿم

ب مني. أهخم حٗغفىن الخالمُظ واإلاخضعبحن ول مجهم ٌكُ٘ قائٗت."  زاهت كٍغ

 (111: 1005)بامىق، 

والفلغة اإلاظوىعة هي املحضزت بحن كاجل وػوج زالت كغة كبل مىجه. واقخيى كاجل ئلى 

ػوج زالت ًٖ الغؾم ألازحر، ًٖ هُف عأي املجخم٘ ٖىه، وال ؾُما ٖىض الٗلماء 

مؿحن واإلاخمؿىحن بفهم ًٖ الضًً. هم ؾىف ًجٗلىن هظا لخُبخه في اللىم اإلاخد

ُت في الحُاة ؤلاحخماُٖت  الٗىام بأن الضًً آلان كض اغفل وابخٗض وجغن ًٖ كُامه الكٖغ
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هىعون الىخاب الؿلُان آلان.  غؾمىن ٍو خاال. وال ؾُما للىلاقحن الظًً ًىلكىن ٍو

هم أي الىلاقحن حىاػ. واؾخمغ كىله ئلى هُف ٖلُىا أن ًىفلىنهم، وختى ًلىلىن ًٖ كخل

ف أفىضي اإلاؿىحن الظي كخل بٗض هٓغه الغؾم والللم.   عأي ٍْغ

ض اللاجل ٖلى هٓغ الغؾم ألازحر خلُلت. ألهه في كلم  وفي هظا الحاٌ أًًا، ًٍغ

ٖىه، ًٖ هُف عأي املجخم٘ له، ألهه مً الىلاف الظي ٌكترن في نىاٖت هظا الغؾم. وهى 

 اله فُبٗا.ًساف ًٖ خ

ف  ومً الفلغة اإلاظوىعة التي جم قغخها مً كبل. ٖغف أن مً أؾبب كخل ٍْغ

ف أفىضي ئلى الغؾم ألازحر أًًا. وال ًلف في هظا الىٓغ، بل  أفىضي هي هٓغه أي ٍْغ

اؾخمغ ئلى هُف عأًه ًٖ هظا الغؾم م٘ أهه ٌكترن في نىاٖخه. وهىا ًٓهغ ًٖ وحىص 

سخلف بًٗهم ببٌٗ ًٖ الفىغ. وهظه هي التي كهض الهغإ، وهى الهغإ الفىغي. ٍو

 الباخث ًٖ الهغإ ؤلاًضًىلىحُاث.

 ظهور الافتزاز (3

وأؾباب الخالُت مً ْهىع ووحىص الهغإ هي الافتزاػ مً حماٖت خهغث 

 ألاعيغومي. واللاء لها أهثر بىؾُلت زُبها الُىمُت ومجلِـ الظي حٗلض به.

زىف الىلاقحن الباَىُت. وهظا الخىف ٌؿخُُ٘ أن ومً آزاع ألاٌو مً هظه الافتزاػ هي 

 ٌؿبب ئلى صعحت الللم الىلاقحن.

غون  كلذ: "أها غحر مىضهل للخلً له. أمثالىا الظًً ٌِٗكىن م٘ الىخب، ٍو

نفداتها فى أخالمهم ًسكىن قِئا صائما. وفىق هظا هدً هماعؽ ٖمال أقض 

المُت. وهما في مدٓىعٍت وأهثر زُىعة. هدً وٗمل في الغؾم في مضًىت ئؾ

صازل الكُش دمحم ألانفهاوي ففي صازل ول هلاف قٗىع بالظهب والىضم، 

لب  ً، ئٖالن الىضم َو واتهام الظاث كبل جىحُه الاتهام مً كبل الازٍغ

اإلاغفغة مً هللا ومً حماٖت اإلاؿلمحن. هدً هدٓغ هخبىا ؾغا صائما ووأهىا 

غف حُضا أن زُاٌ َأَأة مظهبىن، أو وأهىا وٗخظع في أغلب ألاخُان. أها أٖ

عؤوؾىا ؾلفا أمام هجىم الفلهاء والىٖاّ واللًاة والكُىر بتهمت 

إججه مً  ؤلالحاص، وقٗىع الظهب الالمىخاهي ًلخل زُاٌ الىلل مً حهت ٍو

 حهت أزغي".

... أهىا غحر مإمىحن ؟ هم هظا مإلم إلاهىع خلُلي ماهغ. م٘ أن الغؾم 

 (111: 1005مل. )بامىق، الحلُلي مسخبىء في ما لم ًغ، ولم ٌٗ

ىصح هى أن  وهظه الفلغة هي ههُدت ػوج زالت أفىضي ئلى اللاجل كبل كخله. ٍو

مً آزاع ؤلافتزاػ الجماٖت خهغث هىحا ألاعيغومي زىف الىلاقحن ٖلى ما كض عؾم 
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وهلل ونىع. وبؿبب هظا الخىف هم ٌكٗغون الللم. هل ما كض فٗلىا مً أمغ اإلاىىغ 

أنهم مً اإلاظهبحن. وهدُجت ألازحر بؿبب هظه هي الٗظاٌ والضزٌى  ًٖ الضًً. وهم ًٓىىن 

 الىاع.

 زوج خالت كرة بعد وفاة ظريف أفىدي وفاة (4

ومً أؾباب الغابٗت هي وفاة ػوج زالت كغة. وخضر هظا اإلاىث غحر البُٗض أو 

ضة واإلاإهضة للًٓ أن  ف أفىضي. وهظا ًيىن الحجت اإلاٍإ ل في الىكذ مً وفاة ٍْغ الٍُى

 اللاجل هي مً أخض الىلاقحن وهى ٌٗغف حُضا ًٖ ألاقُاء الضازلُت في الىلاقحن.

 ومً أؾباب وفاة ػوج زالت الهىع التي ؾىف حؿخسضمها للىخاب الؿلُان.

"ٖىضما حاء صوعي، وصزلذ ئلى غغفت الخؼهضاع ألاهبر الهغحرة طاث اللبت، 

ت لم أع هىالً ؾىي واجب. كلذ له ئهني أَلب ملابلت الخؼهض اع ألاهبر بؿٖغ

إلاؿألت هبحرة بؿبب هخاب َلبه ؾلُاهىا، ويهخم به، وبلي صون ئهماٌ. همهم 

ىت قاٖغا بأمغها. وخملم، وفؼحخه ٖلى عؾىم هخاب ػوحتي زالتي.  واجب الخٍؼ

ٖىضما عأًذ أن ٖلله حكىف هدُجت غغابت الغؾىم، ووىنها زاعحت ًٖ 

مله،  وأيفذ ئهه ماث بؿبب اإلاألىف، أزبرجه باؾم ػوج زالتي وللبه ٖو

ت ألهنى أٖغف حُضا أهنى ئطا ٖضث مً  هظه الغؾىم. كلذ له ول هظا بؿٖغ

اللهغ صون الىنٌى ئلى ؾلُاهىا ؾُلىلىن ئهنى حٗلذ ػوج زالتي بهظا 

 (111: 1005)بامىق، الكيل." 

وهظه الفلغة حكغح ًٖ مجيئ كغة في اإلالً وئللائه بالؿلُان ٖثمان مىعاص 

كهضه ال ىلل والغؾم الهىع التي هلكها وعؾمها نىعها ػوج زالخت أفىضي. الثالث. َو

 لخه هي جلً الهىع.وبظلً ًديي كغة أن مً أؾبب وفاة ػوج زا

 جأثيراث الصراع  .ج 

الخأزحراث لىحىص هظا الهغإ، مىاْغا ٖلى ألاؾباب التي جخًمً في الهغإ 

 أعبٗت، وهي هما جلي:

 جأزحر الللم (2

ف أفىضي هى الخسحر والخهضٕ في اؾخمغاع  الخأزحر مً الللم الظي ًهِبه ٍْغ

اًت الؿلُان. وحؿبب هظا الحاٌ ئلى  واهتهاء الغؾم ألازحر الظي أمغه ػوج زالت جدذ ٖع

فٗله ألحل  ف أفىضي في املجالِـ الٗلىم الضًيُت التي جىحض خىلى صائغجه. ٍو اقتران ٍْغ

غ والٗغفان ًٖ هُف خىم عؾمه.  الحهٌى ٖلى الخىٍى

ت ٖلى أهه ال  دهل الىدُجت الفىٍغ وبضوامه ٖلى اقتران املجالِـ، ًغي ٍو

ٌؿخُُ٘ الؾخمغاع واهتهاء عؾمه، ألن به الظهىب الُٗٓمت والىفاق للضًً. ومً هاخُت 
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أزغي، هظا الخسحر مؿببا للخله. كاجله اللاجل بسىف وحىص جأزحر للىلاقحن اإلاؿلمحن 

ت الغؾم بأؾلىب الجضًض.  آلازغ ٖلى هٍٓغ

 جأزحر ازخالف ؤلاًضًىلىحُاث (1

الخأزحر مً ازخالف ؤلاًضًىلىحُاث في ما بحن الىلاقحن اإلاؿلمحن والٗلماء 

اإلاؿلمحن الحًغمي هى وحىص الهغإ الٓهحري والهجىم في الضواهحن اللهىة التي ًجخم٘ 

مىن ٖلماء اإلاؿلمحن الحًغمي أن للىلاقحن وعؾمهم الخُاهت  ٖؼ فحها الىلاقحن ٖاصة. ٍو

لُه الظهىب ولظا ملٗضهم اإلاىاؾبت في الىاع.في   الضًً ٖو

الوة ٖلى طلً، حؿبب ازخالف ؤلاًضًىلىحُاث هظه ٖلى فؿاص الٗالكت  ٖو

والاجهاٌ بحن الٗلماء الحًغمي والىلاقحن وال ؾُم الىلاقحن للملً الؿلُان. وجإصي 

 ئلى وحىص الهغإ الٓهحري بُجهما.هظه 

 جأزحر ْهىع الافتزاػ (1

ْهىع الافتزاػ التي ًفٗله الٗلماء اإلاؿلمحن الحًغمي هى وحىص هغاهُت  الخأزحر مً

مٗٓم املجخم٘ ٖلى الىلاقحن اإلاؿلمحن، ختى ًغونهم مً اإلاظهىبحن، ألنهم اإلاؿلمحن 

لى الٗمىم هلٌى أن  ٗاث ؤلاؾالمُت. ٖو ولىجهم ال حُٗي ٖلى الىٓام والحيىم والكَغ

 الحًغمي.املجخم٘ مإزغ الفتزاػ التي فٗله الٗلماء 

م  وبىحىص هظا الافتزاػ الغأي والىٓغ والُلحن في املجخم٘ أن ٖلحهم الخداعب والخلٍى

 للىلاقحن، ختى ونل ئلى الغأي أن في خغوبهم وهجىمهم ختى كخلهم حىاػ.

ف أفىضي (1  جأزحر وفاة ػوج زالت كغة بٗض وفاة ٍْغ

ف أفىضي هى الىدُجت  ألازحرة أن الخأزحر مً وفاة ػوج زالت كغة بٗض وفاة ٍْغ

ؾباب ألاؾاؾُت للهغإ الظي ًٓهغ خٌى اإلالً الؿلُان، يهاحم الىلاقحن اإلاؿلمحن 

ف أفىضي وػوج زالت كغة. غؾمه ٍْغ  اإلالً هجىما هى الغؾم ألازحر الظي ًهىٗه ٍو

ت أن أؾاؽ الهغإ هى الازخالف في هٓغ  وبىحىص مٗغفت وفاتهما الىدُجت الفىٍغ

 الغؾم ألازحر أًًا.

 

 الخالصت

 وباليؿبت ئلى اإلاىاككت والخدلُل الؿابلت، ًسلو الباخث الىلاٍ آلاجُت، وهي:

اث،  .1 اث، وئما بحن ألافغاص واملجمٖى وكض ٖغفذ أن الهغاٖاث خضزذ ئما بحن ألافغاص واملجمٖى

اث وئما في ما بحن ألافغاص. وباؾىاص البُاهاث ٖغيذ في ما ؾابم،  وئما في ما بحن املجمٖى

اث وفي ما بحن ئؾمي أخمغظي وحض في عواًت "فُسلو أن الهغإ ال " وكٗذ في ما بحن املجمٖى
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ألافغاص ؤلاحخماعي. ووحىصان الهغاٖحن بحن الكغق والغغب التي وكٗحن في التروي اٖخماصا ٖلى 

 هظه الغواًت هما:

اث ًهىع في ازخالف ألافياع وؤلاًضًىلىحُاث  . أ وحىص الهغإ الظي وك٘ في ما بحن املجمٖى

 –وأخض ألاهبر الٗلماء اإلاؿلمحن التروي  –مجلِـ الكُش خهغث ههغ هىحا بحن حماٖت 

 وحماٖت الىلاقحن التروي، زانت للىاككحن اإلالً زالفت الٗثماهُت مىعاص الثالث؛

وحىص الهغإ الظي وك٘ في ما بحن ألافغاص ًهىع في ازخالف ألافياع وؤلاًضًىلىحُاث بحن  . ب

ض ئلى اإلالاجلت بُجهم أي أفغاص الىلاقحن للمالً ؾلُان مىعاص ا لثالث. وهظا الهغإ ًٍإ

ألافغاص الىاككىن، ختي حؿبب ئلى مىث هلاقحن إلاالً الؿلُان مىعاص الثالث وهما 

 ، هىع الهغإ بثالزت حؿلؿل الؼمني؛ ألاٌو ف أفىضي وػوج زالت كغة وهى أفىضي. ٍو ٍْغ

 والثاوي، والثالث.

ف . (2ت جخيىن مً أعبٗت أؾباب وهي: فأما أؾباب الهغإ التي وحضث في هظه الغواً .2 كلم ٍْغ

(. وؤلافتزاػ الكُش خهغث هىحا 1(. وازخالف ؤلاًضًىلىحُاث في الغؾىم. 1أفىضي اإلاؿىحن. 

ف أفىضي.1ألاعيغومي.   (. ووفاة ػوج زالت كغة بٗض وفاة ٍْغ

التي  وفي الجهاًت ٖغى البُاهاث هظا البدث الجامعي، ٌٗغى الباخث الىلِ ألاؾاؾُت واإلاهمت .3

ض أوعهان بامىق والغوائي عواًت " ئؾمي جخٗلم بالدؿاوي ألافياع وؤلاًضًىلىحُاث بحن فاٍع

ت الهغإ ؤلاحخماعي. وهظا الدؿاوي أخمغ ض حىؾحر وأخض الٗلماء في هٍٓغ ـ ألفٍغ " ولَُى

ألافياعي وؤلاًضًىلىحُاث هى أن في الهغإ لِـ فُه آزاع الؿلبي كِ، بل فُه آزاع ؤلاحابي 

ان ٖلى أن ًيبغي لىا واإلوؿان ؤلاحخماعي مٗغوف ومفهىم هظا. أًًا.  ولظلً، هما ًٍغ

ف أفىضي. (. 2وأما الخأزحر الهغإ هى:  (. 1الخسحر في اؾخمغاع واهتهاء الغؾم بؿبب كلم ٍْغ

وحىص الهغإ الٓهحري والهجىم في الضواهحن اللهىة التي ًجخخم٘ فحها الىلاقحن، بؿبب وحىص 

(. وحىص هغاهُت مٗٓم املجخم٘ ٖلى الىلاقحن اإلاؿلمحن والخداعب 1ؤلاًضًىلىحُاث. ازخالف 

م لهم، بؿبب وحىص ْهىع الافتزاػ.  (. الىدُجت ألازحرة أن ؾباب ألاؾاؾُت للهغإ 1والخلٍى

الظي ًٓهغ خٌى اإلالً هى الغؾم ألازحر و ألاؾاؽ الهغإ ازخالف في هٓغ الغؾم ألازحر، 

ف أفىضي. بؿبب وحىص وفاة ػوج  زالت كغة بٗض وفاة ٍْغ
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ض، مدمىص.  ب، صون  أٖالم الفىغ ؤلاحخماعي وألاهتروبىلىجي الغغبي اإلاٗانغ،أبى ٍػ اللاهغة: صاع غٍغ

 الؿىت.

الم: البدث الخأَحري في نغإ بالؿخحن أولى الٗؼم.  بدث الٗلمي )بىاء الىاكعي في وؾائل ؤلٖا

 حاهغجا. ، حامٗت قٍغف هضاًت هللا ؤلاؾالمُت الحيىمُتوئؾغائُل في وىمباؽ وعفىبلُيا(
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