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 معايير الشعرية

 في كتاب طبقات فحول الشعراء البن سالم الجمحي 

 د.سليمان الطعان

تأتي أهمية هذه  الدااسذة مذن أ تذا تفيذا سذي اتسذا التذي ابتمذدها افذن سذ        
سذذذي بتافذذذا  طفوذذذاش سيذذذ و الوذذذعاام ت  تيذذذا و توذذذدي  تيليذذذو م  ذذذو تسذذذفا  توذذذدي  

غ ذذاو هبذذا وذذعاام  تذذاين.   ذذد فعذذا الوذذعاام أ  تذذأتيا مذذاتفتت  سذذي الطفوذذا شت  ا 
يظذذي بتذذا  افذذن سذذ   فع ايذذة الدااسذذين  الفذذاييين  ذذديماا  يذذديياات  لب  ذذا  عتوذذد أن 

يذذلاو متسذذعاا لبتذذا  هذذ  مذذن البتذذ  ات لذذل التذذي بالجذذش الو ذذايا  مجذذاو الوذذ و مذذا
ا ما يجعل هلكلما سيا من أ الة الاؤية  بموتا  اتسابتات    ال ودية ت ظيااا  تطفيواات

  اف ا إلبادة الواامة  الدااسة من يين إلل  تا.

       
 

 

 

 

 

 

 

 

  ..ب   التيئة التدايسية فبلية اآلدا  فجامعة يمص  
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 :آثارهحياته و 

اللذا الف ذذاوت  لذد فالف ذذاة سذذي   بفدفذذميمذد فذذن سذ ن  فذذن بفيداللذا فذذن سذال ت أ    
. ا ى ب ذا أيمذد فذن هذذ 323ا سذ ة ذ  د  فغذداد سأ ذا  فتذا يتذل  ساتذت هذ 921س ة 

ت  ت  أيمذذذد فذذذن ي فذذذو  اف ذذذا  المذذذال يت  اليييذذذل يعلذذذ ت  أفذذذ  يذذذات ت  الاياوذذذين ليذذذادون
 .(9)اللابفد
التامسذذة مذذذن اللغذذ يين الف ذذايينت التذذذي    ذذا اللفيذذدو افذذن سذذذ   سذذي الطفوذذة    

اللا افن أتي ات معيت  أفا   ات  اسيا فن ت   إلل جا فا: بفدالايمن فن بفد
ا ذو سذي .  هبا  اي  ال تاسش أن لذا بذدداا مذن البتذ ت هذي: بتذا  ال (3)سلمة

ملح اتتفاا  اتوعاات  بتذا  في تذاش العذا ت  بتذا  طفوذاش الوذعاام الجذاهليينت 
.  لاد السذي طي (2) بتا  طفواش الوعاام اإلس ميينت  بتا  اليذ    أجذا التيذو

 .(2)بتافاا  تا ه   غاي  الوا ن 
 إن يابذذذة التذذذأليل سذذذي اليوفذذذة اللم يذذذة التذذذي بذذذاع سيتذذذا افذذذن سذذذ  ت التذذذي باسذذذش    

التذذد ينت لذذذ  تبذذن البتذذ  سيتذذذا أبيذذا مذذذن اسذذائو  ليلذذة بذذذدد ال ذذ ياشت   مذذذا ع ذذا ف
سذذالااجح أن يتفذادا إلذذل أهها  ذذا مذذن مذذدل و بلمذذة  البتذا   سذذي  بي ذذا المعا ذذا.  لذذهلك 

 هه  البت  هاش   ياش  ليلة تعالج م   باا  ايداات  ه  ما يت ح من أسمائتا. 
افن س   ما ي يد أ ا بان مذن الودايذةت  أن سي تاجمة  هبا التطي  الفغدادو     

ا ايتذذا ب ذذا.  مذذن الا ايذذاش اليذذديا   يؤتذذه ب ذذا لتذذها السذذف ت أمذذا الوذذعا ستجذذ ل 
ل المت ذذلة فيياتذذا أ ذذا سذذي بذذا  اي ذذين  بوذذاين  مئتذذين ابتذذون  بلذذة وذذديدة سمذذا تتلنذذ

ا اتجذذ م أطفذذامه   بذذان افذذن ماسذذ يا ممذذن أهذذدو إليذذات سلمذذب ذذا أيذذدت  أهذذدى إليذذا 
ا   ظا إليا  او لا: ما أاى من العلة بما أاى مذن الجذل ف سوذاو:  اللذا مذا هاك جسن 

ليذذاص بلذذل الذذد يا مذذا اي تذذين  يمذذا ين سذذ ةت  لبذذن اإل سذذان سذذي غ لذذة يتذذل يذذ  ظ 
   يش أويام سذي   سذيت  فعلةت  ل     ش فعاساش    ة  لاش  فا اس و اللا 

 .(5)بلي من هها  د ستو  لاأيش ما اوتدن 
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 لسذذ ا ف ذذدد اليذذديا بذذن ييذذاة افذذن سذذ    ج ا فتذذا المتتل ذذةت  لبذذن يفذذد  أن     
بمذذا  المديذذد أتذذاع لذذا سذذعة اطذذ   بلذذل بييذذا مذذن الو ذذايا  الموذذب ش ال وديذذة سذذي 

 ايتباك وديد فاليياة ال باية  الت ساش العودية. ب ا ت  أ ا بان بلل

 :معالم النقد قبل ابن سالم

 ال ودية  فو افذن سذ   فوليذو مذن اإليجذال  جذد أ تذا با ذشإها استعا  ا اليابة     
سبذو مذا  لتي    تلص معتذا إلذل يبذ  مسذتوا  ا ذح.اتد ا سي مجاو ا  طفابية 

 لوا  أيبذا  هاتيذة افمذا لذ  تبذن م ت مذة إ  لذدى  ذايفتا الذهو أطلوتذات  اهيذك أ تذا 
تيذاب    يذين س تاأيبا  تذأتي بلذل هيئذة بفذاااش مسذتمدة مذن الييذاة الفد يذة  أد اتتذ

   بفذدة فذن الطفيذ   المتفذو السذعدو إلذل افيعذة هذتاللفا ان فن فدا  بمذا  فذن ات
: أمذذا أ ذذش سوذذعاك بليذذ  فذذن يذذهاا اتسذذدو سذذي الوذذعات أيتذذ  أوذذعان سوذذاو لللفا ذذان

أستن   ه  أ  ج سأبو    ه  تاك  يئاا سي ت ا فات  أما أ ش يا بما  سإن وعاك 
الف ذات  أمذا أ ذش يذا لف ذات سبلمذا أبيذد سيتذا ال ظذا  وذص ابفا د يفا يتألت سيتا 

سذإن متفو سإن وعاك   نا بن وعاه   اات ا بن وعا غياه ت  أما أ ش يا بفدة 
 .(6)وعاك بملادة أيب  تالها سليا توطا    تمطا 

 ايتب  اماؤ الويا  بلومة ال يو إلل أ  ج د ت سواو اماؤ الويا:       

 دانة سللسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ألتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     للسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ط  
 

  لللجذذذذا  م ذذذذذا   ذذذذاب أهذذذذذ    م   عذذذذذ   
 

   او بلومة: 
 إها مذذذذذذذذذذذذذذا ابف  ذذذذذذذذذذذذذذا لذذذذذذذذذذذذذذ   بتات ذذذذذذذذذذذذذذو  فج نذذذذذذذذذذذذذذة  

 
 (7) لبذذذذذذن   ذذذذذذادو مذذذذذذن فعيذذذذذذد  أ  اابذذذذذذ   

 
تن سذاا امذاا الوذيا بليذو بذاجل    ؛س  لش أ  ج د  بلومذة بلذل ل جتذا

يجاو إ  فعد أن ي افات بلل ت ل ساا بلومة الهو ل  ييتج لإلهاجة.  بذهلك 
 الملك سمديا فو لا: بفداللا فن  يا الا ياش بلل بفدين  د  ي
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 التذذذذذذذذذذذذذذذذذا  بلذذذذذذذذذذذذذذذذذل م ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذايذذذذذذذذذذذذذذذذذأتل  
 

 بلذذذذذذذذذذذذذل جفذذذذذذذذذذذذذين بأ ذذذذذذذذذذذذذا الذذذذذذذذذذذذذهه 
 

 سواو بفد الملك: لود مديش م ع  فن اللفيا فأيسن من هها يين  لش:     

 إ مذذذذذذذذذذذذذذا م ذذذذذذذذذذذذذذع   وذذذذذذذذذذذذذذتا   مذذذذذذذذذذذذذذن اللذذذذذذذذذذذذذذذ
 

 (8)ذذذذذذذذذذا تجلنذذذذذذذذذش  بذذذذذذذذذن  جتذذذذذذذذذا  الظلمذذذذذذذذذامب 
 

الملك فذذن سلذذ  ي ذذل بفداللذذا فذذن  ذذيا الا يذذاش بفذذد واسذذات ال ذذا  فذذين الفيتذذين     
فعيد ل للسلطان  الجفا شت ما ان فأبيا من  ج د تا  الملك بلل اأسا.  التا  ام

الملك مذذذن ال ذذذ اش الدي يذذذة التذذذي يايذذذد مذذذن ت لتذذذا ابتسذذذا   يمذذذة بمذذذا يطلفذذذا بفذذذد
مع  يذذةت بلذذل تذذ ل مذذدع م ذذع  الذذهو ي ذذ ي بليذذا الوذذابا ال ذذ اش المع  يذذة 

 يةت م دااا إياها فاتداة  إ ما  التي تويا إلل أن ما فعدها مذن اتمذ ا الموذااة  الدي
 . (1)التي   تيتا  إلل جداو

 يت ذذذح مذذذن هذذذه  اتميلذذذة أن ال وذذذد العافذذذي فوذذذي مذذذدة ط يلذذذة يذذذد ا سذذذي مجذذذاو     
ا  طفابية  اتيبا  الجلئية التي تستتا  من الم ا لة فين فيش  فيشت أ  وذابا 

مذذذي   ا  طفذذذا  البلذذذيت د ن يجمذذذا فذذذين ال ظذذذاة التابيفيذذذة  التع ا  مذذذ ه   تذذذات  أ ذذذ
 . (90)اللج م إلل التعليو  الت سيا

 لبذذن بلي ذذا أن  لذذتما العذذها لل وذذد العافذذيت تن الفيئذذة الوذذ  ية لذذ  تبذذن تسذذمح     
لل ظذذذااش ال وديذذذذة اليا فذذذذة أن تتسذذذا أبيذذذذا سذذذذي مجذذذاو اليبذذذذ   التعليذذذذوت إه إن تطذذذذ ا 

دية هاش الم وأ العولي ييتذا  إلذل تذااب  المعذاال ال وديذةت  هذ  أمذا لذ  اتيبا  ال و
 يتيو  إ  ما ا تواا البتافة  التأليل. 

تلك با ش يالة ال ود الودي   فو افن س   الذهو بذاع بلذل تتذ   بذال  وذ  وت     
 اسذذذذتطا  أن يجمذذذذا اتيبذذذذا  المت ذذذذاياة ه ذذذذا  ه ذذذذاكت  يجعلتذذذذا  ذذذذمن  ظايتذذذذا سذذذذي 

 امت  هي  ظاية الطفواش. ت  يل الوعا 
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 مفهوم الطبقة:

تدو أبيا معذا ي مذادة  طفذ   سذي لسذان العذا  بلذل تمايذو وذيئينت  م ذا  يذو:     
الوذذيئان إها تمذذاي   تسذذا يات  سذذمن ا بذذو مذذا غطذذل وذذيئاا  طفوذذاا ت ت ذذا يغطيذذا  تطذذاف   

يتذذذل يبذذذ ن ممذذذاي ا لذذذا.  سذذذم ا أي ذذذاا مااتذذذ  ال ذذذاا  م ذذذالو فع ذذذت  سذذذ   فعذذذا 
 . (99)اش.  من ه ا سإن الطفوة تع ي الو   المتوافتين سي   ة من ال  اشطفو
أن افذذن سذذ   لذذ  يذذاد فا ذذط ع  –ايمذذا اللذذا  – يعتوذذد اتسذذتاه ميمذذ د وذذابا     

 الطفوة  ما يتفادا إلل الذههن مذن مع ذل الم للذة أ  الماتفذةت  لذ  يذاد أي ذاا مذا أااد  
 سذذم ها  الطفوذذاش ت  جعلذذ ا الطفوذذاش  غيذذا  سذذي لما ذذا  فعذذد لما ذذا سذذي بتذذ  أل  هذذا

سئذذاش ماتفذذة بلذذل أ ذذ و الوفائذذوت أ  بلذذل مسذذابن العلمذذام سذذي المذذدنت أ  فيسذذ  
 ا  ما المااد فالطفوة أن هؤ م الوعاام أوعا العا  سذي مذهه  مذن مذهاه   تالس ين

.  يذ اد اتسذتاه وذابا   ذاا (93)الوعات أ   تج من م اهجات أ   ا  من  ا فا
فن أفي يعلل سي  طفواش الي افلة ت يو و سيا:  ا تتل بلذ  أ ذيا   للوا ي ميمد
التطذذا ت  إلذذل سذذتة   ذذا مذذن ال ذذيافة ا ذذي اللذذا بذذ ت : بمذذا فذذن اسذذ و اللذذا 

اللا فن مسع دت  أفين فن بع ت  معذاه فذن جفذوت ستذؤ م  بلي فن أفي طال ت  بفد
ت  جافا فن بفداللات  اطفواش ال وتام.  أما طفواش الا اة سستة   ا: أف  هاياةت  أ

 .(92)اللا فن بمات  أف  سعيد التداوت  بائوة...  بفد
 معايير تصنيف فحول الجاهلية: 

إها بان ميم د وابا   يعتود أن ت  يل افن س   للوذعاام جذام اسذت اداا إلذل     
الموداة الوعايةت سما السف  الهو ي ا سيا افن س   اتافعة المتوذدمين مذن وذعاام 

يذذة سذذذي الطفوذذة الجاهليذذذة ات لذذلت  الي يذذذة البفذذاا سذذذي الع ذذا اإلسذذذ مي سذذذي الجاهل
الطفوة ات لل من سي و اإلس  ن   د أواا ميمد لغل و س   إلذل يويوذة الطفوذةت 
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يين  اع فأن افن س   يهه  سي أبيا طفواتا إلل تاتي  الوعاام يسذ  الموذداة 
 . (92)ال  ية أ  الب امة  الواباية

ا ذذذط ع ال ي لذذذة مذذذن افتذذذدا  افذذذن سذذذ  ت  لب ذذذا ا ذذذط ع   ذذذعا  لذذذ  يبذذذن    
ات ذذمعي الذذهو اتفذذا سذذ ة التليذذو فذذن أيمذذد ال ااهيذذدو سذذي اسذذتعااة اتل ذذاظ الفد يذذة 

و   ذهاك. يوذ و التليذو سذي    عتا فجا   ا  ذط ياش ال وديذة التذي فذدأش تتوذبن 
يايد التفام  –   ل بملا:  اتفش الفيش من الوعا تاتي  الفيش من في ش الوَّعا

 ذذذاو: سسذذذميش اإل ذذذ ام مذذذا جذذذام مذذذن الماسذذذ   سذذذي الوذذذعا  المت ذذذ ا بلذذذل  اسيذذذة  –
 ايذذدة...  ا  مذذا سذذميتا إ ذذ ام لتتال ذذات تن العذذا  توذذ و: أ ذذ ى الوائذذو إها جذذامش  ذذ ة 

.  سذذيب ن لتذذها ال  ذذو فذذين الييذذاة الفد يذذة (95)مذذن اليفذذو تتذذالل سذذائا الوذذ ى... 
سذذذي ت جيذذذا العلمذذذام ال يوذذذين  يذذذ  اسذذذتعااة اتل ذذذاظ  ا  ذذذط ع ال وذذذدو أيذذذا بفيذذذا 
 الفد ية   ولتا إلل ميدان ال ود. 

سذذاا افذذن سذذ   بلذذل  تذذج ات ذذمعي الذذهو جعذذو الوذذعاام سذذايوين: سيذذ ا   هبذذها   
 غيا سيو. ساتبول  بما  فن بليذ    المتلتذو  بذا ة فذن الذ اد  بعذ  فذن لهيذا 

يذذداة سلذذ    جميعذذاا مذذن ال يذذ و.  أمذذا الي افذذن موفذذو  بمذذا  فذذن أيمذذا الفذذاهلي ليسذذ ا 
 او تما   ائد ميذو   ذيدتا العي يذة لبذان سيذ ات  ميلذا معوذا فذن يمذاا الفذاا ي 
سإ ذذا يلتيذذ  فذذال ي و لذذ   ذذاو تمسذذاا أ  سذذتاات غيذذا أن هذذها العذذدد ي ذذو إلذذل بوذذاين 

 و سإ ذذا لذذيا سيذذ ا  أمذذا بعذ  فذذن سذذعد الغ ذ تام التجيمذذيا مغذ  ذيدة ب ذذد أ ا فذذن 
ة. بلذذذل يذذذين ي ذذذا ات ذذذمعي ب تذذذاة فذذذن وذذذداد  اللفا ذذذان فذذذن فذذذدا ييذذذالما  إ  سذذذي

 ت ذذال فذذن  دفذذة سذذي  ائمذذة أوذذعا ال اسذذانت  يليذذ  فتذذ  سذذي هذذه  الوائمذذة ليذذد التيذذو 
 .(96)الطائي

سال ي لذذة توذذا بلذذل ال وذذيا مذذن اللذذينت  تع ذذي الت ذذاد الذذهو يتطلذذ  غلفذذة  ذذ ة    
أن ال ي لذذذة تعذذذانل  التعايذذذل الوذذعا بلذذذل  ذذذ اش المذذذام اتتذذذاى.  يظتذذا مذذذن هذذذها
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فالسل ت أو فما ليسش هي بليات فمواا تتا ما اللين الهو يع ي الت  ذل بذن ا ايذة 
أوذذذعاا الوفائذذذو التذذذي لذذذ  تيذذذاا  سذذذي الجاهليذذذةت ا ط  ذذذاا مذذذن سا ذذذية ات ذذذمعي أن 

عبل الوعا  بد فافا الوات  أ ا إها دتو سي التيا    . 
ي ت ذذ يل الوذذعاام   تسذذت د إلذذل  لذذيا مذذن وذذك سذذي أن موذذاييا ات ذذمعي سذذ   

أسا متي ةت  اهيك أ تا ت ا الوعاام سي سئتينت ال ي و  غيا ال ي وت  أ تا تميو 
ل ا اليذ   ط  لذة ال وذد يذين فذدأ ميا لذة الفيذا بذن مجذاو ميذدد يمذااا الموذتغل ن 
سيذذذا  وذذذاطت .  يفذذذال لديذذذا هذذذها ال ذذذم ا سذذذي الموذذذاييا ال وديذذذة مذذذن تذذذ و  جذذذ د 

 د هما الوعاام مطلواات ما ما سيتما من جم د   اامة. ت  ي ين   يع
 يذذهه  الذذدبت ا إيسذذان بفذذاا إلذذل أن ال ي لذذة  ذذ ة بليذذلة تع ذذي الت ذذاد الذذهو    

يتطل  غلفة   ة الوعا بلذل بذو  ذ اش أتذاى سذي المذامت سيذات  الطذائي ي  ذا 
سذذذان سذذي سئذذة اتجذذ اد  لب ذذا لذذيا سيذذ ات  بذذذهلك أوذذفا  ب تذذاة  ليذذد التيذذو سذذإ ت  سا 

يو لذذذ ن وذذذعااا.  تتطلذذذ  ال ي لذذذة أي ذذذاا بذذذدداا معي ذذذاا مذذذن الو ذذذائد تب ذذذو ل ذذذايفتا 
الت ذذادت سالو ذذيدة ال ايذذدة بماييذذة بعذذ  فذذن سذذعد الغ ذذ و   تجعذذو  ذذايفتا سيذذ ات 

 .(97)ش هها العدد ست  تما   ائد أ  سش أ  بوا ن   يت ا
ا سيذذ ات  ي وذذو افذذن اوذذي    ذذاا بذذن ات ذذمعي ي  ذذح سيذذا بيذذل ي ذذفح الوذذاب   

يوذذ و ات ذذذمعي:    ي ذذيا الوذذذابا سذذي  ذذذايا الوذذعا سيذذذ ا يتذذل يذذذا و أوذذذعاا 
العذذا   يسذذما اتتفذذاا  يعذذال المعذذا ي  تذذد ا سذذي مسذذامعا اتل ذذاظت  أ و هلذذك أن 
يعلذ  العذا ا ليبذ ن ميلا ذاا لذا بلذل   لذات  ال يذ  لي ذلح فذا لسذا ا  ليوذي  إباافذذات 

معاسذة الم ا ذ   الميالذ   هباهذا فمذدع أ    ال سذ   أيذا  ال ذاا ليسذتعين فذهلك بلذل
 .(98)فه  
هنت سإن يمة وا طاا لي فح الوابا سي ات أن يمتلك ياسظذة جيذدة تمب ذا مذن      ا 

ي ذذذظ أوذذذعاا العذذذا   ا ايتتذذذات  أن يلذذذ  فأتفذذذاا ال ذذذاات  بذذذهلك بليذذذا امذذذت ك يذذذا ة 
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أتذذذاى ل ظيذذة  اسذذعة تسذذابد  بلذذل طذذا  المعذذذا ي المتتل ذذة. يذذ  إن ه الذذك وذذا طاا 
 بلذل  ل يذ  الذهو يسذتوي  فذا البذ   بامذةتأ لتا العا ا الهو يستوي  فا الذ لنت  ا

تا سذذي وذذعا      ذذمن الوذذابا إها أااد أن يبذذ ن سيذذ ا معاسذذة م ا ذذ  الوفائذذو  ميالفتذذات ليب 
أساسذذذيان همذذذا المذذذدع  نفمذذذدع أ  فذذذه ت ممذذذا يع ذذذي أن الوذذذابا ال يذذذو لذذذا م  ذذذ با

  التجام. 

 لذذذل مذذذن وذذذعاام الجاهليذذذة: امذذذاأ الوذذذيا  ال افغذذذة الذذذهفيا ي  ذذذمش الطفوذذذة ات  ذذذد    
.  يعتمذذد افذذن سذذ   سذذي توديمذذا لتذذؤ م الوذذعاام (91) اتبوذذل لهيذذا فذذن أفذذي سذذلمل 

بلذذذذل  اام ال وذذذذاد  الوذذذذدامل د ن أن ي ذذذذيل إليتذذذذا أو جديذذذذدت إه يذذذذهبا  أن بلمذذذذام 
ن اتبولت  أن الف اة با  ا يودم ن اماأ الويا فن يجات  أهو الب سة با  ا يودم  

. أما ال افغة الهفيا ي سيظتذا أن ه الذك إجمابذاا بلذل (30)أهو اليجال يودم ن لهيااا 
توديما بلل سائا الوعاام م ه الع ا الجاهليت يين جبعو يبماا بلل الوعاام سذي 

 س   بباظ.

 لذذن  بذذ ن مغذذالين إها  ل ذذا: إن افذذن سذذ   يتع ذذ  تهذذو الف ذذاةت ت ذذا يجعذذذو    
ة يوذذذدم ن امذذاأ الوذذيا فذذذن يجذذات في مذذا يوذذذد  أهذذو الب سذذة   بلماؤهذذذا بلمذذام الف ذذا 

اتبولت  بذهلك يوذد  أهذو اليجذال لهيذااا بلذل الوذعاام اآلتذاين.  مذن جتذة يا يذةت 
سذإن افذذن سذذ   سذي الطفوذذة ات لذذل ييذا و إا ذذام الم ذذاط  الجغااسيذة المت  بذذة التذذي 

ا هذؤ م الوذعاام جميعذاا سذي ت  و وذابااا فعي ذات  تجعلذا سذي الماتفذة ات لذلت ف  ذ
الطفوة ات لل من ال ي وت   د اأي ا من  فو أن ات معي يتا  اتبوذل مذن هذه  

 الدائاة. 

سإها تي ل ا إلل أسفا  تودي  هؤ م الوعاام  جد ا من أسذفا  توذدي  امذاا الوذيا    
ياا أ ا سف  الوعاام إلل توفيتاش    ا س ية تفعا سيتا اآلتذا نت بالفبذام سذي الذد

 اسذذذتيوال ال ذذذي ت  توذذذفيا ال سذذذام فالظفذذذام  الفذذذيات  التيذذذو فالعوفذذذان  الع ذذذيت 
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 ي ذذال إلذذل هذذها بلذذا أ ذذا جذذدد سذذي طايوذذة الوذذ و الوذذعاو يذذين س ذذو فذذين ال سذذي  
 . (39) المع لت  أن وعا   اي  المأته

  م  ذذ باش ا  أ و معيذذاا مذذن معذذاييا ال ي لذذة مذذاتفط فوذذداة الوذذابا بلذذل ط ذذسذذ   
دا    ا س ية ت تح أس  اإلفدا  أما  الوعاام اآلتاين.  من جتة يا يذة جديدةت  افت

يوذيا ا ذذط ع   ذا  المأتذذه  فيسذ  ت سذذيا الميوذ  لذذا إلذل أن الوذذعا  فذو امذذاا 
الي ميذةت  أ ذا بذان بسذيا ال تذ ت الويا بان مت ذ ا فم  ذ باش فعيذدة بذن الييذاة 

مذذذذن غمذذذذ ا م ذذذذادا  سذذذذي إوذذذذااة ت يذذذذة إلذذذذل فذذذذداياش الوذذذذعا العافذذذذي  مذذذذا ابت  تذذذذا 
  م   باتا.

 أمذذا بذذ ن ال افغذذة الذذهفيا ي مذذن الطفوذذة ات لذذل سأل ذذا مذذن فذذين الوذذعاام  أيسذذ ت     
ديفاجذذذة وذذذعات  أبيذذذاه  ا  ذذذ  بذذذ  ت  أجذذذللت  فيتذذذاات بذذذأن وذذذعا  لذذذيا سيذذذا تبلذذذل. 
 الم طذذذذ  بلذذذذل المذذذذتبل  أ سذذذذا م ذذذذا بلذذذذل الوذذذذابات  الوذذذذابا ييتذذذذا  إلذذذذل الف ذذذذام 

 .(33) الو اسي  العا ا 
 ذذد يفذذد  أمذذا العذذا ا  الوذذ اسي  الف ذذام موفذذ  ا ل جذذ د  يذذ د  ذذ تية تيذذت  بلذذل    

الوذابا اتفابتذات بلذل الذاغ  مذن ابتواد ذا أن الذ لن  الواسيذة  بذو الويذ د اتتذاى   
توبو بائواا أما  الوابا الذهو يسذوط أو فيذش   يذت م    لن   ذيدتا أ   اسيتتذا. 

لاو ب ذذذد تتذذذ   بذذذال  وذذذ  وت يوذذذبو سيذذذا اإليوذذذا   لبذذذن بلي ذذذا أن  تذذذهبا أ  ذذذا مذذذا  ذذذ
المتجا ا  اليلل ال  تية اتتاى مطلفاا ي فغي بلل الوابا أن يأتذه  فاليسذفان. 
 لبن ديفاجة الوعا  ا    الب    جلالذة الفيذش م ذطلياش غيذا  ا ذية الد لذةت 
  لعلتا با ش تدو بلل   اش ميددة لدى افن س  ت غيا أ ذا لذ  يسذتطا أن ي يتذا

 يوتا من الداا  التأ يو. 
 أمذذا أهذذو ال ظذذا سوذذدم ا لهيذذااا ت ذذا بذذان  أي ذذ ت  وذذعااات  أفعذذده  مذذن سذذتلت    

 أجمعتذذذ  لبييذذذا مذذذن المع ذذذل سذذذي  ليذذذو مذذذن الم طذذذ ت  أوذذذده  مفالغذذذة سذذذي المذذذدعت 
 .(32) أبياه  أميا ا سي وعا  
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يبامذذات جذذ دة الذذاأو  ا   –بمذذا يذذاى الميوذذ   –سذذإها با ذذش ي ذذاسة الوذذعا تع ذذي    
سإ  ذذذا ه ذذذا فذذذإلام معيذذذاا أت  ذذذي سذذذي توذذذدي  الوذذذابات  افمذذذا ا توذذذو هذذذها المعيذذذاا مذذذن 
م ا ذذل لهيذذا الوذذعاية سيمذذا  وذذ  مذذن يذذا     لابذذاش بذذان هذذ  دابيذذة إلذذل السذذ   
سيتذا.   ذذد بذذان ب ذذد افذذن سذذ    بذذي مفبذذا أن تجافذذة لهيذذا فذذن أفذذي سذذلمل الم اا ذذة 

تجعلذا سذي الطفوذة المتودمذة مذن وذعاام لم     الوعا الجاهلي اتساسي: اليا ت 
 الجاهلية.

 لب  ا    عد  إلل جا   هها المعياا اتت  ي معاييا أتاىت هي بياة اتميذاو 
سذذي الوذذعا  اإليجذذال اللغذذ و أ  التبييذذلت  المفالغذذة التذذي سذذيب ن لتذذا وذذأن متذذ  سذذي 

 الدااساش ال ودية ال يوة. 

م ن اتبوذل ستذي بيذاة ات لان  طذ و  أما اتم ا التي جعلش فعا ال اا يود   
. (32)الو ائد  طا  مجم بة مت  بة من ال   ن الوعاية بالمدع  التجام  ال  ذل

المعاييا ال  تية التي يتتهها افن س   أن الوذابا  ذادا بلذل  ظذ  الوذعا  تع ي 
سي مجم بة  اسذعة مذن ات لانت ميلمذا يع ذي طذ و الو ذائد  ذداة وذعاية أبفذا لذدى 

ن أ لئذذك الذذهين   يمتذذد فتذذ    سذذت  الوذذعاو بييذذااا.  أمذذا ال  ذذ ن الوذذعاية الوذذابا مذذ
 ذل ستوذيا إلذل أن وعاية المتعددة من مدع  هجذام    لالمتعددة أ  الم   باش ا

الوابا   يتتص ف ن وعاو  ايدت أ  م     ي لما دائمذاات اتمذا الذهو  ذد يذدو 
سذذي العذذال  الوذذعاو يذذؤدو  بلذذل ميد ديذذة العذذال  الوذذعاو   ذذيوات هلذذك أن ا تسذذا 

إلذذذل سذذذعة  ا ذذذية سذذذي اليذذذا ة اللغ يذذذةت أ  ل وذذذو إن  جذذذ د يذذذا ة لغ يذذذة بفيذذذاة لذذذدى 
إلذذذل سذذذعة العذذذال  الوذذذعاو  ال  ذذذام الذذذهو تتيذذذاك سيذذذا  -  ميالذذذة-الوذذذابا سذذذيو د 

 متيلة الوابا أ  ال  ان فعامة. 

إ  أن يمذذة  تلذذك با ذذش أفذذال  وذذاط ال ي لذذة لذذدى وذذعاام الطفوذذة الجاهليذذة ات لذذلت   
معاييا أتاى تت و فجا   ال وعاية )غيذا ال ي لذة(ت ي فغذي بلذل الوذابا ال يذو 
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أن يتج فتا سي وعا ت  هي معاييا تذ ت ا ماتفذة الوذابا إها جذامش سذي   ذائد ت 
.   ذذد (35) هذذي موذذاييا  ذذ تية توذذمو الليذذال  السذذ اد  اإليطذذام  اإلب ذذام )اإل ذذ ام(

وذذعاام الطفوذذة ات لذذل  مذذن أوذذفاهت  لذذ  يوذذ  إ  أوذذاا افذذن سذذ   إلذذل أن أيذذداا مذذن 
 ال افغة الهفيا ي سي فيتين لات أيدهما سي   لا:

ذذذذذذذذذذذذذن  و  ميذذذذذذذذذذذذذة  اائذذذذذذذذذذذذذح  أ  مبغتذذذذذذذذذذذذذدو  أم 
 لبذذذذذذذذذذذذذذ   الفذذذذذذذذذذذذذذ ااعب أن ايلت  ذذذذذذذذذذذذذذا غذذذذذذذذذذذذذذذداا 

 

د    بجذذذذذذذذذذذذذذذذذ ن  ها لاد   غيذذذذذذذذذذذذذذذذذا  مذذذذذذذذذذذذذذذذذل ن
  فذذذذذذذذذذذهاك تفنا ذذذذذذذذذذذا الغذذذذذذذذذذذدالب اتسذذذذذذذذذذذ دب 

 
  اآلتا سي   لا:

 اسذذذذذذذذذذوط  ال َّ ذذذذذذذذذذيلب  لذذذذذذذذذذ  تبذذذذذذذذذذاد  إسذذذذذذذذذذواط  
ذذذذذذذذذذذذذذص  بذذذذذذذذذذذذذذأنن ف ا  ذذذذذذذذذذذذذذاب  ذذذذذذذذذذذذذذ   ا ت   فمت ن

 

 ست ا ل ت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  اتنوت  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا فاليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد  
ذذذذذذذذذ     يبذذذذذذذذذاد مذذذذذذذذذن اللطاسذذذذذذذذذة  يعوذذذذذذذذذدب   (36)ب 

 

  ستول من هه  اإلوذااة إلذل اإل ذ ام سذي أي ذام اليذديا بذن الطفوذة ات لذل أ ذا    
أوذذد بيذذ   الوذذعا  أتطاهذذات   يذذة هلذذك أن افذذن سذذ     يلفذذا أن يسذذت  سذذي وذذاع 

  تذسفالليال الهو ياا  أه  تذات  م تتيذاا فاليذديا بذن اإل ذ امت هه  العي  ت مفتدئاا 
 ي توو من أه ن العي   إلل أودها. 

 الطبقات األخرى: معايير تصنيف  

اى طذذذذا إفذذذذااهي  أن سبذذذذاة الطفوذذذذذة ات لذذذذل تذذذذ يي فطفوذذذذاش أتذذذذاى تليتذذذذذات  أن يذذذذ   
أن  الم ذذادسة سذذي أن تتبذذ ن الطفوذذة ات لذذل مذذن أافعذذة وذذعاام يملذذش المؤلذذل بلذذل

.   ذذد يفذذد  سذذي اتمذذا فعذذا (37)تبذذ ن بذذو طفوذذة تاليذذة لتذذا مؤل ذذة مذذن أافعذذة وذذعاام
اليويوة أ  ال  ا ت هلك أن افن س   يواا سي أي ام هبا وعاام الطفوة اليا ية أن 
أ ا فذذذن يجذذذا  ظيذذذا اتافعذذذة المتوذذذدمينت إ  أ ذذذا   ذذذعا سذذذي هذذذه  الطفوذذذةت ت ذذذا 

 . (38)ا ت ا بلل أافعة سي بو  ايدة
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  ا    اغ  أفداا سي ميابمذة افذن سذ   مذن م ظ ا ذا المعا ذات سذهلك إجيذال إ   
في   ا د ا   تات يا ا ع العلذ   م  ذ بية الفيذات إ  أن ال ظذا إلذل مذا  ذا  فذا 
ا ط  ذذذذاا مذذذذن اتسذذذذا التذذذذي ف ذذذذل بليتذذذذا بتافذذذذا  الم ذذذذادااش التذذذذي   ذذذذعتا تبوذذذذل 

تسذذذا   ا  سذذذجا  سذذذي ف  ذذذ ع موذذذداا ا  ذذذطاا  الذذذهو يبت ذذذل ت ذذذ ي ات  بذذذد  ا 
طا ياتا ال وديةت سأن يب ن الوذعاام مذ لبين بلذل طفوذاش أمذا  ذد  وفلذات  لبذن أن 
 –يب ن يمة ب  بددو سي بذو طفوذة يلغذي مذا لاد بذن هذها البذ  إلذل الطفوذة التاليذة 

 ستها يب  واه  غاي .   –بما سي يالة أ ا فن يجا 
ااد الطفوذة ات لذل فسذففتا سذي تويذي   تغي  المعاييا التي  جد ا افن س   يود  أسذ   

وعاام الطفواش ال يوةت  يفال لدي ا مجم بة معاييا تفد  سذي أغلفتذا مفتمذةت هلذك 
أن  الم ذذذطلح   ا ذذذا بذذذن أدام المع ذذذل فد ذذذة. ساليطيئذذذة   ذذذا سذذذي بذذذداد الطفوذذذة 

ت  أمذذا أسذذااد الطفوذذة الياليذذة سذذأف  هؤيذذ  (31)اليا يذذة ت ذذا  متذذين الوذذعات وذذا د الواسيذذة 
ت  الوذذماك بذذان  وذذديد متذذ ن الوذذعات (20)بااا سيذذ ات   غميذذلة سيذذا     هذذن ابذذان  وذذ

ت  أمذذا هذذها اتتيذذا (29)أوذذد أسذذا بذذ   مذذن لفيذذد  سيذذا بذذلالةت  لفيذذد أسذذتو م ذذا م طوذذاا 
 .(23)ست   به  الم ط ت ا ي  ي اوي الب   

 ذاسة إلذل إ تا مجم بة  اام ا طفابية لعلتا غيا م ت مة إ  ب د  ايفتات فاإل   
أن ه ذذذذذاك   ذذذذذ ااا سذذذذذي التعفيذذذذذا بذذذذذن أدام ال بذذذذذاة   ذذذذذ ااا تامذذذذذاا.  بلذذذذذل الذذذذذاغ  مذذذذذن 

اسذذتغل  مذذن هذذه  العفذذاااشت الميذذا  ش البييذذاة التذذي يوذذ   فتذذا الميوذذ  سذذي وذذاع مذذا 
تسذذع ا سذذي هلذذك تفذذاة بميوذذة فذذالتااا  طذذا  التعفيذذا ب ذذد الوذذدمامت إن  الم ذذطلح  

يذذذااد فتذذذا بفاااتذذذا  –بمذذذا يذذذاى الميوذذذ   –ا يفوذذذل سذذذي دائذذذاة اإلفتذذذا ت سمتذذذ ن الوذذذع
 .(22) أل اظا   ياغتات  أسا الب   ف اؤ   تابيفا

ما يو   فا الع مة ميم د وابا ليا س ى واع لم طلياش لذ  ت ذو إلذل أن     
تبذذذ ن م ذذذطلياش فذذذالمع ل الذذذد ي  لتذذذه  البلمذذذةت   يذذذة هلذذذك أ تذذذا ت توذذذا إلذذذل الد ذذذة 
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افن س   جعلتا يتج   اد هه  اآلاام إلذل مويذاا  ن ال ظاة الهاتية لدىأ التجايدت   
 م   بي وامو. 

معي ذذذة  مذذذن الموذذذاييا المتمذذذة سذذذي إليذذذا  الوذذذابا فذذذال ي و    ذذذعا سذذذي طفوذذذة    
. سوذد   ذا سذي (22)موياا البذ ت  هذ  مفذدأ ابتمذد  افذن سذ   متافعذاا سيذا ات ذمعي
 هبا أن م  عت   الطفوة الاافعة طاسة فن العفد  بفيد فن اتفاص  بدو فن ليدت

.  بهلك سعو سي الطفوة السافعة (25)ب د الا اةما ات ائوت  ا  ما أتو فت   لة وعاه  
يين   ا سيتا س مة فن ج ذدو  ي ذين فذن اليمذا   المذتلما  المسذي ت   فذا بلذل 

. سعلذذذل الذذذاغ  مذذذن تأبيذذذد افذذذن سذذذ   أن الوذذذعا (26)أن  لذذذة وذذذعاه  هذذذي سذذذف  تذذذأتياه 
سإ ا   ا هؤ م الوعاام سي هاتين الماتفتين  تيستتان فا م االعافي  د  ا  جلم   

   الطفواش. لولة وعاه  المتدا وت  ل  تو ا لت  ج دة أوعااه  الفا ية سي التود  سي سلن 

لل جا   هه  اتسا  ال ودية  التي اسذت د إليتذا افذن سذ   سذي تاتيذ  طفواتذات      ا 
الجا ذذ  ا جتمذذابي   يغيذذ  يذذين  جذذد أن ه ذذاك أسسذذاا أتذذاى   تت ذذو فالوذذعا. س

ييب  افن س   بلل الوعاامت  ت   اا ما يت ذو فذالوي  الوفليذة  مبا ذة المذام سذي 
مجتمعا أ   فيلتا. سالمبا ة ا جتمابية لتا أيا   ي با سي   ا الوذابا سذي هذه  
الطفوة أ  تلكت أ    عا فين ال ي وت سس يد فن باا  العبلي بان وذابااا ميبمذاات 

ت  بما  فن وذأا  بذان ها  ذدا  وذال (27)و ف ي ببوت  ها الاأو  التود  سيت  اج
.هذذها إلذذل أن افذذن سذذ   يأتذذه فذذاأو الجمتذذ ا أ  المتلوذذينت    (28) م للذذة سذذي   مذذا 

يتبذذإ إلذذل موذذاييا يافتذذة دائمذذاات سإ ذذا ي ذذا تذذداع فذذن لهيذذا سذذي الطفوذذة التامسذذةت 
م يهه  سيا إلل أ ا أوعا سي  ايية  ي وو سي تعليو هلك اأياا تفي بما  فن الع 
 . (21)الوعا من لفيدت  أن ال اا أف ا إ  تودمة لفيد
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هن سذذذإن افذذذن سذذذ   لذذذ  يبذذذن مسذذذتو ا فاأيذذذا بذذذو ا سذذذتو وت فذذذو ت ذذذا لوذذذا ط      ا 
الجمت ا  اغفاتا سي فعا اتييان.  ليا هلك غايفذاا بذن وذتص ا ي ذا بملذا 

ل المفذذذادا الوديمذذذة  م يتذذذا وذذذب ا سذذذي العذذذ دة إلذذذ –بمذذذا يذذذاى د. إيسذذذان بفذذذاا  –
جديذداات مذذن تذذ و ت سذعة فع ذذتا  تغييذذا مذدل و فع ذذتا اآلتذذات سذي ميا لذذة جذذادة 

 .  (20)لتل   ظا  جديد لدااسة الوعاام

   يذذذذذظ أن معذذذذذاييا ال ي لذذذذذة سذذذذذي الطفوذذذذذة ات لذذذذذل يجذذذذذاو أغلفتذذذذذا  سذذذذذ  أسذذذذذا    
ا هذ  أ و مذن سذف  إها ما   ا ش فمعاييا الطفواش ال يوةت ساماؤ الويم   بية 

الوذذعاام إلذذل  ذذ ا وذذعاية جديذذدةت  لهيذذا فذذن أفذذي سذذلمل أ ذذدا بلذذل إيجذذال الوذذ و 
 المفالغذذذة سيذذذات  اتبوذذذل أبيذذذا الوذذذعاام با  ذذذاا    ذذذائد ط يلذذذةت بلذذذل يذذذين أن 
معذذذاييا ال ي لذذذة سذذذي الطفوذذذاش اتتذذذاى مفتمذذذةت  تعتمذذذد بلذذذل أسذذذا   ت تمذذذي إلذذذل 

 لمديدت   اام بامة ال اا. الوعات بالمبا ة ا جتمابيةت  العما ا

يتي و افن س   فعد باا الطفواش العوات  تفيان اتسا التي تميذل بذو وذابا    
بمذذا سذذ ا   تجعلذذا سذذي طفوتذذا التذذي هذذ  سيتذذات إلذذل طفوذذة أ ذذيا  الماايذذي التذذي ت ذذ  

.  تظتذذا الت سذذام (29) أبوذذل فاهلذذة  بعذذ  فذذن سذذعد الغ ذذ و مذذتم  فذذن  ذذ ياة  الت سذذام
سي بو طفواش افن س  ت مما يع ي أ تا تتطش ياجل ال ي لة الذهو  الواباة ال ييدة

إلل  ائمة ال ي و التا ة فالوعاام  يده ت  – هي ات يل  –اسما المؤلل  ا  مش 
تن أهميتتذذا الوذذعاية جعلذذش مذذن المسذذتييو تتطيتذذا سذذي هذذها المجذذاو أ  إغ ذذاو هبذذا 

 اسمتا. 

وعاام من المدي ذة  تسذعة مذن مبذة  أما طفوة وعاام الواى العافية ست   تمسة    
 تمسة من الطائل  ي ية من الفيذاين.  بلذل هذها يبذ ن المجمذ   اي ذين  بوذاين 

اللا فن اللفعاى   يا فن التطي  من المدي ةت  بفدوابااات أوتاه  يسان فن يافش 
  ذذذااا فذذذن التطذذذا  مذذذن مبذذذةت  أميذذذة فذذذن أفذذذي ال ذذذلش  أفذذذ  ميجذذذن اليو ذذذي مذذذن 
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لعفذذدو  الممذذلن  العفذذدو مذذن الفيذذاين.  يوذذيا افذذن سذذ   إلذذل أن الطذذائلت  الميونذذ  ا
أوعا هه  الطفوة يسان فذن يافذشت  أن بييذااا مذن الوذعا يمذو بليذا لمذا تعا ذتش 

 .(23) ايع  استفش
 تذذذأتي طفوذذذة وذذذعاام يتذذذ د سذذذي  تايذذذة هذذذها الوسذذذ ت  ت ذذذ  يما يذذذة وذذذعاام أوذذذتاه     

.  لذذيا سذذي هذذه  (22)غذذاياالسذذم أو فذذن باديذذام  بعذذ  فذذن اتوذذال  سذذعية فذذن ال
الطفوة ما يويا إلل مس غ يمبن أن ي  ا الوعاام سي هذه  الطفوذاش اسذت اداا إليذات 

 .(22)إ  أن المواييا ال ا ية ه ا هي الم     الوعاو  المبان  الديا ة

 لذذذئن بذذذان مذذذن ال ذذذ ا  أن موذذذاييا افذذذن سذذذ   سذذذي   ذذذية الم  ذذذ    المبذذذان    
الوذعاام سذي مااتذ  تفعذاا لمعذاييا غيذا وذعاية   تفعذاا  الديا ة ابتفاطيةت ت ا ي ذا 

لودااتت  الوعايةت سإن من اليذ  أ ذا   ي فغذي أن يغيذ  بذن أهها  ذا أن ال ظذا إلذل 
الوذذعا مذذن ييذذا هذذ  سذذن جمذذالي ييوذذ  المتعذذة المجذذادة بذذن أو اغفذذة لذذ  يبذذن مذذن 

ا ستاتيذ  الطفوذاش يت ذ سي ب ذا افذن سذ  ت unthinkableاتم ا الم با فتا 
جاى بذلو هي   ية الم     الوعاوت إه لمواييا غيا وعايةت سالو ية ات لل 

وذذعاام الايذذام بذذن الطفوذذاش اتتذذاىت تن الايذذام متتلذذل بذذن م  ذذ باش ال ي لذذة 
فوي  الجمابة الوفلية.  بهلك سإن الماتفطة بلل  ي   يي  بالتجام  المدع  ال تات 

تعذذهااا موذذاابة اآلتذذاين للوذذابا سذذي فييذذا يفذذد  مالايذذام تعفيذذا بذذن ساجعذذة أسذذايةت 
 مذن يذ   أيلا ا التا ةت إ  تسااة الوفيلة لسيد من ساداتتا أ  سااا مذن ساسذا تا.

سإن   ا وعاام الايام سي طفوذة داو بلذل ييذل ميذدد يوذغلا هذها ال ذن سذي الييذاة 
  الجاهلية.

عت   أمذا   ذذية الذدين ستفذذال سذي اتتيذذاا افذذن سذ   مجم بذذة وذعاام يتذذ دت    ذذ   
سذذي طفوذذة  ايذذدةت بلذذل الذذاغ  مذذن غيذذا  مذذا يسذذ غ ميذذو هذذها الت ذذ يل سذذي الوذذعا 

إه بذو الم  ذ باش  ؛  سات س   جد سذي وذعا هذؤ م مذا يوذيا إلذل ا تمذائت  الذدي ي
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ليذذة التذذي التذذي تيذذدي ا ب تذذا هذذي مذذن  ذذمي  الييذذاة الجاهليذذةت  مت ذذلة فذذالوي  الجاه
إلذل   ذ ه اليتذ د سذي الييذاة الجاهليذة   يوذيا هذها التمييذل . جدها لدى الوذعاام باسذة

 موذذداا المبا ذذة التذذي يال هذذا سذذي هلذذك المجتمذذات بلذذل تذذ ل المسذذيييين الذذهين لذذ  
فأا فا من هؤ م الوذعاام  ت بلل الاغ  من  ج د بدد    افن س   طفوةتي ا ل

   سي هلك الع ا.
ساليابذذذة  بلذذذل تذذذ ل المويذذذاا الذذذدي ي  جذذذد أن معيذذذاا المبذذذان لذذذا مذذذا يسذذذ غات    

الوذذعاية الجديذذدة التذذي افتذذدأش فذذأفي  ذذ اا    ذذلش إلذذل ها تتذذا مذذا أفذذي تمذذا  سيمذذا 
يذااش بلذل المسذلماش سذي  –بال   هاك فو ية الت  مة فين الوذدمام  الميذديين 
 السيا بلل طايوا ب د بذو الو يدة الوديمة التي جعلتا ال واد مي ا ي فغي مياباتا 

طايوة الوديمة فالذدب ة إلذل إلايذة الطلذو بذن م  عذا سأف    اا ياا بلل ال الوعاامت
يذذ و م  ذذ باش تت ذذ   الذذه   الي ذذااو الجديذذد.  المابذذلو سذذي التذذااا الوذذعاوت  ا 
  ذذذذد ااتفطذذذذش ي اتذذذذا فذذذذالتمييل فذذذذين مبذذذذا ين: بذذذذال  الفذذذذدا ة  الطلذذذذوت  بذذذذال  التمذذذذا 

إن اأي ذا   اليدائ ت فييا با ش لتا أ دام لدى ال واد أ  ست .  افما    غالي بييااا 
سذذذذذي هذذذذذه  اليذذذذذ اة سذذذذذففاا أساسذذذذذياا دسذذذذذا ال وذذذذذاد إلذذذذذل التمييذذذذذل فذذذذذين الوذذذذذعاام الجذذذذذاهليين 

   الجغااسي.  اإلس ميين بلل أساا الت  ن 
سذذتاما سذذي تبذذ ين الوذذابا مذذن تذذ و       جذذد هذذه  ات ذذدام الو يذذة تيذذا المبذذان  ا 

يذذااد  أسذذمام وذذعاام لذذ  توسذي  وذذعاام الوذذاى العافيذذة فيسذذ  المدي ذذة التذذي يسذذب   تات  ا 
يوذذو أيذذد إ تذذ  مذذن المفذذالينت    ت جذذد لتذذ    ذذائد أ  أتفذذاا تذذدو بلذذل بلذذ  بعذذفت  
غ او وعاام  تذاين بذان لتذ  إسذتا   ا ذح سذي يابذة الوذعات  سي هها الم ماات  ا 
 بذذذهلك    جذذذذد تذذذذأييااا بفيذذذذااا للمبذذذذان سذذذذي أوذذذذعاا هذذذذؤ م التذذذذي   تتتلذذذذل بذذذذن فويذذذذة 

 الو ائد الجاهلية. 
ل ذذا أن المبذذان أ ذذفح  سذذيلة ي سذذا فتذذا افذذن سذذ    لذذة الوذذعا سذذي مبذذان  يلذذ ع    

 بياتا سي  تات  وافو ميو هها التعليو سي يدييا بن  لذة الوذعا فالطذائل  بمذان 
 مبةت تن الوعا إ ما يبيذا فذاليا   التذي تبذ ن فذين اتييذامت  يذ  يذا  ات ا 

 . (25) التلا 
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 معايير تصنيف فحول اإلسالم: 

المذذذذام اتت سذذذذاا بفيذذذذااا مذذذذن ييذذذذا الوذذذذبو سذذذذي تاتيذذذذ  طفوذذذذاش الوذذذذعاام لذذذذن يجذذذذد    
اإلسذ ميينت سالطفوذذاش تظذو بوذذااات  الوذعاام أافعذذة سذي بذذو طفوذةت تذذ  أن طفوذذاش 
وذعاام الوذاى العافيذذة  أ ذيا  الماايذي  الوذذعاام اليتذ د تغيذ  بذذن ت ذ يل وذذعاام 

 هه  اليوفة. 
إلسذذ ميينت أ لتمذذا:   ذذا الوذذعاام  يمذذة أمذذاان يسذذتابيان ا  تفذذا  سذذي طفوذذاش ا   

اللا فن  ذيا الطفوة السادسة المب  ة من: بفد اليجاليين سي طفوة تا ة فت  هي
(.  يا يتمذا: اسذتو و الاجذال فالطفوذة 26الا ياش  اتيذ ص  جميذو فيي ذة    ذي )

 . (27التاسعةت  سيتا: اتغل  العجلي  أف  ال ج  العجلي  العجا   اف ا اؤفة)
  فعيداا سي تأ يو جما وعاام اليجال سي طفوة  ايذدةت إه  ستوذل أن  لن  هه   

هه  الطفوة موافتة لطفوة وعاام الواى العافية سي الجاهليةت إ  أن يمذة أمذااا يذدب  
غ ذاو هبذا  إغ ذا ا  إلل التساؤوت  ه  إسواط بما فن أفي افيعة مذن هذه  الطفوذةت  ا 

يذذذااة تامذذاا سذذي طفوذذاش الوذذذعاام جميعذذاات  ت   ذذاا أ  ذذا مذذذن أبيذذا الوذذعاام تجديذذداا  ا 
 للجدو.

 سيما يتص جما الاجال سي طفوذة  ايذدةت سذإن هذها اتمذا ييمذو د لذة   توفذو    
اللفا بلل  ع د هها ال ن الوعاو سي ب ا ف ي أميةت بلل  ي    يستطيا أن 

 سيما  ا د ميو افن س  .  يتجاهلا أيدت   
ها أاد ا الدت و إلل معاييا ال  ي لة أ  مواييستا ب د وعاام اإلس  ت   تص ه ا  ا 

وعاام الطفوة ات للت سإ  ا لن  جد ميو تلك اتيبا  التي  جد اها ب د اليب  بلل 
تودي  وعاام الطفوة الجاهلية ات للت سميو تلك اتيبا  غائفة تماماات أ  تباد تبذ ن 

 بالغائفة. 
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يين  واا أن لليياة السياسية  ال اا  لن  فتعد بييااا بن اليويوة ال ا ح أ  ا      
فذذين اتيذذلا   ال ذذا  التذذي فذذدأش فذذالظت ات أيذذااا   ي بذذا سذذي تودمذذة جايذذا  ال ذذالد  
 اتتطذذذذذو  الاابذذذذذيت بلذذذذذل غيذذذذذاه  مذذذذذن وذذذذذعاام الع ذذذذذا اتمذذذذذ و. سبيذذذذذاة الجذذذذذداو 
 الم اظااش فين أ ذيا  هذه  ال ذا  لذ  يتيذإ الفيئذة اليواسيذة لوفذ و سذن المعاا ذاش 

أسذذت  أي ذذاا سذذي  وذذ م هذذها ال ذذنت ف ذذتح  سذذا  الت ذذ مة  ال وذذاع أمذذا   سيسذذ ت فذذو
بطائتذذذا لف سذذاا سياسذذذياا يت اسذذ   ت جتذذذاش  الوذذعاامت بفذذذا إييذذام الع ذذذفية الوفليذذة  ا 

 الوفائو  ال ا  المتتل ة. 
 ال تيجذذذة المتمذذذة سذذذي هذذذها الم ذذذماا أن السذذذلطة السياسذذذية سذذذيب ن لتذذذا تذذذأييا      

لايذذذة  تذذذاينت فغذذذا ال ظذذذا بذذذن  ي بذذذا سذذذي ت جتذذذاش الوذذذعاامت  توايذذذ  فع ذذذت   ا 
 الموداة الوعايةت  سيستما هها التأييا يتل   ت ا اليا ا. 

 لبذذن مذذا هذذي اتسذذفا  التذذي توذذد  فتذذا هذذؤ م الوذذعاام بلذذل غيذذاه ت إ ذذاسة إلذذل    
ال تيجة التي ت  ل ا إليتذا  فذو  ليذون إن فعذا العلمذام  ذدم ا جايذااا بلذل ال ذالد ت 

 ظاة جلئية إلل الفيش الوعاو د ن الو ذيدةت   سوذاا لتذه  الاؤيذة يجذاو  ا ط  اا من
وذذذعاو سذذذي فيذذذش  ايذذذدت  الفيذذذا سذذذي   ذذذائد لالم  ذذذ   ي ذذذا ال ذذذن الوذذذعاو أ  ا

الوعاام بن هها الفيش  المياو  الهو    ظيا لا.  هبها با ش في ش الوذعا أافعذةت 
 . (28)ستااا  مديياا   سيفاا  هجامت  سي بلتا غل  جايا

 ت طف  هه  ال ظاة بلل سف  تودي  ال الد  ب د  تاينت ست  أبيذا الي يذة فيتذاا    
 : (21)مولنداات أو فيتاا موت ااا ي ا  فا الميو. سمن هلك   لا

 سيذذذذذذذذذذا بجفذذذذذذذذذذاا يتذذذذذذذذذذل بليذذذذذذذذذذ   تسذذذذذذذذذذف  ي
 

 مجاوذذذذذذذذذذذابذذذذذذذذذذذأن أفاهذذذذذذذذذذذا  توذذذذذذذذذذذو  أ  
 

يسن ال الد  إ  أن جايااا من  ايية يا ية بان يجيد الو و سي م   باش ل  ي    
ت تن ال الد  فوي مود داا سذي   ذائد  إلذل ال تذا فعوذياتا  مبا تتذا (50)الو و سيتا

هنت سالعال  الوعاو ب د جايا  اسا  ي   بدداا مذن الم  ذ باش التذي   الاسيعة.  ا 
 يجيدها الوعاام اآلتا ن. 
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ال ذذذالد   ي يذذذظ مذذذن  اام ال وذذذاد الوذذذدامل  تعليوذذذاتت  أن اتتطذذذو لذذذ  يبذذذن فمبا ذذذة    
.  هها (59) جايات  أ ا يأتي يالياا سي هه  الطفوةت  لبن افيعة تع فش لا  أساطش سيا

أمية سيس ت فو بلل  يمؤوا  ا ح   بلل  ع د الوفيلة سي يياة ال اا لع ا ف 
الذذد ا الذذهو توذذ   فذذا الع امذذو غيذذا الوذذعاية سذذي فذذا ل فعذذا الوذذعاام  ظتذذ اه  بلذذل 

فو ية جليلةت أ  مفذدأ سذا ت سذااتول سذي سذل  الوذعا اتفط لساية اليواسية. سب  وابا اا
وذذذعاام أبيذذذا وذذذاباية   أتمذذذو هبذذذا ة تلذذذك الو ذذذيةت أ   فذذذو هاك المفذذذدأتفموذذذداا  داسذذذ

 . لتا ه  أما   تتل  م ا  دا  العال  ب ننففم ا

لبذن موذاييا توذدي  وذابا  تذأتيا وذابا  تذا با ذش تذتيب  سيتذا   ذايا أتذذاىت    
لتااتفية إلل ال   ن الوعاية المتتل ةت  تودي  فع تا بلل يسذا  من أهمتا ال ظاة ا

فع ذذذتا اآلتذذذا. إن وذذذابااا ميذذذو هو الامذذذة يذذذأتي سذذذي الطفوذذذة اليا يذذذةت تن العلمذذذام 
أافعذذذة أابذذذان: مذذذدع ااسذذذات أ  هجذذذام بلذذذل فالوذذذعا أجمعذذذ ا  بلذذذل أن الوذذذعا   ذذذا 

 ال ذذالد   ت  هذذها بلذذا مجمذذ   سذذي جايذذا يا م ذذي ت أ  ستذذا سذذام ا ذذات أ  توذذف
 اتتطوت سأما ه  الامة سما أيسن  ط أن يمدعت    أيسن أن ي تات يوا هها بلا 

 .(53)د  اات  ا  ما ييسن التوفيا ست  افا وابا 
ل فال ذذذذياام   يعذذذذد مذذذذن ال يذذذذ وت تن هذذذذؤ م لتذذذذ  سذذذذه  الامذذذذة الذذذذهو فوذذذذي يتغ نذذذذ   

  ذلتا الذه   م   باش غيا تلك التي يجيدها ه  الامة. إ تا الم   باش التذي ي
 هبها يجاو دائماا إلاية بدد بفيا من الوعاام بذن ال ذل ت العا  سي هلك الع ا

ات و  توذذذدي   تذذذذاين مبذذذذا ت ت تن الم  ذذذذ باش التذذذي يتيذذذذدي ن ب تذذذذا   تت اسذذذذ  
 ت جتذذاش الييذذاة إفذذان تلذذك المايلذذة. سيذذين سذذأو ه  الامذذة ال ذذالد  بذذن سذذف  بذذد  

.  مذذا (52)ك  ذ ة ال ذيااو  أفعذاا اإلفذوب  ذا مذن ال يذ وت أجذا : يم عذك بذذن هلذ
ن من وك سي أن فا ل الوفيلة  د اها سي اليياة السياسية بلل  جذا الت ذ ص بذا

الوذذعاو: جايذذا  ال ذذالد   اتتطذذو بلذذل سذذاية ها تذذأييا  ا ذذح سذذي هيم ذذة الميلذذا 
 الوعا سي الع ا اتم و. 
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ع ذت  اآلتذا سإها م ي ا سي الفيا بذن أسذفا  توذدي  فعذا الوذعاام  تذأتيا ف   
سالفعيذذا وذابا سذذاتا البذذ    ت جذد ا المعذذاييا المفتمذذة هاتتذا التذذي  جذذد اها مذن  فذذو

 .(52)يا الل ظت  الوطامي ا ي  الي اويت يل  الوعا

ت  سذذيي  فذذن  ييذذو (55)أمذذا وذذعاام الطفوذذة الياليذذة سبعذذ  فذذن جعيذذو وذذابا م لذذ    
  ا سي   مات  بان الايايي وايل موت ا اتما سي الجاهلية  اإلس  ت جيد الم

ت  بمذذا  فذذن أيمذذا الفذذاهلي  ذذييح البذذ   بييذذا (56)الغالذذ  بليذذا الفذذدا ة  التوذذ  ة
 . (57)الغاي 

 سيما يت و فتويذي  وذعاام ال سذي  سذإن بييذا بذلة وذابا اليجذال سذي هذها ال ذنت    
ن أهو اليجال ليودم  ا بلل بييا من الوعاام الذهين  ذدمت  افذن سذ   بليذات إ    ا 

الم ذذذذذاط  ت إن افذذذذذن سذذذذذ   يوذذذذذيا إلذذذذذل أن موذذذذذاييا (58)ا فذذذذذالعاا   ليلذذذذذةأن يظ ظذذذذذ
  سذذي دااسذذة هذذه  مذذالجغااسيذذة  ذذد تتتلذذل سذذي توذذدي  هذذها الوذذابا أ  هاك. لب ذذا لذذ  يتع

الظاهاةت سابت ل ف ولتا بلل  ي  ييادو.   ا ح أن اليب  بلل الوعاام  د ا توو من 
إل لذذي  الذذهو ييذذ  لذذا اليبذذ  بلذذل سذذ   ببذذاظ إلذذل المافذذد  الب اسذذةت  أن العذذاا  غذذدا ا

 . من غيا  الوعاامت  تمييل الجيد م ت 

الهو  فيي ة  لعو تفاويا   ية ال د   البه  تطو سي اأو افن س   فجميو     
بان  اد  ال فافةت بلل ال ويا من بييا بلة الهو بان يتو و  ل  يبن باوواا. 

سذذ   بذذه  بييذذا   ذذد    مذذن يو ذذا أن  سذذأو بذذن المويذذاا الذذهو ابتوذذل سيذذا افذذن
 . أفداا  جميو.  يفد  أ  ا لن  يظل فميو هه  اإلجافة

 لذذئن  جذذد ا معذذاييا ميذذو: ا ذذة الي اوذذي  يذذ  ة الوذذعا ممذذا لذذا ات ذذاو فالمذذادة    
الوذذذذعاية   سذذذذتا سإ  ذذذذا  جذذذذد موذذذذاييا أتذذذذاىت ميذذذذو: الوذذذذال لذذذذدى سذذذذيي  فذذذذن  ييذذذذو 

الذذذهو بذذذان أي ذذذاا غذذذل ا ت  الوذذذجابة لذذذدى مذذذلاي  فذذذن اليذذذااا العويلذذذي (51)الايذذذايي
 . (60)هجامات وديد أسا الوعا
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تلذذك با ذذش أفذذال  وذذاط توذذدي  ال يذذ و اإلسذذ ميين.  هذذي موذذاييا ت توذذا إلذذل بييذذا    
مذذذذن الم  ذذذذ بية سذذذذي أغلذذذذ  ج ا فتذذذذا بمذذذذا  جذذذذد ا هلذذذذك ب ذذذذد اليذذذذديا بذذذذن سيذذذذ و 

س   الجاهليةت  يفد  فعا ج ا فتا مفتماات يي و في  ا  في تا يجا  الهاتيةت سافن 
ل  يعن فتأ يو ات  وت  بان ماجعا سي ا ستيسان أ   ذد  إلذل الذه    يذد . 
 بهلك سإ ا   يفين  ا   اا سي ال وذد يعتمذد بليذا. إ  أ ذا ي فغذي أ  ي تذ  مذن الهاتيذة 
 الذذه   مع ذذل التذذ ى المطلذذ ت سالذذه    ذذداة بلذذل اليبذذ  تتبذذ ن مذذن التفذذاة الط يلذذةت 

  ذ بية سذي تلذ  ات لذل مذن بذو مويذاا موذتاكت فذو  ليا ال ا  فذين الهاتيذة  الم
سذذذي أن ال ا ذذذد الذذذهو ييبذذذ  فه  ذذذا   ياجذذذا إلذذذل  ذذذ اة مجذذذادة للجذذذ دة أ  الذذذادامةت 
سذذالبلي موتذذان ب ذذد  فذذالجلئي دائمذذاات  هذذ    ي عذذو أيذذدهما بذذن اآلتذذا يذذين ييبذذ  

 . (69)بلل الوعا

  إشكالية الطبقة في الفكر العربي:

 ذذة أ و مذذن ألنذذل سذذي الطفوذذاشت ساتتفذذاا التذذي  عاستذذا بذذن    عذذال بلذذل  جذذا الد    
(هذذت هذ  929تلك ال تاة  ليلذة سذي هذها المجذاو.  لب  ذا  جذد بتافذاا لذذ  ا ذو فذن بطذام )

هذذ يؤلذذل 307.   ل ذي ال ا ذذدو (63)طفوذاش أهذو العلذذ   الجتذوت هبذا   ذذاي  ال تاسذش
.  يفذد  أن (62)  طفواتت بتافاا سي  الطفواش  هبا سيا ال يافة  التافعين ماتفين فيس

هذ(  د يها يه    ساا سذي بتافذا بلذل م تجذات إه   ذا  320تلميه  ميمد فن سعد )
 بتافا  الطفواش البفاى  سي اجا ش اليديا. 

 تع ذذذذي الطفوذذذذة سذذذذي ا ذذذذط ع الميذذذذديين: الوذذذذ   المتعا ذذذذاين إها توذذذذافت ا سذذذذي     
ة جيذذذوت مذذذا ماابذذذاة السذذذنت  سذذذي اإلسذذذ اد )اتتذذذه بذذذن الوذذذي ك(. ستذذذي فمع ذذذل بلمذذذ

.   ذذد  سذذ  افذذن سذذعد طفواتذذا (62)ا وذذتااك سذذي اتسذذاتهة الذذهين يؤتذذه بذذ ت  اليذذديا
أ سذذاماا متعذذددةت سجعذذو أهذذو الب سذذة سذذي تسذذا طفوذذاشت  بذذهلك أهذذو الف ذذاةت    ذذا 
أهو الوا  سذي يمذا ي طفوذاشت  أهذو مبذة سذي تمذا طفوذاشت  أهذو الذيمن سذي أافذا 

 فياش. طفواش.  أساد فافاا تا اا فال يا
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 يت ذذا توسذذي  هذذه  الطفوذذاش لي يذذة أمذذ ات أ لتذذا: الوذذد  اللم ذذي أ  الوذذا  مذذن    
إه اتذذ  افذذن سذذعد أ ذذيا  بذذو طفوذذة افتذذداما فبفذذاا ال ذذيافةت  يا يتذذا:  ؛بتذذد ال فذذ ة

ا وذذذذتااك سذذذذي اتتذذذذه بذذذذن الذذذذا اةت  ياليتذذذذا: الم طوذذذذة الجغااسيذذذذة التذذذذي يسذذذذب تا اا و 
 اليديا. 

فاا أن تب ن فداية الت ذ يل سذي طفوذاش اجذاو اليذديات سوذد  افما   يفد  مستغا    
أياش موب ش العا  السياسية سذي اليذديات يذين ا تولذ ا إلذل اتم ذاا سظتذا سيذا 
ال  ذات   ذد بذذان للامذاا تسذذمية اجذاو السذذ د للتيفذش مذذن سلسذلة الذذا اة أ  سذت ت  هذذي 

 تسمية   توو بن أهمية المتن. 
اليذديا مذن تيايذل    ذا  ا تيذاوت اتمذا    د يدا سي الوذعا مذا يذدا سذي   

الذذذذهو يذذذذدا فال وذذذذاد إلذذذذل تمييذذذذل الذذذذا اةت  س ذذذذو مذذذذا  الذذذذا الذذذذا اة بمذذذذا  الذذذذا الوذذذذابا 
. إ  أن الت ذذ يل سذذي الطفوذذاش داتذذو يوذذو الوذذعا اتجذذا إلذذل الوذذعاام   (65)  سذذا

 الا اة. 
ا  جذد  ذد  مذا ههذ  إليذ أما  هها العاا التاايتي الم جل لو ية الطفواشت     
اللا الغهامي الهو اأى أن م ذطلح الطفوذاش دتذو م ذه   ذش مفبذا إلذل يواست ذات بفد

  ذذاا ب مذذة ج هايذذة تؤلذذل سيتذذا البتذذ   توذذا  ي لتذذا الم ا وذذاش  يتميذذ ا ي لتذذا 
الت بيذذذا اليوذذذاسيت  لبذذذن الغذذذهامي سذذذابان مذذذا يولذذذ  اتمذذذ ا اأسذذذاا بلذذذل بوذذذ ت يذذذين 

ياا فالوذعات يذ  يغذالي سذي أيبامذا يهه  إلل أن هها الم طلح ااتفط ااتفاطاا ب ذ  
ال وديذذذة سيوذذذذاا أن الطفوذذذة اتا ذذذذل هذذذي ات ذذذذد ت ممذذذا يسذذذذ  الم  ذذذل  ذذذذد اليا ذذذذا 

 . (66) المستوفو  الوعفي  المؤ ا
  ذذذد اأي ذذذا  فذذذو  ليذذذو أن ب  ذذذا الوذذذد  لذذذ  يبذذذن هذذذ  الع  ذذذا الياسذذذ  سذذذي تمييذذذل     

ن بذان يمذة م  ذل معذااا للوذعا الم لذدت أ  ال وذعا الذهو جذام أ يا  الطفواشت  ا 
فعذذد ب ذذا ا يتجذذا .  يتجلذذل هذذها الم  ذذل سذذي العذذ دة إلذذل دااسذذة الوذذعا الجذذاهلي 

غ او الوعا العفاسي أ  الم لد  .  اتم وت  ا 
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اللذذذا الغذذذهامي ميوذذذاا إلذذذل أن الطفوذذذة   توت ذذذا بلذذذل الوذذذعاامت  ا  مذذذا  يوذذذيا بفد   
لاهفذذذذة     ت سذذذذي  بلذذذذل الوذذذذعا أي ذذذذاات س ذذذذن الايذذذذام يجذذذذاو ت ذذذذغيا  ت ذذذذا   يوذذذذاو

. فيد أن الغهامي يغ و الج ا   ا جتمابية سذي توذدي  سذن بلذل  تذا. سذإها (67)لاغفة
بذذان الوذذعا  ذذد   ذذا بلذذل أافعذذة أابذذان هذذي المذذديح  ال تذذا  التجذذام  التوذذفيا سذذإن 
هه  الاؤية تدو بلل أيا م ظ مذة الوذي  الوفليذة  ا جتمابيذة سذي ال ذن بامذة  الوذعا 

مسذذفواا ا تمذذام الم تتذذا إلذذل م ذذلو اسيذذا   فيلذذة بفيذذاة  سذذال تا ي تذذاا سيذذا تفتا ذذة
تجعلذذذا ها مبا ذذذة اجتمابيذذذة متميذذذلةت تيوذذذ  لذذذا ت ذذذاداا بلذذذل غيذذذا  مذذذن الوذذذعاام.  أمذذذا 
المدع سيت و فم ا ا السلطة  ال   هت سبلمذا تابذلش السذلطة سذي يذد بذدد مذن ال ذاا 

 اات عش  تياة المدع.  العبا  ييح. 
 ذ ن الوذعاية ي طلذ  مذن ااتفاطتذا فالمااتذ  ا جتمابيذةت  هبها سالت اي  فذين ال     

سوذذذذد با ذذذذش ات ذذذذ ا  اتدفيذذذذة أ  ال  ذذذذ ن اتدفيذذذذة ماتفطذذذذة لذذذذدى الوذذذذدمام سذذذذي وذذذذبلتا 
  م م  تا  ت  ي تا فالمتلويت أو: مبا ة المتلوي  م  عا سي الف ام ا جتمابي. 

ي اليواسة العافيذة  يافط الدبت ا يسين ال دي  فين هها التمييل  اؤية الب ن س    
اإلس مية التي  جد سي  متتا العوو ات و )اللا(ت  التي تت ل  سيتا فوية البائ اش  –

بلذذذذل ال يذذذذ  اآلتذذذذي: اإل سذذذذان البامذذذذوت  اإل سذذذذانت  الييذذذذ انت  ال فذذذذاشت  الع ا ذذذذا 
اتافعة.  يعتود الدبت ا ال ذدي  أن هذه  الاؤيذة أيذاش بلذل  يذ   ا ذح سذي الف ذام 

سسذذذذاتا اليواسيذذذذةت مذذذذن تذذذذ و ب  ذذذذة جدليذذذذة فذذذذين الجذذذذا فينت ستذذذذ ل  ا جتمذذذذابي  مؤ 
المجتمذذا بلذذل طفوذذاشت أب هذذا طفوذذة التا ذذة التذذي تتوذذبو مذذن السذذلطان  الذذ لاام 
 الوذذادة العسذذبايينت تليتذذا الطفوذذة ال سذذطل المب  ذذة مذذن التجذذاا  ال ذذ ا ت  توذذا فعذذد 

 . (68)هلك طفوة العامة التي وبلش غالفية ال اا
يذذدان هبذذا أن ال ذذاا سذذي الع ذذا اإلسذذ مي ا وسذذم ا طفوتذذين:  بذذان جذذ اجي ل 

طفوة التا ذة  طفوذة العامذةت  أن طفوذة التا ذة ت ابذش إلذل تمذا وذع ت  هذي: 
التلي ة ي  أهلا ي  اجاو الد لة ي  أافا  الفي تاش ي  ت افا التا ة.  توعفش طفوة 
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ت فذو   ذو (61) العامة إلل طفواش فيس  اليواسة  ال س   الموذداة الماليذة  الم  ذ
أن الاوذيد جعذذو للمغ ذين مااتذ   طفوذاش بلذل  يذذ   –بمذا يذهبا الجذايظ  –اتمذا 

سذذذمابيو أفذذذ   مذذذا   ذذذعت  أادوذذذيا فذذذن فافذذذك أ  وذذذا انت سبذذذان إفذذذااهي  الم  ذذذلي  ا 
الواس  فن جاما  لللو سي الطفوة ات للت  سذلي  فذن سذ ن   بمذا  فذن الغذلاو  مذن 

 . (70)أوفتتما سي الطفوة اليا ية

لوذد هذذيمن الت ذذ يل  ال ذفط الم تجذذي الميبذذ  بلذذل الييذاة اليواسيذذة لذذدى العذذا     
سي ب ا التد ينت  فالش  تيجة لتها الم اك ال باو إوبالية الطفواش التي تمي ا 
ي لتا ت بيا بدد غيا  ليو من بلمام اللغذة  اليذديا  اتد .   ذد تذأيا افذن سذ   

 تذ    يذا و ت ذ يل الوذعاام بلذل أساسذات فتها ال مط من الت بيا ساسذتلت  هذها الم
اسذذذت اداا إلذذذل موذذذاييا ات ذذذح ل ذذذا جا ذذذ  بفيذذذا م تذذذا سذذذي ال ذذذ ياش السذذذافوة.  بذذذان 
 ا ذذذياا أن ه الذذذك ب امذذذو غيذذذا وذذذعاية أيذذذاش سذذذي توييمذذذات ميلمذذذا أن ه ذذذاك ب امذذذو 
وذذعاية جمعتذذا مذذن أسذذ ا  الذذا اة  العلمذذامت    ذذا الوذذعاام اسذذت اداا إليتذذا سذذي طفوذذاش 

 متعددة. 

 يت ح من هها اإل ااا الوذديد بلذل الطفوذة سذي م ذ  اش تلذك المايلذة موذداا    
اتهميذذة التذذذي يالهذذذا هذذذها الم  ذذذ   سذذذي أ سذذاط العلمذذذام  الفذذذاييينت   ذذذد بذذذان لتذذذها 

اإلس ميةت  –الت بيا أيا سي ظت ا بت  الطفواش سي متتلل بل   اليواسة العافية 
سي الوذا ن ال يوذةت التذي بذان لتذا أيذا  تلك الم   اش التي فدأش  تت الل فالظت ا

 بفيا سي ال فط الم تجي لاجا ش بو بل . 

 فعد: سود يا ل ا سي هها الفيا معالجة المعاييا ال ودية التي ابتمدها افن س   
سي بتا   طفواش سي و الوذعاام ت س    ذا مذن أجذو هلذك ب ذد افذن سذ    سذفاا  أسذاة 

دفذذي  فذذو افذذن سذذ  . يتذذل إها   ذذل ا إليذذا تلمسذذ ا  تطا  ذذا لطفيعذذة ال وذذد ات  يواسذذةت
مع ذذذل الطفوذذذة ب ذذذد مذذذن سذذذفوا  ب ذذذد  سذذذي بتذذذا  الطفوذذذاشت  ه ذذذا س ذذذل ا الوذذذ و سذذذي 
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اتسذذذا الجماليذذذة سذذذي تيديذذذد سيذذذ و الجاهليذذذة  سذذذي الطفوذذذاش اتتذذذاى سذذذي الجاهليذذذة 
 . افي اإلس  .      ا فعد هلك ب د إوبالية الطفوة سي ال با الع
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