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 :الممخص

ممااال ك ااه أنااه  ا  وااد القااوااد القالكاكنااى االمعاكااى  ه م  ماا  م   اار واا   
 ،بكااالا الم  م ااالت يالادااأ  ا القينااى ال اا     ااا ماا يااوااد ا الااقي رعناازة   ال انى أاا

 ،الااااذعالا ن اااادا ي، ال  ااااد ىااااال ظىاااار  ا كاونااااى ال الطاااانى  اااار بط ب عانكيااااد ا ا ال لااااد 
ما  واد ال ي ن نش أنىال  اك  مالونى ما البنئى ااع  الب الم لامالت ،االقدرات الالالطى

ان ااااد ال  ااااالش  الطاااار  كااااااع ال طااااكن   ، ة اااار  اااالاه ا ك ااااالا يثااااالر الةعرنااااى ال اااااآل
اأاا  واار  ولاااد الااكةس الب اارنى  ،واار  القااالكاا م اارد ي ا ال  ااالش أاا؛  يا  راماا

إلاا   ه قاااد داالااا الم  ماا  وااي للةاارد يازداا نااى ال االاه ال الطاا ا ا ،ماارنض كة اا 
لمكااا   ياعنةناااى  ا ناااه الاااداأ  ا القيااا ،أعاااالا كباااد ماااا إن اااالد ال لااااا ،ايااااع ال رنماااى
 .ار عالب ال رنمى

اواااا مباااد  واااالد م ااا مد ماااا القااواااد االقاااند ا القيناااى  ،أاااالل ش نة اااد عاااا  مااار 
نقظااااى الم  ماااا  لااااردع وااااذه  ممااااال نا ااااب ،ااكو بااااالرات اك  مالونااااى امبااااد    ااااا الكنااااى

 يطااا أااوااا ا  يأاا ا ال اا ثنر الاااراث ، ااقمى ا أااراد اال مالوااالت رطااال ولااي ال رنمااى 
ه ان اا مده مااا الااقا الا ااط الااذه نال ااالره وكااد  ااعنكاك يالااذه نا ااد أااوااا ا  ،ا ك ااالا

أاا ا   اا نا ال قمااى ال  الرنااى عاا ود ال طبنقااالت الق ااالئنى وااا مكااالط  ،م نكااى ال ااك هبلاغاا
ولا  ملعن ىاال ا دبناى ب ا ثند  قلنادوال  9191ل اكى  75 ب ىال القاالكاا رياد    ال مالنى ال 

ا ا  اااا مر  ، ااااب  مالنااااى الملعنااااى الةعرنااااى أ ي، ا ا اااا  ماللىال مااااا غناااار ماللعىااااال ا طاااال
 الم عمى بمطالدرة اآلكت اا داات ال      الدد أ   زانر ال قمالت ا قلندوال.
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Abstract: 

There is no doubt that the most important legal rules and 

constituents of any civilized society are the moral motives that make 

the rules of morality a fundamental pillar in building societies, and 

that science has shown that the quality of personality is related to the 

physical formation, and one of the most important intellectual effects 

that explain human behavior is intelligence, special abilities and 

information acquisition from the environment The cheater is the most 

dangerous type of criminal classification because a cheater in the legal 

tradition is a criminal, and in the human psychology convention he is 

a psychopath, the duality of the individual's personal behavior within 

society is all individual factors that lead to the occurrence of the 

crime, so it was necessary to find solutions and how to direct the 

motive Ethical crime prevention. Fraud corrupts every matter, and it is 

a general principle derived from the rules, moral values, social 

considerations, and the principle of good faith. Society must be 

vigilant to deter this crime for the safety of individuals and groups. 

The genetic influence is the origin of the human being, which exists in 

his being and derives it from the medium that the individual chooses 

at reaching a certain age. Trademark registration as the most important 

judicial application is the area of protection bestowed by Law No. 57 

of 1939 on its literary ownership by sinning its imitation or use by 

other than its original owner. Intellectual property must be protected 

and the court shall order the confiscation of machinery and tools used 

in forging and imitating marks. 
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 :المقدمة

الاااداأ  ا القيااا  واااا ا  اااالس الرا اااد أااا   ا ناااه الةااارد داالاااا الم  مااا  الاااذه  
 ا  ،أمكىال  ا ن  ر ال االص ب ادد ا ماا االطم كنكاى ا ك الا ا   دد دااأ  ،ك نش أنه

لا ااده أا  الم  ما   الل ال اىن  ر بل طاا ول   ئ ا ا ال مله ي ا ن  ر برغب ه أ
ظىااالر  االط ه اكةاااذه ،مااا   ااا   عنااد الااذات أاللااداأ  ا القياا  وااا الااذه نقاااد الةاارد  ،اا 

االب ااااد وااااا  ،اال مااااا الطااااالل  ،مااااا  اااا كىال   ااااا الاللااااي يللقنااااالد بىااااذه ا ومااااالا ال اااا
انع  ابىال ا ك االا ماا  ،الالطى  ا ا القي لىال  ومن ىال داالاا الم  م االتبا  ،ال بىالت

 .ربنى االبنئى ال   ن نش أنىالال 

   ااااب ظاااارا  عااااا دالااااىا  ال،أمااااا الااااقا الظاااارا  ال اااا   ماااا  ال اااااللد  من  اااا 
معالكنال ىاال  ا ااد امكىااال  ارائد ال ااش ااك  نااالا  ،  الربىااال يااكنا ال االقااا ااد   ال ارائد ا اا 

 اياااد اا ىااات ،االكطااب اعلىاااال م ااامنالت م ااا قى ماااا ا اا  قا ا ك اااالا  الناااه ا ك اااالا
العاا  ره  ،أالولنىاالا كاوات ال ازااات اال قاباالت لاردع  ،وذه ال ارائد من  ال  الرات 

ما ا ىى كظره  ا ال الش ك نمعاا  ا ن اا اد إك   اب عاا دالاى ماا  ناث ظراأىاال 
العاا  ،ش ن اا اد بعثارةأاالل  ،اماده العةاالاات الةعرناى بىاال اكي طالدنى االثقالأنى اال لمنى

ا ااادوار  اااالد لظااارا   ،يا  ماااالوااباااالا  ،ا رنماااى ،ظاااالورة مر ااانى كاااه ولااا    اااالس 
مكىااااال ال ىااااا الااااذه ن اا ااااد أاااا  الم  م ااااالت المة قاااادة إلاااا  ال لاااااد  ،اي طااااالدنى  اااا نةى

اا ولا  عةالن اه  طودد ال يان مثا أ ،ياال اع الذه نر بط بالل اع ال  ا  ،ا ك الكنى
امااا ثااد  ظىاار اآلأااالت اك  مالونااى مااا  نااث ال ااريى االكطااب  ،مااا الط ااالد اال ااراب

ال الما ا عبر  اأ ا ودد المبالكة باللقند الدنكنى و ،ال الت الكةس الب رنىاالالط  ل د  
وااا  هأااراد ب  ااد ا كااه علمااال زاد ال قاادد المااالده أاا  الم  ماا  ؛ أاا   ىدنااد الاابقد الم قدمااى 
 – العاالا  د م اللة ا الال االلد م قادم   ا  ناالحظاا  يالالطاى أابا  ،يالقند الدنكنى اال قادد ال لما
 ا الطقي  الع بطارة اا  ى أ   - ن ال  – الالطىاب ،يما ى ما ال  نب ا القي

 ،ماااكىد بااا ا الكظاااالد ك ن كال اااب مااا  الم  نااارات ال ااا    ااادث بااااللم  م  اواللمكاااال او قاااالد  
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ىذه ال طرأالت  ثروال داالا ال نالة ا  رنى أ  ظا ل ،ه ودد القند ا القينىبذلم الالنا 
مال ات  امالئرود  لماا باللك ابى عنالت الب ارك عس ولا   الا ن ذياك داد او  ال منر ال

أاااالل ش مثااا ا الطبااااط الااذه نل ااا   اااا ال اااالص أنقااااد  ،م  ماا لا القينااى داالاااا ا
أنبااد  بااالل برنر  ،  اا  ك نااره ونابااه داالااا الم  ماا ولااي ونكنااه  ااداا  اا الرة  اااداا  ب

الب للىاراب ماا  ارطاه أا   رنماى كطاب اا  ناالا ولا  وقلنااى بالب اث واا   ا م االاك  
أالل الش االكطالب االم  الا ن طا  لكة اه ال اي العالماا لق  ناالا ولا  وقلناى  ،اآلالرنا
أن ااب ولاا  ال ااالص  ا  ،وااا  ىااا اآلالاارنا بالل اائ إلااي وااذا الة ااا داأ ااها  ،اآلالاارنا

؛ ن نر طاليال ه ب  ننر  أعالره ك ا ا ن البنى ما الاقا ال رعناز ولا    قماه اطما ال اه 
واا المقال لاى   داأ  ال الطاالانعااا أقاد  ، ا ال الص له معاكالت ماا طالياالت مال لةاى

 ااا ثر بكااااع الثقالأاااى ال ااا  نا  ،اواااا داأااا  أطاااره ل ملناااى الكماااا الااارنا،اا  اااق   ماااقه اآل
 ،ااكك طااالط ،ا الااقيا آعااا يااوااد  ،ياع  اابىال الةاارد أاا  ظااا غنااالب الاااو  ا القياا

  رة داالا الم  م  الذه ك نش أنه. نى لىال آثالر  نئى ول  ا لا ا او  ظالورة  نع

 :ثنا ول  الك ا اآل  الب ث إل  مب  وذا الا ول  مال  بي  ا  كق دابك 

ال الطاانى لسك ااالا، انكق ااد بااداره لمقامااالت بال ي اا: ار بااالط الااداأ  ا القياااالمب ااث 
لاا  ثقثااى مطاللااب ك كااالاا أاا  ا اا  ثاار ال اامااا ال  اادنى االةعرنااى أاا    نناار  االاه إ

 ا ك الا.

 .ا  ننر المكالخ الالالص يال لاه ا ك الك يأ: ال ااما المؤثرة ياأ  الثالك 

 .ثأ  الثاللث: ا ىى كظر البال ا  

ال طااارأالت،  يأااا ا طبنقال اااه ال اااش ك ااا  رض أناااه   اااالس: ي ماااال المب اااث الثاااالك 
 .تانكق د بداره إل  ثقثى مطاللب: ك كالاا أ  ا اا يالودة ال ش  ة د ال طرأال

 .التال طرأ ي: ال طبنقالت الق الئنى لةعرة ال ش أياأ  الثالك 

 اأ  الثاللث: ا ىى كظر البال ث. 
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 المبحث األول

 لمقومات الشخصية لإلنسانبا يرتباط الدافع األخالقا

 ه أنه  ا ما  ود القااود القالكاكنى المعاكى  ه م  م  م   ر و   ممال ك 
 ،بكااالا الم  م ااالت يالادااأ  ا القينااى ال اا     ااا ماا يااوااد ا الااقي رعناازة   ال انى أاا

ا  مثا  ، ا  كه الالرج دائرة القالكاا نال،ظىار طةالت لسك الا إا عالا  ا  ان ر ب ولنىال
لاااا  اللقالوااادة القالكاكناااى إذ   اللاه مالاللةاااأعااااا ال ااا ،ال ااالاعنالت للةااارد داالاااا الم  مااا  يأااا

 ،أالكك ااالا عااالئا ا  مااالو  ك ن اا طن  ال  ااالنش ا ااده ،نعاااا وكاااله  ه دااأاا  ل الااقي
عماال  ا ا ك االا ك ن ا طن  ال  االنش ما   ،لذا ياالد بالل  االنش ااكك امالد ما  بكا   ك اه

أاا  دااأاا  ا الااقي ا  ااالس ا باا  ولمال،ال نااااا كالاا ق  الطااةالت ال  اادنى اال ااعلنى
أاا ا  اادك  ا الااقي لاانس  ااببه  ، كةنااذوال ياالثبااات أاا ،طااةال ىال ا  ال اانى اواا  المراكااى

كمااااال الب ااااد وااااا القااااند ،ال لااااد الرد ايااااد رعاااازت ال اااارن ى ا  ااااقمنى ولاااا  معاااا ،الدنكنااااى اا 
ال ا ان  ذلاه  ،ا طرأالت الةرد ما القا اكل زاد باللم الننر االقند ا القينى ،ا القي

 :المطاللب الثقثى اآل نىنكق د وذا المب ث إل  

 ر  لاه ا ك الا.ن ثر ال ااما ال  دنى االةعرنى أ    ن :المطلب ا اا 

 .كالخ الالالصال ااما المؤثرة أ  ال لاه ا ك الك  ا  نر الم :المطلب الثالك  

 .ا ىى كظر البال ث :المطلب الثاللث 

 المطمب األول

 ر سموك اإلنسانيأثر العوامل الجسدية والفكرية فى تغي

ايااد  ظىاار ال لااد باا ا كاونااى  ،اناار بط ذلااه بااالال ق  ال عااانا ال  ااده ل أااراد 
ايباا بادا  ،وكادمال نادالا مكطاى الق االا يأاللقال ا ،يال الطنى  ر بط بالل عانا ال  اد

اال ل اى  اماا وكاال  ظىاار  الطان ه بمظىار ن ااالنر  ،يللقال اا الأا ا ال مناا  نقةااا ا  رام 
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   اااارائد اكو ااااداا ك ااااد أااااامثااااالا آالاااار  ، ا المكاااازا يالكااااالد يأاااا الااااذي نعاااااا المظىاااار
 بال   راض مده     البكنى ال  دنى للم ىد م الاك   نقاد الدأالع ك دبالل رب المبرح 

ا ر اب  ،ب عاس إذا  ادث  ارب ل االص ،إيكالع القال ا  با ا الما ىد لانس واا الةالواا
ولنه ع اار اعادمالت أماا الطبن ا  ال  ادث واا يااة البكناى ال  ادنى للما ىد ماا كال ناى 

الالطااى  ا م ظااد الب اااث دلاات اب ،الطاااا  ا القطاار  ا ال  ااقت  ا ال  ااد الىزنااا
إك  ا ال عاانا  ،ول   ا وكاله كاع ما ال رابط بنا مظىر ال  اد ابانا كااع ال الطانى

 .(9)العكه  ئنا أ  كاع ال الطنى ،ه  ثر ما بال  ده ل

االقااادرة ولاااي  اااا الم اااعقت  ،االقااادرات الالالطاااى،الذعالااماااا كال ناااى  الاااره أااا ا  
ال الماا  ياوا ، الاه ا ك االا  ة ار يعرناى ال اما  ود اآلثالر الةاالمااي  الم قدة االط بى 

ال اا   اك  مالونااى أال ك ااالا نع  ااب م لامال ااه ماا البنئااى ،ا واد أاا   ا نااه  طاارأالت ا أاراد
الاى الم  يأنقااد باالل برنر أا ،أالل  الش نقاد بر اد الط اه للاطااا إلا  ماال نرناده ،ن نش أنىال

للب اث واا   اابالب للىاراب مااا  ارطاه أاا   رنماى كطااب  ا ا  ناالا ولاا  وقلناى اآلالاارنا 
أاللااذعالا والمااا م اا ره ناادالا أاا  عااا ال ملناااالت ، أاا  ذلااه  ىااا اآلالاارنا بالل اائ م اا  ق  

 كه عالا وكاله كاع ماا ال اش نطلاي ولناه  إلي ذله ا دراه االم رأى، ان الر ال قلنى بمال أ 
راناا  ياالد بىاال  ازنا  يامثاالا ذلاه ال  رباى ال ا ،عالا ن د أنه الداع اآلالارنا ،ال ش ا  اد

اواا  ،9171ه ا    الر ا رااح بالك ةالي ما  م ماواى   ارت واذه ال  رباى واالد ؤ اادوال
اعااالا ال اارض مااا ذلااه  ،هعااالا ذلااه أاا  مال باار دا ا  ،الماااازهمااال نطلااي ولنااه ولااد الااكةس 

دراه ولم  للقدرات الب رنى ، وذا الكااع ماا وا    نا الظرا  الب رنى وا طرني اللي اا 
ا ا ناااه ال ااا نى لة اااا  ،ال اااش ن ااا الدمه ب اااض  طباااالا ولااااد الاااكةس ل ااالب إرادة ال ااا نى

  ات الم ائالنى قا  نعاكاه ل ،أناه غنار مرغااب الغ  د     أىا ن   ،وا القالكاا ى طرأالت الالر 
الة اااللى  اوكاااله كاااع آالاار مااا ال ااش ن اا الدمه طااال ب ،اربمااال الم ااالئلى ال كالئنااى ،القالكاكنااى

 ،اأا  ا  االس لاد نطلاب مكاه ال ادالا ،واا ال االص الم ارار الذه نكطاب كة اه م ائاك  
أىكال  عاا الم ئالنى م  رعى بنا ال  الش اطال ب الة اللى الذه  وطا  لكة اه ال اي أا  
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ااا- ،ة ماااا الم ااارارال ااادالا باااداا دواااا   اللاااى ا ااااد  ماااااا ياااد  طاااا ولنىاااال  يأااا- الا ن  
ا الذ  ااازا  مكىااااال ب  اااى  كااااه  ااااا  نقااااد باااادأ  الاااثما لرأاااا  ا ذه وااااا ،طاااال ب الة اااااللى

 ،911 ،919اواااذا ماااال كاااص ولناااه القاااالكاا المااادك  أااا  الماااااد  ،الم ااارار أااا   ه  رنماااى
مثاا ا ا الداد  ،راعذا وكاله كاع ما ال ش له  رر كة   ب نط ول  الطر  اآلال ،917

  اا الدمىال عثناار ماااا المؤ  ااالت اال ااارعالتنال ااا    داات ال  منااا االم ااال ني اماااااد الزنكااى
وااادد  ااابط  ،اعاااذا طاااب الت ال ااا ر، الماااال عالكااات طاااكالوى واااذه ا دااتللدوالناااى اا واااقا 
كاه  ارغاد  ، طكن   داات ال  منا له  ثار  الب  ولا  الب ارة ي دالا أ يالمااد العنمالئنى ال 

كاه إإك ،اور  م دااا ول  طا ند الم  ما  الادال  االم لا  ،ام بب للكالسغش مرغاب 
غااش م نااب يااد ناادأ  ب ااض الكااالس لرأااا  دواااه ي ااالئنى إذا  ر ااب ولاا  وااذا ال ااش آثاااالر 

اظىاااااار البقااااا  ال لدناااااى ال اااااالرة مماااااال ناااااؤده  ،بال  اااااالأى إلااااا  ا ماااااراض ال لدناااااى ، اااااالرة
 .ة نى الم ر بى ول  وذا ال شلل قج ما اآلثالر الك االب ره ب ط البىال للطب الكة  

اعااذا  ،اآلالاارنا وااا ال نااا المقراكااى ب اااا كنااى بىااد  ا  اارار ب قاااياال ااش  
 ،(2)ال اااراي الكظاااالد الم لاماااال   لل ااابعى بىاااد  إ اااالاة ا ااا الدامىالا  يااادرة الم  ااااللنا ولااا

انمعااااا اك اااا  الكى بااااب ض الباااارامت الم لامال نااااى ذات الااااذعالا الطااااكالو  للع اااا  وااااا 
ااك ااا  الكى بطااار  ثاللاااث م الناااد ام الطاااص للع ااا  واااا واااذه  ،ال دلن ااانىال ملناااالت 

ثباالت ال ادلنس وبار ال  الياد اكلع راكا  إلاذا أا ا ؛  (9)ال ملنالت الالطى وكد إباراد ال قااد
للالبرة ال   ن م   بىال مر عبا  أ الا ال ادلنس اكلع راكا  الاذنا  اأ  غالنى الط ابى كظر  

اياد  ا ا  ولماالا الاكةس با ا ،(1)أ االلىد ال انئىثر نثبت   ن  طن اا الىنمكى امك   ه 
ان اا مد ا اااده مااا  ،الااذه نا ااد أاا  عنكاك ااهوا ا ،ال اا ثنر الاااراث  وااا ا طااا لسك ااالا

انعااا لاه  ا ثنر ولا   ،م نكاى الآبالئه ما القا الا ط الذه نال الره الةرد وكد بلاغاه  اك
كظاند الاذات أالل الطانى وا  الم ائالى واا   ، طرأال ه داالا الم  ما  الاذه ن انش أناه

ماااا الاااقا اال باااالر  القيااا  م ااانا وااااللي أااا  ذواااا ا ك اااالا يباااا  ا ن ااا قر ولااا  ر ه 
اما الاقا  .(7)أق نمعا أطا ال الطنى وا الا ط الم  م   ال الد االالالص ،م نا



 4244 يوليو –السبعون السابع و  العدد            واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 77 July 2022 528 

 ، أ ااالا ا ك ااالا داالااا الم  ماا  الااذه ن اانش أنااه ااى ثباات  ا الطبن ااى لىااال ار بااالط بالدرا
الااداأ  المااؤثر أاا   عااانا  الطاان ه اال عااد ولنىااال مااا ادار إرادة ال ااالص  عاااا واا  

اال  ار  ولا   ،اال اطان  ع ك االا ن  ارد يااواد ا الاقي ،القا  قنقى الكناى الدااللناى
دار ال اارن ى ا  ااقمنى أاا  أىااد  يامااا وكااال ناا   ،(1)كنااى الم  اليااد ايطااده مااا  طاارأال ه

  اااد ا ك اااالا واااا واااذه إذا اب ،يااواااد ا الاااقي ماااا الاااقا القااارآا العااارند اال اااكى الكباناااى
 ،(5)ا ال لا  ماا  الطانى  الاره ،ا القي أن اب ولناه ال عةنار وماال ار عباه ماا ذكاب

انيههاِت   :أمااا الااقا آنااالت القاارآا العاارند ياااا ا    ااالل  ِإنَّ المَّههوي ييههُرُمُرُكُم أيُن تُهه يدأوا اأُليمي
كيُمُتُم بيُيني النَّاِس أيُن  ذيا حي ( أالل طارأالت وا  75)الك االا:   تيُحُكُمهوا ِباُلعيهُدلِ ِإليى أيُىِمييا وياِ 
 ا   ااا  ا  اااا الكنااى لاانس مااا ال ااىا إثبااالت ؛ الةنطااا أاا  ال عااد ولاا  ا الااقي 

أن ب  اظن  القادرات ا بداوناى لسك االا داا الالاراج ولا  القنااد  ،الكنى لعاكىال الةنى
طرناااي الالبااارة أالل الطااانى  كماااا واااا  ،ا  ال ااانى لقك ااابالط الاااذه ن اااما الما ااااونى

  ااالج إلاا    اوااي ،اال ااأااي باانا الةاارد االبنئااى  ااااا عالكاات البنئااى ا  مالونااى  ا طبن نااى
امثاااالا ذلاااه  ا الطةاااا القالطااار ك  ،ا وااادد ال ااأاااي نر ااا  إلااا  كقاااص الاااذعالا ذعاااالا 

أا ذا عاالا ولا  در اى مكال ابى ي، ن  طن   ا نك  د ما   طةاالا نزناداا واا وماره ال قلا
ذا عالا م  الر   ،م  م هك  د م  اما الذعالا  ذعالئه  طب  ما ال  نر ولنه أىاد  يأ ااا 

أاا ا  عااانا ال الطاانى الم عالملااى  الااذا؛  اكك اا الد ماا  بنئ ااه يانطاا ب بالل ااالل ،ال عمااى
أا ا  ،ال ااأي ال عند االدائد أا  ال ةالواا بانا الةارد ابنئ اه ي ي، نرمز إل  ال لاه الذع

 المرك ا الن  لزد  ا ن اله  الاع  عن  م  البنئى اال  ،بنئى ا ك الا إمال طبن نى  ا ا  مالونى
أاا ا واادد القاادرة ولاا  أىااد الكااالس اال  المااا  ،ل  قنااي  غرا ااه مااا البنئااى بطااري مكاوااى

ايد نر   ال بب إل    مد الم لامالت اال قالئد  ال، ا مزا ن   الوالطةن   هم ىد يد نعاا  بب
كة ا  إلا   أ ا  اا ال عن  نمعا  ا نطا ما م رد يلي ،ال   اطلت إل  ال الص

  .إ راد ا كاا
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 الثانى المطمب

 العوامل الم ثرة فى السموك اإلنسانى وتغير المناخ الخاص

أماااا الاااقا الم ااا  اك  ماااالو  ل  منااا   ي،لل ااالاه ا  رامااا ان اااد ال اااش  ة ااانر  
االا ااااط  ،االظاااارا  اك  مالونااااى أاااا  م  ماااا  م اااانا ،ال قااااالئي وااااا ال ااااالش مااااا كال نااااى
ابالالطااااى أااااي  ااااالاعنال ه  ،(5)انااااؤثر أنااااه با ااااه الااااالص ،اك  مااااالو  الااااذه ن اااانش أنااااه
أاااا ا  ثقناااا  الم اااارد وااااا طرنااااي اطقوااااه ولاااا    اااادث  ،ا طاااارأال ه مااااا كال نااااى االااااره

ان ااي للم  ماا   ا ن  اارز  ،المك ااارات ال لمنااى  ماار الطناار أاا  طرنقااه كر عااالب ال رنمااى
 ارائد  ابالالطاى أ   قادند اكع  االأالت ال لمناى ذات الدكلاى ل  اىنا ار عاالب  ارائد م نكاى،

المااالا، اال ااد مااا ا اا ةالدة وااذه الطبقااى مااا ذناااع الثقالأااى ال لمنااى ل اادد إ ااالاة ا اا الدامىال 
أن ب درا ى مال ي الم رد ما القا درا ى  الرند  نال اه ماا الاقا  ،(1)لطالل  ال رنمى

ابالالطى م   طار ال الكب الكة   ال قل ، ا ثر وقي ه ب نره  ااا ،مرا ا كماه المال لةى
أااا ا  ،(90) ا الم  مااا  ععاااا أاااي  عاااانا  الطااان ه ا  رامناااى، ه،  ا بنئ اااهاالدناااه،  ا   ااار 

أىكااااله الم اارد الم كاااا الاااذه  ،الطااةالت الاللقنااى  ا ال  ااانى  ال لااا  بااالال ق  ال اارائد
ال عناا  ماا  اعااذا الم اارد الااذه ك ن اا طن   ،ينر عااب ال رنمااى   اات  اا ثنر الماارض ال قلاا

ا مااال ال ااالص  ،ى ال اانعابال نىاوااا م اارد مطااالب بالل الطاان ،الم  ماا  الااذه ن اانش أنااه
الاذه ن منااز ب  ال اانى مةرطااى نال اا  ب ا كىال لقكة ااالكت اال ااطاا  المال لةااى مثااا ال ناارة 

 ،(99)الالطى  رائد اكو داا ولا  ا  االالصبا  ،اال  ب اوذه ا مار  دأ ه إل  ا  راد
 ا ال االش وكادمال نر عاب ال رنماى ؛ أ ا أعرة الم رد بااللةطرة أعارة ن بالواال المكطاي ال الند 

 ا الم  م الت  ال ل  أنمال بنكىال ماا زماا إلا  ا ؛ ن اي  ول  الم  م  الذه ن نش أنه 
اا ؛آالاار عااالا  ال ن اا الأااق نمعااا القاااا باا ا ال ااالص الااذه نالااد بطااةالت م نكااى نعاااا م رم 

قااد ان    ما وذا با ا ماا ن .(92)عالا الزما الذه الد أنه الا ن  ؛ الم  م  الذه ا د به 
اولاا   ،بالر عااالب أ ااا  ا  طاار  نالااالل  يااوااد ا الااقي وااا إك ااالا غناار  اااه ام اارد

أن ب ا   آلنالت يالكاكنى لماا ىاى ال الاه  ال،  ب كاونى الة ا ن د ال  الما م ه يالكاكن  
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أااي الالطاى با  منا  ال قاالئي وااا المقب االت االظارا  اك  مالونااى للم ارد ا ي، ا  راما
ن الد يااود يالكاكناى مكظماى نمعاا اكل  االا إلنىاال طبق ا ، رائد الكطب ااك  نالا اال  رد  الاا 

  .للكظالد القالكاك  للم  م 

اول   ااا إمعالكناالت الا اط  ،م  الا ط الذه نا د أنه الأال ك الا ن نش م عنة   
أاا ا  ،  قنااي مااال نرناده بالكك قااالا إلاا  ا اط  أ ااا الاذه ن اانش أناه الةاارد ن طاار  م االاك  

أااا ا  ثااار ال ااماااا ال  راأناااى ك  ،ناااى ا ك اااالا لسك ااارا ل ه اللاااا أااا  واااذا ناااؤده إلااا  يالب
كمااااال نم ااااد ل عااااانا الم  ماااا  ،نق طاااار أقااااط ولاااا   اااالاه ا أااااراد أنااااؤثر ولاااا  ثقالأ ااااه  ،اا 

أا ا واذا ال ا ثنر ياد  ، اا مده   ثنر وذه ال ااماالبال ثنا أقد اال ل  ب ض  ،ا  الر ه
إذا عالكاات  باانا ا ياااللند الاا ق ك ا ا ،نعاااا غناار مبال اار باللك اابى لطبن ااى ا رض اال ربااى

 مااال وااا  ثاار   ناار المكااالخ أاا ا الدرا ااالت  عاادت ولاا   اا ثر الظااالورة  ، بلنااى  ا طاا راانى
ناؤثر  مماال ا  رامنى بالر ةالع در ى ال رارة ااكالةال ىال ا  الياب الةطااا أا  ا يلاند الاا اد

لعباره إ ىالض المر ة عمثالا أ  المادا ا رنمى  ا  عمال ،الأ  الظالورة ا  رامنى عمال اكاو  
 عاااا  مااالد  يابالل ااالل ،الماادا   اا ا ب مااا الماار ة  ا   مااا ة ا  نااال ا  ة اا  ا اازداد كظاار  

مااال  ك   انش  ،اال باالر طاا ب لااذا  ة ااا الاا اللص مااا ال كاانا ؛ أ مااال  ا   اانش لكة ااىال اا 
 ا   ىال أنىال  كمالط المدنكى. ي  نش ال نالة ال  يابالل الل،ل ااطا وملىال

  طااالدنى ولاا  الظااالورة ا  رامنااى ن طلااب  اك  أاا ا الب ااث وااا  ثاار ال قلبااالت اكي 
المااال عااالا إ اابالع وااذه ال ال نااالت  ،الكظاار إلاا  مااده ياادرة ا أااراد ولاا  إ اابالع  ال ااال ىد

أااا ا الب اااث ن اااب  ا ن رعاااز ولااا  بناااالا  ثااار ال قلباااالت ي، ر بط بمقااادار داللىاااد ال قنقااانااا
 أاب ض ،  االربتأا ا الدرا االت ال دنثاى ياد  ،اكي طالدنى ول  الدالاا ال قنقنى ل أراد

اآلالر نكةا  ا ااد واذه  ىداب   ،نره ينالد وقيى إن البنى بنا الةقر اال رنمى البال ثنا
وااال ا ا ا  اار الةقناارة ك  ااال   بكال، طاا به آثااالر  الطاانى اا  مالونااىأاااللةقر  ،ال قيااى

أمااا  ،ا  اا نت  أرادوااال،عمااال يااد  طااالب بالل ةعه ،مااا الروالنااى اال ربنااى باللقاادر الااقزد لىااد
إلا  وادد  ياناؤده بالل االل ،الكة نى   الد  اللى ماا وادد اكطمئكاالا داالاا ا  ارةالكال نى 



 الباحث/ عماد إبراىيم عبد الحميد سيد                                       لمغش الدافع األخالقى والبعد القانونى 

Forty - eighth year - Vol. 77 July 2022 52; 

واااااادد ال عناااااا   يابالل ااااااالل ، أااااااراد ا  اااااارة يأنال ااااااا بااااااذله ال اااااااازا الكة اااااا ،اك اااااا قرار
 ناياأاالل  لند نى ،  الظاالورة ا  رامناىلةقر  ثر غنار مبال ار ولالايد نعاا  ي،اك  مالو

اعذا ،اعر م اااللااه مااا ال االاه غناار  العاااا والطاامان ،الم  ماا  يأاا المكال ااب   اللةاارد مرعااز  
الالطااى أاا  ظااا ا اااد  اارائد اك  نااالا االكطااب  ااد بالق ااالا ولاا  ال ااالدات ال اانئى ا 

مثاا ال اةالا مااا  ،  االالص آمكااا بالراأاالت دأ ات بىاد إلاا  اك   اقد لالاداع الم  االلنا
ال لااد عمااال  ا  ،أالل ىااا لاانس م كاااله اك ااداد ا الااقي ،اعااذا ال ااالدات ال اانئى ،ا مااراض

عماااال نا اااد بااانا ،أنا اااد بااانا الم  لمااانا م رماا ،لااانس م كااااله الة ااانلى ا  اااا الاللاااي
أا ا  ،لس اراد الأ ا ال    ال قل   ا ال الل  ال قلا  ك ن اد  ابب   ،(99)ال ىقا أ قا

مااا  اا ال  ال قاااا ل اارائد م نكااى   ةااي ماا   ان اادا  مااا مااا نر عباااا ال اارائدموكاااله 
 (91)ال نى ال ا ارنى  اااا باللك ابى لل رائاز  ا ال ااطا اال  ثنر ول  الك ي،م  ااود ال قل

امكىال اكل ااازاد باللطااادي اا الاااقص ،أااا ا ال ااازاد ا ك اااالا أااا   نال اااه ال الماااى االالالطاااى
م  ا   مقنالس ل  ا  ،اوقالب ودد اكل زاد بىال أنه طقح للم  م  االةرد،ااك  قالمى

ال ازاا ال قاالب  ماا  ما   ارارة اال ناالر ،ب ناث   كال اب ما  الطاةى وادك   ال قاباى  عثار
 . قاي ااكل زامالتليبا ال لطى المال طى بمال ن دث ال اازا أ  ا

 المطمب الثالث

 وجية نظر الباحث

 ا ال  الش أ  ور   ، ره  ا ال  الش وا  الطر  كااع ال طكن  ا  رام  
اأاا  وار  ولاااد الاكةس الب اارنى واا ماارنض كة ا   كااه وكادمال نر عااب  ،القاالكاا م ارد
العكاه نقا    ات  ،نعاا أ  ا  نالج مالده اك نق    ت   اط ا  مالوناى رنم ه ربمال 

أا ا ال ااماا البنئناى  ،ابكاالا ولا  ذلاه ،كة انى  ا وطابنى  دأ اه لل رنماى ذا ىاال  اط 
واا  واامااا أردنااى  ااؤده إلاا  اياااع  االاه ال الطاا  للةاارد داالااا الم  ماا  اازداا نااى ال

لذا كبد ما ا   يناد   ىد أ  إن الد ال لااا  ،انطلي ولنىال ال رائد الةردنى ،ال رنمى
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إل  الاداأ   يال الطاعنةنى  ا نه ال لاه  ،لل د ما اك  الر ال رائد أ  م  م  م دنا
أاللم رد ماا الكال ناى القالكاكناى واا  .ر عالب ال رنمىا ل دد عاا ال دار المكن   ياكالقي

ايالد ب عانكه  رنمى، ابكالا ول  و ال ا  طرأ   ما ار عب أ ق    الذا ال رد طدر ولنه  عم 
 اب داك ه، اأا   اللاى إ اكالد الطاةى ا  رامناى لىاذا ال االص ياد ن ر اب ولنىاال آثاالر   اليالكاكن  

 .يالكاكنى الطنرة نعاا ما طةال ىال الم الس بالل قاي ال الطنى لآلالرنا

 المبحث الثانى

 طبيقاتوتو  التصرفات يأساس الغش ف

ال اش   اره ماا الاقا الكطااص ممال ك  ه أناه  ا ا  االس القاالكاك  لةعارة  
ال  رن نى ول   من  الم الئا ال     كالالىال الكطاص  ااا أا  أ ااواال  ا أا  لةظىاال، 

كمااال ولاا  مبااالدئ والمااى اأااي ، بالل دالااى يأاللقال اا  ك ن عااد بكااالا ولاا   اا ار  الطاا اا 
 ا ال اش ن ا مد ، ، أله  ي اك  ىاالد ل اا الكازاع اأاي المباالدئ ال الماىيالكظالد القالكاك

، عماال اإلا    عاند ال قا ي، أنل ا  القال ايما ا القي امراواالة الب اد اك  ماالو طاله 
ال ا ااان  ذلاااه نكق اااد واااذا  ،ن اااب  ا نؤ اااس ا  ىاااالده ولااا  المباااالدئ ال الماااى للقاااالكاا

 المب ث إل  ثقث مطاللب:

 المطلب ا اا: يالودة ال ش  ة د ال طرأالت. 

 طرأالت.المطلب الثالك : ال طبنقالت الق الئنى لةعرة ال ش أ  ال  

 المطلب الثاللث: ا ىى كظر البال ث. 
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 المطمب األول

 قاعدة الغش تفسد التصرفات

ولاا   ا ال ااش ن اا مد  ال   ن  اا ،اوااا مبااد  وااالد للقااالكاا ،ال ااش نة ااد عااا  ماار 
امراواااااالة لقو باااااالرات اك  مالوناااااى امباااااد    اااااا الكناااااى االقاااااند  ،طااااااله ماااااا ا الاااااقي 

ايااد ا  اااه  ،ك ن عاااد بكااالا ولااا   أعااالره ال الطااانى ي ا القال اا؛ ا القينااى اال ااالاعنى 
ي، القاااالكاا ال رأاااالةقااه المطاااره للقااااا بااا ا واااذا المباااد  ن اااد   ال ااه أااا   كاااه  ااازا ماااا 

 ا  ، ا ال ااار  ك نملاااه   طناااا،مطااار ك نملاااه اللاااي القااواااد القالكاكناااى يأاللق اااالا أااا
نملاه   طناا  ، اغنر  ا ال ش نة د عا  مر ، ا مالاللةى كطاص   رن نى آمرة، الاإل

عثنار  ياوا مال  عد اه م عماى الاكقض أا ،الكطاص القالكاكنىي ب ض ا  عالد الااردة أ
ولاا   ااقمى  الأاا ا ال ااش عظااالورة   اا ا ب نقظااى الم  ماا  لردوااه  ةالظ اا ،مااا   عالمىااال

بماااال نعةاااا ال ااامالا ل ااادد ا أاااقت ماااا يااواااد ال ااالاه  (97)ا ماااكىد ا أاااراد اال مالواااالت
 .(91)ا ول  القالكاا بال د القالكااا ةانت أرطى ال طالا  ،اآلمرة

أاللم  اليد   ا الكنى الاذه نقادد ولا  ال  الياد بكناى   اكى ا النمى االاللناى ماا  ي  
العكه نعاا م ال ال با االئا ال ادر االالدن اى الم ا مدة  ، اائب، اال الش نقدد ول  ال  اليد

 ال  االنا الم  الياد م ااه، ا نعةاا  كو بااالر ال طاار  مكطان اا الوالدأ اا ،ماا الا ااالئا اك  ناللنااى
ولاا  غااش  ا نعاااا يااد طاادر مااا الماادنا اوااا واااللد ب كااه م  اار، أااق نطاا  للاادائا  ا 

 .(95)ن م ه ب دد كةالذ ال طر  إك إذا عالا الالل  الثالك  ن لد غش المدنا

أا ذا  ،بمق  ا  ال ار  يأ ذا لد نا د كص   رن   نمعاا  طبنقاه  عاد القال ا 
أ ذا ألد نا د أبمق    مبالدئ القالكاا الطبن    ،نا د أبمق    ال رن ى ا  قمنى لد

أاااا ا  ،أااااالل ش ن  اااا  كطاليااااه ب نااااث نمعااااا  ا نطبااااي ولاااا  ال رنااااالت ،ايااوااااد ال دالااااى
ا  القص   ا الكناى  ا  اائىال ماا م االئا الاايا  ال ا    ا قا بىاال م عماى الما ااع 

اماال ا اد ماا ا دلاى اال اااود ل عاانا  ،وال ولا    ابالب مقبالاىامالدامت يد  يالمت ي ال
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 ،ن ا   ل  قنقىاال يأا ا واذا المباد  نك ازع يا اه ماا ال الناى ال ا ،وقند ىال ااي كالوىاال بااللر ه
انعةااا ال اامالا ل اادد ا أااقت مااا  ال،إن البن اا الأىااا ناااأر ا مااالا ب طبنااي القااالكاا  طبنق اا

أاللقال اا  وكاادمال نل اا  إلاا    عااند ال قااا  ،يااوااد ال االاه اآلماارة ال اا  ن ااند بىااال الم اارع
با وا  أعالر ال مالواى ال ا   ،ام الارا ه لل منر ولنه  ك نطدر وا  أعالره ام  قدا ه

القال اا  الما اااع ال االطى ال المااى أاا  ا اا القص وكالطاار ال ااش مااا  (95)نك ماا  إلنىااال
ا قاادنر ماااال نثباات باااه وااذا ال اااش امااال ك نثبااات داا ريالبااى ماااا م عماااى  ،ايااالئ  الااادواه

ألا   لقناالد ال اش م ا   العالأن ا أاللعاذب ناكىض دلانق   ،مال دامت الايالئ    ام  باه ،كقضال
 .(91)إنقالع الم  اليد أ  غلط يأ

 المطمب الثانى

 اتالتطبيقات القضائية لفكرة الغش فى التصرف

مااا  وااد ال طبنقااالت الق ااالئنى لىااذا المبااد  ال قمااى ال  الرنااى ال اا    ااد مااا  وااد  
 والاأ  ا الالذ ،إلنىال ال  الر االطكالع ل  رن   ل ىد إل  م  ىلعنىالا  اللنب ال   نل   

ا الم العد در ت ول   كظند  مالنى  ،للمك ت االم  ىله ول   د  ااا ال مالك مدكناى اا 
إلااا  المباااالدئ ال الماااى ايااواااد ال دالاااى ا كطاااال   المال لااا  كااااا   واااذه الملعناااى ا ااا كالد  

اااعماااال ا ااا ت الم اااالعد المال لةاااى  ،االقاااالكاا الطبن ااا  ل  ااا نا ال قماااالت  الإدارن ااا الكظالم 
اماااا  واااد  ،(20)اا  ااامالا االر ااااد االكماااالذج ااكال راواااالت ل ن ااانر  مااار إثباااالت ملعن ىاااال

اك ةاليالت الدالنى ال   اك امت إلنىاال مطار ام  لقاى ب مالناى ال قماالت ال  الرناى ا ةاليناى 
ام الوااادة مدرناااد الالالطاااى بالل  ااا نا  ،ل مالناااى الملعناااى الطاااكالونى 9559باااالرنس  اااكى 

أالل  اا نا يرنكاااى  ،9519ابرنااا  91الاادال  لل قمااى ال  الرنااى االطااكالونى المبرماااى أاا  
اعااذا ياارر القااالكاا ال مالنااى ال كالئنااى لل قمااالت  ،ملعنااى مااا  اا ا ال قمااى بال اامه لاايو

ول  ال قماى ال  الرناى ناؤده  يأ ا ال  د ،(29)ال  الرنى االطكالونى الم  لى داا  ااوال
اإل  ا  رار بالل مىار االطكالو ان ادث ال  اده وكادمال  ،الى بال  الأى إل  ماللعىاال  ن  

ناا د ا اا الداد ال قمااى ال  الرنااى مااا يبااا   ااد ا أااراد بااداا إذا مااا الماللااه ا طاال  أاا  
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 مننااز مك  ااالت  ا الاادمالت ماللااه ال قمااى انكاا ت وااا ذلااه الااداع الااذنا نقاماااا ب ااراا 
د ا طاارا  وقمااى وكاادمال ن اا الدد   اا يعمااال نقاا  ال  ااد ،المك  ااالت  ا الالاادمالت المقلاادة

 .ي الره ل قمى المالله ا طل ا بم البىى  ا ممالثلى بطارة 

  ااالره ماا  واادد ا الااقا ب نااى وقابااى   ااد أاا   ه يااالكاا  999ا ااكص المااالدة  
آالر ن اليب بالل بس مدة ك  قا وا  ىرنا اب رامى ك  قا وا الم ى آك   كنه اك 

ا مااا زار وقمااى   الرنااى  ااد   ااالاز و اارنا  لاا   كنااه  ا ب  ااده وااال نا ال قاااب نا عاا
اعاا مااا ا اا   ،قااى  اادوا إلا    االنا ال مىااارن ا يلادوال بطر ، للقااالكاا ال  ا نلىال طبق اا

اعاا ماا ا ا  ما ب ااا يطاد ، ب ااا يطاد ولا  مك  ال اه وقماى   الرناى مملاعاى ل ناره
ان اااز للم عمااى وكااد ال عااد بال داكااى  ا  ق اا  ب لااي  .وقمااى   الرنااى ماازارة  ا مقلاادة

 ،المك  ة ال   ا   لىال الم عاد ولنه أ  ار عالب ال رنماى مادة ك  زناد ولا   ا ى   اىر
 .(22)أ   اللى ال اد الانعاا ال لي ا ابن  

ب قابااالت ع اازاا  2002ل ااكى  52أقااد  ااالا يااالكاا  مالنااى الملعنااى الةعرنااى ريااد  
، 999 اااداا ولاا  ال قمااالت ال  الرنااى أكطاات الماااالد نا ولاا  ا أ ااالا ال اا     ااما او

 ول  ا أ الا ال   ن  بروال القالكاا  رنمى    لي بالل قمالت ال  الرنى. 991

أ كاااه ن ااا رط لايااااع  رنماااى ال قلناااد با اااه واااالد  ا ن  اااما الة اااا او اااداا ولااا   
اا، ال قمااى يال ااي أاا لل ناار بال اا  قلىال أااق ن ااد  الأاا ذا  وطاا  طااال ب ال قمااى  رالنط 

 ااااا  مالا المااااارالص لاااااه ال قماااااى  رنماااااى  قلناااااد ماااااال داد ن ااااا  ما ال قماااااى أااااا   اااااداد ا
 .(29)ال رالنص

 75أاا ا   اا نا ال قمااى ال  الرنااى وااا مكااالط ال مالنااى ال اا   ااب ىال القااالكاا ريااد  
اباذله ، ول  ملعن ىال ا دبنى ب  ثند  قلنادوال  ا ا ا  ماللىال ماا غنار ماللعىاال 9191ل كى 

 .(21)ال مالنى إك إذا عالكت م  لىك نةند مالله ال قمى ما  له 
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اما ثاد  ،أ ا    نا ال قمى رعا أ   رنمى  قلندوال  ا ا   ماللىال ب اا يطد 
ك عالا يالط، ول  الم العد ا  ظىالره ن  نا  ول  بنالا الااي ى الم  ا بى لل قالب. ار  اا 

اا الاكق ااظ  ا  زاناار ال قمااى وااا اطااطكالع وقمااى مطالبقااى  طالبق اا  لل قمااى  ال الم 
 ماااال ال قلناااد أىااااة اطاااطكالع وقماااى م اااالبىى أااا  م ماوىاااال لل قماااى ا طااالنى ا طااالنى، 

 .(27)  البىال ما   كه   لنا ال مىار

ب نث  طب  ال قماى المازارة طباي  الا الم   ال رأن   أالل زانر وا كقا ال قمى كقق   
ل قمااى اال قلنااد وااا ا اا  وقمااى   اابه أاا  م ماوىااال ا ،ا طااا مااا ال قمااى ال قنقنااى

 ،ال قنقنااى ب ناااث نطااا ب ولااا  الم ااا ىله الم ا اااط ال ااارص ااكك بااااله اال منناااز بنكىماااال
كماااال  ،اباااذله نال لااا  واااا ال زانااار أااا   ا الةالواااا ك نكقاااا ال قماااى ال قنقناااى ب عملىاااال اا 

ن رص ول  إدالالا ب ض   ادنقت ولنىاال ما  اك  ةاالظ بمظىرواال ال االد ع دالاالا   نار 
 ، ا   اامالا ،أاا ذا عالكاات ال قمااى    ااما علمااالت ،طةناا  أاا  اللاااا  ا   ااد ال اارا 

اكقااا  ااالص  ااعا ال قمااى العكااه اي طاار ولاا   ر مااى العلمااالت  ا ا  اامالا إلاا  ل ااى 
 ا.و بر ال ما  زانر  ا  كبنى 

عمال ي ت م عماى الاكقض با ا ا طاا أا   رنماى  قلناد ال قماى ال  الرناى واا  
ا ا الم ناالر أا   ا اه ال ابه  ، اكو داد أ   قدنر ال قلند ب ا ه ال به ك ب ا ه الالاق

الماال عاالا ال عاد المط ااا أناه ،ال ارص ااكك بالهأاي بمال نكالدع به الم ا ىله الم ا اط 
 ،يد بك  وقند ه ب دد  ااأر رعاا ال قلناد ولا  القااا با ا ع االب إدارة ال قماالت ال  الرناى
نا ا ياااااا اعناااا مع اااب ال  ااااني الاااداالل  بال  اااعكدرنى يطااارت ولااا   بناااالا ال طاااالبي بااا

ال قمالت الم  لى اال قمالت المقلدة أ كه ك نلزد أ  ال قلند  ا نعاا وكاله ثمى  طالبي 
ذا عاالا ال عاد لاد ن اا ماا  الكباه ببناالا اطا   بنا ال قم انا االلابس بانا المك  االت اا 

 ا  الانباده ا ىاى كظاره بطادد ال  االبه بنكىماال إثبال  ا ،ال قمى الط ن ى اال قمى المقلادة
 اب ىال ولا  ملعناى   يأ ا مكالط ال مالناى ال ا ا،نعاا يالطر  أ كه  د ي الؤه    ن  قن الكةن  

ال قمى ال  الرنى ب  ثند  قلندوال  ا ا ا  ماللىال ماا غنار ماللعىاال واا   ا نلىال الاذه ن  بار 
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أااا  الماااااد ال كالئناااى ن ااا كد أااا  ثباااات  يا ا القال ااا ،ماااا  رعاااالا  رنماااى  قلنااادوال الرعك ااا
اك ن از  ا نؤ س  عمه ول  ر ه  ، ك  به ا دهال قالئي القالكاكنى إل  الدلنا الذه نق

الاانس مااا المقباااا  ا  ،عااا  رنمااى يأاا الأاللقطااد ال كااالئ   اارط مةىاااد  اامك   ،(21)غنااره
ثد إا  ،ا  راد اا ذه ي أ الا لد  طدر مكىد وا رغبى  قنقنى أ ليك ال ب ا أراد و

يرنكااى يالط ااى مر عااب ال زاناار  ا ال قلنااد مااا إثبااالت   ااا كن ااه اا الااالذ ال  اا نا  رمااالا 
 . يروالول  ولمه بالل قمى ك ناللا ما ال كت اا 

 ا  اأ ا عا ماا ا ا  ما ب ااا يطاد وقماى   الرناى مازارة  ا مقلادة أن اب إذ   
ا ا نقطااد مااا ا اا ىال ولاا   اال  ه   قنااي  ،ن لااد الةالوااا ب زاناار ال قمااى  ا ب قلناادوال

كماااال ن اااب  ا  ،ب قلنااادوالم ااارد ال لاااد ب زانااار ال قماااى  ا  اإذ   يأاااق نعةااا، أالئااادة مالدناااى اا 
  كطر  الكنى إل  إطالبى أالئدة مالدنى ما ا   ماللىال.

اياااد  قااا   لاااه ال رنماااى بطرناااي كااازع ال قماااالت ال قنقناااى ماااا ولااا  المك  اااالت  
، عاا ا نقاااد  ااالص بطااك  مك  ااالت م نكااى، القدنمااى اا اا ىال ولاا  المك  ااالت المكالأ ااى

ل قنقنااى ب نااث ناااود ال مااقا يدنمااى   مااا ال قمااى ال  الرنااى ا الطااك ىال يط  اا يانادالا أاا
 ب ا المك  الت ما طك  المطك  طال ب ال قمى ال قنقنى.

 ا ، اوكاااله وقمااالت يااد  ظاار الم اارع ا اا  ماللىال  ااااا لمالاللة ىااال الكظااالد ال ااالد 
 ا ا اا  مااال نةناااد ولاا  غناار ال قنقااى مااا در اااالت  ، ا الرماااز الدنكنااى، اآلداب ال المااى

  ا ا   مالا وقمالت م للى. ،ال ر 

نع   الم رع المطره ب اين  ال قابالت ا طلنى ول  ما نقااد بالكو اداا  الد 
أقد يرر  ،با إا الم رع  دد  عثر أ  ال مالنى ال كالئنى لل قمى ،ول  ال قمى ال  الرنى

امكىااااال وقابااااى  ،وقابااااالت  عمنلنااااى  ل ااااي باااااللم عاد ولنااااه ك ن ااااى طاااادار  عااااد ا داكااااى
 ،ماللعه اا  الأ ه إل  مله الدالى ب نار مقالبااول   اكزع ملعنى المالا  بر   يالمطالدرة أى

، عمااال  اا مر (25)وااا طااال بىال اب رنمااى يىاار  ا ملنااه الدالااى ا اانالا م ااباطى ذات طاالى 
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ا مااااار بااااا  ق   اكي  اااااالاان ااااااز لىاااااال وكاااااد  ،الم عماااااى بااااا  ق  ال قماااااالت المالاللةاااااى
الزت أقاد   ا ،المك  الت  ا الب االئ   ا مؤ ارات   راأناى باللمالاللةاى   عاالد واذا القاالكاا

مااا يااالكاا  مالنااى الملعنااى الةعرنااى للم عمااى  ا  اا مر بمطااالدرة ا داات  ا  995المااالدة 
 .ال      الدد أ   زانر ال قمالت ال  الرنى  ا  قلندوالاآلكت 

للم عمااااى  ا  اااا مر بك اااار ال عااااد  995اياااد   ااااالزت الةقاااارة الثاللثااااى مااااا المااااالدة  
 ان د ك ر ال عاد  ازا  معماق  ، الط   يالطالدر ب  ا ال قمالت االبنالكالت ال  الرنى أ

ياااالكاا  مالناااى الملعناااى  يبىاااذا ال ااازاا أااا ياياااد  الاااذ الم ااارع المطااار ي، لل ااازاا ا طااال
 ناااث كاااص الم ااارع ولااا  ك ااار ال عاااد أااا   رنااادة اا ااادة  ا  عثااار ولااا  كةقاااى ، الةعرناااى

أاا  دواااه المكالأ ااى غناار الم ااراوى أاا   الالالطاا الأاارد الم اارع كطاا أقااد  الم عاااد ولنااه.
مااا يااالكاا  9أقاارة  11المااالدة  ياكااص أاا، 9111ل ااكى  95 دنااد ريااد يااالكاا ال  ااالرة ال

 ي: "ن  بر مكالأ اى غنار م اراوى عاا أ اا نالاالل  ال االدات اا طااا المروناى أاال  الرة
 ا ولاا  ا اامه  ،هذلااه اكو ااداا ولاا  وقمااالت غناار  ياناادالا أاا، ،الم ااالمقت ال  الرنااى

ممااال م ااراوى الأ ااى غناار الم اارع  ومااالا المكال   اااأقااد  ،ال  ااالره  ا باارااات اكال ااراع
ادواااه  .إلاا  اللااي كاااع مااا الاللااط  ا اللاابس  ا إ ااالوى ا  ااطراب أاا  ال اااينااؤدي 

كماال ن ااز رأ ىاال ، الصرأ ىال ول  المر  يى ك نق طر ال ي أالمكالأ ى غنر الم راو اا 
اعاااا ماااا  طاااالبه  ااارر ماااا  اااراا  وماااالا المكالأ اااى غنااار ، ماااا  الكاااب المااارالص لاااه

ه ول   كه "ن  رط ل   نا وقمى   الرناى   ا ما الم راوى. عمال كص الم رع المطر 
ول  مؤ ر   راأ   ا نعااا إك االج ال ال ى بطاةى م ا مرة لم رأاى طاللاب ال  ا نا أا  

عمااال  ،مااا القااالكاا المطااره 901للمااالدة  الالمكطقااى ال  راأنااى ذات ال ااىرة الالالطااى طبق اا
 ااا ا  ا نطلاااب   ااا نا مؤ ااار  يذ ي ا او باااالر  يكاااه لعاااا  اااالص طبن ااا كاااص ولااا  

 ،للطاللباك ن ر ب ول  يباا ال   نا  ه  ي ا  ئثالره  ،  راأ  ل مالنى  ل ى ب نكىال
كاااه ن اااب  ا نعااااا البناااالا ال  اااالره    اااالره ولااا   909عماااال كاااص الم ااارع أااا  الماااالدة 

 ،ول  ذات المك  الت  ا ا غلةى ال ااا عالا ما او   ،لل قنقى ما  من  الا اه المطالبق  
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عمال  ا الم ارع  ارد أا   ،ول  الم الا  ا المالالزا  ا ول  وكالانكىال الا او   ا عالا م
ا   بنالكالت عالذباى ولا   2002ل كى  52ما القالكاا ريد  991إل   900المااد ما 

 ، رعنبىاال يال ل  ما   كىال   النا ال مىاار أا   قنقاى ال ال ى  ا ال كالطار الدااللاى أا
 اليااب ولنىااال القااالكاا بااالل بس ماادة ك  زنااد ان ،ا و بروااال الم اارع مالاللةااى ل  عااالد الااااردة

 ا  ،اب راماااى ك  قاااا واااا الةااا   كناااه اك   اااالاز و ااارة آك   كناااه ، ااا ى   اااىر لااايو
 .ب  ده وال نا ال قاب نا

 المطمب الثالث

 وجية نظر الباحث
، طقع ول  ال قمالت الم  لى ره  ا القالكاا  بالح لعا  الص  ا نطلب اك 

 51طاار ماا ال ا ا الالاالص ب  ا نلىال أا  المااالدة  ا ال طااا ولا  م ا الر الت  ا 
ولا  الم عماى  ا  ان  نا. الاياع   ت طالئلى القالكاا لمالاللة ه هممال ن كب، ما القالكاا

كطبالع ال االد الاذه ن الاد أا  ذواا الم ا ىله ماا  اراا  كظر وكد إ راا المقالركى إل  اك
ان اب ولنىاال  ا   ا   ،ل باالس لدناهامال إذا عالا وكاله ا  مالا بقناالد اك، وذه ا ا الع

اااا يأااا الاااانس ال اااال ر ال اااارنص الااااذه ناااادره ي، اواااا الم اااا ىله ال ااااالد، الاو بالروااااال مقنال  
 .اال ذر الةااري ال زئنى باللكظر لمال   طلبه مىك ه ما ال ديني
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 :الخاتمة

نقااااد الةااارد للقناااالد بال وماااالا  ير نكاااال أنماااال  ااابي بااا ا الاااداأ  ا القيااا  واااا الاااذ 
الالطاى  ا داالاا الم  ما ، ابما   كىال   ا الاللاي اال ماا الطاالل   ياال طرأالت ال 
، لىااااال  ومن ىااااال داالااااا الم  م ااااالت يدرة ولاااا    قنااااي الة اااانلى ال ااااالالقاااا يا الااااقي واااا

أن ب ال م اه بااللقند الدنكناى أا  ، ن نش أنىال يانع  بىال ا ك الا ما ال ربنى االبنئى ال 
 القيناى أا  ظااكىال ودد القند ا ما    يظا الم  نرات ال     دث داالا الم  م  ال 

 داالا ال نالة ا  رنى. ا لاعنال ىد ا أراد ت طرأالاك داد ال منر الذه نك عس ول  

ار نكال  ثر ال ااما ال  دنى االةعرناى ال ا   ة ار  الاه ا ك االا أا  ظاا ا ااد  
القدرات الالالطى االذعالا لده ب ض الم  اللنا لق  نالا ول  وقااا اآلالارنا م ا  لنا 

لل ش بالو بالره يالودة والماى  ة اد  يالب د القالكاك -ال ن   -ر نكال ا يا، اآلالرنا بالل  ىا 
 .ن  مد  طاله ما ا القي امراوال ه لقو بالرات االقند ال لاعنى رعا  م

ظاااا ا ااااد  يال قماااى ال  الرناااى أااا ياوااا، االلطاااكال  واااد ال طبنقاااالت الق اااالئنى 
ا ةالينالت دالنى  قاد ب مالنى  له ال قماى. اك ظكاال  ا   ا نا ال قماى رعاا أا   رنماى 

ب نااث  طااب   ال رأن اا كقااق  أااالل زانر وااا كقااا ال قمااى  ، قلناادوال  ا ا اا  ماللىال ب اااا يطااد
اال قلنااااد ب نااااث نطاااا ب ولاااا   ،ال قماااى الماااازارة طبااااي ا طااااا مااااا ال قماااى ال قنقنااااى

 ا كقاااا  اااالص  اااعا ال قماااى  ،ص ااكك بااااله لل منناااز بنكىماااالالم ااا ىله الم ا اااط ال ااار 
 ،اأ كاه ن اد ال ماا  زانار  ، اى   كبناىالعكه اي طر ول   ر ماى العلماالت اا  امالا إلا  ل

كمااال ن ااب  ا  كطاار  الكنااى إلاا   ،ك نعةاا  م اارد ال لااد ب زاناار ال قمااى  ا ب قلناادوالا  اا 
 .أالئدة مالدنى ما ا   ماللىال
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 :النتائج

الالطى  ب د ا  الداد ، ابمطالدروال ت  اللنب ال ش االالداع ا كاو ت طار  - 9
 ا ،  طالا أ  طارة  بعالت ا ك ركتال عكالا نال ال دنثى وا طرني ا الئا اك

وا طرني الدوالنى ال  الرنى الم للى ل ث ال مىار ول  ال  اليد لمال له ما ا الئا 
غراا ممال نق      .االةكنى وا طرني الا الئا القالكاكنى ال طدي لىال ذب اا 

ا القي ادااأ ىال ما القا الم ك  الل اه و  وبالرة وا طةالت طبن نى  - 2
طةالت يد اع  بىال ا ك الا  ياو ،ا ا  ر   ا الد م  ا ك الا  ااا عالا مالده النر  

 ا طرأال ه. هما القا  لاعنال 

ا القي ادااأ ىال ما القا الم ك  اكططق   و  م الك  اطةالت يد  - 9
كظر  ييد نقاد الةالوا ب   نا الة ا أرت أ  الكةس اأ   ائىال امنراثىال ا  ق

 .اغنر مقباا ال  ا  عله  الئكان ا نقب ه ، ا ك الا

ما الطبن   ربط ا القي باللدنا ابالل ربنى بال  الأى إل  وكطر والد وا ولد  - 1
 الالطىبا  ،ال الص ما الكاا   ال لمنى ال دنثىالكةس الذه نقاد ب  لنا  طرأالت 

اك عالس لطبالئ  - الا ن   -، اك عالس لطارة ا ك الا البالطكنى ي ا ا القي و
 ىال.نص ب  اللاو  المطدر ا اا ل أ الا بداا ال ةعنر  ا ا، ا  الالص

رعالئز ال رونى للدنا الا القي ادااأ ىال ما الكال نى ال رونى و  رعنزة ما  - 7
 ومنى الدااأ  ا القينى  اما وكال  ظىر،ا  قم  ما القا  مالد ال قندة اكقالئىال

اعنةنى  ،مده   ثنروال ول   نالة الةرد االم  م نظىر ا ،أ   نال كال ال المى االالالطى
 يند الم  م  الم   ر يوالمى ا  ال نى أالقي لىال رعالئز أال  ، نر كمط الم  م 

للةرد  الاعذا ال منر الذه نظىر أ  طارة م عمى ي الئنى  عاا  قننم   ،ا بكالئه
الالطى  ا اباللدنا ا  اللنمه ال م ى بانظىر مده ار بالط الةرد االم  م   ،ذا ه

اكق ظ  ا  دك  ا القي لنس  ببه  ،الدنا وا الرابط الا نط بنا ال لد اا القي
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كمال  دوار الدنا ا را  ه ما القا يلى      م ه الم  م  برابطى  ،ال لد اا 
 الدنا اال رن ى.

ول   ا ال ش ن  مد  ال   ن   ، والد للقالكاااوا مبد   ،ال ش نة د عا  مر - 1
ان  ا ب ال ش عظالورة  ، طاله ما ا القي مراوالة لقو بالرات اك  مالونى

 .ا مكىد ول   قمى ا أراد اال مالوالت النقظى الم  م   ةالظ  

يرر يالكاا ال مالنى ال كالئنى لل قمى ال  الرنى االطكالونى داا  ااوال  ا  - 5
انك ت وا وذا  ،ما   كىال ا  رار باللطكالوى اماللعىالال  ده ول  وذه ال قمى 

وكدمال  يعمال ن دث ال  د، الداع ما نقاماا ب راا المك  الت  ا الالدمالت المقلدة
 الره ل قمى المالله ب  ا د ا طرا  وقمى م البىى  ا ممالثلى بطارةن  الدد   
 ا طل .
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 التوصيات

المر بطاى بال غذناى اا ط ماى  رارة الب ث أا  ال قاباالت أا  م االكت ال اش  - 9
 اال ش الطكالو  اال  الره لعاكىال  ود ا  ل ى ال    دمر رعنزة الم  م .

 اارارة م اليبااى المطااالك  الطاا نرة االااارش اال اا  نطلااي ولنىااال )  اات ال االد(  - 2
 ياال ا ياالطاكالو ي قااد باالل ش ال اذائ يال ا      عاا وبارة للمطاالك  العبنارة

 ا نالع اي طالده.ا نلى  أ الد الم  م   وي

الالطى اب ،إومالا الم رع المطره  الكب  لاث ال ل  ال ذائنى بال   الع الذره – 9
اآثااالر  االبنى ولاا  ، ا ااؤده إلاا  ك ااالئت الطناارة ،الااالرج الاابقدمااا  ال اال  الااااردة

، مثا وذه ا أ االا ىنب باللم رع   رندكا ، البالت بالل ىطالب ه ب طا  ا  ،الم  ىله
 المكال بى. رال دابن ام الذ  

،  رارة إظىاالر ينماى ال لااد اك  مالوناى االكة انى المر بطاى بالكي طاالد االثقالأاى - 1
ظىاااالر دار عاااا الكىااااض  يم اااالرع ىد أاااماااا الةق اااةى االع اااالب االماااؤلةنا ا  اا 
 بكة نى ا ك الا.

عاكىااال آأااى ل ي اارارة ا اا  آلنااالت ولمنااى للق ااالا ولاا  ظااالورة اكك  ااالا ال لماا - 7
ال  رنمااى  ااك الا أن ااب الب ااث أاا  مر اانى يااد   اا بت مثااا ا الطباااط لعاكىاا

رنااى لطااال بىال بالو بالروااال  رنمااى ولمنااى  ااد  طااانر ا  اادنا يااااكنا الملعنااى الةع
 ال لاد اا ب الث.
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 اليوامش
 
الةعر ال ربي، را   أي وذا: د. م مد رأ ت رم الا،  طاا ال ربنى اولد الكةس، دار  (9)

 .21، ص 9151
 .999را   أ  وذا: د. ا المى  با ال  ا م الود، الطاطنى ال  اليد وبر ا ك ركت، ص  (2)
را   أ  وذا: د. وبد العرند القال ي، كظرنى ال دلنس أ  القالكاا المدك  المطره االنمك ،  (9)

 .919، ص 9111درا ى مقالركى ب  عالد الةقه ا  قمي، ر اللى دع اراه، 
وذا: د. وبد ال مند الدنال ط ، آلنالت  مالنى الم  ىله أ   اا القااود القالكاكنى را   أي  (1)

 .209، ص 2005لم ئالنى المك ت، ر اللى دع اراه، علنى ال قاي،  الم ى المكطارة، 
 79را   أ  وذا: د. وبد الر ند طديي، ولد ا  راد ال الد االم مل ، دار الم الر ، ص  (7)

 امال ب دوال.
بد ال لند وبد اللطن  القاك ، مبد    ا الكنى ا ثره أ  ال طرأالت، درا ى را   أ  وذا: د. و (1)

 . 11، ص 2090مقالركى، دار المطباوالت ال الم نى، 
، ص 9152را   أي وذا: د. م ماا م مد  قمى،  طاا ولد ا  راد، دار الةعر ال ربي،  (5)

900. 
ال قالب، علنى ال قاي،  الم ى را   أي وذا: د. ول  وبد القالدر القىا  ، ولد ا  راد اولد  (5)

 .990، ص 2005ا  عكدرنى، دار ال  دك ، 
، 9152را   أي وذا: د.   مد واض بقا، مذعرات أي ولمي ا  راد اال قالب، الالرطاد،  (1)

 .99ص 
، دار الكى ى 9152را   أي وذا: د. أازنى وبد ال  الر، مبالدئ ولد ا  راد اال قالب،  (90)

 .902ال ربنى، القالورة، ص 
، دار الكى ى 9150أي وذا: د. آمالا وبد الر ند وثمالا، ولد ا  راد اال قالب،  را   (99)

 امال ب دوال. 21ال ربنى، القالورة، ص 
، مؤ  ى الثقالأى 9150را   أي وذا: د. واض م مد واض، مبالدئ ولد ا  راد،  (92)

 .10ال الم نى، ا  عكدرنى، ص 
، مطب ى مطر، ص 9159 را   أي وذا: د. م مد م   الدنا واض، ا  راد اال قالب، (99)

922. 
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، دار ا ك الا ال رب ، 9157را   أي وذا: د. م ماا م مد  قمى، ولد ا  راد اال قالب،  (91)
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