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 المقدمة

ذاتعأمعااااحعةااالو ع  ااا و و ععاوااا   يعاااالعاملعااااهعمن ااالةعااااخعاوااا   عاملتااا   ع  ااا ع
 رغااأعأمجععوااؤعاات ااااتعا تذعواا عراانرع دة االعاااخع اااح عاملتاا   ع  عأمجع موئواا ع اقتصاااحي ع

فعاملقضو ع وءاع ة ااعدقرتمجعدتضا .عيفعزياح عااتذل  املةلجو  عاإلقبالع  ىعدعاط عاملاجائلع
.عهت يا ع ريالعملااعاحهتأماالا ق ع االا قاتعفهأعيفعم اي عطليقعفوهع اك عققاقعملصالتهأع ع

 عرصااىعذاتعاةااافؤعأ واا  ع مل ااخعاملاابعكعياارت عا االع  ااهع ععطوباااتملقاا عأ اا عاحع اابلا هع
   ع اةهااعأ اهعة رتعقوا  ع ويتو ع ثل عيفعشانمجعا افلا عاملتا.ع اذم  بوث ععيقب ع  ىعملن ع

"عحيظالعموااؤعأ عدقا سعاملاااجائلع أ اوا عاملتبااهع اوااتقادهعااخعدقاا ع اةهع ااخع ا ا ع  وااليخع ااااا ع"
حبااااخع  ااالع".ع اااافلعاملتااا   عمصااالا  ع   اااو ع  ااا  ملتامل تاااا لعاملوااال و ععت  ااانملتعدتامعااا

                                                 
ملريو  عامل ة ريع ضوع وئ ع.عرئوسعقاأعاألةولع اإلحار عاملرتموي عيفع  و عاملرتمو عاأل ا و ع عحم رعا تع ائخع.عحعٔ

 (.املوو ا وع– زار عاملرتمو ع)املت ريسعيفع  و عاملرتمو عاأل ا و ع اااتوار عاحمل و عال  عاملري ومل ع األاوا ع

 
 



دقاااريلعاةظذاا عاملصاال عاملعااواا  ع عداا العامل ويااتعراات ثعماااال  عاملثاملاايفع  ااىعااااتولعاملعاااهعيفع
  ععٖٕٓٓامللشااو ي ع"ع) اااب عاااا  ة ع  اااب عا ااتهك عاملتبااه ع ذملااتعمعاا عاملوو ااامجع  ة اريااا

يفعدقلياالع اااعأمجعاملتاا   عأ رياالعاواا   عةاالو ع ااواا ع(ع عٖٕٓٓ)ذ االتع و اااع عع(.ٕٛصع
%ععٖٗأملافعشاايوعيواوااع دوالعامل را ااتعاحمل وا عيفعامل ويااتعأمجععٖٔأل اهعيقتا عأ ثالعااخع

ملبااامل  ع ااأعااا  ةومجع أمجعال اايفع اات ءعدورطااواعيفعاملتاا   عيفع ااخعاااخعأفاالاحعا تذااؤعامل ااوي عا
جاا عأامل ويااتعدة ااقعاكياا عاملاا  ا لع ااةوياعاااخع" دقااولعاملتقاااريلعأمجع.ع(ٔٔصع)ع ااااا ععٕٓ ىلعع٘ٔ

امل ويتعدقؤعيفعاث ايفعا ريالعا  وجا عااوعا اتهك عاعا  تع املوا عااخععا تلاحعاملتبهعمن وا هع ا ترب اعأمج
ا واااارع اااوجار ع اااةوياعم  اااتعد   تهااااعع٘ٙىلعا اااتلاحعاملااا  لعا  وجوااا ع ئواتع صاااااإلعاملتباااهع وااايفعدوااال

ا وااراتعح  رععٛا وومجعح  رعفوذاعدقا رعا ااائلعاملةا ا ع اخعاملتا   عيفعاملا  لعا  وجوا عمةلاوع ٖٓٓٔ
يظااخعامل ثاال مجعأمجعاملووواا عأ اافع االراعاااخعع.ٔ"  ااوعرقااأعيواافعيااات   ع ق اا عجاااح عا افلاا ع اانةعا فاا 

امل ليااااخعأمجعيقباااا ع  ااااىعداااا   عاملووواااا ع ثاااالعاااااخعاملاااااو اتع امل تواااااتع ع دواااالعامل را اااااتعاملاااااجائل ع ع
املتيصصو ع ىلعاردباطع بلعم عد   عاملووو ع ما عاألاالااعاالدبريا عمتا   عاملااجائلعااخعاثا عأاالااع

رتااويعاملاااجائلع  ااىعالااك عا و اااتعأ ا ااو ع ااار ع  اا عأ لع.عاملق ااخع ااهااازعاملتة ااا ع  االطامجعامل ااأ
امل لمومجع املقريلامجع املةو ود ع  نةعاا و اتعاملثكال عاوجوح عيفعاملووو عمةااب عأ اربعااخعاملااجائلععأ او 

ع(.٘  عصععٕٙٓٓاأل باء ع)
أملاافعشاايوعمااابخعأااالااعذاتع كقاا ععٓٗٗ عٓٓٓ يفعاملو ياااتعااتلاا  عديااوتعااااعيقااار ع

ع(.Cockerham, 2007, p. 49)ماملت   ع ذاعدن لعاالاجؤعاملريبو ع
أاااا ععاااخعاملةاااسعمل تاا   عاملااا يع  ااوعداا   عأ اا عاملواملاا يخعأ ع ك اااعيتعاالاع ثاال ع
  اىعع   ع اح عيفعغايا عا رياور عدع وذواا ع ةالوا عأ  عااوظ  عأاا عزاكئهعد   عأ ععاألمةاء

عع.اااتولعاملبعو 
اإل ااك عأااالع ع ملقاا عاااخعااع ااو عيقوةااا عأمجع فاا عاملتاا   ع اابخعداا  ورعةاال عاإل اااامج

قالعأموع ااا عامل ا ايفعيفع تاماهعاملعق ع  ذاعأالعمإ لا ع عع ااالىع خع دكفعهن عع حب ثعاملة س
َ ُ ااَوعَأمْجعحَيَْ ااَثعَ  َاْوِهْأعِحيااةَاُهْأعَ  َاْ َاااُهْأعَ َ ْقَ ُهااْأععع:َاْقُصااوُحعاملْواالِْ عِاااْخعاْ َْ اِقعَ َْااا  ع"عاااتصا ى

ِةعاألُةاوِلعاْ َْذَااِ عفَاُهاَوعَاْصاَ َل   ع َُ ا ُّعَاااعيُاَ او ُتعَ َ ْاَ ُهْأعَ َااَ ُْأ عَفُ  ُّعَااعيَاَتَضْذُخعِ ْ َثعَ نِع

                                                 
 .ٔ عص ٕٙٓٓع-ٙع–عٓٔجلي  عاملوطخ عيو عاأل  ععٔ



َ َ اااِنِةعاألُةااوُلعاْ َْذَااااُ عِ ْ ظَُهاااعَ اقِاااؤ عيفعرُدْابَاااِ ععع.َ ااِنِةعاألُةاااوَلعفَاُهااَوعَاْ َااااَ   عَ َحفاُْعَهاااعَاْصاااَ َل  ع
ع".املْضُل رَاتِع

قعماإل ااااامجع ااالراعاملع ذوااا عاات ااا  ع  اااىعأمجعاملتااا   عي لاااملقااا عا ت ا اااتعامل را ااااتع
املاااالطامجعمن وا اااه ع أاااالااع  ةاااا عةااا  ع الوقااا عمااا عاملااا  امجع مااا عع-ظاااا لا ع ماطةاااا عع–مامل ااااع

  فع واااال عماااا عاملاااا  ئ عاتضااااافل عماااانمجعاملتاااا   ع اااابخع فااااا ع األااااالااعاملتة اااااو عاملق ااااخ ع
اكيا عشايوعع اا  دولعاإل صاءاتعاملعااو ع ىلعأمجعاملتبهع بخع فا ععيفع  عيو عشيو
األ ريالعااخع ا عاااعع.أة عأ ثلعاخعا وارعا  خعيفعاملعاهع املع حعيفعد ايا عاااتذلعاخع ةويا

   اناع ا الافااتعاملاا و و عاايا راتع عاااا لاتعط عا بقعأمجعاملاجائلعجاالعاعال فعملتعا
ف هااناعفااإمجعاملتهااا مجع املتذاااحيعيفعأااالعاإلحاااامجعفوااهع ااك ع االعااصااوب ع ىلعاصااائخعأ ااربعاةهاااع

دت ااا عامل را اااتعااو ا وااا ع  اااىعأمجع ةااا ع كقااا عمااا ع.عو عمل ذجتذاااؤققااقعمل ذلا اااقع شاااقاءعقتاا
ع املتاا   ع ماا عا الافاااتعاملااا و و عفاااا  خع ل اا عأ ثاالعاااخعغاالةعمل ااالق عاااخعاةاا لعاأل اال 

عماملضاااال عأ عاملوااااتأ ع ا  تاااا اءع  ااااىعااع ذاااا ع  املوااااجارعاااااؤعاملواملاااا يخع  احملااااكتعاملتجارياااا 
ع. املتورطعمامل شعيفعا اتلا ات

اردباطعاملت   عمنالااع ثل عق عاملت   عماملالطامجعفإمجعاملتقاريلعاملعااو عدت  ع  ىع  خع ك
عاالاعاملقاد  عاملالطامج عأ ها ع. عاملعااو  عاملصل  عاةظذ  عدقاريل ع ىل ع ا تةاحا ع املوا  ا وومجععٕٗرٙفهةا 

ع.ٕٕٓٓا وومجعقب عهناي ع ا ع 30 شيوعيتعايوومجعاؤع ناعاالا؛ع اخعااق رعأمجعيصبلع  حع ت ء
 اخعااتوقؤ ع ذاعااعا تذلعا  اةعاحلايف ع .  ق عي تتعاملالطامجع وةهاعمعول عاكي عشيوعيفعاملاة 

ا وومجعقب عهناي ععٙٔ ىلععٕٕٓٓا وومجعيفع ا ععٓٔرٜاا ي  عاخع أمجعيلد ؤعاملع حعاملتق يليعمل لا ت
أااعا مج عفإمجعع.اخعد تعاحلا تعيفعاةاطقعاملعاهعاألق عمنوا ع%عٓٙقلام ع   وفعر  .عٕٕٓٓ ا ع
 ذ لتعااةظذ عاملعااو عمل صل ععع .اكي عشيوعي قومجعابهأع ةويا عجلاءعاإلةام عماملالطامج ٚز اءع

عيلدبطعاملالطامجعمع حعاخعاملعواا عاااّبب عاةها عأ ه املتبهع امل لول ع دعاط )أمناطعاحلوا عغلعاملصلو ع:
.عاملبوئو عااالطة ع أش العاملع  ل اعمل عواا  املتعلّع(ع املةظا عامل نائ عغلعااةا خ ع ق  عاملةواطعاملب ل

ع عيف عاملتبه عدعاط  عا بوث %عٖٓ يتاّبخ عاملالطا و  عاأل را  عاملةظا ع اخ ع يتاّبخ عااتق ا ؛ عاملب  امج يف
ع عاملصل عيفعاو ع ا ت%عٖٓامل نائ عغل ع يفع اخ عااتق ا  عاملب  امج عيف عد تع%عٕٓاملالطامج اخ

اخع ا تع%عّٗلاعمل عواا عااالطة عيفعاملب  امجعااتق ا عيفعاملتع  يتاّبخ.عاحلا تعيفعاملب  امجعاملةااو 



اخعاحلا تعامل عر  ع  ىعاملصعو عاملعاا ع%عٛٔاملتعّلاعمل عواا عااع ي عيفع املالطامجعموةذاعيتاّبخ
ع.عحي  عاعظذهاعيفعاملب  امجعاملةااو   امل 

 

 ودوافع التدخين أسباب

دقاااوحعحعالكالااا عأ ااابا عرئوااااو عدت ااا عامل را ااااتعاأل احديوااا عيفع قااا عاملرتموااا ع  اااىع جاااوع
ع:االا قعاوع واع لم عاملت   ع   ع ا يتع حباخعاأل و 

ااا اخعع املا ة مجعاملري ا عاملصا لعاملانيعيواا  عع.األ ال فق امجعاملقا   عاحلااة عيفع .ٔ
  ةااا ااعمباااعشاااا  ةعتاااناللعااااهعيفع اا ع اااا ع عمااا عأ ااهعيااائااااتعاملاااجائلعأع  خياا

فااملتة لععدق وا عغالةعاهذااع انرةع املا ة  اىع  ااهعدالا حةعيص ع ىلع اخعاالا قا ع
َع  اأع اااِع" حا عااال عع اخقالعامل ا ايفع.عمكعفع ع عحي  عاملت ول

ُ
ك عأمجعي اومجعاا

 ر عماملبصاائلع املعذا عيا ر عماألمصاار عاملع أعيُاعمجْعهعفكعي ن عقوملهعفع هعألمع ذِع
عا لعشاوئا عشا ع  ا عااخعدةا أرما عاألمصارعأ ثلعفإذاع املفعاملعذ عاملع اأعُاةِاؤعامللُّع

واعاسعمهع زاحع لةاهأع  اىعاااعهناهع أعاه ت ع يلعاملةْع ْعإ قالعملةاع عدتةا ملوةعف
عيعا ع افوااع  اىعأ ملوااءعاألااورعأمجعاإلقاك ع اخعاملتا   عمريليقا عفوريا ع هع." ةاه

ملو ا ةعأ عااؤععمرت عدعاط عاملااجائلعاالا قأ عد رجيو عاري خع ا عقب عأمجع نالع
أجاواءعمتاداا ع وذ ع عهتوجعاالا اقع  اىعاملوالع  عداوفلعاملبوئ عاملعائ و عاملا.عأةلامه

 يا حاحعدصاذوذهعع  اىعذملاتاملتاا  ع اإل العفوجل عاالا قعاملتا   ع يواظاخع
 .عيفعغ  تها احر ع  ىعاملوهواتعاملباط  ع األ ل ع

واومجعوحرا  عأ  هتاعجااع ع اشةريخعيفع واد  عأمجعاألط االعاملانيخعيع أفاحتععع
يواجهاااومجعا تذاااا تعح ااااعاملعةااافعامل كاااا ع اااااا يعيفع اااائكتعيتبااااحلعأفلا

 .ع أمجعاات ية عمل يهأعاو عأق عمل ت   عملت   ع  قا عا

متاا ي عاإلحاااامجعيفعق ااخعاالا ااقع  اانمجعاملتاا   ع كااا عاااخعععا اا عامللفااا دقااو ع .ٕ
 عيتجالأعاالا اقع  اىعدعااط عاملااجائلعيفعع. كااتعامللش ع احللي ع ااتع ع املقو 

يثاالع اايريهاع  وااهع مل ااخعرفااا عاملاااوءعالدااؤع صااخع غاالععةاالب عةاااحل عملاائك



امللفقا عاملصااحل عأ ااسعاملرتموا عاحلذوا  ع.عقصخعدةذوعفوهعاملعاحاتعاملضار عمااهومل 
اااخع واايفعياا ريعأ ع عياا ريعفإمناااععهيقتاابسعاااخعةااا بيقاااسعمقليةااهعأل ااهعفاااالءع

ع. يك خعيُعلفعاالءعمبخعيصا خ
ملتا ي عااباشالع غالعااباشالعماإلحيااءععا م افا عأشا ااملعااو ععاإل ك   ائ عقو عد .ٖ

ا بائااايفع اااقعيتلقاااقع ااابقعاملاااو أع ىلعاملع اااسعمبعاااوعأمجعيقااالمجعاالا اااقعاملبريوملااا ع
عاملاااااعاح )أع ااااعفعاملصاااا  عماااا عاألاااااليخعرغاااا.ع املقااااو ع ااتعاااا عمتعاااااط عاملاااااجائل

اكياااا عاملاااا   راتعملاااارت يجع ااااةوياع  عأمجعاإل ااااك عاملاااانيعيصاااالفع(ع املاااااوجار 
املاانيعيااتحيعجناالعيفعق ااخعاحلقااائقعفقاا  عف اال عاملاا  امجعاملقاداا عاملبضااائؤعاملضااار ع

   اااناع.عاواجهااا عرااا ياتعاحلواااا مثاااو عاملعاااكجعاملةااااجؤع ىلعا  تلاااارعاملبريااا ءع
امل ثالعااخع.عيفعأجها  عاإل اك ع اعاح ع ا بائايفع ىلعطوبااتعدتلولعاملتعا ا ع ىل

نهنااع املااوجار عاعهاأع    اىعاملواشااتعجنو عاملليا ا ع امل اخع املاوا ا عيظهال مجع
يقبا عقا ع ألمجعاالا قعديالعيفعال  ا عاملتق وا عفإ اهع.ع لع عاحهتأع  بخعماذتهأ

 ع.ح مجع ق ع حياءاتعد تعاملصور ع حيا لعدريبوقهاع ا قتةا عهباعرغأع ريورهتا

 المظاهر

ع.املبع ع خعاأل ظارعمل رتاتعاعوة عمصور عحائذ  .ٔ
ع.ا لاملسعءعاملاوءع املتنالعاخعرفا عاملصك ع املة ورعاخعجماصا ب عرفقا .ٕ
ع.يعتينعماملعريورعإلمعاحعاملوبهاتع ةهع ملئكعيوأعاأل  عرائل عامل  امج .ٖ
ع.  العممار  عاملليا  ع املل كع املابا   .ٗ
 ةخعاردواحعااااج ع ح رعاملع أع دوامعهاع ا لقاهتااعألهنااعرظالعاملتا   عفاكعياتذ خع .٘

 .االا قعاخعاا و عفوهاعمل رتاتعطوي  

 .هعامل ع و فاتعااملو عد و عا تواجاد عيري خعاصلع .ٙ

 .اةهاع  وع عيوعلعاد و عرائل عامل  امجعامل ليه عاخعاكماهع ق عحيل عأطلاف .ٚ

 عي ضاا عاا ااوسعيفعاألاااا خعاا  قاا ع قاا عحيااخعا  تةاااءعماحلذااا ع املريوااورع اا عديااارسع .ٛ
 .يت وخع خعااة لع ثلا ععاملت   عحبلي 

 . عيقوأع ز ا عمل تلنيلاتعا اة عماملصل ع  ب عاملوقاي عاخعاألالاا .ٜ



 . عفعشهو عاا  خعمل ريعا  .ٓٔ

 .املتودلع  ل  عا   عا تعامل لعاربر  .ٔٔ

 .رائل عامل أع ليه ع دي خعاوا   عمواحرعاة لارعاأل ةامجع األةامؤ .ٕٔ

ع. لق عاملاجائلعاخع امل ةع   وا هعامل بار .ٖٔ

 العالجالوقاية و

عدتبااؤعاأل اابا عاحلقوقواا عمل تاا   ع اعااتهاااعف  اا عالا ااقعح افعااهع  عماا عاااخعاعلفتهااا .ٔ
 .  ؤعاحل ولعاملوافو عاو  تهدويووعاألالع ععوعأق رعاملةاسع  ى  

اااااؤع ةااااخعاا ااااوسعاااااااتذلعاااااؤع معاااااحعاملاااااجائلعحبواااايفع عد ااااومجعيفعاتةااااا لعاملواااا عع .ٕ
  ااناع عي ااومجع  عموجااوحعاملقاا   عاملصاااحل ع اا عيتةاا ةعامل بااارع ااخعاملتااورطعيفعاااا  ة ع

 .دعاط عاملاجائلعيفعاملبوتع  ارجه

 ا  ع ياناءعااصا  ع ااكئ ا عع-امللائلا عاملريوبا ) ثل عاحل ييفع اخعفوائا عدال عاملتا   ع .ٖ
  ااااثعاملباااا مجعاااااخعع-املااااتي وعاااااخعاملصاااا ا ع املتااااودلع-قااااو عاإلراح ع-مامللائلاااا عامل ليهاااا 

 ...(.املتذتؤعماا وسعاؤعغلعاا  ة ع-املضلرع ااالعاخعاملت ف

 .ا اتعمل  عأدياعمل  ا ا مل عاملليا  عما تظا ع ش  عاملة سعما لع  ذ عاملري .ٗ

 .   عاملتها مجعيفعشل ع وجار ع ا   عفاملق و عاخعاملاجائلعيقوحع ىلع ريلعجاوأ .٘

 اجتذا واااع حيةوااعمبيااطلعاملعااحاتعا اطئا عةالواع   ااواعااالا ق ع االا قااتعدو وا ع .ٙ
ااهااااا عمبيااااااطلعد اااااتعاألاااااالااع  و وااااا عاواجهااااا عاثااااا عاملتااااا    ع اايااااا راتع ذعأمجع

وي عجيخعأمجعمنار هاعملة بلعُغَ واِئهاع ملةق  عَغوائِ هااعقبا عأمجعدُ اتهأعاواجهتهاع تذو عدلم
 عماا عأمجعدتةااو عطال عاملتو واا عملتوااذ عع.األااوالعمااكعطائا ع ُداااتة فعاملرياقاااتعماملباطا 

املتثقوفعاملصل ع املول  ع املرتماويعر اامل ع ائ وا عع.املو ائ عاا توم ع اااذو  ع االئو 
 .ح  عدتوقفع  اع  ائ عاتةو  ع اتج 

دل واا عاملعقاا عمبواقاافع ااار  عذ االعاحع اابلا ه ع)املااتذ خعاااخعفةااومجعا  اارت اءعاملااا وذ ع .ٚ
ااؤعاملرت وا ع  اىعأمجع...(عاملتة سعاملعذوق عااو  عشل عاااءع  صالعامل وا اهعاملريازجا ع

ماا عااتعاا ع ةااا عفاال ع باالع  رياالعع.املتاا   عاصاا رعامل وماا ع  ااوقعاملااة سع املتااة س
 . م عااتع عاحلقوقو عامل عدة ؤعاإل اامجعامل اذم عامل عدق اهاعاملاوجار 



املعةاياااا عاملتاااااا عمتريهاااالعامل ااااأع رااااا عرائلتااااهعمصااااور عحائذاااا ع طليقاااا عةاااالو عيفعامل واااا ع .ٛ
 . املةهار

فاملتاا   ع فاا ع باال عيفعاألذ ااامجع ااربعاحلااوارعااةريقاا عع موااامجعاحلقااائقدصااويخعاأل رياااءع .ٜ
اهوذةاااا ع  ااااىع ق واااااتع ادقصااااأعااااااتقب عاااااالا ق ع  اااا عااةااااافؤع ااااااربراتعاا  وااااا ع

 املواال و ع املصاالو ع  عجمااالعملتاااويهع املة اااو عد  ضااهاعامل را اااتعاملرتموياا عاملواابا ع
 ع.   ل عمل رت يلعأ عاملتة وسعأ عااتع عع دل يجعاملاجائل

ق ع.عمةاءعجاورعاملتعا مجعم عاأل ل ع اا ر  عاتامع عأ كقواتعاألمةاءع املبةات .ٓٔ
 اي عا الافعفوتعلفعاالا قع  ىعرفا عاملااوءعمد ومجعاا ر  عذاتعاإلحار عااتاا   ع

 . ديارسعاملت   عحا  ع  ارجعأ وارعاا ر  ع أالةاءعامل  ا عاا ر   ة عح راتعااواةع

 ذاعأحر ع.ع رغب عجاح ع   ديامجع ذوقع   عد ولع قوق ع وعمثل ع قتةا عحقوق .ٔٔ
هاناعاألاالعاإلجياا عأ ريارعاملتا   ع روملاتعاملقةا ا عاملعق وا ع ىلع قوا  عق بوا عفعاا  خ

  خعفوجخعأمجعدتوفلعالاملث عاألالايفعأ ع  ا عامللغبا عاأل وا  عيفع
ُ
 عي   عملت ولع اقؤعاا

 مْجعااالءعاحلا اأعع.املتي وعاخعاملت   ع املب ءعيفعاملتة وانعموا  عجااحع  ااز ع  ا اأ
يفع ل ادااهع قلارادااهع ااوعاملاانيعيُتااامؤعا ريااواتعااري وماا عاااخعغاالع  اا  ع يواةاا عااهااوحع

ع.عبن مل عمكعا  اا
اخعااصاا خعامل اربلع ااصاائخعاملعظذاىع مل اخعم ولع اا ع  ااو ع عاملت   ع .ٕٔ

 املت اااا لعع  مجعاملوااانسعأ ااااسعامل وااا .عيفعاإل ااااامجعأ اااربعااااخع ااا عاعضااا  ع راح عاملت وااال
أ اااسعاملاااعاح ع اهذاااعا ااتل ذتع اااح عاملتاا   عفااإمجعاملقاا ر ع  ااىعا افلتهاااعاااخع

بلا هعيعاا ع باااحةع ذاعدوجهااواعاااوعا االعفوذاا  أعاحلقااائقعاملاا ع عجاا العفوهاااع احع اا
يااتل أعاإل اااامجعمعاحادااهع مل ااخع ةاا ااعدااتل أعفوااهع.عمباا حةع   ااىعماااحع اةاالا ع اعوةااا ع

عاملعاحاتعفإ اهعأ العا با ع اوملتعملاهع  ااهعاملوالعف الطعيفعاحلليا عااخعأجا عملان ع اذما 
 يبعااا ع اااوعاملااانيعي رياااأع  ااااهع اااخعدعااااط عاملااااجائلعاملقاح ااا عامل رياااخعع.داااور عامل ومااا 

 ع.ةلتهع ااملهع خعا اائلعامل اح  

 ذ و ع اامو عماوري عملتق يلعا ااائلعاااحيا عمل ذا  خع اةوياعااؤع تاما ع جلاءع .ٖٔ
ع(يواوا عا  ال )دع وقتاهعأمجعيا  مجعاالا اقعيفعدي خع.عتع وقع  وهاملاملةتائجع املتنا عفوهاع ا



 اانةعاملتذاااريخعيفععفوائاا عداال عاملتاا   عاملة اااو ع املعق واا ع امل يةواا ع ا قتصاااحي ع ااذاملواا 
 دقاااريلع ا ااتبوا اتعاملتع وقاا عقاا عدضااأعاقااا تع قصااوع.عغاياا عاأل واا عرغااأعمااااطتها

 متاااريخعدتع ااقعماملتاا   ع دي ااخعأمجعد ااومجع اانةعاملتع وقاا ع اةاا عماااالا ق ع االا قاااتع
 . دي خعأمجعد ومجع اة عمن ملواءعاألاورع ااع ذ 

اااخع  وايادااهعاا ضاا  عو عدوااجوؤع داا ريخعاالا ااقع  ااىعممار اا عاحللياا عاملويصاا .ٗٔ
 . ع يتعخعجا ةح مجعأمجعيضلع  اه ع يتذيعغلة ع يت فعاامله ع خي رع ق ه

 يةب  ع ا  عاملات  ثعاملتي وعاخعااثبرياتعاايت مل عيفع باراتعد و هاعاألملاة ع .٘ٔ
أشاااااعلعمامللا ااااا ع ةااااا ااع"..ع"    عأ اااااتريوؤعدااااال عاملتااااا""عأ اااااخعاملتااااا   "اثااااا عهبااااااع
عاأ اا""ع املااتي وعاااخعااواا كتعاملعذاا ع املرت واا عاملتاا   ع  ااىياااا  لعع""...أح ااخ

حااا ع""عخت واافعاملااوزمجاملتاا   عاااخعأجاا ع"ع"يفعامل ااربعهاااخعاملصاا لعأح ااخعف واافعأدل اا
املل اائ عاملعقا عاملبااطخععياتقب .ع"املةلجو  عأ فع لراعاخعاملاجائل"ع"حيتاجعاملةو ود 

جياموااا عفوجاااخعأمجع تجةاااخعاملل اااائ عاملاااا بو ع   ثااالعااااخعاملل اااائ عاإلعاإلجياموااا املاااا بو ع ع
دالححتعأااااهع د    اتعيفعأ ذاقاهع ااخعامل  ذااتعع ىلع ا و ع  ذاايرتعهاعمل عق ع  ع

اااااوجار عاصاااا رعامل وماااا عداااا   عامل"املاااا عدي ااااخعأمجع لحح اااااعمل ذاااالا ق ع االا قاااااتعأمجع
  ائذةااااعأ ظاااأعااااخعأمجعداااتل أعهبااااع ااااحاتع اااار ع"ع"مااااهومل ع أ اااتريوؤعدااال عاملااااجائل
عأل ااهعيضاالعاإل اااامجعاااا  خع اااخعجيااا رة عاملاا  امجع ليااهعاةاان"ع"اهذاااع ا ااتعاةتواال 

املتاا   ع"ع"اااخع وملةااا ع ي ااو عاملبوئاا ع  هاااع احلووا اااتع ااةاا عيفعمريااخعأاااه ع املريوااور
املتااا   عدبااانيلعمل ذاااالع ختااا يلع".".شاالعاااااتريلع عاةااااصعااااخعدل اااهع اااجك عأ ع جاااا  ع

أقاولعااخععهااعاالا اقأيفن اتععاحل ذ عأمجع عدات لعقالارعا اتةاا ع اخعاملتا   "ع"مل عق 
املتاااا   عيااااةقوعاملااااوزمجع لافاااا ع"ع"داااال عاملتاااا   ع ااااه عمعااااومجعاح"ع"املعاااااحاتعاملاااااوئ 

 ." يو  

 مجعهعد الع املا عدتل أعيفع  و عامل الحع  عملجم ع ق و ع مجعدلحي عاث ع نةعاملوعاراتعععع
 ثاالعاملوااتعمعاحادااهعاملااا بو عاااااتل ذ ع عفإهناااع ع ااهعحائااأعاملت  االعفوهاااع  ااىعامل ااورعامل االحع
مل  ذاااتعاإلجيامواا ع ااباااحريعاملقصاال عدل اااعا  ا اااتعاحملذااوح عألهناااعختاطااخعاملعقاا عاع.فوااه

 . املعاط  عاعا ع



 ظذا ع عر اي عاملقصوعاا و  ع ااتالل عذاتعاا ا لعاملرتماويعفتبا عقاو عاملتصاذوأع .ٙٔ
 .يفعاإلقك ع خعاملعاحاتعاملاوئ ع ا تاا عاملعوائ عاحلذو  املع ائأعاملعاملو ع

 املرت وااااخعفاملواااابا عااااااتقب ةاعااواااال ع  ااااأعأحا عا ااااتذلارعاملةصاااالعماملرتغوااااخع .ٚٔ
  ةااع قااؤعيفع.عدعذالعمةواااطهأع املتا   عأحا عختاا يلعملعقاو أ ع اعااولعدا العملرياقاااهتأ

 .ممار  عامل مل ع ع اإلةلارع ااهلعما رينامل مل ع مل خعااصوب عيفعا  تذلارع

تعاملتل و عاااحيع ااعةويعملكاتةا ع خعاملت   ع األ نعمبةهجعةال ع  ااحا .ٛٔ
 .  وذ عيفعاحلوا 

 ق عاااامقاتعالقافوا ع  تواافعأ عدصاذوأعأفضا عاواقاؤعاإل رت اتعااةا ضا ع .ٜٔ
 .مل ت   

اااالعاملعاااا لي عاحيتااااجعاالا اااقع ىلعاحلاااوارع املثقااا ع احلاااخع ااتامعااا عأ ثااالعااااخعاأل ع .ٕٓ
 . املقلاراتعاملصارا 

وأع  ىع املتصذع  مل ةهاعدومل عاإلم ا اتع يةتصلع  وهاعااتاخعماملصربع املتل ياتع ثلع
ع. اإل كصعامل ائأع اإلةك 

 خاتمة

املضااار ع ذاععأ اا ع اا و واهتععملت واالعملقاا عز حعاحعجاا عالةااا ةع باااحةعمقااو ع ظوذاا عداات  هأ
عَ ااْقعيُاَ وا ااُل اْعَااااعمِنَ ْاُ ِاااِهأْع "قااالعدعاااىلع.عماانملواعاأل اابا عااري وماا  "عمْجعامل ّااَهع َعيُاَ وا ااُلعَااااعِمَقااْو  

اعا وهااعاملعذوقا عجياخعأمجعدصابلعأ اسعهتنيخعاملة وسع ع لدي عاملعا ي ع نةع(. ور عاملل  )
  عذ ع  ىع وئهاعملتلا ع وادةاعفاملت   ع ف ع عدي خعدقب هاعع قةا  عرا ي ع تاخعهبا

   دياا ع تااازعاملتلاا ياتعاالا قاا عال  اا عقااو ع فتااو ع.عأ عدربيل اااعاهذاااعا اات ل تع ا ااتذلت
 ع.ععع   عأقولعاخعأيع اح ماإلراح ع

  



 عالمراج

؟عاوقااؤعا ااك عااااذاعأفعاا :عأ اا عياا  خ(.ع عٕٗٓٓ=ع اااععٕٗٗٔ)أمو  واا  ع ذاال ع
ع:أ مجع يخ

http://www.islam-

online.net/Tarbia/arabic/display.asp?hquestionID=3913 

اعلعتع عاع:عجهازع وفعاملتا   عاهاه(.ع عٕٗٓٓ=ع اععٕٗٗٔ)أمو  و  ع ذل ع
ع:اوقؤعا ك عأ مجع يخ.ععصعل

http://www.islamonline.net/Tarbia/Arabic/display.asp?hq

uestionID=674 

اوقااااؤع.عاملتاااا   ع ااااك عحاااااارعشاااااا (.ع عٖٕٓٓ=ع اااااععٕٗٗٔ)  ااااك عأ مجع يااااخع
ع:ا ك عأ مجع يخ

http://www.islamonline.net/arabic/science/2003/06/

Article01.shtml 
.عةاااالو عاوقوداااا عاملووواااا عقب اااا (.ع عٕٙٓٓع- اااااعٕٚٗٔ(ع)ةاااالو  ع ويتواااا )عاأل باااااء

ع. عٕٙٓٓفربايلععٕٓ:عيو عا الة .عٕٕٚٓٔاملع حع:عامل ويت
امل ويااتع اا عاملاا ع لاااتعطبقاا عع(. عٖٕٓٓ=ع اااععٕٗٗٔ)عر ااوامجامللشااو ي عذ ااارع

عع. عٖٕٓٓع–عٔٔع–عٗٔ:ع عااذع عٖٜٜٛ ع  حعرقأعجلي  عاأل باءيفع.عاأل ز مج
:عة عاملتو و عاملصالو ا:عامل ويت.عااعيل  عملك تذا عيفعر   عاإلقك .عااج عقذوحع

ع.اةريق عاملعاةذ عاملتع وذو 
ا ا ع.عاااتصا ىعيفع  اأعاألةاول(.ع ٜٜٙٔ=ع ااعٚٔٗٔ)أموع اا عقذ ع عامل  ايف

ع.ا تب ع باسعأمح عاملباز:عاا لا 
ع.ٔط.عاملت   عحا ةع ح ا ة(.ع ٜٜٜٔ=ع اعٕٓٗٔ)قذ عيا لع عاملقضذال
(.ع ٕٕٓٓ) ااااااهع عاهةااااااعقذااااا عاااااااناومجع  ع بااااا احع بااااا امللمحخع   ااااا  عامل ةااااا ري

ع.ذاتعاملاك  :عامل ويتع.او كتعد رياو ع دلموي 
.عدع وقاا عأةااولعاملرتمواا (.ع ٕٕٓٓ=ع اااعٖٕٗٔ)عماا رعقذاا ع عملريو اا ع ااا ع ا اات عامل ةاا ري

ع.ا تب عامل ك :عامل ويت عٔط

http://www.islam-online.net/Tarbia/arabic/display.asp?hquestionID=3913
http://www.islam-online.net/Tarbia/arabic/display.asp?hquestionID=3913
http://www.islamonline.net/Tarbia/Arabic/display.asp?hquestionID=674
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عٛاملثكالااااءع:عجليااا  عاملاااوطخ.عااااخعامل ويتواااومجعاااا  ةومج%ععٖٗ(.ع عٖٕٓٓ=ع ااااععٕٗٗٔ) و ااااع
ع.ٕٗاملاة عع–عٜٖٗٗع–عٖٜٜٜ عاملع حععٖٕٓٓحياذربععٕاوافقع اعاعٕٗٗٔشوالع

يتصااالع تاااا عدلاالةااااع(.ع عٖٕٓٓ=ع ااااععٕٗٗٔ)امل ةااا ري عملريو ااا ع اااا عا ااات عمااا رعقذااا ع ع
ع.ا تب عامل ك :عامل ويت.عٔط.ع ةري قعاةهع  ع ة  قعفوه:عاملرتموي

:عمااااال ت.ع وااااافعدق اااااؤع اااااخعاملتااااا   (.ع ٜٜٙٔ=ع ااااااعٙٔٗٔ) اااااوذومجع عاورجاااااامج
ع.امجديات ا عاإل

اةاقواا عأ ثالعااو او اتعأ واا ع:ع واافعدقو ااعمل ذلا اق(.ع ٖٕٓٓ)ريتواارحع ع وذاامج
ع.ا تب عجليل:عامللياا.عيفع واهتأ
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