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 العربي اإلسالمي عند بعض عمماء المسممين االفكار الجيمورفولوجية في التراث الجغرافي
 حيى السمطانهبة سالم ي د.  

 جامعة الموصل/ كمية التربية االساسية
 ممخص البحث

تعدددردرة ددترةثتددرةررةث ارةردد رةثعرضدد رةطدديورةددريررتريمريرددترثتطدديررةثثعررددترةث ارةررددترية رة  دد ريةث  دديضرض دد رةثدد ر
 ددد رةثعأثردددترةثث دددتيلرةثتددد رت دددتمن  رسثددد رةارتر دددرارةبرسددد ررةثتددد ر ددد ورض ددد ربأث و ددد رةثث دددأثيار ددديرةبتدددرة رض  ددد ثت  ري يرت

يمظرددارةبرسدد ررةث ريثيرريثي رددترردد رستددلرةثتددرةررةث ارةردد رةب دد ث رض  ثرددترسضرددروريثتثرددزور ددد رةثث ددأثياررر دد ر،رةثر ددر ت
يثثد ربركد ر،رس ررةرثارةبرس ررةثت رثارة ث د ررثسدارةثتعدر ربأد رثد رةةد ريةررثدارةرسد رر درددوريثد رةضتسدريةرثدار ظررد ا

طدررةث ظرردتررندطرية ثد رة تر دارةرسد ر  رض ثدرة د ارةثثردة ردتررت د يثيةرتةد ررسرةبرضريثظ ر د رررهرة  د رثد ررعتثدديةربأد رةب
ثار ض لري ةيررييدر اريسذث رتيزرعرةثر ضسريةثث وريةثعيةثلرةثة ر رترةثث ؤيثتربارتكدسرأ  رثدارة  د رريضمد ررض بةد رتر

رلر ددطارةبرضرييةددعيةرث دد ر يةبدددرية ددسرض تددارةثرسرددزورةثدد رةثعيةثددلرةثض ط رددترسدد ثزبزلريةثضددرةسراريدير دد رةث  دد   رردد رتكددس
رر.ةبيث رثأدرة  ارةث رثيرريثي رترةثت رتأت  

 المقدمة
رتزةردرةب تث  رض ثترةررةث ارةر رةثعرض رض بتض رهررةردًةرث ث رثاريرةردرةثفسررةث ارةر رب درةثعرلرب درةثعدرلرضس ردتر

سد ررةث ارةرردترةثتد ر  ددارثدارةد لرريةدر ددثيةربطد وًةربأثردً رثتثردزًةرث  باردرة تهريتزةرددارةثدرة د ارةثثتة  دترض بر
يردد ت رة ضدد ارذثدد رض ثدددثرلرةثندد طعرثرعردددرث ثددترةثعرضرددتريةب دد ثرتر نت دد رردد ر ف دد  رضعدددرةارم يثددار دديلربدردددورةطفدد ور ير دد ر

ريةةث در ذير  .
 دديةورس  ددارثتة  ددترة ر  يرددتريضثدد ر دد ورةثضمددررثر  دددرةرسدد ررثط ثثدد ردةضددارردد رضم  دد ربددارةثظددية ررةث ارةررددتر

تمثأددددهرثدددددارثع رددددتربأثردددددتريرسدددددررر   ددددلرثتمأردددددلرةثظددددية ررةث ارةرردددددترتمأدددددرً ربأثرددددً رر دددددر رً ررطدددد ض رةبرسددددد ررةث ارةرردددددتر
ير ت ر ذةرةثضمررثسلرثارر ت سررثترة   رةث ارةر رةيررتف ةلرب هريثار   رتضدرزرة ثردتر،رةث رثيرريثي رتةثمدر تريةثثع  رو

ر.ةثمرييرةثثيةيع
ر د رةثضمرريث   هر

بأددد رةبكدددس لررر دددد رةثضمدددررةثددد رتيةدددرارطضرعدددترةبرسددد رريةثثفددد  ر رةثتددد ر ددد ورض ددد رةث ادددرةرررارةثث دددأثراررددد رث ددد لرررررر
ر.يتمأرلرذث رير رةثث  جرةثتمأرأ رةثت ررة ،رةبرةرت

 مشكمة البحث 
ر-:تتمددرثكسأترةثضمررض ث ن طرةبترترررررر

ر. راررافأيارث رةيردهرةثعرلرثارةرس ررتتعأ رضعأ رةبكدددس لرةبرةرتةارس رررثارةثث تكررر-1
ر.يةثريث اررعتندرةثضعضرةارةثس رررثارةثثف  ر ريةث ظرر ار  رث رة تض هرةثعرلرةثث أثرارثارةثري   ررار-2

 فرضيات البحث 
ر-:ر طأ رةثضمررثارةثفرةر ارةثت ثرترررررر

ر.ةبرةرترضة   صرتتط ض رثعرةبرس ررةثثع  روةثت زرةثضمررةثعأث رر ربأ رةبكس لرر-1
ريةثريث   رضلر مميةرةرس ر  ررةارةث ارةرررارةثث أثرارة  ثيةرر ر ذةرةثث  لريث ررسي يةرث ردر نأترثارةثترةررةثري  ار-2

ر.يةة ريةرةثر  
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 مصادر البحث 
ر. رةثنرارةثة ثسرةث  ريةبتثدرةثضمرربأ رةثثرة عرةب أرترثتأ رةثفترورةثزث رتريةثت رتثتدرةثررررر

 هيكمية البحث
ر-:رتيزعرةثضمرربأ رةثثم يررةبترترر

ر.ض ث ةيرريةث ض لريةثر ضسريةثث ور:ةةتصرةبيل
ريةث نلريةبر  ل.ررض ثعيةثلرةثض ط رترةثزبزلريةثضرةسراريةثعثأر ارةثة ر رترةثت يرتريةثتعررتر:يت  يلرةث    
ةث ددددددددددددد يلرةثر دديضرتريضر دد ارةثتر ددرلري ددر رةثترضددتريررةثثتم ددرةاريةثثدددثأس ايرر دد رةثددديررةث رثيرريثددي  رب ر:يسددرسرةث  ثددر

ض بةدد رترةثدد رب   ددررةثضمددررةث  ضتددترس ثثندثددترية دد رةب ددت ت   ارةثتدد ر،ريتسدديرارةثيدردد اريبثأردد ارةث مددارضية طدددددددترةثثردد ه
يةتةددارثددارةدد لرةثضمددررةار،ر رردد رست ضددترةثضمددرتي ددلرةثر دد رةثضمددرررةدد مربددار   ثددترضدد   رةثث دد دررةثتدد رةبتثددد  ربأر دد

ث   ث ارةث ارةرررارةثعرلريةثث أثرارةثت زارض ثر   تريةثد ترةثعأثرتريةثت رةر مارباررسرر ارةر ربأثد رد رد ري دأر ر
 در ض رةثفسررةث ارةر رةثثع  ررض ثتي لرةث رةثمن   رةثعأثرترةثأ رير    رةارةسيار ددريرنداررد ر  دديرةثثتيةةدعر دذةر

ر.يثارةهللرةثتيرر 
 المحور االول

رةثر ضسريةثث و،رةث ض ل،رةث ةير
ررةث ةيرر:ةيب

تددددددددددددددعر رةث ددددددةيررض   دددددد رةثفتدددددد ارثددددددارةثنكددددددرورةبرةددددددرترةثتدددددد رتتددددددرةس رضعدددددددرتنكددددددرر  ر تر ددددددتربيةثددددددلرةثتعررددددددتر
 ددددد   رةث ادددددرةررراريرر. ددددد ر تر دددددترترةسث ددددد ريض ثةددددداطريةثمدددددرةرورتتمددددديلرةثددددد ر دددددةيرر دددددأضتريثر دددددت،رةثفرزر  ردددددتريةثسرثر  ردددددت

ررر-:ةثعرلرر رتف رررةث ةيرريسرفرترتسير   ريث   
ر-:ةث ةيرر ك ت  ريتسير   رب درةثضرري  ر-1

مرية  ددددترردددد رةبكردددددددد ورةثس   ددددتر ددددزةوةرر:ضنيثددددهر(1)رعدددددرةثضرري دددد رةيلرثددددارةسدددددربأدددد رثف ددددي ربأدددد رةثطضندددد ارةثمدددددررررررر
لري دددددرس  ددددارضمددددرةرردددد  سضسرمتددددددد رةارة دددد ررذثدددد رظدددد  رورب دددددرر ددددذهرض درددددترةثعددددرر،رضعدددددر ددددزوريبررفطددددارث دددد رةبرةثةدددديةص

ر   ددددد رتضددددددةرةطض  ددددد رثدددددارتدددددرةلريرثددددد لريرةددددددددددرةضر ددددد رري ددددددررر ددددد رثدددددارةثةدددددز ريةثز ددددد  ر،رمفدددددررةبضددددد رريةثمرددددد ضرض ددددد 
يسرفرددددتر،رسثدددد رة ددددتط عرةاررمددددددرثف ددددي رةثثتم ددددرةا.ر(2)رثدددد ررثت ددددعرةاررمثددددلربأدددد ردرددددار   دددددرةر  دددد ر  دددد  رم،ريةثعظدددد  
يثددددددد رر دددددددث رةذةار،رمرضدددددددلرتةدددددددر رث  ددددددد رةم ددددددد رةرةذةرس دددددددرارس  دددددددارثكدددددددتثأتربأددددددد رة ددددددددة رييدعر:ضنيثدددددددهر(3) رتسير  ددددددد

يةثددددددد ررض ثرددددتر دددددرت كدددداريضندددد رثس   دددد رةدددد ورثتكددددس سث رري دددددرث أددددهرضضدددد لرةبضدددديةلر،رةث دددث رةثدددد رض  رددددتررر دددد ربأدددد رم ث دددد 
ي دددد لرة  دددد رتتسدددديارثددددارةثم دددد ر(،ر اةثثدددددثأس)يةثضرري دددد رةيلرثددددارةكدددد ررةثدددد رث ددددطأارر(4)بأدددد ر دددد ملرضمددددررةثةددددزرمر

يةثرثدددد لريةثطددددراريةكدددد ررةثدددد ر نطددددتر ي ررددددترث ثددددتر دددديررعددددلرةثرردددد  ريةثثردددد هرةث  ررددددترردددد رت يرددددتر ددددذهرةثثدددددثأس اريةضنددددددددددد ورر
ةثم دددددد رمتدددددد ررتعددددددرضرةثدددددد ربثأرددددددترةث ددددددنلريةثضددددددريرضدددددددددد  تثرةرريض دددددد رتتمدددددديلرةثدددددد رم دددددد ر دددددداررورثأ دددددد وري دددددديةتجر

مرردددد ارثددددارتددددددد ثلرةبثددددررثدددداري  ددددتريةتدددد هرثددددارض ضددددهربأدددد رةارةثرةددددرةضرر:ضنيثددددهرر(5)ر ر دددد ةثت يرددددترث دددد رةثترضددددترضكددددسلررر
 دددد ررس ددددرربأردددددد  ر ددددريرةثثدددد وري ضدددديلرةثرردددد  ريردددددي ر،ريةثم دددد ر دددد رم دددد رورت س ددددررثددددارةث ضدددد لرض ب  دددددةعريةب  دددددة 

يةارةثفتدددد ارةثتدددد رتتثرددددزر،ر ير ةددددذرةثضأدددد ررر دددد رثدددداري  ددددترزيةر  دددد ريمرير دددددددد رمتدددد ررددددذ لرض دددد ررتدددددثأس ،رةمتس س دددد ررتضأدددد 
ر.(6)ب   ر  رةثرث لر  رةثترةلرمر

ية تنددددد لرةثعثدددددرةارثدددددارثددددددددديةعر،رةكددددد ررةثضرري ددددد رةثددددد رة ثردددددترةثتاردددددرةارةث ريثي ردددددتررددددد رتكدددددسرلرةثثظ دددددررةبرةددددد رررر
مدددددررمرر تندددددلرةثضر:ضنيثدددددهر(7)ية م ددددد رهربأددددد رةثرددددد ضس،رةثددددد رةةدددددررثتث أدددددتر دددددذهرةثتاردددددرةارضطارددددد ارةثضمدددددررةثنددددددر ربددددددورثدددددرةا

بارةبةضددددد ررت نطدددددعرةذةرطددددد لربأر ددددد ر،رةثددددددددددددد رةثضدددددرررددددد رةزث دددددترةارس  دددددار ضدددددلرسددددديارةث ددددد سررددددد رةثعددددد ث رراردددددررثمفيظدددددت
ر(.8)ريضمررربررنطددددارث  رةبرةثةيةصرم،رية  ترر رةبكر ورةثس   تر زوةرضعدر زو،رةبثد
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ر:ةث ةيرر ك ت  ريتسير   رب درةةيةارةث ف ر-2
 دددددةيررةث دددددأضتر دددددةيرر  رردددددتربرر ضددددداربأر ددددد رةث ضددددد ارةبر أدددددر رسثددددد رذسدددددررةةددددديةارةث دددددف رير ددددد رةةددددديةارةث دددددف رةثرر

مر ددددددةيررر:يذثددددددددددددددد رضتث  ددددددس  ري دددددد ضت  ريةددددددع رث دددددد ثرت  رةيرة عدددددددةث  ريبددددددد رةمتف ةدددددد  رض ثرطيضددددددتريذثدددددد رضندددددديث  
ر.(9)ةثأسرمرر(*) أدوريم  رور أضتري فيةا

مر دددددددةيرررةددددددديوريطدددددددرارثدددددددراريتدددددددرةلرر:ةيرةثرةددددددديهرررنيثددددددديايسدددددددذث ري ددددددد رةةددددددديةارةث دددددددف رةث دددددددةيررةثر ددددددديضرتررررر
ر مدددددظررر.(ر10)ردددددي ر ددددددددددددددد  رثتث  ددددد رةب دددددزةورمر(***) ددددد  رر(**)يم ددددد ريتدددددرةلريرثدددددلريم ددددد ورثةتأفدددددترثتأضددددددور

ةارةةددددددديةارةث دددددددف ررددددددد ر دددددددذةرةثددددددد صربدددددددارةث دددددددةيررةثر ددددددديضرتررتسأثددددددديارضأادددددددترةثعددددددد ث رةث ريثي ددددددددددد رةثثع  دددددددرريثدددددددار
 Detritalب  دددددددرر ددددددد  ررددددددد رةث دددددددةيررةثر ددددددديضرترركدددددددثلرةث دددددددةيررةثفت تردددددددددددددترةثث نيثدددددددتةثثعدددددددري رةارةثتر دددددددرلر

Sedimentary ررتسددددديارثددددددددددددددددارمضددددد لرذةارةم ددددد  رثةتأفدددددترتعطددددد رة ددددديةعرثددددداررةث دددددةيررةثر ددددديضرترث دددددلر دددددةيرر
ي دددددذةرثددددد رب ددددد هرةةددددديةارةث دددددف رر ShaleيةثطفأدددددترSand Stoneيةثم دددددررةثرثأددددد رررConglomerateرةثر دددددرص

مريث  دددد رثدددد ر دددد ر ددددةيرررةدددديوريطددددرارثددددراريتددددرةلرةثأددددذرارذسددددرةرردددد رةثدددد صرةث دددد ض رثددددارةثثثسددددارةاررثدددد  رثدددد ر:  ضندددديث
ر  دددددددثرهرم ثرددددددد ر ددددددددةيررةثطفأدددددددتريةثرثددددددددلررث دددددددلرةثم ددددددددررةثرثأددددددد رةثددددددد رةثم دددددددد ورةثثةتأفدددددددترةبم دددددددد  ررتث دددددددلرةث ددددددددةير

ةيررةثر ددددددديضرتريرظ دددددددررةثدددددد صرد دددددددترث مظدددددددتريضرةبددددددترس تضدددددددهرةثدددددددذيرة ددددددتط عرةاررثردددددددزرة ددددددديةعرثددددددارةث ددددددد،رةثر ددددددرص
ةثفت ترددددددترم ددددددلرم دددددد رةثمضدددددد اري دددددد ر ددددددددددةيررةثطفأددددددترذةارم دددددد رد ردددددد ري ددددددةيررةثم ددددددررةثرثأدددددد رذيرم دددددد رمضرضدددددد ر

ر(.11)ثتي طري ةررةثر رصرذيرمض اررت ترترسضررورثار يعرةثم  رم
ر:ةث ةيرر ك ت  ريتسير   رب درةضار ر  ر-3

ية  ددددد رتتطددددديررثدددددارةثرية دددددلرذةارةب دددددلر،رم ددددد رويرضدددددرارةضدددددار دددددر  رثدددددار دددددذةرةثددددد صرة دددددهرةبطددددد رةيثيردددددترثتسددددديارةثرررر
مرردددد ارس رددددرةرثددددارةبم دددد رررتسدددديارثددددارةث ددددي ررةثا ثددددلربأرددددهرةثث  رددددتررس رددددررثددددارةثطددددرارر:ةثثدددد   ريةثندددد ريريذثدددد رضنيثدددده

يتثسدددددارةضدددددار دددددر  ررر.(12) ددددد رر دددددتمرلرم دددددرةرمر،ري ددددديرم دددددرررةدددددي،رير دددددتمرلرةيبرركددددددددددددر  رضدددددرارةثم دددددرريةثطدددددرا،رر ددددد 
ثتميثدددددددترةثددددددد رم ددددددد رور دددددددأدورةثددددددد رضفعدددددددلرةثنددددددديورةثثعد ردددددددتر،رةارريةدددددددارسرددددددد رتتث  ددددددد رتأددددددد رةثرية دددددددلر،ضعنأرتدددددددهرةثفدددددددذو

ةيرضفعددددددلررةثتضةدددددرريةثمددددددرةرورةير،رةثثت ثددددددوريةثتددددد رت ددددددث ررددددد رةثثرةدردددددد ارةث ريثيرريثي ردددددترةثثع  دددددرورض ثثدددددددددددد دورةث مثدددددت
مري دددددددرر:ية ددددددلرضنيثددددددهضفعددددددلرةدددددداطري نددددددلرةثرية ددددددلرضعةدددددد  ررددددددي رضعددددددضريثددددددارثكدددددد  دتهرةثمنأرددددددتربأدددددد رت ددددددألرةثرر

كددددد  د  ررددددد رطفيثت ددددد رثيةةدددددعرسددددد اررر ددددد رةثطدددددرارةثدددددذيررا دددددددلرررضدددددهرةثدددددرةسريذثددددد ررددددد ركدددددطر رمددددديار ددددد ركددددد  د  هر ددددددر
ر.(13)تم ررتم رةررةيةريةثثدور ررضددددددددد رثار ددددد رريبكررار  ترم

نددددد درةثث  ردددددتربددددددددددارررةثطضرعدددددتريةثددددد رب ع،رمررتتسددددديارةبم ددددد ررةثددددد رثتف ردددددررةثطدددددرارةثأدددددز ررددددد رةثكدددددثسر:يسدددددذث رضنيثدددددهرررر
ر.(14)رةير ضلرث ف رم ررم،رررض ترةرةرت

ي دد رظدد  رورةثس ر دداريثدد رررةدرن دد رثددارتطدديرر،رثؤسدددردير دد رردد رتسدديارةثم ددر،ريةكدد ررةثدد رظدد  رور ريثيرريثي رددترث ثددترر
رثد ر،ر ددركدي دارثرد هرت درلمريرر:ضنيثدهر(15)سثد ررتةدارثدددددددددارةثد ص،رية  دترةببثددورةث د بدوريةث  زثدت،ررية لرةثس ر ا

ر(.16)رنطررث   ربأ رثيةةعرثعأي رر عندرم رةرةيرم  رثةتأفترةبثيةارمر
ةار ذةرةث يعرثارةثرية دلربرتسدياررد ر،رثار دروربأ رةثتميلرثارةثتعثر رةث رةثتة رص،ر  ررف ارث  رضث ربرر  هرب هررر

يةذةر،رةذةرةةددذرثدد رر ثددد،رمري دددركددي دث ور دد طرر:نيثددهضر(17)سددلرة دديةعرةبرضرةبرردد رةبرضرةثتدد رث دد رة دد  صرثعد رددتر
تمردلرةث در لر،رتنرلرثارث رأترة   لررد رةثمد لرم درةررعأث د رةرةد رةارتأد رةبرضر ديورثعد ردت،رة  لربأ رةرضرم ررت

ر(.18)ةث رةث ثيدرمر
ثدد رتسددار،راررسروةثثتم ددرةايرؤسددرةضددار ددر  ربأدد رثدد ر  ددثرهرةثرددي رردد ربأدد رةبمدد رررريةثثتم ددرةاريرضددديرث دد رثددار يثددهرةرررررر

مريةارسد اررمسد رثدارتم دررر:ي ديرثدرسركدر  رث دتمرلرضنيثده،رثسارةضدار در  ررؤسددري يد د ،رت   رةثس رررثارةثنضيلريةثت ررد
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ر  هرثرسرة دتم ثترةب  د  ر،رتمدررر رضعضرةثضن عرةثم ررت،رر ث ضلرررهركدور يورثعد رترثم رو،رمرية  اري ض ار مرم 
ر.(19)ر رترةثدددددد رةثم ررترةضعدرثارة تم ثترةثثر هرمةث ض ترتريةثمرية

رضلرة ت د،ريثسارثرسر عترةثةر لر  دتهرةث رةب ت ت   ا،رثار ذةرةث صررتةارث  رةر ثهرةثة لررر
  د  ر،رةثت رب رربأر  ررد رطضندددددددد ارةث دةيررةثر ديضرت،رةث رةثدب لرةثثأثي تريةثثتث أترضضن ر رةث ض ت اريةثمرية  ارةثثتم رو

مرر:ضنيثدهر(20)ريثارديارةارريةارث ر رترةث  ررةذةرةطف دارتسديارةثم د رو،رةك رورةث رتسيرارةث ةيررةث  ررترضكسلرثةت ر
ر(.21)ي درتتسيارة يةعرثدددددارةثم  رورثارةث  ررةذةرةطف ارم

 الجبال  :ثانيا
ةث ادرةرررارةثث ددأثرارةث د لرةثرعنديض ريةثث ددعيديرريمظردارض  ثرددترثتثردزورثدا،رتعددرةث ضد لرةمددرةبكسدددددددد لرةبرةدرتررررررر

يةثضرري  ريةضار ر  ريةةيةارةث ف ري دثيةرضذث ر ظررد اربأثردتربدارتسير  ددددد رمنندارة دتف دوررة عدترثأادرلرث  د ررد رةثع ديرر
 وارثتن رضدترثددددددددددارةثي ط رري رس ارةثارلرررز رتماريط ورةثظددددددد  ريةثمنرنترةارث ر دثهرةثعأث ورةثث أثرارثار ظرر ار د

ر-:ةبرةورةثمدر تري ددددي رر  تعرضرة  رث ر رلرر رةث ض ل
 :ي  رةث ض لرب درةثرعنيض ر-1

ثدر دترةث  دريةارر د ري ف رثف  ربدارةث ضد لررنددري د رث د ر ضدلرتد ثرةرةثدذيرر ضدعرث دهرةمددرةب  د ررةثدذيرتندعربأردهررررر
 د رر(تد ثرة)ةاري يرضأددر أردلر ددر ربأد ر  دررر ةدذرثدار  دررةةدرررد ت رثدار ضدلرمر  رة تن  رض  رةثث رررةث ر  ررةث  رير:رن ل

ر.ر(22)رر تن رضعدهربدورط   رجرةث يدةورم
ر.(23)مرر ذةربضر  ر  ررةث  ريةاريةارتكعضارضهرطر رةث ض لرمرر:يركرررةث رةثطر رةثثؤدرترةث رةث ضلررنيلررررررر

ر:ةث ض لريرية د  رب درةثث عيدير-2
سث د ط رتن در رةثثرد هريزرد دور دربترةث ررد ارض دضلرة مددةر  ريث د ط رثت ثدعر،رددددد ررةثث عيديريضراررية د  رةثثةتأفتةكددددددررر

يث  رع د رظدد  روررد ر ديورتمددررةث دريلرث  د ررت ت د رةثد رةبرةددرار،رمريةثد رة كد ز  ررث  د رةث ضد لرةثكد ثةتر:ضنيثدهر(24)ةث أدي ر
،رسث رةك ررةثث عيديرةث رةةت  رةثثظد  ررةثطضرعردتربأد ر دطارةبرضر(25)تةفة  رمريتتنضلرةث أي رر،رةثضعردورضنيور رر  

مرر عددلرةهللربددزري ددلرث  دد رة  دد زةريث  دد رةندديةرريث  دد رة كدددددد زةرر:ضضنيثددهر(26)رر دد رتتضدد رارثددار ةدد لرييدردد اري ضدد لري دد يل
ر.(27)يث   رث تيرترم

ر:ةث ض لريةي  ر  رب درةثضرري  ر-3
ةبرة دهرثدد رر ددتطعررف در  رتف ددررةربأثردد ر،ربأد ررعددلرةثمرسدد ارةبثتية ردترثأ ضدد لرردد رةثثظ دررةبرةدد رثأ ضدد لرسدددددددث رةسدددرررر

ض ثةريرورذيةارزث اركدردرنرررثةضيطرةثسثرترمر ثر رةةرلريسلرتأ رةبمددددديةلريب،رمرةارةث ض لرترددر  ر درثرور:د رن رضنيثه
ر(.28)

ثسي دترثظ درةرةرةدر رضظ ديرر،رييةدع  رض   د ر ضد لركد  نترثت دأترثدعرضعةد  ر،سث رة هريةارةثثظ دررةبرةد رثأ ضد لررر
ر(29)يةث دد  نتر،ريةثدري ريةثفر  ددت،ريةثتضداريةرثر رددت،ريةثتدد ر دث   ر)رنددررظ در(ررثضر دد رةثتددةد  رثددارث طندترةث ددرا،رةثمأدي 
ارةية ددطربريةدد  ربأدد رطدديلرثددار ضدد لركدد  نترثت ددأترس   دد ررندد ررظ ددرررر دد ررثتدددرثدد،رمرثتدددددددددد يررردد رةثثعثدديرور:ضنيثددهر

يةرثر رددتر،ريةذرضر دد ا،ريةرة دد ا،ريةثعددزي،رض ثردد ا،ريطة ر ددت ا،ر دد رس ضددل،ررتثددددددرربأدد رةث ددراريةثتضددا،رةثثكددر رةثدد رةثثاددرل
ر(.30)يرر  تريةث   نترمر،ريةثري 
برتف ب د رةثكد   رتضدديرر( ةثن دضترةثعظثددددددد)ي دث   ر،ري يرةيلرثارةك ررةث ر ثترةرفر دارةبأد ر ثدتررد ر ضدلر ث رد ررررر

مرث ددهرةثددد ررةسرةثعنضدددترر:ضنيثدددهر(31)تمدددددددارةثةددض لر،ريثددار ثت ددد ر ددرلرةرضرةث  ددددر دديدةو،رةث ضدد لرةثثمرطدددترض دد رسددد ثت ل
ر.(32)يةث ض لرةثت رديارةثعنضترس ثت لرةث ا ررمر،ريثار أت  رترلرةرضرةث  در دددديدةورتماررةثةض ل،ربكرياررر ة 

ر
ر
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ر:ب  رب درةةيةارةث ف ةث ض لرية يةر-4
مرةارةث ضدد لرةثتدد رذسدددددددددددددر    رث  دد رثدد ر ددير ددةيرر ددأدوريم دد رور ددأضتر ددفيةارر:ي دددرثرددزيةرةث ددةيرريةث ضدد لرضندديث  رررر
يث  د رثدددددددددددد ر دير دةيرررةديوريطددرارثدراريتدرةلريرثددلر،ررد رر ضداربأر دد رةث ضد ارةبرةثكد ورةثر درررث ددلر ضد لرت  ثدت،رةثأدس

ي د رثدعرذثد رس ردررةثس دي ريةثاد رةاريةبيدردتريةب يردتريةثعرديار،رفترثتأضدور   رري ر   رثتث   رةب دزةوريم  ورثةتأ
ر دد ريةث دددةيلريةب  ددددددددد رريةبكدددددددددددددددددددددد  ررس رددرورةث ضدد اريةثمكدد  شريةبكدد  ررث ددلر ضدد لررأ ددطراري ضددلرةثأسدد  ريطضر ددت ارينر

ر.(33م)
 رةارةةديةارةث دف رثردزيةرةث دةيررضدرارةث دةيررةث  رردترضنديث  ر ةدددديرر دأدوريم د رور دأضتريرتةارثارةث صرةث  ضرررر

يضردددددارةث ددةيرر،ري دفيةارةثأددسريتسدديارنرددرر دد ثمترثأزرةبدتري ثدديرةث ض تدد ارةبركدد ورض رددددددددددطريةبطد    رث ددلر ضدد لرت  ثددت
يةكد ريةرةثد رةثطض  ردترضنديث  رثتأضددور د  رردي رةثر يضرترضنديث  رث  د ر دةيرررةديوريطدرارثدراريتدرةلريرثدلريم د ورثةتأفدتر

 دد  رثتث  دد رةب ددزةوريةكدد ريةرسددذث رةثدد رثظدد  ررةثس ر ددارضندديث  رثددعرذثدد رس رددرورةثس ددي ريةثثادد رةاريةبيدرددتريةب يردددتر
ضددد ارةبكددد  ررس ردددرورةث ر:يةثعرددددددددددياريةث ددددةيلريةب  ددد رريتسددديارةث دددةيررةثر ددديضرتر ددد ثمترثأزرةبدددتري ثددديرةث ض تددد ارضنددديث  

ر.يةثمك  شريةبك  رريةبط   رث لر ضلررأ طراري ضلرةثأس  ريطضر ت ارينرر  
ر:تسّيارةث ض لرب درةضار ر  ر-5

 دد ر،رةبيثد رثرمأدترةث كدديورةثثتث أدترض  م د ررةثضمددرريظ ديررةثردددددددددد ضسر:تثدررضثددرمأترا،رةارتدددددسيارةث ضد لرب ددرةضددار در  ررررر
،رةثتد رتسديارةث ضد لرض ديروريةةدمت،رةضار در  رثد رريةدارث د رثد   ر ددددددددددددذهرةثدددددعيةثلرةثذةتردتيةارس ار،رت ت رةثعيةثلرةثض ط رت

رعدد رصرطر دد رس رددرور،ريذثدد رض ددضلرمددرربظددر ،رضنيثددهرمرتسدديارم ددررسضرددررةثدد ردرعددتر(34ضددلرة ت ددررردد رذثدد ربأدد رةثددزبزلر)
ةثددددددددد ر،ري دددررنددعرثددهر ددضلرضدد ثعرض،ررندددررنددعرثددذث ر ددضض رض ثددذةايةثدد رةاررسددددددددديار أددر ربأدد رتدديةتررةبردد  ريةثدد رةبرتفدد عر،رثز دد 

ةارتددرعرةثدررارةثف بأدترثأزثزثدترط  فدترثددارةبرضريتمددرررةضردترثدار،رةث ضدلرض ثذةاررسثد ررتفد رب ددرس ردررثدارةثدزبزلرةثنيردت
ثيرريثي ردددترةث طمردددددددددتري ددد رةثعيةثددلرةث رير،ريرسددزر دددلرة تث ثددهربأددد رةب دددض لرةثتدد رتندددعرضدد ثعرضر(.35)ةثريةضدد ردرعدددترمر

ةثثتث ددلرض ثثردد هر،رثأدددددددددع ثلرةث ريثيرريثددي  رةث كددرط،ري دددرةبطدد رة ثرددترة  ددت،ريدير دد رةثث دد رردد رتمدردددرةثثظ ددررةبرةدد 
ضدد ارتسددياررردد  ر،رمريةثدد رةثددذيرضدد ثعرضرردد اررعددرضرثددضعضرةب ددزةورثدددداربرضرة مفدد ررديارةثددضعضر:ضنيثددهر(36)يةثرردد  ر

رورتتف رث  رمرستربأ ر ددددددزورثارةبرضرديار زورررتمفررث رت رلربأردهريرضند رثد ربرر درلربأردهررةضردترمر   فترةيرثر هرمف 
ر(.37)
،ريدير د رةثفعد لررد رتةفدرضرةرتف بد ارةث ضد ل،رير تدلرةضار ر  رر ر يثهرثرسزةربأ رةثعيةثلرةث ريثيرريرثي رترةث دطمرترر

ثددعرضعددضر،رين ثضدد رثددددد ررتفدد رسدد  رةضددار ددر  رردد ر ددذةرةثث دد ل،ري دداربةددريةارس  دداركدددت  رثتف يتددترثددار،ربأدد رثددررةبزث ددت
مرر ذةرت ثأارر:سث رريةارضنيثهر(38) ير. ضرير.دير.ةبرس ررةب   رترثثض دلورةثعثأرترةث ريثيرريث ردددتريةثت ر  ورض  ريثر 

رأد ررضند رثسدلر،رثررة ث رت ريسد اررد رثددورس ردرويثسارذث رة،ررةردددددددارةب م  ررةثف  لرضر  ث رثتيثدرثارةث ريل،رةس ررةث ض ل
ر(.39)ضلرة ث رررلرةب رلرث   رب دةرمر،ر رلرة ره

يذثدد رب دددر كددي   ريتسي  دددددد ررة ثدد رسدد ارثددعرة سكدد  ر،رمريةس ددررةث ضدد لرةبارة ثدد ر دد رةب رةدد ضريةثتفتددار:يسددذث ر يثددهرررر
ر(.40)ةثثرلرب   رر ررةر ررةريةبارة   رر ر أط ارةثتفتارمر

بارتطيررةثظ  رورةبرةرتربضررةثدزثاريت سرددرةضدار در  ر،رثارثك  دتهرةثمنأرت،رة تط عرةضار ر  رةاررند رةدثترثأثي ترررر
،ربأ رظد  رورةث ضد لرةثث فدردورةيرةثكديةةصريةثتد رتعددرة د ررةرةدرترثتةأفدتربددارةثعثأردترةث ريثيرريثي ردترث د ضتر دةير  

مرترتنديدررةثدةرسرةث رثعررترةثعيةثلرةثطضرعرترةثت رس  ار   دوررد رةثفتدرورةثزث ردتريتعدرتأ رةثكيةةصرةدثتر ريثيرريثي رتر
يذث رضنيثدهرميةثد رثد ركد  دتهرة د ررر ديررددددددد ركدطر رمدياريثدرسرذثد رةثثيةدعرثثد رر دتم رةارر دث ر ضدددددد رر(41)ةثث ةرتر

ر.(42)ضن رةررعريةبأ رمر،رة  د رث ردي هرر  هرةذة،رثارس ارثار ذهرةثث سكف ارة ألرطر ترية يلرتم رةريةبظ رم رة
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ضعةد  رردي رضعدضرتضعد رثتع  دلرةثع ديرر،ريتع  دلرةثطضند ارةثر ديضرت،ريرعدرةضار ر  رةيلرثارةك ررةث ررسرورةثطض  ردتررررر
مري ددرر:هيةثث مظترةثد رندددترث ذةرةثع ثترةثعرض رةثسضررريذث رضنيثد،رةثفسررةثثضدعرةثة  ،رةث ريثي رتريتعسسر ذهرةثث مظت

 دد رمدددررضعدددهرردد رثدددورةةددرلر دد  رةةددررردد رتس رمر،رضدد ارسددلر دد  رةرتسدد رةيب،ررددرلرضعددضرةث ضدد لرس  ددهرث ةدديرر دد ر رر دد ر 
ر(.43)

 اليابس والماء  :ثالثا
ةكدددد ررةضار ر  رةث رةثر ضسريةثث وريذسدررةارةثرد ضسررترسدزررد ركدث لرةثسدرورةبرةدرترمردرررنديلرمر د رةارة دم لرةثر ددررر

ةبر زة درر أرأدتررد ارة سكد  رةثرضدعر،ررثدارةثدذيررطثدعررد رةاررسدديارنردرهرضددرةررعتددرضده،ريةذةري در ذة،رضعرةبرضرضرةي ديةررر
يي در ذةرةثرضعرةةذةرر رطيثهر   رديررةبرةيي دربرةهرةةذةررضعرديررةبرضرةث ر  مردترةثكدث لر د رةارتسديار،رس رر

يلرنثددددديررةثثدد ورثدد رضرةذرةارةثثدد ورضم ددلرةثظددارةس ددرربرثدددم ثترثددارةثرضددعرةثكددث لرثتنررددلرث سكددف ر ددددثأ ررندد رضر دد اري دد
ر(.44)ةبرضرةةع ر رمر

 د رثد ررند رضر   د ريةةدار)ةارةضار ر  رس ارررلرةارةبرض عرةث   ترةبةرلرثر ارض ثةريرورةارتسيارسأ  رثاثيرورض ثثد وررررر
 رةفرديبأ رة د سر ظرردترةثد رةبمتثد لري ديررةةدرلريس  دهرركدرررثدارطدررر(45)ر(بأ رةارةبرض عرةبةدرلرثاثديرورض ثثد و

ر.ري ر ذهرةبرض عرةث   ترثارةثث ورر رةثي ارةثددذيرث رتسارررهرةثن رت ارةبثررسرت ار درةبأاربارسكف  رضعد
رةيبم:رةثعيةثلرةثض ط رتر

ر:ةثزبزلر-أ
ر:ي در    رةثض م رارةث ارةررارةثعرلرر رتيةراريتف رررمديررةثزبزلرث   رر
ر:ةرةورةثث عيديرر رةثزبزلر-1
ضنيثدددهررمريض در يثسر  رس ررورر(46)رةك ررةثث عيديرةث رث  ط رةثةع رر رةثنكرورةبرةرتري  رةبس ررمدي  رثأزبزلررر

....ررأد رةررةبظد رةثدرةرثدار دذهرةثزثزثدتر.ةثزبزلر دةريتايررةبراريتايررر رثيةةعرةةرريثعظ رذثد رر ثضأددركدردددددرةبةدت ل
ر.ر(47)ررةطيلرثس  رميب

ث  د رت تندلرةثثي د ار،رثدار نطدترثعر دترضعرددو،رسث رم يلرةاررتي لرةث رةارتسيرارةثدزبزلررضددةرثدارضد طارةبرض
مريذثددد رة ددد رتضر دددارتمددددددددددارةبرضرس ثكددد ورةثعظدددر ررم س ددد رثددد رةرتمت ددد رر:يذثددد رضنيثدددهر(48)ةثددد رةبأددد ريةثتددد رت دددضلرةثتددددثرر

ر.(49)رثعردييربظر رر رةث يرم،ريس    ر   رترب هر،س  هرةبظ رث   ،ريثمرس ت  
يةب دد ررةث   ثددترب  دد رثددار دد  رةثضكددرريةثتدددثررررريةةتفدد ورثظدد  رر،رسددددددث رةكدد ررةثدد رةثددزبزلرةثتدد رتمدددررردد رةرة دد اررر

،ردةررت دت:رمري ذهرةثض در أ رث   رةأ رس رررثارةث  سررث  د رثددد ر د ررثيةدع رة  ثد ريثر  د ر دير(50)يظ يررثظ  ررةةرلر
ر.(51)ريذث رثك يدرضض درةرة  ارينرر  رم،ريث   رث ر  رارس ثرث درب ن ض  رر ر في رةث ض لرك  ندددترررث رعت

مرر:ضنيثدهر(52)يث  د رثد رتترسدهرثدارة د رر دأضرتربأد رتأد رةثث د ط ر،رسث رةك ررةث رث  ط رةةرلرتمدرررر  رةثدزبزلرضس درورررر
 مددير   ددرارذرةبدد رثددارةب ثر دد رض ثزثزثددترةثتدد رس  ددارردد رضدد درث ددرريس رددررثددارضدد در ددددرر344يت ددد رردد ركدد رررثةدد ار دد تر
.....ري ددردةأ د رةس دررةثثيةةدعرةثثكد يرورثس درورةثدزبزلر.....ريس  داربظرثدترث يثدتررةدرعت.ةثك  ريةثثارلرر ر د بتريةمددو

  رراريةثعية  رثارةرضرةثك  ري  ريبظث  رث لرض در ررة ري  رضرار ضلرضمرريض درةث رروريثدر ترة ط سرترثار  در 
ر.(53)رر ر طدددار ضلرثطلري  رس ررورةثزبزلر دةرم

ر(ة ث ط  ،رمدي   ،رتعررف  )ةثزبزلرب درةضار ر  رر-2
،رمض    رمرسدترتعدرضرث دزورثدارة دزةورةبرضرض دضلرثد رتمتددددددهريبرثم ثدترةارذثد رةث دضلر:بر رةضار ر  رةثزبزلرضنيثهرررر

يةار دذهرة دزةوربر،رمرسدترة دزةورثدارضد طارةبرض،رةارةثدزبزلرب ددرةضدار در  ر.(54)ر ر  ررمر رث رري دهرمرعرضرثهرةاررتم
يثثدد رسد ارثيةددعرةثددزبزلرثدارثيةةردددددددددعررةث دردددور،ر دذهرةب ددزةورثدد رري  د ،ر د رتمددر ،رةبرةذةرمددررثدد ررمرسدده،رتتمدر رذةتردد 

ر(55)ةيربدد رمددي   ر،رثأتعضردرربدارةمتثد بارتأدددد ررةثظد  رو،رأثدتررضثد ر  مظرر تعثلرر رتمأر تهرس،رةثت رطر   رةضار ر  
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يةثد ر،رةث ر   رضة ريردة   ر ييرةب در عرس ثرر  ،ريرمدددددددر رةبرض،رمريةث   رةثذيررثسارةاررتمر رتمارةبرضر:ضنيثه
ر.(56)ريةث ر   رةرة رم،ريةث ر   ر ية  ريةث ر   ر  ري،ر   رث   ر ر ل

يثدار  د رتتةدارث   ردترةضدار در  ر،ريدير د رةبر د ض ررد رمدديررةثزثزثدت،رسلر   رثار ذهرةب  د  يريةارديرر
ر(57)ي ددير دد رر ددررتر،رررضددرارث دد رةارةث  دد رةث دد ريربرثسددارةاررمدددررتمددارةبرض،ر دد رةثتمندد رث  دد ،رردد رطددر رةثفرةددر ا

ر(.58)رمرةث   رةث  ريربررمدررتمارةبرضري ير  رر ررترمر:يذث رضنيثه
را ثض ر،ريث رري   ،رر ذارث ر  رطضرعترةث   رةثذيرر ضلرمرسترضدددددددد طارةبرض،ريسذث رةث   رةث ية  ربرر ضلرةثزثزثترررر

بار ددددددذهرةثاددد زةارةثثمضي دددتررثسدددارةارت طأددد رضنددديورتمدددار،ريرددد رمسددد رةثدددررارةثثكدددتعأت،رثددد ررسددديارضمسددد رةثددددة ارةثثمضددديس
يردد رمسدد رةثددررار،رمرضددلررسددياربرثم ثددترردد رمسدد رةثدددة ارةثندديير:ذثددددددد رضنيثددهرريةددار(59)ريثددار دد رتمددر رثدد رري  دد ،رةبرض

ر(:ةثثع داريةب  ررةثعأيرت)ة ث طرةث زةارةبرةرترةثت رذسر  رةضار ر  رر رست ضهرةثكف ورر.(60)رةثثكتعأترم
رتي  رةث زورةبرةرترةثت ررتةرلرثع  رةارةبرضرةث رري رةيرزثزثتررة رر:ةثر فتريةثر رفتر-1
ر.(61)ةث رةثت رتمر رةبرضرمرستراررة رتريةرنرترر  رةث أثرترير تجرةث دعرةث أث رررر
ر.(62)ي  رةثزبزلرةبةت  رتةثعرةرترةثت رر تجرب   رطردددددددد ارثأتيرترر:ةثربكرتر-2
ر فترةثزبزلرةثت رتمر رةبرضرمرستررة رتريةرنرترثع رر تددددددددجرب   رث ررعر رر:ةث أثرتر-3
ر.(63)ض ب س  رةارةث أثرتريةثث طأاربارةضار ر  رررر
رر(ةرن ريبثيدي)ةطأ رةضار ر  ربأ رةثزبزلرةثت رتمر رةبرضرثدددددددارةت   رارر:ةثنطنطر-4
ر.(64)ت ثرترةثنطنطررر
رةثضرةسرارر-ل
ر:ةرةورةثث عيديرر رةثضرةسرار-1
ر(65)ي دةير،رضس درورثضر د رةثثندذير ارةثضرس  ردترثداردةد اةك ررةثث عيديرةث رةثضرةسرارثيةم رةثث د ط رةثتد رتمددرررر د ررر

رر د رةطثدتربظرثدترتزةدرررد رةي د ار،رميرن ضلر ذةرةث  ملرر رةثضمدرر زة دررث  د ر زردرور مدير   دترةرد  رثدددددارةث د ملر:ضنيثه
...ر.ار   رةثضمرر رر يلرةث  تررتظ رررر  ر  رربظرثترتذ لرةث دديةورس كثارث ررسيارثار ض لرةثع ثرتررتة ورةبس ررث

يثرسرر رةط  رةثضمررةكدر ديت ريبرةس دررتأ ضد رثدارةبطثدترةثتد رتةدر رثدارةبثد لرةثث درة ريضعدد  ريةديرضر دياري دير مدير
.......رتنذ رثار عر د ر.يذث رث رضرارض درةثرثاريض دربث اري يت  رر ثعرس ثربد،رض در ضد ريمةرثيارثارض درةثكةر
ر( دديةد)....ريةث ثددررةثددذيررظ ددررث  دد رةثم دد رورةثتددددددد رةةثدددارثثدد ر دددرةم ث دد رثددارثدديةدر.رض ثددررس ث ضدد لري طددعرثددارةث ددةير

ر.(66)رمرةرورةث  ررم
ردددكررر   رةث رةث ةيررةث  ررترةثتد رث ددر  رةث د ررررد رضد طارةبرضرسثد رركدضهر دذهرةثضدرةسرارةثتد رتمددرررد ر ضدلررررر

مريث دهرتةدر ربدرارر:ير  رضرسد ار دنأرترضنيثدهر(67)ارةرضرةثثدددددارلثارض درةرررنر رث،رةثضرس ارثارض در نأرترثارةرض
يررلرر ركرةرورةذةربأد رث ضدتررد رةث دير،ر...رر تة ورضةيور  ر  رةث فرربأ رةس ررثارث  تررر ارضرةريضمرةرر رةثأرل.  ر

ثدددترةثددددددددددددم ررةثثعدددري رر  دددددررس ضددددةارةث ددد سرةثم ددررةبضدددرضرةثدددذيررمدد رضدددهرةثست ضدددتررددد رةثدددر ترريري ددددرض ددديةم ر ددذهرةبط
ر.(68)ض ثركلرةث  رعربي  عرةثضطاريةثثعدورم

ر:ةرةورةةيةارةث ف رر رةثضرةسرار-2
ةثدد رةةدديةارةث ددف ررندددرةدرسدديةرثددارث مظدد ت  رةثثردة رددترثض كددرورثأضددرةسراريي ددفيةر ددددددددددذهرةثظدد  رورريةر عدديةرةثضرةسدد ارةثدد ررررر

مريةبأد رةاررد رضعدضرر:ضعدضرةثثديةدرةثد  ردتررد رةبثد  رضعرددوربدارر دطارةبرضرضنديث  ةمترة رثعد  رثأسدددددددضرراريةثد فطرير
يدةد ارثعسدرر د طعررد رةث ديةور،رةثثيةةعرررلرثارضعردربأ ررؤيسرةث ض لريضطدددددددياررةبيدردتر ردرةاريةدر ورض ثأردلريةث  د ر

يرةثر د رثرد هرسضررتردترةير فطردترد  ردتررتسدياريثرتفعرر رةث يريبأتهرةارردد ر ي رةث ض لرس ير ريثا رةارية يرترثأت ضدترت درر
ر.(69)ثدددد دورث  ررة متري  رث لرةثذيرض زررور نأرتريض ضلرثزث ررر رةيز ت ارم
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يبأ رةثرن رثارةارتف رر  ر ذةرس ارضعردرةثتف رررةثعأث رةثمدرررثظ  رورةثضرةسرارةبرةاررةر د رضند ر د  دةررد رةبي د طررررر
ر.ت  عربكررثعتثدرارضذث ربارتمأر ت  رةثطضرعرترثأا زةارةثث ض نترثارري  ارةثضرةسراةثعأثرترمت رثطأعرةثنرارةث

ر:ةرةورةضار ر  رر رةثضرةسرار-3
يثدد ر،رديارزثزثددترردد رةبرض،ريمددديررديير   ددل،ريثدد رررةرنددهرثدارة ضعدد ررةثمثدد ،ري ددرتطددر رةددث  رةثدد رمددديررةثضرسدد ارررر

ة د رةبرضر،رة ديةعرةثدزبزلريذثد رضنيثدددددهرمررد ذةرسد ار دضلرةثزثزثدتر يردتر ددةضلرةبتضرهر يعرثار،رركرررةثرهربأ رة هرضرس ا
ثد رمددرر،ررددلربأد ركددورةثدرراررد ارررده،رض  در بهرية ري   يرضث رةأدصر د رةرثمتر دددترريرضثد رمدد ارة ديةار   أدتريديي

ر.(70)بارة در ب  ر ياريثد رتزثزلرم
يتضأددديرريتطديررةثت ديرر،رضدار در  ررد رة ضعد ررةث ظررد ارةثضرس  ردتة ثردترةبرةورةثتد ر ددث  رة،ررتضرارثار دذةرةثد ص

 يضنرددددددددددارةرةوهر ددددددد  دورمت ر   رترةثنرارةثت  عربكر.،رةثعأث ربارترسرلرض طارةبرض
ر:   ر م:رةثعثأر ارةثة ر رت

ر:ةثت يرتر-أ
ةث ةريرثأنكدرورةبرةدرتري د ربثأردترتمطد ر  رةيث رةثعثأر ارةث ريثيرريثي رتري  ربثأرتربطلرمتث رر رةثا  ررررر

سرثر  رددت(رةدر رةث اددرةرررارةثعددرلرةثمندد   رةثر ر ددرترةثثت ددأتر)يةذةضددتريتمأرددلريتس ددررردد ر ددةيررر(ررزر  رددت)يت كدد ريتس ددرر
ر.(71)ضعثأرترةثت يرتريذسريةرةثعيةثلرةثثؤ روررر  ريثار يبو

ر:ةرةورةثضرري  رر رةثت يرتر-1
يةضند وررةثم د رمتد ررتعدرضر،رترث ثتر يررعلرةثرر  ريةثثر هرةث  ررترر رت يردتر دذهرةثثددثأس اةك ررةث ر نطتر ي رررررر

ر(72)يض  تثرةرريض  رتتميلرةث رم  ر اددددرررثأ ددد ورري يةتجرةثت يرترتةأ رث د رةثترضدترضكدسلرر ر د ،رثعثأرترةث نلريةثضري
ي ضيلر،ر  ررس رربأر  ر ريرةثث و،رض ب  دةعريةب  دة ،ر ض لمرةارةثرة ضريةثم  ر  رث ددددددددد يروررت س ررثارةث:ضنيثه
ر.(73)يةارةثف  ارةثت رتثرزرب   ر  رةثرث لر  رةثترةلرم،ريرددددددددددد ررةمتس س  ررتضأ رمت ررذ لرض  ررندرثأس  ،رةثرر  

ر:ةرةور ث بترةةيةارةث ف رر رةثت يرتر-2
ةصرديرورةثتم اريبثأرترةث ندلرةثتد رتندي رض د رةثررد  ريةب  د رريتطر ديةرةثد ري درت  يلرةةيةارةث ف رر رر   أ  رثف  ر رتررر

مريةارةث ضد لرثداركددددددوررةكدرة رةثكدثسريةثنثدرريةثسيةسدلربأر د رضطديلرر:(74)ثف  ر رةثت يردتريبيةثأ د ريثثد ر د وررد رر د  أ  
 صرةث يةب ريت رررةم  رةرةير ةيرةرةيرةثد يررت ك ررطيضت  ريتزدةدر ف ر ريرض  ريت نطددددددعريت س ررية  ترب درة ن 

ر.(75)م  ريرث برم
ر:ةرةورةضار ر  رر رةثت يرتر-3

ية ر ددد رردد رتمدردددرةثثظ ددرر،ريرتةددارةضدددةعرةضددار ددر  رردد رتمدردددرة ددررةثعيةثددلرةث ريثيرريثي رددترةثثتث أددترض ثثردد هريةثرردد  رررر
،ررددددددد رثسي د ار دةررترثتض ر دتررد ردر دتر د ضت  ،رتية  دترةثت يردترةثتف ةدأر،رضفعلرةثعثأر ارةث ريثيرريثي ردت،رةبرة 

مرة دزةور:ضنيثدهر(76)ية ر  ررد رتكدسرلر دطارةبرض،ر درةسدربأ رةث ة ررت،ريض ذةررسيارةضار ر  ،ريدر ترة ت  ضت  رثأت يرت
ر.(77) ميرضن رةثم ريرثرتفع،ررر مفررةثترةض رةثأرا،ريضعة  رم ررت،رثارةبرضرتسيارثةتأفددترررسيارضعة  رثر ت

ر:ةثتعررتر-ل
 د ربثأرترتفتراريت ير رةث ةيرريةثثيةردرةث أضتريتمأرأ  رةث رة زةورثفسستري نأ  رثارثس ارةث رةةرريبيةثدلرةث ندلررررر

ر:يثاربأث ورةثث أثرارةثعرلر(78)  رةثثر هريةث    اريةثرر  
ر:ةرةورةثث عيديرر رةثتعررتر-1

سأثدد رةزدةدرة مددةررث رة دد رثددعرتدديةرررر،ردررع ثرتددددددددددد  رةث ريثيرريثي ردترردد رةثتعررددتريةدارث دد رةثث ددعيديرضد ارةب  دد ررتددزدةرررر
رد  تأعرةثثيةةدعر،رةيرة  ض ضددد ري دعرض ثمرسدتركددورةث رردتر ف ده،رمريةذةري درةثثد ور دضر رث ةفةد :ضنيثهر(79)تاذرترث  رترب ثرت

ر.(80)ثارةبرضرثارةضعدرن رت  رم
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ر:تةرةورةثضرري  رر رةثتعررر-2
مريثددار دد  رر:ةكدد ررةثضرري دد رةثدد ر نطددتر ي ررددترث ثددتر دد ررعددلرةثرردد  ريةثثردد هرةث  ررددترردد رت يرددتر ددذهرةثثدددثأس ارضنيثددهرررر

ةث   ارتأ رةث ض لرةثكيةثاريةثر  رث  لرثر    رضلرثيرتفسرارب درةثثك  ددددددوررب درةثثك  دوررر  ريرد رةم  ر د رةثثدثأسدتر
ظرثددترضدد ثنرلرثددارةث ضددددد لرريكدددور رردد ارثردد هرةب  دد ررية دداررب دددرةثتض بدددريرتدديررةث ددريرةثثي دديدورةثدد رمرددرررضأددعرةثمفددررب

ر.Conglomerateيةك ررةرة رةث رةث ةيررةثث ثع ارر(81)يرث بربددددددددد درةثرسيدريةب ترةلرثارةثثا رضريةثضمرم
ر:ةرةورةةيةارةث ف رر رةثتعررتر-3

ةذر دد ثية:مر دد رةارةبثطدد رريةث ددريلرر(82)ث نددلرتددت ررد رةاريةمدددريذثدد رضفعددلرةثثرد هةكد ررةةدديةارةث ددف رةثدد ربثأردترةث مدداريةرررر
ي ديرثد رر(83)تمطرتأ رةث ةيرريةثرث لرةث رضطيارةبيدرتريةب   رريرمثلرذث ركدور رر   دد ررةث رةثضمد ررةثاددرةاريةب د  رم

ر.رؤسدرةثضرري  
ر:ةث نلريةبر  لر: 

ردد رةثضر دد ارةثتدد رت نددلرةثر دد رضية ددطتربيةثددلرةث نددلرةب   ددرترةثثر  يةثرردد  ريةث   دد اررت ثددعرةثرية ددلريةثثدديةدرةثث نيثددتررررر
ر.(84)يض ثت ث رتسيراريض  ورةث ةريرر ثثر هرةثثتث أترض ب   رريةثضم رريرية دددددددددددلررةث    اريرية لرةثرر  

يةثث   ريس ارث  رذسرررددددد رست ض ت  رةث ريثيرريثي رترثندرت  يلرةثعأث ورةثث أثيارظ  رورةث نلريةبر  لرض يبر  رةثررم ررررر
ر:رث   
ر:ةرةورةثث عيديرر رةث نلريةبر  لر-1

ضمردرررثردلرةثدد رةثضند وريةثتر دلريتضعد ر،رةك ررةثث عيديرةث ر دديورةثفع ثرد ارةث ريثيرريثي ردترسأثد ر دلرة مددةررةبرضرررر
ةيربثددلرةث  ددررضنيثددهرمسأثدد ري دددرثيةددع رثت ددع رثددارةثي دد درردد رر(85)ثددذث رتتارددررةثثظدد  ررةبرةددرترثدد رضددرارةبثدد رريتةررددل
ر.(87)يتعثررضذث رض درم،رمريتةرلرضذث رض د:ي يثهر(86)طررنهرثاركدور ررتهررعثلرضمررةاريضط  اريث ت نع ا

ر:ةثضرري  رر رةث نلريةبر  لرةرةو-2
ردد رثرةمددلررثث ددر ارث  رددتذيربدددور تر ددترةر دد ض اررندددرة ددتط عرةاررنددد رتمأددر رد رندد رثسرفرددترتسدديرار دد لر  د ددت اريةثددرررر

يذثدد ر،رمرة دهرتسديارثدارةبر د ض ارةثضمرردتر تر ددترترة دعرةثضدددددددمررةثنددر ربأد رثدررةثع ديررةثت ررةردت:ضنيثدهر(88)ت ررةردتر درثدت
ر.(89)ضنيثهرمرث رتسدرت يررةرة  رةبرضمررر رةثندر رة سضددددسرضمثيبارةث ريلم

ر:ث نلريةبر  لةضار ر  رر رةرةرةو-3
يتسدديرار،ريدير دد ررددددددد رتطدديررةث ضدد ل،رتطددر رةضددار ددر  رةثدد رة ثرددترةثعثأرددترةث ريثيرريثي رددترةثض   رددترةثثتث أددترض ثتر ددرلرررر

رر ديزرةارتسديارتأد رةثعدري ر،رمريةثد ربدري رةثطردددددددددددارةثثي ديدوررد رةث ضد ل:ةم  رر دردورتث رةبيدردتريةثف د  ريذثد رضنيثده
ي دد ثاربأرددهر،رردد رةبيدرددتريةثف دد  ريةثددتأيتترتددلر،رثس  دد رثددار ثأددددترثددددد رتفتددارثددارةث ضدد ل،رر رثدد دورةثتم ددرثددرسرثددار ددث

ر.(90)رةيرةأطارضهرطر ت  رةث ردوم،ريرطضتهرينكرتهرةر  صرةث ض ل،رةثثر ه
 المحور الثالث

 المتحجرات ـ المدممكات ـ السهول الرسوبية
رالنحت بواسطة المياهجرف التربةـ تكوين الوديان ـ عمميات 

ت  يلرةثضرري  رةثس رررثارةثثظ  رةث ريثيرريثي ر ررندرةك ررةث رثف ي رةثديرورةث ريثيرريثي رد ريةثتد رتضددةرض ثكدض لريت ت د ررر
يتعددذرارةثعثدد رور،رمرردد ذةربأددارةيرةرددرطرتس ر دد  رميث دد رتن ددارثرددددد هريندد راربرددياريبثنددارةبيدرددتر:ضدد ث ر ريةثةددرةلرضنيثدده

ةثثتم درةارةبطد رةثضرري د رثف دي رثأثتم درةاريسرفردترتسي  د رر.(91)ي  لرذث رةثةدرةلرةثد رةث در رم،رأ  رةث رنرر  ية تنلرة 
ةثد رض  ردتربأد رم ث د ريةثد ر،ريث رر ث رةذةارةث ث ،رمرتةر رث   رةم  ررةذةرس رارس  ارثكتثأتربأ رة دة رييدع:ضنيثه

ي   ررثسارةثنيلرض ارةثضرري  رةيلرثارةكد ررةثد رةثمنرنددددددددترةثعأثردترر(92)سأ  رض ثرتر درت كدددددداريضن ريس    رة ورثتكس رضك
رر. ر1945ثأثتم رةارةثت ر  ورض  ر  رتار
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 المدممكات
رعدددرةثضرري دد رةيلرثددارةكدد ررةثدد رث ددطأارةثثدددثأس اري دد لرة  دد رتتسدديارثددارةثم دد ريةثرثددلريةثطددراريةكدد ررةثدد ر نطددترررررر

يةضندد ورةثم دد ررمتدد ررتعددرضرثعثأرددترةث ددنلرةثضددرير،رةث  ررددترردد رت يرددتر دددددددددذهرةثثدددثأس ارث ثددتر دديررعددلرةثرردد  ريةثثردد ه
مرةارةثرةد ضرر:ي ديةتجررةثت يردترتةأد رث د رةثترضدترضكدسلرر ر د رضنيثده،ريض  تثرةرريض ددددددددددد رتتميلرةث رم د ر دارررثأ د و

ةيررددددددددي ر،ري ضديلرةثررد  ،ر د ررس دررميةثر د ر دريرةثثد و،ر يةثم  ر  رثت  يرورت س ررثددددددددارةث ضد لرض ب  ددةعريةب دطدة
ر.(93)ةمتس س  ررتضأ رمت ررذ لرثدضأس  ريةارةثفت ارةثت رب   ر  رةثرث لرر  رةثترةلرم

رةث  يلرةثر يضرتر
مرر:مردرر د ل،ري    رةثث عيديرر رةث   لرةث ظدريررد رمندلربأد رةبكدس لرةبرةدرتررنددرةكد رررد ر كديورةث د يلرةثر ديضرت

يثس   رتتاررريت تمرلرث دلرةب  د ررةثر د ر،رثر ارثيةةعرةبرضرةثرطضترةضدةررطضتريبرثيةةعرةبرضرةثر ض ترةضدةررر ض ت
ية نط ب  رب   ريث ذهرةثعأترر تمرلرثيةعرةثضمرريثيةعرةثضررضدرةريبرثيةةدعرةثضمدررضمدرةرضدلر ددررسديارضدرةرمردررسد ارثدرور

ر.(94)ررضدؤ  مضمرةريرسيارثرورضرةريبأترذث رةب   
يرعط رةثضرري  رتف ررةربارة لري ك ورةث  يلريرؤسدربأ ر  لر  د دت ارةذرريةدارةار دذةرةث د لرسددددددد ار د ضن ررد رررررر

ثس  هر  عرضمرريةارتر ض ارطر رترثعضاردير  رر رة ظثد رهرر  دضار د  ررررنديل:مريةرضرةث  ددرثدارتأد رةثضدرةريررمدرطرض د ر
يثار   ررةث   ارتأ رةث ض لرةثكيةثاريةثر  رث ض ارثر   د رضدلرثديرر(يرن درةثثمرددددددطرةث  دي)ثار  يض  رضمر  رةثثذسيرر

تعسراربارةثثك  دوررر  ريرد رةم  ر د رةثثدثأسدترةثثي ديدورةثد رمردرررضأدعرةثمفدررتعظثدترضد ثنرلرثدارةث ضد لريكددور ررددد ار
دريةب ترةلرثارةثثاد رضريةثضمدررثد رتسددرت ديررةرةد  رةبرثر هرةب   ررية ارهرب درةثتض بدريرتيررةث ريريرث برب درةثرسير

ر.(96)ي ذهرةك روريةةمتربأ رديررةثرية لرةثطثيرترةثت رةررزار   ر.(95)ضمرةرر رةثندر ر درة سضسرضمثيبارةث ريلم
ر-:ضر  ارةثتر رلر   رةضار ر  رضر  ارةثتر رلرةث ر   ترة    رث   

ر. يب  ،رتضع رث يعرةثثرسض ار-1
ر.ب   ر  ،رثن درررةثع   رررر  ر-2
ر.ثثرزةارةثثيةدرةثتر رضرت،رثثرزةارسلرث   ر-3

ي ددف ت  رةثسرث يردتريةثثسي ددتر،ريث ثدلرذثدد ر دي رر ددتجرة ديةعربدردددورثدارةث ددةيررةثتد رتةتأدد ررد رترسرض دد رةثثعدد  ررررررر
ةثع   دددرررر ددد ريث  ددد رةثث  ردددتريث  ددد ريتةتأددد ر دددذهرةثثرسضددد اررددد رةثز ت ددد ربةت ر ددد ررددد رثنددد دررر،ري دددف ت  رةثفرزر يردددت،رث ددد 

ر.(97)ةث ية رتريث   رةث  ررترةثا ثضتررر  
ر:ي درثرزرةضار ر  رضرار يبرارثارةثتر رل

ر.(98)مري يرةثذيرر تمرلرررهرةثث ورةث رم  رورم:تر رلرسرثر   رضنيثهر-1
رثارةثطرار  رمريس رورث ررر  رثارةثم ررثس رورث رركتثلربأردهرةثضمر:تر رلرثرس  رس رضنيثهر-2
ر.(99م)ر سك رب همررر

يسذث رةبط رثأزثارة ثرتررد ر،ررتةارثث رتند رةارةضار ر  ربر ررسرورتاررةارث رضعدرةثتر رلريتميلرةثرة لرةث ر ةر
ر.تم ررةثثيةدرةثرة ضت

 جرف التربة 
رريرن ددددرضدددهرةثم ددد رةث دددا رريرتددد ورةث دددة)يررثددد ررةدددصرثيةددديعر دددر رةثترضدددتر ددد لرةثضرري ددد رمرةارةثرةددد ضر

يةثم  ر  رم  رورتتس ررثدددددارةث ض لرض ب  دةعريةب دطدة ر د ررس درربأر د ر دريرةثثد وري ضديلرةثررد  رريرددي رةمتس س د ر
رتضأ رير ةذةثضأ ررر  رثار  ترزيةر   ري رير  رمت ررذ لرض  ررتدثأ  )ةيرتأث   رةيرتدير  (ريةارةثفتد ارةثتد رتتثردزر د ر

ثث رة تثعرر رث د رلرةبيدرترمت رة س ضتيتةأأ  رةثرث لريةثترةلرر  ع  ارض  رية درعارةثرث لر  رةثترةلريةارذث رةثرةيضر
ر.(100)رر  ريبأت  رةث ددددريلرر  رارر رةثنرةرريةثعث رضعدرةارس  اربأ ري هرةبرضرري هم
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ث رةهرسض   رريركرررسذث رةث رديررةثثر هرر ربثأرترةث نلريةبر  لريرتسأ ربار  رر رمياريبثأر ارةثتميلرردددد 
ة  دد ررةثعدد ث ريبثأردد ارةث نددلريةبر دد لرةثتدد ررنددي ررر دددددددددد رية  ددتربثأردد ارض دد ورةث دد يلرةثدثت يرددترب دددرث ددض ارةب  دد ررةير

ر.(101)ةثتن    رثعرةثضمرر
 ارةثة  ددترةارةبرةورةثتد رذسر د رةث ادرةرررارةثث دأثرارتتند رلريتتطد ض رثددعرةبرسد ررةث ريثيرثي ردترةثمدر دتررد رةثعثأردررررر

يسدذث ر،ريرتضرار ذةرةثتطد ض ررددددد رثيةديعر ندلرةثثفتتد ارةث دةررترض ثثد و،رض ث ماريةث نلريةبر  لرضن ثر  رةثث   ريةث ية  
ثيةيعرةثتر رلريةثث مظترةارةث  رررضدةرضتر رلرمثيثتدهرب ددث رتت د  صر دربتهرب ددرةثث دلرة ربت د عرث درةهرةيرثزرد دور

ر.(102ة لريةمر   ر دررتسيارضنأتردر ترةب مدةرر)ةثمثيثترررهررض ثن ورةثرير
 تكون الوديان

رضديرةارةث ارةرررارةثث أثراررضطيةرضرارتسيارةث ض لريةثيدر ارر رةدضر ت  ريةبتضري ث رثت زثراررندددددرةك ررةضدار در  رةثد رررر
مريرضثد رسد ارةثثد وريةثدررار:رند لرةارةبةت  ررد رطضرعدترةث دةيررة ر د رضدرار دةيرر دأضتريةةدرلرثر دتررد ررتسديارةثيدرد ا

ثتف رةثفرة ارةبرةارة زةورةبرضرتسيارثةتأفددددددترتسيارضعةد  رثر دتريضعةد  رم رردتر ر مفدررةثتدرةلرةثأدراريرضند رةثم درير
ر.(103يسأث رة مفررب هرةبرضرس ارك ي هرةس رمر)،رثرتفع ر  ربرزةلرذث رةث رلرر مفرربأ رةبر  ريرت عريرضن رةث تيو

ارةثةدريريرةبكد رور  د رةثد رديررةثثرد هررد رتفترددارةث دةيررةذةرس  دار دررعتريةبتضري د رةثعأثد ورةثث دأثرارثرد هرمفدد روريثدرر
تكد رث  رر د ررد رةبثددددد سارةثتد رت دريررر د ريبررستفد رةضدار در  رضدلررتي د رب ددررةث   دلرةث ديب رثدارةثعثأرد ارةثثرس  رسردتر

ةثمفررةبيلرةبرةاررتايررنيرةركدردةريرضند رثد رة  در رب دهركد  ن ري دذةرةثتمند رثداررمر  ربتزةلرةث دددددريلرتفيضرر :ررنيل
ر.(104ةثيررةث ض لريث رضر   رثدددددارةثمفيرريةثث  ث رمر)

 عممية النحت بواسطة المياه 
سدلرة دزةورثدارثددارةثث مظرةارةبثية رةثضمررترتعثلربأ رت ظر ر يةملرةثضم رريمت  رض ثت ث رر عسسرذث ربأد رت د  صريت 

ي دددرةيردرةثنددرةارةثسددرر ر ددذهرةثمنرنددترردد ر يثددهرتعدددد ث رمرةردد ررددريارة دد ر دد ت رةبرضر  ن دد  رثددارةطرةر دد رمر،رةطددرة رةثر ض ددت
ر.رعنضهرتر رلرثن ضلرر ر  عرةثثمرط اريةثث ةفة ا،ر ذةرةثمارةث  مأ رثارةبرضرةثر ض تر.44ةب ضر ورةبرتر
رةب ت ت   ا

ر-:أضمرربارةث ية لرةآلترتسك رةإلط ررةث ظريرث
رتضرارةارةث ارةرررارةثعرلرةثث أثراربرريةرةثديرورةث رثيرريثي رترث    رر ضلريثر رثيررسردرفز.ر-1
ر.برس ررةث ارةرررارةثث أثرارر ربثأر ارةثت يرتريةثتعررترةث ية رتريةثث  رترتتط ض رثعرةبرسددد رررةثثع  رور-2
رارثدددددعأيث ارد دددددددرنتر ددددةربدارتسديارةث دةيرريةث ضد لريةثثظد  ررةث رثيرريثي ردترضكدسلربأثد ر د رةث اددددددرةرررارةثث أثر-3

ر. تر ترث مظ ت  رةثد رنت
رةارةضار ر  رةك ررضكسلريةةدددددددداربارةثعثأر ارةثض ط رترس ثزبزلريةثضرةسرارر رتكسرلر طارةبرض.ر-4
ر

 الهوامش
،ر  ثعدترةثثي ددل،ريةثعأد رث أدترةثترضردددت،رةثفسدررةث ارةردد رب ددرةثضرري د ،رردزرةثعضردديي  دد وربزر،رة دض  رترردي سرةثثم دار(1)

ر.237صر،ر1994ث  ترر14ةثعددر،رسأرترةثترضرت
تمنرددد رثمثددددرضدددار،رتمدرددددر   رددد ارةبثددد سارثت دددمرارث ددد ر ارةثث ددد سا،رةضددديرةثررمددد ارثمثددددرضدددارةمددددددددددثد،رةثضرري ددد ر(2)

ر.21صر،رةثطضعضديارذسرر  تر،رة نرو،رت يرت ثط   
ر.237صر،رث درر  ض ،ري   وربزرزرةثعضردي،رة ض  رترري سرةثثم ار(3)
ر.21صر،رث درر  ض ،رتمدردر   ر ارةبث سارثت مرارث  ر ارةثث  سا،رةثضرري  (4)
 .237صر،رث درر  ض ،ري   وربزرزرةثعضردي،رة ض  رترري سرةثثم ار(5)
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ر.20ر-19صر،رث درر  ض ،ر  ر ارةثث  ساتمدردر   ر ارةبث سارثت مرارث،رةثضرري  ر(6)
ر.237صر،رث درر  ض ،ري   وربزرزرةثعضردي،رإ ض  رهرري سرةثثم ار(7)
ر.21صر،رث درر  ض ،رتمدردر   ر ارةبث سارثت مرارث  ر ارةثث  سا،رةثضرري  (8)
ر.98صرر،1957،ردةرر  دررضرريا،رةث زورةث    ،رر   لرةةيةارةث ف ،رةةيةارةث ف رية ارةثير ر(9)
ر.99صر،رةثث در ف هر(10)
ر.67صر،ر1986،رثطضعتر  ثعترةثض رو،ربأ رةبكس لرةبرةرت،ربضدرةبثهررزي  رسرضلر(11)
،رتمنرد ربضدددرةثمأدر رث ت ددرر،رة عددهري دد رثدهرةضددرة ر رثددسير،رةثثعد داريةب دد ررةثعأيردت،رةثطضرعرد ا،رةثكددف و،رةضدار در  ر(12)

ر.3صر،ر ر1965 در/ر1385،رةثثط ضعرةبثرررترةث ر ترةثع ثترثكؤيا،رروةثن  ،ربضدرةهللرة ث برل،ر عردرزةرد
ر.66صر،رث درر  ض ،ربضدرةبثهررزي  رسرضلر(13)
ر.4صر،رةثث درر ف هر(14)
ر.284صر،رث درر  ض ،ري   وربزرزرةثعضردي،رة ض  رترري سرةثثم ار(15)
ر.3صر،رث درر  ض ،ربضدرةبثهررزي  رسرضلر(16)
ر.284صر،رث درر  ض ،ري   وربزرزرةثعضردي،رةثثم اة ض  رترري سرر(17)
ر.3صر،رث درر  ض ،ربضدرةبثهررزي  رسرضلر(18)
ر.5صر،رث درر  ض ،رةثثع داريةب  ررةثعأيرت،رةضار ر  ر(19)
ر.284صر،رث درر  ض ،ري   وربزرزرةثعضردي،رإ ض  رهرري سرةثثم ار(20)
ر.5صر،ر ث در  ض،رةثثع داريةب  ررةثعأيرت،رةضار ر  ر(21)
ر.33صر،ر1975،رثطضعترةث   ،ر3طر،رست لرةثضأدةا(،رةمثدرضارةض رة م  رضار عفر)ةثرعنيض رر(22)
ر فسرةثثس ارر(23)
  ثعدددتر،رسأردددترةثترضردددتر،ث أدددترةثترضردددتريةثعأددد ،رةثفسدددررةث ارةرددد رةثطضرعددد رب ددددرةثث دددعيدي،ر  ددد وربزردددزرةمثددددرةثعضرددددير(24)

ر.32صر،ر2000ث  ترر25ةثعددر،رةثثي ل
،رةثند  رو،رةهللرة دث برلرةث د ييرت دمراريثرة عدهربضدد،رةثت ضردهريةبكدرة (،رةثم اربأ رضدارةثم دراأضير)رةثث عيدير(25)

ر.35صر،ر1938
ر.134ص،رث درر  ض ،رةثفسررةث ارةر رةثطضرع رب درةثث عيدي،ر(ر   وربزرزرةمثدرةثعضردي26)
ر.25صر،رث درر  ض ،رةثت ضرهريةبكرة ،رةثث عيدير(27)
ر.20صر،رث درر  ض ،رتمدردر   ر ارةبث سا،رضرري  ةثر(28)
ر.238صر،رث دررر  ض ،رةثفسررةث ارةر رب درةثضرري  ،ري   وربزرزرةثعضردي،رة ض  رترري سرةثثم ار(29)
ر،رةث  دددد،رمرددددررأضددد د،ردة دددرورةثثعددد ر رةثع ث  ردددت،رتمنرددد رثددد رثأ  ددددرثدددارثنيثدددترثنضيثدددتررددد رةثعندددلرةيرثرذيثددده،رةثضرري ددد ر(30)

ر.157صرر،1958
ر.238صر،رث درر  ض ،رةثفسررةث ارةر رب درةثضرري  ،ري   وربزرزرةثعضردي،رة ض  رترري سرةثثم ار(31)
ر.160صر،رث درر  ض ،رتمنر رث رثأ  د،رةثضرري  ر(32)
ر.97ر–ر96صرصر،رث درر  ض ،رةةيةارةث ف رية ارةثير ر(33)
،رر رةث ريثيرريثي رددترردد رةثثعدد داريةب دد ررةثعأيرددتربضددار ددر  ةثثفدد  ،ري  دد وربزرددزرةثعضردددي،رة ددض  رتررددي سرةثثم ددار(34)

ر.285صر،رث درر  ض 
ر.6صر،رث درر  ض ،رةثثع داريةب  ررةثعأيرت،رةضار ر  ر(35)
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،رةثثفدد  ر رةث ريثيرريثي رددترردد رةثثعدد داريةب دد ررةثعأيرددتربضددار ددر  ،ري  دد وربزرددزرةثعضردددي،رة ددض  رتررددي سرةثثم ددار(36)
ر.285صر،رث درر  ض 

ر.7صر،رث درر  ض ،رةثثع داريةب  ررةثعأيرت،رةضار ر  ر(37)
ر.63-55 صر،ر1978،ر  ثعترضادةد،ربأ رةث ريثيرريثي ر ،ريرر رةثةك لريةةريار(38)
ر.8صر،رث درر  ض ،رةضار ر  ر(39)
ر. فسرةثثس ار(40)
،رث ددرر د ض ،رثثعد داريةب د ررةثعأيردتةثثف  ر رةث ريثيرريثي ردتررد رة،ري   وربزرزرةثعضردي،رة ض  رترري سرةثثم ار(41)

ر.286ر-285صر
ر.8صر،رث درر  ض ،رةضار ر  ر(42)
ر.9ص،ر ف هرةثث درر(43)
ر.84صر،رةثث درر ف هر(44)
ر.(ر فسرةثثس ا45)
 .135ص،رث درر  ض ،رةثفسررةث ارةر رةثطضرع رب درةثث عيدي،ر(ر   وربزرزرةمثدرةثعضردي46)
ر.44صر،رث درر  ض ر،ةثت ضرهريةبكرة ،ر(رةثث عيدي47)
ر.135ص،رث درر  ض ،رةثفسررةث ارةر رةثطضرع رب درةثث عيدي،ر(ر   وربزرزرةمثدرةثعضردي48)
ر.44صر،رث درر  ض ،رةثت ضرهريةبكرة ،ر(رةثث عيدي49)
ر.135ص،رث درر  ض ،رةثفسررةث ارةر رةثطضرع رب درةثث عيدي،ر(ر   وربزرزرةمثدرةثعضردي50)
ر.45صر،رث درر  ض ،ريةبكرة رةثت ضره،ر(رةثث عيدي51)
ر.135ص،رث درر  ض ،رةثفسررةث ارةر رةثطضرع رب درةثث عيدي،ر(ر   وربزرزرةمثدرةثعضردي52)
ر.44صر،رث درر  ض ،رةثت ضرهريةبكرة ،ر(رةثث عيدي53)
ر.15صر،رث در  ض ،رةضار ر  ر(54)
،رث ددرر د ض ،ريثي ردتررد رةثثعد داريةب د ررةثعأيردتةثثف  ر رةث ريثيرر،ري   وربزرزرةثعضردي،رة ض  رترري سرةثثم ار(55)

ر.288صر
ر.15صر،رث درر  ض ،رةضار ر  ر(56)
،رث ددرر د ض ،رةثثف  ر رةث ريثيرريثي ردتررد رةثثعد داريةب د ررةثعأيردت،ري   وربزرزرةثعضردي،رة ض  رترري سرةثثم ار(57)

ر.288صر
ر.15صر،رث در  ض ،رةضار ر  ر(58)
،رث ددرر د ض ،رةثثف  ر رةث ريثيرريثي ردتررد رةثثعد داريةب د ررةثعأيردت،ري   وربزرزرةثعضردي،راة ض  رترري سرةثثم ر(59)

ر.286ر-285صر
ر.15صر،رث درر  ض ،رةضار ر  ر(60)
ر.164صر،ر1984،رةثسيرا،رث تةض ارثارةثث طأم ارةثعرضرتربكس لرةبرض،ربضدةهللرري  رةثا ر ر(61)
ر.165صر،رةثث درر ف هرر(62)
ر.167صر،ردرر ف هةثث ر(63)
ر.174صر،رةثث درر ف هر(64)
ر.135ص،رث درر  ض ،رةثفسررةث ارةر رةثطضرع رب درةثث عيدي،ر(ر   وربزرزرةمثدرةثعضردي65)
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،رضرددريا،ردةررةب دددثس،ر2طدددر،ر1 ،رد ن دد ريطضع دد رري دد رة ددعدرردةنددر،رثددري رةثددذ لريثعدد دارةث ددي ر،رةثث ددعيدير(66)
ر.209ر–ر208صرصر،ر1938

ر.208صر،رر ف هةثث در(67)
ر.53صر،رث درر  ض ،رةثت ضرهريةبكرة ،رةثث عيدير(68)
ر.99صر،رث درر  ض ،رةةيةارةث ف رية ارةثير ر(69)
ر.18صر،رث درر  ض ،رةثثع داريةب  ررةثعأيرتر،رةضار ر  ر(70)
ثنددرارةثرةضدددعرةث  دددرير/رةثثفددد  ر رةث ارةرردددترةثطضرعرددتررددد رةثفسدددررةث ارةردد رةب ددد ث ررددد رة،ر ضددتر ددد ث ررمرددد رةث ددأط ار(71)

ر.136صرر،ر2007،ر  ثعترةثثي ل،رسأرترةثترضرت(،رر  ثتردستيرةهر)نرررث كيرو،رةثع كررةثثر دي
،رث ددددرر ددد ض ،رةثطضرعددد رب دددددددددددرةثضرري ددد رةثفسدددررةث ارةرددد ،ر  ددد وربزردددزرةمثددددرةثعضرددددي،ر(رة دددض  رترردددي سرةثثم دددا72)

ر.237ص
ر.20-19صر،رث درر  ض ،رتمدردر   ر ارةبث سا،رةثضرري  ر(73)
ر.137صر،رث درر  ض ،ر ضتر  ث ررمر رةث أط ار(74)
ر.82-81صرص،رث درر  ض ،رةةيةارةث ف رية ارةثير ر(75)
،رث ددرر د ض ،ريةب د ررةثعأيردتر  ر رةث ريثيرريثي ردتررد رةثثعد داةثثف،ري   وربزرزرةثعضردي،رة ض  رترري سرةثثم ار(76)

 .285صر
ر.7صر،رث درر  ض ،راريةب  ررةثعأيرتةثثع در،رةضار ر  ر(77)
ر.137صر،رث درر  ض ،ر ضتر  ث ررمر رةث أط ار(78)
ر.134ص،رث درر  ض ،رةثفسررةث ارةر رةثطضرع رب درةثث عيدي،ر(ر   وربزرزرةمثدرةثعضردي79)
ر.119صر،رث درر  ض ،رثري رةثذ لريثع دارةث ي ر،رةثث عيدير(80)
ر.157صر،ر درر  ض ث،رتمنر رث رثأ  در،رةثضرري  ر(81)
ر.137ص،رث درر  ض ،ر ضتر  ث ررمر رةث أط ار(82)
رر81صر،رث درر  ض ،ر(رةةيةارةث ف رية ارةثير 83)
ر.139صر،رث درر  ض ،ر ضتر  ث ررمر رةث أط ارر(84)
ر.134صر،رث درر  ض ،ر   وربزرزرةمثدرةثعضردير(85)
ر.119رص،رث درر  ض ،رثري رةثذ لريثع دارةث ي ر،رةثث عيدير(86)
ر. فسرةثثس ار(87)
ر.237ص،رث درر  ض ،رررةث ارةر رةثطضرع رب درةثضرري  ةثفس،ري   وربزرزرةثعضردي،رة ض  رترري سرةثثم ار(88)
ر.157صر،رث درر  ض ،رتمنر رث رثأ  د،رةثضرري  ر(89)
ر.8صر،رث درر  ض ،رةثثع داريةب  ررةثعأيرت،رةضار ر  ر(90)
ر.20صر،رث درر  ض ،رةبث سارثت مرارث  ر ارةثث  ساتمدردر   ر ار،رةثضرري  ر(91)
ر.21صر،رةثث درر ف هر(92)
ر.11-10صر،رةثث درر ف هرر(93)
ر.74ص،رث درر  ض ،رثري رةثذ لريثع دارةث ي ر،رةثث عيدير(94)
ر.157صر،رث درر  ض ،رتمنر رث رثأ  د،رةثضرري  ر(95)
،رثتد ررارةثعأدي رب ددرةثعدرلةأليث رةضم ررةث ديورةثع ثثرتر،رب درةثعرلةثثي زرر رت ررارةث ريثي ر ر،رث ع رثفأارةثريةير(96)

ر.198-197صررص،ر1977،ر  ثعترمأل،رثع درةثترةررةثعأث رةثعرض ،ر1طر،رةث زورةبيل
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ر.191صر،رث درر  ض ر،رةضار ر  ر(97)
ر.198صر،رث درر  ض ،رةثفارةثة ثس،رةثثع داريةب  ررةثعأيرت،رةضار ر  رر(98)
ر.ثثس ا فسرةر(99)
ر.20-19صرص،رث درر  ض ،رتمدردر   ر ارةبث سارثت مرارث  ر ارةبث سا،رةثضرري  ر(100)
ر.23-22صرص،رةثث درر ف هر(101)
ر.147-146صرصر،رث درر  ض ،ربضدرةبثهررزي  رسرضلر(102)
صرصر،ر 1984،رل  ثعدترةثثي د،ردةررةضدارةب ردررثأستدلريةث كدر،رت رراربأي رةبرض،رر ري ر  عرةهللرةثعثرير(103)

ر.71-72
رر.105ص،رث درر  ض ،رةضار ر  ر(104)
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