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إن آداب وقواعددد الودداوم الفةروادد  االوددت والبروددت والاروبورددوسم  و والفراوددتم 

الف  الغالو  فنيال خدف  ىدد  فرردزي بن دذ ادو الدولد   و ىي نفط فن  نفالط الةالقالت الة
 ودد  ىو دد   و فنظفدد  ووددر لروفودد  عاددو نلددو فنددبظت ودقوددي ووالوددبيال عاددو ال ددةودون 

والبروددددت والاروبورددددوس نفددددط خددددالص فددددن  نفددددالط الب ددددالس عاددددو  .الددددداخاي والخددددالر ي
 .ال ةودونٍ الروفي والشةاي

ال يددال اددي ف ددالس ا داب وودداط ىددذا الالددث الضددوم اةددض الفةاوفددالت البددي نلب
وال واعددددد الةالفدددد  لاودددداوم خال دددد  اددددي الفنالودددداالت الروددددفو  ولابةرودددد  اةددددض  وانددددب 
ال  دددور والدددن ص ادددي اادام الفراودددفي لودددوفال  ن ىندددالم لددداللت ودددبت العبفدددالد عادددو 

وبأبي  ىفو  ىدذا الالدث روندو ووداط الضدوم عادو  .ال بيالد الذي ولفس فخالطر الزلس
الةرادددي امودددالفي رونيدددال عفاوددد  بةدددود اددداللن   وال ال ددددة عادددو  بدددالرول الفراودددت ادددي البدددراث

ولفال رالنت إدارة ىذه الةفاود   . فو   طراايال ولووفال الطر  الذي ونظت الةفاو  وودورىال
فرباطد  ادأىت   يدزة الدولد  وادوزارات ذات  دا  واخب دالص ادالن و دود  يدالز فراودفي 

لول  فودددبفدة فدددن الب اللودددد  ودددد اادام ووودددبند ادددي عفادددو إلدددو قواعدددد فبونددد  ور وددد   ددد
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الةراودددد  واموددددالفو  وةددددد إودددديالفاًل اةددددالًل اددددي بل وددددي  ىدددددا  ىددددذه ال يددددالت وووالوددددالبيال 
 .وضفالن قوالفيال ا ةاللوبيال عاو و و  لوح واةالس

إن قواعددددد الودددداوم ال بفددددالعي وام ددددرامات وااعددددرا  والب اللوددددد الفباةدددد  اددددون 
وددوت فددن الفوددال س الفيفدد  البددي اااددراد اددي الف بفدد  البددي بوددفو والبروددتم   ددالت ال

إذ  ،و ددب  ن وةرايددال ففااددو الفنظفددالت اللروفودد  واللزاودد  وف ووددالت الف بفدد  الفدددني
  داح فدن الوا دب فةراد  الفادالدت الفباةدد  ادي الفراودت والف دالفالت، ورو ود  الب ددر  

والظيددور ادداللفظير الال ددي، وفراعددالة ااعددرا  والب اللوددد، ر واعددد  ،اااالقدد  وىدددوم وروالودد 
 .ب ر  الواوت وااوا و ، وآداب الفال دة والبةالر  واخبوالر الفالاسال

والواقدد   ن فةرادد  ىددذه ال واعددد ىددي لووددت شددراوالت ف ددردة وعددالدات ار وازودد  
نفددال ىددي قواعددد وعددالدات نشددأت وبطددورت فدد  بطددور اللضددالرة وبو ددات ليددال  االرودد ، وام

ود  وليدال و دود الاشرو  نبو   بلضرىال، وىي ب وت عاو  ودس فنط ود  و دلو  وا بفالع
 .قوي واالعس اي براانال الةراي واموالفي

واي براانال الةراي اموالفي ىنالم إشالرات واضل  اي الخاي الوالفي والطادالع 
اللفودة والررت ولون الضوالا ، واي ب دور قوف  الوقت و ىفوبو، وفن ىذا البراث نبةات 

ات لفدالذا وودبخدت  ي وفندو وفردن ان ندبة ،رو  و ب  ن ولبدرت ااعادو وفراعدالة اادندو
شيم واي ورض ؟ وىذا الفوضوع ونولب عاو فوضوع البراو  اي الاوت لودث فدن 
الضددروري  ن نةاددت ااولد رودد  و اودددون عاددو الفال دددة وروددد  وب ددراون اددي لضدددور 
ااب واات عاو الفال دة ورو  ل و وز ليت برم الفال ددة قادس ااب واات ول و دوز ليدت 

خواننال وفوظ وندال والةدالفاون فةندال  .قاس الوالدون رذلم  ن واد وا االارس إن بةاوت  انالمنال وام
اي الفودان بام ال واعد ىو  زم فن البطوو  عاو لدب النظدالت، لن ذلدم  الناداًل براووداًل 

اضداًل عدن اندو ادي اا دس وةبفدد عادو بدراث عرادي وابدد  فدن  ،ون وواًل وا بفالعواًل فيفدالً 
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فبددو لضددالرة وادي الراادددون لاةدداللت  وددالت ازدىددالر عفددي اللضددالرة الةراودد  الةرو دد ، وفددال قد
 .ىذه اللضالرة، وابوالع واطالنيال، ووقو  شةايال اي طاوة  فوارب الةفران والبطور

إن آداب وقواعدد الودداوم لووددت عددالدات وقواعددد وراودد  اددس ىددي عددالدات وب اللوددد 
د ليدال  دذورىال ادي بالروخنددال الةرادي وامودالفي، ووفرنندال فددن خدالس فرا ةد  اودوط  ل واعدد

الودداوم اددي ال ددران الرددروت والوددن  الناوودد  الشددرو   وفددن فةرادد  اوددوط  لاةددالدات والب اللوددد 
الفوروادد  فددن البددراث الةراددي اموددالفي فددن اربشددال   ن قوددفاًل راوددرًا فددن آوددالت ال ددران 

قالس بةاللو  .الرروت الشرو   بلض عاو إباالع ىذه ال واعد لبل وي لوالة ا بفالعو  واوف 
 :اي ربالاو الةزوز

 ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     چ

چڭ  ۇ  
 .مٔو

  مب  مب  مب  مبمب  مب  مب        مب  مب  مب  مب  مب  مب  مب  مب   مب  مب  مبچ  

چ   مب  مب   مب  مب  مب
 .مٕو

  مب  مب  مب  مب  مب  مب  مبمب  مب    مبی  ی  ی  ی    مب  مب  مب  مب     مب  مبچ  

چمب  مب  مب     مب  مب  مبمب    مب  مب  مب  مب   مب  مب
 .مٖو

  :ماهية آداب السلوك )اإلجيكيث
ادددي البةالفدددس فددد   ف دددطاح  وروادددي و  دددد ادددو ا داب الةالفددد ىدددو  اإلتيكيتتتت 

فددن ااددد الددو ااددد وفددال  ااشددوالم وفر ةوبيددال ىددي الا الادد  امنوددالنو  الشددالفا  وقافددال بخبادد 
 . فوددد   نلدددالم الةددداللت ونوبةرضدددو ىندددال ىدددو امبورودددت الددددولي  ي الفبةدددالر  عاودددو ادددي

 و   و الدذوي ال بفدالعي، ،الةدالت : الذويإبوروت االلةراو  فةالني راورة فاسوبةنو راف  
 الب ر  اي الفواق  اللر  . آداب الواوم  و الاوالق   و ان

و ب عاو الفرم  ن وضدةيال ادي  وُوةّد اموبوروت فن الواوروالت امنوالنو  البي
 . اودال و ادي فوضدوع فدن الفوضدوعالت و بلدث فد  ونفال ذىب ولوافال  اس   اعباالره
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لو  فةّنال  .ايال اي الف بفةالت الفبلضرة و  اح لإلوبوروت  وس وقواعد فةروا  وةفس
 و فددال ُوطادي عاودو االمن اوزودد   النظدر ادي اىبفدالت الغددرب ا واعدد الفةالشدرة والاروبورددوس
اددداب   .اردس ن ودو رادر فدن ا وال رنوو  وإبوروتم ادررندال  نيدت ويبفدون ا واعدد ااردس

عافداًل  الفال دة وطرو   لفس الشدور  والودرون ووظو د  ردس ودرون وردس فاة د  بردالد بردون
وأبي نوع  ُودرَّس لا غالر. رذلم عدت ابح ال ت  انالم اارس،  و اارس وال ت فآلن. رذلم

وراف  البوروت   .و ب  ن وخبالر ال اللوون فالدبو -فال لت ورن ودام عفس  -اللدوث 
برْت، لوث رالنوا  ت، و المت فن ال رنوّو ، فن راف ٓ٘ٚٔلوبةفالس اي الةالت دخات ا

 بلدددددوي  TICKET) دددددغورة وبردددددتْ  وطاةدددددون البةاوفدددددالت والاروبوردددددوس عادددددو اطالقددددد 
خددالص « إبورودت»الةددراي وعنددنال ادي   .البةاوفدالت عدن رو ودد  الب دّر  ادي فنالوددا  فدال

نيض ال داللس فدن ااردس قادس رالندت  ن ل ود االارس وال اوس عاو الو رة. بام ال واعدد
و اوددون واضددةون  ودددويت عاددو الررادد   فددن ىددو  راددر فنددو،  و قاددس الُفلب ددو اددو. رددالنوا

الضدددددو   و رادددددالر الودددددّن. وىدددددذا  الفانوددددد  فددددد  فدددددّدىال قادددددواًل إلدددددو اافدددددالت االنبظدددددالر قودددددالت
وور  ن بام الةالدة اخب ت  .لبو عيد قروب رالن فباةاًل ووب ّود النالس او« الاروبوروس»

طدددرو يت لوليدددال وودددر  لودددث وشدددّي الفددددعوون« اواودددو»فددد  دخدددوس الفوا دددد واس لألوددد 
والرافد   .عالا ون افن خا يت  و فن ىو  فالفيت، اي ظرو  عودورة ادي اةدض االودالن

 . وضاًل فن ال رنوو  افةنو ُنضد  و طالول 
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الدولة العزبية منذ صدر اإلسالم حىت  أداب وقواعد السلوك يف
 سقوط الدولة العباسية

رددالن الةراقوددون قددد عراددوا اددي لضددالربيت ال دوفدد  فنددذ عيددد الوددوفروون لبددو  إذا
فددوالد الدولدد  الةراودد  اموددالفو  النشددالط الدااوفالوددي، وقددد عراددوا قواعددد فااللودد  لاودداوم 

االن فال ااغبو الدول  الةراو  اموالفو  فن الوة  والبنظوت والن وذ  ،الروفي وال بفالعي
فندذ فطاد  رودالل  امودالت  مخال   ادي ف دالس الفراودتوالبطور اي فخبا  الف اللت وو 

قدددد ووددد  فدددن عالقالبيدددال فددد  الددددوس الراودددرة، و فدددن  فوددد  فبطاادددالت لوالبيدددال القب دددالدو  
 .والووالوو  والا الاو  والةافو 

ول شدددم  ن عفدددالد الةفاوددد  الدااوفالودددو  ىدددو ال دددال ت االلفيفددد  والفراددد  ايدددال،  ي 
وفن ات ادالن امطاللد  الواضدل  عادو فدال ااغبدو  ، دابيال البن وذو  وىو الرووس  و الو ور

فدن بطدور ونشدالط اقبضدبيفال فيفدالت  مو الدااوفالوو  اي عيدد الرودوس الردروت فلفدد
وااوويال فوبوًى فب دفاًل وابوالع فيفالبيال اي عيدي الدول  الةراو   ،بااوغ الروالل  ونشرىال

 .وددوس  و الودد وراموددالفو  اافددوي والةاالوددي ب بضددي فنددال اللالطدد  افدددلولت رافدد  الر 
فدن ع ددد  دداح  ،االلرودوس وةنددي ر داًل وروددس اددون فاردون  و فودد ولون ادي  فددور خال دد 

وردددون اوددددو  دددد الت فةروادددد  ب ىادددو لان ددددالح اددددي  دام ىددددذه  ،ىدنددد   و ادددددام  و بلددددالل و 
.  فدددال الودد ور ا ددد اب  ددت فةظدددت مٗواوفاددس الفروددس رأندددو ىددو ووبلدددث االوددفو ،الفيفددالت

رم و ود ر ادون ال دوت إذا   داح اودنيت والود ور الرودوس الفةال ت عاو انو فن ال ذر وو 
 .م٘والف اح اون قوفون

اي عفادو الووالودي والدااوفالودي وودال س  مووقد اعبفد الرووس الرروت فلفد 
راللروددال س والفلالدادددالت الشخ ددو  وال ددروم والوادددال ي  ،اب ددالس وب ددالوض وبةدددالون عدددة

لفاةددددواون والودددد الرات لنشددددر والفةالىدددددات واالددددال  والفدددد بفرات، اددددت إروددددالس الروددددس وا
 .مٙورواللبو
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اابددد ت الودد الرات اموددالفو  ااو ددالد الروددس الددذون لفاددوا روددال س الروددوس الرددروت 
ورالندددت الوددد الرة ااولدددو ادددي الودددن  الاالنوددد  قادددس الي دددرة فددد   ،إلدددو الفادددوم موفلفدددد 

الفيددال رون إلددو اللاشدد  فددن الفوددافون اددي الي ددرة ااولددو إلددو الن الشددي فاددم اللاشدد ، 
 ،ىددو  ة ددر اددن  اددي طاللددب مون  فوددر الفيددال رون وودد ور الروددوس الرددروت فلفددد ورددال

 .ا ددد اةددث الناددي فدد   ة ددر إلددو الن الشددي روددالل  رقو دد  ااودداوب ودددعوه اويددال اموددالت
عفدددرو ادددن  فوددد   موورالندددت الوددد الرة الاالنوددد  إلدددو الن الشدددي عنددددفال  رودددس إلودددو النادددي 

 .مٚوي رة، االوات الن الشيالضفري ودعوه اويال لإلوالت الون  الوالدو  لا
الووالودددددو  والدااوفالودددددو   موإن اودددددبةراض  نشدددددط  الرودددددوس الردددددروت فلفدددددد 

رودالم  وووال س الب الس االلدوس اا ناو  والددووالت والب فةدالت الةراود  لنشدر امودالت وام
 وس الدول  ال دودة واخبوالر و را و وواوده وال  الت البدي ردالن وبلراىدال ادي اخبودالرىت، 

عا روددد  ندددالدرة و دام دااوفالودددي وفراودددفي فبفودددز فيدددد لااندددالم الووالودددي ورشددد  لندددال عدددن 
،  و ووالود  مٛووالدااوفالوي الفبفوز الذي بفاس اي عفس فن باةو فدن الخا دالم الراشددون

خا ددالم الدولدد  الةراودد  اموددالفو  البددي ااغدددت فوددبوى راوةدداًل لددالااًل االمضددالا  والابردددالر 
 ،و روددوت  عددرا  وب اللوددد لاةفددس ،فراوددت وقددد  دداللات ذلددم النشددالط ف فوعدد  .والب دوددد

ارددددالن ىنددددالم البددددرات لانددددود الفةالىدددددات وانددددود ال دددداح، وقددددد رددددالن ىنددددالم البددددرات لانددددود 
إذ ابخذ الرووس خبفاًل روفواًل فبفوزًا  ،موالفةالىدات بخبت اخالبت الرووس الرروت فلفد 

عدداله اوددت لفددس عاددالرة وفلفددد روددوس اةم فل ددورة وفربادد  عفودودداًل   ،فوددبدورًا فددن اضدد 
وددةد  مٓٔو. وردالن وربددب لدو رباددو خاللدد اددنمٜوواةم وبادوه اوددت وفلفددم اددي الودطر الااللددث

ان الةالص وفةالوو  ان  اي و والن، اي لون رالن وربب لو الولي عاي ان  اي طاللب 
رباددددو  موووددددذرر  ن عدددددد الربادددد  الددددذون رباددددوا لاروددددوس فلفددددد  .وعافددددالن اددددن ع ددددالن

وقدد ربادت رودال س  .مٔٔوولي اادغ  راةد  و راةدون  دلالاوالً وفوااو و وعيوده وفنيت ربا  ال
الروددوس الرددروت اددالللار ااوددود عاددو ال اددد، وا اددت فددن ق ددب فوددنن، وادداللخط الةراددي 
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. مٕٔووىددو خددالس فددن الددن ط وعالفددالت ااعددراب ،الاوددوط الشددال   آنددذام اددي فردد  والفدوندد 
 .وفال وزاس اةض ىذه الروال س فو ودًا اي فبالل  دفشي ولاب واوبالناوس

واباةدوا  وداللواو  ،موول د ودالر الخا دالم الراشددون عادو خطدو الرودوس الردروت 
وبةاللوفدددو ادددي الووالوددد  والدااوفالودددو  واللدددرب وطدددوروا اويدددال الودددب ف بضدددوالت بووددد  

وردالنوا  فوةداًل ود ارون الودات والةفدس الدااوفالودي اليدالدت  ،الدول ، ووا داوا فيدالت الددعوة
الدول  اافوود  ا دد شديدت ىدذه الدولد  فبغودرات   فال اي عيد .واللرف  اي نشر الروالل 

افن الناللو  الةوررو  بوا ات فيفالت  ،رالن ليال  ارىال اي بطور الففالرو  الدااوفالوو 
نشر الدعوة، واوبفرت ال بولالت اموالفو  لبو عددَّ الة در اافدوي ع در ال بولدالت 

 .مٖٔوالاالني
ةرودب دواوونيدال، وفةالل د  وقد رالن اىبفالت عاد الفام ان فدروان ااندالم الدولد  وب

 لددداث الضددطرااالت والاددورات اددي الةددراي والل ددالز، عددالفاًل فددن الةوافددس البددي نشددطت 
وقدددد ابودددفت  .ارالندددت الرودددس ببدددردد اوندددو واودددنيت ،الةفدددس الدااوفالودددي فددد   وراندددو الدددروت

ففددال وددالعد عاددو  ن  ،الةالقددالت فدد  الددروت اددي ىددذه ال بددرة ادداللبوبر والفنالوشددالت والغددالرات
ول  اافوو  فن نشالطيال الدااوفالوي ربادالدس الرودس والفيالدند  وبادالدس ااودرى، بوو  الد

االن الةرب رالنوا وب دفون شرقاًل إلو ال ون وورواون الروس  وضاًل، لوث  روس وداوفالن 
ىدددد قبواددد  ادددن فودددات الادددالىاي وددد ورًا عندددو لاددددعوة  ٜٙادددن عادددد الفادددم إلدددو ال دددون عدددالت 
 رودددس ىشدددالت ادددن عاددد الفادددم وددد ورًا عندددو  ودددفو  رفددال ،لإلوددالت، والفطاللاددد  اددددا  ال زوددد 

وان الةالقدالت قدد بلودنت ادون  ،ىد إلو الفام ال وني "ىدوان بودون "ٛٓٔواوفالن عالت 
. ولددت ب ب ددر فظددالىر الةفددس مٗٔوال ددالناون ففددال فيددد لبطورىددال اددي زفددن الدولدد  الةاالوددو 

ة ددد ر ،الدااوفالوددي عاددو الودد الرات ا ددد رالنددت ىنددالم ضددروب فددن اانشددط  الدااوفالوددو 
واوددب االس الفاةددواون ففددال وددالعد عاددو بطددور قواعددد البروددت  ،الفةالىدددات لا دداح والوددات
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وان ردالنوا قدد  م٘ٔووالاروبوروس، وفن اون بام ال واعدد ففدال ردالن وةدر  انظدالت والل الاد م
 .مٙٔووا وا إلوو فنذ ع در الرودالل 

فدس وقد اوبازت بوو  الدول  الةاالوو  نفو  يالز دااوفالوي فد  فدال وازفدو فدن ع
و  دددالت  ،و دددالر لاةدددالفاون ادددي ىدددذا الل دددس شدددأن ،وفبطاادددالت ورادددرت الوادددود والرودددس

اغداد فررزًا ووالوواًل ودااوفالوواًل فيفاًل، برددت اونو واون اللاش  والخدزر والااغدالر واليندد 
. وقدددد  دددداللات ىدددذه اللررددد  النشددددط  فدددن إروددددالس مٚٔووال دددون والدددروت الروددددس والوادددود
شط  واةاللوالت وففالروالت شرات  عراااًل وقواعد و نظفد  الو الرات واوب االليال ف فوع   ن

 .ورووفاًلم لبن وذ الووالو  الةالف  لادول  الةاالوو 
وبةددد قواعددد وآداب الودداوم  ددزمًا فيفدداًل اددي بل وددي  ىدددا  الدااوفالوددو  الةراودد  

 :مٛٔواموالفو  والبي بفاات اوفال وأبي
اةدث ايدت النادي  الردروت ون د ذلم اي فيفالت الود رام الدذون   الدعوة إلى اإلسالم -ٔ

إلدددو فادددوم الددددوس اا ناوددد  وفادددوم و فدددرام الةدددرب، بل و ددداًل افدددر اة  موفلفدددد 
 ويددددال الروددددوس ااددددغ فددددال  نددددزس الوددددم فددددن راددددم وان لددددت ب ةددددس افددددال ااغددددت  بةدددداللو ووددددال
 .مٜٔورواللبوم

 رالن ادام ااورى وباالدليت فن  ىت  ىدا  الدااوفالوو  الةراو  اموالفو .  الفداء -ٕ
 لواس الددوس البدي ووادد إلويدال الود رام لابةدر  عادو االدواس القب دالدو   اوبطالع -ٖ

 .والووالوو  والةوررو  والةافو 
 .اون الدوسوىو ىد  قدوت لوث رالنت الب الرة الفلور الر وس لاةالقالت   التجارة -ٗ
ورالنددت فددن  فادد   ىدددا  الدااوفالوددو  وفاالليددال الواضددح فددال  ددرى فددن   المحالفتتات -٘

 .رون الرشود وامفاراطور شالرلفالنلا  اون الخاو   ىال
 .الوبن الر وطاب الن دة والفدد -ٙ
 .لفس اليداوال -ٚ
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 .الووالط  والبواوي وام الح -ٛ
وولبالج  اوىال إلو الظيور  ،اخطا  اان  الفام بلبالج إلو و ور لاي  طمب الزواج -ٜ

 .افظير فن وخطب وده اعبزازًا افررزه واالانبو
 .طاب الب اود والب ووض -ٓٔ
 .امخاالر االل بوح -ٔٔ
 .الو الرات الا الاو  والةافو  -ٕٔ
 .البين   والبةزو  -ٖٔ
 .ع د اليدن  والفةالىدات وال اح -ٗٔ

ل ددددد عراددددت الدولدددد  الةراودددد  اموددددالفو   انددددالم بطورىددددال وابوددددالعيال بنظددددوت اادام 
الرودددفي عادددو فودددبوى الةالقدددالت الداخاوددد  ادددون الوددداط  الةالفددد  وودددال ر الفوددد ولون ادددي 

 ،ن ر س الواط  ونظرا و اي الدوس الف الورةالداخس وعاو فوبوى الةالقالت الخالر و  او
وقدددد وددددفوت ىددددذه  .عددددوة رالنددددت  و  ددددو   ف فوعدددد  فدددن ال واعددددد وااعدددرا  والب اللوددددد

ام دددرامات والةدددالدات والب اللودددد وال واعدددد واانشدددط  اللروفوددد  فندددذ شدددووعيال ادددي  ددددر 
ودت ولارودوت وىدي  فد  ر  .ع ر الدول  الةاالودو   واخدر ال درن الااللدث الي دري االلرودوت

ااوس وةندددي ف فدددوع الةدددالدات الفباةددد  ادددي ف دددالاالت الندددالس  و فةدددالفابيت ادددي  :فةنودددالن
والادددالني اةندددي  ،اا ناوددد  ETIQUETTEت ودددامبوروىدددي ب الادددس رافددد   ،شدد ون اال ددد 

 ،ف فوع اللب الم االلنالس اي  فور الووالو  وال والت ايال اي ف الاا  ر والم الدوس والفاوم
وور  ن فن الفاللظ شووع اوبةفالس  .مٕٓواا ناو  Protocolوىي ب الاس واروبوروسم 

والبشدددرو التم وفراودددوتم وىدددي  فددد  فرودددوت  لادللددد  عادددو ام دددرامات وفدددال وطادددي ل دددظ 
وقددد لادددت رافدد  وفراوددتم اددي الةددراي افو دددب  ،وعددالدات اللب ددالس والوددب االس والبودودد 

ت لبددددددس عادددددو ف فوعددددد  ال واعدددددد وام دددددراما ٕٓٓٓم لودددددن  ٕٙقدددددالنون الفراودددددت رقدددددت و
 .البنظوفو  ادًل فن راف  وبشرو التم
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إن فةنو الروت اي الاغ  ااار  و ا وبو  و فدال ل شدخص لدو فدن ا ادالر  و فدال 
ادت اودبةفات الرافد  ورودتم افةندو اافدر ف دالزًا ا ودس رودت لدو  ،ل ي ادي اارض فنيدال

ل وقددد ورد ادي وبددالج الةددروسم و دالس"  نددال  ربوددت فراوددفم  مٕٔوردذا  فددره اددو االربودت إفباددس
 .مٕٕو بخطالىال" وروت عاو رذا ربب

رالنت راف  بشرو الت قد شالعت اي  خروالت الدول  الةافالنود  واودبةفات لادللد  
وبوارابيدددال  قطدددالر عراوددد  عددددة، إذ رالندددت فودددبةفا  ادددي ف دددر وااردن  ،عادددو الفراودددت

والرافددد  ادددي اا دددس  ،والةدددراي ووورىدددال لادللددد  عادددو إ دددرام والاروبوردددوسم و والبرودددتم
شددب ت فنددو عراودد  فددأخوذة فددن ال ةددس وشددر م وف دددره وبشددرو م افةنددو عظددت الددذي ا
، ووددر إنيددال اددي  ددوغبيال وبشددرو التم ذات ف دددر بررددي، إذ  ن الف دددر اددي مٖٕووارب دد 

 .لرن ىذا ال ف  طرو   بررو   رت عاو رافالت عراو  راورة ،الاغ  الةراو  ل و ف 
والخا ددالم الراشدددون  مورددالن اخبوددالر الودد ور اددي زفددن الروددوس الرددروت فلفددد 

وردالن الرودوس  .ووبند إلو  ل  ااوفالن والش الع  وال ار وال ددرة عادو اللدوار مو
اروددًا اادورن  وإذا  ادردبت إلديَّ  موالرروت وبدوخو ادي الود ور ان وردون وودوفاًل فدن قولدو 

وبظير  ىت ىدذه ال د الت ادي بو دو  الخاو د  عفدر ادن  .مٕٗولون الو و لون الوتم
ي اخبوددالر الرودددوس و... وددد ذن لرددت او ددددت  لودددنرت اوددفاًل، اددداذا دخادددبت اددد موالخطددالب 

.. ورالنت  عون الفادوم بوداي إلدو ذوي .قّدفنال  لونرت و ياًل ااذا نط بت فوَّزْبُرْت  لونبرت
نفدال بو دب ذلدم اددي رودايال لد ال ودن ص اخبوالرىدال لظداًل فدن لظددوظ  الدروام فدن الرودس، وام

خ دداًل إلددو شددخوص راوددرة، ووشددر  عاددو باددم الرفددالس، وانيددال بن ددذ والدددًا إلددو  فدد  وش
.  فددال اخبوددالر الودد رام اددي زفددن الدولدد  اافوودد  مٕ٘والخاددي الفب دددو  لددو اددال بوب ددغرهم

واددي  ،لبددو ع ددر الففاللوددم ا ددد رددالن فددن ال  ددالت الف ّدفدد  عافدداًل واضدداًل اددي الف بفدد 
وددددالم ف دفدددد  ىدددد لم وددددأبي ال ضددددالة وال  يددددالم والةافددددالم والر وددددالم والو يددددالم واافددددرام ور  
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االلودد رام وخبددالرون  ،الفراوددت والددوزرام، وقددد وددبت الخبوددالر فددن الشددةرام وااطاددالم والب ددالر
 .مٕٙوفن اون  عظت ر الس الدول  انيت رفوز لفرالن  دولبيت اي الف بف  الدولي

وقددد رددالن الودد رام اددي الة ددر الةاالوددي وةددّدون فددن ر ددالس الدولدد  الراددالر ارددالنوا 
ال ضددالة زّودداًل روددفواًل لاظيددور ادداللفظير الال ددي ولابددأاور ليددذا وبخددذون راللخا ددالم والددوزرام و 

اددوفن واةاددون إلوددو افيفدد  دااوفالوددو ، وو دد  بددأاور اازوددالم اددي ال فددالىور اددي فوضددوع 
الب الس االل فالىور ادون لغ ، اوااوون الفالادس والةفدال ت الودود ذلدم  ن الادون الودال د 

. وردالن الادون مٕٚوودود، لودث رالندت اردبدو رودالم  موادي عيدد الرودوس الردروت فلفدد 
ااوددددود شددددةالر الةاالوددددوون الرودددددفي، والددددزي ااوددددود فددددن  فاددددد  الروددددوت الفرعودددد  ادددددي 

 .مٕٛوالدااوفالوو  الةاالوو 
ووفرننددددال فاللظدددد  البنظددددوت الةددددداللي الددددذي رالنددددت عاودددددو روددددوت الدولدددد  الةراوددددد  
 ،اموالفو  فن خالس بطوور نظالت الل الا  الفشالاو مدارة الفراودت ادي الوقدت اللالضدر

ذ رالنت فيف  اللال ب  شاو فال بردون افيفد  فود وس الفراودت اللداللي وفيفبدو الر وود  إ
االودددو  خادددالر الرعوددد  وعدددرض لال دددالت الندددالس عاودددو الودددب  بنظدددوت ف دددالاالت الخاو ددد  وام

وب رددد الف ددالدر  ،قواعددد و  ددوس  ىفيددال فةرادد  فنزلدد  فددن وروددد الف الاادد  وفررددزه ونودداو
قدددد ابخدددذوا ل الاددداًل  موخا ال دددو الراشددددون و  موالبالروخوددد   ن الرودددوس الردددروت فلفدددد 

 .مٖٓووور ان ف الدر ا يو  بن ي ذلم مٜٕوليت
وبن دددس اةدددض الف دددالدر عدددن اةدددض الفودددافون و ددد يت لال الاددد  اأنيدددال ادعددد  

. ولةدددس ادددي ىدددذا الفوقددد  فلالولددد  لودددباةالد اردددرة  ن مٖٔوودللددد  عادددو الُخدددوالم والبرا دددر
وان آادددر  ،ن وددديت عدددن الندددالس  مووالخا دددالم الراشددددون  موول دددب الرودددوس فلفدددد 

 .مٕٖوعنيت  نيت ابخذوا آذنون وابفوون لانالس امذن االلف الاا 
وبددذرر الف ددالدر البالروخودد  إن شددروراًل اللددالراي دخددس عاددو فةالوودد  اوددألو فدددن 

" وددال  فوددر الفدد فنون فددال ر وددت لددم ى ددوة قاددس ىددذه،  : نددت ؟ ادددىش الر ددس ا ددالس لفةالوودد 



 
 

656 

 

 لفراهيديجملة آداب ا
 ( السنة األوىل 2العدد )

آداب وقواصد  
 السلوك االجتماصي

 
 

 سعد سلمان صبداللهأ. م. د. 

 عدر  و يدم إذا  ،" إن فةرابدم فب رقد  :فةالوود ا دالس لدو  ،فاام ونرر فااي فن رعوبو"
ول  عات  ن ذلم الوت ىو ىذا  ،لضرت الو وه، و عر  اوفم اي ااوفالم إذا ذررت

. وفدن ال ددور االلفاللظد  ادي ىدذا الفادالس مٖٖوالو و، ادالذرر لدي اودفم ب بفد  فةرابدم"
وددس عادو إن الخاو   رالن وةر  بفالفاًل شدروم اللدالراي، ولردن ود اس فةالوود  عدن اودفو 

  دددوس ردددالن وناغدددي  ن وباةيدددال الر دددس ادددي ف ادددس الخاو ددد ، اودددذرر اودددفو  فدددالت الخاو ددد  
 .لوةراو الف اس

و دى بووددد  وددداطالت الخاو ددد  ادددي الدولددد  الةاالودددو  وفيالفدددو إلدددو ازدودددالد  ىفوددد  
الل الادددد  ووا االبيددددال ا ددددالرت فددددن الوظددددال   ااوالوددددو  الراوةدددد  وعظددددت قدددددر اللال ددددب 

. ورالن فدن  ىدت فدال وابدزت ادو اللال دب فدن ورودوتم  ل مٖٗووفوظ وو واللرس البالاةون لو
ودددددخس واللال ددددبم شخ دددداًل عاددددو الخاو دددد  إل اةددددد  ن ووددددبأذنو اددددي  فددددره، وان وخبددددالر 
ااوقالت الفنالوا  و ن وفوز اون خال   الخاو   وعالفبو وان وراعو العباالرات الووالوو  

الىس ادالمذن اوضددو  و ل وبشددد اللال دب فدد  الندالس اوضددو  لدي طاللدب امذن، و ل وبودد
، وعاودددو  ن وب ددددت ل دددالس مٖ٘ووقدددت الخاو ددد  اادخدددالس فدددن ل ولبدددالج الخاو ددد  إلدددو ل ال دددو

إندزاس الندالس فندالزليت " فد  فراعدالة  مٖٙوالنالس اةد ل وس امذن عاو فدرابايت وااللبددرو 
 لرس ف الت ف الس".

 :نظام األسبقية يف الدولة العزبية اإلسالمية
 إباالع نظالت ااوا و  ،اي عيد الدول  اافوو  اقبضو نظالت الل الا  الذي ظير

Precedence وف الاابددددو،  ، إذ لاددددد فددددن بربوددددب امذن االلدددددخوس إلددددو ف اددددس الخاو دددد
وقد  .واالل اوس واالللدوث عاو واي اعباالرات وب اللود وقواعد فةون  واي  وقالت فلددة

ردددون ىندددالم ردددالن فةالووددد  الخاو ددد  اافدددوي ااوس الدددذي  فدددر اانشدددالم نظدددالت الل الاددد   ن ب
اعباالرات وب اللود وباةيال اللال ب اي بنظدوت دخدوس الندالس عاودو لشدبو ااودراض إذ قدالس 
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فدددن ىندددال ادددالن  .مٖٚو"ا دددذنوا لاندددالس عادددو قددددر فندددالزليت ول وشدددغاني  لدددد عدددن رد الودددالت
 .بو ويالت الخا الم رالنت ااوالس اي برّون قواعد ااوا و  و  وليال وبطورىال

د  ن ر اددددون اوددددبأذنال عاددددو فةالوودددد  اددددأذن وفددددن البددددراث الةراددددي اموددددالفي ن دددد
ادددت  ذن لآلخدددر، اددددخس عاودددو، ا ادددس ادددوي  ،الددددىفال وردددالن  شدددر  فنزلددد  فدددن ا خدددر

ّندال لدت ندأذن لدو  : اللاو، ا الس لو فةالوو  " إّن اة  لزفنال بأدوارت، رفال  لزفندال رعدالوبرت، وام
ر  ورددالن وشددبرط اددي اللال ددب  ن وةدد .مٖٛوقااددم، ونلددن نروددد  ن ورددون ف اوددو دونددم"

وفددن ل وددأذن  ،فنددالزس النددالس و نوددالايت وطا ددالبيت، لرددي وددبفرن  ن وةددر  فددن وددأذن ليددت
وذات ودددوت وقددد   .واللال دددب وخادددر الخاو ددد  والخاو ددد  ىدددو الدددذي ودددأذن  و ل ودددأذن .ليدددت

االنددد  ادددن قدددوس وفلفدددد ادددن ااشدددةث اادددالب فةالووددد  ادددأذن لأللنددد ، ادددت  ذن لادددن 
ودخدس قاادو، اافدال راه فةالوود  وفدو ذلدم ااشةث، اأورع اي فشدوبو لبدو ب ددت االند  

ندال رفدال  ،واة إني فدال  ذندت لدو قاادم و ندال  رودد  ن بددخس قاادو :و لن و االلب ت الوو ا الس وام
. مٜٖوناي  فدوررت ردذلم نادي آدااردت ول وزودد فبزودد ادي خطدوة ال لدن ص و دده ادي ن ودو

 :أبيووفرن باخوص ااوس البي ب وت عاويال قواعد ااوا و  فن خالس فال و
 عطددو اافووددون اددت الةاالوددوون فرالندد  فب دفدد  لددذوي قراددالىت، ارددالن ودد ذن   القرابتت  -ٔ

ليت قاس وورىت، ووب در ولي الةيد الفربا  ااولو اي امذن، ات وأبي اةدد ىد لم 
 .مٓٗو انالم الدعوة عند الةاالووون

ذ ورون ال روشّوون واخال د  اندو ىالشدت، وىدت خودالر الةدرب فدن   النسب والشرف -ٕ وام
ا دددد ردددالن لفدددن لدددت وةدددالدظ الوددداط  فدددنيت لظدددوة  ،ال رادددو لألفدددووون والةّاالودددوونذوي 

و وددددا و ، وىدددد لم رددددالنوا فددددن خال دددد  الخال دددد  ارددددالن الخاو دددد  وددددأذن ليددددت اولدددددايت 
ووراعدو ردذلم  ،، ولا لالا  و انال يت اي  در الدول  اافوود   ودا و مٔٗووولداونو

م ادن فدروان ردس فدن إذ قددت عادو عادد الفاد ،مواب الس النوب االلرودوس فلفدد 
الل الج وفلفد ان اللن و ، اأذن عاد الفادم لفلفدد ادن اللن ود  قادس الل دالج، ادت 
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. وردالن فرددالن  اددوس اافددرام وو دوه الاوددت اللددالرت عاددو مٕٗو ذن اةدد ذلددم لال ددالج
 .وفون الخاو  

  ددلالب الشددأن وو ددوه ال اال ددس الةراودد  الراوددرة وراددالر فددوظ ي الخالادد ، ردداللوزرام  -ٖ
 .الم الدواوون، ورالن فرالن  اوس ى لم عاو ووالر الخاو  والربالب ور و

رادددددالر الودددددن، إذ  ن لاودددددن  ىفوددددد  ادددددي نظدددددالت ااودددددا و  فراعدددددالة لاب اللودددددد الةراوددددد   -ٗ
اموالفو ، ولفال و ده الخاو   اي ف اللوبيت فن فبة  و خاالر طرو   وب را  ور ي 

 .ل و  ولبال و لافشورة
 .وبأاورىت وفنزلبيت ال بفالعو  ال ضالة وال  يالم والشةرام  وا و  لفرالنبيت -٘
رالنددت ىنددالم  وددا و  فطا دد  لافدد ّذن وطددالري الاوددس للال بددو، و دداللب الاروددد فبددو  -ٙ

 .مٖٗووفن ولفس فةاوفالت ل بلبفس البأخور ، الم
واددي لاللدد  بوددالوي طدداللاي امذن اددي العباددالرات الفددذرورة اوةطددو العباددالر ااوس  -ٚ

 .مٗٗولانوب، ااذا بوالووا اوو اااون، ااذا بوالووا اوو اّضس  ىس اادب والةات اويت
إذ وب دددددت لاخاو دددد  الضددددةو  وااعرااددددي  ،اددددت وددددأبي اةددددد ىدددد لم الةالفدددد  فددددن النددددالس -ٛ

 .م٘ٗولال  وال اي والفر ة، وفن ل  لد لو ورس  اللب 
 ةدس لدو افبودالزًا ادي فدنح  ودا و  لفةالرادو  ،ورالن لالال دب ندوع فدن الب ددور لفرالنبدو -ٜ

 .مٙٗواةات الخاو   وفواا بو
وقددد ورددون اددون لضددور ف اددس الخاو دد  فددن و ددد اددي ن وددو فددن ف وفددالت الةددزة 

وقد ورى ادي الب درب الشددود فدن الخاو د   ،والرراف  فال وغنوو عن ااوا و ، اوبنالزس عنيال
د وة ددب الن ددرة،  و إنددو ل ولددب  ن ورقددو إلددو فربادد   و فرالندد  قددد وبخاددو عنيددال  و فددال قدد

إذ  اددس عاددو اارض اةدددفال  ،وطاددب فنددو البنلددي عنيددال، رفددال اةددس االندد  اددن قددوس
اددي  :اوددألو فةالوودد  ادي ذلددم ا ددالس ، شدالر إلوددو فةالوودد  ادأن و اددس عاددو الوودددالدة ا النادو

وودالد، وا ةدس اوندم واوندو ف ةدد ر دس  و ف اللو  الواطالن ل ب اس لدو عادو ادراش ول 
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ر اون، االّندو عودو  ن ودأبي فدن ىدو  ولدو ادذلم الف ادس فندم اب دالت لدو، اوردون قوالفدم 
 .زوالدة لو ون  الناًل عاوم "، اأع ب فةالوو  الرفبو ورق  رالفو

 فددال  وددا و  الودد رام الفوادددون فددن دوس إوددالفو  الددو الخاو دد  اايددت  وددا و  ب ددوت 
ادددت شدددأن الوددد ور  ،خاو ددد   و الوددداطالن الدددذي  واددددىت  ي وف الفدددومعادددو  ودددالس وشدددأنم ال

وعادددو وادددي ىدددذا ا دددد ردددالن وددد رام الخا دددالم وبفبةدددون  .ن ودددو وفدددال وبفبددد  ادددو فدددن  ددد الت
 .مٚٗواأوا و  عاو فن وواىت

 :نظام املزاسالت والوذائق الزمسية
ولت برن الفراوالت والواال ي الروفو  زفن الدول  الةراو  اموالفو  افةزس عن 
ف فوع  ال واعد وام رامات البنظوفو  وااواللوب وبواوس ااودا و  وااعدرا  والب اللودد 

 موا دددد اودددبةفس الرودددوس الردددروت فلفدددد  .الوا دددب فراعالبيدددال والاروبوردددوس والبرودددتم
وقددد اوددبةفاو فددن اةددده الخا ددالم  ،خددالبت شخ ددي فربوادداًل عاوددو عاددالرة وفلفددد روددوس اةم

إذ ابخدذ ردس  ،م اافدووون والةاالودوون  فوةداًل رالندت فخبا د ولرن  خبالت الخا دال .الراشدون
اددن ش خددالبت  ،خاو دد  خالبفدداًل ولفددس فوعظدد  خال دد   و شددةالرًا خال دداًل وددن ش عاددو خالبفددو

 فال ن ش خالبت  ،ون ش خالبت وزود رالن وإنفال الدنوال ورورم م،فةالوو  رالن ول قوة إل االة
.  فال مٛٗوروان وآفنت او فخا اًلمفروان ايو واة ا بي ور ال يم وخالبت عاد الفام ان ف

الخا ددددالم الةاالوددددوون ااددددت وخبا ددددوا اددددي ىددددذا ال النددددب فدددد  فددددن وددددا يت ا ددددد ابخددددذ الخا ددددالم 
الةاالودددوون رايدددت خالبفددداًل  و ااندددون  و االاددد  خدددوابت فن وشددداًل عاويدددال فردددالن ال دددص فدددواعظ 

 ،، االلخاو ددد   ادددو الةادددالس ردددالن ن دددش خالبفدددو واة ا ددد  عادددد اة وادددو وددد فنممٜٗووشدددةالرات
ون ددش خددالبت الفيدددي رددالن  ،رددالن خددالبت الفن ددور ولفددس ن ددش خددالبت  اددي الةاددالس ن وددوو 

ون ش خالبت ىالرون الرشدود وادالة وادي ىدرونم ون دش الادالني  ،واة ا   فلفد واو و فنم
 .مٓ٘وول الو إل اةم ون ش االلث ورن فن اة عاو لذرم
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و واوددط  ورددالن اللال ددب عن ددرًا  والوددواًل اددي خددط وددور فراوددالت الدولدد  ا دد ب
ورددس فددن الرالبددب ور ددوس  ،الب ددالس ااولددو اددون الخاو دد  الددذي ب دددر الروددالل  االوددفو

و ور دددوس دودددوان الخدددالبتم الفوددد وس عدددن بواودددي  ،دودددوان الرودددال سم الدددذي ونشددد  الرودددالل 
ورالندددت  .الرودددالل  واللب دددالظ انودددخ  فنيدددال اةدددد بغاوددد  النودددخ  اا ددداو  وخدددبت الغدددال 

ن رالنددت فيفدد  ر ددوس دوددوان الخددالبت ىددي خددبت ظددر  الروددالل  بلفددس خددبت الخاو دد  اددي لددو
الرودددالل  ولدددوس خدددبت الرودددالل  ن وددديال ورالندددت وظو ددد  دودددوان الخدددالبت نودددل  وافدددر الخاو ددد  
وددداع نوددخ  فنيددال اددي الدددووان اةددد  ن ُبلددزت النوددخ  اا دداو  اخددوط وُبخددبت  وروددال او وام

ل وضد   . وفةندو ذلدم  ن ر دوس دودوان الخدالبتمٔ٘وااللشف  وبخبت اخبت  داللب الددووان
نفدال عادو والايدال ايدذا لدوس فدن فيدالت دودوان  خبت الخاو د  الخدالص عادو ندص الرودالل  وام
الخالبت االلخبت لخرالت ورو  الروالل  والل الظ عادو فلبواىدال فدن إطدالع لالفايدال واودو  و 

 .البفالس بغووره
ولاددد لنددال اددي ىددذا الف ددالس  ن نددذرر  ن راددرة الودد رام والروددس فددن دوس فخبا دد  

لةالقدددالت الدااوفالودددو  وبةددددد  وراضددديال وفيالفيدددال  و ادددت العبفدددالد عادددو الاغددد  وبووددد  ا
وقد اد  نشدالط البر فد  ادي الدولد  الةراود  امودالفو  فندذ بةرودب الددواوون ادي  ،البر ف 

وقددد بطددور العبفددالد عاددو البر فدد  اددي  خروددالت الة ددر  .مٕ٘وموعيددد الخاو دد  عفددر 
إذ اروددوا لاةفددس اددي  ،دااوفالودديلبددو رددالن ىنددالم برا فدد  فخب ددون االلةفددس ال ،الةاالوددي

ورددالن اةضدديت  ، وددالت ااوددواوون والففاللوددم اددي دوددوان الودداطالن اددي البشددرو الت والفراوددتم
ولضدفالن دقَّد  البر فد  ردالن وبةدالون عادو فيفد  البر فد  لاود ور  .مٖ٘وولودن عددة لغدالت
 وو دد  الاددالني  فوندداًل عاوددو، ورددالن وشددبرط ،وبددر ت  لدددىفال رددالت الودد ور ،الوااددد فبر فددالن

 .مٗ٘واويفال  ن ورونال فوافون
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وبشددور الف ددالدر إلددو  ن ىنددالم خ ددال ص  ودداواو  لاروددال س الدااوفالوددو  زفددن 
 :الدول  الةراو  اموالفو  وفرن إو الزىال اوفال وأبي

رالندددت الرودددال س الناووددد  ورودددال س الخا دددالم الراشددددون وخا دددالم الدولددد  اافووددد  و ددددر  -ٔ
اوالط  اي البةاور ف  بواار االود  الدول  الةاالوو  بفوس إلو امو الز والوضوح وال

البةاور و فاللو والدخوس إلو الغرض ااوالوي فن الروالل   و فوضوعيال فن وور 
 .م٘٘ولذا رالنت  ارالرىال ف يوف  وفةروض  اشرس دقوي ،بفيود

 ،رالن الخا الم لبو عيد عاد الفام وىت ا لالم ااغالم وفاون عادو الرباد  رودال ايت -ٕ
وافددرور الددزفن اخب ددت ظددالىرة امفددالم  .  اويددالابظيددر افرالنددالبيت الاالوودد  واضددل

 .مٙ٘وعاو ربالب الدووان ابفبةوا االلوب اللو 
ادددي الة دددر الةاالودددي الادددالني  خدددذ الربدددالب ورادددرون فدددن الوبشددديالد ادودددالت ال دددران  -ٖ

وقدد بدأبي ا ودالت ادي  ،الرروت ا دد ب دبح الرودالل  افدال ونالودب فوضدوعيال فدن ا ودالت
وقددد وبخادس الرودالل  شديم فدن الشدةر ففددال   .لوالندالً وقدد ُبخبتدبت الرودالل  ادود    ،الفدبن

ورالن ذلم عاو قا  ف  ضرورة  ن ورون فدن شدةر رالبدب الرودالل   .ونالوب الووالي
إذ رددددددالن ففددددددال وةددددددالب وووددددددبي ن  ن ووبشدددددديد اشددددددةر فل ددددددوظ لاشدددددددةرام  ،ن وددددددو

 .مٚ٘وا خرون
 خدددذت بنلودددر قادددواًل  ددد    ،نبو ددد  بندددالاس الربدددالب مظيدددالر ادددراعبيت ادددي امنشدددالم -ٗ

ووفردن  ،الز اي الروال س، إذ فدالس الةدودد فدنيت إلدو ندوع فدن البة ودد وامطندالبامو 
ان وافدددس ذلدددم ادددي رودددال س الةدودددد فدددن الربدددالب الفةدددرواون ادددي الة دددر الةاالودددي 

 .مٛ٘والاالني
اددداذا فدددال بةادددي فضدددفونيال الددددث  ،رالندددت الرودددالل  بخدددبت افدددال لدددو عالقددد  افضدددفونيال -٘

قدددددد ُبخدددددبت الرودددددالل  االللفدلددددد  و  .فودددددب ااي  و بوقددددد  خبفدددددت اةادددددالرة وإن شدددددالم اةم
 .مٜ٘وواللواا 
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 :االجيكيث يف السنة النبوية الشزيفة
الفطيددرة، فةادددراعن  امودددالت اددي الوددورة بوروددتمإو مو ددد عافنددال روددوس اة ل

 :مٓٙوذلم اي  فا  فن االالدوث فنيال و و زىال
 :تيكيت التحي إ

 . ب واوهماأادوا الوالت قاس الرالت، افن اد  االلرالت اال وإذا الب وبت 
 :إتيكيت المصافح 

لودث  ن  ، ن و برقدالنم وفال فن فوافون واب والن اوب الالالن إل و در ليفدال قادس
 ،الا ددد  واللبدددرات و اللدددب  :شخ دددون ىناللدددم ادددالث  شدددوالم ب ادددر عادددو عالقددد  ادددون
وقددد وبةددر  .ااخددر عاددو ىددذا الشددةور وب ددراالت الشددخص ىددي البددي ب اددر الشددخص

الفبةالر  عاوو  وضال،  ن الضو   وفن.لف الال ا خرون عاو شخ وبم فن خالس ا
 فلر ددال لالبوروددت والاروبورددوس الفضددو ، و ل  عباددر خرقددال ل وفددد وددده االلوددالت قاددس

اودب االس لود رام الددوس ااوراود  ال ددد،  االلنوا  إلو الروفوون، وقدد  قدالت شداله إودران ل دس
 وفدال  ن انبيددت ،شدداله ودده ول لاودالت قادس  ن وفدد ال الود رام ودده و اندالم الودالت، فدد  لددد

 .فغالدرة الاالد والةودة إلو وطنو الفأدا  لبو طاب فن ىذا الو ور
 :تيكيت المحادث إ

 والراف  الطوا   دق م
وخودر الردالت فدال قدس  .فدن ودفة  ردس وا ال، و يفد مورالن رالت رووس اة 

ذا  ردت  ن برون فيفال اةاودم  ن عدن  فيبفدال، طرو د  رالفدم ىدي بةاودر بردون ودس، وام
 ،وردس شديم فدن شديم، والااالقد  فيفد  شيم فن رس شيم، شخ وبم وا الابم،  عر 

 .الرالت ولون البةاور فيفال  وضال وان
 ن فادم فدن الفادوم لادت ذات ودوت ادأن  ودنالنو رايدال وفن البراث امنوالني ن د 

 ،وفوبددون قااددم لأللددالتف ا ددالس لددو:  ن  فودد   قراال ددم وطاددب ف وددرا ،اددأنزع  بوددالقطت
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 ،لبدو  دالم الااللدث ،ن دس ال دوس، ا بادو الفادم ا دالس ،آخر فام، ات  لضر ف وراا باو ال
ا دال زة  األودن الفادم إلودو ، طوس  قراال دم عفدرا  ن شدالم اة بةداللو فولي ا الس: إنم وال

 .الةات  ن فضفون ا رام الاالا  والد ف 
 :إتيكيت الزيارة

 ب ففشدددددالمزار  خدددددال لدددددو ادددددي اة ندددددالداه فندددددالد ادددددأن طادددددت وطدددددال وفدددددن عدددددالد  و
 .فنزلم وباو ت فن ال ن 
 :اتيكيت المهج 

 .قرآن رروت چٿ     ٿ   ٹ    ٹ          ٹ  چ 
 :إتيكيت البشاش 

 م. خالم او و طاي إن فن الفةرو   ن با وو
 إتيكيت االستئذان 

  مب  مبی  ی  ی    یمب  مب  مب   مب  مب  مب  مب  مب  مب  مب  مب   مب  مبچ 

 قرآن رروت چ   مب
 :مإتيكيت قواعد السال

 الفالشددددي، والفالشددددي عاددددو ال العددددد، وال اوددددس عاددددو الراوددددر وووددددات الرارددددب عاددددو
 .الراورم وووات ال غور عاو

 :إتيكيت الهدي 
ودال س البةاودر عدن فشدالعر الب ددور اليدود  فدن  ىدت و لودث ُبةدد   بلدالاوام وبيدالدوا

 ولخبوالر ،فن الفشالرس وال دفالت ف  ا خرون وىي ف بالح لس الراور واللب امع البو 
 . وضال قواعد و ابوروت اليدو 
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 :إتيكيت تقديم الورود
اانو خ ود  الفلفدس طودب الرا لد م ولب ددوت  ،اال ورده وفن عرض عاوو رولالن
ورود، ايدي بةندي الفدوت،  اال ب دت خفدس ،اي ال ون الورود ابوروت  وضال، ااذا رنت
ذا رنت اي الوالاالن، اال ب دت ول ويددي شدالب ايي بةني الفوت  وضدال،  ،ف     ورودا وام

 .فةنال لفوت بلفاو فن ابالة وردا، لفال
 :إتيكيت زيارة المريض

شدددو ال وىدددو  دخادددبت عادددو الفدددروض، ن ودددوا لدددو ادددي اا دددس، اددداذ ذلدددم ل ودددرد إذاو
 مالفروض وطوب ان س

قددالس:  !بةدددني وددال  ادن آدت، فرضددت ولدتووان اة عدز و ددس و دوس وددوت ال والفد : 
فدرض ااددت  االنددالً  الس:  فددال عافدت  ن عادديودالرب، رود   عدودم و نددت رب الةداللفون؟ قد

 مبةده؟  فال عافت  نم لو عدبو لو دبني عنده؟
 :األناق  إتيكيت

 .چڤ        ڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٹڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ     پ  پ  ٹ   ٹ    ٹچ 
ردي  بددقي ادي اخبوالرىدال لوودت اانالقد  االلفوضد ، االلشخ دو  اانو د  ىدي البدي

إن الفوضد  والاددون  .الزوند  اودالط  وعدددت الفااللغد  اديوببفودز االل ،بردون فودب ا  الودف 
االدددوان الفردوددد  ادددي  لبدددبخاص فدددن الودددنوي خدعددد  بفالروددديال عاوندددال ف دددالن  الفالادددس

إل وا يدالت ا دالا  خ ود   فن الب اللو  واازوالم فدال ىدي فخالزنيال، ات  ن الفو   الغروا 
خدرج فدن بلبيدال و  فل ورا خا  الوبالر، ا د ب ا ت ال ف الن لبو   اح الرت بلرريال
الفزودد فدن ىدذه الب داللو  ادي  وىندالم ،ااردا  و نلودر الانطدالس فظيدرا  دزم فدن ،الاطن

 .)طرو يال إلو ااوواي والفوبيام
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 :إتيكيت الموائد
 .ماوفونم ورس ففال واوم وال والت وت اة ورسو

 :اتيكيت كبار الشخصيات
 م.قوت اأررفوه إذا  بالرت رروتو

 :إتيكيت عدم الغضب
 )إنفال الشدود الذي وفام ن وو عند الغضب ،اخاالل ر  لشدودلوس ا(

 :االبتسام  إتيكيت
 .)باوفم اي و و  خوم  دق (

 :الشكر إتيكيت
 .)فن لت وشرر النالس لت وشرر اة عز و س(

 :المواعيد إتيكيت احترام
ذا   بفدددددن ،آوددددد  الفندددددالاي ادددددالث( ذا وعدددددد  خاددددد  وام  )خدددددالن إذا لددددددث ردددددذب وام

لودالس ول دوي وبطاةدالت هاعبادالر إذا وض  رس إنوالن اي  ذلدم  ادان ،ا خدرون شدةور وام
 .روتوبوفاس الاداو  ال لول  ا وس اا

 :التواضع إتيكيت
  مب          مب  مب  مب  مب  مب  مبی  ی  ی      ی    مب  مب  مب     مب  مبچ 

 قرآن رروت چ  مب  مب
وفدددال   فدددس  ن  ،الاودددالط  دودددبور البورودددت، االل فدددالس ورفدددن ادددي الاودددالط  د  بةددد

و قوالدددو و  اةاللدددو  وادددي بةالفادددو ادددي ب دددراالبو وشخ ددوبو رقو ددالً  ون امنودددالن اودددوطالً وردد
 عادو  إذا  راد  ن وةادوا ،رفد   دونو  ب دوس: والر دس الةالقدسوىندالم ل .وفالاودو و زونبدو

ذا  راد  ن وب دددد خا يددددت،  ل بددددرى  ن  ن وددددو رىت  ةددددسدالنددددالس وضدددد  ن وددددو  ودددد ايت، وام
 ).بةاوىال ن ف الت ال داوس البيف الالالر و اانيالر رو  ببا و ال زو 
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 اهلوامش:
                                                      

 .ٕ،ٖ،ٗ،٘وورة الل رات ا و   مٔو
 .٘ٙٔوورة اانةالت ا و   مٕو
 .وورة الف الدل  مٖو
، اوددددروت، دار ٔد.  ددددالح الدددددون الفن ددددد: الددددنظت الدااوفالوددددو  اددددي اموددددالت، ط  مٗو

 .ٖٔد  ٕٔص  ،ٖٜٛٔالربالب ال دود، 
وفن  ىت بام الفةال ت  ن د فال وأبي:  ال وروز آاالدي: ال دالفوس الفلدوط، اودروت،  م٘و

، فددددالدة وودددد رم . ااددددن فنظددددور: لوددددالن الةددددرب، اوددددروت، دار ٜٛٚٔدار ال رددددر، 
. إاددراىوت فدددرور: الفة ددت الووددوط، ال ددالىرة، ف فدد  فددالدة وودد رم ،ٜ٘٘ٔ ددالدر، 

 .فالدة وو رم ،ٜ٘ٛٔالاغ  الةراو ، 
 . ٖٔ، ص ٜٛٛٔفلفد البالاةي: الو الرات اي اموالت، ال الىرة، فربا  فداولي،  مٙو
، ٜٜٛٔفلفود شوت خطالب: الو الرات الناوود ، اغدداد، الف فد  الةافدي الةراقدي،  مٚو

 .ٙٗص 
رفضالن ان زور: الةالقالت الدولود  ادي امودالت، انغدالزي، الددار ال فالىورود  لانشدر  مٛو

 .ٓ٘ٔ، ص ٜٜٛٔوامعالن، 
 .ٖ/ٙ، ٕٖٜٔاان راور: الاداو  والنيالو  اي البالرول، ال الىرة، فطاة  الوةالدة،  مٜو
، ال ددددددالىرة، فطاةدددددد  ٔفلفددددددد اددددددن عادددددددوس ال يشددددددوالري: الددددددوزرام والربددددددالب، ط  مٓٔو

 .ٕٔ، ص ٖٜٛٔف ط و الاالاي اللااي، 
، عفدددالن، دار زىدددران، ٕد. فلفدددود خاددد : الدااوفالودددو  النظروددد  والففالروددد ، ط  مٔٔو

 .٘ٗ، ص ٜٜٙٔ
 .٘ٗالف در ن وو، ص  مٕٔو
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 .ٜٗص ،ٜٛٛٔ،فداولي فربا  ،ال الىرة ،اموالت اي الو الرات :البالاةي فلفد مٖٔو
 دار ،اودددروت ،ٔط ،امودددالت ادددي الدااوفالودددو  الدددنظت :الفن دددد الددددون  دددالح. د مٗٔو

 .ٜ-ٛص ،ٖٜٛٔ،ال دود الربالب
 ف الاابدو ونورودد فدن اأودفالم وةافدو الخاو د  ف ادس اادالب وردون فوظ  :اللال ب م٘ٔو

 . فرارزىت  ىفو  الوب ف اوو الو دخوليت وونظت
 ،اافدددددوي الة دددددر ادددددي امودددددالفو  الةراوددددد  الدولددددد  :موآخدددددرونو إادددددراىوت لاوددددد. د مٙٔو

 .ٜٚص ،ٕٜٜٔ،والنشر لاطاالع  الربب دار ،الفو س
 إلوددددالم دار ،ال ددددالىرة ،زعوبددددر عددددالدس بةروددددب ،الةددددرب لضددددالرة :لواددددون وووددددبال  مٚٔو

 .ٕٚٔص ،ٜ٘ٗٔ،الةراي البراث
 وودرو فال ودبور رودالل  ،الةالفد  الةالقدالت ضدوم اي الفراوت :خاوس عاالس االضس مٛٔو

 ،ٕٔٓٓعددالت اغددداد ا الفةدد  ا داب راودد  اددي امعددالت قوددت الددو قدددفتم فنشددورة
 .ٕٕٔ-ٕٓٔص

 .ٚٙا و  ،الفال دة وورة مٜٔو
، ٕىدالس ادن الفلودن ال دالاي: رودوت دار الخالاد ، بل ودي فوخال ودس عددواد ، ط  مٕٓو

 .ٙ، ص ٜٙٛٔروت، دار الرا د الةراي، او
 لفد ان عاي ال ا شندي:  داح ااعشدو ادي  دنالع  النشدال، ال دالىرة، الفطاةد   مٕٔو

 .ٚٓٔ، ص ٜٜٔٔد  ٖٜٔٔاافورو ، 
ىددد، ٖٙٓٔ فلفددد الفربضددو الزاودددي: بددالج الةددروس، ف ددر، الفطاةدد  الخورودد ، مٕٕو

 .فالدة وروتم
، فدددالدة ٜ٘ٛٔرة، ف فددد  الاغددد  الةراوددد ، إادددراىوت فددددرور: الفة دددت الوودددوط، ال دددالى مٖٕو

 وشر م.
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 الس الدون عاد الرلفن الوووطي: ال الف  ال غور اي  لالدوث الاشور الندذور،  مٕٗو
 .ٜٛ، ص ٜٔٛٔاوروت، دار ال رر، 

اللودددون ادددن فلفددددد  ادددن ال ددددرام: رودددس الفاددددوم، بل ودددي  ددددالح الددددون الفن ددددد،  مٕ٘و
 .ٚٗ، ص ٜٚٗٔر، ال الىرة، فطاة  ل ن  البألو  والبر ف  والنش

لوددددن اددددبح الاددددالب: ف وفددددالت الودددد رام اددددي اموددددالت، ال ددددالىرة، الف اددددس ااعاددددو  مٕٙو
 .ٙٗ، ص ٜٓٚٔلاش ون اموالفو ، 

، ٜٗٙٔالفدددد ادددن عادددي ال ا شدددندي: فددددار اانالقددد ، الروودددت، فطاةددد  اللروفددد ،  مٕٚو
 .ٖٖٕال زم الاالني، ص 

الخالاد  اافوود ،  طرولد  والنت ىالشت الواطالني: رووت دار الخالاد ، رودوت دار  مٕٛو
 .، صٜٜٓٔدربوراه ووور فنشورةم قدفت الو راو  ا داب ا الفة  اغداد عالت 

عادددي اددددن اللودددون الفوددددةودي: البناودددو وامشددددرا ، ال دددالىرة، الفربادددد  البالروخودددد ،  مٜٕو
 .ٜٕٛد  ٕٙٛ، ص ٖٜٛٔ

د.  ددددالي ال دددداللح: الددددنظت اموددددالفو  نشددددأبيال وبطورىددددال، اوددددروت، دار الةادددددت  مٖٓو
 .ٖ٘ٓ، ص ٜ٘ٙٔفالوون، لا

عاي ان فلفد الفالوردي: ن ول  الفاوم، بل وي فلفد  الوت اللددواي، اغدداد،  مٖٔو
 .ٖٓ٘، ص ٜٙٛٔدار اللرو  لاطاالع ، 

خاو   ان شاالب الة  ري اان خوالط، بالرول خاو   ادن خودالط، الن د  الشددر ،  مٕٖو
 .ٜٜ، ص ٜٚٙٔفطاة  ا داب، 

دار الربددددب الةافودددد ، عوددددون ااخاددددالر، ال ددددالىرة، عاددددد اة اددددن فوددددات ااددددن قبوادددد :  مٖٖو
 م.ٜٓ/ ٔ، وٜٙٛٔ
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طادددب  ددداالر فلدددس ال ندددالاي: رودددوت دار الخالاددد  ادددي الة دددر الةاالودددي ااوس،  مٖٗو
روددالل  فال وددبور وووددر فنشددورةم قدددفت إلددو راودد  ا داب ا الفةدد   ددالح الدددون 

 .ٕٔٔ، ص ٜٜٛٔعالت 
ل وي عاد الوالت ىالرون،  او عفرو عافالن ان الر ال اللظ: روال س ال اللظ، ب مٖ٘و

 .ٖٛٔ/ٕ، ٜٗٙٔال الىرة، فطاة  الخ ال ي، 
فلفددد اددن عادددوس ال يشددوالري: ربددالب الددوزرام والربّددالب، بل وددي ف ددط و الودد ال  مٖٙو

 .ٕ٘ٔ، ص ٖٜٛٔووآخرونم ال الىرة، فطاة  ف ط و الاالاي اللااي، 
 عاددي اددن اللوددون الفوددةودي: فددروج الددذىب وفةددالدن ال ددوىر، ال زا ددر، د. ن، مٖٚو

ٜٜٔٛ ،ٖ/ٖٜ. 
 .ٜٓ/ٔعاد اة ان فوات اان قبوا : ف در والاي،  مٖٛو
الفدددد ادددن فلفدددد اادددن عادددد رادددو ااندلودددي: الة دددد ال رودددد، ال دددالىرة، ل نددد  البدددألو   مٜٖو

 .ٜٓ/ٔ، ٜٖٜٔوالبر ف  والنشر، 
 .ٛٚىالس ان الفلون ال الاي: ف در والاي، ص  مٓٗو
ال ددواىر، ف دددر وددالاي، عاددي اددن اللوددون الفوددةودي: فددروج الددذىب وفةددالدن  مٔٗو

ٖ/ٜٖ. 
الفدددد ادددن  عدددات الردددواي  ادددن  عدددات: ربدددالب ال بدددوح، لوددددر آادددالد، دا دددرة الفةدددالر   مٕٗو

 .ٙٛٚ/ ٙ، ٖٜٗٔالةافالنو ، 
  اددددو ىددددالس الةوددددرري: ااوا ددددس، بل وددددي فلفددددد الوددددود الوروددددس، الفدوندددد  الفنددددورة، مٖٗو

 .ٜٔٔ، ص ٜٙٙٔنم، ود.
 دددددددر، دار اليدددددددالس، ود . تم  ر دددددددي زوددددددددان: بدددددددالرول البفددددددددن امودددددددالفي، ف مٗٗو

 .ٜٕٔدٕٛٔ/ٔ
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عاي ان اللوون الفوةودي: فروج الذىب وفةالدن ال وىر، ف در والاي، ص  م٘ٗو
ٖ /ٖٜ. 

 .ٜٔ/ٔاان عاد راو: ف در والاي،  مٙٗو
 .ٙ٘ٔد.  الح الدون الفن د: ف در والاي، ص  مٚٗو
دددد  ٕٚٚعادددي ادددن اللودددون الفودددةودي: البناودددو والشدددرا ، ف ددددر ودددالاي، ص  مٛٗو

ٕٛٔ. 
 .ٕٕٔد  ٛٔٔ/٘اان عاد راو: ف در والاي،  مٜٗو
 .ٖٔٔ/٘الف در ن وو،  مٓ٘و
د. عادد الةزوددز الدددوري: الدنظت اموددالفو ، اغددداد،  الفةد  اغددداد د اوددت اللرفدد ،  مٔ٘و

 .ٚٗٔ، ص ٜٛٛٔ
د. لودن إاددراىوت لودن و عاددي إاددراىوت لودن: الددنظت امودالفو ، ال ددالىرة، فربادد   مٕ٘و

 .ٓٚٔ، ص ٕٜٙٔالنيض  الف رو ، 
د.  ددالح الددددون الفن دددد: الدددنظت الدااوفالوددو  ادددي امودددالت، ف ددددر ودددالاي، ص  مٖ٘و

ٔ٘ٛ. 
 .ٗ٘ٔالف در ن وو، ص  مٗ٘و
وددالنت  ددواد رضددال: الروددال س ال نودد  اددي الة ددر اموددالفي لبددو الة ددر اافددوي،  م٘٘و

 .ٖٛٔ، ص ٜٓٚٔاغداد،  الفة  اغداد، 
 .ٕ٘ٔالف در ن وو، ص  مٙ٘و
ر: الرودالل  الةدذرام، بل ودي د. زردي فادالرم، ال دالىرة، إاراىوت ادن فلفدد اادن الفددا مٚ٘و

 .ٛد ٚ، ص ٖٜٔٔدار الربب لف رو ، 
 .ٜٖٔ/ٙالفد ان عاي ال ا شندي: ف در والاي،  مٛ٘و
 .ٜٕٙد  ٕٙٙ/ٙالفد ان عاي ال ا شندي: ف در والاي،  مٜ٘و
اعبفد الااللث اي بواوي االالدوث الناوو  الشرو   عاو الفة ت الف يرس ال الظ  مٓٙو

 .CDلدوث الناوي الشرو  ال
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 :مصادر البحد
 ، ال ددالىرة، بل وددي د. زرددي فاددالرم ، الروددالل  الةددذرام :إاددراىوت اددن فلفددد ااددن الفدددار -ٔ

 .ٖٜٔٔ، دار الربب لف رو 

 .ٜ٘ٛٔ ،ف ف  الاغ  الةراو ، ال الىرة، الفة ت الوووط :إاراىوت فدرور -ٕ

 .ٕٖٜٔ، لوةالدةفطاة  ا ،ال الىرة ،الاداو  والنيالو  اي البالرول :اان راور -ٖ

 .فالدة وو رم ،ٜ٘٘ٔ ،دار  الدر ،اوروت ،لوالن الةرب :اان فنظور -ٗ

 ،بل ودي عادد الودالت ىدالرون ،رودال س ال داللظ : او عفرو عافالن ان الر ال اللظ -٘
 .ٜٗٙٔ، فطاة  الخ ال ي ،ال الىرة

 ،نم.ود ،الفدوند  الفندورة ،بل وي فلفد الوود الورودس ،ااوا س : او ىالس الةورري -ٙ
ٜٔٙٙ. 

 ،فةيد الخدف  الخالر ود  ،اغداد ،إعداد عاد ال االر اليداوي ،روت والاروبوروسالب -ٚ
 .تم .ود

دا ددددرة الفةددددالر   ،لودددددر آاددددالد ،ربددددالب ال بددددوح :الفددددد اددددن  عددددات الرددددواي  اددددن  عددددات -ٛ
 .ٖٜٗٔ ،الةافالنو 

الفطاةدد   ،ال ددالىرة ، دداح ااعشددو اددي  ددنالع  النشددال : لفددد اددن عاددي ال ا شددندي -ٜ
 .ٜٜٔٔد  ٖٜٔٔ ،اافورو 

 ،ٜٗٙٔ ،فطاةددد  اللروفددد  ،الروودددت ،فددددار اانالقددد  :الفدددد ادددن عادددي ال ا شدددندي -ٓٔ
 ال زم الاالني.

ل نددد  البدددألو   ،ال دددالىرة ،الة دددد ال رودددد :الفدددد ادددن فلفدددد اادددن عادددد رادددو الندلودددي -ٔٔ
 .ٜٖٜٔ ،والبر ف  والنشر

 ٙ٘ٙد  ٕٚٗرووت دار الخالا  ادي الة در الةاالودي  : فس فلفد لون ال الاري -ٕٔ
 .قدفت إلو راو  اغ مفنشورة ووورراه ىد د  طرول  دربو 

 .تم .ود ،دار اليالس ،ف ر ،بالرول البفدن اموالفي : ر ي زودان -ٖٔ
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 ،ال الف  ال غور ادي  لالدودث الاشدور الندذور : الس الدون عاد الرلفن الوووطي -ٗٔ
 .ٜٔٛٔ ،دار ال رر ،اوروت

شد ون الف اس ااعاو لا ،ال الىرة اموالت، ف وفالت الو رام اي :لون ابح الاالب -٘ٔ
 .ٜٓٚٔ ،اموالفو 

 ،ال الىرة ،بل وي  الح الدون الفن د ،روس الفاوم :اللوون ان فلفد  ان ال رام -ٙٔ
 .ٜٚٗٔ ،فطاة  ل ن  البألو  والبر ف  والنشر

 ،الن د  الشددر  ،بدالرول خاو د  ادن خودالط ،خاو   ان شاالب الة  ري اان خودالط -ٚٔ
 .ٜٚٙٔ ،فطاة  ا داب

فربادد   ،ال ددالىرة ،الددنظت اموددالفو  :ت لوددند. لوددن إاددراىوت لوددن و عاددي إاددراىو -ٛٔ
 .ٕٜٙٔ ،النيض  الف رو 

دار  ،اودددروت ،ٔط  ،الدددنظت الدااوفالودددو  ادددي امودددالت :د.  دددالح الددددون الفن دددد -ٜٔ
 .ٖٜٛٔ ،الربالب ال دود

 ، الفةدد  اغددداد د اوددت اللرفدد  ،اغددداد ،اموددالفو  تالددنظ :د. عاددد الةزوددز الدددوري -ٕٓ
ٜٔٛٛ. 

 ،دولددددد  الةراوددددد  امودددددالفو  ادددددي الة دددددر اافدددددويال :د. لاودددددد إادددددراىوت ووآخدددددرونم -ٕٔ
 .ٕٜٜٔ ،دار الربب لاطاالع  والنشر ،الفو س

 ،دار زىددددران ،عفددددالن ،ٕط  ،الدااوفالوددددو  النظرودددد  والففالرودددد  :د. فلفددددود خادددد  -ٕٕ
ٜٜٔٙ. 

 .تم .ود ،فةيد الخدف  الخالر و  ،اغداد ،واوى الل ري .الدااوفالوو  والبروت -ٖٕ

 ،فةيددد الخدفدد  الخالر ودد  ،اغددداد ،ودداوفالن إعددداد لرفددت وددالفي ،دلوددس الاربورددوس -ٕٗ
 .تم .ود

الددار ال فالىورود  لانشدر  ،انغالزي ،الةالقالت الدولو  اي اموالت :رفضالن ان زور -ٕ٘
 .ٜٜٛٔ ،وامعالن
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 ،دار الةادت لافالودون ،اودروت ،النظت اموالفو  نشأبيال وبطورىدال : الي ال اللح -ٕٙ
ٜٔٙ٘ . 

دار الربدالب  ،اودروت ،ٔط  ،موالتالنظت الدااوفالوو  اي ا : الح الدون الفن د -ٕٚ
 .ٖٜٛٔ ،ال دود

 ،رودددوت دار الخالادددد  ادددي الة دددر الةاالوددددي ااوس :طادددب  ددداالر فلددددس ال ندددالاي -ٕٛ
روالل  فال وبور ووور فنشورةم قدفت إلو راو  ا داب ا الفة   الح الدون عالت 

ٜٜٔٛ. 

 .ٜٙٛٔ، دار الربب الةافو  ،ال الىرة ،عوون ااخاالر :عاد اة ان فوات اان قبوا  -ٜٕ

 ،الفربادددد  البالروخودددد  ،ال ددددالىرة ،البناوددددو وامشددددرا  :عاددددي اددددن اللوددددون الفوددددةودي -ٖٓ
ٜٖٔٛ. 

 ،د. ن ،ال زا دددر ،فدددروج الدددذىب وفةدددالدن ال دددوىر :عادددي ادددن اللودددون الفودددةودي -ٖٔ
ٜٜٔٛ. 

 ،اغدداد ،بل وي فلفدد  الودت اللددواي ،ن ول  الفاوم :عاي ان فلفد الفالوردي -ٕٖ
 .ٜٙٛٔ ،دار اللرو  لاطاالع 

 ،الروددال س ال نودد  اددي الة ددر اموددالفي لبددو الة ددر اافددوي :ضددالوددالنت  ددواد ر  -ٖٖ
 .ٜٓٚٔ ، الفة  اغداد ،اغداد

 طرولد   ،رودوت دار الخالاد  اافوود  ،رودوت دار الخالاد  :والنت ىالشدت الوداطالني -ٖٗ
 .ٜٜٓٔدربوراه ووور فنشورةم قدفت الو راو  ا داب ا الفة  اغداد عالت 

دار إلوالم البراث  ،ال الىرة ،عوبربةروب عالدس ز  ،لضالرة الةرب :وووبال  لواون -ٖ٘
 .ٜ٘ٗٔ ،الةراي

رودالل  فال ودبور ووودر  ،الفراودت ادي ضدوم الةالقدالت الةالفد  :االضس عاالس خاودس -ٖٙ
 .ٕٔٓٓفنشورةم قدفت الو قوت امعالت اي راو  ا داب ا الفة  اغداد عالت 

 .ٜٛٚٔ ،دار ال رر ،اوروت ،ال الفوس الفلوط :ال وروز آاالدي -ٖٚ
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 .،اغددددداد ،دااوفالوددددو  اددددون ىددددالرون الرشددددود وشددددالرلفالنال ددددالت ال :ف وددددد خدددددوري -ٖٛ
 .ٜٖٜٔ ،فطاة  الب وض

 .ٜٛٛٔ ،فربا  فداولي ،ال الىرة ،الو الرات اي اموالت :فلفد البالاةي -ٜٖ
 .ه ٖٙٓٔ ،الفطاة  الخورو  ،ف ر ،بالج الةروس :فلفد الفربضو الزاودي

 دط و فطاة  ف ،ال الىرة ،ٔط  ،الوزرام والربالب :فلفد ان عادوس ال يشوالري -ٓٗ
 .ٖٜٛٔ ،الاالاي اللااي

 .ٜٜٛٔ، الف ف  الةافي الةراقي ،اغداد ،الو الرات الناوو  :فلفود شوت خطالب -ٔٗ

فةيدد الخدفد   ،اغدداد ،د. وىادي ال رودولي ،فوضوعالت ادي الاروبوردوس والبرودت -ٕٗ
 .تم .ود ،الخالر و 

الةالقددالت الةاالوددو  والاوزنطودد  اددي الة ددر الةاالوددي  :فواددي ودداللت نددوري ال ددوادي -ٖٗ
اددفت إلدو راود  البراود  ا الفةد  الفو دس  موودر فنشدورةوروالل  فال ودبور  ،وساا

ٜٔٛٙ. 

 ،ٕط ،بل وددي  فوخال وددس عددواد ،روددوت دار الخالادد  ،ىددالس اددن الفلوددن ال ددالاي -ٗٗ
 .ٜٙٛٔ ،دار الرا د الةراي ،اوروت

 ،إعدددداد لرفدددت ودددالفي وددداوفالن :الدددو وز ادددي اا دددوس الدااوفالودددو  والاروبوردددوس -٘ٗ
 .تم .ود ،الخالر و فةيد الخدف   ،اغداد

فةيدددد  ،اغدددداد ،إعدددداد  ددداالح طاةدددت قددددرت ،الدددو وز ادددي الاروبوردددوس والبرودددت -ٙٗ
 .تم .ود ،الخدف  الخالر و 

روددالل  فال وددبور  ،الودد الرات اددي البددالرول اموددالفي :وددونس عاددد اللفوددد الوددالفرا ي -ٚٗ
 .ٜٙٚٔقدفت إلو راو  دار الةاوت ا الفة  ال الىرة عالت  موور فنشورةو


