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 الػلمُتاإلادايغاث ؾلؿلت 

ًاصًمُت غلمُت ماؾؿت هى الػلمي البدث حُل مغيؼ  ؾُاؾُت ؾاًاث ؤي لضًه لِـ ؤ

ؼ الػلمي البدث زهاقت وكغ بلى وؤغماله ؤوكُخه زالُ مً يهضف صًيُت، ؤو خؼبُت ؤو  وحػٍؼ

.  ألانُلت ؤلاؾالمُت والشهاقت ًدىافى ال بما ونُمها مباصئها

 مكتريت ؤعيُت وبًجاص الػلمُت والبدىر الضعاؾاث حشجُؼ يبُ اإلاغيؼ ٌؿعى يما

 ومغايؼ الخػلُمُت اإلااؾؿاث مسخلل بحن الػلمُت وألابدار الخبراث وجباصُ للحىاع

ُض ًسضم بما ألابدار   . الكػىب بحن اإلاخِىت الػالناث جَى

 جدذ الػلمُت لجىخه ؤغًاء وزبراث زبراجه ًل اإلاغيؼ ًًؼ ألاهضاف لهظه وجدهُها

 الػلمُت، الؿلؿلت هظه قٍل غلى مدايغاتهم وكغ زالُ مً والُلبت الجامػاث نغفث

. الػلمُت والبدىر بالضعاؾاث اإلاٌخباث بزغاء في مىه يمؿاهمت

 اإلاكغقت الػامت

 ؾغوع َالبي اإلال. ص
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 ئت  :جَى
 

 اإلاٗاٝع إلاسخل٠ والضاعؽ اإلاخل٣ي اخخياظاث هي ٖلحها يغ٦ؼ ه٣ُت ؤو٫  ٞةنّن  ما ٖمل بةهجاػ الىا٢ض ؤو الباخض حهم نحي
 َظٍ الخاعيسيت،وهدً خ٣به ٖبر ال٨ٟغر  وجغازه جاعيسه م٘ الخىانل مىاٞظ له الهٗىباث،وجٟخذ مسخل٠ له جظلل التي الٗلميت

ت خه حهخم وما" اإلاػانغ الحضًث الػغبي الكػغ مخلهي" ٖلى الًىء ؾلُىا ٢ض اإلاُبٖى  الظر الغخب الٗالم َظا لضزى٫  بمٗٞغ
ت بُغح يباصٍع ت لهظٍ ال٣اعت  ؾيجض اإلاىُل٤ َظا ومً والخُبي٣ي  الىٓغر  اإلاؿخىيحن ٖلى الدؿائالث مً مجمٖى  بقباٖا اإلاُبٖى
بخه ظؼثيا ولى  يشحر ما ؤو٫  ي٩ىن  ٢ض جالمؿها،و التي ياياال٤ ،وؤَمّن  واإلاٗانغة الحضيشت الٗغبيت ال٣هيضة مً الخ٣غب في لٚغ

غوٝ الكٗغ َظا ماَيت َى الدؿائ٫   الىو ليسخم اإلاٗانغة الخٟٗيلت ٢هيضة بلى وجُىعٍ الحضيض الٗغبي الكٗغ وكإة ،ْو
 اإلاًمىن  ؤو الك٩ل في ؾىاء خضازيت ؾماث مً الكٗغيت الىهىم جدمله وما الضزى٫  و٦يٟيت الحضازيت الىثر ب٣هيضة الكٗغر 

اث ،ٞخٗضصث والٛمىى وألاؾُىعة الترمحز مٓاَغ  ٖليه ٚلبذ رالظ غاى اإلاىيٖى ىياث مً وألٚا سغياث َو  وبزىاهياث ٞو
اث وجهبذ لخخُىع  خضيشت قٗغيت ومغاسي ً مؿإلت حٗالج مٗانغة مىيٖى لؿٟت واإلاضيىت،والىظىص واإلاغؤة الَى  واإلاىث، الحياة ٞو

ضث التي الضواٞ٘ و٦ظا . ٖام بك٩ل الٗغبي  ألاصب في الجضيض الكٗغر  الىٕى َظا لىا ؤٞو

ت بهظٍ الاؾخٗاهت يم٨ً الؿالٟت ألاَضاٝ ولخد٣ي٤ ػغ مهُاؽ في مدايغاث: "بـ حؿميتها ؤن اعجإيىا التي اإلاُبٖى
ّو

 الك

 والظر ألاو٫، للؿضاس ي واإلاٗانغ الحضيض الٗغبي ألاصب جسهو يمً ماؾتر ألاولى للؿىت" واإلاػانغ الحضًث الػغبي

 اٖخماصها بلى بياٞت اإلاٗانغ/الحضيض الٗغبي الكٗغ جُىعاث لغنض الخاعيدي اإلاىهج مجها هظ٦غ مىاهج ٖلى اخشهمب في اٖخمضها
ظا الى٣ضيت وآلاعاء الكٗغيت الىماطط بٌٗ ٖلى الاقخٛا٫ في الخدليلي الىنٟي اإلاىهج ٤ الخىٓغيت،َو  َٝغ مً ماقغ بغهامج ٞو
ٛاث آلاصاب مٗهض بصاعة

ّن
٣ىا الخ٩ىيً،و٢ض لٗغى اإلاُاب٤ البرهامج خىله اإلاٗض للم٣ياؽ لتمي الجامعي للمغ٦ؼ والل ت م٘ ؤٞع  اإلاُبٖى

ا اإلاظ٧ىع  اإلا٣ياؽ إلاداوع  ع٢ميت وؤزغي  وع٢ت وسدت ًٟ . ؾل

ت َظٍ اؾدىضث و٢ض      ئت،وزاجمت يمذ مبؿُت زُت بلى البيضاٚىظيت اإلاُبٖى  جىػٖذ( مدايغاث) صعوؽ وؾبٗت جَى
: ٧اآلحي

ُ  اإلاىيىع *-       ُ  الضعؽ) ألاو ى (وحظوعها واإلاػانغة الحضازت مكهىم) بٗىىان واخض صعؽ ٖلى يدخىر : (ألاو  بلى م٣ؿم َو

ُ  اإلادىع :مدىعيً   واإلاٗانغة الحضازت مٟهىم خى٫  ألاو
ّن
ا . والٗغبيت الٛغبيت الحضازت ظظوع   خى٫  :الشاوي اإلادىع  ٨ٞغًيا،ؤمّن

ت الحضازت) بٗىىان خضوا صعؽ ٖلى يدخىر : (الشاوي الضعؽ) الشاوي اإلاىيىع *-      ى:(الكػٍغ ُ  اإلادىع :مدىعيً بلى م٣ؿم َو  ألاو

  الحضازت مٓاَغ خى٫ 
ّن
ا . الكٗغيت الحضازت زهاثو  خى٫  :الشاوي اإلادىع  الكٗغيت،ؤمّن

ى (الخجضًض ؤلاخُاء،مضعؾت مضعؾت: عواصه وؤهم الحضًث الػغبي الكػغ مؿاع) بٗىىان: الشالث اإلاىيىع *-       بلى م٣ؿم َو
: هي صعوؽ زالر
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ى (ملــــها غىا/ بعهانتها ألاصبُت  النهًت) بٗىىان:الشالث الضعؽ  -*      ُ  اإلادىع :مدىعيً بلى م٣ؿم َو اناث خى٫  ألاو  ؤلاَع

  لٗهغ الخاعيسيت
ّن
ا  ال٣هيضة جُىع  في ٦بحر بك٩ل ؾاَمذ التي ألاصبيت الجهًت ٖىامل حٗضيض خى٫  :الشاوي اإلادىع  الجهًت،ؤمّن

. الحضيشت الٗغبيت

ى (وزهائهها مغاخلها(:البػث)ؤلاخُـــــاء مضعؾت)بٗىىان:الغابؼ لضعؽا *-   ُ  اإلادىع :مدىعيً بلى م٣ؿم َو  اإلاغاخل ألاو

 (البٗض)ؤلاخياء إلاضعؽ الخاعيسيت
ّن
ا (. البٗض)الحياء إلاضعؾت الٟىيت الدهاثو خى٫  :الشاوي اإلادىع  ،ؤمّن

ت الخجضًض مضعؾت) بـ مىؾىم:الخامـ الضعؽ *-  ػٍغ
ّو

ى (وزهائهها مغاخلها:  الك  اإلادىع  مدىعيً يدىاو٫  بلى م٣ؿم بضوعٍ َو
 ُ اوؤ٢ؿامها الكٗغيت الخجضيض مضعؾت  ألاو  التي الكٗغيت وزهاثهها  الخجضيضيت  الكٗغيت اإلاضعؾت ٞيدىاو٫  الشاوي اإلادىع  ،ؤمّن

. قاٖغ ل٩لّن  قٗغيت هماطط م٘ وعواصَا جدتها اهًىث

ى (الىثر نهُضة الخكػُلت، نهُضة: عواصه وؤهم اإلاػانغ الػغبي الكػغ مؿاع) بٗىىان:الغابؼ اإلاىيىع *-  صعؾحن بلى م٣ؿم َو
: َما ظؼثيحن

اصؽ الضعؽ *-    الخجضيض عخلت في يبدض ؤولهما بمدىعيً (وزهائهها جإؾيها اإلاػانغة الخكػُلت الههُضة)ٖىىان يدمل: الؿّو
، الكٗغ اإلاٗانغة الٗغبيت ال٣هيضة في ي٠ مً اإلاٗانغة يضةال٣و زهاثو يدىاو٫  والشاوي الحغّن اٖغ جْى

ّن
 لؿمت اإلاٗانغ الك

. اإلاٗانغة ال٣هيضة في وألاؾاَحر الغمىػ 

ابؼ الضعؽ *-  ٍاالث/ الخإؾِـ)الىثر نهُضة :بـ مىؾىم :الؿّو  للبـدض زهو ألاو٫  اإلادىع : هي زالزت مداوع  في( الخهائو/ ؤلاق
ا وبضاياث الىثر ٢هيضة مٟهىم ٌ ال٣بى٫  ليتبق٩ا ٞكمل الشاوي اإلادىع  الخإؾيـ،ؤمّن  الشالض اإلادىع  الىثر،وؤزحًرا ٢هيضة في والٞغ
 الىثر ٢هيضة اهُال٢ت في وصوعَا قٗغ مجلت ٞيه جىاو٫  ٣ٞض

ت َظٍ بهجاػ في اٖخمضها و٢ض       ت ٖلى الٗلميت البيضاٚىظيت اإلاُبٖى :  ؤَمها واإلاغاظ٘ اإلاهاصع مً مجمٖى

.والى٣ضيت ألاصبيت طاَبالم يىء في الحضيض ألاصب مً:  نبذ مهُكى غلي غلي/ 1  
ىىهه مضاعؾه)الحضيض الٗغبي ألاصب:الكىُي نالح مدمض /2 (.مىه وهماطط و٢ًاياٍ وجُىعٍ ٞو  

.الحضيض الٗغبي الكٗغ لضعاؾت مضزل: زلُل ببغاهُم/ 3  
(.وجُبي٤ وجىزي٤ ٖغى)وه٣ضٍ الحضيض ألاصب في: الخُُب ؾلُم غلى غماص/ 4  

ىاٍَغ ٢ًاياٍ اإلاٗانغ، الٗغبي الكٗغ: بؾماغُل الضًً غؼّو / 5 . واإلاٗىىيت الٟىيت ْو

 . اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ بييت في: اليىؾٟي لُٟي مدمض/  6
 .اإلاٗانغ الكٗغ ٢ًايا: اإلاالئٌت هاػى/ 7

خا/ 8 .  الحضيض الٗغبي الكٗغ في والاهبٗار اإلاىث ؤؾُىعة: غىى ٍع
 (.اإلادغو٢ت ألاعى زُاب ؤو) الٗغبيت الىثر ٢هيضة: ًدُاوي  عقُض /9

 (.ههيت والبيذ الىٓغيت ألاؾـ) الٗغبيت الىثر ٢هيضة: الؿؼالي الهاصع غبض/10

 مخل٣ي جهمه،وزانت يكب٘ ما َظا الباخض الُالب  ٞحها ـليجض مجها الخٗليمي البيضاٚىجي الٛغى يخد٤٣ ؤن هغظى الدخام وفي  

. اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ وصاعس ي

  الخىقُو وما
ّو
.. باهلل بال
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مكهىم الحضازت واإلاػـــــــانغة : ُاإلادىع ألاوّو 

 

 ُ غـــــىىان الضعؽ ألاوّو

 (مكهىم الحضازت واإلاػانغة  وحظوعها)

 

 *مضزل -        

ُ  اإلادىع  -1 ا واإلاػهغة الحضازت مكهىم: ألاو . قٌغًٍ

. والػغبُت الؿغبُت الحضازت حظوع :الشاوي اإلادىع  -2

 *.زاجمت -

 

 *:مضزل -

 الخٗغيٟاث ازخلٟذ ومهما ٖضة، ٢غون مضي ٖلى يالخ٣ه ْلّن  َاظؿا الٗغبي للمجخم٘ باليؿبت الحضازت ؾاا٫ ق٩ل ل٣ض       
ها ٖلى مٗها الخٗامل باث ػمىيت ؤو جاعيسيت ٨ٞغة ٧اهذ ؾىاء للحضازت اإلا٣ضمت ت ؤجّن  في الٛغبي اإلاجخم٘ يمشلها التي ال٣يم مً مجمٖى

ها الحضازت ٖلى يىٟي ال ل٪ط ٧لّن  ٞةنّن  ٖكغ، والشامً ٖكغ الؿاب٘ ال٣غن  مً جهىيه ٞترة ا ٧اهذ ؤجّن ًٖ ا مىيى ًً ا/ههض ًُ  قلؿك
ت خ٣ى٫  في َىيلت لسجاالث  اإلاباصعة له ٩ٞاهذ ومغظٗياتها، مٟهىمها جبني في الٛغبي ال٨ٟغ ؤؾب٣يت ججلذ وبهظا ال٨ٟغيت، اإلاٗٞغ
ا٢ت ٤ وؤ٩ٞاع ؾلى٦ياثو ٢يم مً ماٞيه ٧لّن  وجدىيغ ،وحٗضيل الحضاسي اإلاؿخ٣بل نى٘ قي اإلاؿاَمت في زانت الؿبّن  ٨ٞغر  همِ ٞو
ٝ بالترار الخمؿ٪ صاثغة في يٗيل الٗغبي ال٨ٟغ ب٣ي خحن في مٗحن ٞلؿٟي  جهايت ٞحها يغي  باث التي الٛغبيت الحضازت مً والخسىّن
ىيخه جاعيسه  حٛيحر، مً الٛغبيت الحًاعة ماجبضٖه ٧لّن  مً الخىظـ يؿىصٍ قضيض بدظع ٖلحها ؤلا٢با٫ ،٩ٞان وخًاعجه َو

 ماو ؟ زانت الكػغاء و غامت والكالؾكت ألاصباء هظغ وحهت مً( اإلاػانغة)الحضازت مكهىم ما: َى ٖليىا يخجلى الظر ٫والؿاا
 ؟ والػغبي الؿغبي الكٌغ في حظوعها هي

ُ  اإلادىع -1 ا واإلاػانغة  الحضازت مكهىم:  ألاو : قٌغًٍ

 مً اهضلٗذ التي الٟغوؿيت الكٗبيت الشىعة بٗض زانت اجضعيييً  ؤلاوؿاوي لل٨ٟغ جبرػ واإلاٗانغة الحضازت نىع  بضؤث ل٣ض      

 الظر اإلاُل٤ اإلال٩ي الح٨م بجهاء ؤظل مً ؤوعوبا زاعط ونلذ ختى م1799ٚايت بلى وامخضث م1789ٖام( جمىػ )يىليى مً ٖكغ الغاب٘
ا٢ت ٧اهذ ألامغي٨يت،والتي اإلاخدضة الىالياث في خهل هٟؿه ،وألامغ ؤوعوبا صو٫  ظمي٘ ؾاص  اإلال٩ي الىٓام ٖلى بالشىعة يامال٤ في ؾبّن
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 الجيل بهؼيمت ٧للذ ،(م1799ٚايت بلى م1732)مً امخضث ؾىىاث ؾب٘ زاللها  الشىعة صامذ خيض ٖلحها، بغيُاهيا ٞغيخه الظر
 خغع  الظر( لىى حىن ) الٟيلؿٝى بإ٩ٞاع الخإزغ بٗض زانت م1789ؾىت ؤ.م.و لـ عثيـ ؤو٫  واقىًُ حىعج واهخساب البريُاوي
 ٖىالم ٖلى والٟالؾٟت وال٨خاب الى٣اص ؤٖحن ٞخدذ التي الخىىيغيت ألا٩ٞاع زاللها ألاعؾخ٣غاَيت،ٞٓهغث اإلال٨يت ٢م٘ نم ؤوعوبا
 جبرػ الحضازت بظوع  ٩ٞاهذ ٖام بك٩ل  الٛغبي ؤلاوؿان ٨ٞغ في جدك٩ل بضؤث التي والاظخماعي والؿياس ي والضيني ال٨ٟغر  الخٛيحر

ا بظل٪ لخاؾـ اإلاياصيً ٥٫ في ،وجخإنل الٛغبي ال٨ٟغ ٣ٖل بلى
ً
.  ظضيًضا ٖاإلا

: اإلاػانغة/ الحضازت مكهىم. 1-1

 حٗل٤ بط ال٨ٟغيت الىاخيت مً ؤو  الابؿخمىلىظيت الىاخيت مً ؾىاء يغوعًيا ؤمًغا ج٣يضَا و اإلاٟاَيم بخض٢ي٤ الاَخمام يٗخبر

 مسخلٟت وحٗاعي٠ صالالث مً ٞحها بما (مػانغة/ الحضازت) لٟٓت ؤنبدذ بطْذ  آزغ، بلى صاللي خ٣ل مً مٟاَيم بى٣ل ألامغ
يت،واإلاضاعؽ الح٣ى٫  ج٩امل ؤو لخًاعب جبٗا ؤزغي  ؤخياها ؤخياها،ومخًاعبت ٟذ التي اإلاىهجيت اإلاٗٞغ ٟٓت َظٍ ْو

ّن
 زُاباتها في الل

ا، َياتها في جدمل ال٨ٟغيت ًً ا ٖجها الحضيض باث التي اإلاٟاَيم بحن مً الحضازت مٟهىم ؤنبذ ؤن بٗض جىا٢  ًصا،م٤ٗ مىيٖى
 مٟهىمها ٖلى وٗغط ؤن اإلاٟيض مً هغي  الانُالحي الحضازت مٟهىم في هسىى ؤن و٢بل حٗغي٠ و مضلى٫  مً ؤ٦ثر ٞله ومدكًٗبا،
ٛىر 

ّن
. والانُالحي الل

ؿىي  اإلاكهىم -ؤ
ّو
 : الل

ة لها الحضازت لٟٓت ؤنبدذ ل٣ض       في هجض بط للمخل٣ي وقغختها ٞؿغتها التي وال٣ىاميـ اإلاٗاظم زال٫ مً صالالث ٖضّن

ها مىٓىع  البً الػغب لؿان معجم ها ٖلى يٗٞغ  : )الٟٗل مً مإزىطة: لٟٓت ؤجّن
َح

ر ضَح  والحضور ال٣ضيم، ه٣يٌ والحضيض ،(خَح
ا يدضر الص يء خضر ال٣ضمت، ه٣يٌ

ً
، و خضوز

ً
، ألامغ ؤو الحضازت و خضازت  ٞهى وؤخضزه الٗمغ ؤو٫  و الكباب هي و ابخضاٍئ

 الؿل٠ ٧ان التي ألاقياء مً ألاَىاء ؤَل ابخضٖه ما ألامىع  مدضزاث و اءثط ومىه اؾخدضزه، ٦ظل٪ و خضيض و مدضر
ا ٖلى الهالح ٛىيت اإلاهاصع ؤمهاث مً الترازيت اإلاٗاظم ب٣يت بلى ٖضها ،وبطا(1)ٚحَر

ّن
 معجم به ماظاء م٘  جخ٤ٟ ٧لها هجض الل

٦ض اإلاٗاظم ٞجمي٘ طاجه،ومىه ال٨الم مً الٗغب لؿان
ّن
ا بالخجضيض جىحي( الحضازت) لٟٓت ؤنّن  ٖلى جا  لٟٓت والخٛيحر،ؤمّن

غَع  ٧لمت مً مكخ٣ت لٟٓت ش يء ٧ل في الؼمىيت حٗني ٞهي (مػانغة) انَع َٖع ، غَع هَع . والى٢ذ الؼمً ؤر َٖع

 : الانُالحي اإلاكهىم-ب
 خى٫  وألاصباء والٟالؾٟت اإلا٨ٟغيً بحن وبظمإ اجٟا١ َىا٥ ليـ بط للحضازت وص٢ي٤ مدضص مٟهىم وي٘ الٗؿحر مً باث 
ت الخٗاعي٠ بٌٗ ٖغى ؾىداو٫  لظل٪ صازتالح َبيٗت ظا واإلا٨ٟغيً الى٣اص مً إلاجمٖى  الٗامت الحضازت إلاالمذ ججؿيًضا خىلها،َو

. اإلاٗانغ الٗغبي ألاصب جاعيش في ال٣ًايا ؤَم مً حٗخبر التي

ا في الحياة جماش ي ببضإ خغ٦ت هي بل" اإلاظاَب، ٦باقي مظَبا حٗخبر ال (الخاُ ًىؾل) لضي ٞالحضازت  ال و الضاثم حٛحَر
٣ا ج٩ىن   الخٗبحر بلى الكٗغ يؿإع ألاقياء بلى هٓغجىا ٞخدبض٫ هدياَا التي الحياة ٖلى حٛيحر يُغؤ ٞديشما آزغ، صون  ػمً ٖلى ٞو

  ،(2)"اإلاإلٝى الؿلٟي ٖلى زاعظت بُغاث٤ طل٪ ًٖ
ً
٤ وجُىعَا ؤلاوؿاهيت الحياة جىٕى ًٖ حٗبر الهىعة بهظٍ ٞالحضازت ٞٗال  عئي ٞو

 بلى يكحر ( جاػي  ؾػُض ؾمحر) هجض هٟؿه الهضص والخٛيحر،وفي الخجضيض صاثمت الاظخماٖيت للحياة عئيدىا م٘ جخجاوـ وهٓغياث
ًّن  حٗالج التي الخ٣ليضيت واإلاىاهج اإلاٟاَيم حٛيحر َضٞها ٖلميت ٖالهيت ٨ٞغيت خغ٦ت" الحضازت ؤنّن   و٢ىاٖض مٟاَيم وبعؾاء وألاصب الٟ

.  (3)"ظضيضة

ا ت ٖلى ٖىىان الحضازت" ؤنّن  ٞحري ( اإلاانؽ غلىان مدمض) ؤمّن ت ٖلى مظَب،يكخمل ؤو هٖؼ  الُليٗيت، الحغ٧اث مً مجمٖى
ت ٖلى وحٗخمض  ظضيضة وؤصبيت ٞىيت اؾخ٨ىاٍ بهضٝ به يخهل ما و٢ُ٘ اإلااض ي ٖلى الاه٣الب حؿتهضٝ التي اإلاىُل٣اث مً مجمٖى

 مٗاٝع بلى الىنى٫  ؤظل مً الخاعيسيت وعمىػٍ نىعٍ ظمي٘ في اإلااض ي ٖلى اه٣الب هي جهىعٍ خؿب ٞالحضازت( 4)"ومٛايغة
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 ج٣بل ؤن" الحضازت ؤنّن  يغي  هجضٍ بإصوهيـ اإلال٣ب( ؾػُض ؤخمض غلي) ٖىض الحضازت جهىع  بلى ٖضها للىا٢٘،وبطا مٛايغ ظضيضة
ي الؿالم غبض)هجض خحن في( 5)"ؤنالخىا ًٖ هدىاػ٫  ؤن صون  بترازىا مجضصا ه٨ٟغ ؤن و آلازغ، م٘ الحىاع ض( اإلاؿضّو

ّن
 ٧لمت"ؤنّن  ٖلى يا٦

ٛىيت الهىع  حٗضص َب٤ الىظهاث اإلاخٗضص الضا٫ مجغي  ججغر  الحضازت
ّن
ا)...( اإلاؿخٗملحن ؤطَان في ال٣اثمت الل  اإلاٗنى ظهت مً وؤمّن

  ججٗلها بخًميىاث ماحصحً ٦شحًرا الحضازت  ٞةنّن 
ً
  واخًضا صالا

ً
ظا مخٗضصة إلاضلىالث خامال  مً وبًٗه الخىٕى مً بًٗه الخٗضص َو

ليه(6)"الخًاعب باب مً آلازغ البٌٗ ول٨ً الازخالٝ ببا ٌٌض  هي واإلا٨ٟغيً الى٣اص مجمٕى ٖىض ٞالحضازت ،ٖو  ال٣ضيم للٗالم ٞع
اث ؤلاوؿاهيت وال٣يم ظضيض، ٖالم بىاء ؤظل مً  او٩ٗاؽ، مجغص وليؿذ ٧ىهيت، ج٩ىن  ؤن ييبػي الٟلؿٟيت،والتي ال٨ٟغيت والجٖز

. باؾخمغاع مخجضص ٖالم في وظىصَا ٣ٞضث باليت أل٩ٞاع جغظمت ؤو مظَبيت جهىعاث مً يجغر  إلاا وج٨غاع

 جهابل الحضازت/الكمىلُت)هي للحضازت باعػة ؾماث زمـ ٞل٪ في جضوع  هجضَا للظ٦غ الؿالٟت الخٗاعي٠ ٞمٗٓم ومىه      

ش الاعجباٍ/ الخهلُض ظٍ(الظاحي الىهض/الػاإلاُت/ألاوعوبي بالخاٍع  اه٣الب مً ال٨ٟغر  الخهىع  َظا مافي ح٨ٗـ هجضَا الهٟاث ،َو
٨غيت ؾلى٦يت ؤهماٍ مً ماٞيه ججضيض ومداولت اإلااض ي ٖلى نغيذ  ومداولت ال٣ضيم ٞل٪ في جضوع  وه٣ضيت مظَبيت ومغظٗياث ٞو
٤ الحضازت بشىب اإلاٗانغ اإلاخل٣ي بلى لخهل بٗثها ذ إلاا مٛايغة عئيت ٞو ا،وم٘ به ٖٞغ ًٟ  الجهايت في الحضازت مهُلح يب٣ى طل٪ ؾل

. (7)"والخجضيض والخجغيب الخجغيض ٖلى وعَاًها الخ٣ليض يٖل زىعة

ا       ألاصبيت اإلاهُلحاث معجم في (غلىف ؾػُض) طل٪ بلى ؤقاع ٦ما ػمني َالمي مهُلح ٞىجضٍ اإلاٗانغة مهُلح ؤمّن
 ٧لمت ٞةنّن  ٖانغةالم ٧لمت بَال١ ٞيه،وم٘ اإلاىظىص الٗهغ بىج٣ت ٖبر وجدىله آهيخه بلى يكحر ػمىيخه،٦ما ٖلى يا٦ض اإلاٗانغة،ٞهى

 في الٗهغ إلاؿايغة الجهايت في وؿبي مٟهىم اإلاٗانغة مهُلح ويب٣ى والترار، باإلااض ي والخمؿ٪ الشابذ بلى لدكحر ج٣ابلها ألانالت

م ،( 8)ومٟاَيميه جُىعاجه ظلّن   ٧ل في يدًغ ٧ان الظر الٛغبي اإلاٟهىم في واإلاٗانغة الحضازت لٟٓت بحن اهدكغ الظر الخبايً ٚع
 ٨ٍٞغ ها٢ض ٧ل مجها اؾخ٣ى التي اإلاغظٗياث ظمي٘ ٖلى بٓاللها جل٣ي اإلاهُلح بق٩اليت وجب٣ى جىٓحريت ٨ٞغيت ؤو ؤصبيت مىاؾبت

ىهيت اإلاغظٗياث زانت وجىٓحٍر . ألاهجلىؾى٦ؿىهيت اإلاغظٗياث ؤو الٟغه٩ٞى

 مٗنى  ج٣ابل وؤلاهجلحزر،والتي س يالٟغن  ال٣امىؽ في ؾىاء واخضة معجميت صاللت بلى يكحران اإلاهُلححن ٦ال يب٣ى طل٪ وم٘     

ٛخحن ٟٞي ج٣غيًبا، واخض
ّن
 ٧لمت جغظمت هجض اإلاعجم ٟٞي Modernityو Modernism َما لٟٓخان اهدكغث والٟغوؿيت الاهجلحزيت الل

Modernism و ٖهغر، اؾخٗما٫ حٗنيModyernity الص يء ٧ىن  ؤو بالٗهغيت ،
ً
 Modernism ٧لمت مٗنى اإلاعجم لىا ليًي٠ ٖهغيا

 ،( 9) ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  في الؿاثضة والٟلؿٟيت الٗلميت اإلاٟاَيم يىء في ال٨ىيؿت حٗاليم لخإويل ال٩ازىلي٩ي ال٨ٟغ خغ٦ت ؤجها ٖلى
ا  اإلاهُلح َظا يب٣ى طل٪ وم٘

ً
. الدهىم وظه ٖلى الٗغبي الى٣اص ٖىض ٖلحها ي٣ىم التي اإلاغظٗياث لخضازل هًٓغا  في قاث٩

: اإلاػانغة/ الحضازت مباصئ. 1-2
ر ؤلابضإ، ٞهم ؤؾاؾها ٖلى ظضيضة عئي ازخياع بلى ونل زم الحًاعر  الهغإ ججغبت زاى الظر الحضاسي اإلابضٕ بنّن      حّن  بها ٚو

ٗغيت مؿاع
ّن
 و للحياة يغجًيه الظر للىمِ الجضيض الٟهم ججغبخه يمً وؤلابضإ الدل٤ خغيت بلى الخ٣ليضيت مً الٗغبيت الك
 في حك٩ل الظر والًٟاثل، اإلاشل ٖالم إلادا٧اة جضعيجًيا به الدام ٖاإلاه ج٩ىيً بلى الجهايت ٝر اإلابضٕ َظا ؾعي خيض اإلاجخم٘،
٨غيت خخميت، ٦ىديجت ال٨ٟغر  مسياله  بحن ال٨بحر الخبايً خغ٦ت ؤلاوؿاوي،وعٚم الخاعيش خ٣ب ٖبر مخجضصة مٗاٝع مً وظض إلاا ٞو

ت ؾلم  في ؤلاوؿاهيت اإلاجخمٗاث  ٖلحها اعج٨ؼث التي اإلاباصت ؤَمّن  بحن مً وؿى١  جل٣اثًيا،ومىه ظضصيذ البكغر  ال٨ٟغ ،يب٣ى اإلاٗٞغ

: ٧اآلحي وهي زاللها، مً جُىعث التي وهٓغتها الحضازت

ائض حؿُحر -أ  :الؿّو
 الخُىع  هدى الح٣ي٣ي الضاٞ٘ ٧اهذ ومىُل٣اث مضع٧اث مً به يديِ إلاا الٗغبي ؤلاوؿان هٓغة جُىع  م٘ الٟٗلي الخٛيحر بضؤ ل٣ض     

ا ؤ٦ثر ٖىالم بلى الىنى٫  هدى وألاصبيت ٦غيتال٠ والحضازت
ً
 ،وبالخالي واإلاظَبيت وال٨ٟغيت والجماليت الٟىيت  اإلاياصيً ظمي٘ في بقغا٢
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١ مبضٕ ٨ٞغ بلى الىنى٫ 
ّن
 الجهًت ٖهغ في ؤوعوبا مً بضؤث التي الخجضيض خل٣اث ًٖ والبدض ال٨ٟغر، الجهض بظ٫ يخُلب زال

 للحياة اإلاخجضصة ؤلاوؿاهيت والىٓغة ال٨ٟغ ٞيه يدترم ٨ٞغر  هٓام بىاء اإلا٣يخت،ومدالت يتوالبرظىاػ واإلال٪ ال٨ىيؿت ٖلى والشىعة
ًّن  . البكغر  ال٣ٗل جُىع  مً يدض ٨ٞغر  جحجغ ؤو ظمىص صون  وال٨ٟغ والٟ

: الضًني الخالم مكهىم -ب

 وم٨ٟغيً مبضٖحن مً الحضازت عواص بحن وعص ؤزظ في ب٣يذ ٣ٞض زام، وي٘ لها الحضازت ٨ٞغ في الضيييت اإلاؿإلت جب٣ى     
الؾٟت  م٘ الضيً حٗاعى الحضازت ؤٖالم مً الٗضيض عؤي ؤن بٗض اإلااض ي،زانت الٗكغيً ال٣غن  مً الؼمً مً ٢غن  هه٠ َيلت ٞو
ؼله ٞهله بًغوعة وال٣ى٫  والخٛيحر الخ٣ضم ظا وال٨ٟغ ؤلابضإ ؤلىان ٧لّن  ًٖ ٖو   ماجم َو

ً
  ؤوعوبا في ٞٗال

ْذ
 بكتى ال٨ىيت ؤنبدذ ،بط

ظا ال٨ٟغ في لها الصزل ؤعزىطيؿُتو بغوحؿخاهدُتو ًازىلٌُُت مً إلاظَبيتا جىظهاتها  الخياعاث مً بالٗضيض صٞ٘ ما ؤلاوؿاوي،َو
 ٞٓهغ ال٨ٟغر، الخ٣ضم مً يدضّن  الظر الضيني ال٨ىيؿت،وجىظهها ًٖ الخسلي جغ٦ه الظر الٟغاٙ وملء بالٓهىع، الٟلؿٟيت ال٨ٟغيت
 الٗغبيت لألمت باليؿبت ال٨ٟغيت وألانالت الهىيت م٘ ٦بحًرا حكىًجا زل٤ ألامغ ،ٞهظاؤلالحاصًت ،وجياعالىحىصًت وجياع ،الػلماهُت جياع

ذ والتي للظ٦غ، الؿالٟت الخياعاث جل٪ لجل الغاٌٞ الضيني وجىظهها اإلاؿلمت اء مجض وؤنبذ الغوحي، ظاهبه مً ؤلاوؿان ؤٞٚغ  ٖو
 الكىض ى جياع بلى اإلاُاٝ به لييخهي ٦بحر ٨ٞغر  ويلوحل ٞىض ى خالت في الٟغص ظٗل مما واإلا٨ٟغيً الٟالؾٟت ل٨ٟغ

نت
ّو
 جدضص َىيت صون  ؤنبذ الظر اإلاٗانغ ؤلاوؿان واظهذ التي ؤلاق٩االث ؤ٦ثر مً اإلااض ي م٘ ال٣ُيٗت ٧اهذ ،وبالخاليالخال

ظا ًخه ألامغ جىظهه،َو   ظملت والٗغبيت الٛغبيت ألامت ٞع
َع
 الخىام بًغوعة ئمًث ماػالذ ،والتي اإلاٗخضلت الٟئت لضي زانت وجٟهيال

. ٣ٖضيت ٞىبيا صون  ال٨ٟغر  والخباص٫ آلازغ م٘

: الجيؿُت الحضازت بلى الضغىة -حـ

اث حٗخبر ٧اهذ التي واإلاشلياث الجيؿيت لإلباخيت ومُلًبا خغيت ٞحها وظضوا الحضازت صٖاة      م َابَى ا يدغّن  لل٣يم ٦ؿغ ٟٞحها ٦ؿَغ
ضم عيتالبل الُبيٗت ٢يم اخترام ج٨غؽ التي ؤلاوؿاهيت  الٛغبيت الحضازت يك٩ل زُحًرا مٓهًغا باجذ التي اإلادغماث في الدىى ٖو
ظا ويىظع ظا ٦بحرة، وؤزال١ ٢يم ؤػمت في يٗيل الٛغب مً ظٗل ألامغ بٟىائها،َو ا، ألاوعوبيت ال٨ىيؿت مً ماخظعث َو ًٟ  ٧ىن  ؾل
ظا ؤلاوؿان لحضوص ٦ؿغ هي اإلادغماث جل٪  الحغيت مبضؤ ج٨غيـ زال٫ مً ؤلاوؿاوي الخىاػن  ًٖ نغيذ زغوط ٞيه الجيؿيت،َو

ظا ٧ل في الجيؿيت وؤلاباخيت اإلاُل٣ت، ًخه اإلاٗانغ ال٨ٟغ في زُحر ألامغ ش يء،َو  مخٓٝغ  ٨ٞغ ل٩ىهه الؿماويت ألاصيان ٧ل ٞع
 يس ىٕ بهجيل بٗض ظاءث التي اإلاؿيديت ألاهاظيل والخىعاة،ومسخل٠ ؤلاؾالمي، الضيً ٞىاثه،ولٗلّن  بظوع  َياجه في يدمل وقاط

ا بهجُل:)هدىَع 
ّو
  بالبكغيت ٞخ٪ مً ٞيه إلاا ؤلاوؿاهيت الُٟغة ًٖ والدغوط الدلل َظا مً خظعث ٢ض( بغهابا/ًىخىا/مغنو/لىنا/مخ

. ظمٗاء

: الىحىصًت الكلؿكت مباصئ جبني -ص

ُ  حان) بلحها صعى التي الىظىصيت الٟلؿٟت وؤ٩ٞاع ٢يم ٧ل جبني يغوعة     ٌ مً (ؾاعجغ بى  بلى الؿعي و ؾاثض وماٍ ول٩ل لل٣يم ٞع
 هٓغ في ،ٞالحياة والخٛيحر الخُىع  مً الٟغص ج٣م٘ التي الىظىص ؤؾباب ٧ل وعٌٞ بليه مؿبى١  ٚحر ؤؾاؽ ٖلى الظاث جد٣ي٤
 يؿخُي٘ لظل٪ وؾلى٧اجه ؤٞٗاله ظمي٘ في مؿحر ٞهى ب٣ضٍع ٖبض ٞحها ؤلاوؿان ل٩ىن  الخطحيت الحسح٤ ٖبصيت الىظىصيت الٟلؿٟت

ًضا،يمً جهايتها جبلٜ ٦ٛايت" الحضازت مغخلت بلى ٞييخ٣ل وظىصٍ ؤؾباب ظمي٘ يضع٥ يٗلم ٖىضما طل٪ ٧ل ج٣ضيغ ُٗ  ال٩ليت ُن

 .( 10)"ال٩ىهيت
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: الالججضع و الكًائُت هـ

٨غ،ٞيهبذ وؤصبه بالٟغص جديِ التي ال٨ٟغيت واإلاؿلماث ال٣يىص ظمي٘ مً الاهٟالث يغوعة اإلاهُلح َظا ويٗني       صون  يٗيل ٞو
 الالتزام ٢يىص مً الخدلل زال٫ مً ألاصبي ل٨ٍٟغ جاؾـ التي ال٣يىص ظمي٘ ججاوػ  ًٖ بوؿاهيخه،هاَي٪ هدى ي٣ىصٍ ٨ٞغر  وإػ

ىا ال٨ٟغيت ال٣يىص ٧لّن  ٖلى الشىعة ٖالم هدى والاهُال١ وال٣اٞيت الىػن التزام ًٖ الخسلي هدى ألاصبي  لخياع نغيدت صٖىة َو

ايخدى٫، ظضيض ٧ل ؤنّن " زانت ألاصبيت الٗبصيت ًٗ لي ،(11)"ألاخىا٫ وحٛحر الؼمني الخدى٫  بٟٗل ٢ضيم بلى الغئيت لهظٍ جب  الٗمىم ٖو
. والٗغبي الٛغبي ؤلاوؿاوي ال٨ٟغ في الحضازت ٖلحها اعج٨ؼث التي اإلاباصت ظلّن  ٞهظٍ

: والػغب الؿغب غىض الحضازت حظوع : الشاوي اإلادىع  -2

ذ والٗغبيت الٛغبيت الحضازت ظظوع  حٗضصث ل٣ض       ا وجىٖى ا، ًٖ مغة ٧لّن  في جسخل٠ ٧اهذ التي مهاصَع  في اج٣ٟذ طل٪ وم٘ ٚحَر
 الٛغبيت الحضازت ؤنّن  ٦ما ما جاعيسيت مغخلت في ٖلحها ٢امذ التي والٟلؿٟيت ال٨ٟغيت واإلاىُل٣اث الخىظهاث ٧لّن  ٨ٖؿذ التي اإلاباصت

ظا الٗغب ٖىض الحضازت ظظوع  ًٖ ومىُل٣اتها ؤنىلها ظمي٘ في ٧لًيا جسخل٠ . الخ٣ًا هدضصٍ ٝماؾى َو

: الؿغب غىض الحضازت -أ

 الٗهضيً في الىزييت الٗهىع  مىظ ؤوعوبا ؤصزلخه الظر الُبيعي اإلاض جياع بغوػ  م٘ الٛغب في الحضازت جياع ْهىع  جؼامً ل٣ض     
 والٟلؿٟاث يتال٨ٟغ اإلاظاَب ؤهىإ ب٩ل جؼاخمذ التي اإلاخالخ٣ت بالٗهىع  مغوعا الٓلماث ٖهغ بلى امخضاصا والغوماوي، اليىهاوي
 ٖىانغ طاجه في يدمل اإلاظاَب َظٍ مً مظَب و٧ل ؾاب٤ مظَب ٞٗل عصة له مظَب ٧ل ٧ان و٢ض واإلاخالخ٣ت، اإلاخىا٢ًت الىزييت
ىاثه،و٢ض اهضزاٍع  ؟وجغغغغذ ظهغث، مً ًض غلىو ألاولى بضاياتها خى٫  الٛغبيت للحضازت وهٓغوا ؤعزىا الظيً مً ٦شحر ازخل٠ ٞو

اناتها ؤنّن  ٖلى بًٗهم يخ٤ٟ طل٪ وعٚم ُ )الٟغوس ي ال٩اجب يض ٖلى اإلايالصر ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  ؤوازغ مىظ بضؤث اإلاب٨غة بَع  قاع

ة ؾب٣تها بل الٗضم مً جيكإ لم ول٨جها ،"الكغ ؤػهاع"صيىان ناخب (بىصلحر اناث ٖضّن  إلٞغاػاث امخضاص هي بل ٦بحرة، جاعيسيت بَع
 ٖلى الشىعة بٗض زانت مؿخمغ بك٩ل الٛغبي الٗالم ٖاقها حٗا٢بتم ٞلؿٟيت/بيضيىلىظيت ؤصبيت ٨ٞغيت وجياعاث مظاَب

ا ٖلحها ٞخمغصث  الػهُمت الٌىِؿت/اإلامُخت اإلالٌُت/اإلاهُخت ؤلانُاغُت ًٗ  ألاصبيت الجهًت ٖهغ في ظليا طل٪ ْهغ و٢ض ٖليه، ظمي
 ؤو ؾياؾًيا مٟهىًما وؤ ؾىؾؿىلىظًيا مٟهىما ليؿذ" الحضازت ؤنبدذ خيض اإلايالصر، ٖكغ الدامـ ال٣غن  بضاياث مىظ

(  12)" ٣ِٞ جاعيسًيا مٟهىًما

عة امخضاصاث ٧اهذ الٛغبيت الحضازت ؤنّن  يغي  مجهما ألاو٫  مخىاػيً جياعيً بٓهىع  الخجضيض جىالى طل٪ بٗض زم
ّن
 خ٣ل في مخجظ

ت ٍاعث/ًاهِ/هُجل)مً ٧لّن  ٖىض والٟغوؿت ألاإلااهيت ال٣ٗليت والٟلؿٟاث ألاصبيت اإلاٗٞغ  ٦مىحى الٟغصايىت ؤمبضّن  ٦غؾذ التي( صً
ا ؤؾمى ٨ٞغ بلى اإلاغ٦ؼ الىمُي الجمعي ال٨ٟغ مً والخدى٫  للخٛيحر ًٖ  يمشله الشاوي الخياع هجض خحن في لإلوؿاهيت الُغي٤ يىحر بقٗا

عة الٛغبيت الحضازت ؤنّن  يغي  الظر( حىؽْس )
ّن
لى الؿىاء ٖلى والالجيييت اليىهاهيت الش٣اٞت ؤٖما١ في مخجظ  يًالش٣اٞذ َاجحن امخضاص ٖو

. (13)الؼمىيت الح٣ب مسخل٠ ٖبر والجضيض ال٣ضيم ؤههاع بحن مدخضم نغإ َىا٥ ٧ان

 ألاصبيت الخياعاث الخاعيدي،وبغوػ وجُىعَا ألاصبيت اإلاظاَب وهمى الٗكغيً ال٣غن  ٖكغ،وبضايت الخاؾ٘ ال٣غن  جهايت وم٘ 
 والغمؼيت والبرهاؾيت والاهُباٖيت الضاصثيت بلى وونىال والغوماوؿيت ال٨الؾي٨يت جياع مً بضايت البٌٗ بًٗها ٖلى اإلاخٗا٢بت

ذ التي الحغ٧اث مً ؤ٦بر ٢ًيت ٧اهذ ألاوعوبيت الحضازت ؤن" ال٣ى٫  يم٨ً والؿغياليت  الخياعاث مسخل٠ ٩ٞاهذ ،(14)"ٖجها جٟٖغ
 ؤٞؿضث التي صوالخ٣الي والٗاصاث  الكغاج٘ مسخل٠ و اإلاىعور، ٖلى زاثغة الش٣اٞيت والاججاَاث الؿياؾيت وختى الٟلؿٟيت،

 . اإلاجخم٘
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 ٖلى وؾاعوا وعامبىا، بىصلحر، قاع٫   بضؤٍ الظر الُغي٤ هٟـ ؾل٩ىا ؤن بٗض الٛغب، في الحضازيحن ع٦ب ٖلى حٗا٢ب و٢ض

ُ  ماالعمُُه، َاالء ومً ههجهما،  بػعا)الحهىصر ألامغي٩ي يض ٖلى الجهاجي اإلاخ٩امل ق٩لها الٛغبيت الحضازت ونلذ ختى ،قالحري  وبى

 ٖلى وجمغص وبيضيىلىظياث ٨ٞغ مً واإلا٨ٟغيً الٟالؾٟت َاالء خمله ما ب٩ل (قىلؼ عوبغث/بلُىث. ؽ.جىماؽ ؤلاهجلحيي و باوهض،
 ٞهي والٗلم، وال٣يم وألازال١ الضيً الجهايت في الحضازت لخُا٫ واللٛت ألاصب خضوص بظل٪ وججاوػوا ومىعور، ؾاثض ماَى ٧ل

ذ ؤن بٗض واإلاؿخ٣بل،زانت والحايغ للماض ي جدُيم ٖغ ا ؤيىٗذ بطْذ  الغطيلت ؤوخا٫ في الٛغبيت الحضازت جٖغ  ٖلى الدبيشت زماَع

يحن ؤيضر ًا هحروصا،: ؤمشا٫ مً الكيٖى ُ  حان: ؤمشا٫ والىظىصيحن ،ولىع   ؤ٧لها لخإحي ،ًامي وؤلبحر بىقىاع، صي وؾُمىن  ؾاعجغ بى
جرر  ؤعاظىن، ؤلىر  ؤمشا٫ مً ع٧ابها في عالس ي ٖلى واإلادٟؼ لها، والضاٖم اإلاىٓغ الجيل ؤيضر ٖلى اإلاُاٝ جهايت في يٟغ، َو  لٞى

م وبياظيه، قتراوؽ، وليٟي ظا٦بؿىن، وعومان باعث، وعوالن ظلغاهضا٫، وؤوظحن حَر  بلى لخهل الًي٤ الٛغبي هُا٢ها ٞخخٗضي ٚو
 الكغ١  ز٣اٞت َبٗذ التي الٟلؿٟيت والخىظهاث ال٨ٟغيت واإلاىاْغاث الترظماث،والغخالث َغي٤ ًٖ جضعيجًيا الٗغبي الٗالم يٟت

ت" ألامغ جهايت في الحضازت لخهبذ الٗغبي . (15)"بوؿاهيت هٖؼ

: الػغب غىض الحضازت-ب

 بها ٢ام التي الخجضيض ومداولت ؤميت بني ٖهغ مً بضايت الخاعيش، ٢ضم في ياعبت الٗغبيت الحضازت ظظوع  ؤنّن  هجض الح٣ي٣ت في    
 ؤيً الٗباؽ بني ٖهغ في ال٨ٟغيت الحغ٦ت َظٍ وهطجذ ا٦خملذ والي،و٢ضالم الٟغؽ مً زانت والٟالؾٟت الكٗغاء مً الٗضيض
 والحهىصيت،وختى باإلاؿيديت ؤلاؾالميت الٗغبيت الش٣اٞاث وجماػظذ ؤلاؾالم بلى اإلاجخمٗاث مً ال٨شحر وصزلذ الضولت جىؾٗذ
ا يك٩ل والخٛيحر الخجضيض في ال٨ٟغر  الخىاٞـ مجها،٩ٞان بالىزييت بالش٣اٞت

ً
 ؤبي ٖىض الكٗغ في بىاصٍع ججلذ التيَاًما،و خضيش

م بغص بً هىاؽ،وبكاع حَر   الُلليت الٗغبيت،وم٣ضماتها ال٣هيضة هٓام ٖلى زاعوا الظيً اإلاىالي الكٗغاء مً ٚو
ً
 والٛؼليت،ونىال

م،٧ل الهٟاء وبزىان وؤقاٖغة ظهميت مً اإلاسخلٟت الضيييت والخياعاث الٟالؾٟت زىعة بلى حَر  ثبضايا ق٩ل طل٪ ومٗتزلت،ٚو

. واإلاؿخ٣بل  آلازغ مً زٝى ؤو ٣ٖض صون   والىا٢٘ للحياة والغئي ال٨ٟغ في للخجضيض خ٣ي٣يت

٨غها الٗغبي ؤصبىا جاعيش بلى الٛغبيت الحضازت حؿللذ ألاصبيت الجهًت ٖهغ خلى٫  وم٘   الغخالث ٖبر ال٣ٗضر الٟلؿٟي  ٞو
 مً بضايت ال٨ٟغر  والخجضيض الخٛيحر صٖاة مً والؿىض مالضٕ وظضث و٢ض عويضا عويضا ألاصبيت والترظماث الاؾخٗماعيت والىٓم

 لم وبن( باصٌـ ابً الحمُض غبض/الباعووي/ الٌىايبي الغخمان غبض/ غبضه مدمض/ ألاقؿاوي الضًً حماُ:)هدى ؤلانالح صٖاة
 مً ػمًىا ٖاف الظر الٗغبي الٗالم ٣ٖل بلى الحضازت حؿللذ ٧ان ٨َظا الٛغبي الخجضيض ال٨ٟغ لخبني نغيدت صٖىاث ج٨ً

 ٖلماء ٢اصَا التي ال٨ٟغيت الشىعاث  ٩ٞاهذ ، الٗشماهيت الضولت ؾياؾت ج٣ضمه ٦بلذ ًٖ بٗض آلازغ ًٖ ال٨ٟغيت والٗؼلت الاوٛال١،
 زاهيت ظهت مً والاؾخٗماعر  ظهت مً وال٣ٗضر ال٨ٟغر  الخدغيغ ألظل خ٣ي٣ت زىعة بمشابت مٛغبها ختى مكغ٢ها مً الٗغبيت ألامت

  جغبت الٗغبي وؤصبىا ها٨ٞغ في لها وظضث
ْذ
ٕغ زهبت،بط لي ق٨غر، ٚالي: مجهم اإلا٨ٟغيً مً الٗضيض ٞحها جٖغ  زالضة ؾٗيض، ؤخمض ٖو

بض مً ؾٗيض  ونالح صعويل مدمىص الجيىس ي، الدًغاء ٞلؿُحن،ؾلمى مً ؤبىصيب اإلاٛغب،و٦ما٫ مً الٗغور هللا ؾىعيا،ٖو
بض مهغ، مً الهبىع  ٖبض ونالح ًٞل، اب ٖو بض الٗغا١، مً البياحي الَى  مً مغوة وخؿحن اليمً، مً اإلا٣الح الٗؼيؼ ٖو
بض الجؼاثغ، مً هبي بً ومال٪ الىبهاوي و٦غيب٘ لبىان، م الؿٗىصيت، مً الؿغيحي وؾٗيض الٛظامي، هللا ٖو حَر  الحضازت صٖاة مً  ٚو

. وال٨ٟغيت ألاصبيت

ليه  ٫  اإلاىٓغ عيب بال( ؾػُض ؤخمض غلي)يٗخبر ٖو  في الٗغبيت الحضازت لبظوع  ا٦دكاٞه بٗض انتر الٗغبيت للحضازت ألاوّن

االء عقي٤ ابً/ ظني ابً/ مٗتز ابً/ اإلابرص ٖىض زام ال٣ضيم الٗغبي جغازىا  الٗغبي الىٓم ٖلى للشىعة صٖاة ٧اهىا ظميٗهم(16)َو
مىًما ٖهغ، ٧لّن  م٘ اإلايسجم بالجضيض جبضيله ال٣ضيم،ويغوعة  مً وجإزظ لٛغبيتا الحضازت جهغ في حؿبذ الٗغبيت الحضازت ْلذ ٖو

 ؤلاؾالميت، ال٣ٗيضة ٖلى والشىعة ال٣يم ظمي٘  َضم بلى وؤنالخىا الٗغبيت َىيدىا جاعيش مً اإلاإلٝى ًٖ زغظذ ؤن بلى ظظوعَا



 2016 ؤؾؿُـ  | غامغ عيا. ص  -غغبي الحضًث واإلاػانغالكػغ اُ |ؾلؿلت اإلادايغاث الػلمُت 

 

 

ت   17  2016© حمُؼ الحهىم مدكىظت إلاغيؼ حُل البدث الػلمي     -جسلي بصاعة اإلاغيؼ مؿاولُتها غً ؤي اهتهاى لحهىم اإلالٌُت الكٌٍغ

 

ًّن  ٨ٞغ مجلت مٗه ؤظغتها م٣ابلت في( ؤصوهِـ) طل٪ ًٖ ٖبر ٦ما وال٣ٗضر ال٨ٟغر  ؤلالحاص ْاَغة بلى بها والاهتهاء  م1987 ٖام ٞو
حر،وبظل٪ بوؿاهيت ز٣اٞاث زالنت َى ال٨غيم ال٣غآن ؤنّن  لىب ؤقاع ٣ٞض ظا اإلاسلى١  ولٛت  الدال٤ لٛت بحن يؿاور  اٚل ىى ،َو  مٞغ
ظٍ الٗغبيت لألمت باليؿبت ال٣ٗضيت الىاخيت مً  والخمغص الشىعة ٞيه،وبظل٪ والدك٨ي٪ ال٣غآن لُمـ نغيدت صٖىة ٢اَبت،َو
  ةاإلاسخل٠ بإهىاٖه والىمُي والؿاثض اإلاىعور ٖلى

ً
  ٣ٖيضة

ً
ا وؤصًبا ولٛت

ً
 بلى يضٖىا الظر والخجضيض اإلاٗانغة ؤؾاؽ ٖلى وؤزال٢

 الظر ؤلاعر طل٪ مً مىُل٣ا الخُىع  م٘ ويخىاءم الٗهغ، يىا٦ب بما ٖليه وؤلاياٞت ولٛىر، ؤصبي محرار مً مىظىص َى ما جُىيغ
ت هي لها خًاعة وال لها مىعور ال لتيا وألامت خًاعتها، ألامت،وعمؼ ٖىىان ٞهى ألاخىا٫، مً بدا٫ ججاوػٍ يم٨ً ال  ٚحر ؤمّن

 ألاؾاؽ في مىظىصة

ليه       ه٣اص مً الٗغب اإلاش٣ٟحن مً ال٨شحريً لضي والغيبت الٛمىى مً ال٨شحر يكىبه الٗغبي ٨ٞغها بلى الحضازت حؿلل يب٣ى ٖو
٣يضتهم للٛتهم الضاَم الدُغ لهظا جىبهىا الظيً َم مجهم ال٣لت ٧ان وبن ، وؾياؾت صيً وعظا٫ ومش٣ٟحن  خض ٖلى وؤصبهم ٖو
 يؿايغون  ؤجهم يضٖىن  ممً لها اإلاش٣ٟحن ؤههاٝ مؿاهضة ول٨ً واإلام٨ىت، اإلاخاخت الُغ١  بكتى لها الخهضر ٞداولىا ؾىاء،
ٌ الالمكغوَت الضٖايت بحن والاهبهاع ؤلاعج٩اؽ بحن هاصًعا وجىجًغا مخىا٢ًت عصوًصا" ٞيىا زل٤ الخ٣ضم  ػمتألا ،٩ٞاهذ"اإلابرم والٞغ

  ؤقضّن 
ً
 .الٗغبي وجغازىا ه٣ضها ٖلى وباال

:  زاجمت -*

عة قاث٨ت مؿإلت (الحضازت) جب٣ى جهايت في       
ّن
غاٝ مكٗبت مخجظ  حٗضص مً ٞحها إلاا الؿىاء ٖلى والٗغبي الٛغبي ال٨ٟغ في ألَا

 والؿياؾيت ال٨ٟغيت الىٓم يتبً في الخجضيض مً ٦ىٕى ؤلاوؿاوي ال٨ٟغ في لخ٨غيؿها ؾٗذ التي والضٖىاث والٟلؿٟاث للمىُل٣اث
 في يٗيل الٛغب مً ظٗلذ التي اإلاُغ٢ت الحغيت ؾبيل هي الحضازت مُل٩ٞ،٤اهذ بك٩ل البكغ بني ٖلى ال٣يىص جبرػ ٧اهذ التي
ىض ى ٨ٞغيت ٖبصيت ظا وجضهحها ؤلاوؿاهيت لل٣يم وؾ٣ٍى ومشليت، ومجىن  بباخيت مً ؤزال٢يت وصيييت،ٞو  ظٗل ألامغ للحيىاهيت،َو
 اإلاؿلمحن الٗغب ألانىليحن ؤو الٛغبيحن اإلاداٞٓحن لضي زانت لها و٢ابليتهم ٞحها الىٓغ يٗيضون  للحضازت اإلاؿاهضيً مً ال٨شحر

. الٗغبي ال٨ٟغ عخم ًٖ جماًما جسخل٠ الٛغب خضازت الجهايت في لخب٣ى

 

: وؤلاخـــــاالث الهىامل
. 131ن،ٍ،نم،صاعنناصع،بحروث،لبىا(خضر)ماصة 2لؿاننالٗغب،مج: ابًنمىٓىع  (1)

 .17،نمن1978،ن1الحضازتنفينالكٗغ،نصاعنالُليٗتنللُباٖتنواليكغ،نبحروث،نٍ: يىؾ٠نالدا٫ (2)

امنعواصنالحضازت،نماؾؿتنَيبتنلليكغنوالخىػي٘،نال٣اَغة،نمهغ،ٍ: ؾمحرنؾٗيضن جاػر ( 3) ،ن2005،ن1الى٣ضنألاصبينوؤَو

 .215م

 .31،نم2008،ن1عنالٗلمنوؤلايماننلليكغنوالخىػي٘،نؤلاؾ٨ىضعيت،مهغ،ٍؤلاي٣إنفينقٗغنالحضازت،نصا: مدمضنٖلىاننؾاإلاان( 4)

 .38،نمن1995الحضازتنالكٗغيت،نميكىعاثناجداصنال٨خابنالٗغب،نصمك٤،نصٍ،ن: مدمضنٖؼام (5)

. 8،ن7،م1983،ن1الى٣ضنوالحضازت،نصاعنالُليٗت،نبحروث،ابىان،نٍ: ٖبضنالؿالمناإلاؿضر( 6)

. 16،نم2006،ن1الحضازت،بٞغي٣يانقغ١،اإلاٛغب،نٍَايضٚغنوؾاا٫ن: مدمضنالكي٨غ( 7)

،ن1،صاعنال٨خابناللبىاوي،نبحروث،،نلبىان،نٍ(ٖغىنوج٣ضيمنوجغظمت)معجمناإلاهُلحاثنألاصبيتناإلاٗانغة: ؾٗيضنٖلىف( 8)

. 150م.،1985
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 580،م،2002،ن1صاعنالٗلمنللماليحن،بحروث،لبىان،ٍ( بهجلحزينٖغبي)٢امىؽناإلاىعص: مىحرنالبٗلب٩ي( 9)

. 158،نم2014،ن3،نصاعنجىب٣ا٫نلليكغ،ناإلاٛغب،نٍ(مؿإلتنالحضازت) الكٗغنالٗغبينالحضيض،نبىايخهنوببضالاتها: مدمضنبىيـ( 10)

. 159اإلاغظ٘نهٟؿه،نم( 11)

يت)بق٩اليتنجإنيلنالحضازتنفينالدُابنالى٣ضرنالٗغبيناإلاٗانغ: ٖبضنالٛاوينباعة(12) ،نالهيئتن(م٣اعبتنخىاعيتنفينألانى٫ناإلاٗٞغ

 .15،نم2005،ن1عيتنالٗامتنلل٨خاب،مهغ،ٍاإلاو

 .159،ن158،م(مؿإلتنالحضازت) الكٗغنالٗغبينالحضيض،نبىايخهنوببضالاتها: مدمضنبىيـ (13)

 .45ؤلاي٣إنفينقٗغنالحضازت،م: مدمضنٖلىاننؾاإلاان (14)

 .15َايضٚغنوؾاا٫نالحضازت،م: مدمضنالكي٨غ (15)

 .160،م(مؿإلتنالحضازت) جهنوببضالاتهاالكٗغنالٗغبينالحضيض،نبىار: مدمضنبىيـ (16)
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ـــــــاوي
ّو
ت : اإلادىع الش ــــــػٍغ

ّو
الحضازت الك

 

اوي 
ّو
غـــــىىان الضعؽ الش

ت مظاهغها وزهائهها)  (الحضازت الكػٍغ

 

 *مضزل -        

ُ  اإلادىع  -1 ت الحضازت مظاهغ: ألاو ػٍغ
ّو

. الك

ت الحضازت زهائو:الشاوي اإلادىع  -2 ٍغ . الكػّو

 

 *.زاجمت -

 

 :جمهُض -*

 مً الحضازت إلااجدمله ح٣ٗيًضا ؤ٦ثر بوؿاهيت ب٣ًايا مصحىًها هًها مىه وظٗلذ الحضيض الٗغبي الكٗغ في الحضازت جُىعث ل٣ض      
ٛىيت ال٨ٟغيت مىُل٣اجه ظمي٘ ٖلحها ويبني الخٛحراث جل٪ ظمي٘ مً يإزظ الكٗغر  الىو ظٗلذ بٞغاػاث

ّن
 ٖالم في والجماليت والل

ا الٗغبي واإلابضٕ اإلاخل٣ي ؤع٢ذ التي ال٣ًايا مً والٛامٌ اإلاجهى٫  هدى اهُال١ ه٣ُت حك٩ل حٛحراثالم ٞيه بضؤث ًٗ  ٞإنبذ م
٠ الش٣اٞت ؤ٤ٞ في الخذ التي الخ٣لباث جل٨م ْلّن  في الكٗغر  ههه يجضص الٗغبي الكاٖغ  وألاؾاَحر وألا٢ىٗت الغمىػ  ؤلاوؿاهيت،ْٞى
 ألازحر َظا يدمله إلاا ال٣ضيم والترار الؿغيالياث في حٛىم ،وظٗلها ؤلابضاٖيت ههىم الٛمىى مىه،وؾاص جميحز صون  ؤلاوؿاهيت

.  ال٣اصم اإلاجهى٫  مً وزٝى وق٪ خحرة مً ؾاثض َى إلاا قاٞيت بظاباث َياتها في جدمل اؾدكغاٞيت جيبااث مً

ُ  اإلادىع  -1 ت الحضازت مظاهغ: ألاوّو ػٍغ
ّو

 الك

ؿت -ؤ
ّو
ت الل ػٍغ

ّو
: الك

ٛت ٢ضمذ ل٣ض 
ّن
يت ال٨ٟغيت ال٣ًايا مً الٗضيض الٗغبي للمخل٣ي الكٗغر  الل  الٗغبي اإلاخل٣ي ببا٫ جسُغ ج٨ً لم التي واإلاٗٞغ

ٛت ؤلاوؿاوي الخاعيش خ٣ب ٖبر اإلاخىانل الخجضيض مً ٖالم في
ّن
 بض٫ والهمـ الهمذ جًٟل ٚامًت لٛت باجذ الكٗغيت ٞالل

ؿٗذ ٩ٞلما"الجهغ
ّن
ىا اإلاٗاوي جل٨م يخل٣ى الظر والظًَ ال٨ٟغ وحكدذ ،(1)"الٗباعة يا٢ذ الغئيت اح  بغاٖت جٓهغ والضالالث،َو

الماجًيا وؤؾلىبًيا، وصاللًيا هدىًيا الكٗغيت والترا٦يب والجمل باإلاٗاوي الخالٖب في اإلابضٕ ٛت" ٞخهبذ ٖو
ّن
ً الل ة مَى  الكٗغيت، الهؼّن
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ٗغيت الٟاٖليت وججؿض ،وجىٗل وجباٚذ جهضم التي
ّن
خىتها الك ٛت ؤؾؿذ ،وبظل٪(2)"ٞو

ّن
 ٖالم في ظضيضة لٟخىخاث قٗغيتا٫ الل

٨غيت لٛىيت جُبي٣اث هدى جضعيجًيا اإلاخجضص الٗغبي الكٗغر  الىو ها لم ٞو  َىا ومً الحضيض، الٗغبي الكٗغر  ؤلابضإ يٗٞغ

 الخىاٞغ ي٩ىن  خيض آزغ خ٣ل مً عبما حؿخمضٍ الخجخيـ،بل ؤو الٟسامت مً ظمالها الحكخ٤ الحضيشت ال٣هيضة" ؤنبدذ

ٛت جل٨م ،ٞإنبدذ(3)"بها للكٗغ لٗهض ظضيضة ظماليت خيت ٖىانغ والاه٣ُإ وال٣بذ والالهمى ٦خملوالالث والالجىاؾ٤
ّن
 في  الل

اٞت ٣َىؾيت سحغيت لٛت الجهايت  شحىاث  مً جدمله إلاا وال٨ٟغر  اإلاٗغفي، والاهبهاع الٟخىت مً ظىّن  في يخل٣ها الظر ال٣ٗل جؼلؼ٫  ٖغّن
ا قياإلاخل طًَ في جسل٣ها جإوليت  هٟؿيت وؤَضاٝ  صالالث مً الكٗغر  الىو به ماظاء وحٗلل جٟؿغ زاهيت لٛت جٟٗيل هدى٫  جضعيجيًّ

. مبهمت

: اإلاىؾُهي ؤلاًهاع-ب

 ٖلى جدخىر  ب٣اٞيت الكُغان وييخهي( عجؼ/نضع) الكُغيً همىطط ٖلى ٢هاثضَم ي٨خبىن  ال٣ضيم في الكٗغاء ٧ان ل٣ض
 ْهغث ؤن بلى وجٟٗيالجه الدليليت ألاوػان مىىا٫ ٖلى الٗغبيت ال٣هاثض وب٣يذ الٗمىصيت ال٣هيضة محزة وهي واخض عور خٝغ

اب قايغ بضع/اإلاالئٌت هاػى:)ؤمشا٫ ألاو٫  الجيل عواص مً الحضازت قٗغاء م٘ الخجضيض خغ٦ت ُّو ظٍ(البُاحي الىهاب غبض/ الؿ  ،َو
 جىاؾب ظضيضة جٟٗيالث ٖلى ٞؿهمألن ٖثروا بال٣اٞيت،ـديض وال الدليليت باألوػان جلتزم ٞلم الٗغوى في حٛحرا ؤخضزذ الحغ٦ت
ا ال٣اٞيت ٢يض مً ٞخسلهىا الكٗىعيت، خالتهم  ؤبياث ٧ل في ؤو آلزغ بيذ مً ؾىاء  الغور خٝغ ازخالٝ م٘ مخٗضصة وظٗلَى

ها مً ٢يمتها الحؿخمض ال٣هيضة"  بطن  ال٣هيضة ما مٗحن إلاٗنى جىنيل ؤصاة ؤجّن
ّن
 وق٩لها الظاحي خًىعَا مً ٢يمتها ج٨مً ٣ِٞ،به

ما عمىًػا ٣ِٞ ليؿذ الهىجيت ٞالٗىانغ ل٩لماتها الهىجيت الٗال٢اث ْلّن  في رالحـ
ّن
ا م٘( ؤلاي٣إ)بدك٨يلها هي إلاضلىالث،به  ٚحَر

ٗغر  الىو لخ٩ىن  ججخم٘ الٗىانغ َظٍ والخهىيغ،٧ل والىدى ٧التر٦يب
ّن
" ولًٌ....لبىان" ٢هيضة بليه ماحكحر  َظا ،وما(4)"الك

: ٞحها ج٣ى٫  ،والتي(مُهاحي هضي) للكاٖغة

 جاعم حكىن 

 تهان غُىن 

 بالػىكىان يهلهل ونلب

 الشهىب مألجه ونض جضلى

 (5)ألاندىان مً الهضًض وؾاُ

 قيٕى و٦ظا الكٗغيت الجملت بلى زم الىاخض الؿُغ هٓام ٖلى اٖخماصَا َى الٗمىصيت ًٖ الحغة ال٣هاثض يمحز ما ؤنّن  ٦ما

ظ واخضة قٗغيت ظملت ال٣هيضة مٗه ؤنبدذ الظر الخضويغ  ألاو٫  البيذ ج٣ُي٘ ٞٗىض" اللحً ؤمحر" ٢هيضة في هجضٍ ما اَو
ظٍ الشاوي البيذ بىظىص بال ج٨خمل ال جٟٗيالجه . الخٟٗيلت قٗغ محزة َو

 اللحً ؤمحر ًا

 الكااص ملَ ًا

 الغوح عقُو ًا

 (6) الىصاص خلى ًا
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  ٖيلتوالخ٠ الىاخض الؿُغ بىٓام واؾدبضلذ الكُغيً هٓام ًٖ زغظذ الحغة ال٣هاثض ؤنّن  ٦ما
ْذ
 ج٣ى٫   الىاخضة،بط

": وصإ" ٢هيضة في مُهاحي هضي الكاٖغة

 !وصاع؟

 بالخُاع ًبٍي والهلب

 !ماطا؟

 وياع ؤعحى ما ًل جبضص

غاث وؤخالمي  الؿٍغ

 (7) اهتهذ

 بدغ مً الىاخض الؿُغ هٓام ٖلى اٖخمضث الكاٖغة وألنّن  واخضة جٟٗيلت ٖلى جدخىر ...( اهتهذ/ ماطا/ وصاع) ٩ٞلمت
 ًٖ ٖباعة وهي ال٣هيضة ؤو٫  في" قػى" ؤنبدذ ٞٗىلً الخٟٗيلت ج٩ىن  ؤن ٞبض٫ قػىلً  قػىلً قػىلً: اخهومٟذ اإلاخ٣اعب
تها بكُغحها ال٣ضيمت ال٣هيضة في ٦ما جٟٗيلت  بلى الخٟٗيالث َظٍ جمخض وعبما واخض ؾُغ في الخٟٗيالث وظٗلذ الكاٖغة ُٖٞى
ظا طل٪ مً ؤ٦ثر  ٖضة بلى جٟٗيلت مً اهخ٣لذ زم والكٗىعيت، الىٟؿيت عةالكإ خالت خؿب و٦ظا ال٣هيضة، هٟـ خؿب َو

٨ظا، الشالض الؿُغ في واخضة جٟٗيلت بلى زم الىاخض الؿُغ وفي الشاوي البيذ في جٟٗيالث  في مؿخٗملت ج٨ً لم محزة وهي َو
 الكُغيً هٓام مً اهخ٣لذ بط الجضيض ومًمىجها بك٩لها الجضيضة ال٣هيضة مٗها جٟغصث محزة هي بل ال٣ضيمت، الٗغبيت ال٣هاثض

اء مجغص ليـ الىػن"  يهبذ الؿُغ،وبظل٪ بلى ما الكٗغر، الٛغى يدىر  ٖو
ّن
 يداو٫  الظر الكٗغر  الخٗبحر ؤبٗاص مً بٗض َى به

 (8)"اإلاٟهىم ًٖ اإلاؿمٕى ٞيه اليىٟهل مٗنى زل٤

:  الىص ي  الكًاء-حــ

 صاللت ؤي٣ىهت ل٩ل وؤنّن  زانت، مسخلٟت وهيتؤي٤ صالالث ق٩ل في جدك٩ل باجذ الكٗغر  اإلاتن صازل التر٢يم ٖالماث بنّن 
ظٍ بها، زانت  ه٣اٍ مً ؤهىاٖها بمسخل٠ ٚىيت اإلاٗانغة الكٗغيت الىهىم ظاءث و٢ض التر٢يم بٗالماث حؿمى ألاي٣ىهاث َو
ا، والٟانلت،ألا٢ىاؽ والخعجب والاؾخٟهام الى٠٢، حَر يت مً جدمله إلاا وطل٪ ٚو  ابليه جميل التي البىاثيت الىْيٟت في قٖغ

ىا الخجغبت حك٨يل في" الٗغوى يؿهم وبظل٪ الكٗغر، اإلاٗنى وبجهاء الخٟؿحر في واإلاخمشلت وجبرػَا  صعاؾت ي٨مً الكٗغيت،َو
اث٠ َظٍ لخاصر (9)"لل٣ضيم والخسُي بالخجاوػ  يدؿم الظر الكٗغ َظا م٘ يخالءم بجاهب اإلاٗانغ الكٗغ في الٗغوى  الْى

ليه، مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بُغي٣ت  ٖابغا يٗض ولم هص ي ٢هض طاث بييت بىنٟه اٖخباَيا يٗض لم للىو البهغر  الخىػي٘ نّن ب «ٖو

. (10)»صالت بييت بىنٟه

ا -طاتها ال٨خابت حكٛله الظر"و اللؿاهيت ٚحر الٗالماث َظٍ ج٣ىم ومىه       ا باٖخباَع  بٗمليت (11)"الىع١ مؿاخت ٖلى -َباٖيت ؤخٞغ
١ باث ما ؾاا٫ ًٖ بيجاص مداولت ؤو الىو اؾدىُا١  اهدباَه جشحر ٦إن اإلاخل٣ي لضي الهضمت بةخضار ج٣ىم ٦ما الىو ٢اعت  ياعّن

 مًاميجها في جسخل٠ بديض طاتها في صالالث جدمل ؤنبدذ بطن التر٢يم ،ٞٗالماث ما ٢هيضة/هو هدى بعجابه مً جؼيض ؤو
 خًىع  ،بنّن (12)»اإلابييت ٖال٢اتها وجمشل صجدضر ييبػي التي وألاي٣ىهيت الدُيت ألاصلت مً وؿ٣ا ال٨خابت "ؤنبدذ ؤن بٗض زانت
 ؤظؼاء بلى اإلا٣ؿم الكٗغر  ٞالىو الى٣يٌ، بهخاط الي٣بل ماو٫ بلى ويىظهها الضاللت مجا٫ يدهغ الىو في التر٢يم ٖالماث
 في حك٨ي٪ا٫ ٖلى حٗمل ٞةجها اهٟٗا٫ مً جشحر ما ب٣ضع الخعجب ،ٞٗالمت ؤظؼاثه بحن الٗال٢اث جدضيض ٖلى ٖالماجه حٗمل ، واإلاغ٢م

 والى٣اٍ الخىانل، بلى حكحران اإلاخىاليخان)..(  ؤلابضإ وه٣ُخا الٟانلت م٣ام الٛالب في ج٣ىم( )- والٗاعيت ،الجملت ج٣غيغيت
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الماث) (  الحضر،وألا٢ىاؽ اؾخمغاع بلى حكحر)....(  الؿُغ في اإلاخىاليت  ٦إن آزغ مىحى جإزض ٢ض( !) والخعجب ،(‘‘)الخىهيو ٖو
 ٧ل اؾخسضام بلى ؤلابضإ ٖمليت ؤزىاء باإلابضٕ اإلاديُت والٓغوٝ الؼم٩اهيت ليٟيض والخإعيش الدك٨ي٪ ؤو للته٨م عالكإ يؿخٗملها

 في التر٢يم ٖالماث مً ؤ٦ثرث ٢ض هجضَا" مُهاحي هضي" الكاٖغة ،ولٗلّن  اإلاًمغة جإويالجه ٧لّن  لخىنيل الدُيت الٗالماث جل٪

ا ا وما" الهىي  هىاى:"يضة٢و في)..( ؤلابضإ ه٣ُخا ٖالمت ٞىجض قَٗغ : ج٣ى٫  خيض ههها في ظليت جبضو ؤ٦ثَر

 الهىي  هىاى

.. ؤزًغا خلما ًا

.. قااصي في ؾغي 

.. وجكجغا...ومًت

.. ًجغي  ما و..  ًجغي  ما

ني؟..!ؤًً؟..!ؤمتي؟ .. !َو

ان بٍل يكغث  (13) الثري  ؤَو

ظٍ       ، يؼا٫ ما الكاٖغة ٦الم ؤنّن  ٖلى صاللت الٗالمت َو
ً
ا اإلاٗانغة الٗغبيت ال٣هاثض ٖلى اإلاالخٔ ول٨ً مخىانال  مً ب٦شاَع

 ٖلى ٢ضعجه ٖضم ٖلى ؤيًا جض٫ ٦ما الكاٖغ ٨ٞغ اؾخمغاع بلى الجهايت في حكحر ،خيض)....(  الؿُغ في اإلاخىاليت ألا٣ٞيت، الى٣اٍ
  جتر٥ ٢ض الٗالماث َظٍ ؤنّن  هجض ٦ما الىظىص، خحز بلى هٟؿه في يجىب ما ب٩ل البىح

ً
 في يجى٫  ختى ال٣اعت  زيا٫٫ مٟخىًخا مجاال

 َظٍ آزٍغ في ؤياٞذ ختى مجها، واخض ؾُغ اليسلى ي٩اص بل" جهاؾُم" ٢هيضة في م٨شٟت ظاءث و٢ض له، مىاؾبا يغاٍ الظر اإلاٗنى

: اإلاخىاليت الى٣اٍ

هُه  لهلبي ما ؼَّز ...  خىىن  ونؼ هَح

 زمغا ألالحان ٌكغب

... الؿىحن حغاخاث مً

 قُبٍي اإلااض ي ًظيغ

 خحن بػض ًصحى زم

 غغؾا اللحً ًهبذ بط

 (14)... الػاػقحن ؤًاصي في

ظٍ الحظٝ بى٣اٍ حؿمى وم٣اَٗها ال٣هيضة ؤبياث بحن جٟهل مخخاليت ه٣اٍ مُهاحي هضي الكاٖغة اؾخٗملذ ل٣ض       الى٣اٍ َو
، جبرػ  الحغيت ٢اعت  ول٩ل ؤمامىا، اإلاازل للىو م٨مل آزغ هو ؤمام و٦إهىا اإلاسٟيت واإلا٣ىالث الًمىيت، والضالالث اإلادظٝو

 التي الىو خغ٦ت مً الىاب٘ الدك٨يل عاوص وبها الكٗغيت في الجضة،واوٛغؽ الكٗغر  الىو ٖاه٤ ٩ٞلما"  َظا جهىعٍ في ال٩املت

 حك٨يل ٖلى الحغ٦ت َظٍ ،وحٗمل(الىو طَىيت) وؿمحها ؤن اإلام٨ً مً مكخٛلت، خغ٦ت ٞيه ٞتهيإث الكاٖغ، ؤخضثها
ظا(15)"الىو :  ٞحها ج٣ى٫   ،والتي"الؿالم باهخظاع" ٢هيضتها في -مي٣احي َضي  –عةالكإ ٖىض ماججؿضٍ ،َو

  اإلاكضي الحلم بإهَ غلمذ
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. بيخماال بلـ نض هىاى وؤن                

  مؿنى ألاخالم في يىذ وؤهَ

مُّم  غىقُذ ونض                 . اؾخهاال قالهَح

 ...........................

               .............. ............

  باألناحي و بالىعوص ؤجِخَ

ىء              
ّو
ٍالى ؾالمخَ في ؤهن  (16)الش

 ٦ما الؿُىع  وعاء مسٟي مدضٝو ٦الم َىا٥ ؤن ٖلى صاللت الحظٝ بى٣اٍ الىو م٣اَ٘ بحن ٞهلذ ٢ض الكاٖغة ج٩ىن  وبهظا     

ٟتها   .اللحً ؤمحر و ؾماح ٢هيضة في ٦ظل٪ ْو

:  الخٌغاع ظاهغة  -حــــ

 مً الىٕى َظا ويٗض الجملت، ؤو ال٩لمت ؤو الىاخض الحٝغ مؿخىي  ٖلى ٧ان ؾىاء ٖضيضة ؤهماٍ الحضاسي الكٗغ في للخ٨غاع
ليه ؤلاٞهاميت، الىْيٟت ٞيه يٛظر ما ٖلى التر٦حز ٖبر ظمهىعٍ ٖلى الكاٖغ ٞحها يؿخدىط التي الىؾاثل  وؾاثل حٗضصث ٣ٞض ٖو

ٟٓت/ الهىث ج٨غاع مجها الخ٨غاع
ّن
ى الجملت، جٌغاع ٖلى التر٦حز يخم وؾٝى لجملتا/ الل  واهخٓامه، ؤلاي٣إ يبِ في يضزل ظؼء َو

": هًاع" ٢هيضة في": مُهاحي هضي"  الكاٖغة ٢ى٫  في وهلمؿه" مُهاحي هضي" ٢هاثض في باعػا ظاء ٢ض و

بُّم  طهب  هًاع ًا بهلبي الحُه

 ًانىجه وؾغي 

ُ  ؤن بلى  :جهى

بُّم  طهب  عقُو ًا بهلبي الحُه

 جهًانى وؾغي 

 ........................

بُّم  طهب  (17)" هًاع ًا بهلبي الحُه

     

": حؿلني ال" ٢هيضة في هجضٍ ٦ما  

 ؤغاصي مً حؿلني ال"

 ؤهاصي ما

 اغخهاصي ما

 ؾإؾضو مً حؿلني ال
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 ؤخُا يُل

 مباصي ما

 حي ؤها حؿلني ال

  :                             ج٣ى٫  ؤن بلى

 ؤغاصي مً حؿلني ال

 عماص مً يىم جدذ

 ؤهاصي ما

 اغخهاصي ما

( 18)"قػىعي غً حؿلني ال

ظا مغاث ؾخت ٖضصٍ بخ٨غاع" حؿلني ال" ظملت ٦غعث و٢ض  مما واخض، مٗنى في يهب الظر ؤلاي٣إ يٗؼػ  اإلا٣ُعي الخ٨غاع َو
المت ؾمت ازتالحض ٢هيضة في الكٗغيت اإلآاَغ َظٍ جب٣ى طل٪ آزغ،وم٘ صون  للم٣ُ٘ اهدباَه ويلٟذ اإلاخل٣ي ٖىض قإهه يٗٓم  ٖو
 .الٗغبي الكٗغر  الىو لح٤ الظر الخجضيض ٖلى صالت

: ومظاهغها الحضازت زهائو: الشاوي اإلادىع  -2

 في يدمل ٞىًيا مؼيًجا ال٣هيضة ٞإنبدذ الكٗغر  اإلاًمىن /الك٩ل مؿخىي  ٖلى الحضازيت ال٣هيضة زهاثو حٗضصث ل٣ض      

 ه٣ل في ومهم ؤؾاس ي ٦م٩ىن " اإلاإلٝى ٚحر بلى اإلاإلٝى جخجاوػ  ؤنبدذ التي وألا٩ٞاع واإلاٗاوي الضالالث مً الٗضيض َياجه

ا الحضاسي الكٗغر  الىو زهاثو ،ومجمل(19)"اإلاخل٣ي بلى اإلابضٕ مً واإلاكاٖغ ألاخاؾيـ  :آلاحي في هىظَؼ

 ٖلى ي٣ىم مىه ؤعقى همىطط بلى الخ٣ليضر الٗمىصر الكٗغر  الىو ٖليه ي٣ىم ٧ان الظر الكٗغر  والبدغ الىػن هٓام ٦ؿغ -*

. ال٣اٞيت ٣ٖضة مً والخدلل البدغ بض٫ والخٟٗيلت الكُغ بض٫ الؿُغ هٓام

 ٖالم في بقغا٢ا ؤ٦ثر مخدغعة هماطط بلى الخ٣ليضر الكٗغر  الىو في مٗيىت ب٣ًايا جلتزم ٧اهذ التي ال٣يىص ظمي٘ ًٖ الدغوط -*

. الٗغبي الكٗغ

ي٠ -*  مً الٗغبي الكٗغر  الىو لحرج٣ي الٗغبي الكٗغر  للىو ٖام ٦م٩ىن  والترار ؤلاوؿاهيت الكٗغيت وألاؾاَحر الغمىػ  جْى

. ؤوؾ٘ ٖاإلايت خضوص بلى الٗغبيت الجٛغاٞيت خضوصٍ

 الكٗغر  الىو ويهبذ الٗالمي الؿلم في يغج٣ي الٗغبي الكٗغر  الىو مً ظٗلذ للظ٦غ الؿالٟت الدهاثو جل٪ ٩ٞل      
يت خمىالث مً يدمله إلاا بوؿاهيا، الٗغبي ٛيان اإلااصياث ٖالم في وآَاتها الظاث َمىم حٗالج بكغيت مٗٞغ  ال٣ٗليت ٖلي آلاالث َو

ياب ؤلاوؿاهيت . ؤ٢ل وال ؤ٦ثر ال الؼمىيت الدىاع١  مً باجذ التي ال٣يم ظمي٘ ٚو

ا        ايتبض الٗغبي قٗغها بها اخخٟى التي والجماليت الٟىيت الهىع  مً الٗضيض في ججؿضث ٞىجضٍ الكٗغيت الحضازت مٓاَغ ًٖ ؤمّن

ظاالؿُاس ي الكػغ/اإلاغؤة قػغ/اإلاضًىت قػغ مً  بىماطط جإزغوا الظر الكٗغيت الحضازت قٗغاء ٖىض ٦بحرة مٟاع٢ت ماق٩ل ،َو
 عئيت ٧اهذ" خيض(  بلُىث ؾخحرن  جىماؽ)لــ اليباب ألاعى ؤو الدغاب ألاعى ٢هيضة وزانت ؤلاوؿاوي الكٗغ مً عا٢يت ٖاإلايت

 َظا ههىم ق٩ل ،خيض(20)"ألاولى الٗاإلايت الحغب جلذ التي اإلاغخلت م٘ جخُاب٤ الدغبت، ؤعيه بم٩اهيت واجًإ للٗام بليىث
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ً قٗغاء لضي َاظًؿا الكاٖغ  الٗغبي اإلابضٕ بلحها ٖاص هبيلت بوؿاهيت مٗاوي مً قٍٗغ في إلاا الؼمً مً  ٢غن  َيلت الٗغبي الَى

ؾت ثلعؾا( بلُىث) ٢هاثض ظل ؤنبدذ جاعيسًيا،٣ٞض واإلاجه٪ هٟؿًيا اإلاهؼوم ٟها م٣ضّن ، في الٗغبي الكاٖغ ْو   لضي زانت قٍٗغ

ليهالبُاحي الىهاب غبض/الؿُاب قايغ بضع/ اإلاالئٌت هاػى: هدى الٗغا٢يحن الكٗغاء ظيل  جؼزغ الكٗغيت الىماطط ٧اهذ ،ٖو
حر الخاعيسيت اإلاغظٗياث طاث والخىاناث اإلاخًاصة الكٗغيت والهىع  باإلهؼباخاث،  الىو ظٗل مما طل٪ والضيييت،وألاؾُىعة،ٚو

اث مً بالٗضيض يخلىن  الحضاسي الٗغبي الكٗغر   الىماطط مً الٗضيض في خًغ والظر ،(اإلاضًىت مىيىع:)هدى الغا٢يت اإلاىيٖى
ظا جاػي، اإلاػُي غبض وؤخمض البباحي الؿُاب،و ٖىض الكٗغيت  ال٨بري  الٗاإلايت الٗىانم بمسخل٠ جيمًىا ٧له َو

ـ:هدى ىعى،لىضن،باَع  ٖلى ٞٓهغث الٗغبي، اإلابضٕ ٣ٖليت في وجدًغ مباقغ،وجمضن حٛيحر مً الٗىانم َظٍ ؤخضزخه وما هٍُى
ت ٖغبيت ٖىانم الٗىانم َظٍ مىىا٫  ال٣يم ٖلى الٗىانم َظٍ وجإزحر بلخ...بحروث،الجؼائغ بؿضاص،الهاهغة، مجها مخىٖى

ليه وحٛحرث جبضلذ التي الىبيلت ؤلاوؿاهيت  بؿضاص) بٗىىان ٢هيضة في ٞي٣ى٫ ( بالنلب مضًىت) صيىاهه مً مشاال وؿى١  جماًما،ٖو

(:  واإلاىث

  ؤن نبل مً 
َح

ا يتن ًمىث
ً
خ ُّو ا ببؿضاصَح  ًبٍي       ***      م

ً
ا ػماه

ً
خ ُّو  م

  
ُه

ابه، غً ًبدث هُه  ببابه،      ***   قاغغٍر  غً  جّو مػُه ؿْس  الكتى ؤهذ.. ًٌ

  ًغي  قال 
ّو
ا بال

ً
ى مً غُىه

ً
        ***      لظ

ُه
  جمأل

َح
  عغًبا الههغِر  حىف

ً
 انامذ

 
ّو
، بال

ً
، لم نخُال

ْس
ذ ُْس  ولم ًمُه ُُه       ***       ًؼ اصَح  ٌؿإ ، متى.. بؿضَح عُه

ْس
 (21)متى؟ الشإ

ا     اإلاىيٕى َظا به مغّن  ،وما الجاَلي الٗهغ مىظ ال٣ضيم الٗغبي الكٗغ مٓهغ اإلاىيٕى َظا ق٩ل ٣ٞض والحبّو  اإلاغؤة مىيٕى في ؤمّن

 الدكبيب،وقٗغها بكٗغ يؿمى والٗظعر،ومغة اإلااظً الٛؼلي بالكٗغ يؿمى ٞخاعة(  الحبّو )َى واخض إلاىيٕى مسخلٟت حؿمياث مً
  اإلاىيٕى َظا في زاى ٢ض وه٣ضٍ ال٣يضم الٗغبي

ً
ا َىيال ًٖ مغ ال٣يـ، امغت : هدىَع  الكٗغاء  هسبت لضي زانت وه٣ًضا ببضا  ابً ٖو

م(لُلي مجىىن )اإلالىح بً عبيٗت،و٢يـ ؤبي حَر  وجٟجن،والتي اإلاغؤة ٖك٤ في نا٫ خضاسي قاٖغ الٗكحن ال٣غن  مىخه٠ في ليإحي ،ٚو

 ؤال -غكاعوث/ قُىىؽ/ ؤقغوصًذ: هدى ألاػ٫  مىظ الحبّن  آلهت ٖليه جغبٗذ الظر -ؤلاوؿاوي للحبّن  للٗك٤،ومىاعة ٢بلت مجها ظٗل

ى ليه قٍٗغ هه٠ جمشل واإلاغؤة اإلاغؤة، بكاٖغ اإلال٣ب( نباوي هؼاع) الكاٖغ َو ا وؿى١  ج٣غيًبا،ٖو ًٗ  ٢هيضة مً قٗغًيا  م٣ُ
:  ٞحها ي٣ى٫  ٢يـ،والتيبل

.. لٌمْس  قًٌغا                                    

.. لٌم قًٌغا                                    

  قدبِبتي                       
ْس

خلذ
ُه
م وناع.. ن

ُه
 بىؾػٌ

                      
ْس
ىا ؤن ًؾا حكغبُه

ْس
  نبر غلى يإ

ْس
 الكهُضة

  ونهُضحي                              
ْس

.. اؾخُلذ

ت مً وهلْس                               .. ألاعى في ؤمّو

-                            
ّو
ُُه  -هدً بال (  22) الههُضة؟ حؿخا
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ت ًٖ بجضيض ليـ الظر ألامغ َظا الٗغبيت اإلاغؤة ٢خل ٖلى سدُه (نباوي هؼاع) الكاٖغ ويىانل      جئضّن  ٧اهذ ٖىضما الجاَليت ؤمّن
،ٞالكاٖغ في ثالبىا ًّن  الٗغا٢يت الىخضة في الٗغبيت اإلاغؤة ًٖ جاعيسًيا عمًؼا جمشل التي وخبيبخه لؼوظخه ماو٢٘ ٖلى ٦ثًرا مخظمغ مهضَ

،بطِذ  والحبّن   الؿالم ؾٟحرة ٞهي الؿىعيت
ًّن : زاهيت مغة ٞحها ي٣ى٫  والٟ

ُـه .. هاهدً .. ًابلهِ

.. الجاهلُت لػهغ ؤزغي  مغة هضزلُه 

ًُه  ها .. فْس الخىح في هضزلُه  هد

ة هضزلُه          ىع ..ؤزغي  مغّو هُه ت غُه  18م( 23)..البربٍغ

ا      ً مىيٕى ؤمّن ً في ؾاصث التي وؤلامبرياليت الاؾخٗماعيت والؿياؾيت الَى  نىعة جمشل ،ٞهي مٛغبه ختى مكغ٢ه مً الٗغبي الَى
ت مجها ٖاهذ التي الجغاثم جل٪ ًٖ خيت  جاعة الكٗىب ٖاج٤ ٖلى ي٣٘ ؾخمغالم واللىم ال٨بحر السدِ ،ولٗل ٢اَبت الٗغبيت ألامّن

ىه ه٨بت في ؾاَم َاالء مً واخض ،٩ٞل وؤمغاء وملى٥ ؾالَحن ٧اهىا ؾىاء زاهيت جاعة  والح٩ام  اليضعر  ؤو يضعي  خيض  مً َو
 زانت لكٗىبهم الى٨غاء والهؼاثم الٟؿاص عمىػ  الح٩ام لهاالء ها٢ضة ٞىيت ْاَغة الؿياس ي نباوي هؼاع قٗغ ٧ان لظل٪ جاعيسًيا،

 صٞتر ٖلى َىامل ٢هيضة ٩ٞاهذ مهغ ٖلى الشالسي والٗضوان م1967ؾىت يىهيى خؼيغان م،وه٨بت1948ؾىت في ٞلؿيًُ ه٨بت

: ٞحها ي٣ى٫  البٌٗ،بط بًٗهم ههغة في اإلاخساطلىن  الٗغب الح٩ام ٖلى ؾازِ قاٖغ نغزت الى٨ؿت

ؿت ؤنضنائي، ًا لٌم، ؤوعي
ّو
 الهضًمه الل

 الهُضمه والٌخب

.. لٌم ؤوعي

 الهضًمه ًاألخظًت اإلاشهىب، هايالم

 والكدُمه الػهغ،والهجاء، ومكغصاث

 لٌم ــإوعي.. لٌم ؤوعي

مه بلى ناص الظي الكٌغ نهاًت    (24)الهٍؼ

  الحضازت قٗغ يب٣ى طل٪ وم٘          
ً
اث مً بالٗضيض خاٞال  الٗغبيت، الكٗغيت ٖالم في ٦بحرة مٟاع٢ت ق٩لذ التي الكٗغيت اإلاىيٖى

ىيت ٨ٞغيت جىا٢ًاث مً ٞحها وماؾاص  الٗضيض زال٫ مً نىعَا ؤخؿً ٣ٞي بها،٣ٞضمتها جؼزغ الكٗغيت نىع   ٧اهذ وظماليت ٞو

ىذ والتي الغا٢يت، الكٗغيت الىهىم مً
ّن
. ٞىًيا ومدا٧اتها ه٣ضًيا وصعاؾتها جضعيجًيا، مٗها الخٟاٖل مً لها الٗغبي اإلاخل٣ي م٨

: زاجمت *-

ًىا لها لخاؾـ وال٨ٟغر  ألاصبي وظىصٍ ؤؾباب ًٖ جبدض صاثم وع جِ في الحضازيت ال٣هيضة ب٣يذ ل٣ض       الىٓم ٖالم في مَى
 اإلاؿخ٣بل في للمخل٣ي ي٣٘ ؤن مايم٨ىه ب٩ل والخيبإ اؾدكغاٞه بلى اإلاجهى٫  جسُذ التي الكٗغيت الحضازت بؿماث ممؼوًظا الٗغبي

اٞت ال٨ٟغيت الحضازت ْلّن  في الٗغبيت ال٣هيضة باجذ ،ل٣ض ي٘ا الُغاػ مً ٖغّن .  لٞغ
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 :قهغؽ ؤلاخـــــاالث

 
تٕ( الٗىاملنواإلآاَغنوآلياثنالخإويل) ؤلاحهامنفينقٗغنالحضازت: ٖبضنالغخمانننمدمضنال٣ٗىص( 1) ،ن279،ؾلؿلتنٖالمناإلاٗٞغ

 41،من1،2002مُاب٘نالؿياؾت،نال٩ىيذ،ٍ

. 23،نمن2003،ن1صن،نٍفينخضازتنالىونالكٗغر،نصاعنالكغو١نلليكغنوالخىػي٘،ننٖمانن،ألاع: ظٟٗغنالٗال١( 2)

. 24اإلاغظ٘نهٟؿه،نم( 3)

 .56،نم2008،ن1ؤلاي٣إنفينقٗغنالحضازت،نصاعنالٗلمنوؤلايماننلليكغنوالخىػي٘،نؤلاؾ٨ىضعيت،مهغ،ٍ: مدمضنٖلىاننؾاإلاان (4)   

. 106،ننم1985،ن1ٖباءةناإلاىؾلحن،نصاعنالجهًتنالٗغبيتنللُباٖتنواليكغ،بحروثن،لبىان،نٍ: َضينمي٣احي( 5) 

. 100اإلاهضعنهٟؿه،نم( 6)

. 46اإلاهضعنهٟؿه،نمن( 7)

. 330،نمن2003،ن1مٟهىمنالكٗغ،صاعنال٨خابناللبىاوي،نبحروث،لبىان،ٍ: ظابغنٖهٟىع ( 8)

 .57ؤلاي٣إنفينقٗغنالحضازت،نم: مدمضنٖلىاننؾاإلاان (9)  

نالش٣اٞيتنللُبإ:٦غيمنقيٛض٫( 10)   ،ن1ةنواليكغنوالخىػي٘،نليبيا،ٍالكٗغنوالٟىىننصعاؾتنفينؤهماٍنالخضازلنصاعنؾمٕى

 .51،نم2002

،ن3مًنمىٓىعنالى٣ضنألاصبي،ناإلاغ٦ؼنالش٣افينالٗغبي،نالضاعنالبيًاء،ناإلاٛغب،نٍبييتنالىونالؿغصر،ن: خميضنلحميضاوي(11)

م ،2000 62 . 

مغايا،نالغباٍ،ن خضوصنالخإويلنم٣اعبتنه٣ضيتنفينؤلابضإناإلاٛغبيناإلاٗانغ،ميكىعاث -خضوصنال٣غاءة: مدمضناإلاٗاصر( 21) 

.11،م2005،ن1اإلاٛغب،ٍ  

.79ٖباءةناإلاىؾلحن،نمن:َضينمي٣احين (13)  

.99،ن98اإلاهضعنهٟؿه،نمن (14)  

.23،نمن2013،ن1ؤؾئلتنال٣هيضةنالجضيضة،نالاهدكاعنالٗغبي،نبحروث،لبىان،نٍ: ٖلينؾغخاننال٣غش ي (15)  

.115ٖباءةناإلاىؾلحن،نمن:َضينمي٣احين (16)  

(17) .24اإلاهضع،نمن   

 41،ن40،ن39إلاهضع،نمنا (18)

.57ؤلاي٣إنفينقٗغنالحضازت،نم: مدمضنٖلىاننؾاإلاان( 19)  

.68م 1986،ن1،صاعنمىاعاثنلليكغ،نٖمان،نألاعصن،نٍ(صعاؾتنوجغظمت)حيناؽنبليىث: يىؾ٠نؾاميناليىؾ٠( 20)  

صيىاننمضيىتنبالن٢لب،ن: ؤخمضنٖبضناإلاُٗين جاػر ( 21) pdf .89،نم  



 2016 ؤؾؿُـ  | غامغ عيا. ص  -غغبي الحضًث واإلاػانغالكػغ اُ |ؾلؿلت اإلادايغاث الػلمُت 

 

 

ت   28  2016© حمُؼ الحهىم مدكىظت إلاغيؼ حُل البدث الػلمي     -جسلي بصاعة اإلاغيؼ مؿاولُتها غً ؤي اهتهاى لحهىم اإلالٌُت الكٌٍغ

 

٢يـن٢هيضةنبل:هؼاعن٢باوي( 22) Pdf .4،نم  

٢هيضةنبل٣يـ،: هؼاعن٢باوي( 23) Pdf .18،نمن  

٢هيضةنَىاملنٖلىنصٞترنالى٨ؿت،: هؼاعن٢باوي( 24) Pdf . 02،نم  
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ٗغنالٗغبينالحضيضنوؤَمنعواصٍن: اإلادىعنالشالض
ّن
مؿاعنالك

( ٖهغنالجهًتنألاصبيت)الجؼءنألاو٫ 

 

ٖىىاننالضعؽنالشالضن

اناتهاالجهًتنن)  ( ٖىانملــــها/ ألاصبيتنبَع

 

: اإلاــــــدايغة مداوع 

 .مضزـــــــــل  -*

ُ  اإلادىع .  1 سُت  ؤلاعهاناث: ألاوّو        .النهًت لػهغ الخاٍع

  . ألاصبُت النهًت غىامل :الشاوي اإلادىع .  2

 . زاجمت -*

 

 

: مضزــــــل -*

ٗغ ؤنّن  ٞيه الق٪ّن  مما
ّن
  جُىع  ٢ض الٗغبي الك

ً
عا ،٦بي جُىّن

ً
 ٖهغها بلى الىنى٫   ختى ألاولى ٢غيه بضاياجه مىظ عا

 ٖام، مئتي بلى وزمؿحن مئت بىدى ؤلاؾالم ٢بل ما بلى يمخض وجاعيسه  الٗغبيت الصحغاء ؤ٦ىاٝ في» ٧اهذ له ألاولى الحضيض،ٞاليكإة

ت قضيضا التزاما التزمىا ٢ض ٧اهىا الٟترة جل٪ في ،والكٗغاء(1) »بَال٢ا يٗٝغ ال قٗغ مً طل٪ ؾب٤ وما  الٟىيت، ال٣يم مً بمجمٖى
 واخض وعوي  ٖغوض ي ببدغ الالتزام الح٤ الكاٖغ ٖلى حٗحّنن و٢ض الجمهىع، َٝغ مً باالؾخدؿان ليدٓىا الكٗغيت، والخ٣اليض
ال٫ ٖلى بالب٩اء يؿتهلها وؤن ال٣هيضة، َى٫   مً ألانلي الٛغى بلى لييخ٣ل عخلخه، ون٠ في حٗلل طل٪ مً اهخهى بطا ختى ألَا

. طل٪ ٚحر ؤو عزاًء، ؤو ٞسًغا، ؤو مضًخا، صجه٢ص ي

 اإلااظً والٛؼ٫ )...(  الهجاء باؾخصىاء ؤلاؾالمي الكٗغ بلى الجاَليت ال٣هيضة ج٣اليض»  اهخ٣ا٫ بلى "زلُل ببغاهُم" ويكحر
 قٗغ ٞٓهغ يت،ال٣بل والٗهبياث الضازليت، والحغوب الٟتن اقخضث ألامىر  الٗهغ وفي ،(2) »الخ٨ؿب ٖلى ال٣اثم واإلاضيذ)...( 

ما واإلاضن،ال البىاصر، وبٌٗ الحجاػ، في ٦ثر الظر» الغ٢ي٤ الٛؼ٫  ظاهبه بلى ْهغ ٦ما الى٣اثٌ،  واإلاضيىت م٨ت ؤ٦خاٝ في ؾيَّ
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ا(3)»والُاث٠ اإلاىىعة، ٗغ ؤنابذ التي الحغ٦ت ،ؤمّن
ّن
 ؤوازغ بلى -هضاعة مهُكى مدمض  -بها ٞيٗىص الاهضٞإ مً بص يء الٗغبي الك

ت، ٟٞي ،(4)والٗباؾيت ألامىيت، الضولخحن مسًغمي لضي الض٢ت ؤعصها وبطا ألامىر، الٗهغ  مً ظيل وكإ»  وبٛضاص والبهغة، ال٩ٞى
بت وبضؤث)...( ز٣اٞتهم ازخلٟذ الكٗغاء  ال٣هىع، ٞحها يهٟىن  ؤقٗاًعا ٞىٓمىا (5)»ال٣ضيمت ألاصبيت الخ٣اليض ًٖ الدغوط في الٚغ
ض، في وهٓمىا واللهى، والُغب، ء،الٛىا ومجالـ والاخخٟاالث الؿباخت، وبغ٥  الاؾخٟخاح ًٖ بالٗضو٫  هاصوا ٦ما والدمغياث الَؼ

ال٫ . الٗغبي الكٗغ محزث التي (6)باأَل

ليه ٗغ لتراظ٘ ٞٗليت بضايت( مُالصي غكغ الحاصي)الهجغر، الدامـ ال٣غن  ٧ان ٖو
ّن
 الٗىانغ َيمىت» الٗغبي،بؿبب الك

ا بٛضاص، خ٨م ٖلى الٗغبيت ٚحر حَر ٣ض(7)»وايغالح مً ٚو  ألاصب مً"مالٟه بضايت في "نبذ مهُكى غلي غلي"ؤقاع ،ٞو

 الش٣اٞت ؤصزل» ٢ض الٗغبيت الضو٫  مٗٓم له زًٗذ الظر الٗشماوي الح٨م ؤنّن  بلى" والىهضًت ألاصبُت اإلاظاهب يىء في الحضًث

ٗغ ،ٞٓل(8) »ؤوعوبا صو٫  ٖلحها ؤمغَّثث خحن الاؾخٗماع مدىت بلى الٗغبيت ألامت ؤؾلم وؤصبي، ٨ٞغر  وظمىص َىيل، ليل في الٗغبيت
ّن
 الك

خماص والخ٩ل٠ الخهى٘ في الكٗغاء ؤؾٝغ ؤن بٗض  يٟٗه ويؼصاص يتراظ٘  ا٢خدمذ ٦ما اإلاٗنى، صون  والؼزٝغ البضي٘، ٖلى بااٖل
ٗغ، الٗاميت

ّن
 خملت مً بضايت ومٛغبها مكغ٢ها الٗغبيت اإلاى٣ُت اخخل الظر ألاوعوبي الاؾخٗماع ٚايت بلى الحا٫، َظا ٖلى وب٣ي الك

 لضو٫  الٟغوؿيت والحمايت البريُاوي الاهخضاب و الٗغبي، اإلاٛغب لضو٫  ٞغوؿا اؾخٗماع زم مهغ ٖلى الٟغوؿيت" بىهابغث هابلُىن "

. الٗغبي اإلاكغ١ 

ُ  اإلادىع  -* سُت ؤلاعهاناث: ألاو  ألاصبُت النهًت لػهغ الخاٍع

اناث الحضيض الٗغبي ألاصب ٖٝغ ل٣ض        ٛت بغازحن مً جضعيجيا يغج٣ي جهظٗل جاعيسيت بَع
ّن
 ٖهغ جهايت ؾاصث التي الؿُديت الل

ٛت ٖلى ؾلبيت آزاع مً الباثضة الٗشماهيت الضولت مازلٟخه بٗض ال٠ًٗ،
ّن
ٛت الل

ّن
 الخٗبحر في ع٧ا٦ت مً زانت الكٗغيت الٗغبيت،والل

اث«  في ي٠ٗ سجل ظضا،خيض واؾ٘ هُا١ ٖلى ٗغ مىيٖى
ّن
ٗغ وا٢خهاع)...(  ؾُديت اإلاٗاوي ضحلت ٩ٞاهذ ألازغي  الك

ّن
 الك

اث ٖلى اث في ال٣هحرة اإلا٣ُٖى ليه(9) »الٗهغ طل٪ في ؾاثضة ٧اهذ التي باألويإ جخٗل٤ مىيٖى اٖغ ب٣ى٫  طل٪ بلى وكحر ،ٖو
ّن
 الك

: مترصيت ؤويإ مً مهغ في ؾاص بما مخإزغا "باقا زلُل" مساًَبا(  جاػي  خؿً الكُش)

              البــــػُضْس  غلى هاػلت      ***    بمهغها هؼلذ نض «

ضْس  مً غليها لِـ   ***         قىــــُػت قظُػت                 مٍؼ

سها في قهلذ                هـــمُـضْس  في باقا زلُل    ***     جإٍع

   (10) »الكضًضْس  اإلاهذ وؾاًت    ***   واهُكاء زمىص في ؤي            

٫  الحضيض،ٞهى الٗغبي الكٗغ ٢غى في ؾلٟه ههج هٟـ ٖلى ؾاع ٢ض (11)"الػُاع خؿً الكُش"الكاٖغ ؤنّن  هجض ٦ما        نىث ؤوّن
غ بةنالح َالب  طواتهم ٖلى ٖلماثه ظمي٘ ٞيه اوٛل٤ الظر الى٢ذ في به ؤخاَذ التي اإلاٗخ٣ضاث،والبضٕ ظمي٘ مً الكغي٠ ألاَػ
ا ال٣ٟهيت،ٞيٗيضون  اإلاٗاٝع بٌٗ يلى٧ىن  مل ج٨غاَع  لها،٦ما ٖلميت ٢يمت يًيٟىا ؤن صون  لكغح٫ لها،وخىاش ي ملدهاث ٖو
 بلى ؤ٢غب مداوالث بلى وؤلابضإ الكٗغ جدى٫  عؤيىا ؤن بٗض الؿظاظت، مغخلت الٗشماوي الٗهغ ؤوازغ في ألاصبيت الحياة صزلذ

له، مً ي٣غؤ ٦ما آزٍغ مً ي٣غؤ بيذ ٦خابت: هدى والحيل وألاخاجي ألالٛاػ،  ؤو بالٗحن، جبضؤ ٧لماتها ظمي٘ ٢هيضة ٦خابت ؤو ؤوّن
 ٢هيضة ٦خابت الى٣ِ،ؤو مً زاليت خغوٞها ظمي٘ ٢هيضة ؤو الكٗغ، مً بيًخا ؤبياتها ٧لماث مً ألاولى الحغوٝ جمشل ٢هيضة
ا يمشل ؤبياتها ٖضص

ً
٨ظا الٗغبيت ألامت به مغث َام خضر ؤو ما، جاعيسيت لٟترة جإعيس  الٗغبي اإلابضٕ هٓغة ًٖ ٚاب بٗضما صوالي٪، َو

 جسلهذ قٗغيت هماطط  الغ٧ام َظا مً زغظذ ٣ٞض َظا وم٘ التر٦يب، وؾالمت الٗباعة اللٟٓت،و٢ىة وظؼالت ة،ال٨ٟغ ٖم٤ و٢تها

ٗغاء َاالء لبٌٗ ألابياث بٌٗ هاصعة،ووؿى١   ٧اهذ ل٨جها ال٠ًٗ ٖهغ  ع٧ام مً
ّن
 :مجهم الك
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:  (*)" نىٍضع خؿً الكُش" هجض 

 اإلاهالُض الغؾم غلى بليها جلهى    *     مدبرة في زظ الىصح َالب ًا     

     جىعٍض الخــضّو  في ولها مالخت    *  يؿِذ نض الكٌغ بىاث مً غغوؾت         

: الغزاء باب في "الػُاع خؿً الكُش" ٣٦ى٫  ج٩لٟا وؤ٢لّن  ٢ىة ؤ٦ثر هماطط ظاءث وعبما  

ا اإلاهِبت ونؼ مً ًسلُه  قلم    *   نىلت ؤغظم البحن قُىا ناُ لهض          مىيػَح

  ؤنبذو      
ُه
ا   *   غائض مابحن الىاؽ قإن ًً ا للحبِب وزــــــان   مٍغ ـــــــػَح ُّو            مك

 مً ٖضص في قإ الظر الغصت، الخ٣ليضر الُاب٘ قيٕى َى الخاعيسيت اإلاغخلت جل٨م مً الٟترة َظٍ قٗغ في ال٣ى٫  وزالنت     
 ،الضعوَل الكُش هماطط في زانت والدكبحهاث خؿىاثبالم الخالٖب همُيت ٖلى ٖمىمها في اٖخمضث التي الكٗغيت الىماطط
  والٟخىع  الؿُديت في جىعَذ ل٨جها الكهاب والكُش

ّن
 للكيش الىماطط ٦بٌٗ ألاصب عوح بلى ؤ٢غب ٧اهذ هماطط َىا٥ ؤنّن  ،بال

 الثاإلاداو َظٍ وظمي٘ ،"مجضي نالح" الُهُاور  وجلميظ وؤهاقيضٍ، "الُهُاوي  عقاغت" الىجيب وجلميظٍ "الػُاع خؿً"
انا ٧اهذ  للظ٦غ،والتي آلاجيت  الٟترة في ؾيخطح ٦ما الخجضيض بلى والجهىى ال٣ىمي الحـ بزاعة ٖلى ال٣اثم الجضيض بالٗهغ بَع

ً ب٨ٟغة الكٗىع  ألاولى للمغة خملذ  .به والخٛني الَى

َ٘ع  الظر الؿباث زضع مً يسغط ظٗلخه التي الخجاعب مً الٗضيض زىى مً الٗغبي الىٓم جم٨ً ٣ٞض طل٪ وم٘      مً ٞيه ُويِذ

 بؾماغُل الخضًىي "بٗضٍ ومً"باقا غلي مدمض"ؤخضثها التي الٗلميت الشىعة زال٫ مً عؾمي بك٩ل الٗشماهيت الضولت َٝغ

خباع بٖاصة مً الشا٢بت الٗغبيت ولألمت إلاهغ هٓغتهم جم٨ىذ خيض"باقا  الٗلميت البٗشاث زال٫ مً اإلابضٕ الٗغبي للٟغص الٖا
٨غيت ٖلميت هخاثج مً ا٧انوم زام، بك٩ل لٟغوؿا  الٗلميت الش٣اٞت بغوػ في ؾاَم بك٩ل والٗغبي اإلاهغر  الهٗيض ٖلى ٞو
ليه الك٪ يدخمل ال بك٩ل الٗغبيت  بد٨م جضعيجيا يىٟهلىن  ظٗلتهم و٢تها مهغ ٢اصة ٢اصَا التي ٞالخجغبت ٞحها،ٖو

ليه بالش٣اٞت خٓيذ التي الٗغي٣ت ألامم مهاٝ بلى مهغ،وونىلها  بلحها ٞجزخذ الكإن َظا في عاثضة مهغ ٧اهذ الٗلميت،ٖو
ظا ؤلاوؿاهيت، والش٣اٞت وال٨ٟغ الٗلم ًٖ بدشا الٗغبيت ألا٢ُاع مسخل٠ مً الىَىيت الكغاثذ مسخل٠  ٢غاثذ مً ظضص ألامغ َو

ٗغر  بهخاظهم  بٗض ٖلى ٞصجٗهم الٗغب الكٗغاء
ّن
. ظضيض مً الك

ٗغاء مً الٗضيض مداوالث ٧اهذ ل٣ض     
ّن
  الٗغبيت الجهًت ٖهغ ثبضايا في الك

ً
 بٗضما ٖام، بك٩ل ألاصبيت الجهًت في مؿاَما ٖامال

يىت ٧اهذ ت َع  الٗغبيت ال٣هيضة قٗبيت جغاظ٘ في ال٨بحر ألازغ لها ٧ان التي الٗشماهيت الضولت َٝغ مً ؤلا٢هاثيت الٗهبيت الجٖز
ا ٛىر  الحهاع ْلّن  في واهضزاَع

ّن
ٗغ هٓم ٖلى جضعيجيا ٞغى الظر الل

ّن
ٜ الك

ّن
ظا ةبالل  ؤػمت جٟا٢م مً ػاص الجلل ألامغ الٗغبيت،َو

حر الٗغبي اإلاخل٣ي ٖلى هٟؿها ٞغى مً الٗغبيت ال٣هيضة جم٨ىذ  طل٪ وم٘ الٗغبي، الىٓم  الكٗغاء مً الٗضيض الٗغبي،وؤنبذ ٚو
م جغصص ؤو زٝى شجاٖت،وصون  ب٩ل الكٗغيت هماطظهم ي٣ضمىن   ل٨ً طلتاإلابذ وألاؾاليب ٞحها الٗامياث ؾظاظتها،وحٛلٛل ٚع

. خيجها اإلاىظىص َى ٞهظا وظل ؤو خجل صون  الكٗغاء،واإلاخل٣حن مً اإلاغيضيً ٢لىب بلى نضاَا ؤونلذ الٗغبيت ال٣هيضة

اوي اإلادىع -*        
ّو
 ألاصبُت النهًت غــــــىامل:الش

ٝغ ألاصبيت الجهًت ٖهغ في الٗغبي ألاصب جُىع  ل٣ض      يت ٢ٟؼة بظل٪ وال٨ٟغيت،ٖو  الغ٧ىص خالت مً عوعبالم له ؾمدذ هٖى
ٟٓي،

ّن
ان َىيلت ٞترة ؤنابخه التي واإلاٗىىر  الل  التي م٩اهخه ؤ٣ٞضجه ظؿيمت جغا٦ماث مً الٗشماهيت،ومازلٟخه الضولت خ٨م ببّن

ه طل٪ جاعيسًيا،وم٘ الٗغبي لألصب الظَبيت الٗهىع  زال٫ ا٦دؿبها
ّن
 الظر ألامغ الجهًت ٖهغ م٘ ظضيض جاعيدي ٖهض بضؤ ٣ٞض ٧ل

ت ن٦يا ظمي٘ قمل  مىظ ٣ٞضتها التي الخاعيسيت م٩اهاتها بظل٪ بلحها ال٨ٟغيت،والحًاعيت،وؤٖاص م٣ىماتها الٗغبيت،و٧لّن  ألامّن
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 بحن جى٣ؿم آلاعاء ظٗل مما الٛمىى،والازخالٝ يؿىصَا ٧ان الٗغبيت ألاصبيت الجهًت لٗهغ الٟٗليت البضاياث ؤنّن  ٣ٖىص،ٚحر

 :آعاء زالزت بلى الى٣اص

ُ  الىهاص آعاء. 1/1 : النهًت غهغ مغخلت خى

  الجهًت لٗهغ الخاعيدي الخدضيض قإن في ٦شحًرا الى٣اص ازخل٠ ل٣ض     
ْذ
: هي ٦بري  آعاء زالزت بلى اه٣ؿمىا ألاصبيت،بط

ُ  الغؤي-ؤ : مهغ غلى بىهابغث هابلُىن  خملت/ ألاوّو

 يدمل ٧ان بل ٞدؿب ٖؿ٨غر  ٚاػر  مجغص« ي٨ً لم هابليىن  ؤنّن  ال٩لمت،وزانت بمٗنى اؾخٗماعيت خملت ج٨ً لم الحملت ٞهظٍ     
ضص ٧لّن  مٗه  وز٣اٞيت خًاعيت مُٗياث يبض بضؤ زم البضايت في ؤلاؾالم بمٓلت يؿخٓلّن  ؤن خاو٫  والش٣افي،٣ٞض الحًاعر  الٛؼو  ُٖ

 م٘ والخ٣ىيت الٗلميت الىؾاثل مً الٗضيض ؤصزل ٢ض ،٦ما( 12) »ليا٫ٍل  ٖكغ ٧ل جمشيليت عوايت ٞيه جمشل للخمشيل مؿغظا ٞإوكإ ٚغبيت
 وم٨خبت للخهىيغ، ومٗمال لألبدار ومغ٦ؼا ٞل٨يت مغانض وؤؾـ صحيٟخحن وؤنضع للىع١ مٗمال وؤوكإ اإلاُبٗت« خملخه،٦ـــــــ

 مً اإلابكغيً هظ٦غ طل٪ بلى ،باإلياٞت(13)»مهغًيا ٖلمًيا مجمٗا وؤوكإ)...( وألايغخت اإلاؿاظض مً ٦خبها مً الٗضيض ظم٘ ٖامت

 ٖاصاتهم بلحهم ٞخ٣لىا «و٢تها ألاَالي مً الٟغوؿيىن  ج٣غب لها،بط والضٖىة باإلاؿيديت لخبكحر٫ مٗه خًغوا الظيً اإلاسحيحن
ة ٞإخضزىا الحياة في وؤؾاليبهم الاظخماٖيت اب٣ت خياتهم همِ في الىٓغ ويٗيضون  ويخإملىن  ي٨ٟغون ظٗلتهم)...(  ٖىيٟت َؼّن  »الؿّن

ٗب قغ٥ؤـ َىا٥ ألاَالي خ٨م في لىابليىن  ألامغ يؿخدب ،ول٩ي(14)
ّن
 وؤلاصاعاث الضواويً في الضازليت قاوهه بصاعة في اإلاهغر  الك

 
ّن
هغَع  ؤنّن  اإلادليت،بال غى الحملت َظٍ مضة ٢ِذ  بكتى ويداعبىهه مىه يىٟغون ظٗلتهم اإلادليحن الؿ٩ان ٖلى وؤلاجاواث الًغاثب، ،ٞو

 الٗغبي ال٣ٗل يغب الظر بالؼلؼا٫ٌ ؤقب الحملت ٧اهذ ٣ٞض «طل٪ مً ي٨ً مىه،ومهما لخسليههم بالٗضوّن  ويؿدىجضون  الىؾاثل

 ٧اهذ ٣ٞض الحضيشت الٗغبيت الجهًت في ؤؾاؽ ٦ٗامل بالحملت وٗخض ؤن اليم٨ىىا ،ومىه(15)»ألامىع  خ٣اث٤ ٖلى ٞإي٣ًه مهغ في
  الحملت

ً
ا لها خملت ألامغ جهايت في الٗؿ٨غر،وجب٣ى الحغبي مىه ؤ٦ثر الٗلمي ظاهبه في  مؿاًٖضا ٖامال  .الؿلبيتو ؤلايجابيت ؤزاَع

اوي الغؤي-ب
ّو
ًاث/ الش ًيُت الحغ : النهًت بػث في وصوعها اإلاسخلكت الضّو

ا بضؤث« وال٨ٟغيت،والتي ألاصبيت الجهًت ٖهغ نىاٖت في وصوعَا اإلاسخلٟت الضيييت الحغ٧اث خى٫  آلاعاء حٗضصث ل٣ض       في جباقحَر
اب ٖبض بً مدمض الكيش خغ٦ت في ممشلت مب٨غ و٢ذ  والحغ٦ت مهغ، في ٖبضٍ ومدمض ألاٞٛاوي الضيً ا٫ظم وخغ٦ت هجض في الَى

 الىًالي وصوعَا الجؼاثغيحن اإلاؿلمحن الٗلماء ظمٗيت بغػث بٗض ٞيما ظاهبها ،بلى(16)»ليبيا في والؿىىؾيت الؿىصان، في اإلاهضيت
ت مً  جاعيسيا،وظٗلها َالها الظر ظمىصَا مً  الٗغبيت الحًاعة بٗض في والجهًىر  وال٨ٟغر  ت بلى عياصة خبتونا ٨ٞغ ؤمّن  ظهل ؤمّن

. وجبٗيت

ت ؤبىاء هٟىؽ في  ال٨ٟغر  الجهًىر  الىعي بٗض في باعػٌض  صوعٌض  الضيييت ال٨ٟغيت الخياعاث لهظٍ ٧ان طل٪ وم٘  ؤو ملل صون  ألامّن

اب ٖبض بً مدمض الكيش خغ٦ت « ٧لل،زهىنا  ،(17) »ال٣ٗضيت الكىاثب ًٖ وبًٗضا ونٟاءً  ه٣اءً  الحغ٧اث َظٍ ؤ٦ثر ٧اهذ  الَى
اث بضٕ مً ذ وزىاع١  وزٞغ  ألاٞٛاوي،والتي الضيً ظما٫ خغ٦ت ْهغث ظاهبها الكغيٟت،وبلى الىبىيت والؿىت ؤلاؾالمي الضيً مؿّن

ي٣يت « خغ٦ت ٧اهذ  خغ٦ت هجض طل٪ بلى باإلياٞت ،(18) »الحضيشت الحًاعة مً والىاٞ٘ ال٣ٗيضة ؤنالت بحن ججم٘ ؤن جداو٫  جٞى

ا بدذ نىفي َاب٘ طاث ةخغ٥ ٧اهذ الؿىصان،والتي في اإلاهضر يت « ٧اهذ ٣ٞض ليبيا في الؿىىؾيت الحغ٦ت ؤمّن  بحن ججم٘ ٖمليت نٞى

لى(19)»ومضعؾت ومؼعٖت مسجضا الؿىىؾيت ػوايا مً ػاويت ٧ل جًم ٧اهذ بط الغوح زضمت في َى الظر واإلااصر الغوحي الجاهب  ،ٖو
ا صوًعا لٗبذ الضيييت الخياعاث ٞهظٍ الٗمىم  ال٨ٟغر  الخ٣ضم ليىا٦ب وبٗشه ؾباجه، مً الٗغبي الجهًىر  ال٨ٟغ جيكيِ في َامًّ

. جٟغيِ ؤو بٞغاٍ بال الحىي٠ ؤلاؾالمي الضيً حٗاليم ًٖ الدغوط صون  ؤلاوؿاوي
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الث الغؤي-حـ
ّو
: النهًت لػهغ بضاًت الهىمُت الجيغاث بغوػ/ الش

اث ؤنّن  الق٪ّن        بضايت م٘« زانت ٞيه باعػة ؾمت ق٩لذ الحضيض عالٗو في مٗاإلاها جغحؿم بضؤث التي والُاثٟيت ال٣ىميت الجٖز
اث بغوػ ذ التي الختري٪ مداوالث وبضء التر٦يت الُىعاهيت بال٣ىميت اإلاىاصاة بزغ ال٣ىميت الجٖز  والترقي ؤلاجداص ظمٗيت ٞحها قٖغ

هىع  يت الٗغبيت الجمٗياث ْو انا ألاولى،وماؾب٣ها الٗاإلايت الحغب حٗض لألجغا٥،ومىه اإلاىاًَت الؿغّن  لٗهغ خ٣ي٣يت)...(  ثبَع

حن ي٨ً لم الحضيشت الٗغبيت الجهًت ٖهغ ؤنّن  وٗلمها ؤن يجب التي ،والح٣ي٣ت(20)»الجهًت  ؤو ٨ٞغر  صيني جياع ؤو جاعيسيت ٞترة َع
٨غيت خًاعيت وجغا٦ماث ظماعي ٨ٞغ هخاط َى بل صٞيىت ٢ىميت هىإػ ت جاعيش بٗض في الىظيه الؿبب ٧اهذ مجخمٗت ٞو  الٗغبيت ألامّن
ا ظمي٘ مغ٢ضَا،وبٗض مً الميتؤلاؽ  الٗهض في بها له٣ذ التي  وألاميت الجهل بغازحن مً جسغط ل٩ي الٗلً بلى الجهًىر  ٨َٞغ

. الجاثغ الٗشماوي

مىما       غيخحن مؿإلخحن بلى يكحر" الكىُي الهالح مدمض"الباخض هجض ٖو  ألاصبيت الٗغبيت الجهًت في خاؾمخحن ٧اهخا ظَى

: (21)َما

 ال٣ٗضيت الهىيت ٞحها ٧اصث الاه٣ُإ مً ٖهىص بٗض باألنى٫  والاعجباٍ ألاؾاؾيت اإلاىاب٘ بلى الٗىصة« في ج٨مً: ولىألا اإلاؿإلت*- 
ض ٢ض بالجظوع  الؿلٟيت الحغ٧اث مشلخه الظر الاعجباٍ ؤنّن  في ق٪ مً جخالش ى،وليـ ؤو جمحى ؤن لألمت وال٨ٟغيت  ظضيض لٗهضٍل   مهّن

ت ٞيه اؾترصث . (22) »ألاصبي جغاثها بلى عظٗذ زم مًال٣ٗضيت،و َىيتها ألامّن

اهُت اإلاؿإلت*-
ّو
ر: الش ت بلضان لجمي٘ الاؾخٗماعر  الٛؼوّن  به بٗض الظر الحًاعر  الخدضّن  «ظلًيا ؾاٖضَا ٢اَبت،والظر الٗغبيت ألامّن

ت اجطح وجد٣ي٣ها،٣ٞض الظاث ا٦دكاٝ اؾخ٨ما٫ ٖلى ت آٞا١ ؤمامها جٟخدذ خحن لألمّن ها باآلزغ اإلاٗٞغ  ؤن ٖلحها ؤنّن مخسلٟت،و ؤجّن

ٗغاء ؤهخم)٦خابه في الغيداوي ؤمحن ٞٗل ٦ما)...(  الخ٣ليضر الخىظه هبظ بلى الضٖىة ٞبرػث)...( بالغ٦ب لخلح٤ الدُى حٗضّن 
ّن
 ،و٢ض(الك

. (23) »الخٗبحر في خضيشت ؤؾاليب ًٖ البدض بالًغوعة طل٪ اؾخدب٘

ظان       ت بٗض في والخاعيدي ٦غر،ال٠ الحؿم ه٣ُت بمشابت ٧اها للظ٦غ الؿالٟان ألامغان َو  ٖاقذ التي ٚيبىبتها مً الٗغبيت ألامّن
،ما و٢خا ٞحها

ً
 الٗباس ي الٗهغ في مىُل٣اجه جدبنى ٧اهذ الظر الحًاعر  والخُىع  ال٨ٟغر  الخٟى١  ٖىامل ًٖ جخسل٠ ظٗلها َىيال
ر الٗغبي لل٨ٟغ وج٣خيل ججهيل مً وماٞٗلخه الٗشماهيت، الضولت َى الغثيـ ؾببه ٢لىا ٦ما زانت،وألامغ  لإلوؿان وجضمحر الىحّن

 والخد٣حر الخجهيل ؾياؾت في قتى بُغ١  الٗشماهيت الضولت بظل٪ واإلاٗغفي،ٞؿاَمذ ال٨ٟغر  والخ٣ضم الخٟغص ًٖ الباخض الٗغبي
ها الٗىام لٛت َامكيت زاهيت لٛت بجٗلها الٗغبيت للٛت  ،ومًظهت مً ٦لي بك٩ل الٗغبي ال٨ٟغ مً الاهخ٣ام بلى ججٕز والضَماء،و٦إجّن
ظٍ الضعظت مً ُمىاَىا مىه ظٗلذ بإن اإلاؿلم الٗغبي الٟغص مٗا٢بت ؤزغي  ظهت  الايُهاص لؿياؾت خخميت هديجت الشاهيت،َو

ان الؿالظ٣ت مجها ٖاوى التي والتهميل  الهإ اإلاؿلمحن للٗغب جغص ؤن جغيض الٗشماهيت الضولت و٢تها،و٦إنّن  الٗباؾيحن خ٨م ببّن

. اجاعيديً  لهم ماخضر هديجت ناٖحن

:  النهًت غهغ بػث في اإلاؿاغضة الػىامل -1/2

 ؤقاع التي الٗىامل بلى وؿخإوـ زانت،ولٗلىا الحًاعيت الجهًت خ٣ل في ٖضيضة يجضَا الٗغبي ألاصب جهًت لٗىامل اإلاخدب٘ بنّن     

 :٧اآلحي مىضحت وهي ،(الكىُي نالح مدمض)والباخض( نبذ مهُكى غلي غلي:)الباخض بلحها

ت اإلاىُلهاث-ؤوال ت جهًت ؤنّن  زانت الٗغبيت ألامت جغار ٖلحها ي٣ىم التي اإلاغج٨ؼاث بها وه٣هض: الكٌٍغ ت ؤيّن  الج٩ىن  ألامم مً ؤمّن
اناث حؿب٣ها بل ٞغاٙ مً مىُل٣اتها  الٗىصة ؤنّن  اإلاٗغوٝ ومً «لها ال٨ٟغر  البٗض ٖمليت في حؿاٖض مسخلٟت ٨ٞغيت وجىظهاث بَع

تؤ ألرّن  الظَبي والٗهغ الجيـ ه٣اء ٖهغ بلى ٗغاء ٖاص للجهىى،و٢ض ألاؾاؽ هي ألامم مً مّن
ّن
 الٗهغ بلى الٗغبي وال٨خاب الك
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يٗت الىماطط ٞاؾخلهمىا الٗباس ي والٗهغ الجاَلي  في مباقغ بك٩ل ماؾاَم ؤبغػ  ،ولٗلّن (24)»"مىىالها ٖلى ووسجىا واخخظوا الٞغ
: َما مهمان ٖامالن الٗغبيت لألمت ال٨ٟغيت اإلاىُل٣اث خكض

: الػغبي الترار يخب بخُاء -أ

 صاع« زانت اإلاالٟاث مً الٗضيض ٞيكغث ؾباجه مً الٗغبي الترار بٗض في مباقغ بك٩ل حؿاَم اإلاُاب٘ بضؤث ل٣ض    
 وبحروث،والغباٍ،والجامٗت وصمك٤ بال٣اَغة اليكغ وصمك٤،وصوع  وبٛضاص مهغ في الٗلميت اإلاهغيت،والهيئاث ال٨خب
اث مٗهض ؤوكإث التي الٗغبيت اث جهىيغب ٢ام خيض اإلاسَُى  البالص في ال٨خب صوع  مً ال٨شحرة اإلاسَُى

 وصالثل البالٚت ،وؤؾغاع"للجاخٔ والخبيحن،والحيىان البيان" خى٫  ٧اهذ الٗغبي الترار ٦خب ،ومٗٓم» (25)اإلاسخلٟت
ا ٖبض البً الٟغيض ،وال٣ٗض"الجغظاوي ال٣اَغ لٗبض ؤلاعجاػ حَر  ال٨بحر ألازغ لها ٧ان التي الترار ٦خب مً عبه،ٚو

       .(26) »الٗغبيت ؤنالخىا بلى ال٨ٟغيت،والغظٕى الي٣ٓت« ٝر

ًاث بغوػ -ب  :     الضًني ؤلانالح خغ

 مدمضؤٞٛاوؿخان،و مً ألاقؿاوي الضًً حماُ خغ٦ت مً بضايتها و٧اهذ الضيني ؤلانالح خغ٧اث مً الٗضيض ْهغث      
 في الجؼاثغيحن اإلاؿلمحن الٗلماء ظمٗيت عثيـ ٌـباص بً الحمُض وغبضليبيا، في باقا الباعووي مهغ،وخغ٦ت مً غبضه

ا حَر ت جهًت في ؾاَمذ التي الحغ٧اث مً الجؼاثغ،ٚو لمًيا،و٢ض ٨ٞغًيا، بها والغقي,الٗغبيت، ألامّن  الهاخبان الخ٣ى« ٖو
ا اإلاىٟى،وؤلٟا خيض باعيـ في ٖبضٍ ومدمض ألاٞٛاوي ًٗ   ؤلاؾالم ًٖ للضٞإ الىز٣ى الٗغوة ظمٗيت م

ّن
 الكٗىب في الىعي وبض

 ؤوكإ َظا ؤظل الكغ١،ومً صو٫  بحن الكاملت والىخضة الكىعي ٖلى الح٨م،وب٢امخه في الاؾدبضاص ؤلاؾالميت،ومىاًَت

 ؤن ٖبضٍ مدمض ايُغ مما طل٪ بٗض نىصعث الؿاب٣ت،ول٨جها باإلاباصت لخىاصر م1884ٖام ،ونضعث"الىز٣ى الٗغوة" مجلت
٨ظا في" والخ٣غيب الخإلي٠ يتظم٘"وهي با٢غ مدمض ومحرػا َى ؤزغي  ظمٗيت يال٠  في ٖبضٍ مدمض اؾخمغ بحروث،َو

ت جهًت في ظميٗا َاالء ؾاَم ،خيض (27)»م1888ٖام مهغ بلى مىٟاٍ مً ٖاص الٗغبي،ختى الىعي إلهاعة و٦ٟاخه ظهاصٍ  ألامّن

. ػمجها َا٫ التي ٟٚىتها مً وبٗثها الٗغبيت

:  والترحمت الػلمي الخهضم -زاهُــا

 الخضًىي ،و"غلي مدمض:"ٖهضر في الٛغب بش٣اٞت قٗبها ونل ٖلى والٗلميت ال٨ٟغيت جهًتها مىظ اإلاهغيت ولتالض ٖملذ ل٣ض     

 ،و٧اهذ ظضا ٦بحرة ٧اهذ التي الٗلميت الحغ٦ت مً يؿخٟيضوا ل٩ي ؤوعوبا بلى اإلاخٗلمحن مً الٗضيض بةعؾا٫ ٢امذ ،بط"بؾماغُل
ا ٖغا١،وا٫ ؾىعيا، مً الٗغب باإلاخٗلمحن  حعجّن  خيجها ٞغوؿا حَر  ٧ان الٗلمي،و٢ض الخ٣ضم ًٖ جبدض ٧اهذ التي الٗغبيت البالص مً ٚو

ٗغ ٞىىن  في« ال٨بحر ؤزٍغ  الٗغبيت بلى الٛغبيت لل٨خب الٗلميت للترظمت
ّن
غاى وؤٚغايه،ٞازخٟذ الك هغث)...(ال٣ضيمت ألٚا  ٞىىن  ،ْو

 مً ؤ٦ثر جغظمذ التي ألالؿً مضعؾت بمهغ ثؤؾـ و٢ض (28)»الكٗغيت ال٣ىمي،واإلاالخم اإلاؿغحي،والكٗغ الكٗغ ظضيضة،وهي

"  . الُهُاوي  عاقؼ عقاغت"اإلاهغر  ال٩اجب اإلاترظمحن َاالء ؤبغػ  مً ،و٧انيخاب ؤلكي

ليه      حٗبحراث وا٦دؿاب البضيعي والؼزٝغ السج٘ ؤؾاليب مً الخسٟي٠« في عؾمي،ومباقغ بك٩ل الترظمت ؾاَمذ ٣ٞض ٖو

ٛت في مخضاولت ج٨ً لم ظضيضة
ّن
٫  ٧اهذ الكٗغ جغظمت بيت،ٟٞيالٗغ الل  بترظمت ٖني خيض م1887ٖام البؿخاوي لؿليم مداولت ؤوّن

لى1904ٖام م،ووكغث1895ٖام مجها واهخهى َىمحروؽ بلياطة  الٗغبي ألاصيب ؤمام ظضيضة آٞا٢ا ٞخدذ ٞالترظمت الٗمىم م،ٖو
 قٍٗغ الٗغبي ألاصب اإلاظاَب،وجإؾيـ َظٍ زللم الٗغب لخبني ؾبًبا والغمؼيت،٩ٞاهذ ٧الغوماوؿيت ال٨بري  باإلاظاَب جإزغ الظر

ت م٘ الخىانل في َامت ونل الحضيشت،خل٣ت الٗغبيت للجهًت الترظمت ٢ضمذ ،وبظل٪(29)ٖلحها وهثٍر  جهًخه ٖىامل آلازغ،ومٗٞغ

. ال٨ٟغيت،والٗلميت الاججاَاث مسخل٠ في جضعيجيا ومجاعاتها
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: ألاحـــــىبي الاخخالُ-زالشا

م الٗغبي اإلاكغ١،واإلاٛغب في الٗغبيت اإلاجخمٗاث لضي والش٣افي ال٨ٟغر  الىعي بغوػ في ٢ىيا ؾبًبا اإلاباقغ ٫الاخخال ٧ان ل٣ض       ٚع
ت وكغ في ؾاَم ٣ٞض طل٪ وم٘ ألانٗضة، ٧ل مؿخىي  ٖلى ٦بحر وزغاب صماع مً الاؾخٗماع مازلٟه  في والٗلميت ال٨ٟغيت اإلاٗٞغ
ى الاهخضاب ؤو الحمايت ؤو ٧الىنايت مباقغ ٚحر بك٩ل اعلالؾخٗم زايٗت ٧اهذ التي الٗغبيت ألا٢اليم بٌٗ  ٖامال مشل ما َو

ت وكغ ٖلى مؿاٖضا ا،وبي٣اّ اإلاٗٞغ ظا والىَىيت ؤلاؾالميت الغوح واؾدشماَع  وال٨خاب،خيض الكٗغاء به ما٢ام بالٟٗل َو
مَع  اؾخجهًىا مَع ىاثٟها ؤق٩الها بكتى الٗغبيت وال٣ىمياث الهِذ  َغص في يؿاَمىا وؤماػيٜ،ختى وؤ٦غاصـ، ٖغب مً اإلاؿلمت َو

 ؤصبي اؾدىٟاع مً الشىعاث جل٪ ناخب م،وما1919زىعة بىهابغث،وبٗضَا هابليىن  يضّن  ال٣اَغة زىعة البضايت الاؾخٗماع،٩ٞاهذ
 مسخل٠ مً الاؾخٗماع َغص ٖلى  الخدغيًيت ألاصبيت واإلا٣االث الحماؾيت، الىَىيت،وال٣ىميت،والدُب ال٣هاثض في جمشل ٦بحر

. ؤلاؾالميت الٗغبيت البلضان

 :زاجمت -*

حر مباقغ بك٩ل الٗغبيت ألاصبيت الجهًت في للظ٦غ الؿالٟت الٗىامل جل٪ ظمي٘ ؾاَمذ      ت ٖلى ؾهل مما مباقغ ٚو  الٗغبيت ألامّن
ذ بٗضما وألاصبي والٟلؿٟي ال٨ٟغر  ج٣ضمها حٗي٤ ٧اهذ التي ال٣ٗباث ظمي٘ جسُي  ةزام ألانٗضة ظمي٘ في جاعيسيا جغاظٗا ٖٞغ
ظا مجها الٗلميت  اإلاىانب مسخل٠ جىلي في ز٣تها جمىده الٗغبي،ولم الٟغص ٢يمت ج٣ضع لم الٗشماهيت،التي الضولت بؿبب ٧ان ٧له ،َو
ظٍ والٗلميت، ؤلاصاعيت يىت هٓغة َو   زمىا الٗغبيت وألامت الٗشماهيت الضولت ٧لٟذ قٞى

َع
 مسخل٠ ٖلى جغ٦تها ج٣ؿيم َى ٚاليا،ؤال

 ٣ٞض طل٪ الٗغبيت،وم٘ ألامت ٖلى وزيمت الىخاثج الشميىت،٩ٞاهذ التر٦ت جل٪ ٖلى ج٩البذ التي لبريُاهيتوا الٟغوؿت اإلاؿخٗمغاث
ا،وججغبتها جضعيجيا،ُٞىعث بها خلذ التي اإلاهاثب جل٨م ألامت َظٍ جدضث  لها ؾمذ زام بك٩ل والٗلميت ألاصبيت ٨َٞغ

ت الٛغبيت،وؤزظ الحًاعاث م٘ بالخىانل ظ والٗلم اإلاٗٞغ  زىعة ؤخضزا ٖىضما بؾماغُل الخضًىي و غلي مدمض ٞٗله ما امجها،َو
 الٗغبي الىٓم خٔ ٩ٞان ظضيض، مً وبٗثها جهًتها ٖىامل ججضيض زال٫ مً ؤلاؾالميت الٗغبيت ألامت ٢بلت ظٗلتها مهغ في ٖلميت

. واٞغا مجها

 

: وؤلاخـــــاالث الهىامل 

 

1 .11،م2003،ن1صاعناإلاؿحرةنلليكغنوالخىػي٘نوالُباٖت،نألاعصن،ٍمضزلنلضعاؾتنالكٗغنالٗغبينالحضيض،ن: ببغاَيمنزليل(    

.12اإلاغظ٘نهٟؿه،نم(  2  

.13اإلاغظ٘نهٟؿه،نم(  3  

.152،نم 1981،ن3اججاَاثنالكٗغنالٗغبينفينال٣غننالشاوينالهجغر،ؤلاؾ٨ىضعيت،نمهغ،ٍ:مدمضنمهُٟىنَضاعةن(  4  

.13مضزلنلضعاؾتنالكٗغنالٗغبينالحضيض،نمن: ببغاَيمنزليل(  5  

.14،ن13اإلاغظ٘نهٟؿه،نم(  6  

.15اإلاغظ٘نهٟؿه،نم(  7  
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اثنالجامٗيت،نبًن٨ٖىىنن،ن: ٖلينٖلينمهُٟىننبذن( 8 مًنألاصبنالحضيضنفينيىءناإلاظاَبنألاصبيتنوالى٣ضيت،نصيىانناإلاُبٖى

 .15،نم1984،ن1الجؼاثغ،ٍ

ىىههنوجُىعٍنو٢ًاياٍنوهماط)الحضيض الٗغبي ألاصب:الكىُي نالح مدمض( 9 ،نصاعنألاهضلـنلليكغن(طنمىهمضاعؾهنٞو

.14،م1992،ن1والخىػي٘،اإلامل٨تنالٗغبيتنالؿٗىصيت،ٍ  

.اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها( 10  

اٖتنالكيشنخؿًن( 11 ىنؤؾخاطنلٞغ غ،و٢ضنٖانغنالحملتنالٟغوؿيت،َو غنوممًنجىلىانمكيستنألاَػ الُٗاعنمًنٖلماءنألاَػ

.  م1839الُهُاور،نجىفينؾىتن  

* غنٝ(  .رنطل٪نالى٢ذمًنٖلماءنألاَػ  

ىىههنوجُىعٍنو٢ًاياٍنوهماططنمىه)ألاصبنالٗغبينالحضيض:مدمضننالحنالكىُي( 12 .15م ،(مضاعؾهنٞو  

.اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها( 13  

.اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها( 14  

.16اإلاغظ٘نهٟؿه،نم( 15  

.اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها( 16  

.اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها( 17  

.ٕنهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿهااإلاغط( 18  

اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها( 19  

 .17،ن16اإلاغظ٘نهٟؿه،م( 20

17اإلاغظ٘نهٟؿه،نم( 21  

.اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها( 22  

.اإلاغظ٘نهٟؿه،الهٟدتنهٟؿها( 23  

.18اإلاغظ٘نهٟؿه،نم( 24  

.26مًنألاصبنالحضيضنفينيىءناإلاظاَبنألاصبيتنوالى٣ضيت،م: ٖلينٖلينمهُٟىننبذن( 25  

.اإلاغظ٘نهٟؿه،الهٟدتنهٟؿها( 26  

.21،ن20اإلاغظ٘نهٟؿه،م( 27  

.25اإلاغظ٘نهٟؿه،من( 28  

،ن1،صاعناإلاؿحرةنلليكغنوالخىػي٘،ٖمانن،ألاعصن،نٍ(ٖغىنوجىزي٤نوجُبي٤)فينألاصبنالحضيضنوه٣ضٍ: ٖماصنٖلىنؾليمنالدُيب(29

.46،من2009  
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ٗغنالٗغبينالحضيضنوؤَمنعواصٍن: اإلادىعنالشالض
ّن
مؿاعنالك

( مضعؾتنؤلاخياء)الجؼءنالشاوي

غـــــىىان الضعؽ الغابـــــــؼ 

 (مغاخلهانوزهاثههان(: البٗض)مضعؾتنؤلاخيـــــاء)

 

: اإلاــــــدايغة مداوع 

 

 .مضزـــــــــل  -*

ُ  اإلادىع .  1 سُت اإلاغاخل: ألاوّو        (.البػث) ؤلاخُاء إلاضعؾت الخاٍع

  (.البػث)ؤلاخُاء ةإلاضعؽ الكىُت الخهائو :الشاوي اإلادىع .  2

.  زاجمـــــت -*

 

 

: مضزـــــــل -*

 البيئت، ابً َى ألاصب ماصام واإلاٗىىيت مجها اإلااصيت الحياة مجاالث ٧ل في باعًػا صوًعا الحضيض الٗهغ في ألاصبيت الجهًت ؤصث
ىهغ ليه اإلاجخم٘، ؤو البيئت في يجغر  ما ح٨ٗـ التي اإلاغآة ألهه ٖىه الاؾخٛىاء يم٨ً ال بط ٞحها ؤؾاس ي ٖو  يجغي  بما يخإزغ هجضٍ ٖو

ظا و ألانٗضة ٧ل ٖلى ٞحها ٗغ ماظٗل اإلاجاالث،َو
ّن
 ؾىت مهغ ٖلى الٟغوؿيت الحملت بضء مً»  بضايت يخُىع  الحضيض الٗغبي الك

 َظٍ ،وفي (1)»اإلاباقغ الٛغبي الاؾخٗماع جدذ ج٣غيبا الٗغبيت البلضان ؤ٦ثر بؿ٣ٍى اهتهذ التي ألاولى الٗاإلايت الحغب ختى م،1789

 ،َظا(2)»والجهًت البٗض ٖهغ ؤو الحضيض بالٗهغ»  حؿميتها ٖلى يجمٗىن  الباخشحن ؤنّن  بلى" غبىص قلخاؽ: "الىا٢ض يكحر الٟترة

 بضؤث مخٗضصة بمغاخل« الكٗغ ليمغّن  الغوماوس ي، الاججاٍ زم ؤلاخياجي الاججاٍ: قٗغيحن اججاَحن حٗا٢ب قهض الظر الٗهغ
اناث ٗغ بمضعؾت مايؿمى بٓهىع  واهخهي والبٗض ؤلاخياء ةإلاضعؽ ألاولى باإلَع

ّن
 ال٣ًايا مً الٗضيض بظل٪ مسلٟا (3)»الحغ الك

 مً ٦شحر في وجتزامً جخضازل« اإلاغاخل جل٪ ظمي٘ ولٗلّن  لها، قاٞيت بظاباث ًٖ جبدض ماػلذ والتي ألاصبيت الؿاخت ٖلى الهامت
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ٗغ ٖمىصب ؤصحابه ويخمؿ٪ ؤلاخياء ٖهغ يمشل الظر ٞالكٗغ ألاخيان،
ّن
  ماػا٫ الٗغبي الك

ً
مىًما(4)»آلان ختى مازال  ٞهظان ،ٖو

ا ٢ض الاججاَان ٗغ جهًت في ؤؾاؾًيا صوًعا لٗبَع
ّن
ٗغاء بحن وجُىعٍ الحضيض، الٗغبي الك

ّن
. والى٣اص الك

ٗغ ٧ان خ٣ا
ّن
ظا والخ٩ل٠ الهىٗت مً يٗاوي ، الٗشماوي الٗهغ في الٗغبي الك  البض ن٩ٞا «، ٦شحرا للكٗغاء يغ١  لم ألامغ ،َو

مها التي الجضيضة البٗض خغ٦ت ٞبضؤث  الجمىص ؤؾىاع جدُم هاًَت قٗغيت خغ٦ت جيكإ ؤن  ؤن اؾخُاٖذ الباعوصر،والتي جٖؼ

خباع ؤٖاصث التي الحغ٦ت َظٍ ل٨ً(  5)» ألاصبي جغازىا مً الىماطط ؤعوٕ الحياة بلى جبٗض وؤن الحايغ يغجض اإلااض ي ججهل  لل٣ضيم الٖا
ٓمذ  ، َىيال حٗمغ لم  الكٗغاء باقي زُاٍ ٖلى يؿحر ؤن يجب الظر اإلاشالي الىمىطط ظٗلخه ؤجها لضعظت ومجضجه قإهه مً ٖو
 جلبـ إلاا ظميال ال٣ضيم الكٗغ ٩ٞان ، ٞيه هما الظر الٗهغ قٍٗغ يىا٦ب ؤن البض ٧ان بيئخه ابً َى الكاٖغ ٞماصام

ظا ، ؤهخجخه التي ال٣ضيمت البيئت بسهىنياث .  ججاوػٍ ٖىض ٖىه الجما٫ نٟت يىٟي ؤو يمى٘ ال َو

م خيض ، ي٣ىمٍى ؤن  -ال٣ضيم بلى َظٍ بٗىصتهم -خاولىا الظر الدُإ هٟـ في الخ٣ليضر الاججاٍ ؤههاع و٢٘ ل٣ض  ؤخمض ٖػ
 به، يا٢ذ التي الخ٩ل٠ صاثغة مً الكٗغ ؾيسغط ال٣ضيم الكٗغ بخياء ؤن الباعوصر ؾامي ومدمىص ببغاَيم وخاٞٔ قىقي

ٗغا٫ ؤنّن  طل٪ في وخؿبهم
ّن
ٗغاء ٢غاثذ به ج٩لمذ ٣ٞض ، نىٗت وال ٞيه ج٩ل٠ ال ال٣ضيم ق

ّن
ٟىيت ؾلي٣ت ًٖ الك  ؤن بضّن  ال ٩ٞان ٖو

ٗغ بخياء ٖلى ٖمل إلاا الخ٣ليضر الاججاٍ َظا بنّن  به، يدخظر
ّن
 حكبيه ٞال الجمىص، مً ؤزغي  مغة يٗاوي الكٗغ ظٗل ال٣ضيم الك

غاى ؾياصة بلى ٞتبيا ال٣ضماء ٧لٛت ؤعقي لٛت وال ال٣ضماء، ٦دكبيه ظيض  ُٞػى بلخ،... والهجاء،والٟسغ ٧اإلاضح الخ٣ليضيت ألٚا
ٗغ خيجها

ّن
 ختى»  ؾباجه مً الٗغبي الترار وبخياء بٗض لٛت يٗيل َىيلت ٞترة  الحضيض الٗغبي ألاصب ْلّن  اإلاىاؾباحي،و٢ض الك
 ه٣ل مً ٧ان ما ال٨خاب، ٖىض الىعي جي٣ٔ ٖلى وؾاٖض ، الٗكغيً ال٣غن  في ألاصب ٖلى الجمىص َٛيان مً الخدغيغ خغ٦ت ْهغث
بض واإلااػوي ال٣ٗاص ،وخمل الترار وبخياء ، الٛغبيت الش٣اٞت  جدغيغ لىاء ؤزغ ظاهب مً مُغان وزليل ظاهب مً ق٨غر  الغخمً ٖو

٨ظا ،(6)«اإلاٗانغ قٗغها في الخدضيض صٖاة ؤو٫  ٩ٞاهىا ، ألاصب ٗغ جسُى  َو
ّن
 التي ظماليتوا٫ الٟىيت الٗىاث٤ ٧لّن  الحضيض الٗغبي الك

 بخياثيحن،وججضيضيحن مً الحضيض الٗغبي الكٗغ  عواص ٩ٞان به لح٤ الظر الهىٗت،والخ٩ل٠ ٖهض مىظ مؿحرجه حٗي٤ ٧اهذ

ٗغيت الخجاعب مسخل٠ يسىيىن 
ّن
 .ألاصبيت يالخه ٞيه اإلاخل٣ي يجض قٗغر  بمىخىط الٗغبي الكٗغر  ال٣امىؽ وبزغاء لجهًخه الك

ُ  اإلادىع  -* سُتالخا اإلاغاخل: ألاوّو   (البػث)ؤلاخُاء إلاضعؾت ٍع

ٗغ ٧ان ل٣ض    
ّن
( 7)»والؼيىت الؼزٝغ ؤز٣ا٫ في ويخسبِ الهىٗت، ٢يىص في يخٗثر « (الٌالؾٌُُت) الاجباٖيت مغخلت ٢بل الحضيض الك

م جسبُه مً ويى٣ظٍ ٖثرجه، مً يسلهه مً ظاء ؤن بلى ( 8) »قىقي وؤخمض الباعوصر ؾامي مدمىص)...(  البٗض مضعؾت ؤٖالم « َو

 خاؾم جدى٫  بمشابت ٧ان« َاالء ْهىع  ؤنّن  ٖلى" مهاًل مدمض: "ي٣ى٫  ٦ما الى٣اص اج٤ٟ ٣ٞض ،"ومُغان خاٞٔ،" طل٪ بلى يًاٝ
ض ٧اهذ التي والبضيٗت اللٟٓيت، ال٣يىص مً الكٗغ جدغيغ في الخدى٫  َظا ويخمشل الٗغبي، للكٗغ باليؿبت  ججضيض وفي خغ٦خه، ج٣يّن
  ٖاص بديض مًمىهه

ً
 َاالء يض ٖلى الٗغبي الكٗغ ٖاص واخضة وبٗباعة اإلايخت، الٗىا٠َ وياجج الهامضة هٟىؽا٫ يبٗض خيا

ٝغ التي خالخه بلى ومٗانغحهم ألاؾاَحن االء ،( 9)»الاػصَاع ٖهىع  في بها ُٖ ٗغاء َو
ّن
بىا ٢ض  ظميٗهم الك  يىابي٘ مسخل٠ مً حكغّن

 للمخل٣حن،خيض ٢هاثضَم مسخل٠ ج٣ضيم زاللها مً جُاٖىااؽ التي الٟٗليت البىابت بمشابت ٧ان الظر الٗغبي الكٗغر  الترار
يّنب الظر ال٨ٟغر،وألاصبي جغاثهم في ظضيض مً الش٣ت طواتهم في الىماطط،وبٗشذ جل٨م اؾخجهًتهم

ُ
 ٞترة الٗشماهيت الضولت َٝغ مً ٚ

ٗغيت الىماطط جل٪ بٗغوبتهم،٩ٞاهذ ٖال٢تهم زلدلذ َىيلت
ّن
 ٨ٞغر  لهغح الخإؾيـ في بيالٗغ للمش٠٣ ال٣ىيت الٗىصة بمشابت الك

 .ال٨ٟغيت والغظٗيت الاؾخٗماع ٢يىص مً وجسليهها الظاث اخترام ٖلى ي٣ىم ظضيض
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( الؿاغاحي نكىث:) البضاًاث مغخلت -1

ٗغ بضاياث ٧اهذ ل٣ض     
ّن
 اإلايالصر ٖكغ الشامً ال٣غن  جهايت في« ٖاقىا الظيً الكٗغاء ػمغة ظضا،ٖىض مددكمت الٗغبي الك

م ٖكغ، لخاؾ٘ا ال٣غن  وبضاياث  الٗهض في قإ الظر والهىٗت والابخظا٫ الؿُديت قٗغ مً الاهخ٣ا٫ مغخلت ًٖ يٗبرون َو

ا  الكٗغاء َاالء اه٣ؿم ،و٢ض(10) »الٗشماوي ًٗ خحن،خيض بلى الٟترة جل٨م في ظمي ذ مجمٖى ت هٖؼ  الخإنيل هدى« ألاولى اإلاجمٖى
ى نخـ الكيش لضي اؾخدياء ٖلى يبضو ٦ما ال٣ضيم م٘ والخىانل  والاججاٍ الهىٗت عب٣ت مً الخململ بضايت يمشل الُٗاع،َو

 الياػجي هاني٠ والكيش الكام قٗغاء مً ٦غامت بُغؽ الضعويل،واإلاٗلم ٖلي الؿيض اإلاىظت َظٍ قٗغاء ومً)...( ؤلاخياء هدى

 َظٍ قٗغاء مً الشاوي ال٣ؿم بلى ٖضها ،وبطا(11)»بٗيض خض بلى ج٣ليضيىن  اإلاغخلت َظٍ الٗغا١،وقٗغاء مً ألالىس ي الضيً وقهاب
م هجض الٟترة اجكت الؿاٖاحي نٟىث مدمىص ؤقهَغ بض الخيمىعيت، ٖو م،و٢ض ٨ٞغر  هللا ٖو حَر ت بحن َاالء ظم٘ ٚو  الخ٣ليضيت الجٖز

ت  مُىلت زانت الخٗليم، مٗاَض في ؤلاوكاء ب٨غاؾاث ماج٩ىن  ؤقبه الكٗغيت صواويجهم ال٣ٗاص ون٠ و٢ض)...( ؤلاخياثيت والجٖز

ا
ّو

 َظٍ مُل٘بضيٗيا،و لىها وزمؿحن ماثت ٖلى ٞحها ؤحى و٢ض" م" مدمض الغؾى٫  هللا زل٤ ؤقٝغ مضح في الؿاغاحي غغالك

: ٧اآلحي َــى ال٣هيضة

  (12)بضمِر  اؾتهالله في البراغت ؤبضي        ***        والػلمِر  الؿكذ لظيغ الضمىع ؾكذُه 

ا ظٗلخه ٢ىيت وطا٦غة قٗغيت ؤطنٌض  للؿاٖاحي ٧ان ل٣ض      ًٖ ا ؾما
ُّ
 صيىان زانت التراسي الٗغبي الكٗغ صواويً مً للٗضيض وخٟاْ

غاى مٗٓم في الكٗغ هٓم ٣ٞض طل٪ وم٘ الباعوصر، قإن طل٪ في قإهه اإلاخىبي  قػغ/ الحماؾت قػغ: زهىنا الكٗغيت ألٖا

حر ،والىصح اإلاضاغباث قػغ/ والػخاب اإلاضح : ٞي٣ى٫  الكٗغيت صٖاباجه بٌٗ طل٪،ووؿى١  ٚو

 الػمائمِر  خظف الكٍغ حىاب حػلىا      ***            غلمىا ؤغالم بالىدى غذاعجل بطا

هُه  ًغقؼ بالىهب مً لُػلم         ***             هكؿَح
ّو
اػمِر  ؾحرُه  الخكٌ خغوف بإن  الجىَح

ػلم ل ؤغُاه مً َو  الــــــضعاهم يهغف نــــــــــــــــــغقىاه بإها      ***           اؾمه جهٍغ

هبىا
ُه
ٍاعم ؤهلُه  الخمُحي غلى ويـــــــىا      ***         والػلي الػلم مً خاُ يغل ه  اإلا

ا
ّو
 الىـــــــــػــــائمِر  بىُــــــذ نغهُه ًٌـــــــــلل      ***           مػمــــم زــــــــــىع  يـــــــل عؤًىا أله

        ***            يؿائه قًل ؤلاطالُ مً ًجغّو 
ّو
 غالمِر  ؾـــــــــــحر هضهع الٌؿائي يــإن

ض: وناح       ***              عؤؾه خغى الٌغّواؽ هظغ بطا   (13)نائـــــمِر  ؾحرُه  ؤمْس  نائمٌم  ؤٍػ

اصة مغخلت -2  (الجؼائغي  الهاصع غبض/ الباعوصي ؾامي مدمىص:)الٍغ

اغغ -ؤ
ّو

: الباعوصي ؾامي مدمىص الك

ٗغ في "الباعوصي"ظضص ل٣ض
ّن
ذ بط الحضيض، الٗغبي الك ىياث ٞجٗل» ؤٚغايه جىٖى ه الٗغبي الكٗغ في بابا للَى  ٢ٖغ

ٗغر، ألاؾلىب تهظيب في وؤؾهم)...( آزغ بابا الىٟي ٚغبت مً الالخ٣ىن،وظٗل
ّن
 بلى وؤٖاص وال٣ىافي، باألوػان، والٗىايت الك

ٟٔ واإلاٗنى وال٣اٞيت، بالىػن، اَخم ٦ما( 14)»٢غون مىظ ٣ٞضجه الظر عوه٣ها ال٣هيضة
ّن
ٛت رالٟهيذ،واعج٤ والل

ّن
ٗغيت بالل

ّن
 مً الك

ه« بلى طل٪ في الًٟل  ألاؾلىب،ويغظ٘ في والجؼالت وال٣ىة اإلاخاهت بلى الغ٦ي٨ت الهيٜ
ّن
م ٖلى وؾلي٣ت َب٘ ًٖ الكٗغ هٓم ؤه  الٚغ

ه مً
ّن
ٛت ٞىىن  في واخًضا هٓغًيا ٦خاًبا ي٣غؤ لم ؤه

ّن
 الىؾيلت)٦خاب ناخب اإلاغنٟي خؿحن طل٪ بلى يكحر ٦ما الٗغبيت الل

ٗغ بلى" الباعوصر ؾامي مدمىص" عصّن  ،ول٣ض(15)» (ألاصبيت
ّن
 الٗضيض ؤقاص الؼمً،و٢ض مً ٞترة ٣ٞضٍ الظر الظاجيت ٖىهغ الٗغبي الك
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ٗغيت وم٩اهخه بضوعٍ الى٣اص مً
ّن
اؽ"اإلاهغر  الىا٢ض زانت الك اٖغيت آيت َظٍ:ب٣ىله" الػهاص مدمىص غبّو

ّن
 ؤن بٗض ألاولى،زانت الك

 خغب في مكاع٦خه طل٪ مً قٍٗغ في قاٖذ طاجيت بظزحرة وػوصجه هٟؿه ن٣لذ التي خضاروألا بالخجاعب الباعوصر خياة ا٦خٓذ
 في اإلالمىؽ ألازغ له ٧ان َظا مأس ي،٩ٞل مً بإؾغجه خلّن  وما ؾغهضيب ظؼيغة بلى الىٟي ججغبت البل٣ان،زم خغب وفي ٦غيذ، ظؼيغة

 .(16) قٍٗغ ٖلى الحؼيىت الظاجيت الىبرة َٛيان

اٖغ ؾاع و٢ض     
ّن
ٗغ ٢غى في ألا٢ضمحن هٓم ٖلى"الباعوصي اميؽ"الك

ّن
 الُلل،ؤوالك٩ىي  ٖلى الى٢ٝى مؿإلت زانت الك

ت،٩ٞل مً للم٣ٟىصيً الغزاء والٗخاب،ؤو اث جل٪ ألاخبّن  حٗبر ٧اهذ ٩ٞلها والٗباؾيىن، وألامىيىن  الجاَليىن  ٢الها التي اإلاىيٖى

  بظل٪ يٗتٝر الضَغ،بط وه٨باث للحياة الباعوصر م٩ابضة ًٖ
ً
: ٢اثال

 ًخٍلما ؤن ؤلاوؿان غاصة به     ***         حغث بما نبلي ًاإلاايحن جٍلمذ 

ضّو      ***            ؾاقـــــــلٌم  باإلؾاءة ٌػخمضوي قال مــا ؤن ألاًَ البً قالبُه
َّز
 (17)ًتره

: ٞي٣ى٫  الجاَلحن ٦ٗاصة ألاخبت ويخظ٦غ الُلل ٖلى  -الباعوصي -ي٠٣ ٦ما     

ُ ا عؾم ؤؾماء مً حيّو  ؤال ا جغحؼ لم هي وبن        ***       إلاىاػ
ً
 لؿائل بُاه

 الحىاقل الؿُىم ؤهايِب غليها       ***          والخهذ الغوامـ حػكتها زالءٌم 

ا  م بػض الضاع غغقذ قألًً ًان بها ؤعاوي      ***            جغؾّو  قاؾلي باألمـ ما

ئاب مغعى وهي ؾضث
ّو
اإلاا للظ ( 18) الػهائلُه  للحؿان مإوي  وهي ؾضث     ***         َو

    
ّن
  اإلاىٟى في لها وعزاثه لؼوظخه ٣ٞضٍ َى -الباعوصي -ؤناب الظر ال٨بحر الجٕؼ ؤنّن  بال

ً
: ٢اثال

حي زالنت ًاهذ    ***              بدلُلت قجػخني قُما ًاصهغُه   وغخــــاصي غضّو

 ؤوالصي ألاؾـــى مً عخمذ ؤقال    ***          لبػضها يىاي جغخم لم يىذ بن

ًّو  ــــــًػا ًىمً قلم ؤقغصته  ألايــــباصِر  عواحل الػُىن  نغحى    ***              جىحُّم

ُ  لٌىذ غىَ بالىكـ    ***            قضًت ًهبل الضهغ هظا ًان لى  قــــاصي ؤو

ها ( 19)وؤلازـــــــالصِر  الدؿلُم ؾىي  قيها    ***             بىاحــــــؼٍر  لِـ ألانضاع لٌنّو

اثه يٗتٝر هجضٍ زم      ه لؼوظخه بٞى
ّن
، في وفي بإه ه الظر مً يُلب هجضٍ  خيض الدياهت الٛضع،وال َٗم يٗٝغ ولم الحبّن  ؤن يدبّن

ًّن  ،٦ما وؤزال١ قيمه مً ليـ َظا ألنّن  والٛضع الؿىء به اليٓ ًّن  بٌٗ بنّن  اإلادبّن : طل٪ ًٖ ـٟي٣ى٫  بزم، الٓ

 غلمٌم  الؿضعب  لي لِـ     ***     وفي الحبّو  في ؤها        

ى ال        
ُّم
  (20) بزمٌم  الظً بػٌ بن     ***      ؾىء بي جظى

اٖغ يٓلّن  طل٪ وم٘   
ّن
ٗغ هبي "الباعوصي ؾامي مدمىص"الك

ّن
اٖغ يٗضّن  بط الحضيض الٗغبي الك

ّن
ٗغيت للبضاياث اإلااؾـ الك

ّن
 الك

ت ب٩لّن  ألاولى الٗغبيت  .وظماليت ٞىيّن

اغغ-ب
ّو

: الجؼائغي  الهاصع غبض ألامحر الك
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ٗغ،وفي هٓم في الباعوصر نىعة هٟـ الحضيض،ليٗاص٫ الٗغبي الكٗغ ٢غى في (الجؼائغ الهاصع غبض) ألامحر ؾاَم ل٣ض      
ّن
 الك

ث التي وقاٖغيخه ٞغوؾيخه م نيخه طإ ؤن بٗض والٛغب الكغ١  صوّن  م٣اوماجه وحٗضص الٟغوس ي، الاؾخٗماع م٘ اإلاغيغ ظهاصٍ ٚع

تى وجدضيه الجؼاثغر، الٛغب قملذ التي الكٗبيت  الكٗغ ٢غى مً يمىٗه لم ٞهظا( بُجاع/بُجى:)هدى ٞغوؿا ظجرالاث أٖل

بٗه  ٢هيضة بد٤ّن  خياجه ٩ٞاهذ الجاَليت قٗغاء مىحى ٖلى ،ٞؿاعقغوؾُت/ قسغ/ ػهض/جهىف/ونل مً َبٕى بٗضة َو
: آلاجيت عيتالك٘ اإلا٣اَ٘ وؿى١  طل٪ ومً اإلاىٟى، بلى جغخيله بٗض زانت والهضي٤ الٗضوّن  بها له اٖتٝر قٗغيت

 ؤو زٝى صون  الدُىب زىى ٖلى وم٣ضعجه وبيؿبه بظاجه يٟخسغ ألا٢ضمحن زُى هٟـ ٖلى الهاصع غبض ألامحر ؾاع ل٣ض     

(: الؼمان اقخسغ بىا)بٗىىان ٢هيضة في ٞي٣ى٫  عجؼ

ُُه  لىا الؿماى قىم  ومً    ***    مجـــــاُ مٌغمت ًلّو  في لىا  عحا

ٍاعم عيبىا ُ  ًل للم ُُه  ولها  ؤبدًغا قسًىا    ***      هـــــــى  ػحــــــا

ُُه  لها الغاخلىن  قىدً   ***         الؿحرُه  جىاوى غنها بطا  (21)العجا

 به وماٞٗلخه الحبّن  في الدىالي ألايام يخظ٦غ والدكبيب اليؿيب  باب في وظا٫ نا٫( الجؼائغي  الهضع غبض)ألامحر هجض ٦ما    
اء َغي٣ُا للىىم اليٗٝغ ؤنبذ ختى لٟااصٍ وؾلب ظٟاء مً مدبىبخه  بٗىىان ٢هيضة في ٞي٣ى٫  ولهيبه، الكى١  مغاعة ظغّن

(: الغناص مؿلىب)

 واصِر  بٍل ؤهُم وابهخني         ***قااصي ؾلبذ للتي نل ؤال

 هاصِر  بٍل ًجىب قجى خلُل   ***      قاه ملتهًبا الهبّو  جغيذِر 

ظائظِر  في ومالي
ّو
 (22)الغناصِر  مؿلىب مىه جىصع ***    ههِب مً الل

ا      ا ٞىجضٍ الخهىف باب في ؤمّن ًٟ  َظا ٞإنبذ مٗه، الخىانل  جب ًٖ ٦كٟذ التي زياالجه في اإلادبىب له ججلى بٗضما مٗخ٨

ظا وطاجه وظضاهه في ٚاثب خايغ طاجه مً ظؼء اإلادبىب  :ٞي٣ى٫ ( اإلادبىب  ججلى) ٢هيضة بليه ماحكحر َو

 الؤعي  خُث نم ؤعاه قإعجبه     ***الًغي  خُث مً اإلادبىبُه  له ججلى

 واهدؿمَح  البحن  جاب وػاُ      ***           عنًُبا قؿاب به وؾُبتي

 
ُه

ا ًان ونض ؾائًبا ًان ونض          ***  لحظتٍر  خحن ًل ؤعاهُه  قهغث  خايغَح

  الخالم وماغغف
ّو
ا الىحىه ًل مً  لًضًً     ***       بجمػه بال  (23)جىاقغَح

 التي الجؼاثغر  اإلابضٕ ججغبت يهىع  الظر الكٗغ مً عا٢يت هماطط الحضيض الٗغبي قٗغلل ال٣اصع ٖبض ألامحر الكاٖغ ٢ضم ل٣ض    
 ؤن بٗض الجاَليت، قٗغاء به ه٤ُ بما الجؼاثغ ال٣اصع ٖبض ألامحر ه٤ُ مبالٛت،٣ٞض صون  اإلاكغقي الكاٖغ ؤزيه ًٖ قاٖغيت الج٣ل
 م٘ الُىيل ظهاصٍ بؿبب مىىن  مً ج٨بضٍ الم ٢هاثضٍ ٧ل جُب٘ ؾمت ٧اهذ التي هٟؿه،وؤوظاٖه إلآىىهاث ٦كٟه في جٟجن

  مىه ظٗلذ التي الٗيل يى٪ مً ٞحها وماالقى الٟغوس ي، الاؾخٗماع
ً
  الٗضوّن  وؤمجاصٍ ببُىلخه يخٛنى زىعًيا بُال

ً
 والهضي٤،ٞٗال

سًغا عمؼ الجؼاثغر  ال٣اصع ٖبض ألامحر ٧ان  الٗغبيت زىعةا٫ عظاالث مً الٗضيض زُاٍ ٖلى ؾاع ،خيض مىإػ صون  الٗغبيت لألمت ٞو

 .والجؼاثغيت
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ػغي  الخإنُل مغخلت -3
ّو

 (:مُغان زلُل/ ببغاهُم خاقظ/ قىقي ؤخمض)الك

ت اإلاغخلت َظٍ       ٗغ جاعيش مً الهامّن
ّن
ت يمشلها الٗغبي الك ٗغاء مً مجمٖى

ّن
 صٞٗذ عا٢يت هماطط الٗغبي للكٗغ ٢ضمىا الظيً الك

اٖغ هجض بط(      مُغان زلُل/ خاقظ/قىقي)زانت الغقي هدى بالكاٖغيت
ّن
 زانت ٖىايت ؤولى ٢ض ،(24) »قىقي ؤخمض» اإلاهغر  الك

ٟٔ صون  باإلاٗنى
ّن
إل واؾ٘ ٧ان ،و٢ض( 25) »للترا٦يب يُٗيه ماال هٟؿه مً ؤُٖاٍ»  خيض الل  مشل مشله الٛغبي الكٗغ ٖلى ؤلَا

اٖغ ؤنّن  زلُل ببغاهُم الىا٢ض ط٦غ و٢ض الباعوصر
ّن
 في ٢هاثضٍ مٗٓم ٧اهذ الصجه،و مىظ بال٣هغ اعجبِ الظر" قىقي ؤخمض" الك

 لش٣اٞخه وهٓغا. ؤهضلؿيت ٢هاثض له ٧اهذ و٢ض اإلاؿغحي، والكٗغ والك٩ىي  والٛؼ٫  الىن٠ الغزاء وفي بؾماٖيل، الدضيىر  مضح

 ؤبي» ٢هاثض وبسانت)...( والضيييت الخاعيسيت اإلاٗلىماث مً ب٨شحر شحىذ ٢ض ٢هاثضٍ»  ظلّن  ٞةنّن  وألاظىبيت والتر٦يت الٗغبيت
 ًٖ م٨خىم حٗبحر هي( قىقي ؤخمض)ؤقـٗاع ؤنّن " الحاوي  بًلُا" الىا٢ض ويكحر (26)»"الىيل واصر في ألاخضار و٦باع" الىيل"و" الهى٫ 

ىه مً بلحها زلو التي» الظاجيت الخجغبت ُّٗ . (27) »والٗالم ؤلاوؿان مهحر وفي ؤلاوؿاهيـت، الظاث في جم

لى اؽ ومجهم_الى٣اصـ عؤر خؿب "قىقي ؤخمض"قٗغ ٞةنّن  الٗمىم ٖو ا بالًَيا قًٗغا يٗضّن  _الػهاص مدمىص غبّو  زالًها،ؤمّن

ا قٗغ قىقي قٗغ ؤنّن  ٞحري  يُل قىقي الىا٢ض ،ؤمّن  الؿاب٣حن،بط الغؤيحن ٞيخىؾِ "الهِ الهاصع غبض" الجؼاثغر  الىا٢ض ٚحررٌض
ي جياع بلى ييخمي" قىقي ؤخمض"ال٨بحر الكاٖغ ؤنّن  يغي   الىا٢ض يغي  اهبها،بيىماظى ظمي٘ مً اإلاداٞٓت الحياة يمشل زام ٞنّن

اث قٗغ قىقي قٗغ ؤنّن "وؿُم مدمىص"  ومٓاَغ ٦دىاصر وألا٩ٞاع ألاقياء بلى يىٓغ ألاولى،ٞهى بالضعظت مىيٖى
 ببالٍ الٌبحر اعجباَه:) مجها مخٗضصة قىقي قاٖغيت في اإلاؿاَمت الٗىامل ؤنّن  بلى حكحر الى٣ضيت آلاعاء َظٍ ،وظمي٘(28)زاعظيت

ي٠ قٍٗغ جمحز ،و٢ض(بؾباهُا بلى بكغوؿا،الىكي زانت والؿغبي الػغبي الترار لىع الػمُو الههغ،اَالغه  الترار بخْى
ت الخاعيدي ،ولٗلّن  مهغ ولضولت ؤلاؾالميت، الٗغبيت لألمّن  طل٪ بلى حكحر ٧اإلاٗاعياث اإلاخٗضصة الكٗغيت الىماطط باألزوّن

حٍرالبىنحري  ؤلامام لبرصة مٗاعيخه/البدترر  لؿيييت مٗاعيخه:مجها يما الكٗغيت الىماطط مً ا،ٚو  مٗاعيخه مُل٘ يلي الغا٢يت،ٞو
 :ٞحها ي٣ى٫  والتي ، هللا عخمه  البىنحري  ؤلامام لبرصة

ٍائىاث الهضي ولض         وزـــــىاءُه  جبؿم الؼمان وقـــم      ***        يُاءُه  قال

هُه  واإلاالئَ واإلاأل الغوح         
َح
ىل اءُه  به  والضهُا للضًً      ***        خَح غَح

َح
ـــــــك  بُه

، والػغفُه         ًؼهىُه
ُه
ة   واإلاىخهَحى،     ***     جؼصهي والحظحرَح

ُه
ة عَح

ضْس اءُه  والؿَح مَح هْس  الػَح

      
ْس

مذ ظِر
ُه
امي ه ؾَح

َح
ل ؤ   قهي الغُهؾُه

ٌم
ت

َح
ُك حِر

، في     ***   َح ىحِر
ّو
ضٍر  واؾمُه  الل اءُه  مدمَح غَح

ْس
ؿ

ُه
َ(29)  

ا
ّن
 َظا ٞةن والداعظيت، الضازليت والهغاٖاث الؿياؾت حعيا مهبّن  في ماظٗلها اإلاغاث مً الٗضيض جاعيسها في مهغ ه٨بذ وإلا

ىه في ماظغي  ٞحها يه٠ الىيل جهغ خىاصر ٦باع بٗىىان ٢هيضة ي٨خب" قىقي ؤخمض" الكاٖغ ظٗل ألامغ  صٞٗذ ابخالءاث مً َو
: ٚاليا،ٞي٣ى٫  زمجها

 
ْس

غَح  ؾلبذ هْس ا،ويؿتها مِر هَح          ***           غؼّو
ٌم
ت

َح
ل
ّو
  مالها ط

ُه
اءُه  الؼمان

َح
 ُ    اههً

هُه  قػاحلها ؾُكها، واعجىي 
ّو
          ***         الل

ٌم
( 30)بعواءُه  لهُه  بن ما ؾُل

 والتي" نىقُا آًا"بٗىىان ٢هيضة في ي٣ى٫  والهىاٖيت،بط الحيت الُبيٗت مٓاَغ ٧لّن  ون٠ في"  قىقي ؤخمض" بٕغ و٢ض 

: ٞي٣ى٫  يت،اإلاسجض نىعجه بلى ال٨يؿيت نىعجه مً ال٨بحر الضيني اإلاٗلم َظا جدى٫  زاللها مً يه٠

     
ٌم
  يىِؿت

ْس
         ***          ممجضٍر  بلى ناعث

ٌم
ت ًَح  الؿُضِر  بلى الؿُضِر  هض



 2016 ؤؾؿُـ  | غامغ عيا. ص  -غغبي الحضًث واإلاػانغالكػغ اُ |ؾلؿلت اإلادايغاث الػلمُت 

 

 

ت   43  2016© حمُؼ الحهىم مدكىظت إلاغيؼ حُل البدث الػلمي     -جسلي بصاعة اإلاغيؼ مؿاولُتها غً ؤي اهتهاى لحهىم اإلالٌُت الكٌٍغ

 

 ؤخمضِر  بلى  الغوحِر  بىهغة         ***        قاهتهذ خغًما، لػِس ى ًاهذ   

، غً جىببُّم     ٍر
ضِر  لم للضًً هًىي  وغً         ***         نىلتٍر  وغً غؼّو

مَح
ْس
( 31)ًس

ج٘ ؤلاؾالميت، الٗغبيت ؤمخه بمهاثب وقيف ؤخمض جإزغ ول٣ض       
ُ
 الٗانمت صمكو  بمضيىت خل ما ويغسي يب٩ي هجضٍ بها،خيض ٞو

  ؤَلها ٞيىاس ي بها خلذ ه٨بت مً الؿىعيت
ً
: ٢اثال

  بغصي نبا مً ؾالمٌم   
 ًاصمكوُه  الًٌكٌل صمؼٌم       ***          ؤعمٌّق

   
ٌم
ُُه     ***         والهىافي الحراغت ومػـــــظعة ال ػءِر  حَح  ًضمُّم  ونل غً الغُّم

َِر        ***         لهلبي زىاَغها غً وطيغي   ذٌم  بلُ
ُه
وُه   ؤبًضا جلك

ْس
ك

َح
 وز

ت   ًغحتٍر  ًضٍر  بٌــــــلّو        ***             بابٌم  الحمغاء وللحٍغ   مُه
ُه
م ضَح (   32)ًُه

اٖغ هجض اإلاغاسي باب وفي     
ّن
 ظليلت زضماث مً وقٗبها إلاهغ ٢ضمه وما "بؾماغُل الخضًىي " ؤمجاص يغسي" قىقي ؤخمض" الك

٘ في الغظل جٟاوي ٖلى حكهض   ألابياث بهظٍ ،ٞحرزيه الٗلميت البلضان خىايغ مهاٝ في وقٗبها مهغ ؤمجاص مً الٞغ
ً
:  ٢اثال

ا وفي: مهغ بؾماغُل ؤبٌَُ    
َح
 اإلاؿخػبرِر  عاخت الخظيغ بػض      ***      البٍ

ٌِر  الهُام ومً     ََح  ببػ ِر
ّو
ني خه

ّو
( 33)اإلاضبغِر  والىػُمِر   لػؼّوىَح  ؤعقى      ***         ؤه

ٗغ في" قىقي ؤخمض" بٕغ ٦ما       
ّن
م٣ه ون٣له َظبه"اإلاؿغحي،خيض الك  بٗضٍ هٓم مً ٖليه بليه،وجخلمظ ييؿب ناع ختى ٖو

لى ؤباْت، ٖؼيؼ مشل ٞيه ٗغيت مؿغخياجه الهبىع،ومً ٖبض با٦شحر،ونالح ؤخمض ٖو
ّن
 ػ،ليلي،و٢مبي ومجىىن  ٧ليىباجغا، هجض:الك

ىترة، لي ٖو ا ب٪ ٖو حَر ٗغيت الىماطط مً ال٨بحر،ٚو
ّن
. (34)الٗغبي للكٗغ خ٣ي٣يت بياٞت ٧اهذ الغا٢يت،والتي الك

ا      ٗب قاٖغ ٞهى يل٣ب ٦ما "ببغاهُم خاقظ" الىيل قاٖغ ؤمّن
ّن
 ابً قىقي ؤخمض للكاٖغ اإلاٛايغة الهىعة ٞهى ، ظضاعة ب٩ل الك

ه بٗض زانت ٦شحرا ٞيه ؤزغ ألامغ يديما،ٞهظا عا٣ٞي وكإ ببغاَيم خاٞٔ ألن اإلال٩ي، البالٍ ٖغ  ٖٝغ ٢اؾيت اظخماٖيت بيئت في جٖغ
ٗغيت الىماطط مً الٗضيض ٦خب ٢ض الىٟس ي،و ألالم ؤهىإ ٧ل مٗها

ّن
ٗغ ٖٓمت جمشل والتي الٗمغيت، ٧ال٣هيضة زلضجه التي الك

ّن
 الك

 بيًخا وزماهحن وؾبٗت ماثت في وج٣٘( ٖىه هللا عض ي) ابالدِ بً ٖمغ الدليٟت ؾحرة جهىيغ في الحضيض الٗغبي ألاصب في اإلالحمي

: ٞحها ي٣ى٫  قٗغًيا،خيض

ىعي عاًت ًاعاقػا   
ّو

 مدبيها مً زحًرا عبَ حؼاى     ***              وخاعؾها الك

ػليها ًبىيها ماغاف قػاف    ***        بمىيػها الكىعي بني غمُض  صعي     َو

      ***             خٌىمخه في بغؤي  اؾدبض وما  
ّو
 مؿدبضيها حؿغي  الحٌىمت بن

( 35) ٌكهيها الكغص وعؤي الخالف عؾم    ***          به البالص الحكهي الجماغت عؤي  

اٖغ بٕغ و٢ض    
ّن
اث مً ال٨شحر في" ببغاهُم خاقظ"الك ٗغيت اإلاىيٖى

ّن
ٗغ الغزاء،وقٗغ قٗغ مجها الك

ّن
ني، الحؼن،والك  الَى

ُ  ؾػض عزاء"،و٢هيضة"ألاؾٗاع ٚالء" ٢هيضة:مشل والاظخماعي ا"غبضه مدمض" ،وعزاء"ػؾلى حَر  الكٗغيت ال٣هاثض مً ،ٚو

اٖغ ٧ان ،ٞٗال(36)الغا٢يت
ّن
ا،٩ٞاهذ التي وآالمه اإلاجخم٘، نىع  ل٩لّن  الىا٢ل اإلاهىع  بمشابت "ببغاهُم خاقظ"الك  جل٨م ٖانَغ

اٖغ،بط خياة في َامت ه٣ُت ألاخضار
ّن
ضث الك  واإلاهغيت ٖامت الٗغبيت ؤمخه بىا٢٘ الكٗغر  اٖهببض الخاعيسيت ألاخضار جل٪ َو

يما بك٩ل اة في ٢الها التي ألابياث بٌٗ يلي زام،ٞو : هللا عخمه" غبضه مدمض" الكيش الٗالمت ال٨بحر اإلاهلح ٞو
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ى 
َح
ذ الكغم  بٍ  بالػبراثِر  الٌىن  غُىن  ويانذ       ***         ألاعى له قاعججّو

 الحؿغاثِر  صائم باىٍر  مهغ وفي         ***   حاػع الهحن وفي مدؼون الهىض قكي 

 ػقغاثِر  مً ماقئذ جىوـ وفي         ***    هاصبٌم  الكغؽ وفي مكجىعٌم  الكام وفي 

مُه  بٍى 
َح
ال مَح  ؤلاؾالم غَح لِر

َح
( 37) الكشهاثِر  هاصم الضًاجي ؾغاج         ***          غهغه غا

ا      ؤبىاء بحن الٛحريت الىٗغاث جشحر ؤو ألازباع بٌٗ في حٛالي ٧اهذ التي اإلاهغيت الجغاثض بٌٗ يهجى ٞىجضٍ الهجاء باب في ؤمّن
ها ٞحزصعر  اإلاهغر  الكٗب   َظا جهٞغ

ً
 ٢اثال

  حغائضُه       
َّز
ِ

ُه
  ماز

ٌم
ف ا خغْس

َح
وٍر  لؿحر       ***        بهــــ  وجظلُلٍر  جكٍغ

ى      
ُه
بُه  بها ًدل

ْس
ظ ٌِر ها ال ها       ***      ألعبابِر ُُه  يإنّو ــــــلِر  ؤو ( 38)ببٍغ

تها التي الؿياؾيت ألاخضار مً بًٗا لىا يى٣ل الكاٖغ هجض الؿُاس ي الكػغ  باب وفي         الىَىيت اإلا٣اوماث ببان مهغ ٖٞغ

تها التي م1906ؾىت صوكىاي خاصزت ومجها بها، ٞيهغح البريُاوي الاهخضاب يض  ألاَالي بحن و٢٘ الظر الهضام بٗض مهغ ٖٞغ

يت بة٢ليم صوكىاي بمى٣ُت ىا٥ يباٍ ٢خل خيض (جال مغ٦ؼ)اإلاىٞى  اإلاٗخضيً مً ؤعبٗت بةٖضام ؤمًغا ٦غومغ اللىعص اجسظ اهجلحز،َو
ظا زماهيت ؤنل مً ىحن هاع ؤجج ألامغ ؤشدام،َو  خاقظ" يكحر خيجها،خيض البريُاوي اإلاؿخٗمغ يض بالشىعة لل٣يام الَى

  طل٪ بلى" ببغاهُم
ً
: مً ٢اثال

ت       الىُلِر  ؤمّو
ْس

ي ؤن ؤيبرث ي ؤن وؤقكها عماها مً         ***         حػاصِر اصَح  حػَح

  قيها لِـ    
ّو
  يالم بال

ّو
ال           ***             وبِر

ٌم
ة غَح ؿْس ةٍر  بػض خَح غَح ؿْس هـــــاصي  خَح تَح

َح
( 39) ج

ا والٗخاب، والك٩ىي  ؤلازىاهياث،والٛؼ٫  ؤبىاب في ال٣هاثض مً الٗضيض ال٨بحر الىيل قاٖغ هٓم و٢ض      حَر  التي ال٣هاثض مً ٚو
ٗغاء مً ٖلحها،و الٛحريت ألاخضار وجإزحر بها اإلاديِ والٗالم وجاعيسها ٖام بك٩ل اإلاهغر  اإلاجخم٘ عوح ًٖ ٖبرث

ّن
 الظيً الٗغب الك

ي٤ ؤخمض: هظ٦غ الٗغبي للكٗغ ؤلاخياء ٢ًيت في زايىا  الضيً بضع/جىوـ مً زغي٠ مهُٟى/ليبيا مً اإلاهضاور  ٞع

 مً الىجٟي الهافي ؤخمض/الؿٗىصيت الٗغبيت اإلامل٨ت مً ٖشيمحن ابً/لبىان مً الٗيس ى ؾٗيض/ؾىعيا مً الحامض،والؼع٦لي
م(40)الٗغا١ حَر ٗغاء مً ،ٚو

ّن
 الىاخيت مً ال٨بحر ألازغ لهم ٧ان ،والظر اإلاىاؾباث قٗغ ٖىضَم قإ الظيً ؤلاخياثيحن الٗغب الك

. ٖليه الحٟاّ زم ؤلاؾالمي،ومً الٗغبي الترار بٗض في ػاصث التي والجماليت الٟىيت

ػغي  الخجضًض لتمغح -4
ّو

كت ؤبى غمغ/ مُغان زلُل)الك (: َع

 اإلاداٞٓحن، مضعؾت في الخ٣ليضر اإلاض طعوة مُغان يمشل « خيض" مُغان زلُل"ال٨بحر الكاٖغ م٘ ؤزغي  قٗغيت مغخلت بضؤث     

ٗغر،ول٨ً مىهجهم في اإلاضعؾت َظٍ ؤًٖاء مً ػمالءٍ  ؾايغ و٢ض
ّن
 ،(41)»بٗض ٞيما ْهغث بضؤث ٢ض اإلاىهج َظا ٖلى الخمغص بىاصع الك

اجه،و٢ض في مُغان زليل قٗغ جىٕى و٢ض  مجها ؤبىاب ٖضة الكٗغر  صيىاهه يمّن  خيض ؤلاخياء، قٗغاء مىىا٫ هٟـ ٖلى ؾاع مىيٖى
كغ ماثت يًم الظر اإلاغاسي باب ماء مً الٗضيض عزاء في اقتر٥ خيض والٗلماء، ألاصباء مً لل٨شحريً مغزياث ٖو  مهُٟى مجهم الٖؼ
 في ٢الها التي ال٣هيضة زانت الغا٢يت الىَىيت ال٣هاثض مً مُغان صيىان يسُل  لم طل٪ ػيضان،وم٘ وظىعجي لى٫ ٙػ وؾٗض ٧امل

. (42)م1912 ٖام ؤلايُالي الٛؼو  بزغ الليبيت َغابلـ ؤَل ههغة



 2016 ؤؾؿُـ  | غامغ عيا. ص  -غغبي الحضًث واإلاػانغالكػغ اُ |ؾلؿلت اإلادايغاث الػلمُت 

 

 

ت   45  2016© حمُؼ الحهىم مدكىظت إلاغيؼ حُل البدث الػلمي     -جسلي بصاعة اإلاغيؼ مؿاولُتها غً ؤي اهتهاى لحهىم اإلالٌُت الكٌٍغ

 

يت وخضة مً الٗغبيت ال٣هيضة في ظضص هجضٍ طل٪ وم٘      اث بلى جُغ١  ًٖىيت،٦ما ووخضة مىيٖى  حٗالج التي الجضيضة اإلاىيٖى
 ٢هيضة وؿى١  طل٪ ومً َمىمه، حكاع٦ه ٞهي ألاوؿىت مً بىٕى الُبيٗت بلى يىٓغ هجضٍ و ،َظا الٗغبي الخاعيش وو٢اج٘ الىا٢٘
 :ٞحها ي٣ى٫  التي اإلاؿاء

 بغخائي قخًاغكذ نبىحي مً         ***              قكائي قُه قسلذ ؤلم صاءٌم  

 الًػكاءِر  جدٌم مشل الظلم في        ***             وما بي اؾدبضا للًػُكحن ًا 

ـــــــــــذ وؾــــــــــــاللت          ***             والجىي  الهبابت ؤطابخه نلب 
ّو
 ألاصواءِر  مً عز

ـــــضٍر  وؿُم بُنهما والغوح  ب خالي في           ***              جنهُه ػضاءِر  الخهٍى  الهُّم

 بػىــــائي مخكــــــــغص بٌـــــــــــــأبتي          ***             جــــــكغصم بهــــــــباحي مخــــــــكغص

ــــاءِر  الصخــــغة يهظه نلًبا           ***            لي ولُذ ؤنم  خغ غل زاوٍر   الهمّو

عٌم  والنهاع طيغجَ ولهض  ـــاءِر وعحـــ مهـــــابتٍر  بحن والهلـــــــبُه            ***               مىصّو

  
ّو
 (43)لغزائي ؤصمػـــــي بأزغ مــؼحذ            ***             نض للٌىن  صمػت آزغ قٌإن

لى      ٗغيت ٢هاثضَم ظلّن  ٧اهذ وؤلاخياء البٗض مضعؾت ٞكٗغاء الٗمىم ٖو
ّن
 مً بضايت ال٣ضيم الٗغبي الترار بخياء خى٫  جضوع  الك

ال٫، ٖلى الى٢ٝى ها التي الٗلميت،وال٨ٟغيت الصدهياث لبٌٗ اإلاغاسي وقٗغ ألَا  ؤلاؾالمي،وقٗغ الٗغبي الٗالم ٖٞغ
يت الىخضة زال٫ مً الخجضيض بىاصع ْهغث اإلاىاؾباث،٦ما  جُغ٢ىا ٦ما ل٣هاثضَم الكٗغيت الٗىاويً َغي٤ ًٖ اإلاىيٖى

ىيت قٗغيت إلاىايي٘ ٗغ يٗهضَا لم جاعيسيت وؾياؾيت ٢ىميت و َو
ّن
. (44)الٗغبي الك

ظٍ        اغغ ٖىض ٚايتها وظضث للظ٦غ لٟتالؿا الىماطط َو
ّو

ان آلازغ َى الجؼائغي  الك  خاو٫  الظر الٟغوس ي الاؾخٗماع ٞترة ببّن
  للمجخم٘ ؤلاؾالميت الٗغبيت وال٣ىميت الهىيت َمـ

ّن
 له و٢ٟذ هجضَا الجؼاثغيحن اإلاؿلمحن الٗلماء ظميٗت ؤنّن  الجؼاثغر،بال

 الجؼاثغر  الكٗب َىيت ًٖ جد٩ي التي الكٗغيت ال٣هاثض مً صالٗضر والُمـ،ٞٓهغث اإلاسخ مداوالث لجمي٘ باإلاغناص،وجهضث

يت ٞحها يىضح ،والتي الجؼائغي  باصٌـ ابً الغاخل لإلمام( مؿلم الجؼائغ قػب)٢هيضة مجها  لألمت الجؼاثغر  الكٗب اهخماء قٖغ
 ،( حىىن  ؤخمض) قاٖغلل اإلاؿاع،زانت هٟـ ٖلى ؾاعث التي الكٗغيت ال٣هاثض مً الٗضيض ٖلى وٗثر ؤلاؾالميت،٦ما الٗغبيت

ىه بلى ال٨بحر قى٢ه يهىع  هجضٍ( ًابالصي)٢هيضة ٟٞي وبٗضَا الشىعة ؤزىاء الجؼاثغر  الٟغص خالت ٞحها يهىع  والتي  التي الجؼاثغ َو
ٕغ  ؾبيل في والخطحيت الحمايت مً الًٟل ٧لّن  لها الٗهىع  مغّن  ٖلى وألاظضاص آلاباء ؤعى ٞحها،ٞهي وحٗلم جغبتها، ٞى١  جٖغ

: ٞي٣ى٫ خمايتها،

 ؤحضاصي مً ألاؾىص ومإوي       ****    وؤخبابي ؤهلي ؤعى ًا ًابالصي

 ! ألامجـــــــاص آبائي ومــــــــــشىي    ****      ألاولى ووكإحي مىلىصي وخمى

 (45)وحهاصي وزضمتي الؿعي لَ   ****         ووالئي اإلاضي غلى خبي لَ

ا       مً طاجه َبٗذ التي الكٗىعيت اإلاكاَض ظمي٘ قٍٗغ في يهىع  ٞىجضٍ زلُكت آُ الػُض مدمض الكاٖغ ؤمّن

ظا بلخ،...زىعر قٗغ/مغاسي/ ٢ىمياث/بؾالمياث/ؤصبياث  ٞحها يمجضٍ التي ال٣هاثض بٌٗ قٍٗغ في الكاٖغ له ؤٞغص ٢ض ألازحر َو
ً ؤبىاء مً اإلاجاَضيً َٝغ مً الجؿام جطحياجه ويمضح (: ًغالخدغ حِل نىث)٢هيضة في الجؼاثغر،ٞي٣ى٫  الَى
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ًُه  غ حِلُه  هد ًُه    ****      الىًاُ حىضُه  الخدٍغ ىعُه  الكضي ؤؾضُه  هد ُ همُه
َح
 الجيا

هـــــــــــــا للىكحر الُبلُه  صمــــضم  ًالؼلـــــــؼاُ البــــــــــالص وهؼػها   ****         قــــــــثرْس

ـــى هاًعا الهُـــــــــجاءَح  وانخدمىا
ّو
( 46) الًبــــــالي هــــامً نـــــاع ًلٌّق     ****       جلظ

ا      اٖغ ؤمّن
ّن
غ بٟغوؿا،٣ٞض الؿحن جهغ في مىخدًغا وظض الظر (حلىاح مباعى) الك

ّن
 الكٗغ، ل٣غى آلازغ َى ٢لمه آلازغ َى سد

 في ججؿض و٢ض الجؼاثغر، الكٗب مجها ٖاوى مأس ي مً الٟغوس ي،ومازلٟه ؤلاؾدخضماع يضّن  الجؼاثغيت الىَىيت ال٣ًيت ًٖ والضٞإ

ا ٢هاثض ٖضة ا بلي٨م ،ووؿى١ (الُإؽ صزان)بـ اإلاىؾىم صيىاهه في  ط٦َغ
ً
 ٞحها يشبذ والتي( غغبي ؤها) ٢هيضة مً قٗغًيا م٣ُ

ضم ٖغوبخه م وصيىه، ولٛخه َىيخه ًٖ جمسده وؤنالخه،ٖو  و الخجىيـ، ٢ىاهحن زانت ٞغوؿا بها ٢امذ التي الجغاثم ظمي٘ ٚع

: ٞي٣ى٫  طل٪ ًٖ ٞحرصّن  الجؼاثغيت للهىيت َمـ

َـح  غغبي ؤها   ؤقضي غغبي ؤها * حيس ي مً ؤمجضُه  الحي
َح
ِـر  الػغوبت  بالىك

ا مؿلمُه  ؤها ا * الحمى حؼائغيُه  اإلاــــبضَح
َح
ؾتِر  الكهخى بلبلُه  ؤه ؽِر  اإلاهضّو

 الجغْس

   
ُه

  بما قضوث
ْس

   *   »زالض « نىاعم قاصث
ُه

غَح  « بل»غمغو «  وؤؾُاف مَح  البإؽ  »غُه

ٍر  ؤبهاعٌم  ألاعى غلى * مشله جبهغ لِـ مجــــــضٌم  قظلَ
ًّو ِـر  لجــــــــ

ُه
 وإلو

ا ألاعىِر  غلى نىمٌم  مابنى ؤحلْس     *مشلمَح
ْس

ا بيذ
ً
  ؾابه

ُه
ِـر  آبائيَح  عاخاث  (47)الكم

ا مكضي الغاخل)الجؼاثغيت الشىعة لكاٖغ ٖضها وبطا        الشىعة زضمت ؤظل مً آلازغ َى ٢لمه سدغ ٢ض هجضٍ( ػيٍغ
ه  الٗظاب نىٝى مسخل٠ مً ٞحها وماٖاهاٍ مغاث زمـ خىالي الٟغوؿيت السجىن  بضزىله ٖظاب مً الخدغيغيت،وماججٖغ

 :  له ٞي٣ى٫ " ػباهه ؤخمض" الشىعة لكهيض واإلاىازي٤ الٗهىص ي٣ضم هجضٍ والىٟس ي،بط الجؿضر

ا عقانَ ؤبلـ ًاػباها «
ّو
    الػهـىصا خكُىا الؿماواث،نض في*     غـى

 (48) »الـباعوصا  اإلاـىاًا،وهـلهـي*    هـغجل الٌىاؾغ مــشل واهضقػىا   

ً ٖك٤ مكهض  وفي ا مكضي الكاٖغ هجض الَى  الخجغبت ومغاعة ؤلاخؿاؽ نض١ ًٖ الكٗغيت الىماطط ؤعوٕ لىا يًغب ػيٍغ

:   ٞي٣ى٫  اإلاباع٦ت الخدغيغ خغب ؤزىاء ٖايكها التي

 اإلاىىن  حغغىها***      المجـىن  ؤصزلىها«

 ؤويهىن  ًيشني***    زائىىن  قُىا لِـ

.... غظبىا....ؤحلضوا

... وؤزغحىا....اوؤخغنى

 الجهاص الهمل***         الٌكاح الهمل

 (49) »البالص ؾبُل في

ليه       ًٖ لي٨ك٠ الؿياس ي الشىعر والكٗغ ؤلاظخماعي الكٗغ بحن الحضيض الجؼاثغر  الكٗغر  الىو وحٗضص جىٕى ٣ٞض ٖو
ؼ٫  الجؼاثغر  بالكٗب لح٤ الظر الجغم بكاٖت  في الجغاثم مً الٗضيض نى٘ الظر قم،الٛا الٟغوس ي الاؾخٗماع ٢بًت ؤزىاء ألٖا
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 الجؼاثغر  الٗام للغؤر  ،وما٢ضمخه الجؼاثغيحن اإلاؿلمحن الٗلماء ظمٗيت بضوع  وكيض الجؼاثغ،٦ما عبٕى ٧امل في الٗؼ٫  اإلاىاَىحن خ٤
 جىز٤ اثضب٣و ألاصبيت اإلاداٞل ٧ل في الٟغوس ي اإلاؿخٗمغ خ٣ي٣ت جبيان مً والٛغبي الٗغبي الٗام جطحياث،والغؤر مً صازليا
. الجؼاثغر  بالكٗب لح٣ذ التي اإلاجاػع 

(  البػث)ؤلاخُاء إلاضعؾت الكىُت الخهائو: الشاوي اإلادىع  -2

 ًٖ والبٗض اللٟٔ، في والٟهاخت ألانيلت الٗغبيت بالبالٚت»  ٖام بك٩ل ؤلاخياثيحن ؤقٗاع مٗٓم جمحّنزث ل٣ض ٖمىًما

ظوبت الٛغى وقٝغ الىهج، وويىح ؾلىب،ألا وؤخ٩ام)...(  اإلادؿىاث و٢لت الخهىيغ، في اإلابالٛاث ظا(50)»اإلاىؾي٣ى ٖو  جماما ،َو

ز ما ه والباعوصي قىقي، ؤخمض قٗغ ًٖ يخمحز ،والظر(51)»ببغاهُم خاقظ« قٗغ محّن
ّن
ا(   52)«٦شحرا خياجه في ٖاوى»بإه  ظٗله ممّن

: ي٣ى٫  بط الغزاء، بلى وميله الحـ، وعَاٞت الكٗىع  بغ٢ت يخه٠

 (53)»صًىاوي ههل اإلاغاسي قػغ وحضث*** لخهغؤوي اويصًـــــــى جهكدذ بطا «

اٖغ بٕغ ٦ما
ّن
ٗغ في "ببغاهُم خاقظ" الك

ّن
ني، الك خه ل٨ً الٟغوؿيت ز٣اٞخه طل٪ في وؾاٖضٍ والاظخماعي، الَى  لم بها مٗٞغ

ت ي٣اعب مؿخىي  في ج٨ً اٖغ مٗٞغ
ّن
 مالمذ ٖلحها يًٟي التي للُبيٗت جهىيغا الكٗغاء ؤ٦ثر ٧ان الظر "مُغان زلُل" الك

 خاٞٔ، يخجاوػ  وبهظا ال٣ىافي، حٗضص حٗخمض ٢هاثض له وبهما الىاخضة، بال٣اٞيت صاثما مُغان يخ٣يض لم» ٞـــــــــ ؤلاوؿان،
اٖغ ؤنَّ  الغماصي الضًً حماُ بحّنن ،٦ما(54)»وقىقي

ّن
 عؤيه في ٞهي الىاخضة، ال٣اٞيت ًٖ للخسلي مب٨غ ػمً في صٖا» مُغان زليل الك

ص و٢ض ،(55)»الكٗغ خغيت م٘ جخٗاعى التي الش٣يلت ال٣يىص مً  والىظىص، واإلاغؤة، الحغيت، ًٖ ٦خب بط الكٗغ مىايي٘ في ظضّن
. (56)»ؤلاوؿاهيت الىخضة نٗيض ٖلى جخالقى» الؼمً ٖبر الكٗغيت مُغان ججغبت ٩ٞاهذ وؤلاوؿان،

اث» ٫ّن ٥ ًٖ الخٗبحر في ظميٗهم ؤزلهىا ٢ض ؤلاخياثيت اإلاضعؾت قٗغاء ظلّن  ؤنّن  والح٤ّن       )...(  والؿياؾيت الاظخماٖيت، اإلاىيٖى

اث وهي  الىا٢ض ٞحها يغي  الٗمىصيت،والتي لل٣هيضة الٗام بالبىاء ملتزمحن( 57)»وال٨ٟغ واإلاكاٖغ، ؤلاخؿاؽ، في وخضة طاث مىيٖى

ها "زكاجي اإلاىػم غبض مدمض" ث»  ؤجّن برث ٧املت، الكٗغ عؾالت لألظيا٫ ؤصّن  هٟؿها، و٧ىهذ( )... الٗغبي اإلاجخم٘ خاظاث ًٖ ٖو
ىاَٟه الكاٖغ مكاٖغ ٧ل ألصاء ومىؾي٣اَا لى(58)»الظاجيت وعوخها بٛىاثيتها جمخاػ ٞهي)...(  ٖو  ؤلاخياجي الٗغبي ٞالكٗغ الٗمىم ،ٖو

ليه جاعيسىا بها يدٟل التي الغا٢يت الكٗغيت الىماطط مً ال٨شحر ٢ضم  صٞ٘  صاثغة في جهبّن  الكٗغاء َاالء ظهىص ٧اهذ الٗغبي،ٖو
يب الٟغاٙ طل٪ مً حٗاوي ٧اهذ بٗضما الٗغبيت الكاٖغيت عجلت  ،و٢خل لل٣غاثذ ججميض مً الٗشماوي الٗهض زلٟه الظر الَغ

. الٗغبيت الكٗغيت للمىاَب

: زاجمت -*

 الٗغبي،وه٣ل الكٗب جىىيغ في مؿاَمخه الٗغبي،ومضي الكٗغ جاعيش يهىع  ما ٞترة في الحضيض الٗغبي الكٗغر  الىو ب٣ي ل٣ض    

 بلى مكغ٢ها مً الحضيشت الٗغبيت ال٣هيضة/ الىو الشىعر،٩ٞان/ الؿياس ي/ألاصبي/ الٗلمي/الش٣افي بخاعيسه اإلاخٗل٣ت ألاخضار ٧لّن 
  الٗغبي اإلابضٕ يهىعٍ إلاا خيت نىعة مٛغبها

ً
 مً الٗغبيت الكٗغيت الحغ٦ت بٗض في مىه ال٨ٟغر،وؾًٗيا بخاعيسه بقاصة بظماال

غ الظر ؾباتها
ّن
ام خبيـ الٗغبي الكاٖغ مً ٖغ،وظٗلالل ٢غيدت ٖلى ؤز  الٗغبي اإلابضٕ ٖلى لؼاًما ٩ٞان ؤلابضإ مً والدٝى ألاَو

. الكٗغر  بالىجاح الجهايت في ٧للذ الكٗغيت،والتي اإلاٛامغة مً
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: الهــــــىامل وؤلاخــــــاالث

 

.27،نمن2003،ن1والُباٖت،نألاعصن،ٍمضزلنلضعاؾتنالكٗغنالٗغبينالحضيض،نصاعناإلاؿحرةنلليكغنوالخىػي٘ن: ببغاَيمنزليل (1  

اص( 2   11،نم1998،ن1جُىعنالكٗغنالٗغبينالحضيض،الضواٞ٘ناإلاًامحننالًٟ،نصاعنمجضالورنلليكغ،نألاعصن،نٍ: قلخاٙنٖبىصنقغّن

ىىههنوجُىعٍنو٢ًاياٍنوهماططنمىه)ألاصبنالٗغبينالحضيض:مدمضننالحنالكىُي( 3 .23،م(مضاعؾهنٞو  

.َااإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟـ( 4  

 .7،م2005،ن1صعاؾاثنفينٞىىننألاصبنالٗغبينالحضيض،ناإلا٨خبنالجامعينالحضيض،نمو،ٍ: ٖبضنالٗاَينقلبي(5

.اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها( 6  

7)  .34مًنألاصبنالحضيضنفينيىءناإلاظاَبنألاصبيتنوالى٣ضيت،نم: ٖلينٖلينمهُٟىننبذن 

اءن٫:خلمينبضيغ(8 . 137،نم1،2001صهيانالُباٖتنواليكغ،مهغ،ٍألاصبناإلا٣اعننبدىرنوصعاؾاث،صاعنالٞى  

ىيتنلليكغنوالخىػي٘،نالجؼاثغ،ص: مدمضنمهاي٠(9 .72،م1981ٍ،.صعاؾاثنفينالى٣ضنوألاصب،نالكغ٦تنالَى  

ىىههنوجُىعٍنو٢ًاياٍنوهماططنمىه)ألاصبنالٗغبينالحضيض:مدمضننالحنالكىُي( 10 .24،م(مضاعؾهنٞو  

.25اإلاغظ٘نهٟؿه،من( 11  

.الهٟدتنهٟؿهااإلاغظ٘نهٟؿه،( 12  

.26اإلاغظ٘نهٟؿه،من( 13  

   .63مضزلنلضعاؾتنالكٗغنالٗغبينالحضيضن،نمن: ببغاَيمنزليل( 14

ىىههنوجُىعٍنو٢ًاياٍنوهماططنمىه)ألاصبنالٗغبينالحضيض:مدمضننالحنالكىُي( 15 .29،م(مضاعؾهنٞو  

.31،ن30،ن29اإلاغظ٘نهٟؿه،نمن(  16  

. 31اإلاغظ٘نهٟؿه،نم(  17  

،ن1،1989خ٣٣هنويبُهنوقغخهنٖلينالجاعمنومدمىصنقٟي٤نمٗغوٝ،نصاعنالٗىصةن،بحروث،لبىان،نٍ: رصيىاننالباعوص( 18

 .462،463م

 .155،ن154اإلاهضعنهٟؿه،نمن( 19

     .576اإلاهضعنهٟؿه،نمن(  20

 (-لش٣اٞتوػعاةنا)قغحنوج٣ضيمنالٗغبينصخى،نميكىعاثنجالتن -ظم٘نجد٣ي٤(: 1883-1807)صيىاننألامحرنٖبضنال٣اصعنالجؼاثغر ( 21

 .46،م2،2007الجؼاثغ،ٍ

     .57اإلاهضعنهٟؿه،نمن(22

  .121اإلاهضعنهٟؿه،نمن( 23
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24) ي٤نؤيًن1868قاٖغنوؤصيبنمهغرنولضنفينال٣اَغةنؾىتن: (م1932ث -1868)ؤخمضنقىقي  نفين٦ى٠نالدضيىرنجٞى ٕغ منجٖغ

 وفيمن1914ؤلاهجلحزنؾىتنٌ هٟا خيضمن1899جدهلنٖلىنقهاصجه،نووانلنحٗليمهنفينالح٣ى١نبٟغوؿا،نٖاصنبلىنمهغنؾىتن

ن٧ليىباجغانوصيىاننقٗغرن :مسلٟانوعاءٍنٖضصانَاثالنمًناإلاؿغخياثنال٣ىميتجىفينمن1932ؾىت ٦مؿغخيتنمجىىننليلى،نمهٕغ

  .،نبٗىىاننالكى٢ياثفينظؼثيحن

تنالٗاإلايتنوي٨يبيضيا،ن]  http://ar.wikipedia.orgؤخمضنقىقي،ناإلاىؾٖى

41صبنالحضيضنفينيىءناإلاظاَبنألاصبيتنوالى٣ضيت،نممًنألا: ٖلينٖلينمهُٟىننبذن( 25  

.44،نم1983،ن1ٍ،3ؤخمضنقىقينؤمحرنالكٗغاء،نصاعنال٨خابناللبىاوي،نبحروثن،نلبىان،ط:بيليانالحاور ( 26  

.24اإلاغظ٘نهٟؿه،نم (27  

ىىههنوجُىعٍنو٢ًاياٍنوهماططنمىه)ألاصبنالٗغبينالحضيض:مدمضننالحنالكىُي( 28 .56،م(مضاعؾهنٞو  

ما٫نالكٗغيتنال٩املت،مج( 29  .34ث،نم.،ص1،نصاعنالٗىصةنبحروث،لبىان،1ٍصيىاننؤخمضنقىقي،نألٖا

.23،م1اإلاهضعنهٟؿه،مج( 30  

.25،م2اإلاهضعنهٟؿه،مج( 31  

 .77،ن74م 2اإلاهضعنهٟؿه،نمج( 32

.44،م4اإلاهضعنهٟؿه،مج( 33  

.46يت،نممًنألاصبنالحضيضنفينيىءناإلاظاَبنألاصبيتنوالى٣ض: ٖلينٖلينمهُٟىننبذن( 34  

ىىههنوجُىعٍنو٢ًاياٍنوهماططنمىه)ألاصبنالٗغبينالحضيض:مدمضننالحنالكىُي( 35 .77،م(مضاعؾهنٞو  

.45،م(ٖغىنوجىزي٤نوجُبي٤)فينألاصبنالحضيضنوه٣ضٍ: ٖماصنٖلىنؾليمنالدُيب( 36  

الهيئتناإلاهغيتنالٗامتن يبُهنوصححهنونوقغخهنوعجبهنؤخمضنؤمحن،ؤخمضنالؼيً،نببغاَيمنألابياعر،: صيىاننخاٞٔنببغاَيم( 37

 .561،من1987،ن3لل٨خاب،نمهغ،نٍ

 .159اإلاهضعنهٟؿه،نمن( 38

 .335اإلاهضعنهٟؿه،نم(39

ىىههنوجُىعٍنو٢ًاياٍنوهماططنمىه)ألاصبنالٗغبينالحضيض:مدمضننالحنالكىُي (40 .78،م(مضاعؾهنٞو  

.83،ن80اإلاغظ٘نهٟؿه،نم( 41  

.89اإلاغظ٘نهٟؿه،نم(  42  

.ختنهٟؿهااإلاغظ٘نهٟؿه،ناله٠(  43  

 .92،ن91اإلاغظ٘نهٟؿه،نم( 44

   .92،نم2007،ن2الضيىاننألاو٫،ميكىعاثنالحبر،نالجؼاثغ،ٍ: ؤخمضنسحىىن ( 45

 .390،من2010،ن1صيىاننمدمضنالٗيضنآ٫نزليٟت،صاعنالهضينللُباٖتنواليكغ،ٖحننمليلت،الجؼاثغ،ٍ: م٨خبنالضعاؾاث(  46
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 www.albabtainprize.org/Default.aspx?PageId=94&pmId=1052&ptId=502 ٢هيضةنؤهانٖغبي: مباع٥نظلىاح (47

هبناإلا٣ضؽ،اإلا٨خبنالخجاعر،بحروث،لبىان،ٍ: مٟضرنػ٦غيا (48
ّن
 .12،نم1961،ن1الل

.84اإلاهضعنهٟؿه،نم( 49  

ىىههنوجُىعٍنو٢ًاياٍنوهماططنمىه)ألاصبنالٗغبينالحضيض:مدمضننالحنالكىُي( 50 .96،من(مضاعؾهنٞو  

َىنمدمضنخاٞٔنبًنببغاَيمنٞهميناإلاهىضؽناإلاكهىعنباؾمنخاٞٔنببغاَيمنولضنفين:(م1932ث -1872)خاٞٔنببغاَيمن (51

نؾىتن منقاٖغنمهغرنطاج٘نالهيذنٖاقغنالكاٖغنال٨بحرنؤخمضنقىقي،نخيضنل٣بنبكاٖغن1872صيغوٍنمًنمداٞٓتنؤؾيٍى

.م1932الىيلن،نوقاٖغنالكٗبن،نجىفينؾىتن  

تنالٗاإلايتنوي٨يبيضر: خاٞٔنببغاَيم] ا،ناإلاىؾٖى http://ar.wikipedia.org.] 

.75مضزلنلضعاؾتنالكٗغنالٗغبينالحضيضن،نمن: ببغاَيمنزليل (52  

٢هيضةن،( 53   https://ara.bi/poetry/3649  12/12/2014خيانب٩ىعنالحيانؤعبإنلبىان،نمى٢٘، 

    .86الحضيضن،نمنمضزلنلضعاؾتنالكٗغنالٗغبين: ببغاَيمنزليل( 54

.25ث،نم.،نص1زليلنالىيلنوقاٖغنالكغ١،نالضاعنال٣ىميتنللُباٖتنواليكغ،نمهغ،ٍ:ظما٫نالضيًنالغماصر(55  

.58،نم1978،ن1،ٍ،1زليلنمُغاننَليٗتنالكٗغاءناإلادضزحن،نصاعنال٨خابناللبىاوي،نلبىان،ط: بيليانالحاور (56   

اص (57 .127ر،الضواٞ٘ناإلاًامحننالًٟ،نمجُىعنالكٗغنالٗغبينالحضر: قلخاٙنٖبىصنقغّن  

اءنلضهيانالُباٖتنواليكغن،نؤلاؾ٨ىضعيت،نمهغ،ن:مدمضنٖبضناإلاىٗمنالدٟاجي( 58 ،صاعنالٞى ىاٍَغ ٖب٣غيتنؤلابضإنألاصبينؤؾبابهنْو

  . 94،نم2001ٍ،ن.ص

 

  

https://ara.bi/poetry/3649
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ٗغنالٗغبينالحضيضنوؤَمنعواصٍن: اإلادىعنالشالض
ّن
مؿاعنالك

( مضعؾتنالخجضيض)الجؼءنالشالض

وان الضعؽ الخــــــــامـ غـــــً

ٗغيتن)
ّن
 (مغاخلهانوزهاثههان: مضعؾتنالخجضيضنالك

 

: مداوعناإلاــــــدايغة

 

 .مضزـــــــــل  -*

1  . ُ ت وؤنؿامها: اإلادىع ألاوّو ػٍغ
ّو

       .مضعؾت الخجضًض الك

ت :اإلادىع الشاوي.  2 ػٍغ
ّو

  .زهائو مضعؾت الخجضًض الك

. زاجمـــــت  -*

 

: مضزـــــــل -*

ث ل٣ض      ٗغيت اإلاضاعؽ ؤصّن
ّن
 بلى الىا٢٘ ٖالم مً الكاٖغ طاث وه٣ل ؾباجه مً الٗغبي الكٗغ بٗض في َاما صوعا الخجضيضيت الك

ليه ألاصبيت، الٟىىن  إلاسخل٠ الجمالي والخظو١  والُبيٗت الديا٫ ٖالم  ببضاٖيت ججغبت يسىى الحضيض الٗغبي الكٗغ ٧ان ٖو
 الخجضيضيت ألاصبيت اإلاضاعؽ ْهىع  هديجخه ٧اهذ الٗغبي،والظر للكاٖغ آزغ مىٟظا ٢ضم لظرا الغوماوس ي اإلاظَب في  ممشلت ظضيضة
يت ه٣لت ؤيٟذ التي اٖغ هٖى

ّن
 يخداوع  زاهيت قاٖغة طاث مجها وظٗل بالُبيٗت وحٛنى الغوماوؿيت، مجا٫ زاى الظر الٗغبي للك

ليه ؤلاخياثيت اإلاغخلت في ججاوبا لها يجض لم التي وؤماله،وؤخالمه آَاجه لها ويى٣ل مٗها، ويخجاوب ي٩لمها مٗها  ٧اهذ الؿاب٣ت،ٖو
 اإلاسخلٟت، وجىظهاتها بٟغوٖها اإلاهجغ بمضعؾت وجهايت ؤبىلى مضعؾت بلى الضيىان مضعؾت مً بضايت الٗغبيت الكٗغيت اإلاضاعؽ ظمي٘
  الكٗغيت الىماطط مً ال٨شحر ٢ضمذ والتي

ْذ
 الديا٫،والخجغيض مً ٖالم في الٗغبي الكٗغ هماطط ؤوؿىت في ؾاَمذ اإلاخٗضصة،بط

 .والٟلؿٟي ال٨ٟغر 
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ُ  اإلادىع  -1 ت الخجضًض مضعؾت: ألاوّو ػٍغ
ّو

       وؤنؿامها الك

م ل٣ض      ٗغر  الاججاٍ َظا جٖؼ
ّن
ٗغيت اإلاضاعؽ مً ٖضص الك

ّن
 ؤبىلى، حماغت الضًىان، حماغت:"بيجها مً الحضيشت الٗغبيت الك

اص اإلامحزة وال٨ٟغة،"اإلاهجغ حماغت  زام، بك٩ل( ؤلاخُائُت) الٌالؾٌُُت اإلاضعؾت قػغاء غلى الشىعة هي الغوماوس ي اٍالاجج لغوّن

 ،(1)»ؤوعوبا في ألاصب بمظاَب مخإزغيً الحضيض الكٗغ في ظضيضة ب٣يم» :"نبذ مهُكى غلي غلي" بحّنن ٦ما يىاصون  ؤزظوا ٣ٞض
 يٗيكها ٧ان التي الباجؿت الحياة في الىٓغ صون يعي( الغوماوس ي) ؤلابضاعي الاججاٍ قٗغاء الٛغبيت،ظٗل بالغوماوؿيت ٞاالجها٫

ؿاص اإلاهغر، وؤلا٢ُإ ؤلاهجلحزر، الاؾخٗماع» في واإلاخمشلت قٗبهم  ،َظٍ(2)»الكٗب مً اإلاخىؾُت الُب٣ت وخغمان ؤلاصاعة، ٞو

 وصمدم وغباؽ اإلااػوي الهاصع غبض وببغاهُم قٌغي  الغخمً غبض" زانت الضيىان ظماٖت ؤٞغاص ظٗلذ وؤزغي  ألاؾباب،

صون " الػهاص  وؤؾغاع ؤلاوؿاهيت للمٗاوي يدؿ٘ بوؿاهيا الكٗغ ي٩ىن  «٦ـإن ومًمىها ق٨ال للكٗغ ظضيضة زهاثو يدضّن
 ٞال٣هيضة. الًٗىيت والىخضة)...(  الؼي٠ وججىب الهىٗت ًٖ والبٗض)...(  اإلاٗنى جىاو٫  في والخٗم٤)...( وزٟاياَا، الُبيٗت،

ت بييت ٖىضَم . ال٣هيضة هٓم في هٟؿها ٞغيذ ملحت يغوعة (3)»الكٗىعيت الخجغبت ٝر الٟني والهض١)...(  خيّن

ٗغ ؤنّن  هجض طل٪ م٘ و 
ّن
ى الىٟـ قٗغ»  َى الضيىان ظماٖت ٖىض الىظضاوي الك  ٧ل مً يسلى ؤن بض ال طل٪ ؤظل مً َو

ما ٞسامخه، وال ألاؾلىب، ع٢ت وال اإلاى٤ُ، ص٢ت وال اإلاٗنى، ظضة ٞيه حكتٍر وال ٖاَٟي، ج٩ل٠ ٧ل ومً لٟٓيت، نىٗت
ّن
ه وبه  قَغ

ا(4) »ؾامٗيه هٟىؽ في َىي  يهاصٝ وؤن ناخبه، هٟـ مً ٢ُٗت ي٩ىن  ؤن الىخيض  مهاًل مدمض" ٞحري  الك٩ل بسهىم ،ؤمّن

 ؤو ق٨غر، طل٪ ظغب ٦ما مغؾل قٗغ في بما ٢ليال ال٣اٞيت بَال١ في الخجضيض َظا ويىدهغ ظضا، مخىايٗا ٧ان ججضيضَم»  ؤنَّ 

 الىػن ٖلى الدغوط» مؿإلت مباقغ بك٩ل ها٢ل ٢ض "الػهاص مدمىص غباؽ" ؤنَّ  ٦ما ،(5)»ال٣اٞيت فيٌ ؤبياث بحن يؼاوط قٗغ في

 مشل ٧اهذ ٖىضٍ والخٟٗيلت ،(6)»يٟاع٢ه ال الظر الكٗغ لىاػم مً الىػن ألنّن  قٗغا، الحغ الكٗغ يٗضّن  وال مىه، والخدغع  الكٗغر 
 بال مىؾي٣اٍ جخم ال الىػن و٦ظل٪ ويخم، ي٨خمل ختى الحجغ بجىاع لحجغا بىي٘ بال يخم ال الظر البيذ بىاء في الىاخض الحجغ»

. (7) »ال٣هيضة في البيذ وج٨غاع الىاخض، البيذ في الخٟٗيلت بخ٨غاع

ت الضًىان حماغت -ؤ ػٍغ
ّو

ت ؤبىلى حماغت/ الك ػٍغ
ّو

: الك

بروا الكٗغر  الخجضيض ةخغ٥ في ٢ضع ب٩ل ؤؾهمىا( قٌغي / اإلااػوي/الػهاص:)الضيىان ظماٖت قٗغاء بنّن  ال٣ى٫  ونٟىة  ٖو
يت ؤ٩ٞاعا ال طاجيت ٞغصيت، وؤخاؾيـ ٖاَٟت، الكٗغ ؤنَّ  ٞإ٦ضوا وصواويجهم، وصعاؾاتهم، م٣االتهم، في آعائهم ًٖ ٣ليت مىيٖى  ٖو

م في بٗيضا الديا٫ في وؾغخىا ؤلاوؿان، نٟاث الُبيٗت ٖلى ٞإيٟىا  التي اإلاغخلت "ؤبىلى حماغت" وانلذ زم الظاث، ًٖ حٗبحَر

ٗغ في ؾاب٣تها تها٢ُ٘
ّن
ها "مهاًل مدمض" يغي  ٦ما اإلاضعؾت َظٍ يمحز وما قاصر، ؤبى ػ٧ي ؤخمض ب٣ياصة الك  مخدغعة مضعؾت» ؤجَّ

 وظه في اإلاجا٫ يٟسح ؤن يغيض ٞهى الكٗغ، في قاصر ؤبي مظَب َى وطل٪)...( الكٗغاء مً مسخلٟت ؤنىاٝ لىائها جدذ اهًىي 
لى الٗغبيت، لألمت الٗامت الىٟؿيت حصديو في الدام بإؾلىبه اَميـ ؤن بضّن  ال جياع ٧ل ؤن ويغي  جياع ٧ل  يغخب ٧ان َظا ٖو

. (8) »والؿغيالي والغمؼر، واإلاغؾل، والحغ، الخ٣ليضر، بالكٗغ

ٗغيت الجماٖت َظٍ لٓهىع  َيإث التي ألاؾباب ؤَمّن  ومً
ّن
 ألاصب ٖلى الاهٟخاح ػياصة» زلُل ببغاهُم لىا يظ٦غ ٦ما الك

ً ؤوال والخٗغيب الترظمت، َغي٤ ًٖ مٗه والخىانل الٛغبي،  والٟغوؿيت ؤلاهجلحزيت، بلٛخه ألاصب لهظا اإلاباقغة ال٣غاءة َغي٤ ٖو

ل٘ الُبّن  ٞحها صعؽ ؾىىاث ٖكغ لىضن في ٢ط ى مشال "قاصي ؤبى"ٞـ ،(9)»زاهيا
ّن
ا ؤلاهجلحز الغوماوؿيحن ؤصب ٖلى واَ  ببغاهُم ؤمّن

 الغوماوس ي للكاٖغ البدحرة ٢هيضة طل٪ ومً الٗغبيت، بلى الٟغوؿيت ؤقٗاع بٌٗ جغظم الٟغوؿيت،٣ٞض يجيض ٧ان الظر هاجي

ٗغ ٢غؤ ٢ض" الهمكغي  اإلاػُي غبض مدمض"الكاٖغ هجض ،٦ما(10)الماعجحن
ّن
 هجض طل٪ بلى جضعيجيا،باإلياٞت به وجإزغ ؤلاهجلحزر  الك

خه يمً الظر "اإلاهىضؽ َه مدمىص غلي"الكاٖغ ٗغيت مجمٖى
ّن
ا(11)بهجلحز لكٗغاء مترظمت ٢هاثض"وؤقباح ؤعواح" الك حَر  ،ٚو
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ٗغيت ال٣هاثض مً
ّن
ت هىعص الجهايت اإلاترظمت،وفي الك  والتي ،"ؤبىلىوالضًىان،: "مضعؾتي قٗغاء لبٌٗ الكٗغيت ألابياث مً مجمٖى

: ٧اآلحي وهي الحضيض الٗغبي الكٗغر  الىو بها خٟل

اغغ  ؤوال -*
ّو

: قٌغي  الغخمان غبض الك

 صيىاهه ؤظؼاء ظمٗذ و٢غيه،و٢ض الكٗغ ميضان في ٦بحرة ججغبت له الى٣ضيت/الكٗغيت وانالضر مضعؾت ؤؾاَحن مً يٗضّن   
غ/الهبا ؤهاقيض/ألا٩ٞاع آللي/الٟجغ يىء:)الشماهيت اع/ألاٞىان/الدُىاث/الغبي٘ َػ  الصح٠ في وكغث ٢هاثض/الدغي٠ ؤَػ

: ٧اآلحي وهيوؤلازىاهياث، واإلاغاسي الىن٠ في الكٗغيت ال٣هاثض بٌٗ اهخ٣يىا ،و٢ض(واإلاجالث

 و٦برياثه هٟؿه ٖؼة وي٨ك٠ الٛغيب َظا يهىع  هجضٍ" الكمـ ؾغوب غىض الؿٍغب خىحن" ٢هيضة ٟٞي 
: الالمدضوص،ٞي٣ى٫ 

هظا  الؿغوب؟ غىض صهاى ماطا ػح         ***          الىا البلض طو الؿٍغب ؤيّو

ا غهضهاى نض
ً
 نلــــُب ػمبؼ مؿخلئًما هغ ـــــض         ***       الــ لٍغب مؿخٌُى

ىًخإ         ***          والؾًغا الخؿىًصا وغهضهاى ٍان بلى َمُه  الخهِب اإلا

ًبا   ــــــذ        ***        يىـــ بإن الغحاءَح  غلمخىا ؤهذ   ؾٍغ
ً
ال ( 12)للخُىبِر  مبــــــاؾِر

: ٞحها ي٣ى٫  بطالحبِب، اةمىاج" "بٗىىان ب٣هيضة ٞيىاظيه يدبّن  بمً ٖال٢خه يهىع  الكاٖغ هجض الهىفي الٛؼ٫  باب وفي

ا الؼهىع  قىم      ***          ونىغه خحن اإلاؼن  يماء خبٌّق  
ً
ا  مغنغن

َح
 مؿٌىبـــــ

ََح  خظي ًالُذ  ي مى
ّو
ََح  حؿعى      ***          هكدت ؤو ا اليؿُمِر  مؼ بلُ  هـــــــبىبَح

  
ُه
َِر  قإيىن ًغ  ؤجــــــــــهي ال    ***      غاقوٌم  ًُمذُه  بدُث مى

ْس
ا وال ا جـــــــــــ

َح
 (13)جإهِبـــــــ

 ٖلى ججغر  ؤ٢ضاع ٧لها ٞهي اإلاهاثب ؤو الجٕؼ ٖىض ٖاصر بك٩ل يخهٝغ الكاٖغ هجض" ألانضاع غلمخني" ٢هيضة وفي 

: ٞحها زكيتها،ٞي٣ى٫  ٖضم ؤلاوؿان ٞٗلى البكغ ؾاثغ

       ***         به الهًاء ًإحي بالظي مغخًبا ًا
ُّم
 وبغظامُه  جغخُبٌم  اإلادٌم خظ

ءُه   ، الظمْس   وألاؾهام والجىعُه
ٌم
،      ***         ناَبت ،والكهغُه ُُه ّو

 وبعؾــــــامُه  جهضًغُه  والظ

ُـه  ٌٌم  قالباؽُه     ***        عائًها وألانضاع ًالخُل والىك  بحمامُه  الػِل وعؾضُه  عي

  
َح

و ماصمذ  (14)آالمُه  قاألنضاع الكىاجَ ياعي       ***    مً غضوىَح  ألانضاع مً حػضُه

اَى  ه "-اإلاكِب" ٢هيضة في -واإلاكيب الهغم ؤصع٦ه ٚاٞل شدو ٧ل يدظع" قٌغي  لغخمانا غبض" الكاٖغ َو
ّن
 ميذ ؤه

ليه طل٪، مً المدالت :  اإلاكيب،ٞي٣ى٫  مغخلت بصعا٦ه ٖىض زانت الح٣ي٣ت جل٪ يضع٥ ؤن ٖو

  ؤَلّو 
ُه

 ًالىضًمِر  ؤنبذ اإلاىث وظلُّم       ***            غلُىا يشب مً اإلاىث

ا 
َح
  جغوغى

ُه
بٍر  بٍلّو  الهغوف

ْس
( 15) للكهُمِر  ؤهىن  اإلاىثِر  وزُبُه        ***         زُ

ا -* ًُ اغغ -زاه
ّو

: هاجي ببغاهُم الك



 2016 ؤؾؿُـ  | غامغ عيا. ص  -غغبي الحضًث واإلاػانغالكػغ اُ |ؾلؿلت اإلادايغاث الػلمُت 

 

 

ت   54  2016© حمُؼ الحهىم مدكىظت إلاغيؼ حُل البدث الػلمي     -جسلي بصاعة اإلاغيؼ مؿاولُتها غً ؤي اهتهاى لحهىم اإلالٌُت الكٌٍغ

 

 م٘ ال٨بحرة ومٗاهاتها ؤلاوؿاهيت، الظاث بْهاع في وظا٫ نا٫ خيض، الباعػيً ؤبىلى حماغت ؤًٖاء مً الكاٖغ َظا يٗضّن 
اَغ باًَ بحن ظؿغا ٧ان ـىألاخؼان،ٞكٍٗغ آلاَاث،  ؤؾىاع صازل الكضيض الحؼن  ؾماث مً يٓهٍغ البكغيت،إلاا الىٟـ ْو
ليه الىظضان،  مغيًا ٧ان ٖىضما الحؼيىت الهىعة جل٪ جٓهغ" الخي اإلاُذ" ٢هيضة الهىعة،ولٗلّن  جل٪ ٖلى  ٢هاثضٍ ظلّن  ؤ٢ام ٖو

: ٞي٣ى٫  يدخًغ

 وصاعي في وجمهل      ***                       والخُاعي هاعي  صاوِر 

ؼَح      ***                  لي هبْس  الػمغِر  خبِب ًا ًْس
اعِر  لحظاثٍر  بِر  ؾغَح

  
ْس

  ـــــغ      ***                الػمــــــ مؿغبَح  جإملْس  نل
َح
كام

ْس
ػاعِر  وبز

ّو
 الك

اعَح  َُح ( 16)اإلاًاعِر  الػمغ غلى ـــــــؼِر     ***                والضمـــــ  الحؼن  واي

ا  يت هبرة ٞىجض" الىصاع" ٢هيضة في ؤمّن  ٖىصة يخمنى هجضٍ بطْذ  آلازغة، ٖالم بلى الحياة ٖالم ًٖ بغخيله جخيبإ خؼيىت نٞى
: ي٣ى٫  ،خيض عخيله ؾاٖت ٢ضوم بٗض بليه وقبابه َٟىلخه

  الظي ما      ***           الىظًغْس  وهاصاوي خغماوي خان
ُه

 اإلاؿحرْس  نبل لي ؤغضصث

  حئتها      ***                  ًلما وػُم صاع مً آه
ُه
 لهُبْس  مً حؿًغا ؤحخاػ

ا الغبىة ُُه ؤهؼ
ً
بْس  ًالُحر غىَ ؤمط ي زم       ***               غابًغا يُك  الؿٍغ

ػُضُه         ***               ًله غمغي  ًإزظ مً آه ا والجهل الُكل َو
َح
 (17)الهضًمـــ

 ولاإلاا جهغ في ؾ٣ُىا الظيً زانت ٞغوؿا جدغيغ ؤظل مً في ماجىا الظيً يغسي هجضٍ" اإلادترنت ألاحىدت" ٢هيضة وفي
: ٞحهم ٞي٣ى٫ 

 ؤماهِىا؟ هبٍي ؤم قهُضًَ هبٍي     ***         مأنُىا في صمىع يم ؤمتي ًا

ٌُه  الًػل في   ***        مػظعة الُىم بٌُىا بن ؤمتي ًا   ؤًضًىا قىم  اإلاأس ي بػ

 مُلُىــــا الىهغي  ؾىاعبه غــــــــلى    ***    َلػىا خحن منهم ٌعجبُه  واإلااول

ا  وعًصا البؿالت ججؼي      ***     بكاقتها يف قغوؿا قاؾخهبلتهم 
َح
 (18)وعٍاخُىــــــ

ا -*
ً
اغغ -زالش

ّو
ابي الهاؾم ؤبى الك

ّو
: الك

 مليئت« هجضَا خياجه ٞجلّن  مىإػ بال الحؼن  قاٖغ وألالم،ٞهى وال٨أبت الحؼن   عاثدت مجها جٟىح الكابي ٢هاثض ظلّن  ٧اهذ

 بٌٗ وؿى١  طل٪ ومً ،» (19)وألاس ى بال٨أبت مٛمىعة والخٗاؾت الحغمانب وألاجغاح،َاٞدت باألخؼان وألالم،ٖامغة بالك٣اء

 ي٣ى٫  خيض  " الحُاة ؤؾاوي"صيىاهه مً" ألاخؼان ؤؾىُت"٢هيضة: هدى ؤوضح بك٩ل الحؼن  ْاَغة بلى حكحر التي الكٗغيت ألابياث

: ٞحها

مذ
ّو
  خُ

ُّم
       نُشاعحي ألاس ى يل

 ألاخالم ًضي في                      

ام قهًذ
ً
امْس  ؤهاقُضَح  مخ  الؿغَح
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ل ؤػهاعِر  بحن  ه الخٍغ  الظاٍو

 
ْس

 الايخئابْس  ؾٌىن  في وجالقذ

ِرٍض يهضي                       
   (20) الؿغّو

،ٞي٣ى٫  مً ل٣ٟضٍ با٦يا يهغر هجضٍ "الهلب مإجم" ٢هيضة وفي : يدبّن

 قإهاصي« 

 ًاقااصي

حضُه  وهظا تهىي  مً ماث
ّو
 الحبِبْس  يمّو  نض الل

َِر  ََح ف بما ! ًانلبُه  قاب ِر  مً ً
بّو  الٌئِبْس  الحُه

َِر  ( 21) » وخُضْس  ! ًانلبُه  بب

ا ا  الُبيٗت مٗالم و٧لّن  الىظىص يهىع  هجضٍ "الكاغغ نلب" ٢هيضة في ؤمّن  يدمل الظر الهٛحر ٢لبه في ويسخهَغ
: ٞي٣ى٫  ٢لبه في واإلاكاَض الهىع  جل٨م جهىع  التي والضالالث الٗالماث مً الٗضيض

 الىحىصْس  هظا غلى خامَح  ؤو نامَح        ***           وما صبَّز  وما ماهبَّز  ًلّو  

ىابُؼ      ***          وقظي وػهىع  َُىع  مً   جمُضْس  وؤؾـــــــــــــــــــــهان ٍو

ىا وُه       ***     الػمُوِر  الغخب نلبيَح  في هاهُه
ُه
  ًغن

ُه
  اإلاىث

ُه
 الىحىصْس  وؤَُاف

ىا   هاهُه
ُه

ُُه  حػهل ا ها     ***       الضجى ؤهىا
َح
 جــــــــــــسل هى

ُه
 (22) الىعوصْس  آالمُه  م

 مً الحضيض، الكٗغ في الغوماوس ي الخُىع  ٢مت»  "غبىص قلخاؽ" ؤوعص ٦ما" الكابي الهاؾم ؤبى" ٢هاثض مشلذ ل٣ض

اث خيض ٛىر  وألاصاء اإلاىيٖى
ّن
ت" الحضيض ألاصب مً" ٦خابه في "نبذ مهُكى غلي غلي" ،ويىعص(23) »والخهىيغر  الل  مً مجمٖى

 ماصيا الكٗغاء مؿخىي  وجغ٢يت الكٗغ، ٖالم في الٟىيت الجهًاث ومىانغة)...(  الٗغبي بالكٗغ الؿمى»  مجها ؤبىلى مضعؾت ؤَضاٝ
 ٞمً ومًمىها، ق٨ال ؤبىلى ظماٖت قٗغ في ظليا الغوماوؿيت مٗالم ْهغث و٢ض ،(24)»٦غامتهم ًٖ والضٞإ واظخماٖيا، وؤصبيا

ت زلُل ببغاهُم: الىا٢ض يظ٦غ اإلادخىي  خيض ها ٧ان حاإلاالم مً مجمٖى ، باإلاغؤة اَخمامهم: ؤَمّن  ٖلى الغوحي الُاب٘ وبيٟاء والحبّن
م يخهل الكابي،٦ما ال٣اؾم ؤبى ومجهم الحب َظا ً بلى بالحىحن قَٗغ ا الظ٦غياث، مَى  والدكائم، الك٩ىي  ب٨ثرة يخمحز ظٗله ممّن

مىا الهىفي، الكٗغ مً بًٗهم وا٢ترب الغي٠، قٗغ بلى ٖاصوا خيض
ّن
ني قٗغا٫ ٞلؿُحن، ألظل وهٓ . (25)الَى

ا  ًٖ ؤزغي  مجاالث بلى اإلاإلٝى ال٣غيب اؾخٗمالها مجا٫ مً ألالٟاّ ه٣ل في الخىؾ٘ ؤيًا ٞيظ٦غ الك٩ل، هاخيت مً ؤمّن
 ٦ما خس ي، آزغ مجا٫ بلى الخجغيضر مجاله مً اإلاٗىىر  ألامغ بى٣ل والخجؿيم للدصديو، هؼوٖهم بلى بياٞت الاهؼياح، َغي٤

م في الغمؼيت الخٗابحر ْهىع  ًٖ هاَي٪ بالهىع،َظا حٗبحر بلى لكٗغيتا اللٛت بخالت ٖلى اٖخمضوا  مجها يخهل ما زانت قَٗغ

.   (26) بالُبيٗت

ت اإلاهجغ حماغت-ب ػٍغ
ّو

: وؤنؿامها الك

ا ا والتي بها جإزغوا التي الٗىامل ًٖ الحضيض بضايت ٞيؿخضعي "اإلاهجغ حماغت" ًٖ الحضيض ؤمّن  في زليل ببغاَيم ط٦َغ
 زاعط الكٗغاء َاالء وظىص»  الٗىامل َظٍ بحن مً ٩ٞان الخٟهيل مً بص يء الحضيض الٗغبي الكٗغ عاؾتلض مضزل ٦خابه
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اجهم ا الحىحن ظٗل مما ؤَو م... مكتر٧ا مىيٖى لى(27)»زانت وألامغي٩ي ٖامت الٛغبي باألصب وجإزَغ م ،ٖو  ألامغي٨يت البيئت مً الٚغ
ا، والجىىبيت الكماليت ؤمغي٩ا ٢اعة في ابآلاص ٖلى وبَالٖهم الكٗغاء َاالء بلحها َاظغ التي ًٗ  مخيىا، ْلّن  بالكغ١  اعجباَهم ٞةنّن  م

ظا . (28)نيضح وظىعط وٗيمت، ميساثيل اٖتراٞاث في يبضو ٦ما الضيىان، بجماٖت اعجباَهم يٟؿغ ما َو

 ؤًٖائها ٖضص و٧ان ،(29)»بييىيىع٥ 1920 ؾىت ال٣لميت الغابُت»  ؤمغي٩ا بلى عخلىا الظر ألاصباء ؤؾـ اإلاُاٝ جهايت وفي
ا،ووليم وٗيمت ميساثيل ٖميضَا، ظبران زليل ظبران» :َم ٖكغة  ؤبى ٖغيًت،وبيليا وؿيب زاػجها،زم ٧احؿٟليـ مؿدكاَع

بض ، وصي٘ زم خضاص هضعة ؤيىب،و وعقيض خضاص اإلاؿيذ ماض ي،ٖو ا ،(30)»هللا ُٖا وبلياؽ باخٍى  في الجىىبي اإلاهجغ قٗغاء ؤمّن
)...(  ظبران ٖميضَا جىفي خحن ال٣لميت الغابُت هجم ز٤ٟ ؤن بٗض» م1933 ٖام ألاهضلؿيت الٗهبت ابُتع ؤؾؿىا ٣ٞضع البراػيل
اص ، ميكا٫ قٗغائها ؤبغػ  ومً لبىان، بلى وٗيمت ميساثيل ٖو  الؿياس ي الدىعر، ؾليم عقيض ػيخىن  هٓحر ق٩ىع، صاووص مٗلٝى

م مٗلٝى قٟي٤ ٞغخاث، حَر ا( 31)»ٚو  امخضاص ،وهي1939 ٖام ألاصبيت الغابُت ؤؾؿىا ألاعظىخحن،٣ٞض في الجىىبي اإلاهجغ قٗغاء ؤمّن

 نيضح ظىعط َما قاٖغيً ازخاعث)...(َىا٥ الٗغبي ألاصب ؤع٧ان جضٖيم في خؿً ؤزغ لها ٩ٞان« البراػيل في ألاهضلؿيت للٗهبيت
ُاء ٢ىهل وػ٧ي ت ًٖ ٨ٞغة إٖل غ ػمً في»  خيجها اإلاهجغيىن  ٦خب ،و٢ض(32)» بٗامه اإلاهجغر  الكٗغ في وؤلابضإ الخجضيض هٖؼ

ّن
 مب٨

عا قٗغا ٗغيت اإلاضاعؽ َظٍ بلى بالخٟهيل وكحر ؤن ،ويم٨ً(33)» والىػن ال٣اٞيت، مً مخدغّن
ّن
 :٧اآلحي الحضيشت الك

 
ً
ال  في وطل٪ « هيىيىع٥ بمضيىت الكماليت ؤمغي٩ا بلى َاظغوا الظيً الكٗغاء ؤوكإَا عوماوؿيت ؤصبيت خغ٦ت هي:الهلمُت الغابُت -ؤوّو

ت الغابُت َظٍ يمذ ،و٢ض » (34)1920 ؤهيؿان ؤبغيل مً 20  زاثغة بغوح  «ببضاٖاتهم ظلّن  انُبٛذ الكٗغاء،خيض مً ػمغة مجمٖى
م » (35)مجىدت وؤزيلت م و٧ان الكٗغ، ٦خبىا طل٪ وم٘ قٗغاء، ٧لهم ليـ ؤًٖائها ؤٚلب ؤنّن  ،ٞٚغ  ؤنّن  ٚحر ٞيه قاثبت ال قَٗغ
م يؼا٫ ال الظر ألازغ البٌٗ ٨ٖـ ٖلى َامكيا ٧ان مجهم البٌٗ ؤٖما٫ نضي  يكحر الهضص َظا الغاًَ،وفي و٢خىا بلى جإزحَر

 ؤؾماء مً ؤ٦ثر الٗغبي الكغ١  بلى ؤؾمائهم ونلذ ٣ِٞ، ال٣لميت الغابُت ؤًٖاء مً زمؿت ؤنّن " الىاغىعي غِس ى: "الىا٢ض
ها وهالذ آلازغيً ػمالئهم  ووٗيمت ظبران زليل ظبران الدمؿت الءبها وي٣هض مخٟاوجت، بم٣اييـ وؤلاعجاب الخ٣ضيغ مً خْٓى

م ماعؾذ ٣ٞض ؤيىب وعقيض ماض ي ؤبا ،ٖغيًت،  .(36)الٗغبي ألاصب ؾاخت في ٢ىيت جإزحراث ؤقٗاَع

 الكٗغ في الخجضيض بلى وصٖذ  الخ٣ليضر الكٗغ ٖلى الشىعة ؤٖلىذ ٣ٞض ججضيضيت خغ٦ت ال٣لميت الغابُت ٧اهذ و٦ما 
،
ً
 به يا٢ذ التي ال٣ضيم ٖباءة ويجٕز الخجضيض زىب يلبـ ؤن ٞحها للكٗغ بضّن  ال ٧ان بط ،ال٣ضيم يغو٢ها ٨ٞي٠ ومًمىها ق٨ال
لى جيخهي، ال ْلماث في يخسبِ وجغ٦خه  ٧الجغاثض باؾمها ها٤َ لؿان لها ٧ان ،والتي الؿاب٣ت ألاصبيت اإلاضاعؽ باقي ٚغاع ٖو

 الى٣ضيت، الكٗغيت اإلاضعؾت لهظٍ الخإؾيـ في ؤؾهم رالظ الضيىان ٦خاب مشل الخىٓغيت الى٣ضيت ال٨خب وختى واإلاجالث، والصح٠
ا ي٩ىن  ؤن بضّن  ال ٧ان ٣ٞض ٣ِٞ، الكٗغ ب٣غى الغابُت َظٍ ج٨خ٠ِذ  ٞلم  ألاؾمإ وحؿتهىيه آلاطان، جلخ٣ُه نضي َظا لكَٗغ

.   » (37)الؿاثذ مجلت في زم ٖغيًت ليؿيب الٟىىن  مجلت« في بهخاظهم وكغ ٖلى بظل٪ ٞٗملىا

م، ٞحها ظمٗىا قٗغيت صواويً ٦ظل٪ ؤنضعوا بل ٣ِٞ، والصح٠ اإلاجالث في ليكغبا ي٨خٟىا لم ٦ما   نضع خيض ؤقٗاَع

ُ :" َما صيىاهحن ماض ي ؤبي إليليا " الحائغة ألاعواح" ٖغيًت وليؿيب" الجكىن  همـ"وٗيمت وإلايساثيل" والخمائل الجضاو

ا ،" اإلاىايب"  ظبران زليل ولجبران"  ألاًىبُاث"  ؤيىب ولغقيض حَر  ضدم ه٣ضر ٦خاب نضع و٢ض َظا، الكٗغيت الضواويً مً ٚو
لَع 
َع
ش ى جمشيل ؤخؿً ال٣لميت الغابُت صؾخىع  مَع  بحن ال٣لميت الغابُت ؤ٩ٞاع جًمً ،والظر وٗيمت إلايساثيل" الؿغباُ: "٦خاب َو

 في وػُمت مُسائُل الىا٢ض ؤظملها زابخت هٟؿيت خاظاث مً مىبٗشت ظضيضة ه٣ضيت م٣اييـ بلى الى٣ض وجىظيه الخجضيض بلى الضٖىة

: (38)آلاحي

كل ٞىػ  ويإؽ، عظاء، مً الىٟؿيت الٗىامل مً ييخابىا ما ٧ل ًٖ ؤلاٞهاح بلى خاظخىا-*  . و٦ٍغ وخبّن  ، ٞو
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 .الح٣ي٣ت ٚحر به جهخضر هىع  مً وليؿذ الحياة في به جهخضر هىع  بلى خاظخىا -*

 . ش يء ٧ل في الجميل بلى خاظخىا -*

 .اإلاىؾي٣ى بلى خاظخىا-*

ً واإلاًمىن  الك٩ل ظىاهب ظمي٘ مؿذ زىاثيت نغزت الخجضيضيت نغزتهم ج٩ىن  طاوبه  ٛت ٖو
ّن
 زليل ظبران ي٣ى٫  الل

 في الشىعة بلى يضٖى ،ٞهى( 39) »الظا٦غة وخٟٓخه آلاطان ٚغبلخه ما مجها ولي واإلاُىالث، اإلاعجماث و ال٣ىاميـ مجها ل٨م « :ظبران
 ٖلى جترامي التي اللٛت وليؿذ الٗهغ، لٛت م٘ جخماش ىّن  ال٣هيضة لٛت ج٩ىن  ؤن بضّن  ٞال ٢ضاؾت، مً يدخىيه ما ب٩ل ال٣ضيم وظه
 وجدىٟـ مىابٗه مً جدكغب ؤن ٖلحها وظب ٣ٞض ألاصبيت الحغ٦ت َظٍ والصة قهض الظر ألامغي٩ي اإلاهجغ اإلاعجماث،وماصام ؤوعا١

.   ؤصبهم عوح ٞهاعث اإلاهاظغيً عائهاق٘ اٖخى٣ها ٣ٞض ، ؤهضا٥ الٗهغ ظضيض هي الغوماوؿيت الحغ٦ت ٧اهذ َىاجه،وإلاا مً

 مشل و٢ض ألاقٗاع، جل٪ مًامحن ا٦دسحذ ٢ض عوماوؿيت مسحت ؾيالخٔ ال٣لميت الغابُت قٗغ يخٟدو الظر لٗلّن  

 الغوماوؿيت هدى وقٗغائها الغابُت «جىظيه ٖلى ٖمل خيض ظبران زليل ظبران الىا٢ض جمشيل ؤنض١ الغوماوس ي الاججاٍ خيجها
 قٗغها في ؤوظضٍ الظر اإلاىاظاة قٗغ ؤو اإلاهمىؽ وبالكٗغ اإلاىشىع  وقٍٗغ اإلاىػون  بكٗغ الٗغبي الكغ١  بلى جإزحٍر وامخض ، اإلاجىدت

 ؤًٖائها ؤ٦ثر نضوع  امخألث « لظا الش٣اٞيت بسهاثهها الجضيضة البيئت م٘ الكٗغاء َاالء جٟاٖل ،بط(40) »ي٣ىلىن  ٦ما الحضيض
ت الحضيشت الٗاإلايت باآلصاب ما الح٤ّن  ألاصب ؤن ٧ىاٞإصع اإلاخىٖى

ّن
ظا ،(41) »ال٨ٟغ وي٣ٗم ألاظىدت حهيٌ الخ٣ليض وؤنّن  ببضإ َى به  َو

 بلى ٞحهم جمحز ؤن جهلح ٨ٞغيت عابُت ججمٗهم ممً بهخاظا، وؤزهبهم اإلاهجغ ؤصباء ؤبغػ  جًم « خييئظ ال٣لميت الغابُت ماظٗل

 ٦ثرة وبالخالي بلحها، اإلاىخمحن ألاصباء ٦ثرة َى طل٪ في الؿبب ولٗلّن  (42) » والخٗبحر الخ٨ٟحر في بسهاثهها ٢اثمت ؤصبيت مضعؾت ما خض
 ٖكغ إلاضة وكاَها اؾخمغ اإلاؿيحي،و٢ض بالضيً يخٗل٤ ٞيما زانت ؤًٖائها بحن والخىاؾ٤ الخأل٠ طل٪ ٖلى ألاصبي،ػص بهخاظهم

ىصة ،(ؤيىب وعقيض ظبران زليل وظبران ٖغيًت وؿيب) مً ٧ل بـــمىث ٞكيئا قيئا يإٞل وهجها بضؤ زم ؾىىاث  بلى ميساثيل ٖو

. لبىان

ا ًُ  ألاهضلؿُت الػهُت-زاه

ٗغ مضاعؽ بخضي هي 
ّن
 الجىىبي ألامغي٩ي اإلاهجغ ؤعى مً البراػيل في باولى ؾان» ـ مضيىت في جإؾؿذ التي اإلاهجغر  الك

 ٧اهىن  في ٢يامها و٧ان عثاؾتها، وجىلى" ألاهضلؿيت الٗهبت ؾماَا ظضيضة ؤصبيت ظمٗيت مٗلٝى ميكا٫ اإلاهجغر  الكاٖغ ؤؾـ

ة ألاهضلؿيت الٗهبت يمذ ،و٢ض(43)«م1932 الشاوي،يىايغ م ؤًٖاء ٖضّن  قٟي٤ الدىعر، ؾليم عقيض ال٣غور الكاٖغ» بغوًػا ؤ٦ثَر
،  بٗض الٗهبت عثاؾت جىلى ،و٢ض(45)« الضيػي ٞاعؽ ػيخىن، وهٓحر ناجٜ ؾلمى»  هجض طل٪ بلى بياٞت (44)«ٞغخاث بلياؽ مٗلٝى

ى ميكا٫، ؤزذ ابً مٗلٝى قٟي٤ بٗضٍ مً عؤؾها زم»  ال٣غور الكاٖغ مٗلٝى ميكا٫ غة ل٩ل صيىان ناخب َو "  عبي٘ َػ
. (46)«زياليت اظخماٖيت ٢هت ،وهي"وألاخالم" " اإلاجاصي٠ هضاء" " ٖب٣غ ملحمت

ان اثوزلٟي ؤنى٫  له ٧ان بل ٖبصيا، ازخياعا ألاصبيت الجماٖت لهظٍ "ألاهضلؿُت الػهبت" اؾم ازخياع ي٨ً ولم   ما ؾٖغ
م، في ججلذ  زانت« ألاهضلس ي والكٗغ باألصب اإلاهجغيحن جإزغ بلى يكحر ألاهضلؿيت الٗهبت ٞاؾم ألاصبيت، صٖىتهم وفي قَٗغ

 ألاهضلؿيت الحًاعة ؤبهغتهم ،٣ٞض » (47)والجما٫ التٝر جهايت بلٛذ التي اإلاىشحاث في الٟىيت والٗظوبت واإلاىؾي٣ى الٛىاثيت الغوح
 باب في مؿػىص حُب ٞؿٍغ ما طل٪ ومً"  ألاهضلـ في وألاصباء الٗغب بلٛه ما وجمجيض َىا٥، الٗغبي الترار ياءبح بلى ،ٞٗمضوا

 ًٖ الابخٗاص بلى وؤلاقاعة ألاهضلـ، في الٗغب جغ٦ه الظر الٛالي بالترار الخشمحن بهه: " ٣ٞا٫ ألاهضلؿيت بالٗهبت ظماٖتهم حؿميت

مهم خؿب ال٣لميت الغابُت ٧اهذ ،ٞةطا(48) » ال٣لميت الغابُت به احؿمذ الظر الخُغ١   زاعث ٦ما بال٣ضيم نلتها ٢ُٗذ ٢ض جٖؼ
 بحن ٖاقىا ألجهم، وال٣ضيم الجضيض الكٗغ بحن الهالث وصٖم ال٣ضيم ٖلى اإلاداٞٓت بلى ؤميل ٧اهذ « الجماٖت َظٍ ٞةنّن  ٖليه،
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حهم وؤمغي٩ا بؾباهيا مهاظغر   َظٍ صٖىتهم مً ،ووؿدك٠(49) »ألاهضلـ في الٗغب مجض يظ٦غون وقٗغاء ؤصباء الجىىبيت،ٞو
ٛت ٖلى الحٟاّ خاولىا ٣ٞض بإنىله، الجضيض وعبِ ال٣ضيم ٖلى اإلاداٞٓت

ّن
م الجضيض البلض َظا في الٗغبيت الل  ؤٚلبهم ؤنّن  ٖلحهم،ٚع

.  ألاهضلـ خًاعة ولؿان الٗغبيت باللٛت ٢هاثضَم  ٦خبىا ٣ٞض مؿيدًيا، ٧ان

المي الهىث حٗخبر ٧اهذ  والتي"  ألاهضلؿُت الػهبت مجلت"ؾميذ مجلت ؤوكإث يتألاهضلـ الٗهبت بلى وباإلاىاػاة   ؤلٖا
 في خٓغ م1942 ٖام وفي مؿٗىص ظيب اإلاهجغر  ألاصيب"الػهبت" مجلت جدغيغ عثاؾت جىلى و٢ض وآعاءَا، الجماٖت بهىث اإلابكغ

لذ للهضوع، م1947 ٖام ٖاصث زم  « الٗهبت" ٞخى٢ٟذ البراػيليت اللٛت بٛحر صح٠ نضوع  ، البراػيل  ،وبٗض1953 ٖام ختى ْو
ا عثيـ ٖمل جى٢ٟها  ٖلى ج٣ىم ظماٖت ٧ل ٧اهذ ،وإلاا(50) »البراػيل في باولى ؾان في جهضع ٧اهذ التي اإلاغاخل جدغيغ عثيـ جدغيَغ

 اللٛت مؿخىي  ٞ٘وع  ألاصباء وبخأخي الٗغبي ألاصب حٗؼيؼ« بــــ لىاصر مباصت مً ظملت خضصوا ٣ٞض جد٣ي٣ها ٖلى حٗمل ومباصت ؤؾـ

.  (51) » الخٗهب وم٩اٞدت الٗغبيت

ليه       ىا ٖو
ّن
  هجض ال به

ً
ا ٢ىال ًٗ  ؤقاع الظر" مػلىف قكُو: " ٢اله ما ماٖضا بها بالٛت ؤَضاٝ مً الٗهبت ؾُغجه إلاا ظام

 اٚتراٝ ٞال مهضع، ؤو بَاع بلى هٓغ مً صوع  ، وظما٫ ًٞ َى خيض مً ألاصب ؾبيل في الىًا٫ ٖلى ؤظمٗىا ؤع٧اجها ؤنّن   « نغاخت
 ؤؾاليب جغؾمىا بجهم وقٗغائها الٗهبت ؤصب به احؿم ما ؤمغٍل  ومً مدضص، الكٗغ ٞغوٕ مً بٟٕغ حؿم٪ وال ميكىص، ييبٕى مً

 ٞىض ي صوع  بإصبهم نامضيً الخجضيض مًاء في ظالىا ؤجهم ٦ما ، ؾبيال طل٪ بلى وظضوا ما ، بإخ٩امها وج٣يضوا ، الٟهحى

 ؤصبيت عوابِ ٢امذ ٣ٞض" ألاهضلؿُت الػهبُت/  الهلمُت الغابُت:" للظ٦غ الؿالٟخحن الغبُخحن َاجحن بلى ٞت،باإليا( 52) » الخدضيض
ا ؤن َى طل٪ في ألا٦بر والؿبب ألازغي  الغوابِ ٦ما نيتها يظٕ لم ل٨ً اإلاهجغ في ؤزغي   لها ٧اٞيا ي٨ً لم ظضا ٢هحرا ٧ان ٖمَغ

. ٢ضمحها ٖلى ج٠٣ ختى

ا
ً
 ٧ان ،بط(53) »م1946 ٖام قاصر ؤبى ػ٧ي ؤخمض الض٦خىع  اإلاهجغر  اإلاهغر  الكاٖغ ؤؾؿها»  ؤصبيت عابُت رٌ: مىحرقا عابُت -زالش

ي"  به واؾخ٣غ م،1946 ٖام هيؿان ؤٞغيل في هيىيىع٥ « مضيىت بلى بٗضَا َاظغ ل٨ىه ؤبىلى، ظماٖت ؤًٖاء ؤخض "قاصي ؤبى ًػ
ؾؿذ (54) » ٞحها اإلا٣ام

ُ
،٣ٞض صمث لم الغابُت،والتي َظٍ بظل٪ ٞإ

ً
اجه،وليـ اهتهذ َىيال  اإلاهجغر  الٗغبي الكٗغ في ٦بحر ؤزغ لها بٞى

. وألاصبيت الى٣ضيت اإلاجالث بٌٗ في ميكىعة قظعاث ماٖضا

ا هي:ألاصبُت الغابُت-عابًػا  « صولت في  ألازحرة َظٍ جإؾؿذ خيض  الٛغبت صياع في ْهغث التي اإلاهجغيت ألاصبيت الغابُاث مً ٦ٛحَر
ً بلى نيضح ٖىصة بزغ ٖامحن بٗض وازخٟذ نيضح ظىعط الكاٖغ يض ٖلى م1949 ٖام ألاعظخحن  ؤزغ ؤرّن  لها يب٤َع  لم ،وبظل٪(55)«الَى

 .ٖام بك٩ل اإلاهجغيت والكٗغيت الى٣ضيت الؿاخت في وؤصبي ظمالي،  ٞني

ت الخجضًض مضعؾت زهائو: الشاوي اإلادىع  -2 ػٍغ
ّو

: الك

لى      ٗغ ؾماث حٗضصث ٣ٞض الٗمىم ٖو
ّن
 الخٗبحر في وظمالي ٞني بك٩ل ؾاَم الظر الغوماوس ي الخياع ْلّن  في الحضيض بيالٗغ الك

اٖغ آَاث مسخل٠ ًٖ
ّن
اٖغ ؾماث هٟـ يدا٧ي ٖغبي ٦مبضٕ يالخه ٞيه وظض الظر الٗغبي الك

ّن
 الحضازت بىاصع ْلّن  في الٛغبي الك

ٗغيت
ّن
ًّن  ٖلى ال٨بحرة الٛغبيت،وجإزحراتها الك ٗغر  الٟ

ّن
ليه مسخل٠ بحن والخإزغ الخإزحر ه٣اٍ زال٫ مً الك ذ آلاصاب،ٖو  ؾماث جىٖى

ٗغ
ّن
 جماعؽ الحضيشت الٗغبيت الغوماوؿيت ججاعب مسخل٠ آلزغ،٩ٞاهذ قاٖغ مً جىظهاجه ٧لّن  بظل٪ واعج٣ذ الحضيض الٗغبي الك

. الٗغبي اإلابضٕ هٟؿيت يهىع  الظر اإلاجىذ الديا٫ ٖالم بلى الىا٢٘ مً الُبيٗت،والهغوب في الاوٛماؽ ٣َىؽ مسخل٠

اٖغة الظاث ٖلى ؾلُخه يماعؽ ْلّن  للُبيٗت ٞالحىحن بطن    
ّن
ٗغيت اإلاضاعؽ مسخل٠ في الك

ّن
 اهٟخدذ التي ؤلابخضاٖيت الٗغبيت الك

 إلاسخل٠ الىظضاوي ال٨ما٫ ًٖ جبدض التي ؤلاوؿاهيت هدى الحضيض  الٗغبي للكٗغ الشاهيت الاهُال٢ت في ؾاَم الظر آلازغ هدى
ليه ٞىيا،وظماليا، الظاث بزباث بلى الخىا١ الٗغبي صٕللمب الٟغصيت اإلاكاٖغ،وألاخاؾيـ  مً الٗضيض الٗغبي اإلابضٕ زاى ٖو
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/ ؤبىلى مضعؾت/ الضًىان: مضعؾت  ٩ٞاهذ  البكغر  ال٣ٗل ٢بل الىٟـ م٘ جخجاوب قٗغيت ٞلؿٟت ٖلى اإلااؾؿت الٟىيت الخجاعب
 ؾماث هٟـ آلازغ م٘ يٗيل وظٗله للٗاإلايت الٗغبي اإلابضٕ ججغبت ه٣ل الظر الكٗغر  ؤلاهخاط مً قب٨ت ق٩لذ ٢ض اإلاهجغ مضعؾت

: ٧اآلحي هي واإلآاَغ الؿماث جل٪ اهخ٣ام،وظلّن  ؤو خجل صوهما ؤلاوؿاوي الكٗغ

 :  الىًَ بلى الحىحن ظاهغة -ؤ

ً الحىحن ٖاَٟت بغوػ بلى ألاؾاؽ الضاٞ٘ ٧ان  بالٛغبت الكٗىع  بنّن   ى ٚغيب بإهه اإلاغء يكٗغ ٨ٞي٠ للَى ىه في َو  بحن َو
 مىض الٗغبي ألاصب مؿاع جدبٗىا والىخضة،بطا بالى٣و الكٗىع  بلى به ؤصي مخىا٢ٌ مجخم٘ في يٗيل ٧ان بطا بالّن  ، وزالهه بابهؤح

 بمٗنى الخاعيش ٖبر الٗغب ألاصباء مً ال٨شحر قٗغ ٣ٞض»  الٗغبي ؤصبىا ٖلى ظضيضا ليـ الٛغبت مىيٕى ؤن هجض الجاَلي، الٗهغ
تراب ً ًٖ والبٗض الٚا  ٖلى صليل زحر الُليت اإلا٣ضمت ٧اهذ ،و٢ض(56)«َاظغوا التي واإلاىاػ٫  ، جغ٧ىا التي ألام٨ىت بلى جا٢ىاواف الَى

اٖغ ٢ى٫  طل٪ طل٪،ومً
ّن
" الهِـ امغئ "الجاَلي الك

ُ  خبِب طيغي  مً هبَ نكا ُ  بحن اللىي  بؿهِ**                 ومجي  (57)قدىملِر  الضزى

ٗىع  ٞإزىاء      
ّن
ىه ؤعى بلى الٗغبي عالكإ يخى٠٢ بالٛغبت الك ، َو

ً
 مىض الحىحن»  ٞيبضؤ بٗيض ػمً مىظ  ٞاع٢ه ٢ض و٦إهه َىيال

 الخياع ْلّن  في الحضيض الٗغبي الكٗغ مخل٣ي بلى لييخ٣ل ،(58)« والى٢٘ الظا٦غة بحن هٟس ي نغإ بلى الؼمً م٘ ويخدى٫  ألاولى اللحٓت

ى ؤال ب٣اثله اإلاديُت الٓغوٝ ؤوظضجه الٗغبي،لحًىا الكٗغ عة٢يشا في ٦شحرا يلمؿه ال ظضيض لحىا يلمـ»  هجضٍ الغوماوس ي،بط  َو
ً الحىحن لحً ليه ،(59)«ط٦غياجه بلى للَى ً َظا ًٖ ظميلت نىعة اإلاهاظغ مسيلت في اهُبٗذ ل٣ض ٖو  ؤن ٞخى٢٘ الجميل الَى

  ٞغؾم ؤالمه جًمض َىا٥ الحياة
ً
ئ ٖىضما اإلاهاظغ، ؤخـ»  بٗضما  له خهل ٢ض ال٨ٗـ ٖجها،ل٨ً ٖغيًت ؤماال  الٛغب ؤعى َو

.  (60)« طَىه في عؾمه ٢ض ٧ان ما جسالٟا الىا٢٘ نىعة ؤن

ا  ً بلى الكى١  ْاَغة ؤنّن  ٞيه  ق٪ ال وممّن ه الَى إتها وجس٠ جظوب ٢ض وعبٖى  اإلااض ي مً  ٞخهبذ اإلاٛترب هٟؿيت ٖلى َو
ىه ط٦غياث انوس ي له ٞيدؿنى الجضيض اإلاجخم٘ م٘ الخإ٢لم يؿخُي٘ اإلاٛترب الٗاصر ؤلاوؿان ٧ان بطا اَٟت َو  وله٠ الكى١  ٖو

ً ًٖ بضيال وظض ألهه والٗىصة الل٣اء ىه ؤقبه ٞهاع الُٟىلت، َو  الكٗغاء ظلّن  ؤنّن  ٚحر ؤٞغاصٍ م٘ وجٟاٖله ٞيه ب٢امخه لُى٫  بَى
اجهم نىعة يمدىا ؤن يؿخُيٗىا لم اجهم ٞاع٢ىا ؤجهم زانت طا٦غتهم مً ؤَو اجهم حٗل٣هم ٞكضة مسحريً ال مجبريً ؤَو  بإَو

ٌ ٞهى لبىان بإعى حٗل٣ه يٓهغ" ماض ي ؤبى بًلُا" ٞهاَى ؤعيه، ج٣ضيـ بلى بهم صٞٗذ  يم٣ذ ٦ما لبىان ؤعى ٚحر ؤعى ؤر يٞغ
ا ويًي٤ ، اإلاضيىت يىياء :  ٞي٣ى٫  بؿا٦ىحها صٖع

ذ»  ا وال ًُمغ لم ًاإلاُذ***              ؾاينها بن اإلاضائً ٍو
َح
 صقى

ا مدىت ولًٌ مذقه***            حائشها ؤؾدؿهي عخذ يم
َح
 ويى

ا الكاغغ ؤخب ، نكها***               ؾغص بلبل ًإلل ًان لى 
َح
 اإلاضه

ُ  الىعي يغه     ا العجالث قاؾخيبُىا***          بها اإلاهام َى
َح
  (61)«والؿكى

بيٗت الظاث َبيٗت بحن جىا٢ٌ ًٖ هاجج بالٛغبت ؤلاخؿاؽ» ٧ان ومىه    ٞلم ،(62)«بالكاٖغ اإلاديِ الاظخماعي الىا٢٘ َو
ً طل٪ مً يخسظ ؤن يؿخُي٘ ىا الَى  وطاث طاجه، بحن يخهإع الُغ١  مٟتر١  في ٞب٣ي اإلاجخمٗحن، بحن الهىة الحؿإ بضيال َو
 ٧لّن  ٞهاع الكى١  خاالث هٟؿه في جبض التي الٗىامل ٞخٗضصث صوما، باإلابضٕ لهي٣ت ؾمت الخىاٞغ ٩ٞان له اإلاًي٠  اإلاجخم٘

ىه يظ٦ٍغ ش يء اح) لىا يهىع "غٍغًت وؿِب"الكاٖغ ٞهظا الُبيٗيت بمٓاَغ مخٗل٣ا ٧ان ما وؤَله،زانت بَى  مً آلاجيت  (الٍغ

ها ٞيهىعَا الٗغبي، اإلاكغ١  : ٞحها ٞي٣ى٫  زالهه بيؿيم مٗب٣ت ٦إجّن
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اح ًا جضقهي»           وزـــــالنِر  ؤهلي مً قَ ال قإهذ***          هائجت الكغم  ٍع

 وكىانِر  عنو قماؾذ الغبُؼ زىب    ***        زلػىا ما نلبي ؤؾهان هؼػث  

 وؿُانِر  عوح منها ٌػبو زًغاء***       قاػصهغث ألاقىام وعم يؿُتها

غ مً وزككي***            يبضي بلى ؤيالعي بحن حؿلؿلي    ي الؿائل خٍغ  (63) « الهاوِر

ً الحىحن قٗغ ْهىع  بلى الىخيض الضاٞ٘ هي الٛغبت جب٣ى طل٪ وم٘        ه ختى ألابىاب واؾ٘ الكٗغ مً الىٕى َظا ويب٣ى ، للَى
ّن
 به

غاى بٌٗ م٘ جضازل .   ألٖا

:   الحؼن  ظاهغة -ب

ٗغ نىع  مسخل٠  يخدب٘ الظر بنّن    
ّن
 الكاٖغ ٞيه وظض بٗضما جضعيجيا  ٖليه جسيم الحؼن  مً مسحت ٞيه يجض الغوماوس ي الك

ها بالُبيٗت الاؾخئىاؽ ؾىي  خيجها الكاٖغ صيج ٞلم وط٦غياجه، طاجه بحن الهىة ٖم٣ذ التي آَاجه إلاسخل٠ مخىٟؿه الٗغبي
ّن
 لٗل

ّـن  الظر "غٍغًت وؿِب"الكاٖغ ٞٗل ٦ما يؿدى٣ُها ٞإزظ ، خؼهه حكاع٦ه  لٗلها  الىجىم يىاجي ٞغاح والحؼن، بالدكائم ؤخ

:  ٞي٣ى٫  والؿغوع الٟغخت ٢لبه في جضزل

و ؤهحري ***                             الظالم في ؾُػذ هجمت ؤًا»   ًىامْس  ال قتى ٍَغ

 حؿامِر  ؤمىع  ؤًهظخه قتى***                                 والهمىم الىىي  غظبخه قتى

هي ؤهحري   الؿإمِر  زالُ الكٌىى زالُ***                              الغئي زالال ٍَغ

 ( 64) «يالمِر  مً قهل الؿٌىث ؤَلذ           ***            الؿماء ؤغالي في هجمت ؤًا

إة جس٠ٟ ؤن حؿخُي٘ لم»  ٞةجها َغي٣ت، وجىحر َمىمه مً جى٣ظٍ ؤن حؿخُي٘ "غٍغًت وؿِب" ٖىض الىجىم ٧اهذ وبطا       َو

ُذ ، خىله مً ألاظىاء ٖلى زيمذ ، هٟؿيت خالت الخ٣خه بل ، وٗيمت ٖىض ألاخؼان  جل٨م ٞيهىع (65) « ال٣اجمت بإلىاجها الىجىم ٚو
: ٞي٣ى٫  اإلااإلات الهىعة

 الىجىمِر  بحن***             فيَغ ؤعؾلذ» 

ي ؤوس ى***            غلي ونـــلذ      همىمِر

 الىجىمِر  بحن***               َغفي قُاف

ي ؾىي ***               ٌكاهض ولم         (66) « ؾمىمِر

 ٖلى اإلاغيغة ؾُىجهو ألاخبت ٞغا١ هجض  وألاس ى الحؼن  ٖلى جبٗض اإلاٛترب،والتي هٟؿيت ٖلى وو٢ٗها الٛغبت ؤيام َىا٫ وم٘ 

ظٍ الٟغص، ا٫ ٚغبت ؤيام اؾخمغث خحن خضاص هضعة م٘ خهل ما َظا» اإلاىث َى الجاوي ي٩ىن  خحن جهاثيا الٟغا١ ؾي٩ىن  اإلاغة َو  َو

: ٞيه ٞي٣ى٫  ، (67)  »ؤنض٢اثه ؤخض عزاء في يهٟها َى ٞةطا ؤمضَا،

 الخالنِر  ةبهج قُه يىذ نض***                   لىا ماى غلى ؤبٍي ال صاووص» 

 ألاخؼانِر  باعة الدكدذ بػض***                        ؤنبدذ خُاة ؤبٍي لٌىني 

 (68) « ألايكانِر  مؼ بال ؤًامها***                      جيخهي ال بؿغبت اإلاهُم قإها    
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ً بلى الحىحن ْاَغة وجب٣ى          باألس ى، اإلاملاة الكٗغيت قاَضالم مسخل٠ لىا جهىع  ٧ىجها اإلاهجغر  الكٗغ في باعػة ؾمت الَى
 ًٖ بٗيضا الضياع جل٨م في الٛغبت مغاعة يخجٕغ ٚغيًبا وخيًضا ب٣ي الظر الٗغبي اإلابضٕ هٟؿيت ٖلى وو٢ٗهما الكضيضيً والحؼن 

.    ؤَله،وزالهه

:  الُبُػت ؤوؿىت ظاهغة  -حـ

 ؤن بٗض بالّن  الكٗغاء لها يلجإ لم خ٣ي٣ت َٟغة صّن ي٘ اإلاهجغر  الٗغبي الكٗغ ججغبت  في الُبيٗت مٓاَغ مسخل٠ خًىع  بنّن        

 الظر الش٣اب ٖىص هي الُبيٗت»  وؤنّن  زانت خغط صوهما اإلاخل٣ي بلى آَاتهم مسخل٠ لى٣ل الح٣ي٣ي مخىٟؿهم الُبيٗت في وظضوا
 م٘ الكٗغ الٝاثذ وب٣ضع ، والاهُال١ والخض٤ٞ الخٟجغ بلى الىٟـ ؤٖما١ في ال٩امً بالييبٕى ويضٞ٘ ، الكاٖغة الغوح يكٛل

ا ٖلى الخٗٝغ مً خٓه ي٩ىن  ، الٗالم َظا بمىظىصاث اجهاله وب٣ضع الُبيٗت  ،(69) « الغوخيت اإلاخٗت مً  ههيبه وي٩ىن  ، ؤؾغاَع
ىا خيض ، وظمالها بالُبيٗت يخٛىىن  والكٗغاء الؼمان ٢ضيم ٞمىض  الىن٠ طل٪ حٗضوا اإلاهجغ قٗغاء ؤنّن  بالّن  خؿيا ونٟها في بٖغ
ا مً وظٗلىا  مخدغ٦ت خؿيت نىع  في الُبيٗت وشدهىا وظؿمىا والظاث الُبيٗت، بحن مؼظىا بٗضما الخ٣ليضر الحس ي   ٖىانَغ

اث مً ؤلاوؿان به ي٣ىم بما ج٣ىم شدىنا اٖغ هجض خيض خؿيت، جهٞغ
ّن
 ٖاإلاا مجها وزل٤ ، الُبيٗت م٘ اهضمج ٢ض "ماض ي ؤبى" الك

  : ٞحها ٞي٣ى٫  البكغ، ٖالم يدخىيه ما ٖلى يدخىر  ، ظضيضا

  عيٌ الغخب الكًاءِر  في جغيٌ المحب»     
ْس
 الخائكحن

  غانبت نكغاء  خلكها جبضو والكمـ      
ْس
 الجبحن

ًْس  زكىع قُه نامذٌم  ؾاج والبدغ        الؼاهضً

 البػُضْس  ألاقو في باهخخان غُىاى لٌىما      

ً؟ بماطا... ؾلمى         جكٌٍغ

؟ بماطا.... ؾلمى      
ْس
 (70)«جدلمحن

ىن  ماصة الُبيٗت في وظضوا الظيً الكٗغاء مً الٗضيض ٖلى وٗثر ٦ما        م زاللها مً ويبشىن  الٟىيت، ججاعبهم مجها يهٚى  ؤ٩ٞاَع

 َظٍ  بلى يكحر  "وػُمت مُسائُل" اللبىاوي الكاٖغ ظٗلذ اإلاخىا٢ًاث ٖلى ال٣اثم الحياة وهٓام الىظىص بىخضة ومباصئهم،ٞاإليمان

: الهضص َظا في ٞي٣ى٫  الجكىن  همـ صيىان مً "جضوع  نبىع " ٢هيضة في الحياجيت اإلاٟاع٢اث

ي»                    ي ! هلمّو    الهبىع  هخيّو  هلمّو

 الضهىعْس  عخُو منها وهمخو                                                 

 ؾالًما همؿذِر  ما بطا ونىلي               

 الهباحْس  قغصّو  ءاإلاؿا بإطن                                 

 اإلاؿاءِر  قهُوُه  الهباحُه  ؤلِـ                

 (71)« الهالحْس  قهُوَح  الُالحُه  ؤلِـ                                           

 مكاٖغ مً الكاٖغ يسخلج ما بحن قبيه زحر ٞحها جدضر التي واإلآاَغ م٩ىهاتها، ب٩ل الُبيٗت ؤخياها ج٩ىن  و٢ض      

ظا ٞيما الُبيٗيت هانغٕ مخًاعبت،وجٟاٖل :   ٞي٣ى٫  ،غٍغًت وؿِب الكاٖغ بليه مايكحر بيجها،َو
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 البداعُه  وحؿهيها غُص ي***                      الغماُ مشل آمالىا» 

 (72)« النهاعِر  هىع  ًمدهها***                        الخُاُ لُل ًسلهها      

ُل) ٧ان وبطا    
ّو
 الليل ل٩ىن " غٍغًت وؿِب" ٖىض ٦ظل٪ اليبضو ٞةن الٗغبي، الكاٖغ ٖىض انألاخؼ واػصياص الدٝى مبٗض( الل

  طل٪ بلى ٞيكحر ، ٖىضٍ الُمإهيىت مبٗض
ً
:  ٢اثال

  غني الىىع  قُعجبَ                  ***   نهاعي  ًإحي ؾىف الغئي َُىف»  
ً
 نلُال

  لهمي النهاع ؤٌؿضو***                              اعجُاح النهاع في لي ولــــــًٌ
ً
       يكُال

  ؤقكي الىاؽ في وهيهاث    ***           الهباح غىض الىاؽ بلى ؤغىص  
ً
 (73)« الؿلُال

 مٗها، يخداوع  عوخا وظٗلها ٞحها بض خيض بظل٪ ي٨خ٠ ولم ، الُبيٗت عؾم في ٦شحرا اإلاهجغر  الكاٖغ جٟجن ألامغ خ٣ي٣ت في     
ا ؾبر في ٦بحر خض بلى ٞىجح ا، مسخل٠ و٦ك٠ ؤٚىاَع ٨ظا ؤؾغاَع  اإلاهجغيحن، ؤقٗاع ظمي٘ ٖلى مؿيُغا الُبيٗت قٗغ يب٣ى َو
ا، حٛىىا بٗضما ا بٗىانَغ  ال٣ى٫  يم٨ً بهظا و ، بالصَم َبيٗت يظ٦غون خىيجهم وفي ، بلحها يٟغون خؼجهم ٟٞي ، ؤٚغايهم ويمىَى

غاى اإلاىايي٘ ل٩ل مالػما ٧ان بل لىخضٍ يىٟهل لم الُبيٗيت قٗغ بنّن  .  الكٗغيت صواويجهم يمتها التي لكٗغيتا وألٚا

:   الخإملُت الكلؿكُت الجيغت ظاهغة -ص

 ا٦خىوا ؤن بٗض»  ػيٟها ًٖ لهم ٦كٟذ التي الحياة و٢يمت الىظىص في الٟلؿٟي بالخإمل الغوماوؿيىن  الكٗغاء اؾخٗان ل٣ض      
 اإلاهجغ ؤصباء اقترا٥ لٗل ،و(74)«  زاللها ومهحٍر ؤلاوؿان ٢٘مى في وي٨ٟغون َبيٗتها يدللىن  الحياة في جإملىا ٦ما)...(  الٛغبت بىاع

ً خىيجهم في ال٣لميت الغابُت قٗغاء وزانت  –ؤٚلبهم  –ألامغي٩ي م في ظٗل للَى  ٖضة ناٚىا بٗضما   الٛمىى بٌٗ قَٗغ
» ٣ٖيضتهم،  يمشل طرا٫ اإلاؿيحي الضيً ْلّن  في زانت وال٩ىن  الىظىص ؾبب لهم جٟؿغ لهم قاٞيت خلى٫  ًٖ ٞحها بدشىا حؿائالث

 ؤبى وبيليا"  اإلاخجمض الجهغ"  ٢هيضجه في وٗيمت وميساثيل"  اإلاىايب"  مُىلخه في ظبران زليل ظبران الكٗغ َظا في بٕغ مً وؤقهغ

ىػر"  هكـ ًا"  ٢هيضجه في ٖغيًت ووؿيب"  الغاعي ؤخالم"  مُىلخه في ٞغخاث وبلياؽ" الُالؾم" مُىلخه في ماض ي  ٞو
ذ بؿاٍ غلى"  الدياليت لخهمُى في اإلاٗلٝى و غلى"  و٢هيضة"  غبهغ"  ألاؾُىعيت ملحمخه في مٗلٝى وقٟي٤"  الٍغ "  بعم ٍَغ

ا(75)«ٖغيًت ليؿيب  الٗىان ليُل٤ زهبا مجاال م1917 ؾىت ٦خبها التي" اإلاخجمض النهغ"  ٢هيضة في وظض ٣ٞض وٗيمت ميساثيل ،ؤمّن
 :ٞيه ٞي٣ى٫  اإلاًُغبت، الجهغ خالت ٖلى ويؿ٣ُها  الىٟؿيت خالخه ويديل ٞيه، للخإمل

؟ غً قاههُػذ مُاهَ هًبذ هل نهغ ًا   غِر   الخٍغ

؟ غً قاهشيُذ غؼمَ وزاع هغمذ نض ؤم                                         اإلاؿحرِر

ا ؤجِخَ بطا يىذ باألمـ       ًُ    ؾلُخني باي

ا ؤجِخَ ابط نغث والُىم                                           
ً
  ؤبٌُخني ياخٍ

ي جنهضي ؾمػذ بطا يىذ باألمـ        وجىحعِر

ي جبٍي وال وخضي ؤها ؤبٍي وها ، جبٍي                                        (76)« معِر

تهم الكٗغاء َاالء خاو٫  ل٣ض       الٗالم َى ؤعخب، ٖالم في ويدل٣ىا  الهٛحرة الىظىص َظا  جب اإلاُاٝ جهايت في يستر٢ىا ؤن بجٖز
 والؿالم والٗض٫ والجما٫ الحبّن  ٖالم بهه  الىا٢٘ ٖالم مً مً ؤظمل والكٗغاء،ٖالم الٟالؾٟت ٖىه جدضر ما ٦شحرا الظر اإلاشالي
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 مشا٫ ،وؤنض١(77)« واإلاهج ألاعواح ٨ٞغة ؾخٓل وبهما الىا٢٘، ؤعى في جخد٤٣ لً ٞايلت بمضن يدلمىن »  الجهايت في ظٗلهم ما ،َظا
ًّن  ٞيه يديا  مشالي ٖالم ًٖ ٞحها يبدض التي  حبران  زلُل حبران لـــ"  اإلاحجىبت البالص"  ٢هيضة طل٪ ٖلى  نٗب لٗالم ا َظا ل٨

:   ٞي٣ى٫  اإلاىا٫،

ُ  مىظ  جبذ بالصا ًا»    الؿبُلُه  ؤًً ومً هغحىى يُل***                            ألاػ

 الضلُلُه  مىا ومً  الػالي ؾىعها   ***                           حبل ؤي ؟ صونها نكغ ؤي

    اإلاؿخدُلَح  جخمنى هكىؽ في***                        ؟ ألامل ؤهذ ؤم ؟ ؤهذ ؤؾغاب

؟ بدغ في ٌؿغنً ؤن نبل***               الؿغوب قمـ في َكً ؾُىم ؤم  (78)«الظالمِر

ت َظٍ ؾاَمذ الجهايت في       يض في ٦بحر بك٩ل الجٖز  خب هٓغة ٧له اإلاجخم٘ بلى الىٓغة»  زال٫ مً وؿاهيتؤلا الظاث ؤؾـ جَى
م ،(79)« الؿاميت اإلاباصت جىدكغ وؤن ، الجمي٘ الدحر يٗم ؤن في وعٚبت وعخمت،  بالغاخت قٗغ ٢ض اإلاهاظغ الغوماوس ي  ألاصيب ؤنّن  ٚع

 وظض ٖىضما جبضصث ما انؾٕغ الىٟؿيت الغاخت َظٍ ؤنّن  بالّن  ، بالحغيت قٗغ بٗضما جد٣٣ذ  هٟؿيت بغاخت ٦ظل٪ اإلااصيت،وقٗغ

ّـن  ، والدالن ألاَل ًٖ بٗيضا ٚغيب ٖالم في هٟؿه  ؤزغي  ؤقياء ؾلبتهم باليمحن طل٪ ؤُٖتهم خيض الحياة»  بإنّن  بٗضَا ٞإخ
 واقىًُ يىياء ًٖ بٗيضا الهاصثت الُبيٗيت اإلاىاْغ خى٫  خالم ظى مً الكغ١  به يخمخ٘ ما ٧ل ؾلبتهم ، بالكما٫

ٗغاء خالت نّن بإ هجض لظا (80)«وهيىيىع٥
ّن
إث ؤن مىض الاؾخ٣غاع حٗٝغ لم اإلاهاظغيً الك ها جل٪، الؿالم ؤعى  ؤ٢ضامهم َو  خالت بجّن

ً، ؤعى بلى خىحن وؤزحرا ، وييإ حكدذ مً بلحها ونلىا التي الحالت ٖلى والحؼن  اإلاؿخ٣بل، مً بالدٝى  ممؼوظت هٟؿيت  الَى
ه، الٗىصة بلى قضيض وجى١  ٨ظا لغبٖى ٛت ناعث َو

ّن
ً لٛت هي ي٣غيىجها التي يضةالىح الل  ظمي٘  مً الىخيض اإلاخىٟـ بجها الَى

اث ا ب٩لّن  الٛغبت يٗيل هٟؿه اإلاٛترب ٞىظض ٚغيبا خىل٪ ش يء ٧ل ي٩ىن »  خحن الىٟؿيت الًَٛى  الضياع جل٪ في مٓاََغ
ظا ،(81) » اإلاجهى٫  مً والدٝى بالىٟىع  اإلاٛترب ؤقٗغث الٛامًت،والتي  الكٗغاء ٢هاثض،و صواويً ظمي٘ ٨ٖؿخه ألامغ َو

 .ظميٗهم البالص جل٪ في ٖاهىا الظر اإلاهجغيحن

: زاجــــمت -*

 الظر الٗالم ٚحر ٚغيب ٖالم في ؤهٟؿهم( اإلاهجغ/ؤبىلى/الضًىان:) اججاَاتها ب٩ل الغوماوؿيت اإلاضعؾت قٗغاء وظض ل٣ض 
 الداعجي ق٩لهم ٧ان ٞةطا مُل٣ا ي٨ً م٫ الغيىر َظا ل٨ً اإلاخىا٢ٌ الىا٢٘ لهظا الغيىر ؾىي  ؤمامهم ٧ان ٞما ٢بل، مً ؤلٍٟى
 البدض َى لهجغتهم ألا٦بر الؿبب لٗلّن  و ٖىي٠، نغإ في صوما ٩ٞاهذ خخما، الهضوء حٗٝغ لم الضازليت هٟؿيتهم ٞةن به يىحي
اجهم في الٗيل اؾخدا٫ ؤن بٗض ؤخؿً ٖيل همِ ًٖ  الؿياؾيت ألاخىا٫ ٞؿاص مً التر٧ي الح٨م ؤٞغػٍ إلاا هٓغا ؤَو

مل يتوالا٢خهاص  خياة ٞهىا٥  َمىخه ٧ل له خ٤٣ ْغوٞه جدؿً مً مبخٛاٍ خ٤٣ ٢ض اإلاهاظغ ٧ان وبطا الحغياث ٢م٘ ٖلى ٖو
ىا٥ اإلااصيت الىاخيت مً ميؿغة ٦غيمت  ظمي٘ ؾاص الظر الكغ١  في اإلاخٟكيت الاظخماٖيت ألامغاى بٌٗ مً ومهغب عاخت ؤيًا َو

. الٗغبي الخاعيش مً ٞترة في الٗغبيت البلضان

ٗغ ْلّن  طنب    
ّن
ٗغيت اإلاضاعؽ إلاسخل٠ اإلاخل٣ي م٘ جىانله يماعؽ الحضيض الٗغبي الك

ّن
 هدى اهٟخدذ التي ؤلابخضاٖيت الٗغبيت الك

 إلاسخل٠ الىظضاوي ال٨ما٫ ًٖ جبدض التي ؤلاوؿاهيت هدى الحضيض  الٗغبي للكٗغ الشاهيت الاهُال٢ت في ؾاَم الظر آلازغ
 مً الٗضيض الٗغبي اإلابضٕ زاى ٣ٞض ٞىيا،وظماليا، الظاث بزباث بلى الخىا١ بيالٗغ للمبضٕ الٟغصيت اإلاكاٖغ،وألاخاؾيـ

 ؤلاخياجي،والاججاٍ الاججاٍ ٩ٞان البكغر، ال٣ٗل ٢بل الىٟـ م٘ جخجاوب قٗغيت ٞلؿٟت ٖلى اإلااؾؿت الٟىيت الخجاعب

 ه٣ل الظر الكٗغر  ؤلاهخاط مً قب٨ت ق٩ل ٢ض "اإلاهجغ مضعؾت/ ؤبىلى مضعؾت/ الضًىان:"الكٗغيت مضاعؾه ب٩لّن  الخجضيضر
.  ؤلاوؿاوي الكٗغ ؾماث هٟـ آلازغ م٘ يٗيل وظٗله للٗاإلايت الٗغبي اإلابضٕ ججغبت
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ٗغنالٗغبيناإلاٗـــــانغنوؤَمنعواصٍن: اإلادىعنالغابــــــ٘ن
ّن
مؿاعنالك

( ٢هيضةنالخٟٗيلت)الجؼءنألاو٫ 

ـــــــاصؽن ٖـــــىىاننالضعؽنالؿّن

 ال٣هيضةنالٗغبيتناإلاٗانغةننجإؾيؿهانوزهاثهها

 

: مداوع اإلاــــــدايغة

.  مضزـــــــــــل -*          

. عخلت الخجضًض في الههُضة الػغبُت اإلاػانغة: ُاإلادىع ألاو.  1               

ـــــاوي.  2                 
ّو
. زهائو الههُضة الػغبُت اإلاػانغة: اإلادىع الش

. زاجمـــــت  -*                 

 

: مضزــل *-  

ٗغ مٟهىم يسخل٠      
ّن
 والش٣اٞيت، والاظخماٖيت ةوالؿياس ي الا٢خهاصيت قغوَها الخاعيسيت،وجُىع  اإلاغاخل بازخالٝ الٗغبي الك

 والؿياؾيت وال٨ٟغيت الٟلؿٟيت اإلاٟاَيم في جدضيض مً يجغر  ٖما مىٟهال ليـ «ٞهى ؤلاوؿان بدياة مغجبِ الكٗغ ٞمٟهىم

ٗغ ٧ان ،٣ٞض(1)»والاظخماٖيت
ّن
يت، ٢يمت ؤهه خيض مً اإلاسخلٟت ؤلاوؿاهيت اإلاٗاٝع يكمل ألاولى الٗهىع  في الك اٖغ ٩ٞان مٗٞغ

ّن
  الك

ا مٟهىمه ويخٛحر الكٗغ صاثغة جًي٤ بضؤث بٌٗ ًٖ بًٗها الٗلىم اهٟها٫ م٘ ول٨ً واإلاٗلم، الح٨يم بمشابت خيجها ًٗ   جب
ْذ
 لظل٪،بط

  ج٨خب ٧اهذ التي الٟىىن  بٌٗ بضؤث
ً
  ج٨خب واإلالحمت ٧اإلاؿغخيت قٗغا

ً
ا في هثرا ٗغ خهغ الٛالب،ممّن

ّن
 ومهض الٛىاجي، الجاهب في الك

ا الغوماوؿيت، ْهىع  مً صاءً ابذ للكٗغ ظضيض مٟهىم لٓهىع  َظا ًّن  م٣ياًؾا اإلابضٖت الظاث ٖلى وجغ٦حَز  هثريت ٞىىن  ْهغث ٦ما للٟ

٤ مما الظاجيت والؿحرة والغوايت ال٣هحرة ٧ال٣هت    .اليىهاوي الٗهغ في ٧له لألصب يدؿ٘ ٧ان الظر الكٗغ مجا٫ ييّن

ا       ًٗ ظا مظاَبها جاعيسيت مغخلت ل٩لّن  ؤنّن  للكٗغ،٦ما الدانت مٟاَيمه ؤصبي ٖهغ ل٩لّن  َب ٗغ ؤنّن  يٗني ألاصبيت،َو
ّن
 زالفي مهُلح الك

ظا الىاخضة، ألاصبيت اإلاضعؾت في والى٣اص الكٗغاء، بخٗضص يخٗضص ي٩اص بل واإلاظاَب، والؼمان اإلا٩ان بخٗضص مٟهىمه يخٗضص بامخياػ  ما َو

 م٣ياؽ يىظض ال ؤهه بلى"  جاػي  الؿالم غبض"جىنل خيض الكٗغ، مٟهىم جدضيض ًٖ بدثهم في الحغ الٗغبي الكٗغ عواص ؤصع٦ه
ز للكٗغ مدضص ًّن  ٞالكٗغ قٗغا، ليـ وما قٗغ َى ما بحن ؤؾاؾه ٖلى همحّن  ٖلى يؿاٖض مىيىعي، وليـ طاحي بُبيٗخه والًٟ ٞ
  اإلاسخلٟت الدانت َبيٗتها ٢هيضة ٞل٩لّن  ٢ىاٖضٍ ويبِ جدضيضٍ

ً
  ؤو ٢ليال

ً
ا ًٖ ٦شحًرا  ال زام ٖالمي هٓام ٞهي ال٣هاثض، مً ٚحَر



 2016 ؤؾؿُـ  | غامغ عيا. ص  -غغبي الحضًث واإلاػانغالكػغ اُ |ؾلؿلت اإلادايغاث الػلمُت 

 

 

ت   68  2016© حمُؼ الحهىم مدكىظت إلاغيؼ حُل البدث الػلمي     -جسلي بصاعة اإلاغيؼ مؿاولُتها غً ؤي اهتهاى لحهىم اإلالٌُت الكٌٍغ

 

  يخ٨غع 
ً
الث٣ه الدانت، بىيخه لـه ؤنال  الُبيٗت ٣٦ىاهحن الكٗغ ٢ىاهحن ٧اهذ ولهظا مغهت الكٗغ َبيٗت «ل٩ىن  اإلاخمحزة الضازليت ٖو

  بؿهىلت خضوصَا في ألاٞغاص يخدغ٥ مىظهت مباصت بىنٟها حؿخيبِ ؤن يم٨ً
ً
ظا،(2)»لُباجٗهم جبٗا ٗغ َبيٗت ظٗل ألامغ َو

ّن
 الك

 مسخل٠ م٘ الخجاوب مً الٗغبي للكٗغ اإلاخل٣حن مً الٗضيض م٨ىذ التي اإلاسخلٟت هٓغياجه وجدب٘ زغآل ٖهغ مً جسخل٠ الٗغبي
 الٗام اإلاىار ؤنبذ ؤن بٗض زانت الىص ي واإلاًمىن  الك٩ل مؿخىي  ٖلى الٗغبي الكٗغر  الىو قهضَا التي والخٛحراث الخدىالث

 الؿياؾيت: اإلاجاالث ظمي٘ في وججضيض زىعة مىار الٗكغيً، ال٣غن  مً ثالدمؿيييا وبضايت ألاعبٗييياث ٞترة ؤوازغ في الٗغبي للمجخم٘
ّـن  الظر الخٛيحر َظا ْلّن  وفي ال٣ًايا، بهظٍ مهمىما اإلاجخم٘ ٧ان و٢ض وال٨ٟغيت، والش٣اٞيت  ْهغثالٗغبيت، اإلاجخمٗاث هىاحي ظمي٘ م

ػغ" يؿمى الٗغبي،بما الىٓم في الخجضيض ميضان في ظضيضة مداولت
ّو

 مً هجاخا ؤ٦ثر الكٗغيت اإلاداولت جل٪ ٧اهذ رحي"الحغّو  بالك
اث، هٓام ؤو اإلاغؾل الكٗغ ٦مداولت ؾاب٣تها  الىو ميضان في وخًاعيت ٞىيت ه٣لت لخهبذ ؤلا٢ليميت خضوصَا ججاوػث و٢ض اإلا٣ُٖى
 ٖلى ويتاإلاٟغ ال٣يىص ٧ل خُمذ ظضيضة قٗغيت مضعؾت الكٗغ مً الجضيض اللىن  َظا ق٩ل ختى ٢الثل ؾىىاث جمٌ ولم  الكٗغر 

. الخدغع   بلى الجمىص خالت مً بها واهخ٣لذ الٗغبيت، ال٣هيضة

واص بضؤ ل٣ض       ذ التي اإلاضعؾت َظٍ ٢ىاٖض بعؾاء في يؿهمىن  والى٣اص الغّن   الكٗغ بمضعؾت بٗض ٞيما ٖٞغ
ْذ
 زمؿييياث ظاءث الحغ،بط

اناتها الٗغبيت،و٧اهذ لل٣هيضة الجضيض بالك٩ل ال٣غن  َظا  في -٢لىا بطا  –مبالٛحن ه٩ىن  وال بل ٖييياث،ألاعب في بضؤث ٢ض بَع
اناث  الشالزييياث  خيجها  الحغّن  الكٗغ مضعؾت وظضث الجضيض،و٢ض َظا لخىا٦ب الخٗبحر في ظضيضة ؤق٩ا٫ ًٖ للبدض مضٖاة ٦ةَع

 الؿُاب، قايغ بضع اإلاالئٌت، هاػى) بـ:بضايت الٗغبيت البلضان ظمي٘ في عاجٗت بهىعة جغسدذ بط بها اإلاهخمحن اإلاغيضيً مً ال٨شحر

 قٗغاء بلحهم ًٞمذ الدمؿييياث مُل٘ في احؿٗذ ؤن الكٗغيت اإلاىظت َظٍ لبصذ ما زم ألاعبٗييياث، مُل٘ الٗغا١  في (البُاحي
اعو١ اإلاُٗى ٖبض وؤخمض الهبىع  ٖبض نالح: هدىَع  آزغيً مهغيحن ا قىقت،  جاػر،ٞو  بـ اإلاٗغوٝ ؾٗيض ؤخمض ٖلي ْهغ لبىان في ؤمّن

 الدًغاء وؾلمى َى٢ان ٞضوي  و٦ظل٪ ٢باوي، بي٪،وهؼاع مغصم زليل ْهغ ؾىعيا وفي الدا٫، ويىؾ٠ خاور  ليلور (ؤصوهِـ)
ا ٞلؿُحن، في ال٣اؾم صعويل،وؾميذ الجيىس ي،ومدمىص  ببغاَيم،وفي مدمض الٟيخىعر،ونالح مدمض بغػ  ٣ٞض الؿىصان في ؤمّن

اٖغ هجض الجؼاثغ
ّن
اع اؾمبلو ،ؾػضهللا الهاؾم ؤبى ،حلىاح مباعى الك مزمّو حَر  .الكٗغر  الخجضيض قٗغاء مً ،ٚو

ُ  اإلادىع .  1 . اإلاػانغة الػغبُت الههُضة في الخجضًض عخلت: ألاو

  الغاًَ الٓٝغ ْلّن  في" اإلاػانغة الػغبُت الههُضة" حٗض لم     
ً
 ظملت وحٛظيه حك٩له مد٨م وؿيج هي بل «الخ٩ىيً بؿيِ ٖمال

ٗغ ٖلى بضّن  ال ٧ان َىا ومً،(3)»ووظضاوي مٗغفي زؼيً مً به يلجج وما الكاٖغ طا٦غة ؤَمها لٗلّن  الٗىانغ مً
ّن
 مً اإلاٗانغ الك

 وحٛيحر الٗالم حٛيحر في يؿهم هدى الىظىص،ٖلى إلاٟاع٢اث مخجضصة عئيت يخًمً « ؤنبذ الظر لإلبضإ الؼمني اإلاخٛحر مىا٦بت

٨ظا،(5)» ٞيه الٟاٖل ؤلاوؿان بخٛيحر يخم الٗالم   لخجاوػ  مداولت" الحغة الههُضة"هٓم ؤنبذ َو
ً
،وجدىال   اإلاإلٝى

ً
 للبدض مؿخمغا

 خاالث مً الٗغبي الكٗغر  ؤلابضإ إلزغاط باألمل يىحي مٗنى ب٩لّن  ،والدكبضالتهميل ؾياؾت مً للدالم ؤمل بغي٤ ًٖ

يت اإلاكغوٖت،باؾم الٟىيت والاهتها٧اث الخى٨يل الحهاع،وؾياؾت . الكٗغيت الكٖغ

ػغ" قهض ل٣ض خ٣ًا     
ّو

ر الؿياس ي ؤلاخباٍ او٩ٗاؾاث مً ٖضيضا٫" الحغّو  الك
ّن
 ًٖ يبدشىن  باجىا الكٗغاء  مً ظيال ؤْهغ الظ

ظا"للىحضان/للىًَ/ للظاث" ظضيض مٟهىم ً اإلاٗانغيً الكٗغاء مً ٦بحر ٖضص ؤمام ال٨ٟغر  الٟغاٙ لؿضّن  الباب ٞخذ ما ،َو  ممَّ
 مجها ،والتي الىٟؿيت خاظتهم ٞحها وظضوا ٖضيضة بيتؤص جياعاث بلى الاهًمام زال٫ مً زانت، وألاصب ٖامت الش٣اٞت في يكخٛلىن 

غ والبضيل خيجها، الٗهغ خضازت جمشل ٧اهذ بط الغوماوؿيت  مً هٟؿه في ٖما الكاٖغ ٞيٗبر «و٢تها، ألاصبيت الؿاخت ٖلى لهم اإلاخٞى
 ما جه٣ل التي اللٛت ٖلى مٗخمضا ،يمشله ٖام بوؿاوي مى٠٢ ًٖ ؤم هٟؿه خاالث مً خالت ًٖ الخٗبحر ٧ان ؾىاء صازلي نغإ

 والاظخماعي الؿياس ي الىي٘ َيمىت وؾِ مكٟغا ال٣اعت  بلى ويهل الكٗغاء، ٢غاثذ جيكٍغ ما زال٫ مً( 6) »بضازله

مذ التي الؿي٩ىلىظيت اإلاخضَىع،والى٨باث
ّن
.  ما ٞترة في اإلاٗانغ الكٗغر  ؤلابضإ بمهحر جد٨
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 ٞيه جماعؽ م٩ان زحر ألاصبيت الهالىهاث ٩ٞاهذ اإلاًٗلت، َظٍ مً يسغظه مسغط ًٖ يبدض الٗغبي اإلابضٕ ظٗل ألامغ َظا     
ها ٦ما خغيت، ب٩ل ؤلابضإ ٣َىؽ ٠ ال ؤجّن

ّن
 يمغع  بط اإلادليت، الصح٠ ؤٖمضة صازل مجاهيت ٢غاءة  للمبضٕ ج٣ضم وهي ال٣ليل بالّن  ج٩ل

اٖغ
ّن
 بلى الجىىح اإلايل «َظا ًٖ ٞىخج،زٝى صون   الش٣اٞيت الخإؾيـ،واإلاؿاَمت ًٖ لىٟؿه يبدض مكٟغا زُابا زاللها مً الك

ها ألامت ٞيه جٓهغ الٟني الُٗاء مً ظضيض هٕى زل٤  زمغة بالّن  اإلاخجضص الٟني الُٗاء َظا وما)...( وخغيتها وكاَها حؿخٗيض بضؤث ؤجّن
ٌ بلى جميل صازليت هٟؿيت لىىإػ الكاٖغ،وجغظمت يدياَا التي باإلاٗاهاة اإلاغيغ،والبىح الىا٢٘ ٖلى والخمغص الشىعة، زماع مً  الٞغ

اٖغ ٢ضمها التي الخطحياث ٧اهذ ل٣ض،(7) »اإلاخجضص الُٗاء بلى وجىتٕز
ّن
 ٚاليا،ومً زمىا ٧لٟخه ماييت ػمىيت ٣ٖىص زال٫ الٗغبي الك

ى ؤن الًغوعر 
َع
يت،ولهظا بإماهت الٗغبي والخاعيش للىا٢٘ الىٟؿيت مكاَضٍ و٢اج٘ يى٣ل ختى مدايًضا قٍٗغ يب٣  «هجض ومىيٖى

. الكٗغر  مخسيله في ج٩ىن  ؤن يجب ال٦ما هي ٦ما( 8) »ٖهٍغ وقاون مجخمٗه خياة بةبغاػ مُالب ألاصيب

ٗغ ٦خابت جخجلى بطن    
ّن
 مً اإلاجخم٘ مى٠٢ ٖايكذ التي ؤلابضاٖيت  الىماطط مً الٗضيض خاالث زال٫ مً اإلاٗانغ الٗغبي الك

ا ٢ًيت ًٖ ٖبّنرث ببضاٖها،ؤو ٨ظا الخٗلي٤ باب مً قَٗغ  وا٢ٗه جبريغ في ويجى٫  يهى٫  اإلاٗانغ الٗغبي الكاٖغ ٧ان والخإويل،َو

 وفي،(9)»وؤلاخؿاؽ الديا٫ بؿالح والٗالم الظاث الخخىاء « اإلاُاٝ به لييخهي والش٣افي والضيني الؿياس ي،والاظخماعي الخٟؿحر بحن
 ًٖ ألامحن الخٗبحر مكاَض  زال٫ مً اإلاغيغ، الىا٢٘ نىع  جدليل يماعؾان ظىب بلى ظىبا وهٓمه اإلاٗانغ الكاٖغ ٧ان الهضص َظا

ظا  الىا٢٘ طل٪ ٖىالم  ٦مكغوٕ بباهت ؤ٦ثر ٖىالم هدى لإلهُال١( 10) »الؿياصة له ج٩ىن  «بإن اإلاد٪ ٖلى الٗغبي الكٗغ ماظٗل َو
. زام هٕى مً بظىاؾيا زُابا يدمل زام َغاػ مً م٣اومت،وجمغص

ػغ مكهىم -1.1
ّو

:  الحغّو  الك

ه الحغّن  الكٗغ حٗغي٠ خى٫  "اإلاالئٌت هاػى" الىا٢ضة ج٣ى٫      
ّن
ُ  له لِـ واخض قُغ طو قػغ): بإه  ًخؿحر ؤن ًصح وبهما زابذ َى

ٌىن  قُغ بلى قُغ مً الخكػُالث غضص  في الىػن ٞإؾاؽ"  ٢اثلت هاػ٥ جخاب٘ زم ،(قُه ًخدٌم غغوض ي ناهىن  وقو الخؿُحر هظا ٍو
 ألاقُغ ؤَىا٫ ؤو الخٟٗيالث ٖضص جىىي٘ في الحغيت ؤن لح٨ما لهظا الىاضح البؿيِ واإلاٗنى الخٟٗيلت وخضة ٖلى ي٣ىم ؤهه الحغّن  الكٗغ
  اإلا٨غعة الىاخضة الخٟٗيلت طر البدغ مً الكاٖغ ٞيىٓم  الدكابه جمام مدكابهت ألاؾُغ في الخٟٗيالث ج٩ىن  ؤن بضءا حكتٍر

ً
 ؤقُغا

:  اليؿ٤ َظا ٖلى ججغر 

 قاغالجً     قاغالجً    قاغالجً    قاغالجً"

 قاغالجً    قاغالجً

     قاغالجً    قاغالجً    اغالجًف

   قاغالجً

 قاغالجً    قاغالجً    قاغالجً

 ( 11)" قاغالجً    قاغالجً

ػغ) ؤرْذ  الجضيض الك٩ل بنّن        
ّو

 ال٣هيضة قٗغاء ؤنّن  اإلاٗغوٞت،٦ما للبدىع  اإلاىؾي٣ى التزام صون  الخٟٗيلت وخضة ٖلى ي٣ىم( الحغّو  الك
ىا ٖىض الاهٟٗاليت للحاالث او٩ٗاؾا ج٩ىن  ؤن ييبػي الكٗغ مىؾي٣ى ؤنّن  يغون الحغة ، الكٗغ َبيٗت لىا جخطح الكاٖغ،َو  ٞهى الحغّن
٤ يجغر  قٗغ  الىاخضة ال٣اٞيت مً والخدغع  ، الك٩ل خيض مً بالّن  ٖجها يسغط وال بها، ويلتزم ، الٗغبيت لل٣هيضة الٗغوييت ال٣ىاٖض ٞو
 ييسج ؤن الكاٖغ ؤعاص ٚحر،ٞةطا ليـ الداعجي الك٩ل في ازخالٝ م٘ جتزاب والخٟٗيلت مىظىص الٗغوض ي ٞالىػن ألاخيان، ؤٚلب في

 بلى مُلٗها مً وجٟٗيالجه البدغ بهظا ٢هيضجه في يلتزم ؤن ٖليه اؾخىظب مشال"  الغمل"  بدغ ولي٨ً مٗحن بدغ ٖلى ما ٢هيضة
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 ال٣اٞيت ْهىع  مً يمى٘ ال ألامغ ٧ان وبن  اإلاىخضة وال٣اٞيت الخ٣ليضر البيذ بىٓام الخ٣يض ٖضم ؾىي  الحغيت مً له وليـ مىتهاَا

. الكٗىعيت الض٣ٞت واهتهاء اإلاىؾي٣يت الىٛمت ج٣خًيه ما خؿب آلزغ خحن مً وازخٟائها

ما     
ّن
 بالؿُغ الكٗغر  الكُغ حؿميت ًٖ وؿخٛني ؤن الى٣اص بٌٗ عؤي و٢ض ال٣هيضة، ٖليه جبنى الظر ألاؾاؽ َى الكُغ وبه

 الكُغ يخ٩ىن  ٣ٞض ، ؤيًا ٖىضٍ الكٗىعر الض٤ٞ خؿب وطل٪ الىاخض الكُغ في الخٟٗيالث صٖض ازخياع خغيت وللكاٖغ الكٗغر،

 بطا نٛحرة جٟٗيالث زماوي بلى يهل و٢ض ،"ومؿخكػلً مكاغلحن"٦ـ ٦بحرة جٟٗيالث ؾذ بلى ؤ٢هاٍ في يهل و٢ض ، واخضة جٟٗيلت مً
 ٖضص يدضص لم الى٣اص مً ٦شحرا ؤن ،ٚحر"وقاغلً قػىلً "٦ـ نٛحرة جٟٗيالث زماوي مً يخ٩ىن  الكاٖغ اؾخسضمه الظر البدغ ٧ان

٣ا"  ؤؾلٟىا ٦ما جدضيضَا في هٟؿه للكاٖغ الحغيت جغ٦ذ وبهما ، الىاخض الكُغ في الخٟٗيالث  والخمىظاث الض٣ٞاث، لخىٕى ٞو
ا"اإلاٗيىت الكٗىعيت خالتها في هٟؿه بها جمىط التي اإلاىؾي٣يت  ال٣اٞيت: "ؤنّن  بلى" بؾماغُل ًًالض غؼ"الىا٢ض ٞيكغ ال٣اٞيت خيض مً ،ؤمّن

 نٗىبت ٧اهذ َىا ومً ؤلاي٣اٖيت، الىاخيت مً الؿُغ لهظا جهايت ؤوؿب هي الكٗغر  للؿُغ مىؾي٣يت جهايت هي الجضيض الكٗغ في

 جهايت رجيخه التي ال٩لماث ٢اثمت في ٖجها يبدض ال الجضيض الكٗغ في ٞهي)...(  ٦ظل٪ الٟىيت ٢يمتها و٧اهذ الجضيض الكٗغ في ال٣اٞيت
ٛت، ٧لماث ٧لّن  بحن مً  ما  ٧لمت هي وبهما واخضة،

ّن
 ال٩لمت هي الكٗغر،ألجها للؿُغ واإلاىؾي٣ي اإلاٗىىر  الؿيا٢ان يؿخضٖحها الل

( 12).ٖىضَا للى٢ٝى الىٟـ جغجاح جهايت الؿُغ لظل٪ جً٘ التي الىخيضة

 ٖلى مجها واإلاؼصوظت الخٟٗيالث اإلاٟغصة الدليليت البدىع  اؾخسضام يم٨ىه الحغ، الكٗغ ٢هيضة ي٨خب الظر الكاٖغ ؤنّن  وم٘     
ا اؾخسضامها يم٨ً التي البدىع  ؤًٞل هي الخٟٗيالث الهاٞيت البدىع  ؤنّن  بالّن  ؾىاء خض خماصَا الحغّن  الكٗغ ٦خابت في وؤيؿَغ  اٖل
 ال٣هيضة في بدغ مً زغؤ٥ بحن يجم٘ ؤو الٗغوييت، ألازُاء مؼال٤ في الكاٖغ ي٣٘ ال ختى بإزغي  ممؼوظت ٚحر مٟغصة جٟٗيلت ٖلى

ا الىاخضة ا يخإل٠ التي هي الخٟٗيالث ناٞيت البدىع  ؤمّن  والغظؼ والهؼط وال٩امل ٧الغمل مغاث ؾذ واخضة جٟٗيلت ج٨غاع مً قَُغ

ظا ،"مكاغلتن مكاغلتن" الىاٞغ مجؼوء البدىع  جل٪ يمً يضزل ٦ما واإلاخضاع٥، واإلاخ٣اعب " اإلاالئٌت هاػى" الكاٖغة ظٗل ما َو
 واإلاجؼوء الىافي يجم٘ ؤهه ٚغابت مً ٞيه ما و٧ل الالتزام ٧ل بها ملتزما الٗغبي الٗغوى ٢ىاٖض ٖلى ظاء الحغّن  الكٗغ نّن بإ ج٣غع 

مىما ظميٗها، واإلاجهى٥ واإلاكُىع  يت جإؾيـ هدى خ٣ي٣يت اهُال١ ه٣ُت اإلاٗانغة ال٣هيضة ؤنبدذ ٖو  ؤلابضاعي الىو قٖغ
  ؤمًضا ؤلابضاٖيت الظا٦غة ٖلى مؿيُغا ٧ان لظرالٗمىصر،ا الكٗغر  للىو خ٣ي٣ي ٦مىاٞـ الحغّن 

ً
 ألاصبيت الٗهىع  في زانت َىيال

يت ًٖ يبدض بضؤ بطْذ  اإلااييت، ٘ ٩ٞان وظىصٍ َىيخه،وقٖغ
ّن
 الهىيت الؾخٗاصة الىخيضة الىؾيلت «َى حٛيحر بلى اإلاكغوٕ الخُل

ظا(13)»  ؤظل مً ؤخاَذ التي الٓغوٝ ٧لّن  ٖاب،ومداعبتالو ٧لّن  جسُي بلى اإلاٗانغ الكٗغر  ؤلابضإ بنغاع مً ػاص ٢ض ألامغ ،َو
 اإلاخُٗل الٗغبي للمخل٣ي الكٗىعيت ججغبخه آلاَاث،وه٣ل مسخل٠ ًٖ لل٨ك٠ جمغ٦ؼ الظر الكٗغر  وظىصٍ،وب٨ياهه مً الخ٣ليل

 .الكٗغر  للجضيض

ػغ ةوكإ -2.1
ّو

ٍالُت الحغّو  الك اصة وبق :    الٍغ

ة ٖغبيتا٫ ال٣هيضة ل٨خابت الٗغبي اإلابضٕ ازخياع بنّن       بخه يٗني الحغّن  اإلاجخم٘ صازل ٞاٖلت مىظىصة،٦ظاث طاجه ج٩ىن  ؤن في ٚع
  ال٨خابت لخهبذ الٗغبي

ً
ا ًٖ  التي الكٗغيت ومًاميىه ال٣ضيم، للىو ال٨ٟغيت الخبٗيت ؤق٩ا٫ ٧لّن  مً الدالم،والخدغع  مً هى

 اإلاًاٝ الظاث بلى اإلاًاٞت لظاثا مً واهخ٣ا٫ زغوط«  مؿإلت الخٟٗيلت ل٣هيضة الجضيض الىٓم ويهبذ الؼمً، ججاوػَا
ظا(14)»بلحها  حكغّنٕ التي ؤلابضاٖيت ال٨خابت َغي٤ ًٖ الٗمىصر الكٗغر  للىٓم ؤلابضاعي الدالم صاثغة جىؾي٘ في يؿاَم ما ،َو

ضّن  الظر بالىجاح مىيذ ٢ض والٟغّن  ال٨غّن  مداوالث ٩ٞاهذ لىظىصٍ،  في الخىاظض له يًمً جضعييي بك٩ل باإلبضإ اإلاخل٣ي ٖال٢ت َو

. عؾميا ألاصبي ؤلابضإ ؾاخت

ٗغ ؤزبذ ل٣ض خ٣ًا  
ّن
 «:٢اثال طل٪ بلى" غبىص قلخاؽ"يكحر بط م1945 ٖام الشاهيت الٗاإلايت الحغب زمىص بٗض وظىصٍ الحغّن  الك

 الهضام اخخضم خحن( م1947/م1946:)ٖامي بحن وبالخدضيض (15) »الخٟٗيلت قٗغ مً الجضيـضة للمداوالث ممهضة الٓغوٝ ٧اهذ ل٣ض



 2016 ؤؾؿُـ  | غامغ عيا. ص  -غغبي الحضًث واإلاػانغالكػغ اُ |ؾلؿلت اإلادايغاث الػلمُت 

 

 

ت   71  2016© حمُؼ الحهىم مدكىظت إلاغيؼ حُل البدث الػلمي     -جسلي بصاعة اإلاغيؼ مؿاولُتها غً ؤي اهتهاى لحهىم اإلالٌُت الكٌٍغ

 

اب قايغ بضع" الٗغاقي الكاٖغ بحن ُّو اٖغة ،"الؿ
ّن
عي بط ،"اإلاالئٌت هاػى" الٗغا٢يت والك  ٢بل الحغ الكٗغ هٓم في الغياصة مجها ٧ل يضّن

 بل الٗغا١، ومً الٗغا١، في م1947 ؾىت الحغ الكٗغ بضايت ٧اهذ «اإلاٗانغ الكٗغ ٢ًايا ٦خابها في اإلاالئٌت هاػى ج٣ى٫  خيض آلازغ،
ً ٚمغث ختى الحغ٦ت َظٍ ػخٟذ هٟؿها، بٛضاص مً ه الٗغبي الَى

ّن
م زم ،(16) »و٧اصث ٧ل

ّن
 و٧اهذ «:٢اثلت نضاعتها ًٖ ؤزغي  مغة جخ٩ل

 الكػغ نًاًا)٦خابها مً طاتها الهٟدت َامل في ؤلاقاعة جىانل ،زم(17) »ال٩ىلحرا اإلاٗىىهت ٢هيضحي جيكغ الىػن خغة ٢هيضة ؤو٫ 

٫  في الهاصع ٖضصَا في الٗغوبت مجلت ٞيكغتها بحروث بلى ،وؤعؾلتها1947-10-27 يىم اهٓمُخه «ل٣ض الهضص َظا في ٢اثلت( اإلاػانغ  ؤوّن
 »صاَمها الظر ال٩ىلحرا وباء زال٫ الك٣ي٣ت مهغ هدى مكاٖغر  بها ؤنىع  ال٣هيضة جل٪ ٦خبذ ،و٦ىذ1947 ألاو٫  ٧اهىن 

حها اإلاخضاع٥ الىػن مً ،وال٣هيضة(18) :   ج٣ى٫  ٞو

ُلُه  ؾًٌ 
ّو
 الل

ِـر    نضي ونؼِر  بلى ؤن
ْس

اث
ّو
 ألاه

، غمو في   الظلمتِر
َح

، جدذ   غلى الهمذِر
ْس

 ألامىاث

،  حػلى،وجًُغبُه  نغزاثٌم

 
نٌم ، خؼْس  ًلتهبُه  ًخضقوُه

ؼَح  
َح
ل
َح
غُه  َ جْس

َح
               الك

ِـر      
نْس ى ؤِر ؼِر  بلِر

ْس
ن ى وَح

َح
ُ

ُه
  ز

ْس
حن اقِر

َح
                    اإلا

ذِر  فيِر        مْس ، نَح غِر
جْس

َح
، الك

ْس
خ   عيبَح  ؤهظغْس  ؤ ِر

ْس
. البايحن

       
ُه
، غكغة ا ؤمىاثٍر

َح
          غكغوه

، ال       وِر
دْس

ُه
  ج

ْس
خ    للبايُىا ؤ ِر

     اإلاؿٌحن الُكل نىث اؾمؼْس       

ى   
َح
ى، ، مىح

َح
  الػضصُه  ياعَح  مىح

ى   
َح
ى ، مىح

َح
 ؾضُه  ًبوَح  لمْس  ، مىح

    
ُه

    ُه  اإلاىث   ؤإلاىث
ْس

   اإلاىث

ى
ُه
  حكٌ

ُه
ت ى البكٍغ

ُه
  ًغجٌبُه  ما حكٌ

ْس
 اإلاىث

ا  الٌىلحرَح

( 19) »ءْس ألاقال مؼ الغغب يهل في

 هاػى" الكاٖغة لضي وجهميم وعي ٖلى يض٫ ؤهه بالّن  الكٗغيت اإلاىؾي٣ى ٢ىاٖض ًٖ ٢ليال  زغوظه وعٚم الكٗغر  الىّنو ٞهظا      

ه زانت الكٗغر  الخجضيض في" اإلاالئٌت
ّن
ّـن  الٟلؿٟي الجاهب بحن الٗال٢ت ٖم٤ ًٖ ي٨ك٠ ؤه ا، في اإلاإؾاور  والح  ي٨ً ٞلم« قَٗغ

 اإلابضٖت اإلاغؤة خالت جهىيغ بلى َظا ههها يغقضها وبظل٪،(20) »هديجت ٧ان ل٣ض اليؿاثيت، ال٨خابت بها جدلىث  خليت مجغص الا٦خئاب
ة َظٍ في ال٩اجبت اإلاغؤة ج٣٘ وال٨خابت اإلاغؤة خاصزت وفي« وا٢ٗها، م٘ حٗاَٟها و للحياة الىٟؿت،وهٓغتها  مابحن اإلامخضة الٗمي٣ت الهىّن

 حٗاهحها التي والححرة وألالم الا٦خئاب ًٖ بالخٗبحر مليئت « جغاظيضيت ٢هاثض ؾىي  جيخج لم (21) »اإلا٣ٟىصة والهىيت اإلا٨دؿبت الهىيت
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ذ طل٪ وم٘،(22) »الحياة ججاٍ ٧امغؤة ٫  الظر اإلاإؾىر  الىا٢٘ الكٗغ،وجدضر ٢ى٫  في لها الخضوص التي بجغؤتها ٖٞغ  بلى ججغبتها خىّن
.  مجخمٗها ؤالم ه٣ل مٗانغ  قٗغر  هو

 الحغ الكٗغ بضاياث بإن الؿاب٤،حٗتٝر الىو مىه ه٣لىا الظر" اإلاػانغ الكػغ نًاًا"  ٦خابها م٣ضمت في اإلاالئٌت هاػى ؤنّن  يغٙ      

يه َظا ٦خابي نضع م1962 ٖام في:" ٞخ٣ى٫  م1947 ٖام ٢بل ٧اهذ  بلى ػخ٠ ومىه ، الٗغا١ مً َل٘ ٢ض الحغ الكٗغ بإن خ٨مذ ٞو

 ؾىت ، م1947 ؾىت ٢بل الٗغبي الٗالم في هٓم ٢ض خغا قٗغا َىا٥ ؤن ؤصعر  الح٨م َظا ٢غعث يىم ؤ٦ً ولم الٗغبي الىًَ ؤ٢ُاع
 ؾىت مىظ وال٨خب ألاصبيت اإلاجالث في ْهغث ٢ض مٗضوصة خغة ٢هاثض َىا٥ بإن طل٪ بٗض ٞىظئذ زم( 23)،" الٌىلحرا"  ل٣هيضة هٓمي

ى ،م1932 خه ؤمغ َو ا مً ال٣هاثض جل٪ بٗض ؤ٢غؤ لم ل٨ني ، واإلاٗل٣حن الباخشحن ٦خاباث مً ٖٞغ  في جغص ٢ليلت ٚحر بإؾماء وبطا ، مهاصَع

ض ومدمض ،بايشحر ؤخمض غلى"اؾم مجها اإلاجا٫ َظا ـ ألاعصن، قاغغ وغغاع  بؾماغُل خؿً ومدمىص ، خضًض ؤبي قٍغ  "غىى ولَى
م حَر . الكٗغر  الىو في اإلاجضصيً الكٗغاء مً ٚو

  ٞخُغح البضاياث جل٪ هٟي ؤزغي  مغة "ةاإلاالئَ هاػى"  الٗغا٢يت الكاٖغة َغخذ و٢ض      
ً
 جل٪  ؤنّن  بظابخه زال٫ مً جبرػ ؾاالا

٣ت، ج٨ً لم البضاياث ها مٗيىت ومىانٟاث لكغوٍ جسً٘ لم ؤو مٞى  خغ٦ت بإن هد٨م ؤن وؿخُي٘ َل:"ٞخ٣ى٫   بٗض ٞيما ؾىٗٞغ

 زال٫ مً( اإلاالئٌت هاػى) بليه جىنلذ ما ؤن وبالٟٗل ،" ؟ م1923 ؾىت مهغ في ؤجها ؤو م1921ؾىت الٗغا١ في بضؤث الحغ الكٗغ
ها الحغ٦ت جل٪ بضاياث ًٖ الح٨م هٟي ظاهبها مً يا٦ض آهٟا اإلاُغوح ؾاالها ٖلى بظابتها  عؾمتها التي الكغوٍ ٖلحها جىُب٤ لم ألجّن

 لم طل٪ ٢بل ولض ما و٦إن م،1947 ٖام الحغ الكٗغ والصة في الؿب٤ بًٟل لىٟؿها هاػ٥ اخخٟٓذ َىا ألاولياث،ومً جل٪ لٟاٖليت
ا قٗغا ي٨ً ه  خغّن

ّن
 في ألامغ َظا خى٫  حٗل٤ زم ،الٟىيت البضاياث َظٍ إلاشل اإلاالئٌت هاػى اإلابضٖت خضصتها التي الحمل مضة يؿخٝى لم أله

ػغ نًاًا ٦خابها
ّو

 الؿياب قا٦غ صيىان بٛضاص في نضع «٢هيضتها ٞيه وكغث الظر الكهغ مً الشاوي الىه٠ وفي بإهه اإلاػانغ الك

يه ،"طابلت ؤػهاع" ٤ و٢ض "خبا؟ ًان هل" ٖىىاجها الغمل بدغ مً له الىػن خغة ٢هيضة ٞو
ّن
 الكٗغ مً بإجها الحاقيت في ٖلحها ٖل

ا،(24) »وال٣ىافي ألاوػان، اإلاسخل٠ :  ٢ىله جل٪ ٢هيضجه في ظاء وممّن

لْس  «    هَح
َح
حن ؿمّو

ُه
  ؟ هُاما ؤلهى الظي ح

مْس 
َح
  ؤ

ً
  ؟ ؾغاما ؤم ؟ باألماوي حىىها

  ؟ الحبُّم  ًٌىن  ما
ً
خا ىْس

َح
  ؟ وابدؿاما ه

  ؤم
َح
كىم

ُه
غَّزي  ألايلؼِر  ز   بطا ، الحَح

َح
  الخالقي خان

ُىِىا بحن   ، غَح
ُه

  ، قإَغنذ
ً
  باقدُاقي قغاعا

  ؟ ما بطا ، حؿهُني لِـ ؾماءٍر  غً

ها   حئتُه
ً
  ، مؿدؿهُا

ّو
. (25) »ؤواما بال

ليه خب ما ؤو٫  َى َظا همىطظه ؤن ٖلى يهغ الؿياب ْلّن  «ٖو
ُ
 بل)...(  هاػ٥ بسُى يخإزغوا لم قٗغاءا٫ وؤن الحغ، الكٗغ في ٦

  بلى ؾُغ مً الخٟٗيالث ٖضص في ازخالٝ مً ؤ٦ثر َى" الؿُاب" ٖىض الحغّن  الكٗغ ؤنّن  ٖلى،(26)»بسُاٍ جإزغوا
ّن
 الشىعة ٧اهذ آزغ،وبال

 بضع" ٖىض الحغّن  ٖغالل بنّن  الؿُغ، بلى البيذ ومً الخٟٗيلت بلى البدغ مً الاهخ٣ا٫ في جخمشل ٖغوييت زىعة ال٣ضيمت اإلا٣اييـ ٖلى

 به، ال٨خابت والاظخماٖيىن  الؿياؾيىن  الكٗغاء اٖخاص الظر الكٗغر  الىٕى ليسح٤ ظاء ظضيض وا٢عي ٞني بىاء" الؿُاب قايغ
 الخٟٗيلت ٖلى ي٣ىم مخماؾ٪ بىاء واإلاًمىن،ٞهي الك٩ل خيض مً ال٣ضيمت ال٣هيضة ًٖ جسخل٠ الحغة ال٣هيضة ؤن طل٪ ومٗنى
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ظا الًٗىيت، الىخضة ؤؾاؾه ٞىيا بىاًءا لدك٩ل مخٗاليت وجىمى ٖىانٍغ ٞيه جخ٩امل هٓام بجها البيذ، اؾخ٣الليت ال  امخضاص البىاء َو

 . اظخماٖيت ؤو ؾياؾيت وزي٣ت ليـ ألهه واإلاباقغة الدُابيت ًٖ بٗيض ل٨ىه بالحياة مغجبِ قٗغ ٞهى وا٢عي، إلاًمىن 

اء باَخمام جدٓيا لم ال٣هيضجحن ٧لخا ؤنّن  بلى "اإلاالئٌت هاػى" الكاٖغة نغاخت حكحر الهضص َظا وفي    مًذ «وؤهه ال٣غّن

ال١ ٖلى خغا قٗغا الصح٠ زاللهما جيكغ لم نامخخان ؾيخان  م1949 ؾىت ني٠ في  "وعماص قظاًا" صيىاجها نضع ؤن بلى( 27)»ؤلَا

 ؾازغيً ؾازُحن اإلاٗل٣حن مً ٦شحر و٧ان)...(  الٗغا١ صح٠ في قضيضة ضجت قهض ختى يٓهغ الضيىان َظا ٧اص وما «: ٞخ٣ى٫ 

 مالث٨ت" صيىان نضع « َظا صيىاجها ْهىع  مً واخض ٖام وبٗض ؤهه ":زلُل ببغاهُم"يغي  بيىما ،(28)»بالٟكل ٧لها للضٖىة يخيبئىن 

اب لٗبض" وقياَحن  م٘ جخًاٞغ التي الٗىامل َظٍ يىء وفي (29)»الٗغوض ي ال٣الب مً مٟٗاة ٢هاثض آلازغ َى ليًم البياوي الَى
ى مهم آزغ ٖامل )...(  الجضيضة ألا٩ٞاع لخ٣بل مهيإ وظٗلخه الٗغبي، اإلاجخم٘ قملذ التي والش٣اٞيت الاظخماٖيت الخدىالث «َو

. (30) »الجضيضة ال٣هيضة جغسدذ

ت الخكػُلت نهُضة  3 .1 : الجـــــؼائٍغ

 في بغػث ؤزغي  ظضيضة ه٣لت ٖٝغ  ٣ٞض بدًخا، ج٣ليضًيا مىًدا وؤٖالمه ؤَياٞه ب٩لّن  الحضيض الجؼاثغر  الكٗغ هحى ؤن بٗض 
تها التي الٗغبيت الخجضيض بدغ٦ت مخإزًغا والك٩ل اإلاًامحن مؿخىي  ٖلى الخجضيض  الٗاإلايت الحغب  جهايت مىظ الٗغبيت ال٣هيضة ٖٞغ
يت ٢ٟؼة بمشابت( الحغّو  الكػغ)الخٟٗيلت ٢هيضة ْهىع  ٢اَبت،٩ٞان الٗغبيت ألامت لها مغث التي اإلاأس ي حٗضص الشاهيت،و  لىو٫ هٖى

ما َظا لٓهىع  الجاصة الح٣ي٣يت البضايت"٩ٞاهذ اإلاٗانغ الجؼاثغر  الكٗغر 
ّن
 في الحغّن  الكٗغ مً هو ؤو٫  ْهىع  م٘ بضؤ الاججاٍ،به

ى الصحاٞت  وكغث و٢ض ،(31)"1955 ماعؽ 23 بخاعيش البهاثغ ظغيضة في اإلايكىعة هللا ؾٗض ال٣اؾم ألبي َغي٣ي ٢هيضة الىَىيت،َو
ليه(313) ع٢م  ٖضصَا في البهاثغ ظغيضة ٝر م1955 ؾىت ال٣هيضة َظٍ  صيىان في اإلاىز٤ ال٣هيضة َظٍ مً اإلا٣ُ٘ َظا وؿى١  ،ٖو

: ٞحها هللا ؾػض الهاؾم ؤبى ي٣ى٫  ،خيض(ألازًغ الؼمً)

 ًاعقُهي

 مغوقي غً الجلمني

هي ازترث قهض  ! ٍَغ

هي  ٍغ  ًالحُاة َو

ُ  ألاهضاف قائَ  الؿماث مجهى

 الىًاُ وخص ي الخُاع غانل 

 الخُاُ غغبُض هاثألا نازب 

 حؿبُل حغاخاث ماقُه ًل 

ٍاوي  وظالم  ُ  وق  ووخى

 يُُىف جتراءي

 خخىف مً 

هي في   ٍَغ
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 (32)...ًاعقُهي

 اإلاٗانغ الجؼاثغر  الكٗغر  الىو بٗض في هللا ؾٗض الكاٖغ ههج هٟـ ههج ٢ض( زماع الهاؾم ؤبى) الكاٖغ هجض ٦ما 
اعيٌ مؿخىي  ٖلى الخجضيض خغ٦ت ليىا٦ب  الى٣لت َظٍ يىا٦ب ختى للمخل٣ي ظضيض هٟـ ج٣ضيم ؤظل مً وال٣ىافي وألابدغ ألٖا

يت  حٗبر( للهغار خالت) بٗىىان ٢هيضجه ٩ٞاهذ وحص يء، حكٓي مً البكغيت الىٟـ ماحٗاهيه زانت الجؼاثغ الكٗغر  للىو الىٖى

: ٞي٣ى٫  البكغيت للىٟـ الٗمي٣ت آلاالم جل٪ ًٖ

  وإلاا
ُه

و قىم  جًاءلذ  الٍُغ

   اهُالم نصو الحلم، وؾاصعوي 

 
ُه

   ..!الجىىن  خضَّز  والمؿذ

 
ُه

مذ   البدغ، في جىهّو
ً
ـ مىكغحا

ّو
   للخىك

 
ً
   ؟..للظىىن  مىػغحا

  قُه، ؤعي 
ً
   ..لهمىمي مدؿػا

، ومإوي     ..الازخىام مً هغوبٍر

   ..!البدغ ولٌىه

ا
َّز
  إلا

ُه
   قُه جمايهذ

   قغههت بلى اؾخداُ

   ..!جًُو.. جًُو

   ..مدغنت صمػت وؤقغػوي

   ..عجحن خ ملخهى غلى

و بهاًا  (33)  ..!ؾٍغ

٨ظا      ػغي  الىو ٢ضم َو
ّو

ذ التي الىثر ٢هيضة ًٖ خيت نىعة الجؼائغي  الك  الح٣ي٣ت البضاياث في زانت جاعيسًيا جظبظًبا ٖٞغ
،٣ٞض

ّن
ا الىو َظا ق٩ل لها ًٖ ٌ مً هى ،وم٘ الكٗغ ٦خبىا الظيً اإلابضٖحن ظمي٘ مً ها٫ الظر والتهميل الٞغ  ب٣يذ طل٪ الحغّن

ا نمذ في ةالضٖى ا مشل مشلها وؤلابضاعي الى٣ض اٖتراٞها اٞخ٨ذ ختى جضعيجيًّ  جاؾـ عاخذ التي الكٗغيت الىماطط مً ٚحَر
 جإؾيـ ؤظل مً الٗغبي للكاٖغ َضٝ زحر الكٗغيت والخجغبت الخدضر ٧ان الٗمىصر،و٢ض الىٓم ٖالم في الكٗغر  لىظىصَا

 .اإلاساى الٟترة جل٪ في الكٗغر  وظىصٍ

 هخج مالم وا٢٘ مً الكاٖغ يٗاهيه ما  خى٫  او٩ٗاؾا بىنٟها الٗغبي اإلابضٕ ججغبت نىعث التي الىٟؿيت الضواٞ٘ ظاءث اؤزحًر  زم      
 الُٗاء مً ظضيض قٗغر   هٕى زل٤ بلى الجىىح َظا ًٖ ٞىخج الٗغبي، ٖاإلاىا في الاؾخٗماع زل٣ه الظر واإلااصر الغوحي، ال٨بذ ًٖ
ها ألامت ٞيه جٓهغ الٟني  يدياَا التي باإلاٗاهاة والبىح اإلاغيغ، الىا٢٘ ٖلى والخمغص الشىعة، زال٫ مً وخغيتها وكاَها ؾخٗيضث بضؤث ؤجّن

 جهايت ختى الؿخيىياث ٞترة خٟلذ و٢ض واإلاىث  والًيإ واإلاضيىت والؿياؾت والحىحن واإلاغؤة، والحبّن  الشىعة صاثغة في الكاٖغ،
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 ظاءث طل٪ وم٘ ؤلابضإ، سجل في صوهذ التي الخٟٗيلت ل٣هيضة الكٗغيت ألاؾماء مً بال٨شحر الٗكغيً ال٣غن  مً الدؿٗييياث

ه لم(  34) » ز٣اٞت ٖلى ظضيض و٦دضر لٛىر  ٦ُاعت  «الخٟٗيلت ٢هيضة اٖغ يٗٞغ
ّن
. ٢بل مً الٗغبي الك

ة الٗغبيت ال٣هيضة ببضإ في الٟترة جل٪ في الجضيض ؤنّن  ،ٚحر مٛايغا ؤصبيا مكهضا بظل٪ ٞسلٟذ        ًٖ للخٗبحر مٗٓمه ولىط َى الحغّن

غي٣ت «ببضاٖه وجترظم اإلابضٕ َىيت جبرػ قٗغيت بلٛت وظضاجها الكاٖغة الىٟـ ؤ٢اهيم  خهيلت ألجها( 35) »ؤخاؾيؿه في وختى ج٨ٟحٍر َو
 ؤلابضإ مٗها بضؤ الحضازت،والتي مىظت اإلابضٖحن ؤٚلبيت ،وع٧ىب الحغة ال٣هيضة قيٕى الاظخماعي،وبٗض للخاعيش وهخاط اظخماٖيت

 ججيض قاٖغة طاث ؤنبدذ الٗغبي،خيض الى٣ض جى٢٘ ؤ٤ٞ زاللها مً اإلابضٖحن مً الٗضيض ،٦ؿغ ظضيضة قٗغيت مغخلت ٖانغالم
 ٞغى وبالخاليالٗمىصر، الٗغبي الكٗغ ،ًٖ(36)»واإلاٗىىر  اإلاىؾي٣ي البىاء خيض مً يسخل٠ «الظر الجضيض الكٗغر  ؤلابضإ لٛت

     .جضعيجيا اإلاٗانغ الٗغبي والى٣ض صبألا ؾاخت ٖلى الجضيض همىطظه الٗغبي اإلابضٕ

.   اإلاػانغة الػغبُت الههُضة زهائو: الشـاوي اإلادىع . 2

 الظاجيت،وألاخالم الهمىم «مسخل٠ ًٖ ٖبَّرث التي الغوماوؿيت الٗاَٟت هدى مًاميىه في الٗغبي الخٟٗيلت قٗغ جىظه ل٣ض     

غا١ بلى ،والجىىح(37)»الغوماوؿيت  ٢هاثض مٗٓم ٞجاءث والترار وألاؾاَحر الخاعيش بإزىاب اإلاىشح  خؼن ا٫ في الُبيٗت،وؤلٚا
غ والتي بالعجاثبيت، مكب٘ بٗالم ؤقبه الحغّن  الٗغبي الكٗغ  لم َظا ؤنّن  الاؾخمإ،ٚحر يدؿً مخل٤ٍل  ًٖ الضاثم بدثهم عخلت جٟؿّن
بت في قضيض جمايؼ وظىص مً يمى٘ ظا بلى قاٖغ مً ؤلابضإ مَى  ٦خابت في واخض ٧لّن  جمغّنؽ يب٫ ألاؾاؽ في يٗىص آزغ،َو

ٗغ،ومغظٗيخه
ّن
ز والتي الضيييت،/الاظخماٖيت/الش٣اٞيت الك ًّن  في َامت هاٞظة ؤلابضإ َظا ٖغبي،٩ٞان مبضٕ ٧لّن  جمحّن  الكٗغيت ال٨خابت ٞ

٨ٍغ اإلاجخم٘ مً اإلاسٟي الك٤ ،ٞهي  . وؤلابضاعي اللٛىر  الخىاػن  بخضار ؤظل مً بىيىح يبرػ ؤن يجب الظر ٞو

ا اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغر  ؤلابضإ قهض ًٗ  اإلاٗانغ، الٗغبي اإلابضٕ يٗيكها التي ألاخاؾيـ مسخل٠ لى٣ل َاًما مىب
 جم٨ىذ وخضَا الالقٗىع،وبال٨خابت باعة في اإلاهمل ؤو الؼمً مً اإلاىٟلذ خ٨م في ٧اهذ التي الهىع  مسخل٠ واؾدكغاٝ
  بها الظاث،وجخٟغص جسو وآلاما٫،والتي اإلاٗاهاة جل٪ ًٖ وال٨ك٠ والىٟؿيت الحؿيت اإلاكاَض جل٪ بْهاع مً اإلاٗانغة ال٣هيضة

 زُابا «،(الظايغة/الحلم)زىاثيت ٖلى ٢اثًما اإلاٗانغ الكٗغر  الدُاب مً يجٗل الظر ألامغ الٗمىصر الىٓم في ؤلابضاٖيت ال٨خابت
بت إة مً اإلادغعيً ولإلصعا٥ للٚغ لؿٟت(38)»الخ٣اليض َو ا١ الٗغبي بضٕالم ٖلى ؾلُاتها جماعؽ التي ال٣ُىؽ ،ٞو   للخجضيض الخىّن

لؿٟت مً يسٟيه اإلاؿخ٣بل،وما مً ٢ل٣ت مدؿاثلت مٛايغة ؤها بىاء بلى باؾخمغاع الكٗغر،والخُل٘  ومىه للحياة، ظضيضة ٚغاثبيت،ٞو

: ٧اآلحي اإلاٗانغة،وهي الحغة ال٣هيضة زهاثو بٌٗ وؿى١ 

: الؿمىى -ؤ

 لىاء وخامل ؤمخه مى٣ظ هٟؿه وظض  الظر الكاٖغ مً نىصاإلا٤ الٛمىى مً بىٕى الحضاسي الٗغبي الكٗغر  الىو جمحز
ا مً ظٗلذ مغيغة عؾالت،وججغبت خامل ؤنبذ ٞحها،ٞالكاٖغ الخجضيض ًٗ  الىو وشحذ التي الٛمىى ْاَغة ولٗل ٖجها، مضاٞ
 ثمالهؼا زانت  الحياة يل٠ ٧ان الظر اإلاجهى٫  مً والدٝى اإلاؿخ٣بل لٛمىى جلىهه ؾمت ٧اهذ اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغر 

ا زل٣ذ اإلاكاَض جل٨م ،٩ٞل الٗغبيت باألمت لح٣ذ التي والاه٨ؿاعاث
ً
ا حكىيك

َع
 بسانيت الٗغبي ؤلابضإ َب٘ ٨ٞغًيا وقخاج

ليه : ٞحها ي٣ى٫  ،والتي(غىانل) بــــــ اإلاىؾىمت ٢هيضجه مً( هللا ؾػض الهاؾم ؤبى) للكاٖغ آلاحي اإلاشا٫ وؿى١  الٛمىى،ٖو

ذ ؤزاعث  غام مىظ الٍغ

 خمهاء غىانل 

 ....................
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ًاهذ  الهىحاءْس  الػىانل و

  
ُه
ت باهْس  مدمىمَح  والهلىبْس  الجِر

  
ُه
ة غَح كاهْس  مدمّو

ّو
ُىبْس  الك

ّو
 (39)والى

 ظمي٘ حٗاوي اإلاهمىمت،والتي اإلادُمت طاجه الكاٖغ،ٞيهىع  جيخاب والدٝى الٛمىى مً خالت هجض ال٣هيضة َظٍ ٟٞي
ا ٚمىًيا ؤ٦ثر ٖىالم هدى الكٗغيت مؿحراجه عالكإ يىانل ،زم مهابه بكاٖت ٞخ٨ٗـ الىٟس ي ألالم نىع 

ً
 مً الدالم ًٖ بدش

ذ التي مدىخه ُل)٢هيضة في ٞي٣ى٫  الٗظاب، مدىت يٗيل وظٗلخه ٦ياهه قَى
ّو
(:    والجغاحْس  الل

ُل 
ّو
 حغاحْس  وخُضحي ًا الل

 
ُه
بُه  الغئي، ممؼّوم

ّو
 الهباحْس  مػظ

 صمْس  جبٌُان غُىاهُه 

  ؤوؿامهُه 
ُه

 همْس  قههاث

 مهحرْس  بال يبابه في ؤؾحرُه 

 ألاس ى.. ومسلبُه  ؤمص ي

  
ُه

 الحىىن  الؿمت ًمُذ

 (40)...قمي غلى 

 :الغمؼ زانُت -ب

اٖغ اؾخسضم      
ّن
ٗغيت ههىنه في الغمىػ  مً الٗضيض اإلاٗانغ الٗغبي الك

ّن
 وا٢ٗت بلى حكحر ههيت عؾاثل زاللها مً يمغع  ختى الك

 ووظىيت هٟؿيت خالت والكٗغيت ألاصبيت ال٣ًايا إلاسخل٠ الترمحز مؿإلت الحياة،وجب٣ى في والٟلؿٟي ال٨ٟغر  الكٗغر،و٦ياهه
 هجض الكٗغيت الغمىػ  جل٪ بظل٪،ومً مىه جهغيذ صون  للمخل٣ي للىنى٫  الغمىػ  مسخل٠ اؾخسضام اإلاٗانغ اإلابضٕ مً حؿخضعي

. بلخ...الخاعيدي،الضيني،الؿياس ي ألاؾُىعر، الغمؼ

: ألاؾُىعي الغمـــــــؼ -1

ضث التي الٗىامل ؤَمّن  ؾُىعرألا الح٩اجي اإلاىعور يك٩لّن             ألاؾُىعة اإلاٗانغة،وجمشل الحغة الٗغبيت ال٣هيضة مًامحن قيّن
 الٗغبي الكٗغ م٨ىذ التي والٟىيت الغمؼيت الىهيت اإلاغظٗياث مً ؤؾاؾيا مغظٗا اإلاىعور َظا مىاب٘ ؤَم مً واخضة بىنٟها
ي٠ ق٩ل ل٣ضوالجمالي،و اإلاًمىوي اإلاؿخىي  ٖلى الىىعي ج٣ضمه جد٣ي٤ مً اإلاٗانغ  الٗغبي  الكٗغر  الىو في ألاؾُىعة جْى

 بالُبيٗت وؤلايمان والخ٨شي٠ ؤلاؾ٣اٍ ٖلى مبييت ألاؾاَحر ٞغمؼيت « الكٗغر  الدُاب بييت صازل همىطظيت نىعة اإلاٗانغ

ا(41) »لل٩لمت السحغيت  يغوعة ةألاؾُىع  اؾخضٖاء ؤنبذ وبيداء،خيض و٦شاٞت ٖم٣ا ٖلحها الكٗغيت،وؤيٟى الخجغبت ؤٚنى ،ممّن
 ٖاإلايت ز٣اٞت امخال٥ مً اإلابضٖحن مً الٗضيض الاؾخضٖاء َظا م٨ً الحضيشت،ول٣ض الحغة ال٣هيضة َىضؾت بىاء في ؤؾاؾيت

. واؾٗت

ٗغ وظض ول٣ض      
ّن
 اإلاؿخىي  ٖلى ولخسُي،ٞىاظٗه زيباجه مً للهغوب الىخيض اإلاالط ألاؾُىعة في اإلاٗانغ الٗغبي الك

ها« الىٟس ي اث"جمشل بجّن  est intériorisé يؿدبًُ الداعجي مخخابٗت،ٞاإلاىيٕى identification بخماَياث وجدك٩ل" صازليت مىيٖى

 طاجه اإلاًُغب الضازلي ٖاإلاها اإلابضٕ زاللها مً يغي  التي الباعة بمشابت ألاؾُىعة ،لخهبذ(42)»شدو صازل شدها لييهبذ
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 جىْيٟه زال٫ مً"الىحضان/الىًَ/الظاث"َاظـ ًٖ اإلاٗانغ الكاٖغ يخدضر ٖىضما اإلاٗاهاة،زانت مً ظىّن  في اإلا٣ٟىصة
 التي اإلاسخلٟت ؤبٗاصٍ الكٗغر  لىهه ٢ىاٖا ليُٗي يخسظٍ مٗحّنن ٨ٞغر  ٦ـىمىطط الكٗغر  ههه في ؤؾُىعيت عمىػ  ؤو إلاًامحن

يٟي ؤؾلىب ؤرّن  ٞيه يعجؼ الظر الى٢ذ في اإلابضٕ لخجغبت ج٨شي٠ ألاؾُىعر الغمؼ البكغيت،ٟٞي طاجه جترظم  .آزغ جْى

مىما       -البابليت -الغوماهيت -اليىهاهيت: )للمجخمٗاث  ال٣ضيم الٗالم ؤؾاَحر ظلّن  اؾخدًاع بلى اإلاٗانغ الٗغبي اإلابضٕ لجإ ل٣ض ٖو

ىهيت  اإلاالخم ٧اهذ «،خيضوؤ٩ٞاٍع زىاٍَغ ًٖ الخٗبحر في ؾبيله وظٗلها مجها ٞجهل اإلا٣ضؾت الضيييت ال٨خب بلى ونىال( بلخ...الٟٖغ
 اإلا٣ٗى٫  البكغر،وبحن واإلاؿخىي  الدىاع١  بحن اإلاؿخمغ باإلاؼط الىاؾ٘،وجمحّنزث باإلاٗنى ؤؾاَحر متال٣ضر اليىهاهيت

عون وألاوطيؿت ؤلالياطة والالم٣ٗى٫،ٞإبُا٫ م آلهت وؤههاٝ آلهت مً يخدضّن  مل٨يت جاعيسيت ٖاثالث ؤؾالٝ طاجه الى٢ذ في هَى
 ؤؾاَحر مسخل٠ الىٟـ،بىاؾُت آَاث ًٖ الهاعر للخٗبحر اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ في ألاؾاَحر َظٍ بلى لجإ و٢ض ،(43) »وهبيلت

ٗغيت اإلا٣اَ٘ بٌٗ في مىضح َى ٦ما بًٗها ؾ٣ىا ،و٢ض"بلخ...الػغبُت/الكغغىهُت/البابلُت/الُىهاهُت:هدىَع  ال٣ضيم الٗالم
ّن
 الك

 : آلاجيت

ػغي  اإلاهُؼ -*
ّو

ُ  الك : ألاوّو

 حٗبر التي ألاؾُىعيت الغمىػ  مً الٗضيض يؿخضعي" الؼخام في ياع" ٢هيضة في" قىقت قاعوم" اإلاهغر  الكاٖغ هجض خيض     

الم الُهغ عمؼ الغي٠ ٖالم بحن ال٨بحرة مٟاع٢خه ًٖ : ي٣ى٫  والًيإ،بط والٟىاء اإلاىث عمؼ اإلاضيىت والى٣اء،ٖو

 نضًهتي

 زُاُ ؤلل لىا ًان

تي في   الظالُ واعم  جىم  وؤلل الهؿحرة نٍغ

 الٌبحرة اإلاضًىت بلى 

 جلخهي الكاعة ؤماهِىا ًاهذ

 الههىع  ٌؿٌىىن  الظًً وهاؾها

 الههىع  في وػِل هدً هًٌ ولم

 الٌبحرة مضًىتي وفي

 الؿإم مػنى ًانضًهتي غغقذ 

 الًُاع مػنى

 الهمم قىى ًانضًهتي وطنذ

( 44)الظلم مؼ ًانضًهتي وؾبذ 

 

ػغي  اإلاهُؼ -*
ّو

اوي الك
ّو
: الش

اٖغ ويؿخدًغ     
ّن
 وظ٘ ًٖ حٗبر التي ألاؾاَحر مسخل٠" بالصي في الىاؽ" الكٗغر  ههصيىا في(الهبىع  غبض نالح)اإلاهغر  الك

ُل في عخلت" ٢هيضة في ،٦ما والاظخماٖيت ال٨ٟغيت والُب٣يت اإلاٟاع٢ت مً خالت يٗيل الظر اإلاهغر، ؤلاوؿان
ّو
 ٞحها يٗبر التي" الل
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الم الٓالم يؿىصٍ خ٣ي٣ي ٖالم بحن الًيإ عخلت ًٖ  ٖالم مً الدياليت وعخلخه "صاهتي ملحمت" زال٫ مً ألاؾاَحر والحؼن،ٖو
 بدغ في يجضَا التي ال٨بحرة واإلاٟاع٢ت الٗالم طل٪ في هٟؿه اإلابضٕ ،ويخسيل(ؾدٌُـ) اإلاىحى جهغ ٖبر ألامىاث ٖالم بلى الىا٢٘

: ٞي٣ى٫  والًيإ الخيت الحضاص،بدغ

ُل 
ّو
 يمحر بال ًىكًني ًانضًهتي الل

ُلو   الهؿحر قغاش ي في الظىىن  ٍو

شهل  اا ٍو
ُه
 بالؿىاصْس  صَح الك

 الحضاصْس  بدغ في الًُاع وعخلت 

، ًهبل قدحن  ، ًهكغُه  اإلاؿاءُه وُه ( 45)الؿٍغب مدىت والظالمُه  الٍُغ

ذي الغمؼ -2  : الخاٍع

  البكغر  الخاعيش ٧ان ل٣ض     
ً
 ألاخضار ٞحها يى٨ٗـ التي واإلاغآة ومايحها الكٗىب طا٦غة»  يمشل الٗغبي،ألهه للكٗغ ٖظًبا مجهال

ىيخه اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ مىه جهل و٢ض،(46)«بيجابا ؤو ؾلبا ٞحها جازغ والتي والدُحرة ةال٨بحر والخُىعاث  ظظوعٍ،َو

 مً جاعيسيت وزي٣ت« ٚضث -الٗغبيت ٞال٣هيضة -اإلاٗانغ الٗغبي قٗغها في َامت خ٣ي٣يت م٩اهت جمشل ؤنبدذ الخاعيسيت،والتي
 ؤنّن  َىا الىاضح ومً« ومؿخ٣بله، ماييه مجها يؿخ٣ي اإلابضٕ ا٦غةط ،ٞهي(47)»ألاخضار ل٩لّن  نضي خضر،٩ٞاهذ ل٩ل جدبٗها زال٫

غوٞه الٗهغ عوح ًٖ الاهٟها٫ يؿخُي٘ لم الكٗغ  مً يغيض ما ب٩لّن  يمضٍ للكٗغ زغيا مهضًعا الخاعيش ٧ان ٞةطا (48)»الخاعيسيت ْو

ا الكٗىب حٗيكها خيت ؤؾُىعة الخاعيش َظا مً» ظٗل ػمىيت ٖال٢اث . (49)«وجخظ٦َغ

  الخاعيش يٗضُّ  ٦ما     
ً
 مً ٦شحر في بالٚيت خخميت ٧ىهه في» الكاٖغ ػمً ي٨ٗـ الكٗغر،الظر ؤلالهام مىاب٘ مً َاما مىبٗا

 الخإزحر ظضليت زال٫ ،مً(50)«م٣هضيخه يٟهم ختى الكٗغر  الىو م٘ ليىضمج ال٣اعت  ؤمام ويىخا ؤ٦ثر ؤ٣ٞا اإلاىا٠٢،ٞخذ
  بدًىعَا ي٨دؿب جىزي٣يت، يمت١ طا الكٗغر  الىو/ الٗىىان  يهبذ والخإزغ،وبظل٪

ً
  مد٨ًما صليال

ً
اًها   وبَغ

ً
 وا٢٘ ٖلى مٟدما

 في الٗامت الخاعيسيت الح٣ي٣ت بَاع في الٗغبيت الظاث ٖلى او٩ٗاؾه ومضي الحًاعر  اه٨ؿاٍع ؤو اهخهاٍع الٗغبي،وخاالث اإلاجخم٘

  الغوم خغوب في جمام ؤبي قٗغ ٧ان ٞلُاإلاا «ؤخضار، مً ٞيه وما الٗهغ نىعة زالله مً ألامت،يؿخجلي جاعيش
ً
 للهىعة مىحرا

 
ً
ظا الحىاصر، أللىان ومىضحا   الحغّن  الكٗغ يهبذ ،وبهظا(51)»الخاعيش ٖلى الٗغبي الكٗغ ًٞل َو

ً
، سجال

ً
  بوؿاهيا

ً
 للظا٦غة وخاٞٓا

.          واليؿيان الًيإ مً الخاعيسيت

،ووؿيًجا وؿ٣ا مجها ظٗل بإن زهياتهاوف الٗغبيت، ألامت جاعيش ؤخضار اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ اؾخلهم ٦ما
ً
 ببضاًٖيا بىاثًيا

 جى٢يتها خيض مً الؼمان و٢اج٘ ًٖ يبدض ًٞ الخاعيش «ٞــــ الكٗغر  الىو ييخجها التي الضالليت الٗال٢اث قب٨ت في مىضمًجا
ه  هاخيت، مً ػمًلل الاؾترظاٖيت بىيخه حٗضيل ومداولت ؤلابضاعي، الىو ؾيا١ في وطل٪،(52) »والؼمان ؤلاوؿان ومىيٖى
ر ؤزغي  هاخيت مً واؾدبا٢ه الؼمً واؾدكغاٝ ِذ

 زانت وا٢ٗها، ومإؾاويت ٢يىصَا مً الخسلو في الكاٖغة الظاث ي٣حن ًٖ ليٗبّن

 مً ج٩ىن  و٢ض بياٞت ؤو بيغاب، ؤو مٟايلت، ؤو مدا٧اة، بخالت ؤو  جظ٦غة بخالت «٧ىجها بلى الخاعيسيت ؤلاخاالث َظٍ ؤؾباب وحٗىص
 الظا٦غة في نضي وطاث َامت، جاعيسيت شدهياث ؤو ألخضار ج٩ىن  ؤن ؤلاخاالث َظٍ في ويكتٍر،(53)»طٌٍ ٚحر ؤزغ ظهاث

.    الٗغبيت

ليه ٠ ٖو
َّ
  «الكٗغيت صواويجهم في ب٨ثرة الخاعيسيت الصدهياث مً الٗضيض اإلاٗانغيً الكٗغاء  ظلّن  ْو

ً
 اإلاشل ًٖ بدشا

لى، بت ألٖا بت وعبما الٗاَٟي، الخٗىيٌ في ٚع   يدياٍ، الظر العجؼ ػمً َإةو مً َع
ً
غبا  يبضو ٢ض الظر اإلااض ي ؤخًان بلى َو
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ً
  ؤو مجيضا

ً
ر ؤن الخاعيسيت ؤلاقاعاث مً الهاثل ال٨م زال٫ مً الٗغبي الكٗغ اؾخُإ ،بط(54)»الحايغ بلى بال٣ياؽ مشاليا ِذ

 ًٖ يٗبّن
٤ وؤما٦ىه وؤػماههٌ بصدهياث الخاعيش ٢غاءة الٗغبي،وبٖاصة الكٗغ زغيُت عؾم في اإلابضٕ،ويؿاٖضٍ عئي  جدىاؾ٤ قٗغيت عئيا ٞو
 مً والاه٨ؿاع، الاهخهاع لٛت مً ٞحها بما ؤبٗاصٍ وحؿخدًغ به، جخهل خيت ببضاٖيت قٗغيت قهاصة ًٖ وج٨ك٠ الحايغ، م٘
اإلايت وبؾالميت ٖغبيت مً الخاعيسيت ؤلاقاعاث حٗضص ؤنّن  ٦ما ؤًٞل، بوؿاوي مؿخ٣بل نى٘ ؤظل  ٖلى يض٫ّن  ومٗانغة، ماييت ٖو
ضم ، اإلاٗانغ للمبضٕ الكٗغيت الحض٢ت احؿإ مضي  ؤلاوؿاهيت ؤبٗاصَا ًٖ بدثها الٟغصيت،بل الظاث ٖلى اوٛال٢ها ٖو

يٟها ٤ وحك٨يله الىا٢٘، ًٖ خيت نىعة إليٟاء الكاملت،وجْى   جٟخذ «اإلاٗانغة  ٞال٣هيضة وبهظا ، مٛايغة عئيت ٞو
ً
 وظضاهًيا محرازا

ًيا ا ومٗٞغ
ً
   .(55)»للمخل٣ي والجماليت الىظضاهيت الظا٦غة وجى٢ٔ َىع،والجم الكاٖغ بحن مكتر٧

ليه       ي٠ ٖلى الخٟٗيلت ٢هيضة ٨ٖٟذ ل٣ض ٖو  باب في والؿياؾيت مجها ألاصبيت وزانت الخاعيسيت الصدهياث مسخل٠ جْى

 مجها ،والتي(56)«قاعاواهذ اؾخلهما الترازيت الصدهياث ؤ٦ثر مً ألاصبيت الصدهياث حٗضّن » بط واإلاغاسي واإلاضاثذ، ؤلازىاهياث

ىُت الشخهُاث/،...اإلاخىبي/خؿحن َه/مُغان زليل:٦صدهيت: ألاصبُت الشخهُاث:"هجض  ؤخمض ٦صدهيت:الهىمُت الَى
ا" اإلاسخاع ٖمغ/بىخحرص ظميلت/ٖغابي يت ماصة مجها ظٗلذ ب٨شاٞت اإلاٗانغة الكٗغيت اإلاخىن  في واؾخدًاَع  مً يى٨ٗـ َامت مٗٞغ

ا ٖجها، والخٗبحر الحايغ ػمىيت بلى اإلااييت ػمىيتها مً الخاعيسيت الصدهيت ه٣ل  مؿإلت حٗضّن  ما٥، الكٗغر  ؤلاهجاػ زاللها  َمًّ
ل اإلاٗانغيً،٣ٞض الكٗغاء مً الٗضيض لضي جاعيسًيا

َّ
يا حسجيال حسجيلها»  ق٩  لىا٢ٗه وبؾ٣اَاث صالالث ببراٖت خملها بل خٞغ

  بوؿاهًيا بًٗضا نغةاإلاٗا الكٗغيت الخجغبت ٖلى بظل٪ وؤيٟى،(57)«اإلاٗانغ
ً
 الخاعيسيت،والتي للىهىم ظضيضة صاللت إلهخاط قامال

ا وؿى١  الٗغبي،وؤخضازه، الخاعيش وؤبُا٫ بصدهياث اؾخٗاهذ ًً : آلاجيت الكٗغيت اإلا٣اَ٘ في مجها بٗ

ػغي  اإلاهُؼ -*
ّو

ُ  الك : ألاوّو

 َٝغ مً بلحها حٗغيذ التي الكغؾت هجمتوا٫ الٗغبيت ألامت مٗاهاة نىعة"الهبىع  غبض نالح"اإلاهغر  الكاٖغ يؿخدًغ      

 الخخاع ج٩الب مكاَض ٞحها يهىع  (-بالصي في الىاؽ)صيىاهه مً "-الخخاع  جم"٢هيضجه في الخخاع بهجمت بلحها عمؼ الحلٟاء،والتي

: آلان،ٞي٣ى٫  ٖلحها اإلاكيىت وهجمتهم الٛغب ٢ضيما،وج٩الب الٗغبيت ألامت ٖلى

 الخخاع  جم

ىْس  امَح و مضًيخا وعَح  بالضماع ةالػٍغ

، يخائبىا عحػذ
ً
 النهاعْس  خمي ونض ممؼنت

، الغاًت   والجغحى،وناقلت الؿىصاءُه
ْس

 مىاث

 والاهٌؿاع الضماع ػخل

 (58)الخخاعْس   جم ! وابلضحي

ػغي  اإلاهُؼ -*
ّو

: الشاوي الك

جها" اإلاالئٌت هاػى" الٗغا٢يت الكاٖغة حكيض الكٗغر  اإلا٣ُ٘ َظا في         14 وزىعة ياؾخهوؽ بجمهىعيخه وجخٛنى الٗغا١ بَى

: ٞحها ج٣ى٫  بط" الػغانُت للجمهىعٍت جدُت"بٗىىان ٢هيضة في الٗغاقي البٗض خؼب هدى ؤلايجابيت وهٓغتها م1958جمىػ 

 زلجُت وؿائم بلمـ جمىػ  قغخت

 بالجمهىعٍت قغخخىا



 2016 ؤؾؿُـ  | غامغ عيا. ص  -غغبي الحضًث واإلاػانغالكػغ اُ |ؾلؿلت اإلادايغاث الػلمُت 

 

 

ت   80  2016© حمُؼ الحهىم مدكىظت إلاغيؼ حُل البدث الػلمي     -جسلي بصاعة اإلاغيؼ مؿاولُتها غً ؤي اهتهاى لحهىم اإلالٌُت الكٌٍغ

 

ا جغنبىاها هدً
ً
ُْس  صون  ػمى  يال

 ؾىؿظيها صمىا مً حمهىعٍدىا

 ( 59) مىغض غلى والبػث ؤها 

ػغي  عاإلاهِ -*
ّو

: الشالث الك

ا       ويمضخها بٛضاص، زىعة نىعة" جشىع  بؿظاص" ٢هيضة في لىا يهىع " قىقت قاعوم"الكاٖغ ٞىجض الكٗغر، اإلا٣ُ٘ َظا في ؤمّن

: ٞحها ٞي٣ى٫ 

 جشىعْس  بؿضاص 

 الىىع  ؤقغاحْس  قترقغف

 الشىعة ؤعى ًا... ؤعض ي ًا

 الػغب زلُج قلُيكو

  ًل  ولخسغج
ْس

 ألانضاف

( 60) ًاألؾُىعة ًىلض ش يء

ٗغ لٛت بنّن      
ّن
 يٗيه ختى للمخل٣ي الىو،وجبرػٍ حٛل٠ التي للىو،ولٛخه،وعمىػٍ ههيت ٞاجدت بمشابت ٧اهذ اإلاٗانغ الك

ٛت» الىو،وزاعظه،ٞـــ صازل ٖلحها ييبني التي الدُىعة جضعيجيا،ويٟهم
ّن
 ٞاللٛت زم ظامضا،ومً قيئا مخجضص،وليؿذ حي ٧اثً الل

 التي الكٗغيت ؾماتها ؤ٦ثر الغمؼ ٧ان التي ،و(61)« اإلاخجضصة اللٛىيت ألاوؿا١ ومً اللٛت جل٪ مً اوجإزحٍر وؤنالتها ظضتها ج٨دؿب
 . ٞيه وظضث الظر اإلاجخم٘ نىعة بظل٪ لخ٨ٗـ اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغر  ؤلاهخاط ٖبر وظىصَا َغي٤ ق٣ذ ٢ض

: ألاؾُىعة زانُت -حـ

 بجمٗها اَخم بط اإلاسخلٟت، وجٟؿحراتها ألاقياء خ٣ي٣ت ًٖ الباخض وؿانؤلا بٗىايت الٗهىع  ؤ٢ضم مىظ ألاؾُىعة خٓيذ ل٣ض       
 الترار َظا وحسجيل جضويً ٖلى ألامم وخغنذ وألاػمان، الٗهىع  مغّن  ٖلى والٗلماء والكٗغاء وال٨خاب الؿاؾت وجضويجها

 الخاعيسيت الح٣باث جل٪ ٝر اإلاجخمٗاث وخياة ز٣اٞت ًٖ حٗبر التي الىهىم جل٪ مً َاثل عنيض لإلوؿان اظخم٘ الدهب،ختى
باث ٖا٦ؿت  به اإلاديُت وال٩ىهيت الُبيٗيت، الٓىاَغ إلاسخل٠ ما٢خت جٟؿحراث وبيجاص الححرة جبضيض بلى الُامٗت ؤلاوؿان ٚع

غ التي «ألاؾُىعة بلى ٨ٍٞغ بؿظاظت ٞاَخضي بخه ٞحها وؤقب٘ الحياة بىاؾُتها ٞؿّن  مً ٖالم بلى مؿدىضا الح٣ي٣ت ًٖ الباخشت ٚع
.  بالالمغجي ،واإلاغجي بالديا٫ الىا٢٘ ماػظا (62)»والدغاٞت الديا٫

ها عآي مً ٞمجهم الى٣اص ٖىض ألاؾُىعة مٟهىم جبايً ل٣ض        الُبيٗت ون٠ ؾىي  لها َضٝ الُبيٗيت،وال الٟلؿٟت ابىت «ؤجّن

ها البٌٗ يغي  خحن في (63)»وؤخؼاجها ى ؤلاوؿاهيت الغوح مىجؼاث ؤٖم٤ مً واخضة جمشل « ؤجّن  زياليت قاٖغيت ل٣ٗى٫  اإلالهم ل٤الخ َو
ىبت اع يٟؿضَا لم ؾليمت مَى  ابىت ج٩ىن  ٢ض طاتها في ألاؾُىعة «ؤنّن  آزغون ويغي  ،(64) »الخدليليت ال٣ٗليت وال الٗلمي الٟدو جيّن

 الٛاياث بلى ةباإلياٝ الخٟؿحر َى ألاؾُىعة ٚغى «ؤنّن  يغي  مً الى٣اص ،ومً(65)»وألاوصيؿت ؤلالياطة ٖليه ٧اهذ ما هدى)...( الخاعيش
خ٣اصيت الخٗليميت مىما (66) »وؤلٖا ها ٖلى ألاؾُىعة بلى هىٓغ «ٖو  جد٩ي(67)»ألاظيا٫ وجىا٢لخه ألاؾالٝ به آمً الظر ال٣ضيم الضيً ؤجّن

 . الٗاصيحن وألاشدام آلالهت، ؤههاٝ و آلالهت بحن شدىنها جدىاوب, ال٣ضيمت الكٗىب ٢هو
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ه لم ه٣ضيا مىهجا ألاؾُىعة نبدذؤ ألاصب مجا٫ وفي الحضيض، ٖهغها وفي      ال٣غن  زمؿييياث بٗض بالّن  اإلاٗانغ الكٗغ يٗٞغ
اَغة  والضواويً لخٗبر ال٣هاثض في وججؿيضَا وجمشيلها مداوعتها زال٫ مً الكٗغاء ٢غاثذ مسخل٠ بلحها ظلبذ ٞىيت اإلااض ي،ْو

 يؿخمغ «خيضالٛغبيت، اإلااصيت نٟاث ليهٕ لخُػى وؤلاوؿاهيت الىظضاهيت الخمؼ٢اث مسخل٠ ؾاصجه ٖهغ في مٗيىت عمؼيت ًٖ
ها الغمؼ خضوص ومستر٢ا الٗلميت، الؿببيت اإلا٣ىلت مخسُيا ألاؾُىعة، سحغ

ّن
ا حؿخمض والخاعيش،ولٗل  اعجباَها مً وصيمىمتها سحَغ

غر  الحاؾم الٗامل هي الٗهىع،بل ٖبر جخجضص التي الُا٢ت هي ألاؾُىعة ،بطن(68) »واإلاىؾي٣ى بالكٗغ الىزي٤  خياة في والجَى

ان إللهام مهضعا « صاثما ٧اهذ ٦ما, ؤلاوؿان ها بل والكاٖغ، الٟىّن
ّن
 ٖهىع  في مجها ووكاَا ٞٗاليت ؤ٦ثر الحًاعة َظٍ بَاع في لٗل

٨ظا(69)»مًذ  ْلّن  ظيل،خيض بلى ظيل مً ييخ٣ل يٓلّن  الظر الغاسخ الجماٖيت،واإلاٗخ٣ض الظا٦غة بمشابت ألاؾُىعة ْلذ ٢ض ،َو
 جل٪ ٞيه و٢ٗذ الظر ألاصبي للخاعيش اؾترظإ بمشابت زهىًنا اإلاٗانغ الكٗغ ٖمىما،وفي الكٗغ في اهحهاوم٘ ألاؾاَحر اؾخدًاع

ت بدشه بٖاصة ،زم والًيإ الخل٠ مً ال٣ضيم اإلاىعور طل٪ ٖلى الحٟاّ في َاما صوعا لخلٗب ،الخٟاٖليت الىهىم
ّن
. ظضيضة بدل

ىهيت والغوماهيت اليىهاهيت ألاؾاَحر مً صصب٘ اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ امخأل ٢ض الح٣ي٣ت وفي        الهىضيت والبابليت،وختى والٟٖغ

 بمٗاهاجه الخٗبحريت،والبىح الحغياث ٦بذ ػمً في واإلا٨بلت اإلا٨بىجت الكٗغيت هبراجه الٗغبي واإلاش٠٣ اإلابضٕ لي٨ٗـ, والهيىيت

غِذىَع  ٨َظا «الكٗغيت،و ججغبخه وا٢٘ مً الىٟؿيت
ُ
 قٗغيت نىعا هغي  ٞإنبدىا الكٗغيت عةالهى ٖلى ألاؾُىعر اإلاىهج ٞ

 حك٨يل في مهما ظؼءا ألاؾُىعة ؤنبدذ ،وبالخالي(70) »اهٟٗاليت بصحىاث اإلادخملت بالغمىػ  يعجّن  الظر ألاؾُىعر اإلاىهج حؿخسضم

ها ؤزىاء ٢غاءتها في ٞاٖلت ؤصاة و الكٗغيت، الىهىم بييت . الى٣ضيت للمؿاءلت زًٖى

٠ اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ في ألاؾُىعة ؤنّن  واإلاالخٔ      ا اؾميت عمىػ  ق٩ل في جْى ي٠ مً اإلابضٕ يؿخدًَغ  لٗىىان جْى
 جاعيسيت بمًامحن مغجبُت بيداءاث زال٫ مً ال٣هاثض بمًمىن  وعبُها ؤخضاثها مً خضر ؤو شدهياتها ؤخض ؤو ألاؾُىعة
اٖغ َاب اؾخٗاوى التي ألاؾاَحر مً الٗضيض ْهغث الغاًَ،و٢ض الكٗغر  الىا٢٘ ٖلى إلؾ٣اَها

ّن
ؼة عؾاثله لخبليٜ اإلاٗانغ الك  اإلاغمّن

ظا  نضي ؤؾُىعة/ؤوصًب اإلالَ ؤؾُىعة:)ألاؾاَحر َظٍ بحن الكٗغيت،ومً ٢هاثضٍ،وههىنها مًامحن مسخل٠ في للمخل٣ي،َو

ا(بلخ... مُـــــــضوػا/ؤصوهِـ و غكخاع ؤؾُىعة/وهغحـ ي٠ زال٫ مً ْهغ ٣ٞض ألاؾُىعة جمشيل ًٖ ،ؤمّن  ةلالؾخٗان ال٣ىإ جْى
 الاؾدبضاص ػمً مىظ ٖلحها مىعؽ خ٣ي٣يا حٛييبا حٗيل التي الٗغبيت الظاث ٧ىامً ٞحها جٓهغ مٛايغة بغئيت بهخاظه وبٖاصة بالحضر

 ٖمليت في باألؾُىعة الاؾخٗاهت بلى اإلاٗانغ الٗغبي الكاٖغ  لجىء ٩ٞان, له ال٢يمت  مجغص ؤلاوؿان وظىص  ؾبب في يغي  ٧اهذ التي
ر بمشابت ٢خهو في الكٗغر  الخٗبحر  .والٟلؿٟيت ال٨ٟغيت باإلاخىا٢ًاث اإلاملىء لىا٢ٗه الهغيذ الخدضّن

يٟت لها ؤنّن  ؤو اإلاسخلٟت، ؤلايمان ؤق٩ا٫ بلى حكحر «ألاصب في ألاؾُىعة ؤنّن  وبما        ،٣ٞض(71)»الغمؼيت ال٨خابت ؤو الدال٢ت ال٨خابت ْو
 الكٗغاء اعجمى اإلااصر،لظل٪ وا٢ٗىا في والكٗغيت الٟىيت ال٣يم امالوٗض ٦ىديجت ألاؾُىعر الٗالم بلى الٟىان وخاظت اَخمام بغػ 

 الهىعة جل٪ ٖلى للؿيُغة الجضيض، والٗالم ال٣ضيم، الٗالم بحن مؿخمغ جىاػن  ألخضار ألاؾُىعة «ؤخًان في اإلاٗانغون

ن  التي والٟىض ى ال٣ٗم مً الٗغيًت اتهم، اوعمىًػ  ؤ٢ىٗت ألاصباء اجسظَا ٦ما ،(72)»اإلاٗانغ جاعيسىا ج٩ىّن  ومىُل٣اتهم إلاىيٖى
هم الٟىيت م٣انضَم بها يسٟىن  التي ال٨ٟغيت ٢هم ما ٢ًايا هدى ؤلايضيىلىظيت وهىاٖػ  ٞإخضزىا آلزغ خحن مً بالهم وحكٛل جاعّن

يا ومٗاصال «جىاػها بظل٪  و الؿياؾيت الغ٢ابت وا٢٘ مً َغوبا( 73)»ألانل في جىي٘ لم ظضيضة وؤخضار اإلاىعوزت ؤخضاثها بحن مىيٖى
ون  إلاا الى٣ضيت . ٦خابخه يىصّن

 للغمؼ جىْيٟه زال٫ مً ٖاإلاه م٘ جخُاب٤ اللٛت ظٗل ٖلى يىهب ألاصبي الدُاب ببضإ ٖمليت ؤزىاء الكاٖغ مجهىص بنّن       
ب ؤن يم٨ً الظر ألاؾُىعر  اإلاىشحت اللٛت زال٫ مً الكٗىعيت اإلا٩اقٟت للحٓت جى٢ٗه ؤ٤ٞ لي٨ٗـ اإلابضٕ عئيت ٖالم يؿخٖى

ظا(74) »لٛت ٧لحهما ؤن وألاؾُىعة الكٗغ بحن يجم٘ ما ؤو٫  بنّن  « لهظا ؾُىعةوألا بالكٗغ ي٠ بلى اإلاٗانغ باإلابضٕ صٞ٘ ما ،َو  الخْى
يٟت ٧اهذ وبطا «ؤلاوؿاهيت، الحياة في وخًاعيت ٨ٞغيت ؤبٗاصا ٖا٦ؿا لألؾاَحر اإلا٨ش٠  بيداثيت، عمؼيت الكٗغ في ألاؾُىعة ْو
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 ؤن يٗني مما الكٗغر، الٗمل ٖلى بهماجه يتر٥ لألؾُىعة، الؿغصر الُاب٘ ٞةنّن  لل٣هيضة، رالغئيى البىاء في ٦بحرا صوعا جلٗب

ما ألاؾُىعة، يىظه الظر َى ٣ِٞ الكٗغ ليـ
ّن
 اإلا٣اَ٘ بٌٗ وؿى١  ،ٖليه(75) »الكٗغر  الك٩ل جىظه ؤيًا ألاؾُىعة وبه

 وؤؾئلت خحرة مً طاجه مايسخلج جٟؿحر هيت،ومداولتهاؤلاوؿا باألؾاَحر اإلاٗانغ الٗغبي الكاٖغ ول٘ زاللها مً جٓهغ التي الكٗغيت

١ ٨ٍغ وظضاهه جاعّن : ٧اآلحي ،وهي ٞو

ػغي  اإلاهُؼ -*
ّو

ُ  الك : ألاوّو

ٗىت ألاوصيؿت، بُل ؤوليـ البُل ؤؾُىعة يؿخدًغ" البُاحي الىهاب غبض"الٗغاقي الكاٖغ هجض      
ّن
 في ًٞإ به خلذ التي والل

ىه بلى ٖاص ؤن بلى ؾىىاث ٖكغ مضة البداع ا) ظؼيغة َو
َع
: اإلاكهض،ٞي٣ى٫  َظا الكاٖغ ٞحها ،ٞيهىع ( بيخا٧

 الػظعاء اإلاىحت 

 الؿماءْس  وخكت في ؤزتها قػغَح  جًكغ 

" غىلِـ" ؤنضامها غلى ماث

 ( 76) الصحغاءْس  قاعؽُه  ماث

ػغي  اإلاهُؼ -*
ّو

اوي الك
ّو
: الش

 امغؤة، الٗلىر  ههٟها التي مُضوػا" ؤؾُىعة حؿخدًغ هجضَا اإلاالئٌت هاػى للكاٖغة" غُىحن ؤؾُىعة" ٢هيضة وفي       
 مٗبضَا،خيض بلى الضزى٫  ٖىض صدغة ليهبذ يخهلب البكغ مً ٞحهما يىٓغ مً ٩ٞل زا٢بخحن، ٖيىحن ؤٞعى،ولها الؿٟلي وههٟها

:  ٞخ٣ى٫  الهىع، جل٪ حؿخدًغ

لؿمٌم  غُىان  ؤنمْس  ولؿؼُه  َِر

  جكؿحره في ًداعُه 
ْس
 الخائهىن

؟ صغىة ؤم وبابا  للغخُلْس

 الًائػه بُاًىجى بلى وبابُه 

 اإلاؿخدُلْس  بلى ًىهى ومػبرٌم 

  ؤقغؽ( مُضوػا)غُىا
ْس
 الؿاخغون

  (77) ناجله نىة مً قيهما ما

٠( ميهىبي الضًً غؼ) الجؼاثغر  الكاٖغ هجض ٦ما   اإلاىلٗت اإلاؿتهترة الٗابشت ظىان صون  شدهيت هي ؤؾُىعيت شدهيت  يْى

 اؾخضٖاَا ٣ٞض ؤلاؾباوي، الٟىل٩لىع  مً مإزىطة  شدهيت وهي ،(ال٣يامت للمضاثً الىبىءاث للمالث٨ت:)٢هيضة في الكهىة بدبّن 

:  ألاليم،ٞي٣ى٫  الىا٢٘ ٖالم في اإلاؿخديل مً قيئا الىبىءاث  َظٍ جب٣ى ،ول٨ً الىبىءاث في ؤمال الكاٖغ

 اإلاجخباة الؿكىة مً ؤقهذ وخحن

 " حىان الضون " نهت مهمل وعم غلى نغؤث

 :ؾإلخه
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 ؟ الاهخظاع لم

 :قمه في رالخب زبإ ونض ؤحاب

 الكبابَُ وعاء جغنبحن الظي وهظا

 والُاؾمحن الػُغ ًضه وفي ًإحي

اث مً وش يء  الحىحن ػواًا في اهضزغث التي الظيٍغ

 الاهخظاع لم

( 78)الؿىحن يهىف في ًسخكي الظي وهظا

ليه     ٠ ٣ٞض ٖو ٗغاء ْو
ّن
ظا الحًاعاث، إلاسخل٠ ؤلاوؿاهيت ألاؾاَحر مً مسخلٟت هماطط اإلاٗانغون الك  ٞىيت ججغبت زال٫ مً َو

لؿٟيت ًّن  وهٓغتها الؿياؾيت، الغ٢ابت م٣و مً َغوًبا مباقغة ٚحر بإؾاليب الىٓم ؾاصث ٞو ٗغر، للٟ
ّن
 اإلاخل٣ي في وجإزحٍر الك

يه وبٗض الٗغبي .  ؾباجه مً والؿياس ي ال٨ٟغر  ٖو

:   زاجمت -*

ة الٗغبيت ال٣هيضة ؤنّن  وؿدىج ومىه        الكٗغر  الىٓم  جاعيش مً ما ٞترة في ٖليه ٧اهذ إلاا مٛايغة ججغبت زايذ ٢ض الحغّن
 ٖلى الكٗغر  الخجضيض همىطط الٗغبي،و٢ضمذ اإلاخل٣ي بها يٗهض لم ظضيضة مىايي٘ َغح في الخٟٗيلت ٢هيضة ؾاَمذ الٗغبي،٣ٞض
ٟىا الظيً اإلاٗانغيً الحضازت قٗغاء مً الٗضيض َغي٤ ًٖ والك٩ل، اإلاًمىن  مؿخىي   الىو يإلٟها لم ومؿاَماث ؤق٩ا٫  ْو
ز ؤَمّن  الٛمىى،والغمؼ،وألاؾُىعة ؾلٟا،٩ٞان الٗمىصر الٗغبي الكٗغر  ٗغر  الىٓم مايمحّن

ّن
 البابليت ألاؾاَحر خيجها ٞٓهغث الك

ىهيت،والغمىػ  والغوماهيت واليىهاهيت ا ٞىيت ؤصبيت ؾياؾيت،ؤو صيييت،زىعيت جاعيسيت لصدهياث ؤؾماء مً الخاعيسيت والٟٖغ
ً
 اٖتٞر

ٗغاء َاالء ظلّن  ؤنّن  هجض ٢اَبت،٦ما وؿاهيتؤلا الحياة في بمؿاَمتها
ّن
 جاعيسهم ًٖ والظوص الٗغبيت ال٣ىميت ؤظل مً هايلىا ٢ض الك

م ٗغيت ال٣هاثض جل٪ ٧لّن  اإلاكتر٥،ٞجاءث ومهحَر
ّن
ة الك . ٖام بك٩ل والٟلؿٟي ال٨ٟغر  والخجضيض الخٛيحر هبرة خاملت الحغّن
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 .09،م1997،ن1واليكغ،نبحروث،نلبىان،نٍ للش٣اٞت

هنمدمضنالٛظامي(22)
ّن
ٛت،م: ٖبضنالل

ّن
 23م. 208اإلاغؤةنوالل

 .٢23ًايانالكٗغناإلاٗانغ،نم: هاػ٥ناإلاالث٨ت( 23)

 .24اإلاغظ٘نهٟؿهن،نمن (24)
تنال٩املت،صاعنالٗىصة،نبحروثن،نلبىان،نط:بضعنقا٦غنالؿياب (25)  .101،نم1،1971،ن1ٍاإلاجمٖى
اصقلخاٙن (26)  .227،نم(الضواٞ٘ناإلاًامحننالًٟ)جُىعنالكٗغنالٗغبينالحضيض: ٖبىصنقغّن

 . ٢25ًايانالكٗغناإلاٗانغ،نم: هاػ٥ناإلاالث٨ت(  27)

 .اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها(  28)

 .270مضزلنلضعاؾتنالكٗغنالٗغبينالحضيض،نم: ببغاَيمنزليل( 29)

  .اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها( 30)

،ن1985،ن1لكٗغنالجؼاثغرنالحضيضناججاَاجهنوزهاثههنالٟىيت،نصاعنالٛغبنؤلاؾالمي،بحروث،لبىان،نٍا: مدمضنهانغ( 31)

. 149م
. 144،من1الؼمًنألازًغ،نمنون٥،نالجؼاثغ،نٍ: ؤبىنال٣اؾمنؾٗضنهللا( 32)
تنالكٗغنالٗغبي،ن: مدمضنبل٣اؾمنزماع( 33)  http://www.sh3r.info/poem43948.html 22/06/2015مىؾٖى
هنمدمضنالٛظامي (34)

ّن
ٛت،م: ٖبضنالل

ّن
 .208اإلاغؤةنوالل

اا٫نالؿىؾيىنلٛىر،نمجلتن٨ٞغ،ٕ: وٗيمتنَضرناإلاضٚغر  (35) ؿىرنوالؿّن
ّن
 .23،م2007،اإلاٛغب،5الى٣ضنالي

ٛتنالٗغبيتنبحننألانالتنواإلاٗانغة: خؿًنٖبضنالجليل( 36)
ّن
ازهاثههانوصوعٍ)الل اءنلضهيان(انالحًاعرنواهخهاَع ،صاعنالٞى

. 211،نم1،2007الُباٖتنواليكغ،نؤلاؾ٨ىضعيت،مهغ،نٍ
                              .62،(1988-1984)الحغ٦تنالكٗغيتناليؿىيتنفينٞلؿُحننوألاعصن: ؤؾامتنيىؾ٠نقهاب( 37)
تنمًنال٩اجباثنوال٨خاب (38) . 07،نم2007،ن1،اجداصن٦خابناإلاٛغب،،ٍ(الحياة مد٩ينألاها،مد٩ي)ال٨خابتناليؿاثيت:مجمٖى

http://www.sh3r.info/poem43948.html
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 .253الؼمًنألازًغ،نمن: ؤبىنال٣اؾمنؾٗضنهللا( 39)

 .341اإلاهضعنهٟؿه،من(  40)
ل٩لىعنفينال٨ٟغنؤلاوؿاوي)فينه٣ضنال٨ٟغنألاؾُىعرنوالغمؼر : صيبنقٗبىؤخمضن( 41) ،ناإلااؾؿتنالحضيشتن(ؤؾاَحرنوعمىػنٞو

.                             38،م 2006، 1لل٨خاب،نَغابلـ،لبىان،ٍ
اب( 42) تنمًنال٨خّن ت،ٕ: مجمٖى نين221مضزلنبلىنمىاهجنالى٣ضنألاصبي،جغظمتنعيىاننْاْا،نمجلتنٖالمناإلاٗٞغ ،ناإلاجلـنالَى

.                             104،م1997للش٣اٞتنوالٟىىننوآلاصاب،ال٩ىيذ،
ل٩لىعنفينال٨ٟغنؤلاوؿاوي)رفينه٣ضنال٨ٟغنألاؾُىعرنوالغمؼ: صيبنقٗبىؤخمضن( 43) . 55،نم(ؤؾاَحرنوعمىػنٞو
ما٫نالكٗغيت،مج: ٞاعو١نقىقت( 44)  .322،ن321،نم2008،ن1،نالهيئتناإلاهغيتنالٗامتنلل٨خاب،نمهغ،01ٍألٖا

. 7،نمن1972، 1صيىاننالىاؽنفينبالصر،نصاعنالٗىصة،نبحروث،لبىان،ٍ:  نالحنٖبضنالهبىع ( 45)
. 13،م(صعاؾاثنجدليليتنلىماططنمسخاعة)واإلاىعورنالكٗبياإلاؿغحنالٗغبين: وظيهنظغظـ( 46)
ماجمغنالى٣ضنالضولينالشاوين ،(ال٣هيضةنالجاَليتنوألاهضلؿيتنهمىطظحن)جضازلنال٣ونفينخغمنالىو: مدمضنماظضنالضزيل( 47)

. 342،م2009،ن1،نٖالمنال٨خبنالحضيض،نظضاعانلل٨خابنالٗالمي،ن2008ٍ،(جضازلنألاهىإنألاصبيت)ٖكغ
.                              267ألاؾـنالىٓغيتنفينمىاهجنالبدضنألاصبينالٗغبينالحضيض،م: بضنالؿالمنالكاطليٕ( 48)
. 13،م(صعاؾاثنجدليليتنلىماططنمسخاعة)اإلاؿغحنالٗغبينواإلاىعورنالكٗبي: وظيهنظغظـ(49)
. 117،م(ابصعاؾتنفينبييتنالدِ)الىونالكٗغرناليؿىرنالٗغبينفينالجؼاثغ: هانغنمٗماف( 50)
قٗغنالحغبنفينؤصبنالٗغبنفينالٗهغيًنألامىرنوالٗباس ينبلىنٖهضنؾي٠نالضولت،نصعاؾت،نصاعن: ػ٧يناإلاداؾبي (51)

،مهغ،ٍ  .15،نم1961،ن1اإلاٗاٝع
 .08م،نم1982،ن2ٖلمنالخاعيشنوكإجهنوجُىعٍ،نم٨خبتنألاهجلىناإلاهغيت،مهغ،ٍ:وقينالجملف(  52)
اظني(53)  2عاطنألاصباء،نجد٣ي٤نمدمضنالحبيبنبًنالدىظت،صاعنالٛغبنؤلاؾالمي،بحروث،لبىان،نٍمىهجنالبلٛاءنوؽ:خاػمنال٣َغ

 .39من 1981،
 .236،مهغ،نمن1983،نؾىت2،ٕن3الكٗغنوالخاعيش،نمجلتنٞهى٫،مجن: ٖبضٍن٢اؾم٢اؾمن( 54)
ـان،نٍ: ظٟٗغنالٗال١(  55)    . 83،نم1،1997الكٗغنوالخل٣ي،صاعنالكغو١،ٖمّن
 . 16،م(صعاؾاثنجدليليتنلىماططنمسخاعة)الٗغبينواإلاىعورنالكٗبي اإلاؿغح: وظيهنظغظـ( 56)
 . 23اإلاغظ٘نهٟؿه،نم( 57)

. 15، 14صيىاننالىاؽنفينبالصر،نم: نالحنٖبضنالهبىع ( 58)
ما٫نالكٗغيت،مجن: هاػ٥ناإلاالث٨ت( 59) . 450،ن447،ن445،نم02صيىاننقٓايانألٖا
ما٫نالكٗغيت،مج،:ٞاعو١نقىقتن( 60) . 108،111،م01ألٖا
اننألاعصن،نٍ: مدمضننابغنٖبيض( 61) ،ن1اإلاٛامغةنالجماليتنللىونالكٗغر،ظضاعنلل٨خابنالٗالمي،ٖالمنال٨خبنالحضيض،ٖمّن

. 235،من2008
،ن1983،ن1صعاؾاثنفينألاؾاَحرنواإلاٗخ٣ضاثنالٛيبيت،نفينصاعنبىؾالمتنللُباٖتنواليكغنوالخىػي٘،نجىوـ،نٍ: نالحنخماصر( 62)

. 31م
 .13،نم1984،ن2ألاؾُىعةنفينقٗغنالؿياب،نصاعنالغاثضنالٗغبي،نبحروث،نلبىان،نٍ:ٖبضنالغيانٖلي( 63)

،ن1،نالكغ٦تنالٗاإلايتنلل٨خاب،نبحروث،نلبىان،نٍ(بيياتهانومًاميجها)الحضازتنفينالكٗغنالٗغبيناإلاٗانغ: مدمضنخمىص (64)

. 14،نم1996
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٠٢نألاصبي،ناجداصنال٨خابنالٗغب،نصمك٤،نؾىعيا،نالٗالمنألاؾُىعرنفينمؿغحنزليلنالهىضوار،نمجلتناإلاى:ٖمغنالض٢ا١(65)

. 43،نم1977
تنالٟل٩لىعنوألاؾاَحرنالٗغبيت،نصاعنالٗىصة،نبحروث،نلبىان،نٍ: قىقينٖبضنالح٨يم (66) . 48،نم1982،ن1مىؾٖى
تنمًناإلاالٟحن( 67) تنألاصياننالؿماويتنوالىيٗيت،نميصيىلىظيانوؤؾاَحرنالكٗىبنال٣ضيمت،نصاعنال٨ٟغ: مجمٖى اللبىاوي،ن مىؾٖى

. 26،نم1994ٍ،ن.لبىان،ص
ل٩لىعنفينال٨ٟغنؤلاوؿاوي)صيبنقٗبى،نفينه٣ضنال٨ٟغنألاؾُىعرنوالغمؼر ؤخمضن (68)  .81،م(ؤؾاَحرنوعمىػنٞو
الضيًنبؾماٖيل(69) نالٟىيتنواإلاٗىىيت،صاعنالٗىصة،نبحروث،نلبىان،نٍن:ٖؼّن ىاٍَغ ،ن1981،ن3الكٗغنالٗغبيناإلاٗانغ،٢ًاياٍنْو

. 222م
حننوالكٗغاءنالى٣اصناإلاٗانغيً،نمُبٗتنمؼوع،نواصرن: اوعيغيذبكحرنث (70) عخي٤نالكٗغيتنالحضازيت،نفين٦خاباثنالى٣اصناإلادتٞر

،نالجؼاثغ،نص . 115،نم2006ٍ،ن.ؾٝى
. 141لٛتنالكٗغنالٗغبينالحضيض،نم: الؿٗيضنالىعقي( 71)
. 142اإلاغظ٘نهٟؿهن،نم( 72)
،ن1مدمضنببغاَيمنؤبىنؾىتنم٨خبتنالجهًتناإلاهغيت،نال٣اَغة،نمهغ،نٍالخىامنألاؾُىعرنفينقٗغن: ٖبضنالٗاَين٦يىان( 73)

. 19،نم2003
. 8،نم1980،ن1مًمىننألاؾُىعةنفينال٨ٟغنالٗغبي،نصاعنالُليٗت،نبحروث،نلبىان،نٍ: ؤخمضنزليلنؤخمض(  74)
،ن2003،ن1ٍ،ناإلاٛغب،نٍال٣هيضةنالغئيا،نصعاؾتنفينالخىٓحرنالكٗغر،نميكىعاثناجداصن٦خابناإلاٛغب،نالغبا: خؿًنمسافي( 75)

.  120م
ابنالبياحي( 76) ما٫نالكٗغيت،اإلااؾؿتنالٗغبيتنللضعاؾاثنواليكغ،بحروث،لبىان،ٍ: ٖبضنالَى . 466،من1995،ن1ألٖا
 .363،م02قٓايانوعماص،نمجن هاػ٥ناإلاالث٨ت،( 77)

 .143،نمن2000،ن1البيذ،الجؼاثغ،ٍ ميكىعاث اإلاالث٨ت، ؤؾٟاع: ٖؼنالضيًنمحهىبي (78)
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ػغ الػغبي اإلاػانغ وؤهم عواصه : اإلادىع الغابــــؼ
ّو

مؿاع الك

اوي
ّو
( نهُضة الىـــــــــثر)الجؼء الش

 

ـــــابؼ  غـــــىىان الضعؽ الؿّو

ٍاالث/ الخإؾِـ)نهُضة الىثر  (الخهائٌ/ ؤلاق

 

: اإلاــــــدايغة مداوع 

 .مضزـــــــل *-     

ُ  اإلادىع .  1 .          الخإؾِـ وبضاًاث هثراُ نهُضة مكهىم: ألاوّو

ٍالُت بحن الىثر نهُضة: الشاوي اإلادىع .  2 ُ  بق . والغقٌ الهبى

. الىثر نهُضة اهُالنت في وصوعها قػـــغ مجلت: الشالث اإلادىع , 3

  زاجمت *-   

 

 

: مضزــل *-
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ها ختى ٦بحر بك٩ل اإلاٗانغة ةالٗغبي ال٣هيضة ثجُىع  ل٣ض       ذُٕ  الظر بالك٩ل حٗض لم ؤجّن  الدليلي اليؿ٤ ٢بل،بةجبإ مً به ٞع
 اإلاٗانغة الٗغبيت ال٣هيضة قهضث ٢ض ألاخىا٫،و ب٩لّن  ججاوػٍ يم٨ً وال اإلا٣ضؾاث، مً ال٣ضيمت الٗهىع  في ٧ان الظر الٗمىصر
اٖغة بها هاصث التي( الحغة) الخٟٗيلت ٢هيضة ختى ؤزغي،ججاوػث ٖؿحرة والصة

ّن
اٖغ"اإلاالئٌت هاػى"الك

ّن
 قايغ بضع" ،والك

اب ُّو يت ه٣لت جل٪ ٩ٞاهذ ،"الؿ ٗغر  الىمىطط يخجاوػون  الكٗغاء ظٗلذ هٖى
ّن
غِذٝ الظر الك

 وبضاياث ألاعبٗييياث جهايت في ُٖ
 الٗغبيت آلاصاب بحن والخإزغ الخإزحر ْلّن  في خضازت ؤ٦ثر قٗغر  ليؿ٤ وياؾؿىن   وظحز ْٝغ في الٗكغيً ال٣غن  مً الدمؿييياث

 ه٨بت بٗض زانت مخخاليت واجهؼاماث اه٨ؿاعاث، مً الٗغبيت اإلاى٣ُت قهضتها التي ٖغبيتا٫ وألاػماث الدهىم وظه ٖلى والٛغبيت

ا1967خؼيغان حَر ت صٞٗذ التي اإلاأس ي مً م،ٚو  ي٩ىن  خضاسي قٗغر  همىطط وظىص مً البضّن  ٩ٞان ٚالًيا، زمجها ٢اَبت الٗغبيت ألامّن
ت َمىم ًٖ يٟغط الظر الجضيض اإلاخىٟـ  إلاا خ٣ي٣يا نضي الغاًَ،وج٩ىن  م٘ جخجاوب قٗغيت إلاىُل٣اث وياؾـ الٗغبيت ألامّن

ت حٗاهيه . واإلاخىٟـ الدالم، هي" الىثر نهُضة"مخخاليت،٩ٞاهذ َمىم مً الٗغبيت ألامّن

لذ    
ّن
اٖغ بحن خ٣ي٣ت ونل خل٣ت الخاعيسيت الٟترة جل٪ في الىثر ٢هيضة ق٩

ّن
اٖغ( الظاث)الك

ّن
 آوي،ومباقغ بك٩ل( اإلاجخمؼ)والك

اٖغ ؤصزلذ التي والؼمىيت ال٩ىهيت اللحٓت وليضة ٞهي اإلاؿاء في وجل٣ى الهباح في هٓمث ال٣هاثض زانت،وؤنّن 
ّن
 اإلاٗانغ الٗغبي الك

 مسخل٠  في مباقغ بك٩ل وجبريٍغ وج٣ىيمه لى٣ضٍ اإلاخُٗكحن الى٣اص ،ؤو واإلاخل٣حن اإلاش٣ٟحن مً ظمهىعٍ م٘ صاثم ز٣افي خغا٥ في
ها ألاصبيت والىىاصر اإلاجالـ  الخىانل للظاث،و٦ؿب بزباث مً اإلاٗانغة ال٣هيضة زايتها خ٣ي٣ت قٗغيت زىعة اإلام٨ىت،بجّن
 ؤٖما١ في الىثر ٢هيضة وظالذ نالذ خيجها آهيت، وخلى٫  مسغط بيجاص ومداولت ؤػماجه، ومٗايكت وجُلٗاجه اإلاجخم٘ م٘ والخٟاٖل
 الي٩ىن  ختى والٟلؿٟيت وال٨ٟغيت لكٗغيتا الحضازت عوح م٘ والخٟاٖل الخٛيحر مً ال٨الؾي٨يت الظاث لهظٍ  البضّن  و٧ان الظاث،
ٗغر  الىو

ّن
 ؤخضثها التي الحًاعيت الهضمت ٧اهذ ألاصبيت،و٢ض ؤظىاؾه بحن ال٨ٟغر  والخىٕى الخ٣ضم مىا٦بت ًٖ ٚغيبا الٗغبي الك

ر الظر ال٣ىر  الؼلؼا٫ بمشابت" بلُىث.ؽ.جىماؽ"للكاٖغ( الُباب ألاعى) الدغاب ألاعى ٢هيضة  ٢ضؾاثوالم ال٨ٟغيت الىٓم ٚحّن

ٗغيت،
ّن
.  آزغ بك٩ل ظضيض مً يىُل٤ الكٗغر  الىو وظٗل الك

ُ  اإلادىع .  1  ( الخإؾِـ بعهاناث و اإلاكهىم) الىشـــــــغ نهُضة: ألاوّو

ٗغر  الىو ٖٝغ ل٣ض       
ّن
 الٗغبي الترار في" ْهغث ؤن بٗض زانت هثرر  وماَى قٗغر  ماَى بحن للٟهل اإلاداوالث ٖضيض الٗغبي الك

ٗغ مابحن لٟهل٫ ٖضيضة مداوالث
ّن
 الٟالؾٟت مداوالث طل٪،ٞهىا٥ ٖلى قاَض والبالغي الى٣ضر والترار والٗغوى الك

ٗغ عبُىا الظيً عقض ؾيىا،وابً الٟاعابي،ابً:اإلاؿلمحن
ّن
 مً ٦كٍغ الٗغوى ٖلى يٗىلىا ؤن واإلادا٧اة،صون  الخسييل بمٟهىم الك

ٗغيت قغوٍ
ّن
ٗغ ؤنّن  بلى يكحرون زانت الجغظاوي اَغال٤ ٦ٗبض البالٚت ٖلماء بٌٗ ؤنّن  هجض ٦ما ،(1)"الك

ّن
 بضون  يىظض ؤن يم٨ىه الك

 ظضعان ٖلى ال٣مغ ؤعي  ألهني:ٞإظاب خبيبخ٪؟ جدب لم: ؾئل الظر)...( بظل٪ زابذ بً خؿان قهاصة بضليل"  ،وطل٪ ٖغوض ي وػن

 اإلاداوالث جل٪ ؤنّن  بالّن " الٗغوى ًٖ الكٗغ ٞهل في ألاولى اإلاداوالث مً الٗضيض ْهىع  وعٚم،(2)"الىاؽ ظضعان ٖلى مىه ؤخلى بيتها

ليه،(3)""الخإزحر ٖضيمت ْلذ م َىيال ػمىا ٖليه ماَى ٖلى ألامغ ب٣ي ٖو ٗغاء ٖىض ججضيضيت قٗغيت مداوالث وظىص ٚع
ّن
 اإلاىالي الك

م ،...(الٗخاَيت ؤبي/ هىاؽ ؤبي/ بغص بً بكاع:)٦ــــ حَر ٗغاء مً ٚو
ّن
 الظر الُللي رالكٗغ الىمىطط مؿإلت في الدىى خاولىا الظيً الك

ٗغر  الىٓم ٖلحها ي٣ىم التي الٗغبيت اإلا٣ضؾاث مً يٗضّن  ٧ان
ّن
. خيجها الك

ة مؿمياث جدذ ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  جهاياث في الٗغبيت الكٗغيت اإلاداوالث بٌٗ ظاءث و٢ض        ٗغ مؿمى:"مجها ٖضّن
ّن
 الك

 مداوالث ؤ٣ٖبتها و٢ض ،(4)"م1890ٖام وبالخدضيض عٖل الشامً ال٣غن  جهايت في قُاى غىى ههــىال ٦خاباث مً بضءا اإلاىشىع،وطل٪
 مً ألاولى الح٣بت في الغيداوي،وطل٪ وؤمحن ظبران زليل وظبران مُغان زليل" ومجهم الحضيض، الٗهغ قٗغاء بٌٗ مً ٦شحرة

 يمً ر،خيضقى١  ؤخمض(ال٨الؾي٨يحن)الكٗغاء ؤمحر الجضيض الىمىطط اؾتهىي  خيىما طعوجه ونل ٢ض ألامغ بنّن  الٗكغيً،بل ال٣غن 

ٗغ مؿمى جدذ ههىم زالزت الظَب ؤؾىا١ ٦خابه
ّن
 ؤلابضإ خغ٧اث م٘ جىامذ وكيُت ؤزغي  خغ٧اث ؤ٣ٖبتها ٦ما ،(5)"اإلاىشىع  الك
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ٗغيت بالىماطط الخإزغ بٗض زانت الٛغبيت والحضازت
ّن
ُ ) الٟغوس ي الكاٖغ زانت الٛغبيت الك م(وعامبى وماالعمُه بىصلُحر قاع حَر  ،ٚو

ٗغيت بهماتهم جغ٧ىا لظيًا الحضازت قٗغاء مً
ّن
ي٤ ػيضان ظىعجي"مً ٧ل ٖلى الك  ؤبى ػ٧ي وٗيمت،وؤخمض بلياؽ،وميساثيل وجٞى

. (6)"الحؿامي هسلت،ومىحر ؾالمت،وعقيض ػياصة،وخبيب مي)...( قاصر

ٗغر  الىمىطط يجض لم طل٪ وم٘       
ّن
 مً واٍؽ ؤخض يخم٨ً لم الظر ٖٟي٠ خؿحن ٦خاباث م٘ بالّن "والغض ى ال٣بى٫  الجضيض الك

 م،1936ٖام مىاظاة صيىان مً بضءا قٗغيت صواويً ٖكغة( م1979 -1902)ٖٟي٠ خؿحن ؤهجؼ ،٣ٞض مخ٩امل قٗغر  مكغوٕ جد٣ي٤
ٗغ بٗىىان ه٣ضيا ٦خيبا بنضاٍع بلى م،بياٞت1977 ٖام ال٨ىاعيا ٖهٟىعة ألازحر بضيىاهه واهتهاءا

ّن
 مٟهىم ًٖ عئيخه يمىه اإلاىشىع  الك

ٗغ،وؤَميت
ّن
ىض،(7)"م1936 ٖام ؤنضٍع الٗغوى،و٢ض نٕ الخسلي الك ـ) مداولت ظاءث ألاعبٗييياث جهايت ٖو  همىطظه في( غىى لَى

ٗغر 
ّن
بت مً"الٗغبي اإلاخل٣ي بها يٗهض لم ظضيضة مٟاع٢اث مً يدمله إلاا خيجها ظضيًضا همىطًظا ٧اهذ ،خيض(بلىجىالهض)بٗىىان الك  في ٚع

غوييت قٗغيت اإلاؿماة الخ٣اليض ٖلى جمغص والاوٗخا١،ومً الخدغع  اٖغ جإزغ ٧ان ول٣ض،(8)"ٖو
ّن
ـ)الك اٖغ( غىى لَى

ّن
 ؤلاهجلحزر  بالك

  ألاعى الكهحرة ٢هيضجه في واضحا،زانت بليىث"
ّن
ه الدغاب،بال
ّن
ه اإلاُغوح الىمىطط ٖلى يٗاب ؤه

ّن
 مً بالغمىػ  مددكضا ٧ىهيا ٧ان ؤه

مىما ،(9)"ؤلاوؿاهيت الش٣اٞاث مسخل٠  لىاء خملىا الظيً للكٗغاء اإلاغاؽ ؾهلت ج٨ً لم عالىض ل٣هيضة الكٗغيت البضاياث َظٍ ٖو
ٗغر  الىمىطط َظا

ّن
 الكٗغيت اإلاداوالث جل٪ الكٗغاء،٩ٞاهذ َاالء ٖليه يؿحر قٗغر  ومىهج جىٓحرٍل  ٚياب في زانت الحضاسي، الك

بىت بمشابت ألاولى
ّن
. لخ٣ضيغوا الشىاء حؿخد٤ قٗغيت اظتهاصاث مً الجضيض، الىمىطط َظا وبهخاط نىاٖت في ألاؾاؽ الل

 :الىـــــــثر نهُضة مكهىم -أ

اناتها ٢هيضة ًٖ الحضيض بٗض       َظٍ مً البضّن  الدؿٗييياث،٧ان بجيل وجهايت الؿبٗييياث ظيل مً بضايت الخاعيسيت الىثر،وبَع
ٟخت
ّن
 بٗض عالىض ل٣هيضة الى٣ضر اإلاٟهىم جدضيض مؿإلت في الدىى ٢بل الجضيض الىمىطط َظا مىُل٣اث جهىع  التي الخاعيسيت الل

ذ ؤن ها الىىاحي،خيض ظمي٘ مً الٗغبيت الىثر ٢هيضة جىاولذ التي الخٗاعي٠ جىٖى  هي:"ب٣ىله (الخُُب ؾلُم غلى غماص )يٗٞغ
ٗغ)ل٣ب مىده في الى٣اص عامؼ،يسخل٠ زيالي مىؾي٣ي هثر

ّن
 الىا٢ض حٗغي٠ هجض ،٦ما(10)("ال٣هيضة)ل٣ب ههه مىذ ؤو( الك

 اإلاهُلح ْهغ باإلياٞت،و٢ض اإلاغجبُخحن( هثر/٢هيضة) ٧لمخحن مً مغ٦ب مهُلح هي«  :ٞحها ي٣ى٫  الظر(ًدُاوي  عقُض)اإلاٛغبي
ظٍ(11) (POEME EN PROSE) »الٟغوس ي إلا٣ابله جغظمت الؿخيىياث بضايت في  ٞخدذ ل٩ىجها ص٢ي٣يت ٚحر جهايتها في ٧اهذ الترظمت ،َو

 بليه يكحر ٦ما وؤلايضيىلىظيت والٟلؿٟيت ال٨ٟغيت جه،ومغظٗياالبرهاعي  اإلاهُلح لهظا الى٣اص ٞهم في ٦بري  مٛالُاث ًٖ الباب

ت الىخضة زالزيت ًٖ اليسغط ٧ىهه "ًدُاوي  عقُض"  ماو٘ ظام٘ حٗغي٠ ًٖ بدشخا ،وبطااإلاجاهُت/ؤلاًجاػ/اإلاؿخهلت الػًٍى
ىا الىثر ل٣هيضة

ّن
" ؾػُض ؤخمض غلى"الؿىعر والىا٢ض الكاٖغ حٗغي٠ بليىا يؿى١  الظر"بؼون ؤخمض:"الىا٢ض مٟهىم هجض ٞةه

ها:" ٢اثال ها هثر ال قٗغ بجّن ايتها الىثر، ماصتها مؿخ٣ل حي ٧اثً م٨خملت ٢هيضة ظميل،بجّن ٗغ،والىثر ٚو
ّن
 ج٩ىيييت،ؤلح٤ ماصة ٞحها الك

ليه ،(12)"ج٣ليضيت ؤوػان بال هٓمه صون  قٗغا يهحر ؤن يم٨ً الىثر بإنّن  لل٣ى٫  ٢هيضة ميكئها،وؾميذ لخبيان الىثر بها  هخى٠٢ ٖو

 :َما َامخحن مدُخحن" بؼون ؤخمض" الىا٢ض زالله مً يبرػ الظر الخٗغي٠ طاٌ ٖىض ٢ليال

(: نىعي همِ) ألاولى اإلادُت -أ

ليه ٢ُ٘ بلى حٗمض الحغّن  الكٗغ ٢هيضة بيىما الجملت جهايت ٖىض جخى٠٢" الىثر نهُضة" ؤنّن  هجض      في الخمايؼ ٞهظا الجملت،ٖو
ا ؤمًغا باث بيجهما الك٩ل   ٢اثم ظض٫ في الى٣ض ب٣ي خحن في همىطظحن،ا٫ ٦خاب بحن ٖليه مخٗاٞع

ً
يت ببغاػ مداوال  الىمىطظحن ٦ال قٖغ

ًّن  والجماليت الٟىيت والهضاعة الغياصة في ظا الكٗغ لٟ . جماًما الى٣اص بحن ٦شحرا ألامغ ح٣ٗيض مً ػاص ألامغ الٗغبي،َو

(: زُي همِ)الشاهُت اإلادُت -ب   
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 للبدغ والخٟٗيلت الىػن مبضؤ ٖلى  الحغّن  الكٗغ ٢هيضة ج٣ىم بيىما الىثر، في ٦ما اجمامً  الىثريت ال٨خابت الىثر ٢هيضة حٗخمض     
ليه  ؤصبيت ٖلحها ؤ٢ام الكٗغيت ججغبخه لى٣ل وؾيلت الىمىطظحن ٦ال اٖخماص بٗض زانت بيجهما واضحا ؤنبذ ٞاألمغ الهافي،ٖو
ليه ههه،وظمالياجه ىمٛا ججغبت الٗغبيت الىثر ٢هيضة همىطط ٧ان الكٗغيت،ٖو ًّن  َظا عواص مً بال٨شحر صٞ٘ الظر ألامغ يغة،َو  الٟ

، الحاط،ومدمض ؤوس ي صٖىاث وزانت قٗغ مجلت بلحها ؾٗذ التي الخجضيض مىظت ع٧ىب بلى الجضيض م اإلااٍٚى حَر  عمىػ  مً ٚو
  هٟؿه يٖل الخ٣ليض،وؤلاوٛال١ صاثغة مً الٗغبي،وبزغاظه الكٗغر  الىو ج٣ضيم في الٟغ١  نىٗذ ألاصبيت،التي الجماٖت َظٍ

 الكٗغر  ألاصبي الىو بٗض بلى الؿعي مً اإلابضٖحن لٗضيض ؾمذ اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغر  الىو بليه ونل ٞما وبالخالي قٗغًيا،
 بٟغى الترازيت الكٗغيت والخجغبت الى٣اص، ٞغيها التي الجاَؼة ال٣ىالب ٧لّن  مً والخدغع  الاهُال١، ٖالم هدى جضعيجًيا

ضم ،والدىٕى بغوح مٗها الخٗاَي يجب م٣ضؾاث وجهال٪ ٖجها الدغوط بجباٖها،ٖو ضم الدًٕى يت الخجاوػ،ٞهي ٖو  اإلاغظٗيت،والكٖغ

ٗغ ٢غى في
ّن
. الٗغبي الك

 الٗضيض ظٗلذ الٟلؿٟيت ال٨ٟغيت،وجىظهاتها ومغظٗيتها الىثر ٢هيضة خى٫  الؿاب٣ت الخٗاعي٠ ظمي٘ ؤنّن  هجض ألامغ خ٣ي٣ت وفي      
،َظا صون  الخجضيض جياع وع٧ىب الجضيضة قٗغيتا٫ الضٖىة بلى يلخٟخىن  اإلابضٖحن مً  ؤمام مهغاٖيه ٖلى الباب ٞخذ ألامغ زٝى

يخه الخجضيض، ؤخ٣يت بزباث ٢ًيت باث ألامغ وظضيت،و٦إنّن  ظغؤة ب٩ل الىثر ٢هيضة جىاولىا الظيً اإلابضٖحن،والى٣اص مً الٗضيض  وقٖغ
ا ججلذ التي الٗغبيت صازتالح بٗض زالشت ه٣لت الكٗغر  الىو ه٣ل الظر الٗغبي اإلابضٕ َٝغ مً  بك٩ل الٗغبي ألاصبي الىو في بىاصَع

 هاػ٥ ٖباءة مً الٗغبيت ال٣هيضة لدغوط الكٗغر  الخإنيل مؿإلت في يؿاَم ألاصبي الى٣ض ٧ان له،ومىه ال٨ٟغر  الخبني بٗض مباقغ
 بؿاٍ سحب ٖلى مبيّنذ جضبحر ٞيه عألام ظضيض،و٦إنّن  مً الٗغبيت ال٣هيضة عياصة ػمام الٗغبي اإلابضٕ اؾخٗاص ؤن بٗض اإلاالث٨ت،

ان ،والتي(الجضًض الػهغ زيؿاء)بــــ اإلال٣بت اإلاالث٨ت هاػ٥ مً الكٗغيت الغياصة  صٖىتها ٖلى الى٣اص،والكٗغاء زاع ما ؾٖغ

. الٗغبيت قٗغ ظماٖت يض ٖلى الٗغبي الكٗغر  للىو عياصتها الكٗغيت،وبجهاء

،زانت بال الٗغبي الكٗغر  الىو ٖغف ٖلى جترب٘ ظٗلتها ظضيضة مغخلت الٗغبيت الىثر ٢هيضة زايذ          وظضث ؤن بٗض مىإػ
يت يت الٗغبي اإلاخل٣ي َٝغ مً وال٣غى اإلاماعؾت في الكٖغ ُ   زم لهابغهاع ؾىػعان الٟغوؿيت الىا٢ضة ٢ضمتها الخاعيسيت لها،ٞالكٖغ  بى

 ُ  الى٣ضيت ال٨خب مً ٖضص في الى٣ضيت جىٓحراجه زال٫ مً( ؤصوهِـ) بـ اإلال٣ب ؾٗيض ؤخمض ٖلي الؿىعر الىا٢ض ظاء  ،وؤزحًرا قى

م لجماٖت ألاوخض  الىامىؽ ٧ان بط( الكػغ ػمً) ٦خابه الجضيض،ؤبغػَا الكٗغر  الىمىطط لهظا حَر  الىثر ٢هيضة عواص مً قٗغ،ٚو
يت مغخلت جسىى الٗغبيت الىثر ٢هيضة ،ٞاهُل٣ذالخاعيسيت الح٣بت جل٪ في ،٩ٞاهذ بال الكٗغيت الكٖغ  قٗغ مجلت جهاحي مىإػ

خه الظر الحغّن  الكٗغر  للىو ٦مىاٞـ للجمهىع   وج٣ضمه الٓهىع، بلى قٗغر  ظضيض ب٩لّن  جضٞ٘  خيجها،بٗض الجماَحريت الش٣اٞت ٖٞغ
٣ت، ٞااص بلى ونىال اإلااٍٚى ،ومدمض الحاط بإوس ي بضايت الكٗغيت هماطظهم قٗغائها مً الٗضيض ٢ضم ؤن م وؤصوهيـ ٞع حَر  مً ٚو

ً في الكٗغيت الخجغبت لهظٍ واؤؾـ الظيً الكٗغاء .  الٗغبي الكٗغر  ال٨ٟغ لخُىع  ٦ىديجت الٗغبي الَى

لى           وهه٠، ٢غهحن مً بإػيض بغهاع ؾىػان ؤَغوخت ؾب٤ ٢ض الٛغب ٖىض ْهغ الظر" الىثر نهُضة" مهُلح ٞةنّن  الٗمىم ٖو
 الضوع  له ٧ان بىصلحر ؤنّن  يا٦ضون  الٛغبيحن زحنالباح ظل ؤنّن  هجض طل٪ هثر،وم٘ ٢هيضة َى الدؿميت، بهظٍ وٗذ هو ٧ل ليـ ل٨ً
 ببىصلحر الىثر ل٣هيضة مجها يبخضت ؤن ازخاعث بغهاع ؾىػان ؤنّن  الك٩ل،ختى جدضيض هدى الٗمىميت مً الىثر ٢هيضة جُىيغ في ال٨بحر

 الكٗغاء مً الٗضيض َامىىا٫ ٖلى ٦خب ؤن بٗض زانت ظضيضا، ه٣ضيا بدشا يٗضّن  الىثر ٢هيضة في البدض ظٗل ألامغ ،َظا(13)بالظاث
 ٖلى جىٟخذ الىثر ٢هيضة ٧اهذ وإلاا ظضيض، مً الكٗىعيت والض٣ٞت الحياة الكٗغ في بٗشذ التي الجضيضة الخىىيغ لحٓت بمشابت ٩ٞاهذ
 ألاهىإ في للؿغص الىثرر  الدكٛيل ًٖ زهىنيت بالًغوعة ي٨دؿب ٞحها الؿغص خًىع  لألهىإ،ٞةنّن  الٗابغة ال٨خابت

ت الكٗغيت والىْيٟت اإلاٟهىم في جغج٣ي الىثر ٢هيضة مً ظٗل ألامغ طا،ٍو(14)اإلاٗغوٞت ا والىا٢ض اإلابضٕ َٝغ مً بها اإلاىَى ًٗ . م

ػغي  الخإؾِـ مغخلت  -ب
ّو

: الجضًض للىمىطج الك
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بىاهُت قػغ" مجلت جإؾيـ بٗض زانت ٞىيا الٗغبيت الىثر ل٣هيضة الٟٗلي الخإؾيـ مغخلت بضؤث      
ّو
 ياجٟاٖل صوعا ؤصث ،والتي"الل

 الكٗغاء مً الٗضيض قمل الظر ال٨ٟغر،والش٣افي والُٛاء الىٟس ي الضٖم لهم و٢ضمذ الىثر ٢هيضة ظماٖت اخخًيذ ٧ىجها في
يت لهم وؤنبدذ لىائها جدذ اهًمىا الظيً ٗغيت، ؤنىاتهم ه٣ل في ال٨ٟغيت الكٖغ

ّن
 زٝى صون  اإلاخل٣حن ظمي٘ بلى و٢هاثضَم الك

ٖخبر الظر الجضيض اإلاىلىص لهظا اإلاٗاعيحن مً تهغب ؤو
ُ
 ٩ٞاهذ وال٣بى٫، الاَخمام بٗحن بليه يىٓغ ختى بٗض همٍى ي٨خمل لم هجيًىا ا

ؿه قٗغ،وؤلح٤ ظماٖت بلى اهًم مً ٖلى ظؿيمت خيجها اإلاؿاوليت َٟع "  الدمؿييياث بضايت في ٦خب بط"الىثر، ٢هيضة بمىبر ه
ي٤ ،الظر الكٗغ مً ألاولى هماطظه الهاجٜ جٞى  زُى ٖلى ؾاع الكٗغ،خيض في ألاهجلىؾ٨ؿىهيت مضعؾتلل امخضاصا ٧ان الحغّن

 بيكغ 1958ٖام ؤصوهيـ ؤ٣ٖبه الحاط،زم ؤوس ي يض ٖلى 1957"ؾىت الىثرر  الكٗغر  للىو الٟٗليت البضايت ٧اهذ زم ،(15)"بليىث

٣ت الدا٫،ٞااص ق٣غا،يىؾ٠ ؤبى قىقي طل٪ في الىثر،وجالَما ٢هيضة مً همىطط  ،ولٗلّن (16)"مهغ مً هللا ق٨غ ببغاَيم)...( ٞع
 بغهاع ؾىػان" ٦خاب َى الىثرر  الكٗغر  الىو في بهجيلها وحٗخبٍر هٟؿها ًٖ به جضاٞ٘ الجماٖت ٧اهذ الظر ألاؾاؽ اإلاغظ٘

 ولٗلّن ،(17)"قٗغ ظماٖت لغئي ألاؾاؽ اإلاغظ٘ ٧ان ،والظر1958ٖام ٞغوؿا في نضع ؤيامىا،والظر بلى بىصلحر مً الىثر ٢هيضة
: الٟترة جل٪ في الىثر ٢هيضة اصعو  ؤَمّن  يىعص آلاحي الجضو٫ 

اغغ اؾم    
ّو

ه    الك ىه ؤهمّو       للكاغغ بىعجٍغ ت صواٍو  الكػٍغ

 الحاج ؤوس ي

 

 ماض ي" ،ماض ي1963"اإلا٣ُٕى الغؤؽ"1960،"لً"

 ماطا بالظَب نىٗذ ماطا"،1965"آلاجيت ألايام
ا  الغؾىلت" ،1970" بالىعصة ٞٗلذ  بكَٗغ

  .بلخ...،1994ةالىليم"،1975" اليىابي٘ ختى الُىيل

 عقهت قــــــااص

 

 

 ٖالماث»  ،«الٗخبت خىحن»  الدليج، ٖلى مغؾاة

 ،«اإلاغا٦ب ٖىصة» ،«بغيت ؤجهاع« »ألازحر الؼمً

»  ،«ال٣ُا َاثغ مغزيت»  ،«الهىفي زغبت»
مىم اإلاىث ومدضلت ،«الهاي٩ى ٖلى جماعيً  ال َو

. جيخهي

 بـــ اإلالهب ؾػُض ؤخمض غلــــــي
 ؤصوهِـ

 

 ،ؤٚاوي1958 الغيذ، في ؤوعا١ ،1957ؤولى ص٢هات
 بهيٛت مٟغصة ،1961الضمك٣ي مهياع

 ،ؤبجضيت 1985 الحهاع ٦خاب ،1977الجم٘

. م1994زاهيت
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 اإلااؾـــــىٍ مدمض

 

ت1959ال٣مغ يىء في خؼن   بماليحن ،ٚٞغ
ا ،1970مهىتي ليـ ،الٟغح1960الجضعان حَر  ٚو

. الكٗغيت الضواويً مً

 الخــــــاُ ًىؾل

 
 

 

 في ٢هاثض اإلاهجىعة، البئر ؾلمار،
. بلخ...ألاعبٗحن،

ها بط ز٣اٞيا،بل وجؼصَغ ٞيه جيكإ ؤن يجب الظر اإلاىار الىثر ٢هيضة ججض لم طل٪ وم٘      ظا في مغابُت ب٣ذ ؤجّن  يٗىص م٩اجها،َو
ؼ غبض"ؤوعصَا ؤؾباب لٗضة  بلحها وكحر والتي ،"اإلاغحػُت بلى الخإؾِـ مً الىثر نهُضة" الى٣ضر مغظٗه في" مىافي الػٍؼ

: (18)بازخهاع

ٌ وبالخالي الى٢ذ طل٪ في ٧ان الظر ال٣ىميت لخىظه مًاص ؾياس ي جىظه طا ٧ان الٗمىم في الىمىطط ٞهظا -أ  ٞع
. الٛغبيت لإلمبرياليت مغظٗيت باٖخباٍع بيضيىلىظيا

ظا" ؾٗيض ؤخمض ٖلى"ؤصوهيـ ٦خاباث ماٖضا مجاهيت ٧اهذ الجماٖت مىخجاث ؤٖلب-ب  ؤ٦ثر بالجماٖت ٦شحرا يغّن ؤ ألامغ َو
. صٖمتها مما

اٍ ج٣ىمه الجضيض اإلاىخىط َظا جىا٦ب ه٣ضيت خغ٦ت وظىص ٖضم -ظـ  ؤ٩ٞاع ظمي٘ ٖلى الؿُى ؾىي  والضٖم بالخىظيه وجٖغ

". بغهاع ؾىػان" الٟغوؿيت الىا٢ضة

يت بتهىيماث وعبُها الٟغوس ي الىمىطط ٖبر ال٣هيضة حٛييب -ص . ميخاٞحزي٣يت ؤو نٞى

 الخىانل اليؿخُي٘ ال٣اعت  مً ظٗلذ ال٣ضيمت الؿغياليت الحًاعاث وعمىػ  ال٩ىهيت بالغمىػ  ٢هيضةا٫ خكض -َـ
  وظٗلخه الكٗغر  الىمىطط ٞٛيبذ ال٨ٟغر  والخجغيض الكٗغر  الخجغيب زىاثيت بحن يخإعجح الكٗغر  الىو مً مٗها،وظٗلذ

. ظضوي  صون 

ٌ مىظت وعٚم       ها بالّن  الىثر ٢هيضة ناخبذ الٗاعمت،التي الٞغ  جم ٣ٞض"م،1976(خؼيغان)يىيىى َؼيمت بٗض بلحها الاهدباٍ قضث ؤجّن
 بخؿاؾها والحايغ،م٘ اإلااض ي في بالك٪ّن  مدانغة الظا٦غة جل٪ ؤنبدذ خيض  واإلاُل٤ الي٣حن، وججاوػ  اإلاؿلماث، ٖلى الخمغص

ظا،(19)"ظاهب ٧لّن  مً يإجحها الظر بالدُغ  الىثر ٢هيضة ؤنبدذ"خيض الىثر صة٢ص ي قٗغاء مباقغة ٚحر بُغي٣ت زضم ٢ض ألامغ َو
ذ ؤن بلى والخلٟاػ، ؤلاطاٖت ألاصبيت،ومدُاث واإلاجالث الصح٠ حٛؼو  يتها اهتٖز  الكٗغيت وألامؿياث ألاصبيت اإلاداٞل في قٖغ

ٗغر  ألاصبي والخمى٢٘ الشباث ًٖ جبدض بضؤث طل٪ بٗض زم،(20)"الش٣اٞيت والىضواث
ّن
 ج٣ىيٌ الٗغبي،زم ؤلاوؿان طا٦غة في والك

ا الخٟٗليت نيضة١ ٗغر  اإلاكغوٕ مجها يىُل٤ التي ألاؾاؾيت الٟغييت ماصامذ" وؤههاَع
ّن
 هي"قػغ" خغ٦ت ججم٘ م٘ الحضاسي الك

 بضيلت جهىعاث بىاء يىا٦به ؤن البضّن  الخ٣ليضيت ال٨خابت في ألامشل الىمىطط ؤو ألانل َضم ٞةنّن  مسخلٟت ل٨خابت مؿخ٣بليت ؤٞا١ ٞخذ

ٗغيت الىالصة ٢ؿماث بٌٗ جدضص بها
ّن
ليه ،(21)"اإلاغج٣بت الك  بلى "الحاج ؤوس ي"حٗبحر خؿب الغظٗيت وألا٢ىٗت الحضوص حؿ٣ِ ٖو

 ٧له َظا ومً،(22)"واإلاٗىىر  الك٨لي وؤلام٩ان الاخخما٫ ٖلى الجضيض،جغاًَ اإلاىٓىع  ال٨خابت،في ٞٗاليت" وؤنّن  عظٗت،زانت ٚحر
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ٌ ٢ض الجضيض الىمىطط َظا ؤنّن  ههل  ؤنّن  ومغ٦ؼيتها،وبما ٦يىىهتها الٗغبيت الكٗغيت ٖليه ؤ٢امذ رالظ للمغػوقي الكػغ غمىص ٞع

غاٝ جل٪ لخ٣ىّنى ظاءث الىثر ٢هيضة  الىػن خًىع "ٞــــ لظل٪ الىثري /الكػغي  الىمىطط بحن اإلاهُىٗت الحضوص ظمي٘ وجؼيل ألٖا
 ؤر الغئيا ؤؾاؽ ٖلى ال٣اثم للكٗغ الجضيض الخهىع  ْلّن  في لالجهياع اإلاخضاٖيت الشىاثيت إلخ٩ام ٧اٞيا يٗض لم ال٨خابت في ٚيابه ؤو

ها لم ما ا٦دكاٝ ،بجّن يت بدض عخلت يٗٝغ   .(23)"ومٗنى ومبنى وظؿضا عوخا يدك٩ل مجهى٫  هدى قي٣ت مٗٞغ

ليه       الحضازت، ْلّن  في وؤقمل ؤوؾ٘ ؤ٤ٞ ٖلى لخىٟخذ الٗغبيت الكٗغيت ٖلحها ج٣ىم ؤن يم٨ً قٗغيت يغوعة الخجغيب ؤنبذ ٖو

حٔ َظٍ في" ٞـــ
ّن
 ٨ٞغة اإلاايىر،ويىٟي الي٣حن ٖلى يخمغص ظضيض همىطط لٓغوٝ مهيإ اإلاىيىعي الٓٝغ الخاعيسيت،٧ان ةالل

اٖغ
ّن
اٖغ الىبي،ويُغح/الك

ّن
 ٖىه،وؤؾىء اإلاغء ي٨خب ٖهغ زحر َى -بليىث حٗبحر خضّن  ٖلى -مإؾاويا ٖهغا اإلادؿاثل،بنّن  الهامص ي/الك

٨ظا (24)"صةظضر طا٦غة زل٤ زال٫ مً)...(زالله مً ؤلاوؿان ي٨خب ٖهغ  وبضؤ الٗلً، بلى الهامل مً الىمىطط َظا نٗض َو

: لٛىر  وا٢٘ مجغص بالّن  الىا٢٘ مً ٞحها وعاثيت،ليـ ما ؤزغي  ٖىالم زل٤ في اإلايخاٞحزي٣ي ؤو الهىفي الحضؽ زال٫ مً"الكٗغاء

ىا ٖلى جخمغص الضاللت،وؤق٩ا٫ ٖلى جخمغص ٧لماث  الخٟٗيلت ة٢هيض: بك٣يه الؿبٗيني الىمىطط بٙؼ مًاميجها،َو
ليه ،(25)"الىثر الحضازيت،و٢هيضة  اإلااض ي ال٣غن  مً الدؿٗييياث جهايت بلى الؿبٗييياث ٞترة بحن الٗغبيت الىثر ٢هيضة جُىعث ٖو

:  يلي ٦ما

ػغي  الىمىطج -ؤ
ّو

: الؿبػُني الك

ٗغر  الىمىطط َظا      
ّن
ٗغيت ومًاميىه وؤَضاٞه ق٩له، في ٦شحرا اليسخل٠ الجضيض الك

ّن
 ؤهىا بالّن  الخٟٗيلت قٗغ ةظمإ ًٖ الك

ّـن  هخاظا ج٩ىن  ؤن ٖلى"خيجها الىثر ٢هيضة خغنذ ٣ٞض طل٪ الحظع،وم٘ مً ب٨شحر الىمىطط َظا يؿايغ هجضٍ  الهىفي،ؤو للح
اٖغ اإلاغ٦ؼيت الغئيت ٖلى جإ٦يضَا بلى بها الحغم َظا ؤصي و٢ض اإلايخاٞحزي٣ي، الحضؽ

ّن
اٖغ للك

ّن
 يسل٤ الظر ؤلاله/ الىبي،والك

ظٍ خالت في ابال٩لمت،٦م  زال٫ مً ومىه ،(26)"الىثر ب٣هيضة جغجبِ مما الخٟٗيلي،ؤ٦ثر بالىو جغجبِ ظميٗها الغئي ؤصوهيـ،َو
ٛت جإحي الكٗغر  للىو ال٩ليت والغئيت الكٗغر  الحضؽ نىع 

ّن
 زانت الكٗغر  الازخالٝ لهىعة الخإؾيـ في ؤؾاؽ ٦ٗامل الل

 ،(27)"مدٟؼاتها ال٨ٟغة،وؤخض َظٍ آلياث ؤخض اإلاُل٤ الدال١ الديا٫ و٧ان ٚىر،اللّن  الخجغيض ب٨ٟغة ال٣ى٫  بلى"بىصليحر اهخهى ؤن بٗض

اٖغ ٖلى الحضاسي،يجب الكٗغر  للىو الجضيض الخهىع  َظا زال٫ ومً
ّن
 والاؽ" الىا٢ض ي٣ى٫  ٦ما الىا٢٘ يجغص ؤن الك

 ٣َىؾها ٦هىىجيت،لها ىمذ جهبذ ل٩ي ال٣هيضة لٛت جدىلذ ،وبظل٪ مؿخ٣ل آزغ وا٢ٗا زياله،ليُٗيه في ،بىيٗه"ؾدُكجي
ال٢اتها ٤ جغ٦يبها الضالالث،وبٖاصة وجٟجحر ظضيضة لٛت زل٤ مبضؤ وؤنبذ،(28)"الدانت التر٦يبيت ٖو  ملحت يغوعة ماوعاثيت عئي ٞو

 الىثر ٢هيضة عواص بحن ألابغػ  الازخالٝ ؾمت الدهىم،ولٗلّن  وظه ٖلى الىثر ٢هيضة قٗغاء مً الؿبٗييياث ظيل قٗغاء ٖىض

ٗغاء مىه و٠٢ الظر ؤلايضيىلىجي اإلاى٠٢ في ي٨مً ٖيلتالخ٠ وقٗغاء
ّن
 ٞيه جخجاوػ  الظر الى٢ذ في"  مًاصا،زانت مى٢ٟا الك

اٖغ ألايضيىلىجي،ألنّن  اإلاى٠٢ الغاَىت ال٣هيضة
ّن
 ي٣حن ٖجها،ٞاإليضيىلجيا ؤلاظابت يمل٪ ؤن صون  ٣ِٞ، ؤؾئلت يُغح الهامص ي الك

ت ٖلى ما ؤظىبت امخال٥ وعٍبض يٟغى الىعي،الظر الىن٠،يخُلب ظاػ وؿبي،بطا . (29)"ال٣هيضة ٖلى جُغح ؤؾئلت ؤيّن

ليه      ًّن  ،و واخض إلاىعص وظهان الىثر نهُضةو الخكػُلت ٣ٞهيضة ٖو  الك٩ل نٗيض ٖلى الىمىطظحن بحن واعصة اإلاٟاع٢اث ل٨
لى وؿبيا حٛيحرا ههل٩ى قاٖغيتها في ٦شحرا ألامغ يازغ لم َظا الىثريت،وم٘ ال٣هيضة ًٖ الٗغوى ٚاب بٗضما واإلاًمىن   ٣ِٞ،ٖو

ها ليـ ؤيضيىلىظيت، ال" ٢هيضة هي الىثر ٣ٞهيضة الٗمىم ٌ لم ألجّن اٖغ ألنّن  مجها،ول٨ً ٧امل بىعي ألايضيىلىظيت جٞغ
ّن
 الظر الك

  جهىعا اليمخل٪ ألاقياء،ل٨ىه ججاٍ هُغ وظهت له ي٩ىن  َامص ي،٢ض ٧اثً َى ؤهخجها
ً
 همىطظا وؿى١  ومىه،(30)"الٗالم ًٖ قامال

: ي٣ى٫  ،بط"اإلااؾىٍ مدمض" للكاٖغ( اإلاؿاقغ)بٗىىان هثريا هياؾبعي

 .. ؤمل بال
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 نؿحره خمغاءَح  يىعصةٍر  ًسكوُه  الظي وبهلبي

ع ِر
  ؤقُائي ؾإوصّو

َح
ىت  .. ما لُلتٍر  في الحٍؼ

 الحبر بهؼ

ؼ غلى الباعصة الخمغة وآزاع  اللؼج اإلاكمّو

له الكهىع  ونمذ  الٍُى

 صمي ًموُّم  الظي والىامىؽ

ىها ؤقُائي هي  لحٍؼ

  غنها ؾإعخلُه 
ً
 ..  بػُضا

ً
 بػُضا

 والضزان الؿلّو  مجاعي  في الؿاعنتِر  اإلاضًىت وعاء

 
ً
 الػاهغه اإلاغؤة غً بػُضا

 النهغ بماء زُابي حؿؿل التي

 الظلمه في الػُىن  وآالف

لحن ؾانيها في جدضم  ، الهٍؼ

  ًإحي ، الباعص وؾػالها
ً
  طلُال

ً
 ًائؿا

مه الىاقظةِر  غبر
َّز
 اإلادُ

 والؼنا
ُه
 الػبُض حشث مً يدبلٍر  اإلاخلىي  م

  غنهم ؾإعخلُه 
ً
 عؤقه بال حمُػا

  لَ ؤخمل ؤغماقي وفي
ً
  زىعة

ً
  ؤبي ًا َاؾُت

 والظمإ والحجاعة بالتراب، ًىايل قػبٌم  قيها

 يئِبه مغاًا وغضة

  حػٌـ
ً
  لُال

ً
ال   ، ٍَى

ً
  وقكاها

ً
 غمُاء ناعؾت
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  (31) واإلاىث والخبن الحص ى جإًل

ػغي  الىمىطج -ب
ّو

: لشماهُنيا الك

ٗغر  الىمىطط َظا في     
ّن
 مً السدِ،والخدضر مً مىظت مىاظهت في ؤهٟؿهم الٗغبيت الىثر ٢هيضة قٗغاء وظض اإلاٗانغ الك

ٗغ ظماٖت َٝغ
ّن
،خيض الك يت ياؾؿىا ل٩ي الىٓم في ظهضَم ٢هاعي  بظ٫ بلى اهُل٣ىا الحغّن  طًَ في والكٗغيت ال٨ٟغيت الكٖغ

ٗغر  الىمىطط َظا ًٖ ال٨شحر يجهل ماػا٫ الظر الٗغبي اإلاخل٣ي
ّن
م الك ٗغيت جاعيش في مخجظعة قٗغيت ججغبت الىثر ٢هيضة" ؤنّن  ٚع

ّن
 الك

ها حها الٗغب،بها الكٗغاء ؤصبيت،يٗيض ٖانٟت الٗغبيت،بجّن ٗغيت في ال٣ًايا ؤٖىم َغ١  ٞو
ّن
 ال٣ضيمت: الٗغبيت  Poétiqueالك

ٗغ بحن الحضوص: ٢ًيت والحضيشت،هي
ّن
ه بلى" اإلاىانغة لضًًا غؼ"ويكحر( 32)"والىثر الك

ّن
 الشماهييياث وبضايت الؿبٗيىاث جهايت في" ؤه

مضث الخجغبت َظٍ بضؤث اإلاىهغم ال٣غن  مً ٗغ مىاظهت في ؾا٢حها ٖلى طاتها،والى٢ٝى بزباث بلى بالىًىط،ٖو
ّن
 الٗمىصر الك

مىما،(33)"الخٟٗيلت و٢هيضة اٖغة الظاث في الخٛلٛل الىمىطط َظا خاو٫  ل٣ض ٖو
ّن
 ل٣هيضة الخإؾيـ في صوعَا زباثالٗغبيت،وب الك

ة، مؿاعاث الطدم،ويمً ؤلاهخاط َظا مىا٦بت الى٣ض خاو٫  ٦ما"الٗغبيت، الكٗغيت الخٓاَغاث مسخل٠ في وبٗثها الىثر  ٖضّن
يت ؤصواث واؾخسضام مخٗضصة ه٣ضيت ومىا٠٢  الخإنيل باججاٍ الى٣ض زُىاث ؤولى ٩ٞاهذ الٗهغ، عوح مً هابٗت خضيشت مٗٞغ

. (34)"لىاٞضا اإلاٟهىم لهظا

 الشىعيت الحغ٧اث بهظٍ الىثر ٢هيضة" الخدام بٗض الٗاإلايت،زهىًنا هدى اهُل٤ ٢ض الىثرر  الشماهييياث قٗغ همىطط بنّن 
ٛت الكٗغر  الك٩ل ٩ٞاهذ

ّن
٣اء ؤوظه ؤنّن  عيب الحضازيىن،وال الكٗغاء ٞخدها التي آلاٞا١ ٚؼو  ٖلى ال٣اصعة والل

ّن
 باإلاضعؾت الل

ظا ،(35)"واإلاٛايغة الخجضيض مكٗل بدمل عتهاظضا بٗم٤ جترظم الؿغياليت  جإؾيـ بلى جخجه الٗغبيت الىثر ٢هيضة مً ظٗل ألامغ َو
اء ًٖ بٗيضا لٛتها  ؤن ؾب٤ ٖانٟت" ؤجها زانت بها اإلاديُت الٓغوٝ جل٨م في والكٗغاء الى٣اص بٌٗ مً جهضع ٧اهذ التي الٛٚى
ة في وظماليت ٞىيت طَىيت،و٢ىاٖض بيياث زلدلذ ل٣ض بسانت، يتالٛغبيت،والٟغوـ آلاصاب م٣ضمتها في ٖاإلايت، آصابا َؼّنث  ٖضّن

ت ،ووؿى١ (36)"بوؿاهيت وخًاعاث ز٣اٞاث اح"بٗىىان م٣ُٖى  لح٤ الظر ألالم ججغبت ٞحها يهىع  والتي "ؤصوهِـ"لـ" الجىىن  ٍع
اء الٗغبيت باألمت ذ التي والى٨باث الهؼاثم ظغّن

ّن
: ٞي٣ى٫  البكغر  الخاعيش بىاباث ٖبر بها خل

 النهاعْس  غغباث ئذنض

اعؽُه  نضئَح 
َح
 الك

ي نِر
َّز
ه ل بِر بِر

ْس
ه  هىاىَح  مً مُه

 الػمُههْس  الجظوع  بالصِر  مً

س ي غَح
َح
غؾمٌم  ق ُـه  بُه  ًابِر

هي ٍغ
َح
 خهاعْس  َو

الٌم، الٌمْس  مَح غون؟ مَح
َح
 حمخ

ىا ا اهغبُه
َح
ه
َح
إ
َح
اىَح  مً ق

َح
 هى

، مْس
ُه
ٌ

ُه
ئخ   حِر

ُه
ذ ؿْس بِر

َح
ل
َح
مهْس  ق ٍغ  الجَح

 
ُه

ذ
ْس
ل مَح خَح احَح  بلٌُم وَح ٍَح

  عِر
ْس
ىىن ( 37)الجُه
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 زال٫ َمىم،مً مً الٗغبيت ألامت حٗاهيه إلاا جاعيسيت ٦دخميت الاه٨ؿاع خالت( اإلااؾىٍ مضمذ)الكاٖغ يهىع  ٦ما
: ،ٞي٣ى٫ "اإلاُذ الغحل" بــــ اإلاٗىىهت ٢هيضجه

 ؤمهاث وال ؾُىفٍر  بال

 الٌهغباء هىع  جدذ ونكىا

 وهبٍي هدشاءبُه 

 والكهىه الحؼن  غً هخدضر

 قحروػ  غىو في ألاؾغي  وزُىاث 

  الجاخظه الىًَ وؾُىم

 (38) وجمط ي بلُىا جكذجل

 

ػغي  الىمىطج-حـ
ّو

: الدؿػُني الك

ٗغر  الىمىطط َظا في      
ّن
 ٞئت ،وبغوػ اؾخ٣الليت ؤ٦ثر م٘ الٗغبيت الىثر ٢هيضة اهُال١ مٗه الشالشت،٧ان ألالٟيت مً ال٣غيب الك

باب الكٗغاء
ّن
 في الىمىطط لهظا ٢ابليت ؤ٦ثر ٧ان رالظ اإلاخل٣ي م٘ الخىانل جم٨جهم التي الدانت لٛتهم ياؾؿىا ؤن ؤعاصوا الظيً الك

ذ مٗانغة ْغوٝ ْلّن 
ّن
 التي الخدال٠ و٢ىاث ألامغي٨يت، ال٣ىاث َٝغ مً والشاهيت ألاولى الدليج خغب زانت الٗغبيت باألمت خل

اب واؾخٗمغتها، الٗغا١ صولت  صمغث  (ؤلل200) ماي٣اعب وزل٠ الجؼاثغر  اإلاجخم٘ يغب الظر اإلاخُٝغ الضيني وؤلاَع
ة،وال٣ضؽ ٖلى اإلاخ٨غع  ؤلاؾغاثيلي ٖضوان٢خيل،وا٫ ( ؤؾلى)الٗاع اجٟا٢يت بخى٢ي٘ اهتهذ الٟلؿُيييت،التي الكغي٠،والاهخٟايت ٚؼّن

ٗغاء ظٗل اإلاىهغم،مما ال٣غن  مً الدؿٗييياث بضايت في ٧اهذ الٗغبيت بإمخىا ٖهٟذ التي ألاخضار َظٍ ٩ٞل
ّن
 الحضازيىن  الك

ٗغيت الىماطط مً ال٨شحر ٞحها ييسجىن 
ّن
 الٗغبيت،بط ؤمخىا جاعيش مً الؿىصاء الح٣بت جل٪ ًٖ ٞني بهض١ ٖبّنرث التي الغا٢يت الك

ل
ّن
 ٞدؿب،بل بها الخٗبحر قيٕى هاخيت مً الؿاب٣ت،ليـ الشالزت بال٣ٗىص م٣اعهت الىثر ل٣هيضة خغ٦ت ((ؤوط))الدؿٗيني ال٣ٗض"مش

ٗغ ؤؾئلت ؤولىياث يمً ملح ؾاا٫ بلى جدىلها مً ؤيًا
ّن
 اإلااض ي ال٣غن  مً الدؿٗييياث ٞترة في اإلامحز ،وألامغ(39)"ال٣ٗض َظا في الك

 بيجها مً والى٣اص الكٗغاء مجخم٘ بحن لالهدباٍ الٞذ بك٩ل الىثر ٢هيضة اهدكاع في ؾاَمذ الكٗغيت،والتي اإلاجالث بٌٗ بغوػ َى

 ه٣ل لم اإلاجالث،بن َظٍ صازل ٦بحًرا خحًزا الىثر ٢هيضة قٛلذ ،و٢ض( (****)ألاعبػائُىن ،(***)الشالسي البُان ،(**)يغاؽ،(*)ؤلل: )مجلت

 .الحضازت قٗغ ٢لٗت ال٢خدام َغواصة خهان مشلذ

٨غيت ؤصبيت ماصة بمشابت ٧اهذ ألاخضار جل٪ ٧ىن  في هجضٍ الٗغبيت الىثر ٢هيضة في الجضيض وألامغ       لصحظ زاللها مً جىُل٤ ٞو
ؽ هدى ألا٩ٞاع وجبضيض الهمم ت وا٦ب الظر اإلا٣ضّن  الٗغبي للىا٢ض اليم٨ً التي ال٣ُىؽ مً ؤنبذ ختى الؼمً مً ٢غوها ةالٗغبي ألامّن

يت ه٣ضيت خغ٦ت لخهبذ خغ٦تها اعج٣ذ" الٗغبيت ألامت ٦يان مؿذ التي الجؿام ألاخضار َظٍ ْلّن  في ججاوػَا  هٟـ في ومٗٞغ

ا هىعص و     (40)"الخٟٗيلت قٗغ ٢هيضة عا٤ٞ الظر -ألا٩ٞاع بهخاط خيض مً -اإلاؿخىي  ًٗ  مً" الحاج ؤوس ي"للكاٖغ ًياقٗغ م٣ُ

ا ٞحها يهغر ماػا٫ ،والتي(م1994)الىلُمت صيىاهه  جل٪ مخدضًيا يٓلّن  طل٪ ٖمي٤،وم٘ وؤلم ونمذ ج٨ٟ٪ مً الضَغ به نىٗه ٖمّن
: ٞي٣ى٫  اإلادً

 ًظهب لم ما ًظهب لً"
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ػُى لً ما ًإزظوا لً  .ٌُه

 
ً
 الضحالحن ػمً نهغوي نهغا

  مههىع  ولٌىه
ً
 .بدبي ؤًًا

 وؤعض ي ديجاعي  الخاَل هى

 الجىخحن، مكاجُذ اإلاالَ وؤها

 ؾاباحي الحاعم  هى

دغم  الجظوع  وؤها
ُه
 الالج

 (41)."الجظوع  جغاب وزهبُه  

ٗغاء جغاظ٘ بٗضما الخضعييي الجزو٫ مغخلت في وبضؤث طعوتها، بلى بلٛذ ٢ض الٗغبيت "الىثر نهُضة"  ؤنّن  هجض الجهايت وفي     
ّن
 في الك

ا بٗض ه٣ضَا ٖلى والى٣اص هٓمها،  خاؾمحن ٧اها ألامغان الهضوع،ٞهظان ًٖ مجلتها وجى٠٢ قٗغ ظماٖت وزانت قٗغائها ظلّن  ةٞو
ٗغاء ٢غاثذ ظمىص في

ّن
ا اإلاش٣ٟحن مً ظمهىعَم مٗها،وم٘ الخىانل في الك  الكٗغيت ٞال٣هيضة الجضيضة ألالٟيت بضايت في زانت،ؤمّن

 ٖلى مضمىحن ؤنبدىا الظيً ال٣غاء ظمهىع  م٘ زالله مً جخىانل مجاهيا آزغ مىبرا الغ٢ميت الٗىإلات في وظضث ٢ض الٗغبيت
م م٘ الخىانل ت الاظخماعي الخىانل قب٩اث زال٫ مً ؤلاهترهيذ ٢اٖاث ٖبر ؤلاوؿاهيت بني مً ٚحَر : هدى اإلاخىٖى

تر" تر/قِؿبىى/جٍى هىع  ظمي٘ ٖبر"جٍى هىع  "الخكاغلي ألاصب"بـــ يٗٝغ ماباث اإلاؿخىياث،ْو  مً الغ٢ميت الكٗغيت ال٣هيضة ْو

اٖغ الٗغبي الكٗغر  للىو ظضيضة اهُال٢ت جل٪ ٩ٞاهذ زالله
ّن
 ؤصبيا ظيؿا الىثر ٢هيضة اٖخبر"مىانغة الضًً غؼّو " والىا٢ض ٞالك

ٗغ بٗض مؿخ٣ال زالشا
ّن
ت الههُضة وٗخبر هدً ،بيىما(42)"والؿغص الك ػغي  الىمىطج بمشابت الغنمُت الكػٍغ

ّو
 الظر الغابؼ الك

ضم ألاصبيت الٟىىن   بحن الجضيض الىمىطط َظا مؼط الجضيضة،خيض لأللٟيت الحاليت الغ٢ميت اإلاغخلت ًٖ جمسٌ  وؤظىاؾها،َو

" لـــــــــ ياؾـ الجضيض  الىمىطط َظا الٛغبي،٩ٞان/الٗغبي الى٣ض في والٟلؿٟي ال٨ٟغر  الترار ويٗها التي واإلاغظٗياث الحضوص ٨ٞغة

ظا ،(43)" مخىازغة ٦إظؼاء ليـو واخض ٨٦يان حؿخ٣بل ال٣هيضة ؤنبدذ خيض)...( مٟاع٢ت ظمالياث  يمؼط الكٗغر  الىمىطط َو
 اإلا٣اَ٘ جهاخب ؤي٣ىهيت ع٢ميت له،ونىع  اإلاهاخبت الهىجيت اإلاىؾي٣ى م٘ الحضاسي الكٗغر  الىو

ت ػٍغ
ّو

ت مً ظى في بلخ...الجمل/الىخضاث/الك اٖغيت،والٟىيّن
ّن
 والٟىىن  ألاظىاؽ ٧لّن  ٖلى مىٟخدت ال٣هيضة جهبذ وبظل٪ الغا٢يت الك

ٗغر  الىمىطط لهظا اإلاخل٣ي وبحن بيجها ميسجمت زالزيت في "والهىعة والهىث الٍلمت" ظماليت لىا لخ٩ىن  مٗا فجخٗار
ّن
. الجضيض الك

ٍي قاَمت" اإلاٛغبيت الىا٢ض بليه ؤقاعث ٢ض ألاصب ٖلى الُاعت  ألامغ ٞهظا       ألاصب بلى مضزل"  ٦خابها زال٫ مً" البًر

 ٧لمت ؤو ؤي٣ىهت ؤو نىعة ؤو مٟخاح زال٫ مً ألازحر َظا ويخجلى" lien"الغابِ ؤو الغوابِ" ٞيه ألاؾاؽ ؤنّن  هجض ،خيض"الخكاغلي
ا ظليا ،ويخطح مٗيىت ىن، بىاؾُت بمّن

ّن
ع  وخحن ؤزغي  ٣ٖضة ٖلى لإلخالت الىو في ٖالمت ؤو ظملت، ؤو ٧لمت، جدذ زِ ؤو الل  همغِذّن

 ظيـ بلى جيخمي التيو،(Interactive Poem)الخٟاٖليت بال٣هيضة  اإلاؿمى الغ٢مي الىمىطط بلى ألازحر َظا يخدى٫  ٖليه الٟإعة ماقغ

ليه ،:Interactive Poetry)الخٟاٖلي ٖغاللّن ) ٗغر  الىمىطط َظا ًٖ قٗغيت ؤمشلت وؿى١  ؾٝى ٖو
ّن
 مً بالّن  الي٣غؤ والظر الُاعت، الك

ة ٞهىا٥ خهغر، بك٩ل الغ٢ميت الكب٩اث زال٫  بً الٟني الخماػط طل٪ للمخل٣ي يى٣لىا ل٩ي الكٗغاء ؤبضٖها قٗغيت هماطط ٖضّن
ٛت
ّن
 طو٢يا،ومً الجميلت اإلاكاٖغ جل٪ ًٖ حٗبر جتر٦ها لل٣هيضة،والتي اإلاهاخبت الٟىيت واإلاىؾي٣ى الغ٢ميت والهىعة الكٗغيت الل

٫  ؤنّن  هظ٦غ َىا الخٟاٖليحن،و الكٗغاء َاالء بحن ت) جٟاٖليت ٢هيضة ؤوّن  غباؽ"الٗغاقي للكاٖغ ٧اهذ( جٟاٖليت قٗغيت مجمٖى

ذ) بٗىىان" مػــً ظٍ م،2007ؾىت( ؤػعم بػًها لؿحرة عنمُت جباٍع : (44)٧اآلحي لها ع٢ميت نىعة َو
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اٖغ" ؤقظاء/الغاخلىن  هاالء:"٢هيضحي هٟؿه الهضص في هجض ٦ما     

ّن
 ع٢ميت بىؾاثِ مصحىبت ظاءث والتي" الحاجي ؤخمض"للك

 ،ٞهظا(بلخ...اإلاجهى٫  الٛض مً زاثٟاث با٦ياث وؿىة/ةللُبي٘ مخٗضصة ؤي٣ىهيت لىخاث/خؼيىت مىؾي٣يت مٗؼوٞت:)مسخلٟت
 زال٫ مً بالّن  للظ٦غ الؿاب٣ت الىماطط ٢غاءة والوؿخُي٘ ي٣غؤ ل٩ي الخٟاٖليت الغ٢ميت الكب٨ت ٖلى ٣ِٞ مىظىص الكٗغر  الىمىطط
حر، الغ٢ميت الكب٨ت ظٍ اٚل  اٞتراض ي وا٢٘ بلى آلاوي الىا٢٘ ٖالم مً جىُل٤ ٢هيضة ٧ىجها في الخٟاٖليت الغ٢ميت ال٣هيضة محزة َو
اٖغ مٗه يسل٤ ع٢مي

ّن
مىما الالصووي، الٗالم طل٪ في صاثما خيت ال٣هيضة ج٩ىن  الكٗغر،وبظل٪ للىٓم زالشا وظىصا واإلاخل٣ي الك  ٖو

 الكٗغيت خ٣ل في واإلاكخٛلىن  الى٣اص ٖضصَا قغوٍ ؤعبٗت ٖلى الخٟاٖلي الكٗغر  الىو ي٣ىم الكٗغيت الىماطط َظٍ في هجض

ل:)بازخهاع وهي الغ٢ميت، (. الٌخابت/ الدكٌُل"/ Navigation"ؤلابداع/الخإٍو

ٍالُت بحن الىثر نهُضة: الشاوي اإلادىع .  2 ُ  بق  والغقٌ الهبى

ٌ نىع  حٗضصث ل٣ض        ة ؤزاع ،والظر الىثر ٢هيضة لىمىطط وال٣بى٫  الٞغ ذ بق٩االث ٖضّن  بٗض واإلابضٖحن،زانت الى٣اص بحن جىٖى

ة اث اإلا٣ضؾاث ل٩ل خغّن  ؾ٣ٍى مً ومازلٟخه ،(م1976)يىهيى خؼيغان ه٨بت بٗض الٗغبي الكٗغ َاٖٝغ التي الٗىيٟت الهؼّن  والُبَى
 آلاصاب مجلت ؤو           قٗغ مجلت مً وعواصَا الىثر ل٣هيضة ؾامدت الٟغنت ججاوػَا،٩ٞاهذ ؤو جدُيمها الؿهل مً ٧ان التي

ايتها يالتها وظضث بلبىان،والتي البحروجيت  في طل٪ بٗض هٟؿها لخجض اإلاش٣ٟحن ظمهىع  َٝغ مً الخل٣ي ؤبىاب َغ١  في اإلايكىصة ٚو
غ لها يً٘ لها هٓغر  ؤؾاؽ وظىص مٗها،لٗضم الى٣اص ججاوب ٖضم بٗض زانت زُحر وؤيضيىلىجي جاعيدي مإػ١   ال٨ٟغيت ألَا

 ظٗل" ؤصوهِـ" بـ اإلال٣ب" ًضؾؼ ؤخمض غلي"الؿىعر والىا٢ض الكاٖغ بليه اهدبه الظر الٟغاٙ ٖلحها،ٞهظا ج٣ىم التي واإلاىهجيت
ٗغاء الى٣اص

ّن
ة مغاث خؿاباتهم يٗيضون  والك ٗغر  الىمىطط َظا في الدىى ٢بل ٖضّن

ّن
 بلى خيجها الى٣اص عؤر الجضيض،ٞاه٣ؿم الك

: َما ٢ؿمحن

 :الىثر نهُضة لىمىطج الغاقًىن  الىهاص. 2/1

ىا     
ّن
ٌ في الىثر ٢هيضة زهىم ٖىض مخٗضصة مىا٠٢ هجض به ٗغر   طالىمىط َظا ٞع

ّن
ًىا الظيً ؤٚلب ل٩ىن  الك  الىمىطط َظا ٞع

ٗغر 
ّن
لى الخٟٗيلت قٗغ لىمىطط قٗغاء الحضاسي الك اٖغة عؤؾهم ٖو

ّن
 يإزظون " ؤجهم زانت( اإلاالئٌت هاػى)الٗغا٢يت والىا٢ضة الك

ا الحغ٦ت جل٪ ٖلى غ بلى اٞخ٣اَع ظا ،(45)"لها مغظٗيا بَاعا حك٩ل الىٓغيت،التي ألَا  زانت،وؤنّن  صاط َبيعي،وم٣ٗى٫  ؤمغ َو
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هغوَا ألاصبيت ألاظىاؽ اناث صون  ْو  ٧لّن  ٖلحها ي٣ىم التي ال٨ٟغيت لألٖغاٝ و٦ؿغا  اإلاإلٝى ًٖ زغوًظا بد٤ يٗضّن  لها هٓغيت بَع
 الى٣اص اه٣ؿم الجضيض،و٢ض الىمىطط لهظا اإلايؿىبت اإلاٗايحر ووي٘ الخ٣ٗيض مؿإلت في الىٓغ ظميٗهم َاالء خ٤ّن  ؤصبي،ومً ظيـ

: هي مىا٠٢ ،(46)"بلى مىافي الٗؼيؼ ٖبض الىا٢ض عؤر خؿب الىمىطط لهظا الغاًٞىن 

 19بخاعيش ال٣اصؾيت ظغيضة في وكغ الظر م٣اله في زانت (:َهماػي  الغخمان غبض)الػغاقي الىانض مىنل -أ
ت بنّن :)م،ب٣ىله1986(خؼيغان)يىهيى  ،ولٗل(ألواجها ؾاب٣ت الغاًَ،مداولت الى٢ذ في الىثر ل٣هيضة مٗايحر إليجاص مداولت ؤيّن
ت وج٨ضؽ الؼمً ٖامل ٞيه يخد٨م الىٓغر  الٗامل ؤنّن  زانت الحالي الى٢ذ في اإلاهضا٢يت مً ال٨شحر ٞيه ألامغ  اإلاٗٞغ

ٗغر،وما الىمىطط َظا خ٣ي٣ت خى٫ 
ّن
ت مً يىجٍؼ ؾٝى ما م٣ضاع الك . الغؾمي؟ الٗغبي للكٗغ جًاٝ  مٗٞغ

اغغ مىنل -ب
ّو

 م٣اال م1994(قباٍ)ٞبرايغ ٖضص ألازغي  ال٨خابت مجلت في ٦خب خيض(:بضوي  مدمض)اإلاهغي  الىانض و الك

ٗغيت َظٍ ؤنّن  بضاء ال٣ى٫  ييبػي:) ٞيه ي٣ى٫ 
ّن
ب وجىمُها،ؤو جستزلها الٞخت بىي٘ ؤلاؾغإ اليجب –زانت مهغ في -الك  جَغ

 ٖبر مٗها والخجاص٫ ال٣هيضة، ٖلى باإله٨باب الخ٩ىن،بضؤث مً خا٫ في قٗغيت بجها بالًبِ طل٪( !!)قٗغاءَا
ا،ختى خا٦مت هٓغيت بلى خاظت في ليؿذ مؿب٤،ٞال٣هيضة ظاَؼ بخهىع  جبضؤ ،ولمبهخاظها  فً قوانا حخبذد ال لىمَى
 فً وجوده الٌفقذ حخى الشعاٌت بعٍن الجذٌذ الىولود ىزا إلى النظش جمٍا باث فقذ ،وعمٍو(الخنظٍش وىه وطاسدة
 الزي النظشي اإلطاس وادان داووجو ٌبقى الخوف وللنّن الشعشاء، طشف ون الخبنً فً وششعٍخو الحٍاة
 الفنً باالبخلاس الىبذعٍن وحاوالث للكّن وكبج لمخجذٌذ كبح راحو حذ فً ىو الشعشي النىورج ىزا لو ٌخضع
 . والجمالي

ى ط٦ٍغ ماؾب٤ بلى ؤزغ عؤيا هًي٠ ٦ما     ه الىثر ٢هيضة  همىطط  في يغي  الظر( مهضر ؾامي) الىا٢ض عؤر َو
ّن
 خاثُا) باث ؤه

ى طر ٧لّن  بدؿل٣ه رواَئا،يٛغ  ويا٦ض لها،بل المٗايحر الىثر ٢هيضة"ؤنّن  ْلّن  في زانت( شدهيا ق٨ال لي٩ىن  زل٤ ٢ض عظلحن،َو
هم له ج٩ىن  لً ؤهه ٖلى

ّن
ًّن  لهظا ي٩ىن  ولً)...( طاجه ل٩اجبها طاجيت مٗايحر ٧اهذ بطا بالّن  مٗايحر،الل   ومٗايحٍر ق٩له الٟ

ّن
 بطا و٢ىاهيىه،بال

يا مىه ظاهب في ؤنبذ لى(مىيٖى  مً يٗضّن  الظر الخىٓغر  الجاهب خؿباهه في يإزظ ؤن يجب الكٗغر  ؤلابضإ ٞةنّن  الٗمىم ،ٖو
ى ؤلابضاعي الىو ؤؾـ يت حُٗيه التي َىيخه بُا٢ت بمشابت الجضيض،َو ٖغ

ّن
 ؤو زٝى صون  والى٣اص اإلاش٣ٟحن م٘ الخىانل في الك

يت مىه،ٞهظٍ جغصص ٖغ
ّن
ا بؿيل ؤقبه ؤلابضإ ؤنّن " ،زانتمٗه الخىانل ظيؿه،و٦يٟيت جدضص ؾٝى التي هي الك اع مخض٤ٞ،ؤمّن  ؤلَا

ه له يدضص الظر ٞهى الىٓغر 
ّن
 مخجضص، الشاوي آؾً،بيىما ألاو٫  ٦جهغ، حك٩له باججاٍ ٦مؿدى٣٘، الدكدذ مً يديله مجغي،به

 ه٣ضيت عئيت مً ةالجهار في له ٞالبضّن  ؤبضٖه مً ٧ان مهما ألاصبي ٞالىو ومىه ،(47)"الخٛيحر ٢ىامها التي بالحياة مخض٤ٞ،ومليء
 ماَيت له جخد٤ لً ألاصبي ؤلابضإ وؤنّن  زانت زانت، اإلابضٖحن مً ٚحٍر م٘ وال٨ٟغر  ألاصبي، الخىانل مً جهىهه،وجم٨ىه

اع صازل بالّن  الٟٗلي الىظىص   والىضواث اإلاجالـ مسخل٠ بلى ؤلابضإ بهظا صٞ٘ بطا بالّن  مىظىصا ي٩ىن  لً والظر له، الىٓغر  ؤلَا

 .الخ٣ا جدميه ع٧اثؼ،وصٖاثم له جىي٘ ختى ةوالى٣ضر ال٨ٟغيت

 :الىثر نهُضة لىمىطج اإلاىانغون الىهاص. 2/2    

ظا ظضا ٖؿحر ْٝغ في الىثر نهُضة حك٩لذ ل٣ض       ؤلابضإ ؾاخت في مى٢ٗا لىٟؿها ججض ؤن جداو٫  ظٗلها الٓٝغ ،َو
 يىثه ٖلى الكٗغر،ووسجىا الىمىطط َظا جبىىا الظر الكٗغاء ٖلى ؤبضا بالؿهل ي٨ً لم ألامغ ؤنّن  الكٗغر،ٚحر

ٗغيت، ٢هاثضَم،وصواويجهم
ّن
 ؤههاع زاللها مً ٖغى التي اإلاسخلٟت ال٨ٟغيت،واإلاغظٗياث الهغاٖاث ْلّن  في م٣ٗضا باث ٞاألمغ الك

م،وؤَغوخاتهم الىثريت ال٣هيضة  و٢ذ والى٣ض،في الىٓم مً خٓه يىا٫ ختى جضعيجيا الكٗغر  الىمىطط َظا مىانغة في ؤ٩ٞاَع
ٌ زهىمها ٖلحها ػؤظه  اإلاُل٤ الخبايً ْل ،وفي وق٩له هىاياٍ بٗض حٗٝغ لم الظر الجضيض اإلاىلىص َظا اإلاُل٤،ومدانغة بالٞغ
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 قٗغ مجلت ٖبر ؤصوهِـ الىا٢ض الكاٖغ مً بضايت نمتهم ًٖ بالدغوط الىمىطط َظا ٖلى اإلاضاٞٗىن  الى٣اص ٠٨ٖ الغاًٞحن بحن

ما٫ َظا إلاىانغر  مجاهيا مىبرا ٢ضمذ التي حَر . الى٣اص مً همىطط،ٚو

ليه      م الخجضيض عخلت يسىيىن  الى٣اص ٧ان ٖو  الخإؾيـ ججغبت جسىى الىثريت ال٣هيضة ٧اهذ طل٪ الش٣افي،وم٘ الحهاع ٚع
ىت ي٣ىم الٗغبي الىا٢ض ظٗل الظر ألامغ ٨ٞغر،وبيضيىلىجي ٖىٟىان ب٩لّن  الٗغبي  زىب ؤخؿً في بها والضٞ٘ الخجغبت َظٍ بكٖغ
 الى٣ضيت ال٨خب مً الٗضيض نضوع  بٗض زانت طل٪ لها والخىانل،٩ٞان بالخجاوب والكٗغ الى٣ض، ٖلحها ي٣بل ختى ومجهيي ٨ٞغر 
 لها ،٩ٞان مىىالها ٖلى والىٓم للخىانل اإلابضٖحن مً بالٗضيض عجل ألامغ ،ٞهظا ٨ٞغيت ٣ٖض صون  الخجغبت َظٍ وجدلل حكغح التي
 وجدليل ٢غاءة في وظالىا نالىا مجهم الٗضيض ٞىجض الجضيض، الىٓم َظا ًٖ يًاإلاضاٞ٘ اإلاىانغيً للى٣اص ٖضها ؤعاصث،وبطا ما

ًّن  لهظا والٟلؿٟيت وال٨ٟغيت الى٣ضيت عئيتهم ٢ضمىا بٗضما الىثر ٢هيضة  ال٩اٞيت الكاٞيت الخىٓحر ٖمليت بٗض الجضيض،زانت الٟ

: للظ٦غ آلاحي الجضو٫  في ط٦ٍغ جم ما الى٣اص َاالء الؼمً،ومً مً عصًخا يديما ب٣ي الظر الىمىطط لهظا

ٍاجب)الىانض اؾم  الخإلُل ؾىت ( الٌخاب)اإلاالل غىىان( ال

 م1977 الٗغبيت الىثر ٢هيضة بـــــؼون ؤخمض   

 م2002 الىثر ٢هيضة بق٩الياث اإلاىانغة الضًً غؼ

 م2003 الٗغبيت الكٗغيت وجدىالث الىثر ٢هيضة الًبؼ ببغاهُم مدمىص

ؼ غبض  م2004 اإلاغظٗيت بلى الخإؾيـ مً هثرا٫ ٢هيضة مىافي الػٍؼ

 م2006 اإلادغو٢ت ألاعى زُاب ؤو الٗغبيت الىثر ٢هيضة ًدــــُاوي  عقُض

 م2007   ( ههيت والبيذ والىٓغيت ألاؾـ) الٗغبيت الىثر ٢هيضة الؿؼالي الهاصع غبض

ظٍ      يت ه٣لت في ثؾاَم الٗغبيت الىثر ٢هيضة في للظ٦غ الؿالٟت اإلاٗانغة الى٣ضيت اإلاالٟاث َو  مً الٗغبيت الىثر ل٣هيضة هٖى
 الىمىطط لهظا للترويج ه٣ضيت بؾهاماث مً ٢ضمخه إلاا الالخٟاث حؿخد٤ ٦خجغبت لها الى٣ضر الخىٓحر ٖمليت زال٫

ٗغيت ؤنّن " زانت الى٣ضر ٞٗله واؾخمغاعيت له، الى٣ضيت الخٟاٖليت الكٗغر،وجد٣ي٤
ّن
 ؤزهب آلان حٗيل الٗغبيت الك

 مؿخ٣بليت قٗغيت آٞا١ مً الٗغبيت للش٣اٞت الٗغبيت الىثر ٢هيضة ٢ضمخه الظر الٗٓيم الضوع  نغاخت لىا يا٦ض طا،ٍو(48)"مغاخلها

ٗغيت في ٖضيضة جىاػهاث زل٤ في ؾاَمذ
ّن
. ٖامت بهٟت الك

ٗغر  والىو     
ّن
ٗغر  الحضر نىاٖت في جل٣اثيا يؿاَم ماػا٫ الىثرر  الك

ّن
١ الىٓم مً ظىّن  في الك

ّن
يت ا٦دؿابه بٗض الدال  للكٖغ

ىضما ججاعبهم في يدؿاب٣ىن " ٧اهىا والظيً الخجضيض للٛت الغاًٞحن م٘ مغيغ نغإ بٗض  الكٗغيت  ؤنّن  يكٗغون ومٛامغاتهم،ٖو

م يخى٢ٟىن،ويُالبىن  طعوتها بلى ونلذ ٢ض اإلاٛامغة ا التي الحضوص ٖىض بالخى٠٢ ٚحَر ظا ،(49)"ونلَى  جضعيجيا ٖليه ٖثرها ما َو
 الحغة الٗغبيت ال٣هيضة ٖخبت جسُذ الٗغبيت ال٣هيضة ججغبت ؤنّن  وظضوا ؤن بٗض الحغة، ال٣هيضة/ةالخٟٗيل ٢هيضة عواص ٖىض

 م٘ الخىانل لٛت بظل٪ مباقغة،وخ٣٣ذ بلحها الكٗغر  الخجغيب ؤيىاء ه٣لذ وبظل٪ ،"الىثر ٢هيضة"آزغ قٗغر  همىطط بلى
ٗغر  ٞالدُاب آلازغ،وؤزحرا

ّن
 لم بن الكٗغيت ًٞاء في مخٗضصة ججاعب بلى جهل الٗغبيت الىثر ٢هيضة مً ظٗل اإلاٗانغ الك

.  ؤزغي  قٗغيت ججغبت جهلها
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الث اإلادىع  -3   
ّو
 الىثر نهُضة اهُالنت في وصوعها قػـــغ مجلت: الش

ٗغيت البييت في الخجضيض صٖىاث مً الٗضيض بغوػ بٗض زانت وواؾ٘ ٦بحر بك٩ل اإلاٗانغة الٗغبيت ال٣هيضة جُىعث ل٣ض      
ّن
 الك

ٗغر  الىٓم وعثها حيا٫ الٗغبيت
ّن
ليه ٞجغ مىظ الك ا م٣ىىت،وم٣ٗىلت الٗغبيت الحضازت بٗض الخجضيض مىُل٣اث ٧اهذ الخاعيش،ٖو ًٗ  إلاا جب

ذ التي والجماليت الٟىيت اإلاُٗياث جل٪ ٖلحهم جٟغيه ٨غ ه٣ض مً الٗغبيت الؿاخت ٖمّن  اليهلح باث الظر ال٣ضيم ٖلى زاثغ ٞو
 الى٣ضيت ألاصبيت واإلاجالث الكٗغيت الهالىهاث ٧اهذ الىٓم،و٢ض نٗيض ٖلى مسخلٟت يغاثجإر مً ٞيه الجضيض،وما للٗهض جهاثًيا

ٗغر  الخجضيض َظا خايىت
ّن
ىُت الشهاقت مجلت:"مجها ؤصبيت مىابغ زالر زال٫ الشاثغ،مً الك  ومجلتاإلاهغيت،"الَى

ٗغر  للىو ٢ضمخه وما،(50)اللبىاهيت"قػغ" البحروجيت،ومجلت"آلاصاب
ّن
ىيت ثلبضا مً الٗغبي الك  الجهًت مىُل٣اث ٧اهذ ظماليت،ٞو

 .الٗغبيت الىثر ل٣هيضة الكٗغيت

بىاهُت قػغ مجلت. 3/1
ّو
(  الىثر نهُضة مىبر)الل

 اإلاٗغوٝ« قػغ» مجلت نالىن  َى الٞذ ؤصبي نالىن  والصة( 1959-1957)الٗكغيً ال٣غن  مً الدمؿييياث ٞترة قهضث ل٣ض    
 مجز٫  في زمّن  ،(لبىان)بحروث، مضيىت في بالػا ٞىض١ نالت في ح٣ٗض الهالىن  اَظ ظلؿاث ٧اهذ ،خيض» الخمِـ نالىن » بــــ

 الدا٫ ليىؾ٠« قػغ» مجلت ٧اهذ بحروث،خيض عؤؽ في َالب ؤبي هؼلت في ال٩اثً الدا٫، يىؾ٠ الؿاب٤ والؿٟحر الكاٖغ
ض ؤؾبٕى ٧لّن  مً الدميـ ٞهليت،و٧ان جهضع  ظلؿاجه في وؤع٧اجها،ويلخ٣ي ناخبها اإلاجلت ًٖ ٞيه ويىىب الهالىن  او٣ٗاص مٖى

 .( 51)الخجضيضيت صٖىتها م٘ وججاوبا والى٣اص اإلابضٖحن ؤوؾاٍ في واؾٗا نضي اإلاجلت ل٣يذ ،و٢ض الكٗغ خى٫  وقٗغاء ؤصباء

 مجلت م٘ بضؤ ٢ض الكٗغيت الحضازت جياع الكٗغ،زهىًنا،وؤنّن  جدضيض خى٫  الهالىن  ظلؿاث جمدىعث ل٣ض     

اٖغ م٘ ،زهىنا«قػغ»
ّن
ض ٧ان الظر عقهت صقاا الك ض ألاخيان،و٢ض بٌٗ في والخٟٗيلت الىػن اؾخسضام يايّن  الغؤر َظا ؤيّن

اٖغ
ّن
 باألزو الىػن، زاعط الىثريت بالخجاعب ال٣يام يايض عؤر َىا٥ ٧ان اإلا٣ابل في" قهغا ؤبى قىقي" اإلاهغر  الك

اٖغ
ّن
 ومىايي٘ بؿيُت، ٖاصيت ؤٚغاى يٖل ي٣خهغ ؤال يجب ال٣هيضة،والظر مًمىن  الهالىن  َظا ؤزاع و٢ض" ؤصوهِـ"الك

ٗغ في ييبػي بل ٦الؾي٨يت،
ّن
ت، ٚحر ؤؾاليب َغح الك ،والحضازت جىاؾب ظضيضة وؤق٩ا٫ مإلٞى  ٖلى جيسحب ؤن يجب الالمإلٝى

ت ألالىان ظمي٘ ا الٗغبي، الكٗغ جاعيش في الؿاب٣ت ال٣هيضة هُا١ زاعط الٟىيّن  في ظضيضة ج٩ىن  ؤن ٞييبػي الكٗغيت الخجغبت ؤمّن

. (52)الٗهغ عوح الجضيضة الٗغبيت ال٣هيضة جدا٧ي ؤن يجب ٦ما ؤؾلىبها، وفي َامًمىن 

 ؤنّن  بليه ؤلاقاعة ججضع ما ؤنّن  بالّن  الخُىع  مً واؾ٘ هُا١ هدىَع  ؾاعث جٟاٖليت قٗغيت بييت زل٤ ٢ض الىثر ٢هيضة همىطط ولٗلّن      

 ٖام، بغهاع لؿىػان) ؤًامىا بلى بىصلحر مً الىثر نهُضة (اب٦ذ ْهىع  بٗض بالّن  الٗغبي ألاصب في ؤصبي  ٦ىٕى جدبلىع  لم الىثر ٢هيضة

ت الىخضة): هي بازخهاع اإلاباصت َظٍ مباصثه،وؤَمّن  الحغ٦ت وجبيذ ؤوليت، جغظمت ؤصوهيـ جغظمه الظر 1959  البيُت/ الػًٍى

ت الٌشاقت/ؤلاًهاغُت ؿٍى
ّو
ظٍ(53)(الالػماهُت ؤو اإلاجاهُت/ؤلاقغام/الل  زل٣ذ هٓمها في الىثر ٢هيضة ظتهااهخه التي الٟىيت ألاؾـ ،َو

. جضعيجيا الى٣ض ؾلم في جغج٣ي مجها ظٗلذ التي ٞىياتها ؤبغػ  جدضيض في ؾاَم لها،٢ض ه٣ضيا جىٓحرا

إل زال٫ مً الٛغبيت، الكٗغيت مً اإلاش٣اٞت هدى ؾاعث التي الٗغبيت الىثر ٢هيضة ولٗلّن        اإلااؾـ ال٨خاب ٖلى اإلا٨ش٠ الَا

 لىاء قػغ مجلت خملذ التي الٗغبيت، الىثر ٢هيضة والصة في ٖاظل بك٩ل ؾاَم والظر"بغهاع ؾىػان" للىا٢ضة الىثر ل٣هيضة

م ،ٖلى 1964ٖام الهضوع  ًٖ جخى٠٢ ؤن ،٢بل لها الترويج  ب٣يذ وبهظا )قػغ(ججم٘ ؤًٖاء بظلها التي الجهىص ٧لّن  مً الٚغ

ا ولم لبىان، ؤؾىاع صازل الىثر ٢هيضة  التي الٗغا٢يت،) الٍلمت (مجلت زال٫ مً ظضيض مً جُالٗىا خيض ، 1968 ٖام ختى حٛاصَع
ا يغؤؽ ٧ان ايل ٞاث٤، ونالح بىلو، ؾغ٧ان : قٗغائها ؤبغػ  مً اإلاُبعي،و٧ان خميض جدغيَغ  ٖبض بهم الخد٤ زم الٗؼاور، ٞو

م، وهؼاع ٦غيضر ومىس ى الغاور، ومايض مجيض، الغخمً حَر  مؿاخاث في علخىدل الىثر ٢هيضة اهُل٣ذ الٗغا١ ومً ٖباؽ،ٚو
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 الخجضيض بلى الغاميت اإلاباصعاث ٧ل حصجي٘ ٖلى" قػغ"  ٖملذ ل٣ض         (54)مخٟاوجت ٞىيت مؿخىياث في الٗغبيت البلضان مً واؾٗت
  الحضوص آزغ  ٞدُمذ الىثر ٢هاثض نٟداتها ٖلى جٓهغ وبضؤث طاتها، ًٖ الباخشت  اإلاخمغصة ألانىاث ٞخبيذ الٟىيت، ألاق٩ا٫ في

ا ٖبر والىثر الكٗغ بحن  .(55)يىمىا بلى واهدؿاًبا بهجاػا مؿاَع

 الكٗغر  والخجضيض الىٓم زىعة وصزىلها الٗاإلايت الكٗغيت اإلاىابغ مً الٗضيض ولىط مً "الػغبُت الىثر نهُضة" جم٨ىذ وؤزحًرا     
 نضع ،٦ما (56)قٗغ ظلتم مً الدامـ الٗضص في" الهمغ يىء في خؼن "بٗىىان ٢هيضجه ،"اإلااؾىٍ مدمض"الكاٖغ ؤَل٤ ؤن بٗض

 بٗىىان جىٓحرر  بم٣ا٫ الح٣بت جل٪ ؤصوهيـ الىثر،ليسخم ل٣هيضة ٞيه ؤعّنر ٢ض ،والظر الحاط ألوس ي( لً) بٗىىان صيىان 1960 ؾىت
 الظر والى٣اص الكٗغاء ظمي٘ بحن لها مخىانلت ٢غاءة ليد٤٣ (57)قٗغ مجلت مً ٖكغ الغاب٘ الٗضص في نضع ،والظرالىثر نهُضة"

 َظا عا٢يت،ظٗلذ وه٣ضيت ٞىيت نبٛت في آلازغ بلى وه٣له الٗغبي، ألاصب ٖالم ولىط مً وجم٨يىه الىمىطط َظا بٗض ٝر ؾاعوا
ٗغر  الىمىطط

ّن
ليه مً زٝى ؤو خغط صوهما وججلياجه الى٣ض ٖالم عخابت ب٩ل يضزل الك ًه،ٖو  الكٗغر  الىٓم ٖلى الشىعة ٧اهذ ٞع

مىص  والكٗغيت ألاصبيت الىٓغياث مسخل٠ بحن والخٟاٖل الغقي هدىَع  الىثر ٢هيضة لؿحر ألاولى الاهُال٢ت الدليلي الكٗغ ٖو

ٗغر  الخجضيض بلى صاثما حؿعى التي والجماليت
ّن
. الك

: الىثر نهُضة زهائو.3/2

ذالػغبُت الىثر نهُضة زهاثو حٗضصث     ٗغر  الىمىطط َظا في زاى وها٢ض مبضٕ ٧لّن  مكاعب بدىٕى ،وجىٖى
ّن
 ٢ضم الظر الك

ليه ؤلابضاعي الىو ججلياث ظمي٘ ٨ٖؿذ التي الخٟٗيلت ٢هيضة ًٖ بضيلت نىعة عبيال٘ للمخل٣ي ٗغر  ٞالىو الٗغبي،ٖو
ّن
 الك

ٗغيت جد٣ي٤ في اإلاسخلٟت الخى٢ٗاث ٖضيض ٖٝغ الٗغبي
ّن
م الىثر ل٣هيضة الٗغبيت الك  ناخبذ التي والازخالٞاث الدالٞاث ٚع

ا  بىاباث زال٫ مً الٗغبي باإلاخل٣ي الاعج٣اء جغيض ٧اهذ التي بضاٖيتؤلا والغئيت الٟلؿٟي وال٨ٟغر  ألاصبي الهٗيض ٖلى بغوَػ
ن  قٗغيت َىيت جإؾيـ يداولىن  واإلابضٖىن  الى٣اص ٧ان  اإلاىُل٣اث َظٍ زًم وفي الكٗغيت، ال٣هيضة ٛت ج٩ىّن

ّن
 الٟىيت الل

لى الىثر، ل٣هيضة  مٗٓم و الٗغبي ؤلابضاعي الىو ٖلحها ي٣ىم ٞىيت وزهاثو،وججاعب ؤؾـ بىاء مً البضّن  ٧ان ألاؾاؽ َظا ٖو

 :٧اآلحي الىثر،مىضحت ل٣هيضة اإلابضٖىن  ويٗها التي الدهاثو جل٪

ؿت)الىثر زانُت -أ
ّو
 (:الل

 مخٗضصة ٖىالم بلى جيخ٣ل بها،ظٗلتها زانت ٖالمت بظل٪ ٞإُٖتها الىثر، ٢هيضة في ٚالبت ؾمت الىثر زانيت ؤنبدذ      
يت بخد٣ي٤  لها ؾمدذ ٛت بم٣ضوع " جل٣حها في بق٩ا٫ ؤر مً زٝى صون  للمخل٣ي جىٓغيت قٖغ

ّن
 الكٗغيت ٖىانغ حؿخ٣ُب ؤن الل

 َا٢ت ا٦دكاٝ بٖاصة َغي٤ ًٖ قٗغ لٛت لخهبذ الىثر لٛت جُىي٘ يم٨ً وبظل٪ الخ٣ليضر وال٣اٞيت الٗغوى هٓام ًٖ بٗيًضا
ٜ في الاهؼياح َا٢ت اؾخٗما٫ ًٖ ًٞال الكٗغر  الاؾخٗما٫ ًٖ بٗيضة ْلذ التي الكٗغيت الىثر

ّن
 مؿاٞت خضوصَا ؤ٢ص ى بلى ةالل

ىيت ظماليت نبٛت طاث الىثر ٢هيضة جهبذ ،وبظل٪(58)"الخىجغ  والغئي الهىع،واإلاكاَض ٧لّن  مًمىجها في حؿخ٣ُب جإويليت ٞو
ىن  َظا م٘ يخىانل ل٩ي للمخل٣ي نياٚتها،وج٣ضيمها الحضاسي الكاٖغ يداو٫  التي ال٨ٟغيت

ّن
 ٞيسل٤ مباقغ بك٩ل  الكٗغر  الل

 طاث في ٨ٞغيا ػلؼالا جسل٤  جغا٦ميت اوكُاعيت بييت طاث الىثر ٢هيضة الكٗغر،ٞخهبذ ولٛت الىثرر  لٛت بحن ابظىاس ي اهضماظا

ُ ) الىا٢ض هجض الهضص َظا وفي اإلاخل٣ي، ُ  بى  الجاَؼة ال٣يىص بسهىم" بغهاع ؾىػان" الٟغوؿيت الىا٢ضة ما٢ضمخه يؿدبٗض( قى
 والخىٓيم الٟىض ى ٢اهىن  بلى   ؤؾلىبيت،ويكحر وبيجاػ،ومجاهيت يت،ًٖى وخضة مً الىثر ٢هيضة ًٖ زاللها مً ٖبرث التي

ظا ،(59)الغظعي ألازغ ًٖ ًٞال)...(  مٟخىح هٕى الىثر ٢هيضة بإنّن  ال٣ى٫  بلى وال٣هض،مىتهيا  الىثر ٢هيضة قٗغاء مً ظٗل ألامغ َو
 . الىثريت ال٣هيضة للٛت مجىْيٟه في جٟغيِ وال بٞغاٍ صون  الكٗغيت ههىنهم ٦خابت في يدترؾىن  قٗغ مدلت وزانت

 (:باى قالف)الىمًت قػغ زانُت -ب
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 اإلاكهض يغي  اإلاخل٣ي مً بدخت،ججٗل جهىيغيت ج٣ىيت ،وهي(باى الكالف)الكٗغيت الىمًت بؿمت الٗغبيت الىثر ٢هيضة زهذ       
 الكٗغر  الىو مًمىن  في وظماليت ٞىيت، اهُال٢ت الكاٖغة للظاث بي٣اٖيا،يًي٠ قٗغيا الؿغي٘،مكهضا الخهىيغر 

 زال٫ مً ؤصوهِـ لـــ قٗغر  همىطط يلي ٞيما اإلاسخلٟحن،و واإلا٩ان الؼمان في مخجضصة عئيت ال٣هيضة جهبذ الحضاسي،وبظل٪

 التي اإلاكاَض مسخل٠ جهىيغ َغي٤ ًٖ الٗغبي اإلابضٕ بها يخيبإ التي الكٗىعيت الىمًت لحٓت ٞحها يهىع  ،التي"ؤلاقاعة" ٢هيضة

: ٞحها ي٣ى٫  خيض (60)"بيداءاث لٛت الكٗغ لٛت" لخهبذ اإلاخل٣ي بلى اإلابضٕ يى٣لها

 والشلج الىاع بحن مؼحذ

 الشلج وال ؾاباحي الىحران جكهم لً

ا ؾامًا ؤبهى وؾىف
َح
 ؤلُك

 والحجاعة ألاػهاع في ؤؾًٌ

 ؤؾُب

 ؤؾخهص ي

 ؤعي 

 ؤمىج

( 61) وؤلاقاعة المحغ بحن ًالًىء

 ؤلابضاعي الىو جل٣ي في بق٩ا٫ صوهما الكٗغيت الٗىالم مسخل٠ في الدىى هدى الٗغبيت"الىثر نهُضة"اهُل٣ذ وبظل٪     
 جدىاؾب ظضيضة ٖالماث الكٗىعيت،وج٣ضيم الحىاظؼ مسخل٠ جدُيم في مؿخمغة زىعة الكٗغر  الىو مً ٞجٗلذ جضعيجيا
 بلى الخٟٗيلت ٢هيضة صاثغة مً الىٓم جسغيج بلى الىثر ب٣هيضة جضٞ٘ بضؤث التي الحضازيت الكٗغيت الىٓم جل٪ ٧ل م٘ جضعيجيا

حٓت ًٖ البدض
ّن
.  مباقغ بك٩ل الهىعة جل٪ جمشل الىمًت الكٗىعيت،٩ٞاهذ الل

: اإلاىؾُهي ؤلاًهاع بلى والضغىة الػغوى عقٌ زانُت -حـ

ٛت:٣ِٞ ع٦حزجحن جهاثًيا،واٖخمضث الٗغوى بؾ٣اٍ جم الكٗغيت الدهاثو مً الجاهب َظا في     
ّن
 ؤنبدذ ؤن والديا٫،بٗض الل

ٛت
ّن
ا بىنٟها مبخ٨غاتهم،ال بخضي بىنٟها الكٗغاء بلحها هٓغ بط الحضازت ػمً في ألاولى الغ٦حزة هي الىثريت الل

ً
 م٣ضًؾا،خيض محراز

ليه(62)"اإلاخل٣ي ٞحها يؿاَم التي بالُغي٣ت الىو بهخاط في الؼمني الخٟخيذ م٘ الٗال٢اث َظٍ"جٟاٖلذ  الىثر ٢هيضة ظيل ٧ان ،ٖو
ا له ٞخدذ التي بي٣اٖاتهاو الكٗغيت الخىظهاث ظمي٘ ٖلى مخٟخدا

ً
 مجا٫ بلى الٗغبي الكٗغر  الىو اهُال٢ت في ؾاَمذ ٦بحرة آٞا٢

اٖغ ؤنبذ الٗاإلايت،بٗضما الكٗغيت الحضازت
ّن
 ٩ٞاهذ ؤلابضاٖيت َا٢خه يدانغ قٗغيخه، ٖلى ٢يًضا الٗغوى في يغي  الٗغبي الك

ٗغر  الىو ونل ؤن الىديجت
ّن
 بسىى له ؾمدذ التي الترظمت زال٫ مً مًاميىه ٞهمو آلياجه ٖلى وحٗٝغ آلازغ، بلى الٗغبي الك

٤ الكٗغيت ججغبخه جإؾيـ ٢هض الكٗغيت اإلاشا٢ٟت ٖمليت   الخجغبت َظٍ في بالدىى الٗغبي للمخل٣ي يؿمذ هثرر  هص ي ٢اهىن  ٞو

 ؤ٤ٞ ًٖ والبدض الخجغيب بلى والضٖىة بالخمغص يخمحز ػمً في الحغيت مً عنيًضا الىثر ٢هيضة" ق٩لذ بظل٪ خغط،و صوهما
 .(63")مٗاهيه ب٩اٞت الش٣افي الاهٟخاح يماعؽ بد٤ ػمً ظضيضة،

ت اإلاهُىغت/الجملت زانُت -ص ػٍغ
ّو

: الك
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 الىثر ٢هيضة الكُىع،ظاءث بض٫ الؿُىع  هٓام مجها ظضيضة نيٛا جإزظ الٗغبيت الخٟٗيلت ٢هيضة بضؤث ٖىضما     

 والكاٖغ الىا٢ض هٓغة وزانت الٗغبي الكٗغر  الى٣ض ٖلى عوجإسي ألامغ َظا في عئيتها"ؾىػان بغهاع"٢ضمذ الٗغبيت،بٗضما

ُ " الىا٢ض عئيت ظاءث زم( ؤصوهِـ) ُ  بى ٫ الظر"قى  خيض ٞحها، الى٣اص الىثر،وججغبت ٢هيضة خى٫  الى٣ضيت آلاعاء بٌٗ في ٖضّن
 لم ظضيضة صالالث جدمل عئيت الىثرر  الكٗغر  الىو بها يخمخ٘ التي الكٗغيت الض٣ٞت ٩ٞاهذ بالىجاح، الخجاعب جل٪ ظلّن  مىيذ

: ٞحها ي٣ى٫  والتي ألصوهِـ، (الجغح)٢هيضة مً آلاجيت الكٗغيت الجملت هجض طل٪ الٗغبي،ومً اإلابضٕ لها يخُغ١ 

 للؼمً نىعة

ُ  للؼمً  الجلُض ههالت في اإلادمى

 الجغح هاع ؤقػل

ًان ً في لي لى  واإلاغاًا ألاخالم َو

ًان مغافئ،  ؾكُىهْس  لي لى

  لى
ّو
 بهاًا لي ؤن

  لى مضًىت
ّو
 مضًىه لي ؤن

ً في كاُ َو ٍاء ألَا  والب

 (64)للجغاحْس  ًله هظا لهىػذ

ا        جىظع باجذ التي اإلاٟاع٢ت خاالث زانت مجخمٗه في ؤلاوؿان مٗاهاة يهىع " قىقت قاعوم" الكاٖغ هجض آلاحي اإلا٣ُ٘ في ؤمّن
: ٞحها ،ٞي٣ى٫ "حضًض غام ًضوؾىا:" ٢هيضة في آلاَاث جل٪ ظضيض،ٞيهىع  ٖام ٧لّن  ٢ضوم م٘ والٟىاء اإلاىث ب٣ضوم

ا  ًضًَ؟ في ماطا.. حئذ واهخظغهاى،قلمّو

 ماػاُ، اإلاؿكىحُه  الضمُه 

باع
ُه
 اإلاىث، ؾ

اث
ّو
ٍالى ؤه  والؿباًا الش

 ماػاُ، اإلاظغىعُه  والهضي

 الغغب، هخاف

 الحمهى، الباغت نىث

ل في طابىا ومىظعون باًا مىاٍو  الهّو

 هىا، وهاؤهذ واهخظغهاى،

 (65)لضًَ؟ ماطا
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ت الجملت) الكٗغيت الىخ٠ َظٍ في هجض الجهايت في      ًٖ مؿخ٣لت هثرر  ؾُغ في مجها ٧ل وصالالتها مٗاهحها في مؿخ٣لت( الكػٍغ
 وا٢ٗها م٘ ؤلاوؿاهيت مٗاهاة لىا لدؿغص الكٗغر  الىو ؾُذ ٖلى مخىازغة اوكُاعيت قٗغيت صاللت جدمل ل٨جها البٌٗ بًٗها

ً اإلاالم،
ّن
٨غيا جاعيسيا اإلاًُهض الٗغبي الٟغص قهايعي التي الىٟؿيت الجغاح ؤلىان بكتى واإلاشس . ٞو

ت، بلحها الىٓغ حسح٤ َٟغة الٗغبي الىثر ٢هيضة جب٣ى: زاجمت -*  اهدياػ ؤو ٣ٖيم ظض٫ صون  ٞلؿٟتها في والدىى بغويّن
 الٗبىصيت ألاهٓمت اإلا٣ضؾاث،وتهاور  ؾ٣ٍى بٗض زانت ال٨ٟغيت، والٗىإلات اإلاخٛحراث ٖالم في هحرة لٛت جمشل ؾ٣يم،ل٩ىجها

 الُغ١  بكتى بلحها اإلاخل٣ي قضّن  جداو٫  التي اإلاغ٦ؼيت وؤلازيياث اإلاظَبيت الٗىالم جل٪ ٧لّن  الىثر ٢هيضة ججاوػث بطْذ  لكمىليتا
يا يب٣ى ختى اإلام٨ىت  الٗغبي الىٓم ٖالم في مُغو٢ت ج٨ً لم قٗغيت للكٗغ،ؤهىاٖا الظوا١ الٗغبي للمخل٣ي لخ٣ضم لها، ٞو

،ل٩ىن  الىٓم الٗمىصر،ؤو ػغ غمىص) للم٣ضؽ مسلًها ب٣يَع  ل٣ياإلاذ الحغّن
ّو

 الىثر ٢هيضة مىه جسلهذ خحن في( الهضًم الػغبي الك
 به ه٣هض والظر ججضيض، مً آثٍل  َى ٞيما ه٨ٟغ ججٗلىا التي اإلاٗانغة والٟىيت الجماليت ال٣يم جل٪ ٧لّن  ٞحها بغػث ٖىضما الٗغبيت

ت الههُضة) ٗغيت الحضازت نيداث آزغ جمشل ؤنبدذ ،التي(الغنمُت الكػٍغ
ّن
. ؤلابضإ م٣اييـ ب٩ل الٗغبيت الك

 

: وؤلاخـــــــاالث الهــــــىامل

 
لىنللش٣اٞت،نال٣اَغة،مهغ،نٍ:ٖبضنالٗؼيؼنمىافي(1  .14،نم 2004،ن٢1هيضةنالىثرنمًنالخإؾيـنبلىناإلاغظٗيت،ناإلاجلـنألٖا

 .15اإلاغظ٘نهٟؿه،م(2

. اإلاغظ٘نهٟؿه،الهٟدتنهٟؿها(3

 .18اإلاغظ٘نهٟؿه،م(4

. ٞؿه،الهٟدتنهٟؿهااإلاغظ٘نن(5

 .19، 18اإلاغظ٘نهٟؿه،م(6

 .19اإلاغظ٘نهٟؿه،م(7

. اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها(8

. اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها(9

                               .76،م(ٖغىنوجىزي٤نوجُبي٤)فينألاصبنالحضيضنوه٣ضٍ: ٖماصنٖلىنؾليمنالدُيب(10

 ،نم2006،ن1،ؤٞغي٣يانالكغ١،ناإلاٛغب،ٍ(ؤونزُابنألاعىناإلادغو٢ت)٢هيضةنالىثرنالٗغبيتن: عقيضنيدياور  (11

بق٩الياثن٢هيضةنالىثرنٖؼنالضيًنمىانغةنهمىطًظا،ن: ؾيضنؤخمض" مدمضنظما٫"خيضع( 12

alarabiah.org/uploads/pdf-1181- خيضعنمدمضنظما٫نؾيضنؤخمض.pdf                                           13 ) يضةن٢و: عقيضنيدياور

 .112،م(ؤونزُابنألاعىناإلادغو٢ت)الىثرنالٗغبيتن

 .139اإلاغظ٘نهٟؿه،م( 14

 .٢19هيضةنالىثرنمًنالخإؾيـنبلىناإلاغظٗيت،نم: ٖبضنالٗؼيؼنمىافي(15
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 .20،ن19اإلاغظ٘نهٟؿه،من( 16

 .20اإلاغظ٘نهٟؿه،نم( 17

. اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها( 18

 .21اإلاغظ٘نهٟؿه،م( 19

بق٩الياثن٢هيضةنالىثرنٖؼنالضيًنمىانغةنهمىطًظا،ن: صنؤخمضس ي" مدمضنظما٫"خيضع( 20

alarabiah.org/uploads/pdf-1181- خيضعنمدمضنظما٫نؾيضنؤخمض.pdf                                

،من2007،ن1بغ٧ان،ناإلاٛغب،ٍ–،مُبٗتنجغيٟتن(ألاؾـنالىٓغيتنوالبيذنههيت) ٢هيضةنالىثرنالٗغبيت: ٖبضنال٣اصعنالٛؼالي( 21

45. 

 .اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها( 22

 .48اإلاغظ٘نهٟؿه،نم( 23

 .٢21هيضةنالىثرنمًنالخإؾيـنبلىناإلاغظٗيتن،نمن: ٖبضنالٗؼيؼنمىافي( 24

. اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها( 25

 .22اإلاغظ٘نهٟؿه،م( 26

 .اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها( 27

 .اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها( 28

 .23اإلاغظ٘نهٟؿه،نم( 29

 .اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها( 30

ما٫نالكٗغيتنال٩املت،صاعناإلاضي،صمك٤،ؾىعيا،ٍ: مدمضناإلااٍٚى( 31  .24،ن23،نم2006،ن2ألٖا

 .65،نم(ألاؾـنالىٓغيتنوالبيذنههيت) ٢هيضةنالىثرنالٗغبيت: ٖبضنال٣اصعنالٛؼالي(32

عةنهمىطًظا،نبق٩الياثن٢هيضةنالىثرنٖؼنالضيًنمىام: ؾيضنؤخمض" مدمضنظما٫"خيضع( 33

alarabiah.org/uploads/pdf-1181- خيضعنمدمضنظما٫نؾيضنؤخمض.pdf                                           34 )اإلاغظ٘نهٟؿه   .

 .82،نم(ألاؾـنالىٓغيتنوالبيذنههيت) ٢هيضةنالىثرنالٗغبيت: ٖبضنال٣اصعنالٛؼالي( 35 

 .89اإلاغظ٘نهٟؿه،نم( 36

تنالٗالم( 37  اإلاى٢٘،:يتؤصبناإلاىؾٖى

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=6147&r=&rc=30  

ما٫نالكٗغيت،م:مدمضناإلااٍٚى( 38  .44ألٖا

 .159،من(ابنألاعىناإلادغو٢تؤونزِ)٢هيضةنالىثرنالٗغبيتن: عقيضنيدياور  (39

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=6147&r=&rc=30
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 .مجلتننضعثنفين٢برم: ؤلل مجلت (*)

 .م1994مجلتننضعثنفينبحروث،ونضعنٖضصٍنألاو٫نؾىتن: مجلت يغاؽ( **)

 .بؾغاٝ/الحغ٦تنالكٗغيت/ ٞغاصيـ: ٞهىنناصعنًٖنزالرنمجالثنهي: البُان الشالسي مجلت( ***)

ت: مجلت لها مىبران جهضع منهما: ألاعبػائُىن  مجلت( ****)  .لىضن/ ؤلاؾٌىضٍع

 .159،م(ؤونزُابنألاعىناإلادغو٢ت)٢هيضةنالىثرنالٗغبيتن: عقيضنيدياور ( 40

 http://www.jamaliya.com/PrintPage.php?id=9673 :مى٢٘نال٨ترووي( 41

بق٩الياثن٢هيضةنالىثرنٖؼنالضيًنمىانغةنهمىطًظا،ن: ؾيضنؤخمض" مدمضنظما٫"خيضع( 42

alarabiah.org/uploads/pdf-1181- خيضعنمدمضنظما٫نؾيضنؤخمض.pdf                                         

 .24،ن٢23هيضةنالىثرنمًنالخإؾيـنبلىناإلاغظٗيت،م: ٖبضنالٗؼيؼنمىافي(43

،ن2007،ن18،مجلتنٖىصةنالىض،ٕ(ال٣هيضةنالخٟاٖليتنمكخا١نٖباؽنمًٗنهمىطظا)ألاصبنوالخ٨ىىلىظيا:ٞاَمتنالبدغاوي( 44

http://www.oudnad.net/18/fatimabah18.php12/09/2014 

 .٢24هيضةنالىثرنمًنالخإؾيـنبلىناإلاغظٗيت،م: ٖبضنالٗؼيؼنمىافي(45

 .26،ن25اإلاغظ٘نهٟؿه،من( 46

 .26اإلاغظ٘نهٟؿه،من( 47

ٛتنفينقٗغيتنالحضازت مدمضنٖبضناإلاُلب،( 48
ّن
،نمجلتنٞيالصلٟيان"٢هيضةنالىثرنبلٛذنقيسىزاتهانفينقبابها)جدىالثنالل

    http://www.philadelphia.edu.jo/philadreview/issue5/no5/14.pdf،ن70لش٣اٞيت،ما

اإلاغظ٘نهٟؿه،ناإلاى٢٘نهٟؿهن( 49

" آلاصاب" نغ،وبٗضنقهىعننضعث،نوهينؾىتنزىعةنالًباٍنألاخغاعنفينم1952ٖام" الش٣اٞيتنالىَىيت"نضعثنمجلت( 50

 ".قٗغ"نضعثنمجلت 1957البحروجيت،وفينقخاء

ىيت،مغا٦ل،اإلاٛغب،ٍ(51 .  24،نمن1،2012ٖبضنالغػا١ناإلاجضوب،الهىعةنفينقٗغنالحضازت،اإلاُبٗتنوالىعا٢تنالَى

،ن247،2006،مجلتنالجيل،ٕ"زميـنمجلتنقٗغ"الهالىهاثنألاصبيتنفينلبىانننالىنن:ظىعطنَاعون(52

  http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?9890#.VL6s1yyHvMw  12/12/2014  

 06،نبخاعيشن1553 الٗضص - 6 -مًنؤ٦خىبغ،ؤلازىحن 14ؤخمضنٖؼرنالهٛحر،ن٢هيضةنالىثرنالدهىنيتنوالاهٟخاح،نمجلتن( 53

 .10م،نم2012/ؤٚؿُـ

 .اإلاغظ٘نهٟؿه،نالهٟدتنهٟؿها( 54

 .اإلاغظ٘نهٟؿه،الهٟدتنهٟؿها (55

 .اإلاغظ٘نهٟؿه،الهٟدتنهٟؿها (56

 .اإلاغظ٘نهٟؿه،الهٟدتنهٟؿها( 57

http://www.philadelphia.edu.jo/philadreview/issue5/no5/14.pdf
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?9890#.VL6s1yyHvMw
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 10ؤخمضنٖؼرنالهٛحر،ن٢هيضةنالىثرنالدهىنيتنوالاهٟخاح،م( 58

   .117،نم(ؤونزُابنألاعىناإلادغو٢ت)٢هيضةنالىثرنالٗغبيتن: عقيضنيدياور  (59

ٛتنفينقٗغيتنالحضازت صنٖبضناإلاُلب،مدم (60
ّن
،نمجلتنٞيالصلٟيان"٢هيضةنالىثرنبلٛذنقيسىزاتهانفينقبابها)جدىالثنالل

 http://www.philadelphia.edu.jo/philadreview/issue5/no5/14.pdf،70الش٣اٞيت،م

ما٫نالكٗغيتن:وهيـؤص( 61  .322،نم1996،ن1،صاعناإلاضي،نصمك٤،ؾىعيا،ٍ(ؤٚاوينمهياعنالضمك٣ينو٢هاثضنؤزغي )ألٖا

 .258،نم2003،ن٢1هيضةنالىثرنوجدىالثنالكٗغيتنالٗغبيت،الكغ٦تنالضوليتنللُباٖت،مهغ،ٍ:مدمىصنببغاَيمنالًب٘( 62

 اإلاغظ٘نهٟؿه،م( 63

تنالٗاإلايتنللكٗغنالٗغبي،ن( 64 اإلاىؾٖى

 12/12/2014 http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=72539  

ما٫نالكٗغيت،ط( 65 . 459،ن458،نم2008،ن1،نالهيئتناإلاهغيتنالٗامتنلل٨خاب،نمهغ،1ٍٞاعو١نقىقت،نألٖا

 

: َبىغتالم زاجمت -*

ت َظٍ جهايت في          مهُاؽ  بغهامج مٟغصاث يمً بٗىايت  اإلاى٣اة الضعوؽ َظٍ ج٩ىن  ؤن هغظى البيضاٚىظيت الٗلميت اإلاُبٖى
ػغ

ّو
 في لهم ٖىها ج٩ىن  ؤن واإلاٗانغ، الحضيض الٗغبي ألاصب جسهو في ماؾتر ألاولى الؿىت لُلبت واإلاػانغ الحضًث الػغبي الك
يت ل٨ٟغيتا الهٗىباث بٌٗ جبضيض ٘ ؤن يم٨جها التي واإلاٗٞغ  ؤعيديت ب٩لّن  الٗلميت للماصة وجل٣حهم مضع٧اتهم مؿخىي  مً جٞغ

ي٤ ال٣ضيغ هللا وؿإ٫ ألازحر زام،وفي بك٩ل بيضاٚىظيت .  والؿضاص الخٞى

 

  

http://www.philadelphia.edu.jo/philadreview/issue5/no5/14.pdf
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=72539
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: واإلاغاحؼ اإلاهاصع نائمت

 

 :اإلاهاصع -ؤ

 .١1،1989نمٗغوٝ،نصاعنالٗىصةن،بحروث،لبىان،نٍخ٣٣هنويبُهنوقغخهنٖلينالجاعمنومدمىصنقٟي: صيىاننالباعوصر( 1

ما٫نالكٗغيتنال٩املت،مج: صيىاننؤخمضنقىقي( 2  .ث.،ص1،نصاعنالٗىصةنبحروث،لبىان،1ٍألٖا

يبُهنوصححهنونوقغخهنوعجبهنؤخمضنؤمحن،ؤخمضنالؼيً،نببغاَيمنألابياعر،نالهيئتناإلاهغيتنالٗامتن: صيىاننخاٞٔنببغاَيم( 3

  .1987،ن3لل٨خاب،نمهغ،نٍ

لىنللش٣اٞت،نمهغ،ٍ: صيىاننٖبضنالغخماننق٨غر ( 4  .2000،ن1ظمٗهنوخ٣٣هنه٣ىالنيىؾ٠،اإلاجلـنألٖا

 .2002،ن1يبُهنوصححهنمهُٟىنٖبضنالكافي،صاعنال٨خبنالٗلميت،بحروثن،لبىان،ٍ:صيىاننامغتنل٣يـ( 5

 .1970،ن 5جبرنوجغابن،نصاعنالٗلمنللمالنبحن،نبحروث،نلبىان،نٍ: بيليانؤبىنماض ي (6

 .ثن.،نص 1صاعنالٗىصةن،نبحروث،نلبىان،نٍ: يىاننبليانؤبىنماض يص (7

ل،بحروث،لبىان،ٍ:ميساثيلنوٗيمت(8   .2000،ن6َمـنالجٟىن،نصاعنهٞى

 .1،1997،نصاعنالٗىصةنبحروث،لبىان،02ٍقٓايانوعماص،نمجن :هاػ٥ناإلاالث٨ت( 9

تنال٩املت،صاعنالٗىصة،نبحروثن،نلبىان،نط:بضعنقا٦غنالؿياب( 10  .1971،ن1ٍ،ن1اإلاجمٖى

ما٫نالكٗغيت،مج: ٞاعو١نقىقت( 11  .2008،ن1،نالهيئتناإلاهغيتنالٗامتنلل٨خاب،نمهغ،01ٍألٖا

.  1972، 1صيىاننالىاؽنفينبالصر،نصاعنالٗىصة،نبحروث،لبىان،ٍ: نالحنٖبضنالهبىع ( 12

ابنالبياحي( 13 ما٫نالكٗغيت،اإلااؾؿتنالٗغبيتنللضعاؾاثنواليكغ،بحروث،لبىان،ٍ:ٖبضنالَى  .1995 ،1ألٖا

ما٫نالكٗغيتنال٩املت،صاعناإلاضي،صمك٤،ؾىعيا،ٍ:مدمضناإلااٍٚى( 14   .2006،ن2ألٖا

ما٫نالكٗغيت:ؤصوهيـ(15 .   1996،ن1،صاعناإلاضي،نصمك٤،ؾىعيا،نٍ(ؤٚاوينمهياعنالضمك٣ينو٢هاثضنؤزغي )ألٖا

ما٫نالكٗغيت،ط: ٞاعو١نقىقت( 15  .2008،ن1،نالهيئتناإلاهغيتنالٗامتنلل٨خاب،نمهغ،1ٍألٖا

. 1985، 1ٖباءةناإلاىؾلحن،نصاعنالجهًتنالٗغبيتنللُباٖتنواليكغ،نبحروث،لبىان،ٍ: َضينمي٣احي( 16

: الـــــمغاحــــؼ -ب

 .2003،ن1مضزلنلضعاؾتنالكٗغنالٗغبينالحضيض،نصاعناإلاؿحرةنلليكغنوالخىػي٘نوالُباٖت،نألاعصن،ٍ: ببغاَيمنزليل(  1

 .1981،ن3فينال٣غننالشاوينالهجغر،ؤلاؾ٨ىضعيت،نمهغ،ٍاججاَاثنالكٗغنالٗغبين: مدمضنمهُٟىنَضاعة(  2

اثنالجامٗيت،نبًن٨ٖىىنن،ن: ٖلينٖلينمهُٟىننبذن( 3 مًنألاصبنالحضيضنفينيىءناإلاظاَبنألاصبيتنوالى٣ضيت،نصيىانناإلاُبٖى

 .1984،ن1الجؼاثغ،ٍ
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ىىههنوجُىعٍنو٢ًاياٍنوهماططنمىه)ألاصبنالٗغبينالحضيض:مدمضننالحنالكىُي( 4 ،نصاعنألاهضلـنلليكغن(مضاعؾهنٞو

 .1992،ن1والخىػي٘،اإلامل٨تنالٗغبيتنالؿٗىصيت،ٍ

،ن1،صاعناإلاؿحرةنلليكغنوالخىػي٘،ٖمانن،ألاعصن،نٍ(ٖغىنوجىزي٤نوجُبي٤)ٖماصنٖلىنؾليمنالدُيب،فينألاصبنالحضيضنوه٣ضٍ(5

2009. 

اص( 6  .1998،ن1ورنلليكغ،نألاعصن،نٍجُىعنالكٗغنالٗغبينالحضيض،الضواٞ٘ناإلاًامحننالًٟ،نصاعنمجضال: قلخاٙنٖبىصنقغّن

 .7،م2005،ن1ٖبضنالٗاَينقلبي،نصعاؾاثنفينٞىىننألاصبنالٗغبينالحضيض،ناإلا٨خبنالجامعينالحضيض،نمو،ٍ(7

اءنلضهيانالُباٖتنواليكغ،مهغ،ٍ:خلمينبضيغ(8  . 137،نم1،2001ألاصبناإلا٣اعننبدىرنوصعاؾاث،صاعنالٞى

ىيتنلليكغنوالخىػي٘،نالجؼاثغ،صصعاؾاثنفينالى٣ضنوألاصب،نالكغ: مدمضنمهاي٠(9  . 1981ٍ،.٦تنالَى

  .1983،ن1ٍ،3ؤخمضنقىقينؤمحرنالكٗغاء،نصاعنال٨خابناللبىاوي،نبحروث،نلبىان،ط:بيليانالحاور ( 10

 .25ث،نم.،نص1زليلنالىيلنوقاٖغنالكغ١،نالضاعنال٣ىميتنللُباٖتنواليكغ،نمهغ،ٍ:ظما٫نالضيًنالغماصر(11

 .1978،ن1،ٍ،1َليٗتنالكٗغاءناإلادضزحن،صاعنال٨خابناللبىاوي،نلبىان،طزليلنمُغانن:بيليانالحاور (12

اءنلضهيانالُباٖتنواليكغ،نؤلاؾ٨ىضعيت،نمهغ،ن:مدمضنٖبضناإلاىٗمنالدٟاجي( 13 ،صاعنالٞى ىاٍَغ ٖب٣غيتنؤلابضإنألاصبينؤؾبابهنْو

  .2001ٍ،ن.ص

ىيتنلليكغنوالخى: مدمضنمهاي٠( 14   .1981ٍ،.ػي٘،نالجؼاثغ،صصعاؾاثنفينالى٣ضنوألاصب،الكغ٦تنالَى

 .ث.،نص1ظماٖتنالضيىاننفينالى٣ض،نوكغنالبٗض،ن٢ؿىُيىتن،نالجؼاثغ،نٍ: مدمضنمهاي٠( 15

 .1993،ن1مىظؼنألاصبنالحضيضنفينمهغ،نم٨خبتنالكبابن،نمهغ،ٍ: ؤخمضنَي٩ل (16

 .1971،ن٢1هاثض،نصاعنألاصبن،نبحروث،نلبىان،ٍ: ٖلينمدمىصنَه (17

 .35،نم1954،ن1،نميكىعاثنصاعنم٨خبتنالحياة،بحروث،لبىان،ٍ(خياجهنوقٍٗغ) ،نالكابيؤبىنال٣اؾمنمدمضن٦غو ( 18

انفينالكٗغنالحضيض،الهيئتناإلاهغيتنالٗامت،مهغ،ٍ:ٖبضنالٗؼيؼنالضؾىقي(19  .1973،ن1ظماٖتنؤبىلىنوؤزَغ

( الغمؼيت -الىا٢ٗيت -اوؿيتالغوم -الاجباٖيت)مضزلنبلىنصعاؾتناإلاضاعؽنألاصبيتنفينالكٗغنالٗغبيناإلاٗانغ: وؿيبنوكاور  (20

اثنالجامٗيتن،الجؼاثغ،ٍ  .1984،ن1صيىانناإلاُبٖى

اءنلضهيانالُباٖتنواليكغن،نؤلاؾ٨ىضعيتن،ٍ: مدمضنٖبضناإلاىٗمنزٟاجين( 21  .2004،ن 1مضاعؽنالكٗغنالحضيضن،نصاعنالٞى

اء-الغئيتنوالدك٨يلن -ألاصبنالٗغبينالحضيض: خؿحننٖلينمدمضنوؤخمضنػلِن (22 ،ن 1لضهيانالُباٖتنواليكغنمهغ،نٍ ،نصاعنالٞى

2000 . .

بضنالغخمًنمبرو٥(23 نالكٗغنالحضيضنواإلاٗانغن،م٨خبتنالش٣اٞيتنالضيييتن،ن: ٖمغنالض٢ا١نومدمضنهجيبنالخالورنٖو جُٕى

 .الؿىت 1996،ن1ٍ 1ال٣اَغةن،ٍ

 .2008،ن1مهغن،ٍجاعيشنألاصبنالٗغبينالحضيضن،نالضاعنالضوليتنلالؾخماعاثنالش٣اٞيتن،ن: مهُٟىنالؿيىفين(24

،ن1،نصاعنناصعنبحروثن،لبىانن،نٍ 4ؤهشىلىظيانألاصبنالٗغبيناإلاهجغرناإلاٗانغنألاصبنالٗغبينألامغي٩ي،نمجن: لُٟينخضاص (25

2005. 
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اثنألاؾاؾيتنفينقٗغنالغابُتنال٣لميتن،ص: ظىعطنق٨يبنؾٗاصة (113 اعنالحضازتنللُباٖتنواليكغ،نبحروثنلبىانن اإلاىيٖى

2002. 

 .1986،ن1الغئيتناإلاٗانغةنفينألاصبنوالى٣ضن،نصاعنالجهًتنالٗغبيتنللُباٖتنواليكغن،نبحروثنلبىانن،ٍ: الٗكماور  مدمضنػ٧ي(26

  .1999،ن1ألاصبنالٗغبينالحضيضنالغئيتنوالدك٨يل،نؤلاؾ٨ىضعيت،مهغ،ٍ:خؿحننٖلىنومدمضنوؤخمضنػلِ(27

  .1996،ن1 ٢هيضةنالىثر،نصاعنال٨ٟغنالجضيضن،نبحروث،لبىان،نٍ :ؤخمضنبؼون (28

 .1992،ن1الٗغبي،نال٣اَغة،نمهغ،نٍ ألاؾـنالجماليتنفينالى٣ضنالٗغبي،نصاعنال٨ٟغ :ٖؼنالضيًنبؾماٖيل(29

  .1997، 1الكٗغنوالخل٣ي،صعاؾاثنه٣ضيت،صاعنالكغو١نلليكغنوالخىػي٘،نٖمان،نألاعصن،ٍ: ٖلينظٟٗغنالٗال١( 30

 .1979ٍ،ن.،نؾغاؽنلليكغ،نجىوـ،نصفينبييتنالكٗغنالٗغبيناإلاٗانغ: مدمضنلُٟيناليىؾٟي( 31

،نظامٗتن2008،ن06ججلياثنألاهانوجمٓهغاثنآلازغنفينالكٗغنالٗغبيناإلاٗانغ،نمجلتنالبدىرنوالضعاؾاث،ٕ: عابذنَبجىن ( 32

،نم   .90واصرنؾٝى

تنمًنال٩اجباثنوال٨خاب( 33  .2007،ن1،اجداصن٦خابناإلاٛغب،اإلاٛغب،ٍ(مد٩ينألاها،مد٩ينالحياة)ال٨خابتناليؿاثيت:مجمٖى

ايت،الجؼاثغ،ٍ: بًنػايضٖماعن( 34 ىيتنللٟىىنناإلاُبٗيتنالٚغ   .1،1991 الى٣ضنألاصبينالجؼاثغرنالحضيض،اإلااؾؿتنالَى

تنمًنألاؾاجظة(35 ،ميكىعاثنالىاصرنألاصبي،نظامٗتن"ٖبضنهللانخماصر"ؾلُتنالىونفينصيىاننالبرػرنوالؿ٨حننلـ: مجمٖى

 .2001، 1مىخىعر،ن٢ؿىُيىت،ٍ

يت) الكٗغنالٗغبيناإلاٗانغ:بؾماٖيلٖؼنالضيًن( 36 نالٟىيتنواإلاىيٖى ىاٍَغ ،ن3،صاعنال٨ٟغنالٗغبي،نبحروث،نلبىانن،ٍ(٢ًاياٍنْو

  .ؽ.ص

.                         2001،ن1لٛتنألاصبنوالكٗغنفين٦خاباثناإلاغؤةنالٗغبيت،نم٨خبتنالضاعنالٗغبيتنلل٨خاب،نمهغ،نٍ: لىس يني٣ٗىب (37

ا(38
ّن
هنمدمضنالٛظ

ّن
ٛت،:ميٖبضنالل

ّن
 . 2008،ن4اإلاغ٦ؼنالش٣افينالٗغبي،نالضاعنالبيًاء،ناإلاٛغب،ٍ اإلاغؤةنوالل

 .1981 ٢6ًايانالكٗغناإلاٗانغ،نصاعنالٗلمنللماليحن،نبحروث،نلبىان،نٍ: هاػ٥ناإلاالث٨ت (39  

،صاعناإلاضين(رصعاؾتنفينالى٣ضنألاصبيناليؿى)الظاثنألاهشىيتنمًنزال٫نقاٖغاثنخضازياثنفينالدليجنالٗغبي:ْبيتنزميـ (40

 .1997،ن1للش٣اٞتنواليكغ،نبحروث،نلبىان،نٍ

اا٫نالؿىؾيىنلٛىر،نمجلتن٨ٞغ،ٕ:وٗيمتنَضرناإلاضٚغر ( 41 ؿىرنوالؿّن
ّن
 .23،م2007،اإلاٛغب،5الى٣ضنالي

ٛتنالٗغبيتنبحننألانالتنواإلاٗانغة:خؿًنٖبضنالجليل( 42
ّن
ا)الل اءنلضهيانالُباٖتن(زهاثههانوصوعَانالحًاعرنواهخهاَع ،صاعنالٞى

.                             2007،ن1واليكغ،نؤلاؾ٨ىضعيت،مهغ،نٍ

تنمًنال٩اجباثنوال٨خاب( 43  .2007،ن1،اجداصن٦خابناإلاٛغب،،ٍ(مد٩ينألاها،مد٩ينالحياة)ال٨خابتناليؿاثيت:مجمٖى

ل٩لىعنفينال٨ٟغنؤلاوؿاوي)فينه٣ضنال٨ٟغنألاؾُىعرنوالغمؼر : ؤخمضنصيبنقٗبى( 44 ئؾؿتنالحضيشتنلل٨خاب،ن،نالم(ؤؾاَحرنوعمىػنٞو

.                             2006، 1َغابلـ،لبىان،ٍ

اب( 45 تنمًنال٨خّن ت،ٕ: مجمٖى نين221مضزلنبلىنمىاهجنالى٣ضنألاصبي،جغظمتنعيىاننْاْا،نمجلتنٖالمناإلاٗٞغ ،ناإلاجلـنالَى
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