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  ( 2013( ٗ َسض١ٜ ايعا١َ يًُهتبات يػ١ٓ )286ضقِ ا٫ٜساع ) ●
 

 (738) تػًػٌ ايهتاب
 

  موكريانيموكرياني  لدارلداركافة الحقوق محفوظة كافة الحقوق محفوظة 
 

 www.mukiryani.com ::الموقعالموقع
 info@mukiryani.com: : ئيميلئيميل



 5 

 
 الفهسست

 
 7 ...................................................................................... إكس١َ
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 مكـّسمة
َٓص عٗس ايؿباب ؾػؿت بكطا٠٤ غرل إؿاٖرل؛ أْبٝا٤ٳ ٚؾ٬غؿ١ّ ٚعًُا٤ ٚأزبا٤ٳ ٚقاز٠ّ 
ٚغاغ١ّ ٚكذلعٌ َٚػتهؿؿٌ َٚػاَطٜٔ، َٚا ظايت تًو ايطغب١ ت٬ظَين، ٫ٚ أسػب أْٗا 

ِٸ  غتؿاضقين، ٚنٓت ٗ ايبساٜات َٓذصبّا إٍ َا ٖٛ َسٖـ ٗ غٹٝٳط إؿاٖرل، ٚقًُا نٓت أٖت
غكا٥ل ايؿدك١ٝ بٝٛيٛدّٝا ٚب٦ّٝٝا ٚغ٬يّٝا ْٚؿػّٝا ٚادتُاعّٝا َٚعطؾّٝا ْٚازضّا َا نٓت قازضّا 

ِٸ زاخٌ ايؿدك١ٝ اٱْػا١ْٝ.   ع٢ً ؾِٗ ايتكاطعات ٚايتؿاع٬ت إص١ًٖ اييت تت
إش انتؿؿت إٔ ايؿدك١ٝ  غرل إٔ ا٭َٛض اختًؿت سُٝٓا ايتشكت بايسضاغات ايعًٝا؛

ٞٸ  اٱْػا١ْٝ طبكات دٝٛٚدٛز١ٜ، تتُطنع ؾٝٗا أنجط ايتكاطعات ٚايتؿاع٬ت زٜٓا١َٝ، ٚنإ عً
إٔ أخذلم تًو ايطبكات، ٚأعطف بسق١ طبٝع١ تًو ايتكاطعات ٚايتؿاع٬ت، ٚنٞ أُٓهٔ َٔ 

ُٸل ٗ َطايع١ ؾًػؿ١ ايتاضٜذ، ٚاؾػطاؾٝا ايبؿطٜ ١، ٚإٝجٛيٛدٝا، شيو نإ َٔ ايهطٚضٟ إٔ أتع
ٚيٛدٝا، َع َكاضبات يًؿًػؿ١ ٚعًّٛ ايٓؿؼ، ٚعًِ ا٫دتُاع، ٚعًِ پٚعًِ ا٭زٜإ، ٚا٭ْجطٚ

 ايػٝاغ١.
ٚاؿل إٔ تًو ايطس١ً ايع١ًُٝ ايط١ًٜٛ أٚقًتين إٍ آؾام َعطؾ١ٝ ضسٝب١، ٚٚنعتين ٗ 

ُاّ بايؿعٛب َساضات دسٜس٠، ٚاْتكًت بٞ َٔ ا٫ٖتُاّ بايؿدكٝات ٗ سسٸ شاتٗا إٍ ا٫ٖت
ٚايجكاؾات ٚاؿهاضات، ٚانتؿؿت إٔ يهٌ ؾعب ؾدكٝت٘ اـاق١ ب٘، ٚيهٌ ثكاؾ١ ٖٜٛتٗا، 

( َٔ َٓعٛض ايهٛضز١ٜٚيهٌ سهاض٠ خكا٥كٗا، ٖٚا أْا شا أتٓاٍٚ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ )ايؿدك١ٝ 
 غٛغٝٛيٛدٞ، َػتؿٝسّا َٔ ْٝع ايذلانُات إعطؾ١ٝ ايػابك١.

أْين بكسز ضغِ يٛسات َؿطق١  -سًيت َع ٖصٙ ايسضاغ١ٚأْا أبسأ ض -ٚمل أنع ٗ سػباْٞ
بٗٝذ١، أٚ ضغِ يٛسات قا١ُ ن٦ٝب١، ٚإِا ٚنعت ٗ سػباْٞ أْين باسح أ٫ّٚ ٚأخرلّا، أعح عٔ 
ُٸا أعتكس أٚ أضدٸح أٚ أظٔ أْ٘ )سكا٥ل(، بػضٸ ايٓعط عٔ إٔ تهٕٛ سكا٥ل َبٗذ١ّ  اؿكا٥ل، ٚع

 عاز. تػطٸ اـاطط، أٚ سكا٥ل َععذ١ تعٓهط إ
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ُٸات٘ إٔ ٜكـ ا٭َٛض نُا ٖٞ، َٔ  ٫ٚ ىؿ٢ إٔ ايبشح زضدات، ٚيًباسح َُٗات، ؾُٔ َٗ
غرل ػٌُٝ ٫ٚ تؿٜٛ٘، ٜٚبك٢ ع٢ً َػاؾ١ ٚاسس٠ َٓٗا، َٔ غرل تكطٜب ٫ٚ تبعٝس، ٜٚهٕٛ 
ُٸات٘ أٜهّا إٔ ٜؿػٸط ٜٚ٪ٚٸٍ، يهٔ  قازقّا ٗ ايتعبرل عٓٗا، َٔ غرل فا١ًَ ٫ٚ ؼاٌَ. َٚٔ َٗ

ز َا ٜكبً٘ ايٛاقع ٚإٓطل، ٚإٔ وًٌٓ ٜٚعًٌٓ، يهٔ ع٢ً أغؼ ع١ًُٝ َٚعاٜرل َٛنٛع١ٝ، ٗ سسٚ
ٚإٔ ٜ٪ٓنس َا ٜعتكس أْ٘ َ٪ٖنس، ٜٚطدٸح َا ٜط٣ أْ٘ َطدٻح، ٜٚٴسضز ٗ زا٥ط٠ ايعٔ َا ٫ ٜطاٙ 

 َ٪ٖنسّا ٫ٚ َطدٻشّا.
ِّّ اؿسخ/ايؿدل/إٛقـ )ٜبٝٸٔ قُٝ ُٸات ايباسح أٜهّا إٔ ٜك َٸا ي٘ َٚٔ َٗ ت٘(، ٜٚٳشهِ إ

َٸا عًٝ٘، يهٔ ع٢ً ن٤ٛ َا بٌ ٜسٜ٘ َٔ َعطٝات َ٪ٖنس٠، ٚنُٔ ايػٝاقات ايٛاقع١ٝ اييت  ٚإ
ٜٳطٔز ؾٝٗا اؿسخ/ايؿدل/إٛقـ، ٚعًٝ٘ أ٫ٓ وهِ إ٫ٓ بعس سصض ؾسٜس، ٚبعس ايتػًٓح بأندل قسض 

عبرل؛ إش قس ٜٴػؿط ي٘ ٖهٔ َٔ ْبٌ ايٓؿؼ، َٚا ٜتؿطٸع ع٢ً ْبٌ ايٓؿؼ َٔ عٓؿ١ ايتؿهرل ٚايت
خطأٙ ٗ ايتٛقٝـ ٚايتؿػرل ٚايتأٌٜٚ ٚايتشًٌٝ، أَا اـطأ ٗ ايتكِٜٛ ٚاؿهِ ؾػؿطاْ٘ َٛنٍٛ 

 إٍ قه١ُ ايتاضٜذ، ٖٚٞ قًُا تتػاٌٖ ٗ قه١ٝ نٗصٙ.
ُٸات ايباسح أٜهّا أ٫ ٜهتؿٞ بايتٛقٝـ ٚايتؿػرل ٚايتأٌٜٚ ٚايتشًٌٝ ٚايتعًٌٝ  َٗ َٔٚ

ا عًٝ٘ إٔ ىطٛ إٍ ا٭َاّ، ؾٝكذلح َا هعٌ ايٓبٌٝ أْبٌ، ٚاؾٌُٝ أٌْ، ٚايتكِٜٛ ٚاؿهِ، ٚإِ
ٚايكاحل أقًح، ٚايٓاؾع أْؿع، ٚيٝؼ ٖصا ؾشػب، بٌ عًٝ٘ إٔ ىطٛ إٍ ا٭َاّ أنجط، ؾٝكذلح 
َا ٜػتكِٝ ب٘ إعٛزٸ، ٜٚٴػتهٌُٳ ب٘ ايٓكل، ٚتعٍٚ ب٘ ايعٝٛب، ٚتٴػٳسٸ ب٘ ايجػطات؛ إش ٫ 

 إشا تبع٘ ايبٓا٤، ٫ٚ ايكًع إ٫ إشا ت٬ٙ ايػطؽ.ٜٴػتشػٳٔ اشلسّ إ٫ 
ٚقس سطقت ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً  ايتعاّ ايتٛقٝـ أ٫ّٚ، ٚدعًت يًتؿػرل ٚايتأٌٜٚ إطتب١ 
ايجا١ْٝ، ٚخاق١ ٗ إٛانع اييت بست غاَه١، ٚدعًت يًتشًٌٝ ٚايتعًٌٝ إطتب١ ايجايج١، ٚنإ 

ايعاٖطات ٚايعٛاٌَ. أَا سكٌ ايتكِٜٛ ٚاؿهِ  ايػطض ٖٛ ايطبط بٌ ا٭غباب ٚايٓتا٥ر، بٌ
ؾكًًٓت َٔ ايسخٍٛ ؾٝ٘؛ يجكيت بكسض٠ ايكاض٨ ع٢ً ُٝٝع اـٝط ا٭بٝض َٔ اـٝط ا٭غٛز، 

 ٚؿطقٞ ع٢ً عسّ َكازض٠ قطاضٙ، ٫ٚعتكازٟ بإٔ َهاْ٘ يٝؼ ٖصا ايبشح. 
 ٚٗ اـتاّ أؾهط يٛيسٟ دٛإ دٗٛزٙ ٗ تكٜٛط اـطا٥ط ٚايكٛض ٚتٓػٝكٗا.

 
 2010 - 9 – 15ا٭ضبعا٤:  -أٓس قُٛز اـًٌٝ 
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 ملاذا هرا املوضوع؟
 اخلطوات األوىل:

ايهتاب١ ضغاي١ َٚػ٪ٚي١ٝ، ٚقس تهٕٛ نطبّا َٔ ايبشح عٔ ايصات، أٚ ؾه٬ّ َٔ ايٓطدػ١ٝ، 
ٚقس تهٕٛ ٖطبّا َٔ ايٛاقع، أٚ غعّٝا إٍ ا٭ضغتكطاط١ٝ. ٚقس َاضغت ايهتاب١ َٓص عٗس 

ناْت نتابات ؾعط١ٜ سٝٓصاى، ثِ قاضت ؾب٘ قكك١ٝ، ثِ أقبشت أناز١ّٝ، ٚنإ ايؿباب، 
إٔ أنتب إكا٫ت، ٚأؾاضى ٗ احملانطات ٚايٓسٚات  -عهِ ؽككٞ ٗ ا٭زب -َٔ ايطبٝعٞ

ٚإ٪ُطات، ٚأ٩يـ ايهتب، ٚقاضت ايهتاب١ َٔ يٛاظّ سٝاتٞ، أؾطٸم ؾتؿطٸم َعٞ، ٚأغطٸب 
 ٍ عٛامل أس٬َٞ ٚأْا ْا٥ِ.  ؾتػطٸب، بٌ تتػًٌٓ أسٝاّْا إ

َٚع ٖصا نً٘ مل أدسْٞ َذلزٸزّا ٗ اٱقساّ ع٢ً ايهتاب١ ٗ َٛنٛع نذلزٸزٟ ٗ نتاب١ َٛنٛع 
(، ٫ بٌ إْٞ أضاقب ْؿػٞ َٓص َا ٜعٜس ع٢ً ؾٗطٜٔ، ؾأدس إٔ ا٭َط ايهٛضز١ٜ)ايؿدك١ٝ 

ٔ أقعب ا٭َٛض إٔ ٜهتب ٜتذاٚظ زا٥ط٠ )ايذلزز(، ٜٚسخٌ ٗ زا٥ط٠ )ايتٗٝٸب(؛ إش ٜبسٚ يٞ إٔ َ
إط٤ عٔ ؾدكٝت٘، ؾ٬ ٜكعٸّ ٫ٚ ٜبايؼ، ٚأقعب َٓٗا إٔ ٜهتب عٔ ؾدك١ٝ غرلٙ، ؾ٬ هاٌَ 
 ٫ٚ ٜتطاٍٚ، َٚا زاّ ا٭َط ٖهصا ؾهٝـ تهٕٛ اؿاٍ إشا نتب إط٤ عٔ ؾدك١ٝ ؾعب أٚ أ١َ؟!

ٞٸ، ٚأشنايهٛضز١ٜٚاؿكٝك١ إٔ َٛنٛع ايهتاب١ ٗ )ايؿدك١ٝ  ط إٔ ْؿػٞ ( يٝؼ دسٜسّا عً
سسٸثتين بتأيٝـ نتاب ٗ ٖصا اجملاٍ َٓص َا ٜعٜس ع٢ً ٔؼ غٓٛات، ٚنٓت سٝٓصاى أعٌُ ٗ 

ٗ ايعكٛض اٱغ١َٝ٬(، ٚنإ ايعٓٛإ ا٭ٍٚ ٗ ايؿكٌ ايجايح ٖٛ  ايهٛضزنتاب )تاضٜذ 
( قؿش١ َٔ شيو ايؿكٌ بعض َا قٌٝ 15(، ٚقس تٓاٚيت ٗ سٛايٞ )ايهٛضز١ٜ)ايؿدك١ٝ 
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، ٚسطقت ع٢ً إٔ ٜهٕٛ أقشاب تًو ا٭قٛاٍ ايهٛضز١ّٜا ٗ زلات ايؿدك١ٝ قسّّا ٚسسٜج
، ٭نُٔ أندل قسض ٖهٔ َٔ إٛنٛع١ٝ، ثِ أٚضزت آضا٥ٞ اـاق١ ٗ ايهٛضزٚايؿٛاٖس َٔ غرل 

ٖصا اجملاٍ، يهٔ باختكاض ؾسٜس، إش مل ٜهٔ إكاّ َكاّ تٛغٸع ٚتؿطٜع؛ ٚقًت سٝٓصاى: ٫ ٜهؿٞ 
 ا إٛنٛع إِٗ، ٚإِا ا٭َط عاد١ إٍ نتاب بطأغ٘. نتاب١ بهع قؿشات ٗ ٖص

 
 ضسالت معطفية:

ز١ٜ(، ٭غباب عسٜس٠؛ َٓٗا ٛضَٚع شيو أسذُت عٔ ايهتاب١ ٗ َٛنٛع )ايؿدك١ٝ ايه
ٗ ايعٗٛز اٱغ١َٝ٬، يهٔ َعًَٛاتٞ سٍٛ  ايهٛضزأْين نٓت َٓطًعّا بؿهٌ َٛغٻع ع٢ً تاضٜذ 

ُٻك١ بايكسض ايهاٗ، ٖصا قبٌ اٱغ٬ّ مل ايهٛضزتاضٜذ أغ٬ف   تهٔ ٚاؾ١ٝ، نُا أْٗا مل تهٔ َع
إناؾ١ إٍ أْٗا ناْت ق١ًًٝ دسّا ٗ بعض اؾٛاْب، ٚناْت َعس١َٚ ُاَّا ٗ دٛاْب أخط٣، 

 ٚاقته٢ شيو إٔ أقّٛ بطس١ً آط٬ع١ٝ ٚاغع١ َٚطٓنع٠ ع٢ً َػاضٜٔ اثٌٓ:
ظٗٛض اجملتُعات ايبسا١ٝ٥ ٗ دباٍ قبٌ اٱغ٬ّ، بس٤ّا َٔ  ايهٛضز: ٖٛ تاضٜذ إػاض ا٭ٍٚ

نطزغتإ ٚع٢ً سٛآؾٗا، ٚاْتٗا٤ بايعٗس ايػاغاْٞ. ٚضغِ إعًَٛات إؿٝس٠ اييت آطًعت عًٝٗا 
ٗ ٖصا اجملاٍ، َا ظايت اؿاد١ َاغٸ١ إٍ تػًٝط َعٜس َٔ ايه٤ٛ ع٢ً بعض ايٓكاط، نايع٬ق١ 

ٟ، ٚأعًِ إٔ اَت٬ى قٛض٠ ايهٛضزٜٔ ، ٚزٚض اؿٛضٌٜ ٗ ايتهٛايهٛضزبٌ ايػَٛطٌٜ ٚأغ٬ف 
٫ ٜتشكل إ٫ بايعٛز٠ إٍ َا ُنتب ٗ ٖصا اجملاٍ بايؿاضغ١ٝ  ايهٛضزَتها١ًَ ٚزقٝك١ عٔ أغ٬ف 

ِٸ أٜهّا  ٚا٭ض١َٝٓ ٚايذلن١ٝ ٚايطٚغ١ٝ ٚايْٝٛا١ْٝ، ٚا٭ٕا١ْٝ ٚايؿطْػ١ٝ ٚاٱْهًٝع١ٜ ٚغرلٖا، ٫ٚ ٜت
بٞ آغٝا ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ؛ ٚنِ ٖٛ َِٗ إٔ ٜكّٛ إ٫ بكطا٠٤ َا انتؿؿ٘ عًُا٤ اٯثاض عٔ غط

أٚ  ايهٛضز١َٜٔ هٝس ٖصٙ ايًػات بايبشح عٔ تًو ايهتابات، ٚايٓٗٛض بعب٤ تطْتٗا إٍ 
ٟ ؾكط، ٚإِا ٕهتب١ غطبٞ ايهٛضزايعطب١ٝ أٚ ايذلن١ٝ، ؾإٕ ٗ شيو خس١َ د١ًًٝ يٝؼ يًتاضٜذ 

 آغٝا ٚيًُهتب١ ايعا١ٕٝ أٜهّا. 
، ٚخاق١ ٗ ايعٗٛز اٱغ١َٝ٬، اعتكازّا ايهٛضزٖٛ ايبشح ٗ غرل٠ َؿاٖرل : إػاض ايجاْٞ

َين بإٔ َؿاٖرل نٌ أ١َ ِٖ ايصٜٔ هػٸسٕٚ ايكسض ا٭ندل َٔ زلات ؾدك١ٝ تًو ا٭١َ، نُا إٔ 
ٚٸازٖا ٚقازتٗا، ِٖٚ ايٓدب١ ايصٜٔ ٜكٓعٕٛ تاضىٗا، ٜٚكَٕٛٛ بأزٚاض  َؿاٖرل نٌ أ١َ ِٖ ضٴ

َكا٥ط أدٝاشلا، ٚإ٫ ؾهٝـ يٓا إٔ ْعطف ايؿدك١ٝ ايعطب١ٝ َٔ غرل ؾعٸاي١ دسّا ٗ قٓاع١ 
ٞٸ بٔ نٹ٬ب، أٍٚ َٔ ْٓعِ ايؿ٪ٕٚ ايس١ٜٝٓ ٚايس١ْٜٛٝ ٗ َه١ عاق١ُ  َعطؾ١ ايععِٝ ايكطؾٞ ُقكٳ
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ايعطب ايجكاؾ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ قبٌ اٱغ٬ّ؟ َٚٔ غرل َعطؾ١ عُط بٔ اـَٓطاب َٚٴعا١ٜٔٚ بٔ أبٞ 
ٓكٛض، ٗ اٱغ٬ّ؟ ٚنٝـ يٓا إٔ ْعطف ايؿدك١ٝ ايؿاضغ١ٝ َٔ غرل َعطؾ١ غٴِؿٝإ ٚأبٞ دٳعؿط إ

ٚٵغٞ ٗ اٱغ٬ّ؟ ٚنٝـ يٓا  نٛضف ايجاْٞ، ٚزاضا ا٭ٍٚ، َٚأضٵزٳؾرل بٔ بابو، قبٌ اٱغ٬ّ، ٚايؿٹطٵزٳ
إٔ ْعطف ايؿدك١ٝ ايذلن١ٝ َٔ غرل َعطؾ١ ايػًطإ َأِيب َأضٵغ٬ٕ ايػټًِذٴٛقٞ، ٚايػًطإ غًِٝ 

 جُاْٞ، َٚكطؿ٢ نُاٍ آتاتٛضى؟ا٭ٍٚ ايع
ٚدسٜط بايصنط أْٞ خطدت َٔ تًو ايطس١ً ايجكاؾ١ٝ، ع٢ً إػاضٜٔ، َعًَٛات َؿٝس٠ ٚأؾهاض 

ٟ نٓت ٫ أعطف عٓٗا إ٫ ايكًٌٝ، ٚقس ٚٓظؿتٴ ايهٛضزدسٜس٠، ٚاْؿتشت يٞ آؾام ٗ ايتاضٜذ 
( 56ثٗا(، ٚأٜهّا ٗ )ايهجرل َٔ تًو إعًَٛات ٗ نتاب بعٓٛإ )زٚي١ َٝسٜا: ًَٛنٗا ٚأسسا

ٗ ايتاضٜذ(، ثِ ْعت  ايهٛضزسًك١ نُٔ غًػ١ً ْؿطتٗا ع٢ً ؾبه١ اٱْذلْت بعٓٛإ )َؿاٖرل 
بٌ بعض سًكات تًو ايػًػ١ً ٗ نتاب بعٓٛإ )عباقط٠ نطزغتإ ٗ ايكٝاز٠ ٚايػٝاغ١(، 

 ٝسإ. ٚأْتعط ا٫ْتٗا٤ َٔ بعض إؿاغٌ ايجكاؾ١ٝ إًشٸ١؛ ٫غتهُاٍ ايبشح ٗ ٖصا إ
ٟٸ خ٬ٍ ايطس١ً ع٢ً شٜٓو إػاضٜٔ دعًتين أنجط  ٫ٚ ضٜب ٗ إٔ إعًَٛات اييت تٛاؾطت يس

، َٚع شيو أسػب إٔ إؿٗس ايهًٞ شلصا احملٛض نإ غٝعاْٞ َٔ ايهٛضز١َٜعطؾ١ بايؿدك١ٝ 
ثػطات َتعسز٠، يٛ مل أقِ بطس١ً ثا١ْٝ عدل َكازض ايذلاخ ايعطبٞ اٱغ٬َٞ، باسجّا ؾٝٗا عٔ 

( 18ع٢ً مٛ أنجط زق١ ٚتٛغعّا، ٚقس أؾطغت ْتا٥ر تًو ايطس١ً ايبشج١ٝ ٗ ) ايهٛضزقٛض٠ 
ٟ(، ٚتأنس يٞ َٔ خ٬شلا إٔ قٛض٠ ايهٛضزسًك١، نُٔ غًػ١ً بعٓٛإ )زضاغات ٗ ايتاضٜذ 

ٛٻ١ٖ إٍ زضد١ تجرل ا٫غتػطاب  -ٗ ايػايب -ٗ تًو إكازض ٖٞ ايهٛضز قٛض٠ َؿ
ٗ ايٛاقع َٚٓطل ايعكٌ ؾكط، ٚإِا تٓاٗ أبػط قٛاعس ا٭خ٬م ايع١ًُٝ ٚا٫غتٗذإ، ٖٚٞ ٫ تٓا

 ٚاٱْػا١ْٝ أٜهّا. 
ٚنإ َٔ إُهٔ يًُط٤ إٔ ٜػضٸ ايٓعط عٔ تًو ايهتابات، ٜٚعسٸٖا ْتاز اؾٌٗ عكا٥ل 
ا٭َٛض، أٚ ٜعسٸٖا نطبّا َٔ ايجطثط٠ اييت ؾػـ بٗا ؾطٜل َٔ نتٸاب غطبٞ آغٝا َٓص قطٕٚ، 

أْٗا ؽطز َٔ ْطام اؾٌٗ، ٚتتذاٚظ سسٚز ايجطثط٠، ٚتسخٌ ٗ زا٥ط٠ )ايتؿٜٛ٘ يهٔ إؿهٌ 
ٖٚصٙ ظاٖط٠ عذٝب١  -ايهٛضزايعُس( نُا ٜكٍٛ ايكإْْٛٝٛ، ٚقس تأنس يٞ با٭زي١ ايكاطع١ إٔ 

ناْٛا َٚا ظايٛا نش١ٝ ٖصا إؿطٚع ايكسِٜ ٚإتؿعٸب ٚإعٓكس ٚإػتُط، إقًُّٝٝا  -َٚ٪غؿ١ سكّا
 ٟ ٬َ َكطؿ٢ باضظاْٞ تػا٤ٍ شات َط٠ َػتػطبّا: ايهٛضزست٢ إٕ ايععِٝ ٚعإّٝا، 
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 ؟! 1"ٟ ست٢ تكـ ْٝع أَِ ايعامل نسٙايهٛضزَا ٖٞ اؾطا٥ِ اييت اضتهبٗا ايؿعب "
 تػـا٫٩ت:

ناْت َجرل٠ يًسٖؿ١ بايٓػب١ يٞ، يٝؼ  ايهٛضزإٕ تًو ايهتابات إػطن١ ٚاجملشؿ١ عل 
ٜهّا باعتباضٟ أسس أؾطاز ايبٝت ايػطب اٯغٟٝٛ ايهبرل، ٚأسس باعتباضٟ نطزّٜا ؾكط، ٚإِا أ

أبٓا٤ ٖصا ايعامل،  نُا أْين أعتكس اعتكازّا داظَّا بإٔ ع٢ً إط٤ إٔ ٜهٕٛ سصضّا دسّا ٗ تٓاٍٚ 
ايؿطز قس تٴُش٢ با٫عتصاض َٓ٘، أَا اٱغا٠٤ إٍ ؾعب  ٍؾدكٝات ايؿعٛب، ؾاٱغا٠٤ إ
 ٚبؿهٌ عاّ تعٛز زٖؿيت إٍ غببٌ ض٥ٝػٌ:بأنًُ٘ ؾهٝـ يٓا إٔ ْتساضنٗا؟ 

نإ َٗس اؿهاض٠ ٗ غطبٞ آغٝا، ٖصا باعذلاف ايهتب  ايهٛضز: إٔ َٛطٔ ايػبب ا٭ٍٚ
ُٸا٠ بايػُا١ٜٚ )ايٝٗٛز١ٜ، ٚإػٝش١ٝ، ٚاٱغ٬ّ(، ؾـ )ايعٗس ايكسِٜ( ٖٚٛ  -إكسغ١ يًسٜاْات إػ

س١ً ايجا١ْٝ ٫ْتؿاض ايبؿط١ٜ بسأت َٔ ٜ٪نس إٔ إط -ايهتاب إكسؽ ٗ ايٝٗٛز١ٜ ٚإػٝش١ٝ
ٚٳاغٵتٳَكطٻ ع٢ً إسس٣ قُُٗا بعس ايطٛؾإ، " ايٓيب ْٛحدباٍ أضاضات )آغطٟ( اييت ضغت غؿ١ٓٝ 

ٗٵطٔ، عٳ٢ًَ دٹبٳأٍ َأضٳاضٳاَط ٛٵّٔ ايػٻابعٳ عٳؿٳطٳ َٹٔٳ ايؿٻ ٗٵطٔ ايػٻابعٔ، ؾٞٹ اِيٝٳ ًُِو ؾٞٹ ايؿٻ ٚٳَنًِٖٳ اهلُل . "2" اِيُؿ
ٳٛٳاْٳاتٹ اٖيتٞٹ  ْٴٛسٶا ٌٻ اِيشٝٳ َٵطٳَأتٴَو ٚٳبٳٓٴَٛى ٚٳْٹػٳا٤ٴ بٳٓٹَٝو َٳعٳَو. ٚٳُن ًِوٹ َأْٵتٳ ٚٳا ٳ اِيُؿ َقا٥ٹ٬ّ: اخٵطٴزٵ َٔٹ

ٌٻ ايسٻبٻابٳاتٹ اٖيتٞٹ تٳسٹبټ عٳ٢ًَ اَ٭ضٵضٔ، َأخٵطٔدٵٗٳا  ِّ شٹٟ دٳػٳسٺ: ايٗطٝٴٛضٔ، ٚٳاِيبٳٗٳا٥ٹِٔ، ٚٳُن ٔٵ ُن َٳعٳَو َٹ
ٳاَيسٵ ؾٹٞ اَ٭ضٵضٔ ٚٳتٴجٵُٹطٵ ٚٳتٳِهجٴطٵ عٳ٢ًَ اَ٭ضٵضَٔٳعٳَو.    .3"ٚٳِيتٳتٛٳ

أٜهّا إٔ غؿ١ٓٝ ايٓيب ْٛح ضغت ع٢ً  -ٖٚٛ ايهتاب إكسؽ ٗ اٱغ٬ّ -ٜٚ٪نس )ايكطإٓ(
َٵدبٌ ازل٘ )دٴٛزٟ(: " ٳ اَ٭ طٴ ٚٳقٹٌٝٳ ٜٳا َأضٵضٴ ابٵًَعٞٹ َٳا٤ىٹ ٚٳٜٳا غٳُٳا٤ َأِقًٹعٞٹ ٚٳغٹٝضٳ اِيُٳا٤ ٚٳُقهٞٹ

ٹٌٳ ٛٵّٔ ايٖعايُٹ ًَِك ِّ ٚٳقٹٌٝٳ بٴعٵسّا يِّ . َٚعطٚف إٔ دبٌ أضاضات ٜكع ٗ سلايٞ 4"ٚٳاغٵتٳٛٳتٵ عٳ٢ًَ اِيذٴٛزٹ
 ظٓٛب ؾطقٞ تطنٝا سايّٝا. ايهٛضز١ٜنطزغتإ، ٜٚكع دبٌ دٴٛزٟ ٗ إٓطك١ 

إ ٗ ٖصا ٚإشا تؿشٸكٓا تاضٜذ ْؿأ٠ اؿهاض٠ ايبؿط١ٜ ٚدسْا أْٗا ت٪نس أٜهّا َطنع١ٜ نطزغت
ٖٞ أبطظ  -ْػب١ّ إٍ تٌ سٳًَـ ٗ أعايٞ ْٗط اـابٛض -اجملاٍ، َٚعطٚف إٔ )سهاض٠ سٳًَـ(

ٝټَٛٞ َٳٗطإ:   سهاضات غطبٞ آغٝا ٗ ايعكٛض ايكس١ّ، ٜكٍٛ ايسنتٛض قُس بٳ
                                 

 .232دْٛاثإ ضاْسٍ: أ١َ ٗ ؾكام، م - 1
 .4، اٯ١ٜ 8ايعٗس ايكسِٜ، غؿط ايتهٜٛٔ، ا٭قشاح - 2
 .17 - 15، اٯٜات 8، غؿط ايتهٜٛٔ، ا٭قشاح ايعٗس ايكسِٜ - 3
 .44غٛض٠ ٖٴٛز، اٯ١ٜ  - 4



 13 

ٚتٳؿػٌ سهاض٠ سٳًَـ ايؿذل٠َ َٓص أٚاخط ا٭يـ ايػازغ١، ٚست٢ أٚاخط ا٭يـ اـاَػ١ قبٌ "
قس اْتؿط إْتادٗا ٗ ايؿُاٍ خاق١، ٚٗ َػاس١ ُتس َٔ ايعاب ا٭ع٢ً، ٚغؿٛح دباٍ ا٬ٕٝز، ٚ

 . 1"ظاغطٚؽ ؾطقّا، إٍ َا ٚضا٤ ايؿطات غطبّا، ٚإٍ اؿسٚز ايذلن١ٝ ٚغؿٛح دباٍ طٛضٚؽ سلا٫ّ
( ناْٛا ٗ طًٝع١ َٔ قاَٚٛا بطـ ايهٛضز: إٔ إٝسٌٜ )َٔ أغ٬ف ٚايػبب ايجاْٞ

ٚسطضٚا ؾعٛب غطبٞ آغٝا َٔ قٗطٖا، ٚعٓسَا بسأ ايعٗس ايعطبٞ ايػًطات اٯؾٛض١ٜ، 
 -َٔ ١ًْ ايؿعٛب اييت تسٜٔ باٱغ٬ّ، مل ٜككٸطٚا ايهٛضزاٱغ٬َٞ ٗ غطبٞ آغٝا، ٚقاض 

ٗ إغٓا٤ ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬، ٚٗ تؿٝٝس بٓٝإ اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬،  -عٓسَا أتٝشت شلِ ايؿطق١
ايبٝت ايػطب آغٟٝٛ نس ايػعٚ إػٛيٞ ايكازّ َٔ ايؿطم، بٌ ناْٛا ٗ طًٝع١ إساؾعٌ عٔ 

ٚنس ايػعٚ ا٭ٚضبٞ ايكازّ َٔ ايػطب، ٚإعطٚف باغِ )اؿ٬ُت ايكًٝب١ٝ(، ٚإٍ َٜٛٓا ٖصا 
لس بعض اٱخ٠ٛ َٔ َجكؿٞ ايعطب ٚغاغتِٗ ٜكٛيٕٛ: إْٓا ْٓتعط ظٗٛض ق٬ح ايسٜٔ آخط يٝشطض 

 ايكسؽ. 
ناْت َٓكٸ١ اْط٬م  ايهٛضز١ٜيػ٬دك١ ٫تهح إٔ اؾػطاؾٝا بٌ يٛ ضادعٓا تاضٜذ ايذلنُإ ا

ٟ ايهٛضزٚقسضات اٱْػإ  ايهٛضز١ٜيًػ٬دك١ غطبّا نس ايسٚي١ ايبٝعْط١ٝ، ٚإٔ ثطٚات ا٭ضض 
ناْت َٔ ايعٛاٌَ ا١ُٕٗ ٗ تػًٓب ايػ٬دك١ ع٢ً ايسٚي١ ايبٝعْط١ٝ، ٚٗ ٚقٛشلِ إٍ غطبٞ 

ٗ َعطن١ َٳ٬ظٵُنطٵز غ١ٓ  ايهٛضززي٬ّٝ ع٢ً شيو زٚض آغٝا ايكػط٣ )تطنٝا سايّٝا(، ٚسػبٓا 
. ٚقٌ ضَٚاْٛؽٚاٱَدلاطٛض ايبٝعْطٞ  َأِيب َأضٵغ٬ّٕ( بٌ ايػ٬دك١ بكٝاز٠ ايػًطإ  1071)

ا٭َط ْؿػ٘ بايٓػب١ إٍ سطٚب ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ؾطقّا نس ايسٚي١ ايكؿ١ٜٛ، ٚغطباَٶ نس أٚضبا 
 ايؿطق١ٝ. 

 ؟! ايهٛضزايٛاقع ع٢ً  إشّا ٕاشا ٖصا اٱدشاف
ُٻس يكٛض٠ ايؿعب   ٟ؟!ايهٛضزٕٚاشا ٖصا ايتؿٜٛ٘ إٓٗذٞ إتع

 ؟!ايهٛضزٕٚاشا اٱغطاع إٍ ايتؿهٝو ٚايطعٔ ٗ أقٌ 
 ٕٚاشا اٱقساّ ع٢ً تٓػٝبِٗ إٍ اؾٔ ٚايؿٝاطٌ؟!

 ٕٚاشا ايععِ بأِْٗ يكٛم ٚقٓطاع ططم؟!
 عكا٠ هلل؟!ٕٚاشا ا٫زٸعا٤ بأِْٗ سٳطٳق١ْ يٮْبٝا٤ ٚ
                                 

. ٚاْعـط دـُٝؼ َـ٬ٝضت: أقـسّ اؿهـاضات ٗ ايؿـطم       20قُس بَٝٛٞ َٗطإ: تاضٜذ ايعطام ايكـسِٜ، م   - 1
 .157ا٭ز٢ْ، م 
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إٕ ٖصٙ ايتػا٫٩ت ٚأؾباٖٗا أغكطت إدلضات اييت نٓت أُذلؽ خًؿٗا يتأدٌٝ ايبشح ٗ 
(، ٚقطت َػ٪٫ّٚ أَاّ ْؿػٞ بايبشح عٔ اؿكٝك١: تٴط٣ أٜٔ ٖٞ؟ َٚط٠ ايهٛضز١ٜ)ايؿدك١ٝ 

ت أخط٣ أقٍٛ: يٝؼ باعتباضٟ نطزّٜا، ٚإِا باعتباضٟ باسجّا عٔ اؿكٝك١، ٫ٚ غُٝا أْٞ قس اعتس
أ٫ أقـ َهتٛف ايٝسٜٔ إظا٤ َا ٜعذلنين َٔ إؾهايٝات ع٢ً ايكعٝس إعطٗ، ٫ٚ ٜكطٸ يٞ 
قطاض إ٫ بعس إٔ أقّٛ َا ٜٓبػٞ إٔ أقّٛ ب٘ َٔ اغتط٬ع ٚاغتهؿاف، ْٚع يًُعًَٛات، 
ٚاغتكطا٤ يًتؿاقٌٝ، ٚؼًٌٝ يًُعطٝات، ٚضبط يًع٬قات، ٚخطٚز بٓتا٥ر قس ٫ تهٕٛ َٴطٵن١ٝ 

 ١٦، يهٓٗا تًكٞ نجرلّا َٔ ايه٤ٛ ع٢ً َا نإ بايٓػب١ يٞ غاَهّا.١ّ٦َ ٗ إ
(، ايهٛضز١َٜٚٓص ؾٗطٜٔ تكطٜبّا عكست ايععّ ع٢ً ايبس٤ بايهتاب١ ٗ َٛنٛع )ايؿدك١ٝ 

ٞٸ ايكٝاّ ببعض ا٭عبا٤ ايع١ًُٝ ايهطٚض١ٜ،  َٚع شيو ظًًت أقسٸّ ضد٬ّ ٚأ٩خط أخط٣؛ إش نإ عً
 ٚإٓٗذ١ٝ. َٚٛاد١ٗ بعض اٱؾها٫ت إعطؾ١ٝ

 
 أعباء علنية:

ٞٸ إٔ أتٛغٸع ٗ فا٫ت َعطؾ١ٝ أضبع١:  ع٢ً ايكعٝس ايعًُٞ نإ عً
 : عًِ ايٓؿؼ، َٚا ٜؿتٌُ عًٝ٘ َٔ ْعطٜات ٗ ؼًٌٝ ايؿدك١ٝ.ا٭ٍٚ -
عًِ ا٫دتُاع، َٚا ٜؿتٌُ عًٝ٘ َٔ ططا٥ل يسضاغ١ ا٭ؾطاز ٚايؿ٦ات  ٚايجاْٞ: -

 ٚايطبكات ٚاؾُاعات.
اؾٝا ايبؿط١ٜ، َٚا ٜعٓٝ٘ َٔ ايبشح عٔ ايع٬ق١ بٌ َعطٝات : عًِ اؾػطٚايجايح -

 ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ٚخكا٥ل اؾُاعات ٚايؿعٛب.
: ا٫ط٬ع ع٢ً زضاغات تسٚض سٍٛ ؾدكٝات ايؿعٛب، ٚاؿكٝك١ أْٗا ناْت ٚايطابع -

ق١ًًٝ، ٚنإ أنجطٖا َؿتكطّا إٍ ايؿُٛي١ٝ ٗ ايتٛقٝـ، ٚايعُل ٗ ايتشًٌٝ، ٚإٓٗذ١ٝ ٗ 
 ؾ١.إعا
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 إشـهاالت:

 أَا اٱؾها٫ت اييت ٚادٗتين ؾتتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ:
ٟ ٗ غٛضٜا، ٚمل أقِ بعٜاضات ايهٛضزؾأْا َٔ اجملتُع  ايٛقٛع ٗ ؾٹباى ايتعُِٝ: -أ٫ّٚ

ٗ بًٛؾػتإ  ايهٛضزٗ تطنٝا ٚإٜطإ ٚايعطام ٚأضَٝٓٝا، ٚمل أخايط  ايهٛضز١ٜيًُذتُعات 
ٟ ؾطقّا ٚغطبّا، أنـ إٍ ٖصا ايهٛضزٔ َٓاطل ا٫ْتؿاض ٚخطاغإ ٚناظاخػتإ، ٚغرلٖا َ

َٔ ؾطع )ظاظا( ٚؾطع )ُيٛض( ٚؾطع  ايهٛضزأْين أْتُٞ شلذّٜٛا إٍ ؾطع )ُنطزَاْر(، ٚمل أخايط 
 ايهٛضزإٍ  -ٚعػب ايتكًٝس طبعّا -ٴٚضإ(، ٚا٭نجط إؾها٫ّ َٔ ٖصا أْين أْتُٞ زّٜٓٝاگ)

اؾعؿط١ٜ  ايهٛضزايعًٌٜٛ ٗ تطنٝا ٫ٚ ب ايهٛضزاؾط٠ بإػًٌُ ايػٓٸ١، ٚيٝػت يٞ َعطؾ١ َب
 )ا٫ثٓا عؿط١ٜ( ٗ ايعطام ٚإٜطإ. 

َٔ أتباع ايسٜا١ْ اَ٭ٜعٵز١ٜ )ايٝٳعٵز١ٜ(،  ايهٛضزيٝػٛا َػًٌُ نًِٗ، ٚإِا ٖٓاى  ايهٛضزٚ
 ايهٛضزايؿٻبٳو، ٚقشٝح أْين خايطت  ايهٛضزَٔ أتباع ايسٜا١ْ ايهان٘ ١ٜٝ، ٚ ايهٛضزٚ

زٌٜ ٗ َٓطك١ عٹِؿطٜٔ )ُنطز زاؽ(، يهٔ إٍ ٖصا ايّٝٛ مل أيتل َباؾط٠ بهطزٟ َٔ ايهان٘ ا٭ٜع
 ٥ٌٝ، ٚمل أعطف بسق١ سكٝك١ ايسٜٔ ايهان٘ ٥ٞ.

(، أؾ٬ ٜعين شيو إٔ َا أنتب٘ ايهٛضز١َٜٚا أْٞ أتطًٓع إٍ ايبشح ٗ )ايؿدك١ٝ 
اغ١ٝ ايهٛضزَال١ٝ ايهٛضزتٗا بٜٗٛ ايهٛضز١َٜتُطنعّا سٍٛ ايؿدك١ٝ  -ؾ٦تٴ أّ أبٝت -غٝهٕٛ

َٔ ايؿطٚع  ايهٛضز -َٔ سٝح أزضٟ ٫ٚ أزضٟ -إػ١ًُ ايػٓٸ١ٝ؟ ٚأؾ٬ أنٕٛ بصيو قس ظًُت
ٚايب٦ٝات ٚايسٜاْات ٚإصاٖب ا٭خط٣؟ أؾ٬ تهٕٛ ايسضاغات اييت أخطز بٗا ع٢ً ايكطا٤ 

أق٬ّ؟ ٚاـ٬ق١ أؾ٬ زضاغات عطدا٤، ؾٝٗا اؿكا٥ل ٚأْكاف اؿكا٥ل، َٚا ٫ ّتٸ إٍ اؿكا٥ل 
ُٸُت اؾع٤ ع٢ً ايهٌ، ْٚكهت ٚاسسّا َٔ أِٖ أضنإ ايبشح ايعًُٞ  أنٕٛ بصيو قس ع

 إٛنٛعٞ؟
ٛٸٍ؛ إش ٫ ىؿ٢ ايٛقٛع ٗ ؾٹباى اؾُٛز -ثاّْٝا : أقكس باؾُٛز ٖٓا اـًط بٌ ايجابت ٚإتش

ٖٞ نٌ، ٗ  ٫ تٓشكط، َٔ سٝح -غٛا٤ أناْت ؾدك١ٝ ؾطز أّ ؾدك١ٝ ؾعب -إٔ ايؿدك١ٝ
ساي١ ٚاسس٠ زا٥ُّا، إٕ ؾٝٗا ايجابت ؾب٘ ايسا٥ِ )اـكا٥ل ايعطق١ٝ/ايبٝٛيٛد١ٝ(، ٚؾٝٗا ايبط٤ٞ 
ايتشٍٛ )اـكا٥ل ايػٝهٛيٛد١ٝ/ايص١ٖٝٓ(، ٚؾٝٗا ايكابٌ يًتشٍٛ بٛترل٠ َتٛغط١ )اـكا٥ل 

يع١ًُٝ: ايجكاؾ١ٝ: إُجٌ ايعًٝا، ايكِٝ(، ٚؾٝٗا ايكابٌ يًتشٍٛ بػطع١ ًَُٛغ١ )اـكا٥ل ا
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سػبُا ٜكتهٞ  -( غتتٓاٍٚايهٛضز١ٜايتكايٝس، ايعازات، ا٭ظٜا٤(، َٚا إٔ زضاغ١ )ايؿدك١ٝ 
)ع٢ً ا٭قٌ َٓص سهاض٠ سٳًَـ(،  ايهٛضززلات ٖصٙ ايؿدك١ٝ بس٤ّا َٔ أقسّ أغ٬ف  -إٓطل

ٛٸٍ؟  ٚإٍ َٜٛٓا ٖصا، ؾهٝـ يٓا إٔ ْهٕٛ َٓذا٠ َٔ اـًط بٌ َا ٖٛ ثابت َٚا ٖٛ َتش
ٟ، نُععِ غطبٞ آغٝا ايهٛضز: اجملتُع ايٛقٛع ٗ ؾٹباى اـًط بٌ ا٭قٌٝ ٚايسخٌٝ -ثايجّا

ٚفتُعات ايعامل ا٭خط٣، يٝؼ فتُعّا َٓػًكّا، إْ٘ ع٢ً تٛاقٌ َع اجملتُعات اجملاٚض٠ ي٘ َٓص 
ٟ ايهٛضزث٬ث١ آ٫ف غ١ٓ م.ّ، ٚنإ شيو ايتٛاقٌ ٜػسٚ ٚاقعّا َؿطٚنّا عٓسَا نإ اجملتُع 

ؼت غًط١ اٱَدلاطٛضٜات اييت سهُت غطبٞ آغٝا )اٯؾٛض١ٜ، إٝس١ٜ،  -ًّٝا أٚ دع٥ّٝان -ٜكبح
َع درلاِْٗ ٚثٝكّا ع٢ً مٛ أؾس،  ايهٛضزايؿاضغ١ٝ، ايْٝٛا١ْٝ، ايطَٚا١ْٝ(. ٚأقبح تٛاقٌ 

سُٝٓا أقبشٛا ضعاٜا اٱَدلاطٛض١ٜ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٗ ايكطٕ ايػابع ا٬ٕٝزٟ، ٚنصيو ا٭َط 
 قاضٚا َٔ ضعاٜا اٱَدلاطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ ٗ ايكطٕ ايػازؽ عؿط ا٬ٕٝزٟ.سُٝٓا 

أَا ٗ ايعكط اؿسٜح ؾٗا مٔ ْط٣ إٔ ؾطم ا٫ْػ٬م ٚا٫ْععاٍ تتكًل َّٜٛا بعس آخط، 
ٚأقبشت ايؿعٛب َهطط٠ إٍ ا٫ْؿتاح ع٢ً اٯخطٜٔ ٗ ْٝع ا٫ػاٖات؛ ٖٚصا ٜعين إٔ 

٫ستؿاظ بأقايتٗا بؿهٌ ناٌَ، ٫ٚ بس إٔ تتعطض يًتأثط ؾدك١ٝ ؾعبٺ َا مل تعس قازض٠ ع٢ً ا
ٚا٫خذلام، بٌ يٝؼ َٔ إػتبعس إٔ تتعطض يًُػذ بعض ا٭سٝإ، ٚبطبٝع١ اؿاٍ يٝػت 

ٝٸع ؾٝٗا بٌ ا٭قٌٝ ٚايسخٌٝ َٔ  ايهٛضز١ٜايؿدك١ٝ  اغتجٓا٤ ٗ ٖصا اجملاٍ، ؾهٝـ يٓا إشّا إٔ ِ
 قاي١ ٚا٫خذلام ٚا٫ِػار؟ايػُات؟ ٚنٝـ يٓا إٔ مسز ؾٝٗا ْػب١ ا٭

: ٫ ىؿ٢ إٔ نجرلّا َٔ ؾعٛب تعتكس ايٛقٛع ٗ ؾٹباى ْعط١ٜ )ؾعب اهلل إدتاض( –ابعّا ض
أْٗا ا٭ؾهٌ ٚا٭ْك٢ ٚا٭زل٢، ٚيهٌ ؾعب َدلضات٘ اـاق١ ٗ ٖصا اجملاٍ، ٚقس تهٕٛ تًو 

عٛب ٜكطٸسٕٛ عًّٓا إدلضات ز١ٜٝٓ أٚ عطق١ٝ أٚ سهاض١ٜ أٚ عػهط١ٜ، ٫ بٌ إٕ ْٴدب بعض ايؿ
ٖٸٌ ٚسسٙ يكٝاز٠ اؾٓؼ ايبؿطٟ، ٚاْط٬قّا َٔ ٖصٙ  بإٔ ؾعبِٗ ٖٛ )ؾعب اهلل إدتاض(، ٚأْ٘ إ٪

 ايعكٝس٠ ّٓشٕٛ ؾعبِٗ ْٝع ايكؿات إطَٛق١، ٫ٚ ٜذلنٕٛ يػرلٙ َٔ ايؿعٛب إ٫ ايُؿتات.
ـُٝٳ٤٬، ْٚٓػا م خًـ ايٓطدػ١ٝ َٚا إٔ ا٭َط نصيو أؾ٬ ّهٔ إٔ تطنبٓا أٜهّا ؾ٠ٛٗ ا

ٖٸِ إٔ  ِٖ )ؾعب اهلل إدتاض(، ْٚؿطع ٗ تهدِٝ احملاغٔ ٚاخت٬م  ايهٛضزايك١َٝٛ، ْٚتٛ
 ايؿها٥ٌ ٚإعاٜا، ٚايتكًٌٝ َٔ ْػب١ ايػًبٝات؟

تعطٸنٛا طٛاٍ ٔػ١ ٚعؿطٜٔ  ايهٛضز: يكس َط إٔ خاَػّا: ايٛقٛع ٗ ؾٹباى ١ًٓ ايتؿٜٛ٘
ٗذ١ٝ َٔ ايتؿٜٛ٘، َٚا إٔ ا٭َا١ْ ايع١ًُٝ تكتهٞ إٔ ؿ١ًُ َٓ -َٚا ظايٛا ٜتعطٸنٕٛ -قطّْا

، أٚ ايسخ١ًٝ عًٝٗا، أؾ٬ ّهٔ إٔ ايهٛضز١ْٜػًٓط ايه٤ٛ ع٢ً ايػًبٝات إتأق١ً ٗ ايؿدك١ٝ 
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، إٍ تًو ايػًبٝات، ؾٝدطدٖٛا َٔ ايهٛضزٜعُس إػطنٕٛ، َٔ أقشاب َؿطٚع أبًػ١ 
، ٜٚكٛيٛا: ايهٛضزيٲٜػاٍ ٗ تؿٜٛ٘ قٛض٠  غٝاقاتٗا ايتاضى١ٝ ٚإٛنٛع١ٝ، ٜٚتدصٖٚا غ٬سّا

 اْعطٚا، ٖا ٖٛ ؾاٖس َِٓٗ ٜ٪نس َا ْكٍٛ؟
 

 آلّيـات وضوابط:
َٔ أبطظ ايعٛاٌَ اييت دعًتين أقسٸّ ضد٬ّ  -ٖٚٞ ٚد١ٗٝ ١َُٗٚ -ناْت ٖصٙ اٱؾها٫ت

(، ٚأؾس َا نٓت أسصضٙ ٖٛ إٔ ؽطز ايهٛضز١ٜٚأ٩خط أخط٣ ٗ تٓاٍٚ َٛنٛع )ايؿدك١ٝ 
ٖٚٛ َػاض ايٛاقع١ٝ ٚإٛنٛع١ٝ ٚبٓا٤ دػٛض ايتٛاقٌ َع  -صٙ َٔ َػاضٖا إؿذلضزضاغتٓا ٖ

ٓٸعطات ٚظضع  -اٯخط إٍ َػاضات تذلاٚح بٌ ايتػطٝح ٚايتُذٝس ٚايتهًٌٝ ٚإثاض٠ اي
 اـكَٛات.

ٚبعس طٍٛ تأٌَ قطضت ٚنع َٓٗر عًُٞ قاضّ ُأيعّ ب٘ ْؿػٞ ٗ نٌ َع١ًَٛ أنتبٗا، ٚٗ 
اغتٓتاز أتٛقٌ إيٝ٘، ٚتتؿطٸع ع٢ً شيو إٓٗر آيٝات ٚنٛابط أعتكس  نٌ ضأٟ أبسٜ٘، ٚٗ نٌ

ٝٸاض ايصات١ٝ ٚاـ٤٬ٝ، أٚ ايتكٛقع ٗ ؾطْك١  أْٗا غتكشٸح يٞ إػاض، ٚؼٍٛ زٕٚ ا٫لطاف َع ت
اؾع١ٝ٥ ٚنٝل ا٭ؾل، أٚ ايؿطح بعٝسّا ٗ َساضات ا٫ْؿعاٍ ٚا٫ضػاٍ؛ ٚؾُٝا ًٜٞ أبطظ تًو 

 اٯيٝات ٚايهٛابط: 
ٟ؛ َٔ سٝح ايهٛضزٗ َعطؾ١ نٌ َا ٜتعًل باجملتُع  -قسض إػتطاع -ايتٛغع .1

اؾػطاؾٝا، ٚايتاضٜذ، ٚا٫ثٓٛيٛدٝا، ٚإٝجٛيٛدٝا، ٚايًػ١، ٚايسٜٔ، ٚايؿهط، ٚا٭زب، ٚايؿٔ، 
ٚايعازات، ٚايتكايٝس، ٚإُجٌ ايعًٝا، ٚايكِٝ، ٚايع٬قات، ٚايػًٛنٝات، ٚا٫ْتؿانات، 

 ات، ٚاٱخؿاقات، ٚاشلعا٥ِ.ٚايجٛضات، ٚا٫ْتكاض
ع٢ً ن٤ٛ ايعٓاقط ايػابك١، َع ا٭خص  ايهٛضز١ٜضغِ ٬ََح خطٜط١ ايؿدك١ٝ  .2

ٗ اؿػبإ أْٗا عٓاقط َتؿاع١ً َتها١ًَ، تٓتُٞ إٍ َٓع١َٛ ؾا١ًَ، ٚيٝػت دعضّا َبعجط٠ 
٫ٚ ؾعاٜا َتؿطق١، ؾكس تهٕٛ ايػ١ُ ايٛاسس٠ َٔ زلات ايؿدك١ٝ َتك١ً ٗ ايٛقت ْؿػ٘ َا 

 ٖٛ ب٦ٝٞ َٚٝجٛيٛدٞ ٚادتُاعٞ.
ا٫عتُاز ع٢ً ايٛثا٥ل يًٛقٍٛ إٍ اؿكا٥ل، ٚهب إٔ ٜٓكبٸ ايذلنٝع ع٢ً َا  .3

، ْٚكٌ َا شنطٚٙ بأَا١ْ تا١َ، غٛا٤ ايهٛضز٫١ٜسع٘ اٯخطٕٚ ٚقايٛٙ غكٛم زلات ايؿدك١ٝ 
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بٌ َا ٖٛ  أنإ ٜسخٌ ٗ باب إسٜح ٚاٱعذاب أّ ٗ باب ايصّ ٚا٫ْتكام، َع ايتُٝٝع ايسقٝل
 َٛنٛعٞ َٚا ٖٛ َٴػطٔض ٗ تًو إؿاٖسات ٚا٬ٕسعات ٚا٭قٛاٍ.

، بٌ َا ٖٛ عاّ ايهٛضز١ٜايتُٝٝع ايسقٝل، ٗ اؿكٍٛ إتعًك١ بػُات ايؿدك١ٝ  .4
 َٚا ٖٛ خام، َٚا ٖٛ ثابت َٚا ٖٛ َتشٍٛ، َٚا ٖٛ أقٌٝ َٚا ٖٛ زخٌٝ.

ٚايؿعٛب  ايهٛضزاِٖ بٌ ا٫ْط٬م ٗ ايسضاغ١ َٔ ١ْٝ بٓا٤ دػٛض ايتعاضف ٚايتؿ .5
ا٭قطبٌ )ايؿطؽ، ايعطب، اٯؾٛضٜٕٛ، ايهًسإ، ايػطٜإ، ا٭ضَٔ،  ايهٛضزا٭خط٣، ٚخاق١ درلإ 

ـُٝٳ٤٬ ايك١َٝٛ، َع ا٫بتعاز عٔ تؿهٌٝ ايؿدك١ٝ  ع٢ً  ايهٛضز١ٜايذلى(، ٚعسّ ا٫لطاض ٚضا٤ ا
 ؾدكٝات ايؿعٛب ا٭خط٣، غٛا٤ بهطب ا٭َج١ً أٚ إكاض١ْ.

ٗ  ايهٛضزَا ٜٴهتب ٗ ٖصٙ ايسضاغات ع٢ً أندل ؾطو١ ٖه١ٓ َٔ إجكؿٌ عطض  .6
كتًـ َٓاطل نطزغتإ، َٚٔ كتًـ ا٭زٜإ ٚإصاٖب ٚايتدككات، ٱبسا٤ ايطأٟ تكٜٛبّا 

 ٚتعس٬ّٜ ٚسصؾّا ٚإناؾ١؛ بٓا٤ ع٢ً ٚثا٥ل ع١ًُٝ َٚعطٝات ٚاقع١ٝ ٚأغؼ َٓطك١ٝ.
دل ؾطو١ ٖه١ٓ َٔ إٗتٌُ بايؿإٔ عطض َا ٜٴهتب ٗ ٖصٙ ايسضاغات ع٢ً أن .7

، ٱبسا٤ ايطأٟ تكٜٛبّا ٚتعس٬ّٜ ٚسصؾّا ٚإناؾ١، إش قس ٜهٕٛ ايهٛضزٟ َٔ اٱخ٠ٛ غرل ايهٛضز
إٍ خكا٥ل ؾدك١ٝ ؾعب َا َٔ أبٓا٤ شيو ايؿعب  -ٗ بعض اؾٛاْب -اٯخط أنجط تٓبٸّٗا 

 أْؿػِٗ.
َا أٓطًع عًٝ٘ َٔ  َطادع١ َا أنتب َطادع١ زقٝك١، ٚتٓكٝش٘ ٚتعسًٜ٘ ٚٳؾل .8

 َعًَٛات ٚآضا٤ دسٜس٠.
ٚأسػب إٔ أٍٚ َا هب إٔ ْبسأ ب٘ ٖٛ تأقٌٝ بعض إؿاِٖٝ ٚإكطًشات شات ايك١ً 

 َٛنٛع )ايؿدك١ٝ(. ٖٚصا ٖٛ َٛنٛعٓا ايكازّ.
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 ما هي الشخصية؟
 

 تأصيل املصطلح:
ٓٓاي١ نٞ ٫ ْكبح أغط٣ إؿاِٖٝ ايهباب١ٝ، ٫ٚ ْٓػام َع ايعباضات ايع٥ بك١ٝ اييت تهٕٛ )

أٚد٘(، أض٣ َٔ ايهطٚضٟ اغتعطاض بعض إعًَٛات ٚإؿاِٖٝ ٚإكطًشات شات ايك١ً 
 َٛنٛع )ايؿدك١ٝ(.

: تٛقٌ ايعًُا٤ إٍ اتؿام عاّ ع٢ً ا٫عذلاف بإٔ اؾٓؼ ايبؿطٟ اؾٓؼ ايبؿطٟ – 1
اٱْػإ ايعاقٌ  ٜٓتُٞ إٍ أقٌ ٚاسس؛ أٟ إٔ ايٓاؽ ْٝعّا ٜٓتُٕٛ إٍ ايٓٛع شات٘، إٍ

Homos Sapien( ٕٛٝ1707، ٚٚسس٠ اؾٓؼ ايبؿطٟ ٖصٙ أقطٖا ايعامل ناضيٛؽ ي – 
 Homosّ( َ٪غؼ عًِ اؿٝا٠ إٓعِ، ٖٚٛ ايصٟ أطًل ع٢ً اؾٓؼ ايبؿطٟ عباض٠ )1778

Sapiens)1 . 
 ْعط١ٜ تكٍٛ بإٔ اٱْػإ اؿسٜح )اٱْػإ ايعاقٌ( Coonٚقسٸّ ايدلٚؾػٛض ناضيتٕٛ إؽ نٕٛ 

Homos Sapien  ْؿأ َٔ ْٛع َؿطز ٖٛ اٱْػإ إٓتكب، ٚأْ٘ مل ٜٓؿأ َط٠ ٚاسس٠ ،
 . 2ٚسػب، بٌ ٔؼ َطات

غرل إٔ اْتُا٤ ايٓاؽ ْٝعّا إٍ أقٌ ٚاسس ٫ ٜعين أِْٗ ْػذٷ َتطابك١، ؾايهٕٛ َذًُ٘ 
ٛٸع ٗ عامل ا٭دطاّ ايػُا١ٜٚ، ٚٗ عامل اؾُازات، ٚٗ عا ٛٸع، ٚمث١ تٓ مل ايٓباتات، قا٥ِ ع٢ً ايتٓ

                                 
 .27آؾًٝٞ َْٛتاغٝٛ: ايسسض ايعًُٞ ٭غطٛض٠ ايتؿٛم ايعطقٞ، م  - 1
 .46إطدع ايػابل، م  - 2
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ٛٸع ضنّٓا َٔ أضنإ عامل ايبؿط أٜهّا، ٜٚهؿٞ إٔ  ٚٗ عامل اؿٝٛاْات، ٫ٚ غطاب١ ٗ إٔ ٜهٕٛ ايتٓ
ٛٸع بٝٓٓا  أَط  -مٔ ايبؿط –ًْكٞ ْعط٠ عابط٠ ع٢ً أْؿػٓا ٚع٢ً اٯخطٜٔ، يٓتأنس َٔ إٔ ايتٓ

ُٸل ٗ ؾِٗ درلآْا )اؾُاز ات، ايٓباتات، ٚاقع ٚيٝؼ ؾطن١ٝ. ٚاؿكٝك١ أْ٘ بكسض َا ْتع
اؿٝٛاْات( ْكبح أقسض ع٢ً ؾِٗ ٖٜٛتٓا، ٚبكًٌٝ َٔ ا٬ٕسع١  ْػتٓتر إٔ درلآْا )ايها٥ٓات 
ا٭خط٣( ٜٓتُٕٛ إٍ ؾكا٥ٌ َتعسٸز٠، ؾؿٞ عامل اؾُاز مث١ ايٓذّٛ ٚايهٛانب، ٚٗ عامل اؿٝٛإ 

شٔ أٜهّا يٓا مث١ ايعٚاسـ ٚايعؿبٝات ٚايًٛاسِ، ٚنصيو ا٭َط بايٓػب١ يٓا مٔ ايبؿط، ؾٓ
ٛٸعٓا اـام بٓا، ؾج١ُ ا٭عطام ٚايػ٫٬ت ٚايؿعٛب ٚا٭َِ.  تٓ

: ٜكّٛ تعطٜـ )ايعٹطم( ٗ ايسضد١ ا٭ٍٚ ع٢ً اـكا٥ل ايبٝٛيٛد١ٝ، َٚٔ ايعٹطم – 2
ايطبٝعٞ إٔ ٜتكاطع تعطٜؿ٘ َع تعطٜـ )اؾُاع١ ايػ٬ي١ٝ( نُا غٓط٣، ؾايدلٚؾػٛض 

ْاعات غها١ْٝ ؽتًـ ؾُٝا بٝٓٗا َٔ سٝح ( بأْٗا "ثٝٛزٚغٝٛؽ زٚبعاْػهٞ ٜعطٸف )ا٭عطام
ٟٸ  ٚدٛز َٛضٸثات َعٝٸ١ٓ، يهٓٗا تتبازٍ عًُّٝا، أٚ يسٜٗا إَها١ْٝ إٔ تتبازٍ، إٛضٸثات عدل أ

 . 1"ْٛع َٔ اؿسٚز )اؾػطاؾ١ٝ ٗ ايعاز٠( اييت تؿكٌ بعهٗا عٔ ايبعض اٯخط
ؿذلٳض أِْٗ ٜؿذلنٕٛ بٓػب فُٛع١ َٔ ايٓاؽ ٜٴبأْ٘ " Raceٚمث١ َٔ عطٸف )ايعطم( 

َؿذلن١، ٚشلِ عَُّٛا أقٌ دػطاٗ َؿذلى َتؿاب٘ ْٛعّا َا ٗ إعٗط ايطبٝعٞ، ٚشلِ عاز٠ 
 . 2"تاضٜذ ٚثكاؾ١ ٚيػ١ َؿذلن١

ٜٚط٣ بعض إتدككٌ إٔ ايؿٛاضم ٗ إٛضٸثات اييت ُٝٸع اؾُاعات ايعطق١ٝ بعهٗا عٔ 
ا٭ؾطاز، ٗ ْٝع ا٭عطام إدتًؿ١، ٜتؿابٕٗٛ ؾُٝا بعض ٫ بس إٔ تهٕٛ ق١ًًٝ ْػبّٝا، ٭ٕ ْٝع 

بِٝٓٗ أنجط ٖا ىتًؿٕٛ، ٚيٝؼ َٔ احملتٻِ إٔ تتطابل اؾُاعات ايعطق١ٝ َع اؾُاعات ايٛط١ٝٓ 
 .3ٚايس١ٜٝٓ ٚايًػ١ٜٛ ٚايجكاؾ١ٝ

: ايػ٬ي١ ٖٞ فُٛع١ َٔ ا٭ؾطاز ّهٔ إٔ ِِّعٖا عٔ غرلٖا اؾُاعات ايػ٬ي١ٝ – 3
ُٻع أٚ فُٛع١ َٔ 4د١ٝبكؿات بٝٛيٛ . ٚعطٸف بعض ايعًُا٤ )اؾُاعات ايػ٬ي١ٝ( بأْٗا ف

اؾُاعات ايػها١ْٝ، تتُٝٸع بؿٳبٳ٘ ْػيب ٗ ايكؿات اؾػس١ٜ ٚاـكا٥ل ايجكاؾ١ٝ، ٚتػاعس تًو 
                                 

 .45إطدع ايػابل، م  - 1
 .379دٝٛؾطٟ ضٚبطتؼ: ايكاَٛؽ اؿسٜح يًتشًٌٝ ايػٝاغٞ، م  - 2
 .63، 45آؾًٝٞ َْٛتاغٝٛ: ايسسض ايعًُٞ ٭غطٛض٠ ايتؿٛم ايعطقٞ، م   - 3
 .34غؿٛضظا:اؾٝٓات ٚايؿعٛب ٚايًػات، م  -يٛه٢ يٛقا ناؾاي٢ً - 4



 21 

ايكؿات ٚاـكا٥ل فتُع١ّ ٗ ُٝٝع أعها٤ ٖصٙ اؾُاع١ ايػ٬ي١ٝ عٔ أعها٤ اؾُاعات 
يٝات ايععٍ، ناؿٛادع اؾػطاؾ١ٝ، ٖٞ اييت قاَت بايسٚض ا٭ندل ٗ تهٜٛٔ ايػ٬ي١ٝ ا٭خط٣، ٚإٕ آ

 . 1ايؿٛاضم اؾػس١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ بٌ اؾُاعات ايػ٬ي١ٝ
ٚيٛدٝا ٗ ايٛقت اؿانط ع٢ً تكٓٝـ اؾع٤ ا٭ندل َٔ ايٓٛع پٚاتؿل َععِ عًُا٤ اٱْجطٚ

 ؿط١ٜ، ٖٞ:ايبؿطٟ ٗ ث٬ث١ أقػاّ ض٥ٝػ١، تٓسضز نُٓٗا ْٝع ا٭عطام ايب
 .Mongoloidsايكػِ إٓػٛيٞ  –أ 

 .Negroidsايكػِ ايعلٞ  –ب 
 . Caucasoids2ايكػِ ايكٛقاظٟ  –ز 
 
 :اؾُاع١ ايػ٬ي١ٝ إٓػٛي١ٝ -أ 

تتأيـ ٖصٙ اؾُاع١، بؿهٌ ض٥ٝػٞ، َٔ غهإ سلايٞ آغٝا ٚآغٝا ايٛغط٢ ٚدٓٛب ؾطقٞ 
١ٝ ٚا٭َطٜهتٌ، ٚأبطظ ايؿعٛب اييت ُجٌ آغٝا، ٚتهِ ايؿًٝٝبٌ َٚايٝعٜا ٚأقطاض اشلٓس ايؿطق

ٖصٙ ايػ٬ي١ ٖٞ: ايٝابإْٝٛ، ٚايكٕٝٓٝٛ، ٚايهٛضٜٕٛ، ٚايؿعٛب ايذلن١ٝ، ٚأٌٖ ايتِّٝبت 
ٌٸ  -ٖٚٹُا٫ٜا، ٜٚتكـ إٓػٛيٕٝٛ بػٳباط١ ؾعط ايطأؽ ٚغٛازٙ، َع نجاؾ١ ٗ ايػٓتُذل إطبع تك

يبسٕ يسِٜٗ غرل نجٝـ ْػبّٝا، ٚيٕٛ عٔ نجاؾ١ ؾعط ايطأؽ يس٣ ايبٝض، ٚؾعط ا -إٍ سسٸ َا
ٓٵ١ٝ دًس١ٜ تػطٞ ظا١ٜٚ ايعٌ ايساخ١ًٝ  . 3ايبٳؿٳط٠ ٌّٝ إٍ ايكؿط٠ ق٬ًّٝ، ٚيس٣ َععُِٗ ثٳ

 
 اؾُاع١ ايػ٬ي١ٝ ايعل١ٝ: -ب 

 تتهٕٛ ٖصٙ اؾُاع١ ايػ٬ي١ٝ َٔ ث٬خ فُٛعات ؾطع١ٝ ٖٞ:
 ايعْٛز ا٭ؾاضق١. -1
ٚأٖايٞ اجملُٛع١ ايهبرل٠ َٔ اؾعض إُتس٠ إٍ  ظْٛز احملٝط َٔ أٖايٞ غٝٓٝا اؾسٜس٠، -2

 ايؿطم ست٢ دعض ؾٝذٞ. 

                                 
 .75 – 70ايتؿٛم ايعطقٞ، م  آؾًٝٞ َْٛتاغٝٛ: ايسسض ايعًُٞ ٭غطٛض٠ - 1
 .33أٓس ظنٞ: ٗ غبٌٝ َٛغٛع١ ع١ًُٝ، م  - 2
. ٚأٓـس ظنـٞ: ٗ غـبٌٝ َٛغـٛع١     75آؾًٝٞ َْٛتاغٝٛ: ايسسض ايعًُٞ ٭غطٛض٠ ايتؿـٛم ايعطقـٞ، م    - 3

 .33ع١ًُٝ، م 
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ظْٛز دٓٛب ؾطقٞ آغٝا، َٔ ؾِٝٗ ا٫ْسَإْٝٛ ٗ خًٝر ايبٓػاٍ، ٚايػٝإَٝٛ ٗ   -3
 ؾب٘ دعٜط٠ ا٬ٕٜٛ ٚؾطقٞ غَٛطط٠ ٚا٭يٕٝٓٝٛ ٗ ايؿًٝٝبٌ.

طا٤ َا١ً٥ إٍ ايكؿط٠ أسٝاّْا، ٜٚتكـ ايعْٛز ببٳؿٳط٠ زلطا٤، تهٕٛ غٛزا٤ ٗ أغًب ا٭سٝإ، ٚزل
ٛٸع ؾعط ايطأؽ َٔ ا٭دعس ايهجٝـ إٍ إؿطٚط ؾإَُؿًَؿٌ )خكٌ َتٓاثط٠(، ٚؾعط ايبسٕ، ع٢ً  ٜٚتٓ
ايعُّٛ، خؿٝـ بؿهٌ ٚانح، أَا ايطأؽ ؾٌُٝٝ إٍ ا٫غتطاي١، ٜٚهٕٛ ا٭ـْ ٗ ايعاز٠ عطٜهّا، 

 . 1ٚايؿؿاٙ غًٝع١ َٚكًٛب١ ٗ ايعاز٠ٜٚأتٞ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ َػٖطشّا، َٓدطٜٔ ٚاغعٌ، 
 

 اؾُاع١ ايػ٬ي١ٝ ايكٛقاظ١ٜ: -ز 
تطدع ٖصٙ ايتػ١ُٝ إٍ ؾعٛب َٓطك١ ايكٛقاظ، ٖٚٞ إٓطك١ ايٛاقع١ بٌ عط َقعٵٜٚٔ ؾطقّا 

 – Blumenbach (1753ٚايبشط ا٭غٛز غطبّا، ٚقاسب ايتػ١ُٝ ٖٛ ايعامل ا٭ٕاْٞ بًَٛٓبار 
ُٻٕٛ پّ( َ٪غؼ عًِ اٱْجط1840ٚ ٚيٛدٝا ايطبٝع١ٝ، ٖٚٞ تٴطًل ع٢ً ايبٳؿٳط ايصٜٔ ٜٴػ

)ايبٝض(، ٜٚسخٌ نُٔ ٖصٙ ايػ٬ي١ ْٝع ؾعٛب أٚضبا، ٚايؿعٛب ايكاط١ٓ ٗ أؾػاْػتإ 
، ايعطب، ايعدلإْٝٛ، اٯؾٛضٜٕٛ، ايهٛضزٚبانػتإ ٚاشلٓس، ٚؾعٛب غطبٞ آغٝا )ايؿطؽ، 

يٞ إؾطٜكٝا )ايكبط، ا٭َاظٜؼ(، ٚتؿٌُ أسٝاّْا ايهًسإ، ايػطٜإ، ا٭ضَٔ، إٛاض١ْ، ٚؾعٛب سلا
 عس٠ ؾعٛب شات بٳؿٳط٠ زان١ٓ، َجٌ نجرل َٔ ؾعٛب اشلٓس، َٚجٌ ا٭ٚغذلايٌٝ ا٭قًٌٝ. 

ٚؾعط ايطأؽ، ٗ ٖصٙ اؾُاع١ ايػ٬ي١ٝ، ٜتؿاٚت َٔ اؿطٜطٟ إػذلغٌٳ )ايػٻبٵط( إٍ زضدات 
ط ايٛد٘ ٚباقٞ أدعا٤ ايبسٕ عٓس ايصنٛض ْاَّٝا كتًؿ١ َٔ ايتذعٸس، ٚايتذعٸس ؾٝ٘ ْازض. ٜٚهٕٛ ؾع

دسّا، ٜٚتؿاٚت يٕٛ ايبٳؿٳط٠ َٔ ايبٝاض ست٢ ايػُط٠ ايسان١ٓ، ٚا٭ْـ باضظ ٚزقٝل ْػبّٝا، ٜٚطتؿع عٓس 
 . 2بساٜت٘ ٚٗ أضْبت٘، ٚععاّ اـسٚز غرل باضظ٠ ع٢ً ايعُّٛ، ٚايؿؿاٙ أقطب إٍ ايطق١

ُا٤ ايصٜٔ عطٸؾٛا )ايك١َٝٛ( ناْٛا ٜٓطًكٕٛ ٜبسٚ إٔ ايعً :Ntionalismـ ايك١َٝٛ  - 4
تعتُس ايك١َٝٛ ع٢ً عٛاٌَ َٔ َجٌ ايًػ١ إؿذلن١، َٔ سا٫ت َعٝٸ١ٓ، ؾج١ُ َٔ ٜكٍٛ: "

. ٜٚط٣ آخط إٔ 3" ٚايتاضٜذ إؿذلى، ٚايتذاٚض اٱقًُٝٞ، ٚايتؿاب٘ ايعطقٞ، ٚايجكاؾ١ إؿذلن١
                                 

 .76 – 75آؾًٝٞ َْٛتاغٝٛ: ايسسض ايعًُٞ ٭غطٛض٠ ايتؿٛم ايعطقٞ، م  - 1
. ٚأٓـس ظنـٞ: ٗ غـبٌٝ َٛغـٛع١     76ايسسض ايعًُٞ ٭غطٛض٠ ايتؿـٛم ايعطقـٞ، م    آؾًٝٞ َْٛتاغٝٛ: - 2

 .33ع١ًُٝ، م 
 .280دٝٛؾطٟ ضٚبطتؼ:ايكاَٛؽ اؿسٜح يًتشًٌٝ ايػٝاغٞ، م  - 3
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 عٛاٌَ ؽتًـ عٔ ايٛط١ٝٓ )فطز سب ( با٫غتٓاز إNationٍتأنٝس ٚإع يٮ١َ )ايك١َٝٛ " 
 . 1"ايٛطٔ(

ٗ سٌ ٚسٸس آخطٕٚ بٌ )ايك١َٝٛ( ٚ)ايٛط١ٝٓ( ؾكايٛا: ايك١َٝٛ ٖٞ ايكؿ١ اؿكٛق١ٝ اييت 
تٓؿأ عٔ ا٫ؾذلاى ٗ ايٛطٔ ايٛاسس. ٚايك١َٝٛ أٜهّا ق١ً ادتُاع١ٝ عاطؿ١ٝ تتٛيس َٔ 

ٜذ، ٚاؿهاض٠، ٚاٯَاٍ، ٚإكاحل. ٚا٭قطب ا٫ؾذلاى ٗ ا٭ضض، ٚاؾٓؼ، ٚايًػ١، ٚايجكاؾ١، ٚايتاض
إٔ َؿّٗٛ )ايٛط١ٝٓ( أٚغع َٔ َؿّٗٛ )ايك١َٝٛ(، ٚإٔ ايطابع اٱثين  -ؾُٝا ْط٣ -إٍ ايسق١

ٖٛ ا٭نجط ؾاع١ًٝ ٗ تهٜٛٔ )ايك١َٝٛ(، ٗ سٌ تهٕٛ ايعٛاٌَ ا٭خط٣ )ا٭ضض، ايجكاؾ١، 
 ط١ٝٓ(.ايتاضٜذ، إكاحل، اٯَاٍ( أنجط ؾاع١ًٝ ٗ تهٜٛٔ )ايٛ

فُٛع١ َٔ :  إٕ عًِ ا٭دٓاؽ اؿسٜح ٜعطٸف )ايؿعب( بأْ٘ "Folkايؿعب  – 5
ا٭ؾدام ايصٜٔ قس ىتًؿٕٛ ٗ اؾٓؼ ٚإٛطٔ ا٭قًٞ، ٚيهِٓٗ ٖتعدٕٛ ٗ ٚسس٠ َتذاْػ١، 

)ايؿعب(  . ٚدا٤ ٗ تعطٜـ آخط أ2ٕ"بؿهٌ ٚسس٠ إػهٔ ٚايًػ١ ٚايتكايٝس ايتاضى١ٝ اؿهاض١ٜ 
ٓاؽ ٜتُٝٸعٕٚ بجكاؾ١ َعٝٸ١ٓ ٚعازات ٚتكايٝس تؿكًِٗ عٔ ْاعات أٚ ؾعٛب ْاع١ َٔ اي"

ايؿعب ٖٛ فُٛع١ َٔ ا٭ؾطاز . ٚيتعطٜـ )ايؿعب( طابع قاْْٛٞ أسٝاّْا، ؾكس قٌٝ: "3"أخط٣
ٜٓتُٕٛ إٍ ايسٚي١ بع٬ق١ قا١ْْٝٛ، ٜعطٸؾٗا ايكإْٛ اـام باؾٓػ١ٝ؛ اييت تٴعطٳف بأْٗا ايطابط١ 

. ْٚط٣ إٔ زٚض )ايعطم/ايػ٬ي١ اؾُاع١ٝ( ٗ تهٜٛٔ َؿّٗٛ 4"يؿطز ٚايسٚي١ايكا١ْْٝٛ بٌ ا
 )ايؿعب( ٜػٝب إٍ سس نبرل، ٜٚؿػح اجملاٍ يًعٓاقط ا٭خط٣ )إٛطٔ، ايجكاؾ١، ايتاضٜذ(. 

: ا٭١َ ؾعب ٜعٝـ ٗ ٚطٔ ٚاسس، ٚؼت سهِ ٚاسس، ٚغايبّا َا Nationا٭َـ١  – 6
عات ايعطق١ٝ إدتًؿ١؛ ؾؿٞ اي٫ٜٛات إتشس٠ َج٬ّ أ١َ تهٕٛ ا٭١َ َ٪يؿ١ َٔ عسز َٔ اؾُا

ٛٻ١ْ َٔ أعها٤ ٜٓتُٕٛ إٍ ايبٝض َٔ أَِ أٚضبا نًٗا، ٚإٍ ايعْٛز ا٭ؾاضق١، ٚإٍ  َه
إٓػٛيٌٝ ايكازٌَ َٔ ايٝابإ ٚايكٌ، ٚإٍ اشلٓٛز ا٭َطٜهٌٝ ايؿُايٌٝ ا٭قًٌٝ، 

  .5ٚايبٛضتٛضٜهٌٝ، ٚايؿًٝبٌٝٓٝ، ٚاٱغهُٝٛ

                                 
 . 433ؾطاْو بًٝٞ: َعذِ ب٬نٌٜٛ يًعًّٛ ايػٝاغ١ٝ، م  - 1
 .49غبتٝٓٛ َٛغهاتٞ: اؿهاضات ايػا١َٝ ايكس١ّ، م  - 2
 .337ا٭غاتص٠: َعذِ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، م  نب١ َٔ - 3
ِّض: َٛغٛع١ ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ايعػهط١ٜ، م  - 4  .839عاَط ضؾٝس َٴبٳ
 .59 – 58آؾًٝٞ َْٛتاغٝٛ: ايسسض ايعًُٞ ٭غطٛض٠ ايتؿٛم ايعطقٞ، م  - 5
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 ٚقٌٝ أٜهّا: ا٭١َ 
فُٛع١ ايٓاؽ ايصٜٔ ٜؿذلنٕٛ ٗ تكًٝس تاضىٞ ٚثكاٗ َطتبط عاز٠ َٓطك١ دػطاؾ١ٝ قسز٠، "

فُٛع١ َٔ ايٓاؽ ايصٜٔ ٜؿعطٕٚ . ٚقٌٝ: ا٭١َ "1"تعِّز اجملُٛع١ بٗٴٜٛٸ١ إظا٤ فُٛعات أخط٣
ٛٸ١ٜ ٚاسس٠ ُٝٸعِٖ عٔ غرلِٖ َٔ ايؿعٛب  . 2"بأِْٗ ٜؿذلنٕٛ بٗٴ

ٌٸ قًٗا ٚع٢ً  ٟٸ تأثرل يعٓكط )ايعطم/ايػ٬ي١( ٗ تعطٜـ )ا٭١َ(، ٚإِا ؼ ايعُّٛ ٫ لس أ
ايعٓاقط ا٭خط٣ )إٛطٔ، ايتاضٜذ، ايجكاؾ١، إكاحل(، ٖٚصا ٜعين إٔ مث١ ُاث٬ّ بٌ َؿّٗٛ 

إٕ ا٭َِ ٖٞ نا٭ؾطاز ْتٝذ١ )ايؿعب( َٚؿّٗٛ )ا٭١َ(، ٖٚصا ٚانح ٗ قٍٛ ضٚبطت أَطغٕٛ: "
ب١٦ٝ، ٚيهٔ ٗ ساي١ ا٭١َ ؾإٕ ايبشح عٔ أقًٗا ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ بتتبٸع اؾٝٓات إضخ ٚ

ايٛضاث١ٝ، ٚإِا بايبشح ٗ اٱضخ ا٫دتُاعٞ ايصٟ ٜٓشسض َٔ دٌٝ إٍ دٌٝ، َعطّٝا َهُّْٛا 
. ٚٗ بعض ا٭سٝإ ٜتٛغٸع َؿّٗٛ ا٭١َ أنجط، ٜٚأخص طابعّا زّٜٓٝا، 3"قَّٛٝا ٭شٖإ ايٓاؽ

 ١ اٱغ١َٝ٬(.نُؿّٗٛ )ا٭َ
ٚبعس ٖصٙ اؾٛي١ َع إؿاِٖٝ ٚإكطًشات ا٭غاغ١ٝ ايسا٥ط٠ سٍٛ اؾُاعات ايبؿط١ٜ )اؾٓؼ 

 ايبؿطٟ، ايعطم، ايػ٬ي١، ايك١َٝٛ، ايؿعب، ا٭١َ( زعْٛا ْبشح ٗ )ايؿدك١ٝ( تط٣ َا ٖٞ؟
 

 ما ٍي الشدصية؟
ٝٸع بٌ ْٛعٌ َٔ )ايؿدك١ٝ(:  َٔ ايهطٚضٟ إٔ ِ

 ؾدك١ٝ ايؿطز. -
 ؾدك١ٝ اؾُاع١ )ق١َٝٛ، ؾعب، أ١َ(.ٚ -
 
 
 

                                 
 .279دٝٛؾطٟ ضٚبطتؼ:ايكاَٛؽ اؿسٜح يًتشًٌٝ ايػٝاغٞ، م  - 1
 .433ؾطاْو بًٝٞ: َعذِ ب٬نٌٜٛ يًعًّٛ ايػٝاغ١ٝ، م  - 2
ِّض: َٛغٛع١ ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ايعػهط١ٜ، م  - 3  .132عاَط ضؾٝس َٴبٳ



 25 

 
 أواًل ـ شدصية الفطز:

اٖتِ َععِ إتدككٌ ٗ عًِ ا٫دتُاع ٚعًِ ايٓؿؼ بتعطٜـ )ؾدك١ٝ ايؿطز(، ٚؾُٝا ًٜٞ 
 بعض َا شنطٚٙ ٗ ٖصا ايكسز:

ايؿدك١ٝ ٖٞ ايتٓعِٝ ايسٜٓاَٞ (: " Allport ,1937تعطٜـ دٛضزٕ أيبٛضت ) - 1
ايؿدك١ٝ . ٜٚط٣ أيبٛضت أٜهّا إٔ "1"ع٠ اييت ؼسٸز خكا٥ك٘ ٚغًٛن٘زاخٌ ايؿطز، يتًو ا٭دٗ

 .2"ٖٞ َا ٜهٕٛ عًٝ٘ اٱْػإ ٗ سكٝكت٘
ؾدك١ٝ ايؿطز ٖٞ شيو ايُٓٛشز ايؿطٜس (: "Guilford, 1959تعطٜـ دًٝؿٛضز ) - 2

ٛٸٕ َٓ٘ زلات٘  . 3"ايصٟ تته
بت ٚايسا٥ِ ايؿدك١ٝ ٖٞ شيو ايتٓعِٝ ايجا(: "Eysenck, 1960تعطٜـ أٜعْو ) - 3

. 4" إٍ سسٸ َا، يطباع ايؿطز َٚعاد٘ ٚعكً٘ ٚب١ٝٓ دػُ٘، ٚايصٟ سسٸز تٛاؾك٘ ايؿطٜس يب٦ٝت٘
اجملُٛع ايهًٞ ٭ِاط ايػًٛى ايؿع١ًٝ أٚ ايها١َٓ يس٣ ٜٚط٣  أٜعْو أٜهّا إٔ ايؿدك١ٝ ٖٞ: "

 . 5"ايها٥ٔ
ٓٓا ايؿدك١ٝ ٖٞ َا ّه(: "Cattel, 1965 Raymondتعطٜـ ضّْٛس ناتٌ ) - 4

إٕ ايؿدك١ٝ "، ٜٚهٝـ قا٬ّ٥: "ايتٓب٪ َا غٝؿعً٘ ايؿدل عٓسَا ٜٛنع ٗ َٛقـ َعٝٸٔ
ٝٸّا  . 6"ؽتل بهٌ غًٛى ٜكسض عٔ ايؿطز غٛا٤ أنإ ظاٖطّا أّ خؿ

ٍٖٛ إٔ ؾدك١ٝ ايؿطز تتُجٌ ٗ أق٣ٛ ا٫ْطباعات اييت ىًكٗا ٗ اٯخطٜٔ  كالڤيهٜٚط٣ 
ـٓل آؾًٝٞ َْٛتاغٝٛ عسزّا 7ٚأبطظٖا ٜٴؿِٗ َٔ َٔ ايتعطٜؿات اـاق١ بايؿدك١ٝ، ؾكاٍ: ". ٚ

                                 
 .18بسض قُس ا٭ْكاضٟ: َكسٸ١َ يسضاغ١ ايؿدك١ٝ، م  - 1
 .22ٍٖٛ، داضزْط يٝٓسظٟ: ْعطٜات ايؿدك١ٝ، م  كالڤيه - 2
 .18٭ْكاضٟ: َكس١َ يسضاغ١ ايؿدك١ٝ، م بسض قُس ا - 3
 .19إطدع ايػابل، م  - 4
 .497ٍٖٛ، داضزْط يٝٓسظٟ: ْعطٜات ايؿدك١ٝ، م  كالڤيه - 5
 .19بسض قُس ا٭ْكاضٟ: َكس١َ يسضاغ١ ايؿدك١ٝ، م  - 6
 .21ٍٖٛ، داضزْط يٝٓسظٟ: ْعطٜات ايؿدك١ٝ، م  كالڤيه - 7
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ٛٸٕ ايؿطز، نُا إٔ إككٛز بايطبع َٴذٌُ قؿات  ايؿدك١ٝ َٴذٌُ ايكؿات ٚاـكا٥ل اييت تٴه
 . 1"ايؿدل ايص١ٖٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ. ٚايؿدك١ٝ ٖٞ إعٗط إتشطى يًطبع

بط ٚايكٝاؽ ٖٚا مٔ ْط٣ إٔ تعطٜؿات )ايؿدك١ٝ( ٫ ؽًٛ َٔ عباضات تػتعكٞ ع٢ً ايه
)تٓعِٝ زٜٓاَٞ، خكا٥ل، زلات، سكٝك١، طباع، َعاز، اْطباع، إخل(، َٚع شيو ٫ عذب؛ إش 
إٕ َػأي١ )ايؿدك١ٝ( ؾسٜس٠ ايتعكٝس، إٍ زضد١ إٔ إط٤ ٜعذع عٔ إخهاعٗا يتعطٜـ زقٝل 

ؾدك١ٝ ايؿطز ٖٞ فٌُ داَع َاْع، ٚيعٌ ايكاغِ إؿذلى بٌ ايتعطٜؿات ايػابك١ ٖٛ َا ًٜٞ: )
خكا٥ك٘ ايؿػٝٛيٛد١ٝ، ٚايػٝهٛيٛد١ٝ، ٚايجكاؾ١ٝ، ٚايص١ٖٝٓ، ٚطبٝع١ ض٩ٜت٘ ايٛدٛز١ٜ، ٚأِاط 

 (.غًٛن٘ إظا٤ إجرلات، ٚقس ٜتؿل ٗ ٖصٙ اـكا٥ل َع اٯخطٜٔ، ٚقس ىتًـ عِٓٗ
ٚيٓا إٔ نطز َٔ ٖصٙ ايتعطٜؿات أٜهّا بإٔ ايعٓاقط ا٭غاغ١ٝ اييت تػِٗ ٗ تهٜٛٔ 

اؾػس١ٜ، ٚاـكا٥ل ايػٝهٛيٛد١ٝ، ٚايب١٦ٝ، ٚايجكاؾ١، ٚطبٝع١ )ايؿدك١ٝ( ٖٞ: ايب١ٝٓ 
إٕ ؾِٗ ايتشسٜات اييت تعذلض ٚدٛزٙ.  َٚٔ ٖٓا نإ إٜطٜو ؾطّٚ ع٢ً سل عٓسَا قاٍ: "

 .2"اٱْػإ ٫ بس إٔ ٜٴب٢ٓ ع٢ً ؼًٌٝ سادات اٱْػإ ايٓابع١ َٔ ظطٚف ٚدٛزٙ
 ٚنإ ٫ظاضٚؽ أٜهّا قكّا عٓسَا قاٍ: 

ٕ بعا١َ، ٚا٭ؾطاز غاق١، ٫ ّهٔ ؾُٗٗا ؾُّٗا قشٝشّا زٕٚ إزضاى ؾدك١ٝ اٱْػا"
ايتؿاقٌٝ ايبٝٛيٛد١ٝ إٓاغب١، ٖٚصٙ ايتؿاقٌٝ تتهُٔ َٛنٛعات ث٬ث١ أغاغ١ٝ، ... ْٚعين 
بٗا: ايتطٛض ايبٝٛيٛدٞ ٚايجكاٗ يٲْػإ، ٚايتأثرلات ايته١ٜٝٓٛ عًٝ٘، ٚايططٜك١ اييت بٗا ٜ٪ثٸط 

 . 3"ْػإ ع٢ً غًٛن٘ ٚؾدكٝت٘ايبٓا٤ ايؿػٝٛيٛدٞ يٲ
 

                                 
 .102طٛض٠ ايتؿٛم ايعطقٞ، م آؾًٝٞ َْٛتاغٝٛ: ايسسض ايعًُٞ ٭غ - 1
 .  174ٍٖٛ، داضزْط يٝٓسظٟ: ْعطٜات ايؿدك١ٝ، م  كالڤيه - 2
 .٫137ظاضٚؽ: ايؿدك١ٝ، م  - 3
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 ثاىيًا ـ شدصية اجلناعة:

إككٛز بؿدك١ٝ اؾُاع١ ؾدك١ٝ )ؾعب، ق١َٝٛ، أ١َ( نُا َط، ٚغٓػتدسّ َٔ اٯٕ 
ؾكاعسّا عباض٠ )ؾدك١ٝ ؾعب(،  ٚاؿكٝك١ أْٓا مل لس تعطٜؿات نجرل٠ يـ )ؾدك١ٝ اؾُاع١(؛ 

 ٚؾُٝا ًٜٞ بعض تًو ايتعطٜؿات:ٖصا ع٢ً ا٭قٌ ٗ سسٚز إكازض اييت تٛاؾطت يٓا، 
يٛغٝإ ؾٝؿط: إٔ ٜهٕٛ ؾعب َا شا ؾدك١ٝ ٜعين تطابط عسز َٔ ايكؿات  – 1

ا٭خ٬ق١ٝ، إٍ زضد١ أْ٘ ٜؿذلى ؾٝٗا آ٫ف ا٭ؾطاز َٔ شيو ايؿعب، بؿطط إٔ ٜٓؿطز ٖصا 
 . 1ايؿعب بتًو ايكؿات زٕٚ بك١ٝ ايؿعٛب

إٕ ا٫ْتُا٤ إٍ ْاع١ ٜعين، َٔ بٌ " ناضٍ َاْٗاِٜ ؾًٝػٛف غٛغٝٛيٛدٝا إعطؾ١:  - 2
أَٛض أخط٣، إٔ أبٓا٤ ٖصٙ اؾُاع١ ٜطٕٚ ايعامل، ْٚٗر ايتعاٌَ َع ايصات ٚاٯخط ٚايطبٝع١، 

 . 2"بططٜك١ َتُاث١ً ِّٖع٠ شلصٙ اؾُاع١
ٚقس ٫سعٓا إٔ ايتعطٜؿات ايك١ًًٝ اـاق١ بـ )ؾدك١ٝ ايؿعب( تعخط أٜهّا بعباضات 

ايؿكط اؿاقٌ ٗ تًو ايتعطٜؿات َا دا٤ َٔ ايتعطٜؿات ايسا٥ط٠ سٍٛ  ؾهؿان١، ّٚهٔ إٔ ْػسٸ
)ؾدك١ٝ ايؿطز(، باعتباض إٔ ؾدك١ٝ ايؿعب ٖٞ ٗ ايٓٗا١ٜ سك١ًٝ فُٛع ؾدكٝات أؾطازٙ، 

ؾدك١ٝ ايؿعب ٖٞ ايػُات ايعا١َ ّٚهٔ إٔ ًْدٸل تعطٜـ )ؾدك١ٝ ايؿعب( نُا ًٜٞ: )
ػس١ٜ، ٚإعاز، ٚايص١ٖٝٓ، ٚايجكاؾ١، ٚأِاط اييت ٜٴعطف بٗا ؾعب َا َٔ سٝح ايكؿات اؾ

 (.ايػًٛى ٗ إٛاقـ إدتًؿ١
٫ٚ ْط٣ نطٚض٠ يٮخص بايؿطط ايصٟ ٚنع٘ يٛغٝإ ؾٝؿط؛ ٖٚٛ )إٔ ٜٓؿطز ٖصا ايؿعب بتًو 
ايكؿات زٕٚ بك١ٝ ايؿعٛب(، ؾايٛاقع ٜ٪نس إٔ بعض ايؿعٛب قس تتؿاب٘ ٗ بعض اـكا٥ل، 

 غُٝا إشا ناْت تًو ايؿعٛب تعٝـ ٗ ب٦ٝات دػطاؾ١ٝ ٚقس ؽتًـ ٗ خكا٥ل أخط٣، ٫ٚ
َتؿاب١ٗ، أٚ تٓتُٞ إٍ ثكاؾات َؿذلن١، أٚ تٛاد٘ ؼسٸٜات َتؿاب١ٗ؛ َع ا٭خص باؿػبإ إٔ 
ْػب١ ايتؿاب٘ ٗ ٖصٙ ايعٓاقط )اؾػطاؾٝا، ايجكاؾ١، ايتشسٜات( ٖٞ ايعاٌَ ا٭ندل ٗ ؼسٜس 

ٖٚٓاى أَط آخط َِٗ ٫ بس َٔ أخصٙ ٗ  ايػُات ا٭غاغ١ٝ يؿدك١ٝ ؾعب َا زٕٚ آخط.
                                 

 .156يٛغٝإ ؾٝؿط: ا٭ضض ٚايتطٛض ايبؿطٟ، م  - 1
 .10ؾٛقٞ د٬ٍ: ايعكٌ ا٭َطٜهٞ ٜؿهط، م  - 2
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ا٫عتباض؛ أ٫ ٖٚٛ إٔ )ا٫خت٬ف( ٗ زلات ايؿدك١ٝ ؾ٤ٞ ٚ)ايتٓاقض( ؾٝٗا ؾ٤ٞ آخط، ٚإٔ 
 ؾدكٝات ايؿعٛب نجرلّا َا تتؿاب٘، ٚنجرلّا َا ؽتًـ، يهٓٗا قًُا تتٓاقض.

 

 منوشز حتليلي:
إشّا ْأخص َجا٫ّ َٔ ايٛاقع،  ٚيٛ أَهٝٓا غاعات ٗ ايتٓعرل يعًٓت ا٭َٛض نباب١ٝ، ؾسعْٛا

، ؾإعطٚف أُْٗا ؾعبإ كتًؿإ َٔ سٝح عٓاقط ايتهٜٛٔ ا٭ٍٚ؛ ايهٛضزٚيٝهٔ سٍٛ ايعطب ٚ
أقكس )إثّٓٝا ٚب٦ّٝٝا َٚٝجٛيٛدّٝا(، َع َطاعا٠ إٔ إٝجٛيٛدٝا ٖٞ ايكاعس٠ ا٭غاغ١ٝ يجكاؾات 

ايػا١َٝ، ٗ سٌ ٜٓتُٞ  ايؿعٛب ٗ عكٛض ايتهٜٛٔ، ؾايعطب ٜٓتُٕٛ إثّٓٝا إٍ ايػ٬ي١
إٍ ايػ٬ي١ اٯض١ٜ. ٚب١٦ٝ ايتهٜٛٔ ا٭ٍٚ يًعطب ٖٞ ايكشطا٤، ٗ سٌ إٔ ب١٦ٝ  ايهٛضز

سٍٛ ايكُط، ٗ  -ٗ ايػايب -ايتهٜٛٔ ا٭ٍٚ يًهطز ٖٞ اؾباٍ. ٚتتُشٛض إٝجٛيٛدٝا ايعطب١ٝ
 سٍٛ ايؿُؼ. -ٗ ايػايب -ايهٛضز١ٜسٌ تتُشٛض إٝجٛيٛدٝا 

َٔ سٝح ايعٓاقط  ايهٛضزك٢ ؾٓو ٗ إٔ مث١ اخت٬ؾّا ٚانشّا بٌ ايعطب ٖٚٚهصا ٫ ٜب
ا٭غاغ١ٝ إػا١ُٖ ٗ تهٜٛٔ ؾدك١ٝ نٌ َٔ ٖصٜٔ ايؿعبٌ، ٚتبعّا يصيو ؾ٬ غطاب١ َطًكّا ٗ 
إٔ ٜ٪زٟ ا٫خت٬ف ٗ ٖصٙ ايعٓاقط إٍ ٚدٛز اخت٬ف ٗ ايػُات بٌ ايؿدك١ٝ ايعطب١ٝ 

ض ػًٓٝات شيو ا٫خت٬ف ٗ ا٭ؾهاٍ ٚإعاز ٚايص١ٖٝٓ ٚايذلاخ ، ٚتعٗط بعايهٛضز١ٜٚايؿدك١ٝ 
 ايؿعيب بؿهٌ عاّ، ٚخاق١ إٛغٝك٢ ٚايػٓا٤. 

(، ٫ بٌ إٕ ايهٛضز١ٜيهٔ شيو ٫ ٜعين إٔ مث١ بايهطٚض٠ تٓاقهّا بٌ ايؿدكٝتٌ )ايعطب١ٝ ٚ
إٍ إٔ ايؿعبٌ  -ؾُٝا ْط٣ -ا٫خت٬ف بُٝٓٗا مل ّٓع َٔ ٚدٛز تؿاب٘ ٗ ا٭ؾهاٍ، ٖٚصا ٜعٛز

إٍ ايػ٬ي١ ايكٛقاظ١ٜ، نُا إٔ ٖٓاى تؿابّٗا بٌ  -سػب ايتكٓٝـ ايٛاضز أع٬ٙ -ٜٓتُٝإ
ايؿعبٌ ٗ دٛاْب َٔ ايص١ٖٝٓ ٚٗ بعض ايكؿات ا٭خ٬ق١ٝ، ٖٚصا ٜعٛز بسٚضٙ إٍ َا ٖٛ 

 َؿذلى بٌ دػطاؾٝا )ايكشطا٤( ٚدػطاؾٝا )اؾباٍ(. 
تؿطض ايععي١ ع٢ً َٔ ٜعٝـ ؾٝٗا، ٫ٚ غٝٸُا  إٕ ايكشطا٤ سادع طبٝعٞ ٖا٥ٌ، ٖٚٞ

غهإ ايساخٌ، ٖٚصٙ ايععي١ اؾػطاؾ١ٝ ٖٞ ب١٦ٝ خكب١ يتؿٓهٌ خكا٥ل غٝهٛيٛد١ٝ َعٝٸ١ٓ، 
َٓٗا ا٫عتعاظ إؿطط بايٓؿؼ، ٚإبا٤ ايهِٝ، ٚضؾض اـهٛع ٭١ٜ غًط١ خاضد١ٝ، إش َع 

سٝس٠ اييت ٜعذلف بٗا ايبسٟٚ اـهٛع يػًط١ نٗصٙ تتها٤ٍ ؾطم ا٫عتعاظ ٚاٱبا٤. ٚايػًط١ ايٛ
 ٖٞ غًط١ ايكب١ًٝ، باعتباضٖا ضابطّا إثّٓٝا ٗ ايسضد١ ا٭ٍٚ، ٚقس أٚضز اؾاسغ اـدل اٯتٞ: 
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ٕٞ: نٝـ تكٓع ٗ ايباز١ٜ إشا اؾتسٻ ايكُٝغ" ٌټ ؾ٤ٞ ظًٖ٘؟ قاٍ: ٌٖٚ ، قٌٝ ٭عطاب ٚاْتعٌ ن
ػا٤ٙ، عًٝٗا نٹ ًٞكٜٚٴ ،عكاٙ بٴٓكٹثِ ٜٳ عطقّا، 1ضټؾَطٵؾٝٳ ،ّؿٞ أسٴسْا ٬َّٝ ؟!إ٫ شاى ايعٝـٴ

  .2"ػط٦ٝ٣٘ ٜهتاٍ ايطِّٜح، ؾهأْٻ٘ ٗ إٜٛإ نٹٚهًؼ ٗ َؾ
إٕ ٖصا ايبسٟٚ غعٝس، ضغِ قػ٠ٛ ايب١٦ٝ، ٚؾسٸ٠ اؿط، ٚؾعـ ايعٝـ، ٭ْ٘ ٜعٝـ ععٜع ايٓؿؼ، 

ايعطب١ٝ قبٌ ٫ غًط١ ٭سس عًٝ٘؛ ٖٚصا َٔ أِٖ أغباب عسّ قٝاّ غًط١ َطنع١ٜ ٗ قًب ؾب٘ اؾعٜط٠ 
اٱغ٬ّ، نُا أْ٘ ايػبب ايط٥ٝػٞ ٗ تكسٸٟ َععِ ايعطب بهٌ َا أٚتٛا َٔ ق٠ٛ يًعكٝس٠ 
اٱغ١َٝ٬، ٭ْٗا ؼٌُ ٗ طٝاتٗا بصٚض غًط١ َطنع١ٜ، ٚي٫ٛ ايػٝـ ٕا زإ ايعطب باٱغ٬ّ، يٝؼ 

 ب١ًٝ.نطّٖا َِٓٗ يًتٛسٝس، ٚإِا ْؿٛضّا َٔ اـهٛع يػًط١ َطنع١ٜ خاضد١ٝ غرل غًط١ ايك
ُٸٞ ٗ غانٓٝٗا ايهٛضزٚقٌ ا٭َط ْؿػ٘ بايٓػب١ إٍ  ٟ، ؾاؾباٍ سادع طبٝعٞ ٖا٥ٌ، تٓ

خكا٥ل غٝهٛيٛد١ٝ َعٝٸ١ٓ، َٓٗا ايطٚح ايؿطز١ٜ ٚا٫عتعاظ إؿطط بايٓؿؼ، ٚإبا٤ ايهِٝ، ٚتكبٸٌ 
 ٟ إتشكٸٔ باؾباٍ، َهتؿّٝا بايعٝـ ٗايهٛضزقػ٠ٛ ايب١٦ٝ ٚؾعـ ايعٝـ، ٗ غبٌٝ شيو. ٚإٕ 

خ١ُٝ َٔ ايؿعط، أٚ ٗ نٗـ، أٚ ٗ بٝت َتٛانع، َٚعتُسّا ٗ ضظق٘ ع٢ً ايػِٓ أٚ إاعع، ٚع٢ً 
بعض ا٭عؿاب ٚايجُاض، ؾبٝ٘ َٔ سٝح بعض خكا٥ك٘ ايػٝهٛيٛد١ٝ ٚقُٝ٘ ا٭خ٬ق١ٝ، بصيو 

 ايبسٟٚ إتشكٸٔ ٗ أعُام ايباز١ٜ، َهتؿّٝا ٗ عٝؿ٘ ببعض ايٓٛم ٚايؿٝاٙ ٚبايتُط.
ات قاز١َ إٔ )غٝهٛيٛدٝا اؾباٍ( ناْت ٚضا٤ قعٛب١ قٝاّ زٍٚ َطنع١ٜ ٗ ٚغٓذس ٗ سًك

نطزغتإ، ٚإٔ بعض ايسٍٚ اييت قاَت ؾٝٗا قبٌ ا٬ٕٝز إِا ناْت شات طابع ٫ َطنعٟ ٗ 
ايسضد١ ا٭ٍٚ، ٚناْت ٗ قٝػ١ اؼاز قبا٥ٌ )ؾٝسٜطايٝات(، ٚأبطظ َجاٍ ع٢ً شيو ٖٛ ايسٚي١ 

انٛ( ٚابٓ٘ )ُؾطاٚٳضٵتٝؼ( ٗ قٝػ١ )اؼاز قبا٥ٌ(، إٝس١ٜ، ؾكس أغػٗا ايععُا ٤ إٝس ا٭ٚا٥ٌ )زٜٹ
ُٸـ ايععُا٤ إٝس اٯخطٜٔأضحياگَٚذطز إٔ اغتبسٸ آخط ًَو َٝسٟ ) ٚناْٛا  -( بايػًط١، ٖٚ

ثاضٚا عًٝ٘، ٚمل ٜذلززٚا ٗ ايتعإٚ َع نٛضف ايؿاضغٞ يًكها٤ ع٢ً غًط١  -ٖجًٌ يكبا٥ًِٗ
 غكٛط زٚي١ َٝسٜا.، ٚايتػبٸب ٗ أضحياگ

َٔ سٝح أٚد٘  -ايهٛضز١ٜإٕ ايُٓٛشز ايصٟ غكٓاٙ غكٛم ايؿدك١ٝ ايعطب١ٝ ٚايؿدك١ٝ 
ٚمٔ بكسز  -ي٘ ْعا٥ط نجرل٠ دسّا بٌ كتًـ ؾعٛب ايعامل. ٚيعٌ َٔ إؿٝس -ا٫خت٬ف ٚايتؿاب٘
 (، تٴط٣ َٔ ِٖ؟ ايهٛضزإٔ ْػًٓط ايه٤ٛ ع٢ً ) -ايهٛضز١ٜزضاغ١ ايؿدك١ٝ 

                                 
 ٜطؾضٸ: ٜتكبٸب.  - 1
 .393 - 2/392اؾاسغ: ضغا٥ٌ اؾاسغ،  - 2
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 يف عمق التازيخ وزدالك
 

 يف فذط احلضاضة: الهوضزأغالف 
َٔ  -بؿهٌ َتذاٚض ٗ ايػايب -قًب َٓطك١ غطبٞ آغٝا، ُٚتس َٛاطِٓٗ ايهٛضزٜػهٔ 

ٳ٘ ؾطقّا إٍ ُنطز زاؽ )عؿطٜٔ( غطبّا، َٚٔ دباٍ أضاضات )آ ضٟ( سلا٫ّ إٍ ُيٛضغتإ گعرل٠ ُأٚضٵَٝٹ
١ ٗ غطبٞ آغٝا )ظاغطٚؽ، أضاضات، طٛضٚؽ( نُّٓا دٓٛبّا، ٚتؿهٌ أندِ ايػ٬غٌ اؾبًٝ

، ٚإٍ اٯٕ ٜبسٚ، َٔ خ٬ٍ إهتؿؿات ا٭ثط١ٜ ٚايسضاغات ايهٛضزايعُٛز ايؿكطٟ ٕٛطٔ 
ناْت اؿان١ٓ ا٭ٍٚ يًشهاض٠ ٗ  -ٚخاق١ غؿٛسٗا ايػطب١ٝ -ايتاضى١ٝ، إٔ دباٍ ظاغطٚؽ

 جملاٍ.غطبٞ آغٝا، ْٚػتعطض ؾُٝا ًٜٞ بإهاظ بعض إعًَٛات ٗ ٖصا ا
،  Paleolithicبسأ ظٗٛض اٱْػإ ٗ نطزغتإ َٓص ايعكط  اؿذطٟ ايكسِٜ )ايبايٝٛيٝجٞ( 

غتُط ٚدٛزٙ ٗ ٚا م.ّ(، ٚظٗطت آثاضٙ ٗ نجرل َٔ إٛاقع. 10ايصٟ ٜٓتٗٞ عسٚز ا٭يـ )
م.ّ(.  10، ٖٚٛ ٜبسأ َٔ سسٚز ا٭يـ )Mesolithicايعكط اؿذطٟ ايٛغٝط )إٝعٚيٝجٞ( 

م.ّ(،  9، ٖٚٛ ٜبسأ ٗ سسٚز ا٭يـ )Neolithicايعكط اؿذطٟ اؿسٜح )ايٓٝٛيٝجٞ(  ٚأٜهّا ٗ
م.ّ( ٚست٢ اغتدساّ ايهتاب١ ٗ  5600ٚٗ ايعكط اؿذطٟ إعسْٞ ايصٟ ؾػٌ ايؿذل٠ بٌ )

م.ّ( تكطٜبّا. ٚتعتدل بعض َٓاطل نطزغتإ إطنع ا٭غاغٞ يتسدٌ إاعع  4أٚاغط ا٭يـ )
)قطب نطنٛى(، َجا٫ّ دٝسّا يًُػتٛطٓات ايؿطز١ٜ  Jarmoَٛقع دٳطَٛ ٚا٭غٓاّ. ٜٚعتدل 
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ٕٕ َٔ اؿذاض٠، ٚغ٬ٍ َبٖط١ٓ بايكاض ٚاؾًس، ٚاعتُس اقتكازٙ ع٢ً  إبهِّط٠، ٚٚٴدست ؾٝٗا أٚا
 .1ايكُح ٚايؿعرل ٚايعسؽ ٚاُؾًِبإ

ٞ أؾٗط ٖ -ْػب١ّ إٍ )تٌ سٳًَـ( ايٛاقع ٗ أعايٞ ْٗط اـابٛض -Halafٚسهاض٠ سٳًَـ 
َطانع اؿهاض٠ ايكس١ّ ٗ نطزغتإ، ٚنإ غهإ سهاض٠ سًـ ٜعًُٕٛ ٗ ظضاع١ ايؿعرل ٚايكُح، 
ٚاغتدطدٛا ظٜت بصض ايَهتٸإ، ٚقاَٛا بتسدٌ إٛاؾٞ نإاعع ٚايػِٓ. ٚقس اْسثطت سهاض٠ سًـ 

ٚإِا م. ّ(. ١ًْٚ ايكٍٛ إٔ نطزغتإ مل تهٔ أضنّا خاي١ٝ،  4300 - 4400ٗ ايؿذل٠ بٌ )
زيٌٝ  ايهٛضزناْت َػه١ْٛ َٓص ؾذط ايتاضٜذ، نُا إٔ ظٗٛض بٛازض اؿهاض٠ ٗ َٛطٔ أغ٬ف 

ع٢ً إٔ ايؿطٚط إُٓاخ١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٗ تًو إٓطك١ ناْت ١ُ٥٬َ بكٛض٠ عا١َ، ٚنإ َٔ 
ٛٸْات٘ ايبؿط١ٜ ٚاؿهاض١ٜ ع٢ً إٓاطل اجملاٚض٠ ، ايطبٝعٞ إٔ تكبح تًو إٓطك١ خعٸاّْا ٜؿٝض َه

ٛٸْات ٚٸاز تًو إه  . 2ٚنإ ايػَٛطٜٕٛ َٔ أٚا٥ٌ ض
 

 العاغطوغيوٌ الكسماء: الهوضزأغالف 
)دٓٛبٞ  Mesopotamiaٚتاَٝا پٗ دٓٛبٞ َٝعٚ Sumerianٜطدع تاضٜذ ايػَٛطٌٜ 

م.ّ(، ٖٚٓاى أنجط َٔ زيٌٝ ع٢ً ٚدٛز ق١ً َا  4000ب٬ز َا بٌ ايٓٗطٜٔ( إٍ سٛايٞ )
ٚتاَٝا پ، ٚأبطظ تًو ا٭زي١ إٔ ايػَٛطٌٜ امسضٚا إٍ دٓٛبٞ َٝعٚايهٛضزبِٝٓٗ ٚبٌ أغ٬ف 

َٔ دباٍ ظاغطٚؽ )دباٍ نطزغتإ اؾٓٛب١ٝ(، ٚأْ٘ ٫ ق١ً إث١ٝٓ شلِ بايؿعٛب ايػا١َٝ ايكاز١َ 
َٔ ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ، ٚتتذ٢ًٓ ١ٜٖٛ ايػَٛطٌٜ اؾب١ًٝ ٗ سطقِٗ ع٢ً بٓا٤ َعابسِٖ ع٢ً 

، ٚضغِ ا٭ؾذاض اؾب١ًٝ Zaqurato / Ziggurat بٌ )ظٳُقٛض٠(أَانٔ َطتؿع١ ؾب١ٗٝ باؾ
ايعاي١ٝ، ٚاؿٝٛاْات اؾب١ًٝ نايٛعٌ ٚإاعع ع٢ً ا٭ختاّ ا٭غطٛا١ْٝ، ٚا٭ضدح أِْٗ ناْٛا ٗ 

، ٚغٓٓتعط ايهٛضزا٭قٌ َٔ غهإ سهاض٠ سًـ، َٚع شيو ئ ْسضز ايػَٛطٌٜ نُٔ أغ٬ف 

                                 
يٝؿٌ: اؾسٜس سـٍٛ   –. بْٛػاضز 415، 410، 408، 1/402ْاٍ ضؾٝس أٓس: ظٗٛض ايهٛضز ٗ ايتاضٜذ،  - 1

. دـُٝؼ َـ٬ٝضت: أقـسّ    34. دٌ بٛتطٚ ٚآخطٕٚ: ايؿطم ا٭ز٢ْ اؿهاضات إبهط٠، م 62ايؿطم ايكسِٜ، م 
 .62 – 61اؿهاضات ٗ ايؿطم ا٭ز٢ْ، م 

، 157. دُٝؼ ٬َٝضت: أقسّ اؿهـاضات ٗ ايؿـطم ا٭زْـ٢، م    27ايس، م عبس اؿُٝس ظاٜس: ايؿطم اـ - 2
161 ،163 . 
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ا اجملاٍ، ْٚػتعطض باختكاض بعض إعًَٛات بؿإٔ إٔ ٜكٌ ايباسجٕٛ إٍ ضأٟ ْٗا٥ٞ ٗ ٖص
 ايعاغطٚغٌٝ.  ايهٛضزأغ٬ف 

ُٸ٢ يٛيًٛبٞ ايًٛيٛ:  – 1 ، ٚيٛيًَٛٞ، ٚنإ ٜكِٝ ٗ ايكػِ Lullubiؾعب دبًٞ ٜػ
ُٸٝت  ٛٸٕ دع٤ّا َٔ فُٛع١ ايؿعٛب اييت غٴ  -Zagroايؿُايٞ َٔ َطتؿعات ظاغطٚؽ، ٜٚه

Elamiteٚضَٝ٘، ٚضَا إٍ أبعس َٔ شيو سلا٫ّ، نُا أِْٗ ناْٛا ، ٚاَتس َٛطِٓٗ ست٢ عرل٠ ُأ
ٜكطٕٓٛ إٓاطل احملٝط١ َس١ٜٓ غًُٝا١ْٝ، ٜٚعٛز أقسّ شنط شلِ ٗ ايهتابات إػُاض١ٜ إٍ أٚاخط 
ايكطٕ ايجأَ ٚايعؿطٜٔ م.ّ، ٚقس غعا ا٭ٓنازٜٕٛ ب٬زِٖ، ٚأقاَٛا ًٖه١ ق١ٜٛ ٗ ْٗا١ٜ ا٭يـ 

م.ّ( خهعت َععِ َٓاطل يٛيًٛ  912 – 1363ٛضٟ ايٛغٝط )ايجاْٞ م.ّ، ٚٗ ايعكط اٯؾ
َٵٛا  ع٢ً تػ١ُٝ Zamwa يًٓؿٛش اٯؾٛضٟ، ٚٗ ايكطٕ ايجأَ عؿط م.ّ طػت تػ١ُٝ ظا

َٵٛا  . 1يٛيًٛبٞ، َٚٓص ايكطٕ ايتاغع م.ّ اختؿ٢ اغِ ايًٛيٛبٌٝ، ٚسٌ قً٘ اغِ ظا
يجايح ٚايجاْٞ م.ّ، ٚتٞ )غٛتٞ/ دٛتٞ( ٗ ا٭يـ اگ: ظٗط اغِ Guti ٚتٕٝٛگاٍ  - 2

ٚتٌٝ تكع ٗ اؾٓٛب ٚاؾٓٛب ايػطبٞ َٔ َٓاطل ايًٛيًٛبٌٝ، أٟ ٗ إٓطك١ گٚناْت َٛاطٔ اٍ
اييت ىذلقٗا ْٗطا زٜاَي٘ ٚايعٴَعِٝ، ثِ اْتؿطٚا دٓٛبّا، ٚؾٓهًت نطنٛى ٚأططاؾٗا َطنع ب٬زِٖ، 

ٚتٕٝٛ ايسٚي١ گغكط اٍٚنإ ا٭ٓنازٜٕٛ ٜػعٕٚ ب٬زِٖ،  ٜٚبٝعِْٛٗ ٗ أغٛام غَٛط. ٚقس أ
م.ّ( سػب أضدح ايطٚاٜات، ٚاؽصٚا أضٸاغا )نطنٛى( عاق١ُ شلِ، ٚزاّ  2230ا٭ٓناز١ٜ غ١ٓ )

ٚتٌٝ ٚخؿْٛتِٗ گ( غ١ّٓ، ٚناْت سسٸ٠ ا91ٍٚتٞ ٗ دٓٛبٞ ب٬ز ايطاؾسٜٔ سٛايٞ )گاؿهِ اٍ
جاْٞ َٔ قس خٓؿت َع ايعَٔ، ٚاقتبػٛا سهاض٠ ب٬ز غَٛط ٚأٓناز، ًٚٓٛا َٓص ايٓكـ اي

 -إٍ داْب أضبابِٗ -سهُِٗ ا٭زلا٤ ايػا١َٝ، ٚنتبٛا بايًػ١ ا٭ٓناز١ٜ ٚاـط إػُاضٟ، ٚعبسٚا
 .2بعض إعبٛزات ايػا١َٝ

، أٟ )أضض Suki: أقٌ ن١ًُ )غٛباضتٛ( غَٛطٟ، ٚقٝػت٘ Subartu غٛباضتٛ  - 3
باعتباضٖا ب٬زّا  غٛ(، ٚإٕ َكطًح )غٛبطتٛ( اؾػطاٗ زخٌ ايتاضٜذ َٓص ا٭يـ ايجايح م.ّ،

تكع بٌ سلايٞ عٹ٬ّٝ ٚدباٍ أَاْٛؽ إتا١ٔ يًبشط ا٭بٝض إتٛغط غطبّا، ٚٗ عٗس إًو 
                                 

. عبـس اؿُٝـس ظاٜـس: ايؿـطم     102عاَط غًُٝإ، ٚأٓس َايو ايؿٹتٵٝإ: قانطات ٗ ايتـاضٜذ ايكـسِٜ، م    - 1
 .108، 107. زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م 562 – 561اـايس، م 

. ْـاٍ ضؾـٝس أٓـس: ظٗـٛض     2، ٖـاَـ  31ًًِٝٗ: اؿٛضٜٕٛ، م . دطْٛت ؾ109زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م   - 2
ٝٸَٛٞ َٗطإ: تاضٜذ ايعطام ايكسِٜ، م 1/547ايهٛضز ٗ ايتاضٜذ،   . 131. قُس ب
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ٚتٌٝ گم.ّ(، عٴسٸت َٓاطل اٍ 2291 – 2255) Naram- sinا٭ٓنازٟ ْاضاّ غٌٹ 
ات ٚايًٛيٛبٌٝ َٔ نُٔ غٛباضتٛ، ٚعٴطؾت أغًب إٓاطل ايؿُاي١ٝ يٛازٟ ايطاؾسٜٔ ٗ إكطًش

سلًِٗ  -ٚتٌٝ ٚايًٛيٛ ٚغرلِٖگغٛا٤ أناْٛا َٔ اٍ -ايباب١ًٝ بـ )غٛباضتٛ(، ٚإٕ غهاْٗا
ِٸ ؾإٕ )غٛباضتٛ( اغِ دػطاٗ ٜعين )ايؿُايٌٝ( أٚ )غهإ إٓاطل  اقط٬ح )غٛباضٌٜ(، َٚٔ ثٳ

  .1َٓص ايعكٛض اؿذط١ٜ ايهٛضزايعًٝا(، ٚاغتكطٚا ٗ إٓطك١ شاتٗا اييت غهٓٗا أغ٬ف 
 

 :الهوضزيل الجاىي مً أغالف اجل
تكع ٗ  The Indo- Euroeanناْت دػطاؾٝا ايتهٜٛٔ يًؿعٛب اٯض١ٜ )اشلٓسٚ أٚضب١ٝ( 

دٓٛبٞ ضٚغٝا، َٚٓص ا٭يـ ايجايح م.ّ، ْٚتٝذ١ ايكطاعات، ٚضَا ٭غباب َٴٓاخ١ٝ أٜهّا، 
.ّ ٖذطات آض١ٜ اْتؿطت اٯضٜٕٛ دٓٛبّا باػاٙ ؾب٘ ايكاض٠ اشلٓس١ٜ، ٚؾٗس ايكطٕ ايجأَ عؿط م

 .ايهٛضزٚاغع١ باػاٙ ايػطب، ْٚتٓاٍٚ ؾُٝا ًٜٞ اٯضٌٜ ايصٟ ؾٓهًٛا اؾٌٝ ايجاْٞ َٔ أغ٬ف 
ُٸ٢ ايهاؾٸٕٝٛ Kashshu:ايهاؾٸٕٝٛ   - 1 )ناؾٸٞ، نٝؿٸٞ، نٛؾٸٛ، ناغٸٞ، ناغٸاٟ، : ٜػ

ٌٝ إٍ ناغٸٝت(، ٜٚٴٓػب ازلِٗ إٍ إشلِٗ )ناف/ناؾٸٛ(، ٜٚعين )ايػٝٸس(، ٜٚطدع أقٌ ايهاؾٸ
اْسَاز أقٛاّ ظاغطٚؽ ايكسَا٤ بأقٛاّ آض١ٜ ٚاؾس٠، تٛٓيت ايكٝاز٠ ٚاؿهِ، ٚناْت َٛاطٔ 

. Luristanايهاؾٸٌٝ تكع ٗ اؾع٤ ا٭ٚغط َٔ دباٍ ظاغطٚؽ، ٚإعطٚؾ١ باغِ )ُيٛضغتإ( 
ّ ٚايهاؾٸٕٝٛ أٍٚ َٔ أزخٌ اـٍٝٛ إٍ ب٬ز بابٌ، ٚاغتدسّ ايعطبات اييت ػطٖا اـٍٝٛ ٗ أٜا

ّٚ )آغّٛ( گٚتػًػٌ ايهاؾٸٕٝٛ ٗ ب٬ز بابٌ، ٚغٝططٚا عًٝٗا بكٝاز٠ ًَهِٗ أ. ايػًِ ٚاؿطب
م.ّ(، ٚاؽصٚا َس١ٜٓ بابٌ عاق١ُ شلِ، ٚأطًكٛا ع٢ً ب٬ز بابٌ اغِ  1531ايجاْٞ سٛايٞ غ١ٓ )

ْٝاف( ْٝاف(؛ أٟ )بًس ايطب زٚٴ  .2 )ناضٵزٚٴ

                                 
. غاَٞ غـعٝس ا٭ٓـس: ايػـَٛطٜٕٛ ٚتـطاثِٗ     437 – 1/429ْاٍ ضؾٝس أٓس: ظٗٛض ايهٛضز ٗ ايتاضٜذ،  -1

ٝٸَٛٞ َٗطإ: تاض4ٜاؿهاضٟ، م  . عبس اؿُٝس ظاٜس: ايؿـطم  226، 218، 142ذ ايعطام ايكسِٜ، م . قُس بٳ
 . 81اـايس، م 

، 203. أٓس ؾدطٟ: زضاغات ٗ تاضٜذ ايؿطم ايكـسِٜ، م  41أضؾاى غاؾطاغتٝإ: ايهطز ٚنطزغتإ، م  - 2
م  . دطْـٛت ؾًٝـًِٗ: اؿٛضٜـٕٛ،   212، 173.  دٌ بٛتطٚ ٚآخطٕٚ: ايؿطم ا٭ز٢ْ اؿهاضات إبهِّط٠، م 205
 .571. عبس اؿُٝس ظاٜس: ايؿطم اـايس، م 56
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بابٌ، ٚسطقٛا ع٢ً غٝاغ١ ايتعاٜـ  َٚاضؽ إًٛى ايهاؾٸٕٝٛ غٝاغ١ ايًٌ ػاٙ غهإ 
ايػًُٞ َع ايبًسإ اجملاٚض٠، ٚػٓٸب ايكطاعات إػًٓش١، ٚخاق١ َع ب٬ز آؾٛض اجملاٚض٠، نُا أِْٗ 
أقاَٛا ع٬قات ٚطٝس٠ َع ؾطاع١ٓ َكط ٚسهاّ غٛضٜا، ؾهاْت ؾذل٠ سهُِٗ ٗ ب٬ز ايطاؾسٜٔ 

ع٢ً ايػًط١ ٗ ايب٬ط ايهاؾٸٞ،  ؾذل٠ ٖس٤ٚ ْػيب، ٚاغتِٓ ًَٛى آؾٛض ؾطق١ ْؿٛب ايٓعاعات
ٕٚٓا زبٸ ايهعـ ٗ ًٖه١ ناؾٸٛ ٖاْٗا ايع٬َٕٝٝٛ ٚاستًٛا ايعاق١ُ، ٚشعٛا إًو ايهاؾٸٞ 

أ٢ٖ(  -ْازٜٔ -أزٜٓا(، ثِ اْػشبٛا، ٚنإ آخط ًَٛى ايهاؾٸٌٝ ٖٛ )أًٌْٝ –ؾَٛا  –)ظابابا 
Enlil-   Nadin- Ahhe (1159 – 1157 ايٓٗا١ٜ قا ٗٚ ،)ّ.ضت ًٖه١ ناؾٸٛ دع٤ّا َٔ م

ًٖه١ آؾٛض. ٚقس اغتُطت إًُه١ ايهاؾٸ١ٝ سٛايٞ غت١ قطٕٚ، أَا سهُِٗ ٗ ب٬ز بابٌ ؾاغتُط 
 .٫1 أقٌ َٔ أضبع١ قطٕٚ

ٖصا ٖٛ ا٫غِ ايؿا٥ع يًشٛضٌٜ، أَا ايًؿغ ايكشٝح ي٘ ؾٗٛ  Hurrites:اؿٛضٜٕٛ   - 2
 -نايهاؾٸٌٝ -يٓكٛم اؿٛض١ٜ، ٚاؿٛضٜٕٛ)خٴٛضٸٟ(، ٚشلصا ا٫غِ ق١ً به١ًُ )خٴطٳزٟ( ٗ ا

ٜتأيؿٕٛ ٗ ا٭قٌ َٔ أقٛاّ ظاغطٚؽ ايكسَا٤، ٚاَتعدت بِٗ عٓاقط آض١ٜ، ٚتؿٓهٌ تهٜٛٔ 
دسٜس عٴطف بٗصا ا٫غِ، ٚقس قسَٛا َٔ إطتؿعات ايٛاقع١ سلاٍ ؾطقٞ اشل٬ٍ اـكٝب، بٌ عرل٠ 

ايجايح م.ّ، ٚزخًٛا ٗ أٚاخط ايكطٕ ُأٚضَٝ٘ ٚدباٍ ظاغطٚؽ، ٚناْٛا ٜكُٕٝٛ ٖٓاى َٓص ا٭يـ 
  .2م.ّ(، سلايٞ ب٬ز ايطاؾسٜٔ ٚسلايٞ غٛضٜا، ٚأغػٛا ًٖه١ ق١ٜٛ ٖٓاى 13)

ٚغهٔ اؿٛضٜٕٛ إٓاطل ايؿطق١ٝ ع٢ً ْٗط ايعاب ا٭غؿٌ، ٚٚقًت َٓاطل اْتؿاضِٖ إٍ 
( َطنع )ٗ َٓطك١ اـابٛض Urkishٚإ سلا٫ّ، ٚإٍ آغٝا ايكػط٣، ٚناْت َس١ٜٓ )أٚضنٝـ( 

ًٖهتِٗ ٗ أٚاخط ا٭يـ ايجايح م.ّ. ٚٚقٌ ا٫ْتؿاض اؿٛضٟ إٍ سلايٞ غٛضٜا َٓص غ١ٓ 

                                 
ٝټَٛٞ َٳٗطإ: تاضٜذ ايعطام ايكـسِٜ، م   - 1 . غـاَٞ غـعٝس ا٭ٓـس: ايػـَٛطٜٕٛ     307، 306 – 305قُس بٳ

. عبـس اؿُٝـس ظاٜـس: ايؿـطم     1/600. ْاٍ ضؾٝس أٓـس: ظٗـٛض ايهـٛضز ٗ ايتـاضٜذ،     5ٚتطاثِٗ اؿهاضٟ، م 
 .550اـايس، م 

. عبـس  1/601. ْاٍ ضؾٝس أٓس: ظٗٛض ايهٛضز ٗ ايتاضٜذ، 29، 24، 17ًًِٝٗ: اؿٛضٜٕٛ، م دطْٛت ؾ - 2
 .561، 373اؿُٝس ظاٜس: ايؿطم اـايس، م 
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م.ّ(، ٚاَتس إٍ غٛضٜا ايساخ١ًٝ ٚخاق١ سٍٛ ْٗط ايعاقٞ )ُأٚضْٔٵت( ٗ أ٫٫ر )تٌ  2200)
 . 1عٳِطؿا١ْ(، ٚإٍ َٓاطل َٔ ؾًػطٌ ٚدباٍ غٳعرل ٗ دٓٛبٞ ا٭ضزٕ

اؿاي١ٝ، ٚناْت ايجكاؾ١ اؿٛض١ٜ ايعاغطٚغ١ٝ اٯض١ٜ اؾصٚض  ايهٛضز١ٜن ٚايًػ١ اؿٛض١ٜ إيكاق١ٝ،
تٓتكٌ َعِٗ سٝجُا اضؼًٛا ٚسًٓٛا، ٚشنط دطْٛت ؾًًِٝٗ إٔ اؿٛضٌٜ دًبٛا َعِٗ ايتكايٝس ايس١ٜٝٓ 

 Teššup". َٚٔ أبطظ آشلتِٗ اٱي٘ )تٹؿٸٛب( َٔ أقسّ َٛاطِٓٗ إعطٚؾ١ يسٜٓا ٗ نطزغتإإٛضٚث١ "
طكؼ. ٚيًشٛضٌٜ بكُات سهاض١ٜ نجرل٠ ٗ غطبٞ آغٝا، ٚخاق١ ٗ فاٍ ايسٜٔ ٚاغتدساّ إي٘ اي

ـٓل  ايسٚض اؿهاضٟ اؿٛضٟ بكٛي٘ إٕ اؿٛضٌٜ ضبطٛا ع٢ً ق٠ٛٗ  ضٜٓٝ٘ ٫باتإطنبات اؿطب١ٝ. ٚ
 .2دٝازِٖ بٌ آؾٛض ٚأضَٝٓٝا ٚا٭ْانٍٛ ٚغٛضٜا ايعًٝا بطباط إثين ٚثكاٗ

ٜتؿل ايباسجٕٛ ع٢ً إٔ إٝتٸاٌْٝ ؾطع َٔ اؿٛضٌٜ، َٚع : Mittaniإٝتٸإْٝٛ   - 3
أنجط ٚنٛسّا ٗ  -غٝاغّٝا ٚثكاؾّٝا -اغت٬َِٗ زؾ١ ايكٝاز٠ ٗ ايٛطٔ اؿٛضٟ قاض ايطابع اٯضٟ

اجملتُع اؿٛضٟ. ُٖٚٝٔ إٝتٸإْٝٛ ع٢ً َكايٝس ا٭َٛض ٗ إًُه١ اؿٛض١ٜ َٓص َٓتكـ ا٭يـ 
عاق١ُ شلِ،  Washukkanniس١ٜٓ آؾٛناْٞ )ٚاؾٛناْٞ/ ٚؾٸٛٓناْٸٞ( ايجاْٞ م.ّ، ٚاؽصٚا َ

ُٸٝت ٗ ايعٗس اٯؾٛضٟ  ايهٛضز١ٜٖٚٞ تعين ب )ايٓبع اؾ١ًُٝ( أٚ )ْبع ايطاس١ْٛ(، ٚغٴ
إٔ َهإ تًو ايعاق١ُ  دطْٛت ؾًًِٝٗ)ايٝٓابٝع ايج٬ثٕٛ(، ٚهعّ  ايهٛضز١ٜ)غٹٝهاْٞ(، ٚتعين ب

١(. ٚقس بػط إٝتٸإْٝٛ غٝططتِٗ مٛ ايؿطم باػاٙ آؾٛض ٜكع اٯٕ ٗ تٌ ؾداض١ٜ )تٌ ؾدرلٜ
ُٸ٢ غٴٛباضٵتٛ( ٚمٛ َٓاطل ؾطقٞ زد١ً ست٢ دباٍ ظاغطٚؽ، َٚٓطك١ أضٸاغا )نطنٛى  )ناْت تػ
ُٸٝت بعس شيو أضَٝٓٝا، ٚٗ ايػطب َسٸٚا ْؿٛشِٖ إٍ  سايّٝا(، ٚمٛ ايؿُاٍ ٗ إٓطك١ اييت غٴ

 . 3غٛضٜا ست٢ ايبشط ا٭بٝض إتٛغط
م.ّ(، ٚسلًت ًٖه١  1470ٚقس اتٸػعت َٓاطل ْؿٛش ًٖه١ َٝتٸاْٞ مٛ ايػطب سٛايٞ )

سًب، نُا اغتطاعت ًٖه١ َٝتٸاْٞ إٔ تٴدهع ؿهُٗا ز٬ٜٚت ٖٚايو قػرل٠ ٗ ايػطب، َٓٗا 

                                 
. دـٌ بـٛتطٚ ٚآخـطٕٚ: ايؿـطم     107. دطْٛت ؾًٝـًِٗ: اؿٛضٜـٕٛ، م   12، اٯ١ٜ 2غٹِؿط ايتٻجٵٓٹٝٳ١، ا٭قشاح  - 1

 .162يٝؿٌ: اؾسٜس سٍٛ ايؿطم ايكسِٜ، م  –ػاضز . ب200ْٛا٭ز٢ْ اؿهاضات إبهط٠، م 
. ؾانٌ عبس ايٛاسس عًٞ: َٔ غَٛط إٍ ايتٛضا٠، 123، 101، 100، 98دطْٛت ؾًًِٝٗ: اؿٛضٜٕٛ، م  - 2

 .8. ضٜٓٝ٘ ٫بات ٚآخطٕٚ: غًػ١ً ا٭غاطرل ايػٛض١ٜ، م 473. عبس اؿُٝس ظاٜس: ايؿطم اـايس، م 154م 
ٝټَٛٞ َٳٗطإ: تاضٜذ 477. عبس اؿُٝس ظاٜس: ايؿطم اـايس، م 62ٕ، م دطْٛت ؾًًِٝٗ: اؿٛضٜٛ - 3 . قُس بٳ

 .243، 2/241. ْاٍ ضؾٝس: ظٗٛض ايهٛضز ٗ ايتاضٜذ، 344 – 343ايعطام ايكسِٜ، م 
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ٚنإ يًدٍٝٛ  ،ًٖه١ َٛنٝـ )َأ٫٫ر( اييت ناْت سسٚزٖا تبًؼ ؾٛاط٧ ايبشط ا٭بٝض إتٛغط
ؿطب١ٝ زٚض َِٗ ٗ ايك٠ٛ ايكتاي١ٝ إٝتٸا١ْٝ، ٚزخٌ إٝتٸإْٝٛ ٗ قطاعات نس ٚإطنبات ا

اٯؾٛضٌٜ ٗ ايؿطم، ٚنس اؿجٸٌٝ ٗ ايؿُاٍ ايػطبٞ، ٚنس إكطٌٜ ٗ اؾٓٛب، ثِ أقاّ ًَٛى 
ٚٸز بعض ؾطاع١ٓ َكط َٔ  َٝتٸاْٞ ٚؾطاع١ٓ َكط ع٬قات ؼايـ َٚكاٖط٠ بٌ إًُهتٌ، ٚتع

 . 1ٸاپرٔ -ا، ٚا٭َرل٠ تازٚپرٔ-ْٝات، َٓٗٔ ا٭َرل٠ دًٝٛأَرلات َٝتٸا
اْؿػٌ ًَٛى َٝتٸاْٝا بايذلف ٚايتٓاسطات ايساخ١ًٝ، ٚنإ اؿجٸٕٝٛ  ايهٛضزٚنعاز٠ أغ٬ف 

ًٜٛيَٝٛاف پٜذلبٸكٕٛ بِٗ َٔ ايؿُاٍ ايػطبٞ، ٚاٯؾٛضٜٕٛ َٔ ايؿطم، ٖٚادِ إًو اؿجٸٞ ؾٛ
١ٝ ايػطب١ٝ يب٬ز َٝتٸاْٞ، ٚاستٌ ايعاق١ُ م.ّ( اؿسٚز ايؿُاي 1350 -1390سٛايٞ )

ٚاؾٛناْٞ. ٚٗ ايؿذل٠ ْؿػٗا اغتػٌ اٯؾٛضٜٕٛ نعـ زٚي١ َٝتٸاْٝا، ؾتشطضٚا َٓٗا، ٚخطٸبٛا 
م.ّ( استٌ إًو اٯؾٛضٟ  1275م.ّ(، ٚسٛايٞ غ١ٓ ) 1300ايعاق١ُ ٚاؾٛناْٞ سٛايٞ غ١ٓ )

ّا، ٚزلٸاٖا اٯؾٛضٜٕٛ ؾًُاْكٸط ا٭ٍٚ ًٖه١ َٝتٸاْٝا اييت ناْت قس تكًٓكت دس
 . 2/ٖاْٝذًبات(، ٚاختؿت ًٖه١ َٝتٸاْٝا ٗ غٝاٖب ايتاضٜذخاويگالبات)

 
 :الهوضزاجليل الجالح مً أغالف 

، ظٗط َٓص بسا١ٜ ا٭يـ ايهٛضزَآْاٟ ؾطع آخط َٔ أغ٬ف : Manneaَآْاٟ  - 1
، ٚشٴنط ٖصا ايؿطع ٭ٍٚ َط٠ ٗ ا  843يٓكٛم اٯؾٛض١ٜ غ١ٓ )ا٭ٍٚ م.ّ ٗ دٓٛبٞ عرل٠ ُأٚضٵَٹٝ٘ٳ

ِٖٚ أقطبا٤ ايًٛيًٛبٌٝ، ٚاختًطٛا باؿٛضٌٜ، ٚناْت عاقُتِٗ ٖٞ إظٜطتا م.ّ( باغِ )َآْاٟ(، 
Isirta ،( نِ ؾطقٞ َس١ٜٓ غٳكٹع.50ع٢ً بعس )  ٚبسأ ايعكط ايصٖيب يؿعب َآْاٟ َٓص غ١ٓ

ُٸٛا ا٭ضانٞ ايٛاقع١ ع٢ً ْٗط آضاؽ )ايطٻؽ( سلايٞ  714) عرل٠ أٚضَٝ٘، ٚٚقٌ م.ّ(؛ إش ن
ُٸت أغًب  ْؿٛشِٖ ٗ ايػطب إٍ ْٗط ايعاب ايهبرل )ا٭ع٢ً(، ٖٚصا ٜعين إٔ زٚي١ َآْاٟ ن

                                 
. دٌ بٛتطٚ ٚآخطٕٚ: ايؿطم ا٭ز٢ْ اؿهـاضات إبهِّـط٠،   87، 64، 59، 50دطْٛت ؾًًِٝٗ: اؿٛضٜٕٛ، م  - 1

 -478. عبـس اؿُٝـس ظاٜـس: ايؿـطم اـايـس، م      2/255اٍ ضؾٝس أٓس: ظٗط ايهٛضز ٗ ايتاضٜذ، . 201ْم 
479. 

. ْـاٍ  485. عبس اؿُٝس ظاٜـس: ايؿـطم اـايـس، م    83، 63، 1/62ٚيٝاّ ٫لط: َٛغٛع١ تاضٜذ ايعامل،  - 2
 .2/247ضؾٝس: ظٗٛض ايهطز ٗ ايتاضٜذ، 
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ٗ دٓٛبٞ  ايهٛضز١ٜٗ سلاٍ غطبٞ إٜطإ سايّٝا، إناؾ١ إٍ قػِ َٔ إٓاطل  ايهٛضز١ٜإٓاطل 
 . 1نطزغتإ

ٚناْت نٌ ٟ )أٚضاضتٛ(، ٚقس تعطٸنت ًٖه١ َآْاٟ يًػعٚ َٔ قٹبٌ ًَٛى آؾٛض ًَٚٛى خًس
ٚاسس٠ َُٓٗا تػع٢ إٍ ايػٝطط٠ عًٝٗا، بػبب أُٖٝتٗا ٗ فاٍ ايتذاض٠ ٚايعضاع١ ٚايتعسٜٔ، 
ٚٗ َطس١ً َٔ َطاسٌ ايكطاع عكس ًَو َآْاٟ آظا بٔ إٜطاْٵعٚ َعاٖس٠ ؼايـ َع إًو 

عًٝ٘،  غرل إٔ ؾعب َآْاٟ ثاضم.ّSargon11  (722 – 705  ،)اٯؾٛضٟ غٳطٵدٕٛ ايجاْٞ 
ٚقتً٘ ايجا٥طٕٚ، ؾكه٢ غطدٕٛ ايجاْٞ ع٢ً ايجٛض٠، ٚؾطض ايتبع١ٝ ع٢ً ًٖه١ َآْاٟ، ٚناْت 
مث١ قطاب١ إث١ٝٓ ٚثكاؾ١ٝ بٌ َآْاٟ َٚٝسٜا، ٚسُٝٓا تأغػت ًٖه١ َٝسٜا أقبشت َآْاٟ دع٤ّا 

 . 2م.ّ( 580 – 590َٓٗا بٌ غٓيت )
ٞ ٚتطب١ٝ اؿٝٛاْات َا ؾٝٗا اـٍٝٛ، ٚقس اؾتٗطت زٚي١ َآْاٟ بعضاع١ اؿبٛب، ٚبإطاع

ٜٚبسٚ َٔ خ٬ٍ إهتؿؿات ايصٖب١ٝ ٚايؿه١ٝ ٚايٓشاغ١ٝ ٚاؿسٜس١ٜ، ٗ دٓٛبٞ عرل٠ أٚضَٝ٘، إٔ 
قٓاع١ إعازٕ ٗ َسٕ َآْاٟ ناْت َتكس١َ، ٚتؿرل ؾٕٓٛ ٖصٙ ايكٓاع١ إٍ إػت٣ٛ ايطؾٝع 

ٕٛ ا٭ٚضاضت١ٝ ٚاٯؾٛض١ٜ، ٚنإ يٓدب يجكاؾ١ ايطبك١ ا٭ضغتكطاط١ٝ، ٖٚٞ تهاٖٞ أسٝاّْا ايؿٓ
َآْاٟ زٚض َِٗ ٗ ا٫ظزٖاض اؿهاضٟ، ٚنإ نٌ ٚاسس َِٓٗ وٌُ يكب )ٖاظاْٛ(، ٜٚعين ٖصا 
ايًكب )كتاض اؾُاع١( أٚ )عُس٠ اؾُاع١(، ٚنإ ٖ٪٤٫ ايـ )ٖاظاْٛ( ٜؿذلنٕٛ ٗ إزاض٠ زٚي١ 

ُٸات ٚا٭عُاٍ اشلا١َ َٔ ٌ اؼاز ا٭قٛاّ إٓه١ٜٛ ؼت يٛا٤ زٚي١ قٹب َآْاٟ، ٜٚٴهًٖؿٕٛ بإٗ
َعط إيِٝٗ بكسض نبرل َٔ ا٫ٖتُاّ   .3َآْاٟ، ٚنإ ٜٓٴ

ًِسٟ  -2 ًِسٟ )خاِيسٟ/ خاِييت( غ٬ي١ ظاغطٚغ١ٝ امسضت َٔ )أٚضاضتٛ(:  Khaldiخٳ خٳ
اؿٛضٌٜ )اـٛضٸٌٜ(، ٚعاؾت خ٬ٍ ا٭يـ ايجايح م.ّ أٚ قبً٘ ٗ إٓطك١ اييت زلٸٝت بعس٥ص 

ًِسٟ، ٖٚٞ إٓطك١  îNaîrغتإ، ٚأطًل اٯؾٛضٜٕٛ اغِ )ْا٥رلٟ( نطز ع٢ً بعض أدعا٤ ب٬ز خٳ

                                 
. عبس اؿُٝـس ظاٜـس: ايؿـطم اـايـس، م     89، ٖاَـ 1/484اضٜذ، ْاٍ ضؾٝس أٓس: ظٗٛض ايهٛضز ٗ ايت - 1

562 ،578. 
. عبـس اؿُٝـس ظاٜـس: ايؿـطم     493 – 491، 489 1/488ْاٍ ضؾٝس أٓس: ظٗٛض ايهـٛضز ٗ ايتـاضٜذ،    - 2

 .199، 197. زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م 578، 563 -562اـايس، م 
 .169. زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م 1/494ْاٍ ضؾٝس أٓس: ظٗٛض ايهٛضز ٗ ايتاضٜذ،  - 3
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ُٵسٹٜٓإ( ٗ نطزغتإ إطنع١ٜ، ٚقس زاض قطاع طٌٜٛ َٚطٜط بٌ ًٖهيت  ايهٛضز١ٜ ُٸ٢ )ؾٳ اييت تػ
 .1آؾٛض ٚخًسٟ، ؾاٯؾٛضٜٕٛ ناْٛا نس ظٗٛض أ١ٜ ق٠ٛ غٝاغ١ٝ َٓاؾػ١ شلِ

اـًسٟ إٍ َطسًتٌ: إطس١ً ا٭ٍٚ بٌ غٓيت  -اع اٯؾٛضّٟٚهٔ تكػِٝ ؾذل٠ ايكط 
م.ّ(، ٚناْت ب٬ز خًسٟ َكػ١ُ سٝٓصاى إٍ إَاضات عسٜس٠،  ؾهإ َٔ  840 – 1275)

م,ّ(  612 – 840ايػٌٗ ع٢ً ًٖه١ آؾٛض ايػٝطط٠ عًٝٗا. ٚٗ إطس١ً ايجا١ْٝ بٌ غٓيت )
ب٬ز خًسٟ، َٚٓص شيو اؿٌ ُهٔ اـًسٜٕٛ َٔ  ٍٚغٳطٵزٚض ا٭اختًـ ا٭َط، إش ٚسٸس إًو اـًسٟ 

قس اشلذُات اٯؾٛض١ٜ، ٚإؿام اشلعا٥ِ بٗا، ٚأخصت اـًسٌٜ تتكاعس، ٚاْتععٛا إكاطعات 
اٯؾٛض١ٜ ايؿُاي١ٝ إُتس٠ َٔ سلايٞ غٛضٜا غطبّا إٍ ْٗط آضاؽ ؾطقّا َٔ أٜسٟ اٯؾٛضٌٜ، ثِ 

غ١ٓ   Ashurbanipalاٍپإًو آؾٛض باْٞاغتعازت ًٖه١ آؾٛض قٛتٗا، ٚخاق١ ٗ عٗس 
م.ّ(، ٚأعازٚا غعٚ ب٬ز خًسٟ، ٚؾطض ايتبع١ٝ عًٝٗا، ٕٚا أغكط  626 -م.ّ 668)

 . 2م.ّ(، أؿكٛا ًٖه١ خًسٟ باٱَدلاطٛض١ٜ إٝس١ٜ 612إَدلاطٛض١ٜ آؾٛض غ١ٓ )
ايهتاب١  ٚٗ اجملاٍ اؿهاضٟ اقتبؼ اـًسٜٕٛ بعض َعاٖط اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ٚايعػهط١ٜ ٚؾٔ

ٚسؿغ ايٛثا٥ل َٔ اٯؾٛضٌٜ، ٚأبسعٛا َٓذعات سهاض١ٜ ٗ أعُاٍ ايبٓا٤، ٚا٭عُاٍ 
ٟٸ، ٚناْت َٝاٖٗا تٴػتُٳس َٔ  اشلٝسضٚيٝه١ٝ بٛد٘ خام، َٚٓٗا سؿط قٓا٠ إًو َٹٝٓٳٛا يًط

نِ(. ٚسكل  ٬َّٝ75 = سٛايٞ  46ايٝٓابٝع ايٛاقع١ ع٢ً ساؾ١ عرل٠ ٚإ، ٚتطٟٚ َػاس١ بطٍٛ )
سٜٕٛ تكسَّا َُّٗا ٗ ايؿٕٓٛ ايكٓاع١ٝ، ٚخاق١ ٗ قٓاع١ إعازٕ، ْعطّا يتٛاؾط إٛاز اـاّ اـً

 .3احمل١ًٝ، ناؿسٜس ٚايٓشاؽ ٚايصٖب ٚايطقام ٚايككسٜط ٚغرلٖا
م.ّ(،  1100بسأ قسّٚ إٝسٌٜ إٍ نطزغتإ َٓص سٛايٞ غ١ٓ ): Medesإٝسٜٕٛ  - 3

 ,Boussi, Paretaknoiزٜانْٛٛف:  زلٸاٖاٚناْٛا ٜتأيؿٕٛ َٔ اؼاز غت قبا٥ٌ، 
Strouknates, Arizantoi Boudloi, Magoi ،ٌٝٚزلٸاٖا ٖرلٚزٚت )بٛغٸٞ، ٚباضٜتاغ ،

                                 
 .134 – 2/131ْاٍ ضؾٝس أٓس: ظٗٛض ايهٛضز ٗ ايتاضٜذ،   - 1
. ْـاٍ ضؾـٝس أٓـس:    82 – 79. دطْٛت ؾًًِٝٗ: اؿٛضٜٕٛ، م 1/88ٚيٝاّ ٫لط: َٛغٛع١ تاضٜذ ايعامل،  - 2

ٝټَٛٞ َٳٗطإ: تاض135، 128، 127، 125، 2/123ظٗٛض ايهٛضز ٗ ايتاضٜذ،  ٜذ ايعطام ايكسِٜ، م . قُس بٳ
372 ،419. 

، 131، 2/122. ْاٍ ضؾٝس أٓـس: ظٗـٛض ايهـٛضز ٗ ايتـاضٜذ،     1/87ٚيٝاّ ٫لط: َٛغٛع١ تاضٜذ ايعامل، - 3
 .532يٝؿٌ: اؾسٜس سٍٛ ايؿطم ايكسِٜ، م  –. بْٛػاضز 164 -163، 139
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ٚغذلٚناتٞ، ٚأضٜعاْيت، ٚبٛزٟ، َٚادٞ(، ٚناْت ايًػ١ إٝس١ٜ َؿذلن١ بٌ بطٕٛ ٖصا ا٫ؼاز 
از دػطاٗ ٚتاضىٞ ٚثكاٗ غاؾطاغتٝإ إٔ َٝسٜا ٖٞ اَتس ايكبًٞ، ٜٚػتؿاز ٖا شنطٙ أضؾاى

 .1ٚتٌٝ ٚإٝس غهٓٛا إٓطك١ شاتٗاگٚتّٝٛ، باعتباض إٔ اٍگٍ
انٛ ٚخاض إٝس قطاعّا ط٬ّٜٛ نس إَدلاطٛض١ٜ آؾٛض، ٚٚسٸس ايععِٝ  )سهِ بٌ  Daiku زٜٳ

ٔٸ ايكٛاٌْ ٚأقسض إطاغِٝ، ٚاؽص 675 – 727 ١ ـَسٜٓ م.ّ( إٝسٌٜ ؼت ضا١ٜ ًٖه١ ٚاسس٠، ٚغ
 ًًُُه١، ٚخاض ايكطاع نس ًٖه١ آؾٛض، يهٓ٘ ُأغط غ١ٓعاق١ُ ي صإ(ُٳٖٳ)آَـسإ/ اجاواأگب

م.ّ(  653 - 674)سهِ بٌ غٓيت  Phraortes ؾطاٚضتٝؼ، ٚاغتهٌُ ابٓ٘ م.ّ( 715)
ايػهٝح ايصٜٔ ناْٛا قس ؼايؿٛا َع  ، يهٔايكطاع نس آؾٛض، ٖٚادِ ايعاق١ُ اٯؾٛض١ٜ ْٹٝٓٳٛٳ٣

اـًـ، ؾبا٤ ٖذَٛ٘ بايؿؿٌ، ُٚقتٌ ٗ إعطن١، ٚاستٌ ايػهٝح َٝسٜا  اٯؾٛضٌٜ ٖاْٛٙ َٔ
  .2م.ّ( 625 - 653( غ١ٓ، بٌ غٓيت )28)

ٝٵدٴػٵطٴٚ) Cyaxares أخػاض ٞٵنَ بعس َكتٌ ؾطاٚضت قاز ابٓ٘ٚ ايكطاع  kai-Khosru َن
 نإ قا٥سّاٖٛ أععِ ًَٛى َٝسٜا، ٚٚم.ّ(،  584 – 633نس آؾٛض، ٚقس سهِ بٌ غٓيت )

، سطض َٝـسٜا َٔ ايػهٝح، ٚؾطض غٝططت٘ ع٢ً ب٬ز ؾاضؽ َٔ ساظَّاٚضدٌ زٚي١ ، ٓٸهّاق
ٔٸ ايكـٛاٌْ، ْٚٓعِ   ،سٜج١ـاؾٝـ ع٢ً أغؼ سدسٜس، ٚأغهٔ ايكبا٥ٌ ايطسٸاي١، ْٚٓعِ ؾ٪ِْٚٗ، ٚغ

 615،  ٖٚادِ ًٖه١ آؾٛض غ١ٓ )Nabopolassarط ق٫ٚپَع إًو ايبابًٞ ْبٛ ؼايؿّاٚعكس 
 م.ّ(.  612طٗا َع اؿًٝـ ايبابًٞ  غ١ٓ )م.ّ(، ٚأغك

، Astuages گياِتِغَأخًؿ٘ ع٢ً ايعطف ابٓ٘ م.ّ(  585غ١ٓ ) أخػاض ٞٵَنٚبعس ٚؾا٠ 
ٚبػبب نجط٠ ايجطا٤ اْػُؼ اجملتُع إٝسٟ ٗ ايذلف ٚايبصر، ٚظٗطت ايتٓاقهات ايساخ١ًٝ، 

بّا، ٚإثاض٠ ْك١ُ تابع٘ غرل ايطق١ٓٝ إٍ خػاض٠ ايتشايـ َع بابٌ غط گغتٝاٚأزٸت غٝاغات أ
اب١ٓ  َاْٵساْابٔ قُبٝع ا٭ٍٚ )أَ٘  ايجاْٞ فٛضٵُنًَو أضَٝٓٝا سلا٫ّ، ؾاْتٗع ًَو ؾاضؽ 

                                 
ى غاؾطاغـتٝإ: ايهـطز   . أضؾـا 80. ٖرلٚزٚت: تـاضٜذ ٖـرلٚزٚت، م   146، 143زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م  - 1

 .308. ز٬ٜبٛضت: ب٬ز َا بٌ ايٓٗطٜٔ، م 32ٚنطزغتإ، م 
. ٍٚ زٜٛضاْت: قك١ 308. ز٬ٜبٛضت: ب٬ز َا بٌ ايٓٗطٜٔ، م 146، 143، 28زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م  - 2

 ,Mehrdad Izady: The Kurds. 40 - 39. ط٘ باقط ٚآخطإ: تاضٜذ إٜطإ ايكسِٜ، م 2/400اؿهاض٠، 

p. 32 .. 
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سانِ أضَٝٓٝا، ٚغٝطط ع٢ً  ٜٳطٵٚاْٵتًَو بابٌ َٚع  ْابٴْٛٹٝس(، ايؿطق١، ٚؼايـ َع گغتٝاأ
 . 1ا٭ٌٔ ايؿاضغ١ٝ م.ّ(. َٚٓص شيو اؿٌ قاضت تابع١ ٱَدلاطٛض١ٜ 550ًٖه١ َٝسٜا غـ١ٓ )

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ٟ عدل ايتاضٜذ:ايهٛضزايتهٜٛٔ  

                                 
، 402، 2/400. ٍٚ زٜٛضاْـــت: قكـــ١ اؿهـــاض٠، 40طـــ٘ بـــاقط ٚآخـــطإ: تـــاضٜذ إٜـــطإ ايكـــسِٜ، م  - 1

410.Mehrdad Izady: The Kurds, p.33 . ٖـرلٚزٚت:  119. َطٚإ إسٚٸض: ا٭ضَٔ عدل ايتاضٜذ، م .
 .367، 350 م، تاضٜذ ايؿطم ا٭ز٢ْ ايكسِٜ. أْطٕٛ َٛضتهاضت: 259، 96تاضٜذ ٖرلٚزٚت، م 
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 خنلص مما غبل إىل ما يلي:

ظَاّْٝا ٗ غطبٞ آغٝا ّتس إٍ أنجط َٔ عؿط٠ آ٫ف غ١ٓ،  ايهٛضزٚدٛز أغ٬ف  .1
ٚٚدٛزِٖ اؾػطاٗ عطٜل أٜهّا، ِٖٚ مل ٜػتكبٛا ايب٬ز اييت أقاَٛا ؾٝٗا َٔ ؾعب آخط، ٖٚٞ 

ٜؿٓهٌ دبٌ آضاضات )ع٢ً ؽّٛ ايكٛقاظ( ضأغ٘ ٗ ايؿُاٍ، ٚدباٍ ظاغطٚؽ نًع٘ اؾٓٛبٞ َجًح 
ايؿطقٞ، ٚدباٍ طٛضٚؽ نًع٘ ايؿُايٞ ايػطبٞ، ٚتؿٓهٌ ايتدّٛ ايؿطق١ٝ يب٬ز َا بٌ ايٓٗطٜٔ 

 ٚتاَٝا( قاعست٘ ٗ اؾٓٛب ايػطبٞ، ٖٚٞ دػطاؾٝا دب١ًٝ ٗ ايػايب. پ)َٝعٚ
بٌ أقٛاّ  -عطقّٝا ٚثكاؾّٝا ٚغٝاغّٝا ٚادتُاعّٝا -سَازٟ ْتاز ا٫ْايهٛضزايتهٜٛٔ  .2

ظاغطٚؽ ايكسَا٤ ٚا٭قٛاّ اٯض١ٜ ايٛاؾس٠ خ٬ٍ اشلذطات ايهدل٣ اييت ؾٗسٖا ايعامل ايكسِٜ، ٚقس 
ٟ بإطاسٌ شاتٗا اييت َطت بٗا ؾعٛب ايعامل، ؾهإ ع٢ً ؾهٌ ْاعات ٗ ايهٛضزَط ايتهٜٛٔ 

ت قبا٥ٌ، ثِ تٛسٸست ايكبا٥ٌ ٚػاْػت ثكاؾّٝا ٚادتُاعّٝا ايعكٛض اؿذط١ٜ، ثِ قاضت اؾُاعا
ٚغٝاغّٝا ٚاقتكازّٜا، ٚاْتكًت إٍ َطس١ً تهٜٛٔ )قّٛ/ؾعب/أ١َ( عٴطف َٓص َا قبٌ ا٬ٕٝز 

 . 1باغِ )ُنطٵز(
م.ّ(، ٚإٍ َٜٛٓا ٖصا، ظًت نطزغتإ  550َٓص غكٛط ًٖه١ َٝسٜا غ١ٓ ) .3

بٌ ايػعا٠، بس٤ّا َٔ ايكطاع بٌ ا٭ٌٔ ٚايْٝٛإ، َأٖٛي١ بايػهإ، ٚٗ نطزغتإ زاض ايكطاع 
َٚطٚضّا بايكطاع بٌ ايباضثٌٝ ٚايػًٛقٌٝ، ٚبٌ ايباضثٌٝ ٚايطَٚإ، ثِ بٌ ايطَٚإ ٚا٭ضَٔ، ثِ 

 .2بٌ ايػاغاٌْٝ ٚايبٝعْطٌٝ، ثِ بٌ ايػاغاٌْٝ ٚايعطب إػًٌُ
ًُٕٛ إٍ نطزغتإ، ٚأظاسٛا سٛايٞ َٓتكـ ايكطٕ ايػابع ا٬ٕٝزٟ ٚقٌ ايعطب إػ .4

ايٓؿٛش ايؿاضغٞ ايػاغاْٞ، ٚسًٓٛا قًِٓٗ، ٚناْٛا أٜهّا طبك١ سان١ُ، ٜػتعٕٝٓٛ ٗ ايػايب ب٠٫ٛ 
يتػٝرل ا٭َٛض اٱزاض١ٜ، ٚنإ ايؿاؼٕٛ ا٭ٚا٥ٌ ٜػتكسَٕٛ بعض ايكبا٥ٌ ايعطب١ٝ،  ايهٛضزَٔ 

ايعطب١ٝ، ٚٚقًت ؾطٚع بعض ايكبا٥ٌ  يذلع٢ قطعاْٗا ٗ إٓاطل إؿتٛس١ ع٢ً ؽّٛ ؾب٘ اؾعٜط٠
 إٍ سلاٍ غطبٞ ب٬ز َا بٌ ايٓٗطٜٔ، َٚٔ نُٓٗا أدعا٤ َٔ نطزغتإ.

                                 
 ٜٴَٓعط تعطٜـ: ايعطم ٚايكّٛ ٚايؿعب ٚا٭١َ، ٗ إبشح ايجاْٞ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١. - 1
. أٓـس عـازٍ نُـاٍ:    1/216. ٚيٝاّ ٫لـط: َٛغـٛع١ تـاضٜذ ايعـامل،     2/422ٍٚ زٜٛضاْت: قك١ اؿهاض٠،  - 2

 . 151. عبس اؿهِٝ ايصْٸٕٛ: ايصانط٠ ا٭ٍٚ، م 105 – 104ايططٜل إٍ إسا٥ٔ، م 
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يػعٚ طا٥ؿ١ َٔ ايذلنُإ ايػٴع  ّ( 1037ٖـ/ 429)تعطٸنت نطزغتإ، ٗ غ١ٓ  .5
ٚمل ٜتُٓهٓٛا َٔ  ،غاسك١ٖع١ّ  ِٗٚأؿكت ب ٚسٸست قؿٛؾٗا، ايهٛضز١ٜيهٔ ايكبا٥ٌ )ُأُٚغٛظ(، 

طاض ٗ نطزغتإ. ثِ دا٤ زٚض ايذلنُإ ايػ٬دك١، ؾػعٚا غطبٞ آغٝا، َا ؾٝٗا نطزغتإ، ا٫غتك
تٛٓغًٛا ٗ سلايٞ نطزغتإ، ٚأخهعٛا ايسٚي١  (ّ 1055/ٖـ 447) ٚبعس إٔ زخًٛا بػساز غ١ٓ

ٚٵغتٹهٹ١ٝ(   478)ٖـ(، ثِ قهٛا عًٝٗا غ١ٓ  449يٓؿٛشِٖ غ١ٓ ) ايهٛضز١ٜإَطٵٚا١ْٝ )ايسټ
َٚع شيو مل ٜػتكطٚا ٗ نطزغتإ، ٚإِا اؽصٖٚا َعدلّا إٍ آغٝا ايكػط٣ )غطبٞ  ،ّ( 1086ٖـ/

 .1تطنٝا سايّٝا(
ٚخاق١ إٓاطل ايؿطق١ٝ  -تعطنت نطزغتإٖـ(  628 – 625)بٌ غٓيت  .6

اضٔظٵَٞ، ٚنإ ٖاضبّا أَاّ ايعسـ  -ايؿُاي١ٝ ـُٛاضٔظٵَٞ بكٝاز٠ ايػًطإ د٬ٍ ايسٜٔ خٛٴ يًػعٚ ا
، ٚتؿتٸت دٓٛزٙ. ثِ تعطٸض دٓٛبٞ نطزغتإ ايهٛضزُقتٌ ؾٝٗا ع٢ً ٜس أسس إػٛيٞ، يهٓ٘ 

ٖـ(، ٚاؽصٖا إػٍٛ َعدلّا ٚقاعس٠ اْط٬م مٛ عاق١ُ اـ٬ؾ١  655يًػعٚ إػٛيٞ سٛايٞ غ١ٓ )
، ٚمل ٜػتكطٚا ٗ ايهٛضزبػساز، َٔ ْاس١ٝ، ٚمٛ غٛضٜا َٔ ْاس١ٝ أخط٣، ٚٗ اؿايٌ قاَِٚٗ 

 . 2نطزغتإ
ٔٵبعس اي .7 بٌ  گػعٚ إػٛيٞ قاضت نطزغتإ عطن١ يًػعٚ ايتٻتٳطٟ بكٝاز٠ تٹُٝٴٛضيٹ
ٖـ(، ٚاؽصٖا ايتٻتٳط َعدلّا يًٗذّٛ ع٢ً ايعجُاٌْٝ ٗ آغٝا ايكػط٣، ٚمل  805 – 796)غٓيت 

ٜػتكطٚا ٗ نطزغتإ، نُا إٔ نطزغتإ ناْت غاس١ قتاٍ بٌ اؾٝٛف ايعجُا١ْٝ ٚايكٻَؿ١ٜٛ، َٓص 
ّ(، ٖٚٞ ايػ١ٓ اييت تكازلت ؾٝٗا ايسٚيتإ نطزغتإ  1639، إٍ غ١ٓ )ّ( 1506)سٛايٞ غ١ٓ 

 .3َٛدب )َعاٖس٠ تٓعِٝ اؿسٚز(
، ٜٚعين Kur-duأٚ  Kur- tuاغِ  ايهٛضزأطًل ايػَٛطٜٕٛ ع٢ً أغ٬ف  .8

-i QÛr-أٚ  QÛrtî ٚ ،KÛr-ti-iبايػَٛط١ٜ )اؾبًٞ، اؾبًٕٝٛ(، ٚزلٸاِٖ اٯؾٛضٜٕٛ ؾعب 

                                 
ابـٔ   .15 - 14م م، : تـاضٜذ زٚيـ١ آٍ غـًذٛ   ٞا٭قؿٗاْ. 25أٓس نُاٍ ايسٜٔ سًُٞ: ايػ٬دك١، م  -  1

 . 236. ايؿاضٔقٞ: تاضٜذ ايؿاضٔقٞ، م 104أبٞ اشلٝذا٤: تاضٜذ ابٔ أبٞ اشلٝذا٤، م 
 .500 – 12/481ايهاٌَ ٗ ايتاضٜذ، . ابٔ ا٭ثرل: 320، 290، 283 – 1/281اشلُصاْٞ: داَع ايتٛاضٜذ،  - 2
. عبٸـاؽ إزلاعٝـٌ   398، 128، 124، 76 – 73م  ،ابٔ عطبؿـاٙ: عذا٥ـب إكـسٚض ٗ ْٛا٥ـب تُٝـٛض      - 3

. 1/219. ًُٜاظ أٚظتْٛا: تاضٜذ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ، 47- 46اٱٜطا١ْٝ، م  -: تاضٜذ ايع٬قات ايعجُا١ْٝ قبٸاؽ
 .202، 196، 179َٓصض إٛقًٞ: عطب ٚأنطاز، م 
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diهتابات ايع١َٝ٬ٝ بكٝػ١ )ُنٛضٵتاف( ، ٚدا٤ ٗ ايKurtash ِٚزلاِٖ اٯضإَٝٛ باغ .
 -ناضٵزٴٚخٞ -ناضٵزاى(. ٚزلٸاِٖ ايْٝٛإ ٚايطَٚإ )ناضٵزٴٚغٴٟٛ -ناضٵزإ -ناضٵزانا -)ناضٵزٚ
ناٟ(. ٚازلِٗ بايؿاضغ١ٝ: )ُنطٵز -ُنطٵزٴٚنٞ -ناضٵزٴٚى ُنٛضٵتًَط(  -ُنطٵزٖا(. ٚبايذلن١ٝ )ُنٛضٵت -ناضٵزٚٴ

KÜrt. KÜrtler ٌ٥ ذ -. ٚعٓس ا٭ضَٔ )ُنٛضزٚٴ ذ -ُنٛضدٝٹ ُنٛضٵخٞ(. ٚعٓس ايػټطٜإ  -ُنٛضتٝٹ
 .1)ُقٛضٵزٳْاٜ٘( َٚؿطزٖا )ُقٛضٵزاٜ٘(

ْٚعٗا  Kordٗ قٝػ١ )ُنطٵز(  ايهٛضزتٛسٸست ايكٝؼ إتعسز٠ ٫غِ أغ٬ف  .9
م.ّ  250، ٚؾاعت ٖصٙ ايكٝػ١ ٗ ايٓكـ ا٭خرل َٔ ايعٗس ايباضثٞ )Kordan)ُنطٵزإ( 

 651 – 226ّ(، ٚاْتكًت ايكٝػ١ ا٭خرل٠ )ُنطٵز، ُنطٵزإ( إٍ ايعٗس ايػاغاْٞ ) 226 -تكطٜبّا
ٌٸ ايعطب إػًُٕٛ قٌ ايػاغاٌْٝ ٗ سهِ ب٬ز  اْتكًت قٝػ١ )ُنطز( إٍ  ايهٛضزّ(، ٕٚا س

ِنطاز( ع٢ً ايعٗس ايعطبٞ اٱغ٬َٞ، ٚنصيو قٝػ١ )ُنطٵزإ( بعس إٔ عٴطٸبت إٍ قٝػ١ اؾُع )َأ
ناْٛا قس ظٴسعسٛا عٔ َطنع سطن١ اؿهاض٠ ٗ غطبٞ آغٝا إٍ  ايهٛضزٚظٕ )َأعٵطاب(، باعتباض إٔ 

ٛٸيٛا، بتأثرل غٝاغات اٱقكا٤ ايؿاضغ١ٝ إٍ بسا٠ ٚضٜؿٌٝ  .2ٖاَؿٗا، ٚؼ
 
 
 
 
 
 
 

                                 
(. زٜـانْٛٛف:  3، ٖـاَـ ) 45ضز ٗ إطادـع ايتايٝـ١: باغـًٝٞ ْٝهٝـتٌ: ايهـطز، م      بعض ٖصٙ ا٭زلا٤ ٚ - 1

 .2/58، 229 -1/227. ْاٍ ضؾٝس أٓس: ظٗٛض ايهٛضز ٗ ايتاضٜذ، 311 – 305، 83َٝسٜا، م 
 .2/39ايطدلٟ: تاضٜذ ايطدلٟ،  - 2
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 الكىردأوثروپىلىجيا 
 
 

 أغؼ الشدصية: -مسخل 
أؾب٘ ظبٌ اؾًٝس، ٜعٗط ضبع٘  -أّ ؾدك١ٝ ؾعبغٛا٤ أناْت ؾدك١ٝ ؾطز  -ايؿدك١ٝ

ـٓكٓا   -ٗ إبشح ايجاْٞ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ -يًعٝإ، ٚىتؿٞ ث٬ث١ أضباع٘ ٗ أعُام احملٝط، ٚقس 
" ايػُات ايعا١َ اييت ٜٴعطف بٗا ؾعبٷ َا، َٔ سٝح تعطٜـ )ؾدك١ٝ ايؿعب( بأْٗا 

". ٚمث١ ط ايػًٛى ٗ إٛاقـ إدتًؿ١ ايكؿات اؾػس١ٜ، ٚإعاز، ٚايص١ٖٝٓ، ٚايجكاؾ١، ٚأِا
ٛٸَات( يؿدكٝات ايؿعٛب، ٖٞ:  أضبع١ أغؼ )َك

: ٜتُجٸٌ ٗ قٛضٜٔ: ا٭ٍٚ ٖٛ اـكا٥ل Anthropology ٚيٛدٞپا٭غاؽ ا٭ْجطٚ – 1
)عًِ أدٓاؽ ايبؿط(. ٚايجاْٞ ٖٛ إعطٝات  Ethnologyايػ٬ي١ٝ ايسا٥ط٠ ٗ ؾًو اٱثٓٛيٛدٝا 

 )عًِ ٚقـ ايؿعٛب(. Ethnographyٛغطاؾٝا ايسا٥ط٠ ٗ ؾًو اٱثٓ
ٜتُجٸٌ ٗ خكا٥ل دػطاؾٝا ايتهٜٛٔ  :Ecology)ا٭غاؽ ايب٦ٝٞ )اٱٜهٛيٛدٞ  – 2

اييت ْؿأت اؾُاع١ )قّٛ/ ؾعب/ أ١َ( ٗ أسهاْٗا، َٓص بساٜات ؾذط ٚدٛزٖا، ٚتأثرل تًو 
ٗ ٚايٓؿػاْٞ اؾػطاؾٝا ٗ بٓا٤ ايؿدك١ٝ ع٢ً ايكعٝس ايبٝٛيٛدٞ ٚاٱثٓٛغطاٗ ٚإعط

 ٚا٫دتُاعٞ.
: ٜتُجٸٌ ٗ إٓع١َٛ إعطؾ١ٝ ٚايٓؿػا١ْٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ إتها١ًَ، اييت ا٭غاؽ ايجكاٗ – 3

ٚانبت اؾُاع١ )قّٛ/ ؾعب/ أ١َ( ٗ عٗٛز ايتهٜٛٔ ا٭ٍٚ، ٖٚٞ تؿٌُ: إٝجٛيٛدٝا، ٚايسٜٔ، 
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جٌ ايعًٝا، َٚا ٜتؿطع عٔ ٚايط١ٜ٩ ايٛدٛز١ٜ، َٚػتٜٛات ايٛعٞ، ٚخكا٥ل إعاز، َٚٓع١َٛ إُ
 ٖصٙ إٓع١َٛ َٔ إباز٨ ٚايكِٝ، َٚا ٜذلتٸب عًٝٗا َٔ إٛاقـ ٚايػًٛنٝات.

ٜتُجٸٌ ٗ ايتشسٸٜات اييت ٚادٗتٗا اؾُاع١ )قّٛ/  ا٭غاؽ ايهؿاسٞ )ايكطاعٞ(: – 4
ؾعب/ أ١َ( خ٬ٍ قرلٚضتٗا عدل ايتاضٜذ؛ نإٓػٸكات، ٚايعٛا٥ل، ٚايكعٛبات، ٚايتٗسٜسات، 

 ٚا٭خطاض، ٚايكٗط، إخل.
 َٚٔ إِٗ دسّا أخص أَطٜٔ ٗ ا٫عتباض عٓس ايتعاٌَ َع ٖصٙ ا٭غؼ:

أ٫ ْتعاٌَ َع نٌ أغاؽ َععٍ عٔ ا٭غؼ ا٭خط٣؛ إش يٝؼ مث١ ؾدك١ٝ  أٚشلُا: -
ٌٕٸ َٔ ػًٓٝاتٗا ْػب١ َعٝٸ١ٓ َٔ نٌ أغاؽ َٔ  تتؿٓهٌ َٔ أغاؽ ٚاسس، ٚإِا ٜهٕٛ ٗ نٌ ػ

 نط. ا٭غؼ ايػابك١ ايص
أ٫ ْتعاٌَ َع نٌ أغاؽ ع٢ً أْ٘ ٗ ساي١ غهٕٛ ْٚٛز، ٚإِا َٔ  ٚثاُْٝٗا: -

ٛٸٍ تكاعسّٜا )مٛ ا٭ؾهٌ(، أٚ  ٛٸٍ، ٚقس ٜهٕٛ ايتش َٓعٛض أْ٘ نإ ع٢ً ايسٚاّ ٗ ساي١ ؼ
 اضتهاغّٝا )مٛ ا٭غٛأ(.

 ؟ ٚيٛدٞ پا٭ْجطَٚٔ إٓعٛض  ايهٛضز١ٜٚاٯٕ َاشا عٔ  ايؿدك١ٝ 
ٖصا ايتػا٩ٍ، أض٣ َٔ ايهطٚضٟ تصنرل ْؿػٞ بايهٛابط اييت قطضت قبٌ اٱداب١ عٔ 

ٟ ايهٛضزايتعاَٗا ٗ ٖصٙ ايسضاغ١، َٚٓٗا إؾػاح اجملاٍ يٰخطٜٔ؛ نٞ ٜكٛيٛا نًُتِٗ ٗ ايؿإٔ 
خاق١، ؾطٜط١ إٔ تهٕٛ أقٛاشلِ ع١ًُٝ َٚٛنٛع١ٝ. ٚمٔ اٯٕ  ايهٛضز١ٜعا١َ، ٚٗ ايؿدك١ٝ 

ٚيٛدٞ. پ، ٫ٚ غٝٸُا أْين يػت َتدككّا ٗ اؿكٌ ا٭ْجطٚٗ أَؼٸ اؿاد١ إٍ تًو ا٭قٛاٍ
 ؾُاشا قاٍ ايساضغٕٛ اٯخطٕٚ؟
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 أقوال نّتاب أوضبيني:
 ٍايطسٸاي١ اٱْهًٝعٟ نًٛزٜٛؽ ضٜر، ٗ ايطبع ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايتاغع عؿط،  قا
ىتًؿٕٛ عٔ طبك١ احملاضبٌ ٗ غُٝا٤ ٚدِٖٛٗ ٚٗ  الگىرانإٕ : "1 الگىران ايهٛضز ٜكـ

شلذتِٗ، ؾًٛدِٖٛٗ ٬ََحٴ أنجط ْع١َٛ ٚخطْٛط أنجط اْتعاَّا، ست٢ يٝٴدٝٻٌ إٍ ايٓاظط َٔ 
 . 2"داْب ٚدِٖٛٗ أِْٗ َٔ ايْٝٛإ

  قاٍ ٖٓطٟ ؾًٝسHenry Field   (1883 - 1819) زضاغ١ أدطاٖا ع٢ً ٗ
)َٔ ايهتؿٌ إٍ اؿٛض( َٔ  ٚدٹصٵعٟ٘ بؿهٌ عاّ شٚ طٍٛ َتٛغط، ايهٛضز( نطزّٜا: 324)

 40ايٓٛع ايطٌٜٛ، ٚغٝكاْ٘ قكرل٠ إٍ سسٸ َا، ٚدبٝٓ٘ عطٜض، ٚضأغ٘ عطٜض، ْٚػب١ سٛايٞ )
ايٛد٘ عٓسِٖ ٜذلاٚح َا بٌ َتٛغط ايطٍٛ ٚايطٌٜٛ، ٚمث١ ْػب١ ٖاث١ً شات ٚد٘  ايهٛضز%( َٔ 

 . 3عطٜض َٚتٛغط ايعطض، ٚأْؿ٘ قسٻب غايبّا، ٚؾعطٙ نجٝـ غايبّا
 ْٚػت ؾاْذل ٚيٛدٞ ايؿطْػٞ إضپأٚضز ا٭ْجطErnest Chantre  ٘نتاب ٗ ،

( اَطأ٠ 62( ضد٬ّ نطزّٜا، ٚ)332(، ْتا٥ر زضاغ١ أدطٜت ع٢ً ) 1879( إٓؿٛض عاّ )ايهٛضز)
نطز١ٜ، ؾصنط إٔ إعٗط ايعاّ يًهطزٟ ٜٛسٞ بايكػ٠ٛ )اشلُذ١ٝ(؛ ٚطابع ؾدكٝتِٗ قاؽ 

اٍ بؿهٌ عاّ زلط ا٭يٛإ، )قًب(، ٚعِْٝٛٗ قػرل٠ ْاض١ٜ ايدلٜل، ٚغا٥ط٠ ٗ احملادط، ٚايطد
ٚطٛاٍ ايكا١َ، ٚماف، ٚشٚٚ ق٠ٛ غرل َعٗٛز٠، إِْٗ ّؿٕٛ غطٛات ثابت١، ٜٚطؾعٕٛ ض٩ٚغِٗ 

 . 4عايّٝا بؿداض
% ( َٔ عٕٝٛ تًو ايعٝٸ١ٓ ناْت غٛزا٤، ٚنإ  66ٚشنط إضْػت ؾاْذل أٜهّا إٔ ْػب١ )

( 10غٛز، ٚؾعط )( ؾدكّا بٌ ايبين ٚا٭118( أؾدام بين ايًٕٛ، ٚؾعط )204ؾعط )
%( َٓٗا قسٸب،  50%( َٔ أْٛف ايطداٍ َػتكِٝ، ْٚػب١ ) 37أؾدام أؾكط ايًٕٛ، ْٚػب١ )

                                 
ٓٵؿاٙ  الگىرانشنط ْٝهٝتٌ إٔ  - 1 ببػساز ست٢ ْٗط غٳرلٚإ )زٜـاٍ(  ِٖ غهإ سلايٞ ايططٜل ايصٟ ٜطبط َنطٵَٳ

ٛٵضاَإ.  سلا٫ّ، َٚٔ ٖٓاى إٍ ٖٳ
 .204باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 2
 . 246، 1/243ْاٍ ضؾٝس أٓس: ظٗٛض ايهٛضز ٗ ايتاضٜذ،  - 3
4 -  Susan Meiselas: Kurditan In the Shadow of History, P 8  
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%( َٔ أْٛف ايٓػا٤ َػتكِٝ. أَا ايٛد٘ ؾهٝٸل،  66%( َٓٗا َكعٸط، ْٚػب١ ) 18ْٚػب١ )
 .1ٚايصقٔ قٟٛ، ٚايكسض عاٍ

  ٟدٓٛبٞ نطزغتإ ٗ أٚا٥ٌ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٚنإ قس عاف ٗ  غٴٕٛقاٍ اٱْهًٝع
ٟ ٗ تهٜٛٓ٘ اؾػسٟ ؾ٬ ؾو ٗ أْٓا لس أْؿػٓا أَاّ ايهٛضزإشا ْعطْا إٍ ؾذل٠ يٝػت ق١ًًٝ: "
ايؿُايٌٝ ضداٍ ماف طٛاٍ ايكا١َ، ٚقًُا ػس ايبسٜٔ إؿطط ايبسا١ْ  ايهٛضزِٛشز َتهاٌَ. إٕ 

ِٗ قػرل٠، ٚٚدِٖٛٗ ، أْٛؾِٗ ط١ًٜٛ، إ٫ أْٗا َعكٛؾ١ ق٬ًّٝ ٗ ايػايب، أؾٛاٖايهٛضزبٌ 
بٝه١ٜٛ ايؿهٌ َٚػتط١ًٝ، ... ٜٚػًب ؾِٝٗ ايًٕٛ ا٭ؾكط، ٚإشا ٚنعٓا طؿ٬ّ نطزّٜا َٔ ٖصا 
ايٓٛع بٌ فُٛع١ َٔ ا٭طؿاٍ اٱْهًٝع، مل ّهٓٓا ايتُٝٝع بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ؛ ٭ٕ ي٘ بؿط٠ بٝها٤ 

 . 2"َجًِٗ
 " :ٕؿ١ٝ أنجط ثك٬ّ، أَا ٗ اؾٓٛب ؾتهٕٛ ايكٛض٠ أنجط تٛغعّا، ٚاقاٍ غٕٛ أٜهّا
نإ تػع١ َِٓٗ أقٌ َٔ غت١ أقساّ  -اخترلٚا عؿٛا٥ّٝا -( ضد٬ّ َٔ ايعؿا٥ط اؾٓٛب40١ٝٚبٌ )

ط٫ّٛ، ضغِ إٔ َعسٍ ايطٍٛ نإ بٌ بعض ايعؿا٥ط ٔػ١ أقساّ ٚغت١ إْؿات. خطٛاتِٗ ٚاغع١ 
ُٸًِٗ إؿامٻ ٗ ايعٌُ نبرل، ٚاؾبًٕٝٛ َِٓٗ شٚٚ َقٛا   .3"ّ َػتكِٝٚيهٓٗا بط١٦ٝ، ٚؼ

 ٕٛيكس ضأٜت بِٝٓٗ ايعسٜس َٔ ايطداٍ ايصٜٔ وًُٕٛ : "ايهٛضزأٜهّا ٜكـ  قاٍ غ
، ٚايؿاضب طٌٜٛ غابٌ، ٚايبٳؿٳط٠ قاؾ١ٝ. نٌ شيو ٜكسٸّ  ٚدّٖٛا غاَه١، ايؿعط ضا٥ل َٚػذلغٌٳ

غهػٕٛ ٚا٭نطاز ٜطدعٕٛ إٍ  -ع٢ً إٔ ا٭لًٛ -إشا أَهٔ اعتباض ايٛد٘ َعٝاضّا -سذ١ َكٓع١
 .4"ٚاسس أقٌ
  قايت ايباسج١ اٱْهًٝع١ٜ يٝسٟ زضٚضLady Drower ٕايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ ايكط ٗ ،

َجٌ ٚدٛٙ  -ٚنإ ٚدٗ٘ايعؿطٜٔ، َتشسث١ عٔ كتاض بٳعٵؿٝكا أٚ باعٳصض٣، ٗ إٓاطل ا٭ٜعز١ٜ: "
 تكطٜبّا... نإ ڤینبرلّا إٍ سسٸ َا، َٔ ايٓٛع ايػهٓسٜٓا -ايهجرلٜٔ ايصٜٔ ضأٜٓاِٖ ٗ ايكط١ٜ

 .5"َٔ بٌ أطؿاٍ ايكط١ٜ ايبعض ؾكطٷ ٚشٚٚ عٕٝٛ ظضقا٤ َجٌ ايػانػٌْٛٝ

                                 
1 -  usan Meiselas: Kurditan In the Shadow of History, P 8 
 .65باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 2
 إطدع ايػابل ْؿػ٘. - 3
 إطدع ايػابل ْؿػ٘.  - 4
 .41يٝسٟ زضٚض: طاٚٚؽ ًَو ايٝعٜس١ٜ، م   - 5
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  إُهٔ َعطؾ١ : "ايهٛضز١ٜٜكـ ايؿدك١ٝ  أبىڤيانقاٍ ايهاتب ا٭ضَين َٔ
ٟ َٔ ايٓعط٠ ا٭ٍٚ بطدٛيت٘ ٚقٹٝاؾت٘ إَٗٝب١ إعبٸط٠، اييت تؿرل ٗ ايٛقت ْؿػ٘ إٍ ايهٛضز

ٟ ٜتٸكـ بعٕٝٛ نبرل٠ بطٸاق١ )ْاض١ٜ(، ٚسٛادب ايهٛضز٘ اشلع٤ َٔ اـٛف، باٱناؾ١ إٍ إٔ ٚد
نجٝؿ١، ٚدبٌ عاٍ، ٚأْـ طٌٜٛ َعكٛف، ٚخطٛات َت١ٓٝ، أٚ بعباض٠ أخط٣: قؿات ا٭بطاٍ 

 . 1"ايكسَا٤
  َٞٝٓٛضغهٞ  ڤالديميرشنط ايباسح ايطٚغVladimir Minorsky  ٕأ

تُاز ع٢ً ايكؿات بكٛض٠ عا١َ كتًؿ١؛ إٍ زضد١ أْ٘ ٜكعب ا٫ع ايهٛضز١ٜايؿدك١ٝ 
ٚٸض ا٭ضَين، ٚايػاَٞ  ايهٛضزٚيٛد١ٝ، َٚٔ إُهٔ ايعجٛض عٓس پا٭ْجطٚ ع٢ً ايٛد٘ إس

 .2ايعطبٞ، ٚايٓٻػٵطٛضٟ إػٝشٞ ع٢ً ا٭نجط
  ٌقاٍ باغٌٝ ْٹٝهٝتBasil Nikitin" : ٌايهٛضزٜٴذطٟ بعض ايباسجٌ ُٝٝعّا ب 

ٛٸضٚا َٔ  ايهٛضزٗا. إٕ ايصٜٔ ٜػهٕٓٛ ؾطقٞ نطزغتإ، ٚايصٜٔ ٜكطٕٓٛ غطبٝ ايؿطقٌٝ ايصٜٔ قٴ
)ايط٩ٚؽ   brachycephalicٜتُٝٸعٕٚ بػٴُط٠ بٳؿٳطتِٗ، ٚؾهٌٴ ْذُتِٗ َٔ ْٛع  غتٛيعقبٌ 

ايػطبٌٝ ايصٜٔ زضغِٗ  ايهٛضزايعطٜه١(، ٜٚؿبٕٗٛ ٗ شيو ايُؿطؽ ايصٜٔ هاٚضِْٚٗ، ٖٚصا غ٬ف 
ٚيٛد١ٝ، ٗ َٓاطل پْجطٚ، َٔ ٚد١ٗ ايٓعط ا٭Von Luschanيٛؾإ  ڤىنبعٓا١ٜ 

ز زاؽ ٚٗ ظْٔٵذرليٞ، ٚقس تبٸٌ إٔ بِٝٓٗ ْػب١ نبرل٠ ؾكط ايًٕٛ چٜٔ )قطب َقطٳٙ ُقٛژنَٛا ُٵطٚٴ ( ٗ ْٳ
)ايط٩ٚؽ ايط١ًٜٛ(، ٚتٛقٸٌ يٛؾإ  dolichocephalicٚايؿعط، ٚؾهٌٴ ْذُتِٗ َٔ ْٛع 

تِٗ ٗ ا٭قٌ ؾعب أؾكط ايًٕٛ، أظضم ايعٕٝٛ، ْٚٛعٴ ْذُ ايهٛضزإٍ إٔ 
dolichocephalic ٜٚٴؿػِّط نٕٛٳ بعهِٗ زلطٴ ايبٳؿط٠، َع إٔ ْٛع ْذُتِٗ َٔ قٓـ ،
dolichocephalic3"، بتعاٚدِٗ َع ايذلى ٚا٭ضَٔ ٚايؿطؽ.  

  قاٍ زاْا آزَع سلٝستDana Adams Schmidt ٕخ٬ٍ دٛيت٘ ٗ َٓطك١ باضٵظا ،
عذلتين ايسٖؿ١ سا٫ّ ٕٓا ضأٜت ٚٗ ايجا١َٓ قباسّا بًػٓا قط١ٜ )بابإ(، ٚا(: "1962عاّ )

ا٭طؿاٍٳ ايؿكط، ٚايطداٍٳ شٟٚ ايعٕٝٛ ايعضم ٗ ايططم، ٖ٪٤٫ ٫ بس إٔ ٜهْٛٛا ِٛشدّا باضٵظاّْٝا 

                                 
 . 36 – 35َٝٓٛضغهٞ: ا٭نطاز، م  - 1
 . 35إطدع ايػابل، م   - 2
 .64 – 63باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 3
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ٚٸدٛا نجرلّا ست٢ نإ َِٓٗ ٖصا اؾٓؼ  َتُٝٸعّا، مافٷ ٚشٚٚ ٚغا١َ؛ ٫ بس أِْٗ اَتعدٛا ٚتع
 . 1"إُتاظ
  دْٛاثإ ضاْسٍ شنطRandl  Jonathanْا٭زلط ٚايككرل ايهٛضز٘ ٫ ّهٔ ُٝٝع أ ٟ

 ايهٛضزايكا١َ عٔ أبٓا٤ أٚضبا اؾٓٛب١ٝ، أٚ عٔ ايعطب أٚ ايؿطؽ، يهٔ تٛدس أعساز نبرل٠ َٔ 
ايؿكط ٚايطًٜٛٞ ايكا١َ، َٚٔ شٟٚ ايعٕٝٛ ايعضم، ٜٚعٝؿٕٛ ٗ ؾطٜط نٝٸل ّتس َٔ عرل٠ 

ايعطام، ٚق٫ّٛ إٍ اؿسٚز ايػٛض١ٜ، أٚضَٝ٘ ٗ سلاٍ غطبٞ إٜطإ، ّٚط عدل َععِ َٓاطل سلاٍ 
إٔ بإَهإ ، أغتاش ايتاضٜذ ٗ داَع١ نٛيَٛبٝا، "ًٜٚٝاّ ٜٚػترلَإ ٚقبٌ ْكـ قطٕ أنس

ا٭نطاز ازٸعا٤ أِْٗ ساؾعٛا ع٢ً ْكا٤ عطقِٗ، ٚساؾعٛا ع٢ً ايػُات ايط٥ٝػ١ٝ يجكاؾتِٗ، ٕس٠ 
ٟٸ ؾعب ٜعٝـ ٗ أٚضبا ايّٝٛ  . 2" ظ١َٝٓ أطٍٛ ٖا ؾعً٘ أ

 ٍـٓل َطاغٌ ؾبه١ (: "1991عاّ ) ايهٛضزدْٛاثإ ضاْسٍ أٜهّا خ٬ٍ ٖذط٠  قا
غٞ. بٞ. إؽ ا٭َطٜه١ٝ أ٫ٕ بٝتعٟ أغباب قٝاَ٘ بتػط١ٝ أخباض ا٭نطاز ٗ اؾباٍ ع٢ً اشلٛا٤ 

( َّٜٛا، قا٬ّ٥: ا٭طؿاٍ ًْٕٝٛ، ٚايطداٍ ؾطغٕٛ ٚشٚٚ إبا٤، ٚايٓػا٤ 21َباؾط٠، ٚع٢ً َس٣ )
بات، ٚقس زٖـ ايعامل اـاضدٞ عٓسَا تبٝٸٔ ي٘ إٔ بعض ا٭نطاز أؾكط ٚشٚ ٬ْٝت ٚغرل قذٻ

 . 3"عٕٝٛ ظضقا٤
 

 أقوال نّتاب عطب:

ٓٵصٹض إُٛقٹًٓٞ )غٛضٟ( َٔ ايباسجٌ ايعطب ايصٜٔ نتبٛا ٗ ايؿإٔ  ٟ ع٢ً مٛ ايهٛضزايػٝس َٴ
اضٜذ، َٔ سٝح ايت ايهٛضزَتهاٌَ، إش ْع ٗ نتاب٘ )عطب ٚأنطاز( َععِ َا ٜتعًل ب

: ايهٛضزٚاؾػطاؾٝا، ٚايؿدك١ٝ، ٚاجملتُع، ٚايعكٝس٠، ٚا٭زب، ٖٚا ٖٛ شا ٜكٍٛ ٗ ٚقـ 
ٞٸ ايطًع١، ٖؿٛم ايَكٛاّ، قشٝح اؾػِ، ؼسٸخ ايهٛضز" عٔ ا٭نطاز، ؾكاٍ:  نًٛزٜٛؽ ضٜرٟ بٳٗ

إٕ ا٭نطاز بٛد٘ عاّ أقٜٛا٤ أقشٸا٤، مل أؾاٖس َطًكّا أْاغّا شٟٚ أدػاّ ق١ٜٛ قشٝش١ َٔ 
 ايدلٜطاْٞ َػذل ٖباضزٓػٌ، ايٓػا٤ ٚايطداٍ، نُا ؾاٖست ٗ نطزغتإ. ٚؼسٸخ عِٓٗ اؾ

                                 
 .264سلٝست: ضس١ً إٍ ضداٍ ؾذعإ، م زاْا آزَع  - 1
 .34دْٛاثإ ضاْسٍ: أ١َ ٗ ؾكام، م  - 2
 .85إطدع ايػابل، م  - 3
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(: ٕٚا زْٛا َٓا ؾاٖست ؾِٝٗ غٹشٳّٓا 1914ايذلن١ٝ عاّ ) -عهٛ ؾ١ٓ ؽطٝط اؿسٚز ايطٚغ١ٝ
 . 1"ٚقاَات تسٍ ع٢ً ْكا٠ٚ زّ أقشابٗا ٚسٴػٔ بٓٝتِٗ

ٌ إٍ ا٫َت٤٬، يهِٓٗ َٛقٛؾٕٛ إْا٫ّ "قػِٷ َٔ ا٭نطاز ّٝٚقاٍ َٓصض إٛقًٞ أٜهّا: 
باؾػِ إعتسٍ ٚايبٳؿٳط٠ ايبٝها٤ ٚاؿٓط١ٝ، تبعّا ٕٓاطل تٛادسِٖ. ايؿعط خٳطٵْٴٛبٞ ايًٕٛ ع٢ً 
ايػايب، يهٔ ٜٛدس َٔ ٖٛ أؾكط ايؿعط ق٬ًّٝ، ايعٕٝٛ عػ١ًٝ أٚ ظضقا٤، أنطاز ايؿُاٍ عِْٝٛٗ 

ؾٝذعً٘ نجٝؿّا، ٭ٕ ايعٓا١ٜ ب٘ ز٫ي١ ايطدٛي١  ٟ قاغٞ ايَكػٳُات، ٜٚطًل ؾاضب٘ايهٛضزظضقا٤. 
 . 2"ٚايؿطٚغ١ٝ

ٚيٛد١ٝ پا٭ٚقاف اٱثٓٛغطاؾ١ٝ ٚقؿاتِٗ ايطبٝع١ٝ ا٭ْجطٚٚأناف َٓصض إٛقًٞ قا٬ّ٥: "
بٌ ػعًِٗ َٔ امساضات  -سػب ايتعطٜـ ايه٬غٝهٞ ايساضز -تبعسِٖ عٔ إٔ ٜهْٛٛا غاٌَٝ 

َح ايعا١َ يٮنطاز يٝػت ٚاسس٠ بايسق١، بٌ إٕ ٖٓاى ُاٜعّا آض١ٜ ... َٚٔ إِٗ إٔ ْصنط إٔ ا٬ٕ
ْؿأ عٔ ا٫خت٬ط ٚا٫َتعاز بػهإ َٓطك١ سٛض ايبشط ا٭بٝض إتٛغط، ٚٗ ٖصا ٜكٍٛ ايعامل 

ايؿُايٌٝ ٗ تطنٝا، ٚٗ سلاٍ غطبٞ إٜطإ، تهؿـ عٔ  ايهٛضز: إٕ أٚقاف نْٛٝو ايطٚغٞ
اؾٓٛبٞ ؾُٝتاظٕٚ ببؿط٠ زان١ٓ، ٚؾعط زانٔ، ٚبأغًب١ٝ  ٖٝٸعات آض١ٜ ٚانش١. أَا أنطاز نطزغتإ

 . 3"غاسك١ َٔ ايعٕٝٛ ايب١ٝٓ، ٚبكا١َ َتٛغط١ ايطٍٛ، ٚضأؽ أقطب إٍ ا٫غتساض٠
 أقٛاٍ نتٸاب نطز:

ٗٵطزاز إٜعازٟ ايهٛضزْٚتٓاٍٚ أخرلّا بعض َا شنطٙ ايباسح    Mehdad Izadyٟ ايسنتٛض َٹ
، ٚقانط ٗ قػِ ايهٛضز١ٜٗ سكٌ ايسضاغات  ، ٖٚٛ َتدكلايهٛضزٚيٛدٝا پبؿإٔ أْجطٚ

، ٚنتابات٘ ع١ًُٝ ضق١ٓٝ دازٸ٠، Harvardاضز ڤسهاضات ٚيػات ايؿطم ا٭ز٢ْ ظاَع١ ٖاض
َا   Handbook The Kurds: A Concise: زيٌٝ َٛدع( ايهٛضزٚقس دا٤ ٗ نتاب٘ )

:ًٜٞ 
 ايهٛضزٔ ُٝٝع ٚسسٖا ٫ ّهphysical characteristics َٔ سٝح اـكا٥ل ايطبٝع١ٝ 

، ٚا٫خت٬ؾاتٴ إٛدٛز٠ بِٝٓٗ ٗ ٖصا ايهٛضزَٔ درلاِْٗ، ٫ٚ ٜٛدس مث١ ػاْؼ ٗ ا٭ؾهاٍ بٌ 
إٝسإ َٛدٛز٠ْ بٌ اٱثٓٝات اجملاٚض٠ شلِ أٜهّا، ٚبايطغِ َٔ أِْٗ ٜؿبٕٗٛ ؾعٛب دٓٛبٞ أٚضبا، 

                                 
 . 133َٓصض إٛقًٞ: عطب ٚأنطاز، م  - 1
 إطدع ايػابل ْؿػ٘. - 2
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 إٔ ٗ ، إphysiology٫ٚؾعٛب ؾطقٞ إتٛغط، ٗ ايًٕٛ ٚخكا٥ل عًِ ا٭عها٤ 
ؾدكٝتِٗ خكٝكتٌ َت٬ظَتٌ َٚػتُطتٌ، ُٖا: زلط٠ ايعٓكط ايكٛقاظٟ ا٭قًٞ. ٚؾكط٠ 

ٓټٛضٵزٟ )ايؿُايٞ(   .1ايعٓكط اَ٭ِييب، ٚأسٝاّْا ايعٓكط اي
إٕ ٖصا ايُٓط ا٭خرل )ا٭ييب/ايٓٛضزٟ( ٜٴؿاٖس نجرلّا ٗ َٓاطل ظاخٛ ُٚأٚضَٝ٘ ٚؾٴٓٛ 

Shunuٓٵؿاٙ ٖٚٳُٳ صإ، نُا أْ٘ ٜٴؿاٖٳس ٗ أقك٢ سلاٍ غطبٞ نطزغتإ ٗ ، ٚٗ َٓاطل َنطٵَٳ
ٌٸ َؿاٖست٘ ٗ ؾطم ٚغطب نطزغتإ، ّٚتعز ايُٓطإ )ا٭زلط ٚا٭ؾكط(  دباٍ ايبشط ا٭غٛز، ٚتك

( نطزّٜا، ناْٛا 598ٗ ٚغط ٚغطب نطزغتإ. إٕ ايًٕٛ ايؿكط ؾٓهٌ ثًح عٝٸ١ٓ َ٪يؿ١ َٔ )
ّ(،  1952ٗ ايعطام عاّ ) Henry Fieldًس ٚيٛد١ٝ، أدطاٖا ٖٓطٟ ؾٝپَٛنٛع زضاغ١ أْجطٚ

 .2ٚنجاؾ١ ٖصا ايُٓط ظاٖط٠ ٗ ظاخٛ، ٚتبسأ بايتٓاقل نًُا اػٗٓا دٓٛبّا مٛ نطنٛى ٚغًُٝا١ْٝ
ٗٵطزاز قا٬ّ٥: ٜذلاٚح طٍٛ غهإ إسٕ ٚايكط٣، بكٛض٠ عا١َ، بٌ ) ( 5.7 – 5.3ٚأناف َٹ

، 3( أقسا6ّ – 5.7صٜٔ ٜذلاٚح طٛشلِ بٌ )أقساّ، ِٖٚ أقكط َٔ غهإ اؾباٍ ايطسٸٌ )ايبسٚ( اي
َععِ ٖصٙ ايؿطٚم ٗ ايطٍٛ ّهٔ إٔ ٜٴعع٣ إٍ ايؿطٚم بٌ َٓاطل ٖاتٌ اجملُٛعتٌ َٔ  ٚإٕ

سٝح تٛاؾط ايػصا٤، يهٔ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ْأخص ايؿطٚم اـًَِك١ٝ )اؾ١ٝٓٝ( عٓس اجملُٛعتٌ ٗ 
 . 4ا٫عتباض أٜهّا

ععِ ايطسٸاي١ ا٭ٚضبٌٝ، خ٬ٍ ايكطٕ ايتاغع عؿط ٚأٚا٥ٌ ٚقاٍ َٗطزاز أٜهّا: يكس ٫سغ َ
ُٸٕٛ ) ايهٛضزايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٗ تكاضٜطِٖ إٔ  ٴٚضإ( گَٔ ايؿ٬سٌ ٚغهإ إسٕ ايصٜٔ ٜػ

Goran )ُٸٕٛ )ُنٛضٵَاْٵر ، أنجط زلط٠ َٔ شٟٚ ايًٕٛ ا٭ؾتح، ٚا٭نجط ط٫ّٛ، ايصٜٔ ٜػ
Kormanjكاؾّٝا ٚغ٬يّٝا، بسأ ُٜٗٝٔ ع٢ً اجملُٛعات . ٜٚبسٚ إٔ ايطابع اٯضٟ، يػّٜٛا ٚث

أٚضب١ٝ إٍ  -ايكٛقاظ١ٜ ا٭ق١ًٝ َٓص ا٭يـ ايجاْٞ م.ّ، َع اغتُطاض ٖذط٠ اجملُٛعات اشلٓسٚ
، ٚإٝسٌٜ Hittites، ٚاؿجٸٌٝ Mittanisغطبٞ آغٝا، ٚاغتكطاضٖا ٖٓاى؛ َجٌ إٝتٸاٌْٝ 

Medes ٌٝٚايػاغاضت ،Sagarthians ٚايػهٝح ،Scythians ٚايؿطؽ ،Persians ،

                                 
1 -  P 73.  The Kurds: Mehrdad Izady. 
2 -  P 73.  The Kurds: Mehrdad Izady. 
 غِ. 30ايكسّ =  - 3
4 -  P 73.  The Kurds: Mehrdad Izady. 



 55 

ٛٸ٫ّ Alansٚاي٬ٕ  ، إٕ بعض ٖصٙ اشلذطات ناْت بأعساز ند١ُ، إٍ زضد١ أْٗا أسسثت ؼ
 . 1دصضّٜا ٗ ا٭غاؽ ايجكاٗ، ٚيٝؼ ٗ ا٭غاؽ ايعطقٞ

ٟ، ايهٛضزٜٚهٝـ َٗطزاز: َٔ ٖٓا ّهٔ ايكٍٛ بأْ٘ ٫ ٜٛدس ػاْؼ عطقٞ ناٌَ ٗ اجملتُع 
ٗ كتًـ َٛاطِٓٗ. إٕ ا٭َط إ٪نس بايٓػب١  ايهٛضزٍٚ إٍ ايؿطٚم بٌ ٜٚتهح شيو َٔ ايٓعط٠ ا٭

ٟ ا٭قًٞ ٖٛ ايتٓٛع ٗ ا٭قٍٛ، ّٚهٔ إٔ ٜٴعع٣ شيو َباؾط٠ إٍ اشلذطات ايهٛضزإٍ ايتهٜٛٔ 
 aٚايػعٚات اييت تعطنت شلا نطزغتإ خ٬ٍ آ٫ف ايػٌٓ، َٚجاٍ ع٢ً شيو إٔ ضؾٸات )ضؾكات( 

peppering ٌٸ ؾٝٗا بعض ا٭تطاى َٓص َٔ ايكؿا ت إػٛي١ٝ َٛدٛز٠ ٗ أدعا٤ نطزغتإ اييت س
  .2تؿطٸبت أٚي٦و ايٛاؾسٜٔ ٖٚهُتِٗ ايهٛضز١ٜايكطٕ ايجاْٞ عؿط ا٬ٕٝزٟ، إ٫ إٔ اٱث١ٝٓ 

(، ٜٚبسٚ إٔ ٖصٙ ايؿك١ًٝ ُٓح Bٚشنط َٗطزاز إٔ ؾك١ًٝ ايسّ ٗ نطزغتإ بؿهٌ عاّ ٖٞ )
ا، ايصٟ َا ظاٍ ٜٗادِ نطزغتإ ع٢ً ؾذلات. أَا ؾك١ًٝ ايسّ َٓاع١ طبٝع١ٝ ٕكا١َٚ ايهٛيرل

(A ؾتكاّٚ ٚبا٤ ايطاعٕٛ ايصٟ نطب أٚضبا بك٠ٛ، ٚنإ أقٌ تأثرلّا ع٢ً )إانٞ.  ايهٛضز ٗ
ٖٚٞ ؾك١ًٝ َكا١َٚ ٕطض اُؾسٳضٟ ايؿا٥ع ٗ  -( ٗ نطزغتإ، ْػبّٝاOٚإٕ ْسض٠ ؾك١ًٝ ايسّ )

إٔ ٖصا إطض مل ٜتػًػٌ ٗ دباٍ نطزغتإ. إٕ ٖصٙ  تؿرل إٍ -ايؿطم ا٭ٚغط بؿهٌ عاّ
، ايهٛضز١ٜإعطٝات ٜٓبػٞ إٔ ت٪خص ٗ ا٫عتباض ٗ أ١ٜ زضاغ١ تاضى١ٝ تتٓاٍٚ ايسّٛغطاؾٝا 

 . 3ٚخاق١ عٓس ؼسٜس أعساز ايػهإ ٚع٬ق١ شيو ظٛا٥ح ا٭ٚب١٦ ايؿتٸان١
 

 ىتــائر:
 ١:إٕ إعًَٛات ايػابك١ تٛقًٓا إٍ ايٓتا٥ر اٯتٝ

ٟ، ؾأِْٗ ٗ شيو ؾإٔ بك١ٝ ايهٛضز%( ٗ اجملتُع  100يٝؼ مث١ ػاْؼ عطقٞ ناٌَ ) أ٫ّٚ:
 Ariensضؽ پايؿعٛب، َٚع شيو ؾِٗ ٜؿٓهًٕٛ إث١ٝٓ شلا طابعٗا اـام، ٜٚ٪نس آضٜٝٓؼ ى

                                 
1 -  P 73.  The Kurds:Mehrdad Izady. 
2 -  74. P ,The Kurds: Mehrdad Izady. 
3 -  . ,P 74 The Kurds: Mehrdad Izady. 
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Kappers " :ٚيٛد١ٝ، ٜؿٓهًٕٛ ٗ اؿكٝك١ پ، بايطغِ َٔ اخت٬ؾاتِٗ ا٭ْجطٚايهٛضزشيو قا٬ّ٥
 .1"ٝٸعّاعٓكطّا َتُ

ٟ ايعاّ َعٜر َٔ ايكؿات ايؿطم أٚغط١ٝ ٚا٭ٚضب١ٝ، ايهٛضزٚيٛدٞ پايطابع ا٭ْجطٚ ثاّْٝا:
ٟ ايصٟ تهجط ؾٝ٘ ايكا١َ ايط١ًٜٛ، ٚايبٳؿط٠ ايؿاؼ١ ٚايؿكطا٤، ٚايعٕٝٛ ايعضم، ايهٛضزٚإٕ ايُٓط 

تٛغط١، ٗ َٓاطل سلايٞ نطزغتإ. أَا ايُٓط ايصٟ تهجط ؾٝ٘ ايكا١َ إ -ع٢ً ايػايب -ٜٛدس
ٗ دٓٛبٞ نطزغتإ. ٚمث١ َعٜر َٔ  -ع٢ً ايػايب –ٚايبٳؿٳط٠ ايػُطا٤، ٚايعٕٝٛ ايػٛز، ؾٝٛدس 

 ايُٓطٌ ٗ نطزغتإ ايٛغط٢.
ٚايؿعٛب ايعطٜك١ اييت ػاٚضِٖ )ايعطب  ايهٛضزمث١ بعض ايتؿاب٘ اٱثٓٛغطاٗ بٌ  ثايجّا:

بسضد١ قسٚز٠ ٗ بعض  ايهٛضز ٚايؿطؽ ٚا٭ضَٔ(، إناؾ١ إٍ ٚدٛز طابع َػٛيٞ )تطنٞ( بٌ
ا٭دعا٤، ْتٝذ١ اغتٝطإ قبا٥ٌ تطنُا١ْٝ ق١ًًٝ ٗ نطزغتإ َٓص ايكطٕ ايجاْٞ عؿط ا٬ٕٝزٟ. ، 

 ٟ ايعاّ.ايهٛضزٜٚهاز ٖصا ايطابع إػٛيٞ ٜهٝع ٗ خهِٸ ايطابع 
ؿدك١ٝ ٚيٛد١ٝ، َسخ٬ّ عًُّٝا قا٥بّا إٍ َعطؾ١ ايپ٫ ّهٔ اؽاش إعطٝات ا٭ْجطٚ ضابعّا:
ٚبعباض٠ أخط٣: ٫ تعتدل اـكا٥ل ايهٛضز١ٜ ؛ ع٢ً ايكعٝس ايطٚسٞ ٚايصٖين ٚاؾُاٞي ٚا٫دتُاعٞ، 

 ايهٛضز، ٫ٚ ٜكحٸ، َٔ إٓعٛض ايعًُٞ، إٔ ْكٍٛ َج٬ّ: ايهٛضز١ٜٚيٛد١ٝ َؿتاسّا يًؿدك١ٝ پا٭ْجطٚ
٭ٕ ؾٛاضب نجرلٜٔ  شٚٚ َعاز سازٸ ايهٛضزأشنٝا٤ أٚ غرل أشنٝا٤ ٭ٕ أْٛف نجرلٜٔ َِٓٗ قسٸب١، ٚ

شات ؾدك١ٝ ق١ٜٛ، ٭ٕ ايًٕٛ ايػايب عًٝٗا ٖٛ  ايهٛضز١َِٜٓٗ نج١ ٚعطٜه١، ٫ٚ إٔ ْكٍٛ إٕ إطأ٠ 
ض ؾا٭ؾكط، إٕ ايسضاغات ايع١ًُٝ إعاقط٠ تطؾض اؽاش خكا٥ل ايعطم )ايعٓكط(  اؿٓطٞ ؾا٭ٝب

 كاؾ١.أغاغّا ض٥ٝػّا ٕعطؾ١ ايؿدك١ٝ، ٚتطٓنع ٗ ايػايب ع٢ً ايب١٦ٝ ٚايج
 

 توضيشـات:

 ٚٗ اـتاّ ْػٛم ايتٛنٝشات اٯت١ٝ:
ٚيٛدٞ ٜعاْٞ َٔ بعض پع٢ً ايكعٝس ا٭ْجطٚ ايهٛضزإٕ َا شنطٙ ايساضغٕٛ بكسز  أ٫ّٚ:

ايجػطات ايع١ًُٝ: َٓٗا أْٗا ٗ أغًبٗا اْطباعات ٬َٚسعات ٚٚدٗات ْعط ؾدك١ٝ، تؿتكط إٍ 
                                 

 .1/246ْاٍ ضؾٝس أٓس: ظٗٛض ايهٛضز ٗ ايتاضٜذ،   - 1
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١ ٚا٭دعا٤ ا٭خط٣ َٔ اؾػِ. َٚٓٗا أٜهّا إٔ إعٝاض١ٜ ٗ زضاغ١ اؾٝٓات ٚقٝاؽ أسذاّ اؾُذُ
ايسضاغات ايع١ًُٝ ايك١ًًٝ مل تؿٌُ عٝٸٓات َٔ ْٝع أدعا٤ نطزغتإ، ٚإِا اقتكطت نٌ َط٠ ع٢ً 

ٗ سسٚز َا  -، ٚٗ أدعا٤ قسٚز٠ َٔ ب٬زِٖ. ٚبتعبرل آخط: ٫ تٛدس إٍ اٯٕايهٛضزعسز قًٌٝ َٔ 
١ً، ٫ٚ قاعس٠ بٝاْات إثٓٛغطاؾ١ٝ نطز١ٜ تؿك١ًٝٝ ٚزقٝك١، خطٜط١ د١ٝٓٝ نطز١ٜ ؾا١ًَ َٚتهاَ -ْعًِ

 ٚيٛدٞ.پَٔ إٓعٛض ا٭ْجطٚ ايهٛضز١ٜٜٴعتُٳس عًٝٗا ٗ ؼًٌٝ ايؿدك١ٝ 
ٟ أَط طبٝعٞ، ٫ٚ ايهٛضز%( ٗ اجملتُع  100إٕ عسّ ٚدٛز ػاْؼ عطقٞ ناٌَ ) ثاّْٝا:

(، بٌ يعٌ اجملتُع ايهٛضزِٗ )ٜعين ايبتٸ١ أْ٘ ٫ ٚدٛز يكّٛ )ؾعب/أ١َ( شلِ طابع٘ اـام ازل
َٔ  -ٚيٛدٞپع٢ً ايكعٝس ا٭ْجطٚ -ٟ، ٚخاق١ ٗ نطزغتإ إطنع١ٜ، أنجط ػاْػّاايهٛضز

فتُعات نجرل٠ ٗ ايؿطم ٚايػطب؛ ؾايؿعٛب ٚا٭َِ ساي١ تاضى١ٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚفتُع١ٝ ٚؾعٛض١ٜ؛ 
 أنجط َٔ نْٛٗا ساي١ عطق١ٝ بإع٢ٓ اؾٝين ايكطف.  

ايسضاغات مل ػاْب ايٛاقع ع٢ً ايػايب، إش ّهٔ يًُط٤ إٔ ّٝٸع، بايعٌ اجملطز٠، إٕ تًو  ثايجّا:
، ؾج١ُ ايُٓط ا٭زلط ٚاؿٓطٞ بٓػب١ أنجط، ٚايُٓط ا٭ؾكط بٓػب١ ايهٛضزاخت٬ؾّا ٗ ا٭ؾهاٍ بٌ 

َٔ َتٛغطٞ ايطٍٛ. ٚمث١  ايهٛضزأقٌ. ٚمث١ تبأٜ ٗ ايطٍٛ بٌ إتٛغط ٚايطٌٜٛ، ٚغايب١ٝ 
ٗ ؾهٌ ا٭ْـ، بٌ احملسٸب بٓػب١ أنجط، ؾإػتكِٝ بٓػب١ أقٌ، ؾإكعٸط بٓػب١ قسٚز٠. ٚمث١ تبأٜ 

تبأٜ ٗ ؾهٌ ايطأؽ، بٌ ا٭قطب إٍ ايطٍٛ، ٚايعطٜض إػتسٜط. ٚمث١ طٍٛ ٗ اؾصع، ٚنجاؾ١ 
 .ايهٛضزٗ ايؿعط، عٓس ْػب١ نبرل٠ َٔ 

ضٜذ، ٖٚٞ تتؿل َع إعًَٛات إتعًك١ إٕ تًو ايسضاغات ٫ تتعاضض َع سكا٥ل ايتا ضابعّا:
ٟ( عدل ايعكٛض ايكس١ّ، ٚبايعٛز٠ إٍ تًو اؿكا٥ل ٚإعًَٛات ٜتهح إٔ ايهٛضزبـ )ايتهٜٛٔ 

ايُٓط إتكـ بايطأؽ ايعطٜض إػتسٜط، ٚايكا١َ إتٛغط١، ٚايًٕٛ ا٭زلط ٚاؿٓطٞ، ٖٛ ِط 
ُٸٕٛ خطأ: قٛقا ايهٛضزأغ٬ف  ظٌٜ(، ٚأبطظ زيٌٝ تاضىٞ َٛثٻل ع٢ً ايعاغطٚغٌٝ ا٭ٚا٥ٌ )ٜػ

شيو إٔ ايػَٛطٌٜ ناْٛا شٟٚ ض٩ٚؽ عطٜه١ َػتسٜط٠، ٚناْٛا شٟٚ أْٛف قسٸب١، ٖٚصا ٚانح 
زٜا   .1ٗ ُجاٍ إًو ايػَٛطٟ ايؿٗرل دٛٴ

ٚغبل ايكٍٛ بإٔ ايػَٛطٌٜ ناْٛا غٓهإ دباٍ ظاغطٚؽ ا٭قًٌٝ، ٚأِْٗ خطٸهٛ سهاض٠ سٳًَـ 
ٚتاَٝا َٔ دباٍ دٓٛبٞ پم. ّ(، ٚامسضٚا إٍ دٓٛبٞ َٝعٚ 4300 - 4400ٗ ايؿذل٠ بٌ )

                                 
ٝٸـَٛٞ َٗـطإ: تـاضٜذ ايعـطام      42: ايػَٛطٜٕٛ ٚتطاثِٗ اؿهـاضٟ، م  اْعط: غاَٞ غعٝس ا٭ٓس - 1 . قُـس بٳ

 . 164ايكسِٜ، م 
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ٜطدٸح  -إٍ داْب ايسيٌٝ ايًػٟٛ -ايعطام سايّٝا(، ٖٚصا زيٌٝ آخط –نطزغتإ )إقًِٝ نطزغتإ 
ايعاغطٚغٌٝ ا٭ٚا٥ٌ، َٚط٠ أخط٣ ْٗٝب  ايهٛضزإٔ ايػَٛطٌٜ ناْٛا ؾطعّا َٔ أغ٬ف 

 إٔ ٜعرلٚا ٖصا إٛنٛع نجرلّا َٔ ا٫ٖتُاّ، ٚأعتكس أِْٗ بإتدككٌ ٗ ا٭ضنٝٛيٛدٝا إٍ
 غٝذسٕٚ إدطز َٔ اَؿرل٠ ٗ ؼسٜس أقٍٛ ايػَٛطٌٜ ٚيػتِٗ.

غًب١ ِطٌ غ٬يٌٝ ع٢ً  ايهٛضز١ٜٚيٛدٝا پأٓنست ايسضاغات إتعًك١ با٭ْجطٚ خاَػّا:
ايعطٜض ايٛد٘. ٚايُٓط ٟ،: ايُٓط ا٭زلط، إتٛغط ايطٍٛ، إػتسٜط ايطأؽ، ايهٛضزايتهٜٛٔ 

ا٭ؾكط، ا٭قطب إٍ ايطٍٛ، شٚ ايطأؽ ا٭قطب إٍ ايطٍٛ، ايبٝهٟٛ ايٛد٘. ٚت٪نس ٖصٙ 
ايسضاغات إٔ نطز ايعكط اؿسٜح ِٖ سؿس٠ خٴًٖل ٚأْكٝا٤ يؿطعٞ أغ٬ؾِٗ ايكسَا٤: ايؿطع 

يصٟ أٚضبٞ( ا-ٚتٞ، غٛباضٟ(، ٚايؿطع اٯضٟ )اشلٓسٚگايعاغطٚغٞ ا٭قًٞ )غَٛطٟ، يٛيًٞ، 
اغتكط ٗ دباٍ ظاغطٚؽ ٚع٢ً سٛآؾٗا َٓص ا٭يـ ايجاْٞ م.ّ )ناؾٸٞ، َٝتٸاْٞ، َاْين، 

ٟ ؾهً٘ ايتاضىٞ ايهٛضزخايسٟ، َٝسٟ(، ٚاْسَر َع ايؿطع ايعاغطٚغٞ، ٚأعط٢ ايتهٜٛٔ 
 ا٭خرل.

 . ايهٛضز١ٜٚيٛدٞ ٗ ايؿدك١ٝ پٖصا عٔ ا٭غاؽ ا٭ْجطٚ
 َٚاشا عٔ ا٭غاؽ ايب٦ٝٞ )اٱٜهٛيٛدٞ(؟  
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 الكوزديةاجلبل: مفتاح الشخصية 
 

 البيئة واإلىػاٌ:
 Ecologyَكطًح )إٜهٛيٛدٝا(  Ernst Haeckelابتهط ايعامل ا٭ٕاْٞ إضْػت ٖٝهٌ 

ّ(، ٚقكس ب٘ زضاغ١ ايع٬ق١ بٌ ايها٥ٓات ايعه١ٜٛ ٚب٦ٝتٗا ايؿا١ًَ. ٚٗ إطاض  1869عاّ )
ٛٸض )ايبٝ ١٦( ع٢ً أْٗا فطٸز غطح دػطاٗ ٖصا ايتعطٜـ مل ٜعس َٔ إكبٍٛ إٔ ْتك

Geography ْٞتٸدص ؾٝ٘ بٝٛتّا ٬َٚعب، َٚطاعٞ َٚعاضع، ٫ٚ فطز اَتساز دٝٛيٛد ،
Geology ٛٸٕ َٔ ضؾٛف )طبكات( َذلانب١، ٖصٙ ؾٝٗا َٝاٙ، ٚتًو ؾٝٗا شٖب، ٚثايج١ ، ٜته

دؿاف إخل(. ٚإِا ؾٝٗا سسٜس، ٚضابع١ ؾٝٗا بذلٍٚ، ٫ٚ فطز َٴٓار )ٖٛا٤، سطاض٠، بطٚز٠، ضطٛب١، 
 قاض َكطًح )ايب١٦ٝ( ٜؿٌُ ْٝع ٖصٙ ايعٓاقط َتها١ًَّ َٚتؿاع١ًّ.

ِّٜٛٸات د١ٝٓٝ َتُٝٸع٠، بٗا نتًـ عٔ درلآْا َٔ  -ايبؿط -ٚقشٝح أْٓا نتاٍ بأْٓا سٳُٳ١ً ٖٴ
ٛٸٜٸات تؿٓهًت أق٬ّ ٗ أسهإ ًٖه١ )ايب١٦ٝ(، ٫ٚ  ايها٥ٓات ا٭خط٣، يهٔ ٫ ْٓؼ إٔ تًو اشُل

أٜهّا إٔ اغتُطاضْا ٗ اؿٝا٠ ٜعين أْٓا ْتؿاعٌ َع ايب١٦ٝ ع٢ً مٛ قشٝح، ْتهٝٸـ  ْٓؼ
َعٗا، ٚأْ٘ ٫ اغتُطاض١ٜ يٛدٛزْا خاضز قسض٠ دٝٓاتٓا ع٢ً ايتهٝٸـ َع ايب١٦ٝ، ٚعًٝٓا إٔ ْأخص 
ٗ اؿػبإ إٔ ايب١٦ٝ تػِٗ ٗ إْتادٓا )تهٜٛٓٓا(؛ إْٗا تػِٗ ٗ قٝاغتٓا ؾه٬ّ )طٍٛ، عطض، 

، ٚٗ قٝاغتٓا إسػاغّا َٚعادّا ٚثكاؾ١، إْٓا دع٤ َٔ ايب١٦ٝ، ؾٝٗا ْبسأ ٚدٛزْا، ٚؾٝٗا يٕٛ(
 ْٓتٗٞ، ٫ٚ ّهٓٓا إٔ ْٗطب َٓٗا، أٚ ْتذاًٖٗا، أٚ ْتعاٍ عًٝٗا، إْٗا َقسٳضْا.

ٚيعٌ ايؿو ٜساخًو، إشّا زعين أغاٍ: ٌٖ أْت شٚ بٳؿٳط٠ غٛزا٤؟ سػّٓا، نإ يْٛو ٗ 
ٌٸ َ ٓٸّٝا، يهٔ ايب١٦ٝ اييت خطز ؾٝٗا غًؿو ا٭ٍٚ إٍ  ٔ ًَْٝٛٞا٭قٌ، َٚٓص ٫ أق عاّ، ب

اؿٝا٠، ناْت غ١ٝٓ با٭ؾع١ ؾٛم ايبٓؿػذ١ٝ، ٚناْت تًو ا٭ؾع١ تٗسزٙ بػططإ اؾًس، ؾأْتذت 
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بعض دٝٓات٘ َاز٠ ازلٗا )٬ٌَْٝ(، ٚٚظٝؿتٗا َٓحٴ اؾًس يّْٛا َٓاغبّا، ؾُٓشت دًسٳ غًؿو 
٭ؾع١ ؾٛم ايبٓؿػذ١ٝ، َٚٓعٗا َٔ ايتػًػٌ ٗ نٝاْ٘، ٚأتاح ي٘ ا٭ٍٚ يّْٛا أغٛز، اَتلٸ ا

ؾطق١ ا٫غتُطاض ٗ اؿٝا٠، ؾاؾهط يْٛو ا٭غٛز إشّا، ٚزعو َٔ ا٭سهاّ اؾُاي١ٝ ايعابط٠، إٕ 
 .1يْٛو ا٭غٛز ٖٛ ا٭ٌْ ٚدٛزّٜا، إْ٘ ٓاى َٔ اْكطاض َ٪ٖنس

ٌٸ َٔ ٌٖٚ أْت شٚ بٳؿٳط٠ بٝها٤؟ ٜا قاسيب، أْت أٜهّا نٓت ٗ  ا٭قٌ، َٚٓص ٫ أق
ٓٸٞ، يهٔ ايب١٦ٝ اييت خطز ؾٝٗا غًؿو ا٭ٍٚ إٍ اؿٝا٠ ناْت ؾكرل٠ بأؾع١  ًَْٝٛٞ عاّ، شا يٕٛ ب
ايؿُؼ، ٚنإ ْكل تًو ا٭ؾع١ ٜٗسزٙ با٭َطاض ايٛبا١ٝ٥، ؾأقسضت بعض دٝٓات٘ ا٭َط إٍ 

ٕ ؽذلم دًسٙ، ٚتكسٸّ ؾػسٙ َاز٠ )٬ٌَْٝ(، ؾُٓشت دًسٙ يّْٛا ؾاؼّا دسّا، أتاح ٭ؾع١ ايؿُؼ أ
َا ًٜعّ ٫غتُطاض اؿٝا٠، ؾاؾهط يْٛو ا٭بٝض إشّا، يٝؼ َٔ َٓعٛض ْايٞ، ٚإِا َٔ َٓعٛض 

 ٚدٛزٟ؛ إْ٘ ٓاى َٔ اْكطاض َ٪ٖنس.
إٕ يْٛو ْتاز تؿاعًو َع ايب١٦ٝ، ٚنصيو أْؿو ٚعٝٓاى، ٌٖ يو أْـ طٌٜٛ نٝٸل 

قٌ، يهٔ ايب١٦ٝ اييت ٚٴدس ؾٝٗا غًؿو ا٭ٍٚ إٓدطٜٔ؟ ٜا قاسيب، أْت مل تهٔ ٖهصا ٗ ا٭
 -ناْت باضز٠ دسّا، ٚزخٍٛ اشلٛا٤ ايباضز إٍ ض٥تٝ٘ َباؾط٠ نإ َهطٸّا ب٘، ؾأْتذت بعض دٝٓات٘

ُٸٝإ  -بايتؿاِٖ َع ايب١٦ٝ ٖطٸّا ط٬ّٜٛ بعض ايؿ٤ٞ )ا٭ْـ(، ٚنٝٸكت َسخًٝ٘ ايًصٜٔ ٜػ
ّٸ ط بعس٥ص ظٗاظ تسؾ١٦ )قٛؾاز( طبٝعٞ، ؾٝسؾأ )إٓدطٜٔ(، نٞ ٜسخٌ اشلٛا٤ ق٬ًّٝ ق٬ًّٝ، ٚ

ٌٸ نٝؿّا ععٜعّا ع٢ً ض٥تٝو، ّٚسٸُٖا با٭ٚنػذٌ اي٬ظّ.   ق٬ًّٝ، ثِ و
ٌٖٚ أْت شٚ أْـ أؾطؼ )قكرل ٚاغع إٓدطٜٔ(؟ ٜا قاسيب، أْت مل تهٔ ٖهصا ٗ ا٭قٌ، 

ٜهٕٛ اشلٛا٤ ساضّا  يهٔ ايب١٦ٝ اييت ٚٴدس ؾٝٗا غًؿو ا٭ٍٚ ناْت ساض٠، َٚعًّٛ أْ٘ بكسض َا
ٌٸ ؾٝ٘ ْػب١ ا٭ٚنػذٌ، ٚناْت ض٥تا غًؿو عاد١ إٍ ن١ُٝ َٓاغب١ َٔ ا٭ٚنػذٌ  ٜتُسٸز، ٚتك
ِٸ عاد١ إٍ اغتهاؾ١ ن١ُٝ ناؾ١ٝ َٔ شيو اشلٛا٤ إتُسٸز،  َع نٌ ع١ًُٝ ؾٗٝل، ٚناْتا َٔ ثٳ

عت َسخًٞ شيو إُط ٖطٸّا قكرلّا )ا٭ْـ(، ٚٚغٸ -بايتؿاِٖ َع ايب١٦ٝ -ؾأْتذت بعض دٝٓات٘
ٌٸ بػطع١ نٝؿّا ع٢ً ض٥تٝو، ّٚسٸُٖا  )إٓدطإ(، نٞ ٜسخٌ اشلٛا٤ بسؾعات ناؾ١ٝ، ٚو

 با٭نػذٌ اي٬ظّ. 
ٚٗ إطاض غًط١ )ايب١٦ٝ( يو إٔ تؿػٸط غٳع١ عٝٓٝو ٚنٹٝكُٗا، ٫ٚ ؾإٔ ٕعاٜرلْا اؾُاي١ٝ 

ٌ ٚاغعتٌ، تكٍٛ: نٝـ؟! إٕ بٗصا ا٭َط، إٕ ظطٚف ايػاب١ ايهجٝؿ١ أْتذت يػًؿو ا٭ٍٚ عٝٓ
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ؼذب نجرلّا َٔ أؾع١ ايؿُؼ، ؾتٛغٸعت َػاس١ عٝين غًؿو، يتػتكبٌ  -ٜا قاسيب -ايػاب١
أندل قسض ٖهٔ َٔ ا٭ؾع١ إٓعهػ١ َٔ ا٭ؾٝا٤، ٚيتُاضؽ ايط١ٜ٩ ع٢ً مٛ أؾهٌ. نُا إٔ 

ؾعُست بعض  اْعهاؽ ايه٤ٛ ع٢ً ايجًر ايهجٝـ َععِ أٜاّ ايػ١ٓ، نإ َهطٸّا بػًؿو ا٭ٍٚ،
ٌٸ قسض ٖهٔ َٔ شيو  -بايتؿاِٖ َع ايب١٦ٝ طبعّا -دٝٓات٘ إٍ دعٌ ايعٌ أنٝل، يتػتكبٌ أق

ايبٝاض ايٓاقع إععر، ٌٖ تٛزٸ ايتأنس؟ اْعط إشّا إٍ ن٤ٛ َٴبٗٔط، ٚضاقب ظا١ٜٚ عٝٓٝو َٔ 
 سٝح ا٫تػاع ٚايهٝل.

رل؟ ٌٖٚ شقٓو قكرل٠ أّ ٌٖٚ أططاؾو ايػؿ١ًٝ ط١ًٜٛ أّ قكرل٠؟ ٌٖٚ دٹٹٵصعو طٌٜٛ أّ قك
ْا١َٝ؟ ٌٖٚ أْت نبرل اشلا١َ أّ قػرلٖا؟ ٌٖٚ أْت ٚاغع إٓهبٌ أّ نٝٸكُٗا؟ ٌٖٚ أْت طٌٜٛ 
ايكا١َ أّ قكرلٖا؟ َٚا ْػب١ ايتٓاغل بٌ أعها٤ دػسى؟ َٚا طبٝع١ َعادو ايٓؿػٞ؟ َٚا 

إدابات  خكا٥كو ايص١ٖٝٓ؟ َٚا ايب٢ٓ إٝجٛيٛد١ٝ ايسؾ١ٓٝ ٗ طٝٸات ثكاؾتو؟ نٞ تعطف
َؿٝس٠ عٔ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ٚغرلٖا، تٛدٸ٘ َباؾط٠ إٍ )ايب١٦ٝ( َٔ إٓعٛض اٱٜهٛيٛدٞ ايؿاٌَ، 
ساٍٚ إٔ تؿُٗٗا بعُل، ٚيػت أظعِ أْو غتذس، ع٢ً ايسٚاّ، إدابات زقٝك١ عُا تػأٍ عٓ٘، 

 ٛقٳس٠.ٚيهٔ أنُٔ أْو غتُتًو نجرلّا َٔ إؿاتٝح إعطؾ١ٝ، ٚغتؿتح بٗا نجرلّا َٔ ا٭بٛاب إُ
 

 اجلبل يف ثكافات الشعوب:
ِٸ، ٖٛ )اؾبٌ(، ؾاؿكٝك١ إٔ ي٘ َها١ْ َتُٝٸع٠ ٗ  ٚزعْٛا ْطٓنع اؿسٜح ع٢ً عٓكط ب٦ٝٞ َٗ
ٛٸٍ إٍ ضَع ي٘ ز٫٫ت٘ إتعسز٠ ٗ نٌ ثكاؾ١، ٚتتُشٛض َععِ تًو  ثكاؾات ايؿعٛب، ست٢ إْ٘ ؼ

ت/ ايتأٌَ(، َٚا ٜتؿطٸع ع٢ً ٖصا ايس٫٫ت سٍٛ )ايتػاَٞ/ ايؿُٛر/ اؾ٬ٍ/ ايك٬ب١/ ايجبا
 ايس٫٫ت َٔ َعإ ؾطع١ٝ نجرل٠. 

 Ziquratuٚٗ إطاض ٖصٙ ايس٫٫ت، أٚ ٗ إطاض بعهٗا، ّهٓٓا إٔ ْؿِٗ بٓا٤ ظٔقٛض٠ 
ٚتاَٝا، ٚأٖطاَات إكطٌٜ ٗ پايػَٛطٌٜ )َعبس َتعسز ايطبكات( ٚبطز بابٌ ٗ غٍٗٛ َٝعٚ

ؿُط ٗ غٍٗٛ أَطٜها، ٚأغكـ إعابس ايبٛش١ٜ إتكاعس٠ غٍٗٛ ٚازٟ ايٌٓٝ، ٚأٖطاَات اشلٓٛز ا
ع٢ً مٛ َتسضٸز مٛ ايػُا٤، ٚقٹباب ايهٓا٥ؼ إػٝش١ٝ، ٚإٓاضات إٓتكب١ ظاْبٗا، ٚاْتكًت 
تًو ايطَع١ٜ، ٗ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ا٭ٍٚ اشلذطٟ )ايػابع ا٬ٕٝزٟ(، إٍ ايعُاض٠ 

 ٗ ٖٓسغ١ إػادس. اٱغ١َٝ٬، ؾعٗطت ايكباب ٚإٓاضات
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نُا إٔ سهٛض )اؾبٌ( ٗ ايذلاخ إٝجٛيٛدٞ ٚايسٜين َجرل ي٬ْتباٙ؛ ب٢ً، أيٝؼ َٔ إجرل 
)ْٛح   Utnabeshtem)ْٛح ايػَٛطٟ(، ٚأٚتٓابؿتِ  Ziusudraإٔ ؼٓط غؿ١ٓٝ ظٜٛغٛزضا 

ػرل(؟ ٚإٔ ؼٓط غؿ١ٓٝ ْٛح ايعدلاْٞ ع٢ً )دبٌ آضاضات(؟ ٚؼ ٓط غؿ١ٓٝ ايبابًٞ(، ع٢ً )دبٌ ْٝٹ
ْٛح اٱغ٬َٞ ع٢ً )دبٌ دٴٛزٟ(؟ أيٝؼ َجرلّا إٔ َٔ أيكاب )آؾٛض( اٱي٘ ايكَٛٞ يٰؾٛضٌٜ 
يكب )اؾبٌ ايهبرل(؟ أيٝؼ َجرلّا إٔ َٳذٵُٳع آشل١ ايْٝٛإ نإ ٜٴعَكس ع٢ً ق١ُ دبٌ ا٭ٕٚب، 

٢ اٱي٘ بكٝاز٠ اٱي٘ ا٭ندل ظٜٛؽ؟ أيٝؼ َجرلّا إٔ اٱي٘ اٱغطٜكٞ ا٭ندل ظٜٔٛؽ غهب عً
ا٭قػط بطَٚٝجٝٛؽ؛ ٭ْ٘ أٖس٣ ايٓاض يٲْػإ خًػ١، ؾعاقب٘ بإٔ أَط بطبط٘ بايػ٬غٌ إٍ 

 ؟ 1قدط٠ ٗ ق١ُ )دبٌ ايكٛقاظ(
ٓا٤ يٝهًِٓ ايٓيب ايعدلاْٞ َٛغ٢  أيٝؼ َٔ إجرل إٔ اهلل اختاض )دبٌ ايٗطٛض( ٗ قشطا٤ غٝٹ

اؽص غاضّا ٗ دبٌ أٚؾٝساضْ٘  -عًٝ٘ ايػ٬ّ -عًٝ٘ ايػ٬ّ؟ أيٝؼ َجرلّا إٔ ايٓيب إٝسٟ ظٳضٵزٳؾٵت
Oshidarena  َْٛهاّْا يًتعبٸس عؿط غٓٛات، ٖٚٓاى، ٕٓا بًؼ ا٭ضبعٌ، ْعٍ عًٝ٘ ا٬ٕى ؾاَٖٛا

نإ ًٜتكٞ  -عًٝ٘ ايػ٬ّ-بايٛسٞ َٔ آٖٛضاَٳعزا؟ أيٝؼ َجرلّا إٔ ايٓيب ايعدلاْٞ اٯخط عٝػ٢
عًٝ٘  -يكسؽ؟ أيٝؼ َجرلّا إٔ ايٓيب ايعطبٞ قُسّاع٢ً )دبٌ ايعٜتٕٛ( ٗ ا -غايبّا -عٛاضٜٝ٘
اؽص غاض سٹطا٤، ٗ أسس دباٍ َٓه١، َهاّْا يًتعبٸس، ٖٚٓاى، ٕٓا بًؼ ا٭ضبعٌ، ْعٍ عًٝ٘  -ايػ٬ّ

 ا٬ٕى دٹدلٌٜ بايٛسٞ َٔ اهلل؟ 
 

 ي:الهوضزاجلبل والتهويً 
 ؟ ايهٛضز١ٜٚاٯٕ َاشا عٔ ا٭غاؽ ايب٦ٝٞ )اٱٜهٛيٛدٞ( ٗ ايؿدك١ٝ 

، ّٚهٓٓا ايكٍٛ: إٕ ايهٛضز١ٜإٕ اؾبٌ ٖٛ ايعاٌَ ايب٦ٝٞ ا٭نجط تأثرلّا ٗ ايؿدك١ٝ 
ٟ ٚاؾبٌ ضؾٝكإ َت٬ظَإ، ناْا نصيو ٗ ايعكٛض اؿذط١ٜ، ٚظ٬ٓ نصيو ٗ ايعكٛض ايهٛضز

ٗ عكطْا ٖصا،  ايهٛضزايتاي١ٝ، َٚا ظا٫ نصيو إٍ اٯٕ، ٜٚهؿٞ إٔ ُطٸض أَاّ عٝٓٝو َٛاطٔ 
سٝح تهٕٛ اؾباٍ، أٚ تهٕٛ غؿٛح اؾباٍ، أٚ تهٕٛ ايػٍٗٛ  -ٗ ايػايب -أِْٗ ٜكُٕٝٛيتذس 

                                 
.  ْـٛضٟ إزلاعٝـٌ: ايسٜاْـ١ ايعضزؾـت١ٝ، م     66، 24دؿطٟ باضْسض: إعتكسات ايس١ٜٝٓ يس٣ ايؿـعٛب، م   - 1

 . 88،  23. ب.ن٬َٕٛ: ا٭غاطرل اٱغطٜك١ٝ ٚايطَٚا١ْٝ، م 12
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َٓععي١ ٗ َٓطك١ غ١ًٝٗ أٚ قشطا١ٜٚ بعٝسّا  ايهٛضزايكطٜب١ َٔ اؾباٍ، ٚقًُٓا ػس ْاع١ َٔ 
َٔ ايكٗط ٚاٱباز٠،  ايهٛضزعٔ اؾباٍ، ٚإٕ ٚدٛز سا٫ت نٗصٙ ٜعٛز إٍ أغباب قاٖط٠، نؿطاض 

بعض ايسٍٚ بذلسًِٝٗ قػطّٜا، ٚإغهاِْٗ ٗ َٛاطٔ أخط٣؛ إَا عكابّا شلِ ع٢ً  أٚ نكٝاّ
 ثٛضاتِٗ، ٚإَا يٛنعِٗ ٗ َٛاد١ٗ قبا٥ٌ ٚؾعٛب ناْت تػبٸب ٚدع ايطأؽ يتًو ايسٍٚ.

ٚاؾباٍ، زعْٛا ْػاؾط إٍ عكٛض تهٜٛٔ ايػ٫٬ت  ايهٛضزٚيتٛنٝح طبٝع١ ايع٬ق١ بٌ 
( 25ؾعب )قّٛ/ أ١َ( قا٥ِ بصات٘، عٴطف َٓص ٫ أقٌ َٔ ) ضزايهٛايبؿط١ٜ ا٭ٍٚ، ؾكس َطٸ إٔ 

ٔػ١ ٚعؿطٜٔ قطّْا بٗصا ا٫غِ )نطز( ع٢ً مٛ قطٜح، َٚطٸ أْ٘، َٚٓص ايعكط اؿذطٟ ايكسِٜ 
ٜكُٕٝٛ ٗ دباٍ ظاغطٚؽ ٚع٢ً سٛآؾٗا،  ايهٛضز، نإ أغ٬ف  Paleolithicايٝٛيٝجٞ( پ)اٍ

ٚتٞ( تعٛز إٍ أٚي٦و گَطٟ، يٛيًٛ، غٛباضتٞ، )غٛ ايهٛضزٚإٔ ايؿطٚع ايهدل٣ َٔ أدساز 
 ا٭غ٬ف ايعاغطٚغٌٝ.

إٍ َٛاطٔ أٚي٦و ا٭غ٬ف  -ع٢ً ؾذلات -َٚطٸ أٜهّا إٔ مث١ ؾطٚعّا آض١ٜ ند١ُ ٖادطت
ايعاغطٚغٌٝ، َٓص أٚا٥ٌ ا٭يـ ايجاْٞ م.ّ، ٚاْسفت َعِٗ بايتسضٜر، ٚتػًُٓت زٓؾ١ ايكٝاز٠ ٗ 

اغّٝا ٚثكاؾّٝا، ٚأبطظ تًو ايؿطٚع )ناؾٸٞ، َٝتٸاْٞ، َاْين، ايتهٜٛٔ اؾسٜس، ٫ٚ غٝٸُا غٝ
خاِيسٟ، َٝسٟ(، ٚدسٜط بايصنط إٔ ٖصٙ ايؿطٚع اٯض١ٜ الصبت إٍ دباٍ ظاغطٚؽ ثِ إٍ دباٍ 
 طٛضٚؽ؛ ٭ْٗا ناْت ٗ ا٭قٌ قاز١َ َٔ دػطاؾٝا دب١ًٝ ايطابع ٗ ايػايب، قاٍ بْٛػاضز يٝؿٌ:

 
٭دساز اشلٓسٚ أٚضبٞ َٛدب إؿطزات اشلٓسٚ أٚضب١ٝ ايػًؿ١ٝ؛ هطٟ ضغِ إٜهٛيٛدٝا َٛطٔ ا"

َٸُٗا ايًػٜٕٛٛ، ٚاـاق١ بايتهاضٜؼ ٚإٓار ٚعامل ايٓبات ٚاؿٝٛإ. ٚتكـ َعطٝات  اييت ض
عًِ ايًػ١ اـاق١ بايب١٦ٝ اٱٜهٛيٛد١ٝ ٕٛطٔ ا٭دساز اشلٓسٚ أٚضبٞ ٖصا إٛطٔ بأْ٘ بًس شٚ 

 . 1"َٔ ا٭ْٗاض، ٚطكؼ َعتسٍ، ٚتؿابو ْباتٞ َسٖـتهاضٜؼ دب١ًٝ، ٚؾبه١ َتؿعٸب١ 
 ٚقاٍ بْٛػاضز يٝؿٌ أٜهّا: 

إٕ ايتهاضٜؼ اؾب١ًٝ ٕٛطٔ ا٭دساز اشلٓسٚأٚضبٞ أَط أٓنسٙ عس٠ باسجٌ، ٚبعس ظٗٛض "
اْٛف مل ٜعس ٜجرل ايؿو، ؾإٕ ايكا١ُ٥ اييت ٚنعاٖا يًُؿطزات ڤزضاغات غاَهطًٜٝسظٙ ٚإٟ

  .2"ٓعٓا بإٔ اشلٓسٚ أٚضبٌٝ ناْٛا ٜكُٕٝٛ ٗ َٓاطل دب١ًٝ أٚ غؿش١ٝاشلٓسٚ أٚضب١ٝ ايػًؿ١ٝ، تك
                                 

 .273يٝؿٌ: اؾسٜس سٍٛ ايؿطم ايكسِٜ، م  –بْٛػاضز  - 1
 .273إطدع ايػابل، م   - 2
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، غٛا٤ ايهٛضز١ٜت٪نس إٔ اؾباٍ دع٤ أقٌٝ َٔ ب١٦ٝ ايتهٜٛٔ  -ٚغرلٖا نجرل -إٕ ٖصٙ ا٭زي١

أناْت ٗ عٗس ا٭غ٬ف ايعاغطٚغٌٝ أّ ٗ عٗس ا٭غ٬ف اٯضٌٜ، أّ ٗ ايعٗس ايصٟ تٛسٸس ؾٝ٘ 
ٟ، ٚظًٓت اؾباٍ ايهٛضزايؿعب  -َٓص سٛايٞ ث٬ثٌ قطّْا -ٚاٯضٜٕٛ، ٚأْتذٛا ا٭غ٬ف ايعاغطٚغٕٝٛ

ٟ ايط١ًٜٛ إٍ َٜٛٓا ٖصا، ٚع٢ً ْٝع ا٭قعس٠؛ َٝجٛيٛدّٝا، ٚزّٜٓٝا، ايهٛضزتٛانب َػرل٠ 
ٚشّٖٓٝا، ٚاقتكازّٜا، ٚغٝاغّٝا، ٚادتُاعّٝا، ْٚؿػّٝا، ْٚايّٝا، إٍ زضد١ أْ٘ ّهٓٓا ايكٍٛ: إٕ اؾبٌ 

 ٟ ظاٖطّا ٚباطّٓا ٜٓبػٞ إٔ ْؿِٗ )اؾبٌ(.ايهٛضز، ٚنٞ ْؿِٗ ايهٛضز١ٜاح ايؿدك١ٝ َؿت
ٟ ٜهٕٛ اؾبٌ ايهٛضزأْ٘ سٝجُا ٜهٕٛ  -ايهٛضز١َٜٔ خ٬ٍ تأ٬َتٞ ٗ ايؿدك١ٝ  -ٜٚذلا٣٤ يٞ

٘ َٚٛغٝكاٙ، ٚٗ ْعاَ٘  َع٘، إْ٘ َٛدٛز ٗ ؾهً٘ َٚعاد٘، ٚٗ عكٝست٘ ٚتؿهرلٙ، ٚٗ أظٜا٥٘ ٚأغاْٝ
إ، ؾتٓطًل نٝؿُا ا٫دتُا هػاضات٘. ٖٚصٙ يٝػت عباضات ؾاعط١ٜ ْٴطخٞ شلا ايعٓٹ عٞ، ٚٗ ثٛضات٘ ْٚا

 تؿا٤، ٚإِا مثٸ١ أزي١ ع٢ً نٌ ن١ًُ ْكٛشلا، ٚغٝعٗط نٌ زيٌٝ ٗ غٝاق٘ ا٥٬ِٕ ٚٗ ٚقت٘ إٓاغب.
 

 :الهوضزيةاجلبل وامليجولوديا 
غتا( أزي١ نجرل٠ ع٢ً ڤإكسٸؽ )أ، ؾإٕ ٗ نتاب ايعضزؾت١ٝ ايهٛضز١ٜيٓبسأ بإٝجٛيٛدٝا 

ٟ ايهٛضزايع٬ق١ ايٛثٝك١ بٌ )اؾبٌ( ٚدػطاؾٝا ايتهٜٛٔ اٯضٟ بؿهٌ عاّ، ٚدػطاؾٝا ايتهٜٛٔ 
بٌ عاَٞ  -عًٝ٘ ايػ٬ّ -بكٛض٠ خاق١، ٚغٛا٤ أناْت سٝا٠ ايٓيب ظٳضٵزٳؾٵت )ظاضاتٛؾذلا(

 541 – 618ٚ )م.ّ(، أ 551 – 628م.ّ(، أٚ ) 553 – 630أٚ ) م.ّ(، 573 - 660)
ٳ٘(، ٚإ٪نس  ،1م.ّ( ؾإ٪نس أْ٘ َٝسٟ، ٚأْ٘ أعًٔ زعٛت٘ ايس١ٜٝٓ ٗ َٝسٜا قطب عرل٠ )ُأٚضٵَٝٹ

أٜهّا إٔ ايعضزؾت١ٝ تؿتٌُ ع٢ً نجرل َٔ ايب٢ٓ ٚإباز٨ ٚإؿاِٖٝ ٚايكِٝ ٚايطَٛظ إٝجٛيٛد١ٝ 
 (. ڤيدجا -)آضٜاْاّ ڤيدجا -اٯض١ٜ ايكس١ّ دسّا، قبٌ إٔ ٜػازض اٯضٜٕٛ َٛطِٓٗ ا٭قًٞ آضٜاْا

 :ايهٛضز١ٜٚؾُٝا ًٜٞ بعض ا٭زي١ شات ايك١ً بإٝجٛيٛدٝا 

                                 
، م  - 1 ح نطّط: أغاطرل ايعامل ايكسِٜ ١ٝ يس٣ ايؿعٛب، م 294قٌُٜٛ ْٛ عتكسات ايسٜٓ  .133. دؿطٟ باضْسض: ٕا
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 " :ٌْٴعًٓٗا، ْٚكسٸَٗا غاق١ ؾبٌ أٚؾٞزعا٤ ظضزؾيت ٜت٢ً عٓس تكسِٜ ايكطاب- 
زاضٜٓا ايصٟ خًك٘ َاظزا، ايػاطع ٚإتأيل بايكساغ١، يهٌ اؾباٍ إؿعٸ١ قساغ١، إٓرل٠، اييت 

  .1"خًكٗا َاظزا
 " :ٌٸ بػعاز٠ يٓذ١ُ تٝؿذلٜازعا٤ ظضزؾيت آخط إؿعٸ١، ايطا٥ط٠ بػطع١ ؾٛم  ؾًٓٴك

ناف، َجٌ ايػِٗ ايػُاٟٚ ايصٟ أطًك٘ َأضٵخٹٝـ َٔ قٛغ٘، َٔ دباٍ اٯضٌٜڤعط   .  2"اضٚٴ
 سٝح ايكاز٠ُ ايؿذعإ ٜٓٓعُٕٛ دٝٛؾِٗ ٜسدا: "ڤ -دا٤ ٗ ٚقـ ب٬ز آضٜاْا

 . 3"اؾباٍٴ ايعاي١ٝ، ايٛاؾط٠ بإطاعٞ ٚإٝاٙإتعسز٠، ٗ أضتاٍ عػهط١ٜ، سٝح 
  ٚٵَا( دع٤ َٔ ايطكٛؽ إكسغ١ دسّا ٗ ايسٜا١ْ ايعضزؾت١ٝ، ٖٚٛ ؾطاب إٕ ؾطاب )ٖا

ٚٵَا( اؾبًٞ، شٟ ايًٕٛ ا٭قؿط ايصٖيب، ٚدا٤ ٗ نجرل َٔ ا٫بتٗا٫ت  ٜٴتٸدٳص َٔ ْبات )ٖا
ٚٵَا( َع )اؾبٌ(: " يت تػكٝو، ٚأٓفس ا٭َطاض اييت ػعًو أٓفس ايػ١ُٝ ايايعضزؾت١ٝ شنط )ٖا

ٚٵَا، ع٢ً . "4"تُٓٛ ع٢ً قُِ اؾباٍ، ٚأٓفس اؾباٍ ايؿاك١ سٝح تٓتؿط أغكاْو ٖٓاى، ٜا ٖا
ايػ٬غٌ اؾب١ًٝ تُٓٛ بأْٛاع عسٜس٠، اٯٕ تُٓٛ ببٝاض سًٝيب، اٯٕ تُٓٛ بًٕٛ شٖيب، ٚبعس 

   .5"شيو ؾطابو ايؿاٗ ٜتسؾل َٔ أدٌ إشلاّ إ٪َٔ ايتكٞ
  نإ )َٝجطا( َعبٛز ايؿعٛب اشلٓسٚإٜطا١ْٝ َٓص ا٭يـ ايجاْٞ م.ّ، ٚنإ إشلّا

يًعكٛز، ٜطاقب عٔ نجب تٓؿٝص ايعكٛز ٚإعاٖسات إُبٵطٳ١َ بٌ ايكبا٥ٌ اٯض١ٜ سٍٛ إطاعٞ 
ٚإٝاٙ، ٚٗ ٚقت َتأخط ُقسِّؽ باعتباضٙ إشلّا يًشطب، ٚبٛقؿ٘ إشلّا يًؿُؼ، َٚطاؾكّا شلا ٗ 

ٗٵط( ق١ً باغِ َٝجطا " ضسًتٗا ايصٟ ؾٝٸس آٖٛضاَٳعٵزا َػهٓ٘ ايػُا١ٜٚ، ٚيه١ًُ )َٝٗط/ َرلا/َٹ
ٔٷ عاٍ ٚغاطع، سٝح ٫ ٜٛدس ؾٝ٘ ايع٬ّ ٚايًٌٝ، ٫ ايدلز ٫ٚ  ؾٛم ق١ُ دبٌ ٖاضا، َػه

 . 6"ايككٝع، ٫ ا٭َطاض ٫ٚ إٛت، ٫ٚ لاغ١ ا٭بايػ١

                                 
 .61، م 19، آ١ٜ 4ٜيت ٜاغٓا، ٖا، أڤطحا - 1
 . ٚتٝؿذلٜا ٖٞ عٳؿٵتاض.443 -442، م 6، آ١ٜ 8ٜاؾت ، أڤطحا - 2
 .471، م 14، 13، آ١ٜ 10ٜاؾت ، أڤطحا - 3
 .79، م 4، آ١ٜ 10ٜاغٓا، ٖاٜيت ، أڤطحا - 4
 .80، م 12، آ١ٜ 10، ٜاغٓا، ٖاٜيت أڤطحا - 5
 .484، م 51، 50، آ١ٜ 10، ٜاؾت أڤطحا - 6
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 قٓاّ، بٌ نإ ايعضزؾتٕٝٛ ٜكُٕٝٛ مل تهٔ ايعضزؾت١ٝ تػُح بإقا١َ اشلٝانٌ أٚ ا٭
إصابح إكسغ١ ع٢ً قُِ اؾباٍ، ٚأسٝاّْا ٗ ايككٛض، ٜٚٛقسٕٚ ؾٝٗا ايٓاض تهطّّا ٯٖٛضاَٳعزا ، 
نُا أِْٗ ناْٛا ٜؿٝٸسٕٚ أبطادّا َٓععي١ عاي١ٝ اؾسضإ ؾٛم قُِ اؾباٍ، تٴشٌُٳ إيٝٗا دجح 

 . Dekhme 1( ايطاسًٌ إٍ ا٭بس١ٜ، ٚتػ٢ُ تًو ا٭بطاز )زٳِنُا
  ا٭ٜعزٌٜ، ٖٚٞ تؿُذ  ايهٛضزنًُا ٚقعت عٝٓاٟ ع٢ً َؿٗس قباب َعابس

بؿهًٗا إدطٚطٞ احملعٻظ ايكاعس، ٚبًْٛٗا ا٭بٝض ايٓاقع، ٚتهًٌٓ ٖاَات إعابس ٗ ٫َيـ 
ٚغرلٖا، اغتشهطتٵ كٝٸًيت قٛض٠ )اؾبٌ( إٗٝب، بتكاعسٙ مٛ ايػُا٤، ٚبؿهً٘ إدطٚطٞ، 

ٛٸٍ إٍ ضَع ٚبكُت٘ ٖٚٞ  تطؾٌ ٗ س١ًٓ ثًذ١ٝ ْاقع١، ٚأقٍٛ يٓؿػٞ: ٖا ٖٛ شا )اؾبٌ( قس ؼ
ٌٸ ٜتػًػٌ ٗ ايجكاؾ١   ايهٛضز١َٜٝجٛيٛدٞ، ضَا َٓص َا قبٌ ا٬ٕٝز بأنجط َٔ أيؿٞ عاّ، ٚظ

 د٬ّٝ بعس دٌٝ، إٍ إٔ ػ٢ًٓ ٗ ٖصٙ ايكباب ا٭ٜعز١ٜ.  
 

 :الهوضزاجلبل وأغالف 

 ط١ٜ:اؾبٌ ٗ اشل١ٜٛ ايػَٛ
، ٚأِْٗ امسضٚا َٔ َٓطك١ )سهاض٠ سٳًَـ( ايهٛضزغبل إٔ ضدٸشٓا إٔ ايػَٛطٌٜ َٔ أغ٬ف 

ٚتاَٝا، سُٝٓا امػطت عٓٗا َٝاٙ اـًٝر، پٗ نطزغتإ إطنع١ٜ، ٚاغتكطٚا ٗ دٓٛبٞ َٝعٚ
ٚقاضت قاؿ١ يًػه٢ٓ ٚايعضاع١، ٚاؿكٝك١ إٔ ايػَٛطٌٜ مل ٜٓػًدٛا َٔ )اؾبٌ(، ٚإِا امسض 

عِٗ، ٚػ٢ًٓ ٗ كتًـ فا٫ت سٝاتِٗ، تاض٠ ع٢ً مٛ قطٜح، ٚأخط٣ ع٢ً ؾهٌ ضَٛظ؛ ٚؾُٝا َ
 ًٜٞ بعض ا٭زي١.

 ٚٚتاَٝا اغِ پأطًل ايػَٛطٜٕٛ ع٢ً َٛطِٓٗ اؾسٜس ٗ دٓٛبٞ َٝعKur - ra ،
أٟ )ايب٬ز ايعًٝا(؛ ٖصا ضغِ إٔ إٓطك١ ناْت غ١ًٝٗ، ؾإػأي١ غٝهٛيٛد١ٝ، ٚاؾبٌ غانٔ 

ػتكط ٗ ٫ؾعٛضِٖ، ٜٚطٜسٕٚ ا٫ستؿاظ بصنط٣ َٛطِٓٗ ايكسِٜ ايععٜع ع٢ً قًٛبِٗ، ؾِٝٗ، َٚ
ٜٚبسٚ أِْٗ مل ٜكطعٛا ع٬قاتِٗ بأبٓا٤ َٛاطِٓٗ ايكس١ّ ٗ اؾباٍ، ؾهاْٛا ٜػتكسَِْٛٗ 

؛ أٟ )أٌٖ اؾباٍ/ أبٓا٤ ٫Lu – Kur-raغتدساَِٗ ٗ كتًـ ا٭عُاٍ، ٜٚطًكٕٛ عًِٝٗ اغِ 

                                 
 .59. ْٛضٟ إزلاعٌٝ: ايسٜا١ْ ايعضزؾت١ٝ، م 2/433: قك١ اؿهاض٠، ٍٚ زٜٛضاْت  - 1
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ناْٛا ٜهجطٕٚ َٔ اغتدساّ اؿذط ٗ ايٓشت ٚبٓا٤ ايبٝٛت، تعبرلّا عٔ نُا أِْٗ  اؾباٍ(.
 . 1اغتُطاض ا٫ضتباط بكدٛض َٛطِٓٗ اؾبًٞ ايكسِٜ

  " :ٌْٜٚطاِٖ ٗ نٌ ا٭سٛاٍ قاٍ ايسنتٛض غاَٞ غعٝس ا٭غعس بؿإٔ ايػَٛط
ٓسِٖ، ٜعبٸطٕٚ عٔ دبٌ ٚعٔ بًس بٓؿؼ ايع١َ٬ )ُنٛض(، ٚضَا نإ ا٫ثٓإ ٗ ْؿؼ إع٢ٓ ع

ثِ ٚيعِٗ ببٓا٤ ايعِّقٛضات َعابسِٖ، ٚٚدٛز أؾذاض  ٜٚسٍ ع٢ً نٕٛ بًسِٖ ا٭قًٞ دبًّٝا،
ٚسٝٛاْات دب١ًٝ ٗ أختاَِٗ ا٭غطٛا١ْٝ؛ أَجاٍ اَ٭ضٵظ، ٚايػٻطٵٚ، ٚايٛٳعٵٌ اؾبًٞ شٟ ايكطٕٚ، 

 . 2"ٚإاعع اؾبًٞ ايطٌٜٛ ايكطٕٚ
 ( ٜتذ٢ًٓ )اؾبٌ( ٗ إٝجٛيٛدٝا ايػَٛط١ٜ أٜهّاٌٝ  Ellil، أٚ )إٓيٌٝ(Enlil ، ؾاٱي٘ )إًْ

ٖٛ )غٝس ايطٜح(، ٚايطٜح  En-lilيٌٝ(  -، ٖٛ أندل آشل١ ايػَٛطٌٜ، ٚإع٢ٓ ا٭قًٞ ٫زل٘ إطٓنب )إٕ 
ٌٝ ٗ ايػَٛط١ٜ بـ )اؾبٌ ايهبرل(    .Kur – gal3تٗبٸ ٗ اعتكازِٖ َٔ اؾبٌ، ٚشلصا ُيٓكب إًْ

  :دا٤ ٗ قكٝس٠ غَٛط١ٜ 
  …، ٜا أٜٗا ايبًس ايععِٝ بٌ بًسإ ايعاملٜا غَٛط" 

 غٝٸسٴى غٝٸسٴ َبذٻٌ، ًَُٚهو هًؼ َع اٱي٘ )إٓ( ع٢ً إٓكٸ١ ايػُا١ٜٚ.
ْٛٸانٞ اٯشل١ ايععاّ ٕٸ ًَهو ٖٛ اؾبٌ ايععِٝ، ٖٛ ا٭ب إًٌْٝ ٚا٭ْ  . 4"إ

   :دا٤ ٗ قكٝس٠ أخط٣ خاق١ َس١ٜٓ أٚض ايػَٛط١ٜ 
 ز، ... أٜتٗا إس١ٜٓ إٛؾٛض٠ ايعا" 

 أْتٹ َٓكٸ١ خرل ايب٬ز، أْتٹ خهطا٤ ناؾبٌ. 
 أْتٹ غاب١ )خاؾٛض( شات ايع٬ٍ ايٛاضؾ١، ...

 . 5"يكس أعًٔ )اؾبٌ ايععِٝ( إًٌْٝ ازلٳو إتػاَٞ ٗ ايػُا٤ ٚا٭ضض

                                 
ٝٸَٛٞ َٗطإ: تاضٜذ ايعطام ايكسِٜ، م 1/175ْاٍ ضؾٝس أٓس: ظٗٛض ايهٛضز ٗ ايتاضٜذ،  - 1  .9. قُس ب
. ٚاْعط ؾانٌ عبس ايٛاسس عًـٞ: َـٔ غـَٛط    42غاَٞ غعٝس ا٭ٓس: ايػَٛطٜٕٛ ٚتطاثِٗ اؿهاضٟ، م  - 2

 .22ا٠، م إٍ ايتٛض
 .21، ٖاَـ 253غبتٝٓٛ َٛغهاتٞ: اؿهاضات ايػا١َٝ ايكس١ّ، م  - 3
 (.180 – 179قٌُٜٛ نطّط: َٔ أيٛاح غَٛط، م  - 4
 (.182 – 180إطدع ايػابل، م  - 5
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  " :ٟايػٍٗٛ  1ثِ بعس آي١ ايبٓا٤، ٚتؿٝٝس إػانٔ، َٮ إْهٞدا٤ ٗ يٛح غَٛط
 Sumuganاؿٝٛا١ْٝ، ٚعٝٸٔ ع٢ً ؾ٪ْٚٗا اٱي٘ غٴَٛٴذإ بايٓبات ٚا٭عؿاب ٚاؿٝا٠ 

 . 2"إٛقٛف ًَو اؾبٌ
 

 اجلبل يف اهلوية احلوضية:
ايكسَا٤ أٜهّا، ٚشنط دطْٛت ؾًًِٝٗ أِْٗ اْطًكٛا، سٛايٞ ْٗا١ٜ  ايهٛضزاؿٛضٜٕٛ َٔ أغ٬ف 

)سلايٞ نطزغتإ ا٭يـ ايجايح م.ّ، َٔ إٓاطل اؾب١ًٝ ايٛاقع١ ٗ سلاٍ ؾطقٞ ب٬ز ايطاؾسٜٔ 
ُٸٓا اٯٕ أِْٗ ٕا اْتؿطٚا ٗ سلايٞ غٛضٜا، ٚٚقًٛا إٍ غٛضٜا ايساخ١ًٝ ٚاؾٓٛب١ٝ،  إطنع١ٜ(. َٚا ٜٗ
ناْٛا ٜػتكطٕٚ ٗ إٓاطل اؾب١ًٝ، أٚ إتا١ٔ يًذباٍ، إِْٗ اغتكطٚا ٗ سٛض ْٗط ايعاقٞ، ٚخاق١ 

١ ُأٚغاضٜٔت، ٚتٛٓغًٛا دٓٛبّا، ؾاغتكطٚا ٗ ٗ َأ٫٫ر، ٚٚقًٛا إٍ غٛضٜا ايػاس١ًٝ )ؾٝٓٝكٝا( ٚخاق
ؽ )أٚضؾًِٝ/ايكسؽ(، ٖٚٞ تكع ٗ َٓطك١ دب١ًٝ، ٚتٛٓغًٛا دٓٛبّا أنجط، ؾاغتكطٚا ٗ  َس١ٜٓ ٜٳبٛٴ

 . 3َٓطك١ دبٌ غٳعٹرل، بٛازٟ عٳطٳب١ )دٓٛبٞ اُ٭ضزٕ سايّٝا(
 

 اجلبل يف اهلوية الهاّشية:
هّا ؾطع نبرل آخط َٔ أغ٬ ٌ ٜأ ا َٔ غهإ دباٍ  ايهٛضزف َطٸ إٔ ايهاؾٝٸ ِ ناْٛ ا٭قسٌَ، ٚأْٗ

١ باٌب )تكع ع٢ً  ، ٚاؽصٚا َسٜٓ ٚا ع٢ً ب٬ز باٌب طٕا سايّٝا(، ٚقس غٝطط ضغتإ )ٗ دٓٛب غطٞب ٜإ يُٛ
ًٕو نٛضهايعٚ )نٛضٟ 90ايؿطات  ٛٞب بػساز( عاق١ُ شلِ، ثِ اؽص ا  – 1345ايعٚ( ايجاْٞ )گنِ دٓ
1324 ٌ هاؾٝٸ  ( نِ غطٞب بػساز. 32ازلٗا )زٚض نٛضهايعٚ(، ع٢ً َػاؾ١ ) م.ّ( عاق١ُ دسٜس٠ ًي

َٚع إٔ ايهاؾٸٌٝ اغتكطٚا ٗ إٓاطل ايػ١ًٝٗ، ؾكس ظٌ )اؾبٌ( ٬ٜظَِٗ، ٜٚتذ٢ًٓ ٗ 
ٌّ َُٓٗا بٝسٙ،  ضَٛظِٖ إٝجٛيٛد١ٝ، إش ٜعٗط اٱي٘ ٚاٱشل١ ٗ إعُاض ايهاؾٸٞ، ٚقس أَػو ن

                                 
 /ألٞ: إي٘ ا٭ضض.أوگيإْهٞ ٖٛ:  - 1
 .182إطدع ايػابل، م  - 2
3 - ،ِ سهاضٗت ٕ تاضىِٗٚ  ٛضٜٛ ِ: اؿ ًٗ ًٝ ت ؾ ٕبهِّـط٠، م     107، 24م  دطْٛ ـ٢ اؿهـاضات ا ٕ: ايؿـطم ا٭ْز ٚآخطٚ ٛتطٚ  . دٌ ب

ْٛػاضز 200 ، م  –. ب ٍ ايؿطم ايكسِٜ ٌ: اؾسٜس سٛ ٝؿ ، ا٭قشاح 162ي ٜٔٛ ، غٹِؿط ايتٻه ٕ 36. ايعٗس ايكسِٜ ٜتا  .21، 20، اٯ
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ا٤، ٜٚػٌٝ ع٢ً ١٦ٖٝ دساٍٚ داض١ٜ، ٜٚعٗط إعبٛز ٗ تًو ٚأَاّ قسضٙ، بإْا٤ٶ، ٜتسٓؾل َٓ٘ إ
، ٚناْت  ايطغّٛ ع٢ً أْ٘ )إي٘ اؾبٌ(، ٚقس َٴجٌِّ ٖٚٛ ٜطتسٟ ثٛبّا َعٜٸّٓا ع٢ً ١٦ٖٝ سٳطاؾـٹ

 . 1ايكسَا٤ ايهٛضزاؿطاؾـ ضَع )اؾبٌ( عٓس أغ٬ف 
٘ ٗ إسٕ ايبابً -ٚٗ عٗس إًو ايهاؾٸٞ نطْسف ناْت ُاثٌٝ ا٭ضباب  -١ٝٚقس اؾتٗط بهجط٠ َباْٝ
َع تؿهٌٝ ضأؽ نٌ َعبٛز ٚدٹصع٘ ا٭ع٢ً تؿه٬ّٝ نا٬َّ، ٚايطبٸات تدلظ َٔ دػِ ايبٓا٤، "

ٚا٫نتؿا٤ بتؿهٌٝ اـطٛط ايعا١َ يبك١ٝ دػُ٘ ع٢ً ١٦ٖٝ ايجٛب ايطٌٜٛ احملبٛى، ٚتؿهٌٝ يبٓات 
ٛٸدات   . 2"إا٤ بايٓػب١ يًطبٸاتٖصا ايجٛب َا ٜطَع إٍ َسضٸدات اؾباٍ بايٓػب١ يٮضباب، ُٚ

 
 اجلبل يف اهلوية امليسية:

ٌٵ إٍ إٝسٌٜ، ايؿطع ايهبرل ا٭خرل َٔ أغ٬ف  ا٭قسٌَ، تٴط٣ َاشا عِٓٗ ٚعٔ  ايهٛضزيٓٓتك
)اؾبٌ(؟ اؿكٝك١ أِْٗ ناْٛا دبًٌٝ خٴًٓكّا، ٚئ ْكـ اٯٕ عٓس ػًٓٝات )اؾبٌ( ٗ عؿكِٗ يًشط١ٜ، 

بتِٗ ٚعٓازِٖ، ٚٗ ْعٚعِٗ إٍ ايجٛض٠ ع٢ً ايكٗط ٚايعػـ، ٚٗ ؾذاعتِٗ ٚٗ ؾسٸ٠ بأغِٗ، ٚٗ ق٬
ٞ، ٚٗ أظٜا٥ِٗ؛  ٚضٚسِٗ ايكتاي١ٝ، ٚٗ شٖٓٝتِٗ ايػٝاغ١ٝ اي٬َطنع١ٜ، ٚٗ ْعاَِٗ ا٫دتُاعٞ ايَكبًٳ
إش إأٍَٛ إٔ ٜأتٞ اؿسٜح عٔ ْٝع شيو ٗ غٝاق٘ إٓاغب، ْٚهتؿٞ اٯٕ بعاٖط٠ َكاسب١ )اؾبٌ( 

ٌٸ ٚاضؼٌ، ٚيٓأخص قك١ )اؿسا٥ل إعًٖك١( َجا٫ّ ع٢ً شيو. يًُٝسٟ  سٝجُا س
أِْٗ مل ٜطؾعٛا ضا١ٜ ا٫غتػ٬ّ ًٕٛى آؾٛض،  -ٗ ا٫غتعطاض إٛدع يتاضٜذ إٝسٌٜ -ؾكس َط

ٝٵدٴػٵطٚٚظًٛا ٜؿذٸطٕٚ ثٛض٠ تًٛ أخط٣، ٚأزضى إًو إٝسٟ   أخػاض ٞٵَنأٚ  kai-Khosru َن
Cyaxares (633 – 584  إٔ َٔ اؿه١ُ تؿهٌٝ دب١ٗ إق١ًُٝٝ َٛسٻس٠، تهِ ايؿعٛب ،)ّ.م

ِٸ ٗ ايعٌُ يًكها٤ ع٢ً إَدلاطٛض١ٜ آؾٛض، ؾهِٸ  ايٛاقع١ ٗ قبه١ ايػًط١ اٯؾٛض١ٜ، ٚايؿطٚع َٔ ث
 ايؿطؽٳ إٍ زٚي١ َٝسٜا، باعتباض ايكطاب١ اٱث١ٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ بٌ ايؿعبٌ إٝسٟ ٚايؿاضغٞ. 

ٝٵدػطٚ بعس٥ ط قٸ٫ٚپٛبٴْٳص إٍ ايبابًٌٝ، ؾعكس ؼايؿّا َع إًو ايبابًٞ ٚتٛدٸ٘ َن
Nabopolassar (627 - 605  ٚنإ ٚايّٝا ع٢ً بابٌ َٔ قبٌ إًو اٯؾٛضٟ آؾٛض ،)ّ.م

، ٚيتٛثٝل ايكساق١ بٌ إًهٌ ٚاؾل َنٝدػطٚ ع٢ً تعٜٚر ابٓت٘  Ashurbanipalاٍ پباْٞ
                                 

ٝټَٛٞ َٳٗطإ: تاضٜذ ايعطام ايكسِٜ، م  - 1  .301اْعط قُس بٳ
 .305م إطدع ايػابل،  - 2
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بٔ  Nabuchadnazzarٛخٳصٵْٳكٻط / أَٝتؼ( َٔ ْٳبٴ Amutida)آَٝتٝسا ُأَٚٝس
 ،ك١ ايصا٥ع١ ايكٝتسسا٥ل بابٌ إعWill Durantًٖ . ٚقس ٚقـ ٍٚٔ زٴٜٛضاْت٫ٚ1قٸطپْبٛ

َكا١َ ع٢ً أغاطٌ ٚشنط أْٗا ناْت ٗا إسس٣ عذا٥ب ايعامل ايػبع، ْٚنإ ايْٝٛإ ٜعسٸٚ
 ، ٚقاٍ بؿإٔ أَٚٝس: نٌ طبك١ َٓٗا ؾٛم طبك١ ،َػتسٜط٠ َتتاي١ٝ

ا، ؾعاٚزٖا اؿٌٓ ٍإ خهط٠ ب٬زٖا  ٚمل تهٔ" ٚثطٖا ٖصٙ ا٭َرل٠ قس اعتازت ع٢ً سلؼ باٌب اؿاض٠ 
ٚإط٠٤ٚ ْبٛخسْكٸ ٢ غطشٗا ا٭ع٢ً ؾأْؿأ شلا ٖصٙ اؿسا٥ل ايعذٝب١، ٚغٓط ،طاؾب١ًٝ، ٚزؾعت ايؿٗا١َ 

كٝب ، ٫ تتػع يٮظٖاض ٚايٓباتات إدتًؿ١ ،بطبك١ َٔ ايػطٜٔ ـا ١ًْ أقسّا ٫ٚ تػُح  ،ٜبًؼ زلهٗا 
هّا ٭ندل ا٭ؾذاض ٚأطٛشلا دصٚضّا  .2"ٚتهؿٞ تطبتٗا يػصا٥ٗا ،بتػصٜتٗا ؾشػب، ٌب تتػع ٜأ

 
 وأضاف زيوضاىت قائاًل: 

أ٠ ٗ بآ٫ت َا١ٝ٥ كبٸ ،ع َٔ ْٗط ايؿطات إٍ أع٢ً طبك١ ٗ اؿسٜك١طَؾٚناْت إٝاٙ تٴ"
ايصٟ ٜطتؿع عٔ  ،ايػطح ا٭ع٢ًٚؾٛم ٖصا  ،إزاضتٗا طٛا٥ـ َٔ ايطقٝلع٢ً تتٓاٚب  ،ا٭غاطٌ

بات آَٓات َٔ أعٌ ايػٛق١، نإ ْػا٤ ايككط ّؿٌ غرل قذٸ ،ٚغبعٌ قسَّا ١ا٭ضض ٔػ
  .3"ؼٝط بٗٔ ايٓباتات ايػطٜب١ ٚا٭ظٖاض ايعطط٠

ه) بَتاناگأإٕ أَٚٝس اب١ٓ َس١ٜٓ  تاْا/ دٳُٳ٘ ظإ/ ٖٳُٳصإ( عاق١ُ َٝسٜا إًه١ٝ، إس١ٜٓ  هَيگَم
 ٚاز ٌْٝ إٓعط، أخكبت٘ إٝاٙ ايصا٥ب١ َٔ ايجًٛز ع٢ً اؾباٍ، ٚبتعبرل آخط: أَٚٝس ايٛاقع١ ٗ

اب١ٓ دباٍ َٝسٜا ايؿاك١، اب١ٓ ايكدط ٚايٓٗط، اب١ٓ  ايؿذط ٚايعٖط، ضسًت إٍ غٍٗٛ 
اؿاض٠، ؾطسًت َعٗا دباٍٴ َٝسٜا بكدطٖا ْٚٗطٖا ٚؾذطٖا ٚظٖطٖا، ٚيعٌ َا  ميسوپىجاميا
إٔ أَٚٝس اغتكسَت أؾذاض ٚأظٖاض ٚضَا أطٝاض دباٍ ب٬زٖا، يتٴهشٸٌ بٗا  مل ٜكً٘ إ٪ضخٕٛ

عٝٓٝٗا قباح َػا٤، ب٢ً، َٔ أٜٔ يبابٌ ايػ١ًٝٗ إٔ ؼٌُ أَٚٝس ع٢ً ا٫ْػ٬ر َٔ ٖٜٛتٗا 
 اؾب١ًٝ؟! ٚنٝـ ٭َٚٝس إٔ تٓعِ باؿٝا٠؛ َا مل تػتشهط )اؾبٌ( ٗ سٝاتٗا ٚيٛ بؿهٌ ضَعٟ؟! 

 

                                 
ت: قك١ اؿهاض٠،  - 1 ٛضْا ٍ زٜ َٝسٜا، م 2/400ٚ ف:  ْٛٛ ، م 283. زٜان ٕ ايكسِٜ طا ٕ: تاضٜذ ٜإ ٚآخطا ٘ باقط   .41 - 40. ط
 .2/199ٍٚ زٜٛضاْت: قك١ اؿهاض٠،  - 2
 إطدع ايػابل ْؿػ٘. - 3
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6 

 لپانوراما الجب
 

 توضيشات:
-Malebranch Nicolas (1638شات َط٠ قاٍ ايؿًٝػٛف ايؿطْػٞ ْٝه٫ٛؽ َايدلاْـ 

، ٚيعٌ ٖصا ايكٍٛ نإ َػتػطٳبّا 1" اشلٛا٤ ايصٟ ْػتٓؿك٘ ٜػبٸب تػٝرلّا ٗ عكٛيٓاّ(: "  1715
ّ ٗ فتُعاتٓا قبٌ قطٕ َٔ ايعَإ، أٜاّ نإ أدسازْا ٚدساتٓا ٜؿػٸطٕٚ ٖسٜط ايطعس بإٔ اٱَا

ُٸ٢  2عًٞ بٔ أبٞ طايب ٜهطب ايػټشب بػٛط٘، ؾتعفط َتأ١ٕ، ٚتبهٞ بسَٛع غعٜط٠ تػ
)إطط(، ٚأٜاّ ناْٛا ٜؿػٸطٕٚ خػٛف ايكُط بٛدٛز سٛت ٖا٥ٌ واٍٚ ابت٬ع ايكُط، ؾهاْٛا 

 ٜكطعٕٛ ع٢ً ا٭ٚاْٞ ٚايطبٍٛ، ٜٚطًكٕٛ ايطقام، ٱخاؾ١ اؿٛت، ٚإْكاش ايكُط إهطٚب.
ٚبعس ا ٛٸع ايؿسٜس ٗ فا٫ت ايعًّٛ، ٚؼًٌٝ ايها٥ٔ اؿٞ إٍ عٓاقطٙ ايهُٝٝا١ٝ٥ أَا اٯٕ،  يتٓ

ـ ٚغرلٙ قػطّا أندل َٔ  ٚايؿٝعٜا١ٝ٥ ٚايهٗططٝػ١ٝ ا٭ٚي١ٝ، بات َٔ إؿٝس إٔ ِٓح قٍٛ َايدلْا
ْٚأخصٙ باؿػبإ ٗ تؿػرل َػرل٠ سٝا٠ ايها٥ٓات ع٢ً نطتٓا ا٭ضن١ٝ، ٚخاق١ إٔ مث١ ؾطٜكّا  تُآَا،  ٖا

اَ ٛيٛد١ٝ، يٝؼ ع٢ً ايكعٝس اؾػسٟ  -مٔ ايبؿط -ٔ ايعًُا٤ ٜ٪ٓنسٕٚ أْٓ بسا١ّٜ ْٚٗا١ّٜ نا٥ٓات ٝب
اؾٝٓات ٚايب١٦ٝ هب إٔ ت٪خص ٗ ؾكط، ٚإِا ع٢ً ايكعٝس ايعكًٞ ٚايؿعٛضٟ أٜهّا، ٚإٔ ايع٬ق١ بٌ "

                                 
 .37ض: ا٭ضض ٚايتطٛض ايبؿطٟ، م ڤيٛغٝإ ٗ  - 1
ِٸ ايٓيب - 2  قُس، ٚإَاّ ايؿٝع١ ا٭ندل. عًٞ بٔ أبٞ طايب ٖٛ ابٔ ع
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ٱْهًٝعٟ أضْٛيس تٜٛٓيب "؛ سػبُا ٜكٍٛ إ٪ضر ااؿػبإ يس٣ أ١ٜ قاٚي١ يتؿػرل طبٝع١ ايتطٛض أٚ اـًَل
Arnold Toynbee (1889 – 1975 )ّ1 . 

اْٛضاَا اؾبٌ، ٚغأنٕٛ َهططّا إٍ پإطاض ٖصٙ ايط١ٜ٩ ايع١ًُٝ اٱٜهٛيٛد١ٝ، أتٓاٍٚ ٗ 
ا٫غتعا١ْ أسٝاّْا ٬َسعاتٞ ٚآضا٥ٞ ايؿدك١ٝ، ٚقس أنٕٛ َكٝبّا ٚقس أنٕٛ كط٦ّا، ؾكس ؾتشت 

(Korzailٌ عٝين ع٢ً اؿٝا٠ ٗ قط١ٜ ُنطٵظٳٜٵ ، 2، ٚشنطٖا ٜاقٛت اَؿُٳٟٛ بكٝػ١ )ُقطٵظاسٌٹ
، ٖٚٞ َٔ قط٣ َٓطك١ ُنطٵز زاؽ )عٹِؿطٜٔ(  ٜٵشٌٹ ُٸ٢ اٯٕ ُقطٵظٳ ، ٗ ايعا١ٜٚ ايؿُاي١ٝ Afrinٚتػ

ايػطب١ٝ َٔ غٛضٜا، ٚعٹِؿطٜٔ اغِ يًٓٗط ايصٟ ىذلم إٓطك١ َٔ ايؿُاٍ إٍ اؾٓٛب، ٚدا٤ بٗصٙ 
ٓٵسٟايكٝػ١ عٓس نٌ َٔ ٜاقٛت اَؿ ًَِكؿٳ ٟ ٚايَك ؾتعين )بٳطٳن١( ٗ  Afrin. أَا ن١ًُ آؾطٜٔ  3ُٛٳ

 . 4(أڤطحا(، ٖٚٛ تؿػرل ايهتاب ايعضزؾيت إكسؽ )أڤطحا)ظْس 
ٚتهِ َٓطك١ نطز زاؽ غت١ ْٛإح )َطنع ْاس١ٝ(، إناؾ١ إٍ َطنع ايبًس٠، ٚتتأيـ َٔ 

إٓطك١، إْٗا ٗ ًْتٗا  ( قط١ٜ نبرل٠ ٚقػرل٠، ٚايطابع اؾبًٞ ٖٛ ايػايب ع360٢ًسٛايٞ )
غ٬غٌ دب١ًٝ، تكع بٝٓٗا أسٝاّْا غٍٗٛ نٝٸك١ أٚ َتٛغط١ ايػع١، ٚيعٌ أٚغعٗا غٌٗ دٴَٛ٘ٳ 

Gume  ًٕٛٝٵ ؾطقّا، ٚغًػ١ً دبٌ ٖٳؿٵتٹٝا  Leylunا٫ْٗساَٞ ايٛاقع بٌ غًػ١ً دبٌ َي
Heshtiya ٝٵًُٕٛ ٗ نتابات ايبٳ٬شٴضٟ ٜٚاقٛت َ٘ٳ َٚي اؿُٟٛ ٚأبٛ  غطبّا، ٚقس ضز اغِ دٛٴ

ٜٵٌ 5ايؿٹسا٤ ع٢ً ايػؿح ايػطبٞ ؾبٌ يًٕٝٛ، ٚيصا ؾشسٜجٞ عٔ  Korzail، ٚتكع قطٜيت ُنطٵظٳ
)اؾبٌ( ٫ ٜكسض عٔ ؽٝٸ٬ت ٚظٕٓٛ، ٚإِا عٔ خدل٠ سٝات١ٝ بسأت َٓص إٔ سًًت نٝؿّا ع٢ً 

 ٖصا ايعامل. 
ٚٸد١ َٔ َٚٓص سٛايٞ ث٬ثٌ غ١ٓ ايتكٝت باَطأ٠ عذٛظ نطز١ٜ َٔ ؾطقٞ تطنٝا، ناْ ت َتع

ٜا بينٸ، دبايهِ ٖصٙ َجٌ : "-ٚنٓا ْتشسخ بؿإٔ دباٍ عؿطٜٔ -ضدٌ ٗ َٓطكتٓا، ؾكايت يٞ

                                 
. ٚاْعط دٕٛ غـرلٍ: ايعكـٌ ٚايًػـ١ ٚاجملتُـع،     24أضْٛيس تٜٛٓيب، ٚزاٜػانٛ إنٝسا: ايتشسٜات ايهدل٣، م  - 1

 .85، 59م 
 .4/367ٜاقٛت اؿُٟٛ: َٴعٵذٳِ ايبًسإ،  - 2
 .4/84. ايكًكؿٓسٟ: قبح ا٭عؿ٢، 4/149ٜاقٛت اؿُٟٛ: َعذِ ايبًسإ،  - 3
 .808م غتا، ڤأ - 4
. ٚاْعط: ٜـاقٛت اؿُـٟٛ: َعذـِ    267. أبٛ ايؿسا٤: تكِٜٛ ايبًسإ، م 154ايب٬شضٟ: ؾتٛح ايبًسإ، م  - 5

 .5/34، 3/22، 2/219ايبًسإ، 
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". )تككس دباٍ سلايٞ نطزغتإ(. ٚيعًٞ ٚنعت َا َكاطب ايبٝٛت إشا قٝػت ظبايٓا ٖٓاى
 ت٘. قايت٘ ايعذٛظ سٝٓصاى ٗ خا١ْ إبايػ١، يهٔ اتهح يٞ بعس٥ص أْٗا ناْت زقٝك١ دسّا ؾُٝا قاي

( قسَّا، ٗ سٌ تبًؼ اؾباٍ ٗ ب٬ز 3606إٕ اضتؿاع أع٢ً ق١ُ ٗ دباٍ عؿطٜٔ ٜبًؼ )
قسَّا(،  4985ٜبًؼ  ) Sangarا٭خط٣ اضتؿاعات عاي١ٝ دسّا. إٕ اضتؿاع دبٌ غٓذاض  ايهٛضز

( قسَّا، ٚدبٌ بٝػتٕٛ 9567) Nimrod( قسَّا، ٚدبٌ ِطٚز 6436) Gudiٚدبٌ دٴٛزٟ 
Bistun (11014ق ) ٙٛٝسَّا، ٚدبٌ ؾٳShaiwe (11122 قسَّا، ٚدبٌ َأِيٛٳْٵس )Alwend 

ٌٵ Halgurd( قسَّا، ٚدبٌ 11745)  Rashkoh( قسَّا، ٚدبٌ ضٳؾٵُهٛٙ 12249ٴٚضز )گٖٳ
( قسَّا، ٚدبٌ غٴبٵشإ 12870) Little Ararat( قسَّا، ٚدبٌ أضاضات ايكػرل 12336)

Subhan (13314 قسَّا، ٚدبٌ أضاضات ايهبرل ) Great Ararat (16946قسَّا )1  . 
ٚإٕ تأثرل ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ ٗ ايبؿط، بٝٛيٛدّٝا ٚغٝهٛيٛدّٝا ٚثكاؾّٝا، ٫ ٜعٛز إٍ بهع١ 

، ٚضَا ّتس إٍ َا 2أيـ غ١ٓ( 40قطٕٚ، ٚإِا ٜعٛز إٍ ؾذل٠ ايعكط اؿذطٟ ايكسِٜ )سٛايٞ 
 قبٌ شيو ٦َات آ٫ف ايػٌٓ؛ َٚٔ إِٗ إٔ ْأخص ٗ اؿػبإ:

ٛٸض ع٢ً غطح ايهط٠ " أْٓا يػٓا ايٓتاز ايٓٗا٥ٞ ٚا٭خرل يج٬ث١ ب٬ٌٜ غ١ٓ َٔ ايتط
ٛٸضٟ دإض َٚػتُط  . 3"ا٭ضن١ٝ، ؾٓٛعٓا، َجٌ نٌ ا٭ْٛاع ا٭خط٣، إلاظ تط

 واآلن ماذا عن پانوراما الجبل؟
 

 دسلية االمتالء والفطاغ:
ٛٸض(، إٕ أٍٚ َا ًٜؿت ا٫ْتباٙ ٗ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ أْٗا دػطاؾٝا ٜ ػًب عًٝٗا ايتشسٸب )ايته

ٚتؿطض ع٢ً ايبكط إٔ ٜٓؿط عُٛزّٜا أنجط ٖا ٜٓؿط أؾكّٝا، إْٗا تؿطض عًٝ٘ إٔ ٜكعس مٛ 
ٛٸض َع ايكدٛض، ٜٚعًٛ ٜٚٗبط َع  ايكُِ، ٜٚٓشسض مٛ ايٛزٜإ، ٜٚسٚض َع إٓعطؿات، ٜٚته

ٛٸضّٜا(، غٛا٤ أناْت اؾطٚف. ٚبتعبرل آخط: إٕ اؾبٌ ٜؿطض ع٢ً ايبكط إٔ ٜتشطى زا٥طّٜا )ته
 اؿطن١ تكاعس١ٜ )ايٓعط إٍ ايك١ُ(، أّ تٓاظي١ٝ )ايٓعط إٍ ايٛازٟ(.

                                 
1 - Mehdad Izady: The Kurd, P15. = ّغِ. 30. ٚايكس 
 .182زْٚايس دٖٛاْػٕٛ ٚبًٝو إزغاض: َٔ َطس١ً يٛغٞ إٍ َطس١ً ايًػ١، م  - 2
 .203ٕطدع ايػابل، م ا - 3
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ٖٚصا ٜعين إٔ دػطاؾٝا اؾبٌ ػعٌ اٱْػإ نٌ َط٠ ع٢ً ُاؽٸ َباؾط َع َٳكطع َهاْٞ 
ٌٸ ؾٝ٘ اـطٛط إػتك١ُٝ إُتس٠، ٖٚٞ  ٛٻض ايطابع، تػًب عًٝ٘ اـطٛط احملسٻب١/إكعٻط٠، ٚتك َع َه

قًتٗا قكرل٠ غايبّا. ٜٚعين أٜهّا إٔ دػطاؾٝا اؾبٌ َهإ َ٪يـ َٔ ث٬ث١ أبعاز )طٍٛ، عطض، 
اضتؿاع(، ٗ سٌ ٜهٕٛ اٱْػإ ٗ ايػٌٗ، َععِ ا٭سٝإ، ع٢ً ُاؽٸ َباؾط َع َكطع َهاْٞ 

 َٓبػط ايطابع، خطٛط٘ َػتك١ُٝ َٚسٜس٠ غايبّا، ٖٚٛ َ٪يـ َٔ بعسٜٔ ؾكط )طٍٛ، عطض(. 
ٜٵٌ ٚمث١ ٬َ سع١ ؾدك١ٝ يعًٗا تهٕٛ َؿٝس٠ ٗ ٖصا اجملاٍ، ؾكس َطٸ أْين أْتُٞ إٍ قط١ٜ ُنطٵظٳ

Korzail )ٜٔعٹِؿط( َٓطك١ ُنطٵز زاؽ ٗ ،Afrin )ُٸ٢ )ؾٴسٴٚز ، ٚناْت يٓا أضاض ٗ قط١ٜ تػ
Shodud )ايباب( ع٢ً ايتدّٛ ايػطب١ٝ ٕٓطك١ ،Bab  )قاؾع١ سًب، ٚتؿكٌ َٓطك١ )عٳعاظ ٗ

Azaz َٓ ٌَع٘ شات َط٠ ٚأْا  -ضٓ٘ اهلل -طكيت عؿطٜٔ ٚايباب، ٚقس اقطشبين ٚايسٟب
قيب إٍ قط١ٜ ؾٴسٚز قٝؿّا، ٚنٓا عاد١ إٍ ْٗاض ناٌَ يٓكٌ إيٝٗا غرلّا ع٢ً ا٭قساّ أٚ 
َػتعٌٝٓ بساب١، ٚأشنط أْين نٓت أؾعط سٝٓصاى عاي١ غطٜب١ ٗ غٍٗٛ ععاظ، َا نٓت أؾعط 

نإ شيو ايؿعٛض ٜتؿاقِ ٗ ططٜل ايعٛز٠، ٚبطبٝع١ اؿاٍ َا نٓت بٗا ٚأْا ٗ َٓطك١ عؿطٜٔ، ٚ
 قازضّا سٝٓصاى ع٢ً ؾِٗ شيو ايؿعٛض، ْاٖٝو عٔ تؿػرلٙ.

ٚبعس ضسٌٝ ايٛايس إٍ ايعامل اٯخط، ٚقعت ١َُٗ َتابع١ َٛنٛع أ٬َنٓا ٗ ؾسٚز ع٢ً 
ايكسِٜ نإ ىاَطْٞ َط٠  عاتكٞ، ٚنٓت أتٓكٌ بٌ ايكطٜتٌ ع٢ً زضٸاد١ ْاض١ٜ، ٕٚػت إٔ شيو ايؿعٛض

أخط٣ نًُا نٓت أدتاظ غٍٗٛ ععاظ، ٫ٚسعت َط٠ أخط٣ إٔ ْػب١ إسػاغٞ ب٘ ناْت تطتؿع ٗ ضس١ً 
ايعٛز٠، َٚا أْين نٓت قس اَتًهت قسضّا ٫ بأؽ ب٘ َٔ إعطؾ١، ٚأقبشت أقسض ع٢ً َطاقب١ ايصات 

 ١ً ايؿعٛض بايؿطاؽ. ٚتؿػرل ايعٛاٖط ايٓؿػ١ٝ، ٚنعت ٜسٟ ع٢ً إؿه١ً؛ إْٗا ناْت َؿه
أدٌ، نٓت َعتازّا ٗ ب٦ٝيت اؾب١ًٝ ع٢ً إٔ أتعاٌَ ٚأتؿاعٌ َع نتٌ دب١ًٝ تؿٓهٌ 
عإٞ، ؾكطٜتٓا تكع ع٢ً غؿح دبٌ يًٕٝٛ، ٚع٢ً بٴعس سٛايٞ ٔػ١٦ُ َذل غطبّا ٜٓتكب أَاَٗا 
 دب٬ٕ َتذاٚضإ قػرلإ، ٚع٢ً بٴعس سٛايٞ ٔػ١ نًَٝٛذلات غطبّا أٜهّا تٓتكب أَاَٞ

ايؿاك١  Amanusغًػ١ً دباٍ ٖٳؿٵتٹٝا، ٚتطٌ َٔ خًؿٗا ٗ ا٭ؾل ايػطبٞ قُِ دباٍ أَاْٛؽ 
إه١ًً بايجًٛز طٛاٍ ايعاّ، ٚنصيو ا٭َط إشا اػٗتٴ سلا٫ّ ٚدٓٛبّا، ٗ ْٝع ا٫ػاٖات ٫ أدس 

 سٜط.دػطاؾٝا ؽًٛ َٔ دباٍ أٚ ٖهاب، ٫ٚ أٚاد٘ ؾطاغّا ٜعٜس ع٢ً ٔػ١ نًَٝٛذلات ٗ أبعس تك
أَا ٗ ضسًيت إٍ ؾسٚز ؾهٓت أدس ْؿػٞ ٚغط ؾطاؽ ٖا٥ٌ ا٭بعاز، غٍٗٛ َٓبػط١ ٗ نٌ 
ا٫ػاٖات، ٫ َهإ ؾٝٗا ٭١ٜ دباٍ، ٚإِا مث١ ؾكط ت٬ٍ تطاب١ٝ قس١ّ ق١ًًٝ. ٚبعباض٠ أخط٣: نٓت 
أؾتكس ٗ غٍٗٛ ععاظ ايبعس ايجايح َٔ أبعاز إهإ ايصٟ اعتست إٔ أضاٙ قباح َػا٤ طٛاٍ 
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ايّٝٛ، ٚا٥تًؿت َع٘، ٚغاِٖ ضٜٚسّا ضٜٚسّا ٗ تهٜٛٔ ؾدكٝيت َٓص ايكػط؛ أ٫ ٖٚٛ بٴعس 
ٛٻض٠.   )ا٫ضتؿاع( ٗ قٝػت٘ احملسٻب١ إه

ط٬قٞ ٗ ؾٴسٚز ناْت تبسأ  ٚأَا غبب تؿاقِ ايؿعٛض بايؿطاؽ ٗ ضس١ً ايعٛز٠ ؾرلدع إٍ إٔ ْكط١ ْا
ع٢ً غٍٗٛ عٳعاظ نٓت أؾعط ٚنأْين أٚاد٘ سؿط٠ َٔ َٓطك١ ٖهب١ٝ َطتؿع١ ْػبّٝا، َٚذطز إؾطاٗ 

َٓبػط١ ٖا١ً٥، َٚا نإ ٜطوين غ٣ٛ اغتكطاض بكطٟ بٌ سٌ ٚآخط ع٢ً قُِ دباٍ أَاْٛؽ ٗ ا٭ؾل 
ايػطبٞ ايبعٝس. ٚأشنط أْٞ ٕػت ايؿعٛض بايؿطاؽ بعس ضبع قطٕ، سُٝٓا نٓت أخذلم بايػٝاض٠ قشاض٣ 

١؛ ٗ ططٜكٞ بٌ غٛض ٜا ٚزٚي١ اٱَاضات ايعطب١ٝ إتشس٠، ٚنٓت أؾعط باضتٝاح عٓسَا ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطٝب
 نٓت أبكط بعض اؾباٍ ايك١ًًٝ ٚغط تًو ايدلاضٟ ايؿاغع١.

 
 البصط والبصرية:

 إٕ دسي١ٝ ا٫َت٤٬ ٚايؿطاؽ ٗ إؿٗس اؾبًٞ تٛقًٓا إٍ أضبع ْتا٥ر:
اس١ )ا٫َت٤٬(، ٗ ْػب١ َػاس١ )ايؿطاؽ( تتكًل ٗ قٓطاع ايط١ٜ٩، ٚتتػع ْػب١ َػ  - 1

سٌ تهٕٛ ْػب١ َػاس١ )ايؿطاؽ( ٗ إؿٗس ايػًٗٞ ٚايكشطاٟٚ ٖٞ ا١ُٕٓٝٗ، ٚتتكًٓل ْػب١ 
َػاس١ )ا٫َت٤٬(، ٖٚصا ٜعين أْو ٗ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ تتعاٌَ َع َا سٛيو َس٣ بكطٟ 

 أقكط، يهٓو تط٣ َٛدٛزات أنجط.
ُِ ع٢ً إٓاطل احملٝط١، ؾٝكبح أنجط ابٔ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ ٜعتاز اٱؾطاف َٔ ؾٛم ايك  - 2

نُا إٔ تعاٌَ ايبكط َع َٛدٛزات أنجط نٌ َط٠ ٜتطًٓب  .1ضغب١ ٗ ايتٛاقٌ َع ا٭ؾل ايٛاغع
قسضّا أندل َٔ زق١ ا٬ٕسع١، ٚايذلنٝع ع٢ً ايتؿاقٌٝ، ٚع٢ً تؿاقٌٝ ايتؿاقٌٝ، غٛا٤ أنإ 

اتٗا )نٝـ ٖٞ؟(، أّ يتؿػرلٖا شيو ٕعطؾ١ إٛدٛزات )َا ٖٞ؟(، أّ يتشسٜس ٚنعٝاتٗا ٚع٬ق
ٝٸّا )يٹِٳ ٖٞ؟(، أّ يتشسٜس قُٝتٗا )َا ؾا٥ستٗا؟(.   غا٥

ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ تػاِٖ ٗ تهٜٛٔ ش١ٖٝٓ ؾسٜس٠ ا٫ضتباط بايٛاقع، ٚشات قسضات ؼ١ًًٝٝ  - 3
 ،ٌٕ ٌٸ ع٢ً ايكهاٜا َٔ ع َتكس١َ، ٖٚٞ َ٪١ًٖ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٭ٕ تهٕٛ ش١ٖٝٓ ؾًػؿ١ٝ، تط

از٨ ايعا١َ ٚايكٛاٌْ ايه١ًٝ َٔ إعطٝات إتذاٚض٠ أٚ إتٛانب١، ٚأسػب إٔ ٚتػتدًل إب

                                 
 .257ض: ا٭ضض ٚايتطٛض ايبؿطٟ، م ڤيٛغٝإ ٗ - 1
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ؼًٌٝ ايع٬ق١ بٌ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ ٗ ايْٝٛإ ٚتكسّ ايؿهط ايؿًػؿٞ ٖٓاى قسّّا نؿٌٝ بتأنٝس ٖصٙ 
 اـكٝك١ ٗ ايؿدك١ٝ اؾب١ًٝ.

ٛٸٍ، ٗ بعض اؿا٫ت، إٍ   - 4 ؾهٌ َٔ أؾهاٍ إٕ اْؿػاٍ اؾبًٞ بايتؿاقٌٝ قس ٜتش
قكط ايبكرل٠ ٚنٝل ا٭ؾل، ٚايذلنٝع ع٢ً )اؾع٤( ٚإُٖاٍ )ايهٌ(، ٚايسٚضإ ٗ ؾًو )ايؿطٚع( 
ٚايػٗٛ عٔ )ا٭قٍٛ(، ٚايتعًل َا ٖٛ قسٚز َٚ٪قت ع٢ً سػاب َا ٖٛ عاّ ٚزا٥ِ، ٫ٚ ضٜب 

ططٜل إٍ ٗ إٔ ؾطزّا بص١ٖٝٓ نٗصٙ ٜكبح ب٤٬ ع٢ً فتُع٘، ٚإٔ فتُعّا بص١ٖٝٓ نٗصٙ ٜهٝع اي
َٸط ْؿػ٘.  ايكٛاب، بٌ قس ٜس

 
 اجلبل واملفاَضقات:

ٗ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ تتعاٜـ ١ًْ َٔ إؿاضقات، ّٚهٔ إزضادٗا ٗ خا١ْ )ايتهاٌَ( أنجط َٔ 
 إزضادٗا ٗ خا١ْ )ايتٓاقض(. 

ايك١ُ ٖٞ )ا٫ضتؿاع(، ٚايٛازٟ ٖٛ )ا٫نؿاض(، ٚإشا  إؿاضٳق١ بٌ ايك١ُ ٚايٛازٟ: -ا٭ٍٚ
ت ايكُِ تػاِٖ ٗ تهٜٛٔ ايؿعٛض بايتُٝٸع ٚايتؿٛم، َٚا ٜٛانبُٗا َٔ زلات ا٫عتساز ناْ

بايصات ٚايؿُٛر ٚايهدلٜا٤، ؾإٓدؿهات ٚايٛزٜإ تػاِٖ ٗ تهٜٛٔ ايؿعٛض بايتٛانع، ٚتكبح 
عا٬َّ َػاعسّا يعٛاٌَ أخط٣، تتهاؾط يتهٜٛٔ ايؿعٛض بايٓكل ٚايهآي١ ٚايهع١، ٚبتعبرل 

ايكُِ عا٬َّ َػاعسّا ٱْتاز )ايػٝٸس ايٓبٌٝ(، ؾإٕ ايكٝعإ عاٌَ َػاعس ٱْتاز آخط: إشا ناْت 
 )ايعبس ايصيٌٝ(.    

تتُجٸٌ ايك٬ب١، َٚا ٜٛانبٗا َٔ ايك٠ٛ ٚايكػ٠ٛ  إؿاضٳق١  بٌ ايك٬ب١ ٚايًطاؾ١: -ٚايجا١ْٝ
ٗٸِ ٚايؿعاظ١ ايكاَت١، ٗ دطّ اؾبٌ ايهدِ اشلا٥ٌ ايطابض ع٢ً ا٭ضض بٛق اض، ايكاعس ٚايتذ

ٗ ايػُا٤ بؿُٛر، إْ٘ ٜعذلنو بجبات، ٜٚػسٸ أَاَو ا٭ؾل بعٓاز، نُا إٔ ايك٬ب١ تتُجٸٌ ٗ 
عسز ٖا٥ٌ َٔ ايكدٛض إذلان١ُ إتذاٚض٠ ٚإتؿاٚت١ ا٭سذاّ، ٜتذًبب بٗا شيو اؾطّ ايع٬ُم 

 اشلا٥ٌ يٌٝ ْٗاض. 
طا٠ٚ ٚايبٳؿاؾ١ ٚايٛٳزاع١، ٗ ا٭ؾذاض ٚتتُجٌ ايًطاؾ١، َٚا ٜٛانبٗا َٔ ايٌِّ ٚايطِّٓق١ ٚايٖط

ٚا٭عؿاب ٚا٭ظاٖرل، ٖٚٞ ٫ ت٪نس سهٛضٖا ٗ إػاسات اييت تٓشػط ؾٝٗا ايكدٛض ٚاؿذاض٠ 
ؾكط، ٚإِا ػسٖا أسٝاّْا ْابت١ بإقطاض َٔ قًب ايكدٛض، ١ًَْٝ ايط١ًٓ، ٖؿٛق١ ايكا١َ، َطؾٛع١ 

ٝٸا، ظا١ٖٝ ا يًٕٛ. ٚإشا نُُتٳ إٍ ٖصٙ ايًٛس١ ايًطٝؿ١ دطٜإ اشلا١َ، ْانط٠ ايٛد٘، بازل١ إُشٳ
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ايٝٓابٝع ع٢ً غؿٛح اؾباٍ ٚعٓس أقساَٗا، ٚتسٓؾل ا٭ْٗاض ٗ ايٛزٜإ، تؿعط إٔ اؾبٌ يٝؼ  عامل 
 ايتٓاقهات، ٚإِا ٖٛ عامل ايتهاٜـ ٚايتهاٌَ، عامل ٜٓسَر ؾٝ٘ اؾُاٍ باؾ٬ٍ.

١٦ اؾب١ًٝ تٓدؿض زضدات اؿطاض٠ ؾتا٤ ٗ ايبٝ  إؿاضٳق١ ٗ زضدات اؿطاض٠: -ٚايجايج١
ٌٸ ايطبٝع ست٢  انؿانّا ؾسٜسّا، ٚتُٓٗط ا٭َطاض ايػعٜط٠، ٚتٗبٸ ايعٛاقـ ايجًذ١ٝ. َٚا إٕ و
ٛٸ، ٚتٗبٸ ايٓػا٥ِ ضقٝك١ّ َٓعؿ١، ٚتبسأ زٚض٠ دسٜس٠ َٔ ايتكُل ٚاؿًٍٛ نُا ٜكٍٛ  ًٜطـ اؾ

ٛٸٍ قططات إطط ٚشضٸات ايجًر  ٛٸف، ٚتتش إٍ أعؿاب ْانط٠ ظا١ٖٝ، ٚإٍ أظاٖرل ؾ٬غؿ١ ايتك
ٛٸع١ خ٬ٓب١ ا٭يٛإ، ٚأؾذاض ٚاضؾ١ ايع٬ٍ، ٜٚٓابٝع ضقطاق١ إٝاٙ. َٚع سًٍٛ ايكٝـ، تبسأ  َتٓ
ٝٵبٳؼ نجرل َٔ ا٭عؿاب، ٗ سٌ ؼتؿغ  زضدات اؿطاض٠ ٗ ايٛزٜإ ٚإٓدؿهات با٫ضتؿاع، ٜٚٳ

ُٸ٢ )ظٴٚظإ(  -إطتؿعات ايعاي١ٝ  َٔ يطاؾ١ اؾٛ ٚٚؾط٠ ا٭عؿاب.بكسض  -Zozanتػ
ٛٸ٫ت ٗ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ َتسضٸد١ ٜعطؾٗا ابٔ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ، ٚوتاط  ٚدسٜط با٫ْتباٙ إٔ ايتش
شلا، ّٚتًو ايٛقت يًتهٝٸـ َعٗا، ٖٚٞ يٝػت تكًٓبات َؿاد١٦، تٓكضٸ ع٢ً إط٤ ٚتباغت٘ 

أٜهّا. ٚبتعبرل آخط: إٕ  ٚتكسَ٘، نُا ٖٛ ا٭َط ٗ ايب١٦ٝ ايكشطا١ٜٚ ٚضَا ٗ ايبشط١ٜ
ِٸ ٚؾل قٛاعس ؾب٘ ثابت١، ّٚهٔ تٛٓقعٗا بٓا٤ ع٢ً ؾِٗ قسض بػٝط  ٛٸ٫ت ٗ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ تت ايتش

 َٔ قٛاٌْ ايطبٝع١، ٚا٫غتعساز شلا َا ًٜعّ. 
 

 جتاوض األضساز:
 ّٚهٓٓا إٔ نطز ٖا غبل َا ًٜٞ:   

اؾبًٞ إٔ ّتًو ايكسض٠ ع٢ً  ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ ب١٦ٝ َػتعك١ٝ َتٛسٸؿ١، ٚع٢ً - 1
اغت٦ٓاغٗا ٚايتؿاِٖ َعٗا، إْٗا ٫ ُٓشو ْؿػٗا ٖهصا بػٗٛي١ ٚزٕٚ عٓا٤، ؾًهٞ ُؿٞ ٗ 
ُٸا تبصي٘ ٚأْت ُؿٞ ٗ  اؾبٌ قاعسّا أٚ َٓشسضّا ػس ْؿػو َهططّا ٭ٕ تبصٍ عٓا٤ َهاعؿّا ع

أّ تٓٓكب عٔ دصٚض،  ايػٍٗٛ، ٚنصيو ا٭َط غٛا٤ أنٓت تبشح عٔ مثط٠، أّ تؿتٸـ عٔ عؿب١،
 أّ تػطظ ٚتسّا، أّ تػطؽ َؾػ١ًٝ، أّ تطع٢ غُّٓا، أّ تكطاز ٚٳعٵ٬ّ، أّ تٛاد٘ ٚسؿّا. 

إٔ تعٝـ ٗ ب١٦ٝ َتٛسؿ١ ٜعين أْو تتعاٌَ َع ب١٦ٝ تتشسٸاى، ٚنٞ ؼتؿغ بايبكا٤  - 2
 ؾإٕ ؾٝٗا عًٝو إٔ تكبٌ ايتشسٟ، ٚإٔ تهٕٛ ٗ َػت٣ٛ ايتشسٟ دػسّٜا ٚشّٖٓٝا ْٚؿػّٝا، ٚإ٫

َهاْو إٓاغب ٖٛ ا٫مساض إٍ ايػٍٗٛ. ٚنٞ تهٕٛ ٗ َػت٣ٛ ايتشسٟ ٜٓبػٞ إٔ تتٸكـ بكسض 
ناف َٔ ايك٬ب١ ٚايك٠ٛ ٚايكػ٠ٛ، ٚبكسض ٖاثٌ َٔ ايكدل ٚاؾًََس ٚايعٓاز، ٚنٞ ْعٞ ز٫٫ت 
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 ا٫غتعكا٤ ٚايتٛسـ ٚايتشسٟ ٗ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ زعْٛا ْػتشهط ايؿاضم بٌ ضدًٌ ٜطغبإ ٗ
 اؽاش بٝت؛ ا٭ٍٚ ٜكٓطع سذاض٠ َٔ قدٛض اؾبٌ، ٚاٯخط ٜكٓع طٛبّا َٔ تطب١ ايػٌٗ. 

إٕ ػاٚض ايك٬ب١ ٚايًطاؾ١ ٗ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ عاٌَ َػاعس يتهٜٛٔ ؾدك١ٝ تتذاٚض  - 3
ؾٝٗا ايك٠ٛ ٚايهعـ، ٚايكػ٠ٛ ٚايسَاث١، ٚاشلس٤ٚ ٚايعٓـ، ٚايٛقاض ٚايجٛضإ، ٚاؾسٸ ٚإطح، 

بؿاؾ١؛ ؾدك١ٝ ُتاظ بطٚح قتاي١ٝ عاي١ٝ، ٚتكبٌ ايتشسٟ بجك١، ؾدك١ٝ قًب١ ٚايعبٛؽ ٚاي
ضاغد١ ٖتٓع١ ع٢ً ا٫ِػار ٚا٫خذلام، تكابًٗا ٚتعآٗا ؾدك١ٝ ضٳخ٠ٛ، ؾدك١ٝ نعٝؿ١ ايجك١ 
ِّٜٛٸ١، ٚي٬خذلاقات ٗ  بصاتٗا، تتذٓٸب ايتشسٸٟ، ٚهعًٗا ايؿعٛض بايٓكل عطن١ ي٬ِػار ٗ اشُل

 ـ.ايكِٝ ٚإٛاق
ٛٸٙ ايؿاٖل، ٫  – 4 إٕ اؾبٌ دػطاؾٝا ايٛنٛح ٚايػُٛض، أدٌ، ؾاؾبٌ ظطَ٘ اشلا٥ٌ، ٚعً

ىؿ٢ ع٢ً ايٓاظط، بٌ ٜطاٙ إط٤ َٔ بعٝس، ّٚهٔ ي٘ إٔ ٜكسٸض َس٣ نداَت٘ ٚاضتؿاع٘، يهٔ َا 
إٕ ٜتٛٓغٌ ؾٝ٘ ست٢ هس ْؿػ٘ نا٥ّٓا ن٬ّٝ٦ بٌ أسهإ نا٥ٔ ع٬ُم، ٜٚؿعط أْ٘ ىٛض ضٜٚسّا 

٫ ٜعطف َاشا ٜٓتعطٙ ٚضا٤ تًو  -ٖٚٛ ٜتٓٓكٌ ٗ اؾبٌ -ٜٚسّا ٗ أضض ايػُٛض. إٕ إط٤ض
 ايك١ُ، أٚ زاخٌ  شيو اُؾشط، أٚ ٗ أعُام شيو ايهٗـ. 

ٜػتطٝع ايػٝطط٠ ببكطٙ ع٢ً   -غٛا٤ أنإ قٝازّا أٚ ضاعّٝا أٚ َعاضعّا، أٚ فطز َػاؾط -ٚإط٤
أقسض ع٢ً َطاقب١ َا سٛي٘ َٚعطؾ١ َا وٝط ب٘، أَا ٗ  َػاس١ ؾاغع١ َٔ دػطاؾٝا ايػٌٗ، ٜٚهٕٛ

ا٤، ٚتكٍٛ ي٘ نُّٓا: )مث١  اؾبٌ ؾايٛنع ىتًـ، إٕ دػطاؾٝا اؾبٌ تؿطض عًٝ٘ ؾه٬ّ َٔ أؾهاٍ ايعُٳ
أؾٝا٤ نجرل٠ ٫ تعطؾٗا(؛ ٚنٞ ٜتشطض إط٤ َٔ بعض شيو ايعُا٤، ٜٚؿٓو ط٬غِ ايػُٛض احملٝط ب٘، 

 يسّٚا ٗ َهإ َطتؿع، ٚٗ َٛقع وكل ي٘ ايػٝطط٠.   يٝؼ ي٘ إ٫ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ا
 

 دػطافيا االنتفاء:
 ٚمث١ خكا٥ل أخط٣ يًب١٦ٝ اؾب١ًٝ:

إْو ٚأْت ٗ اؾبٌ ٫ تعطف َػبكّا َاشا ّهٔ إٔ تًتكٞ  اؾبٌ دػطاؾٝا إؿادأ٠، -ا٭ٍٚ
طؾٝـ بطا٥ط ٜٓسؾع بايكطب َٔ قسَٝو، ٜٚباغتو ب -ٚأْت ُؿٞ -َٔ نا٥ٓات، ؾكس تؿادأ

 -ٚأْت ٗ اؾبٌ -دٓاسٝ٘ قًٓكّا ٗ اؾٛ، إْ٘ نإ بسٚضٙ َصعٛضّا؛ ٭ْو ؾادأت٘ أٜهّا. ٚقس تهٕٛ
ع٢ً َكطب١ َٔ بعض ايص٥اب أٚ ايسبب١ ٚأْت ٫ تسضٟ. ٚقس تٴؿادأ بعاسـ ٜػطع َٓشسضّا َٔ 

قس ع٢ً قدط٠، يٝدتب٧ بٌ ضناّ َٔ اؿذاض٠، ٚقس ػس ؾذأ٠ سٝٸ١ تبتعس بػطع١ َٔ ططٜكو، ٚ
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ٌٸ نٝؿّا عًٝو ست٢ ٚأْت ٗ خُٝتو أٚ  تعهٸو ٗ قسَو إشا ٚط٦تٗا، ٚقس تؿادأ بأخط٣ ؼ
 ع٢ً َكطب١ زاضى. 

ؾايكدٛض ٚاؾطٚف ٚايٛزٜإ ٚا٭ْٗاض ؾٛاقٌ طبٝع١ٝ، ؼٍٛ  اؾبٌ دػطاؾٝا ايععي١: -ٚايجا١ْٝ
ٌ، ٫ ٜط٣ زٕٚ ؼكٝل ايتٛاقٌ ايػٌٗ، إٕ ايطاعٞ ايصٟ ٜطع٢ قطعاْ٘ ٗ ٚاز أٚ ع٢ً غؿح دب

ايطاعٞ اٯخط ٗ ايٛازٟ اجملاٚض، ٚإٕ غهإ قط١ٜ ٚاقع١ ع٢ً غؿح دبٌ قازضٕٚ ع٢ً ض١ٜ٩ ايكط٣ 
ايٛاقع١ ع٢ً ايػؿٛح إكاب١ً، أٚ ع٢ً ايػٍٗٛ احملاش١ٜ، يهِٓٗ غرل قازضٜٔ ع٢ً ض١ٜ٩ ايكط٣ 

١، إش تٓكطع ايٛاقع١ خًـ اؾبٌ. ٚٗ ايؿتا٤، ٚسُٝٓا تٗطٌ ايجًٛز بهجاؾ١، تكبح ايععي١ َطٓنب
 ض: ڤايططم، ٜٚهطط ايٓاؽ إٍ ايتعاّ قطاِٖ ٚبٝٛتِٗ أٚقاتّا ط١ًٜٛ. ٜكٍٛ يٛغٝإ ٗ

ضدٌ َٓععٍ، كًٛم غذٔ ٗ  -َٔ دعٜطت٘ اؾب١ًٝ –ٚغانٔ اؾبٌ، ٗ قاع ايٛازٟ اؾبًٞ "
 . 1"ْطام نٝل، ٜؿطن٘ عًٝ٘ اؿادع اؾبًٞ ايصٟ ٜؿكً٘ عٔ بك١ٝ أما٤ اٱقًِٝ

إْ٘ ٫ ىصٍ َٔ ٜػتذرل ب٘ ٜٚتشكٸٔ ؾٝ٘، ؾطٜط١ إٔ ٜهٕٛ  ؾبٌ سكٔ َٓٝع:إٔ ا -ٚايجايج١
ٛٸٙ  خبرلّا َساخً٘ ٚكاضد٘، قازضّا ع٢ً ايتهٝٸـ َع٘ َطعُّا َٚؿطبّا َٚٓاخّا، إٕ اؾبٌ، بعً
ايؿاٖل، ٚبٛعٛض٠ تهاضٜػ٘، ٚؾبه١ تعطٸدات٘ إعٖكس٠، ٚبهٗٛؾ٘ ايعُٝك١، ٚدطٚؾ٘ ايؿسٜس٠ 

ايهٝك١، َٚا ٜهتػٞ ب٘ َٔ غابات، وكل ا٭َإ َٔ ايعسٚٸ، ّٚٓح ايؿطق١ ا٫مساض، ٖٚطات٘ 
يٲْػإ نٞ ٜكٕٛ إضازت٘ َٔ ا٫غت٬ب، ٚقطاضٙٳ َٔ ا٫ضتٗإ، ٚنطاَتٳ٘ َٔ ا٫بتصاٍ، ٖٜٚٛت٘ٳ 
ُٸٞ ٗ ايؿدك١ٝ ؾعٛض ا٭ْؿ١ ٚايهدلٜا٤  َٔ ا٫ِػار، ٚشاتٳ٘ َٔ ا٫ِشام، ٚإٕ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ تٓ

بايٓؿؼ، ٚا٫عتساز بايصات، ٜٚكبح َٔ ايكعب تطٜٛع٘ ٚإخهاع٘ يًكٛاٌْ ٚا٫عتعاظ 
 ٚايهٛابط اييت ٜتطًٓبٗا قٝاّ ايسٍٚ.

إْ٘ غٛبط َاضنت ٖا٥ٌ، ّسٸ إعس٠ َتطًٓباتٗا، ٚوكل ا٫نتؿا٤  اؾبٌ خعٸإ أقٛات: -ٚايطابع١
ؾكط، إٕ دٛي١ ١َٜٝٛ ٗ  ايصاتٞ يػانٓٝ٘، ٚإٕ نإ انتؿا٤ٶ ٗ اؿسٚز ايسْٝا، َٚا وؿغ اؿٝا٠

اؾبٌ ناؾ١ٝ ٭ٕ تهع ع٢ً َا٥ستو ؿِ تٝؼ دبًٞ، أٚ ؿِ غعاٍ، أٚ ؿِ أضْب، أٚ ؿِ طا٥ط، أٚ 
غرل شيو ٖا ٜٴكطاز، أَا عٔ أْٛاع ايجُاض ٚاؾصٚض ٚا٭عؿاب، ؾشسٸخ ٫ٚ سطز. ٚعسا ٖصا 

يبصٚض، يتُٓشو ٜهؿٞ إٔ تععٍ اؿذاض٠ عٔ َػاسات قػرل٠ ٖٓا ٖٚٓاى، ٚتًكٞ ؾٝٗا بعض ا
َا ؼتاد٘ َٔ أغص١ٜ نطٚض١ٜ، ٜٚهؿٞ إٔ تكتين بهع ض٩ٚؽ َٔ ايؿٝاٙ أٚ إاعع، يتٓعِ 
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عًٝبٗا ٚيبٓٗا ٚزلٓٗا ٚدبٓٗا ٚؿَٛٗا، ٚيتدعٸٕ َٓٗا َا ؼتاز يًؿتا٤، ٚيتكٓع َٔ أقٛاؾٗا 
 أيبػ١ ٚبٴػٴطّا ٚخُّٝا، ٚغرل شيو َٔ نطٚضات ايعٝـ.

 
 اجلبلي زولة ععنى:

 نًل َٔ اغتعطاض اـكا٥ل ايػابك١ إٍ َا ًٜٞ: ّٚهٓٓا إٔ
ا٤ ٚايػُٛض ِٓت ٗ ايؿدك١ٝ اؾب١ًٝ ايؿعٛضٳ بايطٜب١ ٚايتٛدٸؼ، ٚاؿٝط١ ٚاؿصض  – 1 إٕ ساي١ ايعُٳ

َٔ داْب، إناؾ١ إٍ أْٗا ِٓت ؾٝٗا اؿاد١ إٍ ايتٓبٸ٘ ٚايٝكع١، ٚاؿاد١ إٍ ا٫غتهؿاف إػتُط، 
 َعطٚف، يًتػًب ع٢ً سا٫ت ايػُٛض ٚايعُا٤. َٚعطؾ١ إعٜس ٖا ٖٛ غرل 

ٛٸْت ٗ ايؿدك١ٝ خاق١ٝ اَت٬ى إضاز٠ اٱقساّ  - 2 ٗ نٓـ ٖصٙ اؿاي١ إتؿابه١ ته
 ٚقطاطپٖٞٚا٫قتشاّ، ٚايٓعٚع إٍ ايبػاي١ ٚايؿذاع١، ٚأسػب إٔ ايؿًٝػٛف ايْٝٛإ 

Hippocrates  َعاقط يػكطاط ٖٛٚ ،Socrates، ق١ٝ بكٛي٘: إٕ نإ ٜؿرل إٍ ٖصٙ اـا
غهإ ا٭قايِٝ اؾب١ًٝ إعطٸن١ يٮَطاض ٚايطٜاح ايعات١ٝ طٛاٍ ايكا١َ، ٚؾِٝٗ زَاث١، ٚيهِٓٗ ٗ 

 . 1ايٛقت ْؿػ٘ ؾذعإ
إٕ خكا٥ل ايععي١ ٚإٓاع١ ٚا٫نتؿا٤، ٗ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ، عٛاٌَ َػاعس٠ يتهٜٛٔ  - 3

هٛع ٚاـٓٛع، ؾدك١ٝ ٫ تتكبٸٌ ؾدك١ٝ تٓعع إٍ ايتُطز ٚايجٛض٠ أنجط َٔ ْعٚعٗا إٍ اـ
إػاؽ بٗا ٫ َٔ قطٜب ٫ٚ َٔ بعٝس، ؾدك١ٝ قازض٠ ع٢ً إٔ تسٜط ظٗطٖا ععّ ٚسػِ ٕا ٫ 

"، ٚغطعإ َا تٗتاز ٚتجٛض عٓسَا ٫ تٴذلٳى ٗ يهِ زٜٓهِ ٚيٞ زٜينتطتاح إيٝ٘، ع٢ً َبسأ "
ٗاى، ٚقس تكٌ سا٫ت ساشلا، ٚعٓسَا تكبح سطٜتٗا ٚقطاضٖا ٚنطاَتٗا عٴطن١ يًعبح ٚا٫ْت

 اشلٝاز ٚايجٛضإ إٍ َطس١ً ايتسَرل؛ تسَرل اٯخط أٚ تسَرل ايصات.
ِٖ ايصٜٔ ٜٓػٸكٕٛ ع٢ً ايػعا٠ ٚايؿاؼٌ تٓؿٝص  -طٛاٍ ايتاضٜذ -ٚيصيو نإ أٌٖ اؾباٍ

خططِٗ َٚآضبِٗ، ٚناْٛا َجاب١ ؾٛن١ ٗ سًٛم أقشاب إؿاضٜع اٱَدلاطٛض١ٜ، ٚنإ ٖ٪٤٫ 
صٍ دٗٛز َهاعٳؿ١ َٚه١ٝٓ، يؿطض غٝططتِٗ ع٢ً غهإ اؾباٍ، ٚسػبٴٓا زي٬ّٝ َهططٜٔ إٍ ب

ٗ  ايهٛضزع٢ً شيو َا دا٤ ٗ َسٚٻْات ًَٛى أٓناز ٚآؾٛض، ِٖٚ ٜكؿٕٛ سطٚبِٗ نس أغ٬ف 
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، ٚاقؿّا عٛز٠ إطتعق١ Xenophon إنػٓٛؾٕٛدباٍ ظاغطٚؽ، َٚا شنطٙ ايكا٥س ايْٝٛاْٞ 
م.ّ(.  401ٚخٌٝ غ١ٓ )ايهٛضزٙ َٔ َكا١َٚ ؾطغ١ ٗ دباٍ ايْٝٛإ ايعؿط٠ آ٫ف، َٚا يكٛ
ٗ دباٍ  ايهٛضزبأ١ُٖٝ إخهاع ، ُهوالگويًكا٥س   مَنْگُوقاآنٚنصيو ٚق١ُٝٴ خإ إػٍٛ ا٭ندل 

 . 1ّ( 1258ٖـ /  656ُيٛضٔغتإ ٚغرلٖا، قبٌ اقتشاّ بػساز عاق١ُ اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ غ١ٓ )
ب١ًٝ، أسػب إٔ ـكا٥ل ايععي١ ٚإٓاع١ ٚا٫نتؿا٤ مث١ ظاٖط٠ أخط٣ ٗ ايؿدك١ٝ اؾ - 4

زٚضّا باضظّا ٗ ْؿ٥ٛٗا؛ أ٫ ٖٚٞ قعٛب١ تكبٸٌ اؾبًٞ يًتهٜٛٓات ايػٝاغ١ٝ ٚاٱزاض١ٜ إطنع١ٜ 
ايطابع. إٕ اؾبًٞ، ٗ َعكً٘ اؿكٌ إٓععٍ ايصٟ ٜٛٓؾط ي٘ ا٫نتؿا٤ ايصاتٞ ٗ اؿسٚز ايسْٝا، ٜط٣ 

ْ٘ اؿٝات١ٝ بٓؿػ٘، ٚا٫غتػٓا٤ عٔ أ١ٜ َٓاؾع ػًب َعٗا ايتبع١ٝ ْؿػ٘ قازضّا ع٢ً تسبٸط ؾ٪ٚ
ٚايعبٛز١ٜ، بٌ أنجط َٔ ٖصا؛ إْ٘ ٜعسٸ ْؿػ٘ زٚي١ عع٢ُ، ؾٌٗ تكبٌ زٚي١ عع٢ُ إٔ تؿٓهو 

 ْؿػٗا يكاحل زٚي١ أخط٣؟! ٖٚصا ٜصٓنطْٞ بؿاعط قٝين قاٍ قبٌ ا٬ٕٝز بكطٕٚ:
 أغتٝكغ سُٝٓا تؿطم ايؿُؼ، ٚأْاّ سُٝٓا تػٝب."

 أظضع سكًٞ ٯنٌ، ٚأسؿط ب٦طٟ ٭ؾطب.
ُٸين غًطإ اٱَدلاطٛض  "؟! ؾؿِٝٳ ٜٗ

ٚأغتؿٗس ٗ ٖصا ايكسز بػٓهإ ايْٝٛإ ايكسَا٤، إٕ ْٝع ايسٍٚ اييت قاَت ؾٝٗا، قبٌ 
َسٕ، نسٚي١ َس١ٜٓ أثٝٓا، ٚزٚي١ َس١ٜٓ إغباضطا، ٚمل تٓؿأ ؾٝٗا  -ايكطٕ ايطابع م.ّ، ناْت زٍٚ

ْٞ، ٚاغتهٌُ ابٓ٘ اٱغهٓسض  Philippos پغعاٖا ؾًٝٞ زٚي١ َطنع١ٜ إ٫ بعس إٔ إََهسٚٴ
 َؿطٚع٘ ايتٛغعٞ. 

بٌ ٕاشا أشٖب بعٝسّا، ٫ٚ أغتؿٗس بايػَٛطٌٜ؟ إِْٗ أبٓا٤ دباٍ ظاغطٚؽ ايصٜٔ امسضٚا 
ٚتاَٝا، ٚطٛاٍ أيـ عاّ تكطٜبّا مل تكِ ٗ ب٬ز غَٛط أ١ٜ زٚي١ پإٍ غٍٗٛ دٓٛبٞ َٝعٚ

، Lagashف گ، ٚزٚي١ URٍ َسٕ َتٓاسط٠، َٓٗا زٚي١ ُأٚض  -ٝٗا زٍَٚطنع١ٜ، ٚإِا ناْت ؾ
. ٚأٍٚ زٚي١ َطنع١ٜ قاَت ٗ ب٬ز غَٛط إِا ْؿأت عًٞ ٜسٟ غٳطٵدٴٕٛ Sipparاض پٚزٚي١ غٞ
Sergon ( َٚا نإ غطدٕٛ ٚقَٛ٘ ا٭ٓنازٜٕٛ أبٓا٤ ايب١٦ٝ  2350ا٭ٓنازٟ، غ١ٓ ،)ّ.م

 . 2شطا١ٜٚ ايػ١ًٝٗاؾب١ًٝ، ٚإِا ناْٛا أبٓا٤ ايب١٦ٝ ايك
                                 

ٕ: زضاغات ٗ سهاضات غطب آغ١ٝ ايكس١ّ، م  - 1 ُا ، م     134تٛؾٝل غًٝ ٕ: تـاضٜذ ايعـطام ايكـسِٜ ـطا ٝٸَٛٞ َٗٳ . قُس بٳ
ٞ: داَع ايتٛاضٜذ، 1/97. ْاٍ ضؾٝس: ظٗٛض ايهطز ٗ ايتاضٜذ، 348،  345  .258 – 1/250. اشلُصْا

 .67. غبتٝٓٛ َٛغهاتٞ: اؿهاضات ايػا١َٝ ايكس١ّ، م 79اْعط قٌُٜٛ نطّط: َٔ أيٛاح غَٛط، م  - 2
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ْعطّا ٫ؾتكاض اؾبًٞ إٍ زٚي١ َطنع١ٜ ق١ٜٛ، ُتًو ايك٠ٛ ايهاؾ١ٝ يطزع ايطاَعٌ، ٚضز  - 5
ٖذُات ايػعا٠، نإ َٛطٔ اؾبًٞ عٴطن١ يًػعٚ ٚا٫ْتٗاى، ٚنإ اؾبًٞ ٜسؾع ايجُٔ غايّٝا، إَا 

 ٚآخط ٗ قبه١ ايػعا٠، بإٔ ٜهٕٛ َػتٓؿطّا ع٢ً ايسٚاّ ٫ ٜٗٓأ با٭َٔ، ٚإَا بإٔ ٜكع بٌ سٌ
إسٕ ايػَٛط١ٜ ؼت يٛا٤ زٚي١ َطنع١ٜ ٚاسس٠، ٕا اغتطاع غطدٕٛ  -ٚأعتكس أْ٘ يٛ تٛسٸست زٍٚ

إسٕ ايْٝٛا١ْٝ ٗ ايكطٕ ايطابع م.ّ.  -ا٭ٓنازٟ قٗطٖا ٚاست٬شلا. ٚنصيو ا٭َط بايٓػب١ إٍ زٍٚ
١ٜٝٗ، ٚايؿٻساز١ٜ، ٚايطٻٚاز١ٜ، )اَؿػٵٓٛ ايهٛضز١ٜٚاٱَاضات  ايهٛضز١ٜٚيٛ ناْت ايس٬ٜٚت 

ٚإطٚا١ْٝ(، ٗ ايكطٕ اـاَؼ اشلذطٟ )اؿازٟ عؿط ا٬ٕٝزٟ(، َتٛسٸس٠ ٗ إطاض زٚي١ َطنع١ٜ 
 ٚاسس٠، ٕا اغتطاع ايػعا٠ ايػ٬دك١ إغكاطٗا ٚاسس٠ تًٛ ا٭خط٣.

اعت٘ إٕ ععي١ اؾبًٞ، ْٚعٚع٘ إٍ ايتؿطز، ْٚؿٛضٙ َٔ اـهٛع يٮْع١ُ إطنع١ٜ، ٚقٓ – 6
باؿس ا٭ز٢ْ َٔ نطٚضات اؿٝا٠، ي٬ستؿاظ بسٚيت٘ ايعع٢ُ إتُج١ً ؾٝ٘ ٖٛ أٚ ٗ قبًٝت٘ ع٢ً 
أبعس تكسٜط؛ إٕ ٖصٙ إعطٝات ناْت َٔ أنجط ايعٛاٌَ اييت أبعست اؾبًٞ عٔ ا٫نطاط ٗ 

تُسٕ سطن١ اؿهاض٠، ٚأبكت٘ َٓعع٫ّ َٚعع٫ّٚ إٍ سس نبرل، ٚاقعّا ؼت ض١ٓ قتهطٟ أزٚات اي
ٚآيٝات٘، ٚأخلٸ ٖٓا بايكٍٛ أبٓا٤ اؾباٍ ايكاض١ٜ ايبعٝس٠ عٔ ايبشاض، نذباٍ نطزغتإ، ٚدباٍ 
أؾػاْػتإ، أَا أبٓا٤ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ إتا١ٔ يًبشاض إؿتٛس١، نب٬ز ايْٝٛإ، ؾهاْت ايبشاض 

 دٗا.ٖٞ اؾػط ايصٟ تٛاقٌ اؾبًٕٝٛ عدلٙ َع َطانع اؿهاض٠، ٚقاضٚا َػاٌُٖ ٗ إْتا
إٕ إخ٬زٳ اؾبًٞ إٍ ععيت٘ ايَككٝٸ١، ْٚؿٛضٙ َٔ سٳُٳ١ً اؿهاض٠ ايصٜٔ ٜأتٕٛ َعِٗ  – 7

بهجرل َٔ ايكٝٛز، ٜٚؿطنٕٛ ايتٓاظٍ عٔ قسض غرل قًٌٝ َٔ اؿط١ٜ، ٚاعتسازٙٳ ايطاغذ بإٔ ض٩ٜت٘ 
اؿٝات١ٝ ٖٞ ايؿه٢ً؛ ْٝع َا غبل غاِٖ ٗ إٔ تهٕٛ ايؿدك١ٝ اؾب١ًٝ ؾسٜس٠ ايتُػو 

كايٝس، ٚإٔ ٜهٕٛ اؾبًٞ قاسب ش١ٖٝٓ قاؾع١ ع٢ً قعٝس ايكِٝ ٚايػًٛنٝات ٚايعازات، بٌ بايت
ٕػتٴ َطاضّا اَتعاض اؾبًٞ َٔ َؿاِٖٝ ايتُسٸٕ ٚايتشهط، ٚططٜك١ سٝا٠ إتُسٸٌْ، ٜٚكٌ ب٘ 
ا٭َط أسٝاّْا إٍ زضد١ ا٫ستكاض ايكطٜح، ٚمث١ أٚد٘ ؾب٘ عسٜس٠ ٗ ٖصا اؾاْب بٌ ايؿدك١ٝ 

 ١ًٝ ٚايؿدك١ٝ ايبس١ٜٚ.  اؾب
 بؿإٔ ايؿدك١ٝ اؾب١ًٝ، إْ٘ ٜكٍٛ: فيڤرٚيٓكطأ بعض آضا٤ يٛغٝإ 

اؾبًٞ شيو إدًٛم اجملطز إجايٞ ايعإٞ، اٱْػإ احملسٚز ا٭ؾل بايهطٚض٠، يٛدٛز عا٥ل "
انٞ دبًٞ ٜؿكٌ بٝٓ٘ ٚبٌ درلاْ٘، ايعبس اـانع َٓص ٫ٚزت٘ يًتكايٝس، احملاؾغ ايصٟ ٜطتبط بإ
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بأٚاقط ق١ٜٛ، ساَٞ ٢ٓ ايذلاخ إازٟ ٚايجكاٗ ايصٟ تطن٘ ا٭قسَٕٛ؛ إش إْ٘ ٫ ٜٛدس دسٜس 
ٜجرل ؾٝ٘ أٟ ضغب١ ٗ ايتػٝرل، أزٚات قس١ّ، ٬َبؼ تكًٝس١ٜ، يػات قس١ّ، َصاٖب ز١ٜٝٓ قس١ّ 

"1. 
  قا٬ّ٥: فيڤرٜٚهٝـ يٛغٝإ 

، وٝا سٝا٠ قش١ٝ زاخٌ ْطام ْؿٝط ؾطٜـ -َٔ ايٓاس١ٝ ايٓعط١ٜ ايتذطٜس١ٜ -ؾاؾبًٞ"
ُٸٌ إؿامٸ، ٫  ٌٸ، خؿٔ ٜتش ا٭غط٠ ا٭ب١ٜٛ، ٜٚطتبط بٗا اضتباطّا قّٜٛا، ز٩ٚب ع٢ً ايعٌُ ٫ ّ
ُٸ٘ ايطاس١، ٜٓكطع إٍ عًُ٘ ٗ غرل َن٬ٍ، َٓاؾؼ خطرل ٭ٌٖ ايػٍٗٛ.  ٜعطف ايذلف، ٫ٚ تٗ

ٓٸإ، ؾايب١٦ٝ أقػ٢ َٔ إٔ تٓذب َجٌ ٖصٙ ايعبكطٜات،  َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾ٬ ٖٛ عامل ٫ٚ ٖٛ ؾ
ٚيهٓٓا ٬ْسغ إٔ غهإ ا٫بٌٓ َٔ ْؿؼ ايعٓكط ايصٟ ٜتهٕٛ َٓ٘ ايتٛغهإْٝٛ، َٚع شيو 

   .2"ؾٗٓاى عبكط١ٜ ٗ ا٫بٌٓ ٚخؿ١ْٛ ٗ ايتٛغهاٌْٝ

                                 
 .256: ا٭ضض ٚايتطٛض ايبؿطٟ، م فيڤريٛغٝإ  - 1
 .256إطدع ايػابل، م  - 2
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 الكوزديةالسوح احلسبية يف الشخصية 
 

 ُىَدب وآهلة:
ضٚتػتاْت١ٝ پ١َ نتاب )ا٭خ٬م اٍٗ َكسAnthony Giddens قاٍ أْطْٛٞ دٹٝسِّْٵع 

نتب زضاغت٘ : إٕ َانؼ "Max Weberٚضٚح ايطأزلاي١ٝ(، يًُؿهط ا٭ٕاْٞ َانؼ ؾٝدل 
". ٚآٌَ إٔ أنٕٛ قطٜبّا َٔ ْٗر َانؼ، ٚبعٝسّا َٔ ايٓٗر ايصٟ هعٌ نُؿهط، ٚيٝؼ نساع١ٝ

ٌ عٓٛإ )ايطٚح اؿطب١ٝ َٔ اؿبٸ١ ُقبٸ١؛ أقٍٛ ٖصا ٭ٕ ايكاض٨ قس ٜػتشهط ٗ شٖٓ٘ ٍٖٛ إؿاضق١ ب
 ٟ. ايهٛضز( ٚٚاقع ايؿعب ايهٛضز١ٜٗ ايؿدك١ٝ 

ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ أشنط دٝسّا أْين نٓت قس قطضت ايتعاّ إٛنٛع١ٝ ؾُٝا أنتب، ٚخاق١ ٗ 
( ٚمل أزلح يٓؿػٞ بايتشًٌ َٔ شيو ا٫يتعاّ، ٚأثل بأْين ئ أزلح ايهٛضز١ٜفاٍ )ايؿدك١ٝ 

ؾٗٞ يٝػت ايٛسٝس٠، ٚإِا مث١  ايهٛضزؿاضق١ بٌ ايعٓٛإ ٚٚاقع بصيو َػتكب٬ّ. أَا َػأي١ إ
َؿاضقات أخط٣ قس تهٕٛ أنجط ٫ّٖٛ َٔ ٖصٙ، ٚغٓتٓاٚشلا بايتشًٌٝ ٗ ايٛقت إٓاغب. ٚقبٌ 

 ايؿطٚع ٗ َٛنٛعٓا ٖصا آٌَ إٔ ْهع ٗ اعتباضْا َا ًٜٞ:
تهٜٛٔ زلات إٕ ايب١٦ٝ )ٖٚٞ اؾب١ًٝ ٗ َٛنٛعٓا( يٝػت ايعاٌَ ايٛسٝس ٗ  - 1

ايؿدك١ٝ، ٚإِا ٖٞ أسس ايعٛاٌَ، ٚقس تهٕٛ تاض٠ ايعاٌَٳ ا٭ق٣ٛ تأثرلّا، ٚقس تهٕٛ تاض٠ أخط٣ 
َػأي١ ْٹػٳب. أَا  -ٗ ايسضد١ ا٭ٍٚ -ايعاٌَٳ ا٭قٌ تأثرلّا، ؾُػأي١ تهٜٛٔ زلات ايؿدك١ٝ ٖٞ

 تشسٸٜات )ايكطاع(.ايعٛاٌَ ا٭خط٣ إؿاضن١ ؾٗٞ: اـكا٥ل ايعطق١ٝ )اؾٝٓات(، ٚايجكاؾ١، ٚاي
ٛٸْات ايؿدك١ٝ، ٖٚٞ أنجط ايعٓاقط تعبرلّا عٔ  Cultureايجكاؾ١  – 2 إسس٣ َه

ٛٸْات ايج٬ث١ ا٭خط٣  ايؿدك١ٝ، ٚقشٝح أْٗا ٗ ا٭قٌ ْتاز ايتؿاعٌ بٌ إه
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ٛٸٕ ؾسٜس ايتأثرل ٗ  -بعس تؿهًٗا -)ايعطم/ايب١٦ٝ/ايتشسٸٜات(، غرل أْٗا تتشٍٛ إٍ َه
ٗ إٔ  A.B. Taylorٚيٛدٝا َع أ. ب. تاًٜٛض پـ َععِ عًُا٤ ا٭ْجطٚايؿدك١ٝ، ٫ٚ ىتً

ٖٞ شيو ايهٌ إطٖنب؛ ايصٟ ٜؿتٌُ ع٢ً إعطؾ١ ٚايعكا٥س ٚايؿٔ ٚا٭خ٬م ٚايكإْٛ ايجكاؾ١ "
 . 1"ٚايعازات، ٚغرلٖا َٔ ايكسضات ايين ٜهتػبٗا اٱْػإ بٛقؿ٘ عهّٛا ٗ فتُع

١ًٜٛ ا٭َس؛ إش تهاف زلات ٚعٓاقط ثكاؾ١ٝ دسٜس٠ ايجكاؾ١ سك١ًٝ ع١ًُٝ تطان١ُٝ ط – 3
إٍ ايػُات ٚايعٓاقط ايجكاؾ١ٝ إٛدٛز٠، ٜٚذلتٸب ع٢ً شيو ظٜاز٠ ايػُات ٚايعٓاقط اييت 

ٗ ايجكاؾ١ بٌ ث٬ث١   Lintonتتهٕٛ َٓٗا ثكاؾ١ اجملتُع. ٚقس َٝٸع ايعامل ا٭َطٜهٞ ضايـ يٓتٕٛ 
، ٚايعٓكط اؿطنٞ )ايػًٛنٞ(، ٚايعٓكط ايٓؿػٞ عٓاقط: ايعٓكط إازٟ )اٱْتاز ايكٓاعٞ(

)إعطؾ١ ٚإٛاقـ ٚايكِٝ إؿذلَن١(، ٚزلٸ٢ ايعٓكطٜٔ ا٭ٚيٌ )ايجكاؾ١ ايعاٖط٠(، ٚزلٸ٢ ايعٓكط 
  .2ايٓؿػٞ )ايجكاؾ١ إػتذل٠(

َطٚض ا٭ظ١َٓ تتشٍٛ ايجكاؾ١ إػتذل٠ إٍ فُٛع١ قِٝ ٚضَٛظ َكسغ١ َٚ٪ثٸط٠ ٗ ٚدسإ  – 4
غًٛنِٗ، ٚتكبح تًو ايكِٝ ٚايطَٛظ عٓكطّا َٔ عٓاقط تهاٌَ اجملتُع، ٚعا٬َّ ايٓاؽ ٚ

ٚيعٌ أزمٸ تعطٜـ يًكِٝ أْٗا نٛابط تٛدٸ٘  يتٛسٝسٙ ٚاغتكطاضٙ ٚزَّٛت٘، ٚخاق١ ٗ ا٭ظَات.
ايٓؿاط اٱْػاْٞ، نُا أْٗا َ٪ؾٸطات َعٝاض١ٜ، ٜتأثط بٗا اٱْػإ ٗ اختٝاضٙ بٌ بسا٥ٌ 

إكسغ١ ؾتتؿٓهٌ ٗ إطاض إٓعَٛات إٝجٛيٛد١ٝ، َٚا ٜتعًل بٗا َٔ  . أَا ايطَٛظايػًٛى
أغاطرل تسٚض سٍٛ اـايل ٚإدًٛم ٚايعامل ْٚؿأت٘، َٚا ٜتعًل َا بعس ايطبٝع١؛ ناٯشل١ ٚأْكاف 

 .3اٯشل١ ٚا٥٬ٕه١ ٚاؾٔ ٚايؿٝاطٌ
قس أٚقؿ٘  ٖٝػٌشات َط٠ أْ٘ أٚقـ ايتاضٜذ ع٢ً قسَٝ٘، بعس إٔ نإ  َاضنؼشنط   - 5

ع٢ً ضأغ٘، ٚا٬ٕسٳغ أْٓا اعتسْا ايتعاٌَ َع إٝجٛيٛدٝا نُا نإ ٜتعاٌَ ٖٝػٌ َع ايتاضٜذ، 
ٚخاق١ ٗ تؿػرل ايع٬ق١ بٌ ايؿعٛب ٚآشلتٗا؛ إش إْٓا ْٓطًل َٔ اٯشل١ إٍ تؿػرل إُجٌ ايعًٝا 

                                 
 .168اؿاز: إٛغٛع١ إٝػط٠، م  نٌُٝ -  1
 . 201، 119نب١ َٔ ا٭غاتص٠: َعذِ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، م  -  2
 
ٝٵٔ: غٛغٝٛيٛدٝا اجملتُع، م  -  3 ٳ . 142. عبس ايػين عٹُاز: غٛغٝٛيٛدٝا ايجكاؾ١، م 46ْاٍ َٳذٵسٟ سٳػٓٳ

 . 583ْٴدب١ َٔ ا٭غاتص٠: َعذِ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، م 
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َٔ َٴجٌٴ  إٔ ْؿعٌ ايعهؼ، ؾٓٓطًل -ؾُٝا أض٣ -ٚايكِٝ اييت تعتٓكٗا ايؿعٛب، ٚايكٛاب
ع٢ً ن٤ٛ  -ايؿعٛب ٚقُٝٗا إٍ تؿػرل آشلتٗا ٚأْكاف آشلتٗا ٚضَٛظٖا ا٭خط٣، ْٚبشح

 عٔ اؿكا٥ل ٗ طٝٸات ؾعا٥طٖا ٚطكٛغٗا. -شيو
ٞٸ ٚقًبٗا ايٓابض ٚعكًٗا  - 6 ٚٸازٖا ٚط٥٬عٗا، إِْٗ ٚدساْٗا اؿ إٕ ْٴدب ايؿعٛب ِٖ ض

شلا، ٚا٭قسض ع٢ً ُجٸٌ َؿطٚعٗا ايٛدٛزٟ، إؿهط، ِٖٚ ايؿ١٦ ا٭قسض ع٢ً اغتؿعاض آ٫َٗا ٚآَا
ِٸ –ِٖٚ  ايؿ١٦ ا٭نجط إغٗاَّا ٗ إْتاز ثكاؾاتٗا، عدل أؾهاضِٖ َٚٛاقؿِٗ ٖٚاضغاتِٗ.  -َٔ ثٳ

ٗا ايعًٝا ٚقُٝٗا، ٖٚٞ اييت ػػٸس تًو إُجٌ ٚايكِٝ،  أدٌ، إٕ نب ايؿعٛب ٖٞ اييت تٴٓتر َٴجًٴ
ٛٸٍ ٗ ٚدسإ ايؿعب ٚٚعٝ٘ اؾُعٞ ٚؾها٥٘ ايطٚسٞ إٍ ضَٛظ ضٚس١ٝ،  ٚتػُٛ بٗا إٍ إٔ تتش

إٍ آشل١، تتُشٛض سٛشلا َٓعَٛات إُجٌ ٚإباز٨ ٚايكِٝ، ٚتٓتعِ بٗا اؿٝا٠، ٜٚكبح شلا َع٢ٓ، 
 ٜٚٴؿػٻط َٔ خ٬شلا يػعٴ ايٛدٛز.  

تأغٝػّا ع٢ً َا غبل، ّهٓٓا اختكاض ايططٜل إٍ ؾِٗ ؾدك١ٝ ؾعب َا،  – 7
، تٴط٣ َا ايطَٛظ إكسغ١ اييت ناْٛا هًْٓٛٗا؟ َٚا إُجٌٴ ايعًٝا اييت باغتهؿاف ٬ََح ْٴدٳب٘

اغتٛسٖٛا؟ َٚا ايكٹٝٳِ اييت دػٸسٖٚا ٗ أقٛاشلِ ٚأؾعاشلِ؟ ٚنٝـ ناْت ض٩ٜتِٗ إٍ ايعامل؟ ٚنٝـ 
جټًِٗ ُٚجًِٝٗ  ناْٛا ٜتكطؾٕٛ ٗ ايًشعات اؿطد١ ٚإٛاقـ ايكعب١ اؿازل١؟ ٚنِ نإ َػت٣ٛ تُٳ

ايؿعب ٗ نٌ سطن١ ٚغٳَه١ٓ َٔ سٝاتِٗ؟ ٚنِ ناْٛا قازضٜٔ ع٢ً ؼطِٝ أغ٬ٍ ا٭ْا١ْٝ  يٛدسإ
 ٚايطٚح ايؿطز١ٜ؟ ٚنِ ناْٛا قازضٜٔ ع٢ً ا٫ْكٗاض ٗ ضٚح ايؿعب أغ٬ؾّا ٚأسؿازّا؟

إٕ ايٓٴدب ا٭ق١ًٝ بٛق١ً زقٝك١، بِٗ ٜٴعطٳف َٛقع ايؿعب َٔ ايتػاَٞ أٚ ا٫مطاط، َٔ ايٓبٌ 
ايؿذاع١ أٚ اؾي، َٔ ايك٬ب١ أٚ ايتٗاؾت، َٔ إط٠٤ٚ أٚ اـٹػٸ١، َٔ ايؿسا٤ أٚ  أٚ ايٓصاي١، َٔ

١، َٔ عؿل اؿط١ٜ أٚ تكبٸٌ ايعبٛز١ٜ، َٔ ا٫عتعاظ باشل١ٜٛ أٚ ا٫ْػ٬ر َٔ اشل١ٜٛ، َٔ ايطٚح  ا٭ْاْٝ
١. إٕ نب ايؿعٛب ِٖ ٖصا نً٘، ٚيصيو ٫ عذب ٗ إٔ ْػذلؾس ب ١ أٚ ايطٚح ايعسٚاْٝ ايٓدب اٱْػاْٝ

١ خاق١. ايهٛضز١ٜٚمٔ ْبشح ٗ زلات ايؿدك١ٝ  ايهٛضز١ٜ  عا١َ، ٚٗ ايطٚح اؿطٝب
 

 :الهوضزعوامل الطوح احلطبية عيس 
ٟ، ايهٛضزمث١ عٛاٌَ َٛنٛع١ٝ ث٬ث١، تؿاعًت َٓص عؿطات ايكطٕٚ ٗ سٝا٠ اجملتُع 

١ إبازض٠ إٍ ايكتاٍ ٚأْتذت ٗ ايٓٗا١ٜ ؾدك١ٝ ػصٸضت ؾٝٗا ايطٚح اؿطب١ٝ، ٚتأقٸًت ؾٝٗا قابًٝ
 نًُا اقته٢ إٛقـ شيو، ٚتًو ايعٛاٌَ ٖٞ:
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ُٸٞ ٗ اٱْػإ إضاز٠ اٱقساّ  ايب١٦ٝ:  - 1 ؾكس َط ٗ قؿشات غابكات إٔ )اؾبٌ( ٜٓ
ٚا٫قتشاّ، ٜٚطغٸذ ؾٝ٘ ايٓعٚع إٍ ايبػاي١ ٚايؿذاع١، ٚإ٫ ؾًٔ ٜػتطٝع ا٫ستؿاظ عٝات٘ ع٢ً 

أقسّ َٔ أؾاض إٍ  Hippocratesٚقطاط پْٝٛإ ٖٞايٓشٛ إطًٛب، ٚنإ ايؿًٝػٛف اي
ٛٸ خٳك١ً ايؿذاع١.  ايع٬ق١ بٌ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ ِٚ

ٟ نإ سان١ٓ يًطٚح اؿطب١ٝ، ؾؿٞ ايعضزؾت١ٝ نإ ايهٛضزإٕ ايذلاخ ايجكاٗ  ايجكاؾ١: - 2
ّا يًشطب، إٍ ٜٴكسٻؽ باعتباضٙ إشل -إي٘ ايؿُؼ ٚ ايعكٛز إُبٵطٳ١َ -اٱي٘ اٯضٟ َٹٝجطا )َٹٝٗط/َٹرل(

زضد١ أْ٘ قاض أغاغّا يًعبازات عٓس اؾٓٛز ايطَٚإ، سُٝٓا اْتؿطت إٝجطا١ٝ٥ ٗ أٚضبا قبٌ 
إسدٻر "، ٚأْ٘ "ايطَح اؾط٤ٟ إَٗٝب٬َٝز إػٝح. ٚنجرلّا َا ٜٛقـ َٝجطا بأْ٘ قاسب "

"، ٚنإ ٌ اٯشل١ا٭ق٣ٛ َٔ بٌ اٯشل١، ا٭ؾذع َٔ بٌ اٯشل١، ا٭غطع َٔ ب"، ٚأْ٘ "بايػ٬ح
شا ا٭سك١ٓ ايبٝها٤، شا ايطَاح ايط١ًٜٛ ٚاؿازٸ٠، ٚغٗاَٴ٘ غطٜع١، ٚتٴكٝب ٜٴُذٻس باعتباضٙ "

 . 1"ساَّٝا يهٌ ايعامل اـِّط"، ٚإٔ اٱي٘ آٖٛضاَٳعزا  خًك٘ "َٹٔ بعٝس
ٓټدٳب -ٜٚبسٚ إٔ ايٛدسإ اؾُعٞ اٯضٟ ٱي٘ أْتر ٗ إدٝٸ١ً اٯض١ٜ ٖصا ا -َتُجٸ٬ّ ٗ اي

إكاتٌ َٝجطا، يٝهٕٛ َٳجٳ٬ّ أع٢ً يًؿعٛب اٯض١ٜ ٗ اجملاٍ اؿطبٞ، ٚيٝهٕٛ قس٠ٚ شلا ٗ ايتشًٓٞ 
بايبػاي١. ٚيهٔ َا اؿاد١ اييت زؾعت ايٛدسإ اؾُعٞ اٯضٟ إٍ إْتاز اٱي٘ احملاضب َٝجطا؟ إٕ 

يب٬ز اٯض١ٜ )آضٜاْا ( إدابات قطو١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ؛ ؾكس ٚضز ؾٝ٘ َطاضّا عسٜس٠ إٔ اأڤطحاٗ )
"، ٚناْت مثٸ١ ساد١ َاغٸ١ ا٭عسا٤( ناْت َعطٸن١ يًعسٚإ َٔ قٹبٌ " ڤادژ/آضٜاْا  ڤيدجا

" ٗ ايعٗٛز ايكس١ّ َٔ ايؿعٛب ايطٛضا١ْٝ، ٚقس َطٸ ا٭عسا٤إٍ ايسؾاع عٓٗا، ٚنإ أٚي٦و " 
ناْت تطُح ع٢ً غابكّا إٔ ايؿعٛب ايطٛضا١ْٝ ناْت ػاٚض ايؿعٛب اٯض١ٜ َٔ د١ٗ ايؿطم، ٚ

 . 2ايسٚاّ إٍ ايتُسز غطبّا مٛ اؾػطاؾٝا اٯض١ٜ ا٭نجط خكبّا ٚا٭قٌ بطزّا

                                 
،  أڤطتحا. 57، م 21، آٜـ١  3، ٜاغـٓا، ٖـاٜيت    أڤطتحا. 45، م 11، آ١ٜ 1اغٓا، ٖاٜيت، ٜأڤطحا - 1

، ڤيىديتداد،  أڤطتحا. 499، م 103، 102، آ١ٜ 10، ٜاؾت أڤطتحا. 57، م 21، آ١ٜ 3ٜاغٓا، ٖاٜيت 
 . 357، م 29، آ١ٜ 19 فارگارد

، م 38، آٜـ١  13. ٜاؾـت  411، م 54، آٜـ١  5. ٜاؾت 408، م 43 - 41، آ١ٜ 5، ٜاؾت  أڤطحا - 2
 . 602 -601، م 42، 41، آ١ٜ 17. ٜاؾت 534
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إٔ ّاضؽ اؿٝا٠ ٚؾل  -نُا ع٢ً غرلٙ –ٟ ايهٛضزُؾطض ع٢ً  ايتشسٜات )ايكطاع(: – 3
ٟ غًػ١ً ط١ًٜٛ َٔ سًكات ايكطاع ايهٛضزقإْٛ )ايبكا٤ يٮقًح(، َٚٔ ٖٓا قاض ايتاضٜذ 

ٜأخص ٗ ايػايب قطاعّا تطادٝسّٜا َطٜطّاٳ، ٖٚٛ ع٢ً ث٬ث١ أْٛاع: قطاع نس ايب١٦ٝ ايكاغٞ، ٚنإ 
اؾب١ًٝ، ٚقطاع زاخًٞ َقبٳًٞ، ٚقطاع خاضدٞ نس ا٭عسا٤؛ ٚٗ ْٝع ٖصٙ ا٭ْٛاع نإ اجملتُع 

ٟ عاد١ َاغٸ١ إٍ ايتشًٞ بطٚح سطب١ٝ عاي١ٝ؛  نٞ وكل ا٫ْتكاض ع٢ً ايتشسٸٜات اييت ايهٛضز
 ٚوتؿغ بٛدٛزٙ.  تٛادٗ٘،

 

 :الهوضزجتّليات الطوح احلطبية عيس 
ُتاظ  -غٛا٤ أناْت ؾدك١ٝ ؾطز أّ ؾدك١ٝ ؾعب -إٕ ايؿدك١ٝ شات ايطٚح اؿطب١ٝ

باَت٬ى إضاز٠ ايكتاٍ، ٚا٫غتعساز ٕا ٜتطًٓب٘ ايكتاٍ َٔ ؾذاع١ ٚدػاض٠ ٚإقساّ، َٚٔ اغتعساز 
ؿطب بهطا٠ٚ؛ بػضٸ ايٓعط عٔ ايٓتا٥ر يًتهش١ٝ، ٚسطم ع٢ً اقتٓا٤ أزٚات ايكتاٍ، ٚخٛض ا

أناْت ْكطّا أّ ٖع١ّ، ؾإػأي١ بايٓػب١ شلا َػأي١ عكٝس٠ َٚبسأ، ٖٚٞ غرل قازض٠ أق٬ّ ع٢ً 
ايطنا با٫غتػ٬ّ ْاٖٝو عٔ ا٫غتها١ْ، ٚإشا َؾطنت عًٝٗا ايعطٚف ايكاٖط٠ إٔ تػتػًِ ؾإِا 

 ا قاضت ايعطٚف َ٪ات١ٝ. إٍ سٌ ؾكط، ٚغطعإ َا تٗبٸ إٍ ايكتاٍ َٔ دسٜس نًُ
 .ايهٛضز١ٜٚؾُٝا ًٜٞ بعض َعاٖط ايطٚح اؿطب١ٝ ٗ ايؿدك١ٝ 

 

 امليول الكتالية: -أواًل 
 قاٍ باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: 

ِ ايسا٥ِ " ٕٸ اؿٝا٠ اؿطٸ٠ غرل إكٝٸس٠ يًطسٸٌ ٚغعٝٗٳ ايكؿ١ ايباضظ٠ يًهطز ٖٞ سبِٗ يًكتاٍ. إ
قس أٚدس يسِٜٗ ساي١ ْؿػ١ٝ دعًتِٗ ٜٓؿطٕٚ َٔ  إٍ إطاعٞ اـكب١ أٚ إٍ ايكٝس أٚ ايػعٚ،

ٕٸ ايعامل َٴًو ايؿذاعايهٛضزنٌ ايتعاّ، ٜٚجٛضٕٚ نس نٌ إنطاٙ. يكس عًُٓت اؿٝا٠ُ ايؿطزٳ   . 1"ٟ أ
 

                                 
 .128باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 1
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ايكتاي١ٝ ظاٖط٠ عطٜك١ ٗ تاضٜذ أغ٬ف  ايهٛضزٚاؿكٝك١ إٔ َا ٫سع٘ ْٝهٝتٌ بؿإٔ ٍَٝٛ 
يػعا٠، ٚناْٛا غطٜعٞ ايتكسٟ يًك٣ٛ ايػاظ١ٜ، غرل ، ؾكس ناْت ب٬زِٖ عطن١ شلذُات اايهٛضز

آبٌٗ بهداَتٗا ٚددلٚتٗا، ٚغرل َبايٌ َا قس ٜذلتٸب ع٢ً َكاَٚتِٗ َٔ نٛاضخ؛ نايبطـ 
ٚتٌٝ ٚايًٛيٛبٌٝ يًسٚي١ گٚايتسَرل ٚا٭غط ٚايتٗذرل ٚايتكتٌٝ، ٚغبل إٔ شنطْا َكا١َٚ اٍ

َٚكا١َٚ اؿٛضٌٜ ٚإٝتٸاٌْٝ يًسٚي١ اؿج١ٝ، ا٭ٓناز١ٜ، َٚكا١َٚ ايهاؾٌٝ يًسٚي١ ايباب١ًٝ، 
َٚكا١َٚ إآْاٌٜ ٚاـًَِسٌٜ )ا٭ٚضاضتٛ( ٚإٝسٌٜ يًسٚي١ اٯؾٛض١ٜ، ٚشنطْا أِْٗ َا ناْٛا ٜهتؿٕٛ 

ٚتٕٝٛ گبإكا١َٚ، ٚإِا ناْٛا ٜؿٓٸٕٛ اؿطب ع٢ً بعض تًو ايسٍٚ ٜٚٴػكطْٛٗا، نُا ؾعٌ اٍ
ايسٚي١ ايباب١ًٝ، ٚإٝسٜٕٛ بايسٚي١ اٯؾٛض١ٜ، ٜكٍٛ زٜانْٛٛف: بايسٚي١ ا٭ٓناز١ٜ، ٚايهاؾٕٝٛ ب

ُٸٕٛ إٝسٌٜ با٭قٜٛا٤"  .1"يٝػت قسؾ١ّ إٔ اٯؾٛضٌٜ ناْٛا ٜػ
 

إٔ ا٭ٓنازٌٜ زلٸِٖٛ )ُأَٚإ َاْسا(  ايهٛضزَٚٔ ا٭زي١ ع٢ً إٍٝٛ ايكتاي١ٝ عٓس أغ٬ف 
Umman mandeـ إًو ا٭ٓنازٟ ْاضاّ غٌٹ ؛ ٚٚقؿِٖٛ بأِْٗ )ايك٠ٛ إطعب١(، ٚقس ٚق

َٸإ 2235 – 2272) َاْسا ٚإخهاعِٗ، قا٬ّ٥:  -م.ّ( دٗٛزٙٳ إه١ٝٓ يكسٸ ٖذُات ا٭ٚ
ٖهصا خًل اٯشل١ُ ايهباض احملاضبٌ شٟٚ ا٭دػاز ايؿب١ٗٝ بايبٓط، ٚشٟٚ ايٛدٛٙ نأْٗا "

بعس إٔ ٚقـ ". ٚايػطبإ،...  ْؿأٚا ٗ ٚغط اؾباٍ، غبع١ ًَٛى إخ٠ٛ َٚتأيكٕٛ ًْٕٚٝٛ
َٸإ َكاتٌ، ٚمل ٜٳعٴسٵ أسس َِٓٗ  120000ٚدٸٗتٴ نسٸِٖ َاْسا ٗ ايكتاٍ قاٍ: " -نطا٠ٚ ا٭ٚ

 607000َكاتٌ، ٚٗ ايػ١ٓ ايجايج١ ٚدٗت  90000سٝٸّا، ٕٚٓا أتت ايػ١ٓ ايجا١ْٝ ٚدٸٗتٴ أٜهّا 
ٚٸٖت، ؾكًت ٗ  ْؿػٞ: َاشا َكاتٌ، ٚعٓس٥ص ًُٓهين ا٫نططاب ٚايهٝاع ٚاؿعٕ، ؾكس تأٓيُت ٚتأ

 ؟ 2"غأتطى ـًؿا٥ٞ
َٸإ  َاْسا( ع٢ً أغ٬ف  –ٜٚبسٚ إٔ ايبابًٌٝ ٚاٯؾٛضٌٜ ٚضثٛا َٔ ا٭ٓنازٌٜ إط٬م اغِ )أٚ

ٓٵس( ٗ ايذلاخ  ايهٛضز ٓٵسا/َٳ ٟ ا٭ٜعزٟ إٍ َٜٛٓا ايهٛضزٗ دباٍ ظاغطٚؽ، ٚظٌ اغِ )َاْسا/َٳ
ُٸٕٛ )ناضا( أْ٘ نإ ٗ اجملتُع ا زٜانْٛٛفٖصا. ٜٚتٸهح َٔ أقٛاٍ  ٕٝسٟ طبك١ َٔ احملاضبٌ ٜػ

                                 
 .185زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م  - 1
. باغـًٝٞ  368، 364. ضٜٓٝ٘ ٫بات ٚآخطٕٚ: غًػ١ً ا٭غـاطرل ايػـٛض١ٜ، م   83زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م  - 2

. ٖـسٜب  132 -131ت غـطب آغـ١ٝ ايكسّـ١، م   . تٛؾٝل غًُٝإ: زضاغات ٗ سهاضا53ْٝهٝتٌ: ايهطز، م 
 .63غعاي١: ايسٚي١ ايباب١ًٝ اؿسٜج١، م 
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Kara ، ٚإٔ ٖ٪٤٫ ناْٛا ٜؿهًٕٛ ايؿ١٦ ا٭نجط أ١ُٖٝ ٗ اجملتُع، ٚع٢ً أٜسِٜٗ غكطت
  .1إَدلاطٛض١ٜ آؾٛض، ٚتأغػت إَدلاطٛض١ٜ َٝسٜا

 ُنٛضفايجاْٞ ٚأخٝ٘  َأضٵتاظٳضٵِنػٝؼ م.ّ( ْؿب قطاع بٌ إًو ايؿاضغٞ 401ٚٗ غ١ٓ )
غتعإ نٛضف ظٝـ َٔ إطتعق١ ايْٝٛإ، َ٪يـ َٔ عؿط٠ آ٫ف َكاتٌ، سانِ ا٭ْانٍٛ، ٚا

قطب بابٌ، ٚيكٞ قٛضف َكطع٘، ٚتطادع  Cunaxaٚزاضت إعطن١ بٌ ايؿطٜكٌ ٗ نْٛانػا 
سلا٫ّ مٛ ايبشط ا٭غٛز، ٚنإ عًِٝٗ إٔ ّطٚا  Xenophon2 إنػٓٛؾٕٛإطتعق١ ايْٝٛإ بكٝاز٠ 

ٝسٌٜ، ٚقس خًٓس إنػٓٛؾٕٛ أسساخ تًو ايطس١ً ٗ نتاب٘ إ Kordukhٚر ايهٛضزبأضانٞ 
ٚخٞ ٗ ايكتاٍ، ٚؾطاغتِٗ ٗ ايهٛضز، ٚٚقـ أغايٝب ايؿعب Anabasis)أْاباغٝؼ( 

ايتكسٟ ٕٔ ٜكتشِ ب٬زِٖ، ٚٚقـ إعاْا٠ ايكعب١ اييت يكٝٗا اؾٓٛز ايْٝٛإ يًٓذا٠ َٔ 
 .3ٖذُاتِٗ

ٓٸاٙ نجرلٕٚ بعسٙ ع٢ً َط  ضٚؽزٜٛزٚٚبعس إنػٓٛؾٕٛ تٛقٸٌ إ٪ضر ايْٝٛاْٞ  إٍ اغتٓتاز تب
ٗ َعاقًِٗ اؾب١ًٝ بس٫ّ َٔ است٬شلا؛  ايهٛضزايعكٛض اي٬سك١؛ ؾكس ضأ٣ إٔ َٔ ا٭ؾهٌ إبكا٤ 

٭ٕ است٬شلا ٜتػبٸب يٲَدلاطٛضٜات ٚاؾٝٛف َتاعب تؿٛم َا ّهٔ ؼكٝك٘ َٔ َهاغب، 
 . 4ٍٛبايك٠ٛ أٚ بايطنا َٔ تٗسٜس ايػٗ ايهٛضزٜٚهؿٞ َٓع 

ٚطٛاٍ ايعٗٛز ايؿاضغ١ٝ، ٚايطَٚا١ْٝ، ٚايبٝعْط١ٝ، ٚايعطب١ٝ، ٚإػٛي١ٝ، ٚايػټًذٛق١ٝ، 
١ْٓ، ْتٝذ١ إكا١َٚ  ٚايعجُا١ْٝ، ناْت اؾٝٛف اييت تكتشِ نطزغتإ ت٬قٞ َتاعب َٚكاعب 

ٌٸ بتًو اؾٝٛف، ٚقس غكٓا ا٭زي١ ع٢ً شي ايهٛضز١ٜ و ايهاض١ٜ، ٚاـػا٥ط اؾػ١ُٝ اييت ناْت ؼ
ٗ اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬(، ٚٗ نتابٓا )عباقط٠ نطزغتإ ٗ ايكٝاز٠  ايهٛضزٗ نتابٓا )تاضٜذ 

ٗ ايكتاٍ، ٚإقطاضِٖ ع٢ً ايتكسٸٟ يًػعا٠ ٚايؿاؼٌ،  ايهٛضزٚايػٝاغ١(. ٚاؿكٝك١ إٔ نطا٠ٚ 
 ٚعسّ ٚقٛؾِٗ َهتٛٗ ا٭ٜسٟ أَاّ إعتسٜٔ عًِٝٗ، نإ َٔ أنجط ا٭غباب اييت دعًت اؾٗات

                                 
 .315، 304زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م  - 1
 إنػٓٛؾٕٛ َٔ ت٬َص٠ ايؿًٝػٛف غكطاط. - 2
. أضؾــاى 1/94. ٚيٝــاّ ٫لــط: َٛغــٛع١ تــاضٜذ ايعــامل، 2/376ٖـــ. ز. ٚيــع: َعــامل تــاضٜذ اٱْػــا١ْٝ،  - 3

 .1/97. ْاٍ ضؾٝس أٓس: ظٗٛض ايهٛضز ٗ ايتاضٜذ، 57 - 56، 34ٚنطزغتإ، م غاؾطاغتٝإ: ايهطز 
 .35دْٛاثإ ضاْسٍ: أ١َ ٗ ؾكام، م  - 4
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بػِٗ ا٭ٚقاف إٓؿِّط٠؛ َٔ َقبٌٝ أِْٗ َتٛسٸؿٕٛ، ُٖٚر، ٚقٓطاع  إٗا١ْ ؼٓل عًِٝٗ، ٚتًٴ
 ططم، ٚأؾكٝا٤.

ايكتاي١ٝ، َٚكاَٚتِٗ ايؿسٜس٠ ٗ عٗس ايؿتٛسات اٱغ١َٝ٬، دعًت  ايهٛضزٜٚبسٚ إٔ ٍَٝٛ 
ُأٚيٛ بإٔؽ ِْٗ "بعض َؿػٸطٟ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜٴسضدِْٛٗ ٗ عساز ايكّٛ ايصٜٔ ٚقؿِٗ اهلل تعاٍ بأ

ٚٵيٞٹ بٳِإٔؽ ؾٳسٹٜسٺ }"، ٚشيو ٗ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ؾسٜس ّٕ ُأ ٛٵ ٛٵٕٳ إَٔي٢ َق ٌٵ يًُِِّٴدٳًٖؿٹٌٳ َٹٔٳ اَ٭عٵطٳابٹ غٳتٴسٵعٳ ُق
ٚٵ ٜٴػٵًٹُٴٕٛٳ ِٵ َأ ٓٵ٘ٴ، . ٚقس قاٍ ابٔ أبٞ ساتٹِ ٗ تؿػرلٙ: "1{تٴَكاتٹًُْٛٳٗٴ ٳ ايًٖ٘ٴ عٳ ٜٵطٳ٠َ، ضٳنٞٹ ٔٵ َأبٞٹ ٖٴطٳ عٳ

ٹ  )ُأٚيٞٹ بٳِإٔؽ ؾٳسٹٜسٺ(، َقاٍٳ: ٖٴِٴ ايبٳآضٔظٴ، ٜٳعٓٞٹ ا٭نطازٳ ؾٞٹ ٛٵي٘ٹ . ٚدا٤ شيو أٜهّا ٗ )تؿػرل ابٔ 2"َق
ٓٵجٛض، ز 190، م 4َنجٹرل، ز  ( يًػټٝٛطٞ، ٚتؿػرل )َؾتٵح 519، م 26(، ٚتؿػرل )ايسٸضٸ إَ
 ( يُٰيٛغٞ.103 – 102، م 25( يًؿټٛناْٞ، ٚتؿػرل )ضٚح إعاْٞ، ز 69، م 5ايَكسٜط، ز 

 

 ي وعشل الػالح:الهوضز -ثاىيًا 
 با٭غًش١ ٜتذ٢ًٓ ٗ ث٬ث١ فا٫ت: ايهٛضزإٕ تعًٓل 

إٕ أقشاب ايطٚح اؿطب١ٝ ٜهْٕٛٛ ٗ ايعاز٠ ؾػؿٕٛ با٭غًش١،  ٟ:ايهٛضزؾٗط٠ ايػ٬ح  –أ 
ُٸٕٛ بٗا قٓاع١ّ ٚاقتٓا٤، ٚٗ إكازض ايتاضى١ٝ أزي١ نجرل٠ ع٢ً عؿل  أغ٬ؾّا  -ٟايهٛضزَٚٗت

يٮغًش١، يكس ٚقـ ٖرلٚزٚت بعض ايؿطم إكات١ً ٗ دٝـ إًو ايؿاضغٞ  -ٚأسؿازّا
ِ م.ّ( قا٬ّ٥: " 480ايعاسـ ع٢ً ب٬ز ايْٝٛإ، غ١ٓ ) Xerxesَأضٵتاظٳضٵِنػٝؼ ا٭ٍٚ  ٚغ٬سٗٴ

ٓټؿٻاب . 5"ٚغ٬سٴِٗ ايكٛؽٴ إٝسٟ. ٚقاٍ ٗ ٚقـ ؾطق١ أخط٣: "4"ٚايطَاح إٝس١ٜ 3ايكٛؽٴ ٚاي
 . 6"إٔ ؾٗط٠ ايكٛؽ إٝتٸاْٞ خ٬ٍ ايكطٕ ايطابع عؿط ػاٚظت سسٚز ايب٬زٚشنط دطْٛت ؾًًِٝٗ: "

                                 
 .16غٛض٠ ايؿتح، اٯ١ٜ  - 1
 . ٚايبآظض: اؾبًٕٝٛ.3300، م 10ابٔ أبٞ سامت: تؿػرل ابٔ أبٞ سامت، ز  - 2
ٓټؿٸاب: ايػٗاّ. - 3  اي
 .517م  ٖرلٚزٚت: تاضٜذ ٖرلٚزٚت، - 4
 .517إطدع ايػابل، م  - 5
 .87دطْٛت ؾًًِٝٗ: اؿٛضٜٕٛ، م   - 6
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ٜٚبسٚ إٔ ؾٗط٠ ايػ٬ح إٝسٟ ناْت قس ؾاعت بٌ ؾعٛب غطبٞ آغٝا، ست٢ إْٗا ٚقًت 
إٍ أعُام ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ قبٌ اٱغ٬ّ، ٚظٗطت ٗ قكا٥س بعض ايؿعطا٤، باغِ ايػ٬ح 

شٟ(، ٚن١ًُ )َاشٟ( ٖٞ ايكٝػ١ ايعطب١ٝ ٫غِ )َازٟ/َٝسٟ(، َجٌ )بػساز/بػصاش(، )إا
ٚ)ُقباز/ُقباش(، َٚٔ ايؿعطا٤ ايصٜٔ شنطٚا ايػ٬ح إاشٟ )إٝسٟ( ٗ قكا٥سِٖ ايٓابٹػ١ ايصٴټبٵٝاْٞ، 

 َازسّا بعض ايعطب:
ِّٟ ٜٳِكسٴَٴِٗ      َٴػٵتٳشٵكٹبٞٹ سٳًَلٔ إاشٹ

ِټ ايعٳطاْٹٌٔ نٳطٻ  1ابٴٕٛٳ يٹًٗـــأّؾٴ
 َِٚٓٗ ايؿاعط عبس اهلل بٔ ضٳٚاسٳ١ َؿتدطّا قبٌ اٱغ٬ّ:

ٓٵوٺ ٜٴط٣ إٛتٴ ٚٳغٵَط٘ٴ     َٚٴعٵتٳطٳىٺ نٳ
 َٳؿٳٝٓا ي٘ َٳؿٵٞٳ اؾٹُاٍ إَكاعٹبٹ

ِٵ       ٟٻ ؾٛم دًٛزٖ ٌٕ تٳط٣ إـاشٹ  بطٳدٵ
ٝٸّا َجٌٳ يـــٕٛ ايهٛانبٹ ٝٵهّا ْٳك  2ٚبٳ

ُٸٕٛ بكٓاعتٗا، ٚمثٸ١ ٗ بعض  ايهٛضز٬ف ٜٚبسٚ أٜهّا إٔ عؿل أغ يٮغًش١ دعًِٗ ٜٗت
ٗ قٓاع١ ايػ٬ح، ٚقس دا٤ت  ايهٛضزنتب تؿػرل ايكطإٓ ايهطِٜ إؾاض٠ إٍ بطاع١ أغ٬ف 

 ٗ ايٓاض، بأَط َٔ إًو ِطٚز.  -عًٝ٘ ايػ٬ّ -اٱؾاض٠ ٗ تؿػرل قك١ إيكا٤ ايٓيب إبطاِٖٝ
ٌٷ َٔ  -عًٝ٘ ايػ٬ّ -ثِ ٚنعٛا إبطاِٖٝقاٍ ابٔ َنجٹرل: " ٓٵذٳٓٝل قٓع٘ شلِ ضد ٗ نٹٓؿ١ َٳ

ًِذٌٳ ؾٝٗا  ٚٸٍ َٔ قٓع اجملاْٝل، ؾدػـ اهلل ب٘ ا٭ضض، ؾٗٛ ٜٳتذٳ ا٭نطاز ٜكاٍ ي٘: ٖٳٝعٳٕ، ٚنإ أ
 -عًٝ٘ ايػ٬ّ -ؾًِ ٜعًُٛا نٝـ ٜٴًكْٛ٘. ٚقاٍ أبٛ ايػټعٛز ٗ تؿػرلٙ: "3"إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ

ٌٷ َٔ ا٭نطازؾٝٗا، ؾأت٢ إبًٝؼٴ ٚعًُِٓٗ عُ ٓٵذٓٝل، ؾعُٹًٛٙ، ٚقٌٝ: قٓع٘ شلِ ضد ، ؾدػـ ٌ إٹ
ًِذٌٳ ؾٝٗا إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ"   .4اهلل تعاٍ ب٘ ا٭ضضٳ، ؾٗٛ ٜٳتذٳ

                                 
. َٚػـتشكب: ساَـٌ َعـ٘. سًـل إـاشٟ: ايػـ٬ح.       230ايٓابػ١ ايصبٝاْٞ: زٜٛإ ايٓابػـ١ ايـصبٝاْٞ، م    - 1

 ايعطاٌْ: ا٭ْٛف. اشلاّ: ايط٩ٚؽ.
نـٓو: ساَٝـ١ دـسّا. إكـاعب: ْـع      . َعذلى: َعطن١. 683، م 1ابٔ ا٭ثرل: ايهاٌَ ٗ ايتاضٜذ، ز   - 2

ٝٵه١، أٟ خٴٛش٠. ٝٵض: ْع بٳ ٟٸ: ايػ٬ح. بٳ  َٴكٵعٳب، ٖٚٛ ايؿشٌ ايكٟٛ. ٚضٳدٵٌ: َكاتًٕٛ َؿا٠. إاش
 .127ابٔ َنجٹرل: قكل ا٭ْبٝا٤، م  - 3
 .76، م 6أبٛ ايػعٛز: إضؾاز ايعكٌ ايػًِٝ، ز  - 4
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ٛٵظإ/ٖٴٛظإ(، ٗ قك١ سطم ايٓيب إبطاِٖٝ، دا٤ ايهٛضزٚقشٝح إٔ ايعزٸ ب ٟ ٖٝعٕ )ٖٳ
ـٸ إبًٝؼايهٛضزيتؿٜٛ٘ زلع١  تؿك٬ّٝ ٗ غًػ١ً )زضاغات ٚقس تٓاٚيٓا شيو  -، ٚٚنعِٗ ٗ ق

أقٍٛ: َع شيو ؾٗصٙ ايطٚا١ٜ َ٪غػ١ ع٢ً َا نإ ٗ ايصانط٠ ايػطب  -ٟ( ايهٛضزٗ ايتاضٜذ 
با٭غًش١، ٖٚٞ ؾٗط٠ ضادع١ إٍ عٗٛز أغ٬ؾِٗ، ؾكس اؾتٗط  ايهٛضزآغ١ٜٛٝ، غكٛم ؾٗط٠ 

ع٢ً إَدلاطٛض١ٜ آؾٛض ، ثِ ٌٖ ٜٴعَكٌ إٔ ٜتػًٓب إٝسٜٕٛ 1إٝتٸإْٝٛ بايدلاع١ ٗ ؾٕٓٛ اؿكاض
ايك١ٜٛ َٔ غرل إٔ ّتًهٛا َٔ ا٭غًش١ َا ٖٛ ٗ َػت٣ٛ ا٭غًش١ اٯؾٛض١ٜ دٛز٠ّ؟ ٌٖٚ ٜٴعَكٌ 
إٔ تكبح َٝسٜا إَدلاطٛض١ٜ َٔ غرل إٔ ُتًو خدلا٤ َٚكاْع ٱْتاز ا٭غًش١ بأْٛاعٗا، َٚٔ 

 بٝٓٗا إٓذٓٝكات؟
ٌٸ  أغ٬ؾِٗ، ٜكٍٛ زبًٝٛ آض )سانِ أضبٌٝ ؾػؿّا يٮغًش١ َٔ  ايهٛضزٚٗ ايعكط اؿسٜح مل ٜك

ح  -ٟايهٛضزٚهٍٛ ّ( ٗ َصٓنطات٘: " 1920 – 1918ايػٝاغٞ أٜاّ ا٫ست٬ٍ ايدلٜطاْٞ  إٕ غُٴ
ٓٵذٳط َٚٴػسٸٕؽ أٚ َػسٸغات، ٚأضبع١ُ أْطك١ ١٦ًَٝ بايعٳتاز ؼٝط  -ي٘ ؾانٞ ايػ٬ح، ٚٗ سعاَ٘ خٳ

ٝٵ٘، ٚوٌُ بٓسق١ٝ شات غٳبٳطا١ْ ٓٵهٹبٳ ٜٚهٝـ قا٬ّ٥ بؿإٔ إط٬م ايطقام  .2"نٝٸك١ َغكٵطٙ َٚٳ
 . 3""إِْٗ أؾسټ ايٓاؽ سبٸّا يتبسٜس اٱط٬قات عٓسَا تهٕٛ ٚؾرل٠ عٓسِٖ :ايهٛضزعٓس 

ٕٸ ٖ٪٤٫ باقتٓا٤ ا٭غًش١: " ايهٛضزٚقاٍ ْٝهٝتٌ ٚاقؿّا ؾػـ  ُٸا ٜجرل اٱعذاب ؾع٬ّ أ إْ٘ َيُ
ٟټ تٓاقض ٖصا ايصٟ ايطداٍ ايصٜٔ ٜطتسٕٚ ثٝابّا ضٳثٸ١؛ تتأٓيل بأٜسٜ ِٗ أغًش١ ٗ غا١ٜ ايطٚع١ ٚاؾُاٍ. ؾأ

ٜٳكسّ بكط إط٤، عٓسَا ٜط٣ إٔ ٖ٪٤٫ ايٓاؽ ايصٜٔ ٫ ٜعٜس مثٔ ايجٝاب ايباي١ٝ اييت ًٜبػْٛٗا عٔ 
ٖٚهصا نإ ا٭َط يعسٸ٠ قطٕٚ . ٚقاٍ زاْا آزَع: "4"؟! زضُٜٗات، ًّهٕٛ بٓازمٳ َٔ أسسخ ا٭ْٛاع

 . 5"ٟ بأْ٘ تاّٸ ايطدٛي١ إ٫ إشا ٌٓ بٓسق١ٝايهٛضزعط خًت ٗ نطزغتإ، ٫ ٜؿ
 

إٕ اؿطم ع٢ً إقاب١ اشلسف أسس َعاٖط ايطٚح ايكتاي١ٝ  ايسق١ ٗ إقاب١ اشلسف: –ب 
إِْٗ ٜكٝبٕٛ اشلسف َس٠ غرل قكرل٠: " ايهٛضزٚعؿل ا٭غًش١، قاٍ َٝٓٛضغهٞ، ٚقس عاف بٌ 

                                 
 .50دطْٛت ؾًًِٝٗ: اؿٛضٜٕٛ، م  - 1
 .77ٖٞ: َصنطات زبًٝٛ آض، م زبًٝٛ آض.  - 2
 .148إطدع ايػابل، م  - 3
 .269باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 4
 . 92زاْا آزَع سلست: ضس١ً إٍ ب٬ز ؾذعإ، م  - 5
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ُٵهٛ إؿٗٛ ٕٔ َتشطٸىٺ َٔ ٗ نٌ ا٭سٛاٍ، ٚقس ضأٜت ؾدكٝٸّا غٹ ض أيبؼ خططٛؾ١ّ ؾاضغ١ ٗ غك
ٚإقاب١ . ٚقاٍ زاْا آزَع: "1"خط٠ٛ 15ؾذط٠، ٚقس أقابٗا بايهبط ٗ َٓتكؿٗا ع٢ً بعس 

 . 2"نًِٗ تكطٜبّا ايهٛضزاشلسف ٖٞ َٳسعا٠ ؾدٕط يس٣ 
ّ(، ٚخ٬ٍ ٚقـ إط٬م ايٓاض بٌ اؾٝـ إًهٞ ايعطاقٞ  1944غ١ٓ ) ضپيىدارٚٗ قط١ٜ 

ٛٸاض  ، زعا إطسّٛ ٬َ َكطؿ٢ باضظاْٞ آَط ايًٛا٤ ايعطاقٞ أٌَ ضاْٚسٚظٟ ٚنباط٘ هٛضزايٚايج
يتٓاٍٚ ايػسا٤ َع٘، ٚٗ أثٓا٤ تًب١ٝ ايسع٠ٛ أضاز آَط ايًٛا٤ إٔ ىتدل َا عٴطف عٔ ايباضظاْٞ 
َٔ زق١ إقابت٘ اشلسف، ؾأخطز َٔ دٝب٘ عًب١ غذاٜط، ٚٚنعٗا ع٢ً َػاؾ١ بعٝس٠، ٚطًب َٔ 

ٜكٝبٗا بطًك١ َٔ بٓسقٝت٘. ؾأقابٗا ايباضظاْٞ ٗ ايكُِٝ بطقاق١ ٚاسس٠، ٚأعاز ايباضظاْٞ إٔ 
 . 3أٌَ ايعًب١ إٍ دٝب٘، قا٬ّ٥: غأستؿغ بٗا ع٢ً غبٌٝ ايصنط٣ َس٣ سٝاتٞ

ٜكبح أنجط ٚنٛسّا؛  ايهٛضزيعٌ َٛنٛع سبٸ ا٭غًش١ عٓس  ٟ:ايهٛضزغ٬ح ايؿطغإ  –ز 
ا٭نجط سػُّا ٗ اؿطٚب ايكس١ّ، ٚناْت اـٌٝ ايطنٝع٠  إشا عًُٓا إٔ غ٬ح ايؿطغإ نإ ايعاٌَ

أٍٚ َٔ أزخٌ اغتدساّ اـٌٝ  ايهٛضزا٭غاغ١ٝ يػ٬ح ايؿطغإ، ٚنإ ايؿطع اٯضٟ َٔ أغ٬ف 
ٝٸَٛٞ َٗطإ بؿإٔ ايهاؾٌٝ:   إٍ غطبٞ آغٝا، ٜكٍٛ ايسنتٛض قُس بٳ

غٗٛب آغٝا ايٛغط٢، ٚقس أزخٌ ايهاؾٕٝٛ غ٫٬ت دسٜس٠ َٔ اـٍٝٛ، قازٌَ بٗا َٔ "
ٕٸ ٖٓاى  ٚأقبشت اـٍٝٛ تكسٻض َٔ ايعطام إٍ َكط، ٚناْت شلِ عٓا١ٜ ؾا٥ك١ بذلب١ٝ اـٌٝ، بٌ إ

  .4"َٔ ٜصٖب إٍ إٔ ايهاؾٌٝ قس أزخًٛا اؿكإ ٚايعٳطٳب١ إٍ ايعطام ايكسِٜ
ٜطنب ظٗط اؾٛاز  ٚتؿٝس إكازض ايتاضى١ٝ إٔ اـٍٝٛ ناْت َععِ ثط٠ٚ إٝسٌٜ، ٚنإ ايؿاضؽ إٝسٟ

إ( ٗ َٝسٜا أؾٗط  Aspايعاضٟ، نُا إٔ ن١ًُ أغب  ػٝٹ )اؾٛاز ا٭قٌٝ( ن١ًُ َٝس١ٜ، ٚنإ غٌٗ )ْٝٹ
١ اـٍٝٛ اييت ٚقؿٗا ٖرلٚزٚت بأْٗا " ". ٚإناؾ١ إٍ ٫ َجٌٝ شلا ٗ ايعاملَٓاطل غطٞب آغٝا بذلٝب

ايعًُٝات ايعػهط١ٜ، ٚخاق١ ٗ ًٖه١ ايعطبات اؿطب١ٝ شات ايعذًتٌ ٗ  ايهٛضزاـٌٝ اغتدسّ أغ٬ف 
، ٚٗ ٖصٙ إًُه١ ظٗطت طبك١ ايؿطغإ إعطٚؾ١ باغِ )َاضٜاْٸٛ(، ٫ٚ ؽؿ٢ قًت٘ بايه١ًُ  َٝتٸاْٞ

 َع٢ٓ )ضدٌ/بطٌ(. ٚٗ ايعكط اؿسٜح قاٍ باغًٝٞ ْٝهٝتٌ:  Mair)َٳرل(  ايهٛضز١ٜ
                                 

 . ٚإزلاعٌٝ زلهٛ ظعِٝ قب١ًٝ ؾهاى.7، ٖاَـ  6َٝٓٛضغهٞ: ا٭نطاز، م  - 1
 . 102زاْا آزَع سلست: ضس١ً إٍ ب٬ز ؾذعإ، م  - 2
 .1/100َػعٛز ايباضظاْٞ: ايباضظاْٞ ٚاؿطن١ ايتشطض١ٜ ايهطز١ٜ،  - 3
ٝټَٛٞ َٗطإ: تاضٜذ ايعطام ايكسِٜ، م  - 4  .300قُس بٳ
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اييت تٴطبٸ٢  ايهٛضز١ٜصٜٔ ظاضٚا إٓاطل بٛد٘ عاّٸ ؾطغاّْا َٳٗٳط٠، ٚايطسٸاي١ُ اي ايهٛضز"ٜٚٴعٳسٸ 
 . 1"ؾٝٗا اـٍٝٛ مل ٜهٓؿٛا عٔ اٱؾاز٠ َآثطِٖ ٗ ايؿطٚغ١ٝ

 ٗ اؾٝٛف اٱَدلاطٛض١ٜ: ايهٛضز -ثايجّا 
مل ٜتطًٓع سهاّ إَدلاطٛضٜات غطبٞ آغٝا إٍ ايػٝطط٠ ع٢ً نطزغتإ ٭غطاض دٝٛغٝاغ١ٝ 

أٜهّا،  ايهٛضز١ٜيٲؾاز٠ َٔ ايك٠ٛ ايكتاي١ٝ  ؾكط، أٚ يٛنع أٜسِٜٗ ع٢ً ثطٚاتٗا ؾكط، ٚإِا
ٚتٛظٝؿٗا ٗ سطٚبِٗ ايتٛغع١ٝ، ٚغبل إٔ شنطْا تأثرل اؿهاض٠ اؿٛض١ٜ ٗ اٱَدلاطٛض١ٜ اؿجٸ١ٝ، 

)ناى نٛيٞ( ٗ تطٜٛط غ٬ح إطنبات اؿجٸٞ  Kikkuliٚخاق١ زٚض ايؿاضؽ اؿٛضٟ نٝهٛيٞ 
 . 2قبٌ اثٌٓ ٚث٬ثٌ قطّْاٚتسضٜب٘، ٚتأيٝؿ٘ نتابّا خاقّا بتسضٜب اـٌٝ 

ٚنإ ايؿطؽ ا٭ٌٔ أنجط ايٓاؽ َعطؾ١ َعاٜا إٝسٌٜ ايكتاي١ٝ، ؾِٗ قس أغكطٛا زٚي١ َٝسٜا، 
ٚٚٓظؿٛا إكاتًٌ إٝس ٗ سطٚبِٗ اٱَدلاطٛض١ٜ ايهجرل٠، ٚسػبٴٓا زي٬ّٝ ع٢ً شيو إٔ إًو 

١ اييت ُنًٓؿت بإخهاع ًٖه١ يٝسٜا ٗ قا٥سّا يًكٛات ايؿاضغٝاى إٝسٟ پٖاضايؿاضغٞ نٛضف عٝٸٔ 
م.ّ( يكٝاز٠  546)ت  َاظاضٜؼآغٝا ايكػط٣، ٕٚٓا ثاضت يٝسٜا ثا١ْٝ عٝٸٔ نٛضف ايكا٥س إٝسٟ 

نإ قا٥س اؾٝـ ايؿاضغٞ ٗ  زاتٝؼ إٝسٟايكٛات ايؿاضغ١ٝ إهًٓؿ١ بكُع ايجٛض٠، َٚط غباقّا إٔ 
 ْٝٛإ. م.ّ( نس اي 490غ١ٓ ) Marathon َاضاثَٕٛعطن١ 

ٚناْت ايؿطم إكات١ً إٝس١ٜ تأتٞ ٗ ايسضد١ ايجا١ْٝ، َٔ سٝح ا٭١ُٖٝ ٗ اؾٝـ ايؿاضغٞ،  
ٜكٛز دٝؿّا َٝسّٜا نبرلّا ٗ َعطن١  أتطٚباتبعس قٛات اـايسٜٔ ايؿاضغ١ٝ، ٚنإ ايكا٥س إٝسٟ 

 . 3م.ّ( 333غ١ٓ )اٱغهٓسض إهسْٚٞ ٚزاضا ايجايح اييت زاضت بٌ إًو ايؿاضغٞ  إغٛؽ
سانط٠ ٗ  ايهٛضز١ٜٚٗ ايعٗٛز اٱغ١َٝ٬، ٚطٛاٍ أضبع١ عؿط قطّْا، ناْت ايك٠ٛ ايكتاي١ٝ 

َععِ ا٭سساخ اييت زاضت ٗ غطبٞ آغٝا، بس٤ّا َٔ أٜاّ ايؿتٛسات اٱغ١َٝ٬، َٚطٚضّا 
ٜٵٗ ٞ، بايكطاع ا٭َٟٛ ايعباغٞ، ٚبايجٛضات اييت ْؿبت نس ا٭ٌَٜٛ ٚايعباغٌٝ، ٚبايعٗس ايبٴٛٳ

ايعٴجُاْٞ. ٚقس  -ٟ، ؾا٭ٜٛبٞ، ؾإًُٛنٞ، ٚاْتٗا٤ بايعٗس ايكٻَؿٟٛگؾايػټًِذٛقٞ، ؾايعٻٕ

                                 
. ٖـرلٚزٚت:  468. ْاع١ َٔ عًُا٤ اٯثاض ايػٛؾٝٝت: ايعـطام ايكـسِٜ، م   349زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م  - 1

 .101باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م . 50. دطْٛت ؾًًِٝٗ: اؿٛضٜٕٛ، م 508تاضٜذ ٖرلٚزٚت، م 
 .1/62. ٚيٝاّ ٫لط: َٛغٛع١ تاضٜذ ايعامل، 473عبس اؿُٝس ظاٜس: ايؿطم اـايس، م  - 2
. 659، 627، 616، 571. ٚاْعط ٖرلٚزٚت: تاضٜذ ٖـرلٚزٚت، م  412، 392زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م  - 3

 .١1/94 تاضٜذ ايعامل، . ٚيٝاّ ٫لط: َٛغٛع102زٜانْٛٛف: َٝسٜا، ٖٛاَـ ايؿكٌ ايػابع 
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ٗ اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬(، ٚٗ نتاب  ايهٛضزأٚضزتٴ نجرلّا َٔ ا٭زي١ ع٢ً شيو ٗ نتاب )تاضٜذ 
 )عباقط٠ نطزغتإ ٗ ايكٝاز٠ ٚايػٝاغ١(. 

ا اٱؾاض٠ ٗ ٖصا اجملاٍ إٍ زٚض أغط ـُطاغاْٞ )ٚسػبٓٴ ٟ ايهٛضز٠ ايبٳطاَٹَه١، ٚزٚض ايكا٥س أٞب َٴػًِٹ ا
سػب قٍٛ ايؿاعط أٞب زٴ٫َٳ١(، ٗ إغكاط ايسٚي١ ا٭١َٜٛ، ٚإٜكاٍ ايعباغٌٝ إٍ غٴسٸ٠ اـ٬ؾ١، ٚزٚض 

ـُطٻَٞ ايهدل٣ نس ايسٚي١ ايعباغ١ٝ سٛاٞي ٔػ١  -ٟايهٛضزبكٝاز٠ عٹكٵُٳ١  -ايهٛضز ٗ ثٛض٠ بابٹو ا
ٗ ايٓكط اؿاغِ ايصٟ سٓكك٘  -( عؿط٠ أ٫ف ؾاضؽ10000) -ايهٛضز١ٜٚزٚض ايك٠ٛ إكات١ً  عؿط عاَّا،

 463، َعطن١ َٳ٬ظٵُنطٵز غ١ٓ )أضَاْٛؽع٢ً اٱَدلاطٛض ايبٝعْطٞ  َأِيب أضغ٬ٕايػًطإ ايػًذٛقٞ 
ٙ، ٗ ا٫ْتگ، بكٝاز٠ ا٭خٜٛٔ أٜټٛب ٚؾٳرلايهٛضز١ّٜ(، ٚزٚض ايك٠ٛ إكات١ً  1071ٖـ/ كاضات اييت ٚٴ

ٕٵ ٕٵگسككٗا عُاز ايسٜٔ ظٳ ٘ ايػًطإ ْٛض ايسٜٔ ظٳ  ٟ، ع٢ً ايؿطل١ )ايكًٝبٌٝ(.گٟ، ٚآب
عاضى اييت خانٗا ق٬ح ايسٜٔ  ايهٛضز١ٜٚسػبٓا اٱؾاض٠ أٜهّا إٍ  زٚض ايك٠ٛ ايكتاي١ٝ  ٗ ْٝع ٕا

ٛٞب نس ايؿطل١، بس٤ّا بطزٸ ٖذَِٛٗ ع٢ً َكط، َٚطٚضّا َعطن١ سٹٓطٌ، ٚ ١ ا٭ٜ تٗا٤ َعطن١ ؼطٜط َسٜٓ ْا
ا ٚؾطْػا  ضبا سٝٓصاى )إٔاْٝ ايكسؽ، َٚا ت٬ٖا َٔ َعاضى ناض١ٜ نس دٝٛف أندل إَدلاطٛضٜات ٚأ

٬ّٜٛ عٓس زٚض ايك٠ٛ ايكتاي١ٝ  تٛغط نس اؿ٬ُت  ايهٛضز١ٜٚإْهًذلا(. ٚٔي ْكـ ط ٗ ٓا١ٜ ؾطقٞ ٕا
، ؾصي ٛٞب بعس ٚؾا٠ ق٬ح ايسٜٔ ب١ٝ، طٍٛا ايعٗس ا٭ٜ  و أَط أؾٗط َٔ ْسيٌٓ عًٝ٘.ايكًٝ

اغتجُطٚا ايك٠ٛ ايكتاي١ٝ  -ت٬َص٠ ا٭ٜٛبٌٝٝ ٗ ايؿطٚغ١ٝ –ٚدسٜط بايصنط أٜهّا إٔ إُايٝو  
ٛٵضإ ؾاٙ( غ١ٓ ) ايهٛضز١ٜ ّ(،  1249ٖـ/ 647ٗ سطٚبِٗ، بعس إٔ ؾتهٛا بآخط غًطإ أٜٛبٞ )تٳ

ًُِاظ ُأٚظٵٚٚضثٛا ايسٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ. ٚشنط إ٪ضر ايذلنٞ  أْ٘ نإ يًُُايٝو دٝـ استٝاطٞ َٔ  تٴْٛاٜٹ
( عؿطٕٚ أيـ َكاتٌ، أنجطِٖ خٝٸاي١، ٚناْت ٖصٙ ايكٛات تٴذُع َٔ 20000تعسازٙ ) ايهٛضز

 . 1ا٭ْانٍٛ ٚسلايٞ غٛضٜا، ٚتٴػتسع٢ عٓس اؿاد١
ٕٛ، ناْٛا  -َٚٔ ٜسقل ايٓعط ٗ ايعٗس ايكؿٟٛ ايعجُاْٞ ٜسضِى أْ٘، ٫ ايكؿٜٕٛٛ ٫ٚ ايعجُاْٝ

، ٗ َؿاضٜعِٗ يًػٝطط٠ ع٢ً غطٞب آغٝا، ٚيصيو نإ ايهٛضز١ٜع٢ً ػاٌٖ ايك٠ٛ ايكتاي١ٝ  قازضٜٔ
إٍ داْبِٗ،  ايهٛضز١ٜؾاٖات ايكؿٌٜٛ ٚغ٬طٌ ايعجُاٌْٝ سطٜكٌ ع٢ً اغتكطاب ظعُا٤ ايكبا٥ٌ 

ٌ، ٕايهٛضز١ٜٚي٫ٛ امٝاظ َععِ ظعُا٤ ايكبا٥ٌ  ا ، َػاعٞ ايؿٝذ إزضٜؼ بسيٝػٞ، إٍ ايعجُاْٝ
تكط ايػًطإ غًِٝ ا٭ٍٚ ع٢ً ايؿاٙ إزلاعٌٝ ايكؿٟٛ ٗ َعطن١   . 2ّ( 1514غ١ٓ ) چَلْديرانْا

                                 
 .1/227ًُٜاظ أٚظتْٛا: تاضٜذ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ،  - 1
 .1/219إطدع ايػابل،  - 2
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8 

 الكوزديةالشجاعة والبسالة يف الشخصية 
 

 الكيه واألمه:
ايكِٝ َٔ أِٖ إساخٌ إٍ َعطؾ١ ا٭َِ، ٚنٞ تػتهؿـ ؾدك١ٝ أ١َ َا اعح عٔ قُٝٗا، 

ضتكا٤، أّ قِٝ ايسْا٠٤ ٚا٫مطاط؟ قِٝ ايؿسا٤ ٚاؿط١ٜ، أّ تط٣ ٌٖ ايػايب عًٝٗا قِٝ ايٓبٌ ٚا٫
قِٝ ا٫غتػ٬ّ ٚايعبٛز١ٜ؟ قِٝ ايؿُٛر ٚاٱبا٤، أّ قِٝ ايصٍ ٚاـٓٛع؟ ٌٖٚ ٖٞ قِٝ تؿسٸ 
َعتٓكٝٗا إٍ ايؿداض ٚا٭قاي١، أّ تسؾعِٗ إٍ ا٫ْػ٬ر ٚا٫ِػار؟ ٌٖٚ ٖٞ قِٝ تععٸظ 

َٸط إْػ  ا١ْٝ اٱْػإ؟ إْػا١ْٝ اٱْػإ، أّ ٖٞ قِٝ تس
ٚا٭١َ ا٭نجط ٖع١ّ عدل ايتاضٜذ ٖٞ ا٭١َ إٓػًد١ َٔ قُٝٗا، إػذلب١ عٔ شاتٗا، اشلاضب١ 
َٔ ٖٜٛتٗا، إتد١ًٝٓ عٔ إْػاْٝتٗا، ٚإٕ أْبٌ إعاضى اييت ؽٛنٗا ا٭َِ أضبع: ا٭ٍٚ 

ٗا زؾاعّا عٔ َعطنتٗا زؾاعّا عٔ دػطاؾٝتٗا؛ إش ٫ نطا١َ َٔ غرل دػطاؾٝا. ٚايجا١ْٝ َعطنت
تاضىٗا؛ إش ٫ َػتكبٌ َٔ غرل تاضٜذ. ٚايجايج١ َعطنتٗا زؾاعّا عٔ يػتٗا؛ إش ٫ ١ٜٖٛ َٔ 

 يػ١. ٚايطابع١ َعطنتٗا زؾاعّا عٔ قُٝٗا؛ إش ٫ أقاي١ ٫ٚ أفاز َٔ غرل قِٝ.
ٚقِٝ ا٭َِ يٝػت تطؾّا ٫ٚ عبجّا، إْٗا ػًٓٝات تٴؿكح بٗا ا٭َِ عٔ ٖٜٛتٗا، ٖٚٞ نٛابط 

عٗا ا٭َِ يتشكٝل ايٛدٛز ا٭ؾهٌ، ٖٚٞ َٓاضات تػذلؾس بٗا ا٭َِ ٗ َػرل٠ ايتاضٜذ تبس
ٛٸْات ايٛعٞ ايهًٓٝاْٞ يٮ١َ،  ٛٸٕ أغاغٞ َٔ َه ايبؿطٟ. ٚيٝؼ ٖصا ؾشػب؛ ٚإِا ايكِٝ َه
ٚب١ٝٓ دٖٛط١ٜ َٔ ب٢ٓ نُرلٖا اؾُعٞ. ٖٚٞ يٝػت نايؿطط؛ تٓبت ٚتعٍٚ بٌ عؿ١ٝ ٚنشاٖا، 

ٛٸض ٚتتعسٸٍ، ٚقس تتكاعس ٚإِا تتؿٓهٌ ببط٤  عدل آ٫ف ايػٌٓ، ٚتتٓا٢َ ٚتتٖٓكح ٚتتط
ٚتتػا٢َ، ٚقس تتكعٸّ ٚتٓشٓط. ٚايٛدسإ ايٓدبٟٛ ا٭قٌٝ )ٚدسإ ايٓدب ايكس٠ٚ( ٖٛ إعضع١ 
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ٛٸٙ ٚا٫مطاط،  ا٭نجط خكٛب١  ٬ٕٝز ايكِٝ ايعع٢ُ، ٖٚٛ ايصٟ ٜكْٛٗا َٔ داشبٝات ايتؿ
 ايعًٝا؛ يٝػتكٞ َٓٗا ايٛدسإ اؾُعٞ د٬ّٝ بعس دٌٝ.  ٜٚهعٗا بجبات ٗ َساضات إُجٌ

ٚإٕ ا٭َِ اييت ٜٴط٢َ بٗا بعٝسّا عٔ َػاضات ايتاضٜذ يٝػت ٖٞ اييت تٴباز ؾٝعٜا٥ّٝا ؾكط، 
َٻط قُٝٴٗا ا٭ق١ًٝ اجملٝس٠، ؾتكبح أ١َ  ٚإِا أٜهّا ٖٞ اييت تٓٗاض َٓعَٛتٗا ا٭خ٬ق١ٝ، ٚتٴس

ٛٻ١ٖ، أ١َ ٖػٛخ١، أ١َ َٗع١َٚ ، أ١َ َٔ اشلٝانٌ اؾٛؾا٤ ٚاـسّ ٚايعبٝس؛ ٖٚصا َا نإ َؿ
ٜؿعً٘ ن١ٓٗ إؿاضٜع ا٫غتعُاض١ٜ ٗ نٌ عكط با٭َِ إػًٛب١ ع٢ً أَطٖا. ٚإيٝهِ إجاٍ ايتايٞ 

 ٗ ٖصا اجملاٍ:
م.ّ( غكطت غاضٵزٜؼ عاق١ُ يٹٝسٜا ٗ ٜسٟ نٛضف ايؿاضغٞ، ٚٚقع إًو  547ٗ غ١ٓ )

)قاضٕٚ( ٗ ا٭غط، ٚبُٝٓا نإ نٛضف عا٥سّا إٍ َٝسٜا َٚع٘  Croesusايًٝسٟ نطٜٚػٛؽ 
نطٜٚػٛؽ، قاز يٝسٟ ٜػ٢ُ باِنتٹٝاؽ ايجٛض٠َ نس اؿهِ ايؿاضغٞ، ٕٚٓا زلع نٛضف اـدل قطض إٔ 
هعٌ ايًٝسٌٜ أضٓقا٤، ٜٚبٝعِٗ ٗ أغٛام ايٓداغ١، ٚعطض قطاضٙ ع٢ً نطٜٚػٛؽ، ؾدؿٞ 

ايطأٟ عٓسٟ إٔ تٳشعط عًِٝٗ ٌٓ هٛضف: " نطٜٚػٛؽ ع٢ً قَٛ٘ َٔ ايعبٛز١ٜ، ٚقاٍ ي
ايػ٬ح، ِٚيرلتسٚا َٔ اٯٕ ؾكاعسّا اٱظاضات ؼت عبا٤اتِٗ، ِٚيٝٓتعًٛا ايٓعاٍ ايعاي١ٝ، َٚٴطِٖٚ 

ٚدسمت إٔ  -ٜا ٫َٟٛ -بإٔ ٜعًُٓٛا أبٓا٤ِٖ ايععف ع٢ً ايكٝجاض، ؾإشا َا اْتٗذتِ ٖصا ايٓٗر
. ٚنصيو ؾعٌ 2"  ؽؿٕٛ َٔ أَطِٖ ؾ٦ّٝا، َٚا عسمت1ٖ٪٤٫ ايطداٍ غطعإ َا غسٚا ْػا٤

ٞٸ ايٓػٝإ.  نٛضف، ٚغطعإ َا أقبح ايًٝسٜٕٛ ٗ ط
إٕ قاز٠ ايؿعٛب ايصٜٔ ٜٓطًكٕٛ ٗ غٝاغاتِٗ َٔ سػابات ؾدك١ٝ، ٜٚكسٸَٕٛ غ٬َتِٗ 
ٛٸيٕٛ إٍ ب٤٬  ع٢ً َػتكبٌ ؾعٛبِٗ، ٫ٚ ٜسضنٕٛ خطٛض٠ تسَرل َٓع١َٛ ايكِٝ ايػا١َٝ، ٜتش

إٍ اشلا١ٜٚ. ٜٚبسٚ  -َٔ سٝح ٜسضٕٚ ٫ٚ ٜسضٕٚ -عٛبِٗ، ٚهطٸٕٚ ؾعٛبِٜٗٓكبٸ ع٢ً ض٩ٚؽ ؾ
إٔ نطٜٚػٛؽ نإ َٔ ٖ٪٤٫، ؾكس نإ ؾعب يٝسٜا َؿٗٛضّا بايؿطٚغ١ٝ، َٚطٸ إٔ اؿطب زاَت 

ٝٵدٴػٵطٚبٌ َٝسٜا بكٝاز٠  م.ّ(، ٚمل ٜػتطع  585 – 590غت غٓٛات ) إِيٝاتِّؼٚيٝسٜا بكٝاز٠  َن
ٟٸ ؾطٜل ؼكٝل ايٓكط، زٚي١ آؾٛض  -قبٌ غٓٛات ق١ًًٝ -عًُّا بإٔ زٚي١ َٝسٜا ناْت قس أغكطت أ

ايك١ٜٛ ايعات١ٝ، ؾٌٗ نإ نطٜٚػٛؽ ٜسضى أْ٘ ٜطؾس نٛضف إٍ تسَرل قِٝ ايبطٛي١ ٗ ؾعب٘؟ 
ٟٸ ؾإٔ ٜهٕٛ يؿعب  ٌٖٚ نإ ٜعطف إٔ اقذلاس٘ ٜعين إطؿا٤ دص٠ٚ ايهدلٜا٤ ٗ أبٓا٤ ٚطٓ٘؟ ٚأ

                                 
 باعتباض إٔ ايٓػا٤ َجاٍ يًهعـ ٗ ثكاؾات غطبٞ آغٝا. - 1
 .104 – 103ٖرلٚزٚت: تاضٜذ ٖرلٚزٚت م  - 2
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؟ َٚت٢ نإ ؾعب َٔ اي٬ٌٖ ٚإدٓٻجٌ قازضّا ع٢ً ٚنع ظَاّ ُؾطٸؽ َٔ ضٚح ايهؿاح ٚايؿسا٤
 أَٛضٙ ٗ ٜسٙ؟ 

 ٚقِٝ ايؿطٚغ١ٝ: ايهٛضز
إٕ ايؿطٚغ١ٝ ق١ُٝ إْػا١ْٝ عع٢ُ، ٜػرل ؼت يٛا٥ٗا سؿس َٔ أنجط  َا ٖٞ ايؿطٚغ١ٝ؟ –أ 

ايكِٝ ْكا٤ ْٚكاع١ ْٚا٫ّ ٚد٫ّ٬، إٕ ايؿطٚغ١ٝ تعين ايؿذاع١ ٚايبطٛي١، ٚتعين ايؿُِ 
ٚاٱبا٤، ٚتعين ايعع٠ ٚايهدلٜا٤، ٚتعين عؿل اؿط١ٜ ٚقٕٛ ايهطا١َ، ٚتعين ايهؿاح ٚضٚح 
ايؿسا٤، ٚتعين ايجبات ع٢ً إباز٨ ٚايٓبٌ ٗ إٛاقـ. ٚإٔ ػػٸس ايؿطٚغ١ٝ ٗ ؾدكو ٜعين إٔ 
تٓسؾع طٛعّا إٍ أنجط إٛاقـ خطٛض٠، بأندل قسض َٔ ايؿذاع١، ٚبأع٢ً َػت٣ٛ َٔ ايؿٗا١َ، 

 ع زضدات ايك٬ب١، ٚبأزل٢ أؾهاٍ ايؿسا٤.  ٚبأضؾ
ٚقشٝح إٔ يًؿطٚغ١ٝ ق١ً ٚثٝك١ بايطٚح اؿطب١ٝ، بٌ ٖٞ إسس٣ ػًٓٝات تًو ايطٚح، يهٓٗا ٫ 
تهتػب قُٝتٗا اٱْػا١ْٝ اؿكٝك١ٝ َا مل تهٔ زؾاعّا عٔ ١ٜٖٛ اٱْػإ، ٚعٔ نطا١َ اٱْػإ، 

ٚأنجط َٔ نٌ ٖصا، ؾهٝـ ٫ ؼٛظ َها١ْ ٚعٔ إْػا١ْٝ اٱْػإ. َٚا إٔ ايؿطٚغ١ٝ ٖٞ نٌ ٖصا 
َطَٛق١ ٗ ثكاؾات ا٭َِ؟ ٚنٝـ ٫ تٴػبؼ ايؿعٛب ع٢ً َٔ دػٸسٖٚا ٗ ؾدكٝاتِٗ ْٝعٳ 
أؾهاٍ ايتكسٜط ٚايتبذٌٝ؟ ٚنٝـ ٫ تتدصِٖ ا٭دٝاٍ قس٠ٚ شلا ٗ نٌ قػرل٠ ٚنبرل٠؟ ٚنٝـ ٫ 

 تٴشٵٝٞ شنطاِٖ عدل ايكطٕٚ؟
تاضٜذ غطبٞ آغٝا، ٚؾٗازات ايُهتٸاب ايصٜٔ خايطٛا تؿٝس َكازض  ايؿطٚغ١ٝ: ايهٛضز –ب 
، ٫ٚ مػب إٔ ايباسح ا٭ضَين ايهٛضز١ٜ، إٔ ايؿطٚغ١ٝ خٳك١ً أق١ًٝ ٗ ايؿدك١ٝ ايهٛضز

 نإ ًٜكٞ ايه٬ّ ٖبا٤ٶ سُٝٓا قاٍ:  ٜإڤآبٛ
َٔ َسيٍٛ،  بهٌ َا ٗ ٖصٙ ايه١ًُ (طمؿؾطغإ اي)يكب  ايهٛضزطًل ع٢ً ْػتطٝع إٔ ْٴ"

ل ٗ إؿذلن١ شلصا ايؿعب تتًدٸ ، شيو إٔ ايكؿات ٚاـكا٥لّاطهٸؾٛا سٝا٠ أنجط ؼؾُٝا يٛ عا
ِٗ ايسقٝل ٚايتعاَٹ ،ِٗ إطًل ٭َطا٥ِٗخ٬قٹإٚ، ٚأزبِٗ ،ٚاغتكاَتِٗ ،اغتعسازِٖ ايسا٥ِ يًكتاٍ

ب ست٢ بٌ أقطب ؿايكب١ًٝ اييت تٓ ٚايعسا٠ٚٹ ،يًسّ إٗسٚضجأضٔ نٝاؾتِٗ، ٚاي ػٔٔٚسٴ ،به٬َِٗ
 . 1"ِٗ غرل احملسٚز يًٓػا٤ٚاسذلاَٹ ططٜل،ايػًب ٚقطع اي ع٢ً قطبا٤، ٚايكدلٔا٭

ِ  -ٜإڤآبٛسػبُا ٜط٣  -ايهٛضزإٕ ؾطٚغ١ٝ  تتذػٸس ٗ اغتعسازِٖ ايسا٥ِ يًكتاٍ، ٚعؿكٗٹ
ِ ايسا٥ِ يهٌ أؾهاٍ اـٓٛع ٚإصي١. ٚتتُجٸٌ  ِ ايسا٥ِ بايهطا١َ، ٚضؾهٗٹ ايسا٥ِ يًشط١ٜ، ٚتؿبٸجٗٹ

                                 
 .139باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 1
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ٗ ايجبات ع٢ً إبسأ، ٚايك٬ب١ ٗ إٛقـ،  -أٜهّا ٜإڤآبٛنُا ٜط٣  -زايهٛضؾطٚغ١ٝ 
ٚايتشاّ ايكٍٛ بايؿعٌ، ٚايذلؾع عٔ أغايٝب ايػسض ٚإهط ٚاـساع، ٚاسذلاّ ايصات ٚاسذلاّ اٯخط، 
ْٚبص ايٓٗر ايعسٚاْٞ، ٚٗ اٱخ٬م يًععُا٤ )ايٓدب(، ٚٗ سػٔ ايهٝاؾ١، ٚٗ ا٫سذلاّ غرل 

٤. أَا ايجأض يًسّ إٗسٚض ؾهإ دع٤ّا َٔ آيٝات ايطزع اييت نإ َع٫ُّٛ بٗا ٗ احملسٚز يًٓػا
ايكتٌ أْؿ٢ ايطٛض ا٫دتُاعٞ ايكبًٞ، ٚنإ َٔ عٛاٌَ قٕٛ اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ، ٚؾل قاعس٠ "

". أَا َػأي١ ايػًب ٚقطع ايططم، ٚقًتٗا بكِٝ ايؿطٚغ١ٝ، ؾًٓا َعٗا ٚقؿ١ تؿك١ًٝٝ يًكتٌ
 َػتكب٬ّ.

 ٜإ: ڤضغهٞ َعًٓكّا ع٢ً قٍٛ آبٛٚقاٍ َٝٓٛ
ُٸ٢ آبٛ" ٜإ ا٭نطاز )ؾطغإ ايؿطم(، ٫ ؾو إٔ ٖصا ايتعطٜـ ٫ ٜعاٍ واؾغ ع٢ً ڤٜػ

َعٓاٙ بكٛض٠ خاق١ إشا نإ ا٭َط َتعًكّا بايطبك١ ايعًٝا َٔ ا٭نطاز )ض٩غا٤ ايكبا٥ٌ 
 . 1"إٚاٱقطاع(، ٖٚٛ ٜٓطبل عًُّٝا ٚٚاقعّٝا ع٢ً سٝا٠ ايكطٕٚ ايٛغط٢ ٗ نطزغت

ٗ اقتٓا٤ اـٌٝ،  ايهٛضزٚأيك٢ ْٝهٝتٌ ايه٤ٛ ع٢ً ايع٬ق١ بٌ قِٝ ايؿطٚغ١ٝ ٚعطاق١ 
٢ طبٸاييت تٴ ايهٛضز١ٜاطل ٓإضٚا اايصٜٔ ظ اي١ُط٠، ٚايطسٸٗٳَٳ ّاؾطغاْ عاّٸ بٛد٘ ايهٛضز سٸعٳٜٚٴقا٬ّ٥: "

بايؿطٚغ١ٝ ٗ  ايهٛضز". ٚٚقـ اٖتُاّ ٛا عٔ اٱؾاز٠ َآثطِٖ ٗ ايؿطٚغ١ٜٝهٓؿمل ؾٝٗا اـٍٝٛ 
ُٸإٓاغبات نا٭عٝاز ٚا٭عطاؽ قا٬ّ٥: " ع ايؿتٝإ َع خٝٛشلِ ٕباضٜات ايؿطٚغ١ٝ )دطٜت ؾكس ػ

ٌّ ، ٚناÇirît bazîٕ باظٟ( ٜٚتٓاؾػٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ سٍٛ  ،جبت أقاي١ ؾطغَِ٘ٓٗ واٍٚ إٔ ٜٴ ن
". ٚختِ طغ٘ ٚأقٛي٘خط ٜ٪نس ع٢ً ْبا١ٖ ؾ نإ ايبعض اٯسٌايؿا٥ع بِٝٓٗ، ٗ  َٔ غٝهٕٛ

ٛٻٚغٴ ايهٛضز١ٜا٭غاْٞ  اي١ ٚايعًُا٤ دٛز٠َٜٚععٚ ايطسٸسسٜج٘ قا٬ّ٥: "  ٖا إٍ قؿات ايؿطٚغ١ُٝ
  .2"أْؿػِٗ ايهٛضز٢ بٗا ًٓشاييت ٜت
ٚقس َط ٗ قؿشات غابك١ إٔ قِٝ اجملتُعات دع٤ أقٌٝ  ايؿطٚغ١ٝ ٚثكاؾ١ إؿاع١ٝ: –ز 

غػت ٗ ايعكط اؿذطٟ ايكسِٜ َٔ ثكاؾاتٗا، ٚإٔ ثكاؾات اجملتُعات تأ
ٛٸضت ٗ ايعكط اؿذطٟ ايٛغٝط  Paleolithic)ايبايٝٛيٝجٞ( ، ٖٚٛ عكط َػطم ٗ ايكٹسّ، ٚتط
ٛٸضٖا ٗ ايعكط  10، ٖٚٛ ٜبسأ َٔ سسٚز ا٭يـ )Mesolithic)إٝعٚيٝجٞ(  م.ّ(، ٚتابعت تط

ّ(. ٚعًُٓا غابكّا م. 9، ٖٚٛ ٜبسأ ٗ سسٚز ا٭يـ )Neolithicاؿذطٟ اؿسٜح )ايٓٝٛيٝجٞ( 
                                 

 .61َٝٓٛضغهٞ: ا٭نطاز، م  - 1
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ٛٸٕ  ٛٸْات: إه أٜهّا إٔ ثكاؾ١ اجملتُعات ٫ تٓؿأ َٔ ؾطاؽ، ٚإِا ٖٞ ْتاز تؿاعٌ ث٬خ َه
ٛٸٕ ايكطاعٞ )ايتشسٜات(. ٛٸٕ اٱٜهٛيٛدٞ )ايب٦ٝٞ(، ٚإه  ايبٝٛيٛدٞ )اؾٝين(، ٚإه

ٛٸْات ايج٬ث١ إؿاض إيٝٗا، أْتذت   ٚٗ تًو ايعكٛض ايكس١ّ دسّا، ٚٗ إطاض تؿاعٌ إه
اجملتُعات َٴجٴًٗا ايعًٝا َٚباز٥ٗا ٚقُٝٗا، يٝؼ يًؿهٍٛ ٫ٚ يًعبح، ٚإِا يتتدصٖا زضعّا تكٕٛ 
بٗا ٚدٛزٖا َٔ ا٫ِشام، ٚيتهٕٛ غٝادّا ٜكٝٗا َٔ ا٭خطاض، ٚيتٛٓؾط شلا ايكسض٠ ع٢ً اؿٝا٠ 

ُعات ايعكٛض بايهٝؿ١ٝ إج٢ً. ٚإشا أخصْا ٗ اؿػبإ إٔ ايُٓط إؿاعٞ نإ ايػا٥س ٗ فت
اؿذط١ٜ، َٚا نإ تهاثط ايبؿط قس بًؼ َػت٣ٛ ايعؿا٥ط ٚايكبا٥ٌ، ٚإٔ ايبؿط ناْٛا ٜعٝؿٕٛ 
ع٢ً ؾهٌ ْاعات ق١ًًٝ ايعسز، أزضنٓا أ١ُٖٝ ساد١ اؾُاعات ايبؿط١ٜ إٍ ْؿأ٠ ايكِٝ 

 اٱْػا١ْٝ ا٭ق١ًٝ.
ا باؾطأ٠ ٚايبػاي١؟ أدٌ، نٝـ ّهٔ يًطداٍ إٔ ٜتٛٓغًٛا ٗ ايػابات ٚاؾباٍ، َا مل ٜتكؿٛ

ٚنٝـ شلِ إٔ ٜكاَٚٛا ايٛسٛف َا مل ٜتٸكؿٛا بايك٠ٛ ٚايؿذاع١؟ ٚنٝـ ّهِٓٗ إٔ ٜٓكصٚا ظ٬َّٝ 
شلِ َٔ بطاثٔ أغس ٖا٥ر، أٚ ِط غانب، أٚ زبٸ كٝـ، َا مل ٜتشًٓٛا بطٚح ايتهش١ٝ ٚايؿسا٤؟ 

ٜتٸػِ َغك١ً ايٓبٌ  ٌٖٚ ّهٔ ٕٔ اقطاز قٝسّا إٔ ٜتكازل٘ َع َٔ ضدع خايٞ ايٛؾاض، َا مل
ٚقس غاب عٓٗٔ ايطداٍ ٗ  -ٚاٱٜجاض؟ ٚنٝـ ّهٔ يًٓػا٤ ٗ ايهٗـ إؿذلى، أٚ ٗ إػتٛط١ٓ

إٔ واؾعٔ ع٢ً ا٭٫ٚز، َا مل ٜتشًٌٓ بطٚح ايتهأَ؟ ٚنٝـ شلٔ إٔ ٜطززٕ  -ضس١ً ايكٝس
تعِ أَٛضٙ ٗ عسٚإ ايٛسٛف َا مل ٜتشًٌٓ بايؿذاع١؟ ٚنٝـ ّهٔ جملتُع َؿاعٞ نٗصا إٔ تٓ

 غٝاب ْٴدب ػػٸس ْٝع ايكِٝ ايػابك١؟  
ٖٞ ْتاز فتُعات  -َٚٔ بٝٓٗا قِٝ ايؿطٚغ١ٝ -ٚباختكاض: إٕ ايكِٝ اٱْػا١ْٝ ا٭ق١ًٝ

ٛٸٍ ؾٝٗا  عٗٛز إؿاع١ٝ، عٗٛز ايؿطط٠؛ عٗٛزٷ نإ ؾٝٗا ايؿطز َتٛسِّسّا ٗ اؾُاع١، عٗٛز مل ٜتش
دتًـ أؾهاٍ ا٫غتػ٬ٍ ٚاٱش٫ٍ ٚايعبٛز١ٜ، عٗٛز مل )ؾا٥ض اٱْتاز( إٍ غٛط هًس ايبؿط َ

ٜهٔ ؾٝٗا َهإ يٮضٓقا٤ ٚاٱَا٤، اؾُٝع أسطاض ٚاؾُٝع َتػإٚٚ ٗ اؿكٛم ٚايٛادبات، عٗٛز 
ٛٸم ا٭عٓام بػ٬غٌ ايكٗط، ٚتهبٸٌ ا٭ؾ٦س٠ قبٌ ايعكٍٛ،  ٛٸٍ ؾٝٗا )ايكٝاز٠( إٍ غًط١ تط مل تتش

ٝٸ١( َؿطخ١  يٮْا١ْٝ ٚا٫غت٦جاض ٚاؾي ٚإهط ٚايػسض. ٚبكسض بكا٤ اجملتُعات ٚمل تكبح ؾٝٗا )إسْ
استؿعت بكِٝ عٗٛز ايؿطط٠،  -ق٬ًّٝ أٚ نجرلّا -ايبؿط١ٜ ع٢ً ُإؽ َع ب٢ٓ ثكاؾ١ إؿاع١ٝ

 َٚٓٗا ايؿطٚغ١ٝ.
ع٢ً ُإؽ َع ب٢ٓ ثكاؾ١ إؿاع١ٝ، بٌ أعسٸ ْؿػٞ  -طٛاٍ تاضى٘ -ٟ نإايهٛضزإٕ اجملتُع 

إٔ بعض َعاٖط اؿٝا٠ ٗ ايعكط اؿذطٟ اؿسٜح )ايٓٝٛيٝجٞ( ظًت سٝٸ١ ٗ اجملتُع  ؾاٖسّا ع٢ً
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ٟ ايهٛضزٟ ايطٻعٳٟٛ ٚايعضاعٞ إٍ سٛايٞ َٓتكـ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٚقشٝح إٔ اجملتُع ايهٛضز
نإ ٚاقعّا ٗ قبه١ ظًُات اؾٌٗ، ٚوذلم ظُط ايب٪ؽ، ٚتٓٗؿ٘ أْٝاب ايتػطٜب عٔ ايصات، 

إػذ ٚطُؼ اشلٜٛٸ١، ُٚعٸق٘ غًبٝات ايص١ٖٝٓ ايكب١ًٝ، ٚػطدطٙ ايٓدب ا٭ْا١ْٝ ٚتؿذلغ٘ َؿاضٜع 
ٚبؿهٌ نب٘ ا٭ق١ًٝ  -ٚايهٝك١ ا٭ؾل ٚإٗع١َٚ إٍ َٗاٟٚ ا٫مطاط، يهٓ٘ َع شيو نً٘

ظٌ ٚاقؿّا ع٢ً قسَٝ٘ بعٓاز، َعًّٓا عٔ شات٘ بهدلٜا٤، ٌٖٚ نإ َٔ إُهٔ إٔ ٜٓذع  -ايك١ًًٝ
 ايعع٢ُ إذلغٸد١ ٗ ٚدساْ٘ اؾُعٞ َٓص عٗٛز إؿاع١ٝ؟شيو ي٫ٛ ايكِٝ 

 ٚزعْٛا ْتٓاٍٚ ٚاسس٠ َٔ تًو ايكِٝ، ٖٚٞ ايؿذاع١.
 ؟ايهٛضز١ٜؾُاشا عٓٗا ٗ ايؿدك١ٝ 

 

 الشذاعة )شَازات(:
ٜبسٚ َٔ َكازض ايتاضٜذ إٔ يًهطز ضقٝسّا ٚاؾطّا َٔ ايؿذاع١ ٚايبطٛي١، ٜٚتذ٢ًٓ شيو 

 ايهٛضز/ُنطٵز(، ؾإعطٚف إٔ ايػَٛطٌٜ أٍٚ َٔ أطًل ع٢ً أغ٬ف ايطقٝس بسا١ٜ ٗ ازلِٗ )نٛضز
، ٚناْٛا ٜعٕٓٛ ب٘ )دبًٞ، دبًٕٝٛ، غٓهإ  Kur- tu  ٚKur-duٗ دباٍ ظاغطٚؽ اغِ 

ا٭َانٔ ايعاي١ٝ(، إناؾ١ إٍ َا ٜؿتٌُ عًٝ٘ ٚقـ )دبًٞ( ٗ ايعاز٠ َٔ ز٫٫ت ايؿذاع١ 
ٛٸيت قٝػ١  ٝػ١ )ناضزٚ(، ٚقاٍ باغًٝٞ ْٝهٝتٌ ٗ ٖصا إٍ ق Kur-duٚؾس٠ ايبأؽ. ٚقس ؼ

 ايكسز: 
 ،ٞ)قَٛ ٖٞ تعينٚاٯؾٛض١ٜ، ٚز١ٜ ا١ ٗ ا٭ٓنقاغٚ ،غا١َٝظّا ايؿأ (ٚناضزٴ) ُاثٌ يؿع١تٴ"

 . 1"ٜكبح بط٬ّ(( )ناضزٴٚٳاين )عبطٌ( ٚت
ٚظٌ اغِ )نٛضز/نطز( َػتع٬ُّ بٗصٙ ايس٫ي١ عٓس ايؿطؽ ايكسَا٤ ٗ قٝػ١ )نٛضتإ(، 

ايعطب١ٝ بكٝػ١ )أنطاز( ع٢ً ٚظٕ )أعطاب( ٚ)أتطاى(. ٚاضتباط اغِ ؾعب َا  ٚزخٌ إٍ
ٚخايطِٗ، أٚ آطًع ع٢ً  ايهٛضزبس٫٫ت ايؿذاع١ ظاٖط٠ ْازض٠. ٚاؿكٝك١ إٔ َععِ َٔ عطف 

 تاضىِٗ ٚتاضٜذ أغ٬ؾِٗ، أؾاز بؿذاعتِٗ ٚبط٫ٛتِٗ، ٚؾُٝا ًٜٞ بعض ايؿٗازات:

                                 
 . 45، م 3. ْٝهٝتٌ: ايهطز، ٖاَـ 2/15ْاٍ ضؾٝس: ظٗٛض ايهطز ٗ ايتاضٜذ،  - 1
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  " :عاّْا، شٟٚ ْؿٛش ٚدػاض٠ ٫قتشاّ نإ ًَٛى َٝسٜا ؾذقاٍ زٜانْٛٛف
 . 1"إكاعب
 " :إٕ إٝسٌٜ، بايٓػب١ إٍ ايؿطؽ ٚايػهاٌٜ، ناْٛا َعطٚؾٌ ٚقاٍ زٜانْٛٛف أٜهّا

. 2"بايؿذاع١، ٜٚٴعتُس عًِٝٗ، ٖٚ٪٤٫ ناْٛا ايك٠ٛ ايهاضب١ ايط٥ٝػ١ٝ ٗ دٝـ خٳؿٵٝاضؾاٙ
٭ٍٚ، ٜٚػ٢ُ َأسٵؿٳٜٛطٳف أٜهّا، سهِ ٚخؿٝاضؾاٙ ٖٛ إًو ايؿاضغٞ إدٵعٔضٵغٝؼ ا٭ٍٚ ابٔ زاض ا

 م.ّ(. 435 - 465بٌ )
  ايهٛضزّ( سُٝٓا خايط  1377ٖـ/ 779ا٭َاظٜػٞ ابٔ بٳٗطَٛط١ )ت  ٚقاٍ ايطسٸاي١  ٗ

ٓٵذاض: "   .3"ذاض أنطاز، ٚشلِ ؾذاع١ ٚنطّٓٵأٌٖ غٹٚدبٌ غٹ
   ( 1449ٖـ/ 852ٚقاٍ ايهاتب إؿٗٛض بٛؾط٠ َ٪يؿات٘ ابٔ سٳذٳط ايعٳػٵَك٬ْٞ )تّ
ٜػهٕٓٛ اؾباٍ  ،َٛقٛؾٕٛ بايؿذاع١ ، ْاؽٷايهٛضزَٓػٛبٕٛ إٍ  :ٟايهٛضز: "ايهٛضزٜعطٸف ب

  .4"ل نجرلًِنا٭عطاب، ِٖٚ خٳ
   ايهٛضزّ( ٜكـ ؾذاع١ 1604ٟ ؾٳطٳف خإ بٳسٵيٝػٞ )ت ايهٛضزقاٍ إ٪ضر : "

ٛٸض ٚٚٳِؾط إط٠٤ٚ ٚايػٻد ٚأنجط ْاعاتِٗ َع َا دٴبٹًٛا عًٝ٘  ا٤،َٛقٛؾٕٛ بَؿطٵط ايؿذاع١ ٚايتٗ
ٝٵط٠ ايؿسٜس٠ ٚاٱبا٤ ايبايؼ، ٚاَ٭ْٳؿ١ ايعا٥س٠، ؾٝبايػٕٛ ٗ شيو ست٢ إِْٗ َيٝػُشٕٛ  َٔ ايػٳ
٭ْؿػِٗ بإٔ ٜٛقؿٛا بكٓطاع ايططم ٚايػٳكٵب دٹٗاضّا ٗ اؾباٍ ٚايٖٛٔاز، زٕٚ ايػطق١ ٚايػطٛ، ٖا 

ٓازض٠، إش ٜتؿإْٛ ٗ غبٌٝ اؿكٍٛ ع٢ً ٜكتهٞ ؾ٦ّٝا نجرلّا َٔ اَؾطا٠٤ إتٓا١ٖٝ ٚايؿذاع١ اي
تًو ايكؿات ايطْٸا١ْ ٚايٓعٛت إُتاظ٠، ؾٝٴًكٕٛ بأْؿػِٗ إٍ إٗايو، ٜٚٴكشُٕٛ بٗا ٗ إداطط، 
ست٢ ٫ ٜهططٚا ٕسٸ ايٝس إٍ اي٦ًاّ ٚا٭ْصاٍ، بطًب اٱسػإ ٚإػاعس٠،... ٚإِْٗ ٜعًُٕٛ 

ٛاقب مل ٜٳؿٵذٴع(، ؾ٬ ٜٓعطٕٚ نجرلّا إٍ عٛاقب كًكٌ َكته٢ إجٌ ايػا٥ط )َٔ تؿهط ٗ ايع
 .5"ا٭َٛض، ٚقس ٫ ٜؿهطٕٚ ؾٝٗا قٓط 

                                 
 .259زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م  - 1
 . 412إطدع ايػابل، م  - 2
 .251، م ٛط١ضس١ً ابٔ بٓطابٔ بٳٗطَٛط١:  - 3
 .3/1213، ٘بٹتٳؿٵشطٜط إُ٘ بتٳبٹتٳٓٵبكرل إُتٳابٔ سذط ايعػك٬ْٞ:  - 4
 .1/59ؾطف خإ بسيٝػٞ: ؾطؾٓاَ٘،   - 5
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  " :ٞ( ُأطًل عًِٝٗ نٛقـ ٚيكب يَؿطٵط ايهٛضزٚايعاٖط إٔ يؿغ )ٚقاٍ ؾطف خإ بٳسٵيٝػ
ٍٸ ع٢ً شيو إٔ أنجط أبطاٍ ايسٖط إؿٗٛضٜٔ، ٚؾذعاْ٘ إعًٌَٛ، قس ْؿأٚا ْٚٗهٛا  ؾذاعتِٗ؛ ٜس

ٝٵُكبازٗ ٖصٙ ا٭ ، ٕٚٓا نإ ٖصا ١َ1 ايباغ١ً، ؾُِٓٗ ايبطٌ ايؿٗرل )ضٴغٵتِٳ ظاٍ( ايصٟ نإ ٗ عٗس َن
ػٵتإ ٚٵغٞ ايؿاعط قاسب  2ايبطٌ ٚيس ٗ إقًِٝ غٝٹ ٞ، ٚقس ٚقؿ٘ ايؿٹطٵزٳ ؾكس اؾتٗط بطٴغتِ ايعابًٹ

ٗٵطاّ دٛٴ ٖٵٓاَ٘ٳ بكٛي٘ )ضٴغتِ ُنطٵز(. َٚٔ ا٭نطاز أٜهّا )بٳ ٔ( ايصٟ نإ پايؿا ٗٵػا٫ضٜٹ ٗ عٗس  3َأغٵبٳ
ؾٳرلٚإ، َٔ ًَٛى ايعذِ، ؾكس ْؿأ ٗ تطنػتإ ٚخطاغإ، ٚاؾتٗط ٗ سطٚبُٗا، ٚإيٝ٘  ٖٴطٵَٴع بٔ َأْٛٴ

ضٌٜ ٗ ايعٗس اٱغ٬َٞ. َِٚٓٗ ) ضگٜطدع ْػب ايُهطتٌٝ ٚايػ٬طٌ ايػٛٴ ٔ ٬َٝز( ايصٟ شاع گٚٴ ٜٹ
سٙ، ؾ٬ ٜعاٍ أ٫ٚزٙ ٚأسؿازٙ قٝت ؾذاعت٘ ٗ اٯؾام، ٚقس َه٢ أضبع١ آ٫ف غ١ٓ ع٢ً عٗ

 . 4"إٓشسضٕٚ َٔ ْػً٘ َػتكًٌٓ ٗ ١ٜ٫ٚ )٫ض( ٗ دٓٛب ؾطقٞ ؾاضؽ
   (، قاسب نتاب )ضٚح إعاْٞ(، ٖٚٛ  1854ٚقاٍ ؾٗاب ايسٜٔ اٯُيٛغٞ )تّ

 . 5" ٚقس نإ َِٓٗ نجرل َٔ أٌٖ ايؿهٌ، أؽبٚباؾ١ًُ ا٭نطاز َؿٗٛض بايتؿػرل يًكطإٓ: "
   (، ْك٬ّ عٔ 1966 – ٫1877زّرل َٝٓٛضغهٞ، )ڤٞ ايطٚغٞ ٚيٛدايهٛضزشنطّ 

"اـطط ايسا٥ِ خًل عٓس ا٭نطاز عسّ ايجك١، ٚايؿذاع١، ٚاـٓؿ١  :ايهٛضز١ٜغٴٕٛ اـبرل بايؿ٪ٕٚ 
 . 6"إتٓا١ٖٝ، ٚايطقاب١ ايعاي١ٝ إتطٛض٠

   ٍٜكـ عؿرل٠   ّ( 1960 -1885ٚيٛدٞ ايطٚغٞ باغًٝٞ ْٝهٝتٌ )ايهٛضزٚقا
إٕ إٓطك١ ايٛاقع١ بٌ نطنٛى ٚايػًُٝا١ْٝ ٖٞ )زٜهػٕٛ(: "، ْك٬ّ عٔ ايهٛضز١ْٜٵس ٖٳُاٚٳ

                                 
دا٤ ٗ إكازض اٱغ١َٝ٬ إٔ نُٝكباز ٖٛ َ٪غؼ ايسٚيـ١ ايهٝاْٝـ١، ٚا٭ضدـح أْـ٘ زٜـانٛ إٝـسٟ، ٜٚطًـل         - 1

ٗذٗـِ ٗ طُـؼ   إ٪ضخٕٛ ع٢ً ايسٚي١ إٝس١ٜ اغِ )ايسٚي١ ايهٝا١ْٝ(، ٜٚعسٸْٚٗا َٔ ايسٍٚ ايؿاضغ١ٝ، ُؿٸّٝا َـع ْ 
ٓٵسٟ: قٴٵبح ا٭عؿ٢، 1/377، ايهاٌَ ٗ ايتاضٜذتاضٜذ إٝس. اْعط ابٔ ا٭ثرل:  ًَِكؿٳ  .4/411. ايَك

 غٹذٹػٵتإ. - 2
 قا٥س اؾٝـ. - 3
 .61 – 1/60ؾطف خإ بسيٝػٞ: ؾطؾٓاَ٘،  - 4
 .26/103اٯيٛغٞ: ضٚح إعاْٞ،  - 5
 .68َٝٓٛضغهٞ: ا٭نطاز، م  - 6



 107 

بٓسق١ٝ، ِٖٚ ٫ هسٕٚ َا  ٌٞ ًُو أيؿسٸايؿذعإ، ِٖٚ عؿرل٠ َٔ ايطټ سْٵٚٳاُاشل ايهٛضزَكاطع١ 
 . 1"إط٤ غرل اـٌٝ ٚايػ٬ح ٚايػعٚ ٜؿتدط ب٘
   َػتعس يًتهش١ٝ عٝات٘ ٗ ٖٚٛ َكاتٌ باغٌ،ٟ: "ايهٛضزٚقاٍ ْٝهٝتٌ ٜكـ 

ِٸَٜكساّ،  غبٌٝ اجملُٛع، نُا أْ٘ ؾدٛض بأقً٘ ْٚػب٘ َٚانٝ٘ اؿاؾٌ بايهؿاح. إْ٘ ؾاضؽ  ٗت
 . 2"بػ٬س٘ ػٛفٷٚؾٳ ،٬َبػ٘ ايعا١ٖٝ

  ٍٚقاٍ دْٛاثإ ضاْس Jonathan Randall- ٞايهٛضزٜكـ  -يعً٘ قشؿٞ أَطٜه :
ِ؛ ٕا ٜتُتٸعٕٛ ب٘ َٔ زف٤ َٚطح ٚؾذاع١ ِٖٚ ٜػتشكٕٛ إٔ ٜٴعذٳب بِٗ إط٤، ٚإٔ وبٸٗ"

 . 3"ٚغشط
 ايؿذاع١ )ِاشز َٔ ايتاضٜذ(:

، ْٚكتكط ع٢ً شنط ايهٛضزإٕ ٗ إكازض ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ِاشز نجرل٠ ت٪نس ؾذاع١ 
بعهٗا، ْٚبسأ َٔ تاضٜذ اؿطٚب اييت زاضت بٌ غطبٞ آغٝا ٚأٚضبا، ٚعٴطؾت باغِ )اؿطٚب 

ٖـ/  489) ايؿطل١ غعٚ ؾطقٞ ايبشط ا٭بٝض إتٛغط بس٤ّا َٔ غ١ٓ ايكًٝب١ٝ(، ؾإعطٚف إٔ
غ١ٓ  اإَاض٠ أْطانٝثِ ّ(،  1098ٖـ/ 491/ 490إَاض٠ ايطټٖا غ١ٓ ) ٛاػّ(، ٚأغٸ 1096

ٗ إَاض٠ ططابًؼ ثِ ّ(،  1099ٖـ/ 492بٝت إكسؽ غ١ٓ ) ثِ ًٖه١ّ(،  1098 ٖـ/ 491)
ٕ ايػ٬دك١ غاز٠ غطبٞ آغٝا سٝٓصاى، ٚناْٛا قس ، ٚنإ ايذلنُاّ( 1108ٖـ/ 502غ١ٓ )يبٓإ 

 ، ٚؾطنٛا غٝططتِٗ ع٢ً نطزغتإ ؾطقّا ٚغطبّا.ايهٛضز١ٜأغكطٛا ايسٍٚ ٚاٱَاضات 
ٕٵ 12ٖـ/  6ٚٗ ايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ) ٖٚٞ تطنُا١ْٝ  -١ٜگّ( بطظت ا٭غط٠ ايعٻ

ًِذٛق١ٝ ٙ ايطټٖا ٚأْطانٝا ٚسًب ٚاؽصت نطزغتإ قاعس٠ ٚعُكّا شلا، ُٚسٸزت غطبّا باػا -غٴ
ُٸٌ عب٤ ايكطاع نس ايؿطل١، َٚٔ ٜتتبٸع  ٚزَؿل، ْٚتٝذ١ يصيو قاض يعاَّا عًٝٗا إٔ تتش

١ٜ بس٤ّا َٔ إضبٌٝ ؾطقّا، ٚاْتٗا٤ َكط غطبّا، ىطز بٓتٝذ١ ٚانش١؛ گَػاض تٛغٸع ايسٚي١ ايعٕ
، ناْت َٔ أبطظ عٛاٌَ ايهٛضز١ٜ، ٚقِٝ ايؿطٚغ١ٝ ٗ ايؿدك١ٝ ايهٛضز١ٜٖٚٞ إٔ ايك٠ٛ ايكتاي١ٝ 

 ؼكٝل ا٫ْتكاضات ايهدل٣ ع٢ً ايؿطل١.
                                 

 .259: ايهطز، م باغًٝٞ ْٝهٝتٌ - 1
 .26إطدع ايػابل، م  - 2
 .51دْٛاثإ ضاْسٍ: أ١َ ٗ ؾكام، م  - 3
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ُٸت ا٭غط٠ ا٭ٜٛب١ٝ ٖ 532)ؾؿٞ غ١ٓ  ، بكٝاز٠ ا٭خٜٛٔ لِ ايسٜٔ ايهٛضز١ٜـ( اْه
ٕٵگٚؾرل ـٸ عُاز ايسٜٔ ظٳ ٟ ٗ إٛقٌ، َٚعُٗا أبٓا٤ عؿرل٠ ضٳٚازٟ )ضٴٚ آزٟ( گٚٙ، إٍ ق

Ro adi( إعطٚؾ١ بايؿطٚغ١ٝ ٚظٝازٖا إتُٝٸع٠، ٚبػبب ، ٖٚٞ ؾطع َٔ قب١ًٝ ٖٳصٵباْٞ )ٖٳسٵباْٞ
ٟ، گبا٭ٜٛبٌٝ ٗ اؾٝـ ايعٕ ايهٛضزاؿطب١ٝ، ٚٓاغِٗ ايسٜين، ايتشل إكاتًٕٛ  ايهٛضزضٚح 

ٚٙ َِٓٗ َٚٔ بعض ايذلنُإ ؾٹطق١ عػهط١ٜ عٴطؾت بـ )اَ٭غٳس١ٜ(، ْػب١ إٍ يكب٘ گٚؾٓهٌ ؾرل
، ٚنإ ق٬ح ايسٜٔ أسس عٓاقط تًو ايهٛضزكاتًٌ )أغس ايسٜٔ(، ٚنإ َععُِٗ َٔ خرل٠ إ

 ايؿطق١.
، ٗ زٚي١ ٚٙگؾرلب٤٬ سػّٓا ٗ اؿطٚب، ٚبًؼ  -ٚٙگبكٝاز٠ ؾرل -ٚقس أبًت ايؿطق١ اَ٭غٳس١ٜ

ٜٓسب٘ يًُٗاّ ْٛض ايسٜٔ ، ٚنإ ٗ عكطْا ٖصا سؾاعايٚظٜط ْٛض ايسٜٔ، َا ّاثٌ َٓكب 
ب١ٗ ايػطب١ٝ )َٓطك١ ٓل( ٗ َٛاد١ٗ ايؿطْر؛ ٭ْٗا ؾعٝٸٓ٘ قا٥سّا ع٢ً اؾ ،طرل٠ايعػهط١ٜ اـ

ٓٵساضٟ )ت  ُٵلٖـ(: " 643ناْت أنجط اؾبٗات خطٛض٠، قاٍ ايبٴ أخططٳ ايجټػـٛض  1ٕٚٓا نإ ثٳػٵط سٹ
. ٚقاٍ 2"تٳعٝٸٔ أغـسٴ ايسٜٔ ؿُاٜت٘ ٚسؿع٘ ٚضعاٜت٘، يٹتؿطٸزٙ ظـسٸٙ ٚادتٗـازٙ ٚبأغـ٘ ٚؾذاعت٘ 

، ٚضأ٣ َٓ٘ ٗ 3" ؾكطٸب٘ ْٛض ايـسٜٔ، ٚأقطع٘ عٓس ْٛض ايسٜٔ: ٚٙگؾرلابٔ ا٭ثرل ٗ َها١ْ 
 .4"سطٚب٘ َٚٳؿاٖـسٙ آثاضّا ٜٳعذع عٓٗا غرلٴٙ يؿذاعـت٘ ٚدطأت٘

ٖـ( بكٝاز٠ دٝـ إٍ  559ٟ غ١ٓ )گٚٙ نًٓؿ٘ ايػًطإ ْٛض ايسٜٔ ظٕگٚيؿذاع١ ؾرل
 َكط، ٱْكاشٖا َٔ خطط ايػعٚ ايؿطلٞ، قاٍ ابٔ ا٭ثرل: 

ُٸا ناْت  ٖصٙ ايػ١ٓ، ٚععّ ْٛض ايسٜٔ ع٢ً إضغاٍ ايعػانط إٍ َكط، مل ٜطٳ شلصا ا٭َط "ؾً
 . 5"ايهبرل أقّٛٳ ٫ٚ أؾذعٳ َٔ أغس ايسٜٔ، ؾػٝٻطٙ

ًِبٹٝؼ إكط١ٜ، ٚنإ اؾٝؿإ  ٚٙگؾرلٚظٗطت ؾذاع١  ٗ أثٓا٤ خطٚد٘ َٔ َس١ٜٓ بٳ
َٓٗا ظٓسٙ؛ قاٍ إ٪ضر  ايؿطلٞ ٚإكطٟ ساقطاٙ ؾٝٗا ث٬ث١ أؾٗط، ثِ اقطًشٛا ع٢ً إٔ ىطز

 أبٛ ؾا١َ: 

                                 
 ثػط ٓل: دب١ٗ قتاٍ ٓل. - 1
ساضٟ: غٓا ايدلم ايؿاَٞ، م  - 2  .24ايبٓٴ
 أقطع٘: َٓش٘ إقطاعات. - 3
 . 120ابٔ ا٭ثرل: ايتاضٜذ ايباٖط، م   - 4
 إطدع ايػابل ْؿػ٘. - 5
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ًِبٝؼ، قاٍ: ضأٜت٘ ٚقس أخطز أقشاب٘ بٌ ٜسٜ٘، " سسٸثين َٔ ضأ٣ أغس ايسٜٔ سٌ خطز َٔ بٳ
ِ ٚبٝسٙ َيتٸ ، ٚإػًُٕٛ ٚايؿطْر ٜٓعطٕٚ. قاٍ: ٚأتاٙ ؾطلٞ 2َٔ سسٜس ٜٳشُٞ غاَقتِٗ 1ٚبكٞ آخطٖٳ

ٚايؿطْر، ٚقس أساطٛا بو  3إػًُٕٛ َٔ ايػطبا٤، ؾكاٍ ي٘: أَا ؽاف إٔ ٜٳػسٹض بو ٖ٪٤٫
: ٜا يٝتِٗ ؾعًٛا! نٓتٳ تط٣ َـا مل تطٳ ٚٙگؾرلٚبأقشابو، ؾ٬ ٜبك٢ يو َعِٗ بكٝٸ١؟! ؾكاٍ 

 -أنـع غٝؿٞ، ؾ٬ ُأقتٌٳ ست٢ َأقتٌ ضدا٫ّ ... ؾٛاهلل يٛ أطـاعين ٖ٪٤٫ -ٚاهلل -َجً٘، نٓتٴ
، ٚقاٍ: 4ؾكًٓب ايؿطلٞ ع٢ً ٚدـٗ٘ َيدطدتٴ إيٝهِ أٍٚٳ ّٜٛ، يهِٓٗ اَتٓعٛا. -ٜعين أقشاب٘

 . 5"نٓا ْعذب َٔ ؾطْر ٖـصٙ ايسٜاض َٚبايػتِٗ ٗ قؿتو ٚخٛؾِٗ َٓـو، ٚاٯٕ قـس عٳصٳضْاِٖ
ٚٙ ع٢ً نباض ايكاز٠ ا٭تطاى ٗ گٚايػ٪اٍ ٖٛ: َا ايصٟ دعٌ ايػًطإ ْٛض ايسٜٔ ٜكسٸّ ؾرل

ايكٛض٠ تتهح أنجط إشا أخصْا دٝؿ٘؟ ٌٖ مث١ َدلض يصيو غرل ثكت٘ بؿذاعت٘ ٚؾسٸ٠ بأغ٘؟ ٚيعٌ 
ٗ اؿػبإ إٔ ايذلى قّٛ َٛقٛؾٕٛ بايؿذاع١، ٚقس قاٍ اـًٝؿ١ عُط بٔ اـٓطاب سُٝٓا عًِ َا 

ٌٷ غٳًَبٴٜ٘عاْٝ٘ ايؿاؼٕٛ ايعطب ٗ سطب ايذلى: " ؛ أٟ ؾسٜس بأغ٘، 6"ٖصا عسٚٸ ؾسٜسٷ نًََبٴ٘، قًٝ
ٌٷ َا ٜٴػِٓٳ َٓ٘. ٚأٓيـ ا٭زٜب ايؿٗرل اؾاسغ ضغ اي١ ٜؿٝس ؾٝٗا َٓاقب ايذلى ٚؾذاعتِٗ، قًٝ

ٛٸم عًِٝٗ؟گٚإشا نإ ٖصا ؾإٔ ايذلى ٗ ايؿذاع١، ؾهِ نإ ؾرل  ٚٙ ؾذاعّا ست٢ تؿ
ٗ اؿطٚب ايكًٝب١ٝ ؾشػب إط٤ إٔ ٜعٛز إٍ  -قاز٠ّ ٚدٓٛزّا -ايهٛضزأَا عٔ ؾذاع١ 

، ايهٛضزؾٓٛز أسساخ تًو اؿطٚب، يٝػتٝكٔ إٔ ق٬ح ايسٜٔ ٚإخٛت٘، َٚعِٗ غا٥ط ايٓدب ٚا
 ْصنط ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ؾذاعتِٗ ٗٚناْٛا ٜكاتًٕٛ بهطا٠ٚ، ٜٚٴكبًٕٛ ع٢ً إٛت ببػاي١، 

ٗٵطإ )َٹرلإ( -باؽضٵزٹٟ ايهٛضز ؾكس نإ ايؿاضؽ ،ٖـ( 583غ١ٓ ) ٓطٌسٹَعطن١   -َٔ عؿرل٠ َٹ
إٔ زٹضٵباؽ أغط ، ٚٗ ضٚا١ٜ َها١ْ ِٗأضؾعايكا٥س ايعاّ يًؿطل١ ٚٚنإ ، ٖٛ ايصٟ أغط ًَو ايكسؽ

                                 
 ١ نطز١ٜ، ٚتعين ؾأؽ سطب١ٝ.  َيتٸ /٫ت: نًُ - 1
 َ٪خط٠ اؾٝـ. - 2
 ايعػهط ايؿاطُٞ. - 3
 ضغِ ؾاض٠ ايكًٝب. - 4
 .1/336أبٛ ؾا١َ: عٕٝٛ ايطٚنتٌ،  - 5
 . 1/76اؾاسغ: ضغا٥ٌ اؾاسغ،  - 6
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ايؿاضؽ ايؿطلٞ ايؿٗرل َأضٵْاط )ضٜٓٛ زٚ ؾاتٕٝٛ( أٜهّا. أ٫ نِ وتاز إط٤ َٔ ايؿذاع١ 
 ؟ 1يٝٗادِ ايكا٥س ايعاّ ؾٝـ ايعسٚ ٗ خُٝت٘، ٚىذلم سطغ٘ اـام، ٜٚأغطٙ

ٗ اؿطٚب ايكًٝب١ٝ، قاٍ ايؿاضؽ ٚايؿاعط ايعطبٞ  ايهٛضزٚإيٝهِ َجا٫ّ آخط ع٢ً ؾذاع١ 
ٓٵكٹص، ٚنإ نجرل إدايط١ يًهطز: ُأغا١َ  بٔ َٴ
ط بٴؾَه ...،شب١ سات نإ قسِٜ ايكټُٳٕ ضد٬ َٔ ا٭نطاز ٜكاٍ ي٘ سٳأٔ عٵَٚٔ عذا٥ب ايٖط"

ُٸ ٫ٚز.أْٚؿأ ي٘  ،ـ بكطٙعٴٚنٳ ، ٚنعؿتٳ ندلتٳ ،ساتُٳٜا سٳ :ٞ عع ايسٜٔ ضٓ٘ اهللؾكاٍ ي٘ ع
ثبتٓا أ٫ٚزى أٚ -نإ ي٘ َػذس ع٢ً باب زاضٙٚ -ىَػذسٳ تٳَٵعٔ، ؾًٛ َي١سَٚخٹ ٚيو عًٝٓا سلٌّ

ٜا  ؾعٌٴأقاٍ  ٚأْت ٗ َػذسى. ،زقٝل ٌٴُٵٚسٹ ،ٜٚهٕٛ يو أْت نٌ ؾٗط زٜٓاضإ، 2ٗ ايسٜٛإ
ُٸسٳٜٵسٳي٘ شيو َٴ ٣ؾأدط. أَرل ٚاهلل ٫ تطاٚعين ْؿػٞ ع٢ً  ،ٜا أَرل :ٞ ٚقا٠ٍ. ثِ دا٤ إٍ ع

ٞٸ ،ايكعٛز ٗ ايبٝت   .يو ا٭َطٴ :قاٍ إٛت ع٢ً ؾطؾٞ. َٔ ٚقتًٞ ع٢ً ؾطغٞ أؾ٢ٗ إي
ايٓاؽ  ؾؿعع قاسب ططابًؼ. 3زاْٞطٵؾُا َه٢ إ٫ ا٭ٜاّ ايك٥٬ٌ ست٢ غاض عًٝٓا ايػٻ

ؾشٌُ عًٝ٘  ١،بًايكٹ ؾع١ َٔ ا٭ضض َػتكبٌٳٚع، ؾٛقـ ع٢ً ضٔسات ٗ ١ًْ ايطٻُٳٚسٳ ،إيِٝٗ
ٝٸ يتؿت، ؾطأ٣ ايؿاضؽ اؾ !ساتُٳٜا سٳ :بٓااقشأؾكاح إيٝ٘ بعض  ،٘ؾاضؽ َٔ اٱؾطْر َٔ غطب

ؾطعٓ٘ ؾٓؿص ايطَح  ،زٙ إٍ قسض اٱؾطلٞٚغسٸ ،َٚػو ضق٘ بٝسٙ ،ضأؽ ؾطغ٘ سلا٫ّ ؾطزٸ ،قاقسٙ
 :سات يعُُٞٳؾًُا اْكه٢ ايكتاٍ قاٍ سٳ خط ضَك٘.آَٓ٘، ؾطدع اٱؾطلٞ َتعًكّا بطقب١ سكاْ٘ ٗ 

  ؟4"١ٔ طعٔ ٖصٙ ايطعٓسات نإ ٗ إػذس َٳُٳيٛ إٔ سٳ ،ٜا أَرل
 ٚقاٍ أغا١َ بٔ َٓكص ٜؿٝس بؿذاع١ ؾاضؽ نطزٟ ٚضباط١ دأؾ٘: 

ُٸ ،إٍ ايكٝس 5ضعٳٝٵضنبٓا ٗ بعض ا٭ٜاّ َٔ ؾٳ" َعٓا ْٚاع١ َٔ  -ضٓ٘ اهلل -ٞٚع
ؾشٌُ عًٝ٘ ضدٌ نطزٟ ، 7ازضٸزخًٓاٖا يكٝس ايسټ 6با٤كٵبع َٔ َقٳايعػهط، ؾدطز عًٝٓا ايػٻ

                                 
 .  82 – 2/81عٕٝٛ ايطٚنتٌ،  أبٛ ؾا١َ: .535، 1/529ايهاٌَ ٗ ايتاضٜذ، ابٔ ا٭ثرل:  - 1
 ى ٗ ايسٜٛإ: خككٓا شلِ ضٚاتب.أثبتٓا أ٫ٚز - 2
 ايػطزاْٞ: قا٥س ؾطلٞ. - 3
 .1/17 ،نتاب ا٫عتباضأغا١َ بٔ َٓكص:  - 4
ٝٵعٳض: قًع١ قطب َس١ٜٓ ٓل. - 5  ؾٳ
 قكبا٤: نجٝؿ١ ايككب. - 6
 ايسټضٸاز: ْٛع َٔ ايطٝٛض. - 7
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َٔ ؾطغإ  -ضٓ٘ اهلل -ٚنإ ،ًكت٘ٞ بصيو يًطـ خٹُٸغٴ ،ٝاض ايكدلقٞتٹدٵط ايسٚي١ بٳٖٵٜكاٍ ي٘ ظٳ
٢، ؾطؾع ضدً٘ ًّكبع ٖٚٛ َٴؾشام ب٘ اؿكإ ؾطَاٙ، ٚدا٤ ايػٻ ،غتكبً٘ ايػبعاؾ ،إػًٌُ

 ِٳيٹ ،ٜا ظٖط ايسٚي١ :ؾكًٓا ي٘ ٚبازضْاٙ ؾكتًٓا ايػبع ٚاغتدًكٓاٙ ٖٚٛ غامل. ،ُٗا ايػبعؾتًٓك
ٞٸدػ: ؾكاٍ ضدًو إٍ ؾِ ايػبع؟ ضؾعتٳ َٚا  ،٬1ي١ثٛب ٚغٹ ُٞ نُا تطْٚ٘ نعٝـ مٝـ، ٚعً

غٞ إٍ إٔ ٜؿطز اهلل أض ٜسٟ أٚ ؾػً٘ بٗا عٔ أن٬عٞ أٚ: ُأؾكًت ... أنػا َٔ ضدًٞ ٗٸ
 .2"ؾٗصا سهطٙ ايعكٌ ٗ َٛنع تعٍٚ ؾٝ٘ ايعكٍٛ تعاٍ.

 أضٚع أَج١ً ايؿذاع١ ٗ َكا١َٚ ايػعا٠ إػٍٛ، ضغِ ايطعب ايصٟ ظضع٘ ٗ ايهٛضزٚنطب 
ٛٴ  ٫ٖٛنٛ خإْؿٛؽ ايؿعٛب، ٚٗ ايٛقت ايصٟ نإ  ٜعٌُ ٫ست٬ٍ بػـساز، نًٓـ ايكا٥س َأضٵقٝٹ

ْٴٜٛإ بؿتح قًع١ إضبٌٝ، ؾشاقط أضقٝٛ ايكًع١ َس٠، ٚاغتعإ بكسٜكِٗ بسض ايسٜٔ ي٪ي٪ قاسب 
 إٛقٌ )أضَين َٔ ٖايٝو ايػ٬دك١(، ؾأَسٸٙ باؾٓٛز، قاٍ ضؾٝس ايسٜٔ اشلُٳصاْٞ: 

ي١ًٝ ْعٍ أٌٖ ايكًع١، ٚؾٓٸٛا غاض٠ ي١ًٝٝ ع٢ً إػٍٛ، ٚقتًٛا نٌ َٔ ٚدسٚٙ، ٚشات "
ٚأؾعًٛا ايٓـاض ٗ اجملاْٝل ٚأسطقٖٛا، ٚعـازٚا إٍ ايكًع١، ؾًُا عذع أضقٝٛ اغتسع٢ بسض ايسٜٔ 
ي٪ي٪ ٚتؿاٚض َع٘، ؾكاٍ بسض ايسٜٔ ي٪ي٪: ايتسبرل ٖٛ إٔ تسع ٖـصا ايعٌُ ست٢ ايكٝـ، ٭ٕ 

ٛټ َعتسٍ، ٚعٓسِٖ ا٭نطاز ٜؿطٸٕٚ شخا٥ط ٚاؾط٠،  َٔ اؿط، ًٜٚذ٪ٕٚ إٍ اؾباٍ، أَا اٯٕ ؾاؾ
 . 3"ٚايكًع١ ٗ غا١ٜ اٱسهاّ، ؾ٬ ٜتٝػٸط ؾتشٗا إ٫ باؿ١ًٝ ٚايتسبرل

 إٍ اؾباٍ.  ايهٛضزٚأؾًشت اـٓط١، ٚؾتح إػٍٛ ايكًع١ قٝؿّا، بعس شٖاب 

                                 
 ايػٹ٬ي١: ثٛب زاخًٞ ضقٝل. - 1
 .1/31 ،نتاب ا٫عتباضأغا١َ بٔ َٓكص:   - 2
 .299 – 1/298اشلُصاْٞ: داَع ايتٛاضٜذ،  - 3
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ُٴٛضئغعا ايتتاض سلايٞ نطزغّ(  1259ٖـ/ 657ٚٗ غ١ٓ ) ، ؾتكسٸ٣ شلِ گتإ بكٝاز٠ تٝٹ
مل ٜتهطٸض عػهط "  ؿاٙ:بٵطٳٍ ابٔ عٳبؿذاع١، ضغِ اؾتٗاض ايتتاض بايبطـ ٚايتٓهٌٝ، قا ايهٛضز

٫ َٔ ث٬ث١ أْؿاض أنطٸٚا ب٘ إ ،ٚإب٥٬٘ 1ات٘آؾـكَع نجط٠ سطٚب٘ َٚٳ ،اغت٥٬ٝ٘ تُٝٛض َس٠َ
ٟ، ٚثايجِٗ ايهٛضزٞ، ٚثاِْٝٗ غٝٸس عًٞ باْأسسِٖ أبٛ بهط ايؿاغٵ... ٚبعػانطٙ غا١ٜ اٱنطاض، 

 . 2" ايذلنُاْٞ تٵَٳَأ
"، ايؿذاع ايٓؿٝطعا١َ بايؿعب " ايهٛضزٚٚقـ ايباسح ا٭ضَين أضؾاى غاؾطاغتٝإ 

 ايهٛضز". ٚقاٍ بؿإٔ ٜتأثٸطٕٚ بعُل بأ١ٜ ؾذاع١ ؾطز١ٜ ٚبأ١ٜ َأثط٠ سطب١ٝ ايهٛضزؾٚقاٍ:"
ٓٵذاض: " ٚضبٌٝ ايصٜٔ اتكًٛا با٭ٜعزٌٜ ٗ نطزغتإ ٚأضَٝٓٝا، إٕ ْٝع ايطسٸاي١ ا٭ا٭ٜعزٌٜ ٗ غٹ

 .3"َا عسا ؾ١٦ ق١ًًٝ َِٓٗ، ؼسٸثٛا باظزضا٤ ٚاْتكام عٔ ٖصا ايؿعب ايؿذاع
ُٵهٛ( ظعِٝ  ٚٗ أٚا٥ٌ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٕٓا غسض سانِ أشضبٝذإ ايؿاضغٞ ظٖٛط آغا )أخٛ غٹ

َٝٓٛضغهٞ َعًٓكّا ع٢ً ؾذاع١ عؿرل٠ ؾٹهاى، ٚقتً٘ غ١ًٝ ٖٚٛ ٜػتهٝؿ٘ ٗ قكطٙ، قاٍ 
ٖصٙ ٖٞ ايؿذاع١ اـاضق١ يٮنطاز، ٖٚصا ٖٛ َطاؾكٞ دٖٛط آغا ٗ ايتكسٟ يًذٓٛز ايؿطؽ: "

أغًٛبِٗ، يصا هب ع٢ً نٌ َٔ ٜطٜس إٔ ٜكّٛ نسِٖ إٔ وػب أيـ سػاب. ٚيٝؼ َٔ ايعبح 
 . 4"اؾٔعٓسَا ْط٣ ايؿطؽ ٚا٭تطاى ِٖٚ ٜطزٸزٕٚ إجٌ ايعطبٞ: إٕ ا٭نطاز طا٥ؿ١ َٔ 

                                 
 إكآؾات: إعاضى. - 1
 .36 م ،ابٔ عطبؿاٙ: عذا٥ب إكسٚض ٗ ْٛا٥ب تُٝٛض - 2
 . 185، 178، 131أضؾاى غاؾطاغتٝإ: ايهطز ٚنطزغتإ، م  - 3
 .67َٝٓٛضغهٞ: ا٭نطاز، م  - 4
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 الكوزديةالهُّْبـل والشهامة يف الشخصية 
 

 متى يهوٌ املطء ىبياًل؟
ايؿذاع١َ ٚايبػاي١، ٚاتهح يٓا، بايؿٗازات  -ؾُٝا َه٢ -تٓاٚيٓا َٔ قِٝ ايؿطٚغ١ٝ

. ْٚتٓاٍٚ ايهٛضز١ٜاحملاٜس٠، ٚبا٭زي١ ايتاضى١ٝ إٛثٻك١، إٔ ايؿذاع١ خٳك١ً أق١ًٝ ٗ ايؿدك١ٝ 
؟ َٚا َٛقعٗا ٗ ثكاؾ١ ايهٛضز١ٜشات خٳك١ً ايٓبٌ، ؾُاشا عٓٗا ٗ ايؿدك١ٝ ٗ ٖصٙ ايكؿ

 ٚغًٛنِٗ؟ ايهٛضز
ٚأشنط أْٞ نٓت َكب٬ّ ٗ ؾبابٞ ع٢ً َطايع١ غٹٝٳط إؿاٖرل، َٚٔ بِٝٓٗ ايؿًٝػٛف 
ايْٝٛاْٞ غكطاط، ٚأنجط َا ؾس اْتباٖٞ ٗ غرل٠ ٖصا ايطدٌ ٖٛ سازث١ ٚؾات٘، ؾإعطٚف أْ٘ نإ 

م.ّ( اتټِٗ باٱغا٠٤  399ايتػٝرل ايؿهطٟ ٚا٭خ٬قٞ ٗ اجملتُع ا٭ثٝين، ٚٗ غ١ٓ )  ٜسعٛ إٍ
إٍ اٯشل١ ٚإؾػاز ايؿباب، ٚسهُت عًٝ٘ احمله١ُ بإٛت، ٚسُٝٓا نإ ٗ ايػذٔ، اْتعاضّا 
ٕٛعس تٓؿٝص اؿهِ، عطض عًٝ٘ طًبت٘ خط١ يتٗطٜب٘ َٔ ايػذٔ، ٚإٜكاي٘ إٍ خاضز سسٚز 

ٓا، ؾطؾض غكطاط شيو، ٚػطٸع ايؿطاب إػُّٛ سػب قطاض احمله١ُ، ٚاغتكبٌ زٚي١ َس١ٜٓ أثٝ
 إٛت بؿذاع١.

ٚنٓت أتػا٤ٍ: ٕاشا ضؾض غكطاط اشلطب؟ ٕٚاشا أقبٌ ع٢ً إٛت، َع ٜكٝٓ٘ بأْ٘ َعًّٛ؟ 
ناْت اؿذٸ١ اييت ُػٸو بٗا ٖٞ أْ٘ ئ ٜػ٤ٞ إٍ زلع١ ؾعب٘، ٚئ ىطم ايكٛاٌْ اييت اتؿل 

٘. َٚا نٓت قازضّا سٝٓصاى ع٢ً ؾِٗ ٖصٙ اؿذٸ١؛ َٚٔ أٜٔ يٞ سٝٓصاى إٔ أؾِٗ عًٝٗا ؾعب
َٛقـ غكطاط، ٖٚٛ ٗ َساضات٘ ايعع٢ُ؛ ٗ سٌ نٓت َا ظيت أؽبٸط ٗ إساضات ايسْٝا؟ ٚنٝـ 
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ٞٸ ايػټبٌ  نإ يٞ إٔ أغتٛعب َٛقؿ٘ ايٓبٌٝ؛ ٗ سٌ ناْت قِٝ ا٫مساض تتًٓكؿين، ٚتأخص عً
 ٚإعاضز؟

إٔ تهٕٛ ٗ إساضات ايعع٢ُ ٜعين إٔ تهٕٛ ابٔ اٱْػا١ْٝ ايباضٸ، ابٔ إُجٌٴ ايعًٝا أدٌ، 
ٚإباز٨ ايػا١َٝ، ضاعٞ ايكٛاٌْ ايه١ًٝ ٖٚجٻًٗا إدًل، تساؾع عٓٗا، ٚؼطم ع٢ً زَّٛتٗا، 
ٚتطؾض اٱخ٬ٍ. ٚإٔ تهٕٛ ٗ إساضات ايعع٢ُ ٜعين إٔ ػػٸس ايؿٗا١َ ٗ ؾدكو ؾهطّا ٚق٫ّٛ 

 ٚع٬ُّ، ٚتهٕٛ ع٢ً اغتعساز ٭ٕ تبصٍ ٗ غبًٝٗا َايو ٚٚقتو ْٚؿػو. 
ٌٖٚ ّهٓو إٔ تهٕٛ ٖهصا َا مل تهٔ ْب٬ّٝ؟ ٌٖٚ ّهٓو إٔ تهٕٛ ْب٬ّٝ َا مل تؿطب َٔ 
ْبع ايؿٗا١َ ٚإط٠٤ٚ، ٚتتشطض َٔ طػٝإ ا٭ْا١ْٝ؟ ٌٖٚ ّهٓو إٔ تهٕٛ ْب٬ّٝ َا مل تتػًٓب 

١ًٝ ٚايكب١ًٝ ٚايطا٥ؿ١ٝ، ٚتتٛسٸس بأَتو قًبّا ٚقايبّا؟ ٌٖٚ تهٕٛ ع٢ً داشبٝات ايعكبٝات ايعا٥
ْب٬ّٝ َا مل تتدص أَتو ْاؾص٠ تٓؿتح َٔ خ٬شلا ع٢ً ا٭َِ ْٝعّا؟ ٌٖٚ تهٕٛ ْب٬ّٝ َا مل ؼطم 

 اؿطم نً٘ ع٢ً أ٫ٓ تٳعًِٹ ٫ٚ تٴعًَِ، ٫ٚ تٳػتعبٹس ٫ٚ تٴػتعبٳس؟
 

 ي:الهوضزاليبل يف الوعي اجلنعي 
َٛقعّا ضؾٝعّا، َٚا أْٓا قطضْا ٗ تؿػرل  ايهٛضز١١ٜ إٔ ـك١ً ايٓبٌ ٗ ايؿدك١ٝ ٚاؿكٝك

ِٖ  ايهٛضزا٭َٛض أ٫ ْٛقـ ايتاضٜذ ع٢ً ضأغ٘، ٫ٚ ْهع ايعطب١ أَاّ اؿكإ، ؾًٔ ْععِ إٔ 
)ؾعب اهلل إدتاض(، ٚإٔ قهٛنّا ٖبطت عًِٝٗ َٔ ايػُا٤، ؾاغتشكٛا َٛدبٗا إٔ ٜهْٛٛا 

إٕ ٖصٙ إعاعِ ٚأؾباٖٗا اختٴطعت ٗ أظ١َٓ طؿٛي١ ايٛعٞ ايبؿطٟ، ٚنإ  )ايؿعب ا٭ْبٌ(؛
ايػطض َٓٗا ؼؿٝس ؾعب َا يػطض َعٝٸٔ، ٚتهطٜؼ إؿاضٜع ايتٛغع١ٝ، ٚتدلٜط ايػعٚات 
ا٫ست٬ي١ٝ. إٕ إٓٗر ايكِٜٛ يؿِٗ تاضٜذ ايبؿط١ٜ ٖٛ َعطؾ١ ايعٛاٌَ، ٚع٢ً ن٤ٛ ٖصا إٓٗر 

 تعٛز إٍ ث٬ث١ عٛاٌَ ض٥ٝػ١:  ايهٛضز١ٝ١ٜ ْط٣ إٔ خك١ً ايٓبٌ ٗ ايؿدك
 

 البيئة اجلبلية:  –أواًل 
، ٚأْ٘ دػطاؾٝا ايكػ٠ٛ ٚايك٬ب١ ٚايععي١ ايهٛضز١ٜؾكس َط غابكّا إٔ اؾبٌ َؿتاح ايؿدك١ٝ 

بتؿاعًٗا  -ٚا٫نتؿا٤، ٚأْ٘ سكٔ َٓٝع ٕٔ ًٜٛش ب٘ ٜٚت٤٬ّ َع٘، َٚط أٜهّا إٔ ٖصٙ اـكا٥ل
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ُٸٞ ٗ ؾدكٝ -َعّا ٟٸ اؾػِ، تٴٓ ١ اؾبًٞ قِٝ ايؿذاع١ ٚاٱقساّ، ٚتؿطض عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ قٛ
ٞٸ ايٓؿؼ، عاؾكّا يًشط١ٜ، ضاؾهّا ٯيٝات ا٫غتبساز، ثا٥طّا ع٢ً  ؾسٜس ايبأؽ، قًب ايعع١ّ، أب
َؿاضٜع ا٫غتعباز؛ ٖٚصا ٜعين إٔ دػطاؾٝا اؾبٌ تػاِٖ بك٠ٛ ٗ إْتاز اٱْػإ )اؿط(، ٫ 

ناْت إٓع١َٛ ا٭خ٬ق١ٝ يٲْػإ اؿط ؽًٛ َٔ خك١ً ايٓبٌ؟ َٚت٢ اٱْػإ )ايعبس(؛ َٚت٢ 
 نإ اؿط ٜطتهٞ يٓؿػ٘ ا٭ْا١ْٝ َٓٗذّا، ٚايٓصاي١ َٛقؿّا، ٚاـَػاغ١ َػًهّا؟

 

 أخالقيات عصط املشاعية:  –ثاىيًا 
إٕ طٛض إؿاع١ٝ، ٗ ايعكٛض اؿذط١ٜ، نإ ٜتطًٓب خك١ً ايٓبٌ يتػتكِٝ سٝا٠ اؾُاعات، 

ٕ طٛضّا تكّٛ ؾٝ٘ سٝا٠ اؾُاعات ع٢ً ايتهاٌَ ٚايتهأَ، ٚٚؾل َبسأ )ايٛاسس يًهٌ إْ٘ نا
ٚايهٌ يًٛاسس(. ٚٗ فتُعات شيو ايطٛض مل ٜهٔ مث١ َهإ يٮْاْٞ ٚاَؾؿٹع، ٫ٚ يًٓصٍ 
ٚاـػٝؼ، ٚست٢ إشا ٚٴدس أَجاٍ ٖ٪٤٫ ؾإٕ َهاِْٗ ايطبٝعٞ نإ ٖٛ اشلاَـ، َٚا ناْت 

ِٸ عادعٜٔ ؾطٚط اؿٝا٠ تػُح شلِ  بايعبٛض إٍ َٛاقع ايػٝاز٠ ٚايكٝاز٠ ٗ اجملتُع، ٚناْٛا َٔ ثٳ
ٖٻًٌ يتذػٝس إُجٌٴ ايعًٝا، ٚٱْتاز ايكِٝ ايػا١َٝ  ٓټدب١، ٚغرل َ٪ عٔ ا٫ضتكا٤ إٍ َكافٸ اي

ٍٻ عًٝهِا١ُ٥٬ٕ يتًو إُجٌ. ب٢ً، إٕ َكٛي١ " " قشٝش١ دسّا بإعاٜرل ايتاضى١ٝ نُا تهْٛٛا ٜٴٛٳ
ٟٸ فتُع نإ.ٕ  ػرل٠ اجملتُعات، َٚٔ ايهطٚضٟ أخصٖا ٗ اؿػبإ عٓس تكِٝٝ ٚتكِٜٛ أ

٫ٚ ىؿ٢ إٔ أِٖ َطًبٌ ؾػ٬ ايبؿط١ٜ َٓص ايكسِٜ، ٚغٝع٬ٕ ٜؿػ٬ْٗا، اثٓإ: َطًب 
إعس٠ )ايػصا٤(، َٚطًب ايهطا١َ )اؿط١ٜ(. ٚنإ طٛض إؿاع١ٝ ٖٛ ايعكط ايصٖيب َٔ سٝح 

. يهٔ َع تهاثط ايبؿط، ٚظٗٛض ؾا٥ض اٱْتاز، اِشل شيو ايعكط ايصٖيب، تٛاؾط ٖصٜٔ إطًبٌ
ٚتٗسٸَت َٓعَٛات٘ ا٭خ٬ق١ٝ ؼت غٓابو خٍٝٛ قٓٸاع اٱَدلاطٛضٜات قسّّا، ٚؼت زبابات 
ٌټ طُٛح إٍ ايسّكطاط١ٝ ٗ دٖٛطٙ إ٫ قاٚي١  إػتعُطٜٔ ٚاحملتًٌ ٗ ايعكط اؿسٜح، َٚا ن

يعكط ايصٖيب، ٚٗ إطاض ٖصٙ اؿكا٥ل ْكبح أقسض ع٢ً ؾِٗ قكا٥س ٫غذلزاز بعض َعاٜا ا
ّ(؛ َؿٝسّا ؾٝٗا عٝا٠  19 –م.ّ  70) Virgil ڤيرجيل)ايطٻعٳٜٛات( يًؿاعط ايطَٚاْٞ 

 ايطعٞ ٚايطٜـ، ْٚؿِٗ أٜهّا ايٓعع١ ايطَٚاْػ١ٝ ٗ ا٭زب ايعإٞ اؿسٜح.
عٛب اييت ظًت ع٢ً ُاؽ أِْٗ َٔ ايؿ -َٚٔ غ٤ٛ سعِٗ أٜهّا -ايهٛضزَٚٔ سػٔ سغ 

 َع َٓع١َٛ أخ٬قٝات إؿاع١ٝ؛ ٚشيو ٭غباب ث٬ث١: 
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ِط اجملتُع ايطعٟٛ، بهٌ َا ٜعٓٝ٘ ٖصا  ايهٛضزإٕ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ ؾطنت ع٢ً   -1
ايُٓط َٔ ش١ٖٝٓ َٚعاز ٚع٬قات، َٚٔ َباز٨ ٚقِٝ، ٚٗ َكسَتٗا قِٝ ايؿطٚغ١ٝ )ايؿذاع١، 

 اٱقساّ، ايٓبٌ، إخل( .
نطزغتإ اؾٝٛغٝاغٞ، َٚطٚض )ططٜل اؿطٜط( ايتذاضٟ ايعإٞ َٔ خ٬شلا، إٕ َٛقع   -2

عٴطن١ يًػعا٠ ايعابطٜٔ َٔ ايؿطم  ايهٛضزٚٚؾط٠ إعازٕ ٚا٭خؿاب ٚاـٍٝٛ ٚإٛاؾٞ ؾٝٗا، دعٌ 
ِٸ أنجط اضتباطّا ظباشلِ، ٚأنجط ايتعاَّا  ايهٛضزإٍ ايػطب، َٚٔ ايػطب إٍ ايؿطم، ٚدعٌ  َٔ ثٳ

 كبًٞ، َٚٓعَٛتِٗ ا٭خ٬ق١ٝ،  يٝتُٓهٓٛا َٔ ايتكسٟ يًػعا٠. َذتُعِٗ اي
ٟ ٗ تاضٜذ ايبؿط١ٜ، ايهٛضزإٕ زٚي١ َٝسٜا ناْت ايتذًٓٞ ا٭ععِ ٚا٭ب٢ٗ يًشهٛض   -3

اٯٕ َٔ أقشاب ايؿٗط٠ ايعطٜك١؛ نايؿطؽ ٚايْٝٛإ  ايهٛضزٚيٛ اغتُطت قطٌْ آخطٜٔ يهإ 
م.ّ(، ٚا٫غت٤٬ٝ ع٢ً  550زٚي١ َٝسٜا عاّ ) ٚايطَٚإ ٚايعطب. غرل إٔ قٝاّ ايؿطؽ بتؿهٝو

ُٵبٳٝع   522بٛنع ٚقٝت٘ غ١ٓ ) Cambysesَٓذعاتٗا اؿهاض١ٜ، ٚقٝاّ إًو ايؿاضغٞ َق
، ٚإخطادِٗ َٔ ايهٛضزم.ّ(، يكطع ايططٜل ع٢ً إسٝا٤ زٚي١ َٝسٜا؛ نٌ شيو أزٸ٣ إٍ تُٗٝـ 

ٓعَٛتِٗ ا٭خ٬ق١ٝ إتُاغٸ١ َع قِٝ سطن١ اؿهاض٠، ؾاْعٚٚا ٗ دباشلِ، قتؿعٌ بطعٜٛٸتِٗ، َٚ
 عكط إؿاع١ٝ. 

 

 اجلصوض امليجولودية:  –ثالجًا 
ٞٵ َأخٵػاضإٕ َٝجٛيٛدٝا ايؿعٛب خ٬ق١ ض٩ٜتِٗ إٍ ايٛدٛز، ٚقس ألع إًو  ايتذًٓٞ  َن

ايتذًٓٞ  -عًٝ٘ ايػ٬ّ -ظٳضٵزٳؾٵت ايػٝاغٞ ا٭ب٢ٗ يًهطز ٗ قٝػ١ )زٚي١ َٝسٜا(، ٚألع ايٓيب
ا٭ب٢ٗ يًهطز ٗ قٝػ١ )ايعضزؾت١ٝ(، َعتُسّا ع٢ً إٛضٚخ ا٭ظزا٥ٞ اٯضٜاْٞ ايعطٜل،  ايجكاٗ

َٚعًّٛ إٔ نٌ زٜا١ْ ٖٞ َٓع١َٛ َتها١ًَ َٔ ايطَٛظ إكسغ١ )آشل١، أضباب، قسٸٜػٌ(، َٚٔ 
ٗ  -بٓػب َتؿاٚت١ -إُجٌٴ ايعًٝا ٚإباز٨ ٚايكِٝ ٚايهٛابط ٚإٛدٸٗات، ٚتتػًػٌ تًو إٓع١َٛ

ٓاسٞ اؿٝا٠ ايؿدك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ، ٚنصيو نإ ؾإٔ ايعضزؾت١ٝ، َ
 يهٔ إجرل أْٗا تطٓنع نجرلّا ع٢ً خك١ً ايٓبٌ ٗ اجملاٍ اٱشلٞ ٚايبؿطٟ، ٚؾُٝا ًٜٞ بعض ا٭زي١. 
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  ٗ 1"غٝٸسٴ ايطكٛؽ، ايٓبٌٝٴ ايؿاَذ بأْ٘ " األڤطحاٚٴقـ اٱي٘ ا٭ندل آٖٛضاَٳعزا . 
 ُأعًٔ بايٓبٌ أٜهّا، ؾكس دا٤ ٗ زعا٤: "  األڤطحاـ َٝجطا )إي٘ ايعكٛز( ٗ ٚٴق

 . 2"ٖصٙ ايٝاغٓا َٔ أدٌ نٌ َٔ أٖٛضا اـايس َٚٝجطا ايٓبٌٝ
  3"نٔ ْب٬ّٝ: "أڤطحادا٤ ٗ ظْس . 
  غأٍ اؿهِٝٴ ضٚحٳ ايعكٌ: َا ٖٞ ايػبٌ ٚإآثط اييت ٜبًؼ بٗا : "أڤطحادا٤ ٗ ظْس

ٓٸ١؟ أداب ضٚح ايعكٌ: أٍٚٴ عٌُٔ خرٕل ايٓبٌٴ. ثاّْٝا ا٫غتكا١َُ. ثايجّا عطؾإٴ اؾٌُٝ.  ايبؿط اَؾ
ضابعّا ايكٓاع١ُ. خاَػّا إزضاُى نطٚض٠ ؾعٌ اـرل يًٓاؽ ايطٝبٌ، ٚإٔ تهٕٛ قسٜكّا يهٌ 

 . 4"ؾدل
  غأٍ اؿهِٝٴ ضٚحٳ ايعكٌ: َا ا٭ؾهٌٴ؛ ايٓباي١ُ أّ اؿكٝك١؟ ... : "أڤطحادا٤ ٗ ظْس

 .5"يعكٌ: يًطٚح ا٭ؾهٌٴ ٖٞ ايٓباي١، ٚيهاٌَ ايعامل اؿكٝك١ُ...أداب ضٚح ا
  6"ايؿٗا١َ ٚايٓبٌ ٖٛ ا٭ؾهٌ يتٓؿٝص ا٭عُاٍ: "أڤطحادا٤ ٗ ظْس . 
  7"َع ا٭عسا٤ نٔ ْب٬ّٝ ضقٝكّا ٚسػٔ اي١ٝٓ" :أڤطحادا٤ ٗ ظْس . 

اْٞ ٚأسػب إٔ ٖصا ايذلنٝع ع٢ً ايٓبٌ نإ َٔ ا٭غباب اييت دصبت ايؿًٝػٛف ا٭ٕ
ؾطٜسضٜو ْٝتؿ٘ إٍ ؾدك١ٝ ايٓيب ظضزؾت، ؾكاؽ ع٢ً يػاْ٘ أؾهاضٙ بؿإٔ اٱْػإ اؿط 
)ايػٛبطَإ(. ٚأسػب أٜهّا إٔ ٖصٙ ايكِٝ ايعضزؾت١ٝ، ٚقس ْبتت ٗ دباٍ َٝسٜا، ٚٗ أسهإ 
اجملتُع إٝسٟ، إِا ناْت ػػٸس عؿل )ايٛعٞ اؾُعٞ( إٝسٟ يؿه١ًٝ ايٓبٌ، ٚظًت تًو ايكِٝ 

، ايهٛضز١ٜإٍ َٜٛٓا ٖصا، ٚإشا ناْت َؿاضٜع تؿتٝت اشل١ٜٛ  ايهٛضز١ٜٗ ايؿدك١ٝ  ضاغد١
إٗع١َٚ َٔ ٖصٙ اـك١ً،  ايهٛضز٬ٓٚ١ٜت ايػًذ ٚإػذ، قس أؾًشت ٗ ػطٜس بعض ايؿطا٥ح 

                                 
 101، م 4، آ١ٜ 22، ٜاغٓا، ٖاٜيت  أڤطحا - 1
 .45، م 11، آ١ٜ 1ٜاغٓا، ٖاٜيت ،  أڤطحا - 2
 .١ًٜٖٛ835، زازغتإ َٚٝٓٛؽ ٚخطاز، م پ، ْكٛم أڤطحاظْس  - 3
 .856إطدع ايػابل، م  - 4
 .840إطدع ايػابل، م  - 5
 .835إطدع ايػابل، م  - 6
 .843إطدع ايػابل، م  - 7
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ا٭ق١ًٝ ظًت كًك١ يكُٝٗا ايعطٜك١، َٚٔ بٝٓٗا خك١ً ايٓبٌ، ٚمث١ َا  ايهٛضز١ٜؾإٕ ايٓدب 
 ٟ، ٚتؿكح عٔ ْؿػٗا بٌ سٌ ٚآخط.ايهٛضزتعاٍ س١ٝ ٗ أعُام )ايٛعٞ اؾُعٞ( ٜ٪نس أْٗا َا 

 

 شواٍس مً التاضيذ:
 َٔ ايعٗس ا٭ٔٝين:

 Dar li ser kokê xwe disikin eٜكٍٛ َجٌ نطزٟ: )ايؿذط٠ تٓتكب ع٢ً أقًٗا( 
 ( غ2500،١ٓ، ؾُٓص سٛايٞ )ايهٛضزٚنصيو ٖٞ ق١ُٝ ايٓبٌ، إْٗا عطٜك١ ٗ تاضٜذ أغ٬ف 

م.ّ(، دطت ٚاسس٠ َٔ إعاضى اؿازل١ بٌ آغٝا بكٝاز٠ ايؿطؽ، ٚأٚضبا  490ٚؼسٜسّا ٗ غ١ٓ )
( نِ َٔ أثٝٓا، ٚنإ قا٥س 40بكٝاز٠ اٱغطٜل، ٚدطت إعطن١ ٗ غٌٗ )َاضاثٕٛ( ع٢ً َػاؾ١ )

ُٝٓا اؾٝـ ايؿاضغٞ ٗ تًو إعطن١ ٚاسسّا َٔ نباض ايعػهطٌٜ إٝس، ٚازل٘ )زاتٝؼ إٝسٟ(، ٚب
، ٚنإ ؾٝٗا Delosنإ وتٌ اؾعض ايْٝٛا١ْٝ، ُٗٝسّا يًتكسّ مٛ أثٝٓا، ؾطٸ غهإ دعٜط٠ زًٜٛؽ 

، ؾأضغٌ زاتٝؼ إيِٝٗ ضغاي١ ٜعبٸط ؾٝٗا عٔ اسذلاَ٘ ٚيًٛپأ َعبس اٱي٘ اٱغطٜكٞ ا٭ندل
 ٕكسغاتِٗ، ٜكٍٛ ؾٝٗا: 

ايصٟ تٳشًُٕٛ، ٚايصٟ ٜسؾعهِ  أٜٗا ايػاز٠ إبذٸًٕٛ، ٕاشا تٗطبٕٛ؟ َا ٖصا ايطأٟ ايػطٜب"
َا ٜهؿٞ  - 1زِٚا ساد١ إٍ أٚاَط إًو -إٍ ايتٛاضٟ؟ َٔ إ٪نس أْين أَتًو َٔ اَؿكاؾ١

ٟٸ عٌُ ؾٝ٘ نطضٷ شلُا 2ٚيًٛ َٚأضٵتٹُٝؼپ٭ٕ أغتجين اؾعٜط٠ اييت ٚيس ؾٝٗا أ ، ٚأ٫ٓ أقّٛ بأ
 . 3"تهِٚيؿعبُٗا؛ ٚشلـصا ؾإْين أضدٛنِ إٔ تعٛزٚا إٍ بٝٛتهِ ٚدعٜط

ٚبعس إٔ خػط اؾٝـ ايؿاضغٞ َعطن١ َاضاثٕٛ، مل ٜكِ زاتٝؼ إٝسٟ با٫ْتكاّ ٚايبطـ 
 بايػهإ، ٚإِا ظٌ َتعًكّا بكُٝ٘ ايٓب١ًٝ، َعبٸطّا عٔ ا٫سذلاّ ٕكسٸغات اٱغطٜل، قاٍ ٖرلٚزٚت: 

 ٗ ططٜل عٛزت٘ إٍ آغٝا ع٢ً ضأؽ دٝؿ٘ تٛٓقـ زاتٝؼ ٗ َٹُٝهْٛٴٛؽ، ٚؾُٝا ٖٛ ْا٥ِ"
ِٸ ايتعطف ع٢ً ؾشٛاٙ، ؾأقسض أٚاَطٙ َٓص ايؿذط ايبانط بتؿتٝـ ْٝع ايػؿٔ،  ضأ٣ سٴًُّا مل ٜت

                                 
 إًو ٖٛ زاضا ا٭ٍٚ. - 1
 َٔ نباض آشل١ ايْٝٛإ. - 2
 .467اضٜذ ٖرلٚزٚت، م ٖرلٚزٚت: ت - 3
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، ٚقس ٚٴنعت ؾٛق٘ ايكطع ايصٖب١ٝ ٱخؿا٥٘، 1ٚيًٛ ٗ إسس٣ ايػؿٔ ايؿٝٓٝك١ٝپؾعجط ع٢ً ُجاٍ أ
 ؾاغتعًِ عٔ إهإ ايصٟ غٴطم َٓ٘، ٚإعبس ايصٟ نإ ؾٝ٘، ؾأخصٙ ٚأعط ع٢ً ًَ غؿ١ٓٝ إٍ

 . 2"زًٜٛؽ، ٚأعازٙ إٍ إعبس ٖٓاى
 

 مً العَس اإلغالمي:
دػٸس ظعِٝ نطزٟ آخط ايٓباي١ ٗ غًٛن٘ ايكٝازٟ، إْ٘ ايػًطإ ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ، ؾكس 

ٖـ(  581ٚأغٸؼ ايسٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ. َٚع غ١ٓ )ٖـ(،  570غ١ٓ )تٛٓي٢ ايػًط١ٓ ٗ َكط ٚغٛضٜا 
بٝا غطبّا، َٚٔ خ٬ٹط سلا٫ّ إٍ ايُٝٔ دٓٛبّا، ٚنإ َٔ ناْت زٚيت٘ ُتس َٔ أضبٌٝ ؾطقّا إٍ يٝ

ايطبٝعٞ إٔ ٜكع ع٢ً ناًٖ٘ عب٤ ايسؾاع عٔ غطبٞ آغٝا، ٚفاب١ٗ ايكٛات ا٭ٚضب١ٝ )ايؿطل١ٝ( 
 . 3اييت ناْت ؼتٌ ؾًػطٌ ٚا٭ضزٕ ٚايكػِ ا٭ندل َٔ ايػاسٌ ايػٛضٟ، ٚتٗسٸز َكط

ل١ٝ نس ق٬ح ايسٜٔ، ؾاْتكط عًٝٗا ٗ تٛسٸست ايكٛات ايؿط ّ(1187/ـٖ 583) ٚٗ غ١ٓ
ٗ ايػ١ٓ ْؿػٗا، ٚأقبح غٝٸس غطبٞ  ايكسؽَس١ٜٓ ، ٚتهًًٓت دٗٛزٙ بؿتح بؿًػطٌ َعطن١ سٹٓطٌ

آغٝا ب٬ َٓاظع، ٚإيٝهِ بعض إٛاقـ ايٓب١ًٝ اييت خًٓسٖا ٖصا ايػًطإ، ٚؾٗس ي٘ بٗا 
، إْ٘ نإ ٜطاؾل ق٬ح ابٔ ؾٳسٸازبٗا٤ ايسٜٔ ا٭قسقا٤، ٚأؾاز بٗا ا٭عسا٤. ٚيٓبسأ بايكانٞ 

ّ(، ٖٚا ٖٛ 1193ٖـ/ 589ايسٜٔ ٗ سطٚب٘، ٚأٓيـ نتاب٘ )ايٓٛازض ايػًطا١ْٝ( بعس ٚؾات٘ غ١ٓ )
 ٜكـ أسس َٛاقؿ٘ قا٬ّ٥: 

ٚنإ َٔ قكتِٗ  ،ؾٝػطقٕٛ َِٓٗ ايطداٍ ،نإ يًُػًٌُ يكٛم ٜسخًٕٛ إٍ خٝاّ ايعسٚٸ"
َٸٕٚٓ ... ،ث١ أؾٗطأِْٗ أخصٚا شات ي١ًٝ طؿ٬ّ ضنٝعّا ي٘ ث٬ بايٌٜٛ  ٘ باتت َػتػٝج١ّا ؾكست٘ أ

 ا يوٹْٸٚقس أشٹ ،ضسِٝ ايكًب 4إْ٘: ؾكايٛا ،ٖا إٍ ًَٛنِٗست٢ ٚقٌ خدلٴ ،بٛض طٍٛ ايًٌٝٚايجٻ
  .ؾإْ٘ ٜطزٙ عًٝو ،ؾاخطدٞ ٚاطًبٝ٘ َٓ٘ ،باـطٚز

                                 
 ناْت َؿاضن١ ٗ اؿ١ًُ. - 1
 .476ٖرلٚزٚت: تاضٜذ ٖرلٚزٚت، م  - 2
 .493، 486 - 11/482 ،ايهاٌَ ٗ ايتاضٜذابٔ ا٭ثرل: . 2/83ٚ : عٕٝٛ ايطٚنتٌ،أبٛ ؾا١َ - 3
 ق٬ح ايسٜٔ. - 4
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ؾأطًكٖٛا بذلْإ نإ ٜذلدِ عٓٗا،  ،ؾأخدلتِٗ بٛاقعتٗا، 1ىعٳؾدطدت تػتػٝح إٍ ايٝٳ
ٌٸ اـَطٸٚب١، ٘ ٖٚٛ ضانب تٵٝٳؾًكٹ ،إٍ ايػًطإ صٖٚاؿَْٵَٚأ ل ًِٚٗ خسَت٘ خٳ ،ٚأْا ٗ خسَت٘ع٢ً ت

 ،ؾطمٸ شلا ،ؾػأٍ عٔ قكتٗا ؾأخدلٚٙ .غت ٚدٗٗا ٗ ايذلابؾبهت بها٤ٶ ؾسٜسّا َٚطٸ ،ععِٝ
ؾع مثٓ٘ إٍ ٚأَط بس، ٙؾاضتسٸ ،ؾٛدسٚٙ قس بٝع ٗ ايػٛم ،ٚأَط بإسهاض ايطنٝع ،ٚزَعت عٝٓ٘

ؾأخصت٘ ٚبهت بها٤ٶ  ،ِ إيٝٗآًٚغٴ ،سهط ايطؿٌٚمل ٜعٍ ٚاقؿّا ست٢ ُأ ،ٙ َٓ٘صٹخٵَٚأ ،إؿذلٟ
ُٸ ،ؾسٜسّا ؾأضنعت٘  ،ٚأْا ٚاقـ ٗ ًْتِٗ ،ٚايٓاؽ ٜٓعطٕٚ إيٝٗا ٜٚبهٕٛ ،ت٘ إٍ قسضٖاٚن
 .2"ت بعػهطِٖ َع طؿًٗاكَؿٹُٚأ ،ًُت ع٢ً ؾطؽثِ أَط بٗا ؾشٴ ،غاع١

 سٸاز ع٢ً ٖصا إٛقـ قا٬ّ٥: ٚعًٓل ابٔ ؾ
١ ٚاغع١ ٓؾاضٓ٘ ض ،٘ ضسُّٝاؾاْعط إٍ ٖصٙ ايط١ٓ ايؿا١ًَ ؾٓؼ ايبؿط، ايًِٗ إْو خًكتٳ"

 . 3"ٚاْعط إٍ ؾٗاز٠ ا٭عسا٤ ي٘ بايطأؾ١ ٚايهطّ ،ٜا شا اؾ٬ٍ ٚاٱنطاّ ،َٔ عٓسى
  ٚقاٍ ابٔ ؾسٸاز ٜكـ َٛقؿّا آخط َٔ َٛاقـ ْبٌ َٚط٠٤ٚ ق٬ح ايسٜٔ:

طٚا ِّٝٚغٴ ،خصٚا ٗ برلٚتؾإْ٘ ٚقٌ ٗ أثٓا٥٘ ٔػ١ ٚأضبعٕٛ ْؿطّا َٔ اٱؾطْر ناْٛا قس ُأ"
أععِ  طٳمل ٜٴ قًبٺ ١ََٓ٘ ضٓق ٚٚقًٛا ٗ شيو ايّٝٛ إٍ شيو إهإ. ٚيكس ؾاٖستٴ ،إٍ ايػًطإ

ٔٸ ؾٝذٷ ٚشيو أْ٘ نإ ؾِٝٗ ؛َٓٗا ٠ٛ إ٫ بل ي٘ قٚمل تٳ ،بل ٗ ؾُ٘ نطؽمل ٜٳ ،نبرل طاعٔ ٗ ايػ
ٔٸ ٕ:يًذلْا ؾكاٍ .٫ غرل ىٺشطټتٳ َكساضٳ ٚنِ  ؟قٌ ي٘ َا ايصٟ ًٓو ع٢ً اجمل٤ٞ ٚأْت ٗ ٖصا ايػ

٠ أؾٗط. ٚأَا ف٦ٝٞ ؾإِا نإ يًشر إٍ ب٬زٟ بٝين ٚبٝٓٗا عسٸ :ؾكاٍ ؟َٔ ٖٗٓا إٍ ب٬زى
ٔٸ عًٝ٘ ،، ؾطمٸ ي٘ ايػًطا١4ٕٝاَايك  .5"هط ايعسٚٚأطًك٘ ٚأعازٙ ضانبّا ع٢ً ؾطؽ إٍ عػ ،َٚ

ٙ ايكػاض إٔ ٚيكس طًب أ٫ٚزٴٚقاٍ ابٔ ؾسٸاز ٜكـ ْؿٛض ق٬ح ايسٜٔ َٔ غؿو ايسَا٤: "
ي٬٦  :ؾكاٍ ،َا طًبٛٙ ِٗٚنٓت سادبٳ ،ؾػأيت٘ عٔ غبب إٓع ،ؾًِ ٜؿعٌ ،ٜأشٕ شلِ ٗ قتٌ أغرل

ٗ . ٚأٓنس ق٬ح ايسٜٔ ْٗذ٘ ٖصا 6"ٜٕٚٗٛ عًِٝٗ شيو ،ٜعتازٚا َٔ ايكػط ع٢ً غؿو ايسَا٤

                                 
 اؿطؽ. - 1
 . 159 - 158ابٔ ؾسٸاز: ايٓٛازض ايػًطا١ْٝ، م  - 2
 .159يػابل، م إطدع ا - 3
 نٓٝػ١ ايكٝا١َ ٗ ايكسؽ. - 4
 .156إطدع ايػابل، م  - 5
 إطدع ايػابل ْؿػ٘. - 6
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ؾإٕ ايسّ  ،بٗا سٹؾٝٗا ٚايتكًٓ ٚايسخٍٛٔ ،ضى َٔ ايسَا٤ٚأسصٸ"ٚقٝت٘ ٫بٓ٘ إًو ايعاٖط قا٬ّ٥ ي٘: 
 . 1"٫ ٜٓاّ
ظٗط ْبٌ ق٬ح ايسٜٔ ظ٤٬ ٗ َٛقؿ٘ َٔ ايؿطْر سُٝٓا اغذلزٸ ايكسؽ، ٚنإ قس َأخطز ٚ

ا َٔ أٚضبا يٲقا١َ ٗ َٓٗا مٛ غتٌ أيؿّا َٔ ايؿطْر؛ ٭ِْٗ ناْٛا َٔ إػتٛطٌٓ ايصٜٔ دٴًبٛ
ايكسؽ؛ ٚتًو ٖٞ عاز٠ ايػعا٠ ٚاحملتًٌ ٗ نٌ عكط، ٚنإ ا٫تؿام بٌ ق٬ح ايسٜٔ ٚقاز٠ ايؿطْر 
إٔ ٜعٛز ٖ٪٤٫ إػتٛطٕٓٛ َٔ سٝح أتٛا، ٚنإ عسز ا٭غط٣ مٛ غت١ عؿط أيؿّا؛ َا بٌ ضدٌ 

ؾعٌ ايؿطْر بػهإ ؾهٝـ تعاٌَ َع ٖ٪٤٫ ْٝعّا؟ ٚقبٌ شيو تٴط٣ َاشا  .2ٚاَطأ٠ ٚقيب
ٜطٚٔ يٓا  ٕ ضْػُٝإڤغيت؟ يٓسع إ٪ضر ّ(1099ٖـ/ 492غ١ٓ )ايكسؽ، سُٝٓا استًٖٛا 

 اؿسخ، قاٍ: 
إٕ ايكًٝبٌٝ، ٚقس ظاز ٗ دِْٓٛٗ َا أسطظٚٙ َٔ ْكط نبرل بعس ؾكا٤ ٚعٓا٤ ؾسٜس، "

ٌٻ َٔ ٜكازؾِٗ َٔ ا يطداٍ ٚايٓػا٤ اْطًكٛا ٗ ؾٛاضع إس١ٜٓ، ٚإٍ ايسٚض ٚإػادس، ٜكتًٕٛ ن
ٚا٭طؿاٍ زٕٚ ُٝٝع، اغتُطت إصع١ طٛاٍ َػا٤ شيو ايّٝٛ، ٚطٛاٍ ايًٌٝ، ٚمل ٜهٔ عٳًَِ 

عاقُّا ي٬د٦ٌ إٍ إػذس ا٭قك٢ َٔ ايكتٌ، ؾؿٞ ايكباح ايبانط َٔ ايّٝٛ ايتايٞ  3تاْٵهٹطز
 5ٛدٸ٘ ضّْٛس آدٌَٝٔ ايكًٝبٌٝ، ؾأدٗعت ع٢ً ْٝع اي٬د٦ٌ، ٚسٌ ت 4اقتشِ باب إػذس ثٴ١ًْٖ

ُٸؼ ططٜك٘ بٌ اؾجح ٚايسَا٤ اييت بًػت ايطټنب   . 6"ٗ ايهش٢ يعٜاض٠ غاس١ إعبس، أخص ٜتً
 ٚاٯٕ، نٝـ نإ َٛقـ ق٬ح ايسٜٔ َٔ إػتٛطٌٓ ٚا٭غط٣ ايؿطْر؟ 

يكس أؾاز إػتؿطم ايؿطْػٞ ايبرل ؾاْسٚض بٓبٌ ق٬ح ايسٜٔ َٚط٤ٚت٘ ٗ َعا١ًَ  ايؿطْر، 
 ت عٓٛإ )َأضوٝٸ١ ق٬ح ايسٜٔ ْٚبً٘(: ؾكاٍ ؼ

                                 
 .238إطدع ايػابل، م  - 1
 .122، م 1، ايكػِ 1إكطٜعٟ: نتاب ايػًٛى ٕعطؾ١ زٍٚ إًٛى،اؾع٤  - 2
 تاْهطز: قا٥س ؾطلٞ. - 3
 ث١ًٓ: فُٛع١. - 4
 .ضّْٛس آدٌٝ: قا٥س ؾطلٞ - 5
 .1/426، ذ اؿطٚب ايكًٝب١ٜٕٝ ضْػُٝإ: تاضڤغيت - 6
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ٚأظٗط ٗ َٓاغبات عسٸ٠ َأضوٝٸت٘ مٛ أبأؽ إػٝشٌٝ، ٚقا٫ّٚ ػٓٝبِٗ قػ٠ٛ ٚنعِٗ "
ٚؽ٢ًٓ عٔ  ،1اؾسٜس؛ ؾأَط بإبكا٤ إطن٢ ٗ إػتؿؿٝات اييت نإ ٜعاؾِٗ ؾٝٗا اَ٭غٵبٹتاضٜٕٛ

ـٷ  -ع٢ً أَطٙ ٚأَط أخٝ٘ إًو ايعازٍ بٓا٤ٶ -نٓٝػ١ ايكدل إكسؽ يًطّٚ ايػطٜإ، ُٚأعؿٞٳ أي
 .2"ٚٔػ١٦ُ أغرل َٔ ايؿطل١ ايؿكطا٤ َٔ زؾع ايؿس١ٜ

 ْبٌ ق٬ح ايسٜٔ َع ْػا٤ ايؿطْر، ؾكاٍ:  ٕ ضْػُٝإڤغيتٚٚقـ 
ثِ أعًٔ ق٬ح ايسٜٔ أْ٘ غٝطًل غطاح نٌ ؾٝذ، ٚنٌ اَطأ٠ عذٛظ. ٕٚٓا أقبًت ْػا٤ "

َتٮت عْٝٛٗٔ بايسَٛع، ؾػأئ ق٬ح ايسٜٔ أٜٔ ٜهٕٛ ايؿطْر اي٥٬ٞ اؾتسٜٔ أْؿػٗٔ، ٚقس ا
َكرلٖٔ، بعس إٔ يكٞ أظٚادٴٗٔ أٚ آبا٩ٖٔ َكطعِٗ، أٚ ٚقعٛا ٗ ا٭غط؟ أداب بإٔ ٚعس 
 ٌّ بإط٬م غطاح نٌ َٳٔ ٗ ا٭غط َٔ أظٚادٗٔ، ٚبصٍ يٮضاٌَ ٚايٝتا٢َ َٔ خعاْت٘ ايعطاٜا ن

ض أؾعاٍ ايػعا٠ إػٝشٌٝ ٗ اؿ١ًُ عػب ساي٘. ٚايٛاقع إٔ ضٓت٘ ٚعطؿ٘ نإ ع٢ً ْكٝ
 .3"ايكًٝب١ٝ ا٭ٍٚ

ٚشنط ايبرل ؾاْسٚض أْ٘ ٕٓا َأخطز ق٬ح ايسٜٔ إػتٛطٌٓ ايؿطْرٳ َٔ ايكسؽ، ٚأطًل غطاح 
ًِستِٗ ٗ ططابًؼ ٚأْطانٝا، ؾاغتكبًِٗ ٖ٪٤٫ بؿتٛض،  قػِ َٔ ا٭غط٣، تٛدٸٗٛا سلا٫ّ مٛ بين دٹ

ِْٛٗ، ٚهطٸزِْٚٗ ٖا َعِٗ َٔ أَٛاٍ َٚتاع، ّٚٓعِْٛٗ َٔ بٌ ناْٛا ٗ بعض اؿا٫ت ٜكتً
ٚعاز أٚي٦و ايب٪غا٤ أزضادِٗ مٛ اؾٓٛب، بعس إٔ ُططزٚا َٔ نْٛت١ٝ ططابًؼ زخٍٛ َسِْٗ، "

ظٻع عًِٝٗ اـٝاّ، ٚإٔ ٜٴطعٳُٛا ٓفاّْا، ستٸ٢ ٜتُٓهٓٛا  ٚإَاض٠ أْطانٝا، ؾأَط ق٬ح ايسٜٔ بإٔ تٛٴ
 . 4"َط بٓكٌ عسز نبرل َِٓٗ إٍ اٱغهٓسض١ٜ، يًتعذٌٝ بذلسًَِٝٗٔ اٱعاض إٍ ايػطب، ٚأ

ٚبعس ؼطٜط ايكسؽ َٔ ايؿطْر، ثاضت ثا٥ط٠ ايبابا١ٜٚ، ٚاغتٓؿطت أٚضبا ٫غذلزاز ايكسؽ، 
ّ(؛ ا٭ٍٚ ٖٛ  1190ٚؾاضى ث٬ث١ َٔ قاز٠ ندل٣ زٍٚ أٚضبا ٗ اؿ١ًُ ايكًٝب١ٝ ايجايج١ غ١ٓ )

َإ )ا٭ٕإ(، ٚضٜتؿاضز )ضٜهاضزٚؽ( قًب ا٭غس ًَو إْهًذلا، ؾطٜسضٜو باضبٳطٚغا إَدلاطٛض اؾط
ّ(، ٚأَه٢  1191ٚؾًٝٝب ُأٚغػت ًَو ؾطْػا. ٚٚقًت اؿ١ًُ إٍ ؾطقٞ إتٛغط غ١ٓ )

ق٬ح ايسٜٔ ث٬ث١ أعٛاّ َكاضعّا ايكٛات ايؿطل١ٝ، ىطز َٔ َعطن١ يٝدٛض َعطن١ أخط٣، 
                                 

 ؾطغإ ايكسٸٜؼ ٜٛسٓٸا. - 1
 . 234ايبرل ؾاْسٚض: ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ، م  - 2
ٕ: تاض ضحيڤه - 3 ب١ٜٝضْػُٝا ، م 2/753، ذ اؿطٚب ايكًٝ ٛٞب عط ايبرل ؾاْسٚض: ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜ  .234، ْٚا
 .235م  ايبرل ؾاْسٚض: ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ، - 4
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ٓٸت اؿ١ًُ َٔ أدًٗا، ٚقشٝح أْ٘ خػط بعض إعاضى، يهٓ٘ أؿل ايؿؿٌ  باشلسف ا٭ندل ايصٟ ؾٴ
 ٖٚٛ اغذلزاز ايكسؽ. 

ٚيعٌ َٔ إؿٝس ا٭خص ٗ اؿػبإ إٔ إكاتًٌ ايؿطْر ناْٛا َعطٚؾٌ بايؿذاع١ ٚايبػاي١ 
ٚؾسٸ٠ ايبأؽ، ٫ٚ ْٓؼ إٔ اؿاؾع ايسٜين نإ َٔ ٚضا٤ اؿ١ًُ ٚا٫غتبػاٍ ٚاٱقساّ ع٢ً إٛت، 

ٟٸ ايب١ٝٓ، قعب إطاؽ، باضعّا ٗ ٚنإ إًو ضٜتؿاضز ؾاض غّا طٌٜٛ ايكا١َ، ندِ اؾج١، قٛ
 ؾٕٓٛ اؿطب، ٚقؿ٘ ابٔ ؾسٸاز قا٬ّ٥:

ٟټ ،ايؿذاع١ ععِٝٴ ،بِٝٓٗ ايبأؽ ؾسٜسٴ 1تاضهَْٵاَ٭ ًَُو ٖصا" ُٸ قٛ  ،عع١ُٝ عاتٷقَٚٳ ي٘ ،١اشل
 . 2"اؿطب ع٢ً ػاض٠ْدٳ ٚي٘

ايسٜٔ، نإ ق٬ح ايسٜٔ َعذبّا  َٚع نٌ َا أؿك٘ ضٜتؿاضز َٔ خػا٥ط ظٝـ ق٬ح
بؿطٚغ١ٝ خكُ٘، ٚنإ ٜتكطف َع٘ بٓبٌ ٚؾٗا١َ، ٖٚصا ٜ٪نس قٍٛ ايباسح ا٭ضَين أضؾاى 

. ٚتعايٛا ْطٳ 3"ٜتأثٸطٕٚ بعُل بأ١ٜ ؾذاع١ ؾطز١ٜ ٚبأ١ٜ َأثط٠ سطب١ٝ ايهٛضزؾغاؾطاغتٝإ: "
قـ ق٬ح ايسٜٔ َٔ َٛقؿّا ٜٓسض إٔ ٜٛدس َجً٘ ٗ تاضٜذ غ٬طٌ ًَٚٛى غطبٞ آغٝا؛ ٖٚٛ َٛ

 1192ٕ، ٜتشسخ عٔ َعطن١ دطت ٗ ؾًػطٌ غ١ٓ )ٕ ضْػُٝاڤغيتخكُ٘ ضٜتؿاضز، قاٍ 
 :)ّ 

ٌټ َٛد١ َٔ أيـ ؾاضؽ، غرل أِْٗ مل " ٌٚٓ ايؿطغإ إػًُٕٛ ٗ غبع َٛدات، تأٓيؿت ن
ٝٸ4ٜػتطٝعٛا إٔ ىذلقٛا ايػٛض ايؿ٫ٛشٟ ٔ ، اغتُطت ٖصٙ اشلذُات إٍ َا بعس ايعٗط، ٕٚا تب

ٌٸ ؾُٝا ٜبسٚ غٍٝٛ إػًٌُ، ْكٌ ضٴَات٘ إٍ ايكـ ا٭َاَٞ،  يطٜتؿاضز إٔ اٱضٖام ٚايتعب س
ٌٻ غٗاَ٘ ع٢ً اؾٝـ اٱغ٬َٞ ايعاسـ عًِٝٗ، ؾأٚقـ إضغاٍٴ ايػٗاّ تكسٸّٳ ايعسٚٸ، ثِ  ٚأطًل ن

َٸاس١ ايصٜٔ ًٓٛا سٳ١ًُ قازق١، ٚع٢ً ضأغِٗ ضٜتؿاضز ع٢ً  ضدع ايطَا٠ إٍ َٛاقؿِٗ ٚضا٤ ايط
ُٸا ٣ٖٛ سكإ ضٜتؿاضز َٔ ؼت٘،  ًَ دٛازٙ. ٚاؾتس إعذاب ق٬ح ايسٜٔ بٗصا إٓعط، ؾً

                                 
 ا٭ْهتاض: اٱْهًٝع. - 1
 .157ابٔ ؾسٸاز: ايٓٛازض ايػًطا١ْٝ، م  - 2
 .178أضؾاى غاؾطاغتٝإ: ايهطز ٚنطزغتإ، م  - 3
 قؿٛف دٝـ ايؿطْر. - 4
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زؾعت٘ إط٠٤ٚ إٍ إٔ ٜبعح َٔ قٹبً٘ غا٥ػّا ٜكٛز دٛازٜٔ ٗ غُاض إعطن١، ٖس١ّٜ يًًُو 
 . 1"ايباغٌ

ٚعسا ٖصا، ؾٌٗ َطٸ ٗ غٹٝٳط غ٬طٌ ًَٚٛى غطبٞ آغٝا إٔ أسسّا َِٓٗ عطف إٔ خكُ٘ 
ٜض، ؾأضغٌ ي٘ ٖس١ٜ َٔ ايؿٛان٘ ٚايجًر؟ ٖصا َا ؾعً٘ ق٬ح ايسٜٔ َع خكُ٘ اـطرل َط

 إ: ضْػُٝ ضحيڤهّ(، قاٍ  1192ضٜتؿاضز ٗ قٝـ غ١ٓ )
ُٸ٢، ... ٚأضغٌ" إٍ إًو  2يعّ ضٜتؿاضز خُٝت٘ ٚقس اؾتس ب٘ إطض، ْتٝذ١ ٱقابت٘ باؿ

 . 3"سٳطٳَٕٛ، يتدلٜس أؾطبت٘ احملُّٛ اـٛر ٚايُهُٳٸٵجط٣، ؾه٬ّ عٔ ايجًر َٔ دباٍ
ق٬حٳ ايسٜٔ بتكسٜط  -أسؿاز ايؿطْر-ٚبعسٴ، ٌٖ ٜبك٢ عذب ٗ إٔ ٜصنط َ٪ضخٛ أٚضبا

ٚاسذلاّ؟ ٌٖٚ ناْٛا ٜؿعًٕٛ شيو ي٫ٛ تأثٸطِٖ بؿدكٝت٘ ايٓب١ًٝ ٚخكاي٘ اؿُٝس٠؟ ٖٚا ٖٛ شا 
 ًٜدٸل تًو اـكاٍ بكٛي٘:  L.A. Sedillotإػتؿطم ايؿطْػٞ غٝسٜٸٛ 

ْٓاعٷ ٭ٌْ ايكؿات، ؾٗٛ ؾذاعٷ عٓس نٌ ابت٤٬، ععِٝٴ ايٓؿؼ، قازمٷ ٗ ؾك٬" ح ايسٜٔ 
 . 4"عٗٛزٙ قسقّا َٓكطع ايٓعرل، خايلٴ ايتك٣ٛ، َٴؿبٳعٷ َٔ ضٚح ايعسٍ، َعتسٍٷ ٚقتٳ ايٓكط

 

 مً العصط احلسيح:
ا٭خ٬ق١ٝ، ٚدػٸستٗا  ايهٛضزٗ ايعكط اؿسٜح ظًت خك١ً ايٓبٌ ضاغد١ ٗ َٓع١َٛ 

 ٗ َٛاقـ نجرل٠، أنتؿٞ بصنط ث٬ث١ َٓٗا:  ايهٛضز١ٜب ايٓد
ّ(،  1908أقتبػ٘ َٔ أسساخ اؿطب ٌٜ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚايطٚؽ عاّ ) إٛقـ ا٭ٍٚ

 ، ٗ ؾطق١ عػهط١ٜآَطّا يؿٛز( بسٜع ايعَإ) غٞٛضٵ٬َ غعٝس ْٴٟ ايهٛضزايعامل  ؾشٝٓصاى نإ
ضدا٫ّ  -إٓطك١تًو ٗ  ظُع ا٭ضَٔاؾٓطاٍ َط أقس ٚ ،ٛف١ٜ٫ٛ َٴبكٝاز٠ اؾٓطاٍ ْٛضٟ ٜٚػٞ ب

ٚٚنعِٗ ٗ أيؿّا ٚٔػ١٦ُ َٔ ا٭ضَٔ،  (1500)ا٬ٕ غعٝس  ذُعؾ ،ٚقتًِٗ -ْٚػا٤ ٚأطؿا٫ّ
 أضغٌ أسسِٖٚ ،قسّ شلِ ا٭نٌ ٚإا٤ ست٢ إػا٤َع ايطٚؽ، ٚ ايٛزٜإ ع٢ً خطٛط ايتُاؽٸ أسس

                                 
 .3/138، ذ اؿطٚب ايكًٝب١ٜٕٝ ضْػُٝإ: تاضڤغيت - 1
 ق٬ح ايسٜٔ. - 2
 .3/193إطدع ايػابل،  - 3
 .227ّ، م غٝسٜٸٛ: تاضٜذ ايعطب ايعا 4
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غٛف أطًل ٚقاٍ يٮضَين:  داْبِٗ،بٛض إٍ ِ بايعشليٝػُح ايطٚؽ  غطّا، إٍ اؾٝـ ايطٚغٞ
ٚٚقٌ  .أْا أضَين :قٌ شلِايطٚغٞ ٫ ٜكتًو اؿطؽ  نٞٚ ايعبٛض،ٚأغاعسنِ ع٢ً  ،غطاسهِ

تعذب ايكا٥س ايطٚغٞ، ٚغأي٘ عٔ ؾغعٝس، ا٬ٕ  بطغب١ٚأخدلٙ ايطٚغٞ، إٍ قا٥س ايًٛا٤ ا٭ضَين 
ضداٍ  ايهٛضزإٕ  :ٗع ايكا٥س ايطٚغٞ ضأغ٘ ٚقاٍؾ ،ضدٌ زٜٔ نطزٟ ١ٜٖٛ ٖصا ايطدٌ، ؾأخدلٙ بأْ٘

ع٘ ضَين، ٚاقطشب َعاز ا٭ثِ  .ٜٚعاًَِْٛٗ َعا١ًَ إْػا١ْٝ ،٫ٚ ٜكتًٕٛ ا٭غط٣ ،ؾذعإ
تًو اي١ًًٝ ست٢  غتطع ايّٓٛأ٬َ غعٝس ٗ َصنطات٘ قا٬ّ٥: مل نتب ٚا٭ضَٔ.  ْٝع ا٭غط٣

 . 1ٞ إٕ بكٛا عٓسْاعسَِٗ ا٭تطاى ٗ ايّٝٛ ايتايإٔ ٜخٛؾّا َٔ  ،ايكباح
اؾا پأقتبػ٘ َٔ غرل٠ نابط نطزٟ آخط ٗ اؾٝـ ايذلنٞ، ٖٛ قسضٟ ٌْٝ  ٚإٛقـ ايجاْٞ

ٛ ٟ(، قاٍ ٜكـ أسساخ اؿطب بٌ اؾٝـ ايذلنٞ ٚايجٛاض ايْٝٛإ ٗ َٓاطل ايبشط پ)ظْٔاض غًٴ
 ا٭غٛز، خ٬ٍ ايطبع ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ: 

ا آَطٴ ايعًُٝات اي" عا١َ ؾهطٟ بو بتُؿٝط نٌ ايكط٣ ايْٝٛا١ْٝ ايٛاقع١ ع٢ً ٚقس أدبٳطْٳ
ُٵعٔ ا٭طؿاٍ َا زٕٚ غٔ  ( 20غ١ٓ. ٚع٢ً إثط شيو دٴُع َا ٜكاضب ) 16ـ  15ططٜكٓا، ٚدٳ

، ٚاقتازِٖٚ إٍ ظضٜب١. ٚبعس شيو أَطْٞ إٔ آيتََپهعؿطٕٚ طؿ٬ّ ْٜٛاّْٝا ٗ غٌٗ قطٜب َٔ 
ٚاَط ايعػهط١ٜ ٗ اؿطب ٜٴعاَقب عًٝٗا بسٕٚ ض١ٓ. ُأطًل عًِٝٗ ايٓاض. ٚنٓت أعًِ إٔ كايؿ١ ا٭

ٟ ايصٟ ّذٸس ايؿطف اٱْػاْٞ، ٜٚهع٘ ؾٛم نٌ ا٫عتباضات، َٓعين َٔ ايهٛضزيهٔ اٱبا٤ 
ُٸ١، ٚقًت: إْين داٖع َٚػتعس  تٓؿٝص ٖصٙ اؾط١ّ ايٓهطا٤. يصيو أعًٓتٴ ضؾهٞ يًكٝاّ بٗصٙ إٗ

ا٭طؿاٍ. ٚمل ٜػتطع ؾهطٟ بو بتٗسٜسات٘ ٫ٚ  يًكتاٍ نس ايكٛات ايْٝٛا١ْٝ، يهين ئ أقتٌ
بٛعٝسٙ ٚتهطاضٙ يٮَط تػٝرل ضأٜٞ. آ٦ْصٺ نًٓـ ؾدكّا آخط بتٓؿٝص ٖصٙ اؾط١ّ ايبؿع١، ؾأخطز 

ِٗ  . 2"ا٭طؿاٍ ٚاسسّا تًٛ اٯخط َٔ ايعضٜب١، َٚقتًٳ
 1943ٚاؾٝـ إًهٞ ايعطاقٞ، ؾؿٞ غ١ٓ ) ايهٛضزأقتبػ٘ َٔ اؿطب بٌ  ٚإٛقـ ايجايح

ى ظٓٛبٞ نطزغتإ، بٌ ايجٛاض بكٝاز٠ ٬َ َكطؿ٢ باضظاْٞ ٚؾٛز َٔ  ّ( زاضت َعطن١، ٗ خٳرلٵظٚٴ
اؾٝـ ايعطاقٞ إًهٞ، تهبٸس ؾٝٗا ايؿٛز خػا٥ط دػ١ُٝ، ٚأقٝب ٬َ َكطؿ٢ ظطاح طؿٝؿ١، 
ٚٚقع ايؿططٞ ايصٟ أقاب ٬َ َكطؿ٢ ظطاح أغرلّا، ؾأ٫ٚٙ ٬َ َكطؿ٢ ضعا١ٜ خاق١، ٚمل 

                                 
 .  3سػٔ ٖؿٝاض: َصنطات َكاتٌ، سًك١  - 1
 .49ظْاض غًٛبٞ: ٗ غبٌٝ نطزغتإ، م  - 2
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ٙ غٴٛض، ٚأضغٌ گسس باٱغا٠٤ إيٝ٘، ٚٗ ايّٝٛ ايتايٞ أعازٙ َع ْٝع ا٭غط٣ إٍ َرلٜػُح ٭
 . 1َعِٗ ْيب سػٔ، ٚنإ َٛنع ثكت٘ ايتا١َ، ؿُاٜتِٗ ٚإخ٤٬ غبًِٝٗ بػ٬ّ

قاَٛا بايجٛضات طٛاٍ ايكطٕ ايعؿطٜٔ،  ايهٛضزٚعسا ٖصا ؾايكاقٞ ٚايساْٞ ٜعًِ إٔ 
ٌٝ ٚاٱبازات، ؾٌٗ ْكًٛا ايكتاٍ إٍ َسٕ اـكّٛ؟ ٌٖ ٚتعطٸنٛا ٭بؿع أْٛاع ايبطـ ٚايتٓه

أْؿػِٗ ٚغط إسٌْٝ؟ ٌٖ سعٸٚا  ايهٛضزؾذٸطٚا ا٭غٛام ٚغرلٖا َٔ إطاؾل؟ ٌٖ ؾذٸط إكاتًٕٛ 
ٖٓٔ أغهب٘ ٚإٓ٘،  ٟٸ ؾعب ٖصا ايصٟ ٜػهب ؾ٬ ٜٓتكِ  َٸطٚا َػذسّا أٚ نٓٝػ١؟ ثِ أ ضقب١؟ ٌٖ ز

يٓاض ٗ أدػازِٖ، غهبّا ٚاستذادّا؟ أَا سسخ شيو سُٝٓا ٚإِا ٜٴؿعٌ بعض أبٓا٥٘ ٚبٓات٘ ا
ّ(، ٚغًُٓت٘  1999تآَطت أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ ٚايْٝٛإ يًكبض ع٢ً عبس اهلل أٚد٬ٕ غ١ٓ )

 ٞٗ يًسٚي١ ايذلن١ٝ؟ إٕ َٔ قطض اٱقساّ ع٢ً إٛت أ٫ ٜػتطٝع ايؿتو بايعؿطات قبٌ إٔ ٜٓٴ
 سٝات٘؟

ٛب ٖٛ َكاحل ٚغٝاغات ٚسطٚب ؾكط، إٕ تاضٜذ إٕ َٔ اـطأ ا٫عتكاز بإٔ تاضٜذ ايؿع
ايؿعٛب ٖٛ ٗ دٖٛطٙ ثكاؾات ٚقِٝ ٚأخ٬قٝات، ٚإٕ َػتكبٌ ايبؿط١ٜ إؿطم َطٖٕٛ بتعُِٝ 

ِٛشز  ايهٛضزايجكاؾات ايطؾٝس٠ ٚايكِٝ ايٓب١ًٝ ٚا٭خ٬قٝات اؿُٝس٠، ٚأسػب إٔ أخ٬قٝات 
ٚخاق١ َٔ قٹبٌ إٗتٌُ بسضاغ١ طٝٸب ٗ ٖصا اجملاٍ، نُا أْٗا ظاٖط٠ دسٜط٠ بايتشًٌٝ، 

َٓص ؾذط  ايهٛضز١ٜؾدكٝات ايؿعٛب، ٚيٛ زضغٖٛا ٫تٸهح شلِ أْٗا َتأقٸ١ً ٗ ايجكاؾ١ 
 ا٭ق١ًٝ ساَٝتٗا عدل ايعكٛض.  ايهٛضز١ٜاؿهاض٠، ٚناْت ايٓدب 

ّا ٟ قس ٜهٕٛ ضاعّٝا غاشٳدّا، أٚ ؾ٬ٓسّا بػٝطّا، ٚقس ٜعٌُ عتٸا٫ّ أٚ أدرلّا أٚ نٓٸاغايهٛضزإٕ 
يًؿٛاضع، أٚ َاغح أسص١ٜ، يٝهػب قٛت عٝاي٘، ٚوكٌ ع٢ً اؿس ا٭ز٢ْ َٔ َتطًٓبات اؿٝا٠. 
يهٓ٘ َع شيو ٜبك٢ ْب٬ّٝ ٗ قطاض٠ ْؿػ٘، َػتًُّٗا شيو َٔ ايطقٝس ا٭خ٬قٞ ٗ تاضى٘، ٖٚصا 

 ّ(: 1675ٜكٍٛ غ١ٓ ) ايهٛضزايطقٝس ٖٛ ايصٟ دعٌ أسس ظعُا٤ 
إَدلاطٛض ٖصٙ ا٭ضض، إْ٘ قس ٜهٕٛ أق٣ٛ َين، ٚيهين  أْا، ٚيٝؼ ايػًطإ ايعجُاْٞ،"

 . 2أْبٌ َٓ٘"
 

                                 
 .1/88َػعٛز ايباضظاْٞ: ايباضظاْٞ ٚاؿطن١ ايتشطض١ٜ ايهطز١ٜ،  - 1
 
 .88أضؾاى غاؾطاغتٝإ: ايهطز ٚنطزغتإ، م  - 2
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11 

 قيم البطولة والفداء
 

 أيسيولوديا التوّسش:
ٗ تاضٜذ ايبؿط١ٜ سكا٥ل نجرل٠ غرل َطو١، َٔ أبطظٖا إٔ ضس١ً اٱْػإ ٗ اؿٝا٠ ٖٞ إْا٫ّ 

ٌٸ نٝؿّا ع٢ً ايعامل، ست٢ ٜكبح ايكطاع اي ٛدٛزٟ ايؿاٌَ ٚإػتُط قسضٙ ضس١ً قطاع؛ ؾُا إٕ و
ا٭بسٟ، إْ٘ َطغِ ع٢ً إٔ ٜكاضع يرلؾس َعست٘ عادتٗا َٔ ايطعاّ ٚايؿطاب، ٜٚكاضع يًٝبٸٞ 
سادات٘ اؾٓػ١ٝ، ٜٚكاضع يٝشُٞ ْؿػ٘ َٔ اؿؿطات ٚايٛسٛف، ٜٚكاضع يٝتؿاِٖ َع ايب١٦ٝ، 

 َكشٛب١ ٜٚت٤٬ّ َع َعادٗا إتكًٓب، َٚت٢ ناْت قطاعات ؾا١ًَ َٚػتُط٠ نٗصٙ غرل
 بايهؿاح ٚايهسح ٚاٯ٫ّ؟

ٚيٝت إؿه١ً امكطت ٗ ايكطاع ايٛدٛزٟ ٚسسٙ! ؾكس دطٸت ساي١ )ا٫دتُاع( ع٢ً اٱْػإ 
ْٛعّا آخط َٔ ايكطاع، ٖٛ ايكطاع ع٢ً )اؾػطاؾٝا(، ٖٚٛ ٗ دٖٛطٙ قطاع يًػٝطط٠ ع٢ً إهإ 

ٛسٛف، ٚا٭ٖسأ َعادّا ٚا٭قٌ ا٭نجط ٚؾط٠ بايطعاّ ٚايؿطاب، ٚا٭ْػب ٓا١ٜ َٔ اؿؿطات ٚاي
عسٚا١ْٝ. ٚٗ ؾذط ايتاضٜذ ايبؿطٟ نإ ايكطاع ع٢ً اؾػطاؾٝا قسٚزّا؛ إش نإ ايبؿط أقٌ عسزّا، 
ٚناْت اؾػطاؾٝا أنجط قسض٠ ع٢ً تًب١ٝ ساداتِٗ، إناؾ١ إٍ إٔ طٛض إؿاع١ٝ نإ قس أْتر 

 ت سسٸتٗا.ثكاؾ١ )ايٛاسس يًهٌ ٚايهٌ يًٛاسس(، ؾتكًٓكت ايكطاعات، ٚقًٓ
ٛٸٍ اؾُاعات إٍ قبا٥ٌ، ٚابتهاض ايعضاع١، َٚا تطًٓب٘ ا٫قتكاز  يهٔ َع تهاثط ايبؿط، ٚؼ
ايعضاعٞ َٔ قٓاعات ضزٜؿ١، ٚظٗٛض )ؾا٥ض اٱْتاز( ٚا٫قتكاز ايتذاضٟ، ْٚؿ٤ٛ )ش١ٖٝٓ 
 ا٫ستهاض(، اختًٓت َعازي١ )ايٛاسس يًهٌ ٚايهٌ يًٛاسس(، ْٚاؾػتٗا َعازي١ )ايهٌ يًٛاسس(،
ؾعسعستٗا َٔ َٛقعٗا ايػٝازٟ ٗ ايهُرل اؾُعٞ، ٚأقبح ايكطاع زاخٌ نٌ فتُع أنجط سسٸ٠ 
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ٚعٓؿّا، ٚقاضت نٌ قب١ًٝ تعٌُ ٱظاس١ ايكب١ًٝ ا٭خط٣ َٔ ططٜكٗا، إَا بإبازتٗا، أٚ بططزٖا، 
 أٚ بتشًٜٛٗا إٍ عبٝس. 

ٚايؿطات، ايٌٓٝ(،  َٚع ظٗٛض اؿهاض٠ ٗ أسٛاض ا٭ْٗاض ايهدل٣ )ٜاْؼ تػٞ، ايػاْر، زد١ً
ٛٸيت إٍ عٓـ  ٚتؿٓهٌ ايؿعٛب، ْٚؿأ٠ إسٕ ايهدل٣، تؿاقُت ايكطاعات نُٔ نٌ فتُع، ٚؼ
َٖٓعِ َٚؿطٻع، ثِ ؾانت ع٢ً اجملتُعات اجملاٚض٠، ْٚؿأت ايصٖٓٝات اٱَدلاطٛض١ٜ، ٚاْبجكت 

ٖهٔ َٔ َٓٗا ثكاؾات ٚغٝاغات است٬ي١ٝ ايطابع، ٚظٗطت زٍٚ ٖٚايو َتػًٓش١ بأندل قسض 
 ايؿطاغ١ ٚايبطـ، َٚكطٸ٠ ع٢ً انتػاح دػطاؾٝا ايؿعٛب ا٭خط٣، ٚٚنع أٜسٜٗا ع٢ً ثطٚاتٗا. 
٫ٚ ىؿ٢ إٔ ايص١ٖٝٓ اٱَدلاطٛض١ٜ ٖٞ ٗ دٖٛطٖا ش١ٖٝٓ إيػا١ٝ٥، تكٓٸـ )اٯخط( ٗ خا١ْ 

ٗا )ايعسٚ(، ٚيٝؼ ٗ خا١ْ )ايؿطٜو(، نُا أْٗا ؽذلع إع١ً ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ إٓاغب١ ٕؿطٚع
ٛٵعّا أٚ  ا٫ست٬يٞ، ٚقس تهٕٛ َع١ً ز١ٜٝٓ أٚ ٚنع١ٝ، ٚؼؿس ْاٖرلٖا ؼت تًو إع١ً َط
باٱنطاٙ، ٚتٴدهعِٗ يع١ًُٝ غػٌ زَاؽ ؾاٌَ، ٚتؿشِٓٗ بطٚح ايعسٚا١ْٝ، ٚتٗٝٸ٦ِٗ ي٬ْكهاض 
ع٢ً ايؿعٛب ا٭خط٣، نٞ تػًبٗا اؾػطاؾٝا َا ؾٝٗا َٔ ثطٚات َٚٝعات دٝٛغٝاغ١ٝ، ٚنٞ 

عٛب َٔ َطدعٝاتٗا ايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ؛ باعتباض إٔ َطدعٝات ايؿعٛب ٖٞ ضأغٗا ػطٸز ايؿ
ٛٸشلا  ٌٸ إضازاتٗا، ٚؼ ٞٸ، ٚتتٛٓغٌ أنجط ٗ قٗط ايؿعٛب، ؾتُػذ ٖٜٛاتٗا، ٚتؿ إؿهط ٚنُرلٖا اؿ

 إٍ ؾطاشّ َٔ إطتعق١ ٚا٭تباع ٚاـسّ ٚايعبٝس.
ايكطاع اخت٬ؾّا بّٜٓٝٛا؛ إش مل ٜعس أدٌ، ٗ عكط ايصٖٓٝات اٱَدلاطٛض١ٜ اختًؿت طبٝع١ 

ايبؿط ٜٛادٕٗٛ ٚسٛؾّا تهتؿٞ باقتٓام ؾطا٥ػٗا، ٫ٚ تعاٚز اشلذّٛ إ٫ بعس إٔ ٜػتبسٸ بٗا 
اؾٛع ثا١ْٝ، ٚمل تعس  اجملتُعات عطن١ يًعسٚإ بككس ػطٜسٖا َٔ اؾػطاؾٝا ؾكط، ٚإِا قاضت 

ذ١ َٓعَٛات َعٖكس٠ َٔ إُجٌ ٚإباز٨ ايبؿط١ٜ تٛاد٘ ٚسٛؾّا َٴ٪ٳزٵَيذٳ١ عٓٝس٠، ٚسٛؾّا َسدٻ
اييت تؿطٸع ايعسٚإ، ٚتبذٸٌ ايعٓـ، ٚتباضى غؿو ايسَا٤، ٜٚطعاٖا ن١ٓٗ باضعٕٛ ٗ ايتٓعرل، 
ٜٚسٜطٖا غس١ْ خدلا٤ ٗ ايتدلٜط، ٜٚعٜس َٔ قًؿٗا أْٗا تػتشسخ ق٠ٛ قتاي١ٝ عات١ٝ، ٚت٪غؼ آي١ 

 سطب١ٝ ٫ تطسِ.
ٛٸ٫ّ زضاَّٝا ٖ ا٬٥ ٶٗ َػرل٠ ايكطاعات، ٚنإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ تٴشسخ سكّا نإ شيو ؼ

ٛٸ٫ت دٖٛط١ٜ ٗ َٓعَٛات قِٝ ايؿعٛب إػتهعٳؿ١ إكٗٛض٠، ٚناْت ايبطٛي١  بإكابٌ ؼ
ٚايؿسا٤ َٔ أععِ ايكِٝ اييت ؾطنتٗا ايهطٚض٠ ايتاضى١ٝ، إْٗا آيٝات ضٚس١ٝ ابتهطتٗا ايؿعٛب 

يٛدٝات ايتٛسٸـ، ٚيتكٕٛ بٗا شاتٗا َٔ ا٫غت٬ب إػتهعٳؿ١؛ يتػتعٌ بٗا ٗ َٛاد١ٗ أٜسٜٛ
 ٚا٫غتعباز ٚا٫ِػار ٚا٫ْسثاض. 
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َٚٔ ِٖ ايػبٸاقٕٛ إٍ ػػٝس قِٝ ايبطٛي١ ٚايؿسا٤ ٗ اجملتُعات؟ إِْٗ ايٓدب ا٭ق١ًٝ، 
أدٌ، إٕ نب ايؿعٛب ِٖ ايصٜٔ ٜٓسؾعٕٛ بؿذاع١؛ ٕباضظ٠ ايك٣ٛ ا٫ست٬ي١ٝ ٗ غاس١ ايتاضٜذ، 

 Rom di Çiwala hilِ أّ عًِٝٗ، ٫ ؾطم، ؾايطَاح ٫ تػعٗا أنٝاؽ اـٝـغٛا٤ أنإ شل
nên   ُِنُا ٜكٍٛ َجٌ نطزٟ، ٚايجًٛز َهاْٗا ايكBerf li serî çiya dibare  ٍٛنُا ٜك

َجٌ نطزٟ آخط، ٚإِٗ إٔ ا٭ق٤٬ َٔ نب ايؿعٛب ٫ ٜػتطٝعٕٛ إ٫ إٔ ٜهْٛٛا نُا ِٖ، 
ٛٸيٕٛ إٍ َٴجٌٴ عًٝا ٗ ؾها٤ات ايٛعٞ شيو ٖٛ َقسٳضِٖ ايتاضىٞ، ٚ٭ْٗ ِ نصيو ؾإِْٗ ٜتش

 اؾُعٞ، ٚتػتًِٗ َِٓٗ ا٭دٝاٍ ايعع١ّ ٕٛاق١ً َػرل٠ ايهؿاح.
 

 جتّليات اجلبل: 
ٟ َٓص ٔػ١ آ٫ف عاّ، تهعٓا أَاّ سكٝك١ ايهٛضزإٕ َطادع١ غطٜع١ ٕػرل٠ ايتاضٜذ 

١ إَدلاطٛض١ٜ است٬ي١ٝ، ٖٚٞ يٝػت شٖٓٝ -بكٛض٠ عا١َ -ايهٛضز١ْٜاقع١؛ ٖٞ إٔ ايص١ٖٝٓ 
ِٸ ش١ٖٝٓ غرل إيػا١ٝ٥ يٰخط، ٫ٚ ُتًو َٖٛب١ ابتهاض أٜسٜٛيٛدٝات ايتٛسٸـ، ٚيٝؼ ٖصا  َٔ ثٳ
ؾشػب، ٚإِا ٖٞ ش١ٖٝٓ تسؾع أقشابٗا أسٝاّْا إٍ إيػا٤ أْؿػِٗ ٗ غبٌٝ اٯخط، أنـ إٍ 

١ٝ ايصٖٓٝات ٗ ايػايب نش -ناْٛا -َجٌ نجرل َٔ ايؿعٛب ا٭خط٣ -ايهٛضزٖصا إٔ 
اٱَدلاطٛض١ٜ ا٫ست٬ي١ٝ، ٚؾطٜػ١ بٌ أْٝاب أٜسٜٛيٛدٝات ايتٛسٸـ، ٚقس اغتعطنٓا بعض 

 ا٭زي١ ع٢ً شيو ٗ قؿشات غابك١ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١. 
إٔ ىٛنٛا قطاعّا َطٜطّا نس َؿاضٜع است٬ي١ٝ  ايهٛضزٚبعباض٠ أخط٣: يكس ُؾطض ع٢ً 

ٛيٛد١ٝ ٚاؿطب١ٝ تٛسؿّا، َٚا نإ قاز٠ تًو ؾطغ١، َؿاضٜع َسدٸذ١ بأنجط ا٭غًش١ ا٭ٜسٜ
، ٚباغتػ٬ٍ ايهٛضز١ٜ، ٚباغتٓعاف ايجطٚات ايهٛضز١ٜإؿاضٜع ٜكتٓعٕٛ بايػٝطط٠ ع٢ً اؾػطاؾٝا 

ٟ، ٚؼًٜٛ٘ إٍ تابع ٫ سٍٛ ي٘ ٫ٚ ق٠ٛ، ٚإِا ناْٛا ٜكطٸٕٚ ع٢ً ػطٜس ايهٛضزقسضات اٱْػإ 
ايؿدار، ٫قت٬ع٘ َٔ دصٚضٙ، ٚتؿطٜػ٘ َٔ ٖٜٛت٘، ٟ َٔ شانطت٘ اؾُع١ٝ، ٜٚٓكٸبٕٛ ي٘ ايهٛضز

 ٟ إٹػذ(.ايهٛضزٚتعب٦ت٘ بٜٗٛات غطٜب١، ٚإْتاز )
 -ٚٗ خهِٸ شيو ايكطاع إطِّع نإ ايعاقِ ا٭ندل يًهطز ٖٛ )غٝهٛيٛدٝا اؾباٍ(، ؾإْٗا

ٚقؿت بإطقاز ٗ ٚد٘ أٜسٜٛيٛدٝات ايتٛسٸـ، ب٢ً، ْٗض )اؾبٌ( ٗ  -ضغِ بعض غًبٝاتٗا
ٟ، ٚسلذ ٗ ايهُا٥ط إػتػ١ً بأؾع١ سلؼ آٖٴٛضاَٳعٵزا، ٚتعًُل ٗ ايهٛضزيٛعٞ اؾُعٞ ا

اٱضازات اجملبٛي١ بك٬ب١ قدٛض ظاغطٚؽ ٚأضاضات ٚطٛضٚؽ، ٚػ٢ًٓ ببٗا٤ ٗ ؾدكٝات ايٓدب 
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ايٓك١ٝ، أٚي٦و ايصٜٔ أبٛا إٔ ٜطؾعٛا ايطا١ٜ ايبٝها٤ أَاّ َؿاضٜع ايتسدٌ ٚايتُػٝذ،  ايهٛضز١ٜ
ٌٸ ْعرلٖا، ٚخًٓسٚا ٗ تاضٜذ  ٚإِا ع٢ً  -َٛاقـ د١ًًٝ، ٚتطنٛا يٮدٝاٍ ايهٛضزْاظيٖٛا بك٬ب١ ق

 إضثّا بطٛيّٝا عاَطّا َعاْٞ ايتشسٟ ٚايؿسا٤.  -َط ايكطٕٚ
قبٌ اٱغ٬ّ، ؾإعطٚف  ايهٛضزٚيٝؼ بٌ أٜسٜٓا َعًَٛات تؿك١ًٝٝ عٔ بط٫ٛت أغ٬ف 

يتسَرل ٚايتػٝٝب، ٚمل ٜكًٓا َٓ٘ إ٫ اؾع٤ ايٝػرل، يًتعٜٚط ٚا -ٗ َععُ٘ -إٔ تاضىِٗ تعطٸض
ٚنإ شيو ايٝػرل َٓجٛضّا ٗ َسٚٸْات اـكّٛ اٱَدلاطٛضٌٜ، َٚهتٛبّا بايهٝؿ١ٝ اييت ؾا٩ٚا ِٖ 
إٔ ٜٴهتٳب بٗا، ٚبطبٝع١ اؿاٍ نإ ٖ٪٤٫ سطٜكٌ ع٢ً ايتباٖٞ باْتكاضاتِٗ، ٚتٓػٝب 

ٛٸضِٖٚ ايهٛضزؿات ايكبٝش١ ٚايؿطٜط٠ بأغ٬ف ايبط٫ٛت ٚا٭فاز إٍ أْؿػِٗ، ٚإيكام ايك ، ؾك
ناـؿاؾٝـ اييت تعٝـ ٗ تاض٠ ع٢ً أِْٗ ثعابٌ اؾباٍ، ٚأخط٣ نايػطبإ، ٚثايج١ ٖاضبٌ "

 . 1"، ٚضابع١ ضانعٌ أَاّ إًٛى، ٜكبٸًٕٛ أقساَِٗ، ٜٚكسٸَٕٛ شلِ اؾع١ٜ ٚاشلساٜاايهٗٛف
يًػعٚات اٱَدلاطٛض١ٜ؟ َٚاشا عٔ ٗ ايتكسٸٟ  ايهٛضزٚيهٔ َاشا عٔ ق٬ب١ أغ٬ف 

إقطاضِٖ ع٢ً ايسؾاع عٔ ب٬زِٖ؟ َٚاشا عٔ تؿاقٌٝ اغتبػاشلِ ٗ َكا١َٚ ايػعا٠ ايؿطغٌ؟ ٫ 
يًذٝٛف ا٭ٓناز١ٜ ٚايباب١ًٝ  ايهٛضزؾ٤ٞ عٔ شيو، ٌٖٚ نإ َٔ إُهٔ إٔ ٜتكسٸ٣ أغ٬ف 

ٌٖٚ نإ َٔ إُهٔ إٔ ٜتدصٚا ٚاٯؾٛض١ٜ ٚاؿجٸ١ٝ اؾطٸاض٠، َٔ غرل تٛاؾط إضاز٠ ٚط١ٝٓ قًب١؟ 
قطاض ايتكسٟ ي٫ٛ اَت٬نِٗ اؾػاض٠ ٚإضاز٠ ايتشسٸٟ ٚايؿسا٤؟ ثِ َاشا ٜعين سسٜح ًَٛى أٓناز 

؟ أ٫ ٜعين شيو إٔ اْتكاضاتِٗ مل تهٔ ايهٛضزٚبابٌ ٚآؾٛض عٔ غعٚاتِٗ إتهطض٠ ٕٛاطٔ أغ٬ف 
، ٚىٛنٕٛ نسِٖ سطٚب ايهط ناْٛا ٜطؾهٕٛ اـٓٛع ٚا٫غتػ٬ّ ايهٛضزسازل١، ٚإٔ أغ٬ف 

 ٚايؿط ٗ َعاقًِٗ اؾب١ًٝ؟ 
م.ّ(، ظًٓت قِٝ ايبطٛي١ ٚايؿسا٤ ضاغد١ ٗ ايؿدك١ٝ  550ٚضغِ غكٛط زٚي١ َٝسٜا عاّ )

ُٵبٳٝع غ١ٓ  ٴَٚاتاگ، ٚإ٫ ؾهٝـ ْؿػٸط تكسٸٟ ايهٛضز١ٜ إٝسٟ يًػٝطط٠ ايؿاضغ١ٝ ٗ عٗس َق
٘ٵٚ ؾطاٚٴضٵت ؟ ٚنٝـ ْؿػٸط تكسٸٟ ايععُا٤ إٝس2م.ّ( 522) ، يػًط١ إًو ٳٜتٵطإ ؽُ٘چٚ ٖٚٳٝعٵزاْٳ

ايهجرل٠ خ٬ٍ ايعٗٛز  ايهٛضز١ٜ؟ ٚنٝـ ْؿػٸط ايجٛضات 3م.ّ( 521ايؿاضغٞ زاض ا٭ٍٚ غ١ٓ )
                                 

ٝټَٛٞ َٗـطإ: تـاضٜذ ايعـطام    . ق103 – 101ؾانٌ عبس ايٛاسس عًٞ: َٔ غَٛط إٍ ايتٛضا٠، م  - 1 ُس بٳ
 .176. ٖاضٟ غاغع: عع١ُ آؾٛض، م 348ايكسِٜ، م 

 .254، 253، 249ٖرلٚزٚت: تاضٜذ ٖرلٚزٚت، م  - 2
 .410 – 407، 440زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م  - 3
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اٱغ١َٝ٬؟ إٕ تًو ايجٛضات بسأت َٓص عٗس اـًٝؿ١ عُط بٔ اـٓطاب، ٚاغتُطت خ٬ٍ ايعٗس 
ٗٝٸٕٛ ايسٻٜٵًَِ ٫ٚ ايػ٬دك١ ا٭تطاى، ٫ٚ ايؿاٖات ا٭َٟٛ ٚايعٗس ايعباغٞ، ٚمل ٜػتطع ايبٴٛٳٜ

ايكؿٜٕٛٛ، ٫ٚ ايػ٬طٌ ايعجُإْٝٛ، قتٌ ضٚح ايهؿاح ٚإضاز٠ ايتشسٟ ٗ ايٛعٞ اؾُعٞ 
 . 1ٟايهٛضز

 ْٚػتعطض ؾُٝا ًٜٞ بعض إٛاقـ ايبطٛي١ٝ قسّّا ٚسسٜجّا. 
 َٛاقـ ايك٬ب١ ٚايتشسٸٟ:

 ( 1259ٖـ/ 657ٗ غ١ٓ )ّٚغعا شضبٝذإأَٔ  ٚگ٫ٖٛإػٛيٞ ايكا٥س  اْطًل ،
بهط(،  اض، ٚٚقٌ إٍ آَس )زٜاض٬ط ٚدباٍ ٖٓهخٳٗ  ايهٛضز، ؾكتٌ نٌ َٔ يكٝ٘ َٔ نطزغتإ

ناْت )ؾاضٵقٹٌ(، ٚ ٌقٹاؾاضٔٝٸكاض َٳؿٛت ُٴؿٵٜٳ٘ ابٓ٘ ، ٚٚدٸبٴٛتإ )دعٜط٠ ابٔ عٴُط( ٚؾتح دعٜط٠
ٛٸ -دٝٛغٝاغّٝا -نطزغتإَٓاطل سلايٞ   َٔ ٕا اقذلبٛاٚ ذ١ٝ ٫ست٬ٍ ب٬ز ايؿاّ،غذلاتٝااب١ ب

ؾطؾض ّٚٓٸْٛ٘ ا٭َاْٞ،  ٜسعْٛ٘ إٍ ا٫غتػ٬ّ، ايهاٌَ ا٭ٜٛبٞأضغًٛا إٍ إًو  ٌقٹاؾاضٔٝٸَٳ
 : قا٬ّ٥
ئ أخؿ٢ دٝـ إػٍٛ، ٚغأنطب بايػٝـ َا زَت ٚ ،إعػٍٛه٬َهِ نسع بإْين ئ أ"

 . 2"سٝٸّا
ٛٸٟ ععا٥ِ ؾعإًو ايهاٌَ ٚؾطع   ٚايؿهٸ١ ايصٖبب غٛف ٫ أغٌ عًٝهِ"ب٘، ٚقاٍ: ٜك

 3ِكٹػتعيػت نإُ -عُس اهلل -احملتادٌ، ؾإْٞنًٖٗا ٚثط بٗا غُأٚ ٗ إداظٕ،إٛدٛز٠ ت ٬ٓٚايػٳ
غهإ إس١ٜٓ . ٚٚقـ 4"٘شٸيًسٜٓاض ٚايسضِٖ، ايصٟ ططح بطأغ٘ َٚٴًو بػساز بػبب غً٘ ٚؾٴ عبسّا

َٔ ايؿذاع١، ؾا٥ك١  نطٚبّا ٚتكسٸٚا يًٗذّٛ إػٛيٞ، َعٗطٜٔ ،إًو ايهاٌَقؿّا ٚاسسّا َع 
، ست٢ إِْٗ ت إ٪ٕ، ٚداع ايٓاؽسٚاغتُطٸ اؿكاض َس٠ ط١ًٜٛ، ؾٓؿ، ًِٗهَٗ شيو َكتسٜٔ 

                                 
ايهاَــٌ ٗ . ابــٔ ا٭ثــرل: 729، 6/418، 5/430، 5/67، 4/982ابــٔ خًــسٕٚ: تــاضٜذ ابــٔ خًــسٕٚ،   - 1

سػٌ قاغِ ايععٜع: ايبابهٝـ١،   .76. سػٔ سلٝػاْٞ: َس١ٜٓ َاضزٜٔ، م 7/174، 333 – 5/331، ايتاضٜذ
 .308، 146م 

 .320 – 1/319اشلُصاْٞ: داَع ايتٛاضٜذ،  - 2
 خًٝؿ١ بػساز ايعباغٞ ا٭خرل.  - 3
 .1/320إطدع ايػابل،  - 4
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ٝٸاؾاضقٌسـاضات ا٭خط٣ يٓذـٚمل تٓٗض اٱَأنًٛا إٹٝتٳ١ ٚايه٬ب ٚايكطط ٚايؿ٦طإ،  ، ٠ َٳ
 . ٗ أٜسٟ إػٍٛؾػكطت 

بض عًٝ٘ إػٍٛ، ٚاقتٝس إٍ ٫ٖٛنٛ، ٚنإ ٖصا ساْكّا عًٝ٘ أؾسٸ ًو ايهاٌَ ؾكٚأَا إ
ٗ ؾُ٘، أعها٤ دػسٙ إكطٛع١  ٜهعٕٛ إػٍٛ ، ٚنإبّاإضٵ بّاأَط بتكطٝع٘ إضٵاؿٓل، ؾعٓٸؿ٘ ٚ

 . 1ست٢ ًٖو
  " :ٌاٚظػ ٜهٔ قس ٚمل ،ايهٛضزٚات گغط أسس ايبسسخ إٔ ُأقاٍ باغٌٝ ْٝهٝت 

ؾُا نإ  ،باز١ٜ ع بٛغا١َ، ٚنإ ٜتُٝٸّ(1837)ا٤ ١ًٓ ساؾغ باؾا عاّ ثٓطٙ، أايج٬ثٌ َٔ عُ
عٔ عسز ايجٛاض َٚٛاقعِٗ.  يٝهؿـ شلِ ،َت ي٘سٸضؾض ْٝع ايعطٚض إػط١ٜ اييت ُق َٕٓ٘ إ٫ أ
٫ٚ أطُح ٗ إٔ أنٕٛ ض٥ٝػّا يكّٛ  ،نطزٟ گع٢ً َػطٜات ا٭عسا٤ بكٛي٘: إْين ب ٚنإ ٜطزٸ

دسَت َع٘ طٛاٍ ٌَٜٛ، ٚست٢ ايتٓهٌٝ ٚايتعصٜب اييت اغتٴ ع٘ نٌ أغايٝبٚمل تٓؿع َ .آخطٜٔ
ٚٗ ايّٝٛ ايجايح ضَاٙ ايباؾا ٗ  بٗس٤ٚ،ٔ غًْٝٛ٘ ٜسخٸ ٕح، نايًهطب إدلِّ ضعٓسَا نإ ٜتعطٸ

 .2"ػًٞ، ؾًبح قاؾعّا ع٢ً ضباط١ دأؾ٘ ست٢ ؾاضم اؿٝا٠َٔ ايعٜت إَ قسض
   ايٛپقاز ايؿٝذ غعٝس Palo3   ( ٗ سلايٞ نطزغتإ )ؾطقٞ تطنٝا  1925)ثٛض٠ّ

، بٌ ا٭سطافنتٝب١ تطن١ٝ اختبأت سايّٝا(، ٖٚٛ ٗ اـاَػ١ ٚايػبعٌ َٔ ايعُط، ٚشات َط٠ 

                                 
 .324 – 321/ 1إطدع ايػابل،  - 1
 .65ْعط َٝٓٛضغهٞ: ا٭نطاز، م . ٚا140ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 2
ٛ پؾٝذ غعٝس بٔ ايؿٝذ قُٛز بٔ ايؿٝذ عًٞ ٖٛ  - 3 ؾدـص دٓـسنإ   ، Elikanعؿـرل٠ أيٝهـإ   ، ّ Paloايـ

cindikanضدـع  ، يؿـٝذ خايـس  ، ٚبعـس ٚؾـا٠ ا  ضؼٌ َع٘ إٍ ايؿاّاٚ ،يؿٝذ خايس ايٓكؿبٓسٟ، نإ دسٙ خًٝؿ١ ا
َٚٔ ٖٓاى شٖـب  ، Qirdîlekٓس أقاضب٘ ٗ قط١ٜ قطزًٜو ٚغهٔ ٗ غٌٗ زٜاض بهط ع ،ايؿٝذ عًٞ إٍ نطزغتإ

ٗ  xinûsêٚبعس ٚؾات٘ ضسٌ لً٘ ايؿٝذ قُٛز إٍ قًع١ خٓٛغـٞ   ،ايٛپب بايؿٝذ عًٞ ًٓك، ؾPaloايٛ پإٍ 
ٚنـٝا٤   ،ٖـِ ايؿـٝذ غـعٝس   ، ألبـت غـت١ أ٫ٚز  ، ؾtekmanêٖٚٓاى تعٚز َٔ نط١ّ آغا قط١ٜ تهُا١ْ  ،أضظضّٚ
 َٚٗسٟ .  ،ٚعبس ايطسِٝ ،طاٖطٚ ،ٚبٗا٤ ايسٜٔ ،ايسٜٔ

ٕ ، ٚٚؾـٝدّا يًططٜكـ١ ايٓكؿـبٓس١ٜ    ،ؾكّٝٗا ٚعإّا باضظّا ٗ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬غعٝس نإ ايؿٝذ ٚ ٚطٓٝـّا نطزٜـّا    نـا
بهـٌ  ٛٙ، ٚنإ ٜؿذٸع ايهطز ع٢ً ا٫ٖتُـاّ بـايعًِ   ب، ؾأسايٓاؽب ىتًط، ٚنإ ٜهٔ ٜ٪َٔ باـطاؾاتكًكّا، ٚمل 

، يهـٔ  عًـ٢ غـطاض داَعـ١ ا٭ظٖـط باختكاقـات َتعـسز٠       ١wan ٗ َس١ٜٓ ٚإ داَعتأغٝؼ ساٍٚ ، ٚقٓٛؾ٘
ًـ ايػًط١ٓ ايعجُا١ْٝ أؾؿًت َؿـطٚع٘.   عًـ٢ اتكـاٍ باؾُعٝـات    غـعٝس  ٢ إػـت٣ٛ ايػٝاغـٞ نـإ ايؿـٝذ     ٚع
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ا ٕٚ )زٜاضبهط(، دب١ٗ آَس، ٗ Pîreşînٌ ٙ ؾٹٜطٳپَهٝل دبٌ ْٚكبت نُّٝٓا يًجٛاض عٓس 
ٚتطادعت ٚدٴطح آخطٕٚ،  ِٗ،اغتؿٗس عسز َٓ، ؾؾذأ٠ ِٗايٓاض عًٝايجٛاض ؾتشت  اقذلب
 ٗ قؿٛؾِٗ، قاٍ سػٔ ٖٹؿٵٝاض: ؿٛن٢ٚاي ضتباى٫اتِٗ، ٚسكٌ بعض ََكسٸ

أ٫ ؽذًٕٛ َٔ  ؟!َاشا سكٌ يهِ :ٚقاٍ ،ٚضأ٣ َا سكٌ يٓا ،ٚسٝٓٗا ٚقٌ ايؿٝذ غعٝس"
ٚأخص  ،َٔ ع٢ً ظٗط اؾٛاز تطدٸٌٚ ؟!1Mehmedçîkٜو ٹچسٵُٳٗٵأْؿػهِ بإٔ تذلادعٛا أَاّ َٳ

ـٸ ،ا٭قٌايؿطنػٞ نتـ غا٥ػ٘ ايبٓسق١ٝ َٔ  ـٸ ٚ ،دػسٙ ايٓشٝـ بايصخرل٠ ٚي ت٘ سٍٛ دبٸي
إٛقـ ظاز ٖصا ٚعٓسَا ضأ٣ ايجٛاض . ٓٛز ا٭تطاىاؾٔ ؾٝٗا ٚاػ٘ قٛب إٛاقع اييت ؼكٸ ،خكطٙ

ٌٸ ،ٖٚذُٛا نا٭غٛز ،َؿٗس ايؿٝذ َٔ ضؾع َعٜٓٛاتِٗ ٚٓاغِٗ مٛ  ،ْعرلٖا ٚبطدٛي١ ق
 . 2" ٚأغطٚا ايباقٌ ،قتًٛا ٔٚقتًٛا َ ،ا٭َاّ
  ( 1925ٗ ثٛض٠)أغط  -ٖٚٛ َجدٳٔ باؾطاح -ّ( ٚقع قاغِ آغا )َٔ نطز ايعاظا ٗ

ًع أغٓاْ٘ ىٚ ،ع٢ً ضأغ٘ إػًٞإا٤  اؾٓٛز ايذلى بكٝاز٠ عًٞ سٝسض، ؾهإ عًٞ سٝسض ٜػهب
ُٸٝ٘ ٚضدًٜٚأظاؾط ٜس ، ٜٚهٟٛ ، ٜٚهع سًك١ سسٜس١ٜ غاخ١ٓ يسضد١ ا٫ٓطاض ع٢ً قسضٙاؾ١٘ بايه

 قا٬ّ٥: ٜطز عًٝ٘"؟ ؾهإ قاغِ آغا " َاشا دط٣ يو ٜا قاغٴٛبٗا دػسٙ، ٜٚػتٗع٨ ب٘ قا٬ّ٥: 
بٌ ٖٛ َٔ أعُاٍ أبٓا٤  ،َا تكّٛ ب٘ يٝؼ َٔ أعُاٍ بين ايبؿط ٚأ٫ٚز ايطٝبٌ ،ٚسٴٝٵٜا سٳ"

 ثِ". ، ٖٚصا َا ّهٔ إٔ وسخ يهٌ ضدٌ سكٝكٞ، دطٸب َا تؿا٤ َٔ ٚغا٥ٌايعْا ٚايعاٖطات
 ،ايبػٌ أْعيٛٙ َٔ ع٢ً ع٢ً إٛت،ٚؾو أٚعٓسَا  ،ب٘ ٗ ايكط٣ ٚأزاضٚا ،ٙ ع٢ً بػٌٛأضنب

ٛٸ ،دٓٛزٙ بطْ٘ باؿذاض٠ ضسٝسعًٞ ٚأَط  َٚع شيو نإ  ،ع٢ً دػسٙ ن١َٛ نبرل٠ تَإٍ إٔ ته
 . 3أتاتٛضى نُاٍ َكطؿ٢ ض٥ٝػ٘ ٜؿتِٜؿتُ٘ ٚ
  ( ٛٸاض 1925بعس ؾؿٌ ثٛض٠ إٍ قه١ُ ا٫غتك٬ٍ  هٛضزايّ(، ُقسٸّ عسز نبرل َٔ ايج

، ٚقس ضؾض تكسِٜ زؾاع٘ ٗ Bavê Tûjoٚ( ژٟ تٴٛڤٗ آَس، َِٚٓٗ احملاَٞ قُس أؾٓسٟ )با
، ٚأبس٣ ؾذاع١ ْازض٠ ٚضباط١ دأف ايهٛضز١ٜاحمله١ُ بايًػ١ ايذلن١ٝ، ٚأقطٸ ع٢ً ايتشسخ ب

                                                                            
، ٚنًٓـٌ ْؿـاط٘    Hêvîٚا٭َـٌ   ،َٞجـٌ ْعٝـ١ نـطز تعـايٞ ٚتطقٓـ     ، ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ايهطزٜـ١ 

 ّ.1925ز٠  ثٛض٠ ايٛطين بكٝا
 ٜو يكب اؾٓسٟ ايذلنٞ.چَُٗس - 1
 .4سػٔ ٖؿٝاض: َصنطات َكاتٌ، سًك١  - 2
 .6. سػٔ ٖؿٝاض: َصنطات َكاتٌ، سًك١ 115ظْاض غًٛبٞ: ٗ غبٌٝ نطزغتإ، م  - 3
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إ(، ؾاْكضٸ عع١ُٝ، ؾشٴهِ عًٝ٘ باٱعساّ. ٚع٢ً َٓكٸ١ اٱعساّ قطر ٖاتؿّا: )عاؾت نطزغت
 . 1عًٝ٘ اؾٓٛز ا٭تطاى، ٚطعٓٛٙ باؿطاب، ؾتُعٸم دػسٙ بطعٓات اؿطاب قبٌ إٔ ٜٴعسّٳ

  ( ٚقع قا٥سٖا ايؿٝذ غعٝس ٗ ا٭غط، ُٚقسٸّ إٍ قه١ُ 1925بعس ؾؿٌ ثٛض٠ ،)ّ
 :رل٠ حملان١ُ ايؿٝذ غعٝسٚقا٥ع اؾًػ١ ا٭خا٫غتك٬ٍ ٗ آَس، ٚؾُٝا ًٜٞ داْب َٔ 

 يجٛض٠؟و أْت ايصٟ أؾعًت ٖصٙ اٌٖ تػتطٝع إٔ تٓهط بأْ ،سهط٠ ايؿٝذ ؽ:
ٟٸ  ز: َٚجٌ َٔ  ،أْا َجٌ ايصٜٔ قاَٛا بٗا ٗ إانٞؾ ؟!ؾ٤ٞ أْهط ٕاشا َٚٔ أدٌ أ

 قُت بتًو ايجٛض٠. ايهٛضز١ٜٚأْا َجٌ نٌ ايكٝازات  ،غٝكّٛ بٗا ٗ إػتكبٌ
 ؟ٗ إانٞ أٚ إػتكبٌ  َا َع٢ٓ ن٬َو ؽ:
َٔ ٚغٛف ٜأتٞ ٗ إػتكبٌ  ،ى َٔ قاّ قبًٞ بايسع٠ٛ إٍ ٖصٙ اؿكٛمَا أقٛي٘ إٔ ٖٓا ز:

 ٚشلصا ػسْٚين ٖٓا. ،ست٢ ٜٓتععٖٛا ،ٗصٙ اؿكٛمب طايبٜ
 ؟٠ٌٖ إضاق١ زَا٤ إػًٌُ دا٥ع ّا،زٜٓٝ ّاٚعإ ّاباعتباضى ؾٝد ؽ:
ايبٕٛ ٜط ايهٛضزإٕ  هِ؟ٜٜسأؽ ايسٜٔ ٗ طٵًُاشا ؼًُٕٛ تٴؾ ،أْتِ ٫ تعذلؾٕٛ عكٛقٓا ز:

ٚمٔ ْكاتٌ َٔ  ،ٚأْتِ تطتهبٕٛ عكِٗ اٱباز٠ ٚاجملاظض اؾُاع١ٝ ،عكٛقِٗ ايػٝاغ١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ
  .تكاتًٕٛ بكؿتهِ قتًٌؾأَا أْتِ  ،أدٌ ايسؾاع عٔ أْؿػٓا

 إيِٝٗ؟ ١ٗضؾاقو ٜٓهطٕٚ ايتِٗ إٛدٸ ٕاشا بعض ؽ:
هب اـٛف َٔ قه١ُ  ٚيهٔ ،ٜٚٓهطٕٚ سكٛقِٗ إؿطٚع١ ،ٖ٪٤٫ ضَا ىاؾٕٛ َٓهِ ز:

 َٓهِ. ، ٚيٝؼايتاضٜذ ٚايؿعب
 ؟با٭غايٝب ايسبًَٛاغ١ٝ ٚبسأمت بايكتاٍ سكٛقهِأْت ٚضؾاقو  طًبٕاشا مل ت ؽ:
ٚاضتهبتِ اجملاظض  ،ٚيهٔ أْتِ َٔ أضغًتِ اؾٝـ إٍ قتايٓا، مل ٜصٖب دٓٛزْا إٍ أْانٍٛ ز:

ٚيصيو ٚدسْا  ؟2ٗ َعاٖس٠ يٛظإٗا ، ٚتآَطمت ع٢ً سكٛقٓا إٓكٛم عًٝعل ا٭طؿاٍ ٚايٓػا٤
 عط٢. ٪خص ٫ٚ تٴإٔ اؿكٛم تٴ

ٍٸ ؽ:  قتٌ ٚاضتهاب ايصْٛب؟َٔ  أدٛبتو ع٢ً أْو يػت ْازَّا ع٢ً َا قُت ب٘ تس

                                 
 .122 - 120، 72ظْاض غًٛبٞ: ٗ غبٌٝ نطزغتإ، م  - 1
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 مل ٜذلادع أسس َٔ ا٭سطاض عٔ ططٜل اجملس ٚايؿطف ست٢ أتطادع. ز:
َٔ ضؾاقهِ  (48)احمله١ُ إٔ تعسَو َع قطضت اعذلاؾاتهِ  بٓا٤ ع٢ً قطاض احمله١ُ:

 ،ع٢ً أعٛاز إؿٓك١ ٘ذسْٚتٚنطزغتإ غ ايهٛضزٕ َا نٓتِ تؿهطٕٚ ب٘ َٔ اغتك٬ٍ إٚ ،إتٌُٗ
ـٸعٓسَا تٴ  سباشلا ع٢ً ضقابهِ. ً

ٚيهٔ عًٝهِ إٔ تعطؾٛا دٝسّا  ،إشا َا قُتِ بإعسآَا ٚقتًٓا اٯٕ تػتطٝعٕٛ ايؿٝذ غعٝس:
ٔ ٚإٔ زَا٤ْا غٛف تعٜٸ ،ٜل أَاّ قهٝت٘ايطط ٚغسٸ ،يٝؼ باغتطاعتهِ إعساّ ؾعب بهاًَ٘أْ٘ 

 .1ايهٛضزعاف أبطاٍ  ،عًِ اؿط١ٜ
  ( قطض ٬َ َكطؿ٢ باضظاْٞ ايتٛدٸ٘ إٍ 1947بعس غكٛط ْٗٛض١ٜ َٗاباز غ١ٓ ،)ّ

أٜٗا اٱخ٠ٛ إْين َكاتٌ(، ٚخطب ؾِٝٗ قا٬ّ٥: " 500ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ، ؾذُع ضؾاق٘ )سٛايٞ 
أَٛت َٔ اؾٛع، أٚ َٔ ايدلز، أٚ بطقاق١ َٔ ا٭عسا٤، غا٥ط إٍ َكرل فٍٗٛ، ٫ أزضٟ ٌٖ 

ؾإٛت ٖٛ أقطب استُاٍ بايٓعط إٍ ٚنعٓا ٖصا، إ٫ إٔ اهلل أق٣ٛ ٚأندل َٔ ا٭عسا٤، 
ُٸٌ ٖصٙ  ٚبايتٛنٌ عًٝ٘ اخذلت ايتشسٟ، ؾًٝبل َعٞ نٌ َٔ ٜط٣ ٗ ْؿػ٘ ايكسض٠ ع٢ً ؼ

ُٸٌ ٖصا إكرل، َٚٔ ٫ ٜطٳ ٗ ْؿػ٘ ايكس ُٸٌ ؾبإَهاْ٘ ايعٛز٠ايكعاب، ٚؼ ". ؾًِ ض٠ ع٢ً ايتش
ىطز َٔ بٌ ايكؿٛف أسس، ٚأدابٛٙ بكٛت ٚاسس أِْٗ غ٬ٝظَْٛ٘ َؿهٸًٌ إٛت َع٘ ع٢ً 

 .2اؿٝا٠
   ٍٚبعس ايعبٛض إٍ ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ، ٚايٛقٍٛ إٍ أشضبٝذإ ايػٛؾٝات١ٝ، سا

، ٚنإ باقطٚف َكطٻبّا َٔ إػ٪ٍٚ اٯشضٟ دعؿط باقٹطٚف إخهاع ٬َ َكطؿ٢ باضظاْٞ يػًطت٘
بٹرلٜا ٚظٜط ايساخ١ًٝ ايػٛؾٝاتٞ ٗ عٗس غتايٌ، ٚشات َط٠ ٖسٸز باقٹطٚف ٬َ َكطؿ٢ بٛدٛب 

ُٸٌ َػ٪ٚي١ٝ ايعٛاقب. ؾطزٸ عًٝ٘ ٬َ َكطؿ٢ قا٬ّ٥:   قبٍٛ اقذلاسات٘، ٚإ٫ ؾإْ٘ غٝتش
سٜسات ٕا نٓتٳ مل ْأت إٍ ٖٓا يهٞ تٗسٸزْا أٜٗا ايطؾٝل باقٹطٚف، ٚيٛ نٓا نؿ٢ ايتٗ"

ضأٜتين ٖٓا، د٦ٓا إٍ ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ يهٞ ْٴػُع ؾعٛب٘ قٛت ؾعب َعًّٛ، أ٫ ٖٚٛ 
ؾعب نطزغتإ، ٚيهٞ ماؾغ ع٢ً نطاَتٓا ٚعع٠ ؾعبٓا، ٚأضدٛ إٔ تؿِٗ أْٸا ٫ ْطنذ 
يًتٗسٜسات، ٚئ ْكبٌ إط٬قّا إٔ ْتٸبع ؾعبّا ٫ ٜعٜس ؾأّْا عٔ ؾعبٓا، ٚست٢ يٛ نإ ٖصا 
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قسٜكّا ٚأخّا يٓا نؿعب أشضبٝذإ، ؾٓشٔ ؾعب َػتكٌ، ٚيػٓا دع٤ّا َٔ أشضبٝذإ،  ايؿعب
 . 1"ٟايهٛضزٚئ ْكبٌ بطُؼ ؾدك١ٝ ايؿعب 

 ِاشز َٔ ايتهش١ٝ ٚايؿسا٤:
   ٗ27 ( ْٜ٘ٝٛ/ٕأعسَت ايػًطات ايذلن١ٝ ايؿٝذ غعٝس،  1925سعٜطا )ّ ( 48)َع
أ٫ّٚ ؿاْل؟ شنط سػٔ ٖؿٝاض أْ٘ ظٗط ، ؾهٝـ ناْت َٛاقؿِٗ أَاّ أعٛاز إايجٛض٠ از٠َٔ ق

يًؿاعط ٓاغ١ٝ ٚأيك٢ قكٝس٠  ،عٗط عًٝ٘ بٛازض اـٛف ٚا٫ضتباىتزٕٚ إٔ  ،ايؿٝذ عًٞ داْٞ
ٚعٓس  ،ٛ قا٥س دب١ٗ ؾاضتٛ بؿٛاضب٘ إٗٝب١تٴثِ ظٗط ايعكٝس قُس خًٌٝ خٳ. ٟ ٬َ دعٜطٟايهٛضز

 قاٍ: ٠ إػذٌْٛشاشاأقبح ََا 
َٚا قُٓا ب٘ نإ َٔ  ،٫ٚ أٖاب إٛت ،ّ عًٝ٘كسٹٕ غعٝس َا أْا َٴخ٠ٛ أْا اٯأٜٗا اٱ" 

ٚٗ ٖصٙ ايًشعات ايتاضى١ٝ غٛف ًْتشل بطؾاقٓا ايصٜٔ  ،أدٌ ايؿطف ٚايؿعب ٚايٛطٔ
، ؾإْ٘ ّجٸٌ نِعٓس أَا١ّْ، ُٚأٚزع٘ 2ٟايهٛضزٛيٛؽ ُهِ ايُهٖٚا أْا أغًٓ ،اغتؿٗسٚا َٔ قبًٓا

ٜٚسٚؽ عًُٝٗا دٓٛز  ،َٔ ع٢ً ضأغٞ ؼت إؿٓك١ طٚأخاف إٔ ٜػك ٚؾطؾِٗ، ايهٛضزضَع 
  .3"ا٭تطاى
ؾأيك٢ ن١ًُ ىٓؿـ بٗا سعِْٗ،  ٕ،َٔ اؿع ايػذٓا٤ ٚٚدس َا عًٝ٘ ،ظٗط ايؿٝذ غعٝسثِ 

  :ئ تصٖب ٖسضّا، ٚدا٤ ٗ نًُت٘ ايهٛضزٜٚبؿٸطِٖ بإٔ تهشٝات 
ٕٸ ،نِنِ ٚقػرلٴنبرلٴ ؛عًٝهِ إٔ تعطؾٛا أْهِ ْٝعّا َباضنٕٛ ،خ٠ٛ ا٭ععا٤أٜٗا اٱ"  ٚأ

ٚعًٝهِ إٔ تعطؾٛا َط٠  ،بٌ غٛف ٜؿتح أَاَ٘ ططٜل اؿط١ٜ ٚا٫غتك٬ٍ ،َٛتٓا ئ ّٛت ؾعبٓا
مٔ ٚنٌ إٓانًٌ  -يكس خطدٓاٚ ،إٔ ؾذط٠ اؿط١ٜ غٛف تػك٢ بسَا٥ٓابٚت٪َٓٛا  ،أخط٣

بكا٤ ٖصا ي ٚأغاؽٷ ٓسٷ، ٚأْتِ غؾٝٗا دصٚضْا ،ٚغتبك٢ يٓا ،َٔ ٖصٙ ا٭ضض إكسغ١ -ٚا٭بطاٍ
 . 4"ايؿعب َٔ بعسْا

                                 
 .1/261إطدع ايػابل،  - 1
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 .6سػٔ ٖؿٝاض: َصنطات َكاتٌ، سًك١  - 3
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 137 

ٓٛز يط١ٜ٩ اؾهباط ٚ، ٚاستؿس ايَؿٓك١ (49) ت ايػًطات ايذلن١ٝغاس١ اٱعساّ ْكبٚٗ 
نإ اؾٓطاٍ ٚ ،ايؿطق١ إٛغٝك١ٝ ايعػهط١ٜ تععف ايٓؿٝس ايكَٛٞ ايذلنٞ، ٗ سٌ ناْت إؿٗس

 : ٘ٚقاٍ ي ،قٝٛزٙ ٓوؿؾ ،سٚإٍ داْب٘ ايؿٝذ غعٝس َكٝٻ ،َطغاٍ باؾا دايػّا ع٢ً ايهطغٞ
ٟٸ ،ٚأنتب َا تؿا٤ ،خص ٖصا ايكًِ  -   .يتبك٢ شنط٣ ععٜع٠ يس
بٌ  ،تطٜس َين شنط٣يػت ٚ ،َا تكٛي٘ يٝؼ قشٝشّا غعٝس قا٬ّ٥:عًٝ٘ ايؿٝذ  طزٸؾ  -

ايهتاب١  إٌٖٚ ٜساٟ تػتطٝع أّ ٫؟ نٓت أَتًو ايعع١ّ أَاّ سبٌ إؿٓك١إشا َا  تطٜس َعطؾ١
ٜٚهع أَاّ عٝٓ٘  ،هٔ َٔ ٜكٛز ثٛض٠ ٜتصنط زا٥ُّا َجٌ ٖصٙ ايعطٚفٚي ؟أّ ٫ ا ايعطفٗ ٖص

  .ٖصا إٛقـ
 نتب: ٚبايكًِ غعٝس ٚأَػو ايؿٝذ 

ـٸ ٕٚٚإػتعُط ٕٛايعإ"  ،٠ أخ٬مضٸ٫ٚ ٜٛدس ٗ عكًِٗ ٚٚدساِْٗ شٳ ،غتاض أغٛز قًٛبِٗ ًٜ
د٘ َطايب ؾعيب ٚ ٗئ تػتطٝعٛا إٔ تكؿٛا أْهِ هِ إٔ تعًُٛا عًٝٚ، َٔ اٱْػا١ْٝ ٫ٚ٤ ؾٞ

أعًٓا  أَا مٔ ؾكس ،أؾعايهِ َٔٚغٛف تعًُٕٛ ؾعبهِ أٜهّا عٓسَا ٜتِ ايجأض  ،إٍ ا٭بس
  .1"يؿعبٓا عكطّا دسٜسّا

  ( سلايٞ نطزغتإ، ٚإثط قه١ُ قٛض١ٜ،  1938 – 1936بعس ؾؿٌ ثٛض٠ غ١ٓ ٗ )ّ
، ٚقبٌ إٔ ايهٛضز١ٜا٥ٌ ْٴٓؿص سهِ اٱعساّ ٗ قا٥س ايجٛض٠ غٝٸس ضنا ٚأ٫ٚزٙ ٚبعض ظعُا٤ ايكب

 ٜكعس غٝٸس ضنا إٍ إؿٓك١ ٖتـ بايًٗذ١ ايعاظ١ٜ قا٬ّ٥:
"يكس بًػتٴ اـاَػ١ ٚايػبعٌ، ٖٚا أْا أْهِٸ ٗ ٖصا ايعُط إٍ ؾٗسا٤ نطزغتإ. ٫ٚ بس  

 . 2"، عاؾت نطزغتإايهٛضز١ٜٟ يٓا. عاؾت ايك١َٝٛ ايهٛضزإٔ ٜٓتكِ ايؿباب 
   ٗٚ ،ٕ(، قاَت ْٗٛض١ٜ 1946ٕٛ ايجاْٞ/ ٜٓاٜط )ناْ 22ٗ ؾطقٞ نطزغتاّ

َٗاباز، ٚٗ ؾٗط نإْٛ ا٭ٍٚ/زٜػُدل َٔ ايػ١ٓ ْؿػٗا غكطت اؾُٗٛض١ٜ نشٝٸ١ ايكؿكات 
ايػٝاغ١ٝ بٌ ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ ٚإْهًذلا ٚأَطٜها، ؾأب٢ ض٥ٝػٗا قانٞ قُس ايؿطاض، ٚسهُت 

ّ(، 1947آشاض/َاضؽ ) 31ّٜٛ  عًٝ٘ ايػًطات اٱٜطا١ْٝ باٱعساّ، ٚغٝل إٍ إؿٓك١ ؾذط
 ؾٗتـ أَاّ عُٛز إؿٓك١ قا٬ّ٥:
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ٟٸ نطزٟ ٖصا   "إْهِ تػتطٝعٕٛ إعساَٞ، ٚيهٔ نٌ نطزٟ ٖٛ قانٞ قُس، ٚئ ٜٓػ٢ أ
 . 1"ايعًِ
   ٗ18 ( ْٜ٘ٝٛ/ٕٛٸاض 1947سعٜطا ، ٗ غذٔ ببػساز، َِٓٗ ايهٛضزّ(، ُأعسّ بعض ايج

 ٬ّ٥: ايهابط َكطؿ٢ خٛؾٓاٚ، ؾكطر قبٌٝ إعساَ٘ قا
أٜٗا اؾ٬زٕٚ، بًٓػٛا أغٝازنِ إٔ زَا٤ْا ئ تصٖب ٖسضّا، إٕ أبٓا٤ ؾعبٓا ايباقٌ ع٢ً "

قٝس اؿٝا٠ ٜعطؾٕٛ دٝسّا نٝـ غٝٓتكُٕٛ َٓهِ. ٫ تؿهطٚا بأْهِ ؽٝؿْٛين بأعٛاز َؿٓكتهِ. 
إٕ ٖصا اؿهِ اؾا٥ط غرلؾعين إٍ َػت٣ٛ أبطاٍ ؾعيب إهشٸٌ عٝاتِٗ. ٫ٚ تػتطٝعٕٛ 

 . 2"تكٛض نِ أْا غعٝس بهْٛٞ أنشٸٞ بٓؿػٞ ٗ غبٌٝ غعاز٠ ٚسط١ٜ ؾعيباي
 ؾسا٤ َٔ أدٌ اٯخٳط:

، ٚضٚح ايؿسا٤ عٓسِٖ، ناْت َكتكط٠ ع٢ً ايهٛضزقس تٛسٞ ايؿٛاٖس ايػابك١ بإٔ بط٫ٛت 
ايسؾاع عٔ أْؿػِٗ، ٚاؿكٝك١ إٔ ا٭َط مل ٜهٔ نصيو، ؾؿٞ تاضٜذ غطبٞ آغٝا ؾٛاٖس نجرل٠ ع٢ً 

، ٚأنتؿٞ بصنط ايهٛضزٟ ناْت تتذ٢ًٓ ٗ َٛاقـ ٫ ق١ً شلا بجٛضات ايهٛضزؿسا٤ ٗ إٔ ضٚح اي
 ؾاٖسٜٔ، أٚشلُا َٔ ايتاضٜذ ايكسِٜ، ٚايجاْٞ َٔ ايعكط اؿسٜح.

  ٜسٚض سٍٛ (1163ّ/ٖـ 558ٗ أسساخ غ١ٓ )ايؿاٖس ا٭ٍٚ أٚضزٙ ابٔ ا٭ثرل ٖٛٚ ،
ُٵل ٗ گٕ ْٛض ايسٜٔ ظٕٖذّٛ ؾٓٸ٘ ايؿطْر )ايكًٝبٕٝٛ( ؾذأ٠ ع٢ً َعػهط ايػًطا ٟ، قطب سٹ
، ي٫ٛ بطٛي١ ؾاضؽ نطزٟ، قاٍ  : غٛضٜا، ٚناز ايػًطإ ٜٴكتٌٳ

كٔ ا٭نطاز، ٖٚٞ ٟ َٔ ايؿطْر ؼت سٹگٕٵٗ ٖصٙ ايػ١ٓ اْٗعّ ْٛض ايسٜٔ قُٛز بٔ ظٳ"
ٗا إٔ ْٛض ايسٜٔ ْع عػانطٙ، ٚزخٌ ب٬ز ايؿطْر، ْٚعٍ ٗ ١، ٚغببٴعٳٝٵَكايٛقع١ إعطٚؾ١ بايبٴ

ؼ ٚقاقطتٗا، ؾبُٝٓا ايٓاؽ ًِطابٴع٢ً قكس َط ّاي٘ ٚعاظَ ٔ ا٭نطاز، قاقطّاكٵ١، ؼت سٹعٳٝٵكَبٴاي
ًبإ ايؿطْر َٔ ٚضا٤ اؾبٌ ايصٟ عًٝ٘ قٴ ِٗ إ٫ ظٗٛضٴعٵطٴٗ خٝاَِٗ ٚغط ايٓٗاض، مل ٜٳ َّٜٛا

، ؾإِْٗ إػًٌُ ْٗاضّا 3ػ١بٵكٔ ا٭نطاز، ٚشيو إٔ ايؿطْر ادتُعٛا، ٚاتٸؿل ضأِٜٗ ع٢ً َنسٹ
ضازٚا َٓعِٗ ؾًِ ٜطٝكٛا أ٫ ٚقس قطبٛا َِٓٗ، ؾإؾًِ ٜؿعط بصيو إػًُٕٛ ... ٜهْٕٛٛ آٌَٓ، 

                                 
ٛز ايبـاضظاْٞ: ايبـاضظاْٞ ٚاؿطنـ١ ايتشطضٜـ١ ايهطزٜـ١،      . َػـع 248ظْاض غًٛبٞ: ٗ غـبٌٝ نطزغـتإ، م    - 1
1/226. 
 .249ظْاض غًٛبٞ: ٗ غبٌٝ نطزغتإ، م  - 2
 نبػ١: َؿادأ٠. - 3
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جبت إػًُٕٛ، ايؿطْر باؿ١ًُ، ؾًِ ٜٳ 1كِٖٗٳشيو، ؾأضغًٛا إٍ ْٛض ايسٜٔ ٜعطٸؾْٛ٘ اؿاٍ، ؾطٳ
ٓټإٍ ايعػهط  ّاٜطًبٕٛ َعػهط إػًٌُ، ٚايؿطْر ٗ ظٗٛضِٖ، ؾٛقًٛا َع ٚعازٚا ٛضٟ، ؾًِ اي

 … ، ؾأنجطٚا ايكتٌ ٚا٭غط.2ص ايػ٬ح إ٫ ٚقس خايطِٖٜٛتُٓهٔ إػًُٕٛ َٔ ضنٛب اـٌٝ ٚأخٵ
ٗ  ١شٳبٳايؿطؽ ٚايؿٻ ٚقكسٚا خ١ُٝ ْٛض ايسٜٔ ٚقس ضنب ؾٝٗا ؾطغ٘ ٚلا بٓؿػ٘، ٚيػطعت٘ ضنبٳ

سٜٔ إٍ ـْٛض ايسػٔ أٟ، ؾايهٛضزٌ ـا ْٛض ايسٜٔ، ُٚقتـٗا، ؾٓذـقطعٚؾٓعٍ إْػإ نطزٟ  ،3ضدً٘
  .4"ِٗ ايٛقٛفــ عًٝكًٓؿٝ٘، ٚٚٓق

إٕ ٖصا إٛقـ ٫ؾتّا يًٓعط سكّا، ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ اْؿػٌ ؾٝ٘ أقشاب ْٛض ايسٜٔ بأْؿػِٗ، 
ٟ ع٢ً إٛت، ايهٛضزَٔ ؾِٝٗ سطغ٘ اـام، ؾطاضّا َٔ ايكتٌ ع٢ً أٜسٟ ايؿطْر، أقسّ ٖصا 

أَا نإ ٜعطف أْ٘ غٝهٕٛ عطن١ يًُٛت إشا  َهشٸّٝا بطٚس٘ ٱْكاش ايػًطإ َٔ ايكتٌ، تٴط٣
 ْعٍ عٔ دٛازٙ؟ إْ٘ نإ ٜعطف شيو، ٚيهٔ نٝـ ي٘ إٔ ٜكاّٚ قِٝ ايؿسا٤ ايطاغد١ ٗ ؾدكٝت٘؟ 

  ٚايؿاٖس ايجاْٞ إقساّ غًُٝإ اؿًيب ع٢ً قتٌ اؾٓطاٍ ايؿطْػٞ نًٝدلKleber  ٗ
إ بٔ قُس أٌَ، َٔ قط١ٜ ّ(، ٚايتهش١ٝ بٓؿػ٘ ٗ غبٌٝ شيو، إْ٘ غ1800ًُٝايكاٖط٠، غ١ٓ )

ٗ َٓطك١ عٹؿطٜٔ )نطز زاؽ(، ٚاؾتٗط بًكب )اؿًيب( ٭ْ٘ ْؿأ ٗ سًب، إش نإ Kokan ُنٛنإ 
ٚايسٙ ٜعٌُ ٗ ػاض٠ ايعٜت، ٚٗ خهِٸ ايكطاع بٌ إْهًذلا ٚؾطْػا ع٢ً اغتعُاض ايؿطم، استٌ 

ؾطْػا غ١ٓ  ّ(، ٚعاز إ1798ٍَكط غ١ٓ ) Napoleon Bonaparteضت پيٕٝٛ بْٛاپْا
ٌٸ اؾٓطاٍ نًٝدل قًٓ٘ ٗ َكط.1800)  ّ(، ٚس

ٚناْت ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ؼهِ ب٬ز ايؿاّ َٚكط سٝٓصاى، ؾٛدٸٗت ١ًٓ إٍ َكط ٱخطاز 
ايؿطْػٌٝ َٓٗا، يهٔ نًٝدل ٖعَٗا، ؾأَط ايكسض ا٭ععِ ٚٴ٠٫ ب٬ز ايؿاّ باغتٝاٍ نًٝدل، 

نإ قس زضؽ ٗ ا٭ظٖط ث٬خ غٓٛات، ٚسرٸ إٍ ٚاقتٓل ٖ٪٤٫ غًُٝإ اؿًيب يًكٝاّ بصيو، ٚ
َه١ َطتٌ، ٚتٛدٸ٘ غًُٝإ إٍ ايكاٖط٠، ٚؾتو بهًٝدل ٗ سسٜك١ قكطٙ، ؾُكبض عًٝ٘، ٚسٴهِ 

                                 
 ضٖكِٗ: نٝٸل عًِٝٗ. - 1
 خايطِٖٛ: ؿكٛا بِٗ. - 2
 ايؿٻبٳش١: ايكٝس ٗ ضدٌ ايؿطؽ. - 3
 .295 – 11/294، بٔ ا٭ثرل: ايهاٌَ ٗ ايتاضٜذا - 4
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طٝٛض، ْٚٴٓؿص ؾٝ٘ اؿهِ يً ع١َُُط ٜذلى ثِ اي٢ُٓٝ، ٜسٙ مشطٳتٴ إٔ بعس اـاظٚم، ع٢ًعًٝ٘ بإٛت 
 .1ابع١ ٚايعؿطٜٔ َٔ ايعُطّ(، ٚنإ ٗ ايط1800٘ )ْٜٛٝسعٜطإ/ 17 ّٜٛ

، ٚايعزٸ بِٗ يتٓؿٝص َؿاضٜع اٯخطٜٔ، ؾصيو وتاز إٍ ٚقؿ١ ايهٛضزٚئ أعح اٯٕ ٗ اقتٓام 
ُٸٓا اٯٕ ٖٛ إٔ اي٠٫ٛ ايعجُاٌْٝ ناْٛا خدلا٤ ٗ ؾِٗ ؾدك١ٝ  ٟ، ايهٛضزخاق١، ٚيهٔ َا ٜٗ

ُٸؼ شلا أؾسٸ اؿُاؽ،ايهٛضزٚناْٛا ٜعطؾٕٛ إٔ  ٚقاض َػتعسّا يبصٍ ايطٚح ٗ  ٟ إشا آَٔ بؿهط٠ ؼ
غبًٝٗا، ٚيصا مل ٜكع اختٝاضِٖ ع٢ً ؾاب آخط َٔ اٱَدلاطٛض١ٜ، ٚإِا اختاضٚٙ نطزّٜا، ؾٴشٔ ٗ 
ا٭ظٖط ؾشّٓا زّٜٓٝا ٚاؾّٝا، ست٢ إْ٘ قاّ باؿر إٍ َه١ َطتٌ، ٖٚٛ زٕٚ ايطابع١ ٚايعؿطٜٔ، ؾهٝـ 

 ايها١َٓ ؾٝ٘، ٚاؿُاؽ ايسٜين ا٭ظٖطٟ؟   ٫ ىاطط بٓؿػ٘ ٚقس ْع ٗ ؾدك٘ بٌ قاب١ًٝ ايؿسا٤
 
 
 

                                 
 .3/133، ا٭ع٬ّ. خرل ايسٜٔ ايعضنًٞ: َعذِ 390 - 2/358طٵتٞ: تاضٜذ عذا٥ب اٯثاض، اَؾبٳ  - 1
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 الدينية الكورد ذههية
 

 أمه وشٍييات:
ايها٥ٔ ايبؿطٟ يٝؼ فُٛع١ أزضاز، زضز ؾٝ٘ ضٚح، ٚآخط ؾٝ٘ دػس، ٚثايح ؾٝ٘ سؼٸ، ٚضابع 
ؾٝ٘ شٖٔ، ٚخاَؼ ؾٝ٘ عكٌ، ٚغازؽ ؾٝ٘ تؿهرل، ٚغابع ؾٝ٘ ْؿؼ، ٚثأَ ؾٝ٘ ؾعٛض، ٚتاغع 

عاؾط ؾٝ٘ سٳسٵؽ )َعطؾ١ َباؾط٠(. إٕ تكٓٝؿّا نٗصا يٲْػإ ناضث١، يٝؼ ٭ْ٘ ؾٝ٘ ك١ًِّ، ٚ
َسخٌ َعطٗ َهٌِّ ؾكط، ٚإِا ٭ْ٘ تؿٜٛ٘ يًٛاقع، ٜ٪زٟ بايهطٚض٠ إٍ اـطأ ٗ ايتؿػرل 

 ٚاـًٌ ٗ ايتشًٌٝ، ٚايؿٻطط ٗ ايٓتا٥ر.
ٛٸْات٘، ؾتتؿاعٌ بٓػب  َعٝٸ١ٓ، ٚتٴكسض إٕ اٱْػإ نا٥ٔ سٟٝٛ زٜٓاَٝهٞ، تٴػتجاض َه

اغتذابات قسٻز٠، دػسّٜا، أٚ ضٚسّٝا، أٚ سػٸّٝا، أٚ شّٖٓٝا، أٚ ؾعٛضّٜا، أٚ سسغّٝا. ٚٗ إطاض 
ٖصا ايتؿػرل يطبٝع١ ايها٥ٔ اٱْػاْٞ تتساخٌ َعاْٞ َكطًشات )ايص١ٖٝٓ، ايعك١ًٝ، ايتؿهرل(، 

ٗا خطٛطاّٶ ؾاق١ً ٚقس اْعهؼ ٖصا ايتساخٌ ٗ َٛغٛعات إكطًشات ايؿًػؿ١ٝ، إش ٫ لس ؾٝ
بٌ ٖصٙ إكطًشات ايج٬ث١. ّٚهٔ ايكٍٛ بإٔ َكطًح )ش١ٖٝٓ( أسلٌ َٔ َكطًح )عك١ًٝ(، 

 Generalٖٚصا بسٚضٙ أسلٌ َٔ َكطًح )ؾهط(، ٚقس دا٤ ٗ تعطٜـ ايص١ٖٝٓ ايعا١َ 
Mentality فُٛع ايػُات ايعا١َ ٚايُٓاشز إعطؾ١ٝ؛ اييت ٜتُٝٸع بٗا ؾعب َعٝٸٔ،  أْٗا"

 . 1"ّٝا ٚغٝاغّٝا ٚاقتكازّٜا ٚثكاؾّٝا ٚسهاضّٜا بؿهٌ عاّأخ٬ق
ٚإٕ ش١ٖٝٓ أ١َ َا ٖٞ اٱطاض ايؿهطٟ ايػا٥س ؾٝٗا، ٚإٛدٸ٘ يط٩ٜتٗا ٚغًٛنٝاتٗا، ٖٚٞ 

، ناضٍ َاْٗاِٜايب١ٝٓ إعطؾ١ٝ اييت تؿٓهٌ خكٛقٝتٗا، ٚؼسٸز طبٝع١ اغتذاباتٗا، ٚقس شنط 

                                 
 .332عبس ايػين عُاز: غٛغٝٛيٛدٝا ايجكاؾ١، م  - 1
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٤ إٍ أ١َ َا ٜعين إٔ أؾطازٖا ٜتعإًَٛ َع ايصات ؾًٝػٛف غٛغٝٛيٛدٝا إعطؾ١، إٔ ا٫ْتُا
ٚاٯخط ٚايطبٝع١، بططٜك١ َتُاث١ً، ٚبتأثرل َٔ ش١ٖٝٓ َتذاْػ١، َٚٔ إطاض ؾهطٟ عاّ 

 .1َتذاْؼ
ٚايص١ٖٝٓ َٔ ػًٓٝات ايؿدك١ٝ، ٖٚٞ ْتاز تؿاعٌ اؾٝٓات ٚايب١٦ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايتشسٸٜات، 

ٛٸٍ ببط٤، إ٫ ٗ اؿا٫ت اييت تؿٗس ؾٝٗا ا٭١َ ٖٚٞ يٝػت ثابت١ ثباتّا أبسّٜا، إْٗا قاب١ً ي ًتش
ٛٸٍ ش١ٖٝٓ  اْك٬بّا أٜسٜٛيٛدّٝا ؾا٬َّ، ضٚسّٝا ٚؾهطّٜا ْٚؿػّٝا ٚادتُاعّٝا ٚاقتكازّٜا، ؾعٓس٥ص تتش
ٓټدب ٗ إسساخ ايتش٫ٛت ايطاض١٥ ع٢ً  ا٭١َ بٛترل٠ غطٜع١، ٚع٢ً ايعُّٛ ٫ ىؿ٢ زٚض اي

ٛٸٍ ايطاض٨ ع٢ً ايص١ٖٝٓ ايعطب١ٝ قسّّا، ٚزٚض شٖٓٝات ا٭َِ، َٚجاٍ شيو زٚض اٱ غ٬ّ ٗ ايتش
ايجٛض٠ ا٫ؾذلان١ٝ ٗ ايتشٍٛ ايطاض٨ ع٢ً دٛاْب َٔ ايص١ٖٝٓ ايطٚغ١ٝ ٚايص١ٖٝٓ ايك١ٝٓٝ خ٬ٍ 

 ايكطٕ ايعؿطٜٔ.
ٚتعٗط ش١ٖٝٓ ا٭١َ ٗ ا٭َٛض قػرلٖا ٚنبرلٖا، يهٓٗا أنجط ٚنٛسّا ٗ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا اييت 

١، نُا أْٗا تدلظ بك٠ٛ ٗ إٛاقـ اؿازل١، ٚعٓس اؽاش ايكطاضات ايهدل٣، ؾا٭١َ تػذلؾس بٗا ا٭َ
اييت تتأغؼ عكٝستٗا ايطٚس١ٝ ٚؾًػؿتٗا اؿٝات١ٝ ع٢ً َبسأ )ؾعب اهلل إدتاض(، قطاس١ّ أٚ 
بؿهٌ َبٖطٔ، ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ شٖٓٝتٗا ٖاث١ً ٭١َ تتأغؼ عكٝستٗا ايطٚس١ٝ ٚؾًػؿتٗا 

سأ )ٚسس٠ ايٛدٛز(؛ إٕ ايص١ٖٝٓ ا٭ٍٚ تٓعع إٍ )ايتػًٓط( ع٢ً اٯخط، إَا اؿٝات١ٝ ع٢ً َب
بكٗطٙ أٚ بإيػا٥٘، ٗ سٌ تٓعع ايص١ٖٝٓ ايجا١ْٝ إٍ )ايتهاٌَ( َع اٯخط، بؿطٶا ٚسٝٛاْات 

 ٚؾذطّا ٚسذطّا.
ٖـ( َٔ إٗتٌُ بتشًٌٝ شٖٓٝات  255ٚٗ ايذلاخ ايعطبٞ اٱغ٬َٞ نإ اؾاسغ )ت 

ؾاز إٔ ايص١ٖٝٓ ايْٝٛا١ْٝ تٓعرل١ٜ ؼ١ًًٝٝ ؾًػؿ١ٝ، ٚإٔ ايص١ٖٝٓ ايك١ٝٓٝ ع١ًُٝ، ا٭َِ، إش أ
ؾايْٝٛإْٝٛ ٜعطؾٕٛ ايعٹًٌَ، ٫ٚ ٜباؾطٕٚ ايعٌُ، ٚغٓهإ ايكٌ ٜباؾطٕٚ ايعٌُ، ٫ٚ ٚقاٍ: "

. ٚٗ قٍٛ آخط ي٘ شنط إٔ أٌٖ ايكٌ ٜٓععٕٛ 2"ٜعطؾٕٛ ايعٹًٌ؛ ٭ٕ أٚي٦و سهُا٤، ٖٚ٪٤٫ َؾعٳ١ً
كٓاعات، ٜٚٓعع ايْٝٛإْٝٛ إٍ اؿٹهِ ٚاٯزاب، ٜٚٓعع ايؿطؽ إٍ إًُو، ٚا٭تطاى إٍ إٍ اي
  .3اؿطٚب

                                 
 .10، 9ؾٛقٞ د٬ٍ: ايعكٌ ا٭َطٜهٞ ٜؿهط، م   - 1
ٓٸاع.3/216اؾاسغ: ضغا٥ٌ اؾاسغ،   - 2  . ٚايعًٌ: ا٭غباب. َٚؾع١ً: قٴ
 .3/214ل، إطدع ايػاب - 3
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ؾاضؽ أعكٌ، ٚايطّٚ أعًِ، ٖـ(: " 290ٚقاٍ اشلُٳصاْٞ )ابٔ ايؿكٝ٘، دػطاٗ تٛٓؾٞ بعس غ١ٓ 
َا ٚأٖـ( بٌ ايص١ٖٝٓ ٚايب١٦ٝ، ؾكاٍ: " 345. ٚضبط إ٪ضر إػعٛزٟ )ت 1"ٚيًطّٚ قٓاعات 

ًِطـٹ ا٭س٬ّ، ٚ٭ًٖٗا عكٍٛٷ ٖٚٹُِ طاق١، ٚؾِٝٗ  2خٴطاغإ ؾتٴهبٸط اشلاّ، ٚتٴعٵعٹِ ا٭دػاّ، ٚتٴ
ٟٷ ٚتكسٜط ٛٵمٷ ٚتؿهرل، ٚضأ  . 3"َغ

أَا ٗ ايعكط اؿسٜح ؾا٬ٕسٳغ إٔ مث١ ؾٛاضم ٚانش١ بٌ ايصٖٓٝتٌ ايؿطق١ٝ ٚا٭ٚضب١ٝ، نُا 
يت أْتذت اؿهاض٠ اؿسٜج١، ؾبُطادع١ َػرل٠ إٔ مث١ ؾٛاضم بٌ شٖٓٝات ايؿعٛب ا٭ٚضب١ٝ اي

ّ( ٜتهح إٔ ايص١ٖٝٓ اٱٜطاي١ٝ تٓعع إٍ ا٭زب ٚايؿٔ، ٚتٓعع ايص١ٖٝٓ  16إعطؾ١ َٓص ايكطٕ )
ا٭ٕا١ْٝ إٍ ايتٓعرل إعطٗ ٚايؿًػؿات ايهدل٣، ٚتٓعع ايص١ٖٝٓ ايؿطْػ١ٝ إٍ ايجٛض٠ ٚايػٛم ٗ 

ْهًٝع١ٜ إٍ عامل ايػٝاغ١ ٚا٫قتكاز، ٚتٓعع ايص١ٖٝٓ عامل ايٓؿؼ ٚايٛدٛز، ٚتٓعع ايص١ٖٝٓ اٱ
ضاغُات١ٝ ٖٞ َؿتاح پضاغُات١ٝ، ست٢ إْ٘ ّهٔ ايكٍٛ: اٍپا٭َطٜه١ٝ إٍ ايؿًػؿ١ اٍ

 ايؿدك١ٝ ا٭َطٜه١ٝ.
ايس١ٜٝٓ؟ ٚقبٌ اٱداب١ عٔ ٖصا  ايهٛضزٚع٢ً ن٤ٛ َا غبل، تط٣ َا ٖٞ خكا٥ل ش١ٖٝٓ 

كا٥س اٯضٜا١ْٝ ايكس١ّ، تط٣ َا ٖٞ ٬َقٗا ايعا١َ؟ إش ايػ٪اٍ ٫ بس َٔ إيكا٤ ايه٤ٛ ع٢ً ايع
 ايس١ٜٝٓ ؾطع ع٢ً تًو ايعكا٥س. ايهٛضزإٕ ش١ٖٝٓ 

 

 ضوء على العكائس اآلضياىية:
َطدع١ٝ ا٭١َ ٖٞ سكٓٗا، ٖٚٞ بٛقًتٗا اييت تٗتسٟ بٗا إٍ شاتٗا ٗ ظًُات ايهٛاضخ 

با٫ْٗٝاض ٗ نٌ سٌ، ٚقس سطم ايهدل٣، إٕ أ١َ ب٬ َطدع١ٝ أ١َ ب٬ َػتكبٌ، أ١َ َٗسٸز٠ 
قاز٠ أٜسٜٛيٛدٝات ايتٛسـ، طٛاٍ ايتاضٜذ، ع٢ً ؼطِٝ َطدعٝات ا٭َِ، يٝػٌٗ عًِٝٗ 

َطاضّا، ٫ٚ غُٝا َٓص  ايهٛضزاقت٬عٗا َٔ دصٚضٖا، ٚايػٝطط٠ عًٝٗا، ٖٚصا َا تعطٸض ي٘ 
ع م.ّ(، ٚبكٛض٠ أنجط ؾطاغ١ َٓص إٔ أقسض إًو ايؿ 550غكٛط زٚي١ َٝسٜا غ١ٓ ) ُٵبٝٳ اضغٞ َق
م.ّ(، ٚعٓسَا ٜٓٓكب إط٤ ٗ أغؿاض ايتاضٜذ، ٫ هس غ٣ٛ سطاّ  522ٚقٝت٘ نس إٝسٌٜ غ١ٓ )

                                 
 .199اشلُصاْٞ )ابٔ ايؿكٝ٘(: نتاب ايبًسإ، م  - 1
 َكػٸ١ُ اٯٕ بٌ سلاٍ ؾطقٞ إٜطإ ٚسلاٍ غطبٞ أؾػاْػتإ. - 2
 . ٚاشلاّ: ايط٩ٚؽ. ٚا٭س٬ّ: ايعكٍٛ. ٚغٛم: عُل تؿهرل.2/63إػعٛزٟ: َطٚز ايصٖب،  - 3
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ٛٸض تكطٜيب ٜذلْٸح بٌ  ايهٛضزعكا٥س أغ٬ف  قبٌ اٱغ٬ّ، ٚإشا ْع شيو اؿطاّ سكٌ ع٢ً تك
 ا٫ؾذلاض ٚايعٔ ٚايتدٌُ.

ٜسٜٔ  ايهٛضزيكػِ ا٭ندل َٔ ٚزعْٛا لُع ؾعاٜا بعض شيو اؿطاّ، ؾإعطٚف إٔ ا
ٝٸ١ )أٌٖ سل(، ٚقػِ ضابع  باٱغ٬ّ، ٚمث١ قػِ آخط ٜسٜٔ با٭ٜعز١ٜ، ٚقػِ ثايح ٜسٜٔ بايهاناٜٹ
ٜسٜٔ بايعًٞ إشل١ٝ )قٹعِٔيباؾ١ٝ(، َٚعطٚف أٜهّا إٔ ٖصٙ ايعكا٥س ايج٬خ )ا٭ٜعز١ٜ، ايهانا١ٜٝ، 

ايكس١ّ دسّا، يهٔ  ايهٛضز١ٜايعٳَكس١ٜ ع٢ً بعض ايب٢ٓ  -ق٬ًّٝ أٚ نجرلّا -ايعًٞ إشل١ٝ( تؿتٌُ
 ايكس١ّ ْؿػٗا؟  ايهٛضز١َٜاشا عٔ ايعكا٥س 

ٖٓا ؽتًط ا٭َٛض، ٚتط٣ ْؿػو تا٥ّٗا ٗ ؾعاب إعًَٛات ايهباب١ٝ، سا٥طّا بٌ اٯضا٤ 
 -ناْٛا ٜسٜٕٓٛ قبٌ اٱغ٬ّ بايعضزؾت١ٝ، ٚإٔ ايٓيب ظضزؾت ايهٛضزإتهاضب١، ؾإؿٗٛض إٔ 

ْؿػ٘ نإ َٝسّٜا، ٚإٔ ايعضزؾت١ٝ ظٗطت ٗ أضض َٝسٜا، يهٔ مث١ َٔ ٜط٣ أْ٘ مل  -عًٝ٘ ايػ٬ّ
 3000ٜعٗط ظضزؾت ٚاسس، ٚإِا ظٗط ث٬ث١ أؾدام وًُٕٛ اغِ )ظضزؾت(،  ظٗط ا٭ٍٚ غ١ٓ )

م.ّ(، ٗ َهإ قطب عرل٠  1060م.ّ(، ٚظٗط ايجايح غ١ٓ ) 2040م.ّ(، ٚظٗط ايجاْٞ غ١ٓ )
 – 630أٚ ) م.ّ(، 573 - 660ضا٤ إٔ ظضزؾت ظٗط بٌ عاَٞ )ُأٚضَٝا. ٚتؿٝس غايب١ٝ اٯ

 .1م.ّ( 541 – 618م.ّ(، أٚ ) 551 – 628م.ّ(، أٚ ) 553
ٚعسا َػأي١ ا٫خت٬ف ٗ ؾدك١ٝ ظضزؾت ٚظَٔ ظٗٛضٙ، مث١ اخت٬ف ٗ ُنٓ٘ ايعكٝس٠ 

ٓيب قُس ايعضزؾت١ٝ، ؾإعطٚف إٔ نب َٝسٜا ٚقؿٛا نس ظضزؾت، نُا ٚقؿت قب١ًٝ ُقطٳٜٵـ نس اي
ًِذ )ٗ سلايٞ  عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚإ٫ ؾًُاشا ٖادط ظضزؾت َٔ َٛطٓ٘ ٗ ُأٚضَٝا، َتٛدٸّٗا إٍ بٳ
أؾػاْػتإ سايّٝا(؟ َٚعطٚف أٜهّا إٔ ايعضزؾت١ٝ أقبشت زٜا١ْ ضزل١ٝ ٗ ؾاضؽ َٚٝسٜا َٓص 

يكطاع ٜٚٴؿِٗ َٔ غرل ا عٗس زاضا ا٭ٍٚ، ٚإٕ ظًت ايسٜا١ْ إعز١ٜ غا٥س٠ بٌ ْاٖرل ايؿعب،
إٝسٟ إٔ ايٓدب ايؿاضغ١ٝ اؽصٚا ايعضزؾت١ٝ َع١ً أٜسٜٛيٛد١ٝ يٲطاس١ بسٚي١ َٝسٜا،  -ايؿاضغٞ

 ٖٚصا ٜعين أِْٗ أْتذٛا ْػد١ ظضزؾت١ٝ َتٓاغ١ُ َع إؿطٚع اٱَدلاطٛضٟ ايؿاضغٞ.
م.ّ(، ٚأَط عطم  331َٚعطٚف أٜهّا إٔ اٱغهٓسض إهسْٚٞ استٌ َٝسٜا ٚؾاضؽ غ١ٓ )

ايعضزؾت١ٝ(، ٚنإ َهتٛبّا ٗ اثين عؿط أيـ دًس َٔ دًٛز ايبكط، نُا أَط  )نتاب أڤطحا
                                 

اضْسض: إعتكسات ايس١ٜٝٓ يـس٣ ايؿـعٛب، م   . دؿطٟ ب294قٌُٜٛ ْٛح نطّط: أغاطرل ايعامل ايكسِٜ، م   - 1
 .  287. ظْاض غًٛبٞ: ٗ غبٌٝ نطزغتإ، م 133
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 أڤطحابٗسّ إعابس ايعضزؾت١ٝ )بٝٛت ايٓرلإ(، ٚبكتٵٌ اشَلطابص٠ )ضداٍ ايسٜٔ(. ثِ دٴُعت أدعا٤ 
م.ّ( ٗ ٚاسس ٚعؿطٜٔ دع٤ّا. ٚبعس غكٛط  247 – 249) األشگاني/الپارثيٗ ايعٗس 

ا١ْٝ ٗ ْل گا٭ف أڤطحاا٭ٍٚ ايػاغاْٞ ظُع ايٓكٛم إبعجط٠ َٔ  إ أَط َأضٵزٳؾٳرلگا٭ف
ٚاسس، ٚعٴسٸ شيو ايٓل نتابّا َكسغّا، ٚٗ عٗس غابٛض ا٭ٍٚ بٔ أضزؾرل ُأزخًت ٗ ٖصٙ اجملُٛع١ 
َباسح ٗ ايطب ٚايٓذّٛ َٚا ٚضا٤ ايطبٝع١ َٔ عًّٛ اشلٓس ٚايْٝٛإ، ْٚؿبت اـ٬ؾات 

ٗ  أڤطحاذٵُٳع َكسؽ ؿػِ اـ٬ؾات، ٚسسز شيو اجملُع ْل نتاب ايس١ٜٝٓ، ؾأَط غابٛض بعكس َٳ
قٛضت٘ ا٭خرل٠، ٚقػٸُ٘ إٍ ٚاسس ٚعؿطٜٔ غٛض٠، تكع نٌ غٛض٠ ٗ ٦َيت ٚضق١، ثِ ُؾكس نتاب 

ٗ ايعٗس اٱغ٬َٞ، ٖٚطب بعض ايعضزؾتٌٝ إٍ اشلٓس، ٚساؾعٛا ع٢ً َا تبٓك٢ َٔ  أڤطحا
 . 1اْت عًٝ٘ ٗ ا٭قٌ، ٖٚٞ أدعا٤ ٫ تبًؼ ضبع َا ن أڤطحا

ٚيٝؼ تٓاغذ ايعضزؾت١ٝ عس٠ َطات ٖٛ إؿه١ً ايٛسٝس٠ اييت تعذلض ايباسح ٗ عكا٥س 
، ؾج١ُ َؿه١ً أخط٣ أنجط تعكٝسّا؛ ٖٞ َا١ٖٝ ايعكا٥س اييت نإ ٜسٜٔ بٗا ايهٛضزأغ٬ف 
أبطظ  -)اؿهِٝ(ْػب١ إٍ اٱي٘ َٳعٵزا  -ٚغا٥ط اٯضٜاٌْٝ قبٌ ايعضزؾت١ٝ، ٚتٴعتدل إَعٵز١ٜ ايهٛضز

تًو ايعكا٥س، ٜٚتُٝٸع اٱي٘ َعزا بايسع٠ٛ إٍ ا٭خ٬م ٚايعُطإ، ٖٚٛ يٝؼ إي٘ قب١ًٝ أٚ ؾعب، 
ٚغا٥ط اٯضٜاٌْٝ، إْ٘ اٱي٘ أٖٛضا، ٚقس  ايهٛضزٚإِا ٖٛ إي٘ ايعامل ْٝعّا. ٚمث١ إي٘ آخط آَٔ ب٘ 

ٛٸضٙ اٯضٜإْٝٛ ايكسَا٤ ع٢ً زَر ظضزؾت اٱشلٌ َعّا ٗ اٱي٘ )أٖٛضا َعزا( ايطب ايعاقٌ، ٚ ق
 . ١٦ٖٝ2 ْكـ إْػإ، ىطز َٔ قطم فٓٻح

ُٸ٢ ايٛاسس َِٓٗ )زٳٜٛ(  ٚعسا اٱشلٌ َعزا ٚأٖٛضا نإ مث١ فُٛع١ َٔ اٯشل١ ا٭خط٣ ٜػ
Daiw ٚأٚضبٌٝ، ٚأبطظ قؿات٘ أْ٘ ؾاعٌ  -إي٘ ايػُا٤، ٚنإ أسس ايسٜٛات نبرل َعبٛزٟ اشلٓس

ٜتاض( پإعبٛز اشلٓسٟ اؿايٞ، ٚ)ظٜٛؽ  Diyvuh pitarٜذل( پاـرل، ٖٚٛ ْؿػ٘ )زٜاٚؽ 
Zeus piter ٜٛتاض(  پ -ٜذل )دٛپايْٝٛاْٞ، ٚدJupiter  ،ٟايطَٚاْٞ، ٚ)تاٚٚؽ( ا٭ٜعز

ٛٸٍ ٗ ايعضزؾت١ٝ إٍ إي٘ ايؿط )إبًٝؼ/ؾٝطإ(  . 3ٚؼ

                                 
 .30. قُٛز ؾٝت خٓطاب: قاز٠ ؾتح ب٬ز ؾاضؽ، م 3/153. إكسغٞ: ايبس٤ ٚايتاضٜذ، 8غتا، م ڤأ - 1
ُٝس ظاٜس: . عبس اؿ15، 14. قُٛز ؾٝت خٓطاب: قاز٠ ؾتح ب٬ز ؾاضؽ، م 378زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م  - 2

 .655، 653ايؿطم اـايس، م 
 .71 - 70. خًٌٝ دٓسٟ: ا٭ٜعز١ٜ ٚا٫َتشإ ايكعب، م 368زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م  - 3
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ٌ ظضزؾت، إي٘ ايهٝا٤ اٯضٟ ايكسِٜ، ٚقس غاز ا٫عتكاز بأيٖٛٝت٘ قبMithras ٚمث١ َٝجطا 
ٚظٌ ا٫عتكاز ب٘ قا٥ُّا بعس ظضزؾت، ٚنإ ٜٴعبس باعتباضٙ إي٘ ايعكٛز ٚا٫تؿاقٝات، ٚساؾغ اؿل 
ٚايٓعاّ، َٚٴًٗو ق٣ٛ ايؿط ٚايػهب ٚاؾؿع ٚايتهبٸط، ٚٚٴقـ بأْ٘ احملاضب ايكٟٛ اؾباض، ٚنإ 

ٚقس زف٘ ظضزؾت احملاضبٕٛ ٜكسٸَٕٛ ي٘ ايطكٛؽ ِٖٚ ع٢ً ظٗٛض اـٌٝ قبٌ ايصٖاب إٍ إعطن١، 
ٗ ايسٜا١ْ اييت ْاز٣ بٗا، ٕٚٝجطا َها١ْ َطَٛق١ ٗ ايطكٛؽ ايعضزؾت١ٝ، ٚعٴسٸ إي٘ ايؿُؼ، 

بأْ٘ ساضؽ إطاعٞ ايٝكغ، ٚنإ ايطَٚإ ٜطزلْٛ٘ ٗ ؾهٌ ؾاب ٚغِٝ، هطٸز  أڤطحاٚٚٴقـ ٗ 
 . 1غٝؿّا ع٢ً ضقب١ ثٛض، ٚظًت عكٝس٠ َجرلا قا١ُ٥ ست٢ ايكطٕ ايطابع ا٬ٕٝزٟ

رْڤانيةٚأخرلّا مث١ ايعكٝس٠  ، ٖٚٛ إي٘ ٫َتٓاٙ  Zurvan)ايعټضٚا١ْٝ(، ْػب١ إٍ اٱي٘ الزُّ
ظَاّْا َٚهاّْا، ٖٚٛ إي٘ ايكسض إػٝطط ايصٟ ٜ٪ثٸط َٔ بعٝس ٗ َكرل ايبؿط، ٚقس اختٴًـ ٗ أَط 

ا قٛض٠ أْٗ دؿطٟ باضْسضا١ْٝ، ؾكٌٝ: ٖٞ عباز٠ آضٜا١ْٝ غابك١ ع٢ً ايعضزؾت١ٝ، ٚضدٸح ڤايعټضٵ
َعسٻي١ َٔ ايعضزؾت١ٝ سُٝٓا قاضت ا٭خرل٠ زٜا١ْ ث١ٜٛٓ قا١ُ٥ ع٢ً أٖٛضا َعزا )إي٘ اـرل(، 

رْڤانيةٚأٖطّٔ )إي٘ ايؿط(، ٚتكذلب  َٔ ايبٛش١ٜ ٗ ا٫عتكاز بإٔ ايؿط ا٭غاغٞ ٗ اؾٓؼ  الزُّ
ازّٜا ٗ ايبؿطٟ ٜهُٔ ٗ ا٫مطاف ٚاـطأ ايعكًٞ )نٝل ا٭ؾل(، ٚٗ اؾؿع ايصٟ ٜتذ٢ًٓ َ

 ٚقاٍ قٌُٜٛ نطّط:  ايؿ٠ٛٗ، ٜٚتذ٢ًٓ عكًّٝا ٗ اؾٌٗ.
رْڤانية"يعً٘ أقطب إٍ ا٫ستُاٍ إٔ  ٖٞ ْتاز ا٫تكاٍ بٌ ايعضزؾت١ٝ ٚاؿهاض٠ ايباب١ًٝ،  الزُّ

 .2ٚقس ْؿأت ٗ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايعكط ا٭ٔٝين"
 

تطنٝبٗا ع٢ً مٛ دسٜس،  ٚخ٬ق١ ايكٍٛ إٔ ظضزؾت ؾٓهو ايعكا٥س اٯضٜا١ْٝ ايكس١ّ، ٚأعاز
ٚزَر ايعكٝستٌ إعز١ٜ ٚا٭ٖٛض١ٜ َعّا، ٚؾٓهٌ َٓٗا عكٝس٠ ٚاسس٠، إشلٗا ا٭ندل ٖٛ أٖٛضا َعزا 

ُٸ٢ تاض٠ آخط٣  )ضٚح ايؿط(،  أنگراماينيو)إي٘ ايٓٛض(، ٜٓاقه٘ أٖطّإ )إي٘ ايع١ًُ(، ٜٚػ
ٜٓتاَآٜٝٛ پٗا َٝجطا، ٚؽٜٚػتعٌ أٖٛضا َعزا ٗ إزاض٠ ايعامل بها٥ٓات أخط٣ شات ْؿٛش، َٓ

 وفرتراگنا، ٚغطاٚف ايصٟ ٜؿلٸ ْادِ ا٭بايػ١، ألنگراماينيو)ايطٚح ايكسؽ( إهاز 
                                 

. أضْٛيس تٜٛٓيب: كتكط يسضاغ١ ايتاضٜذ، 126 -125دؿطٟ باضْسض: إعتكسات ايس١ٜٝٓ يس٣ ايؿعٛب، م  - 1
2/187 . 
ِّٓشٳٌ 312م قٴٌُٜٛ نطّط: أغاطرل ايعامل ايكسِٜ،  - 2 ٗٵطٔغٵتاْٞ: إٹًٌَ ٚاي . دٹِؿطٟ باضْـسض:  1/234. ٚاْعط ايؿٳ

 . 125 -123إعتكسات ايس١ٜٝٓ يس٣ ايؿعٛب، م 
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( إي٘ اؿطب ٚايٓكط، ٚضاَإ ايطاعٞ ايطٝب، إي٘ ايػ٬ّ ٚايػه١ٓٝ ٚساَٞ ايكطٝع، ٜٚبك٢  ٗٵطّٳ )بٳ
ٞٸ ٖصا ايكاغِ إؿذلى بٌ ايعضزؾت١ٝ ٚايعكا٥س اٯضٜا١ْٝ ايػابك١ عًٝٗا ٖٛ  ايػعٞ ٗ غبٌٝ ضق

 . 1ايعامل ٚنُاي٘، ٚيٝؼ است٬ٍ ايعامل ٚايػٝطط٠ عًٝ٘
 

 ي:الهوضزفلػفة التهويً يف الرتاخ 
تعطٸنت ايعكا٥س اٯضٜا١ْٝ ايكس١ّ إٍ َعٜس َٔ ايتؿٜٛ٘ ٚايتؿهٝو ٚايتػٝٝب ٗ ايعٗٛز 

ٜهٕٛ زقٝكّا َا ؾٝ٘  ايس١ٜٝٓ قبٌ اٱغ٬ّ ئ ايهٛضزايتاي١ٝ يعضزؾت، ٚيصا ؾاؿسٜح عٔ ش١ٖٝٓ 
ايهؿا١ٜ، ٚيٝؼ ٗ إػتطاع عطن٘ ع٢ً مٛ َٓٗذٞ َتُاغو، َٚع شيو مث١ خطٛط عا١َ، 

ايس١ٜٝٓ، َٚٔ تًو اـطٛط إٔ ايٛدٛز  ايهٛضزّهٔ ا٫ٖتسا٤ بٗا إٍ ايب٢ٓ ايعُٝك١ ٗ ش١ٖٝٓ 
ٛٸع َ٪غؼ ع٢ً ايتآيـ ٚايتهاٌَ ٚيٝؼ ع٢ً ايتهاز؛  ٛٸع(، يهٓ٘ تٓ أٟ أْ٘ قا٥ِ ع٢ً )ايتٓ

ٛٸع ٗ إطاض ايتٛسٸس(، َع ا٭خص ٗ ا٫عتباض إٔ ايتٛسٸس غرل ايٛسسا١ْٝ )اَ٭سٳس١ٜ(، ؾايتٛسٸس  )تٓ
ٜعين ايتُاٖٞ َع اٯخط، ٜٚعين ايتؿاضى )اٱؾطاى(؛ إؾطاى اٯخط ٗ اؽاش ايكطاض ٚقٓع 

 ؾطاى(.اؿسخ، أَا ايٛسسا١ْٝ )اَ٭سٳس١ٜ( ؾتعين ا٫ْؿطاز ٚا٫غتع٤٬ ٚضؾض ايتؿاضى )اٱ
 

ٛٸع ٗ إطاض ايتٛسٸس( اثٓإ:   َٚٔ أبطظ ػًٓٝات )ايتٓ
ٖٛ قٛض٠ اٱي٘ َعزا ٗ ايتكٛض اٯضٜاْٞ، ؾٗٛ مل ٜهٔ إي٘ قب١ًٝ أٚ ؾعب، ٚإِا  ايتذًٞ ا٭ٍٚ

نإ إي٘ ايعامل ٚايٓاؽ ْٝعّا، ٚظٌ ٖصا ايتذًٞ باقّٝا ٗ ايسٜا١ْ ا٭ٜعز١ٜ إٍ َٜٛٓا ٖصا، 
رل يهٌ ايٓاؽ، ٚيٝؼ يَٮٜعزٌٜ ؾكط، َع ا٭خص ٗ اؿػبإ إٔ ا٭ٜعز١ٜ ؾاَ٭ٜعزٜٕٛ ٜسعٕٛ باـ

ٚايهانا١ٜٝ ٚايعًٞ إشل١ٝ ؼتؿغ ببعض ب٢ٓ ايعكٝس٠ إعز١ٜ، ٚمث١ زيٌٝ آخط ٜطدِّح إٔ ٖصٙ ايعكا٥س 
اَتساز يًُعز١ٜ أنجط َٔ نْٛٗا اَتسازّا يًعضزؾت١ٝ؛ أ٫ ٖٚٛ اٱّإ بٛسس٠ ايٛدٛز، ٚباؿًٍٛ، 

ٛٸع ٗ إطاض ٚتٓاغذ  ا٭ضٚاح، ؾٗصا اٱّإ ٖٛ َٔ ْتاز ايص١ٖٝٓ ايس١ٜٝٓ ايكا١ُ٥ ع٢ً )ايتٓ
 ايتٛسٸس(، ٚيٝؼ َٔ ْتاز ايص١ٖٝٓ ايس١ٜٝٓ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايٛسسا١ْٝ )اَ٭سٳس١ٜ(.

                                 
غتا، ٜاؾـت  ڤ. ٚأ168، م 33، آ١ٜ 57(، ٖٚاٜيت 10، ٖاَـ )45، م 1غتا، ٜاغٓا، ٖاٜيت ڤأ - 1
 . 81ت١ٝ، م . ْٛضٟ إزلاعٌٝ: ايسٜا١ْ ايعضزؾ33، آ١ٜ 1. ٜٚاؾت 4، م 33، آ١ٜ 1
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 ايهٛضزٚبايٓػب١ إٍ ا٭ٜعز١ٜ ٚايعضزؾت١ٝ ؾكس قاٍ ايسنتٛض خًٌٝ دٓسٟ، ٖٚٛ َٔ َجكؿٞ 
 ا٭ٜعزٌٜ: 

يبعض ا٭ٜعزٌٜ ايصٜٔ ٜسٸعٕٛ، ٚبؿهٌ أع٢ُ، بإٔ ا٭ٜعز١ٜ ٖٞ اَتساز  أَا بايٓػب١"
يًعضازؾت١ٝ، ؾٗٛ َٛقـ غٝاغٞ قطف، ٫ ٜػتٓس ع٢ً أضن١ٝ تاضى١ٝ أٚ ؾهط١ٜ ٚز١ٜٝٓ، بٌ إْ٘ 

ٗ ؼطِٝ نٝإ  -زٕٚ إٔ ٜسضٚا -تطزٜس يطغبات ؾدك١ٝ، ٚإغٗاّ َٔ أقشاب ايكا٥ًٌ بٗا
 . 1"ؿطٚعِٗايعكٝس٠ ا٭ٜعز١ٜ ؾُٝا يٛ لح َ

ٛٸع ٗ إطاض ايتٛسٸس( ٖٛ ْعط١ٜ ايتهٜٛٔ، ؾكس َط إٔ ايب١٦ٝ  ٚايتذًٞ ايجاْٞ َٔ ػًٝات )ايتٓ
ٟ ايتعاٌَ َع إهإ ٚؾل ث٬ث١ أبعاز )طٍٛ، عطض، اضتؿاع(، ايهٛضزاؾب١ًٝ ضغٸدت ٗ 

٫( َٚؿَٗٛٞٳ )ايسا٥ط٠ ٚا٫َت٤٬(، ٚػػٸس شيو َٝجٛيٛدّٝا ٗ ايؿهٌ ايطَعٟ )َاْسٍ/َٓسا
Mandela ،زا٥ط٠ ؾٝٗا قًٝب َتػاٟٚ ا٭ن٬ع، ٜطَع إٍ ايعٓاقط ا٭ضبع١ )َا٤ ٖٛٚ ،

تطاب، ْاض، ٖٛا٤(، ٚؾٝٗا أسٝاّْا مثا١ْٝ تكاطعات َتػا١ٜٚ ا٭ططاف، تطَع إٍ تؿاعٌ ايعٓاقط 
ا٭ضبع١ ٚاؾٗات ا٭ضبع )ؾطم، غطب، سلاٍ، دٓٛب(، ٚأسػب إٔ ْعط١ٜ ايعٓاقط ا٭ضبع١ تطدع 

ٖٞ ا٭ضض، ٜٚتُجٌ إا٤ ٗ اٱي٘  GIٟ گ١ اـًل ٚايتهٜٛٔ ايػَٛط١ٜ، ؾاٱشل١ دٞ/إٍ قك
 ، ٜٚتُجٌ اشلٛا٤ ٗ اٱي٘ إًٌْٝ  Tiamat)َٝاٙ ا٭عُام(، ٚٗ اٱشل١ تٝاَات  Apsuآبػٛ/آبعٚ

Enlilٌٝأٚ إيEllil )2، ٚتتُجٌ ايٓاض ٗ اٱي٘ ُأٚتٛ )اٱي٘ ايؿُؼ. 
اٯضٌٜ إٍ اشلٓس، ٚزخًت ٗ ايعكٝس٠ اشلٓسٚغ١ٝ، ٚظٗطت ٗ ٚقس اْتكًت ضَع١ٜ )َٓسا٫( َع 

ٟ ػًٝات عسٜس٠ ايهٛضزايكٛض اشلٓسٚغ١ٝ إ٪يؿ١ َٔ زٚا٥ط َٚطبعات َذلانع٠. ٚٗ ايذلاخ 
 يطَع١ٜ )َاْسٍ/َٓسا٫(، ٚؾُٝا ًٜٞ بعض ا٭زي١:

   ناْت اٱشل١ إْٸٝٓاInnina يػُا٤ ٗ )عٳؿٵتٳط/ عٳؿٵتاض/نٛنب ايعټٖٳط٠( تعتدل غٝس٠ ا
ايعكا٥س ايػا١َٝ، ٚنإ ٜٴطَٳع إيٝٗا بٓذ١ُ زاخٌ زا٥ط٠، ٚشلا مثا١ْٝ أؾع١، أٚ غت١ عؿط ؾعاعّا، 
ُٸٝت )أؾطٚزٜت(، ٚعبسٖا ايطَٚإ باغِ  ٚقس ٚقًت اٱشل١ إْٸٝٓا إٍ ب٬ز اٱغطٜل، ٚغٴ

 (، ٖٚٞ ٗ ا٭قٌ إشل١ غَٛط١ٜ، ٚمث١ أغطٛض٠ غَٛط١ٜ تسٚض سٍٛ قكتٗا َع ظٚدٗاڤيىىش)

                                 
 .288خًٌٝ دٓسٟ: ا٭ٜعز١ٜ ٚا٫َتشإ ايكعب، م  - 1
اح غَٛط، م  - 2 ٞ: اؿهاضات ايػا١َٝ ايكس١ّ، م 163، 75، 70قٌُٜٛ نطّط: َٔ أٛي  .  75. غبتٝٓٛ َٛغهات
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ظٟ/ُٛظ( إي٘ اـكب، ٚغبل ايكٍٛ إٔ ايػَٛطٌٜ َٔ أغ٬ف  ، ٚأِْٗ امسضٚا إٍ ايهٛضز)زٳَٛٴ
 .1ايهٛضز١ٜٚتاَٝا َٔ دػطاؾٝا سهاض٠ سٳًَـ پدٓٛبٞ َٝعٚ
   عًِ ايهْٛٝات ايعضزؾيت ٜتأيـ ايهٕٛ َٔ أضبع زٚا٥ط: زا٥ط٠ ايٓذّٛ، زا٥ط٠ ٗ

٭ٖٛضا َعزا، ٚتتطابل ٖصٙ ايسٚا٥ط َع اؾٗات ايكُط، زا٥ط٠ ايؿُؼ، ًٖٚه١ )ايٓٛض اي٬ْٗا٥ٞ( 
 . 2ا٭ضبع
  " :ٌباـاق١ٝ  ايهٛضزَٔ ايؿعٛب ا٭خط٣، ٜعتكس  ٚنػرلِٖقاٍ باغًٝٞ ْٝهٝت

ٜٓاّ ٗ َهإ َععٍٚ ٚغرل  ٕٟ أايهٛضزبٗا. ؾعٓسَا ٜطٜس  أٚ وٝطٕٛ أْؿػِٗ ،ايػشط١ٜ يًسا٥ط٠
ايصٜٔ  ايهٛضز. ٚإشا نإ 3"ح ايؿطٜط٠زا٥ط٠ يٝكٞ ْؿػ٘ َٔ ا٭ضٚا ،ْؿػ٘ َعطٚف، ٜطغِ سٍٛ

ؼسٸخ عِٓٗ ْٝهٝتٌ َػًٌُ، ؾ٬ ضٜب ٗ إٔ اـاق١ٝ ايػشط١ٜ يًسا٥ط٠ ٖٞ قٝػ١ أخط٣ يكسغ١ٝ 
َٓسا٫ ٗ ايعكٝس٠ إعز١ٜ، َٚا ظايت قسغ١ٝ ايسا٥ط٠ قا١ُ٥ إٍ اٯٕ ٗ ايعكٝس٠ ا٭ٜعز١ٜ، ٚنًُٓا 

ز ايعًٞ إشلٌٝ )ايكعيباف(؛ تأنس يٞ إٔ َٔ ضأٜت َؿٗس ايطقكات ايسا٥ط١ٜ ايؿٛيهًٛض١ٜ يًهط
 ٟ َٔ بٓاٙ ايعُٝك١.ايهٛضزايكعب تؿطٜؼ ايذلاخ 

  إٔ ٜطتسٟ اؿعاّ  -شنطّا نإ أٚ أْج٢ -ع٢ً نٌ ؾطز َٔ أتباع ايعكٝس٠ ايعضزؾت١ٝ
إكسؽ )نٛغت(  َذطز بًٛغ٘ غٔ اـاَػ١، ٚنٛغت ٖٛ ضَع ا٫ضتباط باٱي٘، ٜٚٴكٓع َٔ 

 ايهٛضزا ظاٍ طكؼ اؿعاّ إكسؽ قا٥ُّا ٗ ا٭ٜعز١ٜ، َٚا ظاٍ قا٥ُّا عٓس . 4َٚايكٛف ا٭بٝض
 ايهٛضزإػًٌُ أٜهّا بس٫ي١ ؾٛيهًٛض١ٜ، ٜٚهؿٞ إٔ ْتأٌَ ا٭سع١َ ايهد١ُ اييت ًٜٓؿٗا ايطداٍ 

سٍٛ أٚغاطِٗ، ٚقس تًٓطؿت أخرلّا ٚقاضت أضمٸ، نُا إٔ ضَع١ٜ اؿعاّ إكسؽ َاث١ً ٗ ايعٟ 
ٗ إٓاغبات ايك١َٝٛ، نعٝس ْٛضٚظ، ٚخاق١ ٗ ؾطقٞ  ايهٛضز١ٜتطتسٜ٘ إطأ٠ ايذلاثٞ ايصٟ 

 نطزغتإ ٚدٓٛبٝٗا.
   ٍعٓسَا نٓا ْكاب بايكساع ٗ ايكػط، ناْت ا٭َٗات ٜأخصْٓا قباح ا٭ضبعا٤ إ

اَطأ٠ عذٛظ، ؾهاْت تأخص بػبٸابتٗا بعض اشلباب َٔ قاز ايتدبٝع، ٚتطغِ قًٝبّا َتػاٟٚ 

                                 
. غــبتٝٓٛ َٛغــهاتٞ: اؿهــاضات 165، 149ؾانــٌ عبــس ايٛاســس عًــٞ: َــٔ غــَٛط إٍ ايتــٛضا٠، م  - 1

 .148. عبس اؿُٝس ظاٜس: ايؿطم اـايس، م 257 – 256، م ايػا١َٝ ايكس١ّ
 (.1. ٖاَـ )632، م 22، ٜاؾت  أڤطحا - 2
 .379باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م   - 3
 (.49، ٖاَـ )49، م 2غتا، ٜاغٓا، ٖاٜيت ڤ(. أ3. ٖاَـ )78 -77، م 9، ٜاغٓا، ٖاٜيت  أڤطحا - 4
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. ٚدسٜط بايصنط إٔ ّٜٛ ا٭ضبعا٤ نإ ايهٛضز١ٜبآٖا، ٖٚٞ تتًٛ بعض ا٭زع١ٝ با٭ططاف ع٢ً د
َكسغّا عٓس ايػَٛطٌٜ، ٫ٚ غُٝا أٍٚ أضبعا٤ َٔ ؾٗط ْٝػإ/أبطٌٜ، َٚا ظاٍ َكسغّا ٗ 
ا٭ٜعز١ٜ. أَا ايكًٝب إتػاٟٚ ا٭ططف ؾٗٛ ٗ ا٭قٌ ضَع َٳعٵزا٥ٞ، زخٌ إػٝش١ٝ َع ضَٛظ 

( نإْٛ ا٭ٍٚ/زٜػُدل 25أخط٣، َٓٗا ا٫ستؿاٍ بعٝس ٬َٝز َٝجطا ّٜٛ )َعزٜا١ٝ٥ َٚٝجطا١ٝ٥ 
َكسغّا ٗ  Sundayَٔ نٌ عاّ، ؾكس قاض استؿا٫ّ بعٝس ٬َٝز إػٝح، ٚقاض ّٜٛ ا٭سس 

إػٝش١ٝ، ٖٚٛ )ّٜٛ ايؿُؼ( إكسؽ ٗ إٝجطا١ٝ٥، ٚنإ ايتعُٝس إٝجطا٥ٞ ٜتِ بإا٤ ٚقطبإ 
  .1ع ٚاـُط ٜطَعإ ٗ إػٝش١ٝ إٍ دػس إػٝح ٚزَ٘اـبع ٚاـُط، ٚقاض اـب

ٛٸض ٚدٛزٟ ايهٛضزٚباختكاض: ّهٓٓا ايكٍٛ بإٔ ؾًػؿ١ ايتهٜٛٔ ٗ ايذلاخ  ٟ قا١ُ٥ ع٢ً تك
ٛٸع( ٗ تؿاعٌ ايعٓاقط  ٛٸع ٗ إطاض ايتٛسٸس(، ٜٚتذ٢ًٓ )ايتٓ نًٓٝاْٞ، قٛضٙ ا٭غاغٞ ٖٛ )ايتٓ

ٗات ا٭ضبع )ؾطم، غطب، سلاٍ، دٓٛب(، ٜٚتذ٢ًٓ ا٭ضبع١ )َا٤، تطاب، ْاض، ٖٛا٤( َع اؾ
ٛٸض دٖٛطٙ )ا٫َت٤٬( إتُاغو إتؿاعٌ إتهاٌَ، ٚيٝؼ  )ايتٛسٸس( ٗ ؾهٌ ايسا٥ط٠؛ أٟ أْ٘ تك
ٛٸضّا َجايّٝا َؿاضقّا  ٛٸض َازٟ زٜايهتٝهٞ ٚاقعٞ، ٚيٝؼ تك ِٸ تك )ايؿطاؽ( إت٬ؾٞ، ٖٚٛ َٔ ث

ٛٸض، َٚا زَٓا يًٛاقع َتعايّٝا عًٝ٘، ٚغبل إٔ تٓاٚيٓ ا تأثرل ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ ٗ تؿهٌٝ ٖصا ايتك
ٛٸض ٗ خكا٥ل  قس اْتٗٝٓا إٍ ٖصا ايٓتٝذ١، ؾج١ُ غ٪اٍ ٜأخص غٓاقٓا، ٖٚٛ: َا تأثرل شيو ايتك

 ايس١ٜٝٓ؟ ايهٛضزش١ٖٝٓ 
 

 السييية: الهوضزخصائص شٍيية 
 ٖٞ َا ًٜٞ: -ٗ سسٚز َا ْعًِ -ايس١ٜٝٓ ايهٛضزأبطظ خكا٥ل ش١ٖٝٓ 

ٛٸٗ ؾًػؿٞ، ٚتكذلب ش١ٖٝٓ  عٚع إٍ ٚسس٠ ايٛدٛز:ايٓ .1 ٖٚٞ ْعع١ شات َٓش٢ تك
ايس١ٜٝٓ بٗصٙ اـكٝك١ َٔ ايؿًػؿ١ ايبٛش١ٜ اييت ظٗطت ٗ اؾػطاؾٝا اشلٓس١ٜ أق٬ّ،  ايهٛضز

غتا، ٚإشا ڤٜسدا )ب٬ز ايؿعٛب اٯض١ٜ( سػبُا ٚضز ٗ أڤ -ٖٚٞ دػطاؾٝا َتا١ٔ ٯضٜاْا 
م.ّ(،  1200 -1500ٌٜ زخًٛا اشلٓس َٔ ايؿُاٍ ايػطبٞ، ؾُٝا بٌ )أخصْا ٗ اؿػبإ إٔ اٯض

م.ّ(، ٚأْ٘ ظٗط  483 -563عاف بٌ ) Siddharta Gautamaٚإٔ غٝسٖاضتا غٛتاَا بٛشا 
                                 

. خًٝـٌ دٓـسٟ: ا٭ٜعزٜـ١ ٚا٫َتشـإ     309ؾـٛض، م  . ٖـاضٟ غـاغع: ععُـ١ آ   33، َكس١َ، م  أڤطحا - 1
 .33ايكعب، م 
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ِٸ  ٗ سلايٞ اشلٓس، ؾ٬ ْػتبعس إٔ تهٕٛ ايبٛش١ٜ ْؿػٗا ٚثٝك١ ايك١ً بايعكا٥س اٯضٜا١ْٝ، َٚٔ ثٳ
 . 1ايكس١ّ ايهٛضز١ٜبايعكا٥س 

 -ٚأبطظٖا عٝس ْٛضٚظ -ايكس١ّ ايهٛضز١ٜ: ؾا٭عٝاز ايس١ٜٝٓ ا٫ضتباط اؿُِٝ بايطبٝع١  .2
ِٸ ٗ أسهإ ايطبٝع١، ٚخاق١ ٗ اؾباٍ، ٚمػب إٔ ٖصا ايتكًٝس ٜطدع بسٚضٙ إٍ ايتُاٖٞ َع  تت

غتا ظاخط ڤايكس١ّ، ٚبكٝت آثاض شيو ٗ ايعضزؾت١ٝ، ؾهتاب أ ايهٛضز١ٜايطبٝع١ ٗ ايعكا٥س 
أتكسّ بك٠٬ نا١ًَ َكسغ١ إٍ ٖصٙ ٌ َعاٖط ايطبٝع١، ٚقس دا٤ ٗ زعا٤ ظضزؾيت: "بتبذٝ

ا٭َانٔ، إٓاطل، إطاعٞ، إػانٔ بعٕٝٛ َٝاٖٗا، إٝاٙ، ا٭ضانٞ، ايٓباتات، ٖصٙ ا٭ضض، 
. ٚدا٤ ٗ طكؼ 2" تًو ايػُا٤، ايطٜاح إكسغ١، ايكُط، ايٓذّٛ اي٬َتٓا١ٖٝ، شات١ٝ اؿطن١

سٸّ ايكطابٌ يهٌ عٕٝٛ إا٤، ؾساٍٚ إا٤ أٜهّا، يًٓباتات اييت تُٓٛ، ٭ؾذاض ْكظضزؾيت: "
ايػاب١، يهٌ ا٭ضانٞ ٚايػُاٚات، يهٌ ايٓذّٛ، يًكُط ٚايؿُؼ، يهٌ ا٭ْٛاض اي٬َتٓا١ٖٝ، 
يهٌ إاؾ١ٝ، يًٛسٛف إا١ٝ٥، يًٛسٛف اييت ع٢ً ايٝابػ١، يهٌ اؿٝٛاْات اييت تهطب 

 .3"بأدٓشتٗا
ٟ غرل َٝٸاٍ إٍ ؾطض عكٝست١ ع٢ً اٯخطٜٔ؛ ايهٛضز: ٚع إٍ ؾطض ايعكا٥سعسّ ايٓع .3

أِْٗ أغٸػٛا ٖايو أٚ ز٫ّٚ ز١ٜٝٓ، أٚ  ايهٛضزغٛا٤ بايعٓـ أّ بايتبؿرل، ٚمل لس ٗ تاضٜذ أغ٬ف 
غتا إٔ ايعضزؾت١ٝ ناْت زّٜٓا ڤأِْٗ ؾٓٸٛا اؿطٚب بككس ْؿط عكا٥سِٖ، ٜٚٴؿٗٳِ َٔ نتاب أ

ِ، ٚناْت ايعسا١ٝ٥ ؾٝٗا زؾاع١ٝ َٚٛدٸ١ٗ ٗ ايػايب إٍ يٮقٛاّ اٯض١ٜ،  قا٥ُّا ع٢ً ايػًٹ
ايؿعٛب ايطٛضا١ْٝ، باعتباض إٔ ايطٛضاٌْٝ ناْٛا ٜؿٓهًٕٛ تٗسٜسّا زا٥ُّا يب٬ز اٯضٌٜ، ٚقس 
تكاعست شلذ١ ايعسا١ٝ٥ ٗ ظٌ اٱَدلاطٛض١ٜ ايؿاضغ١ٝ. ٚا٭ٜعز١ٜ خرل زيٌٝ ع٢ً إٔ ش١ٖٝٓ 

ت َعاز١ٜ يٰخطٜٔ، ٚقشٝح إٔ ا٭ٜعز١ٜ زٜٔ َٓػًل، يهٓٗا ٫ ؼٌُ ٗ ايس١ٜٝٓ يٝػ ايهٛضز
ٓٵ٠ٛ   .4طٝٸاتٗا َؿطٚعّا تٛغٸعّٝا، ٫ٚ تطبٸٞ أتباعٗا ع٢ً غعٚ اٯخطٜٔ، ٚإزخاشلِ ٗ ا٭ٜعز١ٜ عٳ

                                 
 .248اْعط قٌُٜٛ نطّط: أغاطرل ايعامل ايكسِٜ، م  - 1
 .68، م 18، آ١ٜ 7، ٜاغٓا، ٖاٜيت  أڤطحا - 2
 .181، م  9، آ١ٜ 66، ٜاغٓا، ٖاٜيت  أڤطحا  - 3
. ٚظْـس  409، م 9، آٜـ١  5غـتا، ٜاؾـت   ڤ.  ٚأ140، م 11، آٜـ١  44، ٜاغٓا، ٖاٜيت  أڤطحااْعط  - 4

 .١ًٜٖٛ849، زازغتإ َٚٝٓٛؽ ٚخطاز، م پ، ْكٛم  أڤطحا
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ايعطٜك١ ضاغد١ ٗ ايص١ٖٝٓ  ايهٛضز١ٜإٕ ايب٢ٓ ايس١ٜٝٓ   ضغٛر ايب٢ٓ ايعُٝك١: .4
يجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬، ٚتٳذٳػٸست ٗ بعض ايتٛدٸٗات ايكٛؾ١ٝ ، ٚاْتكًت َعِٗ إٍ اايهٛضز١ٜ

ٚايؿًػؿ١ٝ زاخٌ إٓع١َٛ اٱغ١َٝ٬، َٚٓٗا ع٢ً غبٌٝ إجاٍ اْتؿاض ايططم ايكٛؾ١ٝ 
 ايهٛضز١ٜإػًٌُ، ْٚط٣ إٔ يصيو ع٬ق١ بٓعٚع ايص١ٖٝٓ  ايهٛضز)ايكازض١ٜ، ٚايٓكؿبٓس١ٜ( بٌ 

إػًٌُ بعض أقطاب ؾًػؿ١  ايهٛضزٜدلظ َٔ بٌ  إٍ ؾًػؿ١ ٚسس٠ ايٛدٛز، ٚيصا ؾ٬ عذب إٔ
ٛٸف، َِٓٗ  ، ٖٚٛ َٔ َس١ٜٓ ّ( 910/ـٖ 297) ت  سٝٵٓٳايكٛٗ ايهبرل أبٛ ايكاغِ اُؾايتك

ٳضٵزٟ ) ت ايهٛضز١ْٜٳٗاٚٳْٵس  ٗٵطٚٳ ٖـ(، َٔ  586، َِٚٓٗ ؾٗٝس ايؿهط ايكٛٗ ؾٗاب ايسٜٔ ايػټ
ٳطٳٚٳضٵز   ُٖا.، ٚمث١ نجرلٕٚ غرلايهٛضز١َٜس١ٜٓ غٗٴ

إػًٌُ إٍ  ايهٛضز: ٜٓعع نجرل َٔ نباض ايؿكٗا٤ ٚإؿهطٜٔ ايٓعع١ ايع١ًُٝ ايعك١ْٝ٬ .5
ايٓٗر ايعًُٞ ايعك٬ْٞ ايؿًػؿٞ ٗ خطابِٗ ايسٜين، ٚقس تٓبٸ٘ بعض عًُا٤ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ 

زخٌ ٘ ٕا أْ (ْع١ٖ ا٭يباب)ايؿٗاب اٯيٛغٞ ٗ نتاب٘ إعازٜٔ يًؿًػؿ١ إٍ ٖصٙ ايعاٖط٠، ٚشنط 
خ ايعطام قسٸ ّ( بػساز، قاٍ ي٘ 1827ؾٝذ ايططٜك١ ايٓكؿبٓس١ٜ ايؿٝذ خايس ايٓكؿبٓسٟ )ت 

 ؛ب٦ؼ َا ٜؿعً٘ أنجط عًُا٤ ا٭نطاز ايّٝٛ:"ْٗٛض نبرلايٓٛض عًٞ ايػٜٛسٟ ايبػسازٟ ٗ 
عهؼ َا ٜؿعً٘ عًُا٤  ،ٖٚذطِٖ يعًّٛ ايسٜٔ نايتؿػرل ٚاؿسٜح ،٫ؾتػاشلِ بايعًّٛ ايؿًػؿ١ٝ

  .1"ايعطب
 916 ـ/ٖ 303 ت) عًٞ اُؾبٸا٥ٞأبٛ ، شٟٚ ايٓٗر ايعًُٞ ايعكًٞ، ايهٛضزَٚٔ ايعًُا٤ 

َٔ نباض ؾٝٛر إُعتعٔي١، ٜٚٓتػبإ  ، ُٖٚاّ( 933ـ/ ٖ 321 ت) اُؾبٸا٥ٖٞاؾِ ٚابٓ٘ أبٛ  ،ّ(
ٝٵ١ًٝ( ظٓٛبٞ ايعطام، َِٚٓٗ ايكا نٞ عبس إٍ قط١ٜ )دٴبٻ٢( ايٛاقع١ ٗ اؾػطاؾٝا ايًٗٛض١ٜ )ايَؿ

ّ(، َٔ َس١ٜٓ أغس أباز ٗ ؾطقٞ نطزغتإ،  1025ٖـ / 415اؾبٸاض اشلُٳصاْٞ اَ٭غٳسأبازٟ )ت 
 ايهٛضزَٚعطٚف إٔ إعتعي١ ناْٛا ؾطغإ ايعكٌ ٚايعًِ ٗ تٓاٍٚ إػا٥ٌ ايس١ٜٝٓ. َٚٔ ايعًُا٤ 

 - 1873إ بسٜع ايعَ) غٞ ضٵٛٓټاي غعٝسشٟٚ ا٫ػاٙ ايعًُٞ ايعك٬ْٞ، ٗ ايعكط اؿسٜح، 
 . 2ٗ سلايٞ نطزغتإ ّ( 1960
ٟ إتسٜٸٔ َٓؿتح ع٢ً ايسٜاْات ٚإصاٖب ايهٛضز : إٕعسّ ايتعكٸب ايسٜين ٚإصٖيب .6

ٛٸع ٗ إطاض ايتٛسٸس(، ْٚػتؿٗس َٛقـ ايعامل  ا٭خط٣، ٚتطدع ٖصٙ ايٓعع١ إٍ ؾًػؿ١ )ايتٓ
                                 

 .1/374، ثباتٚاَ٭ ايؿٗاضؽ ؾٗطؽ: اْٞتٸايهٹ ايهبرل عبس بٔ اؿٞ عبس - 1
 .256/ 6، 4/7، 3/273: ا٭ع٬ّ، ايعضنًٞ. 17/244، 15/63 ،غرل أع٬ّ ايٓب٤٬ايصٖيب:  - 2
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ٓټٛضٵغٞ نس اؿطب اييت ؾٓٸتٗا ايسٚي١ ايعجُاايهٛضز ١ْٝ ع٢ً ا٭ضَٔ ٚايٓػاطط٠، قاٍ ٟ غعٝس اي
 باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: 

أٚ ٚدٌ نس  إجكؿٌ، ٚقـ زٕٚ خٛف ايهٛضزٌ ايهجرلٜٔ َٔ بَٔ  ّانإ ا٬ٕ غعٝس ٚاسس"
ّ سُِّٚق ،ايػًطات ايذلن١ٝ ٚقـ بػبب َٛاقؿ٘ تًو َٔ قبٌقٝشات اؾٗاز إكسؽ. ٚقس ُأ

إكسؽ. ٚقس قاٍ ٗ َعطض زؾاع٘  ٗاز٘ أؾت٢ بعسّ ؾطع١ٝ ْعت تًو اؿطب باؾْ٭ ؛يًُشان١ُ
٫ َٛدب  بؿت٣ٛ بٗصا إهُٕٛ، إْين يػت َػ٪٫ّٚ بأْين أزيٝت ٓكطٸعٔ ْؿػ٘ أَاّ احمله١ُ: يٹ

أدس ٗ ؾطٜعتٓا َا ٜأَط بكتٌ أْاؽ مل ٭ْين  ،ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ ٫ٚ َٛدب ،أسهاّ ايؿطٜع١
 ٌ، بٌ تعٌُ ع٢ً اؿهِتع ايكٝؿعٍٛ ٫ ػأسسّا. نُا إٔ ايكٛاٌْ ايػاض١ٜ إ أبطٜا٤ ٫ ٜ٪شٕٚ

اٱغ٬ّ  ؿُا١ٜ سكٛم ايٓاؽ. أَا ؾُٝا ٜتعًل بإقساض ايؿت٣ٛ، ؾإْٞ أعتكس إٔ تك٣ٛ ؾٝذ
بإقساض ؾت٣ٛ تأَط بكتٌ  ٚنصيو عساي١ اـًٝؿ١ ٚضٓت٘، ٖٚٞ أٚغع َٔ إٔ تػُح ،ُ٘ٚعً

ٓٻ)ايؿكطا٤ َٔ ايطعاٜا  َٓص بسا١ٜ  -صٜٔ مل ٜطؾعٛاٚاي ػطٛضٌٜ( ْٚٗب أَٛاشلِ،إػٝشٌٝ اي
  .1"ّا نسِٖسطب ٜعًٓٛا ملايػ٬ح بٛد٘ إػًٌ، ٚ -اٱغ٬ّ ٚست٢ اٯٕ

نإ ٬َ ؾسٜس ايتسٜٸٔ، يهٔ مل أدسٙ َتعكٸبّا  -ضٓ٘ اهلل -ٚأشنط ٗ ٖصا ايكسز إٔ ايٛايس
ٚأشنط  نس أتباع ا٭زٜإ ٚإصاٖب ا٭خط٣، ٚمل إٔح أْ٘ تعاٌَ َع أتباعٗا بهطا١ٖٝ ٚعسٚا١ْٝ.

ٌٸ ٗ قطٜتٓا نٌ ضبٝع، ؾهإ  -ضٓ٘ اهلل -إٔ َبٝٸض ا٭ٚاْٞ ايٓشاغ١ٝ ا٭ضَين َطاز نإ و
ايٛايس ٜػتهٝؿ٘ ع٢ً ايعؿا٤ َطاضّا، ٚناْا ٜتػاَطإ بٛزٸ، ٚأشنط أٜهّا إٔ بعض اؿطؾٌٝ 

ٛٸايٌ، َٔ أتباع إصٖب اٱَاَٞ )اؾعؿطٟ(، ناْٛا وًٕٓٛ نٝٛؾّا ع٢ً ايٛا يس، ٚناْٛا ٚايباع١ اؾ
ا٭ٜعزٌٜ أٜهّا، ٚنإ ٜعاًَِٗ  ايهٛضزًٜكٕٛ َٓ٘ ايذلسٝب ٚايبؿاؾ١، ٚنإ يًٛايس أقسقا٤ َٔ 

ِٸ، ٚمل ٜهٔ ايٛايس َٓؿطزّا بٗصا ايٓٗر، ٚإِا نإ ٖهصا ْٗر أٌٖ قطٜيت ضدا٫ّ ْٚػا٤،  باسذلاّ د
ٌٝ )ٖصا ناؾط، َٚا نٓت أزلع أسسّا َِٓٗ ٜٓطل عباضات إقكا١ٝ٥ ز١ٜٝٓ أٚ َصٖب١ٝ، َٔ َقب

 ٟ بؿهٌ عاّ.ايهٛضزٖصا ْٳذٹؼ(، بٌ أغتطٝع اؾعّ بإٔ ٖصا ايٓٗر ٖٛ ايػايب ع٢ً اجملتُع 
 -غٛا٤ أنإ شيو قسّّا أّ سسٜجّا -ايهٛضزإٕ ظاٖط٠ ايتعكب ايسٜين ٚإصٖيب عٓس بعض 

صٜٔ اي ايهٛضزٟ، ٚإٕ ايهٛضزايس١ٜٝٓ، ٚع٢ً تكايٝس اجملتُع  ايهٛضزظاٖط٠ زخ١ًٝ ع٢ً ش١ٖٝٓ 
، ايهٛضز١ٜٟ ِٖ خطٸهٛ َساضؽ ثكاؾ١ٝ غطٜب١ عٔ ايجكاؾ١ ايهٛضزأزخًٛا ٖصٙ ايعاٖط٠ إٍ اجملتُع 

ٛٸيٛا إٍ  َٸت ايسٜين ٚإصٖيب، ؾتش ٚبتعبرل آخط: إِْٗ تتًُصٚا ع٢ً أغاتص٠ ايتعكب ٚايتع
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ٟ، ٚظضعٛا ٗ بعض ؾطا٥ش٘ ثكاؾ١ ايهٛضز)سكٔ ططٚاز٠(، ٚاخذلم بِٗ إتعكٸبٕٛ اجملتُع 
نطا١ٖٝ اٯخط زّٜٓٝا َٚصٖبّٝا، ٫ٚ ْٓؼ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ زٚض ايػٝاغات ايعجُا١ْٝ ٗ اغتػؿاٍ 

 إتسٜٸٌٓ، ٚتػًٝطِٗ ع٢ً درلاِْٗ إػٝشٌٝ ٚا٭ٜعزٌٜ ٚايعًٞ إشلٌٝ.  ايهٛضزبعض 
ٟ بؿهٌ عاّ غرل َتؿبٸح بإعاٖط ايهٛضزإٕ عسّ ايتؿبٸح بإعاٖط ايس١ٜٝٓ:  .7

ٟ َعاٜرل إعاٖط ايهٛضز ٗ ايطكٛؽ ٚايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ، ٚإشا سهُتٳ ع٢ً ايس١ٜٝٓ، ٚغرل سٳطٵٗ
ٟ غرل َٝٸاٍ إٍ ايتُٓٝط ايهٛضزٚاَؿطٵؾ١ٝ ؾكس تكٍٛ: ٖٛ غرل َتسٜٸٔ. ٚاؿكٝك١ يٝػت نصيو، ؾ

ٛٵيب١ ٗ ا٭َٛض ْٝعٗا، َا ؾٝٗا إعاٖط ٚايطكٛؽ ايس١ٜٝٓ ايؿه١ْٝ٬، إٕ  ٟ إتسٜٸٔ ايهٛضزٚايَك
أعُاق٘ تك٣ٛ أخ٬ق١ٝ قاَت١، إْ٘ يٝؼ َٔ ِط إتسٜٸٔ ايكاخب، شيو ايصٟ ٜٓازٟ  وٌُ ٗ

ع٢ً ْؿػ٘ سٝجُا نإ، ٚنأْ٘ ٗ َعاز، ٜٚكٍٛ يٰخطٜٔ نُّٓا: اْعطٚا، أْا َ٪َٔ! أْا َتسٜٔ! 
 أْا تكٞ!

ٟ ٫ ٜٓعع إٍ ايٓؿام، ٚقًُٓا هاٌَ ٗ أَٛض ايهٛضز: إٕ عسّ اجملا١ًَ ٗ أَٛض ايسٜٔ .8
ؾٗٛ قطٜح ٗ َٛقؿ٘ ايسٜين، إْ٘ إَا َتسٜٸٔ َتُػٸو َا ٜكتهٝ٘ ايتسٜٸٔ، يهٔ َٔ غرل ايسٜٔ، 

َباٖا٠، ٚإَا أْ٘ َتٛغط ايتسٜٔ، ٚإَا أْ٘ غرل َتسٜٔ )عًُاْٞ(، ٫ٚ ٜػتطٝع إخؿا٤ شيو 
ٌٸ إتسٜٸٌٓ، ٚوذلّ ضداٍ ايسٜٔ، ٚنأْٞ ب٘ ٜطبٸل ؾعاض  ست٢ يٛ أضاز، ٖٚٛ ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ ه

 هلل، ٚايعامل يًذُٝع(. )ايسٜٔ 
ـٓل باغًٝٞ ْٝهٝتٌ نجرلّا َٔ خكا٥ل ش١ٖٝٓ   ايس١ٜٝٓ ٗ قٛي٘: ايهٛضزٚقس 

قؿ٠ٛ َٔ  ٕكًش١ عؿرلت٘ إ٫ إٔ دهعٟ٘ ٜٴايهٛضزبايسٜٔ، ؾطغِ إٔ  لأَا ؾُٝا ٜتعً"
ٖصٙ ايطٚساْٝات  حٸغاق١. ٚؼتكٛف عٕٚ باْػُاغِٗ ٗ ايطٚساْٝات، ٚٗ َٝسإ ايٜتُٝٸ ايهٛضز

ٝٻ ١ًٓبٹايبشح دٹ ٟ ع٢ً ايبشح عٔ اهلل، ٖٚصاايهٛضزٱْػإ ا بت َٔ إعتكسات تؿعٸ، ع٠إٜطا١ْٝ ٖ
ٌټ اٱغ٬ّ ٚٗ َعتكسات أخط٣ تطدع إٍ َإض اييت ػس أقٛشلا ٗ ايهٛضز١ٜ شيو  غشٝل. ٚن

ٗ  ٗطتايسٜاْات اييت ظ ٢كت١ٝ تطتبط َٛقع نطزغتإ ٚٚقٛعٗا ع٢ً ًَىتاض ط بأغبابٜؿػٻ
 . 1" ٝا ايكس١ّغآ ضضأ
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 السياسية الكوزدذههية 
 

 تأصيل املصطلح:
 قبٌ اؿسٜح عٔ ايص١ٖٝٓ ايػٝاغ١ٝ، تٴط٣ َا ٖٞ ايػٝاغ١؟ 

ٛٸعت ايتعطٜؿات ٗ ٖصا ايكسز، ؾكٌٝ: " ٔٸ ايػٝاغ١ ٖٛ إزاض٠ ؾ٪ٕٚ اجملتُعيكس تٓ . ٚقٌٝ 1"ؾ
ٔٸ إُهٔ" سٚي١ ٜؿعٌ َٔ اـرل بكسض َا ٜػتطٝع، أٚ ، ُٚؾػٸط ٖصا ايكٍٛ بإٔ ضدٌ اي2"ايػٝاغ١ ؾ

أْ٘ ٜعٌٜ أندل قسض ٖهٔ َٔ ايؿط، بإسساخ أقٌ قسض ٖهٔ َٔ ايعسا٤. ٚشنط ايػٝاغٞ ا٭ٕاْٞ 
ٚدا٤ ٗ َعذِ يٝذلٙ غ١ٓ  .3"إٔ ايػٝاغ١ ٖٞ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ ؼسٜس ايعسٚٸناضٍ سلٝح "

ٔٸ ّ(: "1962). ٚدا٤ ٗ َعذِ ضٚبرل غ١ٓ 4"ايػٝاغ١ عًِ سهِ ايسٍّٚ(: "1870) ايػٝاغ١ ؾ
 . 5"سهِ اجملتُعات اٱْػا١ْٝ

ٚا٬ٕسٳغ إٔ مث١ أضبع نًُات قٛض١ٜ ٜتهطض ٚضٚزٖا ٗ تعطٜؿات ايػٝاغ١، ٖٞ )عًِ، ؾٔ، 
ٔٸ(  فتُع، زٚي١(، ٚاؿكٝك١ إٔ ايػٝاغ١ )عًِ ٚؾٔ( َعّا، إْٗا )عًِ( ع٢ً قعٝس ايتٓعرل، ٚ)ؾ

                                 
 .19. ٚاْعط إضٜو يٛضإ: سطب آٍ بٛف، م 7غاغتٕٛ بٛتٍٛ: ؾٔ ايػٝاغ١، م  - 1
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 .7: َسخٌ إٍ عًِ ايػٝاغ١، م دوڤرجيهَٛضٜؼ  - 4
 .8ٕطدع ايػابل، م ا - 5
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باجملتُع ٚايسٚي١ َعّا. ٚقشٝح إٔ إؿاِٖٝ  ع٢ً قعٝس ايتطبٝل، نُا إٔ ايػٝاغ١ َطتبط١
ِٸ تأقًٝٗا ٚتؿهٝهٗا، يهٔ َع شيو تعايٛا  ايهدل٣ ؽػط نجرلّا َٔ ْاشلا ٚد٬شلا سُٝٓا ٜت

ُٸ٢ باٱْهًٝع١ٜ  ، ٖٚٞ Politicsْٴدهع َؿّٗٛ )غٝاغ١( يًتؿهٝو، ؾه١ًُ )غٝاغ١( تػ
١(، باعتباض إٔ أقسّ أؾهاٍ ايسٚي١ ايسٚي -؛ ٚتعين )إسPolis١َٜٓأخٛش٠ َٔ ايه١ًُ ايْٝٛا١ْٝ 

 . 1ايسٚي١/زٚي١ إس١ٜٓ(، ٚيٝؼ ايسٚي١ إطنع١ٜ-ٗ اجملتُع ايْٝٛاْٞ ايكسِٜ نإ )إس١ٜٓ
ايسٚي١( ٜعين أَطٜٔ: أٚشلُا إٔ َؿّٗٛ )غٝاغ١(  -ٚاضتباط َؿّٗٛ )غٝاغ١( بؿهٌ )إس١ٜٓ

ُٝٗا إٔ َؿّٗٛ )غٝاغ١( ٚٴيس ٗ ٚٴيس َع )اٱْػإ اجملتُع(، ٚيٝؼ َع )اٱْػإ ايؿطز(. ٚثاْ
نٓـ ساي١ ادتُاع١ٝ نإ ؾٝٗا ايبؿط ػاٚظٚا ايطٛض ايبسا٥ٞ/إؿاعٞ، ٚاْتكًٛا إٍ ايطٛض 

ٓٸّا -إسْٞ/اؿهطٟ. ٖٚصا ٜعين إٔ ايػٝاغ١ مل تٛدس ٗ طٛض )تٛاؾل  -َٔ سٝح نْٛٗا عًُّا ٚؾ
ا٭قٜٛا٤ ٜٛٓظؿٕٛ ؾٝ٘ قٛتِٗ ـس١َ إكاحل( بٌ أؾطاز اجملتُع، طٛض إؿاع١ٝ، ايطٛض ايصٟ نإ 

ايهعؿا٤، ٚؾل َبسأ )ايهٌ يًٛاسس ٚايٛاسس يًهٌ(، ٚإِا ٚٴدست ايػٝاغ١ ٗ طٛض )تكازّ 
إكاحل(، ايطٛض ايصٟ ٚٴدس ؾٝ٘ ؾا٥ض اٱْتاز، ٚٚٓظـ ؾٝ٘ ا٭قٜٛا٤ قٛتِٗ يًػٝطط٠ عًٝ٘ 

 ٚاستهاضٙ، ٚؾل َبسأ )ايهٌ يًٛاسس(.
ٔٸ إزاض٠ إكاحل، نٞ ٫ تتكازّ ٫ٚ ٜٓٗاض  ّٚهٓٓا ايكٍٛ بإٔ )ايػٝاغ١( ٗ دٖٛطٖا عًِ ٚؾ

اجملتُع، ٖٚٞ )غٝاغ١ زاخ١ًٝ( إشا نإ َٛنٛعٗا إزاض٠ إكاحل نُٔ اجملتُع ايٛاسس، ٚ)غٝاغ١ 
خاضد١ٝ( إشا نإ َٛنٛعٗا إزاض٠ إكاحل بٌ اجملتُعات إقًُّٝٝا ٚعإّٝا. َٚجٌ بك١ٝ َعاضف 

ٛٸضت َع تهاثط ايبؿط ايبؿط ناْت ايػٝاغ١ تكّٛ ع ٢ً ايعؿ١ٜٛ ٚا٫ضػاٍ ٗ ايبسا١ٜ، ثِ تط
ٓٸّا، ُٚأٓيؿت ؾٝٗا ايهتب، ٚيعٌ َٔ أقسَٗا نتاب )اؾُٗٛض١ٜ(  ٚتؿابو إكاحل، ؾكاضت عًُّا ٚؾ

م.ّ( أغتاش  322 – 384م.ّ(، ٚنتاب  )ايػٝاغ١( ٭ضغطٛ ) 347 – 427٭ؾ٬طٕٛ )
ؾُٔ أؾٗط ايهتب اييت تٓاٚيت ايػٝاغ١ بايتٓعرل  اٱغهٓسض إهسْٚٞ. أَا ٗ ايعكط اؿسٜح

 Niccolo Machiavelliًًٜٞ ڤٚايتشًٌٝ نتاب )ا٭َرل( يًػٝاغٞ اٱٜطايٞ ْٝك٫ٛ َٹِهٝا
 Montesquieuّ(،  ٚنتاب )ضٚح ايؿطا٥ع( يًُؿهط ايؿطْػٞ َٴْٛتػهٝٛ  1527 -1469) 

-Jean دإ داى ضٴٚغٸّٛ(، ٚنتاب )ايعٹِكس ا٫دتُاعٞ( يًُؿهط ايؿطْػٞ 1755 – 1689)
Jacques Rousseau(1713 – 1778  .)ّ 
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ٛٸع ايعًّٛ، ِت َؿاِٖٝ َٚكطًشات دسٜس٠ سٍٛ َؿّٗٛ )ايػٝاغ١(،  َٚع تٛغٸع إعاضف ٚتٓ
ايػٝاغ١ٝ، ٚعًِ ْؿؼ  1غتُٝٛيٛدٝاپَٓٗا: ايعكٝس٠ ايػٝاغ١ٝ، ٚاؾػطاؾٝا ايػٝاغ١ٝ، ٚاٱ

ٝاغٞ، ٖٚٛ ٜػتعٌُ غايبّا يٛقـ ايذلتٝبات ايػٝاغ١، ٚغٛغٝٛيٛدٝا ايػٝاغ١، ٚايٓعاّ ايػ
ايػٝاغ١ٝ جملتُع َا، ٜٚهاز ٜهٕٛ َطازؾّا يه١ًُ )ايسٚي١(، غرل أْ٘ ٫ وٌُ ايس٫٫ت ايكا١ْْٝٛ 

َكطًح عاّٸ دسّا ٭ْٛاع ٚايؿًػؿ١ٝ يه١ًُ )ايسٚي١(، ٚمث١ َكطًح ايؿهط ايػٝاغٞ، ٖٚٛ "
ٕتعًك١ بايػٝاغ١، ٚايتعبرل عٓٗا، ٚٗ ٖصا ايٓعطٜات ٚايؿًػؿات ٚايعكا٥س ٚايعًُٝات ايص١ٖٝٓ ا

ُٸٔ ايؿهط ايػٝاغٞ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ٚايٓعط١ٜ ٚايعكٝس٠ ايػٝاغ١ٝ  .2"إع٢ٓ ايٛاغع ٜته
ٚاغتٓازّا إٍ َا غبل ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ايص١ٖٝٓ ايػٝاغ١ٝ تؿتٌُ ع٢ً ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ 

ِ، َؿاِٖٝ(، ٚتؿٌُ أٜهّا إساضؽ ايػا٥س٠ ٗ فتُع َا )أٜسٜٛيٛدٝا، َٴجٌ عًٝا، َباز٨، قٝ
ايػٝاغ١ٝ، ٚايٓعِ ايػٝاغ١ٝ، ٚايؿهط ايػٝاغٞ ايصٟ ٜػذلؾس ب٘ ايػاغ١ ٗ َٛاقؿِٗ، ٚاـدل٠ 
ايػٝاغ١ٝ إذلان١ُ، ٚاٱغذلاتٝذٝات ٚايتهتٝهات ايػٝاغ١ٝ، ٚططا٥ل إزاض٠ ا٭ظَات ايػٝاغ١ٝ، 

 ٌ اجملتُع ايٛاسس أّ ؾُٝا بٌ ايؿعٛب.ٚنٝؿ١ٝ بٓا٤ ايع٬قات ايػٝاغ١ٝ غًُّا ٚسطبّا، غٛا٤ٶ زاخ
 ايػٝاغ١ٝ؟  ايهٛضزٚاٯٕ، َاشا عٔ ش١ٖٝٓ 

 

 الػياغية: الهوضزظاٍطات يف شٍيية 
 ايػٝاغ١ٝ َا ًٜٞ: ايهٛضزَٔ أبطظ ايعاٖطات ٗ ش١ٖٝٓ 

 

 اليفوض مً السولة املطنعية: -أواًل 
َطنعٟ، ٫ٚ ىؿ٢ زٚض  تٓؿط أٜٸُا ْؿٛض َٔ ا٫ْهٛا٤ ؼت يٛا٤ سهِ ايهٛضز١ٜإٕ ايؿدك١ٝ 

ثايٛخ )اؾبٌ، ايطٻعٳ١ٜٛ، ايَكبٳ١ًٝ( ٗ ْؿأ٠ ٖصٙ ايٓعع١، ٚيٓبسأ بايػَٛطٌٜ، ؾطغِ اْتكاشلِ َٔ 
ٚتاَٝا، ظًت بعض اـكا٥ل اؾب١ًٝ ضاغد١ ؾِٝٗ، ٚمل پدباٍ نطزغتإ إٍ غٍٗٛ َٝعٚ
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ٝاّ زٚي١ غَٛط١ٜ عسّ ق -غٝاغّٝا -تػتطع دػطاؾٝا ايػٍٗٛ اقت٬عٗا، َٚٔ أبطظ تًو اـكا٥ل
َسٕ، ٚلس ايعاٖط٠ ْؿػٗا ٗ ب٬ز ايْٝٛإ بعس سٛايٞ ٔػ١ عؿط  -َطنع١ٜ، ٚإِا قٝاّ زٍٚ

إسٕ ايػَٛط١ٜ ساٚيٛا ؾطض تٛغٝع ْؿٛشِٖ ع٢ً سػاب  -قطّْا، ٚقشٝح إٔ بعض سهاّ زٍٚ
 زٍٚ إسٕ ا٭خط٣، يهِٓٗ َا أؾًشٛا ٗ شيو،  قاٍ غبتٝٓٛ َٛغهاتٞ: 

َٛطٌٜ ناْٛا عادعٜٔ زا٥ُّا َٔ ايٓاس١ٝ ايػٝاغ١ٝ عٔ بٓا٤ زٚي١ نبرل٠، ؾايٛاقع إٔ ايػ"
ؾكس ناْٛا َٓكػٌُ إٍ زٍٚ ٗ َسٕ، نإ ًَٛنٗا ِٖ أٜهّا ايه١َٓٗ ٚإُجٸًٌ يٰشل١ احمل١ًٝ. 
ٚتاضٜذ إسٕ ايػَٛط١ٜ قك١ َتك١ً َٔ ايتٓاؾؼ، نإ ايتٛاظٕ إذلاٚح ٖٛ ايٛنع ايطبٝعٞ 

كطع َٔ سٌ إٍ سٌ بػًب١ َس١ٜٓ أٚ أخط٣ غًب١ّ قكرل٠ ا٭َس، ٚناْت ؾٝٗا، ٚيهٓ٘ نإ ٜٓ
 Lugalايسٚي١ ايٛسٝس٠ اييت بًػت َها١ْ َطَٛق١ ٖٞ تًو اييت ٚٴؾِّل إًو يٛداٍ ظادٸٝعٟ 

zaggisi  َٸا ، ٚيهٔ بعس إٔ استؿغ بػٝازت٘ غٌٓ 1Ummaإٍ إْؿا٥ٗا سٍٛ َسٜٓت٘ ُأٚ
 . 3"م.ّ 2350نإ شيو سٛايٞ ، 2ٚعسٜس٠ غًبت٘ أخرلّا زٚي١ غا١َٝ

 -إٕ ايسٚي١ ؾب٘ إطنع١ٜ ايٛسٝس٠ اييت أقاَٗا ايػَٛطٜٕٛ ناْت عًٞ ٜس إًو ايػَٛطٟ ُأٚض
َټٛ  م.ّ(؛ إش نإ سانُّا ع٢ً َس١ٜٓ أٚض َٔ قٹبٌ  2050، ٗ سسٚز غ١ٓ ) Ur- Nammuْا

٢ ع٢ً غًطت٘، ٚططز ٚتٞ )اؾٛتٞ/ اؾٛزٟ( ا٭خرل ُأٚتٛ ٖٳٝهاٍ، ؾجاض عًٝ٘، ٚقهگإًو اٍ
ٚتٌٝ َٔ ب٬ز غَٛط، ٚٚغٸع ْؿٛش زٚيت٘، ٚأغٸؼ غ٬ي١ أٚض اؿان١ُ ايجايج١، ٚغٝططت تًو گاٍ

ايػ٬ي١ ع٢ً إسٕ ايػَٛط١ٜ ٚا٭ٓناز١ٜ، ٚأعازت تٛسٝس ايب٬ز، ٚأقاَت زٚي١ تهاٖٞ ايسٚي١ 
َٔ ايػَٛطٌٜ،  ا٭ٓناز١ٜ َٔ سٝح غع١ ضقعتٗا ْٚعاّ سهُٗا إطنعٟ، غرل إٔ سهاَٗا ناْٛا

٫ٚ ىؿ٢ ايتأثرل ايجكاٗ ا٭ٓنازٟ  م.ّ(. 2006 – 2113ٚاغتُطت أنجط َٔ ١٦َ غ١ٓ )
ٛٸٍ زاخٌ ايص١ٖٝٓ ايػَٛط١ٜ، ٖٚٛ َع شيو ؾصٚش ع٢ً ايكاعس٠  ايػاَٞ ٗ إسساخ ٖصا ايتش

 . 4اييت تأنس ثبٛتٗا طٛاٍ أيـ عاّ تكطٜبّا قبٌ شيو

                                 
ُٸ٢ اٯٕ: تٌ دٛخ١. - 1  تػ
 ٖٞ ايسٚي١ ا٭ٓناز١ٜ بكٝاز٠ غطدٕٛ ا٭ٍٚ. - 2
 . 67اتٞ: اؿهاضات ايػا١َٝ ايكس١ّ، م غبتٝٓٛ َٛغه - 3
عـاَط غـًُٝإ، أٓـس َايـو ايؿٹتٵٝـإ: قانـطات ٗ ايتـاضٜذ         117قٌُٜٛ نطّط: َٔ أيٛاح غـَٛط، م   - 4

 . 109ايكسِٜ، م 
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ٚيتِٗ ٗ ا٭قٌ اؼازّا َقبٳًّٝا، ٖسؾ٘ ايط٥ٝؼ ٖٛ ، ٚناْت زالگىجيىنٚبعس ايػَٛطٌٜ بطظ 
ايٛقٛف ٗ ٚد٘ ايعسٚإ ا٭ٓنازٟ إػتُط، ٚاْعهػت شٖٓٝتِٗ ايػٝاغ١ٝ ع٢ً ططٜكتِٗ ٗ سهِ 
ب٬ز أٓناز، ٚع٢ً مٛ أنجط ٚنٛسّا ٗ سهُِٗ يب٬ز غَٛط؛ إش انتؿٛا باغت٬ّ اؾع١ٜ َٔ 

ِٸ ؾكس بكٝت إسٕ ايػَٛط١ٜ تاضنٌ تػٝرل زٓؾ١ ا٭َٛض يًشهاايػَٛطٌٜ، " ّ يًُشًٌٝ، َٚٔ ثٳ
تتُتع بؿ٤ٞ َٔ اؿط١ٜ ايػٝاغ١ٝ ٚايتذاض١ٜ؛ ا٭َط ايصٟ أزٸ٣ إٍ تطٛض نبرل ٗ َسا٥ٔ 

 . 1"اؾٓٛب
ٚنإ ايطابع ايػٝاغٞ ايػايب ع٢ً ايعٗس اُؿٛضٟ ٖٛ ٚدٛز ايس٬ٜٚت إتٓاسط٠، ٚيصيو 

ٟٸ اعتسا٤ خاضدٞ ، ٚقس ظٗط ايؿطع إٝتٸاْٞ َٔ بٌ اؿٛضٌٜ، ناْت غطعإ َا تٓٗاض أَاّ أ
ٚأغٸؼ زٚي١ ٚاسس٠ ؾب٘ َطنع١ٜ، ٗ أٚاغط ا٭يـ ايجاْٞ م.ّ، زاَت سٛايٞ قطٕ َٔ ايعَإ، 

ُٸ٢ ٗ عكطْا )اؼاز ؾسضايٞ(، ٚمل 2ٜٚعسٸ شيو اغتجٓا٤ . ٚناْت زٚي١ َٝسٜا اؼازّا ؾبّٝٗا َا ٜػ
َع إٓاطل غرل إٝس١ٜ اـانع١ شلِ، نب٬ز ؾاضؽ تهٔ زٚي١ َطنع١ٜ، ٚنإ إٝسٜٕٛ ٜتعإًَٛ 

 َج٬ّ، ٚؾل ايٓعاّ ايػٝاغٞ ا٫ؼازٟ، قاٍ ٖرلٚزٚت: 
ٚنإ إٝسٜٕٛ اعتُسٚا، ٗ ععٸ زٚيتِٗ، ٖصا إبسأ ٗ اٱزاض٠ ٚاؿهِ، ؾهاْٛا ٜتٛٓيٕٛ أَط "

 . 3"درلاِْٗ إباؾطٜٔ، ٜٚٳسٵعٕٛ نٌ أ١َ إٔ ؼهِ داضتٗا، ٚؾل َبسأ ايكطب
ٟ زٚيتإ ؾكط نإ شلُا طابع ايسٚي١ إطنع١ٜ، ُٖا ايسٚي١ ايهٛضزمث١ ٗ ايتاضٜذ ايػٝاغٞ ٚ

ّ(، يهٔ ٫ 1250 – 1171م.ّ(، ٚايسٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ ) 1157 – 1531أٚ  1595ايهاؾ١ٝ )
، ٚنإ أغًب ايهٛضز١ْٜٓؼ إٔ ايسٚي١ ايهاؾ١ٝ إطنع١ٜ قاَت ٗ ب٬ز بابٌ، ٚيٝؼ ٗ اؾػطاؾٝا 

ٔ ايبابًٌٝ ايػاٌَٝ، ٚنإ ايبابًٕٝٛ خطٸهٛ ش١ٖٝٓ غٝاغ١ٝ تكبٌ اـهٛع يسٚي١ ضعاٜاٖا َ
َطنع١ٜ، ٚبتعبرل آخط: نإ ايٓعاّ ايػٝاغٞ ايهاؾٞ ْتاز ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ ايباب١ًٝ. ٚأَا 

، ٚنإ َععِ ايهٛضز١ٜايسٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ ؾتأغػت ٗ َكط ٚب٬ز ايؿاّ، ٚمل تتأغؼ ٗ اؾػطاؾٝا 
، إناؾ١ إٍ إٔ ضعاٜاٖا ناْٛا قس تطبٸٛا طٛاٍ ٔػ١ قطٕٚ ع٢ً ايص١ٖٝٓ ايهٛضزغرل ضعاٜاٖا َٔ 

ايػٝاغ١ٝ اٱغ١َٝ٬، َٚعًّٛ إٔ يًػًط١ إطنع١ٜ أ١ُٖٝ قك٣ٛ ٗ ايؿهط ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ؛ 
 ع٢ً ا٭قٌ سػبُا ػػٸس ٗ زٚي١ اـ٬ؾ١ ظَٔ اـًؿا٤ ايطاؾسٜٔ ٚاُ٭ٌَٜٛ ٚايعبٸاغٌٝ. 

                                 
ٝټَٛٞ َٗطإ: تاضٜذ ايعطام ايكسِٜ، م  - 1  .163قُس بٳ
 .201دٌ بٛتطٚ ٚآخطٕٚ: ايؿطم ا٭ز٢ْ اؿهاضات إبهِّط٠، م  - 2
 .96ٖرلٚزٚت: تاضٜذ ٖرلٚزٚت، م  - 3
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 ليفوض مً احلهه الفطزي املطلل:ا -ثاىيًا 
، بؿهٌ عاّ، َٔ سهِ ايؿطز )ًَو، طاغ١ٝ(، ؾاؿهِ زاخٌ نٌ ايهٛضز١ٜتٓؿط ايؿدك١ٝ 

َس١ٜٓ غَٛط١ٜ مل ٜهٔ َتُطنعّا ٗ ٜس ؾدل ٚاسس ٫ نابط ي٘ ٫ٚ ضازع، ٚإِا نإ  -زٚي١
، ٫ٚسعٛا Unkin( سهُّا زّكطاطّٝا، ٚناْت ايػًط١ تذلنع ٗ فًؼ إٛاطٌٓ ايعاّ )ُأْٚٵهٹٌ

، أٟ )ايصٜٔ ِٖ Ain gin ايهٛضز١ٜايؿب٘ ايكٛتٞ ٚايس٫يٞ بٌ ٖصا ا٫غِ ٚايه١ًُ 
يًذُٝع/ٖجًٛ اؾُٝع/ ْٛاب ايؿعب/اؾُع١ٝ ايعا١َ(. ٚنإ فًؼ أْٚهٌ ٜٓكػِ إٍ فًػٌ: 

 -فًؼ ايهباض ٗ ايػٔ، ٚفًؼ ايؿباب، ٚنإ فًؼ أْٚهٌ ٖٛ ايصٟ ٜٓتدب سانِ َس١ٜٓ
يسٚي١، ٜٚتدص ايكطاضات اشلا١َ، َٚٔ بٝٓٗا قطاضات ايػًِ ٚاؿطب، ٚبصيو ٜهٕٛ ايػَٛطٜٕٛ أٍٚ ا

 .1َٔ أغؼ ايٓعاّ ايدلٕاْٞ ايسّكطاطٞ ٗ تاضٜذ ايبؿط١ٜ
ٝټَٛٞ َٗطإ ٖصٙ ايعاٖط٠ قا٬ّ٥:   ٚقس ؾػٸط ايسنتٛض قُس بٳ

 -٬ت إسٕ ايػَٛط١ٜ"ٚيعٌ َٔ ا٭١ُٖٝ َهإ اٱؾاض٠ إٍ إٔ ايتٓعِٝ ايػٝاغٞ يسٜٚ
قس نإ اْعهاغّا ٭ؾهاض ايكّٛ ايس١ٜٝٓ؛ شيو  -غٛا٤ أنإ ٗ ؾهٌ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ أٚ إًه١ٝ

ٌّ ي٘  -شنٛضّا ٚإْاثّا -٭ٕ اٯشل١ ايػَٛط١ٜ إِا ناْت شلا ْعٝتٗا ايع١َُٝٛ اييت تهِ نٌ اٯشل١ ن
يع١َُٝٛ إعبٛز )أْٛ( إي٘ إا٤ ًَٚو زٚضٙ ايؿعٸاٍ ٗ َسا٫ٚتٗا، ٚنإ ع٢ً ضأؽ ٖصٙ اؾُع١ٝ ا

ٛٻض  اٯشل١، ايصٟ ُأٚزٹع أَاَ٘ ايكٛؾإ ٚايتاز ٚعكا ايطاعٞ، ٚقس ناْت إعبٛزات ايػَٛط١ٜ تك
ٗ ؾهٌ إْػاْٞ، ٚؼهُِٗ عٛاطـ إْػا١ْٝ، ٜٚطتسٕٚ نايبؿط ظٜٸّا فس٫ّٚ، ضَا نإ َٔ دًٛز 

 .2ييت اْتٗت َٓص ظَٔ بعٝس"ايػِٓ، ضغِ أْ٘ نإ ّجٸٌ زلات سٝا٠ ايبسا٠ٚ ا
ٚمػب إٔ تؿػرل ايع٬ق١ بٌ ايبؿط ٚاٯشل١ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ غرل قا٥ب، ٚايكشٝح إٔ ْٓطًل 
َٔ ايٛاقع ايبؿطٟ إٍ عامل اٯشل١، باعتباض إٔ آشل١ نٌ فتُع ِٖ ايتذػٝس ايطٚسٞ ٚايطَعٟ 

ؾُعٞ يصيو اجملتُع؛ أٟ يًُجٌ ايعًٝا ٚإباز٨ ٚايكِٝ ٚايطُٛسات اييت ٜؿتٌُ عًٝٗا ايٛعٞ ا
إٔ ٚاقع اٯشل١ ٜعهؼ ايٛاقع ايبؿطٟ، ٚيٝؼ ايعهؼ. ٚاْط٬قّا َٔ ٖصا ايتؿػرل ْط٣ إٔ إَذٵُع 

                                 
. غبتٝٓٛ َٛغـهاتٞ: اؿهـاضات ايػـا١َٝ    84 – 83، 79 – 78قٌُٜٛ نطّط: َٔ أيٛاح غَٛط، م   - 1

 .127. غاَٞ غعٝس ا٭ٓس: ايػَٛطٜٕٛ ٚتطاثِٗ اؿهاضٟ،  م 67ايكس١ّ، م 
ٝټَٛٞ َٗطإ: تاضٜذ ايعطام ايكسِٜ، م   - 2  . 100قُس بٳ
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اٱشلٞ ايػَٛطٟ نإ ٜعهؼ ايص١ٖٝٓ ايػَٛط١ٜ ايػٝاغ١ٝ، َٚا إٔ ٖصٙ ايص١ٖٝٓ ٫ تتكبٸٌ اؿانِ 
، إطًل إؿ١٦ٝ، ٚإِا مث١ نبرل إطًل ؾهصيو ٫ لس ٗ اي٬ٖٛت ايػَٛطٟ اٱي٘ ايٛاسس ا٭سس

اٯشل١ ايصٟ ٜكبٌ إٔ ٜتكاغِ ايك٬سٝات َع آشل١ آخطٜٔ، أٟ ٜكبٌ )اٱؾطاى ب٘(، ثِ ٫سعٛا 
ٟٸ اجملسٍٚ  ظٗٛض ايطَٛظ ايطع١ٜٛ اؾب١ًٝ ٗ ايباْجٕٝٛ اٱشلٞ ايػَٛطٟ، ؾج١ُ عكا ايطاعٞ ٚايع

 َٔ دًٛز ايػِٓ.
آيٝات ططٜؿ١ يًتعبرل عٔ ايٓعع١ ايسّكطاط١ٝ ٗ إٍ  ايهٛضز١ٜٚقس ؾأت بعض اجملتُعات 

 تٛٓيٞ ايػًط١، ٜكٍٛ باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: 
ٚيًٗٓهاضٌٜ عٴطف غطٜب ىلٸ نٝؿ١ٝ تٛٓيِٝٗ ايػًط١. ؾإشا تبٝٸٔ إٔ ايـ )خإ( احملًٞ غرل "

دسٜط بتٛٓيٞ أعبا٤ اؿهِ، ٜٴسع٢ ْٝع ايٛدٛٙ ٚا٭عٝإ إٍ ا٫دتُاع، ؾٝٓعط ٖ٪٤٫ ٗ 
شا تبٝٸٔ شلِ أْ٘ غرل دسٜط باؿهِ، ٚثبت ظٚاٍ سك٘، ٚٴنع أَاَ٘ ظٚز َٔ اؿصا٤، ايٛنع، ٚإ

ٚعًٝ٘ إٔ وتصُٜٗا ٜٚػازض ا٫دتُاع، بعس إعطا٤ َٛاؾكت٘ ع٢ً تعٌٝ ؾدل آخط غٛاٙ يتػًِٓ 
 . 1"اؿهِ، ٚيهٔ أَٛاٍ إععٍٚ ٚأ٬َن٘ ٫ تكازض َٔ قبٌ أسس

، سانِ َػتبسٸ، ٜٓعع إٍ ايهٛضزت أغ٬ف ٚزأبت ايعاز٠ ع٢ً أْ٘ نًُا ظٗط، ٗ فتُعا
اد٘ بايجٛض٠،  ُٸـ أقطاْ٘ َٔ ايٓب٤٬ ٚظعُا٤ ايكبا٥ٌ، نإ غطعإ َا ٜٛٴ ا٫ْؿطاز بايػًط١، ٜٚٗ

، إْ٘ عكس َعاٖس٠ ؼايـ َع آظاٚنإ شيو ٜ٪زٟ تاض٠ إٍ َكتً٘، نُا سسخ يًًُو إاْين 
(، ٚقبض عًٝ٘ يگداجىين نسٙ بكٝاز٠ )اٯؾٛضٌٜ بكٝاز٠ غطدٕٛ ايجاْٞ، ؾاْتؿض ايؿعب إاْ

 . 2ايجا٥طٕٚ، ٚقتًٛٙ، ٚضَٛا ظجت٘ َٔ ؾٛم اؾبٌ
 ايهٛضزٚٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ ناْت ضزٚز ا٭ؾعاٍ نس اؿٓهاّ إػتبسٸٜٔ ػطٸ ع٢ً أغ٬ف 

َٸط٠، ٚأبطظ َجاٍ ع٢ً شيو اغتبساز إًو إٝسٟ  باؿهِ، ٚاغتٗاْت٘  أضحياگنٛاضخ َس
 -اىپٖاضا٫ؼاز إٝسٟ، ؾهاْت ايٓتٝذ١ إٔ أسس أٚي٦و ايععُا٤، ٜٚسع٢  بايٓب٤٬ ٚظعُا٤

، ٚتآَط عًٝ٘ غطّا َع گٚسٸس ن١ًُ ايٓاقٌُ ع٢ً أغتٝا -ٚنإ أع٢ً قاز٠ اؾٝـ إٝسٟ ضتب١
ًَو ؾاضؽ نٛضف ايجاْٞ، ٚدطٸ اؾٝـ إٝسٟ إٍ ٖع١ّ َؿتع١ً، ٚقسٸّ ايسٚي١ إٝس١ٜ نًٗا 

ٚا٫ْتكاّ  گٔ شٖب، ٚنإ ايساؾع إٍ شيو ٖٛ اؿكس ع٢ً أغتٝاغ١ُٝٓ يهٛضف ع٢ً طبل َ
 َٓ٘، ٚعسّ ايػُاح ي٘ باؿهِ إطًل. 

                                 
 .257ٌ: ايهطز، م ْٝهٝت - 1
 . 199زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م  - 2
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 : الهوضزيةقصط عنط السول واملنالو  -ثالجًا 
ٟ، ايهٛضزظاٖط٠ ٚانش١ إعامل ٗ ايتاضٜذ  ايهٛضز١ٜإٕ قكط عُط إُايو ٚايسٍٚ ٚاٱَاضات 

ٗس ايػَٛطٟ، ٚاْتٗا٤ بػكٛط ْٗٛض١ٜ َٗاباز غ١ٓ ؾطٛاٍ ٔػ١ آ٫ف عاّ، ٚبس٤ّا َٔ ايع
ّ(، يٝؼ مث١ زٚي١ نطز١ٜ سهُت أنجط َٔ قطٌْ بكٛض٠ َتُاغه١ غرل ايسٚي١ ايهاؾ١ٝ، 1947)

ٚت١ٝ گٚغبل إٔ شنطْا إٔ َطنعٖا نإ ٗ بابٌ. ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ مل ٜتذاٚظ عُط ايسٚي١ اٍ
ٕ عُط ايسٚي١ إطٚا١ْٝ )ايسٚغته١ٝ( ( عاَّا، ٚنإ عُط زٚي١ َٝسٜا أقٌ َٔ قطٕ، ٚنا91)

( عاَّا، أَا بعض اٱَاضات ٚايس٬ٜٚت 80سٛايٞ قطٕ، ٚنإ عُط ايسٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ سٛايٞ )
اييت عاؾت ٗ اٱغ٬ّ أنجط َٔ قطٌْ، ؾٗٞ مل تهٔ َػتك١ً بإع٢ٓ ايسقٝل  ايهٛضز١ٜ

 ٚ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ.ي٬غتك٬ٍ، ٚإِا ناْت تتبع زٚي١ َطنع١ٜ َا، نايسٚي١ ايعباغ١ٝ، أ
 

 عسو قياو إمرباطوضيات نطزية:  –ضابعًا 
زٚي١ ند١ُ، ٜ٪غػٗا ْٴدٳب شٚٚ ش١ٖٝٓ تٛغٸع١ٝ، ٖٚٞ تٓؿط  Empireاٱَدلاطٛض١ٜ 

غًطاْٗا ع٢ً َػاس١ ٚاغع١، ٚتؿطض غٝططتٗا ع٢ً ؾعٛب عسٸ٠ باؿطب غايبّا، َٚدلٸضات 
١ٜ ٗ اٱَدلاطٛض١ٜ، ٚغايبّا َا ٜهٕٛ يهٌ زلا١ٜٚ أٚ أضن١ٝ، ٚوتهط ْٴدٳبٗا ايكطاضات ايػٝاز

إَدلاطٛض١ٜ َؿطٚع سلٛيٞ، ٜكّٛ ع٢ً ايذلٜٚر يُٓٛشز ثكاٗ َعٝٸٔ، ٚيٲَدلاطٛض١ٜ قٛتإ: ق٠ٛ 
خؿ١ٓ )عػهط١ٜ(، ٚق٠ٛ ْاع١ُ )أٜسٜٛيٛد١ٝ(، تػتعًُُٗا يًػٝطط٠ ع٢ً ؾا٥ض اٱْتاز )ؾا٥ض 

ٚز َعٝٸ١ٓ يٲَدلاطٛض١ٜ، سسٚزٖا ؾب٘ ايك١ُٝ( ٗ إٓاطل اييت تُٗٝٔ عًٝٗا، ٫ٚ ٚدٛز ؿس
َؿتٛس١، ٚاٱَدلاطٛضٜات ْٛعإ: إَدلاطٛضٜات عا١ٕٝ، ٚإَدلاطٛضٜات إق١ًُٝٝ شات عُط 

 . 1قكرل

                                 
ــ١ٝ، م       - 1 ــات ايػٝاغ ــ١ ٚإ٪غػ ــِ ايػٝاغ ــاَٛؽ عً ــطإ: ق ــ٘ ٚآخ ــٞ ٖرلَٝ ــْٛهًط:  68غ ــس َ . ٖرلؾطٜ

 .103، 97، 16، 10، 8اٱَدلاطٛضٜات، م 
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، ٖٚٛ قٍٛ 1"ايسّكطاط١ٝ غرل ١ُ٥٬َ يًتعب١٦ اٱَدلاطٛض١ٜٚقس قاٍ ا٭َطٜهٞ بطهٓػهٞ: "
يصٖٓٝات ايػٝاغ١ٝ إطنع١ٜ ايطابع، ٚقس قا٥ب؛ ؾإؿاضٜع اٱَدلاطٛض١ٜ ٫ ؽطز إ٫ َٔ عبا٠٤ ا

تهٕٛ اٱَدلاطٛض١ٜ بكٝاز٠ ؾطز، هُع ٗ قبهت٘ ْٝع ايكطاضات ايػٝاز١ٜ، َٚجاٍ ع٢ً شيو ْٝع 
اٱَدلاطٛضٜات اييت قاَت ٗ غطبٞ آغٝا، ٚٗ ايؿطم عا١َ، ٚقس تهٕٛ بكٝاز٠ ١٦ٖٝ عًٝا 

َٚجاٍ ع٢ً شيو اٱَدلاطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝ ؼتهط تًو ايكطاضات، ٚتٓتدب َٔ بٝٓٗا ؾطزّا ّجٸًٗا، 
 قسّّا، ٚاٱَدلاطٛض١ٜ اٱْهًٝع١ٜ سسٜجّا. 

أ٫ ؽطز أ١ٜ إَدلاطٛض١ٜ َٔ عبا٠٤ ايص١ٖٝٓ ايػٝاغ١ٝ  -ٚاؿاٍ ٖصٙ -َٚٔ ايطبٝعٞ
، ؾكس َطٸ أْٗا ش١ٖٝٓ تٓؿط َٔ ايطابع إطنعٟ يًسٚي١، ٚتطؾض ا٫ْكٝاع يًشهِ إطًل، ايهٛضز١ٜ

ف عاّ َٔ تاضٜذ غطبٞ آغٝا ت٪نس ٖصٙ ايٓتٝذ١، ؾايػَٛطٜٕٛ مل ٜكُٝٛا ثِ إٕ ٔػ١ آ٫
ٚتٕٝٛ ؾانططٚا ؼت نػط اٱَدلاطٛض١ٜ ا٭ٓناز١ٜ إػتُط إٍ إٔ ٜكهٛا گإَدلاطٛض١ٜ، أَا اٍ

عًٝٗا، ٜٚبػطٛا غٝططتِٗ ع٢ً أٓناز ٚغَٛط، ٚيٝؼ ع٢ً ناؾ١ اؾػطاؾٝا اييت ناْت خانع١ 
. ايهٛضز١ٜؾانتؿٛا بايػٝطط٠ ع٢ً بابٌ إٍ داْب قػِ َٔ اؾػطاؾٝا يٮٓنازٌٜ. ٚأَا ايهاؾٕٝٛ 

 . ايهٛضزٚأَا اؿٛضٜٕٛ ٚإٝتٸإْٝٛ ؾاقتكط ْؿٛشِٖ ع٢ً دػطاؾٝا أغ٬ف 
ٚاقذلب إٝسٜٕٛ َٔ تهٜٛٔ إَدلاطٛض١ٜ بإع٢ٓ إؿاض إيٝ٘ أع٬ٙ، يهِٓٗ مل ٜؿعًٛا شيو، 

اٯؾٛض١ٜ ايػابك١ عًِٝٗ، ٚاٱَدلاطٛض١ٜ ايؿاضغ١ٝ ٚنإ ايؿطم ؾاغعّا بِٝٓٗ ٚبٌ اٱَدلاطٛض١ٜ 
َا  -اي٬سك١ شلِ، ٚأقك٢ َا ؾعًٛٙ أِْٗ ٚسٸسٚا ايكبا٥ٌ ٚايؿعٛب اٯضٜا١ْٝ ايكطٜب١ َِٓٗ غ٬يّٝا

نس زٚي١ آؾٛض يًد٬م َٓٗا، ٚانتؿٛا بايػٝطط٠ ع٢ً اؾػطاؾٝا اييت ناْت تكِٝ  -ؾِٝٗ ايؿطؽ
إٔ ايؿطؽ اْؿًتٛا نإاضز َذطز غٝططتِٗ ع٢ً زٚي١ ؾٝٗا تًو ايكبا٥ٌ ٚايؿعٛب، ٗ سٌ 

َٝسٜا، ؾاستًٛا زٚي١ بابٌ ٗ اؾٓٛب ايػطبٞ، ٚزٚي١ يٝسٜا ٗ ايؿُاٍ ايػطبٞ، ٚعدلٚا َهٝل 
ايسٻضٵزٳٌْٝ إٍ َهسْٚٝا ٚايْٝٛإ، ٖٚاْٛا ب٬ز ايػهٝح ٗ سلايٞ ايبشط ا٭غٛز، ثِ استًٛا 

بٌ تٛدٸٗٛا ؾطقّا مٛ اشلٓس ٚايؿعٛب ايتٛضا١ْٝ  غٛضٜا ايهدل٣ َٚكط، َٚا انتؿٛا بصيو،
 )ايذلن١ٝ(، ٚأخهعٛا قػُّا َِٓٗ يًػًط١ ايؿاضغ١ٝ، ؾأٜٔ ٖصا ٖا قاّ ب٘ إٝس؟

 عسّ ايٓعٚع إٍ إيػا٤ اٯخط:  –خاَػّا 
ٚاقع١ ٗ قبه١ ثكاؾات ايتعكب  ايهٛضز١ٜباغتجٓا٤ ايؿذلات اييت ناْت ؾٝٗا ايص١ٖٝٓ 

ٜتًٓكٕٛ أٚاَطِٖ َٔ زٍٚ تٓٓؿص غٝاغات اٱقكا٤ ٚاٱيػا٤ ايسٜين  يهٛضزاايسٜين، ٚنإ اؿهاّ 
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 ايهٛضز١ٜإٕ ايص١ٖٝٓ ايػٝاغ١ٝ ٚايكَٛٞ، ٚخاق١ ٗ ايعٗس ايعجُاْٞ، ّهٓٓا ايكٍٛ بجك١ تا١َ: 
ٚنٌ َٔ  غرل َٝٸاي١ إٍ اٱنطاض باٯخطٜٔ، ٫ٚ تٓعع إٍ إيػا٥ِٗ دػطاؾّٝا أٚ قَّٛٝا أٚ ثكاؾّٝا،

 ايهٛضزٟ َٓص ٔػ١ آ٫ف عاّ، ع٢ً ايكعٝس اؿطبٞ، ٜتأنس َٔ إٔ ايهٛضزضٜذ ٜػتعطض ايتا
ٚست٢ ٗ اؿا٫ت ايك١ًًٝ اييت  َساؾعٌ ٫ َٗاٌْ، -ٗ ايكػِ ا٭ععِ َٔ تاضىِٗ -ناْٛا

ٌ ع٢ً شيو، ٚناْٛا ٜٗإْٛ يٝكهٛا ع٢ً  ٛٸيٕٛ ؾٝٗا إٍ َٗاٌْ ناْٛا َٴهطٖٳ ناْٛا ٜتش
 إيِٝٗ، َٚذطز ؼكٝل اشلسف ناْٛا ٜهٓؿٕٛ عٔ ايٓٗر اشلذَٛٞ.  َكسض ايتٗسٜس إٛدٻ٘

ٚتٌٝ مل ٜٗاْٛا زٚي١ أٓناز إ٫ بعس إٔ ؾعًت بِٗ ايسٚي١ ا٭ٓناز١ٜ ا٭ؾاعٌٝ، گإٕ اٍ
ٚأؾبعتِٗ اغتعبازّا ٚقٗطّا ٚإش٫ّ٫، ٚإٕ إٝتٸاٌْٝ/اؿٛضٌٜ مل ٜٗاْٛا زٚي١ آؾٛض إ٫ ٭ٕ اٯؾٛضٌٜ 

، ٚناْت ٚاقع١ نُٔ ايهٛضزَٓطك١ غٛباضتٛ، ٖٚٞ دع٤ َٔ دػطاؾٝا أغ٬ف ناْٛا قس استًٛا 
ا٫ْتؿاض اؿٛضٟ، ٚإٕ إٝسٌٜ مل ٜٗاْٛا زٚي١ آؾٛض إ٫ بعس إٔ ْؿطت ايطعب ٚايتسَرل ٗ َٝسٜا، 

، ناْٛا ايهٛضز، ٚغرل إٓتٌُ إٍ ايعكٝس٠ اييت ٜسٜٔ بٗا ايهٛضزٚعسا ٖصا ؾإٕ ايطعاٜا غرل 
، ٚأبطظ َجاٍ ع٢ً شيو ايٓٗر ايصٟ ايهٛضز١ٜٚاؿط١ٜ ايس١ٜٝٓ ٗ ظٌ ايسٍٚ  ٜٓعُٕٛ با٭َٔ

تعاًَت ب٘ ايسٚي١ إطٚا١ْٝ ٚايسٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ َع ايطعاٜا غرل إػًٌُ، ثِ إٕ اؿاي١ ايكا١ُ٥ اٯٕ 
ايعطام أبطظ زيٌٝ ع٢ً َا ْكٍٛ؛ إش نٌ َٔ ىؿ٢ بطـ اٱضٖاب ايسٜين  –ٗ إقًِٝ نطزغتإ 

 . ايهٛضز١ٜٗ أما٤ ايعطام هس ا٬ٕش اٯَٔ ٗ إٓطك١ أٚ ايكَٛٞ 
 

 الػياغية: الهوضزغلبيات شٍيية 
إٍ داْب ايعاٖطات اٱهاب١ٝ ايػابك١، مثٸ١ غًبٝات عسٜس٠ َٚع١َٓ ٗ ايص١ٖٝٓ ايػٝاغ١ٝ 

 ، ٚيهٓٗا تٴعٳسٸ أَطّا طبٝعّٝا إشا أخصْا ٗ اؿػبإ ايؿطٚط إٛنٛع١ٝ اييت أثٸطت ٗايهٛضز١ٜ
 ايهٛضزٟ، ٚايعطٚف ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ اييت َط بٗا ايهٛضزاجملتُع 

م.ّ(، إٕ ٖصا ايتاضٜذ  550طٛاٍ ٔػ١ ٚعؿطٜٔ قطّْا، ٚؼسٜسّا َٓص غكٛط زٚي١ َٝسٜا غ١ٓ )
؛ ٭ٕ ايؿعب ايصٟ ىػط زٚيت٘ ىػط َعًٓت٘ اؾاَع١، ايهٛضزٖٛ تاضٜذ ناضثٞ بايٓػب١ إٍ 

٪غػات٘ ايهابط١ ايطابط١، نُا أْ٘ ىػط ايػًط١ )ايك٠ٛ إٛسِّس٠(، ٚىػط ايػٝطط٠ ع٢ً َٚ
 دػطاؾٝاٙ ٚثكاؾت٘، ٜٚٴعاح إٍ ٖاَـ تاضٜذ ايبؿط١ٜ، بٌ إْ٘ ٜكبح ضٜؿ١ ٗ َٗبٸ ايطٜاح.

ٟ ٚؽًٓؿ٘ يٝؼ ْاّْا عٔ قكٛض شاتٞ ٗ ايهٛضزٚبتعبرل آخط: إٕ نعـ ايؿهط ايػٝاغٞ 
، بكسض َا ٖٛ ْتاز اؿاي١ ايػطٜب١ ايهٛضز١ٜ، ٫ٚ عٔ خًٌ ٗ ايؿدك١ٝ ايهٛضز١ٜايص١ٖٝٓ 
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ضغُّا عِٓٗ، ؾشايت بِٝٓٗ ٚبٌ ٖاضغ١ ايػٝاغ١ ايساخ١ًٝ  ايهٛضزٚايؿاشٸ٠ اييت ظٴزٸ ؾٝٗا 
ِٸ زٕٚ تؿٓهٌ خدل٠ ايهٛضزٚاـاضد١ٝ ٚؾل سادات اجملتُع  ٟ، َٚا ًٜبٸٞ تطًٓعات٘، ٚسايت َٔ ثٳ

ٔٸ غٝاغٞ نطزٟ ، ؾايػٝاغ١ غٝاغ١ٝ َذلان١ُ، ْٚؿٛ ٛٸض، ٚػػٝسٙ ٗ ؾ ٤ عًِ غٝاغ١ نطزٟ َتط
ِٷ ٚؾٔ، ْعط١ْٜ ٖٚاضغ١، ٚبكسض َا ُاضؽ تتعًِ، ٚبكسض َا تتعًِ ُاضؽ، َٚعطٚف  بسا١ّٜ ْٚٗا١ٜ عً
بٝٛيٛدّٝا إٔ ايعهٛ ايصٟ ٫ ّاضؽ ٚظٝؿت٘ ٜهُط ٜٚعٍٚ، ٚنصيو ٖٛ ا٭َط بايٓػب١ إٍ ايص١ٖٝٓ 

، إْٗا تعطٸنت قطّْٚا ط١ًٜٛ يًتعطٌٝ ايكػطٟ، ؾٌٗ َٔ ايعذب إٔ تهعـ؟ ١ايهٛضزٜايػٝاغ١ٝ 
 ٌٖٚ َٔ ايعذب إٔ تٓٗؿٗا ايػًبٝات َٔ ٖٓا ٖٚٓاى؟ 
 ايػٝاغ١ٝ.  ايهٛضزْٚػتعطض ؾُٝا ًٜٞ بعض ايػًبٝات ايعايك١ بص١ٖٝٓ 

 

 التياسط الػياغي:  –أواًل 
ز ا٭غط٠ اؿان١ُ، ظاٖط٠ عاز١ٜ، اـكَٛات ايػٝاغ١ٝ بٌ أبٓا٤ اجملتُع ايٛاسس، ٚبٌ أؾطا

اؾب١ًٝ ٫ تأخص بإجٌ  ايهٛضز١ٜٟ َٓش٢ غرل عازٟ، ؾايص١ٖٝٓ ايهٛضزيهٓٗا تأخص ٗ ايتاضٜذ 
ٌٵ "، ٫ٚ بإجٌ ايعطبٞ اـًٝذٞ: "إشا ععٸ أخٛى ؾٗٴٔايعطبٞ ايكسِٜ" ُٸو ؾٹ إشا ؾار ابٔ ع

٘ٵ تؿعٌ ايعهؼ، ٚتأخص  ايهٛضز١ٜ"؛ ٚإػع٣ إشا غاز قطٜبو ؾهٔ ي٘ َطٝعّا. إٕ ايص١ٖٝٓ ْٹعاَي
ٚٸٍ أعسا٥٘) َبسأ ُٸو ؾهٔ أ ٓٵ٘، ٚإشا ؾار ابٔ ع (، ٚنإ ٖصا ايٓٗر  ٚضا٤ نجرل إشا ععٸ أخٛى ؾَأٖٹ

ٞ، ، غٛا٤ ع٢ً ايكعٝس ا٫دتُاعٞ أّ ع٢ً ايكعٝس ايػٝاغايهٛضزَٔ ايهٛاضخ اييت سًٓت ب
 طٛاٍ ايتاضٜذ.  ايهٛضز١َٜٚٓٗا غكٛط ٚظٚاٍ َععِ إُايو ٚايسٍٚ ٚايس٬ٜٚت ٚاٱَاضات 

ب٢ً، يٛ مل ٜتٓاسط ايػَٛطٜٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ ٕا تػًٓب عًِٝٗ ا٭ٓنازٜٕٛ، ٚيٛ مل ٜتٓاسط 
ب ايهاؾٕٝٛ ؾُٝا بِٝٓٗ ٕا تػًٓب عًِٝٗ اٯؾٛضٜٕٛ، ٚيٛ مل ٜتٓاسط إٝتٸإْٝٛ ؾُٝا بِٝٓٗ ٕا تػًٓ

عًِٝٗ اؿجٸٕٝٛ ٚاٯؾٛضٜٕٛ، ٚيٛ مل ٜتٓاسط إٝسٜٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ ٕا قاضت زٚي١ َٝسٜا غ١ُٝٓ بٌ 
أٜسٟ أقاضبِٗ ايؿطؽ، ٚيٛ مل ٜتٓاسط إطٚإْٝٛ ؾُٝا بِٝٓٗ ٕا تػًٓب عًِٝٗ ايػ٬دك١، ٚيٛ مل 

ؾُٝا  ايهٛضز ٜتٓاسط ٜتٓاسط ا٭ٜٛبٕٝٛ ؾُٝا بِٝٓٗ ٕا اْتعع ٖايٝهِٗ ا٭تطاى ايسٚي١ َِٓٗ، ٚيٛ مل
طٛاٍ ا٦ٕيت غ١ٓ ا٭خرل٠. ٚيٛ اغتعطنٓا ايتاضٜذ ايػٝاغٞ  ايهٛضز١ٜبِٝٓٗ ٕا اْٗاضت ايجٛضات 

 ٟ ٗ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ يٛدسْا نجرلّا َٔ ا٭َج١ً ٗ ٖصا اجملاٍ.ايهٛضز
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 التشطشو الػياغي:  –ثاىيًا 
ٛٸع ايػٝاغٞ ؾ٤ٞ، ٚايتؿطشّ ايػٝاغ ٛٸع نطٚض٠ زّكطاط١ٝ، ٚزيٌٝ ايتٓ ٞ ؾ٤ٞ آخط؛ ؾايتٓ

عاؾ١ٝ ايص١ٖٝٓ ايػٝاغ١ٝ، ٖٚٛ تطََٛذل تكاؽ ب٘ س١ٜٛٝ ايؿهط ايػٝاغٞ، ٚقشٝح إٔ 
ٛٸع١ ؽتًـ ٗ ا٭طط ٚايؿعاضات ٚايػٝاغات ٚايتهتٝهات، يهٓٗا  ا٫ػاٖات ايػٝاغ١ٝ إتٓ

َؿذلى. أَا ايتؿطشّ  تٓؿط ْٝعّا نُٔ َؿطٚع غٝاغٞ ٚاسس، ٚتػع٢ إٍ ؼكٝل ٖسف عاّ
ايػٝاغٞ ؾشاي١ كتًؿ١، َٚٔ أبطظ َعاٖط ايتؿطشّ ايػٝاغٞ ْعٚع ايتٛدٸٗات ايػٝاغ١ٝ 
)ا٭سعاب( إٍ ايتكاضع ٚايتٓاسط، ٚايسٚضإ ٗ ؾًو ايٛسسا١ْٝ ايػٝاغ١ٝ، ٚعسّ ا٫ْهٛا٤ ؼت 

 َع١ً غٝاغ١ٝ داَع١.
ٖٛ  -َٓص قطٌْ ع٢ً ا٭قٌ -ايهٛضز٫ٚ١ٜ ىؿ٢ إٔ ايطابع ايػايب ع٢ً اؿاي١ ايػٝاغ١ٝ 

ٟٸ بكاْعٞ ايػٝاغ١  ٛٻق١( اييت  ايهٛضز١ٜايتؿطشّ، ٚسط َٸًٛا بعُل قك١ )اؿُا١َ إط إٔ ٜتأ
َٵ١ٓ(، ٚخ٬قتٗا إٔ فُٛع١ َٔ  ابٔ إَُكٖؿعأٚضزٖا ا٭زٜب ايؿاضغٞ  ٗ نتاب٘ )َنًٹ١ًٝ ٚزٹ

٠ َؿطزٖا، ؾُا اغتطاعت، اؿُاَات ٚقعٔ ٗ ؾبه١ قٝاز، ٚساٚيت نٌ ٚاسس٠ ايطرلإ ٚايٓذا
ٛٻق١ ع٢ً ضؾٝكاتٗا ايطرلإ َعّا ٚٗ ٚقت ٚاسس، ؾؿعًٔ شيو، ٚاقتًعٔ  ؾاقذلست اؿُا١َ إط
ٛٻق١، ؾكهِ ايؿبه١،  ٛٸ، ثِ تٛدٸٗٔ إٍ دٴطٳش نإ قسٜكّا يًشُا١َ إط ايؿبه١، ٚطٹطٵٕ بٗا ٗ اؾ

 ٚلت اؿُاَات.
 

 غياب املشطوع الػياغي الشامل:  –ثالجًا 
ايػطٜب أْ٘ طٛاٍ قطٌْ َٔ ايٓؿاط ايػٝاغٞ ٚايجٛضات، ٚإٍ ٖصا ايّٝٛ، مل ٜتبًٛض َؿطٚع 
غٝاغٞ نطزٟ ؾاٌَ َٚتهاٌَ ٚدصضٟ، ٚقابٌ يًتٓؿٝص، ٚا٭غطب َٔ ٖصا إٔ َؿاضٜع ق١ًًٝ 
بسأت بأٖساف ندل٣ ٚؾا١ًَ، ثِ ضاست تتكًٓل ع٢ً أضض ايٛاقع، ٚيٛ قسضت تًو إؿاضٜع عٔ 

ٛٸضت ٚتٛغٸعت أنجط، ٚإٕ غٝاب ش١ٖٝٓ غٝاغ١ٝ عًُ ١ٝ ٚٚاقع١ٝ ٕا تكًٓكت ٚتكعٸَت، بٌ يتط
ٟ ايؿاٌَ زيٌٝ ع٢ً ؾكسإ ٚسس٠ ايط١ٜ٩ ٚإٛقـ، نُا أْ٘ زيٌٝ ع٢ً ايهٛضزإؿطٚع ايػٝاغٞ 
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إٔ ايص١ٖٝٓ ايػٝاغ١ٝ تعاْٞ َٔ عٝٛب ث٬ث١: ا٫نططاب ع٢ً قعٝس ايتٓعرل، ٚا٫غذلاب عٔ 
 ايتدبٸط ع٢ً قعٝس ُٝٝع إُهٔ َٔ إػتشٌٝ.ايٛاقع ع٢ً قعٝس ايتطبٝل، ٚ

 

 فذادة الفهط الػياغي:  –ضابعًا  
ٟ عسٜس٠؛ ايهٛضزْككس بايؿذاد١ ا٫ؾتكاض إٍ ايٓهر، ٚإٕ َعاٖط ؾذاد١ ايؿهط ايػٝاغٞ 

ِٸ أٚ  ٌُٳ َا ٖٛ َٗ َٓٗا عسّ ايكسض٠ ع٢ً ؼسٜس ا٭ٚيٜٛات ٚتطتٝبٗا بكٛض٠ ٚاقع١ٝ، ٚيصيو ٜٗٴ
ٌٸ أ١ُٖٝ. َٚٔ َعاٖط ايؿذاد١ أٜهّا عك١ًٝ إػاَط٠ ٜ٪دٻٌ، ٜٚٓكبٸ  ا٫ٖتُاّ ع٢ً َا ٖٛ أق

ٚٚنع ايبٝض نً٘ ٗ غ١ًٓ ٚاسس٠، ٚؾل َبسأ )إَا يٓا ٚإَا عًٝٓا(. ٚاـًُط ٗ إُاضغ١ بٌ 
اٱغذلاتٝذ١ٝ ٚايتهتٝو، ٚايجك١ُ إطًك١ باٯخط ايػٝاغٞ ٚا٫عتُاز عًٝ٘، ايتعاَّا َبسأ )ن١ًُ 

)ايه١ًُ ؽطز َٔ أؾٛاٙ  şor ji devî mêra derdikeveايؿٗرل٠  ايهٛضز١ٜكٛي١ ؾطف(، ٚبإ
ٟ ٜتعاٌَ َع خك١َٛ بٌ عا٥ًتٌ ٗ قط١ٜ نطز١ٜ. ٚقس ْبٸ٘ ايهٛضزايطداٍ(، ٚنإٔ ايػٝاغٞ 

 إٍ خطٛض٠ ا٫عتُاز ع٢ً اٯخطٜٔ قا٬ّ٥:  مكياڤللي
 . 1"٫ ؼت غًطإ اٯخطٜٔٚا٭َرل ايعاقٌ ٖٛ ايصٟ ٜعتُس ع٢ً َا ٜكع ؼت غًطاْ٘، "

 اي٬ٚاقع١ٝ ايػٝاغ١ٝ:  –خاَػّا 
إٔ  -نا١ّٓ٥ َا ناْت -ايٛاقع١ٝ ٖٞ أيؿبا٤ ايعٌُ ايػٝاغٞ، ٚإؿطٚض ٗ ايص١ٖٝٓ ايػٝاغ١ٝ

تتعاٌَ َع ٚقا٥ع قسٸز٠ ٖه١ٓ ايتشكٝل، ٚيٝؼ َع أٖٚاّ أٚ ؽٝٸ٬ت أٚ ؾطنٝات ٫ ُتٸ إٍ 
قع١ٝ ايػٝاغ١ٝ إٔ هٝس ايػٝاغٞ قطا٠٤ ٚاقع فتُع٘، ؾ٬ ايٛاقع بك١ً، َٚٔ أٍٚ ز٥٫ٌ ايٛا

ُٸً٘ أنجط ٖا ٜٓبػٞ، ٚإٔ هٝس قطا٠٤ ايٛاقعٌ اٱقًُٝٞ ٚايسٚيٞ، ٚوسٸز بسٓق١ إكاحل إُهٔ  و
ايتعاٌَ ع٢ً أغاغٗا َع نٌ د١ٗ، ؾايسٍٚ يٝػت ْعٝات خرل١ٜ يًبٹط ٚاٱسػإ، إْٗا 

٫ تعطٞ َا مل تأخص، بٌ ٖٞ ٫ تعطٞ َا مل  َ٪غػات َػ٪ٚي١ عٔ َكاحل ؾعٛبٗا، ٖٚٞ
تتأنس َٔ أْٗا غتأخص أنجط ٖا تعطٞ، ٚيٛ اغتطاعت إٔ تأخص نٌ َا تطٜس، زٕٚ إٔ تسؾع 

ض٥ٝؼ ٚظضا٤ بطٜطاْٝا ٗ شض٠ٚ ايعكط  زٹظٵضا٥ًٝٞؾ٦ّٝا، يهاْت قطٜط٠ ايعٌ بصيو، ٚقس دػٸس 
 ايؿٝهتٛضٟ ٖصٙ اؿكٝك١ ٗ قٛي٘: 

                                 
 .146يًٞ: ا٭َرل، م ڤْٝك٫ٛ َهٝا - 1
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 .1"ا قساقات زا١ُ٥، ٫ٚ عساٚات زا١ُ٥، ٚإِا شلا َكاحل زا١ُ٥إٕ بطٜطاْٝا يٝػت شل"
  ا٫ْؿعاي١ٝ ٚايؿدكا١ْٝ: –غازغّا 

ٚع٢ً ا٭َرل ... إٔ ٜكًٓس ايجعًب ٚا٭غس َعّا؛ إش إٕ ا٭غس ٫ ٜػتطٝع : "مِكْياڤيلليقاٍ 
شتٸِ ٓا١ٜ ْؿػ٘ َٔ ا٭ؾطاى، ٚايجعًب ٫ ٜتُهٔ َٔ ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ أَاّ ايص٥اب؛ ٚيصا ٜت

ٌټ َٔ ٜطغب ٗ إٔ ٜهٕٛ فطز  عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ ثعًبّا يُٝٝٸع ايؿدار، ٚأغسّا يٝٴطٖب ايص٥اب، ٚن
ٟ قطض إٔ ٜهٕٛ أغسّا ع٢ً ايسٚاّ، ٖٚٛ ايهٛضز. ٜٚبسٚ إٔ ايػٝاغٞ 2"أغس يٝؼ إ٫ ٫ ٜؿِٗ ٖصا

ٟ ٛضزايهَػتعسٸ ي٬ًٗى ٚـػاض٠ نٌ ؾ٤ٞ ٫ٚ ٜهٕٛ ثعًبّا ٚيٛ َط٠ ٚاسس٠، إْ٘ كًل يًُجٌ 
)نٔ زَٜو ّٜٕٛ، ٫ٚ تهٔ زداد١َ  Dîkê rokê be û ne mirîshka salekê beايكا٥ٌ: 

عا١َ ٫ تتكبٸٌ اؽاش ٚنع١ٝ ايجعًب بعض ايٛقت، ٚنِ  ايهٛضز١ٜغ١ٓ(، ٚإؿه١ً إٔ ايص١ٖٝٓ 
ٚع٢ً أيػٓتِٗ؛ سُٝٓا ٜتذطٸأ ظعِٝ نطزٟ ع٢ً يعب زٚض  ايهٛضزٜعٗط ايػهب ع٢ً ٚدٛٙ 

 اسس٠! ايجعًب ٚيٛ َط٠ ٚ
ٚٗ ايتاضٜذ ايعإٞ َٛاقـ تٓاظٍ ؾٝٗا نباض ايػاغ١ عٔ إٔ ٜهْٛٛا أغٛزّا، ٚضنٛا إٔ 

 Henry ايطابع ٖٓطٟٜهْٛٛا ثعايب بعض ايٛقت، يٝشككٛا أٖساؾِٗ، َِٚٓٗ إًو ا٭ٕاْٞ 
1V ؾكس ٚقـ ث٬ث١ أٜاّ ٗ ناْٛغٸا ،Canossa( 1077، خ٬ٍ ؾٗط نإْٛ ايجاْٞ/زٜػُدل ،)ّ

؛ إش نإ قس ُطز غطٜػٛاض ايػابعٌَ، بجٝاب قٛؾ١ٝ با٥ػ١، ًٜتُؼ ايعؿٛ َٔ ايبابا ساٗ ايكس
ٌٸ ضعاٜاٙ َٔ  ع٢ً ايهطغٞ ايبابٟٛ، ؾأقسض ايبابا قطاضّا عطَاْ٘ عًّٓا، بعس إٔ قه٢ بععي٘، ٚس
ٌّ اي٤٫ٛ ي٘، ٚعؿا عٓ٘ غطٜػٛاض أخرلّا، ٚأبطٌ قطاض اؿطَإ. َٚا َطت غٓٛات ق١ًًٝ ست٢ 

 . 3ًٕو ٖٓطٟ بايبابا َٔ نطغٞ ايباب١ٜٛأطاح ا
، إٕ ايععِٝ ايهٛضز١ٜإٕ ايٓٗر ايصٟ َاضغ٘ إًو ٖٓطٟ َطؾٛض َٔ ايص١ٖٝٓ ايػٝاغ١ٝ 

ٟ ٜهع ؾدك٘ َباؾط٠ ٗ اؿػابات ايػٝاغ١ٝ، ٫ٚ ٜػتطٝع إٔ ٜهعٗا داْبّاٳ، ٚق١ً ايهٛضز
ض ايجعايب بعض ايٛقت، اغتطاعٛا اؽاش ايكطاض بإٔ ًٜعبٛا زٚ ايهٛضزق١ًًٝ دسّا َٔ غاغ١ 

َِٚٓٗ ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ قسّّا، ٚقُس عًٞ باؾا ٗ ايعكط اؿسٜح؛ ٚيصيو ُٓهٔ نٌ َُٓٗا 
 َٔ تأغٝؼ زٚي١ ق١ٜٛ ٗ دػطاؾٝا غرل نطز١ٜ.

                                 
 .148ٌ ٖٝهٌ: غٓٛات ايػًٝإ، م قُس سػٓ  - 1
 .148: ا٭َرل، م مكياڤلليْٝك٫ٛ  - 2
 .167دإ داى ؾٛؾايٝٝ٘: تاضٜذ ايؿهط ايػٝاغٞ، م  - 3
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 اهلّوة املعطفية بني اليُّدب واجلناٍري:  –غابعًا 
ٛٸ٠ إعطؾ١ٝ بٌ ايٓدب ٚاؾُاٖرل ظاٖط٠ عا١َ، ٚيٝػت َ ٟ، ايهٛضزكتكط٠ ع٢ً اجملتُع إٕ اشل

ٚوطم اؿهُا٤ َٔ ايٓدب ع٢ً ؼطٜط ْاٖرلِٖ َٔ ثكاؾ١ ايهعـ ٚاشلع١ّ، قبٌ ايبس٤ بتٓؿٝص 
َؿاضٜعِٗ ايس١ٜٝٓ أٚ ايٛط١ٝٓ أٚ ايك١َٝٛ، ٚقبٌ إٔ ٜٓتكًٛا َٔ َٛقـ ايسؾاع إٍ َٛقـ 

َعطؾّٝا ٚأخ٬قّٝا  اشلذّٛ، إِْٗ ٜعًُٕٛ يتؿهٌٝ ٚعٞ اؾُاٖرل َٔ دسٜس، عدل ا٫ضتكا٤ بِٗ
ٚغٝهٛيٛدّٝا، ٖهصا ؾعٌ ا٭ْبٝا٤ ٚإكًشٕٛ ٚقاز٠ ايجٛضات طٛاٍ ايتاضٜذ، يكس َاضغٛا 
)ايتعب١٦ ايؿا١ًَ(؛ إش إٕ اؾُاٖرل إٓؿك١ً عٔ نبٗا ٚعّٝا ٚض١ّٜ٩، ٫ تكبح ؾكط عب٦ّا ع٢ً 

طٚاز٠، ٜتػًٌ ايٓدب، ٫ٚ تػِٗ ؾكط ٗ قٓاع١ ايؿؿٌ، ٚإِا تهٕٛ َٗٝٸأ٠ ٭ٕ تكبح سكإ ط
 اـكّٛ َٔ خ٬ي٘ يهطب إؿطٚع ايٛطين/ايكَٛٞ ١ًْ ٚتؿك٬ّٝ.  

ّ( يًتشًٌٝ، 20ٚ  19َا ؾٝ٘ ثٛضات ايكطٌْ ) -ٟايهٛضزٚيٛ أخهعٓا ايتاضٜذ ايػٝاغٞ 
ناْت كًك١ ٚؾذاع١ ٗ قٝاز٠ ايهؿاح َٓص ٔػ١ ٚعؿطٜٔ قطّْا،  ايهٛضز٫١ٜتهح إٔ ايٓدب 

، يهٔ ايٓدب مل ٜعًُٛا َا ؾٝ٘ ايهؿا١ٜ، ي٬ضتكا٤ باؾُاٖرل إٍ ضز١ٜايهٛٚنصيو ناْت اؾُاٖرل 
ايكب١ًٝ(  -ايطٻعٳ١ٜٛ -إػت٣ٛ إطًٛب ٗ فاٍ )ايتعب١٦ ايؿا١ًَ(، ٫ٚ ىؿ٢ إٔ ثايٛخ )اؾبٌ

َٸط يهٌ نؿاح ٜتطًٓب  ايهٛضز١ٜنإ َُّٗٝٓا ع٢ً ايص١ٖٝٓ  بؿهٌ عاّ، ٖٚصا ايجايٛخ ٖٛ َس
، إْ٘ َطتع خكب يًطٚح ايؿطز١ٜ إتططؾ١، ٚيًتدًـ إعطٗ، ٚيًتػٝٸب ٚسس٠ ايط١ٜ٩ ٚإٛقـ

ٚا٫ن٬ع َٔ ايٛادب، نُا أْ٘ ب٪ض٠ ٱْتاز ايػؿ١ً ٚاـٝا١ْ، ؾهٝـ ّهٔ ٭قشاب ا٭ٖساف 
 ايهدل٣ إٔ ٜؿًشٛا ِٖٚ هطدطٕٚ ٚضا٤ِٖ ْاٖرل تعؿٸـ ؾٝٗا ش١ٖٝٓ نٗصٙ؟

 

 اىػالر الكيازة عً اجلناٍري:  –ثاميًا 
ٟ؛ أ٫ ٖٚٞ غطع١ اْػ٬م بعض ايهٛضزظاٖط٠ غًب١ٝ أخط٣ َتهطض٠ ٗ ايتاضٜذ ايػٝاغٞ  مث١
ٟٸ إلاظ ٖا ٜهٕٛ اغتك٫ّ٬ أٚ ؾب٘ اغتك٬ٍ، أٚ  ايهٛضزايكاز٠  ع٢ً أْؿػِٗ ٗ ايككٛض، بعس أ

ست٢ ١ّٜ٫ٚ ع٢ً ؾعبِٗ َٔ قٹبٌ دٗات سان١ُ أخط٣، إِْٗ غطعإ َا ٜٓػٕٛ ٚاقع ْاٖرلِٖ، 
ا٭خطاض احملسق١ بِٗ ٚبؿعبِٗ، ٚبسٍ إٔ ٜٓعيٛا إٍ اؾُاٖرل، ٜٚكازلٖٛا ايب٪ؽ،  ٜٚػؿًٕٛ عٔ
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ٚوطقٛا ع٢ً ايتدؿٝـ َٔ عصاباتٗا، ٜٚهْٛٛا َهطب إجٌ  ٗ بػاط١ ايعٝـ، ٚعٓؿ١ ايٝس، 
ٚسػٔ ايػرل٠، ٚا٫غتكا١َ ٗ اؿهِ، ٜٓؿػًٕٛ َكاؿِٗ َٚكاحل أقاضبِٗ ٚأتباعِٗ ٚإتعٓيؿٌ 

ٕٛ ع٢ً سٝا٠ ايذلف ٚايطخا٤ ًَٚصات اؿٝا٠، غرل َٓتبٌٗ إٍ غٝهٛيٛدٝا اؾباٍ إيِٝٗ، ٜٚٓهبٸ
؛ تًو ايػٝهٛيٛدٝا اييت تجرل ايػهب ٚاؿٓل ٚايٓك١ُ ع٢ً نٌ ايهٛضز١ٜايها١َٓ ٗ ايؿدك١ٝ 

 قا٥س ٚظعِٝ ٜػتعًٞ ع٢ً بين قَٛ٘، ٜٚػتأثط بإهاغب َٔ زِْٚٗ.
ْكط ، ٚغرل٠ إًو إطٚاْٞ گأغتٝاٝسٟ ا٭خرل ٚنٞ ٫ أطٌٝ أقذلح َطادع١ غرل٠ إًو إ 

ٚبطاْت٘ ع٢ً  گ، إٕ اْهباب أغتٝاايػ٬طٌ ا٭ٜٛبٌٝ، ٚغٹٝٳط اؾٌٝ ا٭خرل َٔ ايسٚي١ أٓس
ايذلف ٚايًٗٛ، إٍ داْب اغتبسازٙ بايػًط١، نإ َٔ أِٖ أغباب غكٛط زٚي١ َٝسٜا. ٚإٕ 

ٚسطق٘ ع٢ً إسٝا٤ يٝايٞ ا٭ْؼ ٚايططب،  اْؿػاٍ إًو إطٚاْٞ ْكط ايسٚي١ بايبصر ايؿسٜس،
ِٸ ٗ ٚقت نإ ؾٝ٘ ايػ٬دك١ ٜعسٸٕٚ ايعسٸ٠ ي٬ْكهاض ع٢ً ايسٚي١ إطٚا١ْٝ. ٚإٕ اْؿػاٍ  نإ ٜت
اؾٌٝ ا٭خرل َٔ غ٬طٌ بين أٜٛب، بايذلف ٚإكاحل ايؿدك١ٝ، نإ َٔ أِٖ أغباب دطأ٠ 

إ٫ ِاشز  ايهٛضزٝٳط نجرل َٔ اٱقطاعٌٝ ٖايٝهِٗ عًِٝٗ، ٚإغكاط ايسٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ، ٚمل تهٔ غٹ
ٳط ًَٛى   إٓػًدٌ عٔ ْاٖرلِٖ.  ايهٛضزَكػٻط٠ َٔ غٝٹ

 

 حبح عً األغباب:

، ٚغرلٖا ٖا مل ٜتٸػع اجملاٍ يصنطٙ، ٫ تعٛز ايهٛضز١ٜإٕ ٖصٙ ايػًبٝات ٗ ايص١ٖٝٓ ايػٝاغ١ٝ 
 ّهٔ اـ٬م َٓ٘، إٕ ، ٖٚٞ يٝػت قسضّا أبسّٜا ٫ايهٛضز١ٜإٍ قكٛض شاتٞ ٗ ايؿدك١ٝ 

إػأي١ َػأي١ ٚعٞ ٗ ايسضد١ ا٭ٍٚ، إٕ ٚعّٝا َتكسٸَّا نؿٌٝ بإْتاز ش١ٖٝٓ غٝاغ١ٝ 
 -ايهٛضز١ٜزٜٓاَٝه١ٝ َتكس١َ، ٚنؿٌٝ بإبساع إٜكاع غٝاغٞ َتٓاغِ. ٚتطدع غًبٝات ايص١ٖٝٓ 

 إٍ عاًٌَ ض٥ٝػٌ: -ؾُٝا ْط٣
ٜٔ قطّْا إٍ تهٜٛٔ غٝاغٞ طٛاٍ ٔػ١ ٚعؿط ايهٛضزاؾتكاض  ايعاٌَ ا٭ٍٚ: -

ٚطين/قَٛٞ، ٚنإ نب ايؿطؽ أٍٚ َٔ زؾٸٔ شيو بايكها٤ ع٢ً زٚي١ َٝسٜا، ثِ تٛايت ايك٣ٛ 
د٬ّٝ بعس دٌٝ ٗ إعٜس َٔ  ايهٛضزاٱق١ًُٝٝ ٗ غطبٞ آغٝا ع٢ً ا٭خص بصيو ايٓٗر، ٚظٴزٸ ب

اؾ١ غٝاغ١ٝ ْانذ١، ايتُٗٝـ، ٚظًٛا ب٬ تهٜٛٔ غٝاغٞ )زٚي١/ًٖه١( تهٕٛ سان١ٓ ي٫ٛز٠ ثك
ٚتكبح َٝساّْا ٫نتػاب خدلات غٝاغ١ٝ َتطٛض٠، عدل ٖاضغ١ ايػٝاغ١ زاخًّٝا، ٚا٫ْسَاز ٗ 
اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ إقًُّٝٝا ٚزٚيّٝا، ٚتٗٝٸ٧ إٓار ٱْتاز ؾهط غٝاغٞ ٚاقعٞ َٚتكسّ َٚٓؿتح ع٢ً 
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٪ثط، ٚقس أؾاض دْٛاثإ اٯخطٜٔ، ؾهط قازض ع٢ً ا٫ْتكاٍ َٔ ساي١ ا٫ْؿعاٍ إٍ ساي١ ايؿعٌ إ
 ضاْسٍ إٍ ٖصا ا٭َط بكٛي٘: 

يٝؼ يس٣ ا٭نطاز ايذلانِ اؿهاضٟ ايصٟ تعخط ب٘ ايجكاؾتإ ايؿاضغ١ٝ ٚايذلن١ٝ، أٚ َا "
 . 1"ضانُتاٙ َٔ َعطؾ١ إزاض١ٜ، يتععٜع ٚعِٝٗ شلٜٛتِٗ ايتاضى١ٝ

ؿهٌ سازٸ ع٢ً اجملتُع ايَكبٳ١ًٝ( ب -ايطٻعٳ١ٜٛ -: ٖٛ غٝطط٠ ثايٛخ )اؾبٌايعاٌَ ايجاْٞ -
ٟ، ست٢ َٓتكـ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٚقس ٜكاٍ: شنطت )ايطع١ٜٛ(، ٚيهٔ أٜٔ )ايطٜؿ١ٝ(؟ ايهٛضز

ٟ إٍ ساي١ ايهٛضزٟ مل ٜػتطع إٔ ٜكبح َٓكٸ١ ي٬ْتكاٍ باجملتُع ايهٛضزٚاؿكٝك١ إٔ ايطٜـ 
ٔ أْ٘ تعاؾ٢ َٔ تًو )ايتُسٸٕ(، ٭ْ٘ نإ غاضقّا ست٢ أشْٝ٘ ٗ ايجكاؾ١ ايطع١ٜٛ ايكب١ًٝ، ٫ٚ أظ

َٔ اٱؾٓا٤  ايهٛضزايجكاؾ١ ست٢ َٜٛٓا ٖصا. أَا )اؾبٌ( ؾكشٝح أْ٘ نإ ايكًع١ اييت ٓت 
دػسّٜا ٚقُّٝٝا، يهٓ٘ عٓسَا تؿاعٌ َع )ايطع١ٜٛ( ٚ)ايكب١ًٝ( قاض نطضٙ أنجط َٔ ْؿع٘. ٚقس 

ايكب١ًٝ باجملتُع ٚيٛدٌٝ إٍ ا٭نطاض اييت أؿكتٗا ايجكاؾ١ ايطع١ٜٛ ايهٛضزتٓبٸ٘ بعض نباض 
ٟ، َِٚٓٗ ْٝهٝتٌ، ؾكس ٚدس ٗ ايبٓٝإ ايعؿا٥طٟ ايعا٥لٳ ا٭ندل أَاّ ايتطٛض ايطبٝعٞ ايهٛضز

 : ايهٛضزؾكس قاٍ بؿإٔ ، . َِٚٓٗ َٝٓٛضغه2ٞيًهطز؛ غٝاغّٝا ٚاقتكازّٜا ٚادتُاعّٝا ٚؾهطّٜا
سٝح ايٛزٜإ أَا ايػبب ايعاّ يؿكسإ ايٛسس٠ بِٝٓٗ ٚتؿطٸقِٗ، ؾٗٛ ايٛنع اؾػطاٗ، "

ايهجرل٠ ٚغ٬غٌ اؾباٍ ايٛعط٠، ٚفاضٟ إٝاٙ ايك١ٜٛ، أزٸت إٍ تكػِٝ اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ٚاؿاي١ 
اٱقطاع١ٝ. ٚيهٔ بايطغِ َٔ ٖصا إٕ ايؿعٛض باؿط١ٜ ٚا٫غتك٬ٍ قٟٛ دسّا عٓسِٖ، ٖٚٛ َٔ 

ٛٸَات ايٛدٛز   . 3"أٜهّا ايهٛضز١ٜٟ، ٜٚٓعهؼ ٗ تاضٜذ اؿطن١ ايهٛضزَك
 
 
 
 
 

                                 
 .33 – 32دْٛاثإ ضاْسٍ: أ١َ ٗ ؾكام، م  - 1
 .34ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 2
 .31َٝٓٛضغهٞ: ا٭نطاز، م  - 3
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 يالكوزدمسات العقل 
 

 وقفة مع املصطلح:
ايتعاٌَ َع إؿاِٖٝ ٚإكطًشات ٫ ىًٛ َٔ َتاعب، أعطف شيو، يهٔ َا ايعٌُ؟ إْٗا 
َؿاتٝح ايعًّٛ َٚساخٌ إعاضف، ٚايكؿع ؾٛقٗا ٜعين ايكؿع مٛ ايتدبٸط ٚا٭سهاّ ايكاقط٠؛ يصا 

عٓس نٌ َٔ )ايعكٌ( ٚقطٜٓ٘ )ايتؿهرل( تط٣ ٟ زعْٛا ْكـ ايهٛضزقبٌ ايبشح ٗ زلات ايعكٌ 
َا ُٖا؟ ٚأشنط أْٓا أؾطْا غابكّا إٍ ايتساخٌ بٌ ز٫٫ت )ش١ٖٝٓ، عك١ًٝ، تؿهرل( ٗ 
َٛغٛعات إكطًشات ايؿًػؿ١ٝ، ٚتٛقًٓا سٝٓصاى إٍ إٔ َؿّٗٛ )ش١ٖٝٓ( أسلٌ َٔ َؿّٗٛ 

 )عك١ًٝ(، ٖٚصا بسٚضٙ أسلٌ َٔ َؿّٗٛ )تؿهرل(. 
ايعكٌ ٖٛ َٳًَه١ ايؿِٗ، ٚا٫غتس٫ٍ ايكشٝح، ـ ايعكٌ َا ًٜٞ: "ٚقس قٌٝ ٗ تعطٜ

ايتؿهرل عٌُ . ٚدا٤ ٗ تعطٜـ )ايتؿهرل( َا ًٜٞ: "1"ٚا٫غتٓتاز، ٚإزضاى ايع٬قات ايص١ٖٝٓ
ٛٸض ٚايتصٓنط ٚايتدٝٸٌ ٚاُؿهِ ٚايتأٌَ، ٜٚٴطًل ع٢ً نٌ ْؿاط عكًٞ،  عكًٞ عاّٸ، ٜؿٌُ ايتك

ايؿهط: إعُاٍ . ٚقٌٝ ٗ تعطٜـ )ايؿهط(: "2"أْا َٛدٛز َٚٓ٘ قٍٛ زٜهاضت: أْا أؾهط إشٕ
ايعكٌ ٗ ا٭ؾٝا٤، يًٛقٍٛ إٍ َعطؾتٗا، ٜٚٴطًل بإع٢ٓ ايعاّ ع٢ً نٌ ظاٖط٠ َٔ ظٛاٖط 

 . 3"اؿٝا٠ ايعك١ًٝ، ٖٚٛ َطازف يًٓعط ايعكًٞ ٚايتأٌَ
                                 

 .354َنُٹٌٝ اؿاز: إٛغٛع١ إٝػٻط٠، م  - 1
 .155إطدع ايػابل، م  - 2
 . 2/154، 1982ٌْٝ قًٝبا: إعذِ ايؿًػؿٞ، طبع١  -  3
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قس قٌٝ ، ٚ Inferenceٚاؿسٜح عٔ )ايعكٌ/ايتؿهرل/ايؿهط( ٚثٝل ايك١ً َؿّٗٛ ا٫غتس٫ٍ
نٌ ع١ًُٝ تؿهرل تٓتكٌ َٛدبٗا َٔ َكسٸ١َ إٍ ْتٝذ١، ٚإشا ناْت إكسٸَات ٗ تعطٜؿ٘: ٖٛ "

قازق١ ناْت ايٓتا٥ر قازق١ أٜهّا. ٜٚٓكػِ ا٫غتس٫ٍ إٍ: اغتس٫ٍ اغتٓباطٞ، ٚاغتس٫ٍ 
ع١ًُٝ ؾهط١ٜ ، ٚدا٤ ٗ تعطٜؿ٘ أْ٘ "Deduction. ٚا٫غتٓباط ٖٛ ا٫غتٓتاز 1"اغتكطا٥ٞ

ؾٗٛ"  Induction. أَا ا٫غتكطا٤ 2"ل َٔ َبسأ عاّ إٍ َا ٖٛ دع٥ٞ ٚخامتٓطً
اغتد٬م َؿاِٖٝ عا١َ َٔ َؿاِٖٝ خاق١ ٚدع١ٝ٥، ... ٚايتؿهرل ا٫غتكطا٥ٞ ٜٓطًل َٔ 

 . 3"اؾع٥ٝات إٍ ا٭سهاّ ٚايهًٝات
ٟ ٜعين ايبشح ٗ ططا٥ل ايتؿهرل ٚآيٝات٘ ايػا٥س٠ ٗ ايهٛضزٚاؿسٜح عٔ زلات ايعكٌ 

، ٌٖ ٜٓشكط ايتؿهرل ٗ إطاض ايهًٝات ٚايعَُٛٝات ؾكط؟ ٌٖ ٜٓشبؼ ٗ ايهٛضز١ٖٝٓ١ٜ ايص
ْطام اؾع٥ٝات ؾكط؟ أّ أْ٘ قازض ع٢ً انتؿاف ايع٬ق١ بٌ ايهًٝات ٚاؾع٥ٝات؟ ٌٖٚ ٖٛ قازض 
ع٢ً ٖاضغ١ ا٫غتكطا٤ ٚا٫غتٓتاز بؿهٌ ؾاعٌ، ٚا٫ْتكاٍ َٔ ا٬ٕسع١ إٍ ايتأٌَ ٚايتكٓٝـ 

إكاض١ْ ٚايتشًٌٝ ٚايذلنٝب ٚاُؿهِ؟ ٌٖٚ ٖٛ قازض ع٢ً ا٫ضتكا٤ َٔ إػت٣ٛ اؿػٞ ٚايتُٝٝع ٚ
ٛٸضٟ )ايتدٝٸٌ(، ؾإٍ إػت٣ٛ ايتذطٜسٟ )ايتٓعرل( ع٢ً ايكعٝس إعطٗ؟  إٍ إػت٣ٛ ايتك

 ٌٖٚ ٖٛ قازض ع٢ً ايتعاٌَ َع إؿاِٖٝ ٚإباز٨  ٚايٓعطٜات؟
 تؿهرل ايؿاعٌ ؾُاشا ٜعين شيو؟ٟ ّتًو خكا٥ل ايايهٛضزٚإشا نإ ايعكٌ 

 اؿكٝك١ إْ٘ ٜعين ايهجرل بٌ ايهجرل دسّا، إْ٘ ٜعين:
 أ٫ّٚ أْ٘ عكٌ دط٤ٟ اقتشاَٞ، ٚيٝؼ ْهٛقّٝا ٖطٚبّٝا.  -
 ٚثاّْٝا أْ٘ عكٌ ٜٓعع إٍ ايٛاقع١ٝ، ٫ٚ ٜٓذطف َع ا٭ٖٚاّ.  -
 ٚثايجّا أْ٘ عكٌ قازض ع٢ً إعطؾ١ ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ ٚايؿًػؿ١ٝ.  -
 أْ٘ عكٌ سٟٝٛ )زٜٓاَٝهٞ( ، ٚيٝؼ داَسّا )اغتاتٝهّٝا(. ٚضابعّا -
 ٚخاَػّا أْ٘ عكٌ َٖٓعِ، قازض ع٢ً انتؿاف ايٓعاّ ٗ إٛدٛزات. -
 ٚغازغّا أْ٘ عكٌ قازض ع٢ً ايٓٗٛض ١َُٗ تؿػرل ايعامل.  -
 ٚغابعّا أْ٘ عكٌ قازض ع٢ً ايتؿاعٌ، ٚيٝؼ قاقطّا ع٢ً ا٫ْؿعاٍ. -

                                 
 .33َنُٹٌٝ اؿاز: إٛغٛع١ إٝػٻط٠، م  - 1
 .112. ٚاْعط ٜٛ. أ. بذلٚف: أظس١ٜ ايتؿهرل إٓطكٞ، م 34إطدع ايػابل، م  -  2
 .34نٌُٝ اؿاز: إٛغٛع١ إٝػط٠، م  -  3



 175 

 ػٝرل ٚايتذسٜس ٚاٱبساع، ٚيٝؼ ِطّٝا.ٚثآَّا أْ٘ عكٌ قازض ع٢ً ايت -
 ٚتاغعّا أْ٘ عكٌ ٜٓعع إٍ ايتُطز ٚايجٛض٠، ٚيٝؼ عبٛزّٜا خاْعّا. -
 ٚعاؾطّا أْ٘ عكٌ قازض ع٢ً إػا١ُٖ ٗ اؿهاض٠ ٚتكسّ ايبؿط١ٜ. -

 ٟ ع٢ً ن٤ٛ ْٝع َا غبل؟ايهٛضزٚاٯٕ َاشا عٔ زلات ايعكٌ 
 

 ي: الهوضزمً مسات العكل 

 لة "عكل نطزي":العياز ومكو -أواًل
 ايهٛضز" عكٌ نطزٟ "! يؿتت ٖصٙ ايعباض٠ اْتباٖٞ َطاضّا، ٜٚبسٚ أْٗا َاضن١ َػذٸ١ً باغِ 

"، عٳِكً٘ نطزٟٗ غطبٞ آغٝا، ؾإشا تعٓٸت أسس ايٓاؽ، ٚمل ٜتعسعح عٔ َٛقؿ٘، ٚٴقـ بعباض٠: "
ٛقـ، ٚاٱقطاض ٚإككٛز بٗصٙ ايعباض٠ ٖٛ ايعٓاز ٚاٱقطاض ع٢ً إٛقـ. يهٔ ٌٖ ايك٬ب١ ٗ إ

ُٸ٢ عٓازّا ٜٚباغ١ ايطأؽ -عًٝ٘ ؟ اؾٛاب: ايهٛضز١ٜقؿ١ َتأقٸ١ً ٗ ايؿدك١ٝ  -ٖٚٛ َا ٜػ
ايصٜٔ  ايهٛضزْعِ. ٫ٚ أقٍٛ ٖصا اْػٝاقّا َع َا ٖٛ ؾا٥ع، ٚإِا ٕػت٘ ٗ َٛاقـ بعض 

 ايهٛضز ، نُا أْ٘ بسا ٚانشّا ٗ تاضٜذايهٛضزخايطتِٗ، ٚٚدست٘ أٜهّا ٗ غٹٝٳط عسز َٔ َؿاٖرل 
 َٓص ٔػ١ آ٫ف عاّ.

ٚتٕٝٛ )اؾٛتٕٝٛ( ع٢ً گٟ ٌٖ نإ َٔ إُهٔ إٔ ٜتػًٓب اٍايهٛضزأدٌ، ي٫ٛ ايعكٌ 
ٟ  ٌٖ نإ َٔ إُهٔ إٔ وطض ايهٛضزم.ّ(؟ ٚي٫ٛ ايعكٌ  2230ا٫ست٬ٍ ا٭ٓنازٟ غ١ٓ )

عكٌ م.ّ(؟ ٚي٫ٛ اي 612إٝسٜٕٛ ؾعٛب غطبٞ آغٝا َٔ اٯي١ ايعػهط١ٜ اٯؾٛض١ٜ غ١ٓ )
ـُطاغاْٞ ٌٖ نإ َٔ إُهٔ اٱطاس١ باـ٬ؾ١ اُ٭١َٜٛ، ٚتأغٝؼ اـ٬ؾ١ ايهٛضز ٟ ٭بٞ َٴػٵًٹِ ا

ٟ يك٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ ٌٖ نإ َٔ ايهٛضزّ(؟ ٚي٫ٛ ايعكٌ  750ٖـ/ 132ايعباغ١ٝ غ١ٓ )
إُهٔ ؼطٜط غطبٞ آغٝا َٔ ايؿطْر، ٚإؿام ايؿؿٌ بأندِ ١ًٓ أٚضب١ٝ )اؿ١ًُ ايكًٝب١ٝ 

ٟ ٌٖ نإ َٔ إُهٔ اغتُطاض ايجٛضات ايهٛضزّ(؟ ٚي٫ٛ ايعكٌ  1191ايجايج١( غ١ٓ )
ٟ ٌٖ نإ َٔ إُهٔ ايهٛضز، ٚاسس٠ تًٛ أخط٣، طٛاٍ قطٌْ َٔ ايعَٔ؟ ٚي٫ٛ ايعكٌ ايهٛضز١ٜ
 بٜٗٛتِٗ؛ بعس ٔػ١ ٚعؿطٜٔ قطّْا َٔ َؿاضٜع ايكٗط ٚاٱْهاض ٚايكٗط؟ ايهٛضزاستؿاظ 

ٟ( ع٢ً إٝسإ ايػٝاغٞ ٚايعػهطٟ، ٚإِا تعٗط ٗ فاٍ ايهٛضز)ايعكٌ ٫ٚ تكتكط ػًٓٝات 
ٝٵُٹ١ٝ )ت  -ع٢ً غبٌٝ إجاٍ -ايسٜٔ أٜهّا، ٚيٓأخص ّ(، إْ٘  1328ٖـ/ 728ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ تٳ
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عاضض ؾكٗا٤ عكطٙ ٗ بعض ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ، ؾػٴذٔ ٚمل ٜتعسعح عٔ َٛاقؿ٘، ٚتٛٓؾٞ ٗ 
ٖـ(، ٚضغِ ؾٗطت٘ بايبطـ  699تاض قاظإ ٖادِ زَؿل غ١ٓ )ايػذٔ، ٚقبٌ شيو نإ ًَو ايت

 تٛدٸ٘ ابٔ ت١ُٝٝ إٍ َعػهطٙ، ٚقاٍ ي٘ عٔ ططٜل ايذلْإ َ٪ْٸبّا: 
"قٌ يكاظإ أْت تععِ أْو َػًِ، َٚعو قإض ٚإَاّٷ ٚؾٝذٷ َٚ٪شٸْٕٛ ع٢ً َا بٳًَػٳٓا، 

ٚأْت عاٖست ؾػسضت، ٚقًت  ٚأبٛى ٚدسټى ناْا ناؾطٳٜٔ، َٚا ع٬ُ ايصٜٔ عًُت، عاٖسا ؾٛٳَؾٝا،
 . 1ؾُا ٚؾٝت، ٚدٴطٵت "

ٓټٛضٵغٞ ٛٵضٳغٞ  -ٚيٓأخص َجا٫ّ آخط َٔ ايعكط اؿسٜح، إْ٘ بسٜع ايعَإ غعٝس اي ٓٻ ٜكاٍ: اي
ّ(، قاسب )ضغا٥ٌ ايٓٛض( ايؿٗرل٠، ٚايصٟ خطدت َٔ عبا٠٤ ؾهطٙ 1960 - 1873) -أٜهّا

ٝؼ ايذلنٞ َكطؿ٢ نُاٍ أتاتٛضى قسضت ا٭سعاب ايذلن١ٝ اٱغ١َٝ٬ إعاقط٠، ؾؿٞ عٗس ايط٥
ا٭ٚاَط َٓع اضتسا٤ ايعُا١َ، َٚٓع ا٭شإ بايعطب١ٝ، ٚاْكاع ْٝع عًُا٤ ايسٜٔ ٗ تطنٝا يتًو 
ٓټٛضٵغٞ، إْ٘ أقطٸ ع٢ً اضتسا٤ ايعُا١َ، ٚع٢ً ا٭شإ بايعطب١ٝ، ٚتعطٸض ْتٝذ١  ا٭ٚاَط، إ٫ اي

ّا، بٌ ٖٴسٸز باٱعساّ، َٚع شيو ظٌ َتُػٸهّا يصيو يًُهاٜكات ٚاحملانُات ٚايٓؿٞ ٚايػذٔ َطاض
 َٛقؿ٘ إٍ إٔ تٛٓؾٞ.

إٕ أٍٚ َا ٜٴؿِٗ َٔ َكٛي١ )عكٌ نطزٟ( ٖٛ ايعٓاز، يهٔ ايعٓاز ْٛعإ: عٓاز إهابٞ، 
ٌٸ بايٛعٞ إػتٓرل، ٚايجبات ع٢ً اؿل، ٖٚٛ ْكٝض ايع٥بك١ٝ ٚا٫ْتٗاظ١ٜ ٚاـٝا١ْ. ٚعٓاز  َػتع

ٚايتعٓٸت ٚعسّ إط١ْٚ. ؾبأ١ٜ ز٫ي١ َٔ ز٫٫ت ايعٓاز ؾاعت  غًيب، ٖٚٛ اؾُٛز ٚايعٓذ١ٝٗ
َكٛي١ )عكٌ نطزٟ(؟ طبعّا ٜٴؿِٗ َٔ ايػٝاقات اييت تٴطًل ؾٝٗا إٔ إككٛز ٖٛ ايُٓط 
ايػًيب، ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو إٔ مث١ َكٛي١ أخط٣ قطٜب١ َٔ َكٛي١ )عكٌ نطزٟ(، يهٔ ايػٝاقات 

١ًُِ نطز١ٜ(، ؾٗٞ تكاٍ ٗ اييت تكاٍ ؾٝٗا تسٍ ع٢ً أْٗا ؾه١ًٝ ٚيٝػ ت عٝبّا؛ ْككس َكٛي١ )نٹ
َعطض تأنٝس ايٛعس، ٚتجبٝت ايعٗس، ٚايتعاّ ايكسم، باعتباض إٔ ايصانط٠ اؾُع١ٝ ايػطب 

 ٟ أْ٘ ًٜتعّ بهًُت٘، ٫ٚ وتاز ا٭َط َع٘ إٍ ؾٗٛز َٚٛاثٝل. ايهٛضزآغ١ٜٛٝ عٗست ٗ 
تطى ا٫ْطباع ٗ ايصانط٠ اؾُع١ٝ ٟ سكطّا، ٚيٝؼ غرلٙ َٔ خًل اهلل، ايهٛضزيهٔ ٕاشا 

ايػطب آغ١ٜٛٝ، بأْ٘ عٓٝس َٚتعٓٸت ٚ)ٜابؼ ايطاؽ(؟ أ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ َكٛي١ )عكٌ نطزٟ!( 
اييت بسأٖا ن١ٓٗ ايصٖٓٝات اٱَدلاطٛض١ٜ ايػطب  ايهٛضزٚاسس٠ َٔ سًكات ايتشاٌَ ع٢ً 

ز١َٝ؟ أمل ٜٓػبِٖٛ إٍ َٔ ايػ٫٬ت اٯ ايهٛضزآغ١ٜٛٝ، َٓص ايعٗس ا٭ٓنازٟ؟ أمل ٜؿطبٛا اغِ 
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ٚٸدٛا إٔ  قٓطاع ططم ٚيكٛم  ايهٛضزاؾٔ ٚايعؿاضٜت ٚايؿٝاطٌ ٚاٱَا٤ ايؿاغكات؟ أمل ٜط
ٚأؾطاض؟ بٌ ٕاشا ْصٖب بعٝسّا؟ ؾُٓص عٗس قطٜب، عُس خطٸهٛ ايصٖٓٝات اٱَدلاطٛض١ٜ إٍ 

ٜل َٔ ؾها١ٝ٥ ( ٗ ؾًِٝ )ا٭ضض ايطٝب١(، بكٓاع١ تطن١ٝ، ٚبتػٛايهٛضزإسٝا٤ َؿطٚع )أبًػ١ 
(mbc ايعطب١ٝ، ؾكسٸَٛا )إٍ ؾعٛب ايعامل ع٢ً أِْٗ قٓطاع ططم، َٚٗطٸبٛ كسٸضات،  ايهٛضز

َٚتدًٓؿٕٛ ٚضدعٕٝٛ، ٚؾعب ب٬ قِٝ ٚب٬ إّإ؟ ؾُا ق١ُٝ َكٛي١ )عكٌ نطزٟ( إشا قٝػت 
 َٓتٳذات َؿطٚع ا٭بًػ١؟

 

 تأثريات الصٍيية الطيفية: -ثاىياًّ
، ٚقشٝح أْٗا ايهٛضز١ )عكٌ نطزٟ!( دع٤ّا َٔ َؿطٚع أبًػ١ ٫ أغتبعس إٔ تهٕٛ َكٛي

َٔ إْتاز اؾُاٖرل، ٚاؾُاٖرل بؿهٌ عاّ طٝب١ ٚبط١٦ٜ، تكـ َا تط٣، ٚتتؿاعٌ َع اؿسخ 
إٍ ايٛنع ايصٟ أْتر ٗ ايٓٗا١ٜ َكٛي١ )عكٌ نطزٟ(  ايهٛضزبعؿ١ٜٛ، يهٔ َٔ ايصٟ أٚقٌ 

دلاطٛض١ٜ، يكس خًكٛا إُٓار إػاعس ٱْتاز ٖصٙ بس٫يت٘ ايػًب١ٝ؟ إِْٗ خطٸهٛ ايصٖٓٝات اٱَ
ٟ عٓٝسّا ايهٛضزٟ نٞ ُٜٓػذ، ؾهإ ايهٛضزإكٛي١، ٚشيو ع٢ً قٛضٜٔ: ا٭ٍٚ ٖٛ اٱؿاح ع٢ً 

 -ايطٻعٳ١ٜٛ -ٗ زا٥ط٠ ثايٛخ )اؾبٌ ايهٛضزٚمل ُٜٓػذ. ٚايجاْٞ أِْٗ ظدٸٛا بايكػِ ا٭ندل َٔ 
ٚايتدًٓـ، ٚسايٛا بِٝٓٗ ٚبٌ ايتُسٸٕ ٚايتشهٸط،  ايكب١ًٝ(، سٝح ايػٝطط٠ ايها١ًَ يًذٌٗ

ٚسطَِٖٛ َٔ انتػاب ايص١ٖٝٓ ايتذاض١ٜ، ؾُٗٝٓت عًِٝٗ ايص١ٖٝٓ ايطع١ٜٛ ايطٜؿ١ٝ، ٖٚٞ ش١ٖٝٓ 
 قاؿ١ دسّا ٱْتاز ايعٓاز ايػًيب بس٫٫ت٘ إصنٛض٠.

ٌٸ إؿه٬ت َٝس اّْا ٕعطؾ١ ٫ٚ ىؿ٢ إٔ ش١ٖٝٓ ايتادط غرل ش١ٖٝٓ ايطاعٞ ٚايؿ٬ح، ٚيٓأخص س
ٌٸ إؿه٬ت عٔ  -ٚأغًبِٗ ّاضؽ ايتذاض٠ -ايؿاضم بٌ ايصٖٓٝتٌ، ؾإبسأ عٓس أٌٖ إسٕ ٖٛ س

ٌٸ إؿه٬ت بايتطاسٔ ٚايتكاتٌ، ؾتٴؿٳرٸ  ططٜل اؾٗات ايكها١ٝ٥. أَا إبسأ عٓس ايطٜؿٌٝ ؾٗٛ س
ٌٸ بعهِٗ نٝٛؾّا ع٢ً ايػذٕٛ ، ٜٚطسٌ بعهِٗ ايط٩ٚؽ، ٚتٴهػٳط ايععاّ، ٚتػٌٝ ايسَا٤، ٚو

ٌٸ  إٍ ايكبٛض. ٕٚاشا اختًـ إبسإٓ؟ ٭ٕ ايتادط ٜتعاٌَ َع َٓتذات اؿهاض٠، َع ايبها٥ع، ٚن
بهاع١ ٖٞ ثكاؾ١، ٖٚصا ٜعين إٔ ايتادط ٜتعطٸض يتطٜٛط ثكاٗ َػتُط، ؾٝهتػب َعًَٛات 

ُٸل ٚعٝ٘ يٓؿػ٘ ٚيًعامل، ؾٝتٗصٸب غًٛن٘، ٜٚطتك ٞ إزضان٘ َٔ دسٜس٠، ٜٚتٸػع أؾك٘ إعطٗ، ٜٚتع
 سكط١ٜ اـٝاض ايٛاسس إٍ ضساب١ اـٝاضات إتعسز٠. 
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ٜبٝع بأقٌ ٖا اؾذل٣، أٚ َجٌ َا اؾذل٣؟  -َُٗا نإ َػٓؿ٬ّ -ٚعسا ٖصا ٌٖ ٖٓاى تادط
ٚبتعبرل آخط: ٌٖ ٖٓاى تادط ٫ ٜؿهط ٗ ايطبح ٚاـػاض٠ إظا٤ َا ٜؿذلٜ٘ أٚ ٜبٝع٘؟ ٌٖٚ ٖٓاى 

، ٫ٚ ّاضؽ ع١ًُٝ إػا١َٚ؟ َٚاشا تعين ع١ًُٝ إػا١َٚ تادط ٜكسٸ ايعبٕٛ َٔ أٍٚ ١ًٖٚ
نُّٓا؟ إْٗا تكّٛ ع٢ً َبسأ )خص ٚأعطٹ(، ٚتٓطًل َٔ قاعس٠ )أَاَٞ خٝاضات أخط٣(، ٚتعين 

ضاغُات١ٝ، ٖٞ پايتؿهرل ٗ ايٓتا٥ر ) أأْا ضابح أّ خاغط؟(، إٕ إػا١َٚ ٖٞ بٓت ايص١ٖٝٓ اٍ
َعطن١ غ١ًُٝ يطٝؿ١، ٚئ ٜهٕٛ تادطّا سكٝؿّا شيو  ؾٔ إساٚض٠ ٚإٓاٚض٠، ٚنٌ َػا١َٚ ٖٞ

ِٸ إٍ إؿاٗ أٚ ايػذٕٛ.  ايصٟ ػطٸٙ ػاضت٘ إٍ اـكَٛات، َٚٔ ثٳ
أَا ايطٜؿٞ ؾكس ؾطنت عًٝ٘ َٗٓت٘ إٔ ٜتعاٌَ َع ايب١ُٝٗ ٚتكٓٝات ايعكط ايٓٝٛيٝجٞ  

٭ؾل إعطٗ، ايبسا١ٝ٥، َٚععِ َعًَٛات٘ تطاٚح َهاْٗا قطّْٚا عسٜس٠، ؾٝبت٢ً بهٝل ٗ ا
ٚبتدًٓـ ٗ ايٛعٞ، َٚععِ ا٭سٝإ ٫ هس بٌ ٜسٜ٘ ٗ إٛاقـ اـطرل٠ إ٫ خٝاضّا ٚاسسّا، أَا 

 çiَػأي١ ايتؿهرل ٗ ايطبح ٚاـػاض٠ ؾتهٕٛ غا٥ب١ ُاَّا، إٕ غٝٸس إٛقـ سٝٓصاى ٖٛ َٓٗر  
dibe bila bibe  يٝهٔ َا ٜهٔ!(، ٜٚػٝطط عًٝ٘ َبسأ(Ya hebûn ya tinebûn إَا( ،

 Dîkê   rokê be û neإٔ أنٕٛ أٚ ٫ أنٕٛ!(، ٫ٚ ٜٓػ٢ بايطبع سهُت٘ ا٭ثرل٠  
mirîshka salekê be .)نٔ زٜو ّٜٛ، ٫ٚ تهٔ زداد١ غ١ٓ( 

ٚمل أزضى ايؿطم بٌ ايص١ٖٝٓ ايتذاض١ٜ ٚايص١ٖٝٓ ايطٜؿ١ٝ إ٫ بعس إٔ سًًت ٗ زٚي١ اٱَاضات، 
ٕ ايتادط ايؿاضغٞ وتؿغ ٗ ايػايب بابتػاَت٘ طٛاٍ ؾٗٓاى ايتكٝت بايتذاض ايؿطؽ، ؾ٬سعت أ

إػا١َٚ، ٫ٚ ٜٓؿعٌ ٫ٚ ٜجٛض َُٗا أؿشت عًٝ٘، ٜٚعٌ ٜٓاٚض إٍ إٔ ٜبٝعو ايبهاع١ بايجُٔ 
ٟ، ؾُػاس١ ا٫بتػا١َ ايهٛضزايصٟ ٜطٜسٙ، ؾتأخصٙ ٚأْت ضاض. ٚسٝٓصاى نٓت أتصنط ايتادط 

ُػاَٚات ايط١ًٜٛ، ٜٚكٍٛ يو َعٗطٙ: )٫ ع٢ً ٚدٗ٘ قسٚز٠، ٖٚٛ ٗ ايػايب غرل َػتعس يً
تجطثط، إَا إٔ تؿذلٟ أٚ تصٖب(، ٚنٓت أقٍٛ يٓؿػٞ: ٌٖ َٔ ايعذب إٔ ىػط نب َٝسٜا زٚي١ 

 ندل٣ ناْت قا١ُ٥، ٜٚكٓع نب ؾاضؽ إَدلاطٛض١ٜ ندل٣ َٔ ٫ ؾ٤ٞ تكطٜبّا؟
 

 اليععة العلنية: -ثالجًا
ْٞ ايعًُٞ ٗ ا٭َٛض، ٚاٱقباٍ ع٢ً ْككس بايٓعع١ ايع١ًُٝ إٌٝ إٍ ايتؿهرل ايعك٬

ا٬ٕسع١ ٚايتكٓٝـ ٚايذلتٝب ٚإكاض١ْ ٚا٫غتكطا٤ ٚا٫غتٓتاز، ٚإزضاى ايع٬قات بٌ ايهًٝات 
ٚاؾع٥ٝات، ٚايتؿػرل إٓطكٞ يًٛقا٥ع، ٚايكدل ع٢ً َتابع١ ايتؿاقٌٝ ٚزضاغتٗا، ٚإخهاع 
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ايبشح عٔ سكا٥ل ا٭َٛض، ٚايػٛم ٗ ا٭َٛض يًتشًٌٝ ايعًُٞ، ٚايطبط بٌ ا٭غباب ٚايٓتا٥ر، ٚ
 ا٭عُام، ٚعسّ ا٫قتٓاع بايٝكٝٓٝات إب١ُٗ. 

ٟ ٗ َٝازٜٔ َعطؾ١ٝ عسٸ٠، ٚيٓبسأ َذاٍ ايسٜٔ، ايهٛضزٚتعٗط ايٓعع١ ايع١ًُٝ يًعكٌ 
عًٝهِ بسٜٔ "ؾإعطٚف إٔ )ايتػًِٝ( ٖٛ إبسأ ايػا٥س ٗ اجملاٍ ايسٜين، اتٸباعّا ٕكٛي١ 

عتكاز بططٜل ايتكًٝس، ٚعسّ ايبشح عٔ ايتدلٜط ايعك٬ْٞ، ٚا٬ٕسغ إٔ عًُا٤ "؛ أٟ ا٫ايعذا٥ع
٫ ٜأخصٕٚ بٗصٙ إكٛي١، ٚإِا ٜٓععٕٛ ٗ ا٭َٛض ايس١ٜٝٓ إٍ ايتدلٜط ايعك٬ْٞ ٚايتؿػرل  ايهٛضز

خ ايعطام ايٓٛض عًٞ قسٸايس١ٜٝٓ(، ٚإٔ  ايهٛضزإٓطكٞ، ٚقس شنطْا شيو ٗ َبشح )ش١ٖٝٓ 
أبس٣ اغتػطاب٘ ٚاَتعان٘ َٔ شيو. ٚٗ ايعكط اؿسٜح لس ٖصٙ ايعاٖط٠  ايبػسازٟٜسٟ ٛٳايػټ

ٚانش١ ٗ ايؿهط ايسٜين ي٬ًُ غعٝس ايٓٛضغٞ )بسٜع ايعَإ( ٚغرلٙ، نُا أْٗا ٚانش١ ٗ بطاع١ 
 بعًِ إَٛاضٜح، ٖٚٛ عًِ قا٥ِ ٗ ا٭قٌ ع٢ً ايطٜانٝات.   ايهٛضزؾكٗا٤ 

إقباشلِ ع٢ً ايتأيٝـ ٗ فا٫ت  ايهٛضزايع١ًُٝ عٓس إجكؿٌ  َٚٔ ا٭زي١ ايباضظ٠ ع٢ً ايٓعع١
ٜػًب عًٝٗا ايطابع ايعًُٞ؛ نايتاضٜذ، ٚايذلادِ ٚإعادِ، ٚاؾػطاؾٝا، ٚايؿًو، ٚايطٜانٝات، 

ّ(، 1233ٖـ/ 630ٚايطب، ٚايؿًػؿ١، ٚايٓكس ا٭زبٞ، ؾُٔ إ٪ضخٌ ععٸ ايسٜٔ ابٔ اَ٭ثرل )ت 
ٝٵذا٤ )ت 1171ٖـ/ 577عس ٚابٔ ا٭ظضم ايؿاضٔقٞ )ت ب ّ(، ٚٗ 1301ٖـ/ 700ّ(، ٚأبٛ اشَل

 606ّ(، ٚفس ايسٜٔ ابٔ ا٭ثرل )ت 1282ٖـ/ 681ايذلادِ ٚإعادِ ابٔ خًِّهإ )ت 
يب )ايكطٕ 1976ّ(، ٚخرل ايسٜٔ ايعِّضِٔنًٞ )ت 1210ٖـ/ ٓٻكٝٹ ٛٵَقٌ اي  4ّ(، َٚٔ اؾػطاؾٌٝ ابٔ سٳ
 732ّ(، ٚإًو أبٛ ايؿسا٤ ا٭ٜٛبٞ )ت  951ٖـ/ 340ت مٛ ّ(، ٚابٔ ايؿكٝ٘ اشلُٳصاْٞ )10ٖـ/
ّ(، 1205ٖـ/  602ّ(، ٚٗ اشلٓسغ١ ابٔ ايطٻظٸاظ عبس ايععٜع بٔ إزلاعٌٝ اَؾعضٟ، )ت 1331ٖـ/

 912ٚٗ ايؿًو ٚايطٜانٝات بسض ايسٜٔ قُس بٔ قُس بٔ أٓس ايػعاٍ ايسَؿكٞ )ت 
 ّ(.1506ٖـ/

ٖـ(، ٚإبطاِٖٝ بٔ  540ٓس بٔ ايػٻطٟ اشلُٳصاْٞ )ت سٛايٞ ٚبطظ ٗ فاٍ ايطب أبٛ ايؿتٛح أ
ٖـ(، ٚٗ فاٍ ايؿًػؿ١ ٚعًِ إٓطل قُس  1058ا٬ُٕٓ ظٜٔ ايسٜٔ ايسَؿكٞ إعطٚف باَؾٌُٳ )ت 

ٗٵِ ايبٳطٵَٳهٞ )نإ سّٝا قبٌ غ١ٓ  ٖـ(، َٚٔ  632ٖـ(، ٚايػٝـ اٯَسٟ )ت  218بٔ اَؾ
ّ(، ٖٚٛ أٍٚ َٔ قٓع اؿطٚف ايباضظ٠، ٚٗ 1314ٖـ/ 714إدذلعٌ ظٳٜٔ ايسٜٔ اٯَسٟ )ت 

ّ( قاسب نتاب )ايٛٳغاط١ بٌ إتٓبٸٞ 980ٖـ/ 370ايٓكس ا٭زبٞ اؿػٔ بٔ بٹؿٵط اٯَسٟ )ت 
ّ(، قاسب نتاب )إَجٌٳ ايػا٥ط ٗ 1225ٖـ/  622ٚخكَٛ٘(، ٚنٝا٤ ايسٜٔ ابٔ اَ٭ثرل )ت 

ٟ ٌْٝ قٹسٵقٞ ايعٻٖاٟٚ ايهٛضززٜٛإ ايؿاعط أزب ايهاتب ٚايؿاعط(، بٌ ا٭عذب َٔ ٖصا إٔ 
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ّ( عاَط بإٛنٛعات ايؿًػؿ١ٝ ٚايع١ًُٝ، ٖٚصا َا مل لس ي٘ َج٬ّٝ ٗ زٚاٜٚٔ ؾعطا٤ 1936)ت 
 ايعطب١ٝ ٗ ايعكط اؿسٜح.

 

 قابلية احلضاضة: -ضابعًا
ايكب١ًٝ( ع٢ً اجملتُع  -ايطع١ٜٛ -َط إٔ ايصٖٓٝات اٱَدلاطٛض١ٜ ؾطنت ثايٛخ )اؾبٌ

ٟ وع٢ ايهٛضزٟ، ٚؾطٸزت٘ ٗ َتاٖات اؾٌٗ ٚايتدًٓـ، يهٔ َع شيو نًُا نإ ايعكٌ ايهٛضز
نإ ٜػتٛعب بػطع١ أظسٜات  -ٚيٛ ٗ سسٚز  نٝٸك١ -بايب١٦ٝ ايجكاؾ١ٝ ٚاؿهاض١ٜ إٓاغب١

ٌٕ َع ايٓعطٜات  ايتُسٸٕ، ٜٚتكبٸٌ بٓٗٳِ َا ٜتطًٓب٘ ايتشهٸط َٔ سطم ع٢ً ايعٌُ اؾازٸ، ٚتؿاع
ٌٕ َع اؾسٜس َٔ اٯ٫ت ٚايتكٓٝات ٚايؿٕٓٛ. أَا اْسَاز ايعكٌ ٚا٭ؾ هاض ايع١ًُٝ، ٚتعاَ

ٟ َا تتطًٓب٘ سٝا٠ ايتشهط ٗ إًبؼ ٚإػهٔ ٚإطعِ ٚإؿطب، َٚٔ غًٛنٝات ٚآزاب، ايهٛضز
 ؾشسٸخ عٓ٘ ٫ٚ سطز. 

 Dar li serٟ ايهٛضز٫ٚ عذب ٗ شيو، ؾايؿذط٠ تٓٗض ع٢ً أقًٗا نُا ٜكٍٛ إجٌ 
kokê xwe radibe ٞٚقس َط ٗ إباسح ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ إٔ ؾذط اؿهاض٠ ٗ غطب ،

، ْٚصٓنط بإٓذعات اؿهاض١ٜ اييت ِت ٗ ظٌ ايٛظضا٤ ايهٛضزآغٝا بعؽ َٔ دػطاؾٝا أغ٬ف 
ايبٳطاَه١ خ٬ٍ ايعكط ايعبٸاغٞ ا٭ٍٚ، ٚبإٓذعات اؿهاض١ٜ اييت ؾٗستٗا نطزغتإ ايٛغط٢ ٗ 

ٚي١ إطٚا١ْٝ، ٚبإٓذعات اؿهاض١ٜ اييت ؾٗستٗا َكط خاق١ ٗ ظٌ ايسٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ، ظٌ ايس
ٟ ايهٛضزٚٗ ظٌ أغط٠ قُس عًٞ باؾا، ٚبإٓذعات اؿهاض١ٜ اييت ؾٗستٗا ب٬ز ؾاضؽ ٗ ظٌ 

ٗ ايتاضٜذ(  ايهٛضزايًٗٛضٟ نطِٜ خإ ظٳْٵس،  ٚقس شنطْا ْٝع شيو ٗ غًػ١ً )َؿاٖرل 
(. ٚزعْٛا اٯٕ ْػتعطض بعض َا قاي٘ اٯخطٕٚ 41، 32، 20، 12، 3اؿًكات: اٱيهذل١ْٝٚ )
 ٟ ٚقاب١ًٝ ايتشهط.ايهٛضزبؿإٔ ايعكٌ 

 قاٍ دْٛاثإ ضاْسٍ: 
ٚٸاز ايعضاع١ َٓص اثين عؿط أيـ " ٜ٪نس بعض ايباسجٌ إٔ غٓهإ دباٍ نطزغتإ ناْٛا ض

ٚظضعٛا ايكُح ٚايؿعرل ٚايؿټٛؾإ  غ١ٓ قبٌ ا٬ٕٝز، ٚأِْٗ زدٸٓٛا إاعع ٚاـطاف ٚاـٓاظٜط،
ٚاؾاٚزاض ٚايعسؽ، ٜٚٴعتكس بإٔ اغتدساّ ا٭زٚات ايٓشاغ١ٝ ٭ٍٚ َط٠ ٗ ايتاضٜذ بسأ ٗ ا٭يـ 
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ايػابع قبٌ ا٬ٕٝز ٗ َٓطك١ زٜاضبهط ٗ نطزغتإ تطنٝا، ٚبإٔ ا٭زٚات ايدلْٚع١ٜ ظٗطت ٗ ٖصٙ 
 . 1"إٓطك١ أٜهّا ٗ ا٭يـ ايطابع قبٌ ا٬ٕٝز
ٗ َٓطك١ نٛضز٥ٌٚ )ؾطقٞ تطنٝا سايّٝا، ٚناْت  ايهٛضزٚقاٍ باغًٝٞ ْٝهٝتٌ بؿإٔ أغ٬ف 

 عاقُتٗا آَس(: 
َٚٗٓسغٌ  نٛضزٜٚٞ ناْٛا َعطٚؾٌ بهِْٛٗ َعُاضٌٜ غهإ َٕٚٔ ايػطٜب إٔ ٬ْسغ أ"

يـ نطزٟ أسٛايٞ ٔػ١ ٚث٬ثٌ غام ٚ ،ايهٛضزٕ ضاگإًو ا٭ضَين تٞ، ٚقس ساضب ٌعػهطٜ
ص أعُاٍ تٓؿٝٚي بات،أؾذاض ايػا ٚقطع ،ا٭ْٗاض ـٚتٓعٝ ،ٚبٓا٤ اؾػٛض ،تح ايططمؿي دٝؿَ٘ع 

 . 2"عػهط١ٜ أخط٣
 ٗ ايعكط اؿسٜح:  ايهٛضزٚقاٍ باغًٝٞ ْٝهٝتٌ بؿإٔ 

ِٸغنُا إٔ ا" . ايهٛضز١ٜا٭ٜسٟ ايعا١ًَ  أٜهّا َػاعس٠ تدطاز ايٓؿط َٔ َٓطك١ نطنٛى ٜت
إػتكطٜٔ ٗ ايكػِ اؾٓٛبٞ َٔ  ايهٛضزإٔ  ... ١ٝ ا٭ٍٕٚٛ قبٌ اؿطب ايعإٚقس أنس غٴ

ؾطنات  أثبتٛا قاب١ًٝ طبٝع١ٝ ُٕاضغ١ ا٭عُاٍ إٝهاْٝه١ٝ ٗ (ٕ، داف٬ٓط، بادٳٗٴًِنَ) طٚؽغظا
ٜٔ. رلٔأططاف قكط ؾٳ ب ٗكٝ باؾطت أعُاٍ ايتٓاييتاٱٜطا١ْٝ(  -ؾطن١ ايٓؿط اٱْهًٝع١ٜ)ايٓؿط 
ٚٗ ا٭عُاٍ  ،سؿط آباض ايٓؿط ٗ أعُاٍ ايهٛضز صنٛض٠ ايعُاٍٳإ ت ايؿطن١َُغتدساٚقس 

ٕ ايؿطن١ إصنٛض٠ إَٗاض٠ ؾا٥ك١، ست٢  إٝهاْٝه١ٝ، ؾأثبتٛا خ٬ٍ ٖاضغتِٗ يتًو ا٭عُاٍ
ِٗ ا٫ْتكاٍ َعٗا ٓإٜطإ، طًبت َٔ ايعسٜس َ َٔ ٞاتٗا إٍ اؾٓٛب ايػطبْؿاطسَا ْكًت ٓع

ٗٸ إٍ إٓاطل إصنٛض٠. ٚنُا ٜكٍٛ يتطٜٛط أْؿػِٗ  ّاعسازتُّا ٚاغغٕٛ يكس أثبتٛا أِْٗ أنجط تؿ
 ،ٚأظٗط ايعسٜس َِٓٗ دساض٠ َٚٗاض٠ ؾا٥كتٌ ٗ َٝازٜٔ ايعٌُ ايتهٓٝهٞ َٔ ايعُاٍ اٯخطٜٔ،

 عذٝبّا يًعٌُ، ّٚهٔ ايكٍٛ ّازابسٕٚ اغتعسٜٚٴ ،ًٌٝبِٗ ايَهك٫ ٜ ،ٌُ ٖٚا٥ًٌَٖٓع إِْٗ دسٸ
ٕٸ :عل ُٸ إ  . 3"كٛا ٗ اغتدساَِٗ ٭عُاٍ اغتدطاز ايٓؿطٓؾ نطنٛى ٚٴٗ ايهٛضزاٍ ايع

 

 

                                 
 .34دْٛاثإ ضاْسٍ: أ١َ ٗ ؾكام، م  -  1
 . 54، م 12ْٝهٝتٌ: ايهطز، ٖاَـ  - 2
 .121إطدع ايػابل، م  -  3
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 ىععة التذسيس: -خامػًا 
ٟ خطٚد٘ ع٢ً ايُٓط١ٝ، ْٚعٚع٘ إٍ ايتذسٜس ايهٛضزَٔ ايػُات ايباضظ٠ ٗ ايعكٌ 

ٚاٱبساع، بٌ إٕ ٖصا ايٓعٚع ٜكٌ إٍ سس ايتُطز ٚايجٛض٠ ع٢ً اؿاي١ ايكا١ُ٥ أسٝاّْا، ٖٚصٙ 
ٟ ظٔضٵٜاب )ت مٛ ايهٛضزفا٫ت عسٜس٠، َٚٔ ا٭َج١ً عًٝٗا إٔ إٛغٝكٞ  ايعاٖط٠ ًَُٛغ١ ٗ

ّ( أٍٚ َٔ ظاز ع٢ً آي١ ايعٛز ٚتطّا خاَػّا َتٛغطّا، ؾكاض ب٘ ايعٛز أيَطـٳ ْػُّا 845ٖـ/ 230
ٚأنٌُ ؾا٥س٠. ٖٚٛ ايصٟ اخذلع با٭ْسيؼ  )إغباْٝا( َٹهٵطاب ايعٛز َٔ ضٜـ َكسٸ١َ دٓاح 

ب ايطقٝل، يًطـ قؿط ايطٜؿ١ ْٚكا٥٘ ٚخٓؿت٘ ع٢ً ا٭قابع، ٚعسّ إنطاضٙ ايٓػط، بس٫ّ َٔ اـؿ
ٖٸِ إٔ اؾٔ ٖٞ اييت تعًُٓ٘  . 1بايٛتط، ٚأبسع ظضٜاب ٗ إبساع ا٭ؿإ، ست٢ تٛ

غبٸاقٌ إٍ ايتذسٜس، إٕ أَرل ؾعطا٤  ايهٛضزأَا ٗ ايعكط اؿسٜح ؾهإ ايؿعطا٤ ٚا٭زبا٤ 
ٚٸٍ َٔ ابتهط ايؿعط إػطسٞ ٗ  1932 - 1868ايعطب ٗ ايعكط اؿسٜح أٓس ؾٛقٞ ) ّ( أ

فٕٓٛ (، ٚ) َكطع نًٝٛباتطا) َٓٗاا٭زب ايعطبٞ، ٚأٓيـ ٗ ٖصا اجملاٍ َػطسٝات عسٜس٠، 
ٝٵُٛض ) (.عًٞ بو ايهبرلٚ) (،بٝعُٵَق(، ٚ)ي٢ًٝ ّ(، ٚقُٛز 1921 -1892ٜٚعسٸ ا٭خٛإ قُس تٳ

ّ(، َٔ أٚا٥ٌ 1930 - 1871س تُٝٛض )ّ(، ٚيسٟ ا٭زٜب إؿهط أ1973ٓ - 1894تُٝٛض )
نتٸاب ؾٔ ايكك١ ايككرل٠ ٚايطٚا١ٜ ٚإػطس١ٝ ٗ َكط. َٚٔ قكل قُس تُٝٛض َٚػطسٝات٘: 
)ايعكؿٛض ٗ ايكؿل(، ٚ)عبس ايػتٸاض أؾٓسٟ(، ٚحملُٛز تُٝٛض عسز نبرل َٔ ايككل ٚايطٚاٜات 

١ )ا٭ط٬ٍ(، َٚػطس١ٝ ٚإػطسٝات، َٓٗا قك١ )ايؿٝذ ْع١(، ٚقك١ )ضدب أؾٓسٟ(، ٚضٚاٜ
 )عطٚؽ ايٌٓٝ(، َٚػطس١ٝ )نصب ٗ نصب(.

ٚإْ٘ ُٕا ًٜؿت ا٫ْتباٙ إٔ ٜهٕٛ ضا٥س ايؿعط اؿط ٗ ا٭زب ايعطبٞ اؿسٜح نطزّٜا أٜهّا، إْ٘ 
ٓٵس اؿٝسضٟ ) عٔ َػطح  ايهٛضزّ(، يهٔ يع١ٓ تػٝٝب 1996 – 1926ايؿاعط ايعطاقٞ بٴًُ

ٚٸز قاْعٛ ٖصٙ اي ًع١ٓ ٚٓاتٗا ٗ إكا٫ت ٚايهتب ايٓكس١ٜ إٔ ضٜاز٠ ايؿعط اؿط ايتاضٜذ ؿكت٘، ٚض
ٝٸاتٞ، ٚناْت ايؿاعط٠  ٖٸاب ايبٳ ٝٸاب، ٚعبس ايٛ ناْت يهٌ َٔ ْاظٔى ا٥٬ٕه١، ٚبسض ؾانط ايػٻ

                                 
. ايعضنًـٞ:  488ٙ: سلؼ ايعـطب تػـطع عًـ٢ ايػـطب، م     گ. ظٜػطٜس ٖٴ3/127ٕٛإٹٖكطٟ: ْؿح ايطٝب،  -  1

 .5/228ا٭ع٬ّ، 
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ْاظى ا٥٬ٕه١ أٍٚ َٔ دٓت ع٢ً بًٓس ٗ ٖصا اجملاٍ، إش ْػبت ايطٜاز٠ يٓؿػٗا، ثِ يًػٝٸاب، إ٫ 
 . 1أقطٸ يبًٓس اؿٝسضٟ بايطٜاز٠إٔ ايػٝٸاب عاضنٗا، ٚ

ٚمل ٜذلى ا٭غتاش قُس إبطاِٖٝ عٛض ؾهّا ٗ ضٜاز٠ بًٓس يًؿعط ايعطبٞ اؿط، ٚاغتػطب 
سطم شٟٚ ايص١ٖٝٓ اٱقكا١ٝ٥ ع٢ً ػطٜس بًٓس َٔ سل ايطٜاز٠، ٚإيكام ت١ُٗ ايؿعٛب١ٝ ب٘، ٚٗ 

بطاِٖٝ عٛض عٔ َكسَتِٗ ؾاعط تطنٞ ا٭قٌ ٜسع٢ )ععت ٖٝذس(، ْٚكٌ ا٭غتاش قُس إ
ؾٳ١ قٛي٘:  ايؿاعط إكطٟ ايؿٗرل ؾاضٚم ؾٛٴ

 -٫ أزضٟ ست٢ اٯٕ ٕاشا اعتاز ايصٜٔ ٜتهًُٕٓٛ عٔ سطن١ ايتذسٜس ايؿعطٟ ٗ ايعطام" 
ٝٸاب، ٚعبس  -بس٤ّا َٔ أٚا٥ٌ اـُػٝٓٝات إٔ ٜتٛٓقؿٛا عٓس أزلا٤ ْاظى ا٥٬ٕه١، ٚبسض ؾانط ايػٻ

ٝٸاتٞ، ٚإٔ ٜٴػكطٛا ٖٸاب ايبٳ اغِ بًٓس اؿٝسضٟ، ٚنأْ٘ مل ٜؿاضى ٗ قٓع  -عُسّا ٫ غّٗٛا -ايٛ
 . 2ايًشع١ ايتاضى١ٝ اييت ؾٗست ٬َٝز قكٝس٠ ايؿعط اؾسٜس، ايؿعط اؿط، ؾعط ايتؿع١ًٝ"

 ْعع١ اٱق٬ح ٚايجٛض٠: -غازغّا 
اقتشُٛا ظطأ٠ ث٬ث١ سكٍٛ  ايهٛضزإٕ َا ٜجرل ا٫غتػطاب إٔ ا٭زبا٤ ٚايؿعطا٤ ٚإؿهطٜٔ 

١ با٭يػاّ، نُا ٜكاٍ بايًػ١ ايعػهط١ٜ، ٚتًو اؿكٍٛ ٖٞ: سكٛم إطأ٠، ٚايسٜٔ، ٚايػٝاغ١، ٦ًَٝ
ٚنإ فطٸز ا٫قذلاب َٓٗا ٜعسٸ َٔ احملطٸَات ٗ أٚا٥ٌ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، بٌ نإ َٔ ٜسخٌ تًو 

 اؿكٍٛ ٜعطٸض ْؿػ٘ ي٬نطٗاز، ٚضَا يًُٛت أٜهّا.
ٚؾل ايتكايٝس  -٠ ايؿطق١ٝ إػ١ًُ نإ قهَّٛا عًٝٗاإعطٚف إٔ إطأ ايسؾاع عٔ إطأ٠: – 1
ـٸ عٔ إؿاضن١ ٗ اؿٝا٠ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٛط١ٝٓ، ٚنإ أْكاض ٖصا  -طبعّا باؾٌٗ، ٚايه
ٜػًٓؿٕٛ تٛدٸٗاتِٗ بًبٛؽ زٜين، ا٭َط ايصٟ نإ ٜعضع ايطعب ٗ قًب نٌ  -َٚا ظايٛا -ايتٝٸاض

ٟ نإ إبازض إٍ ايهٛضزٚايٛقٛف نسٸٖا، ٚايػطٜب إٔ ايعكٌ َٔ ؼسٸث٘ ْؿػ٘ باـطٚز عًٝٗا، 
 َٛاد١ٗ ٖصا ايٓٗر َٚكاضعت٘، ٗ ٚقت نإ ؾٝ٘ أغًب إجكؿٌ ًٜتعَٕٛ ايكُت. 

ٝٵُٛض١ٜ  ايهٛضز١ٜؾؿٞ َكط ناْت ايؿتا٠  (، أخت ا٭زٜب 1902ّ - 1840) عا٥ؿ١ ايتٻ
إطأ٠ َٔ اؾٌٗ ٚايتدًـ، ٚناْت تٓعِ  غبٸاق١ إٍ ٌٓ يٛا٤ ايسع٠ٛ يتشطٜط إؿهط أٓس تُٝٛض،

ؿس ؾعطٖا ع٢ً َػاَع أبٝٗا إزلاعٌٝ باؾا، ؾهإ  ايؿعط بايعطب١ٝ ٚايذلن١ٝ ٚايؿاضغ١ٝ، ٚتٓٴ
ٜٴجين عًٝٗا ٜٚؿذٸعٗا، ٚشلا َكطٛعات نجرل٠ ٗ ايػعٍ، ٖٚٞ أٍٚ اَطأ٠ َكط١ٜ تٓؿط زٜٛإ 

                                 
 .24 – 23نٓعإ إًشِ: بًٓس اؿٝسضٟ ٗ ايؿعط ايعطبٞ إعاقط، م عاٜس٠  - 1
 .11قُس إبطاِٖٝ عٛض: ايكٛض٠ ٚاٱٜكاع ٗ ؾعط بًٓس اؿٝسضٟ، م  - 2
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 ايكشـ، ٚزعت إٍ َؿاضن١ إطأ٠ نُا أْٗا أٓيؿت ضٚاٜات ُج١ًٝٝ، ْٚؿطت إكا٫ت ٗ ؾعطٖا،
يًطدٌ ٗ ا٭عُاٍ، ٚأيكت َػ٪ٚي١ٝ تأخط إطأ٠ ع٢ً ايطدٌ، ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٚدٸٗت ايًّٛ إٍ 
إطأ٠؛ ٕبايػتٗا ٗ ا٫ٖتُاّ بأَٛض ايع١ٜٓ، ٚاْكطاؾٗا عٔ ايكٝاّ بٛادباتٗا ا٫دتُاع١ٝ 

ِّك اب، ٚبست غاؾط٠ ايٛد٘ ٗ سهط٠ ٚايٛط١ٝٓ، ٖٚٞ أٍٚ غٝٸس٠ َكط١ٜ ؽًٓت عٔ اضتسا٤ اي
 . 1ظَاْٗا، ٚقؿ٠ٛ ؾعطا٥٘ ايعًُا٤ ٚنباض أزبا٤

ٟ إكطٟ قاغِ أٌَ ايهٛضزٚبعس عا٥ؿ١ ايتُٝٛض١ٜ، ٌٓ يٛا٤ ايسؾاع عٔ سكٛم إطأ٠ إؿهط 
ّ(، ٚنإ قس زضؽ اؿكٛم ٗ ؾطْػا، ٚعٌُ ٗ غًو ايكها٤ َكط، ٚيصيو زخٌ  1908 - 1863)

ٕطأ٠ بؿهط َتٸكس، ٚعذٸ١ أق٣ٛ، ٚأٓيـ ٗ ٖصا اجملاٍ نتابٌ، أٚشلُا نتاب )ؼطٜط َٝسإ ايسؾاع عٔ ا
إطأ٠(، ٚايجاْٞ نتاب )إطأ٠ اؾسٜس٠(، طايب ؾُٝٗا بإعاز٠ ايٓعط ٗ تطب١ٝ إطأ٠، ٚاْكبٸ اٖتُاَ٘ 

مل باغِ ع٢ً قهاٜا اؿذاب، ٚتعسزٸ ايعٚدات، ٚايط٬م، ٚزعا إٍ ؼطٜط إطأ٠ ٖا تعاْٝ٘ َٔ َعا
ايسٜٔ ٚايعازات، ٚأٓنس ع٢ً نطٚض٠ اؾُع بٌ تطب١ٝ إطأ٠ ع٢ً ايؿها٥ٌ، َٚٓشٗا اؿط١ٜ يًُػا١ُٖ ٗ 
بٓا٤ اجملتُع، ْٚتٝذ١ يصيو أقبح عطن١ ـكَٛات قاز٠ ايؿهط ايطدعٞ، ؾػًٓطٛا عًٝ٘ ايػٛغا٤، 

َػتؿػطّا ؾتُٛٙ، ست٢ إِْٗ ناْٛا ٜؿتُْٛ٘ ٗ ايؿاضع، ٚنإ بعهِٗ ٜططم باب زاضٙ، ؾإشا خطز 
 . 2ٚقايٛا ي٘: أيػت تسعٛ إٍ سط١ٜ إطأ٠؟! ؾًتػُح يعٚدتو باـطٚز َعٓا إشّا

ٚإشا نإ قاغِ أٌَ ْانٌ ٗ غبٌٝ سكٛم إطأ٠ بؿهطٙ، ؾكس ْانٌ عٓٗا ؾاعطإ نطزٜإ 
ؾٗرلإ بأؾعاضُٖا، ا٭ٍٚ ٖٛ أٓس ؾٛقٞ ٗ َكط، إْ٘ ٚقـ ٗ قكٝس٠ ي٘ نس ظًِ ايطداٍ 

 ْٚسٸز بعٚاز نباض ايػٔ َٔ ايكباٜا، قا٬ّ٥:يًٓػا٤، 
ِٵ، ٚتعػٸؿٛا       ظًِٳ ايطدــاٍٴ ْػا٤ٖٳ

 ٌٖ يًٓػـا٤ َكطٳ َٹٔ أْكاضٔ؟!
ِٵ       ٚٸدٕٛ ع٢ً ْػـــا٤ٺ ؼتٗ  ٜتع

ٕٞ، ٫ٚ بؿٹطاض  ٫ قاسبــاتٴ بٳػ
ٌٸ شٟ غبعٌ، ٜهتٴِ ؾٝبٳ٘       َٹـٔ ن
                                 

. عُط ضنـا نشٸايـ١:   3/240. ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، 528 – 525/ 2، أع٬ّ ا٭زب ٚايؿٔأزِٖ آٍ دٓسٟ:  -  1
 .5/55َعذِ إ٪يؿٌ، 

. ٚيًُعٜـس سـٍٛ آضا٤ قاغـِ أَـٌ     8/114َعذِ إ٪يؿٌ، . عُط ضنا نشٸاي١: 5/184ا٭ع٬ّ، ايعضنًٞ:  -  2
 .قاغِ أٌَسٍٛ إطأ٠ اْعط: قُس عُاض٠: قاغِ أٌَ. ٚزاز غهانٝين: 
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ٛٵزٳٜ٘ ن٤ٛٴ ْٗـاضٔ  1ٚايؿٝبٴ ٗ َؾ
اٟٚ، ٜٚبسٚ أْ٘ نإ ٜكـ بك٠ٛ نس هٛضزايٚايؿاعط  ٟ اٯخط ٖٛ ايعطاقٞ ٌْٝ قٹسٵقٞ ايعٖٳ

ايعًِ ايٛاقع ع٢ً ناٌٖ إطأ٠، ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو إٔ إعازٜٔ ؿكٛم إطأ٠ ٚقؿٛا نسٙ بكطا١َ، 
ِّٓكاب ع٢ً إطأ٠ ، ٚنإ  ٚنايٛا ي٘ ايؿتا٥ِ، بٌ ٖسٸزٚٙ بايكتٌ أٜهّا، ٚقاٍ َػتٓهطّا ؾطض اي

ُٸ٢ )ا  ؿٹذاب(: ٜػ
ٌٸ قٳِكٕع         ٖهصا إػًُـٕٛ ٗ ن

 سذبٛا يًذٗـــاي١ إػًُاتٹ
ٔٸ ٗ ايبٝــٛت، ؾؿًٓٛا         غذٖٓٛ

ِٸ باؿطناتٹ  ْكـٳ ؾعبٺ ٜٳٗٴــ
ٌٸ أضٕض        ٕٸ ٖصا اؿذاب ٗ ن  إ

 نطضٷ يًؿتٝـــإ ٚايؿتـٝاتٹ
 مل ٜهٔ ٚنعٴ٘ َٔ ايسٜٔ ؾ٦ّٝا       

 2اتٹإِا قس أت٢ َــٔ ايعـاز
 
ٟ، ٗ ايعكط اؿسٜح، سكٌ اٱق٬ح ايسٜين ايهٛضززخٌ ايعكٌ  اٱق٬ح ايسٜين: – 2

سك٬ّ قؿٛؾّا بإداطط، ٚخاق١ بعس إٔ ضغٸذ اؿهِ ايعجُاْٞ ٗ ايعكٍٛ -َٚا ظاٍ -بك٠ٛ، ٚنإ
ثكاؾ١ ا٫غتبساز ٚايتدًٓـ، ست٢ إٕ نٌ َطايب بايتذسٜس ا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ نإ ٜٴكٓٻـ ٗ 

إٔ ٜهٕٛ عسز َٔ  -ٚاؿاٍ ٖصٙ -١ ايعسا٤ يٲغ٬ّ، ٚقاضب١ اهلل ٚضغٛي٘، ٚنإ َٔ ايطبٝعٞخاْ
دٗطٚا باٱق٬ح ايسٜين ٚايػٝاغٞ ق٬ًّٝ، ٚنإ اثٓإ َٔ أبطظ قاز٠ اٱق٬ح سٝٓصاى نطزٜإ، 

ّ(، ٚايجاْٞ ٖٛ إؿهط 1902 – 1852) عبس ايطٓٔ ايهٛانيبا٭ٍٚ ٖٛ إؿهط ايػٛضٟ 
( 56ّ(، ٚغبل إٔ نتبت عٔ ايهٛانيب ٗ اؿًك١ )1905 - 1849) ٝذ قُس عبسٴٙايؿإكطٟ 

ٗ ايتاضٜذ( اٱيهذل١ْٝٚ. أَا ايؿٝذ قُس عبسٙٴ ؾأؾٗط َٔ إٔ  ايهٛضزَٔ غًػ١ً )َؿاٖرل 
 أغٛم ا٭زي١ ع٢ً دٗٛزٙ اٱق٬س١ٝ ٗ فاٍ ايسٜٔ، ٖٚٛ ايكا٥ٌ ُقبٌٝ ٚؾات٘:

 
                                 

ٛٵزإ: ؾعط داْيب ايطأؽ.130 – 1/129أٓس ؾٛقٞ: ايؿٛقٝات،  -  1  . ٚايَؿ
 .367، 319، 316ٌْٝ قسقٞ ايعٖاٟٚ: زٜٛاْ٘، م  -  2
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ُٸسٷ ٕٵ ٜكـــاٍ: ق       ٚيػتٴ ُأبايٞ أ
ٌٸ، أّ انتٓعت عًٝ٘ إـــآمتٴ؟   َأبٳ
ٔٸ زّٜٓا قـــس أضزتٴ ق٬سٳ٘ٴ   ٚيه
 ُأساشٺض إٔ تكهٞ عًـٝ٘ ايعُا٥ِ!

ٟ ْعٸاع إٍ ايجٛض٠ ٗ سكٌ ايػٝاغ١ أٜهّا، ؾٌٗ ايهٛضزايعكٌ  ا٫ْك٬بات ايػٝاغ١ٝ: – 3
يؿطٜل بٳهط ٟ اايهٛضزَٔ ايكسؾ١ إٔ ٜهٕٛ قا٥س أٍٚ اْك٬ب عػهطٟ ٗ ايؿطم ا٭ٚغط ٖٛ 

ّ(؟ ٌٖٚ َٔ 1936ّ(، قا٥سٳ ا٫ْك٬ب ايعػهطٟ ٗ ايعطام غ١ٓ )1937 – 1885قٹسٵقٞ )
ٟ إؿرل ايهٛضزّ(، ٖٛ 1949ايكسؾ١ إٔ ٜهٕٛ قا٥س أٍٚ اْك٬ب عػهطٟ ٗ غٛضٜا، غ١ٓ )

ّ(؟ ٌٖٚ َٔ ايكسؾ١ إٔ ٜهٕٛ قا٥س أٍٚ اْك٬ب عػهطٟ ٗ 1949 – 1897سٴػٵين ايعٻعِٝ )
ٟ اؾٓطاٍ ْاٍ ُغٛضٵغٳٌٝ؟ ٚقس زؾع ايج٬ث١ سٝاتِٗ مثّٓا ٕا ايهٛضزّ(، ٖٛ 1960تطنٝا، غ١ٓ )

 قاَٛا ب٘.
 

 قول على قول:
ٟ، ِٖ ايهٛضزايصٜٔ اغتؿٗست بِٗ، بؿإٔ زلات ايعكٌ  ايهٛضزٚيعٌ قا٬ّ٥ ٜكٍٛ: إٕ ا٭ع٬ّ 

 فتُعات غرل َٔ خطٸهٞ ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ، ٚظٗطت إبساعاتِٗ ٗ دػطاؾٝا غرل نطز١ٜ، ٚعاؾٛا ٗ
نطز١ٜ، أؾ٬ ٜعين شيو إٔ ايؿهٌ يًجكاؾ١ اييت ًْٗٛا َٓٗا، ٚيًب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ اييت عاؾٛا 

 ٟ سػبُا ٜٴؿِٗ َٔ ايعٓٛإ؟ايهٛضزؾٝٗا، ٚيٝؼ يًعكٌ 
ٟ، بٌ إْ٘ بطٖإ ايهٛضزأقٍٛ: ٖصا قشٝح دسّا، ٖٚٛ يٝؼ زي٬ّٝ ع٢ً قكٛض ٗ ب١ٝٓ ايعكٌ 

اٱبساع َذطز إٔ تتاح ي٘ ايب١٦ٝ ا١ُ٥٬ٕ. ٚإشا نإ ايعكٌ  ٟ ع٢ًايهٛضزٜ٪نس قسض٠ ايعكٌ 
، ٚٗ ب٦ٝات غرل ايهٛضز١ٜٟ قازضاُٶ ع٢ً ايتؿاعٌ َع ايعًّٛ، ٚع٢ً اٱبساع، بًػات غرل ايهٛضز

َسخً٘ إٍ  -ايهٛضز١ٜايًػ١  -نطز١ٜ، ؾهِ ناْت غتهٕٛ ْػب١ تؿاعً٘ إشّا يٛ ناْت يػت٘ ا٭ّ
 إٓاغب١؟  ايهٛضز١ٜغػات ايجكاؾ١ٝ إعطؾ١، ٚيٛ تٛاؾطت ي٘ إ٪

؟ أيٝػت ايصٖٓٝات ايهٛضزٟ ٗ ب٬ز ايهٛضزثِ َٔ إػ٪ٍٚ عٔ اؾسب ايصٟ سام بايعكٌ 
 -ايطع١ٜٛ -با٭غط ٗ قبه١ ثايٛخ )اؾبٌ ايهٛضزاٱَدلاطٛض١ٜ ٖٞ اييت سهُت ع٢ً 

َتدًٓؿّا، أٚ  ٟ غ٣ٛ إٔ ٜهٕٛ ضاعّٝاايهٛضزايكب١ًٝ(؟ ٌٖٚ تطنت تًو ايصٖٓٝات خٝاضّا أَاّ 
ؾ٬ٓسّا َػٖؿ٬ّ، أٚ َطتعقّا ٖػٛخّا، أٚ عتٸا٫ّ، أٚ نٓٸاغّا، أٚ َاغح أسص١ٜ، أٚ ثا٥طّا َعتكُّا 
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باؾبٌ؟ ٌٖٚ ّهٔ ٭ْاؽ ٗ ٖهصا أٚناع، ُٚأبعسٚا عٔ ؾٛاط٧ اؿهاض٠، ٚظٴزٸ بِٗ ٗ ايعكط 
 ايٓٝٛيٝجٞ، إٔ ٜٴبسعٛا ثكاؾ١ ٜٚٓتذٛا سهاض٠؟ 

ٟ ؾبّٗا بايعكٌ ايْٝٛاْٞ ايكسِٜ، ايعكٌ ايصٟ أْتر أؾ٬طٕٛ ايهٛضز إْين إٔح ٗ ايعكٌ
بٓععت٘ ايؿًػؿ١ٝ إجاي١ٝ، ٚأْتر أضغطٛ بٓععت٘ ايؿًػؿ١ٝ ايع١ًُٝ إاز١ٜ، ٚأْتر تٝاضات ؾًػؿ١ٝ 
أخط٣ بٌ ٖصا ٚشاى، ٫ٚ ْٓؼ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ايتؿاب٘ ٗ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ ٚايص١ٖٝٓ ايػٝاغ١ٝ بٌ 

إسٕ، ضؾض سهِ ايطاغ١ٝ(، يهٔ اْؿتاح ب٬ز ايْٝٛإ ع٢ً ايبشط أتاح  -زٍٚ ايؿعبٌ )قٝاّ
يًْٝٛاٌْٝ ا٫ْسَاز ٗ سطن١ ايػٝاغ١ ٚايتذاض٠ ايعا١ٕٝ، ٚأتاح يًعكٌ ايْٝٛاْٞ ايتؿاعٌ َع 

 إعطٝات اؿهاض١ٜ إتذسز٠. 
١ ايط١ًٜٛ بايععي -ٖٚٞ ب١٦ٝ غرل عط١ٜ -غتا١ْٝايهٛضزؾشهُت عًِٝٗ ايب١٦ٝ  ايهٛضزأَا 

ٝٸاضات اؿهاض٠، ثِ ابتًٛا َؿاضٜع ايكُع ٚايتذٌٗٝ ٚايكٗط، ؾُهبٹتت قسضات ايعكٌ  عٔ ت
ٟ، ٚسٌٝ بٝٓ٘ ٚبٌ ا٫ظزٖاض ايطبٝعٞ اؿط، ٫ٚ ْٓؼ إٔ ايعكٌ ايْٝٛاْٞ ْؿػ٘ خػط ايهٛضز

ٖٸذ٘ ٚتطادع، عٓسَا ٚقع ٗ قبه١ ايصٖٓٝات اٱَدلاطٛض١ٜ؛ نا٫ست٬ٍ إكسْٚٞ ٚا٫ست٬ ٍ تٛ
ٟ ٚقُع٘، ايهٛضزايطَٚاْٞ، ٚأعتكس بك٠ٛ إٔ َٓطك١ غطبٞ آغٝا خػطت ايهجرل بًذِ ايعكٌ 

 ٚتطن٘ أغرل ايص١ٖٝٓ ايطع١ٜٛ ايطٜؿ١ٝ. 
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 : املزاج واحلس اجلماليالكوردسيكولوجيا 
 

 الجكافة املػترتة:
ٓٵتٴٕٛ إٔ ايجكاؾ١ تتهُٔ ع٢ً ا٭قٌ ث٬ث١ عٓاقط:  شنط عامل ايٓؿؼ ا٭َطٜهٞ ضاِيـ يٹ

ايعٓكط إازٟ، ٖٚٛ اٱْتاز ايكٓاعٞ. ٚايعٓكط اؿطنٞ، ٖٚٛ ايػًٛى ايعاٖط. ٚأخرلّا ايعٓكط 
ٛٸٕ إعٗط إػتذل أٚ ايباطٔ َٔ ايجكاؾ١، ٚزلٸاٙ )ايجكاؾ١  ايٓؿػٞ؛ أٟ ايعٛاٖط ايٓؿػ١ٝ اييت ته

   .1Covert Culturalإػتذل٠( 
كاؾ١ إػتذل٠(، ٚقشٝح أْٓا ئ ْٴدهع ٖٛ عح ٗ )ايج ايهٛضزٚعجٓا ٗ غٝهٛيٛدٝا 

يٓعطٜات عًِ ايٓؿؼ اؿسٜح، يهٔ ئ ْطَٞ إضخ عًِ ايٓؿؼ خًـ ظٗطْا،  ايهٛضز١ٜايؿدك١ٝ 
، َعتُسٜٔ ع٢ً ايهٛضز١ٜٚغٓؿػط ع٢ً ن٥ٛ٘ بعض ايعاٖطات ايػٝهٛيٛد١ٝ ٗ ايؿدك١ٝ 

إطاض )ايجكاؾ١ إػتذل٠(، ايؿٛاٖس إػتكا٠ َٔ ايٛاقع، ٚع٢ً ا٬ٕسعات إٝسا١ْٝ. ٚغٓطٓنع، ٗ 
 ع٢ً عٓكطٜٔ غٝهٛيٛدٌٝ؛ ُٖا إعاز ٚاؿؼ اؾُايٞ. 

فٌُ اؿاي١ ا٫ْؿعاي١ٝ ٗ ايؿدك١ٝ اييت ُجٸٌ إؿاعط، ٚا٫ْؿعا٫ت، أَا إعاز ؾٗٛ "
. ٚقس أضدعت َاضغطٜت َٝس َععِ ايؿٛاضم ٗ 2"ٚاؿا٫ت ايٓؿػ١ٝ، ٚا٭ساغٝؼ، ٚإٛاقـ

. 1"إٍ عًُٝات ايذلب١ٝ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اـاق١ بهٌ ثكاؾ١ايػ٬ي١ٝ " إعاز بٌ اؾُاعات
                                 

 .  201نب١ َٔ ا٭غاتص٠: َعذِ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، م   - 1
ٛٸم ايعطقٞ، م  - 2  .99آؾًٝٞ َْٛتاغٝٛ: ايسسض ايعًُٞ ٭غطٛض٠ ايتؿ
 .100إطدع ايػابل، م  - 1
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َٚا إٔ إعاز دع٤ دٖٛطٟ َٔ ايؿدك١ٝ، ؾإْ٘ ٜطدع إٍ ايعٓاقط ا٭غاغ١ٝ ا٭ضبع١ إػا١ُٖ 
 ٗ تهٜٛٔ ايؿدك١ٝ )اؾٝٓات، ب١٦ٝ ايتهٜٛٔ، ايجكاؾ١، ايتشسٸٜات(.

ٟ، ٚغٓطٓنع ايهٛضزٛعٞ اؾُايٞ ايػا٥س ٗ ايٛغط ٚأَا اؿؼ اؾُايٞ ؾػٓتٓاٚي٘ ٗ إطاض اي
، َجٌ ايطبٝع١، ٚا٭يٛإ، ٚغٓتٸدص ايهٛضزع٢ً بعض إٛنٛعات اؾُاي١ٝ اييت ٜٓذصب إيٝٗا 

ٖصٙ إٛنٛعات َٓكٸ١ ْٓطًل َٓٗا إٍ اغتؿطاف ايكِٝ اؾُاي١ٝ إتذصٸض٠ ٗ ايٛعٞ اؾُعٞ 
بايب٢ٓ ايعُٝك١ ٗ ب١٦ٝ ايتهٜٛٔ ٟ، ٚغٝهٕٛ َٔ إؿٝس إٔ ْػتهؿـ ع٬قتٗا ايهٛضز

، ٚايبشح ٗ ايهٛضز١ٜٚإٝجٛيٛدٝا. ٚمث١ ضغب١ تؿسٸْا إٍ ايتٓكٝب عٔ َػاضات ايط١ٜ٩ اؾُاي١ٝ 
(، يهٓٓا ْهبح تًو ايطغب١ اٯٕ؛ إش ْعتكس ايهٛضزَا ّهٔ تػُٝت٘ )أغؼ ؾًػؿ١ اؾُاٍ عٓس 

برل َِٚٗ نٗصا. ٚزعْٛا ْبسأ ضسًتٓا إٔ إعطٝات إتٛاؾط٠ يسٜٓا غرل ناؾ١ٝ يًٓٗٛض َؿطٚع ن
 .  ايهٛضزَع أبطظ خكا٥ل غٝهٛيٛدٝا 

 

 اهلسوء والوقاض: –أواًل 
ٟ اتكاؾ٘ باشلس٤ٚ ٚايطظا١ْ ٚايٛقاض، إْ٘ ٫ ٌّٝ إٍ ايكدب ٚايهذٝر، ايهٛضزٜػًب ع٢ً 

ٟ ع٢ً ايؿدل ايهٛضزبٌ ٜٓؿط َٓٗا ٗ ايػايب، َٚٔ أبؿع ايكؿات اييت ٜٴطًكٗا اجملتُع 
)ثطثاض(، ٚإٔح ع٬ق١ ٚثٝك١ بٌ قؿات اشلس٤ٚ   Gewezeقؿ١ -اَطأ٠ نإ أّ ضد٬ّ -دٸابايك

ٚايطظا١ْ ٚايٛقاض َٔ داْب، ٚقؿ١ اؾسٸ١ٜ َٔ داْب آخط، َٚٔ ايهطٚضٟ ايتُٝٝع بٌ اشلس٤ٚ 
يٝؼ ْٛزّا ٫ٚ نػ٬ّ، ٚإِا ٖٛ ضظا١ْ ٚدسٸ١ٜ، ٚقطا١َ  ايهٛضز١ٜٚاؾُٛز، ؾٗس٤ٚ ايؿدك١ٝ 

 .ايهٛضز١ٜاتٞ، ٫ٚ ؽؿ٢ ع٬قت٘ إباؾط٠ َع ايطٚح اؿطب١ٝ ٗ ايؿدك١ٝ ٚاْهباط ش
إ٫ إشا اْتكٌ َٔ ب١٦ٝ  ايهٛضز٫ٚ١ٜ ًُٜؼ إط٤ ظاٖط٠ اشلس٤ٚ ٚايطظا١ْ ٚايٛقاض ٗ ايؿدك١ٝ 

ادتُاع١ٝ نطز١ٜ إٍ أخط٣ أٚ ايعهؼ، ٚقس ؾعٌ زبًٝٛ آض سانِ أضبٌٝ اٱْهًٝعٟ بٌ غٓيت 
 ٚقاٍ:  ّ( شيو، 1920 – 1918)

ٚٸح عٔ ايٓؿؼ أسٝاّْا إٔ أغازض فًؼ أنطاز، إثط اؾًٛؽ ؾٝ٘ يػاعات، ٚايكّٛ  "نإ ٖا ٜط
، سٝح تتًٓكؿين أٜسٺ عسٜس٠، ٚتٴذًػين 1ع٢ً ساٍ َٔ ايكُت ٚا٫سذلاّ، إٍ أسس خٝاّ اُؾبٛض

                                 
 اؾبٛض: قب١ًٝ عطب١ٝ َٛاطٓٗا َتا١ٔ يًهطز. - 1
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ٗ سًك١ تٴطٝـ بٓاض َٛقس٠، ٗ فًؼ يٝؼ ؾٝ٘ نبرل ٚيٝؼ ؾٝ٘ قػرل، ٚايهٌ ٜتهًُٕٛ َط٠ 
ٟ أضغتكطاطٞ ايهٛضزٚاسس٠، ٜٚػٛزِٖ اؿبٛض ايػاضٟ، ٜٚتعاٍ َِٓٗ ايهشو إسٚٸٟ؛ إٕ 

 . 1َتٖٝكٔ"
 

 َخصلة الالقياع: –ثاىيًا 
تًو اؾٛاْب اييت ٜٴعٗطٖا ايؿدل يًعاَيِ، أٚ ايكٓاع َكطًح غٝهٛيٛدٞ، ٜٴككٳس ب٘ "

يت تٛدس قابع١ خًـ اييت ٜؿطنٗا ايطأٟ ايعاّ ع٢ً ايؿطز ٗ َكابٌ ايؿدك١ٝ اـاق١، ٚاي
ايٛد١ٗ ا٫دتُاع١ٝ... ٚإشا تٛسٸس ا٭ْا بايكٓاع، ٖٚٛ َا وسخ نجرلّا، ؾإٕ ايؿدل... ٜكبح 
بعٝسّا عٔ شات٘ َػذلبّا عٓٗا، ٚتتٸػِ ؾدكٝت٘ بأغطٖا بهٝـ غطشٞ أٚ شٟ بعسٜٔ، إْ٘ ٜكبح 

 . 2"اغتك٬ي٘ ايصاتٞفطز ؾبٝ٘ باٱْػإ، ٚاْعهاغّا يًُذتُع أنجط َٔ إٔ ٜهٕٛ نا٥ّٓا بؿطّٜا ي٘ 
ٜٚٴؿِٗ ٖا غبل إٔ ايؿدل )إكٓٻع( غٝهٛيٛدّٝا ٖٛ شاى ايصٟ ٜكاٍ ي٘ )إُٓاؾل( ع٢ً 
ايكعٝس ايسٜين، ٜٚكاٍ ي٘ )شٚ ايٛدٌٗ( ٚ)إُطا٥ٞ( ٚ)إتكِّٸب( ع٢ً ايكعٝس ا٫دتُاعٞ، ٜٚكاٍ 

دكٝت٘ اؿكٝك١ٝ، ضاغُاتٞ( ع٢ً ايكعٝس ايػٝاغٞ، إْ٘ ايؿدل ايكازض ع٢ً إخؿا٤ ؾپي٘ )اٍ
ٚايعٗٛض أَاّ اٯخطٜٔ بايؿدك١ٝ اييت تٛاؾكِٗ ٚتٴطنِٝٗ، ٚباختكاض: إْ٘ ايؿدل ايصٟ هٝس 
ايكٝاّ بسٚض )إُجٌِّ(، ّٚتًو إط١ْٚ ايهاؾ١ٝ ٭ٕ ٜٴعٗط غرل َا ٜٴهُط، ٜٚكٍٛ غرل َا ٜ٪َٔ ب٘، 

 ٜٚ٪َٔ بػرل َا ٜكٍٛ.
ٟ ٜعٝـ ع٢ً ايػايب ب٬ )قٓاع(، زايهٛضٜٚبسٚ يٞ، َٔ خ٬ٍ ٬َسعاتٞ ايؿدك١ٝ، إٔ 

ُٸٌ ْؿػ٘ نػطّا ْؿػّٝا ٖا٬ّ٥،  ٖٚٛ ٫ هٝس ٗ ا٭قٌ اغتدساّ ا٭قٓع١، ٚإشا ؾعٌ شيو ؾإْ٘ و
ٜٚعٝـ قطاعّا ناضّٜا َع ْؿػ٘، ٚغطعإ َا ٜؿهح ْؿػ٘؛ ٭ْ٘ ٜسخٌ فا٫ّ ٫ خدل٠ شلا ؾٝٗا، 

ٖٸٌ يًكٝاّ ب٘، ٚأعتكس إٔ سانِ أض بٌٝ اٱْهًٝعٟ زبًٝٛ آض ب٢ٓ ضأٜ٘ ع٢ً ٜٚكّٛ بسٚض ٖٛ غرل َ٪
 . 1"ٟ باَؿًِـ ؾُا عًٝو إ٫ إٔ تٓأ٣ عٔ تكسٜك٘ايهٛضزَا إٕ ٜبسأ ٖصٙ اؿكٝك١ سُٝٓا قاٍ: "

                                 
 .4زبًٝٛ آض . ٖٞ: َصنطات زبًٝٛ آض، م  - 1
 .116اضزْط يٝٓسظٟ: ْعطٜات ايؿدك١ٝ، م ٍٖٛ، د كالڤيه - 2
 .95زبًٝٛ آض . ٖٞ: َصنطات زبًٝٛ آض، م  - 1
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، عدل ايتاضٜذ، نجرلّا َٔ إتاعب ايهٛضزٚأعتكس إٔ خٳك١ً )اي٬قٓاع( ٖصٙ دطٸت ع٢ً 
َٔ ١ًْ ا٭غباب اييت أٚقًت  ٚاـػا٥ط، ٚخاق١ ع٢ً ايكعٝس ايػٝاغٞ، بٌ أضدٸح أْٗا ناْت

قاضبّا نإ  -إٍ َا ِٖ ؾٝ٘، قٝاغّا با٭َِ ا٭خط٣؛ إش ٗ ايٛقت ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ اـكِ ايهٛضز
ٟٸ ايهٛضزقس قطض اغتدساّ نصا قٓاع، ٜتعاٌَ َع٘  -أّ َؿاٚنّا ٟ ع٢ً مٛ َهؿٛف، ٚب٬ أ

قت ْؿػ٘، إٔ اـكِ أٜهّا ٟ، ٗ ايٛايهٛضزقٓاع، ٚا٭نجط خطٛض٠ ٗ ٖصا اجملاٍ ٖٛ اعتكاز 
ٟ ٗ ايهٛضزٜتعاٌَ َع٘ َٔ غرل قٓاع، ٚيعًٞ قًت غابكّا، ٚأقٍٛ ثا١ْٝ ٚثايج١: َا ٜطع٘ 

ٗ زٖايٝع ايػٝاغ١، ٭ٕ ايػٝاغ١ ٗ ايعامل ايكسِٜ  -نًّٝا أٚ دع٥ّٝا -َٝازٜٔ ايكتاٍ ىػطٙ
 ٚإعاقط ٖٞ، ٗ ؾطط نبرل َٓٗا، ؾٔ اغتدساّ ا٭قٓع١. 

 

 ّسة وغطعة الػضب: احل –ثالجًا 
ٟ قبٛض ع٢ً ايهٛضزٖٛ اشلس٤ٚ ٚايطظا١ْ نُا َط، ٚ ايهٛضز١ٜايػُت ايعاّ يًؿدك١ٝ 

ٟ أْ٘ ٜٛاد٘ ايهٛضزا٭ش٣، ٜتأمل ٗ قُت، ٖهصا عًُٓت٘ اؾباٍ، يهٔ إشا َطؿٹح ايهٌٝ، ٚؾعط 
ا١َ ٗ َؿٗسّا َٔ عامل اي٬َعكٍٛ، أٚ إشا تعطٸض يًعسٚإ تًُٝشّا أٚ تكطوّا، ٚأقبشت ايهط

ٛٸٍ اشلس٤ٚ إٍ ظٚبع١ اْؿعاي١ٝ عات١ٝ،  إٝعإ، ؾعٓس٥ص تٓكًب ا٭َٛض ضأغّا ع٢ً عكب، ٜٚتش
ٔٸ دْٓٛ٘؛ َٓػاقّا ٗ  كٞ با٫ّ إٍ ايعٛاقب، ٜٚبسٚ ٚنأِا دٴ ٜٚجٛض ثٛض٠ داق١، َٔ غرل إٔ ًٜٴ

 )يٝهٔ َا ٜهٔ!(.  çi dibe bila bibeثٛضت٘ َع ْعع١ 
 -ع٢ً غبٌٝ إجاٍ -، َِٓٗايهٛضزدكٝات بعض َؿاٖرل ٚقس يٛسعت ٖصٙ ايعاٖط٠ ٗ ؾ

ايؿاعط إػٓٸٞ دٳشٵَع١ ايبٳطٵَٳهٞ، ؾكس عٴطف عٓ٘ أْ٘ نإ ٜكابٌ اٱغا٠٤ بايكؿح ٚايػؿطإ، يهٔ 
غطعإ َا نإ ٜػتؿٝط غهبّا ٜٚجٛض إشا ؾعط إٔ نطاَت٘ قس دٴطٔست، ٚنإ عٓس٥ص ٜٴط٣ َٓ٘ 

"تعذلٜ٘ بأْ٘ ناْت  ١ُٝٝ، ؾكس ٚقؿـ٘ اؿاؾغ ايصٖيبايعذب، َِٚٓٗ أٜهّا ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت
 .1سـسٸ٠، يهٔ ٜكٗطٖا باؿـًِ"

                                 
 .1/151ابٔ سٳذٳط ايعٳػٵَك٬ْٞ: ايسټضٳض ايها١َٓ ٗ أعٝإ إا١٥ ايجا١َٓ،  - 1
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 ايهٛضز، ٚبٗا قاض ايهٛضز١ٜٜٚبسٚ إٔ ظاٖط٠ سسٸ٠ ايطبع أقبشت َٔ زلات ايؿدك١ٝ 
١ إٍ  ٝٵُٝٹ ٖٵط٠ ضدٸح ْػب١ ابٔ تٳ َعتُسّا ع٢ً  ايهٛضزٜٴعطؾٕٛ، ست٢ إٕ ايع١َ٬ٓ إكطٟ قُس أبٛ ظٳ

 ايطبع، ؾكاٍ: ظاٖط٠ سسٸ٠ 
ُٸ١ ٚلس٠ ٚبأؽ ؾسٜس، ٚٗ أخ٬قِٗ ق٠ٛ ٚسٹسٸ٠، ٚإٕ تًو  "ٚيعً٘ نإ نطزّٜا، ِٖٚ قّٛ شٚٚ ٖ
ٝٸ١ ؾٝ٘ َع أْ٘ ْؿأ ٗ زٳعٳ١ ايعًُا٤، ٚاط٦ُٓإ إؿهطٜٔ ٖٚس٤ٚ  ايكؿات ناْت ٚانش١ دً

  .1احملكِّكٌ"
اٍ باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ظاٖط٠ سسٸ٠ ايطبع ؾِٝٗ، ق ايهٛضزٚٗ ايعكط اؿسٜح ٫سغ َٔ خايط 

شات٘ إهططب١ ا١٦ًٕٝ  ، ٚتًو قؿ١ ْاػ١ ع٠٧ٔ طبع٘ ٚؾٛضاْ٘ إؿادعسٸ ٟ أٜهّاايهٛضزكـ ٜتٸ"
إٍ أقك٢ اؿسٚز، ٖٚٛ ع٢ً  عاب١ع بطٚح إطح ٚايسټتُتبإؿادآت، ٚيهٓ٘ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٜ

٠ اؿازٸ ايهٛضزطبٝع١ " . ٚقاٍ ْٝهٝتٌ أٜهّا: 2"ٸاغتعساز ٭ٕ ٜطٟٚ يو غطا٥ب عٔ طبع٘ اؿاز
 . 3"َع ؾذاعتِٗ ٚبػايتِٗ دٓبّا إٍ دٓبتػرل  ايجا٥ط٠

ْٝعّا شٚٚ َعاز عٓٝـ، ّٚهٔ إثاضت٘  ايهٛضزٚٚقاٍ سانِ أضبٌٝ اٱْهًٝعٟ زبًٝٛ آض: "
ٔٸ دْٓٛ٘ يس٣ ض١ٜ٩ ايسَا٤ . ْٚتشٓؿغ ع٢ً ن١ًُ 4"ع٢ً أؾس ٚد٘، ٚع٢ً سٌ غٹطٸ٠، ... ٚإْ٘ يٝذ

: ايهٛضزيهاتب ٜككس بٗا )بؿهٌ عاّ(. ٚقاٍ ايكشؿٞ دْٛاثإ ضاْسٍ ٚاقؿّا )ْٝعّا(، ٚيعٌ ا
ِٖٚ ٜػتشكٕٛ إٔ ٜٴعذٳب بِٗ إط٤، ٚإٔ وبٸِٗ؛ ٕا ٜتُتٸعٕٛ ب٘ َٔ زف٤ َٚطح ٚؾذاع١ "

 . 5"ٚغشط، ٕٚا ٜتُٝٸعٕٚ ب٘ َٔ ؾٛضات عٓـ غرل َتٛٓقع١ ٗ عإٓا إعاقط
اق١، غٛا٤ نس غرلٙ أّ نس ْؿػ٘؛ إش إْ٘ ّٚهٔ يًهطزٟ ٖٚٛ َٗتاز إٔ ٜطتهب أ١ٜ ٓ

ٜسخٌ ٗ ساي١ غٝاب عكًٞ، ٫ٚ ٜػتطٝع ايػٝطط٠ ع٢ً ْؿػ٘، ٚقس ٚقـ َٝٓٛضغهٞ ٖصٙ 
 ايعاٖط٠ قا٬ّ٥: 

                                 
 .19 -18اٱَاّ قُس أبٛ ظٖط٠: ابٔ ت١ُٝٝ، م  - 1
 .137باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 2
 .143م إطدع ايػابل،  - 3
 .80زبًٝٛ آض . ٖٞ: َصنطات زبًٝٛ آض، م  - 4
 .51دْٛاثإ ضاْسٍ: أ١َ ٗ ؾكام، م  - 5
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"ا٭نطاز عكبٕٝٛ يًػا١ٜ، ٜكٍٛ غٕٛ ٗ ٖصا ايكسز: غاض عسز َٔ ايطداٍ ٗ ايططٜل، 
ط٣ ٗ ايػُا٤، ٚقبٌ إٔ تؿطم ايٓذ١ُ ٚناْٛا ٜتذازيٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ سٍٛ د١ٗ ؾطٚم ل١ُ ايؿِّعٵ

 . 1ايٓاقع١ نإ اثٓإ أٚ ث٬ث١ َِٓٗ ٜػبشٕٛ ٗ زَِٗ"
ٛٸٍ أسٝاّْا إٍ قػ٠ٛ، ايهٛضزٚإٕ ٖٝذإ  ٟ اؿازٸ ٚا٫ْؿذاضٟ ٜٛٓيس خؿ١ْٛ ٗ ايػًٛى، تتش

ٟ ٗ َكازض ايذلاخ اٱغ٬َٞ ايهٛضزٚخاق١ عٓس ؾ١٦ ايعا١َ، ٚقس ٚضز ايتعبرل عٔ خؿ١ْٛ 
 قٝؼ: بج٬خ 
ٚٵيٞٹ بٳِإٔؽ ؾٳسٹٜسٺقٝػ١ "  - 1 ّٕ ُأ ٛٵ (، 16" ايكطآ١ْٝ ايٛاضز٠ ٗ )غٛض٠ ايؿتح، اٯ١ٜ  َق

 (.ايهٛضز١ٜٚدعًٗا بعض َؿػٸطٟ ايكطإٓ قؿ١ يًهطز )اْعط َبشح: ايطٚح اؿطب١ٝ ٗ ايؿدك١ٝ 
ًِع١(، ؾكس قاٍ ايٝٳعٵكٛبٞ )ت  ٚايجا١ْٝ - 2 ّ( ٗ َعطض 897ٖـ / 284قٝػ١ )غٹٹ

ُٸ٢ ٗ َكازض ايذلاخ ايهٛضز١ٜقع بػساز، َكاضّْا إٜٸاٖا َٓاطل اؾباٍ سسٜج٘ عٔ َٛ ، ٚناْت تػ
اؾبٌ اَؿع١ْٔ اـَؿٹ١ٓ إُجًَذ١، زاض ا٭نطاز  ٫ٚ2 نُجٌ ُنٛٳضاٱغ٬َٞ )اؾبٌ/اؾباٍ/إقًِٝ اؾبٌ(: "

 . 3"ايػًٝعٞ ا٭نباز
ّ(، 956ٖـ/ 345قاٍ إػعٛزٟ )ت سٛايٞ  قٝػ١ )َؾعاظ١، دؿا٤(، ؾكسٚايجايج١  - 3

ٚيصيو داْٳبٛا ؾعاظ١ ا٭نطاز ٚغهإ اؾباٍ َٔ َٛنٸشّا ايع٬ق١ بٌ قؿات ايعطب ٚب٦ٝتِٗ: "
ا٭دٝاٍ اؾاؾ١ٝ...؛ ٚشيو إٔ ٖصٙ ا٭َِ ايػان١ٓ ٖصٙ اؾباٍ ٚا٭ٚز١ٜ تٓاغب أخ٬قٗا َػانٓٗا 

ٓطاْٗا ع٢ً َا ٖٞ ٗ انؿانٗا ٚاضتؿاعٗا، يعسّ اغتكا١َ ا٫عتساٍ ٗ أضنٗا، ؾًصيو أخ٬م ُق
 . 4"عًٝ٘ َٔ اؾؿا٤ ٚايػٹًغ 

، ٚتكٓٝؿِٗ ْٝعّا ٗ ايهٛضزٚأسػب إٔ ايٝعكٛبٞ ٚإػعٛزٟ داضا ٗ ٖصا اؿهِ ايعاّ ع٢ً 
ًِع١(، ٜٚبسٚ أُْٗا ابتًعا ايُطعِ ايصٟ أعسٸٙ ايٓاؾطٕٛ ٗ َؿطٚع  خا١ْ )اؾؿا٤ ٚايؿعاظ١ ٚايػٹ

تكّٛ ع٢ً َبسأ  ايهٛضز١ًٓ إع١َٝ٬ ند١ُ نس ، أٚي٦و ايصٜٔ ناْٛا ٜسٜطٕٚ ايهٛضزأبًػ١ 
". ٚأسػب أُْٗا ٚقعا أٜهّا ٗ ؾباى اؾٗات اؿان١ُ ايٓاق١ُ غِّبٛا إآثط، ٚندُِّٛا ايكػا٥ط"

، ٚنٞ ايهٛضز، بػبب ُطزاتِٗ ٚثٛضاتِٗ، ٚتطسٝبِٗ ٗ زٜاضِٖ بايجا٥طٜٔ َٔ غرل ايهٛضزع٢ً 
                                 

 . 70َٝٓٛضغهٞ: ا٭نطاز، م  - 1
 ايُهٛٳض: ْع ُنٛضٳ٠، ٖٚٞ إٓطك١. - 2
 .236ايٝعكٛبٞ: ايبًسإ، م  - 3
 .2/121إػعٛزٟ: َطٚز ايصٖب،  - 4



 195 

ْعطف إٔ ٚاسس٠ َٔ أندل ايجٛضات ٚأخططٖا  ْسضى َٓطًكات ايٝعكٛبٞ ٚإػعٛزٟ، ٜهؿٞ إٔ
ـُطٻَٞ، ناْت تتُطنع ٗ دباٍ  9ٖـ/ 3ع٢ً اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ ٗ ايكطٕ ) ّ(، ٖٚٞ ثٛض٠ بابو ا

ٕٛ اٯٕ بـ )اٱضٖاب(، َٔ قٹبٌ زٍٚ تعتٓل  ايهٛضز، ثِ ٕاشا ْصٖب بعٝسّا؟ ؾٗا ِٖ ايهٛضز ٜٛقُٳ
ٛا ايسّكطاط١ٝ، جملطز أِْٗ ٫ ٜػتػًُٕٛ ٕؿاض ٜع ا٫ِػار ٚا٫ْكٗاض، ؾٌٗ َٔ ايعذٝب إٔ ٜٛقُٳ

 قسّّا باؾؿا٤ ٚايؿعاظ١ ٚايػًع١؟ 
 

 اليععة اإلشطاقية: –ضابعاًّ 
شٚٚ ْعع١ إؾطاق١ٝ، إِْٗ ٜٴكبٹًٕٛ ع٢ً اؿٝا٠ عُاؽ، ٫ٚ ٜتكبٸًٕٛ ضٚح  -ٗ ايػايب -ايهٛضز

َٸت١ ٗ ايٓ ؿٛؽ، ٫ٚ ٜٓعطٕٚ إٍ اؿٝا٠ ا٫ْكباض اييت تؿٝعٗا بعض ايتٛدٸٗات ايس١ٜٝٓ إتع
بهآب١ ٚغٛزا١ٜٚ، ضغِ إٔ إآغٞ اييت اُْٗطت عًِٝٗ ناْت َٴطٸ٠ دسّا، ٚناْت ناؾ١ٝ ٭ٕ ؼٓطُِٗ 
ْؿػّٝا، ٚتٛقًِٗ إٍ إسس٣ سايتٌ: إَا َٗعٌَٚ َٓهؿ٦ٌ ع٢ً أْؿػِٗ اْهؿا٤ٶ اغتػ٬َّٝا 

٫ ٜطوِٗ ٫ٚ ٜٗسٸ٥ِٗ إ٫ َٓاظط تؿا٩َّٝا. ٚإَا َٗتادٌ عسٚاٌْٝ، ساقسٜٔ ع٢ً ايعامل أْع، 
ع٢ً ا٫تكاف بايٓعع١  ايهٛضزايسَا٤ ٚا٭ؾ٤٬. ٚأعتكس إٔ مث١ عاًٌَ دٖٛطٌٜ غاعسا 

 اٱؾطاق١ٝ.
: ٖٛ ايتٛاقٌ ايطٌٜٛ َع ايطبٝع١ ايبهط، َٚع قِٝ ايك٬ب١ إػتٛسا٠ ايعاٌَ ا٭ٍٚ - 1

إػتُس٠ َٔ أخ٬قٝات ايعٗس َٔ ب١٦ٝ ايتهٜٛٔ اؾب١ًٝ. إناؾ١ إٍ قِٝ ايٓكا٤ ٚايطٝب١ 
 ايٓٝٛيٝجٞ.

، ؾايطٚح ايػايب١ عًٝٗا ٖٞ ضٚح اٱؾطام، ايهٛضز١ٜ: ٖٛ إٝجٛيٛدٝا ٚايعاٌَ ايجاْٞ - 2
ْعبس آٖٛضا َاظزا إؿطم غتا: " ڤ٫ٚ تبسٚ ايطَٛظ إٝجٛيٛد١ٝ ن٦ٝب١ َطعب١، ؾكس دا٤ ٗ ا٭

ِّ بػعاز٠... يهٞ ٜهٕٛ َجٌ:" غتا ايذلنٝع ع٢ً ايػعاز٠، ڤ. ٜٚتهطض ٗ ا٭1"اـٝٸط ؾًِٓك
بهٌ غطٚض أقًٓٞ باغطّا . " 2"أٖٛضا َاظزا ٚإكسغٕٛ اـايسٕٚ غعسا٤ / أقًٓٞ ٭دٌ ايػعاز٠

ٟٸ مٛ َاظزا عٓسَا تؿطم ايؿُؼ / تكـ اٯشل١ نًٗا / ٦َات اٯ٫ف َِٓٗ / . " 3"ٜس

                                 
 .383، م 25، آ١ٜ 1، ٜاؾت  أڤطحا - 1
 .452، م 35، آ١ٜ 8، ٜاؾت  أڤطحا - 2
 .110، م 1، آ١ٜ 28، ٜاغٓا، ٖاٜيت  أڤطحا - 3
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ظزا / ٜٳٗٳبٕٛ ا٫ظزٖاض يًعامل / ٚىتاضٕٚ ايػعاز٠ / ٜكسٸَٕٛ ايػعاز٠ / يٮضض إعطا٠ َٔ قٹبٌ َا
ٛٸ يًشكٝك١  .  1"ٜٚٳٗٳبٕٛ ايػُ

ٟ هس إاٍ ايهاٗ نإ ٜٴكبٌ ع٢ً ايذلف ٚا٭بٸ١ٗ َٚتع اؿٝا٠، ايهٛضزٚٗ ايػايب سٝجُا نإ 
ٌٸ، ٚٗ تاضٜذ أغ٬ف  أزي١ نجرل٠ ع٢ً شيو، َٚٓٗا إٔ  ايهٛضزٜٚٓكٌ َع٘ ضٚح اٱؾطام سٝجُا س

يؿاتٓات ْكًٔ َعٗٔ ثكاؾ١ اٱؾطام ٚاٱقباٍ ع٢ً اؿٝا٠ إٍ ب٬ط  ا٭َرلات إٝتٸاْٝات ا
اب١ٓ إًو إٝتٸاْٞ ؾٛتٸاضْا ايجاْٞ، ٚظٚد١  خِپا-ايؿطاع١ٓ ٗ َكط، بسا١ٜ ع٢ً ٜسٟ ا٭َرل٠ دًٝٛ

َٵٓٴٛؾٹؼ( ايجاْٞ، ثِ ع٢ً ٜسٟ ا٭َرل٠ تازٚ ٓٵشٴٛتٳب )َأ اب١ٓ إًو إٝتٸاْٞ تٴٛؾٵطاتا،  خِّپا -َأَٴ
ؾٹؼ( ايجايح، ابٔ دًٝٛٚظٚد َٵٓٛٴ ٓٵشٴٛتٳب )َأ  Nefertete، ٚأخرلّا ع٢ً ٜسٟ ْؿطتٝيت خِپا-١ َأَٴ

 .2خِّپا -)ْٝؿط/ْؿطٚ أتٕٛ(، ظٚد١ أَٓشٛتب ايطابع )أخٓاتٕٛ(، ٚا٭ضدح أْ٘ ابٔ ا٭َرل٠ تازٚ
ٚدت٘ بتأثرل َٔ ٚايست٘ ٚظ -ُٚجٸًت ايجكاؾ١ اٱؾطاق١ٝ إٝتٸا١ْٝ ٗ ؾدك١ٝ أخٓاتٕٛ، ٚقس ألع

أندل اْك٬ب ٗ ايسٜا١ْ إكط١ٜ ايكس١ّ، ؾأيػ٢ زٜا١ْ إَٓٛ إتُشٛض٠ سٍٛ ايعذٌ  -إٝتٸاْٝتٌ
، ٚأسٌ قًٓ٘ زٜا١ْ آتٕٛ ايتٛسٝس١ٜ إتُشٛض٠ سٍٛ )ايؿُؼ(، ٚنِ ٖٛ Apis( أپيصإكسؽ )

زا! ٜكٍٛ ايؿب٘ ؾسٜس بٌ ايطٚح اٱؾطاق١ٝ ٗ خطاب٘ يٲي٘ أتٕٛ ٚخطاب ظضزؾت يٲي٘ أٖٛضا َاظ
 ٗ أسس ابتٗا٫ت٘: 

ٍٕ ؾٛم نٌ ايط٩٩ؽ."   إْو ٌْٝ، ععِٝ، بطٸام، عا
 َا أب٢ٗ ا٭ضض سٌ تؿطم ٗ ا٭ؾل!

 سٌ ته٤ٞ ٜا أتٕٛ بايٓٗاض.
 تسؾع أَاَو ايع٬ّ.

 ٚاغذلاست ا٭ْعاّ نًٗا ٗ َطاعٝٗا. 
 ٚاظزٖط ايؿذط ٚايٓبات.

 ٚضؾطؾت ايطٝٛض ٗ َٓاقعٗا. 
 ح عُسى.ٚأدٓشتٴٗا َطؾٛع١ تػبٸ

 ٚضقكت نٌ ا٭غٓاّ ٖٚٞ ٚاقؿ١ ع٢ً أضدًٗا.  
                                 

 .433، م 1، آ١ٜ 6، ٜاؾت أڤطحا - 1
. ٚيٝـاّ ٫لـط: َٛغـٛع١    79 – 2/68. ٍٚ زٜٛضاْـت: قكـ١ اؿهـاض٠،    64دطْٛت ؾًًِٝٗ: اؿٛضٜـٕٛ، م   - 2

 .1/49تاضٜذ ايعامل، 
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ٌٸ شٟ دٓاسٌ  .1"ٚطاض ن
ٚأْع إ٪ضخٕٛ ايصٜٔ تٓاٚيٛا غرل٠ أخٓاتٕٛ أْ٘ نإ َٓكطؾّا إٍ اؿٝا٠ ايػعٝس٠، ؾهإ 
ٜعٗط ع٢ً إٮ بكشب١ أَ٘ ٚظٚدت٘ إٝتٸاْٝتٌ، ٚنإ شيو إدطا٤ دسٜسّا ٗ َطاغِٝ ؾطاع١ٓ 

سٝات٘ اـاق١ ٚايعا١َ بكشب١ ظٚدت٘ ٚبٓات٘ ايػبع، ٚنإ َٔ ايطبٝعٞ، َكط، ٚنإ ٜٴُهٞ 
ٚقس تؿطٸب بايجكاؾ١ اٱؾطاق١ٝ إٝتٸا١ْٝ، أ٫ ٜهٕٛ قاسب أٜسٜٛيٛدٝا َتٛسٸؿ١، ٫ٚ ٜعٌُ 
ٔٸ اؿطٚب اٱَدلاطٛض١ٜ، ٚنإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜتكًٓل ايٓؿٛش إكطٟ  يتشؿٝس اؾٝٛف، ٚؾ

 .2أَاّ ايتُسز اؿٹجٸٞ ايهاغط -ٚخاق١ ٗ غٛضٜا -اٱَدلاطٛضٟ
أَا نب َٝسٜا ؾٗا ٖٛ شا ٍٚ زٜٛضاْت ٜكـ اْػُاغِٗ ٗ سٝا٠ إتع ٚايذلف ٚايبصر، خ٬ٍ 

 :أضحياگعٗس إًو إٝسٟ ا٭خرل 
ٔټ ايكًب ٖاز٨ ايباٍ، ٚأخص ٜػتُتع َا ٚضخ، ٚسٳصٳتٵ ا٭١َ سٳصٵٚٳ  "يكس ٚضخ إًُو ٖٚٛ َط٦ُ

اؾآؾ١ ايؿسٜس٠، ٚأغايٝبٳ سٝاتٗا اـؿ١ٓ ايكاض١َ، شيو إٔ ايجط٠ٚ قس  ًَٝهٗا، ؾٓػٝتٵ أخ٬َقٗا
أغطعت إيٝٗا إغطاعّا مل ٜػتطع أًٖٗا َع٘ إٔ ٜٴشػٓٛا اغتدساَٗا، ٚأقبشت ايطبكات ايعًٝا 
ُٸًت ايٓػا٤  أغرل٠َ ا٭ِاط اؿسٜج١ ٚاؿٝا٠ إذلؾ١، ؾًبؼ ايطداٍ ايػطاٌٜٚٳ إططٻظ٠ إٛؾٸا٠، ٚػ

ٞٸ، بٌ إٕ اـٌٝ ْؿػٗا نجرلّا َا ناْت تٴعٜٻٔ بايصٖب، ٚبعس إٔ نإ ٖ٪٤٫ ايطعا٠ با٭قباؽ  ٚاُؿًٹ
ٌٻ ايػطٚض ٗ إٔ ؼًُِٗ َطنبات بسا١ٝ٥، شات زٚايٝب خؿ١ٓ غًٝع١  ايبػطا٤ هسٕٚ ايػطٚض ن
ُقطعت َٔ غٛم ا٭ؾذاض، أقبشٛا اٯٕ ٜطنبٕٛ عطبات ؾاخط٠ عع١ُٝ ايهًؿ١، ٜٓتكًٕٛ بٗا َٔ 

 . 3إٍ ٚي١ُٝ"ٚي١ُٝ 
ٟ ايهٛضزايعاٖط٠ ْؿػٗا، ٚشنط إ٪ضر  ايهٛضز١ٜٚبعس ٔػ١ عؿط قطّْا لس ٗ ايسٚي١ إطٚا١ْٝ 

ّ( ث٬مث١٦ ٚغتٸٕٛ داض١ٜ 1061ٖـ/ 453ايؿاضٔقٞ أْ٘ نإ يًًُو ْكط ايسٚي١ أٓس بٔ َطٚإ )ت 
ات ٚأقشاب غا٥ط سعاٜا، ٚنإ ٗ نٌ ي١ًٝ ي٘ عطٚؽ دسٜس٠، ٚنإ ي٘ َٔ إػِّٓٝات ٚايطٓقاق

ا٬ٕٖٞ َا مل ٜهٔ يػٛاٙ َٔ غا٥ط إًٛى ٚايػ٬طٌ، ٚنإ نًُا زلع ظاض١ٜ ًَٝش١ أٚ َػٓٸ١ٝ 
ـٓل ايؿاضقٞ ايٓعِٝ ايصٟ  ًَٝش١ طًب ؾطا٤ٖا، ٚبايؼ ٗ َٴؿذلاٖا، ٚٚٳظٳٕ أنعاف قُٝتٗا، ٚ

ًو أسس َجً٘، ٚتٳٓعٸِ َا ٚاغتكطٸ ْكط ايسٚي١ ٗ إًُو، َٚٳًَو َا ٫ ٜٳُعاؾ٘ ْكط ايسٚي١ بكٛي٘: "
                                 

 .75. ٚاْعط أ. ٚ.ف. تًٌَٛ: ؾ٬غؿ١ ايؿطم، م 171 – 2/170ٍٚ زٜٛضاْت: قك١ اؿهاض٠،   - 1
 . 77، 75، 74. أ. ٚ.ف. تًٌَٛ: ؾ٬غؿ١ ايؿطم، م2/178ٍٚ زٜٛضاْت: قك١ اؿهاض٠،  - 2
 .118. ٚاْعط زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م 402 -2/401ٍٚ زٜٛضاْت: قك١ اؿهاض٠،  - 3
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ٚتٓعٸِ تٓعٸُّا . ٚقاٍ ابٔ ا٭ثرل: "2"ٚناْت أٜاَ٘ نا٭عٝاز"ٚقاٍ أٜهّا:  .1"٫ ٜتٓعٸِ أسس غرلٙ
 . 3"مل ٜٴػُٳع َجً٘ عٔ أسس َٔ أٌٖ ظَاْ٘

 عؿل ايطبٝع١ –خاَػّا 
٘ ٟ ٫ هس شاتايهٛضزٟ ٚايطبٝع١ ع٬ق١ عؿل ؾبٝ٘ بايعؿل ايكٛٗ، ؾايهٛضزايع٬ق١ بٌ 

إ٫ ٗ أسهإ ايطبٝع١، سٝح اؾُاٍ ٚاؾ٬ٍ، ٚايطِّٓق١ ٚايك٬ب١، ٚايًطـ ٚايكػ٠ٛ، ٚايبٗا٤ 
ٟ أٜهّا ٗ سب٘ يطبٝع١ نطزغتإ... ٫ ايهٛضزتعٗط س١ٜٛٝ ايؿهط ٚايٓكا٤، قاٍ َٝٓٛضغهٞ: "

س . ٚق4"تٛدس قدط٠، أٚ ٚاز، أٚ ؾذط٠ َٓععي١، إ٫ ٚشلا اغِ أٜٸّا نإ، أٚ َكذل١ْ بأغطٛض٠ َا
أنجط زبًٝٛ آض، ٗ َٛانع عسٸ٠ َٔ َصٓنطات٘، ٚقـ ْاٍ ايطبٝع١ ٗ نطزغتإ، ٚضبط شيو 

ٞٵ ايؿعٛب قا٬ّ٥ " ايهٛضزباؿؼ اؾُايٞ عٓس  ٗٵطاْٳ إٕ يًهطزٟ سػٸّا تكسٜطّٜا يًذُاٍ ْازضّا بٌ َظ
 . 5"ايؿطق١ٝ

اٱَدلاطٛض١ٜ ٚمثٸ١ سه١ُ تكٍٛ: " ضبٸ ناضٸ٠ ْاؾع١"، ٚإْ٘ يهصيو، ؾكس أْؿبت ايصٖٓٝات 
ٟ، ٚظسعست٘ عٔ َطنع ايؿعٌ اؿهاضٟ، ٚٚنعت٘ أَاّ خٝاضٜٔ )إَا ايهٛضزأظاؾطٖا ٚأْٝابٗا ٗ 

ٓٸّا خٳسٳَاتّٝا، ٚإَا إٔ تعٝـ سٝا٠ ضع١ٜٛ ضٜؿ١ٝ بسا١ٝ٥(، ؾاختاض  إٔ تهٕٛ َسدٻّٓا َٚطتعٔقّا ٚقٹ
يتاضٜذ، ٚغٝٸبت ايجا١ْٝ ي٬ستؿاظ بايبكا٤ ؾكط. ٚقشٝح إٔ ٖصٙ إطاضز٠ قصؾت ب٘ خاضز ا

ٖٜٛت٘، ٚأخهعت٘ ٕدتًـ َؿاضٜع ايكٗط ٚايكٗط، ٚقسٸَت٘ إٍ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ع٢ً أْ٘ فطز ضإع 
أنجط   -ٗ ايٛقت ْؿػ٘ -َتدًٓـ، ٚؾ٬ح أٖٛز، ٚقاطع ططٜل غٓؿاى يًسَا٤، يهٓٗا دعًت٘

ع١ ٚٓؾطت ٬َظ١َ يًطبٝع١، ٚأقطب إٍ ايؿطط٠ اٱْػا١ْٝ َعٓاٖا ا٭خ٬قٞ ايٓكٞ. إٕ ايطبٝ
يًهطزٟ عٝـ ايهؿاف َكطّْٚا باؿط١ٜ ٚايهطا١َ، ٚسكٸٓت٘ َٔ ايتػٓؿٌ ا٭خ٬قٞ ايٓادِ عٔ 

ِّثات ايػا٥ط٠ ٗ ضناب ايتُسٸٕ. ٚنِ نإ أٚ اؿٝا٠ اييت أقابٗا ضغذلٜت قكّا إش قاٍ: "ڤإً
 . 6"اؾسب ايػٝهٛيٛدٞ ٖٞ تًو اييت قًٓت اضتباطاتٗا َع ايب١٦ٝ

                                 
 .143ايؿاضقٞ: تاضٜذ ايؿاضقٞ، م  - 1
 .144إطدع ايػابل، م  - 2
 .  18 – 10/17ابٔ ا٭ثرل: ايهاٌَ ٗ ايتاضٜذ،  - 3
 .69َٝٓٛضغهٞ: ا٭نطاز، م  - 4
 .185زبًٝٛ آض . ٖٞ: َصنطات زبًٝٛ آض، م  - 5
 .49ضغذلٜت: ايعكٌ ايٓانر، م ڤٖـ. أ. أٚ - 6
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غتا١ْٝ نًٗا دباٍ، ٚأؾذاض، َٚطٚز، ٚأظاٖرل، ٜٚٓابٝع، ايهٛضز١ ٫ٚ أظعِ إٔ ايطبٝع
ٚدساٍٚ، ٚأْٗاض، ٚعرلات، يهٔ ٫ ؾو ٗ إٔ َػاسات نجرل٠ َٓٗا ُتاظ بٗصٙ اـكا٥ل 

ٗٸط ع٢ً مٛ عؿٟٛ، أدٌ إٕ َٔ ايهٛضزاؾُاي١ٝ، ٚإيٝٗا ٜٓذصب  ٟ دػسّا ٚضٚسّا، ٖٚٓاى ٜتط
ُِّس  ٟ إػتُط َع ايطبٝع١ ايهٛضزع١ ايبهط، إٕ تؿاعٌ ٟ يٝؼ نآّٖا، إْٗا ايطبٝايهٛضزٜع

ايبهط َٓهٓت٘ َٔ ايتٛاقٌ َع )ايعكٌ ايهْٛٞ ايؿاٌَ( سػب ؾًػؿ١ بٛشا، َٚع )ايتاٚ( سػب 
ايؿًػؿ١ ايك١ٝٓٝ، َٚع )ايعكٌ ايهًٞ( سػب ؾًػؿ١ ظٜٕٔٓٛ، َٚع )ايًٛغٛؽ/قإْٛ ايعامل( 

١ أؾ٬طٕٛ، َٚع )ايعكٌ إطًل( سػب ؾًػؿ١ ٖرلاقًٝطؼ، َٚع )ايعكٌ ايؿعٸاٍ( سػب ؾًػؿ
ٓٵيب.   سػب ؾًػؿ١ ٖٝػٌ، َٚع )ايطٚح اؾٖٛطٟ( سػب تػ١ُٝ أضْٛيس تٴٜٛٵ

، إْٗا َٝجٛيٛدٝا عاَط٠ ظُاٍ ايهٛضز١ٜٚيًتعًل بايطبٝع١ دصٚض عُٝك١ ٗ إٝجٛيٛدٝا 
 ايطبٝع١ ٚد٬شلا، ْٚهتؿٞ بصنط إجايٌ اٯتٌٝ:  

  ٗ هٌ عٕٝٛ إا٤، ؾساٍٚ إا٤ أٜهّا، يًٓباتات اييت ْكسٸّ ايكطابٌ ي" األڤطحادا٤
تُٓٛ، ٭ؾذاض ايػاب١، يهٌ ا٭ضانٞ ٚايػُاٚات، يهٌ ايٓذّٛ، يًكُط ٚايؿُؼ، يهٌ ا٭ْٛاض 
اي٬َتٓا١ٖٝ، يهٌ إاؾ١ٝ، يًٛسٛف إا١ٝ٥، يًٛسٛف اييت ع٢ً ايٝابػ١، يهٌ اؿٝٛاْات اييت 

 .1"تهطب بأدٓشتٗا، ٚيًٛسٛف اييت تطٛف ايػٍٗٛ
  ٗ ايدلن١ ايتك١ٝ إٍ اٱْػإ  2أضغب ٗ إٔ أقٌ بٝاؾتأٜهّا: "  األڤطحادا٤

ايٛضع ٚايكسٜؼ...، ٚإٍ ٖصٙ ا٭َانٔ، ٚإٓاطل، ٚإطاعٞ ٚإػانٔ بعٕٝٛ َٝاٖٗا، إٍ تًو 
إٝاٙ ٚا٭ضانٞ ٚايٓباتات، ٚإٍ ٖصٙ ا٭ضض ٚتًو ايػُا٤، إٍ تًو ايطٜاح إكسغ١، إٍ 

 .3"كُط، ٚايؿُؼ، إٍ تًو ايٓذّٛ اي٬َتٓا١ٖٝ شات١ٝ اٱضاز٠ ٚسط٠ ايتٓكٌايٓذّٛ، ٚاي
ًِبٴَو َأٜٵهٶاٚقس دا٤ ٗ اٱلٌٝ: " ٓٵعٴَى ٖٴٓٳاَى ٜٳُهٕٛٴ َق ٝٵحٴ ٜٳُهٕٛٴ َن ، ٜٚكحٸ ٖصا ع٢ً 4"سٳ

ٟ، ؾكس طٛضز ْٚٴؿٞ إٍ أسهإ ايطبٝع١ ايبهط، ؾٗٓاى قاض نٓعٙ، ٖٚٓاى قاض قًب٘، ايهٛضز
يعامل ٚيهٔ ضبح ْؿػ٘، ٖٚصٙ اؿكٝك١ ظاٖط٠ يًعٝإ ٗ أخ٬قٝات٘ ٚغًٛنٝات٘، َٚا ٖٚٓاى خػط ا

سسٸ٠ ايطبع إ٫ َٔ أَاضات ايدلا٠٤ إػتٛسا٠ َٔ ايطبٝع١، إْٗا ايكس١َ اييت ٜكاب بٗا 
                                 

 .181، م  9، آ١ٜ 66، ٜاغٓا، ٖاٜيت أڤطحا - 1
 ٜاؾت: ْؿٝس، ابتٗاٍ. - 2
 .57 – 56، م  18 - 17، آ١ٜ 3 ، ٜاغٓا، ٖاٜيتأڤطحا - 3
 .21، اٯ١ٜ 6ايعٗس اؾسٜس، إلٌٝ َٳتٸ٢، ا٭قشاح  - 4
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ٟ سُٝٓا تتعطٸض َٓعَٛت٘ ايك١ُٝٝ يًتسَرل، ٚناْت ظطٚف ايؿكط ٚايكٗط ايكاغ١ٝ نؿ١ًٝ ايهٛضز
ٕٸ ت ٛسٸسٙ َع ايطبٝع١ ساٍ زٕٚ شيو، ٚنٝـ ّهٔ يًؿكط ٚايكٗط إٔ ّػدا ضٚسّا ؾٝٗا َػد٘، إ٫ أ

 دبٌ ٜٳؿُذ، ْٚٗط ٜٳٗسض، ْٚػط ٜٴشًٓل، ٚؾطاؾ١ تًٗٛ، ٚؾذط٠ تٳػُل، ْٚطدؼ ٜٳعبل، َٚطز ٜعٖٛ؟
 ٟ بايطبٝع١ ايبهط: ايهٛضزْٚػٛم َٔ ايتاضٜذ سسٳثٌ ٜ٪نسإ اضتباط 

أَٚٝس )آَٝس/آَٝتٝسا( بايطبٝع١ اؾب١ًٝ، ٚمل ٜٗٓأ شلا  اضتباط ا٭َرل٠ إٝس١ٜ اؿسخ ا٭ٍٚ
عٝـ ٗ غٍٗٛ بابٌ، ست٢ أَط ظٚدٗا ْٳبٴٛخٳص ْكٸط )بٴدتٴٓٳكٸط( ببٓا٤ اؿسا٥ل إعًٓك١ شلا، ٚدًبت 

 إيٝٗا أؾذاض نطزغتإ ٚأظٖاضٖا ٚأطٝاضٖا.
ٓټٛضغٞ بايطبٝع١، سُٝٓا أَه٢ مثاْٝ ٚاؿسخ ايجاْٞ ١ أعٛاّ ْٚكـ ٖٛ تعًٓل بسٜع ايعَإ اي

ايعاّ ٗ إٓؿ٢ ببًس٠ باض٫ ايكػرل٠ ايٓا١ٝ٥، بػطبٞ ا٭ْانٍٛ، إش قٓع ي٘ ٓلاض غطؾ١ خؿب١ٝ غرل 
اضچ Çinar ايهٛضز١ٜب -َػكٛؾ١ ع٢ً ؾذط٠ زٴِيب  ند١ُ أَاّ بٝت٘، ؾهإ ٜكهٞ ؾٝٗا  -ْٹ

 أغًب أٚقات٘ َتعبٸسّا َٚتأ٬َّ َٚ٪يؿّا َععِ )ضغا٥ٌ ايٓٛض(.
 

 ات األلواٌ:مجالي –غازغًا 
ٛٸع ٚاٱؾطام، ٚشلاتٌ اـكٝكتٌ ع٬ق١  ايهٛضزؾُايٝات ا٭يٛإ عٓس  خكٝكتإ، ُٖا ايتٓ

 ٚثٝك١ بايب١٦ٝ اؾب١ًٝ ٚايجكاؾ١ ٚخاق١ إٝجٛيٛدٝا. 
غتا١ْٝ غ١ٝٓ ايهٛضزأَا بايٓػب١ إٍ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ ؾكس َطٸ ٗ )باْٛضاَا اؾبٌ( إٔ اؾػطاؾٝا 

ٛٸع ٗ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٚايٓباتات ٚاؾُازات، غٛا٤ َٔ سٝح ا٭ؾهاٍ أّ ا٭يٛإ أّ اؿطن١،  بايتٓ
ٛٸع ٗ  إْو سٝجُا تكـ ٚتتذ٘ بايٓعط ٗ ايب١٦ٝ اؾب١ًٝ ػس ٗ َط٢َ بكطى سؿسّا َٔ ايتٓ
ا٭ؾهاٍ ٚا٭يٛإ، ٫ٚ غٝٸُا ٗ ايطبٝع ٚايكٝـ ٚاـطٜـ، ٫ٚ تكع ؼت ٚطأ٠ ايكتا١َ ٚايؿعٛض 

 بايطتاب١ ٚاؾُٛز.
، ٚتهجط ٗ ايهٛضز١ٜٚأَا بايٓػب١ إٍ ايجكاؾ١ ؾإٕ ايٓعع١ اٱؾطاق١ٝ َتذصٸض٠ ٗ إٝجٛيٛدٝا 

ٛٸع اؾُايٞ، غٛا٤ أناْت خاق١ بايطبٝع١ )سلؼ، لّٛ، دباٍ، غٍٗٛ، ڤا٭ غتا َؿطزات ايتٓ
أْٗاض، أؾذاض، أظٖاض(، أّ خاق١ بايب٢ٓ ايٓؿػ١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ )غعاز٠، ؾطح، ؾهط طٝٸب، قٍٛ 

 ب، عٌُ طٝٸب(.طٝٸ
 :ايهٛضزٚمث١ ث٬خ ظاٖطات َجرل٠ ي٬ْتباٙ ٗ ْايٝات ايًٕٛ عٓس 
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إٍ ايًٕٛ ا٭غٛز اـايل، ٚنإ مث١  ايهٛضزٗ ايػايب ٫ ٌّٝ  نطا١ٖٝ ايًٕٛ ا٭غٛز: – 1
َٔ ايهًب ا٭غٛز، ٚايكط١ ايػٛزا٤، ٚاؿ١ٝ ايػٛزا٤، ٚنإ  -ٚمٔ قػاض -خٛف زؾٌ ٗ قًٛبٓا

ُٸكت أؾها٫ّ سٝٛا١ْٝ؛ ٫ٚ ايطأٟ ايعاّ  ايػا٥س ٖٛ إٔ ٖصٙ ايها٥ٓات ايػٛزا٤ ٖٞ َٔ اؾٔ، تك
ضٜب ٗ إٔ اؾطع١ ايذلاث١ٝ اييت تًٓكٝٓاٖا َٔ ايهباض، ٚإتػًػ١ً َٔ ا٭دساز ا٭قسٌَ، ناْت 
ٚضا٤ تهٜٛٔ شيو ايتكٛض. ٚا٭ضدح إٔ يًُٝجٛيٛدٝا زٚضّا دٖٛطّٜا ٗ تكبٝح ايًٕٛ ا٭غٛز، 

ب ايًٕٛ ا٭بٝض إٍ ايٓؿٛؽ؛ إش إعطٚف  إٔ اٱي٘ أٖٛضا َاظزا ّجٸٌ اـرلٳ ٚايٓٛض َكابٌ ؼبٝ
ٖٵطّإ ايؿطٻ ٚايع١ًُ )ايػٛاز(. ٚٸٙ َأ  )ايبٝاض( ٗ ايعضزؾت١ٝ، ٗ سٌ ّجٸٌ عس

إٍ ايًٕٛ ا٭ظضم اـايل ايعضق١،  ايهٛضزٗ ايػايب ٫ ٌّٝ  نطا١ٖٝ ايًٕٛ ا٭ظضم: – 2
َٔ ا٭ظضم  ايهٛضزق١، ٖٚٛ قطٻّ ٗ ايسٜا١ْ ا٭ٜعز١ٜ، ّٚهٓٓا تؿػرل ْؿٛض ٚا٭ظضم ايكامت خا

ٟ ْايّٝا إٍ ايهٛضزايكامت بأْ٘ يٕٛ قابض ٚنامت، ٜٚبعح ايهآب١ ٗ ايٓؿؼ، ٚأْ٘ ٫ ًٜبٸٞ ْعٚع 
اٱؾطام ايبٗٝر، ٚيهٔ ٫ ْسضٟ بايتشسٜس تؿػرل ؼطِٜ ا٭ٜعز١ٜ اضتسا٤ ايجٝاب ايعضقا٤، تط٣ أٖٛ 

ِ َٔ باب تهطِٜ ايطاٚٚؽ ايصٟ ٜعٗط ايًٕٛ ا٭ظضم ٗ ضٜؿ٘؟ أّ أْ٘ ؼطِٜ طاض٨ ع٢ً ؼطٜ
ا٭ٜعز١ٜ، ٚنإ بتأثرل ايكطاع بٌ ايعضزؾت١ٝ ٚإػٝش١ٝ، َٚٔ بعسٴ بٌ ا٭ٜعز١ٜ ٚإػٝش١ٝ، 

 باعتباض إٔ ايًٕٛ ا٭ظضم قبٻب ٗ إػٝش١ٝ سػبُا أعًِ.
٫ ىؿ٢ إٔ تؿاعٌ ٖصٜٔ ايًٌْٛ ٜٓتر أضٚع  ط:ا٫ضتباط اؿُِٝ بٌ ا٭بٝض ٚا٭قؿ - 3

، إْٗا ايهٛضز١ٜػًٝات ايهٝا٤ ٚايٓٛضا١ْٝ، ُٖٚا يْٛإ َطَٛقا إها١ْ دسّا ٗ إٝجٛيٛدٝا 
َٝجٛيٛدٝا ْٛضا١ْٝ )بٝها٤(، ضَعٖا ايكسغٞ ا٭زل٢ ٖٛ )ايؿُؼ(، ٫ٚ َهإ ؾٝٗا يًع١ًُ 

ُٸ٢ )ايسٜٔ ا٭بٝض( ، ٚظًت قتؿع١ بٗصٙ ايكؿ١ ٗ ايذلاخ )ايػٛاز(، ٚناْت ايعضزؾت١ٝ تػ
بكٝػ١ )ايُهطَال١ٝ ايبٝها٤(  )٢ٖ آ٫ٕ(ايؿعب١ٝ  ، ٚٚضزت ٗ إًش1١ُاٱغ٬َٞ

Kormanjiya sipÎ ٗٚ .ؾٛاٖس نجرل٠ ع٢ً قسغ١ٝ ايًٕٛ ا٭بٝض، َٓٗا إٔ َٹٝجطا  األڤطحا
كٓع َٔ ايكٛف ، ٚإٔ اؿعاّ إكسؽ )نٛغت/نٛغيت( ٜٴ2ٚٴقـ بأْ٘ قاسب ا٭سك١ٓ ايبٝها٤

                                 
 .6/515ابٔ ا٭ثرل: ايهاٌَ ٗ ايتاضٜذ،  - 1
 .499، م 103، 102، آ١ٜ 10، ٜاؾت أڤطحا - 2
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ٚنإ ا٭ًٖٕٛ هتُعٕٛ ٗ ا٭عٝاز ، ٚقاٍ ٍٚ زٜٛضاْت ٗ ٚقـ ايؿطؽ ايعضزؾتٌٝ: "1ا٭بٝض
 . 2"ٚنًِٗ ٜطتسٕٚ ا٬ٕبؼ ايبٝها٤

ٟ، ٚخاق١ ٗ ايذلاخ ا٭ٜعزٟ، إْ٘ ٜتذ٢ًٓ ٗ ايهٛضزَٚا ظاٍ يًبٝاض سهٛض قٟٛ ٗ اجملتُع 
ٛت ا٭ٜعزٟ، ضدا٫ّ ْٚػا٤، ٚٗ إٓازٌٜ ايبٝها٤ أيٛإ قباب إعاضات إكسغ١، ٚٗ أيبػ١ ايهٗٓ

ٜات ض٩ٚغٗٔ، ٚأٜهّا ٫ أْػ٢ سطم دساتٓا ٚأَٗاتٓا ايهٛضزاييت تػٓطٞ بٗا نجرل َٔ ايٓػا٤ 
ايؿسٜس ع٢ً قبؼ دسضإ ايبٝٛت َٔ ايساخٌ بايهًؼ، ٚنٔ هسٸزٕ شيو ايكبؼ غّٜٓٛا ٗ أٚا٥ٌ 

ؼ ٖصا ؾكط، بٌ نٔ وطقٔ ع٢ً قبؼ ايطبٝع خاق١، َٚع ظٗٛض تباؾرل عٝس ْٛضٚظ، ٚيٝ
ٚادٗات ايبٝٛت َٔ اـاضز بايهًؼ أٜهّا، ٚأشنط دٝسّا ْاٍ تًو ايٛادٗات َكط١ْٚ باخهطاض 

ٟ نإ وٌُ َع٘ تعًك٘ بايًٕٛ ايهٛضزا٭ؾذاض، ٫ٚ غُٝا ٗ ايطبٝع ٚايكٝـ ٚاـطٜـ، ٜٚبسٚ إٔ 
ٓٳؿاْٞ ٕس١ٜٓ سٝؿا أٚ ٜاؾا، ا٭بٝض سٝجُا نإ، ؾؿٞ َعطض ٚقـ ا٭زٜب ايؿًػطٝين غػٸإ َن

 شنط ٚادٗات بٝٛت سٞ ا٭نطاز إكبٛغ١ بايهًؼ.
ٚأسػب إٔ ظٖط٠ ايٓطدؼ بأٚضاقٗا ايبٝها٤، ٚبايكؿط٠ ٗ ٚغطٗا، ُجٸٌ تؿاعٌ يْٛٞ 
ا٭بٝض ٚا٭قؿط، ٖٚٞ دسٜط٠ بإٔ تهٕٛ ايعٖط٠ ايطَع١ٜ يًهطز، بٌ ٜبسٚ إْٗا نصيو، ؾكبٌ إٔ 

ضدا٫ّ  -ٚسُٝٓا نٓا ْعٝـ ٗ ظ٬ٍ قِٝ ايعٗس ايٓٝٛيٝجٞ، نإ أًْٖٛاتػعٚ قِٝ إس١ٜٓ قطاْا، 
ٌٸ ست٢ نإ  -ْٚػا٤ وطقٕٛ ع٢ً ظضاع١ ايٓطدؼ ٗ غاسات زٚضْا، َٚا ٜهاز ايطبٝع ٜط

ٜتدلعِ ثِ ٜتؿتٸح، ؾٝٓعـ ا٭ْٛف بؿصاٙ ايعٳطٹط، ٚىًب ا٭ْعاض ظُاي٘ ا٭خٸاش، ٚمل ٜهٔ ؾٝض 
٤ ؾكط، بٌ نإ أًْٖٛا ٜعضعْٛ٘ ع٢ً قبٛض ايطاسًٌ إٍ ْاٍ ايٓطدؼ ٜكتكط ع٢ً ا٭سٝا
ع٢ً قدل ايععِٝ ايطاسٌ ٬َ َكطؿ٢  -عدل ايؿها٥ٝات -ا٭بس١ٜ أٜهّا، ٚنًُا تكع عٝٓاٟ

باضظاْٞ، ٖٚٛ ضابض ع٢ً ق١ُ اؾبٌ، ٚؼـ ٸب٘ أظٖاض ايٓطدؼ َٔ نٌ داْب، أقٍٛ: إْ٘ ايذلاخ 
 ٗ اؾبٌ، ْٚا٫ّ ٗ ايٓطدؼ.   د٫ّ٬ ايهٛضز١ٜٟ، ٚقس ػصٸض ٗ ايطٚح ايهٛضز

ٛٸع ايًْٛٞ إؿطم ظ٬َي٘ ع٢ً ايطَٛظ ايٛط١ٝٓ، ٚمل أدس  ايهٛضز١ٜٚقس أيك٢ تعًلٸ ايطٚح  بايتٓ
ٗ تاضٜذ غطبٞ آغٝا عاق١ُ ٚط١ٝٓ؛ ناْت أغٛاضٖا ايػبع١ تؿٓهٌ باْٛضاَا َٔ ا٭يٛإ، نُا 

انٛ(، ٖٚا ٖٛ شا ٖرلٚزٚت ( عاق١ُ َٝسٜا اييت بٴٓٝت ٗ عٗس أگباجاواناْت أغٛاض ) زٜٹ
 ٜكؿٗا قا٬ّ٥: 

                                 
 .3. ٖاَـ 78 -77، م 9، ٜاغٓا، ٖاٜيت أڤطحا - 1
 .2/439ٍٚ زٜٛضاْت: قك١ اؿهاض٠،  - 2
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"ٚقس بًؼ عسز ايسٚا٥ط غبعّا، ٜكع ايككط إًهٞ ٚإػتٛزعات ٗ آخطٖا، ٚزا٥ط٠ ايػٛض 
ـٸ َٔ اؿذط  اـاضدٞ تهاز تطابل زا٥ط٠ غٛض أثٝٓا، ٚاؿذاض٠ عٓس ٖصا اؾساض بٝها٤، ًٜٝٗا ق

ايكؿٛف َط١ًٝ ْٝعٗا بايسٖإ. ٚأَا  ا٭غٛز، ؾايكطَعٟ، ؾا٭ظضم، ٚاـاَؼ بطتكايٞ، ٖٚصٙ
 . 1ايكٓؿإ ا٭خرلإ َٔ سذاض٠ اؾساض ؾُطًٝإ بايؿهٞ ٚايصٖيب"

ٛٸٕ َٔ ؾطٜط أٓط ٗ ا٭ع٢ً، ايهٛضزًُْٚح اٱؾطام ٗ ايعًِ ايٛطين  ٟ أٜهّا، إْ٘ َه
ٚؾطٜط أبٝض ٗ ايٛغط، تؿطم َٔ َٓتكؿ٘ ايؿُؼ، ٚؾطٜط أخهط ٗ ا٭غؿٌ. ٚادتُاع 

٭بٝض ٚا٭قؿط ٚا٭خهط ٜصٓنط بإؾطاق١ ايطبٝع ٚبٗذت٘، ٜٚصٓنط أٜهّا بطَع١ٜ ايؿُؼ ٗ ا٭ٓط ٚا
ع٢ً  -عدل ؾها١ٝ٥ نطز١ٜ -. ٚقس نإ َؿٗسّا َسٖؿّا سُٝٓا ٚقعت عٝينايهٛضز١ٜإٝجٛيٛدٝا 

ٛٸٕ با٭ٓط ٚا٭بٝض ٚا٭قؿط ٚا٭خهط، ظٓٓت بسا١ّٜ أْ٘ َؿٗس ضبٝعٞ،  بكع١ َٔ ا٭ضض، تتتً
بأيٛاْٗا ا٭ضبع١، نإ َؿٗس ْعٛف  ايهٛضز١ٜأدس عؿطات ايٓعٛف، ػًًٓٗا ا٭ع٬ّ  ثِ إشا بٞ

َٔ نشاٜا ا٭ْؿا٫ت، ٚنإ هػٸس َؿٗس ايطبٝع َٓبعجاّٶ َٔ قًب ايؿتا٤، ٚايٓٛض َٓبجكّا َٔ 
 قًب ايع١ًُ، ٚايبٗذ١ َتسٓؾك١ َٔ قًب إأغا٠، ٚاؿٝا٠ ؾاك١ ٗ قًب إٛت. 

                                 
 .79 -8: تاضٜذ ٖرلٚزٚت، م ٖرلٚزٚت - 1
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15 

 (1جتماعية )اال الكوزدذههية 
 الكوزديةالهظام االجتماعي واألسسة 

 

 مسخل غوغيولودي:
ٟٸ ؾعب يٝػت َٓؿك١ً عٔ ب٦ٝت٘ اؾػطاؾ١ٝ، ٫ٚ ٖٞ َٓكطع١ عٔ  ايص١ٖٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٭

 إضث٘ ا٫دتُاعٞ ايذلانُٞ عدل ايعكٛض، ٜكٍٛ ضٚبطت أَطغٕٛ: 
إٕ ايبشح عٔ أقًٗا ٫ "إٕ ا٭َِ ٖٞ نا٭ؾطاز ْتٝذ١ إضخ ٚب١٦ٝ، ٚيهٔ ٗ ساي١ ا٭١َ ؾ

ّهٔ إٔ ٜهٕٛ بتتبٸع اؾٝٓات ايٛضاث١ٝ، ٚإِا بايبشح ٗ )اٱضخ ا٫دتُاعٞ( ايصٟ ٜٓشسض َٔ 
 . 1دٌٝ إٍ دٌٝ"

ٚٗ أسهإ اٱضخ ا٫دتُاعٞ ٜتؿٓهٌ )ايٛدسإ ا٫دتُاعٞ( يٮ١َ ضٜٚسّا ضٜٚسّا، ٚقس ؾػٸطٙ 
 Representationط٩ٜا ٚايتُجٸ٬ت عامل ا٫دتُاع ايؿطْػٞ إٌَٝ زٚضناِٜ بأْ٘ ْٛع َٔ اي

  .2إؿذلن١، تعٛز إٍ أقٌ َؿذلى بٌ ْٝع أعها٤ اشل١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ
ٚٗ أعُام ايٛدسإ ا٫دتُاعٞ ٜتُطنع )اي٬ؾعٛض اؾُعٞ(، ٜٚتسخٸٌ بٌ سٌ ٚآخط ٫غتجاض٠ 

ٚإٕ ايٛدسإ ا٫دتُاعٞ بسضد١ َعٝٸ١ٓ، ٚيتؿعًٝ٘ ٗ َٛقـ َعٝٸٔ بٗصا إػت٣ٛ أٚ شاى، 
ٖٛ كعٕ آثاض ايصنطٜات ايها١َٓ اييت ٚضثٗا  -عػب عامل ايٓؿؼ ناضٍ ْٜٛؼ -اي٬ؾعٛض اؾُعٞ

اٱْػإ عٔ أغ٬ؾ٘ ا٭قسٌَ، ٚعًٝ٘ ٜٴب٢ٓ ا٭ْا ٚاي٬ؾعٛض ايؿدكٞ ْٚٝع إهتػبات ايؿطز١ٜ 
ٛٸْات  Dominantsأٚ إػٝططات  Archetypesا٭خط٣. ٚإٕ ا٭ِاط ا٭ٚي١ٝ  ٖٞ إه

                                 
ِّض: َٛغٛع١ ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ايعػهط١ٜ، م  - 1  . 132عاَط ضؾٝس َٴبٳ
 .664نٌُٝ اؿاز: إٛغٛع١ إٝػٸط٠، م  - 2
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١ٝ٥ ي٬ؾعٛض اؾُعٞ، ٖٚٞ تػ٢ُ أٜهّا ايكٛض ا٭ٚيٞ ايبسا١ٝ٥، أٚ ايكٛض ا٭غطٛض١ٜ ايبٓا
Images 1Mythological . 

ٚد٬ّٝ بعس دٌٝ ٜكبح )اٱضخ ا٫دتُاعٞ(، ٚضبٝباٙ )ايٛدسإ ا٫دتُاعٞ( ٚ)اي٬ؾعٛض 
شيو اؾُعٞ(، نابطّا عاَّا ؾُٝع إٜكاعات ايػًٛى ا٫دتُاعٞ، ٚقس زلٸ٢ تايهٛت باضغْٛع 

ٌٻ ؿع١، ٗ إْتاز ٚتطغٝذ ا٭ٖساف  ايهابط باغِ )اٱطاض إطدعٞ(، ٜٚ٪ثٸط اٱطاض إطدعٞ، ن
. ٚبطبٝع١ اؿاٍ تػِٗ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ا١ُٕٓٝٗ ع٢ً 2ٚايكِٝ إٛدٸ١ٗ يًػًٛى ٗ ْٝع إٛاقـ

ؼكل ا٫ْػذاّ  اجملتُع ٗ تؿهٌٝ )اٱطاض إطدعٞ(، ْٚٳػٵر إٓع١َٛ ا٭خ٬ق١ٝ اييت ٜٴؿذلٳض أْٗا
 . 3ٚايٓعاّ نُٔ اجملتُع

ا٫دتُاع١ٝ،  ايهٛضزَٚٔ ايهطٚضٟ إٔ ْأخص ٖصٙ ا٭َٛض باؿػبإ ٚمٔ ْبشح ٗ ش١ٖٝٓ  
ايه١ًٝ،  ايهٛضز١ٜا٫دتُاع١ٝ إ٫ إسس٣ ػًٓٝات ايص١ٖٝٓ  ايهٛضزٚٗ ْٝع ا٭سٛاٍ يٝػت ش١ٖٝٓ 

ط٣ )ايتذًٓٞ ايجكاٗ، ايتذًٓٞ ايػٝاغٞ، بٌ إْٗا تٴعٳسٸ ْكط١ ت٬قٞ ٚتؿاعٌ ْٝع ايتذًٝات ا٭خ
ا٫دتُاع١ٝ، نُٔ  ايهٛضزايتذًٓٞ ا٭خ٬قٞ(، ٚع٢ً ن٤ٛ ٖصٙ اؿكا٥ل ْبشح ٗ ش١ٖٝٓ 

 . ايهٛضز١ٜٟ، ٚزلات ا٭غط٠ ايهٛضزقٛضٜٔ، ُٖا: خكا٥ل ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ 
 

 ي:الهوضزخصائص اليعاو االدتناعي  –أواًل 
ٗا اييت َطٸت بٗا غايب١ٝ اجملتُعات، ٖٚٛ ؾبٝ٘، ٗ نجرل ٟ بإطاسٌ شاتايهٛضزَط اجملتُع 

ق٬ًّٝ  -َٔ ا٭ٚد٘، باجملتُعات اجملاٚض٠ ي٘ ٗ غطبٞ آغٝا، َٚع شيو ي٘ خكا٥ك٘ اييت ىتًـ بٗا
عٔ اجملتُعات ا٭خط٣، ٖٚصا أَط عازٟ؛ إش َٔ احملاٍ إٔ تهٕٛ فتُعات ايعامل نًٗا  -أٚ نجرلّا

َٔ سٝح ايب٦ٝات  -ق٬ًّٝ أٚ نجرلّا -إٔ تهٕٛ نصيو ٖٚٞ كتًؿ١ ْػد١ ٚاسس٠، ٌٖٚ ٖٔ إُهٔ
 ٚايجكاؾات ٚايتشسٸٜات؟  

 ٟ.ايهٛضزْٚػتعطض ؾُٝا ًٜٞ أبطظ خكا٥ل ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ 

                                 
 . 114، 113، 112ٍٖٛ، داضزْط يٝٓسظٟ: ْعطٜات ايؿدك١ٝ، م  كالڤيه  - 1
 .317كاؾ١، م عبس ايػين عُاز: غٛغٝٛيٛدٝا ايج - 2
 .89ض. بٛضزٕٚ، ٚف. بٛضٸٜهٛ: إعذِ ايٓكسٟ يعًِ ا٫دتُاع، م  - 3
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)عًِ  Ethnologyأٓنس َععِ ايباسجٌ ٗ اٱثٓٛيٛدٝا  ايطابع ا٭بٟٛ )ايبططٜطنٞ(: – 1
)عًِ زضاغ١ اٱْػإ( إٔ اجملتُعات  Anthropologyٚيٛدٝا پأدٓاؽ ايبؿط(، ٚٗ ا٭ْجطٚ

ايبؿط١ٜ ناْت، ٗ ا٭ظ١َٓ ايػابط٠، أ١ََٝٛ ايطابع، ٚناْت ايػًط١ ؾٝٗا بٝس إطأ٠، ٚايسيٌٝ 
ع٢ً شيو إٔ اٱشلات )ايطبٸات( نٔ أنجط غًط١ ٗ ؾذط ايبؿط١ٜ َٔ اٯشل١ )ا٭ضباب(، ٫ٚ ىؿ٢ 

ِٗ، ٚيعٌ غًب١ ايطابع ا٭ََٛٞ نإ ْتٝذ١ إٔ َٝجٛيٛدٝا ايؿعٛب تعهؼ ض١ٜ٩ نبٗا ٚخكا٥ك
يػٝاب ايطداٍ عٔ إػتٛط١ٓ ؾذل٠ ط١ًٜٛ، عجّا عٔ ايػصا٤ )سٝٛاْات، مثاض، دصٚض(، ٚنإ َٔ 
ايطبٝعٞ إٔ تتٛٓي٢ ايٓػا٤ إزاض٠ ؾ٪ٕٚ اؾُاع١، يهٔ َا إٕ اخذلعت إطأ٠ ؾٔ ايعضاع١ ست٢ 

طدٌ، ؾسخٌ ًَهٛت ايػٝاز٠، ٚاستٌ قهت ع٢ً َهاْتٗا ٚغًطتٗا بٝسٜٗا، ٚؾتشت ا٭بٛاب يً
 َٛاقع إطأ٠، ٚدطٸزٖا إٍ سسٸ نبرل َٔ اَتٝاظاتٗا ايػًط١ٜٛ.

ٟ فتُع أبٟٛ )بططٜطنٞ( ايطابع، شنٛضٟ، ؾايػًط١ ايعًٝا تتُطنع ٗ ٜس ايهٛضزٚاجملتُع 
ا٭ب زاخٌ ا٭غط٠، ٚٗ أٜسٟ ايطداٍ نُٔ اجملتُع، ٫ٚ زاعٞ إٍ ايتؿكٌٝ ٗ ٖصا اجملاٍ، 

تػتعٌ غ١ُٝ ايٓعاّ  -باغتجٓا٤ بعض اؾُاعات ايك١ًًٝ دسّا ٚإٓععي١ -عٛب ايعامل ْٝعٗاؾؿ
ٟ مل تكض ايهٛضزايبططٜطنٞ، َٚع شيو مث١ َ٪ؾطات عسٜس٠، تسٍ ع٢ً إٔ بططٜطن١ٝ اجملتُع 
ٟ، ُٚطنعٖا ايهٛضزقها٤ َدلَّا ع٢ً بكا٤ بعض ب٢ٓ ثكاؾ١ عكط ا٭١ََٛ ٗ ايٛعٞ اؾُعٞ 

ٟ، ٚأمثطت تًو ايب٢ٓ عسّٳ تُٗٝـ إطأ٠ بؿهٌ نًٞ، ٚعسّ ايهٛضزؾعٛض اؾُعٞ بعُل ٗ اي٬
ُٸؿت ُٚقُعت ٗ بعض اجملتُعات ايؿطق١ٝ، ٚغٝأتٞ تٛنٝح  قُعٗا بكػ٠ٛ، ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ٖٴ

 شيو ٗ غٝاقاتٗا نُٔ ٖصا إبشح، ٚغاق١ نُٔ قٛض )إطأ٠(.
ٟ ٖٞ ُشٛضٖا سٍٛ اؿاي١ ايهٛضزاجملتُع  ايعاٖط٠ ا٭نجط بطٚظّا ٗ ايطابع ايَكبٳًٞ: – 2

ايطع١ٜٛ ايطٜؿ١ٝ، ٚزٚضاْٗا ٗ ؾًو ايٓعاّ ايَكبٳًٞ، ٖٚٛ ْعاّ قا٥ِ ٗ ا٭قٌ ع٢ً ايكطاب١ 
)ايٓػب(، غ٤ٛ أناْت قطاب١ غ٬ي١ٝ )ا٫ْتػاب إٍ دس أندل(، ٚؾل ايٓعاّ ا٭بٟٛ 

٫ْتُا٤ إٍ دب١ٗ ٚاسس٠(، )ايبططٜطنٞ(، أّ ناْت قطاب١ َع١ٜٛٓ؛ عدل تهٜٛٔ سًـ َقبٳًٞ )ا
َٚعطٚف إٔ ايٓعاّ ايكبًٞ ْعاّ ؾطٜس، إْ٘ ٜسَر ع٢ً مٛ عذٝب بٌ إطنع١ٜ ٚايسّكطاط١ٝ ٗ إٓ 
ٚاسس، ؾٗٛ َٔ ْاس١ٝ ٜٴًعّ ايؿطز با٫ْكٝاع ايتاّ ٚغرل إؿطٚط ٱضاز٠ ايكب١ًٝ؛ أٟ عًٝ٘ إٔ 

ػٸس ايكب١ًٝ نًٗا ٗ ايؿطز، ٚخاق١ ٗ ٜتٛسٸس بايكب١ًٝ ض١ّٜ٩ ٚقُّٝا ٚغًٛنّا، َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ه
 َٛنٛع ايجأض. 

ٜٚتععٸِ ايكب١ًٝ ؾدل وٌُ ٗ ايػايب يكب )آغا(؛ َٚعٓاٙ )غٝٸس(، ٖٚٛ ّاثٌ يكب )زٚم( 
ٟ ايهٛضزايؿطْػٞ، ٚيكب )يٛضز( اٱْهًٝعٟ، ٜٚبسٚ إٔ ٖصا ايًكب دع٤ َٔ اٱضخ ا٫دتُاعٞ 
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َٕؿٵػٌٳ )إكٓع( ٗ ايعٗس ايػَٛطٟ، ٜٴسع٢ ايعا٥س إٍ ا٭غ٬ف ايػَٛطٌٜ؛ إش نإ َسٜط ا
بايكٝػ١ ْؿػٗا )آغٛ(، ٚنإ ّاثً٘  ايهٛضزَٚا ٜعاٍ ٖصا ايًكب َػتع٬ُّ عٓس  .Agu1)آغٛ( 

انٛ/زٳٜٛنٛ(، َع٢ٓ )قاسب اٱقًِٝ(، ٚأخصت عٓس اٯؾٛضٌٜ قٝػ١  ٗ ايعٗس إٝسٟ يكب )زٜٹ
اى/ زٖٝو(، ٚٗ ٖٵكإ(، ٚبكٝت سٝٸ١ ٗ )زٖٝاٚنٛ(، ٚٗ ايب١ًٜٛٗ قٝػ١ )زٖٹ  ايعطب١ٝ قٝػ١ )زٹ

ٴٛى(   . 2ظٓٛبٞ نطزغتإ ايهٛضز١ٜاغِ َس١ٜٓ )زٖٴ
ٜٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ اٯغا َٔ أغط٠ ْب١ًٝ، نط١ّ ا٭قٌ، َطَٛق١ إها١ْ، ٚإٔ ٜتُٝٸع بايٓبٌ 
ٚايهطّ، إناؾ١ إٍ اَت٬ى بعض َعاضف عكطٙ، َٚٔ ايهطٚضٟ أٜهّا إٔ ٜتٸكـ باؿه١ُ 

إزاض٠ ؾ٪ٕٚ ايكب١ًٝ، ٚهٝس إَػاى ايعكا َٔ ايٛغط ٗ إٛاقـ اؿطد١، ٜٚهٕٛ ٚاؿٓه١ ٗ 
َاٖطّا ٗ يعب١ ايتٛاظْات بٌ َطانع ايك٣ٛ زاخٌ ايكب١ًٝ. ٫ٚ ٜٓؿطز اٯغا ظُٝع ايػًطات، ٚإِا 

ٛٸٍ اٯغا  Ri sipîٜػتعٌ َذًؼ ٜهِ نباض ايػٔ  ٚايٛدٗا٤ َٔ ؾطٚع ايكب١ًٝ، َٚذطز إٔ و
ٚايٛدٗا٤، ٜهٕٛ قس دطٸ  Ri sipîًطت٘ إٍ َطنع١ٜ َطًك١، ٜٚسٜط ظٗطٙ إٍ ايـ ٟ غايهٛضز

ُٸٞ  ايكب١ًٝ إٍ ايتؿتٸت ٚايتداقِ، ٚسهِ ع٢ً ْؿػ٘ بايؿؿٌ، ٚغبل ايكٍٛ بإٔ ايطبع اؾبًٞ ٜٓ
ايؿطز١ٜ ٗ َٛاد١ٗ ايػًط١ إطًك١، ٚايؿب٘ نبرل، َٔ سٝح َباؾط٠ ايػًط١، بٌ ْعاّ ايكب١ًٝ 

 إسٕ ايْٝٛا١ْٝ. -إسٕ ايػَٛط١ٜ، ٚزٍٚ -ٍٚزٚ ايهٛضز١ٜ
، ايهٛضز١ٜٚقس أؾاض ْٝهٝتٌ إٍ ظاٖط٠ تٛسٸس ا٭ضغتكطاط١ٝ بايسّكطاط١ٝ ٗ ايكٝاز٠ ايَكبٳ١ًٝ 

َٔ سل  ٌ ؾٝٗا ّاضغٕٛ ْٛعّاَٚع إٔ غًط١ ض٥ٝؼ ايعؿرل٠ َطًك١، إ٫ إٔ نباض إػٓٸبكٛي٘: "
)ضٟ  أٟ -(ايبٝها٤ شٟٚ ايًش٢)إٕ فًؼ  ؛اًٖ٘ايطقاب١ عًٝ٘، ٚ٭قٛاتِٗ ٚظٕ ٫ ّهٔ ػ

ٌٻعَكٜٴ -ٟ(پؽٔ ِٸ ٕعاؾ١ ايكهاٜا اييت ،ي١ًٝ تكطٜبّا ٗ خ١ُٝ ايععِٝ س ن إكًش١ ايعا١َ،  تٗ
بٝهٝعاضٚف . ٚقاٍ 3"اي١َٝٛٝ يًعؿرل٠ باٱناؾ١ إٍ ا٭َٛض ا٭خط٣ اييت ّهٔ إٔ تٓؿأ ٗ اؿٝا٠

أغٓٝا٤ ناْٛا  -ا٥٘هٜتُتع ؾٝ٘ ْٝع أع ،زّكطاطّٝا ّاططٜطنٝب ٟ فتُعّاايهٛضز اجملتُع دلعتٜٴ": 
ٚايؿطم ايٛسٝس بِٝٓٗ ٖٛ إٔ ا٭غط ايٓب١ًٝ ٚايػ١ٝٓ بِٝٓٗ تتُتع  ،َتػا١ٜٚ عكٛم -أّ ؾكطا٤
 . 4"رل ٚثط٠ٚ أظٜسبن باسذلاّ

                                 
 .197ْاع١ َٔ عًُا٤ اٯثاض ايػٛؾٝٝت: ايعطام ايكسِٜ، م  - 1
 .5، ٖاَـ  169فُٛع١ َٔ ايباسجٌ: نطنٛى، عح ز. ْاٍ ضؾٝس، م  - 2
 .199باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 3
 .242إطدع ايػابل، م  - 4
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ٓٻػٳب: – 3 بايٓػب ظاٖط٠ ٫ ّهٔ إغؿاشلا، َٚعًّٛ إٔ  ايهٛضزإٕ اٖتُاّ غايب١ٝ  َطنع١ٜ اي
ػأي١ ايٓػب َٔ يٛاظّ ا٫ْتُا٤ ايكبًٞ، َٚٔ تٛابع اؿاي١ ايطع١ٜٛ ايطٜؿ١ٝ، ٜكٍٛ باغًٝٞ َ

 ْٝهٝتٌ:
٤٬ ٓبٚايتؿاخط با٭غط٠ يٝؼ َكتكطّا ع٢ً اي إٕ ٖصا اٱسػاؽ ايكٟٛ بايطٚابط ايعا١ًٝ٥"
ٟٸ ٚسسِٖ، بٌ إٕ نٌ نطزٟ ايهٛضزَٔ  ٜٚعطف تػًػٌ ٖصٙ  ،أغط٠ ٜٓتُٞ ٜعًِ ُاَّا إٍ أ
َٸ نطزغتإ أؾداقّا ٚنجرلّا َا لس ٗ ،ط٠ا٭غ  ،وؿعٕٛ عٔ ظٗط قًب أزلا٤ أدساز شلِ ؛ٌٝأ

نبرل٠ بايٓػب١ يًعؿا٥ط  ٔػ١ عؿط د٬ّٝ. إٕ ٕعطؾ١ ٖصٙ ا٭ْػاب أ١ُٖٝ ّتس تاضىِٗ إٍ
 . 1ٚتاضىٗا"

 ٚقاٍ ْٝهٝتٌ أٜهّا: 
ل أ١ُٖٝ ٚتعًٓ، ١ بٓػبٗاو ا٭غط ايكسّٚتتُػٸ ،َٛنٛع ْػبٗا ايهٛضز١ٜٜٚتعًل با٭غط٠ "

ٟ َٔ ايهٛضزايععِٝ  إٍ ْؿؼ ٚيٝؼ أسبٸ ،ٚؼاؾغ ع٢ً تػًػٌ ْػبٗا ،نبرل٠ ع٢ً عطاقتٗا
١ هععساز بػطع ٗ تٳؾإشا ب٘ ٜٴ عٔ أدسازٙ. ٚقس تعطف أزلا٤ عسز َٔ أغ٬ؾ٘، ث٘ بٛزٸؼسٸ ٕأ

( ٚايؿطؽ )ايعذِ ايطّٚ نُا ٜػُِْٛٗ)ايذلى  ثو عٔ بط٫ٛت أدسازٙ ٗ قتاٍٚوسٸ ،أدٝاٍ أخط٣
 . 2"ّا(نُا ٜػُِْٛٗ أٜه

 ٚقاٍ َٝٓٛضغهٞ ٗ إٛنٛع شات٘:
هب إٔ ْتططم إٍ قه١ٝ ؾدط ا٭نطاز بأقًِٗ ْٚػبِٗ، ٖٚٓا أضاْٞ أؾؿٞ غطٸّا قػرلّا " 

عٔ ا٭غًٛب ايصٟ ٜتُٓهٔ ب٘ إط٤ إزخاٍ ايبٗذ١ ٚايػطٚض ٗ ْؿٛغِٗ، ؾؿٞ أٜاّ ضسًيت قس 
ب ض٩غا٤ ايعؿا٥ط، ٚعٓس ا٫دتُاع بِٗ ساٚيت إٔ أؾػٸط ع٬ق١ ابٔ ٖٝٸأتٴ أٚ أٓيؿت ؾذط٠ يٓػ

ٜطٚت پٜط آغا ٖٛ ابٔ عِ باٜع آغا، أٚ پايعِ، أٚ ابٔ ابٔ ايعِ، بعهِٗ ببعض، نايكٍٛ بإٔ با
آغا. ٚقس أزٸ٣ ٖصا إٍ غطٚض ٚغبط١ ععٌُٝ، ٚبسأت ايتعًٝكات َٔ نٌ سٳسٳب ٚقٛب ٚإٍ َا 

َٸٌٝ وؿعٕٛ عٔ ظٗط قًب عؿط٠ أٚ ٔؼ عؿط٠ َٔ ٫ ْٗا١ٜ، ٖٚٓاى ٗ نطزغتإ نج رل َٔ ا٭
 . 3"أزلا٤ آبا٥ِٗ ٚأدسازِٖ
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 إطدع ايػابل ْؿػ٘. - 2
 .62َٝٓٛضغهٞ: ا٭نطاز، م  - 3



 210 

 ٟ: ايهٛضزٚمث١ أضبع١ عٛاٌَ أبكت ايطابع ايكبًٞ َُّٗٝٓا ع٢ً اجملتُع 
ٚٸشلا بكا٤ بعض ايب٢ٓ ايت١ُٝٛ )ا٫ْتُا٤ إٍ اؾس ا٭ندل( سٝٸ١ ٗ ايٛعٞ  - أ

 ٟ. ايهٛضزاؾُعٞ 
كاؾ١ ايعكط ايٓٝٛيٝجٞ ٗ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ، ٚثاْٝٗا بكا٤ بعض قِٝ ث -

 ٚخاق١ ضٚح ايتهأَ ٚايتهاٌَ ٚايتهاؾٌ. 
ٚثايجٗا نطٚضات اؿاي١ ايطع١ٜٛ، نإٔ تهٕٛ ايعؿرل٠/ ايكب١ًٝ َعّا ٗ  -

 إكاٜـ ٚإؿاتٞ. 
ٚضابعٗا ايكطاعات اييت ناْت تٓؿب بٌ ايعؿا٥ط ٚايكبا٥ٌ، بػبب إطاعٞ،  -

 يؿطف. ٚ٭غباب أخط٣ نُػأي١ ا
 :ايهٛضزْع١ُ ْٚك١ُ ع٢ً  -ناؾبٌ -ٚع٢ً ايعُّٛ ناْت ايكب١ًٝ

ؾُٔ ْاس١ٝ ضغٸدت ؾِٝٗ ضٚح ايؿطز١ٜ ايؿدك١ٝ ٚايكب١ًٝ َعّا، ٚأبكتِٗ قطّْٚا ط١ًٜٛ ٗ ؾًو 
ٟ، إٍ دعض َتباعس٠، ست٢ ايهٛضز، ٚايٛعٞ اؾُعٞ ايهٛضز١ٜا٫ْتُا٤ ايكبًٞ، ٚدعٸأت ايصانط٠ 

دعٞ( ا٭ٚسس ايصٟ ٜهبط إٜكاع سطن١ ايؿطز ٚاؾُاع١ بؿهٌ عاّ، إْٗا قاضت )اٱطاض إط
ٟ َٔ اؿاي١ ايطع١ٜٛ ايهٛضزٟ، ٚسايت زٕٚ اْتكاٍ اجملتُع ايهٛضزؾأخٸطت تؿٓهٌ ايٛعٞ ايكَٛٞ 

ِٸ زٕٚ اْسَادِٗ ٗ سطن١ اؿهاض٠ ايعا١ٕٝ.   ايطٜؿ١ٝ إٍ اؿاي١ إس١ْٝ، ٚسايت َٔ ثٳ
ٟ َٔ ايهٛضزاؿكٔ ايٛسٝس ايصٟ قإ ايٛدٛز  -اؾبٌن -َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ناْت ايكب١ًٝ
اٜيت )ا٫ْتُا٤ إٍ ايهٛضزظًٓت ؾع١ً  -ايكب١ًٝ ٚاؾبٌ -ايؿٓا٤ ؾٝعٜا٥ّٝا ٚثكاؾّٝا، ٚبؿهًُٗا

ٛٸٍ إٍ بطانٌ ثا٥ط٠ ايهٛضز١ٜاشل١ٜٛ  ( ٚٓقاز٠ طٛاٍ ٔػ١ ٚعؿطٜٔ قطّْا، بٌ ناْت تًو ايؿع١ً تتش
ُٸّا دسّا؛ أ٫ بٌ ؾذل٠ ٚأخط٣، ٚقشٝح إٔ تًو ا يجٛضات مل ؼكل أٖساؾٗا، يهٓٗا سككت ؾ٦ّٝا َٗ

باقٕٛ نطزّا، ٚأِْٗ ٜػتعكٕٛ ع٢ً َؿاضٜع ايػًذ ٚإػذ ٚايكٗط ٚاٱؾٓا٤،  ايهٛضزٖٚٛ إٔ 
، قػطاٖا ٚندلاٖا، قسّٗا ٚسسٜجٗا، يٛدس أْٗا ايهٛضز١ٜٚيٛ تتبٸع إط٤ َػاضات ايجٛضات 
 تتُشٛض سٍٛ قطبٌ: ايكب١ًٝ ٚاؾبٌ.

ٟ عٔ ؾعٛب ايعامل، َٔ سٝح اؾتُاي٘ ع٢ً ايهٛضز٫ ىتًـ اجملتُع  ايٛنع ايطبكٞ: – 4
ٛٸع١، ّٚهٔ ُٝٝع أضبع ؾ٦ات نُٔ اجملتُع   ٟ: ايهٛضزؾ٦ات طبك١ٝ َتٓ

ا٭ٍٚ ؾ١٦ ايطعا٠ ٚايطٜؿٌٝ، ِٖٚ ايكػِ ا٭ععِ، ٜٚهابسٕٚ نجرلّا َٔ ايعٓا٤ ٚايؿكا٤  -
 اغ١ٝ، ٚيٝػٛا ع٢ً ُاؽ َباؾط َع ايتُسٸٕ.يًشكٍٛ ع٢ً َتطًٓبات ايعٝـ ا٭غ
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ٚايجا١ْٝ ؾ١٦ ايتذاض ٚاؿطؾٌٝ، ٖٚ٪٤٫ أؾهٌ سا٫ّ َٔ ايطعا٠ ٚايطٜؿٌٝ، ٚأقٌ َهابس٠   -
 يًعٓا٤، ٚأنجط تٛاق٬ّ َع ايتُسٸٕ. 

ٚايجايج١ ؾ١٦ إجكؿٌ، ٚتؿٌُ عًُا٤ ايسٜٔ ٚإٛظؿٌ، ِٖٚ أقٌ عسزّا َٔ ايؿ١٦ ايجا١ْٝ،  -
 ٚاغتعسازّا يًتُسٸٕ.  ٚأنجط ٚعّٝا

ٚايطابع١ ؾ١٦ اٱقطاع )اٯغاٚات(، ٖٚ٪٤٫ أقٌ عسزّا، يهِٓٗ أنجط بطٚظّا ٚتأثرلاّٸ؛ إش ٗ  -
 أٜسِٜٗ ايػًط١ ٚإاٍ.

 ٟ.ايهٛضزٚؾُٝا ًٜٞ بعض َا قٌٝ بؿإٔ ايٛنع ايطبكٞ ٗ اجملتُع 
 قاٍ زبًٝٛ آض، اؿانِ اٱْهًٝعٟ ٕس١ٜٓ أضبٌٝ: 

ٝٸٓتٴ ٗ تكط" ٜط ضزلٞ يٞ إٔ ٖصا ايؿعب ٜٓكػِ إٍ ث٬ث١ قٓٛف ٖٞ: اٯغاٚات يكس ب
ايكاؿٕٛ، ٚاٯغاٚات ايطاؿٕٛ، ٚعا١َ ايكّٛ. ٚغٓتٓاٍٚ أ٫ّٚ عا١َ ايكّٛ؛ ؾٗ٪٤٫ ِٖ أؾهٌ 

  .1"أْاؽ ؾٗستِٗ ٗ ايؿطم ست٢ اٯٕ
 ٚقاٍ َٝٓٛضغهٞ: 

١ نأْٗا َٔ دٓؼ آخط، ٗ نجرل َٔ ا٭َانٔ ٜٴٓعط إٍ اٯغا نأْ٘ ايػاظٟ إٓتكط، ٚايطعٝ"
ٚيًشكٝك١ هب إٔ ٜكاٍ: إٕ ؾدك١ٝ اٯغا ؾٝٗا َٔ ايٓبٌ ٚايهطّ إٍ زضد١ أْ٘ ّهٔ ُٝٝعٙ عٔ 

 . 2"ايؿ٬سٌ َٔ أٍٚ ْعط٠، ٚؾٝٗا قاب١ًٝ خاضق١ يًػٝطط٠
 ٚقاٍ باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: 

أٚدس  ... ،ايتاغع عؿط ٗ ْٗا١ٜ ايكطٕ ايجأَ عؿط ٚبسا١ٜ ايكطٕ ،إٕ اٱقطاع ٗ نطزغتإ"
ايصٟ ٜعتُس ع٢ً إًه١ٝ اـاق١ يًُٛاؾٞ، ٢ٓٚ ايؿ٬سٌ َٔ خطط غعٚ  ٫قتكاز ايطبٝعٞا

ايعؿا٥ط  ط إَدلاطٛض١ٜايطسٌ. نُا أْ٘ ساؾغ ع٢ً نطزغتإ نٛسس٠ َتُاغه١ نس تػًٓ ايعؿا٥ط
ٗ َكسضات  غٗاَ٘إاييت اغتطاعت ايػٝطط٠ ع٢ً ايبًسإ اجملاٚض٠ يهطزغتإ، ٚب ؛ايػاظ١ٜ

ٛٸاٱق أَاّ ايتطٛض اي٬سل يًك٣ٛ  إٍ عا٥ل نبرل ٍ بٓؿػ٘ أٜهّاطاع ٗ عُّٛ آغٝا ا٭خط٣، ؼ
َٸايهٛضزإٓتذ١ ٗ إٓطك١. إٕ اٱقطاع  ٭ْ٘ أبك٢ ع٢ً  ؛ٟايهٛضزضؾا١ٖٝ اجملتُع  ط ٗ ايٛاقعٟ ز

 . 3"ا٭ؾهاٍ ايكس١ّ ي٬قتكاز
                                 

 .79زبًٝٛ آض. ٖٞ: َصنطات زبًٝٛ آض، م  - 1
 .35َٝٓٛضغهٞ: ا٭نطاز، م  - 2
 .234-233باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 3
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  ؾًٝذٝؿػهٞ:ٚقاٍ 
ٚغسا عا٥كّا أَاّ  ،ايتاغع عؿط َص بسا١ٜ ايكطٕ ٟ أخص ٜتهعهع شاتّٝاايهٛضزإٕ اٱقطاع "

و ا٭غط ايٓب١ًٝ بتأثرلٙ ٖٛ ْؿػ٘ بعس تؿٓه ست دع٥ّٝااييت تٛٓي ؛تطٛض ايك٣ٛ ا٫قتكاز١ٜ اؾسٜس٠
إٕ ٖصا ايٓعاّ غاعس ع٢ً إبكا٤ نطزغتإ " أٜهّا: ؾًٝذٝؿػهٞ. ٚقاٍ 1"ٚشٚباْٗا ٗ ايعؿا٥ط

إ٫ إٔ نطزغتإ ئ  ؛ٗا َٔ إٔ ؼاؾغ ع٢ً ؾدكٝتٗآايػعا٠ ا٭داْب، َٚٓه ٢ َٔ َطاَعَٓذٶ
ٛٸ تتُهٔ َٸَٔ إٔ ٜتش  إطس١ً َٔ مل ػتع ٖصٜٙٚكِٝ زٚي١ خاق١ ب٘، َا  ،١ٍ ؾعبٗا إٍ أ
 . 2"سٝاتٗا

 ْعط٠ تك١ّٝٛ:
ٟ َٔ سٝح ايهٛضزنًل ٖا غبل إٍ إٔ مث١ اتؿاقّا ع٢ً إٔ اٱقطاع ايكبًٞ أنطٸ باجملتُع 

َٔ ا٫ِشام، ٚاؿكٝك١ إٔ اٱقطاعٌٝ  ايهٛضز١ٜايٛقت ْؿػ٘ ع٢ً اشل١ٜٛ ايتطٛض، يهٓ٘ ساؾغ ٗ 
 -ضغُّا عِٓٗ -ايهٛضز)اٯغاٚات( ناْٛا نش١ٝ ايٛنع ايؿاش ٚايبا٥ؼ ايصٟ ُأقشِ ؾٝ٘  ايهٛضز

َٓص ٔػ١ ٚعؿطٜٔ قطّْا، ٚشيو بتُٗٝؿِٗ َٔ َقبٌ قاز٠ ايصٖٓٝات اٱَدلاطٛض١ٜ ايتٛغٸع١ٝ، 
إٔ ٜٓتر شيو  -ٚاؿاٍ ٖصٙ -يتاضٜذ ٚاؿهاض٠، ٚنإ َٔ ايطبٝعٞٚقصؾِٗ إٍ خاضز سطن١ ا

ايٛنع ايؿاش ٚايبا٥ؼ ٗ ايٓٗا١ٜ إقطاعّٝا بص١ٖٝٓ ضع١ٜٛ ضٜؿ١ٝ، إقطاعّٝا َتدًٓؿّا بايكٝاؽ إٍ 
 اٱقطاعٞ ا٭ٚضبٞ.

ٟ ٫سعٛا ايسٚض اٱهابٞ ايصٟ قاّ ب٘ اٱقطاع ايهٛضزٚبسا أٜهّا إٔ إٗتٌُ باجملتُع 
َٔ ا٫ِشام ايتاّ، َٚٔ اٱْكاف ايكٍٛ بإٔ  ايهٛضز١ٜأ٫ ٖٚٛ اؿؿاظ ع٢ً اشل١ٜٛ  ٟ؛ايهٛضز

غ٤ٛ أناْٛا قاز٠ عؿا٥ط/قبا٥ٌ، أّ ؾٝٛر ططم قٛؾ١ٝ، أّ فطٸز ٬َٓنٌ  -ايهٛضزبعض ايععُا٤ 
، بهٌ َا تعٓٝ٘ َٔ ْبٌ، ايهٛضز١ٜدػٸسٚا ٗ ؾدكٝاتِٗ أْك٢ زضدات ا٭قاي١  -يٮضانٞ

ٚق٬ب١، ٚضٚح ؾسا٤، ُٚػٸو بايهطا١َ، ٚعؿل يًشط١ٜ، ٚقشٝح إٔ ٖ٪٤٫ ٚؾذاع١، ٚبػاي١، 
ناْٛا ق١ًٓ، بايكٝاؽ إٍ إتٗاٌْٚ ٚإتكاعػٌ ٚإتداشيٌ ٚإطتعق١ ٚإُػٛخٌ ٚاـ١ْٛ، يهِٓٗ 

ٗ اـٓسم ا٭ٍٚ يًسؾاع عٔ اشل١ٜٛ ٚايهطا١َ، ٚقس شنطْا ٗ  -ٟايهٛضزع٢ً َساض ايتاضٜذ  -ناْٛا

                                                                            
 
 .234إطدع ايػابل، م  - 1
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ِ ايبطٛي١ ٚايؿسا٤( َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ ْعضّا ٜػرلّا َٔ َٛاقؿِٗ ٚبط٫ٛتِٗ، ٜٚعخط َبشح )قٝ
 بأنعاف َا شنطْاٙ. ايهٛضزتاضٜذ 

ٚيصيو ناْت اؿهَٛات إػٝطط٠ ع٢ً نطزغتإ تعُس، بعس ايكها٤ ع٢ً نٌ ثٛض٠، إٍ 
 ؾكٌ ايععُا٤ عٔ اؾُاٖرل، نُا ٜٴؿكٌٳ ايطأؽ عٔ اؾػس، قاٍ باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: 

َٔ َٓاطل غهٓاِٖ إٍ  ايهٛضزتؿتٝت ٚ بتٗذرلَطغّٛ قسض  1932ٗ أٜاض/َاٜٛ ٚ"
يععُا٤ اددل ُٚأ ،١ قط١٦ٕ١ٜ َٔ ايػهإ ايذلى ٗ أٜٸبا 5تتذاٚظ ْػبتِٗ  ع٢ً أ٫ٓ ،ايكط٣ ايذلن١ٝ

. ٚمل ٜهٔ َهُٕٛ ٖصا ايهٛضز١ ق١ً بػا٥ط تبك٢ شلِ أٜٸ ع٢ً أ٫ٓ، ع٢ً اٱقا١َ ٗ إسٕ ايهٛضز
  .1"1914ل خ٬ٍ اؿطب ا٭ٍٚ عاّ بٸيٓكٛم َطغّٛ آخط ُط إعاز٠ غ٣ٛ إطغّٛ

اؾا( نجرلّا َٔ ايؿٛاٖس ٗ ٖصا اجملاٍ، ٚنإ َعاقطّا پٟ )قسضٟ ٌْٝ پٚشنط ظْٔاض غٴًُٛ
 ٜطإ: پشلا، قاٍ بكسز ثٛض٠ ؾٝذ غعٝس 

مل ُض غ١ٓ ٚاسس٠ ع٢ً ْؿٛب ا٫ْتؿان١، ست٢ بسأت سه١َٛ أْكط٠، بػ١ٝ إخ٤٬ "
إٍ ا٭ْانٍٛ، ندط٠ٛ  ايهٛضز١ٜغتإ َٔ غهاْٗا ا٭نطاز، بتٗذرل أؾٗط ظعُا٤ ايكبا٥ٌ نطز

أٍٚ...، مل ٜهٔ ٚاضزّا بكا٤ أؾطاز أغط٠ ٚاسس٠ ٗ َٓطك١ ٚاسس٠، سٝح ناْٛا ٜٴطغٳًٕٛ إٍ َٓاطل 
كتًؿ١، يٝبكٛا بعٝسٜٔ عٔ بعهِٗ ايبعض، ٚبعس َطٚض ؾذل٠ َٔ ايعَٔ، خٓؿؿت ايػًطات تًو 

 . 2"، ٚزلشت بايتايٞ ٭عها٤ أغط٠ ٚاسس٠ بايبكا٤ ٗ َٓطك١ ٚاسس٠ ٚايػهٔ إؿذلىايؿطٚط
 

 :الهوضزيةمسات األغطة  –ثاىيًا 
ا٭غط٠ ٖٞ اـ١ًٝ ا٭غاغ١ٝ ٚسذط ا٭غاؽ ٗ نٌ فتُع، ٚؾٝٗا ٜتُجٸٌ ْٝع خكا٥ل ا٭١َ 

ٛٸتٗا ٚنعؿٗا، ؽًٓؿٗا ٚؼهٸطٖ ا، َػت٣ٛ ب٪غٗا ٬َٚقٗا؛ إهابٝاتٗا ٚغًبٝاتٗا، ْكاط ق
ٚضؾاٖٝتٗا، َعاٖط اغتكطاضٖا ٚقًكٗا، ُاغهٗا ٚتؿٓههٗا، تػاَٝٗا ٚامساضٖا، اْؿتاسٗا 

، إْٗا ناْت َطآ٠ ْك١ٝ تعهؼ ساي١ ايهٛضز١ٜٚاْػ٬قٗا. ٚإٕ ْٝع ٖصا ٜٓطبل ع٢ً ا٭غط٠ 
٘، ٟ ٗ ْٝع ايعٗٛز، ٚناْت ػػٸس بسق١ ْٝع خكا٥ك٘ ٚإهابٝات٘ ٚغًبٝاتايهٛضزاجملتُع 

 . ايهٛضز١ًْٜٚدٸل ؾُٝا ًٜٞ بعض زلات ا٭غط٠ 
                                 

 .311يػابل، م إطدع ا - 1
 .127ظْاض غًٛبٞ: ٗ غبٌٝ نطزغتإ، م  - 2
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أْٗا أغط٠ ٖتس٠ َتُاغه١، ػُع بٌ اؾس  ايهٛضز١ٜايطابع ايعاّ يٮغط٠  ضٚح إؿاع١ٝ: – 1
ؾعٛض قٟٛ  -نبرلّا نإ أّ قػرلّا -ٚاؿؿٝس ٗ زا٥ط٠ ٚاسس٠، ٚمث١ ٗ ايٛدسإ اؾُعٞ يهٌ ؾطز

َٔ تكاغِ يك١ُ ايعٝـ، ٚاْتٗا٤ بتكاغِ إػطٸات ٚا٭سعإ با٫يتعاّ ٚايتهأَ إظا٤ اٯخط، بس٤ّا 
أْ٘ عاي١ ع٢ً  -نا٥ّٓا َٔ نإ -ايهٛضز١ٜٚإٓػِّكات ٚإؿه٬ت، ٫ٚ ٜؿعط ايؿطز ٗ ا٭غط٠ 

ٌٕٸ سػبٳ سادت٘أؾطاز أغطت٘، إْ٘ ٜعٝـ ٗ ظٌ خ١ُٝ " ٌٕٸ سػبٳ طاقت٘، ٚيه "؛ ٖصٙ اـ١ُٝ َٹٔ ن
ٌٌّ ع٢ً ططٜكت٘.اييت أضاز ْٝع إكًشٌ ٚايؿ٬  غؿ١ ايععاّ إٔ تأٟٚ إيٝ٘ فتُعاتِٗ، ن

استؿعت، إٍ سسٸ نبرل، بكِٝ إؿاع١ٝ اييت ناْت غا٥س٠  ايهٛضز١ٜٚبتعبرل آخط: إٕ ا٭غط٠ 
ٗ ايعٗس ايٓٝٛيٝجٞ، ٚاييت تتًدٸل ٗ َبسأ )ايٛاسس يًهٌ، ٚايهٌ يًٛاسس(، َٚٔ أععِ بطنات 

اع َٔ ا٭َإ، ناْت نؿ١ًٝ غًل َٴٓار ْؿػاْٞ قشٞ، ٖصٙ ايكِٝ أْٗا َٓشت ايؿطز ث٬ث١ أْٛ
ٚتأغٝؼ ؾدك١ٝ َتٸع١ْ َٚتٛاظ١ْ، بعٝس٠ عٔ ايعكس ايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚتًو ا٭ْٛاع َٔ 

 ا٭َإ ٖٞ: 
ٟٸ اعتسا٤ ّهٔ إٔ ٜتعطٸض ي٘،  - ا٭َإ ايٛدٛزٟ: إش ؼُٞ ا٭غط٠ ايؿطز َٔ أ

 ٜٚؿعط ع٢ً ايسٚاّ إٔ ي٘ َظٗط. 
ٞ: إش وكٌ ايؿطز ٗ نٓـ ا٭غط٠ ع٢ً َتطًٓبات ايعٝـ ا٭غاغ١ٝ ٚا٭َإ إعٝؿ -

)َطعِ، َؿطب، ًَبؼ، َأ٣ٚ(، ٜٚؿعط إٔ ي٘ اؿل ايطبٝعٞ ٗ شيو، ست٢ ٚإٕ مل ٜٛٓظـ 
طاقت٘ بايكسض ايهاٗ ٗ َا ٖٛ َطًٛب، بٌ ست٢ يٛ ناْت تكطؾات٘ تٴطٖل ا٭غط٠ َازّٜا 

 َٚعّٜٓٛا . 
ز ٗ ؾباى ايػطب١ ايٓؿػ١ٝ، ٫ٚ ٜؿعط بأْ٘ زخٌٝ، ٚا٭َإ ايٓؿػٞ: إش ٫ ٜكع ايؿط -

 أٚ أْ٘ غرل َطغٛب ؾٝ٘. 
، ع٢ً ْعاّ قاضّ َٔ ايهٛضز١ٜتكّٛ ايع٬قات ٗ ا٭غط٠  ايذلاتب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ: – 2

ايذلاتب١ٝ ا٭زب١ٝ، ؾًًذس، ثِ يٮب، ايػًط١ ايعًٝا ٗ اٱزاض٠ ٚاؽاش ايكطاضات، يهٔ شيو ٫ ٜعين 
س٠ ٚايعٚد١ ٚا٭٫ٚز ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ، ٜٚأتٞ زٚض اؾسٸ٠ ٚا٭ّ ٗ إطتب١ ايجا١ْٝ أْ٘ ٌُٜٗ آضا٤ اؾ

بعس َطتب١ اؾس ٚا٭ب، ٚإٕ نإ تأثرلٖا ايعاطؿٞ أنجط ضغٛخّا ٗ قًٛب ا٭بٓا٤ ٚايبٓات َٔ 
تأثرل ا٭ب، ٚإٕ اْؿتاسٗا ع٢ً ا٭٫ٚز ٜٛٓيس عٓسِٖ ايؿعٛض بأِْٗ أقطب إيٝٗا، ٚأقسض ع٢ً 

ٚاٱؾها٤ إيٝٗا َا ٗ ْؿٛغِٗ، ٚاؿكٝك١ إٔ سعّ ا٭ب ٚقطاَت٘ َٔ داْب، ٚيطـ ا٭ّ  قاٚضتٗا
ٚقطبٗا ايٓؿػٞ َٔ ا٭٫ٚز، ىًل َٓاخّا ْؿػّٝا ٚادتُاعّٝا َتٛاظّْا زاخٌ ا٭غط٠، ٚٓهٓب 

 نجرلّا َٔ ايعكس ايٓؿػ١ٝ ٚإؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ. -شنٛضّا ٚإْاثّا -ا٭٫ٚز
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ع٢ً اسذلاّ اؾس ٚاؾس٠،  -شنٛضّا ٚإْاثّا -ا٭٫ٚز ايهٛضز١ٜكايٝس ٚع٢ً ايعُّٛ تطبٸٞ ايت
ُٸات، ٚا٭خٛاٍ ٚاـا٫ت، ٚإْ٘ ٕٔ إعٝب دسّا إٔ ىطز ا٫بٔ أٚ  ٚا٭ب ٚا٭ّ، ٚا٭عُاّ ٚايع
ايبٓت ع٢ً تًو ايتكايٝس، ٜٚٓعط اؾُٝع إٍ ا٫بٔ ايعام أٚ ا٫ب١ٓ ايعاق١ بهجرل َٔ ا٫غتٗذإ 

ٛٸع بعض ايهباض َٔ ايطداٍ ٚايٓػا٤ بتٛبٝذ ايعام أٚ ايعاق١، ٚايتٓبٸ٪ شلُا ٚايػدط، بٌ قس  ٜتط
بأُْٗا غ٬ٝقٝإ إعا١ًَ شاتٗا َٔ أ٫ٚزُٖا َػتكب٬ّ، َع ا٭خص ٗ اؿػبإ إٔ ْػب١ ايعكٛم 

 ٟ ق١ًًٝ دسّا، ٖٚٞ عٓس ايبٓات أقٌ.ايهٛضزٗ اجملتُع 
ٝٸ ايهٛضز١ٜا٭غط٠ " قس ْكٌ باغًٝٞ ْٝهٝتٌ عٔ أسس ايطسٸاي١ قٛي٘: ٝٸتتك تاَّا  سّاس تك

ثِ أناف ع٢ً شيو ".  ١٭ؾطازٖا، ْٚؿاٖس أَآَا َّٜٛٝا أَج١ً غطٜب بايتػًػٌ ايطتيب
  :ْٝهٝتٌ قا٬ّ٥

عٓسَا ٜهٕٛ  ّااؿاز لِ ايسٜٔ ايصٟ ٜػطع إيٝ٘ ابٓ٘ ايبهط خازَّا َطٝع "أَآَا ساي١
 ا٫بٔٴ ـٜٚكسَ٘ ي٘ بهٌ اسذلاّ. ٚإشا نًٓ ،طًب٘ؾُط٠ ْاض ٜؿعٌ بٗا غًْٝٛ٘، ؾٝشٌُ ي٘  عاد١

ٚايطاع١ ايًصٜٔ ٜسٜٔ  ٞ طًب٘ َجٌ ا٫سذلاّايبهط أخاٙ ا٭قػط َٓ٘ عاد١ َا ؾإٕ ٖصا ا٭خرل ًٜبٸ
ٖٚهصا هطٟ ايتػًػٌ بٌ  -ايػٓتٌ ٖٛ يٛايسٙ شلُا، ٚإٕ نإ ايؿطم ٗ ايعُط بُٝٓٗا ٫ ٜتذاٚظ

 . 1"ٞاٯخطٜٔ سػب ْعاّ ايتػًػٌ ايتسضه
 ْٚكٌ ْٝهٝتٌ عٔ ضسٸاي١ آخط قٛي٘: 

َٔ أبٓا٤ ايععِٝ، اؾًٛؽ عهٛض ايهباض، بٌ هب  ، ٚإٕ ناْٛاايهٛضز٫ ول يًؿتٝإ "
ٚتكسِٜ ايك٠ٛٗ ٚايػًٕٝٛ شلِ. ٚإشا َا زخٌ أسس ايؿتٝإ اـ١ُٝ،  عًِٝٗ ايبكا٤ ٚاقؿٌ ـسَتِٗ

ًٕٛ دبٝٓ٘ بإكابٌ. أَا إشا ، ٖٚ٪٤٫ ٜكبٸّاْٝع إٛدٛزٜٔ ايصٜٔ ٜهدلْٚ٘ غٓٸ ٌ أٜازٟؾإْ٘ ٜكبٸ
ٕ أب اٯخطٕٚ َٞٔ ٖٛ أندل غّٓا ٖٔ ِٖ ؾٝٗا ؾإْ٘ ٜهتؿٞ بإٔ ٜكاؾح ايععِٝ، ٜٚهتؿ زخًٗا

 . 2"ٜطؾعٛا أٜسِٜٗ إٍ دبِٝٓٗ زي٬ّٝ ع٢ً ا٫سذلاّ
ٟ، أتاح ايهٛضزإٕ ا٫خت٬ط بٌ ايطداٍ ٚايٓػا٤، ٗ اجملتُع  ايع٬قات ايعٚد١ٝ: – 3

تٝإ ٚايؿتٝات ض١ٜ٩ بعهِٗ بعهّا قبٌ ايعٚاز، ٚيصا ؾهجرلّا َا ٜهٕٛ ايعٚاز مثط٠ سب بٌ يًؿ
 ايططؾٌ، ٫ٚ ٜتؿادأ ططف بأَٛض غطٜب١ ٚؾاشٸ٠ ٗ ايططف اٯخط بعس ايعٚاز، قاٍ ْٝهٝتٌ:

                                 
 .177باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 1
 إطدع ايػابل ْؿػ٘. - 2
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ل ٚيٝاق١ َٔ سط١ٜ ْػا٥ِٗ، شيو أْٗٔ ؾان٬ت َع تأْٸ اؿسټ ايهٛضزَٔ عاز٠  ؼٚيٝ"
طم تهاز تهٕٛ ؿ٠ ٗ ايٓتؿطغا٥ٌ إٛ، بٌ إٕ نجرلّا َٔ ايايهٛضزبٌ  بػا٤ًٛز ي٫ٚ ٚد ،ٚبؿاؾ١

ِٸ، فٗٛي١ يسِٜٗ  ٜٚػبل ايعٚاز عاز٠ سبٌّ ،س٠ايتعاضف بٌ ايؿتٝإ ٚايؿتٝات بكٛض٠ دٝٸ ٜٚت
 . 1"ايهٛضزبٌ ايؿت٢ ٚايؿتا٠، ٚشيو إٔ يًُؿاعط ايطَٚاْػ١ٝ غٝطط٠ّ ٚاغع١ ع٢ً قًٛب  ٍَتبازٳ

ف إػبل بٌ ايعٚدٌ قبٌ ايعٚاز، ٗ إطاض َٔ ايعٓؿ١ ٚايتكايٝس ا٫دتُاع١ٝ ٚإٕ ايتعاض
ُٸط نٌ َٔ  ايػا٥س٠، ٜؿٝع ا٫غتكطاض ايٓؿػٞ ٗ َػرل٠ اؿٝا٠ ايعٚد١ٝ، َٚٓص ا٭ٜاّ ا٭ٍٚ ٜؿ
ايعٚز ٚايعٚد١ عٔ غاعسُٜٗا، يبٓا٤ عٝـ َؿذلى أؾهٌ، ٫ٚ ضٜب ٗ إٔ ايب١٦ٝ ايطع١ٜٛ 

ُٸ٬ عب٦ّا ثك٬ّٝ َٔ ايتعب ٚايهسح إػتُط، ٜٚتشًٓٝا بكسض ٚايطٜؿ١ٝ تؿطض ع٢ً ا يعٚدٌ إٔ ٜتش
ٟ، ٜتُٝٸعإ ايهٛضزنبرل َٔ ايكدل ٚايتؿاِٖ ٚايتهأَ، ٚاؿكٝك١ إٔ ايطدٌ ٚإطأ٠، ٗ اجملتُع 

ٌّ ػاٙ اٯخط، ٚن٬ُٖا ػاٙ ا٭غط٠، ٜٚهطبإ أضٚع ا٭َج١ً  بكػط نبرل َٔ ايؿعٛض بإػ٪ٚي١ٝ، ن
 ؿاْٞ ٚاٱخ٬م، ٚعسّ ا٫ْػٝام ٚضا٤ ايطغبات ٚإتع ايؿدك١ٝ.ٗ ايت

ٟ، ٜٚٓشكط ٗ ايب٦ٝات ايػ١ٝٓ )ايععُا٤ ايهٛضزٚيصا ؾإٕ تعسز ايعٚدات قًٌٝ ٗ اجملتُع 
ٚايٛدٗا٤(، أٚعٓسَا ٫ تًس إطأ٠ أبسّا، أٚ عٓسَا تًس اٱْاخٳ ؾكط، نُا إٔ ايط٬م قًٌٝ دسّا، 

إ٫ سايتا ط٬م، ٚنإ ايطأٟ  Korzsêlقطٕ مل ؼكٌ ٗ قطٜتٓا ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ طٛاٍ ْكـ 
ايعاّ ٗ ايكط١ٜ ٜػتٓهط شيو، ٜٚط٣ َٔ ايعًِ إٔ ٜطًٓل ايطدٌ ظٚدت٘، ٜٚبعسٖا عٔ أ٫ٚزٖا 
ٚبٝتٗا، بعس إٔ شاقت َع٘ َطاضات اؿٝا٠، ٚاؿكٝك١ إٔ ايعٚدٌ ٜٓكطؾإ بعس ايعٚاز َباؾط٠ إٍ 

َٔ ايتؿاِٖ ايعؿٟٛ ٚايتهاٌَ ايػطٜعٟ، ٜٚػاعسُٖا ا٭ٌٖ  بٓا٤ سٝاتُٗا ع٢ً أغؼ َؿذلن١
ٗ شيو، ٚإشا ْؿبت َؿه١ً بُٝٓٗا، ٖٚذطت ايعٚد١ بٝتٗا، عا٥س٠ إٍ بٝت ٚايسٜٗا، غايبّا َا 

 ٜهٕٛ ايطزٸ ٖٛ:
"ji wî re to mirî ji gornê re To mayî" 

 إٕ سٝٝتٹ ؾأْتٹ ي٘ )ايعٚز(، ٚإٕ َتٸ ؾًًكدل.
 ٚز ٚايعٚد١ قاٍ ْٝهٝتٌ: ٚبؿإٔ ايع٬ق١ بٌ ايع

                                 
 . 168-167إطدع ايػابل، م  - 1
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ٚأعها٤ ا٭غط٠  ، ؾأْٗا ؾإٔ ْػا٤ نجرل َٔ ايؿعٛب، ٫ تٓازٟ ظٚدٗاايهٛضز١ٜٚإطأ٠ "
... أٟ أْت (؛ٛتٴأَ)أٚ  (ٜ٘أَ) سَا ؽاطب ظٚدٗا تكٍٛ:ٓبأزلا٥ِٗ، ؾٗٞ ع ّاايصٜٔ ٜهدلْٚٗا غٓٸ

  .1"ٜا ؾتا٠: أٟ ٳ٣(چىَ)بٌ ٜكٍٛ شلا  ،ٜٓازٟ ظٚدت٘ بازلٗا ٚايعٚز ٫
نُا إٔ ايعٚز ٜٓازٟ ظٚدت٘ أسٝاّْا بازلٗا ٗ ايبٝت، أَا أَاّ اٯخطٜٔ ؾا٭نجط اغتعُاٍ 

(   … Diyaبعض ايهٓاٜات، َجٌ )زٹٜا ؾ٬ٕ...(  ، ٜٚصنط اغِ ابُٓٗا ايبهط، َٚجٌ )َا٫ َ٘ٳ
Mala me َٚع إٔ ن١ًُ ،Mal تعين )بٝت(، يهٔ إؿّٗٛ َٔ ٖصٙ ايهٓا١ٜ ٖٛ ايهٛضزب ٟ
(، ٖٚٛ ٚقـ زقٝل سكّا، ٭ٕ ايعٚد١ ٖٞ ًَه١ ايبٝت، ٚشلا ن١ًُ َػُٛع١ ٗ )غٝٸس٠ ايبٝت

 . 2ؾ٪ٕٚ ايعٝـ ٚقهاٜا ا٭غط٠، ٜٚعرل ايعٚز أقٛاشلا ٚآضا٤ٖا نجرلّا َٔ ا٫ٖتُاّ
نجط٠ ا٭٫ٚز، ٚخاق١ ايصنٛض، ٚا٭ضدح إٔ ٖصٙ ايعاٖط٠  ايهٛضزوبٸ  ضعا١ٜ ا٭٫ٚز: – 4

ٟ، ؾٗٛ اقتكاز ٜكّٛ ع٢ً ايهٛضز٫قتكاز ايػا٥س ٗ اجملتُع تطدع إٍ عاًٌَ: ا٭ٍٚ طبٝع١ ا
ايطعٞ ٚايؿ٬س١، ٚن٬ُٖا ٜتطًٓبإ عسزّا ٚؾرلّا َٔ ا٭ٜسٟ ايعا١ًَ، َٚٔ ايكازضٜٔ ع٢ً ايكٝاّ 
با٭عُاٍ إُذٗٔس٠. ٚايعاٌَ ايجاْٞ اؿاد١ إاغ١ إٍ ٚدٛز ق٠ٛ قتاي١ٝ تساؾع عٔ ايعؿرل٠/ 

ٚتٛاد٘ ايػعٚات اـاضد١ٝ اييت مل تهٔ نطزغتإ َٓذا٠ َٓٗا قٓط. ٚقس ايكب١ًٝ/ايعا١ً٥ زاخًّٝا، 
 قاٍ َٝٓٛضغهٞ: 

ا٭نطاز وبٕٛ نجط٠ ا٭٫ٚز، ؾذل٣ سٍٛ نٌ ض٥ٝؼ عسزّا نبرلّا َٔ أ٫ٚزٙ، عؿط٠ أٚ اثين "
 . 3"عؿط٠
ٛٸ عًِٝٗ، واٍٚ، بكسض إَهاْٝات -ضد٬ّ ٚاَطأ٠ -ٟايهٛضزٚ ٘ ؾسٜس ايتعًل بأ٫ٚزٙ، نجرل اؿٓ

إاز١ٜ، إٔ ٜٛٓؾط شلِ سٝا٠ ٖا١٦ْ َٚػتكط٠، يهٓ٘ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ساظّ ٗ تطبٝتِٗ، قاضّ ٗ 
قاغبتِٗ، ٜٚ٪ٕ٘ دسّا إٔ هطٸ عًٝ٘ ابٓ٘ أٚ ابٓت٘ غٴُع١ غٝٸ١٦، ٜٚهٕٛ َبعح ؾدطٙ إٔ ٜكاٍ عٔ 

ٗ ٖصا  أ٫ٚزٙ: إِْٗ فسٸٕٚ ٗ أعُاشلِ، شٚٚ خًل ضؾٝع، وذلَٕٛ نباض ايػٔ. ٚقاٍ زاْا آزَع
 . 4"وبٸٕٛ أ٫ٚزِٖ سبّا دّْٓٛٝا؛ إ٫ٓ إٔ تطبٝتِٗ شلِ قاض١َ ٚخؿ١ٓ ايهٛضزٚايكسز: "

                                 
 .185إطدع ايػابل، م  - 1
 .60 – 59اْعط زبًٝٛ آض . ٖٞ: َصنطات زبًٝٛ آض، م  - 2
 . 76َٝٓٛضغهٞ: ا٭نطاز، م  - 3
 . 234زاْا آزَع سلست: ضس١ً إٍ ب٬ز ؾذعإ، م  - 4
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11 

 (2االجتماعية ) الكوزدذههية 
 

 ي الهوضزموقع املطأة يف اجملتنع 
مث١ َكٝاغإ زقٝكإ ٕعطؾ١ ايص١ٖٝٓ ا٫دتُاع١ٝ يؿعب َا، ق٬سّا أٚ ؾػازّا، تكسٸَّا أٚ 

أٚ ُٖذ١ّٝ، إكٝاغإ ُٖا ايطؿٌ ٚإطأ٠؛ ٚنكل ٖصا إبشح ٫غتهؿاف َٛقع  ؽًٓؿّا، إْػا١ّْٝ
ٟ، ٚؼسٜس َس٣ ؾاعًٝتٗا ٗ تؿٝٝس ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ ايعاّ. ٚؾُٝا ًٜٞ ايهٛضزإطأ٠ ٗ اجملتُع 

 ٟ.ايهٛضزأبطظ َا ٜتعًل عاٍ إطأ٠ ٗ اجملتُع 
ِّٓكاب؛ ْكٍٛ مث١ ؾطم بٌ ث٬ث١ أؾٝايػؿٛض ٚسط١ٜ ا٫خت٬ط:  -1 ا٤: اؿذاب، ٚايبٴطٵُقع، ٚاي

ٚيٛدٌٝ، ٚضَا نإ شيو بؿعٌ ايذل١ْ. ايهٛضزٖصا ٭ْٓا ٫سعٓا تساخ٬ّ بٝٓٗا ٗ نتابات بعض 
ؾاؿذاب غطا٤ )َٓسٌٜ( تهع٘ إطأ٠ ع٢ً ضأغٗا، يٝدؿٞ أنجط ؾعطٖا، ٚىؿٞ ضأغٗا َٔ 

بٴطٵُقع ؾكطع١ قُاؾ١ٝ، تػٓطٞ بٗا إطأ٠ اـًـ ٚاؾاْبٌ، ٜٚبك٢ ايٛد٘ بايهاٌَ غاؾطّا. أَا اي
ِّكاب ؾكطع١ قُاؾ١ٝ تٴػسي٘ إطأ٠ َٔ ؾٛم ضأغٗا  َكسٸ١َ أْؿٗا ٚؾُٗا ٚؾهٗا ا٭غؿٌ. ٚأَا اي

 ع٢ً ناٌَ ٚدٗٗا، ؾ٬ ٜٴط٣ َٓ٘ ؾ٤ٞ. 
ِّٓكاب  ايهٛضز١َٜٚٔ سٝح ا٭قٌ، ٚتبعّا يًعازات  ا٫دتُاع١ٝ ٚايس١ٜٝٓ، ٫ ٚدٛز يًبٴطقع ٚاي

ٟ، ٚإِا مث١ اؿذاب ؾكط، ٖٚٛ ٜٛاظٟ ايعُا١َ عٓس ايطدٌ، ٫ بٌ إٕ إطأ٠ ايهٛضزع ٗ اجملتُ
 ايهٛضزناْت تطتسٟ نٛؾ١ٝ )عُا١َ خاق١ بايٓػا٤(، ٚقس ٚدست نجرلّا َٔ ْػا٤  ايهٛضز١ٜ

ٜطتسٜٔ ايهٛؾٝات، ٚخاق١ ٗ ا٭عطاؽ، ٚإشا ٚٴدس ايدلقع أٚ ايٓكاب ٗ بعض ايب٦ٝات 
ٟ، ٚقس تٓبٸ٘ نٌ َٔ خايط ايهٛضزؾٗٛ عاز٠ زخ١ًٝ ع٢ً اجملتُع  -سٕٚخاق١ ٗ إ -ايهٛضز١ٜ
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٫ ٜعطؾٔ  ٜاتايهٛضزٕ ايٓػا٤ إ، قاٍ ْٝهٝتٌ: "ايهٛضز١ٜإٍ ظاٖط٠ غؿٛض ٚد٘ إطأ٠  ايهٛضز
 . 2"ّادؿٌ ٚدٖٛٗٔ أبس٫ٚ ٜٴ ،ع٢ً اٱط٬م 1اؿذاب

َٵًٹو( ٗ اجملت ٟ، ٚإٕ ٚٴدس ٗ ايهٛضزُع َٚٔ سٝح ا٭قٌ أٜهّا ٫ ٜٛدس ْعاّ اؿطِٜ )سٳطٳ
ٓٸكاب. ٚإٕ غؿٛض إطأ٠  ايهٛضز١ٜسسٚز نٝٸك١ ؾٗٛ زخٌٝ ع٢ً ايعازات  َطتبط  ايهٛضز١ٜناي

ٟ، ٜٚتذ٢ًٓ شيو ايهٛضزاضتباطّا ٚثٝكّا عط١ٜ ا٫خت٬ط بٌ اؾٓػٌ )ايصنٛض ٚاٱْاخ( ٗ اجملتُع 
ٟٸ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ، ا٫خت٬ط ٗ ْٝع َٛاقع اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ، ٫ٚ ٜٴعٳسٸ ايػؿٛض ٚ ا٫خت٬ط، بأ

ـًُل  ٟ ايطعٟٛ ٚايطٜؿٞ ٖٛ ايعٓؿ١ ايهٛضزؾه٬ّ َٔ اـ٬ع١ ٚإٝٛع١ ٚا٫ْؿ٬ت، ؾا٭قٌ ٗ ا
بأْ٘ ؾاغس اي١ٝٓ، ٚؾاش َٚٗٛٚؽ  -عدل إخؿا٤ ايٛد٘ عٓ٘ -ٚايجك١ باٯخط، ٚعسّ اتٸٗاَ٘ نُّٓا

٬ق١ بطبٝع١ ْعط٠ نٌ َٔ ايطدٌ ٟ عايهٛضزدٓػّٝا. ٚيعاٖط٠ ايػؿٛض ٚا٫خت٬ط ٗ اجملتُع 
ٚإطأ٠ إٍ اٯخط، إْٗا ْعط٠ أزل٢ َٔ إٔ تٓشكط ٗ ا٭غطاض اؾٓػ١ٝ ايطخٝك١، نُا أْٗا 

 ٟ.ايهٛضزَطتبط١ بإها١ْ احملذل١َ يًُطأ٠ ٗ اجملتُع 
 ٚيٓػتُع إٍ َا نتب٘ ْٝهٝتٌ ٗ ٖصا ايكسز َػتعّٝٓا بايطسٸاي١ غٕٛ: 

ٚىتًطٔ أٜها بايطداٍ عٓس عكس  ع٢ً ٚدٖٛٗٔ، 3ؿذابٜات اايهٛضزتهع ايٓػا٤  "٫
١ ٗ نجرل َٔ ايكط٣ ناْت ضبٸ :ٍ غٕٛكٛضداشلٔ. ٜ ا٫دتُاعات، ٚشلٔ ايه١ًُ اييت ٜػتُع إيٝٗا

ٚتؿاضنين اؿسٜح ببٗذ١ ٚغطٚض، زٕٚ ٖصا اـذٌ ٚا٫ستؿاّ  ،ظٚدٗا ايبٝت تػتكبًين ٗ غٝاب
 ٜتٓاٚئ ايطعاّ َعٞ أسٝاّْا. ٚعٓسَاٚٝات، بٌ ع يًٓػا٤ ايذلنٝات ٚايؿاضغإكطٓٳ ٚايهعـ

ايعٚز إٓعٍ  ست٢ ٜسخٌ ،ع٢ً اٖتُاَٗا ب٘ وبصي َ٪نس٠ّ ،ٜعٛز ظٚدٗا ٫ تذلى ايهٝـ يٛسسٙ
  .4بعس ْعٚي٘ عٔ دٛازٙ ٚضبط٘ ٗ اؿعرل٠"

 ٚقاٍ سانِ أضبٌٝ اٱْهًٝعٟ زبًٝٛ آض: 
ٌٸ ايؿ ايهٛضزٚ" عٛب احملُس١ٜ ا٭خط٣، ٫ٚ ٜعُس ٜعإًَٛ ْػا٤ِٖ باسذلاّ ٜؿٛم اسذلاّ دٴ

، ٚيكس لشت ٖصٙ ايعاز٠ ٗ ٚقت َتأخط دسّا، َٚطزټٖا إٍ ايتأثرل 5إٍ ععٍ ْػا٥ِٗ إ٫ ايؿٝٛر

                                 
ِّكاب. - 1  إككٛز باؿذاب ٖٓا ٖٛ اي
 .161ْٝهٝتٌ: ايهطز، م   - 2
ِّكاب أٜهّا. - 3  إككٛز ٖٛ اي
 .74. ٚاْعط َٝٓٛضغهٞ: ا٭نطاز، م 168-167إطدع ايػابل، م  - 4
 ايؿٝٛر ٖٓا: ضداٍ ايسٜٔ ايهطز إػًُٕٛ. - 5
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ٛٸٍ ايٓػا٤ ٗ نٌ َهإ عط١ٜ ؾأْٗٔ نؿإٔ ايطداٍ، ... إٕ أغًب ايععُا٤  ايذلنٞ سكطّا، ٚتتذ
ٖ٪٤٫ ايٓػ٠ٛ ّاضغٔ تأثرلّا  ىهعٕٛ إٍ سس نبرل ٚإٍ سس قػرل يٓػٛتِٗ، ٚإْٞ أض٣ إٔ

ًِٔ زٕٚ ايطأٟ ايػؿٝ٘ ايصٟ قس ٜطاٚز بعٛيتٗٔ  . 1"سػّٓا، ٜٚٳشٴ
تتعب أنجط َٔ ايطدٌ، إْٗا  ايهٛضز١َٜٔ اٱْكاف ايكٍٛ بإٔ إطأ٠ إٗاّ ا٫دتُاع١ٝ:  - 2

ٝت، تكّٛ بهٌ َتطًٓبات اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ )استطاب، دًب إا٤، ؽبٝع، إعساز ايطعاّ، تطتٝب ايب
غػٌ، تٓعٝـ، تطب١ٝ ا٭طؿاٍ، إخل(، ٚؾٛم ٖصا تؿاضى ايطدٌٳ ٗ نجرل َٔ ا٭عُاٍ اييت 

 ايهٛضز١ٜٟ، ٚإطأ٠ ايهٛضزتؿطنٗا اؿٝا٠ ايطع١ٜٛ ٚايطٜؿ١ٝ، ٖٚصٙ سكا٥ل َعطٚؾ١ ٗ اجملتُع 
 تػتشل ٚغاّ اٱخ٬م ٚايتؿاْٞ بهٌ دساض٠. 

 قٛي٘: َٝٓٛضغهٞ ؾكس ْكٌ ْٝهٝتٌ عٔ ٚيٓسع اٯخطٜٔ ٜسيٕٛ بؿٗازاتِٗ ٗ ٖصا إٝسإ، 
ُٸًٔ ايسٚاب ٫ٍ ضٜب ٗ إٔ ْٝع ا٭ؾػا" عئ ٜٓٚٴ، إٓعي١ٝ ايؿاق١ تكّٛ بٗا ايٓػا٤، ؾٗٔ و

ٜكُٔ أٜهّا ظُع  ٜٚكعسٕ إٍ َٛاقع ضعٞ ايكطعإ ؿًبٗا، نُا ،ٚؤًُ إا٤ ،عٓٗا ا٭ٓاٍ
ٌ أثٓا٤ عًُٗٔ ٚايطبذ. ٫ٚ ٜتدًٓ ًتسؾ١٦ٜٚٓكًٓٗا إٍ َٓاظشلٔ ي ،ا٭سطاب ٚاحملطٚقات ا٭خط٣

 تظٗٛضٖٔ بٛاغط١ أسعَتٗٔ ايط١ًٜٛ. ٚي٦ٔ ناْ كِٓٗ ع٢ًعٔ أطؿاشلٔ ايصٜٔ ٜعًٓ ّاٖصا أبس
 ،إطٖك١ ق٠ٛ دػُا١ْٝ نبرل٠، ؾإْٗٔ ٜؿكسٕ بٗا نصيو أْٛثتٗٔ ايٓػا٤ ٜهتػي َٔ ٖصٙ ا٭عُاٍ

٭ْٗٔ ٜعؿٔ سٝا٠  ؛ع٢ً ْاشلْٔػا٤ ايط٩غا٤ ٚسسٖٔ ٜػتطعٔ اؿؿاظ  ٜٚصبًٔ بػطع١. إٕ
  .2"٫ٚ ٜكُٔ بأٟ عٌُ ؾامٸ، ١٦ٖٝٓ ضغٝس٠

عط إٍ إطأ٠ ٗ اجملتُع  إها١ْ ا٫دتُاع١ٝ: – 3 ٟ ْعط٠ ز١ْٝٚ، إْٗا يٝػت ايهٛضز٫ ٜٓٴ
ُٸتٗا ٗ خس١َ ايعٚز ٚتًب١ٝ ضغبات٘ اؾٓػ١ٝ، ٚغبل ايكٍٛ بإٔ ايص١ٖٝٓ  فطز َأَٳ١، تٓشكط َٗ

١ ايعبٛز١ٜ أق٬ّ، ٜػتٟٛ ٗ شيو ايطداٍ ٚايٓػا٤، إْٗا ش١ٖٝٓ تعؿل تٓبص ثكاؾ ايهٛضز١ٜ
اؿط١ٜ، ٚتتُػٸو بايهطا١َ، َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ تٓعهؼ ثكاؾ١ اؿط١ٜ ٚايهطا١َ ع٢ً َها١ْ إطأ٠، 
ٚتتُتٸع بكسض نبرل َٔ ا٫سذلاّ ا٫دتُاعٞ، زاخٌ ا٭غط٠ ٚخاضدٗا، ٚقشٝح إٔ يًطدٌ ايكٝاز٠ 

ت قٝاز٠ غٝٸس يعبس، ٚإِا ٖٞ قٝاز٠ ضؾٝل يطؾٝل ٗ زضب اؿٝا٠ ايطٌٜٛ ٗ ايٓٗا١ٜ، يهٓٗا يٝػ
ٌٸ إطأ٠ شيو ا٫سذلاّ ع٢ً مٛ غٝٸ٧، ؾ٬ ُاضؽ ايتعايٞ  ٚايكعب، ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٫ تػتػ

                                 
 .60 – 59آض . ٖٞ: َصنطات زبًٝٛ آض، م زبًٝٛ  - 1
 .167ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  -  2
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ٓٵذٴٗٝٸ١ ع٢ً ظٚدٗا، ٫ٚ تػتٌٗ ب٘، ٚست٢ إشا نإ ظٚدٗا نعٝـ ايؿدك١ٝ زاخٌ ايبٝت،  ٚايعٴ
 ٕٛ ي٘ ايكساض٠ ٗ ايٛغط ا٫دتُاعٞ. ؾإْٗا سطٜك١ ع٢ً إٔ ته

ٟ، ٚيٓبسأ بكك١ ؾتا٠ أض١َٝٓ ايهٛضزٚإيٝهِ بعض َا قٌٝ بؿإٔ َها١ْ إطأ٠ ٗ اجملتُع 
طاى تا٭ َا )ايسٳضٳى(ٓسضبعض اؾ ٌبٔ قٹ، بٝعت َْتاضاّ ايططابع١ْٝٚأضغتكطاط١ٝ إٓبت، تٴسع٢ أ

ٟٸ إٓبت، ٖٚا ٖٞ شٟ تطٟٚ سهاٜتٗا َع يؿاب نطزٟ  ٘:ضٳعٳٛ
إٕ يس٣  ٞ؟اْؿ١؟ ٕاشا اؾذلن١ٝ؟ خاز١َ؟ َٳٟ؟ َأايهٛضزٗ ايٛاقع بايٓػب١ شلصا  َاشا نٓتٴ" 

ٜهٔ ٗ بٝت٘ ْػا٤، ؾُٔ أٜٔ ي٘ ٖصا  مل ... ،سا٥ٞ ؾعٛضّا عُٝكّا بايٓبٌ ايؿططٟايبٖصا اٱْػإ 
ّا، بٌ أنٔ أعطف عٓ٘ ؾ٦ٝ مل يكس أسببت ٖصا ايطدٌ ايصٟ... ؟!  يًُطأ٠ ٘ا٫سذلاّ ايصٟ ٜهٓٸ
ٚضاح  ،ٚأخصْٞ َٔ ٜسٟ ،ين َٔ ؾطاؾْٞٗهٗ ايكباح أ، ب٘ع٘ ٚتاضٜذ ؾػتي نٓت أدٌٗ ست٢
ع َٓعٍ ؾعٓسَا تتعٚز ؾتا٠ تٛزٸ ،تًو ٖٞ ايعاز٠ اؾاض١ٜ يسِٜٗ ايٓاض؛سٍٛ  ٜسٚض َعٞ بت٪ز٠

ْع  سٝح نإ قس إٓعٍ،ٝيت إٍ غاس١ بٗصٙ ايططٜك١. ٚبعس ؿعات اغتسعاْٞ َع َطبٸ ٚايسٜٗا
ٚقاٍ يٓا: نإ َٔ ، ٓا ٖٓاىٚأٚقَؿ ،...دسٜسّا ّادطٵٚغٳ ،ػ١ دٛاَٝؼٚٔ ،١ ضأؽ َٔ ايػ٦َِٓ

ٞٸايٛادب  ٝتو اييت ضاؾكتو ّ ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ ٕطبٸايعٚاز، ٚيصا ؾإْٞ أقسٸ َٗطيٛايسى  ّإٔ أقسٸ عً
 ". ٓاٖإٍ 

 ٚتػتُط أْتاضاّ ا٭ض١َٝٓ ٗ ضٚا١ٜ سهاٜتٗا، قا١ً٥: 
ٞٸ" ٜهٔ أسس َا قس أضغُ٘ ع٢ً ايكٝاّ بٗصا  مل اؿاٍ ٚبطبٝع١ ،طبؿطح ظاٖ ٚنإ ٜٓعط إي

ٕتع١  خُٝت٘إطأ٠ ايػطٜب١ ٗ  بٗصٙ يًذُٝع أْ٘ ٫ وتؿغ عٗطايعٌُ، ٚيهٓ٘ نإ ٜطٜس إٔ ٜٴ
ط ؾسٜس. ٚبعس َهٞ بتأثٸ طتٴعوذلَين اؾُٝع، ؾؿ نٞ ؛ظٚد١ ؾطع١ٝ ضخٝك١، إِا اؽص َين

َا  ٬ٕ. ؾدطدت ٭ض٣ُٵػا٤ سٹأقساّ ٚثٴ عٳِقناْت ٚٳ ؛١ُأقٛاتّا خاضز باب اـٝ زلعتٴ أغبٛع
َٛا يو ايبكط يٝكسٸ، دب إٔ تعٛزٟ إٍ أًٖو بعس ايعطؽايٛابين، ثِ قاٍ: نإ وسخ، ؾأخص ٜذلٓق

تًو ٖٞ تكايٝسْا، ٚأْا ٫ أضٜس ، ًهّا يو٣ نُا ٖٞ ايعاز٠، يتكبح َٛايٝسٖا َٴععٵٚايؿطؽ ٚإٹ
ظقت ت ا٭ٜاّ، ٚضٴَٚطٸ َٗا يو بٓؿػٞ.أقسٸ يصيو ؾإْٞ ؛٠ٛيٓػا غرلى َٔإٔ تهْٛٞ أؾكط َٔ 

ٟٸ ، ٚمل ٜٴبسٹٚاسس٠ نأْ٘ أضَين قػرل نإ ٫ ٜتهًِ ن١ًُ نطز١ٜ، ص ُٜٓٛ بٝٓٓاخطؿ٬ّ أ  ٚايسٙ أ
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َٸ أسكل ي٘ ضغبت٘. إٕ  ؛ مل1ٓٝ٘ ع٢ً ا٭قٌ ن١ًُ باباّٜٛ: يٓك ط َٔ شيو، ٚيهٓ٘ قاٍ يٞ شاتتص
 . 2"ٓٓا َٓص ظٚادٓا قبٌ أضبع١ أعٛاّقا١ُ٥ بٝ ٖصٙ ايػعاز٠ َا تعاٍ

يًُطأ٠ ٟ تػتشل ايتأٌَ، يكس قاٍ: "ايهٛضزٚقس تٓبٸ٘ َٝٓٛضغهٞ إٍ ظاٖط٠ ٗ اجملتُع 
عٓس ا٭نطاز ؾدك١ٝ ب٬ ؾو، ٚيٝؼ َٔ ايعبح إٔ ْط٣ ازلٗا ٜهاف إٍ اغِ ابٓٗا؛ إشا ناْت 

ٞ، قاّ بطس٬ت . َٚعطٚف إٔ َٝٓٛضغهٞ نطزٚيٛدٞ ضٚغ3"تتُتع بصنا٤ َعٝٸٔ أٚ ْاٍ
اغتط٬ع١ٝ إٍ سلايٞ ٚسلاٍ غطبٞ نطزغتإ، ٚنإ عهٛ ؾ١ٓ تٓػٝل اؿسٚز بٌ ايسٚيتٌ 

 ّ(. 1915ّ(، ٚأٓيـ نتاب٘ )ا٭نطاز( غ١ٓ )1913ايعجُا١ْٝ ٚاٱٜطا١ْٝ غ١ٓ )
ٚاؿكٝك١ أْين عاقطت ظاٖط٠ ْػب١ ا٫بٔ إٍ ا٭ّ ٗ فتُعٓا ايعؿطٜين، ٚنإ نجرل َٔ 

ٚأسٝاّْا بعض ايهٍٗٛ، ٜٴٓػٳبٕٛ إٍ أَٗاتِٗ ادتُاعّٝا، ٚيٝؼ  -ٚأْا َِٓٗ -ابايكب١ٝ ٚايؿب
ضزلّٝا، ٚخاق١ ؾُٝا بٌ ايٓػا٤، بػض ايٓعط عٔ إٔ تهٕٛ ا٭ّ ١ًْٝ أٚ ٫، َٚا نإ اٯبا٤ 
ٜػتٗذٕٓٛ شيو أٚ ٜعذلنٕٛ عًٝ٘، بٌ نإ أَطّا عازّٜا، ست٢ إْين مل أتٓبٸ٘ إٍ أُٖٝت٘ إ٫ بعس 

٬سع١ َٝٓٛضغهٞ. ٫ٚ تؿكح ٖصٙ ايعاٖط٠ ؾكط عٔ أ١ُٖٝ َها١ْ إطأ٠، ٚضٚح إٔ قطأت َ
، ٚإِا تؿكح أٜهّا عٔ ضغٛر قِٝ ايعٗس ايٓٝٛيٝجٞ ٗ اجملتُع ايهٛضز١ٜايسّكطاط١ٝ ٗ ايجكاؾ١ 

ٍٸ  -ٚبٛدٛز قطا٥ٔ أخط٣ -ٟ، ٫ بٌ إْٗاايهٛضز تؿذٸعين ع٢ً إٔ أشٖب أبعس َٔ شيو، ٚأغتس
 ٟ.ايهٛضزعكط ا٭١ََٛ )ايطبٸات( ٗ عُل ايٛعٞ اؾُعٞ  بٗا ع٢ً ٚدٛز بٴ٢ٓ

 ٚقاٍ ْٝهٝتٌ ٗ ٖصا اجملاٍ: 
أقطب إٍ إؿّٗٛ ايػطبٞ َٔ ا٭غط٠ ايذلن١ٝ أٚ ايؿاضغ١ٝ )قبٌ إدطا٤  ايهٛضز١ٜا٭غط٠ "

ُٓت ٗ تطنٝا ٚإٜطإ بعس اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ(، ٚشيو يٹُا تتُتٸع ب٘ إطأ٠  اٱق٬سات اييت 
ٟ غٝٸس٠ ايبٝت، ٖٚٞ تتُتع بػًط١ ٚاغع١ زاخٌ ايهٛضزَٔ َها١ْ... إٕ ظٚد١  هٛضز١ٜاي

ا٭غط٠، ؾٗٞ اييت تتٛٓي٢ إزاض٠ ايبٝت، ٜٚعٌُ اـسّ ؼت إؾطاؾٗا، ٖٚٞ اييت تٛظٸع ايطعاّ ع٢ً 
بسٕٚ إشْٗا، ٚٗ غٝاب ايعٚز  4أؾطاز ا٭غط٠، ٫ٚ ّهٔ ٭سس إٔ ٜبسأ ا٭نٌ عٓس ْكب اـٹٛإ

                                 
 إككٛز إٔ تعًِٓ ايطؿٌ قٍٛ )بابا( بايهطز١ٜ. - 1
 .169- 168إطدع ايػابل، م  - 2
 .170. ٚاْعط ْٝهٝتٌ: ايهطز، م 75َٝٓٛضغهٞ: ا٭نطاز، م،  - 3
 اـٹٛإ: إا٥س٠. - 4
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ٚٸاض، ٚتػتهٝؿِٗ ٚتتشسٸخ عط١ٜ إيِٝٗ، ٫ٚ تٴدؿٞ ٚدٗٗا نُا تؿعٌ غرلٖا َٔ تػتكبٌ  ٖٞ ايعټ
  .1"ايٓػا٤ ٗ ايبًسإ اٱغ١َٝ٬ ا٭خط٣

أقكس بك٠ٛ ايؿدك١ٝ ايك٬ب١َ ٚايؿذاع١ ٚايكسضات ايكٝاز١ٜ ٗ إطأ٠  ق٠ٛ ايؿدك١ٝ: – 4
 re çi jin çi mêreêşr ٟ ايكا٥ٌ:ايهٛضز، ٚيعٌ أقسم تعبرل عٔ شيو ٖٛ إجٌ ايهٛضز١ٜ

êŞ  ق١ٜٛ ايؿدك١ٝ،  ايهٛضز١ٜ)ا٭غس أغس، ضد٬ّ نإ أّ اَطأ٠(، ٫ٚ عذب إٔ تهٕٛ إطأ٠
، َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ تتذ٢ًٓ اـكا٥ل اؾب١ًٝ ٗ ؾدك١ٝ ايهٛضز١ٜؾاؾبٌ َؿتاح ايؿدك١ٝ 

 إطأ٠، نُا تتذ٢ًٓ ٗ ؾدك١ٝ ايطدٌ. 
ٜات قا٥سات ٖتاظات نُٔ أغطٖٔ، يٝؼ ايهٛضزٚيٓبسأ غك١ً ايكٝاز٠، ؾهجرل َٔ ايٓػا٤ 

بؿهٌ ؾاقع، ٚع٢ً سػاب تكعِٜ ؾدك١ٝ ايطدٌ، ٚإِا بؿهٌ يطٝـ َٚطٕ ٚغرل َباؾط. ٚعسا 
ْػا٤ قُٔ بسٚض ايكٝاز٠ ست٢ ع٢ً قعٝس قٝاز٠ اؾٓس، ٖٚصٙ  ايهٛضزفاٍ ا٭غط٠، ؾإٕ ٗ تاضٜذ 

. ٚإٕ 2ٚتٞ )دٛتٞ/دٛزٟ(گع ، ٚخاق١ عٓس ؾطايهٛضزظاٖط٠ عطٜك١ دسّا ٗ تاضٜذ أغ٬ف 
ٜات ايًٛاتٞ ًٜتشكٔ باؾباٍ، ٚؤًُ ايػ٬ح، ٜٚؿاضنٔ ٗ ايجٛضات، إِا هػٸسٕ ايهٛضزإكات٬ت 

، ٖٚصٙ ايعاٖط٠ ٜعذع عٔ ؾُٗٗا أقشاب ؾًػؿ١ ايهٛضز١ٜٖصٙ اـك١ً ايعطٜك١ ٗ ؾدك١ٝ إطأ٠ 
 ًُطبذ ٚايؿطاف ؾكط. )إطأ٠ نٹًع قاقط(، ٚأْٗا ؾطٌّ ٫ بسٸ َٓ٘، ٚأْٗا خٴًكت ي

ُٔ بعض ّٚهٓٓا إٔ ْصنط أزلا٤ ايعسٜس َٔ ايٓػا٤ اي٥٬ٞ تععٸقاٍ ْٝهٝتٌ ٗ ٖصا اجملاٍ:"
َٸ ّااييت خهعت شلٔ خهٛع ايعؿا٥ط َٚٔ تًو ايٓػا٤ عازي١ خإ أض١ًَ عجُإ باؾا  .3"ّاتا

ّ(، ٚنإ َٝٓٛضغهٞ قس ايتكاٖا، ٚٚقـ ق٠ٛ  ٠1914 غ١ٓ )چداف، ٗ َس١ٜٓ سًب
 . 4كٝتٗاؾد

 ٚقاٍ زبًٝٛ آض سانِ أضبٌٝ اٱْهًٝعٟ: 
ناْت مث١ أَرل٠ نطز١ٜ تعٝـ ٗ َٓطك١ ضاْٚسٚظ تكطٜبّا، تػ٢ُ )خاْعاز(، نإ شلا ؾإٔ ٗ "

...، يكس ناْت ٖصٙ ا٭َرل٠ ايهٛضز١ٜٖٳطٚض)سطٜط(، ٚ )باطاؽ(، عٓسَا قاَت ؾٝٗا إَاض٠ غٴٛضإ 

                                 
 .176ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 1
 .196أٓس ؾدطٟ: زضاغات ٗ تاضٜذ ايؿطم ايكسِٜ، م  - 2
 .170ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 3
 . 76َٝٓٛضغهٞ: ا٭نطاز، م  - 4
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ٟ ي٬ّٝ يًُطاقب١، ٚػًؼ يػُاع ؾها٣ٚ ايٓاؽ، تطتسٟ ٬َبؼ ايطداٍ، ٚؼٌُ ايػ٬ح، ٚتٳػٵط
، ٫ٚ تعاٍ آثاضٙ ع٢ً دبٌ غٹؿٌ ٌٸ خكَٛاتِٗ َٚؿانًِٗ ٚنإ قكطٖا ٗ ؾٳِك٬ٚٙٳ  . 1"ٚس

 بعٝس٠ عٔ فاٍ ايؿطٚغ١ٝ، ؾكس ْكٌ ْٝهٝتٌ عٔ َٝٓٛضغهٞ قٛي٘:  ايهٛضز١ٜٚمل تهٔ إطأ٠ 
بٌ  ،ذسٕ ايؿطٚغ١ٜٝٴ -ايعُط َٔٔ ػّا ناْت طبكتٗٔ َُٚٗا بًأٜٸ -ٜاتايهٛضزٚايٓػا٤ "

بسٜٔ ٜٚٴ ،نصيو تػًل اؾباٍ ايٛعط٠ىؿٌ ٜٔ ايطداٍ ٗ اَتطا٤ اـٌٝ، نُا أْٗٔ ٫ سٸٜتشٚ
 .2"َٗاض٠ ؾا٥ك١ ٗ شيو

ؾُا أنجط ا٭زي١ ع٢ً شيو! أبطظٖا ٖٛ قُٛزٖا ٗ  ايهٛضز١ٜٚأَا بايٓػب١ إٍ ق٬ب١ إطأ٠ 
بهٌ َا تعٓٝ٘ تًو اؿٝا٠ َٔ ب٪ؽ ٚنسح ٚؾكا٤، ثِ َٛاد١ٗ قػ٠ٛ اؿٝا٠ ايطع١ٜٛ ٚايطٜؿ١ٝ، 

ٌٖ ٖٓاى ثٛض٠ نطز١ٜ ْؿبت َٔ غرل إٔ تهٕٛ إطأ٠ َػا١ُٖ ؾٝٗا بؿهٌ َباؾط ٚغرل َباؾط؟ 
ٌٖٚ نإ َٔ إُهٔ يًهطزٟ إٔ ٜٗذط ايساض، ٚوٌُ ايبٓسق١، ًٜٚتشل باؾباٍ، ي٫ٛ ثكت٘ بإٔ 

إٔ  ايهٛضز؟ ٌٖٚ نإ َٔ إُهٔ يًؿباب ؾطٜهت٘ غذلع٢ ا٭٫ٚز ٚإاؾ١ٝ ٚاؿكٌ َٔ بعسٙ
ىٛنٛا غُاض ايكتاٍ، ي٫ٛ أِْٗ ضنعٛا اٱبا٤ٳ ٚايؿذاع١ َٔ ا٭َٗات؟ ٖٚا ٖٛ شا زاْا آزَع 
ٜكـ اَطأ٠ نطز١ٜ َٔ دٓٛبٞ نطزغتإ، تػازض قطٜتٗا إٍ اؾبٌ، يتٓذٛ َٔ قكـ ايطا٥طات 

 إعاز١ٜ، قا٬ّ٥:
ططٜل ايكاعس٠، ٚتطع٢ ْكـ زظٸ١ٜٓ َٔ ا٭طؿاٍ، غاضت أٌّ ٗ َكتبٌ ايعُط ببط٤ ٗ اي"

ع٢ً عاتكٗا، ٚأضزؾت ؾٛقٗا أٚع١ٝ إطبذ  3ٚأضبعّا ٚٔػّا َٔ إاعع، ٚؼٌُ غٹطاض٠ نبرل٠
ٛٵضٳبّا ٖٚٞ غا٥ط٠، ناْت تككس نٗؿّا  ُٻ٬ّ بأثاخ بٝيتٸ أَاَٗا، ٚتٓػر دٳ ٚأٚاْٝ٘، ٚتػٛم بػ٬ّ ق

ػا٤ إٍ ايكط١ٜ ٗ َٛعس إؾعاٍ ايٓاض ٚخٳبٵعٔ نُٝٸ١ َٔ تكهٞ ؾٝ٘ ْٗاضٖا، ثِ تعٛز عٓس سًٍٛ إ
ايطِّقام )ْإ(، ٚعٓس ايؿذط تٓٗض ثا١ْٝ، يتكٓع ايًي ٚايعبس غضٸ ايًي ٗ ظٔمٸ َٔ دًس إاعع، 

 .4"عطن١ ضتٝب١ إٍ ا٭َاّ ٚاـًـ، ثِ تكعس اؾبٌ ثا١ْٝ ٖطبّا َٔ ايطا٥طات إدٝؿ١

                                 
 ، اشلاَـ.270زبًٝٛ آض . ٖٞ: َصنطات زبًٝٛ آض، م  - 1
 .167ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 2
 ايػٹطاض٠: نٝؼ نبرل. - 3
 .241زاْا آزَع سلست: ضس١ً إٍ ب٬ز ؾذعإ، م  - 4
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ٗ  -ْتٝذ١ اـٝا١ْ -، ؾبعس اغتؿٗاز ابٓٗا ُخوشَڤيخًٌٝ ٚتعايٛا ْطٳ َٛقـ ٚايس٠ إٓانٌ 
ّ(، بهطزغتإ اؾٓٛب١ٝ، َقطعت ايػًطات ايعطاق١ٝ ضأغ٘، ٚأخصٚا ايطأؽ  1936) ؾدلاٜط/ؾباط

ٝٵطٳٚإ، ٚأسهطٚا ٚايس٠ خًٌٝ ٚظٚدت٘، ٚأؾاض نباط إٍ ضأؽ خًٌٝ، ٚغأٍ  إٍ َٓطكت٘ ؾٳ
إْ٘ ابين خًٌٝ ايصٟ قتًتُٛٙ خساعّا ٚغسضّا، ٚإْٞ  ٚايست٘: ٌٖ تعطؾٌ ٖصا ايطأؽ؟ ؾأدابت: ْعِ،

يؿدٛض٠ ب٘. ٚناز إٔ ٜٴػ٢ُ ع٢ً ظٚد١ خًٌٝ َٔ ٍٖٛ إؿٗس، ٚبهت، ؾكاست بٗا ٓاتٗا قا١ً٥: 
  .٫1 تبهٞ أَاّ أْعاض ٖ٪٤٫ اؾبٓا٤، نٞ ٫ ٜؿُتٛا بٓا

إْٗا تٴكسّٹ  سطٜك١ ع٢ً أ٫ ٜٴعبٳح بؿطؾٗا، بٌ ايهٛضز١ٜإطأ٠  اؿطم ع٢ً ايهطا١َ: – 5
ٓٵكٹص )ت  ّ( ٗ أسساخ 1188ٖـ/ 584ع٢ً إٛت ٗ غبٌٝ شيو، قاٍ إ٪ضر ايعطبٞ ُأغا١َ بٔ َٴ

 اؿطٚب ايكًٝب١ٝ: 
قس غباٖا  ،ؾٍٛٚي٘ بٓت ازلٗا ضٴ ،ـٝٵضدٌ نطزٟ ٜكاٍ ي٘ أبٛ اَؾ 2طػٵٚنإ ٗ دٓس اؾٹ"

ؾدطدٓا َٔ ايػس ! ضؾٍٛ! ٝتٵبٹغٴ :ٔ يكٝ٘ َّٜٛاٜكٍٛ يهٌ َٳ ،اٱؾطْر، ٖٚٛ قس تٛغٛؽ عًٝٗا
ابكط َا ٖصا ٚاغبح  :ؾكًٓا يبعض ايػًُإ ،ؾطأٜٓا ٗ داْب إا٤ غٛازّا ،3ْػرل ع٢ً ايٓٗط

ٚقس ضَت ْؿػٗا َٔ ع٢ً  ،عًٝٗا ثٛب أظضم ،ؾإشا شيو ايػٛاز ضؾٍٛ ،ؾُه٢ إيٝ٘؟ ايػٛاز
ع١ أبٝٗا أبٞ ؾػطقت، ٚعًل ثٛبٗا ٗ ؾذط٠ ايكؿكاف، ؾػهٓت يٛ ،ؾطؽ اٱؾطلٞ ايصٟ أخصٖا

 . 4"اؾٝـ
َٵسٴّ، ٚبعس قتاٍ ؾسٜس، ٚقُٛز َٓكطع 1608ٚٗ غ١ٓ ) ّ( ساقطت ايكٛات ايكؿ١ٜٛ قًع١ زٴ

ايٓعط، ْؿس ايطعاّ ٚايؿطاب عٓس غهإ ايكًع١، ٚؾتو بِٗ اؾٛع ٚإطض، ؾُات َٔ َات، 
ؽ ٚغكط ايباقٕٛ أضنّا، ٚعذعٚا ست٢ عٔ ٌٓ ايػ٬ح، ٚعٓس٥ص ؾكط اغتطاع اؾٓٛز ايؿط

ٛٸ٠ ٗ ايهٛضززخٍٛ ايكًع١، ؾٗطعت ايٓػا٤  ٜات، ٚضٌَ بأْؿػٗٔ َٔ ؾٛم أغٛاض ايكًع١ إٍ ٖٴ
 أغؿٌ اؾطف ايصٟ ناْت عًٝ٘ ايكًع١، ٚؾهٸًٔ إٛت ع٢ً إٔ ٜكعٔ ٗ أٜسٟ ايكٛات ايؿاضغ١ٝ. 

ٟ سػٔ ٖؿٝاض ٗ )َصنطات َكاتٌ(، أْ٘ ٗ غُاض ثٛض٠ غ١ٓ ايهٛضزٚشنط إٓانٌ 
عؿا٥ط ؾٝذ غعٝس، أقسضت قٝاز٠ ايكٛات ايذلن١ٝ ا٭َط بايكتٌ اؾُاعٞ ي ّ( بكٝاز1925٠)

                                 
 .1/95َػعٛز ايباضظاْٞ: ايباضظاْٞ ٚاؿطن١ ايتشطض١ٜ ايهطز١ٜ،  - 1
 ٗ سلاٍ غطبٞ غٛضٜا. اؾػط: ٖٞ َس١ٜٓ دػط ايؿټػٛض - 2
 إككٛز ْٗط ايعاقٞ. - 3
 .53أغا١َ بٔ َٓكص: نتاب ا٫عتباض، م  -  4
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( قط١ٜ، ٚعٓسَا ناْت ايٓػا٤ 180، ؾؿتو اؾٓٛز بػهإ )ٓاػٳزَإ ٚسٳنإ َٚأٹپ٬ٜٕ ٚؽٔظٔ
ٜات ٜطٜٔ اؾٓٛز ا٭تطاى ٜكذلبٕٛ َٓٗٔ، نٔ ٜطٌَ بأْؿػِٗ َٔ ا٭َانٔ ايعاي١ٝ، ٜٚكؿعٕ ايهٛضز

 .1َؿهٸ٬تٺ إٛتٳ ع٢ً إٔ ٜعبح اؾٓٛز بؿطؾٗٔ، zîlanظ٬ٜٕإٍ ْٗط 
 

 االدتناعية: الهوضزاجلصوض العنيكة لصٍيية 
ُٵ١ٓ٦ ٗ ايػايب، يهٔ  ايهٛضزتًو ٖٞ ايػُات ايعا١َ يص١ٖٝٓ  ا٫دتُاع١ٝ، ٖٚٞ زلات َٴَط

ٟ ٖٛ )ْٗٛض١ٜ أؾ٬طٕٛ( إجاي١ٝ، ٚ)َس١ٜٓ اهلل( اييت ايهٛضزٌٖ َع٢ٓ شيو إٔ اجملتُع 
ٛٸضٖا   -نػرلٙ َٔ فتُعات ايعامل -ٜعاْٞ ايهٛضزايكسٸٜؼ إػٝشٞ ُأٚغٹػٵطٹٌ؟ ٫، إٕ اجملتُع تك

نجرلّا َٔ ايجػطات ٚايعٝٛب ٚإؿه٬ت، ٖٚٞ أسٝاّْا ثػطات خطرل٠ ٚعٝٛب كٝؿ١ َٚؿه٬ت 
َٸط٠، ٖٚٞ يٝػت َٓؿك١ً ايبتٸ١ عٔ ايٛنع ايؿاش ايصٟ ُأقشِ ؾٝ٘   .ايهٛضزَس

ا٫دتُاع١ٝ، َا تتأغٸؼ عًٝ٘ َٔ  ايهٛضزايع٬ق١ بٌ ش١ٖٝٓ  ٚسػبٓا اٯٕ إٔ ْؿرل إٍ
ٟ َٔ داْب آخط، ٚقس ايهٛضزٚدسإ ْعٞ ٫ٚؾعٛض ْعٞ َٔ داْب، ٚبٌ اٱضخ ا٫دتُاعٞ 

ا٫دتُاع١ٝ تعهؼ  ايهٛضزبسا يٓا، بهجرل َٔ ا٭زي١ ٚايكطا٥ٔ ٚإ٪ؾِّطات، إٔ خكا٥ل ش١ٖٝٓ 
١ آ٫ف غ١ٓ ع٢ً أقٌ تكسٜط، َػرلتٳ٘ ٗ ايتهٝٸـ َع ٟ َٓص ٔػايهٛضزبسق١ َػرل٠َ اجملتُع 

ؾطٚط اؿٝا٠ ٗ اؾباٍ، ٖٚٞ يٝػت باؿٝا٠ ايػ١ًٗ أبسّا، َٚػرلت٘ٳ ٗ ايتػًٓب ع٢ً قعٛبات 
اؿٝا٠ ايطع١ٜٛ ٚايطٜؿ١ٝ، َٚػرلتٳ٘ ٗ ايتػًٓب ع٢ً َؿاضٜع ايػعٚ اييت مل ٜطتح َٓٗا قٓط، 

بٛدٛزٙ َٔ ا٫ْسثاض، ٚبٜٗٛت٘ َٔ  -ايتشسٜاتضغِ نٌ ايعكبات ٚ -َٚػرلتٳ٘ ٗ ا٫ستؿاظ
 ا٫ْٗٝاض.

 -َا تعٓٝ٘ َٔ ضٚح ايتهاؾٌ ٚايتهاٌَ ٚايتؿاْٞ -أنـ إٍ ٖصا إٔ قِٝ ايعٗس ايٓٝٛيٝجٞ
ٟ، ٚناْت تتػًٌٓ، عدل قٓٛات اي٬ؾعٛض اؾُعٞ، ايهٛضزناْت ضابه١ بك٠ٛ ٗ ايٛعٞ اؾُعٞ 

٢ً إٛاقـ ٚايع٬قات ٚايػًٛنٝات، ٫ٚ غٝٸُا إٍ غاس١ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ، ٚتهؿٞ أيٛاْٗا ع
 ٗ فاٍ ايع٬قات ا٭غط١ٜ، ٚؾُٝا ٜتعًٓل َٛقع إطأ٠ نُٔ ايٓػٝر اجملتُعٞ.  

                                 
 .13سػٔ ٖؿٝاض: َصنطات َكاتٌ، سًك١   - 1
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 ايهٛضزٗ تؿهٌٝ اٱطاض إطدعٞ يص١ٖٝٓ  -َٚا ظاٍ َ٪ثٸطّاٳ -ٚمث١ أَط آخط أسػب أْ٘ نإ
ٛٸضت عدل ايكطٚ ٕ، ٚٚقًت إٍ قٛضتٗا ايؿه٢ً ٗ ا٫دتُاع١ٝ؛ ٖٚٛ ايب٢ٓ إٝجٛيٛد١ٝ اييت تط

ايعكٝس٠ ايعضزؾت١ٝ، ٚباعتباض إٔ ايعضزؾت١ٝ ناْت ْتاز ب١٦ٝ ادتُاع١ٝ ٜػًب عًٝٗا ايطابع 
ايطعٟٛ ايطٜؿٞ؛ ٚٚضز ؾٝٗا نجرل َٔ ايكِٝ ٚإٛدٸٗات اييت تطبط ايؿطز بايكب١ًٝ ٚايكط١ٜ، ٚأشنط 

 ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ايؿٛاٖس ايتاي١ٝ:
  "َ ع اٱْػإ ايكاحل، غٛا٤ نإ ْب٬ّٝ، أٚ ؾطزّا َٔ ايكب١ًٝ، أٚ ايصٟ ٜهٕٛ طٝٸبّا

َٔ اؾُاع١، أٚ أْ٘ ٜعتين بإاؾ١ٝ بهسٸ ٚادتٗاز، غٝهٕٛ ٗ اٯخط٠ ٗ َطع٢ اؿل ٚايعكٌ 
 . 1"اـٝٸط
  "!ٟٸ أضض أػ٘؟  إٍ أٜٔ أشٖب، ٚإٍ أ

 بعٝس أْا عٔ ايٛطٔ. 
 . 2"ٚظعُا٤ ايكب١ًٝ ٚقبًٝيت ٫ تعذلف بٞ

ٕ ايسع٠ٛ إٍ بٓا٤ ع٬قات ادتُاع١ٝ غ١ًُٝ، ٚاؿطم ع٢ً تهٜٛٔ ا٭غط٠ إػتكط٠ أَا بؿأ
نجرل َٔ إٛدٸٗات ٚايهٛابط، بٌ مث١ ؼصٜطات ؾسٜس٠  أڤطحاٚايعٻْٵس  أڤطحاايكاؿ١، ؾؿٞ 

ٌٸ بتًو ايهٛابط، ٚىطز عًٝٗا ق٬ًّٝ أٚ نجرلّا، ٚؾُٝا ًٜٞ بعض ايؿٛاٖس.  ايًٗذ١ يهٌ َٔ ٜٴد
  ٍأٜٗا ايكازم ٚخايل بٓا٤ أغط٠ طٝب١: ٜػأٍ ظضزؾت اٱي٘ آٖٛضاَٳعزا: "ايسع٠ٛ إ

ايعامل إازٟ، أٜٔ ٖٞ ا٭ضض ايجا١ْٝ ا٭نجط طٝب١؟ أداب آٖٛضاَاظزا: ٗ اؿكٝك١ ٖٞ تًو 
ٚٸزٙ بايٓاض، ٚاؿًٝب، ٚايعٚد١، ٚا٭٫ٚز، ٚإاؾ١ٝ  ا٭ضض اييت ٜبين عًٝٗا ايكاحل بٝتّا، ٜٚع

 .3"ايطٝب١
 ٍغأٍ اؿهِٝٴ ضٚحٳ ايعكٌ: أٜٸ١ُ ٓا١ٜ  سػٔ ايع٬ق١ بٌ أؾطاز ا٭غط٠: "ايسع٠ٛ إ

ٟټ ٚضٜح أؾهٌ؟ ... أداب ضٚح ايعكٌ: ٓا١ُٜ اٯشل١ أِأَٔ، ا٭رٴ اؾٝٸس  ٟټ قسٜل ٚأ أِأَٔ؟ أ
 . 4"أؾهٌٴ قسٜل، أؾهٌٴ ٚضٜحٺ ا٫بٔٴ اؾٝٸس، ٚايعٚد١ُ اؾٝٸس٠ أؾهٌٴ قسٜل يًٗٛ ٚإطح

                                 
 .123م ، 3، آ١ٜ 33، ٜاغٓا، ٖاٜيت أڤطحا - 1
 .144، م 1، آ١ٜ 46، ٜاغٓا، ٖاٜيت أڤطحا - 2
 .233، م 2، آ١ٜ 3 فارگارد، ڤيىديداد، أڤطحا - 3
 .845، زازغتإ َٚٝٓٛؽ ٚخطاز، م پهلىية، ْكٛم أڤطحاظْس  - 4
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  غأٍ اؿهِٝٴ ضٚحٳ ايعكٌ: َا ٖٛ أندل ٚأؾهٌ عٌُٔ ا٭قاضب: "ايسع٠ٛ إٍ ظٚاز
 . 1"ثاّْٝا اؿكٝك١ُ ٚظٚازٴ ا٭قطبا٤ بايسّ خرٕل؟ أداب ضٚح ايعكٌ: أندلٴ عٌُٔ خرٕل ايٓباي١ُ.

 " :اؾٞ إ٪ٌَٓ، ٚيٲْاخ ڤْكسٸّ ايكطبإ يؿطاايذلغٝب ٗ نجط٠ ا٭٫ٚز ايصنٛض
ضغب ٗ ٖصٙ ايٝاغٓا َٔ أدٌ ايٓػ٠ٛ ايًٛاتٞ يسٜٗٔ أ. "2"ايًٛاتٞ ٜٓذي سؿٛزّا َٔ ايصنٛض

  .3"ايعسٜس َٔ ا٭بٓا٤
 " :غأٍ اؿهِٝٴ ضٚحٳ ايعكٌ: ... َٚٔ تٴعٹسٸ إَجٌٳ ا٭ع٢ً خكاٍ إطأ٠ ايُٓٛشد١ٝ

ٝٸ١، ايعطٛؾ١، ا٭١َٓٝ شات  يًٓػا٤؟ أداب ضٚحٴ ايعكٌ: ... إجٌٴ ا٭ع٢ً يًٓػا٤ ٖٞ إطأ٠ ايؿت
بع اؿػٔ، إٓرل٠ يًبٝت، إُشتؿٹ١ُ، اييت تٴعٳسٸ قسٜكّا ٭بٝٗا ٚؾسٸٖا ايػُع١ ايطٝب١، ٚايط

 . 4"ٚيعٚدٗا ٕٚعًُٓٗا
 ٚقس قاّ  -ؼصٜط ؾسٜس َٔ إُٖاٍ إطأ٠ ٭طؿاشلا: دا٤ ٗ اٱغطا٤ ٚإعطاز ايعضزؾيت
ٕباضى ضأ٣ ٗ اؾشِٝ ضٚح اَطأ٠ تٴعٳصٻب، ؾػأٍ َطؾسٳٜ٘ ا٬َٕى ا ڤيرازإٔ  -ايكاحل ڤيرازبُٗا 

ٖصٙ ضٚح اٯمث١ اييت تطنت غٳطاٚف ٚاٱي٘ آزٚض عٔ ايصْب ايصٟ اقذلؾت٘ إطأ٠ ٗ ايسْٝا، ؾأدابا: "
ا ٜبهٞ ٗ أثٓا٤ اؿاد١ ٚاؾٛع  .  5"ٗ سٝاتٗا ايس١ْٜٛٝ ٚيٝسٖٳ

  ايكاحل  ٗ اؾشِٝ أضٚاح بعض ايبؿط ٖٚٞ  ڤيرازؼصٜط ؾسٜس َٔ ايعكٛم: ؾاٖس
ٖصٙ أضٚاح أٚي٦و ايٓاؽ ايصٜٔ أسعْٛا سٳٜ٘ عٔ ايػبب، ؾأداباٙ: "عاي١ ٜٴطث٢ شلا، ؾػأٍ َطؾ

 . 6"آبا٤ِٖ ٚأَٗاتِٗ ٗ سٝاتِٗ ايس١ْٜٛٝ، مل ٜطٝعِٖٛ، ٚمل ٜطًبٛا َِٓٗ ايػؿطإ

                                 
 .١ًٜٖٛ840، زازغتإ َٚٝٓٛؽ ٚخطاز، م پغتا، ْكٛم ڤظْس أ - 1
 .389، م 5، آ١ٜ 2، ٜاؾت أڤطحا - 2
 .50، م 6، آ١ٜ 2ٓا، ٖاٜيت ، ٜاغأڤطحا3 - 
 .868، زازغتإ َٚٝٓٛؽ ٚخطاز، م پهلىية، ْكٛم أڤطحاظْس  - 4
 .969، اٱغطا٤ ٚإعطاز ايعضزؾيت، م پهلىية، ْكٛم أڤطحاظْس  - 5
 .971، اٱغطا٤ ٚإعطاز ايعضزؾيت، م پهلىية، ْكٛم أڤطحاظْس  - 6
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17 

 1 -يالكوزدالفولكلوز 
 األشياء واألغاني الشعبية

 

 مسخل: ما ٍو الفولهلوض؟
بٌ عامل اٯثاض اٱْهًٝعٟ ٚيٝاّ ّ(، َٔ قٹ1840غ١ٓ ) Folkloreظٗط َكطًح ؾٛيهًٛض 

، ٚاغتدسَ٘ بسٍ )ا٭ظٜا٤ ايؿعب١ٝ(، ٜٚتأيـ ٖصا إكطًح َٔ: W.J.Thomasدٕٛ تَٛاؽ 
Folk ٚ ،)ْاؽ(Lore  َٚعٓاٙ: َعاضف ايٓاؽ، أٚ سه١ُ ايؿعب، ٚتٛغٸع ،)َعطؾ١/سه١ُ(

تكسات، َع٢ٓ ؾٛيهًٛض ٗ ايسضاغات اؿسٜج١، ؾكاض ٜسٍ ع٢ً ايذلاخ ايؿعيب عا١َ؛ نإع
 . 1ٚايعازات ٚايتكايٝس، ٚا٭ظٜا٤، ٚا٭َجاٍ، ٚا٭يعاب، ٚإٛغٝك٢، ٚا٭غاْٞ، ٚا٭سادٞ ٚا٭يػاظ

ٚايؿٛيهًٛض َٔ أِٖ عٛاٌَ ػاْؼ اجملتُع، ٖٚٛ إُجٌ ا٭نجط قسقّا يطٚح ايؿعب، ٚؾٝ٘ 
 ٜتذ٢ًٓ قسض نبرل َٔ أقايت٘ ٚؾدكٝت٘ ايعؿ١ٜٛ، ٚإٕ إقباٍ ايؿعٛب ع٢ً ؾٛيهًٛضٖا أسس
ُٸل أضٚاح ا٭غ٬ف، ٚايتُػو باشل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ ٚايك١َٝٛ، ٚقشٝح إٔ ايؿٛيهًٛض  أؾهاٍ تك

عطن١  -نػرلٙ َٔ ايب٢ٓ ايجكاؾ١ٝ -ٜتكـ بكسض نبرل َٔ ايجبات، يهٔ ثبات٘ يٝؼ أبسّٜا، إْ٘
ٛٸٍ، ٚايتكًٓل ٚاٱناؾ١، ٚقس ؽتؿٞ بعض عٓاقطٙ َع َطٚض ا٭ٜاّ، ٚخاق١ ٗ  ٛٸض ٚايتش يًتط

 ساث١. َٛاد١ٗ اؿ
ٜٚتأثٸط ايؿٛيهًٛض خ٬ٍ تؿهً٘ غُػ١ عٛاٌَ: أ٫ّٚ ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ. ٚثاّْٝا إٝجٛيٛدٝا 
ٚايسٜٔ. ٚثايجّا ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ايػا٥س٠. ٚضابعّا اؾٓؼ )شنٛض/إْاخ(. ٚخاَػّا َػت٣ٛ ايصٚم 

                                 
 .159ػين عُاز: غٛغٝٛيٛدٝا ايجكاؾ١، م . عبس اي17اْعط نطاب: عًِ ايؿٛيهًٛض، م  - 1
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َٔ ايؿطز  اؾُايٞ، ٖٚصا ا٭خرل ٜتشسز بسٚضٙ ٚؾل إػت٣ٛ ايجكاٗ ٚاؿاي١ ا٫قتكاز١ٜ يهٌ
ٚاؾُاع١. َٚٔ إؿٝس إٔ ْأخص ٖصٙ ايعٛاٌَ باؿػبإ ٗ زضاغ١ ايؿٛيهًٛض، ْٚتٓاٍٚ ٗ ٖصا 

ٛٸْات اٯت١ٝ َٔ ايؿٛيهًٛض  ٟ: ا٭ظٜا٤، ٚا٭غاْٞ، ٚإٛغٝك٢، ايهٛضزإبشح ٚايصٟ ًٜٝ٘ إه
 ٚايطقل، ٚؾٛيهًٛض إطاعٞ.

 
 ي الطدالي:الهوضزالعِّّي  -أواًل

ُٸْٛ٘ )ايٛطين/ايكَٛٞ(-١َ قبٸٕٛ يعٜٸِٗ ايؿٛيهًٛضٟبكٛض٠ عا ايهٛضز َتُػٸهٕٛ  -ٜػ
اؾا(، ٗ أٚا٥ٌ پٟ )قسضٟ ٌْٝ پباضتسا٥٘، ٚخاق١ ٗ إٓاغبات نعٝس ْٛضٚظ، ٜكٍٛ ظْٔاض غٳًُٛ

 ايكطٕ ايعؿطٜٔ، أثٓا٤ زضاغت٘ ٗ إغتاْبٍٛ: 
ٜذلزٸزٕٚ ع٢ً  "نٓت أؾعط بػبط١ ٚغعاز٠ نبرلتٌ تػُط قًيب، سُٝٓا نٓت أؾاٖس ا٭نطاز

ايصٟ نإ  1إك٢ٗ بعٜٸِٗ ايكَٛٞ، ٚبؿهٌ خام ُأعذبت بإٓعط ايطدٛيٞ يًُطؾس ٬َٓ غعٝس
 . 2ٜطتسٟ ظٜٸّا نطزّٜا خاقٸّا"

ٟٸ  ٟ ايطدايٞ اـاضدٞ ٗ أغًب َٓاطل نطزغتإ َٔ أضبع قطع ض٥ٝػ١؛ ايهٛضزٜٚتأيـ ايع
ٖٚا ٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ يًب١٦ٝ اؾب١ًٝ  ، ٚايػطٚاٍ،Piştٹؾٵت( پٖٞ ايعُا١َ، ٚايكُٝل، ٚاؿعاّ )

ٟٸ بٌ   ايهٛضز١ٜ، باغتجٓا٤ بعض إٓاطل ايهٛضزٚإُٓار ايباضز زٚضّا َُّٗا ٗ ؾٝٛع ٖصا ايع
ٓٵذاض ٚاؾعٜط٠، ٚٗ َٓاطل عٌ ايعطب ٚايباب ٚايػِّؿرل٠ ٗ  ايػ١ًٝٗ إتا١ٔ يًبسٚ ايعطب ٗ غٹ

ُٸُٕٛ بايػٳتٵط٠ )ايؿُِّار( سلايٞ غٛضٜا، إش ٜطتسٟ ايطداٍ ايسِّؾٵساؾ١ بس ٍ ايكُٝل ٚايػطٚاٍ، ٜٚتع
 ٚايعكاٍ بسٍ ايعُا١َ.

ٛٸٕ ايعُا١َ  ُٸ٢ )ُنٴ٬ٚ(  ايهٛضز١ٜٚتته ٝٸ١ قٛؾ١ٝ َطتؿع١ تػ ِٵ(  Kulawَٔ طاق ٚ)ُن
Kom ٗٚ ،ـٸ سٛشلا قطع١ قُاؾ١ٝ ط١ًٜٛ، ٚايطاقٝات قػرل٠ ٗ يٛضغتإ بأقك٢ اؾٓٛب ، تٴً

ٛٸع ايعُ ا١َ سذُّا ٚؾه٬ّ ٚتهٜٛطّا ٚيّْٛا عػب ايب٦ٝات ٚايعؿا٥ط، ايؿُاٍ ٚايػطب، ٚتتٓ
ايؿطق١ٝ ٚاؾٓٛب١ٝ أندل َٓٗا ٗ ايؿُاٍ ٚايػطب، ٚإٍ  ايهٛضز١ٜٚا٬ٕسٳغ أٜهّا أْٗا ٗ إٓاطل 

داْب تأثرل إُٓار ٗ اؽاش ايعُا١َ ؿُا١ٜ ايطأؽ َٔ ايدلز ٚاؿط، ؾإْٗا تؿب٘ اؾبٌ بؿهًٗا ؾب٘ 
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ٜطٖا طبك١ ؾٛم أخط٣، ٜٚك٣ٛ ٖصا ايتؿػرل سُٝٓا ًُٜح إط٤ ايعُا٥ِ ايهد١ُ إدطٚطٞ، ٚبتهٛ
يبعض ظعُا٤ قبا٥ٌ ؾطقٞ نطزغتإ، ٗ أٚاخط ايكطٕ ايتاغع عؿط. أَا ٗ َٓاطل قٴٛضإ 
ظٓٛبٞ نطزغتإ ؾتعزإ سٛافٸ ايعُا٥ِ بأٖساب ٚنؿانـ، نشٛافٸ ا٭ضا٥و ايكس١ّ ايططظ سػب 

 . 1َؿاٖٳس ٗ أٜآَا ٖصٙ ٚقـ زاْا آزَع، ٚسػبُا ٖٛ
ٛٸع١ Piştٹؾٵت پأَا ايكطع ايج٬خ ا٭خط٣ )ايكُٝل، اؿعاّ/ ، ايػِّطٵٚاٍ( ؾٗٞ أٜهّا َتٓ

ا٭ؾهاٍ ٚا٭يٛإ، ٚأنجط َا ًٜؿت ا٫ْتباٙ ٖٛ ْٛع ايتططٜع ع٢ً ايكُكإ ٚايػطاٌٜٚ، ٚسذِ 
( أَتاض، 5 – 4٘ َٔ )اؿعاّ، ؾٗٛ نبرل دسّا عٓس ايكبا٥ٌ ايؿطق١ٝ ٚاؾٓٛب١ٝ، ٚقس ٜبًؼ طٛي

ٜٚٴػطظ ؾٝ٘ اـٓذط ٚإػسٸؽ، ٚضَا تٛنع ٗ طٝٸات٘ ايٓكٛز ٚعًب١ ايتبؼ أٜهّا، ٚا٬ُٕسٳغ أٜهّا إٔ 
ايػطاٌٜٚ تهٕٛ ند١ُ اؿذِ ٚؾهؿان١ ٗ ؾطقٞ نطزغتإ، ٚتكبح أقٌ ندا١َ ٗ اؾٓٛب، 

ؾهٌ بٓطاٍ ٚتبسٚ أقػط ٗ يٛضغتإ ٚعٓس نطز ايؿُاٍ ٚايػطب، ٜٚكبح ايػطٚاٍ ع٢ً 
ؾهؿاض عٓس بعض قبا٥ٌ ايؿُاٍ، ٜٚهٕٛ كٓططّا أسٝاّْا طٛيّٝا با٭بٝض ٚا٭غٛز، ٜٚػتشل 

 ٖصا ايُٓط إٔ ٜٴعٳسٸ ايػ٬ي١ ا٭ٍٚ يًبٓطاٍ ا٭ٚضبٞ اؿسٜح.
ثكاؾّٝا ٚغٝاغّٝا ٚادتُاعّٝا،  ايهٛضزٚقس َط إٔ زٚي١ َٝسٜا سٓككت ايتذاْؼ ٗ فتُع أغ٬ف 

ٛٸْات ايعٟ إٝسٟ؟ قبٌ اٱداب١ زعْٛا ْعطف زايهٛضؾٌٗ ٜؿتٌُ ايعٟ  ٟ ايطدايٞ ع٢ً بعض َه
ايعٟ إٝسٟ، ؾإٝسٟ نإ ٜطتسٟ ضزا٤، ٜٚطبط٘ ععاّ، ؾٴسٸت إيٝ٘ سطب١ قكرل٠، ٜٚهع ع٢ً ايطأؽ 

ُٸ٢ ) ع َٔ ايكٛف ع٢ً ١٦ٖٝ قبٸع١ Backlyhغطا٤ ٜػ (، ٖٚٛ غطا٤ خام بايطعا٠، نإ ٜٴكٓٳ
 . 2ًٌٜٛ، ٜتسٓيٝإ سٍٛ ايطقب١، ٜٚٛنع ٗ ايطدٌ سصا٤ ي٘ ضقب١َسبٻب١ َعٚٻز٠ بؿطٜطٌ ط

ضزا٤ طٌٜٛ، ي٘ أنُاّ ط١ًٜٛ َطتؿع١، ٚشنط زٜانْٛٛف إٔ ايعٟ إٝسٟ نإ ٜتأيـ َٔ: "
ٛٻ١ْ، َٚكٓٛع١ َٔ  ٟٸ ايجٓاٜا، بأشٜاٍ ط١ًٜٛ، َع ضٚب قكرل َٔ قطع١ أخط٣ ًَ ٚغطٚاٍ َٳطٛ

ٖصٙ ا٬ٕبؼ يٮقٛاّ إٝس١ٜ ايؿطق١ٝ ناْت غا٥س٠ ٗ  اؿطٜط، ًٜٚبػٕٛ ايطاقٝات ايعاي١ٝ، ...
ْٝع أما٤ أضانٞ َٝسٜا بؿهٌ ضزلٞ، ٚٗ ايكطٕ ايػازؽ قبٌ ا٬ٕٝز نإ ايؿطؽ أٜهّا 

  .1"ًٜبػٕٛ ٖصٙ ا٬ٕبؼ
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ٚأسػب إٔ بعض َعاٖط ايعٟ إٝسٟ َا ظاٍ َاث٬ّ ٗ أضز١ٜ ضداٍ ايهٗٓٛت ا٭ٜعزٟ، ٚٗ 
ـٸ ٟ إطٟٛ ايهٛضزايػطٚاٍ  ايجٓاٜا، ٚٗ اـٓذط إػطٚظ ٗ اؿعاّ، ٚٗ ايطاق١ٝ إطتؿع١ اييت تٴًَ

ايعُا١َ سٛشلا، ٚٗ ايطاق١ٝ إسٚٻض٠ ا٭قٌ اضتؿاعّا، إْٗا تٴطتس٣ َٔ غرل عُا١َ، ٜٚعٗط ؾعط 
إػًٌُ، ٚخٴك١ً ايؿعط باز١ٜ َٔ  ايهٛضزايطأؽ َٔ ؼتٗا، ٚنًُا حملت ضداٍ ايسٜٔ ايؿطؽ ٚ

٥ُِٗ، تصٓنطت ايطاق١ٝ إٝس١ٜ، بٌ هُح بٞ اـٝاٍ، ؾإٔح ٗ ايطٝٸات إذلانب١ ع٢ً َكسٸَات عُا
ؾهٌ ْكـ قٛؽ َٔ داْيب َكس١َ ايعُا١َ ضَعٳ إؾطاق١ سلؼ آٖٛضاَٳعٵزا، َٚعطٚف إٔ ايؿطؽ 

ٗ ايكطاب١ اٱث١ٝٓ ٚايعكٝس٠ ايعضزؾت١ٝ، إناؾ١ إٍ إٔ أغ٬ؾِٗ ناْٛا َػطٌَ  ايهٛضزًٜتكٕٛ َع 
ؾِٗ ٜطتسٕٚ أظٜا٤ إٝسٌٜ...، ٫عتكازِٖ بإٔ تًو إٝسٟ، قاٍ ٖرلٚزٚت ٜكؿِٗ: "بايعٟ 

 . 1"ا٭ظٜا٤ أنجط أْاق١ َٔ أظٜا٥ِٗ
 - Naramغٌ  -ٚقس شنط زٜانْٛٛف إٔ ضداٍ يٛيًٛ ٜعٗطٕٚ ٗ نتابات إًو ا٭ٓنازٟ ْاضاّ

Sin (2260 – 2223 ٬َبؼ خؿٝؿ١ ٚط١ًٜٛ، ٜٚهعٕٛ قطع١ دًس ع٢ً أ )ّ.نتاؾِٗ، ٚإٔ م
. ٫ٚ أغتبعس إٔ 2ٖصٙ ناْت ٬َبؼ إٝتٸاٌْٝ، ٚإٝسٌٜ ايػطبٌٝ، ٚايهاؾٸٌٝ ٗ ا٭يـ ا٭ٍٚ م.ّ

تهٕٛ آثاض قطع١ اؾًس باق١ٝ ٗ إعطـ اؾًسٟ ايككرل إكٓٛع َٔ دًٛز اـطاف، ٚايصٟ ٜٴعطف 
ٛٵضاَإ  ٜٚٓتٗٞ ؾٛم نٌ ، Kolebalظٓٛبٞ نطزغتإ باغِ )نًَُ٘ باٍ(  Hewramanٗ ٖٳ

ُٸ٢ ٗ َٓطك١ قٴٛضإ ) ُٸ٢ ٗ َٓطك١ بازٹٜٓإ Pestek( پَسَْتكَٓهب بدلٚظ قكرل، ٜٚٴػ ، ٜٚػ
Badînan ( ُْچوخ )oxÇ ٟٚيهٔ َٔ غرل بطٚظ ع٢ً ايهتؿٌ، سػبُا أؾاز ا٭غتاش لات ْا ،

 )َٔ دٓٛبٞ نطزغتإ(. 
٫ تهٕٛ عا١َ، َٚٓٗا أْين ظاٖطات تًؿت ا٫ْتباٙ، َع أْٗا قس  ايهٛضز١ٜٚمث١ ٗ ا٭ظٜا٤ 

ٳ٠  -ٚمٔ قب١ٝ ٗ ٔػٝٓٝات ايكطٕ ايعؿطٜٔ -ٚأبٓا٤ دًٝٞ َٓطك١ عٹِؿطٜٔ نٓا ْطتسٟ ٓٵػٛٴ قًََ
ناْت تٴٓػر َٔ اـٝٛط ايكط١ٝٓ، بٝها٤ كطٸ١َ كطٚط١ٝ طٛشلا سٛايٞ  ؾدل ْٚكـ، تٓتٗٞ َٔ 

اْٞ(، قُتٗا بهط٠ قػرل٠ َٔ اـٝٛط، ٚنإ ايهباض ًٜٓؿٕٛ سٛشلا عُا١َ تػ ُٸ٢ )ؾٳعٵطا نٹػٵطٚٳ
ْطتسٜٗا ٗ ا٭عٝاز ٚا٭عطاؽ  -مٔ ايكب١ٝ -ٚنإ ايؿباب ٜطتسْٚٗا ب٬ عُا١َ، ٚنٓا

ٟٸ بػطع١، ٚامكط ٗ ب٦ٝات  َٚٓاغبات اـتإ ٚا٫ستؿاٍ غتِ ايكطإٓ. ٚبعس٥ص تكًٓل شيو ايع
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ِ زخٌ َتشـ ، ثGewendeقسٚز٠، ثِ ظًت آثاضٙ عٓس بعض إططبٌ ايؿعبٌٝ )ايطبٸاي١( 
 ايتاضٜذ، ٚظٗط سسٜجّا ٗ أظٜا٤ بعض ايؿطم ايؿٛيهًٛض١ٜ.

ٚبعس ْكـ قطٕ عطؾت إٔ تًو ايكًٓػ٠ٛ ٖٞ َٔ غ٬ي١ ايكبٸع١ إٝس١ٜ إدطٚط١ٝ إسبٻب١ 
اييت َط شنطٖا، ٚا٭غطب َٔ ٖصا أْين انتؿؿت ٗ ؿع١ َٔ ايًشعات، ٚأْا أؾاٖس قباب 

ها٤ إسبٻب١، أْين نٓت شات ّٜٛ أٌٓ ؾٛم ضأغٞ قبٸ١ قػرل٠ إعاضات ا٭ٜعز١ٜ إدطٚط١ٝ ايبٝ
َٔ تًو ايكباب، يهٔ ع٢ً ؾهٌ قًٓػ٠ٛ، ٚنٓت أؾطت ٗ َبشح غابل َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ إٍ 
ضَع١ٜ اؾبٌ ايباز١ٜ ٗ تًو ايكباب، إناؾ١ إٍ ضَع١ٜ ايهٝا٤ ٚايؿُؼ )ايبٝاض ٚاٱؾطام( 

، بس٤ّا َٔ ا٭ظزا١ٝ٥ ٚإٹجطا١ٝ٥، ٚاْتٗا٤ يهٛضز١ٜاإتأق١ً ٗ قُِٝ إٝجٛيٛدٝا ٚا٭زٜإ 
 بايعضزؾت١ٝ.

ٟ ايطدايٞ ٚايٓػا٥ٞ َعّا، ٖٚٛ ٚدٛز ضٴزٵٕ ايهٛضزٚمث١ ظاٖط٠ أخط٣ َجرل٠ ي٬ْتباٙ ٗ ايعٟ 
أبٝض طٌٜٛ عٓس ايطټغؼ، ٖٚٛ عٓس ايطداٍ ًَؿٛف ٗ ايػايب، ٚقس ٜٴطًل ٗ إٓاغبات، أَا 

ٟٸ عٓس ايٓػا٤ ؾطًٝل ع٢ً ايػايب ، ٚقس ٜٴطبط ايطزْإ خًـ ايعٗط، ٜٚطتبط ظٗٛض ٖصا ايع
)َيٛٳْٵسٟ(  ايهٛضز١ٜبا٭عطاؽ ٚإآمت ٚاؿطٚب، ٚأؾاز ا٭غتاش ْٳذات ْاٟٚ إٔ شيو ايطزٕ ٜػ٢ُ ب

Lewendî ٕقبٌ اٱغ٬ّ،  ايهٛضز١ٜ، ٚشنطْا غابكّا أ١ُٖٝ ايًٕٛ ا٭بٝض ٗ إٝجٛيٛدٝا ٚا٭زٜا
ُٸ٢  ا٭ق١ًٝ  ايهٛضز١ٜ)ايسٜٔ ا٭بٝض(، ٚناْت ايعازات ٚايتكايٝس ٚإٔ ايعضزؾت١ٝ ناْت تػ

ُٸ٢ ٗ ا٬ٕسِ ايؿعب١ٝ )ايُهطَال١ٝ ايبٝها٤(  ؛ ؾٌٗ ايطزٕ ا٭بٝض Kormanjiya sipÎتػ
َٔ ضَٛظ ايسٜٔ ا٭بٝض؟ إٕ َا ٜطدٸح شيو ٖٛ عسّ ٚدٛز أٜٸ١ ق١ُٝ ْؿع١ٝ ع١ًُٝ يٛدٛزٙ ٗ 

 ايطټغؼ.
ٟٸ )يْٛسٟ( َٛدٛ ز ٗ ؾٛيهًٛض ضداٍ ا٭غط٠  ايػعٛز١ٜ إايه١، إْ٘ ٜعٗط ٗ ٚايعذٝب إٔ ظ

)عٳطٵن١( َٗطدإ اَؾٓازض١ٜ ايػٟٓٛ؛ إش ٜطتسٟ نٌ ضدٌ ضزا٤ َطٖقطّا، ٜٚتسٓي٢ َٔ ضټغػٝ٘ 
ٛٸح بايػٝـ، ٖٚٛ ٜطقل باتٸعإ ع٢ً إٜكاع ايطبٍٛ، ٚايًْٛسٜإ ٜتُا٬ٜٕ  يْٛسٜإ أبٝهإ، ًٜٚ

ُٵ١ٓ ٜٚٳػط٠، ٖٚصا أَط َجرل، ٫ٚ ْعطف إٍ اٯٕ تؿػرلّا ي٘، ٚزعْٛا ْػتأْؼ بطأٟ زبًٝٛ آض  ٜٳ
 سانِ أضبٌٝ ايدلٜطاْٞ، إْ٘ ٜكٍٛ: 

٫ٚ بس َٔ ن١ًُ تكاٍ ٗ ا٭ضزإ ايبٝض ايط١ًٜٛ اييت ٜػتعًُٗا نٌ نطزٟ، إٕ ايعطب ٗ "
ا٭غًب ٜػتعًُْٛٗا أٜهّا، يهٔ شيو َٔ زٕٚ َبايػ١ ٗ ططظٖا. ٚيكس غأيت َطات نجرل٠ عٔ 

ػبب ٗ طٛشلا، ؾُأدبت: إْٗا يٹتٴُٓهٔ ٫بػٗا َٔ ضبط ْٗاٜتٗا خًـ ضقبت٘، ٚبصيو ٜػتطٝع إٔ اي
ٜػشب أضزإ غذلت٘ ست٢ تبًؼ َطؾكٝ٘، ؾتػسٚ شضاعاٙ سطٸ٠ يًعٌُ ٚا٭نٌ أٚ ا٫غتػاٍ ٚايكتاٍ 
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ـٸ سٍٛ  ع٢ً ٚؾل اؿاد١، ٚعٓسَا ٫ تهٕٛ ٖصٙ ا٭ضزإ َؿسٚز٠ إٍ ٚضا٤ ايطقب١ ؾإْٗا تٴً
 . 1"اع ؾٛم ايطغؼ، ٚتٴؿٓو ٖصٙ عٓس إقا١َ ايك٠٬ايصض

" ١َُٗ، إْٗا تععٸظ ضأٜٓا ٗ ايطَع١ٜ ٚتٴؿٓو ٖصٙ عٓس إقا١َ ايك٠٬إٕ ١ًْ زبًٝٛ آض ا٭خرل٠ "
ايها١َٓ ٗ ايًْٛسٟ، يهٔ ضأٜٓا ٖصا ٜهعٓا أَاّ  -ٚضَا َا قبٌ ايعضزؾت١ٝ -ايعضزؾت١ٝ

سٟ عٓس بعض ايكبا٥ٌ ايعطب١ٝ سػبُا أؾاز زبًٝٛ إؾهاي١ٝ أخط٣ أنجط تعكٝسّا؛ ٖٞ ٚدٛز ظٟ يْٛ
آض، ٚعٓس ا٭غط٠ ايػعٛز١ٜ سػبُا ٖٛ َعطٚف اٯٕ، ؾُا ع٬ق١ ايكبا٥ٌ ايعطب١ٝ بٗصا ايطَع 
ٟٸ إٍ ايؿٛيهًٛض ايعطبٞ َٓص َا قبٌ اٱغ٬ّ؛ أٜاّ نإ ايؿطؽ  ايعضزؾيت؟ ٌٖ زخٌ ٖصا ايع

عض قبا٥ٌ ايعطب ٗ ؾطقٞ ؾب٘ دعٜط٠ ٜػٝططٕٚ ع٢ً ؾطقٞ اـًٝر، ٚناْت ايعضزؾت١ٝ زٜٔ ب
ايعطب؟ اؿكٝك١ إٔ ٗ طٝٸات ثكاؾات غطبٞ آغٝا أغطاضّا نجرل٠، ٖٚٞ عاد١ إٍ سؿطٜات عُٝك١، 

 ٚقس تػٝٸط تًو اؿؿطٜات أَٛضّا ُأْعيت ٭غباب أٜسٜٛيٛد١ٝ َٓعي١ إػًُٖات.
 ٟ عا١َ، قاٍ: ايهٛضزٚيٓػتُع أخرلّا إٍ ضأٟ ْٝهٝتٌ بؿإٔ ايعٟ 

ٟٸ ؛ٗ ًَبػِٗ ايهٛضزؾُٝع يٓػب١ ٖٓاى قؿ١ ٚاسس٠ تبسٚ َؿذلن١ باٚ" ٟ ئ ايهٛضز إٕ ايع
٘ إتهاز٠. ْٛايظُاي٘ ٚاَتعاز أ ٜسٖـ ايٓاظط إيٝ٘ زَّٚا ٚبًٕٛ ٚاسس، بٌ ّاُعتٳَٴ ّاٜهٕٛ أبس

١ٓ با٭ظٖاض، ٚثًٛز َٔ َطاع خهطا٤ َعٜٸ ايهٛضزايطبٝع١ اييت ؼٝط ب ٜٚهاز إط٤ ٜعتكس إٔ
ُٸؾ١ٝٚزلا٤ ظضقا٤ قا ع َٔ بعٝس،تًُ  ٞ يسِٜٗ، َٚٝاٙ ٚغٍٗٛ ٚدساٍٚ، أغُٗت نًٗا ٗ إٔ تٓ

غهٓاِٖ  ٚٗ زقا٥ل ٚتؿاقٌٝ ػٗٝعات ،ِٟٗ ايعٌ ٗ ظٜٸِأٖصا ايصٚم ايؿين ايصٟ ْطاٙ ضٳ
 . 2"ايعا١ًٝ٥

ب١ ٜٛسٞ بس٫٫ت اؾس ٚإٗا -فتُٹعّا -ٟ ايطدايٞايهٛضزٚع٢ً ايعُّٛ ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ايعٟ 
ٚايٛقاض ٚاؿؿ١ُ، ٫ٚ ىًٛ ٗ ايب٦ٝات ايؿكرل٠ َٔ ز٫٫ت اـؿ١ْٛ أٜهّا، ٚأعتكس إٔ ادتُاع 

ٟٸ إٗٝب اـؿٔ َع ٬ََح  اؾاز٠، ٚؾٛاضبِٗ ايهجٸ١ ايهد١ُ، نإ ىًل  ايهٛضزَعٗط ٖصا ايع
ٟٸ  ٗ بعض ٟ ايطدايٞ هػٸس ايهٛضزاْطباعّا غرل َطٜح عٓس بعض ايطسٸاي١ ا٭ٚضبٌٝ، نُا إٔ ايع

ٓٶ٢ عُٝك١ دسّا َٔ ب٢ٓ إٝجٛيٛدٝا ٚا٭زٜإ  ٛٸْات٘ ب قبٌ اٱغ٬ّ، ٖصا إناؾ١ إٍ  ايهٛضز١َٜه
اؾب١ًٝ اييت تػًب عًٝٗا ايدلٚز٠، ٥٬َِٚ يطبٝع١ ا٭عُاٍ  ايهٛضز١ٜأْ٘ ٥٬َِ دسّا يًب١٦ٝ 

 .ايهٛضزايطع١ٜٛ ٚايعضاع١ٝ اييت ّاضغٗا 
                                 

 .59زبًٝٛ آض . ٖٞ: َصنطات زبًٝٛ آض، م  - 1
 .164-163باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 2
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 ي اليػائي:الهوضزالعّي  -ثاىيًا
ايػايب تتُشٛض قِٝ )اؾ٬ٍ( سٍٛ ايطدٌ، ؾٝٛقـ بأْ٘ َٳٗٝب، ٚقٛض، قٟٛ، بطٌ، إخل،  ٗ 

ٚتتُشٛض قِٝ )اؾُاٍ( سٍٛ إطأ٠، ؾتٛقـ بأْٗا يطٝؿ١، ْاع١ُ، ٖٝؿا٤، إخل. َٚٔ سٝح ايؿهٌ 
، ٜٚعين ٖصا ايٛقـ ٗ Camêrَال١ٝ به١ًُ ايهٛضزٜٛقـ ايطدٌ اؿػٔ ايؿهٌ ٗ ايًٗذ١ 

، إٍ ٢elengÇ ايهطّ ٚاَ٭ضٵٜٳشٝٸ١ أٜهّا، ٚتٛقـ إطأ٠ اؾ١ًُٝ به١ًُ غٝاقات أخط٣ َعٓ
 داْب نًُات أخط٣ قطٜب١ ايس٫ي١ دسّا َٔ ٖصٙ ايه١ًُ.

ٜٚبسٚ إٔ ايب١٦ٝ ٚإُٓار، ٚإ٪ثٸطات ايس١ٜٝٓ، ٚايهٛابط ا٭خ٬ق١ٝ ايكب١ًٝ، قًٓكت ايؿٛاضم بٌ 
٘ ز٫٫ت ايٛقاض ٚاؿؿ١ُ بس٫٫ت اؾُاٍ، َع )اؾ٬ٍ( ٚ)اؾُاٍ( ٗ ايعٟ ايٓػا٥ٞ، ٚاَتعدت ؾٝ

ٗ ثٝابٗا  ايهٛضز١ٜتبسٚ إطأ٠ غًب١ ز٫٫ت اؾُاٍ عا١َ. ٚقس قاٍ ضسٸاي١ أٚضبٞ َا َعٓاٙ "
ٜتأيـ   -ٖٚٛ غرل َقبٳًٞ -"، ٖٚٛ ع٢ً قٛاب، ؾؿٞ فتُع عؿطٜٔ َج٬ّنأْٗا ٗ قًع١ قكٻ١ٓ

طٌٜٛ غرل ؾٓؿاف، ٚؼت٘ ثٛب أقٌ ط٫ّٛ ايعٟ ايٓػا٥ٞ ايتكًٝسٟ َٔ غطا٤ ايطأؽ، ٚثٛب 
ُٸ٢  ُٸ٢ Kerasٜػ ، ٚقس تؿسٸ إطأ٠ إٍ  Hevalkeras، ٚىؿٞ ٖصا بسٚضٙ غطٚا٫ّ ؾهؿانّا ٜػ

، ٚناْت تتشعٸّ ٗ arikÇ( چاِركَكس١َ ْكؿٗا ايػؿًٞ قطع١ قُاؾ١ٝ بطٍٛ ثٛبٗا تػ٢ُ )
ٟٸ ايًٕٛ َططٻظّا أْٝكّا. ا٭عطاؽ ععاّ َعسْٞ َططٻظ شٟ يٕٛ شٖيب ٚؾهٞ، ٚتطتسٟ قُٝكّا  ٔط

ٟٸ إطأ٠ ايتكًٝسٟ أنجط ٚقاضّا ٚسؿ١ُ، نإ  ايهٛضز١ٜأَا ٗ اجملتُعات  ايَكبٳ١ًٝ ايطابع ؾهإ ظ
ٌٸ قًٓ٘ ٗ ا٭عطاؽ نٛؾ١ٝ َسٚٸض٠ د١ًًٝ، ٜططٸظٖا َٔ ا٭غؿٌ  غطا٤ ايطأؽ نبرلّا نجرل ايطٝٸات، ؼ

اٍ ڤاب أٚغع ٚأنجط زلهّا ٚط٫ّٛ، ٚنإ اي٘عٹكس قٴٓؿت ؾٝ٘ قطع شٖب١ٝ زا٥ط١ٜ، ٚناْت ايجٝ
نطاؽ ؾهؿانّا، ٜكٌ إٍ أٔل ايكسّ، ٚنإ مث١ ضزا٤ زلٝو تًبػ٘ إطأ٠ ؾٛم ثٝابٗا، ٚي٘ 

 طٝٸات َٔ اؾاْبٌ، ٚعكس٠ َٔ اـًـ، ؾهاْت إطأ٠ تبسٚ سكّا نأْٗا قًع١ قكٻ١ٓ. 
ٟٸ ايٓػا٥ٞ  -َؿهٛضّا -ٚأؾاز ايسنتٛض َٳٗسٟ نان٘ ٥ٞ )َٔ دٓٛبٞ نطزغتإ( إٔ ايع

ٛٸٕ َٔ ايهٛضز ٛٸٟ ٗ اؾٓٛب ٜته )دانٝت١   suxmeظٴخٵ١ُ ، َٚٔ اع ؾهؿاض طٌٜٕٛ ٕٓضزا٤ ًَ
قكرل٠، عس١ّ ا٭نُاّ، شات أيٛإ ظا١ٖٝ، ق٠٬ٓ بأقطام ؾه١ٝ أٚ ١ًَْٛ، تًبػٗا إطأ٠ ؾٛم 

غطا٤ ، َٚٔ ا٤ايػؿ٢ً َع يٕٛ ايطزف ٗ ا٭ططا ٘يٛاْأتتٓاغِ ، غطٚاٍ طٌٜٛ، َٚٔ ايطزا٤(
هؿٞ عًٝ٘ ْا٫ّ تٴؾ ،هط١ّ ٚاـطظايسذاض أٚ ا٭صٖب١ٝ اينػػٛاضات ٚاٱٞ ًٹعاز٠ باُؿ عٜٻٔضأؽ َ

ٖٛى، إٔ ايعٟ ايٓػا٥ٞ أنجط سؿ١ُ ٗ َٓاطل أضبٌٝ ٚزٴ. ٚأؾاز ايسنتٛض َٗسٟ أٜهّا عّاٖٝٻ
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، َٚٔ ٬َسعات٘ ٞايسٜٔ اٱغ٬َتأثرل ٍ إإناؾ١ ، ايعازات ايكب١ًٝبػبب ظٜاز٠ ْػب١ ٚدٛز 
 ؛ بػبب إٔ ايٓػا٤ ٖٓاى أنجطَٓطك١ ايػًُٝا١ْٝ ٜٛدس ْٗاق١ أايعٟ ايٓػا٥ٞ ا٭نجط  أٜهّا إٔ

ٛٸع١ ضى١ٝ ٚغٝاغ١ٝ ٚثكاؾ١ٝاْتٝذ١ عٛاٌَ تٚؼطضّا، ْؿتاسّا ا   .َتٓ
ض قسّّا(  ٗٵطٳظٚٴ ٚأض٣ إٔ ٬َسع١ ايسنتٛض َٗسٟ ناناٜٞ قا٥ب١؛ ٭ٕ َٓطك١ ايػًُٝا١ْٝ )ؾٳ

ع ع٢ً سآؾ١ ططٜل اؿطٜط ايكسِٜ، شيو ايططٜل ايتذاضٟ ايط٥ٝػٞ ايصٟ نإ ٜطبط ناْت تك
ثكاؾات ٚسهاضات غطبٞ آغٝا ٚدٓٛبٞ أٚضبا بجكاؾات ٚسهاضات ؾطقٞ ٚدٓٛبٞ آغٝا، ٫ٚ 
غُٝا ايكٌ ٚاشلٓس، َٚعطٚف أْ٘ سٝجُا ُط ايتذاض٠ ُط إس١ْٝ ٚاؿهاض٠، ّٚطٸ زعا٠ ا٭زٜإ 

عًُا٤ٳ  -ت، ٚيصيو ألبت َٓطك١ ايػًُٝا١ْٝ )ؾٗطظٚض( نجرلّا َٔ إجكؿٌٚدٝٛف اٱَدلاطٛضٜا
 ٗ ايعٗٛز اٱغ١َٝ٬ ٚٗ ايعكط اؿسٜح.   -ٚأزبا٤ٳ

ٟٸ ايٓػا٥ٞ  ٟ بسٚضٙ َٔ ظاٖطات خاق١، َٓٗا إٔ ْػا٤ عؿرل٠ ايهٛضز٫ٚ ىًٛ ايع
ٚٸ -Dinna/Dinnan)زٹْٸا/زٹْٸإ(  نٔ  -دات سكطّاٗ َٓطك١ ايػِّؿرل٠ ظٓٛبٞ سًب، ٚإتع

ُٸُٔ بهٛؾ١ٝ ٗ َكسَتٗا ؾب٘ قطٕ كطٚطٞ قكرل، َكٓٛع َٔ قُاف ايهٛؾ١ٝ. َٚٓٗا  ٜتع
ُٸُٔ بهٛؾ١ٝ تٓتٗٞ  أٜهّا إٔ ْػا٤ سلايٞ ٚؾطقٞ نطزغتإ، ٚضَا ٗ أضَٝٓٝا ٚناظاخػتإ، ٜتع

ست٢ بطاق١ٝ قػرل٠. ٚمل أدس يًكطٕ ٚايطاق١ٝ ٚظٝؿ١ ْؿع١ٝ ع١ًُٝ،  -ؼت إٓسٌٜ -َٔ ا٭ع٢ً
ِّ ٚدٖٛٓا ؾطط ايب٢ٓ ايعُٝك١ ٗ  ٫ٚ ْاي١ٝ، ؾٌٗ َٔ ز٫ي١ َٝجٛيٛد١ٝ أٚ ٚط١ٝٓ؟ زعْٛا ْٛ

 ، ؾًعًٗا ُسٸْا بتؿػرلات َكبٛي١. ايهٛضز١ٜايجكاؾ١ 
ناْت أٜعز١ٜ  -ٖٚٞ إسس٣ عؿا٥ط ؼايـ بٳطاظٟ -أَا بايٓػب١ يًكطٕ ايكػرل ؾإٕ عؿرل٠ زٹْٸا

ٔٵقبٌ سٛايٞ قطٌْ، َٚا ظاٍ قػِ َٓٗا  ٓٵذاض( ع٢ً ايسٜٔ گَٛدٛزّا ٗ َٓطك١ ؾٳ اٍ )غٹ
يكبٸ١ إعبس  -نطاق١ٝ ايطداٍ إدطٚط١ٝ -ا٭ٜعزٟ، ؾٌٗ نإ شيو ايكطٕ إدطٚطٞ ايككرل ضَعّا

ا٭ٜعزٟ إدطٚط١ٝ؟ ضَا. ٚأَا بايٓػب١ يًطاق١ٝ ايكػرل٠ ؾإٔح ؾٝٗا قٛض٠ َكػٻط٠ يًطاق١ٝ 
عهِ  -ناْت ايهٛضز١ٜٟ ايطدايٞ، ٚاؿكٝك١ إٔ إطأ٠ هٛضزايإٝس١ٜ اييت َط اؿسٜح عٓا ٗ ايعٟ 

َتشؿّا تطاثّٝا نطزّٜا، ٚاستؿعت أنجط َٔ ايطدٌ  -ايهٛضز١ْٜسض٠ اخت٬طٗا باجملتُعات غرل 
 ٟ ا٭قٌٝ يػ١ّ ٚظٜٸّا ٚقُّٝا.ايهٛضزبايذلاخ 

ع١ ٟ بأْ٘ قتؿِ، َٚٓاغب يًب١٦ٝ ٚإٓار، ٚيطبٝايهٛضزٚعَُّٛا ٜتٸكـ ايعٟ ايٓػا٥ٞ 
عٌُ إطأ٠ ٗ إطاعٞ ٚاؿكٍٛ، ٜٚتٸكـ بكسض غرل قًٌٝ َٔ اؾُاٍ، ٖٚٛ ٜػتُس شيو اؾُاٍ َٔ 
ٛٸع أيٛاْ٘، ْٚػتعطض ؾُٝا ًٜٞ بعض آضا٤ ٬َٚسعات ٚاْطباعات ا٭داْب ا٭ٚضبٌٝ بؿإٔ  تٓ

ٛٸع ايًْٛٞ، قاٍ: ايهٛضزايعٟ   ٟ ايٓػا٥ٞ، ٚيٓبسأ ٬َسعات زاْا آزَع بؿإٔ ايتٓ
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إ٫ اٱعذاب بايٓػا٤  -ٚمٔ ِطٸ بايكط٣ ايكػرل٠ أثٓا٤ ا٭ٜاّ ايتاي١ٝ -ٚمل ٜػعين"
ٜات، َؿٝتٗٔ إٓتكب١، ٚأقساَٗٔ ايجابت١ ايؿدٛض٠، ٚبأظٜا٥ٗٔ اؾ١ًُٝ دسّا، ا٭ْج١ٜٛ ايهٛضز

دسّا، إتعسز٠ ا٭يٛإ، َٚععُٗا طٌٜٛ ا٭نُاّ دسّا، ست٢ ّهٔ إٔ ٜٴعٌُ َٔ ْٗاٜت٘ عكس٠ 
ًـ ٚضا٤ ايعٗط... ٖهصا ٜٓذعٕ أعُاشلٔ ٚأيٛإ ثٝابٗٔ ُطم َٔ أَاّ ايعٌ تٴسَؾع إٍ اـ

َٓػذ١ُّ بؿهٌ َا: أظضم، ٚأقؿط، ٚأٓط، ٚأخهط، ٚأضدٛاْٞ، ؾ٤ٞٷ َٔ اؾُاٍ ٚايطٓق١ ٗ نٌ 
عإٗٔ ايكاغٞ. َا أضٚع ٚأغ٢ٓ ٖصٙ ايكطٜٚات ايتٝٸاٖات بأيٛاْٗٔ ٚٚدٖٛٗٔ ايػاؾط٠! َٚا 

ٔٸ ع٢ً تًو إدًٛ قات ايبا٥ػات إٓطٜٛات؛ ْػا٤ إس١ٜٓ ٗ عبا٤اتٗٔ ٚبطاقعٗٔ ايػٛز! أزلاٖ
 ايهٛضز١ٜإٕ ٖ٪٤٫ ايكطٜٚات ٖٔ أنجط سط١ٜ ٗ ؾتٸ٢ ايٓٛاسٞ َٔ ْػا٤ إس١ٜٓ ست٢ إسٕ 

 .1"ْؿػٗا
ٛٸع ايًْٛٞ ٗ ايعٟ  ٟ ايٓػا٥ٞ ٖٞ ايدلٜطا١ْٝ ايهٛضزٚأنجط َٔ تٛٓقـ عٓس ْايٝات ايتٓ

ا٭ٜعزٌٜ، ٚيعٌ سػٸٗا ا٭ْجٟٛ دعًٗا تطٓنع ع٢ً  ايهٛضزعاؾت ؾذل٠ بٌ يٝسٟ زضٚض، ٚناْت قس 
ٜات، ٗ استؿا٫ت أسس ا٭عٝاز ايهٛضزاؾاْب اؾُايٞ، ٖٚا ٖٞ شٟ تكـ أظٜا٤ ايٓػا٤ 

 إكسغ١ ٗ ٫َيـ قا١ً٥:
، بكًٓػٛاتٗٔ َٔ ايكطع ايٓكس١ٜ اي٬َع١، ٚعُا٥ُٗٔ، ٚأباظِٜ 2ناْت ايٓػ٠ٛ ايٝعٜسٜات"

ايؿه١ٝ، ٚغ٬شلٔ ٚتعٜٛصاتٗٔ ٚخطظٖٔ، َتأٓيكات إٍ سس نبرل، يهٔ ايٓػ٠ٛ  أسعَتٗٔ
سكٝك١ٝ، سبػتٵ  3ٜات َٔ ايكط٣ نٔ ٜؿكٓٗٔ تأٓيكّا؛ ناْت أٍٚٴ َٔ ضأٜٓاٖا ًَه١َ غٳبٳأايهٛضز

ٚٻق١ّ بإعازٕ ايج١ُٓٝ ٚاـطظ، ٚناْت ا٭يٛإ ٗ ثٝابٗا إتعسز٠ أنجط ٖا ٜػتطٝع إط٤  أْؿاغٓا، َع
ٗ د٬ي٘ مل ٜهٔ ٫بػّا َجٌ ٚاسس َٓٗٔ، نٔ  4ٜط٣. ٚقٌ إعٜس َٓٗٔ، ٚست٢ غًُٝإإٔ 

ٛٸدٔ أْؿػٗٔ ع٢ً عطٚؾٗٔ ع٢ً ايػطح، ٚأغط١ُٝ ض٩ٚغٗٔ  ْٝعّا ٗ أيٛإ َتٮي١٦، بُٝٓا ت
ٔٸ بأيٛإ ؾٛم ا٭يٛإ! ا٭ٓط ايهاضب إٍ ا٭ضدٛاْٞ،  ٔٸ ّتٸعٔ أْؿػٗ تًُع ٗ ايؿُؼ. ... نِ ن

ٞ، ٚايكطَعٟ، ٚايدلتكايٞ، أٚ أيٛإ ظٖط ايطبٝع، ٚا٭خهط إِْؿعٳِ باؿ١ٜٛٝ، ٚا٭قؿط، ٚا٭ضدٛاْ
ُٸع َعّا ظطأ٠ ؾاخط٠، ٚيهٔ ا٭غٛز نإ  ٚايبٓؿػذٞ ايعاٖٞ ٚايعٻٖطٟ؛ نٌ ٖصٙ ا٭يٛإ ناْت تتذ
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 ا٭ٜعزٜات. - 2
ًِكٹٝؼ. - 3  إًه١ بٳ
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ٜٴهاف؛ ؾعٌ قٛؽ ُقعٳح ٖصا أنجط تأيكّا بايتػاٜط ايكاضر، ناْت تتسٓي٢ َٓٗٔ خطظات نبرل٠ 
ٛٸ١ْ، غ٬غٌ ؾه١ٝ، ظ١ٜٓ ٚتعٜٛصات، ٚناْت ض٩ٚغٗٔ قس أثكًٗا ايصٖب ٚايؿه١  نٗطَا١ْٝ ًَٚ

 . 1"ٚإٓازٌٜ اـهطا٤ ٚاؿُطا٤؛ اييت ناْت تتأٓيـ َٓٗا ايعُا٥ِ إجبٸت١ بسبابٝؼ ؾه١ٝ نبرل٠
 :ايهٛضز١ٜا٭غاْٞ ايؿعب١ٝ  -ثايجّا 

ايكٛٗ يًطبٝع١، ٚإعاز ايطَٚاْػٞ، : ايعؿل ايهٛضز١ٜمث١ ٔػ١ قاٚض تؿٓهٌ ب١ٝٓ ا٭غ١ٝٓ 
ٚاشلُّٛ ايصات١ٝ ٫ٚغُٝا اؿب، ٚايكطاعات ايب١ٝٓٝ ايكب١ًٝ، ٚايكطاعات اـاضد١ٝ نس ايصٖٓٝات 

 :قٛي٘ إ٪يـ ا٭ضَين )آبٛؾٝإ(اٱَدلاطٛض١ٜ ايػاظ١ٜ. ٚقس ْكٌ باغًٝٞ ْٝهٝتٌ عٔ 
 -إٕ نٌ نطزٟ، ... هُاٍاي ٚبًػت سسٚز ،نجرلّا ايهٛضز١ٜتطٛضت ايككا٥س ايؿعب١ٝ " 

ٟ بهٌ تكسٜط ايهٛضز ٌ ا٭ضَٔ يًػٓا٤كبٸإٕ ٚاقع تٳ...، ؾاعط بؿططت٘ -ضد٬ّ نإ أّ اَطأ٠
ٜٚ٪نس ٚانٓط إٔ  -ٟايهٛضز ٚاسذلاّ، ٜ٪نس بكٛض٠ بايػ١ اؾاشب١ٝ ايؿسٜس٠ ٗ ايؿعط ايؿعيب

كػط٣( بعس تطْتٗا ايكس١ّ )آغٝا اي ٜعز١ٜ اْتؿطت ٗ آغٝاٚا٭ ايهٛضز١ٜايعسٜس َٔ ا٭غاْٞ 
 . 2"إٍ ايًػ١ ايذلن١ٝ

ايؿعب١ٝ ٗ دٓٛبٞ نطزغتإ تتأيـ  ايهٛضز١ٜٚأؾاز ايسنتٛض َٗسٟ نان٘ ٥ٞ إٔ ا٭غاْٞ 
 َٔ ا٭ْٛاع اٯت١ٝ:

هٌ فُٛع١ أٚ فُٛعتٌ َع٢ٓ يفُٛعات ؾعط١ٜ َػتك١ً،  :Gorani گىراويأ. 
 ، ٜٚٓتُٞ ٖصا ايٓٛع إٍ يٛضغتإ.َػتكٌ
خاق١ بٗصا ٚتؿتٗط أضبٌٝ َٓطك١ غٛضإ،  ٗ ٚ سطب١ٝأًَش١ُ غطا١َٝ  :Lawik . ٫ٚىب

 ايٓٛع َٔ ايػٓا٤.
ْجط َػذٛع، تهٕٛ ْٗا١ٜ ث٬خ َكاطع َٓ٘ َٛظ١ْٚ ع٢ً ا٭قٌ،  :Heyran طإٝٵ. سٳز

 أٜهّا.  ٖصا ايٓٛع َٔ ايػٓا٤ خام َٓطك١ غٛضإٚ ،عٔ إعاْا٠ ٚ اشلُّٛٗ ايػايب عبٸط ٜٚ
ٚتتأيـ نٌ أغ١ٝٓ َٔ عس٠  ،أٚظإ ؾعط١ٜ َٔ غرلْٛع َٔ ايػٓا٤ :  huraa ٖٛٚضٙز . 

ػا٥ٌ ، ٚتسٚض َٛنٛعات٘ سٍٛ َزا٤ ٖصٙ ا٭غ١ٝٓأؾإػين ٖٛ ايصٟ ٜبسع بصٚق٘  ،أؿإ كتًؿ١
 ٚايعع١.اؿه١ُ إٍ داْب ، ايعؿلايػًِ ٚاؿطب ٚايؿطح ٚاؿعٕ ٚ، ناؿٝا٠

                                 
 .165 – 164، م يٝسٟ زضٚض: طاٚٚؽ ًَو ايٝعٜس١ٜ - 1
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 . Germyan1ٝإ َٹضٵٳگْٛع َٔ ايػٓا٤ تؿتٗط ب٘ َٓطك١  اهلل ٚٳٜػٞ:ٖـ . 
تعُل ٗ زضاغ١ إٓاطل ايؿُاي١ٝ ايؿطق١ٝ َٔ  ()بًْٛٚكٌ باغًٝٞ ْٝهٝتٌ عٔ باسح ٜسع٢ 

 : قٛي٘ نطزغتإ،
ٝٸ ايهٛضز١ٜإٕ أؾس ايعؿا٥ط " ٕٸ ١ ٗ أغاْٝٗا ٚٗ أؿاْٗا، ٫ٚب٪غّا غٓ  ،أقاقٝل غٓا٥ِٗ تط

أٚ ٜتٛقؿٕٛ ؾٛم ايكُِ  ،١ًٝاؾب اييت تػطز ٚقا٥ع اؿطٚب، عٓسَا ٜتشطنٕٛ قٛب إطاعٞ
ٕٛ سٛشلِ ٗ ا٭َاغٞ ايٛزٜإ أٜهّا. ٚهُع إػٓٸ ِٝٗ إػتكطٜٔ ٗايكدط١ٜ ؾكط، بٌ بٌ سهطٜٸ

أٚ بككا٥س  ،بأغاِْٝٗ عٔ أبطاٍ ؾعبِٗ َٔ احملاضبٌ ايكسَا٤ ٜٚجرلٕٚ ؾذِْٛٗ ،أٖايٞ ايك١ٜٛ
  .2"ٚآ٫َ٘ عٔ اؿب ٚايؿطام

ٟ، ايهٛضزٚقِٝ اجملتُع  ايهٛضز١ٜبٌ ا٭غ١ٝٓ ايؿعب١ٝ  ٚنؿـ ْٝهٝتٌ عٔ ايك١ً ايٛثٝك١
 قا٬ّ٥: 
اييت  ٖا إٍ قؿات ايؿطٚغ١ٝٛٻُٴٚغٴ ايهٛضز١ٜا٭غاْٞ  ٚايعًُا٤ دٛز٠َ اي١ُععٚ ايطسٸٜٚٳ"

ايػ٪اٍ ايتايٞ إٍ  ٗٛامل ٜٛدٸ 3، ؾإِْٗأْؿػِٗ. ٜٚكٍٛ )َاض(: إٕ مل أنٔ كط٦ّا ايهٛضز٢ بٗا ًٓشٜت
ايطَٚاْتٝه١ٝ ٚايبطٛي١ٝ يًهطز  تؿػرل ا٭َط ع٢ً ايعهؼ بإٔ ٖصٙ ايكٛض٠ أ٫ ّهٓٓا :أْؿػِٗ

اييت تٛاضثٖٛا َٓص ا٭ظ١َٓ ايػشٝك١ ٗ  ٠ ايؿعط١ٜ ايبًٝػ١ٚٚعدل ايجط ،٢ ٗ ٖصٙ إٛانٝعتتذًٓ
 ؟ 4"سّايكٹ

ايؿٛيهًٛض١ٜ ؾؿ١ٝٗ، اْتكًت عؿّٜٛا َٔ دٌٝ إٍ دٌٝ، ٚٗ نٌ دٌٝ  ايهٛضز١ٜٚا٭غٓٝات 
ٔ ؾ٦ات كتًؿ١ )ضداٍ، ْػا٤، ؾٝٛر، ؾباب( ّجٸًٕٛ ايصانط٠ اؾُع١ٝ ع٢ً قعٝس مث١ أْاؽ َ

ٛٸ٫ت  ا٭غ١ٝٓ، ؾٝشؿعْٛٗا عٔ ظٗط قًبٺ نًُاتٺ ٚؿّٓا، ضغِ طٛشلا، ٚتؿعٸب َٛنٛعاتٗا، ٚؼ
ٟ ايػٓا٥ٞ، َٚععُِٗ َٔ ايهٛضزٓا٠ ايذلاخ  -َٚا ظايٛا -ايػطز ٚاؿٛاض ؾٝٗا، ٖٚ٪٤٫ ناْٛا

ؿ١ٝ ؾكرل٠، تٳط٣ ٬ََح ايؿاق١ ٚايب٪ؽ باز١ٜ ع٢ً ٚدِٖٛٗ ٚٗ ٦ٖٝاتِٗ، يهٔ ب٦ٝات ضع١ٜٛ ٚضٜ

                                 
تؿٌُ نطنٛى َٚـسّْا أخـط٣    Germyanٝإ َٹضٵٳگأؾاز ايسنتٛض َٳٗسٟ نان٘ ٥ٞ )َٔ خاْكٌ( إٔ َٓطك١  - 1

ّٵچٖٞ  ٓٵـ چٳ سٳيٞ، ٳَاٍ، ٚزاقٛم، ٚتاظٳٙ خٴٛضٵَاتٛ، ٚتٴٛظٵخٴٛضَاتٛ، َٚنِؿطٟ، َٚن٬ض، ٚخاْكٌ، ٚقٹعٔضٵبات، ٚؾاضٳبإ، َٚٳ
 ٚبٳسٵضٳٙ، ٚدٳػٸإ. ٖٚصٙ إسٕ تتبع سايّٝا أضبع قاؾعات عطاق١ٝ، ٖٞ )نطنٛى ٚزٜاٍ ٚايػًُٝا١ْٝ ٚايهٛت(.
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ست٢ تتسٓؾل ايعباضات  -عٓس ايػٓا٤ ايهٛضزنُا ٖٞ عاز٠  -َا إٕ ٜهع أسسِٖ ٜسٙ ع٢ً أشْ٘
َٔ بٌ ؾؿتٝ٘ َتتابع١ َٚتػًػ١ً، ٫ ىط٧ ؾٝٗا ٫ٚ ٜتعجٸط، ٜٚٓسؾع قٛت٘ َتٗسِّدّا عايّٝا 

ٟ سُٝٓا ٜػٓٸٞ، ايهٛضزٖاز٥ّا تاض٠ أخط٣، ٚضغِ غًب١ ايٛقاض ع٢ً إػٓٸٞ  َػطعّا تاض٠، ٜٚتباطأ
ست٢ يهأْ٘ ٜ٪زٸٟ طكػّا زّٜٓٝا َكسغّا، ؾإْ٘ ٫ ٜتُايو ْؿػ٘ َٔ ا٫ْسَاز ٗ أسساخ ا٭غ١ٝٓ، 

ٛٸح بٝسٙ َٔ د١ٗ إٍ أخط٣.  ؾٝتُاٌٜ ١ّٓ ٜٚػط٠، ًٜٚ
ٌ ٗ أٚقات َعٝٻ١ٓ َٔ نٌ غ١ٓ، ٚنإ بعض ايؿعطا٤ ايؿعبٌٝ ٜتذٛيٕٛ بٌ ايكط٣ ٚايكبا٥

ـٸ سٛشلِ ايهباض ٚايؿباب، ٜٚكػٕٛ إيِٝٗ باٖتُاّ، َٚا ظيت أشنط ايؿاعط ايؿعيب ايهٌٗ  ؾًٝت
( ٗ سٛض ْٗط عؿطٜٔ ؾتا٤، قازَّا َٔ ايؿطم، َٚا  َ٘ٳ ٛٵٖط(، نإ ٜطتاز َٓطك١ )دٛٴ ٛٸاٍ )دٳ اؾ

ب٘، ٚدًٛغ٘ ٗ ايكسض قطب  ٚأخٛايٞ -ضٓٗا اهلل -ظيت أشنط استؿا٤ دسٸتٞ َٳسٚ )َس١ٜٓ(
ايعاَط٠ بكطع اـؿب إتٸكس، ٚاْسؾاع٘ ٗ ا٭غٓٝات إًش١ُٝ  Pixareٹخاضٳٙ( پإسؾأ٠ اؾساض١ٜ )

ٓٵس، إخل(، َع ضؾؿات ن٪ٚؽ ايؿاٟ إعٖطط بايساضقٝين  ايعطٜك١ )َٳ٢ُ آ٫ٕ، زٳ٫ٍ، دٳبٳًٞ، غٝاَٳ
ٛٸاٍ َٖٛرلٚؽ، قاسب ًَشُيت ٹٜٔ(، ٚبعس إٔ ندلت، ٚقطأت عٔ ايؿاعط ايْٝٛاْچ)زاض ٞ اؾ

ٛٸاٍ دٖٛط، ٚعطؾت أْ٘ نإ يًهطز أٜهّا  )اٱيٝاش٠( ٚ)اُ٭ٚزٜػا(، تصنطت ايؿاعط ايؿعيب اؾ
َٖٛرلٚغِٗ، ٚناْت شلِ أٜهّا إيٝاشتِٗ ٚأٚزٜػاِٖ، ٚقس قاٍ َٝٓٛضغهٞ ٗ ٖصا إع٢ٓ: 

ايٝس ايك١َٝٛ، ٚؾٝ٘ ا٭زب ايؿعيب غينٸ دسّا عٓس ا٭نطاز، ؾٝ٘ سهاٜات غعٜط٠ عٔ ايتك"
 . 1"ا٭غاْٞ ٚا٬ٕسِ

ٚيٛدٞ ْٝهٝتٌ أبطظ َٔ اٖتِ با٭غاْٞ ايهٛضزٚٗ سسٚز َا بٌ ٜسٟ َٔ َكازض أدس إٔ 
ايطعٌٜٛ  ايهٛضزايؿعب١ٝ، ٚأنجط َٔ تٛغٸع ٗ اؿسٜح عٓٗا، باعتباض أْ٘ عاف بٌ  ايهٛضز١ٜ

 كٍٛ:ؾذل٠ ٫ بأؽ بٗا، ٚزلع إػٓٸٌ ايؿعبٌٝ عٔ قطب، إْ٘ ٜ
ٚٸٍٴ َا وٝٸط إط٤ يس٣ قٝاَ٘ بسضاغ١ ا٭زب " ٟ ٚايتشكٝل ؾٝ٘، ٖٛ ْهر ايؿٛيهًٛض ايهٛضزأ

 . 2"ايعا٥س عٔ اؿس، ع٢ً تعبرل ايدلٚؾٝػٛض ؾًٝذٝؿػهٞ
ٟ إٍ ايبعس ايهٛضزٚشنط ْٝهٝتٌ إٔ ؾًٝذٝؿػهٞ أضدع ظاٖط٠ ايٓهر ايؿسٜس يًؿٛيهًٛض 

رل قًٌٝ َٔ ايككا٥س ٜتُشٛض سٍٛ ؾدكٝات قب١ًٝ ايطبكٞ ٚايٓعاّ اٱقطاعٞ؛ إش إٕ قسضّا غ
ٚإقطاع١ٝ باضظ٠. يهٔ ْٝهٝتٌ ىتًـ َع٘ ٗ شيو، ٜٚط٣ إٔ أغًٛب ايطبك١ ايػا٥س٠ ٚأغًٛب 
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ٟ ايهٛضزإ٫ ق٬ًّٝ، ٜٚط٣ أٜهّا إٔ إػٓٸٞ  ايهٛضز١ٜاؾُاٖرل ايؿعب١ٝ ٫ ىتًؿإ ٗ ا٭غ١ٝٓ 
ٛٸاٍ عٓسَا نإ ٜتػٓٸ٢ َآثط ؾدل َٔ ايٓ دب١ إِا نإ ٜؿعٌ شيو ٱّإ اؾُاٖرل بإٔ شيو اؾ

 . 1ايٓدبٟٛ نإ هػٸس ضٚح اؾُاع١ ٖٜٚٛتٗا، غٛا٤ أناْت ٗ زا٥ط٠ ايكب١ًٝ أٚ ايؿعب/ا٭١َ
ايؿعب١ٝ، إْ٘ أٚضز َكاطع نجرل٠  ايهٛضز١ٜٚاؿكٝك١ إٔ يٓٝهٝتٌ ْعطات ثاقب١ ٗ ا٭غ١ٝٓ 

، أٟ ايؿاب ايعاؾل، ٚعكس َكاض١ْ بٝٓٗا Lawikَٔ ا٭غاْٞ ايككرل٠ إعطٚؾ١ باغِ )٫ِٚٔى( 
 ٚبٌ ايؿعط ايعطبٞ اؾاًٖٞ )قبٌ اٱغ٬ّ(، ؾكاٍ: 

ٗ ْعِ أؾعاضِٖ ايػٓا١ٝ٥ بُٓط ٫ هُع٘ ٚظٕ ٫ٚ  ايهٛضز"ٚٗ ايٛقت ايصٟ ٜهتؿٞ ؾٝ٘ 
ٟٸ أغًٛب أٚ قإْٛ، ؾإٕ ايعطب ٚع٢ً  -تٓعُ٘ قاعس٠، ِْط ؾسٜس غطٜع، زِٚا خهٛع إٍ أ

ٜتشسثٕٛ ِٖٚ ٜبٕٓٛ أساغٝػِٗ بكٛض٠ ٜتذ٢ًٓ ؾٝٗا ايتؿهرل ٚايتأٌَ،  -ِٓٗايعهؼ َ
ٜٚكٛغٕٛ ن٬َِٗ ٗ إطاض ناٌَ ايتشسٜس، زٕٚ إٔ ٜتدًٓٛا عٔ شيو ست٢ ايٓٗا١ٜ، ست٢ إٕ 
ايككا٥س ايعطب١ٝ نًٗا َتؿاب١ٗ ؾُٝا بٝٓٗا، ٫ٚ ؾطم بٝٓٗا إ٫ َٔ سٝح ٚدٛٙ ا٫ختٝاض 

َتشطض٠  ايهٛضز١ٜس١، ٚؾطٚقّا طؿٝؿ١ ٗ ايتعبرل؛ ٗ سٌ اي٬ٚنات ايؿه١ًٝ، يك١ًٓ أٚ نجط٠ ا٫غذلا
َٔ نٌ قٝٛز ايتكٓٝـ، ٫ٚ ٜؿب٘ أسسٖا اٯخط، إ٫ َٔ سٝح ُاثٌ إٛانٝع ا٭ق١ًٝ، أَا ٗ 

 . 2اختٝاض ايؿهٌ ٚايكٝاغ١ ؾًهٌ َٓٗا سط١ٜ تا١َ ٗ ا٫ْتكا٤"
ٟ ٚايؿعط ايعطبٞ، ٚٚنٸح ايهٛضز ٚا٭ِٖ َٔ ٖصا إٔ ْٝهٝتٌ سًٌٓ ايؿطٚم بٌ ايؿعط ايؿعيب

 ٚد١ٗ ْعطٙ ٗ ايعٛاٌَ إ٪ثٸط٠ ؾُٝٗا قا٬ّ٥:
إ٫ّٳ ٜٓبػٞ إٔ ْعٝس ٖصا ا٫خت٬ف ايصٟ أؾطْا إيٝ٘ آْؿّا؟ إْٓا ْعتكس أْ٘ باختٝاضْا ايعطبٳ "

ايكاطٌٓ ٗ بٝٛت ايؿعط َٔ د١ٗ أخط٣، َٔ أدٌ  ايهٛضزايبسٚ يٹُا قبٌ اٱغ٬ّ َٔ د١ٗ، ٚ
ٌ ايبٝإ ايػٓا٥ٞ يس٣ ايططؾٌ، ْهٕٛ قس أخصْا بعٌ ا٫عتباض ب٦ٝتٌ ٚسايتٌ ضٚسٝتٌ إكاض١ْ ب

ُٵؼٳ ايٝس -َتػاٜٚتٌ َٚتُاثًتٌ ٗ َػت٣ٛ ايتطٛض ا٫دتُاعٞ. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜتشتٸِ  -َي
َُٗا نإ بسا٥ّٝا بايكٝاؽ إٍ ايؿٛن٢  -عًٝٓا إٔ ْعٝس ْاٍ ايٓعِ ٗ ايؿعط ايػٓا٥ٞ ايعطبٞ

إٍ غبب آخط غرل ايػبب ٗ ايتٓاقض إٛدٛز بٌ  -ٟايهٛضز١َ ٗ ايؿعط ايؿٛيهًٛضٟ ايتا
خكا٥ل ايؿعبٌ. ؾايعطب ايصٜٔ ِٖ َٔ عٓكط غاَٞ، ضغِ أِْٗ بػبب َٔ خكا٥كِٗ 

ٖصٙ ايكؿات  -ايبس١ٜٚ ٚايعؿرل١ٜ قّٛ ؾطزٜٕٛ ٜبشجٕٛ بطبٝعتِٗ عٔ إٓاظعات ٚإؿانٌ
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إسػاغّا بايٓعاّ ٚا٫غتكطاض، ٚساي١ َٔ سػبإ  1ٕ ٗ طباعِٗإ٫ أ -نصيو ايهٛضزإٛدٛز٠ ٗ 
اٯضٌٜ )أٚ  ايهٛضزا٭َٛض ٚضعا١ٜ ايكٛاعس ٚا٭قٍٛ ٜٓعهؼ ٗ ؾعطِٖ ايؿعيب، ٗ سٌ إٔ 

 . 2"اٯغٌٜٝٛ ايكسَا٤( ٜؿتكسٕٚ نٌ ٖصٙ ا٭ٚد٘
 ٜٚهٝـ باغًٝٞ ْٝهٝتٌ َٛنٸشّا: 

َؿٗٛز ُاَّا ٗ ايؿعط ايعطبٞ، ٜٚػٌٗ  إٕ ضعا١ٜ ايٛظٕ ٚايكاؾ١ٝ ٚقٛاعس ايعطٚض أَط"
قطا٤ت٘ بايتكطٝع ع٢ً أغاؽ ايتؿاعٌٝ، ٗ سٌ إٔ أَطّا نٗصا غرل َتٝػٻط يًؿعط ايؿٛيهًٛضٟ 

ٞ أْٓا ْككس بايؿعط ايؿٛيهًٛضٟ ايهٛضز ٟ ايبٝتٳ أٚ ايؿعط ايؿٛيهًٛضٟ اؿكٝكٞ، ايهٛضزٟ؛ بٳسٖٳ
 . 3"تكًٝسّا يًؿعط ايعطبٞ ايؿاضغٞ إٓع١َٛ ع٢ً أغاؽ ايعطٚض ايهٛضز١ٜٚيٝؼ ا٭ؾعاض 

ٚنُا ٖٛ ؾإٔ ايساضغٌ ايصٟ ٜػدلٕٚ أعُام ايعٛاٖط، ٫ٚ ٜهتؿٕٛ بايٛقٛف عٓس ايتٛقٝـ، 
ُٸل ْٝهٝتٌ ؼًًٝ٘ قا٬ّ٥:   ٜع

ٟ، ؾإْ٘ ٜعٝسْا إٍ ا٬ٕسعات اييت نٓا ايهٛضزٚنٝؿُا نإ ٖصا ا٫غتعطاض يًؿٛيهًٛض "
ست٢ اٯٕ بسٚي١  ايهٛضزٚا٭غباب اييت أزٸت إٍ عسّ ؾٛظ قس أبسٜٓاٖا ٗ ؾطح ٚتؿػرل ايعًٌ 

مل ٜػتطٝعٛا إٔ ٜتذاٚظٚا إطس١ً  -ؾأِْٗ ٗ ايؿعط -نطز١ٜ قاب١ً يًسٚاّ، إِْٗ ٗ ايػٝاغ١
ٝٸ١ أغاغّا ع٢ً ايؿطز١ٜ ٚعسّ ا٫ْتعاّ، ٜٚبسٚ إٔ طبٝعتِٗ ٫ تٓػذِ بايكسض  ايَكبٳ١ًٝ إبٓ

ٟٸ َطؾل َٔ َطاؾل اؿٝا٠إطًٛب َع ا٫ْتعاّ ٚقبٍٛ ايتٓعٝ  . 4"ِ ٗ أ
إٕ آضا٤ ٬َٚسعات ْٝهٝتٌ ٖصٙ دسٜط٠ بكسض نبرل َٔ ا٫ٖتُاّ، ٜٚٓبػٞ إٔ ٜكـ عٓسٖا 

باسح ٚاغع ا٫ط٬ع بجكاؾات غطبٞ آغٝا،  -سػبُا ٖٛ َعطٚف -إط٤ ٚقؿ١ َتأْٸ١ٝ، ؾايطدٌ
، ايهٛضز١ٜيؿدك١ٝ ٖٚٛ َتٸعٕ ٗ عطض إٛنٛعات اييت ٜتٓاٚشلا، إناؾ١ إٍ أْ٘ خبرل با

ٚقشٝح أْ٘ ٜتعجط أسٝاّْا، ٫ٚ ٜكٝب اشلسف بسق١ ٗ بعض آضا٥٘، يهٓ٘ عَُّٛا قازض ع٢ً 
عٔ  ايهٛضز، ٚع٬ق١ شيو بتدًٓـ ايهٛضز١ٜتٛدٝ٘ ا٫ْتباٙ إٍ قهاٜا إؾهاي١ٝ ٗ ايص١ٖٝٓ 

 درلاِْٗ ايؿطؽ ٚايعطب ٚا٭ضَٔ ٚايذلى ع٢ً ايكعٝس ايػٝاغٞ ايعاّ.
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ٟ َٛقعٴ إطأ٠ ؾٝ٘ ايهٛضزجرل٠ ي٬ْتباٙ ٗ ايػٓا٤ )ايؿعط ايؿعيب( َٚٔ ايعاٖطات إ
ٟ ٜسٚض سٍٛ إطأ٠ ٚاؿب، أٟ أْ٘ ايهٛضزَهُّْٛا ٚزٚضّا ٚأزا٤ٶ، ؾكػِ نبرل َٔ ايؿعط ايؿعيب 

ؾعط غعيٞ، ٚمث١ ٗ ٖصا اجملاٍ ؾب٘ ؾسٜس بٝٓ٘ ٚبٌ ايؿعط ايعطبٞ ايكسِٜ، ٚا٭غًب إٔ ٖصٙ 
ؿعط ايؿعيب ٕععِ ايؿعٛب، يهٔ اـكٝك١ اييت أدسٖا ٗ ايؿعط ايعاٖط٠ َٛدٛز٠ ٗ اي

ٟ، ٫ٚ أدس شلا َج٬ّٝ ٗ ايؿعط ايعطبٞ ايكسِٜ، ٖٞ إٔ ايطدٌ ٫ ٜٓؿطز بسٚض ايهٛضزايؿعيب 
ايبطٌ، ٚإِا تؿاضن٘ إطأ٠ ٗ شيو ايسٚض، ؾتكٍٛ َكاطع نجرل٠ تتػعٸٍ ؾٝٗا عبٝبٗا، يهٔ ع٢ً 

َع ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ايػا٥س٠ ٗ اجملتُع، ٚتؿٝس ٗ ايٛقت ْؿػ٘  مٛ عؿٝـ ٚضظٜٔ، َٚا ٜٓػذِ
 غكاٍ سبٝبٗا ؾه٬ّ ٚقُّٝا، ٚقس تٴذطٟ َكاضْات بٝٓ٘ ٚبٌ آخطٜٔ، ٱبطاظ إعاٜا اييت ٜتؿطٸز بٗا. 

ٟ، ٚقس َطٸ أْ٘ َٛقع ضؾٝع، ٚإٔ ايهٛضزٚشلصٙ ايعاٖط٠ ع٬ق١ ٚثٝك١ َٛقع إطأ٠ ٗ اجملتُع 
بهجرل َٔ اؿط١ٜ ٚا٭١ُٖٝ، ٫ٚ ىؿ٢ إٔ إطأ٠ تكّٛ، عدل ا٭غاْٞ، بتععٜع قِٝ  إطأ٠ ؼع٢ ؾٝ٘

ايطدٛي١ ٚايبطٛي١ ٗ اجملتُع، ٚتٓتكٌ َٔ َٛاقـ )ا٫ْؿعاٍ( ايػًيب إٍ َٛاقع )ايؿعٌ( اٱهابٞ 
ٚٵضٜؿ٢ عٳبٵسٟ(، ؾإٕ ايهٛضزإ٪ثٸط، ٚأبطظ َجاٍ وهطْٞ ٖٛ إًش١ُ ايؿعب١ٝ  َال١ٝ )ز٫ٍ/زٳ

ٓٵؿٳس ع٢ً يػإ بط١ً ايكك١ )غعاٍ(. ٚعسا ٖصا ؾإٕ نجرلات َٔ ايٓػا٤ ايك ػِ ا٭ععِ َٓٗا ٜٴ
ٜات وؿعٔ ايؿعط ايؿعيب عٔ ظٗط قًب، ٜٚػٓٸٝٓ٘ ٗ فايؼ ايطداٍ، ٚقاٍ ْٝهٝتٌ ٗ ايهٛضز

 ٖصا ايكسز: 
اْٞ ا٭غ ٢ بإطأ٠، بٌ إٕ دع٤ّا نبرلّا َٔتتػٓٸ ايهٛضز١ٜإٕ غايب١ٝ ا٭ؾعاض ايٛدسا١ْٝ "

  .1"ٚا٭ْاؾٝس ٚايككل ايؿعب١ٝ َٔ ْعِ ايٓػا٤ ٚتأيٝؿٗٔ
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 2 -يالكوزدالفولكلوز 
 املوسيقى والسقصات الشعبية

 

 مسخل: العامل َىَػه:
إٛغٝك٢ إٜكاع ايطٚح، إٜكاع ا٭عُام، ٚيهٌ ؾ٤ٞ ٗ ايهٕٛ إٜكاع٘ إتُٝٸع، ٚقس ٚانبت 

ا١ٝ٥، ٚتطٛضت َع تطٛض ٚعِٝٗ ٚتٓاَٞ سػٸِٗ اؾُايٞ، إٛغٝك٢ ايبؿط َٓص طٛض اؿٝا٠ ايبس
ٚإٍ داْب سهٛض إٛغٝك٢ ٗ َٓاغبات ا٭ؾطاح ٚا٭سعإ ٚٗ َٛاقع ايعٌُ، نإ شلا سهٛض ٗ 
إعابس َع ا٫بتٗا٫ت ٚايذلاِْٝ ٚا٭ْاؾٝس، ٚعٴين ايؿ٬غؿ١ بأ١ُٖٝ إٛغٝك٢، ست٢ إٕ 

". ٚدعًٗا ايؿًٝػٛف ايْٝٛاْٞ أؾ٬طٕٛ َٔ ْٳػٳِ ايعاملايؿًٝػٛف ايْٝٛاْٞ ؾٝجاغٛضؽ قاٍ: " 
 . 1َٛاز َٓٗذ٘ ايذلبٟٛ ايصٟ قطضٙ يطًبت٘ ٗ ايؿًػؿ١

ٚيًشهِٝ ايكٝين نْٛؿٛؾٝٛؽ اٖتُاّ نبرل بإٛغٝك٢، ٚأبس٣ ٗ ٖصا اجملاٍ آضا٤ قٝٸ١ُ، 
 َٓٗا قٛي٘: 

ٛٸّ عكً٘ ٚقًب٘ َكتهاٖا، ٚع٢ً ٖسٜٗا، تط ٗٸط قًب٘، ٚقاض "إشا أتكٔ اٱْػإ إٛغٝك٢، ٚق
قًبّا طبٝعّٝا غًُّٝا ضقٝكّا، عاَطّا باٱخ٬م ٚايٛؾا٤، ٜػُطٙ ايػطٚض ٚايبٗذ١... ٚخرل ايٛغا٥ٌ 
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ٱق٬ح ا٭خ٬م ٚايعازات... إٔ تٴٛدٻ٘ ايعٓا١ٜ إٍ إٛغٝك٢ اييت تٴععف ٗ ايب٬ز... ؾاـرل 
 . 1ؾسٜس ايك١ً بإٛغٝك٢"

، َٚٔ خ٬شلا ّهٔ َعطؾ١ خكا٥ل دػطاؾٝا ٚإٛغٝك٢ إسس٣ ناؾؿات ؾدكٝات ايؿعٛب
ايؿعٛب، ّٚهٔ أٜهّا َعطؾ١ َس٣ غعاز٠ ايؿعٛب  ٚؾكا٥ٗا، َٚعطؾ١ ض٩ٜتٗا ايٛدٛز١ٜ، 
َٚععِ َا ٜتعًل بتًو ايط١ٜ٩ َٔ َٝجٛيٛدٝا، ٚؾًػؿ١ سٝا٠، ٚقِٝ ٚغًٛنٝات. ٚشنط 

ايػ٬ّ، ٗ سٌ إٔ نْٛؿٛؾٝٛؽ إٔ ايؿعٛب اييت تػتُع إٍ إٛغٝك٢ اشلاز١٥، تٓعِ بايطخا٤ ٚ
ٍٸ ع٢ً ساي١ ايؿٛن٢ عٓس ؾعبٗا ٚساي١ ايكًل اييت  غٝطط٠ إٛغٝك٢ ايكاخب١ ٗ فتُع َا، تس

 .2ٜعٝؿٗا. أَا غٝطط٠ إٛغٝك٢ اؿع١ٜٓ ايه٦ٝب١، ؾتسٍ ع٢ً ساي١ ايؿعٛب إػًٛب١ ٚإكٗٛض٠
ّ اؿؼ اؾُايٞ ٚٗ ايعكط اؿسٜح اؽص بعض ايعًُا٤ إٛغٝك٢ َعٝاضّا، قاغٛا ب٘ َس٣ تكسٸ

ٚؽًٓؿ٘ عٓس اٱْػإ ؾطزّا ٚفتُعّا، ٚقس أؾاض َٛضٜؼ ضٚبإ إٍ ايع٬ق١ ايٛثٝك١ بٌ ايكِٝ 
نٝـ ٜػتطٝع إْػإ قطّٚ َٔ ايؿها٥ٌ اييت ٖٞ َٔ ايػا١َٝ ٚإٛغٝك٢، ٚتػا٤ٍ َػتػطبّا: "

 ؟3"خاق١ٝ اٱْػإ إٔ ٜتعًِٓ إٛغٝك٢
 ؟ ضز١ٜايهٛٚاٯٕ َاشا عٔ إٛغٝك٢ ايؿعب١ٝ 

 ، ٚعٔ ؾٛيهًٛض إطاعٞ؟ايهٛضز١ٜثِ َاشا عٔ ايطقكات ايؿعب١ٝ 
 

 : الهوضزيةاملوغيكى الشعبية  -أواًل 
 :ايهٛضز١ٜعطاق١ إٛغٝك٢ 
ٗ غطبٞ آغٝا، ٚسػبٓا زي٬ّٝ ع٢ً شيو إٔ  ايهٛضزٟ عطٜل عطاق١ ايهٛضزايذلاخ إٛغٝكٞ 

ا٭ٍٚ )َكاّ نطز(، ٚايجاْٞ )َكاّ  َكاٌَ باضظٜٔ َٔ َكاَات إٛغٝك٢ ايؿطق١ٝ نطزٜإ؛
ْٳٗاٚٳْٵس(، ْٚٗاْٚس َس١ٜٓ نطز١ٜ قس١ّ ٗ دٓٛبٞ نطزغتإ، نُا إٔ ٗ تاضٜذ غطبٞ آغٝا بعض 

، َِٓٗ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ: إبطاِٖٝ إٛقًٞ، ٚابٓ٘ إغشام إٛقًٞ، ايهٛضزنباض إٛغٝكٌٝ 

                                 
 . 189عبس اؿٞ: ايؿًػؿ١ ٚايؿهط ايػٝاغٞ ٗ ايكٌ ايكس١ّ، م  عُط - 1
 . 189إطدع ايػابل، م   - 2
 .281َٛضٜؼ ضٚبإ: تاضٜذ ا٭ؾهاض ايػٝاغ١ٝ إكاضٕ، م   - 3
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ٗ  ايهٛضزٝك١ٝ ٗ غًػ١ً )َؿاٖرل ٚظٔضٵٜاب )عًٞ بٔ ْاؾع(، ٚقس ؼسثٓا عٔ إبساعاتِٗ إٛغ
 ايتاضٜذ( إٓؿٛض٠ ع٢ً اٱْذلْت.

ايؿعب١ٝ طابعٗا اـام، ؾأْٗا ٗ شيو ؾإٔ َٛغٝك٢ بك١ٝ ايؿعٛب،  ايهٛضز١ٜٚيًُٛغٝك٢ 
عٔ إٛغٝك٢  ايهٛضز١ٜٚنٌ َٔ ي٘ خدل٠ َٛغٝك٢ ؾعٛب غطبٞ آغٝا، ّهٓ٘ ُٝٝع إٛغٝك٢ 

ن١ٝ ٚايعطب١ٝ، ع٢ً إٔ شيو ٫ ٜعين إٔ مث١ قطٝع١ بٌ ايؿاضغ١ٝ ٚا٭ض١َٝٓ ٚاٯؾٛض١ٜ ٚايذل
َع درلاِْٗ، لس  ايهٛضزَٚٛغٝك٢ اؾرلإ، ؾؿٞ إٓاطل اييت ٜتذاٚض ؾٝٗا  ايهٛضز١ٜإٛغٝك٢ 

ُاظدّا بٌ َٛغٝك٢ أٚي٦و ٖٚ٪٤٫، ٚمث١ أؿإ نطز١ٜ زخًت َٛغٝك٢ ايؿعٛب اجملاٚض٠ يًهطز، 
ؾٛا بٌ تًو ايؿعٛب، ٫ٚ غٝٸُا ٗ تطنٝا ٚب٬ز ايؿاّ؛ ايصٟ عا ايهٛضزع٢ً أٜسٟ إًشٸٌٓ 

 . 1ٗ َس١ٜٓ سًب بؿُايٞ غٛضٜا ٟايهٛضزبهطٟ إٛغٝكٞ  -ع٢ً غبٌٝ إجاٍ -َِٚٓٗ
قّٛ قبٸٕٛ يًُٛغٝك٢، ٜعٗط شيو ٗ نجرل َٔ إٓاغبات، ٚخاق١ ٗ ا٭عطاؽ  ايهٛضزٚ

 ٫ٚ2 ٜذلا٣٤ ا٭نطاز ٖٔ ٜٳهًَِؿٕٛض: "ٚعٝس ْٛضٚظ، ٚأغتػطب قٍٛ سانِ أضبٌٝ ايدلٜطاْٞ زبًٝٛ آ
ٗٸطٜٔ  َٸتٌ، ٚإْٞ أسػب أِْٗ ٜعسٸْٚٗا ٫  Puritansبإٛغٝك٢ نجرلّا، إِْٗ َٔ إتط إتع

. ٚيعٌ اخت٬ط 3"أخ٬ق١ٝ. إٕ اٯ٫ت إٛغٝك١ٝ ايٛسٝس٠ إٛدٛز٠ يسِٜٗ ٖٞ: ايطبٍٛ ٚايعټضٵْا
١ًِٝ ايكّٛ، َٔ ظعُا٤ ٚضداٍ زٜٔ ن طز َػًٌُ، نإ ٚضا٤ شيو ا٫ْطباع؛ ؾايععُا٤ زبًٝٛ آض بعٹ

، ٚنصيو نباض ايػٔ، ٜػًب عًِٝٗ ايٛقاض، ٫ٚ وبٕٛ ايعٗٛض َا ٜتٓاؾ٢ َع ايٛقاض، نُا ايهٛضز
يٝػٛا ع٢ً ٚؾام َع إٛغٝك٢، ٚايسيٌٝ ع٢ً ْكل  -نطزّا ٚغرل نطز -إٔ ضداٍ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ

 ٖٞ ايطبٌ ٚايعټضٵْا. ايهٛضزايٛسٝس٠ عٓس َعًَٛات زبًٝٛ آض قٛي٘ إٕ اٯ٫ت إٛغٝك١ٝ 
 

 

 

 
                                 

 .81، م سًب ي٪ي٪٠ ايتاضٜذ: ضٟازٹـض اهلل ايػٝٵَؾاْعط  - 1
 ٜهًؿٕٛ: ٜعذبٕٛ. - 2
 .78، م زبًٝٛ آض . ٖٞ: َصٓنطات زبًٝٛ آض - 3



 250 

 

 :الهوضزيةاآلالت املوغيكية 
 ٖٞ:  ايهٛضزاٯ٫ت إٛغٝك١ٝ ايؿا٥ع١ عٓس 

ت ع٢ً قٝط َجبٻ ،َكٓٛع َٔ دًس ضقٝل ،نبرل اؿذِ :Dehol/ Daholايطبٌ  -
ًٝغ ا ضؾٝع ٚاٯخط غُأسسٖ ؛عٛازاٍ ْٛعٌ َٔ ا٭زا٥ط٠ خؿب١ٝ َٔ دٗتٝ٘، ٜٚػتدسّ ايطبٸ

ٛٸ ٓتٗٞ بطأؽٜ  غِ. 50ٍ إ 40طٍٛ نٌ عٛز َٔ  ، ٚضَته
 ،أقػط َٔ ايطبٌ، ٜؿب٘ ايػطباٍ، ي٘ ٚد٘ ٚاسس َػٓط٢ ظًٝس ضقٝل :Defikايسٸف  -
 ايسف ع٢ً ايكطع عٓس ضقٝك١ خٳؿٵدٳؿات ٱقساض َعس١ْٝ، سًكات ايساخٌ َٔ إطاضٙ ٗ ٚتٴجبٻت

 .ايصنط سًكات ٗ ايكٛؾ١ٝ زضاٜٚـ ٜٚػتدسَ٘ بايهؿٌ،
آي١ ٚتط١ٜ، أقػط َٔ ايعٛز، تٴكٓع َٔ اـؿب، طٍٛ ظْسٖا  : Tenbûrايٖطٓبٛض -

سٛايٞ َذل، ٚتٴجبٸت ع٢ً ايعْس أٚتاض َٔ ْٛع خام، ٜٚٴععف عًٝٗا با٭قابع، أٚ بطٜؿ١، 
 ايهاَن٘ ٥ٞ ٗ طكٛغِٗ ايس١ٜٝٓ. ايهٛضزٜٚػتعُٳًٗا ٚأْػاَٗا أضمٸ َٔ أْػاّ ايعٛز، 

ٓٵذٳ١  - تط١ٜ ضؾٝك١ ايؿهٌ، ٗ اؾ١ٗ ايػؿ٢ً قٓسٚم زا٥طٟ آي١ ٚ :kemançeايَهُٳ
قػرل، ٚأسٝاّْا قٓسٚقإ؛ ايػؿًٞ أندل ق٬ًّٝ َٔ ايعًٟٛ، ٜٚٴععٳف ع٢ً ايهُٓذ١ بٛتط َؿسٚز 

ٛٻغ١، ٚأْػاَٗا ضقٝك١ عصب١، ٖٚٞ َػتع١ًُ عٓس  ايًٛض ٗ اؾٓٛب،  ايهٛضزإٍ عكا مٝؿ١ َك
 يػطب. ٗ ايؿُاٍ ٚا ايهٛضزٚمل أدسٖا َػتع١ًُ عٓس 

 َهطبٌ خؿبٌٝ اف ع٢ً أٚتاضٖععٳٜٴؾب١ٗٝ بايكإْٛ، آي١ ٚتط١ٜ : Sentûrايػٻٓتٛض -
ُٸتِ ٜٚ ضؾٝعٌ، ٖٚٞ َكٓٛع١ َٔ  ،ا٫ت اييت تػٓس ا٭ٚتاضتبسٌٜ ا٭قٛات بتشطٜو اؿ
٫ تٴػتعٌُ َٔ ايعطام، ٚ -ٚٗ دٓٛبٞ إقًِٝ نطزغتإٖصٙ اٯي١ ٗ يٛضغتإ ٚتٴػتعٌُٳ  ،اـؿب
 .ٗ ايؿُاٍ َاْرضزايهٛقٹبٌ 
ٗ  ،كطٚطٞ زا٥طٟ أدٛف اؾهًٗآي١ ْؿد١ٝ، ع٢ً ؾهٌ بٛم،  : Zorneايعټضٵْا -

 غِ تكطٜبّا. 30بطٍٛ  ٍٞ ايٛضا٤ ٖٚإعطٜه١ َعكٛؾ١  اْٗاٜتٗغطشٗا ايعًٟٛ ثكٛب َطتٸب١، ٚ
ٓٸاٟ  - ، ٚٗ غطشٗا غِ تكطٜبّا (40)، ٚطٛشلا ؿباـَٔ  آي١ ْؿد١ٝ، تٴكٓٳع :Pîkاي

 ب١.كٛب َطتٻعس٠ ثايعًٟٛ 
 (30)طٛشلا  ،ؿب أٚ ايككب أٚ اؿسٜساـَٔ  آي١ ْؿد١ٝ، تٴكٓٳع :r ûBolايبٴًُٛض -

 ايجاْٞ ثكب ٚاسس. اٚٗ ططؾٗ ،ب١عس٠ ثكٛب َطتٻ، ٚٗ غطشٗا ايعًٟٛ غِ تكطٜبّا
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ٛٸآي١ ْؿد١ٝ، ت :Cûzele/dûzeleإعَاض  - ٛٻ ٕ َٔ قكبتٌ ته  ٗؾتٌ، ف
 (.ايعِّؾتبايكاض )َعّا ٜتِ يكل ايككبتٌ ٚ د١،َعزٚٳب١ ثكٛب َطتٸ غطشُٝٗا ايعًٌٜٛ

 :ايهٛضز١ٜدػطاؾٝا إٛغٝك٢ 
يهٌ آي١ َٛغٝك١ٝ نطز١ٜ دػطاؾٝاٖا إٓاغب١، ؾًًطبٌ ٚايعټضٵْا ايػًب١ ٗ إٓاغبات إؿتٛس١، 
نا٭عطاؽ ٚا٫ستؿا٫ت اؾُاٖرل١ٜ؛ إش ٜهٕٛ اؾُٗٛض نجرلّا، َٚتٛظٸعّا ع٢ً َػاس١ نبرل٠، ؾ٬ 

س َٔ إٔ ٜهٕٛ ايكٛت َػُٛعّا، ضغِ اشَلطٵز ٚإَطٵز، ٚنجط٠ ايًٖػٳط ٚتساخٌ ا٭قٛات، ٌٖٚ مث١ ب
آي١ تكًح يصيو أنجط َٔ ايطبٌ بسٜٚٸ٘ إٗٝب، ٚايعټضٵْا بأْػاَ٘ ايك١ٜٛ اييت تٗسٸ ا٭شٕ ٖسٸّا عٔ 

ٓٸاٟ ٚإعَاض ٗ ايسضد١ ايتاي١ٝ بعس ايطبٌ  ٚايعضْا، َٔ سٝح ق٠ٛ قطب؟ ٜٚأتٞ ايسٸفٸ ٚايبٴًُٛض ٚاي
ُٸعات أقٌ.  ايكٛت، ٖٚٞ ١ُ٥٬َ يًُٓاغبات إؿتٛس١ أٜهّا، يهٔ ع٢ً َػاسات أقػط، ٚبتذ

 أَا ايطٓبٛض ٚايهُٓذ١ ٚايػٓتٛض، ؾُذاشلا فايؼ ايططب ايساخ١ًٝ ٗ ايبٝٛت. 
ٚايطبٌ ٚايعضْا ٚايسف ٚايٓاٟ ٚإعَاض ٚايبًٛض آ٫ت ْاٖرل١ٜ، تطاؾل أؾطاح ايؿطا٥ح 

تُاع١ٝ ايعاز١ٜ )ايطعا٠، ايؿ٬سٕٛ، ايعُاٍ(، ؾٗصٙ ايؿ٦ات أنجط ٬َّٝ إٍ ا٭قٛات ايك١ٜٛ، ا٫د
ٖٚا نإ ًٜؿت اْتباٖٞ ٗ أعطاغٓا َٓطك١ عؿطٜٔ؛ إٔ ْاؾذ ايعضْا نإ ٜكذلب أسٝاّْا ٖٔ ٜػٓٸٞ 

ٟ، أغ١ٝٓ ؾٛيهًٛض١ٜ ٗ سًك١ ايعطؽ، ٜٚهع َ٪خط٠ ايعضْا عٓس أشْ٘، ٜٚػذلغٌ ٗ قساس٘ ايكٛ
تعبرلّا عٔ تؿاعً٘ َع٘ ٚتهطّ٘ ي٘. أَا ايطٓبٛض ٚايهُٓذ١ ٚايػٓتٛض ؾٗٞ أنجط سهٛضّا ٗ 

عهِ تعاًَِٗ َع  -فايؼ ايؿ٦ات ايػٝاز١ٜ ناؿهاّ ٚاٯغاٚات ٚإجكؿٌ، ؾٗ٪٤٫ أقبشٛا
 أقٌ ٬َّٝ إٍ إٛغٝك٢ ايكاخب١، ٚغسا سػٸِٗ إٛغٝكٞ أنجط ضٖاؾ١. -ثكاؾ١ ايتُسٕ

ٟ بإٛغٝك٢ ع٢ً ايٓشٛ ا٭ؾهٌ إ٫ ٗ أسهإ ايطبٝع١، ايهٛضز٫ ٜػتًص ٚبؿهٌ عاّ 
سُٝٓا ٜهٕٛ ع٢ً تٛاقٌ َباؾط َع ايػُا٤ ٚايػ١ُٝ ٚا٭ؾل إؿتٛح، َع اؾبٌ ؾاكّا، َٚع 
ايٛازٟ َتعطٸدّا، َٚع ايػٌٗ َٓبػطّا، َع ايؿذط ٚايطرل ٚايعؿب ٚايعٖط، َع ايٓبع ٚايػسٜط 

َع اشلٛا٤ ايطًل، ٚمل أدس إٍ اٯٕ ٗ غطبٞ آغٝا َٛغٝك٢ َتٛسٸس٠  ٚايٓٗط، َٚٔ خ٬ٍ ٖصا نً٘
تٓعع إٍ ٚسس٠ ايٛدٛز َع ايطبٝع١، ٚإشا  ايهٛضز١ٜ، إٕ ايطٚح ايهٛضز١ٜبايطبٝع١ نإٛغٝك٢ 

ـٸ ب٘ ا٭عؿاب ٚا٭ؾذاض، ٖٚٛ ٜساعب ْاّٜا أّ  ؾاٖست نطزّٜا، ع٢ً قدط٠، قطب ْبع، ؼ
ٛضّا أٚ طٓبٛضّا  أٚ نُٓذ١، ؾاعًِ عٓس٥ص أْ٘ ٜعٝـ ساي١ عؿل سكٝكٞ َع د٬ٍ َعَاضّا أٚ بًٴ

اهلل ْٚاٍ ايطبٝع١، ٚأْ٘ ٜتػا٢َ َع ايًشٔ ايعصب، ٜٚطتكٞ ؾٛم شات٘ ٚيػإ ساي٘ ٜكٍٛ: زعٛا 
 يٞ ًَهٛتٞ ٖصا، ٚخصٚا َا تؿا٩ٕٚ.
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ٟ، ٚاؿؼ اؾُايٞ ايهٛضز، ٚإعاز ايهٛضز١ٜتتذ٢ًٓ زلات ايؿدك١ٝ  ايهٛضز١ٜٚٗ إٛغٝك٢ 
ٟ، إْو تًُح ٗ زقات ايطبٌ ايطظا١ْ ٚايك٠َٛ ٚإٗاب١، ٚٗ أْػاّ ايعضْا اؿسٸ٠َ ٚايك٬ب١ يهٛضزا

ٟ نٝـ ىطز عٔ ٚقاضٙ، ايهٛضزٚا٫ْسؾاع، ٚٗ ْكطات ايسف اؿ١َٜٛٝ، ٫سعٛا ناضب ايسف 
ٜٚتؿاعٌ ظػسٙ َع ْكطات ايسف ع٢ً مٛ عذٝب، ٚإْو تًُح ٗ أْػاّ ايٓاٟ ٚإعَاض عؿلٳ 

ٟ يًٓػا٥ِ ٖٚٞ تتُاظز، ٚيٮظاٖرل ٖٚٞ تتبػٸِ، ٚيٮطٝاض ٖٚٞ تتٗاز٣، ٚٱؾطاقات ضزايهٛ
ٌٸ َٔ خًـ اؾبٌ، ٚإْو يتًُح ٗ أْػاّ ايبٴًٛض إٜكاعات اؿعٕ ايطظٜٔ ايهاضب  ايؿُؼ ٖٚٞ تط

ٟ، سعٕ زؾٌ ظضعت٘ ٗ ٫ؾعٛضٙ اؾُعٞ تطادٝسٜا ايؿكط ٚايكٗط ايط١ًٜٛ، ٚإْو ايهٛضزٗ أعُام 
ٟ ع٢ً ايهٛضز أْػاّ ايطٓبٛض ٚايهُٓذ١ ٚايػٻٓتٛض اؿؼ اؾُايٞ ايطقٝل ايصٟ ٜطتكٞ ب٘ يتًُح ٗ

 ؾعـ ايعٝـ ٚقػ٠ٛ ايب١٦ٝ َٚطاض٠ ضس١ً ايٛدٛز.
 

 :الهوضزيةمالسعات بشأٌ املوغيكى 
 :ايهٛضز١ٜٖٓاى ث٬خ ٬َسعات عا١َ بؿإٔ إٛغٝك٢ 

، َٔ غرل َكاسب١ ايػٓا٤، ٚعٓس٥ص َٓؿطز٠ّ ايهٛضز١ٜ: تٴػُٳع إٛغٝك٢ ا٬ٕسع١ ا٭ٍٚ –
تدلظ خكا٥كٗا ايكٛت١ٝ ٚايػٝهٛيٛد١ٝ ع٢ً مٛ أؾهٌ، ٚوتاز تصٚٸقٗا إٍ قسض عاٍ َٔ 
ضٖاؾ١ اؿؼ إٛغٝكٞ، ٚإٍ قسضات تأ١ًَٝ َتكس١َ، يصا هس ٖصا ايُٓط ضٚادّا عٓس ايٓدب 

َكشٛب١  ايهٛضز١ٜٛغٝك٢ إجكؿ١، أنجط َٔ ضٚادٗا عٓس اؾُاٖرل ايؿعب١ٝ. ٚتٴػُع إ ايهٛضز١ٜ
بايػٓا٤، ٚاؾُاٖرل ايؿعب١ٝ أنجط إقبا٫ّ ع٢ً ٖصا ايُٓط، ٚتهتػب إٛغٝك٢ سٝٓصاى أندل قسض 
َٔ ايطٚع١ سُٝٓا تتٓاغِ َعٗا ْدلات قٛت إػٓٸٞ، ٜٚا يب٪غٗا سُٝٓا تهٕٛ ٖٞ ٗ ٚاز 

 ْٚدلات قٛت إػٓٸٞ ٗ ٚاز آخط. 
عُٝك١ُ اؾصٚض ٗ  -ناْت أّ َكشٛب١ بايػٓا٤ َٓؿطز٠ّ -إٛغٝك٢ ا٬ٕسع١ ايجا١ْٝ: –

ْبذٸٌ نٌ ا٭ٚظإ : "أڤطحا، ٚظٗطت آثاض شيو ٗ ايعضزؾت١ٝ، ؾكس دا٤ ٗ ايهٛضز١ٜإٝجٛيٛدٝا 
ْكسؽ ق٠٬ غتاٚتاٜاغٓا اـاق١، ْكسؽ غتاٚتاٜاغٓا غٓا٤ٶ . ٚدا٤ ؾٝٗا أٜها: "1"إكسغ١

 ايهٛضزإٛغٝك٢ ٗ إٓاغبات ايس١ٜٝٓ عٓس َٚا ظيٓا ْط٣ إٍ ايّٝٛ سهٛض  .2"ْٚطكّا ٚؾسّٚا
                                 

 . ٚا٭ٚظإ: ا٭ؿإ ايؿعط188.١ٜ، م  4، آ١ٜ 71، ٜاغٓا، ٖاٜيت أڤطحا  - 1
 .163، م 6، آ١ٜ 55، ٜاغٓا، ٖاٜيت أڤطحا - 2
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ا٭ٜعزٟ، َٚا ٜجرل ا٫ْتباٙ إٔ ايطابع ايػايب ع٢ً إٛغٝك٢ ٗ تًو  ايهٛضزايهاَن٘ ٜٞ ٚ
إٓاغبات يٝؼ ن٦ٝبّا، ٚإِا تػًب عًٝ٘ اؿ١ٜٛٝ ٚاٱؾطام؛ ٖٚصٙ ايعاٖط٠ ٗ سس شاتٗا دسٜط٠ 

 بايسضؽ ٚايتُشٝل.
أْين اغتُعت إٍ إٛغٝك٢ ٗ ْٝع َٓاطل نطزغتإ، يهٔ : ٫ أظعِ ا٬ٕسع١ ايجايج١ –

ٓٸ١ٝ ٗ دٓٛب ٚؾطقٞ  ايهٛضز١ٜإٔ إٛغٝك٢  -ٗ سسٚز َا زلعت -٫سعت أنجط تطٛضاّٶ ٚؾ
إشا قٝػت بإٛغٝك٢ ٗ سلاٍ  -َٓطك١ غًُٝا١ْٝ )ؾٗطظٚض غابكّا( َٚٓطك١ نطَٓؿاٙ -نطزغتإ

 ٚغطبٞ نطزغتإ. 
ٛٵضؽ ٚايسيٌٝ ع٢ً قش١ ٬َسعتٓا أ ٕ آي١ ايػٻٓتٛض، بأؿاْٗا ايعصب١ ايطقٝك١، سانط٠ ٗ ايَه

إٛغٝكٞ عٓس نطز اؾٓٛب ٚايؿطم، إناؾ١ إٍ آي١ ايهُٓذ١، ٗ سٌ ٫ ْط٣ شلاتٌ اٯيتٌ 
سهٛضّا ٗ ايهٛضؽ إٛغٝكٞ عٓس نطز ايؿُاٍ ٚايػطب، أَا ايهُٓذ١ إػتط١ًٝ 

اٍ ؾا٭ضدح أْٗا زخ١ًٝ ع٢ً ايذلاخ إٛغٝكٞ ايكٓسٚم)ضٔباب( إػتع١ًُ عٓس بعض نطز ايؿُ
ٟ، ٚأسػب أْٗا َكتبػ١ َٔ ايذلاخ إٛغٝكٞ ايذلنُاْٞ، يصا مث١ تٓاؾط ٚانح بٌ ايهٛضز

ٟ عٓس ايػٓا٤، ٚأظٔ إٔ إٓطك١ اييت تٴػتعٌُٳ ؾٝٗا )ضٔباب( ايهٛضزأْػاَٗا ْٚدلات ايكٛت 
 تطنُاْٞ َٓص عٗس ايػ٬دك١.    -سكٌ ؾٝٗا ػاٚض نطزٟ

ٚأسػب إٔ ايؿاضم ٗ إٛغٝك٢ عٓس نطز اؾٓٛب ٚنطز ايؿُاٍ ٜعٛز إٍ َطٚض ططٜل اؿطٜط 
ايتذاضٟ ايعإٞ ظٓٛبٞ نطزغتإ َتذّٗا ؾطقّا، ٖٚٓاى ناْت تكع إسٕ إٝس١ٜ ايهدل٣ 

باتاْا ٚضٳَغ٘/ايطٻٟ(، ٖٚٓاى ناْت تكع إسٕ إعزٖط٠ ٗ ايعٗس ايػاغاْٞ، ٚظًت َعزٖط٠ ٗ گ)أ
ٛٵ٫ )دٳ٤٫ًُٛ( ْٚٳٗاٚٳْٵس ٚقكط ؾٳرلٜٔٔ َٚأغٳس أباز، ٚٗ تًو إٓطك١ ايعٗ س اٱغ٬َٞ ا٭ٍٚ، َجٌ دٳًَ

 ايهٛضزَطت ايبها٥ع ٚايجكاؾات ٚزعا٠ ا٭زٜإ ٚدشاؾٌ اؾٝٛف اٱَدلاطٛض١ٜ ايػاظ١ٜ، ؾهإ 
ٗ  هٛضزايٖٓاى أنجط ُاغٸّا َع ايتُسٕ، ٚأنجط تؿاع٬ّ َع ٖبٛب ضٜاح اؿهاض٠، ٗ سٌ ظٌ 
 ايؿُاٍ ٚايػطب أنجط بعسّا عٔ إسٕ ايهدل٣، ٚأنجط ُاغٸّا َع ايطابع ايطعٟٛ ايطٜؿٞ.  

 

 ي: الهوضزالطقص الشعيب  –ثاىيًا 
 ايطقل ٚايؿدك١ٝ:

ِٸ َا ؾٝ٘ أْ٘ سطن١ ٚس١ٜٛٝ،  ايطقل إٜكاع اؾػس ٗ ايتعبرل عٔ ايصات )ايٓؿؼ/ايطٚح(، ٚأٖ
عؿ١ٜٛ قازق١، ٚيٝؼ سطن١ َتكٓٻع١، ٚأْ٘ إضاز٠ َتٛدٸ١ٗ ٚيٝؼ ُٖٛزّا ٫ٚ نعؿّا، ٚأْ٘ سطن١ 
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إٍ ا٫تٸػام َع سٝا٠ أنجط ْا٫ّ ٚد٫ّ٬، ٚيٝؼ إضاز٠ َتٛدٸ١ٗ مٛ ا٫غتػ٬ّ ي٬مطاط ٚايكبح؛ 
نإ ايطقل إبساعّا إْػاّْٝا ضا٥ذّا، ٚيٝؼ مث١ َٛقع  -َٚٔ قعط ايبسا١ٝ٥ إٍ ق١ُ ايتشهط -يصا

ِٸ َٔ َٛاقع اؿٝا٠ ايبؿ ٗٸإ ٚايهآٖات ٗ إعابس، َٗ ط١ٜ إ٫ ٚيًطقل ؾٝ٘ ْكٝب، َاضغ٘ ايه
ُٸاٍ ٗ َٝازٜٔ ايعٌُ، ٚاؾُاٖرل ٗ ا٫ستؿا٫ت  ٚإكاتًٕٛ ٗ َٝازٜٔ اؿطٚب، ٚايع
ايٛط١ٝٓ/ايك١َٝٛ، ٚٗ إٓاغبات ا٫دتُاع١ٝ )ا٭عطاؽ، ا٫غتكبا٫ت(، ٚمل ىػط ايطقل قُٝت٘ 

بايتعبرلات اؾٓػ١ٝ إبتصٳي١ ٗ )ايطقل ايؿطقٞ(، ُٚأخطز َٔ  -ُّاظً -اٱْػا١ْٝ إ٫ سُٝٓا ُقطٕٔ
 غٝاقات٘ اؾُاي١ٝ ايعؿ١ٜٛ يػاٜات ػاض١ٜ ضخٝك١.

 

 ي:الهوضزمسات الطقص 
ايطقل ٗ إٓاغبات )ا٭عطاؽ، اؿؿ٬ت، ا٭عٝاز(، ٖٚٛ أسس إساخٌ ٕعطؾ١  ايهٛضزّاضؽ 
 بع زلات باضظ٠، ٖٞ:ٟ أضايهٛضز. ٚيًطقل ايؿعيب ايهٛضز١ٜايؿدك١ٝ 

ايؿعب١ٝ ْاٖرل١ٜ ايطابع، ٜؿذلى ؾٝٗا أٌٖ  ايهٛضز١ٜايطقكات  ايطابع اؾُاعٞ: – 1
ٛٸٕٚ إٍ إؿاضن١ ؾٝٗا ْؿػّٝا ٚأزبّٝا  ايكط١ٜ، ٚنصيو أٌٖ اُ٭ٚب١ )إدٝٻِ ايطعٟٛ(، ِٖٚ َسع

 ٚضزلّٝا، ٚخاق١ ٗ َٓاغبات ا٭عطاؽ: 
بٌ ٚايعٴضٵْا قساق١ ١ُٝٓ، ٫ٚ ٜػتطٝع ايكعٛز بعٝسّا ٟ ٚايطايهٛضزأَا ْؿػّٝا ؾٮٕ بٌ  -

ٖٚٛ ٜػُُٗا، نُا أُْٗا ّٓشاْ٘ اغذلاس١ َٔ عٓا٤ إٗاّ ايطع١ٜٛ ٚايعضاع١ٝ ، ٜٚكسٸَإ ي٘ 
 قػطّا َٔ إتع١ ٚا٫ْػذاّ َع ايصات.

ٚأَا أزبّٝا ؾٮٕ اؿٝا٠ ٗ ايكط١ٜ ٚاُ٭ٚب١ تكّٛ ع٢ً ايتهأَ ٚايتهاؾٌ، ٫ٚ تػُح  -
، ايت كايٝس با٫ْععاٍ ٗ إٓاغبات ايعا١َ، ؾعسّ إؿاضن١ ٗ َٓاغبات اٯخطٜٔ غًٛى َػتٗذٔٳ

ٟ أْ٘ غٝكِٝ عاد٬ّ أٚ آد٬ّ سؿ١ً عطؽ، ٚغٝهٕٛ غعٝسّا عٓسَا تهٕٛ سؿًت٘ ايهٛضز٫ٚ ٜٓػ٢ 
 Ez bi te, tu bi min, em gî biٟ ايكا٥ٌ: ايهٛضزعاَط٠ بإؿاضنٌ، ٖٚٛ ٜعًِ دٝسّا إجٌ 

xweda  .)أْا بو، ٚأْت بٞ، ٚمٔ ْٝعّا باهلل( 
 -قبٌ َٛعس ايعطؽ بعس٠ أٜاّ -ٚأَا ضزلّٝا ؾٮٕ ايعازات تكتهٞ إٔ ٜطغٌ قاسب اؿؿٌ -

ٖساٜا ضَع١ٜ )َٓسٌٜ ْػا٥ٞ، قطع١ قُاف، إخل( إٍ نٌ بٝت، ضَعّا يسعٛتِٗ إٍ إؿاضن١، 
بايسٚضإ ع٢ً  -بّٝٛ ٚاسس قبٌ َٛعس ايعطؽ -نُا إٔ فُٛع١ َٔ ْػا٤ قاسب اؿؿٌ ٜكُٔ
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قاضع ايطبٌ ْٚاؾذ ايعټضٵْا، ٖٚٔ ٜسعٕٛ أٌٖ نٌ  Gewendeْٝع بٝٛت ايكط١ٜ، َٚعٗٔ ايـ 
 بٝت ضزلّٝا يًُؿاضن١ ٗ اؿؿٌ.  

ٚاؿكٝك١ إٔ زعٛات إؿاضن١ ٗ اؿؿٌ ٫ تكتكط ع٢ً أٌٖ ايكط١ٜ ٚاُ٭ٚب١، ٚإِا تٴٛدٻ٘ ضزلّٝا 
اضف ٗ ايكط٣ ٚإٓاطل ا٭خط٣، ٚتهٕٛ ايذلتٝبات قس اتټدصت ٭ٕ إٍ ا٭قاضب ٚا٭قسقا٤ ٚإع

ُٸٕٛ ب ٛٸٜٔ ايصٜٔ ٜػ ، Xwandîَال١ٝ ايهٛضزتػتهٝـ نٌ أغط٠ فُٛع١ َٔ أٚي٦و إسع
ِٸ اغتكباشلِ باستؿا٤  ٜٚتٛاؾس ٖ٪٤٫ تباعّا قبٌ بس٤ اؿؿٌ بّٝٛ ٚاسس، أٚ ّٜٛ بس٤ اؿؿٌ، ٜٚت

 ٚأقاضب٘.  ؾسٜس َٔ قبٌ أٌٖ بٝت قاسب اؿؿٌ 
ضساب ايطبٝع١ ٖٞ إهإ ايتكًٝسٟ يٮعطاؽ ٚيػرلٖا َٔ  ا٫ضتباط بايطبٝع١: – 2

ٟ، ٚيٝؼ ايػبب ٗ شيو ٖٛ ؾكط َؿاضن١ ايهٛضزإٓاغبات اييت ّاضٳؽ ؾٝٗا ايطقل ايؿعيب 
ٟ عاؾل يًطبٝع١، إْ٘ ٫ ٜؿعط بايطاس١ ايٓؿػ١ٝ َا مل ايهٛضزْٗٛض نبرل ٗ اؿؿٌ، ٚإِا ٭ٕ 

اقٌ َباؾط٠ َع ايطبٝع١ ايبهط )ايػُا٤، اؾباٍ، ا٭ؾذاض، إطٚز، إخل(، ؾهٝـ ي٘ إٔ ٜتٛ
 ٜتُتٸع ببٗذ١ ايعطؽ ٗ غٝاب ايطبٝع١؟!

ٟ( أْ٘ ٫ ٚدٛز ايهٛضزَط ٗ َبشح )َٛقع إطأ٠ ٗ اجملتُع  ا٫خت٬ط بٌ اؾٓػٌ: – 3
َس١ْٝ ٗ  -دس ٗ ب٦ٝات ق١ًًٝ، ٚإشا ٚٴايهٛضزيٓعاّ اؿطِٜ )ايؿكٌ بٌ ايصنٛض ٚاٱْاخ( عٓس 

ا٭ق١ًٝ، ٚشنطْا سٝٓٗا إٔ ايٓػا٤ ىايطٔ ايطداٍ ٗ  ايهٛضز١ٜؾٗٛ زخٌٝ ع٢ً ايجكاؾ١  -ايػايب
ْٝع َٛاقع اؿٝا٠، إْٗٔ ٚإِْٗ ٜكٓعٕٛ اؿٝا٠ َعّا، دٓبّا إٍ دٓب، ٚنتؿّا إٍ نتـ، ٜٚعكِ 

 ايؿطٜكٌ َٔ ايػكٛط ٗ َٗاٟٚ ايطش١ًٜ أَٛض ث٬ث١: 
شلا: ايهٛابط ا٭خ٬ق١ٝ ايكاض١َ، ؾإٛت ٖٛ عكاب دط١ّ ايؿطف، ٚٗ ايػايب ٫ أٚ -

 تػاٌٖ ٫ٚ تٗإٚ ٗ ٖصا اجملاٍ. 
ٟ )شنطّا أٚ أْج٢( ايهٛضزٚثاْٝٗا: ايجك١ إتبازي١ بٌ ايؿطٜكٌ عهِ ا٭يؿ١، ؾُٓص إٔ ٜؿتح  -

 عٝٓٝ٘ ع٢ً اؿٝا٠ هس ْؿػ٘ ٗ ب١٦ٝ ادتُاع١ٝ َٓؿتش١.
ٟ ايؿعيب ع٢ً ايطدٌ ٚإطأ٠، ؾ٬ ٜعٗط ايهٛضز: اؿؿ١ُ اييت ٜهؿٝٗا ايًباؽ ٚثايجٗا -

 َٔ دػس ايطدٌ ٚإطأ٠ َا ٜجرل ايؿ٠ٛٗ، ٜٚسغسؽ ا٭ساغٝؼ اؾٓػ١ٝ.
ٟٸ  -ٚاؿاٍ ٖصٙ -َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜتؿاضى ايطداٍ ٚايٓػا٤ ٗ سؿ٬ت ا٭عطاؽ، زِٚا أ

ٗ إطاعٞ إٔ  ايهٛضزيباسجٌ ايصٜٔ خايطٛا ؾعٛض باؿطز ٚاـطٚز عٔ إأيٛف، ٚقس شنط بعض ا
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تسبو  ايهٛضز١ٜإٕ ايؿتا٠ نٌ ضدٌ تهٕٛ ظاْب٘ اَطأ٠ ٗ سًك١ ايطقل، قاٍ باغًٝٞ ْٝهٝتٌ "
 ٚقاٍ ْٝهٝتٌ أٜهّا:  .1"ظاْب ايؿباب، ٚبصيو تػتطٝع ايعجٛض ع٢ً ظٚدٗا ٗ إػتكبٌ

ٜعذلنٕٛ ع٢ً إٔ  إٔ ايطداٍ ٫ٖٛ إزضاى سكٝك١  ايهٛضز١ٜٚايؿ٤ٞ ايػطٜب ٗ ايطقكات "
ٜؿعطٕٚ بػطٚض بايؼ ٗ ايطقل  تكـ إٍ داْبِٗ ٗ سًب١ ايطقل اَطأ٠، بٌ ع٢ً ايعهؼ ؾِٗ

نٌ ٚاسس إٍ داْب٘  ؾُٝا بِٝٓٗ، هطٸ ايهٛضز إٍ داْب اؿػٓاٚات. ٖٚهصا ؾعٓسَا ٜطقل
ض عسز ايٓػا٤. إْين اؿًك١ عسزّا َٔ ايطداٍ بكس تهِٸ ٗا. ٚعٓس٥صؿؿ٘ ظاْب نتتن ٜٚؿسٸ ،ؾتا٠

٫ ٜطقكٕٛ بكٛض٠ َؿذلن١ إ٫  ايهٛضزضقك١ َؿذلن١ بٓؿػٞ، ٚيهٔ  آغـ يهْٛٞ مل أقازف
 . 2ن١"طٔػٵٛز إُٓٚبعٝسّا عٔ ْعطات ايذلى ٚاؾ ؾُٝا بِٝٓٗ،

 ْٚكٌ ْٝهٝتٌ عٔ َٝٓٛضغهٞ قٛي٘: 
َا إٕ اضتؿع ٚ ،٭ٜاّاع٢ً ؾطؾ٘ سؿ١ً ضقل ؾعيب ٗ أسس  إٕ أسس ا٬ٕنٌ ا٭غٓٝا٤ أقاّ"

ٚقس اضتسٜٔ أٌْ  ،ست٢ ٖطعت ْٝع ايٓػ٠ٛ ،ٗ ايكط١ٜ 3َع ايطٓبٛض( ْاضٵقٛت إعَاض )ظٴ
أَهٓتٗٔ بٌ ايطداٍ ٗ سًك١ ايطقل اييت اغتُطت ست٢ إػا٤، ٚاؾُٝع  ٚأخصٕ ،ظٜٓاتٗٔ
  .4"ا٭ضض بأضدًِٗ بٌ اؿٌ ٚاٯخط نطبّا ٬ّْٝ ٜهطبٕٛ

ٗ سًكات )ٖٚٛ َٔ نطز خاْكٌ ٗ اؾٓٛب( إٔ  -َؿهٛضّا -ٚأؾاز ايسنتٛض َٳٗسٟ نان٘ ٥ٞ
ٍ داْب فُٛع١ إفُٛع١ ْػا١ٝ٥  تكـ أٚ ،ٟ قس تكـ اَطأ٠ إٍ داْب نٌ ضدٌايهٛضز ايطقل
قا٥س قس ٜهٕٛ ٚٚبعسٖا فُٛع١ ضداي١ٝ ثا١ْٝ ٖٚهصا.  ،فُٛع١ ْػا١ٝ٥ أخط٣ تتًٖٛا ،ضداي١ٝ

ُٸ٢ إٜٓكٛز اؿًك١ )ساٌَ  ضد٬ّسًك١ ايطقل  سًك١ قس تكٛز إطأ٠ ٚ ،(Çopî چُوپیسٌٜ، ٚتػ
ٗ قاؾع١ سًب بؿُايٞ غٛضٜا، ؾٝهٕٛ  ايهٛضزأَا ٗ َٓطك١ عؿطٜٔ )نطز زاؽ(، ٚعٓس ايسبه١. 

ايطداٍ ٜسّا بٝس ٗ َكس١َ سًك١ ايطقل، ثِ تهٕٛ ايٓػا٤ ٜسّا بٝس ٗ اؿًك١ شاتٗا، ٚعاز٠ ٜهٕٛ 
ٚايست٘، أٚ ظٚدت٘، أٚ عُت٘، أٚ خايت٘، أٚ أخت٘ أٚ ق١ً ايٛقٌ بٌ ايؿطٜكٌ ضدٌ إٍ داْب٘ 

 ابٓت٘، َٚٔ إعٝب إٔ تهٕٛ اَطأ٠ إٍ داْب ضدٌ ٫ ق١ً قطاب١ قطٜب١ بٝٓٗا ٚبٝٓ٘.  

                                 
 .173باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 1
 .226إطدع ايػابل، م  - 2
 ايكٛاب: ايطبٌ ٚيٝؼ ايطٓبٛض. - 3
 .170 - 169باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 4
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ٟ ع٢ً ؾهٌ ْكـ زا٥ط٠، ٚقس ايهٛضزتهٕٛ سًك١ ايطقل ايؿعيب  ايطابع ايذلاتيب: – 3
ك١ ٜهٕٛ اؾُٝع دٓبّا إٍ دٓب، ٜٚسّا تكذلب َٔ إٔ تهٕٛ زا٥ط٠ إشا نإ اؿؿس نبرلّاٳ، ٚٗ اؿً

بٝس، ٚايعاز٠ إٔ تتشطى اؿًك١ َٔ ايٌُٝ إٍ ايٝػاض، ٚقس ٜهٕٛ ايعهؼ ٗ بعض ايب٦ٝات، 
ٛٸح ب٘ ٚؾل اٱٜكاع اـام بهٌ  ٚتهٕٛ بكٝاز٠ ضدٌ وٌُ ٗ ٜسٙ َٓس٬ّٜ قػرلّا أٚ نبرلّا، ًٜ

ايطقل، إناؾ١ إٍ أ١ُٖٝ إٔ ٜهٕٛ ضقك١، ٜٚٴؿذلض ٗ ايكا٥س إٔ ٜهٕٛ َٔ شٟٚ اـدل٠ بؿٕٓٛ 
َٔ شٟٚ إها١ْ ا٫دتُاع١ٝ احملذل١َ، ٚقس ٜهٕٛ أسٝاّْا َٔ ايؿ٦ات ايٛد١ٗٝ، ٚناْت ايعاز٠ ٗ 
قط٣ عؿطٜٔ أْ٘ عٓس ختاّ ايعطؽ )عكط ّٜٛ اـُٝؼ( ىطز ايطداٍ َٔ سًك١ ايطقل، ٚتكبح 

ايهٍٗٛ إعطٚؾٌ بايطظا١ْ خاق١ بايٓػا٤، َٚع شيو ناْت ايكٝاز٠ تبك٢ يًطدٌ، إش نإ أسس 
ُٸ٢ )خاتْٛٞ(  ٚاـدل٠ بايطقل ٜأخص زٚض ايكا٥س، ٚناْت ت٪زٸ٣ سٝٓصاى ضقك١ خاق١ بايٓػا٤ تػ

Xatûnî  . 
 

 :الهوضزيةمالسعات بشأٌ الطقصات 
ٟ غين بأْٛاع ايطقكات، ٚٗ ْٝع ايب٦ٝات ايهٛضزايذلاخ ايؿعيب  ـ ا٬ٕسع١ ا٭ٍٚ:

اْر، ظاظا(، ؾُٓٗا ضقكات شات إٜكاع بط٤ٞ دسّا، ٚضقكات شات )يٛض، غٛضإ، نطزَ ايهٛضز١ٜ
إٜكاع َتٛغط، ٚضقكات شات إٜكاع غطٜع، ٚضقكات شات إٜكاع غطٜع دسّا، تٛانب٘ ضدٸات 
عٓٝؿ١ ٗ ايٓكـ ايعًٟٛ َٔ اؾػِ، ٚخاق١ ٗ ايهتؿٌ ٚايكسض ٚايٝسٜٔ، ٚا٬ٕسٳغ إٔ ٖصا 

ب، ٚمل أ٫سغ ٚدٛزٙ ٗ ايػطب، ٚمل أدسٙ ٗ ايُٓط ايػطٜع ؾا٥ع ٗ ايؿُاٍ ٚايؿطم ٚاؾٓٛ
ٚٸزْٞ نٌ َٔ ايسنتٛض  َٓطك١ عؿطٜٔ، ٚإشا ٚٴدس ؾٗٛ َكتبؼ َٔ َٓاطل نطز١ٜ أخط٣. ٚقس ظ

 -َؿهٛضٳٜٔ -َٳٗسٟ نان٘ ٥ٞ، ٚنصيو ا٭غتاش عبس ايطٓٔ سادٞ عجُإ )َٔ َٓطك١ عؿطٜٔ(
٫ أغطزٖا زؾعّا يٲطاي١، بأزلا٤ نجرل َٔ ايطقكات ايؿعب١ٝ، َع تٛقٝـ سطنات نٌ ضقك١، ٚ

 ٟ. ايهٛضزٖٚٞ تسٍ ع٢ً خكٛب١ ٖصا ايؿٔ ايؿٛيهًٛضٟ 
:١ ٟ، ع٢ً ايهٛضزؼٌُ ٗ طٝٸاتٗا قٛضّا قازق١ عٔ اجملتُع  ايهٛضز١ٜايطقكات  ـ ا٬ٕسع١ ايجاْٝ

ايكعٝس إٝجٛيٛدٞ ٚاؿطبٞ ٚايعًُٞ، ٕٚعطؾ١ ز٫٫تٗا بسق١ مث١ ساد١ إٍ سؿطٜات عُٝك١ ٗ ايصانط٠ 
، ٚقس تعٛز بٓا تًو اؿؿطٜات إٍ عٗٛز إؿاع١ٝ، ٚعٗٛز ا٭غ٬ف ايكسَا٤، بس٤ّا ايهٛضز١ٜاؾُع١ٝ 

تٗا٤ بإٝسٌٜ، ٚقس تهعٓا ٚدّٗا يٛد٘ الگىجييهَٔ  َع ايطقكات اييت  -َٚٔ سٝح ٫ ْسضٟ -ْٚا
ٜـ ايططم ٜ٪زٸٜٗا ضداٍ ايسٜٔ ا٭ٜعزٟ ٗ َعبس ٫َيـ ع٢ً إٜكاع ايسف ٚايٓاٟ، َٚع ضقكات زضٚا
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ٟ عبس ايكازض ايهٛضز، ٫ٚ غُٝا زضاٜٚـ ايططٜك١ ايكازض١ٜ )ْػب١ إٍ ايؿٝذ ايهٛضز١ٜايكٛؾ١ٝ 
(. ٚقس لس إٔ يبعض ايطقكات ع٬ق١ َٛاغِ اؿكاز، ٚأخط٣ شلا ع٬ق١ َٓاغب١ إعساز الگَْيالني

 ٖهصا زٚايٝو.)ايبٴطٵُغٌ(، ٚثايج١ شلا ع٬ق١ باؿٝا٠ ايطع١ٜٛ، ٚضابع١ شلا ع٬ق١ باؿطب، ٚ
َٔ إؿٝس أٜهّا إٔ ْأخص زٚض ايب١٦ٝ باؿػبإ ٗ ْؿأ٠ ايطقكات، ٚنًُا ٚقعت  ـ ا٬ٕسع١ ايجايج١:

١، ٜكـ ؾٝٗا ايطداٍ بكـ َػتكِٝ، ٜٚتشطنٕٛ ٗ أَانِٓٗ ٖبٛطّا  عٝين ع٢ً سًك١ ضقل بس١ٜٚ عطٝب
ٚبط٤ٞ، ع٢ً إٜكاع ايسؾٛف أٚ طب٬ت قػرل٠، أٚ ست٢ ع٢ً إٜكاع أغإ  ٚقعٛزّا ٚؾل إٜكاع َسٜس 

ؾعب١ٝ َٔ غرل َكاسب١ آ٫ت َٛغٝك١ٝ، ٚدست ٗ ايكـ إػتكِٝ بٴعس ا٫َتساز ٗ دػطاؾٝا 
، ٖٚٞ تػرل ببط٤  ايكشطا٤، ٚٚدست ٗ سطنات ايطاقكٌ سطن١ فُٛع١ َٔ ايطانبٌ ع٢ً ظٗٛض اٱٌب

ٗٸٌ ٗ ٗ ضبٛع ايكشطا٤، ؾتهٕٛ سطنتِٗ بٌ قعٛز ٖٚبٛط، ٜؿطنُٗا إٜكاع غرل اٱب ٌ، ٚععٚت ايتُ
سٸز اشلٛا٤ ؾكط، ٚإِا ّسٸز سطن١ ا٭دػاز أٜهّا.  اؿطن١ إٍ زٚض إُٓار اؿاض ايصٟ ٫ ُٜٴ

ٚنًُٓا ٚقعت عٝٓاٟ ع٢ً سًك١ ضقل نطز١ٜ، ع٢ً ؾهٌ ْكـ زا٥ط٠، تطترٸ ؾٝٗا ا٭دػاز ع٢ً ؾهٌ 
،  ضدؿات غطٜع١، ٚايكّٛ ثابتٕٛ ٗ أَانِٓٗ، ٚأ ٜتشطٸنٕٛ ببط٤، ٚدست ٗ ٜٛط ٗ اؾٌب ايسا٥ط٠ بٴعس ايته

كـ ايعًٟٛ َٔ اؾػس، سطن١ فُٛع١ َٔ ضانيب ايبػاٍ، ِٖٚ  ٚٚدست ٗ ايطدٸات ايػطٜع١ اؿاق١ً ٗ آي
ب٦ٝات اؾب١ًٝ ايٛعط٠، ٚٚدست  ١ ٚعط٠، َٚعطٚف إٔ ايبػٌ ٖٛ اؿٕٝٛا ا٭ْػب ًي ا ٗ ؾعاب دبًٝ ْٗٚ ٜكٛز

ٚايطدٸات ايكؿعطٜط٠َ اييت تعذل ٛٸٟ ٖصا ايتؿػرل إٔ ٗ اشلعٸات  ٟ ا٭دػاز ٗ بطز دباٍ نطزغتإ، َٚا ٜك
ػٍٗٛ. تا١ٔ ًي ١ًٝٗ ٕٚا ١ ايػ ٛٝب ١ اؾٓ ١ ٚايػطٝب  ايطدٸات ايػطٜع١ ؽتؿٞ ٗ ضقكات نطز إٓاطل ايػطٝب

ُٸ٢  ـ ا٬ٕسع١ ايطابع١:  ايهٛضز١ٜ، ٜٚعين ازلٗا بGiranîمث١ ٗ َٓطك١ عٹؿطٜٔ ضقك١ تػ
ك١ ٜعخط إٜكاعٗا بايٛقاض ٚإٗاب١ سكّا، تٓتكب ؾٝٗا ايكسٚض، ٚتؿُذ )ايٛقٛض/اؾًٌٝ(، ٖٚٞ ضق

ٟٸ قطعات ايطبٌ، تتشطى ا٭قساّ ببط٤ ٚضظا١ْ  ؾٝٗا ايط٩ٚؽ، ٚتت٬قل ؾٝٗا ا٭دػاز، ٚضغِ زٚ
ٕػاؾ١ قكرل٠، ٜٚٓكبٸ ايذلنٝع ٖٓا ع٢ً ايكا٥س، ٜٚهٕٛ عاز٠ ٗ ايك١ُ َٔ ايٛقاض؛ ضغِ إٔ عًٝ٘ 

طنات، َػتع٬ُّ أقابع ايكسٌَ، ٚاؿٛاض باؿطن١ َع قطعات ايطبٌ ٚأْػاّ ايتؿٓٸٔ ٗ إبساع اؿ
ايعټضْا. َٚٔ ق٬سٝات ايكا٥س إٔ ٜبتعس عٔ ضزٜؿ٘ خط٠ٛ أٚ خطٛتٌ، ٚىطز عٔ َػاض ايسا٥ط٠ 
َتٛدٸّٗا إٍ ايساخٌ، ٭زا٤ بعض اؿطنات ايؿ١ٝٓ اـاق١، يهٓ٘ ٜبك٢ ع٢ً تٛاقٌ َع اؾُاع١ 

ّػه٘ َٔ ايططف ضزٜؿ٘ ايتايٞ ي٘ َٔ سٝح ايذلتٝب، ٚعًٝ٘ أ٫ ٜطٌٝ  َٔ خ٬ٍ َٓسٌٜ طٌٜٛ
 ٗ ا٫بتعاز، ٚإِا ايعٛز٠ إٍ ا٫ْتعاّ ٗ ايكـ َٔ دسٜس.
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 مفاضقـة مجرية: 
غ٪اٍ مل أدس ي٘ تؿػرلّا إٍ اٯٕ، ؾكس  -ايهٛضز١ٜبؿإٔ ايطقكات  -َٓص َس٠ غرل قكرل٠ ٜطاٚزْٞ

ْاع١ٝ، ٚع٢ً ؾهٌ ْكـ زا٥ط٠، أٚ َا ٜكذلب َٔ ايسا٥ط٠، ايؿعب١ٝ  ايهٛضزَط إٔ َععِ ضقكات 
ٛٸح Çopî یپٚٴچٚإٔ مث١ ع٢ً ايسٚاّ قا٥سّا ٜكٛز إؿاضنٌ ٗ اؿًك١، ٖٚٛ ايصٟ وٌُ إٓسٌٜ ) ًٜٚ )

ب٘، ٫ٚ هٛظ ٭سس إٔ ٜتدٓطاٙ، ٚغايبّا َا ٜهٕٛ قاضع ايطبٸٌ ْٚاؾذ ايعټضٵْا قطٜبٌٳ َٓ٘، ٚنجرلٟٳ ا٫ٖتُاّ 
 ب٘. 

ػّٓا، ّهٓٓا تؿػرل ايؿهٌ ايسا٥طٟ ع٢ً ن٤ٛ دػطاؾٝا اؾباٍ َٔ ْاس١ٝ، ٚع٢ً ن٤ٛ زا٥ط٠ س
عط َبشح ش١ٖٝٓ  ايهٛضز١ٜايعطٜك١ ٗ إٝجٛيٛدٝا  Mandela)َاْسٍ/َٓسا٫(  ايس١ٜٝٓ(،  ايهٛضز)ْا

( عٓس إٓذٸٌُ،  ٓٵسٍٳ يًتٓبٸ٪ ٚاييت بكٝت س١ٝ ٗ ايسٜٔ ا٭ٜعزٟ، ٚبكٝت ظ٬شلا ٗ ع١ًُٝ )نطب إَ
بأسساخ إػتكبٌ. ّٚهٓٓا تؿػرل ايؿهٌ ايسا٥طٟ أٜهّا ع٢ً ن٤ٛ اجملًؼ ايعاّ ٭ؾطاز ايكب١ًٝ، أٚ 

 أٚ Hangimatanaأٚ  Hangimanaيكاز٠ ايكبا٥ٌ إتشايؿ١ ٗ ايعٗس إٝسٟ، ٚايصٟ نإ ٜػ٢ُ 
Hagmatana  ٝت َهاْ٘ َس١ٜٓ أ ؿهٌ، ، ٚنإ فًػّا زا٥طٟ اي1باتاْا عاق١ُ َٝسٜا(گ)ٓب

ٜتػا٣ٚ ؾٝ٘ اؾُٝع، باعتباض إٔ نٌ ظعِٝ قبًٞ ٫ ٜعطٞ ايؿطق١ يععِٝ آخط نٞ ٜدلظ عًٝ٘، ٜٚؿبٗٗا 
 ٗ ايعطف ايػٝاغٞ اؿسٜح َكطًح )ايسا٥ط٠ إػتسٜط٠(. 

ّٚهٓٓا تؿػرل اْتعاّ اؾُٝع ٗ سًك١ ٚاسس٠، ٜسّا بٝس ٚنتؿّا إٍ نتـ، ٚايتشطى ْٝعّا ٚؾل 
ٟٸ ٛٸح بٗا  إٜكاع َعٝٸٔ، زِٚا أ إخ٬ٍ، ٚغرلِٖ ْٝعّا خًـ قا٥س ٚاسس، وٌُ ايطا١ٜ )إٓسٌٜ(، ًٜٚ

َباّٖٝا، ٚقسٸزّا َػاض أؾطاز اؿًك١ ْٝعّا، ع٢ً أْ٘ تعبرل عٔ ٚسس٠ أؾطاز ايكب١ًٝ، ٚغرلِٖ ٗ 
قـ ٚاسس خًـ ظعِٝ ايكب١ًٝ، أٚ ع٢ً أْ٘ تعبرل عٔ ٚسس٠ ظعُا٤ ايكبا٥ٌ نُٔ ؼايـ ٚسس، 

دٳب ّتًو نؿا٤ات ايكٝاز٠، ؾتٛنع ايطا١ٜ ٗ ٜسٙ، ٚتهٕٛ ي٘ ايكساض٠، ٖٚصا بكٝاز٠ ؾدل َٓت
 عَُّٛا ػػٸس ضٚح ايٛسس٠ ٚا٫ْهٛا٤ ؼت قٝاز٠ ٚاسس٠. ايهٛضز١ٜٜعين إٔ ايطقكات 

ٟ َٓص ٔػ١ ٚعؿطٜٔ قطّْا؟ أَا ايهٛضزٚايػ٪اٍ ٖٛ: َا باٍ ايتؿطشّ ايصٟ ٜؿتو باجملتُع 
ات ٚسس٠ ايكـ ٗ سًكات ايطقل ايعؿٟٛ ع٢ً َػاض نإ َٔ إؿذلض إٔ تٓعهؼ إٜكاع

                                 
 .584. عبس اؿُٝس ظاٜس: ايؿطم اـايس، م 384. زٜانْٛٛف: َٝسٜا، م 19، َكس١َ، م أڤطحااْعط  - 1
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ٟ، ٜٚتذ٢ًٓ ٗ إٜكاع ادتُاعٞ ٚغٝاغٞ َتٓاغِ َٚتذاْؼ؟ أَا نإ َٔ ايهٛضزاجملتُع 
 -بايتٛاظٟ َع ايػرل خًـ قا٥س ٚاسس ساٌَ يًطا١ٜ ايٛاسس٠ ٗ سًكات ايطقل -إؿذلض إٔ ٜٛدس

  ؾعب ٚاسس، ٜػرل طٛاع١ٝ خًـ قا٥س ٚاسس أٚ قٝاز٠ ٚاسس٠؟
أّ إٔ ز٫٫ت ٚسس٠ ايكـ ٗ سًكات ايطقل َا ٖٞ إ٫ ػػٝس يٛسس٠ ايكـ ايكبًٞ ٚسسٙ، ٚيٝؼ 

ٗ ايعٗس  ايهٛضزٚسس٠ قـ ايؿعب نً٘؟ أّ أْٗا إضخ هػٸس ٚسس٠ قـ ا٫ؼاز ايكبًٞ عٓس أغ٬ف 
١ٝ ايٛعٞ اؾُعٞ  ؿكاَّا ٗ ٓب  بٌ إأٍَٛ -غكٛم ٚسس٠ ايكـ -ٟايهٛضزإٝسٟ؟ أّ إٔ مث١ ْا

ُش٘ ٗ سًكات ايطقل ايؿعيب َٔ ٚسس٠ قـ، ٚغرل خًـ قا٥س ٚاسس، ٚع٢ً  ٚإُهٔ؟ أّ إٔ َا ًْ
ٟ اؾُاٖرلٟ، نٓٛع َٔ ايهٛضزإٜكاع َتذاْؼ، ٖٛ َؿطٚع ؾعبٟٛ عؿٟٛ، أبسع٘ اي٬ؾعٛض اؾُعٞ 
 ا٫ستذاز ع٢ً ايٛاقع إتؿطشّ، ٚنشاؾع يًٛسس٠ قؿّا ٚقٝاز٠ّ َٚػاضّا؟

 

 ملطاعي:مً فولهلوض ا –ثالجًا 
ُٸٕٛ  ٜبسٚ َٔ خ٬ٍ َا شنطٙ باغًٝٞ ْٝهٝتٌ أْ٘ نإ نجرل إدايط١ يًهطز ايطسٸٌ، ِٖٚ ٜػ

Rewend ٚ )ٳْٵس ( بعض إؿاٖس اـاق١ بؿٛيهًٛض ايهٛضزٳض(، ْٚكٌ ٗ نتاب٘ )چ)ُنٛ Koçer)ضٚٳ
 ٚقؿّا ؿًك١ ضقل ضع١ٜٛ، ؾكاٍ: ًًَٝٝٓهٔإطاعٞ، ؾٓكٌ عٔ باسح ٜسع٢ 

ٛٸ  غطعإ َا اَتس إٍ غا٥ط اـِٝ، ٚنإ ٜعٜس َـٔ ،ٖصا إػا٤ إٍ َٗطدإ ٚاغع يت خُٝتٓا"ؼ
ُٸ ،ْٚرلإ ايًٌٝ اي٬ٖب١ ،ايكُط ايػاطع ْؿٛتٓا ن٤ٛٴ  ايهٛضزٚاختًطٛا ب، ت ايؿطس١ اؾٓٛز أٜهّاٚقس ع

ًت سًكات ضقل ، تؿٓهايهٛضز١ٜا٭ؿإ  عؾت بعضطز إٔ عٴذ. َٚ(ايسبه١)ايصٜٔ تأيؿت َِٓٗ سًك١ 
، نُا أْ٘ ّتاظ ببعض ّاٟ ٚقؿّا زقٝكايهٛضزٜٚػتشل ايطقل  ٚبسأت تكسّ ضقكات نطز١ٜ. ،١ُٖعَٓ

أْ٘  ٖٟٞ ايهٛضزإٕ إسس٣ خكا٥ل ايطقل  ؛طق١ٝ ا٭خط٣ؿأدسٖا ٗ ايطقكات اي  ٫يتاـكٛق١ٝ اي
ٜأخص  ،١ًَنا غرل ١ًكٜٔ سبتهٛؾٗٛ ٜبسأ ؾٝ٘  ،١ٜ أٚ ثٓا١ٝ٥ ٚست٢ ضباع١ٝاْؿطاز٣ َطًكّا بكٛض٠ ٫ ٜ٪زٻ

 اييت تهٕٛ ظاْب٘.  نتؿ٘ نتـ ظًَٝت٘ َؼ٬ٜٚ ،نٌ ضدٌ ؾٝٗا زٚضٙ إٍ داْب اَطأتٌ
وطى عٓس ايطقل ْٝع أططاف امل ايع أما٤ ٝعؾٝ٘ ٖٞ إٔ ايطاقل ٗ ْجط ُٝٸعّا ٚيهٔ اـاق١ٝ ا٭ن

نات ق١ًًٝ ٚخؿٝؿ١ ٜٚهتؿٞ عط كطٜبّا،٢ بسٕٚ سطاى تؾٝبك ٟايهٛضز، أَا ايطاقل جرلّادػُ٘ ق٬ًّٝ أٚ ن
ٛٸ ... َٔ ضنبتٝ٘، ٚتبسٚ  ،إٜكاع إٛغٝك٢ ٚتٗتع ع٢ً ،د١ٌب تهٕٛ اؿًك١ فتُع١ ٗ سطن١ ْاع١ُ َٚتُ

ّ عطنّا َٔ أنجط ٟ ؾٗٛ ٜكسٸايهٛضزإكاتٌ  ْٗا سكٌ قُح ٜساعب٘ ْػِٝ ْاعِ. ٚعٓسَا ٜطقلأٚن
ٚنأِْٗ ع٢ً ٚؾو  ّاعِْٝ تْٗعطاٜتٓاغب َع ٦ٖٝت٘. ٚقس حملٓا ٗ  ايعطٚض ؾاعط١ٜ ٚضَٚاْػ١ٝ، عطنّا
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 ايطقل ٜعٛز اؾُٝع إٍ سايتِٗ ٜٓتٗٞيهٔ عٓسَا ، ٚطَٔ أثط عؿل زاخًٞ َ٪ثٸ ػ٢ُ عًِٝٗإٔ ٜٴ
ٚبإ ٗ ايعمل ا٫عتٝاز١ٜ، ٚنأِْٗ  ْٛٛا قبٌٝ ٖٓٝٗات ٗ ساي١ ش   .1"لؿٜه

 : Zozanإٍ إطاعٞ ايكٝؿ١ٝ )ظٴٚظإ(  ايهٛضزٚقاٍ باغًٝٞ ْٝهٝتٌ ٜكـ َؿٗس اْتكاٍ 
ّٜٛ  2ٚباباؾٞاُ٭ زشسِّاٍ، ٜٴبٜٚعزاز شٚبإ ايجًٛز ٗ اؾ ،ٚتك٣ٛ ،"ٚبعس إٔ تُٓٛ اـطؾإ

ٜٚهٕٛ ا٫غتعساز شلصا ايّٝٛ ، باػاٙ إطاعٞ اؾب١ًٝ 3هايأٟ ّٜٛ ايطسٌٝ َٔ ايسٚ زإ(؛ -ٚ)بط
ٌٸ  ،أؾهٌ ٬َبػِٗايكباح ايبانط ٜطتسٟ اؾُٝع  َٓص ؛ّٜٛ ا٫ستؿاٍ بسأ َٓص أغبٛع، ٖٚا قس س

ٔ كعًٓتٚ ،ط٠هٹ١ٜ ايٓٻدلٗٔ بايعٖٛض ايض٩ٚغٳ ،ايعا١ٖٝ ٔ ٬َبػٗٔبػايًٛاتٞ ي ،ٔ ايؿتٝاتعٜٸٚتٴ
طات ٛغٹإُ ٧ٗٝٸتقطاط، ٚأَٚعٗا سًكات شٖب١ٝ ن ،إػتسٜط٠ ١ ٚايكطع ايصٖب١َٝبأْٛؾٗٔ اـعا

٣ غكٌ عععاح ٚإٹِّٓٚاي فطأ اـٹنصيو تعٜٸ ،ايطؿٛي١ شلصٙ ايػا١ٜ ٗٔ َٓصٓاتَٓٗٔ أْٛف ب
ٓټ ٬دٌٴل ٗ ضقاب أؾهٌ ايهباف اَؾعًٖٚتٴ، ١بٖٻايكٛف إصٸ ؛ ثِ ٜذلنٕٛ ايٓعاز ٚاؿ٬ُٕ ،شاغ١ٝاي

  .4"ز َٛعس ايػرلشسٻثِ ٜٷ ،يتعٛز إٍ ايكطٝع إؿذلى
 ٜٚػتُط ْٝهٝتٌ ٗ ٚقـ إؿٗس قا٬ّ٥:

ٕٛ ا٫غتعسازات قس أٚؾهت "ٚعٓسَا تهٕٛ ايؿُؼ قس ػاٚظت ا٭ؾل قٛب نبس ايػُا٤، ته
عٞ، إش تهٕٛ ايػُا٤ قاؾ١ٝ، ٚاشلٛا٤ َٓعؿّا َعٖططّا بأضٜر  ع٢ً ا٫ْتٗا٤، ٚٗ َجٌ ٖصا ايٓٗاض ايطٝب
ٛٸ، ؼٌ غاع١ ا٫ستؿاٍ، ٚقس أقبح نٌ ؾ٤ٞ داٖعّا، ؾٝعطٞ  رل ايدل١ٜ، اييت تؿتٸشت بطاعُٗا يًت ا٭ظٖا

زإ( ايطاعٞ ايط٥ٝػٞ ٗ أسػٔ ثٝاب٘، ٚٗ ٜسٙ  -)بطٚا٭ٚبابؿٞ إؾاض٠ ايبس٤ بايطسٌٝ، ٜٚتكسّ َٛنبٳ 
َعَاضٙ، إْ٘ ٜكّٛ بسٚض ايكا٥س، ٜٚعطٞ تعًُٝات٘ إٍ ايؿتٝإ ٗ ططٜك١ َعاًَتِٗ يًش٬ُٕ أٚ ايٓٸعاز 
ُٸ٢  اييت تطؾض إضناع قػاضٖا، ٜٚأتٞ خًـ ايطاعٞ ايط٥ٝػٞ أندلٴ ٚأٌْ نبـ، ٖٚٛ َا ٜػ

 ل ٗ ضقبت٘ دطؽٷ ٜطغٌ ضْٸات عاي١ٝ. ، ٚقس عٴNêrî5ِّ)ْٳرلٟٔ(  ايهٛضز١ٜب
ٚقبٌ ا٫ْط٬م َباؾط٠ ىاطب نٌ َايو ضعات٘ بايكٍٛ: إْٞ إش ا٥تُٓتو ع٢ً قطٝعٞ أطًب 
َٓو إٔ ت٪زٸٟ ٚادبو بأَا١ْ ٚؾطف. ٚبعس اْتٗا٤ ٖصٙ إطاغِ، ٜبسأ ايطاعٞ ايط٥ٝػٞ بايععف 

                                 
 .226 - 225باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 1
 ا٭ٚباباؾٞ: ظعِٝ ا٭ٚب١ )إدٝٸِ ايطعٟٛ(. - 2
 زٚيها: َهإ تهع ؾٝ٘ إٛاؾٞ ٬ْٓٗا. - 3
 .98باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 4
 ، ٜٚكاٍ: ْٳرلٟ يصنط إاعع.Beranاب: بٳطإ ايكٛ - 5
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ٞ ايصٟ ٜكاسب٘ ايؿتٝإ، ع٢ً َعَاضٙ، ؾٝتشطى إٛنب، ٜٚػرل ايكطٝع باْتعاّ خًـ ايطاع
ٛٸسٕٛ  بُٝٓا وٝط َػاعسٚٙ ايطعا٠ ٚايكباٜا باؾٛاْب، يٝشاؾعٛا ع٢ً غرل إػرل٠، ٚأسٝاّْا ًٜ

ٟٸ خًٌ ٗ ايكطٝع  . 1"بعكٝٸِٗ أٚ ٜكٓؿطٕٚ بططٜك١ خاق١، يُٝٓعٛا أ
 ٚعًلٸ ْٝهٝتٌ ع٢ً إؿٗس قا٬ّ٥:

زإ(، َا تعاٍ  -بطٚ) ٍٚ َط٠ َٛنب"ٚضغِ اْكها٤ غٓٛات عسٜس٠ ع٢ً ايّٝٛ ايصٟ ضأٜت ؾٝ٘ ٭
ٚايطعا٠ ٬َبػِٗ ايعا١ٖٝ  ٚايؿبابٳ ،إؿطق١ ايكٛض٠ عايك١ بصٖين، ٚنأْين أض٣ اٯٕ َؿاٖس ا٭طؿاٍ

٢ بطبك١ َٔ اـهط٠، ايؿُؼ ايػاطع١، سٝح نإ ايٛازٟ َػ٘ط ٤ٛ أؾع١ت نؼ ،ٚأغاِْٝٗ ايؿعب١ٝ
ٛٻظطْا َٔ بااييت ُتس أَاّ ْٛ اْت اؾباٍن بُٝٓا  ٬ُٕػا٤ اؿٹ٠ بايجًٛز. أَا ثٴعٝس َا تعاٍ َهػ
ٜٚأتٞ ، ب َٔ بعٝس ٗ ايٛازٟ ايعُٝلتتذاٚٚقؿرل ايطعا٠ ٚأغاِْٝٗ َع ايؿتٝإ، ؾهاْت ، عازٚايِّ

 . 2"َػطعٌ ٕؿاٖس٠ ٖصا إٛنب إبٗٔرا٭ٖايٞ َٔ أَانٔ غهٓاِٖ 
أٟ  ؛Beran berdane٘( زاْٳطٵطإ بٳبٳٚإيٝهِ َؿٗسّا آخط يؿت اْتباٙ ْٝهٝتٌ، إْ٘ ّٜٛ )

 يًتعاٚز، ؾكاٍ: إط٬م اـطاف ايصنٛض ٚغط اٱْاخ
عاز ٗؿكٳٕ( تٴازطٵطإ بٳبٳ)ٚٗ ّٜٛ " ٓٗا ايهباف ٱخكابٗا، ٚناْت طًَٚتٴ ،ذ١سعا٥ط َػٝٻ ٌ آي ل ٝب

ٜٚٴ٢ عطٙ ايهباف تٖص  َٛعس شٌُ ايٓعاز ٗص ٖصا اٱدطا٤ نٞ تٳدٳتٸخ٬ٍ ايكٝـ نً٘ ٗ قطٝع َٓععٍ. 
كبٌ، ٜٚأخص بعض ايؿباب أسٝاّْا ٱط٬م ايٓاض ٗ اشلٛا٤ ع ٕا ِ وقطٜب َٔ ايطٝب تؿًٕٛ بعؾاف ، نأْٗ

ّٛ أقٓاف َٔ ا٭طع١ُ ايًصٜص٠، َجٌ )َطتٛنا( ْعادِٗ ٝٻأ ٗ ٖصا اٝي ٚتٗٴ  ،Mertoka َٔ قٓـ ٖٛٚ ،
١ ايطؾٝع١ احمل٠٬ٓ بايػهط، ٚ)قاٚٴضٵ Kataاؿ٣ًٛ، ٚ)ناتا(  ( ٖٚٛ ْٛع َٔ ايع٫ٝب ؛ ٟأ Qawormeَ٘ٳ

طبٛر ظٻع َا تبٓك٢ َٓٗا ع٢ً ايؿكطا٤ ٗ قشٕٛ خاق١. 3ايًشِ ٕا عؿا٤، ٜٚٛ ٜٚٴسع٢ اؾُٝع ًي  ، 
احملبب١ إيٝٗٔ،  ٜٚطبطٓٗا سٍٛ أعٓام اـطاف ،ازٌٜ اؿطٜط١ٜٕٓعع ايؿتٝات عٔ ض٩ٚغٗٔ آٚت

طاقب ا٭ٌٖ ٜ، َٚٓٗٔ ٗ ايعٚاز ِبتٗغٚض ،تعبرلّا عٔ سبِٗ شلٔ ،باب ٜٚأخصْٚٗاؿؾٝتكسّ اي
ُاْع ٜٴ ملؾإشا  ،نإ قس مت ٗ ايكٝـ بٓتِٗ، ِٖٚ ٜعطؾٕٛ إٔ ا٫تؿاماسٌٜ َٓايؿت٢ ايصٟ ايتكط 

 . 4"ٌ بايعٚازشتَؿٜٴ طٛب١، ٚبعس ٚقت قكرلكست اـا٭ٌٖ عٴ
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 ظضزشت وميسيا:
ٚإِا ِٖ أٜهّا قاز٠ ثٛضات ادتُاع١ٝ ندل٣، ا٭ْبٝا٤ يٝػٛا زعا٠ إٍ عباز٠ اهلل ؾكط، 

ثٛضات تتٓاٍٚ ْٝع َٝازٜٔ اؿٝا٠ ٗ اجملتُعات، ٚإشا ظًًٓا ْبشح ٗ ًٖه١ ايػُا٤ عٔ ايتؿػرل 
ايٛاقعٞ يٓؿٛب تًو ايجٛضات ؾًٔ لسٙ، إش إٕ إؿه١ً مل تهٔ ٖٓاى، ٚإِا ٫ بس َٔ اشلبٛط إٍ 

اعات بٌ َكاحل ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات، ٕعطؾ١ َٛاقع ًٖه١ ا٭ضض، إٍ ؾبه١ ايتكازَات ٚايكط
ٛٸيت تًو ايك٣ٛ إٍ ؾطٜكٌ َتٓاقهٌ ٚعّٝا  اـًٌ بٌ ق٣ٛ اجملتُع، ٚيتشسٜس ايعٛاٌَ اييت س

 ٚض١ّٜ٩ َٚكاحل. 
ْٚعتكس إٔ ٖصا ٖٛ إسخٌ ايكشٝح يؿِٗ ايعكٝس٠ ايعضزؾت١ٝ، ؾإعطٚف أْٗا تكّٛ ع٢ً 

ضاَآٜٝٛ گجٻ١ًّ ٗ اٱي٘ آٖٛضاَٳعٵزا، ٚق٠ٛ ايؿط ٖجٻ١ً ٗ إٔايكطاع بٌ قٛتٌ: ق٠ٛ اـرل ٖ
نإ َٝسّٜا، ٚأْ٘ عاف بٌ عاَٞ  -عًٝ٘ ايػ٬ّ -)أٖطّإ(، ٚإعطٚف أٜهّا إٔ ايٓيب ظضزؾت

 541 – 618م.ّ(، أٚ ) 551 – 628م.ّ(، أٚ ) 553 – 630أٚ ) م.ّ(، 573 - 660)
 م.ّ(، ٖٚصا ٜعين أَطٜٔ:

ٝٵدٳػٵطٳٚ، ا٭ٍٚ: إٔ ظضزؾ - ت عاقط زٚي١ َٝسٜا ٗ أٚز قٛتٗا خ٬ٍ عٗس إًو َن
م.ّ(، ٚإشا  550غ١ٓ ) أضحياگٚعاقطٖا سُٝٓا نطت َٔ ايساخٌ، ٚغكطت ٗ عٗس إًو 

م.ّ(، اتهح إٔ ظضزؾت عاف َععِ عُطٙ ٗ  585تٛٓي٢ إًُو غ١ٓ ) أضحياگعًُٓا إٔ 
 .األضحياگيايعٗس 
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بٌ ْٗر ا٫ؼاز ٚايك٠ٛ، ْٚٗر ايتؿهو ٚايهعـ، ٚايجاْٞ: إٔ ظضزؾت ؾٗس ايكطاع  -
ٗ اجملتُع إٝسٟ، ٚتأثط عُٝكّا بصيو ايكطاع، ؾاْبجكت ٗ شٖٓ٘ ؾهط٠ ايكطاع بٌ اٱي٘ ايٓٛضاْٞ 

 آٖٛضاَٳعٵزا ٚايها٥ٔ ايعًُاتٞ أٖطّإ، ٚقاضت قٛض زعٛت٘ ايس١ٜٝٓ. 
، ٚايٛقٛف نس ايٓٗر ا٭ٖطّاْٞ، ٚقس زعا ظضزؾت إٝسٌٜ إٍ ا٫ْتُا٤ يًٓٗر اٯٖٛضاَٳعٵزٟ

ٕٚا أقطٸ نب َٝسٜا ع٢ً ايتُػٸو بايٓٗر ا٭ٖطّاْٞ ٖذط ظضزؾت َٝسٜا، ٚٚدس ا٬ٕش ٗ نٓـ 
(، ٚنإ َٔ عٛاقب غًب١ ايٓٗر پ)ٚؾتاؽ Vishtaspa  ڤشحاضپإًو ايؿاضغٞ 

ٛٸ ٍ إٝسٌٜ َٔ ا٭ٖطّاْٞ ٗ اجملتُع إٝسٟ غكٛط ًٖه١ َٝسٜا ٗ ٜسٟ نٛضف ايؿاضغٞ، ٚؼ
 َٛقع ايػٝاز٠ إٍ َٛقع ايتبع١ٝ. 

َٓص ايعٗس  ايهٛضز١ٜٚظٌ ايٓٗر اٯٖٛضاَٳعٵزٟ ٚايٓٗر ا٭ٖطّاْٞ ٜتكاضعإ ٗ ايؿدك١ٝ 
إٝسٟ؛ ا٭ٍٚ ٜطتكٞ بٗا، ٚايجاْٞ ٜٓشسض بٗا، ٚقس غًٓطٓا ايه٤ٛ، ٗ َععِ َباسح ٖصٙ 

عٔ ايٓٗر ا٭ٖطّاْٞ، ٚؾُٝا ًٜٞ  ايسضاغ١، ع٢ً ايٓٗر اٯٖٛضاَعزٟ، ٚسإ ايٛقت يًشسٜح
 بعض ايعاٖطات ايساي١ عًٝ٘.

 

 ظاٍطة االىكػاو املفطط:  -أواًل
يٝؼ مث١ ؾعب ىًٛ َٔ ا٫ْكػاَات ايطبك١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ، يهٔ ا٬ٕسٳغ 

ت تعٜس عٔ اؿس إعكٍٛ، ٚتكٌ إٍ ساي١ ايتؿطشّ، ٚنجرلّا َا زلع ايهٛضزإٔ ا٫ْكػاَات بٌ 
يت( طا٥ط  ايهٛضز) Kurd refî tîtîya neٜكٛيٕٛ:  ايهٛضزبعض عك٤٬  (، ٚ)تٝٹ نػطب تٹٝتٞٹ

ٌّ ؾطز ٗ اػاٙ  أقػط َٔ ايعكؿٛض، إشا ْعٍ غطب َٓ٘ ٗ َهإ، ٚؾادأٙ ؾدل َا، طاض ن
َعّا باػاٙ ٚاسس. ٚنإ أٚي٦و ايعك٤٬  -ٗ ٖصٙ اؿاٍ -كتًـ، ٗ سٌ تطرل ايطٝٛض ا٭خط٣

 ايهٛضزإٍ ٚسس٠ ايه١ًُ ٚإٛقـ. ٚاؿكٝك١ إٔ اْكػاّ  ايهٛضزو إجٌ ع٢ً اؾتكاض ٜهطبٕٛ شي
ظاٖط٠ ٫ ّهٔ ػاًٖٗا، ٖٚٞ َكسض نجرل َٔ  -أؾطازّا ٚنبّا ٚقبا٥ٌ ٚأسعابّا -ع٢ً أْؿػِٗ

 ايب٬ٜا اييت سًٓت بِٗ طٛاٍ ايتاضٜذ. 
، ؾٗٞ َعطٚؾ١ ايهٛضز١ٜ ٫ٚ ساد١ إٍ غطز ا٭زي١ ع٢ً ا٫ْكػاَات ٚايكطاعات ايَكبٳ١ًٝ

َٓص ٔػ١ ٚعؿطٜٔ  -ايهٛضزٚقا١ُ٥ إٍ َٜٛٓا ٖصا، ٚيعًٗا ناْت ايػبب ا٭ق٣ٛ ٗ اؾتكاض 
إٍ قٝاز٠ ٚاسس٠ ػُع سلًِٗ، ٚقس تأٓؾـ إ٪ضر ؾٳطٳف خإ بٳسٵيٝػٞ َٔ ٖصٙ ايعاٖط٠، ٚععا  -قطّْا

  ٟ، ؾكاٍ:ايهٛضزإيٝٗا ْٝع ايػًبٝات إسَط٠ اييت تؿتو باجملتُع 
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"ٕٚٓا نإ ا٭نطاز يٝؼ بِٝٓٗ اٯٕ عَُّٛا َٳٔ ٜطاع أَطٙ ؾِٝٗ، ٜٚٴَٓؿص سهُ٘، ؾإٕ أنجطِٖ 
قاضٚا ٜػؿهٕٛ ايسَا٤، ٜٚػتٗذلٕٚ بكٛاعس ا٭َٔ ٚايٓعاّ، ٚإِْٗ ٜجٛضٕٚ ٭تؿ٘ ا٭غباب 

 . 1ٚأْٖٛٗا، ؾرلتهبٕٛ اؾطا٥ِ ايهبرل٠ يٮغ٬ط ايتاؾ١ٗ ٚايصْٛب ايكػرل٠"
ٟ، ايهٛضزايكب١ًٝ يعبت غٝهٛيٛدٝا اؾباٍ زٚضّا نبرلّا ٗ تؿطشّ اجملتُع ٚإٍ داْب ايص١ٖٝٓ 

ٚاؾتكاضٙ إٍ ايتُاغو، ٚغبل ايكٍٛ بإٔ نٌ نطزٟ ٜط٣ ٗ ْؿػ٘ دب٬ّ َػتك٬ّ، ٚإشا ناْت ٖصٙ 
ساٍ ا٭ؾطاز، ؾهٝـ تهٕٛ ساٍ ايكبا٥ٌ؟ ٚنٝـ تهٕٛ ساٍ ايططم ايكٛؾ١ٝ ٚايتهت٬ت 

ا٤ ايٓععات إٓاطك١ٝ ٚايًٗذ١ٜٛ )نطزَاْر، غٛضإ، يٛض، ٚا٭سعاب؟ ٚنٝـ تهٕٛ ساٍ ظعُ
ظاظا(؟ ٚنٝـ تهٕٛ ساٍ خطٸهٞ ايتٛدٸٗات ايس١ٜٝٓ ٚإصٖب١ٝ )َػًُٕٛ، َػٝشٕٝٛ، غٓٸ١، 

 ؾٝع١، أٜعزٟ، نان٘ ٥ٞ، عًٞ إشلٞ/قٹعِٔيباف(؟
ٜا، قؿّا ٚاسسّا إظا٤ ْٝع ايكها -ع٢ً ايسٚاّ -ٚيٝؼ مث١ ؾعب ٗ ايعامل ٜهٕٛ ْٝع أؾطازٙ

يهٔ سُٝٓا تكبح ايكهاٜا ايهدل٣ ٚإكرل١ٜ ٗ إٝعإ، نكهاٜا ايٛدٛز ٚاشل١ٜٛ ٚايٛطٔ، 
ٜتد٢ًٓ ايكػِ ا٭ععِ عٔ اخت٬ؾاتِٗ ٚقطاعاتِٗ، ٜٚكؿٕٛ قؿّا ٚاسسّا، ٚؼت ضا١ٜ ٚاسس٠ ٚقٝاز٠ 

ؼ ٟ، ست٢ يهإٔ مث١ ؾعٛبّا نطز١ٜ ٚيٝايهٛضزٗ ايؿعب  -إٍ اٯٕ -ٚاسس٠، ٖٚصا َا مل ٜتشكل
 ؾعبّا ٚسسّا، ٚإشا نإ شيو َدلٻضّا ٗ عكٛض اؾٌٗ ٚايتدًـ، ؾُا ٖٛ َدلِّضٙ اٯٕ؟ 

 

 ظاٍطة اليطدػية: -ثاىيًا
ايٓطدػ١ٝ ٖٞ ايٓعع١ ايؿطز١ٜ إؿطط١، ٚيًب١٦ٝ اؾب١ًٝ زٚض نبرل ٗ ْؿأتٗا ٚتؿاقُٗا، 

ٖٚٞ تتشٍٛ إٍ  ٚتكبح ايٓطدػ١ٝ أنجط تعكٝسّا عٓسَا تتؿاعٌ َع ايجكاؾ١ ايطع١ٜٛ ايطٜؿ١ٝ،
َؿه١ً ندل٣ سُٝٓا تتٛسس باؾٌٗ، ٚتطدع دصٚضٖا، ع٢ً ايكعٝس إعطٗ ٚايػٝهٛيٛدٞ، إٍ 

 قكٛض ٗ ايٛعٞ، ٚغطش١ٝ ٗ ايتؿهرل، ٚأْا١ْٝ ٗ ايٓٛاٜا.ٚنٝل ٗ ا٭ؾل، 
ٜٚبسٚ إٔ يًهطز ْكٝبّا نبرلّا َٔ ايٓطدػ١ٝ ادتُاعّٝا ٚغٝاغّٝا ٚثكاؾّٝا ٚاقتكازّٜا، إْٗا 

١ٝ ٚايؿطز١ٜ، ٚتكٌ إٍ زضد١ ا٫ِػار ٚاـٝا١ْ. تتذًٓ ٢ ع٢ً ايكعٝس ا٫دتُاعٞ ٗ ايٓعع١ ايَكبًٳ
ايػٝاغ١ٝ، ٚٗ عذعٖا عٔ ا٫تؿام  ايهٛضز١ٜٚتتذ٢ً ع٢ً ايكعٝس ايػٝاغٞ ٗ تؿطشّ اؿطنات 

                                 
 .1/62ؾطف خإ ايبسيٝػٞ: ؾطؾٓاَ٘،  - 1
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 ايهٛضزع٢ً ايكٛاغِ إؿذلن١، ٚع٢ً قٝاغ١ َؿطٚع إغذلاتٝذٞ ٚاسس )اْعط َبشح ش١ٖٝٓ 
، غٛا٤ ٗ ايتدطٝط أّ ايهٛضز١ٜ. ٚبطظت أٜهّا ٗ نٝؿ١ٝ إزاض٠ ا٫ْتؿانات ٚايجٛضات ايػٝاغ١ٝ(

 ٗ ايتٓؿٝص، ٚناْت َٔ أق٣ٛ عٛاٌَ اْٗٝاضٖا ضغِ ايتهشٝات ايهجرل٠ ٚايبط٫ٛت ايؿصٸ٠.
بسضدات  ايهٛضز١ٜؾكس أثٸطت ايٓطدػ١ٝ غًبّٝا ٗ اؿطن١ ايجكاؾ١ٝ  ايكعٝس ايجكاٗأَا ع٢ً 

إٍ اٯٕ عٔ زَر ايًٗذات إدتًؿ١ ٗ يػ١  ايهٛضزبطظ زيٌٝ ع٢ً شيو عذع خطرل٠ دسّا، ٚأ
ٚاسس٠ َؿذلن١، بٗا ٜتؿاُٖٕٛ ْٝعّا، ٖصا َع ايعًِ إٔ ايًػ١ ٖٞ إٝسإ ا٭َجٌ يكٓاع١ 
ايتذاْؼ اؿكٝكٞ زاخٌ اجملتُع، ٖٚٞ اييت تعكِ ا٭َِ َٔ ايتؿطشّ، َٚعطٚف أْ٘ ٫ ٜتشكل 

تتٛاؾط ثكاؾ١ َتذاْػ١، ٚنٝـ ّهٔ إٔ تتٛاؾط ثكاؾ١ َتذاْػ١ ٗ  ايتذاْؼ ٗ اجملتُع َا مل
َالٞ غرل قازض ع٢ً إٔ ٜؿِٗ ايهٛضزغٝاب يػ١ َؿذلن١؟ ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ إشا نإ إجكـ 

 بسق١ سسٜح إجكـ ايػٛضاْٞ، ٚايعهؼ قشٝح أٜهّا، ؾهٝـ تهٕٛ ساٍ اؾُاٖرل ايعاز١ٜ إشّا؟ 
 ايهٛضزمث١ َؿه١ً أندل، ٖٚٞ ا٫خت٬ف ٗ ايهتاب١، ؾ ٚعسا َؿه١ً ا٫خت٬ف ٗ ايًٗذات

ٗ اؾٓٛب ٚايؿطم ٜهتبٕٛ ٜٚكطإٔٚ باؿطف ايعطبٞ، ٚٗ ايؿُاٍ ٚايػطب ٜهتبٕٛ ٜٚكطإٔٚ باؿطف 
ُٸل َّٜٛا بعس ّٜٛ ٗ إساضؽ ٚإعاٖس ٚاؾاَعات ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ،  اي٬تٝين، ٜٚتهطؽ شيو ٜٚتع

ٟ َٔ ايتكػِٝ ايصٟ أْتذت٘ اتؿاق١ٝ غاٜهؼ ايهٛضز٢ً اجملتُع ٚاؿكٝك١ إٔ ٖصا ايتكػِٝ أخطط ع
بٝهٛ إؿ٪١َٚ، ٚقشٝح إٔ َعاؾ١ ٖصٙ إؿه١ً ؼتاز إٍ قطاض غٝاغٞ ساغِ َٔ اؿطنات 

خطٛات ع١ًُٝ ٗ ٖصا  ايهٛضزٗ عُّٛ نطزغتإ، يهٔ ٌٖ خطا إجكؿٕٛ  ايهٛضز١ٜايػٝاغ١ٝ 
 سٌ عًُٞ يًُؿه١ً، ٚٚنعٛٙ أَاّ اؿطنات ايػٝاغ١ٝ؟  اجملاٍ؟ ٌٖ عكسٚا َ٪ُطّا، ٚتٛقٸًٛا إٍ 
ٜعًُٕٛ ع٢ً اْؿطاز، بٌ إٕ ايٓعع١ ايٓطدػ١ٝ تسؾع  ايهٛضزٚا٬ٕسٳغ أٜهّا إٔ غايب١ٝ إجكؿٌ 

ٗٸع َساؾع٘ يككـ إجكـ إدتًـ عٓ٘ ضأّٜا أٚ َٛقؿّا؟  ثِ  بعهِٗ إٍ إٔ ٜٓععٍ ٗ )دبً٘(، ٚه
ألعٚا َؿطٚعّا ثكاؾّٝا َؿذلنّا؟ ٚنِ ١٦ٖٝ َٚ٪غػ١  يهٛضزازعْٛا تتػا٤ٍ: نِ َٔ ايباسجٌ 
، ٚسؿعتِٗ ٱلاظ إؿاضٜع ايجكاؾ١ٝ ايهدل٣ إؿذلن١ ايهٛضزثكاؾ١ٝ نطز١ٜ ْػٸكت بٌ إجكؿٌ 

)َٛغٛعات، َعادِ، قاٚض عج١ٝ ٗ إٝجٛيٛدٝا، ٚايتاضٜذ، ٚايًػ١، ٚايؿًػؿ١، ٚعًِ ا٫دتُاع، 
ع٢ً ا٫نطاط  ايهٛضزٝك١ٝ، ٚايؿٔ(؟ ٚنِ ٚاسس٠ َٓٗا سجٸت إجكؿٌ ٚعًِ ايٓؿؼ، ٚايعًّٛ ايتطب

ٚبايعهؼ؟ أيٝػت ٖصٙ نًٗا َُٗات  ايهٛضز١ٜٗ َؿطٚع يًذل١ْ َٔ ايًػات ا٭خط٣ إٍ 
 ثكاؾ١ٝ نطٚض١ٜ ٚعاد١ إٍ دٗٛز َؿذلن١؟ 

: ٚقس غ٦ٌ ايهاتب اٱْهًٝعٟ بٹطٵْاضز ؾٴٛ شات َط٠ عٔ ؾس٠ قًع٘ ٚنجاؾ١ ؿٝت٘، ؾأداب
 ايهٛضز١ٜ"؛ ٚقس أٚقًت ايٓعع١ُ ايٓطدػ١ٝ اؿطن١َ ايجكاؾ١ٝ غعاض٠ْ ٗ اٱْتاز ٚغ٤ٛٷ ٗ ايتٛظٜع"
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ٟ إعاقط يتٛقًٓا إٍ ايٓتٝذ١ ايتاي١ٝ: ايهٛضزإٍ ساٍ بطْاضز ؾٛ، ٚيٛ ضادعٓا اٱْتاز ايجكاٗ 
ذاي١ٝ، ٚؾكطٷ ٗ غعاض٠ْ ٗ ايهتابات ايؿعط١ٜ إػطق١ ٗ ايصات١ٝ، ٚايهتابات ا٫ْؿعاي١ٝ ٚايػِّ

ايبشٛخ إٓٗذ١ٝ ٚايسضاغات ايتش١ًًٝٝ، ٚٗ ايًػ١ ٚايطٚا١ٜ ٚايكك١ ٚإػطح ٚايٓكس، ْٚعًِ أْ٘ 
يٝؼ َٔ إٓطكٞ ؼسٜس ْػب اٱْتاز ايجكاٗ ٗ فتُع َا َػبكّا، يهٔ ٌٖ ٖصا ايٛنع ايجكاٗ 

 ٍٛ ايصات؟ ٟ طبٝعٞ؟ أيٝؼ ٖصا اـًٌ زي٬ّٝ ع٢ً اغتؿشاٍ ْعع١ ايتُطنع سايهٛضز
 ؟ ايكعٝس ا٫قتكازَٟٚاشا عٔ ايٓطدػ١ٝ ع٢ً 

يٝػت أؾهٌ سا٫ّ َٔ ايٛنع ايجكاٗ، ٚإعطٚف إٔ فتُعّا  -ٗ سسٚز َا ْعًِ -إْٗا
ًٌَٗٗ ا٫قتكاز ٫ ّهٔ إٔ ٜٗٝٸ٧ إٓار ي٫ٛز٠ سطن١ ثكاؾ١ٝ ْؿٝط١، ٫ٚ ّهٔ إٔ ٜػاعس ع٢ً 

طٟ إتدككٕٛ ٗ ا٫قتكاز زضاغات َٝسا١ْٝ ٗ تهٜٛٔ ش١ٖٝٓ سهاض١ٜ َتكس١َ، ٚأُٓٸ٢ إٔ ه
، يرلٚا نِ ٖٛ عسز إؿاضٜع ايتعا١ْٝٚ؟ َٚا َس٣ لاح ايؿطانات بٌ أقشاب ايهٛضز١ٜإسٕ 

؟ ٜبسٚ ايهٛضز؟ َٚا َس٣ ايتٓػٝل بٌ ضداٍ ايعضاع١ ٚايتذاض٠ ٚايكٓاع١ ايهٛضزض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ 
اٌَ اـاضد١ٝ َٔ اؿػاب، يهٔ ا٭ضدح إٔ يٞ إٔ ايٓتا٥ر ئ تهٕٛ َطو١، ٚيػت ُأغكط ايعٛ

 ْعع١ ايٓطدػ١ٝ يٝػت غا٥ب١ عٔ إؿٗس أٜهّا. 
 

 ظاٍطة األممية الػطيالية: -ثالجًا
 ا٭١ٖٝ ِطإ: 

أ١ٖٝ ٚاقع١ٝ: ٖٚٞ إٔ وتؿغ إط٤ بٜٗٛت٘، ٜٚٴعطٳف بٌ ايؿعٛب غكٛقٝت٘، يهٔ  -
٤ ع٢ً اٯخطٜٔ، ٫ٚ اْتكام َٔ َٔ غرل ْطدػ١ٝ ق١َٝٛ، ٫ٚ ًٖٛغات ؾٛؾ١ٝٓٝ، ٫ٚ اغتع٬

ٖٜٛاتِٗ، ٫ٚ اعتسا٤ ع٢ً خكٛقٝاتِٗ، ٜٚتعاٌَ َع ايبؿط ْٝعّا َعاٜرل ٚاسس٠، ٜٚ٪َٔ بأْ٘ 
 ٜتهاٌَ بِٗ ٜٚتهإًَٛ ب٘.

ٚأ١ٖٝ غطٜاي١ٝ: أ١ٖٝ ؾٛم ٚاقع١ٝ، ٖٚٞ إٔ ٜٓدًع إط٤ َٔ ٖٜٛت٘، ٜٚسٜط ظٗطٙ  -
ـٸ ب ٛادبات٘ ػاٙ بين قَٛ٘، ٜٚتد٢ًٓ عٔ ٫ْتُا٥٘ ا٭قًٞ، ٜٚكؿع ؾٛم ٚاقع٘، ٜٚػتد

ٖٸِ أْ٘ ٜػبح ٗ عط ا٭١ٖٝ، ٗ سٌ ٜهٕٛ غاعّا ُٸٝات  -َػ٪ٚيٝات٘ ايٛط١ٝٓ، ٜٚتٛ َٚػ
 ٗ عط اشلٜٛات ايػطٜب١. -أٜسٜٛيٛد١ٝ بطاق١

زاضٚا َٚا  -َجكؿٌ ٚغاغ١ّ -ايهٛضز١َٜٚٔ ايعاٖطات إجرل٠ إٔ عسزّا غرل قًٌٝ َٔ ايٓدب 
ؾًو ا٭١ٖٝ ايػطٜاي١ٝ؛ إَا ٭ِْٗ إغ٬َٕٝٛ أنجط َٔ اي٬ظّ )أقكس اٱغ٬ّ  ظايٛا ٜسٚضٕٚ ٗ
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ٛٻٙ(، ٚإَا ٭ِْٗ ؾٝٛعٕٝٛ أنجط َٔ اي٬ظّ، ٚقس أثبتت ا٭سساخ إٔ  ايػٝاغٞ ايكطٜح أٚ إُ
ٖ٪٤٫ ٚأٚي٦و ناْٛا ع٢ً اغتعساز ٭ٕ ٜسٜطٚا ظٗٛضِٖ إٍ قهاٜا ايٛدٛز ٚاشل١ٜٛ، بٌ إٕ 

 ايهٛضز، ٚإ٫ ؾُا َع٢ٓ إٔ ّتطٞ أسس نباض اٱغ٬ٌَٝ ايهٛضزقَٛ٘  بعهِٗ تدلٸأ َٔ بين
ٟ ؼت قسَ٘؛ غهبّا َٔ بعض ايػاغ١ ايهٛضزق٠ٛٗ إٓدل َٓص بهع غٓٛات، ٜٚهع ْػب٘ 

 ، ٚاستذادّا ع٢ً بعض َٛاقؿِٗ؟ ايهٛضز
إٕ ؾاٙ إٜطإ نإ سًٝؿّا ٭َطٜها ٚإغطا٥ٌٝ طٛاٍ عكٛز، ؾٌٗ ٚقـ عامل زٜٔ َػًِ ؾاضغٞ، 
ٚٚنع ْػب٘ ايؿاضغٞ ؼت قسَ٘، غهبّا َٔ غٝاغات ايؿاٙ؟ ٚأزاضت تطنٝا ظٗطٖا يٲغ٬ّ 
مثاٌْ عاَّا، ٚؼايؿت َع أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ، ٚاْتػبت إٍ اؿًـ ا٭طًػٞ )ايٓازٟ ايٓكطاْٞ 
سػب تٛقٝؿات اٱغ٬ٌَٝ(، ؾٌٗ ثاضت ثا٥ط٠ عامل َػًِ تطنٞ، ٚٚنع ْػب٘ ايذلنٞ ؼت 

ٛاقـ ايػاغ١ ايذلى؟ ٚإٕ ايط٥ٝؼ إكطٟ أْٛض ايػازات ظاض إغطا٥ٌٝ، قسَ٘، غهبّا َٔ َ
ٜس، ؾٌٗ ٚقـ عامل ڤزٟ پٚخطب ٗ ايدلٕإ اٱغطا٥ًٝٞ، ٚعكس َع إغطا٥ٌٝ اتؿاق١ٝ ناّ

َػًِ َكطٟ أٚ عطبٞ، ٚأعًٔ ع٢ً إٮ أْ٘ ٜهع ْػب٘ إكطٟ أٚ ايعطبٞ ؼت قسَ٘، غهبّا 
 َٔ غٝاغات ايػازات؟

اٱغ٬ٌَٝ، ؾكس تبا٢ٖ بعض نباضِٖ بأْ٘  ايهٛضزايؿٝٛعٕٝٛ أقٌ غطٜاي١ٝ َٔ  ايهٛضزٚمل ٜهٔ 
)ؾٝٛعٞ أ٫ّٚ ٚنطزٟ ثاّْٝا(، ؾٌٗ ايٛاقع١ٝ ايسٜايهتٝه١ٝ تكبٌ ٖصا؟ أٜٛدس اٱْػإ أ٫ّٚ ثِ 
ايعكٝس٠/اؿعب أّ ايعهؼ؟ أمل ٜٛقـ ٖ٪٤٫ اٱْػإٳ ع٢ً ضأغ٘ نُا ؾعٌ ٖٝػٌ بايسٜايهتٝو سػب قٍٛ 

ايؿٝٛعٌٝ ٚقـ نس بين قَٛ٘ ٗ ايًشعات اؿطد١، ٖٚصا َا مل لس ي٘  ايهٛضزإٕ بعض  َاضنؼ؟ بٌ
َج٬ّٝ عٓس ايؿٝٛعٌٝ ايعطب ٚايؿطؽ ٚايذلى ٚا٭ضَٔ، نإ ؾٝٛعٝٛ ٖصٙ ايؿعٛب َتهآٌَ َع 
قَِٛٗ ٗ ايكهاٜا إكرل١ٜ، نكهاٜا اشل١ٜٛ ٚا٫غتعُاض ٚا٫ست٬ٍ، ٌب اغتجُطٚا قساقاتِٗ َع ايسٍٚ 

 -إغ٬ٌَٝ ٚؾٝٛعٌٝ -ايهٛضزإٓعُات ايؿٝٛع١ٝ ٗ ايعامل، ٕٓؿع١ بين قَِٛٗ، ؾُا باٍ ا٭ٌٖٝ ٚ
 ٜطرلٕٚ ٚسسِٖ خاضز ايػطب، ٜٚٓؿطزٕٚ بٗصا ايػًٛى ايػطٜب؟  

 

 ظاٍطة تَسيه األدلاز: -ضابعًا
ٚخاق١  -، ؾايؿعٛبايهٛضز١ٜٖصٙ أٜهّا ٚاسس٠ َٔ غطا٥ب ايٓٗر ا٭ٖطّاْٞ ٗ ايؿدك١ٝ 

ؼطم بؿس٠ ع٢ً أفاز ا٭غ٬ف، إْٗا تٓكبٸ عٔ َؿاٖرلٖا ٗ أغؿاض ايتاضٜذ، ؾتٴدطدِٗ  -بٗان
َٔ ايعت١ُ إٍ ايه٤ٛ، ٚتؿٝس غكاشلِ ٚإلاظاتِٗ، ٚتًٓكٔ ا٭دٝاٍ تبذًِٝٗ ٚا٫قتسا٤ بِٗ، 
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عسا ٚتسضٸؽ غٹٝٳطِٖ ٗ إ٪غػات ايتع١ًُٝٝ، ٚتكِٝ ٭دًِٗ احملانطات ٚايٓسٚات ٚإ٪ُطات، ٖصا 
ايهتاب١ عِٓٗ ٗ ايكشـ ٚاجمل٬ت ٚايهتب، ٚتأيٝـ إػًػ٬ت ٚا٭ؾ٬ّ. ٫ بٌ إٕ بعض 
ايؿعٛب ػعٌ َٔ اؿبٸ١ قبٸ١ ٗ ٖصا اجملاٍ، ؾتطُؼ اؾٛاْب ايػًب١ٝ ٗ ؾدكٝات بعض 

 َؿاٖرلٖا، ٚتهدٸِ اؾٛاْب إه١٦ٝ، ٚػعًٗا أنجط ضْٚكّا ٚداشب١ٝ.
ـ أْ٘ ٭غباب ز١ٜٝٓ، أٚ َصٖب١ٝ، أٚ أٜسٜٛيٛد١ٝ، أٚ َٚؿاٖرلِٖ؟ إ٪غ ايهٛضزَٚاشا عٔ 

١ٝ، أٚ َٓاطك١ٝ ٚعا١ًٝ٥، ٜتػطٸع بعض  إٍ ايطعٔ ٗ أع٬ّ أَتِٗ، قاٚيٌ  ايهٛضزسعب١ٝ، أٚ َقبًٳ
ا٫ْتكام َِٓٗ ٚتكعِٜ َٓذعاتِٗ، ٚتؿٜٛ٘ قٛضتِٗ ٗ شانط٠ ا٭دٝاٍ، ٚٗ خهِٸ َؿطٚعِٗ 

أٚ قٍٛ يصيو ايعٳًَِ، ؾٝٴدطدْٛ٘ َٔ غٝاق٘، ٜٚكسٸَْٛ٘  ايتٗسّٞ ٜعُسٕٚ تاض٠ إٍ اقتٓام َٛقـ
ٗ غٝام كتًـ، ٚىتًكٕٛ تاض٠ أخط٣ َعًَٛات َه١ًِّ، ثِ ٜسٜطٕٚ طاس١ْٛ ايتؿٜٛ٘، ًًُُٜٕٚٛ 

ٛٸيٕٛ شيو ايعٳًَِ إٍ إبًٝؼ ٜٓكبٸ عًٝ٘ ايًعٔ َٔ نٌ اػاٙ.  سٛشلِ أْكاف إتعًٌُ ٚاؾ١ًٗ، ٚو
ا٭فاز ٱدطا٤ زضاغات َٛنٛع١ٝ َٛثٻك١ سٍٛ إؿاٖرل  أدٌ، ٫ ٚقت عٓس ٖٛا٠ تٗسِٜ

، ِٖٚ يٝػٛا َعٓٝٸٌ بتشًٌٝ إٛاقـ ٗ غٝاقاتٗا ايتاضى١ٝ، ٫ٚ ٜطايبٕٛ أْؿػِٗ ايهٛضز
بإكاض١ْ بٌ اٱهابٝات ٚايػًبٝات، يرلٚا أٜٸٗا نإ أنجط تأثرلّا ع٢ً ايكعٝس ايتاضىٞ، ِٖٚ 

ُٸًٗا أٚي٦و إؿاٖرل ٗ أنجط إطاسٌ يٝػٛا َعٓٝٸٌ أٜهّا بتكسٜط إت اعب ٚإكاعب اييت ؼ
سطدّا، ٫ٚ بتكِٝٝ اٯ٫ّ ٚإداطط ٚإٗايو اييت عطٸنٛا شلا أْؿػِٗ ٚأًِٖٝٗ، ٫ٚ باسذلاّ ضٚح 

 ايبػاي١ ٚايتهش١ٝ ٚايؿسا٤ اييت ُٝٸعٚا بٗا.
سس إؿٓههٌ ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ، ؾبٌ سٌ ٚآخط ٜعٗط أ -ع٢ً غبٌٝ إجاٍ -ٚيٓأخص

َتػا٬ّ٥: َاشا قسٸّ ق٬ح ايسٜٔ يًهطز؟ إْ٘ خسّ اٯخطٜٔ، ٚساضب ٗ غبٌٝ اٯخطٜٔ، ٕاشا مل 
ٜ٪غؼ زٚي١ نطز١ٜ؟ إٕ ٖصا إؿهِّو ٜتذاٌٖ إٔ ق٬ح ايسٜٔ نإ ٜعٝـ ٗ عكط ايسٍٚ 
ايس١ٜٝٓ، ٚيٝؼ ٗ عكط ايسٍٚ ايك١َٝٛ، ٚهٌٗ أٚ ٜتذاٌٖ أٜهّا إٔ ق٬ح ايسٜٔ اغتطاع، 

، ٖٚايٝه٘ ايهٛضز١ٜبصنا٥٘ ٚؾذاعت٘ ٚقدلٙ، َٚػاْس٠ ٚايسٙ ٚإخٛت٘ ٚأقاضب٘ ٚبعض ايكبا٥ٌ 
ا٭تطاى، ٚٗ ظٌ ظطٚف إق١ًُٝٝ خاق١، تأغٝؼٳ ًٖه١ ٗ زٜاض غطٜب١، ٚيٛ نإ ق٬ح ايسٜٔ 

 أْؿػِٗ.  ايهٛضزسٝٓصاى ٗ نطزغتإ يصٖب نش١ٝ إسس٣ اؿطٚب ايكب١ًٝ ايطع١ٜٛ ايطٜؿ١ٝ بٌ 
ٜ٪غؼ ق٬ح ايسٜٔ زٚي١ نطز١ٜ ق١َٝٛ ٗ دػطاؾٝا غرل نطز١ٜ، ٚبٌ ؾعٛب  ثِ نٝـ

 ايهٛضز؟ ٚأنجط َٔ ٖصا؛ َٔ قاٍ إٕ ق٬ح ايسٜٔ مل هعٌ ايهٛضزغايبٝتٗا ايػاسك١ َٔ غرل 
غاز٠ زٚيت٘ َٔ عرل٠ )ٚإ( إٍ ايُٝٔ، َٚٔ أضبٌٝ إٍ يٝبٝا؟ ٌٖ ناْت مث١ َس١ٜٓ نبرل٠ أٚ 

ٍٸ عًٝٗا أسسّا َٔ أ٫ٚزٙ، أٚ َٔ إخٛت٘، أٚ َٔ أبٓا٤ عَُٛت٘، أّ َٔ أخٛاي٘،  قًع١ ١َُٗ مل ٜٛ
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ْاح ضٚح  -ٖٚٛ ٗ قدلٙ -؟ ٚنٝـ ٜهبح ق٬ح ايسٜٔايهٛضز١ٜأٚ َٔ ظعُا٤ بعض ايكبا٥ٌ 
؟ أمل تهٔ تًو ايطٚح ايهٛضز١ٜا٫ْكػاّ ٚايٓطدػ١ٝ اييت اْؿًتت بعس ٚؾات٘ َباؾط٠ بٌ ايٓدب 

( عاَّا َٔ ٚؾات٘؟ ٕاشا 56تطاى ع٢ً ايسٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ بعس )ايػبب ٗ اْكهاض إُايٝو ا٭
، ٚيٝؼ َهاؾش١ غطا٥ب ايٓٗر ايهٛضزاٱغطاع إٍ إزا١ْ ق٬ح ايسٜٔ ٚغرلٙ َٔ أع٬ّ 

 ؟ ايهٛضز١ٜا٭ٖطّاْٞ ٗ ايؿدك١ٝ 
، ٚإِا ايهٛضزٚمل ٜهٔ ق٬ح ايسٜٔ ايعٳًَِ ايٛسٝس ايصٟ تطاٍٚ عًٝ٘ ٖٛا٠ تٗسِٜ ا٭فاز َٔ 

ٗ ايعكط اؿسٜح، ٚمل ٜؿًت َِٓٗ ٫ ايؿٝذ عبٝس  ايهٛضزا أٜسِٜٗ إٍ ايعبح َها١ْ أع٬ّ َسٸٚ
ٗٵطٟ، ٫ٚ أغط٠ ا٭َرل بسضخإ بو، ٫ٚ أغط٠ ٌْٝ باؾا، ٫ٚ ايؿٝذ قُٛز بطظلٞ، ٫ٚ  اهلل ْٳ

ٜطإ، ٫ٚ غٝٸس ضنا، ٫ٚ قانٞ قُس، ٫ٚ ٬َ َكطؿ٢ باضظاْٞ، ٚأعسٸٚا يهٌ پايؿٝذ غعٝس 
سس َِٓٗ ت١ُٗ، ْٚكبٛا أْؿػِٗ قها٠ يًشهِ عًِٝٗ، أيٝؼ ا٭دسض بإط٤ إٔ ٜػأٍ ْؿػ٘: ٚا

َٸ٘ أٚي٦و  َاشا قسَتٴ يٮ١َ قٝاغّا َا قسٸَ٘ أٚي٦و ا٭ع٬ّ؟ ٌٖ بصيتٴ دع٤ّا ٜػرلّا ٖا قس
 إؿاٖرل َٔ أَٛاشلِ ٚأْؿػِٗ ٚأًِٖٝٗ؟ 

ؾٛم ا٫ْتُا٤ات  -سًِٝٗ إٍ ا٭بس١ٜبعس ض -أ٫ ٜعًِ ٖازَٛ ا٭فاز إٔ َؿاٖرل ا٭َِ ٜكبشٕٛ
هّا يٮ١َ، ٚضَٛظّا يؿدك١ٝ  ١ ٚإٓاطك١ٝ ٚايعا١ًٝ٥؟ إِْٗ ٜكبشٕٛ ًَٴ ايس١ٜٝٓ ٚإصٖب١ٝ ٚايكب١ًٝ ٚاؿعٝب
ا٭١َ، َٚٓاضات تػذلؾس بٗا ا٭دٝاٍ ٗ ظًُات احملٔ، إٕ ا٭١َ اييت تػتٌٗ َؿاٖرلٖا، ٚتتطاٍٚ 

، يٝػت أ١َ دا١ًٖ ؾكط، ٫ٚ غاؾ١ً ؾكط، ٫ٚ ٓكا٤ ؾكط، عًِٝٗ، ٚتتعاٌَ َعِٗ بػصاد١ ٚغؿا١ٖ
 ٚإِا ٖٞ أ١َ ؾكست بٛق١ً ا٫ٖتسا٤ إٍ ايصات، ٚقطضت إٔ تبك٢ ع٢ً ايسّٚا ٗ إ٪خط٠.

 

 ظاٍطة الػفلة: –خامػًا 
ٔٸ اـٹبٸ ْكٝض ايػؿ١ً ٖٛ ايٝٳَكع١ ٚايتٓبٸ٘ ٚاَؿصٳض، ٚمث١ َكٛي١ ؾٗرل٠ ٖٞ "  يػتٴ باـٹبٸ، ٚيه

، ٖٚهصا ٜهٕٛ ايٝكغ إتٓبِّ٘ اَؿصٹض، إْ٘ ٫ ىسع اٯخطٜٔ ٫ٚ ّهط بِٗ، يهٓ٘ ٗ 1"ين٫ ىسع
ؾًِٗ ٗ فاٍ ايػؿ١ً تطاخ ندِ،  ايهٛضزايٛقت ْؿػ٘ عاضف بؿدار إانطٜٔ، ؾ٬ ٜكع ؾٝٗا. أَا 

ٌٖ ست٢ إِْٗ قاضٚا َهطب إجٌ بصيو بٌ ؾعٛب غطبٞ آغٝا، ٚؾاعت ْتٝذ١ يصيو َكٛي١ "

                                 
 اـبٸ: إدازع. - 1



 271 

"؟! أٟ ٌٖ تعتدلْٞ غاشٳدّا َػٖؿ٬ّ؟! ٖٚصٙ إكٛي١ ؾا٥ع١ ٗ ب٬ز ايؿاّ َٚكط، سٝح طٔزٴْٞتٳػٵتٳِه
، ٚخاق١ ٗ ايعٗس ا٭ٜٛبٞ، ٚأعًِ إٔ مث١ تؿػرلات يتًطٝـ أثط ايهٛضزاغتكط ؾٝٗا نجرل َٔ 

ٖصٙ إكٛي١، يهٔ ٫ ْؿع ٗ شيو؛ ٭ْٗا أقبشت زاضد١ َع٢ٓ ايػصاد١ ٚايػؿ١ً، ٫ٚ ؾ٤ٞ غرل 
 يو. ش

سٝاتِٗ ْتٝذ١ ايػؿ١ً، ٚخاق١ ايػؿ١ً ايػٝاغ١ٝ،  ايهٛضزٚطٛاٍ ايتاضٜذ زؾع نجرل َٔ نب 
َٔ نٛاضخ ؾشسٸخ عٓ٘ ٫ٚ سطز، ْٚهتؿٞ َجاٍ  ايهٛضزأَا َا دطٸت٘ غؿ١ً بعض ايٓدب ع٢ً 

ٚاسس، ؾؿٞ ايطبع ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ اغتػٌ ايععِٝ ايذلنٞ َكطؿ٢ نُاٍ باؾا غؿ١ًَ نجرل 
، ٚغًِٓ َٗاّ سؿغ ايهٛضزأؾهٌ اغتػ٬ٍ؛ إش تعاٖط بأْ٘ نس غٝاغ١ تُٗٝـ  ايهٛضزب َٔ ن

ٟ ايتكًٝسٟ، ٚاقطشب َع٘ ٗ ايهٛضزا٭َٔ ٗ َكطٙ يؿًٝل نطزٟ، ٚنإ أؾطازٙ ٜطتسٕٚ ايعٟ 
ايًكا٤ات طؿًٌ نطزٌٜ ٜتٌُٝ بعٟ نطزٟ، ٚيٝؼ ٖصا ؾشػب، بٌ اضتس٣ ايعٟ اٱغ٬َٞ، ٚظٗط 

، ايهٛضز١ٜ. ٚنإ شلصا ايتعاطـ إكطٓع تأثرل بًٝؼ ٗ ا٭ٚغاط ايهٛضزٕػًٌُ بطؾك١ ايعًُا٤ ا
ٟ ٕكطؿ٢ نُاٍ، ٚتٓاؾؼ ظعُا٤ ايكبا٥ٌ ايهٛضزضاح ٜتشسخ عٔ ا٭قٌ  ايهٛضزست٢ إٕ بعض 

ادٓسا، نإ پضٚپيٌٓٝ ؾطف ٚنع قٛاتِٗ ؼت تكطؾ٘، ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘، ٚؼت غتاض ٖصٙ اٍ
 . 1ايهٛضزأبؿع أيٛإ ايكُع ٚايكٗط ٚايكٗط نس  َكطؿ٢ نُاٍ ٚضؾاق٘ ّاضغٕٛ

، إْٗا نجرل٠ ايهٛضز٫ٚ فاٍ اٯٕ يصنط ْٝع ايؿٛاٖس ايساي١ ع٢ً غؿ١ً نجرل َٔ نب 
ُٻل، ٚتٴػتدًَل َٓٗا  ٛٸع١، ٜٚٴػتشػٔ إٔ تٴذُٳع ٗ َ٪يـ َػتكٌ، ٚتٴدهٳع يًتشًٌٝ إع َٚتٓ

ث٬ث١ عٛاٌَ ض٥ٝػ١: أٚشلا ايػصاد١ ٗ إٍ  ايهٛضزايعدل. ّٚهٔ إضداع ظاٖط٠ ايػؿ١ً عٓس 
ايص١ٖٝٓ ايطع١ٜٛ ايطٜؿ١ٝ. ٚثاْٝٗا طٝب١ ايكًب ايعا٥س٠ عٔ اؿس. ٚثايجٗا ايجك١ إؿطط١ باٯخط. 

 ٚيٛدٌٝ ٖصٙ ايعاٖط٠، َِٚٓٗ أضؾاى غاؾطاغتٝإ ٗ قٛي٘: ايهٛضزٚقس ٫سغ عسز َٔ 
ت َٔ قبٌ ايذلى، ؾاغتدسَِٖٛ إٕ بػاط١ تؿهرلِٖ، ٚقًٛبٳِٗ ايطٝب١ ٚضدٛيتٳِٗ، اغتٴػًٓ"

  .2"نكصا٥ـ ٕساؾعِٗ ٗ سطٚبِٗ اـاغط٠ ع٢ً نٌ اؾبٗات
 ظاٖط٠ ا٫ْػ٬ر: -غازغّا

، ٚخاق١ ايهٛضزْا١َٝ بٌ  -يػ١ّ ٚقُّٝا ٚغًٛنّا َُّٖٚٛا -ظاٖط٠ ا٫ْػ٬ر عٔ اشل١ٜٛ
ٖٚٞ ٚانش١  ، أٚ ٖادطٚا إٍ زٚي١ َا ٗ ايؿطم أٚ ٗ ايػطب،ايهٛضز١ٜٗ إسٕ غرل  ايهٛضز

                                 
 .61، 60، 58، 53، 52ٌ نطزغتإ، م ظْاض غًٛبٞ: ٗ غبٝ - 1
 .130أضؾاى غاؾطاغتٝإ: ايهطز ٚنطزغتإ، م  - 2
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ٚٸدٛا َٔ ْػا٤ غرل نطزٜات، بٌ ٖٞ ٚانش١ أٜهّا ٗ بعض ايكط٣  ايهٛضزأٜهّا بٌ  ايصٜٔ تع
 ايهٛضز١ٜ، ست٢ إْ٘ ّهٔ ايكٍٛ: نٌ نطزٟ غازض ايب١٦ٝ ايهٛضز١ٜإتا١ٔ يًكط٣ غرل  ايهٛضز١ٜ

ؿعٛب أقبح َؿطٚعّا ي٬ْػ٬ر. ٚيػٓا َٔ زعا٠ ايعٓكط١ٜ ايك١َٝٛ، ٫ٚ َٔ ٖٛا٠ اْػ٬م اي
ع٢ً ْؿػٗا، يهٔ ايؿطم نبرل بٌ إٔ تٓؿتح ع٢ً اٯخطٜٔ ٚتتٛاقٌ َعِٗ َٔ خ٬ٍ ٖٜٛتو 
ا٭ق١ًٝ، ٚبٌ إٔ تٓػًذ َٔ ٖٜٛتو اييت اختاضٖا اهلل يو، ٚضغٸدٗا ٗ دٝٓاتو، ٚدعًو 

 َػ٪٫ّٚ عٓٗا. 
َع أؾطاز أغطِٖ،  ايهٛضز١ٜٚايًػ١ أٍٚ نشاٜا ا٫ْػ٬ر؛ ؾإٓػًدٕٛ ٜٗذطٕٚ ايتشسخ ب

ٜٚتشسثٕٛ ع٢ً مٛ َهػٻط بًػ١ ايكّٛ ايصٜٔ سًٓٛا بِٝٓٗ، ٫ٚ ّطٸ اؾٌٝ ايجاْٞ إ٫ ٜٚهٕٛ َععِ 
بعس ا٫ْػ٬ر َٔ  ايهٛضز، َٚاشا ٜبك٢ َٔ ا٫ْتُا٤ إٍ ايهٛضز١ٜأ٫ٚزِٖ قاضٚا غطبا٤ عٔ 

ٓا٤ ايًػ١؟ ٚنٝـ ّهٔ يٮدٝاٍ اييت ُأقكٝت عٔ يػتٗا ا٭ّ إٔ تتٛاقٌ ؾعٛضّٜا ٚؾهطّٜا َع أب
ايػاض١ٜ ٗ اـطاب ايَٝٛٞ، ٚٗ ا٭َجاٍ  ايهٛضز١ٜقَٛٗا؟ نٝـ ّهٓٗا إٔ تتؿطٸب ايجكاؾ١ 

؟ ٚنٝـ شلا إٔ ايهٛضز١ٜايؿعب١ٝ، ٚٗ ا٭غاْٞ ٚا٬ٕسِ؟ نٝـ ّهٓٗا إٔ تتصٚٸم إٛغٝك٢ 
 تتٛاقٌ َع تطاخ ا٭دساز؟ 

ؾإٓػًذ نطزٟ با٫غِ  ،ايهٛضز١َٜٚٔ أؾهاٍ ا٫ْػ٬ر أٜهّا عسّ ا٫ٖتُاّ َؿه٬ت ا٭١َ 
ُٸػّا يًؿهًٝات؛ نشهٛض عٝس ْٛضٚظ َج٬ّ، سبّا ٗ ا٫غتعطانات ٚأخص  ؾكط، ٚقس تطاٙ َتش
ايكٛض ايتصناض١ٜ، ٚعطنّا ٕٗاضات٘ ٗ ايًٗٛ ٚايبصر، َٚا عسا شيو ؾ٬ ؾإٔ ي٘ بٗا، إْ٘ غرل 

ٔ ٜكاتٌ ٗ اؾباٍ، َٔ دٌٗ ٚؾكط ٚقٗط ٚاست٬ٍ، ٫ٚ ؾإٔ ي٘ َ ايهٛضزَٳعينٸ َا  ٜٓكبٸ ع٢ً 
٫ٚ َٔ ُأقشِ ٗ ايػذٕٛ، ٫ٚ َٔ ٜتًٓك٢ غٝاط اؾ٬زٜٔ قباح َػا٤، ٚإشا نإ غّٓٝا ؾٗٛ يٝؼ 
ٟٸ ؾإٔ  َػتعسّا يًتدلع ٚيٛ بكًٌٝ َٔ إاٍ، ٚإشا نإ َجكؿّا ؾٗٛ ٫ ًّو ايٛقت يًبشح ٗ أ

 ايتسدٌ ايجكاؾ١ٝ.   نطزٟ ثكاٗ، ٚتطاٙ َع شيو َٓؿػ٬ّ أٜٸُا اْؿػاٍ بايعٌُ ٗ َ٪غػات
ٚٸدٗا بعض ايععُا٤ ٚاؿهاّ  ايهٛضزَٚٔ أبطظ سا٫ت ا٫ْػ٬ر ٗ تاضٜذ  تًو إعاعِ اييت ض

باْتُا٥ِٗ إٍ أقٍٛ عطب١ٝ نا٭غط٠ اشلاسل١ٝ، أٚ ا٭غط٠ ايع١ًٜٛ، أٚ إٍ غ٬ي١ أسس نباض  ايهٛضز
َِٚٓٗ أَطا٤  -ٚاْتُا٤ آخطٜٔ ايكشاب١؛ نأبٞ بهط ايكسٸٜل، ٚخايس بٔ ايٛيٝس، ٚإٍ بين ُأَٝٸ١،

 پإٍ غ٬ي١ ا٭ناغط٠ ايؿطؽ، ٚيعٌ مث١ َٔ ٜٓتػب إٍ غ٬ي١ ايػًطإ ايػًذٛقٞ أٍ -بسيٝؼ
ايطعا٠ ايطٜؿٌٝ  ايهٛضزأضغ٬ٕ، ٚيػإ ساٍ ٖ٪٤٫ ْٝعّا ٜكٍٛ نُّٓا: يػٓا َٔ ط١ٓٝ ٖ٪٤٫ 

 .إتدًؿٌ، إْٓا َٔ ط١ٓٝ أزل٢، ٖٚا مٔ ْػتػؿًِٗ ْٚػتػٌ غصادتِٗ
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ٚيؿتت ٖصٙ ايعاٖط٠ اْتباٙ بعض ا٭داْب، َِٚٓٗ سانِ أضبٌٝ اٱْهًٝعٟ زبًٝٛ آض، إش قاٍ: 
ٜٚؿدط نٌ ظعِٝ نطزٟ تكطٜبّا بأْ٘ ٜٓشسض َٔ أقٌ عطبٞ، ٚواٍٚ إضداع ْػب٘ إٍ ايٓيب أٚ "

ٟ ٬َ غعٝس )غرل غعٝس ْٛضغٞ( ايهٛضز. ْٚكٌ ْٝهٝتٌ عٔ أغتاشٙ 1"أسس قشابت٘ ا٭ٚيٌ
 أٚ ،أٚ )خايسٟ( (عباغٞ( أٚ )عًٟٛ)ٜعًٔ ٜٚٓؿط بٌ إٮ أْ٘  ّاگَٔ ٜكبح بٞ نٌقٛي٘ "

 . 2"ٟايهٛضزغ بؿإٔ ْػب٘ ٚىتًل أيـ ؼٓؿ ،٬ٕٜٓٓتػب إٍ ؾ٬ٕ أٚ ؾ٬ٕ َٔ سؿس٠ ع
ٚشنط دْٛاثإ ضاْسٍ أْ٘ ناْت ي٘ ع٬ق١ ٚثٝك١ َع بطٕاْٞ نطزٟ َعطٚف ب٥٫ٛ٘ يًٓعاّ 

ّ( ٗ قاطط٠ إٛاؾٞ اييت أقًٓت أًٖ٘ 1929نإ قس ٚيس عاّ )ايذلنٞ، ٜسع٢ ناَطإ إٜٓإ، ٚ
َٔ َٓعشلِ ٗ َٓطك١ بسيٝؼ إٍ َٓؿاِٖ ايساخًٞ ٗ غطبٞ تطنٝا، خ٬ٍ اؿ١ًُ ايذلن١ٝ يتؿطٜس 

ٚؾكٌ ايٓدب عٔ اؾُاٖرل، ٖٚٛ َٔ عا١ً٥ ؾٗرل٠ َٔ َؿاٜذ ايططٜك١ ايٓكؿبٓس١ٜ، قاٍ  ايهٛضز
 دْٛاثإ: 

ط٠ َا إشا نإ ٜعتدل ْؿػ٘ نطزّٜا أٚ تطنّٝا؟ ؾطزٸ قا٬ّ٥: ٖصا غ٪اٍ ٫ "غأيت٘ ٖصٙ إط٠ َباؾ
أططس٘ ع٢ً ْؿػٞ أبسّا، ٚيهٔ َا أْين )غٝٸس(؛ أٟ َٔ غ٬ي١ ايطغٍٛ، ؾأعتكس بأْين ُأعتبٳط 

 . 3عطبّٝا"
 

 ظاٍطة االمنػار: -غابعاًّ
ٟ، بٌ ايهٛضزبأقً٘ ٟ إُػٛر ٜكطع ق٬ت٘ ايهٛضزَطتب١ ا٫ْػ٬ر ُٗٝس ٕطتب١ ا٫ِػار، ؾ

نٹٝا٤ ٜٚكـ نسِٖ، ٫ٚ ٜذلزٸز ٗ قاضبتِٗ، ْٚصنط َٔ إجكؿٌ إُػٛخٌ  ايهٛضزٜتدلٸأ َٔ 
ّ(، ؾازل٘ قُس ظٜٔا )نٝا٤(، ٚٚيس ٗ زٜاض بهط، ٚنإ عامل 1924 – 1876) أَْلپ ُگوك

ٍٵٴگادتُاع َتُٝٸعّا، َٚٔ ؾسٸ٠ اِػاخ٘ ٖذط ازل٘ ا٭قًٞ، ٚاؽص ا٫غِ ايذلنٞ ) (، پٚى َأ
ٟ ايطٜؿٞ، ٚاْتٴدب عهّٛا ٗ ؾ١ٓ )ا٫ؼاز ٚايذلٓقٞ( ايعًٝا، ٚأْؿأ ْعطٜت٘ ايهٛضزٚاستكط اجملتُع 

 ٟ، ٚقاٍ: ايهٛضزّ(، ٚضؾض أقً٘ 1920طٛضا١ْٝ ٗ نتاب٘ )َباز٨ ايذلن١ٝ( عاّ ) -إپاٍ

                                 
 .114زبًٝٛ آض . ٖٞ: َصنطات زبًٝٛ آض، م  - 1
 .242ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 2
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٫ أتطزز ٗ ايكٍٛ بأْٞ تطنٞ، ست٢ يٛ انتؿؿت إٔ دسٸٟ َٔ أقٌ نطزٟ أٚ عطبٞ، "
 . 1"ٱزضانٞ َٔ زضاغـاتٞ ا٫دتُاع١ٝ إٔ أغاؽ ايك١َٝٛ ايٛسٝس ٖٛ ايذلب١ٝ ٚايٓؿأ٠

، إْ٘ أغطع غًُٝإ ْٳعٝـ باؾاإُػٛخٌ ٚايٞ إٛقٌ ايعجُاْٞ  ايهٛضزْٚصنط َٔ اي٠٫ٛ 
ّ(، قبٌ 1914بتٓؿٝص سهِ اٱعساّ ٗ ايؿٝذ عبس ايػ٬ّ باضظاْٞ ٚسطاغ٘، ٗ إٛقٌ غ١ٓ )

ٟٸ عؿٛ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ٚقٍٛ إٛاؾك١ ع ٢ً تٓؿٝص اؿهِ َٔ إغتاْبٍٛ، نٞ ٜكطع ايططٜل ع٢ً أ
  .2قازضّا عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ

، إْ٘ نإ ايٝس اي٢ُٓٝ ٕكطؿ٢ نُاٍ آتاتٛضى عكُت إْٜٓٛٛإُػٛخٌ  ايهٛضزَٚٔ ايػاغ١ 
، نُا أْ٘ نإ َٗٓسؽ َعاٖس٠ يٛظإ غ١ٓ ايهٛضزٗ تٓؿٝص َؿطٚع ايكٗط ايكَٛٞ نس 

ّ(، ٚأعازتِٗ ثا١ْٝ 1920ايٛاضز٠ ٗ اتؿاق١ٝ غٝؿط ) ايهٛضزّ(، ٚاييت أغكطت سكٛم 1923)
، ايهٛضزإٍ َتاٖات َؿطٚع ايتذلٜو. ٚقس اغتدسّ عكُت إْٜٓٛٛ بعض إػٖؿًٌ َٔ ظعُا٤ 

ٜٵٓذٞ ظازٳٙ ؾٛظٟ بو، ٚٗ إط٠ ايهٛضزؾاقطشب َع٘ إٍ يٛظإ َط٠ ايٓا٥ب  ٟ عٔ زٜاض بهط بٹطٔ
مٔ ٚا٭تطاى إخ٠ٛ، ٫ تٛدس بٝٓٓا أ١ٜ ٓا٥ب ظٔيؿٞ ظازٙ، ٚأعًٔ ا٫ثٓإ قا٥ًٌ:" ايجا١ْٝ اي

ٗ  ايهٛضزٚإٕ عكُت إْٜٓٛٛ ٖٛ ايكا٥ٌ يًععُا٤  .3"ؾطٚقات، ٫ٚ ْطغب ٗ ا٫ْؿكاٍ عِٓٗ
ٟٸ سكٛم إث١ٝٓ أٚ ق١َٝٛ ٗ ٖصٙ ايب٬ز، تطنٝا قصِّضّا: "  ٫ ول يػرل ا٭١َ ايذلن١ٝ إٔ تطايب بأ

 . 4"ٔ أ١َ أخط٣، أٚ عٓكط عطقٞ آخط، ًّو َجٌ ٖصا اؿلؾُا َ
 

 ظاٍطة أخالم العبيس: –ثاميًا 
 ٗ نٌ فتُع ِطإ َتكاضعإ َٔ ايكِٝ:

قِٝ ايٓبٌ: هػٸسٖا ايٓدب ايٓب١ًٝ )ا٭سطاض(، ٖٚ٪٤٫ ّتًهٕٛ ٚعّٝا عُٝكّا، ٜٚػتًُٕٗٛ  -
ٛ ا٭ؾهٌ، إِْٗ َتشطضٕٚ َٔ داشبٝات ضٚح ا٭١َ ؾعٛضّا ٚؾهطّا، ٜٚعًُٕٛ ععّ ي٬ْتكاٍ بٗا م

                                 
طٛضاْٝا إٛسـس٠ إػـتك١ً، م    . ظاضٜٛاْت:289 - 288، 57 - 56دطدٝؼ ؾتح اهلل: ٜكع١ ايهطز، م  - 1
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ا٭ْا١ْٝ، َٚٓتكطٕٚ ع٢ً ايٓعع١ ايٓطدػ١ٝ، َٚػتعسٕٚ يبصٍ اؾٗس ٚإاٍ ٚايٓؿؼ، ٫ ٜٓتعطٕٚ 
 َٔ أسس دعا٤ٶ ٫ٚ ؾٴهٛضّا.

ٚقِٝ ا٫مطاط: هػٸسٖا ايٓدب إٓشٓط١ )ايعبٝس(، ٖٚ٪٤٫ شٚٚ ٚعٞ غطشٞ، ٜٚعٝؿٕٛ  -
ِ، ٚا٭١َ بايٓػب١ شلِ فطز بكط٠ سًٛب ٫ أنجط، ٫ٚ ىذًٕٛ ساي١ اغذلاب عٔ شٚاتِٗ ٚعٔ أَتٗ

أبؿع أيٛإ ا٭ْا١ْٝ ٚأنجطٖا خػٸ١ ْٚصاي١، ٜٚتكبٸًٛا ْٝع  -ع٢ً سػاب أَتِٗ -َٔ إٔ ّاضغٛا 
 أؾهاٍ ا٫ْػ٬ر ٚا٫ِػار ٚاـٝا١ْ.

ًٝل ْػب١ ٟ أثٸطت ايعٛاٌَ اـاضد١ٝ، بسضد١ نبرل٠ دسّا، ٗ تكايهٛضزٚبايٓػب١ إٍ اجملتُع 
)ا٭سطاض( ٚتؿطٜذ ْػب١ )ايعبٝس(، ؾُٓص غكٛط زٚي١ َٝسٜا نإ )ا٭سطاض( أٍٚ نشاٜا َؿاضٜع 
ايكٗط ٚايكُع، ٚناْت اؾٗات إتػًط١ تعٌُ بهٌ ٚغ١ًٝ إَا يذلٜٚهِٗ، ٚإَا يععشلِ عٔ 

ٞ اؾُاٖرل، ٚإَا يكتًِٗ ٚاـ٬م َِٓٗ. ٚبإكابٌ ناْت تًو اؾٗات ؼؿع ؾطٜل )ايعبٝس(، ن
ٟ، ٚنإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ تذلادع ْػب١ ايهٛضزٜٓؿطٛا ٜٚعضعٛا ثكاؾ١ اشلع١ّ ٗ اجملتُع 

)ا٭سطاض(، ٚتذلادع َعِٗ أخ٬قٝات عؿل اؿط١ٜ ٚايهطا١َ، ٚقِٝ ايهدلٜا٤ ٚاٱخ٬م، قِٝ 
، دايب١ َعٗا ايهٛضز١ٜايبػاي١ ٚايؿسا٤ ْٚهطإ ايصات، ٚتذلعطع أخ٬قٝات ايعبٝس ٗ ايؿدك١ٝ 

 قِٝ اـهٛع ٚايصٍ ٚاؾي ٚايٓطدػ١ٝ ٚا٫ْتٗاظ١ٜ. َٓع١َٛ
ٚقس دا٤ ٗ ػطب١ كدل١ٜ إٔ نؿازع ٚٴنعت ٗ َا٤ بسضد١ سطاض٠ عاز١ٜ، ثِ بٴس٨ بتػدٌ 
إا٤ ضٜٚسّا ضٜٚسّا، ؾهاْت زضد١ سطاضت٘ تطتؿع ببط٤، ا٭َط ايصٟ دعٌ ايهؿازع عادع٠ عٔ 

َطس١ً ؾكست ؾٝٗا اؿٝا٠ َٔ غرل أ١ٜ  اٱسػاؽ بإٛت ايعاسـ مٖٛا ببط٤، إٍ إٔ بًػت
أٜهّا؟ يكس أخهعِٗ احملتًٕٛ ٕؿاضٜع ايؿكط ٚايتدًـ  ايهٛضزَكا١َٚ. أيٝػت ٖصٙ ٖٞ ساٍ 

ٚايكٗط ٚايكٗط، ٚضاسٛا ٜػدٸٕٓٛ تًو إؿاضٜع ببط٤ ٚع٢ً َطاسٌ، ؾُاتت ٗ نجرلٜٔ َٔ 
ٛٸيت إٍ ؾدك١ٝ )ايعبٝس(.  ايهٛضز  ؾدك١ٝ )ا٭سطاض(، ٚؼ

ٟ؛ ٚإيٝهِ إجاٍ ايتايٞ َٔ ايهٛضزت أخ٬قٝات ايعبٝس أؾسح ا٭نطاض باجملتُع ٚقس أْعي
 سلايٞ نطزغتإ، ؾٗٛ غين بايس٫٫ت؛ قاٍ دْٛاثإ ضاْسٍ: 

ّ( ايصٟ ُٝٸع  1992"ٚنًُا تصنطت إؿٗس ايصٟ ضأٜت٘ ٗ أعايٞ اؾباٍ خ٬ٍ ؾتا٤ عاّ )
ايكدل ٚاؾًََس ٚايتؿهرل ايسَٟٛ ايصٟ ّٝٸع  بهجاؾ١ ايجًٛز، أتػا٤ٍ عٔ غط ٖصا إعٜر ايػطٜب َٔ

عٓسَا ايتك٢ باقإ ٤ًٖٛإ با٭نطاز  الودروڤر، ؾكس نٓت ٗ غٝاض٠ ايهٛضز١ٜايؿدك١ٝ 
قازَإ َٔ دٗتٌ َتعانػتٌ، ع٢ً ططٜل نٝك١ ؾتشتٵٗا ناغش١ ايجًٛز ايٛسٝس٠ ٗ إٓطك١، 
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ٟٸ َٔ غا٥َكٞ ايباقٌ بإٔ ٜؿػح اجملاٍ أَاّ  اٯخط يًُطٚض، ٚمل ٜهٔ ٖٓاى َٔ غبٌٝ ٚمل ٜطضٳ أ
 ٕطٚضُٖا َعّا.

َٚطٸت زقا٥ل قبٌ إٔ ٜٓعٍ ضٓناب ايباقٌ ؾذأ٠، ٜٚبسأٚا بهطب بعهِٗ بعهّا، بعسَا 
ٕٸ ْٝع  ٕٸ تبازٍ ايًهُات مل ٜٗسأ، ٚ٭ تصٓنطٚا أٚ تعاٖطٚا بتصٓنط خ٬ؾات قس١ّ ؾُٝا بِٝٓٗ، ٚ٭

ٟٸ نطزٟ وذل -ايطداٍ ناْٛا َػًٓشٌ بطؾٸاؾات َٔ ططاظ ن٬ؾٝٓهٛف، ٚخٛؾّا  -ّ ْؿػَ٘جٌ أ
َٔ سكٍٛ فعض٠ ز١َٜٛ، تٓاٚيتٴ ضؾؿّا َٔ ايػٝاض٠، ٚأظيت ايجًر عٔ أسس داْيب ايططٜل، َا 
ٜهؿٞ يٛقٛف غٝاضتٞ ٚأسس ايباقٌ، ثِ قطخت ع٢ً ا٭نطاز، ٚقًت شلِ: إْين ٗ عذ١ً َٔ 

ًػ١ اٱْهًٝع١ٜ، يهٔ ٜعٗط أْين بسٚت أَطٟ. َٚع أِْٗ مل ٜؿُٗٛا ن١ًُ ٚاسس٠ ٖا قشت ب٘ باي
شلِ غانبّا إٍ زضد١ أِْٗ تٛقؿٛا ؾذأ٠ عٔ تبازٍ ايًهُات، ٚقعسٚا باضتباى إٍ ايباقٌ، 
ؾتٛٓيٝت تٓعِٝ ايػرل، ٚأؾطت إٍ أسس ايباقٌ بإٔ ٜتٸذ٘ إٍ ايؿػش١ اييت ْٓعؿتٗا َٔ ايجًر، 

 . 1ٗ سٌ َه٢ ايبام ايجاْٞ ٗ ططٜك٘"
 ع٢ً ٖصا إٛقـ قا٬ّ٥: ٚعًٓل دْٛاثإ 

ٌٸ َؿه١ً نطز١ٜ  "ٜطٝب يٞ نجرلّا إٔ أتصٓنط ٖصٙ اؿازث١، ٭ْ٘ ٕط٠ ٚاسس٠ أغِٗ أدٓيب ٗ س
بس٫ّ َٔ إٔ ٜؿاقُٗا، َع إٔ ٖصٙ إؿه١ً ناْت قػرل٠، ٖٚصا ٜؿػط أٜهّا غبب اؾتباٖٞ ٗ 

ُٸٝ٘  اشلٓٛز إٛيعٕٛ ٚدٛز قبػ١ٝ )نطَٚٛظّ( ؾاشٸ٠ ٗ دٝٓات ا٭نطاز، تتػبٸب ٗ َا ٜػ
ُٻك١ بـ )ايٓععات ا٫ْكػا١َٝ("  . 2باغتعُاٍ ايعباضات إٓ

ٚاؿكٝك١ إٔ ايهطَٚٛظّ ايؿاش ايصٟ شنطٙ دْٛاثإ يٝؼ دّٝٓٝا، ٚإِا ٖٛ نطَٚٛظّ )أخ٬م 
 ايعبٝس(. 
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 ظاٍطة اخلياىة: –تاغعًا 
ٖٚٛ هُع ٗ طٝٸات٘  نبرل، ٚؾٝ٘ َٔ ايػطا٥ب ايؿ٤ٞ ايهجرل، ايهٛضزغٹؿط اـٝا١ْ ٗ تاضٜذ 

ع٢ً ا٭قٌ خ٬ٍ ايكطٕ ايتاغع عؿط ٚايكطٕ  -ْٝع ايعاٖطات ا٭ٖطّا١ْٝ، ٚيٝػت مث١ ثٛض٠ نطز١ٜ
إ٫ ٚناْت اـٝا١ْ تكـ شلا بإطقاز، َٚا َٔ ْهػ١ أٚ ٖع١ّ سًٓت بجٛض٠ نطز١ٜ إ٫  -ايعؿطٜٔ

ؾط٠ أٚ بؿهٌ غرل َباؾط، ٚنإ اـ١ْٛ َٔ ٚضا٤ شيو، ق٬ًّٝ أٚ نجرلّا، غطّا أٚ دٗطّا، َبا
ع٢ً ايسٚاّ سذذِٗ اييت بطٸضٚا بٗا َٛاقؿِٗ اـٝا١ْٝ، إْٗا  ايهٛضزٚبطبٝع١ اؿاٍ نإ يًد١ْٛ 

َدلضات ؾدك١ٝ، أٚ عا١ًٝ٥، أٚ قب١ًٝ، أٚ ز١ٜٝٓ، أٚ َصٖب١ٝ، أٚ أ١ٖٝ، أٚ ست٢ ق١َٝٛ 
 ٚٚط١ٝٓ َعٜٸؿ١.

ٚقس ، ( إٝسٟپاجىشهار) Harpage هارپاكٖٛ  ايهٛضزٚظعِٝ اـ١ْٛ ٗ تاضٜذ 
أطاٍ ٖرلٚزٚت اؿسٜح عٔ تؿاقٌٝ خٝاْت٘، ٚخ٬قتٗا أْ٘ نإ ايكا٥س ايعاّ يًذٝـ إٝسٟ ٗ 

، ؾذُع سٛي٘ بعض نباض گ، ٚنإ ْاقُّا ع٢ً اغتبساز أغتٝاگعٗس إًو إٝسٟ ا٭خرل أغتٝا
إٔ ٜٛٓظـ شيو  ضداٍ ايسٜٔ إٛؽ )اجملٛؽ( ٚضداٍ ايػٝاغ١ ٚايكاز٠ ايٓاقٌُ، يهٔ بس٫ّ َٔ

يتكِٜٛ ا٫عٛداز، ٚتكشٝح ايٛنع َٔ ايساخٌ، ؼايـ غطّا َع نٛضف ايؿاضغٞ )نإ تابعّا 
يسٚي١ َٝسٜا(، ٚسجٸ٘ ع٢ً َٗا١ْ زٚي١ َٝسٜا، ٚناْت ايٓتٝذ١ إٔ نٛضف اقتشِ ايعاق١ُ 

، ٚظزٸ ب٘ ٗ ايػذٔ، ٚأقبشت ًٖه١ َٝسٜا أضحياگم.ّ(، ٚأغط إًو  550غ١ٓ ) أگباجاوا
 بًسإ ايتابع١ شلا غ١ُٝٓ بٌ أٜسٟ ايؿطؽ، ٚقاٍ زٜانْٛٛف َعًٓكّا ع٢ً ٖصا اؿسخ: ٚاي

ٚي٫ٛ خٝا١ْ نباض ضداٍ َٝسٜا، زاخٌ ايسٚي١ إٝس١ٜ، ٕا اغتطاع ايؿطؽ ايػٝطط٠ ع٢ً "
 .1"اؿهِ ٗ اٱَدلاطٛض١ٜ إٝس١ٜ

ز َكرلٖا إهابّا أٚ غًبّا إٕ سسثّا ٚاسسّا قس ٜٴشٵسخ اْك٬بّا ؾا٬َّ ٗ سٝا٠ ا٭َِ، ٚقس وسٸ
ٌٸ بپطٛاٍ قطٕٚ، ٚاؿكٝك١ إٔ خٝا١ْ ٖاض َٓص ٔػ١ ٚعؿطٜٔ  ايهٛضزاى ناْت أخطط ناضث١ ؼ

تهِٜٛٓٗ ايػٝاغٞ إػتكٌ، ُٚقصف بِٗ خاضز ايتاضٜذ،  ايهٛضزقطّْا؛ إش َٓص شيو ايتاضٜذ ؾكس 
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قازٚا ايجٛضات، يهٔ ٚقشٝح إٔ ايٓدب ا٭ق١ًٝ ايٓب١ًٝ ساؾعٛا ع٢ً ايٓٗر اٯٖٛضاَاظزٟ، ٚ
انٞ نإ شلِ بإطقاز، ٚقس ٫سغ إطاقبٕٛ ا٭داْب ٖصٙ ايعاٖط٠، ؾكاٍ پخط اـٝا١ْ اشلاض

 دْٛاثإ ضاْسٍ:
ؾا٭نطاز مل ٜتٛسٸسٚا َّٜٛا ع٢ً ايكعٝس ايػٝاغٞ، ٚعاْٛا نجرلّا َٔ ا٫ْكػاَات ايعُٝك١ "

 . 1"ٗ قؿٛؾِٗ، َٚٔ إٌٝ إتأقٸٌ يسِٜٗ ـٝا١ْ بعهِٗ ايبعض
ٗ ايعكط اؿسٜح ؾهبرل دسّا، ٖٚٛ عاد١ إٍ ٚقؿ١ خاق١ ٚط١ًٜٛ،  ايهٛضزأَا غؿط اـٝا١ْ عٓس 

ٚوتاض إط٤ َاشا ٜصنط َٓ٘، ٌٖ ٜصنط اـٝا١ْ اييت أغكطت ثٛض٠ بسضخإ بو؟ أّ اـٝا١ْ اييت قهت 
ٍ ٚقٛع ايؿٝذ ٜطإ، ا٭َط ايصٟ أزٸ٣ إپع٢ً ثٛض٠ ٜعزإ ؾٳرل؟ أّ خٝا١ْ قاغِ بو يًؿٝذ غعٝس 

ّ(؟ أّ 1925( َٔ نباض قاز٠ ايجٛض٠ ٗ ا٭غط ع٢ً دػط ؾاضتٛ، ٚإعساَِٗ ْٝعّا غ١ٓ )48َع )
بٳط يعُ٘ غٝٸس ضنا؟ أّ خٝا١ْ نجرل َٔ ظعُا٤ ايكبا٥ٌ يكانٞ قُس؟ أّ اـٝاْات  خٝا١ْ إسعٛ ضٜٳ

طؿ٢ باضظاْٞ طٛاٍ اييت ضاؾكت ثٛض٠ دبٌ أضاضات )آغطٟ(؟ أّ اـٝاْات اييت ْٗؿت ثٛض٠ ٬َ َك
ٜتكسٸَٕٛ اؾٝـ ايذلنٞ،  -َٚا ظايٛا -)ٓا٠ ايكط٣( ايصٜٔ ناْٛا ايهٛضزعكٛز؟ أّ خٝاْات إطتعق١ 

 يًكها٤ ع٢ً ايجٛاض ٗ سلايٞ نطزغتإ؟ ْٚهتؿٞ بصنط اؿسخ اٯتٞ: 
ّ( ْؿت ايػًطات ايعطاق١ٝ ايؿٝذ أٓس باضظاْٞ ٬َٚ َكطؿ٢ ٚعا٬٥ت 1939ٗ غ١ٓ )

ّ( ٖطب 1943ضٟ َٚنِؿطٟ، ثِ ْكًتِٗ إٍ غًُٝا١ْٝ، ٚٗ غ١ٓ )پط٣ إٍ أيتٕٛ ُنٛباضظا١ْٝ أخ
ٟٸ  ٬َ َكطؿ٢ َػاعس٠ عٓاقط ٚط١ٝٓ نطز١ٜ إٍ نطزغتإ ايؿطق١ٝ )ٗ إٜطإ(، َتٓٓهطّا ٗ ظ
ٓٵس آغا نٛيٝذٞ، ض٥ٝؼ ؾطع قازضٟ َٔ  ضدٌ زٜٔ، ٚٚقٌ إٍ َٓطك١ ؾٴٓٛ، ؾطسٸب ب٘ ناى َاَٳ

، ٚنإ   شا ؾعٛض ٚطين أقٌٝ، قاٍ ٬َ َكطؿ٢: عؿرل٠ َاَـٳ
ٓٵس بٓبأ ٖطٚبٞ َٔ " بُٝٓا نٓتٴ دايػّا ٗ ايسٜٛإ دا٤ َقطٵْٞ آغا َاَـ، يٝٴبًؼ ناى َاَٳ

ٌّ َُٓٗا دا٥ع٠ّ َكساض ) ( ٔػٌ 50000ايػًُٝا١ْٝ، ٚؽكٝل اؿهَٛتٌ ايعطاق١ٝ ٚاٱٜطا١ْٝ ن
ٞٸ سٝٸّا أٚ َٝٸتّا، ٚط ًب َٔ ناى َآَس إٔ ٜطاقب َٓطكت٘، ٚأ٫ أيـ زٜٓاض ٕٔ ًٜكٞ ايكبض عً

ٛٸت ع٢ً ْؿػ٘ ٖصٙ ايؿطق١ ايج١ُٓٝ إشا َطضتٴ َٓطكت٘، ٚمل ٜهٔ قطْٞ آغا ٜعطؾين، ؾأداب٘  ٜؿ
ناى َآَس: إْ٘ يعاضٷ ع٢ً َٔ ٜؿهط بٗصا إٓطل إُدعٟ، ٚإٕ ايصٟ ًٜكٞ ايكبض ع٢ً ايباضظاْٞ 

 . 2"مل تًسٙ أَ٘ بعس
                                 

 .23دْٛاثإ ضاْسٍ: أ١َ ٗ ؾكام، م  - 1
 .62 – 1/61َػعٛز ايباضظاْٞ: ايباضظاْٞ ٚاؿطن١ ايتشطض١ٜ ايهطز١ٜ،  - 2
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ٳ١ غعا َه١ )عاق١ُ ايعطب ٚقس دا٤ ٗ ايذلاخ ايعطبٞ  قبٌ اٱغ٬ّ، إٔ ايكا٥س اؿبؿٞ َأبٵطٖٳ
ّ(، ٚاغتعإ ٗ ططٜك٘ 570ايس١ٜٝٓ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ(، ظاسؿّا ظٝؿ٘ َٔ ايُٝٔ غ١ٓ )

بسيٌٝ عطبٞ ٜسع٢ )أبٛ ضٔغاٍ(، يرلؾسٙ إٍ َه١، َٚات أبٛ ضغاٍ بٌ ايطا٥ـ َٚه١، ٕٚا 
ٛٸٍ ايعطب قدل أبٞ ضغاٍ إٍ ضَع يًؿط، ٚضاسٛا أخؿل أبط١ٖ ٗ ًٓت٘، ٚضدع َٔ سٝ ح أت٢، س

ٜطْْٛ٘، ٚيعٌ أسس َٛاقع ضدِ )ايؿٝطإ( ٗ ؾعا٥ط اؿر ٖٛ شيو ايكدل، أ٫ نِ َٔ أبٞ ضغاٍ 
ُٸل ْٗر اـٝا١ْ إٍ َٜٛٓا ٖصا؟ ايهٛضزٗ تاضٜذ   ؟ ٚنِ َٔ أبٞ ضغاٍ نطزٟ َا ظاٍ ٜع
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 خالشخصية والهُّخَب وصهاعة التازي
 

ناْت ضسًتٓا َع ٖصٙ ايسضاغ١ ط١ًٜٛ َٚتؿعٸب١، َٚع شيو مل ٜتٸػع اجملاٍ يًبشح ٗ نجرل َٔ 
، ٚانتؿٝٓا بتػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً احملاٚض ايعا١َ، ٚاؿكٝك١ إٔ نٌ ايهٛضز١ٜتؿاقٌٝ ايؿدك١ٝ 

ُٻك١، ْٚكـ أخرلّا عٓس بعض  -ٗ سس شات٘ -قٛض عاد١ إٍ زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ َػتؿٝه١ َٚع
 ات ٚايع٬َات ايؿاضق١.       ا٬ٕسع
 عطاق١ ٗ ايتاضٜذ: – 1
ٟ ايهٛضزايع٬ق١ ٚثٝك١ بٌ ؾدك١ٝ ايؿعب ٚتاضى٘، ٚبكسض َا ْؿِٗ تؿاقٌٝ ايتاضٜذ  

. ٚقس تأنس ٗ إباسح ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ إٔ ايهٛضز١ْٜكبح أقسض ع٢ً ؾِٗ ايؿدك١ٝ 
ف ايعاغطٚغٕٝٛ َٓص ايعكط اؿذطٟ ٗ غطبٞ آغٝا عطٜل، بسأٙ ا٭غ٬ ايهٛضزتاضٜذ أغ٬ف 

، ٖصا ع٢ً أقٌ تكسٜط؛ أٟ َٓص تػع١ آ٫ف عاّ م.ّ، ٚػ٢ًٓ Neolithicاؿسٜح )ايٓٝٛيٝجٞ( 
سهٛضِٖ بك٠ٛ ٗ سهاض٠ سٳًَـ خ٬ٍ ا٭يـ اـاَؼ م.ّ، ثِ اغتهًُ٘ ا٭غ٬ف ايػَٛطٜٕٛ 

ِ اْهاف ا٭غ٬ف ٚتاَٝا، َٓص ا٭يـ ايطابع م.ّ، ثپ)ت٬َص٠ سهاض٠ سًـ( ٗ دٓٛبٞ َٝعٚ
اٯضٜٕٛ إٍ ا٭غ٬ف ايعاغطٚغٌٝ، بس٤ّا َٔ ا٭يـ ايجايح م.ّ، ٚنإ ايٓتاز ٖٛ ايتهٜٛٔ 

 ٟ إعاقط.ايهٛضزإٝسٟ؛ اؾسټ إباؾط يًتهٜٛٔ 
، ؾٗٞ يٝػت ؾدك١ٝ ايهٛضز١ٜٜعين نُّٓا عطاق١ ايؿدك١ٝ  ايهٛضزٚإٕ عطاق١ تاضٜذ 

ٟٸ ساٍ َٔ ا٭س ٛاٍ، إْٗا ؾدك١ٝ أغاغ١ٝ ٗ دػطاؾٝا ٚتاضٜذ ٚثكاؾ١ زخ١ًٝ ع٢ً غطبٞ آغٝا بأ
ٖصٙ إٓطك١ اؿ١ٜٛٝ َٔ ايعامل ايكسِٜ، ٚإٕ أ١ٜ زضاغ١ تتٓاٍٚ ايؿدك١ٝ ايػطب آغ١ٜٛٝ ٚايجكاؾ١ 

ٗ  ايهٛضز١ٜٚايجكاؾ١  ايهٛضز١ٜايػطب آغ١ٜٛٝ ٫ تهٕٛ َتها١ًَ، َا مل تأخص ايؿدك١ٝ 
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ٚؾدكٝات بك١ٝ  ايهٛضز١َُٗ١ٜ بٌ ايؿدك١ٝ اؿػبإ، ٖصا عسا عٔ إٔ مث١ قٛاغِ َؿذلن١ 
ؾعٛب غطبٞ آغٝا )ايؿطؽ، اٯؾٛضٜٕٛ، ايهًسإ، ايػطٜإ، ايعطب، ا٭ضَٔ، ايذلى(، ٚتًو 
ايكٛاغِ إؿذلن١ تؿٓهٌ أضن١ٝ تاضى١ٝ ٚثكاؾ١ٝ َت١ٓٝ؛ يبٓا٤ ع٬قات ٚطٝس٠ َٚجُط٠ بٌ 

اٚظ ْكاط اـ٬ف اييت تٓؿب ٚدرلاِْٗ، ٗ ظ٬ٍ ايبٝت ايػطب آغٟٝٛ ايهبرل، ٚيتذ ايهٛضز
 عاز٠ّ بٌ ايؿعٛب إتذاٚض٠.

قبٌ ا٬ٕٝز َا ظاٍ َطُٛغّا،  ايهٛضز٫ٚ ىؿ٢ ع٢ً ايباسجٌ إٔ اؾع٤ ا٭ندل َٔ تاضٜذ 
دع٤ َٓ٘ ٗ كطٛطات ٕٓا تٴطبٳع بعسٴ، ٚدع٤ آخط َعتكٌ ٗ أضؾٝؿات اٱَدلاطٛضٜات اييت 

٥ب ٚاٯثاض، ٖٚصا ٜعين إٔ بعض ٬ََح ؾدك١ٝ سهُت نطزغتإ، ٚدع٤ ثايح َسؾٕٛ ٗ اـطا
َا ظايت فٗٛي١، ٚغتكبح أنجط ٚنٛسّا َع ظٗٛض ايكؿشات اجملٗٛي١ َٔ  ايهٛضزأغ٬ف 
 ٟ.ايهٛضزايتاضٜذ 

 زلات إؾطاق١ٝ: – 2
، ٖٚصا ٚانح ٗ قؿات اٱي٘ ايهٛضز١َٜط إٔ ايٓٗر اٱؾطاقٞ ٖٛ ايػايب ع٢ً ايؿدك١ٝ 

يٝؼ اٱي٘ ايعابؼ ايػانب إٓتكِ إتعٓطـ إٍ ايكطابٌ  -ّاعَُٛ -ايعضزؾيت آٖٛضاَعزا؛ ؾٗٛ
"، إؿطم اـٝٸط"، ٖٚٛ " خايل ْٝع ا٭ؾٝا٤ اـٝٸط٠"، ٚ"ايطٚح ا٭نجط ض١ٓايس١َٜٛ، إْ٘ "

"، ٚهب ع٢ً ا٭ؾهاض اـٝٸط٠، ٚا٭ؾعاٍ اـٝٸط٠، ٚايهًُات اـٝٸط٠ٚتكّٛ َٓعَٛت٘ اٱّا١ْٝ ع٢ً "
". ٚع٢ً عٔ إؿام ايهطض باٯخطٜٔ ٭دٌ ُٓٸٞ إٓؿع١ ٚاـرل يٓؿػ٘ ّتٓعنٌ َ٪َٔ ب٘ إٔ "

 . 1"ساضب ا٭عسا٤ بعسٍ، ٚتكطٸفٵ َع ا٭قسقا٤ بٛزٸإ٪َٔ ب٘ إٔ ًٜتعّ بكاعس٠ "
إٍ َا ٖٛ إْػاْٞ َٚجايٞ،  -ع٢ً ايػايب -ايهٛضزٚٗ إطاض ٖصٙ ايجكاؾ١ اٱؾطاق١ٝ اْت٢ُ 

نُرلِٖ اؾُعٞ، ٚأنجط ؼٓهُّا ٗ غًٛنِٗ ايعاّ، ٚقس ٚناْت ايكِٝ ايػا١َٝ أنجط ؾاع١ًٝ ٗ 
يس٣ ٖصا ايؿعب بٛد٘ عاّ ايهجرل َٔ ٚيٛدٌٝ إٍ ٖصٙ اؿكٝك١، قاٍ ضٜر: "ايهٛضزأؾاض بعض 

 . 2"ايؿها٥ٌ ا٫دتُاع١ٝ
 ٚتهًِ بًػتِٗ:  ايهٛضزٚقاٍ غٕٛ ايصٟ عاف بٌ 

                                 
غـتا،  ڤ. ٚأ366 ، م1، آٜـ١  22اضز گ، ٚؾـاض 312، م 1، آ١ٜ 10اضز گٜٓسٜساز، ؾاضڤغتا، ڤأ - 1

ًٖٜٛـ١،  پغـتا، ْكـٛم   ڤ، ٚظْـس أ 127، م 2، آٜـ١  35غتا، ٖاٜيت ڤ. ٚأ383، م 25، آ١ٜ 1ٜاؾت 
 .856، 835زازغتإ َٚٝٓٛؽ ٚخطاز، م، 

 .139باغًٝٞ ْٝهٝتٌ: ايهطز، م  - 2
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ٝٓا إٔ ْكاضب بٌ نطزغتإ ، ٚدب عًايهٛضز"إشا أضزْا إٔ ْهٕٛ عٴس٫ّٚ ٗ أسهآَا ع٢ً 
ٟ ٫ تػ٤ٞ ايهٛضزغ١ٓ. ٚست٢ بايٓػب١ ٭ٜآَا ٖصٙ ؾإٕ إكاض١ْ بٌ ا٭ٚضبٞ ٚ 600ٚأٚضبا قبٌ 

إٍ ا٭خرل؛ ؾُٝا يٛ دعًٓا َٔ ايكِٝ إجاي١ٝ ٚقٛاعس ا٭خ٬م َعٝاضّا يًُكاض١ْ. إْٓا لس بٌ أيـ 
ٟٸ ؾ١٦ ناْٛا ٚنٝؿُا دٴُعٛا -نطزٟ  أقٌ بهجرل ٖا ْعجط عًٝ٘ ٗ َجٌ ٖصا فطٌَ خًكٌٝ -َٔ أ

 . 1ايعسز َٔ ا٭ٚضٚبٌٝ ايصٜٔ ٜٴذُٳعٕٛ بايكٛض٠ ْؿػٗا"
 خكا٥ل سهاض١ٜ: – 3

ُٻؿٕٛ غٝاغّٝا ٚثكاؾّٝا ٚاقتكازّٜا، ٚاقعٕٛ  ايهٛضزقشٝح إٔ  زخًٛا ايكطٕ ايعؿطٜٔ ِٖٚ َٗ
اب ا٫ْكػاَات ايكب١ًٝ ٗ أغط اؿٝا٠ ايطع١ٜٛ ايطٜؿ١ٝ، ٜٓٗؿِٗ ايتدًـ َٔ داْب، ُٚعٸقِٗ أْٝ

ٚإٓاطك١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ َٔ داْب آخط، ٚتٓكبٸ عًِٝٗ ب٬ٜا غٝاغات ايكٗط ٚايكُع ٚاٱْهاض 
 ايهٛضز١ٜ، أَا اؾع٤ اٯخط ؾٗٛ إٔ ايؿدك١ٝ ايهٛضز١ٜٚايكٗط، يهٔ ٖصا دع٤ َٔ اؿكٝك١ 

 استؿعت بأَطٜٔ ٌَُٗ دسّا:
٠٤، ايؿذاع١، ايهطّ، ا٫عتساز ا٭ٍٚ: ا٫ستؿاظ بهجرل َٔ ايكِٝ ايٓب١ًٝ )إطٚ -

ٖٸٌ  ٭ٕ ٜهْٛٛا ؾعبّا َػاُّٖا ٗ  ايهٛضزبايصات، عؿل اؿط١ٜ، طٝب١ ايكًب(، ٚإٕ ٖصٙ ايكِٝ ت٪
اؿؿاظ ع٢ً ْكا٤ ايؿطط٠ ايبؿط١ٜ، ٚتطؾٸشِٗ ٭ٕ ٜهْٛٛا ؾطنا٤ ؾعٸايٌ ٗ بٓا٤ عامل َؿطم، عامٕل 

 ط ٚايٓؿام ٚايٓصاي١ ٚايع١َٝ٬ ٚا٫غتعباز.ٜٓتُٞ إٍ إباز٨ اٱْػا١ْٝ، ٚيٝؼ إٍ َباز٨ إه
عا١َّ  ايهٛضز١ٜٚايجاْٞ: ا٫ستؿاظ بهجرل َٔ اـكا٥ل اؿهاض١ٜ، ؾايص١ٖٝٓ  -

ٖٻ١ً ٭ٕ تهٕٛ َبسع١ ع٢ً ايكعٝس ايؿًػؿٞ  تػًب عًٝٗا ايٓعع١ ايع١ًُٝ ايع١ًُٝ، ٖٚٞ َ٪
ع٢ً اٯخط، غرل ْعٸاع١ ٚايتكين، أنـ إٍ ٖصا أْٗا تٓعع إٍ ايتذسٜس ٚايجٛض٠، ٚأْٗا َٓؿتش١ 

إٍ ايٓطدػ١ٝ ايك١َٝٛ ٚايس١ٜٝٓ، ٚا٭ِٖ َٔ ٖصا أْٗا يٝػت ش١ٖٝٓ تٛغع١ٝ إَدلاطٛض١ٜ 
 است٬ي١ٝ. 

 ضاغُات١ٝ:پاؾتكاض إٍ اٍ – 4
أَاّ خٝاض إباز٨ ٚخٝاض إكاحل، ؾا٭غًب أْٗا ؽتاض  ايهٛضز١ٜسُٝٓا تٛنع ايؿدك١ٝ 

ُٸٝ٘ با٫ؾتكاض إٍ إباز٨ ٚتتد٢ًٓ عٔ إكاحل، ٚتعذع عٔ ا يتٛؾٝل بُٝٓٗا، ٖٚصا َا ْػ
ضاغُات١ٝ، ٚعسّ ايٓعٚع إٍ ا٭خص َبسأ )ايػا١ٜ تدلض ايٛغ١ًٝ(، ٜٚطدع شيو ٗ تكسٜطْا إٍ پاٍ

َٔ ٚدٛز طبك١ َتٛغط١ )بٛضدٛاظ١ٜ(  -طٛاٍ ٔػ١ ٚعؿطٜٔ قطّْا -ٟايهٛضزسطَإ اجملتُع 
                                 

 .136إطدع ايػابل، م  - 1



 284 

ٚطٝس٠ َع ايبٛضدٛاظٜات اٱق١ًُٝٝ ق١ٜٛ، ت٪غؼ ب٢ٓ ا٫قتكاز ايٛطين، ٚتكِٝ ؾطان١ 
ٚايعا١ٕٝ، ٚتكبح عدل تًو ايؿطان١ عهّٛا ٗ ايٓازٟ ا٫قتكازٟ اٱقًُٝٞ ٚايعإٞ، ٚتتعاٌَ 
ٞٸ نٌ بهاع١،  َع اؾسٜس َٔ ايبها٥ع، ٚتطؾس اجملتُع ب٘. ٚإشا أخصْا باؿػبإ إٔ مث١ ثكاؾ١ّ ٗ ط

ها٥ع تػرل ايجكاؾات ٚايػٝاغات، أزضنٓا ٚإٔ نٌ ثكاؾ١ ٖٞ ٚد٘ يػٝاغ١، ٚأْ٘ سٝجُا تػرل ايب
 نبرل٠ ٗ ٖصا اجملاٍ!  ايهٛضزنِ ٖٛ َِٗ زٚض بٛضدٛاظٜات ا٭َِ ٗ تطٜٛطٖا! ٚنِ ٖٞ خػاض٠ 

ضاغُات١ٝ ٗ ايؿدك١ٝ پٚقس ْتر عٔ غٝاب طبك١ َتٛغط١ نطز١ٜ غٝاب ايص١ٖٝٓ اٍ
ٛشدٞ يٓؿ٤ٛ ايص١ٖٝٓ ؛ ؾايٓؿاط ا٫قتكازٟ عا١َ، ٚايتذاضٟ خاق١، ٖٛ إٝسإ ايُٓايهٛضز١ٜ

ضاغُات١ٝ، ش١ٖٝٓ )نِ أضبح؟ نِ أخػط؟(، ٚيٝؼ ش١ٖٝٓ )يٝهٔ َا ٜهٔ!(، ٚايص١ٖٝٓ پاٍ
يًٞ )ايسٖا٤، إهط، ڤضاغُات١ٝ ٖٞ بسٚضٖا إٝسإ ايُٓٛشدٞ يؿِٗ ايػًٛى إهٝاپاٍ

عاٌَ ايٓطدػ١ٝ ايك١َٝٛ/ايس١ٜٝٓ، تكسِٜ إٓاؾع ع٢ً إباز٨، تهطٜؼ إؿاضٜع ايتٛغع١ٝ(، ٚايت
 بهؿا٠٤ َع ٖصا ايُٓط َٔ ايػًٛى.    

ضاغُات١ٝ، ٚنإ ايجُٔ پزؾعٛا مثٔ غٝاب ايص١ٖٝٓ اٍ -أغ٬ؾّا ٚأسؿازّا -ايهٛضزٚاؿكٝك١ إٔ 
غايّٝا دسّا، ؾُع تؿؿٸٞ ايػطا٥ع ايتػًط١ٝ ٗ ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ ايعا١ٕٝ، َٚع ؾطاغ١ ايتٛدٸٗات 

ض ايكِٝ اٱْػا١ْٝ ٗ ايع٬قات ايسٚي١ٝ، ٚغٝاز٠ ا٫ستهاض١ٜ ٚايصٖٓٝات اٱَدلاطٛض١ٜ، ٚاْسسا
غ٣ٛ إٔ ٜهْٛٛا ٗ إ٪خط٠، ٜٚكبشٛا ِٖ ٚب٬زِٖ  ايهٛضزيًٞ، مل ٜبل أَاّ ڤايٓٗر إهٝا

ٚثطٚاتِٗ عطن١ّ يًتػًط ٚايػًب ٚايٓٗب إقًُّٝٝا ٚعإّٝا، َٚاز٠ّ مث١ٓٝ يًُكاٜهات ٗ بٛضق١ 
 ايػٝاغات ايسٚي١ٝ.

 َاؾٝات ثكاؾ١ٝ: – 5
ٚثطٚاتِٗ ٚثكاؾتِٗ ؾكط عطن١ يًػعٚ، ٚإِا تعطنت ايؿدك١ٝ  ايهٛضزدػطاؾٝا  مل تهٔ

يًػعٚ أٜهّا ، ؾُٓص َا قبٌ اٱغ٬ّ، ٚٗ ايعكٛض اٱغ١َٝ٬، ظٗطت )َاؾٝات  ايهٛضز١ٜ
ثكاؾ١ٝ( ٗ غطبٞ آغٝا، يبػت َيبٛؽ عًِ ايتاضٜذ، ٚؽٓؿت ؼت عبا٠٤ اٱغ٬ّ، ٚؾٓٸت ٬ٓت 

نجرلّا َٔ ايتؿٜٛ٘، تاض٠ بتهدِٝ َا ؾٝٗا َٔ  ايهٛضز١ٜبايؿدك١ٝ  ، ٚأؿكتايهٛضزظا١ٕ نس 
عٝٛب، ٚتاض٠ أخط٣ بإيباغٗا عٝٛبّا يٝػت ؾٝٗا، ٫ بٌ إٕ بعض قاز٠ تًو إاؾٝات ْػبٛا 

غ٬يّٝا إٍ اؾٔ ٚايؿٝاطٌ، بػطض ْؿِٝٗ َٔ زا٥ط٠ ا٫ْتُا٤ إٍ ايبؿط١ٜ، ٚػطٜسِٖ  ايهٛضز
ايبؿط، ٚأيكل بِٗ آخطٕٚ تٴِٗ اٱؾػاز، ٚعكٝإ اهلل، ٚسطم  َٔ اؿكٛم اييت ٜٓعِ بٗا غا٥ط

 ايٓيب إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ، بػطض تبؿٝع قٛضتِٗ. 
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ٚٗ ايعكط اؿسٜح اْهِ إٍ ٖصٙ إاؾٝات بعض ايطسٸاي١ ٚإبؿٸطٜٔ ا٭ٚضبٌٝ، ٭غباب ٫ 
ٗ  ايهٛضز١ٜك١ٝ فاٍ اٯٕ يعطنٗا، ؾعازٚا ا٭َط تعكٝسّا، ٚاْعهؼ ْٝع شيو ع٢ً قٛض٠ ايؿد

إٔ ايطٚا٥ٞ ايْٝٛاْٞ  -ع٢ً غبٌٝ إجاٍ -ايصانط٠ ايػطب آغ١ٜٛٝ، ٚٗ ايصانط٠ ايعا١ٕٝ، ٚأشنط
إٔ  -يعًٗا ضٚا١ٜ )ظٚضبا( أٚ ضٚا١ٜ )اٱخ٠ٛ ا٭عسا٤( -ايؿٗرل ناظاْٵتعانٹؼ أٚضز ٗ ضٚا١ٜ ي٘

ا٭غٛز، خ٬ٍ ايعٗس  ناْٛا ٜسٓقٕٛ ْعاٍ اـٌٝ ؼت أقساّ ايْٝٛاٌْٝ َٓاطل ايبشط ايهٛضز
ٗ  ايهٛضزايعجُاْٞ. ٚنإ أقشاب ايصٖٓٝات اٱَدلاطٛض١ٜ ٜػتػًٕٛ ٖصٙ ايتؿٜٛ٘ َٗاض٠ نس 

 إٛاقـ اؿازل١.
 قطاع ٗ ايعُل: – 6

ؾٝٗا، طٛاٍ ٔػ١ ٚعؿطٜٔ قطّْا، أسسثت خًد١ً  ايهٛضزإٕ ا٭ٚناع ايؿاشٸ٠ اييت ُأقشِ 
ؾّٝا ٚادتُاعّٝا ٚغٝاغّٝا، ٚبس٫ّ َٔ إٔ ٜػرل اجملتُع ٟ، اقتكازّٜا ٚثكاايهٛضزعُٝك١ ٗ اجملتُع 

ٛٸضٟ قاعس، غاض ٚؾل خط ؽًٓؿٞ ٖابط، ٚأزٸ٣ شيو إٍ ظٗٛض اؿاي١ ايهٛضز ٟ ٚؾل خط تط
زاخًّٝا ٚإقًُّٝٝا ٚعإّٝا، ٚنإ َٔ  -َٚا ظايٛا ٜعٝؿْٛٗا -ايهٛضزايػطا٥ب١ٝ اييت عاؾٗا 

تًو ايتش٫ٛت، ٜٚذلادع ؾٝٗا ايٓٗر  ؼت تأثرل ايهٛضز١ٜايطبٝعٞ إٔ تكع ايؿدك١ٝ 
 ا٭ٖٛضاَعزٟ، ٜٚتؿاقِ ايٓٗر ا٭ٖطّاْٞ. 

ٚإؿه١ً إٔ تأثرلات ايٓٗر ا٭ٖطّاْٞ مل تكتكط ع٢ً ؽطٜب ؾدك١ٝ عسز نبرل َٔ ؾطا٥ح 
ايعا١َ، ٚإِا ظعععت أٜهّا ؾدك١ٝ نجرل َٔ ايٓدب، ٚتػًٓطت َٔ خ٬شلِ ع٢ً إْتاز قِٝ 

ٟ، ٚأْتذت ٗ ايٓٗا١ٜ )أخ٬قٝات ايعبٝس(، َٚا ايهٛضزُٗا ٗ اجملتُع ا٫مطاط ٚتػٜٛكٗا ٚتعُٝ
ناْت تكبح أنجط تعكٝسّا ٚنطضّا َع َطٚض ايػٌٓ،  ايهٛضزإٔ ا٭ٚناع ايؿاش٠ اييت ظٴزٸ ؾٝٗا 

ُٸل ايهٛضزنإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ تتؿاقِ )أخ٬قٝات ايعبٝس( أٜهّا، ٚتتػًٓط ع٢ً اجملتُع  ٟ، ٚتتع
إهابط٠، ٚايؿعٛض بايٓكل إظا٤ اٯخط، ٚظاٖطات ا٫ْػ٬ر ٚا٫ِػار سا٫ت ا٫ْكػاّ، ٚ

 ٚاـٝا١ْ.
 غٝهٛيٛدٝا اؾباٍ: – 7

إٔ غٝهٛيٛدٝا اؾباٍ ظًت ضاغد١ ٗ ؾدكٝتِٗ، ٚػصٸضت بك٠ٛ ٗ  ايهٛضزَٔ سػٔ سغ 
دبا٫ّ  -َٚا ظايٛا -ا٭ق١ًٝ )ا٭سطاض(، إٕ ٖ٪٤٫ ايٓدب ناْٛا ايهٛضز١ٜؾدكٝات ايٓدب 

تؿُذ إٍ داْب دباٍ ظاغطٚؽ ٚطٛضٚؽ ٚآضاضات، إِْٗ ؾذٸطٚا ا٫ْتؿانات ٚايجٛضات ضٚس١ٝ 
ٚاسس٠ تًٛ أخط٣، ٚناْٛا ع٢ً ايسٚاّ َكاتًٌ قًبٌ زؾاعّا عٔ اؾػطاؾٝا ٚاشل١ٜٛ، ٚقشٝح إٔ 
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َٔ إٓعٛض ا٫غذلاتٝذٞ  -اْتؿاناتِٗ ٚثٛضاتِٗ ناْت تٓتٗٞ إٍ ايؿؿٌ، يهٔ شيو ايؿؿٌ ٜٴعٳسٸ
 .ايهٛضز١ٜكطّا َٳذٝسّا يٲضاز٠ ْ -ايؿاٌَ

ٚا٭ِٖ َٔ ٖصا إٔ ايٓدب ا٭ق١ًٝ مل ٜهْٛٛا َكاتًٌ نس َؿاضٜع ايػعٚ اـاضدٞ ؾكط، ٚإِا 
شاتٗا، إٕ إٛاقـ ايبطٛي١ٝ اييت  ايهٛضز١ٜناْٛا َكاتًٌ نس اـط ا٭ٖطّاْٞ ٗ ايؿدك١ٝ 

ب ايعْعاْات، ٚؼت غٝاط اؾ٬زٜٔ دػٸسٖٚا ٗ أؾعاشلِ ٚأقٛاشلِ، ٚٗ َٝازٜٔ اؿطٚب، ٚٗ غٝاٖ
ٗٸط ايؿدك١ٝ  َٔ أزضإ اـط  ايهٛضز١ٜٚع٢ً أعٛاز إؿاْل، ناْت إنػرلّا َباضنّا ٜط

ا٭ٖطّاْٞ، ٜٚطتكٞ بٗا ؾٛم أخ٬قٝات ايعبٝس، ٚناْت َؿاعٌ ته٤ٞ ايسضٚب يٮدٝاٍ ٗ قًب 
ا٫ْػ٬ر ٚا٫ِػار ٚاـٝا١ْ، ايعًُات، ٚإضاز٠ّ سٝٸ١ تتكسٸ٣ بك٬ب١ يطٚح اشلع١ّ، ٚتٴػكط ْععات 

ـٸ. ايهٛضز١ٜٚت٪نس إٔ ٜٓابٝع اٯٖٛضاَعز١ٜ ٗ ايؿدك١ٝ  ـٸ ٚئ ػ  مل ػ
 أظ١َٓ ايكعٛز: – 8

ٗٶ٢ َٓ٘، إْٗا َؿطٚع  إٕ ؾدكٝات ايؿعٛب يٝػت ساي١ داَس٠، ٚيٝػت َٓذٳعّا َٓت
ٖٸر ٚيًُٗٛز، ٚنصيو ا٭َط بايٓػ ب١ إٍ َػتُط َٚتذسز، قابٌ ي٬ضتكا٤ ٚي٬ضتهاؽ، يًتٛ

ٚبتأثرلات زاخ١ًٝ  -، إْٗا ٗ ساٍ تهٜٛٔ َػتُط، ٚقشٝح إٔ ا٭ٖطّا١ْٝايهٛضز١ٜايؿدك١ٝ 
ٗ نجرل َٔ إػاضات، ٚأْتذت ساي١ اضتهاغ١ٝ  ايهٛضز١ُٜٖٝٓت ع٢ً ايؿدك١ٝ  -ٚخاضد١ٝ

 غطا٥ب١ٝ، يهٔ اٯٖٛضاَعز١ٜ ظًٓت َتٛٓقس٠ ٗ أعُام ايٓدب ا٭ق١ًٝ. 
عاؾٝتٗا، ٚبسأت  ايهٛضز١ٜعؿط ا٬ٕٝزٟ اغتعازت ايؿدك١ٝ َٚٓص بساٜات ايكطٕ اؿازٟ 
ا٭ٚا٥ٌ، َٔ أَجاٍ بابا طاٖط اشلُٳساْٞ، ٬َٚ دعٜطٟ،  ايهٛضزْٗٛنٗا أ٫ّٚ ٗ نُرل إجكؿٌ 

ٟ َٓص بسا١ٜ ايكطٕ ايتاغع ايهٛضزٚأٓس خاْٞ، ثِ ْٗهت بك٠ٛ ٗ نُا٥ط بعض قاز٠ اجملتُع 
ايهدل٣(، ٚؼطضت َٔ أغ٬ٍ ا٭ٖطّا١ْٝ، ٚؾطعت تطغٸذ  ١ايهٛضزٜعؿط )بس٤ اْط٬ق١ ايجٛضات 

ٟ، ٚبسأت ت٪غؼ شانط٠ ْع١ٝ ايهٛضزٟ ٚٗ ايهُرل اؾُعٞ ايهٛضزدصٚضٖا ٗ ايٛعٞ اؾُعٞ 
نبّا  -دسٜس٠، َع١ًّٓ اؿطب ع٢ً أخ٬قٝات ايعبٝس ٚثكاؾ١ اشلع١ّ، ٚناْت تهشٝات )ا٭سطاض(

 اظ ايتاضىٞ اؾسٜط بايتكسٜط.ٚبط٫ٛتِٗ تكـ ٚضا٤ شيو اٱل -ْٚاٖرل
 َؿذلم ططم ساغِ: – 9

 -ايهٛضز١ٜٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ استؿعت اٯٖٛضاَعز١ٜ غطٗا ايتكاعسٟ، ٚسٓككت ايؿدك١ٝ 
إلاظات ١َُٗ ٗ فاٍ ؼطٜط ايصات َٔ ا٫مطاط ا٭ٖطّاْٞ،  -عدل ايجٛضات ٚبؿهٌ تكسّ ايٛعٞ

اؿسٜح بهٌ دساض٠. يهٔ ٌٖ خطدت ْٗا٥ّٝا  ست٢ يُٝهٔ ايكٍٛ إْٗا أثبتت ٚدٛزٖا ٗ ايتاضٜذ
َٔ ساي١ ا٫غذلاب عٔ ايصات؟ ٫ أعتكس شيو، إٕ ايكطاع اٯٖٛضاَعزٟ ا٭ٖطّاْٞ َا ظاٍ 



 287 

قتسَّا ؾٝٗا بك٠ٛ، بٌ إْٗا ع٢ً َؿذلم ططم ساغِ ٚخطرل ٗ ٖصا اجملاٍ، ؾا٭ٖطّا١ْٝ إتدٓؿ١ٝ 
ب١ً يًتؿطٜذ، ٚايصٖٓٝات اٱَدلاطٛض١ٜ ٕٓا تٓؿط بٌ سٌ ٚآخط، ٚأخ٬قٝات ايعبٝس َا ظايت قا

 تتعسعح بعسٴ عٔ ثٛابتٗا، َٚا ظايت َكطٸ٠ ع٢ً غٝاغات ايتسدٌ ٚاٱْهاض ٚايكٗط.
ٖٚا ٖٞ شٟ َؿاضٜع ايع١ٕٛ َٚػطٜاتٗا اْهُت إٍ إؿٗس، ؾعازت ا٭َط تعكٝسّا، بٌ إْٗا 

ٖصا ايعسـ ايعٕٛٞ ايهاغح، ، ؾأَاّ ايهٛضز١ٜباتت تؿٓهٌ خططّا دسٜسّا ع٢ً غ١َ٬ ايؿدك١ٝ 
قازض٠ ع٢ً ا٫ستؿاظ بكُٝٗا  ايهٛضز١ٜثكاؾٝاَٶ ٚاقتكازّٜا ٚغٝاغّٝا، نِ غتهٕٛ ايؿدك١ٝ 

قازضّا ع٢ً  -ٚخاق١ إٗادط ٚإؿتٻت ٚإؿطٻز -ٟايهٛضزاٱؾطاق١ٝ؟ ٚنِ غٝهٕٛ اجملتُع 
ٚفتُعِٗ َٔ  ا٫ستؿاظ بايكِٝ ايٓب١ًٝ؟ ٚنِ غٝهٕٛ ايٓدب قازضٕٚ ع٢ً قٝا١ْ شٚاتِٗ

قازضٜٔ  -نبّا ْٚاٖرل -ايهٛضزداشبٝات ايكِٝ إاز١ٜ ايػا٥ط٠ ؼت يٛا٤ ايع١ٕٛ؟ ٚنِ غٝهٕٛ 
 -ع٢ً َٛاد١ٗ كٓططات غًًٝٞ ايصٖٓٝات اٱَدلاطٛض١ٜ ايػطب آغ١ٜٛٝ؛ أٚي٦و ايصٜٔ اغتٝكعٛا

 ع٢ً قطع طبٍٛ ايع١ٕٛ، ٚقاضٚا ىبطٕٛ بكػ٠ٛ نايؿ١ًٝ اشلا٥ذ١؟ -َصٖٛيٌ
 اع١ ايتاضٜذ:قٓ – 10

ٜكـ ع٢ً َؿذلم ططم  -نُّٓا ايهٛضز١ٜٚايؿدك١ٝ  -ٟ عا١َايهٛضزأدٌ، إٕ اجملتُع 
أؾس ٚطأ٠، إِْٗ  -َجكؿٌ ٚغاغ١ّ -ؾسٜس اـطٛض٠؛ ٚيصا أقبشت أعبا٤ ايٓدب ا٭ق١ًٝ

ٖٸذ١، ٫ٚ غبٌٝ إٍ شيو  َطايبٕٛ بايهؿاح ايٛاعٞ ٚاؾازٸ، ي٬ستؿاظ ظص٠ٚ اٯٖٛضاَعز١ٜ َتٛ
ُٸاتِٗ إ٫ بإ عٜس َٔ ايك٬ب١ ٚايجبات، ٚا٫ضتكا٤ بػًٛنٝاتِٗ إٍ َػت٣ٛ ٚعِٝٗ َٚٗ

ايتاضى١ٝ، ٚتطٜٛط أْؿػِٗ بانتػاب إعٜس َٔ إعطؾ١، ٚتعُِٝ إعطؾ١ ع٢ً اؾُاٖرل، ٚتٗسِٜ 
أضنإ ايتدًـ، ؾإػأي١ أ٫ّٚ ٚأخرلّا َػأي١ ٚعٞ، ٫ٚ ٚعٞ َٔ غرل َعطؾ١، ٚبٗا تتأغؼ 

 إٍ شاتٗا ٚإٓػذ١ُ َع ايعامل. ايؿدك١ٝ إٓت١ُٝ
ُٸات ايٓدب  ا٭ق١ًٝ قعب١، ٚمث١ سؿس ٖا٥ٌ َٔ ايعٛا٥ل  ايهٛضز٫ٚ١ٜ ؾو ٗ إٔ َٗ

ٜعذلض ططٜكِٗ، بعهٗا زاخًٞ ٚبعهٗا خاضدٞ، ٚتتهاعـ أعبا٩ِٖ عٓسَا ٜٴبتًٕٛ بؿطنا٤ 
ٚغطقٛا ٗ عط  ٚقعٛا ٗ أغط ؾهط اشلع١ّ، ٚاعتٓكٛا قِٝ ا٫مطاط، ٚأناعٛا بٛق١ً ا٭ٚيٜٛات،

ُٸات ايهدل٣، إٕ  ايٓطدػ١ٝ، ٚأخًسٚا إٍ إًصٸات ٚاؿػابات ايؿدك١ٝ، ٚتٗطٸبٛا َٔ ايكٝاّ بإٗ
 ساٍ ايٓدب ا٭ق١ًٝ َع ٖ٪٤٫ تصٓنط بكٍٛ ايؿاعط ايػَٛطٟ: 
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 إْين دٛاز أقٌٝ."
 يهٓين ضٴبطت َع ايبػٌ. 
ٞٸ إٔ أدطٸ ايعطب١  . 1"ٚٚقع عً

ؿٛؽ ايٓب١ًٝ، إٕ قسضِٖ إٔ ٜهْٛٛا أبٓا٤ اٱْػا١ْٝ إدًكٌ، يهٔ ٖصا ٖٛ قسض أقشاب ايٓ
ُٸات ايعع٢ُ، ٚإٕ ععا٤ِٖ ؾُٝا ًٜكٕٛ َٔ َتاعب ٚآ٫ّ أِْٗ ٜكٓعٕٛ  ٚهطٸٚا ٚسسِٖ عطب١ إٗ
تٛاضٜذ ايؿعٛب َٚػتكبًٗا، ٜٚؿذٸطٕٚ اٱؾطام ٗ قًب ايع١ًُ اؿايه١، أمل ٜكٌ ايؿًٝػٛف 

  ؟2"ايتاضٜذ ٖٛ ايع٬ٍ إُتس٠ يععُا٤ ايطداٍ: "Emersonٚايؿاعط ا٭َطٜهٞ إَطغٕٛ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .219قٌُٜٛ نطّط: َٔ أيٛاح غَٛط، م  - 1
 .164ايؿطم، م أ. ٚ. ف. تًٌَٛ: ؾ٬غؿ١  - 2
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 ّ.1981بػاّ، إ٪غػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط، برلٚت، ايطبع١ ايجا١ْٝ، 

 .1978ّذٛم، زاض اٯؾام اؾسٜس٠، برلٚت، ًِٗاْٞ: تاضٜذ زٚي١ آٍ غٳـؿقٵاَ٭ .17
غتا، إعساز ايسنتٛض خًٌٝ عبس ايطٓٔ، َطبع١ زاض اؿٝا٠، زَؿل، ايطبع١ ڤأ  .18
 ّ.2007ا٭ٍٚ، 
أيبرل ؾاْسٚض: ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ ايبطٌ ا٭ْك٢ ٗ اٱغ٬ّ، تط١ْ غعٝس أبٛ اؿػٔ،  .19

 ّ.1988زاض ط٬ؽ، زَؿل، 
كاٖط٠، أيهػٓسض نطاب: عًِ ايؿٛيهًٛض، تط١ْ ضؾسٟ قاحل، ٚظاض٠ ايجكاؾ١، اي  .20
1967.ّ 
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ّ(، زاض آضاؽ، أضبٌٝ، نطزغتإ، 1925-1900، )يهٛضزادطدٝؼ ؾتح اهلل: ٜكع١  .36

 ّ.2002، ايطبع١ ا٭ٍٚ
دطْٛت ؾًًِٝٗ: اؿٛضٜٕٛ تاضىِٗ ٚسهاضتِٗ، تط١ْ ؾاضٚم إزلاعٌٝ، زاض دسٍ، سًب،  .37

 ّ.2000ايطبع١ ا٭ٍٚ، 
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ٚت، ، زاض اؾٌٝ، برلض ايها١َٓ ٗ أعٝإ إا١٥ ايجا١َٓضٳايسټابٔ سٳذٳط ايعٳػٵَك٬ْٞ:  .52
1970 .ّ 
ٝٵػاْٞ:  .53 ٖـ( عامل  921ّ/ 1515َس١ٜٓ َاضزٜٔ َٔ ايؿتح ايعطبٞ إٍ غ١ٓ )سػٔ ؾٹُٳ

 ّ.1987، ايطبع١ ا٭ٍٚايهتب، برلٚت، 
 .www.gemyakurda.netسػٔ ٖؿٝاض: َصنطات َكاتٌ، تط١ْ خًٌٝ نايٛ،  .54
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 ّ.1991إ٪غػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط، برلٚت، ايطبع١ ا٭ٍٚ، 
ْٛضٟ إزلاعٌٝ: ايسٜا١ْ ايعضزؾت١ٝ، َٓؿٛضات زاض ع٤٬ ايسٜٔ يًٓؿط ٚايتٛظٜع  .130

 ّ.1999ٚايذل١ْ، زَؿل، 
ٓٓاز، َٓؿٛضات زاض اٯؾام اؾسٜس٠، برلٚت،مكياڤلليْٝك٫ٛ  .131  : ا٭َرل، تط١ْ خرلٟ 

1981.ّ 
: ايعكٌ ايٓانر، تط١ْ ايسنتٛض عبس ايععٜع ايكٛغٞ، ايػٝس أوڤرضحريثٖـ. أ.  .132
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