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ْٕ تاوَنى ُْوَ زواّ ُْوَ ناضواِْ ضظطاضّ ًْؿتًُاِْ ضازَغتِ يُنرت بهُْٕ بُ نؤَيُٓزا
وآلتجاضيَعّ ضايإ بًَٓٔ. ضاغتُ ٓـُو بُؾـُّ نىضزغـتإْ بُؾـِ ضؤشٓـاواف تاضِازَيـُى       
ضظطاضبىوٕ، بُآلّ ًَٖؿتا ًَُُّٓ نىضز زضاوغًَِ ُْتُوَ غُضزَغتُناْري نـُ يـُ ًََـصووّ    
خؤياْــسا ْــُيإ ويػــتىوَ بــًُٖض ٓاَادمًَــو بطــُئ. ضؤشاْــُف طىيَُــإ يــُ ُٖضؾــُو 

بُْاوّ زاعـْ ضؤشيَهًرت بُْاوّ سُؾسّ ؾـُعبِْ ضـُْسئ   طىضَِؾُيإ زَبًَت. ضؤشيَو 
ِ هْ َـىيَ َُتطغًُناًْإ بُزَضزَنُوْٕ ًَٖؿتا ضاويإ يُ خـاىْ ٓـاوو َـاٍَ    ،ْاوّ تط

. بؤيـُ وا ثًَىيػـت زَنـات ٖـُّ سعبـُنإ      ْ تُعطيبًـ ُٖض بُضزَواًًًََُُتُنَُاُْ
ضز بًَـْٓٔ ٖـًَُـ   ِ نـىضز بـُنى  ثُضوَضزَّ سعبًإ بطؤضِْٕ واظ يُ بُطصيـُى زانطزْـ  

ٍَ يـُوَ         غًاغ ًَهِ طُوضَيـُ زواّ غـٌ غـا ُتِ ْاوخؤو زَضَوَيـإ يـُى نـُٕ. طىْـاٖ
ِ يًَُْىَاْـسا  يثُضتُواظَ يِ غُضنُوتىوَوتًَُٓطُئ نُ نىضز تُْٗاو تُْٗا بُ يُنططتىو

زَبًَتُ ٖؤّ زووباضَنطزُْوَّ ًََصووّ تاضيوْ ُٓو ُْوَيُف بُ غُقُتِ طؤف زَنطيَت. 
ض وا بطِوات ْانؤنًُنإ ُْوَ بؤ ُْوَ زَطىاظضيَٓـُوَو ٖـَُىو اليُْـُناًْـ    ضىْهُ ُٓطُ

ثًَىيػتًؿُ سهىَـُتِ نىضزغـتإ بـُٖؤف خـؤّ بًَتـُوَو       وَى يُى يًٌَ بُضثطغًاضٕ.
ظًََُٓيُنِ ْىٍَ بؤ ُٓو ُْوَيُ بًًََٓتُ ثًَؿُوَ تاوَنى ًٓٓتًُاْ ُٖغتِ ًْؿتًُاِْ الّ 

ضؤشطاضيَو زيَـت خـُباتْ تًَهؤؾـإ ٖـًض َاْايـُنِ       ُٓوَ ُْوَيُ بًَُٖع بًَت، ُٓطُضْا
 ْآًًَََتْ بُضَ بُضَف تًَهؤؾُضإ زَبُٓ نُغاِْ ْاَؤو بًَعضاو يُ نؤََُيطازا.

 
 

 صيا                                                               
                                                                 15-4-202 
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 وةوالنا
 تا،زِابسدوو و ئيَس

 اوائةلَات و خؤزهخؤز 
 و هؤنساوةي جةاللةديين زِؤويذيان و وانة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فطاْهًري زٍ. يىيؼ
 يُ ًٓٓطًًعيًُوَ: ٓاوات ُٓظيُز غىَيتإ :و
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 ٌةضكي يةكةً
 باواٌي زِؤحيي وةوالٌا

 
(1) 

 بةِاديَ وةلةد
 ضولَتاٌي شاٌاياُ

 
ُ خؤَِ وت: ُٓوٍَ بتىامن خىا ببًِٓ. بخؤَِ غطِيًُوَ، ؾًَىَنامن يُ خؤّ غطِيًُوَ بؤ 

 ْا زَغطَُِوَ بؤ ُٓوٍَ خىا ببًِٓو خىا يُ َُٖىو ؾًَىَنإ يُ خىخؤّ يُ خىا زَغطَُِوَ
او ٖؤؾِ ثُيىَْسيٌ بُ خىاوَ نطزو ضِاغتُوخؤتط ثًَىَغيت بُضَنُتٌ مب. ْاوٍ خىاّ ًَٖٓ

و غُباضَت بُ طُوُٖض ا بًين. ُٓوَّغًفُتُناٌْ نَُاَيس ْط ثُضزٍَ خىايُتٌشيَخىاّ يُ
بؤضٌ ثطغًاضٍ ْاثُغُْسٕ. ومت، دًٗاٌْ خىا ؾتًَهُ غُيطٍ  ْغًفُتُناٌْ بًين، ضؤٕ

و غًفُتُ فُوتإ ًُْ. ْا، ناتًَو طُوُٖض ْىْهُ دًٗاٌْ ُٓو دًٗاٌْ زَضنُوتَُُٔٓ، ض
ٓاضِاغتُنإ َُٖىويإ  َْؤزَنإ ٌْ ُٓوّ بًين، بًًِٓ نُ فؤضَُنإبُزَض يُ وَغفُناْ

و غًفُتُناٌْ ؾتًَهٔ ُٓو زَوَضئَ. َٔ زَظامن نُ خىا يُ ثريؤظيٌ و طىٍَطَُيا وَنى
بَُياّ ُٖضطًع يُو ْاضٔ. ناتًَو  ،غُيطٍ َُٓاُْ، َُٓإ تُْٗا ُٓو زيَُٓٓ ْاو بىوُْوَ

بىومن  ْزَضُُ ثؿتُوٍَ، َُٖيسَوَؾًَِ ْايُ، يُ دًٗاٌْ بىوٕ تًَسَثُضِّٖؤؾِ غُضقاَيٌ خى
 1)بُٖا زَضِوامن.  ْْاو دًٗاٌْ بًَضىوْسا زَطُضِيَِٓسا ْآًًَََت، ًٓرت يُيُ بؤؾايٌ يإ ؾىيَ

 /169) 
بؤ تؤ زَطُضِيَِ. يُ نىٍَ بتبًِٓ؟ يُ دًٗاْسا،  ْزََىوت : "خىزايُ، َٔ عاؾكٌ تؤّ

 يُوزيىٍ دًٗاُْوَ؟" 
ُٓو بؤؾايًٍُ يُخؤٍ  ْزيىاضٍ دُغتُت ٍَ ثًَساّ نُ ضىاضُٓو خىزا بريؤنٍُ

سَ ُٓوإ تؤ ْابًٓٔ، ُْضتؤوَ زَشئ، بَُياّ ْاتبًٓٔ. ُٖضايإ يًَتُو يُتىيٌَ ططتىويت، ٓاط
ؾًَىَ  و ُْ يُزَضَوَ، بَُياّ ُٖض طُضزيَهٌ تؤ ثطَِ يُ بَُيطٍُ خؤت. بَُُٖإُْ يُْاوَوَ

تؤَٔ يُْاو يإ زَضَوٍَ دًٗإ ْابًين، بَُياّ طُضزَناٌْ دًٗإ ؾتًَهًإ ئَُ تًَسايُ، 
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و ٓاغىزَيٌ ناْت يُ تىيٌَ َُٓوَ زَطُؾًَُٓوَإ، طُضَا، غُضَا. طُضزَطؤضِإ، وَضضُضخ
 يَُٓسا زَزؤظُْوَ. ضؤٕ زَتىاًْت َُْبًًٓت؟

زيػإ ومت "ٍُٓ خىزايُ، نُواتُ َُٖىو بىوُْوَضَنإ تؤ زَبًٓٔ تا ُٓو دًَطايٍُ 
 (12-1/212)بُٖا  ..بَُيطُناْت زَضِشيَُٓ ْاوياُْوَ."

ضزَ يُغُض ُٓو ًُُ ضِؤساًُْناٌْ بُٖازئ وَضطرياوٕ، ثيازَوَضي ُّٓ بابُتاُْ يُ
ضِوو نُ ُُْبايُخساُْ غؤفًًاُْ الزَزَٕ نُ ُٓويإ غُضقاٍَ نطزبىو. ُٓوَف زَخ
 يُ زا1152برينطزُْوٍَ ضِؤٌَ ضُْس قُضظاضٍ باونًَيت، نُ يُ زَوضوبُضٍ غاَيٌ 

 ْاوضٍُ يُ ضَِْطُ ًَٓطاًًُْ، نالغًهًٌ غىفًعٌَ ظيَسٍ ُٓوآ بىوَ، يُزايو خؤضاغإ
 .بىوبًَت تادًهاغتإ و ُٓفغاْػتإ ًٓػتاٍ غٓىضٍ ْعيو تطَع، و بَُيذ زَوضوبُضٍ

 
 زِاضتييةكاٌي ذياُ

حمَُُز بُٖازٍ وَيُز، يُ وتُيُى يإ طفتىطؤيُنٌ ْافُضًٌَ يُطٍَُ َىضيسَناًْسا، 
ُزو زَنات بؤ ُٓوٍَ يُ يُنَُري ضِؤشٍ َاْطٌ ضََُِظاْسا، ْعيهٍُ ؾُؾػ ٓاَاشَ

ُٓوَْسَ غاٍَ، زواٍ نؤضٌ حمَُُز ثًَغَُبُض بؤ َُزيُٓ، خُضيو بىو تٌَُُْ زَبىو بُ 
ُو بُ غاَيٌ قَُُضيٌ سًػابٌ خؤٍ نطزووَ، غاَيٓاٍَُ ٓ (1/354)بُٖا  ..ثُدماوثًَٓر غاٍَ

 3ٍ ضِؤشٍ بُضاَبُض نُ ،600 غاَيٌ ضََُِظاٌْ 1ًٍٓػالًٌَ وابىو؛ ُٓطُض يُ يُضِؤشٍ 
 زََاْباتُوَ زَضبهُئ، غاٍَ ثًَٓر ثُدماو دىيًًاُْ، غاَيٓاٍَُ 1204ٍ غاَيٌ َايػٌ

 .1150يُنٌَُ غاَيٌ  ناْىٌْ ٍ 22 بُضاَبُض ،545 غاَيٌ ضََُِظاٌْ 1ٍ بؤ
نطاوَ. يُنًَو  ُّٓ بطِطُيُ بُثًٌَ ضَِؾٓىغُ دًادًانإ زوو يًَهساُْوٍَ دًاواظٍ بؤ

...". نطز ُْٓسيَؿُّ ؾػُزؾُ غاَيٌ" ضُغجاْسووَ 600ٍضَِؾٓىغُنإ غاَيٌ  يُ
 ؾُؾػُزو" زََئًَ و ُْبىوٕ ضِاؾهاو ًَٖٓسَ بُضواضَنُوَ يُباضٍَ زيهُ، ضَِؾٓىغُناٌْ

اَيًَو زواٍ ًٖذطَتٌ حمَُُز بًػتِ...." بُ ططضياٍُْ ُٓوٍَ ُّٓ خىيَٓسُْوَيٍُ غ ضُْس
نٌَُ بىوٌْ بُٖازئ ببُيُٓوَ بؤ نؤتايٌ ناْىٌْ يُ زوايٌ زضوغتُ، ْاتىاْري يُزايو

 يُ يُواُْيُ زواتطَ، غاَيًَو ضُْس بَُيهى ،1151 زووٌَُٖ ناْىٌْ يإ 1150
 .بًَت زا1153 يإ 1152 زووٌَُٖ تؿطيين زَوضوبُضٍ

 ضٌ زَنطزَوَ؟ نُ ُٓطُض بُخيت ُٖبًَت يُو ناتُزا بُٖازئ ضٌ بًػت يإ بريٍ يُ
ٍ تٌَُُْ ثًَٓر زَشٍ، ضىْهُ َُُٓ َُوزاْ زَ غاَيًَهٌ زيهُ تا زَوضٍ ؾُغت

 ُْخؤؾًًُوَ ضُْسئ بُزَغت بُٖا ،(1/354)بُٖا تُْسضوغتًًُ. ْبًَُٖعيٌ
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ازئ غُضقاَيٌ ُٓوَ بىو نُ ضؤٕ بُ باؾرتئ ؾًَىَ بُٖ. (..تاز44 ،2/1 بُٖا)..زَيٓاَياْس
 يُشياْسا ضِؤشيَهٌ 3600زَغاَيٌ زاٖاتىوٍ خؤٍ بطىظَضيًََٓت، سًػابٌ نطز، ضَِْطُ 

 ُٓو وايُ باؾرت نُ ُٓوٍَ طُيؿتُ زَنطا، ضاوَضٍَِ وا وضانًَهٌثًا يُ ُٖضوَى. َابًَت
غُض ببات، طىيَطِايَُيٌ بُ ًْعُُتُناًْسا ؾىنطاُْبصيَطيٌ خىاو ظيهطٍ يُ َاوَيُ

 (.5-1/354ُٖا ب)..فُضَاُْناٌْ ببًَت
غُزَيُنٌ زيهُ شيا، ضِووزاوَناٌْ بًػت غاَيٌ  ُٓوٍَ ضِوويسا، بُٖا ْعيهٍُ ضاضَنُ

ٌْ، يُ ٌٖ ؾُغت غاَيٌ ثًَؿىوتطيٌ ظياتط بىوٕ. بُٖا يازٍ تًَطِاَاٌْ َُضطٌ نؤتايٌ شيا
بىو،  غهجطِنطزَوَ، نُ يُ تٌَُُْ ثُدماو ثًَٓر غاَيًسا نطزبىوٍ، ُٓوناتُ ٖاوغُضَنٍُ 

 30ٍياخىز َٓساَيٌ زووٌَُٖ بُبُضَوَ بىو. ُّٓ نىضَِيإ، حمَُُز دُاليُزئ، يُ 
 ؾاعريٍ طُوضَتطئ يُ يُنًَو بُ بىو زوايٌ ىو،ب يُزايو زا1207 غاَيٌ ُٓيًىيٌ

بُٖازئ  بىو، يُزايو بضىوى دُاليُزيين ناتًَو. َطؤظايُتًسا ًََصووٍ يُ عريفاًٌْ
َطُوَ نُ باونٌ يُضِِِ وَ. ًَٖؿتا نىضَِنٍُ زَغاَيإ ُْزَبىو،ىوَببغاٍَ ْعيهٌ ؾُغت 

ْاوَضِاغيت ُْٓازؤٍَ. غُضدماّ يُ  و بُ خًَعاُْوَ يُ ْاوَضِاغيت ٓاغًاوَ ضِوويهطزََُٖيًهًَؿا
 ٓؤغطٍ ضِؤّ، يُخانٌ زََئًَ، َىغىَيُاُْنإ وَى ًًُْ،قؤ يُ وَيُز بُٖا زا،1231غاَيٌ 

و باظٍُْ َىضيساٌْ ْاو نؤضِو نؤبىوُْوَناٌْ دًًََٗؿت. ثًَـ ُٓوٍَ سيطيَت طزن
 ضؤنٌ باظُْنُ.دُاليُزيين الوٍ ٓاَازَنطزبىو بؤ ُٓوٍَ ؾىيَُٓنٍُ بططيَتُوَو ببًَتُ غُ

 
 و ليَكؤلَيٍةوةكاُ لةبازةي ذياٌي بةِاديٍةوةضةزضاوة

زَتىاْري يُ نتًَبُنٍُ خؤيُوَ )َُعاضيف( بطِيَهٌ ظؤض ظاًْاضيٌ ضِاغتُقًُٓ يُباضٍَ 
شياٌْ بُٖازئ وَيُزَوَ نؤبهُيُٓوَ. ْاوًْؿاٌْ نتًَبُنُ خؤٍ َاْاٍ ظاًْاضيٌ عاضيفإ 

ٌ خؤيسا، بطِيَهٌ نٌَُ ُٓو ظاًْاضيًاَُْإ ثًَؿهُف زَططيَتُوَ. َُوالْا يُ وتاضَناْ
زَنات، بُ تايبُتٌ يُ نتًَيب )فًٌٗ َا فًٌٗ(زا، ْاوًْؿاًَْهٌ ْاَؤيُ، ٓاَاشَيُ بؤ 
تًَهَُيُيُنٌ غَُُضٍَ بابُتُنإ، ٓاَاشَيُنٌ ًًَْٗٓؿٌ تًَسايُ بؤ ُٓوٍَ "يُويَسا ُٓوَ 

ئ، يُ َُغُٓويًُنٍُ خؤيسا نُ بُ ُٖيُ نُ ؾايػتُيُ". غىَيتإ وَيُزٍ ُْوٍَ بُٖاز
زوو ْاوًْؿإ ْاوٍ زَضنطزووَ "ًٓبتًساْاَُ"، واتُ )نتًَيب غُضَتا(، يُطٍَُ وَيُزْاَُ 

( وَغفًَهٌ ضطٍِ خًَعاُْنٍُ خؤٍ زَنات. ُّٓ نتًَبُ طُضضٌ ُٖوٍَ زَزات ْاَُنىضِ)
ُبُغيت ُْثًَهاوَو ضِووزاوَ واقًعًًُنإ بطًَطِيَتُوَ، بَُياّ يُ ُْٖسيَو دًَطازا باف َ
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َُغُيُنٍُ يُناليٌ نطزَوَ. ُٓو وَغفٍُ يًَطَزا بؤ بُٖازئ نطزووَاُْ، ظؤض ثؿيت 
 بُّ ناضٍَ َايُض بُغتىوَ.

 
 باواٌي بةِاديَ

ؤ و ظاْا، زََئًَ يُ بَُيذ شياوَ. ًُٓطِٔ ْاوٍ سػًَين خُتًيب بىو، واعًعباونٌ بُٖازي
اواٍ َُظاض ؾُضيفٌ ُٓفغاْػتاُْوَ، بَُياّ يُ ٓبَُيذ ؾاضيَهٌ بضىونُو زَنُويَتُ خؤض

 ْثاؾإ غُظُْويًُنإ َْاًًُْنإغُزٍَ زَ تا زواظزٍَ ظايًٓسا، يُشيَط غايٍُ غا
يُنؤتايًسا غُدتىقًًُنإ، غُْتُضيَهٌ طُؾاوٍَ نُيتىضٍ ًٓػالًٌَ بىو. ؾىضايُى ُّٓ 

ت، ثطِ بىو يُ باظاضِ، يُنًَهًإ بُ باظاضٍِ عاؾكإ ْاغطابىو، نُ ؾاضَ طُؾاوَيٍُ زَثاضاغ
نطزبىو. َاَيُناٌْ بَُيذ وَى ظؤضبٍُ  غىَيتإ َُظيىزٍ غُظُْويٌ ًَْىزاض زضوغيت

ْسا زاًْؿتىاٌْ بَُيذ ٓاططثاضيَعو ثاؾإ ؾاضَناٌْ فاضؽ، يُ قىضِ زضوغتهطابىوٕ. يُ نؤ
ُنإ ؾاضَنُيإ ويَطإ نطز، يُ غُضزٌََ غُضَدماًَـ عُضَبُ غاظيً ْبىوزايٌ بىوٕ

ضُْس  ْططوثًَهٌ دىو يُ ؾاضَنُ زَشيإ ًٓػالًًَسا، يُثاٍَ ظؤضيُٓيُنٌ َىغىَيُاْسا،
 غُزَيُى زَواًَإ نطز.

زَوضوبُضيإ  ْبَُيذ بىوٌْ بُٖازئ، غُدتىقُنإ نؤْرتؤَيٌ زايويُ يُ غُزَيُى بُض
ثؿتًىاًٌْ وَظيطٍ  ًَْٓا. بُ ٖاْسإًُنإ زَضياْٗيُ زَغيت غُظُْوي ْططتُ زَغت

ىشضا( قىتاناُْيُنٌ طُوضَيإ ن ظايًٓسا 1092ٍغاَيٌ  ْاغطاو، ًْعاَىغيىيو، نُ خؤٍ يُ
بُْاوٍ )َُزضَغٍُ ًْعاٌَ( تًَسا زضوغت نطز. يُ غُضوَخيت يُزايهبىوٌْ بُٖازيٓسا، 

غتًجًَهطز. غُضَتا و غُزَيُى يُ غُضويًَصبىوُْوَ زَدتىقًًُناًْـ ْاوضُنُيإ زؤضِاْسغُ
ٍ ىتًَٔ(دًٗاْػ واتُ" )دًٗاْػىظ" ْاظْاوٍ نُ سػًَٔ، عُالزئ زا،1152يُ غاَيٌ 

َُٖيطتبىو، بُ غىثا طىضيًُنُيُوَ زاطريٍ نطز، زواتط ٖؤظَ ٓؤغىظَنإ تاَياًْإ نطز. يُ 
 بَُٓاَيٍُ يُ زيهُوَ طىوضيٌ غُضنطزَيُنٌ شيَطزَغيت نُوتُوَ بَُيذ زا،1198غاَيٌ 

 ؾا، خىاضَظّ زواتط غاٍَ سُوت. غاّ بُٖازئ باًَإ، َريٍ واتُ خُتايًُنإ،قُضَ
 يَُاوٍَ نطز، زاطري ؾاضَنٍُ( 1220–1200َُزٍ نىضٍِ تُنـ )حمُ عُالزئ

 بُ َُغؤيُنإ يؿسا1221 غاَيٌ يُ. ضِؤيؿت خؤضاغإ يُ بُٖازئ َُٓسا، فُضَاْطَِوايٌ
. ُْبؤوَ ضاى ناضَغاتُيإ يُّ ؾاضَنُ ،نطز ويَطإ بَُيدًإ دُْطًعخإ غُضؤنايُتٌ

غُز ُٖظاض ًْؿتُدًَهٍُ ُٓوناتٌ بَُيذ زوو يُ نُغًإ ُٖظاضإ بُ َُغؤيُنإ زََئًَ
 نىؾت.
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ٍ بىو، وَى ُٓظيُزٍ باونٌ وتاضبًَصسػًَين باونٌ بُٖازئ َُاليُنٌ ظاًٖس 
ُٓفالنٌ َعطُوت بىو، غُض بُ َُظُٖبٌ سُُْؼي بىو، نُ بطِيَو نطاوَتط بىو. وَى 

ظاْاياٌْ ًَْىزاضٍ  ْزيين ُْيػابىضٍٓىطٌ زَضنطز، ضَِظازََيًَت، سػًَٔ ُٖض ظوو ْاوباْ
ًَت نُ باثريٍَ بُٖازئ، زيهُ زَٖاتُٓ الٍ بؤ خىيَٓسٕ. طًَطِاُْوَيُنٌ زيهُ زََي

اَإ، ُٓبىبُنطٍ ُٓظيُزٍ خُتًب، نىضٍِ فريزَوؽ خاتىوٌْ نضٌ ؾَُػٌ ًُٓ
 ضِاغت َُُٓ ُٓطُض. َطزووَ زا1088زَوضوبُضٍ غاَيٌ  يُ ، نُبىوَ غُضخُغٌ سُُْفًٌ

يُوٍَ خًَعاُْنُ ضَِطٌ خؤيإ  ُضب ،بؤ ُٓوٍَ ُٓظيُزٍ خُتًب تًَسايُ ٓاَاشَيُنٌ بًَت،
 .ٍ ؾَُػٌ ًُٓاَإ خىيَٓسوويُتٌال، ببُٓوَ بؤ ُٓغفُٖإ

ْاوٍ زايهٌ بُٖازئ ْاظاْري، ُٓو ُٖض بُ "ٌََُ" باْطٌ نطزووَ، تا زٍَُٖ 
تايٌ غُزٍَ زواظزَ شياوَ. بُٖازئ خؤٍ زََيًَت ْاظْاوٍ "وَيُز"ّ ُٖبىوَ، َُُٓف نؤ

بطايُوَ  ْاًْاضيًُنًـ يُباضٍَ بىوٌْ خىؾوًْؿاُْيُنُ بؤ ُٓوٍَ تاقاُْ بىوَ، ًٖض ظ
 ْاظاْري. بُٖازئ خؤٍ ويَُٓيُنٌ ضِووٌْ زايهٌ يُبُضضاو ًُْ، يُ ظؤض دًَطازا وَٖا

ًَٖىضيٌ، ياخىز  ْزَبًَتُ ٖؤٍ ؾًَىاْسٌْ ٓاضاًٌَ وًَعاضَب ْصيايؿٌ زَنات نُ داضِؽ
ُيُ برينطزُْوٍَ ُٓو، ضىْهُ زَبًَتُ ٖؤٍ خَُباضبىوٌْ، تُْاُْت داضٍ واف ٖ ْْىغري

دًَٓى زَزات. ُٖضبؤيُ بُٖازئ  ْغُظَبٌ يًَسَباضيَت ْيُبُضزٌََ خَُيهسا تىوضَِيٌ
زَيُى . ُٖضضًًُى بًَت، تا ضِاًَتبضو زَتطغا ٓابطِوويإ زَنطزُٖغيت بُ ًْطُضاٌْ 

 زايهٌ طفتىطؤٍ فُيػُفًٌ يإ ٓايًًٓإ ثًَهُوَ نطزبًَت. ُْٓطُضٍ ُٓوَ ُٖيُ بُٖازئ
 
 

 وٍدالَةكاٌي بةِاديَ وِاوضةز
يُى ناتسا ضىاض شٌْ ُٖبًَت. ْاظاْري بُٖازئ  ُتٌ ًٓػالّ ضِيَطٍُ زاوَ ثًاو يُؾُضيع

غُضووٍ  يُ َْيُى ٓافطَت زًًَََٖٓتْاوٍ شَاضضُْس شٌْ َاضَ نطزووَ، بَُياّ 
ٓاضِاغتٍُ  غُفُضَنُؾًسا بُ َُٖىوياُْوَ َىًُُٓٓ خاتىوٌْ زايهٌ َُوالْا، يُ

 ،ًًُْؤثًَـ ُٓوٍَ بطُُْ ق و، تا يُ الضيٓسَ )ناضََإ(ٍ تاظَاوا، يُطَُيٌ بىوَٓخؤض
اظْاوٍ . يُ نتًَيب َُعاضيفسا ْاوٍ بٌ بٌ عُيُوٍ ٖاتىوَ، ظَضيٓهىب زََيًت ْزََطيَت

َىًُُٓٓ خاتىوُْ، بَُياّ َايُض بُ ٖاوغُضيَهٌ زيهٍُ بُٖازيين زازًََْت. يُ ؾىيًََٓهسا 
بُٖازئ بٌَ غًًََُُٓوَ باغٌ ُٓوَ زَنات نُ زَخىاظيَت نضٌ ؾُضَف قاظٍ َاضَ 

و بهات، زَتىاْري ًَُٓـ بُ ٖاوغُضيَهٌ زيهٍُ زابًَٓري. ضِاؾهاواُْف سُظزَنات شًَْ
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ؾُضافُشيُْسيًُ، سَُسٍ خىا بهُ تا َُٖىو غاتًَو بتداتُ ُٓو ساَيُوَ.  ْؾهؤزاضيٌ
ست، بعاُْ تؤ بُ ْىوضٍ ثًَغَُبُضايُتٌ ؾتًَو يُو زوو ساَيُتٍُ بُخؿًًُ ضِؤ ُٖضناتٌَ

 َُٖيبصيَسضاويت.
بُٖازئ  ٓاضَظووَ دُغتُيًُناٌْ ْنطشيًُى يًَُْىإ غطوؾيت ضِؤسٌ يًَطَزا بُضِاغيت

زضوغت بىوَ، ُّٓ نطشيًُ يُو ثطغًاضَوَ غُضَُٖيسَزات نُ ٓاضَظووٍ زَدىَيًًََٓت بؤ 
 ُّْٓ سُظَ بُغُضيسا ظاٍَ زَبًَت ٖاوغُضيَو نُ بُؾًَىَيُنٌ ؾُضعًٌ ًَٖٓابىوٍ، بؤضٌ

ْاًًًَََٖت. َُُٓ َاْايُنٌ وَٖا  غُضدمِ ْنٍُ بهاتيُناتًَهسا نُ خُضيو بىو ْىيَصَ
ْاطُيًَُْت نُ بُٖازئ َؤَيُتٌ ظيٓانطزٕ يإ ثُضِئ يُ َُسطٌََ زابًَت. يُ دًَطايُنٌ 

زواٍ نُ ُظاٍَ، غىضِزًًََََٓت يُ بًًٓين نُؾىُٖوايُنٌ ٖاوؾًَىٍَ نُضْ زيهُؾسا غُضٍ
ٓاُْٖطًَهٌ خُتُُْغىضإ ؾىيَُٓنٍُ زاططتبىو، ضَِْطُ ُٓو ُْضيتُ خىتًًُُْ ضًًًُٓ 
ناضٍ تًَهطزبًَت، شْإ غُضيإ ضِووت نطزبىو، بُ ٓاؾهطا زَغيت ثًاواًْإ ططتبىو، 
ؾُضابٌ غانًًإ زَخىاضزَوَ، غَُايإ نطز، بططَ غٓطًؿًإ ضِووتهطز. بُثًٌَ 

نضًَهٌ ُٖبىو ْاوٍ فاتًُُ خاتىوٕ بىو، يُ خؤضاغإ ؾىوٍ نطزبىو،  ُٓفالنٌ، بُٖازئ
اوا ضَِويهطز، ُٓو يُطٍَُ ٖاوغُضٍ خؤٍ َايُوَ. يُ ٓنُ ُّٓ يُطٍَُ خًَعاُْنٍُ بُضَو خؤض

خًَعاُْنٍُ خؤيسا شًَْو ؾريٍ ثًَسابىو ْاوٍ ْىغىب خاتىوٕ بىو، ضَِْطُ ُٓويـ يُطٍَُ 
. نتًَيب َُعاضيف باغٌ ُٓوَ زَنات نىضِيَهًؿٌ ٖاوغُضَنٍُ يُ خؤضاغإ َابًَتُوَ

 ٍ بىوبًَت. يُبُضُٖبىوَ ْاوٍ سػًَٔ بىوَ، بُْاوٍ باونٌ خؤيُوَ، ضَِْطُ َُُٓ ْؤبُضَ
و ُٓفالنٌ باغٌ ْانُٕ، بؤيُ ضِيٌَ تًَسَضًَت يُ خؤضاغإ يُطٍَُ زايهٌ ُٓوٍَ غىثاغاالض

ُْٓازؤٍَ َطزبًَت. غُضضاوَنإ بُٖازئ َابًَتُوَ، يإ ثًَـ ضِؤيؿتين خًَعاُْنُ بؤ 
و غاَيٌ بىوَ، زوو غاٍَ يُو طُوضَتط بىوَزََئًَ عُالزئ حمَُُز بطاطُوضٍَ َُوالْا 

 زياضيٌ بؤ َُوالْاَإ يُزايهبىوٌْ غاَيٌ َُُٓف. َوبى يُزايو ًٌظايٓ 1207ٍ
 ٌباغ ْاو بُ َُعاضيف طُضضٌ ضِؤيؿتىوٕ، باونًاْسا يُطٍَُ دىوتُبطا. 1205 بُ زَنات
 .ْانات نُغًإ
 

 زِةوش كازو ثيشةي بةِاديَ وةلةد لة ذياٌدا
بُٖازئ وَيُز ْاظْاوٍ غىَيتاٌْ ظاْاياٌْ بُناضزًََٖٓا، ٓاَاشَيُنُ بؤ ُٓوٍَ يُ 

تطغرت يإ ضِؤساًْرت بىوَ. بُثًٌَ ُّٓ ْاظْاوَو يُ  يُخىاخؤّ ثًاواٌْ زيين غُضزٌََ 
ًُٓٓوَ، و ُٓفالنٌ زَخيىيَيُزو غىثاغاالضضبىضزَ )َُْاقًب(ٍ غىَيتإ وَنتًَبُناٌْ غُ
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ُ، بؤ ياُٖض دًَطايُى بى نُ يُزَنات ٓاثؤضاٍ ظؤضٍ خَُيو  ْنُ باغٌ ؾؤضَتٌ بُٖازئ
ثًاوَ يُنًَو بىوَ يُ زاْا سُُْفًًُ ظؤض ًَْىزاضَناٌْ  ُّٓ زَٖاتٔ، طىتاضَناِْبًػتين 

ئ يإ فُضُْٖطُ غُضزٌََ خؤٍ. بَُياّ َُُٓ ويٍَُٓ باوٍ ْاو ْىغًُٓناٌْ بُٖاز
يُباضٍَ طُوضَثًاواٌْ ًٓػالَُوَ،  ًًُْو ْىغطاوَناٌْ غُزَناٌْ ْاوَضِاغت ًََصوويًُ

واْاَئًَ. تا ًَٓػتا ًٖضٌ واَإ زَغتُٓنُوتىوَ، َُُٓ بػُغيًًََٓت. خؤ ُٓطُض وامشإ 
ًَت زابًَت، زَب بُ "غىَيتإ"ٍ خؤيإ يُقَُيُّ ْانإ َُٖىو زاًْإ ثًَسا ْابًَتزاْا زاْ

بىو ْاوٍ الٍ ؾخؤ زَ ونطزبًَت يُ قىتاناُْيُنٌ ططْطساثًَؿًٓاضٍ وَظيفُيُنًإ بؤ 
 غُضبىضزَْىغإ ُٖبًَت.

ُٖضضؤًَْو بًَت، ًَُٖؿُ نُ ْاوٍ بُٖازئ زيَت، ُٓوَ بُٖؤٍ َُوالْاٍ 
نىضِيًُوَيُ. يُنَُري فُضُْٖطٌ غُضبىضزٍَ زاْاياٌْ سُُْؼي، نُ بُزَغيت ًَُُٓ 

َ، نُ عُبسويكازضٍ نىضٍِ ُٓبى طُوُٖضَ ضِؤؾُٓناٌْ سُُْفًًُنإ"يب "طُيؿتىوَ، نتًَ
 نىضٍِ وَيُزٍ غىَيتإ َُوالْاو بؤ دًَطُيُى ىغًىيُتٌْْ( ظ1373–1297وَفا )

. ُْنطزووَ تؤَاض بُٖازيُٓوَ باضٍَ يُ ًِٖض بَُياّ ،(َُٖيُيُ َُٖىو) تُضخاْسَنات
 َطزٌْ زواٍ غاَيًَو 150 نُ نطزؤتُوَنؤ قؤْاغًَهسا يُ ظاًْاضيًاٍُْ ُّٓ وَفا ُٓبى

 ٌ بُناضًَٖٓابًَت، نُ ًَٓػتا بُضزَغت ْري.نؤْرتيؿ غُضضاوٍَ زَضري بؤ واؾٌ بُٖازيُٓو
طاوٕ، ُٓوَف زَضفُتٌ بؤ و َُال، يُطٍَُ شياٌْ ٖاتىضؤزا غاظيَٓثًؿٍُ واعًع

ططٕ. ؾىيَٓهُوتىوٍ ْىٍَ ب ُْضِإ بهُٕو طثًَؿًٓاٌْ خىَيكاْس نُ غُفُض ْبُٖازئ
زايو بىوبًَت، يُ بَُيذ يُ زا،1210 و1204ىإ غاَياٌْ َاوٍَ ًَْ يُواُْيُ بُٖازئ يُ

ا بىوَ يُ وَخـ. تا ُٓو ناتٍُ َىالْا سناتًَهًـ َُوالْا يُزايهبىو، ُٓو يُ َاَيًَه
خًَعاُْنٍُ يُ وَخـ بىوَ ُْى ْ ًٌ، ًْؿتُدًٌَ ًَُٖؿُيٌ بُٖازئزَطاتُ ثًَٓر غاَي
 بؤ ُوَاْطىيَعاي وَيُز خًَعاٌْ زا،1212اتُزا، يُ زَوضوبُضٍ غاَيٌ يُ بَُيذ، يُو ن

و زايهٌ بُٖازيًٓإ دًًََٗؿت نُ زَبًَت يُو ناتُزا طُيؿتبًَتُ تٌَُُْ غَُُضقُْس
 ثًَٓر غاَيٌ. سُفتاو
 

 وةخش
ُْنطاوَ بُ َُٖإ ؾاضٍ الونُْس يإ غُْطتىزٍَ  ُّٓ ؾاضَ بُ ؾًَىَيُنٌ يُناليٌ

يُْاو غٓىضٍ تادًهػتاٌْ ًَٓػتازايُ، َاوٍَ  نُ زضاوَ، غت يُقَُيُّغُزَناٌْ ْاوَضِا
 يُ نًًؤَُتطيَو 35 زووضَ، زووؾُْبُوَ ؾاضٍ َُياتٌٖخؤض باؾىضٍ يُ نًًؤَُتط 65
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. زووضَ ضًُٓوَ غٓىضٍ يُ نًًؤَُتطيَو 500 ْعيهٍُ قىضغؤْتُثُيُو َُياتٌٖخؤض بانىضٍ
 نُ وَخؿاب، باضٍوضِو َُياتٌٖخؤض بُضٍ يُ 38 ثاًٌْ ًًٌَََٖ غُضووٍ زَنُويَتُ ؾاضَ ُّٓ
 بُ غُضزََاُْ ُٓو نُ زاضياوَ، ٓاَى ضِووباضٍ ْاو زَضِشيَتُ ْاوضُنُيُو غُضَنًٌ ظيٌَ

و ٓؤنػًؤؽ. ضَِْطُ وؾٍُ ْابى ْاويإ نؤُْناًْـ يؤْاًُْ زَْاغطا، دُحيىٕ ضِووباضٍ
ُ ْاوضٍُ دُيٗىٕ ٓؤنػىؽ خؤٍ يُ وؾٍُ وَخؿُوَ ٖاتبًَت، وَخؿابًـ ُٓو ٓاوَيُ ن

ثاضاو زَنات، ياخىز يُويَسا ظياز زَنات، دىططافًٓاغُ َىغىَيُاُْنإ ضِووباضٍ 
تىضى زاْاوَ. ُٓوٍَ يُ ثؿيت  ًََْصوويٌ ًَْىإ خانٌ فاضؽدُحيىًْإ بُ غٓىضٍ 
 ْػىؽغُحيىٕ )ٓؤن ْ، واتُ دُحيىٕيُزوو ضِووباضَنُوَ ضِووباضَنُ، يإ ضِاغرت
زَضٍ  ْزَؾت ًَْْىإ ْاوضٍُ ؾاضْؿري ؿُيًُ يُيَهٌ ُْٓسيَداخاضتًَؼ(َوَيُ، غٓىض

ضِووتُٕ. ْاوضٍُ ًَْىإ ُّٓ زوو ضِووباضَ، شياًَْهٌ ؾاضْؿًٓاٍُْ طُؾاوٍَ  ْفطاوإ
بُخؤوَ بًًٓىَ، زوو ؾاضٍ ًٓػالًٌَ ظؤض زَيطريٍ غُزَناٌْ ْاوَضِاغيت يًًَُ: 

 غَُُضقُْس و بىخاضا.
شَاضٍَ زاًْؿتىواُْوَ، بُ يُنًَو يُ ْاوضُ  ؾاضٍ وَخـ، يُ ضِووٍ نُيتىضيٌ يإ

ططْطُناٌْ ْاوضٍُ تاضاْػؤخاًْا )وَياتٌ ثؿتُوٍَ ضِووباض( زاُْزَْطا. ُٖض خؤٍ ْاوٍ 
َنُويَتُ و وَخؿابسا، زًَْىإ ُٖضزوو ضِووباضٍ ُٓخؿاوا وَخـ ٓاَاشَيُ بؤ ُٖضيًََُو يُ

 يُ نًًؤَُتط 45ْعيهٍُ  نُ يَطيُٓنُوَ يُغُض ضِوباضٍ وَخؿابالٍ ثطزَ بُضزيُٓ ز
 .ُوَيُوَخؿ بانىضٍ

بُضَُٖساض بىوَ،  ْزٍَ زََُٖسا، ْاوضٍُ وَخـ بُثًتبُثًٌَ ُٓغتُخُضٍ، يُ غُ
ظؤضٍ اٌْ شَاضَيُنٌ ىًضاضَويَهاٌْ نُ بؤ باضنطزٕ بُناضزَٖاتٔ، ثؿت ْبُ ُٓغح

وَ و دؤباضَناٌْ بىو. ْاوضٍُ باؾىضٍ، نُ يُ دُحيىُْباضوؾاضَناٌْ غُض نُْاضٍ ضِو
بىو، يُو َاوَيُزا ؾاضيَهٌ ثايتُخيت ْاوضُيؿٌ ٖىيبىى  ْْعيهرت بىو، ثٌَ زَوتطا خىتٍُ

ُٖبىو.  •و خؤف بىو )ثًَـ بُٖازئ بُ ْعيهٍُ زووغُز غاٍَ( َعطُوتٌ طُوضٍَطُوضَ
و َُٖياوَضز دىاْرتئ ؾاضٍ ْاوضُنُ بىوٕ. ضَِْطُ ُضضؤًَْو بًَت، ُٖضزوو ؾاضٍ َؤضزٖ

طُئ نُ ؾاضٍ وَخـ يإ بغُزَناٌْ ْاوَضِاغتُوَ ُٓوَ تًَُناٌْ يُ قػٍُ دىططافًٓاغ
يًىَنُْس بضىونرتيين ؾاضَنإ بىوٕ، طُضضٌ يُواُْيُ يُ َاوٍَ شياٌْ بُٖازيٓسا يُوٍَ، 

 ؾتُنإ طؤضِاْهاضيًإ بُغُضزا ٖاتبًَت.
ُٓؾطُضز،  ْىبازيإويَطِاٍ بىوٌْ شَاضَيُى ؾاضٍ َآَاوَْسٍ ْعيو يًًَُوَ، وَى ق

يهرتئ ؾاض يًَىٍَ تطَع بىو يُ ْاوضٍُ ضاغاًْإ يُغُض نُْاضٍ بانىضٍ ضِووباضٍ ْع
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. َُُٓ نُيتىضيٌ طُوضٍَ ُٓو غُزََُ بىوَْاوَْسيَهٌ ، ُٓوٍَ َُغؤيُنإ تاَياٌْ بهُٕ
زَؾتُناٌْ دًٗإ نُ  ْ)ضىْهُ تا ًَٓػتاف خَُيهٌ الزٍَ َيًَهٌ باؾُ بؤ تًَطُيؿذيخا

يُ ظيَسٍ خؤيإ زووضزَنُوُْوَ، زََئًَ يُ ؾاضَ طُوضَناُْوَ ٖاتىوئ(،  ْغُفُض زَنُٕ
إ ُٓو قػُيُ ثايٍُ ُٓواٌْ ظياتط زَضُغجاْس، َازاّ ُٓواُْ خَُيهٌ بَُيدٔ، ي

اًٌْ زَضنُوتىوتطيإ ُٖيُ، ظياز يُوٍَ ُٓطُض يُ دًٗ ْثًَؿًُٓيُنٌ ضِؤؾٓبرييٌ
بًَت، يُواُْيُ بُٖازئ، يإ باونٌ  ًَووَخؿُوَ ٖاتدي، ثًًَاُْوَ زياض زَبًَت. ُٖضضؤْ

 ياخىز باثريٍ َاوَيُى يُ بَُيذ شيابٔ.
 ضِوويإ زا٢١٢١بؤ ؾاضٍ غَُُضقُْسيـ، نُ خًَعاٌْ وَيُز يُ زَوضوبُضٍ غاَيٌ 

 يُ زووضَ، وَخؿُوَ اوآٍخؤض ضٍويُبانى نًًؤَُتطيَو ١٠٥ ْعيهٍُ تًَهطزووَ،
 ٓايًٌٓ غُْتُضيَهٌ غَُُضقُْس. زَْاغطيَت ٓؤظبُنػتإ بُ ًُٓطِؤ نُ بىوَ دًَطايُنسا

بىوبًَت.  يـطُوضٍَ وَياتٌ ثؿتُوٍَ ضووباض ُٖضَ ٓابىضيٌ ْاوَْسٍ ضَِْطُ بىوَ، غُضَنٌ
ضٍ خًَعاُْنُزا ْىغًىيَيت، خَُيهٌ َاوٍَ زَُٖيُى زواٍ غُفُياقىتٌ سَُُويٌ، نُ يُ

. بىوَ ًٓهُض 750غَُُضقُْس بىوَ، باغٌ ؾاضَنُ زَنات نُ ضِووبُضَنٍُ ْعيهٍُ 
ىوَ. باخضُو ب قىوٍَ ظؤض نُ ُٖبىوَ ٓاويؿٌ خُضَْسيَهٌ ْؾىضايُى بىو، قايًِ ؾاضيَهٌ

طُيؿتُ بُ بؤضيٌ ٓاويإ بُْاو ؾاضزا زابُف نطزبىو تا زَ ْبًَػتاُْناٌْ ْاوزاض بىوٕ
 غٌَ ْعيهٍُ بَُياّ نطز، خاثىضيإ زا1219َاَيإ. بُزاخُوَ َُغؤيُنإ يُ غاَيٌ 

 .دًًَٗؿتبىو ؾاضَنٍُ وَيُز يسيًُ،شتطا ضِووزاوَ ُٓو ثًَـ غاَيًَو
 

 ثيشةي بةِاديَ
و يُ بَُيذ شياوَ، يُ بُٖازئ ثؤؾانٌ ظاْاياٌْ ثؤؾًىَ بُثًٌَ غىثاغاالض

بُؾًَىَيُنٌ ًَاْطِؤياُْ  ْطريٍ ُٖبىوَ. بُثًٌَ ؾُضيعُتدًَبُيتىغيايًؿُوَ َىوضُيُنٌ 
ثاضَ يُ  شياوَ، بًُٖض دؤضيَو ثاضَيُنٌ زيهٍُ يُ بُيتىغياٍ ضِاُْنًَؿاوَ )ضِانًَؿاٌْ

 ، ضىْهُٓاؾٓا ُْبىوَْاطَ سُضاًَـ بىو، طُضضٌ ناضيَهٌ بط ْبُيتىغيإ بًَطَِوؾتًٌ
ٖاتٔ تا و ثًاواٌْ زئ زَُوَ َُاليُ َُٖىو اليُنٌ خؤضاغاْخَُيهٌ تط نطزووياُْ(. 

إ بؤ بسات. يُباضٍَ ثطغُ قىضغُناُْوَ فُتىاي بؤ ُٓوَّ ثطغًاض يُ بُٖازئ بهُٕ
 وو عُغطزا، واٍُْ طؿتًٌ زَوتُوَيَُاوٍَ ًَْىإ ْىيصٍ ًْىَضِؤ  ْثؤيُناٌْ نطاوَبىوٕ
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واعًع )يإ وتاضبًَص( زَغاظيَت، طُضضٌ ناتًَو بُٖازئ خؤٍ باغٌ وَععَناٌْ خؤٍ 
واتايُنٌ ْعيو يُ ٓاَؤشطاضيٌ بُناضيسًًَََٖٓت، نُ ًَٓاُْوَ )تُظنري(، بُ، بُ يازٖزَنات

ا، خَُياتٌ و َُنٍُ خىو ُٓغًَُنٍُ برينطزُْوَيُ يُ بهُُٖض يُ تىعيٌ َُوعًعَيُ
غعاٍ تايبُتًـ بؤ طىْاٖباضإ. بُٖازئ بري يُّ ثطغاُْ  ْبُُٖؾت بؤ ثًاوضانإ

ٍ تطغاْسٕ يُ ٓاططٍ زؤظَر قػُ بُ ؾًَىاظ الٍ َىضيسَناٌْ زَبًَتهًـ زَناتُوَ، ناتًَ
ْانات، بَُيهى وَى ٓاَؤشطاضيهُضيَهٌ ضِؤسًٌ نُ ططْطًًُنٌ ظؤض زَزات بُ بُٖازاضيٌ 

ت نُ ضًَصٍ يُ ثًؿٍُ وَععزازإ وَضططتىوَ، واُْناٌْ نطزَوٍَ ضاى. بُٖازئ زَْىغًَ
قىضٓإ. تىاْاؾٌ ظاْػتُناٌْ زيين بُ ضُْس ثؤيًَو وتؤتُوَ، وَى واٍُْ ضِاظُنطزٌْ 

ُٖبىو َُٖىو ُٓو واْاُْ بُ ظَاٌْ عُضَبٌ بًًََتُوَ، بَُياّ خؤٍ ظياتط سُظٍ يُوَ بىو بُ 
زئ زَنطز،  ْيٌ يُ ثًَساويػتًًُناٌْ ؾُضيعُتفاضغٌ بًاًًََْتُوَ. بُ باؾٌ ثاضيَعطاض

ٌ ؾضاوَضِواًٌْ ُٓوَؾٌ يُ خَُيهٌ زيهُ زَنطز نُ َُٖإ ؾت بهُٕ، بًَعاضيٌ خؤ
 ُْ زَضزَبطِيٌ نُ وا ْانُٕ.يُوا

ُٓفالنٌ باغٌ نُغًَو زَنات طىايُ قاظيٌ وَخـ بىوَ، دُختًـ يُغُض ُٓوَ 
زَنات نُ وَخـ تا ضِازَيُى طُوضَ بىوَ، ُْى طىْسيَهٌ بضىوى. بَُياّ يُّ قػاُْوَ 
ْاتىاْري بعاْري نُ ٓايا ُٓوَْسَ طُوضَ بىوَ نُ َُزضَغٍُ تايبُتٌ خؤٍ ُٖبًَت. ُٓطُض 

بىوبًَت، بُٖازئ ٖض باغٌ ُٓوَ ْانات نُ يُوٍَ واٍُْ وتبًَتُوَ. بًَؿو بُٖازئ ُٖؾً
يُ ؾىيًََٓهٌ زَضَوٍَ وَخـ خىيَٓسوويُتٌ، تطَع بًَت يإ بَُيذ، نُ َاَؤغتاٍ 
ْاغطاويإ ُٖبىو. ُٓطُض يُو َاوَيُزا ًٓذاظٍَ َُاليُتٌ وَضططتبًَت، ُٓوَ تىاْاٍ 

ًًََتُوَ. يُ قؤْاغًَهٌ شياًْسا واٍُْ فًكٌٗ وتؤتُوَ، ُٖبىوَ خؤٍ واُْ بُ ؾاططزَنإ ب
و ُٖيًٌٓ بؤ خؤٍ ىاضؾُػيُ وَععٍ زَزا، ثًَٓذؿُػيُُٖفتاُْف يُ ؾُػيُوَ تا ض

َؤضنًَهٌ ضِؤسًًاُْ بُناضَناٌْ ببُخؿًَت.  ْوَ تا بؤ خؤٍ تًَطِاَإ بهاتىوَتبًَٖؿ
و ططْطًٌ بُ َؿتىَطِ ٓاضًَت ظؤضَُُٓف َاْاٍ ُٓوَيُ وتاضٍ ُٖيًٌٓ زاُْزاوَ. ثًَ

ٔ . بابُتٌ ضَِخُٓططتًَٓالًًٖات بىو ْظياتط خُضيهٌ بابُتُناٌْ نُالّ بًَُٓوبُضَ زابًَت،
اّ وازياضبىو ؾتًَهٌ يُ تُعسيٌ(ٍ ُْخىيَٓسبىو، بَُي ْيُ غُضضاوَناٌْ فُضَىزَ )دُضح

وَ نُ يُطٍَُ ىوََظاٌْ، َاوَيُنًـ بريٍ يُوَ نطزبفُيُى ز ْثعيؿهٌبىاضّ 
يَو يُ َزيين ثعيؿهسا ثُضَ بُ خىيَٓسٕ بسات. سُُْفًًُنإ سُظيإ يُ ظاًْين بطِعًُاز

تايبُتٌ زَقٌ ثعيؿهًٌ ثًَغَُبُضٍ ُٓبى عُباغٌ ظاْػيت ثعيؿهٌ ُٖبىو، بُ
َىغتُغفريٍ، بُْاوًْؿاٌْ ثعيؿهًٌ ثًَغَُبُض. فُيُى ظؤض ططْط ُْبىو، ُٓوَْسَ بُؽ 
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باظُْيُنٌ بضىونٌ  ىيصَ. يُواُْيُ بُٖازئ يُناتٌ ْبىو بعاًْت قًبًُ يُنىيًَُو نٍُ 
 َىضيسَناًْسا، غُضثُضؾتًٌ ُْٖسيَو ناضٍ خىاثُضغتًٌ نطزبًَت.

تُْاُْت ُٓطُض يُ وَخـ َُزضَغُف ُْبىوبًَت، ُٓوَ خؤ زَؾًَت َعطُوت ثاضٍَ 
الٍ تا ٖاتدي بؤ َعطُوت يإ يُ َاَيُوَ  ًـُٓطُض ؾاططزَناْ .َؤغتايُىزابًَتُ َا

ىيَٓٔ، ثًَٓاضًَت شَاضَيإ ظؤض بىوبًَت. َُزضَغُنإ ضِيَىؾىيًٓإ بؤ بُٖازئ ن
يُخؤططتين شَاضَيُى قىتابًٌ زَططتُ بُض، بُٖازئ ُْيسَتىاٌْ يُ غُض سًػابٌ خؤٍ 
ُٓو ناضَ بهات. ًٓٓذا يُواُْف بىو ؾاططزإ يُ طىْساٌْ زَوضوبُضيؿُوَ بًَٔ؛ دطُ 

ويإ زَنطزَ ؾاضَ طُوضَنإ. يُطٍَُ َُٖىو يُواٍُْ ٓىًََسٍ طُوضَتطيإ ُٖبىو، ضِو
ُٓواُْؾسا، بُاليٌُْ نَُُوَ، واٍُْ بُ يُى زاُْ َىضيس يإ ؾاططز وتؤتُوَ: بىضٖاُْزئ 

 َىسُقًل، خَُيهٌ ؾاضٍ تطَعٍ زضاوغًٌَ خؤيإ بىو.
و خُتًب بىو، ْاوَنُؾٌ ٓاَاشَيُ بؤ ٍ بُٖازئ، ُٓظيُزٍ خُتًب، واعًعباثريَ

و وتاضٍ ُٖيين بىوَ بؤ َ، خُتًب بىوَ. ناضٍ خُتًب ْىيَصًٌ زازاوُٓوٍَ وتاضٍ ُٖيٓ
غُضَتاٍ وتاضٍ ُٖيين، َىغىَيُاْإ نُ يُو ضِؤشَزا زَٖاتُٓ َعطُوتٌ داًَع. 

طُوضَنإ  ؤ خُيًفُ يإ فُضَاْطَِواٍ ْاوخؤ. يُ ؾاضَزوعانطزُْ ب ْغتايؿهطزٕ
صٍ ُٖيين َعطُوتاٌْ ْىيَ َُٖىوإ يُ يُى َعطُوتسا دًًَإ ْابًتُوَ، بؤيُ شَاضٍَ

ظياتط زَنُٕ. يُ ْاوَضِاغيت غُزٍَ ياظزٌََُٖ ظايًٓسا، ؾُف َعطُوتٌ طُوضَ )ٌٖ 
بططَ ُٖظاضإ )ْعيهٍُ غٌَ  ُْٖبىوَ، يُ بُضاَبُضيؿسا غُزإ ْىيَصٍ ُٖيين( يُ بُغسا

ُٖظاض( َعطُوتٌ بضىونٌ يٌَ بىوَ. يُ قاٖريَف َعطُوتُناٌْ ضِؤشٍ ُٖيين ظؤض بىوٕ. 
ّ الٍ َايًهًًُنإ ُٖض ؾاضيَو يُى خُتًيب ُٖيُ، بُال ْاٍ غُضدمُ الٍ ؾافًعٌطدًَ

بُغسا، شَاضَيُى  ْبؤيُ ؾاضاٌْ وَى بَُيذ ط بٔ. ُٖضسُُْفًًُنإ بىاض زضاوَ ظيات
خُتًبًإ ُٖبىو، قاٖريَف ُٖضوا بىو. يُواُْيُ دًَطايُنٌ وَى وَخـ ُٖض يُى تاقُ 

 َعطُوتٌ يٌَ بىوبًَت.
ثطغُ  يُ ُوَٖازئ يُ وَخـ خىتبٍُ زابًَت، ُٓوَ بُزَيًٓايًُٓطُض بُ

، بُتايبُتٌ يُ غُضوبُْسٍ طؤضِاْهاضيٌ يُ فُضَاْطَِواناْسا. ًـ تًَىَطالوَغًاغًًُناْ
ُٓطُض يُ خىتبُيُنًسا، خىاضَظَؿاٍ بُ الزَض بًسعُغاظ زاْابًَت )زواتط زيًَُٓ غُض 

ضوغت نطزووَ؛ غُض تُخت، نًَؿٍُ بؤ زَُُٓ(، ُٓوَ زواٍ ُٓوٍَ خىاضَظَؿا زَضًَتُ 
 ْؤ ثطغٌ ُٓوٍَ بؤضٌ بُٖازئ وَخـيًَهساُْوَيُنُ بَُُٓ  ُٓطُض واف بىوبًَت،

ْاوضُنٍُ دًًََٗؿتىوَ. ُٖضضؤًَْو بًَت، ُٓطُض ضِؤشاٌْ ُٖيين خُضيهٌ برينطزُْوَو 
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ُوَف تًَطِاَإ بىوبًَت، ُٓوَ ُٓطُضٍ ُٓوٍَ خىتبٍُ زابًَت، يُطؤضٍَِ ًُْ، ُٓطُض ٓ
و ثازؾايإ ُْبىوَ، ُٓوَ ضاوَضِيٌَ ُٓوَ ْري، ًَت نُ طىايُ سُظٍ يُ زيساضٍ َريزضوغت ب

 ضانٍُ فُضَاْطَِوانإ بهات. ظياز يُ ُْضنٌ خؤٍ ظاًْبًَت غتايؿٌ فُظٍَبُٖازئ بُ ٓ
َُٖىو َُٓاُْف ُٓطُض ُّٓ ثًاوَ يُ شياٌْ خىضاغاًْسا خىتبٍُ زابًَت، ُٓوَ زَبىو 

 ٕ ٓاَاشَيإ بؤ ُٓوَ نطزبًَت نُ ْاظْاوٍ خُتًبًؿٌ ُٖبىوَ.يازَوَضيٌ ْىغا
ظياتط ضِيٌَ تًَسَضًَت يُْاو َعطُوتًَسا وَععٍ خَُيهٌ زازابًَت. واعًع َُاليُنُ خؤٍ 

 ْيُناتٌ دًادًازا، ٓاَؤشطاضيٌ زيين ْتُْٗا ُٓو ناضَ زَنات ُنسا بُيُ دًَطاي
اٌْ َعطُوت، يإ َُزضَغُ، ياخىز ثُضوَضزَيٌ خَُيو زَنات. ُٓوَ عازَتٌ نؤبىوُْوَن
 َْفتاضيإ باف بًَت، ُٓضنُ ٓايينخاُْقاٍ غؤفًًإ بىو. ٖاٌْ دَُاوَضٍ زَزا ضِ

ٓاُْوَ، زياضَ بؤ َُُٓف ثًَىيػت بىو تىاْايُنٌ باؾٌ يُ ضِؤسًًُناٌْ بريزًََٖ
تا تطؽ بًَت،  ؾًَىَيُنٌ بُضضاويـ يُخىا ظاًْاضيٌ فطاوإ بًَت، بُ ْتقػُنطزْسا ُٖبًَ

بُضِيَعَوَ يُ َعطُوت  يازَوَضيٌ خَُيهسا سيًًََٓتُوَ. واعًع يُ يُ دؤضَنإ دؤضيَو بُ
ٕ يُ باظاضِو ؾُقاَُنإ زَوَغتاو يُ خَُيو زَضىوُْ الٍ، بَُياّ سًهايُختىا ْزازًَْؿت

 ُْْٖسيَهٌ يُ قىضٓإ وُوَْطًَطِاغُضطىظَؾتُناٌْ زَ ْيازَوَضيٌ خؤيُوَ ضريؤى
 ثًاوضانإ وَضزَططت. ُْضبىضزٍَ وَيٌغ ُْٖسيَهٌ تطيؿٌ يُ

تُواويٌ قُْاعُتٌ  ًَٖىضيٌ خُضيهٌ وَععَناٌْ ُْبىوَ، بُ ْبُٖازئ بُ ٓاغىزَيٌ
زاْطاوَناٌْ ُٓبىَىعًين ُْغُؼي  ُْض خؤٍ ثًَُإ زََيًَت نُ ْىغريثًًَإ ُْبىوَ. ٖ

 نُالًًَُناْسا ثطغُ يُ بىوَو سُُْؼي َُاليُنٌنُ ( َطزووَ 1115َاخىيٌ )
 ُٖيُ غىزيَهٌ ضتا بعاْآ  بريبهاتُوَ ووَيًَهطز وايإ بىوَ، َاتىضيسٍ ؾىيَٓهُوتٍُ

 خؤ ٓاخط. بهُٕ ضانُ ناضٍ ُٓوٍَ بؤ بًَت خَُيو ٖاْساٌْ و وَععزازإ خُضيهٌ
ُْنُٕ، يُ نؤتايًسا ْابًَتُ  خطاثُ ْبٔ طىيَطِايٍَُ تا ظؤضيًَهطزًْإ ْخَُيو ْاضاضنطزٌْ

نُ خىزا خؤٍ زَظاًَْت بُْسَناٌْ زَياْهُٕ.  ّساٌْ ُٓو ناضاُْيُبُضزَّ ُٓدماَيَُجُض 
 طىْاٖباضَنإ ببُخؿًَت. ُٓو يُ ْيُتٌ نُ يُ طىْاُٖنإ خؤف ببًَتزَغَُياتٌ خىا خؤ

، ُٓو ناضَ بُضاَبُضٍ نطزَوٍَ ضانسا بُُٖؾت ْابُخؿًَت، بَُيهى بُثًٌَ فُظَيٌ خؤٍ
 . زَنات

بُضزاضٍ تُضٍ يٌَ تًَضىو، نؿايُوَو زَغبُٖازئ بريٍ يُّ َُغُالُْ نطزَوَ، غ
برينطزُْوٍَ  ْاَإوَععزازإ بىو، طُيؿتُ ُٓو باوَضٍَِ نُ ًٖض غىزيَهٌ ًُْ. ًٓرت تًَطِ

َطؤظ  نُ زَياْطىتو بؤضىوُْناٌْ َىعتُظيًُنإ ْعيهًإ نطزَوَ، ظياتط يُ زيس
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ْاعُتٍُ نُ و ُٖضضٌ بُ زٍَ بًَت ُٓوَ زَنات. طُيؿتُ ُٓو قُبىوُْوَضيَهٌ ٓاظازَ
 ْنطزٌْ خَُيو ُ خطاثُ، ٓاَؤشطاضيًٌُْٖهطزٕ ي ْنُو ناضٍ باففُضَاْهطزٕ بُ ضا

ثًَساٌْ َُؾىضَت ثًًَإ، ٓاَادمًَهٌ زياضيهطاوٍ ُٖيُ. طُيؿتُ ُٓوٍَ ثًَىيػتُ َطؤظ 
و ثُغُْستطَ. بؤ خؤؾٌ َُظُٖبُ بصٍ نُ بُاليُوَ زضوغترتبُثًٌَ بَُٓاناٌْ ُٓو 

خؤالزإ يُ َُٖيُ،  ْؤظ غىز يُ طىيَطِايَُيٌبىو نُ باوَضٍِ وابىو َط اليُْطريٍ ُٓو اليُُْ
وَضزَططيَت. يُوَف ظياتط، زَبًَت ٓاَؤشطاضيٌ خَُيو بهات تا ثًَطَِويٌ يُوَ بهُٕ نُ 

 سَُياَيُو ٓاناضيًُ. يَُُؾُوَ تىاًٌْ يُ ثًؿُنٍُ خؤيسا بُضزَواّ ببًَت.
تىاْاٍ  ُوَ زَغيت زَنُوت،، بُٖؤٍ ُٓو زاٖاتُوَ نُ يُ وَععزاْبُٖازئ

بَُياّ يُْاو ثًاواٌْ زيٓسا دًَطايُنٌ بًَُٖعٍ ُْبىو.  ،بُضِيَىَبطزٌْ خًَعاُْنٍُ ُٖبىو
 ْيُوَ بُزووضٍ زَططيَت نُ غًاغُتنطز نُ ُْبىوٌْ زَغَُيات  يُاليُنُوَ، ُٖغيت

اوٌَْ نطز ببًَتُ خناضوباضٍ زًْا ثًػٌ بهُٕ؛ يُ اليُنٌ زيهُؾُوَ، ْاوبُْاو سُظٍ زَ
 ثًُيُنٌ باَياتطٍ ُٖبًَت يُوٍَ ُٖيُتٌ، ُٓوَتا زََيًَت:  ْثًَطُو ضِيَعٍ نؤََُيايُتٌ

ُْٖسيَذاض ُٖغت زَنُّ ؾايُنٌ بٌَ ؾاْؿًِٓ، قاظٍ بٌَ قُظاّ خاوَٕ زَيٌ بٌَ 
ثًُو  ْغاَإ ُّ، زَوَيَُُْسٍ بًَػاَامن. يُطٍَُ ُٓجمؤضَ ٖعضاُْزا خؤؾُويػتًٌَُْعيًَ

ٓريَيٌ ثُيسا زَبٔ. بُ خُضيهبىوْت بُّ ؾتاُْوَ، خؤت تىوؾٌ  ؤنِْضاوضٓثايُ زئَ، 
خَُؤنٌ زَنُيت. ثًَىيػتُ ضِؤسٌ خؤت يُطٍَُ غًفُتُناٌْ خىزازا يُنبدُيت، تا يُ 

ؾهؤ تًَسَنؤؾٔ،  َْيو يُ باظاضٍِ زًْازا بؤ غاَإ. خُْٔاختسا ُّٓ دؤضَ ٖعضاُْ ًََُْٓ
ظٕ. ُٓواُْ ثًُ بُ ثًُ بُضَو غُضَوَ زَضِؤٕ، و بُضٓاضَظووَنإ ثُيصَيُنٌ زضيَص ْخىاغت

  ّ َٔ زَيًٓاّ يُوٍَ يُ ْاوَضِاغيت ثُيصَنُزا زَنُوُْ خىاضَوَ.بُال
 

 خةوبيٍني بة ضولَتاٌي شاٌاياٌةوة
يُنُوَ ًٌُٖٓ ظاْري يُ َُٖىو ال ْؾًَدإ ْبؤَإ زَطًَطِيَتُوَ، ثازؾايإ غىثاغاالض

ىوٕ، شَاضٍَ َىضيسو ُدًًػٌ وَععَناٌْ زَبو ٓاَازٍَ َططْطًًإ بُ بُٖازئ زَزا
ًًًََََٓت. يُ ُٓواٍُْ ب ْؾاططزَناٌْ ُ باؾٌ باوَضِيإ ثًٌَ بىوَ، بُ غًَػُز نُؽ زَخُ

يُ  يتىاَِْزُٓطُض ثؤغتًَهٌ واٍ ُٖبىوايُ  ضِووٍ تًؤضيًُوَ ُٓطُضٍ َُُٓ ُٖيُ،
 َْعع زابساتبؤٍ ُٖبًَت و ْطُوتًَهٌ زيهُ يُطٍَُ خؤٍ بًباتَعطُوتًَهُوَ بؤ َع

قىضٓاْسا بُضِيَىَ ببات.  ٌْْ واُْوتُٓوَ يُ فًكٌٗ ًٓػالٌَزَضؽ بًًََتُوَو َُٖيكُنا
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غىثاغاالض ٓاَاشَ زَنات بؤ ُٓوٍَ يُ زوو زاَُظضاوَ يإ ظياتطزا وَظيفٍُ وَععزازإ 
يإ واُْوتُٓوٍَ زَغتهُوتىوَ. ضَِْطُ ُّٓ ُٖوَيُ بؤ ُٓوَ بًَت شَاضٍَ َىضيسَناٌْ 

اغيت ٖاوتاناًًُْوَ، وَى فُخطَزيين ضِاظٍ. ًٓرت دَُاوَضٍ بُٖازئ ُٖضضؤًَْو بباتُ ٓ
َُٖىو ؾت ٓاَازٍَ َُوعًعَناٌْ بدي، طُضضٌ وا زَضزَنُويَت نُ  يُ بًَت، زَبًَت بُض

 يُ بىاضٍ زَضبطِيين ضِاو بؤضىوُْ فًكًًُٗنإ، يإ فُتىاناًْؿسا، ْىغًين ُٖبًَت.
زََئًَ  ْثًٌَ يٌَ ضِازَنًَؿٔ (ٌ ْىوغإٕ يازَوَضياي)ْىغُضاٌْ َُْاقًيب ُٓويًا 

تطغٌ ْاوضٍُ بَُيذ يُ خُوياْسا ثًَغَُبُضيإ  طىايُ ؾُويَهًإ غًَػُز َىفيت يُخىا
بًًٓىَو فُضَاٌْ ثًَهطزووٕ ْاظْاوٍ "غىَيتاٌْ زاْايإ" يُ بُٖازئ بًَٓٔ. بًَؿو ُٓواُْ 

نطزووَ يًَو زَضٔ، ًٓرت شَاضَيُنٌ  خُوُْناًْإ بؤ يُنرتيٌ طًَطِاوَتُوَو ُٖغتًإ
ظؤضٍ َىضيسإ يُ زَوضٍ بُٖازئ نؤبىوُْتُوَ. ُٖضزوو غُضبىضزَ ْىغُنَُإ يُ زٌََ 
بُٖازيُٓوَ ضريؤنُنُيإ بًػتىوَ، نُ خُوُْ ضِاغتُقًُٓنٍُ خؤٍ ظؤض دًَطاٍ غُضدمُ، 

 يازَوَضيٓىوغُناًْؿٌ ظؤضيإ ثًَىَ ْاوَ.
ُ نُغًَو، تُْٗا نُغًَو، نُغًَهٌ ظؤض ضِؤسًٌ، بُٖازئ بؤَإ زَطًَطِيَتُوَ ن

نُغًَو يُ نؤََُيٌ خاغاٌْ سُم )يُنًَو يُ ٓاظيعاٌْ سُم( خُوًَْهٌ بًًٓىَ. ُٓو 
نُغُ بُ ضِووٌْ ُٓوٍَ زَغتًٓؿإ ُْنطزووَ نُ ثًَغَُبُض فُضَاٌْ ثًَهطزبًَت بُ 

ْىضاٌْ، يُنًَو يُواٍُْ بُٖازئ بًًََت "غىَيتاٌْ زاْايإ"، بَُيهى وتىويُتٌ نُ ثرييَهٌ 
و يُ سُقُوَ ْعيهٔ، يُغُض ططزيَهٌ ظؤض بُضظ ضِاوَغتاوَو قػٍُ بؤ بُٖازئ نطزووَ

و تاضيهػتاٌْ ببًَت يُ ْىض طَِضنُوَ تا دًٗإ ث: "ٍُٓ غىَيتاٌْ زاْايإ، زطىتىيُتِ
، ًَطِاوَتُوَطخىادُيُنٌ ؾاضٍ َُضو بؤ ُّٓ خُوٍُْ غُفًَُت بطَِويَتُوَ." بُٖازيًٓـ 

نُ خعَُتهاضٍ غىَيتاُْنإ يإ طُوضَثًاوإ بىوَ، ُّٓ خىادُيُ بُ بُٖازيين وتىوَ نُ 
َ نُ ؾايُتٌ ُٓوَ زَزَٕ ثًَغَُبُض بُٖازيين بُ وُٓويـ ضُْسئ بُْسٍَ خىزاٍ بًًٓى

و ثًٌَ دُ َُضويًُ ٖاوغؤظٍ بُٖازئ بىوَ"غىَيتاٌْ زاْايإ" باْط نطزووَ. ُّٓ خىا
زًْازا ْاظْاوَنٍُ ضَِف بهاتُوَ،  طيٌ ُٓوٍَ تًَسا بًَت يُّغُيط بىوَ نُغًَو بىيَ

زًْازا ُّٓ ْاظْاوٍَ يًَٓطاوَ. َُضوظيـ زيػإ بؤ بُٖازيين  يُناتًَهسا نُ يُو
بُ زَْطٌ بُضظ ٖاواض  نُ َوضِووْسَناتُوَ نُ خُوٌْ بًًٓىَ يإ نؤََُيُ خَُيهًَهٌ بًٓى

 ". زَنُٕ "غًَاو يُ ٖاوََياٌْ غىَيتاٌْ زاْايإ
نطاوٕ ياخىز زووعانٍُ  ُْفطَت بُٖازئ يَُُوَ زَضَدماٌَ نطز نُ ُْياضَناٌْ بُ

طريا بىوَ. ضَِْطُ ُّٓ ثًاوَ َُضوظيًُ، وَى بُٖازئ يُ دًَطايُنٌ زيهُزا ضِووٌْ 
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ىا نطزبىو يُ خُوًْسا خوَ، ُٖض َُٖإ حمَُُز عُبسويطَِظام بًَت نُ زاواٍ يُ ُزَنات
بطٍ ُٓو بُٖازيين بًين. يُواُْؾُ ُٓو ثًاوَ بًَت نُ ْاوٍ  اّ يُثًَغَُبُض ببًًَٓت، بَُي

عُضؾًَو بُضاَبُض عُبسوَياٍ ًٖٓسيٌ يًَٓطاوَ، نُ يُ خُوًْسا بُٖازيين بًًٓبىو يُغُض 
غىثانٍُ زاًْؿتبىو، خَُيهُنُ َُٖىويإ ضىوُْ ثًَؿُوَ بؤ ُٓوٍَ  ْغىَيتاٌْ وَخـ

 قاضُناٌْ بُٖازئ َاض بهُٕ.
ٓستطئ ثايُ يُ وٍ "غىَيتاٌْ زاْايإ"وَ، بُٖازئ بىوَ خاوٌَْ بًَبُٖؤٍ ْاظْا
ظاْاياٌْ زيًٓسا. بَُياّ بؤ بُزبُختًٌ ُّٓ ْاظْاوَ ناضيطُضيٌ يُغُض  ُْٖضٌََ زاْايإ

خَُيهاٌْ زيهٍُ خاوَٕ غىَيتإ ُْبىو. بُٖازئ خؤٍ بؤَإ زَطًَطِيَتُوَ نُ قاظٍ 
ٌ بُٖازئ سُظٍ ضظٍ يُ ضاضٍَ ُْبىو. طُضْاظْاوَنٍُ ُٓوٍ زَغطِيًُوَ، ضىْهُ سُ

يُوَ ُْبىو يُ ناضوباضٍ زًْازا ٖاْا بؤ خىا ببات، ُٓو زووعاٍ زَنطز نُ خىا ُّٓ باضٍَ 
 ْتُْٗا بؤ ظيازبىوٌْ ؾؤضَتٌ خؤٍ يًـدُوض. قاظ ْا بطؤضِيَت، ضىْهُ ثطَِ يُ غتُّزًْ

إ بؤ زَغتًٓؿإ . ُٓفالنٌ ُّٓ نُغَُزَنطزبُزيٗاتين ٓاضَظووَناٌْ، ُٓو ناضَ 
: قاظٍ وَخـ بىو، ثًاويهٌ بُؾُونُتٌ ْاو زاْاياٌْ ُّٓ دًٗاُْ ْ زََيٌَ نُغُنُزَنات

يُ ثًَؿُنٌ  ْزاْايإ" يُ فُتىاناٌْ بُٖازئ بىو، ُٖوَيٌ زَزا ْاظْاوٍ "غىَيتاٌْ
الٍ قاظٍ بؤ  ؤتُطُيؿت فنتًَبُنٍُ "َُعاضيف" بػطِيَتُوَ. نؤثًًُنٌ ُّٓ نتًَبُ

يًََٓتُوَ، يُواُْؾُ ُٓفالنٌ زَغتٓىغُنٍُ بًًٓبًَت نُ ْاظْاوٍ "غىَيتاٌْ ُٓوٍَ بًدى
واٍ ططضياُْ نطزبًَت نُ قاظٍ وَخـ َُٖإ زَغٓىغٌ بؤيُ زاْايإ"ٍ يُغُض بىوَ، 

 بًًٓبًَت.
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 ء«بةهازستان غونضةي»

 ييكوزد ويَروونووسانةي طوتازي سةزهةلَداني 
 (تةوةز ةتةوةن ويَروونووسي سةزةتايء ووكسياني حوشني)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َُظيىوزٍ ًٓػُاعًٌز.
 ُْٓسيَؿُ ًََصووٍ تىيَصَضٍ و ًََصوو زنتؤضاٍ

 
 
 



 
 
  

 
 

  
 
 

 27   
  

 
 :لَيَكؤلَيٍةوة ثوختةي

 ُٖضوَٖا و#ُٓغتَُىوٍَ$ ًِْؿتُدًَ نىضزٍ َىُْوَضاٌْ ُْغًٌَ يُنُّ ُٖوَيٌ
-زَوَيُت ُظضاٌْزاَ ثًَٓاو يُ ُْتُوَغاظٍ بؤ يُ#غًًَُاٌْ$ زَغَُياتساضاٌْ َْىُْوَضإ

 دَُعًًُتٌ$ غُضزٌََ تا ثًَهطزو زَغيت يُوَ#نىٍَ قازضٍ سادٌ$ يُ نُ ُْتُوَ
 #نىضزغتإ ًٓػتكًاليٌ ُٓدمىوٌَُْ$ و(1918-1922) #نىضزغتإ تُعايًٌ

 #يىظإ$ ضيَهُوتين و #نَُايًػتُنإ$ غُضنُوتين بُ نًَؿا، زضيَصٍَ( 1922)
 .ثًَٗات نؤتايٌ( 1923)

 غاظٍ ؾىْاؽ ُْْتُوَغاظٍ ثطغٌ ُٖوَياُْ، ُّٓ ثًًََٗٓاٌْ نؤتايٌ ْٖٔات نؤتايٌ بُ 
 ضيَطُ ووَوَضِ يُّ ًََْصووْىوغٌ بىاضٍ بؤ طىاغرتايُوَ ضؤؾٓبريإ، غُضَنٌ ُٖوَيٌ وَى
 .غاظبىو نىضزٍ ًََصووْىوغاٍُْ طىتاضٍ غُضَُٖيساٌْ بؤ

 ثطغٌ طزٌْزَغجًَه َوتٌضِ بُ ٓاَاشَنطزٕ يُ دطُ زَيُويَت تىيَصيُٓوَيُ ُّٓ
 طىتاضٍ غُضَُٖيساٌْ بُغتًَُٓناٌْ ضووْهطزُْوٍَ ْثًَٓاغُنطزٕ ُْْتُوَغاظٍ

 زَنطيَت ٓايا نُ زََيٌَ: ببًَتُوَ ثطغًاضَف ُّٓ ضِووبُضِووٍ نىضزٍ، ًَصووْىوغاٍُْ
 تُوَض ُْتُوَ ًََصووْىوغٌ غُضَتاٍ وَى َىنطياٌْ سىظٌْ ٍ"بُٖاضغتإ غىْضٍُ"

 بهطيَت؟ ثًَٓاغُ
 نطزٌْ ٓايًين بُ نىضزٍ، ظَاٌْ بُ ًََصوو ْىوغًين ثًَىايُ يُؤَيًُٓوََيًَه ُّٓ

 يازنطزُْوَو نؤْاضا، نىضزغتاٌْ غتايؿٌ ضابطزووغاظٍ، ُإ،ًًْؿت خؤؾُويػيت
 غُضَتاٍ ُْتُوَ، وَى نىضز بؤ ُٓظَيٌ ينضواًْ ْزشٍ تىضى ْزشٍ عُضَب ُٓوَ،يازغطي

 تُوَضٍ ُْتُوَ ًََصووْىوغٌ واتايًُى بُ ْنىضزٍ  ًََصووْىوغاٍُْ طىتاضٍ غُضَُٖيساٌْ
 .ثًَسَنات تزَغ( 1925) غاَيٌ يُ #بُٖاضغتإ غىْضٍُ$ ْىوغًين بُ نُ نىضزيًُ

 
 

 : ضةزةكييةكاُ وشة
 ُْتُوَ ًََصووْىوغٌ ًََصووْىغاُْ، طىتاضٍ َىنطياٌْ، سىظٌْ بُٖاضغتإ، غىْضٍُ

 .تُوَض
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 :ثيَشةكي
 ظايًين ؾاْعزٍَ غُزٍَ نؤتايٌ ًْػالٌَٓ غاَيصًََطٍ يُ زووَّ ُٖظاضٍَ غُضَتاٍ

 ْىوغًين واتُ يُ،#نىضزٍ ًََصووْىوغٌ$ زَضنُوتين غُضَتاٍ ظايًين، شًََطٍ يُغاٍَ
. ثًَسَنات تزَغ ؾُضَفٓاَُوَ بُ نُ نىضزغتاُْ نىضزو بُ تايبُت ًََصووٍ

 يُغُض و(1596/1005) غاَيٌ يُ نُ نىضزغتاُْ ًََصووٍ يُنَُري #ؾُضَفٓاَُ$
 .  ْىوغطاوَ ( 1543-1603) بسيًػٌ ضَفداٌْؾُ زَغيت

 تىوؾٌ غُزَ ضُْسئ بؤ تًُْا ُْ ؾُضَفدإ ثاف نىضزٍ ًََصووْىوغٌ ضَوتٌ
 ثاف غاٍَ #200$ هٌْعي ويَُٓ بؤ بىو، زاضَِاًْـ تىوؾٌ تُْاُْت بىو، زابطِإ ْثضطِإ

 ُب غُض ًََصووْىوغاٌْ غُضزَغيت يُ نىضغتإ ًََصووْىوغٌ زووباضَ ؾُضَفٓاَُ
 فاضغٌ، ظَاٌْ بُ ًََصوو ْىوغًين ُٓجماضَف بَُياّ  ،زَغتًجًَهطزَوَ ُٓضزََيإ زَغَُياتٌ

 ُْٓضزََيإ سانُاٌْ غًاغٌ زَغَُياتٌ بُ بُخؿري ؾُضعًًُت ْغتايـ ْاوضُطُضايٌ،
 بايُخٌ نُّ زووثاتبىوُْوٍَ تىوؾٌ نىضزٍ ًََصووْىوغٌ خَُيو، ثُضاويَعخػتين
 ضِووزاوَ ْىوغًين يُ نىضتهطايُوَ ًََصووْىوغٌ واتايُى ُب ،بىو ُْضيتِ ًََصووْىوغٌ
 ،َُيازاضإتزَغ غتايؿٌ ْزَغَُيات بُ بُخؿري ؾُضعًًُت ْْاوضُطُضايٌ غًاغًًُنإ،

 ًََصووْىوغاٍُْ طىتاضٍ َْؤزيَطٕ ًََصووْىوغٌ ٖاونات بىو ساَيًَهسا يُ فَُُٓ
 ْغُضَُٖيسإ يُ ُْتُوَ-ُتزَوَي زاَُظضاْسٌْ يُثًَٓاو ُْتُوَغاظٍ بؤ فاضغٌ ْتىضنٌ

  بىو اسطُؾُغُْسْ
 َُٖإ ًٓساٍَُ ًٓذابٌ، خاَيٌ ُْٖسٍَ غُضَضِاٍ ُٓضزََيإ غُضزٌََ ًََصووْىوغٌ

 ًََصووْىوغٌ باضَوزو زيهُ َاوَيُنٌ بؤ تُْاُْت ،بىو ثًَؿىو ضِووزاوْىوغٌ غىُْتٌ
  غىُْتُ ُّٓ ُٖض ًَٓطإ نىضزغتاٌْ يُ بؤيُ ونطايُوَبآل غًاغٌ ْاوضُطُضايُُْو

 ٖؤناضَ يُو يُى ضِووزاوْىوغٌ ْاوضُطُضاياُْو ًََصووْىوغٌ واتُ ًََصووْىوغًُ
 يُّ ُْزاو نىضز ًََصووْىوغاٍُْ طىتاضٍ غُضَُٖيساٌْ بُ ضيَطُّ نُ بىو غُضَنًًاُْ

 يُ نىضزغتإ ّزيهُ بُؾُناٌْ بؤ نىضزٍ ًََصووْىوغاٍُْ طىتاضٍ بًًَرَي زَنطيَت ووَوَضِ
 . طىغرتايُوَ ىٍَُٓغتَُب ضؤؾٓبريٍ ْتاظَطُضٍ ُٖواٍ ْنُف ناضيطُضٍ شيَط

 بىو ًٓػالّ ًْاٍز ْاوَْسٍ يُنُّ ،ضؤشٓاوا يُطٍَُ ثًَىَْسٍ ْْعيهٌ يُبُض ُٓغتَُبىٍَ
 يُّ ُٖض يُنُذاض بؤ نطزو غًاغٌ ْفُضُْٖطٌ طؤضِاْهاضٍ ثًَىيػيت بُ ُٖغيت

 .َُيساٖ غُضٍ ضؤشٓاوايٌ ؾًَىاظٍ بُ ْؤيَدىاظٍ زَْطٌ ؾاضَؾسا،
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 ُٖضوَٖا ،بىو عىمساٌْ زَغَُياتٌ بُ غُض نىضز خانٌ ظؤضٍ بُؾًَهٌ ُٓوٍَ بُض يُ
 ططْطرت ْعىمساٌْ زَغَُياتٌ بُ غُض نىضزٍ ناضبُزَغيت ُْٖسٍَ ًْؿتُدًَبىوٌْ ٖؤٍ بُ
 َُنتُبٌ يُنُّ نطزُْوٍَ ًْْؿتُدًَهطزٕ نىضزو َرياٌْ باْطًَٗؿيت  َىوٍُٖ يُ

 غاَيٌ يُ( 1876-1909) زووَّ ّعُبسوذتًَُس تإغىَي زَغيت يُغُض عُؾايُضٍ
 ْخىيَٓسَواضإ  َافدىاظٍ ْْىيَدىاظٍ ْاوَْسٍ بُ بىو ىٍَُٓغتَُب ،(1892)

 ْضؤشْاَُْىوؽ ضؤؾٓبريو ضًين يُنُّ ؾاضَ يُّ ُٖض نىضزو غًاغُشيُزاضاٌْ
. َُٖيسا غُضيإ نىضزيًُنإ، ْاوَْسَ يُنُّ ُٖضوَٖا تُوَضو-نىضزغتإ غًاغُشيُزاضٍ

 (  57: 2005 نؤّ، َُٓيا)
 بًَاوبىوُْوٍَ ْغُضَُٖيسإ ثاف ْبًػتُّ غُزٍَ غُضَتاٍ ْىظزَو غُزٍَ نؤتايٌ يُ

 زَغَُياتٌ شيَط ُْتُوَناٌْ ًَْىإ يُ ؾىْاغدىاظٍ ْتاظَطُضٍ ْضانػاظٍ ويػيت
 غاَيٌ يُ الوَناُْوَ تىضنُ ٕاليُ يُ تىضندىاظٍ طىتاضٍ غُضَُٖيساٌْ زواتط ْعىمساٌْ

 يُنُّ طىتاضَو ُٓو ناضيطُضٍ نُوتُٓشيَط ىَيًـُٓغتَُب نىضزاٌْ ،(1908)
 يُّ ُْتُوَغاظٍ بريؤنٍُ َُٖىويإ غُضووٍ يُ ْنىضزٍ تاظَطُضٍ زَضنُوتُناٌْ

( 20) غُزٍَ غُضَتاٍ و(19) غُزٍَ نؤتايٌ ىَيٌُٓغتَُب َُٖيساو غُضيإ ؾاضَزا
 يُو ُٖض بؤُْوَو بُّ ُٖض ْاظٍُْتُوَغ ْؾؤْاؽ يُ برينطزُْوٍَ بؤ بىو ُٖوٍَ ٖاْسَضٍ

 ثطغٌ ْاغًؤْايًعّ، وَى زَضنُوتُناٌْ ضؤشٓاواو يُ ناضيطُضٍ بُ غُضزََُؾسا
 .بُضدُغتُنطايُوَ ُْتُوَغاظٍ

 شيَط ُْتُوَناٌْ ًَْىإ يُ ُْتُوَ-زَوَيُت يُنٍُ زاَُظضاٌْ ويػيت بُضظبىوُْوَ
 ثُضَغُْسٌْ ضيَطٍُ يُ ْىٍَ ْاغٌؾى غُضَُٖيساٌْ ُٖضوَٖا ْعىمساٌْ زَغَُياتٌ

 بُ #ًًًَُت$ ثًَٓاغٍُ ضؤشٓاوايٌ، َىزيَطٌْ زياضزَيُنٌ وَى ْاغًؤْايًعّ ٓايسيؤيؤشياٍ
 ٓايري ؾىيَٓهُوتىواٌْ ثًَٓاغٍُ يُ ًًًَُت ضَُهٌ  بىو، طؤضاْهاضٍ تىوؾٌ َتٌتُواو

  ْاغًؤٌْ بؤ واتايُى بُ ْٖاوبُف ٖاوضَطُظو ُْتُوَّ ظَدمريَ ْخَُيو بؤ غؤظ  بؤ
 نؤيٌَ قازضٍ سادٌ بؤ غُضَتاٍ زَنطيَت نُ نىضزيؿسا ْىٍَ طىتاضٍ يُ طؤضِاو وايٌضؤشٓا

 ًًًَُتٌ$ ضَُهٌ زَغتُواشَو واتايًُى بُ زَْطًسايُوَو طؤضِاْهاضيُ ُّٓ بطُضيَتُوَ
 ضؤشْاٍَُ يُ زواتط ْنىضزٍ ْىٍَ طىتاضٍ غُضَُٖيساٌْ غُضَتاٍ بُ بىو# نىضز

 نىضزيًُناٌْ ْاوَْسَ يُنُّ ُٖضوَٖا نىضزو ضؤؾٓبرياٌْ باظٍُْ يُنُّ ْنىضزغتإ
 نىضزٍ ًََصووْىوغاٍُْ طىتاضٍ غُضَُٖيساٌْ يُ ُٓدماَسا يُ غُْسو ثُضٍَ ُٓغتَُىوٍَ
 .ُٖبىو بُضضاوٍ ناضيطُضٍ
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 ساؾخُزؤ يُّ .ًََصوو نطزٌْ بُطىتاض واتُ ًََصووْىغاُْ طىتاضٍ يُ َُبُغت
 زضوغتهطزٌْ بؤ ُٖوٍَ ًَصووْىوغًُوََ ًََْصووْىوغٌ ضيَطٍُ يُ زَيُويَت ًََصووْىوؽ

 ْضِووزاوَنإ طًَطِاُْوٍَ يُ ًََصوو َاْاٍ ًٓرت يًَطَوَ ْبسات ُْتُوَغاظٍ ْغاظٍ ؾؤْاؽ
 بؤ زَطىاظضيَتُوَ َريَنإ بُ بُخؿٌ ؾُضعًًُت ْزَغَُياتساضإ غتايؿٌ ُٖضوَٖا

 ْنؤًُْٓغاظٍ و ضابطزوو ّشياْسُْوَ ًََْصووغاظٍ ضيَطٍُ يُ غاظٍ ؾىْاؽ ُْْتُوَغاظٍ
 ؾىْاؽ يـطىتاض غُضَنٌ ُٓضنٌ زياضَ طىتاضو زَبًَتُ ًََصووْىوغٌ ساؾساَيُتُ يُّ

 .َزاتسغُضَُٖي ُْتُوَغاظٍ ثًَٓاو يُ نىضزٍ ًَصووْىوغاٍُْ طىتاضٍ  يًَطَوَ ْغاظيًُ
 ًََصووْىوغاٍُْ طىتاضٍ يُ باغهطزٕ يُ دًا زَزضيَت ُٖوٍَ تىيَصيَُٓوَيُزا يُّ 

 طىتاضٍ ُٖوَيٌ يُنُّ وَى #بُٖاضغتإ غىْضٍُ$ طىتاضْاغٌ ُٖضوَٖاْ نىضزٍ
 ثًَٓاو يُ ُْتُوَغاظٍ بؤ ُٖوَياٍُْ ُٓو نطيَتُغُض تًؿو نىضزٍ، ًََصووْىوغاٍُْ

 زضاوٕ. غًًَُاٌْ ْىٍَُٓغتَُب يُ ٓؤتؤْؤٌَ الًْهُّ يإ ُْتُوَ-زَوَيُت زاَُظضاْسٌْ
 
 :ٌةتةوةضاشي ثيٍَاو لة كوزد ضياضةمتةدازاٌي و ووٌةوةزاُ ِةولَةكاٌي يةكةً (١
 (: ضميَىاٌي تا ولَةوةئةضتةوب لة)

 ضاغيت بُ ٓايا نُ بىو ُٓوَ( 1918)  غاَيٌ يُ نىضز بُ غُباضَت ثطؽ ُٓغتَُرتئ
 بُؾُناٌْ ثًَضُواٍُْ بُ نىضز ثًَٓاغُزَنُٕ، خؤيإ ُْتُوَ وَى يإ ُْتُوَٕ َُٓاُْ
 ُٓفػاُْيٌ يإ ضاغتُقًُٓ ًََصووٍ بُ ؾاْاظٍ زَتىاٌْ ُْيإ ًُٓجطاتؤضيُنُ زيهٍُ

 (57: 1395 اليإ،) بهُٕ خؤياُْوَ
 تايبُت بُ عىمساٌْ يُ ضانػاظٍ ضَِوتٌ َىزيَطًِْتُو زياضزَناٌْ زَضنُوتين

 ويػيت يُغُض تًَهطِاٍ ،(1839-1876) #تُْعضيات غُضزٌََ$ ضانػاظٍ
 دًَبُدٌ زَغَُياتُوَ سٍْاوَْ اليإ يُ زيهُ بُواتايًُنٌ ْغًاغُشيُزاضإ ْزَغَُياتساضإ

 .نطا
 غُضَُٖيساٌْ زَغَُيات، بُ غُض ضانػاظٍ ضَِوتٌ بُضضاواٍُْ زَضنُوتُ يُو يُى
 ضِيفؤضٌَ خىاظياضٍ نُ بىو زَغَُيات زَضَوٍَ نُغايُتًًُناٌْ ًَْىإ يُ ْىٍَ ضًًَٓهٌ
 واتُ ضًُٓ ُّٓ. بىوٕ ضِؤشٓاوايٌ ؾًَىاظٍ بُ سهىوَُتساضيُتٌ بىاضٍ يُ غُضَنٌ

 ضِاطُياْسٌْ ثاف غاٍَ( 30) بُ ْعيو تىضى، غُضَُٖيساوٍ تاظَ ٍ#ُْوَضويفًهطإَى$
 يُنُّ وَى خؤيإ بىوٌْ فُضٌَ بُ تُْعضيات، غُضزٌََ يُ  #طىَيداُْ ؾُضيفٌ خُتٌ$
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 ًٓتًفاقٌ$ زَظطاٍ زاَُظضاْسٌْ بُ( 1865)  غاَيٌ يُ تىضى َىُْوَضيفًهطٍ بُضٍَ
 ( Mardin.2000.11)..ضاطُياْس #سًًَُُت

 ؾىْاغدىاظاٍُْ طىتاضٍ خاوَٕ عىمساٌْ، غُضَُٖيساوٍ تاظَ َىُْوَضويفًهطٍ تاقٌُ 
 ًَْىباْطًإ #عىمساٌْ ًٓتشازٍ دَُعًًُتٌ$ ًَْىٍ شيَط يُ ْبىوٕ #تىضنٌ$ و#تىوضاٌْ$

 ْضانػاظٍ زَغجًَهطزٌْ يُطٍَُ ٖاونات (118-124: 1392.اْتدابٌ).زَضنطز
 ْتىضى َىُْوَضويفًهطاٌْ غُضزَغيت يُ ظيٌؾىْاغدىا طىتاضٍ بُضدُغتُنطزُْوٍَ

 دًَطٍُ بُ بىو ضِؤشَ ُٓو ىَيٌُٓغتَُب ؾاضٍ$ ًٓرت عىمساٌْ زيهٍُ نًَُُٓناٌْ
 ُْٓضَُٕ ْعُضَب نىضزو يُ عىمساٌْ وَياتاٌْ ٓاظازخيىاظَناٌْ َُٖىو نؤبىوُْوٍَ
 بؤُْوَ بُّ ُٖض و(10: 1960 نُضيِ، َُال) #ضِؤشَُٖيات خىاضووٍ ٓىضووثاٍ ُْتُوَناٌْ

 نطزو ىٍَُٓغتَُب يُ ضويإ نىضزغتاُْوَ دًاناٌْ ثاضضُ ْاوضُو يُ ظؤض نىضزيَهٌ$
 طُضِإ ُْٓتًٓهٌ ثؿهًٓين نُوتُٓ الوَو خػتُ خؤيإ ْاوضُيٌ ْعُؾايُضٍ ثًَٓاغٍُ

  (.8:  2005َُٓيانؤّ،)...#ُْتُوَيًسا بٓضًٍُٓ زواٍ بُ
 طىتاضٍ ثُضَغُْسٌْ ْىٍَتَُبُٓغ يُ نىضز بُضضاوٍ دَُاوَضيَهٌ ٓاَازَبىوٌْ بُ

 نطزَ ناضتًَهُضٍ ْناضيطُضٍ خُزؤ ُّٓ ؾىْاغدىاظٍ، طىتاضٍ بىوٌْ ظاٍَ ْتاظَطُضٍ
 بُضٍَ يُنُّ نُ بىو ؾاضَؾسا يُّ ُٖض ؾاضَو ُٓو ًْؿتُدًٌَ نىضزاٌْ غُض

 ،ضِاَع ُٓظيُز بُزضخإ، عايٌ  َُٓري عُبسوَيكازض، غُيس واتُ نىضز، َىُْوَضيفًهطيٌ
 قازض سادٌ َُٖىوؾًاُْوَ ثًَـ يُ ْضَِفعُت َُوالْعازَ ثريًَََطزو ىنطٍ،ؾ حمَُُز
 . َُٖيسا غُضٍ نؤيٌ

 بُضٍَ يُنُّ غُضَُٖيساٌْ يُطٍَُ بىو ٖاونات ىٍَُٓغتَُب يُ سادٌ ٓاَازَبىوٌْ
 غُضَُٖيساٌْ ُٖضوَٖا و(1865) ىٍَُٓغتَُب يُ عىمساٌْ َىُْوَضويفًهطاٌْ
 ْاغًؤْايًعٌَ ناضيطُضيٌ شيَط يُ نًُُٓجطاتؤضيُتُ ًَىْ نًَُُٓناٌْ َىُْوَضويفًهطاٌْ

 سادٌ .نؤيٌ قازضٍ سادٌ طىتاضٍ غُض يُ ُٖبىو بُضضاويإ ناضيطُضٍ نُ ضِؤشٓاوايٌ
 ُْْضييت عُؾطَتٌ، نؤََُيطُيُنٌ نُ نىضزٍ نؤََُيطٍُ ثًَىيػتًٌ بُثًٌَ قازض
 ُْْتُوَغاظٍ ظَضووضَتٌ بىو، ْاؾاضَظا ْزَغَُيات بٌَ ططْطرت يَُاُْف وَؾجطظ

 ُٓوَوَ ٕاليُ يُ يُنُجماض، بؤ ثًَهطزو ُٖغت عىمساٌْ زَغَُياتٌ يُشيَط زَضباظبىوٌْ
 . نطا بُضدُغتُ ُْتُوَغاظٍ ثطغٌ
 يُ ىَيُوَُٓغتَُب نىضزٍ َىُْوَضاٌْ ٕاليُ يُ غاظٍ ُْتُوَ بؤ ُٖوٍَ سادٌ ثاف 

 ُٖتاوٍ ،(1913) نىضز ضِؤشٍ ،(1912) نىضزغتإ ضؤشْاٍَُ بًَاونطزُْوٍَ ضيَطٍُ
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 وَى ْاوَْسٍ ضيَدطاوَو ضُْسئ زاَُظضاٌْ ُٖضوَٖا و(1918) شئ ،(1913) نىضز
 نؤََُيٍُ$ ،(1918) #نىضزغتإ تُعايٌ$ ،(1908) #تُضَقٌ ْٕتُعاو دَُعًًُتٌ$

 #نىضزغتإ تُعايٌ دَُعًًُتٌ$ تايبُت بُ و(1912) #نىضز قىتابًاٌْ ًَٖعٌ
 .ثًَسضا زضيَصٍَ( 1922-1918)

 ضيَطٍُ يُ ىٍَُٓغتَُب يُ نىضز َىُْوَضاٌْ زَيٍُ ضُْسئ ُٖوَيٌ َضِاٍغُض
 بىو ٖاونات نُ غًاغٌ ْفًهطٍ ضيَدطاوٍَ ضُْسئ زاَُظضاْسٌْ ُٖضوَٖا ضؤشْاَُو

 ططْطرت ْخىاظٍ ؾىْاؽ طىتاضٍ بىوٌْ ظاٍَ ْقُوٌَ ْاغًؤْايًعٌَ غُضَُٖيساٌْ يُطٍَُ
 نُ( 1918-1914) يُنُّ دًٗاٌْ ٌدُْط َُٖيطريغاٌْ يُطٍَُ بىو ٖاونات يُوٍَ

 ُٖوَيٌ بَُياّ ،غاظنطابىو ُْتُوَ زَوَيُتٌ زاَُظضاٌْ ُْْتُوَغاظٍ بؤ زَضفُت
 غُضنُوتين ْخُالفُت نؤتايٌ  ضاطُياْسٌْ بُ ُْتُوَغاظٍ بؤ نىضز َىُْوَضاٌْ

 غاَيٌ يُ ْىٍَ تىضنًاٍ نؤَاضٍ ضاطُياْسٌْ تايبُت بُ و(1921)غاَيٌ يُ نَُايًػتُنإ
 .ثًَٗات نؤتايٌ( 1923) 

 تايبُت بُ َْىغٌَ واليُتٌ ىٍَ،ُٓغتَُب يُ ُْتُوَغاظٍ خُوٌْ ٖاتين نىتايٌ بُ
 َْىُْوَضإ ُْتُوَغاظٍ بؤ ُٖوٍَ زووٌََ ػتطٍُويَ بُ بىو غًًَُاٌْ ؾاضٍ

 بؤ ىٍَُٓغتَُب ًَِْؿتُدًَ غًًَُاٌْ َىُْوَضاٌْ طُضِاُْوٍَ نىضز، غًاغُشيُزاضاٌْ
 ًٖىايٍُ ُٓو (1921) غاَيٌ يُ قاٖطَ نؤبىوُْوٍَ ياضٍبطِ ْمساٌْعى ؾهػيت ْغًًَُاٌْ
 بُؾًَهٌ يُ زَوَيُت بُ بىوٕ ثًَٓاو يُ ُْتُوَغاظٍ بؤ زَضفُت ًَٖؿتا نُ شياْسَوَ
 َىُْوَضٍ ْاوَْسٍ يُنُّ ُٖوَيُناٌْ نؤتايٌ ثاف نُواتُ .ٓاضازايُ يُ نىضزغتإ زيهٍُ

 بؤ ًَٖعَنإ ظٍ بطياضٍ طاتؤضيُتًُْٓج ضووخاٌْ ٖؤٍ بُ ىٍَ،ُٓغتَُب يُ نىضز
 ْاوضُ َْىغٌَ واليُتٌ يُ نىضز ُْتُوَبىوٌْ غُغياْسٌْ بؤ ضيَطُ عىمساٌْ، زابُؾهطزٌْ

 َُظيىوز، ؾًذ ؾؤضؾٌ غُضَُٖيساٌْ بىو، خؤؾهطا َىغٌَ نىضزًْؿًُٓناٌْ
 ،(1920) ثًَؿهُوتٔ ،(1918) ضاغيت تًَطُيؿتين وَى طؤظاضٍ ضُْسئ بًَاونطزُْوٍَ

 ثًَٓاو يُ( 1920) نىضزغتإ ًٓػتكاليٌ ضيَدطاوٍَ ُٖضوَٖا و(1923) سُم باْطٌ
 غُغياْسٌْ ْٓؤتؤْؤٌَ يإ نىضزٍ زَوَيُتٌ زاَُظضاٌْ بؤ ُْتُوَ وَى نىضز ْاغاْسٌْ

 .بهطيَت تَُاؾا ُٖوَياُْ يُّ بُؾًَو وَى زَنطيَت نىضز ُْتُوَبىوٌْ
 رتتزضوغ واتايًُنٌ بُ َْىغٌَ يًىاٍ غًاغُشيُزاضاٌْ َْىُْوَضإ  ْاوَْسٍ ُٖوَيٌ 

 بُ  غًًَُاٌْ يًىاٍ نُ  ًٓٓطًًع ٍ(1923) يٌُٓثط( 23) بطياضٍ يُ  غًًَُاٌْ ْاوَْسٍ
 ُٖوَيٌ و(301:  1383زاوٍ، َو) ثًَٗات نؤتايٌ ْاغاْس، طامعًَ يُ بُؾًَو وَى فُضٌَ
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 ٕيُال يُ  نىضزٍ زَوَيُتٌ زاَُظضاٌْ ثًَٓاو يُ ُْتُوَغاظٍ بؤ ػتطُفويَ زووَّ
 .بىو ؾهػت تىوؾٌ غًاغُتىاْاُْوَ َْىُْوَضإ

 ُْْتُوَغاظٍ ثطؤشٍَ بُضزَّ يُ ٖؤناض غٌَ ًٓٓطًًع، ُٖوَيٌ يُ دًا ثًَسَضًَت 
 زوو غُضزٍََُ ُٓو غًاغُشيُزاضاٌْ َْىُْوَضإ غُضزَغيت يُ نىضز بُُْتُوَنطزٌْ

 :  ُٖبىوَ غُضَنًًإ ضؤَيٌ غًًَُاٌْ ْىٍَُٓغتَُب ْاوَْسٍ
 
 :كوزد دازاٌيةضياضةمت ءووٌةوةزاُ ديخو كالٌةبووٌةوةيية( ١-١

  بُضٍَ نىضز، غُضبُخؤيٌ مشٌزضو نطزو ؾُضٍِ عىمساٌْ بؤ 1914 غاَيٌ يُ نىضز
 (59: 1395 اليإ،).نىضزاُْوَ ظاضٍ ًَْىُ خػتُياْ  ؾُضِ غُضنُوتىوٍ

 زَظطاٍ بؤ غؤظيإ ًَٖؿتا ىٍَ،ُٓغتَُب ًْؿتُدٌَ نىضزٍ َىُْوَضاٌْ ظؤضبٍُ
 ُٓوإ ُٖوَيٌ زَنطزو ثًَٓاغُ خُالفُت زَظطاٍ يُ بُؾًَو وَى ًإؾخؤ ،ُٖبىو ُالفُتخ
  #نىضزغتإ$ ضؤشْاٍَُ بؤ صيىوُْ ،ُْتُوَغاظٍ ْدًاغاظٍُْى  ،بىو ضانػاظٍ ثًَٓاو يُ

 ُْزَنطزو ثًَٓاغُ خُالفُت ًفُوخُي يُ دًا بُ نىضزيؿِ ،بىو خُيًفُ يُ ضووٍ بُضزَواّ
 نىضزٍ، زَغَُياتٌ زاَُظضاٌْ بؤ ٓاَاشَ ُْٖسٍَ غُضَضِاٍ ضزيًُنإنى ضيَدطاوَ تُْاُْت

 ظؤضبُيإ: $#بُزضخإ ناَطإ َُٓري$ وتٍُ بُ ُْنطزبىوَو ال يُى خؤيإ َُٓاًْـ
 زَياْىيػت بُؽ ُٓوإ نىضزغتإ، ًَْى يُ زيهُيإ ُٓوٍ بىو عىمساٌْ الّ يُ قاضًَهًإ

 زاَُظضيَُٓضٍ زَغتٍُ يُ تُْاُْت و(217: 1398بعاضغالٕ،) .#زيهُ ؾيت ُْى وَظيطو ببُٓ
 بؤ  ًَٖؿتا نىضزبىوٕ ُٖقًكُتسا يُ ،ُٖبىو غُضَنًًإ ضؤَيٌ تىضنًًُناًْـ ضيَدطاوَ

 غُضَنٌ ثطغٌ نىضز ظؤضبٍُ بؤ تُْاُْت ،ُْٖاتبىو يٌَ ٌيَه#ثطؽ$ وَى ُٓوإ
 يًَطَوَ، وبى خُالفُت زَظطاٍ يُطٍَُ ثًَىَْسٍ ْيُنطيَعٍ َْىغَُيُاًًُْتٌ غُغياْسٌْ

 يُ نىضزايُتٌ بىو وايُزابطِ يُو نُ بًَت #َاضزيين ؾُضيف$ بُ ُٖم ضَْطُ
 عىمساًْسا ًُٓجطاتؤضيُتِ ُْٖاوٍ يُ #ُْْىوغطاو ٖاوزَيٌ$ وَى  َاْايٌ ضىاضضًَىَيُنٌ

 (211: 1398بعاضغالٕ،).زَنطا َاْا
 بَُٓاٍ غُض يُ ْىٍَ تىضنًاٍ زَوَيُتٌ زاَُظضاٌْ ْخُالفُت نؤتايٌ ٌْضاطُياْس بُ 

 ظَضوَضتٌ ْدًاواظٍ بُ ُٖغيت نىضز ثضطِاو ثًَىَْسيُ ُٓو ًٓرت ناتُ ُٓو تىضى، ُْتُوٍَ
 ْاضاضٍ بُ بؤيُ بىو زضَْطظؤض ُٓو ناتُ ًٓرت نُ نطز خؤٍ ُْتُوَبىوٌْ غُغياْسٌْ

 ،(1921) نؤضطريٍ ؾؤضِؾٌ ٓاضاغتُيُ، يُّ ْضُنساضٍ خُباتٌ بُ نطز زَغيت
( 1924) غاَيٌ يُ ؾُباب بُييت ضاثُضيَين ُٖضوَٖا و(1923) غُعًس ؾًَذ ينضاثُضي
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 #ظَنٌ َُٓري$ بُ ُٖم باضَوزو يًَطَوَ و بهطيَت بؤ خىيَٓسُْوٍَ غىْطُوَ يُّ زَنطيَت
 تا َُٖىوَاٌْ قُوًًٍَُ ُٓعػابٌ ًٌعىمساْ داَعًٍُ نُيًٍُُ$ ثًَىابىو نُ بىو

 (1: 2006بُط، ظَنٌ) .#خاونطزبىوَ زَضدُيُى
 
 :فيكسي و ويَرٌووضي بوازي بة ٌةداُ طسٌطي و ضياضي كازي بووٌي قاهَضةز(: ٢-١
   (١-٤: ٢٠٠٥كوزد، زؤذي) «ٌيية خؤي ويرووي ئاطادازي كوزد»

 يُنُّ زاَُظضاٌْ ثًَٓاو يُ ُْتُوَغاظٍ نىضز، َىُْوَضاٌْ يُنُّ غُضَنٌ ُٖوَيٌ
 بُّ طُيؿذي بؤ ،بىو ٓؤتىْؤٌَ بُ طُيؿذي نُّ الٌْ يإ ْنىضزٍ ُْتُوٍَ-زَوَيُت
 غًاغًسا بىاضٍ يُ ىٍَُٓغتَُب ًْؿتُدٌَ نىضزٍ َىُْوَضاٌْ ُٖوَيٌ ظؤضتطئ ٓاواتُ،

 ُٖضوَٖا ُْنطزبىوَو ال يُى خؤيإ ًَٖؿتا َىُْوَضإ ُٓوٍَ ٖؤٍ بُ بىاضَؾسا يُّ ،بىو
 غًاغٌ ْغًاغٌ ناضٍ غُضقاَيٌ ظؤضتط فًهطٍ ْفُضُْٖطٌ ناضٍ باتٌ يُ ُٓوٍَ بُض يُ

 غُغياْسٌْ بؤ واتايًُى بُ ُْْتُوَغاظٍ ثطغٌ ىضيعَنطزٌْتً بؤ ضفُتًإزَ بىوٕ ناضٍ
 ُْياْتىاٌْ قُت بؤيُ ،ُْبىو ًََصووْىوغاُْ طىتاضٍ ًََْصووْىوغٌ ضيَطٍُ يُ ُْتُوَ
 . ضِاثُضيَٓٔ دَُاوَض واتايًُى بُ ْبهُٕ خؤيإ ٖاوضِاٍ ْٖاوزَْط ؾاضْؿري ضًين

 يُنُّ الٍ يُ ًََصووْىوغاُْ طىتاضٍ ْْىوغًٌََصوو ُْبىوٌْ ُْنطيَت بري يُ َُٖيبُت
 بؤ ًَصوو يُ وَضُْططتٔ نَُيو َاْاٍ بُ نىضز غًاغُشيُزاضاٌْ َْىُْوَضإ بُضٍَ

 ُْٖسٍَ داضيـ داض تُْاُْت ،(51: 1398اضغالٕ، بىظ) ُْبىو َاْا بُضًًََُٖٗٓاٌْ
 يُنٌَُ ضٍَشَا يُ #دُوزَت عُبسووَيا$ صيىووُْ بؤ ُٓزا ًََصوو ططْطٌ بُ ٓاَاشَيإ
 ظياٌْ نىضزو بؤ ًََصوو ثًَىيػيت  يُ باؽ وضزٍ بُ( 1913) يُ #نىضز ضؤشٍ$ ضؤشْاٍَُ

 ؾاضَظاٍبُ باؾِ  ُْتُواٍُْ ُٓو$ :ثًَىايُ ْزَنات نىضز الٍ ًََصوو خػتين ثُضوايَع
 ُٓو ُٖضوَٖا غُضبُخؤو نًاٌْ خاوَٕ ببُٓ ْاتىأْ ًْري، خؤيإ زاٖاتىوٍ و ًََصوو

 ضؤشٍ) .#زيهُ نُغاٌْ َؤَيهٌ زَبُٓ ْْانُٕ خؤيإ بُبىوٌْ تُٖغ ُْتُواٍُْ
 (1-4: 2005نىضز،
 ٌْاغًاغُشيُزاض تُْاُْت َْىُْوَضإ ٓاَاشٍَ ُْٖسٍَ غُضَضِاٍ طؿيت بُ بَُياّ  

 ًََْصوويًُنإ َُيغًُبى يُ وَضططتٔ نَُيوو  ًََصوو بايُخٌ بُ غُضزََُ ُٓو نىضزٍ
 نىضزغتإ، ًَصووٍ بُ ططْطًسإ و ضابطزوو يُ اضٍٓاطاز بؤ نىضزغتإ خَُيهٌ ٖاْساٌْ

 ناضٍ غُقاَيٌ ظؤضتط خؤيإ غًاغُشيُزاضإ َْىُْوَضإ ُٓوَ بىو نُ  بؤٍُْ بُ بُؽ
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 بىظ) .ُْبىو ًَصووْىوغاُْ طىتاضٍ يُ برينطزُْوَ بؤ زَضفُتًإبؤيُف  نطزبىو،  غًاغٌ
 ُْْتُوَغاظٍ سيىيؤشيآٍاي وَى ًََصوو يُ ُْياتىاٌْ قُت بؤيُ( 52: 1398، اضغالٕ

 .وَضبططٕ ثًَىيػت نَُيهٌ نىضزغتإ، خَُيهٌ دػتينهضيَ
 
 
 :كوزدي كؤوةلَطةي ةتيريعةش و تايفي بٍةواي( ٣-١
 بطُُْ ٓسَزآاي يَُ بتىأْ بًَاوتطْ ثُضِف ؾجطظتطويُوَ  نىضز$ :زََيٌَ #ْؤٌٓ$

 (298: 1383 زاوٍ، َو).#ضيَهُوتٔ
  ْ#عًَطام$ نىضزغتاٌْ بؤ #بُط ظَنٌ$ و#ثريًََطز$ وَى َىُْوَضاٌْ طُضِاُْوٍَبُ 

 و(1918) غاَيٌ يُ عىمساٌْ ؾهػيت ْىٍَُٓغتَُب فًهطٍ ُٖواٍ و نُف  ناضيطُضٍ
 بؤ ظًََُٓ َُظيىوز، ذؾًَ غُضَُٖيساٌْ ُٖضوَٖا ْعىمساٌْ تٌزَغُال بؤؾايٌ

 زغتإنىض باْطٌ وَى، طؤظاضٍ ضؤشْاَُو ضُْسئ  بىوٌْ ٖاتُٓاضاوَو  ُْتُوَغاظٍ
 ًـثًَؿهُوتٓ و(1923) ًٓػتكالٍ ٓىًَسٍ ،(1922) نىضزغتإ ضؤشٍ ،(1922)
 ُْخىيٓسَواضٍ، بُضظٍ ضيَصٍَ بُض يُ بَُياّ ،نطزبىو بًَُٖع زَضفُتٍُ ُّٓ( 1920)

 زَضفُتُف ُٓو نىضزٍ نؤََُيطٍُ َتٌريعُؾ ْتايفٌ بَُٓاٍ ْفُضُْٖطٌ نًَؿٍُ
 غؤظو$ نىضزٍ نؤََُيطاٍ  ُْخىيَٓسَواضٍ ٌخزؤ يُ دًا ْهُضى ،ُْبىو طىدماوٍ ُٓدماٌَ
 ُْْتُوَثُضَغيت تا بىو َتريعُؾ تايفُو بؤ ظؤضتط يُنًًُتٌ ْيُنطيعٍ ُٖغيت

 ْتايفٌ بَُٓاٍ ِ زيهُواتايًُن بُ ،( 298: 1383 زاوٍ، َو) #ًْؿتُاْجُضوَضٍ
 (1923) غاَيٌ يُ ُٓوٍَ بؤ بىو ٖؤناض غُضزََُ ُٓو نىضزٍ نؤََُيطٍُ عُؾطَتٌ

 نىضز نًَؿٍُ$ :بٓىوغًَت ًٓٓطًًع زَضَوَ وَظاضَتِ بؤ ضِاثىضتًَهسا يُ #ؤْسظُٓزَ$
 ْنفطٍ ُاٌْ،غًًَ زٖؤى، ظاخؤ، ُٓطُض بىو غُضؤنايُتٌ بؤ يُنسَْطٌ ْيُنًًَيت

 وَياتًَهٌ ًَٖر ُْ ْطامعًَ ُْ بطيتاًْاْ ُْ زَبىوٕ عيُنطي 1923 غاَيٌ ثًَـ قًريُخاْ
 (65: 1395 ٖاوؽ،).#بططيَت نىضز غُضبُخؤيٌ بُ بُض سَتىاٌْيُْ زيهُ

 َْىُْوَضإ ٌُْبىوْ نىضزٍ، نؤََُيطٍُ تايفٌ بَُٓاٍ بًًَرَي زَنطيَت وَغفُ بُّ
 بُضزَّ يُبىوٕ  غُضَنٌ بُضبُغيت غٌَ نىضز، َىُْوَضاٌْ بُضٍَ يُنُّ ناضٍ غًاغٌ
 يُ نَُايًػتُنإ غُضنُوتين ثاف بؤيُ ،نىضزا َىُْوَضاٌْ ُْتُوَغاظٍ ُٖوَيٌ

 يًَطَوَ ثًًَٗٓطاو نؤتايٌ ُْتُوَغاظٍ ًٖىاٍ يؤظإ، ياضْاٍَُبطِ واشوونطزٌْ ًاوتىضن
 ًٓساٍَُ ًََصووْىوغٌ ضَوتٌ ْضُنساضٍ ؾؤضِؾٌ ضَوتٌ زوو يُ  ُْتُوَغاظٍ ثطغٌ
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 اليإ يُ نىضز ُْتُوَيٌ زَوَيُت ؾهػتدىاضزووٍ ُٖوَيٌ واتايًُى بُ ثًَسضاو
 بُ ثطؤشٍَ ًٓرت بىو ثًَىيػت ثًَسضاو زضيَصٍَ غًٌََصووْىو بىاضٍ يُ نىضزَوَ َىُْوَضاٌْ
) .بهطيَت َػؤطُض ساويًوًََص نتًَيب يُ نىضز زَوَيُتبىوٌْ بُ تُْاُْت يإ ُْتُوَبىوٕ

 وَى #بُٖاضغتإ غىْضٍُ$ ًََصووٍ ْىوغًين ٓاضاغتُيُ يُّ ُٖض و(52: 1398، اضغالٕ بىظ
 زَغيت َىنطياٌْ ىظٌْس زَغيت غُض يُ نىضزٍ ًَصووْىوغاٍُْ طىتاضٍ غُضَتاٍ

 .ثًَهطز
 
 :«بةِازضتاُ غوٌضةي» و كوزدي ويَرووٌووضاٌة طوتازي (٢

 غُيس.  نطايُوَ بًَاو #سُيُب$  ؾاضٍ يُ و(1925) غاَيٌ يُ  بُٖاضغتإ غىْضٍُ
 و(1893) غاَيٌ يُ نتًَبُ ُّٓ ْىوغُضٍ َىنطياٌْ سىظٌْ يإ سُغٌُْ سىظٌْ سىغًَٔ

 ْبابٌ الٍ َٓساَيٌ غُضزٌََ يُ( 13/1:  1954 ُٖتاو،) بىو زايو يُ َُٖاباز ؾاضٍ يُ
 ٖؤٍ بُ ْباونٌ َُضطٌ ثاف ْزَبًَت غُضَتايٌ ْىوغًين ْخىيَٓسٕ فًَطٍ خاَيُناٌْ

 تُوضيَع َُضاغُو ؾاضَناٌْ يُ ووضِ غاَياْسا زواْعَ تٌَُُْ يُ شياُْوَ غُخًَُتٌ باضٍ
 َاوَيُى ثاف غُضَاَيإ، غتاٍَاَؤ بُ زَبًَت و#إيُضيع$ بؤ زَضًَت يُويَىَ ْزَنات
 ْاطُضيَتُوَو  سىظٌْ بَُياّ َُٖاباز بؤ يَٓتُوَبًطُضِ ُٓوٍَ بؤ ؾىيًَٓسا بُ  زَضًَت خاَيٌ
 تُخيتثاي تفًًَػٌ يُ ضوو ُٓضَُْػتإ تُخيتثاي ٌُضيعاْي يُ َاُْوَ غاٍَ زوو ثاف

 (4/ 16-17: 1954 ُٖتاو،).بازنىبُ ؾاضٍ زَضًَتُ نىضت َاُْوَيُنٌ ثاف ْزَنات طىضدًا
 ضىاض ؾاضَ يُو ْىٍَُٓغتَُب بؤ زَضًَت بازنؤبُوَ يُ نىضت َاُْوَيُنٌ ثاف سىظٌْ

 ضيَطٍُ يُ ْزَبًَت ًََصوويًُنإ بُضَُُٖ خىيَٓسٌْ غُضقاَيٌ زًًَََٓتُوَو غاٍَ
 زوو بؤ وتاض فاضغٌ ظَاٌْ بُ ٖاونات ْزَنات زابري شياٌْ #خؤؾٓىوغٌ َْؤضضًيت$

 (17/6:  1954 ُٖتاو،) .زَْىوغًَت# ًٗطَْاَُض$ و #خاوَض$ طؤظاضٍ
 يُوَف دًا ْزَبًَت ضاثداُْْ ضؤشْاَُواٌْ ناضٍ ؾاضَظاٍ ىٍَُٓغتَُب يُ سىظٌْ

 ْزَبًَت ضواًْين ٖعضو ْبري غُض يُ ناضيطُضٍ ىٍَُٓغتَُب غُضزٍََُ ُٓو ُٖواٍ ْنُف
 ُٖوَيٌ نطِيِٓ( 1912) غاَيٌ يُ و#سُيُب$ ؾاضٍ ضووزَناتُ َاوَيُى ثاف

 زَطاتُ ضاثداُْنُ( 1915) غاَيٌ يُ واتُ غاٍ غٌَ ثاف ُْٓزات ٓاَيُإ يُ ضاثداُْيُى
 ،2002 ظَْطُُْ،) .ُٖبًَت غاٍَ( 33) ْعيهٌ تٌَُُْ سىظٌْ ناتُ ُٓو ثًَسَضًَت ْسُيُب

25) 
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 ُٓوَ ُٖض ْزَنات ضاخ خؤٍ ًََصوويٌ بُضٌَُٖ يُنَُري  سُيُب ؾاضٍ  يُ سىظٌْ
( 1932) غاَيٌ و#ضِواْسظ$ زَضًَتُ  زواتط غاَيٌ بُغساو زيَتُ( 1925) غاَيٌ واتُ غاَيُ

 زووَّ َؤَيُتٌ( 1935) يُغاَيٌ ُٖضوَٖا و#نطَادمٌ ظاضٍ$ ضؤشْاَُ ًُٓتًاظٍ
 بُٖؤٍ َاوَيُى ثاف ْزَططيَتوَض ُٖويًَط يُ #ضوْانٌ$ ضؤشْاٍَُ واتُ ضؤشْاٍَُ

 بًاْىوٍ بُ  زوشَٓايُتٌ  فؾاضَ يُو ضِواْسظو زَططيَتُوَ نُغُوَ ُْٖسٍَ زوشَٓايُتٌ
 و نُضنىوى  زَناتُ ضوو ْاضاضٍ بُ ْزَنات ٓاظاض يُ ثط ْتاٍَ َتٌتُواو بُ شياٌْ غُيط

:  1955 ُٖتاو،).زَنطيَت بُغُضتزَغ( 1941) غاَيٌ يُ تُْاُْت ضِواْسظو زووباضَ ُٖويًَطو
 بُغساز يُ ضوو ْزًًًََََٖت بُدٌَ نىضزغتإ ًَُٖؿُ بؤ ْاضاضٍ بُ زَضدماّ و(1-6/19

   (1/20-8: 1955 ُٖتاو،).زًًَََٓتُوَ يُوٍَ( 1947) غاَيٌ يُ َُضطٌ تاْ زَنات
 ُٖواٍ ْنُف يُ ناضيطُضٍ بُ ْعًَطام نىضزغتاٌْ يُ ًْؿتُدًَبىوٕ ثاف سىظٌْ

 وؾًاضٍ ْاوَْسٍ ًََصووْىوغٌ، نُ قُْاعُتٍُ ُٓو طُيؿتبىوَ غُضزََُ ُٓو غًاغٌ
 نىضز ُْتُوَبىوٌْ بُ بُضبُغتُناٌْ زَنطيَت ىوغًُوًَََصووْ ضيَطٍُ يُ ُْتُوَيًُو
 ًََْصووْىوغٌ ناضٍ يُ ٓاظاضٍ ًَْٓـ يُ ثطِ ْتاٍَ شياٌْ غُضَضِاٍ سىظٌْ بؤيُ ،بػطِيَتُوَ

 . بىو بُضزَواّ ُْتُوَغاظٍ غُضَنٌ ظَضَوضَتٌ زوو وَى ضؤشْاَُواٌْ
 نىضزٍ ََُيطٍُنؤ طُيؿتين نىضزو ُْتُوًَْؿاْساٌْ بُ ُْْتُوَغاظٍ ثطغٌ سىظٌْ 

 يُ َطزٌْ ناتٌ تا بؤيُ ،نطزبىو ثًَٓاغُ خؤٍ غُضَنٌ ُٓضى وَى ُْتُوَيٌ وؾًاضٍ بُ
 ضاثداُْو وَى َؤزيَطٌْ زياضزٍَ ًَٖٓاٌْ ْضؤشْاَُواٌْ  ُٓضنٌ غُضقاَيٌ بُغساز

 ُٓو ضاغيت بُ بًًَرَيُٓوَف  ُٖقُ ،بىو ًََصووْىوغٌ َُٖىويإ غُضووٍ يُ ْويَُٓطُضٍ
 2002َُظُٖض،) .ْايُوَ غُضٍ زاَاوٍ بُ نىضزا ثًَٓاو يُ نىضزو بؤ بىو نىضز عاؾكٌ ثًاوَ

 :189 ) 
 غُضزٍََُ ُٓو ظَضوضَتٌ بُ ُٖغت ُٖضوَٖا نىضزو بؤ سىظٌْ عُؾكٌ غؤظو

 غًاغتَُُزاضاٌْ َْىُْوَضإ ُْتُوَغاظٍ ثطؤشٍَ ؾهػيت ثاف ْنىضزٍ نؤََُيطٍُ
 بؤ بطىاظيَتُوَ ثطؤشَيُ ُّٓ فُتٓاغاُْزَض ٖاْسا سىظٌْ ُاٌْ،غًًَ ُْٓغتَُىوٍَ نىضزٍ
 ًََصووْىوغاٍُْ طىتاضٍ #بُٖاضغتإ غىْضٍُ$ ْىوغًين بُ ًََْصووْىوغٌ بىاضٍ

 .ثًَبهات زَغت نىضزٍ
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 :بةِازضتاُ غوٌضةي (٢-١
 ْتُضَقٌ ضيَطاٍ غُض يُ ًٓٓػإ...زَنات بًَٓس ًٓٓػإ ُْدًيب ْسػًات تُٓطيذ$

 ( 58:  2007 سىظٌْ،).#ثًَؿُوَ زَباتُ غيتغُضبُ ْٓاظازٍ َُْعَيٌ بؤ تُواوٍ
 ْنىضزٍ ظَاٌْ بُ  نُ نىضزغتاُْ نىضزو ًََصووٍ نتًَيب يُنُّ بُٖاضغتإ غىْضٍُ

 بُٖاضغتإ غىْضٍُ بًَاوبىوتُوَ،( 1925) يُغاَيٌ َىنطياًًُْوَ سىظٌْ اليإ يُ
 يُ غهطزٕبا بؤ نطاوَ تُضخإ نُ ًَتىزٍ، ططفيت ًََْصوويٌ َُٖيٍُ ُْٖسٍَ غُضَضِاٍ
 نىضز، بىوٌْ ًَصوويٌ ْبىوٕ نؤٕ غُغياْسٌْ ْؾاضغتاًًُْت ظَإ، ضَطُظ، ًََصووٍ
 يُ نُ ًََصووْىوغٌ ثًَؿىوٍ ُْضيتِ يُ زابطِاُْ تُوَضو ُْتُوَ ًََصووْىوغٌ غُضَتاٍ
 بىو نىضزغتإ َريَناٌْ وزَغَُياتساض بَُٓاَيُ غتايؿٌ ْضِووزاوْىوغٌ َُٖإ ضاغتًسا

 ٖىُْضيَهٌ يُوٍَ دًا ًََصوو  بُٖاضغتإ غىْضٍُ يُ. ْىوغطاوبىوٕ غٌفاض ظَاٌْ بُ نُ
 يُ ًََصوو بَُيهى ًُْ #ضريؤى غُضطىظؾتُو ْسًهايُتهطزٕ$ تًُْا #ؾُضيفُ ظؤض$

 ؾىْاؽ ْاوَْسٍ واتايُى بُ و(57: 2007 َىنطياٌْ،) .يُ#ُٓويرتْاغٌ ْخؤْاغٌ$ ُٓغاغسا
 .ُْتُوَيًُ ْاغٌؾى ثًَٓاغُنطزٌْ ْغاظٍ
 ِغتايؿ ْبُخؿري ؾُضعًًُت واتُ ًََصووْىوغٌ ثًَؿىوٍ غىُْتٌ ًَضُواٍُْث بُ

 شياُْوٍَ ْنىضزٍ ْاغٌؾى نىضزو غًاغٌ، ضِووزاوٍ طًَطِاُْوٍَ ُٖضوَٖا َْريَنىضزَنإ
 .  بُٖاضغتإ غىْضٍُ غُضَنٌ ْاوَْسٍ زَبًَتُ ُْتُوَغاظٍ ثًَٓاو يُ ضابطزوو
 يُ ثُضزََُٖيساُْوَ ْنىضزغتإ نىضزو ٌْاوَْسنطزْ بُ بًًَرَي زَنطيَت وَغفُ بُّ

 نىضزإ ًْؿتُاٌْ نىضزو ًْؿاْساٌْ نؤْاضا ْبَُُظٕ َُبُغيت بُ  نىضزغتإ ضابطزوووٍ
 طىتاضٍ ْاوَْسٍ ًَْى زيَتُ َىنطياًًُْوَ سىظٌْ بُٖاضغتاٌْ غىْضٍُ يُ يُنُجماض بؤ

 ْنىضزٍ اًٍَُْصووْىوغ طىتاضٍ زَغجًَهطزٌْ غُضَتاٍ زَبًَتُ ْنىضزٍ ًََصووْىوغٌ
 نىضزٍ ًََصووْىوغاٍُْ طىتاضٍ غُضَتاٍ وَى بُٖاضغتإ غىْضٍُ زَنطيَت بؤُْوَ بُّ

 .زَنطيَت طىتاضَ ُّٓ تايبُشيُْسيًُناٌْ ططْطرتئ بُ ٓاَاشَ يًَطَزا نُ بهطيَت ثًَٓاغُ
 
 :ٌيشتىاُ خؤشةويطيت كسدٌي ئاييين بة (٣-١
 غؤظو ًْْؿتُإ ثطغٌ ؿتطرينطزٌْط ْاوَْسَ،-ُْتُوَ نُ ًََصووْىوغاُْ طىتاضٍ يُ

 يُ سىظٌْ ْزَنطيَت ثًَٓاغُ ُْتُوَغاظٍ غُضَتاٍ وَى ًْؿتُإ بؤ خىؾُويػيت
 َاْاٍ ُٓزات ُٖوٍَ تُوَض-ُْتُوَ ًََصوويٌ بُضًََُٖهٌ وَى بُٖاضغتإ غىْضٍُ
 واتايُى بُ ْنىضزإ َُٖىو ٖاوبُؾٌ ياٍُْ بؤ بطؤضِيَت ظيَسَوَ يُ وَتُٕ ًْْؿتُإ
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 باضوزؤخٌ ضَِضاونطزٌْ بُ ُوٍَي تط ططْط ْنىضزإ َُٖىو ًْؿتُاٌْ ببًَتُ ٕنىضزغتا
 بُخؿًين يُ دًا #االميان من الوطن حب$ سُزيػٌ ًَٖٓاٌْ بُ ٓايًين ْنؤََُيايُتٌ
 ثًاواٌْ بُضَُٖيُغيت بُ ثًَـ ثريؤظنطزٌْ، بُ ًْْؿتُإ خؤؾُويػيت بُ ؾُضعًًُت

 ْزَططيَت خُالفُت زَظطاٍ ُٖضوَٖا ًٌْٓػالَ ٓىػيُتٌ طىتاضٍ اليُْططٍ ٓايًين
 الظَُ$ :زَْىوغًَت يَُباضَوَ ْثًَٓاغُزَنات ٓايًين ُٓضنٌ وَى ًْؿتُإ خؤؾُويػيت

 نىضزغتاًْإ َُسُبُتٌ ًُٓاًْاُْ ؾُضتٌ وادًبُو نىضزو ًًًَُتٌ َُٖىو غُض يُ
 غٓىوضٍ ْزيَٗات ؾاضو ًًًَُْت ضَطٌ ْخؤٍَ ْخاى) بعاًَْت ْبىٍَ خؤؾًإ ُْٖبٌَ

 تاظَ باوَضٍِ زووباضَ داضإ ضُْس ضؤشيو َُٖىو: باوَضيٌَ ؾُضتٌ( تُٓطيذ وَتٌُْ،
 ؾهػتُيٌ يُ ضِوو ٓايًين ًُْٓإ تًُٖىونُوَو ُْنُويَتُ زيين ًُْٓإ تانىو بهاتُوَ

 (  53: 2007 َىنطياٌْ،).#ُْنا
  «االميان من الوطن حب» سُزيػٌ ياضَُتٌ بُ سىظٌْ ْاوَْسٍ ًْؿتُإ طىتاضٍ يُ

 بري بطِوايُزايُ يُو ْزَنات ثًَٓاغُ نىضزغتإ واتُ نىضز ًْؿتُاٌْ بؤ ْىٍَ ضواْطُيُنٌ
 َُُٓ َُتطغًُوَو بهُويَتُ ٓايري ْزئ ُٓوٍَ ٖؤٍ زَبًَتُ ًْؿتُإ يُ ُْنطزُْوَ
 ثًَسَنات زَغت بُٖاضغتاُْوَ غىْضٍُ بُ نُ ًْؿتُإ بؤ ْىيًَُ ضِواْطُيُنٌ غُضَتاٍ

 ًُٓإ َُضدٌ وَى ؿتُاْجُضوَضيًٌْ ْزَبُخؿطيَت ًْؿتُإ بُ ّبٓضًُٓزا ثريؤظ يُ نُ
 .زَنطيَت ثًَٓاغُ
 
 
 :ٍةوةيادضسي و يادكسدٌةوة (٣-٢
 ثًَطُياْس ظَضزؾتًإ ْداَاغب ْبُُُٖٕ زاضاو ْزاغتإ ضِؤغتُّ وَى ثًاوٍ نىضز$

 (54: 2007 َىنطياٌْ،).زَنا َُزسًإ زَٖط تايفٌ يُ قًاَُت تا
 بًَُٖع ثًَٓاو يُ ْاغًؤْايًػيت ًََصووْىوغٌ ُٖضوَٖا تُوَضو ُوَُْت ًََصووْىوغٌ يُ
 بُضزَواّ يُنطيعٍ، ْيُنططتٔ بؤ خَُيو دػتينهضيَ ْٖاْسإ ُْتُوَيٌْ وؾًاضٍ نطزٌْ

 ْزَنطيَت غاظٍ ٍَغًُبى بُضزَواّ تُْاُْت زَنطيَتُوَو ُْتُوَيًُنإ َُيغًُبى يُ ياز
 ِ زيهُبُواتايًُن ،زَخطيَت ثُضوايَع يًينٓا ْٖاوبُف غًُبؤيٌ ُْٖسٍَ يازٍ ُٖضوَٖا
 .زَنطيَت يازغطِيُٓوَ تىوؾٌ

 َُيغًُبى ُٓوٍَيازغطي بُ تزَغ بُٖاضغتإ غىْضٍُ يُ َىنطياٌْ سىظٌْ
 نُ ًََصووْىوغٌ ثًَؿىوٍ ُْضيتِ ثًَضُواُْ بُ ْزَخات ثُضوايَعيإ ْزَنات ٓايًًُٓنإ
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 ًَٖٓا غَُياتًٓإ يُ ظَْس ِخاْ نُضيِ ْازضو ُْٓيىوبٌ غُالسُزيين ْزَيػُّ ْفُظَيىوٕ
 (75-95: 2007 َىنطياٌْ،).ودىوز
 ْنُغايُتٌ يازنطزُْوٍَ ْٓايًًُٓنإ ًُٓاشَ ْيُتٌنُغا يازغطيَُٓوٍَ يًَطَوَ 

 غىْضٍُ يُطىتاضٍ بُؾًَو بُ زَبًَت ُْتُوَغاظٍ يُثًَٓاو نىضزيًًُنإ ًُٓاشَ
 .َىنطياٌْ سىظٌْ ًََصووْىوغٌ ضَوتٌ طؿيت بُ ْبُٖاضغتإ

 
 :كوزد ويممةتي كؤٌيٍةضاشي و شاٌني  ئةشلي بة (٣-٣
 وَ زَظأْ نىضز بُ خؤيإ ْنىضزٕ ُٖض ًٓػتا تا غاَياُْوَ ُٖظاض زَ ضُْس يُ نىضز"

 (62: 2007 َىنطياٌْ،) ."زَضُْضىوٕ قُوًَُتًإ شياٌْ ْعازات يُ
 ْؤظزَو غُزٍَ نؤتايٌ  يُ ُْتُوَ-زَوَيُت زياضزٍَ ْْاغًؤْايًعّ ثطغٌ ظاَيبىوٌْ بُ

 ضَُهٌ وَى #ًًًَُت$ َاْاٍ نىضزغتإ، يُ بًػتُّ غُزٍَ غُضَتاٍ تايبُت بُ
 بؤ ضؤشٓاوايٌ طىتاضٍ يُ ناضيطُضٍ بُ ٓايري ؾىيَٓهُوتىواٌْ َاْاٍ بُ ُْْضييت ْٓايًين

 .يَتزَطؤضِ( nation) َاْاٍ بؤ ُْتُوَغاظيسا ثًَٓاو يُ بُضبًَاوتط ْْآايًين َاْايُنٌ
 َْىُْوَضإ ْنؤيٌ قازضٍ سادٌ وَى َىنطياًْـ سىظٌْ يُطىتاضٍ 

 ْْىٍَ َاْاٍ# ًًًَُت$ ضَُهٌ ٍيُوَ دًا ىٍَ،ُٓغتَُب نىضزٍ غًاغُتَُُزاضاٌْ
 نىضز بَُيهىو زَنات ثًَٓاغُ( nation)  ُْتُوَ وَى ًًًَُت ْزَططيَت بُخؤوَ ْآايًين

 .زَنطيَت ثًَٓاغُ ُٓظيٌ ًًًَُتًَهٌ وَى
 يُو واتايًُى بُ ًُْو ْىٍَ ؾتًَهٌ ُٓظيًًُو زياضزَيُنٌ ًًًَُت  سىظٌْ طىتاضٍ يُ
 بىوَو ُٖض ُٓظيُوَ يُ ىبَُيه ،ًًُْ غاختُنطاو اووزضوغتهط تاظَ نىضز ًًًَُتٌ طىتاضَ

 ناتٌَ سىظٌْ الٍ تُْاُْت ًًُْو تاظَ  ؾتًَهٌ ًًًَُت وَى نىضز بىوٌْ  زيَطيِٓ ْنؤٕ
 يُ ْيُى نىؾتاضٍ ْتاَيإ بُ ْزَشيإ غُسطاياْسا ْنىيَػتاْإ يُ ـوَستُ بُ بُؾُض$

 غُضيإ بُ زيَٗاتسا يُ زاًْؿذي ْٕضاْس ْدىوت بُ نىضز زَبىاضز، ضِايإ بُزَويًاْسا ساٍَ
 ( 54: 2007 َىنطياٌْ،).#ططتبىوَ عازَتًإ ثًَؿهُوتٔ ْبًَٓسٍ يُ ضِوو زَبطزو

 تُْاُْت بىوَو بىوٌْ ًًًَُت وَى ُٖض نىضز ًٓػتُ تا نؤُْوَ يُ ثًَىايُ سىظٌْ
 ياٌْ،َىنط) #بىوٕ تُواوزا تَُُززوًَْهٌ يُ غاَيإ ُٖظاض ضُْسئ بُ عُضَباْسا يُ ثًَـ$

2007 :61)   
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 بُضٌَُٖ و غاختُنطاو  ؾتًَهٌ سىظٌْ طىتاضٍ يُ  نىضز بىوٌْ ًًًَُت بُ نُواتُ
 ضواْطُيُ ُّٓ بىوَو ًًًَُت ُٖض ًٓػتُ تا غُضَتاوَ يُ نىضز ىبَُيه ،ًًُْ َؤزيَطٕ بريٍ

 .زَْطسَزاتُوَ بُٖاضغتإ غىْضٍُ يُ يُنُجماض بؤ
 
 
 :كؤٌازا كوزدضتاٌي ضتايشي و زابسدووضاشي (٣-٤
 ًٓػالّ ثًَـ يُ غاغاًًْإ ْنُياٌْ دَُؿًسو نؤَُٓابازو ْسىنُساضإ نىضز $

  (54: 2007 َىنطياٌْ،).َثًَطُياْسوو
 ثًَٓاو يُ غُضزََُو ُٓو ُْتُوَتُوَضٍ ًََصووْىوغاٌْ ؾًَىاظٍ غُض يُ سىظٌْ

 بُ تزَغ ثًَٓاوَزا يُّ َوزَناتُو ُْتُوَغاظٍ ٓايسيىيؤشياٍ يُ بري ُْتُوَغاظيسا
 غتايؿٌ ْنىضزٍ غًُبؤيٌ ُْٖسٍَ غاختُنطزٌْ واتايًُى بُ و#ضابطزووغاظٍ$

 .َناتز غاختُنطاو ضازَيُى تا نؤْاضاو نىضزغتاٌْ
 واتايًُى بُ  ُْتُوَبىوُْو بُ  ُٖغت غُضَتاٍ ًََصوويًبىوٕ، بُ نطزٕ ُٖغت زياضَ 

 ًْْؿاْسإ بؤ ظٌْسى ثًَٓاوَزا يُّ ُٖض ْبُُْتُوَنطزٕ ثًَٓاو يُ غُضَنًًُ ُْٖطاوٍ
 .َُٖيسَططيَت غُضَنٌ ُْٖطاوٍ نىضز، بىوٌْ ًََصوويٌ غُغياْسٌْ

 زاَُظضيَُٓضٍ ؾاضغتًًُُْت، يُنُّ خاوَٕ نىضز بُٖاضغتإ، غىْضٍُ طىتاضٍ يُ
 بًىوض، فاضؽ، عًالّ، ضَطُظٍ غُضضاوٍَ قُوّ، ٓاظاتطئ ثاؾايًُتٌ، غًػتٌَُ يُنُّ

-8: 2007 َىنطياٌْ،) زَنطيَت ثًَٓاغُ زوًْا ُوٌَق نؤْرتئ ُٖضوَٖا ُْٓضَُٕ ُْٓفغإ
 زَزضيَت ًْؿإ نىضز وَى ُٖخاَُْؿًًُنإ زاَُظضيَُٓضٍ نىضف تُْاُْت (62
 تُقايًسو ْنىضزٕ تايفٍُ بىو( نُضنىوى)  نُضنىوف ثايتُختًإ نُ نىضف ًًًَُتٌ$

 ف يُيُوَ ططْطرت و(74-5: 2007 َىنطياٌْ،) .ؾاًٖسَ ُٓوَ بؤ ضَِوؾتًإ ْعازات
  ًٓػالّ ٖاتين تا غُضَتاوَ يُ زَْىوغًَت، سىظٌْ نُ دًَطُيُ ُٓو زَطاتُ وغاظٍوضابطز
 ًًًَُتٌ نىضزو نُيًٍُُ بىوٌْ ًٓجػات ضابطزوو َىُٓضخياٌْ$ بىوَ غُضبُخؤ ُٖض نىضز

 بُ سىنُطِاًْإ ًٓساضَو ْنىضزغتإ ًٓػتًكاليٌ ْسهىوَُت ْنىضزغتإْ ظوبإ نىضزو
 (68: 2007 َىنطياٌْ،).زَنُٕ دؤضيَو َُٖىو

 غُضبُخؤ سىظًًُْوَ الٍ بُ  نُ نؤْاضا نىضزغتاٌْ غتايؿٌ ضابطزووغاظٍ، ثاف
 ْضَوؾت ْشيإ باؾرتئ خاوٌَْ نُ خَُيهٌ ُٖضوَٖا و(71: 2007 َىنطياٌْ،) .بىوَ
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 بؤ ثًَىَْسيًُزا يُّ ْبُٖاضغتإ غىْضٍُ طىتاضٍ يُ بُؾًَو زَبًَتُ ،بىوَ بُختُوَضيٌ
 عُضَب ْتىضى  يُ ضوو نىضزٍ نؤََُيطٍُ ًٓػتٍُ زوانُوتىويٌ ٖؤناضٍ زؤظيَُٓوٍَ

 زوانُوتىويٌ طؿيت بُ ُْٓخالقٌ ْغًاغٌ زاضَِاٌْ غُضَنٌ ٖؤناضٍ وَى ْزَنات
 .زَنات ثًَٓاغُيإ نىضزٍ نؤََُيطٍُ ًٓػتٍُ

 
 :كوزدثازيَصي و دذي عةزةب و دذي توزك (٣-٥
 يًَُْى .طؤضٍَِ ًَٖٓابىوَ ُنًإعًسَيقا ْٓايري ْقاْىوٕ نُغًَهٔ ُٓوٍََ نىضز..$

 َُٖىو بُزازتطيين عُزٍْ بؤ ٓايًًٓإ ُْٓزيإ تُواو ضانرتيين بُؾُضزا تُواوٍ
 نُ بىو تُبًعُت ًْٓٓػاف ْعُقٌَ ْعيهرتيين و نطزبىو قُبىوَيٌ ًٓٓػإ هٌقاْىوًَْ

 (54: 2007 َىنطياٌْ،) .#ًَٖٓابىو بُناضيإ زيهُ قُبايًٌ ْطٍُ ْخًٌََ
 نؤْاضاو و ًََصوو خاوَٕ ُْتُوَيُنٌ وَى نىضز بػُغيًًَٓت ُٓوَ زَيُويَت سىظٌْ

 ًًًَُتٌ ؾاًٖسَ طُواٌْٖ ُٓو بؤ تُٓطيذ$ بىوَ ٓاظا ْؾاضغتاًًُْت خاوَٕ ُٓظيٌ
 ُٓضاظيًإ ْظَوٍ...ٓاضيًُو ُٓقىاٌَ ٓاظاتطيين ظَنٌ، ْغُخٌ ضَِؾًسو ُْْدًب نىضزٍ
 و(54: 2007 َىنطياٌْ،) .#زيهُ قُبايًًٌ ؤب بًَٓسيًُ ْثًَؿهُوتٔ ْتَُُزووٕ الْهٌ

 تُْاُْت ْعُضَب ْتىضى ًَٖطؾٌ بُضٌَُٖ زوانُوتىويٌ ،زوانُتىوَ ًٓػتُ ُٓطُضضٌ
 فُغازو غُيطَظ بُ تىضى َىبايُغُ بٌَ:$ زَْىوغًَت يَُباضَوَ عُضَبُو فُضُْٖطٌ
 نىضزإ فًَطٍ ًٓسضانًإ بٌَ ْدٌُٖ ْتُوَسىف ُْٓخالقٌ بُز ْتاَياْطُضٍ

 ( 91: 2007 َىنطياٌْ،).#نطزُْ
 باوَ نىضززا ًَْى يُ ًٓػتُ نُوا خطاثُ ؾيت ُٖضضٌ وايُ ضِاٍ يَُباضَوَ ُٖض

 ُٓفػاٍُْ ْخىضافات ُّٖ تُقًًسو ُّٖ ْزئ ُّٖ نىضز$. عُضَبُ ٖاتين بُضٌَُٖ
 نطز ًٓؿتًٗازيإ خطافاتاُْزا ُٓفػاُْو يُو نطزو قبىوٍَ تُواوٍ بُ عُضَبًإ داًٖالٌْ

 ٓاٌْْفُ نىضزإ َُؾاخيٌ عىيَُاو زََيًَِ تطؽ بٌَ بُ بَُيهُ. زا إًؿْ ًإتُوغًع
 ُٓفػاُْ زضؤو ُٓو ُْغًٌَ ٓىغىيٌ غُض يُ ْعُضَبٔ ُْظاْاٌْ خطافاتٌ زضؤٍ ُٓفػاُْو

 زَضنُوتين ظََاٌْ تا نطا بُسؼ وَنى ُٖض النري..هطاوَتًًُٓفات ساؾًُو ْنتًَب
: 2007 َىنطياٌْ،). #زَشيإ خؤياْسا ثازؾاٍ آٍاَي بٔ يُ َىغتُقًٌ بُ نىضز ًٓػالّ،

94 ) 
 يَُباضَوَ نىضزو ٌيثُضتُواظَ ٖؤٍ بؤتُ عُضَب نًتىوضٍ ناضيطُضٍ سىظٌْ ضِاٍ بُ

 عُيَُاو. َُٓطِؤ تا ًٓػالَُوَ زَضنُوتين ُٓوٍََ يُ زَنطيَت َىالسعَ$ :زَْىوغًت
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 يُ وَتًُْإ. زَنؤؾٔ إنىضزغت ويَطاٌْ ؾًكام ًْْفام بىغعو بُ نىضزغتإ َىُْوَضواٌْ
 ْنطزٕ َُسطووّ قُوًًًَُتًإ ًًًَُْت ْٓاوَزاٌْ ْشيإ ْتُبايع ْعازات ْظوبإ

 .خُبُضنطزٕ بٌَ ُٓدسازيإ ْخؤيإ تُٓطخيٌ ُْٓسىاٍَ يُ ُٓعساوَو ٓطٌيً شيَط خػتًاُْ
 ْبىوٕ. ثًَهطز زَغت خؤيإ غُيطٍ عازاتٌ ظوبإ بُ خسَُتاًْإ ْْىوغري ْتًًُٓفات

 ْوَتُٕ خُياَيٌ َُْوٖىّ ْاضًعَو ُٓؾًاٍ ًَٖٓسيَو فًساٍ نطزَ ٓاظازيًإ ُٖغيت ْشيإ
 نُ ٓايًين ثًاواٌْ  ُٖضوَٖا ،(55: 2007 َىنطياٌْ،) .#زَضخػت زَغت يُ ًًًَُتًإ

 نؤََُيطٍُ زوانُوتىويٌ ٖؤناضٍ سىظٌْ الٍ ُٖبىوَ خُالفتًإ ْٓايري خٌَُ ظؤضتط
 ظاًْين ْشيإ ْٓاوَزاٌْ ْثًَؿهُوتٔ ْتُضَقٌ بؤ ضؤشيو ُٓوإ ضىوْهُ$ نىضزئ

 (90: 2007 َىنطياٌْ،) .#بريَوَ ُْياخنػتُ ُْْبىوٕ َىتُفُنري نىضزَواضٍ
 زوو ثًَٓاو يُ بُٖاضغتإ غىْضٍُ طىتاضٍ يُ بُؾًَو وَى زشٍ عُضَب ْزشٍ تىضى

 تُْاُْت ْعُضَب ْتىضى يُ نىضز دًانطزُْوَ يُنُّ زايُ غُضَنٌ َُبُغيت ْٓاَاْر
 نىضز. زَزضيَت غُيطَ ْتىضى يُ ُْ ْعُضَب يُ ًْػبُتٌ ُْ نىضزَ، ُٖض نىضز$ فاضؽ

 َىنطياٌْ،) .#ْٔازَظ نىضز بُ خؤيإ ْنىضزٕ ُٖض ًٓػتا تا غاَياُْوَ زَُٖظاض ضُْس يُ
 غُض يُ نىضزٍ نؤََُيطٍُ زوانُوتىويٌ ٖؤناضٍ ُٓغتىوٍ خػتُٓ زووَّ ،(62: 2007
 يُ ضيَعططتٔ و ضابطزوو بؤ طُضِاُْوَ بؤ نىضز ْساٌْٖا ُٖضوَٖا ْعُضَب ْتىضى ؾاٌْ

 زَيُويَت ًَصووْىوغاُْ طىتاضٍ ضيَطٍُ يُ واتُ ثًَٓاوَزا يُّ ْخؤيإ ُْتُوَيٌ ْاغٌؾى
 بؤ نىضزٍ نؤََُيطٍُ ْبهات ثًَٓاغُ دًاواظْ ُٓظيٌ ُْتُوَيُنٌ وَى نىضز

 .بسات ٖإ ُْتُوَيٌ ُٖغيت ًْْؿتُإ خىؾُويػيت
 

 :ئةجناً
 يُ ْنىضزٍ ظَاٌْ بُ  نُ نىضزغتاُْ نىضزو ًََصووٍ يُنُّ بُٖاضغتإ، غىْضٍُ

 يُنٌَُ ُْوَّ طىتاضٍ يُ ناضيطُضٍ بُ و(1925) غاَيٌ يُ َىنطياًًُْوَ سىظٌْ ٕاليُ
 َْىُْوَضإ ُْتُوَغاظٍ ُٖوَيٌ ؾهػيت ْىٍَُٓغتَُب ًْؿتُدٌَ نىضزٍ َىُْوَضاٌْ

 .ْىوغطاوَ غُضزََُ ُٓو نىضزٍ غًاغُشيُزاضاٌْ
 بَُيهىو ًًُْ #ضريؤى ْسًهايُت$ تًُْا ًََصوو َىنطياًًُْوَ، سىظٌْ ضِواْطٍُ يُ 

 ُٓزات ٖإ #غُضبُغيت ْٓاظازٍ َُْعَيٌ بؤ$ َطؤظ نُ يُ#ُٓويرتْاغٌ ْخؤْاغٌ$
 ضيَطٍُ ْْاغٌ ُٓويرت ْخؤْاغٌ ْاوَْسٍ ًََصووْىوغٌ، واتايُى بُْ ( 58:  2007 سىظٌْ،)
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 بُّ ًـبُٖاضغتاْ غىْضٍُ ْنىضزيًُ نؤََُيطٍُ غُضبُغيت ْٓاظازٍ بُ طُيؿذي
 .ْىوغطاوَ ٓاَادمُ

 بطييت ًََصووْىوغٌ نُ ًََصوويًُ ُْضيتُ يُو زابطِاُْ غُضَتاٍ بُٖاضغتإ، غىْضٍُ 
 نىضزو َرياٌْ  غًاغٌ زَغَُياتٌ بُ بُخؿٌ ؾُضعًًُت ْغتايـ ْاوضُطُضايٌ، يُ بىو

 ثُضاويَعخػتين ْعُضَبٌ ْفاضغٌ بُظَاٌْ غًاغٌ ضِووزاوٍ ّْىوغًُٓوَ ُٖضوَٖا
 .نىضزغتإ ضابطزووٍ ْخَُيو

  ضيَطٍُ يُ ًَتىزٍ، ططفيت ًََْصوويٌ َُٖيٍُ ُْٖسٍَ غُضَضِاٍ بُٖاضغتإ غىْضٍُ
 ًْؿتُاٌْ نىضزو ًْؿاْساٌْ نؤْاضا َُْظٕ بُ ُٖضوَٖا ْنىضزغتإ بُْاوَْسنطزٌْ

 .نىضزٍ وْىوغًٌََصو ضَوتٌ  يُ  ْىٍَ طىتاضيَهٌ خاوَٕ زَبًَتُ نىضزإ،
 زشٍ، تىضى ْزشٍ عُضَب ضابطزووغاظٍ، ًْؿتُإ، خؤؾُويػيت نطزٌْ ٓايًين بُ 

 ططْطرتئ ضيعٍ يُ ُْتُوَ، وَى نىضز بؤ ُٓظَيٌ ينضواًْ نؤْاضاو نىضزغتاٌْ غتايؿٌ
 وَى زَنطيَت نُ َىنطياًًُْ سىظٌْ ٍ#بُٖاضغتإ غىْضٍُ$ طىتاضٍ تايبُشيُْسيًُناٌْ

 تُوَضٍ ُْتُوَ ًََصووْىوغٌ واتايًُى بُ ْنىضزٍ صووْىوغاًٍََُْ طىتاضٍ غُضَتاٍ
 .بهطيَت ثًَٓاغُ نىضزٍ
 
 
 
 

 :ضةزضاوةكاُ
 

 :كوزدي
 تاقاُْ، ُٓظيُز وَضطًَطاٌْ. نؤٕ ُٓغتَُبؤَيٌ نىضزَناٌْ( 2005) ضوٖات َُٓيانؤّ،-

 .َىنطياٌْ ُٖويًَط،
 .ٓاضاؽ .يًَطُٖو ُٖشاض، وَضطريِاٌْ ؾُضَفٓاَُ، (2006) ؾُضَفدإ بسيًػٌ،-
 َرياٌْ ًََصووٍ. بسيًػٌ ؾُضَفداٌْ ،ؾُضَفٓاَُ( 2007) ؾُضَفدإ بسيًػٌ،-

 وَضطًَطِاوٍ زووَّ، بُضطٌ ٖاوضُضخًإ، تىوضاٌْ ًَْٓطإ ثازؾاياٌْ ْعىمساٌْ خاُْزاٌْ
 .شئ .غًًَُاٌْ ٓاؾيت، غُالسُزئ
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 ّهساُْوًََي يًَهؤَيًُٓوَو نؤيٌ، قازض سادٌ زيىاٌْ (1390) نؤيٌ قازض سادٌ-
 ثًٌَ بُ ْىٍَ ْىوغًًٓهٌ غُض يُ ؾاضَظا، َىغتُفا نُضيِ َْريإ سًَُس غُضزاض

 .نىضزغتإ غُٓ، نُضيِ، َُال َىسَُُزٍ بؤضىوُْناٌْ
 بُ يُنُّ، بُضطٌ سىظٌْ، سىغًَٔ بُضَُُٖناٌْ غُضدُّ( 2007) َىنطياٌْ سىظٌْ-

 .ٓاضاؽ ُٖويًَط، َىنطياٌْ، نىضزغتإ غُضثُضؾيت
 ًََصوويًُنإ، ظاضاوَ ْضؤشْاَُْىوؽ َىنطياٌْ سىظٌْ( 2002) نَُاٍَُظُٖض،-

 ضؤشْاَُْىوغاٌْ غُْسيهاٍ ُٖويًَط، يُّ، غٌَ غاَيٌ( 9) شَاضَ ضؤشْاَُظاٌْ،
 نىضزغتإ.

 بٓهٍُ غًًَُاٌْ، نىضزغتإ، نىضزو تاضخيٌ خىالغُيُنٌ( 2006) َُٓري بُط، ظَنٌ
 .شئ

 غاَيٌ( 9)شَاضَ ضؤشْاَُظاٌْ،. بطزٍ تاَيإ ىضزٍن َاَيٌ( 2002) عُبسويًََا، ظَْطُُْ،
 .نىضزغتإ ضؤشْاَُْىوغاٌْ غُْسيهاٍ ُٖويًَط، يُّ، غٌَ
 
 

 :زؤذٌاوةكاُ
 ظَْطُُْ، عُبسوَيا: يًَهؤَيًُٓوَ ْٓاَازَنطزٕ (1913 ىٍَُٓغتَُب) نىضز، ضؤشٍ-

 2005..شئ بٓهٍُ غًًَُاٌْ، ؾىنىض، ًٓػُاعًٌ ثًَؿُنٌ
 ضؤشْاَُْىوغاٌْ غُْسيهاٍ ُٖويًَط، يُّ، غٌَ غاَيٌ( 9) شَاضَ ضؤشْاَُظاٌْ،- 

 .2002.نىضزغتإ
 ثًَؿُنٌ، نؤنطزُْوَو نىضزٍ، ضؤشْاٍَُ يُنَُري (1902-1898) نىضزغتإ،-
 .2000.طُالويَص ضوْانبرييٌ ُْٓزَبًٌ بٓهٍُ. ُٖويًَط فىٓاز، نَُاٍَ.ز
 ظَْطُُْ، عُبسويًََا َيح،غا ضَِفًل غاَيح، غسيَل يُنُّ بُضطٌ ( 1960-1954)  ُٖتاو-

 ضاثداٍُْ ْشئ بٓهٍُ. ُٖويًَط َىنطياٌْ، نىضزغتإ.ز يًَهؤَيًُٓوَ ْثًَؿُنٌ
 .2010باظ،
 

 :فازضي
 .أفتاب ْطاضَ تٗطإ، تطنًُ، ْايطإ زض جتسز ْْاغًىْايًػِ( 1390) ْازض اْتدابٌ،-
 .ٖطَؼ تٗطإ، تطنًُ، زض جتسز ْزويت ْزئ(  1392)  ْازض اْتدابٌ،-
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 ويٌ، عباؽ نطز، ْاغًىْايًػِ خاغتطاَ زض طفتاضٖاٍ( 1398)ظيًس بعاضغالٕ،- 
 .ضؿُُ تٗطإ، ضوسٌ، نطاز تططيٍُ..ْبعاضغالٕ

 .تٗطإ ظنٌ، َريظا تططيُ ،عثناني اَجطاتىضٍ تاضيذ( 1367)ٖاَط ثىضطؿتاٍ،-
 إاغت. َؿٗس.دسيس تطنًُ ْعثناني اَجطاتىضٍ تاضيذ( 1370) اغتاْفىض ؾاو، دٌ ظضئ- 

 .ضضىٍ قسؽ
 .غتىزَ .تربيع ،عثناني ْ ايطإ( 1368) ضسًِ. ًْا ضًٓؼ-
 تٗطإ، افؿاض، سػٔ تططيُ زاز، بطباز ضا ٖا قًح ُُٖ نُ قًشٌ( 1396) زيىيس فطاَهري،-

 .َاٌٖ
 سػٔ تططيٍُ ٖا، اْطًًػٌ ٖاو عطب. نطزٖا واالؽ، اليإ،( 1370)زيىيس ٖاوؽ، فًًس-

 .َطنع. تٗطإ .افؿاض
 زيىيس ٖاوؽ، فًًس ثًؿطفتاض ٖا، اْطًًػٌ و ٖا عطب. نطزٖا( 1370)واالؽ اليإ،-

 .َطنع. تٗطإ .افؿاض سػٔ تططيٍُ
 .ثاًْص تٗطإ، يىْػٌ، ابطاًِٖ تططيُ نطز، َعاقط تاضيذ( 1383) زيىيس زاوٍ، َو
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 ئاوادةيي"-طيىهاشيؤم"هيَطن ... واوؤستاى 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضِيَبري ضَِغىٍَ ًٓػُاعًٌ
 

(1) 
قؤْاغِ  غُضزَّْإ يُباضَّ ًَٖطٌ، بري يُناتًَو ًَُُٓ يًَطَ يًَُْى ُّٓ تىيَصيُٓوَيَُ

َاَؤغتايُتِ ًَْى شياِْ ًَٖطٌ زَنُيُٓوَ، َُبُغتُإ قؤْاغِ َاَؤغتايُتِ 
زَنُئ، غُضزََِ ظاْهؤ ًًُْ، بَُيهى باغِ قؤْاغًَهِ ظووتطّ ًَْى شياِْ ًَٖطٌ 

ًُ يًَُْى قىتاناُّْ ٓاَازَيًسا، ناتًَو ًَٖطٌ َاَؤغتاّ ُٓويـ قؤْاغِ َاَؤغتايُت
يُضِ نطزؤتُوَ؟ ضؤٕ واُّْ طىتىَتُوَ؟ ضؤٕ تَُاؾاّ ثطؤططاَِ ٓاَازَيِ بىوَ، بريّ 

خىيَٓسِْ قىتاناُّْ ٓاَازَيِ غُضزََِ خؤّ نطزووَ؟ ضِ يُباضَّ ثًساطؤدًاو 
ثُضوَضزَوَ زََيًَت؟ زَيُويَت قىتابًًُناِْ خؤّ فًَطّ ضِ بهات؟ يا ثًَؿًٓاضّ ض 

ثطؤططاَِ خىيَٓسٕ؟ ُّٓ  فُيػُفِ زَنات بؤ ُٓوَّ نطيَتُ ًَْى ًَهِ فًهطّْبابُت
خُياَيِ ًَُُٓو خىيَُٓضاْسا زيَت، ضىْهُ ًَٖطٌ ُٖض  ثطغًاضاُْو زَيُٖا ثطغًاضّ تط بُ
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طُوضَتطئ  تًُْا َاَؤغتايُنِ ٓاغايِ، بريياضيَهِ ٓاغايِ ُْبىو، بَُيهى يُنًَهُ يُ
 بريياضو فُيػُفُناضإ يُغُض ٓاغتِ دًٗاْسا. 

 
(2) 

خؤّ تُواو زَنات، بؤ يُنُجماض وَنى َاَؤغتايُنِ  زواّ ُٓوَّ ًَٖطٌ خىيَٓسِْ
( 1796ــ  1793ًَْىإ غاآلِْ ) بًَطٕ، يُ تايبُت يُالّ بَُٓاَيُّ فؤٕ ؾتايطُض يُ

َاوَّ ًَْىإ غاآلِْ  ضت، يُزَغت بُناض زَنات. زواتط ناتًَو زَضًَتُ فطاْهفؤ
يُويَـ ُٖض وَنى  اَيُيُنِ تط بُْاوّ يؤٖإ طؤطؤٍْ( زَضًَتُ الّ ب1797-1801َُٓ)

( زَبًَتُ 1808َاَؤغتايُنِ تايبُت واُْ بُّ بَُٓاَيُيُ زََيًَتُوَ. يُغاَيِ )
غَِ  ْؤضْبًَطط، واُْ بُ َاَؤغتاو بُضِيَىَبُضّ قىتاناُّْ ٓاَازَيِ ثاؾايُتِ باظاضيا يُ

( زَبًَتُ َاَؤغتاّ 1816غاَيِ ) تاوَنى يُ (1)نؤتايِ ُّٓ ٓاَازَيًُ زََيًَتُوَثؤزي 
 ظاْهؤّ ٖايسيبًَطط.  فُيػُفُ يُ

ُٓوَّ يًَطَ يًَُْى ُّٓ تىيَصيُٓوَيُزا دًَطاّ بايُخِ ًَُُٓيُ، تًُْا ُٓو ضُْس غاَيُ 
طًُٓاظيؤّ  -قىتاناُّْ ٓاَازَيِ ضِيَىَبُض يُنَُُّ شياِْ ًَٖطًُ وَنى َاَؤغتاو بُ

Gymnasium- ُنُ غايُّ ٖاوضِيًَُتِ يُطٍَُ ْايتٗاَري ْؤضَبًَطط. ًَٖطٌ ي 
يُ زَبًٓري ًَٖطٌ ًَىْؿٔ، ُّٓ ثؤغتُّ وَضططت، بؤ غُضثُضؾتًاضّ ثُضوَضزَيِ بىو يُ

 يُباضَّ ؾًَىاظو فؤضِّْزا، ضِاثؤضتًَهِ تًَطو تُغٍُ بؤ ُّٓ ثًاوَ (1812يُغاَيِ )
تط دُخت . بؤيُ ظياَْىوغًَتز بابُتُناِْ خىيَٓسِْ واُّْ فُيػُفُ يًَُْى طًُٓاظيؤَسا

باضَّ  برينطزُْوَّ ًَٖطٌ زَنُئ، بُتايبُتًـ ًٓـ يُ ّ شيإْيُغُض ُّٓ قؤْاغُ
 ضِواْطُّ ًَٖطًُوَ.    ثطغِ خىيَٓسِْ زواْاوَْسّ زَنُئ يُ

 
(3) 

ُٓطُض سياُْويَت بؤ ضطنُيُى ويَٓاّ نُغايُتِ ًَٖطًِ َاَؤغتاّ ٓاَازَيِ بهُئ، 
ُٓيُ بهُيُٓوَ"داض داضَ، ناتًَو يًَُْى ثؤيسا غُضقاَيِ ناضّ خؤيُتِ، زَتىاْري بري يُّ ويَ

ًَٖطٌ ُٓو قىتابًًُ، يا ُٓويرتيإ باْط زَناتْ زاواّ يًَسَنات ُٓو ؾتاُّْ بؤ 
نىيًََٓتُوَ نُ بؤياِْ ْىوغًىَتُوَ، يُاليُى بؤ ُٓوَّ يُناتِ واُْنُزا خُياَيًإ زووض 
ُْضِوات، يُاليُنِ تطيـ بؤ ُٓوَّ ضاوزيَطّ ُٓو ؾتاُْ بهات نُ قىتابًًُناِْ 

ىوغًىياُْتُوَ، َاوَ َاوَ زاواّ غُضيُْىَّ ْىوغًُٓوَّ ُٓو خاآلُْ زَناتُوَ. ْ
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قىتابًًُناِْ زَنات بُنىضتِ واُّْ  يُنًَو يُ يُغُضَتاّ َُٖىو واُْيُنًـ، زاوا يُ
 (2)ضِابطزووّ بؤ ناتُوَ ضِوو".

ُٓوَ زضيًَُْهِ يُّ ؾًَىَيُ، خُياَيُإ بؤ ُٓوَ زَبات بري يُوَ بهُي برينطزُْوَ يُ
َتُوَ؟ ُٓوإ ضؤٕ َاََُيُيإ يُطٍَُ اُْيُنِ بُو قىتابًًاُّْ خؤّ طىتؤًَٖطٌ ض و

طُوضَتطئ فُيػُفُناضاِْ دًٗإ؟  َاَؤغتايُى نطزووَ، نُ زواتط زَبًَتُ يُنًَو يُ
ضَِفتاضّ يُْاو ثؤٍ ضؤٕ بىوَ؟ ُٓو ناتاُّْ غُضقاَيِ واُْطىتُٓوَ بىوَ، بريّ يُضِ 

ْاضاضّ يُبُض  ؟ يا بَُوؾِ خؤّ يًَُْى طُدماِْ ٓاَازَيِ ضِاظّ بىوَضِ نطزؤتُوَ؟ ٓايا يُ
ضىْهُ ًَٖطٌ بُزواّ ُٓوَ ُْبىو ببًَتُ  بَِ ًٓؿِ ُّٓ ناضَّ قبىوَيهطزووَ؟  بَِ ثاضَيِْ

 ظاْهؤ. َاَؤغتاّ طًُٓاظيؤّ، بَُيهى بُزواّ ُٓوَ بىو ببًََتُ َاَؤغتاّ فُيػُفُ يُ
آلوئ، ُٓوَْسَف خُيا ُٓوَْسَّ غُدمطِانًَـْ زضيُْاُْ برينطزُْوَ يُّ ثطغًاضو

 شَّ ثًَسَزا، ُٖض نُغًَو َٓساٍَْزَطُُُْ، ضىْهُ وَنى ًَٖطٌ ٓاَا ناضيَهِ ُٓغتُّْ
ُْوَّ غُضزََِ خؤيُتِ، ًَُُٓ يُّ غُضزََُّ خؤَاْسا، ُٓغتَُُ بتىاْري ويَُٓيُنِ 

    باضَّ ُٓو غُضزََُ تًَجُضِو ضِابطزووَّ ًَٖطٌ بهًَؿري. وضز يُ
 

(4) 
ًَاُّْ تًَطِاَاصيإ يُو زَقُ ثًساطؤدًًاُّْ نُ ًَٖطٌ يُناتِ وتاضَناِْ يُباضَّ  يُ

ُٓو  زَبًٓري ضَِوؾِ خىيَٓسٕ و ثُضوَضزَ يًَُْى قىتاناُّْ ٓاَازَيٌ ٓاَاشَّ بؤ نطزووٕ،
فًهطّ قىوٍَ ُْيسَْىوغري، بَُيهى وَنى ُٓضنًَهِ  َقاُّْ ًَٖطٌ وَنى زَقِ فُيػُفِْز

ْىوغًىِْ نُ زَبًَت ضِاثؤضتِ غاآلُّْ  اِْ، وَنى َاَؤغتايُنِ ٓاَازَيِغُضؾ
 ثًَؿهُؾِ بُضِيَىَبُضايُتِ يا يًَصُّْ غُضثُؾتًاضّ خىيَٓسِْ واُّْ فُيػُفُ يُ

ُّٓ زَقاُْ نُ بُؾًَهِ نًَُإ يًَُْى ُٓضؾًفِ ثُضوَضزَيِ،  بهات. وَظاضَتِ ثُضوَضزَ
زاضايِ، ضِاثؤضت  يتري يُضُْس ضِاثؤضتًَهِ ُٓزَبِْبط يا يًَُْى ُٓضؾًفِ خؤيسا َاوُْتُوَ،

ؾًَىَيُنِ  نىوضِيًُناِْ نُ زَبىوايُ بُ غهطزِْ زاَُظضاوَنُو نًَؿُو نُّْيُباضَّ با
اوؾإ، يا غاآلُْ ثًَؿهُؾًإ بهات. يُثاٍَ ُٓو ضِاثؤضتاُْ، ُْٖسيَو ضِاثؤضتِ تطيـ ُٖٕ ٖ

ضِواْطُو  بُ ظايِْ ضِاويَصّ خؤّْت بىوٕ بُؾاضَتايبُ زواتط ثًَؿهُؾِ نطزووْٕ
ؾاضَظايِ خؤّ بىوٕ، بُضظّ نطزووُْتُوَ بؤ  ُْٓدماَِ تًَطُيؿذي ضِوآًِْْ

ٓاَازَيِ، قؤْاغِ  زَغُآلتساضاِْ فًَطنطزٕ، يُباضَّ خىيَٓسِْ واُّْ فُيػُفُ يُ
(. ُٓطُض ضِاثؤضتِ يُنَُِ غاآلُْ ناضيَهِ ْاضاضّ بىو 1816-1808يًَُْىإ غاآلِْ )
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ت بؤ ًَٖطٌ، بُآلّ ضِاثؤضتِ زووَّ ناضيَهِ خؤبُخؿاُْ بىو، ُٓدماَِ ُٖغتهطزِْ بًَ
زَو فًَطنطزٕ يُ قؤْاغِ ٓاغت غًػتَُِ ثُضوَض ًَٖطٌ بىو بُ بُضثطغًاضيَتِ يُ

 سا. طًُٓاظيؤَ
 

(5) 
تايبُتِ ًٓـ يُغُض ُٓو غَِ ضِاثؤضتُ زَنُئ نُ  ًَُُٓ يًَُْى ُّٓ تىيَصيُٓوَيَُإ، بُ

بُضظّ نطزؤتُوَ بؤ  ٓسِْ واُّْ فُيػُفُ ْىوغًىيُتِْاضَّ خىيًََٖطٌ يُب
(، 23/10/1812ُٓو ًََصوواُّْ خىاضَوَّ بُغُضَوَيُ ) زَغُآلتساضإْ

ًَٖطٌ تًًَسا بُضِيَىَبُضو  نُ(. ُٓوَف ُٓو َاوَيُي27/2/1823ُ(، )2/8/1816)
(. تانُ 1816-1808ْؤضَبًَطط يُ ًَْىإ غاآلِْ ) َاَؤغتاّ ٓاَازَيِ بىوَ يُ

( يُ، 1823غاَيِ ) يُ يُ نُضِاثؤضتًَو نُ يًَُْىإ ُّٓ غًًَاُْزا ضِيَعثُضَِ، ُٓو ضِاثؤضتُ
 ( 3)ظاْهؤّ بُضيري. ْىوغًىيُتِ، َاَؤغتا بىوَ يُُٓو ناتُ 

ططْطِ ُٓو ضِاثؤضتاُْزايُ نُ  ططْطِ يًَهؤَيًُٓوَيُنِ يُّ ؾًَىَيُ يُالّ ًَُُٓ، يُ
ُّٓ قىتاناُْ ٓاَازَيًُنإ ْىوغًىيُتِ،  ُّْ فُيػُفُ يُباضَّ خىيَٓسِْ وا ًَٖطٌ يُ

طّ بؤضىوْٕ برينطزُْوَّ ًَٖطًٔ بؤ ُّٓ ثطغُ، َُٖيط ضِاثؤضتاُْ َُٖيططّ ضِواْريْ
ْاوَضِؤنِ  ضِووّٓاؾهطإ بؤ ثطْػًجُناِْ خىيَٓسِْ فُيػُفِ يُ ويَٓانطزًَْهِ ضِووْٕ
ٓاَادمُناِْ ُٓو  ضزْ َُبُغتًَْتؤزّ طىتُٓوَّ واُْنإ، َُ بابُتُناِْ خىيَٓسٕ،

ُٖضظَناض،  اُّْ ٓاَازَيِْ قىتابًاِْ طُْرْقىتان دؤضَ خىيَٓسُْ غُباضَت بُ
زضوغتهطزِْ  ض زضوغتهطزِْ نُغايُتِ قىتابًإْناضيطُضّ ُّٓ دؤضَ خىيَٓسُْ يُغُ

 بانططِاوْسّ َُعطيفًإ، ... تاز.
نُ  نِ ُٓو ضِاثؤضتاُّْ ًَٖطٌْْاوَضِؤًَُُٓ يُّ تىيَصيُٓوَيَُإ دُخت زَنُيُٓ غُض 

ًَبطُئ، ُٓوَف يًَُاُّْ تًَبًًًُٓناِْ ًَٖطٌ ت زَبُغتري، زََاُْويَت يُثٌَ  ًإثؿت
دُختهطزُْوَ يُغُض ُْٖسيَو ثطغِ ططْطِ وَنى: ْاوَضِؤنِ ظاْػتُ فُيػُفًًُ  وَغتإْ

خىيَٓسِْ  زَخىيَٓطئَ، ًَتؤزّ ِ ٓاَازَيِ ٓاَازَنطاوْٕغُضَتايًُنإ نُ بؤ خىيَٓسْ
 واُْ فُيػُفًًُنإ يًَُْى ٓاَازَيًُناْسا، ثًَىَْسّ ًَٖطًِ فُيػُفُناضْ َاَؤغتا بُ

 خىيَٓسِْ فُضَِْ نتًَبِ قىتاناُْ ٓاَازَيًُنإ.
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قىتابًًُناِْ خؤّ، ُٖوَيسَزَئ  قػُّ ُْٖسيَو يُ طُواِْٖيُنؤتايًؿسا، بُثًَِ 
ويَٓاّ ُٓو ًَٖطًُ بهُئ نُ يًَُْى ثؤٍ ويَُّٓ ًَٖطًِ َاَؤغتاّ ٓاَازَيِ نُيُٓ ضِوو، 

 َتُوَ.طًُٓاظيؤّ بُقىتابًاِْ ٓاَازَيِ طىتؤ وَغتاوَو واُّْ فُيػُفُّ يُ
 

(6) 
ُٓو ناتُّ ًَٖطٌ يُّ قىتاناُْيُ زاَُظضا، شَاضَّ زاًْؿتىواِْ ْؤضْبًَطط 

Nürnberg ( نُؽ بىو. بُثًَِ قػُناِْ يًستًهُ 25000تًُْا )Liedtke  ًَُّٖطٌ ب
اضطًَطِّ ناضّ ن طغا غُضقاَيبىوِْ بَُاَؤغتايُتَِْظيفُيُ ضِاظّ ُْبىو، ضىْهُ زَتو

ببًَتُ ٖؤّ ُٓوَّ يُشياِْ ثًؿُيِ خؤّ وَنى فُيػُفُناضيَو  ،ِقىتاناُْيُنِ ٓاَازَي
( طىيسئَ 1300زووضّ ناتُوَ. ُٓو ناتُّ ًَٖطٌ زاَُظضيَٓطا، َىوضُّ َاْطاُّْ )

Gulden ( طىيسئَ 300َؤغتايُنِ ٓاغايِ َىوضُنُّ تًُْا )بىو، يُناتًَهسا َا
 (4)بىو.

وَ، نًَؿُّ ُٓوَ بىو نُ ؿاُّْ ًَٖطٌ ظوو ضِوو بُضِووّ بىوَيُنًَو يُو نًَ
تايبُت بىوٕ، بُتايبُتًـ قىتاناُّْ  ؾًَهِ ظؤضيإ قىتاناُّْ ثطيعاتْقىتاناُْنإ بُ

ضَِواُّْ قىتاناُْ بهات،  غُضَتايِ، بؤيُ َُٖىو نُغًَو ُْيسَتىاِْ َٓساَيِ خؤّ
غُضَتايِ ُْزَطىدما، بؤيُ ًَٖطٌ زاواّ  ُطٍَُ غًػتَُِ خىيَٓسِْ ظؤضًًًٌَََُٓوَف ي

 بطرييَتْ َيُتُوَ زَغتًإ بُغُضزانطز غًػتَُِ خىيَٓسِْ قىتاناُْنإ يُاليُٕ زَو
نًَؿُ بَِ  ِيُاليُٕ زَوَيُتُوَ بُضِيَىَبربئَ، تاوَنى غًػتَُِ خىيَٓسِْ ظؤضًًَََّ

  ( 5)دًَبُدَِ بهطيَت.
 
 

(7) 
باضَّ خىيَٓسِْ فُيػُفُ غُضدمُإ  يُنُّ ؾت نُ يًَُْى ُٓو ضِاثؤضتاُّْ ًَٖطٌ يُ

ضِازَنًَؿًَت، ُٓو َاْا غُضَتايًُيُ نُ ًَٖطٌ بُواُّْ فُيػُفُّ قىتاناُّْ ٓاَازَيِ 
 ًَِ وايُ ْابًَت يُزَزات، ضِؤَيُنُؾِ يًَُْى ُٓو ضىاضضًَىَيُزا زَغتًٓؿإ زَنات. ُٓو ث

قىتاناُْيُنِ ٓاَازَيًسا، يُوَ ظياتط ضاوَضِوإ بهطيَت نُ بؤّ زاْطاوَ، ُٓويـ بطيتًًُ 
يُوَّ قىتابِ بؤ قؤْاغِ خىيَٓسِْ ظاْهؤيِ ٓاَازَ بهات. نُواتُ، خىيَٓسِْ فُيػُفُ 
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 َؤضنِ ظاْػتِ تُواوّ خؤّ وَضْاططيَت، تًُْا يًَُْى ضىاضضًَىَّ ظاْهؤزا ُْبًَت،
 (6).زَضَوَّ ظاْهؤ ُْوَنى يُ

ًَٖطٌ ثًَِ وايُ بُٖاّ خىيَٓسِْ ْىوغًُٓ فُيػُفًًُ نؤُْنإ يًَُْى قؤْاغِ 
يًَهؤَيًُٓوَّ ظؤضتط ُٖيُ، تاوَنى بتىاْطيَت يُاليُى ُٓو  ىيػتِ بُٓاَازَيِ ناضيَهُ ثًَ

ْطِ ضئَ، يُاليُنِ تطيـ تاوَنى ضِازَّ ططسزاُْ َُٖيبػُْطًَٓطئَ نُ زَخىيَٓزَا
بَُٓاّ فُيػُفِ يُالّ قىتابًاِْ ثَِ  إْ ؾًَىاظّ زضوغتهطزِْ ثطْػًحْزَنزَا

َُٖيبػُْطًَٓطيَت. يُّ ضِواْطُيُوَ بُثًَِ ؾًهطزُْوَّ ُٓو ضِاثؤضتاُّْ خؤّ، ُْٖسيَو 
نات، ثًَِ وابىوَ زَنطيَت زَغتبُضزاضّ خىيَٓسِْ ظاْػتُ فُيػُفًًُ زَغتجًَهُنإ بري، 

ُّ بُضايِ بري، زَغتبُضزاضّ َاَؤغتاو خىيَٓسِْ فُيػُفُ بري زَغتبُضزاضّ فُيػُف
ظَإ، ُٓو  َنطيَت َاَؤغتاناِْ واُّْ ُٓزَبْيُقىتاناُْ ٓاَازَيًُنإ، ضىْهُ ز

َاَؤغتاّ تايبُتًإ بؤ  واُْناِْ خؤيإ بًًََُٓوَ، ُْىْىوغًُٓ فُيػُفًًُ نؤْاُْ وَنى 
 تُضخإ بهطيَت. 

 فًًؤيؤشيا بُضَو قىوَيبىوُْوَْ تايبُشيُْسّ فًًؤيؤشّ بُيُطٍَُ ُٓوَف، زياضَ َُيًِ 
َؤضنِ طؿتِ ثًَهٗاتُّ ًَْى قىتاناُّْ ٓاَازَيِ زَنات، بؤيُ  تًُْا، ُٖضَِؾُ يُ

بُالوَْاِْ خىيَٓسِْ فُيػُفُ يُّ اليُُْوَ ظَضَضيَهِ طُوضَ بُقىتابًإ زَطُيًَُْت، بؤيُ 
ًََصووَنُّ يًَُْى  بَُاْا غُضَتايًُنُُّّْ فُيػُفُ ثاضاغتِٓ فُيػُفُو خىيَٓسِْ واْ

 ىاْاّ ثًَهٗاتُّ ضِؤؾٓبريّ طؿتِْثاضاغتِٓ ت قىتاناُّْ ٓاَازَيِ، بطيتًًُ يُ
ؤيؤشيا وَنى ظاْػتًَهِ بٓضًُٓيِ يُالّ َُٖىو قىتابًًُى، ُٓوَف ُٓو تىاْايُيُ نُ فًً

ّ خؤ تىاًَْت يُتايبُشيُْسيَتِ، ْا بُضَوغُضَتايِ، بُٖؤّ ؾؤضِبىوُْوَّ  زَغتجًَوْ
  (7)بططيَت.

 
(8) 

 ىيَٓسِْ فُيػُفُ، يًَُْى غًػتُّْيُنُّ تًَبًِٓ نُ ًَٖطٌ يُباضَّ واُْناِْ خ
َؤضنِ ظدمريَيِ  ًَتؤزّ خىيَٓسِْ قىتاناُّْ ٓاَازَيٌ تؤَاضّ زَنات، بطيتًًُ يُ

ّ ًَٖطٌ يُال واُْنإ، نُ بُثًَِ غاَيُناِْ ًََصوو و غاآلِْ خىيَٓسٕ زابُؾهطاوَ، ُٓوَف
غُضنُوتىوَ. يُطٍَُ ُٓوَؾسا، ُٓو غُضنُوتُٓ، ضِيَطط ًًُْ يُبُضزَّ  ناضيَهِ ظؤض ْايابْ

بؤ زَبٌَ ضِوو، نُ ثًَِ وايُ ّ نؤََُيًَو ثًَؿًٓاضّ ضَِخُٓيِْ ظاْػتِ ناتًَُٖطٌ بؤ ُٓوَ
اتُ غُضنُوتِٓ خىيَٓسٕ ثًَطَِويإ يًَبهطيَت. يًَطَزا ًَٖطٌ ناتًَو ُّٓ تًَبًًًٓاُْ زَخ
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يُالّ ؾًَىاظّ طىتُٓوَّ تىبًٓطٔ، بريّ  ضِوو، ًَُٖؿُ بريّ يُالّ واُْناِْ خؤيُتِ يُ
يُوَ، بؤيُ ضؤًًُْتِ وَضططتِٓ ثطْػًجُناُْ يُاليُٕ قىتابًًُ ٖاوضِيَهاِْ خؤ واُْنإْ

 ظياتط ثؿت بُو بانططِاوْسَ فُيػُفًًُو ًْطا ضَِخُٓيًُّ خؤّ زَبُغذي.  بؤضىوُْناِْ
 
 

(9) 
غُضَتاّ  ُٓغياِْ، يُغًػتَُِ خىيَٓسِْ ُٓو ناتِ قىتاناُّْ ٓاَازَيِ  بُثًَِ

ُٓضنُنإ زَخىيَٓطيَت.  ِ يُنَُِ خىيَٓسٕ، تًؤضّ ٓايريْ َافْغاَي وَضظّ يُنُّْ
غايهؤيؤشيا  ْْىوغًُٓ ضَِخُٓيًُناِْ ناْت غاَيِ زووَّ نؤمسؤيؤشياّ غطوؾتِْيُ

ياّ فُيػُفِ، بُؾًَىَ غُضَتايًُنُّ غاَيِ غًًًََُـ ًٓٓػهًؤثًس زَخىيَٓطيَت. يُ
زَخىيَٓطيَت. ُٓوَّ يُالّ ًَُُٓ يًَطَزا ططْطُ، َُٖيىَغتُنطزُْ يُغُض ثًَىَْسّ ًَٖطٌ 

 ّ تًَطُيؿتِٓ ًَٖطٌ يُو ثطؤططاّْبُو بُضْاَُو ًَتؤزو غًػتَُِ خىيَٓسُْ، ؾًَىاظ
نؤتايًسا  اوَنى يًَُتؤزَ، ًٓٓذا ؾًَىاظّ زابُؾهطزِْ واُْنإ بُغُض وَضظَناِْ غاٍَ، ت

ابًَت بؤ ُٓوَّ تُواوّ ٓاَازَنط ناتًَو قىتابِ خىيَٓسِْ ٓاَازَيِ تُواو زَنات، بُ
 ُٖواّ خىيَٓسِْ ظاْهؤيِ. بضًَتُ ًَْى نُفْ

قبىوٍَ  بُضْاَُيُّ وَنى ُٓوَّ يُغُضَوَ ٓاَاشََإ ثًَساوَ ًَٖطٌ ُٓو ثطؤططاّْ
 نات نُ ضَِضاوّ غطوؾتِ ْاوَضِؤىْزَْػًجِ ًَتؤزيَو تَُاؾاّ َ، بَُيهى وَنى ثطًًُْ

 ؾتُ ُٖضَ غازَْ ُٓثػرتانتُنإ بُضَو ُٖضَ قىوَيًُ ثًَىيػتِ زَغتجًَهطزٕ يُ
يُغُضَخؤ  َبًَت خىيَٓسِْ فُيػُفُ بُ قؤْاغْ ًَُْٖٔ. ثًَِ وايُ ززَنات فطاواُْنإ
إ، ضىْهُ ظاْػتُ فُيػُفًًُن ؾتُ غازَناُْوَ باآلبًَت بُضَو قىوَيبىوُْوَ يُ بًَت، يُ

نطزًَْو  زَغتًٓؿإ غازَيِْ ثؿت بُغذيْ ًَهطزٕ يًَطَ، بطيتًًُ يُثًَىَضَناِْ زَغتج
ٓاغتِ تَُُِْ قىتابًًاْسا بًَت. ْاوَضِؤى بُو ضِازَيُ زَغتجًَهاُْ زَبًَت نُ  نُ يُ

 ًَٖطٌ بًًََٓت. ُٓوَف وا يُ ثاَيجؿتًًُى يًَُْى ُٖغتِ غطوؾتِ قىتابًًإ بُزَغت
ثًَِ وابًَت قىتابِ يُو قؤْاغُزا ًَٖؿتا بايِ ُٓوَْسَ  سِْ يؤشيو زوا ناتْزَنات خىيَٓ

 ىايُ زووضتطَ يَُنى يؤشيو نىيًََٓت، ضىْهُ ثًًَٓاَازَ ُْنطاوَ بتىاًَْت َازَيُنِ و
 واقًعِ نطزَّ ضِاغتُوخؤّ ْاوَوَ. 
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(11) 
يًَطَزا ُٓطُض غُضْر بسَئ، زَبًٓري بُثًَِ ُّٓ ثؤيًَٓهاضيًُ بًَت، ًَٖطٌ ثًَِ وايُ 

نطاوَ  ْاوَضِؤنُنُّ بطيتًًُ يُزَغتًٓؿإ َيُنِ غاْاتطَ، ضىْهُزُٓوَّ يؤشيهًًُ َاز
ناتًَهسا غايهؤيؤشيًانُ ظَظيُترتَ، ضىْهُ زَغتًٓؿاْهطاوَو  غازَو ُٓبػرتانتُنإ. يُ

َاْاّ ُٖشاضخػتِٓ قىتابِ زيَت بؤ  ُٓوَّ يُنؤتايًسا بُ ْانطيَت غازَ بهطيَتُوَ، يُبُض
زيَت نُ ثًَِ وايُ ثًَىيػتُ تًَطُيؿذي يُّ بابُتُ. ثًَؿدػتِٓ يؤشيو يُّ ضِواْطُيُوَ 

غُضَتاّ شياِْ طُدمًَتًًاْسا فًَطّ بَُٓا يؤشيهًًُنإ بهطئَ، بؤيُ يؤشيو  قىتابًإ يُ
وَنى ؾتًَهِ ُٓبػرتانت تَُاؾا ْانات، بَُيهى وَنى بَُٓاو ضِوسِ بريياضّ تَُاؾاّ 

 نىيَٓطيَت.  و زاوا زَنات بايُخِ ثًَبسضيَتْ زَنات
ُتِ غايهؤيؤشيا بؤ خىيَٓسِْ ٓاَازَيِ، يُالّ ًَٖطٌ زَبًَت ْاوَضِؤنِ َازَو باب

بطيتِ بًَت  نُّ وَغفِ غُضَُٖيساِْ ضِوح بهاتْبهطيَتُ زوو بُف: بُؾِ يُ
يُفًٓؤًَٓؤيؤشيا يُُٖض غَِ بعاظُنُيسا: وؾًاضّ، وؾًاضّ بُخىز، طايػت. بُؾًَهِ 

بُؾِ  ُٓوَْ..تاز. يُبرينُوت يازَوَضّْ ُغتْ ْىاْسْٕ خُياٍَْتطيـ نُ بطيتًًُ يُٖ
يُنَُسا، واتا يًَُْى فًٓؤًَٓؤيؤشيازا، وا ضاضَغُضّ ضِوح زَنات وَنى ُٓوَّ 

، واتا بهات بابُتنطزُْناِْ خؤّ وَنى  َىَاضَغُّ زَغتًٓؿإ ْوؾًاضيًُى بًَت
بُؾِ زووََسا ضاضَغُضّ  . يًَُوبابُت بٔ بُ ٓاؾٓابىوْٕ ُٖغتهطزٕوَنى ُٓوَّ 

بُؾِ زووََِ  سا زَنات. بُو َاْايُف بًَت، ُٓواغُض خؤيِْ ضِوح بُُناضاالنًً
 ( 10)َاْا ًَٖطًًًُنُّ، تًُْا ٓاَازَغاظيًُ بؤ خىيَٓسِْ يؤشيو. غايهؤيؤشيا بُ

 
 

(12) 
 تًَطِوآًِْ ًَٖطٌ، يُغُض ٓاغتِ ويَٓانطزِْ بؤ ًَتافًعيهاْ ثًَىَْسّ بُ دًاواظّ يُ
 ايُّ فُيػُفِ ثًَؿعُضىوِْ ططْطْنا ظؤض بُضِووِْ زَضزَنُويَت. زيؤشيو، يًَطَ

غُضدمطِانًَؿِ بُخؤيُوَ بًًٓىَ، بُؾًَىَيُى غطوؾتِ َُعطيفُّ فُيػُفِ طؤضِيىَ، 
َاْا  ططْطرتئ ُٓو وَضضُضخاْاُْف، بُظاْسِْ خىزّ ًَٖطًُ بؤ ضَُهِ ًَتافًعيها بُ

ؾًَىَيُى ُٓطُض  ًَتافًعيهايُ، بُ يًُنُّْ يُندػتِٓ ًَْىإ يؤشيوْتُقًًس
يُنرتّ دًا بهطيَُٓوَ. يُو ضىاضضًَىَيُؾسا  ًَُـ ُْبًَت، ُٓوَ ظؤض ظَظيُتُ يُُٓغت

ؾًَىَيُنِ  اتْ ًَٖطًًـ بُيًَُْى ُٓو بىًْازَ، ناْت ؾىيًََٓهِ تايبُت زاطري زَن
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ثًَِ وايُ زَبًَت ُّٓ ؾًَىَ باظُْيًُّ  بُ بُٖاّ ُٓو باظُْيُ زازًََْتْ ٕٓاؾهطا زا ضِووْٕ
 ًَٓتُوَو زَغتهاضّ ُْنطيَت.خىيَٓسٕ وَنى خؤّ سيًَ

ُٓطُضضِ يًَُاُّْ ُٓو غَِ بطِطُيُّ ًَٖطٌ ُٓو باغُّ تًَسا زَخاتُ ضِوو، بُٖانُّ 
خؤّ يُوَ وَضزَططيَت نُ ًَُُٓ ُٓوََإ بؤ زَضزَنُويَت ضؤٕ ًَٖطٌ ْاوَضِؤنًَهِ 
زَغتجًَهاُْ بُ بُؾساضّ فُيػُفًًاُّْ خؤّ زَبُخؿًَت، ضؤٕ ُٓو غٓىوضاُْف زياضّ 

ؾًَىَيُنِ ناتًـ يُغُض  َنات نُ زَبًَت يُغُض يًَىاضَنُّ بىوَغتًَت، ًٓٓذا ضؤٕ بُز
غٓىوضّ ناْت زَوَغتًَت. َُٖإ تًَبًًٓـ يُغُض خىيَٓسِْ ًٓٓػهًؤثًسياّ ظاْػتُ 

خىيَٓسِْ قؤْاغِ غًًَُّ ُٖيُ، واتا ططْطِ ُٓو ضؤًًُْتًًُّ نُ  فُيػُفًًُنإ يُ
خىيَٓسِْ  ًٓٓػهًؤثًسيا زَبُخؿًَتْ هاُْ بُهِ زَغتجًَْاوَضِؤنًَ يُ ضيَطُيُوًََٖطٌ 

 ُٓو واُْيُ وا يًَسَنات ُٓو غٓىوضَ ُْبُظيًََٓت نُ بؤّ نًَؿاوَْ زياضيهطزووَ. 
زَنطيَتُوَ نُ ًٓٓػهًؤثًسياّ ُٓزَبِ دًا ًٓٓػهًؤثًسياّ فُيػُفِ بُوَ يُ

ْ فُيػُفُ غًػتُاتًهِ ُٖيُو ثطْػًجُ طؿتًًُ غُضَنًًُناِْ َؤضنًَهِ ظاْػتِْ
ًٓػهًؤثًسياّ . بؤيُ، بُ بُضاوضز يُطٍَُ ٓيُخؤزَططيَت بَُٓاّ ظاْػتُ تايبُتًًُنإ

ياّ ، ضىْهُ ًٓٓػهًؤثًسبُغىوزَ بُزَغتًَٗٓاِْ ظاًْاضيًُوَ ضِووّيُُٓزَبٌ، خىيَٓسِْ 
َُعطيفُ زَبُخؿًَت. بؤيُ خىيَٓسِْ  يُنططتىو بُ فُيػُفِ َؤضنًَهِ غًػتُاتًوْ

ضِووّ برينطزُْوَو  يُُيػُفِ، يُضِواْطُّ ًَٖطٌ وا يُقىتابِ زَنات ًٓٓػهًؤثًسياّ ف
 يُنططتىو.  وْببًَتُ خاوَِْ َؤضنًَهِ غًػتَُاتً فُيػُفُوَ،

يُطٍَُ ُٓوَّ خىيَٓسٕ يًَُْى قىتاناُّْ ٓاَازَيٌ ُْٖسيَو نًَؿُّ تايبُتِ خؤّ 
ُو قىتابًًاُْ ُٖيُ، وَنى ُٓوَّ ظاْػتُ غطوؾتًًُنإ ُٖيُتِ، نًَؿُنُف يُالّ ٓ

ضِوسًًُنأْ. خىيَٓسِْ فُيػُفُّ غطوؾتِ  ًَت نُ غُضقاَيِ ثطغُ َطؤظايُتٌْظؤضتط زَب
ض ُٓواُْ ثًَىيػتِ بُ "وظَو ًَٖعيَو ُٖيُ نُ يًَُْى َُٖىو قىتابًًُنسا ًًُْ، َُطُ

ؾاضَظايًُنِ ظؤضيـ ُٖيُ  ًَٖعٕ"، ُٖضوَٖا ثًَىيػتِ بُ ُْبًَت نُ خاوَِْ ويػتْ
 (11)ياّ ُٓظَىوِْ.يُباضَّ فًع

غُض ُّٓ اليُُْو زَغتًٓؿاِْ زَنات، ضىْهُ ثًَِ وايُ ًَٖطٌ زيَت ثُدمُ زَخاتُ
، ايُتًًُنِ غٓىوضزاض ضاضَغُض نطاوٕؾًَىَّ ضؤْ تطّ ًٓٓػهًؤثًسيا بُ اليُُْناٌْ

بُؾًَىَيُى ُٓوَْسَ بُغُ يُشيَط ضِؤؾٓايِ ُٓو ثًَىَْسيًُ ْىيًَُزا يًَهؤَيًُٓوَّ تًَسا 
  .بهطيَت
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(13) 
 يًَهطزووَ ُٖغت بُوَ بهات نَُىنىضِيًُى يُ ًَٖطًِ وا ،ُٓظَىوِْ َاَؤغتايُتِ

، ُٓويـ ُٓو بُؾُيُ نُ ُٖيُ فُيػُفُّ ضِوح ٓاغتِ خىيَٓسِْ بُؾًَهِ ططْط يُ
فُيػُفُّ دىاِْ ــ ًٓػتاتًها. يُالّ ًَٖطٌ ُٓوَ ططْطُ قىتابًًإ صيايؿِ  تايبُتُ بُ

 ُصيايؿهطزِْ ؾاْؤطُضيًُ نؤُْنإْبُؾساضّ ي ًُنإ ببًْٓٔنؤًَسي زاغتاُْ تطاشيسّْ
ًَتؤيؤشيا نؤُْنإ بهُٕ، ُٖضوَٖا زَقُ ؾاْؤيًُ ٖاوضُضخُ ْاوزاضو ْاغطاوَناًْـ 

غًِٓ ْا ضىْهُبُؾساضّ تًَسا بهُٕ،  اْؤّ قىتاناُْناِْ خؤيإ ببًْٓٔيُغُض تُختُّ ؾ
بضُٓ ًَْى ضًًُتِ ٖىُْضْ  وايإ يًَسَنات بتىأْ ًَتؤيؤشياو زاغتاُْ نؤُْنإ

بتىأْ بهُوُْ غُض ضِيَضهُّ خىيَٓسُْوَيُنِ ضَِغُٕ بؤ زَقِ ؾاعريو  َُْبُغتُناِْ
ضىْهُ ُٓو دؤضَ فًَطبىوُْ  زآًَُٖضَ طُوضَناِْ غُزَ دًاواظَناِْ ًََصووّ َطؤظايُتِ،

وايُ ٓاغاِْ يًَِ بًَعاض ْابٔ. ًَٖطٌ ثًَِ  قىتابًاًْـ بُ ضًَصيؿِ تًَسايُو خؤؾِْ
 ًٓػتاتًها بسضيَتْ خًَهِ ظياتط بُثًَىيػتُ يًَُْى غًػتَُِ خىيَٓسِْ ٓاَازَيًسا، بايُ

 ططْطِ ثًَبسضيَت. 
ًٓػتاتًها، يُوَ تًَسَطُئ  ًَٖطٌ بُ ساِْبُثًَِ ُّٓ تًَطُيؿتَُٓإ يُباضَّ بايُخ

 ٕ، نَُىيُ يًَُْى غًػتَُِ خىيَٓسواُْ دؤضَ ثطؤططاّْ نُ ًَٖطٌ ثًَِ وايُ ُْبىوِْ ُٓو
نىضِيًُنِ ضِاغتُقًُٓو طُوضَيُ، بؤيُ ًَٖطٌ دُخت زَناتُ غُض نطزُْوَّ زَضطا بُغُض 

ُٓضَ نؤُْنإ بريياضو زاًَٖ ضًَصّ ًَٓػتاتًهِ وَنى يُنًَو يُو زَضواظاُّْ نُ َطؤظ بُ
زضوغتهطزِْ  خؤ ضِؤؾٓبرينطزْٕ ٓاَطاظيَهُ يُ ٓاَطاظَنآُِْوَّ  زَبُغتًَتُوَ، وَى

 بُٖاّ ٖىُْض بُطؿتِ.  يُ ًؿُيًَُْى قىتابًاْسا، ًٓٓذا تًَطُيؿتٓضِوسِ تاى 
 ًٓػتاتًها نَُىبُآلّ، يُناتًَهسا زَبًٓري ًَٖطٌ ثًَِ وايُ ُْخىيَٓسِْ واُّْ 

غُضَنًًُ، يُاليُنِ تطَوَ زَبًٓري باغِ خىيَٓسِْ ًََصووّ فُيػُفُ  نىضِيًُنِ ططْطْ
ًََصووّ فُيػُفُ يًَُْى ثًَىيػتُ ًَت، زََيًَت ٓاؾهطاو ضِاؾهاوّ بًًَ ْانات، بَِ ُٓوَّ بُ

ثطؤططاَِ خىيَٓسِْ ٓاَازَيٌ البربيَت، ُٓطُضضِ يُطٍَُ زَغتجًَهًؿسا زَطىدمًَت، بُآلّ 
. باؾُ ُٓزّ فُضاَؤؾِ زَنات، وَنى ُٓوَّ ُٖض ُْبىو بًَتْهُ باغِ يًَىَ ْاناتْ ضى

ثطؤططاَِ  خىيَٓسْٕغُضَنِ ُْبًَت يُ يػُفُ بُؾًَهِ ططْطُْٓطُض ًََصووّ فُ
دًَطاّ بهطيَتُوَ؟ ًَٖطٌ وَآلَِ ُّٓ  زا، زَبًَت يُنىيَسا نىيَٓطيَتْخىيَٓسِْ فُيػُفُ

ثطغًاضَ ْازاتُوَ. يُطٍَُ ُٓوَؾسا، ضَِْطُ ًَُُٓ بُؾًَو يا ٖؤناضيَهِ ُّٓ 
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ثًَُإ وابًَت  فُيػُفُ يُالّ خؤَإ ويَٓابهُئْفُضاَؤؾهطزُّْ خىيَٓسِْ ًََصووّ 
 ضِواْطُيُنِ تطَوَ تَُاؾاّ ُّٓ ثطغُ زَنات. ًَُٖطٌ ي
 
 

(14) 
 نىيَٓسضيَتْ يُ ضِووَ ًََصوويًُنُيُوًََٓػتا ضِووُْ ًَٖطٌ سُظ بُوَ ْانات فُيػُفُ 

 وايُ ناضيَهِ يُّ ؾًَىَيُ، ُْىنطيَتُ ًَْى ثطؤططاَِ خىيَٓسِْ قىتاناُْ، ضىْهُ ثًَِ 
 ُٓخالقًًُوَ ّ يؤشيهِْ ًٓػتاتًوْضِوويُ ِ قىتابِ ثًَطُياْسْ ُٖض تًُْا خعَُت بُ

، بَُيهى ضَِْطُ ببًَتُ ٖؤّ ُٓوَّ َاَؤغتاو قىتابًًإ ناتُ ًَْى طًَصاوّ طًَطِاُْوَو ْانات
بُو  ، ْىيَِ فُيػُفُوَ ِ ًََصووٍ نؤْٕيًَهساُْوَّ ضِاو بؤضىوِْ ضِيَباظَ دًا دًاناْ

وا  زَبًَتْ فُيػُفُ ُٓ طؿتًًُ فُيػُفًًُنُ وًَٕٖطٌ ثًَِ وايُ ويَؾًَىَيُ 
 بَُُف وا زَبًٓطيَتْاتُبا،  بؤضىوِْ دًاواظو ْانؤىْضِاو ت يُبطيتِ بًَ نُزَضزَنُويَت 

ثطؤغُّ  فُيػُفُ خؤّ بطيتِ بًَت يُو ًََصووَ، ُْوَنى ُٓو ًََصووَ بُؾًَو بًَت يُ
 .و ثًَؿهُوتِٓ برينطزُْوَّ فُيػُفًاُْثًَطُيؿتِٓ فُيػُفُ

قؤْاغُ ظووَّ تَُُِْ  ىيَٓسِْ ًََصووّ فُيػُفُ يًَُّٖطٌ يُوَ زَتطغًَت خ
َاْاو ْاوَضِؤنِ  يُ زاغتإْ ضريؤنِ بُضٓاططزإُْ طُدمًسا، فُيػُفُ بهات ُٖضظَناضّْ

ُٖض تًُْا قىتابًإ، بَُيهى بُؾًَهِ ظؤضّ خَُيهِ،  ؤّ بُتاَيِ بهاتُوَ، ضىْهُ ُْىخ
 بابُتِخىزّ  ٕ، ُٓوَْسَ سُظ يًََُصووّ فُيػُفُ زَنُ ًَٓػتاؾسا ُٓوَْسَّ سُظ يُ يُ

فًَطبىوِْ فُيػُفُ، يُضِيَطاّ خىيَٓسِْ ًََصووّ  فُيػُفِ ْانُٕ. نُواتُ خىيَٓسْٕ
فُيػُفُوَ ْابًَت، ضىْهُ ُّٓ ًََصووَ زَبًَتُ ضريؤى، خَُيهِ زئَ ضريؤنِ 

دُوُٖضّ فُيػُفُّ غىنطاتِ  نى ْاوَضِؤىْشَٖطخىاضزنطزِْ غىنطات زَخىيَُٓٓوَو وَ
ؾاّ زَنُٕ، خَُيهِ زئَ ُٓظَىوِْ ُٓفالتىٕ وَنى ضِاويَصناضّ سانُِ غريانؤظَ تَُا

 ِ ًَْى نؤَاضَنُّ تَُاؾاّ زَنُْٕخىيَُٓٓوَو وَنى بُضدُغتُنطزِْ ٓايسياّ غُضَنَز
يُ، خَُيهِ ُٖ فتاضّ ُٓفالتىْساُٖغت زَنُٕ زشناضّ ظؤض يًَُْىإ طىفتاضو ضَِ

 .تاز...زئَ
بًَت ًََصووّ فُيػُفُ نىيَٓطيَت، ناتًَو يًَُْى ثطؤططاَُناِْ تًُْا يُو ساَيُتاُْ زَ

يُ وَنى ٖعضيَهِ تًَطِاَاْهاضّ زَخطيَتُ ضِوو، ناتًَو قىتابِ  ،خىيَٓسِْ قىتاناُْيِ
بَُٓاناِْ تًَطِاَاِْ يًَىَ  ّ تًَطِاَاْهاضّ زَبًَت، ثطْػًحُّْٓ ًََصووَوَ فًَط ضيَطُّ
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ى قىتاناُّْ ٓاَازَيًسا دًَطاّ ْابًَتُوَو بُضدُغتُف فًَط زَبًَت، ُٓوَف ناضيَهُ يًَُْ
بَُيهى ْاخىيًََٓت تاوَنى ببًَتُ فُيػُفُناض،  ، ضىْهُ قىتابِ ٓاَازَيِ بؤ ُٓوَْابًَت

تًُْا ُٓواُّْ زَضُٓ ًَْى بىاضّ برينطزُْوَو خىيَٓسِْ فُيػُفِ زَتىأْ فًَطّ غًػتَُِ 
 تًَطِاَاْهاضّ بدي. 

 
 

 ٌةطوتٍةوةوة.لةبازةى ويتؤدى وا
 

(15) 
باضَّ خىيَٓسِْ بابُتِ فُيػُفُ بؤ غُضَوَّ خؤّ ْىوغًىيُتِ،  يُو ضِاثؤضتاُّْ يُ

 دًانطزُْوَّ فُيػُفُو فُيػُفُناضّ يُ غُض َُٖيُّ يًَوظؤض دُخت زَناتًَُٖطٌ 
بُضثطغًاضَ يُنرتّ، ُٓو ناضَف ْاوزًََْت ُْخؤؾِ غُضزَّ، ًٓٓذا ثًَِ وايُ ثًساطؤدًا 

ُٖضساٍَ،  زووَ. بُنط ًَتؤزّ خىيَٓسٕ ُّٓ دًاناضيًُيإ زضوغت ُتُو غًػتُّْيُو ساَي
 ثًَهُوَ زَبُغتًَتُوَْ ثًَِ ثطؤغُّ فُيػُفُناضّ فًَطبىوِْ فُيػُفُو ًَٖطٌ خىيَٓسْٕ

ُٖض ثطؤغُو ًَتؤزو غًػتًََُو بابُتِ فُيػُفُو  وايُ ْابًَت يُيُنرتّ زابربِئَْ
نرتّ زابربِيًََٓت، َُٖيُيُنِ طُوضَ زَنات. بؤيُ يُ ثطؤغُّ فُيػُفُناضّ َطؤظ يُ

زا بُّ ؾًَىَيُ زَْىوغًَت:" بُطؿتِ (23/2/1812ًَْى ضِاثؤضتِ ضِؤشّ )زَبًٓري ًَٖطٌ يُ
خىزّ فُيػُفُناضيؿسا  ُيػُفِ يُطٍَُ ظاْػتُ تايبُتُنإْدًاواظّ يًَُْىإ غَُتِ ف

ْاوَضِؤنِ  بُتًـ ثًساطؤدًاتاي زَنطيَت. ْابًَت ًَُُٓف بُثًَِ ُْخؤؾِ غُضزَّ، بُ
فُيػُفُ نىيَٓري بُو ضِازَيُّ نُ زَبًَت فًَطّ فُيػُفُناضّ بري بُبَِ ْاوَضِؤنًَهٌ 

يُطُؾتُنُمشاْسا بُبَِ  ّ وايُ ًَُُٓ زَبًَت طُؾت بهُئْفُيػُفِ. ُٓوَف َاْا
ؾاضْ  ًَطّ ْاغًِٓطُيُٓ ؾاضيَو يا وآلتًَو، بُتًُْا فؾوَغتإ بُضزَواّ بري، ناتًَو زَ

بري، ًَُُٓ يُو طُؾتُزا، دطُ يُطُؾت،  فًَطيـ زَتاز ...ضِووباضو وآلتْ ثًاوَنإْ
 تًُْا فًَطيـ ْابري، بَُيهى طُؾتًـ زَنُئ. زَبري، بُ

تًُْا فًَطّ فُيػُفُناضّ ْابري،  يُنُّ: ًَُُٓ ناتًَو ْاوَضِؤنِ فُيػُفُ زَظاْري، بُ
طُؾت،  َنُئ، بؤيُ َُبُغتِ فًَطبىوِْؾًَىَيُنِ نطزَيِ فُيػُفُناضّ ز بَُيهى بُ

 ْاوَضِؤنُنإ. ْاغًِٓ ُٓو ؾاضاُْيُ، واتا ؾاضَظابىوٕ يُ َُٖإ َُبُغتِ فًَط بىوْٕ
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ناتًَهسا طىدمإ يُطٍَُ خىز  ضىْهُ فُيػُفُّ ْاغَُتِ ٖعضيَهِ تًَجُضِو ثضطِ ثضطَِ. يُ
 ثًَهسيًََٓت.  ُٓو ساَيُتُيُ نُ تًًَسا ضِوسِ ويَُٓيِ ْاوَضِؤنِ َاف

ضِووّ  غًًَُّ: فًَطبىوٕ تانُ ضِيَطايُ بؤ ْاغًِٓ فُيػُفُيُنِ زَوَيَُُْس يُ
زَبًَت فُيػُفُف وَنى ُٖض ظاْػتًَهِ تط نىيَٓسضيَت. ُٓو بؤيُ ْاوَضِؤنُوَ، 

باْطُؾُيُّ نُ زََيًَت زَبًَت يُثًَٓاو برينطزُْوَّ خىزّْ بُضَُِٖ تايبُتِ خؤَاُْوَ 
َٔ بؤخؤّ بري ُْنَُُوَ ناتًَو  ُو ضِاغتًًُّ ؾاضزؤتُوَ، وَى ُٓوَيُ نُ:، ٓثُضوَضزَبري

فًَط زَمب دُوُٖض ضًًُْ ٖؤناض ضًًُ يا ُٖض ؾتًَهِ تط، وَنى ُٓوَّ َٔ بؤخؤّ يًَُْى 
ٖعضّ خؤَسا ُٓو زَغتًٓؿاْهطزْاُْ بُضُّٖ ًَُِْٖٓ، وَنى ُٓوَّ فطِيسضابًَتُ ًَْى 

يَسَزضيَت. يُوَف ظياتط، وَنى ُٓوَّ ناتًَو َٔ برينطزُْوَّ، وَنى ضؤٕ بُضزيَو فطِ
ضِاغتِ َُغُيُنإ يُيُنرتّ دًا زَنَُُوَو بَُيطُّ ثًَىَْسيًُ يًَهسضاوَنإْ 

دًانطزُْوَيُْ  طىاغتُٓوَّ زيايًهتًهًإ زَظامن، ُٓوَ َٔ خؤّ ْاسيُ خاوَِْ ُٓو يًَو
طُّ فًتاطؤضغِ زَظامن، ُٓوَ َٔ خؤّ بطِوا بُو ضِاغتًًاُْ ْانُّ! وَنى ُٓوَّ ناتًَو بَُي

 َٔ خؤّ فًَطّ ُٓو َُغُيُيُ ْامبْ بطِواّ ثًَِ ًًُْْ ثًَِ ضِاظّ ْامب. 
ضِازَيُف يًَِ فًَط زَبري،  بُو ضِازَيُّ خىيَسْسِْ فُيػُفُ ضاالنًًُنِ نُغًًُ، بُو

نُ ثًَؿرت ُٖيُ. ُٓو ظاْػتُ غاَاًَْهُ ْاوَضِؤنًَهِ  زَبري ظاْػتًَوْ ؾتًَوفًَطّ 
 ُٓو غاَاُْ بؤَاوَيًُ يُبُض َططيَت نُ زاَُظضاوَو ثًَهٗاتىوَ.َغتًَٗٓطاو يُخؤ زبُز
خاوَْساضيَتِ ُٓو  زَغتِ بًًََٓت. َاَؤغتا بُ زَبًَت َطؤظ فًَطّ بًَتْ زايُو غتزَ

ثًَؿرت ناضّ تًَسا نطزووَ، زواتط قىتابًًاًْـ زَيهُُْ بابُتِ  غاَاُْ زَناتْ
يػُفًًُنإ يًَُْى بابُتُناِْ خؤياْسا ٖعضّ طؿتِ برينطزُْوَّ خؤيإ. ظاْػتُ فُ

سُقًكُت يُخؤ زَططٕ، ُٓوَ بُضَُِٖ بريَُْسَ طُوضَناُْ يًَُْى َُٖىو 
غُضزََُناْسا. ُٓو ٖعضَ ضِاغتُقًٓاُْ يُوَ طُوضَتطٕ طُدمًَهِ ْا ضِؤؾٓبري بتىاًَْت 

ضَ ٖعضيًُ َُظُْ بُضطُيإ بططيَتْ بُٖعضّ خؤّ بُضًَُٖإ بًًََٓت، بططَ ُٓو َُٖىو نا
 ظؤض يُُٖوٍَْ نؤؾؿِ طُدمًَهِ وا َُظْرتَ. 

 باضَّ بابُتُ بٓضًُٓيًُنإ، يُاليُى ْا تايبُتِ طُدمإ يُ برينطزُْوَّ ُٓغًَِْ
ًْىَ برينطزُْوَيُ،  ظؤضّ ُٖض تًُْا ضِاو وَِْٖتُواوو بُتاَيُ، يُاليُنِ تطيـ بُؾِ 

ُّْ فًَطبىوُْوَ ضِاغتِ دًَطاّ وَِٖ ًَا برينطزُْوَيُنِ ْاضِؤؾْٔ ْازياضيهطاو. يُ
زَططيَتُوَ، تًُْا ُٓو ناتُ َطؤظ زَتىاًَْت ظاْػت ثًَؿعُبباتْ ضَِغُْايُتًًُنِ 

ٖعض، بُآلّ ًَُُٓ يًَُْى زاَُظضاوَ  ضِاغتُقًُٓ بُزَغت بًًََٓت، ناتًَو عُقٌَ ثطِ زَبًَت يُ
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يًَُْى قىتاناُّْ فًَطناضيًُ طؿتًًُناْسا ثًَىيػتًُإ بُوَ ًًُْ، بُتايبُتًـ 
ٓاَازَيًسا، بَُيهى ثًَىيػتُ يُغُض خىيَٓسِْ فُيػُفِ بُؾًَىَيُنِ غُضَنِ دُخت 

 ْاوَضِؤنِ  بُ بهاتُ غُض فًَطبىوْٕ بُالوَْاِْ ُْظاِْْ ثطِنطزُْوَّ ًََؿهُ بُتاَيُنإ بُ
تا ثًَع. يُنؤتايًؿسا، زَضنطزِْ ُٓو ضَِغُْايُتًًُ غطوؾتًًُّ ٖعضَ نُ بامساْهطز، وا

َُبُغتُإ بريو بؤضىوِْ تًَجُضِو ُٖضََُِنِْ تايبُشيُْسيَتِ ضِايُ" )ًَٖطٌ، ضِاثؤضتِ 
1812.)(12) 
 

(16) 
بُثًَِ خىيَٓسُْوَو تًَطُيؿذي يُّ بطِطُ زضيَصَ خىاظضاوََإ بؤ ضِاثؤضتُنُّ ًَٖطٌ، 

ِ وايُ ًَٖطٌ ثًَ نُ ُوَبؤ ضِووٕ زَبٓ باضَّ ُٓو طؤضِاْهاضيًاُْ يُؤََُيًَو خاَيُإ ن
. غُضَتا ًَٖطٌ ضَِخُٓ يُغًػتَُِ ى غًػتَُِ خىيَٓسٕ ُٓدماّ بسضئَثًَىيػتُ يًَُْ

اِْ زَططيَت، ُٓودا بُُْخؤؾِ غُضزَّ ْاوّ زَبات، بُو خىيَٓسِْ ُٓغي اطؤدِْثًَس
اِْ ٖاتىوَ غَُتِ فُيػُفِْ ِ ُٓغَيخىيَٓسْ ْايُّ ُٓو نات غًػتَُِ ثًساطؤدَِْا

يُنرتّ زابطِيىَو دًاّ نطزؤتُوَ. بُثًَِ  فُيػُفُناضّ يُ ظاْػتُ تايبُتًًُنإْ
 بَُٓاناِْ برينطزُْوَّ فُيػُفِْ غًػتَُِ خىيَٓسِْ ُٓو نات، قىتابًاِْ فًَطّ

، ُٓوَف يُالّ تؤنُُفُيػُفُناضّ زَبٔ، بُآلّ ْابُٓ خاوَِْ ْاوَضِؤنًَهِ فُيػُفِ 
ا زَنطيَت، بؤيُ ثًَىيػتِ تَُاؾ نًَؿُيُنِ طُوضَّ ثًساطؤدِ زيَتَْاْاّ  ًَٖطٌ بُ

 بُثًَساضىوُْوَو ضِيفؤضّ ُٖيُ.
يُالّ ًَٖطٌ وَنى دؤضيَو يُطُؾت  ُفًَطبىوِْ واُْو بابُتِ فُيػُف خىيَٓسْٕ

تَُاؾا زَنطيَت، َطؤظ طُؾتًَو زَغت ثًَسَنات، بُآلّ ْابًَت ُّٓ طُؾتُ وَغتاِْ تًَسا 
بًَت، بُآلّ ْابًَت نؤتايِ ِ تًَسا بًَت، زَؾًَت نًََُو ثؿىو و سُغاُْوَو ؾىيَٓطؤضِنًَ

َغتًَت، بَُيهى ثًَىيػتُ طُؾتًَهِ بُضزَواّ بًَت. يُّ طُؾتُزا َطؤظ ْابًَت بى بًَتْ
برينطزُْوَو ٓايسياو فُيػُفُيُنِ  تًَطُيؿذي يُ بُْاغًِٓ فُيػُفُناضيَو، بُ

فِ، ًَهِ ٖعضّْ فُيػُقؤْاغ بىوْٕ ؾاضَظايِ يُباضَّ غُضزَّْفًَط زياضيهطاو، بُ
باْطُؾُّ ُٓوَ بهات طىايُ يًَطَوَ ثًَىيػتُ طُؾتُنُّ نؤتايِ بًًََٓت،  َغتًَتْبى

ضىْهُ َُٖىو دىططافًاو ؾىيًََٓهِ ْاغًىَ. ُّٓ طُؾتُ فُيػُفًًُو ؾؤضِبىوُْوَّ بًَُْى 
بابُتُناِْ فُيػُفُ، يُالّ ًَٖطٌ دطُ يُوَّ طُؾتًَهِ ٖعضيًُو طُؾُ بُضِواْري و 
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َّ زيَ فًَطزَبري. يًَطَزا َُٖإ ناتًؿسا ًَُٖؿُ ؾتِ تاظ ت، يُبرينطزُْوََإ زَزا
 فًَطبىوٕ ثطؤغُيُنِ ثًَهُوَ ططيَسضاوٕ و بًَهؤتايري. طُؾتْ

 
(17) 

 ،َخاَيِ يُنَُِ تًَبًًًُٓنُّ خؤيسا، دُخت يُغُض ُٓوَ زَناتُو ًٓٓذا ًَٖطٌ يُ
ؾاضَظايِ بُزَغت  ْناتًَو َطؤظ يُباضَّ ْاوَضِؤىْ بابُتُناِْ فُيػُفُ زَخىيًََٓت

تًؤضّ فًَطّ فُيػُفُناضّ ْابًَت، بَُيهى  ض تًُْا وَنى ثطؤغُيُنِ بريياضّْزيًََٓت، ُٖ
ُٓو نات َطؤظ بُؾًَىَيُنِ نطزَيِ فُيػُفُناضّ زَنات، برينطزُْوَّ فُيػُفِ 
ثطانتًو زَنات. واتا فًَطبىوِْ فُيػُفُو خىيَٓسِْ، ثًَىيػتُ يُنؤتايًسا فًَطّ 

ضيإ بهات، ضىْهُ ًَُُٓ ؾاضَظايًُإ يُباضَّ ْاوَضِؤنِ فُيػُفُ فُيػُفُناض
 ٓاَادمِ فُيػُفُناضّ بًَت.  بُزَغتًَٗٓاوَ، فًَطبىوِْ ْاوَضِؤنِ فُيػُفُ زَبًَت بُ

 
(18) 

خاَيِ زووََسا ًَٖطٌ ٓاَاشَ بؤ ُٓوَ زَنات خىيَٓسِْ فُيػُفُ بُو َاْايُ زيَت  يُ
ًٓذا َّ بابُتُ غُضَنًًُناِْ فُيػُفُ نىيًََٓت، ٓباض نُ َطؤظ ٖعضَ ُٖضَ باآلنإ يُ
طؿتطريّ اليُِْ ْاوَضِؤنِ ُٓو بابُتاُْ  سُقًكُتْ-ٓاَاشَ بؤ ضَُهِ ضِاغتُقًُٓ

زَنات نُ ٖعضئ، بؤيُ ططْطُ َطؤظ بتىاًَْت يًَُْى ًََؿهِ خؤيسا، بايِ ُٓوَْسَ 
واُّْ خىيَٓسِْ ُْٖسيَو ضُثًَ ٓاَازَنطابًَت بتىاًَْت ثًَؿىاظّ يُو بابُتاُْ بهات، بُ

واُْ بُْاوّ فُيػُفُ، نُ يُضِاغتًسا دطُ يُوَّ ْاوَضِؤنًَهِ ثتُويإ ًًُْ،  بابُتْ
تا  اِْ ْا غًػتَُاتًَهِ يُخؤ زَططُْٕٖضوَٖا ظيَسَضِؤيًإ تًَسانطاوَو نؤََُيًَو تًَطِاَ

ُنإ، ُٓو بُؾًَو بىوٕ يُواُّْ قىتاناُْ ٓاَازَيً و ناتُ باو بىوْٕ زَخىيَٓطإُْٓ
ُْخىيَٓطئَ، ُٖض بَِ ُٓدماّ زًَََُٓٓوَ. ظياِْ خىيَٓسِْ  ابُتاُْ يُالّ ًَٖطٌ نىيَٓطئَْب

بُْاوو  ْهُ ؾتًَو فًَطّ قىتابِ زَنطيَتْغىوزَناِْ ظياتطَ، ضى ُٓو بابُتاُْ ظؤض يُ
ري. ْا غًػتَُاتًه ُ ثىوضْ بُتاٍَْ بَِ ْاوَضِؤىْْاوَضِؤنِ فُيػُفِ ثًَِ زَفطؤؾطيَت، ن

بُضزَواّ بىوٕ يُغُض  ىوٕ يُغُض خىيَٓسِْ ُٓو بابُتاُْوبؤيُ ًَٖطٌ ثًَِ وايُ بُضزَواّ ب
ثطؤططاَُ ثًساطؤدًًُ، ًََؿهِ بُتاٍَ بُضُّٖ زيًََٓت، ًََؿهًَو بَِ ًٖض  ُٓو غًػتُّْ

 ُْظاًَْت. َيُى، ًٖض ؾتًَو فًَطُْبىو بًَتْٖعضو برينطزُْو
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ًَؿرتّ خؤّ زَناتُوَ نُ ثًَؿًٓاضّ نطزبىو ًٓٓذا ًَٖطٌ دُخت يُغُض ٓايسياّ ث
ُخت يُوَ زَناتُوَ نُ واُْو ْاوَضِؤنِ بابُتُنإ طؤضِاْهاضيًإ بُغُضزا بًَت، بؤيُ د

ْ خاوَِْ ْاوَضِؤنًَهِ ططْطٔ يري، ثًَهُوَ نايُيُى ثًَهسيَْٓٔٓا تًؤضّ َافْ ُٓخالمْ
يًَٓإ بؤ بهطيَتُوَ. يًَُْى ثطؤططاَِ خىيَٓسٕ ؾى ثًَىيػتُ بايُخًإ ثًَبسضيَتْ

دُختهطزُْوَّ ًَٖطٌ يُغُض ُٓو غَِ ضَُهُ، ُٓدماَِ ٓايسياو بؤضىوِْ خؤيُتِ 
يُباضَّ ططْطِ خىيَٓسِْ ُّٓ بابُتاُْو تًَطُيؿذي يًًَإ. خىيَٓسِْ تًؤضّ َاف َطؤظ 
زَناتُ نُغًَو بتىاًَْت ؾاضَظايِ يُباضَّ َافُنإ ُٖبًَت. خىيَٓسِْ َازَو واُّْ 

طؤظ وَنى بىوُْوَضيَهِ عاقٌَ يًَُْى نؤََُيطُيُنِ طُوضَو تًَهُآلو ثُضوَضزَ ُٓخالم َ
دًٗاًَْهِ طُوضَّ زَضَوَو ْاوَوَّ خؤّ  زَنات. خىيَٓسِْ تًؤضّ ٓايري َطؤظ بُ

ًَهُوَ نايُيُنِ ططْط زَبُغتًَتُوَ. يًَطَوَ ًَٖطٌ ثًَِ وايُ ُّٓ غَِ بابُتُ ث
 .بؤ بهطيَتُوَ دًَطايإ يًَُْى ثطؤططاَِ خىيَٓسْسا ْٔثًَهسيَْٓٔ زَبًَت ثًَهُوَ نىيَٓطيَ

زشّ ُٓوَ ًًُْ  زَوَيَُُْسّ بابُتِ يؤشيو زَنات، ًٓٓذا ًٖطٌ ٓاَاشَ بؤ ططْطِْ
، زََيًَت زَضيبربِيَتى ثطؤططاَِ ثُضوَزَزا بًَت، بُآلّ بَِ ُٓوَّ يؤشيهِ ناْت يًَُْ

تِ، ًَٖع، دُوُٖضو ِ بىوٕ، ضًًُٓايسيا بٓضًُٓيًُناْ يؤشيهِ تطاْػًَٓسْتازي ناْت يُ
ثًَىَضو نؤََُيًَو بابُتِ  تِ تط زَنؤَيًَتُوَ، بُآلّ ضَُوْ سىنِْبابُ ٖؤناضو ُْٖسيَو

ًَت ثًَهُوَ يًَُْى تط يًَُْى واُّْ يؤشيهًَهِ تط زَخىيَٓطيَت، ُٓواُْف ططْطٔ، بُآلّ زَب
بُو َاْايُّ ثًَسَضًَت  واُْ يُباضَّ يؤشيو نؤبهطيَُٓوَو دًاُْنطيَُٓوَ. يُى ثطؤططاّْ

ًٖطٌَ خؤّ ثًَؿًٓاضّ واُْيُنِ تاظَو ُْٖسيَو بابُتِ تاظَّ يؤشيهِ نطزبًَت بؤ ُٓوَّ 
 دًَطايإ بهطيَتُوَ.  شيهِ ناْتسا نىيَٓطئَْاُّْ يؤيُثاٍَ و

ًَٖطٌ زواّ ُٓوَّ ثًَؿًٓاضّ بابُتِ غايهؤيؤشيا زَنات، ُٖض بُوَْسَ زَوَغتًَت 
ظياتطّ يُباضَيُوَ ْاَيًَت. بُآلّ، ٓاَاشَ بؤ  بابُتُنُ بهاتْ خىيَٓسِْ تطريّ يُثؿ

ططْطِ خىيَٓسِْ واُْو بابُتًَو زَنات، نُ نايُيُنِ طؿتِ يُخؤ زَططيَت، ُٓويـ 
 واُْو بابُتِ ًٓٓػهًؤثًسياّ فُيػُفًًُ.

ا زَخاتُ باضَّ ضَُهِ ضَِٖ يُنؤتايٌ ُٓو خاَيُزا، ًَٖطٌ ٓاَاشَيُنِ ططْط يُ
زَغتطري  ضطًع بُؾًَىَيُنِ َىَهري ْابًَتْظآًِْ ضَِٖا ُٖ ايُ ْاغريْضِوو. ثًَِ و

باضَّ ضَِٖا، ُٓو  ْانطيَت، نُواتُ زَبًَت ضِ بهطيَت؟ يُضِواْطُّ ًَٖطٌ َُعطيفُ يُ
باضَّ غُضدُّ  ناتُ َىَهري زَبًَت، نُ َطؤظ زَتىاًَْت َُعطيفُيُنِ َُُٖنِ يُ

ُو ُزَغت بًًََٓت. بُبَِ بُزَغت ًَُْٖٓاِْ ٓثًَهًَُٗٓضَناِْ ُٓو َُُٖنًًُتُ ب ٓاغتُ
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 اضَّ ضَُهِ ضَِٖا، ناٌََ ْابًَتَُْعطيفُ يُب َُعطيفُ َُُٖنًًُ، تًَطُيؿذيْ
 زَغتطري ْانطيَت. ًَٖطٌ دُخت يُوَ زَناتُوَ نُ ثًَىيػتُ ظاْػتُنإ يًَُْى سُقًكُتسا

ُّ زَغتطرينطزُْ زَغتطرييإ بهُٕ، بُو َاْايُّ ٓ ْاوَضِؤنِ تايبُتِ خؤيإ بٓاغْٔ
ْاوَضِؤنِ تايبُتِ  يًَُْى ضَِٖايِ خؤيؿًاْسا ٕ زَبًَت يُطٍَُ ْاوَضِؤنِ خؤيإ.ٖاوؾا

َُعطيفُيإ يُباضَيُوَ ُٖبًَت. يُالّ ًَٖطٌ، ُٓو دؤضَ ظاْػتُ بُف  خؤيإ بعأْْ
 ُٓو َُُٖنًًُتُ.  ٓاغتُناِْ ثًُبُْسّْ بُفْ الوَنًًاُْ، بطيتري يُ

 
 

(19) 
ًَُسا ًَٖطٌ ثًَِ وايُ ْاغًِٓ فُيػُفُيُنِ زَوَيَُُْس يُضِووّ خاَيِ غًَ يُ

خىيَٓسُْوَّ ُٓو فُيػُفُيُ زَبًَت، بؤيُ زيػإ  َضِؤى، تًُْا يًَُاُّْ فًَطبىوْْٕاو
 ٓسْٕدُخت يُوَ زَناتُوَ فُيػُفُف زَبًَت وَنى ظاْػتًَهِ تط، يًَُْى ثطؤططاَِ خىيَ

ؤى بُبَِ خىيَٓسٕ، ًٖض فُيػُفُيُنِ ْاوَضِ نىيَٓطيَت. غًػتَُِ خىيَٓسٕ زابٓطيَتْ
ٌ ٓاَاشَ بؤ ُٓوَ زَنات زَضْانُويَت. ًٓٓذا ًَٖط باؾِ ْاْاغطيَتْ زَوَيَُُْس بُ

خىيَٓسُْوَّ بابُتِ فُيػُفِ، ضاالنًًُنِ نُغًًاُْيُ، بُآلّ َطؤظ يًَُاُّْ  خىيَٓسْٕ
ؾتِ ؾتُوَ فًَطّ طُ بُٖؤُّٓو ضاالنًًُ نُغًًاُّْ خؤيُوَ فًَطزَبًَت، وَنى ضؤٕ 

 ُٓو فًَطبىوُْ، فًَطبىوِْ ظاْػتْخَُيهِ تاظَ زَْاغري.  تاظَو ؾاضو وآلتِ تاظَ زَبريْ
غاَاًَْهِ َطؤظايُتًًُو بُزَغتٗاتىوَ، بُٖؤّ  ًَهُ ثًَؿرت خؤّ ُٖيُ، ْاوَضِؤىْبابُت

ُٓظَىوِْ زوضووزضيَصّ َطؤظايُتِ نَُيُنُ بىوَ، زاَُظضاوَو ثًَهٗاتىوَ، غاَاًَْهُ 
زَغتِ  بُ ظاُْيُ، َطؤظ زَبًَت فًَطّ بًَتْبؤَإ َاوَتُوَ، َرياتًَهِ َطؤ ثؿتاوثؿت

 بًًََٓت. 
بُآلّ، ُٓزّ نَِ خاوَِْ ُٓو غاَاُْيُ؟ نَِ زَتىاًَْت ُٓو َرياتُ بُضِيَىَببات؟ نَِ 

ناضّ يًَُْى ْ طُتا ُٓو نُغُيُ بُٖؤّ ثًَزابُؾِ زَنات؟ يُالّ ًَٖطٌ َاَؤغ
 بُناضًَٖٓاَِْافِ  ِ ُٓو غاَاُْ نَُيُنُ بىوَ زَناتْضيَتقىتابًإ، خاوَْسا

بُزَغتًَٗٓاوَ، ضىْهُ ثًَؿرت خؤّ ناضّ تًَسا نطزووَ، قىتابِ بىوَ، خىيَٓسوويُتِ، 
تىاًَْت ُٓو َرياتُ ؾًَىَيُى زَ ًٓٓذا ضؤتُ قؤْاغًَهِ باآلتطو ؾتِ ظياتط فًَطبىوَ، بُ

 ت. ثطؤغُّ طىاغتُٓوَّ ُٓو َرياتُ يُابُضيَىَ ببفُيػُفًًُ طُوضَو نَُيُنُ بىوَ 
خىيَٓسُْوَ بُضِيَىَ  ُّْ ثطؤغُّ ثًساطؤدًاو فًَطنطزَْٕاَؤغتاوَ بؤ قىتابِ، يًَُا
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زَضًَت. َاَؤغتا قىتابًاِْ خؤّ فًَط زَنات ُّٓ غاَاُْ طُوضَيُ بهُُْ بابُتِ 
فُيػُفُيُ برينطزُْوَّ خؤيإ. َُُٓ يُالّ ًَٖطٌ دُوُٖضو ْاوَضِؤنِ خىيَٓسِْ بابُتِ 

 قىتاناُّْ ٓاَازَيًسا. يُ
 

(20) 
يًَُاُّْ ؾًهطزُْوَّ ضَِوؾِ طُدمإ يًَُْى غًػتَُِ خىيَٓسِْ ٓاَازَيِ، ًَٖطٌ 

بريَُْسَ ثًَِ وايُ ْاوَضِؤنِ ظاْػتُ فُيػُفًًُنإ نُ َُٖيططّ سُقًكُتٔ، بُضَُِٖ 
فُيػُفًًاُْ،  تِْفُيػُفُيُ. ُٓو بُضَُُٖ ظاْػ ًََصووّ غُضزََُناِْطُوضَناِْ ًَْى 

ضطُيإ بططيَتْ ظؤض يُوَ طُوضَتطو ٓاَيؤظتطٕ طُدمًَهِ قؤْاغِ ٓاَازَيِ بتىاًَْت بُ
بؤ ٖعضو برينطزُْوَّ خؤّ، بُضًَُٖإ بًًََٓت. يًَطَزا ًَٖطٌ  بُٖؤٍ يًًَإ تًَبطاتْ

وؾُّ "طُدمِ ْا ضِؤؾٓبري"  باضّ طُدماِْ قؤْاغِ ٓاَازَيِ وَغفهطزِْ ضَِوفْ
ىايُ طُْر يُّ قؤْاغُزا نُغًَهِ ْا ضِؤؾٓبريَو ًَٖؿتا يُو بابُتاُْ ًَتْ ثًًَُناضزيَٓب

 بابُتْ تًَٓاطات، ُٓطُض تًًَاًْـ بطات، ْاتىاًَْت بُضطُيإ بططيَت، ضىْهُ َُٖىو ُٓو
قؤْاغِ  نؤؾؿِ طُدماِْ وا طُوضَتطَ نُ ًَٖؿتا يُ ُٖوٍَْ ضَ ٖعضيًُ طُوضاُْ، ظؤض يُنا

 طًُٓاظيؤّ زَخىيَٓٔ.
ًَٖطٌ ٓاَاشَ بؤ ُٓوَ زَنات نُ برينطزُْوَّ طُدمإ يُباضَّ بابُتُ بٓضًُٓيًُناِْ 

ؤضىوِْ ضِاو ب ؾِ بطيتًًُ يُاوَ، بُتاَيُ، بُؾًَهِ طُوضَفُيػُفُ، دطُ يُوَّ ْاتُو
ًْىَ برينطزُْوَٕ، ُْى برينطزُْوَّ  بؤضىوْٕ وَِْٖنُ نُغًًاُّْ خؤيإ، 

َّ طُدمإ ُٓوٖا بًَت، ْا ًَِ وايُ َازاّ برينطزُْوتُواو، بؤيُ ث ثًَطُيؿتىوّ ناٌََْ
ْا زياضيهطاويـ زَبًَت. ُٓوَ غًػتَُِ ثُضوَضزَو فًَطبىوٕ و خىيَٓسُْ زَتىاًَْت  ضِؤؾْٔ

ضِاو بؤضىوٕ بططيَتُوَ. تا ُٓو ناتُّ عُقًَِ  بهات ضِاغتِ دًَطاّ وَِْٖناضيَهِ وا 
 اتىاًَْت ظاْػتُنإ ثًَؿعُبباتْْٖعضو ٓايسياو برينطزُْوَ،  َطؤظ ثطِ ُْبًَت يُ

 . يُطٍَُ ُٓوَؾسا، َُُٓ قؤْاغًَهِ زضَْطوَزَغت بًًََٓتضَِغُْايُتِ ضِاغتُقًُٓ 
يُو  بُو ؾًَىَيُوَختُ يًَُْى شياِْ َطؤظساو طُدمِ قؤْاغِ خىيَٓسِْ ٓاَازَيِ ْاتىاًَْت 

يًَُْى قؤْاغُزا ثًَِ بطات، بؤيُ ًَٖطٌ دُخت يُغُض ُٓوَ زَناتُوَ نُ ًَُُٓ 
ىيػتًُإ بُوَ ًًُْ غًػتَُِ فًَطنطزِْ طؿتِ، ثًَ زاَُظضاوَّ قىتاناُّْ ٓاَازَيِْ

ًُٓٓ ُٓو ٓاغتُ بُضظَ، بَُيهى ٓاَادمِ خىيَٓسِْ بابُتِ فُيػُفُ يًَُْى قىتابِ بطُي
 بُٖؤًّاِْ طُْر بهطيَت قىتاب قىتاناُّْ ٓاَازَيِ، يُوَ ٓاغاْرتَو بطيتًًُ يُوَّ وا يُ
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 ًَبهطيَت سُظيإ يُفًَطبىوٕ بًَتْفُيػُفُزا، فًَطّ فًَطبىوٕ بهطئَ، وايإ ي خىيَٓسِْ
 ِ ططْطْْاوَضِؤن بسَٕ ًََؿهُ بُتاَيُناِْ خؤيإ بُ ُْظاِْ ببًَتُوَ، ُٖوٍَ ضِقًإ يُ

 بُثًَع ثطِ بهُُْوَ. 
 

(21) 
ًَٖطٌ ثًَِ وايُ بآلوبىوُْوَّ ُٓو ضِايُّ دًاواظّ زَخاتُ ًَْىإ فُيػُفُو 

ُيػُفُناضّ، ضِايُنِ َُتطغًساضَو َُٖيُيُنِ طُوضَيُ، ضىْهُ بآلوبىوُْوَّ ُٓو ضِايُ ف
زَبًَتُ ٖؤّ ُٓوَّ خىيَٓسِْ فُيػُفُ ببًَتُ ناضيَهِ غاختُو وَِٖ. بؤيُ زَبًٓري ًَٖطٌ 

فُيػُفُ  زََيًَت:" ناضّ ُٖضَ يُثًَؿِ ًُٓطِؤَإ، بطيتًًُ يُوَّ غُض يُْىَّ وا يُ
ًٖض ظاْػتْ ٖىُْضْ  ضشز. بؤ ُٓوَّ بُزَغتًؿِ بًَٓريتًَهِ بهُئ ببًَتُوَ ؾ

خؤَإ ضِابًَٓريْ فًَط بهُئ،  بهُئْنؤؾـ  بؤيُ زَبًَت ُٖوٍَ بسَئْ ،بُٖطَيُى ًًُْ
ضِؤشطاضّ ًُٓطِؤَإ بؤضىوًَْهِ وا بآلوبؤتُوَ طىايُ فُيػُفُناضّ بؤ  ضىْهُ زياضَ يُ

 بًَتْ بتىاًَْت َُغُيُنإ بجًَىيَتْ ُ خاوَِْ عُقًًََهِ غطوؾتَُِٖىو نُغًَهُ ن
نطزِْ فُيػُفُ يًَُْى خاوَْساضيَتِ ضًَص يُفُيػُفُ وَضبططيَت، وَنى ُٓوَّ ًَُُٓ 

خىيَٓسْسا طؤؾُطري بهُئ. بُو َاْايُّ ُٖض ناتًَو فُيػُفُ زَغتًجًَهطز، ُٓوَ 
َايًػتًًُو خىيَٓسٕ نؤتايِ زيَت. ًَُُٓ ظؤضداض ثًَُإ وايُ فُيػُفُ َُعطيفُيُنِ فؤض

َُٖىو ْاوَضِؤنًو يًَُْى ُٖض ظاْػتًَو يا  ٓاخؤًَُُٓ ْاظاْري  بؤيُفْاوَضِؤى،  تاَيُ يُ بُ
ْاوّ "سُم"ّ َافِ ُٓوَّ ُٖيُ  ،َازاّ فُيػُفُ بُضَُِٖ ًَٖٓاوََُعطيفُيُنسا 

زواّ ثًَؿهُوتًَٓهِ  ُٓوَْسَّ زَياُْويَت بُ يـتط ظاْػتُناٌْ يًَبٓطيَت. ثًَىيػتُ
ُٓواًْـ بُبَِ  فُيػُفُ بًَت. زواداض ضزا بطُضِئَ، بُبَِ ُٓوَّ ثًَىيػتًًإ بُبَُيطُزا

 (13)بَِ سُقًكُتٔ". ُٓو فُيػُفُيُ، ظاْػتِ بَِ شيإْ بَِ عُقٌَْ
 ُٓوَّ يًَُْى ُّٓ ثُضَططافُزا ٓاَاشَّ بؤ نطاوَ، ثطغًَهِ ططْطُو ثًَىيػتِ بُ

ظؤض قؤْاغسا، بؤضىوِْ  ًٗإ، ضىْهُ يُبرينطزُْوَو ؾطِؤظُّ ظؤضتط ُٖيُ يُغُض ٓاغتِ د
خُياَيجآلوّ ُْٖسيَو  ايُ فُيػُفُ ؾتًَهِ دسيًاُْ ًًُْْطؿتِ وا بآلوزَبًَتُوَ طى

ؤظ زوو نتًَبِ فُيػُفِ بريياضو تًؤضيػتُ. بؤضىوِْ وا نُ ثًَِ وايُ ُٓطُض َط
قًًََهِ ضِيَباظيَهِ فُيػُفِ ؾاضَظا بىو، خاوَِْ ُْٖسيَو ٓايسياو عُ يُ خىيَٓسَوَو

خىيَٓسُْوَو  تىاِْ بطِياض يُباضَّ ُْٖسيَو ثطؽ بسات، ضًَصّ يُيإ ثًَطُيؿتىو بىو، 
 فُيػُفُ بًِٓ، َاْاّ وايُ بؤتُ بريياضو فُيػُفُناض.  تًَطُيؿذي يُ
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بطزِْ  َُٖيُزا ُّٓ ؾًَىَ بؤضىوٕ و برينطزُْوَيُ يُالّ ًَٖطٌ ناضيَهِ َُتطغًساضو بُ
فُيػُفُ  ، ثًَـ َُٖىو ؾتًَو،ثًَىيػتُ ناضيَهِ وا بهطيَت زََيًَت، بؤيُ َُْطؤظُنا

غاناضّ تَُاؾا ُْنطيَت. يًَطَوَ ًَٖطٌ ثًَِ  غازَيِْ ضًرت بُ ضِشزوبهطيَتُوَ بابُتًَهِ 
وايُ ْابًَت َىَيهساضيَتِ فُيػُفُ بسضيَتُ زَغتِ ُٓو قىتابًًاُّْ فُيػُفُ زَخىيَٓٔ، 

تابًاِْ قؤْاغِ ٓاَازَيِ ضِاغت ُْبًَت، بَُيهى ضَِْطُ ُّٓ بؤضىوُّْ ًَٖطٌ تًُْا بؤ قى
ُفُّ ًَْى ظاْهؤناًْـ ُٖض بُؾًَهِ ظؤضّ قىتابًاِْ خىيَٓسِْ بُؾُناِْ فُيػبؤ 

 ٌثطؤططاَِ خىيَٓسْ ُتِ غًػتُّْفُيػُفُ يًَُْى واُْو باب ضىْهُ زضوغت بًَت. ضِاغتْ
، َُُٓ غت ْايُتوَزَسا ًؿْانطيَت، يًَُْى خىيَٓسْ قُتًؼقىتاناُْو ظاْهؤيًسا 

 ثطؤغُيُنِ تُواو دًاواظو ٓايؤظَ.
َطؤظ زَتىاًَْت فُيػُفُ يًَُْى قىتاناُْو ظاْهؤزا نىيًََٓت، بُآلّ ْاتىاًَْت تًُْا 

يُثطؤغُّ  ،ببًَتُ فُيػُفُناض، ضىْهُ ثطؤغُّ فُيػُفُناضّ بُٖؤّ ُّٓ خىيَٓسُْ
 َُوزاتطَ.  ٓاَيؤظتطو قىضغرتو زووض خىيَٓسٕ
 

(22) 
ٓاَاشَ بؤ طىتُيُنِ باوّ ُٓو نات زَنات ــ ضَِْطُ ًُٓطِؤف ًَٖؿتا ُٖض باو ًَٖطٌ 

بًَت ــ طىايُ خَُيهًَهِ ظؤض ُٖيُ ثًًَإ وايُ فُيػُفُ َُعطيفُيُنِ فؤضَايًػتِ بَِ 
 بَِ ُٓوَّ ْاوَضِؤنًَهِ بُغىوزّ ُٖبًَت ْاوَضِؤنُ، طىايُ َُعطيفُيُنِ فؤضَايًػتًًُو

. ًَٖطٌ ضَِخُٓ يُّ بؤضىوُْ باوَ ياضيهطاوزا زَخىويًَتُوَفؤضَِِ زيُزَوضّ ُْٖسيَو 
زَططيَت نُ ظؤضداض يًَُْى ظؤض ُْتُوَو طُيًؿسا، يُؾًَىَّ ضُْس ْىنتُيُنِ نؤًَسيًُوَ 
طىظاضؾتِ زيَ زَنطيَت، بَِ ُٓوَّ ُٓو نُغاُْ وؾًاضبٔ بُوَّ زَؾًَت َُٖىو 

ِ يًَبٓطيَت، ضىْهُ بُضَُِٖ َُعطيفُيُى ْاوّ سُق ْاوَضِؤنًو يًَُْى َُٖىو ظاْػتْ
 فُيػُفُيُو فُيػُفُ بُضَُِٖ ًَٖٓاوَ.

، ٓاَاشَ بؤ ُٓوَ زَنات  ٓاَيٓطاضيِبُضَْطاضبىوُْوَو  ًٓٓذا ًَٖطٌ وَنى دؤضيَو يُ
بُبَِ ُٓوَّ  ثًَؿهُوتِٓ بَُيطُزاضزا بطُضِئَْبسَٕ بُزواّ  تط ُٖوٍَ با ظاْػتُناٌْ

ثًَؿهُوتِٓ ثاغاوزضاوّ  ،فُيػُفُ بًَت ًًإ بُبطُضِيَُٓوَ بؤ الّ فُيػُفُو ثًَىيػت
. بُآلّ، ُٓزّ يُو ساَيُتُزا ضِ ضِووزَزات؟ ًَٖطٌ ثًَِ وايُ ُٓو ضُّٖ بًَٓٔخؤيإ بُ

 بَِ سُقًكُتْٔ فُيُ، ظاْػتِ بَِ شيإْ بَِ عُقٌَْظاْػتاُْف بُبَِ ُٓو فُيػُ
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يًَطَوَ  ُ بُضزَواّ بًَت. ٓاْاتىاًَْت بُبَِ بانططِاوْسو ثاَيجؿتِ فُيػُف فظاْػتًَهِ وَٖا
 بابُتِ فُيػُفُ بسضيَتُوَ.      ىيَٓسْٕخ بُ ضشزبىوٕططْطُ داضيَهِ تط 

باضَّ  خػتُٓضِووّ تًَبًًُٓناِْ يُ ًٓٓذا ًَٖطٌ ناتًَو يًَُْى ُّٓ ضِاثؤضتُزا يُ
ّ ُٖوٍَْ بُضزَواّ زَبًَتْ زََيًَت:" تًُْا يُضِيَطُ بابُتِ خىيَٓسِْ واُّْ فُيػُفُ

ضَُو، زَنطيَت ٖعضّ ضِاغتُقًُٓو ظاْػتِ بُزَغت بًَت، تًُْا تًَطُيؿذي  يُـ بؤ نؤؾ
ضَُو زَتىاًَْت طؿتطريّ َُعطيفُ بُضُّٖ بًًََٓت، طؿتطريّ َُعطيفُف زَغتًٓؿإ 

طيفُيُنِ ضِؤؾٓبريّ َُع ُْنطزِْ غازَو ُٖشاضّ ُٖغتِ طؿتِ ًًُْ، بَُيهى بطيتًًُ يُ
ّ ٓاوضتُّ بُٖطَناِْ عُقٌَ، نُ بُٖؤّ تَُبَُيِْ َُعطيفُيُنِ طؿتطري تُواو، ُْى

َُغطوضيًُوَ بُزَغت زيَت، بَُيهى ُٓو سُقًكُتُيُ نُ طُيؿتؤتُ ثًَطُيؿتِٓ ؾًَىَّ 
ضَِغُِْ خؤّ، ُٓوَ سُقًكُتًَهُ تىاْاّ ُٓوَّ ُٖيُ يُالّ َُٖىو عُقًًََهِ وؾًاضَوَ 

 ( 14)". بُزَغت بًَت
 برينطزُْوَّ ًَٖطٌ، ُٓويـ برينطزُْوَيُ يُ ط يُيًَطَزا ًَُُٓ زَطُيُٓ خاَيًَهِ ططْ

 يُثًَٓاو بُزَغتًَٗٓاِْ ٓايسياّ ضِاغتُقًُٓو ظاْػتِ، َُوزاتاؾًِٓ ض زاَُظضاْسْٕ
ضِاغتُقًُٓ، يُغُض بَُٓاّ ضَُو زاَُظضاوَو،  ضىْهُ َُٖىو ٓايسيايُنِ ظاْػتِْ

ضِواْطُّ يُ ت،زَتىأْ ناضيَهِ وا بهُٕ طؿتطريّ َُعطيفِ بُضُّٖ بًَ ًـضَُهُناْ
بُبَِ ُٖبىوِْ ضَُهُ فُيػُفًًُنإ، َُٖىو ُٖوَيًَهِ فُيػُفًًاُْ،  َُُٓؾُوَ،

 تَُبَُيِ ٖعضّ.   يُ زَبًَتُ دؤضيَو
ُٖضوَٖا ناتًَو بُضزَواّ زَبًَت، ثًَِ وايُ زَبًَت تىيَصَضو يًَهؤَيُضّ بىاضّ فُيػُفِ 

بىوُْوَ يُطٍَُ ُبَِ ضِووبُضِووتُوَ، ُٓوَف ناضيَهُ بضِوو بُضِووّ خىزّ ؾتُنإ ببًَ
 يـضىْهُ ُٓوَ خؤّ فُيػُفُيُ، َازاّ ُٓو وَضِؤنِ فُيػُؼي ْاؾًَت ضِووبسات.ْا

نُواتُ ٖعضَ عُقًًًَُ ُٖضَ باآلناِْ ثُيىَغت بُ بابُتُ غُضَنًًُنإ،  بطيتًًُ" يُ
ططْطًؿُ ُٓو ْاوَضِؤىْ ٖعضَ يًَُْى بؤيُ زَططيَت،  ضِاغتُقًُٓو طؿتًًُنإ يُخؤ
 ( 15)(.1812)ًَٖطٌ، ضِاثؤضتِ غاَيِ  .ًََؿهسا دًَطاّ بؤ بهطيَتُوَ"

 
 ثُضاويَع و غُضضاوَنإ:

 
 ( ًٖغٌ، فاضؽ غاغري، َكاٍ َٓؿىض عًِ االْرتْت. 1
( فُيػُفُّ ًَٖطٌ، نؤََُيًَو ْىوغُض، وَضطًَطِاِْ: ضِيَبري ضَِغىٍَ ًٓػُاعًٌ، بُضِيَىَبُضايُتِ خاُّْ 2

 . 382، 2007ٍ، وَضطًَطِإ، غًًَُاِْ
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( فُيػُفُّ ًَٖطٌ، نؤََُيًَو ْىوغُض، وَضطًَطِاِْ: ضِيَبري ضَِغىٍَ ًٓػُاعًٌ، بُضِيَىَبُضايُتِ خاُّْ 3
 .386، 2007ٍوَضطًَطِإ، غًًَُاِْ، 

 ( طىيسئَ دؤضّ ثاضَو زضاوّ غُضزََِ ُٓو ناتِ ُٖضيَُِ باظاضيا بىو.  4
5) https://www.nordbayern.de/2.242/2.229/hegel-war-nurnbergs-

bestbezahltester-lehrer-1.541753 
( فُيػُفُّ ًَٖطٌ، نؤََُيًَو ْىوغُض، وَضطًَطِاِْ: ضِيَبري ضَِغىٍَ ًٓػُاعًٌ، بُضِيَىَبُضايُتِ خاُّْ 6

 .388، 2007ٍوَضطًَطِإ، غًًَُاِْ، 
ُاعًٌ، بُضِيَىَبُضايُتِ خاُّْ ( فُيػُفُّ ًَٖطٌ، نؤََُيًَو ْىوغُض، وَضطًَطِاِْ: ضِيَبري ضَِغىٍَ ًٓػ7

 .389، 2007ٍوَضطًَطِإ، غًًَُاِْ، 
( فُيػُفُّ ًَٖطٌ، نؤََُيًَو ْىوغُض، وَضطًَطِاِْ: ضِيَبري ضَِغىٍَ ًٓػُاعًٌ، بُضِيَىَبُضايُتِ خاُّْ 8

 .391، 2007ٍوَضطًَطِإ، غًًَُاِْ، 
َغىٍَ ًٓػُاعًٌ، بُضِيَىَبُضايُتِ خاُّْ ( فُيػُفُّ ًَٖطٌ، نؤََُيًَو ْىوغُض، وَضطًَطِاِْ: ضِيَبري ض9ِ

 .391، 2007ٍوَضطًَطِإ، غًًَُاِْ، 
( فُيػُفُّ ًَٖطٌ، نؤََُيًَو ْىوغُض، وَضطًَطِاِْ: ضِيَبري ضَِغىٍَ ًٓػُاعًٌ، بُضِيَىَبُضايُتِ 10

 .392، 2007ٍخاُّْ وَضطًَطِإ، غًًَُاِْ، 
ِ: ضِيَبري ضَِغىٍَ ًٓػُاعًٌ، بُضِيَىَبُضايُتِ ( فُيػُفُّ ًَٖطٌ، نؤََُيًَو ْىوغُض، وَضطًَطِا11ْ

 .394، 2007ٍخاُّْ وَضطًَطِإ، غًًَُاِْ، 
( فُيػُفُّ ًَٖطٌ، نؤََُيًَو ْىوغُض، وَضطًَطِاِْ: ضِيَبري ضَِغىٍَ ًٓػُاعًٌ، بُضِيَىَبُضايُتِ 12

 .402، 2007ٍخاُّْ وَضطًَطِإ، غًًَُاِْ، 
، وةرطيَرِانى: رِيَبني رِةسولَ ئيسناعيل، ( فةلسةفةى هيَطل، كؤمةلَيَك نووسةر31

 .301، ل7002بةرِيَوةبةرايةتى خانةى وةرطيَرِان، سليَنانى، 
( فةلسةفةى هيَطل، كؤمةلَيَك نووسةر، وةرطيَرِانى: رِيَبني رِةسولَ ئيسناعيل، 33

 .303، ل7002بةرِيَوةبةرايةتى خانةى وةرطيَرِان، سليَنانى، 
لَيَك نووسةر، وةرطيَرِانى: رِيَبني رِةسولَ ئيسناعيل، ( فةلسةفةى هيَطل، كؤمة31

 .303، ل7002بةرِيَوةبةرايةتى خانةى وةرطيَرِان، سليَنانى، 
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 (1)هيَسويَهؤتيك ديازدةناسىء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثؤٍ ضيهؤض
 : َُغعىز بابايِيُفاضغًُوَ وَضطًَطِاِْ  

 
 بُؾِ يُنُّ

 
 ضسيَمىؤياليصوى ِزِةخٍةكازيى ِيَسويٍَؤتيكيى ئايد-١  

و َُُٓف ثُضزَيُنِ وتىيًَُ ٓاطازاضبىوُْ يُو تُوَضَٓاَادمِ بُؾِ يُنَُِ ُّٓ تا
تًِ زياضزَْاغِ دًا زابطِ ًًُْ نُ ًَٖطًََٓؤتًهًَو يُ ُٖض ضُؾُٓ زَضبطِيًَٓهِ ٓايسيايًػ

ُّ فُيػُفًِ و ثُضَزاِْ زؤخِ زوو طُآلَييٓهطُْوَواتُ ٓاخؤ بُضزَناتُوَ. نُ
بُّ ثُغُٓوَ، َُبُغتِ ًَُُٓ  ًَت؟ؤٕ زَب، ضتًًَسا ْابًٓطيَتّ يُنسّ نُ ثًَضُواُْ
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ُّٓ ُٓطُضَ بجاضيَعئ نُ زياضزَْاغِ بُّ ْاوًْؿاُْ يُنػُض ْاخعيَتُ ًَْى فآلٕ  ؛َُُٓيُ
َُُٓ َُٖإ بُآلّ بًَت،  ًـغطيًَظُوَ، ُٓطُضضِ ضِاظُنُ ِٖ خىزّ ٖؤيإ فًػاض ضِا

بُض فُيػُفُّ ًَٖطًََٓؤتًهًسا بؤضىوِْ ًَُُٓ يُ بُضآَايسيايًعَِ ٖؤغطيًًًَُ نُ بُ 
 بُضؤنسا زيَت.

 
 ـ تيؤزيية ثوختكةزةكاٌى ئايدياليصوى ِوضسيَمى ٢

 نطزُْوٍَ و نىضتباغُنُ نُ بُْاضاضّ ثىختهطزُْوَ بُطىيَطَّ ثًَساويػتُناِْ
وُْ و طُواِٖ صيىثاؾهؤناِْ بريؤنُنامن وَى بَُيطُ، بابُتِ ٓايسيايًعَِ ٖؤغطيًًَُ

َُٖيبصاضزووَ. ُّٓ صيىوُْيُ يُتُى ضِاَاُْ زيهاضتًًُنإ ثًَؿهُوتىوتطئ زَضبطِيِٓ ُّٓ 
اوَ نُ يُ خىاضَوَ ٓايسيايًعَُ ثًَهسًًَََٖٓت. َٔ ضُْس تًؤضيًُنِ يًَِ زَضًَٖٓ

 و ثاؾإ وَبُض ضَِخُّٓ ضِاظُيإ زَزَّ. زَياًَُُْٗٓوَ
ُ زياضزَْاغِ باْطُؾُناضيُتِ، ُٓوثُضِّ خىاظضاوّ ظاْػتًبىوٕ ن ٓايسياٍْ -أ

وَبُضخؤْاِْ  طىظاضَ بَُيطُُْويػتُناِْ ظاْػتْٖاوثًَٓاو يُتُى ظاْػتُنإ، 
طخًَُٓض )َكىّ(َنُّ ؾُْىنُوّ زوايري ْ ُّ ُٓواُْ ًًُْ، واتُ: ثاغاوزإْبٓضًُٓطُضاياْ

 .(2)دؤضيَهِ زيهُيُ  غُض بُ ضُؾْٔ
، ٓاقاضّ بىًْازيِ زياضزَْاغًًُ ىوْٕزَضبطِّ باْطُؾُّ بُٓواؾُيًبُّٓ تًؤضيًُ نُ 

و غُغيًَٓطاوَ. َُُٓ َُٖإ تًؤضيِ فُيػُفُيُنِ بُ ؾًَىاظّ زيايهتًهِ زَضخطاوَ
بُضبُضَناًَْدىاظَ نُ ًَُٖؿُ زوشًََٓو يُ بُضاْبُض خؤّ زازَْآ: ًَٓػتُ ُّٓ زوشَُٓ 

ُفُّ شيإ، ًُ، يإ ضِيَباظّ ضَِغُْايُتًِ غطوؾت، يإ فُيػُّ بُضُٖغتًَتيإ فُيػُف
ْاتىاَِْ بًَذطُ دًايًُ نُ  ، نًَؿُُنًَـْفضَِوتِ ُّٓ تًؤضيًُ إ َطؤظٓاغًُْي

 ضىْهُ ُّٓ يُ نىآ زَتىاِْ ُٓوَ بُضَدماّ ؛و قىتهطزُْوَ غؤْطُ بًَتبَُيطًَُٖٓاُْوَيُ
ُٖدمًًًَُٓ بهُيت؟ يُ نىآ ؾًَىاظّ تىيَصَضاُْ خؤبُخؤ يَُُضِ باْطُؾُّ بُٓواؾُيًبىوٕ 

اضاوَ؟ طُواِٖ بُضتُنساِْ ؾتًَهُ نُ زَتىاِْ بُضتُنِ بسَيتُوَ، زيَتُ ٓنُ تًُْا 
( aus letzter Begründung) ّ غؤْطُ بُزَض يُخؤّ(عبارة)عباضت،  ضِيَهُوَْس

ُفالتىوًِْ َصاضّ باؾرتئ صيىوُّْ ضُؾُٓنٌ يُّ باضَوَيُ. ُّٓ ضِيَهُوَْسَ ُّٖ ُْضيتِ ٓ
خؤغُضثؿهًَتًِ  غُضبُخؤيِْ ُْضيتِ ناْيتشََُضدساضيَتِْ ُّٖ زشَططضياًَْتِْ ز

و بُضزَواًََتًِ وَٖا َُُٓ ًْؿاْسَضّ دؤضَ زضيَصَنطزَّ ضَِخُٓ وَبري زًًَََٖٓتُوَ. ُٖض
يُطُأل  َْٔ نُ ظاْػتُنإ يَُُضِ خؤيإ زَيجُشضيَٓ(3)(Rilckfrageبإ ثطغًاض )
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ٖا يُتُى ُٖض ضُؾُٓ و بٓاخُنإ بُؾًَىَيُنِ ضَِؾسا، ضَِوتِ طُضِاُْوَ بؤ بىًْازُٓوَ
بؤ ُٖض دؤضَ ظاْػتًَو  بٓاخُزاْاًَْهِ ًَْىَنًِ َُٖىو ظاْػتًَهسا ْاٖاوؾًَىَيُ:

ططيَهىيَطَ، يإ ثاَاَيهُضّ  زَنإ، "ضَُهطُزي يًَأل، تَُاوّْبىًْا بَُٓانإْ
. َُبُغتُنُ َُُٓ ًًُْ نُ "ُْٖسآ ضِيَطُ ُْبٔ نُ وآلَسَضّ (4)نؤزَْطِ ْانطآ ُٖبٔ"

ُ، غُضتط يُ ؾتًَهُ نُ ٖاونًَؿِْ و بٓاخريؤنُّ بىًْازُ ْاويَعَيُ بٔ، بُّٓ بريؤن
ْٓاغاُْ، ٓانآَاغاُْ، ٖاوثًَىَْسيِ ضِيَطُنإ )يؤشيهِ، زيهاضتِ، زَضوو ٖاوغُْطِْ

( زابري زَنات. "زَغجًَهُ ضِاغتُقًُٓنإ"، يإ ُٓطُض باؾرت بًَصئ "ُٓو ًََصوويِْ..تاز
ًَهٔ" يُ ٓاضازإ، نُ ثًَؿططضياِْ ُٖبىوِْ ُّٓ ضِيَطاياُْ ضِيَطاياُّْ نُ ضِوو يُ زَغج

ُْبىوِْ ضَِٖاّ ثًَؿططضياِْ ثًَؿىوتطَ. نُ وايُ طُآلَيُّ ثطغًاضاًَْو يَُُضِ ثاغاوزاِْ 
يًَِْ فآلُْ زَغجًَهِ بىًْازّ ؾتًَهِ بٌَ بُضَُُٖ. ٖؤّ ًَْىَنًِ بىاضيَو بؤ ثُضِيُٓوَ 

يُ ٓاضازا ًًُْ. بُّ َاْايُ ثاغاوزإ و ؾُْىنُو و ضاوطُ، ضىوٕ بؤ َُغُيُّ ٓاخًَعطُ
 (َ.Selbst – Begrundungدؤضَ غؤْطُيُنِ خؤبُخؤيِ )

)ؾٗىز(يُوَ ُٖيُ. بىًْازْإ  بىًْازّ بُٓضَِتِ بابُتًََهُ نُ ثًَىَْسيِ بُ وْبًِٓ -ب
 تاغؤنُنإ ناضيَهِ طُزيَ ثًَىيػت ثؿرتِواتُ بًٓري. يُ ٓاناَسا ثاؾهؤناِْ بري

غطيٌَ( ُٓوَّ ِ )ٖؤَ نُ تىيَصيُٓوَّ ؾُؾُّ يُ تىيَصيُٓوَ يؤشيهًًُناْزَناتُو
تُغٍُ و تُواوّ تًَطو زضناْسووَ، ُٖض َُٖإ ناضّ ثًَؿباض نُ بطيتًًُ يُ ُٓدماَساِْ 

 (5)ا.)قًاؽ( يإ َُٖيضًِٓٓ بَُيطًَُٖٓاُْوَ يُ فُيػُفُز ُٖضضُؾُٓ بُضُٖظسإ
(َ. Erfahrungsfeldًاظِ ُٓظَىوٕ )ضَُهِ نًًًٌ، يُّ زيسَوَ َُٖإ ضَُهِ ب

و يُنَُري ايُ: ضاوطُ يُنذآ "بُغتًَُٓنِ"يُتُواوَتِ يًَطَز ْاَؤيًِ زياضزَْاغِ بُ
ُٖقًكُت يُنذآ "ُٓظَىوِْ". بُثًَضُواُّْ ُٖض ضُؾُٓ "ثًَهٗاتُيُنِ تًؤضيو"، 

بُ ساض بُ بُٓواؾُنإْ َُٖيُاَيريْ وْبًِٓ، زَبًَت ُٖض دؤضَ َُغُيُيُنِ ثًَىَْسي
و وَزيٗاتىو. َٔ ُْٖىونُ يُ ْاَؤيِ زواّ. يُ ضِاغتًسا، ٓايا دًَِ ساؾاَُٖيُٓطط

 غُضغىضَِإ ًًُْ نُ غُضَضِاّ )و يُ غاّ( ضَِخُّٓ فُيػُفُّ ضَِغُْايُتًِ ُٓظَىوٕ
)ُٓظَىوْباوَضِّ(، بُ َاْاّ نتىَتِ ُٓظَىوِْ، تًُْا بُطىيَطَّ ُٓظَىوٕ زَتىاِْ ثًَـ 

(، بُّ Erfahrungٖاوتايُتًِ ُٓظَىوٕ ) ُّٓ ٖاوضَِطُظيَتِْبهُويت. ُٖض ُٓظَىوٕ 
بؤ دًًَُنِ زيهُ، بؤ دًٗاًَْهِ زيهُ ْاطىيَعضيَتُوَ، بَُيهى بؤ  َاْايُيُ نُ زياضزَْاغِ

طىايُ ٓاطاّ يُ َاْاّ خؤّ  َبطيَت،  بُو ْاوََُّٖإ ؾىيَِٓ ُٓظَىوِْ غطوؾتِ ز
يبُشيُْسيِ ثًَؿُْطاُْ، يُغُض طُضِاُْوَ ًًُْ. ًٓسّ يُو زََُزا، ُٖضضِ ظياتط يُغُض تا
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ؾًَىَيُنِ  اضزَْاغِ يًَطَزا زَبآ بُضَْطاضّ دؤضَ بُزساَيًبىوًَْو ببًَتُوَ نُ بُزي
و خؤّ زَياْىضووشيَٓآ. يُ ضِاغتًسا قَُيَُطَِوّ زَواّ غُضيُْىآ يُزايو زَبًَتُوَبُض

)غريحتىيًِ( دؤضَ  ُٓظَىوِْ زياضزَْاغِ" يُتُى ُٓظَىوِْ ْآُغجاضزَيِ
ُ باضّ تًُْا ي ؤّ ُّٓ يًَهضىوُْ، تًُْاوِ ُٖيُ. ٖٖاوؾًَىَيًُنِ ثًَهٗاتُي

(  دٌَ زَططآ )بطًَْتاْؤ ُّٓ باضّ intentionality-حيث التفاتى) بُضتَُايُتًُنُزا
بُضتَُايًُّ زؤظيبىوَوَ، بُآلّ طىاغتُٓوَّ ثًَٓذَُري تىيَصيُٓوَّ يؤشيهًِ ُْْاغًبىو، 

 ْزياضزَْاغِ اوضِِِيَصَ يُتُىنُ ٖ يُطٍَُ ظاضاوَطُيًَو بُضتَُايًُواتُ ُٓو تىيَصيُٓوَيُّ 
-باآلّ زَضووْٓاغًِ بُضتَُايُتِو ُّٖ ناآل بُقُز تايبُتِ ُٖيُ ُٖضَ َاْايُنِ

غُض بَُٓاّ دًايِ يُ  زَيٓاغًًََٓت(. ويَطِاّ َُُٓ ُٓغجاضزٕ يُ-قكسيت -ايتفاتٌ
ّ ثُُْواظ  ثًَطُّ غطوؾتِ، وَطُضِ زَنُويَت: نُ وايُ زياضزَْاغًِ بًًَٓسَُٖيهؿاوَنِ

بُضزَواَِ ثاتُوثات ببًَتُوَ  ُٖض بُو ؾًَىَيُف بُ ؾًَىَيُنُ نُ يًَِ واوَتط بضآْ
يُ ؾىيًََٓهسا بطريغًَتُوَ، ُٖضضُْس يُ ثًَطُيُنِ زيهُوَ بًَت. يُ  ُٓوَّ بَِبُ

بُضَدماَسا دًاواظيًُناًْإ يُ ًًََٖطُزي ثُغٓهُضاُْ ًًُْ، بَُيهى يُ ًْؿاُّْ 
ـ اعتباض ودىزّ(يُ. زَبآ ٖىضّ و  Seinsgseltungِ )بىوْٓاغاُْ، يُ ٖىضَِ بىوُْن

بُنىضتِ زَبآ  (7)( يًَُْى بربئَ،als Realsْطر، ضُؾِٓ ناضوباضّ نُتىاضَنِ )
بآ  يِ زَضووْٓاغاُْ تًَهُوَ بجًَضطآ. بَُيَِ، خؤ زياضَ َُُٓ ُٖضوا بُنُتىاضطُضا

غطوؾت  دًٗإ، تُْٕوَ تًَُٓطات نُ زَبآ نُغًَو يُ ضُضَُغُضّ ْايىآ، ُٓطُض بًَتْ
ؾًَىَيُى يُ ؾًَىَنإ "زشَدًٗاْطُضايِ"  نُ زياضزَْاغِ بُ ُيًَُْى بضٔ، واتُ ناضيَه

َُٖيػىنُوت زَنات. َصاضيَو نُ نؤزَْطِ ثًَؿًٌَ زَنات ُٓوَيُ نُ زَبَِ ْطخِ ُّٓ 
زيٗاتىو يُ ثًَؿإ يًَُْىبطزُْ بسضيَت تا دًٗإ وَى خؤّ، نتىَت، بُؾًَىَيُنِ وَ

و غطوؾت يُ ؾًَىَّ "ؾتًَو نُ ُٖيُ" وَى ويَتُوَو تُٕ بُضِاغتِ وَى "ُٖبىو"زَضبهُ
ىإ تُؾو ًَْ دًٗإ، يُ . نُ وايُ وَضضُضخاِْ ًَْىإ ََْٔعطًًًَُٓى داضِ بسضيَت

غطوؾت ضِوو ْازات، بَُيهى يُ ضِيَطُّ بابُتًَهِ  )ْفؼ(و دُغتُ، يًَُْىإ ضِؤحْ
وو زَزات نُ ضًسّ بابُتًَهِ بَُيطُُْويػتِ وَزيٗاتىوّ ثًَؿري، ُٖبىو، بىوٕ، ضِِِ

تاضيو ًًُْ، بَُيهى، يُ ؾًَىَّ  ( بُ ؾًَىَيُنِ يًَألSenisglaubeْبطِوآًَٖإ بُ بىوٕ )
"َاْانإ"، َاْاطُزي وَزيٗاتىوّ ثًَؿري، واتاطُزي ُٖبىو، واتاناِْ"ُٖيُ"، 

و ًًُتِ بًًَٓسَُٖيهؿاواُْنُ ظَيٓ وَضزَطؤضِيَت. بُّ دؤضَ يًرَبِاويَتًِ زياضزَْاغاُْ ـ
َِٓ ُٓظَىوِْ زووُْٖسَ زَناتُوَ ـ ُٖض ُٓو ؾتُيُ نُ باوَضِ بُ بىوٕ بؤ بابُتِ 
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)عكًِ( زَطؤضِيَت نُ ثًَىَْسيِ بُ بىوُْوَ ُٖيُ.  ٓاوَظَُْساُّْ بابُتِ ٓاوَظَنِ
بُجمؤضَ، َصاضيَهِ ٓاوَظَُْساَُْساُْ وَى دؤضَ ططيَسضاويَهِ فًهط، يُ زَضووْٓاغِ 

(ّ ُٓواُْ ُٖض يُنُ: Gehaltنطؤنَُاْا ) ط زَنطيَت. تًَطىدمإ، ًَْىَضؤىًَْهُٗآلويَي
و بَُٓاّ"ٖاوتُضيبِ"، يإ بُ واؾُزياضزَْاغِ، َُٖإ زَضووْٓاغًِ وَضطؤضِاوَ. بُٓ

ُٓوزا ُٖض َُُٓيُ. ُٖضوَٖا بٓضًُّٓ  (" يًَُْىإ ُّْٓتطابقطىتُيُنِ باؾرت"ثُيهاأل )
ايُ: ضىْهُ دؤضيَو وَضضُضخإ ـ وَضضُضخاِْ فُيػُفِ ـ يًَهًإ ْانؤنًًإ ُٖض يًَطَز

 زازَبطِآ.
اغهُضَوَّ نطزَّ تًَٗعضيٓٔ، ٖاوثًَٓاوَ ضَِوؾتًًُ ؿرتِتىيَصَناِْ شيطّ نُ ث -ه

ِ يتًَفهطيِٓ نطزَوَ ،تايبُتُنإ بُضئ زَنُُْوَ و ثىختُيًإ ثًَسَبُخؿٔ: يُّ زيسَوَ
 بآ بصيىإ خؤبُخؤ بُضثطغًاضَ.

 "ّخىز")عباضت(ّ بُضثطغايُتًِ بُزَض يُ  ّ ثايُ ضَِوؾتًًُ نُ طىايُ ضِيَهُوَْسُٓ
(letzer selbsverantwortung)(8)  ،يُ تىيَصيُٓوَ بىًْازيًُناْسا نطزووَ بُ باو

)اقساّ(يَو ًًُْ نُ بُّ ْاوًْؿاُْ، ُٖض بُ تُْآ بُ  تُواونُضّ نطزَيُنِ وَبُضخؤْإ
تاوزاُْوَيُى نُ بُٖؤيُوَ تًَفهطئ خؤّ يُ ضٓطِ  ًٓجػتُؤيؤشّ بُْاوباْط بًَت:

و ـ خؤ ُٓطُض بتىاْري بُ َُٖإ سُظزؤخِ غطوؾتِ ضِظطاض زَنات، يُ َُٖإ ناتسا 
 ضَِوؾتُ. وَضضُضخاِْ فُيػُفِ نطزَيُنِ يُ و ـ ثًَىَْسيساض بُ ًٓجػتُؤيؤشّْٓاضَظو

ؾتِ ْاوزيَطّ زَنُئ، بَِ ضِازَبُزَض غُضبُخؤيُ. يُ بُضَدماَسا ُٖضضًًُى بُ ؾهؤّ ضَِو
بصيىإ، يُ نطزَّ بىًْازغاظيسا وَؾًَطاوَ. بُّ َاْايُيُ نُ ُّٓ نطزَيُ تا ٓاغتًَهِ بُضظ 

 خؤبُخؤ بُضثطغًاضَ. 
ّ خؤ ـ وَضِاغتطُضِيَِٓ، بىًْازيَهِ فُيػُفِ يُ ؾًَىَّ بابُتِ بُضثطغًاض زىخ

 ُفاْسُْ.ثًَهسًًَََٖٓت. ُّٓ بابُتُ بُّ ْاوًْؿاُْزا بابُتِ فُيػ
 
 . ِيَسويٍَؤتيك دذى ئايدياليصوى ِؤضسيَن٢
بُض زياضزَْاغِ بُؾًَىَيُنِ ُْى تُْٗا يُبُضاَظاْػتِ ضِاظُ،  نطٍَ تًؤض بُ تًؤضّزَ

بُض ٓايسيايًعَِ ٖؤغطيٌَ قىت بهُيتُوَ. ُّٓ بُضاَ بُّ ْاوًْؿاُْ، بَُيهى يُ ؿتِْط
ِ ًَْىإ و زيايهتًهسيًُنِ ضِاغتُقًَُٓيهطزِْ ثًَىَْباؾاضَ ضِيَطُيُنِ ثًَىيػتُ بؤ ضِايُ

 ُّٓ و ُٓو.
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نُ دًَِ َُبُغتِ ٓايسيايًعَِ  (ّ ظاْػتًَتِكنال مطلوب) ُٓوثُضِّ خىاظضاو -أ
خؤّ يُ ُٖيىَُضدِ زضنجًَهطزِْ ٖؤغطيًَُ، وَى زوايري ثاغاوَ، ٓاغتِ بىًْازيِ 

 بىوْٓاغاُْزا وَزَغت زًًَََٖٓت.
زَضبربِّ. بُّ  طرييُنُدمدؤضَ ٓاَا ىآَُِّْ ُٖيىَُضدُ بىوْٓاغاُْيُ زَت -ب

وَغفُوَ، َُُٓ ُٓو ضَُهُ ًًُْ نُ َٔ وَى يُنَُري ضَُو يُ قَُيَُِ زَزَّ، ضىْهُ 
ْ ُٓضيََِٓ زياضّ زَنات نؤََُيُ ُٖيىَُضدًَهِ تُواو ًساؾًَىَّ ضِيَهُوَْساًَْهِ ُْضيَيُ 
ضَُهُ بَِ بصيىإ باؾرتَ بُ زَغاويَصّ ضَُهِ بُغرتاُْوَ زَضبربِزضآ. ُّٓ  وا

غٓىوضَنُّ  آات نُ ْاتىاْو بىًْازيَو زياضّ زَنثاغاو ُٖيىَُضدِ ُٖضضُؾُٓ
ُوَ ٓاؾُوثاف بؤ ثًَىَْسيًُى زَطُضِيَ، بُّ َاْايُ ُّٓ ُٖيىَُضداُْ ًَُٖؿُ ثًَتببُظيَٓ

نُ يُطَُيًسا ٖاوثًَٓاوَ. ٓايا زَتىاْري بًَصئ نُ ُّٓ ثًَىَْسيًُ، ثًَىَْسّ يُتُى 
ُ؟ بُ يًرَبِاويَتًًُوَ ُْخًَط. ُٓو ؾتُّ ًَٖطًََٓؤتًو يُ ٓايسيايًعَِ بابُت َْغتٖاوثُيى

 َُُْٓيُ نُ زؤظيُٓوَّ بآ نُوؾُٕ زَخياتُ بُضثطغًاض، زاغُضَتايُ ٖؤغطيًَسا 
اَِْ نُ بُضظاخِ ططْطًًُنُّ  ُْثػاوَّ باضّ بُضتَُايِ يُو ضَُهاُْزا بُ ٓاخًٓى زَظ

ثُجيؤضّ  يػتثًَىظؤض زَنات. ضَُهاًَْو نُ زَضخُضّ  -باضنطاو الواظ ْواتُ بابُت-
ثًَىيػتًِ بىًْازْاِْ ُّٓ يُنبىوُْ يُ  ْاّ بابُتؾتًَهٔ نُ زَبًَتُ ٖؤّ يُنبىوِْ َاْ

بًَآ ُويَت َري ضِووْهاضيِ ًَٖطًََٓؤتًو زَيظَيًًُٓتسا يًَهُوتُّ ُٓو ضَُهاُْيُ: يُنُ
ُواظّ ثًَىَْسيًُنِ َُُٖاليُُْيُ نُ ثًَـ َُٖىو ؾتًَو ثُْ ططيَهىيَطَّ بُضُٖغتًَتِ

. زَططيَتيُخؤ ُْياض )بُطىيَطَّ ظاضاوَ(و باضنطاوّ غُضبُخؤ )بُطىيَطَّ ظاضاوَ(بابُتِ 
َٔ ُّٓ ثًَىَْسيًُ َُُٖاليُٕ يإ طؿتططَ يًَطَزا بُ ثًَىَبُْسبىوٕ ْاو زًََِْ. ُٖض ُّٓ 

َُُيُ نُ َُغُيُّ بىًْاز ثًَؿُْطايُتًًُ بىوْٓاغاُْيُّ ثًَىَبُْسبىوٕ، زَغتُبُضّ ٓ
ْعيو بًَت. بَُيَِ،  تًُْا يُتُى َُغُيُّ زوايري ثاغاوزا يًَو ضًسّ ْاتىاَِْ تًُْاو

ٖىغطيٌَ يُنَُري نُغًَهُ نُ بُ ُٓثؤخُ يإ َُٖيجُغًَطإ، ثًَىَبُْسُْبىوِْ ًَْىإ 
ُغتِ تايبُتِ ُٖض ظاْػتًَو بُ َُب نطزَّ بًًَٓسَُٖيهؿاواُّْ بىًْازو ناضٍ ًَْىَنٌ

ُٓو  فُوَ. طُزيَ غُضتط يُوَبُضُٖظهطزِْ بىًْازَ تايبُتُناِْ خؤّ وَبري خػتىوَت
ثًَىيػتًَتًِ ثاغاويَو يًَهُٗآلويَط زَنات نُ ثُشضيَُٓضّ ُٓو زياضزَْاغًِ  طَِ ُٖضَضتغُ

. يُّ زيسَوَ، ٕ(Mathesis universalis)صيىوُّْ ثًَؿرت ضِايَُيهطاو  يُْبًًَٓسَُٖيهؿاو
وَى ِ ُٓو ُٖيىَُضدُ زياضزَْاغ ًَىَيُّ نُ زواتط باغِ زَنُئ،ُٖض بُو ؾ
ُويَت بُؾًَىَيُنِ وضز تًؤضيًُنُّ وَزَض زَخات. بُآلّ ًَٖطًََٓؤتًو زَيًَٖطًََٓؤتًو 



 
 
  

 
 

  
 
 

 79   
  

و بَُٓاّ ًٓجػتُؤيؤشيو بهاتُ بًًَٓسَُٖيهؿاواُْ بىوِْ بىًْازّٖؤغطيٌَ يَُُضِ ثًَىَْسُْ
 بىًْازّ.

تا ُٓو ناتُّ نُ ُٓوثُضِّ خىاظضاوّ ظاْػتًبىوٕ بُّ يُ زيسّ ظاْػتِ ضِاظُوَ، 
ْاوًْؿاُْ ثطغًاضٓاشٕ ُْنطابًَت َُغُيُّ زوايري بىًْاز زيػإ ُٖض غُض بُو بًاظُّ 

َُغُيُنُيُ يُ ٖعضّ ظاْػتًبىوُْوَ بُ  بىًْازيطُضيـُ. يًٖعضّ بُضُٖغتًَتًػاظ
نُ ثطغًاض زَنات،  بُٖؤيُوَ نُغًَو ُْٖيىَُضدِ بىوْٓاغاُّْ ثًَىَْسبىوٕ زَطات

 ثؿهًَهِ يُو ؾتُزا ُٖيُ نُ يُباضَيُوَ ثطغًاض زَنات.
زواتط وَى ٓاناًََتًِ ْاغري ٖاتىوتُ تًَطُيؿذي. ُْغاظإ،  ُٖض ُّٓ ثًَىَْسبىوُْف

ثاشيَهِ ُْضيًًَُٓ نُ زَقاوزَم وَى وؾُنُّ، ٓاناًََتِ تًًَسا َُٖيرتووؾهاوَ، بُّ 
ثًَىَْسبىوٕ وَضْازات  ّ ُٓضيًًَٓاَُّْْسيِ غُضيُبُضيُ ثًَىزَغت )ُْغاظإ(  وَغفُؾُوَ

ثًَؿرت  نُ ًـَُٖإ ثًَىَْسبىوًََْٓؤتًهِ وَى خؤّ يُ ٓاضازايُ ـ ـ نُ ُٓظَىوِْ ًَٖطَ
و بىًْازّ ُّٓ الفًًَساُْ. ُّٓ زوايري بَُٓازَبًَتُ  ،يًَساوَثًَىَ الفِ  َضُٖغتز

 ،ثًَىَْسيِ ووبُوضِِِووبىوُْوَّيُف يُ ضِيَطُّ ضِثًَهَُيُ ْتًَهُأل ْاٖاوغُْطًٌْ
 ثًَىَْسبىوٕ وَى ٓاناًََتِ زَضزَخات.

ٖايسطُض ُّٓ ثًَىَْسبىوُّْ بُ ظاضاوَّ ُٖبىوٕ ـ يُ ـ دًٗاْسا زَضبطِيىَ. ُّٓ زوو 
اتط ضِ ظيُٓطُضٖاوطىيَطَّ يُنٔ. ضِيَهُوَْسّ "ُٖبىوٕ ـ يُ ـ دًٗإ"زا  فضَُهُ

ُّٓ بُْسئ. ثانُ ثًَىَّ  زَزات ُْسيُ ٓاغؤيًُُٓو تايبُشيو ِ غُضْر يُ ًْطاثًَؿُْطايُت
طىتُظاّ ًُّ ثًَؿُْطِ تًَٗعضيُٓ. بُّ ثًَؿباضيَتنتىَت  فدًٗإ"زايُ-يُ-"ُٖبىوٕ

و زَضووْٓاغاُّْ طُواًِٖ طىتُظاّ بىوْٓاغاُْ -نُ ًَُُٓئ-و زاظائ بىوْٓاغاُْ
َُهِ ًَهجُغرتاويِ ض. َٔ بُ ثُيطَِوّ يُ طازاًََط، غُضَِضِاّ تبُضناضزَبًَتبابُتُنُ 

دًٗإ"زا، ضَُهِ ثًَىَْسبىومن بُ الوَ باؾرتَ نُ -يُ–ُّٓ ضِيَهُوَْسَّ "ُٖبىوٕ 
باضنطاو" زًًَََٖٓتُ ثًَؿُوَو ثًَؿُنِ –بابُت "بُدآ ُْغاظإ يُتُى ثًَىَْسيِ تزَغ

َُوزا بُضُٖظ زَنات نُ يُ زيسّ يؤشيهِ زيايهتًهًًُوَ  زواتطّ ضَُهِ دًايِْ
 وضِآ و ٖاوثًَٓاوَ.يُطَُيًسا ٖا

 ثًَىيػتًَتًِ طُضِاُْوَ بؤ وْبًِٓ بُض ُٖضَيُبُضاَ بُطىيَطَّ زيسّ ٖؤغطيٌَ -ب 
 غُضَُٖيسَزات.ُٖضَثًَىيػتًِ ُٖبىوِْ بصيىاِْ ضِاظُ بؤ ُٖض ضُؾُٓ ثُيربزًَْو  )ؾٗىز(

دًَِ زضِزؤْطِ ًًُْ نُ ُّٓ بُٓواؾُيُ يُ ًٓجػتًُؤيؤشيِ ظاْػتُ ًََصوويًُنإ 
و غُض بُ بًاظِ ًٓجػتًُؤيؤشيًُو ؾاليطَاخًَطوَ. بُّ ْاوًْؿاُْ، ُّٓ بُٓواؾُيُ وَضطريا
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زيًتاّ غٓىوضَنُيإ زَغتًٓؿإ نطزووَ. بُّ ثُغُٓؾُوَ، ُٓطُض ضِاظُّ ؾتًَو بُزَض يُ 
ُٓو ضَُهُ ُْبًَت  ِبُ باضتُقاّ ظاْػتُ َطؤيًُناْ ضِاظُيِ ُْبًَتْ-ِ ًََصوويِضَُه

بُآلّ بُناضًَٖٓاِْ ضِاظُ يُ ظاْػتُ ًََصوويِ ـ ضِاظُيًُنإ  ، ْاوضُيًُ.ضَُهُنُ ُٓوا
و اِْ ضِاظُيُنُ نُ خاوَِْ ضِووبُضطؿتًًُن ا خاَيِ زاَُظضاِْ ضَُهُ َُُٖنِْتًُْ

ًْؿاُْوَ . ًٓسّ بُّ ْاوُُٖضوَٖا بُ باضتُقاّ ثًَىَْسبىوْ ًُنُ باضتُقاّ ثُيربزْٕبُضيٓاي
ناضّ ضِووْهطزُْوَ  ِ واوَتط زَضآْيُ تُضظْاغًٌ باغىخىاؽْ ضِاظُو وؾُْاغ

(explicitation)ّهِ نُ يُطُأل ُٖض ضُؾُٓ ُٓظَىوًَْ ،زياضّ زَنات ( ـ)ضِاؾهاو
ٖايسطُض ٓاطازاضَإ زَناتُوَ،  ّنات"زا ضِاظُ بُو دؤضَ ًَٖطًََٓؤتًهًسايُ. يُ "بىوْٕ

و ؾًَىَيُّ نُ ثُيربزُْ بُ طىيَطَّ ثًَهٗاتُ ـ يُ ضىاضضًَىَّ َاْاّ "بُ بُضفطاواْهطزِْ
(Alsزا")(9)ٌْنطزِْ "بُو ؾًَىَيُّ نُ"، ْابًَتُ ٖؤّ  . بُآلّ بُ وَٖا نطزَيُى بصيىا

َايُّ بىوْبُيًَتًِ  تُْٗا ضِووْهطزُْوَّ طؤضِاِْ ثُيربزٕ بُ ؾتًَهِ زيهُ، بَُيهى َُُٓ
ُّٓ ثًَىَْسبىوُْ ضِاظُّ ثُيربزٕ بُّ بابُتُ  )ُٖض يُدًَِ خؤيسا(. خؤبُخؤّ خؤيُتِ"

ثًَؿًُّٓ  ْزُْوَ ًَُٖؿُ ثًَؿُْطِ تًَٗعضيٓٔضِووْهط ووٕ زَناتُوَ نُ ضِؤؾٓطُضّْضِ
يُ. ُّٓ ثًَؿًُٓيُّ ّ بابُتِ غُضتطَوَ ُٖيُيُ غا يُغُض ثًَهُوَْطاِْ باضنطاو

ُى ضاوَضِواِْ"ي "ثًَهٗاتُّ ثًَؿبًِْٓ يُ ضِيَطُّ و ضِؤؾٓطُضّ نُضِووْهطزُْوَ
-ططضياِْ ثُشضاًَْو نُ يُ ثًَؿإ  بَِت ضِؤؾٓطُضّ بًًََُزَضزَبطِزضآ نُ ُٖضطًع ْاًَٖ

( ثًَـ Vorhabeخطابًَتُ ضِوو، ببًَتُ ثًَؿُْطِ باضنطاوّ خؤّ يُ ؾًَىَّ ثًَـ خىاغت )
 – Vorٖعض ) –( و ثًَـ Vor – Griff( ثًَـ ـ تًَطُيؿذي )Vor – sichtـ ًْطا )

Meinung)(10).  ُّٓ خاَيِ ضىْهُ ض ضِاظُ ْانُّ. ْاوزاضَّ ٖايسطُ زَغتُواشََٔ يًَطَزا
وَبريًَٖٓاُْوَّ ُّٓ بابُتُيُ نُ بُ وَطُضِخػتِٓ ثًَهٗاتُّ "بُو  يًَطَزا ططْط

ؾًَىَيُّ نُ" بُ بَِ وَطُضِخػتِٓ "ثًَؿبًِٓ" ُْيىاوَ. ويَٓاّ "َاْا" ؾىيَٓهُوتُّ 
 َْ: "َاْا" بُ وَزَغتًَٗٓاِْ زيسّ ثًَؿباضَنِ(Alsَُضدِ زواًِْ بُو ؾًَىَيُّ نُ )

ٌ ثُيسا زَنات نُ يطُآلَيُيُنِ ٓاغؤَُُٓف ّ ثُيسا نطزووَ، نُثًَؿبًِٓ ثًَهٗاتُ
ُّٓ  يُغُض (11)ّ َُٖىو ؾتًَو بُّ ؾًَىَيُ يإ بُو ؾًَىَيُ زضى زَنطيَت.يُغُض بَُٓا

ضُؾُٓ ْ و ضِاظُ بُ َُٖإ باضتُقاّ بًاظِ ثُيربزٕ بُضيُٓضِيَطَِوَ بًاظِ يًَهساُْوَ
 سا زَططيَتُوَ.ُيثًَطُيُن رْزؤ طُآلَيُيُنِ َاْا يُ

رتيِٓ ُّٓ زؤخاُْ َُٖإ َُُٖنًَتًِ ضِاظُ بُ ضُْسئ ؾًَىَ زَضزَنُويَت، ٓاغايً
و بُناضًَٖٓاِْ "ظَاُْ غطوؾتًًُنإ"َ يُ َُٖيهُوتِ طفتىطؤزا. بُناضًَٖٓاِْ بُْسوباو 
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طَّ و ضَِخػاوَنإ" نُ بُطىيَنإ، بُثًَضُواُّْ "ظَاُْ تُضخاوظَاُْ غطوؾتًًُ
ُيإ، َُٖىو ظاضاوَنإ بُطىيَطَّ بَُٓان ِ يؤشيهِ َاشياتًهِ زضوغتهطاوْٕخىاغتُناْ

و ْاغطاو ثًَٓاغُ نطاوْٕ ضِؤْطاوّ بايُخِ فطًَْؿاُْيِ يُ ؾًَىَّ بُٓواؾُطُزي باو
يُ بًاظِ ًْؿاُْْاغًٌ خؤياْسا زَفطيَتًِ  ًـظَاُْ غطوؾتًًُناْ وؾُناُْ. وؾُّ

نؤتايِ  َاْانُيإ نُ يُبُض بُناضًَٖٓاِْ نطزَنًسا ُْ خؤيإزَطط يَُاْآُو ثُْططاوّ 
ثًَٓايُت،، بُآلّ ثُُْواظّ ُٓوَيُ نُ غات بُ غات يُ ثُْاّ بُغتًَٓسا ثاَيفتُ، زياضّ و 

ض بُّ زَغتضٔ بهطيَت. ضِاظُ، بُ َاْايُنِ ًَٓذطاض بُضايًرتّ ُّٓ وؾُيُ، ُٖ
ُ ثطؤغُيُنُ نُ بُْسَ. ضِاظ تُواشناُْوَزَغبرياظّ بُغتًَِٓ  بُناضًَٖٓاُّْ َُٖيبصاضزْٕ

ِ بُغتًَِٓ ( بُ ٖاوبُؾِ بايُخخماطبان) آلّ، بُضبًَصَنإَو ويُ ضَِوتِ ثطغًاض
وايُ ثًَـ ُٓوَّ ُٖض ضُؾُٓ زَغتُواشَناِْ طفتىطؤّ خؤيإ زياضّ زَنُٕ. نُ

يًَهساُْوَّ وؾُْاغِ يُ  (ّ غُضثؿهًِ باغىخىاؽkunstlehreْظاْػتًَو، ٖىُْض )
ىَّ ظاْػتًَهسا قىت بهاتُوَ، دؤضَ ثطؤغُيُنِ خؤبُخؤ يُ ضِاظُزا ُٖيُ نُ غُض بُ ؾًَ

 غُضَتايًرتئ ثُيربزٕ بُ َُٖيهُوت و زؤخِ زياضيهطاوَ.
بتىاَِْ  غٓىوضَنُّ يُوَ فطاواْرتَ نُ ، ضِؤْطاوّ دؤضيَو يُ ثًَىَْسيًُْطفتىطؤ

ؤّ. طفتىطؤ ـ واتُ غُضَدماَِ و ثاغاوزإ بططيَتُ خهطِاّ قَُيَُطَِوّ ضِووْهطزُْوَتًَ
ثًَىَْسيًُنِ ًًََٖهىوضِ ـ يُ غٓىوضّ باؾاضّ زوو نُغسا نُ ضِووبُضِووّ يُنسئ، قُتًؼ 

بُؾًَىَيُى يُ ؾًَىَنإ نُ ، زَيططيَتُ خؤّ ُٓو ظدمريَبُْسيِ ًََصوويًُفَاوَتُوَ. 
سا، يِ ًََصوويًنىضت يًَُْى ظدمريَبُْس بُضُٖغتِو تًَهضطِشاوتطَ. ثًَىَْسيًُنِ غُيطتط

زَوضَ  بصيىاًِْ زاَُظضاوَ َُُٖدؤضَنإْبُ  َزووضوزضيَص َضُٖغتِيإ ثًَىَْسيٌ ًَْىإ ز
ُتُوَنإ، )ططؤيُنإ، ضًُٓنإ، ْ نؤََُيُناْسا نؤَُآليُتًًُنإ يُ ثًُبُْسيًُ بُ

ز( َُٖاُْٖط نطاوَ. ُٓو ؾتُّ نُ ُّٓ ثًَىَْسيًُ ات...ُْضيتُ فُضُْٖطًًُنإْ
زووضوزضيَصاُْ زَططيَتُ خؤّ، دؤضَ طىاغتُٓوَ يإ ُْضيتًَهِ  َضُٖغتًُز زوواليُُْ

و ضِؤؾٓطُضّ ِ. يُ بُضَدماَسا، ضِِِووْهطزُْوًَََصوويًُ نُ زََىزوواُْ بُؾًَهٔ يًَ
بُؾًَىَيُنِ غَُُضَ طُزيَ زووضتط يُ طفتىطؤ ثُضَزَغتًَٓآ تا يُتُى بُضيٓرتئ 

 (12)ت.ظدمريَبُْسيِ ًََصوويِ ٖاوباضتُقا ببًَ
بصيىاًَْتًِ زَم بؤ ُّٓ بُناضًَٖٓاُّْ ضِؤؾٓطُضّ بؤ ثًَىزاْطِ طىاغتُٓوَّ 

و سيَو نُ بُ ضِيَٓىوؽ بُٓدآ نطاوَُْضيتًَهِ ًََصوويِ زَطُضِيَتُوَ، واتُ بؤ ضِيَهُوَْ
 ْىوغًٓسا  ضِيَٓىوؽْ يُطٍَُنُ  َوَضّناِْ يازبُضَُُٖ ُْضوَٖا قُواَيُو بَُيطُْاَُٖ
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بىًْازيًإ ُٖيُ. ُّٓ َُٖبُضَ ٖاوبُؾُ نُ زضيَصَ بُ زَم اوبُؾِ ٖثًَىَْسيًُنِ 
َُبُغتْ ًْاظّ  يُطٍَُنُ زَقُ، بُ دؤضيَهُ َاْا يُ ثًَىَْسّ  ّزَزات، يُو ضِووَوَ

و بُ ٖاوضِيَصَّ َُبُغتِ ٓاخًَى تًًَسا َُٖيرتووؾهاوَو بُٖؤّ َُٖيَهُوتِ بُضايٌ ْىوغُض
 ًْاظ، َُٖيهُوت، ثاوَدًَِ َُبُغتْ ُضثؿو" زَبًَت.غ)ٓاخًَى( " يُنًَُِٓ
( زَم ثًَهسًََٖٓٔ. تىاْػتُناِْ Sitz-im- Lebenضَِغُِْ َُٖيىيَػتِ شيإ ) )قىاّ(يـ

ضِاظُّ َُُٖضُؾُٓ، يُّ زََُزا يُ ضِيَطُّ زَقًَهُوَ نُ بُجمؤضَ يُ َُٖيىيَػتِ شيإ 
ؤضَ فطََاْايُنِ طفتىطؤزا، دًـ يُِ وؾُناْبىوَ، نطاوَٕ. يُوزيىَّ فطََاْايزَضباظّ 
نؤَُأل  )َتِٓ، ْكِ، تًَهػتضىاأل( زَزؤظضيَتُوَ نُ ًَُُٓ بؤ خىيَٓسُْوَّ بُ زَقُنِ

خىَيو زَنات. ُّٓ قؤْاخُّ ضِاظُ بُ َاْا تهًٓهًًُنُّ ؾًتَُيِ زَقُناُْ. باظُّْ 
و ُٓو طىظاضاُْيُ نُ ُٖض بُو زَقُ ًَْىإ ثُيربزِْ نطزَنًِ خىيَُٓضًَٖطًََٓؤتًهِ يُ

زايُ  يُ ثًَهٗاتُّ ثُيربزِْ ثًَؿري فثًَسَنات. بىًْازيرتئ َُضدِ باظُّْ ضِاظُزَغت 
زُْوَ ُٖيُ نُ يًَِ ثًَـ ىَْسيِ بُ ُٖضضُؾُٓ ضِووْهطزُْوَيُنِ ططيَسضاو بُ ثُيربثُينُ 

 .و يُخؤّ زَيططيَتنُوتىوَ
ُطُأل يُ ضُْس غًًًُْطاوَ، ثُضَططتِٓ ُٖض دؤضَ ثُيربزًَْو يُ ؾًََىَّ ضِاظُزا، ي 

بُٓضَِتُوَ، ُٖضضًًُى ضِاظُّ ٖؤغطيٌَ يَُُضِ زوايري بىًْازَوَ زشيُنًِ ُٖيُ؟ ُٖض يُ 
، ضِاظُناض زَنات بُ بصيىاًَْهِ ضطِوثطِ نُ بًَت بُ ُٖض دؤضَ ضِاظُيُنُوَيُ ثًَىَْسٍ
ْابًَتُوَ. ًَُُٓ بُؾًَىَيُنِ يُُْناو بُ ٌَ  طًع يُ بُضايِ تا نؤتايِ دًٌََُٖض ُٖضطًعاو

و تًَسَنؤؾري تا يُو ٓاضاغتُيُزا نُوئ نُ ثًَؿرت زَغتِ ثًَهطزووَىطؤيُنسا زَطفت
وَُٓغتؤّ خؤَإ تًَسا ثؿهًَهِ بتىاْري خؤَإ  بُف بُساَيِخؤَإ بسؤظيُٓوَ، بُؾهِ 

ًاُْ َُٖإ ٓايسيازي ضِاظُيًُ اخٓسؤظيٓنُئ. بَُيَِ، ُٓوثُضِّ خىاظضاوّ بىًْازيَهِ ًَْى
زَْىيَٓآ. ُّٓ ططضياُْيُ،  ّخؤ ،و زيتُيُ ؾًَىَّ خىيًا هطاوزاهِ زياضييُ غاتًَ نُ

)بصيىاِْ(ّ "تًَطوتُواو" ْاوّ  بُ ًَْىَْسطريّ َ نُطازاًََط ّططضياُْيُُٓو َُٖإ 
-ٖاوطىيَطَّ ًَْىاخٓسؤظّ )وْبًِٓ . تًُْا ًَْىَْسطرييَهِ تًَطوتُواو زَتىاَِْزَبات

. نُ وايُ زياضزَْاغًِ ٓايسيايًػتِ، ُّٖ زوايري ؾٗىز(يُى بًَت نُ ُّٖ يُنًَُُْٓ
ْاتىاَِْ زانؤنِ يُ باْطُؾُّ خؤّ يَُُضِ غُضتطئ بىًْاز بهات، َُطُض باْطُؾُناِْ 

تًؤضيو َُُٓ نُ ضًسّ  و بًًََتًٖطأل يَُُضِ ظآًِْ ضَِٖا بُؾًَىَيُى وَطُضِ ناتُوَ
هِ طًََٓؤتًِ ًَٖيُنوايُ َُُٓ خؤّ ططضياُُْ، بَُيهى ًَْىاخٓسؤظيًاُْيُ. نًًُْ

 طَُاضؤّ ْازات. قُتًؼْ ًَوًٖض وَزياضنُوتٓو فُيػُفًًُ نُ ضِاظُّ ضَِوتًَهِ نطاوَيُ
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ِٓ فُيػُفُّ ٖايسطُض ْامب، بَُيهى بُ ضِازَّ َٔ يًَطَؾسا، ثًت بُ ثًت، زَغتُوزاًََ
ض بُ َُٖإ ضِازَ  ططتِٓ ٓايسيؤيؤشيًُنإ، نُيُ ضَِخُٓتًَهؤؾاِْ خؤّ زضيَصَّ زَزََآ. 

يُ ثطغًاضَنُّ  ْٔنُ بَُيطُناِْ طىَاًَْه ْطُ ظياتط، يُ ؾطؤظُّ زَضووًْسايإ ضَِ
َُٓطِؤنُ ضَِخُّٓ  " ضًُ؟ وَؾًَطاوَ، ثُجيؤض زَنُّ.زا-يُوآ-ٖايسطُض "بىوٕ

ٓايسيؤيؤشيًُنإ و زَضووْؿًهاضّ ٓاَطاظيَهُإ ثًَسَزا تا ضَِخُّٓ بُضُٖغت بُ ضَِخُّٓ 
)ٓؤبصَ(، يُ زيسّ ٖؤغطيًَُوَ، يُتُى ثاوَدٌَ  زَضُٖغت ثُضناأل بهُّ. ضَِخُّٓ بُضْاؽ

 ُٖيُ. ُّٓ ضَِخُٓيُ ُٖض ( ضِووبُضّ يُنػاًْاDing – Konstitutionٕ)قىاّ( ـ مشُى )
بؤضىوِْ زاْاِْ "طُآلَيُ  ْطاو يُغُض تايبُشيُْسيِ ططضيإْبُو ؾًَىَّ طىتىوياُْ، ضِؤ

 ضيفُتِ تُؾو ْاتىاَِْ ططضياُْنِْبُضايًُنإ"َ. بُآلّ ٖؤغطيٌَ واّ ويَٓا نطزووَ نُ َا
. بَُيَِ، غُضضاوَ ْاططيَت وَو "غًُا"، ضىْهُ يُ "طُآلَيُ بُضايًُنإ"بؤضىوُْنِ بًَت

بؤضىوًَْو بًَت. بُ ضِازَيُى نُ  زَتىاَِْ يُبُض طُزيَ ٖؤ ططضيإْؾو َاضيفُتِ تُ
يُو زََىزووَزا زَتىاَِْ  ِْيُطٍَُ خؤي ُتُؾه طفتىطؤيُنُِتِ تُؾو دؤضَ َاضيف

َواناِْ ثًَهٗاتُناِْ يُبُض نًَؿُُنًَـ و زَغتىَضزاُْ ْاضِ-بُطىيَطَّ يؤشيو ٓاَيؤظ بًَت 
هطاوو بُ يًُنِ بُْاخُنًيفُتِ تُؾو، وَى ثًَىَْسَاض-يُ ثًَىَْسيططتُٓؾًساُٖشَىوٕ 

َُٖإ ضِازَ نُ زَتىاْآ بُ ضاوثؤؾري يُوَّ نُ ٖؤناضَ دًاواظو تايبُتُناِْ ضري، 
  .طىَاًًَْهطاو بًَت ُٓويـ )ٓؤبصَ( دًَِ زضِزؤْطًًُ، َاضيفُتِ بُضْاؽ
ٕ ْار  يإ يُ ضِيَطُّ زايُْطاِْ ًَْىَْسطرييًُناِْ ويصزإ )يا بطىتطآٓايا زَيىآ 

( )َٔego meditansبُو  (َوَ، زياضزَْاغِ يُ الزاُْناِْ ْاغًِٓ ُٓظَىوًِْ تُؾو
ؾًَىَيُّ نُ ُٖيُ، َُٖيسيَت؟ وَٖا ناضيَو بُ َاْاّ فُضاَؤؾهطزِْ ُّٓ بابُتُيُ نُ 
ويصزإ )يإ ْار يإ َٔ( ٖؤغطيٌَ طىتُِْ ُٖض َُٖإ "َٔ تًَسَٖعضّ"ّ ناْت ًًُْ نُ 

بًَت. َُُٓ  وّ نَُرت تَُىَصاويًُ، ُٓطُض يُ َاْا زاضِْطِاؾىْاغُ نُغًًُنُ
بًاظِ ثًَىَْسبىوٕ زَبآ بؤ  "َٔ" )ويصزإ يإ ْار( زَتىاَِْْيُبُضُٓوَيُ نُ 

خؤ ُٖض وَٖايؿُ ـ ساؾاَُٖيُٓططَ بُ َاْايُنِ زيهُّ وؾُّ  زابًُْطًَٓطآْ
َُيهى ثًََىَْسبىوُْ ًًُْ، ب "ثًَىَْسبىوٕ" نُ يُوَ بُزواوَ بُ َاْاّ ثًَىَْسبىوٕ بُ دًٗإ

نؤََُيطُ  و زَبآ بُضُٖغتًَتًِ غطوؾتْ بُضُٖغتًَتًِ دعاتُنإْبُ َُٖإ خىز
ًََصوويًُنإ يُغُض ظَيًًُٓتِ زووغُضَ ُْى يُغُض ْاغهاض)غىوشَ ـ غؤظًَهت(يَهِ 

ْعَيِٓ . يُو زََُزا، الزاُْناِْ ثًَىَْسّ، ضِِِاغتُوخؤ بُ تؤضِّ ًَْىابٓطيَتزياضيُٓنطاو ضِؤ
طؿتًًُنإ زَنطآ  زضآ نُ تًًَسا غطوؾتًَهِ ٖاوبُفْ ؾىْاغُ ًََصوويِْططآ زَ
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ُٖؾتِ  نُ يُ ثُضَططافِ ثُدماو بًضِ بططٕىَّ ُٓو نُغًُتًًُ بًًَٓسثاياُْ ٖاوؾًَ
زَبآ الزاُْ بىًْازيًُنإ يُ ضِيَطُّ  ُْ زيهاضتًًُنإ خطاوَتُ بُضباؽ،نتًَبِ ضِاَا

)اوٖاّ تكىضات( يُ  ؤْاغِ، ضُؾِٓ غاويططُزي ويَٓانإخ )َٔ(ْ ظاضاوَّ ويصزإ
 سا وَبُض غُضدمِ ضِشز نُيت. ازّ ؾتُناْو بىًْ)قىاّ( ثاوَدًٌَ

بُ بؤضىوِْ َٔ، تًُْا دؤضيََو ًَٖطًََٓؤتًهِ ثًَىَْسّ زَتىاَِْ ُٓضنِ ضَِخُٓططتِٓ 
ؾًَىَّ  ُّٓ ناضَف بُ زوو (14)بططيَتُ ُٓغتؤ ٓايسيؤيؤشيًُنإ يُ ثُيربزِْ تُؾو

تُواونُضّ يُنسّ زيَتُ بُضُّٖ. يُ اليُنُوَ، ًَٖطًََٓؤتًو زَتىاَِْ تايبُشيُْسيِ 
ُّٓ ناضَ يُغُض بَُٓاّ  ياضزَّ ٓايسيؤيؤشيهِ ًْؿإ بساتْيُزَضؤغتبُزَضّ ز

 ثُيربزٕ بُ بابُتِ  ثُضوَضزَيِْ ثُيربزٕ يُ-ًَٗعضيِٓ خؤّ يَُُضِ ضِؤَيِ ثًَـت
ُٓوَْسَ بُغُ نُ ضَُهِ ثُيربزٕ  يًَطَؾسا ضِايِ بهات. فُضُْٖطِ بُؾًَىَيُنِ طؿتِ

يُ قؤْاخِ يُنَُسا يَُُضِ ؾًتَُيِ زَقُنإ بُناض ٖاتىوَ، بؤ ثًُّ َُُٖنًِ 
و َُُططَوَثًَؿساوَضيًاًَْو بُضظ بهاتُوَ نُ يُتُى تُؾهسا ثًَىَْسيًُنِ ًََصوويِ ٖ

ثًََهٗاتُيُنِ  ت دؤضَثُضَططتِٓ ٖاوبُؾِ ُٖيُ. ُٖض بُو ضُؾُّٓ نُ ثُيربزِْ ضُو
ُٓزطاضَ  طٍَُيُ ًَُىَْسيّثًَؿساوَضّ ثًَهٗاتُّ بىًْازيِ ث ضِاظُيُو بىًْازيِ ؾًتُألْ

ِ. يُ اليُنِ زيهُوَ، ًَٖطًََٓؤتًو زَتىاَِْ ُٖضَثًَىيػتًِ زاَُظضاوَناْ نؤَُآليُتِْ
ْسُْ يُبُض و َُٖيػُْطابسات، تُْاُْت ُٓطُض ُّٓ ضَِخُٓ ضَِِِخُّٓ ٓايسيؤيؤشيًُنإ ًْؿإ

 فضَِخُٓيُ دؤضَ ُٖضطًع َُُٖاليُٕ ُْبًَت. ُّٓ َُٖإ ثًَهٗاتُّ ثًَـ ـ ثُيبُضاُْ
ض بُ ثًَىَْسيِ ضِؤْطاوّ تىعيِ َُوزايُ نُ ًَُُٓ ًَٖؿتا يًَِ ُْزواوئ، بُآلّ غُ

 ْاوًْؿاُْيُ. ُٓو زووغُضَّ ًََصوويًاُّْ
 ًَىَْسبىوُْ، بُوايهتًهًِ ضَُهِ ثُٖض ُّٓ ضَُهُّ َُوزا، َُٖىاضنُضّ زي 

خؤّ ثًَىَْسبىوًَْهِ بؤ  ْسبىوِْ ًَُُٓ بُ ُْضيتِ ًََصوويًُوَؾًَىَّ ثًَىَ َّاْايُ
و ْعًَسايُ. ُّٓ ًَُْىإ زووضّْ ْعيهًسا يُ بُضظي ًَُُّوزاي ُثًَىَْسيّ وبُ ََُضدساض

بُ َاْاّ ْعيههطزُْوَّ زووض )يُ زيسّ ناتُنِ، دىططافًايِ، فُضُْٖطِ،  فبابُتُ
تًُْا َايُّ  ِ َُوزايُ نُ تًُْاوْ َؤزيًَباضَوَ باؾكُ (يُ. بصيىاًَْتًِ زَم يُّضِؤسِ

( نُ طازاًََط يُ Verfremdung) ّزووضّ يُ خؤّ ًًُْ، ٖاوؾًَىَّ ُّٓ ْاَؤبىوُْ
َاْاّ ضِاغتًًُنِ  ، بَُيهى بُ(15)غُضتاغُضّ بُضَُُٖناِْ خؤيسا بُضَْطاضّ زَبًَتُوَ

 زَغاويَصّ َُوزا يُ ثًَىَْسيٌىَيُنِ ُٖضَباآل، ثاَيجؿتِ ؾًَ بُ ًـزَق زآًَُٖضاُْيُْ
 .زَنات
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َافِ  ،بَِ ُٓوَّ ُٖضطًع نؤتايًِ ثَِ بًًََٗٓتبُضِاظُ نُواتُ خؤ ُٓطُض وَٖا بًَت، 
زياضزَّ ُٖٓاتىوّ تزَضؤغ خؤيُتِ نُ خؤبُخؤ غُضْر يُ تايبُشيُْسيِ يُ

. ًَٖطًََٓؤتًو شيًُنإ بساتٓايسيؤيؤَخُّٓ ُٓطُضّ زَغتهطزٕ بُ ضِ ٓايسيؤيؤشيهِْ
، بابُتِ زَتىاَِْ وَٖا ناضيَو بهات، ضىْهُ بُثًَضُواُّْ ٓايسيايًعَِ زياضزَْاغاُْ

ف وَى زَطىتطآ )ُّٓ خاَيُ .ِ ُٖيُيو باْسؤضّ ًََصووقػُنُّ ُٓو ًَُٖؿُ ًَٖع
 Wirkungs geschichtiches Bewusstsein)ضَُهِ بُْاوباْطِ  ًَُٖايُنُ بؤ

، ُ يُ ثًَىَبُْسبىوًَٕهو زووضبىوًَْتِ قؤْاغ. يُو غؤْطُوَ نُ َُوزا(16)طازاًََط
ضِووْهاضاُّْ بُضيٓهطزُْوَو  ُنِْضَِخُّٓ ٓايسيؤيؤشيًُنإ بُ ثاشّ بُضُٖغتزَتىاْطّ 

و ويصزإ ُٓشَاض بهُيت. ثُضَططتِٓ ثُيربزٕ، يُ شياْسُْوَّ ثًَىَْسّْ ثُيربزِْ خؤ
َىاضنطزِْ بُضزَواَِ بُ ضَِخُّٓ ٓايسيؤيؤشيًُنإ، ُٖ يَطُّ ؾًتُألْ ضِاظُّ زَقُنإْضِ

ضَِخُّٓ  زَقُنإْ (يُ. ضِاظAuslegungُّبُضِاغتِ غُض بُ ثطؤغُّ ضِاظُ )
ضِاظُزا بُضئ  ٓايسيؤيؤشيًُنإ زوو ضِيَطُّ ُٖضَزياضٕ نُ بُطىيَطَيإ ثُيربزٕ يُ ؾًَىَّ

 و بُّ دؤضَ زَبًَتُ ُٓو ؾتُّ نُ ُٖيُ.زَبُٓوَ
، َُُٓيُ نُ َضُٖغتزهِ بىًْازيِ زيهُّ خػتُٓبُضباغِ ثًَؿباضيَتًِ ًََتؤزيَ -ز

تًؤضيِ زَم بهُيُٓ تُوَضّ ًَٖطًََٓؤتًو. بُ ضِازَيُى نُ َاْاّ زَقًَو يُ ثًَىَْسّ 
َتًـ َُُٓ ًًُْ باضّ بُضتَُايًِ ْىوغُضَنُّ غُضبُخؤ زَبًَت، َُغُيُّ بُٓضِ يُطٍَُ

بُض َ، بَُيهى ططْط ُٓوَيُ نُ يُبُضاَبهُُْو َُبُغتِ وْبىو ثُيسا نُ يُ ثؿت زَقُوَ
زَقسا "دًٗاًَْو" بُضئ زَناتُوَ نُ زَم زَيهاتُوَ يإ زَيسؤظيَتُوَ. بُ طىتُيُنِ 
زيهُ، ُٓضنِ ًَٖطًََٓؤتًو دًانطزُْوَّ"ؾت" يُ زَقُ )طازاًََط(، ُْى زَضووْٓاغًِ 

ثًَىَْسيًُ ُٖيُ نُ وَى ْىوغُض. مشُى )يإ بابُت(ّ زَم ثًَىَْسيِ بُ ثًَهٗاتُّ ُٓو 
ًَُُٓ يُ  )فطيَطُ(. ُٖض بُو ؾًَىَيُّ نُ ُنُّ زَطُضِيَتُوَيَاْا يُ طىظاضَزا بؤ واتازاض

، بَُيهى بُزَض يُوَف ْانُئ نُ بابُتِ ٓايسيايًُتًَُاْايُى  طىظاضَزا، ًٓسّ باوَضِ بُ
 و بايُخُِؾَُإ زَنُئ، واتُ يَُُضِ باْطيَُُضِ ثاؾداُْنُيؿِ ثطغًاضاًَْو يُ خؤ

بُ زَظطاّ  ،)**(، ْاتىاْري بُ ثًَهٗاتُّ ٓاخُٓخؤيُنِٖاتىوَ يُ زَقسآُو ضِاغتًًُّ 
و ٍ(ّ تًَههطزُْوًََْىَنًِ ُٓو ثًَىَْسبىوْاُْ بُغٓسَ بهُئ نُ بُضوبىوّ و بُضٖؤ)َعًى

ت ُويََُ زََاْزَغتىَضزاِْ ُٓو ياغاياُْيُ نُ زَم بُضٓاوَآليإ زَنات. ًَُُٓ ويَطِاّ ُٓ
ضِؤؾٔ بهُيُٓوَ نُ زَم زَيًًََٗٓتُ َُيساُْوَ. بُ باغهطزِْ ُّٓ  دًٗاًَْو تاوتىآْ

ططْطُو نُ ْاوّ ويَصَّ يًَسًَْرَي ـ  طىتُظاّ زَقطٍُبابُتُ، يُوَ بًَٔاطا ْري نُ 
دًٗاِْ ضِؤشاُْ وَى بًًََِ طُضِاُْوَ بؤ -ِ طًَطِاُْوَطُضاُْ، زضاَا، ؾًعطخُياَيطُضي



 
 
  

 
 

  
 
 

 87   
  

ظَإ بَُيًَِٓ ُٓوثُضِّ ثًُوثايُ بُ خؤّ زَزات، وَى بًًََِ ثًًَىايُ  ثىوضُأل زَناتُوَْ
ُٖض بُ دُختِ ُٓضى، بُ طُضِاُْوَ بؤ قػُّ ٓاغايِ خُآلتِ زَنات. بُآلّ نتىَت بُ 
ضِازَيُى نُ ٓاخًَىّ خُياَيِ )ٓاخًَىّ خُياَيِ ُٓزَبِ يإ طىتُّ خُياَيِ ُٓزَبِ( ُّٓ 

طُضِاُْوَّ ثًُّ زووَّ  ّ يُنُّ "َُٖيسَثُغًَطيَت"َّْ ثًُُٓضنُ خُياَيًًُّ طُضِاُْو
 )***(ٓاظاز زَنات، نُ يُويَسا دًٗإ ًٓسّ وَى طؿتهؤّ مشُناِْ غىاْسَِْ

بُنىضتِ  شياِْ ًَُُٓو بُضْاَُّ ًَُُٓزاْ يُ ُزَضْانُويَت، بَُيهى ٖاوؾًَىَّ ٓاغؤيُن
. ُٖض ُّٓ يُساضُؾِٓ بىوٕ ـ يُ ـ دًٗاْيُ (َ، Lebenweltضُؾِٓ دًٗاِْ شيإ )

و ؾًعط بُ قؤْاخِ ثىختُيًِ ِ خُياَيطُضاُْتًُْا بُ بُضَُٖضَُِْٖسّ طُضِاُْوَيًُيُ نُ 
ًازّ زًًَََٖٓتُ نُ َُغُيُّ ًَٖطًََٓؤتًهِ بىْ ُضَُِْٖسيَهَُُٓف خؤّ زَطات، 
وَى ثُجيؤضيَو يَُُضِ ًْاظَ ًًُْ نُ ّ زيهُ ثًَٓاغُّ ًَٖطًََٓؤتًو ُننايُوَ. َُغُيُ

و ضِِِؤؾٓطُضيِ بىوٕ ـ يُ ـ وَؾًَطاوٕ، بَُيهى ضِووْهطزُْوَ اغاُْنإ يُ زَقسازَضووْٓ
دًٗاْسايُ نُ زَم ًْؿاِْ زاوَ.  ُٓو ؾتُّ نُ زَبآ يُ زَقسا ضِاظُّ بهُيت،  زؤظّ 

يُويَسا زَتىاِْ  نُ زَتىاِْ تًًَسا ًْؿتُدآ ببِْ دًٗاُْ، طُآلَيُّ دًٗاًَْهُ
ّ. خؤ ُٓطُض بُٓواؾُّ َُوزا نُ ثًَؿرت يًَِ زوائ طىدماوتطئ نُضَغتُناِْ زابطِيَص

يٌ ْابًَت نُ نُيُٓوَ بُض باؽ، زَتىاْري بًَصئ نُ زَقِ خُياَيِ يإ ؾاعرياُْ بُوَ قا
طِاّ َُُٓ، ُّٓ زَقُ بؤ َُوزا يُ و ًْاظّ ْىوغُض َُوزا زابًَٓت، بَُيهى ويَيًَُْىإ َاْا

ؤؾِٓ زَضبطِزضاوَ. بُجمؤضَ، دًٗاِْ نُتىاض بُ دًٗإ زَٖاويَت نُ يُ ظَاِْ ضِؤشاُْزا بُضِ
 ُيًَتًِ خُياَيِ" ْاوزيَطّ بهُئْزَغاويَصّ ُٓو ؾتُّ نُ ضَِْطُ بتىاْري بُ"بىوْب

نُ ُٓزَبًات يُ دًٗاِْ نُتىاضزا  ُطؤضِاِْ ضًُتًًُنَُُٓف ضًُتًًُنُّ طؤضِاوَ، 
 زَيطَِخػًَٓآ.

ضِ ُّٓ ًَٖطًََٓؤتًهُوَ نُ بابُتِ بُض ٓايسيايًعَِ ٖؤغطيٌَ يَُُنُ وايُ يُ بُضاَ
 زَم تُوَضَنُيُتِ، ثُضضُنطزاضَنُ ناَُيُ؟

بابُتُنُ ُٖض يُ بُٓضَِت ضِا وَٖايُ: زياضزَْاغِ ُٖضوَى زياضَ، ظازَّ زؤظيُٓوَّ 
ؾىيَٓهُوتُّ ُٓو ؾتُ ًًُْ نُ  و َُبُغت بىوَويبُشيُْسيِ َُُٖنًِ باضّ بُضتَُاتا

ويصزإ يُ زَضَوَّ خؤيسايُ. بُّ دؤضَ تًؤضيِ  خؤّ ُٖوَيِ بؤ زاوَ، واتُ َاْاّ
يًَهُوتىوَتُوَ.  َضُٖغتًٌزٓايسيايًػتًِ تُزاضَنساِْ َاْا يُ شيطيسا، بُٓانُناِْ 

 "ٖاوتُضييب"ّ ًَْىإ زياضزَْاغِْغعاّ ُّٓ بُٓانُ، ُٓو زشواضيًاُْيُ نُ ثًَؿرت يَُُضِ 
نُ زياضزَْاغِ ًَُٖؿُ يُ  ٕف طُواِٖ ُٓوَزَضووْٓاغًسا باؽ نطا. ُّٓ ٓاغتُْطًًاُْ

بًًَٓسَُٖيهؿاواُْزايُ. ؾًَىَّ بىًْازيِ  َضُٖغتًَتِزَُتطغًِ وَضطؤضِإ بؤ 
زؤظّ ، طؤضِاِْ تُوَضّ ضِاظُ فضَِواْسُْوَّ ُّٓ تَُتىَاُْ ًَُٖؿُ بُضٓاضايُ



 
 
  

 
 

  
 
 

 88   
  

ًْاظّ زاُْض زَنات بُ ؾىيَٓهُوتُّ َُغُيُّ  َُُٓف بؤ تُوَضّ دًٗإ. َضُٖغتًُز
 بابُتِ زَم.

تًؤضيِ ٓايسيايًػتًٌ بُضظتطئ ثًُّ  يُطًٍََُٖطًََٓؤتًو يُ َُٖاْهاتسا نُ  -ه
و ٖؤناضّ ضِاَإ ُْياضّ زَْىيََٓآ، باْطُإ زَنات )َٔ(ّ ْاغهاض بُضثطغايُتًِ ويصزإ

 بُ زوايري طىتُظاّ تًؤضيِ ثُيربزٕ ، ُْى يُنَُري طىتُظاّ َضُٖغتًَتِزبؤ ُٓوَّ 
َوضيَهِ غىونػاضتط يُ زَوضّ ُٓطُض وا نىاظآ نُ ز -َضُٖغتًَتِز. ُٓشَاض بهُئ

 ِ بىًْازٍ بطًَطِيَت ـ زَبآ وَى ضاوطُ و بُٓواؾُ يًَُْى بضًَت.ضاوط
ًْؿإ ُٓوَ ُّٓ تًؤضيًُ يُ ضِاغتًسا  ٕ، تًؤضيِ زَم ضاوغاخًََهِ باؾُ.يًَطَزا زيػا

 ربزٕ زَناتًًُْْ نُ زَغت بُ ثُي طُزيَ داض ُٓو ؾتُ َضُٖغتًَتِززَزات نُ نطزَّ 
تايًُ زَيىآ يُ ؾًَىَّ تُضخإ ظياتط ُٓو ؾتُيُ نُ ثُيربزٕ ضِايِ زَنات. ُّٓ نطزَّ نؤ

ًَٖطًََٓؤتًهِ يُ زَضبربِزضآ. ُّٓ نطزَيُ، بُو دؤضَّ نُ ( Zueignungخؤ )بُ
ْانات نُ طُزيَ داض َاْاّ  غُضَنَِضُٖغتِ ز ّضِؤَاْتًهًسا زَبًٓطيَت، باْطُؾُ

آلَِ بابُتْ َصاضّ زَم َططآ بسضيَت. بَُيهى ظياتط و ْانطَّ ثًًَُوَزَقِ يُ خؤططتىوَو 
زَزاتُوَ نُ يُ زَقسا ثُيًإ  يَُاْآُو آلَِ طىظاضَناِْ َوايُ و، نُزَزاتُوَ

زايُنُ يُ ٖاوثًَىَْسيِ زاُْضو زؤرْ ثًَطُو ٖاويؿتىوَ. نُ وايُ اليُِْ َُٓبُض َُو
بُ زَم زَبُخؿًَت. ُٖضوَٖا اليُِْ  غُضبُخؤيِ َُْعَيطُّ غُضَنًِ ُٓوو ٓاَاْرْ

ّ زَقًَهُوَ يُُٓوبُض َُوزايُنِ زيهُيُ نُ يُبُض بىوٕ ـ يُ دًٗاًَْهِ ْىيَسا، يُ غا
نُتىاضّ ضِؤشاُّْ قىتاض  تْ بُْسّ زضؤ ٓاؾهطاناِْ دًٗإْطُآلَيُ نطاوَ نُ خؤّ يُ نؤ

 طايُتٌْنُ يُ زيسّ ططْ ّزووفاقُيُآلًََهُ بؤ ُّٓ َُوزا َو بؤخؤؾِ زَناتْ
 بُْس زَبًَت. ُٖض بُّ ضِيَضهُيُف بُ بابُتِ زَقُوَ ُٖضوَٖا يُباضَّ طُضِاْسُْوَيسا

 ػإ ُٖضطًع يُ ضِيَِ زَغَُيباظّْقؤْاخًَهُ يُ تًؤضيِ ضِاظُ، بُآلّ زي بؤخؤّ
نُ ضىاض تًؤضيًُنُّ ثًَؿىو زَيجىوضًَُٓٓوَ يإ َضُٖغتًُ غاختُناضيًُوَ ثًَؿباضيَتًِ ز

 إ زَنُُْوَ، ْاخُُْ ضِوو.يًَِ ٓاطازاضَ
ًًُْ، وَى بًًََِ  َضُٖغتًَتِززَغتُبُضّ طُضِاُْوَ بؤ غُضتطئ ثًُّ  بؤخؤّ فَُُٓ

نُ ًَٖطًََٓؤتًو  بًَت طُواًِٖ ُّٓ ؾًَىَيُّ خىاضَوَيُ: ُٓطُض زيػإ ُّٓ بابُتُ ضِاغتُ
َيُ َُٖىاض يِ ُّٓ طىظاضاتطُضَضُٖغا ضِازَثُضِِِيَٓطآ، زَبَِ زيُ ؾًَىَّ زضنِ ويصزاْس

غاتُزا  يربزٕ ٖاوباؾاضّ زَقُ ـ يُّ ٓإْنطزٕ ـ ثُ بًَصيت نُ خؤزضى بهُيتْ
ُٖضضًًُى ُْٖىونُ تُضخإ بُ خؤيُ، يُ ضِواْطُيُنِ ُْضيًًَُٓوَ تُضخإ بُ خؤيُ. 

بًهُئ بُ ِٖ خؤَإ. ُٓو  ،ُٓو ؾتُّ بًَطاُْيُ بُو َاْايُ زيَت نُتُضخاْهطزٕ، 
. بُآلّ بابُتِ زَم تًُْا نُيُنتىَت بابُتِ زَقُ نطاوَ، ًـؾتُّ نُ تُضخاْ



 
 
  

 
 

  
 
 

 89   
  

يًَطُضِيَِ ببِ بُ بابُتِ زَم.  خؤّ يُ تُضخاِْ خؤّ زاسياَيِْيُناتًَهسا زَبًَتُ تايبُت نُ 
ًٓسّ يُو زََُزا َٔ، واتُ َِٓ غُضثؿو، خؤَِ يُتُى خؤّ،  واتُ بُضزَغتِ زَم 

 )****(( نطزووَ.ةمعاوض) بُضزيٌ
يُ دؤضيَو َُوزاّ  غُيُ بُ ظاضاوَّ َُوزا زَضبربِِّْْ ُّٓ ثطؤويَطِاّ َُُٓ، زَتىا

اخِٓ تُضخإ بُ خؤزا دًَِ ططتىوَ. ُّٓ َُوزايُ تًَهطِاّ ٓخؤ يُ خؤ بسويَِ نُ يُ ًَْى
ُّ ٓايسيؤيؤشيًُنإ يُ ناض زَخات، َُُٓف ؾتًَهُ غرتاتًصيًُناِْ بُزطىَاِْ يُ ضَِِِخٓ

و بُ طُزيَ ؾًَىَ ُناًُْتِ. َُوزافُضَنًًيُنًَو يُ فؤضَُ غ يُوَوثًَـ طىتطاوَو
بُ باؾرتئ ؾًَىَ، قؤْاخِ قُيطاْاويِ ثُيربزٕ ثًََو زًًَََٖٓت.  ُضُؾُْٓفؤضَِ َُٖ

زَبًَتُ ٖؤّ ُٖضَغِ باْطُؾُّ  نًرتئْ بُٓواؾُيًرتئ ُٓزطاضّ َُوزايُْغُض ُفَُٓ
زَبَِ بؤ خؤّ "بىوْبُيًَتًًُ  يـ)َٔ( يَُُضِ زوايري ضاوطُ. ويصزإ )َٔ( ويصزإ

آلَِ "بىوْبُيًَتًًُ َخُياَيًًُنإ" بططيَتُ ُٓغتؤ نُ بُٖؤياُْوَ ضَِْطُ بتىاْآ و
و ؾًعط ظياتط يُ ُٖض اتُوَ نُ ويَصَّ خُياَيطُضاُْخُياَيًًُنإ" يَُُضِ نُتىاضيَو بس

 يُؾُساُْوَُّٓ ؾًَىاظَّ وآلَبُٖؤّ ُٓزطاضيَهِ زيهُّ زَضبطِئ، زَيطَِخػًَٓٔ. ُٖض 
تا ُٓوثُضِّ بُضثطغايُتِ غًٓطِ  نُ ًَٖطًََٓؤتًو يُ بُضاَبُض ٓايسيايًعَسا

 زَضزَثُضِيَٓآ.
 

 :ِ بُؾِ يُنُّثُضاويَعَناْ
 (1). Cel essai fait le point des changements de méthode impliqués par ma 

proper evolution depuis une phénoménologie éidétique, dans le Volontaire et 
L’ involontaire (1950), jusqa’ả De L’ interprétiaon: Essai sur Freud (1965) et 
Le Conflit des Interpretaions (1970). 

(2). Ce texte, publité une premiére fois dans Jahrbuch für phän, Forschung 
(1930) a été édité par Walter Biemel et publié par le regretté H. L. van 
Breda, directur des Archives Husserl á Louvain, dans Husserliana V, pp. 
138 – 162 Nijhoff, La Haye (1962); trad. fr., post – face á mes ɭdées 
Directrices, par L., kelkel, Revue de Métaphysique et de Morale, 1957, n. 4, 
pp. 369 - 398. (1). Nachwort, ʿRe 
)3(. Husserliana, V, p. 139, 1, 27; tr. Fr., p. 373 
)4(. Husserliana, V, p. 160, 1. 25; tr. Fr., p. 396. 
)5(. Ibid., § 1 et 2. 
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(6(. Husserliana, V, p. 142, 1, 7; tr. Fr., p. 378. 
ت نُ يًَهضـىوًْإ زَبًَتـُ َايـُّ غُضيًَؿـًَىإ.     يًَطَزا َُبُغتُنُ ُٓوَيُ نُ زوو ؾت  بُ وَنًُى بعاًْ* 

بُنىضزّ زَبًَتُ "ثًَهططتٔ" واتُ َُُٓيإ بُو زَططّ)ثًَتىايُ َُٓـُيإ ٓـُوَ و ٓـُوَيإ َُُٓيـُ(. يًَـطَزا      
وؾُّ "اؾتباَ" بُ َاْاّ َُٖيُ ُْٖاتىوَ، بَُيهى بُ َاْاّ "بُٖاوؾًَىَظاْري" ٖاتىوَ، واتُ بـُ َُٖيُزاضـىوٕ   

 .َُيُنطزُٕٖيُ، ُْى ٖ
(7). Le mot verliert revient trois fois: Husserliana V, p. 145, 1.4, 6, 9; tr. Fr., 
p. 379. 
)8). Husserliana V, p. 139, 1. 7 tr. Fr., p. 372. 
(9). M. Heidegger, Sein und Zeit § 32, p. 149; tr. Fr., p. 185. 
(10). Ibid., p. 150; tr. Fr., p. 187. 
(11).  Ibid., p. 151; tr. Fr., p. 188. 
(12). H. G. Gadamer. Waherheit und Methode. Pp. 250 suiv. 
 (13). Sein und Zeit, p. 115 – 16; tr. fr., p. 146 - 7. 
)14(. P. Ricoeur, ʿHerméneutique Critique des idéologiesʾ in Idéologie et 
Démythisation,  éd. Castelli, Aubier, 1973. 
)15(. H. G. Gadamer., op. cit., 11. 80, 156, 159, 364 suiv. 
(16). Ibid., p. 284. 

  َُّبُغت ثًَهٗاتُّ خىوططتىوّ َاْا ـ وؾُيُ نُ َاْا و ثُيغ ُْٖسَ ْاخُنٌ بىوُْتُوَ نُ يُ باض
ضبًَصزا زَضزَنُويَت. ُّٓ ثًَهٗاتُيُ زَضووًًُْوَ ناضتًَهُضيًُنُّ ُٖض يُطُأل بًػذي يإ بًًٓٓسا يُ بًَصَض ـ بُ

 َُٖإ َاْاّ خىوططتىوَ.
 َبُّ َاْايُ" غُضّ يُ ٓامسإ زَغىو"،"  ؛ُٖضضًًُى نُ "غيؼ" بهطيَت. يُ ضاوطِ "غىئ" وَضّ ططتىو

 زَغتِ زيَ زَغىو". 
 ًَٓاوّ خؤيِ"خؤ"، نًََُو زياضَ ُّٓ ضِغتُيُ بُ ظَاًََْهِ ُٓزَبًِ ٓاَيؤظ زَضبطِزضاوَ و يُبُض نايُنطزٕ بُ د

تًَطُيؿذي يُ ضِغتُنُّ ٓاَيؤظ نطزووَ. بُنىضتِ ضِيهؤض زَيُٗويَت باؽ يُ زووضنُوتُٓوَ يُ "خؤتُوَضّ" يُ 
ضَِوتِ ضِاظُّ زَقسا بهات. زياضَ يُ ضِغتُّ خىاضووتطزا، ناتًَو باؽ يُ "َُوزاططتٔ يُ خؤ" زَنات َُبُغتُ 

 ضِووْرت زَبًََتُوَ. 
 

ضيهىض، ثسيساضؾٓاغِ و ٖطَٓىتًو، تططيُّ: غًس ظيآىزئ زٖؿريّ، زض: ْاَُّ فًػفُ، ثطتاٍ غُضضاوَ: ثاوٍ 
  .داَع عًىّ اْػاِْ
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 طةزِةيدةيي ءشؤزِش
 هةذدةو سةدةي زِؤوانسيةكاني انيطةزِ و زِاوبؤ ئازسةز

  بؤهىيةتدا بةدووي نؤشدة
 

 

 

 

 
 

 

 سََُُُٓري ًٓػُاعًٌ

 ؾؤضِؾٌ يُ بُْاوباْطُ طىتُيُنٌ َُُٓ زَخىات، خؤٍ َٓساَياٌْ ضِؤؾٓطُضٍ
 زَخىاضز، خؤٍ ضِؤَيُناٌْ يُى يُزواٍ يُى ؾؤضِف نُ طىتطا  غاتُ ُٓو فُضَِْػًساو

 طًًؤتري بُ نُ( قُْاضَ ضُقؤ) بُ( ضِؤثػجًَط) نُؽ يُنُّ زَبًَتُ( َاضا) ناتًَو
(Guillotin )،َضيُوَضِؤؾٓطُ تاظَناٌْ ْؤضَُ غُبُتٍُ ًَْى زَضًَتُ غُضٍ ْاغطاو .

 نؤتايٌ ْىيٌَ ُْوٍَ زَثُضِيَٓطيَت، غُضيإ زيهُ ضُْساٌْ و(ضِؤثػجري) زياضَ، ُٓوَ يُزواٍ
 غُضَثُضِيَٓسضاوو َُٖىو ُّٓ يًَُْى ُٖضايُزاْ ُّٓ يًَُْى ْؤظزَ غُزٍَ ُٖشزَو غُزٍَ
 زووٌَُٖ ُْوٍَ نُ( ضِاَبؤ ٓاضغُض. )زَطُضِإ شياْسا َاْاناٌْ بُزووٍ ْىيًَاُْزا خُوُْ
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 دُْطٌ ْخىئَ ثطِ ْىيٌَ غُزَيُنٌ ضِؤسٌ يُبُضزَّ فُوظايُزا يُّ فُضَِْػًُ ؤضِؾٌؾ
 . زَبًين ؾًعطَوَ ْىغًين بُ خُوٌْ غًاغًُناُْوَ ضِؤؾٓطُضَ

 ُٖضزوو نُُٓويـ ياز، بًَتُوَ ؾًعطضيإ زووفًطىضٍ وَختُزا غاتُ يُّ ٓا يُواُْيُ
 ظطيري ثاوٍ) زووًَُٖإ  ،(1891-1854 ضِاَبؤ ٓاضغُض) يُنًَُإ فُضَِْػري، ؾاعريٍ
 ؾىْاغًَهٌ بُزووٍ بىوٕ طُضِإ ْىيَُٓضٍ َٔ بُضِاٍ زووفًطىضَ ُّٓ ،( 1844-1896

 يُتَُُْسا( ضِاَبؤ ٓاضغُض) بُتايبُت ؾاعريَنُ، ُٖضزوو ُٖضضُْسَ. ًٓٓسيعًسوايًسا
 وزاضَنإْا ْناٌََ ؾاعريَ يُ( ظًَطيري ثاوٍ) بَُياّ بىو، زآًَُٖض ُٖضظَناضٍ طُدمًَهٌ

 يُزشٍ بًَطىَإ طُضِيسَيٌ، و(بؤًٌُٖ) شياٌْ بؤ بىوٕ باْطُؾُ ُٖضزوونًإ. بىو
 فُضَِْػٌ ٓؤضؤغتىنطاتًُتٌ طىْسو ُٓقًًَُتٌ نُ بىوٕ ؾىيًََٓهسا يُ َاُْوَ

 زَبًَتُ ؾًَساضَناْسا تُضِو يُنًًََطُ خُوتٔ ضِاَبؤيًسا شياٌْ يُؾًَىَ. ضُغجاْسبىوٍ
 ْبضىى ؾاضٍ بُ بُدعاتُوَ، بُطىْسَنُيُوَ، ًًُْ وابُغتُ ضًرت نُ َطؤظًَو، ُْضييت

 بُغطوؾيت وابُغتُيُدًٗاْسا  يًَُْى تانًَو وَى بَُيهى ثاؾاوَ، بُخىاو بَُٓاَيُوَ،
 بُبٌَ ْزيهُ ؾاضيَهٌ بؤ يُؾاضيَهُوَ غُفُض. خؤيُوَ تُْٗايٌ بُ بُخؤيُوَ، دًٗاُْوَ،
 طُضِاُْيسا يُّ ضِاَبؤ دًٗاْسا، يُ ْىٍَ ْاٍَا بُزووٍ بىو طُضِإ ْطُضِيسَيٌ بؤ َُبُغت،

 ؾاناضّ دىاْرتئ ،زَضووٌْ ٓاظاضٍ ْبًَجاضَيٌ طُوضٍَ ٓاظاضٍ غُضَضِاٍ ؾاضَناْسا، بًَُْى
 بىو ضِاَبؤزا يُطٍَُ بؤًًُُٖت ْطُضَِيسَيٌ نطز، بُدًٗإ ثًَؿهُف ؾًعطٍ

  .ؾًعطٍ بُضِيتىايًَهٌ
 يُ ُٓو ؾًعطٍ شياٌْ بىو، فُضَِْػٌ طٍؾًع طُوضٍَ زآًَُٖضيَهٌ( ضِاَبؤ ٓاضغُض)
 يُ ؾًعط زََىضاوٍ تُواوٍ غاَيُ ضُْس ُّٓ بَُياّ ُٖبىو، بُضٌَُٖ غاَيًَهسا ضُْس

 زآًَُٖضٍ بُ( ظطيري ثاوٍ ٌََْضالَا ضِاَبؤو) ضَِخُٓططَنإ طُض. زَطؤضِيَت فُضَِْػازا
 يُو بهُٕ يإخاُْبُْس يإ بهُٕ، زَغتًٓؿإ ناتًطؤضيعَو يُؾًعطزا( غىَبىيًعّ)

 يإ( يُدًٗاْسا ؾاعرييَو) وَى ُٓوإ( شياٌْ ؾًَىاظٍ) ثًَُىايُ َٔ ُٓوا قىتاناُْيُزا،
 غًفُتُ يُ يُنًَو صيىوُْ بؤ. يُغُضدمطِانًَؿاُْ خاَيًَهِ (دًٗاْسا يُ ْىغُضيَو) وَى

. تبًَ ثابُْس َوَزياضيهطاو بُؾىيًََٓهٌ ُْيسَتىاٌْ ُٓوَبىو( ضِاَبؤ ٓاضغُض) زياضَناٌْ
 خُوٌْ يُبُضزَّ ُٓوضوثا ظًَََُْو زَشيا، غًاغًسا فُوظاٍ ثطِ ظًَََُْهٌ يُ ؾاعريَ ُّٓ

 ًَْىإ دُْطٌ يُبُضزَّ( 1799-1789) يُ فُضَِْػٌ ؾؤضِؾٌ زواٍ يُ بىو، خؤيسا ْىيٌَ
 ثُيىَْسّ بُ دُْطُ ُّٓ. بىو قُيػُضَناْسا نًًََػاو ْؤضَُناٌْ ْضِؤؾٓطُضٍ ْؤضَُناٌْ

 ،زازثُضوَضيُوَ ُٖبىو ْبطايُتٌ ْيُنػاٌْ ثطِ زيهٍُ ًْايُنٌبُ ز ْىٍَ ٍُْوَ بُخُوٌْ
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 نىضٍِ( ظًَطيري ثاوٍَ) و(ضِاَبؤ ٓاضغُض) نُ بهُئ بُوَ ٓاَاشَ زَبًَت يًَطَزا زياضَ
 ْاثًًؤٕ ظؤضاْباظيُناٌْ ْغًاغٌ ّفُوظا بُزَغت غُزَيُ ُّٓ بىوٕ، ْؤظزَ غُزٍَ

 ْغًاغُت زَبىايُ نُ ىو،بيُزايهب ُٓوضوثازا يُ تاظَ ٌضِؤسًَه زَيٓاَياْسو ثؤْاثاضتُوَ
 قؤْاغًَهٌ ظؤضداض ٓاظيعإ بَُيٌ. دًٗاُْوَ ًَْى تًَُضِابهًَؿ بُظؤضًًٌََ ًَُالًًَُْناٌْ

 قىضغُو دُغتُيُنٌ بَُياّ ضِازَنًَؿًت، خؤٍ بُضزََاْسا يُ يُٓاضازايُْ شيإ ْىيٌَ
 ظؤضداض. بهُئ ٓاَازٍَ خؤَاْسا يًَُْى زياضو ًَْى ضِايهًَؿًُٓ ْازياضَوَ يُ زَبًَت
يُم  نؤًُْٓ بُشياٌْ دًَطُ خاوَوَ ُْٖطاوٍْ بُقىضغٌ خؤمشإ شياٌْ تاظَناٌْ قؤْاغُ
 بٓاغًُٓوَ وَٖا ْىٍَ قؤْاغًَهٌ ْىٍَ، غُزَيُنٌ ضِؤسٌ ًَُُٓ زَبًَت بؤيُ ُٖض ،زَنات

 ضِؤش ضًرت ْآًََٔ، ٕخؤيا يُؾىيَين نؤًُْٓنإ ؾتُ ضىْهُ زَنات، بًَعاضَإ غُضَتا نُ
 قؤْاغُ ضِؤسٌ ٓاوَٖا. َُٖيٗاتىوَ يًَىٍَ ضِابىضزوو غُزٍَ نُ َُٖيٓايُت نُيُوَ يُو

 دىَيُو خاوٌَْ خؤيُتٌ، ُْٖاغٍُ خاوٌَْ خؤيُتٌ، خؤضٍ خاوٌَْ شيإ ْىيًَُناٌْ
 .خؤيُتٌ شياٌْ

 يُطَُيًؿًسا بَُياّ زياض، بًهاتُ ْثًَبهات باْطُؾُ غُزَيُ ُّٓ ُٓوَيُ ضِؤؾٓبري ناضٍ
 غُزٍَ ضِاغتُ ُٖشزَ غُزٍَ فُٓوَ يُبُض تًَهسَضًَت، نؤًُْ زوًْاٍ ًَٖعَناٌْ َُٖىو

 بُثًَضُواٍُْ بَُياّ يًَسَططيَت، ضَِخٍُٓ( تػعايو ؾتًَعإ) وَى بىو،( يُغُضخؤنإ ثريَ)
 طوظؤيتًَ ضِؤغؤو) وَى يُغُضخؤناٌْ ثريَ يسياٍآ يُ فُوظايٍُ ُٓو ثًَُىايُ، َٔ ضِايُ ُّٓ

 خىَيكاْس، ضِؤَاْػًُتٌ زضَوؾايُوَ،( زات..ٖؤطؤ بؤزيًَطو ًَْٖطٌَ ْناْت َؤْػًهًؤو
ْ ؾاعريإ ْؤظزَوَ غُزٍَ يُ. ًْطُضاٌْ ثطِ ْىيٌ بَُطؤظًهٌ َصزَيُى وَى ضِؤَاْػًُت
 و(ٌََضالَا ْظطيري ضِاَبؤو ْثؤؾهري ؾؤبٓٗاوَضو طؤتُو ْبايطؤٕ ؾًًُضو) وَى بريَُْساٌْ

 ْٓؤقطَيٌ بٌَ ضِؤؾٓطُضاْسا خُوُْناٌْ ؾؤضِؾطًَطِاُْو ضِؤَاْػًُتٌ ىإيًَُْ زيهُ، ظؤضٍ
 يُزايو بُ طريوطاظَناًُْوَ ْىيٌَ َطؤظًهٌ بًَٔؤقطَيًُوَ يُّ بَُياّ. َُٖيسَبصيَطٕ ْآاضاٌَ
 بؤ ًًُْ طُضِاُْوٍَ تىاْاٍ ْاوَضِاغت غُزَناٌْ َطؤظٌ ويٍَُٓ نُضًرت بُدؤضيو زَبًَت،

 زَنات، ْاوَضِاغت غُزٍَ يُتاضَايًُناٌْ َاَئاوايٌ بؤُٓبُز ًْاز ٓاوَٖا شيإ، ًَْى
 ثُْاطٍُ بٌَ َطؤظًو ُٓجماضَيإ يُزايهسَبًَت، طُوضَوَ بًُْطُضاٌْ ْىٍَ َطؤظٌ

 نًؿىَضَناْسا بًَُْى بؤًًُُٖى وَى تُْٗا بُ طىْس، بٌَ ثاؾاو بٌَ ْٓائ بٌَ خىاوَْسو
 ضِؤَاْػًُتًَهٌ ضِؤسٌ طُضِيسَيُ، ُّٓ يإ بؤًًُُٖ، ُّٓ زَغتجًَسَنات، خؤٍ طُؾيت

 وَى غُزَيُف ُّٓ بًػتُ، غُزٍَ نُ زَنات، ْىٍَ غُزَيُنٌ باْطُؾٍُ ًْطُضاُْْ
  .تطغٓاى دُْطٌ ْزآًَٖإ ْخُوٕ يُ ثطِبىو زَظاْري َُٖىوإ
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 ُّٓ ظؤضبٍُ يًَىَزَنات، باغٌ( تػعايو ؾتًَعإ) وَى بهُئ يُبري ُٓوَ ْابًَت زياضَ
 ْزئَ فُضَِْػًُوَ ؾؤضِؾٌ يُزواٍ نُ ُٖشزَ، غُزٍَ ْاوَضِاغيت اٍُْؾاعري ْىغُضو
 غُزٍَ ضِؤسٌ بُدًًَٗؿتين ُّٓ فُوظاٍ إيًَُْى دًَطريزَبٔ، ْؤظزَزا غُزٍَ يُضِؤسٌ

( ثؤؾهري) صيىوُْ بؤ. زَبٔ زَضووٌْ ُْخؤؾٌ تطاوَاو تاضإْ تىوؾٌ ساْىيَ غُزٍَ ثريو
 شيَط يُ( يؤْإ) ضِظطاضنطزٌْ خُوٌْ( بايطؤٕ ؤضزي) زَنىشضيَت، زََاْضُيُنسا يُؾُضَِ
 زووضطٍُ يُغُض بُطُدمٌ ْخؤّ ٓاَادمٌ زَناتُ( عىمساٌْ تىضنٌ) زَغت

(Mesolongion )( بايطؤٕ يؤضز) ؾاعريَ ُّٓ ُٓوٍَ زوآٍَُُف  بًَطىَإ. زََطيَت
 نطزٌْضِظطاض يُثًَٓاو خُبات بؤ يؤْإ زَطاتُ ثًاوَوَ غُز ثًَٓر زووُٖظاضو  ْبُخؤٍ
 .بهات يؤْاْسا

 زيهُ، ؾىيًََٓهٌ بؤ ؾىيًََٓهُوَ يُ وَياتًَو، بؤ يُوَياتًَهُوَ طُْر ؾاعريٍ بايطؤٌْ
 زَطُضِيَتْ خُوًَْهسا بُزووٍ( بايطؤُْنإ) زَوَيَُُْسَنٍُ ُٖضَ يُخًَعاُْ يُضِانطزًُْوَ

 ؤؾٓطُضٍضِ ٓاظيعامن ٓاوَٖا. تُضخاْسَنات ٓاظازٍ خُوٌْ بؤ خؤٍ تىاْاٍ ًَٖعو ثاضَو
 غُضٍ ُٓو تا َُٓػُض نُ نطزبىو، زضوغت ْىيَسا ُْوٍَ ضِؤسٌ يُ طُوضٍَ فُوظايُنٌ
 زَغت يُ يؤْاٌْ زواداضيؿسا يُ ْٓؤضغتؤنطاتًُت سىنٌُ زَغت يُ ُٓوضوثاٍ

  بىوٕ، خؤيإ غُزٍَ نىضٍِ ؾاعريَنإ بَُؿًَىَيُ. ٓاظازنطز( عىمساٌْ خًالفُتٌ)
 ؾًَىاظٍ زا(ْآىًََسَنإ طُدمُ) و( يُغُضخؤنإ َثري) ضِؤؾٓطُضاٍُْ خُوٌْ يًَُْىإ
 نىيتىضٍ شياٌْ ٍباظُْ زَبًَتُ ،شياْسا َاْاناٌْ بُزووٍ طُضِيسَيٌ ْبؤًٌُٖ شياٌْ

 . بىو طُوضَ تًَسا ٍ(ضِاَبؤ ٓاضغُض) وَى ًََطَٓساَيًَهٌ نُ ْؤظزَ، غُزٍَ
 

 شةكةت شةوةٌدةفةزيَكي شؤزِش
 ْاطاتُ ُٖضطًع ؾَُُْسَفُضيَهُ ؾؤضِف ؤيإ،خ ٓاَادمٌ ُْْاطُ ُٖضطًع ؾؤضِؾُنإ

 زظَناْسا ْؾًَت ْتطغٓؤى ويَػتطٍُ يُ ثريزَبًَت تا بَُيهى خؤٍ، ويَػتطٍُ
 زَبًٓري خُوبًُٓضَنإ ؾؤضِؾسا ثًَؿُوٍَ يُواطؤٌْ ؾؤضِؾسا، يُواطؤٌْ. زَطريغًَتُوَ

 َنإ،غًدىضِ ُزازيه واطؤُْناٌْ يُ. زَضِوأْ ويَػتطُ زوا يُ طُوضَوَ طىضِيُنٌ ْبُطُضّ
 ْىغُنإ، ضِاثؤضِت يًَسضَنإ، ظَإ زظَنإ، غؤظاًُْ تطغٓؤنُنإ، زظَنإ، زَغتربَِنإ،

 طُيؿتين ضاوَضِيٌَ ؿتىوٕ،ًْزا يًَِ نطِِِ ْبًَسَْط َُدمَُيُنإ، تًُْؿت يًَػُنإ، ناغُ
 وَى ناتًؿسا يَُُٖإ زَغَُياختىاظٍ، ْغًاغٌ غُضنُوتين ويَػتطٍُ بُزوا ؾؤضِؾٔ
 بؤ خاوزَبًَتُوَ، ْثُنًسَنُويَت ؾؤضِف يُنىيَسا ، تا بعأْزَضِوأْ يُوَ َؿُخؤض نطٌَ
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  نٍُ ياخىز ؾؤضِؾُوَ، زشَ بُضٍَ بضُْٓ زابُظٕ يُى يُزواٍ يُى بُزظيُوَ ُٓوإ ُٓوٍَ
 ْىغُضو خُوبًُٓضو فاضطؤٌْ بُضَو بُوضووشّ ُٓوإ ُٓوٍَ بؤ غُضزَنُويَت ؾؤضِف

 ٌَُٖبُض ْيًَصبهُٕ ثٌَ دًَطُيإ ْاؾطيُٓناًْإ ؾًَىاظَ ْبُغتايـ .بطِؤٕ ؾؤضِؾطًَطَِنإ
 طُؾيت ُٓبُزٍ بُضِابُضٍِ بهُٕ خؤيإ بكؤظُْوَ، خؤيإ بؤ غًاغٌ غُضنُوتين
 ُٓبُزٍ خاُْْؿًٓبىوٌْ بُضَو ؾؤضِؾطًَطَِناًْـ ْىغُضو خُوبًُٓضوؾؤضِفْ  زووضوزضيَصٍ
 ضَِدمٌ بُضٍ تطغٓؤناُْ ؤضِؾُنإؾ غُضنُوتين زواٍ ًَُٖؿُ َُٓاُْ. ضِاثًَضبهُٕ

 َُٖيايػاًْسا يُناتٌ ًَُٖؿُ ُٖضوابىوَ،  ؾؤضِف  ًََصووٍ. زَبُٕ خؤيإ بؤ ؾؤضِف
 ًََصووٍ يُوَتٍُ. زَخؤٕ ٍنُبُضَ تطغٓؤنُنإ ْزَنُٕ ثُضوَضزٍَ ٓاظانإ ثًاوَ ْشٕ

 بؤ ُْبىوَ ُٓنتًَو ُٖضطًع بَُياّ خُوْبًٓري، بؤ  بىوَ ُٓنتًَو ؾؤضِف ُٖبىوَ َطؤظايُتٌ
 .خُوٕ بُزيًَٗٓاٌْ

 ْاثًًؤٕ) ْاوٍ نُ فُضَِْػٌ ؾؤضِؾٌ بضىنُنٍُ ثًاوَ ،فُضَِْػًسا ؾؤضِؾٌ زواٍ يُ
 زَغَُياتٌ زشٍؾؤضِؾُنُ  بُناضًَٖٓا، خؤٍ قاظادمٌ بؤ فُضَِْػٌ ؾؤضِؾٌ بىو،( ثؤْاثاضت
 و(ؤغؤضِ شاى شإ) نُ ؾؤضِؾًَهُوَ يُ زاَُظضاْسبىو، خؤٍ بٓاغٍُ نًًََػا ْثازؾاٌٖ

 تًَعبُْسيإ خؤيإ بريٍ ضِؤؾٓايٌ بُ زيهُ، ضُْساٌْ و(َؤْتًػًهؤ) و(ناْت) و(ظؤيتًَط)
 ْثازؾايُتٌ ؾاظزَو يىيػٌ تاضيهٌ سىنٌُ ثُالَاضٍ ٓاظا ثًاوٍ ْشٕ ضُْسَٖا. نطزبىو

 نُ زَضنطز، نؤََُيايُتٌ ْغًاغٌ شياٌْ ضُقٌ يُ قُؾُيإ زاو ْاؾطيًٓإ بُطعازَيٌ
 ؾؤضِف. زَفطؤؾتُوَ ُٖشاضإ بُ ثانبىوُْوَيإ ْبُُٖؾت ثػىَيٍُ ناتُ ُٓو تاوَنى

 ضُْساًْرت، ْ(ضِؤثػجًَط َاضاو) وَى تطغٓؤنُناٌْ ْابات ظؤض بَُياّ غُضزَنُويَت،
 ٓاضِاغتُ خؤيإ ًَٖعٍ طُوضَنطزٌْ بُٓاضِاغتٍُ ؾؤضِف ْزئَ ثؿتُوَ يُواطؤُْناٌْ

 غُضٍ جماضُيُن( َاضا) زَثُضِيَٓٔ، ٍيُنرت غُضٍ ْبُضَُٖسيَٓٔ تريؤض يُزوايسا. زَنُٕ
 ططٍَ ثطِ نىضتُ باَيا ُٓفػُضَ ُٓو ًَْىَْسَؾسا يُّ(. ضِؤثػجًَط) يُزواداضيؿسا ْزَثُضِيَٓطيَت
 بُضَو  ؾؤضِف  زَيُويَت يُثًَضًَهسا ْسىنِ غُض زيَتُ َ،(ثؤْاثاضت) ْاوٍ نُ زَضووًٍُْ
 ضِؤؾٓطُضإ قُيػُضو بُ َناتز خؤٍ بهات، ٓاضِاغتُ خؤٍ بُضشَوَْسيُناٌْ ويَػتطٍُ

 ثاؾاو يُاليُٕ سااْاْسزاْجًَ بُزووٍ يُزواداضيؿسا ْزَثُضِيًََٓتيإ غُض بُْسخياُْو زَخاتُ
 يُغُض ،(واتُضيؤ) ؾُضٍِ يُ زؤضِاْسٌْ زواٍنُضِ . زَطُضِا ُٓوضوثاوَ َريَناٌْ

 باٍَ ضَِْػافُ يُ زؤظَخًَو ٓاوَٖا ...زََطيَت بُزووضخطاوَيٌ ًٓٓطًًعيسا زووضطُيُنٌ
 بُ ٓاَاشََإ ثًَـ يُوَو وَى يُْآىًََسٍ، ثطِيَيت نُ ،زَنًَؿًت ٓامساًْسا بُغُض

نُ زََيًَت  ْاثًًؤٕ زا، زَضباضٍَ( غًَؤتًَطزايو ثًَتُض) َُٓيُاٌْ فُيًُغىؼي قػُيُنٌ
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 يُ بُضططيهطزٕ بؤ وُٓنتًَ وَى  ،(ثاضيؼ نؤَؤٍُْ)، ُٓوضوثا قُيػُضاٌْ َُْٓيُإ بؤ
ؾاضّ  يُ (بطايُتٌ ْيُنػاٌْ ْٓاظازٍ) زضومشُناٌْ يُ فُضَِْػٌْ ؾؤضِؾٌ ْؤضَُناٌْ

 َُتُضيَعَنإ، ؾاضٍ زَناتُ ثاضيؼ ؾاضٍ(  ثاضيؼ نؤَؤٍُْ) بُجمؤضَ. ثًَهسيَت ثاضيؼ
 سهىَُتٌ ؾؤضِؾطًَطَِنإ. َُٖيسَضٓطيَت َُتطيَع ْيًَسَزضيَت غُْطُض ؾىيًََٓو َُٖىو يُ

 بًٓريخُوْ يُ ثطِزَبًَتُوَ ًْاز زيػاُْوَ ثًَهسيَْٓٔ( ثاضيؼ نؤَؤٍُْ) بُْاوٍ خؤيإ
نُفىنىٍَ  ْضِؤؾٓطُضٍ يُ ثطِ ثاضيؼ دازَناٌْ زيػاُْوَ يُنػإ، بُزواضِؤشيهٌ

 نؤَؤُْزا، يُ بُؾساضَ ُٖضظَيًُزا تَُُُْ يُو( ضِاَبؤ ٓاضغُض) ُٖضضُْسَ. زَبًَتُوَ
 بُ ٓاضاًَسا، ْبُختُوَضٍ ٍزوا بُ ُٓو طُضِاٌْ يُ دطُ ُو،ٓ بُؾساضبىوٍُْ ُّٓ بَُياّ
 .ًًُْ ًٖضًرت، ؾًعطزا ٍزوا

 َُٓيُاُْ طُوضٍَ ًَٖعٍ يُبُضزَّ ْزَنطيَت غُضنىت ظوو ظؤض نؤَؤُْيُ ُّٓ
 خؤيَين زيػاُْوَ ثاضيؼ دازَناٌْ. ْاططيَت خؤٍ فُضَِْػًُناًْاْسا داؾُ ْثطؤيػًُنإ

(  ثاضيؼ نؤَؤٍُْ) نؤَؤُْيُ، ُّٓ َاْط زوو ٍزوا زَضؤضِيتُوَ، يٌَ ْىيًَإ
  ضِاغتُ. زَبٔ غىوض نؤَؤُْ ؾؤضِؾطًَطِاٌْ خىيَين بُ ثاضيؼ دازَناٌْ زَضِووخًَت،

 وَى بَُياّ زَخىات، ؾهػت زَغَُياتُوَ ْغًاغٌ ٍووضِ يُ  ضِؤؾٓطُضيُوَ بُ بًٓريخُوْ
 بؤ ُٓبُز تا  ْاوَضِواغت غُزٍَ ُٓوضوثاٍ زَغىضِيَتُوَو ُٓوضوثازا ٓامساٌْ بُ خًَىيَو

 .زَطؤضِيَت، زيهُ ُٓوضوثايُنٌ
 طُوضٍَ خىيًايُنٌ يُ ثاضيؼ نؤَؤٍُْ يُ( ضِاَبؤ ٓاضغُض) بُؾساضٍ َٔ ضِاٍ بُ

 يُخؤيسا خؤٍ ٌيؾؤضِغطًَطِ ُٖضضُْسَ ؾؤضِغطًَطٍِ، ْغًاغُت ُْى بىوَ، ؾًعطَوَ
 بُزووٍ بىو طُضِإ َاْاٍ ٌيؾؤضِؾطًَطِ ضِاَبؤ بؤ بَُياّ. زيهُزا فؤضًََهٌ يُ ؾاعرييَتًُ
 بُزووٍ  ُٓو طُضِيسَيٌ بؤًُُٖتٌ، يُضِيَطٍُ بًَطىَإ بُختُوَضٍ، ْىيٌَ َاْايُنٌ

 يُنًًََؿُ زَضضىوٕ بؤ بىوٕ ُٖوَيسإ َُٓاُْ َُٖىو .ؾًعطيسا قُغًسٍَ يُ ْىٍَ ُنَِاْاي
 ْيُزايهٌ زووض بًَت ظَويُى يُغُض زَيىيػت ُٓو شيإ، ؾًَىاظٍ طىْسيًُناٌْ

 ؾًعطيُناٌْ تىاْا بُ بطِوايإ نُ( Izambard  ًٓعََباضز) ٖاوضِيٌَ ضِاويَصناضو َاَؤغتاو
 نُ ُٓوٍَ ثاغاوّ يُشيَط وزَقؤظيَتُوَ ُٖضايُ ُّٓ( ضِاَبؤ ٓاضغُض) ٓاوَٖا. ُٖبىو ضِاَبؤ

 بُضَو ثاضيؼ ثًَٓاطات ٍ(ظطيري ثاوٍَ) زيىاُْناٌْ ضِؤشْاَُو بضىنُو ؾاضيهٌ( ؾاضظًٌَ)
 ًًُْ، ثٌَ بًًيت َٓساَيُو تٌَُُْ ُٓوٍَ يُبُض يُوٍَ. زَبًَت َُُْسَفُضؾ غىاضٍ

 بؤ زَيطُضِيًََٓتُوَ ْزيَت بُٖاْايُوَ َاَؤغتاٍ ٍ(ًٓعََباضز) تاوَنى زَغتطريزَنطيَت
 ، بؤيُبصٍ بضىنُ ؾاضَ يُو زووض ُٖوَيسَزات زيػاُْوَ يُوَزايُ غُيط. بضىنُنٍُ ؾاضَ
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 بهات، ضِؤشْاَُواٌْ ناضٍ يُوٍَ ُٓوٍَ  بًُْاظٍ ،ناتزَ بُدتًها بؤ نىضت غُفُضيَهٌ
 يُ( ضِاَبؤ) ُٖضضُْسَ. وَضْاطرييَت ؾىيًََٓو ًٖض يُ ُٖظضَيٌ تٌَُُْ يُبُض يُوٍَ بَُياّ
 يُ ُْى تًَسَطات، خاُْزاٌْ ْتَُُٕ يُ نؤْعَظاتًعّ بَُياّ ،بىو بُتىاْا ْىغًٓسا بىاضٍ
 ضِؤشْاَُيُنسا يُ ناضٍ يُوٍَ تْابًَ غُضنُتىو ٓاوَٖا بُٖطََُْسٍ، تىاْاو

 . زَطُضِيَتُوَ ؾاضظًٌَ بؤ بُزَيؿهاوٍ زَغتبهُويَتْ
  

  بؤِيىي ذياٌي قةضيدةكاٌي
 زَفتُضَناًْسا يُ ؾًعط زيىاُْ دىاْرتئ َاوَيُزا يُو( ًََطزَٓساٍَ ضِاَبؤٍ)

 وَبضىنُ ضاثًَهٌ زَظطاٍ يُاليُٕ خؤيسا يُناتٌ زَفتُضَ زوو ُّٓ ُٖضضُْسَ زَْىغًَت،
 ْعيهٍُ زَفتُضَناٌْ نؤٍ بَُياّ زَنطيَت، فُضاَؤف خاوًََْيت( Demeny زضيًَين) نُ

 ضِاَبؤزا ؾًعطٍ شياٌْ يُ قُغًساُْ ُّٓ. يُخؤزَططٕ ؾًعطٍ قُغًسٍَ 22 زوو و بًػت
 يُ باؽ( غُوظزا ناباضيًَُنٌ يُ) قُغًسٍَ يُ صيىوُْ بؤ ثًَهطزْٔ.ٓاَاشَ دًَطٍُ

 قُغًسَيُزا يُّ .زَنات ْاؾىيَٓسا ْؾىئَ ًَْىإ يُ خؤٍ يٌبًَٗىزَ طُضِاٌْ ْبؤًُُٖتٌ
 غُقاَطرييسا ٍبُزوا ؾُنُتْ َاْسووَو ْآاضاًَُوَ ْثًاغُنطزٕ بُزَغت طُدمُ ُّٓ

، شياًَْيت ؾًَىاظٍ ْآاضاٌَ ُٖضضُْسَ زَطُضِيت، ٓاضاًَسا ٍبُضزَواّ بُزوا زَطُضِيَتْ
 .ضِازَنات زَغيت يُ بُآلّ

 Le Dormeur du val/ Der Schläfer im Tal( زؤَيُنُ ًَىْ ْىغتىوٍ) قُغًسٍَ
 نىَيٌ و يُنُف ثطِ ؾًعطيًُ فًطىضَ ُٓو خُويُٓض، يإ ْىغتىو فًطىضٍ قُغًسَيُزا يُّ

 نُفىنىَيًَهٌ ىشيإط وَى بَُياّ زواضِؤش، بؤ طُضَىطىضِّ يُ ثطِيَيتنُ  ؾؤضِؾطًَطِاُْيُ،
 ؾؤضِؾطًَطِيًُ ُّٓ زَغَُيات، بُزؤظَناٌْ َُٖيدَُيُتًَُٓضَ زضؤظْاُْيُ، بُغُضضىوَ،

 ْآىًََسٍ تريؤضو بُضَو زواداض نُ وَٖايُ طُضَىطىضِيًُ ُٓو َُٖىو وَى طُضَُ
 ثطِييَت ٓريؤتًهٌ، ٌيَىمسب يُ ثطَِ شووضيَهُ  زا(ظغتاُْ شووضٍ) قُغًسٍَ يُ. ضِيَطُزَبطِيَت

 بُضَو ضِاَبؤيُ  ياٍُْؾًعط ضِانطزًَْهٌ دُغتُ، ضِاغتُقًٍُٓ ضًصٍ بُدُغتُو يًُٖىا
 يُ ُٖضَِؾٍُ نُ تريؤضيَو يُ وْبىو دىططافًايُنٌ وَى ٓاضاًَُنٌ، وَى غًَهػىايًَيت

 بؤ خؤٍ ُٓظَىٌْ يًَُْىإ ؾرييُٓزا قؤْاغُ يُّ( ضِاَبؤ ٓاضغُض) ٓاوَٖا. زَنطز شيإ
 ؾؤضِؾٌ زواٍ غًاغٌ ُٖواٍ ْنُف ْؾىئَ دًًَٗؿتين طُوضَزاو ؾاضٍ بُزووٍ طُضِإ

 بُزووٍ وَضظَناٌْ بُدتًهازا، ْبضىى ؾاضّ ْثاضيؼ يًَُْىإ ظؤضاْباظيُناٌْ َْْػٌفُضِ
 .ضِازَنًَؿا خؤيسا
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  شيعسي ٌائازاوي ءِؤوؤضيكطواليةت
 يُ طُْر ؾاعريٍ  ضِاَبؤٍ ٓاضغُض نُ(  زؤَيُنُ ًَْى ْىغتىوٍ) قُغًسٍَ زواٍ يُ 

 بُضططٍْ طىضِيُوَ بُطُضّ بؤضِاَ ٓاضغُض قُغًسَيُزا يُّ ُْٓظَىًْسَنات زَفتُضَناًْسا
 ُّٓ يُضِؤسٌ زيهُ قؤْاغًَهٌ يًَطَوَ ْزَنات ْؤضَُناٌْ ْفُضَِْػٌ ؾؤضِؾٌ يُ

 ضىْهُ بًَِٓ، ْاوٍ( زؤَيُنُ زواٍ) قؤْاغٌ بُ زَتىامن نُ زَغتجًَسَنات ؾاعريََاْسا
 يُ. بؤًًُٖسا ْضِؤَاْػٌ غىبًَهيت يإ خىز بُزووٍ طُضِاُْ( زؤَيُنُ زواٍ) قؤْاغٌ

 يُ ؾؤضِف، ٖاواضَناٌْ يُ ثطِيَيت ؾاعريََإ ُّٓ ضِؤسٌ ًَٖؿتا بُدتًهازا ُظَىوٌْٓ
 طىظاضؾتِ زازؤَيُنُ ًَْى ْىغتىٍ قُغًسٍَ ثاَيُواٌْ يُظاضٍ تريؤضٍَ ُٓو ْؾؤضِف تريؤضٍ
 فؿٍُ بُدًًََٗؿتين قؤْاغٌ زؤَيُنُ، زواٍ قؤْاغٌ بَُياّ زَنطز، يُخؤٍثٌَ 

 .دًٗاْسا يُطٍَُ  غىبًَهت بًًَرَي يإ خىز نًَؿُناٌْ بُزووٍ طُضِإ بؤ  ؾؤضِؾطًَطَِناُْ
 زَيُويَت ضِاَبؤ ٓاضغُض زيهُ، قُغًسَنٍُ نؤََُيُ و(زؤَيُنُ ًَْى ْىغتىوٍ) زواٍ يُ

 ُّٓ.  دًَسيًًَََت ؾؤضِؾطًَطَِنإ زؤَيٌ ْبًَت قىتاضٍ زضؤظُْنإ ؾؤضِؾطًَطَِ ٖاتىٖاواضٍ يُ
 شياًَْهٌ ؾًَىاظَ  بُزووٍ طُضِإ فؤضٌَ يُ ؾًعطزا يُ ُضََِعيُت زؤظيُٓوٍَ بُدًًََٗؿتُٓ

 َٖاواض ْٖاتو يُ ؾًعط ضِؤسٌ ضىْهُ بؤًًُُٖتُ، ْطُضِيسَيٌ  شياٌْ نُ ْىيَسا،
 َرياتٌ بُ ًٖضًرتٍ زضؤ ْخىئَ تريؤضو يُ دطُ نُ ،بىوب بًَعاض ؾؤضِؾطًَطَِنإ زضؤظْاٍُْ

 .بُدًًََُٖٓؿتبىو ؾؤضِف زواٍ ُْوٍَ بؤ
  طُضَىطىضِّ بُالٍ بًَباناُْ  ؾاعرييَو وَى ُٓجماضَ  ُٖوَيسَزات اَبؤضِ ٓاضغُض

 َاْاٍ طًَصاوَ، ُّٓ ْاو ضىوُْ زَيعاٌْ ضىْهُ تًَجُضِبًَت، ؾؤضِؾطًَطَِناْسا خُوٌْ
 طُوضَنُ يُٓاظازيُ زووضنُوتُٓوَيُ ؾًعط، ضِؤسٌ يُ خؤت، خىزٍ يُ زووضنُوتُٓوَيُ

 خُوٌْ بُتًُْؿت( ضِاَبؤ ٓاضغُض) ٓاظيعامن ٓاوَٖا .ضِؤسُ يإ غىبًَهت نُٓاظازٍ
، بُويَسا خُوٕ ثطِ طُضِيسَيُنٌ وَى ُٓبُزٍ، بؤًُُٖنٌ وَى بَُياّ ضِيًَهطز، ضِؤؾٓطُضاْسا

 شياٌْ ثًَهُوَ  ؾاعري، ٍ( ظطيري ثاوٍَ) ًَْعيهٌ ٖاوضِيٌَ زَبًَتُ نُ زوايؿسا يُ. ضؤيؿت
 .زَنُٕ ىوُٕٓظَ  ْاؾىئَ ْْادًَطريٍ ْازياضو بُزووٍ طُضِإ
 ثًَطٍُ خاوَٕ ؾاعري ٍ(ظطيري ثاوٍَ) نُ بًًَرَي ُٓوَف يًَطَزا زَبًَت زياضَ 

 يُ بىو، طُوضَتط( ضِاَبؤ ٓاضغُض) يُ تَُُٕ بُ بىو، خؤٍ ضِؤؾٓبرياٍُْ ٓؤضغتؤنطاتٌ
 يُثًَضًَهسا بَُياّ بىو، ٓؤضغتؤنطاتٌ ثًاويَهٌوؾُ  بَُاْاٍ بىو، زَوَيَُُْس خًَعاًَْهٌ

 نُ ُٖيُ ُٓوَ طىَاٌْ  ُٖضضُْسَ. زَنُويَت  ضِاَبؤ زواٍ ْيُبريزَنات َُُْٓا َُٖىو
. ُٖبىوبًَت ٖؤَؤيإ غًَهػىايٌ ثُيىَْسيُنٌ ثًَهُوَ ظطيري ثاوٍ ًََْطزَٓساٍَ ضِاَبؤٍ
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 خًعاُْنٍُ ْزَنُويَت زواٍ بُؾاض ؾاض ْزَبًَت ضِاَبؤ ٓاؾكٌ  ظطيري نُ دؤضيَو بُ
 بُو بىو غُضغاّ ؾاعريَ ُّٓ يُنَُسا يُثًٍُ زياضَ بَُياّ بُدًَسًًًَََٖت، بؤ يُثًَٓاويسا

 ؾًعطزا يًَُْى ُٖضزوونًإ بىو طُضِاًَْو. ُٖيبىو طُْر ضِاَبؤٍ ٓاضغُض طُوضَيٍُ تىاْا
 زيهُ ضًَصّ زؤظيُٓوٍَ بؤ دُغتُزا بًَُْى بىو طُضِاًَْو خؤيإ، زَضَوٍَ دًٗاٌْ بُضَو
 طُضِاُْيإ ُّٓ يُزوايسا،. وًََٖؿتبىوَُْ خؤٍ وَى ضًَصيَهٌ ًٖض سا نًُْايُنيُ ز

 بُزََاْضُ ضِاَبؤ ٓاضغُض ُٖوَيسَزات ظطيري نُ تًَهسَضًَت، بُوَ بُختُوَضٍ بُزووٍ
. زَتطاظيًََٓت زوواُْ ُّٓ ٖاوضِيًَُتٌ ُٓبُز بؤ َُُٓف زَبًَت، بطيٓساض ضِاَبؤ ْبهىشيَت
 يإ ُٖشزَ يُ خُوْسَبًًَٓت،  غاَيًَو ضُْس زَْىغًَت، غاَيًَو ضُْس تُْٗا ضِاَبؤ ٓاضغُض

  .زيًََٓت ؾًعط يُ واظ غاَيًُوَ ْؤظزَ يُ  ُْضىوبًَتِ َُٖيُزا بُ
 يُ داضيَهًرت َٔ بُضِاٍ نُ بُضَُٖسيًََٓت،( بؤًًُُٖت) ضِؤؾٓطُضٍ ٓاوَٖا
 بعوتُٓوٍَ  زا1968 يُغاَيٌ. غُضَُٖيسَزاتُوَ ثاضيػسا خىيَٓسناضاٌْ 1968 بعوتُٓوٍَ
 غىغتًٌَُ يُزشٍ ُٓوضوثا، ًًََُٓناٌْ ًَْطو طُدمإ، نُ ًَتزضوغتسَب ًٖجًُنإ

 ْزَطُضِئَ ؾاض ؾاضو  ظًَتٓاّ دُْطٌ زشٍ يُ دًٗاٌْزووََِ  دُْطٌ زواٍ نؤُْثاضيَعٍ
. زضومشًإ ْشيإ زَبًَتُ غافسا ٓامساٌْ يُشيَط خُوتٔ  ٓاظازو غًَهػٌ ْنًَؿإ سُؾًـ
 فؤضَُناٌْ يُ فؤضًَو وَى بَُيهى قٌ،ُٓخال بُضََِيايٌ ُٓنتًَهٌ وَى ُْى بًَطىَإ

 خًَىَناًْإ بَُياّ زََطٕ، ْزَوغذي ًََصوويُنإ ؾؤضِؾُ غُيطَ،. ضِؤؾٓطُضاُْ ٓاظازٍ
 .ؤظُْوَزَز  خُوبًُٓضَناًْإ ْخؤيإ بؤ ْىٍَ ويَػتطٍُ بُضزَواّ
 ،ؾًعطٍ مسبىيًعٌَ زاَُظضيَُٓضٍ زَبُٓ( ظطيري ثاوٍَ ضِاَبؤو ٓاضغُض) زووؾاعريَ ُّٓ

 نُ بًًَري ُٓوَف زَبًَت بَُياّ. ؾًعطزا يُ مسبىيًعّ قىتاناٍُْ ضََِعٍ زَبُٓ ُٖضزوونًإ
 ًْؿاُْناٌْ ؾًعطٍ، ضِؤَاْػًُتٌ يُدًاتٌ ؾًعطزا، يُ مسبىيًعَُ ُّٓ ثُيسابىوٌْ

 بضىنسا، يُطىْسيَهٌ بَُاُْوَ ُٖغتهطزٕ. بىوٕ ْؤظزَ غُزٍَ َطؤظٌ يُزايهبىوٌْ
 فَُُٓ. طىْس ُٓقًًَُتٌ نٌوبضى نىيتىضٍُْاو ي بُدًَطريبىوٕ ُٖٔغتهطزْ

 طُضِيسَيُو ؾاض ُٓو بؤ ؾاض يُّنُ  تًُْا، َطؤظًَهٌ خُياَيٌ بؤ  َُٖيسَطُضِيَتُوَ
 زؤَيُنُوَ تريؤضٍُٖآلتٔ بىو يُ  طىشيإ وَى. زَنات خؤٍ ًٓٓسيعًسوايًُتٌ باْطُؾٍُ

 بؤ ْطُوضَنإ ؾاضَ  بُضَو  زؤَيُنُوَ يُ تاى، ٓاظازٍ ضََِعَناٌْ بُزووٍ طُضِإ  بُضَو
 .ضِاغتُقًُٓ ٓاظازٍ ؾًعطو ًًُُْٖت

 نؤٍ يُغُض خؤٍ ثُدمٍُؾىئَ  نطزو طُوضٍَ زآًَٖاٌْ غاَيًَو ضُْس( ضِاَبؤ ٓاضغُض)
 ؾًعطزا، يُ غىَبىيًعّ بُضََِعيهٌ بىو( ظطيري ثاوٍ) بُدًًََٗؿت، فُضَِْػٌ ؾًعطٍ
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 و(ٖؤطؤ ظًهتؤض) بُ ْ(بؤزيًَط) ُوضَط ؾاعريٍ بُ بىوٕ ناضيطُض ُٖضزوونًإ بًَطىَإ
 ًٖىاٍ ًـضِؤَاْػًُت َاْاٍ بُ. ضِؤؾٓطُضٍ زواٍ ْضِؤؾٓطُضٍ غُضزٌََ ْىغُضاٌْ
 ٓاظاز غُزَنإ تاضيهايٌ يُشيَط زَبًَت بُوٍَ بُخؿٌ، ُٓوضوثا ًًًَُتاٌْ بُ طُوضٍَ

 وضَنإ،طُْ خاُْزإ خًَعاُْ بُدًًََٗؿتين بؤ باْطُؾُ ضِؤؾٓطُضيُوَ يُ ٓاوَٖا. زَبٔ
 زووض تانًَو وَى َطؤظ غطوؾيت بُضَو ؾاضَطُوضَنإ، بُضَو ضِانطزْٕ طىْسٍ ٓاضاَطريٍ
بؤ  ُباْطُؾُيُن ناتًؿسا يَُُٖإ ،ثُيسازَبًَت دًٗاْسا يًَُْى خؤٍ وَى يُخىاوَْس،

  .بؤًًُُٖتسا يُ خىز زؤظيُٓوٍَ ْضِؤؾٓطُضَنإ ؾؤضِؾطًَطَِ تريؤضٍ بُدًًََٗؿتين
  

   بضوك خةوٌي ِايٍةو
 ُٓو بطِواٍ طُوضَنإ، ضِؤؾٓطُضَ يُ بىو يُنًَو َُٓيُاٌْ ؾاعريٍ ٍ(ٖايُٓ ٖايٓطيذ)

 يُبُض. بصٍ ثاضيؼ يُ زَزات بطِياضِ نُ  دؤضيَو بُ بىو، تىْس ُٓوَْسَ ضِؤؾٓطُضٍ بُ
( ٖايُٓ. )بىو ؾؤضِؾطًَطَِنإ ضِؤؾٓطُضَ ْؤضَُناٌْ الْهٍُ ظََُُْ ُٓو ثاضيؼ ُٓوٍَ

 زازثُضوَضٍ ْيُنػاٌْ ْٓاظازٍ بُ  َطؤظ طُوضَناٌْ خُوُْ بؤ َطزٕ تا بىو ثًاوَ ُٓو
 زآًَٖإ ضِؤسٌ غُضضاوٍَ ًًْٓٗاَبُخـ ْؤضَاُْ ُٓو( ٖايُٓ ٖايٓطيذ) الٍ. بىو زَيػؤظ
 ثًَضُواٍُْ بُ نطزبىو، ثابُْس طُوضَناُْوَ طؿتًُ بُخُوُْ خؤٍ( ٖايُٓ) .بىوٕ

 يُ خؤٍ زآًَٖاٌْ غُضضاوٍَ( ضِاَبؤ ٓاضغُض) وَى زآًَُٖضٍ ًََطزَٓساَيًَهٌ ،(ٖايُٓ)
 ضِؤؾٓطُضَو نٌَ َُْابىو ططْط بُاليُوَ ضًرت زَبًًُٓوَ، خؤيسا ضِؤسٌ بُزووٍ طُضِإ

 ُٓوَ يُبُض ُْوَ،ْانُ ًَٖىض ُٓو ضِؤسٌ َُٓاُْ ضىْهُ زَيعاِْ ضِؤؾٓطُض، زشَ نًَٗاف
  ،زَغتجًَسَنات َْػٌفُضِ ؾؤضِؾٌ يُنٌَُ ُْوٍَ زواٍ يُ زيهُ قؤْاغًَهٌ َٔ بُضِاٍ

 خُوُْ بُزووٍ طُضِاُْ ْؾؤضِؾطًَطَِنإ طُوضٍَ يُخُوٌْ واظًَٖٓاُْ قؤْاغِ ُٓويـ
 .ضِاغتطؤيٌ يُ ثطِٕ نُ بضىنُنإ، غىبًَهتًعُ
 وَى ُٓوإ ُٓوَيُ،( ٖايُٓ ٖايٓطيذ) َُٓيُاٌْ ؾاعريٍ يُ( ظطيري ضِاَبؤو) دًاواظٍ

 خىز غىبًَهتعّْ الّ ُٓوإ بؤ طُضِيَُٓوَزَ و ُْبىو غًاغًإ طُوضٍَ خُوٌْ( ٖايُٓ)
 يُزوا يُنًَهُ ْزََطيَت ثاضيؼ يُ 1856 غاَيٌ يُ( ٖايُٓ. )دًٗإ ضُقٌ زَبًَتُ

 تاضيهايٌ غُزٍَ ّ نؤتايًٌٖىابُخؿُ ُٓو( ٖايُٓ) ضِؤَاْػًُت، ؾاعريَناٌْ
 َُيطٍُنؤَ بُضَو نُ ُٓوضوثازا َُٓيُاًْاو يُ بىو طُوضَ ضِيفؤضٌَ غُضَتاٍْ ٓؤضغتؤنطات

 ضِؤَاْػًُنإ يُ( ظطيري ضِاَبؤو) ُٓوَّ بَُياّ. زَضِؤيؿت يُنػاٌْْ ٖاوَياتٌ
 ٓاظازٍ خٌَُ َُٖيُٓططتبىو، قىضغُيإ خَُُ ُٓو ًٖضًإ بىو ُٓوَ تُوَدًازَنا
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 خٌَُ َُٖىوإ، بؤ خىيَٓسٕ يُ ضِيفؤضّ خٌَُ ٓؤضغتىنطات، يُ ضِظطاضبىٕ خٌَُ طؿيت،
 خًَُإ( ظطيري و ضِاَبؤ) ؾاعريَ زوو ُّٓ ُْخًَط،..ٌْضِؤَا يُنًًََػاٍ َاَئاوايٌ

 يُطٍَُ بىو  نطزٕو خُضي خؤ. بؤًُُٖتسا ْطُضِيسَيٌ يُ بىو خؤيإ خىزٍ ثُضتهطزُْوٍَ
 تُْٗا ُٓوإ ضىْهُ بىو، خؤيإ بؤ ُٓؾكًإ .خؤيإ دُغتُّ يُطٍَُ خؤيإ، خىزٍ
 ًََطُيٌ ْغتُدَُعٌزَ باوَناٌْ نًًََؿُ َُٖىو يُ زووضْ بٔ خؤيإ ىيػتزَياْ

 طُوضٍَ خٌَُ ضًرت نُ بُضَُٖسيَٓٔ ؾًعط دؤضيَو ُٓوإ. بصئ  باو نىيتىضٍ ْغًاغٌ
 .خؤيسا يُطٍَُ خؤيُتٌ َطؤظ بَُيهى ًًُْ، َطؤظ زَضَوٍَ

 ُّٓ  ُٓزَبُيُ، ُٓجمؤضَ  زياضٍ ضِووصياٍ(  ضِاَبؤ ْظطيري) ؾًعطَناٌْ يُ غىَبىيًعّ
 ْشيإ يُ(.  ؾاضيًُ) ْىيٌَ َطؤظًهٌ ُزايهبىوٌْي  َٔ بُضِاٍ ؾًعطيُ فًطىضَ دؤضَ

  ًٓسٍ. ؾًعطيُوَ ٖؤمشُْسٍ ًَْى زيَتُ بًَت وٕ تًَسا َطؤظٌ ؾاضيَو ُٓواُْوَ ُٓزَبٌ
 زواٍ يُ يًَطَوَ. زَبًَت يُزايو( ظطيًُٓوَ ضِاَبؤو) يُ تُواوَتٌ بُ ؾاض َطؤظٌ

 ٖاوضٍِ غُضٍ نُ ؾؤضِؾطًَطٍِ ضِؤَاْػًُتٌ يُزواٍ ضِؤؾٓطُضٍ، ضِؤَاْػًُتٌ
 ومسبىيًعَُ نُ ُٓزَبُوَ، ًَْىزيَتُ ؾًعط زيهٍُ دؤضيهٌ زَثُضِاْس، خؤٍ ضِؤؾٓطُضَناٌْ

. تُْٗايُ و تاى ؾاضٍ َطؤظٌ ْاوٍ نُ ْىيًٍَُ َطؤظُ ُٓو يُزايهبىوٌْ بؤ ٓاَاشَ زَبًَتُ
 يُ يُزايهسَبًَت، ؾًعطَوَ يُزيىاٌْ ثًَساوَ، ٓاَاشَّ يُطىتاضيَهُسا وَى َطؤظُ ُّٓ
 .زََطيَت تُْٗايؿًسا نُْاض يُ ْزَبًَت يُزايو ْىغطاوَوَ ٍُوؾ

 :غُضضاوَنإ
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 هيهدي نووسةزي لةطةهَ وتويَر
 زؤي ئازونداتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نؤْفاظطؤ دؤظيَف
 ثريَ دَُاٍ. و

 
 غاَيٌ ًُ،ًٖٓسي ضُثٌ تًَهؤؾُضيَهٌ ْضؤَآْىوؽ ْىوغُضو خاصيُ ضؤٍ، ٓاضوْساتٌ

 نطيػتًاٌْ زايهًَهٌ بىوَو ضا ضاْسٌْ ناضَنٍُ نُ بُْطايٌ باونًَهٌ يُ 1961
 ناضٍ ضُْسئ خىيَٓسووَو بًٓاغاظيٌ ُْٓساظياضيٌ. يُزايهبىوَ نرياال وياليُتٌ خَُيهٌ

 ْٓاظازٍ يُثًَٓاو تًَهؤؾإ ْضؤشْاَُطُضيٌ ْْىوغري بؤ خؤٍ يـزواتط ُٓدماَساوَ،
 بُ خؤٍ ضؤَاٌْ يُنَُري 1996 غاَيٌ. تُضخاْهطزووَ ُتٌنؤََُياي زازثُضوَضيٌ

 يًَهطاو ثًَؿىاظيٌ طُضٌَ بُ نُ ،بًَاونطزَوَ" بضىونُنإ ؾتُ خىاوَْسٍ" ْاوًْؿاٌْ
 .1997 غاَيٌ يُ ُٓزَبًات بؤ بىنُض خُالتٌ فيُواُْ ،بُزَغتًَٗٓا خَُياتٌ ضُْسئ
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 زَنات، نطزووَو نؿُري ٌخَُيه غُضبُخؤيٌ يُ ثؿتطريٍ ضُثُ، خُباتطًَطِيَهٌ ضؤٍ
 ًْى نُ ،بُؾساضيهطزووَ ْاضَِازا بُْساوٍ زضوغتهطزٌْ بُ زش ًًًًَسا ناَجُيًَٓهٌ يُ

 تًَهؤؾاٌْ يُ ثؿتطريٍ ُٖضوَٖا وَزَضزًََْت، ظَويًُناًْإ يُ دىوتًاض ًًَؤٕ
 ْؤ ُٖضيٌَُ 82 يُ الًْهُّ ، نُزَنات( ْاطعايًًُنإ) َاويًُنإ ؾؤضِؾطًَطَِ ضُنساضيٌ

  فًسضِاَيًُ. سهىَُتٌ ْوياليُتُنإ زَغَُياتٌ بُ زش ًٖٓسغتإ وياليُتُناٌْ ُي
 ْدُْط زشٍ بَُيهى نىضتُٓبىوَتُوَ، ًٖٓسغتاْسا يُ بُتُْٗا ُٖض ضؤٍ تًَهؤؾاٌْ

 زازطاٍ يُ بىوَ ُْٓساّ ُٖضوَٖا عًَطام، ُْٓفغاْػتإ يُ بىوَ َُٓطيها زاطريناضيًُناٌْ
 ثُالَاضزاٌْ ناتٌ يُ. عًَطام يُ َُٓطيها دُْطٌ ُْناٌْتاوا بُ تايبُت ًَْىزَوَيُتٌ

 ْىاّ يُطٍَُ. بىوَ فَُيُغتري ٖاضيهاضٍ 2006 غاَيٌ يُ ًٓػطِآًًُوَ يُاليُٕ يىبٓإ
 دًٗاًْسا زيهٍُ ضؤؾٓبرياٌْ و ثًٓتُض ٖاضِؤَيس بًَططُضو دؤٕ و ظئ ٖاواضز ْضؤَػهٌ

 يُ" دُْط تاواٌْ" ُٓدماَساٌْ ُب ًٓػطِآًٌ تًًَسا ًُٓعانطزووَ يازاؾتٓاَُيُنًإ
 نًًُضاال ٖاوؾًَىٍَ. زَنُٕ تؤَُتباض "زَوَيُت تريؤضٍ" ثُيطَِونطزٌْ بُ ْيىبٓإ

 واُْو ْْىوغري طُوضٍَ بُضًََُُٖٗٓضيَهٌ بًػرتاوزا و بًٓطاو ًَسياٍ يُ َُيساًًُْناٌْ،
 ْضايٌدًٗاْطُ يُ ضَخُٓططتٔ بؤ وتاضَناٌْ ْْىوغري ظؤضبٍُ. بىوَ غًًُٓاض نؤضِو

 نؤَجاًْانإ طًَؤبايًعٌَ ًَٖعَناٌْ ضؤٍ،. تُضخاْهطزووَ يًربِايًعّ ًْى غُضَايُزاضٍ
ْ زَنات وَغفًإ ؾًَىَيُ بُّ زَنات، بُضدُغتُ ثازؾانإ ْىيٌَ دؤضيَهٌ وَى

 ثازؾايُنٔ دؤضَ. تُياضنطاوٕ بُضُى بُظَيًإ بُنُغسا ْايُتُوَو ًَٖعيَهٔ،زََيًَت:"
 خاوَ، غُضَايُيُنٌ ًََُُنُتُنُيإ ْؾاْؿري ُْبىوَ، اؾٓآ ثًًَإ دًٗإ ثًَؿرت

 غٓىوضَناًْإ ،قاظادمهطزْٔ ْىيَصَناًْإ تاظَزَضنُوتىوٕ، باظاضٍِ دُطُناًْإ يُثًَٓاو
 ".ُٓتؤَري ضُنُناًْؿًإ بًَػٓىوضْٕ

تا  تُضخاْهطزووَ ُٓوَ بؤ خؤٍ ناتُناٌْ ظؤضبٍُ ضابطزووزا غاَيٍُ ضُْس يُّ ضؤٍ،
 ْْىوغري. زَغَُيات بطاتُ ًٖٓسغتإ يُ ثُضِطريِ ؾؤظًيَن ضاغرتَِوٍَ يُوٍَ يَتبهط ضيَططٍ
 ْطخٌ" زياضتطيًٓإ بًَاونطزووُْتُوَ، نؤبُضَُٖسا ضُْسئ يُ تىيَصيُٓوَناٌْ وتاضو
 غاَيٌ يُ ،(2004" )ًُٓجطِاتؤضيًُت بؤ ٓاغايٌ َطؤظٌ ضيًَٓؿاْسَضٍ" و(1999" )شيإ

 ٓاظازنطاوَناًْإ ْاوضُ غُضزاٌْتا  قُبىَيهطز ًًُناٌْْاطعاي زاواناضيًُنٌ ؾسا2010
 ،ْىوغٌضُنساضيًُ  بعوتُٓوَ ُٓو زَضباضٍَ ٍ"ٖاوضِيًَإ يُطٍَُ ضؤيؿذي"نتًَبِ بهاتْ

 بُضِيَىَزَبطيَت،" ًٖٓسغتاُْوَ ُٖشاضاٌْ ُٖشاضتطئ" يُاليُٕ زََيًَت خؤٍ وَى نُ
 يُغُض نُ ُٓواٍُْ ضاويَعخطاوَنإ،ثُ قُبًًُ تريَو ظَوٍ، ْخاى بٌَ دىتًاضاٌْ يُاليُٕ
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 يُ نُ نتًَبُناٌْ يُ تط يُنًَهٌ. زَشئ ناْعاناْسا و زاضغتإ بُ زَوَيَُُْس خانًَهٌ
 .َ"تاضَايًُنإ سًهايُتٌ غُضَايُزاضيٌ،" بُْاوٍ بًَاوبىوَتُوَ زا 2014

 100 ضيعبُْسٍ يُ ْاوٍ 2014 غاَيٌ َُٓطيهٌ ٍ"تايِ" طؤظاضٍ نُ ضؤٍ ٓاضوْساتٌ
 تًَهؤؾاُْ يُ بُضزَواَُ بًَاونطزووَتُوَ، دًٗاْسا نُغايُتًًُناٌْ ناضيطُضتطئ يُ

 ظؤضتطئ وَظاضَتٌ" ْاوًْؿاٌْ بُ خؤٍ ضؤَاٌْ زووََري 2017 غاَيٌ دؤضاودؤضَناٌْ،
 دؤظيَف" يُاليُٕ نُ بًَاوزَنُيُٓوَ وتىيَصيَهٌ يًَطَزا. بًَاونطزَوَ "خؤؾبُخيت

 .بًَاونطاوَتُوَ 2016 غاَيٌ ٓؤنتؤبُضٍ 14ٍ يُ ٓاَازَنطاوَو َوَ"نؤْفاظُض
 غاٍَ بًػت زواٍ ،"بضىونُنإ ؾتُ خىاوَْسٍ" ضؤَاٌْ ْىوغُضٍ ضؤٍ، ٓاضوْساتٌ

 زَضًَتُ نُ بًَاونطزَوَ، فُضَِْػٌ ًْٓٓطًًعٍ ظَاٌْ ُٖضزوو بُ زووٌََ ضؤَاٌْ
 .ًطُضوَسؿ غُضَايُزاضٍ ًْٖٓسؤغًًُنإ ُْتُوَثُضغتُ بُ زش خُباتُنٍُ ضىاضضًَىٍَ
 ضاثٌ طايًُاض زَظطاٍ" تاضَايًُنإ سًهايُتٌ غُضَايُزاضيٌ،" يُنُّ نتًَيب

 باضططشيًُناٌْ غُض دُختًاْهطزووَتُ ْثًَهسيَت وتاض نؤََُيًَو يُ ًَتافؤضيَهُ نطزووَ،
 زاَُظضاوَناٌْ َُْزٌَْ نؤََُيطاٍ ضيَهدطاوَناٌْ نُ ضيَطايٍُ ؾًَىاظو ُٓو نؿُريو

 يُغُض  ٖاوضِا طىتاضٍ يإ غهؤيُضؾًح زَضباضٍَ ُٖضوَٖا ُض،ططتىوياُْتُب ضانُناضٍ
 ْخُياٍَ ويَطاْهطزٌْ ْخاى بُغُض زَغتططتٔ بؤ ٓاَطاظيَو وَى ٖىُْض، ْفطَضَِْطٌ

" زَطىدمًَٓطيَت سُقًكُتُزا ُّٓ يُطٍَُ خًَطا ٓابىوضٍ طُؾٍُ ًٖٓسغتإ يُ ويَٓانطزُْنإ،
 ".زَشئ زؤالضيَو يُ َرتنُ بُ ضؤشيَهسا يُ زاًْؿتىإ ٍ٪80 يُ ظياتط
 يُُٖوَيٌ نُ زَنات تًَهؤؾاُْ يُو باؽ ضؤٍ ٓاضوْساتٌ َُُٓزا، ضوبُضِوبىوُْوٍَ يُ

 ؾًهطزُْوَنُ ُٓطُض. ٓايسيؤيؤشيًُزايُ ْزاضايٌ ٓاضطًىًََٓتُ ُٓو بُضَْطاضبىوُْوٍَ
 وؾًَىاظ ُٓوَ زواٍ ،بًَت تَُىَصاويٌ زَنات ضاوَضِيٌَ َطؤظايُتٌ نُ ُٓوٍَ زَضباضٍَ
 شياًَْهٌ ؾًَىاظَناٌْ ضىْهُ َُٖيتُنًَٓطإ، ضَطُوَ يُ دًاواظ برينطزُْوٍَ ضيَطاناٌْ

 ٓاضوْساتٌ ُٓوا بػُثًَٓٔ، ٓايتُضْاتًغ زيهٍُ ؾًَىاظٍ تانى َُٖيىَؾاْسَوَ، زياضيهطاويإ
نُ  ساًَهضشيَُ يُْاو خُوبًٓري َاؼي" ْاويسًََْت نُ ُٓوٍَ زَنات زاوا ًَٖؿتا ضؤٍ

 ضاززٍَ تا بًَٗؤؾهطاونطزووِْ بُ  ظيٓسوو، َطزووٍ بُ نطزووَ اٌْتانُن غُضدُّ
 ..خؤؾطىظَضاًْسا و بُناضًَٖٓإ ظياز َُيًٌ ًَْىإ يُ ثُضاويَعبىوٕ
 يُطٍَُ بُٖاوبُؾٌ نُ" خؤؾبىيَت؟ ضًُإ ثًَىيػتُ" بُْاوًْؿاٌْ زووَّ، نتًَيب

 ًٓسواضز يُطٍَُ ساضيَهُزي بُضٌَُٖ نطاوَ، يُغُض ًُٓعاٍ نؤظاى دؤٕ زَضًَُٖٓض ُٓنتُضو
 نُ يًَسَزا يإ"ٓاطازاضنطزُْوَنإ ظَْطٌ" ُٓواٍُْ ثًَـ ٓاَيعبًَطط، زاًْاٍ ْغٓؤزٕ
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. ظًَتٓاَسا دُْطٌ َاوٍَ يُ بىوَ"ثٓتاطؤٕ بَُيطُْاَُناٌْ" زظَنطزٌْ يُبٓضًُٓزا
 ْطٓاَيعبًَط ُٖضوَى ًْؿتًُاْجُضوَضٍ، يُ برينطزُْوَيُ وضزبىوُْوَو بُتايبُت نتًَبُنُ
 بُ ٓاَاشَ ضؤيُ ٓاضوْساتٌ ُٖضضٌ نطزووَ، ضَفتاضيإ ثاَيُٓضَوَ بُو ُٓوإ زََئًَ غٓؤزٕ

: ْ زََيًَتزَنات ثًَؿباضيًُنإ ضيَهدػتين ْزَغتًٓؿاْهطزٕ زووباضَ ثًَىيػيت
 تًَجُضِبًَت، ثًًَسا ّضووباض ططْطرتئنُ  زؤيًَو يإ ضًانإ، ظدمريَ ثانًعَ، زاضغتاٌْ"

 ثًَٓاو يُ ُٖيُ تىاْاّ َٔ. خؤؾىيػتُٓ ؾاياٌْ زيهُ وَياتًَهٌ ُٖض ُي ظياتط بَُُف
 ططيإ بَُياّ. ٖاتىوَ بُغُضزا َُُٓؾِ تًَجُضِزَبًَت، ثًًَسا ضووباضيَو نُ بططيِ زؤَيًَهسا
 ."وَيات يُثًَٓاو
 زيهٍُ ًَٖعيَهٌ ُٖض وَى ْطُوضَيُ ًَٖعيَهٌ ًٖٓسغتإ"ْىوغًىتُ 1998 غاَيٌخ: 
 نؤتايٌ"نتًَيب يُ ،"ُٖيُ ٓابطِوبُضٍ ْايُنػاًًُْنٌ ُٓتؤٌَْ بؤَيب" ظَبُالح
 بؤَبًَهٌ ضاْسٌْ بُ زش زَضبطِئ ْاضَِظايٌ ُٓطُض"  نُ ضاتطُياْسووَ زا"ُْٓسيَؿُ
 بًَت، ًْؿتًُاْجُضوَضيٌ ًٖٓسؤغًًُتْ زشايُتًهطزٌْ ضِاغت بُ غُضَسا يُ ُٓتؤٌَ

 زواٍ ،"ضازَطُيُمن طىاظضاوَ بُخؤٍغُض نؤَاضيَهٌ خؤّ ضاوَضِيَِ، دًازَسيُوَ، َٔ ُٓوا
 ًٖٓسغتاْسا؟ يُطٍَُ خؤتسايت ثُيىَْسٍ نىيٌَ يُ غاٍَ بًػت ْعيهٍُ

 تاقًهطزُْوَ يُزواٍ َُُٓف بىوَ، تطغٓاى ُْتُوَيٌ، طىتاضٍ ًٖٓسغتإ، يُ ضؤّ:
 بؤُْيُنٌ وَى ضَتًاْهطزووَتُوَ ُٓواٍُْ َُٖىو. زَغتًجًَهطزووَ ُٓتؤًًَُناُْوَ

 ُٓوَيُ دًاواظيًُنُ. نطاوٕ تؤَُتباض خًاُْتهاض بُ بطًَطِٕ، بؤ ْطٌٓاُٖ ُْتُوَيٌ
 طُوضٍَ ًَٖعٍ غطووتٌ ْزَطُُْٔ نُغاٌْ نُ تؤَُتباضنطزووَ خَُيهُيإ ُّٓ ُٓواٍُْ

 ضاغرتَِوَ باوَضِّ بُبطِواو ْزَغَُياتسإ يىوتهٍُ يُ ًَٓػتا ُْثُضغتىوَ، ُٓتؤًًَإ
 زووضَ، عًَطاقُوَ يإ غىضيا ساَيُتٌ يُ ْاوضُنُ بًَطىَإ،. ثاضيَعضاوٕ ثُضِطريَناًْإ

 يُطٍَُ نُ ُٓوٍَ زَنات، غُضؤنايُتٌ َؤزٍ ْاضيَٓسضا نُ سهىَُتُيُ ُٓو بَُياّ
 ًَْىإ زَخاتُ ططشٍ زَناتْ قُيطإ نًَؿُو ٓاططٍ ثؿهؤٍ يُ فىو نؿُريزا

 زَضباضٍَ قػُ ًَُُٓ ضىْهُ ًْطُضاًًُْ، َايٍَُُُٓ . ثانػتإ يُطٍَُ ثُيىَْسيًُناٌْ
 .ُٖيُ ُٓتؤًًَإ بؤَيب زَنُئ ًَٖع زوو

 يًَهطاوَ؟ ُٖضَِؾُت ًٖٓسؤغُناُْوَ ثُضغتُ ُْتُوَ يُاليُٕ ٓايا
 بُ بُضاَبُض خؤٍ تىوضَِيٌ دَُاوَضَوَ، يُاليُٕ ضيَطُثًَسضاوبىوٕ بُْاوٍ سهىَُت

 طُيٌ تٌثاض" يُ شْإ ضيَهدطاوَناٌْ ؾًَىَيُ بُّ. زَضزَبطِيَت ٓؤثؤظيػًؤٕ زَْطُناٌْ
 خؤثًؿاْساًْإ خؤَسا َاَيُنٍُ يُبُضزَّ َٔ، زَغتطرينطزٌْ زاواناضيٌ بؤ" ًٖٓسٍ
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 يُ زَنات، ضووَاٍَ شيإ اليُُْناٌْ غُضدُّ" تاتا"نؤَجاًْاٍ وَى طُوضَنإ، نؤَجاًْا
 يػتًًُناٌْثًَساو يإ فًَطنطزٕ، بُضَو ضؤشْاَُطُضيٌ، زَطاتُ تا بططَ ُٓغتًَطَْاغًًُوَ

 دىتًاضَ ْباظضطإ بَُيهى ُْنطزووَ، ْابىوز ُٖشاضَناٌْ تُْٗا بُ ضشيَِ! دىاْهاضيٌ
 ُٖيُ، خؤنىؾذي ضيَصَّ بُضظتطئ تًًَاْسا ططووثًَهٔ نُ ثُضاويَعخػتىوَ، بضىونُناًْؿٌ

 .ُٖيُ ًَٖعٍ بُ ظؤض ٓابىوضيًُنٌ ًٖٓسغتإ نُ يُناتًَهسإ َُٓاُْ َُٖىو
 

 خؤت وَى" تاضَايًُناُْ ضريؤنٌ"غُضَايُزاضيٌ بًًَرَي زَنطٍَ واتايُى  ض بُخ: 
 وَغفتهطزووَ؟

 َُْٖيسَغُْطًًََٓت غُضَايُزاضٍ تًًَسا نُ َاضنؼ زَقًَهٌ بؤ زَطُضِيَُُوَ َٔ
 تا ،خػتُباظاضَِ ْٕضاطُياْس ٓاَيىطؤضِنطزٌْ ْبُضًََُٖٗٓإ بًَُٖعَناٌْ ٓاَطاظَ" زََيًَت

 نُ بهات زؤظَخًًُ ًَٖعَ ُٓو نؤْرتِؤَيٌ ُْتىاًَْت َٕ نُدازووطُض ُٓو وَى ٓاغتُٕ، ُٓو
 بُ بىوٕ غُْسيهانإ َُْا، ناغيب ناضو زاخطإ، ناضطُنإ".  ثًَسَبُغت ثؿيت

 بُضببُٓ تا ٖاْسضإ يُنرت زشٍ يُ ثًَهسًََٖٓا ثطِؤيًتاضيًإ ضًين خَُيهٍُ ُٓو غُضاب،
 ثُضاويَعخطاوَنإ، بُ زش خطاوَنإثُضاويَع َىغىَيُاْإ، زشٍ ًٖٓسؤغُنإ يُنرت، طًاٌْ

 ًٖض نُ ٓايًًَٓو، بؤ طؤضِاوَ غُضَايُزاضيًٌَٓػتا  بَُياّ .زات..ْاوضُنإ بُ زش ْاوضُنإ
 زَظاْري ًَُُٓ ُٓوَؾسا يُطٍَُ. ووَضاطُياْس نؤََُيٌ بُ ًٖػرتيايُنٌ ُْْبًَت يؤشيهًَهٌ

 ثُيهًَـ نؤتايًٗاتًٓإ بُضَو َطؤظايُتٌ ْدًٗإ ؾًَىَيُ، بُّ شيإ بُضزَواَبىوٌْ
 بُؽ، بابُتُنإ ضيَطَِوٍَ طؤضِيين بؤ تًَطُيؿذي ْظاْري بَُياّ زَظاْري، ُٓوَ ًَُُٓ. زَنات

 .ْري
 غُضَايُزاضيًسا بُ بىاضيإ نُ سىنُسَزَيت نؤُْ فؤضَُ زوو ُٓو يُغُض بؤضٌخ: 

 ؾتهطزُْنُتطىظاض و"باظاضِنطزُْ دُْطْ" َُبُغتِ تًَجُضِيًََٓت، ثًَؿىوٍ قُيطاُْناٌْ
 زآًَٖإْ وظٍَ يُ غُضَايُزاضيٌ ًَٖعٍٓايا  ؟".ًًُْ ناضا بُغازَيٌ ظؤض"

 ؟خؤطىدماًْسايُ
 

 زآًَُٖضَ، ٓاغتًَو ض تا ببًٓري بُغُ ُٓوَ. زآًَُٖضَ غُضَايُزاضٍ بَُيٌَ، ضؤّ:
 بَُٓاٍ يُغُض نؤَؤًْعّ بَُياّ بىوايُ، نًَربِنٌَ بَُٓاٍ يُغُض غُضَايُزاضيٌ زَبىو
 بَُياّ يُنسَططٕ، غُضَايُزاضأْ ُٓوَ ُٓوَتا ْطيَت،بىًْازَ يُنططتىويٌ ْتًٌيُنًَ

. ضيَههُوٕ خؤياْسا يًَُْىإ ْاتىأْ ْزابُؾبىوٕ خطاخ بُؾًَىَيُنٌ نؤَؤًْػتُنإ
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 غُضَايُ، ثاضَو َاََُيُنطزٌْ خًَطايٌ زؤخًَهسائ، يُ ًَُُٓ َُُٓؾسا، يُطٍَُ
 ؾًَىَيُنٌ بُ طًاِْ ْضؤح طؤضِيىَو َطؤظايُتًًإ ٌْويَٓانطزُْنا ْبؤضىوٕ ثًَسضاوَناٌْ

 ًٍَُُٓ خاوٌَْ، بُ ببري ْتًَبطُئ يًٌَ بُتُواوَتٌ ْاتىاْري ضًرتنطزووئ  طُْسٍََ وا
 .زَبًُٓوَ طُوضَ نًَؿُيُنٌ ضوبُضِووٍ َطؤيٌ ضَطُظٍ

 ضيَهدطاوَ ضانُناضَنإْ نؤََُيُ بُ زش ُٖيُ تىْست ظؤض يًَسواٌْخ: 
 بؤضٌ؟ ،ْاسهىًًَُنإ

 ُٓدماَسَزَٕ، ْاياب ناضٍ ْاسهىًًَُنإ ضيَهدطاوَ يُ ُْٖسيَو بُزَيًٓايًُوَ ضؤّ:
" ضانُناضيٌ" فُْسٍ بُٖؤٍ ُٓوٍَ ؾتًَو، َُٖىو" بُُٓدماَطُياْسٌْ" بَُياّ

. طىَاُْ دًٌَ زَنُٕ، ثًَؿهُؾٌ نؤَجاًْا ُْٖسيَو نُ بُزَغتسيَت( خًَطخىاظيٌ)
 َاؼي وَى بىاضاٍُْ ُٓو ظؤضبٍُ ْتُْسضوغيت ْنطزٕفًَط يُ سهىَُتُنإ يُناتًَهسا

 ْضانُناضٍ بُض ثُْابربيَتُ ثًَىيػتُ ًَٓػتا زَنُٕ، ثاؾُنؿُ غطوؾتري ْياغايٌ
 .ؤَُٖ فَُٓاُْ ْاسهىًًَُنإ، ضيَهدطاوَ نًًُناٌْضاال

 نُ ُٖيُضاغتًًُوَ  بُو ثُيىَْسٍ ْاسهىًًَُنإ ضيَهدطاوَ زيهٍُ نًَؿُيُنٌ
 صيىوُْ بُ شْإ ْاسهىًًَُناٌْ ضيَهدطاوَ وَغفسَنُٕ، زياضيهطاو يَهٌؾًَىاظ بُ دًٗإ
 دؤضَٖا يإ غًَهػىاَيٌ ْضَطُظٍ ؾًَىاْسٌْ زشٍ يُ تًَهؤؾإ ْخُبات بؤ نُ ،وَضططَ

 يُ شْإ تًَهؤؾاٌْ بَُياّ. ططْطٔ( شْإ زشٍ) stereotyping زيهُّ نًًَؿُغاظٍ
 بُ زش ٓؤضيػا يُ شْإ ًَهؤؾاٌْت يإ ظَويًُناًْإ زاطريناضٍ زشٍ ضاتًػطاض

. بٔ ثاضَزاضنطزٕ فُْسو ؾاياٌْ زاْاْطئَ وا شْاٍُْ تًَهؤؾاٌْ بُ بُْساويَو، زضوغتهطزٌْ
 داض يُى تُْٗا غُضَايُزاضٍ ًُْٓجطيايًعّ ُٓدًَٓساٍ بُ زش شْإ تًَهؤؾاٌْ ْخُبات

 ُٓو. بًَت ًهطزٕثاَيجؿت ؾاياٌْ يُقَُيَُبسضئَ وا شْاٍُْ تًَهؤؾاًَْهٌ وَى ، تاًًُْ
 ثًَىيػتُ بَُياّ ًًُْ، خطاخ زَيهُٕ ْاسهىًًَُنإ ضيَهدطاوَ غجؤْػُضنطزٍُْ فُْسو
 .زَنطيَت ثاضَزاض نُ ُٓوٍَ يُطٍَُ بُبُضاوضز ُْنطاوٕ فُْس نُ بطِواْري يُوَ

 يُ بُزَغتسًََٖٓٔ، فُيُنٌ قاظادمٌ نُ ناضًْطٌ ضؤنًفًُضو وَى زاَُظضاوَناٌْ
 ناضٍ بؤ قاظادماُْيإ ُٓو نٌَُ ضيَصَيُنٌ بُضزَواّ بُ َُسا،بًػت غُزٍَ غُضَتاٍ

 نُ غًاغُتاٍُْ ُٓو زاضِؾتين ثطؤغٍُ ؾاضزُْوٍَ بَُُف زَنطزو تُضخإ خًَطخىاظيٌ
 طُوضَناٌْ زاَُظضاوَ نُ بهُٕ ؾًَىاظَ ُٓو غُيطٍ. زَنطز َػؤطُض زًََٖٓا بُناضيإ

 فُْسٍ فًَطنطزْسا ثًؿُغاظٍ يُ بُٖؤيُوَ ضؤنًفًُض ناضًْطٌ، فؤضز، طًتؼ، وَى
 . طؤضِيىَ ثُضوَضزَيإ ىزٍخ بريؤنٍُ ضؤٕ ْزَنُٕ
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 يُنططتىوَنإ وياليُتُ يُ َُزًًَُْناُْوَ َافُ بعوتُٓوٍَ ضيَطٍُ يُ َُُٓ ضؤّ:
 يإ ياضَُتٌ، ُْضؾًحغهؤي بُ ضؤنًفًُض فؤضزو زاَُظضاوَناٌْ نُ ناتًَو زَضنُوت،
 ونطز ضَؾجًَػتُناًْإ" ًَاُْضِؤناٌْ" زاَُظضاوَ فُْسٍ ،ضآًَٖإ َُْؾل وؤضنؿؤثٌ
 نؤْططٍَ" فُْسٍ بطِياضياْسا َُٓطيهًًُنإ زاَُظضاوَ باؾىضزا ُٓفُضيكاٍ يُ ثًَؿرتيـ

 اوْ يُ غؤظًُت يُنًَتًٌ ُٖشَىوٌْ ضوبُضِوبُضِوبىوُْوٍَ ثًَٓاو يُ" ُٓفطيكا ًْػتًُاٌْ
 وَى ضازيهاَيُناٌْ ُٖضَ ضيَهدطاوَ بُغُض بتىاْطيَت وايهطز َُُٓف ،بهُٕ وَياتُزا ُٓو
 .ظاَيبًَت زا"بًهؤ غتًغ بعوتُٓوٍَ" و"ضَف ٖؤؾًاضٍ"

 ُٓفُضيكاٍ ضَؾجًَػيت نؤَاضٍ غُضؤى يُنُّ وَى َاْسياَل ًًْػؤٕ نُ ناتٍُ ُٓو
 ثُيىَغت ُٖضضٌتا  بىو، واؾٓتؤٕ نؤزَْطٌ طىيَطايَُيٌ بُتُواوَتٌ َُٖيبصيَطزضا، باؾىوض

 بططَ. ُوَبػطِيَت زا"ُٓفطيكا ًْؿتًُاٌْ نؤْططٍَ" ثطؤططاٌَ يُْاو غؤغًايًعّ بُ بًَت
 ُْٓسَْىغًازا يُ نؤَؤًْػيت ُٖظاضإ نُ خَُياتهطز، غؤٖاضتؤٍ ُْٓسَْىغٌ دُُْضِاَيٌ
 تًَهؤؾُضاٌْ خُباتطًَطِو ًَٓػتايـ. ثًَبُخؿٌ ُٓفُضيكاٍ باؾىوضٍ ًَسايًاٍ نىؾتىوَو
 َاضغًسؽ دؤضٍ ٓؤتؤَبًًٌََ بُ زَنُٕ، باؾىوض ُٓفُضيكاٍ فُضَاْطَِوايُتٌ ضابطزوو،
 طُالٌْ ٓاظازٍ ُٓفػاٍُْ ثاضاغتين بؤ بُغُ َُُٓ بًَت، ساَيُ بُّ زَنُٕ، ٖاتىضؤ

 .ضَؾجًَػت
 بُ ثؿتبُغذي ْنؤَيؤًْايًعّ نؤتايًٗاتين بُغُض غاٍَ ثُدما َاوٍَ ًٖٓسغتإ، يُ
 نؤَيؤًْايًعٌَ فؤضَُناٌْ يُ فؤضًََهُ نُ تًَجُضِيىَ، غُضَايُزاضيسا ايًٌْىيًربِ

 فؤضَُنٍُ ُٖضزوو ًَْىإ يُ ضاطىظَض قؤْاغٌ ُٓفُضيكا يُ. وَياتُناًْإ بؤ زَغتُبصيَط
 يإ ْاسهىًًَُنإ ضيَهدطاوَ فُْسٍ بُ ؾؤضِف ْانطٍَ. ُْبىوَ نؤْرتِؤَيهطزْسا
 بُ نُ ،زا ُٖيُزيفانتؤ ثاضاغتين يُ شَوَْسيًإبُض َازاّ بُضثابًَت، زاَُظضاوَنإ

 .زَطىدمًَت بىوزا َاَيٌ و ضاَهطاو بُضَْطاضبىوُْوٍَ يُطٍَُ ٓاغاٌْ
. ثُيطَِزَنطئَ َطؤظُوَ َافُناٌْ بُْاوٍ نُ تىْسيت غًاغُتاُْف ُٓو زشٍ تؤ
 بؤضٌ؟

 ٌَْافُنا ْاَيًَِ َٔ. غىوضبًَت ثطغُ ُّٓ ضووْهطزُْوٍَ يُغُ َطؤظ ططْطُ ضؤّ:
 َافُناٌْ بىاضٍ نىاٌْضاال ٖاوضٍَِ ْعيهُنامن ظؤضيٍُٓ َُٖيُيُ، غًاغُتًَهٌ َطؤظ

 الًْهٌَُ َطؤظ َافُناٌْ ثًَىيػتُ ًًُْ، بُؽ تُْٗا بُ َُُٓ زََيًَِ بَُياّ. َطؤظٔ
 غُضَايُزاضيٌ. بهُئ زاواٍ خؤَاُْ ُٖقٌ ؾتًَهُ تانُ َُُٓ ثًَهبًًََٗٓت، َافُنإ
 خُوٌْ يُناتًَهسا نىضتهطزووَتُوَ، َافاُْزا يُّ تُْٗا بُ زازثُضوَضيٌ بريؤنٍُ
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 بُ ببًَت َطؤظ َافُناٌْ زَؾٌَ َُُٓؾسا يُطٍَُ. نىفط فؤضًََهٌ بُ بىوَ يُنػاًٌْ،
 ُّٓ يُغُض تُغو غُضدمٌ ؾًَىَ، بَُُٖإ. غًاغًًُاْسا ُْٓسيَؿٍُ يُبُضزَّ بُضبُغتًَو
 بُ نىؾتاضَنإْ ْوتًصيٌتىْس نطزَوَناٌْ بُ ططْطًسإ تُْٗا بُ بريؤنُيُو

 يإ بٔ َاويًُنإ دا ثًَسيَت، نؤتايٌ ًَُالًَْهُ اليٌُْ ُٖضزوو تاواْباضنطزٌْ
 بعوتُٓوَناٌْ ضاتػًطاض، ٓؤضيػاو نؿُريو وياليُتُناٌْ يُ ًٖٓسٍ، سهىَُتٌ

 زيهٍُ بصاضزَيُنٌ ًٖض ضىْهُ ضُنساضيري، بَُيهى ًْري، طاْسٍ ُٖوازاضاٌْ بُضَْطاضيٌ
 ُٖضضُْسَ. ْاوضاُْ ُٓو زَضاَُتُناٌْ زَغتبُغُضزاططتين بُ زش ًًُْ ٕتًَهؤؾاًْا
 بُضَو ضىْهُ ًًُْ، ْاوَْسيًإ ضًين ثؿتطرييٌ بَُياّ ضَوايُ، ُٓوإ زاواناضيٌ

 .ْانؤنُ َطؤظسا َافُناٌْ يُطٍَُ زََئًَ زَطؤضِئَْ"تىْسوتًصيٌ"
 

 بهات؟ ضَفتاض بَُُ بُضاَبُض زَتىاًَْت ضؤٕ َطؤظخ:
 بىاضَزا يُّ ؾتًَو ًٖض ُٓوٍَ وَى بهطيَت، ويَٓا وا بابُتُنُ انطٍَْ ضؤّ:

 نؤَجاًْا ناضٍ يُ ضيَططبٔ تىاًْإ ُٖشاضإ ُٓدماَسضإ، دُْطُنإ. بُزيُٖٓاتبًَت
 زَظطاناٌْ بُ ْاطُٕ بَُياّ بُزيٗاتٔ، غُضنُوتُٓنإ. و غُضنُوتٔناْعا طُوضَناٌْ
 .طًَطِيَتْا ٓاُْٖط بؤُْيُوَ بُو نُغًـ ْضاطُياْسٕ

 
 زَْاغًًَٓت؟ نؤَؤًْػتًَو وَى خؤت ٓاياخ:

 تًَطُيؿذي بؤ غُضَنًري ثًَسضاوٍ نؤََُيايُتًًُنإ ضًُٓ ثًَُىايُ بَُياّ ُْخًَط، ضؤّ:
 وَى ضًُٓنإ، بَُٓاٍ يُغُض بريُْنطزُْوَ. ؾًهطزُْوَنٍُ ْدًٗإ ٓاغايٌ ُٓضنِ يُ

 ثًَُىايُ ناتسا يَُُٖإ بَُياّ. بًَت ًَٓػكإ بٌَ يإ ثُيهُض ًَٓػهُ بٌَ َطؤظ وايُ ُٓوَ
 وا نؤَؤًْػتنُغِ  ُْٖسيَو ُٖضوَى ضًُٓنإ، يُ تُْٗا برينطزُْوَ نىضتهطزُْوٍَ

 .دُغتُ بُبٌَ بًَت، طُوضَ ثُيهُضيَهٌ َطؤظ وايُ ُٓوَ وَى زَنُٕ،
 

 زَنطٍَ ٓايا ثًَهسيَت؟ ضٌ يُ زَْىوغًت زَضباضٍَ نُ" تاظَيٍُ ُْٓسيَؿُ" ُّٓخ: 
 هُيت؟ب وَغفٌ

 يُ نُ َُُٓيُ ْا، طىظاضؾتًَو ضُْس بُ بَُياّ بهُئ، وَغفٌ زَتىاْري بَُيٌَ، ضؤّ:
 .نُواُْزاّ زوو يًَُْىإ دًَبُدًَهطزًْسا يُ ًَٓـ ْزَزَّ بؤ ُٖوَيٌ ْىيًَُنَُسا ضؤَاُْ
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 واتاٍ ثطِؤشَيُ ُّٓ ،"بطُضِيًَُٓٓوَ ؾُو ُٓوَبًَت ناتٌ ًَٓػتا بَُيهى" ْىوغًىتُخ: 
 ضًًُ؟
 بؤَباٍ، ْعيو الًًًًْٓا يُ ظَبُالح باَيُخاُْيُنٌ بؤ ًَُٖايُ طىظاضؾتُ ُّٓ ّ:ضؤ

 زَوَيَُُْسَناٌْ زَوَيَُُْستطئ ُٖضَ يُ يُنًَهُ نُ ٓاَباًًُْ َؤنًـ خاوَُْنٍُ
 يُ ْزازَْطيَت ًْؿتُدًَبىوٕ ؾىيَين ططاْبُٖاتطئ يُ بُيُنًَو باَيُخاُْنُ. ًٖٓسغتإ

 ْٗؤّ ؾُف ُٖيًهؤثتُضو زابُظيين بُ تايبُت فطِؤنُخاٍُْ غٌَ ثًَهٗاتىوَو ْٗؤّ 27
 باَيُخاُْيُ ُّٓ زضاوغًَهاٌْ. ُٖيُ خعَُتهاضٍ 600 ْٓؤتؤَبًٌَ وَغتاٌْ طُضادٌ

 يُطٍَُ. يًَسظيىئ ؾُوٍ نىيَطَناٌْ، ضووْانًًُ بُ وَسؿًًُ ُّٓ زََئًَ ُْٖيُ غهاَيايإ
 يُ بُؾًَهُ شْاُْيُو نؤٌْ زاواناضيًُنٌ ٖاونات ؾُو طُضِاْسُْوٍَ َُُٓؾسا،

 يُغُض تىْسوتًصيًإ نُ غطوؾت، ضَطُظاٍُْ ُٓو غُضدُّ بؤ ثًَىيػت طُضِاْسُْوَيُنٌ
 .ٓاو يإ بًَت ُٖوا دا ُٓدماَسَزضيَت،

 
 بًَت؟ واقًعٌ َريات، َُٖيىَؾاْسُْوٍَ بُ غُباضَت ثًَؿًٓاضَنُت ثًَتىايُ

 يُ ناتًَو نىضتٓانطيَتُوَ، َاززٍ ْزاضايٌ َىَيهٌ بىوٌْ يُ تُْٗا َريات ضؤّ:
 غًػتٌُ واتا) زَنُئ، ٓؤغرتاغًعّ غًػتٌُ بُضبًَاوٍ ضاوزيَطٍ ًٖٓسغتإ

 َريات نُ ضووْسَبًَتُوَ بؤت ،(وَضطًَطِ -دًاواظبىوًْإ يُبُض خَُيو زووضخػتُٓوٍَ
 بطؤضِئ، ؾتُنإ سياُْويَت ُٓطُض. َافُناُْوَ ُْٖيبُت بُ ُثُيىَغت ثطغًَهُ ضُْسَ
 ..ُْنًَؿٔ زضيَصَ زَغتهُوتُنإ تا غَُيُتْ بهطيَتُوَ ضيَطايُى يُ ريب ططْطُ

 بُ نطزووَ تايبُتت نُ نتًَبٍُ يُو ،"شيإ غتايًٌ دُْطٌ" يُ ضًًُ َُبُغتتخ: 
 ظَْطًًَسَضٍ" نُ ٓايعبًَطط، زاًْاٍ غٓؤزْٕ ًٓسواضز يُطٍَُ ضاوثًَهُوتُٓنُت
 َاوٍَ يُ َ"ثٓتاطؤٕ طُْاَُناٌْبَُي" زظَنطزٌْ بُضثطغٌ زوا و"ٓاطازاضنطزُْوَنإ

  ؟ظًَتٓاَسا دُْطٌ
 شياٌْ غتايًٌ ُْٓوضوثٌ شياٌْ غتايًٌ بُ بىوَ َُٓطيهٌ، شياٌْ غتايًٌ ضؤّ:

 دُْطٌ وَسؿًطُضيًُنٍُ نُ بىوٕ ُٖم يُغُض ٓايعبًَطط ْغٓؤزٕ. ًٖٓسٍ زَغتُبصيَطٍ
 نُ زَنُٕ ػتؤثطؤتًَ ضاوزيَطيًُف ُٓو ؾًَىَ بَُُٖإ نطز، ثطِؤتًَػتؤ ظًَتٓاًَإ

 زَبًَت بُوَ ثًَىيػتًُإ بَُياّ. زَزات ُٓدماٌَ َُٓطيهٌ ُْتُوٍَ ٓاغايؿٌ ٓاشاْػٌ
 دُْطاُْ ُّٓ َُٓطِؤف ضابطزووزاو يُ َُٓطيها يُنططتىوَناٌْ وياليُتُ بؤضٌ بعاْري

 يًًَإ غىوزوَضططتُٓ سُظٍ ْزَضاَُتُنإ نؤْرتؤَيهطزٌْ ٖؤناض زياضتطئ. زَنات
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 بَُٓاٍ يُغُض شيإ زياضيهطاوٍ دؤضيَهٌ َىشزٍَ بُ ثًَىيػيت َُُٓف. نات بُظووتطئ
 .ُٖيُ ثًَىَْسيَهسا و نؤت َُٖىو يُ زَضضىو و غٓىوض بٌَ بُناضًَٖٓاٌْ ًٓؿتًٗاٍ

 فطؤؾتين ضيَطاناٌْ نُ زيَت ُٓواُْ َُٖىو ثًَـ فطؤيس، بطاظانٍُ بًَطْاٍ ًٓسواضز
 ُّٓ بُغُض زَغتططتٔ بؤ ثًَىيػيت ضيُغُ غىوضبىوٕ بُٖؤٍ َُُٓف طؤضِيىَ، ناَياٍ
 ُّٓ ثًًَىايُ نُ بطِوايٍُ ُٓو ضُغجاْسٌْ يُ غُضنُوتٔ بُ بَُيهى ْا، ناَيا ُٓو ناَياو

 ُّٓ. بُؾساضَ تؤزا خؤؾبُخيت ْنُغايُتٌ يُ زيهُ بُضٌَُٖ ياخىز بُضَُُٖ
 بُ نُ خؤؾبُختًًُ بريؤنُيٍُ ُٓو َُٖإ نؤتا، بٌَ بطزِْبُناض ُْٓسيَؿُنطزٍُْ

 ْؾاضغتاًًُْت بُوٍَ ُبطِوابىوْ ُٖضوَٖا تًَسَثُضِيَت، ؾتُناْسا ظياتطٍ اوَْساضيهطزٌْخ
 زووباضَ ضاوثًَساخؿاْسُْوَو بُ ثًَىيػتًإ َُٓاُْ َُٖىو يُنٔ، وَنى غُضَايُزاضيٌ
. شيإ يُ َاُْوَ بؤ بىيَت زَضفُتًَهُإ ُٓطُض ،ُٖيُ ُٓوإ زَضباضٍَ ثطغًاضنطزُْوَ

 .سيًًََٓتُوَ شياْسا يُ بًُويَت َطؤظايُتٌ ًِْ َضَِزاباو يُو َٔ بَُياّ
 

 ُٓدماَسضاوَ، ٓاَيعبًَطط زاًْاٍ و غٓؤزٕ ًٓسواضز يُطٍَُ نُ زيساضٍَ يُوخ: 
 زََئًَ ُٓوإ. ناضَنُيإ ًْؿتًُاًًُْناٌْ ثاَيُٓضَ يُ زَيًت زوو ًَٖؿتا تؤ ُٖغتسَنُئ

 َُٓطيها، زَضباضٍَ بريؤنُيُى بُ باوَضِبىوًْاُْ نطزَنُ، بؤ بىوَ ثاَيُٓض نُ ُٓوٍَ
 ُْتُوَيٌ ٓاغايؿٌ ٓاشاْػٌ نُ ضاوزيَطيًٍُ ُٓو يإ يًَهطز، خًاُْتٌ" ظًَتٓاّ دُْطٌ
 َُُٓ ُٓطُض بَُياّ ضَتسَنُيتُوَ، ؾؤظًًٓػتُنإ زضيَصَ َاوَيُنٌ بؤ تؤ. نطز ثُيطَِوٍ
 يُثًَٓاوتا  ووَُْنطز ُْتُوَناٌْ ضاوَضِيٌَ َطؤظ ُٓوا دُْط، شَاضَيُى ٖؤٍ بىوبًَتُ
  ظُْطٔ؟ ُٖيُ خؤياْسا يًَُْى ُٓوٍَ

 ثًَىيػت زََيًَِ بَُياّ. ًًُْ ُْتُوَنإ يإ وَياتإ بىوٌْ بُ ثًَىيػتًُإ ْاَيًَِ ضؤّ:
يُبُض  ،بهُُْوَ ثاى ًٖٓسغتإ يإ فُضَِْػا وَى ْاواخٓطري زَغَُياتًَهٌ ْانات بُوَ

 غُضنُوتين ؾاضغتاًًُْوَ يإ ُيتىوضيٌن يُضووٍ وَياتُنٍُ ثًًَىايُ نُؽ ظؤض ُٓوَّ
ُّٓ  بًُٓوَ. ٓاضاّ تؤظيَو ثًَىيػتُ بُتاَيُ، ْبؤف قػُيُنٌ َُُٓ. نطزووَ بُضدُغتُ

 يُ تاواْهاض نَُرت خُياَيًَهٌ ثًَؿهُؾهطزٌْ يُ ٖىُْضَُْسإ ْىوغُضو ؾهػيت ضؤٕ
 زَنُيت؟ ضاظُ ضاطُياْسٕ خُياَيٌ

 ،ضاٖاتىوٕ باظاضِ ثًَساويػتًًُناٌْ بؤ ًَهُضبىوٕ غُض يُ ْىوغُضإ ٖىُْضَُْسو
 ضاوَضٍَِ يٌَ ُٓوَيإ ضىْهُ ُٓدماَبسَٕ، ُٓظَىوُْنإ ُٓوٍَ وَى زَضزَنُوٕ وا تُْاُْت
 نُ ناتًَو. ُٓدماَبسَٕ زياضيهطاوزا غٓىوضيَهٌ ضىاضضًَىٍَ يُ ُٓظَىوُْنإنُ  زَنطيَت،
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 ُٖغتِ يًَهطاو ُٓضيَين ثًَؿىاظيًُنٍُ ْىوغٌ، ّ"بضىونُنإ ؾتُ خىاوَْسٍ"ِ ضؤَاْ
 سيىيػتايُ ُٓطُض بَُياّ بًَاوبهَُُوَ، زيهُّ ضؤَاًَْهٌ غاٍَ زوو زواٍ ثًَىيػتُ نُ نطز
 تًًَاْسا نُ مب تًَهؤؾاْاُْزا يُو ناّ ًٖض يُ َُْسَتىاٌْ ُٓوا بًَتُزٍ سُظَّ ُّٓ

 ُٓو .ْىوغًىَٔ نُ بٓىوغِ وتاضاُّْ تىيَصيُٓوَو ُٓو ُْمشسَتىاٌْ نطزووَو بُؾساضيِ
 بُ زَيًإ نُ ُٓواٍُْ ْىوغٌ،" ُْسيَؿُٓ نؤتايٌ" ّ بُْاوّتاظَ ضؤَاًَْهٌ ناتٍُ

 .ُٖغتا يًَِ ضقًإ ْبًَعاضبىوٕ خؤؾبىو َٔ ضؤَاٌْ يُنَُري
 ًَُُٓيـ ْٖىُْضيٌ دًٗاٌْ ْاو نطزووَتُ زظٍَ بًَهؤتايٌ بُناضًَٖٓاٌْ ُْٓسيَؿٍُ

 غجًهطزُْوٍَ ْبطزٕ" وؾًَىٍَٖا" نُيتىوضيٌ غجًهطزُْوٍَ ْبطزٕ" يُغُض ؾايُزئ
. بًًٓىَاُْ نُ( وَضطًَطِ-شيٓطُزؤغتًسا ْاوٍ يُشيَط شيٓطُيٌ نطزٌْ غُضثًَضٌ")غُوظ

 ًٖٓسغتإ يُ دًابؤض يُ َُٓطِؤنُ دًٗإ يُ ُٓزَبٌ فًَػتًعاَيٌ طُوضَتطئ
 ْضاخ ْضؤؾٓبريإ تًَسَنُٕ، ضووٍ دًٗاُْوَ يُغُضتاغُضٍ خَُيو. بُضِيَىَزَضًَت

 ُٓو زَنطيَت، ٖىُْض ٓاظازٍ ْضازَضبطِئ ٓاظازٍ يُغُض قػُ تًًَسا زئَْ ٕثُخؿهاضا
 زاضغتاُْنإ زاًْؿتىواٌْ زَنُٕ فًَػتًعاَيُنُ فُْسٍ غجؤْػُضو نُ نُغاٍُْ

 يإ ًٖٓسؤغٌ بًَتْ ُٓطُض ثًًَىايُ نُ زَنُٕ سهىَُتُ يُو ثؿتطريٍ ْيُْاوزَبُٕ
 غجؤْػُضٍ ُٓغتًَطَْاغٌ نؤَجاًْاناٌْ. تاواُْنإ يُ تاواًَْهَُُُٓ  ُْبًت ُْتُوَيٌ

 ْزَنُٕ بُؾساضٍ باف خَُيهٌ تًًَاْسا زَنُٕ، ُٓزَب يإ غًَُٓا فًَػتًعاَيُناٌْ
 دًٗإ غجؤْػُضَنإ بَُياّ زَنُٕ، ضازَضبطِئ ٓاظازٍ يُغُض قػُ دىإ ظؤض بُؾًَىاظيَهٌ

 . زَنُٕ ويَطإ
 يُ تؤ بؤضىوٌْ بُطىيَطٍَ ئ؟بسَ ُٓدماٌَ زَبًَت ثًَىيػت ضٌ ساَيُتُزا، يُّخ: 

  ؟خؤؾُويػيت ، نتًَبُنُتسا
 ضؤَاُْ ًَٖؿتا يُبُضُٓوٍَ بريزَنَُُوَ، ظؤض ًَٓـ. بُبرينطزُْوَيُ ثًَىيػيت ضؤّ:
 نُ بطِوايٍُ ُٓو زَبٌَ ًَُُٓ ثًَُىايُ بَُياّ ،ُْنطزووَ تُواو بابُتُ ُّٓ زَضباضٍَ تاظَنُّ
 طًَطِاُْواٍُْ ُٓو َُٖىو يُ بٌَ، دًٗاْسا ُْتُضٍغ يُ ثًَىيػتُ َطؤيٌ بىوُْوَضٍ زََيًَت

  .دًابهُيُٓوَ بطِوايُٕ ُٓو زشٍ
 

 ٧١٦٢ -٦١ شَاضَ -بسايات طؤظاضٍ*     
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 زِةطةش كازيطةزيي ةيليَكدانةو
 كةذاأل ئةمحةد شيعسةكاني سةز لة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فُحتٌ ضٓىوض
 
  ثوختة  

 ضَِخُٓططاٌْ ْظَإ نؤََُيٓاغًٌ نؤََُيايُتٌ، ٌظَآْاغ بُؾِ تىيَصَضاٌْ ظؤضبٍُ
 ُّٓدماَُ ُٓو طُيؿتىوُْتُ نطزووَو ثًَىَضزا ظَاٌْ بىاضٍ يُ تىيَصيُٓوَيإ فًًًُٓػت

 نُ زَنطيَت طَُياَيُ ثطغًاضَ ُٓو يًَطَزا. ُٖيُ ثًاواْسا ْشْإ ظَاٌْ ًَْىإ يُ ظّدًاوا نُ
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 ٓاغيت ٓايا ُٖبًَت؟ ناضيطُضيٌ ُٓزَبًـ ظَاٌْ غُض يُ ضَِطُظ تُوَضٍ زَنطٍَ ٓايا
 ويَهضىاْسْٕ يُواُْ خُياٍَ ؾًَىَناٌْ ْىوغري، دىاْهاضيًُناٌْ ضِيَعَإ، وؾُنإ، زَْط،
 ًُٖاٍ ؾاعريَناْسا، شْاٍُْ َضُٖغتًَتِز ناضيطُضيٌ شيَط يُ ىأْزَت نًٓايُ خىاظَو

 وضزٍ وََياَساُْوٍَ َُبُغيت بُ زاوَ ُٖوَيٌ تىيَصيُٓوَ ُّٓ يًَطَوَ بٔ؟ ضَِطُظطُضايٌ
 نىضز، ٖاوضُضخٌ ؾاعريٍ ؾًعطيٌ ظَاٌْ يُغُض ضَِطُظ ناضيطُضيٌ ثطغًاضاُْ ُّٓ

 .  يًَهبساتُوَ ُٓظيُز نُشاٍَ خاتىو
 

 كيثيَشة
 ظؤضٍ ططْطًًُنٌ نىضززا ُْتُوٍَ ُٓزَبًٌ شياٌْ يُ ؾاعري بىوٕ ؾًعطو زَظاْري وَى
 ططْطٌ بابُتٌ ْثطؽ زاوَ ُٖوَيًإ غُضزًَََهسا ُٖض يُ ؾاعرياصيإ. ُٖبىوَ

 بُضًَُٖؿًإ ؾًعطو ْبهُٕ باؽ خَُيهُنُيإ بؤ تايبُت ظَاًَْهٌ بُ نؤََُيايُتٌ
 ُّٓ ًَْى يُ. بىوَ ًًٓٗاَبُخـ ضِانًَؿُضوغُضْر  ُْوَنإ َُٖىو الٍ بُضزَواّ

 نؤََُيايُتًٌ بىًْازٍ بُزاخُوَ نُ ُٖبىوَ بىوًْإ ؾاعرييـ شْاٌْ ؾاعرياُْزا
 ُٖوَيًساوَ نىضزيٌ، نؤََُيطاٍ نىيتىوضيٌ شيَطخاٌْ بُطؿيت ُْٓزَبًات ثًاوتُوَضٍ

 ًَُٖؿُ ًاْساْاويؿ يُ بَُياّ. بهات ثاوإ خؤٍ بؤ زضَوؾاواُْ بُٖطَ ُّٓ ظؤضٍ ظؤضبٍُ
 اُْثًَُٓنطاوُٖغت  ُْبًٓطاوو بُْسَ ْنؤت يُو خؤيإ بىيَطاُْ نُ غُضياَُْٗيساوَ نُغاًَْو

 . بٔ خؤيإ ظَاٌْ ْبىوٕ ْخؤيإ ثًَٓاغُزَضٍ ؾًعطَناًْإ بُ تىاًْىياُْ نطزووَو ضِظطاض
 شٌْ وضٍزَ ُٓشيؤغفًَطٍ نُ َُٖياواضزًَْو ظاَيُاُْو ضِواْطٍُ بُ زَضبطِئ  ْاضَِظايُتٌ

 بريو بُثًٌَ نؤََُيايُتًًُناٌْ ْتانُنُغٌ َافُ يُ بًَبُضيهطزٌْ ،زاططتبىو نىضزٍ
 ثاْتايًُ يُ ُٖوَيسإ بؤ ُٖويًََٓو بُ بىو ثًاوغاالضٍ، بُ ثؿتبُغتْ ُْْضييت باوَضٍِ

 َُٖىو يُبُضَ ُّٓ .طًَطِاوَ بُٓضَِتًًإ زَوضيَهٌ بىاضَزا يُّ شٕ ؾاعرياٌْ. دًادًاناْسا
 ضِواًْين" بُٓضَِتٌ تاوَنىو خػتُبُضناض خؤيإ ُٖغتُوَضاٍُْ ْٖىُْضٍ ُٓزَبٌ، ٍتىاْا

 غًػتٌَُ ْبؿهًَٔ  تًَو بىو، يُوإ يُى ُٓزَبًاتًـ نُ بابُتُنإ، بؤ" ثًاواُْ
 بًًَرَي تىاْريؾزَ ، بهُٕ بُٓضَِتًٌ طؤضِاًَْهٌ تىوؾٌ ثًاوتُوَض غًاغًٌ و نؤََُيايُتٌ

 يُ ُٖض زياضاٍُْ ؾاعريَ يُو يُى. ًَٓاوَبُزَغتٗ باؾًإ غُضنُوتين ضِيَطُؾسا يُّ
 غُثاوَ ْزضيَصخايُٕ زؤخُ ُٓو بُضَْطاضٍ بىوَ َُبُغيت وؾًاضاُْ ظؤض غُضَتاوَ
 ؾاعرييَهُ نُشاٍَ. ُٓظيُزَ نُشاٍَ خاتى بٓاغًًَٓت، شٕ ضِاغتُقًٍُٓ غًُاٍ ْببًَتُوَ

 شيإ يَُُضِ بَُيطاْسًْإ ُضوَٖاٖ ْٓايسياناًْإ شْإ، ظَاٌْ شْإ، زَْطٌ ويػتىويُتٌ
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 وضِانًَؿُض ؾًعطٍ طُيًَو ٖؤًُْٓوٍَ بُ ٖىُْضَنُيُوَو ُْٖغت ٖعضو ضىاضضًَىٍَ ناتُ
 ْضِابططيَت خىيَُٓضَناٌْ ْبُضزَْط ظؤض غاَياًَْهٌ ،بُخـ  ٓاضاٌَ ٖاونات ْثطِخطؤف

 بطىتطٍَ يػتُثًَى يًَطَزا. ناضَناٌْ تاغُباضٍ اليُْططو بًاْهاتُ ُْوَ زواٍ يُ ُْوَ
. ؾًعطَناًْسا يُ ؾاعريَ ظَاٌْ غُض خػتُٓ تًؿو ظياتط وتاضَ ُّٓ ْىوغًين يُ ٓاَاْر

 بُ زَنات ضِاظضيإ ضؤٕ ضؤْاو نُشاٍَ نُ زَنُئ بُوَ ٓاَاشَ وتاضَنُزا زضيَصٍَ يُ
 تُْٗا ُٖض نُ تايبُتًٌ ظَاًَْهٌ ُٓوَؾسا ْاو يُ شْاُْو تايبُتًٌ ظَاًَْهٌ بُ بطِوآًَٖإ

 .خاوًَُْتٌ ؤٍخ
 ناضيطُضيٌ نُ نطزووَ ناضٍ خاَياُْ ُٓو زياضيهطزٌْ ًَتؤزٍ غُض يُ تىيَصيُٓوَ ُّٓ 

 وَى يإ ْاوَضؤى هطزُْوٍَؾً َُبُغيت ضِاغتًسا يُ ْزَنُٕ زياضيٌ ظَإ يُغُض ضَِطُظ
 يُ ًًُْ ؾاعري ؾًَعطيًُناٌْ بُضَُُٖ قؤْاغبُْسيٌ يإ ؾًعطَنإ َاْانطزُْوٍَ باوَ،
 تًؤضيو و تُغُزيطتًَ باغهطزًَْهٌ بُ غُضَتا ُٖوَيُساوَ. دؤضاودؤضَناُْوَ ُضِواْط

 ْيل يُ وتاضَنُوَ غُضَنًٌ تُوَضٍ ًْػبُت بُ بؤضىوْاٍُْ ضِواْطُو بُو غُباضَت
 ضَِخٍُٓ ْظَإ نؤََُيٓاغًٌ ْنؤََُيايُتٌ ظَآْاغًٌ وَى دًادًاناٌْ ظاْػتُ

 بُ زواتط ْبسَّ بُزَغتُوَ تىيَصيُٓوَنُ بؤ تًؤضيو ضىاضضًَىَيُنٌ فًًًُٓػيت ُٓزَبًٌ
 وََياَساُْوٍَ ضِيَطاٍ بهُويُٓغُض ؾاعري بُضَُُٖناٌْ يُ صيىوُْ ًَٖٓاُْوٍَ
 . ُٓظيُززا نُشاٍَ خاتىو ؾًعطَناٌْ يُ ضَِطُظطُضا ظَاٌْ بىوٌْ غُغياْسٌْ ْثطغًاضَنإ

 
   

 ُظضَِط فًًًُٓعّ، شْاُْ، ؾىْاغٌ شْاُْ، ظَاٌْ :غُضَنًُنإ وؾُ
 
 

 تويَريٍةوة ثسضيازةكاٌي
  زابًَٓت؟ ُٓظيُز نُشاٍَ ؾًعطٍ غُض يُ ناضيطُضيٌ تىاًْىيُتٌ ضؤٕ ضَِطُظ.1
 بري؟ قايٌ ثًٌَ زَتىاْري ضؤٕ ُٖيُو بىوٌْ ؾًعطزا يُ شْاُْ ظَاٌْ ٓايا.2
 ْخؤٍ بُ تايبُت ظَاٌْ يُ نَُيهٌ طُياْسًْإ بؤ ؾاعريَ ُّٓ ضري ضَُهاُْ ُٓو.3

  ضططتىوَ؟وَ خؤٍ ضَِطُظٍ
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 تويَريٍةوة ضٍووزةكاٌي
 يًَطَزا ثًَىيػتُ ُٓظيُزَو نُشاٍ ؾًعطيًُناٌْ بُضَُُٖ تىيَصيُٓوَ ُّٓ بَُٓاٍ

 وَى ْزووضٍ ٖؤٍ بُ تىيَصيُٓوَ ُّٓ ْىوغُضٍ وَى َٔ نُ بهُّ بابُتُف بُو ٓاَاشَ
 ٌغُضَنً ؾىيَٓطٍُ وَى نىضزغتإ باؾىوضٍ يُطٍَُ نُ طِافًايٌطدى َُوزاٍ زَطىتطٍَ

 زيىاُْنإ يُ بُظؤضيَو زَغتِ ،َؾاعري زيىاُْناٌْ ْنتًَب بًَاونطزُْوٍَ ْضاخ
 غاَيٌ زووُّٖ ضاثٌ) "بُضَىوزا بُْسَضٍ" نتًَيب زوو تُْٗا نتًَب وَى ضِاُْطُيؿتىوَو

 يُ ّ(1999 ًَسيا الواٌْ ََُيبُْسٍ ونطاوَناٌْباَل يُ) "وتٔ وتُناٌْ" و(1999
 بُ نُ بهُّ خؤٍ نُشاٍَ خاتىو غجاغٌ ظؤض يًَطَزا زَبٌَ بَُياّ. بىوَ بُضزَغتسا

 بؤ ْىوغًًٓاُْوَ ؾىيَين ْضِيَهُوت بُ ٓاَاشَزإ بُ ؾًعطيَهٌ ضُْس زَئاوََيايًُوَ
 غؤؾًاٍَ يُ ؾًعطَناًْؿِ يُ بطِيَو ُٖضوَٖا. زاوّ ظؤضٍ ياضَُتًٌ ضِووَوَ يُّ ْْاضزووّ
 نُ زَظأْ باف ظؤض نطزووَ وَيإتىيَصيُٓ ناضٍ نُغاٍُْ ُٓو. وَضططتىوَ ًَْت ًَسياو

 غُبىوضيٌ بًَطىَإ ْزَبًَت ُٓغتَُرت بًَاو ْثُضت وَٖا ٍَوغُضضا يُغُض ناضنطزٕ
 ُٓدماٌَ ْبىوبًَتِ ظاٍَ ناضَنُزا غُختًٌ غُض بُ تىاًْبًَتِ ًٖىازاضّ. زَوٍَ ظياتطيؿٌ

 .بًَت زياض ثًَىَ نطزصيٌ غُبىوضٍ ًْؿاٍُْ تىيَصيُٓوَنُؾِ
   

 ويَريٍةوةت ثيَشيٍةي
 وَى نىضزيسا َبٌزُٓ ؾًعطو ًْاٍز ْاو يُ و زَْىوغًَت ؾًعط ُٓظيُز نُشاٍَ يُوَتٍُ

 ثطِدَُاوَض يُبُض ُّٖ. زَْىوغطيَت ؾًعطَناًْؿٌ يُغُض زَضنُوتىوَ، تايبُت زَْطًَهٌ
 ُٖضيٌَُ نُ دًادًا ضِؤشْاٍَُ طؤظاضو يُ ظؤضَ شَاضَ ُٓو بُٖؤٍ ًَُٖـ ؾاعريو بىوٌْ

 وتاضاٍُْ ْبابُت ُٓو شَاضٍَ بًًٓىٌْ، بُخؤيُوَ ضِابطزووزا اَياٌْيُغ نىضزغتإ
. ثطُِٓشَاضٕ ؾًعطيًُناٌْ، بُضَُُٖ ْخؤٍ ؾاعري ْاغاْسٌْ يًَهساُْوَو زاوَتُ زَغتًإ

 َُضدُناٌْ َُٖىو ُٓوٍَ يُطٍَُ نُ وَٖا تىيَصيُٓوَيُنٌ بًًَرَي زَنطٍَ بَُياّ
 يكُناٌْ يُ ظَإ غُض يُ ضَِطُظ ناضيطُضيٌ تٖاونا بًططيَتُوَو ظاْػيت تىيَصيُٓوَيُنٌ

 ضَِضاو فًًًُٓػتًسا ُٓزَبًٌ ضَِخٍُٓ ُٖضوَٖا ْنؤََُيٓاغٌ ْنؤََُيايُتٌ ظَآْاغًٌ
 يًَهبساتُوَ، ُٓزَبًٌ بُضٌَُٖ ٓافطاْسٌْ يُغُض شْاُْ ْىوغًين ناضيطُضيٌ ْبهات
 ًٖىازاضّ نُ ٓاطاّ  بٌَ يًٌَ زووضيًُوَ ُّٓ بُٖؤٍ زيػاُْوَ َٔ يإ ُْزضاوَو ُٓدماّ

 ُٓو بًًََِ زَتىامن بًًٓبًَتِ ْطُضِابًَتِ َٔ ُٓوٍَ. بًَت ضِاغت إػيزووُٖ ططضياٍُْ



 
 
  

 
 

  
 
 

 122   
  

 ؾاعطٍ ؾًعطيًُناٌْ بُضَُُٖ غُض يُ ًَٓػتا تا ْىوغًٓاٍُْ بًًَرَي باؾرت يإ تىيَصيُٓوَو
 ٌزَضفُت بُثًٌَ نُ ،تايبُشيُْسئ نؤََُيًَو َُٖيططٍ ْخاوَٕ ْىوغطاوٕ، َُبُغت

 ؾًَىٍَ بُ وتاضَنإ ظؤضٍ ظؤضبٍُ زَزَّ؛ خاَيًَهًإ ضُْس بُ ٓاَاشَ ْىوغًُٓنَُإ
 نُّ زياضَ؛ ثًَىَ َُٖيػُْطاْسًْإ ضَِخُٓو بؤٌْ ْنَُرتضَِْط ْثًَٓاغُنطزْٔ ْثًاَُٖيسإ

 غُضبُخؤٍ يًَهساُْوٍَ ثًَىيػتًٌ يُ دُختًإ بًًٓىَٔ َٔ وتاضاٍُْ ُٓو َُٖىو ظؤض تا
 يُّ ُْٖطاويَو َُٖيططتين ًٖىاٍ بُ خؤيإ بُضَُُٖنٍُ ؤتُوَونطز شْإ ؾًعطٍ

 نُ باوَضَِٕ ُٓو غُض يُ ْىوغًٓاُْ ُّٓ غُضدٌَُ. نطزووَ ثًَؿهُف زايُضِيَطا
 خاوٌَْ ْاوَضؤنُوَ ْفؤضٌَِ ًَتؤزْاغٌ، ًْؿاُْناٌْ ضِواْطٍُ يُ نُشاٍَ ؾًعطَناٌْ

 ْاغًَٓطاوٕ ًَٓجًعؤزيو َْغًٓؿاْهطاوٍز بُ صيىوْاٍُْ ُٓو بَُياّ ،ْاواظَٕ تايبُشيُْسيًُنٌ
 زَْطٌ شْاُْ، يُسين شْاُْ، زَضبطِيين وَى ظاضاوٍَ زَغتُوؾُو نؤََُيًَو. نَُٔ ظؤض

 بُ ْاضِوؤْ، ْابُٓبطِو زَغتُوؾٍُ َُٖىويإ نُ تاز،...شْاُْو غؤظٍ ُْٖغت شْاُْ،
 ثاضِاًَرَتٍ يُى تُْاُْت نُ ُٓوٍَ بٌَ ،زَنُويَت بُضضاو ْىوغًٓاُْزا دؤضَ يُّ ظؤضيٌ

 ُّٓ ُٖضبؤيُ. بسَٕ بُزَغتُوَ ضًًُ، زَْطُ يإ يُسٔ ُّٓ نُ ُٓوٍَ بؤ زياضيهطاو
 خىزٍ يُ صيىوُْ نؤََُيًَو نطزٌْ ًٓؿإزَغت بُ ُٖوَيًساوَ بُضزَغتتإ تىيَصيُٓوٍَ

 ثطِنطزُْوٍَ بؤ ُْى نىيكًًََٓت، ًٖىايُى ُٓظيُز، نُشاٍَ ؾًعطيًُناٌْ بُضَُُٖ
 بؤؾايًاُْو ُٓو زياضيهطزٌْ و خػتُٓضِوو بؤ فانتُضيَو بُ بىوٕ بؤ َُيهىوب بؤؾايًُنإ

 . تىيَصيُٓوَ ْْىغري يُ ؾًَىاظَ ُّٓ بُضزَواًٌَ بُ غذيخىا ٓىًََس
 

  تيؤزيك ضوازضيَوةي
 ًَٓاوَ،ثًَهٗ َطؤيًإ نؤََُيطاٍ ًْىٍَ نُ ُٓوٍَ غُضَضِاٍ ًََصوو زضيَصايٌ بُ شْإ
 ظؤضٍ ُٖضَ ظؤضبٍُ يُ بىوُْتُوَو ثًاوإ ُْضيًٌَٓ ًٍْطا ضِووٍ بُضَو بُضزَواّ

 بُ ثٍُ شْإ نات تًَجُضِبىوٌْ بُ. نطاوٕ بًَبُضيٌ َطؤيًُناًْإ َافُ يُ نؤََُيطاناْسا
 يُ. زَزَٕ زؤخُنُ باؾهطزٌْ ُٖوَيٌ ْزَبُٕ نؤََُيطا يُ خؤيإ ضاٍُْْازازثُضوَ ثًَطٍُ

 يُ ْيُنسَططٕ ْايُباضيإ باضوزؤخٌ ُب زش خُبات بؤ ْؤظزََُُٖوَ، غُزٍَ غُضَتاناٌْ
 ُّٓ. زَنُٕ خؤيإ َطؤيًُناٌْ َافُ يُ بُضططيٌ زا"شْإ بعووتُٓوَناٌْ" قاَييب

 .زَنطئَ طَُياَيُ فًًًُٓعّ ْاوٍ بُ بًػتَُُوَ غُزٍَ يُ بعووتُٓواُْ
 بىاضٍ نؤََُيًَو يُ تىاًًْإ تًَهؤؾاًْاُْوَ ْخُبات يُضِيطٍُ فًًًُٓػتُنإ

 بابُتٌ ظؤض ْيُنػإ سُقسَغيت زاٌْ دؤضاودؤض، ثًؿٍُ ناضو ثُضوَضزَ، َىو دًادًاٍ
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 تُْٗا نُ ُٓدماَُف ُٓو طُيؿتُٓ تُْاُْت. بهُٕ زَغتُبُض خؤيإ بؤ سُقكًَو زيهُزا،
 ثًاوإ زَغيت يُ شْإ زَبٌَ بَُيهى ،ًًُْ تُواو ْايُنػاًًُْنإ يُ شْإ ضِظطاضبىوٌْ

  (1).بًَت ضِظطاضيإ
 بىاضَ ثاْتاو يُ فًًًُٓػتًًُنإ ضِواْطُ بىوٌْ دًَطري ْفًًًُٓعّ ثُضٍَ يُطٍَُ

 ظَاًْؿسا، بُناضًَٖٓاٌْ يُ ثًاوإ ْشْإ دًاواظيًُناٌْ يًَهساُْوٍَ دؤضاودؤضَناْسا،
 بؤ نؤََُيايُتًٌ ظَآْاغًٌ ْظَإ نؤََُيٓاغًٌ تىيَصَضاٌْ بُتايبُت تىيَصَضإ، غُضدمٌ

 زياضزَيُنٌ وَى ظَإ ْانطٍَ نُ باوَضَِٕ ُٓو ُغُضي ُٓوإ. ضِانًَؿا خؤٍ الٍ
 يُ ناضيطُض زَضَنًًُناٌْ فانتُضَ زَبٌَ بَُيهىو يًَهبسضيَتُوَ، ٓؤبػرتانت ْزَضُٖغت

 نؤََُيايُتًًُناٌْ بطؤضَِ ناضيطُضيٌ ططْطًٌ يُ دُخت ْبهطئَ ضَِضاو ظَاًْـ غُض
 بُ تىيَصَضإ يُ ُْٖسٍَ ُؾُوَ،ساَي بُّ. زَنُُْوَ... ضَِطُظو ْٓايري شاز،ُْ ، ضري وَى

 وَى ضَِطُظ ُوٍَْاياْ ْْري قايٌ ثًاواُْزا شْاُْو ظَاٌْ ًَْىإ يُ ُٓوتؤ دًاواظيًُنٌ
  ًًََع غاضا. ناض بُض نُُْ ُٓزَبًسا ظَاٌْ تايبُت بُ ْظَإ يًَهساُْوٍَ يُ فانتُضيَو

 نُغاٌْ زَغيت يُغُض تىيَصيُٓواٍُْ ُٓو ظؤضٍ ظؤضبٍُ نُ باوَضَِيُ ُٓو غُض يُ
 ُّٓ نُ زَزٕ ًْؿاٌْ زضاوَ، ُٓدماّ شْإ بُ غُباضَت ناًََطؤٕ زيَبؤضا وَى فًًًُٓػيت
 نطزووَو ناضيإ ثًاوَنإ ظَآْاغُ ضِيَضهٍُ ضِيَطُو َُٖإ غُض يُ تىيَصَضاُْف
 ظاًْىَو خؤيإ تىيَصيُٓوَناٌْ ثًَىَضٍ و ُٓغٌَ بُ ثًاواًْإ ظَاٌْ ُٓوإ ٖاوؾًَىٍَ

 دؤضَ ُّٓ وايُ الٍ ُٓو (2).ْاغاْسووَ ثًَىَضَ ظَاُْ يُّ الزإ وَى اًْؿًإشْ ظَاٌْ
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 تاوَنىو زَططيَت بُضضاو يُ شٕ ْىوغُضاٌْ ُٓزَبًٌ بُضٌَُٖ ْاوَضؤنٌ بىًْازو خىاغتُ
 يٌَ شْاُْناٌْ ُٓزَبًًُ ضاالنًًُ زَضوًٌْ بعاوتٌ ْاغًين زَضطاٍ ضِيَطُوَ يُّ

 ظَاٌْ، تايبُشيُْسيٌ ضِواْطٍُ يُ شْاُْ ُٓزَبًاتٌ وايُ اليإ يُبُضَ ُّٓ (3).بهطيَتُوَ
 ضؤًَْتًٌ ْٓاخاوتًًُٓنإ تىعيُ ًَْىإ ثًَىَْسيٌ ؾًَىَناٌْ ْىوغري، ْزَضبطِئ ؾًَىاظٍ

. وإثًا يُ دًاواظَ خىاظَ ويَهضىاْسْٕ فيُواُْ خُياٍَ ؾًَىَناٌْ يُ وَضططتٔ نَُيو
 يُ دؤضَ دؤضاو ًُٓهاٌْ ْزَضفُت زَغتُبُضنطزٌْ تًؤضظاْاُْ ُّٓ بؤ غُضَنًٌ ثطغٌ
 ظَاٌْ يإ ،ضَِضاوبهُٕ ثًاوإ ضىاضضًَىَناٌْ ْىوغًٓسا يُ ُْبٔ ْاضاض ضًسٍ تا ظَاْسا
 يُ ضُؾًَٓو  غًػهؤ ًًًََٖٔ نًَؿُ ُّٓ ضاضَغُضنطزٌْ بؤ. بًَت ظاٍَ بُغُضياْسا ثًاواُْ

 ْزايو ثًَىَْسيٌ) ثًَطُيؿذي قؤْاغٌ يُ غُضضاوَنٍُ نُ زَنات ثًَؿًٓاض شْاُْ ْىوغًين
 بؤ زَطُضِيَتُوَ -نؤََُيطا ثًاواٌْ ناضيطُضيٌ بُض بهُويَتُ َٓساٍَ يُوٍَ بُض( َٓساٍَ
 زَغًٓؿإ شْاُْ ْىوغًين يُ دؤضيَو ،ٓرييطاضٍ يىوؽ زيهُؾُوَ، اليُنٌ يُ. زايو

 باتًٌ يُ ْبهات ضِظطاض ثًاوإ ظاَيًَتًٌ ْزَغَُيات َُتطغًٌ يُ خؤٍ بُضزَواّ تا زَنات
 ضَِْطاَيُناٌْ ُٓطُضَ ًُْٓهإ بىوٕ  غُيًاٍ فطَضَِْطٌ، يُ ضَِطٌ ،ضَُِْٖسبىوٕ  تاى

 شوويًا بَُياّ (4).بًَت شْاْسا ًُناٌْغًَهًػ ُٓظَىوُْ ْٓريؤتًو ناضنطزٍ بىًْازو
 ٓرييطاضٍ غًػهؤو. واظَدًا ٓرييطاضٍ غًػهؤو يُ ضِووَوَ ضُْسئ يُ  نطيػتؤظا

 ٖاوؾًَىَغاظيٌ غطوؾيت ثًاواٌْ يُطٍَُ" ثًاواُْ" ْغطوؾيت شْاٌْ يُطٍَُ" شْاُْ"
 ظياتط ضَِتسَناتُوَو دؤضَ يُّ ٖاوؾًَىَغاظيًُنٌ ضُؾُٓ ُٖض نطيػتؤظا بَُياّ. زَنُٕ

 ٓؤزيجٌ  ثًَـ ثطِؤغػٌ ُٓو. ضِازَنًَؿًَت غُضدمٌ زايهاُْ وؾًاضاٍُْ ْاخؤ زَضنُوتٍُ
" ًْؿاُْْاغٌ ظَاٌْ" بُ ْثًَىَْسٍ ْزَاليُت غًػتٌَُ يُ بُتاَيُ نُ زَنات َُياَيُط

 ظَاٌْ بُ ٓاؾٓابىوٌْ َْٓساٍَ طُؾٍُ يُطٍَُ نُ باوَضَِيُ ُٓو غُض يُ ْزًََْت ْاوٍ
 (5).زَضًَت يُْاو ًْؿاُْْاغًًُ ظَاٌْ ُّٓ نؤََُيطا، ثًاوتُوَضٍ

 يُغُض ضَِطُظ ناضيطُضيٌ شْاُْو ْىوغًين يُ دُخت نُ فًًًُٓػتُنإ، يُ دطُ
 ظَآْاغًٌ يكٌ زوو زَنُُْوَ، نطزووَ، خُيكًإ شْإ بُضَُٖاٍُْ ُٓو ظَاٌْ

 بطؤضِيَو وَى ضَِطُظ بُ ثؿتًإ يُاليُنِ زيهُوَ ظَإ نؤََُيٓاغًٌ ْنؤََُيايُتٌ
 ظَإ نؤََُيٓاغًٌ وايُ الٍ ناَيىٍَ شإ. زازًََْت ظَإ غُض يُ ناضيطُضيٌ نُ بُغتىوَ
 نؤََُيايُتٌ تُوَضيَهٌ ياخىز وبابُتًَ وَى ظَإ ْزَططيَتوَض بَُٓاوَى  نؤََُيطا
 ًَٖعَ ْزَططيَتوَض بَُٓا بُ ًـظَاْ نؤََُيايُتٌ ظَآْاغًٌ ْزَططيَت يُبُضضاو

 (6).زازًََْٔ ظَإ غُض يُ ناضيطُضيٌ نُ زَبًًَٓت ًَٖعاُْ ُٓو وَى ًـنؤََُيايُتًًُناْ
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 نىضز وٍْاغطا ؾاعريٍ ُٓظيُزٍ نُشاٍَ خاتىو بُضَُُٖناٌْ ْؾًعطٍ ظَاٌْ غُض يُ
 بُ غُضَتا نُ بىوَ ؾًَىَيُى بُ ناضَنُّ ؾًَىاظٍ بًًََِ زَتىامن. يَتُوَيًَو بسض

 ُٓوٍَ ضِووْهطزُْوٍَ بُ زواتط ثًَهطزووَو زَغتِ بُضزَغتُناُْوَ بُضَُُٖ خىيَٓسُْوٍَ
 بُضزَواّ ناضَنُ يُ ْا يإ ُٖبىوَ ناضيطُضيًُنٌ ٓافطاْسًْإ غُض يُ ضَِطُظ ٓاخؤ نُ

 بُ ثُياًََو دؤضَ ض طُياْسٌْ َُبُغيت بُ ؾاعري ُٓضيًًَُٓ وََياَُنُ ضُٓطُ .بىوّ
 بُناضًَٖٓاوَ؟ ؾًَىاظٍَ ُّٓ بُضزَْط
 غُض زَضًُٓ ضُؾُٓ يُّ تىيَصيُٓوٍَ ْىوغًين غُضَنًٌ ؾًَىاظٍ وَى يًَطَزا

 زَغًٓؿامن نُ بىاضاُْوَ ضِواْطُو يُو ؾاعري ؾًعطَناٌْ يًَهساُْوٍَ ْنطزٕ زَغتُبُْسٍ
 وٕ؛نطزو
 شْاُْوَ: بايؤيؤشيهًٌ شياٌْ دُغتُو بُ ثًَىَْسيساض وؾٍُ ظاضاوَو بُناضًَٖٓاٌْ.1
 نُ زَبري ظاضاواُْ وؾُو ُٓو تىوؾٌ داض زَيإ بُ ُٓظيُززا نُشاٍَ ؾًعطَناٌْ يُ

 بُّ شْاُْ دُغتٍُ طُض بُٓضَِتسا يُ بًًَرَي زَتىاْري شْاُْو دُغتٍُ ْبىوٕ بُ تايبُتٔ
 ُّٓ ُْبىايُ زَْاغطيَت، شْاُْ دُغتٍُ وَى طؿتًسا ضِواًْين يُ ُُْٖىون نُ ؾًَىَيٍُ
 نضًَين، نض، يُباضضىوٕ، باضبطزٕ، يُ صيىوُْ بؤ. ُْزَبىو بىوًْإ وؾاُْف

 تًَجُضِٕ زياضيهطاوزا ثطِؤغػًَهٌ بُ زَبٌَ شْإ دُغتٍُ ْشْإ واتا. زات...ًًًََُْٓيٌ
 َطيُّ يُ" ؾًعطٍ يُ صيىوُْ بؤ. ٍز بًَُٓ ثًَٓاغُنطزْاُْف و ْاوْإ ُّٓ تاوَنىو
  .ٓريًزَب زا"بُضَِظيرت

 
 يًًَسا نُضِوو طُضّ ثًَهًُْين ْاٌْ

 ؾاعري ٍُٓ بىوّ زووطًاًْـ وَى 
 باضضىو يُ ؾًعطّ نؤضثٍُ ُْ 
 . ضىوّ ؾًعط باضٍ يُ خؤّ ُْ 

 
  زََيٌَ: زيهُزا ؾىيًََٓهٌ يُ يا
 خىيكاْسبٌَ َُغًشِ نُ
 ْبهًَؿٔ يٌَ ضُقؤّ ُٓطُض ْايُّ زَضبُغت 
 !!بهُٕ نضًًَِٓ يُ طىَإ 

 !زَبطيَِ باض يُ خانُُوَ غهٌ شووضٍ يُ
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 (31.ٍ بُضَىوزا، بُْسَضٍ)........................غُضدىوقاصيُوَ غاتٌ يُ 
 

 ...ًًًََُٓ تًُْايٌ
 ُٖضطًع نىضزيٌ بُغتُظَاٌْ ظَاٌْ بؤ 

 ...ْانطٍَ باؽ ْْاطريٍَ
 ًََْطزًَت

 ثًاوَتًت يُ خىيكاْسووَ َامنطى نض وَنىو َاُْوَّ بُ 
 ...تؤ ًَٖعٍ  بٌَ َُٓو بًَُٖعٍ َُُٓيإ 
 

 ططيَبػتًَهٌ بُثًٌَ نُ ُٖٕ زيهُف زَغتُوؾٍُ ظاضاوَو نؤََُيًَو ُٖضوَٖا
 بُ نطزٕ َاضَنطزٕ، يُواُْ؛ بُزيٗاتٔ ْبىوٕ زيَُٓ بُضناضيَهُوَ بهُضو ويَطِاٍ تايبُتُوَ

 ُي صيىوُْيُنًامن ضُْس َُبُغتُنَُإ وٍَضِووْهطزُْ بؤ يًَطَزا نُ .زاتْ..زايو
 :نطزووٕ زياضيٌ خاصيسا نُشاٍَ ؾًعطَناٌْ

  
 نىٍَ نطزَ ضِوويإ ُٓواُْ

 َاَيُناٌْ ًَْى ْنؤَيإ ْؾُقاّ نُ 
 شيإ بُ نطزبىو ٓاوؽ زَظُضَيإ ُّٓ 
 طىَيُبار... ٓاه 

  يإ:
 بُضزيُٓ ًَُُٓ زيطؤنٌ

 ...ٓاوغٔ نىؾتاض بُ خُوُْناصيإ بؤيُ 
 تُْٗا تُْٗاو نُ زَغتُوؾُيُى يُ وَضططتٔ نَُيو بُ زيػاُْوَ ؾاعري ُضوَٖاٖ

 زاوانطزٕ َُبُغيت بؤ بُطؿيت نىضزيسا ظَاٌْ يُ نُ َ"ًَٖٓإ" ُٓويـ شُْو تايبُتٌ
 بُ زَبطيَت، بُناض نض شياٌْ ؾىيَين طىاغتُٓوٍَ ْنطزٕ ٖاوغُضطريٍ ْنض خىاغتين يإ

  بُ ؾاْاظيٌ غُضبُضظاُْ ْزَزات ًْؿإ ظَاصيإ ْاٍُْش تايبُشيُْسيًُنٌ دىإ ؾًَىَيُنٌ
 زَنات: خؤيُوَ ضَِطُظطُضياٍُْ ظَاٌْ
  

 غازَزا ناغُظيَهٌ ثاضضُ يُ َاْط
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 ْاضزبىو ضِؤش َاَيٌ بؤ غازَيٍُ زيَطَِ ُّٓ 
 بًًََِ ثًَت ُْٖات ضِووّ نطزو تؤّ ضاوَضِيٌَ غاَيُ َُٖىو ُٓو َٔ" 
 "...ْاًًََٗٓت؟ بؤ 

 
 شْاُْ ناضٍ ُْٓضى بُ ضاالنًًاٍُْ ناضو بُو تايبُت وؾُطُيٌ ٌْبُناضًَٖٓا.2

 ... و َاٍَ ْاو نطزُْوٍَ خاوئَ يًَٓإ، ضًَؿت ضٓري، ضِغذي، صيىوُْ بؤ : ْاغطاوٕ
 
 شوضوو بُغتَُيُنٌ بؤ ضِؤسِ زاوٍ يُ
 (10.ٍ بُضَىزا، بُْسَضٍ) ...........................ضين داَاُّْ و نًَاو 
 

 باغٌ ؾاعري زا"وَيات زووضبًُٓناٌْ يإ زضؤ زووضبًُٓناٌْ" ؾًعطٍ ُي ثاضضُ يُّ
 ؾىبًَٗٓطاوَو غعازَض نُغًَهٌ بُ يُوٍَ دطُ نُ زَنات بؤ بًًُُشيإ نُيباْىويُنٌ

 ضاالنًًُنٌ ناضو ضُْس باغٌ بسات، غعا ًَُٓـ ناباًًُْوَ ُٓنيت ضِيَطٍُ يُ ُوٍَزَي
 زَنات: بؤ ٓاقاضَمشإ ُٓو زيهٍُ
 

 بًًُُت نُيباْىويُنٌ عاٍغ زَغيت
 بًَصاًَُوَو خؤَيسا يُطٍَُ 

 ْنطزٌَ ضَِم بُضزٍ غُض يُ  
 ...زايٓاّ خؤؾسا ٓاططيَهٌ تُْىوضٍ يُ 

 بؤ زَزات ُٓدماّ ثًَهٌ ْضِيَو بُ زَنطئَ زياضيٌ شْاُْ ناضٍ وَى ناضاٍُْ ُٓو ؾاعري
 قُغًسَناٌْ: ْىوغًين بؤ بهُويَت زَغت فُظايُنٌ ْزَضفُت ُٓوٍَ
 
 ُٓزَّ طػو ُٖوضَباُْنُ ُياًْإب

 زَنَُُوَ نؤ ثضطِاوَنإ تُْافُ نُوتىوٍ دًٌ
 زَؾؤّ خؤّ ْزَؾؤّ َاٍَ ْزَؾؤّ قاخ

 ضِازَبٌ ٓاوزاَاًُْنُّ ثَُبُ نطاغُ ٖىضٍِ و نـ يُ َاٍَ خُوٍ
 زَخُويَتُوَ َضزووبا و زَخىات بُياٌْ ْاٌْ 
 ...زَْىوغِ قُغًسَيُ ُّٓ دؤالُْزا ًَْى يُ ًَٓـ 
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 ُٓو نطزٌْ  بُدًَبُدٌَ زَزات ُٖوٍَ ؾاعري تًًَسا نُ زيَطِاُْؾُوَ ُّٓ ضُواٍُْبُثًَ
 َاَيُوَ ثًاوو بؤ زَضَوَ شيإ، ٓاقاضَناٌْ زابُؾهاضٍ ْازازثُضوَضٍ غًػتٌَُ ناضاٍُْ

 ْؾىْاؽ غُضَنًٌ ٖؤططيٌ ُْٓضى بتىاٌَْ ُٓوٍَ بؤ نىيكًًََٓت طىدماو نُؾًَهٌ شٕ، بؤ
 زضوغت ال تُُٖغت ُٓو ْزَبًٓري زيهُ ؾًعطيَهٌ ثاضضُ ضُْس بهات، ضِايٌ خؤٍ شياٌْ
 ًًُْ: ٓاضازا يُ ناضوباضاُْ ُٓو ُٓدماَساٌْ بؤ زَيُوَ يُ خىاغتًَهٌنُ  زَنُٕ
 

 ضًَؿتًَهُوَ يًَٓاٌْ زَغت بُ داض ُْٖسيَو
 ٕططيا بُ زَنُّ زَغت

 ُٓؾهُوتُ َاَيُ ُّٓ ُٖضوَٖا 
 بسَّ طػهٌ ثًَُٓزاّ ضِيَطاٍ غجًَسَف

 بُ ٓاقٌَ ومت ٌثًَ 
 اْاخاويَٓس زًْايُنٌ ْظََإ يُ
 !ضًًُ؟ بؤ خاويَٓت َاَيٌ 

  زا؛"بُضَِظا ُٖضوَنىو" يُ ُٖضوَٖا
 ضري؟ بؤ ثًَساَُٖيساْاُّْ ثطيػهٌ ُّٓ

 فاؽ ثَُيٍُ ُٖضوَنىو نُ 
 .زَنُٕ عُزٌَ بهُوٕ ؾىيًََٓهِ ُٖض بُض 

 
 نُ بًَُٖع، ناضيطُضو ظؤض خاويَٓهُضَوَيُنٌ وَى فاغت ْاوًَٖٓاٌْ زَظاْري وَى
 بؤ ضُْس زَطىتطٍَ نُ بىوَ يٌَ طىيَُإ ظؤضداضيـ ْزَبطيَت بُناض شْاُْوَ يُاليُٕ

 . ؾاعري الٍ ناضاُْيُ ُٓو ُْبىوٌْ زَيدىاظ ًْؿاُْناٌْ يُ يُى َُتطغًساضَ، تُْسضووغيت
  
 شْاُْ: ضَِطُظٍ بُ غُض ُٓزاٍ ْيُسٔ يُ وَضططتٔ نَُيو.3

 ْنىيَُٓٓوَ بؤ ؾًعطيَهُإ طُض ظؤضداض بًًَرَي زَتىاْري ضزيَطََِإغُ ُّٓ يُغُض يًَطَزاو
 بؤ ياضَُتًسَضَناصيإ يُ يُى ثًاو، يإ شُْ ؾاعريَنٍُ ٓاخؤ تا بعاْري بهُٕ يٌَ زواَإ

. ؾًعطَناُْ يُسين يُ وضزبىوُْوَ زضووغت ْضِاغت دىابٌ َُٖيًَٓاٌْ وََياَساُْوَو
 بُضًََُٖهٌ يُنُ  ُٖغت غؤظو زَضبطِيين ياخىز عاْ نطزٕ، باْط يُ دؤضيَو ُْٖسيَذاض
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 يُّ نَُيهٌ ضىٕ بًَت شٕ ؾاعريَنٍُ زَبٌَ نُ ْاًًًَََٖت ال طىَاْت ُٖيُ، ؾًعطيسا
 :ؾًعطٍ صيىوُْ بؤ وَضططتىوَ؛ زَضبطِئ يُ ؾًَىاظَ
 

 ... !تاى بؤ َُعع
 بىايُ خؤض ُٓطُض تؤ ضاوٍ 
 زَنطزَوَو ضَِم  يُغُضَإ زًْايُت ُّٓ 

 ُٓغتًَطَنُت تانُ بؤ ُٖض
 طُضزووْت َاْطٌ ُٓغتًَطَو 
 َُضط ؾُضاضٍَ زًََٖٓايُ 
 ... !خاى خاتطٍ بؤ 

 
 زيهُ: صيىوُْيُنٌ ُٖضوَٖا

 يُوَزايُ دًاواظضيإ
 ًَِْ يًَو ضاو ْاتىامن نىيَطمب 
 ُْنطَُِوَ شياْت شيامن بُ تا 
 (7.ٍ بُضَىزا، بُْسَضٍ...).............َُٖيٓانىضًََِ قُْاعُتسا نىدمىضٍِ يُ 
 

 ُٖضوَٖا:
 ...!سيطّ َٓت

 خؤؾُويػيتَ ويٍَُٓ بُض يُ 
  تؤ غٓطٌ غُض يُ طُضزووُْ ُّٓ 
 زٌََْ يًَو تُضٍِ ثًًََىٍ 
 ...!بٌَ نىيَط ؾًعط 

 يُ ثطِ شْاُْو زَضبطِيًَٓهٌ بُ نىضزيَو َُٖىو الٍ زَضبطِيٓاُْ دؤضَ ُٓو نُ ضِووُْ ظؤض
 ٖاوغؤظٍ ٖاوخٌَُ، زَضبطِيين بؤ بًينزَ اويَوثً زَطُُٕ بُ زَظاْطيَت، ُٖغت غؤظو

 ؾًَىَ ُّٓ ضىْهُ وَضبططٍَ" سيطّ َٓت" زَغتُوؾٍُ يُ نَُيو زيهُ ؾتًَهٌ ُٖض يإ
 دىاٌْ بُ ظؤض ؾاعريَف خاصيُ ُّٓ شْاُْيُو ثطِاوثطِ بُناضًَٖٓاًَْهٌ بُناضًَٖٓاُْ
 . بهات بُيإ تًَسا ُٖغتٍُ ُٓو زَبىو ؾىيٍَُٓ ُٓو خػتىويُتُ
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 ظاضاوَو ُٖض يإ شْاُْ زَغتُوؾُيُنٌ وَى ََُُٓإ يُواُْيُ" بٌَ نىيَط ًعطؾ"
 زايهت" خؤ ٍُٓ بَُياّ ُْبًػتيبَ، يًَىَضزَطرييَت، نَُيهٌ نىضزيسا يُظَاٌْ نُ يُسًَٓو

 ؾًعطَنُف يُ بُؾُ ُّٓ خىيَٓسُْوٍَ ْبًٓري بُ بًَطىَإ بًػتىوَو ظؤض َإ"بٌَ نىيَط
 ؾًعطيًُوَ بُ خامن نُشاٍَ نُ زَنُويُٓوَ شْاُْيُ غؤظَ يُ ثطِ ُٖغتُ ُٓو بريٍ يُنػُض

 .نطزووَ ُٖغيت و غؤظ ثطِ زٍ ُٓوَْسٍَ ْىوغاْسووَو
 
 :زايهايُتٌ و بىوٕ زايو.4
 ْخىاغت نطزٌْ دًَبُدٌ َٓساٍَ، نطزٌْ ضاوزيَطٍ  َاْاٍ بُ ظؤضيٌ بُ" زايهايُتٌ"

 ُٖضوَٖا ْبُضثطغًاضيَيت بُ ُٕٖغتهطز ْزَضووًًُْنإ غؤظزاضٍ، َاززٍ، ثًَساويػتًًُ
 بُ" زايو" ْزَنات دًَبُدٌَ َٓساٍَ خىاغتُناٌْ نُ ثًَىَْسيًاٍُْ ُٓو زضووغتهطزٌْ

 يُ. زَزضيَت قَُيُّ يُ شْاُْيٌ يإ ،بايؤيؤشيهٌ ثًَىيػتًٌ َطؤيٌ، بىوٌْ يُ دؤضيَو
 شْإ ًٌسُشي ْغطوؾيت ضاضَْىوغٌ بُ زايو بُ بىوٕ بايؤيؤشياوَ، زيتُضَُيًٌٓ ضِواْطٍُ
 يُ ضَِطٌ زايهاُْيُو ضَِفتاضٍ ٖؤناضٍ زايهايُتٌ، غُضيعٍَ ضِوونطزَزا يُّ. زازَْطيَت
 (11).َطؤظسايُ بايؤيؤشياٍ ْغطوؾت

 ظيٓسَوَضظاًًُْنإ فانتُضَ يُ دُختًإ تُْاُْت فًًًُٓػت بريياضاٌْ يُ شَاضَيُى
 بَُيطاْسُْوَ بُّ يَػٌضِ ٓايًـ. نطزؤتُوَ زايهايُتًسا ْباونايُتٌ زَوضٍ دًاواظيٌ يُ
 بُ بُضاَبُض ظياتطيإ ُٖغتًاضيًُنٌ خًَطاو زَضنًَهٌ ظاتٌ بُؾًَىٍَ شْإ نُ

 بُ زايو ثُيىَغتبىوٌْ نُ يُوٍَ نطزٕزانؤنٌ  بُ ُٖيُو َٓساٍَ ثًَساويػتًًُناٌْ
 نؤََُيايُتٌ ساَيُتٌ يُطَُيًاْسا باوى ثًَىَْسيٌ ْظيٓسَوَضظاٌْ ضَُِْٖسٍ َٓساَيُنُيُوَ،

 غطوؾتًرتيإ ْعيهرتو ثًَىَْسيًُنٌ ثًاوإ ثًَضُواٍُْ شْإ نُ ُٓدماَُ ُٓو زَطاتُ يُ،ُٖ
  (12)... ُٖيُ َٓساَياْسا ثُضوَضزَنطزٌْ يُطٍَُ

 وؾٍُ داضإ ظؤض ؾًعطٍ، بُضٌَُٖ ْزيىإ نؤََُيًَو ؾاعريٍ وَى خامن نُشاٍَ
. ثًَطِاطُياْسووئ ُوَوؾ ُّٓ ًْػبُت بُ ٌخؤؾ ثًَٓاغٍُ تُفػريو بُناضًَٖٓاوَو زايهٌ

 َُٖيبُت دًَُتُاُْ، ْاغطاوو تُوَضيَهٌ ضُْس وَى غُضَوَ يُ ُٓوٍَ بًًََِ بتىامن يُواُْيُ
 ؾاعريٍ برينطزُْوٍَ ؾًَىاظٍ يُ بًَت ْعيو ظؤض نطزووٕ، ٓاضاغتُّ ظاْػتًًُوَ، ضِووٍ يُ

 ُٓوٍَ وَى ى،ٓطاضيًُٓاَي ًٖض نُشاَيسا عطَناٌْؾً يُ. بابُتُ ُّٓ غُض يُ بُضِيَعَإ
 بُضضاوَإ زايهايُتًٌ بُ بُضاَبُض فًًًُٓػتًًُناْسا تًؤضيًُ يُ ُْٖسيَو يُ ًَٓػتا
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  بُزايو و"زايهايُتٌ" و"زايو" باغٌ غؤظزاضاُْ ظؤض ؾاعري. بُزيٓانُئ زَنُويَت،
 زَنات: بؤ َإ" بىوٕ

 يُوَزايُ دًاواظضيإ
 خىايـ زَغت بتسََُ ْاتىامن ُٓو وَنىو َٔ 
 ُْبًًٓىَو زايهايُتٌ اوَْسخى ٓاخط 
 ْايُت غىوتإ غو زَضبُغيت ْْاغىوتٌَ بؤت 
 طُوضَيُ ًَٓذطاض خًََُهٌ زايهايُتٌ 
 زايو بُ بىوّ َٔ 

 !!شٕ بُ ببِ يُوٍَ بُض
 
 زيهُ: صيىوُْيُنٌ يإ
 

 بؤت بٌَ بُضَِسِ ْاتىاٌَْ سيعاًْايُ
 بىوْتسا يُزايو يُطٍَُ 

 وَضَ :َُٓىت
 .خؤت زايهٌ ٓاضاًٌَ يُ ثطِ دُغتٍُ ْاو بطُضِيَطَوَ 

 
 ْزايو بؤ ؾاعري نُ تايبُت ضَِطُظٍ بُ غُض ثًَٓاغُيُنٌ يىوتهٍُ وايُ الّ ُٖضوَٖا
 غُضزيَطَِؾُوَ: بُّ زَبًٓري، زا"زايهاُْ" ؾًعطٍ يُ نطزبًَيت زايانايُتٌ

 
 بًَٓصضٍَ تًَسا ؾًُٖسٍ َُْايُوَ خاى بػيتَ نُ"
 ....ضِؤَيُناًْإ ُضٌَت بؤ طؤضِ بُ بدي زايهإ زَبٌَ ُٓوغا 
 ظيَسَنُّ ؾًُٖسغتاٌْ ُٓضِواصيُ غُضغاٌَ بُ 
 !!بًٓري خُوٕ ُْ خُوَ ُْ 
 ْتابىوت نُْعاٌْ بريٍ ُٓخُُْ نىضَِنُّ تُضٌَ ضِؤظيُوَ بُضضاوٍ بُ 
 َُٖيًسَططٕ ضَِقَُيُناًْإ ؾاُْ بُ 

 !َُْطٍَ نىضِتإ ٓازََُنإ
 تًَٓاضٌَ ضِيٌَ ًََُْصٕ وا عُظيعَّ ُٓو 
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 دُوضَ َُُٓ 
 ضَِظيِ ٓؤيهٍُ ظَوٍ ُٓطُض

 بٌَ ضِؤَيُنُّ بىوٌْ ْشيإ غُضَتاٍ 
 !خاى؟ بُ بًػجًَطّ ضٌ ثاٍ يُ 
 !ُْبٌ؟ خؤَسا دُغتٍُ يُ طؤضِغتاًْؿٌ طؤضِو بؤ ٍُٓ 

  (16.ٍ بُضَىوزا، بُْسَضٍ)............................................. ْابٌَ؟؟؟ بؤضٌ
 
 :اُْشْ نُضغتٍُ يُ ْاوبطزٕ.5

 دًَطُو زياضَ ْزَبطئَ بُناض شْاُْوَ اليُٕ يُ ظياتط نُ ُٖٕ ناَيا نُضغتُو ُْٖسٍَ
 بُ زاخٌَ يًَطَؾُوَ ْزَنُٕ تُضخإ ْزياضٍ خؤ بؤ شْاْسا ظَيًٌٓ فُظاٍ يُ ثًَطُيُنًـ

 نُضغتاٍُْ ُّٓ باغٌ ؾىيًََٓهسا ضُْس ُٓظيُزيـ نُشاٍَ. زَبٔ ؾاعري خاصياٌْ ؾًعطٍ
   نطزووَ.

 بُوَزا زإ ناتًَو زَْىيَينَ خؤ دىإ زا"قؤثضُ" ؾًعطٍ يُ ؾاعري ظَاٌْ ًٌؾرييٓ
 بُغُضٖاتُنُؾٌ قؤثضُيُو ُٓو باغٌ تُْاُْت يًَهطاوَ ُٓوٍَ ضاوَضِواٌْ نُ زًََْت
 ؾًعطيَهُوَ: ناتُ
 
 طىْاٖسا بٌَ َاضًَهٌ يُ
 ثَُُيًُنُّ نطاغُ قؤثضٍُ يُنَُري 

 بىويُوَ يٌَ
 زووضيُٓوَيسا ناتٌ يُ 
 ْضاوٍ نطزَ ظَضَِبًُٓنٍُ عُيُٓنُ 
 زَغيت ًَْى زَضظيًُنٍُ 
 ثُدمٍُ ُٖضوَنىو 
 يًَطِاوَؾاْسّ ُٖضَِؾُ 
 !ؾًعطيَهُوَ ُْخُيتُ َُُٓؾًإ وتٌ 

 
 زٍ: صيىوُْيُنٌ يإ 

 ًَٓىاضاٌَْ... 
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 ْمسًًََت يُ زَزٍَ قصّ تُوقُنٍُ تؤ 
 !ثًَهُْري زَخمُيتُ 

 
 َبًٓري:ز زا"باؾرتَ بُضز" ؾًعطٍ يُ ُٖضوَٖا

 باؾرتَ بُضز
 غُْطًٓرتَ ُٓو َطزوواٍُْ شياٌْ 
 ْفطيىياْسائ قُزَضٍَ فُيًُغىوفاٍُْ ُٓو قػٍُ يُ 
 ًَٖؿتري بُدًًَإ تًُْا بُ 

 ...غازَيُ زَيبُضو غُضَتايٌ خىيَٓسناضيَهٌ قطزيًٍَُ وَى سًهُُتًؿٌ
 
 ويَهضىاْسٕ.6

 بُ ؾاعرييـ خُياَيهطزٌْ ًَٖعٍ ؾتُو زوو ًَْىإ ويَهضىويٌ زؤظيُٓوٍَ ويَهضىاْسٕ
 ؾتسا زوو يإ نُضغتُ زوو ًَْىإ ٖاوؾًَىَيٌ ثًَىَْسيٌ زؤظيُٓوٍَ يُ ظؤض ضِازَيُنٌ

 خُياَيهطزٕ، ًَٖعٍ بُٖطَو يُ دطُ ثًَىَْسيًاُْ، ُّٓ زؤظيُٓوٍَ. زَبًَت ٓاؾهطا
 يإ غطوؾيت تىعيُ ُٓو ُٓوزاو ًَْىإ يُ ُوٍَزَي ؾاعري بابُتُيُ ْْاوَضؤى ُٓو ططيَسضاوٍ

 يُ نُوابىو (13).بًًََٓت بُزٍ ًَْىاًْاْسا يُ ويَهضىويٌ ْثًَىَْسٍ ْاغطوؾتًًٍُ
 يُ ضُْس تا زَضزَنُويَت ،ضِوو زَنُويَتُ ؾاعري زآًَُٖضيَتًٌ وظٍَ نُ ويَهضىاْسْسايُ

 وغتهطزٌْزض يُ ؾاعري. نطزؤتُوَ الغايٌ يإ نطزووَ ْىيَهاضيٌ ويَُٓناْسا ٓافطاْسٌْ
 ْتانُنُغٌ ُٓظَىوٌْ ثؿتْ زَوضو ُْٓسيَؿُنإْ ٖعضو ناضيطُضيٌ شيَط يُ ْساويَهضىاْس

 بُضضاو دًاواظيٌ ساَيُتاُْؾسا ُّٓ َُٖىو يُ بًًَرَي ثًَىيػتُ. خؤيسايُ ْاخٌ ُٖغتُناٌْ
 ويَهضىاْسْسا بىًْازٍ يُ ؾاعري شْاٌْ ضِووَوَ، يُّ. زَنطيَت بُزٍ ثًاوزا ْشٕ ًَْىإ يُ
 ثًَىيػت بُ يًَطَزا بؤيُ ُٖض. ثًاوإ يُ دًاواظَ نُ زَنُٕ ويَُٓغاظيٌ ؾًَىَيُى بُ

 ويَهضىاْسٕ ضَِْطٌ بُ نُبًًَُٓوَ  نُشاٍَ خاتىو ؾًعطَناٌْ يُ صيىوُْيُى ضُْس ظاْطاوَ
ًًَََٓطاوٕ  غُضَنًٌ َُبُغيت نُ تًَسايُ ضَِطُظَضايًُؾًإ ُٓو ٖاونات ْخُ

 وتاضَنَُاُْ.
 بُضاوضز تُْاف بُ غجًَسٍَ باْطٌ ضىاْسووَو نُيُؾًَط بُ ثًاوٍ ؾًعطَزا يُّ ؾاعري

 َُٖيٓاخات: بؤ طىيٌَ سُقًكُت نُ نطزووَ
 
 ُٓقىوقًَينَ خؤٍ بؤ َٓسا زَضَوٍَ يُ
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  ...نَُيُؾًَطَ 
 تُْاؼي بُ طىيٌَ سُقًكُت

 َُٖيٓاخات باْطًا غجًَسٍَ 
 ...ًَْطَ زَْطٌ 

 !!! زيَت نَُيُؾًَط بُ طاَيتُّ ضُْس َطيؿو َين
 ُٓنُيت طٍَُيُ زَيساضيِ نُ
 ضِانؿاوَو ْاعيا يُ نُ ضِابططَ زايهُ ُٓو زَيٌ 
 ْزَيبًين َٓساَيٌ وَى تؤ 
 ططيإ ساَيُتٌ زَخياتُ غؤظٍَ َُٖىو 
 ًَٖؿتا نُ َُضَِدمًَُٓ َٓساَيُيـ ُٓو 
 بىونًًًََُٓو بىوى خُضيهٌ ْاوَا يُ ُٖض 
 !باونُ ْاظٍ بُ ثًَىيػيت 
ًًََىَف بعيَىو نضُ يُو زَ   تًَبطُ خُ
 ْ زَفطؤؾٌ ًََصووت بُ زيايؤط ٖعضو ؾُضٍِ نُ 
 َضببىو ثرييَصُْف ُٓو بطَِنٍُ و تُضِ زَيُ يُ 
 ؾًَتؤنُزا غاَيٍُ غُز َين ْاو يُ نُ 
 .زايهايُتٌ نؤضثُو غُض ضؤتُ ٓاضَظووٍ 

 
 تُواويٌ بُ نُ ، خؤٍ ُٓظَىوُْناٌْ ُْٖغت غؤظو ُْٓسيَؿُْ ؾاعري ضِووَوَ يُو

 ُٓظَىوُْ ُّٓ ُٓوَيُ ُٖوَيًؿٌ َُٖىو ْزَنات بُيإ عطزاؾً يُقاَييب تانُنُغًًُ،
 بؤيُ خىيَُٓض، بؤ بطىيَعيَتُوَ تايبُتًًاُْوَ ضؤًَْتًٌ ثاضاغتين بُ تانُنُغًًاُْ ثطِاوثطِ

 خؤٍ نُ تىعياُْيُ ُٓو زَضبطِيين ؾًَىاظَناٌْ باؾرتئ يُ يُى وَى ويَهضىاْسٕ
 ؾىْاغٌ ساَيُتُناٌْ ططْطرتئ يُ هُيُنًَ ضَِطُظ ُٓوٍَ يُبُض ُٖضوَٖا. َُبُغتًُتٌ

 بىًْازٍ يُ ْزَنات زَضنهطزٌْ ْْاغري بُ زَغت َوغُضَتا يُ ُٖض تانًَو ُٖض و َطؤظ
 ْاوَنًًُناٌْ قىوَيُ ُٖغتُ بُضُٖغتْ باوَضٍِ بريوضِاو يُغُض ْزَبًَت دًَطري ظَيًٓسا

 بُ نُ زَبًٓري اُْزاويَهضىاْسْ يُو ضَِطُظطُضايٌ ًْؿاٍُْ ُٖضبؤيُ زازًََْت، ناضيطُضيٌ
 بُضزَواّ ؾاعرياُْنإ ويَُٓغاظيًُ ْويَهضىاْسٕ. ًَٖٓاوَ بُناضيإ شٕ ؾاعرياٌْ تايبُت

 ّصيىوُْ يُّ ُٖضوَى. نؤََُيايُتًًاُْ ثًَطٍُ ثًُو ْتايبُتٌ ضاالنًٌ ناضو ضَِْطساُْوٍَ
 ضيَودا َٓساٍَْ نضًَهٌ داضيَو ْزايهًَو بُ داضيَو ؾاعري زَيٌ زَبًٓري غُضَوَزا
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. زَنات زايهايُتٌ ٓاضَظووٍ نُ ضىيَٓسضاوَ ثرييَصًَْو بُ نؤتايًسا يُ ْطُْر نضًَهٌ
 ْثطؽ ْنؤََُيايُتٌ ضاالنًٌ يُ دطُ ثًَهطاوَ ٓاَاشٍَ ثًَؿرتيـ وَى بًًَرَي زَبٌَ يًَطَزا
 ُٓزَبًٌ ظَاٌْ يُغُض زياض ناضيطُضيٌ نُ نؤََُيطازا غُض بُ ظاٍَ نىيتىوضيٌ بابُتٌ
 خىاظَ ْويَهضىاْسٕ بُناضًَٖٓاٌْ يُ دًاواظيٌ ٖؤٍ زَبًَتُ ْزازًََْت ريؾاع شْاٌْ

 ْشْإ ًَْىإ ظيٓسَوَضظاًٌْ ْبايؤيؤشيهٌ ْاويَهضىويٌ ؾاعريزا، ثًاواٌْ ْشْإ يًَُْىإ
 دؤضيَو يُ نَُيو ؾاعري شْاٌْ ُٓوٍَ ٖؤٍ زَبًَتُ فانتُضاٍُْ يُو تطَ يُنًَهٌ ثًاواًْـ

 ُٓو صيىوُْ بؤ. ضَِطُظطُضاياُْيُ ضَُِْٖسٍ َُٖيططٍ نُ وَضبططٕ نطزٕ بُضاوضز يُ
 َْٓساَيبىوٕ زووطًاٌْ، شْاُْ، ُْٓساٌَ يُ وَضططتٔ ًًٓٗاّ بُ ؾاعري نُ ساَيُتاٍُْ

 يُّ ثًاوإ شْاُْيُو تُواويٌ بُ زيًََٓت، بُناضيإ ؾًعطَناًْسا يُ زايهايُتٌ غؤظٍ
 .ًًُْ ُٓظَىوًَْهًإ ًٖض باضَوَ

      
 ُْٖاٌْ زووطًامن ظيَسٍ بؤ تثُضي ضٓطٌ

 !بىو؟ ثٌَ ضًت غاتُ ُّٓ تا غاتُوَ يُو 
 ًْؿتُاًَْو بؤ ُٖبًَت خًَطيَهٌ نطاوَ يٌَ ضاوَضِيٌَ نُ ثًاوَ ؾاعري بُضزَْطٌ يًَطَزا

 ...ُْٖاًْىَ ًٖضٌ نطاوَو بُضاوضز زووطًإ شًَْهٌ بُ نُ
 فُظا ُٓو َزيػاُْو زا"بُضنُويَت تؤّ زَغيت ُٓطُض" ؾًعطٍ ِنؤثًُيُن يُ

 بُضاوضزنطزْسا قاَييب يُ زازَْطيَت، شياًْإ يُ ْعيهرت ٓاؾٓاتطو بُ شْإ الٍ َضُٖغتًُّز
 نطزُْوٍَنؤ ياخىز ضِاَاَيري بؤ ضىواْسووَ نُ طػهًَو بُ خؤٍ بطشاْطٌ نُ زَبًٓري
 :بُناضزيَت يُيسازا ؾُوٍ يُ زَيساض شياٌْ سُوؾٍُ وَضيىٍ طَُياٍ
 

 ىٍوَضي طَُياٍ بسَ، ضِيَِ
 نؤبهَُُوَ بطشاْط بُ شياْت سُوؾٍُ 
 يُيسازا ؾُوٍ يُ 
 ًْطاّ وَى ًَٗطَباٌْ طؤظَيُنٌ بُ يإ زَغتِ بُ 
 َاَيُنُت ًٓٓذاُْناٌْ بؤ بًَِٓ ٓاو 
 .زَزات باْط َُال نُ 

 خواشة
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 زَطىتطٍَ وَى يإ ،نطاوَ تًَسا ِويَهضىاْسْ ضِغتُيُنُ خىاظَيُى ُٖض شيَطخاٌْ
 بَُياّ ؾذي، يُى ضًًُتٌ ْؾىْاؽ وَى ويَهضىاْسٕ خىاظَو. اُْيُبُضاوضزناض ضِغتُيُنٌ

 ْيُنػاٌْ باْطُؾٍُ خىاظَزا يُ ُٖيُو ويَهضىويٌ باْطُؾُّ ساويَهضىاْسْ يُ
 خىاظَ يُخىاظَيُو ضِاغتُوخؤتط ْغطوؾت يُ ْعيهرت ويَُٓيُنٌ ويَهضىاْسٕ (14).يُنبىوٕ

 يُ ضىٕ زيهُؾُوَ اليُنٌ يُ.  اتىوَبُزيٗ ُوَويَهضىاْسْ يُ نُ ويَُٓيُنُ ضِاغتًسا يُ
 ضِووبُضِووئ، ويَهضىاْسٕ غُضَنًًُناٌْ بَُٓا يُ بَُٓايُى غطِيُٓوٍَ يُطٍَُ خىاظَزا
 ؾاعري ٍيَُاْا ُٓو َيٌزْآاَا بُٖؤٍ وَزَضُٖغترت زَضبطِيين ؾًَىاظيَهٌ خىاظَ

 يُ اوَيٌؾاض تَُىَصو ضُؾينَ زضووغتبىوٌْ ٖؤٍ زَبًَتُ بًطُيًَُْت، بىوَ َُبُغيت
 طُيًَو نُشاَيسا خاتىو ؾًعطَناٌْ يُ بُناضٖاتىو خىاظٍَ بُزواٍ طُضِإ يُ. ويَُٓغاظيسا

 خىاظَنإ ،ويَهضىاْسٕ ٖاوؾًَىٍَ بُؾُؾسا يُّ. زَنُئ بُزٍ ضَِطُظطُضاياُْ ًْؿاٍُْ
 يُطٍَُ دًاواظيًُناًْإ يإ شْإ شياْهطزٍ ضاالنًٌ بُ ثًَىَْسيًإ دؤضَنإ يُ دؤضيَو بُ

 .ُٖيُ ثًاواْسا
 زوو يُ نُ زَْاغًًَٓت ثٌَ بُضزَإ يُ بُضَ زوو خىاضَوَزا ؾًعطٍَ يُّ ؾاعري

 بُضزٍ وَى بُضَيُنًإ ًَْطو بُضزٍ وَى بُضَيُنًإ. ثًَهٗاتىوٕ يُيُنسٍ دًا ضَِطُظٍ
:ٌََ  

 بطازَضٕ بُضزَباظ ُٓذتُزو بُضزٍ و ضَِدِ بُضزٍ غُبطو بُضزٍ ضِاغتًسا يُ
 سَُاّ ْياثطار َغتاضِوز ًْاظو بُضزٍ 
 . يُنرتئ زَغتُخىؾهٌ 

 ناضَغات قُباضٍَ
 قىضباٌْ شَاضٍَ 
 زايهايُتًُإ بطشاْطٌ َُٖيىَضيين 
 خىئَ زَضياٍ 
 بعاٌْ ُٓوٍَ بؤ ُْبٔ بُؽ َُٓاُْ بًًٌََ 
 .ًْت ضَِوا ًٖض تًُْا بُ تؤ 

 ْثًَسَنطٍَ ناضيإ شْاْسا ضِؤشاٍُْ شياٌْ يُ نُضغتاٍُْ يُو ْاوًَٖٓإ بُ ؾاعري يًَطَزا
 زَنات فُظايُ ْدًٗإ يُو واظًَٖٓإ َْٓساَيٌ يُ زابطِإ بُ ٓاَاشَ تُالم، باغٌ ُٖضوَٖا

 نطاوَ: زياضيٌ بؤٍ نُ
 "خؤٍَ" بُضزٍ.. ٓا
 خاَيري َُدمَُيُناصيإ و َاٍَ 
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 ْإ يُ ُٓويإ غؤظ يُ ًَُٓإ 
 زاو تَُيام نؤَيامن ًٓسٍ ؾها بَُُ ُٓقًَِ نُ ُٓظ 
 .شٕ بُ بىوّ 

 ُٓو زا!"زَويَت خؤؾرت ثًاو يُ دازَّ... تريؤضزا ًْؿتُاٌْ يُ" ٍَؾًعط ثاضضُ يُّ
 ُٓويين نؤَياٌْ بُ نُ نطزووَ زياضيٌ شٕ فطِيين باَيُناٌْ َُٖيىَضِيين بؤ غاتُوَختٍُ

 بُ بىوٕ عاؾل ْٓاؾٓابىوٕ يًَطَزا واتا. تًَسَثُضِيَت ُْظاْسا خؤخىاظو ْتاضيو ثًاويَهٌ
 شٕ بُختُوَضيٌ طُؾُو ْثًَؿهُوتٔ يُ ضِيطُ نطزووَ، بؤٍ نُ تُوغًفاُْوَ بُو ثًاويَو

 زَططيَت:
 ناتُيُ ُٓو شٕ فطِيين باَيُناٌْ َُٖيىَضيين

 ...ضَِتسَبٌَ دًُٖسا نىضٍِ ُْضدػًٌ تاضيهٌ، ثًاويَهٌ ُٓويين نؤَياٌْ بُ نُ 
 

  ئةجناً
 بُ خؤيإ ُٖغتُناٌْ ٖعضو بريو ُْٓسيَؿُ، ُٓزَبًًُوَ ظَاٌْ ضِيَطٍُ يُ ؾاعريإ

 يُ دًاواظيٌ بىوٌْ ٖؤٍ بُ. زَطُئُْ بُضزَْط بُ تايبُتًًاُْوَ ضؤًَْتًٌ ثاضاغتين
 دًاواظو ؾًَىَيُنٌ بُ ططووثُ زوو ُّٓ ثًاوإ، ْشْإ ُٖغيت غؤظو ُْٓسيَؿُو ًْىإ

 ْىوغري دىاْهاضيًُناٌْ يُ نَُيو ْزَْىوغٔ ؾًعطَناًْإ يُنسٍ يُ ْاويَهضىو
 بُٖؤٍ نُ شْإ تانُنُغًًُناٌْ ٖؤططيًُ ُْٓظَىوٕ اغتًساضِِِ يُ. وَضزَططٕ

 زَبًَتُ ططتىوَ، بًضٌُ نؤََُيطاوَ نىيتىوضو يُضِيطٍُ بُزَغتٗاتىو زَضُٖغتًَتِ
 ؾًعطيٌ بُضٌَُٖ ضِووَوَ يُّ. ضَِطُظطُضاياُْ ْْىٍَ ويَُٓغاظيٌ ضُؾينَ بؤ ٓاَطاظيَو

 خىاظاٍُْ ْبُضاوضزناضٍ ْويَهضىاْسٕ ُوٓ تُْاُْت. ثًاوإ يُ دًاواظَ طؿتًٌ بُ شْإ
 زَيططُْ ضَِوتاُْ ُّٓ بؤ ثًاوإ ضِيَطاٍ يُو دًاواظَ زَنُٕ كٌخَُي ؾًعطَناًْاْسا يُ نُ
 زَضُٖغتِ يُ شْاُْ ؾىْاغٌ بُ ططْطًسإ ضَِطُظو وتُظاٍ نُ ُٓوٍَ يُبُض. بُض

 ُّٓ نُ وؾاعرييَ وَى بُتايبُتٌ، ُٓظيُز نُشاٍَ خاتىو ْطؿيت بُ شٕ ؾاعرياٌْ
 يُغُض ًإظؤضيؿ ناضيطُضيٌ نُ غطوؾتًًُ بىوَو دًَطط زضاوَ، تُضخإ ثٌَ تىيَصيُٓوٍَ

 ؾًعطَناٌْ بًًًَََٔ زَيًٓايًُوَ بُ زَتىاْري ؾاعرييَهُ خامن نُشاٍَ. ُٖبًَت ويَُٓغاظيًُنإ
 ضضاوبُ ْقىوٍَ ثًَىَْسيًُنٌ ْشْاُْيسإ زَضُٖغتًَتِ ناضيطُضيٌ شيَط يُ ظؤض ضِازَيُنٌ بُ
 زضووغت شٕ وَى ُٓظَىوُْناٌْ ْؾًعطَناٌْ ُٖويَين زَياْهاتُ زياضزاٍُْ ُٓو ًَْىإ يُ

 خؤٍ زَضُٖغتًُناِْ ْاوَضؤنُ زَضبطِيين بؤ بُضَُُٖناًُْوَ يَطٍُض يُ ْزَنات
 ْزَغَُيات ًْؿاٍُْ ضَِطُظطُضا ؾًعطيٌ ظَاٌْ بُزيٗاتين. وَضزَططيَت يٌَ نَُيهًإ
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 بباتُ بُضزَْطُناٌْ ضِيَطُوَ يُو تاوَنىو ظَاُْ بُو غُباضَت عريَؾا ٖعضٍ بريو ظاَيًَتًٌ
 يُ نُ ُبابُتًَهَُُٓف . خؤيُوَ تانُنُغًًُناٌْ بؤضىوُْ ُْٓظَىوٕ فُظاٍ ًَْى

 زَغتُبُْسٍ بُ زايُتىيَصيُٓوَ يُّ ُٖوَيسضاوَ ْزَنُويَت بُضضاو ظؤض نُشاَيسا ؾًعطٍ
 .  بهطيَت زياضيٌ َوَطىدماو ضَِوتًَهٌ ضِيعو بُ ؾًاوو نطزًَْهٌ

  
 :غُضضاوَنإ

 .ٌْ: تٗطإ عطاقٌ، دمِ ًَٓصَ تططيُ. ظْإ داَعُؾٓاغٌ( 1387) وايؼ نًط و ثاَال ابىت، -1
  1397: ضؿُُ تٗطإ ضادٌ، فطظاُْ تططيُ. فًًُٓػيت نظزي. دىظفري زاْىٕ، -2
 .44 ؾاَطَ. زاغتاٌْ ازبًات جمًُ" غاعتُ يو ضؤياٍ بط فًًُٓػيت ْكس( "1376) سػري ثايٓسَ، -3
 32 ؾاَطَ. ضًػتا. واقفٌ(قبا) مساُْ تططيُ". فًًُٓػيت ازبٌ ْكس( "1385) اض. اّ بطاَع، -4
 تٗطإ. عطاقٌ دمِ منيذة تططيُ. فًًُٓػيت هاينظزي بط داَع زضآَسٍ( 1387) ضظَطٍ تاْط، -5
:ٌْ. 
 ْكـ: تٗطإ. ثىيٓسَ طدعف َعشُس تططيُ. ظبإ داَعُؾاْػٌ بط درآمدي. يىيٌ نايىَ، شإ -6

 .دٗإ
 .فطٖٓطٌ حتكًكات ْمطالعات مؤسسةي تٗطإ،. ظبإ داَعُؾاْػٌ بط درآمدي .حيًٌ َسضغٌ، -7
 ثصوٖؿٌ: فاضغٌ ظبإ زض َطزغاالضاُْ اْسيؿُ باظتاب( "1390) زيططإ و بٗطوظ حمُىزنتًاضٍ، -8
 .ٖٓط و فطٖٓط". ظبإ داَعُؾٓاغٌ زض
 .ْى طاّ: تٗطإ. ظبإ زض فطوزغيت و فطازغيت( 1381. )َطيِ دربوتٌ، ْٗاز  ثاى -9

 ثصوٖـ". ايطإ َعاقط ازبًات زض ظْاُْ قساٍ( "1385) ضٖربٍ ظٖطَ، و ابطاًِٖ ،فياض -10
 . 4 زوضَ. ظْإ
11- Chodorow, Nancy (1978), The Reproduction Of Mothering. Berkeley: 

University Of California Press 
 .ْطاَ: تٗطإ( ؾاًَى اظيس ؾعط زض تأًٌَ) َُ زض غفط( 1381. )تكٌ َساضيإ،ثىضْا -12
 .فطزوؽ: تٗطإ. َعاٌْ و بًإ( 1375. )غريوؽ مشًػا، -13
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 شيَداز شهةي

 
 
 فُضٖازٍ عُبسويطَِظيإ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بىوّ، َٓساٍَ نُ
 غُضبإ يُ ؾُو

 ٓامساُْوَ بُ زايهِ تُى يُ
 زَزٍ زاغىيهُيًِ َاْطٌ

 :زََطىت و طياّزَط
 زَوٍَ خطَِنُّ َاْطُ َٔ زٍَ، ظوونُ
 :زَنطزَُوَ نطٍِ بُوَ زايهِ
 زٍ، قًضًَهٌ نىضِّ

 َعطُوتٌَ َٓاضَيٍُ يُو َاْط
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 .زَضزَنُوٍَ خطِ و زَبٌَ ٓاوزيى
 زَبىو ٓاوزيى يُوٍَ َاْط تا

 .خُوٍَ سُوت زَنُوشيُ َٔ
 ًَٓػتايـ،

 زَضٔ و زئَ تُضاظوو، و ثًَطوو
 ُٓغتًَطَ يُ زَبٌَ ٍتص نانًَؿاًْـ

 زيَُٓوَ و زَضِؤٕ
 ؾُوٍَ ُٖيعُ و ؾُو َُٖىو
 زَبًِٓ، خطِيـ و زاغىيهُيٌ َاْطٌ
 .خُوٍَ ْاضُٓ قُت ضاوامن نُضٌ

*** 
 

 بىوٕ زضؤظٕ َُٖىويإ ُٖض
 ثاضِاُْوَ و ْعا بُزَّ

 غَُياوات و ويَطز يُ ثطِ زَّ
 (وأعٓابا سسآل) بُ بٔ ؾاز تا
 ٓاوات يُ ثطِ ْاخًإ و زٍَ
 ْىوظاُْوَ و تًًًُُٖ بُ
  ،طُضِاُْوَ ثُضغتطُ يُ

 يُوالؾُوَ
 َاَيُوَ شووضٍ نىٌْ يُ

 وضز وضز زايهِ
 زَضِؾت، ضاوإ يُ فطًََػهٌ

 بىو ضِاغتطؤ ُٓو ُٖض تًُْا بُ
 ُٓواًْرت
 و فًؿاٍَ زوعايإ و زَغت
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 .بىو زضؤ و ثًػٌ و زووضِوويٌ
*** 

 
 نعٍ ضاو ُٓغتًَطَيُنٌ
 خؤضَتاو زَغت غتَُسيسٍَ

 ظَْسؤَيٌَ يُ ًَٓىاضَيٌَ،
 غىوضٍ تًؿهًَهٌ تاَيُ ضُْس

 غُْس، ظَضزَثُضِ ؾابػهٌ يُ
 يُ بىو ثطِ ظَضزَثُضِ ُٓونٌ
 تاض، ؾُوٍ و ْىوتُى ْىوظَو

 ؾُو َُٖإ ُٖض
 تًؿهُناٌْ خطِ ُٓغتًَطَ،

 و غىوض غٓذاقًَهٌ نطزَ
 .ياض بُضؤنٌ و غًٓط يُ زاٍ

*** 
 

 يُى زَيساضٍ ُٓغتًَطٍَ زوو
 بىوٕ ياخٌ ؾري ٌْٓامسا يُ
 ظََُْسٍَ ًَْى ضِايُخٌ يُ

 تُضيى و ويٌََ
 ُْزيى ُٖتاو غاضزٍ ناظيىَيُنٌ يُ

 يُى، زٌََ ًَْى خػتُ زًََإ
 وضزٍ طعْطٌ بُ خؤض نُ

 نطزٕ، يُطٍَُ غُضَتاتهًٌَ
 .بىوٕ نُؾف زضاوغٌَ ُٓغتًَطَناٌْ يُ

 زَضضىو فُضَإ
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 بُ بسضئَ تاواْباض ُٖضزوو
 .ٓامسإ زازطاٍ

 يُ نُيُثضُيإ ُوٍَي بُض
 تىْسنُٕ َُضُى

 خؤيإ بُيين يُ ُٖضزوونًإ
 زا بطِياضيإ
 ؾىٖب، زوو بُ بهُٕ خؤيإ
 ثُيهًَؿاًْإ يُنُّ يُطٍَُ

 .غىوتإ ٓامساُْوَ بُ ُٖض
*** 

 
 نًَىيَهِ بٓاض بُضزيَهٌ تاؾُ

 زَنا ثٌَ خؤيِ ثؿيت زٍَ، ُٓوٍَ
 غىوشيانِ غًٍُٓ زَؼي ثاٍَ يُ ُٖض

 ٓؤخٍُ ُْٖاغٍُ
 َاْسوويٌ ثؿىوٍ

 .ضِووْانِ و طُضّ خؤضيَهٌ وظٍَ
 ًِْ زاَُ تُخيت بُضزٍ ثًىونُ

 ويػيت ُٖضنُغٌَ
 و َُٖيططٍَ ضؤمن

 .ًََِٓ زا.. نطِمب زابينَ، نىيَِ يُ
 زَظضِّ ؾُوَظَْط

 شيَط زَخَُُ زيَِ َُيُٓتٌ، و شإ
 .زآًََِ ُٖوضٍ
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 (٢٠٩١ -٢٠٩١هيوش ) لةنطسنت

 سجي ةكيكؤوةلَطةي ىزِةش دةنطيَكي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ًٓٓطًًعيًُوَ يُ .و ٓا:
 (َُؾدٍَُ) ُإًَغًَ َياَلعُبسو 

 
 ْضريؤنٓىوؽ ْؾاْؤْاَُْىوؽ ْضِؤَآْىوؽ ًٖىظٍ يُْطػذي ًََطغُض دُضيؼ
 يَُُٓطيها ًَعوضٍ دؤبًٔ يُ 1902 ؾىباتٌ يُنٌ يُ َُٓطيهٌ ضَِؾجًَػيت وتاضْىوغٌ

 َُٖيىَؾاوَو يُبُضيُى خًَعاًَْهٌ يُ ُبىوَوْ بُختُوَض َٓساَيٌ بُ ًٖىظ. بىوَ يُزايو
 يُ سُظٍ ٓاَازَيًُوَ يُقؤْاغٌ ُٖض ًٖىظ. شياوَ ُْْهٌ ضاوزيَطٍ يُشيَط بُتايبُتٌ
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 غاْسبًَطط ناضٍَ زوْباضو يؤضَْؼ ثاوٍَ َُٓطيهٌ ؾاعرياٌْ ناضيطُضٍ يُشيَط بىوَو ؾًعط
 ُٓفطيكاو واٍخؤضٓا بؤ طُؾتًَو ًٖىظ َاْط ؾُف َاوٍَ بؤ 1923 غاَيٌ. بىوَ

 ضَِوَْسٍ يُطٍَُ بُضيتاًْا يُ الْطػتؤٕ بًػتُّ غُزٍَ بًػتُناٌْ يُ. ُٓنات ُٓوضوثا
 ُٓوٍَ بؤ َُٓطيها بؤ ُٓطُضِيَتُوَ 1924 غاَيٌ يُ. َبًَتز تًَهٍَُ ٓاواضَنإ ضَِؾجًَػتُ

 بُضزَغت وَى 1925 غاَيٌ. ُٓنات دًادًا ناضٍ طُيٌَ يُواؾٓتؤٕ. بصيَت زايهٌ يُطٍَُ
 ُٓضًَتُ 1926 واتُ زواتطيـ غاَيٌ. زآَُُظضٍَ وزغؤٕ ناضتُض ًََصووْىوؽ الٍيُ

. ًْىيؤضى بؤ ُٓضًَت ًٓٓذا ْزَنات تُواو ظاْهؤ 1929 غاَيٌ يُ ْيٓهؤَئ ظاْهؤٍ
 ْشيإ يُغُض فًًًَُو زضوغتهطزٌْ بَُُبُغيت ُٓنات غؤظًًُت يُنًَيت طُؾيت ثاؾإ

 بُ ضاوٍ غؤظًًُت يُنًَيت وَياتٌ يُ. َُٓطيها يُ ُٓفطيكا ضَِؾجًَػتُناٌْ طىظَضاٌْ
 يُ. بُدًًَبًًٌَََ ْاتىاًَْت وَياتُيُو ُٓو ًْؿتُدًٌَ نُ زَنُويَت ضِؤبٓػؤٕ ضِؤبُضت

 ًٖىظ. زَنُويَت نؤغتًُض ٓاضغُض ُْٖطاضٍ ضِؤَآْىوغٌ بُ ضاوٍ تىضنُاْػتاًْـ
 غجًجًَػتُناُْوَ يُاليُٕ ضُوغاُْوَيإ ْضَِؾجًَػتُنإ شياٌْ باضوزؤخٌ يُُٓدماٌَ
 يُ طُؾتُ يُو طُضِاُْوٍَ زواٍ ُْٓنات ثُيسا نؤَؤًْعّ بريوباوَضٍِ يُطٍَُ ْعيهايُتٌ
 وَخيتَ 1921 غاَيٌ. زَناتُوَ بًَاو ؾًعطَناٌْ َُٓطيها نؤَؤًْػيت سًعبٌ ضِؤشْاٍَُ

( نطايػع ظThe Crisesٍ ) طؤظاضٍ يُ ؾًعطٍ يُنَُري بىو غا19ٍَ تٌَُُْ تُْٗا ًٖىظ
 خؤيسا نؤؾًعطٍ يُنَُري يُ 1926 غاَيٌ يُ زواتطيـ ،ثًَسَضنطز ْاوباْطٌ نطزَوَو بًَاو

 ؾُف ْنؤََُيُضريؤى ْضِؤَإ ياْعَ ؾًعطو نؤََُيُ ؾاْعَ يُْطػذي. زَناتُوَ بًَاوٍ
 داضيـ ْؤ ْىوغًىَو َٓساَيإ بؤ نتًَيب سُوت ْؾاْؤطُضٍ زواْعَ ُْٓزَبٌ غُيطَ نتًَيب

 65 تٌَُُْ يُ يُْطػذي 1967 ٓاياضٍ ٍ 22 يُ زواداض تا. ٓطاوَيًَ ضِيَعٍ خَُياتهطاوَو
 ْزَغىتًَٓطٍَ تُضَُنٍُ ْزَنات زوايٌ نؤضٌ ثطؤغتات ؾريثُدمٍُ ُْخؤؾٌ بُ غاَيٌ

 بؤ ؾؤَبًَطط ٓاضغُض ََُيبُْسٍ"باَيُخاٍُْ بٓاغٍُ شيَط زَخطيَتُ خؤَيًََُؿُنُؾٌ
 ظاْهؤٍ يُ ًٖىظ يُْطػذي يازَوَضٍ نتًَبداٍُْ". ضَِؾجًَػتُنإ نًتىوضٍ يُْاو طُضِإ

 ناضَناٌْ ُٓضؾًفٌ يٍَُ ظاْهؤٍ يُ دؤْػٔ ويًََسٕ دُضيؼ يُبُؾٌ ُٖضوَٖا ْيًٓهؤَئ
 .ططتىوَ يُٓاًََع ًٖىظٍ يُْطػذي
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 ثيَطت زِةش                        
 ضَِؾجًَػتِ َٔ

 تاضيهُؾُو ُٖضوَى ضَِؾِ
 ُٓفطيكانُّ قىوَيايٌ ُٖضوَنى ضَِؾِ

 نؤيًُّ ًَٓػتاف
 ضِابططّ ثاى بُضزَضطانٍُ ومت ثًٌَ قُيػُض

 نطز بؤياغ واؾٓطتؤمن ناٌْ  عَُد َٔ
 نطيَهاضّ ًَٓػتاف ُٖتا

 ضِووإ زَغتُناصيا يُشيَط ُٖضََُنإ
 .زَططتُوَ وَيؤضؽ باَيُخاٍُْ بؤ ضتُُْتؤؾِ

 طؤضاًْبًَصّ ًَٓػتاف تانى
 دؤضدًا ُٖتا ُٓفطيكاوَ يُوغُضٍ
  وزا ُؾاْساب غَُباضَنامن طؤضاًًُْ
 .زَضًَٖٓا يٌَ َُٓطيهًِ ظيٓذٌ َؤغًكاٍ

 قىضباًِْ ًَٓػتاف تانى َٔ 
 بطِيِ زَغتُناًْإ نؤْطؤ يُ بُدتًهًًُنإ

 ُٓواغطيَِ، ٍَُٖ ًَػًػًجٌ يُ ُْٖىونُف تا
 ضَِؾجًَػتِ َٔ

 تاضيهُؾُو ُٖضوَى ضَِؾِ
 ُٓفطيكانُّ قىوَيايٌ ُٖضوَنى ضَِؾِ

 
 طةلةكةً                    

 دىاُْ ُوؾ
 دىإ ُٓوَْسَ نُؾِ طُيُ ضِوخػاضٍ

 دىأْ ُٓغتًَطَناًْـ
 دىإ ُٓوَْسَ نُؾِ طُيُ ضاوَناٌْ
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 خؤضَتاوَ بؤخؤٍ دىاًْـ
 نَُُ  طُيُ ضِوسٌ دىاٌْ 
    
 

 دميوكساضي                              
 

 زٍَ َُٓطِؤ ُْ زضيىنطاغٌ
 ُُْٖضطًع و َُٓػاٍَ ُٓ

 .تطؽ و غاظف يًَُاٌْ
 تط خَُيهاٌْ وَنى ـًَٓ 

 ْبىَغتِ ثًَهامن يُغُض ُٖيُ َافِ
 .ُٖبٌَ ظَويِ 

 
 خَُيو طىيَططتين يُ بىوّ َاْسوو 
 بططٕ خؤيإ ضِيٌَ ؾتُنإ با

 ْىيًَُ ضِؤشيَهٌ غبُيينَ
 ًًُْ ٓاظازٍ بُ ثًَىيػتًِ ،َطزووّ وَخيتَ
 .بصيِ غبُيينَ ْاٌْ يُغُض ْاتىامن

 بًَُٖعَ تؤيُنٌ ٓاظازٍ 
 ضًَٓطاوَ َُظُْوَ ُنٌيُثًَىيػتًً

 
 ُٓشيِ يًَطَ ًَٓـ
  .ُٓوٍَ ٓاظازيِ تؤ وَنى
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 ِيَىَ كضيَكي                                        

 
 بضىيَِٓ ُٓغتًَطَت بٌَ ؾُويَهٌ بُ َُُٓوٍَ

 ُْبىوايُ ضاواْت بؤ طُض
 بضىيَِٓ خُوْت بٌَ خُويَهٌ بُ َُُٓوٍَ

 .ُْبىوايُ طؤضاًًُْناْت بؤ طُض
 

 
 طؤزاٌييةكاُ                                 

  نًصَّ ُٓو طؤضاًًُْناٌْ و زاًْؿتِ
 ضطٍِ تاضيهايًسا يُ

 ْامب ساَيٌ ًٖض وؾُناٌْ يُ طىتٌ
  .وؾُيُ بٌَ طؤضاًًُْنُ ٓاخط طىمت

 
 ئاشيت                                 

 تًَجُضِئ طؤضَِناًْاْسا تًُْؿت بُ
 بىوٕ يُويَسا َطزووَنإ ثًاوَ

 بطاوَيُ و زؤضِاو نٌَ ًًُْ ططْط
  تاضيهٌ يُ

  ببًٓٔ ُْياْسَتىاٌْ
  .ضًٓىَتُوَ خؤٍ بؤ غُضنُوتين نٌَ
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 بيَدازبووُ                               
 َُٓيًَِ بُؾًىَْهُضامن

 غىوض ؾًًَٓهٌ بطًَطِٕ ؾري
 بهىشضيٌَ يُوَياتًَهسا

 .ُٖبٌَ َاْاٍ ًًُْ ؾتًَو
  

 ئةبيٍي خةوُ بةزدةواً  وَ                               
 

 ُٓنُّ زضوغت يٌَ بطؤْعيإ طىَيساًَْهٌ تا ُٓبُّ خُوُْنامن
 بٌَ ْاوَضِاغتسا يُ دىاًْؿٌ ثُيهُضيَهٌ فىاضَيُنساو ضىاضزَوضٍ يُ

 ُٓثطغِ يًَت زَيؿهاوَوَ بُخُوًَْهٌ
 تًَُٔطٍُ؟ يُخُوُْنامن

 و تًَُٔطُّ َُٓيًٌَ ُْٖسيَذاض
 ْا َُٓيًٌَ ـُْٖسيَذاضيرتي

 ُٓزَيتُوَ وََياَِ ضؤٕ ًًُْ ططْط
 ُٓبًِٓ خُوٕ بُضزَواّ َٔ

 
 بيَدةٌطي                                       

 ُٓططّ بًَسَْطًت ويٍَُٓ
 بسويٌَ ُٓوٍَ ثًَـ

 ًًُْ ثُيعًَو ًٖض بُطىيًًََبىوٌْ ثًَىيػتًِ
 يُبًَسَْطًت

  زَطُضِيَِ بؤٍ نُ زَْطًَو ُٖض
 .يًَسَبٌَ طىيَِ
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 لوضيٍدة بؤ خؤشةويطيت طؤزاٌي                                 
 طُيًىَ َُٖيىوشَيُنٌ خؤؾُويػيت

 ُٓضِوٍَ ُٓضخُواٌْ زاضيَهٌ يُغُض
 بهٍُ تاٌَ ُٓفػىوًْسا َاوٍَ يُ يُنذاض

 .ُٓبٌَ تؤ ٌٖ ًَُٖؿُ بؤ
 طُف ُٓغتًَطَيُنُ خؤؾُويػيت 

 ُٓطُؾًَتُوَ خىاضوو يُٓامساُْناٌْ زووض
 و ُٓغىتًَت نُ ُٓبًين بًُوَ وضز يًٌَ إدى

 بُضظ ؾاخًَهُ خؤؾُويػيت. ًَٓـ زيًََٓتُ ضاوَناْت
  ٓامساْا باٍ يًَُْى غُضنُف 

  ُْبٌ ُْٖاغُبطِاو و بٌَ طُض
  .َُٖيُُطُضٍَِ بؤٍ بُضظ ظؤض
 

 وذوَد                                    
 زؤخًَو يُُٖض دىاُْ طُيٌَ
 بطُّ ثًَت ضِووبُضِوو ضِؤشٍَ
 و بضًُٓخىاض زؤظَر بُضِيٌَ

 .بًَُُوَ يُؾاْاظٍ ثطِ
  

 خوداكاُ                           
 غُزَفًًُنإ خىزا
 سُيعَضاُْنإ زاض خىزا

 غُوظ بُضزٍ و ُٓغياؽ خىزاناٌْ
 زاًْؿتىوٕ بُبًَسَْطٌ ثُضغتطانإ ضَِؼي يُغُض نُ

 ُٓتطغٌَ خَُيو وَخيتَ
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 غُزَفًًُنإ خىزا بَُياّ
 سُيعَضإ زاض ىزاناٌْخ

 َُٓيُاؽ و غُوظ بُضزٍ خىزاناٌْ
 زَغهُالٕ بًَتاٌَ خىزاٍ

 .نطزووٕ زضوغيت خؤٍ خَُيو نُ
  

                           *....... * 
 بهُ بُخُوُْناْسا باوَف خًَطا
 سيطٍَ خُوٕ بًَتْ طُض
 يًَسٍَ باَيؿهاوٍ باَيٓسَيُنٌ وَنى شيإ
 .بفطٍَِ ْاتىاٌَْ نُ
  

 
 وٍيش ِةزوةِا             

 ُٓبًَصّ َُٓطيها طؤضاٌْ ًَٓـ
 قُتطاًِْ تثًَػ بطايُنٌ َٔ

 نؤّ ْإ َىوبُقُنُ يُ ومت ثًًَإ
 زيَت نؤَجاًْا وَخيتَ

 ثًَهًُِْ َٔ بَُياّ
 ضِغهاّ بًَُٖعتط خىاضزو باف ْامن

 زيَت نؤَجاًْا ناتٌَ غبُيينَ
  ُْٓخؤّ ْإ ًََعَنُ يُغُض
 ٌَثًَُبًَ ْاويَطٍَ نُؽ

 نؤ َىوبُقُنُ يُ ْإ
  يَُاُْف بٌَ

 ْدىامن نُضُْس ُٓبًٓٔ
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 ُٓنًَؿٔ خُداَيُت ضُْسيـ
 .َُُٓضيهاّ خؤّ بؤ ًَٓـ

 
 

 
 : غُضضاوَنإ

 
 1-Literature An introduction  to reading and writing 
           Fourth Edition 
          Edgar V. Roberts and Henry E. Jacobs 

          Printed in the USA page 956 
 2-http://www.poemhunter.com/poem/my-people/ 
 3-http://en.wikipedia.org/wiki/Langston_Hughes 
 4-Reach out for your dreams 
A collection of poems 
Edited by Susan Polis Schutz 
Third Print U.S.A. 1982 

 
 
 ًْؿاُْنٍُ ْاوو خؤّ ٓاَازَنطزوَو دًادًاوَ غُضضاوٍَ ضُْسئ يُ بابُتُّ ُّٓ:  بًينتًَ

  .زاْاوَ بؤ  غُضَوَّ
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 نريؤدا ثابمؤ لةطةهَ ديداز
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 بؤنػتٌَ ًَٓطيو: غاظزاٌْ
 فطاْو ثاتطيو: ًٓٓطًًعيٌ بؤ فُضَْػًًُوَ يُو: 
 (َُؾدٍَُ) غًًََُإ َيآلعُبسو: ًٓٓطًًعيًُوَ يُ

  
 غُعاتًٌ يُى ثطِؤططاًََهٌ يُ يُنُجماض بؤ ضاوثًَهُوتُٓ ُّٓ بُؾًَهٌ:  تًَبًين

 ضِازيؤٍ نطايُوَو بًَاو( َُٓطيها نًؿىَضٍ ُٖضزوو ؾاعريٍ ْريؤزا) بُْاوٍ ضِازيؤيٌ
 ُٓدماّ فُضَْػًٌ ظَاٌْ بُ ضاوثًَهُوتُٓنُ. نطز ثُخؿٌ زا1971 يُغاَيٌ نُُْزا
 زَيٍُ يُ زَؾهاو ُغُضزاب زَغَُياتٌ باف ْريؤزا ثابًؤ نُ ظَاٍُْ ُٓو زضاوَ،

 تُواوٍ يُنُجماض بؤ يًَطَزا. خىيَٓسبىوٍ غاْتًاطؤ ظاْهؤٍ يُ ضِابطزوو غُزٍَ بًػتُناٌْ
 .زَنُيُٓوَ بًَاو ضاوثًَهُوتُٓنُ
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 غُضدمًإ ًْطازا يُنُّ يُ خىيَٓسبًَتُوَ، تؤيإ ؾًعطٍ ُٓواٍُْ: بؤنػتٌَ ًَٓطيو

 تؤ وايُ ثًًَإ ُْٖسيَهًـ ؤيؿتىوَوضِ ؾًعطَناْتسا ٍُنطيَهاضاْ دًٗاْبًين بُالٍ
 .غًاغًت ؾاعرييَهٌ

 
 بُو ضِيَطُ َٔ. ًِْ غًاغًٌ ؾاعريٍ نُ زََيًَِ ثًَت بُثًَساططيًُوَ َٔ :ْريؤزا ثابًؤ

 ثاطرييٌ ٓايسيؤيؤشياٍ ْىيَُٓضايُتٌ وَى َٔ ْاغًين يُغُض ختدُ نُ ْازَّ ثؤيًٓهطزُْ
 زََُوآ ُٓوَيُ ُٖبٌَ، ٓىًََسيَو ُضُٓط ْىوغُضيَو وَى َٔ ٓىًََسٍ. زَنات ؾًعطيٌ
 ْبًآْاغِ ْيًَبسَّ زَغتًإ ْبًِٓ بًإ زَتىامن نُ بٓىوغِ ؾتاُْ ُٓو َُٖىو زَضباضٍَ

 دًٗاٌْ" بؤ ٓاَاشَ ثُدمٍُ ٓاضِاغتُنطزٌْ بَُياّ. بًَتُوَ يًًَإ ضِقِ يإ بىئَ خؤؾِ
 وتُبًَصٍ ببُُ اُْثُيطري ْْآاطايٌ ضِيَطُيُنٌ بُ يًَسَنٍُ واّ َٔ، ٍ"ُنطيَهاضاْ

 ُٓغًٌَ َُُفٓ نطيَهاضيًُنإ، يُنًَتًًُ يإ نطيَهاضإ نؤََُياٌْ ًْطُضاًًُْناٌْ
 دًٗاٌْ ًْطُضاًًُْناٌْ ظايَُيٍُ ؾًعطَنامن ِبُؾًَه يُ تُْٗا َٔ. ًًُْ َُبُغتُنُ
 يُ نُ زَنَُُوَ ضَِت ُٓوَ بَُياّ. التًِٓ َُٓطيهاٍ دًٗاٌْ ًْطُضاًًُْناٌْ ْٖاوضُضخِ

 .بهطيَِ ثؤيًٓبُْس غًاغًٌ ؾاعريٍ تايتًٌَ طشيَ
 ثُيىَْسيسا يُ خَُيهُناًْاْسا ُٖغيت يُطٍَُ ُْنطاوَ بؤيإ ُٖضطًع نُ ؾاعرياٍُْ ُٓو

 ْٖاْسإ بؤ ؾًعطيإ ْبىوٕ نَُتُضخُّ ْبًَسَضبُغت ُٖضزَّ نُ ُٓواٍُْ ياًْـ بٔ،
. ًَُُٕٓ غُضزٌََ ًاغٌغ ؾاعريٍ ظياتط ْىوغًىَ، واقًعُوَ طىؾًين ضِيٌَ يُ ٓاَؤشطاضٍ

 طُؾٍُ ْطؿيت َُزًَْاٍُْ بعووتُٓوٍَ يُ ؾًعطَناًْاُْوَ  زووضَزَغيت بُٖؤٍ ضىْهُ
 َاْايُيُ بُو َُُٓف. نطزووَ طُؾُنطزُْ ُٓو ضِاططتين يُ بُؾساضيًإ ٖاتىوٕ دًٗإ،

 و ؾاعري ظياتط -زَْىوغٔ غًاغًٌ ؾًعطٍ يُ دؤضَ ُّٓ نُ ؾاعرياٍُْ ُٓو -نُغاُْ ُٓو
 .  نؤُْثُضغذي ُضٍْىوغ

 نؤََُيُناًْإ نؤضِو زَضباضٍَ ْىوغري نطيَهاضإ، زَضباضٍَ ْىوغري َُٓوَ بُالٍ
 ًٖض ًًُْو ضَِؾهطزُْوَ ُٖض َُُٓف. ُٖغتُناصيُ بُضُٓدماٌَ( خَُيو ٓاثؤضٍَ)

ؾاضَظايِ  ضؤٕ َٔ. زَنات ٓاضِاغتُ ؾًعطَنامن نُ ًًُْ ٓايسيًؤشيايُوَ بُو ثُيىَْسيؿٌ
 نؤََُيايُتٌ غًػتٌَُ ُي ُٖيُ، ُٓوَٖاف ٓاطاّ شيإ ْطىٍَ ْاْىوؽٓؤقً يُباضَّ

 يإ دىَياوتط ظؤضتط زضيٍُُْ ُٓو غطوؾتًًُ ُٓوَ. دًٗإ ُٖيُ ْالتري َُٓطيهاٍ
 ضاوزيَطٍ بُضزَواّ  -زَضطريَ ثًَىٍَ َطؤظايُتٌ غُضدُّ نُ – طُوضَتطَ طُؾُغُْسووتطو
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 ؾًعطَنامن يُ غًاغٌ بُؾٌ ُطُضٓ طؿيت بُ بَُياّ. بهات ؾًعطَنامن يُ بُؾًَو
 نؤََُيايُتٌ يإ غًاغًٌ زََيٌَ ثًٌَ نُغًَو نُ  بُؾٍُ ُٓو زَضبهٍُ،( ناضَنامن)

 زَنَُُوَ ضَِت ُٓوَ ًَُٖؿُ بؤيُ. ناضَنامن ثًَٓذٌ يُغُض يإ ضىاض يُغُض يُى ْاطاتُ
 غُضثًًَاُّْ ْاسُظاُْو ثؤيًٓبُْسيَهٌ زَيُوٍَ  ثؤيًٓبُْسيًٍُ ُٓو. بهطيَِ ثؤيًٓبُْس نُ

 بُو َُُٓف. خؤؾُويػتًِ ؾاعريٍ َٔ طىَيِ، ؾاعريٍ َٔ. َاْطِ ؾاعريٍ َٔ. بساتٌَ
 بُضثُضضساُْوٍَ َُُٓف ُٖيُ، ؾًعطزا يُ نؤمن تًَطِواًْين ْتًَطُيؿذي َٔ نُ َاْايُيُ

 بؤ يًرَبِاواُْ ؾًعطاٍُْ ُٓو بُضثُضضساُْوٍَ .ًًُْ زَيٓىوغِ ُٓوٍَ ْىوغًىَُو ُٓوٍَ
 .ًًُْ ْىوغًىَٔ ٓاؾيت و زَغَُيات ثُضَغُْسٌْ بؤ ُٖضوَٖا َُيطُونؤَ طُؾٍُ
 

. خؤؾُويػتًت ْطىٍَ ُٓغتًَطَو ؾاعريٍ نُ وت َُُٓت ًَٓػتا تؤ:  بؤنػتٌَ ًَٓطيو
 نًؿىَضَ ُّٓ ضًاٍ ضِووباضو زاضو بُضزو ؾاعريٍ بهات ظياز بؤ ٍَُُٓ نُغًَو زَؾٌَ

 دًٗاُْ ُّٓ ُٖوَيًساوَ نُ زَنَُُوَ ٌُٓوضوث طُضِيسٍَ يُنُّ يُ بري ظؤضداض. تاظَيٍُ
 ثًَٓذُّ ضاضَِيػٌ بؤ ْاَُ َُنػًهُوَ وَياتٌ يُ نُ (1)نؤضتًَع ًَٖطْاْسؤ. بهات وَغف

 وؾٍُ ُٓوٍَ يُبُض زَيبًينَ، نُ بهات، ُٓوَ وَغفٌ زَتىاٌَْ ظَظيُت بُ زَْىوغٌَ،
 ضُْس، نطاوَ اوظَزْ ْىٍَ دًٗاٌْ بُ نُ ططفتٍُ ُٓو. وَغفاُْ ُٓو بؤ ُْزَظاٌْ ثًَىيػيت

 ؟ططْطُ
 
 ناضٍ. بىو ًَُُٓ ناضٍ ُٓوَ. ُْبىو نًَؿُ ُٓوَ نُ بًًََِ با يًَُطُضٍَِ :ْريؤزا جابًؤٓ

 ناتُوٍَ يُو. بينَ دًٗإ خىيكاوَناٌْ غُضدُّ يُ ْاو نُ بىو التري َُٓطيهاٍ ؾاعريٍ
 ؾتُ ْاوْاٌْ يإ ظاًْاضٍ بٌَ ُٖبىوبٌَ بىوٌْ نُ بىو ؾت يُنُّ وؾُ، ْاو، نُ

 نطزٌْ بًَُْٗين ؾاضزُْوَو ضِيَهدػتين يُزؤخٌ ًَُُٓ بؤيُ. بٓضًُٓيًُنإ
 زووايٌ، غاَياٍُْ يُّ تايبُتٌ بُ ًَُُٓ نًؿىَضَنٍُ بؤ ظاًْاضيًُف ُّٓ. َُتطياَيُناْري

 خىيَٓسناضيَهٌ نُ بًػتُنإ زَيٍُ زواٍ نطز ْىوغري بُ زَغتِ نُ غُضزٍََُ ُٓو
 نًتىوضٍ ٖاوتاتطئ بٌَ. بُضباؽ ٖاتُ ْىاْسو ؤٍخ بىوّ، الو ؾاعرييَهٌ ظاْهؤو

 ًَُُٓ ُٖضضُْسَ. بىو فُضَْػًٌ نًتىوضٍ تايبُتٌ بُ ُٓوضوثٌْ نًتىوضٍ ،غُضدمطِانًَـ
. ْىوغًىياُْ فُضَْػٌ ظَاٌْ بُ تُْٗا نُ بُٖطَزاض ْىوغُضطُيًَهٌ ُٖٕ، ْىوغُضَإ

 زَضِواٌْ، خؤيإ ىَضَنٍُنًؿ يُ غىونُوَ بُضاويَهٌ ُٓواٍُْ ًٓهىازؤضيًُنإ، ْىوغُضَ
 وَى دا. زَطؤضِٕ ظَاًْؿًإ بَُيهى ْاطؤضِٕ، خؤيإ ٓاضاغتٍُ تُْٗا نُ زَظاٌْ ُْيإ



 
 
  

 
 

  
 
 

 158   
  

 بىو، ضًٓايُتًـ َُٖيىيَػتًَهٌ نُ دىآًْاغًًُ َُٖيىيَػتُ ُّٓ بؤ زشَنطزاضيَهًـ
 نًتىوضيَهٌ ْىيَُٓضٍ نُ زَْىاْس خؤيإ وا التري َُٓطيهاٍ طُوضَناٌْ ٓؤيًطاضيؿُ

. بٔ ثُيىَغت خَُيهُنُيُوَ ُْٓوضوثٌ ثًَؿهُوتىوٍ نؤََُيطٍُ بُ زَياْىيػت ُْضظٕب
 بطَوٍ التري َُٓطيهاٍ يُ ٖىُْض ثًَٓاو يُ ٖىُْض تايبُتٌ دؤضيَهٌ غُضزََُزا يُو

 غُضزََُزا يُو نُ ُٓواُْؾُ ٌٖ ُْ َُٓو زآًَٖاٌْ ُْ َُُٓ(. بىوَ زَغت باَيا) ُٖبىوَ
. بٔ خَُيهُناصيإ ْوَياتُناصيإ بؤ ًَُُٓ بايُخٌ ثاَيُٓضٍ تا ،نطزووَ ْىوغري بُ زَغتًإ

 يُطٍَُ ُٖض ُٖبىوَو غُضَتاوَ يُ ُٖض بريزؤظَيُ ُّٓ. زآًَُْٖاوَ بريزؤظَيَُإ ُّٓ ًَُُٓ
 صيىوٍُْ ًَُُٓ. زَضٍَ ٖاتؤتُ طُضِيسَنإ يإ زاطرينُضإ يُ نُ ُٖبىوَ ؾاعريَوَ يُنُّ

 ْىيَُٓضٍ. ًٓػجاًًُْ نُ وَياتُنُّ يُ َؾًعط ٓاغُزاُْضٍب ،ُٖيُ ؾاعريَإ (2)ُٓضغًالٍ
 ْزضاَاتطئ ْٖات زاطرينُضإ ؾُثؤَيٌ يُنُّ يُطٍَُ نُ (3)ثًَٓذُّ ضاضَيػٌ

 300 َاوٍَ بؤ نُ ْىوغًىَ غىوضَنإ ًٖٓسيًُ و ؾًًًٌ يُغُض ؾيت غُضدمطِانًَؿرتئ
 َُٖيططٍ يُضاغتًسا ُن بىو ُٓضغًال ُٓوَ. نطزووَ خؤيإ ٓاظازٍ يُ بُضططيًإ غاٍَ

 زَوَيَُُْسَإ ٓؤيًطاضيؿٌ ْؤظزَ غُزٍَ يُ بَُياّ. بىو ًَُُٓ بىوٌْغىوض ظايطؤغٌ
 بؤ ضِيٌََُُٓف . زَضُوغاْسَوَ غُضَايُزاضيًُوَ يُاليُٕ نًؿىَضَنَُاًْإ نُ ُٖبىوٕ

 َُُٓف ْزَضٍَ بًَتُ خَُيو بُضبًَاوٍ ضُوغاُْوٍَ يُ تا خؤؾهطز ُٓضغتؤقطاتٌ ضًًَٓهٌ
 ُّٓ ًَهُضبىوٌْ بُٖؤٍ دا. ُٓوضوثٌ شياًَْهٌ ؾًَىاظٍ دًَهُوتُبىوٌْ ٖؤٍ وَبى

 يُ طُيٌَ ْاٖؤؾًاضاُْ يإ ٖؤؾًاضياُْ َُٓطِؤف تا نُ غُضغُختًًُنٍُ ناضيطُضيًُو
 خؤيإ ُٓوضوثًًُوَ ضِؤؾٓبريٍ ضِيَطٍُ يُ ْدًٗاًٌْ ْاوزاضٍ بُ بدي ويػتىياُْ ؾاعريَنإ

 ثًٌَ ؾىئَ نُوتًُٓ ًَُُٓ بَُياّ. يًَهَُٗيجًَهٔ( دًٗاًٌْ) يىًْعًَطغاَيٌ ضِؤؾٓبريٍ بُ
 ْزَغتُْطٌ بُ غُباضَت شيإ بؤ تًَطِوآًُْإ زَبٌَ ًَُُٓ. باثرياصيإ باو َُٖيططتين

 ضِووزاوطُيًَهٌ ْفطاوإ غُضظًًَََٓهٌ دىططافًاو ضِووثُضِيَهٌ يُغُض خَُيهُناصيإ ٓاظاضٍ
. بًٓرَي وَال التًٓسا َُٓطيهاٍ يُ َُظٕ وؾيتغط زياضزَطُيًَهٌ طُوضَو ًََصوويٌ
 ًَُالًٌَْ ْْىيرَي ُْوَيُنٌ بُ غُض ثًًٍَُ بُو بَُياّ. ًًُْ ْىٍَ ؾتًَهٌ َُُٓف

 نُغٌ خُباتٌ ضِووبُضِووٍ بايُر، دًٌَ زَبًتُ ظياتط ظياتطو زٍَ تا ضًٓايُتًـ
 نُ بطٍِ سيًَُإثُيىَْ ُٓو ناضَمشإ بُّ. بىويُٓتُوَ نطيَهاضإ طؤؾُطرييٌ و(ؾُخػٌ)

 بُ نُ ُٓوضوثًًٍُ ؾًَىاظَ ُّٓ يُطٍَُ بُزَيًًٓايؿُوَ. زَبُغتايُوَ ٓؤيًطاضيـ بُ ًٍَُُٓ
 يُى يُْاو زؤخُنُ خطاثٌ ْباف َطؤظ يُواُْيُ ضىْهُ عئبًجاضيَ َُْطزووَ ٓاؾهطا

 ضِؤؾٓبريٍ َُظٌْ نُيُثىوضيَهٌ ًَُُٓ نُ َاْايُيُ بُو َُُٓف. زاًَُْْت غُبُتُزا
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 ناْتؤ. ثًَهطزووَ زَغيت ْىوغُضيَو، وَى خؤّ بُ خؤّ يُْاناوٍ ُٖغتجًَهطزًَْهٌ
 يُ بهاتُوَو فطاوإ خؤٍ ؾتًَهسا َُٖىو يُ ُٖبىو ُٓوٍَ تَُاسٌ واقًعسا يُ َُْضِاٍَش

 وَياتُ بُؾٌ ُْٖسٍَ يُ تُْاُْت. بًَتُوَ وضز َُٓطيها نًؿىَضٍ زياضزَناٌْ َُٖىو
 ُٓوَ طؿيت ؾًَىَيُنٌ بُ بَُياّ. َُٓطيها بانىوضٍ يُ َُٓطيهاف يُنططتىوَناٌْ

 زَيُويَت ْزَْاغٌَ خؤٍ نًؿىَضَنٍُ نُ التًُٓ َُٓطيهاٍ ؾاعريٍ ْنُغًيَت طُؾٍُ
 نؤتايٌ نُ ؾًعطَيُ ُٓو ُٓوَ. ًًُْ ٓاؾٓا ثًٌَ ًَٖؿتا نُ ؾىيَٓاٍُْ ُٓو ًَْى بضًَتُ

 ناضيَهٌ َُُٓف. بسضٍَ ثٌَ زضيَصٍَ تطَوَ ؾاعرياٌْ غُضدُّ يُاليُٕ زَنطٍَ ُْٖاتىوَو
 ْتاظَنإ زآًَٖاُْ ْتضَِو َُٖىو نُ دؤضيَو بُ نطاوَيُ ناضيَهٌ بَُيهى ًًُْ، زاخطاو
 .زَزاتُوَ ضَِْط تًا تاظَيٍُ نًؿىَضَ ُّٓ ْىيًَُناٌْ نًَؿُ َُٖىو
 

 زَزَيتُوَ؟ يًَو ضؤٕ نًؿىَضيًُ َُعطيفُ بُضَو ُّٓ تؤ:  بؤنػتٌَ ًَٓطيو
 

 بايُخٌ يُطٍَُ نًؿىَضيًُ َُعطيفُ بُضَو ُّٓ ًََصوويًُوَ يُضِووٍ :ْريؤزا ثابًؤ
 غُضزٌََ يُ التري َُٓطيهاٍ يُ طُوضَ بؤضشواظٍ بؤ نإضًُٓ ْٓؤيًطاضيؿُنإ طُؾٍُ

 ؾؤضِؾٌ ْاوٍ زَتىاًَْت َطؤظ بُوٍَ ُٖبىو ُٖغتًَو ُٓونات. زيَتُوَ ضِيَو (5)زاضيؤ ضِؤبٔ
 وؾُيُف ُٓو بًَٓري، بُناض تط وؾُيُنٌ سياُْويَت طُض. بًَٓت طؤََُيطُياُْ يُو ثًَضُواُْ

. زَنطزَوَ بريٍ نًؿىَضَوَ غُضتاثاٍ اْطٍُيُضِو (6)بؤيًعاض. يُ(بؤيًعًاضٍ ُْٓيت)
 يُ برييإ ًَُٖؿُ (9)ٓؤًٖطًٓع و(8)غىنطٍ و(7) َاضتٔ غإ وَى ٓاظازخيىاظاٌْ
 وَيات يُى وَى تُقطيبُٕ َُظٕ، نًؿىَضيَهٌ تانُ وَى زَنطزَوَ التري َُُٓضيهاٍ

 يُ بؤيًعاض .زَبىوٕ يُنرت تًَهَُيٌ غُضبُخؤخىاظَنإ بعووتُٓوَ بؤيُ. يًَسَنطز ضاويإ
 تا بىو ُٓضدُْتًين َاضتٔ غإ. زَبًًًُٓوَ ثريؤ يُ خؤٍ نُضٌ ،بىوب زايو يُ ظُْعوياَل

 ضِظطاضخيىاظٍ َاؾًَين بىو ؾًًٌ خَُيهٌ نُ ٓؤًٖٓطع. ُْوَغتا ًٓهىازؤض ُٓوغُضٍ
 بىو بًَُٖع ظؤض ْاغًىْايًػتًـ ُٖغيت ناتًؿسا يَُُٖإ. ثًَسا ؾًَىَ وغًُا ٌيثريؤ
 بؤضشواظٍ، بَُياّ. ؿتُاْجُضوَضيًُوًَْ ًَْى زَنطزَ قَُيبُظَيإ ُغتاُْٖ ُٓو بَُياّ

 ضاالنٌ بُ التري، َُٓطيهاٍ نًؿىَضٍ غُضبُخؤيٌ زواٍ زضوغتبىوٍ طُوضٍَ بؤضشواظٍ
 التري َُٓطيهاٍ وَياتاٌْ نطزٌْ طؤؾُطري يُ خؤٍ بُضضاوٍ ضِؤَيٌ خؤٍ، زياضيهطاوٍ

 بُ بُغرتاوَتُوَ ضِووٕ ًَىَيُنٌبُؾ وزضيَصَ ظؤض ثطؤغُيُنٌ َُُٓف. بًِٓ
 التري َُٓطيهاٍ ًٓٓذا. ًُٓجطيايًعّ بُ بُغرتاوَتُوَ زووباضَ يُويَؿُوَ ْزَضَبُطايُتٌ
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 يُجمؤضَ ٖاوؾًَىٍَ ثًَهسازاًَْهٌ ثًَسَضًَت ًٓػجاًْا ًٌُٖٓ دُْطٌ: بؤنػتٌَ ًَٓطيو

 .بًَت
 ُٓزَب بُ تاظٍَ ٌتًَطِوآًًَْه ًٓػجاًْا ًٌُٖٓ دُْطٌ يُضِاغتًسا :ْريؤزا ثابًؤ
 ضَِْطٌ التري َُٓطيهاٍ ْىوغُضاٌْ بُضَُُٖناٌْ يُ بُضبًَاويـ بُؾًَىَيُنٌ ْبُخؿٌ
 ْْىوغُضإ بؤ ًٓػجاًْا ًٌُٖٓ دُْطٌ وَى زياضزَيُى ًٖر نُ ضِووُْ ظؤض ُٓوَ. زايُوَ

 ًًًُُٖٓف دُْطٌ ُٓو. ُْبىوَ ربايُ ثطِ ٖاوضُضخسا ًََصووٍ يُ التري َُٓطيهاٍ خَُيهٌ
 بؤضىوُْناصيإ ْنًَؿُناصيإ بُ غُباضَت زَغتُدَُعٌ فطَ ْفطَاليُٕ طُيؿتًَٓهٌتًَ

. ًَٖٓا باضوَ التًين َُٓطيهاٍ ْىوغُضاٌْ ْعيهبىوُْوٍَ يًَو غاتٌ َُُٓف .فًَطنطزئ
 دًاواظٍ يُ ضِيَططٍ َُُٓف َٔ، و(12)ثاظ و(11)ظايًذؤ. بىوئ يُوٍَ ًَُُٓ نُ ضِاغتُ ُٓوَ

 خؤتُ َاؼي تؤ ثًَُىايُ بُُٖضساٍَ .ُْزَنطز يُنَُإ ُٖض ٌَُبُضٖ ْبريوبؤضىوصيإ
 يُنسَغيت يُنُجماض بؤ ًٓػجاًْا يُ ًٌُٖٓ دُْطٌ َُٓيًَِ ناتٌَ ضىْهُ ْثًَبسٍَ ٓاَاشٍَ

 نُ َاْايُيُ بُو ْىاْس، ًََصوويٌ زياضزَيُنٌ بُ ضِوو التًين َُٓطيهاٍ ْىوغُضاٌْ
 نًؿىَضٍ يُ بُضَوثًَؿضىوٕ ُوطُؾ يُ غطوؾيت ؾًَىَيُنٌ بُ ناضيطُضيًُنٍُ

 . زَبًَت بُضزَواّ التري َُٓطيهاٍ
 

 بُ و زَزوئَ ؾًعطَ دؤضَ ُٓو زَضباضٍَ ُٖٕ نُغاًَْو:  بؤنػتٌَ ًَٓطيو
 .زَنُٕ ٖاوتاٍ ًََِصوويًؿ َاتطياَيًعٌَ بُ تُْاُْت َْاتطياَيًػت

 
 َُُٓ. نايُوَ يَتُبًَٗٓط ًََصوويًُوَ َاتطياَيًعٌَ يُ ؾًعط ثًَُىاًًُْ :ْريؤزا ثابًؤ

 غُضدُّ ْفُيػُفًًُ ْظاْػًٌ تىاْايُنٌ ًََصوويٌ َاتطياَيًعٌَ نُ َاْايُيُ بُو
 بسؤظيَتُوَ ؾًعطَناصيسا يُ ًََصوويٌ َاتطياَيًعٌَ نُغًَو ُٓطُض. زَططيَتُوَ زياضزَنإ

 ُْ َْاتطيايًعّ ؾىئَ بُ ُْ خؤَسا ناضَناٌْ يُ َٔ. خؤّ زَضَوٍَ يُ ؾتًَهُ َُُٓ ُٓوا
 تُْٗا. بُؽ ُْْٓىوغِ تُْٗا َٔ. ًََصوويًُوَّ ضِوساًًُْتٌ بُزواٍ ُْ ْبىومن زيٌزَا

 َُٖىو. ضَِغاغُ قَُيٌَُ ناغُظو ْْىوغري ٓريازٍَ ْىوغًًُٓتٌ بُ ثًَىيػتًِ نُ ؾتًَو
 ُٓطُض. زَضَنري ؾتطُيٌ َٔ بؤ ُٖياُْ، َٔ ؾًعطٍ زَضباضٍَ خَُيو تًَطِوآًْاٍُْ ُٓو

 َٔ. ًًُْ َٔ (نًَؿٍُ) بُضثطغًاضييَت ُٓوَ بسؤظيَتُوَ فُيػُؼي ثُيىَْسيًُنٌ نُغًَو
 ُٓتىامن طؿيت ؾًَىَيُنٌ بُ بَُياّ. زَنَُُوَ َُٓاُْ َُٖىو بُضِووٍ بُنطاوَيٌ زَضطا
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 يُغُض َٔ وايُ َاْاٍ َُُٓف. ؾًعطيسا َاْاٍ يُْاو َاتطيايًػتًِ نُغًَهٌ َٔ بًًََِ
 ُٓطُض. بٓىغِ يإ بًًََِ طؤضاٌْ يإ بهُّ قػُ امنْاتى ،ُْبٌَ بًٓطاوَنإ ُٖغتجًَهطاو ؾتُ

 .َاتطيايًػتِ َٔ ُٓوا زَظأْ، َاتطياَيًعّ بُ َُُٓ خَُيو
 
  

 ضِووٍ يُ غازَطُضيٌ يُ َُٖياتٔ يُبطٍ تؤ زَضِ بؤ واٍ يًَطَزا َٔ: بؤنػتٌَ ًَٓطيو
 .َطؤظايُتري زَضباضٍَ نُ طفتىطؤياُْ زَنُيتُوَ يُو بري ،ضِاغتُقًُٓزا شياٌْ
 

 بُو غُباضَت ؤضّتً َٔ. ًًُْ َطؤظ بُ غُباضَت تًؤضيًُنِ ًٖض َٔ :ْريؤزا ثابًؤ
 ْنؤٕ  دًُنامن ناتٌَ يإ زَزضِئَ ثًَالوَنامن ناتٌَ بًهطِّ وايُ ًْاظّ نُ ُٖيُ ثًًََاوَ

 برينطزُْوَ شياًْـ ْظيٓسووّ َطؤظًَهٌ خؤّ َٔ. ضًًُ َطؤظ ْاظامن بَُياّ. زَبٔ ثُضثىوت
 بايُخٌ َٔ نُ بٌَ ؾتُ ُٓو ضَِْطُ زيَت؟ َاْايُى ض بُ( َطؤظ) بًَُٖعٍ ُن يُوٍَ ًًُْ

 نُ ُٓظَىوٕ بُ ظًََٓٓاغٌ ظاْايُنٌ يإ فًتُض  وَغتايُنٌ يُ زَزَّ ثٌَ نَُرت
 َُٖيسَططٍ ظؤض ضًًُ َطؤظ بًَهؤتايًٍُ َىْاقُؾُ ُّٓ بَُياّ. ططْطُ بُالوَ ظؤض َطؤظًإ

 ..تاز.و زَمشطئ بىويُٓو زايو يُ زَظاْري ًَُُٓ. ًًُْ ططْط بُالَُوَ نُ ٓاغتٍُ ُٓو تا
 ًٖض َٔ. بًًَرَي ؾت ٓاغاُْ ظؤض يإ ظَظيُتُ ظؤض َُٓاُْزا َُٖىو يًَُْى بَُياّ

 زضى نطزًَْو ضَِْطُ. زَطىظَضٍَ زَوضوبُضٍ يُ ضٌ ْاؾعامن ًًُْو بَُُوَ ثُيىَْسيًُنِ
 ًٖض نُ ُٓبُزيًُنإ ؾتُ باغهطزِْ وَى فُيػُؼي ٓايسيايًعٌَ يُ بًَت دًاواظ ظؤض

 َاْاٍ بُ ثطِ ؾًعطيـ. نطزَيًِ ؾاعرييَهٌ َٔ طؿيت بُؾًَىَيُنٌ. ًًُْ ضاضَغُضيَهٌ
 .ضاويًَسَنطٍَ بًَهَُيو ؾًعطٍ وَى نطزَيٌ ؾًعطٍ بؤضٌ  ْا؟ بؤ. نطزَيًُ ،نطزَيبىوٕ

 ُىزشبُي زؤظيُٓوٍَ بؤ ُٖوَيسإ بَُياّ ًًُْ؟ خُوٕ بؤضٌ َُُٓ ًًُْ؟ ططْط بؤضٌ َُُٓ
 غُباضَت بُو ضِانطزُْف. ْاطُّ تًٌَ َٔ نُ ؾتُيُ ُٓو دًاواظاُْ، ُٖغتُ ُّٓ يًَُْىإ

 طفتىطؤيُ غُض زَضًَتُوَ يإ تايبُت، فُيػُؼي غًػتًَُهٌ غُض زَضًَتُوَ نُ
 َُُٓ يُواُْيُ نُ بًاْىوَنإ، بؤ ًٓػتاتًهٌ َؤضنًَهِ ظيازنطزٌْ ْبًَهؤتايًُنإ

. زؤظَر بُضَو بٌَ نًَؿهطزُْ ُٓو َنُيىغع نًَؿهطزٌْ اُْيُيُو ٓايري، وَى بًَت ثًَىيػت
 نُ بسَئ ًْؿاٌْ ُٓطُض ٓاغتٍُ ُٓو تا غُضقاَيري بًَُْٔساظَ دًٗاُْزا يُّ بَُياّ

 بُؾًَىٍَ بؤضٌ باؾُ ٍُٓ بىوَ، بًَهَُيو غُزَ ضُْسئ بُزضيَصايٌ يًَهؤَيًُٓوَ
 ٓاظازٍ بُ تا دًَسيًََـِ ٕفُيًُغىفُنا َٔ ُٖيُ؟ بُضزَواٌَ تط ُٓواٌْ ُٓؾهُدمٍُ
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 َُثطغُ َٔ يُ بَُياّ ضًًُ؟ نًًَُو َطؤظُ ُٓو بجطغٔ خؤيإ يُ ُٓوٍَ بؤ بٔ بُضزَواّ
 .ْاظامن ثطغًاضَ ُٓو زَضباضٍَ ؾتًَو ًٖض تُواوٍ بُ َٔ ضىْهُ
 

 ْاتُبايٌ زَضباضٍَ نُ دًًٍَُ ُٓو بؤ زواوَ بطُضِيًَُٓ زَنُّ سُظ:  بؤنػتٌَ ًَٓطيو
 .زَزواٍ ؾًعطيسا نطزَيٌ ْا و نطزَيٌ ًَْىإ يُ ؾًعطيٌ، ظَاٌْ
 

 غازَو ؾًعطٍ بؤ ُٖيُ دًًَُى نُ يُوٍَ بريبهُيُٓوَ ثًَىيػتُ غُضَتا :ْريؤزا ثابًؤ
 ُٖوضَٖا ْظَإ طؤضِاٌْ ُْٓظَىوْطُضٍ ؾًعطٍ ُْٓظَىوٕ بؤ ُٖيُ دًَـ ضِاغتُوخؤ،

 ْظَإ ثًَىاُْناٌْ زَنُٕ بُوَ ُٖغت طؿيت بُؾًَىَيُنٌ نُ ْىوغُضاُْف ؾاعريو ُٓو
. ًًُْ بُؽ بريَباوَضِيإ غٓىوضَناٌْ بريوباوَضِو بؤ ساتايبُت غاتُوَختًَهٌ يُ طىظاضؾت
. زَبٔ يُزايو ُٓزَبًًُنإ بعووتُٓوَ ْبُضزَواّ قىتاناٍُْ ْبُضزَواّ طؤضاٌْ يَُُؾُوَ

 اّبَُي بهاتُوَ، ضَِت دًىبُضط طؤضِاٌْ ٖىُْضو ًٓػتاتًهاو غًػتٌَُ ْاتىاٌَْ نُؽ
 يُ تؤظيَو زشَنطزاض، يُ تؤظيَو ُٖتا تُْاُْت بًًََِ َُُٓوٍَ قىتابًًُنسا وََياٌَ يُ يًَطَزا

 ؾًعطَوَ بُ تُْٗا ُٖٕ زياضيهطاو ضوسٌ ُْٖسٍَ ،بًَت ويَطاْهُضيـ ًًًْْٗػيت ناضٍ زشَ
 ثٍُ ويَُٓنًَؿإ ٖىُْضٍ تايبُتٌ بُ ْٖىُْضَنإ غُضدُّ بؤ بَُيهى ْآًََٔ، قُتًؼ
 .ٕصيَزَٖاو
 زضوغتبىوٌْ ْبؤضشواظٍ طُؾٍُ يُطٍَُ. بسويرَي ويَُٓنًَؿإ ؾًعطو زَضباضٍَ يًَطَوَ با
 ظؤضٍ ظؤضبٍُ ْٓاغايٌ خَُيهٌ تًَطُيؿتين يُ ؾًَىَناضإ ْْىوغُضإ طُوضَنإ، ؾاضَ
 طُوضَيٍُ ثًؿُغاظيًُ غُزَ ُّٓ غُضَتاٍ يُ زياضزَيُف ُّٓ. زووضنُوتُٓوَ خَُيو

 ْضِواْري زَتىاٌْ َُْإ. ُْزَبًًٓين زياضزَيَُإ ُّٓ ًَُُٓ. تزَضنُو بؤضشواظيًُوَ
 ًَهٌاْؾاعري ضِؤَيٌ بَُياّ. بهُيُٓوَ ضَِت ُٖٕ، نُ ٓاغتُْطاٍُْ يُو يًَهؤَيًُٓوَ

 (17)ًٖطؤ ظًهتؤض يإ ،(16)بايطؤٕ ،(15)نًتؼ ،(14)ؾًًًُض ،(13)طؤتُ ضِؤَاْتًهٌ وَى
ْ َُْإ زياض بؤضشواظيسا ثًؿُغاظٍ ٌَُظْ طُؾٍُ غُزَيٍُ ُّٓ زَغتجًَهٌ يُطٍَُ

 ُْغتاُْ ُْٖغت َُعطيفُو ُٓو. طؤضٍِ تايبُشيُْسبىاضّ  بؤ خؤيإ ؾاعريإ(. وْبىوٕ)
 ٖىُْضٍ يُ زَنطاوَو بؤ ضِيًَإ خىاظَوَ ْٓاغايٌ ْىوغًين ًَاُّْ يُ نُ َُٖياتٔ

 بؤ ؾىيًََٓهًإ بُنطزاض ناتُزا يُو. بُضدُغتُنطزَوَ خؤيإ( ؾًَىَناضيسا) ويَُٓنًَؿاْسا
 يُ ضًَٓطاو تايبُتٌ ضًًَٓهٌ بُ تايبُتُ ؾتًَهٌ ثًَىزاْطُّ بُو ضًَهطزبىو، ٖىُْض

 ويػيت ضًٓايُتًًُوَ ضِيَططٍ ضوسًَهٌ يُضِيَطٍُ بضىونًـ بؤضشواظٍ. طُوضَ بؤضشواظٍ
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 بضىوى بؤضشواظٍ. وَضبططيَت طُوضَوَ بؤضشواظٍ يُ واُْيُ ُٓو خؤٍ تايبُتٌ بُضِيَطاٍ
 .بطىدمآ تىاٌْ طُوضَناْسا ثاضَزاضَ يُطٍَُ بَُياّ ،بهات ضٍَِ نطيَهاضاْسا يُطٍَُ ٌُْيتىاْ

 طؤضِيين يُضِيَطٍُ ضؤٕ. ُٖبىو خؤٍ ضَِْطساُْوٍَ ٓابىوضيًُ زياضزَ ُّٓ غُضثانٌ
 خؤَإ تا بهُئ ضِابُضايُتٌ خؤَإ ضًٓايُتًًُنإ ثُيىَْسيًُ ْٓابىوضٍ ًََصووٍ

 َُٖىو يُ وَضططتٔ غىوز بُ ضؤٕ ؾتُنإ؟ تاظَيٍُ زؤخُ ُٓو بؤ بطُضِيًَُٓٓوَ
 ُٓو غُض بطُضِيًَُٓٓوَ خؤَإ ،ُٓبػرتانت ؾًَىَناٌْ وَى ثطؤثاطُْسَ ًَتؤزَناٌْ

 ًَٖٓايُ َُظٌْ ناضٍ طُيٌَ نُ ضيَطُيٍُ يُو. تازْ..يًَُإ نُوتؤتُوَ زووض نُ ضِيَطُيٍُ
 يإ خَُيو ؟ضِاغتُ نٌَ ٍُٓ. خَُيهٌ ُٖغيت يُ بىوٕ زووض ظؤض نُ ناضطُيًَو بُضُّٖ،

 ضاغذي؟ِِ ،غُضضِاغتُنإ ؾاعريَ ظؤضبٍُ يإ ُٓبػرتانتُنإ، ؾًَىَناضَ
 قىضؽ ظؤض تًَطُيؿذي بؤ ؾًعطَنامن ضىْهُ .ْانُّ بًَبُضٍ نًَؿُيُ يُّ خؤّ َٔ

 َُُٓ ضَِْطُ. ضَِٖا زَيػؤظيًُنٌ يُ طىظاضؾذي ؾًعطَنامن: بًًََِ ؾتًَو ُٓتىامن بَُياّ. بىوٕ
 يإ ؾاْؤيٌ، يإ ؾًَىَناضٍ، قىتاناٍُْ وَى بَُياّ. بًَت تطيـ ؾاعرياٌْ ساَيٌ

 دًا خَُيو يُ بُتُواوَتٌ خؤٍ َؤغًكا يإ ثُخؿإ، يإ ؾًعط، يإ فًًُػاظٍ،
 بطِ ظؤض نُ نؤَياًَْهُ نىيَطَ يُ ُٓبًِٓ َُٖيُيُ، ضِيًَُنٌ يُغُض َُُٓف ُٓبًًِٓ. زَناتُوَ

 خىز بًَٗىوزَيُ تُواو زياضَ – زَنَُُوَ ضَِت خؤّ ُْ َٔ تطَوَ يُاليُنٌ بَُياّ. ْانات
 تىاْايًُناٌْ فطاواْرتنطزُْوٍَ ُْ ْبُضزَواّ يًَهؤَيًُٓوٍَ ُْ –بهطيَتُوَ ضَِت

 بُ تُْاُْت ُْ ضَِخُٓو بُ ُْ نُ نًَؿإُْ ُٓو َُٓاُْ بؤيُ. طىظاضؾتهطزًْـ
 ًَاُّْ يُ بَُيهى. ْايطُيينَ بُضَُُٖناصيإ بُ ُْ و(تًَبًًًُٓناصيإ) ضاوزيَطيًُناصيإ

 ناتٌَ زَنات، خُبات ضري ناتٌَ .زَيطُيينَ نؤََُيايُتًًُنإ ًَٖعَ ثُيىَْسٍ
 وَياتٌ ُْٖسٍَ يُ تُْٗا ُْى ،وَضزَططٍَ ْىٍَ ُٖغتًَهٌ طُضزووًْاُْ ًٓٓػإ ُٖيىَُضدٌ

 يُواُْيُ ثاؾإ -غؤؾًايًػت زَبًَتُ ضِؤشٓاوا ناتٌَ بًًَرَي ضووْرت با-.تايبُت
 بتىاٌَْ خَُيهًٌ ُٓزَبٌ نُ ضِؤشَُٖياتٓاغٌ ضِيَطَوٍ يإ ،ببًٓري دًاواظ فؤضَؤَيبُْسيًُنٌ

 يإ ٖىُْضيٌ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ يإ ثؤثؤيًػيت ُٓزَبًَهٌ ُٓوٍَ بٌَ َُيسإ بًَتُ
 تىاْايسا يُ نُ بًَت، تىْسضَِواُْ واَيًًُتًٌٓٓسيعًص ْخىزطُضايٌ بُبٌَ ُٓظَىوْطُضايٌ

 زاٖاتىوطُضايٌ، ٖىُْضٍ ْٖاوضُضر ّٖىُْض ٖىُْضو بٓضًُٓيٌ ًُنٌبُؾساضي بًَت
 .بهات َطؤظايُتٌ نؤََُيطٍُ بُ ثًَؿهُف
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 .طزووٕن ٓاَازٍَ نىضزٍ وَضطًَطٍِ شيَسَضَنإ و ثُضاويَع

 ْزَنات تُواو غاَيَُُْها ظاْهؤٍ. يُزايهبىوَ ًٓػجاًْا يُ 1485 غاَيٌ:  نؤضتًَع ًَٖطْاْسؤ.(1)
 1511 غاَيٌ.  زَبٌَ طُؾيت خىيًاٍ طُضِيسَو بُ زَبًَت ثاؾإ. زَزات غُضباظٍ ناضوباضٍ بُ بايُر

 يُ 1547 غاَيٌ .زَنات خعَُت غُضباظٍ فُضَُْسٍَ وَى َُنػًهؤ زَضًَتُ 1518 نىباو زَضًَتُ
 .زٌََْ يًَو ضاو ًَُٖؿُ بؤ ًٓػجاًْا

 1594 غاَيٌ زايهبىوَو يُ ًٓػجاًْإ يُ 1533 غاَيٌ يُ ًٓػجاٌْ غُضباظٍ ؾاعريو:  ُٓضغًال.(2)
 .نطزووَ ثُيسا ْاوباْطٌ ُٓضوناْا ال ؾًعطٍ زاغتاُْ بُ. نطزووَ زوايٌ نؤضٌ

 .بىوَ ًٓػجاًْا ثاؾاٍ و ؤَإضِ ًُٓجطِاتؤضٍ( 1558-1500: ) ثًَٓذُّ ضاضَيػٌ.(3)
 1950 غاَيٌ َُنػًو وَياتٌ يُ يُنُجماض. ْريؤزايُ ثابًؤ ؾًعطٍ نتًَيب زَيَُري:  َُْضِاٍَش ناْتؤ.(4)

 .زَططيَت خؤ يُ ؾًعط 231 و ثًَهٗاتىوَ بُف ثاْعَ يُ نؤؾًعطَ ُّٓ. نطايُوَ بًَاو و ضاخ
 ْىيَُٓضٍ. َطزووَ 1916 غاَيٌ يُ و زايهبىوَيُ 1867 غاَيٌ ًْهاضاطىا ؾاعريٍ:  زاضيؤ ضِؤبٔ.(5)

 ؾًعطٍ ضِؤسٌ باونٌ بُ وًٓػجاًُْ ؾًعطٍ ؾاظازٍ ْاظْاوٍ .ًٓػجاًْسا ظَاٌْ يُ ْىيًَُ ُٓزَبٌ ضَِوتٌ
 .زازَْطيَت ْىٍَ ًٓػجاٌْ

 1830 غاَيٌ يُ زايهبىوَو يُ 1783 غاَيٌ يُ ظُْعويَال غُضباظٍ و غًاغٌ ضِابُضٍ:  بؤيًعاضٍ.(6)
 .َطزووَ

 يُ 1778 غاَيٌ يُ باؾىوض َُٓطيهاٍ ضِظطاضخيىاظٍ و ُٓضدُْتًين شَُْضِاَيٌ:  َاضتٔ غإ.(7) 
 .باؾىوض َُٓطيهاٍ ًََصووٍ ًَْى ضاغتطؤناٌْ غًاغًًُ يُ بىوَ يُنًَو. َطزووَ 1850 يُ زايهبىوَو

 زايهبىوَو يُ 1795 غاَيٌ يُ ظُْعويَال غُضبُخؤخىاظٍ ضِابُضٍ غىنطٍ خؤغُ ُْٓتؤًْؤ :غىنطٍ.(8)
 .َطزووَ 1830 غاَيٌ يُ
. َطزووَ 1842 غاَيٌ يُ بىوَو زايو يُ 1778 غاَيٌ يُ ضِيهًًٌُ ٓؤًٖٓطع بُضْاضزؤ :ٓؤًٖٓطع.(9)

 .غُضبُخؤيٌ بؤ ؾًًًٌ وَياتٌ خُباتٌ بُْاوباْطُناٌْ ضِابُضَ يُ بىوَ يُنًَو
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 نؤَؤًْػت ْغًاغٌ فُيًُغىؼي ْضِؤشْاَُْىوؽ ضِؤؾٓبريو َاضياتًطٌ ناضيؤؽ خىغُ: َاضياتًطٌ.(10)
 .َطزووَ 1930 يُ و يُزايهبىوَ 1894 غاَيٌ ثريؤ

 يُغاَيٌ ثريؤيُو ضِؤشْاَُْىوغٌ ْؾاْؤْاَُْىوؽ ْىوغُضو ؾاعريو ظايًذؤ ُٓبطاٖاّ غًعَض :ظايًذؤ.(11)
 .نطزَوَ بًَاو ؾًعطيٌ نتًَيب غٌَ تُْٗا بىو شياْسا يُ تا. َطزووَ 1938 يُغاَيٌ يُزايهبىوَو 1892
 يُ يُزايهبىوَو 1914 غاَيٌ يُ ْؤبٌَ خَُياتٌ بطاوٍَ َُْنػًهٌ ؾاعريٍ ثاظ ٓؤنتاظًؤ:  ثاظ.(12)
 .َطزووَ 1998 غاَيٌ
 غاَيٌ يُ زانبىوَو يُ 1749 غاَيٌ يُ َُٓيُاًْا طُوضٍَ ْىوغُضٍ و ؾاعري طؤتُ دؤٖإ :طؤتُ.(13)

 .َطزووَ 1832
 ْؾاْؤْاَُْىوؽ ْثعيؿو ْفُيًُغىف اعريوؾ ؾًًًُض فطيسضى نطيػتؤف دؤٖإ :ؾًًًُض.(14)

 .نطزووَ زوايٌ نؤضٌ 1805 غاَيٌ يُ زايهبىوَو يُ 1759 غاَيٌ يُ َُٓيُاًْا ًََصووْىوغٌ
 1821 غاَيٌ يُ يُزايهبىوَو 1795 غاَيٌ يُ ًٓٓطًًعٍ ضِؤَاْتًهٌ ؾاعريٍ نًتػٌ دؤٕ: نًتؼ.(15)
 .نطزووَ زوايٌ نؤضٌ
 غاَيٌ يُ زايهبىوَو يُ 1788 غاَيٌ يُ بُضيتاًْا غًاغُشيُزاضٍ ؾاعريو بايطؤٕ طؤضزٕ دؤضز.(16)

 .نطزووَ زوايٌ نؤضٌ 1824
 1802 غاَيٌ فُضَْػٌ ْىوغُضٍ بُْاوباْطرتئ يُ يُنًَو و ضِؤَآْىوؽ و ؾاعري: ًٖطؤ ظًهتؤض.(17)

 .نطزووَ زوايٌ نؤضٌ 1885 غاَيٌ يُ يُزايهبىوَو
 ًَْىإ دُْطٌ نُ نًَؿا زضيَصٍَ 1939 غاَيٌ تا اًْآًػج ًٌُٖٓ دُْطٌ: ًٓػجاًْا ًٌُٖٓ دُْطٌ

 يُ ْاغًىْايًػتُنإ يُُٓدماَسا. ْاغًىْايًػتُنإ بُ زش بىو نؤَؤًْػتُنإ ُْْٓانًػتُنإ ْنؤَاضيًُنإ
 زوو دُْطُنُ. بىو بُزَغتُوَ ًٓػجاًْايإ زَغَُياتٌ 1975 غاَيٌ تا ْغُضنُوتٔ 1939 غاَيٌ غُضَتاٍ

 ُّٓ قىضباٌْ بُ بىوٕ نُؽ ًًَؤٕ يُى يُ ظياتط. بىو بُضزَواّ ضؤش يُى ُٖفتُو ووز َْاْط ُٖؾت ْغاٍَ
 .دُْطُ

 غٌَ و ُٓوضوثا نًؿىَضٍ يُ بضىونُ وَياتًَهٌ نُ َؤْانؤيُ وَياتٌ زَغَُياتٌ بَُٓاَيٍُ: َؤْانؤ ؾاظازَ
  .ثاؾايُتًًُ سهىَطِاٌْ غًػتٌَُ .ْاوَضِاغتُ غجٌ زَضياٍ الٍ ضىاضَّ فُضَْػايُو الٍ
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 شؤزباي ئيَساني...
 ناويَك ثسِ بة ثيَسيت زِؤوانةكةي قادز عةبدولَمَا

 

 

 

 

 

 

 
 نُشاٍَ ُٓظيُز

 
بُ ثًاغُ ضىوّ بؤ دازٍَ زوو َاْط ظياتطبىو زَضَوٍَ َاَيِ ُْبًين بىو، بُياًًُْى 

 زا غُضنُومت. ٖاوضِيٌَ زيَطيِٓ ناى ؾُفًكٌثًًهاُْناٌْ نتًَبداٍُْ ضَُِْٖس بُ َُْويُوٍ
 سادٌ خسض ْىغدُيُى يُ نتًَيب )ظؤضباٍ ًَٓطاٌْ( بُ زياضٍ بؤ ْاضزبىوّ، يُ ناى ٓاضاّ

بُ ُٖغيعاٌْ ضُْس نتًَبًَهٌ زيهُف َُٖيبصيَطّ بؤ خىيَٓسُْوَ.  ّْ وَضططت-غسيل
بىوَُتُوَ. بَُياّ ُٓو  ُٓطُضضٌ يًََُصَ يُ خىيَٓسُْوٍَ ُّٓ ضِؤَاُْ غُضدمطِانًَؿُ

يُ  ْؤَاُْنُزا ظؤضيإ بؤ زًََٖٓاوّتٌ خىيَٓسُْوٍَ ضُِٖغتاٍُْ يُنا ْتًَبًين
زَفتُضَنٍُ تًُْؿتُسا تؤَاضّ زَنطزٕ ُٖض يُو زَفتُضَزا يُطٍَُ بؤضىوُْنامن يُغُض 

. ُْنطزووُْتُوَ بًَاوّ َاوُْتُوَو خىيَٓسوَُٓتُوَ، زا2020ضُْسئ نتًَب نُ يُغاَيٌ 
 ْاياباٍُْ نتًَبُ بُو باضَتغُ قػُنطزٕ َٔ ُٓوَيُ بًَاوُْنطزُْوَنُيإ ٖؤناضٍ
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ت زَضىيَِٓ. وَى خؤمشاْسَويَ نُ نُغُوٍَ ُٓو يُباضٍَ قػُنطزٕ بُ زَياخنىيًَُٓٓوَ
ُٓوَيُ باغٌ خؤؾُويػتُنَُإ بؤ خَُيو بهُئ نُ ُّٓ ضَِفتاضَ ؾتًَهُ يُ ْادىاًََطيٌ 

غُباضَت  بهُّ يُثًَٓاوٍ زَضخػتين ضِاغتًًُنسا نُ ًَٖؿتا خىيَُٓض. وا بطِياضَسا َُُٓ
بُ وَضطًَطِاُْ زَيطريَنٍُ ؾُفًكٌ سادٌ خسض بؤ )ظؤضباٍ ًَٓطاٌْ( قازض عُبسويًََا 

 باغُٓنطاوَ.
زََيًَِ ُٖض ظَاًَْو خُغًَُتٌ خؤٍ  ْؿاٌْ ضِؤَاُْنُوَ زَغت ثًَسَنُّيُ ْاوًْ 
ا، )ضِيَطَِوٍ قاثكاثُ ظَضزَنإ( نُ ْاوًْؿاٌْ ُّٓ ضِؤَاُْيُ يُ ضاثُ ٖؤَيُْسيًُنُز .ُٖيُ

يُواُْيُ ضِيتًَُهٌ ناضيطُضٍ بؤ زَضووٌْ خىيَُٓضيَهٌ ٖؤَيُْسٍ ُٖبًَت، بَُياّ ظؤضباٍ 
ًَىظيهٌ وؾُف ططْطرت  ٌْ نىضز نَُُْسنًَؿرتَ. يُ ضِيتًَِٓطاٌْ بؤ ُٖض خىيَُٓضيَه

ُٖضزوو ضِؤَاٌْ )ظؤضباٍ زؤظيُٓوٍَ ُٓو يُيُنضىوُْ بُضِيَهُوتٍُ ًَْىإ ثاَيُواُْناٌْ 
ؤضباٍ يؤْاٌْ( زايُ نُ ُٖضزوو ضِؤَاُْنُ ؾايُزٍ ٖاوضِيًَُتٌ نُغًَهٌ )ظ وًَٓطاٌْ(

و نُغًَهٌ ُْخىيَٓسَواضٕ نُ ًًٓٗاّ يُ ضؤًَْيت شياٌْ يُنرت وَضزَططٕ. ريبضِؤؾٓ
ًَُٓضيَهٌ بىاضٍ و زاَٖيُواٌْ ظؤضباٍ ًَٓطاٌْ ضِؤؾٓبريدًاواظيإ يُوَزايُ )غىَيتإ(ٍ ثا

 ٍْ ًْهؤؽ ناظاْتعانٌ نىضٍِ نتًَببَُياّ ثاَيُواُْنُناضٍ ًَسيايًُ،  ْفًًٌُ غًَُٓايٌ
زًْاٍ خىيَٓسُْوَيُ. ثاَيُواُْ ُْخىيَٓسَواضَنٍُ قازض عُبسويًََا )ٖؤؾُْطٌ يُى زَغت(َ 

و فًَطٍ شياٌْ زَنات يُغُض ُض ُٓويؿُ ضاوٍ غىَيتإ زَناتُوَنُ ظياتط ًَٖعٍ باظووَ ٖ
 ْزيَطيٌ شيإ بهات، بُ دُغتٍُ شٕري ضاوظَوٍ ُْى يُ قىويٍُ قَُيايُنُوَ ُٖض بُ زووضب

و ظَْط بؤ خؤثاضاغذي يُ زوشَين زَْاغًًََٓت. خىيَُٓض تانؤتايٌ بُناضًَٖٓاٌْ ظَبط
ضِؤَاُْنُ ْاتىاًَْت يُوَ تًَبطات بؤضٌ زايهٌ غىَيتإ ُٓو نىضَِ بُْاظ ثُضوَضزَيٍُ 

، بؤضٌ يُ وضبري ُْبًَتخؤٍ نُ تا ضؤتُ قىتاناُْف زَضَوٍَ قَُيانُياٌْ ُْبًًٓىوَ بُ زو
و ضُقؤنًَؿٌ زَغيت ُْخىيَٓسَواض تُغًًِ بُ ٖؤؾُْطٌ يُى ْثؿىوٍ ٖاويٓسا زَيبات

زَنات نُ خعٌَ خؤيُتٌ. يُ نؤتايٌ ضِؤَاُْنُزا يُّ سًهُُتٌ بُظؤض ًَٖٓاٌْ غىَيتإ 
زَظاْري ناضيَهٌ باؾٌ نطز ُْى يُبُضُٓوٍَ ًٓؿًَهٌ  ْؤ ْاو زًْاٍ طُوضَنإ تًَسَطُئب
ؤ نىضَِ ُٖضظَناضَنٍُ يُ زوناٌْ ٓايػهطيٌَُ ٓاالغهانٍُ ٖؤؾُْطٌ يُنسَغت بؤ ب

ببًَت بُو ثًاوَ ًَٓطاًًٍُْ  تازؤظيًُوَ، بَُيهى يُبُضُٓوٍَ يُنُّ ضِيَطاٍ بؤ نطزَوَ 
و يُ بىاضٍ تؤَاضنطزٌْ طُيًَو يُ قؤْاغُ ظؤض نُّ بًَت يُبىاضٍ فًًُػاظيساويٍَُٓ 

 ْيُ ُْٖسٍَ وَضضُضخاٌْ غًاغٌ ْضِؤَيٌ طُوضٍَ ُٖبًَت اتُنُيساًََصوويًُناٌْ وَي
ٖىُْضيؿسا خؤٍ ضِؤَيٌ طًَطِابًَت. ُّٓ نتًَبٍُ ْىغُضٍ ٖؤَيُْسيٌ بُ ُٓغٌَ ًَٓطاًٌْ قازض 
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بطِوات  ْسًًًََََٖت يُى ضطنُ ُْوَغتًَتعُبسويًََا ًَٖٓسَ ناضيطُضيٌ الٍ خىيَُٓض بُدًَ
بؤخؤّ تُْاُْت بُزواٍ  ا بطُضِيَت.بُزواٍ بُضَُُٖناٌْ زيهٍُ ُّٓ ْىوغُضَز

يُ غاَيٌ  BBCيُنًَهًامن ظؤض ثٌَ دىإ بىو يُ بُؾٌ فاضغًٌ  ُْضِاّزيساضَناًْؿًسا ط
 18 خاوٌَْ عُبسويًََا قازض زََيًَت ثًَؿهُؾهاضَنُ يُويَسا. بًَاونطاوَتُوَ زا20013
 بؤ غىثاؽ ْغتدؤؾٌزَ بَُياّ ْاظامن ُٓوَيإ ْىغًىوَ ضِؤَاٌْ ضُْس َُٓطِؤ تا. ضِؤَاُْ

ٍ بُ يَهٌ ظؤض دىإ خىيَُٓضٍ نىضزؾًَىاظ ثاضاوو بُظَاًَْهٌ نُ خسض سادٌ ؾُفًكٌ
و دًاواظ يُواٌْ زيهٍُ ْاغاْسووَ. ُٓطُضضٌ بًَذطُ يُ ْىغًُٓناٌْ ْىغُضيَهٌ طُوضَ

ظؤضباٍ ًَٓطاٌْ ناى ؾُفًل ضُْس ضِؤَاًَْهٌ ُّٓ ْىغُضٍَ يُ ظَاٌْ ٖؤَيُْسيًُوَ 
يُ َُنهُ. وَيٌَ وَى خىيَُٓضيَهٌ  ْخُتٌ بعَاضٍ ْوَى خاْىوَنٍُ َعطُتٌَطًَطِاوَ وَض

و ؾازبىوٕ بُ ضِؤَاٌْ ظؤضتطٍ قازض ًَٓإ، ضاوَضِواٌْ ًُُُٖتٌ ظياتطتًٓىوٍ زاٖ
سا ُٓو بىوُْوَضَ َُُٖ ضُؾُٕٓ نُ يُ ظَ زَنُئ. شٕ يُ ظؤضباٍ ًَٓطاًْعُبسويًََاٍ ْاوا

َيسَزَٕ ْاتُواويًُناًْإ بؤ بؿاضُْوَ وَى ضؤٕ غىَيتاٌْ ضِؤشَُٖيات يإ ُٓوَيُ ثًاوإ ُٖو
ثاَيُواٌْ ضِؤَاُْنُ زَيبًين باونٌ قاثكاثٌ بؤ زايهُ ؾُيُنٍُ زضوغت زَنطز 
بُدؤضيَهٌ ًَٖٓسَ ٖىُْضيٌ نُ ٖاتُ قَُيانُوَ نُؽ ُٖغت ُْنات زَيُْطًَت. يإ 

اٌَ غىَيتإ يُنُّ ُٓنطَّ دىٕ(ٍ نضٌ َيُّ وَياتاٍُْ ضِؤشَُٖيات وَى ) ُٓوَيُ شٕ
ٍُ زَناتُوَ نُضٌ َاَؤغتاٍ ظَاٌْ ًٓٓطًًعيًُوَ خىيٌ فًَطبىوًْـ بؤ نضاٌْ ْاوضُن

ٌ يُى يُ اليُٕ غٌَ نُغُوَ زَغتسضيَصيٌ زَنطيَتُ غُض. زواتطيـ ٖؤؾُْط ْزَفطِيَٓسضيَت
يُطٍَُ ُٓنطَّ دىٕ زَضٔ بؤ َُٓطيها، شٕ يُّ ضِؤَاُْزا  ْزَغت غٌَ نُغُنُ زَنىشيَت

نُوَ. زَضُٓ ْاو ثًَدُؼي ثاَيُواٌْ ضِؤَاُْ َْ ضُثُنإ وَى داغىؽ زَيآًَْطٕوتُٓوبعو
ضؤنٌ ُٓوغاٍ ياغط عُضَفاتٌ غُ ْو ضا بؤ ٖاوغُضَنٍُشُْنٍُ خىَُيًًُٓ نُ خىضَا

ا قاثكاثٌ ْاٍَ يُ بُخًَطٖاتين يًَسَنات. طُيًَو شٕ يُّ ضِؤَاُْز ْفُيُغتري زًًَََٖٓت
بُ فُضَِح  ْإغىَيتإ يُثًَسَنُٕ، بُ شٌْ َُالٍ طىْسَنُيزَغتهاضٍ  ْبٓسضاوٍ زَغت

و تىاْاٍ ْاوٍ ٓاوضيًًَايُ ٖؤَيُْسيؿُوَ نُو زواداضيـ ُٓو خاصيُ زيباٍ ٖاوغُضٍ ؾا
و شيإ بُو نًًَطُيُ زَبُخؿًَت نُ غىَيتإ بَُياّ ظؤض ًٓؿهُضَ ،ػُنطزٌْ ًًُْق

ًَٓطاٌْ زا يُقؤْاغٌ ٓاواضَبىوٌْ شياٌْ تًا بُغُض زَبات. شٕ يُ ظؤضباٍ   نؤتايًُناٌْ
طزووَ يُ ُّٓ فًًُػاظَزا يُ ٖؤَيُْسا ُٓو خاصيُ طُدمُيُ نُ زضاوغًٌَ َاَيٌ غىَيتاٌْ ضِان

يُغُضو بُْسٍ يُ زَغتساٌْ َُٖىوؾتًَهسا ناًََطايُنٌ  ْسىنٌُ َُالناٌْ ًَٓطإ
يُوٍَ خًاُْت  ططَُ ضِيَبُ ُٖغتًَهٌ ثانُوَ ن ،ىوٍ بُزياضيٌ بؤ بُدًَسًًًََََٖتثًَؿهُوت
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و زووَٓاَيُنٍُ بهات. غىَيتاًْـ بُ َُٖإ ُٖغت نُ ضِيَطُ بُخؤٍ ْازات يُ ٖاوغُض
ثُيىَْسيٌ يُطٍَُ شًَْهٌ ًََطززاض زضوغت بهات. شًَْهٌ بُخؿٓسَ زَبًٓري بُبًَُٔوٍَ 

ناضَنٍُ خؤٍ ؾاز  بُ َضبططيَت. ُٓو خاصيُ، فًًُػاظيَوًٖض يُ ثازاؾيت باؾًًُنُيسا و
 ُْٖضيُنُيإ غٓبىيٌ قؤْاغ ْدًاواظٕ َُُْٖضُؾٔتُوَ. شُْناٌْ قازض عُبسويًََا زَنا

يُّ ضِؤَاُْزا ٓاَاشَزإ بُ و بُضدُغتُٕ. بًَذطُ يُ شٕ َُٖىويإ بًَُٖع ظََاًَْهٔ،
نطاوَ َُُٓف ُٓو وتُيٍُ ْىغُض ثؿرتِاغت زَناتُوَ نُ  بُضناضو ؾاعري ظؤض دىإ ؾًعط

 ُنإ وَى ٍَُ وايُ بؤ فُضَِْػًًُنإ، ُٓوإ ثًٌَ َُغت زَبٔ. زََيًَت: ؾًعط بؤ ًَٓطاًًْ
غُضدمُنامن ظياتطٕ يٍَُُ زَخيىيَُٓٓوَ بَُياّ َُٖيبصاضزَيُنِ يٌَ  ًْٓٓذا خؤ تًَبًين

َُٖيبصاضزٕ، ًٖىازاضّ بُغىز بًَت بؤ ُٓواٍُْ زَياُْويَت بُ دًٗاٌْ ُّٓ ضِؤَاُْزا 
  طُؾتبهُٕ.
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 و كاويَساداآلةي قةمولسولَتان لة نيَوان ق
 خويَهدنةوةيةك بؤ كتييَب شؤزباي ئيَساني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عُيٌ َػتُفا
 

 زَضيضُ:
ادٌ خسض، ُٓو زًَََهُ ظؤضباٍ ًَٓطاٌْ نتًَبًَهٌ تطَ يُ وَضِطًَطِاٌْ ؾُفًكٌ س

وَضزَطًَطِيَت، يُ ًَْى وَضطًَطِاُْناًْؿًسا ُْٖسيَو داض زَغت بؤ نتًَبُناٌْ  ْزَْىوغًَت
بُ ضَِطُظ  ْبسويًََا بُ ٖؤَيُْسٍ زَْىوغًَتو وَضياْسَطًَطِيَت. قازض عُويًََا زَبازض عُبسقا

ات غُضدمت زَنُويَتُ غُض فاضغُ. يُ ًَْى ْىوغًُٓناٌْ ُّٓ ضِؤَآْىوغُزا َُٖىو ن
ُْضييت نؤٌْ ًَٓطاًْؿت  ًَْٓطإ، تُْاُْت دىططافًاو زابو فُضُْٖطُ دىزاناٌْ ًتىضن

و تُواوٍ ْىوغُضيَو بتىاًَْت باض ْ. ًٓرت ُٓوَ ؾاْاظيًُ ُٖض ُٓزيببُضضاو زَنُويَت
و يُ ًْانًتىضو ُْضيتُ دىزاناٌْ زًًًَُتُنٍُ بطىاظيَتُوَ ًَْى  ْزضيُُْناٌْ ًْؿتُإ

 طُالٌْ تط. ْٓاؾٓايُتٌ ناتُ ًَْى طُيٌ خؤٍ ضِيَطٍُ نتًَبُناًًُْوَ
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ت و ضِؤَاُْنإ زضوغسَواضٍ نىضزىإ خىيَٓوَضطًَطِ ظَإ ثاضاواُْ ٓاؾٓايُتٌ يُ ًَْ
اتٌ ْاويٓٔ، و فاضؽ غُض بُيُى نؤََُيُ ظَاٌْ ضِؤشَُٖيزَنات، طىَإ َُٖيٓاططيَت نىضز

فُضُْٖطٌ غُضبُخؤؾٔ، يُ  ٌْ زابزوو ُْشازٍ دًاواظٕ، خاوَْ ْبَُياّ خؤ زوو ظَإ
َُُٓف  ًَْى ُّٓ نؤ دًاواظيًاُْؾسا ظؤض ؾت ُٖيُ طُالٌْ ُّٓ ْاوضُيُ ٖاوبُف زَنات،

وغت َاُْٖطٌ ُٖيُ، نُ زَبًَتُ ٖؤٍ زضُٖ ْويَهٌ ٓاغايًُ ضىْهُ ظؤض ٓاُْٖطضِو
بىوٌْ ُّٓ ٖاوبُؾًًاُْ. يُطٍَُ َُٖىو َُٓاُْؾسا ظؤض ؾت ُٖٕ نُ ْايإ ظاْري، 

 ْـ ُٖيُ يُ ضِيَطٍُ غُضبىوضزَنإُ ثًَىيػت ُْبًَت نُ بًعاْري، بَُياّ ضِووزاويؾُواُْي
 ُْ ًٍَُُٓ ضِؤشَُٖياتٌ يًًَسَشئتُ زانُوتُيُنٌ ُّٓ ظًََُٓيٍُ نطًَطِاُْوَناُْوَ زَبًَ

و طًَطِاُْوَناٌْ ًَْى ُّٓ ضِؤَاُْ ُٓطُض بؤ طُالٌْ يسا ضُضَُغُضٍ زَنًَؿري. ضِووزاوتًا
ضِؤشٓاوا وَى ٓاؾٓايُتًًُى ططْط بًَت، بؤ ًٍَُُٓ طُالٌْ ضِؤشَُٖياتٌ تُْاُْت خىزٍ 

ططْطُ، ضىْهُ ُّٓ ضِؤَاُْ ال نطزُْوٍَ نؤََُيًَو ُْتُوٍَ فاضؽ ثرت يُ ٓاؾٓايُتٌ 
نؤ ْاو بيُ ثًَٓر نتًَ ياٌْ طُالٌْ ًَٓطإ، ُّٓ ضِؤَاُْباغٌ ططْطُ يُ ًََصووٍ ش

َُٖىو ُّٓ طًَطِاُْواُْ باؽ يُ غُضزًَََهٌ زياضٍ نطاو زَنات،  ْنطاوَتُوَو ُٖض نتًَبُ
ُّٓ ٕ، واتُ يُ ضِيَطٍُ غُضزٌََ ضاالنًًُناٌْ طُدمًَو بُضدُغتُ نطاو ْيُ شيإ

باغُنإ طؤ زَنطئَ. ُٓوٍَ َٔ طُضَنُُ  يُّ ضؤَاُْ  ْناضَنتُضَوَ تُواوٍ ُٖشَىوٕ
يًًَبسويَِ، ُٓو طؤؾُ ُٖغتًاضَيُ نُ غىَيتاٌْ نىضََِاٌَ ُٓنطَّ دىٕ، يإ نىضٍِ ُٓو 
شٍُْ نُ ٓاَؤظاٍ ٖؤؾُْطٌ يُى باغهُ، نُ زواداض بُ ٖؤؾُْطٌ باغو ٓاغٔ يُ 

زَضنُوتُوَ، يُ ضِيَطٍُ ُٓو نىضِيصطُيٍُ يُ قىيٍُ قَُياٍ َاَيباتُنُيُوَ، يُ  َُٓطيها
ضِيَطٍُ زووضبًُٓنُيُوَ تَُاؾاٍ زًْاٍ زَضَوٍَ زَنطز، باغٌ نؤ ًْطاناٌْ ُّٓ ضِؤَاُْ 

 ًْطاٍ ضاوَناٌْ غىَيتاُْوَ ببًِٓبهُّ، زََُوٍَ ُٖغتُوَضٍ ُّٓ ضِؤَاُْ يُ ْ
 يًُوَ غىار بسَّ.قؤْاغُناٌْ بُ نُْطُؾٍُ ؾًهاض

و بُؾًَهٌ ططْطُ يُ ثاضاغتين وؾٍُ نىضزٍ زَوَيَُُْسَ ُْ ظَإُّٓ وَضطًَطِاُْ ب
فُضُْٖطٌ نىضزٍ، ضىْهُ وَضطًَطِ يُطٍَُ ناضٍ وَضطًَطِاُْنُيسا، ثُضاويَعٍ خػتؤتُ ًَْى 
ناضَنُيُوَ، بؤ ُٖض وؾُيُنٌ نىضزٍ ضِووْهطزُْوٍَ زاوَ. يُ ثاٍَ َُُٓؾسا ُّٓ نتًَبُ 

َُٖيُضًًُٓوَ بؤ بهطايُ، ضىْهُ يُ ناتٌ  ْناضٍ وضزتطٍ يُ باضٍَ خاَيبُْسٍَبىايُ ز
ثًضُى يُ خىيَٓسُْوَزا ُٖغت بُ يُْطٌ  ُْوَزا بُغُض ناضٍ يُْطسا زَٖاتٌخىيَٓسْ

 زَنُيت، بَُياّ ُْبؤتُ ٖؤٍ يُ زَغتساٌْ ثُياٌَ ضِاغتُقًُٓ.
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 نتًَيب يُنُّ 
 قىيٍُ قَُيا: ْغىَيتإ

تىوَ، بَُياّ خؤ زَنطيَت ؛ يُ نتًَبُنُزا بُ غُضزٌََ ُٓفػاُْ ْاوٍ ٖآُّ قؤْاغُ
ُٓظَىوٌْ غىَيتاْسا. ُّٓ زياضزَيُ يُ  ًَْهٌ ظيَطيًَٓـ بىوبًَت يُ شيإٓاُْٖط ْغُضزَّ

 َٓساَيًُْا بُ تايبُتٌ طُالٌْ ضِؤشَُٖيات تا زضَْطاًَْو باوبىو، زَبىايُ ًَْى طُالٌْ ز
و ُْظٌَ َاَيُ طُوضَ ثريؤظٍ خؤيإ سيًَُٓٓوَو يُ ضِيَػا يُ غتىٌْخاُْزاُْنإ ُٖض 

و ؾهؤزاضَنإ بطِاوَ. ُّٓ زياضزَيُ ثريؤظيًُى  بىوَ بُض َاَيُ طُوضَزَضُْضٔ، ًٓرت ُٓوَ 
غُضَُٖيساٌْ ؾؤضِؾٌ ضِيًَٓػاْػُوَ، زواٍ ال  ْٓاوا ُٖض يُ غُزَناٌْ ْاوَضِاغتيُ ضِؤش

و ًٓرت بَُالوَ نُؽ بُغُض نُغُوَ خاوَٕ هاُوٍَ زَغَُياتٌ نًُْػُو طٍُ ثؤتٌ ؾنطزْ
تًَبهؤؾًَت. بَُياّ طُالٌْ ضِؤشَُٖيات  َُْٖىو اليُى زَبىايُ ُٖوٍَ بساتؾهؤ ُْبىو، 

بُؾًَىَيُنٌ بُضضاو يُ نؤتايٌ ًْىٍَ يُنُّ ياخىز تًَجُض بىوٌْ غٌَ ضاضَطٌ غُزٍَ 
 ىوضَ بطيٓساض نطا. بًػتُّ بُغُض ُّٓ زانُوتُيُزا تًَجُضِئ و ثؤتَُيانٌ ُّٓ نُيت

شيإ بتىاًَْت غىوز يُ قؤْاغًَهٌ  َْطؤظ ظؤض ططْطُ، يُ ُٖض غُضزَّ بؤ
و ًََصووٍ غُضزََُنُ ببًًَٓت، تُْاُْت ُٓظَىوْهطزٌْ زياضزَناٌْ شيإ يُ غُضزََُنُ

ظ يُّ نُْطُؾاُْوَ غُض ُٖض تافًَو زابًَت ثًَىيػتًًُنٌ ضِاززَ ُْويػتُ، ضىْهُ َطؤ
غىَيتإ نىضٍِ ثًاويَهٌ يُتٌ بُ ضىاضزَوضٍ خؤيسا زضووغت زَنات. ٓاؾٓا ْزَضزَنات

و غُض بُ َاَيباتٌ قَُيايُ، زايهًؿٌ شًَْهٌ ؾُيُيُ، نضٌ وَضظيَطيَهٌ بًَعَاُْ ْبًَسَْط
ؾٌ و ظَاٌْ باؾًو بىوَ ْبَُياّ دىإ ،ؾُيُ بىوطىْسَناٌْ بٓاضَ، زايهٌ يُطٍَُ ُٓوٍَ 

ناضَناٌْ  ْىوَ، ُٖض ُٓو غُضثُضؾيت غىَيتإُٓبطِاٍ بيًَ ْيُ زَّ زابىوَ، واتُ قػُ ظإ
 َْى بًَتتًَهَُيٌ َٓساَياٌْ طُضِ نطزووَ. َاَيبات ًٖض نات ُْياْىيػتىوَ غىَيتإ

ْاَؤ بُغُض  ْووغتبهات، َُُٓف ناضيطُضٍ ْاخؤفٓاؾٓايُتٌ يُطٍَُ زَوضووبُض زض
ُّٓ بؤؾايًُ زَضووًًُْ  ُٓوٍَُْواٍ غىَيتاٌْ َٓساٍَ زضوغت زَنات، غىَيتإ بؤ  ُْٖغت

يَطٍُ زَيُويَت يُ ضِ ٍُْ قَُيا َُٖيسَطُضِيَتًُغُض قىيبهاتُوَ، ضِؤشاُْ بثطِ
و ضٌ بعاًَْت يُّ دًٗاُْزا ضٌ ُٖيُ ْوغت بهاتزووضبًُٓنُيُوَ تَُاؾاٍ غط

نُ باونٌ زَطىظَضيَت، بُضزَواّ غُيطٍ نًًََطٍُ ظافُضاٌْ َاَيباتٌ نؤؾو زَنات، 
زواداض زايهٌ غىَيتاًْؿٌ ُٖض يُو نًًََطاُْ نطزَ ٖاوشيين  ْزَنطز ضؤشاُْ غُضثُضؾيت

و بُضزَواّ يُ ضِيَطٍُ زووضبًين ثًَىَططتًَٓهٌ ضِؤشاُْ َبًَتُ خىوخؤٍ. ُّٓ زووضبًُٓ ز
. َُُٓف باضيَهٌ ٓاغايٌ و ْعيو، ُٓوَْسٍ بطٍِ زَنطز زَثؿهينَوَ دًٗاٌْ زووضُنًُقىي
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برينطزُْوَناٌْ  ْغُض ُٖغتىَنإ ناضيطُضٍ ناتُؾًَ ْابًَت ُٖض زَبًَت بُ ؾًَىَيُى يُ
َُيهؿاٌْ تٌَُُْ دُدماَيًًٍُ دًٗإ يُطٍَُ ٖ َْيتاٌْ َٓساٍَ، ضىْهُ ُّٓ زضيُٕغى

و فطاشووتط زَبٔ، زواداض نؤْرتؤٍ نطزٌْ ٓاغإ ْابًَت، َُُٓف ياغاٍ غىَيتإ طُوضَتط
ت. )ضريِؤنُنُ زَطًَطَُِوَ، خىاغيت يًَعَوت بهطيَ ْياٌْ ُٖض تانًَهُ ناتًَو ٓاظازٍش

ضريِؤنُنٍُ غىَيتإ، فًًِ زَضًَُٖٓضيَهٌ ًَٓطاٌْ. ضطِؤنُنُف يُ قَُيايُى زَغتجًَسَنا، 
 ْنؤٕ ُٖشَىوٌْ يُ غىَيتإ ًٓرت .26ٍ ..قَُيايُى، نُ يُتاؼي َٓساَيٌ تًًَسا شياوَ(

و اٌْ غًَُٓاهٌ ثطِؾٓطساض بُ ٓامسزواداض زَبًَتُ ْاويَ ْضباظٍ زَبًَتٕ زَغاْػؤضنطز
زًْا بًًًُٓنٌ تُواو بؤ  ْزَبًَتُ ضِيَدؤؾهُضيَهٌ دىإ الفًًُُوَ، َُٖيبُتُ زووضبًين قُ

 طُوضَناٌْ ضؤساًًُْ دًَبًًًَََٗت. ًًَْسا زَشيت، نُ قَُياٍ َاَيباتُٓوٍَ ُّٓ دًٗاٍُْ ت
 ْى ٓاَؤشطاضٍ ثًَؿهُف بُ غىَيتإُْضييت وَ ْاضاغتين زابث ْقَُيا تُْٗا دٔ

ضووبُض زَنطز، شياٌْ قَُيا ثُيىَغت بىوٕ بىو بُو ضِيَهاضاٍُْ يُ طُوضَناًْإ بؤيإ زَو
ثُيىَغت بىوٕ بُ ناضَ ضِؤساًًُْناًْإ. زَبايُ  ْزَضىو، َُٖىوؾًإ ثًاواٌْ ٓايينزَض

بؤ ُٓوٍَ ؾىوٌْ  ُٖض تانًَهٌ ُّٓ َاَيباتُ خاوٌَْ دًَٓهٌ تايبُت بُخؤٍ بايُ،
و ايُتٌ ظياتط بًَتُ ْاوَوَ، زَغتُو ٓاؾًَٓت. بَُياّ تا شيإ وَطُضِتطُْببعض  َْاَيبات ويَطإ

و دٓؤنُ و ثًاواٌْ ٓايين ٓاوَظَوَ بُضزَواّ بُزَوضٍ قَُياُْوٍَ ْىٍَ ضًرت بُّ 
و يُ باضيَهُوَ بؤ باضيَهٌ تط ًَهٌ تطْاخىيًَُٓوَ، بَُيهى شيإ يُ ٓاُْٖطًَهُوَ بؤ ٓاُْٖط

تٌَُُْ غىَيتإ َُٖيسَنؿًَت، ًٓرت دًُٓناٌْ ْاويؿٌ  وَضضُضخإ بُخؤيُوَ زَبًًَٓت،
ُٖغيت طُضٌَ زَزٌََْ، ٓاخط تا ًَٓطَ غىَيتإ ٓاؾٓايُتٌ يُطٍَُ دُغتٍُ خؤؾًسا ًًُْ، 

 َُُٓف ثىوناْسُْوٍَ ُٖغتُ خؤؾُناٌْ َطؤظُ يُ طُيؿتٓسا.
ََُهٌ نضًَهٌ ْاغًاوٍ  ْغىَيتإ دُغتٍُ زَخؿًَت يُ يُف ُٓوناتٍُ

غت بُ دًٗاًَْهٌ تط زَنات، َُُٓف بؤ غىَيتإ نُؾف بىوٌْ زؤخًَهٌ ٓاَؤظانٍُ ُٖ
ٍ تطَ، ياخىز ُٖغتهطزُْ بُوٍَ ضِؤشيَو زَبًَت يُّ قَُيايُ بُزَض نُويَت. زواٍ ُٓوَ

ياَيٌ ُٓوٍَ ناًََطانُ يُ و زَنُويَتُ غُض خُناغُظٍ بًَٓؿتُنإ نؤ زَناتُوَ
ناًََطانُ  ْض ناغُظَنُ َػؤطُض زَناتؿت فطؤؾذي بباتُوَ، ثًَٓر ُٖظاًاٍ بًَٓنؤَجاْ

و ويٍَُٓ ت ُٖض يُ ًَْى قَُيا سيًًََٓتُوَوَضزَططيَت، ًٓرت ضٌ يُّ ناًََطايُ بهات، خؤ ْابًَ
و نُويَت، يُنُّ ويَُٓدًٗاٌْ ْآاؾٓاٍ ُْططيَت، زَبًَت يُّ قُثُْطُ طُوضٍَ قَُيا بُزَض

ٍ بىو يُ ناتٌ ْاخنىاضزْسا، ناتًَو ناًََطانُ  ويٍَُٓ باثريَ ضُْسيرتيـ بؤ تاقًهطزُْوٍَ
 تُواو زَبًَت ُٓويرت زَزاتُ دٓؤنٍُ خؤٍ نُ يُبُضاَبُضٍ زاًْؿتىوَ.
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ًٓٓطًًعٍ ظاًًُْنٍُ ُٓنطَّ دىٕ ٖاوناضيَهٌ تطٍ غىَيتإ بىوٕ بؤ ُٓوٍَ  ْغُضضًٌَ
ُْ  ُٓفػاٍُْ قَُيا تًَهبؿهًَٓٔ. خؤ طُض  واُْبا ْفُ نؤُْ ثُضثىوت بهُُّٕٓ غُزَ

 ْبىوَ فًًُػاظيَهٌ طُوضٍَ ًَٓطإو ُْ غىَيتاًْـ زَدىٕ زَطُيؿتُ َُٓطيها ُٓنطَّ
 ّبٌ. بٌ. غٌ ُْياْسَْاغٌ، زَبىايُ ُٓو يُ قاوغٌ ُٓفػاُْزا ضاضؾًَى ْغٌ. ًَٓٔ. ًَٓٔ

ُٓويـ ؾاظازَيُنٌ ضهؤٍَ زَبىو بؤ ناضٍ قَُيا، بَُياّ دٓؤنٍُ زووضبري يُ  ْيُغُض بايُ
ٍ بُياٌْ، ظوو ًَهؿهاْسٕ. )ُٓو نطيَهاضاُْ يُطٍَُ طُضزَُّٓ نؤتاٍُْ ت آلٍُ قًُقىي

ؿًإ يُ َاَيُناٌْ خؤيإ بؤ غُض ًٓؿىناضيإ زَضىوٕ، َٓساَيُناًْ ْيُخُو َُٖيسَغتإ
و يُ ناتًَهسا شُْناًْـ يُ خاْىوَ َُُٓ و نؤَياُْنإ بىوٕ،تُواوٍ ضِؤشَنُ ُٖض يُ نىضُ

ىوٕ. زيىاضَ بُضظَناٌْ قَُيانُ نتىَت، بُ قىضَِنإ بُ ناضوباضٍ َاَيُوَيإ خُضيو ب
و َٓسا، ًٖض ثُيىَْسيًُى يُ ًَْىاٌْ يُنسيسا يُ يَو بىو يُ ًَْىإ ُٓو َٓساَياُْغٓىض

و بُ زووضبري ُٓوامن زَبًين، يُويىَ غُيطٍ ُنًُٓاضازا ُْبىو، َٔ ُٖض تًُْا يُغُض قىي
 ًًًَُْٗٓ ؾُضِيَهٌ تإغىَي الٍ ُٖغتُ ُّٓ .30ال ..دًٗاٌْ زَضَوٍَ قَُيانُّ زَنطز(

 تًَُُْـ تطٍ تافُناٌْ َْٓساٍَ دىاٌْ ْظَوم ْانطيَت ضىْهُ َُبُغت، ْويػت يُطٍَُ
اٌَ زَضَدم ْٓاناّ نطزَيُ ُّٓ زواداض ضىْهُ ُْضيتُوَ، ْزاب طىؾاضّ شيَط نطيَُٓ

و سبَُيهى ًْؿتُاٌْ ظيَ آل،ُٖض قُ و ُْىُوَيُ غىَيتإ زَبًَتُ غًَُٓاناضيًَسَنُويَتُوَ، ٓ
  ٓاظيعاًْؿٌ دًَسًًًََََٖت.

 
 نتًَيب زووَّ

 غىَيتإ و غتؤزيؤ:
ٍُ قَُياَإ نطز، ُٓو زووضبًٍُٓ غىَيتاٌْ طُياْسَ ًيُ بُضايًسا باغٌ زووضبًين قىي

يُ تًالوَتٌ دٓؤنُو ثاؾداُْ نؤُْنإ زَضباظ نطزو  تط، غىَيتاٌْ تًَطُيؿذي و بًًًَٓٓهٌ
ْىو و زواداضيـ َُال داَاُْ ضَِؾُنإ. دًٗاٌْ تُالضٍ ؾابا ْطُياْسيًُ قىيٍُ نؤؾو

ٍُْ قُثُْطٌ قَُيا يُ باض غتؤزيؤٍ غىَيتإ يُ ناًََطانُيُوَ نُوتُ طُؾُ، ُٓو ناتا
 ٍُْ ضِوو زَناتُ نؤَيإيُغُض طاظَضاٍ ثؿت دًَسًًًََََٖت، ُٓو ناتاْ ْزَنات

ُفُ بُ خ َُْىو ُٓو ٓاضَظوواٍُْ بُ ًَْٗينؾُقاَُناٌْ ؾاض ٓاؾٓايُتٌ يُطٍَُ ٖ
سُوظٍ  ْبًًٓين شٌْ ضِووت يُزَّ غُضؾؤضى ْباَياٍ نض .زضوغت زَنات َنإنطاو

ٓاوَوَ، ُٖغيت زَنُويَتُ غُض ُٓوٍَ نُ ُٓطُض ناًََطانٍُ ثًَبايُ ُّٓ ؾتُ ْاَؤيٍُ 
ؤؾُْط يُ شيَط ضاضؾًَىيَهٌ زَخػتُ ًَْى ناًََطانُيُوَ. تُْاُْت ويَُٓ ططتين شٌْ ٖ

و بُ نؤََُيًَو زضيُٕ، ٓاُْٖطٌ سُظهسا، تُْاُْت ُٖغتهطزٕ شوضيَهٌ تاضي ْضَِف
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غًَُٓا يُاليُٕ نابطاٍ  ياْسَ ٓاغتًَهٌ ًَْطاُْ. زواتط نطزُْوٍَُٓاضَظووٍ زَط
و ٓامساٌْ فطاواْرتٍ زَبًين، ظؤضٍ وٍَ، خىيًاٍ طُوضَضىوٌْ غىَيتإ بؤ ُٓ ُْٓضٌَُْ

بًداتُ ُٓظَىوٌْ  ْينَ، شٌْ َُالٍ َعطُوتٌَ بضطنًَسُظ زَنطز ويٍَُٓ يُيال
زوا داضيـ دىوتًَو قاثكاثٍُ ظَضزٍ  َوَ، ٓاخط ُٓو يُيالٍ خؤؾىيػت بىوناضَناًًُْو

 يُبُض ثًًَُناٌْ زاْإ. ْبُ زَغتُناٌْ خؤٍ بؤ زضوغت نطزٕ
 ْدىٕ ناضيطُضٍ ظؤضٍ خػتُ غُض ٖؤفٖاوضِيٌَ ُٓنطَّ  ْاتاؾاٍ نطيػتًإْ

ؤناٌْ ضتا ثؿت شؤثُنٍُ  ُْوَ زَضزَنُوتزَضووٌْ غىَيتإ، ضىْهُ ْاتاؾا بُغُضدم
اتاؾا زَبًَتُ ُٓنتُضٍ تُضَِناٌْ زَضزَخػذي، زواداض نُ ْ ْزَٖات، ضِاُْ غجٌ

و ؾاباْىو نؤؾهٌ ؾاٖاُْف الٍ ؾا يُ ََُْهُناٌْ دىإ زَضزَنُوتٔ ْغًَُٓايٌ
هُ و يُّ قاوغُ تاضيتُواو تا غىَيتإ يُّ ؾاضَ تُغهُباْطًَٗؿت نطا، بىوَ ٖؤناضيَهٌ 

ٍَ يُ طُؾُناٌْ، ُٖضْا بتىاًَْت ْاتاؾا يُو ْبهُويَتُ زواٍ خىيًا دىإ ْتزَضنُويَ
َاضٌ  ْا بهاتو ًٖضٓا ُٖض تُْٗا داضيَو باوَؾٌ ثًَسنؤضٍِ غًَُٓايٌ ببًًَٓتُوَ

ْهؤ ايُ ظ ْغُناٌْ خىيَٓسٕ تًَسَثُضِيًََٓتبهات. غىَيتإ بؤ طُيؿذي بَُاُْ، قؤْا
 ْزَضباظبىوًُْتٌ يُ خًَىٍ تاضيهٌتاٍ ََُا، َُُٓ غُضوَضزَطرييَت، يُ بُؾٌ غًٓ

و آلٍُ قًُيُضِيَطٍُ زووضبًين قىيطُيؿتُٓ بُو ٓاَادمٍُ يُ َٓاَيًًُوَ ُٖض 
 ناًََطانُيُوَ خُوٌْ ثًَىَ زَبًين. 

ظاْهؤ بؤ غىَيتإ نطزُْوٍَ زَضطايُى بىو بؤ ظؤض ؾت، تُْاُْت بؤ نًَؿُناًْـ، 
ضِووبُضِووٍ  يُ ثًَطٍُ طُوضًًَُْوَ ناًََطاَا َُْايٌَيتإ يُ ضِيَطٍُ ناضٍ غًٓغى

بىوَوَ، َُُٓف غىَيتاٌْ طُياْسَ دًٗاًَْهٌ تطٍ تَُاؾا، ضىْهُ يُ  نًَؿٍُ طُوضَ
زواٍ غًَُٓاناضٍ طُوضٍَ ًَٓطإ، ياخىز فًًِ غاظٍ طُوضٍَ ًَٓطإ )ًٓرباًِٖ بىوغتإ( 

، ضىْهُ ُٓو ضُْس ناضيَهٌ دىاٌْ و ْاويَهٌ زضَوؾاوَىَيتإ زَبًَتُ زياضتطئ فًًُػاظغ
زايُوَ، َُُٓ و زَْطٌ تُواوٍ ًْؿتُإ بًٓطا ْيُ نؤؾو فًًٌُ غاظ نطزبىو، زواتط

اغت ضِووبُضِووبىوُْوٍَ ضطٍِ دًٗاٌْ غًَُٓايُ، ضىْهُ تا خى ِْغُضتاٍ نًَؿُُنًَؿ
تط زَنُوٕ، تُْاُْت  ظيُتَبىاضزٌْ زضيُُْنإ وَظ ْظؤضتط بًَت ٓاُْٖطٌ ناضنطزٕ

ًُْايًـ تُْطٌ ثًََُٗيضًٓبىو، ضىْهُ دًٗاٌْ شٕ زَبًَتُ شواًَْهٌ ٓاضاّ بؤ ثًاو ناتًَو ت
ؾتًَهٌ تط  ْ، زواٍ ُّٓ برينطزُْوَيُ بؤ باؽٓاضَظوو زَطاتُ يىوتهٍُ برينطزُْوَ يُ شٕ

 ْخط بُ تًُْا يُ ٖؤزَنُّ زَشياّباض وَضزَططيَت. )ُٖيينَ ظؤض ُٖغتِ بُ تًُْايٌ نطز، ٓا
ض شًَْهًـ ُْٖاتبىوَ ًَْى شيامن. ُٖضضُْسَ يُ غتؤزيؤنٍُ ُٓو ًَُٖؿُ ًَٖؿتا ًٖ

 ْوَ غُيطّ زَنطزٕزَوضووبُضّ ثطٍِ نًصؤَيُ بىوٕ، بَُياّ خؤ ُٖض تًُْا يُ ضاوٍ ناًََطا
 ،ثًَؿىو تَُُُْناٌْ تاؼي تطغٌ ًَْى يُ غىَيتإ ًَٖؿتإ .247ال..ثًًَاُْوَ غُضغاّ بىوّ(
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 يُّ ٓاضَظووف بؤ تُْاُْت ْاتىاًَْت زايُ، ًَٓػتاٍ ؿُناٌْضِانًَ غُضْر ْدىإ بًًُٓٓ
ىو، ُٖب شووضيَهٌ بىوغتإ ًٓرباًِٖ غتؤزيؤٍ يُ غىَيتإ. بًَت زَضباظٍ نابىوغُ

خًَطاياُْ  ضِاْهاضيًُؤناضٍ َُظٕ زَطُضِا، َُٖىو ُّٓ ط ْبُضزَواّ بُزواٍ ٖىُْضٍ دىإ
ُ غُض غًَُٓاٍ ًَٓطإ. َُُٓف باضيَهُ غىَيتاًْإ طُياْسَ زؤخًَو، نُ ببًَتُ ثًَؿُْط ي

َُضز ًًُْ خؤؾطىظَضاْت بهات، بَُيهى ظؤض داض ُْٖطاو َُٖيًَٓاًَْهُ بُضَو ْازياضٍ، 
و آلُٓظَىوٌْ قُ ْيُ َاْسوو بىوًَْٕى ططفتاضيًُنإ. بؤ ًتُو ْاضاضٍ بضزياضَيإ يًَتُوَ 

و بؤ شٕ زَؾاضزَوَت باضٍ ٓاضَظووٍ تًُْايٌ باضٍ شياًًْإ قىضؽ نطزبىو، تُْاُْ
 و باوَؾٌ شٕ.ؾُضٌَ زَنطز بطاتُ يىتهٍُ سُظ

و ظَيين ْىٍَ زابىو، ًَُٖؿُ برينطزُْوٍَ زآًَُٖضاُْ ُْياٍَبُضزَواّ يُ ًَْى خ غىَيتإ
بريٍ يُوَ زَنطزَوَ َُٖىو طؤؾُ ُٖغتًاضَناٌْ تاؼي تَُُٕ يُ نتًَيب يُنًَُسا، 

طزَوَ ُٓطُض يُّ قؤْاغاٍُْ شياًْـ بهاتُ َُؾُٗزٍ ًَْى فًًُُناٌْ، واٍ بري زَن
خؤ زَتىاًَْت يُ ضِيَطٍُ ٖىُْضَنُيُوَ بطاتُ دىاْرتئ  غت،ُْيتىاًْبًَت بطاتُ َُبُ

ًُُنُزا يًَطُضِاّ نضُ و طؤؾُ ًًًَُْٗٓناٌْ شيإ. )يُ فًُوٍَ ًََصووٍ ضِووزاوطًَطِاْ
ضِابهُٕ. نىضَِ و نىضَِنُ يُ نؤَياًَْهٌ تاضيهٌ تُْطُبُضٍ ثؿت َعطُوتٌَ ُٓنتُضَنُ

و نضُنُف خًَطا بُ ًَْى نؤَياُْنإ نًصَنُُٓنتُضَنُ قاثكاثُ ظَضزَناٌْ نطزُْ ثًٌَ 
غاضٍ زَزا، َُُٓف يُو ناتٍُ َُالٍ ًََطزٍ يُ ًَْى َعطُوتٌَ، بؤ ْىيَصنُضإ خُضيهٌ 

 دىاُْيُ، يازَوَضيًُ ُٓو ُْنطزٌْ وٕ فًًُُ، ططتُ ُّٓ .253ال..ثًَؿٓىيَص زابُغذي بىو(
طٌ نضٌ ؾُْ ْاليالٍ ؾؤر ْتَعطُو زَطُيًَٓتُ باثريٍَ ناتًَو َعطُوت يُ غىَيتإ ُن

ٍ َعطُوت ُٖض يُ يُنُّ ًْطايسا عاؾكٌ زَبًَت، بَُياّ َُال ْجمًَىضٍ َعطُوت زَبًًَٓت
ـ ضاوٍ ُٖض يُ زواٍ زَيهاتُ شٌْ خؤٍ، بَُياّ يُيال تا زضَْطاًْ ْظوو زاخىاظٍ زَنات

طؤؾٍُ  ُْ تا ُْبىوَ فًًِ ُٖض يُ خُياٍَويَت، ًٓرت َُٓو خؤؾٌ زَزوَيبُضَنُيُ
ٖىُْضيًاُْ بىوُْ ٓاَطاظٍ طُيؿذي  ْتإ َايُوَ. ًٓرت ُّٓ ناضَ دىإبريَوَضيًُناٌْ غىَي

بُ َاَيٌ ؾا، طُيؿذي بُوٍَ غىَيتإ وَى فًًُػاظيَهٌ طُوضٍَ ًَٓطإ، زواٍ َطزٌْ 
ىو شٌْ ؾاٍ ًَٓطإ نىات. زَبًَتُ َاَؤغتانٍُ ًٓرباًِٖ بىوغتإ، ْإ يُطٍَُ ؾاباْ

فًًٌُ زيهؤًََٓتاضٍ يُغُض ؾاٍ ًَٓطإ، يُو ناتٍُ بُ ٓاَازَيٌ  تٌخاوٌَْ بًٓا
ًْا تادٌ ظيَطِيين غُضؤنايُتٌ يُ ٓاُْٖطًَهٌ ؾهؤزاضزا زًََْتُ ظؤضيٍُٓ غُضؤناٌْ ز

 غُض. 
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 غًًَُّ نتًَيب
 يإ غُضزٌَ عَُاَُ ضَِؾُنإ: ؾؤضِف
َُالنإ،  ًَْٓطإ، تُخيت ثًُُٖوٍ زَضوخًَتؾاُْٖؿاٍ ُٓوٍَ تُخيت  زواٍ

ت وَضزَططٕ، َُٖسيؼ فًًُػاظ بؤ نؤَاضٍ َُال زَغُال ْعَُاَُ ضَِؾُنإ زئَ
 ضِيؿساضَنُ )ٓايُتىيًََا خىَُيين( باْط زَنطيَتُوَ، بؤ ُٓوٍَ ُٓوَْسَ تٍَُُُْ َاويُتٌ

ؾهؤزاض سيًًََٓتُوَ. فًًُػاظ ُٓضؾًفٌ ثًاويَهٌ  ىوَ ْبهطيَتُ فًًًَُهٌ زيهؤًََٓتاضٍ
ًَٓطاٌْ يُ ًَْى ناغًَتُ  ْتُْاُْت تُواوٍ دُْطٌ عًَطام ُّْٓ غُضزََُؾٌ زيت

َ. ًٓرت فًًُػاظ بطيٓساض و بؤ تُيُظعيؤٌْ ضِزيَٓاٌْ زَْاضزُْوسيؤناْسا نؤ نطزَوَظً
ًَا قاٌَ َاَيٌ ٓايُتىَيؾُ يُُٓضنٌ ْاخؤف، زواٍ ُٓوٍَ تُقُ  ْزَنُويَتُ شيإ ْزَبًَت

ثًاغُ زَنات، بؤ ُٓوٍَ غىَيتإ زضيَصَ  ٓؤتؤَبًًُنُّ ُٓويـ بُزَضَوَيُ بُ ْزَنطيَت
َيتإ غُضزٌََ ؾا بُ ناضٍ فًًُُ زيهؤًََٓتاضيًُنُ بسات. زواٍ ُٓوٍَ غى

ُٖغت بُ  ُْ بُ ٖؤٍ ؾؤضِؾُوَ ٓاظاز زَبًَتزواٍ زَ غاٍَ بُْسخياْ ْدًَسًًًََََٖت
و فطَاٌْ ْىيٌَ سهىَُتٌ ْىيٌَ ُوٍَ ضاوَضِيٌَ بطِياضت، بُبٌَ ٓزَنا ًًُنُيرتغُضبُغت
زَيُويَت ضاالنًًُناٌْ زَغتجًَبهاتُوَ،  ْنٍُات. ناتًَو زَطاتُوَ غتؤزيؤتاضإ به

يُ خُغتُخاُْ زَخُويَٓطيَت، زواٍ  ُْ بُضَناٌْ دُْط بطيٓساض زَبًَتزواٍ ُٓوٍَ ي
اواٍ يًَسَنطيَت ناضٍ ْىوغًٓطٍُ ٓايُتىيًََاوَ ز ٍَاوَيُى يُ ضِيَطٍُ ْىيَُٓض

 غىَيتإزيهؤًََٓتاضٍ بؤ ضِابُضٍ ؾؤضِغٌ ًٓػالٌَ ًَٓطإ بهات، غىَيتإ ضِاظٍ زَبًَت. 
و َُاو بُضٌَُٖ ْىٍَ ًَُٖؿُ تًُْاو غُض طُضَهطزٌْ بُ غًٓيُ طُضٍَُ برينطزُْوَ

تًُْا زََايُوَ، زواداض بريٍ يُ فًًًَُو نطزَوَ يُغُض طُضيالناٌْ ًْؿتُإ، ُٓطُض 
َُيُ ُْمب سًعبٌ نؤَؤًْػيت ًَٓطاٌْ بىوٕ، نُ ُّٖ زشٍ زضيىنطاتُنإ بىوٕ ناتًَو ٖ

ًَُٖـ زشٍ َُالنإ بىوٕ، بَُياّ تا ًٓػتاف ُّٓ  ْتُخت ثًُُٖوٍ ٖاتُ غُض
بطُُْ زَغَُيات، )ناتًَو ضىوَُوَ ًَْى  ْياُْ ُْياْتىاٌْ ضِيفؤضِّ بهُٕطُضيال

تًؿهؤٍ ٖعض بريّ نَُُ غُض فًًُُ زَضنُّ يُغُض خؤّ زاخػت، تا  ْغتؤزيؤنُّ
ناضَنُيإ بؤ بهُّ. زواٍ  غٌْىيًَُنُّ، ضُْس ُٓنتُضيَهٌ طىَيبصيَطّ يًَططتٔ تا ظياتط با

ٍُ فًًُُنٍُ يًَسَططئ، ُٓوَف ضىويُٓ زاضغتاٌْ ثاضيَعطانٍُ بانىوض تا ُٓو ؾىيَٓ
ٓايُتىيًََا  ّ، ناتٌَبهؤَيًُٓوَ، َٔ ًَٖؿتإ ُٖض يُ ْاو زاضغتاُْنُزا بىو يًٌَ ْبجؿهٓري

 ُّٓ .343ال...زا، غًَُٓا سُضِاَُ، غًَُٓانإ ؾىيَين طىْاسٔ( خىَُيين فُتىايُنٌ
 بُضُّٖ فًًِ خؤت ٓاضَظووٍ بُ ُْتىاًْت تؤ ناتًَو زَبًَت غُخت ظؤض فًًُػاظ قؤْاغٍُ



 
 
  

 
 

  
 
 

 181   
  

 ْزيهؤًََٓتاضٍ فًًًَُهٌ باضٍ نُيتُ دىزانإ ضَُِْٖسَ ْزضيُٕ ْخُّ ْبًًَٗٓت
 تىْسو ٓايين زَغَُياتٌ ْغًػتُّ ًَْى يُ بتُويَت ُٓطُض ْابًَت، ٓاغإ بؤيُ ًُوَ،ُٓضؾًفً

و غًَُٓازا َُٖيبطُضِيًَت. ًٓرت زَبًَت بري يُ زاٖاتىو و بُ باَياٍ ٖىُْض وَبًُٓتاضيه
ضِيَطايُنًرت ُّٖ بؤ ٖىُْض ُّٖ بؤ شيإ بهُيتُوَ، ضىْهُ زواٍ ثُدمُ ضِازاؾذي بؤ ضِابُضٍ 

طًاٌْ زَنُويَتُ باضيَهٌ ُّٖ ٓاغايؿٌ  ،ضَِف، ُّٖ ظًٍََُٓ ٖىُْضٍغُضبُعَُاَُ 
 يُ زواٍ خؤٍ بُدًَبًًًََٗت. ؿتُإْاضاض زَبًَت ًْ ْتطغٓاى
 

 ضىاضَّ نتًَيب
 زَضَوٍَ ُٖغت:  غُضييب و ًْؿتُاًَْو يُ نًًََطٍُ

)زواٍ ثًَٓر خىيُى يُ تُنػًًُنُ زابُظيِ، خًَطا خًَطا بُ زَوضٍ طؤؾُنُزا 
ثًَُطؤت: ُٖض ضِيَو بطِؤ! ضِيَو بطِؤ، ُٓو ضِيَطايٍُ  َُْوَ، تُنػًًُنٌ زيهُّ ططتىوضِاغ

 .406ال..ػتاُْوَ َين طُياْسَ َُٓػتُضزاّ(و يُ ضِيَطاٍ ثاناضَبىوًَْهٌ ظؤضزواٍ ٓاو
ٌْ غًُٓايٌ ُٓظَىو ْطُوضٍَ ًَٓطاٌْ شيإ فًًُػاظيَهٌ وَى غىَيتإ ُٓوٍَ زواٍ

ضَ ضِابهات. زواٍ ُٓوٍَ طُضيالناٌْ غُض بُ ضَِوتٌ و ْاضازَنُويَتُ َُتطغًًُوَ
ُ يُ خًاباٌْ تُق َُبُغيت نىؾتين ضِابُضٍ ًٓػالٌَ ًَٓطإ نؤَؤًْػيت ًَٓطاٌْ بُ

يُ ٖاوناضٍ نطزٌْ  ، طىَإ زَنُويَتُ غُض غىَيتإ، نُ زَغيتٓايُتىيًََا زَنُٕ
زَدىَيايُوَ بؤ ُٓوٍَ ناضٍ طُضيالناْسا ُٖبًَت، ضىْهُ بُ ضِيَُٓايٌ غىَيتإ ٓايُتىيًََا 

فًًٌُ زيهؤًََٓتاضٍ ضِابُض تُواو بهطيَت، ٓاٌْ تُقُنطزُْنُف، فًًُػاظ ٓاضاغتٍُ 
 نطزبىوٕ نُ ضِابُض بُ غُياضَنٍُ بُ خًابُُْنُزا ظىَيًَتُوَ. 

و طىَاٌْ ػالًًَُوَ زَنُويَتُ شيَط ثطغًاضُٓوٍَ يُ اليُٕ نؤَاضٍ ًٓ زواٍ
و زواداض يُ نًًََطُيُنٌ ُٓوضوثا زَغت بُ شيإ زَناتُ ُٓوضوثا غُض، ْاضاض ضِوو زَنُويَتُ

و ُْ ٓاغىوزَيٌ زَبُخؿًَت، بَُياّ ًٓرت ُٓوَ شياٌْ ، ُْ ًْؿتُاُْزَناتُوَ، ُّٓ نًًََطُيُ
ناضٍ ٖىُْضيًت بؤ  ْا ًٖض ؾىيًََٓو ْابًَتُ ًْؿتُإُٓطُض ْ ْاضاضيًُ، ْثُْاُْٖسَيٌ

، ضىْهُ ًَُٖؿُ يًَُْى ْآاضاّْ ْازياضًَهٌ ْازات. ُّٓ قؤْاغُ زَبًَتُ غُضزََ
ؤٕ زَغت بهاتُوَ بُ ناضٍ و ًٖض ناضيَهٌ بؤ ْاضَِخػًَت، ْاظاًَْت ضبرينطزُْوَناًْسايُ

و ٓاغإ ًٓرت غىَيتإ يُ ْاو تَُُْسايُ َيضًَتُوَ،داضيَهًرتيـ بؤ ٖىُْض تًَُٗ ْٖىُْضٍ
زَغَُيات يُ ضِيَطٍُ ٖىُْضَنُيُوَ و ت وَى تاؼي ظوو غُضضًٌَ بهاتُوَْابًَت ُٓطُض بًُويَ

يُيالو  ْقؤْاغُزا يُ بطٍ َُضدإ بًُضظيًََٓت، يإ بُالٍ خؤياُْوَ ضِابهًَؿًَت. يُّ
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و ...... يُطٍَُ نُغاًْرتْباونٌ ْزايو داضزوا َْاّ ْباثريٍ ُْٓنطَّ دىٕ ْٖؤؾُْط
 ًَْـخ َُْٓاو ٓاوضيًًَاو طىضطٓاوَظيَهًرت ٓاُْٖطٌ شيإ زَطىظَضيًََٓت، َاي

ظَضزَواَيُنإ.... َُٖىو َُٓاُْ بىوُْ ٖاوضَِوتٌ ْىيٌَ شيإ، نُ تا غٓىوضيَو ثاضيَعبُْسٍ 
ناضيَهٌ ْاَؤيُ، ضىْهُ ُٓو  انؤََُيايُتٌ ثًَىَ زَبًٓسضا، َُُٓف يُ شياٌْ غىَيتاْس

يُغُض ظًََين نؤََُيايُتًًُوَ ضِايهطزبىو و طُيؿتبىوَ ٖؤَيُْسا، َُُٓف ناضيطُضٍ 
غُض شيإ و برينطزُْوَناٌْ. يُطٍَُ َُٖىو َُٓاُْؾسا يُ ًْؿتُاًَْهٌ غُضيب، زَبًَت يُ

و ظيَسنُ ُٖتا َطزٕ بؤٌْ ثُْاُْٖسَيًت يًَٓابطِيَت، خؤٍ زيتُوَ، ُٖٓا ًْؿتُاٌْ 
ًْؿتُاٌْ غُضييب، ياخىز ًْؿتُاٌْ ْاضاضٍ ضُْسَ يُيُنرت زووضٕ، ًٖض نات ًْؿتُإ 

، تاَطزٕ بؤٌْ غُضييب و ضَِمشاَيٌ ًْؿتُإتُ ثُْاطُسا ْابًَتُ َاٍَ، ْابًَيُ ٓاواضَيً
 ًَُٖؿُ بُ تاغُوَ ضاوت يُ طؤؾٍُ ضِؤشَُٖياتُٓ. ْبُضتٓازات

يُّ غُضزََُيسا يُ طؤؾٍُ زَضفُتًرت خؤٍ زيتُوَ، ُٓويـ ُٓو نؤضِو  فًًُػاظ
 و َ، َُُٓف تُْٗا ْاغاْسًَْهًرت بىوغًُٓاضاُْ بىوٕ نُ يُ َُٓطيها بؤٍ بُغرتإ

زٕ يُغُض فًًُُناٌْ طؤؾُيُى بىو بؤ باغًَو يُغُض ًْؿتُاٌْ ظيَسو ًْؿتُاٌْ باغهط
ٖؤؾُْطٌ ثًَٔاؾٓا نطزُْوَ،  ُّْ غُفُضؾسا غُضييب، ُٓنطَّ دىٕغُضييب. ُٖض ي

 َُٖيهؿاٌْ تَُُْسا. ْغُضزًَََهٌ زووضو زضيَص يُ شيإَُُٓف زواٍ 
 

 ثًَٓذُّ نتًَيب
 تين ْاغؤضٍ:ضُؾ ْايًُنإٖاتين تىاْا غًَُٓ نؤتايٌ

ًٖاَلٌْ ٓاُْٖطٌ  ٌْْ غىَيتإُّٓ قؤْاغُ، ضَِوتًَهٌ ْىيًَُ يُ شيا زَغتجًَهٌ
ضِابطزووَ يُ ًَْى ؾُْطٌ ُٓو ًَٖعاٍُْ دًَُإ. )ًَٓـ ًٖالى و نُْفت ببىّ، َُْسَتىاٌْ 

َياٍُْ تًَجُضِئ، ناضبهُّ. يُ َاوٍَ ُٓو غا ْيُ شووضٍ َؤْتاشَنَُسا زابًٓؿِ يُوَ ظياتط
ُٖضزوونًإ حمُُز ضِاغتُوخؤ ثُيىَْسيًإ بُ شياٌْ ضِابطزووَوَ ُٖبىو.  نُ ت طؤضِإظؤض ؾ

ٓايُتىيًََا خىَُيين بىوُْ بُؾًَو يُ ًََصوو. ضِؤشطاضَ ؾهؤَُْسيًُنٍُ  ْضَِظا ثًُُٖوٍ
زايهًؿِ نؤضٌ زوايًإ  ْضٍ زًْازا بُغُضضىو. َاَِ، باوىطُضيالناًْـ يُغُضتاغُ

ًًُوَ زَغيت بُغُضزاطريا. ثاغساضاٌْ ؾؤضِؾٌ ًٓػالَ ىثاٍيُٕ غو قَُيانُمشإ يُ النطز
 َُٓطيهاو غُفُضَناٌْ يُ ُٓوٍَ زواٍ .478ال...ضباظٍ(ُإ نطزَ بٓهُيُنٌ غُٓويًَ

 تَُُٕ ُْظًََهًرتٍ بُ ُٖغت ٖؤَيُْسا، ايُوَطُضِ ؾاباْىو ظًسيؤيٌ ططتين بؤ ثاضيؼ
فًًُػاظ يُ باضٍ زَضووٌْ  ضٍ،ْاغؤ طزَن شياٌْ ؾايٌ ْيًَربٍِ ؾُْطٌ ٓاظاض ًٓرت زَنات،
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ٓاَيؤظزا زَنُويَتُ زوضِياٌْ غُضييب، ًٓرت ناتًَو غُضْؿًٓاٌْ قَُيا زََطٕ و بؤ زواداض 
 ْضؤٕ ثًُُٖوٍَاَئاوايٌ يُ شيإ زَنُٕ، ًٖض سُغطَتًَو ْآًًَََتُوَ بؤٍ زابًٓؿًَت، 

نطتُيُى ًًُْ بؤ  ضو ًٖخىَُيين  بىوُْ ًََصوو، ُٓويـ يُ تاٍ ُٓواْسا بىوَ ًََصوو 
ثضطِاْسٌْ ُّٓ ضِايَُيُ، ضىْهُ فًًُُ بَُيطُيًُناٌْ فًًُػاظ بىوٕ بُ بُؾًَو يُ ُٓضؾًفٌ  

زواٍ ُّٓ َُٖىو َاْسووبىوُْ ًٓرت  فًًُػاظ ْاوَْسَ ضِاطُياْسناضَناٌْ دًٗاٌْ.
نُز  ْٕ بُغُض ْىوغًُٓناًْسا زَنُويَتسُوغَُيٍُ ًَْى غتؤزيؤٍ ْآًًَََت، ُٓجماضَيا

. ُّٓ قؤْاغُ ُٖغتًاضَ، ضىْهُ زَْىوغًَتُوَْ ز ًًََُٖناٌْ شيإ يازاؾت زَناتنُ
خػتين زوا قُتاضٍ تَُُُْ، يازاؾتهطزٌْ ُٓظَىوُْناُْ يُ نُْاضٍ ثرييسا، ضطِيين بُطُضِ

 و ياضإ.ُ بؤ ًْؿتُإ، بؤ ظيَسطٌ غُضيبًزَْ
 
 ظؤض نىضت: ًَهٌاَُْٖيًَٓذ يٌَ
 َُيًَو زَبًٓطيَت، ُّٓ ضِايَُيُ طُياْسٌْ دَُػُضَناُْ بًَُْى ُّٓ ضِؤَاُْ ضِاي يُ

و ناضٍ ٖىُْضيًُ يُ ًَْى نايُ غًاغًًُ دىزاناٌْ يُنرتٍ، بُغتُٓوٍَ ًَٖعٍ غًَُٓا
 َْغَُياتُ بُزواٍ يُنُناٌْ وَياتٓريإ. تؤخهطزُْوٍَ عُقًًُتٌ ثاواخنىاظيًُ يُ ًَْى ز

 فُضَاْطَِوايًسا، زضوغتهطزٌْ ًَٖعٍ ٓاظازٍ تانُ يُ نُيٓىبُيين ٌقؤضر نطزٌْ ٓاُْٖط
 و ُْخؤؾدػتين دىاًًُْ يُ ًَْى نايٍُ َطؤظايُتًسا.يُ ًَْى نؤََُيطُ دازووباظَ

 ْيإًًًَُت نطزووَ، تُْاُْت يُ ش ْاضٍ يُغُض ظؤض باضو واضٍ وَياتضِؤَاُْ ن ُّٓ
ووَ. َُُٓف ؾاضغتاًْسا خؤٍ ُْبىاضز ْثُيىَْسيًُناٌْ ًَْىإ ؾاضو طىْس، ناضٍ وَضظيَطٍ

زواداض  ُْوَ زَبًَتُ ؾاضغتاٌْيًطىْسنُغًَهِ يُ ضِيَطٍُ ناضَنتُضيَهُوَيُ نُ يُ 
زاتٌَ يُ يُ ًَٓطإ. ُّٓ ضِؤَاُْ ٓاؾٓايُتًًُنٌ فطاواْت زَ َُازَبًَتُ ًََصووٍ فًًِ و غًٓ
طًَطِاُْنُ ثًىيػتًًُنٌ و باضٍ طُالٌْ ْاوضُنُ، ًٓرت وَضبُ ٓاطابىوٕ بُ نُيتىوض

ؤضيٍُ دًاواظَوَ و يُ شيَط تًاظتطططْطُ، بؤيُ ثًَِ وايُ زَنطيَت يُ ضِووٍ دًاو ٌْغُضزََ
 بهطيَت.  ؤو َُٖيػُْطاْسٌْ بناضٍ تىيَصيُٓوَ
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 سَُُ ٖاؾِ
 

زَوضووبُضَإ يُ نُغًَهُوَ بؤ بًًِٓٓ تُِْ بًٓطاو يُ  ٖاوزشيِ يُ ًْطانطزْٕ
بًًِٓٓ تُْسضووغتِ نُغُنُ يًَو  ضِزضيَتْ بُثًَِ ضِاززَّ تًَطِواْريْيُنًَهِ زيهُ زَطؤ

زؤخًَهِ )ضيَصَيٌ( ُٖشَاضزَنطيَت بؤ بًًِٓٓ دىاِْ نُ يُ بُ زَزضيَتُوَ، ُّٓ ساَيُتُف 
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ؿتًًُناِْ و خعاوَتُ ْاو ٓاناضَ طًٓػتاتًهًًسا دًَطاّ بؤنطاوَتُوَفُيػُفُّ 
 فُيػُفُوَ. 

بريؤنُّ دًاواظبًٓري يُ نُغًَهُوَ بؤ نُغًَهِ زيهُ بطيتًًُ يُ ضيَصَّ نؤى 
ْادىاًٌْ يُ تُِْ بًٓطاوزا، َُُٓف  إ يُغُض بطِياضزاًْإ بؤ دىاُِْْْبىوِْ نُغُن

و ُٓو ًٓػتاتًها بَُٓايُنِ تؤنُُّ ًًُْبُثًَِ بؤضىوِْ ُْٖسَّ يُ فُيًُغىفاِْ 
زُْوَّ نُ َُٖيػُْطاْسِْ دىاِْ ؾتُنإ زَنات يُْاو خىزّ برينط ضيَطَِواُّْ

ُٓو  ضًَص باال زَبًَتْ ُؾُّ بًٓريْبُثًَِ تًَجُضِبىوِْ نات ض نُغُناْسا ُْؾىصيا زَناتْ
هِ يُ بًًٓٓسا، نُ نؤى ُْبىوُْ ٖاوزشاُْف زَطؤضِئَ بؤ زؤخِ تُْسضووغتِ ًٓػتاتً

ىْهُ ٖؤناضَناِْ يًُنِ فُيػُفًؿُ، ضىيَٓسا ٓاَيؤظُْٖسَّ ؾَُُٓ بؤخؤّ يُ 
ُ، ُٖض ًَٖٓسَ ُْبًَت نُ طُؾُنطزِْ ضُؾُّ دىاْبًِٓ ًَٖؿتا ثؤيًًََٓهِ تُواوّ ًًْ

طُؾُّ  ْسضَِوّ بؤ غطووؾتْ زَوضووبُضّْضيَطاّ خىزخاويَٓهطزُْوَ يُ بريّ تىوَطؤظ يُ
ُٖضوَٖا  ،نإٓاغتِ ضووْانبريّ بؤ ؾتُ نىيتىوضيًُ تًَطِوآًُْ فهطيًُناِْ بؤ شيإْ

تىاْاّ ُٓوَّ نُ  ووبُضّ نُ ضؤشاُْ بُضياْسَنُوٍَْبًًِٓٓ ظؤضّ ُٓو َاتطياالُّْ زَوض
ّ وَى بؤ ُٓوَ نًًَََُِٓ خؤيسا َضُٖغتِزُّٓ تُْاُْ طىدماِْ ًٓػتاتًهًًإ بؤ يُ 

 ضًَصّ يًَببًًَٓت.  نايُيُنِ بًَُٖع بًبًًَٓتْ
بُؾًَهُ يُو ضيَصَيًُ فُيػُفًُ طؿتًُّ  زَتىاْري واّ زابًٓرَي نُ ضيَصَّ دىاْبًِٓ

ٓاناض يُناليِ  َُٖيػُْطاْسُْ ضَٖاناِْ سُقًكُتَْطؤظ تًًَسَطات، نُ َُٖىو 
 زَناتُوَ. 

، بُثًَِ زَبًًَٓت )ُٓخالم(ّ َطؤظُنإ ضؤٍَ يُ طُؾُّ ضُؾُ يُبُض ُٓوَؾُ ٓاناض
اّ ظَوقِ طؿتِ بُغُض تًَهطِ َطؤظايُتًـ ُّٓ زؤخُ زَطؤضِيَتْ قؤْاغُناِْ ًََصووّ

ثُخـ زَبًَت، صيىوُّْ َُٓاُْف يُ ًََصووزا ظؤضٕ، زَبًٓري يُ ناتًَهسا َطؤظُناِْ 
نؤنٔ  وَى غُضضاوَّ دىاْبُخؿِ زَبًْٓٔ غُضَتايٌ ثُيهُضّ )ظًٓؤؽ فًًٓسضؤف(

َُٓا يُغُض ُٓو تًَطِوآًُْيإ، بُالّ بؤ ظََُِْ ًَٓػتاّ طؤضِاْهاضيًُناِْ دًٗإ ُٓطُض ب
ٖىُْضيِ ُٓو َطؤظاُْ يُ ثُيهُضَنُزا زَضبًَٗٓري دطُ  ُٖوَيِ ًٓػتاتًهَُِْظُْنُّ 

يُ ثُيهُضٍ شًَْهِ تًَهػُطِاوّ قَُيُو ًٖضِ زيهُ ْابًٓري، بُ بُضاوضز يُطٍَُ ظَوقِ 
ثطِدىويُ نُ  طِ زاوَتُوَ يُ يُف والضّ باضيوْطؿتِ ًَٓػتاّ َطؤظ نُ ضَْ

طُف ضًَصبًًِٓٓ يَطٕ( يُ شياْسا، بَُيطؿتطريزَبًَت يُغُض ظَوقِ طؿتِ َطؤظِ )َؤز
و طُؾُغُْسِْ تُنُٓيؤشيايُى واَيُتِ تُْهِ بًٓطاوَناِْ ًَسياض َطؤظُ يُ َؤزيٌَْ
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غُضقاَيهطزووَ نُ َطؤظطُيًَهِ بُو تُوشَُوَ  ّ تُْسضووغتِ دىاْهاضٍ  بؤ َطؤظ بُْاو
 نُ ثًَِ زَطىتطيَت )دىاِْ(. 

بؤتُّ ُٓو فُيػُفُ ضيَصَيًاُْوَ نُ يُضَُهِ ضيَصَيٌ يُ بًًِٓٓ دىاًًْسا زَنُويَتُ 
 ،بؤ زَنطيَت وَى ضَُهُناِْ )ٓاناضو ُٓخالم، سىنُسإطؿتًسا َُٖيػُْطاْسِْ 

تًَهطِايإ زَنُوُْ خاُّْ )فُيػُفُّ  ْز(اتباْطُؾُّ ُْضيتِ، ًٓػتاتًوْ ضًَص...
 َُعطيفًًُوَ( .

و بريوضِاّ تايبُتِ اليُُْْسّ بايُخِ ظؤض زَزات بُّ زايعس ًٖىّ، فُيًُغىفِ غهؤتًُ
 ، ْىوغًِٓ طؿتطريّ تُواوّ ُٖيُ يُغُض )طىَاِْ ضازيهاَيٌ(ُٖيُ يُغُض ُّٓ بابُتُ

ُ زَوضووبُضَاْسا و طىَإ يُ تًَهطِاّ ُٓو ؾتاُّْ ينُ بُؾًَهُ يُ طىَإ يُ بًًٓٓسا
ْعَِ ظؤضّ  َضَخػًََِٓ نُ ظَوقِ طؿتِ بُضظّْىَإ نطزُْف ُٓوَ زُٖٕ، ُٖض ُٓو ط

 سايُ.تًَ
يىَْسّ بُ ِ َطؤظُنإ يُ ُْٖسَّ ساَيُتسا ثُدىاْبًٓري بُثًَِ ظَوقِ طؿت

 نُغًَهِ شاثؤِْ ظؤض دًاواظَ دىططافًاؾُوَ ُٖيُ، يُبُض ُٓوَّ ضِازٍَ ضًَصوَضططتٔ يُ
تىْؼ، َُُٓف ططيَسضاوَ بُ دًاواظّ نىيتىوضيًُوَ  يُ نُغًَهِ َُٓاظيغِ يُ َُغطيبْ

، زَبُخؿًَت ُٖيُ بُٖا بُ دىاِْ طؿتطريّ نىيتىوضيإ ُْ نُ تُوشًََهِيُّ ْاوضا
َُٖىو َُٓاُْ نُؾِ طؿتِ ظَوقِ َطؤظٔ بؤ بًٓري، بُالّ ظَوقِ تاى يُ ضًَصوَضططتٓسا 
ُٓطُضضِ ثُضوَضزَّ نىيتىوضّ ْاوضُنُّ خؤيُتِ بُالّ ٓاغتُناِْ ُٓو ضًَصوَضططتُٓف 

غُيطنطزِْ  ْريْيُ ضواثُضوَضزَّ زضووغتِ ضاو  يُ َىَاضَغُنطزْٕخؤّ بؤخؤّ 
 . زَغتُبُض زَنات ؾًَىَناْسا

بُطىَيِ  ضىْهُ ،َُٖىوَإ نؤنري يُغُض ُٓوَّ باخضُيُنِ ضاظاوَ دىاُْ
، بُالّ ُٓطُض ووضزتط بطِواْري زَبًٓري بؤ ضيَهدطاوَ و زضَختِ ؾًَىَ دًاواظدؤضاودؤض

ز، غُضدمِ ات....و يإ زضَختًَو يإ بُضزيَوُٖضنُغًَهُإ يُْاو باخضُنُزا طىَيًَ
 دًاواظَ يُو بًًُّٓٓ نُ ٖاوضِيَهُّ يإ نُغًَهِ زيهُ زَيبًًَٓت. َنًَؿًَتْضاز

تُ بابُتًَهِ قىَيرت نُ ضِاَاصيإ زَخاتُ غُضخؤّ ُٓوَيُ ضؤٕ ْاؾرييِٓ طؿتِ زَبًَ
ؾًَىاُّْ نُ ظؤضبُّ َطؤظُنإ ثًًَإ ْاؾطيُٓ بؤضِ  دىاِْ تايبُتِ، واتا ُٓو تُْٕ

ضًَصيإ ثًَسَبُخؿًَت؟،  ْدىإ وَضططتِٓ خؤيإ َضُٖغتِززَياخنُُْ ْاو ُْٖسَّ نُؽ 
ضًَصوَضططَ دًاواظيًإ ضًُ يُطٍَُ ظؤضيُٓزا؟،  زَغتُبصيَطَٓايا ُٓو ططووثُ نُغُ يإ ُٓو 

، زَبُخؿًَت وغتِ تايبُتبُ بًًِٓٓ تُْسضبُٖا  طىوَإ َُُٓ نًَؿُيُنِ فُيػُفًُْبًَ
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نِ بًَُٖعتطيإ ُٖيُ يُ طؤضِيِٓ ْاؾرييًٌٓ طؿتًُوَ بؤ ُٓو خَُيهاُْ تىاْايُ ضىْهُ
ثًازَّ ُٓو نُغاُْ  ْدىاًِْ تايبُت، َُُٓف تىاْايُنِ ثُضوَضزَنطاوّ ًٓػتاتًهًُ

 ًإ ٖىُْضَُْسَنأْ، بُتايبُتِ ؾًَىَناضَنإ.ؾظؤضيُٓ زَنُْٕ
ىيَِٓ ، نُغًَو ؾبًَُُٓوَ ُّٓ بابُتُ ْزََُويَت صيىوُْيُى بؤ ضووْرتنطزِْ باغُنُ

و َُٖىو ُٓو ثاضضاُّْ نُ ثًَىيػتًإ بُ بؤيُنطزُْوَ ٓؤتؤَبًًَِ ُٖيُ بؤياغهطزِْ
 يإ زَنات، بؤيُنإ ضَْطاوضَْطْٔبؤيُ اضضُ ثًًَتًَهِ نؤٕ زاياْسًََْتُْٖيُ يُغُض ث

 ُظَْسَّ طؿتِْ خاوَٕ ٓؤتؤَبًٌََْ ، بُٕبؤ ثاضضُّ دًادًاّ ٓؤتؤَبًًَِ َُُٖدؤض
و دىاِْ بؤ ضووناضّ طؿتِ ثاضضُناِْ ُٓوَُْ تاظَ زَنطيَبؤياخضًُنُ ُٓو ثاضضا

و زَنُويَتُ خاُّْ ثطؤغُّ ضيَهدػتُٓوَّ زيعايِٓ َإ َُُٓ ضاغتُطُضيَتُوَ، بًَطىزَ
طؿتِ ؾًَىَّ ٓؤتؤَبًًَُنُ، بُالّ ؾتًَهِ زيهُ نُ دًَسًًََََٓت ُٓو ثاضضُ ثًًَتُيُ نُ 

بؤ  و ْا ًَُٓىف ثُيسازَناتتاظَ ثاضضُناِْ يُغُض بؤياغ زَنطيَتْ ؾًَىَّ َُٖىو
 َنُْٕو ضَْطِ دؤضاودؤض نُ دؤضيَو يُ ٖاضَِؤًْا زضووغت زبًٓري، بًًََُِٖ ْا ضيَهدطاو

هطزٕ بُ بًًِٓٓ ُّٓ دىاًًُْ ثُيىَْسّ بُو زضنزَبُٓ تًَُايُنِ ًٓػتاتًهِ بؤ بًٓري، 
نَُيُنُّ  انطزاضَ ثُضوَضزَيًُوَ ُٖيُ نُ َطؤظ خؤّ زَتىاًَْت بؤخؤّ يُ ضوآًًْس

فُيػُفُّ بًًِٓٓ ُٓو ْاؾرييًًُٓ طؿتًُيُ نُ زَتىاْري بًدُيُٓ  بهات، دطُ يُوَف
و ْاتُْسضووغت بًَت، َْطُ خاوَٕ ناضَنُ بُاليُوَ ْاَؤفُظاّ ًٓػتاتًهِ تايبُت، نُ ض

تُِْ ْاؾريئ بؤ تُِْ دىاْبُخـ، يُ ظؤض  َضُٖغتًَتِزَُُٓ صيىوُْيُنُ يُ طؤضِيِٓ 
ا َُُٓ ضووٕ زَبًَتُوَ، ضَْطُ يُو يُطُُّْ نُ نطيَهاضيَهِ غجًهاضّ صيىوُّْ زيهُؾس

خاْىوبُضَ يُْاويسا دًَطا زَغتُناِْ زياضٕ، يُو زيىاضَّ نُ خؤؾٓىوغًَو ُٖظاضإ 
اضتافْ ، زضاخ بىوَ و نًََُهِ يُ غُض زيىاضَنُالفًتُّ يُغُض قىَاؾُنإ ْىوغًىَ

ِ زَغتًإ دؤضَٖا ؾًَىَّ ًٓػتاتًهِ غىتاِْ نُضَغتُناْ ٓاغٓطُضيَو بُٖؤّ طُضَِْ
وغت زَنُٕ نُ خؤيإ ضًَصّ يًَٓابًٓٔ، وَيٌَ ؾًَىَيُنِ تايبُتِ ًٓػتاتًهِ بُٖا زض بُ

 ويَطاّ ُٓوَّ نُ ضريؤنِ ناضنطزْٕ َاْا بُخؿًًٓؿُ بُ ًَٖعّ َطؤظْزَبُخؿٔ، 
ُّْ وُْ خاَاْسووبىوُْناًْإ، نُ َُُٓ بابُتِ باغُنَُإ ًُْ، بُالًَّ ظؤضيُٓيإ زَنُ

يإ ثًَِ تابًؤّ زاْػكُ نُ خاوَُْناًْإ بُبَِ ُٓوَّ بطِوا ُٓبػرتِانتِ زَضبطِئ خىاظّْ
 ٖىُْضَُْسيـ ْري..  ُٖبَِ بُضَُِٖ زًََْٖٓٔ

)ٖىُْضّ ضََُِنِ(  ُٓو بابُتُف ْعيهُإ زَناتُوَ يُ ٖىُْضيَو نُ ثًَِ زَوتطيَت
بايُخِ ًٓػتاتًهِ بؤخؤيإ يُ  زَبْٔ َِ َُغعا ؾًَىَنإ يُ زايوبُب ضيَهُوتْواتا بُ 
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ٖعضيَهِ ، بُالّ َطؤظُ قىَيُنإ ُّٓ زؤخُ زَخُُْ ْاو زضووغت زَنُٕ سابًًٓٓ
 و ططْطِ تايبُتِ ثًَسَبُخؿٔ. َُبُغتساضو بُٖا

تا غٓىوضزاضَناِْ ٖىُْض وا ،تًَهطِاّ ُّٓ نُؾاُّْ نُ بُغُض زؤخِ دىاًًْسا زئَ
و تُٕ، برينطزُْوَّ ًٓػتاتًهِ بؤ ؾًَىَ نِ ٓاظاز بؤو زَياخنُُْ ْاو فُظايُزَنُُْوَ

ؾًَىَ وَى َاتطياٍَ زَبًَتُ  بابُتِ غُضَوَّ تًَطِوآًُْنإْ بَُُف ًٓػتاتًها زَبًَتُ
دىاْبُخؿِ، ُٖضوَى فُيًُغُفِ َُٓيُاِْ )بؤّ طاضتٔ( يُ نتًَبُنُيًسا بُْاوّ  زَضواظَّ

ػتاتًهًُّ َطؤظ زَنات نُ يُ )ضِاَاُْ فُيػُفًًُنإ( باؽ يُو ثُيىَْسيًُ ًٓ
 ُخؿِْدىاْبو ضِازَناِْ يًَو زَزضيَُٓوَ َضُٖغتسازُناْسا يُ ناَلوضؤشُّْ بًًِٓٓ ؾت

 . ضًَصَإ ثًَسَطُئُْ
 

 
 



 
 
  

 
 

  
 
 


