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 الوستخلص:

 ثبٛظ٪هح ٗضٰوًا أ٧زٞ ، ٣ٰ٪ٯ٪هٕ ُٮ ا٠ٰٜٔٛخ ٜٛواثـخ ٟإٌٍ ٩أ٩ٙ ا٨٠ٛغو شوواء أه٠لح أؽل عجوا١ فٰٜٚ عجوا١       

 ، ٩اٛـجٰوخ ٜٛ٪آن أ٤ٰٟخ ٟؾبٗبد ُأطجؾذ ، اٛشوو ا٣جضبّ ٟن ٩ا٣جضٔذ ، اٛشوو ُٮ أٍبٍٮ عيء أ٨٣ب ؽٰش ، ٓظبئل٥ ُٮ

 ٩ؽٰ٪ا٣بد ٩ٍ٪آٮ أشغبه ٢ٟ ٨ُٰب ث٠ب اٛقالثخ اٛـجٰوخ ٢ٟ اٛظ٪ه ٯَز٠ل ُأفن اٛظ٪هح كهٞ ُٮ ٗجٰو ك٩ه ٜٛـجٰوخ ٩ٗب١

 اٛشبهو ٩اٍزقلٝ ٤ُب١، ٗٚ ه٤ل األٍبً ا٠ٛؾوٕ ٨ُ٪ ، ه٤ل٥ اٛٔظٰلح ط٪هح كهٞ ُٮ أٗجوًا ًاك٩ه ٜٛقٰبٙ أ١َّ ٠ٗ٩ب ،

 .ا٠ٛبكٯبد طِخ ا٠ٛو٤٪ٯبد ٯوـٮ أ١ اٍزـبم ؽٰش ، أثٰبد هلح ُٮ اٛزغَٰل أٍٜ٪ة

 (.اٛـجٰوخ اٛقٰبٙ، اٛزغَٰل، أٍٜ٪ة ، اٛظ٪هح ، عجوا١ فٰٜٚ عجوا١): ا٠ِٛزبؽٰخ ا٠ٜ٘ٛبد

Intertwining and artistic poetry in the procession poem by Gibran Khalil 

Gibran 

Hazem Mohammed Najm 

General Directorate of Dhi Qar Education 

Abstract: 

       Gibran Khalil Gibran is one of the pillars of the Diaspora poets and the 
first founder of    the Penal Association in New York. The picturesque, 
including trees, rivers and animals, and  just as the imagination has a greater 
role in supporting the image of the poem in it, it is the primary driver for each 
artist, and the poet used the embodiment in several verses, where   he was 
able to give morale the character of the material                                                                

Key words: (Gibran Khalil Gibran, photo, embodiment, imagination, nature).                                  
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 :التوهٍذ

 جثراى خلٍل جثراى حٍاج \ أواًل

 ٟبًء األهع رزِغو ئم ؛األهى كالٙ ُٮ ، ٓبكٯشب ٩اك٭ ٗزَ ه٬ٜ ا٠ٛز٘ئخ ثشو٭ ثٜلح ُٮ عجوا١ ٩ٛل

 ٗب٣٪١ ٢ٟ اَٛبكً طجبػ ٩الكر٦ ٗب٣ذ ، ا٤َٛخ ُظ٪ٙ ٟولٞ اٛغجبٙ رو٠ٞ ٩اٛضٜ٪ط ، ٩ى٧وًا ٩فؼوًح

 ٗب١ اٛزٮ هؽ٦٠ ٗبٟٜخ ٩األٝ ، فٰٜٚ األة ٢ٟ ٟإِٛخ ا٠ٛ٪اهك ٰٜٜٓخ هبئٜخ ٤َٗ ُٮ ، 3881ٝ ٤ٍخ اٛضب٣ٮ

 . أ٩الك صالصخ فٰٜٚ ى٩ع٨ب ٢ٟ ٩هىٓذ ، ثـوً أ٦٠ٍ صب٣ٮ ى٩اط ٢ٟ ٩ٛل ٨ٛب

 ٩اٛل٥ أطٰت ، اٰٛشبم ٟلهٍخ ُٮ ٩اَٛوٯب٣ٰخ ٩اِٛو٣َٰخ اٛووثٰخ ٟجبكب ر٬ٜٔ ه٠و٥ ٢ٟ اٛقبَٟخ ُٮ

 أ٩الك٧ب ٟن ٩ٍبُود ٨َِ٣ب هؽ٠خ (ٗبٟٜخ) أ٦ٟ ٠ٜ٠ُٜذ ، اَٛغ٢ ئ٬ٛ ث٦ أ٩كد ر٠٨خ ػؾٰخ ٩هاػ ث٤َ٘خ

 اٛوبئٜخ ٩اٍزٔود ، ث٪ٍـ٢ ُٮ 3891 ٤ٍخ ، أٟوٯ٘ب ئ٬ٛ ٩ٍٜـب٣خ ٩ٟوٯب١ ٩عجوا١ ثـوً:  األهثوخ

 اٌٜٛخ أط٪ٙ ب٨ُٰ روٜٞ شوجٰخ ٟلهٍخ ُٮ عجوا١ كفٚ ؽٰش ، اٛظ٤ٰٮ اٛؾٮ أ٦٠ٍ ؽٮ ُٮ ٤٧بٕ

 ثٰو٩د ئ٬ٛ عجوا١ ٰٛوٍٜ٪ا ا٠ٛبٙ ٢ٟ ٟٔلاه رغن أ١ هبئٜز٦ اٍزـبهذ ٤ٍ٪اد صالس ٩ثول ،اإل٣ٰٜ٘يٯخ

 ثٰو٩د ٩ُٮ ، ثب٧و َٟزٔجٚ ٦ٛ ٍٰ٘٪١ اٛن٭ ا٤ٛبثٌخ اٛوعٚ ٦ُٰ ر٪٠ٍ٪ا أل٨٣ٞ ؛٩اِٛو٣َٰخ اٛووثٰخ ٰٛلهً

 ئ٬ٛ هبك ثول٧ب ، اٛووثٰخ ثبٌٜٛخ ٟووُز٦ ٯ٪ٍن أ١ اٍزـبم ٤ٍ٪اد صالصخ ٩ث٬ٔ اٛؾ٠٘خ ث٠لهٍخ اٛزؾْ

 ث٠وع أفز٦ ٟبرذ ه٤لٟب ه٦ٰٜ ر٪اٛذ اِٛ٪اعن ٢٘ٛ ٩اٛ٘زبثخ اٛوٍٞ ٟيا٩ٛخ ٩ثلأ ،3899 هبٝ أٟوٯ٘ب

 ُأٓبٝ هيٯ٠ز٦، ٢ٟ ر٨ل ٛٞ اِٛ٪اعن أ١َّ ئالَّ اٛؾي١ ه٦ٰٜ ُبٍز٪٬ٛ أ٦ٟ، صٞ ثـوً أف٪٥ ث٨ب ٛؾْ صٞ اَٛٚ،

 ٩ٟٔبالد، ف٪اؿو ٯ٘زت اٛ٪ٓذ ٣ٌِ ٩ُٮ ، ٩اٍوخ ش٨وح ٩أشز٨و ا٤ٛبً ث٨ب ُأهغجذ ٛوٍ٪٦ٟ ٟووػب

 ؽٰش ٢ٟ اءاّٛٔو ٛل٫ ًب٩ثٌٰٜ ًب٩ه٠ٰٔ ًب٩اٍو طلا٥ أطجؼ اٛن٭ ،(هؤٯب) ه٤٪ا٦٣ ٗزج٦ ٟٔبٙ أ٩ٙ ُ٘ب١

 ٧٩ٮ اٛز٪اٛٮ ه٬ٜ ٣شو٧ب ٗزت صالصخ ُٮ ٩ٓظظ٦ ٟٔبالر٦ ُغ٠ن اٛقٰبٙ، ُٮ ٩اإلثلام ا٨٤ٛظ ؿواُخ

 ئ٬ٛ ث٪ٍـ٢ ٢ٟ عجوا١ ٣زٔٚا اٛش٨وح ٧ن٥ ُجول ا٠ٛز٠وكح، ٩األه٩اػ ،ا٠ٛو٩ط ٩هوائٌ ،ا٠ٛ٪٬ٍٰٔ

 األكثبء ٢ٟ ث٘ضٰو عجوا١ هالٓخ ر٪ؿلد ئم ؛3991 ٤ٍخ ا٠ٰٜٔٛخ اٛواثـخ ُأٌٍ 3933 هبٝ ٣ٰ٪ٯ٪هٕ

 اٌٜٛخ ُٮ( ا٤ٛجٮ) هائوز٦ ُأطله اٛزأَٰٛ ه٢ ٯظو٦ُ ٛٞ ثبٛواثـخ ا٧ز٠ب٦ٟ أ١َّ ًٰو ٩اَٛ٪هٯ٢ٰ اٜٛج٤ب٢ٰٰ٣

 (.3) 3913ٝ ٤ٍخ األفٰوح أ٣ِب٦ٍ ُِٜق ا٠ٛوع ه٦ٰٜ اٍز٪٬ٛ اٛشبٓخ اٛوؽٜخ ٧ن٥ ٩ثول اال٣ٰٜ٘يٯخ،

 :وحذٌثا قذٌوا الشعرٌح الصىرج \ثانًٍا

 ث٠٨٤ٰب، ٟشزوٕ فٰبٙ ٩فْٜ ٩ا٠ٛغز٠ن، اٛشبهو ث٢ٰ ٩رِبهٚ ٩رأصٰو رأصو ه٠ٰٜخ اٛشووٯخ اٛظ٪هح رول   

 ط٪هح ٰٛش٘ٚ اٛقٰبٙ ٨٤ٟب اٛشبهو ٯَز٠ل ئم ؛ثشوٯخ ٩ًٰو ثشوٯخ ٤ٟبثن هلح، ٢ٟ ٯ٤جن اٛقٰبٙ ٧٩نا

 فٰب٦ٛ ٩ٓلهح اٛزغوثخ ٛزٜٖ اٛشبهو ئؽَبً ٯق٨ٜٔب م٤٧ٰخ رغوثخ فالطخ ٧٩ٮ"  ا٠ٛزٜٔٮ ٣ٌِ ُٮ ٟإصوح

 ئم١( . 9")ٟزٜٔ٪٧ب ٯزن٨ٓ٩ب ٜٛوٰب١ ثبهىح ط٪هح ه٨٠ٍب ئ٬ٛ ٟغوكح ًٰو م٤٧ٰخ ٗ٪٨٣ب ٢ٟ رؾ٪ٯ٨ٜب ه٬ٜ

 ، ُوػ أ٩ ؽي١ ٟؾؼو ٗب٣ذ ٍ٪اء ا٣ِوبالد أ٩ األفو٫ األشٰبء ٟن ٟؾبٗبد ٣زبط ٧ٮ اٛظ٪هح
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 ٧ن٥ ثل١٩ اٛشوو أل١ شوو؛ ه٤ل٣ب ٛزظجؼ اٛشبهوٯخ ا٠ٜ٘ٛبد أ٩ اٛشووٯخ ا٨٘٤ٛخ اٛشبهو ه٨ٰٜب ٩ٯؼِٮ

 اٛقبهعٮ ٜٛ٪آن أ٤ٰٟخ ٟؾبٗبح" أل٨٣ب اٛٔظٰلح ُٮ أٍبٍٮ عيء ٧ٮ ُبٛظ٪هح. شووا ٯ٬٠َ ال األك٩اد

 ٛؾلخ ُٮ ا٠ٛجلم ه٬ٜ ٨َِ٣ب رووع اٛزٮ اٛزٜٔبئٰخ اٛ٪ٟؼخ أٯؼب ٧ٮ ٟب ثٔله ، اٛؾٰبح ٩٩آن اٛـجٰوخ أ٩

 ( 1")شو٪هٯخ ٣َِٰخ ؽبٛخ ه٢ اٛي٢ٟ ٢ٟ

 :قذٌوا الشعرٌح الصىرج

 ُٮ هبٟخ ثظ٪هح األكة أ٩ اٛشوو ثلأ ٦٤ٟ، أٍبٍٮ ه٢ٗ أل٨٣ب اٛشوو ا٣جضبّ ٟن اٛشووٯخ اٛظ٪هح ا٣جضٔذ

 اٛجلائٰخ األٟٞ آكاة ئال األٍبؿٰو ٠ُب"  ٦ٛ اٛزوجلٯخ ٩اٛـٔ٪ً اٛوجبكاد فالٙ ٢ٟ كٯ٤ٰخ، ثلاٯخ اٛوبٛٞ ٗٚ

 ٩ُٮ هبرٰخ، ٩ؿجٰوخ فش٤خ ؽٰبح ٟ٪اع٨خ ُٮ ٠ٟ٩بهٍز٨ب اٛلٯ٤ٮ ٩ٟوزٔل٧ب ، اٛٔ٪ٟٮ ثزبهٯق٨ب ٟقزِٜخ

 اٛزٮ ا٠ٛالؽٞ، ر٤جضْ األٍبؿٰو ٧ن٥ ٢ٟ٩ اٛ٪ٓذ، ماد ُٮ ٩اٛظالح ثبَٛؾو ك٪ا٧و٧ب ُٮ ٜٛزؾ٘ٞ ٟؾب٩ٛخ

 األكة عب٣جٮ أٯؼب ٨ُٰب ٯياؽٞ األٍـ٪ه٭ اٛغب٣ت ٗب١ ٩ئ١ ٩اٛزبهٯـ األكة عب٣جب ث٪ػ٪ػ ٨ُٰب ٯجوى

 (1")أٟب٠٨ٟب ٯقزِٮ ٩ال ٩اٛزبهٯـ

 اٛغ٪ا٣ت رأصٰو اؽز٠بٙ ئم ؛" اٛوبٛٞ ٩أكثبء شوواء ٛل٫ ط٪ه ٛز٘٪ٯ٢ ٩اػؼ ك٩ه األٍبؿٰو ٨ٛن٥ ُ٘ب١ 

 رلٚ اٛغ٪ا٣ت ٧ن٥ أل١َّ ؛٩ٓ٪٭ ٓبئٞ ط٪ه٧ٞ ر٘٪ٯ٢ ُٮ اٛشوواء فٰبٙ ه٬ٜ ٩األٍـ٪هٯخ اٛلٯ٤ٰخ

 اٛوظو ُشوواء ،(5")ؿ٪ٯٚ ثي٢ٟ اٛشو٪ة ؽٰبح ُٮ ا٠ٛج٘و ا٠ٛ٪د ؽز٬ اٛجشو٭ اٛن٢٧ ه٬ٜ َٰٟـوح

 ه٤ل٧ٞ ُبٛشوواء.  اٛووثٰخ اٛظؾواء ٟألد اٛزٮ ٛٔظبئل٧ٞ ك٠ٍخ ٟبكح ٛز٘٪١ اٛ٘ضٰو ٨٤ٟب أفن اٛغب٧ٜٮ

 اٛقٰبٙ، ثٔ٪ح ثٚ ثبٛؤٚ االفزواّ ٨ٛنا ٯزؾْٔ ُال ا٠ٛ٪آن، ؽغت افزواّ ه٬ٜ ٩هغٰجخ فبهٓخ ٓلهح

 ئ٬ٛ اٛقٰبٙ ٗ٪ٛلهط َٓٞ ٩ٓل"  ا٠ٛزٜٔٮ ٛل٫ ٩اٛل٧شخ اإلصبهح فْٜ اٛشبهو ٯَزـٰن اٛقٰبٙ ٩ثِؼٚ

 . ٩صب٣٪٭ ، أ٩ٛٮ ، ٣٪ه٢ٰ

أ٩  ر٘واه ٨٪ُ ،اإل٣َب١ ٓبكه ه٬ٜ اإلكهإ  رغوٚ اٛزٮ اٛو٠ٰٜخ أ٩ اٛؾٰ٪ٯخ  اٛٔ٪ح : األولًالخٍال 

  ا٠ٛـْٜ األ٣ب ُٮ ٩اإلثلام اٛقْٜ ٛو٠ٰٜخ ا٠ٛز٤ب٧ٮ اٛؤٚ ُٮ ئهبكح

 (6")٠ٛضبٛٮ ٩رؾ٪ٯ٦ٜ ٜٛ٪آن ٩رالشٮ رؾـٰٞ ثول علٯل فْٜ ٨٪ُ : الثانىي الخٍال و

 ٩ًٰو٧ب ٦َِٰ٣٩ كٯ٦ٰ٤ هلٯلح، صٔبُبد ٢ٟ اٗز٤ي٧٩ب اٛزٮ اٛشوواء ٟؾظٜخ ئال ٧ٮ ٟب اٛشووٯخ ُبٛظ٪هح

 اٛشوو٭ ا٤ٛض ُٮ ثبٛشبهو فبص ثش٘ٚ ٯوٰو٧ب صٞ األفو٫، اٛضٔبُبد ٢ٟ

ٗٚ ٢ٟ  ٯوو٨ُب اٛـوٯْ ُٮ ٟـو٩ؽخ ا٠ٛوب٣ٮ ٓبٙ ه٤لٟب اٛغبؽق ٧٪ ٓلٯ٠ًب اٛظ٪هح ئ٬ٛ أشبه ٢ٟ ٩أ٩ٙ

 ٩رقٰو اٛ٪ى١ ئٓبٟخٓلهح اٛشبهو ه٬ٜ  ُٮ اٛشأ١ ئ٠٣ب ٩ا٠ٛل٣ٮ ٩اٛٔو٩٭ ٩اٛجل٩٭ ٩اٌٛوثٮ األهغ٠ٮ

 ا٤َٰٛظ ٢ٟ ٩ػوة ط٤بهخ بٛشووُ ،اَٛجٖ ٩ع٪كح اٛـجن ٩طؾخ ا٠ٛبء ٩ٗضوح ا٠ٛقوط ٨ٍ٩٪ٛخ اِٜٛق

 روـٮ  ؽٰش اٛشوو ُٮ ٩اٛزظ٪ٯو اٛظ٪هح ه٬ٜ رأٰٗل ٓ٪٦ٛ ُٮ ٣الؽق ،(7) اٛزظ٪ٯو ٢ٟ ٩ع٤ٌ
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 ٠ٛظـٜؼ اٛلالٛٮ ٜٛزؾلٯل ثلاٯخ اٛغبؽق ه٤ل اٛظ٪هح اهزجبه ٯ٢٘٠ ٩ثنٖٛ ، ٤ٜٛض ع٠بٰٛخ ٠ٰٓخ اٛظ٪هح

 مٖٛ ُٮ ا٤ٛٔبك ث٨ب أ٣شٌٚ اٛزٮ ٩ا٠ٛو٬٤ اِٜٛق ص٤بئٰخ ه٬ٜ ٟوٗيًا ٗب١ أ٦٣ ٢ٟ ثبٛوًٞ ، اٛشووٯخ اٛظ٪هح

 ُٮ ٩فبطخ اٛظ٪هح ه٢ ؽلٯض٦ ُٮ أُبع ُٔل اٛغوعب٣ٮ اٛٔب٧و هجل أٟب ، اٛؾلٯش اٛوظو ٩ؽز٬ اٛي٢ٟ

 ريٯل َٟزغلح ط٪هح ُٮ اٛجٰب١ ٧نا رجوى ئ٨٣ب ٨ُٰب اٛغبٟوخ اِٛؼٰٜخ ٢ٟ"  ٓبٙ ؽٰش األهغبى كالئٚ ٗزبث٦

 ٢ٟ ٜٛظ٪هح ٟب ا٤ٛض ُٮ اٛغوعب٣ٮ ٓ٪ٙ ٢ٟ ٯزج٢ٰ ،( 8" ) ُؼاًل اِٛؼٚ ثول ٦ٛ ٩ر٪عت ٣جاًل، ٓلهًح

 ٢ٟ ٯشج٨٨ب ٟب أ٩ اٛظ٪هح ُٮ ٗجٰوًا ا٧ز٠بٟب ٧زٞا اٛووثٮ ُبٛزواس ، ٩األؽبكٯش ا٤ٛظ٪ص ه٬ٜ ُؼٚ

 .  ا٠ٛلٛ٪ٙ ٣ٌِ روـٮ اٛزٮ ا٠َ٠ٰٛبد

 : اٌٰٛٔ  اٟوب ٪ٙٓ اٛغب٧ٜٮ اٛوظو شوواء أٍزقل٨ٟب اٛزٮ اٛظ٪ه ٢ٟ٩

ًَ     سذوله أرخى الثحر كوىج ولٍٍل)  . (9)( لٍثتلً الهوىم تأنىاع عل

 اٛزٮ ا٠٨ٛ٪ٝ ٗضوح ٦ُٰ ٰٛج٢ٰ اٛجؾو، ٢ٟ اٍزوبه ١أ ثول هائوخ ٤ُٰخ ٛ٪ؽخ اٛشبهو هٍٞ جٰذُٮ ٧نا اٛ  

 ُبٛشبهو اٛشبهو، ٛل٫ اٛن٩ٰٓخ ٩اٛقظبئض ا٤َِٰٛخ ثبٛل٩اُن ٟورجـخ اٛظ٪هح ١َّأ ُالشٖ اٰٜٛٚ، ُٮ رأر٦ٰ

 أٟب ٩ا٠ٛوب٣ٮ، األِٛبف أك٩ار٦ اٛشبهو ٟقزِٜخ، ثأك٩اد ٢٘ٛ ٛ٪ؽخ، أ٩ ط٪هح ٯوٍٞ ٗال٠٧ب ؛ ئمٗبٛوٍبٝ

 طٰبًخ ٩َّ١أ ٩اٛظٰبًخ اٛزظ٪ٯو ٗـوٯٔخ  اٛ٘الٝؿوٯٔخ  أ١َّ ٩ٟوٜ٪ٝ  ، ٩األٓالٝ األٛ٪ا١ ُأك٩ار٦ اٛوٍبٝ

 ٨٤ٟب ٯظبى ٩اٛن٧ت ٗبِٛؼخ ٦ُٰ ٩اٛظ٪ى اٛزظ٪ٯو، ه٦ٰٜ ٯٔن اٛن٭ اٛشٮء ٍجٰٚ ه٢ ٯوجو اٛن٭ ا٠ٛو٬٤

 ئ٬ٛ ر٤لو أ١ ٩هكاءر٦ اٛو٠ٚ ع٪كح ٧٪ اٛقزٞ ظ٪ىٛ ا٤ٛلو أهكد ُاما  ،أ٩ أ٭ ش٘ٚ أفو ٍ٪اه أ٩ فبرٞ

 أهكد ئما ٟؾبٙ ٗنٖٛ ، اٛظ٤وخ ٩رٜٖ اٛو٠ٚ مٖٛ ٦ُٰ ٩ٓن اٛن٭ اٛن٧ت أ٩ ، اٛظ٪هح ٛزٜٖ اٛؾبٟٜخ اِٛؼخ

 ٣لٞ اٛظ٪هح ئم١ ،( 31)  ٟو٤ب٩٥ع٪ك  ٟغوك ُٮ ر٤لو أ١ اٛ٘الٝ ُٮ ٩ا٠ٛيٯخ اِٛؼٚ ٟ٘ب١ رووٍ أ١

 . اٛظ٪هح ٤ٛب ٯش٘ٚ مٖٛ ٗٚ ، ٩ٟؼ٠٪١ ٩ش٘ٚ ، ٩طٰبًخ

 :حذٌثا الصىرج

 هي٩ٯو٫  ٜٛٔظٰلح، اِٛٔو٭ اٛو٠٪ك أل٨٣ب ؛٩اٌٛوثٮ اٛووثٮ ا٤ٛٔل ُٮ ٩اٍوخ َٟبؽخ اٛشووٯخ ٜٛظ٪هح   

 هبٛٞ ئ٬ٛ ع٪٧و٧ب ُٮ ر٤ز٠ٮ ٩علا٣ٰخ روٰٗجخ ا٤ِٰٛخ اٛظ٪هح"  أ١َّ ا٠ٛوبطوٯ٢ ا٤ٛٔبك أؽل ئ٠ٍبهٰٚ اٛلٯ٢

 أصو اٛشبهو كافٚ ُٮ رز٘٪١ روٰٗجخ ٧ٮ ٯو٤ٮ ،( 33" ) اٛ٪آن هبٛٞ ئ٬ٛ ا٣ز٠بئ٨ب ٢ٟ أٗضو اٛ٪علا١

 اٛظ٪هح ١َّأ ٩اٛ٪اػؼ ا٠ٛزٜٔٮ، رشل شو٪هٯخ ط٪هح ث٤بء مٖٛ اصو ه٬ٜ ُٰزورت اٛ٪آن ُٮ شو٪هٯخ ٩آوخ

 : ٧ٮ ه٤بطو أهثن ٢ٟ رز٘٪١

 ٰزأر٬ُ ،اٛلب٧و٭ اٛو٤ظو ،أٟب ا٠ٰٔٛخ ٩ه٤ظو ،اٛلاُن ٩ه٤ظو ،٣َِٮ ثبؿ٤ٮ ٩ه٤ظو ،كب٧و٭ ه٤ظو

 اٛظ٪هح ٧ٮ اٛزٮ ا٠ٛووُخ اٛق٠ٌ اٛؾَٰخ ٩اٛظ٪ه اٛؾوٰٗخ اٛظ٪هح ث٪اٍـخ ا٠ٛؾَ٪ً اٛوبٛٞ ٢ٟ

 اإل٣َب٣ٮ اٛقٰبٙ ئ٬ٛ ا٠ٛغوكح ا٠ٛوب٣ٮ ر٤ٔٚ اٛؾ٪اً ٧ن٥ ، ٩ا٠َٰٜٛخ ٩اٛش٠ٰخ ٩اٛن٩ٰٓخ ٩ا٠َٛوٰخ اٛجظوٯخ



 هـ2110-م  0202لسنة .  ثاني/العدد الالثالث/المجلد  ثالثةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال 

 

 
030 

 ، ٠ٜٛزٜٔٮ األُ٘به ئٯظبٙ ه٬ٜ ٓبكهح ٟزولكح ط٪ه فْٜ اٛشبهو ٯَزـٰن اٛقٰبٙ ٧نا فالٙ ،٢ٟ٩( 39)

 .٩اٛ٘و٥ ٩اٛؾت ، ٩اِٛوػ ٗبٛؾي١ ، اإل٣َب٣ٰخ ثبٛو٪اؿَ ٟؾ٘٪ٟخ شو٪هٯخ ٌٛخ اٛشوو ٌُٜخ

 ، ٟزولكح ٟوـٰبد ٢ٟ ا٠ٛجلم فٰبٙ ٯ٘٪٨٣ب ٌٛ٪٭ رش٧ٰٚ٘ٮ   :ثٔ٪٦ٛ فوآ ؽلٯش ٣بٓل اٛظ٪هح ٩هوٍ

 ال ٟب عب٣ت ئ٬ٛ ، ؽ٪اً اإل٣َب١ ٢ٟ َٟز٠لح اٛظ٪ه ُأًٜت ،،ٟٔلٟز٨ب ُٮ ا٠ٛؾَ٪ً اٛوبٛٞ ٯَٔ ٠ٗب

 ئم١ ،( 31) اٛؾَٰخ اٛظ٪ه ث٘ضوح رأرٮ ال ٗب٣ذ ٩ئ١ ، ٩اٛؤٰٜخ ا٤َِٰٛخ اٛظ٪ه ٢ٟ ئًِب٦ٛ  ٯ٢٘٠

 ٤ٛب ٛز٤زظ اٛوجبهاد ٩رّ٘٪١ ا٠ٜ٘ٛبد روٗت ؽٰش ، اٌٜٛخ اٍزض٠به ه٬ٜ ٩ٓبكهح ، اٛؾ٪اً ٌٛخ ٧ٮ اٛظ٪هح

 .  ٩اٛؾٰٔٔٮ ا٠ٛغبى٭ اٛزوجٰو ؿوٯْ ه٢ ط٪هح

 ُٮ مٖٛ ٩ٯ٘٪١ ر٤ِٰو٥ أ٩ ٟو٢ٰ ثأٟو ٩روًٰج٦ ا٠ٛزٜٔٮ ئٟزبم ٧ٮ اٛشووٯخ اٛظ٪هح ٛ٪كِٰخ ثب٤َٛجخ أٟب

:  أشٰبء صالصخ ا٠ٛغبى ئ١ ُٰٔبٙ ، ر٦٠ٰٔ أ٩ اٛشٮء رؾ٢َٰ ه٬ٜ ٓبكهح ٨ُٮ ، ٠ٜٛو٬٤ اٛظ٪هح ٟجبٌٛخ

 ر٘٪ٯ٤بر٨ب ُٮ اٛظ٪هح رؾ٦ٜ٠ ٟب ٧٩نا ،( 31) ٩اإلٯغبى ٩اٛجٰب١ ا٠ٛجبٌٛخ

 اإلٯغبثٰخ اٰٛٔٞ فالٙ ٢ٟ اٛغ٠بٰٛخ ا٠ٛزوخ رؾْٔ ؽٰش ، اٛغ٠بٰٛخ اٛ٪كِٰخ ٧٩ٮ أفو٫ ٩كِٰخ ٩ٜٛظ٪هح

 األُ٘به ئٯظبٙ ه٬ٜ اٛٔبكه ، ا٠ٛجلم اإل٣َب٣ٮ ٜٛن٢٧ ٣زبط ر٘٪١ ٩ثنٖٛ ؽٰخ، ٩آوٰخ أشٰبء رؾبٗٮ اٛزٮ

 ا٠َٛز٠و٢ٰ ع٨٠٪ه ثٚ ٩ؽل٥ ُب٤ِٛب١"  اٛغ٨٠٪ه ٌٛخ ٢ٟ أه٬ٜ ثٌٜخ ٯزٜ٘ٞ ٗب١ ٩ئ١ ؽز٬ ، ع٨٠٪ه٥ ئ٬ٛ

 ثوٰلح أهبٛٮ ُ٪ّ ، أه٠ب٦ٛ ٯ٤غي اٛن٭ ا٤ِٛب١ ث٢ٰ ٍزؾلس ٩اٍوخ ٧٪ح ُا١ ٩ئال ،  ٯغو٭ ٟبما ٯ٨ِٞ أٯؼًب

 َٟز٪ٯبد ئ٬ٛ ا٨ٛج٪ؽ ئ٬ٛ ا٤ٔٛ٪ؽ ث٦ ُٰلُن األهبٛٮ رٜٖ ئ٬ٛ اٛظو٪ك ه٬ٜ ٓبكهًا ٯول ٛٞ اٛن٭ ٩اٛغ٨٠٪ه

 ٓل ٯ٘٪١ األفٰو ٧نا أل١ ، ٟغلكًا اٛظو٪ك ه٬ٜ ع٨٠٪ه٥ ٯَبهل أ١ ا٤ِٛب١ ثاٟ٘ب١ ٯٌل٩ ٢ٛ ه٤ل٧ب ، أك٬٣

 ٓج٨ٜب هُو٦ ٓل هجٔو٭ ٯ٘٪١ ٟب ثٔله ٩فـوا ه٠ًٔب أٗضو َٟز٪٫ ئ٬ٛ ٯ٨٪٭ ئ٦٣ ثٚ ، ُبئٔخ ثَوهخ أ٣ؾله

 (. 35"  ) هبًٰٛب

 الوىاكة قصٍذج فً التجسٍذ أسلىب / األول الوثحث

 اٛوثبهٮ هو٦ُ ٠ٗب أ٩ ، ٩ا٠ٛغبى ثبالٍزوبهح شج٦ٰ ٧٩٪ ا٠ٛبكٯبد طِخ ا٠ٛو٤٪ٯبد ئهـبء ٧٪ اٛزغَٰل   

 ٧٩نا ،( 36" ) اٛؾَٰخ ا٠ٛبكٯخ ئ٬ٛ ا٠ِٛب٧ٰٞ ٣ـبّ ٢ٟ ٣ٔٚ أ٩،  شٮء عَل ُٮ ا٠ٛو٬٤ رٔلٯٞ ٧٪" 

 ٓبٙ ٠ٗب األؽبٌٍٰ ٢ٟ ٟغوك ا٤ٛض ألطجؼ ٩ٛال٥ ، اٛشبهوٯخ ٢ٟ شٰئًب األشٰبء ه٬ٜ ٯؼِٮ اٛزغَٰل

 ئم ، اٛلالٰٛخ ا٣لُبهبر٨ب ٢ٟ ٩ٯؾل ، ا٤ِٰٛخ ؿبٓز٨ب ٯؾٰؾ أٟو ٜٛ٪آن اٛظ٪هح ٟـبثٔخ أ١ ٩اٛؾبٙ"  اٰٛ٪ٍِٮ

 اٛ٪آن،  ثأط٦ٜ ٟٜزظًٔب  اٛو٤ٰٮ اٛ٪آن ُٮ ٟ٪ع٪ك ٧٪ ه٠ب اإلفجبه ٟغوك ٗأ٦٣ ٨٤ٟب اٌٛوع ٯظجؼ

 ( .37" ) َٟـؾًب ؽوًُٰب ٣ٔاًل ٯ٤زيم

ًوع  ئ٬ٛ اٌٜٛخ أطٚ ٢ٟ ا٤ٛض أ٩ اٛوجبهح ٣ٔٚ : االٍزوبهح ٩رو٤ٮ ، ٛالٍزوبهح ٟواكٍ ٧٪ ٩اٛزغَٰل

 اإلشبهح أ٩ ٦ُٰ ٩ا٠ٛجبٌٛخ اٛزأٰٗل أ٩ ه٦٤ اإلثب٣خ ٩ُؼٚ ا٠ٛو٬٤ شوػ ٯ٘٪١ أ١ ئٟب اٌٛوع ٩مٖٛ ،آفو

 مٗو ئ٨٣ب"  اٛواى٭ اٛقـٰت ٩ٓبٙ ،( 38)  ٦ُٰ ٯجوه اٛن٭ اٛووع رؾ٢َٰ أ٩ اِٜٛق ٢ٟ ثبٰٜٛٔٚ ئ٦ٰٛ
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 هجبهح االٍزوبهح رٔ٪ٙ أ١ أٯؼًب ٩ٖٛ ، اٛزشج٦ٰ ُٮ ا٠ٛجبٌٛخ ألعٚ ٦ٛ ٌٰٛو٥ ٟب ٩ئصجبد ًٰو٥ ثبٍٞ اٛشٮء

 ُٮ عبء ٟب ٧٩نا  ،( 39" ) اٛزشج٦ٰ ُٮ ا٠ٛجبٌٛخ ألعٚ ٜٛشٮء اٛشٮء عوٚ أ٩ ثبٛشٮء اٛشٮء عوٚ ه٢

 : عجوا١ ٓبٙ ه٤لٟب ، ا٠ٛ٪اٗت ٓظٰلح

 (ٓجو٩ا ٩ئ١ ٯ٬٤ِ ال ا٤ٛبً ُٮ ٩اٛشو        عجو٩ا ئما ٟظ٤٪م ا٤ٛبً ُٮ اٛقٰو)

 (ٯ٤َ٘و صٞ ٯ٪ًٟب اٛل٧و أطبثن                  رؾو٨ٗب آٱد ا٤ٛبً ٩أٗضو)

ٌٞ هبٛٞ ٧نا رٔ٪٢ٛ ُال)   (اٛ٪ٓو اَٰٛل مإ رٔ٪٢ٛ ٩ال                    هٜ

 (91(ٯ٤لصو ٯ٠ِش ٛٞ ٢ٟ٩ اٛوهبح ط٪د           ث٨ب ٯَٰو ٓـوب١ٌ ا٤ٛبً ُأُؼٚ)

 ٗأطبثن أطبثن ٜٛل٧و عوٚ ؽٰش ، اٛشبهو ٗالٝ ُٮ ٩اػؼ رغَٰل أ٩ اٍزوبهح أهال٥ ا٤ٛض ُٮ ٣الؽق

 اٍزوبهح ٢ٟ ا٠ٛزؾْٔ اٛزغَٰل ه٬ٜ رلٙ اٍزوبهح ٧ٮ ئم١ ،(  ٯ٤َ٘و صٞ ٯ٪ٟب اٛل٧و أطبثن)   اإل٣َب١

 ؛اٛشبهو ٓجٚ ٢ٟ رؾ٦ٰٔٔ ا٠ٛواك ٧٩٪ اٌٜٛخ ٤ٛلبٝ فوّ ٣الؽق ٤٧٩ب ، اٛي٤ٟٮ ٜٛل٧و اٛجشوٯخ األطبثن

 ا٠ٛو٬٤ ُٮ رش٪ٯشًب ثنٖٛ ٟؾلصخ اٌٜٛخ ٣لبٝ ثقوّ رٔ٪ٝ اٛزٮ ٧ٮ اٛزوجٰو ُٮ ا٠ٛزولكح ا٠ٛغبىاد" أل١

 األشٰبء ه٢ اٛن٢٧ ُٮ اٛؾبطٜخ اٛظ٪هح ئال ٧ٮاٛزٮ ُٮ ا٤ٛظ٪ص ٟب ُب٠ٛوب٣ٮ ،( 93" ) ا٠ٛوٰبه٭

 ٦ٛ ؽظٜذ أكهٕ ئما ٦ُا٣َّ ، اٛن٢٧ فبهط ٟ٪ع٪ك شٮء ُ٘ٚ ،أ٩ اٛ٪ع٪ك ا٠ٜ٠ٛ٪ً األهٰب١ ُٮ ا٠ٛ٪ع٪كح

زٮ اٛ اٛن٤٧ٰخ اٛظ٪هح رٜٖ ه٢ هّجو ُاما ، ٦٤ٟ أكهٕ ٠ٛب رـبثْ اٛن٢٧ ُٮ أ٩ ه٠ٍذ ٦ٛ ط٪هح ط٪هح

 ، ٩أم٧ب٨٣ٞ  اَٛبٟو٢ٰ ئ٨ُبٝ ُٮ اٛن٤٧ٰخ اٛظ٪هح رٜٖ ٧ٰئخ ث٦ ا٠ٛوجو اِٜٛق أٓبٝ اإلكهإ ُٮ ؽظٜذ

 ٨ٛب ٩ا٠ٛوب٣ٮ اٛظ٪ه ٢ٟ ُ٘ٚ ،( 99) األِٛبف ٩ٟوب٣ٮ كالٛخ ع٨خ ٢ٟ آفو٩٩ع٦  ٩ع٪ك ٠ٜٛو٬٤ ُظبه

 ، ٨ٛب ؽظو ال ٩ٟوب٣ٮ ط٪ه ر٪ٰٛل فال٨ٛب ٢ٟ اٛشوواء ر٢٘٠ اٛزٮ ا٠ٜٛ٘خ رٜٖ ، ثبٛقٰبٙ ٩صْٰ اهرجبؽ

 ٤٤ٟ٘ب اٛن٭ ٧٪ اٛو٠ٜبء فٰبٙ أ١ ثٚ ، اٛؼ٪ء ئ٬ٛ علٯلح ٟوبهٍ افوط ٢ٟ أٯؼًب اٛو٠ٜبء ٤ٟ٘ذ ٠ٗب

 ( .91) ا٠ٔٛو ه٬ٜ ا٠ٛشٮ ٢ٟ٩ ، اٛقبهعٮ اِٛؼبء ئ٬ٛ اَِٛو

 اٛٔظٰل ٣ٌِ ُٮ أثٰبرًب عجوا١ ٩ٓبٙ

 (اٛٔـٰن ٨ُٰب ٩ال ال      هام اٌٛبثبد ُٮ ٌٰٛ)

 (اٛوثٰن ٯغبهٯ٦ ال        ٢٘ٛ٩ ٯ٠شٮ ُبٛشزب)

 (اٛقؼ٪م ٯأث٬ ٜٛن٭        هجٰلًا ا٤ٛبً فْٜ)

 (91) (اٛغ٠ٰن ٍبه ٍبئوًا         ٯ٪ًٟب ٧ت ٟب ُاما)

 مٗو ه٬ٜ عجوا١ ٯإٗل ٩ٛنٖٛ ٟبك٭، ئ٣َب١ ٯ٤لو ٩ال ، اٛو٩ٟب٣َٰخ ٛنار٦ اٟزلاك ٜٛـجٰوخ ٤٧ب اٛشبهو

 أهال٥ األثٰبد ُٮ اٛشبهو عَل ٩ٓل ، ا٠ٛلٯ٤خ أفـبه ٢ٟ ٛإل٣َب١ اٱ٢ٟ ا٠ٛالم ثأ٨٣ب ٩ٯإٗل اٌٛبثبد

 روٰٗجخ ا٣ـ٪د ٩ث٨نا ، ٩فؼن ف٤ن ٧٪ ئما ئال هجلًا اإل٣َب١ ٯ٘٪١ أ١ ٯ٢٘٠ ٩ال ، ٩اٛ٘واٟخ اٛؾوٯخ

 ٢ٟ ئٯؾبئٰخ ٩ٍٰٜخ"  شوو٥ أطجؼ ثنٖٛ ، اٛؾوٯخ ُ٘وح ئٯظبٙ اٛشبهو ث٨ب أك٫ ٟوب٣ٮ هلح ه٬ٜ األثٰبد

 ٩ٍبئٚ اٗزشب٦ُ ٩هاء اٛلائت ٍو٦ٰ هجو ا٠ٛوبطو اٛشبهو اثزله٨ب اٛزٮ،  اٛشووٯخ اٛزظ٪ٯو ٩ٍبئٚ أثوى
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 ٩اٛ٪طَ اٛزغلٯل ه٬ٜ ٯَزٔظٮ ث٠ب اإلٯؾبء ه٬ٜ ٓبكهح ٩ٯغو٨ٜب ، اٛشووٯخ ٌٛز٦ ث٨ب ٯضو٭ ٌٛ٪ٯخ روجٰو

 :  ٓبٙ ه٤لٟب اٛشبهو ٩أثلم ،( 95" ) ا٠ٛقزِٜخ اٛشووٯخ هؤٯز٦  ٩أؽبٌٍٰ ٟشبهو ٢ٟ

 ( ا٠٨ٛ٪ٝ ٨ُٰب ٩ال ال          ؽي١ُ اٌٛبثبد ُٮ ٌٰٛ)

 (96) (ٯل٩ٝ ال ٧٩ٞ كٚ           ئال ا٤ٌِٛ ؽي١ ٌٰٛ)

 ٟواهبر٦ ٟن اٛزوجٰو كٓخ اِٜٛق ُٮ ٯ٦٠٨ ٩ٗب١ ا٠ٛوغٞ أ٠٧ٚ أل٦٣ ؛اِٛق٠خ األِٛبف ثبفزٰبه ٯو٢ ٛٞ عجوا١" 

 (.97" ) اٛوبٰٟخ اٌٜٛخ ٢ٟ االٓزجبً ٯقش ٛٞ أ٦٣ ٟن اٛؾبٙ ٠ٛٔزؼ٬

 ه٤ل ُبٌٜٛخ ، ا٠ٛواكح ًبٯز٦ ئ٬ٛ ٨ُٰب ٩هٟي اٛؾٰبح، ٟوب٣ٮ ٗٚ ٨ُٰب عَل ٦٤٘ٛ ٩اػؾخ ثَٰـخ ٌٛخ ٨ُٮ

 رزؾ٪ه اٛوبٰٟخ ا٨ٜٛغبد ئ١"  عجوا١ ٯٔ٪ٙ ؛ ئم٣٪ه٨ب ٗب١ ٠٨ٟب ٟشبهو٥ ه٢ ٜٛزوجٰو ٩ٍٰٜخ عجوا١

 ٣له٪٥ ٟب ٟظله أل٨٣ب ؛رٌٜت ال أ١ ٩ٯغت رٌٜت، ٢ٛ٩ٛٞ  ٨٤٘ٛ٩ب ، ٢ُٰٰٜ ٨ُٰب اٛقش٢ ٩ثنٖٛ ٩رز٨نة

 ،(98") اٛجٰب١ ٢ٟ ثًٌٰٜب ٣ول٥ ٟب ٤ٟ٩جذ ، اٛ٘الٝ ٢ٟ ُظٰؾًب

  الوىاكة قصٍذج فً الصىرج دعائن \الوثحث الثانً 

 ٗٚ ، علٯل ٗٚ ثلاٯخ ٧٪ اٛقٰبٙ أل١ ؛اٛقٰبٙ ٧٪ اٛظ٪هح ه٤بطو ٢ٟ ه٤ظو أ٧ٞ \الخٍال:  أواًل

 اٛوالٓبد  ثبٛزٔبؽ ٯٔ٪ٝ اٛن٭ ا٠ٛجلم فٰبٙ أٍب٨ٍب ُبٛظ٪هح ، اٛ٪آن ه٬ٜ ٯزٞ صٞ ثبٛقٰبٙ ٯجلأ شٮء

 ٯجزول ئ١ ئال ٍجٰٚ ُالع٠ٰٚ  ٌٛ٪٭ روٰٗت ُٮ ٯظ٪٨ًب ٩ٛ٘ٮ ،األشٰبء ا٠ٜ٠ٛ٪ٍخ ث٢ٰ ٩اٛقِٰخ ا٠ٛو٧ِخ

 طبؽت ، عجوا١ فٰٜٚ عجوا١ ُشبهو٣ب ،(99)  ا٠ٛغبى ٣ؾ٪ ٩ٯزغ٦ ،اٛ٪اػؼ ٩اٛزٔوٯو ا٠ٛجبشوح ه٢

 ا٠ٰٜٛئخ األكثٰخ ا٠ٛإِٛبد ٢ٟ ٧بئٚ ث٘ٞ اٛووثٮ األكة ٯوُل أ١ اٍزـبم ٩ٛنٖٛ ، ٩فالّ ٩اٍن فٰبٙ

 ط٪ه فْٜ ه٬ٜ ٩اٛٔبكه ٤ُب١، ٛ٘ٚ األٍبٍٮ ا٠ٛؾوٕ ٧٪ ُبٛقٰبٙ ، ث٨ب ٟو اٛزٮ اٛشو٪هٯخ ثبٛزغبهة

 ٓلٯ٠ًخ ًاط٪ه ٯقٜٔ٪ا أ١ اٍزـبه٪ا ئم ؛اٛشوواء أًٜت اٍزقل٦ٟ ٟب ٧٩نا ، ٓلٯ٠خ ثظ٪ه ٩هثـ٨ب علٯلح

 ٣ٔاًل أ٩ ٣َقًب ط٪ه ٢ٟ ٯش٦ٜ٘ ٟب ٯ٘٪١ أ١ ٯَز٨لٍ ال فّٜبّ ٣شبؽ اٛشوو٭ ٩اٛقٰبٙ"  ٓلٯٞ شوو ٢ٟ

 هؤٯخ فالٙ ٢ٟ ٩آوخ ُٮ اٛزأٟٚ ئهبكح ئ٬ٛ ا٠ٛزٜٔٮ  ٯلُن أ١ ٯَز٨لٍ ٟب ثٔله ٩ٟوـٰبر٦ اٛ٪آن ٛوبٛٞ

  ،( 11") شووٯخ

 :عجوا١ فٰٜٚ عجوا١ ٩ٓبٙ

  (ٯأر٠و ا٤ٌِٛ ث٠واك ٢ٟ أؽالٝ      روا٩ك٥ ؽٜٞ ٍ٪٫ اٛؾٰبح ٩ٟب ) 

  (ٯَززو ُجبألُواػ ر٪٬ٛ ُا١       ٯَزو٥ ا٤ٌِٛ ؽي١ ا٤ٌِٛ ُٮ ٩اَٛو)

 (اٛ٘له ؽغج٦ ر٪٬ٛ أىٯٚ ُأ١      ٯؾغج٦ اٛوٰش هًل اٛوٰش ُٮ ٩اَٛو)
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ّٚ عب٩هد         ٗله ٩ه٢ هًٍل ه٢ روُوذ ُا١)  (13)(اِٛ٘و ث٦ ؽبهد اٛن٭ ك

 ُو٤ل"  اٛظ٪ه ر٪ٰٛل ُٮ ٓلهر٦ ٩ٟل٫ اٛشووٯخ، ز٦هؤٯ أُْ ٌَََ٘ه اٛشبهو فٰبٙ أهال٥ ا٠ٛٔـ٪هخ ُٮ رغل

 ؽبُيح ثإهح ا٠ٛوئٰخ اٛو٤بطو اؽزٜذ ثؾٰش اٛشوو٭، اٛقٰبٙ ٩ٟظله اٛشووٯخ، ع٪٧و اٛظ٪هح اٛؾلاصخ

 اٍزـبهذ ٛنٖٛ ؛اٛشوو ُٮ ا٤ِٛٮ اٛزوجٰو ر٤ٰٔب١ ه٬ٜ ٣زبع٨ب ٩ُوػذ...  اٛشوو٭ ا٠ٛزقٰٚ ر٘٪ٯ٢ ُٮ

 اٛقٰبٙ ٟظبكه أصود ئم ؛ٟأٛ٪ُخ ر٢٘ ٛٞ ٩اٍوًخ فـ٪ًح اٛووثٰخ ثبٛشووٯخ رقـ٪ا أ١ اٛزـ٪ه ث٨نا اٛؾلاصخ

 ٤ٌِٜٛ اٛلافٜٮ اٛوبٛٞ ه٬ٜ اال٣ِزبػ ه٬ٜ ٩أهب٣ز٦ ، ا٤ِٛبم رووٍ ال فظجخ ٟ٪اك ٦ٛ ٩٩ُود اٛلالٛٮ،

 ٩ث٨نا ،( 19" ) اٛقِٰخ ٠٧٩َبر٨ب اٛو٠ٰٔخ ؽوٗز٨ب ٩رٔظٮ ا٠ٛشبهو، كٓبئْ هطل ٢ٟ ٤ٟ٘٩ز٦ اإل٣َب٣ٰخ،

 صٞ ٩ٯ٤ز٨ٮ، ٛؾلبد ٯَزٌوّ اٛن٭ ثبٛؾٜٞ شج٨٨ب ؛ ئماٛؾٰبح ٤ٛب ٯظَ أ١ اٛشبهو اٍزـبم اٛقظت اٛقٰبٙ

 اٛن٭ ٩ٟب ا٤ٌِٛ ه٬ٜ اٛشبهو ٩هوط ه٦ٰٜ، ٗب١ ٟب ه٬ٜ ٌٟبٯو ٩آن ُٮ اٰٛٔلخ ثول ٦َِ٣ اإل٣َب١ ٯغل

 اٛؤٜٮ اٰٛٔبً أ٣٪ام ٢ٟ ٣٪م اٛووة ٛل٫ ٩اٛزقٰٰٚ"  اإل٣َب٣ٰخ ا٤ٌِٛ ٗ٪ا٢ٟ ُزقّٰٚ ، ٩ٯؾي٨٣ب ٯِوؽ٨ب

 ٩اٛ٪آن ، اٛؤٜٮ ا٤٠ٛـْ فبِٛذ ٩ئ١ ث٤ٰز٦ ٦ٛ ٩رَٜٞ ، اٛشبهو ٟٔلٟبد ٦ُٰ رٔجٚ اٛن٭ ٩اٛظ٪ه٭

 ا٤ٛلٰو ٤ٟٔـوخ شبهوٯخ ثوؽٜخ ٩اَِٛو اٛ٪آوٮ اٛؤٜٮ اٌٰٛبة ٢ٟ ر٢٘٠ ُشبهو٣ب ،( 11" ) ا٠ٛ٪ػ٪هٮ

 ٓ٪٦ٛ أه٩م ٩ٟب أشوبه٥ ٗٚ هأُذ ُٔل اٛؾ٠٘خ أٟب ، اٱما١ ٓجٚ ا٤ِٛ٪ً ُٮ ٩ٓن ٨ٛب ٠ٜٗبد ٤ٛب ٰٛٔـَ ،

 ٩اٛوٟي٭ اٛلالٛٮ اٛجول ٢ٟ ٨ُٰب ٢٘ٛ ثَٰـخ ٗب٣ذ ٩أ١ ٠ٜٗبر٦ ،.. ( ٯؾغج٦ اٛوٰش هًل اٛوٰش ُٮ اَٛو)

 . ٩أه٩م أع٠ٚ ٧٪ ٟب

 اٛؾٰبح طو٪ثخ هًٞ اٛووة شوواءُ ٩اٛـجٰوخ، اٛشبهو ث٢ٰ ٩صٰٔخ هالٓخ ٤٧بٕ \ اٛـجٰوخ : ثانًٍا

 ٩ٯوٍٞ األُ٘به ٯَز٨ٜٞ ث٪ع٪ك٧ب ٧ٞ؛ ئمٟالم ٨ُٮ اٛـجٰوخ، ه٢ ٗضٰوًا ر٠ٜ٘٪ا ٨٤٘ٛٞ األهع ٩رظؾو

 ه٤لٟب ٨ُٰب اٛز٤ٌٮ ٩ٗضو ، اٛـجٰوخ ُٮ ٟ٪ع٪ك ٧٪ ٟب ٩رغَٰٞ اٍز٤ـبّ فال٨ٛب ٢ٟ ُٰؾب٩ٙ اٛظ٪ه،

 ٍجٔ٪٥ ٟب ٨٣ظ عجوا١ فٰٜٚ عجوا١ ٨٣ظ ٧٩٘نا ، فؼواء ٟلٯ٤خ األ٣لٌٛ أل١ ، األ٣لٌٛ ئ٬ٛ اٛووة أ٣زٔٚ

 ٟؾٚ ٧ٮ اٛزٮ ا٠ٛ٪اٗت ٓظٰلح ُٮ اٛقالثخ اٛـجٰوخ ٢ٟ ٓظبئل٥ ط٪ه ٯَز٠ل ٩أفن ، اٛووة شوواء ٢ٟ

 ه٬ٜ ٩ُؼ٨ٜب اٱ٢ٟ ا٠ٛ٘ب١ ٧ٮ عو٨ٜب ثؾٰش اٌٛبثبد ُٮ ٯز٬٤ٌ اٛشبهو ٣غل ، ثؾض٤ب

 :  ٓبٙ ؽٰش ا٠ٛلٯ٤خ طقت ُٮ اٛوٰش 

  (فٰبٙ أ٩ ٟلاٝ ٢ٟ     ٍ٘و اٌٛبثبد ُٮ ٌٰٛ)

 (11) (ا٠ٌٛبٝ أَٰٗو ًٰو      ٨ُٰب ٌٰٛ ُبَٛ٪آٮ)

 هجٰلاد ٯ٪ٍَ اٛلٗز٪ه ٩ٓبٙ ، اٛـجٰوخ ٟ٘٪٣بد ٢ٟ ٧٩ٮ(  اَٛ٪آٮ – اٌٛبثبد)  ِٟوكاد اٛشبهو مٗو

 ع٠باًل٥ ٯيٯل ٍؾو٧ب  األفبم ٩اٛن٭٩ اٛـجٰوخ ٠ٰضٚٛ اٛشبهوٯ٘زج٦  اٛن٭ اٛشوو ٧٪ اٛـجٰوخ شوو ئ١:

 مٗو ٗنٖٛ ،( 15)  ث٠ِبر٢ ع٠ب٨ٛب ٩اٍزٌوا٦ٓ ٨ٛب ٩ؽج٦ ا٠ٛو٧ِخ ه٩ؽ٦ ٦ُٰ ٩رز٠ضٚ ، اٛشبهو فٰبٙ

 : ٓبٙ ؽٰش  اٛـجٰوخ ِٟبر٢ ثوغ عجوا١
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 (ا٤َٛلٯب١ ع٪اه ُٮ      روٜ٪ اٛجب١ ٌُظ٪١)

 (ٗبألهع٪ا١ ؽٜخ    أهـٮ اٛـب٩ً ٩ئما)

 (16) (اُززب١ ٦ُٰ أٝ ٦ُٰ     أؽ٢َ ٯله٭ ال ٨ُ٪)

 فال٠٨ٛب ٢ٟ ٩هٟي ، ٩ا٤َٛلٯب١ اٛجب١ شغوح ٩مٗو أُ٘به٥ إلٯظبٙ اٛـجٰوخ ٯ٪كَ أ١ عجوا١ اٍزـبم

 ، ٓ٪ا٨ٟب ٩هشبٓخ ثـ٪٨ٛب ا٠ٛوو٩ُخ اٛجب١ شغوح ث٢ٰ ٓبه١ ه٤لٟب ، اٛل٣ٰب اٛؾٰبح ُٮ ٩اٛؼوَ ٜٛٔ٪ح

  اٛٔ٪اٝ اٛٔظٰوح ا٤َٛلٯب١ ٩شغوح

 ٟأٗٚ أ٣ب ا٤ٌِٛ ف٠وح أ٣ب اٛؾت كٰٛٚ أ١ " ٓبئاًل ٦َِ٣ ٩طَ ؽز٬ اٛزظ٪ٯو ُٮ ثبههًب عجوا١ ٗب١ ،

 أ٣ب ، طله٧ب ه٬ٜ ٩رؼو٤ٮ ٩رٔج٤ٜٮ اٛظجٰخ ُزأفن٣ٮ ، ا٨٤ٛبه ُز٪ح ه٤ل ٜٓجٮ أُزؼ ٩هكح أ٣ب اٜٛٔت

( 17" ) ٛنٯنح أؽالٝ َٟوػ ؽٰبر٦ ٩رظجؼ ، أروبث٦ ٬َ٤ُٰ اٛشبة ٯوا٣ٮ ًبكح شِزٮ ه٬ٜ ٛـِٰخ اثزَبٟخ

. 

 - صوٜت– أٍل)  ؽٰ٪ا٣بد اٌٛبثخ ُٮ ٟ٪ع٪ك ٟب أ٭ ، ا٠ٛزؾوٗخ اٛـجٰوخ ٧٩ٮ ٜٛـجٰوخ آفو ٣٪م ٤٧٩بٕ

 : ٓبٙ ٠ٗب ٓظبئل٥ ُٮ عجوا١ مٗو٧ب اٛزٮ..(  ىهاىٯو

 ٯٔوث٦ ٌٰٛ هٯؼ اٛووٯ٤خ ُِٮ

 (ؽؼو٩ا أٝ األٍل ًبة اٛضوبٛت ث٤٪)

 (ؿبئوح ٧٩ٮ عج٢ اٛيهاىٯو ٩ُٮ)

 (18)ه(رؾزغ ٧٩ٮ ش٠٪ؿ اٛجياح ٩ُٮ)

 أٍٜ٪ة اٛشوو ٯ٘٪١ أ١ ٯغت ٩ثبٛزبٛٮ  ، اٛشبهو ٓوٯؾخ ُٮ ٟإصوح ٤ٟبكو اٛؾٰ٪ا٣بد ٧ن٥ ُأطجؾذ

اٛؾيٯ٤خ  ا٣ِوبالر٦ ٩ رغبهث٩٦ ٩أُ٘به٥ اٛشبهو ٟ٪آَ اٍٜ٪ة اٛٔظٰلح ٯوٍٞ أ٭ ، اٛظ٪هحه٢  ٟوجوًا

 ريفو ؽٰٰٔٔخ ظ٪هٗ  اٛشبهو ُ٘وح رظجؼ ثؾٰش ، ٩اػؾًب ٓ٪ٯًب كٰٓٔب ٩ ٟوجوًا٩ ه٠ًٍب ٩ا٠ِٛوؽخ

 ( 19) الؽٰبح ٦ُٰ هبك٭ رظ٪ٯو ٟغوك ال ٩اال٣ِوبالد ٩اٛزغبهة ثبٛو٪اؿَ

 : أفو٫ ٟٔـ٪هخ ُٮ ٩ٓبٙ

  (اٛغ٨٪ٙ ٨ُٰب ٩ال ال    هلٙ اٌٛبثبد ُٮ ٌٰٛ)

 (اٛغٰٜٚ ٧نا رٔٚ ئم        ُع٤ذ اٌٛيال١ ُاما)

 (11) (هغٰت شٮء ما ئ١    ٩ا٧ًب ا٤َٛو ٯٔ٪ٙ ال)
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 ٩هشبٓز٦ ثغ٠ب٦ٛ اٛشوواء ر٬٤ٌ ؿب٠ٛب اٛن٭ اٛؾٰ٪ا١ ٧٩٪ ، اٌٛياٙ ئ٬ٛ ا٠ٛٔـن ٧نا ػ٢٠ عجوا١ أشبك

 اٛلالٛٮ اٛجول ٯؼجؾ أ١ شبهو٣ب ُبٍزـبم ، اٌٛيٙ شوو أًٜت ُٮ ا٠ٛؾج٪ثخ ٛظ٪هح هبَٗخ ٗظ٪هح

 اٛشبهو أهاك كالٛٮ ثول ٛنٗو٥ ُ٘ب١ ، ٩اٛٔ٪ح ٜٛظالثخ ٗوٟي مٗو اٛن٭ ا٤َٛو ٩ٗنٖٛ ، اٌٛياٙ ٛظ٪هح

 ٟزولكح أٓ٪ااًل رٔوأ أ١ ٯ٢٘٠ ؽٰش ا٠ٛقزِٜخ اٛٔ٪ٙ ٟوب٣ٮ ئ٬ٛ رؾٰٚ"  اٛشووٯخ ُبٛلالٛخ ، ٠ٜٛزٜٔٮ ئٯظب٦ٛ

 ،( 13" ) األثوبك ٟزولك ٣َِٮ ُؼبء اٛشووٯخ اٛلالٛخ ؽ٪ٙ ٯزقْٜ ٩ث٨نا ، اٛشوو٭ اٛقـبة ٣ٌِ ُٮ

 ٢ٟ ٩ٯزِب٬٣ ٩ؿ٦٤ ه٢ ا٠ٛلاُن اٛشغبم اٛغ٤ل٭ ٧٪ اٛووثٰخ اٛٔظبئل ُٮ شٰ٪هًب األٗضو ا٤َٛو كالالد ٢٠ُ

 . عجوا١ فٰٜٚ عجوا١ شبهو٣ب ث٨ب ر٬٤ٌ اٛزٮ ا٠ٛزؾوٗخ اٛؾٰخ اٛـجٰوخ ٢ٟ ٩اٌٛياٙ ُب٤َٛو ، أع٦ٜ

 

 :الخاتوح

 هبٟخ ثظ٪هح األكة أ٩ اٛشوو ثلأ ٦٤ٟ، أٍبٍٮ ه٢ٗ أل٨٣ب اٛشوو ا٣جضبّ ٟن اٛشووٯخ اٛظ٪هح ا٣جضٔذ-3

 كٯ٤ٰخ ثلاٯخ اٛوبٛٞ ٗٚ ُٮ

 ث٠٨٤ٰب ٟشزوٕ فٰبٙ ٩فْٜ ، ٩ا٠ٛغز٠ن اٛشبهو ث٢ٰ ٩رِبهٚ ٩رأصٰو رأصو ه٠ٰٜخ اٛشووٯخ اٛظ٪هح رول-9

 ٰٛش٘ٚ اٛقٰبٙ ٨٤ٟب اٛشبهو ٯَز٠ل ؽٰش ، ثشوٯخ ًٰو ٨٤ٟ٩ب ثشوٯخ ٤ٟبثن هلح ٢ٟ ٯ٤جن اٛقٰبٙ ٧٩نا ،

 ا٠ٛزٜٔٮ ٣ٌِ ُٮ ٟإصوح ط٪هح

 هو٦ُ ٠ٗب أ٩ ، ٩ا٠ٛغبى ثبالٍزوبهح شج٦ٰ ٧٩٪ ا٠ٛبكٯبد طِخ ا٠ٛو٤٪ٯبد ئهـبء ٧٪ ٩اٛزغَٰل-1

 " اٛؾَٰخ ا٠ٛبكٯخ ئ٬ٛ ا٠ِٛب٧ٰٞ ٣ـبّ ٢ٟ ٣ٔٚ أ٩ شٮء عَل ُٮ ا٠ٛو٬٤ رٔلٯٞ ٧٪"  اٛوثبهٮ

 ا٠ٛوئٰخ اٛو٤بطو اؽزٜذ ثؾٰش ، اٛشوو٭ اٛقٰبٙ ٩ٟظله ، اٛشووٯخ ع٪٧و اٛظ٪هح اٛؾلاصخ ه٤ل-1

 ، اٛشوو ُٮ ا٤ِٛٮ اٛزوجٰو ر٤ٰٔب١ ه٬ٜ ٣زبع٨ب ٩ُوػذ...  اٛشوو٭ ا٠ٛزقٰٚ ر٘٪ٯ٢ ُٮ ؽبُيح ثإهح

 ؽٰش ، ٟأٛ٪ُخ ر٢٘ ٛٞ ٩اٍوخ فـ٪ح اٛووثٰخ ثبٛشووٯخ رقـ٪ا أ١ اٛزـ٪ه ث٨نا اٛؾلاصخ اٍزـبهذ ٩ٛنٖٛ

 ه٬ٜ اال٣ِزبػ ه٬ٜ ٩أهب٣ز٦ ، ا٤ِٛبم رووٍ ال فظجخ ٟ٪اك ٦ٛ ٩٩ُود ، اٛلالٛٮ اٛقٰبٙ ٟظبكه أصود

 ، اإل٣َب٣ٰخ ٤ٌِٜٛ اٛلافٜٮ اٛوبٛٞ

 ٨٤٘ٛٞ األهع ٩رظؾو اٛؾٰبح طو٪ثخ هًٞ اٛووة شوواء ، ٩اٛـجٰوخ اٛشبهو ث٢ٰ ٩صٰٔخ هالٓخ ٤٧بٕ-5

 ٢ٟ ُٰؾب٩ٙ ، اٛظ٪ه ٩ٯوٍٞ األُ٘به ٯَز٨ٜٞ ث٪ع٪ك٧ب ، ٜٛشبهو ٟالم ٨ُٮ ، اٛـجٰوخ ه٢ ٗضٰوًا ر٠ٜ٘٪ا

 اٛـجٰوخ ُٮ ٟ٪ع٪ك ٧٪ ٟب ٩رغَٰٞ اٍز٤ـبّ فال٨ٛب

 ٢ٟ ٩هٟي ، ٩ا٤َٛلٯب١ اٛجب١ شغوح ٩مٗو أُ٘به٥ إلٯظبٙ اٛـجٰوخ ٯ٪كَ أ١ عجوا١ اٍزـبم -6 

 ٓ٪ا٨ٟب ٩هشبٓخ ثـ٪٨ٛب ا٠ٛوو٩ُخ اٛجب١ شغوح ث٢ٰ ٓبه١ ه٤لٟب ، اٛل٣ٰب اٛؾٰبح ُٮ ٩اٛؼوَ ٜٛٔ٪ح فال٠٨ٛب

 .  اٛٔ٪اٝ اٛٔظٰوح ا٤َٛلٯب١ ٩شغوح ،
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 الهىاهش:

 ، ٛج٤ب١ ، اٛق٪ه٭ ط ٍبٟٮ: رٔلٯٞ ، ٠ٛإِٛبر٦ اٛ٘بٟٜخ ا٠ٛغ٠٪هخ ، فٰٜٚ عجوا١ ، عجوا١: أ٣لو-3

 8-7-6-5ص ،( ا٠ٛز٢) ا٤٠ٛظ٪هٯخ

 اٛووة، اٛ٘زبة ارؾبك ه٢ رظله ُظٰٜخ ،ٟغٜخ اٛووثٮ اٛزواس اٌٛياٙ، ٯؾ٬ٰ ه٤ل اٛشووٯخ اٛظ٪هح -9

 .77ص ،3139- اٛؾغخ م٩ -3999- ٣َٰب١-39-75 اٛولك كٟشْ

 9118، ٓب٩٭ هجلاٛؾ٠ٰل ٩ؽلٯضب، ٓلٯ٠ب اٛشووٯخ اٛظ٪هح-1

 ،كٗز٪ه ٩رـ٪ه٧ب أط٪٨ٛب ُٮ كهاٍخ ، ا٨ٛغو٭ اٛضب٣ٮ اٛٔو١ آفو ،ؽز٬ اٛووثٮ اٛشوو ُٮ اٛظ٪هح-1

 .7ص ، ٩ا٤ٛشو ٜٛـجبهخ اال٣لٌٛ كاه ، اٛجـٚ هٜٮ

 .7،ص  اٛجـٚ هٜٮ اٛلٗز٪ه ، اٛووثٮ اٛشوو ُٮ اٛظ٪هح--5

 ، ثٰو٩د اٛووثٰخ ا٨٤ٛؼخ كاه ، ا٠ٛوبطو اٛووثٮ ا٤ٛٔل ُٮ ،كهاٍبد اٛوش٠ب٩٭ ىٗٮ ٟؾ٠ل:  ٯ٤لو-6

 . 961ص ، 3986

 ثٰو٩د ، ٧به١٩ اَٛالٝ هجل:  رؾْٰٔ ، ، ثؾو ث٢ ه٠و هض٠ب١ أث٪ ، ،اٛغبؽق اٛؾٰ٪ا١ ٗزبةٯ٤لو:  -7

 319.8-313 ، 1ط ، اِٛ٘و كاه ،

 شبٗو، ٟؾ٠ل ٟؾ٠٪ك:  ،روْٰٜ اٛوؽ٢٠ هجل ث٢ اٛٔب٧و هجل ث٘و أث٪ ، اٛغوعب٣ٮ ، اٛجالًخ أٍواه-8

 19ص ،3ط ثبٛٔب٧وح، ا٠ٛل٣ٮ ٟـجوخ

 ا٠ٛظـب٩٭ اٛوؽ٢٠ هجل:  ا٤٘ٛل٭،رؾْٰٔ ؽبهس ث٢ ؽغو ث٢ اٌٰٛٔ اٟوؤ ، اٌٰٛٔ اٟوب كٯ٪ا١-9

 .35ص ،9111 ، اٛضب٣ٰخ اٛـجوخ ، ثٰو٩د ا٠ٛووُخ كاه: ،ا٤ٛبشو

 ثٰو٩د ، اٛلاٯخ هػ٪ا١ ٩ٟؾ٠ل اٛلاٯخ ُبٯي رؾْٰٔ ، اإلهغبى كالئٚ:  اٛغوعب٣ٮ اٛٔب٧و هجلٯ٤لو: -31

 . 955-951ص ، 3981 ، 3ؽ ،

 كاه ، ،ثٰو٩د ٩ا٠ٛو٤٪ٯخ ا٤ِٰٛخ ٩ك٪ا٧و٥ ٓؼبٯب٥ ، ا٠ٛوبطو اٛووثٮ اٛشوو ، ئ٠ٍبهٰٚ اٛلٯ٢ هي-33

 .397ص ، 3979 ، 9ؽ ، اٛو٪كح

 .  69ص ، 3ؽ عوٯو، كاه ، ه٠ب١ ، اٛووثٮ ا٤ٛٔل ُٮ ا٤ِٰٛخ اٛظ٪هح ، اٛوثبهٮ اٛٔبكه هجل--39

 ، األ٣لٌٛ كاه ، ا٨ٛغو٭ اٛضب٣ٮ اٛٔو١ ٨٣بٯخ ؽز٬ اٛووثٮ اٛشوو ُٮ اٛظ٪هح ، اٛجـٚ هٜٮٯ٤لو:  -31

 . 1ص  ، 3983 ، 9ؽ ، ثٰو٩د
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 .  319،ص 1 ،ا٠ٛغٜل ٟظو ، ا٨٤ٛؼخ كاه ، اَٛبئو ا٠ٛضٚ ، اٛلٯ٢ ػٰبء ، األصٰو اث٢: ٯ٤لو-31

 ، ثٰو٩د ، اٛغ٠ٚ ٤ٟش٪هاد ، ٟظجبػ هٜٮ روع٠خ ، ئ٣َب٣ٰز٦ ُٮ ِٟوؽ ئ٣َب٣ٮ ، ٣ٰزش٦ ُوكهٯش -35

 . 366ص ، ٛج٤ب١

 . 919ص ، 3999  ، ُبهً ،كاه ر٠بٝ أثٮ شوو ُٮ ا٤ِٰٛخ اٛظ٪هح ، اٛٔبكه هجل ، اٛوثبهٮ-36

 ، ئ٦ٰٛ ٩ٟب٧ِ٪ا ٣غي٥٩ ٟب اٛووة ٩ا٠ِٛ٘و١٩ اِٛالٍِخ:  ٩اٛشووٯخ اٛشوو ، ٛـِٮ ٟؾ٠ل ، اٰٛ٪ٍِٮ-37

 . 99ص ، 3999 ، ر٪٣ٌ ، ٜٛ٘زبة اٛووثٰخ اٛلاه

 رؾْٰٔ ، ٩اٛشوو اٛ٘زبثخ اٛظ٤بهز٢ٰ ، ٨ٍٚ ث٢ اهلل هجل ث٢ اٛؾ٢َ ، ٧الٙ أث٪ ،  اٛوَ٘و٭ٯ٤لو:  -38

 ، 3986 ، اٛوظوٯخ ا٠ٛ٘زجخ:  ثٰو٩د. ؽ.ك ، ئثوا٧ٰٞ اِٛؼٚ أث٪ ٩ٟؾ٠ل ، اٛجغب٩٭ ٟؾ٠ل هٜٮ

 . 968ص

 ، اٛٔب٧وح ، شبٗو ٟؾ٠ل ٟؾ٠٪ك:  ،روْٰٜ اإلهغبى كهاٯخ ُٮ اإلٯغبى ٨٣بٯخ ، اٛلٯ٢ ُقو ، اٛواى٭-39

 .  67ص ، 3999 ، 1ؽ ، اٛقب٣غٮ ٟ٘زجخ

 .111ص ، 9136،  اٛٔب٧وح ٩ا٤ٛشو، ٜٛـجبهخ ُبهً ،كاه اٛ٘بٟٜخ األه٠بٙ ، فٰٜٚ ،عجوا١ عجوا١-91

 ا٠ٛالئ٘خ ٣بىٕ ،(  اٛؾو)  اٛؾلٯش اٛشوو٭ ا٤ٛض ُٮ ا٤ِٰٛخ اٛظ٪هح ث٤ٰخ ، ٩ٰٛل هائل ، عواكاد--93

 . 561ص ، أ٠٣٪معًب

 ، 3ط ، اٛشبٟٜخ ،ا٠ٛ٘زجخ األكثبء ٩ٍواط اٛجٌٜبء ٨٤ٟبط: ؽ٢َ ٟؾ٠ل ث٢ ؽبىٝ ، اٛٔوؿبع٤ٮٯ٤لو:  -99

 . 1ص

 هاشل ث٢ ٟؾ٠ل ٟإٍَخ ، ٜٛوٜ٪ٝ اٛووثٰخ كاه ، ُب٣ظ٪ ٩ع٦ٰ كٗز٪ه:  روع٠خ ، اهَٟزو٣٩ي ٗبهٯ٢-91

 . 9ص ، ٟ٘ز٪ٝ اٙ

 .111ص ، اٛ٘بٟٜخ األه٠بٙ ، عجوا١ فٰٜٚ ، عجوا١--91

 ، اِٛ٘و كاه ، ا٠ٛوبطو اٛووثٮ اٛشوو ُٮ اٛزواصٰخ اٛشقظٰبد اٍزلهبء ، هٜٮ ىاٯل ، هشو٭-95

 . 311ص ، 3997 ، 9ؽ ، اٛٔب٧وح

 . 111ص ، اٛ٘بٟٜخ األه٠بٙ ، عجوا١ فٰٜٚ عجوا١،-96

 كهاٍبد ٟوٗي ، اٛؾلٯش اٛووثٮ اٛشوو ُٮ ٩اٛؾوٗبد االرغب٧بد ، اٛقؼواء ٬٠ٍٜ ، اٛغٰ٪ٍٮ-97

 . 958ص ، ثٰو٩د ، اٛووثٰخ اٛ٪ؽلح
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 كهاٍبد ٟوٗي ، اٛؾلٯش اٛووثٮ اٛشوو ُٮ ٩اٛؾوٗبد االرغب٧بد ، اٛقؼواء ٬٠ٍٜ ، اٛغٰ٪ٍٮ---98

 . 959ص ، ثٰو٩د ، اٛووثٰخ اٛ٪ؽلح

 ٩ىاهح ٤ٟش٪هاد ، اٛغوعب٣ٮ اٛٔب٧و هجل ه٤ل اٛجالًٰخ اٛظ٪هح ، هٜٮ أؽ٠ل ، ٠٧٩ب١:  أ٣لو-99

 . 951ص ، 9ؽ ، ٍ٪هٯب ، كٟشْ ، اٛضٔبُخ

 ، اٛووثٮ اٛضٔبُٮ ا٠ٛوٗي ، ٩اٛجالًٮ ا٤ٛٔل٭ اٛزواس ُٮ ا٤ِٰٛخ اٛظ٪ه ، أؽ٠ل عبثو ، هظِ٪ه-11

 . 38ص ، 3999 ، ثٰو٩د

 . 111ص ، اٛ٘بٟٜخ األه٠بٙ ، فٰٜٚ عجوا١ ، عجوا١--13

 عبٟوخ ، ٩اٛؾلاصخ اٛزواس ث٢ٰ ٩ػ٪اثـ٦ اٛشوو٭ اٛقٰبٙ ؿجٰوخ ، أؽ٠ل ثز٪ٙ هٯبك، أؽ٠ل ، ٟؾجٖ-19

 .  1ص ، 9131، 19اٛولك ، ؽٜت

 . 33ص ، ٦َِ٣ ا٠ٛظله-11

 . 111ص ، اٛ٘بٟٜخ األه٠بٙ ، فٰٜٚ عجوا١ ، عجوا١ -11

 ا٠ٛإٍَخ ، ٩اإلهالٝ ٩اٛؾؼبهح ٩ا٤ٛٔل ٩ا٤ٛضو اٛشوو ُٮ أ٣لَٰٛخ كُبرو ، هجٰل ٯ٪ٍَ. كٯ٤لو:  -15

 .  75ص ، 9116 ، 3ؽ ، ؿواثٌٜ ، ٜٛ٘زبة اٛؾلٯضخ

 .117ص ، اٛ٘بٟٜخ األه٠بٙ ، فٰٜٚ عجوا١ ، عجوا١-16

 . 389ص ، 9ؽ ، ٟظو ، ا٠ٛوبهٍ كاه ، ا٨٠ٛغو أكة ، ه٬َٰ ، ا٤ٛبه٪ه--17

 . 115ص ، اٛ٘بٟٜخ األه٠بٙ ، فٰٜٚ عجوا١ ، عجوا١--18

 ، اٛٔب٧وح ، اٜٛج٤ب٣ٰخ ا٠ٛظوٯخ اٛلاه ، اٛؾلٯش ا٤ٛٔل ٟلاهً ، ا٤٠ٛوٞ هجل ٟؾ٠ل ، فِبعٮٯ٤لو:  -19

 . 55ص ، 9139 ، 1ؽ

 . 119ص ، اٛ٘بٟٜخ األه٠بٙ ، فٰٜٚ عجوا١ ، عجوا١ -11

 اٛلاه ، اٛووثٮ اٛضٔبُٮ ا٠ٛوٗي ، اٛز٤بص ٍزوارٰغٰخ ، اٛشوو٭ اٛقـبة رؾٰٜٚ ، ٟؾ٠ل ، ِٟزبػ-13

 .  313ص ، 3985 ، 9ؽ ، ا٠ٌٛوة ، اٛجٰؼبء

 :الوصادر والوراجع
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 1اث٢ األصٰو ، ػٰبء اٛلٯ٢ ، ا٠ٛضٚ اَٛبئو ، كاه ا٨٤ٛؼخ ، ٟظو ،ا٠ٛغٜل  .3

 .  319،ص

اٛجـٚ، كٗز٪ه هٜٮ ،اٛظ٪هح ُٮ اٛشوو اٛووثٮ ،ؽز٬ آفو اٛٔو١ اٛضب٣ٮ ا٨ٛغو٭ ،  .9

 .3983، 9ٜٛـجبهخ ٩ا٤ٛشو ،ؽ األ٣لٌٛكهاٍخ ُٮ أط٪٨ٛب ٩رـ٪ه٧ب ، ، كاه 

اٛغبؽق ، أث٪ هض٠ب١ ه٠و ث٢ ثؾو، ٗزبة اٛؾٰ٪ا١ ، ، ، رؾْٰٔ : هجل اَٛالٝ  .1

 319.8-313،  ٧1به١٩ ، ثٰو٩د ، كاه اِٛ٘و ، ط

،عجوا١ فٰٜٚ ، األه٠بٙ اٛ٘بٟٜخ ،كاه ُبهً ٜٛـجبهخ ٩ا٤ٛشو، اٛٔب٧وح ، عجوا١  .1

9136 . 

عواكاد ، هائل ٩ٰٛل ، ث٤ٰخ اٛظ٪هح ا٤ِٰٛخ ُٮ ا٤ٛض اٛشوو٭ اٛؾلٯش ) اٛؾو ( ،  .5

 ٣بىٕ ا٠ٛالئ٘خ أ٠٣٪معًب.

اٛغوعب٣ٮ ، أث٪ ث٘و هجل اٛٔب٧و ث٢ هجل اٛوؽ٢٠، أٍواه اٛجالًخ ، ،روْٰٜ : ٟؾ٠٪ك  .6

 . 3919، 3، ؽ3ٟـجوخ ا٠ٛل٣ٮ ثبٛٔب٧وح، ط ٟؾ٠ل شبٗو،

اٛغٰ٪ٍٮ ، ٬٠ٍٜ اٛقؼواء ، االرغب٧بد ٩اٛؾوٗبد ُٮ اٛشوو اٛووثٮ اٛؾلٯش ،  .7

 .9117،  9ٟوٗي كهاٍبد اٛ٪ؽلح اٛووثٰخ ، ثٰو٩د ، ؽ

فِبعٮ ، ٟؾ٠ل هجل ا٤٠ٛوٞ ، ٟلاهً ا٤ٛٔل اٛؾلٯش ، اٛلاه ا٠ٛظوٯخ اٜٛج٤ب٣ٰخ ،  .8

 ، . 9139،  1اٛٔب٧وح ، ؽ

اى٭ ، ُقو اٛلٯ٢ ، ٨٣بٯخ اإلٯغبى ُٮ كهاٯخ اإلهغبى ،روْٰٜ : ٟؾ٠٪ك ٟؾ٠ل اٛو .9

 . 3999،  1شبٗو ، اٛٔب٧وح ، ٟ٘زجخ اٛقب٣غٮ ، ؽ

 . 3999اٛوثبهٮ ، هجل اٛٔبكه ، اٛظ٪هح ا٤ِٰٛخ ُٮ شوو أثٮ ر٠بٝ ،كاه ُبهً ،   .31

 3ؽ هجل اٛٔبكه اٛوثبهٮ ، اٛظ٪هح ا٤ِٰٛخ ُٮ ا٤ٛٔل اٛووثٮ ، ه٠ب١ ، كاه عوٯو، .33

 ، 

هجل اٛٔب٧و اٛغوعب٣ٮ : كالئٚ اإلهغبى ، رؾْٰٔ ُبٯي اٛلاٯخ ٩ٟؾ٠ل هػ٪ا١  .39

 .3981،  3اٛلاٯخ ، ثٰو٩د ، ؽ

هي اٛلٯ٢ ئ٠ٍبهٰٚ ، اٛشوو اٛووثٮ ا٠ٛوبطو ، ٓؼبٯب٥ ٩ك٪ا٧و٥ ا٤ِٰٛخ  .31

 .3979،  ٩9ا٠ٛو٤٪ٯخ ،ثٰو٩د ، كاه اٛو٪كح ، ؽ

، اٛظ٤بهز٢ٰ اٛ٘زبثخ ٩اٛشوو  اٛوَ٘و٭  ، أث٪ ٧الٙ ، اٛؾ٢َ ث٢ هجل اهلل ث٢ ٨ٍٚ .31

ؽ. ثٰو٩د : ا٠ٛ٘زجخ  ، رؾْٰٔ هٜٮ ٟؾ٠ل اٛجغب٩٭ ، ٩ٟؾ٠ل أث٪ اِٛؼٚ ئثوا٧ٰٞ ، ك.

 ،. 3986اٛوظوٯخ ، 
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هشو٭ ، ىاٯل هٜٮ ، اٍزلهبء اٛشقظٰبد اٛزواصٰخ ُٮ اٛشوو اٛووثٮ ا٠ٛوبطو  .35

 .3997،  9، كاه اِٛ٘و ، اٛٔب٧وح ، ؽ

ُٮ اٛزواس ا٤ٛٔل٭ ٩اٛجالًٮ ، ا٠ٛوٗي  هظِ٪ه ، عبثو أؽ٠ل ، اٛظ٪ه ا٤ِٰٛخ .36

 .3999اٛضٔبُٮ اٛووثٮ ، ثٰو٩د ، 

ُوكهٯش ٣ٰزش٦ ، ئ٣َب٣ٮ ِٟوؽ ُٮ ئ٣َب٣ٰز٦ ، روع٠خ هٜٮ ٟظجبػ ، ٤ٟش٪هاد  .37

 اٛغ٠ٚ ، ثٰو٩د ، ٛج٤ب١.

 . 9118ٓب٩٭ ،هجلاٛؾ٠ٰل ،اٛظ٪هح اٛشووٯخ ٓلٯ٠ب ٩ؽلٯضب، ، .38

ٍواط األكثبء ،ا٠ٛ٘زجخ اٛٔوؿبع٤ٮ ، ؽبىٝ ث٢ ٟؾ٠ل ؽ٢َ: ٨٤ٟبط اٛجٌٜبء ٩ .39

 . 3اٛشبٟٜخ ، ط

ٗبهٯ٢ اهَٟزو٣٩ي ، روع٠خ : كٗز٪ه ٩ع٦ٰ ُب٣ظ٪ ، كاه اٛووثٰخ ٜٛوٜ٪ٝ ،  .91

 ٟإٍَخ ٟؾ٠ل ث٢ هاشل اٙ ٟ٘ز٪ٝ.

ٟوؤ اٌٰٛٔ ث٢ ؽغو ث٢ ؽبهس ، كٯ٪ا١ اٟوب اٌٰٛٔ ، ،رؾْٰٔ : هجل ئا٤٘ٛل٭ ، .93

 .٣9111ٰخ ، اٛوؽ٢٠ ا٠ٛظـب٩٭ ،ا٤ٛبشو: كاه ا٠ٛووُخ ثٰو٩د ، اٛـجوخ اٛضب

ٟؾجٖ ، أؽ٠ل هٯبك، ثز٪ٙ أؽ٠ل ، ؿجٰوخ اٛقٰبٙ اٛشوو٭ ٩ػ٪اثـ٦ ث٢ٰ اٛزواس  .99

 ،.  9131، ٩19اٛؾلاصخ ، عبٟوخ ؽٜت ، اٛولك

ٟؾ٠ل ،كٗز٪ه ٟؾ٢َ ئ٠ٍبهٰٚ ، اٛظ٪هح اٛشووٯخ ه٤ل ٯؾ٬ٰ اٌٛياٙ، اٛزواس  .91

-39-75اٛووثٮ ،ٟغٜخ ُظٰٜخ رظله ه٢  ارؾبك اٛ٘زبة اٛووة، كٟشْ اٛولك 

 .3139-م٩ اٛؾغخ  -3999-ب١ ٣َٰ

ٟؾ٠ل ىٗٮ اٛوش٠ب٩٭ ،كهاٍبد ُٮ ا٤ٛٔل اٛووثٮ ا٠ٛوبطو ، كاه ا٨٤ٛؼخ  .91

 .3986اٛووثٰخ ثٰو٩د ، 

ِٟزبػ ، ٟؾ٠ل ، رؾٰٜٚ اٛقـبة اٛشوو٭ ، ٍزوارٰغٰخ اٛز٤بص ، ا٠ٛوٗي اٛضٔبُٮ  .95

 . 3985،  9اٛووثٮ ، اٛلاه اٛجٰؼبء ، ا٠ٌٛوة ، ؽ

 .3971، 9، كاه ا٠ٛوبهٍ ، ٟظو ، ؽا٤ٛبه٪ه ، ه٬َٰ ، أكة ا٨٠ٛغو  .96

٠٧٩ب١ ، أؽ٠ل هٜٮ ، اٛظ٪هح اٛجالًٰخ ه٤ل هجل اٛٔب٧و اٛغوعب٣ٮ ، ٤ٟش٪هاد  .97

 ، . ٩9ىاهح اٛضٔبُخ ، كٟشْ ، ٍ٪هٯب ، ؽ

ٯ٪ٍَ هجٰل ، كُبرو أ٣لَٰٛخ ُٮ اٛشوو ٩ا٤ٛضو ٩ا٤ٛٔل ٩اٛؾؼبهح ٩اإلهالٝ ،  .98

 . 9116،  3ا٠ٛإٍَخ اٛؾلٯضخ ٜٛ٘زبة ، ؿواثٌٜ ، ؽ
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ٰ٪ٍِٮ ، ٟؾ٠ل ٛـِٮ ، اٛشوو ٩اٛشووٯخ : اِٛالٍِخ ٩ا٠ِٛ٘و١٩ اٛووة ٟب اٛ .99

 .٣3991غي٥٩ ٩ٟب٧ِ٪ا ئ٦ٰٛ ، اٛلاه اٛووثٰخ ٜٛ٘زبة ، ر٪٣ٌ ، 

 

 

 


