
 "19-40" 0209 يوليو، 91)العلوم اإلنسانية(، العدد  مجلة البحوث األكاديمية

 

91 
 

ذالنح تانقطٍعح انعًانٍح: انفٍ فً كىَه يّهًح يعرفٍح ذرأصم 

 انعهى عهى ضىء أطروؼح "واقعٍح انكى" نهفُاٌ يؽًىد صثري

 
 سعذ انقصابد. 

 ـ ٤ُر٤ح ؾحٓؼس ٓقشجضس -٤ًِس جُلٕ٘ٞ ٝجإلػالّ 

s.alqassab@media.misuratau.edu.ly 

 

 
 

استلمت الورقة 
بتارٌخ 

4/20/0209 

وقبلت بتارٌخ 
02/20/0209 

ونشرت بتارٌخ 
02/20/0209 

 
  الكلمات المفتاحية:

جٌُْ،  ٝجهؼ٤س

جُوط٤ؼس 

جُؿٔح٤ُس، جُلٖ 

 جُكذ٣ع

 

 الملخص 
 يهخص 

ٛزج جُركع ٓٞمٞع جُوط٤ؼس جُؿٔح٤ُس، ٝرُي ٖٓ خالٍ أهشٝقس )ٝجهؼ٤س جٌُْ( ُِل٘حٕ ٣ط٘حٍٝ 

ٓكٔٞد فرش١. ًٝحٗص ٛزٙ جألهشٝقس هذ جكطشمص ٓرذأ جُوط٤ؼس ٓغ جإلسظ جُل٢٘ جُغحذن 

ػرش ضؿحٝص جُؼالهس جُؿٔح٤ُس ٓغ جُٞجهؼ٤س جُطو٤ِذ٣س ٝضٔػِٜح ُِطر٤ؼس ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُٔظحٛش ئ٠ُ 

ٛش١ ٝجُزس١ ك٤ٜح، ٝجهطشجـ كٖ ضؿش٣ذ١ ضٌٕٞ ٓشؾؼ٤حضٚ جُؼ٤ِٔحش جُط٢ ضك٤َِ جُٔغطٟٞ جُؿٞ

ضكذظ ك٢ ٛزٙ جُطر٤ؼس، ٝضٔػِٜح ُؼٔن جُٞجهغ جُٔٞمٞػ٢ ك٤ٜح. ق٤ع ض٘ظش ٛزٙ جألهشٝقس 

ئ٠ُ جُلٖ ذٌٞٗٚ ٓٔحسعس ضطٔف ج٠ُ جًطؾحف قو٤وس كٌش٣س ؾذ٣ذز ٝكن جالًطؾحكحش جُٔؼشك٤س 

حش جُوشٕ جُٔ٘قشّ. ٝٗحهؼ ٛزج جُركع ٓ٘طِوحش ٝجُؼ٤ِٔس جُكذ٣ػس جُط٢ ظٜشش ٓ٘ز ذذج٣

)ٝجهؼ٤س جٌُْ( ك٢ ٗظشضٜح ئ٠ُ ٓٞمٞػحش جُطشجظ، ٝٝظ٤لس جُلٖ، ٝجُؼالهس جُؿذ٤ُس ذ٤ٖ 

 جُٔؼشك٢ ٝجُؿٔح٢ُ. 

ٝضٞفَ ٝضٞفَ ٛزج جُركع ئ٠ُ ٗطحتؽ ذكػ٤س، ػح٣ٖ خالُٚ إٔ جُوط٤ؼس جُؿٔح٤ُس ك٢ )ٝجهؼ٤س 

ٗؾحهحً ٓٞمٞػ٤حً هحذالً ضٞظ٤ق ٓوحفذٙ ئ٠ُ ٓغطٟٞ  جٌُْ( ضطٔػَ ك٢ سؤ٣طٜح ئ٠ُ جُلٖ ذٞفلٚ

جُٔٔحسعس ٝجُٔؼشكس جُز٤٘ٛس ٝجُطؼحه٢ ٓؼٚ ذقلطٚ قوالً هحدسجً ػ٠ِ جقطٞجء ٝضطر٤ن جألكٌحس 

ٝجُ٘ظش٣حش جُؼ٤ِٔس، ًٔح أٗٚ ؽٌَ ٖٓ أؽٌحٍ جُٔؼشكس، ٝفٞسز ٣ٌٜٞٗح جالٗغحٕ ػٖ ٝجهؼٚ 

ظحٛشٙ جُكغ٤س جُٔرحؽشز ئ٠ُ ٓغطٟٞ جُٔٞمٞػ٢ ٖٓ خالٍ جُركع ٝجًطؾحف ٓح ٛٞ أذؼذ ٖٓ ٓ

 جُوٞج٤ٖٗ ٝجُؼالهحش جُط٢ ضكٌْ ؾٞٛش جألؽ٤حء. 

 

 انًقذيح

هّذّ جُل٘حٕ ٓكٔٞد فرش١)*( ٓ٘ز ذذج٣س عرؼ٤٘٤حش جُوشٕ جُٔ٘قشّ أهشٝقس "ٝجهؼ٤س جٌُْ" )**( ذٞفلٜح 

ضقٞسج ٝٓغٌِح ؿ٤ش ٓؼٜٞد ٝٓطشٝم ك٢ جُركع جُطؾ٢ِ٤ٌ ٝجُط٘ظ٤ش جُز١ فحقرٚ. عٞجء ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُلٖ 

ُؼ٤ِٔحش جُذجخ٤ِس ُِزسز جُطؾ٢ِ٤ٌ جُؼشجه٢ خحفس، أّ جُلٖ جُطؾ٢ِ٤ٌ جُؼشذ٢ ذؾٌَ ػحّ. جضخز جُل٘حٕ فرش١ ج

ٝجُخطحخ جُل٤ض٣حت٢ جُؼ٢ِٔ جُز١ ٣لّغشٛح ٓؼحدال ضق٣ٞش٣ح ٝسؤ٣س ٜٓ٘ؿ٤س ُطؿشذطٚ جُل٤٘س ٝجُؿٔح٤ُس، ُؿٜس 

جُٔٔحسعس جُطؾ٤ِ٤ٌس أٝ جُخطحذحش جُط٘ظ٤ش٣س جُط٢ ػِِص ٛزٙ جألهشٝقس ك٢ ذؼذٛح جإلؾشجت٢ ٝجُ٘ظش١. ٝرُي 

ٖ ٓوُٞس )أٗؿِض( ئال أٗٚ ال ٣ؿد جُ٘ظش ئ٠ُ جُؼحُْ ٤ًٌحٕ ٖٓ ٝكن ضقٞس ٓشؾؼ٢ جػطٔذ "سؤ٣س ٓحد٣س ض٘طِن ٓ

(، ٝٛٞ ضقٞس ٣ركع ٓغطٟٞ جُؼالهس جُؿذ٤ُس ذ٤ٖ جالٗغحٕ ٝجُطر٤ؼس، 1أؽ٤حء ؾحٛضز، ذَ ٤ًحٕ ػ٤ِٔحش")

ٍ جُز١ ٣ؿش١ ك٤ٜح ًٔرذأ ُٔٔحسعس ك٤٘س ؾذ٣ذز ٝٓ٘طِن ضؼر٤ش١ ٝٝظ٤ل٢ ُٜح ٣ؼطٔذ جُ٘ظش٣س  ّٞ ٤ًٝل٤س جُطك

 جُؼ٤ِٔس.    



 داللة العلم على ضوء أطروحة "واقعٌة الكم" للفنان محمود صبريبالقطٌعة الجمالٌة: الفن فً كونه مّهمة معرفٌة تتأصل 

02 
 

كطشمص أهشٝقس )ٝجهؼ٤س جٌُْ( غالظ دٝسجش قنحس٣س ُِلٖ ٓ٘ز ٗؾٞتٚ، ٝق٤ع ئٕ ٌَُ دٝسز ٗطحؾٜح جُل٢٘ ج

جُز١ ٣غطٔذ خقٞف٤طٚ ٝهشجتوٚ جُطؼر٤ش٣س ٝكن هر٤ؼس جُٔشقِس ٝٗٞع جُ٘ؾحه جإلٗطحؾ٢ ُإلٗغحٕ، كوذ ضٔػِص 

٢ ٓح جفطِف ػ٤ِٚ جُلٖ جُرذجت٢، جُذٝسز جأل٠ُٝ ك٢ ضؼ٤ِِٜح  كٕ٘ٞ جُؼقٞس جُكؿش٣س جُط٢ أٗؿض خالُٜح جإلٗغحٗ

م ّ(. ًٝحٕ جُٔٞمٞع جُـحُد ػ٠ِ ضِي جُ٘طحؾحش ضٔػ٤َ فٞس  20000ٝكٖ جٌُٜٞف )ًٜٞف جُط٤ٔشج، العٌٞ،

جُك٤ٞجٗحش جُط٢ جعطخذٓص سعٜٞٓح ُٝػذش ٝع٤ِس عكش٣س ٝهوٞع٤س ذٞفلٜح ضؼحٓال أ٤ُٝح ك٢ جُقشجع ٓغ 

عرؾ فلس سٝق٤س ٝعكش٣س ػ٠ِ جُؼحُْ جُٔٞمٞػ٢ ئٕ جٗغحٕ جُؼقش جُكؿش١ أجُطر٤ؼس ٝٓكحُٝس كٜٜٔح. 

ٌُٞٗٚ هذ جٓطِي قذج أد٠ٗ ُطقٞسٙ ػٖ جُؼحُْ، ًٝحٗص أؽٌحُٚ جُٔشعٞٓس ُلْٜ جُؼحُْ ٝجُظٞجٛش جُٔك٤طس ذٚ. 

 ٝجٜٗحسش ٛزٙ جُذٝسز ذؼذ ج٤ٜٗحس ٓٔحسعس جُق٤ذ أعِٞخ ق٤حز ئٗغحٕ رُي جُؼقش. 

جػس )هرَ أًػش ٖٓ ػؾشز آالف ػحّ(، ٝذذأ جإلٗغحٕ ٓؼٜح ٝضكووص جُذٝسز جُكنحس٣س جُػح٤ٗس ػ٘ذ جًطؾحف جُضس

ك٢ دٝسز قنحس٣س ٓخطِلس أًػش ػٔوح، ٣ٔػِٜح جُلٖ ػرش أعِٞخ جُٔكحًحز أٝ ٓح ٣ذػ٠: "جُٞجهؼ٤س جُطو٤ِذ٣س". 

جٓطذش جُذٝسز ضٞفَ جالٗغحٕ جُضسجػ٢ ئ٠ُ رُي جُضٖٓ ُلْٜ جُطر٤ؼس ٌُٜٞٗح ٤ًحٗحً ٓحد٣حً هحتٔحً خحسؼ ٗلغٚ. 

قط٠ ٜٗح٣س جُوشٕ جُطحعغ ػؾش، ُط٘طِن ذؼذٛح دٝسز قنحس٣س غحُػس ذطأغ٤ش غالغس جًطؾحكحش ػ٤ِٔس: أؽؼس  جُػح٤ٗس

 (.1897(، جإلٌُطشٕٝ)1896(، جُ٘ؾحه جالؽؼحػ٢)1895أًظ)

أهِن جُل٘حٕ ػ٠ِ جُذٝسز جُػحُػس ضٞف٤ق جُذٝسز جُط٣ٌٝٞٗٞ٘س، ق٤ٖ جٌٗؾق ٓؼٜح جُطش٤ًد جُزس١ ُِٔحدز جُز١  

جألٓش جُز١ جٗطوَ جُٔغطٟٞ جُٔؿٜش١ ؿ٤ش جُٔشت٢ ػٖ هش٣ن جُٞعحتَ جُؼ٤ِٔس ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤س؛  ذذأ ٣طنف ػ٠ِ

خالُٚ جُركع" ئ٠ُ ظٞجٛش جُؼحُْ جُزس١ جُذجخ٢ِ، ٛزج جُؼٔن جُؿذ٣ذ ٖٓ جُٞجهغ جُز١ ًؾق ػ٘ٚ جُؼِْ. ٝجٜٗحسش 

كؿأز ًحَٓ جُطوح٤ُذ جٌُالع٤ٌ٤س")
2

قذٝد ٓؿُٜٞس ؽشع جالٗغحٕ ٖٓ (. ٓح أدٟ ئ٠ُ ذذج٣س ٓؼشكس ؾذ٣ذز، ٝجؾط٤حص 

 خالُٜح ئ٠ُ ض٤٤ٌق ٓخطِق قحؾحضٚ ٖٓ جُطر٤ؼس. 

ضوّذّ ٝجهؼ٤س جٌُْ جُٔٔحسعس جُل٤٘س ٖٓ ف٤ـس جُطؼحه٢ ذحُ٘ظش ئ٠ُ جُطر٤ؼس ػ٠ِ ٓغطٟٞ جٌُطِس )جٌُطِس/ جُؾٌَ(، 

لؼٔس ذحُطِوحت٤س، ئ٠ُ جُوحتٔس ػ٠ِ جُشؤ٣س جُٞجهؼ٤س جُطو٤ِذ٣س ٝجُط٢ جٗطٞش ك٤ٜح هش٣وس ضؼحَٓ ٓرحؽشز ٝرجض٤س ٝٓ

ٓغطٟٞ جُطحهس، جُوحتٔس ػ٠ِ )جُؼ٤ِٔس / جُطش٤ًد(، ٝجُٔطكووس ك٢ جُٞجهغ جُزس١ ذأدٝجضٚ جُؼ٤ِٔس ٝٓٞمٞػ٤طٚ، 

ٝضكو٤ن جالٗطوحٍ ٖٓ ٓغطٟٞ قغ٢ ضو٤ِذ١، عحذن، ئ٠ُ ٓغطٟٞ قغ٢ ؾذ٣ذ، أ١ جُطكٍٞ ٖٓ ئذذجع ك٢٘ هذ٣ْ ئ٠ُ 

خالُٜح ػرش جُؼالهس ٓغ جُٔذٍُٞ جُؼ٢ِٔ ٝٗظش٣حضٚ، ٌُٜٞٗح هش٣وس  جُلٖ)ٝجهؼ٤س جٌُْ( ئذذجع ك٢٘ ؾذ٣ذ. ػح٣٘ص 

ٝعر٤الً ئ٠ُ كٖ ٓغطور٢ِ. ٝك٢ ف٤ـس هط٤ؼس ؾٔح٤ُس ٗٞػ٤س ٓغ جإلسظ جُل٢٘ جُؼح٢ُٔ ٝجُٞه٢٘، جُغحذن ًٕٞ 

 (.3" ضؿشذس ض٘طِن ٖٓ جُٔٞجفِس ٝجإلُـحء ُطِي جُ٘طحؾحش ك٢ إٓ ٝجقذ")جألهشٝقس جُٔزًٞسز 

 يطكهح انثؽس

ِص ذذج٣حش جُوشٕ جُٔ٘قشّ ػ٠ِ جُقؼ٤ذ جُٔؼشك٢ ظٜٞس ؾٜٞد قػ٤ػس ٝٓطوذٓس ك٢ جُلٌش جُؼ٢ِٔ، ٝٓرحقع  ٌّ ؽ

ذذج٣س ٓخطِلس ك٢ جُؼالهس ٓغ جُٞجهغ جُٔٞمٞػ٢ ُإلٗغحٕ، ضٔػِص ك٢ جُركع  ئ٠ُٓطؼذدز ك٢ جإلٗغح٤ٗحش ضذػٞ 

ش جُؼ٤ِٔس "خحفس"، ٝدكؼص ئ٠ُ ػٖ أذؼحد ٓؿُٜٞس ُٜزج جُٞجهغ ٝجُؼحُْ جُٔك٤و ذٚ ذأغش قنٞس جالًطؾحكح

ضؿحٝص جُطؿشذس جُكغ٤س جُٔرحؽشز ُإلٗغحٕ؛ ألٜٗح ٓقذس ُِٔؼشكس ػرش جًطؾحف خقحتـ خل٤س ُِٔحدز، 

 ٝجعطخذجّ جُؼِْ أدٝجش ؾذ٣ذز ك٢ جعطوقحء جُطر٤ؼس ٝجُٞجهغ ٓؼحً. 



 "19-40" 0209 يوليو، 91)العلوم اإلنسانية(، العدد  مجلة البحوث األكاديمية

09 
 

ٞ دجخ٢ِ ٝقو٤و٢ ٝك٢ قوَ جُلٖ، ًٔح ك٢ قوَ جُؼِْ، ذحضص ػذ٣ذ جُطكٞالش جُؿٔح٤ُس، ضغطذػ٢ جُركع ػٔح ٛ

٣ؼضص ٖٓ ٛزٙ جُذجكؼ٤س جُٔرطٌشز، ٓطؿ٤ِس ك٢ جُخرشز جُزجض٤س ك٢ جإلذذجع جُل٢٘ ٝجُركع ػٔح ٛٞ خحؿ ٝؾٞٛش١ 

ٝٓـح٣ش دجخَ جالٗغحٕ ٗلغٚ، ق٤ع ذحش ُِل٘حٕ جإلسجدز ٝجُشؿرس ك٢ ضق٣ٞش جُٔٞمٞػحش ًٔح ٣ؾحء. ٝأفرف 

جُكو٤وس جُؿٞٛش٣س ُِؾ٢ء جُز١ ٣ش٣ذٕٝ ضٔػ٤ِٚ، ٤ُٝظ  ٠ُئجالٛطٔحّ جُغحتذ " ذ٤ٖ جُل٘ح٤ٖٗ )جُؿذد( ٛٞ جُطـِـَ 

جُٞؾٚ جُخحسؾ٢ ٝجُؼحذش ُٜزٙ جُكو٤وس")
4

(. ئر ُْ ضؼذ جُطر٤ؼس ٝجألؽ٤حء ٓٞمٞػحش ٓحد٣س ٓ٘لقِس خحسؼ 

ًٜٞٗح ػ٘حفش كٌش٣س ٝضقٞس٣س دجخِٚ، ق٤ع غٔس ٓح ٛٞ )الٓشت٢( ك٢ جُؼحُْ جُٔك٤و  ئ٠ُجُزٖٛ، ذَ ضكُٞص 

ٌَّ ٓرذأ ك٤٘ح ض٘حٍٝ جُ٘ظش ئ٠ُ جُطر٤ؼس ٝجُؼحُْ جُٔك٤و  ذ٘ح ٝٓغطٟٞ ؾذ٣ذ آخش ٖٓ جُٞجهغ جُٔٞمٞػ٢. رُي ٓح ؽ

 ٝكن ػ٘حفش جُزٖٛ ٝجُخ٤حٍ، ٝجُطخ٢ِ ػٖ جُ٘ظش ئ٠ُ جُظحٛشز جُٔشت٤س ذٌٜٞٗح ٓٞمٞػح غحذطح ٝضؼر٤شج ٓط٤ٔضج.

ؿٔح٤ُس ٖٓ خالٍ ٓكحُٝس ك٤ٔح عطوذّ أهشٝقس )ٝجهؼ٤س جٌُْ( ُِل٘حٕ ٓكٔٞد فرش١، سؤ٣س هحتٔس ػ٠ِ جُوط٤ؼس جُ

ضؿحٝص ٓػَ ٛزج جُطشجظ جُل٢٘، جُز١ ٗظشش ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ ٗطحؼ ُٔلّٜٞ جُٞجهؼ٤س جُطو٤ِذ٣س، ػرش جُطكٍٞ ئ٠ُ خ٤حس 

ٗٞػ٢ ٣ٞجكن قؿْ جُطكٞالش جُط٢ ٣ؾٜذٛح جُؼحُْ ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جُؼ٢ِٔ ٝجُطو٢٘ ٝجالؾطٔحػ٢. ٝذؼذ ضٔػَّ 

٤ِحض٢. ٓح ٣غطذػ٢ جُطل٤ٌش ذذسؾس أعحع٤س ك٢ جُؿحٗد جُٔؼشك٢ فٞسز أخشٟ ُِٞجهغ، ضطخز ٓح ٛٞ ؾٞٛش١ ٝػٔ

ُِلٖ، ٝٝظ٤لطٚ، ُِطٞفَ ئ٠ُ هشجتن ضؼر٤ش ضكلّض ػ٠ِ كْٜ ؾذ٣ذ ُِٞجهغ جُٔٞمٞػ٢، ٝمشٝسز ضقٞسٙ ٝكن 

٘ضػس جُٔٞمٞػ٤س ٝضؿحٝص ٓح ٛزٙ جُٔؼشكس جُؿذ٣ذز، جُط٢ ضلطشك كٜٔح ٓـح٣شج ُؼالهس جُلٖ ذحإلٗغحٕ، ضؼضصٛح جُ

 ٤ٜح.ٛٞ رجض٢ ك

رُي ٓح ٣غطذػ٢ ػذ٣ذ جألعثِس جُط٢ عطؾٌَ ٛزٙ جُذسجعس، عحػ٤ٖ ئ٠ُ  جإلؾحذس ػٜ٘ح، ٝجُط٢ ٣ٌٖٔ ضؼ٤٤ٜ٘ح ػ٠ِ 

 جُ٘كٞ ج٥ض٢:

ِص ك٢ ؾحٗرٜح جُط٘ظ٤ش١ ٝٓٔحسعطٜح جُل٤٘س،  ٌّ ـ َٛ ٣ٌٖٔ جُ٘ظش ج٠ُ إٔ أهشٝقس )ٝجهؼ٤س جٌُْ( ك٢ ًٜٞٗح ؽ

 جُٔأُٞف ُٚ؟ هط٤ؼس ؾٔح٤ُس ٓغ جإلسظ جُؿٔح٢ُ جُغحذن ٝكٜٔ٘ح

 ـ ٓح٢ٛ هر٤ؼس ضقٞسٛح ُٜزج جإلسظ جُؿٔح٢ُ، ٝجعطكذجغٜح ُٞظ٤لس ٓـح٣شز ُِلٖ ك٢ ػالهطٚ ٓغ جالٗغحٕ؟

 ـ ٓح٢ٛ هر٤ؼس جُؼالهس جُط٢ ضطٔػَ ك٢ جُطٞجؽؽ جُٔؼشك٢ ٝجُؿٔح٢ُ ك٢ ٛزٙ جألهشٝقس؟

ـ َٛ  ضؿحٝص جالٓطػح٤ُس ك٢ جُ٘ظش ئ٠ُ جُؼحُْ ٣غطذػ٢ سؤ٣س ٓـح٣شز ضإعظ العطٌؾحف ه٤ْ ؾٔح٤ُس ؾذ٣ذز ٖٝٓ 

 خالٍ جُطؼحه٢ ٓغ ٓح ٛٞ ػ٢ِٔ ك٢ ٛزٙ جُؼالهس؟ 

 هذف انثؽس

ٍ ٝجُوط٤ؼس  ّٞ ٣أض٢ ٛذف جُركع ُطؼ٤٤ٖ ضؿشذس ؾٔح٤ُس ك٢ ذؼذٛح جُط٘ظ٤ش١ ٝجإلؾشجت٢، جٗؾـِص ذٔرذأ جُطك

ش ٓٞجءٓطٜح ٓح ذ٤ٖ جُلٖ ٝجُؼِْ ٝػرش أهشٝقس )ٝجهؼ٤س جٌُْ( ٖٓ ؾٜس إٔ جُطل٤ٌش جُؼ٢ِٔ ذحش ؾضًءج جُؿٔح٤ُس ػر

ٖٓ جُٞػ٢ جالؾطٔحػ٢ ٝجُلٌش١ ٝجُؿٔح٢ُ ذأغش جُطكٞالش جُطو٤٘س ٝجُٔؼشك٤س جُط٢ ققِص ٓغ ذذج٣حش جُوشٕ 

خقحتـ جُٔكذدز ٝجُػحذطس جُٔ٘قشّ. ٝجٗؼٌحط ٛزٙ جُؼالهس ك٢ جُ٘ظش ئ٠ُ جُؼحُْ ذٞفلٚ ػحُٔح ٓطؿحٝصج ُِ

 ٝهحتٔح ػ٠ِ ٓرذأ جالقطٔحالش ٝجإلٌٓحٗحش جُٔطـ٤شز جٌُحت٘س ك٢ هر٤ؼطٚ.
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 فرضٍح انثؽس

ضؼطٔذ كشم٤س جُركع جألعحع٤س ئٌٓح٤ٗس جػطوحد إٔ جُلٖ ٜٓٔس ٓؼشك٤س ئمحكس ئ٠ُ ٜٓٔطٚ جُؿٔح٤ُس ٝجإلذذجػ٤س. ٓح 

ٔؼشك٢ ك٢ ٓؿحالش كٌش٣س ٝػ٤ِٔس، ُـشك ٓٞجءٓس ٣ؼ٢٘ إٔ ٛزٙ جُٔٔحسعس هحدسز ػ٠ِ جالعطلحدز ٖٓ جُططٞس جُ

جُٔ٘ؿض جُل٢٘ ُؼذ٣ذ جُطكٞالش ٝجالًطؾحكحش جُ٘ظش٣س ٝجُطو٤٘س ك٢ ٓؿحالش ٓؼشك٤س ػذز، ٝجُط٢ ٣ؾٜذٛح جُؼقش، 

 ٝضؼض٣ض جُطؿشذس جإلذذجػ٤س ٖٓ خالٍ جالٗلطحـ ٝضٔػَّ ٓح ٛٞ ٓٞمٞػ٢ ك٢ جُلٌش جإلٗغح٢ٗ. 

 أهًٍح انثؽس

عس ٖٓ ًؾق جُؼالهس جُوحتٔس ٓح ذ٤ٖ جُلٖ ٝجُؼِْ، ٝئٌٓح٤ٗس جُٞفٍٞ ئ٠ُ جعط٘طحؾحش ضطأض٠ أ٤ٔٛس ٛزٙ جُذسج

ٓكذدز ذؾإٔ ضأف٤ِٜح. ٝٓؼح٣٘س جُؿٜذ جُط٘ظ٤ش١ ٝجُؿٔح٢ُ ُِلٖ جُؼشذ٢ جُكذ٣ع ك٢ سكذٙ ُٔٔحسعحضٚ جإلذذجػ٤س 

 ذطقٞسجش كٌش٣س ٝٓؼشك٤س ٓؼحفشز. 

 انًُهط

جُٜٔ٘ؽ جُطك٢ِ٤ِ جُ٘وذ١ ػرش ضلغ٤ش ٝضك٤َِ ٗظش٣س "ٝجهؼ٤س جٌُْ"، ئٕ جُٜٔ٘ؽ جُز١ جهطشقٚ جُرحقع ٛٞ 

جُوط٤ؼس جُؿٔح٤ُس ك٢ جُلٖ ذٞفلٜح ّٜٓٔس ٓؼشك٤س هحذِس ألٕ ٝجُطٞفَ ئ٠ُ ٓوحسذحش ٗظش٣س ك٤ٜح ُوشجءز ٓلّٜٞ 

ل٢٘، ػ٠ِ ئقذجظ ضـ٤٤ش ك٢ جُطأ٤ُق جُضطأفَ ك٢ جُطؿشذس جُل٤٘س، ذذالُس جالعطؼحٗس ذحُ٘ظش٣س جُؼ٤ِٔس جُوحدسز 

 ٝٝظ٤لس جُٔٔحسعس جُل٤٘س ٜٝٓٔطٜح جُؿٔح٤ُس ٝجُٔؼشك٤س. 

 أوالً: انقطٍعح انعًانٍح: ذأصٍم انذالنح 
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" جفطالـ " جُوط٤ؼس 1962-٣1884ؼٞد ٓلّٜٞ " جُوط٤ؼس" ئ٠ُ جعطخذجّ جُل٤ِغٞف جُلشٗغ٢ ؿحعطٕٞ ذحؽالس"

ٝضحس٣خٜح، ٝجُط٢ ؾحءش مٖٔ ع٤حم جُٔكحؾس ك٢  جألذغطُٔٞؿ٤س" ك٢ جُؼذ٣ذ ٖٓ أهشٝقحضٚ ػٖ كِغلس جُؼِْ

٤ًل٤س ضطٞس جُؼِّٞ جُطر٤ؼ٤س ٝجُذه٤وس ٝجُطكٞالش جٌُر٤شز جُط٢ أفحذطٜح، ٝجُط٢ ًحٗص ضغطذػ٢ جإلؾحذس ػٖ 

جألعثِس ٝجُشٛحٗحش ٝجالًطؾحكحش جُط٢ كشمٜح جُططٞس ك٢ ٛزٙ جُؼِّٞ ٓ٘ز ذذج٣حش ٝقط٠ ٓح ذؼذ جُ٘قق جُػح٢ٗ 

 ٖٓ جُوشٕ جُٔ٘قشّ.

ؼح٣ٖ ذحؽالس جُٔؼشكس جُؼ٤ِٔس ذٞفلٜح ٓؿحال ال ٣٘ؾأ ػٖ كشجؽ ٓؼشك٢، ٢ٛٝ ك٢ هر٤ؼطٜح جُطؿش٣ر٤س ض٘ط١ٞ ٣

ػ٠ِ دجكؼ٤س مذ٣س ضوحّ ػ٠ِ أٗوحك ٓؼشكس عحذوس ٝضُٞذ ؾشجء رُي جٗلقحُٜح جُطحس٣خ٢ ػٖ ٓحم٤ٜح جُؼ٢ِٔ. ئٕ 

ثس ٣لطشك إٔ ض٘حهل ٓحم٤ح" )جُٞفٍٞ ئ٠ُ جُؼِْ ك٢ ٗظش ذحؽالس ٓؼ٘حٙ " جُطؿذد ٝجُورٍٞ ذطلشز ٓلحؾ
5

 ٞٛ .)

ضكٍٞ ٣أض٢ ك٢ جُٞهص جُز١ ُْ ضؼذ جُ٘ظش٣س جُؼ٤ِٔس ك٤ٚ هحدسز ػ٠ِ ضلغ٤ش ٓح ٣ؼطشمٜح ٖٓ ظٞجٛش جُٞجهغ، 

٤ُقرف ٖٓ جُنشٝس١ ضأع٤ظ ٗظش٣س ػ٤ِٔس ؾذ٣ذز أًػش ضٌحٓال ك٢ ضلغ٤شٛح ُٔٞمٞػٜح ٝئؽٌح٤ُطٚ. ٝٛٞ ٛ٘ح 

قن ٝجُغحذن ك٢ جُؼِْ ٝجُٔؼشكس ال ٣وّٞ ػ٠ِ جالضقحٍ ذَ ػ٠ِ جالٗلقحٍ. ٣إًذ ػ٠ِ إٔ جالسضرحه جُوحتْ ذ٤ٖ جُال

ٌَّ أغشج ٓطِوح ٝرٝ ضأغ٤ش دجتْ ك٢ ٤ًحٕ جُٔؼشكس جُؼ٤ِٔس  ضقٞس ٣طؿحٝص ٓوُٞس إٔ ٓح ٛٞ أ٢ُٝ ٝأعحع٢ ٣ؾ

 ٝذ٤٘طٜح. 
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ٍ ٤ُٝظ ئ٠ُ جالٗ ّٞ طوحٍ، ًٔح ٣ذػٞ ذزُي ٣ؾ٤ش ٓلّٜٞ جُوط٤ؼس ئ٠ُ ئهحٓس ضحس٣خ ٓخطِق ُِٔؼشكس ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ جُطك

ئ٠ُ جُطؼذد ٤ُٝظ ئ٠ُ جُٞقذز. ق٤ع ضطخز "جُوط٤ؼس" جُرحؽالس٣س فلس غٞسز ضغطأٗق ٗلغٜح ٝضؼطٔذ ػ٠ِ إٔ ًَ 

 قو٤وس ػ٤ِٔس ٢ٛ أًػش ؽٔٞاًل ٖٓ عحذوطٜح ذأعرحخ ضطٞس جُٔؼشكس ٝٗٔٞٛح ٤ًٝل٤س ضوذٜٓح.

كو٤وس ٝجُٔؼشكس ك٢ ئهحس كِغلس ٓلطٞقس ُوذ ؾحء ٓلّٜٞ " جُوط٤ؼس" " ُلغف جُٔؿحٍ أٓحّ ضقٞس ؾذ٣ذ ُِٞجهغ ٝجُ

ٜٝٓ٘ؽ ٓشٕ" )
6

( ٣خـ ًَ قوَ ٓؼشك٢. ٝػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ إٔ جُٔرحقع جُطح٤ُس ُؼِٔحء ٝكالعلس ػِْ آخش٣ٖ هذ 

ذ٤٘ص جخطالكح ك٢ ضلغ٤شٛح ُٜزج جُٔرذأ ك٢ ًٜٞٗح هط٤ؼس دٝس٣س أٝ هط٤ؼس دجتٔس، ٌُٜ٘ح ك٢ رجش جُٞهص جٗطِوص 

جؾطٔحػ٢ ضحس٣خ٢ ٣إغش ك٢ جُر٠٘ جُػوحك٤س، ٣ٝطأغش ذٜح، ٣ٝطقَ ذٌَ أٗٔحه ك٢ ضلغ٤ش جُؼِْ ذٞفلٚ" ٗؾحه 

جُٔؼشكس ٝال ٣٘لقَ ػٜ٘ح" )
7

(. أٗٚ ذٔؼ٠٘ ٓح، هطغ جُقِس ذحُٔحم٢ ٌُٖ ٖٓ دٕٝ ئٌٗحسٙ ٝجُطٌ٘ش ُٚ، ذَ 

 مشٝسز جقطٞجتٚ، ٝٛٞ ك٢ جُٞهص رجضٚ ضؿحٝص ُؼٞجتن رجض٤س ٝٓٞمٞػ٤س ضؼ٤ن ئسجدز جُٔؼشكس.

ّٞ " جُوط٤ؼس" ٓ٘ز جُ٘قق جُػح٢ٗ ٖٓ جُوشٕ جُٔ٘قشّ خحسؼ قذٝد جعطخذجٓٚ جُغحذن ئ٠ُ جسضكَ ذزُي ٓلٜ

قوٍٞ ٝٓؿحالش ٓؼشك٤س ٝئذذجػ٤س ػذز، ٝجٗلطف ػ٠ِ ٓشؾؼ٤حش كٌش٣س ٝغوحك٤س ٝؾٔح٤ُس. ئر ُْ ضؼذ دالُطٚ ضطؼِن 

ضِي جُٔؼحسف. ٝذحش ٛزج ذطر٤ؼس جُٔلّٜٞ رجضٚ ٝئٗٔح ذحُكوَ جُز١ ٣طْ جالؽطـحٍ ػ٤ِٚ ٝجُٔؿحٍ جُز١ ضطؿٚ ئ٤ُٚ 

جُٔلّٜٞ هحذال ػ٠ِ جالعطؼحسز ٝجُطشق٤َ ئ٠ُ ٓؿحالش غوحك٤س ٝٓؼشك٤س ٝؾٔح٤ُس، ٝهحعٔح ٓؾطشًح ك٢ قوُٜٞح 

جُٔطؼذدز عٞجء ك٢ جُلِغلس، ػِْ جالؾطٔحع، جُؿٔح٤ُحش، جُذسجعحش جُػوحك٤س ٝجُؼذ٣ذ ٖٓ ٓؿحالش جُؼِّٞ جإلٗغح٤ٗس، 

 ٢ خحمغ ُِطغحؤٍ ٝجُركع. ذٔح ٣٘ط١ٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ذؼذ ٗوذ١ ٝئؽٌحُ

ًٝحٕ ظٜٞس )جُكذجغس( هذ ًّشط جالػطرحس ٝجُطذجٍٝ ُٔلّٜٞ " جُوط٤ؼس"، ٤ُظ ذٞفلٚ ٓلٜٞٓح ٓؼشك٤ح ٣نرو 

ضحس٣خ جُؼِْ ٝجألكٌحس، ذَ أ٣نح قنٞسجً ئؾشجت٤حً ُقٞسز ٝؾٞد هحتْ ػ٠ِ جُلؼح٤ُس ٝجُٔـح٣شز ك٢ جُٔٔحسعس 

ٍ ٝجُٔـح٣شز ٝضؿحٝص جُػحذص جُػوحك٤س ٝجإلذذجػ٤س ٝػالهطٜٔح، ذأغش  ّٞ جسضرحه جُكذجغس رجضٜح ذٔح ٛٞ هحذَ ُِطك

 ٝجُٔطٔحعي، ٝٛٞ جُٔرذأ جُز١ ضّؿغذ ضٔحٓح ك٢ قوَ جُؿٔح٤ُحش، ٝضكذ٣ذج ك٢ جُلٖ جُكذ٣ع.
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جُل٘ح٤ٖٗ الذطٌحس أعح٤ُد ك٤٘س  ٗؾأ جُلٖ جُكذ٣ع ٓغ جُرذج٣حش جُٔرٌشز ُِوشٕ جُٔ٘قشّ ذذٝجػ٢ ٗضػس ِٓكس ُذٟ

خحفس ٝٓٞمٞػحش ؾٔح٤ُس ٓـح٣شز ضطؿحٝص ٓرحدب جُ٘ضػس جٌُالع٤ٌ٤س، ٝضكو٤ن ضـ٤شجش ؽ٤ٌِس ػ٤ٔوس ذأغش 

ضكش٣ش جُٔٔحسعس جُل٤٘س " ٖٓ أ١ ضٔػ٤َ ُـشك هحذَ ُِطؼشف ػ٤ِٚ")
8

(، ٝػرش جُٔطحُرس ذحعطوال٤ُس جُؼَٔ جُل٢٘ 

ٔحم٢. ٝٓكحُٝس جهططحع ق٤ض خحؿ ذحُلٖ ٖٓ جُشؤ٣س جُغحذوس ُِؼحُْ، ٝسكل جُٔؼح٤٣ش جُل٤٘س جُٔٞسٝغس ٖٓ جُ

٢ٛٝ سؤ٣س رجش ٗضػس ؽحِٓس ٝٓٞقذز ٓػِطٜح كٕ٘ٞ ػقش جُٜ٘نس ٝجالضؿحٛحش جُل٤٘س جُالقوس، ٝجُز١ ٣ٔطذ 

ضحس٣خٜح ٓ٘ز جُوشٕ جُشجذغ ػؾش قط٠ ٓ٘طقق جُوشٕ جُطحعغ ػؾش ٓغ ظٜٞس ٝٗؾأز جُكشًس جالٗطرحػ٤س ك٢ 

 ٢. جُلٖ جُطؾ٤ٌِ

ُوذ جضخز ٛزج جُلٖ ٓرذأ جُكذجغس ٓ٘طِوح ك٢ ضؾ٤٤ذ ضٞؾٜحضٚ جألعِٞذ٤س ٝٓٞمٞػحضٚ جُؿٔح٤ُس، ٓطؿ٤ِس " ك٢ 

جُوط٤ؼس ٓغ جألعح٤ُد جألًحد٤ٔ٣س جُطو٤ِذ٣س، ٝؿحُرح ٓح ًحٗص ضغطخذّ ك٢ ع٘ٞجضٜح جأل٠ُٝ ُِطؼ٤ِن ػ٠ِ جُك٤حز 

١ ك٢ قذ رجضٚ، ذذال ٖٓ جعطٌؾحف أ١ جالؾطٔحػ٤س، ٌُٜ٘ح أخزش ٓغ ضطٞسٛح، ضغطٌؾق جُطٔػ٤َ جُرقش

ٓٞمٞع ٓكذد")
9

(. ق٤ع أفرف جُل٘حٕٗٞ ٣إغشٕٝ جًطؾحف " جإلٌٓحٗحش جُٔطؼذدز جُط٢ ٣ؼشمٜح ػقشْٛ، 

ٝجُٔٞفُٞس ذحعطؼٔحٍ جُٔٞجد ٝجُٞعحتَ جُؿذ٣ذز، ٝذحخط٤حس جألؽٌحٍ ؿ٤ش جُٔغرٞهس")
10

(. ًحٗص جالضؿحٛحش 

جُطؿش٣ذ٣س، جُطؼر٤ش٣س  أٓػِس قحكِس ذٔٔحسعس جخطرشش قنٞسٛح جُل٤٘س جُكذ٣ػس ٓػَ، جُٞقؾ٤س، جُطٌؼ٤ر٤س، 

جُؿٔح٢ُ ٝٓٔحسعحضٜح جُل٤٘س، ػرش جُطؿش٣ذ ٝجالخطضجٍ، جُطك٣ٞش، جُطرغ٤و، ٝضٔػ٤َ جألؽٌحٍ جُٜ٘ذع٤س، ضؿحٝص 

جُٔ٘ظٞس ر١ ٗوطس جُطالؽ٢ جُٞجقذز، ضغط٤ف جُلنحء جُطق٣ٞش١ ك٢ جُؼَٔ جُل٢٘ ٝجُطخ٢ِ ػٖ جُرؼذ جُػحُع، ذٔح 
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ؼَ جُل٘حٕ قشج ك٢ جخط٤حس ٓٞمٞػحش أػٔحُٚ، ذأؽٌحُٜح ٝأعح٤ُرٜح، ٝئٗطحؼ آغحسٙ جُل٤٘س "جٗطالهح ٖٓ ٝػ٢ ٣ؿ

جُلٖ ألؾَ جُلٖ كوو")
11

.) 

جُط٢ هذٓص ٓغ جُلٖ جُكذ٣ع جُز١ ٛٞ ٗطحؼ ػقش قذجغ٢ قَٔ "ٓرذأ جُطكون جُؿٔح٤ُس جُؿذ٣ذز جُطقٞسجش  ئٕ

س أف٤ِس")جُزجض٢ ؿ٤ش جُٔكذٝد، ٝجُغؼ٢ ٝسجء خرشز رجض٤
12

(، ٝجُط٢ ًحٗص ٓذكٞػس ذأكٌحس ٓخطِلس ٝضـ٤شجش 

ٓلح٤ٔ٤ٛس ٓـح٣شز ُِل٘حٕ ٗكٞ جُؼَٔ جُل٢٘ ٝٓٔحسعطٚ، ٝجُط٢ ػذش ضكٞالً  "ٖٓ ٗظشز ض٘ؾذ جٌُٔحٍ ك٢ 

جإلٗؿحصجش جُطحس٣خ٤س ئ٠ُ جُذػٞز ئ٠ُ جالذطٌحس ٝجُطؿذ٣ذ")
13

(. ًٝحٗص ٓػَ ٛزٙ جُذجكؼ٤س جُٔقكٞذس ذكظ 

ئٗؿحص جألػٔحٍ جُل٤٘س ض٘رغ " ػ٠ِ ٗكٞ دجتْ ٖٓ ضـ٤شجش ػ٤ٔوس ك٢ جالكطشجمحش جُلٌش٣س ضؿش٣ر٢ الكص ئ٠ُ 

(، ُـشك ضكو٤ن هذس ٖٓ جُطكٍٞ ك٢ جُٔٞمٞػحش ٝجألؽٌحٍ، ٝجُط٢ ذحضص ؾضءج ٜٓٔح ٖٓ 14ُِل٘ح٤ٖٗ" )

ضٞؾٜحش جُلٖ جُكذ٣ع. ٝظٜٞسٙ ذطش٣وس ٓغطوِس ٝك٢ ئهحس رجض٢ خحؿ ٣ططٞس ذٔٞؾد هٞج٤ٗ٘ٚ ٝهٞجػذٙ 

٘حذؼس ٖٓ رجش جالضؿحٛحش ٝجألعح٤ُد جُؿذ٣ذز، ٤ُٝظ ٓؿشد ٓشآز أٝ ٓؾٜذ ضق٣ٞش١ ٣كح٢ً ٓؾٜذج أٝ ٝجهؼح جُ

ٓح ذأعِٞخ ٣لطشك ضوح٤ُذ ٓٞسٝغس عحذوس، ق٤ع  ٗرز " جُطٔػ٤َ ذحػطرحسٙ مشٝسز ك٤٘س ٝضغطرذٍ ذٚ جُطؿش٣د ك٢ 

جألؽٌحٍ")
15

 .) 

ذزُي ًحٗص جضؿحٛحش جُلٖ جُكذ٣ع ضغؼ٠ ئ٠ُ خِن أغش ٌٓحكة ُِٞجهغ ٤ُٝظ ٓكحًحضٚ، ٝػرش ضٌش٣ظ ٗضػس  

أعحع٤س ك٢ ٛزج جُلٖ هحتٔس " ػ٠ِ ضوذ٣ْ جُطؿشذس جُؾخق٤س ٝجُطؾ٤٤ذ ػ٠ِ أ٤ٔٛطٜح")
16

( ُِٞفٍٞ ئ٠ُ ؾزس٣س 

٤ُس ٓطؿٜس ذحٌُحَٓ ٗكٞ غوحكس خحُقس، ضكون ٖٓ خالُٜح ٓرذأ جُوط٤ؼس ٝجُطكٍٞ، ٝجفط٘حع ٤ٛثس أخاله٤س ٝؾٔح

جألٗح، ٝضك٣َٞ ًَ ؽ٢ء ئ٠ُ ػَٔ ؾٔح٢ُ ٖٓ أػٔحٍ جُلٖ ذٞجعطس جُلحػ٤ِس جُخحفس ذحإلذذجع، ػرش جالعط٘حد ئ٠ُ 

ؾٜذ جالذطٌحس جُؿٔح٢ُ جُوحتْ ػ٠ِ جهطشجع كٖ ؾذ٣ذ ُِك٤حز، ًٔح ك٢ ضؼض٣ض ػٞجُْ ك٤٘س ٓ٘لقِس ضإغش ٗوحء 

ٞٗٚ جإلذذجػ٢ ٝجالذطٌحس١ جُخحؿ، جُؾذ٣ذ جالخطالف ك٢ ضٔػ٤ِٚ جالخطالف. ق٤ع ذحش ُِؼَٔ جُل٢٘ هحٗ

 ُِٔٞمٞع.

ُوذ ًحٕ جُلٖ جُكذ٣ع ٓطٔح٣ضج ك٢ ف٤ؾ جُطؼر٤ش، ٝجٌُؾق جُطذس٣ؿ٢ ُِؾٌَ جُٔالتْ، ذذٝجػ٢ جُٔطحُرس ذحُطخ٤َّ 

ػ٠ِ ٗكٞ خحؿ، جُز١ هطغ جُقِس ذحُٔٞمٞػحش جُغحذوس، ًٝؾق ػٖ ٗلغٚ ٝٝؾٞدٙ ٝمشٝسضٚ جُخحفس 

 س ك٢ ئسجدز جُظٜٞس ٝجالدٛحػ ٝجُٔرحٛحز ذحالخطالف.جُٔطٔػِ

 شاٍَاً: َظرٌح "واقعٍح انكى" فً تعذها انُظري واإلظرائً

 انرؽّىل فً انفٍ .1

ؽٌِّص ذذج٣حش جُوشٕ جُٔ٘قشّ ػالهس ٓخطِلس ٓغ جُٞجهغ جُٔٞمٞػ٢ ُإلٗغحٕ، ٓطٔػِس ك٢ جُركع ػٖ أذؼحد 

ٓؿُٜٞس ُٜزج جُٞجهغ ٝجُؼحُْ جُٔك٤و ذٚ، ذأغش قنٞس جالًطؾحكحش جُؼ٤ِٔس جُط٢ دكؼص ئ٠ُ ضؿحٝص جُطؿشذس جُكغ٤س 

ُِٔحدز، ٝجعطخذجّ جُؼِْ ألدٝجش ؾذ٣ذز  جُٔرحؽشز ُإلٗغحٕ ٌُٜٞٗح ٓقذسجً ُِٔؼشكس، ػرش جًطؾحف خقحتـ خل٤س

(، جًطؾحف 1895ك٢ جعطوقحء جُطر٤ؼس ٝجُٞجهغ. ٝئقذٟ ٛزٙ جالًطؾحكحش ضكووص ٓغ جخطشجع أؽؼس أًظ )

(. ٝٛٞ جألٓش جُز١ جٗطوَ خالُٚ جُركع" ئ٠ُ ظٞجٛش جُؼحُْ جُزس١ 1897(، )جإلٌُطشٕٝ 1868جُ٘ؾحه جالؽؼحع )

 جهغ جُز١ جُذجخ٢ِ، ٛزج جُؼٔن جُؿذ٣ذ ٖٓ جُٞ
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 (1صىرج رقى )

 اسى انعًم: ايرأج فً انؽذٌقح

 اسى انفُاٌ: كهىد يىٍَه

 انًادج: زٌد عهى قًاش

 101x 82انقٍاس:

 1867سُح اإلَعاز:

 

(. رُي ٓح أدٟ ئ٠ُ ذذج٣س ضوح٤ُذ ؾذ٣ذز، ٝجؾط٤حص 17ًؾق ػ٘ٚ جُؼِْ. ٝجٜٗحسش كؿأز ًحَٓ جُطوح٤ُذ جٌُالع٤ٌ٤س")

 قذٝد ٓؿُٜٞس، ؽشع جالٗغحٕ ٖٓ خالُٜح ئ٠ُ ض٤٤ٌق ٓخطِق ُكحؾحضٚ ٖٓ جُطر٤ؼس. 

٢ِ ٝقو٤و٢ ٝك٢ قوَ جُلٖ ًٔح ك٢ قوَ جُؼِْ، ذحضص ػذ٣ذ جُطكٞالش جُؿٔح٤ُس ضغطذػ٢ جُركع ػٔح ٛٞ دجخ

٣ؼضص ٖٓ ٛزٙ جُذجكؼ٤س جُٔرطٌشز ٓطأغشز ذحًطؾحكحش جُٔؼحسف جُؿذ٣ذز. ٓطؿ٤ِس ك٢ جُخرشز جُزجض٤س ك٢ جإلذذجع جُل٢٘ 

ٝجُركع ػٔح ٛٞ خحؿ ٝؾٞٛش١ ٝٓـح٣ش دجخَ جإلٗغحٕ ٗلغٚ، ق٤ع ذحش ُِل٘حٕ جإلسجدز ٝجُشؿرس ك٢ ضق٣ٞش 

س ٓ٘ظٞسجً ٓطؼذدجً ٖٓ صٝج٣ح جُ٘ظش جُٔٞمٞػحش ًٔح ٣ؾحء. ًٔح جألٓش ـ ٓػالً ـ ٓغ جالضؿح ّٞ ٙ جُطٌؼ٤ر٢ جُز١ ه

ئ٠ُ جُٔؾٜذ جُٔشعّٞ، ٓح أدٟ ئ٠ُ ضل٤ٌي جُؾٌَ ٝضٞص٣ؼٚ ك٢ جُلنحء جُطق٣ٞش١ جُٔك٤و ذٚ ك٢ جُؼَٔ جُل٢٘. 

ٝأفرف جالٛطٔحّ جُغحتذ " ذ٤ٖ جُل٘ح٤ٖٗ )جُؿذد( ٛٞ جُطـِـَ ئ٠ُ جُكو٤وس جُؿٞٛش٣س ُِؾ٢ء جُز١ ٣ش٣ذٕٝ ضٔػ٤ِٚ، 

جُٞؾٚ جُخحسؾ٢ ٝجُؼحذش ُٜزٙ جُكو٤وس")٤ُٝظ 
18

 .) 

 

ئر ُْ ضؼذ جُطر٤ؼس ٝجألؽ٤حء ٓٞمٞػحش ٓحد٣س ٓ٘لقِس خحسؼ جُزٖٛ ذَ ضكُٞص ئ٠ُ ػ٘حفش كٌش٣س ٝضقٞس٣س 

دجخ٤ِس، ق٤ع غٔس ٓح ٛٞ )الٓشت٢( ك٢ جُؼحُْ جُٔك٤و ذ٘ح ٝٓغطٟٞ ؾذ٣ذ آخش ٖٓ جُٞجهغ جُٔٞمٞػ٢. ُوذ ًحٕ 

جُٔشت٤س جُز١ ًحٕ ٓ٘ز كطشز ٓح ذؼذ جالٗطرحػ٤س جُؼالٓس ج٤ُٔٔضز ُلٖ جُطالتغ جُل٤٘س")جُطكشس ٖٓ " جُٔظحٛش 
19

 ،)

 ٝ ٓرذأً ك٤٘ح ٣ط٘حٍٝ جُ٘ظش ئ٠ُ جُطر٤ؼس ٝجُؼحُْ جُٔك٤و ٝكن 
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 (2صىرج رقى )

 اسى انعًم: كًاٌ

 اسى انفُاٌ: ظىرض تراك

 انًادج: زٌد عهى قًاش

 61x 45انقٍاس:

 1912سُح اإلَعاز:

 

جُزٖٛ ٝجُخ٤حٍ، ٝذؼذ جُطخ٢ِ ػٖ جُ٘ظش ئ٠ُ جُظحٛشز جُٔشت٤س ٌُٜٞٗح ٓٞمٞػحً غحذطحً ٝٓط٤ًٔضج. ُوذ ًحٕ ػ٘حفش 

ٍ " ٖٓ جُؾٌَ )جُخحسؾ٢( ئ٠ُ جُطش٤ًد  ّٞ ك٢ جُلٖ ًٔح ك٢ جُؼِْ ضكٍٞ ك٢ جُ٘ظشز ئ٠ُ جُطر٤ؼس ٝٛٞ ضك

)جُذجخ٢ِ(، ٖٝٓ جُٔٞمٞع ئ٠ُ جُؼ٤ِٔس")
20

ًٜٞٗح " ٤ًحٕ ٖٓ أؽ٤حء ؾحٛضز" (، أ١ كْٜ ؾذ٣ذ ُٜزٙ جُطر٤ؼس ٖٓ 

(، ٝٓح ذؼذْٛ، 1ج٠ُ جُطؼحَٓ ٓؼٜح ذٞفلٜح " ٤ًحٕ ٖٓ ػ٤ِٔحش"، ًٔح ضكون ُذٟ جالٗطرحػ٤٤ٖ) فٞسز سهْ 

 (. 2ًٝزُي ُذٟ جالضؿحٙ جُطٌؼ٤ر٢) فٞسز سهْ 

 

ٍ آخش ك٢ جُلٖ جُكذ٣ع ٓغ ضؿحسخ جُل٘ح٤ٖٗ جُطؿش٣ذ٤٣ٖ )ًحٗذٗغ٢ٌ، ٓٞٗذس٣حٕ(، ق٤ع أفركص  ّٞ ؾحء ضك

ألؽٌحٍ ٝجألُٞجٕ ٝػ٘حفش جُؼَٔ جُل٢٘ ضؿش٣ذ٣س خحُقس، ٓطخ٤ِس ػٖ أ٣س ٓٔحغِس ٓغ جؽٌحٍ جُطر٤ؼس )فٞسز ج

(. ٝذحضص ٛزٙ جُطؿحسخ ضٌطغد دالالضٚ جُطؼر٤ش٣س ٝجُؿٔح٤ُس ٖٓ جسضرحهحضٜح جُؾ٤ٌِس جُخحُقس، ٝإٔ 3سهْ 

رجضٜح ٝال ضك٤َ ئ٠ُ ٓؾٜذ ٓشت٢ ك٢ جُخحسؼ. سجكنس ـ ذؾٌَ  ئ٠ُجؽٌحُٜح ٝأُٞجٜٗح ٢ٛ عطٞـ ٤ُٗٞس ض٘ط٢ٔ 

 هحهغ ـ جُٔظٜش٣س جُٔطـ٤شز ُِطر٤ؼس ٖٓ أؾَ أؽٌحٍ ؾٞٛش٣س ضؼرش ػٖ ٝجهؼٜح جُؿٔح٢ُ جُخحُـ.

 

ئال إٔ ٛزج جُلٖ جُؿذ٣ذ جُطؿش٣ذ١ ٝجُخحُـ جُز١ أقَ ػ٘قش جُطؿش٣ذ ٓكَ فٞسز جُٞجهغ، ٝجُلٌشز ذذال ػٖ 

 ٓح ٛٞ ئال " ئػحدز خِن ألؽٌحٍ هذ٣ٔس ٖٓ جُلٖ جُضسجػ٢ ذق٤ؾ  جُٔؾٜذ جُطق٣ٞش ُِؼحُْ،
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 (3صىرج رقى )

 اسى انعًم: ذكىٌٍ تاالؼًر واالزرق واالصفر

 اسى انفُاٌ: تٍد يىَذرٌاٌ 

 انًادج: زٌد عهى قًاش

 تالانقٍاس:

 1930سُح اإلَعاز:

 

ضؿش٣ذ٣س")
21

(. ٝجُز١ جٗطِن ٖٓ مشٝسز ضحس٣خ٤س ضطٔػَ ك٢ ًٞٗٚ ٗؾحهحً جذطٌحس٣حً ُِطؼشف ػ٠ِ جُؼحُْ 

ٝجُطر٤ؼس ػرش ضٔػ٤ِٜٔح ذق٤ؾ ٝٓؼحُؿحش ؾٔح٤ُس ٝأعِٞذ٤س ٓخطِلس، ٝكْٜ ظٞجٛشٛٔح جُٔٞمٞػ٤س ذؾٌَ ػ٤ٔن 

ذِس ُرِٞؽ قو٤وس ٝؽحَٓ. ٌُٖٝ ٓػَ ٛزٙ جُنشٝسز ُْ ضؼذ ضٔػَ فٞسز جُؼحُْ جُزس١ جُؿذ٣ذ، ًٔح أٜٗح ؿ٤ش هح

جُٞجهغ جُٔخطِق جُز١ ًؾق ػ٘ٚ جُؼِْ ك٢ ٓغط٣ٞحضٚ جُٔطوذٓس ٓغ ذذج٣حش جُوشٕ جُٔ٘قشّ، رُي ٓح ٣ططِد جُركع 

ػٖ ضقٞس ٓـح٣ش ٝسؤ٣س أًػش ػٔوح ضنح٢ٛ جُكو٤وس جُؿذ٣ذز جُط٢ ًؾق ػٜ٘ح جُؼِْ، ٝجُٔطٔػِس ك٢ جُخحف٤س 

 جُٔٞؾ٤س ُِٔحدز ُِٝطر٤ؼس. 

هذ أفرف ػحؾضجً ػٖ ذِٞؽ ٝٓٞجءٓس جُٞجهغ جُؿذ٣ذ جُز١ جًطؾلٚ جُؼِْ، ٝجٗط٠ٜ إٔ ٣ٌٕٞ  ئٕ جُلٖ جُكذ٣ع ذزُي 

كٖ "جُنشٝسز جُذجخ٤ِس"، ٝجُقذكس ٝجُالٝػ٢ ٝجالٗؾـحٍ جُٜٔ٘ي ُؿٞج٤ٗس جالٗغحٕ ٝمشٝسضٜح جُغ٤ٌُٞٞؾ٤س 

ظ٤لطٚ ك٢ جُطؼحه٢ ٓغ ًذجكؼ٤س ُِطؼر٤ش ػٖ رجض٤طٚ جُخحفس ٝجالًطلحء ذٜزج جُٔغؼ٠ ٖٓ هرَ جُل٘حٕ. ٓطخ٤ِحً ػٖ ٝ

جُقٞسز جُٔٞمٞػ٤س جُؿذ٣ذز ُِؼحُْ ٝجُ٘ظشز جُؼ٤ِٔس ُإلٗغحٕ جُكذ٣ع، كحُلٖ كحػ٤ِس "ٝظ٤لطٜح جألعحع٤س ض٤ٌٖٔ 

جالٗغحٕ ٖٓ ئدسجى جُطر٤ؼس ذؾٌَ أٝك٠ ٝأػٔن")
22

(، ٝئهحٓس فِس ق٣ٞ٤س ٓغ جُٔؿطٔغ ذطش٣وس خالهس 

هغ جُز١ ذحش ٣ؼذ ضكٞالً غٞس٣حً ك٢ ػالهس جالٗغحٕ ٓغ ٝٓرطٌشز، ٝجًطؾحف جُٔغطٟٞ جُؿذ٣ذ جُٔؿٍٜٞ ٖٓ جُٞج

جُؼحُْ. ٝٛٞ ٓح ٣ططِد جُطخ٢ِ ٝضؿحٝص جُٔلح٤ْٛ جألعحع٤س ُِلٖ جُكذ٣ع جُط٢ جػطٔذش جُزجض٤س جُٔؿشدز ك٢ جُطؼر٤ش 

 ٝضخِص ػٖ جُٔٞمٞػ٤س ك٢ جُلٖ ذٞفلٜح مشٝسز ٣ؿد جُطؼر٤ش ػٜ٘ح. 

ٝؾٞج٤ٗس جالٗغحٕ أٝ جالكططحٕ ذٔظحٛش جُطر٤ؼس ٝأؽٌحُٜح؛ ُْ ضؼذ ئٕ ٝظ٤لس جُلٖ جُٔطٔػِس ك٢ جُطؼر٤ش ػٖ رجض٤س 

ٓؿذ٣س ذَ ذحضص ئقذٟ جألدٝجس جُوذ٣ٔس ك٢ جُلٖ، ق٤٘ٔح عحػذ جإلٗغحٕ ك٢ جُ٘ظش ئ٠ُ ٝؾٞدٙ ًكنٞس كحػَ ك٢ 

جُقشجع جالؾطٔحػ٢ ٝجُطرو٢ ك٢ ػٜذ جُكنحسز جُضسجػ٤س، ٛزٙ جُٞظ٤لس جُط٢ ُْ ضؼذ ٓطكووس. ق٤ع ٣ك٤ح 
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مص جُشؤ٣س جُغحذوس جالٗغحٕ ج ّٞ ٥ٕ ك٢ ػقش ؾذ٣ذ ٓطؿحٝصج ٗٔو جُكنحسز جُضسجػ٤س ج٠ُ جًطؾحكحش ؾذ٣ذز هذ ه

ٝكٜٜٔح ُٞؾٞدٙ. ٝذزُي كإ ُِلٖ ك٢ ٛزج جُؼقش جُؿذ٣ذ دٝسج ٓخطِلح ٣التْ فٞسز ؾذ٣ذز ٝذذ٣ِس ك٢ ػالهس 

٤حً ُٔؾشٝع ؾٔحػ٢ ؾذ٣ذ جالٗغحٕ ٓغ جُؼحُْ ٝجُطر٤ؼس، ٝٛٞ ذٜزج " ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ذ٤حٗحً، ٓخططحً ذالعط٤ٌ

إلػحدز خِن جُطر٤ؼس. ُٜزج، ٢ً ٣ٌٕٞ ٛزج جُر٤حٕ خالهحً، قوحً؛ كحٗٚ ٣ؿد إٔ ٣طأفَ ك٢ ٓذُٞالش جُؼِْ")
23

. ) 

 ـ انفٍ وانعهى: يقارتح ذصىٌرٌح2

ضلطشك أهشٝقس ٝجهؼ٤س جٌُْ دجكؼ٤طٜح ٖٓ جُ٘ظش ذؼٔن ئ٠ُ جُؼحُْ ػرش قو٤وطٚ جُزس٣س، ٝضكذ٣ذجً ٖٓ جُقلس 

٤س جُػحُػس ُِزسز ٢ٛٝ جُط٤ق جُزس١، ق٤ع جُقلطحٕ جأل٤ُٝطحٕ ٝٛٔح جُطٌحكإ ج٤ٔ٤ٌُح١ٝ ٝجُٞصٕ فلطحٕ جألعحع

أعحع٤طحٕ ال ٣طؼِوحٕ ذحُلٖ. ك٤ٔح ع٤ٌٕٞ جُط٤ق جُزس١ ٛٞ جُٔقذس جُؿذ٣ذ ُٔح ٣ٌٖٔ ضغ٤ٔطٚ ذلٖ ؾذ٣ذ" ٣ؼحَٓ 

ط٤س جُط٢ ضوطشٕ ذٜح")جُٔحدز جُزس٣س ً٘ظحّ ٖٓ ٓغط٣ٞحش ُِطحهس ضٌؾق ٝؾٞدٛح ػرش جأله٤حف جُخ
24

(، ذٜزج 

٣ؿذ جُلٖ هر٤ؼس ضؼر٤شٙ ٖٓ خالٍ جألُٞجٕ جُخحُقس ُأله٤حف جُزس٣س، ذٞفلٜح جُؼ٘حفش جألعحع٤س جُكغ٤س ُٜزج 

جُلٖ جُز١ ٣طٔػَ جُؼحُْ ٝجُطر٤ؼس ً٘ظحّ ػ٤ِٔحش. ٝضق٣ٞش جُؼ٤ِٔحش ج٤ٔ٤ٌُحت٤س ُِطر٤ؼس ًٔؿٔٞػس ٖٓ ضشج٤ًد 

 ؼر٤ش ػٜ٘ح ذق٤ؾ ٝػ٘حفش ٤ُٗٞس.  ضطأُق ٖٓ ضلحػالش رس٣س ٣طْ جُط

جال إٔ ػ٘قش جُِٕٞ ٝه٤ٔطٚ ٛ٘ح ال ٣طْ جُطؼحه٢ ٓؼٚ ك٢ جُٔٔحسعس جُل٤٘س ػ٠ِ أٗٚ جٗؼٌحط ُِطر٤ؼس، أ١ ًنٞء 

٣٘ؼٌظ ػ٠ِ جألؽ٤حء جُٔشت٤س، ٝئٗٔح ذٞفلٚ ُٞٗحً جٗرؼحغ٤حً ٣ٔػَ فٞسز ُطش٤ًد جُٔحدز ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُزسز 

أٝ ًخطٞه ه٤ل٤س ضٔػَ رسز ٓؼ٤٘س. ٝٛٞ ٝأؾضجتٜح، ٝٛٞ ذٔػحذس )ًْ ـ ٓٞؾس مٞت٤س( ٓ٘رؼػحً ٜٓ٘ح ًخو ه٤ل٢، 

ذٜزج فٞسز ُِٔحدز جُط٢ ضكنش ًو٤ٔس ذذ٣ِس ٝؾذ٣ذز ضنح٢ٛ جُؾٌَ جُؿذ٣ذ ُِلٖ جُز١ أقَ ٓكَ جُؾٌَ جُوذ٣ْ. 

٣ٝشٟ جُل٘حٕ ٓكٔٞد فرش١ ئ٠ُ إٔ جُؾٌَ جُؿذ٣ذ ك٢ ٛزج جُلٖ ٣كنش ٖٓ خالٍ ٝجهؼ٤س جٌُْ جُط٢ ٣قلٜح ذأٜٗح 

 حٍ ٝذٔػحذس ٓشقِٚ جأل٠ُٝ. جُطش٣وس جُؼ٤ِٔس ك٢ ٛزج جُٔؿ

 ضؼطٔذ أهشٝقس ٝجهؼ٤س جٌُْ ٖٓ غالظ ٓلشدجش أٝ ضشج٤ًد ُِلٖ جُؿذ٣ذ، ٢ٛ: جٌُْ، جُزسز، جُؼ٤ِٔس جُطش٤ًر٤س. 

ـــ جٌُْ ٛٞ جُؼ٘قش جألعحع٢ ٝجُٞقذز جأل٤ُٝس ُِطحهس ) جُِٕٞ(، ٝجٌُٕٔٞ جُٔشت٢ ٌُِٕٞ ٝذحػطٔحد جألهٞجٍ 

خو ٢ُٗٞ ضٔػَ  600**(، جُط٢ ضغطخذّ خالُٚ ٝجهؼ٤س جٌُْ قٞج٢ُ *طشّٝ)جُٔٞؾ٤س ُِنٞء ٓوحعس ذٞقذز جالٗـغ

جُٔٞؾٞدز ك٢ جُطر٤ؼس ) 92جأله٤حف جُٔخطحسز ُِزسجش جُـ 
25

(. ئٕ جٌُْ ٛٞ ذٔػحذس هٍٞ ٓٞؾ٢ ٣طشؾْ ئ٠ُ ُٕٞ 

 ٝجقذ، ر١ ؽٌَ ٛ٘ذع٢ ٓغطو٤ْ جُخطٞه، ٝٛٞ ٝقذز غح٣ٞٗس ٝؾضء ٌٕٓٞ ُِطش٤ًد جُزس١.

ٝجهؼ٤س جٌُْ، جُزسز ًظحٛشز ضٔٞؾ٤ّس ٝضش٤ًد ٌٕٓٞ ٖٓ ٓؿٔٞػس ٖٓ جٌُٔحش )فٞس ٤ُٗٞس(، ـــــ ك٤ٔح ضؼذ 

٢ٛٝ ٓطلشدز ؽ٤ٌِحً ٖٓ خالٍ ؽٌِٜح جُٜ٘ذع٢ ٝضش٤ًرٜح ٝض٣ٌٜٞ٘ح جُط٤ل٢. ق٤ع ًَ ٝقذز ضش٤ًر٤س ضكذدٛح 

ُخطٞه. جُخطٞه ج٤ُِٗٞس جُط٢ ضطأُق ٜٓ٘ح، ك٢ فٞسز ضش٤ًد ٛ٘ذع٢ ُٔؿٔٞػس ٖٓ أؽٌحٍ ٤ُٗٞس ٓغطو٤ٔس ج

ذٔػحذس " جُكشٝف جألذؿذ٣س ُِـس جُل٤٘س جُؿذ٣ذز. ٣ٝٔػَ ًَ رسز ٓؿٔٞػس  92ذزُي ضٌٕٞ رسجش جُؼ٘حفش جُـ 

ٓخطحسز ٖٓ ه٤لٜح جُخط٢ جُز١ ضط٤ٔض ذٚ")
26

(، ٓطٔػِس ذأهٟٞ جُخطٞه ٝأؽذٛح قغحع٤س. ٓػال، ٗؿذ إٔ رسز 

قغحع٤س ٖٓ ٓؿٔٞػس ه٤لٜح جُٔشت٢ أُٞجٕ ٓطحذوس ٝأؽذٛح  5ج٤ُٜذسٝؾ٤ٖ ضطٔػَ ك٢ ٓؿٔٞػس ٓخطحسز ٖٓ 

أُٞجٕ ذخطٞهٜح جُط٢ ضض٣ذ ػ٠ِ  7خطٞه. ًٝزُي رسز جألًغؿ٤ٖ ٓٔػِس ذٔؿٔٞػس ٓخطحسز ٖٓ  8جُٔطٔػَ ك٢ 
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خطحً. ٝضإًذ ٝجهؼ٤س جٌُْ إٔ ػذد جألُٞجٕ، ٝقؿٜٔح جُ٘غر٢ ٝضغِغِٜح ٝكوحً ُطُٜٞح جُٔٞؾ٢ ك٢ ًَ ٝقذز  90

 ك٤٘س، ه٤ْ غحذطس. 

ش١ إٔ ٛزج جُطؼحه٢ ٛٞ ذٔػحذس أذؿذ٣س ك٤٘س ٝضؾ٤ِ٤ٌس ألهشٝقطٚ جُٔطأُلس، ك٢ ًَ ٣ؼذ جُل٘حٕ ٓكٔٞد فر

قشف)ٝقذز( ٜٓ٘ح ضش٤ًد ٓؼ٤ٖ ٖٓ جألُٞجٕ، ضشضرو ذ٘ظحّ هر٤ؼ٢ ٣طحذن ضغِغَ جألهٞجٍ جُٔٞؾ٤س جُط٢ ضٌٕٞ 

جألُٞجٕ فٞسز ُٜح، ٢ٛٝ ذٔػحذس " ٗظحّ ٌٓح٢ٗ الص٢٘ٓ" )
27

، ٝجُط٢ (. ٌُٜ٘ح ضرو٠ أذؿذ٣س أ٤ُٝس ٝضؿش٣ر٤س

 عطشجكوٜح ٓغطورالً خِن أذؿذ٣حش أًػش ضلق٤الً ٝئضوحٗحً، ُؿٜس جُِٕٞ ٝٝقذجضٚ جُطش٤ًر٤س. 

ــــ ذ٤٘ٔح عطوطشـ جُٔلشدز جُػحُػس، جُؼ٤ِٔحش جُطش٤ًر٤س ُٞجهؼ٤س جٌُْ ذحُ٘ظش ئ٠ُ جُٔحدز ٝكن ٓشًرٜح ج٤ٔ٤ٌُحت٢ 

ػ٠ِ أٗٚ عحتَ ٓشت٢ ٓكغٞط ذَ ٖٓ خالٍ ٤ُٝظ ؽٌِٜح جُخحسؾ٢ جُظحٛش ك٢ جُطر٤ؼس، كحُٔحء ال ٣٘ظش ئ٤ُٚ 

(. ئٕ ٓػَ ٛزٙ جألذؿذ٣س H2Oضلحػَ ؾض٣ث٤ٖ ٖٓ ج٤ُٜذسٝؾ٤ٖ ٝٝجقذ ٖٓ جألًغؿ٤ٖ ٝكن ضش٤ًرٚ ج٤ٔ٤ٌُحت٢ )

جُؼ٤ِٔس جُذه٤وس ٝجُٔٞمٞػ٤س ٢ٛ جُرذ٣َ ػٖ جُشٓض٣س جُقٞس٣س جُغحذوس جُوحتٔس ػ٠ِ جُطؿشذس جُكغ٤س ُإلٗغحٕ 

 (.4 ٝضٔػ٤الضٜح جُزجض٤س )ًفٞسز سهْ

 

 (4صىرج رقى)

 H2O)اسى انعًم: ياء)

 اسى انفُاٌ: يؽًىد صثري

 انًادج: زٌد عهى قًاش

 87x 87انقٍاس:

 1970سُح اإلَعاز:
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ػرش ٛزج جُٔوحسذس ضٌٕٞ ٝجهؼ٤س جٌُْ ٓٔحسعس ضؾ٤ِ٤ٌس ُشعْ جُظٞجٛش جُطر٤ؼ٤س ذطش٣وس ٓخطِلس ػٖ جُلٕ٘ٞ 

ُِٞجهؼ٤س جُطو٤ِذ٣س. ك٢ٜ ال ضطٔػَ أٝ ضؾّخـ جألؽ٤حء ًٔح  جُغحذوس ٝجُٔؼٜٞدز، ٝجُوحتٔس ػ٠ِ جُطأ٤ُق جُقٞس١

٢ٛ ظحٛشز أٓحّ أػ٤٘٘ح ك٢ جُطر٤ؼس، ذَ ذٞفلٜح ػ٤ِٔس ضطأُق ٖٓ ػالهحش ٝضشج٤ًد ٢ٛٝ " ٤ُغص جُظٞجٛش أٝ 

جُٔٞجم٤غ أٝ جألؽ٤حء جُط٢ ػحػ ًٝحكف جالٗغحٕ ذ٤ٜ٘ح قط٠ جالٕ، ذَ ضشج٤ًد ؾذ٣ذز ٓػ٤شز")
28

(. ئٕ ٝجهؼ٤س 

ح ـ ضطؿحٝص ٓح ٛٞ رجض٢ ًخرشز قغ٤س أٝ ر٤٘ٛس ذطؼو٤ذجضٚ ٝضِوحت٤طٚ أق٤حٗحً؛ ٢ً ضلطشك جُلٖ ذٞفلٚ جٌُْ ـ ٛ٘

 ٗؾحهحً ٓٞمٞػ٤حً ٣ؼطٔذ جُؼِْ ٝه٤حعحضٚ 

جُذه٤وس. كٌَ ٓح ٛٞ ال ٓشت٢ ٣قرف ٓشت٤حً ُإلٗغحٕ ذَ ٣نغ جًطؾحكحش جُؼِْ جُؿذ٣س ك٢ ٓط٘حُٝٚ، " إٔ جُؼِْ 

أٜٗٔح ع٤قركحٕ ًالً ٝجقذجً")ٝجُلٖ ٣خطشهحٕ أقذٛٔح ج٥خش. 
29

.) 

٣ؼ٤ٖ جُل٘حٕ ٓكٔٞد فرش١ ؾذٝالً ٣لطشك جُٔوحسٗس ذ٤ٖ جُلٖ جُغحذن جُز١ ٣ؼطٔذ جُشؤ٣س جُٞجهؼ٤س جُطو٤ِذ٣س 

ُِطر٤ؼس ُِٝؼحُْ، ٝذ٤ٖ ٝجهؼ٤س جٌُْ ٝٓ٘طِوحش كٜ٘ح جُؿذ٣ذ )
30

.) 

 واقعٍح انكى أنىاقعٍح انرقهٍذٌح

 .كرهحجُٔحدز: 

 يىاضٍع/ أضٍاءجُظٞجٛش جُطر٤ؼ٤س: 

 ضكم.

 أذؼحد. 3سعْ ذـ 

 ؽٌَ ك٢ كنحء.

أذؼحد، ٣خِوٜح جُل٘حٕ  3: فلس غح٣ٞٗس، ٓ٘ؼٌغس، االنىاٌ

 قغ٤ح.

 شُائٍح:

ـ جُٔحدز ٝجُلٌش)ًؾ٤ث٤ٖ ٓطنحد٣ٖ( جُٞؾٜحٕ جُٔحد١ ٝجُال 

 ٓحد١ ُِطر٤ؼس. ُٜزج :

ًو٤ٔط٤ٖ ٓط٤ٔضض٤ٖ ؿ٤ش أٗٚ ال٣ٌٖٔ   ضكم ويضًىٌـ 

 كقِٜٔح.

ُٔحد١) جُٔٞمٞػ٢(: ضؼش٣ق ذالعط٢ٌ٤ جُٞؾٚ ج ضكم:ـ 

٣ؼرش ػٖ دسؾس ٓؼشكس جالٗغحٕ ذحُظٞجٛش جُطر٤ؼ٤س 

 ًٔٞجم٤غ) أؽ٤حء(.

 

جُٞؾٚ جُالٓحد١ ) جُزجض٢(: جُٔؼح٢ٗ   يضًىٌ:ـ 

جُؿٞٛش٣س، جألفٍٞ، جُوٟٞ، جُخ. جُط٢ ض٘غد ُِٔٞجم٤غ) 

 جألؽ٤حء( ئمحكس ج٠ُ جُؼٞجهق ٝجُٔٞجهق أصجءٛح.

 

 ٕ ٓؼ٤ٖ.ذع ٓنٔٞ ئ٣قحٍ/دعاٌح: 

 جدٓحؼ جُزجش ٝجُٔٞمٞع )جُل٘حٕ ٝجُٔؾحٛذ(

جُؼحهلس )جُٔؾحٛذ(: ٓغشز جُٔؾحسًس ٝأدٓحؼ جُزجض٢ ك٢ 

 . طاقح جُٔحدز:

 عًهٍاخ.جُظٞجٛش جُطر٤ؼ٤س: 

 ذركٍة.

 سعْ ذرؼذ٣ٖ.

 جُلنحء. جُؾٌَ ٛٞ

فلس أعحع٤س، ٓؾؼس)ٓٔطقس(، ذؼذ٣ٖ، ٓق٘ٞػس األنىاٌ: 

 ُزذزذحش ٓؼ٤٘س.

 أؼادٌح:

جُٔحدز كوو، جُلٌش فلس أٝ ٝم٤لس ُطش٤ًد ٓؼ٤ٖ ٖٓ ـ 

 جُٔحدز. ُٜزج:

 .كووذركٍة 

 

ضؼش٣ق ذالعط٢ٌ٤ ٣ؼرش ػٖ دسؾس ٓؼشكس جالٗغحٕ ذركٍة: 

 ذحُظٞجٛش جُرطر٤ؼ٤س ًؼ٤ِٔحش.

 

 

 وظٍفح.ـ 

 

 

 

 

 جُ٘ظشز جُؼ٤ِٔس ٗؾشدعاٌح: 

 ضـش٣د )جُل٘حٕ ٝجُٔؾحٛذ(
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 جُٔٞمٞػحش جُٔشعٞٓس.

 

 جُلٖ ٣ذسخ جالٗغحٕ ك٢ ٓطؼس جالعطؿحذس جُؼحهل٤س.

 جُلٖ: ُـس رجش ٗظحّ ًطحذس فٞس١ )ذٌطٞؿشجك٢(

 جُٞقذز جألعحع٤س )جٌُِٔس(: 

 ُِطؿشذس جُكغ٤س.جُٔٞمٞع/ جُؾ٢ء جُِٕٔٞ 

 كٖ ٤ٓطحك٤ض٣و٢٤ ٤ٌٓح٢ٌ٤ٗ.

 جُل٘حٕ: عحقش.

جالٗغحٕ ظحٛشز كش٣ذز ُٜزج جُ٘شؾغ٤س جالٗغحٕ ٝجػطوحدٙ 

 جُضجتق ذؿٞٛش جٗغح٢ٗ أذذ١.

 جالٗغحٕ ٣ؼرذ جُطر٤ؼس.

 ٛذف جالٗغحٕ: جالتطالف ٓغ جُطر٤ؼس.

جُؼحهلس )جُٔؾحٛذ(: ٓغشز ض٤٤ٔض ٝجًطؾحف ٓرذأ ؾذ٣ذ ك٢ 

 جُطر٤ؼس.

 

 جُلٖ ٣ذسخ جالٗغحٕ ك٢ ٓطؼس جُٔٞهق جُؼ٢ِٔ.

 جُلٖ: ُـس رجش ٗظحّ ًطحذس أذؿذ١.

 جُٞقذز جألعحع٤س )جُكشف(:

 جُزسز ًط٤ق خط٢.

 كٖ د٣حٌُط٢ٌ٤.

 جُل٘حٕ ػحُْ.

ال ٣ٌٖٔ ض٤٤ٔضٛح ذؾٌَ أعحع٢ ػٖ جالٗغحٕ ػ٤ِٔس 

 جُؼ٤ِٔحش جُطر٤ؼ٤س جألخشٟ.

 جالٗغحٕ ٣غطؼرذ جُطر٤ؼس.

 ٛذف جالٗغحٕ: ئػحدز خِن جُطر٤ؼس.

 شانصا : انثعذ انرعرٌثً فً أطروؼح "واقعٍح انكى": انُظر فً انًفهىو

ض٘ظش ٝجهؼ٤س جٌُْ ئ٠ُ جُٔٔحسعس جُل٤٘س هذ٣ٔحً، ػ٠ِ أٜٗح ًحٗص رجش هر٤ؼس ضرّؿَ ٓح ٛٞ خحؿ ٝكش٣ذ، ٝضوّٞ 

ػ٠ِ ٓرذأ١ جُكش٣س ٝجالعطوال٤ُس ٖٓ هرَ جُل٘حٕ، ٢ٛٝ ضٔحسط مٖٔ ٝظ٤لس رجض٤س دجُس ػ٠ِ جُكش٣س ٝجُطِوحت٤س 

ٝجُؿٔح٤ُس، ٝرُي ٣ٌٖٔ هشجءضٚ ـ خحفس ـ ٖٓ ؿ٤ش جُٔو٤ّذز ذؾشٝه أٝ ٓٞجفلحش ضؼ٤ن ضٔػ٤الش جُل٘حٕ جُطؼر٤ش٣س 

جالٗغحٕ أؽٌحالً ؾذ٣ذز، ػ٤ٔوس، ك٢ جُطر٤ؼس ٝجُٔحدز  إٔ جًطؾحف جالخالٍ جُطشجظ ٝجُٞظ٤لس ك٢ جُؼَٔ جُل٢٘. 

ع٤ؿؼَ جُلٖ ٣ٔن٢ ك٢ ؽٌَ ؾذ٣ذ ٝٗؾحه قغ٢ ٓخطِق، ٣غطٔذ ٓشؾؼ٤حضٚ ٝٝع٤طٚ ٝٓإغشجضٚ ٖٓ جُٔلح٤ْٛ 

٢ٔ، ذٔح ضطنٔ٘ٚ ٖٓ ٓذُٞالش ُْ ضؼذ رجش هر٤ؼس ؽخق٤س ٝٓرحؽشز، ذَ ذكػ٤س ٝجالًطؾحكحش مٖٔ جُٔخطرش جُؼِ

 ٝه٤حع٤س ٝمٖٔ ئهحس ٓٞمٞػ٢.

 ـ ضًىنٍح انرراز وؼذاشح انرؽّىل1

٣ؼَِ جُل٘حٕ ٓكٔٞد فرش١ جخط٤حس ٓلّٜٞ جُطشجظ جُٞه٢٘ ٝجُؼح٢ُٔ ٖٓ هرَ جُل٘حٕ ذأٗٚ ٣أض٢ ٖٓ أؾَ خِن 

أذؼذ ه٤ِالً ٖٓ ج٥خش٣ٖ. أ١ إٔ جُطشجظ ٣غحػذ ػ٠ِ جُٔن٢ ك٢ خطٞجش ضّكٍٞ ك٢ جُٔٔحسعس جُل٤٘س ٝجُشؤ٣س ئ٠ُ 

ٍ قنحس١ 16ـ 14هحدٓس ُٔغحس أ٣س ضؿشذس خالهس. ًٔح ققَ ك٢ ػقش جُٜ٘نس جألٝسذ٢ )جُوشٕ  ّٞ ( ٖٓ ضك

 ٗٞػ٢ ٝأعحع٢، ًٝزُي جألٓش ٓغ جُطكٞالش جُط٢ جسضرطص ذحُكذجغس ك٢ ذذج٣حش جُوشٕ جُٔ٘قشّ. 

ٍ جٌُر٤ش ٌُٞٗٚ جهطشٕ" ذشكل ضشجظ ٓؼ٤ٖ: ضشجظ جُؼقٞس جُٞعط٠، ٝذؼٞدز  أغ٘حء ػقش جُٜ٘نس، ؾحء ّٞ جُطك

ٝجػ٤س ئ٠ُ ضشجظ ٓؼ٤ٖ: جُطشجظ جإلؿش٣و٢ جُشٝٓح٢ٗ")
31

(، ق٤ع ذحش ٛزج جُطشجظ ذو٤ٔٚ جُؿٔح٤ُس ٝهٞجػذٙ 

ذجغس ػالهس جٌُالع٤ٌ٤س ٓقذس ئُٜحّ ُِل٘ح٤ٖٗ ٖٓ سعح٤ٖٓ ٝٗكحض٤ٖ قط٠ جُوشٕ جُطحعغ ػؾش. ك٤ٔح أهحّ ك٘حٗٞ جُك

ٓغ ضشجظ ٓـح٣ش ُكنحسضْٜ جألٝسذ٤س جُكذ٣ػس، ذحقطنحْٜٗ ضشجغحً ٓخطِلحً ضٔػَّ ك٢ ضشجظ جُػوحكحش جُوذ٣ٔس، ٝٛٞ 

 ؿحُرحً ؿ٤ش جألٝسذ٢ )جُرذجت٢، جإلكش٣و٢، أٓش٣ٌح جُالض٤٘٤س، جُؾشه٢(. 
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غس ػٖ ٛزج جُطشجظ ُوذ ؾحء ضأغش ك٘ح٢ٗ ػقش جُٜ٘نس ذطشجغْٜ جألٝسذ٢ جُكنحس١، ك٤ٔح ضخ٠ِ ك٘حٗٞ جُكذج

ٝجُركع ػٖ ضشجظ ٓخطِق خحسؼ قنحسضْٜ، ٝذكػٞج ػٖ قنحسز ؾذ٣ذز ُْٜ. رُي ٓح ٣ذػٞ ئ٠ُ جُطغحؤٍ ػٖ 

 ػالهس جُل٘حٕ ذ٤ٌل٤س جالعطؼحٗس ذحُطشجظ ٝهر٤ؼس جُؼالهس ٓؼٚ؟ 

٣٘طِن ٓكٔٞد فرش١ ٖٓ هر٤ؼس ٛزٙ جُؼالهس جُط٢ ٣ٌٖٔ ضلغ٤شٛح ٖٓ خالٍ جُقشجع جُوحتْ ذ٤ٖ جُوٟٞ 

ؾطٔحػ٤س ُإلٗطحؼ ٝػالهحش جإلٗطحؼ، ٝٛٞ جٗؼٌحط ُِقشجع جألعحع٢ جُٞؾٞد١ جُز١ ٣ٔػَ ؽشهحً ٓطِوحً ذ٤ٖ جال

ػالهس جإلٗغحٕ ٝجُطر٤ؼس، ٝجُز١ ٣طخز ؽٌَ فشجع هحتْ ػ٠ِ جإلٗطحؼ جُٔحد١ ٝجُؼالهحش جُٔحد٣س ٝؽٌالً غح٤ٗحً 

ُي ٓح ٣ٔػَ ؾٞٛش جُ٘ؾحه جُطحس٣خ٢ جُز١ ٓؼ٣ٞ٘حً، ُطٞؾ٤ٚ جإلٗطحؼ ٝٓغحٗذضٚ ٝكن ضش٤ًد، أ٣ذ٣ُٞٞؾ٢، كٌش١. ر

٣ٔحسعٚ جإلٗغحٕ ُطـ٤٤ش ٗلغٚ ٝضـ٤٤ش جُؼحُْ جُٔك٤و ذٚ، ق٤ع "جُكحمش ٣غطؼ٤ش ٖٓ جُٔحم٢ ُـشك ضـ٤٤ش 

ٗلغٚ، أٝ إٔ جُٔحم٢ ٣قرف جُٔحدز جأل٤ُٝس جُط٢ ٣ؼ٤ذ جُكحمش ضـ٤٤ش ٗلغٚ ذطـ٤٤ش ؽٌِٜح")
32

.) 

حد١ ٝجالًطؾحكحش جُؼ٤ِٔس ٝجُٔطٔػِس ك٢ جالعطخذجٓحش جُق٘حػ٤س ئٕ جُطكٞالش جُٔحد٣س ٝضطٞس هٟٞ جإلٗطحؼ جُٔ

(، ٛٞ جُز١ كشك ػالهس ؾذ٣ذز، 14ٝجُطو٤٘س ٝجُططٞس جُٔذ٢٘٣ جُز١ ققَ ك٢ أٝسذح ٓ٘ز ػقش جُٜ٘نس)م

ٝضطِد ٓٞمٞػحش ٝأؽٌحٍ ك٤٘س ؾذ٣ذز ضشضرو ذٜزج جُطكٍٞ جُكنحس١ ٝضغ٘ذٙ ك٢ رجش جُٞهص. عٞجء ضؼِن 

ٔ٘ؿض جُؿٔح٢ُ ُِكنحسز جالؿش٣و٤س أٝ جُشٝٓح٢ٗ، أّ ذحُطكٞالش جُالكطس جُط٢ ؽٜذٛح جُلٖ جألٓش ذحُؼٞدز ئ٠ُ جُ

جُكذ٣ع ك٢ ذذج٣حش جُوشٕ جُؼؾش٣ٖ، أ١ ٓكحُٝس جذطٌحس أؽٌحٍ ٝه٤ْ ؾٔح٤ُس ؾذ٣ذز ذٔح ضطالءّ ٓغ جُطكٍٞ 

 طكٍٞ ٝٓغحٗذضٚ.جالهطقحد١ ٝجالؾطٔحػ٢، ٝضغؼ٠ ٛزٙ جُو٤ْ، دجتٔح ئ٠ُ إٔ ضإد١ دٝسجً ج٣ؿحذ٤حً ك٢ ٛزج جُ

٣ؼ٤ٖ جُل٘حٕ ٓكٔٞد فرش١ ك٢ أهشٝقطٚ ٝجهؼ٤س جٌُْ هر٤ؼس جُؼ٘حفش جُل٤٘س ٝجُؿٔح٤ُس جُط٢ ٖٓ جُٞجؾد 

جُطؼحَٓ ٓؼٜح، ك٢ جُؼالهس ٓغ جُطشجظ، ُطٞجص١ جُطكٞالش جُؼ٤ِٔس ٝجُٔؼشك٤س ٝذٔح ٣ؿؼِٜح ٓغحٗذز ٝئ٣ؿحذ٤س ك٢ 

ضؼر٤ش ؾذ٣ذز ُـشك جُطؼر٤ش ػٖ جُطكٞالش جُؿذ٣ذز  هر٤ؼس ٛزج جُطكٍٞ ٝجُطوذّ، ق٤ع ضرو٠ جُكحؾس ُٞعحتَ

ٝجُٔخطِلس. ٝرُي ٣طأض٠ ٖٓ ئدسجى جُؼالهس جُط٢ ضشذو ذ٤ٖ أؾضجء جُطشجظ أٝ جُ٘ظحّ جُز١ ضطٞس ذٔٞؾرٚ، ٓح 

٣ؼ٢٘ ٓٞهلحً كؼحالً ٓ٘ٚ ذٔح ٣غطذػ٤ٚ ًظحٛشز ؾذ٣ذز أٝ ضكٍٞ ٗٞػ٢ ك٢ جُطؿشذس " ألٗ٘ح ئرج جًطؾل٘ح جُؼالهحش 

ٜح أؾضجء ٛزج جُطشجظ ٝجُوحٕٗٞ جُز١ ضططٞس ذٔٞؾرٚ كاٗ٘ح ع٘غطط٤غ ق٤٘ثز جًطؾحف جُخطٞز جُوحدٓس جُط٢ ضشضرو ذ

أٝ جُط٘رإ ذٜح")
33

(، ٝذٔح ال ٣ؿؼَ جُ٘ظش ئ٠ُ جُطشجظ ) جُٞه٢٘ ٝجُؼح٢ُٔ( ًٔؿٔٞػس أؾضجء ٓغطوِس، ٝٓطٔح٣ضز 

 طٔحغالً.ػٖ ذؼنٜح، ٝرجش هر٤ؼس ٓطرح٣٘س ٖٓ جألؽٌحٍ ٝجُو٤ْ جُؿٔح٤ُس ، ذَ ًالً ٓ

ئٕ جعطؼحسز جُطشجظ ٝكن ٛزٙ جُشؤ٣س جُوحتٔس ػ٠ِ جُٞقذز، الذذ جٕ ٣غطذػ٢ ٝػ٤حً آخش ػ٘ٚ، ٣ٝلطشك ضكٞالً 

ٓنحكحً ذؾأٗٚ، ٣طحُد ذآٌح٤ٗس خِن ضشجظ ؾذ٣ذ؛ ألٕ ضوح٤ُذ جُطشجظ جُغحذن كوذش مشٝسضٜح ؾشجء جُطّكٍٞ 

ذز ٝٓٞمٞػحش ٓـح٣شز ٝكٖ ٓخطِق، ٣غحٗذ جُز١ جفحخ جُؼحُْ جُكذ٣ع، جُز١ ٣ططِد ذذٝسٙ خِن أؽٌحٍ ؾذ٣

٣ٝذػْ ٣ٝط٤ٌّق ٓغ ئؾشجءجش جُؼالهحش جُؿذ٣ذز ك٢ ٛزج جُؼحُْ ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جالؾطٔحػ٢ ٝجُطر٤ؼ٢. ئٕ ضؼض٣ض 

كؼَ جُوط٤ؼس ٓغ جُطشجظ ٣طأض٠ ٖٓ جُ٘ظشز جُؼ٤ِٔس، ٝجُطؼحه٢ ذإٔ جُؼحُْ ذحش ج٥ٕ ٗظحّ ػ٤ِٔحش ٤ُٝظ ٓٞجم٤غ 

 ٔحدز ُْ ضؼذ ًطِس فِرس، ذَ ؽٌالً ٌٓػّلحً ٖٓ جُطحهس.  ٝأؽ٤حء ؾحٛضز، ًٔح إٔ جُ

 ـ إيكاٍَح انىظٍفح انعذٌذج فً انفٍ 2

ٖٓ ٝؾٜس ٗظش جُل٘حٕ ٓكٔٞد فرش١، أٗٚ ٣٘رـ٢ جُطؼحه٢ ٓغ ٝجهؼ٤س جٌُْ ، ك٢ ًٜٞٗح " ٝجهؼ٤س ٖٓ ٗٞع ؾذ٣ذ 

ٕ جُٞجهؼ٤س جُطو٤ِذ٣س")ض٘وَ جُٞظ٤لس جُل٤٘س ئ٠ُ ٓغطٟٞ أًػش ػٔوحً ٖٓ جُٔغطٟٞ جُز١ ض٘حُٝطٚ قط٠ ج٥
34

(. ئٜٗح 
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ضر٢٘ أهشٝقطٜح ك٢ ضؼحَٓ جالٗغحٕ ٓغ جُطر٤ؼس ٖٓ خالٍ جُٞجهغ جُٔٞمٞػ٢ جُز١ ٣ؼطٔذ جإلؾشجء جُٔخطرش١ 

 ٣ٝطؿحٝص جُ٘ظش ئ٤ُٚ ػرش جُؼ٤ٖ جُٔؿشدز.

ٓـح٣شز ُؼَٔ  ٖٓ رُي ٣طنف ٛ٘ح دٝس جُل٘حٕ ك٢ ٛزٙ جُؼالهس جُؿذ٣ذز ٓغ جُؼ٤ِٔس جُل٤٘س جُط٢ ضرذأ ٖٓ كْٜ ٝدسج٣س

جُطر٤ؼس ٝئٌٓح٤ٗس ضٔػ٤ِٚ ُٜح، ذطكل٤ض ٓح ٛٞ ٓٞمٞػ٢، ق٤٘ٔح ٣وّٞ ذحُل٘حٕ ذذٝس جُٔشجهد جُٔالقع ؿ٤ش 

جُٔ٘لؼَ ٝذذجكؼ٤س ٓؼشكس ؿ٤ش رجض٤س، ٓغطوِس ػٖ ٓٞمٞػٜح؛ ٢ً ٣ؼ٤ذ ضؾ٤ٌَ ٛزٙ جُطر٤ؼس ؾٔح٤ُحً ٝكن ٛزج 

جخطرحسجش ألؽٌحٍ ٓؼ٤٘س ٖٓ جُٞؾٞد. ئٕ  جُلْٜ جُطؿش٣ر٢، ٝؾؼَ ٓػَ ٛزٙ جُٔؼشكس ٢ً ضٌٕٞ ؽخق٤س ػرش

جُل٘حٕ ٣وّٞ ـ ذزُي ـ ذخِن أؽٌحٍ ٝفٞس ضش٤ًر٤س ؾذ٣ذز ُِٔحدز، عٞجء ًحٗص ُِزسز أّ ُِٔحدز ػرش ضش٤ًرٜح 

ج٤ٔ٤ٌُحت٢. ق٤ع ضغطٔذ ٓلشدجضٜح جُؾ٤ٌِس ٝجُقٞس٣س ٖٓ جُطر٤ؼس رجضٜح ك٢ ٓغطٞجٛح ج٢ٌُٔ ٝجُزس١ جُؼ٤ٔن 

 (. 8، 7، 6، 5)فٞس

كْٜ جُل٘حٕ ُٞظ٤لس جُلٖ ٣طأض٠ ٖٓ جُلٖ رجضٚ ٝضطٞسٙ ػرش ضحس٣خٚ ٓ٘ز جُلٕ٘ٞ جُوذ٣ٔس قط٠ جُلٕ٘ٞ  ئٕ جٗؼٌحط

جُكذ٣ػس ًحٕ دجتٔح رج هر٤ؼس ٓطكُٞس ٝٓطـ٤شز، ٝذٔح ٣وحسخ ك٢ ٗظشز جالٗغحٕ ُِؼحُْ ُِٝطر٤ؼس، جُط٢ ًحٗص دجتٔحً 

ٌَّ جُلٖ خالٍ ضحس٣خٚ فٞسجً ٓطؼذدز ػٖ ٛزٙ جُؼالهس ٝجُطؼر٤ش ػٖ جُؿٞٛش  ػالهس ٗٞػ٤س ٝكؼحُس. ُوذ ؽ

جإلٗغح٢ٗ ك٤ٜح، كــ"جإلٗغحٕ ذٜزج ٣شٟ ٣ٝطأَٓ ك٢ جُلٖ جُطؾ٢ِ٤ٌ ٝجهؼٚ جالؾطٔحػ٢ ـ ٓؿٔٞػس ػالهحضٚ 

جالؾطٔحػ٤س ـ ٝأػ٢٘ ٗلغٚ رجضٜح")
35

 (. ذزُي ضطؿ٠ِ 

 

 (5صىرج رقى)

 اسى انعًم: واقعٍح انكى

 اسى انفُاٌ: يؽًىد صثري 

 انًادج: زٌد عهى قًاش

 تالانقٍاس: 

 1973سُح اإلَعاز:
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 (6صىرج رقى )

 اسى انعًم: واقعٍح انكى

 اسى انفُاٌ: يؽًىد صثري

 انًادج: زٌد عهى قًاش

 تال انقٍاس:

  1973سُح اإلَعاز:

 

 (7صىرج رقى)

 اسى انعًم: واقعٍح انكى

 اسى انفُاٌ: يؽًىد صثري

 انًادج: زٌد عهى قًاش

 تال انقٍاس:

  1973سُح اإلَعاز:
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 (8صىرج رقى)

 اسى انعًم: واقعٍح انكى

 اسى انفُاٌ: يؽًىد صثري

 انًادج: زٌد عهى قًاش

 تال انقٍاس:

  1973سُح اإلَعاز:

أغش جُٞظ٤لس ك٢ جُلٖ ذذأذٚ ػ٠ِ خِن فٞسز ٓطـ٤شز ؾشجء جُطكٞالش جُ٘حؽثس ٝجُؿذ٣ذز ك٢ هر٤ؼس جإلٗغحٕ 

 جُؾٍٔٞ ٣شضرو جُلٖ أذذجً ذحُطـ٤٤ش.ٝػالهطٚ جُٔطـ٤شز ٓغ جُٞجهغ. ػرش ٛزٙ ج٤ٌُِس ٝٛزج 

ُوذ ًحٗص أٍٝ أؽٌحٍ ٛزٙ جُؼالهس ق٤٘ٔح قحٍٝ جالٗغحٕ ٓكحًحز جُطر٤ؼس ك٢ جُلٖ، ذٞفلٜح، أ١ جُطر٤ؼس، رُي   

جُٔؿحٍ جُز١ ضكشى ك٤ٚ جإلٗغحٕ ٓ٘ز جُوذّ، ٝجُط٢ أدسًٜح ذٌٜٞٗح قو٤وس ظحٛش٣س ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُؾٌَ 

ٜ٘ح ػ٠ِ ٓغطٟٞ ٓظٜشٛح جُٔشت٢، جُز١ ٣ٌٖٔ ضؼ٤٤٘ٚ ٝسفذٙ ٝجُٔٞمٞع ٝجُطؼحه٢ ٓؼٜح ٝجُطؼر٤ش ػ

ٝضقٞسٙ ػرش جُؼ٤ٖ جُٔؿشدز. ئال إٔ جُؼِْ جُكذ٣ع ٝذحًطؾحكحضٚ ُٞجهغ ٓحد١ ؾذ٣ذ ٓطٔػَ ك٢ جُ٘ظش ئ٠ُ جُٔحدز 

 ذٌٜٞٗح ٤ًحٗحً ٓطأُلحً ٖٓ جُزسز ٝٓغطٟٞ ػ٤ِٔحضٜح، ٣غطذػ٢ ٝػ٤حً ٓـح٣شجً ٣طأَٓ ٣ٝشٟ خالُٚ ٛزج جُؼحُْ جُؿذ٣ذ،

ٝٓكحُٝس ض٤٤ٌلٚ ٝكن قحؾحضٚ، ُزج عطقرف جُؼالهس جُؿذ٣ذز ٓغ جُطر٤ؼس ٝجُؼحُْ ٓوطشٗس ذشؤ٣س ؾذ٣ذز ُألؽ٤حء 

ٝهر٤ؼس جُٞجهغ جُٔك٤و. ٝ ٣ؼ٢٘ رُي ضكٞالً ك٢ كٜٔ٘ح ُطر٤ؼس جُٞظ٤لس ٝػالهطٜح ذ٤ٖ جُلٖ ٝجُؼحُْ جُط٢ ُْ ضؼذ 

 ٓوطقشز ػ٠ِ ٓرذأ جُٔكحًحز.

٢ هر٤ؼس جألؽٌحٍ ٝجُٔٞمٞػحش، ٝجُؼالهس جُٞظ٤ل٤س ُِلٖ ٓغ جُٞجهغ ؾحء جُلٖ جُكذ٣ع ًطكٍٞ غٞس١ ك

ٝجُطر٤ؼس. ُوذ ضْ خالُٚ ضؿحٝص ضوح٤ُذ سجعخس ك٢ جُلٖ جُـشذ٢ ضٔػِص ك٢ ٓرذأ جُٔكحًحز، ُٝٔذز ضؿحٝصش جُخٔغس 

جخ٢ِ ًٔرذأ هشٕٝ. أغش جُطؿحٝص ٛزج، ؾؼَ جُلٖ ٣ِطؿأ ئ٠ُ ضٔػ٤الش جُذجكغ جُزجض٢ ٝجُطأ٤ًذ ػ٠ِ ؾٞج٤ٗس جُؼحُْ جُذ

ُِطؼر٤ش جُؿٔح٢ُ ك٢ جُؼَٔ جُل٢٘. ُوذ ًحٗص ضٔػ٤الش أؿِد جضؿحٛحضٚ )جُطٌؼ٤ر٤س، جُٞقٞؽ٤س، جُطؿش٣ذ٣س، 

 جُطؼر٤ش٣س ٝؿ٤شٛح( جٗؼٌحط فٞسز جُؼحُْ ػ٠ِ جُزجش، ٝٓٞهق جُل٘حٕ ٖٓ ٛزج جُؼحُْ. 

"فٞسز أ٣ذ٣ُٞٞؾ٤س"، ٣لطشك جُل٘حٕ ٓكٔٞد فرش١ إٔ جُكو٤وس جُؿٞٛش٣س ُِٔٔحسعس جُطؾ٤ِ٤ٌس ك٢ ًٜٞٗح 

ضلطشك سؤ٣س ُِٞجهغ جُخحسؾ٢" ٤ًٌحٕ ٖٓ ػالهحش ضط٘حٍٝ ػالهحش جُرؾش جالؾطٔحػ٤س ٝػالهطْٜ ٓغ جُطر٤ؼس. 
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خالٍ ٓػَ ٛزٙ جُقٞس ٣قرف جُرؾش ػ٠ِ ٝػ٢ ذٞجهؼْٜ جُلشد١ ـ جالؾطٔحػ٢ ـ جُطر٤ؼ٢")
36

(، ٢ٛٝ سؤ٣س 

ٝذؾٌَ ٓ٘غؿْ ذ٤ٜ٘ح ٝقو٤وس ٛزج جُٞجهغ، ٌُٜ٘ح ٝك٢ ضؼ٢ جُط٘حهل ٝجإلٌٓحٗحش ذحُٞجهغ ٝضغؼ٠ ئ٠ُ ٝػ٢ ٣ٞجتْ 

 قحُس ضؼط٤ِٜح ًقٞسز ٓٞمٞػ٤س ُٚ عٞف ض٘ط٢ٜ ًٞظ٤لس أ٣ذ٣ُٞٞؾ٤س.

٣كطلع جُلٖ جُكذ٣ع ٝكٖ جُٞجهؼ٤س جُطو٤ِذ٣س ٓ٘ز ػقش جُٜ٘نس ذغٔس ؾٞٛش٣س ضطٔػَ ك٢ ٓٞهلٚ جُطؿش٣ر٢ ضؿحٙ 

ٞجم٤غ ؾحٛضز، ٣طٔػِٜح جُؼَٔ جُل٢٘ ػرش ض٣ٌٞ٘ٚ جُطر٤ؼس. ُوذ قون فٞسز ُٜزٙ جُطر٤ؼس ذٞفلٜح ٗظحٓحً ٖٓ ٓ

جُقٞس١ ٝجإلٗؾحت٢ ذؾٌَ ضؿش٣ر٢، ئٜٗح أ٣نحً فٞسز ضش٤ًد جؾطٔحػ٢ ٓؼ٤ٖ، ًٕٞ ػالهس جالٗغحٕ ٓغ 

جُطر٤ؼس ال ضطْ ئال ذٞعحهس جُٔؿطٔغ، ٝذزُي، ٢ٛ أ٣نحً، ضؼرش ػٖ ٛزج جُٞجهغ جالؾطٔحػ٢ ًزجش ٝٓٞمٞع ك٢ 

ه٢ ك٢ ػقشٗح جُكح٢ُ ٓغ ٛزج جُٔؼط٠ جُؿٔح٢ُ ٝؾْؼِٚ ٓالتٔحً ًٞظ٤لس جُٞهص رجضٚ، ٌُٖ َٛ ٣ٌٖٔ جُطؼح

 أ٣ذ٣ُٞٞؾ٤س هحدسز ػ٠ِ ضـ٤٤ش جإلٗغحٕ ٝجُؼحُْ؟

ُوذ ؾحءش جُٞجهؼ٤س جُطو٤ِذ٣س ُؼقش جُٜ٘نس ٝضؿحسخ جُلٖ جُكذ٣ع، ًقٞسز ٓالتٔس ٝغٞس٣س ٓؼرشز ػٖ ؾٞٛش 

ٔس ٗٞػ٤س ُٞػ٤ٚ ٝػالهحضٚ ٓغ جُطر٤ؼس ٝجُؼحُْ، جُطكٞالش جالؾطٔحػ٤س ٝجُلٌش٣س جُط٢ خحمطٜح أٝسذح، ًٝحٗص ع

ذٞفلٜح ٝظ٤لس ضحس٣خ٤س ٝأ٣ذ٣ُٞٞؾ٤س جهطشٗص ذحُقٞسز ج٤ٌُٔح٤ٌ٤ٗس ج٤ُ٘ٞض٤٘س )ٗغرس ئ٠ُ ٤ٗٞضٖ(، ق٤ع جُؼحُْ 

ٗظحّ رسجش ٣طكشى رجض٤حً ٝضِوحت٤حً. ٌُٖٝ جالًطؾحكحش جُؿذ٣ذز ُِؼِْ ٝجُطكٍٞ جالؾطٔحػ٢ جُٔؼحفش ٣ؿؼَ ٓػَ 

ذّ ٝػ٤حً جؾطٔحػ٤حً ٝؾٔح٤ُحً هذ٣ٔحً. ئٕ جُؼَٔ جُل٢٘ جُ٘حضؽ ػٖ ٛزٙ جُشؤ٣س جُطو٤ِذ٣س، هذ ٣لطشك ٛزٙ جُٞظ٤لس ضخ

جٗذٓحؾحً ػحهل٤حً ٝجهطشجٗحً سٓض٣حً ٓح ذ٤ٖ جُٔطِو٢ ٝٓٞمٞع جُؼَٔ جُل٢٘ ٝؽٌِٚ، ٌُٜ٘ح ضلؾَ ك٢ جعطػحسز قغٚ 

زز جالعطؿحذس جُؼحهل٤س ذذالً ٖٓ جالعطؿحذس جُ٘وذ١ ٌِٝٓطٚ جُطك٤ِ٤ِس ٝضلؾَ ًٞظ٤لس ذؼ٤ذز جُٔذٟ، "أٜٗح ضذسذٚ ُ

جالٗطوحد٣س ضؿحٙ جألؽ٤حء ٝجألقذجظ. ُٜزج كإ هذسضٚ ػ٠ِ كْٜ ٝضـ٤٤ش جألؽ٤حء ػ٠ِ ٓغطٟٞ ضش٤ًر٢ ػ٤ٔن ٖٓ 

جُٞؾٞد ضرو٠ ك٢ ؾٞٛشٛح ًٔح ٢ٛ.")
37

(.ئٕ ٓػَ ٛزٙ جُشؤ٣س جُؿٔح٤ُس ال ضغطط٤غ إٔ ضٔن٢ ك٢ ؾؼَ جإلٗغحٕ، 

حء ٝجُؼحُْ جُٔك٤و ذٚ ئال ذؾٌَ عطك٢ ٝؿ٤ش ػ٤ٔن، ك٢ جُٞهص جُز١ ٣كطحؼ ك٤ٚ جُٔؾحٛذ، إٔ ٣ذسى جألؽ٤

جإلٗغحٕ جُٔؼحفش إٔ ٣كطلع ذكظ ٗوذ١ ٝكْٜ ػ٤ٔن ٣ٞجص١ جُلْٜ جُؿذ٣ذ ٝجُطش٤ًر٢ ُألؽ٤حء ٝجُظٞجٛش، ضِي 

 جُط٢ ذ٤٘طٜح جالًطؾحكحش جُؼ٤ِٔس ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جُكذ٣ػس ٝٓح سجكوٜح ٖٓ ضكٞالش جؾطٔحػ٤س ٗٞػ٤س.  

ئٕ جُٞظ٤لس ك٢ جُلٖ، ٝك٢ ػقشٗح جُكح٢ُ، ًٔح ضلطشك أهشٝقس ٝجهؼ٤س جٌُْ رجش ذؼذ كؼحٍ ٝٓكشك ػ٠ِ 

جُطـ٤٤ش، ٝجُطؼحه٢ ٓؼٜح ًآٌح٤ٗس ٝ" ضلطشك فٞسز ضؾ٤ِ٤ٌس ؾذ٣ذز ٝؽٌالً ضطر٤و٤حً ؾذ٣ذجً)ٓٞمٞػحً ٓكغٞعحً( 

ح ًؾق ػ٘ٚ جإلٗغحٕ")ًٝالٛٔح ٣ؾطن ػ٘حفشٙ ك٢ ٜٗح٣س جألٓش ٖٓ جُٔغطٟٞ جُؿذ٣ذ ٖٓ جُطر٤ؼس ًٔ
38

(. ُوذ 

ًحٕ جُل٘حٕ ٣ٜطْ ذٔح خِوطٚ جُطر٤ؼس، ٌُٖٝ ػ٤ِٚ ج٥ٕ إٔ ٣لْٜ ٤ًق ضؼَٔ جُطر٤ؼس. ئٕ ئظٜحس فٞسز جُٞجهغ 

جُؿذ٣ذ جُكحؽذ ذحُطكٞالش جالؾطٔحػ٤س ٝجُؼ٤ِٔس ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤س ٝئٌٓح٤ٗس جُطؼر٤ش ػ٘ٚ ال ٣طأض٠ ئال ػرش جُ٘ظش ئ٠ُ 

٣ؿذ ضؼر٤شٙ ك٢ جُخطٞه جُط٤ل٤س ُِٔحدز جُزس٣س، جُوحدسز ػ٠ِ جُطأغ٤ش ػ٠ِ جُخ٤حٍ جُؼحُْ ً٘ظحّ ػ٤ِٔحش ٝجُز١ 

 ٝجُٞػ٢ جإلٗغح٢ٗ ك٢ فٞسضٚ جُكذ٣ػس.

 واقعٍح انكى: ظذنٍح انعًانً وانًعرفً  -3

٣ؼَِ جُل٘حٕ ٓكٔٞد فرش١ إٔ أهشٝقس )ٝجهؼ٤س جٌُْ(، ضلطشك قنٞسٛح ًكحؾس ؾٔح٤ُس ؾذ٣ذز ٝٓؼحفشز 

جإلٗغحٕ جُٔؼحفش جُز١ ٣خطشم ػحُْ جُٔظحٛش ٣ٝوق ػ٠ِ ػطرس ػحُْ ؾذ٣ذ ؿش٣د ُْ  ًٜٞٗح " كٖ ٣ٔػَ ُشٝق٤س

٣ؼشف ػ٘ٚ ئٗغحٕ جُٔحم٢ ؽ٤ثح" )
39

(، ٝق٤ع جُؼَٔ جُل٢٘ ُذٟ جُل٘حٕ فرش١ ٛٞ ؽٌَ ٖٓ أؽٌحٍ جُٔؼشكس. 
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٤ٗٞس، ئٕ جُلٖ ذٔػحذس جُقٞسز جإلٗغح٤ٗس جُط٢ ٣ٌٜٞٗح جإلٗغحٕ ػٖ جُٞجهغ جُٔٞمٞػ٢ ٝجُط٢ ضوغ ظٞجٛشٙ جٌُ

 جُٔحد٣س، جُٔؿطٔؼ٤س خحسؼ ٛزج جُلٌش جإلٗغح٢ٗ ٝذحعطوالٍ ػ٘ٚ.

ئٕ ٓح ٛٞ ظحٛش١ ُٜزج جُٞجهغ ذخقحتقٚ ٣رو٠ أعحط جُٔؼشكس جإلٗغح٤ٗس ٝقذٝدٛح جُطؿش٣ر٤س، ٢ٛٝ ٓؼشكس 

قغ٤س. ٌُٖ جإلٗغحٕ ٝخالٍ ضحس٣خٚ، ًحٕ ٣ركع ٣ٌٝطؾق ٓح ٛٞ أذؼذ ٖٓ ٛزٙ جُٔظحٛش ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُوٞج٤ٖٗ 

حش جُط٢ ضكٌٜٔح. ئٗٚ ٣طؿحٝص ٓح ٛٞ قغ٢ ئ٠ُ ٓح ٛٞ ٓؿشد ُِركع ػٖ ؾٞٛش جألؽ٤حء، ق٤ع ضأض٢ ٛزٙ ٝجُؼاله

 جُطؿش٣ذجش ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُٔلح٤ْٛ، جُ٘ظش٣حش، جُو٤ْ، جُطلغ٤ش. 

٣طٔػَ جُلٖ ك٤ٔح ٛٞ قغ٢ ٝكٌش١ ه٤ِس ٝؾٞدٙ ٓ٘ز ػقش جُٜ٘نس ئ٠ُ جُلٕ٘ٞ جُكذ٣ػس، ٝظِص ٛحضحٕ جُكو٤وطحٕ 

ٍ ٛزج جُطحس٣خ، ئال إٔ جضؿحٛحش جُلٖ رجضٚ ذاػالء ئقذٟ ٛحض٤ٖ جُكو٤وط٤ٖ ظِص ٓطأغشز ٝكن ك٢ ضلحػَ ضحّ خال

ٗظشز جُٔؿطٔغ ٝضكٞالضٚ أغ٘حء ػالهطٚ ٓغ جُطر٤ؼس ٝجُٞجهغ، ٝٛٞ جُز١ ع٤إد١ ئ٠ُ ضؼ٤ٔن جُٔؼشكس جُرؾش٣س. 

 كأٓحّ جًطؾحف قو٤وس قغ٤س ؾذ٣ذز غٔس كٌشز ر٤٘ٛس ؾذ٣ذز.   

جُؼ٤ِٔس ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جُط٢ ظٜشش ٓ٘ز ٜٗح٣حش جُوشٕ جُطحعغ ػؾش ٝذذج٣حش جُوشٕ ُوذ قووص جالًطؾحكحش 

جُٔ٘قشّ، ضو٣ٞل جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔلح٤ْٛ جُطو٤ِذ٣س جٌُالع٤ٌ٤س جُٔطؼِوس ذ٘ظشز جإلٗغحٕ ئ٠ُ جُطر٤ؼس ٝضكُٞٚ ئ٠ُ 

طكٍٞ جُل٢٘ ؾشجء جُطؼحه٢ ٓؼٜح ػ٠ِ ٗكٞ أؽذ ػٔوحً ٝضؼو٤ذجً، ٝجُٔطٔػَ ك٢ جُؼحُْ جُزس١، ٓح ًّشط ٓرذأ جُ

جُطلحػَ ٝجُؿذٍ ٓح ذ٤ٖ جُكو٤وس جُكغ٤س ٝجُلٌش٣س جُط٢ جٗؼٌظ خالُٜح ػ٠ِ ٓؿَٔ جُ٘طحؼ جُل٢٘ ٓغ جضؿحٛحش 

جُلٕ٘ٞ جُكذ٣ػس ٓ٘ز جالٗطرحػ٤٤ٖ ٝجالضؿحٛحش جُل٤٘س جُالقوس ُٜح ػ٠ِ ٓغطٟٞ هر٤ؼس جعطخذجّ جُِٕٞ، جُٔ٘ظٞس، 

ؾحت٢، جذطٌحس أؽٌحٍ ؾذ٣ذز، ٝجُركع ػٖ جُطر٤ؼس جُذجخ٤ِس ػالهس جُؾٌَ ٝجُلنحء جُطق٣ٞش١، جُط٣ٌٖٞ جإلٗ

ُألؽ٤حء ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُٔٞمٞػحش، جُطؼر٤ش جُذجخ٢ِ، ئػالء جُٔلّٜٞ أٝ جُلٌشز ك٢ جُؼَٔ جُل٢٘. ٌُٖ جُلٖ 

جُكذ٣ع ٝؾذ ٗلغٚ ٓـِوحً ك٢ ٓٞمٞػحضٚ ٝأؽٌحُٚ، ق٤ع " أفرف جُخِن جُل٢٘ ػ٤ِٔس ضوطقش ػ٠ِ جُطؼر٤ش 

جُٔؿشد ػٖ جُزجش")
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(، ٝضكُٞص ٛزٙ جُزجش ذٌٜٞٗح جُؼحُْ جُٞق٤ذ جُز١ ػ٠ِ جُل٘حٕ جُطؼحَٓ ٓؼٚ ٝٓكحُٝس 

 جًطؾحكٚ جُذجتْ ُٚ.

ئٕ أهشٝقس ٝجهؼ٤س جٌُْ جُط٢ جكطشمص هط٤ؼطٜح ٓغ ٛزج جإلسظ جُؿٔح٢ُ ضؼ٠٘ ك٢ ٓ٘ؿضٛح جُل٢٘ ذطؿحٝص 

ٞمٞػ٢ جُٔشت٢ ذحُطكش١ ك٢ جُٔغطٟٞ جُؼالهس جُؿٔح٤ُس ٓغ جُٞجهؼ٤س جُطو٤ِذ٣س ٖٓ ٓغطٟٞ جُٔظحٛش ٝجُٞجهغ جُٔ

جُؿٞٛش١ ٝجُزس١، ٝجهطشجـ كٖ ضؿش٣ذ١ ضٌٕٞ ٓشؾؼ٤حضٚ جُؼ٤ِٔحش جُط٢ ضكذظ ك٢ جُطر٤ؼس ٤ُٝظ ضٔػَّ 

ٓظٜشٛح. ئٜٗح ضؿشذس ضٔػَ ػٔن جُٞجهغ جُٔٞمٞػ٢ ٝقو٤وطٚ ٤ُٝظ فٞسضٚ جُٔػح٤ُس جُظحٛشز، ذٞفلٜح 

 هؼٜح جُؼ٢ِٔ جُز١ ذ٤٘طٚ.ٓٔحسعس ضطٔف ئ٠ُ جًطؾحف قو٤وس كٌش٣س ؾذ٣ذز ٝكن ٝج

ئٕ جُلٖ ذحُ٘غرس ُٜزٙ جألهشٝقس ٛٞ ذٔػحذس " هر٤ؼس غح٤ٗس" ضغؼ٠ ئ٠ُ كْٜ جُطر٤ؼس جُكو٤و٤س ٝجُغ٤طشز ػ٤ِٜح 

ٝضـ٤٤شٛح، ذزُي ٣قرف جإلٗغحٕ " أؿ٠٘ قغحً ٝخ٤حالً، ٝأػشف ذحُٞجهغ، ٝأًػش هذسز ػ٠ِ جُغ٤طشز ػ٤ِٚ 

ٝضـ٤٤شٙ ٝكوحً ُكحؾحضٚ ٝسؤ٣حٙ")
41

جُلْٜ جُكذ٣ع ُإلٗغحٕ ك٢ كٜٔٚ ُطر٤ؼس جُطكٍٞ جُكنحس١  (، ِٓر٤س

ٝجإلٗغح٢ٗ جُلش٣ذ جُز١ ذحش ػ٤ِٚ ػ٠ِ ٓغطٟٞ ٝؾٞدٙ جالؾطٔحػ٢ ٝجُلشد١ ،ٝػالهحضٚ ذحُٞجهغ ٝهٔٞقٚ جُؿذ٣ذ 

الكطشجك ػالهس ٓخطِلس ٓغ جُطر٤ؼس ٝجُؼحُْ، هحتٔس ػ٠ِ ئػحدز ضش٤ًد ٓظحٛشٛح ٓؿذدجً. ئٜٗح ق٤٘ٔح ضقٞس ٛزٙ 

ًطشج٤ًد رس٣س ٖٓ ٝقذجش ٤ُٗٞس ضؼط٢ فٞسز قو٤وس ؾذ٣ذز ٝفحدهس ُٜزٙ جُطر٤ؼس ٝكوحً ُطش٤ًرٜح جُطر٤ؼس 

 جُؿٞٛش١ ٝجُؼ٘حفش جألعحع٤س جٌُٔٞٗس ُٜح.
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ضغؼ٠ ٝجهؼ٤س جٌُْ ػرش ضقٞسجضٜح، ًٔح ٣لطشك جُل٘حٕ فرش١، ئ٠ُ ٗوَ جُلٖ ج٠ُ ٓغطٟٞ أػٔن ٖٓ جُٔؼشكس 

كع ػٖ ؽٌَ ؾذ٣ذ ُِطؼر٤ش ٝفٞسز ؾذ٣ذز ػ٘ٚ، ٝضطأض٠ ٓحدضٚ ٖٓ ٝجُٔٔحسعس، ٓح ٣غطذػ٢ خ٤حالً ئذذجػ٤حً ٣ر

خالٍ جُٔؼشكس ذحُٞجهغ جُٔٞمٞػ٢. ئٕ جُخ٤حٍ " ٣٘رغ ٖٓ جُٔؼشكس ٣ٌٝطغد دسؾس ئذذجػٚ ٝهٞضٚ ٜٓ٘ح")
42

 ،)

ٝذخالكٚ ٣ؼؿض ػٖ خِن فٞسز ق٣ٞ٤س ٝكؼحُس، ذَ ٣طكٍٞ ئ٠ُ ٓٔحسعس ضو٤ِذ٣س ضؼ٤ذ جعطٜالى فٞسضٜح ذذٍ إٔ 

 ٖٓ ؾذ٣ذ ٝضٔحسط ػ٤ِٔس جًطؾحف ٓطٞجفِس.ضؼ٤ذ خِوٜح 

 انُرائط وانرىصٍاخ

ـ ػح٣٘ص )ٝجهؼ٤س جٌُْ( جُلٖ ذٞفلٚ ٗؾحهحً ٓٞمٞػ٤حً هحذالً ضٞظ٤ق ٓوحفذٙ جُط٢ ضغطػٔش كؼَ جُطؼر٤ش ٝكن 

جُخرشز جُكغ٤س ٝجُؿٔح٤ُس ذرؼذٛح جُزجض٢، ئ٠ُ ٓغطٟٞ جُٔٔحسعس ٝجُٔؼشكس جُز٤٘ٛس ٝجُطؼحه٢ ٓؼٚ ًكوَ هحدس 

 ػ٠ِ جقطٞجء ٝضطر٤ن جألكٌحس ٝجُ٘ظش٣حش جُؼ٤ِٔس.   

هؼ٤س جٌُْ( ػٖ غ٘حت٤س جُٔنٕٔٞ ٝجُؾٌَ ك٢ جُؼَٔ جُل٢٘ جُط٢ ٓحسعطٜح جُٞجهؼ٤س جُطو٤ِذ٣س، ـ جعطؼحمص )ٝج

ذػ٘حت٤س جُٔحدز ٝجُلٌش، ذأغش جُطضجٜٓح ذٔلّٜٞ ٓحد١ أقحد١، ٝرُي ذؿؼَ جُٔنٕٔٞ ٝظ٤لس ضش٤ًر٤س مٖٔ 

ـ جألهشٝقس، ٝجُؾٌَ فٞسز ُِؼحُْ ً٘ظحّ ػ٤ِٔحش، ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓغط٣ٞحش ٖٓ جُطش٤ًد رجش خقحت

 ٝٝظحتق ٓخطِلس.

ـ ضؿحٝصٛح ُِطشجظ جُل٢٘ جُغحذن )جُؼح٢ُٔ ٝجُٞه٢٘(، ٝجالًطلحء ذورُٜٞح ُٔ٘ؿضٛح جُل٢٘؛ ألٕ جُطكٞالش جُكذ٣ػس 

ٝجُٔؼحفشز ك٢ جُؼحُْ ك٢ ٓؿح٢ُ جُؼِْ ٝجُٔؼشكس جإلٗغح٤ٗس، هذ أعغص ألؽٌحٍ ٓـح٣شز ُِٞػ٢ جإلٗغح٢ٗ ٝٓخطِلس 

 غ جإلٗغحٕ ٝجُطر٤ؼس ٝجُؼحُْ.ػٖ أؽٌحٍ جُٞػ٢ جُٔحم٤س، ك٢ ػالهطٜح ٓ

ػَ ّٔ أؽٌحٍ ؾذ٣ذز،  ـ ئٕ ضقٞس أهشٝقس )ٝجهؼ٤س جٌُْ( ُِوط٤ؼس جُؿٔح٤ُس ٝضكووٜح ك٢ جُؼَٔ جُل٢٘، ٣طأض٠ ذط

ضؼطٔذ جالًطؾحكحش جُؼ٤ِٔس جُؼ٤ٔوس، ُِطر٤ؼس ٝجُٔحدز، ٝجُوحتٔس ػ٠ِ هر٤ؼس ذكػ٤س ٝه٤حع٤س ٝمٖٔ ئهحس 

ٝٓنح٤ٖٓ ؾذ٣ذز ك٢ جُؼَٔ جُل٢٘ ٝجُٔٔحسعس جُل٤٘س ٝجُؿٔح٤ُس  ٓٞمٞػ٢، رُي ٓح ٣ذكغ ئ٠ُ جذطٌحس أؽٌحٍ

 ذخالف جألؽٌحٍ ٝجُٔنح٤ٖٓ ك٢ جُطشجظ جُل٢٘ جُغحذن.

ـ ض٘ظش )ٝجهؼ٤س جٌُْ( ئ٠ُ ٓلّٜٞ جُطشجظ جُٞه٢٘ ٝجُؼح٢ُٔ ذٞفلٚ أغشجً ٣لطشك هذسجً ٖٓ جُذجكؼ٤س ُطكو٤ن 

خطٞجش هحدٓس ك٢ ٓغحس أ٣س ضؿشذس ك٤٘س.  ُزج ٖٓ جُنشٝس١ ضٔحٓحً ضؼ٤٤ٖ جُؼ٘حفش جُل٤٘س ٝجُؿٔح٤ُس جُط٢ ٣ٌٖٔ 

ُؼ٤ِٔس ٝجُٔؼشك٤س جُٔطكووس. رُي ٓح ٣غطذػ٢ جُطؼحَٓ ٓؼٜح، ك٢ جُؼالهس ٓغ جُطشجظ، ؽشه إٔ ضٞجص١ جُطكٞالش ج

 ٝػ٤حً آخش هحذالً خِن ضشجظ ؾذ٣ذ، ٝضؼض٣ض كؼَ جُوط٤ؼس جُؿٔح٤ُس ٓؼٚ ٖٓ خالٍ جُ٘ظش ئ٤ُٚ ٗظشز ػ٤ِٔس. 

ـ ضؼ٤ّٖ )ٝجهؼ٤س جٌُْ( هر٤ؼس جُٞظ٤لس ك٢ جُؼَٔ جُل٢٘ ذٌٜٞٗح ٝظ٤لس ؿ٤ش غحذطس ٝٓطكُٞس، ٖٓ خالٍ ضر٢٘ جُشؤ٣س 

، ٝػرش ضؼحه٢ جُل٘حٕ هر٤ؼس ػالهس ٓغ جُؼحُْ هحتٔس ػ٠ِ جُٔالقظس ٝجُٔشجهرس ذطش٣وس جُٔٞمٞػ٤س ُِٞجهغ

ٓكح٣ذز ٖٓ هرَ رجش ضغطوَ ػٖ ٓٞمٞػٜح، ٝضغؼ٠ ئ٠ُ ضؾ٤ٌَ كؼِٜح جإلذذجػ٢ ٝكن ٓرذأ ضؿش٣ر٢ ٝٓطكٍٞ، 

 ّٞ  ٍ.  ٣نح٢ٛ جُطـ٤شجش ٝجُطرذالش جُكحفِس ك٢ ٛزج جُؼحُْ ٝٗظحّ ػ٤ِٔحضٚ جُوحتْ ػ٠ِ جُق٤شٝسز ٝجُطك

ـ ئٕ )ٝجهؼ٤س جٌُْ( ض٘ظش ئ٠ُ جُلٖ ذٞفلٚ ؽٌالً ٖٓ أؽٌحٍ جُٔؼشكس، ٝٛٞ فٞسز ٣ٌٜٞٗح جإلٗغحٕ ػٖ ٝجهؼٚ 

جُٔٞمٞػ٢ ٖٓ خالٍ جُركع ٝجًطؾحف ٓح ٛٞ أذؼذ ٖٓ ٓظحٛشٙ جُكغ٤س جُٔرحؽشز، ئ٠ُ ٓغطٟٞ جُوٞج٤ٖٗ 

 ٝجُؼالهحش جُط٢ ضكٌْ ؾٞٛش جألؽ٤حء. 



 "19-40" 0209 يوليو، 91)العلوم اإلنسانية(، العدد  مجلة البحوث األكاديمية

01 
 

 انهىايص وانًراظع

. ققَ ػ٠ِ دذِّٞ جُؼِّٞ جالؾطٔحػ٤س ك٢ ئٌِٗطشج ػحّ 1927حٕ ٓكٔٞد فرش١ ك٢ ذـذجد ػحّ )*(ـ ُٝذ جُل٘

 1961ك٢ ذـذجد(، ٝؽحسى ك٢ جُؼذ٣ذ ٖٓ ٓؼحسمٜح. ػحّ  1950. ػنٞ ؾٔحػس جُشٝجد )ضأعغص ػحّ 1949

جً ٖٓ . أهحّ ػذد2004ٝجعطوش ك٤ٜح قط٠ ٝكحضٚ ػحّ  1963دسط جُشعْ دسجعس قشز ك٢ ٓٞعٌٞ. ؿحدس ئ٠ُ ذشجؽ 

جُٔؼحسك جُؾخق٤س ك٢ ذشجؽ، ذـذجد، ُ٘ذٕ. ُٚ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔوحالش ٝجُذسجعحش جُل٤٘س ٓ٘ز ذذج٣س جُخٔغ٤٘٤حش. 

ض٤ٔضش ضؿشذس جُل٘حٕ ٓكٔٞد فرش١ ذحضخحر جُٔٞمٞع جالؾطٔحػ٢ ٝجُغ٤حع٢ غ٤ٔس ضؼر٤ش٣س ٝك٤٘س ك٢ ُٞقحضٚ، 

 س جٌُْ(.  ُٝـح٣س ٜٗح٣س جُغط٤٘حش ق٤ع ٣إعظ ألهشٝقطٚ جُٔؼ٘ٞٗس ذـ)ٝجهؼ٤

)**(ـ  فذس جُر٤حٕ جُل٢٘ جألٍٝ ُٞجهؼ٤س جٌُْ ذحعْ " ذ٤حٕ جُلٖ جُؿذ٣ذ ُٞجهؼ٤س جٌُْ" ذٔ٘حعرس ٓؼشمٚ جألٍٝ ك٢ 

. ظٜشش هرؼس ذحُِـس جإل٤ٌِٗض٣س ك٢ ُ٘ذٕ، ٝهرِٚ ك٢ ػحّ 1973. أهحّ ُٚ ٓؼشمحً غح٤ٗحً ك٢ ذـذجد ػحّ 1971ذشجؽ، 

ٌ٘ٞـ ١ٝٞٗ". ض٘طِن ٛزٙ جألهشٝقس ٖٓ ػالهس ػ٤ِٔحش جإلٗطحؼ جُٔحد١ ، ذحعْ" ٝجهؼ٤س جٌُْ.. كٖ جُؼقش جُط1975

ذ٤ٖ جإلٗغحٕ ٝجُطر٤ؼس، ٝػرش جُطكٞالش جُؿٞٛش٣س جُٔطؼحهرس ػ٠ِ ٛزٙ جُؼ٤ِٔس ٝضأغ٤ش رُي ػ٠ِ جُغٔس جُؿٞٛش٣س 

 ُِؼ٤ِٔس جُل٤٘س.

 41، ؿ2012، دجس ًطد، ذ٤شٝش، يؤسسح انخطاب انعًانًجُوقحخ، عؼذ،  .1

، ٓشًض جألذكحظ ٝجُذسجعحش ٍ واإلَساٌ، دراسح فً ضكم ظذٌذ يٍ انفٍانففرش١، ٓكٔٞد،  .2

 54، ؿ1991، 2جالؽطشج٤ًس ك٢ جُؼحُْ جُؼشذ٢، دٓؾن، ه

 174جُٔقذس ٗلغٚ، ؿ .3

 56جٗظش، ٗلظ جُٔقذس، ؿ .4
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