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ّ
الملخص
بىّ ضظٍق فطد ضظٍق ؤحس الطًطاء الًطاق٘٘ي فٖ القطى الًططٗي ،مبى هي ؤحدس األضدربظ
الّصٗي ؤسْوَا فٖ تإس٘س ضاثكٔ «بذَاى يجقط»؛ تلل الطاثكٔ الّتٖ تسًٖ بلٖ تقطٗت ث٘ي
األزث٘ي الحسٗج ٍ القسٗن ٍ توخ٘ل هسضسدٔ الطدًط الًطاقدٖ الحدسٗج ٍمدبى هوهدي هًدِ
الطبيطٓ ًبظك الوالکئنٔ ٍالطبيط ثسض ضبمط الس٘بة .است ذسم الطبيط فدٖ ؤضدًبضُ ،تقٌ٘دٔ
الطهع فٖ ضسن مخ٘ط هي غَضُ الطًطٗٔ إللقبء هب ٗطٗسُ ٍبٗػبل هقػَزُ بلٖ هتلقِّ٘ ٍاتّرص
الطهع يٌسُ هسبلل ضتّٖ هٌْب التبضٗرٖ ٍالسٌٖٗ ٍاألسكَضٕ ٍالكجًٖ٘ .هي ّصا الوٌكلق
مطّسٌب رَْزًب فٖ ّصا الوقبل لطغس الػَضٓ الطدًطٗٔ ثطدنل يدبم ألًّْدب تًتجدط الواتدب
للسذَل بلٖ الطهع حنه الطهع ثإًَايِ الورتلادٔ يٌدس ضظٍق فدطد ضظٍق ثَغداِ ربًجدب هدي
رَاًت الػَضٓ الطًطٗٔ لسِٗ ايتوبزا يلٖ الوٌْذ الَغداٖ  -التحل٘لدٖ ّدسفب تستقػدبء
الػَض الطًطٗٔ(الطهعٗٔ) لسٕ الطبيط ٍالَقَف يلٖ روبلْب ٍهًطفدٔ الػدَض الزسٗدسٓ التدٖ
ؤثسيْب الطبيط ٍبثطاظ ضرػ٘تِ للجبحخ٘ي ٍالوسبّؤ فٖ تًعٗع هنبًٔ اللغٔ الًطث٘ٔ ٍآزاثْدب
لسٕ األر٘بل الالحقٔ .هي ؤّنه الٌتبکئذ التٖ حقّقْب ّصا الجحج َّ ؤىّ لسٕ الطبيط تَرْدب
رسٗسا فٖ غ٘بغٔ الطهع الطًطٕ َّ ًبتذ يي تٌَهو هػبزض حقبفتِ هوب ؤتبحت لِ التو٘ع فٖ
اذت٘بض ثًؽ الطهَظ مبلطهع التبضٗرٖ ٍاألسكَضٕ ٍمصلل ٍرسًب الطبيط ًٗكدٖ ردعءٖ هدي
شات٘تِ ٍضرػ٘تِ هحبٍت هعرْب هى ّصا الطهع هسترطرب غَضا ح٘ٔ هرتلادٔ يودب مبًدت
يلِ٘.
الكلوات الذليلية 5الطًط الًطاقٖ ،الػَضٓ الطًطٗٔ ،الطهع ،األسكَضٓ ،ضظٍق فطد ضظٍق.

* ؤستبشٓ هسبيسٓ فٖ قسن اللغٔ الًطث٘ٔ ٍآزاثْب ثزبهًٔ ضاظٕ.
** هبرست٘ط فٖ اللغٔ الًطث٘ٔ ٍآزاثْب ثزبهًٔ ضاظٕ.
النبتجٔ الوساٍلٔ 5هطٗن ضحوتٖ

rahmatimaryam88@gmail.com
ashref456789@gmail.com
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المقذمة
مبًت القػ٘سٓ الًطث٘ٔ ٍت تعال سجبقٔ فٖ تكَٗط ًاسْب ٍالسدًٖ بلدٖ تحق٘دق تغ٘دطات
ضنل٘ٔ ٍلاه٘ٔ ،فوطّٓ ٗحست السًٖ هطنَضا ٍهطّٓ ٗحسدت بذابقدبٍ ،هدب ثد٘ي ّدصا ٍشاك،
زفًت القػ٘سٓ الًطث٘ٔ الحسٗخٔ بلٖ تطن٘ل ّ٘نلْب الزسٗس يجط يسز هي التقٌ٘بت الاٌ٘دٔ،
فػلت هَؾَو ّصا الجحج َّ تقٌ٘ٔ الطهع الصٕ َّ ربًت هي رَاًت الػَض الطًطٗٔ ٍؤحدس
ضٍافسّب ،الطهع ؤزآ هطتجكٔ ثبلاٌَى الجالغ٘ٔ مبلتطجِ٘ ٍاتستًبضٓ ٍالنٌبٗٔ ٍالوزبظ الوطسل
ٍالتطددر٘ع ٍالتوخ٘ددل ،بتّ ؤًّددِ هرتلددف يٌْددب ،فَن٘اددٔ الطهددع بٗحبکئ٘ددٔ ؤههددب الوزددبظات
ٍالتطجْ٘بت ٍاتستًبضات فْدٖ شات ٍندبکئف تزسد٘سٗٔ ٍتطر٘ػد٘ٔ(هٌسٍض،)16 56421 ،
ٍشلل لنَى الػَضٓ الوزبظٗٔ هْودب اذتلادت هدب ثد٘ي تطدجِ٘ ؤٍ اسدتًبضٓ فدٖ الوحػدلٔ
األذ٘طٓ ،تطٗس ؤى تإذص ثإحبس٘س الطبيط ٍبذطارْدب بلدٖ ح٘دع الَردَز ٍرًلْدب هلوَسدٔ
هحسَسٔ بتّ ؤى األهط ل٘س مصلل فٖ الػَضٓ الطهعٗٔ فْٖ ت تقف يٌدس ّدصا الحدسه يلدٖ
الطغن هي تزس٘سّب لتلل الوطبيط ثل تركَ ذكَٓ ًحَ اتستقالل ثن٘دبى شاتدٖ هٌاػدل
يي الَاقى الوحسَس(يسًبى)01 56431 ،؛ ٍّصا هب رًل الطهع هتسلّكب يلٖ ثٌ٘ٔ القػد٘سٓ
الحسٗخٔ ٍتطن٘ل غَضّب ثوب تقسهِ هي حطاء فٌٖ ٍفنطٕ ٗسًف الطدبيط فدٖ التًج٘دط يدي
تزطثتِ الوًبغطٓ ٍّٖ فٖ هستَٕ آذط تسلّ يلٖ حقبفدٔ الطدبيط ٍسدًٔ هًطفتدِ ،فبلطدبيط
الوًبغط قس ٍرس فٖ الطهع ٍس٘لٔ هخلٖ للتًج٘ط يدي األفندبض ٍاإلحسبسدبت الربغدٔ الّتدٖ
تًتطٕ الٌاس اإلًسبً٘ٔ.
هَؾَو ّصا الجحج ٗرتعه ثبلطهع يٌس ضظٍق فطد ضظٍق ؤحس الطًطاء الوًبغطٗي  -فدٖ
األزة الًطثٖ يبههٔ ٍ فٖ األزة الًطاقٖ ذبغهٔ -الّصٕ لن ًٗتيِ ثِ الٌّقدبز ٍالجدبحخَى يٌبٗدٔ
تستحقِّ بشا لوي الؿطٍضٕه ؤى تْتنه زضاسبت ضبهلٔ ثوًبلزٔ ؤضًبضُ الطاکئًٔ ٍهنبًتِ الًلو٘ٔ
ٍاألزث٘ٔ .بشا اًاطزًب ثبلطهع يٌس ضظٍق فطد ضظٍق ثطنل ذبظ فٌزس الطدبيط قدس تادطز فدٖ
ذلق ضهَظُ الربغٔ الٌبثًٔ يي شاتِ ،فإنْط تو٘عا فٖ ّصا الوزبل ،فإغجح الطهع ٍس٘لٔ هي
ٍسبکئل التًج٘ط الاٌ٘ٔ لسِٗ ٍيٌػطا هو٘عا فٖ تطن٘ل الػَضٓ الطدًطٗٔ ،بش اضتدجف ثتزطثتدِ
الطًطٗٔ فإمسجْب قبثًب ٗجطظ يجط الس٘بق الّصٕ ٌٗسزن ف٘دِ إلثدطاظ الوطدبيط ٍاإلحسبسدبت
ٍالحبلٔ الساذل٘ٔ للطبيط هستا٘سا ثصلل هي حقبفتِ الَاسًٔ ٍاقّاليِ يلٖ التطاث الًطثدٖ ،ت
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ًطٗس التَسى مخ٘طا ٍسٌحبٍل اإلربثٔ يي هب ٗسٍض ثساذلٌب هي ؤسئلٔ هي ذدالل الغدَض فدٖ
ؤيوبق الجحج ٍؤّوهْب5
 -6هب ّٖ ؤًَاو الػَضٓ الطًطٗٔ الطهعٗٔ فٖ قػبکئس ضظٍق فطد ضظٍق؟
ّ -2ل مبى الطبيط هَفّقب فٖ هعد ذ٘بلِ الطًطٕ ٍبٗػبلِ للوتلقّٖ؟
 -9هب هسٕ ًزب الطبيط فٖ استرسام الطهع ٍهستَٕ تزبًسِ هدى الدستتت الحق٘ق٘دٔ
للحبلٔ؟
ٌٗتْذ ّصا الوقبل الوٌْذ الَغاٖ -التحل٘لٖ فٖ استرالظ ًتبکئذ الجحج هى الغَض فدٖ
قطاءٓ زٍاٍٗي الطبيطٍ ،الوقبلٔ بؾبفٔ يلٖ بثدطاظ ضرػد٘ٔ الطدبيط للجدبحخ٘ي ،تْدسف بلدٖ
الَقَف يلٖ روبل٘بت الػَض الطهعٗٔ يٌس ضظٍق فطد ضظٍق ذبغٔ ضهَظُ الطدًطٗٔ الزسٗدسٓ
ٍالوجسئ.
خلفية البحث
قس متجت مخ٘ط هي الجحَث يي الػدَضٓ الطدًطٗٔ ٍتابغد٘لْب ٍؤّو٘تْدب فدٖ القػد٘سٓ
ٍتس٘وب الطهع الطًطٕ يٌس الطًطاء الوًبغطٗي مدٌبظك الوالکئندٔ ،هحودَز زضٍٗدص ،ثدسض
ضبمط الس٘بة ٍ ٍ ...لني ٌّب ٗزسض ؤى ًقَل بًٌّب -فٖ حسٍز هب قطؤًب ٍثحخٌب يي ضظٍق فدطد
ضظٍق ٍؤزثٍِ -رسًب هقبت يٌَاًِ «الو٘عات الاٌ٘هٔ فٖ الطًط حدَل زٗدَاى «ٍٓرٕدس» لدطظٍق
فطد ضظٍق» متجِ َٗسف الربل يبم  ،6401يبلذ ضًط الطبيط فٖ زٗدَاى «ٍردس» هًبلزدٔ
فٌ٘هٔ .بى الطبيط ضظٍق فطد ضظٍق)لن ٗزس هنبًدب بياله٘دب ثبلطدإى الدصٕ ٗسدتحقِّ ٍٗوندي
القَل ثإًِّ ؤغجح هاقَزا ٍهزَْت فٖ يبلوٌب الوًبغدط ثبلٌسدجٔ بلدٖ ظهالکئْدب مجدسض ضدبمط
الس٘هبة ًٍبظك الوالکئنٔ ٍسٌحبٍل ؤى ًٌقدل ربًجدب هطدطقب هدي رَاًدت األزة الًطثدٖ ٍت
ٗاَتٌب ؤى ًصمط بًٌّب لن ًًخط لحسه اٙى يلٖ زضاسٔ ؤذلػت ًاسْب لسضاسٔ ؤضًبض ضظٍق فدطد
ضظٍق زضاسٔ ضهعٗٔ ضغن ؤّو٘هتْب الَاؾحٔ ،فإفطزًب لِ ّصا الوقبل ثغ٘دٔ مطدف اللخدبم يدي
ؤًَاو غَضُ الطًطٗٔ الطهعٗٔ فٖ زٍاٌٍِٗ ألًٌّب ٍرسًب الطبيط قس ؤذص هٌَات آذط فدٖ م٘ا٘دٔ
تًبهلِ هى ّصُ األزآ ،فبلطهع يٌسُ حلقٔ ٍغدل ثد٘ي هدب ّدَ هنٌدَى ثساذلدِ ٍهدب للطهدع
الحق٘قٖ هي غابت هًطٍفٔ ٗتػف ثْب ،فجْصاى الكطفبى ٗحبٍل الطبيط ذلق غدَضٓ ضهعٗدٔ
تتَحس ثساذلْوب الػَضت٘ي هنًَتبى ضهعا رسٗدسا تٌدسحؽ ف٘دِ رو٘دى الػدابت األغدل٘ٔ
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ثَتزٓ ضهع رسٗس ٍمصلل ح٘ي تٌبٍلِ الطهع السٌٖٗ الوهلَم ٍم٘ا٘ٔ توبظرِ هدى الطدًَة
الوهلَهٔ ٍالطهع التبضٗرٖ ٍهحبٍلٔ تزطٗسُ هوهب ٗوتلنِ اؾبفٔ لوسٔ هدي لوسدبت الطدبيط
بلِ٘ ،مل ّصُ الكطق ٍغ٘طّب قس اًاطز ثْب ضبيطًب ٍه٘ع ًاسِ يي غ٘طُ هنًَب ضهعا ذبغب ثِ.
رسوق فزج رسوق(3002-9797م)
ٍلس الطبيط ضظٍق فطد ضظٍق فٖ هسٌٗٔ الجػطٓ يبم  ،6464حػل يلدٖ ل٘سدبًس اللّغدٔ
الًطث٘هٔ ثوطتجٔ الططف هي زاض الوًلّو٘ي الًبل٘ٔ ثجغساز يبم ٍ ،6411هبرسدت٘ط اٙزاة هدي
مل٘هٔ اٙزاة ثبلزبهًٔ األهطٗن٘ٔ ثج٘طٍت سٌٔ ٍ ،6400زمتدَضاُ األزة الًطثدٖ هدي هًْدس
السضاسبت الططق٘هٔ ٍاإلفطٗق٘هٔ ثلٌسى سٌٔ  .6419يول هسضسب ٍهسٗطا يلٖ الوالك الخدبًَٕ
ثَظاضٓ التطث٘ٔ فوسضهسب حن ؤستبشا هسبيسا حدن ؤسدتبشا هطدبضمب فدٖ مل٘تدٖ اٙزاة ٍالجٌدبت
ثزبهًٔ ثغساز فوحبؾطا ثبلزبهًٔ الوستٌػطٗٔ ٍهًْس الجحدَث ٍالسضاسدبت الًطث٘هدٔ ثجغدساز
فإستبشا فٖ مل٘ٔ ًقبثٔ الوًلو٘ي الزبهً٘ٔ ثجغساز(هًزن الجبثك٘ي ،2112 ،د .)992 52بًّدِ
مبى هي الكلجٔ الّصٗي اًطإٍا ضاثكٔ «بذَاى يجقط» الّتٖ تطًدَ بلدٖ هوبظردٔ األزة القدسٗن
ثبلحسٗج ٍمدبى هوهدي هًدِ ثدسض ضدبمط السد٘بة ًٍدبظك الوالکئندٔ ٍيجدسالزجهبض الوكلجدٖ
(الزجَضٕ ،2112 ،د.)921 52
قس ضْس لِ مل هي يطفِ ظهالء ٍتاله٘ص ثرلقِ الطف٘ى ،فقس اتّسن ثتَاؾى الًلودبء الزدن
ٍٍرِْ الولٖء ثبلجطط ٍلسبًِ الًصة ٍؾحنتِ الػبزقٔ ٍلكاِ ٍسدوبحتِ فْدَ شٍ ضرػد٘ٔ
هحجهجٔ بلٖ القلت ،زهخٔ ٗح٘ف ثْب رَ ضًطٕه هًكط ثبلوط ٍلِ ح٘ي ٗػوت ضّجٔ القدسم،
ٍضًٍق الزسٗس ح٘ي ٗتنلن(الربل .)61 56401 ،ؤضطف ذالل فتطٓ تسضٗسِ يلٖ يسهٓ ثحَث
هٌْب يططٓ ضسبکئل للسمتَضاُ ٍذوسٔ يطط ؤقطٍحٔ للوبرست٘ط .بلٖ ربًت اإلثساو الطدًطٕه
الّصٕ اتّسن ثِ الطبيط ضظٍق فطد ضظٍق فقس مبًت ح٘بتِ ظاذطٓ ثبإلًتدبد الوًطفدٖه مجحدَث
ٍهالّابت ٍهقبتت ًططت فٖ هزلّبت ٍغحف ٍغ٘طّب .لنٌِّ ثٌاس الَقت مبى لسٗدِ قػدبکئس
غ٘ط هكجَئ غ٘ط ؤىّ ؤغحبة الطإى ٍالورتػ٘ي فٖ روى ٍتٌؿ٘س األضدًبض ٍالوركَقدبت
لن ٗغال يلْ٘ن ّصا األهط(ؤًهط هلاِّ الطرػٖ(س٘طٓ شات٘دٔ -يلو٘هدٔ) فدٖ مل٘دٔ التطث٘دٔ-
الزبهًٔ الوستٌػطٗهٔ) .هي زٍاٌٍِٗ الطًطٗهٔ زَٗاى «ٍٓرس» الّصٕ قجى سٌٔ  ٍ 6400زَٗاى
«الوسبفط» الّصٕ قجى يبم ٍ 6426هي هالّابتِ «بل٘بس ؤثدَ ضدجنٔ ٍضدًطُ»« ،ؤثدَ يودطٍ
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الط٘جبًٖ»« ،ضًط ؤثٖ سً٘س الورعٍهٖ»« ،حقبکئق اتستطدْبز للكغطاکئدٖ» ٍ( ...الزجدَضٕ،
 ،2112د .)920 52بلٖ ربًت شلل سبّن فٖ تطرؤ قػبکئس الطًط اإلًنل٘دعٕ بلدٖ اللّغدٔ
الًطث٘ٔ فٖ متبثِ «هبکئٔ قػ٘سٓ فٖ الطًط اإلًنل٘عٕ» ٍضغن تطروتِ فقدس ًزدس ضد٘ئب هٌدِ
ٍهي ؤسلَثِ النتبثٖ فٖ ّصُ القػبکئس الوتطرؤ ٍَّ ٗتحسهث فٖ ّصا النتبةًٍ« 5قلتٔ ؤمخط
ّصُ القػبکئس بلٖ الًطث٘هٔ هٌخَضا ٍثًؿْب هٌهَهب ٍ ...مبى هٌْزٖ فٖ التطرودٔ ؤى ؤحدطظ
يلٖ األغلٍ ،ؤى ؤؾ٘هق يلٖ قلوٖ هزبل التػطف فدال ؤلزدإ ال٘دِ بتّ حد٘ي ٗسدتسيِ٘ زاوٍ
يطثٖ هي ث٘بى ؤٍ تج٘٘ي»(فطد ضظٍق .)1-0 56423 ،يلٖ مدلّ حدبل ،فْدَ ؤسدتبش ردبهًٖ
ٍؤزٗت ٍضبيط ّؿن الخقبفٔ الًطث٘ٔ هي قسٗوْب ٍحسٗخْب ٍيبغط مجدبض الطدًطاء ٍالوانّدطٗي
فنبى فٖ غفه زضاسٖ ٍاحس هى الطبيطٓ ًبظك الوالکئنٔ ٍغ٘طّب هي الوخقا٘ي.
الصورة الشعزية والزمش الشعزی
تًسهزت التًبضٗف ٍتؿبضثت حٌ٘ب ٍتالقت حٌ٘ب آذط ثرػدَظ هاْدَم الػدَضٓ الطدًطٗٔ
ٍسجت شلل اتذتالف ًبرن يي ؤّو٘تْب ٍذكَضتْب فٖ الٌقس الحسٗجٍ ،لًلّ هطزه ذكَضتْب
ؤًّْب تطتجف ثٌهطٓ اإلًسبى بلٖ النَى ألًّْب تحول فٖ حٌبٗبّب حقبکئق ضًطٗٔ تٌإٕ ثْدب يدي
العذطف الطًطٕ ٍيي غٌسٍق األغجبٌ ٍيدي الجالغٔ(يجدسالطّحويٍ .)3 56430 ،شلدل هدب
رًلْب تتطثى يلٖ الًول الطًطٕ ٍتػجح هي األسبس٘بت ٍالسوبت الجبضظٓ فِ٘ فقودٔ بثدساو
الطبيط ٍاذتجبض حقبفتِ ٍسًٔ ؤفنبضُ ٍهسٕ بحسبسِ ثقػ٘ستِ ،ملّ ّدصُ األسدئلٔ ًسدتك٘ى
اإلربثٔ يلْ٘ب ح٘ي ًإذص ًهطٓ يلٖ هَرَزات الػَض الطًطٗٔ فٖ القػ٘سٓ فبلطدنل الاٌدٖ
الزسٗس الصٕ تلجسِ األلابل ٍالًجبضات ثًس ح٘بمتْب ًٍسزْب ًسزب رسٗسا هي قجل ضدبيطّب
قس ٗزسّب الٌبقس ثبثب لحلّ قالسن شات الطبيط ٍهاتبحب لسٍاذلدِ ٍؤحبس٘سدِ فْدٖ تسدْل
يلِ٘ هًطفٔ ضرػ٘ٔ الطبيط ،فبلػَضٓ الطًطٗٔ غبلجب هب تنَى غبهؿٔ لوب تحولِ هي زتتت
اًاًبل٘ٔ شات٘ٔ تٌتوٖ بلٖ يَالن ثبقٌٔ ،لصا فْٖ غ٘ط هحسهزٓ الوًبلن ثل ٍفٖ الغبلت ٗسَزّب
التؿبضة ثبلواَْم الوٌكقٖ فْٖ غَضٓ ت تًتوس يلٖ الوٌكق ثل تًتوس يلٖ هب تخ٘طُ هي
بحسبس ٍاًاًبل ٍذ٘بل(الَضقٍٖ .)26 56424 ،قس ؤذص ّصا الوػكلح «غَضٓ» هٌص ؤضسكَ
بلٖ الَ٘م تستًوبتت يسٗسٓ ؤزهت بلٖ تًسهز هابّ٘ن الػَضٓ ٍبلٖ مخطٓ ؤًَايْدب ٍتاطّيبتْدب
هوهب ؤزهٕ بلٖ غًَثٔ بٗزبز تًطٗف هحسهز لوػكلح الػَضٓ الطدًطٗٔ بلّدب ؤًّدِ هدي الووندي
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ٍؾى سوبت يبههٔ لْب قسٗوب ٍحسٗخب ح٘ج اذتعلْب القسهبء بلٖ غَضٓ تقدَم يلدٖ التطدجِ٘
ٍؤذطٕ يلٖ اتستًبضٓ ًهطا إلستٌبزّن بلٖ هجسؤ الوحبمبٓ ٍالوطدبثْٔ حدن ؤؾدبفَا قدطف٘ي
آذطٗي ّوب الوزبظ الوطسل ٍالنٌبٗٔ ٍثصلل يسهٍا الػَضٓ قلت القػد٘سٓ(الزطربًٖ56443 ،
 .)16لني الواَْم ال حسٗج ٗحنٖ غ٘ط شلدل ًٍهطتدِ هرتلادٔ اتّزدبُ الػدَضٓ فدال تًٌدٖ
التطجِ٘ ٍاإلستًبضٓ ٍالوزبظ فحست فقس ربء الوحسحَى ثػَضٓ هغبٗطٓ ٍلدن تندي هَردَزٓ
ٍقس ربءٍا ثػَض ؤغال ترلدَا هدي الوزدبظ ٍقدس تندَى الػدَضٓ الحسٗخدٔ يجدبضات حق٘ق٘دٔ
اتستًوبل ٍهى شلل فْٖ تطنل غَضٓ زالّٔ ٍفْ٘ب ًَو هدي الطدًطٗٔ الدصٕ ًٗتودس يلدٖ
الطئٗب لصا فْٖ «ؤزآ الر٘بل ٍٍس٘لتِ ٍهبزهتِ الوْوهٔ الّتٖ توبضس فْ٘ب ٍهي ذاللْب فبيل٘تِ
ًٍطبقِ»(ف٘سٍ .)930 56442 ،
فبلر٘بل الّصٕ ٗطسن لٌب الػَضٓ الطًطٗٔ َّ ًاسِ الٌبفصٓ الّتٖ ًكلّ ثْب هي يبلوٌدب بلدٖ
يبلن رسٗس ًطٕ فِ٘ مل هب ًحسهِ ًٍطًط ثِ ؤٍ قس هب ًتوٌّبُ فْدصا التالقدٖ هدبث٘ي حق٘قدٔ
الًبلن الربضرٖ ٍؤفنبض ٍتر٘الت ضامعٓ فٖ شات الطبيط تتحكن ضد٘ئب فطد٘ئب هنَهًدٔ يبلودب
ذبغهب ثْب تٗطاُ الّب الطبيط ٍالوتلقّٖ .لصا فةىّ الطًط الحق٘قٖ لي ٗنَى غدَضٓ قجدق األغدل
للًبلن الربضرٖ ؤٍ للوَؾَو فبلػَضٓ تًكٖ للوًٌٖ ذػَغ٘ٔ ؤمجط ٍتوٌح األسلَة تدإح٘طا
ؤقَٕ فتطنل الوًٌٖ ثكطٗقٔ رسٗسٓ ،ثحست هب تطنل فٖ هر٘لٔ الطبيط الّتٖ ًٗوس بلْ٘ب
ل٘طثف الحسث هى الوتلقٖ هطبضمٔ حس٘ٔ شٌّ٘ٔ ٍٍرساً٘ٔ َٗحهس ثٌْ٘دب الر٘دبل لدصا قدبل
يٌْب الطٍهبًت٘نَ٘ى ،بىّ الػَضٓ لته القػ٘سٓ ٗطثكْب ضًَض قَٕ (بسدوبي٘ل،)231 56436 ،
لني ّل ًستك٘ى هًطفٔ ؤغل التابٍت لْصا اللته ث٘ي الطدًطاء ؤٍ قدس ٗندَى يٌدس الطدبيط
الَاحس هب ث٘ي قػبکئسُ .بى الػَضٓ الطًطٗٔ ّٖ تطمٔ يقل٘ٔ لسٕ الطبيط ٍقس تنَى ؤٗؿب ثبثدب
هي ؤثَاة التاٌّي ٍالوْبضٓ ٍالوَاّت الوًكبٓ هي قجل الردبلق ،فقدَٓ ذ٘دبل الطدبيط ملّودب
اتّسًتٍ ،رسًب قَٓ غَضتِ الطًطٗٔ ثغؽه الٌهط يي بشا مبًدت تلدل الػدَضٓ هدإذَشٓ هدي
الَاقى ؤٍ مبًت ؤقطة بلٖ الحلن لني ٌّب ٗلًت زٍضُ الر٘بل فٖ بٗػبل الػَضٓ لٌب ًٍسدزْب
هي ذَ٘ـ الَاقىٍ .الطبيط الز٘هس َّ الّصٕ ٗإتٖ ثإلابل سْلٔ ٍهتساٍلٔ ٍذا٘أ يلٖ األلسي
ٍٗػٌى هٌْب غَضٓ ت ثبلنالم الَحطٖ القل٘ل الٌبزض الّدصٕ ٗػدًت تحل٘لدِ ٍالَغدَل بلدٖ
قطاضُ ،فًي قطٗق ّصُ السَْلٔ الّتٖ تجًج التإح٘ط الّصٕ ٗرلقِ فٖ ًاَسدٌب التابيدل الاٌّدٖ
ث٘ي الانطٓ ٍالطئٗٔ الحس٘ٔ يي قطٗق رَزٓ الػٌَ ثلغٔ ضًطٗٔ غبف٘ٔ ثً٘سٓ يدي التزطٗدس
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الوستغلق ٍالركبث٘ٔ الوجبضطٓ(غعٍاىٍ .)64 56441 ،قدس لاتٌدٖ تًطٗدف الػدَضٓ الطدًطٗٔ
للسمتَض يجس القبزض القفّ ح٘ج اذتعل فِ٘ ملّ هب سجق ثقَل ؤىّ الػَضٓ ّٖ الطنل الاٌّدٖ
الّصٕ تتّرصُ األلابل ٍالًجبضات ثًس ؤى ٌٗهوْب الطبيط فٖ س٘بق ث٘دبًٖ ذدبظ لً٘جهدط يدي
ربًت هي رَاًت التزطثٔ الطًطٗٔ النبهلٔ فٖ القػ٘سٓ هتؿوهٌب قبقبت اللّغٔ ٍبهنبًبتْب فدٖ
الستلٔ ٍالتطم٘ت ٍاإلٗقبو ٍالحق٘قٔ ٍالوزبظ ٍالتطازف ٍالتؿبز ٍالوقبثلٔ ٍالتزدبًس ٍغ٘طّدب
هي ٍسبکئل التًج٘ط الاٌّٖ(القف )946 56423 ،فةشا مبًت الػَضٓ ّٖ الٌْط الَافط هي اإلثساو
فطبيطًب ضظٍق فطد ضظٍق ٍرسًبُ يلٖ ؾاّتٖ ّصا الٌْط لوب َّ فِ٘ هي هنبًٔ يلو٘ٔ قدس ت
ًزسّب مخ٘طا يٌس الطًطاء فَْ ؤستبش ربهًٖ فٖ األزة الًطثدٖ ٍضدطة هدي هٌبّدل األزة
قسٗوِ ٍحسٗخِ فزبءت هَّجٔ الطًط لتنول ّصا الوسبض اتثسايٖ الوو٘ع فبشا مبًت الػدَضٓ
الطًطٗٔ تًكٖ روبت للقػ٘سٓ فطظٍق فطد ضظٍق ًٗكٖ روبت للػَضٓ ًاسْب.
ملٌّب ًًلن ؤىّ القػ٘سٓ الحسٗخٔ سوه٘ت ثصلل ألًّْب ربءت ثوًبلن الحساحٔ ٍهابّ٘وْب يي
قطٗق التقٌ٘بت الاٌ٘هٔ بش بىّ حساحٔ القػ٘سٓ الًطث٘ٔ ت تنوي فٖ ذطٍد الطبيط الًطثٖ يلٖ
الَظى ٍالقبف٘ٔ ثل ٗتوخل حقب فٖ اًًكبفبتِ النجطٕ لجاضٓ ضئٗب ذبغدٔ ثدٍِ ،هدب تطتّدت يدي
شلل هي ثحج يي ضهَظ ٍؤسبق٘ط ٍؤقًٌٔ ٗزسس فْ٘ب ٍهي ذاللْدب ضئٗدبُ ٍٗوٌحْدب ضدنال
ح٘ب هلوَسب(الًلّبقٍ )01 56449 ،ثْصا ؤغدجحت تلدل التقٌ٘دبت الًودَز الاقدطٕ للطدبيط
الحسٗج ٍالر٘ف الصٕ ٌٗسذ ثِ هب ثزًجتِ هي غَض ٍّٖ ؤذصت زٍض الوٌقص للطبيط لً٘جهدط
ٍٗزسهس هب ثساذلِ ملّب حست هقسضتِ الانطٗٔ ٍالخقبف٘ٔ ٍثبلتبلٖ يي قطٗقْب سًٌطف هدسٕ
قسضٓ الطبيط الخقبف٘ٔ ٍالانطٗٔ ٍالوستَٕ األزثٖ الصٕ َّ فٍِ٘ ،الطهع ثػَضٓ ذبغدٔ ٗوتدبظ
ثحؿَضُ الساکئن فٖ الٌع األزثٖ ،بش بى الركبة األزثٖ ذكبة ضهعٕ ،سدَاء فدٖ هحػهدلتِ
الٌْبکئ٘ٔ ؤٍ فٖ حلقبتِ الزعکئ٘ٔ الٌبه٘ٔ ،فبلًول األزثٖ هْوب مبًت ق٘وتِ ؤٍ هدسٕ توبسدنِ
ٗطتول يلٖ هسلَل ضهعٕ(الوػسض السبثق.)00 5
ٍقس تػت تزطثٔ الطبيط ٍضهع القػ٘سٓ فٖ بًبء ٍاحس ث٘ي ٗسٕ الطبيط شلل ألىّ الطهدَظ
تلقٖ ؤؾَاء مبضأ يلٖ رَاًت هي التزطثٔ اإلًسبً٘ٔ ،فتوٌحْب ثًسا ؤيودق ٍهدسٕ ؤٍسدى
(ًبغف .)621 56439 ،فقس مبى الطبيط ٗجحج يي هي ٗرطد تلل الونًٌَبت التٖ تًتطٗدِ
ٍتطقس زاذلِ هي ؤحبس٘س ٍيَاقف .فْل التزطثٔ الطًطٗٔ ّٖ الّتٖ ترتدبض الطهدع ؤم ؤًْدب
تٌقبز ٍضاکئِ حسجوب ٗولِ٘ يلْ٘ب اإلحسبس الدساذلٖ للطدبيط ،ؤم ؤًّْودب هتّحدساى هنودالى
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ثًؿْوب اٙذط(ؤضسالى ،تتبٍ .)611 5الطهع ثوػكلحِ األرٌجدٖ ًٌٗ Symbaleدٖ ؤى ٗحدلّ
ضٖء هحل ضٖء آذط فٖ الستلٔ يلِ٘ ت ثكطٗقٔ الوكبثقٔ التبههٍٔ ،بًّوب ثبإلٗحدبء ؤٍ ثَردَز
يالقٔ يطؾ٘ٔ ؤٍ هتًبضف يلْ٘ب(ٍّجٔ ٍ الوٌْسسٗ ٍَّ ،)636 56431 ،كبثق تًطٗف ف٘طث
للطهع ثإًِ بزضاك ضٖء هب ٗقف ثست يي ضٖء آذط ؤٍ ٗحلّ هحلِّ ؤٍ توخ٘لِ ،ثح٘دج تندَى
الًالقٔ ث٘ي اتحٌ٘ي يالقٔ الًبم ثبلربظ ٍَّ ضٖء لِ ٍرَز حق٘قٖ هطدرع لنٌّدِ ٗطهدع
الٖ فنطٓ ؤٍ هًٌٖ هزطز(الزعاکئطٍٕ .)23 52111 ،لصا ٗوني القَل ثإى ّملّ يول ؤزثدٖ هْودب
مبًت ق٘وتِ ؤٍ هسٕ توبسنِٗ ،طدتول يلدٖ هدسلَل ضهدعٕ ثنلودبت ؤمخدط ثسدبقٔ بش بىّ
الَن٘أ األسبس٘ٔ للطهع ل٘س فٖ التًج٘ط يي الانطٓ فحست ،ثدل غبٗتدِ فدٖ األسدبس ؤى
ٗحتام ثبًتجبٌّب هٌػجهب يلِ٘ فٖ الَقت الّصٕ ضغل ثِ حسبس٘تٌب ثتغك٘ٔ الاندطٓ ٍحزجْدب
لوًٌْب هي ثلٌَ هٌكقٔ الَيٖ الَاؾح(َّٗسٕ)91 56434 ،؛ فبلطهع بشى ل٘س ٍس٘لٔ فٌ٘دٔ
فحست ثل َّ هٌْل ذػت هي هٌبّل الطًطٗٔ ٍؤزآ للتًج٘ط يدي حدبتت ًاسدًٍ٘ٔٗ ،دسه
الطهع ًْبٗٔ التكَهض الّصٕ تكوح الػَضٓ زاکئوب للَغَل بلِ٘(الحاَنٖ.)41 52112 ،
فبلًالقٔ ث٘ي الطهع ٍالػَضٓ الطًطٗٔ ٗنَى يالقٔ الزعء ثبلنل ٍالطهدع ّدَ حزدط ؤسدبس
لتطس٘ن الػَضٓ الطًطٗٔ الطاکئًٔ يٌس الطًطاء.
ّ
الزمش الشعزی عنذ رسوق فزج رسوق
قس ربءت تقٌ٘ٔ الطهع هنولٔ لطرػ٘ٔ ضظٍق فطد ضظٍق ٍهاتبحب لقػبکئسُ الّتٖ تٌَهيدت
ثبلطهَظ ٍّصا زل٘ل يلٖ ذلا٘ٔ الطبيط الخقبف٘ٔ ٍهستَاُ األزثٖ ٍتكلًِّ للخقبفبت هدي قدسٗن
ٍحسٗج ٍهحنٖ ٍهتَاضث ٍثس٘ف ٍهًقس ضاسوب ثْصُ الطهَظ ملّ هب ربء هي يَاقف ر٘بضٔ
ٍؤحبس٘س توَض ثساذلِ .استًبى الطبيط للتًّج٘ط يوهب ٗردتلذ فدٖ غدسضُ ٍبٗػدبل األفندبض
ٍآضاکئِ بلٖ هتلقِّ٘ هي الطّهَظ الطًطٗهٔ ثإًَايِ الورتلأ مدبلطّهع التطاحدٖ ٍالطهدع األسدكَضٕ
ٍالطّهع الكجًٖ٘ ًططحْب هي ذالل ؤضًبضُ فٖ هب ٗلٖ5
ّ
.9الزمش التزاثی
بىّ الطهَظ التطاح٘ٔ الّتٖ َٗرس فٖ ضًط ضظٍق فطد ضظٍقٌٗ ،قسن بلٖ قسو٘ي التبضٗر٘دٔ
ٍالسٌٗ٘ٔ؛ استلْن الطبيط هي التبضٗد ٍاستًبى ثطرػ٘بت تبضٗرِ٘ ربء ثْب ٍيعظّب لقػدبکئسُ
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لتًول يول الوستقجل ،فطمّع يلٖ زتلٔ يوق الطرػ٘ٔ التبضٗر٘ٔ ٍالتطاح٘ٔ ثَغداْب ضهدعا
قَه٘ب ٗخطٕ القػ٘سٓ لتنَى ًوَشرب هًبغطا توتسه رصٍضُ فٖ التطاث لنٖ تجدطظ يلدٖ ًحدٍَ
رسٗس ٗإذص السٍافى الانطٗٔ يلٖ هسدبحٔ القػد٘سٓ فزًدل هخدل ّدصُ الطرػد٘ٔ يٌَاًدب
لقػ٘ستِ ٍّصا هب فًلِ فٖ قػبکئس اهطئ الق٘س ،يٌتطٓ الًجسٖ ،الطٌاطٕ ،الرٌسبء ،الوتٌجٖ،
الطْطظٍضٕ(اًهط فطد ضظٍقٍ )21-03 56426 ،قس ٗإتٖ اسن الطرع الطهع ًاسِ فٖ ثًؽ
قػبکئسُ ٍهٌْب قَلِ5
هبشا ؤقعُّ يل٘ل ؟
يٌتطُٓ ثإيوبق السزَىْ
ٍحسبهِ فٖ هتحف اٙحبضٍ ،الاطس الزوَ ٕ
ٗقتبزُ الحَشٕ هغلَت هًوهٖ فٖ الوسٌٗٔ
(الوػسض السبثق)91 5
ٍح٘ي ًاسهط قجً٘ٔ الطهع زاذل القػ٘سًٓ ،طاُ قس ؤذص هٌحٖ آذط ثً٘سا يي الطرػد٘ٔ
الحق٘ق٘ٔ ،فقس مبًت هوعٍرٔ ث٘ي هب ٗطٗسُ الطبيط ٍهب ٗطٗس بٗػبلِ للوتلقٖ ٍهب َّ هَرَز
ؤغال فٖ الطرػ٘ٔ الحق٘ق٘ٔ الّتٖ تطهع بلٖ ًعئ الطرَلٔ ٍالًٌادَاى ٍالزجدل هدي الػدجط.
فبلطبيط ل٘س هاضهذب ٗنتت هب ٗزس ثل ٗنتت هب ٗولِ٘ يلِ٘ قلجِ ٍهر٘لتدِ فدال ًٌسدٖ ؤىّ
الطهع ؤحس ؤزٍات الػَضٓ الطًطٗٔ الّتٖ ًقلت لٌب قسضٓ الًطثدٖ يلدٖ تزدبٍظ هكجدبت الح٘دبٓ
ٍتحوهل الوساٍل٘ٔ ،فبهتعد الطهع «يٌتطٓ» هى تزطثٔ الطدبيط ٍهدب ٗدسيَ بل٘دِ هدي ذدالل
الس٘بق الّصٕ ًقل الػَضٓ الطهعٗٔ هي الوبؾٖ بلدٖ الحبؾدط «فندبى بسدت٘حبء التدطاث ّدَ
تَن٘اِ فٖ الحبؾط هي ؤرل يجطٓ ؤٍ حنؤ ت لوزطّز ضغف األسوبء هي ؤردل اسدتًطاؼ
حقبفٔ الطبيط التإضٗر٘ٔ»(هطَ  .)212 56441 ،فوب ث٘ي الحق٘قٔ ٍالر٘بل ٍؤٗؿب هب َّ يٌدس
الطرػ٘ٔ الحق٘ق٘ٔ ٍهب َّ يٌس الطبيط ّنصا ضسوت الطرػ٘بت فٖ ضًط ضظٍق فطد ضظٍق
حق٘قٔ هوعٍرٔ ثحق٘قٔ مإًْب ذلكٔ سحطٗٔ ت ٗز٘س يولْب بت الطبيط .فح٘ي ًدطاُ ٗحتدبد
ؤى ًٗجهط يي حعًِ تإذصُ ؤفنبضُ بلٖ ضرػ٘ٔ الرٌسبء الّتٖ ثنت ؤذبّب غرطا5
ٗب غرطُ ملّ الٌبزٗبتٕ
هي ملّ ؤضؼ ملّ زاضٕ
هبظلي هص قلى الٌْبضٕ
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ٗجن٘ي ثبلسهى الْتَىْ
ؤذَاًْي الطاحل٘يْ
حتٖ تْتَّ لٌب غجب
ًزسٍٍ ،ترؿطّ الطثٖ
حتٖ ٍ ...لني العهبى
لن ٗٔجقِ لٖ حتٖ السهَ ٕو
(فطد ضظٍق)13-12 56426 ،
فال ٗراٖ يلٌ٘ب حعى الرٌسبء ٍثنبکئْب ٍضحبکئْب الكَٗدل يلدٖ ؤذْ٘دب غدرط فقدس حدبٍل
الطبيط روى األٍضاق الوتوخلٔ ثكبثى الحعى ٍزهزْب ثػَضٓ ضهعٗٔ فبيلٔ للوتلقّٖ هسلّال يلٖ
شلل ثصمط ؤسوبء الوسى التبضٗر٘ٔ الوطَْضٓ يٌس الًطةٍ .ضثوب قطى اسن الوسٌٗدٔ ؤٍ الجلدس
ثوب اضتْط ثِ يلٖ ًحَ قَلِ5
ؤًب ّب ٌّب الَ٘م ثًس الٌَٕ
ضرًتٔ غٌ٘ب هًٖ ملُّ غبلْ
ٍمل غطٗت ثً٘س الوٌبلْ
ؤٍاىٍ هي الًكط هي ًٌَٕ٘
حقبقُ هي الًبد ًحت الٌَْزٕ
ثطٍزٔ ضقبکئق هي بغاْبىْ
ظثطرسٔ هػطٍٙ ،لٖ يوبىْ
رَاّطُ ،زضًٌّ ،قَزٕ
(الوػسض السبثق)09-02 5
فإسوبء الوسى ربءت ضهَظا للسهتلٔ يلٖ حبلٔ الغٌب الّتٖ ٗا٘ؽ ثْب الطبيط ٍالَغَل بلدٖ
هب ٗكلجِ ٍٗتوٌّبٍُ ،قس ربء ؤٗؿب شمط هسٌٗٔ األًسلس تلل الوسٌٗٔ الّتدٖ تًدسه هدي يودبکئط
الًطة ٍهط٘سْٗب فزبءت ضهعا للزوبل ًٍجؽ الاي ٍالوَس٘قب ف٘قَل5
لحي ثً٘س الغَض هٌْلِ
ؤُغٌُ٘ٔ هوب ضسا الغزطُ
الؿبضثَى ثإضؼِ ؤًسلس
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ح٘ج الطصا ٍالوبء ٍالطزطُ
ٍهَامت الًطبق ٗسًسّن
حٔلْنٔ ٍٗطقع روًْن ٍتطُ
(فطد ضظٍق)11 56400 ،
ٍهي ضهَظ الحته ٍالزوبل بلٖ الطهَظ السٌٗ٘ٔ الّتٖ ٍرسًبّب فٖ ؤحس قػبکئسُ ٍّدَ ٗدصمط
ؤحس األًج٘بء ٍَّ الس٘س الوس٘ح ٍهب يبًبُ ذالل فتطٓ ًططٓ الدسيَٓ هقطثدب الػدَضٓ بلدٖ هدب
تً٘طِ اٙى فلسك٘ي هي ٍٗالت ٍاٙتم ف٘قَل5
قس ؤسنتٓ الكجلُ الوسٍهٕ الٌبٕٓ ٍالطٗحٔ الٌس٘نٕ
ٍالطًطُ هص ظهي ثً٘س فٖ ؤٗبزٕ الٌبّج٘يْ
ٍغسٕ الكجَل ًٗنه ؤضربء الوسٌٗٔ
ًٗلَ ٗسٍهٕ ٗوأل األسوبو ٗرٌقْب ٗػ٘ح
حَة الوس٘ح لٌب لٌب حَة الوس٘حٕ
(فطد ضظٍق)93 56426 ،
بى ؤّن هلحَنٔ ٗزت ؤى ت ٗغال يٌْب الطبيط َّ م٘ا٘ٔ اذت٘بض الطهع ٍهستَٕ تقبضثدِ
ٍتزبًسِ هى الستتت الحق٘ق٘ٔ للحبلٔ مٖ ت تجتًس الػدَضت٘ي ٍتػدجح لغدعا هجْودب يلدٖ
السبهى ٍّصا هب ت ٗطٗسُ الطبيط فبلغوَؼ ل٘س هي هػلحتِ ٍت هي هػلحٔ القػ٘سٍٓ ،قس
لوسٌب ّصا التقبضة الَاؾح فٖ قػبکئس ضظٍق فطد ضظٍق ٍهسٕ الًالقدٔ ثد٘ي الطهدع ٍالحبلدٔ
الطًطٗٔ ثغؽه الٌهط يي ًَيِ بى مبى ضهعا زٌٗ٘ب ؤٍ ضهعا تبضٗردب ٍمدصلل ضهدعا حبلخدب ٍّدَ
الطهع األسكَضٕ.
.3الزمش األسطوری
األسكَضٓ هَرَزٓ ٍضاسرٔ فٖ فنط اإلًسبى ٍلِ القسضٓ يلدٖ اسدتصمبضّب ثسدَْلٔ ٍقدس
ٗزس اإلًسبى ًاسِ َٗهب ضجْ٘ب ثَاحسٓ هٌْب ؤٍ قطٗجب هي هحتَاّب ٍلصلل ؤغجح اإلت٘بى ثْدب
ع الكدطف٘ي الطدبيط ٍالوتلقدٖ
ٍبضطامْب ؾوي هتكلّجدبت القػد٘سٓ لنًَْدب ؤغدجحت ترد ه
فنالّوب ٗطاّب هتٌاّسب لسٍاذلِ ٍلَحٔ روبل٘ٔ تؿبف للًول الطًطٕ ثوب توتلل هي قبقبت
هتزسهزٓ ٍثْصا الاْن لألسكَضٓ ٍضهَظّدب فدةىّ األضدربظ األسدكَضٗ٘ي سدٌ٘اسٍى زاذدل
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الٌتبد األزثٖ ض٘ئب هي َّٗتْن ،فقس ؤغجح الطهدع األسدكَضٕ الزسدط الدطاثف ثد٘ي الَاقدى
القسٗن ٍالَاقى الحسٗج ٍّصا الطاثف ٗزطًّب بلٖ حؤ يالقٔ قدس ًسدتك٘ى تحسٗدسّب هدب ثد٘ي
الطًط ٍاألسكَضٓ ،ؤٍهت بىّ اإلحٌ٘ي ّوب هي ًتبد الكجً٘ٔ فؿال يي ؤىّ الطًط اضتجف ٍتدعاهي
هى ٍن٘اتٖ السحط ٍالتنْي ،فنبًت ؤزآ مل هٌْب النلؤ التٖ اضتجكت ثبألسكَضٓ اضتجبقدب
تبهب ،فسوهٖ مالم النبّي ثسزى النْهبىٍ ،مالم السبحط ثبلطقٖ ،فبلًالقٔ ثٌْ٘وب ل٘ست يبثطٓ
ؤٍ ربًج٘ٔ فْٖ تٌجى هي غو٘ن تنٌَْٗب ،حتٖ ق٘ل األسكَضٓ ؤسبس ت غٌدٖ للطدًط يٌدِ
ٍالطًط ؤسبس ت غٌٖ لألسكَضٓ يٌِ(األَٗثٍّٖ .)912 56434 ،صا هب رًدل ضدًطاء الًدطة
الوًبغطٗي الًول ثبلطهع األسكَضٕ فدٖ ؤمخدط قػدبکئسّن لندًَْن لوسدَا غدلتِ ثبلحبؾدط
ٍؤٗقٌَا ؤىّ األسبق٘ط ّٖ فنط ٍيكبء بًسبًٖ قبثل للتحَهل ٍهالهسٔ الَاقى الوًبغطٍ ،ت ًٌنط
ؤىّ السٍض الطکئ٘سٖ فٖ ّصا الوزبل ٍاتقتجبس ٍالتإح٘ط األٍل َّ ضارى بلدٖ الطدًط ٍالطدًطاء
األضٍث٘٘ي ٍاألزة اإلًنل٘عٕ ثطنل ذبظٍ ،بشا ؤهًٌب الٌهط يلٖ قػبکئس الطبيط ٍهب ثْدب هدي
ضهَظ ؤسكَضٗٔ فٌطٕ اإلربزٓ ٍاؾحٔ يلْ٘ب .بىّ استحؿبض الوطؤٓ مطهع ؤسكَضٕ ؤٍل ؤهخلتٌب
فٖ ّصا الزبًت لوب ؤزضمِ هي ؾطٍضٓ حَ٘ٗٔ لْصا الطهع الالهٌقكى.
ٍهي ضهَظُ «ثٌلَة» الّتٖ يعهت يلٖ الػجط ٍتإههلدت يدَزٓ ظٍرْدب «َٗلسد٘س» بلدٖ
ٍقٌِ ٍقس ؤتًجْب حول السٌ٘ي ٍغ٘ؽ النبکئسٗي ثًسُ ٍّٖ تراٖ روبلْب مدٖ ت ٗركاْدب
ضرل لتًلّقْب ثعٍرْب ٍتوسهنْب ثإىّ الوستقجل ؤرول5
نلّت تقَل غسا ًَٗزٕ
فلَ٘قم الَازٕ الجالثلَ ٍالَضٍزٕ
ٍلتكَِ ؤًسبمٔ الطث٘ى الحلَ ؤرٌحٔ الطٗب ٕ
ٍلتلخن الطوسٔ الَؾ٘ئٔ ملّ ؤًساء الػجب ٕ
ملّ الزساٍل ٍالًَ٘ىْ
فغسا ًَٗز! غسا ٗطاُ الًبضقَىْ
(فطد ضظٍق)62 56400 ،
لقس ضسن الطبيط قػهٔ العٍر٘ي ٍالجًس ٍالاطاق الّصٕ حلّ ثْوب هب ث٘ي ضح٘ل الدعٍد بلدٖ
قسض غ٘ط هًلَم ٍثقبء العٍرٔ تتإههل ذ٘طا ثطرَيِ ت تحول سدالحب سدَٕ الػدجط ٍت ضاثدف
ثٌْ٘وب سَٕ الَفبء ،ل٘زسهس لٌب ّصُ التزطثٔ يلٖ ؤضؼ الَاقى ٍَّ الخجبت يلٖ الوَقدف هدب
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ث٘ي الًَزٓ ٍالاليَزٍٓ ،اغاب ًاسٔ ثد«َٗلس٘س» ٍهب ًٗبًِ٘ ٍهب حلّ ثِ هي نلودبت ذدالل
فتطٓ ؤسابضُ ٍملّ ّصا لن ٗالح ثلقبء الحج٘جٔ ألى «ثٌلَة»5
قس هبتت ف٘قَل
هي ٌٗكلقْ فٖ ضحلٔ األحالم ت ٗكَِ الزٌب ٕ
ؤٍ ٗرصل الػَت الَزٍزٕ
قلجٖ مقلجل َٗلس٘سٕ
هب ظال هبؾِ٘ ٗغٌِ٘ هي الطف الجً٘سٕ
ٍرسٕ مَرسك َٗلس٘سٕ
فٖ ؤثحط الهلوبت فٖ ؤسابضك العضق القػ٘هٔ
لنٌوب هبتت ثٌ٘لَة الَف٘هٔ
(فطد ضظٍق)2 56426 ،
فنن توٌّٖ الطبيط ضرَو «َٗلس٘س» بلٖ «ثٌلَة» الَف٘ٔ الّتٖ ت تط٘ط القػٔ الحق٘ق٘ٔ
بلٖ لقبکئْوب لني قػتِ ؤضازت شللٍ ،ثصلل هٌح الطهع األسكَضٕ ثًسا رسٗسا ٌٗكلدق هدي
اإلحسبس الصاتٖ ،ت هي هاطزات األسكَضٓ(ؤًهط ؤٍضاق تصمبضٗدٔ هدي سد٘طٓ الطاحدل ضظٍق
فطد ضظٍقٍ )11 5هي ثٌل٘دَة ٍثَلسد٘س بلدٖ قػدع ؤلدف ل٘لدٔ ٍل٘لدٔ ٍؤثكبلْدب الولدل
«ضْطظاز» ٍبحسٕ هولَمبتِ «ضْطٗبض» الّصٕ مبى الولل هتطَهقب مدلّ ل٘لدٔ ل٘سدوى هٌْدب
قػٔ رسٗسٓ تٌسِ٘ هطبغل الح٘بٓ ٍّوَم الطي٘ٔ ،فقس ضثف الطبيط هب ٗطاُ ثوحجَثتِ ٍضغاِ
ثْب مقػٔ هي ّصُ القػع الاطٗسٓ هي ًَيْب مصلل هحجَثتِ تٌتودٖ بلدٖ ّدصا اتًادطاز
ٍالتو٘ع ٍيسم ٍرَز ًهطاء لْب لزوبلْب ٍؤفًبلْب بش ٗقَل5
ٍؤًتِ ٗب يبضقٔ الطوسِ
ٗب قػٔ لن تطٍِّب ضْطظازٕ
لطْطٗبض ٍل٘بلٖ السْبزٕ
يجط الل٘بلٖ اتُلف ثبألهسِ
(فطد ضظٍق)61 56426 ،
ٍمإًٌب ًطسن الطهَظ األسكَضٗٔ موغبضٓ يلٖ ثبة الحنبٗٔ األسكَضٗٔ ؤٗؿب الّتدٖ ٗدسذلْب
الطبيط ٍَّ يبضف ثطاطٓ ثبثْب الطغ٘ي زاذال لنٌَظّب ذبقاب ملّ هب َّ حو٘ي ًٍا٘سّ ،نصا
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ّٖ الطهَظ زاذل القػ٘سٓ فْٖ مبلٌبيَض تساٍل لٌب األحدساث ٍاألظهٌدٔ ٍتقدطة لٌدب الجً٘دس
ٍتجًس لٌب القطٗت ٍتنَى ال٘س الكَلٖ فٖ شلل الزبًت ّدَ حزدن التطدبثِ ثد٘ي هتكلجدبت
تزطثتِ الطًطٗٔ ٍقػٔ الطهع الوتَاضحٍٔ ،ؤٗؿب هب ٗإتٖ ثِ الطهع هي اًسفبو ّبکئل فدٖ تَسدًٔ
ؤفنبض الطبيط ٍذ٘بلِ ٍالقسضٓ يلٖ الجٌبء اللّغَٕ الطغ٘ي آذصا القػ٘سٓ ثً٘سا يي السدكح٘ٔ
ٍالساسأ الغ٘ط هطغَثٔ.
.2الزمش الطبيعی(الذاتی)
بىّ التعاٍد الحبغل هب ث٘ي الطهع األغلٖ ٍضهع الصاتٖ فٖ قػبکئس ضظٍق فطد ضظٍق ،ذلدق
لٌب ضهعا شا م٘بى ذبظ ًٗتجط الطبيط َّ األة الحق٘قٖ لِ ٍاألم الططي٘ٔ ّٖ القػ٘سٍٓ ،هي
ث٘ي تطاة الكجً٘ٔ ٍهبء الطٍهبًس٘ٔ تٌنطف لٌب ضهَظ الطبيط الصات٘ٔ ٍتٌوَ هى األحالم ٍّدٖ
تإذص للوطؤٓ غَضا هرتلأ هوعٍرٔ ثبلكجً٘ٔ تلاّْوب الَرساى ٍالًَاقف الّتٖ تٌتبة الطدبيط
لتنَى ؤقطة بلٖ الوَرَزات الحق٘ق٘ٔ الربضر٘ٔ الربل٘دٔ هدي الغودَؼ ،هدى ٍؾدى حقتدِ
النبهلٔ فٖ الكجً٘ٔ ٍيسهّب هػسض اإللْبم فٖ ضًطُ ،فد«الل٘ل» ٌّدب هلزدإ األهدبى ٍالْدطٍة
بلِ٘ هي التًت ٍالًعلٔ فبللّ٘ل ٌٗتطل الطبيط هي يصاثبت الٌْبض آذصٗي ؤحالهْن بلِ٘ مإًدِ
غسٗق رسٗس فٖ حالٔ تًبضف هتوٌّ٘ي قؿبء ٍقت ؤقَل هًِ ٍَّ ٗقَل5
فٖ اللّ٘لٍ ،األؾَاء ٍاًُ٘ٔ
فٖ اللّ٘ل ،ح٘ي تطاقع الٌغنٔ
ٍالسبهطٍى الوٌػتَى لِ
ًخطٍا ّوَم الَ٘م ٍالتإهَا
ٗتسوًَى ٍفٖ قلَثْنٔ
ٍٓرٕسٔ ٍفَق يًَْ٘ن حلنٔ
(فطد ضظٍق)04 56400 ،
فبلطبيط قس ٍنّف للّ٘ل ؤض٘بء رًلْب ت تطجِ نلوتِ ٍلْب غَض هتطبثْٔ هى الٌْبض ٍّدصا
التغ٘ط ضارى بلٖ ًاس٘ٔ الطبيط ٍهب ّٖ الحبلٔ الّتٖ مبًت تًتطِٗ حد٘ي شاكٍ ،الدسهل٘ل ؤًٌّدب
قس ًطٕ اللّ٘ل تطك ّصا الونبى ٍضرى بلٖ هنبًِ األغلٖ ٍَّ الًتؤ ٍالهلؤ ٍضهعا للَحطٔ
ٍالال قوإًٌ٘ٔ ٍالرَف هي يسم اًقؿبکئِ ٍهًِ ؤسدَء حدبتت الزدَ الووكدط هامّدسا ثلاهدٔ
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«ظکئ٘ط» هسٕ ضسٓ الطٗب ٍقَتِ ثسل٘ل ؤًْب لاهٔ تسترسم لػَت األسس ٍهب ث٘ي ّصا ٍشاك
ذَف ٍذَف ٍَّ ٗقَل5
تددعؤض فْ٘ددب الددطٗح ٍالًبغددأ
ٍت لددٖ فددٖ ل٘لددٔ هددبقطٓ
هددي ح دطّ ؤًاددبس لددِ ضاراددٔ
ٗسطٕ ٍکئ٘س الركَ فٖ حطقٍٔ
ٍسددطّ تلددل الٌهددطٓ الربکئاددٔ
ّتاددت هددص ح٘طًددٖ سددطُّ
(فطد ضظٍق 6410 ،الف)
ٗجسٍ ؤىّ الطبيط قس اذتبض ل٘لٔ هَحطٔ ٍهل٘ئٔ ثبلًَاقت الركطٓ فٖ ؤيوبق الجحدبض ٍّدَ
ٗكَل ح٘ج الال هٌتْٖ ٍمإىّ الٌْبض ثبت ثً٘سا ٍلي ًَٗز5
سٌ٘بم حَؤ ثٌْ٘ي ٍلي ٗا٘قْ ..
ل٘لُ الجحبضٕ
ل٘لٌ قَٗل ل٘س َٗقهِ ًْبضٕ
(فطد ضظٍق)63 56400 ،
فبألهل ٍاؾح ٍهططق فٖ األث٘بت التبل٘ٔ ٍّدَ ٗػدف الطدوس الّتدٖ ت ٗسدتك٘ى ؤحدس
الَقَف ثَرِ ؾ٘بءّب فغطٍثْب ت ًٌٖٗ اًتْبکئْدب فبلػدجح آت ٍاإلضدطاق قطٗدت حدبهال هًدِ
ؤزٍات الكوإًٌ٘ٔ هب ث٘ي الؿحنٔ ٍالٌس٘ن ٍالًكدَض ٍثَردِ الخدطٕ الوْزدَض سدَف تخدَض،
ٍّنصا َّ الجسض يٌَاى للوحجٔ ٍثبة للٌزبٓ ٍهَيس قس ٗارهل لنٌِّ ت ٌٗتْٖ فبلغ٘ودٔ الّتدٖ
تحزجِ يي الحج٘ت تثسه لْب هي العٍال هَزي٘ي النأثٔ ٍهب ث٘ي الطوس ٍالجسض ٌٗخط الطبيط
حج٘جبت األهل ٍٗسقْ٘ب ثوبء التابکئل الا٘هبؾٔ هٌتهطا غسا رسٗسا5
الطوس ح٘ي تابضق األضؼ الوطَقٔ للؿ٘بءِ
ٍتغ٘ت فٖ األفق الجً٘س فوب ٗغ٘ت سٌٖ الطربءِ
ستًَز ؾبحنٔ هى الٌس٘ن الوًكطٍ ،الػابءِ
ستًَز تحول للخطٕ الوْزَض ؤفطا اللقبءِ
األفق الاس٘ح الػت ؤغساء امتئبةِ
س٘هلّ ٗجحج فٖ الغَ٘م الحبلنبت يي الوأةِ
حتٖ ٗكلّ يلٖ الخطٕ الوْزَض ٍؾبء الطجبةِ
الطوس تطرى ضرًٔ الْ٘وبى ْٗاَ للًٌبقِ
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ٍالجسض ٗطرى لأللٖ يطقَُ رنه اتضت٘بقِ
(فطد ضظٍق 6410 ،ة)
قس ٗنَى الغوَؼ فٖ ثًؽ قػبکئس الطبيط هقػَزا للْطٍة هي ضٖء ت ٌٗدَٕ اإلفػدب
ثِ هجبضطٓ ،فابضس الػحطاء هزَْل الَْٗٔ ٍالطدنَٕ ،الوَردِ لدِ تتجًْدب ؤسدئلٔ مخ٘دطٓ
ٗػًت يلٌ٘ب تتجًْب ٍلني ت ٗراٖ الحعى الوَرَز هى ّصُ األسدئلٔ التدٖ ّدٖ هحػدَل
غطثٔ قَٗلٔ هى غ٘بة الحطٗٔ فْ٘ب فبلطوس ؤس٘طٓ ث٘دس الؿدجبة ٍت ردسٍٕ هدي ضدطٍقْب
ٍالجسض س٘ق ؤس٘طا ؤٗؿب للسحبة ،فبلركبة ٗػس ثبلرالظ هي الَاقدى ٍالوٌدبزآ ثبلحطٗدٔ
الّتٖ ثبتت هاقَزٓ ٍشاّجٔ بلٖ التالضٖ؛ ف٘قدَل الطدبيط 5بىّ الحدق هَردَز ٍّدَ الطدوس
ٍالجسض ٍلني ؤغحبة الؿاللٔ ّن هي ٍقاَا ثَرِْ ٍؾللَُ فال ثس هي ضحص الْون ٍالتَحدس
ثَرِ مل ؾجبثٖ ،فابضس الػحطاء يٌَاى للطزبئ ٍضهع للرالظ ٍالػحطاء ًدبقَس ل٘دصمط
ثْب الابضس ثإهزبزُ ٍثكَتتِ ٍهب مبى لِ فْ٘ب هي غَتت ٍرَتت5
ٗب فبضس الػحطاء بى تسإل فإذجبضٕ حعٌٗٔ
هبشا ؤقعُّ يل٘ل هي ؤًجبء غطثتٖ الكَٗلٔ؟
الطوس تططق مل فزط للؿجبةٕ
ٍالجسض ٗجعٌ مل ل٘ل للسحبةٕ
ٍالحطة ٗ -ب اثي غطاحٔ الػحطاء ٍالطوس الزل٘لٔ
ٗب هي قسهت هى األئٌ ٍاألسٌٔ ٍالج٘بضق
(فطد ضظٍق)92-90 56426 ،
فطهَظ الحطة ربءت هنولٔ تستٌْبؼ هب ٗلعم تجسٗلدِ ٍيدسم السدنَت يل٘دٍِ ،تدإتٖ
لاهٔ الػحطاء هطّٓ ؤذطٕ هغبٗطٓ للاهتْب األٍلٖ فٌْب ردبءت زلد٘ال يلدٖ السدًٔ ٍالت٘دِ بش
ٗقَل5
الل٘لَ ت توخ٘لْ
فلتػطخ الحسٌبء فٖ هرجئْبٗ 5ب فبضسٖ الٌج٘لْ
ٗب فبضسٖ الزو٘لْ
ٍل٘ؿىِ الابضس فٖ غحطاکئٍِ ،لٌ٘اقِ الحػبىْ
(الوػسض السبثق)10 5
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فْصُ الػحطاء ل٘ست ثغطٗجٔ يلٖ الابضس ٍّصُ الوطقبت ٍالػدًبة الّتدٖ غدجهت فدَق
ضؤسِ رطاء ّصُ الػحطاء سد٘نَى رعاکئْدب الردالظ ٍالتحدطض فبلحسدٌبء ّدٖ األههدٔ الّتدٖ
تستغ٘ج هي فبضس ؤحالهْب ثبتّربش الَس٘لٔ للرالظ ٍقس ضهع بلٖ بحسٕ ٍسدبکئل الردالظ
ثبلعٍضق5
بى يبز َٗهب ظٍضقٖ
هي ؤثحط الهلوبت هي ؤسابضُ العضق الًو٘قٔ
بى يبز ٗسطٕ ٍحسُ ٍٗطقُّ فٖ ضفقٍ قطٗقِ
ٍضٍٕ لنن هي قػتٖ
ًجإ الزعاکئط ٍالوساکئي ٍالاٌبضات الغطٗقٔ
فتطفقَا ثزطاحِ الرؿطاء ٗطرى ظٍضقٖ
لٌ٘بم فٖ غوتٍ يلٖ مفه الطهبلْ
(الوػسض السبثق)0 5
بى القبضت ٍالوتتجى ر٘سا ذكَات الطبيط ٍثبألذع ح٘بتِ اترتوبي٘ٔ ٗطٕ ثػ٘ػب هدي
التٌبقؽ ث٘ي هب ٗسٍض هي ح٘بٓ تولاّب الغطثٔ ٍالجًس زاذل القػ٘سٓ حبهلٔ ؤٍربيْب هب ثد٘ي
الاطاق ٍالجًس ٍهب ث٘ي ح٘بٓ هستقطٓ ث٘ي ؤحؿدبى الدَقي ٍت ٗطدَثْب ضدٖء هدي ضدَاکئت
الغطثٔ ،بشى فةىّ ٌّبك غطثٔ ؤذطٕ ٗقػسّب الطبيط ٍّٖ غطثٔ الطٍ الّتٖ مبًت تً٘ص فدٖ
زٍاذلِ ٍهب الطحلٔ الّتٖ ًطاّب بلّب ضحلٔ بحسبسِ .فبلعٍضق َّ ضهع للاقس ٍاتغتدطاة ٍالغ٘دبة
ضاسوب هب حَلِ ثبلجحط الوهلن هامسا يلٖ ظضقٔ هبکئِ مسل٘ل يوقِ هستحؿطا لًَب آذط رًلِ
لًَب للتابکئل ٍالطاحٔ ٍَّ األذؿط ٍٗرتوْب ثبلَغَل سبلوب ثًس ضحلتِ الكَٗلِ الّتٖ ٍقات ثِ
يلٖ ال٘بثسٔ.
نتيجة البحث
بى ؤّنه هب تَغهلٌب بلِ٘ فٖ قطٗق ثحخٌب ّدَ ؤىّ الػدَضٓ الطدًطٗٔ ل٘سدت قبيدسٓ حبثتدِ
ٗوطٖ يلْ٘ب الطبيط فترطد لِ ًتبکئذ حبثتِ ٍهتسبٍٗٔ ثل بىّ الػَضٓ الطدًطٗٔ بلْدبم ٍذ٘دبل
ٍاسى ًٗتوس ٍٗتابٍت ث٘ي ضبيط ٍآذط؛ تؿًف ثؿًاِ ٍتقَٕ ثقَهتِ ٍتتندَى هدي يدبلو٘ي
تحكّوب ٍمَهًب يبلوب ٍاحساّ .وب الًبلن الساذلٖ للطبيط ٍؤحبس٘سدِ ٍؤحالهدِ الغ٘دط حق٘ق٘دٔ
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ٍالًبلن الربضرٖ الحق٘قٌّٖ .بك ٍنّف ضظٍق فطد ضظٍق هي تقٌ٘ٔ الطهع ثإًَايِ الورتلادٔ
األسكَضٕ ،التبضٗرٖ ،السٌٖٗ ٍالكجًٖ٘ فٖ ضسدن مخ٘دط هدي غدَضُ الطدًطٗٔ .ؤههدب الطهدع
ٍقطٗقٔ تَن٘اِ يٌس الطبيط فقس اذتلف اذتالفب رصضٗب يي ؤقطاًِ هي ضدًطاء يػدطُ مًَدِ
اضتجف اضتجبقب هجبضطا ثطرػ٘تِ ٍتزطثتِ الطًطٗٔ؛ فقس ٍرسًب ؤىّ تزطثتِ الطًطٗٔ ٍاذت٘بضُ
لطهَظُ هتحساى هنوالى ٍّصا ًتبد حقبفٔ يبهٔ ٍتطمٔ هًلَهبت٘ٔ ؾرؤ فتٌَو الطهَظ يٌدسُ
هب ث٘ي ضهَظ ثس٘كٔ ٍهًقسٓ ٍهَضٍحٔ ٍؤسكَضٗٔ ٍهحن٘ٔ ٍقػػ٘ٔ َّ زل٘ل يلٖ شلل هخل
اهطئ الق٘س ،يٌتطٓ الًجسٖ ،الطٌاطٕ ،الرٌسبء ،الوتٌجٖ ،الطْطظٍضٕ.
بى حػ٘لٔ الطهع يٌس فطد ضظٍق ؤذص زٍضٗي 5السٍض الّصٕ ربء ثدِ هدي حق٘قتدِ ٍالدسٍض
الصٕ ؤلجسِ بلِ٘ الطبيط ٍَّ الّصٕ ٌَٕٗ بٗػبلِ للوتلقٖ ،ؤهدب بشا حبٍلٌدب ؤى ًو٘دع الػدَضٓ
الطًطٗٔ لسٕ الطبيط فٌزسُ آذصا ثْب للتًج٘ط يي تزطثتِ الطدًطٗٔ ثإسدلَة فٌدٖ هحدبٍت
اتضتابو ثبلقػ٘سٓ هي شات٘تْب بلٖ بًسبً٘تْب األضول ٍامسدبثْب هزدبت ؤٍسدى ٍتدإح٘طا ؤمجدط
فنبًت األسكَضٓ لسِٗ ٍس٘لٔ للتًج٘ط يي ؤفندبضُ ٍيَاقادِ ٍهَاقادِ بظاء تحدسٗبت الًػدط
ٍالحؿبضٓ الوبزٗٔ ٍتًج٘طا يي ضئاُ للوستقجلٍ .لن ٗرطد الطهع الصاتٖ يٌس الطبيط يودب ّدَ
هإلَف لسٕ غ٘طُ ،فبللّ٘ل ضهع الرَف ٍالَحطٍٔ ،العٍّضق ضهع الرالظ ٍالطوس ضهدع الحدق
ٍالوستقجل الجبّطٍ ،الوكط ضهع الرػدت ٍالٌودبءٍ ،العّدطٍ ،الدَضزٍ ،الطث٘دى زل٘دل الجْزدٔ
ٍالسطٍض ٍالزوبل.
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المصادر والمزاجع
ؤضسالى ،بسوبي٘ل .ت تب ،الزمشية في األدب ٍالفي ،هنتجٔ القبّطٓ الحسٗخٔ ،زاض الحوبهٖ للكجبئ ٍالٌطط.
بسوبي٘ل ،يع السٗي6436 .ش ،الشعر العرتي الوعاصر -قضاایاُ ٍواَاّرُ الفنيةة والمعنويةة ،ـ،9
ث٘طٍت 5زاض الًَزٓ.
ؤٍضاق تصمبضٗٔ هي س٘طٓ الطاحل األستبش السمتَض ضظٍق فطد ضظٍق ،مطاس غسض هي الحال التإثٌٖ٘ للطبيط
فٖ مل٘ٔ التطث٘ٔ ،قسن اللغٔ الًطث٘ٔ ،الزبهًٔ الوستٌػطٗٔ2119 ،م.
األَٗثٖٗ ،بس٘ي6434 .م ،فصَل في ًقذ الشعر العرتي الحذیث ،ـ ،6زهطق 5هٌطَضات بتحبز النتّدبة
الًطة.
ّ
الجبثك٘ي ،يجسالًعٗع سًَز ٍ فطٗق هي الجبحخ٘ي2112 .م ،هعجن الثاتطيي لشعراء العزبية في القرًيي
التاسع عشر ٍالعشریي ،الكجًٔ الخبً٘ٔ ،هي هٌطَضات هاسسٔ ربکئعٓ يجس الًعٗع سًَز الجبثك٘ي لإلثساو
الطًطٕ.
الزجَضٕ ،مبهل سلوبى2112 .م ،هعجن األدتاء(هي العصار الجااّلي حتاي سةنة 2002م) ،الكجًدٔ
األٍلٖ ،ث٘طٍت 5زاض النتت الًلو٘ٔ.
الزطربًٖ ،يجسالقبّط6443 .م ،اسرار البالغة في علن الثيااى ،تحق٘دق هحودس الاؿدلٖ ،ـ ،6لجٌدبى5
الونتجٔ الًػطٗٔ.
الزعاکئطٕ ،هحوس2111 .م ،تخصية الٌص(األسطورة ،السيزة الشعبية ،الرهس ،الوشْذ الشعري في
األردى ًوَرجاً) ،ـ ،6يوبى ،اتضزى 5هكبثى السستَض التزبضٗٔ.
يجسالطحويً ،ػطت6430 .م ،الصَرة الفنية في الشعر الجاّلي فاي واَء الٌقاذ الحاذیث ،ـ،6
اتضزى.
يسًبى ،قبسن ،6431 .عالقة الرهس تالوجاز ،هزلٔ الخقبفٔ الًطث٘ٔ ،الًسز.6
الًالف ،يلٖ رًاط6449 .م ،في حذاثة الٌص الشعري ،ـ ،6ثغساز 5زاض الطاٍى الخقبف٘ٔ الًبهٔ.
غعٍاى ،يٌبز6441 .م ،هستقثل الشعر ٍقضایا نقذية ،ـ ،6ثغساز 5زاض الطاٍى الخقبف٘ٔ الًبهٔ.
فطد ضظٍق ،ضظٍق6400 .مٍَ ،جْذ ،ث٘طٍت 5الواسسٔ األّل٘ٔ للكجبئ ٍالٌطط.
فطد ضظٍق ،ضظٍق6426 .م ،الوسافر ،سبيست ٍظاضٓ اإليالم يلٖ ًططُ ،ثغساز 5هكجًٔ اتزٗت الجغسازٗٔ.
فطد ضظٍق ،ضظٍق ،6423 .مائةة قصيذة هاي الشاعر اكًكلياسي :تزجمةة ٍاختياار ،سلسدلٔ النتدت
الوتطرؤ ،الزوَْضٗٔ الًطاق٘ٔ 5زاض الخقبفٔ ٍالاٌَى.
ف٘سٍ  ،يجسالقبزض6442 .م ،االتجاُ الٌفسي في ًقذ الشاعر ،ـ ،6زهطدق 5هٌطدَضات اتحدبز النتدبة
الًطة.
القف ،يجسالقبزض6423 .م ،االتجاُ الَجذاًي في الشعر العرتي الوعاصر ،ـ ،6هػط 5هنتجٔ الطجبة.
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. اتحبز النتبة الًطة5 زهطق،6 ـ، الصَرة الشعزية عٌذ الثردًٍي،م6441 . ٍل٘س، َهط
.ٔ زاض الٌْؿ5 هػط،ًٌَِ األدب ٍف،م6421 . هحوس،هٌسٍض
. زاض اتًسلس5 ث٘طٍت،9 ـ، الصَرة االدبية،م6439 .ٖ هػكا،ًبغف
5ٔٗ اإلسدنٌسض، لغة الشعر العرتي الحاذیث هقَهاتْاا ٍقاقاتْاا اإلبذاعيةة،م6424 . السً٘س،ٖالَضق
.الْ٘ئٔ الوػطٗٔ الًبهٔ للنتبة
5 ث٘طٍت،2 ـ، هعجن الوصطلحات العزبية في اللغة ٍاالدب،م6431 . مبهل، ٍالوٌْسس،ٕ هزس،ٍّٔج
.هنتجٔ لجٌبى
، دراسةة نقذيةة1580-1590 ، الترهيس في الفي القصصي العراقي الحاذیث،م6434 . غبلح،َّٕٗس
.ٔ زاض الطاٍى الخقبف٘ٔ الًبه5 ثغساز،6ـ

المقاالت
ٔ هزلد،» «الرهس الشعري في قصيذة تاتال لثشاري الثساتاًي،2112 . ضٗن هحوس ق٘ت،ٖالحاَن
.2  الًسز،61  الوزلس،ًٔ٘ربهًٔ تنطٗت للًلَم اإلًسب
ّ
ٔ هزلد،»الفنيةة في الشعر حَل دیَاى «ٍَجْذ» لرزٍق فرج رزٍق
 «الويسات،م6401 . َٗسف،الربل
.69-3  غع، ث٘طٍت،»ٔ«الوزل
. ثغساز،601  الًسز، رطٗسٓ الحَازث،») «الٌشيذ االزلي(قصيذة، الف6410 . ضظٍق،فطد ضظٍق
.ٓ الجػط،201  الًسز، رطٗسٓ الحَازث،») «ٍأًا ٍأًت(قصيذة،ة6410 . ضظٍق،فطد ضظٍق
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