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 قك١ايطٛؾإ يف ايٓكٛم ايعطاق١ٝ ايكسمي١ ٚايسٜا١ْ ا٫ٜعٜس١ٜ زضاغ١ َكاض١ْ

 غعٝس عبسايكازضقُس عُاز

 رينرابة١ٜ ايعًّٛ ا٫ْػا١ْٝ ،داَع١ ،نٌقػِ ايتاضٜذ  
Imadabid73@raparinuni.org  

 :املًدل

،ؾكس ناْت َٓتؿط٠ بايسضد١ َٔ أبطظ ايككل املتساٚي١ بني اؿهاضات ٚايؿعٛب ع٢ً َط ايعكٛض قك١ ايطٛؾإ  تعس            

نُا ناْت شلا قس٣ ٚتأثرل عٓس بعض ، (١ْٝاؿهاض٠ ايطاؾسٟ)ا٫غاؽ يف اؿهاض٠ ايعطاق١ٝ ايكسمي١ أٚ َاتعطف ب

ٚمل تهٔ نٛضزغتإ ببعٝس٠ عٔ تًو اؿهاضات ٚا٫زٜإ املتبا١ٜٓ،ٚؾػًت سٝعاً ٫بأؽ ب٘ يف ْكٛقٗا ايس١ٜٝٓ املكسغ١،

يصا ؾاشلسف َٔ ٖصا ايبشح املتٛانع ا٫زٜإ ايهٛضزغتا١ْٝ اييت أخصت بكك١ ايطٛؾإ ٖٞ ا٫ٜعٜس١ٜ ، ،ؾُٔ بني ايتأثرلات 

بُٝٓٗا ٚتٛنٝح ْكاط ايتؿاب٘ ٚاـ٬ف ، ٚإدطا٤ َكاض١ْ ٖٛ تٛنٝح ٖصٙ ايكك١ يف ايطٚاٜتني ايعطاق١ٝ ايكسمي١ ٚا٫ٜعٜس١ٜ

 .بني ايطٚاٜتني

 .ايطٛؾإ ،ايعطاق١ٝ ايكسمي١،ا٫ٜعٜس١ٜ،َكاض١ْ:ايهًُات املؿتاس١ٝ

 : متٗٝس

يف ٚأغُٗت بؿهٌ أٚ بأخطأ١ُٖٝ خاق١ يًككل ٚا٫غاطرل ايعا٥س٠ ؿهاض٠ ٚازٟ ايطاؾسٜٔ، أٚيت ايسضاغات ٚا٫عاخ        

ايبعض َٔ تًو ع٢ً يهٔ مما ٜ٪خص ايهتاب١ عٔ ا٫غاطرل ٚاؿهاٜات ٚاملأثٛضات ايطاؾس١ٜٝٓ،ٚ تطمجتٗا اىل يػات كتًؿ١ ،

أٚد٘ مل ؼاٍٚ اجياز أٚ أْٗا ٫َِ ا٫خط٣ ، ا٫غاطرل ٚايككل ع٢ً ايؿعٛب ٚاأْٗا ٫تبني أٚ تعٗط تأثرل تًو ايسضاغات 

ٚمل تططح ايتػا٩ٍ ٚقكل ٚضزت يس٣ أَِ ٚأقٛاّ ٚطٛا٥ـ أخط٣،ايككل اـاق١ بٛازٟ ايطاؾسٜٔ ،ايتؿاب٘ ٚا٫خت٬ف بني 

أّ أْ٘ فطز تؿاب٘ يف ايككل ؟ ٜعٛز يعاٖط٠ ايتأثرلٚايتأثطسٍٛ َٛنٛع َٔ املٛانٝع ٌٖ إٔ ٚدٛز ايتؿاب٘ ٚا٫خت٬ف  ا٫تٞ

 . ؾشػب ؟ اييت سانٗا ايبؿط 

إش ، ( ايطٛؾإ)تبا١ٜٓ، ٖٞ قك١ ٚايؿعٛب ٚاؿهاضات املَٚٔ بني تًو ايككل اييت ناْت شلا تأثرل ٜصنط ع٢ً ا٫َِ       

ضغِ اخت٬ف قك١ ايطٛؾإ يس٣ تًهِ باضظاً عٓس اؿهاضات املكط١ٜ ٚايْٝٛا١ْٝ ٚايؿاضغ١ٝ ايكسمي١ ، َهاْاً شلا لس 

بعض ا٫ٚد٘ ايؿه١ًٝ ٚأَٛض اخط٣ ٫ٜتػع اجملاٍ يصنطٖا يف ايبشح اؿهاضات عٔ ايطٛؾإ ايٛاضز يف ب٬ز ٚازٟ ايطاؾسٜٔ،يف 

 . املططٚح

mailto:Imadabid73@raparinuni.org
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ا ايس١ٜٝٓ َٔ ْكٛقٖ٘صا تبني  ٚؾكس بطظ شيو عٓس ايسٜا١ْ ا٫ٜعٜس١ٜ، ٚمل ٜهٔ ايهٛضز مبععٍ عٔ ا٫خص بكك١ ايطٛؾإ،     

اىل ٜٗسف ،ؾإ ايبشح املططٚح ع٢ً ٖصا ا٫غاؽ أٚشلا ٚأُٖٗا َها١ْ يف ايسٜا١ْ ايػايؿ١ ايصنط، بٌ عست ايكك١ املصنٛض٠ ، 

، ٚايعا٥س٠ يعكٛض قسمي١، َٚا ٖٛ ٚاضز عٓس ا٫ٜعٜسٜني ايٓكٛم ايعطاق١ٝ ايكسمي١ يف  ايٛاضز٠ زضاغ١ َٛنٛع قك١ ايطٛؾإ 

  .زٕٚ اـٛض يف ايتؿاقٌٝ امل١ًُ ، ٚؾل ْعط٠ داز٠ َٚٛنٛع١ٝ ، َٚكاضْتُٗا ٚاجياز أٚد٘ ا٫خت٬ف ٚايتؿاب٘ بُٝٓٗا ، 

 يف قكل ٚأغاطرلايعطام ايكسِٜايطٛؾإ : املبشح ا٫ٍٚ

 ،  زقٝك١ بؿأْٗا إش أٚضزت تؿاقٌٝ سهاض٠ ايعطام ايكسِٜ ناْت ايػباق١ يف خٛنٗا عٔ َٛنٛع ايطٛؾإ ، ميهٔ ايكٍٛ إ      

بايًػتني غهإ تًو اؿهاض٠ يف سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ أْصاى ، ٫ٚغُٝا ٚنتبت بايًػات ٚايًٗذات اييت ناْت ٜٓطل ٜٚهتب بٗا 

باضظ٠ بني ا٫قٛاّ ا٫غاطرلٚايككل ايػَٛط١ٜ شلا َها١ْ ا ناْت يص، (ايباب١ًٝ ٚا٫ؾٛض١ٜبًٗذتٝٗا -ا٫نس١ٜ)ٚ ( ايػَٛط١ٜ)

 سطداً اٚمل جيسٚ،   ايصٜٔ ٚضثٖٛا عِٓٗ سهاضتِٗععُٝاً يطٚاٜات أغ٬ؾِٗ ٜهٕٓٛ اسذلاَاً ايصٜٔ ناْٛا ايصٜٔ اغتٛطٖٓٛا ،

مبذُٛع١ َٔ نً٘ يتدطز َٔ ٖصا يف أعُام املٛنٛع املؿاض إيٝ٘ ،  ٚاٚغام  ،( 1)يف إٔ ٜعٝسٚا ْؿط َا غططٙ غرلِٖ َٔ ايٓاؽ 

َٔ  ،(  اخل ...ٚز١ٜٝٓ ، ؾًػؿ١ٝ ، تاضخي١ٝ ) غٛا٤اً أناْت يف فا٫ت َٚٓاس٢ ؾت٢ شلا ق١ُٝ ،ا٫ضا٤ ٚايططٚسات ٚا٫ؾهاض 

َٔ زٕٚ ايككل ٚا٫غاطرل أٚ امل٬سِ ا٫خط٣ ايطاؾسٜٔ ، يف سهاض٠ ٚازٟ ٚدب اختٝاض املٛنٛع ايصٟ مٔ بكسزٙ املٓطًل ٖصا 

 . ايسقٝك١ ، اييت قس جيسٖا ايبعض يف زضاغات أخط٣ ٚبٝإ أِٖ فطٜات ا٫سساخ ؾٝٗا ، زٕٚ اـٛض يف ايتؿاقٌٝ ، 

ايٓكٛم إٔ َػأي١ ايطٛؾإ قس تٓاٚيت٘ ايعسٜس َٔ ، ايطاؾسٜٔ شٖبت إسس٣ ايسضاغات املدتك١ بتاضٜذ ٚازب ب٬ز ٚازٟ    

 : ا٫زب١ٝ ايطاؾس١ٜٝٓ ، يعٌ َٔ أُٖٗا ٖٞ ع٢ً ايٓشٛ أزْاٙ 

 .يف ايًػ١ ايػَٛط١ٜ(زضاٚظٜٛؽ)ًَش١ُ ظٜػٛزضا-1

 (.امشگلگ)َٔ ًَش١ُ دًذاَـايًٛح اؿازٟ عؿط -2

 ( . 2)يف ايًػ١ ايباب١ًٝ ( اغؼر -اتطا)ًَش١ُ -3

ْتٝذ١ ،مل ٜتبل َٓ٘ ا٫ بعض ا٫دعا٤ ، ٚأْ٘ ْاقل ؾطغِ اييت تٓاٚيت ٖصا املٛنٛع ،  ايػَٛط١ٜؾبايٓػب١ يًٓكٛم     

َع شيو ؾكس تٛقٌ ايباسجٕٛ اىل قطا٠٤ ٚؼًٌٝ َابكٞ َٓ٘ ،ٚتٛقًٛا اىل إٔ ٖصا ايًٛح املهتٛب بايًػ١ يٛدٛز نػط٠ ؾٝ٘ ، 

٫ْ٘ ،  (ٚايط١ًٜٛاملسٜس٠ شٚ اؿٝا٠ )َٚعٓاٙ  غَٛطٟٖٚٛ اغِ ، ( زضاٚظٜٛؽ)ًَش١ُ  اغطٛض٠ أٚ عٓٛإ نإ ؼت  ، ايػَٛط١ٜ

 ( .3)، بعس اْكاشٙ ايبؿط١ٜ َٔ ايسَاض ٚاشل٬ىا٫شل١ ا٫بس١ٜ َٔ قبٌ َٓح اؿٝا٠ 
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ايٓل ثا١ْٝ لس ا٫ؾاض٠ ٜٓتعِ  ٚعٓسَأَ ايبسا١ٜ ،  غططاً، ٚناع َٓ٘ غبع١ ٚث٬ثٕٛ َٗؿِ  املصنٛضؾإ ايًٛح نُا شنط     

ٖٚٓاى إٔ ٜطدع ايٓاؽ اىل َٛاطٔ غهٓاِٖ ، ٜٚطٜس  ،  َٔ ايسَاض اْكاش ايبؿط١ٜ أْ٘ ٜطٜس َعٓاٙ  ا٫شل١ َاع٢ً يػإ أسس 

ؾٓكطأ عٔ بها٤  ثِ ٜٓتعِ ايٓل  ثا١ْٝ ، ملطات عس٠ ، ؾذ٠ٛ يف ايٓل  تأتٞبعسٖا  تططم اىل خًل ا٫ْػإ ع٢ً ٜس ا٫شل١ ،

نإ ؾشٛاٖا ٖٛ عسّ ضنا ( 144 -142)ٚيف ا٫غطط ، بػبب ايطٛؾإ ، بِٗ َٔ زَاض ايبؿط ملا سٌ ع٢ً ( إْاْا)ٚ( ْٓتٛ)ا٫شل١ 

ٚايصٟ ، ( زضاٚظٜٛؽ)شنط ٍ َٚٔ ثِ ٜأتٞ فُع ا٫شل١ فتُع١ بكطاض إضغاٍ ايطٛؾإ ، ع٢ً َا أقسَت عًٝ٘ ( إْهٞ) ا٫ي٘ 

ُٜٗؼ ي٘  إي٘عٓسَا زلع قٛت داْب دساض ، نإ ٜكـ اىل ( زضاٚظٜٛؽ)إٔ ٜٚتبني َٔ ايًٛح ايػَٛطٟ ، ٜٛقـ بهْٛ٘ ًَو ، 

ايسضاغات املدتك١ باْ٘ ٚقس ضدشت إسس٣ بعسٖا ًٜٞ نػط أخط يف ايٓل ،٣ ع٢ً ايبؿط، ضأت ٚاْ٘ غٝلبإ ايطٛؾإ ٚخيدلٙ 

اىل   (إْهٞ) ْكٝش١ ا٫ي٘ ٚاْٗا تهُٓت   ، بػبب٘  ٬ٖى َٔ َٚاؿل بايبؿط سازث١ ايطٛؾإ اىل ايهػط إؾاض٠ يف ٖصا 

َٚٔ أدٌ تٛنٝح املػأي١ بؿهٌ أزم ٚدب ا٫ؾاض٠ اىل ايٓل ،  (4)ًٖ٘أيهٞ تٓكصٙ ٚ( ايػؿ١ٓٝ )  ايؿًو  زضا بإ ٜكٓع ٚظٜٛؽ

 :املٛدٛز يف ايًٛح املصنٛض ، سػبُا أٚضزٙ أسس املدتكني بايتاضٜذ ايػَٛطٟ يف أسس َكٓؿات٘ ايك١ُٝ ، سٝح دا٤ يف ايٓل 

ا٫َط ( إْهٞ)يطاٖط٠ ْاست َٔ أدٌ اْاغٗا ، ؾتسبط اإْاْا ...َجٌ ثِ اْتشبت ْٓتٛ ٚبهت ... ٖهصا سٌ ب...ايطٛؾإ ))

ايصٟ ٖٛ املًو ، ( ظٜٛغسضا)ثِ عُس ْطكت باغِ إٔ ٚأًٌْٝ أشل١ ايػُا٤ ٚا٫ضض ...ٚا٫شل١ إٔ ٚأًٌْٝ ْٚٓدطغازبٓؿػ٘ ، 

مجٝع أقٓاف ، سا٬ًَ َع٘ أخباض ... زَٚاً اىل اٍٚبهٌ خهٛع ٚطاع١ ٚتبذٌٝ قاض ٜذلزز ندُاً ...، قٓع  ...باؾٝؿٛ اىل 

قـ عٓس ظاْب٘ ٖٚٛ ٜكػٞ ، قا٥ُاً  ظٜٛغسضا نإ... سا٥ط ... ا٫شل١ ... ا٫س٬ّ ، ٚأخص ٜٓطل باغِ ايػُا٤ ٚا٫ضض 

إ ... يف فتُعٓا : اغتُع إلضؾازٟ ٚٚقاٜاٟ ؾدص بهًُيت ، غابًػو به١ًُ ، ، ٚعٓس اؿا٥ط ... اؿا٥ط اىل داْيب ا٫ٜػط 

ٚبعس إٔ إغتُط ... ا٫شل١ يف فُعِٗ ايصٟ أقسضٙ إٕ ٖصا ٖٛ ايكطاض ، ... ٚتًٗو شض١ٜ ايبؿط طٛؾإ غٝسَط َطانع ايعباز٠ ، 

ايهد١ُ تتكاشؾٗا ا٫عاقرل يف املٝاٙ اؾاضؾ١ ، ٚناْت ايػؿ١ٓٝ ٚانتػح ايطٛؾإ ايب٬ز ، ايطٛؾإ غبع١ أٜاّ ٚغبع يٝاٍ ، 

ٚأْؿص ايبطٌ أٚتٛ أؾعت٘ يف ايؿًو ؾباناً يف ايؿًو ايععِٝ ايػُا٤ ٚا٫ضض ، ؾتح ظٜٛغسضا  ظٗط اٚتٛ ايصٟ ْؿط ن٤ٛٙ ع٢ً

ٜٚعكب شيو ْكل يف ايٓل ، َٚٔ بعسٖا ، ( 5(( )املًو ثٛضاً ٚشبح نبؿاً ( شبح)املًو غذس أَاّ أٚتٛ ، ٚقتٌ ايععِٝ ،ظٜٛغسضا 

ٚظٚز بايٓؿؼ اـايس ( زضا ٚظٜٛؽ)ٍ قس ٖٚبت اؿٝا٠ اـايس٠ ، ٚؾٝٗا إؾاض٠ اىل إٔ ا٫شل١ يف ا٫غطط ا٫خرل٠ ٜٓتعِ ايٓل 

 :سٝح َطًع ايؿُؼ ، ؾٛضز ؾٝ٘ ( اييت تعس د١ٓ ٚؾل اعتكاز ْٚعط٠ ايػَٛطٜني)ْٚكٌ اىل زملٕٛ 

ٖٚٚباٙ ، غذس أَاّ إٔ ٚأًٌْٝ ، ٚاقطؿ٢ إٔ ٚأًٌْٝ ظٜٛغسضا ، ٚاضتؿع املًو ظٜٛغسضا ٚظٗط ايٓبات ٚايعضع ... ؾاْتؿط...))

ٚيف ظٜٛغسضا املًو ايصٟ ساؾغ ع٢ً ايعضع ٚايصٟ قإ شض١ٜ ايبؿط ، يكس أزخ٬ ؾٝ٘ ايٓؿؼ اـايس َجٌ إي٘ ، اؿٝا٠ َجٌ إي٘ ، 

 ( .6(( )أضض ايعبٛض يف أضض زملٕٛ املٛنع ايصٟ تؿطم َٓ٘ ايؿُؼ ، أغهٓاٙ ٖٓاى 
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ايككٝس٠ ايباب١ًٝ ) يٓكٛم أٚ َاتعطف عٓس ايباسجني ب ٖٚصٙ أَ داْب أخط ٖٓاى ْكٛم باب١ًٝ تطٟٚ خدل ايطٛؾإ ،       

بٝتاً ، ( 1300)سٛايٞ ٖٞ َطٛي١ اىل سس َا ٚأنجط ٚنٛساً َٔ ايٓكٛم ايػَٛط١ٜ ، اييت غبل شنطٖا ، إش بًؼ عسز أبٝاتٗا ، ( 

سُٝٓا ا٫ي٘ َجٌ ) ، نُا دا٤ت بكٝػ١ ( اغؼر -أتطا) ٖٚصٙ ايكطع١ ا٫زب١ٝ عطؾت يف ايسضاغات املػُاض١ٜ ؼت عٓٛإ 

 ( .7)عٓس ايهتب١ ايبابًٝني ايكسَا٤ ( سُٝٓا ا٫ي٘ ٚا٫ْػإ )أٚ ، ( ا٫ْػإ 

ع٢ً بني ا٫شل١ ايهباض سسخ ايصٟ ٚا٫تؿام َكس١َ ٜكـ ؾٝٗا ايبساٜات ايع١َٝٓ املبهط٠ ، ايطٚا١ٜ ايباب١ًٝ اىل  تؿرل    

يهٔ بعسٖا اؾساٍٚ ٚا٫ْٗاض ، يتٛيٞ ؾ٪ٕٚ ا٫ضض َجٌ سؿط ي٬شل١ ا٫خط٣ ٖصٙ ا٫خرل٠  ٚعٗستتكػِٝ ايهٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ ، 

زٚض اإلي٘ ٖٚٓا دا٤ ؾتصَطٚا ٚأظٗطٚا ايعكٝإ ، ا٫عُاٍ اييت ؾطنت عًِٝٗ ، أٚ املٓاط١ بِٗ ، اغتجكًت تًو ا٫شل١ عب٤ 

ا٫شل١ بعب٤ ايعٌُ ، ٜٚٚػتُط ايٓل  يف ايه١ْٝٛ إٔ خيًل ا٫ْػإ يٝكّٛ بس٫ً َٔ ؿٌ تًو املؿه١ً ، ايصٟ اقذلح ( إْهٞ)أٜا

يإلي٘ إظعاداً ٚأخص نذٝر ايبؿط ٜػبب اظزاز عسزِٖ ٚتهاثطٚا بؿهٌ نبرل ، اْ٘ بعس خًل ا٫ْػإ شنط ا٫سساخ ، َٛنشاً 

ًٜذأ ( اغؼر -اتطا)يهٔ ططٜل ايطاعٕٛ ، عٔ ناْت أٚشلا ؾكطض ا٫خرل إٔ ٜكًٌ َٔ عسزِٖ بططم َٚػايو ؾت٢ ، ، ( اًٌْٝ)

ايصٟ غًط عًِٝٗ ، ( اًٌْٝ)ع٢ً ايبؿط َٔ قبٌ ٚتهطضت ٚغا٥ٌ تػًٝط ايعصاب ٚايعكٛبات ؿٌ ٖصٙ املؿه١ً ، ( أٜا)اىل ا٫ي٘ 

يهٔ تًو ايططم مل ػسِ عس٠ أؾات َٚكا٥ب َٔ بٝٓٗا ايكشط ٚايٛبا٤ ٚغرلٖا َٔ ايٛغا٥ٌ ، يف غبٌٝ َعاقب١ ٚإؾٓا٤ ايبؿط ، 

 ( .8)ؾًذأ ا٫ي٘ أًٌْٝ اىل ٚغ١ًٝ اخط٣ يًكها٤ ع٢ً ايبؿط ، بإ غًط عًِٝٗ ايطٛؾإ ، ْؿعاً 

ٚؾٝ٘ تؿكٌٝ عٔ إٔ ايبطٌ إٔ غُطت ا٫ضض بايطٛؾإ ، تكٜٛطاً ؾٓٝاً َبسعاً ، بعس َٔ داْب أخط أعطت ايككٝس٠ ايباب١ًٝ     

اًٌْٝ اإلي٘ َٔ ايبؿط ٜعٛز اىل إق٬م ضاس١ ٫ٕ اؾٌٝ اؾسٜس إ أنجط َٔ َط٠ ، فايطٛ ٜٚتهطضٜبين ايػؿ١ٓٝ ، ( اغؼر -اتطا)

ٚشيو بايتًُٝح اىل يسَاض ا٫ْػإ ٚسسٚخ ايطٛؾإ ، ططح غبباً ٟاملؿاض ايٝ٘ ؾإ ايٓل ؾه٬ً عٔ شيو ، ( 9)بهذٝذ٘ 

( أٜا)ايه٬ّ املٛد٘ َٔ ا٫ي٘ ٚمما ٜسيٌ ع٢ً شيو ٚايؿطٚض بِٝٓٗ ،  ايعٓـْتٝذ١ ؾػاز اـًل ٚإْتؿاض ا٫غباب ا٫خ٬ق١ٝ ، 

مما ٜعين إٔ ، (( أًَٗ٘ نٞ ٫ٜؿ٢ٓ ٫ٚتًُٗ٘ نٞ ٫ ٜؿػس ... ثِ إمث٘ املصْب شْب٘ ٚاآلمحٌ )) :قا٬٥ً ( إًٌْٝ)اىل ا٫ي٘ ا٫خط 

ثاّ نا٤ ع٢ً ايؿطٚض ٚاآلٖٛ ايل،ٚفُع ا٫شل١ باضغاٍ ايطٛؾإ ٚتػًٝط٘ ع٢ً ايبؿط ، ( إًٌْٝ)اشلسف َٔ ايكطاض ايصٟ أقطٙ 

 ( . 10)املٓتؿط٠ بني ايبؿط زٕٚ ايتُٝٝع بني ايكاحل َِٓٗ ، أٚ ايطاحل ،

 :، ٫غُٝا تًو اييت شلا  ق١ً بٓطام ايبشح ، إش دا٤ ؾٝٗا يف ايٓل ايبابًٞ اقتباؽ بعض َاٚضز ٚيًهطٚض٠ ايع١ًُٝ ٚدب       

نإ تعب ا٫شل١ ععُٝاَ، ٚنإ ايعٌُ ؾاقاً ناْت ا٫شل١ َجٌ ايبؿط ت٤ٛٓ مبؿك١ ايعٌُ ٚتعاْٞ َٔ ايتعب ،أدٌ يكس عٓسَا ))  

عًُِٗ ؾام ٚعٓا٤ِٖ نبرل، ؾهٌ ّٜٛ مباشا ْتُِٗٗ ،إٕ : ا٫شل١( إخٛت٘)ٚقاٍ كاطباًٚؾتح إٜا ؾاٙ ....ٚايعٓا٤ نبرلاً ، 
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 -زعٗا ؽًل إْػاتسانط٠ ، اًٜٞ إشل١ ايٓػٌ  –ٚطاملا بًٝت ...، ( َٔ بعٝس)عايٝاً ست٢ نٓا ْػُع ايكٛت ٚنإ بها٩ِٖ ...

، ؾًتدًل إشل١ ايٓػٌ شض١ٜ ، اًٜٞ إشل١ ايٓػٌ سانط٠  -ٚطاملا إٔ بًٝتٚزع٘ حيٌُ عٓا٤ ا٫شل١ ، ...ٚزع٘ حيٌُ ايٓرليٛيًٛ ، 

ؾاْععر ست٢ تٛغعت ايب٬ز ،ٚأقبشت ايب٬ز ؽٛض نايجٛض أيـ ٦َٚتا غ١ٓ ٚمل متض بعس  ...ٚيٝشٌُ ا٫ْػإ عٓا٤ ا٫شل١ ، 

ٚقس يكس أقبح قدب ايبؿط ؾسٜساً عًٞ ، : ؾكاٍ كاطباً ا٫شل١ ايععاّيكس زلع اًٌْٝ نذٝذِٗ ، ،أدٌ ا٫ي٘ َٔ نذٝذِٗ 

ٚيتهٔ ْسض٠ يف ايعضع ؾًتكطع امل٪ٕ عٔ ايٓاؽ ، ،  ...، ( ُٜٓؿط بني ايٓاؽ)سطَين نذٝذِٗ َٔ ايّٓٛ ، ؾًٓأَط بايٛبا٤

ؾؿتح اْهٞ ؾاٙ ...ٚيتٓكل اؿكٍٛ غ٬تٗا...ٚيتتًبس ايػّٝٛ ٚيهٔ زٕٚ إٔ ُٜٓٗط املطط... ٚيٝشبؼ ا٫ي٘ أزز املطط، ػٛعِٗ ، 

ايصٟ  ميهٓين إٔ أْاٍ ؾعيب بػ٤ٛ بٝسٟ ٖاتني؟ ؾايطٛؾإ ٚنٝـ ...ملاشا تطٜسٕٚ ضبطٞ بكػِ ا٫شل١ ( اخٛت٘)ٚقاٍ كاطباً

، ؾًٝدذل إٕ شاى َٔ ٚادب ا٫ي٘ إًٌْٝ ٚنٝـ ميهٓين إٔ أتٞ بايطٛؾإ ؟ ، عٓ٘ تأَطْٚٞ ب٘ َاٖٛ ؟ إْٞ ٫ أعطف ؾ٦ٝاً 

ا٫شل١ بسَاض تاّ  يكس أَطت... ؾ٬ تطٝعٛا...اجملًؼ...ٜٚكتًع اٜطاناٍ املطاغٞ ، ٚيٝصٖب ْٓٛضتا ٚجيعٌ ايػسٚز تؿٝض،...ٖٛ

أدس َٔ أدٌ إٔ ...، ٚؾتح اتطاساغؼ ؾاٙ ٚقاٍ كاطباً غٝسٙ ، أخدلْٞ مبػع٣ اؿًِ ...ٚاقذلف اًٌْٝ خط١٦ٝ عل ايبؿط ، 

ؾعًٝو ا٫ْتباٙ اىل اـدل ، (( َاشا عًٞ إٔ أؾعٌ؟: ))قس قًت : ؾؿتح اْهٞ ؾاٙ ، ٚقاٍ كاطباً عبسٙ يف ايبشح عٔ ْتا٥ذ٘ ، 

نًُاتٞ ، ٖسَّ بٝتو ٚابٔ غؿ١ٓٝ ، اْبص املاٍ ٚأْكص ٜادساض اغتُع إيٞ ، ٜادساض ايككب اْتب٘ اىل ... : ايصٟ غأقٛي٘ يو 

ؾًِ ٜعس بإَهإ املط٤ ايتُٝٝع بِٝٓٗ شلٍٛ ايسَاض ،  ناؿطب ايهطٚؽ ،ٚنإ يف ؾست٘ ع٢ً ايٓاؽ ٚبسأ ايطٛؾإ  ... ايٓؿؼ 

اختؿت ( بعس إٔ )ٚنإ ايع٬ّ سايهاً ...، ٚناْت ا٫عاقرل تعكـ َجٌ ْٗٝل محاض ايٛسـ ٚنإ ايطٛؾإ خيٛض نايجٛض 

ٜتػاقطٕٛ أَاَ٘ ، ( ايبؿط )ٖٚٛ ٜط٣ ابٓا٤ٙ اْهٞ ٜتؿذط غهباً ، ا٫شل١ ، ٚنإ ... حياٍٚ ...زٕٚ ايطٛؾإ ... ، ايؿُؼ 

غرل إ ا٫ْػإ اغتطاع َٔ ٖٚهصا د٦ٓا بايطٛؾإ ... ٚايعٛاقـ ٚايؿٝهإ ٚيػبع١ أٜاّ ٚغبع يٝاٍ ، اغتُط ايطٛؾإ ... 

 ( . 11) ...((ايبكا٤ ضغِ ايسَاض 

ايٓل َٛدٛز يف املًش١ُ املعطٚؾ١  ٖٚصا ا٫ثاضٜني ٚ ايباسجني  ،  ٚقٌ اىل أٜسٟ غكٛم ايطٛؾإ ، إٔ ٖٓاى ْل أخط نُا       

ٚمبٛدب٘ ٜػع٢ دًذاَـ خ٬ٍ ا٫يـ ا٫ٍٚ قبٌ امل٬ٝز ، ٜٚعٛز ايٓل املصنٛض يًؿذل٠ ا٫ؾٛض١ٜ  ،  (12) (ًَش١ُ دًذاَـ )ب 

، ( أْهٝسٚ)بكسٜك٘ املػ٢ُ ب ، بعس املٛت ايصٟ ؿل ايكًل ايصٟ إْتاب٘ٚشيو إثط   ، ٚاـايس٠ عٔ غط اؿٝا٠ ا٫بس١ٜ يًهؿـ 

ؾُٓح ع٢ً أثطٖا اؿٝا٠ ا٫بس١ٜ لا َٔ ايطٛؾإ ، ٚأْكص ايبؿط ايصٟ غبل ٚإٔ ، اىل اؾس ايبؿطٟ ايػعٞ ب٘ ٖصا ٜٚكٌ 

) َٚعٓاٙ ، ( ظٜٛغسضا ) ايػَٛط١ٜ يًكٝػ١ َطازف ٖٚٛ إغِ أنسٟ ، ( ْابؿتِ  -أٚتٛ) ٚقس عطف شيو اؾس ب َهاؾأ٠ ي٘ ، 

ظٜٛغسضا  )ٚبني اغِ املٛدٛز يف ًَش١ُ دًذاَـ ايؿٗرل٠ ، ( ْابؿتِ  -أٚتٛ) يصيو طابل ايباسجٕٛ بني اغِ ، ( ٚدست اؿٝا٠ 

  . ، يف ايٓل ايػَٛطٟ ايػابل شنطٙ ( 13)( ط١ًٜٛ دعٌ اؿٝا٠ ايصٟ   أٚ  شٚ اؿٝا٠ املسٜس٠ ) ٚايصٟ نإ ٜعين  ( 
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ٜطٟٚ اؿٛاض ايصٟ زاض ( ْابؿتِ  -أٚتٛ) إٔ ، ( دًذاَـ ) قِٝ ٚايًٛح اؿازٟ عؿط َٔ ًَش١ُ ٚخ٬ق١ َادا٤ يف ٖصا ايط    

ٜٚبسٚ عٔ قطاض ا٫شل١ ٫ؾٓا٤ ايبؿط١ٜ بٛاغط١ ايطٛؾإ ، نؿـ ي٘ ايٓكاب ( إٜا)ٜبني نٝـ إ ا٫ي٘ ٚبٝٓ٘ ٚبني دًذاَـ ، 

يؿػاز ا٫ْػإ ٚعسّ ايتُػو ٜعٛز ، اييت غًطتٗا ا٫شل١ ع٢ً اؾٓؼ ايبؿطٟ ، إٔ ايػبب يف إسساخ ايطٛؾإ  يف ٖصٙ املًش١ُ

اييت محًت٘ َٚٔ َع٘ َٔ ايبؿط ايٓذا٠ ، بٓا٤ غؿ١ٓٝ ايتؿاقٌٝ بصنطٙ ( ْابؿتِ -أٚتٛ)بعسٖا ٜػطز باٚاَط ا٫شل١ ، 

ايصٟ نإ ( إًٌْٝ ) إ ا٫ي٘ ، ٜٚػتؿـ َٔ ايٓل املٛدٛز يف ايًٛح املصنٛض ٚاؿٝٛاْات ٚايطٝٛض َٚ٪ٕ خ٬ٍ ايطٛؾإ اشلا٥ر ، 

سٝح  ،  ( إٜا ) ايًّٛ ع٢ً ا٫ي٘  ( إًٌْٝ )  ا٫ي٘ ايبؿط١ٜ ، يصيو قب قس ؾؿٌ يف إؾٓا٤ ي٘ ايٝس ايطٛىل ٫سساخ ايطٛؾإ ، 

غكٛم ععّ ا٫شل١ ع٢ً إسساخ ايطٛؾإ ٬ٖٚى ( ْابؿتِ  -اٚتٛ) ٍ  غط ا٫شل١ ٚقطاضاتِٗ يف إؾؿا٤ نإ ا٫خرل غبباً 

( ْابؿتِ -أٚتٛ)ٍَٔ إؾؿا٤ ايػط عُا قاّ ب٘ زاؾع ( إٜا ) يهٔ ا٫ي٘ نُا محً٘ َػ٪ٚي١ٝ ؾؿً٘ يف َػعاٙ ٖصا ، ايبؿط ، 

ٚا٫ٕ عًٝو إٔ تتسبط غط ا٫شل١ ؾازضى ٜط٣ سًُاً ( ساغؼ-اتطا)ٚيهين دعًت مل أؾـ غط ا٫شل١ ايععاّ :)با٫ؾاض٠ اىل أْ٘ 

ٚأقعسٙ ٖٛ ٚظٚدت٘ ٚدعًٗا ( ْابؿتِ  -أٚتٛ) ٚأَػو بٝس ايػؿ١ٓٝ ، ٚقعس اىل ( إًٌْٝ)٫ٕ ٚضم قًب بعسٖا ، ( ا٫َط بؿأْ٘ 

( ْابؿتِ  -أٚتٛ) إٔ ا٫شل١ ٖٚبت اـًٛز ٍ ٚناْت ايٓتٝذ١ ٚباضنُٗا ، بُٝٓٗا ( إًٌْٝ)َٚٔ ثِ ٚقـ تػذس ظاْب٘ ، 

 ( . 14)ا٫شل١ اييت ناْت تتكـ بٗصٙ ايػ١ُ أ٫ ٖٚٞ اـًٛز ، ع٢ً غطاض ٚظٚدت٘ 

  ا٫سٝإايطغِ َٔ تعسز ايطٚاٜات ٚايٓكٛم ايطاؾس١ٜٝٓ سٍٛ سازث١ ايطٛؾإ ، ٚتبآٜٗا يف بعض املِٗ يف ا٫َط ، إْ٘ ع٢ً     

، ( ْابؿتِ  -أٚتٛ) أٚ ( زضا ٚظٜٛؽ) اييت ؽل ايعٓاقط ايط٥ٝػ١ نبطٌ ايػؿ١ٓٝ َٚٓكص ايبؿط ، غٛا٤اً أنإ  تًو ، ٫غُٝا 

داْبٍ ثإٍ تتؿل يف أَٛض يهٓٗا َٔ ٚأَٛض أخط٣ غبل ٚإٔ مت ا٫ؾاض٠ ايٝٗا ٚتًُٝشٗا َٔ قبٌ ، أٚ أغباب ايطٛؾإ َٚستٗا ، 

ٚضمبا إٔ شيو ٜعٛز بايسضد١ قًٝٗا ايسقٝك١ ،  بعهٗا ايبعض بتؿاٚإٔ اشلٝهٌ ايعاّ يتًو ايطٚاٜات تٓطبل َع أخط٣ نجرل٠ ، 

، ٚؿهاض٠ ٚأقٌٝ  أقٌٝ َٚطدع ٚسٝستطدع اىل ْل أقسّ إٕ تًو ايطٚاٜات ٚايككل املدتًؿ١ بؿإٔ ايطٛؾإ ، ا٫غاؽ 

ابتسا٤اً ٚإٕ اختًؿت ؾذلات نتاب١ تًو ايٓكٛم ٚا٫يٛاح عٔ بعهٗا ايبعض ايطاؾسٜٔ ، ٚاسس٠ ٖٞ سهاض٠ ٚازٟ 

بٌ ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ؾإ ، إناؾات ٚأبعاز دسٜس٠َٔ  (17) ٚا٫ؾٛضٜٕٛ ( 16) ٖا ايبابًَٕٝٛٚا أناف ايٞ ،( 15)بايػَٛطٜني

اثطاً ٚانشاً يف اْتؿطت يف ايعسٜس َٔ بًسإ ايؿطم ايكسِٜ ٚغرلٖا ، ٚتطنت ٖصٙ ايتأيٝـ ا٫زب١ٝ ايعطاق١ٝ ايكسمي١ ، 

 .أزبٝات اؿهاضات ا٫خط٣ 

 ايطٛؾإ يف ايسٜا١ْ ا٫ٜعٜس١ٜ :املبشح ايجاْٞ 
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جيس ؾٝٗا تأثرلات ؿهاضات ٚأزٜإ ؾت٢ ، ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط، إٕ َٔ ٜتُعٔ يف ايسٜا١ْ ا٫ٜعٜس١ٜ َٚعتكساتٗا ،      

 ، أْٗايصا ٚدست بعض ايسضاغات املدتك١ بٗصٙ ايسٜا١ْ اخل ، ...َٚػٝش١ٝ ٚإغ١َٝ٬ إٜطا١ْٝتعٗط ؾٝٗا تأثرلات ضاؾس١ٜٝٓ ٚ

ٚبني َطٜٚات َٚعتكسات ايسٜاْات يًتٛاؾل ٚايتطابل بني َطٜٚاتٗا ٚاملعتكسات اييت ت٪َٔ بٗا ، ْعطاً بكاٜا زٜٔ قسِٜ ، 

ٚاؾٓؼ ( نٛزلٛؽ)نكك١ اـًٝك١ َٚػأي١ ايتهش١ٝ ْٚؿ٤ٛ ايهٕٛ ٫غُٝا ؾُٝا ٜتعًل ببعض ايككل ٚامل٬سِ ، ا٫خط٣ ،

 ( . 18) ايبؿطٟ

بسيٌٝ ٚضٚزٖا يف إسس٣ ٚيعٌ َٔ بني ايككل اييت ناْت شلا تأثرل ٜصنط يف املطٜٚات ا٫ٜعٜس١ٜ ، ٖٞ قك١ ايطٛؾإ ،       

 قس عسؾه٬ً عٔ أقٛاٍ ز١ٜٝٓ أخط٣ غٝتِ ا٫ؾاض٠ ايٝٗا ٍ( ايهتاب ا٫غٛز)أٚ( َكشـ ضٙ ف)أِٖ نتبِٗ املكسغ١ ٚاملعطٚؾ١ ب 

إٔ ٚضٚز ايكك١ املؿاض٠ ايٝٗا ، عٓس ايؿعٛب ٚايسٜاْات ع٢ً ا٫ط٬م ، َٚٔ احملتٌُ أُٖٗا ، بٌ  ٖاأبطظ ٖصٙ ايكك١ا٫ٜعٜسٜٕٛ 

ٚأقبشت شلا َهاْاً نإ ي٘ ا٫ثط ايؿعاٍ ع٢ً ايسٜا١ْ اييت مٔ بكسزٖا ، ٫ؽًٛ أ١َ َٔ ا٫َِ َٔ تًو ايكك١، إشاملدتًؿ١ ،

ْٚعطاً ١ُٖٝ٫ ايكك١ املطاز عجٗا عٓس َع َعتكساتٗا ،  ٖاٚساٚيت إ ت٥٬ِٚأخصت بٗا  بني قكل َٚٝجٛيٛدٝا تًو ايسٜا١ْ ،

 .َػتؿٗسٜٔ مبا عٓس ٖصٙ ايسٜا١ْ َٔ ضٚاٜات ْٚكٛمنإ ٫بس َٔ ايٛقٛف عٓسٖا ا٫ٜعٜسٜني ، 

ٖٚصا ايتبأٜ َتبا١ٜٓ ، يف املطٜٚات ا٫ٜعٜس١ٜ ، ع٢ً غطاض ايطٚاٜات ايطاؾس١ٜٝٓ ، بكٝؼٍ ٚأؾهاٍ سازث١ ايطٛؾإ تطز       

ٖٚٞ إٔ ايٝٗا ، يهٔ تبك٢ َػأي١ يف غا١ٜ ا١ُٖٝ٫ جيب ا٫ؾاض٠ عسّ نبطٗا ٚتٛسٝسٖا عٓس ا٫ٜعٜسٜني أْؿػِٗ ، اىل  ٜطدع

ايعطاق١ٝ ايكسمي١ ، ٚايٓكٛم ٚايهتابات ايس١ٜٝٓ  قك١ ايطٛؾإ عٓس ا٫ٜعٜسٜني ؽتًـ عٔ قكل ايطٛؾإ يف املكازض

ظٗط طٛؾاْإ ع٢ً ا٫ضض ؾبشػب ْعط٠ ٚاعتكاز ا٫ٜعٜس١ٜ ، عسز املطات اييت ٚقعت ؾٝٗا تًو اؿازث١ ،  ا٫خط٣ ، سٍٛ 

(19 . ) 

َهإ َؿاٜذ ، ( عني غؿين )َٚٔ ( ْٛح ) ظَٔ ايٓيب يف ظٗط ا٫ٜعٜس١ٜ ، ا٫قٛاٍ ٚايطٚاٜات ا٫ٍٚ ٚؾل ايطٛؾإ       

، ( ؾٓهاٍ –غٓذاض ) ست٢ ٚقًت ؾٛم دبٌ ٚؾٝ٘ غاضت ايػؿ١ٓٝ اييت ناْت ؼٌُ ْٛح يف قها٤ ايؿٝدإ ، ا٫ٜعٜس١ٜ 

نجط ٚملا ، ( اؾٛزٟ) دبٌ ست٢ إغتٛت ع٢ً ٚغست ثكب ايػؿ١ٓٝ ؾاقطسَت عذط ْات٧ ؾاْؿكت ؾدطدت َٔ اؾشط س١ٝ ، 

ٚا٫ٜعٜس١ٜ جيًٕٛ ٜٚٛقطٕٚ دبٌ غٓذاض يف اشلٛا٤ ، ْٛح ٚأسطقٗا بايٓاض ، ٚشض ضَازٖا أخصٖا اؿ١ٝ بعس ايطٛؾإ ، ْػٌ 

أؾاضت اىل َطٚض غؿ١ٓٝ ْٛح ظبٌ ، ٫ٚغُٝا ايبًسا١ْٝ َٓٗا ، بعض املكازض ا٫غ١َٝ٬ ٚاملعًّٛ إٔ ، ( 20)ؿس ا٫ٕ شلصا ايػبب 

 ( . 21)غٓذاض 
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إمنا ٜطدع ٫ْتؿاض ،ايػبب ايط٥ٝػٞ ؿسٚخ ايطٛؾإ إٔ ع٢ً ٜبسٚ إٔ ايطٚاٜات ا٫ٜعٜس١ٜ تهاز تتؿل َٔ د١ٗ أخط٣      

َٔ أدٌ عسّ إؾػاز ِٜٗ ْٛح ي٬خص بٝسِٖ ، يصا أُضغٌ اٍٚعسّ ايتُػو ٚا٫َتجاٍ ٫ٚاَط اهلل ، ايؿػل ٚايؿػاز ٚايعكٝإ ، 

 ، (22)٣ أعُاشلِ َٚا نػبت أٜسِٜٗ عٌيًذٓؼ ايبؿطٟ دعا٤اً ؾٛدب َعاقبتِٗ يهٔ ايبؿط إغتٗعأٚا ب٘ ، ا٫ضض َٚٔ عًٝٗا ، 

 : ؾٝٗا  إش دا٤  بايًػتني ايهٛضز١ٜ ٚايعطب١ٝ ،ْٚعطاً ١ُٖٝ٫ املٛنٛع ٚدب ا٫ؾاض٠ اىل أسس تًو ا٫قاٌٜٚ 

 ،   ي٘ ٚ ـٛز٢ٜٝ خٛ بٕٛٚ ٥اخٝ٘ظٚض نؿطٜ٘ ،  ٖ٘ بٛٚزىل ٚإ زا ٖطنط ، ٥٘ ٣ٚ ق٘ َٚ٘ ى ْٚ٘ بٝا ، بٗٛض٣ ب٘ ز٬ٜ ْٛح ))    

ب٘ زؾ٢ َٔ   خ٘ ضقاْسبٕٛٚ ي٘ ٚ  خ٪ؾا ٥ُٝا٢ْ  ْ٘ بٛٚ  زىل ٚإ   ،  زا ٖطنط ق٘ َٚ٘ ى ٥٘ ٣ٚ  ٖ٘ ٜٛا٢ْ   ٨ٚ  ب٘ عس٣

  .( 23(( )ا تٛؾا٢ْ ڤب٦ا

ٚيف ٖصٙ ايؿذل٠ ٜعٗط قّٛ نؿاض ٜعكٕٛ أٚاَط اهلل ، ٜعٗط يف عٗس ايٓيب ْٛح  : )) ...ٖٞ نا٫تٞ ٚتطمجت٘ بايًػ١ ايعطب١ٝ 

 ( . 24((  )أٚ يصيو أغطقتِٗ مبا٤ ايطٛؾإ )  ؾاِْٗ ٜػطقٕٛ مبا٤ ايطٛؾإ ، باهلل ٫ ٜ٪َٕٓٛ قّٛ 

٫ٚ نتًو اييت ٖٞ َٛدٛز٠ يف ، ضاؾس١ٜٝٓ أْ٘ ٫ تعٗط ؾٝٗا تأثرلات ؾ٬ٝسغ ، أَا ايطٛؾإ ايجاْٞ عٓس ا٫ٜعٜس١ٜ      

ٖٛ سػب ا٫عتكاز ا٫ٜعٜسٟ ايجاْٞ إٔ ايطٛؾإ أٟ مبع٢ٓ يكك١ ايطٛؾإ َٔ قبٌ ، ايٓكٛم ٚايهتب ايس١ٜٝٓ اييت تعطنت 

زٕٚ ايٛقٛع ؼت َ٪ثطات خاضد١ٝ ، ايكك١ ٚؾل َٓعٛض املعتكس ٚاملٝجٛيٛدٝا ا٫ٜعٜس١ٜ ، ؾعطنت َٔ قًب تًو ايسٜا١ْ ، 

عٓس ايؿعٛب ٚا٫زٜإ عٔ َاٚضز ٚيطمبا إٔ ٖصٙ ايسٜا١ْ ساٚيت إٔ تهٕٛ شلا ْعط٠ ٚضأٟ كايـ غكٛم ايكك١ املصنٛض٠ ، 

ٚمل تكع ؼت تأثرلات خاضد١ٝ غٛا٤اً قك١ ايطٛؾإ عٔ ا٫َِ ٚا٫زٜإ ايػا٥ط٠ ، مل تأخص ٚساٚيت إٔ تبني أْٗا ا٫خط٣ ، 

،ٚمما ، عُا ٖٛ َٛدٛز يس٣ بعض ا٫َِ ٚا٫زٜإ أٚ ٜٗٛز١ٜ أٚ ست٢ إغ١َٝ٬ ، بٌ إٔ شلا تعبرل َٓؿكٌ َٚػاٜطأناْت ضاؾس١ٜٝٓ 

 . ( َكشـ ضٙ ف)تابِٗ املكسؽ ٜسيٌ ع٢ً شيو ٚضٚزٖا يف أنجط َٔ َٛنع َٔ ى

،ٚإٔ أٜهاً( عني غؿ٢ٓ)ٚنإ َٓبعٗا ، سلًِٗ ٚنإ ْكٝبِٗ َٓ٘ َجٌ َا نإ يػرلِٖايجاْٞ تعتكس ا٫ٜعٜس١ٜ إٔ ايطٛؾإ       

، ( 25)ٖٚطٍٛ ا٫َطاض خ٬ٍ املس٠ املصنٛض٠ ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ تسؾل املا٤ َٔ ؼت ا٫ضض  ، (اضبعني َٜٛاً)ايطٛؾإ اغتُط ملس٠ 

ٚٚؾل ، ( 26)ؾُٝا تٓاغًت ا٫َِ ا٫خط٣ َٔ ساّ ،  ( َرلإ )  َٔ ًَو ايػ٬ّ ايصٟ ٜسع٢ عٓسِٖ بتٓاغًٛا ٚإٔ ا٫ٜعٜسٜٕٛ 

ٚيف نٌ غ١ٓ ٜٓعٍ إي٘ َٔ ا٫شل١ ايػبع١ اىل ا٫ضض ، ؾكس َه٢ ع٢ً ايطٛؾإ ست٢ ا٫ٕ غبع١ ا٫ف غ١ٓ ، ا٫ٜعٜسٟ املٓعٛض 

ٚنإ ْعٍٚ ا٫ي٘ اىل ا٫ضض يف ا٫يـ ايػ١ٓ ا٫خرل٠ أنجط َٔ ي٬ٜعٜسٜني ٜٚكًح َا ؾػس َٔ أَط ا٫ٜعٜس١ٜ ، ايؿطا٥ع ؾٝػٔ 

 ( . 27)املانٞ 
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أْٗا ؽٛض يف بعض عٓس ٖصا اؿس ، بٌ  ، بؿهٌ عاّ ،مل تكـ قك١ ايطٛؾإ يف املٝجٛيٛدٝا ا٫ٜعٜس١َٜٔ داْب أخط          

نُا تؿرل يف أَانٔ أخط٣ اىل أعساز ايصٜٔ ناْٛا زاخٌ ايػؿ١ٓٝ ، ايتؿاقٌٝ ، َٓٗا َا ؽل قبٌ إضغاٍ ايطٛؾإ ٚبعسٖا ، 

يصا ، سسثت نذ١ ٚؾٛن٢ َٚؿانٌ يف ايعامل ، سٝح أؾاضت املطٜٚات ا٫ٜعٜس١ٜ اىل اْ٘ ْتٝذ١ يتٓاغٌ ا٫ْػإ ٚتهاثطِٖ 

ٜٚكًٌ َٔ  بايعامل ،سٌ ٖصٙ املؿه١ً ٚشيو بايسعا٤ يطب٘ َٔ أدٌ إٔ حيٌ ناضث١  -ا٫ٜعٜس١ٜ سػب ايطٚا١ٜ –ْٛح ساٍٚ 

باَت٘ ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ بعسٖا اغتعس ْٛح يًهاضث١ اييت غتشٌ ؾاداب٘ ضب٘ إٔ ٜتٌُٗ ٫ضبعني عاَاً ، أعساز ايٓاؽ ايهُجط ، 

أضغٌ ايطٛؾإ ٚأغطم مجٝع َٔ ناْٛا   -أٟ بعس إْكها٤ اضبعني عاَاً – اضب٘ إٜاٙ  ٚبعس املس٠ اييت ٚعسٙبٓا٤ غؿ١ٓٝ ، 

ايػؿ١ٓٝ ، ٚؽًكٛا َٔ ايهاضث١ ٚايطٛؾإ ايصٟ ناز إٔ ًٜٗهِٗ ؾطزاً َٔ ايصٜٔ ايتذأٚٚا اىل ( 80)إ٫ مٛ ٜػتٗع٩ٕٚ بٓٛح ، 

(28)  . 

عج٘ ٚشيو يف خهِ ، ( إزلاعٌٝ بو دٍٛ ) ٖٚٛ دا٤ َٔ قبٌ أسس أَطا٤ ا٫ٜعٜس١ٜ يف غٓذاض إ أؾهٌ ٚقـ يًطٛؾإ      

 :بايكٍٛيف َ٪يؿ٘ ، سٝح أؾاض عٔ َعتكسات ا٫ٜعٜس١ٜ ٚعازاتِٗ 

ًَٚو ايػ٬ّ ايصٟ املهطّ َٔ ْعُٞ ايٛد٘ ٚأ١َ ايٝعٜس١ٜ تٓاغًت ، طٛؾإ أخط بٗصا ايعامل َٔ بعس طٛؾإ ْٛح قاض ... ))  

قاض ع٢ً أ١َ ايٝعٜس١ٜ ٚبعس طٛؾإ ْٛح ، ايصٟ استكط ٚإ أ٫ٚزٙ تٓاغًٛا ٚايباقٞ َٔ ْػٌ ساّ ، ٜسع٢ ًَو َرلإ ، 

ٚملا تعايت ٖٛ بايهطزٟ ، ... ( 29) ٚإٕ اهلل تهًِ بًػإ ايهطزٟ َع أزّ َٚع طاٚؽ ًَو ، ٚشلصا نتاب َكشـ ضفإنطٗاز ، 

ٚقسَت عذط زاضت ع٢ً دبٌ غٓذاض، َٚهجت ٚملا زاضت ايػؿ١ٓٝ ؾٛم املا٤ ...قاَت أ٫ًٚ يف قط١ٜ عني غؿين ايػؿ١ٓٝ ؾٛم املا٤ 

ٚضزت ايػؿ١ٓٝ ع٢ً دبٌ ، ( ٚاىل ا٫ٕ ٜٛدس يف دبٌ غٓذاض ٜكاٍ ي٘ غٔ أنًٛب)نًٛب أأٟ غٔ ٚبكٞ َٓٗا ايػه١ باؿذط ، 

ٚإ اؿ١ٝ ايتؿت ٚغست ثكب ايػؿ١ٓٝ ، ع٢ً دبٌ دٛزٟ ، ٚثكبت ايػؿ١ٓٝ عًٝو ٚقايت ي٘ َا ؼػس ٫ْٞ ٚقؿت ، غٓذاض 

ؾُػو ْٛح اؿ١ٝ ٚسطقٗا بايٓاض ٚقاض َٔ ضَازٖا ًٜسؽ ايبؿط ، ْٛح َٔ ايػؿ١ٓٝ ، ؾإ دٓؼ اؿ١ٝ نجط ٚقاض ٚبعس طًٛع 

 ( . 30((  ) ...ايدلاغٝح بايعامل 

ساٚيت إٔ تهٕٛ شلا ْعط٠ اىل  ٜعٗط إٔ ا٫ٜعٜس١ٜ ع٢ً غطاض ا٫زٜإ ٚايؿعٛب ا٫خط٣ ، َٔ خ٬ٍ َا مت شنطٙ غابكاً ،       

ٚضغِ أْٗا ٚقعت ؼت َ٪ثطات خاضد١ٝ ، عٝح قٛضتٗا ٚؾل َٓعٛضٖا َٚعتكساتٗا اـاق١ بٗا ، أي١ سسٚخ ايطٛؾإ ، َؼ

غُٝا تًو اييت أناؾت بعض ا٫َٛض ٚايتكٛضات ، يهٓٗا يف ايٛقت ْؿػ٘ ، مبا يف شيو تأثرلات ا٫زب ايطاؾسٜين عًٝٗا ، 

َػاٜط٠ ٚكايؿ١ يتًو ٚشيو يف قاٚي١ دازٙ َٓٗا بإ تعٗط قك١ ايطٛؾإ ، بكٛض٠ ت٥٬ِ ٚتٓػذِ َع عكٝس٠ ا٫ٜعٜسٜني ، 

 –أٟ ا٫ٜعٜس١ٜ   –يهٞ تبني أْٗا  ٖصا َٔ د١ٗ ، َٚٔ د١ٗ أخط٣ اييت ٖٞ َٛدٛز٠ عٓس ا٫زٜإ ٚا٫َِ ٚاؿهاضات ا٫خط٣ 
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بػبب اْتُا٥ِٗ يًك١َٝٛ ١ٜ ٚايًػ١ٜٛ أٜهاً، أخصت بتًو ايكك١ َجًٗا َجٌ ا٫زٜإ ا٫خط٣ ، ضغِ اخت٬ؾاتٗا ايس١ٜٝٓ ٚايعطم

 . ايهٛضز١ٜ ، ٚيػتٗا اييت ٜتهًُٕٛ بٗا ٜٚػتعًُْٛٗا يف ايعسٜس َٔ  أْؿطتِٗ ٚؾ٪ِْٚٗ اي١َٝٛٝ 

 َكاض١ْ قك١ ايطٛؾإ يف ايٓكٛم ايعطاق١ٝ ايكسمي١ ٚايسٜا١ْ ا٫ٜعٜس١ٜ : املبشح ايجايح

َٚٔ   ايٓكٛم ايعطاق١ٝ ايكسمي١ ٚايسٜا١ْ ا٫ٜعٜس١ٜ ن٬ًُ ع٢ً سسٙ ،ن٤َٛٛنٛع ايطٛؾإ ،  ع٢ً مت إغتعطاض بعسَا       

بني ايٓكٛم ايٛاضز٠ يف ٖاتني ايؿ٦تني ، ٚيف ٖصٙ ايعذاي١ غٝتِ عطض  ٚا٫خت٬ف  ايتؿاب٘ ٜعٗط ظ٤٬ ْكاطخ٬ٍ َا تكسّ 

، اـطٛط ايعا١َ شلصا ايتؿاب٘ ٚا٫خت٬ف ، ٚشيو بعكس َكاض١ْ َٔ أدٌ تٛنٝح ا٫َط ، زٕٚ اـٛض يف ايتؿاقٌٝ املعكس٠ 

ٚا٫ٜعٜس١ٜ ع٢ً ( ايكسمي١  ايعطاق١ٝ) عٔ تتبع بعض َٔ ايعٓاقط ايط٥ٝػ١ٝ يكك١ ايطٛؾإ يف ايطٚاٜات ايطاؾس١ٜٝٓ ؾه٬ً 

 . سسٍ غٛا٤ 

إش ػس أْٗا نتبت بًػات سٍٛ ايتؿاب٘ يف سازث١ ايطٛؾإ ٖٛ تعسز ايٓكٛم ايطاؾس١ٜٝٓ ، إٕ أٍٚ تًو امل٬سعات       

( ؾٛض١ٜ بايًٗذتني ايباب١ًٝ ٚا٫) غٛا٤اً أناْت بايًػ١ ايػَٛط١ٜ ، أٚ بايًػ١ ا٫نس١ٜ ٚشلذات َتعسز٠ يف ب٬ز ٚازٟ ايطاؾسٜٔ ، 

يهٔ َع بكٝؼ ٦ٖٝٚات َتبا١ٜٓ ، عٔ املٛنٛع املؿاض ايٝ٘ ، اييت أٚضزت ٖٚصا َا ميهٔ ض٩ٜت٘ يف ايٓكٛم ا٫ٜعٜس١ٜ أٜهاً ، ، 

اىل إٔ ٖصٙ  ؾؿٞ سني إٔ ايٓكٛم ايعطاق١ٝ ايكسمي١ تؿرل شيو ؾٓكط١ اـ٬ف تهُٔ يف عسز املطات اييت ؾٝٗا تًو اؿازث١ ، 

سسخ َؿازٙ إٔ ايطٛؾإ ؾكس إتهح إٔ ا٫ٜعٜس١ٜ شٖبت اىل ضأٟ أَا َٔ اؾاْب ا٫خط اؿازث١ ٚنأْٗا ٚقعت ملط٠ ٚاسس٠ ؾكط ، 

زعا ا٫ٜعٜس١ٜ يًتُػو ، ٚشيو ع٢ً ايعهؼ َا ٖٛ ؾا٥ع عٓس ا٫َِ ٚا٫زٜإ ا٫خط٣ ، ٫ٜٚعًِ بايهبط ايػبب ايصٟ َطتني 

َٚٔ احملتٌُ إٔ ايسٜا١ْ اييت مٔ بكسزٖا ، اْني يف ضٜٚاتِٗ اييت تٓاقًٖٛا د٬ًٝ بعس دٌٝ ، بٛدٛز طٛفبٗصا ايكٍٛ ، 

، بٗصا ْٚعط٠ َػاٜط٠ َٚٚتبا١ٜٓ عٔ ا٫َِ ٚايؿعٛب ٚايسٜاْات ساٚيت إٔ تهٕٛ شلا ضأٟ كايـ سٍٛ َٛنٛع ايطٛؾإ ، 

 . اـكٛم 

ٚبايٓػب١ يًُػبب يف إضغاٍ ايطٛؾإ ، ؾاملعطٚف إٔ ايسٜا١ْ يف ب٬ز ٚازٟ ايطاؾسٜٔ  ناْت شلا تأثرل ع٢ً مجٝع َٓاسٞ         

إٔ تهٕٛ إٔ لس يف ا٫زبٝات ايطاؾس١ٜٝٓ ، ،  يصا نإ َٔ ايطبٝعٞ ( اخل... ايػٝاغ١ٝ ، ا٫قتكاز١ٜ، ٚا٫زب١ٝ)اؿٝا٠ 

شنطٖا خؿ١ٝ اـطٚز ٍيف امل٬سِ ٚا٫غاطرل ، اييت ٫ ٜتػع اجملاٍ زٚضاً إجيابٝاً أٚ غًبٝاً ي٬شل١ زٚضاً ممٝعاً شلا ، غٛا٤اً يعبت 

يو يف ايٓكٛم ٚقس ػًٞ شَٔ ٖصا املٓطًل نإ ٫ بس َٔ إٔ تهٕٛ ي٬شل١ ٜس يف إسساخ ايطٛؾإ ، عٔ املٛنٛع املطاز عج٘ ، 

بٌ ا٫ؾاض٠ َٔ قبٌ ، اىل إٔ بعض ا٫شل١ ايػَٛط١ٜ ٚايباب١ًٝ ٖٞ اييت إؽصت قطاض ايطٛؾإ ،  تسٝح متايعطاق١ٝ ايكسمي١ ،

ضغِ َعاضن١ اشل١ اخط٣ يعًُ٘ ٖٛ املػ٪ٍٚ ايط٥ٝػٞ يف إضغاٍ ايطٛؾإ ، ( إًٌْٝ ) إٕ بعض ْكٛم تًو اؿهاض٠ عست ا٫ي٘ 
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يف اض فُع ا٫شل١ بإؾٓا٤ ايبؿط عٔ ططٜل ايطٛؾإ ع٢ً قط( إْهٞ)، ٚعسّ ضنا ا٫ي٘ ( ْٓتٛ ) نُعاضن١ ا٫شل١ ٖصا ، 

ع٢ً ا٫ْكٝاع يكطاض اجملُع ا٫شلٞ املؿاض ايٝ٘ ، َجًُا دا٤ت يف املطٜٚات ( عؿتاض ) ايطٚاٜات ايػَٛط١ٜ ، ْٚسّ ا٫شل١ 

ْٞ ٖٛ ايػايب ، يصا أَا إشا َا مت ا٫ْتكاٍ اىل ايككل ا٫ٜعٜس١ٜ ، ؾاْٗا ع٢ً غطاض ايطاؾس١ٜٝٓ لس ايطابع ايسٟايباب١ًٝ ، 

ٖٚٛ ايؿاضم بني ايؿطى ٚتعسز ا٫شل١ يف ايككل نإ ي٬ي٘ ايسٚض املػٝطط يف اؿازث١ ، َع ٚدٛز ؾاضم ٚإخت٬ف ٚانح ، 

،اييت يف ايسٜا١ْ ا٫ٜعٜس١ٜ  –اىل سسٍ َا  –ٚبني ايٛسسا١ْٝ اييت ناْت شلا زٚضاً عٌ ٖصا ايطٛؾإ ، ايػَٛط١ٜ ٚايباب١ًٝ ، 

ٚبتعبرل أزم ؾاهلل ٖٛ املػ٪ٍٚ ايط٥ٝػٞ عٔ ايطٛؾإ يف أغًب قطض ايطٛؾإ ٚأضغٌ اىل ايٓاؽ ، ٖٛ ايصٟ ( اهلل)ت٪نس إٔ 

ايصٟ زعا ، ( ْٛح ) تًُٝشاً بإ ايؿدل املػ٪ٍٚ عٔ تًو اؿازث١ ، ٖٛ  -غبل شنطٙ –بُٝٓا لس يف ْلٍ ثإٍ َطٜٚاتِٗ ، 

ؾهإ ٫بس َٔ ْتٝذ١ تهاثطِٖ ٚإظزٜاز أعسازِٖ بؿهٌ نبرل ،  ناضث١ ع٢ً ايبؿط ، حيٌ بإٔ  –سػب قٍٛ ا٫ٜعٜس١ٜ  -ضب٘  

 . إضغاٍ ايطٛؾإ عًِٝٗ 

اييت زعت اىل أ٫ ٖٚٞ عٔ ا٫غباب ايط٥ٝػ١ٝ يف قك١ ايطٛؾإ ، عٓكط أخط َٔ ايعٓاقط أَا إشا َامت ا٫ْتكاٍ اىل       

بني َادا٤ يف املطٜٚات ٚايٓكٛم ايعطاق١ٝ ايكسمي١ ، ٚبني نبرلاً ؾٓذس إٔ ٖٓاى تؿابٗاً ٚإ٬ٖى ا٫ْػإ ، ايطٛؾإ إسساخ 

، إٔ ايػطض َٔ ايؿٝهإ إثط إظزٜاز بعض ايككل ايعا٥س٠ يب٬ز ٚازٟ ايطاؾسٜٔ سٝح ٜتذ٢ً يف َا ٖٛ ٚاضز عٓس ا٫ٜعٜس١ٜ ، 

، يصيو قطض فُع ا٫شل١ حيسث٘ بٓٛ ايبؿط ، ْتٝذ١ ايكدب ٚايهٛنا٤ ايصٟ نإ ا٫شل١ ا٫َط ايصٟ أظعر ٚتهاثط ا٫ْػإ ، 

َٚٔ إسس٣ ايططم تًو ، ٖٞ تػًٝط ايطٛؾإ ع٢ً ٖ٪٤٫ ، بُٝٓا بإؾٓا٤ ايبؿط بعس٠ ططم  ، ، ( إًٌْٝ ) ٚع٢ً ضأغِٗ ا٫ي٘ 

ا٭غباب ) َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط ، يف ْكٛم إخط٣ أغباباً أخط٣ يكطاض إس٬ٍ ايطٛؾإ ع٢ً بين ايبؿط ، ػس 

بٛاغط١ ٖصا املٓش٢ أٚ املػًو ، ، نإ ٫ بس َٔ َعاقبتِٗ ٚايؿطٚض بني ايبؿط ثاّ اآلؾٓعطاً يؿػاز اـًل ٚإْتؿاض ( ا٭خ٬ق١ٝ 

( اٜا ) اإلي٘  سٝح تٛد٘، يف ٖصا ايبشح املتٛانع ، اييت غبل ٚإٔ مت اإلغتؿٗاز بٗا ٚقس تٛنح شيو َٔ خ٬ٍ أسس ايٓكٛم 

 : بايكٍٛ ( إًٌْٝ ) اىل اإلي٘ 

 (( .ٜؿػس  ٫ أًَٗ٘ نٞ ٫ ٜؿ٢ٓ ٫ٚ تًُٗ٘ نٞ... ثِ إمث٘ محٌ املُصْب شْب٘ ٚاآل ))      

نإ ايكها٤ بسَاض ا٫ضض ٚإؾٓا٤ ايبؿط١ٜ قاطب١ ، ( إًٌْٝ ) َٔ ٚضا٤ قطاض ا٫شل١ ، ٫ٚ غُٝا ا٫ي٘ أٟ مبع٢ٓ أزم إٔ ايػطض    

يصا ؾٗٛ إْتكاّ ي٬شل١ َٔ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ ناْٛا ٜؿػسٕٚ  ٜٚعبجٕٛ يف ثاّ ٚايؿط ايصٟ نإ َتؿؿٝاً بني بين ايبؿط ، ع٢ً اآل

 .  ٖٛا٤ٚا٭ا٫ضض ، بعسَا ناْت خاي١ٝ َٔ ايؿطٚض 
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ايػابل  ايطٛؾإ ا٫ٍٚ ؾشػب أَا ؾُٝا ٜتعًل بايسٜا١ْ ا٫ٜعٜس١ٜ ، ؾٗٞ أٜهاًَ ؽتًـ ض٩ٜتٗا عٔ ايػطض َٔ ايطٛؾإ ،       

ٚعسّ ايتُػو بأٚاَط اهلل ، يصيو أغطقِٗ اهلل ٖٛ إْتؿاض ايؿػل ٚايؿػاز ٚايعكٝإ ، نإ ايػبب يف إسساخ ايطٛؾإ شنطٙ ، 

ايصٟ ٚإظزٜازِٖ بؿهٌ نبرل، ا٫َط َؿازٙ أْ٘ دا٤ ْتٝذ١ يتٓاغٌ ايبؿط أَا ايطٛؾإ ايجاْٞ ؾٝصٖب اىل ضأٟ مبا٤ ايطٛؾإ ، 

سٌ تًو املؿه١ً بايسعا٤ يطب٘ َٔ أدٌ إٔ حيٌ ناضث١ بايعامل ، يف يصا ساٍٚ ْٛح أسسخ ؾٛن٢ َٚؿانٌ مج١ ع٢ً ا٫ضض ، 

ٚٚؾل ايطٛؾإ ايجاْٞ ؾإْ٘ بعس َطٚض أضبعني عاَاً ، مت إضغاٍ ايطٛؾإ ٫ؾٓا٤ غبٌٝ ايتكًٌٝ َٔ أعساز ايبؿط املتعاٜس٠ ، 

 .ايبؿط١ٜ 

قاّ ببٓا٤ غؿ١ٓٝ إغِ ايؿدل ايصٟ تًـ ايككل ايعطاق١ٝ ايكسمي١ سٍٛ إغِ ايبطٌ ، أٚ بتعبرل أزم تذَٔ داْب أخط ،       

شٚ ) ٖٚصا ا٫غِ يف ايًػ١ ايػَٛط١ٜ ٜعين ( ظٜٛغسضا ) ؾؿٞ ايكك١ ايػَٛط١ٜ نإ ايبطٌ ٖٛ ايٓذا٠ َٔ ايؿٝهإ اشلا٥ر ، 

ْتٝذ١ ملا أعطت٘ ا٫شل١ شلصا ايؿدل َٔ ، ( ٣ ايعُط املسٜس ايصٟ ٚنع ٜسٙ عٌ) أٚ قس ٜعين (  اؿٝا٠ املسٜس٠ أٚ ايط١ًٜٛ 

ؾإ ايبطٌ ايصٟ ؼٌُ عب٤ بٓا٤ ايػؿ١ٓٝ ، ٚنإ ي٘ ايؿهٌ يف إْكاش أَا يف ايكك١ ايباب١ًٝ سٝا٠ غطَس١ٜ عكب ايطٛؾإ ، 

( اؿٝا٠  قا٥ٔ/ ساَٞ ) َٚعٓاٙ  ، ( ْابؿتِ  –أٚتٛ ) ؾكس إطًل عًٝ٘ إغِ ا٫ضض َٔ ايسَاض ايؿاٌَ ، ٚإضداع اؿٝا٠ ايٝٗا ، 

) يف ًَش١ُ ٚ،  َٔ طبٝع١ املهاؾأ٠ اييت ْاشلا إلْكاش اؿٝا٠ ع٢ً ا٫ضضٖٓا أٜهاً ، ٖٚصا ا٫غِ َؿتل ( ايصٟ ضأ٣ اؿٝا٠ ) أٚ 

سٝا٠ ا٫زلا٤ اييت عطف بٗا أبطاٍ ايطٛؾإ ، أِْٗ   ٜٚتهح َٔ تًو،   (ٚاغع اؿه١ُ ) ؾإ ا٫غِ ٜعين ( ساغؼ –اتطا 

 نٌ َٔاىل داْب تهع٘  ( ْٛح  )  عاؾٗاإٔ اؿٝا٠ املسٜس٠ اييت ط١ًٜٛ ، ٖٚٓاى زضاغ١ تاضخي١ٝ تٛقًت يٓتٝذ١ َؿازٖا 

، ايصٟ ٚنع ٜسٙ ع٢ً ايعُط املسٜس ، ( ظٜٛغسضا )  ا٭ٚىل   ، (ايطٛؾإ ايطاؾس١ٜٝٓ) ايؿدكٝتني  ايبطٛيٝتني يف قكل 

) لا٠ ، ؾه٬ً عٔ شيو ٜتهح َٔ ايٓكٛم ايعطاق١ٝ ايكسمي١ ايػابك١ ، إٔ ايصٟ ضأ٣ اؿٝا٠ ( ْابؿتِ  –أٚتٛ ) ٚايجا١ْٝ 

، أَا ( 31)  يف ايكك١ ايباب١ًٝ  (  ْابؿتِ  –أٚتٛ ) ٚنصيو ا٭َط ؾُٝا ٜتعًل ب ضادع١ يهْٛ٘ ضد٬ً تكٝاً قاؿاً ،  ( ظٜٛغسضا 

ٚإغتطاع بعًُ٘ ٖصا َٔ ز أْٗا تتؿل ع٢ً إٔ ايصٟ قاّ قاّ ببٓا٤ ايػؿ١ٓٝ ، ع٢ً ايطٚاٜات ا٫ٜعٜس١ٜ ، ْرإشا َا َا أطًعٓا 

، ايصٟ عاف ٖٛ ا٫خط سٝا٠ ط١ًٜٛ ، ( ْٛح )  ؾكط ٚتسع٢ ٠ٚاسس ١ٜؾدل ٟؾ٘اْكاش ايبؿط١ٜ ٚا٫ضض َٔ اـطاب ٚاشل٬ى ، 

 . ٚإٔ لا٠ ا٫خرل ٜعٛز يهْٛ٘ قاؿاً َٚ٪َٓاً بطب٘ ، َٚتُػهاً بأٚاَطٙ 

ٜٚبسٚ إٔ ٖٓاى عٓاقط أخط٣ يف قك١ ايطٛؾإ ايطاؾس١ٜٝٓ ٚا٫ٜعٜس١ٜ ، ميهٔ إجياز أٚد٘ ايتؿاب٘ ٚا٫خت٬ف بٝٓٗا ،       

، ٚؾل َا دا٤ يف ايكك١ ايباب١ًٝ ( Nisir -ٜطمدبٌ ْٞ)ايؿًُو يف دبٌ عُطف ب  إغتكط ؾكس ايػؿ١ٓٝ ،  غتٛا٤ٚاملتعًك١ مبهإ إ

، ٚسسز بعض ٚضز يف نتابات ٚغذ٬ت بعض املًٛى ا٫ؾٛضٜني شيو اؾبٌ ايصٟ ، ( 32)( ْابؿتِ  –أٚتٛ ) اييت ؼسثت عٔ 

  ،( 33) نٛضزغتإ ،  _ايٛاقع١ نُٔ املٓطك١ اؾػطاؾ١ٝ ملس١ٜٓ ايػًُٝا١ْٝ عٝٓ٘( دبٌ برلٙ َ٘ نطٕٚ) َٛقع٘ ، ٚأْ٘ ايباسجني 
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ٚقًت ايطأٟ ايكا٥ٌ بإٔ ايػؿ١ٓٝ تصٖب  اىل ، ؾإٕ إسس٣ قكل تًو ايسٜا١ْ ٚيف اؾاْب ا٫خط املتعًل بايسٜا١ْ ا٫ٜعٜس١ٜ 

ع٢ً غطاض َا دا٤  يف ايطٚاٜات ، ( دبٌ اؾٛزٟ ) ع٢ً اؾبٌ املعطٚف ب  ضغت، يهٓٗا يف ْٗا١ٜ ا٫َط ( غٓذاض ) ؾٛم دبٌ 

 املؿاض ايُٝٗا يف تًو ايٓكٛم ، ٜكعإ ٚمما ٬ٜسغ يف ايٓكٛم ايعطاق١ٝ ايكسمي١ ٚا٫ٜعٜس١ٜ ، إٔ ن٬ِ اؾبًنيا٫غ١َٝ٬  ، 

ايصٟ ٚضز يف ايكك١ ايباب١ًٝ ٜكع يف نٛضزغتإ ٚبايتشسٜس يف قاؾع١ ( Nisir–ٜط مْٞ) ؾذبٌ ، ( نٛضزغتإ ) يف  

 .  ( ؾطْار ) ايٛاقع يف نٛضزغتإ ، نُٔ املٓطك١ املؿٗٛض٠ ب ( اؾٛزٟ ) ْٚؿؼ ايؿ٧ ٜٓطبل ع٢ً دبٌ ايػًُٝا١ْٝ ، 

سٝح اييت اغتُط ؾٝٗا ايطٛؾإ يف ايٓكٛم ايطاؾس١ٜٝٓ ٚا٫ٜعٜس١ٜ ،  ،  سٍٛ املس٠ ايع١َٝٓؾه٬ً عٔ شيو ؾٗٓاى ؾاضم      

بًػت  املس٠ ايع١َٝٓ يف سني ، ( ٚغبع يٝاٍٍ  غبع١ أٜاّ ) ا٫ ٖٚٞ  ايككل ايباب١ًٝ ايؿذل٠ اييت زاّ ؾٝٗا ايطٛؾإ سسزت 

أَا ايطٛؾإ يف ،( غت١ أٜاٍّ  ٚغت يٝاٍٍ ) ، ب ( ًَش١ُ دًذاَـ ) يؿٝهإ أٚ ايطٛؾإ يف ا٫غاطرل ايػَٛط١ٜ ، ٚخاق١ يف ٍ

ايطٚا١ٜ ا٫ٜعٜس١ٜ ، ؾكس زاَت يؿذل٠ ظ١َٝٓ أطٍٛ َٔ تًو اييت سسزتٗا ا٫غاطرل ٚامل٬سِ ايعطاق١ٝ ايكسمي١ ، إش ٚقًت ظٖا٤ 

 ( . أضبعني َٜٛاً ) 

ٌٖ إٔ ايٓكٛم ا٫ٜعٜس١ٜ اـاق١ ٜدلظ ايتػا٩ٍ املططٚح ايصٟ ٜتبازض اىل ايصٖٔ ، َٔ خ٬ٍ املكاض١ْ أع٬ٙ ،                     

اؿازث١ َٔ ايكسمي١ غٛا٤اً أناْت غَٛط١ٜ أٚ باب١ًٝ ؟ ، أّ أْٗا إقتبػت ٖصٙ إعتُست ع٢ً ايٓكٛم ايعطاق١ٝ بايطٛؾإ ، 

ٖصٙ ٚمل تأخص أٚ تكتبؼ َٔ َكازض أق٬ً ؟ أٚ إٔ  ايٓكٛم ا٫ٜعٜس١ٜ شلٞ ْكٛم أق١ًٝ ْكٛم عا٥س٠ ٫زٜإ ٚأَِ أخط٣ ؟ 

إٔ ايطأٟ ايطادح إٔ َععِ ا٫َِ    ا٫ستُا٫ت ٚاضز٠ ، ضغِ ايتػا٫٩ت غتبك٢ َططٚس١ ٚقاب١ً يًٓكاف ، ٚتبك٢ مجٝع 

ايٓكٛم ا٫ٜعٜس١ٜ ، اغتؿازت َٔ ْكٛم  يصا ؾُٔ املطدح إٔ، ( ايتأثرل ٚ ايتأثط ) ٚاؿهاضات ٚقعت ؼت ظاٖط٠ ٚعاًَٞ 

ايٓكٛم سٍٛ تًو ايكك١ ، تعٛز ٚمبا إٔ أقسّ أقسّ َٓٗا ، ٫غُٝا ؾُٝا خيل مبٛنٛع ايبشح ، ٚاملتعًل بكك١ ايطٛؾإ ، 

يًُٛنٛع ق١ ، ناْت ايػبا(  ايباب١ًٝ ) ٚ   (  ايػَٛط١ٜ )             اىل سهاض٠ ايعطام ايكسِٜ ، ٚإٔ ايطُقُِ  ٚا٫يٛاح ايط١ٝٓٝ 

املططٚح ، يصا ؾُٔ احملتٌُ إٔ ايسٜا١ْ  ا٫ٜعٜس١ٜ قس اقتبػت ٚأخصت سازث١ ايطٛؾإ ، َٔ ايٓكٛم ايعطاق١ٝ ايكسمي١ ، َع 

عٔ ططٜل ا٫ناؾ١ أٚ اؿصف ايصٟ ؾٗست٘ تؿاقٌٝ ، يف َطٜٚاتٗا تػٝرل يف بعض ايتؿاقٌٝ ايٛاضز٠ عٔ تًو ايكك١ إسساخ 

نُا إٔ ٖٓاى ، اييت مٔ بكسزٖا ، ْٚعين  بصيو ايسٜا١ْ ا٫ٜعٜس١ٜ أٚ تٓػذِ َع ايسٜا١ْ يهٞ ت٥٬ِ ايككل ٚامل٬سِ ، 

اىل ا٫ٜعٜسٜني َٔ خ٬ٍ ثكاؾات اخط٣ ، َٓٗا ع٢ً  – َٚٓٗا ضٚا١ٜ ايطٛؾإ –ٖٚٛ ٚقٍٛ ايطٚا١ٜ ايطاؾس١ٜٝٓ إستُاٍ أخط 

 . غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط ، ايجكاؾ١ اآلضا١َٝ اييت تٛغطت ايطاؾس١ٜٝٓ ٚا٫ٜعٜس١ٜ ظَٓٝاً 

  ايٓتا٥ر
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 : ميهٔ إغتد٬م أِٖ ا٫غتٓتادات اييت خطدت بٗا ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٚٞ نا٭ت يف ْٗا١ٜ ايبشح املتٛانع ،     

ٚمما ٜسيٌ ع٢ً شيو ٖٛ اْتكاشلا ٚتأثرلٖا ع٢ً ناْت ي٬غاطرل ٚايككل ايعطاق١ٝ ايكسمي١ قس٣ ٚتأثرل ٚاغع ،   : أ٫ًٚ 

 . ؾه٬ً عٔ إٔ تًو ا٫غاطرل قس متت تطمجتٗا اىل ايًػات اؿسٜج١ اخل ، ... كتًـ اؿهاضات َٓٗا ايؿاضغ١ٝ 

يك١ عازث١ عاْت ٫ٚ ظايت شا ؾٗط٠ ٚاغع١ ، ٖٞ ايككل املتا٫زب١ٝ ايطاؾس١ٜٝٓ اييت ىَٔ بني ايككل ٚايٓكٛم  : ثاْٝاً 

ؾكس نتبت أبٓا٤ تًو اؿهاض٠ ، نُا ؾهًت تطاثاً يس٣ َٔ قبٌ غهإ  ٚازٟ ايطاؾسٜٔ  ، إٖتُاَاً ٚاغعاً إش ٫قت ايطٛؾإ ، 

 .اييت عاؾت ضزساً َٔ ايعَٔ يف ايعطام ايكسِٜ  بًػات تًو ا٫قٛاّ 

بٌ عست ضنٝع٠ أغاغ١ٝ ؾٝٗا ، ٫ بٌ ساٍٚ ا٫ٜعٜسٜٕٛ إٕ قك١ ايطٛؾإ ٚدست َهاْاً شلا يف املٝجٛيٛدٝا ا٫ٜعٜس١ٜ ،  : ثايجاً 

عٔ ايط١ٜ٩ ٚايٓعط٠ ايتكًٝس١ٜ إظا٤ ايطٛؾإ ، اييت إٔ ٜهٕٛ شلِ طابع كتًـ ؾٝٗا ، َٚٓعٛض ٚض١ٜ٩ خاق١ بِٗ ، ؽتًـ 

 . ض٣ َٔ قبٌ ناْت قس أخصت  بٗا  اؿهاضات ٚا٫زٜإ ا٫ر

 إٔ  ٖٓاى تؿاب٘ دس نبرل ،  بني قكل ايطٛؾإ ايٛاضز٠ يف َٔ خ٬ٍ عكس املكاض١ْ ، تٛقًت  ٖصٙ ايسضاغ١ اىل  : ضابعاً 

قس ٜكٌ يف بعض ا٫سٝإ اىل سس ايتطابل ٚبني ضٚا١ٜ ا٫ٜعٜس١ٜ عٔ تًو اؿازث١ ، ايطٚاٜات ايػَٛط١ٜ ٚايباب١ًٝ ، 

ٜعٗط بعض ايؿٛاضم بني ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ َٚٔ خ٬ٍ ايتُعٔ يف ايعٓاقط ٚايٓكاط ايط٥ٝػ١ٝ يًكك١ املصنٛض٠ ، ٚايتُاثٌ ، 

 . اإلؾاض٠  ايٝٗا  تايطٚاٜتني أٜهاً ، ٚاييت مت

ٌٖ إ ايسٜا١ْ ا٫ٜعٜس١ٜ قس أخصت ايكك١ املطاز عجٗا ، أٚ إغتعاضتٗا َٔ املكازض ٫ٜعطف ع٢ً ٚد٘ ايتأنٝس ، :  خاَػاً 

اشلٝهٌ ايعاّ يًطٚا١ٜ ا٫ٜعٜس١ٜ ، ٜٓطبل  اىل سسٍ نبرل ٚايٛاقع  إٔ أّ أْٗا اغتؿازت َٔ َكازض أخط٣  ، يطاؾس١ٜٝٓ ٚسسٖا  ، ا

  . ع٢ً ايٓكٛم ايػَٛط١ٜ  ٚ ايباب١ًٝ 

ع٢ً تًو ايكٝاغ١ ا٫زب١ٝ اييت ٖٞ َٛدٛز٠ يف  غكٛم َػأي١ ايطٛؾإ ، تتؿٛم ايكٝاغ١ ا٫زب١ٝ ايطاؾس١ٜٝٓ ، : غازغاً 

يف  ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٖٓاى ٚقـ ؾاٌَ يًطٛؾإ يف ايٓكٛم ايباب١ًٝ ، ٚتكٜٛط ؾين َبسع ؾٝٗا ، يف ايسٜا١ْ ا٫ٜعٜس١ٜ ، 

 . سني  تهاز ٫ػس تًو املؿاٖس ٚ ايتكاٜٚط املبسع١ يف ايطٚا١ٜ ا٫ٜعٜس١ٜ 

 اشلٛاَـ ٚاملكازض    

 : اشلٛاَـ
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 :عٔ ا٫غاطرل ايػَٛط١ٜ ٚزٚضٖا يف اجملتُع ايعطاقٞ ايكسِٜ ٜٓعط(1)

SAMUEL  NOAH KRAMER, SUMERIAN  MYTHAIOLOLGY  A STUDY OF SPIRITUAL  AND 

LITERARY  ACHIEVEMENT IN THE THIRD MILLENNIUM  B.C, (PHLADELPHIA : 1972);  

 .  80،  م( ت .ز: ايكاٖط٠ ) نصيو ٜٓعط غبتٝٓٛ َٛغهاتٞ ، اؿهاضات ايػا١َٝ ايكسمي١ ، تطمج١ ايػٝس ٜعكٛب بهط ، 

 .155، م ( 2004: ايكاٖط٠ ) ايساض ايسٚي١ٝ ي٬غتجُاضات ايجكاؾ١ٝ ، َكس١َ يف أزب ايعطام ايكسِٜ ، ط٘ باقط ، ( 2)

ايهتاب ايجاْٞ ، م ، ( 1997: برلٚت ) ا٫شل١ ٚايبؿط ، زاض ايػاقٞ ، قاغِ ايؿٛاف ، زٜٛإ ا٫غاطرل غَٛط ٚأناز ٚأؾٛض ( 3)

277  . 

 20، م ( 1999: زَؿل ) ايطٛؾإ يف املطادع املػُاض١ٜ ، ا٫ٖايٞ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ، ؾانٌ عبسايٛاسس عًٞ ، ( 4)

– 21  . 

 .  311 – 265، م ( 2010: يٓسٕ ) تطمج١ ط٘ باقط ، ايٛضام يًٓؿط ، قٌُٜٛ نطميط ، َٔ أيٛاح غَٛط ، ( 5)

 .  311قٌُٜٛ نطميط ، املكسض ْؿػ٘ ، م ( 6)

 .  157ط٘ باقط ،املكسض ايػابل ، م ( 7)

ط٘ باقط ، املكسض ايػابل ، م  ؛ 461 – 460، م ( 1979: املٛقٌ ) عع١ُ بابٌ ، تطمج١ عاَط غًُٝإ ، ٖاضٟ غانع ،  ( 8)

158 – 160  . 

(9) MORRIS  JASTROW  ,J.R , THE CIVILIZATION OF BABYLONIA AND ASSYRIA, 

J.B.LIPPINCOTT  COMPANY , (PHILADELPHIA : 1915) , P 446 ; STEPHANIE  DALLEY , 

MYTHS  FROM  MESOPOTAMIA, CREATION, THE FLOODS, GILGAMESH , AND 

OTHERS, OXFORD UNIVERSITY PRESS , ( OXFORD : 1989) , P 1 – 38.  

) زاض ايؿ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ ، اىل ايؿطزٚؽ ٚاؾشِٝ يف أغاطرل ايعطام ايكسِٜ ، ٜٚٓعط  ٚزاز داغِ اؾٛضاْٞ ، ايطس١ً 

   .  82، م (  1998: بػساز 

 . 206،م(  2010: برلٚت )  ، تاضٜذ ايؿهط يف ايعطام ايكسِٜ ، ايتٜٓٛط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ،  غٌٗٝ قاؾا ( 10)
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(11) STEPHANIE  DALLEY, Ibid , p 1- 38  

 .  137 – 99ٜٚٓعط  ؾانٌ عبسايٛاسس عًٞ ، املكسض ايػابل ، م 

 : يًُعٜس عٔ ًَش١ُ دًذاَـ ٜٓعط(  12)

DONALD  A . AMCKENZIE, MYTHS OF BABYLONIA  AND  ASSYRIA , THE  GRESHAM  

PUBLISHING  COMPANY , (LONDON : 1915 ) , P 143 – 147;  ALEXANDER  HEIDEL , THE 

 GILGAMESH   EPIC  AND  OLD  TESTAMENT  PARALLELS , THE UNIVERSITY OF  

CHICAGO  PRESS , (  CHICAGO : 1963); MORRIS  JASTRROW  AND   ALBERT.T.CLAY, 

THE  EPIC OF  GILGAMESH   AN OLD   BABYLONIAN  VERSION , ( SAN  DIEGO : 2003) . 

 .  287قاغِ ايؿٛاف ، املكسض ايػابل ، م  ؛  33ؾانٌ عبسايٛاسس عًٞ ، املكسض ايػابل ، م ( 13)

، اؾع٤ ا٫ٍٚ ( 1972: بػساز)ف١ً غَٛط ، ا١ْٝ ، ؾ٪از مجٌٝ ، ايطٛؾإ يف املكازض املػُاض١ٜ ايباب١ًٝ ا٫ؾٛض١ٜ ٚايعدل( 14) 

تطمج١ ْا٥ٌ  سٕٓٛ ، ًَش١ُ دًذاَـ ؛  81 -80ٚزاز اؾٛضاْٞ ، املكسض ايػابل ، م ؛   94 -91، م  28ٚايجاْٞ ، اجملًس 

، م (   2006: زَؿل )ايٓل املػُاضٟ َع قك١ َٛت دًذاَـ ٚايتشًٌٝ ايًػٟٛ يًٓل ا٫نسٟ ، زاض اـطٜـ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، 

 . 195 -167، م ( 2009: يٓسٕ )ط٘ باقط ، ًَش١ُ دًذاَـ ، زاض ايٛضام يًطباع١ ٚايٓؿط ، ؛  234 -219

َٔ أبطظ ا٫قٛاّ اييت عاؾت ضزساً ط٬ًٜٛ َٔ ايعَٔ يف ايعطام ايكسِٜ ، نإ شلِ ايؿهٌ يف ا٫غٗاَات اؿهاض١ٜ يف تًو  (15)

ختًـ ايباسجٕٛ سٍٛ أقٌ إ زلاض١ٜ ٚبٓا٤ ايعقٛض٠ َٚٓذعات سهاض١ٜ ؾت٢،ٚقسايب٬ز ، َٔ خ٬ٍ ابتهاضِٖ يًهتاب١ امل

ؾصٖبت ايبعض اىل ايكٍٛ بإٔ أقًِٗ َٔ اشلٓس ، ٚايبعض ا٫خط تط٣ أِْٗ ؾتعسزت ا٫ضا٤ بؿإٔ دصٚضِٖ ايعطق١ٝ ، ايػَٛطٜني

يًُعٜس عٔ ايػَٛطٜني  ايعطام ،   ثِ ْعسٛا اىل ٚغط ٚدٓٛبدا٩ٚا َٔ اٜطإ ، يهٔ ايطأٟ ايطادح أِْٗ غهٓٛا يف نٛضغتإ 

ؾانٌ عبسايٛاسس عًٞ ؛ ( 1975: بػساز ) غاَٞ غعٝس ا٫محس ، ايػَٛطٜٕٛ ٚتطاثِٗ اؿهاضٟ ، َطبع١ داَع١ بػساز ، ٜٓعط 

 . 72 – 63م ، ( 1987: بػساز )، املػتؿطقٕٛ ٚاملؿه١ً ايػَٛط١ٜ ْكـ قطٕ يف ٬َسك١ ايِٖٛ ، ف١ً ا٫غتؿطام  ، 

اغتطاعٛا  بعسٖا َٔ  تأغٝؼ عس٠ غ٫٬ت ٚازٟ ايطاؾسٜٔ ، ب٬ز  يف  اغتٛطٓٛا، ايػا١َٜٝٓتػب ايبابًٕٝٛ اىل ا٫قٛاّ  ( 16)

 1750-1792( )محٛضابٞ )، اييت نإ َٔ أِٖ ًَٛنٗا املًو ايؿٗرل ب ( بابٌ ايكسمي١)شلِ ؾٝٗا ، مبا ؾٝٗا غ٬ي١ أٚ زٚي١ 

  ، سٍٛ ايبابًٝني ٜٓعط ( ّ.م
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 L . Delaport , The Babylonian And Assyrian Civilization , (London : 2001) . 

 .ٜٚٓعط ٖاضٟ غانع ، املكسض ايػابل 

 متهٓٛاٖادطٚا اىل ب٬ز ٚازٟ ايطاؾسٜٔ ٚاغتكطٚا ؾٝٗا ، ٚ ٚقس،  ا٫قٛاّ ايػا١َٝتعٛز اؾصٚض ايعطق١ٝ ي٬ؾٛضٜني اىل  ( 17)

اخل ، يهٔ ايسٚي١ ...ب٬ز اٜطإ ٚب٬ز ايؿاّ َٚكط ايكسمي١  َٔ تٛغٝع سسٚز زٚيتِٗ عٝح اْٗا َست ْؿٛشٖا يبعض ايؿذلات 

عٔ ، (  ّ .م612)عاّ ( زٚي١ بابٌ اؿسٜج١ ) ٚ( َٝسٜا ) ا٫ؾٛض١ٜ إنُشًت ٚغكطت بٝس  ايتشايـ ايجٓا٥ٞ املتهٕٛ َٔ  

 .ا٫ؾٛضٜني ٜٓعط 

A . T . Olmestead  , History of Assyria , The university of Chicago press , (Chicago : 

1960) .  

 –؛  اٜؿا نالٝو ( 1999: بػساز ) َٓؿٛضات اجملُع ايعًُٞ ، تطمج١ عاَط غًُٝإ  ، ق٠ٛ أؾٛض ، ٜٚٓعط ٖاضٟ غانع ، 

 ( . 2008: زَؿل )زاض ايعَإ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع  ، تاضٜذ ا٫ؾٛضٜني ايكسِٜ ، تطمج١ ؾاضٚم إزلاعٌٝ ، نرلؾباّٚ ، 

ظٖرل ناظِ ؛  39-9، م ( 1978: بػساز ) َطبع١ املعاضف ، ، ايٝعٜس١ٜ بكاٜا زٜٔ قسِٜ عح تاضخيٞ دٛضز سبٝب ، ( 18) 

خًٌٝ دٓسٟ ، ؛  38 – 17، م ( 2006: زٖٛى )ايتٓكٝب يف ايتاضٜذ ا٫ٜعزٟ ايكسِٜ ؛ زاض غبرلٜع يًطباع١ ٚايٓؿط ، عبٛز ، 

 .  34-32م، ( 2008: أضبٌٝ ) ا٫ٜعٜس١ٜ ٚا٫َتشإ ايكعب ، زاض اضاؽ يًطباع١ ٚايٓؿط ، 

 . 49، م ( ت.ز: ّ.ز)،  2قسٜل ايسًَٛدٞ ، ايٝعٜس١ٜ ، ط( 19)

: بػساز )َٛغع١ َٚعٜس٠ ، َهتب١ ايٝكع١ ايعطب١ٝ ،  9عبسايطظام اؿػين ، ايٝعٜسٜٕٛ يف سانطِٖ َٚانِٝٗ ، ط( 20)

 . 81 -80،             م ( 1995: اؿػه١ ) ايٝعٜس١ٜ ٚايٝعٜسٜٕٛ ، زاض اؿٛاض  ، خًـ اؾطاز ،  ؛  39 -38، م ( 1982

عين بٓؿطٖا ٚإعساز سٛاؾٝٗا ايٝعٜس١ٜ قسمياً ٚسسٜجاً ، ى دٍٛ ، إزلاعٌٝ بٜٓعط َكشـ ضٙ ف ، ايؿكٌ ايطابع ؛ ( 21)

 ( . 1)ٖاَـ ضقِ  76، م ( 1934: برلٚت ) قػطٓطني ظضٜل ، املطبع١ ا٫َطٜها١ْٝ ، ٚٚنع َكسَتٗا ٚؾٗاضغٗا 

ٚؾل  –يصا زعا ْٛح اىل إٔ تٓاغٌ ا٫ْػإ ٚنجطتِٗ أز٣ ؿسٚخ َؿانٌ مج١ بِٝٓٗ ، تؿرل ا٫ٜعٜس١ٜ ٚيف َٛنع أخط ( 22)

خ٘ ٫ت يهٞ تتٓاقل أعساز ايٓاؽ ؾاضغٌ عًِٝٗ ايطٛؾإ ، ٜٓعط ٜطغٌ عًِٝٗ ناضث١ ؼٌ عًِٝٗ ضب٘ إٔ  –ْعط٠ ا٫ٜعٜسٜني 

زاض غبرلٜع يًطباع١ ٚايٓؿط ، ( ق٘ ٚىل غ٘ ض َ٘ ضن٢ ٚٙ ى منْٛٚ٘ ) زتٝهػتني ٫ٛ٥ ٥ٝعزٜإ زا سػني باع٘ زض٣ ، َٝتٛيٛدٝا 

 .  41 -40 ٍ، ( 2008:زٖٛى ) ، 
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( 2013: زٖٛى )زاض غبرلٜع يًطباع١ ٚايٓؿط ، ب٘ ضٕ ظ ٥٘ زٙ ب٢ ز٢ٜٓ ٥ٝعٜسٜإ ، دابا ز٣ٚٚ ، دٓسٟ ضؾٛ ، خ٘ يٌٝ ( 23)

 ٍ،175 . 

 . 19-18، م9، ايعسز  ( 1998: زٖٛى )اـًٝك١ ٚايتهٜٛٔ يس٣ ا٫ٜعٜس١ٜ ، ف١ً ٫يـ ، ععايسٜٔ غًِٝ باقكطٟ ، ( 24)

 .  18، م  9ععايسٜٔ غًِٝ باقكطٟ،املكسض ايػابل ، ايعسز ؛  49م قسٜل ايسًَٛدٞ ، املكسض ايػابل ، ( 25)

 .  76املكسض ايػابل ، م إزلاعٌٝ بو دٍٛ ، ( 26)

ايٝعٜس١ٜ ، غعٝس ايسٜٛٙ دٞ ، ؛  50املكسض ايػابل ، م قسٜل ايسًَٛدٞ ،  ٜٓعط َكشـ ضٙ ف ، ايؿكٌ ايطابع ؛  (27)

  .  142، م ( 2003: برلٚت )ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط ، امل٪غػ١ 

 .  41 – 39ٍ غ٘ ضداٚٙ ٣ بٝؿٛٚ ، خ٘ ٫ت سػني باع٘ زض٣ ، ( 28)

، ٚؾٝ٘ إؾاض٠ اىل َٚهٕٛ َٔ عس٠ ؾكٍٛ ايهتاب املكسؽ شلِ ، ا٫ٜعٜسٜٕٛ ٜعسٙ ( املكشـ ا٫غٛز ) َكشـ ضٙ ف أٚ ( 29)

ٚايكّٛ ، تهٜٛٔ ا٫ضض ٚايػُا٤ ٚنٝؿ١ٝ خًل ا٫ْػا ٕ ، ؾه٬ عُا ٜتعًل بتًو ايسٜا١ْ َٔ َٛانٝع ؽل ايعبازات نايك٠٬ 

 .  148 – 139ٜٓعط غعٝس ايسٜٛٙ دٞ ، املكسض ايػابل ، معٔ َكشـ ضٙ ف 

 .  76املكسض ايػابل ، م إزلاعٌٝ بو دٍٛ ، ( 30)

 .  207 – 206م غٌٗٝ قاؾا ، املكسض ايػابل ، ( 31)

(32) MORRIS  JASTROW , OP .CIT, P 450 ; SAMUEL  A .B. MERCER , RELIGIOUS AND   

MORAL   IDEAS  IN  BABYLONIA  AND  ASSYRIA  , ( LONDON :1919) , P 37 – 41 .  

 ( . 1)ٖاَـ ضقِ  184ط٘ باقط، ًَش١ُ نًهاَـ ، م ، 101م، 28، َر 2-1ؾ٪از مجٌٝ ، املكسض ايػابل ، ز( 33)

 : املكازض

 :املكازض ايعطب١ٝ : أ٫ًٚ 

 .  (1975:بػساز ) ايػَٛطٜٕٛ ٚتطاثِٗ اؿهاضٟ ، َطبع١ داَع١ بػساز ، ا٫محس ، غاَٞ غعٝس، -1

 . (2004: ايكاٖط٠ ) َكس١َ يف أزب ايعطام ايكسِٜ ، ايساض ايسٚي١ٝ ي٬غتجُاضات ايجكاؾ١ٝ ، باقط ، ط٘ ، -2
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 .  (2009: يٓسٕ )ًَش١ُ دًذاَـ ، زاض ايٛضام يًطباع١ ٚايٓؿط ،   -3

 . (1995: اؿػه١ ) ، ايٝعٜس١ٜ ٚايٝعٜسٜٕٛ ، زاض اؿٛاض  ، اؾطاز ، خًـ   -4

 .  (2008: أضبٌٝ ) ا٫ٜعٜس١ٜ ٚا٫َتشإ ايكعب ، زاض اضاؽ يًطباع١ ٚايٓؿط ، دٓسٟ ، خًٌٝ ،  -5

) ، ايطس١ً اىل ايؿطزٚؽ ٚاؾشِٝ يف أغاطرل ايعطام ايكسِٜ ، زاض ايؿ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ ، اؾٛضاْٞ ، ٚزاز داغِ ،  -6

 ( .  1998: بػساز 

، ايٝعٜس١ٜ قسمياً ٚسسٜجاً ، عين بٓؿطٖا ٚإعساز سٛاؾٝٗا ٚٚنع َكسَتٗا ٚؾٗاضغٗا قػطٓطني دٍٛ ، إزلاعٌٝ بو ،  -7

 . (1934: برلٚت ) ا٫َطٜها١ْٝ ، ظضٜل ، املطبع١ 

 .  (1978: بػساز ) ايٝعٜس١ٜ بكاٜا زٜٔ قسِٜ عح تاضخيٞ ، َطبع١ املعاضف ، سبٝب ، دٛضز ،  -8

: بػساز )َٛغع١ َٚعٜس٠ ، َهتب١ ايٝكع١ ايعطب١ٝ ،  9، ايٝعٜسٜٕٛ يف سانطِٖ َٚانِٝٗ ، طاؿػين ، عبسايطظام ،  -9

1982)  . 

ًَش١ُ دًذاَـ تطمج١ ايٓل املػُاضٟ َع قك١ َٛت دًذاَـ ٚايتشًٌٝ ايًػٟٛ يًٓل ا٫نسٟ ، زاض سٕٓٛ ، ْا٥ٌ ،  – 10

 .  (   2006: زَؿل )اـطٜـ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، 

 .  (ت.ز: ّ.ز)،  2، ايٝعٜس١ٜ ، طايسًَٛدٞ ، قسٜل ،  -11

 .  (2003: برلٚت )غات ٚايٓؿط ، غعٝس ايسٜٛٙ دٞ ، ايٝعٜس١ٜ ، امل٪غػ١ ايعطب١ٝ يًسضاايسٜٛٙ دٞ  ، غعٝس ،  -12

 .  (1979: املٛقٌ ) عع١ُ بابٌ ، تطمج١ عاَط غًُٝإ ، غانع ، ٖاضٟ ،  -13

 .  (1999: بػساز ) أؾٛض ، تطمج١ عاَط غًُٝإ  ، َٓؿٛضات اجملُع ايعًُٞ ،   -14

 . ، ايهتاب ايجاْٞ ( 1997: برلٚت ) زٜٛإ ا٫غاطرل غَٛط ٚأناز ٚأؾٛض ا٫شل١ ٚايبؿط ، زاض ايػاقٞ ، ايؿٛاف ، قاغِ ،  – 15

 .  (2006: زٖٛى )، ايتٓكٝب يف ايتاضٜذ ا٫ٜعزٟ ايكسِٜ ؛ زاض غبرلٜع يًطباع١ ٚايٓؿط ،  عبٛز ، ظٖرل ناظِ  – 16

  ( .1999: زَؿل ) ١ٜ ، ا٫ٖايٞ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ، ، ايطٛؾإ يف املطادع املػُاضعًٞ ، ؾانٌ عبسايٛاسس   -17
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 (.  2010: برلٚت ) تاضٜذ ايؿهط يف ايعطام ايكسِٜ ، ايتٜٓٛط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ،  قاؾا ، غٌٗٝ ،  -18

، تاضٜذ ا٫ؾٛضٜني ايكسِٜ ، تطمج١ ؾاضٚم إزلاعٌٝ ، زاض ايعَإ يًطباع١ ٚايٓؿط ، نالٝو ، اٜؿا ، ٚنرلؾباّٚ  -19

 ( .  2008: زَؿل )ٚايتٛظٜع  ، 

 ( . 2010: يٓسٕ ) َٔ أيٛاح غَٛط ، تطمج١ ط٘ باقط ، ايٛضام يًٓؿط ، ، قٌُٜٛ نطميط ،  -20

 (  . ت .ز: ايكاٖط٠ ) ، اؿهاضات ايػا١َٝ ايكسمي١ ، تطمج١ ايػٝس ٜعكٛب بهط ، َٛغهاتٞ ، غبتٝٓٛ ،  – 21
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 : املكازض ايهٛضز١ٜ : ثايجاً 

، زاض غبرلٜع ( ق٘ ٚىل غ٘ ض َ٘ ضن٢ ٚٙ ى منْٛٚ٘ ) َٝتٛيٛدٝا زتٝهػتني ٫ٛ٥ ٥ٝعزٜإ زا باع٘ زض٣ ، خ٘ ٫ت سػني ، -1

 (  . 2008:زٖٛى ) يًطباع١ ٚايٓؿط ، 

 (  2013: زٖٛى )طباع١ ٚايٓؿط ، ب٘ ضٕ ظ ٥٘ زٙ ب٢ ز٢ٜٓ ٥ٝعٜسٜإ ، دابا ز٣ٚٚ ، زاض غبرلٜع يٌضؾٛ ، خ٘ يٌٝ دٓسٟ ،  -2

 : ات اجمل٬ت ٚايسٚضٟ : ضابعاً  

 .  9، ايعسز  ( 1998: زٖٛى )، اـًٝك١ ٚايتهٜٛٔ يس٣ ا٫ٜعٜس١ٜ ، ف١ً ٫يـ ، باقكطٟ ، ععايسٜٔ غًِٝ ، -1

، اؾع٤ ( 1972: بػساز)، ايطٛؾإ يف املكازض املػُاض١ٜ ايباب١ًٝ ا٫ؾٛض١ٜ ٚايعدلا١ْٝ ، ف١ً غَٛط ، مجٌٝ ، ؾ٪از ،  -2

 .  28ا٫ٍٚ ٚايجاْٞ ، اجملًس 

: بػساز )املػتؿطقٕٛ ٚاملؿه١ً ايػَٛط١ٜ ْكـ قطٕ يف ٬َسك١ ايِٖٛ ، ف١ً ا٫غتؿطام  ، عًٞ ، ؾانٌ عبسايٛاسس ،  -3

1987 . ) 

   

   

 

 

 

 

 

 بٛخت٘ 
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ب٘ يٝهٛيٝٓ٘ ٚٙ ٣  درلٚى ٥ٚ٘ ؾػاْ٘ نا٢ْ  ن٘ زٙ ن٘ ضٜٓ٘ ٚٙ بٛ ؾاضغتاْٝ٘ ت٢ َٝػٛبٛتاَٝا  باٜ٘ خ٢ ظٚض٣ ٖ٘ ٜ٘ ،    

ؾاضغتاْٝ٘ ، ٚٙ ى   تاٜب٘ ت٢ ٥٘ ٚ درلٚى ٥ٚ٘ ؾػاْاْ٘ ن٘ ناضٜه٘ ض ٜإ ي٘ غ٘ ض ظٚض ي٘ ْ٘ ت٘ ٚٙ ٚؾاضغتآْٝ٘ ت٢ ٖ٘ بٛٚٙ 

  . ٙ ( ٫ؾاٚ ) ٚٙ ي٘ ْاٚ  ٥٘ ٚ ٖ٘ َٛٚ درلٚناْ٘ ٣ ن٘ نا ضٜه٘ ض٣ ٖ٘ بٛٚٙ  ، درلٚن٢ ، (  ٥رلا٢َْٝػط٣ ، ْٜٛا٢ْ ، ٚ) ت٢  

ٚٙ ٖ٘ ضٚٙ  ،  ٖاتٛٚٙ   درلٚن٘ ي٘ ٥٘ ؾػاْ٘ ٚ زاغتا٢ْ زٚىل ضاؾٝسٙ ٜٔ ٥٘ ّ   دٕٛ ن٘    زٙ ضٜسٙ خات ٥٘ ّ يٝهٛيٝٓ٘ ٚٙ ٜ٘    

ي٘ ( ٫ؾاٚ ( )تٛؾإ )ظٜسٜـ زا ، غ٘ ضٙ ضا٣ ٥٘ َ٘ ف ب٘ ضاٚضزنطزٕ ي٘ ْٝٛإ يٝذٕٛ ٚ دٝاٚاظ٣ درلٚن٢   ٥ٖٞا ي٘ ٥ا٢ٜٓ 

  .ٚى ي٘ ٫ٜ٘ ٕ ٥ا٢ٜٓ ٥ٝعٜسٜ٘ ٚٙ عرلاق٢ نٕٛ زا  ، ٖٚ٘ َإ درل

Abstract  

      The  Studies of   Stories  and  Myths  that   belongs  to  Mesopotamia's   

Civilization , is considered  a magnificent and   historical  things  , Especially those  

Stories  has a great influence upon  Nations  and  other  civilizations , for  instance  ( 

Egyptian ,  Greek  , and  Persian ) Civilizations  , Among those important  Stories  

that had   a great   effect  is  ( Deluge ) .  

      This  study  tried to declare  how this story  comes in  Myths  and  Epics  of  

Mesopotamia's   and  Izidi  Religion ,  to  make  comparison   between  them  to  find  

the similarity  and  difference  in this  story  ( Deluge )  in Ancient  Iraq ,  and   

Deluge  in  Izidi  Religion .  

       

     

  


