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ْو ي َطةضي ية ؾيعطي ثريةَ ي َطززا
فوئـاز سػئَ ئةمحةز

ثيَؿةني

ظاْهؤي طةضَيإ-نوييصى ظَإ و ظاْػتةَطؤفايةتييةنإ-بةؾي ظَاْي نوضزي

ٖةيَبةتة ثريةَيَطز بة يةنيَو ية طةوضة ؾاعرياْي ْويَطةضى نوضز زيَتة ئةشَاض ,بةوثيَيةي خاوةْي ئةظَووْيَهي تايبةتة
يةبواضى ظاْػت وئةزةب بةطؿتى ية بواضي ؾيعطي نوضزيسا بةتايبةتىٖ ,ةضبؤية ية َيَصووي ئةزةبيُاْسا ديَطةو ثيَطةي
زياضي بؤ تةضخإ نطاوة .ثريةَيَطز يةٖةَوو قؤْاغةناْى تةَةْيسا بةضزةواّ ية ٖةوٍَ ونؤؾؿي بىَ وضاْسابووة بؤ
خعَةتى َيًًةتةنةى بؤ يةى غاتيـ وضاْى ْةزاوة ,بةناضى ظاْػتى وضِؤشْاَةطةضى و تاظةطةضى ية بواضى ؾيعطو
ئةزةبسا ,خعَةتى طةوضةى بة بعووتٓةوةى ْةتةوايةتى طةىل نوضز بةخؿيووة.

ْاوْيؿاْي ييَهؤيَيٓةوةنة:
وةى زياضة ْاوْيؿاْي ييَهؤيَيٓةوةنة بطيتيية ية (ْويَطةضي يةؾيعطي ثريةَيَطز)زا ,نة ئةَةف زوو اليةْي غةضةني يةخؤ
زةططيَ ,ئةواْيـ ضةَو وثيَٓاغة و ضِةوتى غةضٖةيَساْى(ْويَطةضى ية ؾيعطزا)و ثاؾإ ْويَطةضى الي (ثريةَيَطز)ي ؾاعري.

ٖؤي ٖةيَبصاضزْي ْاوْيؿاْةنة:
ططْطرتئ ٖؤناضي ٖةيَبصاضزْي ئةّ ْاوْيؿاْة زةطةضِيَتةوة بؤ ئةوةي نة ثريةَيَطز بة يةنيَو ية ضِابةضاْي ْويَهطزْةوةي
ؾيعطيي نوضزي يةقةيَِ زةزضىَ ,بةوثيَيةي يةظؤض اليةْي ئةزةبياتى نوضزى ضِؤيَى زياضو بةضضاوى طيَطِاوةو بةتايبةت ية
ؾيعطزا ديَ ثةجنةي زياضةو تواْيويةتي ؾويَٓيَهي تايبةت ية َةيساْي ْويَطةضيي ؾيعطييسا بؤخؤي بهاتةوةٖ .ةضبؤية بة
ؾياوَإ ظاْي ئةّ ييَهؤيَيٓةوةية تايبةت بهةئ بةو باغة و غةضةتاناْى غةضٖةيَساْى ْويَطةضى ية ؾيعطى نوضزيسا.

ضِيَباظي ييَهؤيَيٓةوةنة:

بؤ ئةوةي ييَهؤيَيٓةوةنة ضِيَطِةويَهي ظاْػيت و ئةنازميي بططيَتةخؤ ,بةثيَويػتُإ ظاْي ثؿت بة ضِيَباظي (وةغفي –
ؾيهاضي) ببةغتني ,تا بتواْني يةو ضِيَطةيةوة غيُايةني ئةنازمييياْة بة ْاوةضِؤني ييَهؤيَيٓةوةنة ببةخؿني و ٖاونات
بةثيَي ثيَوةضة ظاْػتييةنإ ناضةنة بطةيةْيٓة ئةجناَي خؤي.

غٓووضي ييَهؤيَيٓةوةنة:

يةثيَٓاو ئةوةي بةؾيَوةيةني ضِيَهوثيَو ناضةناْي ئةّ ييَهؤيَيٓةوةية ئةجناّ بسةّ  ,ثيَويػتِ بةوة بوو ,نة ٖةض
يةغةضةتاوة غٓووضيَو بؤ ييَهؤيَيٓةوةنةّ زةغتٓيؿإ بهةّ  ,بؤ ئةوةف غٓووضي ييَهؤيَيٓةوةنةّ تةْٗا ئةو منوْة
ؾيعطيياْة زةططيَتةوة ,نة ية زيواْي ثريةَيَطززا ٖاتووٕ.

ثيَهٗاتةي ييَهؤيَيٓةوةنة:
دطة ية ثيَؿةنى و ثوختةى ئةجناّ وييػتى غةضضاوةنإ نة بةثيَيى ضِيَطِةوى ْوغني ية نؤتاى ييَهؤييٓةوةنةزا زئَ,
ييَهؤيَيٓةوةنةّ ثيَهٗاتووة ية زوو بةؾي غةضةني ,نة ٖةضيةى يةو بةؾاْةف بةغةض ضةْس تةوةضو التةوةضيَهسا زابةف
بووٕ.
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ية بةؾي يةنةَسا بة ديا باؽ ية ضةَو و ثيَٓاغةي ْويَ و ْويَطةضيي نطاوة ,نة نوضتةيةى ية باضةى ْويَطةضى ية ؾيعطزا
باغهطاوةو زابةف بووة بؤغةض زوو تةوةضة .تةوةضةى يةنةّ ضةَو وثيَٓاغةى ْويَطةضى وتةوةضةى زووةّ ضيطاناْى
ْويَطةضى ية ؾيعطزا نة ية ( ظَاْى ؾيعطى و ويَٓةى ؾيعطى وَؤغيكاى ؾيعطى و ضةَعو ْاوةضؤى)زا ئاَاشةى ثىَ نطاوة.
بةؾى زووةّ تةضخاْهطاوة بؤباؽ ية غةضةتاناْى ْويَطةضى يةؾيعطى نوضزيساو زابةف زةبيَت بؤ زووتةوةضةٖ ,ةضضى
تةوةضةى يةنةَة خػتٓةضِووى اليةْةناْى شيإ وبةضٖةَى ثريةَيَطزة ,بةثيَى قؤْاغةناْى شياْى و تةوةضةى زووةَيـ
باؽ ية زةضنةوتةناْى ْويَطةضى زةنات الى ثريةَيَطزو ٖيَٓاْةوةى منوْةى ؾيعطى ية ؾيعطةناْى ثريةَيَطزا.

ططفيت ييَهؤيَيٓةوةنة:
ي نيَؿـةو ططفـت ْـةبوو ,يـةى يـةو ططفتاْـةي نـة
ئةّ ييَهؤيَيٓةوةي ئيَُةف وةى ٖةَوو ييَهؤيَيٓةوةيةني تطي ظاْػيت ب َ
يةناتي ناضنطزٕ ٖاتة ثيَؿِ ْ ,ةبووْي غةضضاوةي ثيَويػت بوو غوثاؽ بؤ خواي طـةوضة تـواْيِ بةغـةض ئـةو نيَؿـةو
ططفتاْةزا غةضنةوّ و ناضةنة تةواو بهةّ.

ططْطرتئ غةضضاوةنإ:

ية زضيَصةي ئةّ ييَهؤيَيٓةوةيةزا ضةْسئ غةضضاوةي دياديـاّ بـةناضٖيَٓاوة ,ئةَـةف يـةثيَٓاو ثؿرتِاغـتهطزْةوةي ئـةو
بؤضووٕ و ظاْياضيياْةي نة خػتووَةتةضِوو ,بؤ ئةوةف ية ثةضاويَعو زواتطيـ ية ييػيت غةضضاوةناْسا ئاَاشةّ ثيَساوٕ.
ططْطرتئ ئةو غةضضاواْةي يةّ ييَهؤيَيٓةوةيةزا بةؾيَوةيةني بةضضاو غووزّ ييَوةضططتووٕ ,بطيتني ية زيـواْى(ثريةَيَطز)
يةْوغيٓى( ذلُس ضغوٍ(ٖاواض))ٖ ,ةضوةٖا نتيَيبَ (ئاغؤ عُط َػتةفا) بةْاوْيؿاْى(بةٖا ئيػتاتيهييةناْى ؾيعط).
ٖيوازاضّ ناضةنةّ بايـةخى خـؤى ٖـةبيَت وتـواْيبيَتِ نـةَيَ خعَـةت ثيَؿـهةف بهـةّ و بـةّ نـاضة َوتةواظيعاْـةى خـؤّ
تواْيبيَتِ بةؾيَهى نةَى ضؤيَى ثريةَيَطزى ؾاعريّ ية بـواضى ْويَطـةضى خػـتبيَتة ضوو وة ديَطـةى ضِةظاَةْـسى بيَـت و زاواى
ييَبوضزٕ ية نةّ و نوضتييةنإ زةنةّ .

بةؾي يةنةّ
ْويَطةضى ية ؾيعطزا

ناتيَو ئةزةب بةطؿتى و بةتايبةت ؾيعط ضِةْطساْةوةى واقيعى غياغى ونؤَةآليةتى وئايسؤيؤشى وئابوضى
وضؤؾٓبريى نؤَةٍَ بيَت ,ئةو نات ؾاعري زةبيَت ؾاْبةؾاْى ٖةْطاوةناْى ئةو طؤضِاْهاضيياْةى غةضٖةيَسةزةْٕ ,ويَطةضبيَت
و يةضِةوتى ئةو طؤضِاْهاضياْة بة ديَ ْةَيَٓيَت ((بيَطوَإ ؾيعط يةظؤض ناتسا ظةَيٓةى بؤ طؤضِاْى نؤَةآليةتى و غياغى
ئاَازةنطزووة)) .1واتة ؾيعط ية طةٍَ ضِةوتى طؤضِاْهاضييةناْسا ٖةْطاوزةْيَت وخؤى ْوىَ زةناتةوة ,ظؤضداض ئةزةب بةطؿتى
زةبيَتة مسبوىل ئةو طؤضِاْهاضياْة نة ئةَةف زةضنةوتٓى تةوشَى ْويَطةضى بةضدةغتةزةنات يةو بواضةزا بة ئاؾهطا
ناضيطةضييةنإ زةبٓة فانتةضى بةٖيَعى غةضٖةيَساْى ْويَطةضى.
ضِةْطساْةوةى شيإ يةئةزةب و بةتايبةت ية ؾيعطزا ,وازةنات ئةزةب بةؾيَهى زابطِاو ْةبيَت و ثةيوةْسى
ضِاغتةوخؤى بةغةضدةّ نايةناْى شياْةوة ٖةبيَت يةّ باضةيةوة ؾيًًى( )1822-1792ية نتيَبةنةيسا(بةضططى نطزٕ ية
-1ثيتةض ٖايَبيَطط وزاْةض اْى تط ,تيؤضى ئةزةبى و ؾيَواظْاغى,وةضطيَطِاْى ئةْوةض قازض ذلةَةز,ضاثى يةنةّ,ضاثداْةى َةيَبةْسى نوضزؤيؤدى,غًيَُاْى187ٍ,2010
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ٖؤْطاوة)زا زةيَىَ(( :ؾيعط ويَٓةيةنى ظيٓسووى وؾةزاضة ,ويَٓةى شيإ بةٖةَوو غيشطو دواْى يةنةوة ئةططىَٖ ,ةضوةٖا
زةضبطِيٓيَهى ثوخت وضِاغت وضِةٖاية(َطًل) بٓهةى ظاْياضى وئاويَٓةى شياْى تةواوى َطؤظايةتيية...ئةتواْني تيايسا
بووْى ظاْياضى ْٗيَٓى شيإ ٖةغت ثيَبهةئ ,ضوْهة ؾيعط تؤَاضطةيةنى ْةَطى ظاْياضيية بةٖةَووؾيَوةناْى يةوة)),2
ئةطةض غةضْر يةّ ثيٓاغةيةى ؾيًًى بسةئ زةبيٓني ؾيعطى بةغتؤتةوة بةشيإ وطؤضِاْهاضيةناْى شياْةوة ,زياضة ٖةَوو
طؤضِاْهاضييةى ,ثةياَى ْويَطةضى بؤ غةضزةَى خؤى ية ٖةطبةزاية ,بةّ ثيَية زةتواْني ْويَطةضى وةى ضةَهيَهى ظيٓسوو بة
قؤْاغةناْى طؤضِاْهاضى ضِوخػاض وْاوةضِؤنى ؾيعطةوة ططىَ بسةئ
يةغةزةناْى ْاوةضِاغتسا بةتايبةت غةزةى ثاظزةٖةّ نة بةغةضزةَى دويَاْةوةى بريى ثيَؿهةوتٔ خواظى و
زشايةتى نطزْى ضِشيَُى زةضةبةطايةتى ئةشَاضزةنطيَت ,فانتةضى بةٖيَعى ئةو دوآلْةوةية بةثًةى يةنةّ بؤ زةضباظبووٕ
بوو يةو واقيعة نؤَةآليةتى وئابوضييةى شياْى تايَى بؤ تانى ئةوضوثى فةضاِٖ نطزبوو ,ضيٓيَهى ضؤؾٓبري غةضى ٖةيَسا,
نة ية ٖةويَى طةؾة وثيَؿدػتٓى ئةوضوثازا بووٕ ية ضِووى َازى وفيهطييةوة ,ئةَاْة غوزيإ ية ثيَؿهةوتٓى ظاْػت
وثيؿةغاظى وتيَؤضة فةيػةفييةنإ وةضططت بؤ ضِظطاضبووٕ ية ضيٓى زةضةبةط وضشيَُى زةضةبةطايةتى ,بيطوَإ ئةزةب
بةتايبةت ؾيعط ضِةْطساْةوةى ئةو واقيعة تاظة زةبيَت نة غةضى ٖةيَساوة ,بةَةف ْويَطةضى غةضٖةيَسةزات ,ثاؾإ
غةضٖةيَساْى بعووتٓةوةى ضِؤؾٓطةضى((وةنو قؤْاغيَو بةض ية ضِؤَاْػييعّ زةوضيَهى ططْطى ية شياْى نؤَةآليةتى
3

وضِؤؾٓبريى ئةوضوثازا طيَطِا))  ,ضوْهة غةضٖةيَساْى ضِيَباظيَهى ئةزةبىٖ((,ةيَططى تايبةتيَتى غةضزةَيَهى زياضيهطاو زةبيَت
و باضوزؤخى نؤَةآليةتييةنإ وؾيَواظى شيإ و ضِووزاوة طةوضةنإ ناضيطةضييإ بةغةض ٖاتٓةنايةو
طةؾةغةْسٕ...زةبيَت)) .4بؤية غةضٖةيَساْى ضِيَباظى ضِؤَاْػييةت ططْطرتئ بعووتٓةوةى ْويَى ئةزةبى بوو ية َيَصووى
ئةزةبى ئةوضوثازا نة بةغةضةتاناْى غةضٖةيَساْى ْويَطةضى و ضيَدؤؾهطزٕ بؤ ْويَدواظى يةؾيعطزاٖ ,ةضوةٖا بة زةضواظةى
يةنةَيـ زازةْطيَت بؤ غةضٖةيَساْى ضيَباظةئةزةبييةناْى تط ((ضؤَاْػيعّ ؾؤضِف بووية ئةزةبسا ,ئةّ ؾؤضِؾة ٖةضوةى ية
5

ٖةغت وغؤظى ئةزيبةناْا زةضزةنةوت يةبريوباوةضِى نؤَةآليةتيؿياْا ضِةْطى ئةزايةوة))  ,ناَيٌ سػٔ بكري يةباضةى

ْويَى بةضٖةَى ضِؤَاْػيعَةوة زةيَيَت((:ويَصةى ضِؤَاْيعّ بة ضةؾٓيَهى غطوؾتى و زووض ية غوْعةتهاضى وثالْى
زضوغتهطزْى بةئةْكةغت ,يةغةض زةغتى نؤَةيَيَو ية ٖةغتياضاْى غةضفطاؽ و عاؾكاْى ئاظازى و طويَطِايةيَى ضةشةى
نةغى زا وةنو تيؿهى خؤضى ظةضز ية ديٗاْى ئةْسيَؿةى بةضظو ٖةيَطووْةوة بة طوضِ غةضى زةضٖيَٓاو بةضٖةَيَهى ْوىَ
بةضاَبةض بة ويَصةى نالغيعَى زا بةزةغتةوة))ٖ ,6ةضوةٖا ((ؾتيَهى ئاؾهطاية نة ئةّ دؤضة ضيَباظة ْويَياْة ية ئةزةبا ٖةض
ية ضواضضيَوةى غٓوضى ئةو وآلتةزا ْاَيَٓيَتةوة نةتيايا ية زايو بووة ,بةيَهو ثةيوثؤ زةٖاوىَ و غٓوضزةبطِىَ وخؤى
7

زةطةيةْيَتة ٖؤف و بريى ٖةَوو ئةواْةى ثيَؿواظى ىلَ زةنةٕ))  ,بةّ ثيَية ْويَطةضى ية بواضى ئةزةبسا ضِاغتةوضِاغت

ْويَطةضيية ية بواضى ؾيعطزاْ((,ويَطةضى يةؾيعطزا بةَاْاى (زاٖيَٓإ و تيَجةضِاْسٕ بةغةض ثيَؿووزاَ ,ةبةغتيـ
 -2ؾونطية ضغوٍ ,ئةزةبى نوضزى و ٖوْةضةناْى ئةزةب َ ,طابع تعًيِ ايعاىل  ,اضبيٌ 24ٍ,1989 ,

-3زٖ .يُساز سوغئَ ,ضيَباظة ئةزةبييةنإ,ضاثى غيَيةّ,ضاثداْةى ضؤشٖةآلتٖ ,ةوييَط69ٍ,2014

ٖ -4ةظاأل ئةبوبةنط سػةئ ,ضةؾٓة ئةزةبي و ضِؤشْاَةْوغييةنإ و ضِةْطساْةوةيإ ية شيإ و شيٓسا ,غًيَُاْى ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى ؾعإ30ٍ,2007
َ - 5ػتةفا غايَةح نةضيِ ,باخيَو ية وؾة طةؾتيَو بة شيآْاَةى ثطِ ؾهؤي ثريةَيَطززا ,ضاثى زووةّ ,ضاثداْةى ثةجنةضة ,تاضإ113ٍ2014,
 -6ناٌَ سػٔ ععيع ايبكري,ضةخٓةغاظى َيَصوو و ثةيطِةوى نطزٕ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى نؤضِى ظاْياضى عيَطام62ٍ,1982,
َ -7ػتةفا غايَةح نةضيِ ,باخيَو ية114ٍ, ...
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تيَجةضِاْسْى تةقًيسةو ثةيوةغت ْيية بةظةَةٕ وتيَطِواْيٓى بؤ ؾتةنإ ْوىَ بيَت ويةزةضبطِيٓيؿسا ضِةْطساْةوةى ْائاغايى
بيَت) ,واتة ْويَطةضى ثةيوةغت ْيية بةَةضدى ظةَةْةوةو زاٖيَٓاْى بةضزةواَيـ زةم زةخاتة بةضزةّ ثطؤغةى
8

دياواظى))  ,ثطؤغةى دياواظى َةبةغت ثيَى زاٖيَٓإ وطؤضِاْهاضيية واتة غةضٖةيَساْى دياواظى ية ؾيَوة وْاوةضِؤنى

زةقسا" ,دإ نؤٖٔ" ناتىَ زةقى ْوىَ زياضى زةنات ,ضِاى واية ,نة((الزاْيَهى زياضيهطاو وضاوةضِواْهطاوةو وا ية ؾيَواظ
9

زةنات نة ظَاْيَهى تط بيَت ية ْاو ظَاْى طؿتيسا))  ,بةّ ثيَية((دياناضى ية ْيَوإ نؤٕ وْويَسا زةضِةخػيَٓىَ ,بةآلّ
يةٖةَإ ناتسا زةقى نؤٕ ضِةتٓاناتةوة وئاَاشة بةدؤضيَو ية ٖةيَُصئ زةزات و ضِويةنى ْوىَ بةزةم زةبةخؿيَت ,واتة
10

ؾاعريى ْويَطةض ,باْطةواظى ؾؤضِؾى ْويَطةضى زةنات)) ٖ ,ةض بؤية ناتىَ ثطؤغةيةى بة ْويَطةضى ية قةيَةّ زةزضيَت ية

بواضى ؾيعطزاَ ,اْاى ديابووْةوةى تةواوةتى ْيية ية نةيةثووض وبةضٖةّ وبابةتى نؤٕ(( ,بةيَهو ضانرتة نة بووتطيَت
ٖةض ْويَهطزْةوةيةى ,باظزاْيَهة بةغةض نؤٕ و ية ٖةَإ ناتيؿسا زاٖيَٓاْيَهى طؿتييةٖ ,ةضضةْسة ظؤض بةضٖةَى ْويَ
ٖةية ,تةْٗا بة ؾيَوة زةزضيَتة ثاٍَ ْويَدواظييةوةٖ...ةويَى ْويَدواظى ية ضِةوتى َيصووى طةؾةغةْسْى نؤَةٍَ ديا ْيية,
بةيَهو بةْسة بة نيَؿةى ضيٓةناْةوة ,بةالَّ غةضباضى ئةوةى بة ضِةوت و مجودؤيَى نؤَةيَطاوة ثةيوةغتة ,نةضى بة بىَ
بةضةْطاضبووْةوة ْةبووة ,نة داضيَو بة تووْسى و داضيَهى زيهةف بة ْةضَى بووة ,يةبةضئةوةية ٖةَيؿة ية نؤؾـ
11

وٖةويَسإ بؤ زؤظيٓةوةى ٖؤى بةضةْطاضى نؤَةٍَ يةو ؾةثؤيَة ْويَدواظيياْة)) .
نيَؿةى ْيَوإ نؤٕ وْوىَ و ضيٓةناْى نؤَةٍَ بة زضيَصايى ناضواْى َطؤظايةتى ٖةبووة وٖةَيؿة غةضٖةيَساْى ْوىَ
بةئاغاْى زةضطاى ية ضِوو ْةنطاوةتةوة(( ,يةبةض ئةوة ؾيعط و ئةزةبياتيـ اليةْيَهى ظيٓسوو و ناضيطةضى شياْى ٖةض
َيًًةتيَهٔ ,بؤية ئةواْيـ زةنةوْة شيَط ياغاناْى طؤضِإ وثةضةغةْسٕ و يةئةجناَى ئةو طؤضِاْهاضيياْةى ية ٖةض
قؤْاغيَهسا بةغةض اليةْة دؤضاودؤضةناْى شياْسا زئَ زةطؤضِئَ و ثةضةزةغيَٓٔ ,يةبةض ئةوة زةبيٓني نيَؿةى ْيَوإ نؤٕ
12

وْوىَ سايََتيَو ْيية تةْٗا تايبةت بة َيًًةتهى زياضى نطاوبيَت)) .
ياخيبووْى ؾاعرية ْويَدواظةنإ ية ؾيَواظى نؤْى ؾيعطٖ ,اونات بوو يةطةٍَ ططْطيسإ بة ْاوةضِؤى و فةضاٖةّ
نطزْى فؤضّ ية خعَةتى ْاوةضِؤى .ية ٖةَإ ناتيؿسا زةقى ْوىَ زابطِاْى يةنذاضةنى ْيية ية نًتوضى َيًًةت ,بةيَهو
ضِاغترت واية بووتطيَت ,نة ٖةض ْويَيةى ديابووْةوةو زابطِاْة ية ؾتى نؤٕ يةاليةنةوة ,يةاليةنى تطةوة زاٖيَٓاْيَهى
ثيَويػتة .ضوْهة طةييَو بةضٖةَى ؾيعطى ٖةيةٖ ,ةض بة ضِووايَةت ْوئَ ,نةضى ية دةوٖةضزا نؤْٔ .ئةو دياواظييةى نة
بيَطوَإ ية ْيَوإ نؤٕ و ْويَسا ٖةية تةْٗا ية ؾيَواظ و دؤضى بريو بؤضووٕ و قايَيب ؾيعطةنةزا ْيية ,بةيَهو ية
ضِؤسةنةزاية ,ية نانًَةى ؾةخػى ؾيعطة ضِةغةْةنةزاية ية زةضبطِئ و تيَطِواْيٓةناْى...ية ضِاغتيسا ٖةض ْويَهطزْةوةيةى
بةضِازةيةنى ظؤض يإ نةّ تةَوَصى زةبيَتٖ ,ؤيةنةف ئةو ؾةثؤية ئةزةبى و ضِيَباظو قوتاخباْة ئةزةبيية ْويَياْةية ,نة
ية ضِؤشئاواوة ضِوو زةنةْة ضِؤشٖةالَت و َيًًةتاْى ضِؤشٖةالَتيـ ييَياْةوة وةضزةططٕ و الغاييإ زةنةْةوة ,تا واى ىلَ زيَت
زةضيَتة شيَط قايَبى ئةظَووٕ و ية ئةجناَسا يةغةض زةغتى ؾاعرييَو يإ ضةْس ؾاعرييَو زيَتة بةضٖةّ و ئاويَتةى
-8ز .عبسايكازض محةئةَني ذلةَةز,زياضزةى ْويَطةضى ال ى ؾيَذ ْوضى ؾيَذ غايَح ,تويَصيٓةوة ,طؤظاضى ظاْهؤى طةضَيإ ,شَاضة(.20ٍ,2014)5
ٖ -9ةَإ غةضضاوة ٍ20
ٖ-10ةَإ غةضضاوةٍ20

 -11ز.ئاظازعةبسيواسيس نةضيِْ ,ويَهطزْةوة ية ؾيعطى نوضزيسا ,ضاثى زووةّ ,ضاثداْةى ؾةٖيس ئاظاز ٖةوضاَى ,نةضنوى22ٍ,2014
-12ز .ثةضيَع غابري,ضةخ ٓةى ئةزةبى نوضزى وَةغةيةناْى ْويَهطزْةوةى ؾيعط,ضاثى يةنةّ ,زةظطاى ضاثداْةى ئاضاؽ ٖةوييَط 209ٍ ,2006
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Journal of Garmian University

جملة جامعة كرميان
13

تاقيهطزْةوةناْى زةبيَت ,تيَهطِاى ئةوٖةوالَْةف بة ْويَطةضى ية بواضى ؾيعطزا ية قةيَةّ زةزضئَ”  ,بةَةف ْويَطةضى
ية ؾيعطزا غةضٖةيَسةزات.

تةوةضي يةنةّ /ضـةَو و ثيَٓاغـةي ْـويَ و ْويَطـةضي

ضةَهى ْوىَ و ْويَطةضى نؤَةيَيَو ييَهساْةوة وبةناضٖيَٓإ وبريوضِاى دياواظ ية باضةيةوة ٖةية ,بةآلّ بة
ؾيَوةيةنى طؿتى ضِيَههةوتٓيَو ٖةية ية باضةيةوة ,ضةَو وظاضاوةى ْوىَ (ْوىَ –دسيس-سسيح-سسيح ايعٗس)ْ(,وىَ-تاظة-
14

ْو"بةفاضغى" ) ْ(( ,وىَ -غةضزةّ -عكطى -سسيح-modernism( )modern-ضِةوتيَهة يةٖوْةضى ْويَسا,
15

ٖةويَسةزات ثةيوةْسييةناْى بة ضِابطزووةوة بجططِيَٓيَت و بةزواى ؾيَوةى طوظاضؾتى ْويَسا زةطةضِيَت)) .
ضةَهى ْويَطةضى يةضِووى ظَإ وظاضاوةوة ية ظَاْى فةضةْػيسا,
16

نةغيفةتى(moderneتاظة) يةضِوى

َيَصووييةوة نؤْرتة ية واشةى ْويَطةضى , )moderniteغةباضةت بةو بؤضووْاْةى نة دياواظى ية ْيَوإ تاظةطةضى

وْويَطةضيسا زةنةٕ ,ئةزؤْيؼ ية نتيَبى(ثيَؿةنى بؤ ؾيعطى عةضةبى ية ٍ )100-99زةيَيَتْ(( :ويَطةضى ية زووَاْازا
زةبيٓطيَت ,يةنةَيإ ظةَةْيية ,واتة زوائ زؤظيٓةوة ,زووةَيإ ٖوْةضيية ,واتة ؾتيَو نةثيَؿرت ْةبووة ,يإ يةو ؾيَوة
بةضضاو ْةنةوتووة ,بةآلّ تاظة ٖةَيؿة زةاليةتى ظةَةْى ٖةيةو ٖةَوو ئةوؾتاْة زةططيَتةوة ,نة تائيَػتا نؤٕ
ْةبووْة ,نةواتة ٖةَوو ئةوةى نةْويَية تاظةية ,بةآلّ ٖةَوو تاظةيةى ْوىَ ْيية ,ضوْهة ْويَى ٖةيَططى ثيَواْةيةنى
17

ٖوْةضيية ,نة تاظة ٖةيَيٓةططتووة ,بةّ دؤضة ْويَطةضى ية نؤْيؿسا ٖةبووة وةى ضؤٕ يةو غةضزةَةؾسا ٖةية)) ( ,واشةى
ْويَطةضى (َ,)moderniteاْاو زةاليةتى ية غةزةى ْؤظزة ية خؤططتووة ,ناتىَ ثةيوةغت بووبة ناضةناْى ,ؾاضٍ
بوزييَط( )1861-1821نة ظؤضيٓةى ييَهؤيَةضةوإ بةباونى ْويَطةضى زازةْئَ ويةنةّ نةؽ بووة غياغةى تيؤضى نطزووة,
ْويَطةضى (احلساثة) يةشيَط ضؤؾٓايى زيسطاى دياواظى ئابوضى ونؤَةآليةتى وٖوْةضى وفةيػةفيساية ,ية اليةنى تطةوة
ْويَطةضى ضِووزاويَهى َيَصوويى يإ ضةضخيَهى زياضيهطاو بة خوزى خؤى ْيية ,بةيَهو ئةجناَى َيَصوويةنى زضيَصو ثطِ ية
18

ضِووزاوةو ٖةضيةنةؾيإ بةثيَى خؤيإ بةؾساضى ثيَهٗاتٓى زةنةٕ) ((.نةواتة زةتواْني بًَيَني (تاظةطةضى) ,وةى ظاضاوة
طؿتطري زةنةويَتةوة ,نةضى ْويَطةضى ٖةيَططى تايبةمتةْسيية ,يةغةض ئةو بٓةَايةف زةؾىَ ْويَطةضى وةى زياضزةى
تاظةطةضى زةضبهةويَتْ ,ويَطةضى ٖةَيؿة ٖةيَططى دياواظى وطؤضِاْة ,بةو َاْايةى نة ٖاوؾاْى زاٖيَٓاْةو ية ٖةَوو
غةضزةَةناْسا زةبيٓطيَت ,بةآلّ َةضز ْيية ٖةَيؿة ئاَاشةبيَ بة تاظةطةضى...ية فةضٖةْط وئةزةبى نوضزيسا
19

بةؾيَوةيةنى فطاوإ ئةو زوو ظاضاوةية تيَهةٍَ بةيةنرت زةنطئَ)) ٖ ,ةضية باضةى ْويَطةضييةوة ,ثيتةض نطيػتؤ(( ,ظياتط
َؤزيَطْة  moderneيةبةضاَبةض ْةضيتسا يةبةضضاو زةططيَت و ْيؿاْسةضى ديابووْةوةية ية ْةضيت ,خؤئةطةض ْةضيت بؤ
ضِابطزوو ئةضِواْيَت ,ئةوا بة ضِوونةف َؤزيَطْة ضاوى ية ئايٓسةية ,نةيتوضى َؤزيَطٕ بةو دؤضةي نة تيَؤضغيَٓى نؤَةآليةتى
 -13زةضواْطيَتة ,ز .ئاظاز عبسايواسيسْ ,ويَهطزْةوة24ٍ , ...و25
-14زةضِواْطيَتة فةضٖةْطى ٖةَباْة بؤضيٓة وفةضٖةْطى ئةغتيَطةطةؾة

 -15زةضِواْطيَتة دةَاٍ عةبسوٍ ,فةضٖةْطى ضِاطةياْسٕ

-16زةضواْطيَتة,ز.عبسايكازض محةئةَني ذلةَةز19ٍ ,
 -17عبساملوتةييب عةبسويَآل ,ضةَهى زةم وئيػتاتيهاى خويَٓسْةوة,طؤظاضى ْووغةض ,يةنيَتى ْووغةضاْى نوضز /يكى غًيَُاْى ,ضاثداْةى غيُا ,شَاضة10ى35ٍ,2014
-18زةضواْطيَتة ,ز.عبسايكازض محةئةَني ذلةَةز ,شَاضة(19ٍ,2014)5
 -19عبساملوتةييب عةبسويَآل36ٍ, ,
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غويسى(طؤضإ تطبؤضٕ) قػةى يةغةض زةنات ظياتط ثةيوةْسى ٖةية يةطةٍَ واشةطةييَهى وةى ثيَؿهةوتٔ ,ثةضةغةْسٕ,
20

ضِظطاضبووٕ ,ئاظازى ,طةؾةنطزٕ ,نةيَةنةبووٕ ,ضِؤؾٓطةضى ,ضانبوْةوة وثيَؿةْط بووٕ)) .

يةباضةى طةؾةى ْويَطةضييةوة(( ,ضةَهى ْويَطةضى بةطةؾةنطزْى ظةَةٕ طةؾة زةنات..,ئيَُة ْهوىل يةوةْانةئ
ْويَطةضيَتى ض ثةيوةغتييةنى بة شيإ و ئةو ٖةيَويَػتاْة ٖةية ,نة وةضيسةططئ ,بةآلّ ثيَويػتة ْهويي يةوةف ْةنةئ,
21

نة ئةو ٖةيَويَػتاْة َايةى طؤضِأْ)) .

تةوةضي زووةّ /ضِيَطةناْـي ْويَطـةضي ية ؾيعـطزا

يةطةٍَ طؤضِاْهاضييةناْى شيإ ٖةَيؿة غيُاى ْويَطةضى خؤى زةْويَٓىَ ,ئةطةض بواضى ئةزةب وةى ضةَهيَهى ئةو
طؤضِاْهاضيياْةى شيإ وةضططئ بيَطوَإ غةضٖةيَسإ و زةضنةوتٓى ٖةض َيتؤزو ضِيَباظيَهى ْوىَ بةزضيَصايى َيَصوو
خؤزةضباظنطزٕ بووة يةنؤَةيَىَ ياغاو ضيَػاى نؤٕ وزةضنةوتٔ وغةضٖةيَساْى بؤضووٕ و بٓةَاو ضيَػاى ْويَى ية ثيٓاوى
ئةزةبيَو نة يةطةٍَ واقيع و شياْى ْويَى نؤَةيَطازا يةنبططيَتةوة ,زياضزةى ْويَطةضى ثطؤغةيةنى ٖةَةاليةْةى
طؤضِاْهاضيية ,بةَاْاى زاٖيَٓإ وتيَجةضِاْسْى ظةَةْى ثيَؿوو ((,ضؤَاْػيػتةنإ بطِوايإ بةظاتييةت وئاظازى زاٖيَٓإ و
زةضبطِئ ٖةبوو ,بةٖؤى ناضيطةضيى(ئةَاْويٌََ ناْت)ى فةيًةغوفى ئةيَُاْى بوو بةغةض ضِابةضاْى ضِؤَاْػيعَةوة(ناْت)
ثيَى واية نة نةغى ئاظاز زةتواْيَت زاٖيَٓإ بهات ,نؤت وبةْسو قايَب ضيَططى زاٖيَٓأْ)) ,22ثطؤغةى زاٖيَٓإ و ْويَطةضى
يةئةزةبسا بةطؿتى و ية ؾيعطزا بةتايبةتى يةطؤضِاْهاضيية بٓةضِةتييةناْسا زةغتةبةض زةبيَت نة بةغةض ضِوخػاضو
ْاوةضِؤى زيَت وية ؾيعطيؿسا ٖةَإ سايَةت ظؤض بةضِووْى خؤى زةْويَٓىَ ,ؾاعري ية ْويَطةضيسا ((وؾة ضظطاض زةنات ية نؤتى
واتا نؤْةنإ و بةناضٖيَٓاْة غواوةنإ ,بةواتاى ْوىَ بةناضياْسةٖيَٓيَتةوة)) ,23ية ؾيعطزا بةؾيَوةيةنى طؿتى زةتواْني
ئةّ ْويَطةضيية زةغتٓيؿإ بهةئ ية ضِووى (ظَاْى ؾيعطى و ويَٓةى ؾيعطى وَؤغيكاى ؾيعطى و ضةَعو ْاوةضؤى وٖ...تس)
داييَطةزا بةباؾى زةظاْيني باؽ ية ٖةضيةنة يةو ضِوواْة بهةئ وةى اليةْى تيؤضى.

يةنةّ _ ظَاْى ؾيعطى

 ظَاْى ؾيعطى ضيية وتايبةتييةناْى ضني؟ئةطةض بةؾيوةيةنى طؿتى ظَإ بطيتى بيَت يةوٖيَُاو واتاياْةى نة ية شياْى ضؤشاْةزا َطؤظةنإ بؤ يةيةنرت
طةؾنت و ثةيوةْسيهطزٕ و ثيَؿدػتٓى شياْيإ بةناضى زةٖيَٓٔ يإ وةى زةطوتطيَت(( :بٓةضِةترتئ ئاَاجنى ظَإ
طةياْسْة ,بؤطةياْسْى بريوباوةضِو ٖةيَطووٕ و ٖةغت وئاضةظوو)) ,24ئةوا ية ؾيعطزا ظَاْى ؾيعطى خويكاْسْى ٖيَُاو
واتاى ْويَية بة دؤضيَو نة وؾةنإ ية ؾيعطزا بةٖايةنى ظؤضتطيإ ٖةية ية بةٖاى ٖةَإ وؾة ية ناتى قػةنطزْسا
((تيؤضة تاظةناْى َةيساْى ظَاْةواْيـ ٖةض ئةو ضِاغتيية زووباضة زةنةْةوةو ٖةَوو ناضيَهى ئةزةبى بة ضاوى ظَاْيَهى
تايبةت وٖةيَبصيَطزضاو غةيط زةنةٕ ,بةو ٖؤيةؾةوة نةظَإ بة شيإ وبةضِةوتى نؤَةآليةتى َطؤظةوة ططىَ زضاوة)),25
 -20ثيتةض نطيػتؤَ ,ؤزيَطْة و ثؤغت َؤزيَطْة ,وةضطيَطِاْى ,ؾؤضِف دواْطِؤيى ,ضاثى يةنةّ ,ضاخ وثةخؿى غةضزةّ ,غًيَُاْى2003

َ -21ايهِ بطازبطى وديُؼ َانٓاضئَ ,ؤزيَطْيعّ ,وةضطيَطِاْى بةٖعاز سةويَعى,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى ضؤشٖةآلتٖ ,ةويري14ٍ,2008,

 -22ذلةَةز عةبسويهطيِ ئيرباٖيِ ,ثيَهٗاتةى ظَاْى ؾيعطى يةضِواْطةى ضِةخٓةى ئةزةبيي ْويَوة,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى سادى ٖاؾِٖ ,ةوييَط31ٍ ,2012
ٖ-23ةَإ غةضضاوةٍ33

-24ئاظاز ئةمحةز َةمحوز ,بوْياتى ظَإ ية ؾيعطى ٖاوضةضخى نوضزى,ضاثى زووةّ,ضاثداْةى سادى ٖاؾِٖ,ةوييَط9ٍ,2012
 -25عومسإ زةؾتى ,ؾيعطى ْاوضةى َونطيإ(ْيوةى يةنةَى غةزةى بيػتةّ) ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى ضِةْر ,غًيَُاْى89ٍ ,2009,
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ضوْهة ؾيعط ئةو ؾتاْة زةضزةخات نة يةْيَو ظَاْى ئاغايى زا ؾاضزضاوْةتةوة(( ,ظَإ يةزةضووْى َطؤظسا ,نؤَةيَة
يةنةيةى ية خؤزةططيَت ,ضِةْطة يةزةضةوةى غٓووضى ظَاْى ؾيعطيسا ,ئةّ يةناْة تةْيا واتاى ييَهػيهى فةضٖةْطى
غازةبطةيةْٖٔ ,ةضوةٖا يةبابةتةناْى زيهةى زش بةئةزةبيـ ,بؤئةوةى بةٖا بٓةضِةتيية بوْياتةنةى خؤيإ يةزةغت
ْةزةٕ ,وةى ؾتيَهى ظاْياضى طةياْسٕ بةناضزئَٖ .ةضضى ؾيعطة ,بةٖاضيهاضى ضِايةيَةناْى ظَإ ية ؾتيَهى خويكاوةوة,
بابةتيَهى زضوغتهطاوى زيهة بوْيات زةْيَت ,يةضِيَطاى ظَاْى تايبةتييةوة واتا فةضٖةْطييةنةى وٕ زةنات و واتايةنى
تطى ثطِ يةزةاليةت ,بةغطوؾتيَهى تايبةتييةوة ثيَو زةٖيَٓيَت ,طؿت ثةيوةْسييةنإ وْيطاييةنإ و دواْهاضييةناْى
ضيٓى زةضةوة زةوةغتيَٓيَت وبووْيَهى تطى باضطاوى بةْاوةضِؤى و بابةتى ثيَويػتى(ٖةبووٕ) ,نة ٖةوٍَ وتةقةيَآلى بؤ
زةزضيَت ديَطاى زةططيَتةوة))ٖ ,26ةضوةٖا((طةياْسٕ وئاَاْر زوو ٖيًََى تةضيبى ظَاْى ؾيعطٕ ,ؾيعطيـ يةزةضواظةى ضةَع
وْيطاوة َاَةيَة يةطةٍَ واقع زةنات و يةشيإ زةضِواْيَت ,زاٖيَٓاْى ظَاْى وبابةتى بةئةجناّ زةطةيةْيَتٖ ,ةض
بةَةبةغتى زةضبطِئ و طةياْسْى واتاَ ,ؤغيكا وؾيعط زوو ؾةثؤىل يةنػاْى وٖاضَؤْني ,ظَإ وؾيعط يةيةنرت ْعيو
زةنةْةوة)) ,27دياواظييةناْى ْيوإ ظَاْى ؾيعطى و ظَاْى ئاغايى ثةيوةْسى بةضؤْييةتى بةناضٖيَٓاْيياْةوة ٖةية
نة((بيَطوَإ دياواظى ْيَوإ ظَاْى ؾيعط و ظَاْى ئاغايى بةٖؤى وؾة وظاضاوة و زةغتةواشةناْةوة ْيية ....بةيَهو
زةطةضِيَتةوة بؤ ؾيواظى بةناضٖيَٓإ و ضِيَهدػتٓى وؾةنإ ية ْاو غياقى ضِغتةزا ,ؾاعري ٖةويَسةزات واتايةنى قوٍَ
وتايبةت بساتة وؾةناْى ْاو ؾيعطةنةى)) ,28بةثيَى ئةّ بؤضووْة ية زةقى ؾيعطيسا ((ظَإ ؾيواظيَهى ططْطى زةضبطِيٓى
ٖوْةضيية و ئةّ ططْطييةف ية تايبةمتةْسيي ظَاْةوة زىَ ,وةى ئةوةى ظَإ َاززةيةنى بٓةضِةتى زةم ثيَهسةٖيَٓيَت ,ئةو
نات ظَإ زةضيَتة ْاو غٓعةتى زةقةوة و زةطؤضِيَ و زةبىَ بةظَاْيَهى تط)).29
يةباضةى ظَاْى ؾيعطييةوة ئةفالتوٕ زةيَيَت(( :ؾاعري بةٖؤى وؾة و ضِغتةنإ ضِةْطى طوجناو زةبةخؿيَتة
ٖةضيةى ية ثيؿة دؤضاودؤضةنإ نةضى دطة ية تةقًيس ظياتط ناضيَهى تطى ْةنطزووة)) ,30ئةضغتؤ يةّ باضةيةوة ية
ٖوْةضى ؾيعطيسا زةييَت (( :طةوضةتطئ خاغيةتى ضانى ظَاْى ؾيعطى ئةزةبى ئةوةية نةضِوٕ وئاؾهطابيَت ,بىَ ئةوةى
غوواو بيَ ...يةاليةنى تطةوة ئةو ظَاْة ؾيعطييةى وؾةى ْاباوى تيَسا بةناض بيَت بةضظى و ؾهؤَةْسى تيَسايةو يةغةضوى
ئاغتى ظَاْى ضؤشاْةوةيةَ .ةبةغتِ ية بةناضٖيَٓاْى (وؾةى ْاباو ) وؾةيى خواظضاوة و وؾةى زضيَصنطاوة وٖةضؾتيَهى تطة
نةية سايَةتى ئاغايى بةزةض بيَ ,بةآلّ تةْيا ئةطةض ئةّ دؤضة وؾاْة بةناض بٗيَٓطئَ ئةَة زةبيَت بة ٖؤى زضوغت بووْى
َةتةٍَ ,ئايَؤظ وبًَؤظى)) ,31ئةَةف بةطؿتى ئةوة زةضزةخات نة ئةضغتؤ ظَاْى ؾيعطى بةظَاْيهى تايبةتى زاْاوة
وبايةخى بة دؤضى بةناضٖيَٓاْى ظَاْى ؾيعطى زاوة ودياى نطزؤتةوة ية ظَاْى ضؤشاْة(( ,بايةخسإ بةظَاْى ؾيعطو
ديانطزْةوةى يةظَاْى ئاغايى خةيَو وزياضى نطزْى غطوؾت وخاغييةتة تايبةتييةناْى ئةو ظَاْة ٖةض يةنؤْةوة
يةاليةٕ ئةفالتووٕ وئةضغتؤوة باغهطاوةو ييَى نؤيَطاوةتةوة ,ئيٓذا ئةو باؽ وييَهؤيَيٓةواْة يةطةٍَ غةضٖةيَساْى

 -26ئاظاز ئةمحةز َةمحوز ,بوْياتى ظَإ ية ؾيعطى ٖاوضةضخى نوضزى ٍ11

ٖ -27ةَإ غةضضاوة ٍ11

-28ئاغؤ عُ ط َػتةفا ,بةٖا ئيػتاتيهييةناْى ؾيعط ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى خاْى ,زٖؤى84ٍ ,2009 ,
ٖ -29ةَإ غةضضاوة84ٍ ,

ٖ-30ةَإ غةضضاوة84ٍ ,
 -31ئةضغتؤٖ,وْةضى ؾيعط(ؾيعطْاغى) ,وةضطيَطِاْى عةظيعطةضزى ,ضاثى زووةّ ,ضاثداْةى ضِةْر ,غًيَُاْى83ٍ ,2011,
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قوتاخباْة ئةزةبى وضِةخٓةييةنإ ثةضةيإ غةْسووة وفطاوإ بووْة)) ,32بةضزةواَبووٕ يةغةض ديانطزْةوةى ظَاْى
ؾيعطى ية ظَاْى ئاغايى خةيَو ئةو بؤضووْةى ٖيَٓاية ئاضاوة نة(( :ظَاْى ؾيعط ظَاْيَهى تايبةتييةو ية ئةجناَى
بةناضٖيَٓاْى تايبةتى ظَاْةوة يةالى ؾاعري زضوغت زةبيَت بؤطةياْسْى َاْايةنى ْويَى ديا ية َاْا ئاغايية بآلوةنةى
ْاو خةيَو)) ,33نةواتة((ظَاْى ؾيعط يةٖةَوو غةضزةَيَهسا ظَاْيَهة نؤَةيَة خاغييةتيَهى تايبةتى ٖةية ,بةَاْاى ئةوةى
ظَاْةنة ثةيطِةوى ٖةَإ ياغاو زةغتووضةناْى ظَإ زةنات ,بةآلّ بةثيَى ئةو باضوزؤخة ْويَياْةى نة يةئةجناَى
ياغاناْى طؤضِإ وثةضةغةْسْى شياْةوة ضِووزةزةٕ ,ئةويـ يةٖةض غةضزةَيَهسا َاْاى ْويَ ثةيسا زةنات و تةعبري
يةزةاليةتيَهى ْوىَ زةنات نةيةطةٍَ غةضزةَةنة بطوجنيَت)) ,34ظَاْى ؾيعطى بةؾساضة ية ثطؤغةى زاٖيَٓاْسا(( ,ناتيَو
ؾاعري ظَإ يةؾيعطزا بةناضزةٖيَٓيَت ,يةضِيَطةى زةْط وضيتِ وئاواظةوة ,بؤ زْياييَهى ٖةغتى ,طوظاضؾت ية وؾة زةنات,
ئةّ نطزاضةف ية ضواضضيَوةى ٖوْةضزا ديَبةدىَ زةبيَت ,ئةو بوْياتة يةٖةَوو غةضزةَيَهسا يةْاو قوآليى نويتووضو ٖوْةضو
فيهطو زاٖيَٓإ...زا ضِةط زازةنوتيَت ,طوظاضؾت زوو غةضةية ,طوظاضؾتى غوزبةخـ ناتيية وبةتيَجةضِبووْى نات
زةتويَتةوة ,وازةى بةغةض زةضيَت ,بةآلّ طوظاضؾتى ٖوْةضى بةزضيَصايى ظةَةٕ بة ْةَطى زةَيَٓيَتةوة ,ئةو ناتةف نة
ؾاعريو ٖوْةضَةْس ؾةثؤىل ٖاْساْى زاٖيَٓاْيإ نح زةبيَتةوة ,بةضٖةَةٖوْةضييةناْيإ بة ْةَطى زةَيَٓيَتةوة)).35
-

تايبةتييةناْى ظَاْى ؾيعطى

 .1ظَاْى ؾيعطى ظَاْيَهى ثاضاو و زاضِيَصضاو وثطِية دواْى وئيػتاتيهاية ,ؾيَذ ْوضى ؾيَذ غايَح((بٓاغةى
ديانطزْةوةى ٖةض ْوغيٓيَهى ئةزةبى يةْوغيٓى ئاغايى بةغتؤتةوة بةَةضدى زابيٓهطزْى اليةْى ئيػتاتيهى
ية ْوغيٓة ئةزةبييةنةزا)).36
 .2ظَاْيَهى تايبةتة وية ضوى ضيَهدػنت وطوجناْسٕ و زاْة ثاٍَ يةنى وؾةناْة ودياواظة ية ظَاْى ئاغايى ((ؾاعري
ية ضيَطةى ظَاْةوة ٖةوٍَ زةزات ديٗاْيَهى ثطِ ية دواْى تاغةبةخـ بوْيات بٓيَت)). 37
 .3ظَاْى ؾيعطى ٖؤناضى طةياْسْة وةى ئةو ئةضنةى ية ئةغتؤى ظَاْى ئاغاييةو يةٖةَإ ناتيؿسا ئاَاجنة نة
طةياْسْى ثةياَى دواْى وئيػتاتيهيية.
 .4ظَاْى ؾيعطى ئةضنى طةياْسْى ضيَص وخؤؾيية بة خويَٓةضإ ,ئةّ خةغًَةتةف بةزةضبطِيٓى ؾيعط َػةوطةض
ْابيَت ,بةيَهو بةضِايةيَةناْى ضؤْيةتى زةضيطِئ يةْاو زةقيَهسا زةضزةنةويَت و ظَاْى ؾيعطييةنة زةناتة غيُاى
بةٖيَعى و الواظى زةم.

-32ثةضيَع غابري281ٍ,

ٖ -33ةَإ غةضضاوة283ٍ ,

ٖ -34ةَإ غةضضاوة285ٍ,
-35ئاظاز ئةمحةز َةمحوز14ٍ ,

-36ثةضيَع غابري288ٍ ,
-37ئاظاز ئةمحةز َةمحوز 10ٍ,
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 .5ظَاْى ؾيعطى ية ضِيَطاى ٖيَُاو ئاَاشةو ضطِى وثطِييةوة َاْاى ْاواظة وطوجناو بةزةم زةبةخؿىَ ضوْهة ((ية
زاٖيَٓاْى زةقى ؾيعط ,ؾاعري يةغةضيةتى ضؤيَيَهى ططيٓط و ضاالى بةضاَبةض بةوؾة ببيٓيَت)).38
 .6ظَاْى ؾيعطى ٖؤناضى طةوضةى زاٖيَٓاْة ية بواضى ظَاْسا ,ضوْهة((ئةضنى ؾاعري بةضظنطزْةوةى ظَاْة ية ؾيَوة
طؿتييةنةيةوة بؤ زةْطيَهى تايبةتى واتة ية ضِيَطاى بيٓيٓى بةٖطةى تايبةتى خؤيةوة ,نة ية ناضيطةضتطئ
ؾيَوةزا ضيَهى خبات و ضةْس بة تواْا بيَت ية خويكاْسْى ظَاْى تايبةتيسا ئةوةْسة ظياتط زاٖيَٓاْى
بةضزةنةويَت)).39
 .7ظَاْى ؾيعطى ْةى ٖةض ضِةغةْة وةى ظَإ و زةوضى نةضةغتة ظَاْييةنإ ية ضِغتةزا ,بةيَهوثطِة ية زاٖيَٓإ,
ضِةغةْى وزاٖيَٓإ بةيةنةوة ظَاْى ؾيعطييإ طةياْسؤتة يوتهةى ئايَؤظى وئاويَتةيى"

40

 ظَاْى ؾيعطى نؤٕ وْوىَ )1ظَاْى ؾيعطى نؤٕ ظَاْيَهى تيَهةآلو ية وؾةو ظاضاوةى بيَطاْة,
 )2بةناضٖيَٓاْى نيَـ وغةضوا غيُاى زياضى ؾيعطى نالغيهى بووة ,بةيَاّ ية ؾيعطى ْويَسا نيَؿى خؤَايَيإ
بةناضٖيَٓاوة وتواْطاوة طؤضِاْهاضى وتاظةطةضى ية غةضواى ؾيعطى ْويَسا بهطيَت.
 )3ظَاْى ؾيعطى نالغيهى ظَاْيَهى ئايَؤظ بووة ,بةآلّ ظَاْى ؾيعطى ْوىَ بةظَاْيَهى غازة وثطِيةدواْى
زةْوغطيَت,نةخويَٓةض بةباؾى ييَى تيَسةطات.
 )4ؾيعطى نالغيهى بايةر بة ياغا وضِيَػاى زاَةظضاْسْى ثةيوةْسى بري وظَإ زةزات ,بةآلّ ؾيعطى تاظة زةيةوىَ ئةو
ثةيوةْسيية بؿهيَٓيَت و وؾةنإ بتةقيَٓيَتةوة ,بةّ ثيَية وؾةنإ ثةيوةْسي بري و ظَإ زيَٓٓةنايةوة ْةى
ثةيوةْسييةنة وؾةنإ بٗيَٓيَتةنايةوة".41
 ظَاْى ؾيعطى ية ضِواْطةى غيُاْتيو وثطاطُاتيهةوة ضيية؟بة ثيَطةواْةى ظَاى ئاخاوتٓى ضِؤشاْة...ظَاْى ؾيعط زياضزةيةنى تةواو ئايَؤظة ,ضوْهة ْةنات (َيَصوو),
ْةؾوئَ(دوططافيا)ْ ,ة ضيَعَإْ ,ة ياغاناْى واتاغاظىْ ,ة ضيَٓوؽ غٓوضى بؤ ْانيَؿٔ و ية زةغةآلتى نةّ ْانةْةوة.
ْةى ٖةض ئةَة ,بةيَهو ؾاعري بؤى ٖةية ٖةَوو ظَاْة َطؤظييةنإ بةغةضضاوةى خؤى زابٓىَ و فةضٖةْطى ئةّ ٖةَوو
فةضٖةْطةناْى ديٗاْة ...ئةو ئاظازييةى ؾاعري ٖةيةتى ْوغةضى تط َةطةض خةوى ثيَوة ببيٓىَ ,دا ؾيَواظيَو ئةّ ٖةَوو

ٖ -38ةَإ غةضضاوة10ٍ,

-39عسْإ سػني ايعوازى ,يػة ايؿعطاحلسيح فى ايعطام ,ط , 1زاضاحلطية يًطباعة ,بػساز,1985ص9
 -40زةضِواْطيَتة ,ذلُس َعطوف ف تاح ,ييهؤييٓةوة ظَاْةواْييةنإ ,نؤنطزْةوةوئاَازةنطزْى(,ؾريوإ سػني خؤؾٓاو -ؾريوإ َريظا قازض) ,ضاثى يةنةّٖ,ةوييَط,2010,

ٍ436
 -41ثيتةض ٖايَبيَطط و زاْةضاْى تط33ٍ ,
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تواْايةى ية بةضزةغتسا بيَت ,غةيط ْيية ببيَتة يوتهةى ؾيَواظةنإ ية بةٖيَعى وئايَؤظيسا .ظَاْى ؾيعط بةضظتطئ و
وضزتطئ و ضِةغةْرتئ بةناضٖيَٓاْى ظَاْة".42
نةواتة بةثيَى ئةّ بؤضووْة ٖةَوو بةناض ٖيَٓاْى ظَاْى َطؤظ ضِةغةْايةتى تيَساية ,ئةّ ضِةغةْايةتييةف ٖةض
يةوةوة ْايةت نة َطؤظ ياغاناْى ظَاْةنةى ديَبةديَبهات ,بةيَهو ٖةْسىَ داض يةضِيَطةى بةظاْسٕ وؾهاْسْى ياغاناْةوة
زضوغت زةبيَت نة تايبةتةو بةؾيعط وبةزاٖيَٓإ ْاوى زةبطىَ نةواتة الزإ وؾهاْسْى ياغانإ بؤ ؾيعط ضِيَطةى ثيَسضاوة,
"43
بةّ ثيَية ئةطةض َطؤظى ئاغايى تةْيا تواْاى ضِةغةْايةتى تيَسابيَت ,ئةوا ؾاعري زوو تواْاى زضاوةتىَ:
أ .تواْاى ضِةغةْايةتى نةتواْايةنة ية ٖةَوو ئاخيَوةضيَهسا ٖةية ,يةثيازةنطزْى تةواوى ياغاناْى ظَاْةنةوة زىَ.
ب .تواْاى زاٖيَٓإ نة بةظؤضى يةؾاعريزا ٖةية ية بةظاْسْى ياغاناْى ظَاْةنةوة زيَت ,بةو َةضدةى ؾاعري ؾاضةظاى ية
ياغاناْى ظَاْةنةزا ٖةبيَت ئةودا زةتواْيَت ياغانإ ببةظيَٓى .ئةَةف زةبيَت ية ٖةيَةى ضيَٓووؽ وٖةيَةى ضيَعَاْى
وٖةيَةى واتايى بةزووضبيَت وديابهطيَتةوةٖ .ةضوةٖا بةظاْسْى ياغاناْيـ ية ضِوى ضيَعَاْى وغيُاْتيهيةوة
ٖةضِةَةنى ويةخؤوة ْيية زةبيَت بة ثيَى خواظضاوى بيَت ية ثيَٓاو ضيَهدػتٓى دواْى وؾةناْى دواْرتنطزْى ظَاْى
ؾيعطى بؤية يةالى ؾاعري الزإ يإ الْةزإ ية ياغاناْى ظَإ خؤى ٖةيَبصاضزْة.

زووةّ_ ويَٓةى ؾيعطىImage poetry,
ويَٓةى ؾيعطى (ايكوضة ايؿعطية)ٖ ,ةْسىَ داض ثيَى زةيني ويَٓةى ٖوْةضى ,بةآلّ ويٓةى ٖوْةضى فطةاليةٕ
فطةواْرتةٖ ,ةَوو ٖوْةضةنإ زةططيَتةوة".44
ويَٓة يةضِةخٓةى ئةوضوثيسا( )imageنة وؾةيةنى ئيٓطًيعيية ,وؾةى ويَٓة ()imageية ئيٓطًيعيسا ئاَاشة
بؤ ئةو ضِةطة ٖاوبةؾةزةنات نة يةطةٍَ وؾةى خةيايَسا(ٖ )imaginationةيةتى نة بؤتة ٖؤى ٖاوبةؾييإ
يةيةى بواضى َةعطيفيسا ,و ئةو ثةيوةْسيية بةتيٓةى نة يةْيَوإ خةياٍَ و ويَٓةزا ٖةية بةو ثيَيةى ويَٓة ططْطرتئ
بةضدةغتةناْى خةيايَة ية ؾيعطزا"

45

ويَٓة ,يإ بطيتيية ية بةضدةغتةنطزْى َاتطيايَى ,وةى ئةو ويَٓةيةى ثةيهةض تاؾيَو ية ٖةيَهةْسْى
ثةيهةضيَهسا زةضى زةخات ,يإ ئةو ويٓةيةى ْيطاض نيَؿيَو ية تابًؤيةنسا بةضدةغتةى زةنات ,ياْيـ بطيتيية ية
خةياٍَ نة ئةزيب ية خةيايَى خؤيسا زضوغتى زةنات و بة وؾة زةضى زةبطِيَت ,ية يةنةَياْسا ويٓة بة ضاو زةبيٓطيَت و
َاتطياٍَ و ٖةغت ثيَهطاوةو خةياٍَ زةوضوشيَٓيَت ,بةآلّ يةزووةَياْسا خةيايَيَهى ضِووت زةبيَتة زضوغتهةضى ويَٓةنة,
يةٖةضزوو سايةتةنةزا خةياٍَ بووْى ٖةية و ٖةغت و غؤظ زةوضوشيَٓيَت". 46

 -42ذلُس َعطوف فتاح414ٍ ,و415و416

ٖ-43ةَإ غةضضاوة409 ٍ ,
ْ -44ةوظاز ئةمحةز ئةغوةز ,فةضٖةْطى ظاضاوةى ئةزةبى و ضِةخٓةيى,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى بيٓايى193ٍ,2011 ,

-45غةضزاض ئةمحةز سةغةٕ طةضزى ,بٓياتى ويَٓةى ٖوْةضى ية ؾيعطى نوضزيسا ,ضاثى يةنةّ ,ضاخ وثةخؿى غةضزةّ25ٍ,2002,
ْ-46ةوظاز ئةمحةز ئةغوةز193ٍ ,
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ويٓةى ؾيعطى((ئةو ٖيَعة دازوويية ثيَهٗاتووةية ,نةتةْٗا خةياٍَ زةتواْىَ زضوغتى بهاتٖ ,ةض بؤية خةياٍَ
ضِؤيَيَهى غةضةنى زةبيينَ ية ثيَهٗاتٓى ويَٓةزا ,ضوْهة يةنةّ توخِ يةتومخةناْى ثيَهٗيَٓاْى ويَٓةى ؾيعطى خةيايَة,
نةٖةيَسةغىَ بة ضؤيَى غةضةنى ية ثيَهٗيَٓاْيسا ية ضيَطةى نؤنطزْةوةى تومخة دياواظةناْى تط يةغةضضاوةناْياْةوةو
زووباضة طوجناْسٕ ية ْيَواْياْسا بؤ ئةوةى ببيَتة ويَٓةيةنى ديٗاْى ؾيعطى تايبةت بةؾاعرييَو ,نة طوظاضؾت ية
ٖةغتةناْى و زةضووْى بريى ,واتة طوظاضؾت ية ٖةيَويَػتى بهات)).47
بةؾساضى نطزْى ويَٓة يةثطؤغةى زاٖيَٓاْى ؾيعطيسا ضِؤيَى ٖةية يةّ باضةيةوة ز.زيَؿاز عةىل زةيَيَت(( :ثطؤغةى
زاٖيَٓاْى ؾيعطى ثىَ ناٌََ زةبيَت)) ,48غةضضاوةى ويَٓة ية ؾيعطزا خةيايَى ؾاعرية((ويَٓة ية ؾيعطزا زةبيَت بة خواظةو
َيتافؤض و ييَهطواْسٕ  ,ييَطةزا ويَٓةى ؾيعطى ثؿت بة خةياٍَ و ٖةغت زةبةغتيَت ٖ ,ةضوةٖا ثؿت بة عةقٌَ و
ضِؤؾٓبريى زةبةغتيَت ويَٓة ية ؾعريزا ويَٓةيةنة خةيايَى ؾاعري بة وؾة زضوغتى زةنات  ,ؾاعرييـ وةى ْيطاضنيَـ
واية و ويَٓة زةنيَؿيَ ,بةآلّ نةضةغتةى ويَٓةنيَؿاْى ؾاعري دياواظة ,ؾاعري بةٖؤى ظَإ و ٖوْةضةناْى ضِةواْبيَصى و
ؾيَواظطةضييةوة ,يةتةى ثؿت بةغنت بة خةياٍَ ,ويَٓة زةنيَؿيَت ,بؤية زةوتطيَت :ؾيعط ويَٓةيةنى قػةنةضة و تابًؤف
ؾيعطيهى بيَسةْطة)). 49
ييَطةزا ئةّ ويَٓةية ثةيوةغتة بة زؤخى زةضوْيى ؾاعري ئةطةض ئةو ؾاعرية ية سايَةتيَهى غايهؤيؤشى طوجناو و ية
زؤخى خؤؾيسا بيَت ئةوا ويَٓة ؾيعطييةنإ دوإ و ناضيطةض و طةؾبني زةبٔ ,بةآلّ ئةطةض ية سايَةتيَهى غايهؤيؤشى
خطاخ و خةَؤنيسابيَت ,ئةوغا ويَٓةناْيـ ضِةْطساْةوةى ئةو خةَؤنيية زةبٔ ,ضوْهة((ئةضنى ويَٓةى ؾيعطى تةْيا
ضِاظاْسْةوةو بةخؿيٓى ضيَصى ٖوْةضى ْيية ,بةيَهو ضةْس ئةضنيَهى زيهةى ٖةية ,وةنو ويَٓةططتٓيَهى ضِاغتةوخؤى
واقيعى نؤَةيَى َطؤظايةتيية يا بةضدةغتةنطزٕ و خػتٓةضِووى نيَؿةناْى شياْى ٖاوضةضخى ئازةَيعاز ية ضِيَى ضةْس
ويَٓةيةنةوة)).50
ٖةْسىَ داض ويَٓةى ؾيعطى ويَٓة يةنى واقعييةو زميةْى ْاوضةيةى نتوَت وةى خؤى زةنيَؿيت نة ية واقعيسا
بووْى ٖةية  ,نةضى ٖةْسىَ داضى زيـ بةثيَطةواْةوة ظيازةضِؤيى ية خةيايَسا زةنطىَ و بة ضِازةيةنى ظؤض ية ويَٓةى
واقعى و بططة خةيايَيَهى دواْيـ زووض زةنةويَتةوة(( ,دواْرتئ ويَٓةى ؾيعطى ئةو ويَٓةيةية نة خةياٍَ تيايسا ضِؤىل
فطاواْهطزْى ئةو خةيايَةو وضووشاْسْى ٖةغت و غؤظ زةبيَت  ,بةو ثيَية ويَٓةى خةيايَى ية ؾيعطزا دواْى
غةضجنطِانيَؿاْيَهى ناضيطةض زةخويَكيَٓيَت نة ظؤض داض ية ويَٓةضِاغتةقيٓةنة ناضيطةضتطو ٖةغت ثيَهطاوتط زةبيَت,
ييَطةزا ئةو ويَٓةية ٖةّ بريؤنةى قةغيسةنة زةويَةَةْس زةناتٖ ,ةّ خويَٓةضو وةضططيـ زةدويَيَٓيَت و زةيباتة ْيَو
نةؾيَهى خةيايَيى دوإ ,دواْرت يةو واقعةى تيايسا زةشى)).51

 -47ئاغؤ عُط َػتةفا137ٍ ,

-48زيَؿاز عًى ,زيالٕ و تاقيهطزْةوةى ؾيعطىْ ,اَةى زنتؤضا ,غايَى 1996ـ ٍ218
ْ -49ةوظاز ئةمحةز ئةغوةز194ٍ ,

 -50سوغةئ نةالضى ,ؾيواظ ية ٖؤْطاوةناْى فةضٖاز ؾانةيي زا ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى ياز ,غًيَُاْى75ٍ,2011,
ْ -51ةوظاز ئةمحةز ئةغوةز195ٍ ,
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ؾيعط ية ٖةَوو غةضزةَيَهسا ثؿتى بة ويَٓة بةغتووة ,يةوناتةوةى ؾيعط ٖةبووة ٖةتا ئةَطِؤ ,يةغةض ويَٓة
بٓيات ْطاوة ,بةآلّ بةناضٖيَٓاْى ية ْيَوإ ؾاعرييَو و يةنيَهى تطزا زةطؤضِيَت ,زةؾيَت دؤضو ٖيَعى بةناضٖيَٓاْى
ويَٓةى ؾيعطى ئاغتى زاٖيَٓاْى ؾيعطةنة ديابهاتةوة( ,ئةطةض بةؾيَوةيةنى طؿتى غةضْر ية دؤضةناْى ويَٓة بسةئ,
ض ؾيَوةناضى يإ فؤتؤططافى يإ فةيػةفى يإ ؾيعطىٖ ,ةَوويإ بة ضاالنى َطؤظايةتى زازةْطئَٖ ,ةضيةنة يةو
دؤضاْة بةثيَى قؤْاغةناْى َيَصوو طؤضِاْيإ بةغةضزا ٖاتووةٖ ,ةض ية ْوغيٓى ويَٓةيى ,ضةَعىٖ ,يًََهاضىْ ,يطاض,
ويَٓةى ثؤضتطيَت ,فؤتؤ .ويَٓة بةطؿتى ٖةض يةغةضةتاى غةضٖةيَساْييةوة ,يةنيَو بووة ية نةضةغتةناْى زةضبطِئ,
بؤطةياْسْى

برييَو و بةضدةغتةنطزْى ٖةغتيَهى ْاخةوةى زةضووْى َطؤظ ,ئةو ويَٓاْةى يةغةض زيواضى

ئةؾهةوتةنأْ بةغةضةتاى َيَصووى ٖوْةضى ؾيَوةناضى زازةْطئَ)

52

ويَٓةى ؾيعطى ثيَهٗاتةيةنى ططْطى بٓياتى ؾعطييةو ,ؾاعري ية ؾيَوةى تابًؤيةنى ٖوْةضيسا زةضزةبطِيَت,
ييَطةزا نةضةغتةناْى ؾاعري بطيتيني ية وؾةى دوإ و ئةْسيَؿةو خةياٍَ و زةضووْى ؾاعري نة بة ٖؤيةوة باضى غةضْر
وئةظَووْى بةضزةواَى خؤيي و تيَطِواْيٓى بؤ شياْى ضؤشاْة و غطوؾت وزةوضوبةض ,ية ضواضضيَوةى زةقيَهى ؾيعطيسا,
زةخاتة ضِوو وةخويَٓةض يةناتى خويَٓسْةوةى ئةو زةقاْةزا ٖةَإ ويَٓة ية بريوخةيايَيسا زةنيَؿطيَتةوة ((.ويَٓةى
ؾيعطى بة ظَاْى ؾيعطى وئةْسيَؿة زضوغت زةبيَت و ئةّ زواْةف ية بةناضٖيَٓاْى خواظةوة زضوغت زةبٔ ,ويَٓةى ؾيعطى
يةنيَهة يةو ضِةطةظة غةضةنيياْةى نة بٓياتى زةقى ؾيعطى ثيَهسيَٓيَت و غيُايةنى ٖوْةضى دوإ و ناضيطةضى
ثيَسةبةخؿيَتَ .ةبةغت يةويَٓةى ؾيعطى ,بةخؿيٓى دواْيية بة ضِوخػاضو ْاوةضِؤنى ؾيعطى بةناَيَطاى
ضاووئةْسيَؿةو ية تاقيطةى وؾةزا ئةو تابًؤية زةْةخؿيَٓطيَت)) ,53ويَٓة ية ؾيعطى ْويَسا ضِةطةظيَهى ططْطة ,نة
تةْٗا بؤ ضِاظاْسْةوةو دواْى ؾيعطةنة زاْاٖيَٓطيَت ,بةيَهو ؾاعري بةٖؤى ئةْسيَؿةى بةٖيَع و خةيايَى
زاٖيَٓةضاْةيةوة ,ويَٓةيةنى بةضدةغتةنطاوى ٖةغت و ْةغت و باضى زةضوْى زةخويكيَٓيَت ,نةئةَة ية ظؤض ضِووةوة
زةبيَتة َايةى تيَطةيؿنت و ْعيو بوْةوة ية فةظاى طؿتى ؾيعطةنة ,زضايسٕ ,زةيَيَت((:ويَٓة يةخوزى خؤيسا بةضظى
وبًَٓسى و شياْى ؾيعطة))ٖ ,54ةضوةٖا زةبيَتة نًيًيَو بؤ نطزْةوةى نؤز و ٖيَُاناْى  .ية ؾيعطى نالغيهى زا بايةخيَهى
ظؤض بة ٖوْةضةناْى ضِةواْبيَصى زضاوة ضوْهة((,ويَٓةى ؾيعطى بة ضةْس ؾيَواظ ثيَهسةٖيَٓطيَ ,يةواْة ييَهطواْسٕ و
خواغنت و زضنةية ,ئةطةضضى ئةّ ٖوْةضاْة ية ضِةواْبيَصى نالغيهسا ٖةٕ)) ,55بؤية زةبيٓني ويَٓةى ؾيعطيـ ٖةض يةغةض
ثايةناْى ئةو ٖوْةضة وةغتاوة و بةٖؤى ئةو ٖوْةضةوة زضوغت نطاوة  ,ية ظؤض ضِووةوة تةْٗا بؤ دواْى و ضِاظاْسْةوةى
زةقةؾيعطيةنة بةناض ٖاتووة(( ,بةآلّ تايبةت ْني تةْٗا بةّ ضِةواْبيَصييةوة,ضوْهة ئةّ ٖوْةضاْة ية ئةزةبياتى
نؤٕ وْويَى ديٗاْسا بةضضاو زةنةوٕ)) .56يةطةٍَ ئةوةؾسا ((ية ؾيعطى ْويَسا ئةّ ضواضضيَوةية زةؾهيَت و ويَٓة
ؾيعطييةنإ ططْطييةنى ظياتط ثةيسازةنةٕ .زةتواْني بًَئَ ٖوْةضى(َةداظَ-يتافؤض)يةنيَهة يةو ٖوْةضة ططْطاْةى
-52زةضِواْطيَتة ,ز.عازٍ طةضَياْى ,ويَٓةى بري ى ية ٖعضى َطؤظى نؤْسا ,طؤظاضى ناضوإ ,ضاثداْةى وةظاضةتى ضؤؾٓبريىٖ ,ةوييَط ,شَاضة 171ى غايَى5ٍ ,2003

 -53سوغةئ نةالضى77ٍ ,
-54غى زى يويؼ,ايكوضة ايؿعطية ,تطمجة:امحس ْكيف اجلاْى واخطوٕ,طَ 1ؤغػة اخلًير يًطباعة وايٓؿط ,ايهويت ,1982ص20

 -55ئاغؤ عُط َػتةفا141ٍ ,
ٖ -56ةَإ غةضضاوة141ٍ,
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نة ية ؾيعطى نؤٕ و ْوىَ و ٖةضوةٖا ية ضِةخٓةى نؤٕ و ْويَؿسا ,ؾويَٓى بايةر ثيَساْيَهى طةوضةية ,ضوْهة ؾيعط تا
ئةْساظةيةنى ظؤض يةغةض َةداظ ضِازةوةغتيَت .ضِةخٓةططى ئيٓطًيعى ٖيَطبةضت ضيس(1893ـ,)1968نة ية باضةى ؾيعطو
ٖوْةضى ؾيَوةناضيـ زةْوغيَت ,زةيَيَت :بؤئةوةى بتواْني بة تةواوى ؾاعرييَو ٖةيَبػةْطيَٓني زةبيَ ٖةَيؿة غةيطى
ٖيَعى َةداظبهةئ ية ؾيعطةناْيساو ,يةويَوة ضِةغةْايةتى ؾاعريةنة بسؤظيٓةوة)) .57يةباضةى بةناضٖيَٓاى ئةّ ظاضاوة
وةى ظاضاوةيةنى ضةخٓةيى((ظاضاوةى ويَٓةى ؾيعطى ,وة ظاضاوةيةنى ضةخٓةيى ,يةنةدلاض ية ضِةخٓةى ئةزةبى
خؤضئاواييسا بةناضٖاتووة ,يةويَسا ييَهؤيَيٓةوةى يةغةض نطاوةو غةضجنى تويَصةضاْى ئةزةبى و ؾاعرياْى بؤ ئةو
ضِةطةظة ططْطةى ؾيعط ضِانيَؿاوة ,زواتط ية ْيَوةْسى ئةزةب و ضِةخٓةى طةالْى تطيؿةوة بايةخى ثيَسضاو ييَهؤيَيٓةوةى
يةباضةوة ئةجناّ زضا)).58ويَٓةى ؾيعطى بةضةْس دؤضو ؾيَواظ بوْيات زةْطيَت بةطؿتى تويَصةضإ ضةْس دؤضيَهيإ
زةغتٓيؿاْهطزووة يةواْةبةضِيَطاى (ييَهطوواْسٕ و خواغنت وزضنة)
 )1ييَهطوواْسٕ و ويَٓةى ؾيعطى ,ييَهطواْسٕ ٖوْةضيَهى ضِةواْبيَصييةو يةنيَهة يةو ضِةطةظاْةى تواْاى
بوْياتٓاْى ٖةية ية ويَٓةى ؾيعطيسا((ييَهطواْسٕ ,بةغنت وثةيسانطزْى ويَهطوْيَهة ية ْيَوإ زوو ؾتا يا
ظياتط ,بةَةبةغتى بةؾساضى نطزْيإ ية ؾيَوةيةى يإ ظياتط بة ئاَطاظيَو بةو باضةى نةقػةنةض
َةبةغتييةتى)).59
 )2خواغنت و ويَٓةى ؾيعطى ,خواغنت ٖوْةضيَهى ضِةواْبيَصيية و يةنيَهة يةو ٖوْةضاْةى تواْاى بوْيات ْاْى
ويَٓةى ٖةية ية ؾيعطيسا ,خواغنت((واتة غيفةتيَهى ؾتيَو زةطويَعيٓةوة بؤ ؾتيَهى تط يإ بؤ َطؤظ ,يإ ية
غطووؾتةوة بؤ َطؤظ وبة ثيَطةواْةؾةوة ,ئةَة بةضبآلوتطئ ظيطةضى ظَاْة ,نةتيايسا يةى ؾت ,بري,يإ
ناضيَو بة وؾةو زةضيطِئ زةطةضِيَٓطيَتةوة بؤ ؾت ,بري ,ناضيَهى تط ,ضوْهة ٖةْسىَ خاغييةتى ٖاوبةؾيإ
ٖةية)),60يإ خواغنت((ئةوخواظةيةيةنةثةيوةْسييةنةى ييَهطووٕ بيَت)).61
 )3زضنة و ويَٓةى ؾيعطىٖ ,وْةضيَهى ضِةواْبيَصيية ,بةؾساضة ية ثيَهٗيٓإ وزضوغتهطزْى ويَٓةى
ؾيعطيسا((,ؾيَوةيةنى ئاخاوتٓة ,نة ديَطةى ْاوى ؾتيَو بةْاوى ضةْس ؾتيَهى تط زةططيَتةوة ,نةيةنػةض
ئةوت بريزةخاتةوة)).62

غيَيةّ _َؤغيكاى ؾيعطى

َؤغيكا يةؾيعطزا ثيَهٗاتةيةنى ئيػتاتيهػييةو((ٖةضؾتيَهة يةؾيعطزا نةتايبةمتةْسى زةْطى ٖةبيَ و خاوةٕ
ناضيطةضى ئيػتاتيهى يإ طوظاضؾتى ٖةبيَت))َ,63ؤغيكاى ؾيعطى زةوضى ططْطى ٖةية ية ٖةشاْسٕ وبعواْسْى ٖةغتى
ْ -57ةوظاز ئةمحةز ئةغوةز196ٍ ,
ٖ-58ةَإ غةضضاوة197ٍ ,

 -59عةظيع طةضزى ,ضِةواْبيَصى,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى اجلاسغ,بةغساز22ٍ ,1972ٍ,

 -60ثيتةض ٖايَبيَطط وزاْةضاْى تط79ٍ ,
-61ز .ناٌَ سػٔ ععيع ايبكري ,ظاْػتى ئاوةيَواتا ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى نؤضِى ظاْياضى عيَطام ,بػساز84ٍ,1981,
ٖ -62ةَإ غةضضاوة81ٍ ,
-63ئاغؤ عُط َػتةفا107 ٍ,
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َطؤظةنإ بة ظَاْى َؤغيكا ؾيعط زةتواْيَت ناضيطةضى زضوغت بهاتَ(( ,ؤغيكا ظَاْة ,بةآلّ ْةى ظَاْى ثيتى و وؾة,
بةيَهو ظَاْى ئاواظو ثًةناْى ثةيصةى َؤغيكا ,نة بطيتني ية سةوت ثًة ,ئةَاْةٕ(زؤ ,ضيََ ,ى ,فا ,قؤ ,ال ,غى)
ئةَاْةف بطِطةٕ وٖةضبطِطةى زوو زةْطة ,ظَاْى َؤغيكا ْةى تةْيا غؤظو ٖةغت و زةضوٕ وْاخى َطؤظ زةزويَٓىَ ,بةيَهو
زةيٗةشيَٓىَٖ ,ةضضةْسة ظَاْى ئاخاوتٔ ْيية ,بةآلّ زةضبطِيٓى خؤؾى وْاخؤؾى وٖيَُٓى وتوضِةيى وٖ ..ةضوةٖا زةضبطِيٓى
ْةضيت وضِةفتاضو برينطزْةوةو تيَطِاَإ و ٖ..تسة)) .64ية باضةى ئةو اليةْة ئيػتاتيهييةى َؤغيكا ية ؾيعطزا زةخيويكيَٓىَ,
ٖةظاٍَ ئةبوبةنط زةيَيَ((:ئاواظى زةم ,يإ َؤغيكاى زةم ,يإ تؤْى زةم يةؾيعطزا ,دواْيى وناضيطةضى زةم بةضدةغتة
زةنةٕٖ ,ةض ئةَةف وةى تاضيو وضِوْيى تابًؤيةى ويَٓةنإ ثيَهسةٖيَٓٔ و دويَة زةخةْة ٖةْاوياْةوةَ ,ؤغيكا ية ؾيعطزا
زةقى ؾيعطى ضِووةو زاٖيَٓاْى ٖوْةضى زةبات)) ,65ية اليةنى تطيؿةوة((,ثةيوةْسييةنى تايبةتيـ ية ْيَوإ َؤغيكاو
ؾيعطزا ٖةية ,ئةَةف بؤ ئةوة زةطةضِيَتةوة نة ؾيعط ٖوْةضيَهى ظَاْييةو زةضبطِيٓى بة ٖؤى زةْطةوةيةو ضيَصييَوةضططتٓى
بة ٖؤى بيػتٓةوةية ,ئةَاْةف ٖةَوو ية َؤغيكازا ديَياْسةبيَتةوة ,بةتايبةتى نة زةْط ئاواظ بةضٖةَسةٖيَٓيَت)).66
خايَى ٖاوبةف ية ْيَوإ طؤضاْي و ؾيعطزا غةضباضى ئةوةى ظؤضداض نةضةغتةى طؤضاْى ؾيعطة ية طةٍَ بوْى ثةيوةْسى
ثتةو يةْيَواْيإ ية َؤغيكازا ٖاوبةؾيإ ٖةية ,بةآلّ ٖةضيةنةيإ بةدؤضىَ ,ؾيعط وطؤضاْى ((ثيَهةوة ية غؤظو عاتيفةوة
زةضزةضٔ و طوظاضؾتى ييَسةنةٕٖ ,ةضوةٖا ٖؤناضةناْى طؤضاْى ٖةَإ ٖؤناضةناْى ؾيعطٕ ,ية طؤضاْيسا َؤغيكاى ئاواظةنإ
ٖةيةو يةؾيعطيؿسا َؤغيكاى وؾةنإ و نيَؿةنإ)) .67ية باضةى ثةيوةْسى ثتةوى ْيَوإ َؤغيكاو ٖؤْطاوة((َاية(َازة)ى
ٖؤْطاوة وؾةناْةَ ,ايةى ويَٓة ضِةْطةنةيةَ ,ايةى غاظو ئاواظ زةْطةنةية ,وؾة طةىلَ داض ئةضيَتة بةضطى زةْطةوة ,ئةّ
زةْط و وؾةية وضزة زةَاضى ٖةغت وضةؾة ئةدويَيَٓٔ ظياتط ية ويَٓة ,تةْاْةت ئةتواْني بًَيَني غاظو ئاواظ نؤْرتة ية
وؾةيةى نةَايةى ٖؤْطاوةية ,ضوْهة ية ثيَؿا زةْطةنة ٖةبووة ثاؾإ ثؤؾانى وؾةى نطزووة بةبةضيا ...نةوابوو
ثةيوةْسى َؤظيكاو ٖؤْطاوة ظياتط بوو ية ثةيوةْسى ويَٓةو ٖؤْطاوة وةيا َؤظيكاو ويَٓة)).68
بيطوَإ وة ضؤٕ ظَاْى ؾيعطى نؤٕ و ْوىَ دياواظيإ ٖةيةَ ,ؤيػكاف بة ٖةَإ ؾيَوة ية نؤٕ وْويَسا ية ئةجناَى
ضِةْطساْةوةى ويَٓةى ٖةشاْسْسا دياواظٕ(( ,بٓاغةى َؤغيكاى ؾيعطى ٖاوضةضر ,بطيتيية ية بوْياتى ضيتُى تايبةت و بة
سايَةتى ٖةغت وؾعوضى ؾاعري زةبةغرتيَتةوة ,ئةّ سايَةتةف ية ويَٓةييَهى وضووشاو(َٗؤف) ضِةْط ْازاتةوة ,وةى ئةوةى
ية ؾيعطى نؤْسا بةزى زةنطا ,بةيَهو ئةّ َؤغيكاية ية ويَٓةيةنى تةواو طوجناو بة سايَةتى ٖةغت وؾعوضى تايبةت زةْط
زةزاتةوة ,زةبيَتة ْاوةْسيَهيـ بؤ ئةوةى خويَٓةض ية قايَبى ٖةغت وؾعوضى خؤيسا بيطوجنيَٓيَت و بىَ ئاضيؿة يةطةيَيسا
بةضزةواّ بيَت)).69
ئةوة دوآْاغى ثيَهٗاتةى تاظةى َؤغيكاى قةغيسةية ,نةبةتةواوةتى ية َؤغيكاى قةغيسةى نؤٕ دياواظة ,بةآلّ
ئةّ دياواظيية بؤ ٖةضيةنةيإ زةاليةت ية تايبةمتةْسى زةنات ,الغةْطى وْاضِيَهى ْاطةيةْيَت ,ضوْهة ٖةضوةى ضؤٕ
َؤغيكاى ؾيعطى ية قةغيسةى نؤْسا ,خؤؾى وضيَصيَهى تايبةتى خؤى ٖةبووَ ,ؤغيكايى ؾيعطى ٖاوضةضخيـ ,ضيَصو
-64سوغئَ نةالضى67ٍ ,

ٖ-65ةظاٍَ ئةبوبةنط سػةئ ,ضةؾٓة ئةزةبييةنإ44ٍ ,.....

ٖ -66ةَإ غةضضاوة44ٍ ,
 -67ئاغؤ عُط َػتةفا107ٍ,

-68عةالئةزئ غذازىْ ,طر ؾٓاغى ,ضاثى يةنةّ  ,ضاثداْةى َةعاضف ,بػساز67ٍ ,1970,
-69ئاظاز ئةمحةز ذلُوز84ٍ ,
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خؤؾييةنى تايبةتى خؤى ٖةية",70ؾإ بة ؾاْى ؾيواظى زةضبطِئ ية ؾيعطو ْاوةضِؤنى ؾيعط َؤغيكا ثيَوةضى ديا
نطزْةوةى ؾيعطة ية ثةخؿإ ((ييَهؤيَةضإ َؤغيكاى ؾيعط بةخايَى ديانةضةوةى ْيَوإ ؾيعطو ثةخؿإ زازةْئَ وبطِوايإ
واية نة ئةوةى ؾيعط ية ثةخؿإ ديازةناتةوة تةْٗا َؤغيكاية ,ضوْهة نيَـ تايبةتييةنى بٓطيٓةى ْاغيٓةوةى ؾيعطة
نةئةَة ية ثةخؿاْسا ْيية يإ بةو دؤضة ْيية)).71

َؤغيكاى ؾيعطى زةنطيَت بة زوو دؤضةوة
أَ .ؤغيكاى زةضةوةى ؾيعطٖ :ةَوو ئةو اليةْاْة زةططيَتةوة نةئةضنى ضيَهدػتٓى ضِووناضى زةضةوةى ؾيعط ية
خؤزةططٕ ,نةبطيتني ية نيَـ و غةضوا.
نيَـ :نؤيَةنةى غةضةنى َؤغيكاى زةضةوةى ؾيعطيية ,نةضِةطةظيَهى بٓةضِةتى ؾيعط ثيَهسةٖيَٓىَٖ ,يض
ؾيعطيَو بةبىَ نيَـ ْابيَت.
غةضوا :بٓةَايةنى تطى َؤغيكاى زةضةوةى ؾيعطيية نة اليةْى ئيػتاتيهى و دوإ و َؤغيكايةنى ضِةوإ بة
زيَطِةؾيعطةنإ زةبةخؿىَ و بطيتيية ية زةْطيَو ياخوز نؤَةيَة زةْطيَو نة ية نؤتايى ٖةَوو زيَطِةناْسا يإ
زوو ْيوة زيَطِزا ياخوز نؤثًةيةنسا زووباضة زةبيَتةوةو ئاواظو َؤغيكايةنى دوإ زةبةخؿيَتة غةضدةّ
ؾيعطةنة"

72

بَ .ؤغيكاى ْاوةوةى ؾيعطَ:ؤغيكاى ْاوةوةى ؾيعط نة ضِيتُى ؾيعط ثيَهسةٖيَٓىَ اليةْيَهى ططْطى َؤغيكاى
ؾيعطييةو يةطةٍَ َؤغيكاى زةضةوةى ؾيعطزا َؤغيكاى طؿتى ٖةيَبةغت ثيَهسةٖيََٓٔ ,ؤغيكاى ْاوةوةى ؾيعط
خؤى ية ضيَهدػتٓى وضزو دواْى وؾةناْى ْاو زيَطِة ؾيعط وثاف وثيَؿهطزْيإ وزووباضةنطزْةوةياْسا
زةضزةخات و بةَةف ئاواظيَهى ضِةوإ بة ؾيعطةنة زةبةخؿيَ ,نةٖةْسىَ داض ية َؤغيكاى زةضةوةى ؾيعط
ناضيطةضتطة.
َؤغيكاى ْاوةوةى ؾيعط بطيتيية ية ئاواظى زةْطةنإ و ييَهسإ وثيَهةوة طوجناْسْيإ و ثاف وثيَـ
خػتٓى وؾةو بةناضٖيَٓاْى ٖةْسيَو ية ئاَطاظة ظَاْييةنإ بة دؤضيَو نة ظؤض داض ية نيَؿةنإ ناضيطةضتط
زةبٔ"

73

ضواضةّ _ ضِةَع ()Symbol

ضِةَع ضةَهيَهى ئايَؤظى ٖةية و ططْطييةنةؾى واى ييَهطزووة ضةْسئ ثيَٓاغةى دياواظى بؤ بهطيَت و ٖةض ْوغةض و
ضِةخٓةطرييَو بةثيَى تيَطةؾتٓى خؤى بؤ ئةّ ضةَهة ثيَٓاغةى بهات:
ٖ -70ةَإ غةضضاوة84ٍ ,
 -71ئاغؤ عُط َػتةفا107ٍ ,

 -72ئاغؤ عُط َػتةفا118ٍ ,
ٖ -73ةَإ غةضضاوة130ٍ ,
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فةضٖةْطى ويبػتةض( )webesterية ضِووى ظَاْةواْييةوة ثيَٓاغةى ضِةَع زةنا نة(واتا يإ ئاَاشةية بؤ ؾتيَو
يةضِيَطةى بووْى ثةيوةْسى يةْيَواْياْسا)ٖ ,ةضوةٖا يويؼ ٖؤضتيو( )Louis Hourticqبطِواى واية ؾيعط بةبآ ضِةَع
ْابيَ و زةيَى( :ؾيعطيَو ْيية نة تؤظيَو ضِةَعى تيَسا ْةبيَت) .74ضِةَع بة واتاية فةيػةفييةنةى (ؾتيَهى بةضدةغتةية
ئاَاشة بؤ ؾتيَهى واتايى زةنات ,ييَهطووْيَهيـ يةْيَوإ ٖةضزوونياْسا ٖةية).75
ضِةَعيـ ية ئةزةبسا بطيتيية ية (ئاَازةنطزٕ بة وؾةيةى نة واتاى ؾتيَهى ٖةغتى ياخوز شيطى زةطةيةْى ,بؤ
َاْايةنى زياضيٓةنطاو بة وضزى و دياواظ بةثيَى خةيايَى ْووغةض .و خويَٓةضاْيـ دياواظٕ ية تيَطةيؿنت و زةضى ثيَهطزْى
َةوزانةى بةثيَى ئاغتى ضِؤؾٓبريييإ و ْاغهى ٖةغتيإٖ ,ةْسيَهيإ اليةْيهى ىلَ زةبيٖٓٔ ,ةْسيَهى تط اليةْيَهى تط,
ياخوز بة ئاؾهطاي زةضزةنةوآ و ضِؤؾٓبري بة ئاغاْى تيَى زةطات" ضِةَع واتايةنى ؾاضاوةية يةثؿت واتايةنى تطةوة خؤى
سةؾاضزاوة( .ز.اسػإ عباؽ) زةيَآ" :ضِةَع واتايةنة يةثؿت َاْاى ئاؾهطازاية يةطةٍَ زاْاْى َاْاى ئاؾهطاف
)76
بةَةبةغت
بؤزييَط ,ثيَى واية ((زْيا بيَؿةيةنى ييَواًْيَوى ٖيَُا و ئاَاشةية ,سةقيكةت ية خةيَهى ئاغايى ثةْٗاْة و تةْيا ؾاعري
بةظةبطى ئةو ئيسضانةى ٖةيةتى ,ية ضِيَطةى ييَهساْةوةو ضِاظة و ؾطؤظةى ئةو ٖيَُا و ئاَاشاْةوة ٖةغتى ثيَسةنات)).77
ية نطزةى بةضِةَعنطزْى وؾة يةْاو ؾيعطزا (ناضيوؽ يوغوْيو)زةيَيَت(( :ؾاعري وؾةيةى يإ زةضبطِيٓةى
بةناضزيَٓآ نة بووْى ٖةبآ و بةضدةغتةبآ بؤ ؾتيَو نة يإ بووْى بةضدةغتةي ْةبآ يإ ئةطةضى بةضدةغتةبووْى نةّ
))78
بآ ,ططْط يةناضةنةزا ئةوةية واتايةى خؤى يةثؿت بةناضٖيَٓاْةنةوة سةؾاضزابآ
ئةضْػت ناغريةض(1874-1945ظ  )Arnst Cassirerية ثيَٓاغةى ضِةَعزا زةيَيَت(( :ضِةَع بةضٖةَيَهى
ضِؤؾٓبرييية ,زةضيَتة ْاو ضواضضيَوةى غيػتةَى زةضبطِئ و ييَهساْةوةى تايبةت بة َطؤظةوةٖ ,ةضوةٖا بطِواى واية ٖوْةض
ئاؾهطانطزْى واقيع و طوظاضؾتهطزْة يةّ واقيعة يةويَٓةى ضِةَعيسا

))79

ضِ.النطؤظ( )R.Lacrozeبطِواى واية ضِةَع طوظاضؾت ية بريى َطؤظ ْانات ,بةيَهو ديَطةى زةططيَتةوة و زةيَىَ:
((ئةضنى غةضةنى ضِةَع ئةوة ْيية طوظاضؾت يةبريبهات ,بةيَهو بةثيَطةواْةوة ديَطةى زةططيَتةوة بةدلؤضة ضِةَع زةبيَتة
بةضبةغت يةضيَطةى طةؾنت بة ْاوضةى ٖؤؾياضى ضِووٕ)).80
يتؼ( )Yeatsضِةَع بة تانة طوظاضؾتى طوجناو زازةْيَ بؤ زةضبطِيٓى ْةبيٓطاو و زةيَآ(( :ضِةَع تانة طوظاضؾتى
طوجناوة بؤ دةوٖةضى ْةبيٓطاو ,وةنو ضطايةنى تةْو ية زةضةوةى ؾتيَهى بعويَٓةض يةوزيوى ٖةغتةناْةوة ٖةْطاو
زةْيَت)).81

 -74زةضِواْطيَتة ئاغؤعُط َػتةفا166ٍ ,

 -75زةضِواْطيَتة ذلةَةز عبسايهطيِ ئيرباٖيِ137ٍ ,
-76زةضِواْطيَتة غةضزاض ئةمحةز سةغةٕ طةضزى257ٍ ,

 -77ضةظا غيس سػةيٓى ,قوتاخباْة ئةزةبييةنإ ,وةضطيَطِاْى محةنةضيِ عاضف ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى ثةضوةضزةٖ ,ةوييَط156ٍ ,2006,
 -78ذلةَةز عبسايهطيِ ئيرباٖيِ137ٍ ,
 -79ئاغؤ عُط َػتةفا166ٍ ,

ٖ -80ةَإ غةضضاوةٍ166
ٖ -81ةَإ غةضضاوة166ٍ ,
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ضةَع بة ؾيَوةيةنى طؿتى ٖةيَططى زوو واتاية( :يةنةّْ :اوٖيَٓاْى ؾتيَو بةؾتيَهى تط يإ ئاَاشة بؤنطزْى
بةؾتيَو .زووةّ :تيَهةيَبووْى زوو ؾت يةنيَهيإ ئاؾهطاو ئةويرتيإ ؾاضاوة وْٗيَٓى).82
ضِةَع زياضزةيةنى تاظة ْيية ية ئةزةبسا ,بةيَهو ية ئةزةبة نؤْةناْيـ بةضضاونةزةوآ ئةفػاْة و خطافاتةنإ
زةضيايةنى ثطِ ية ضِةَعى دؤضاودؤضٕ و غاَاْيَهى ضِؤؾٓبريى طةوضة ثيَهسيَٓٔ نة ؾاعري زةتواْآ ثؿتيإ ثيَ ببةغتآ و
طةىلَ زاٖيَٓاْى ئةزةبى تاظةيإ ييَ بةضثابهات ,ؾاعريى ضِاغتةقيٓةف ْاتواْآ زةغتبةضزاضى ئةّ نةيةثووضة
َطؤظايةتيية بيَت و ثؿت طويَى خبات .ضوْهة ية ((تيَطِواْيٓى ٖةض ضِةَعيَو ية ٖةض زةقيَهى ئةزةبيسا خؤَإ ية بةضاَبةض
ويَٓةيةنى زةويَةَةْس ية واتازا زةبيٓيٓةوة ,نة ئةطةضى ظؤضى ييَهساْةوة و تيَطةيؿنت زةططيتة خؤى)).83
ضِةَع الى ؾاعرياْى غةض بة ضِيَباظى غيُبوييعّ بطيتيية ية ئيشا طةياْسٕ((.ئيشاف بطيتيية ية زةضبطِيين
ْاضِاغتةخؤ يةو اليةْة قوآلْةى زةضوْةوة نة طواية ظَإ بة واتا (وضعى)يةناْى ْاتواْيَ زةضيإ بربِيَ .ضِةَع ثةيوةْسى
ْيَوإ خوز و دةوٖةضى ؾتةنإ زةضزةبطيَ)) .84بووْى ضِةَع ية ؾيعطزا ((ئةو زياضزةية بوو نة تةناْيَهى ْوآ ى بة ضِةخٓةى
ئةزةبى زا ,ضوْهة ية ؾيعطة نؤْةناْسا ضِةَع بةو بووْة ضطِةى غةزةى بيػتةّ بووْى ْةبوو ,ئةو ضِةَعاْةف نة ٖةبووٕ
ئةوةْسة غواو بووٕ بةدؤضيَو ية ضِةَعيَتى زةضضووٕ و بووْة ٖيَُا(زاٍ) بؤ ظجنرية (َةزيووٍ)يَو يإ بؤ غةضبطزةيةى نة
ٖةض يةطةٍَ بيػتٓى ئةو ضِةَعة ,خويَٓةض غةضبطزةنةى زةٖاتة بةضضاو)).85
ز .عًى دعفط زةيَيَت(( :ضِةَعة نؤْةنإ ضِةَعى طؿتى بووٕٖ ,ةَوو ؾاعرييَو بؤ ٖةَإ َةبةغت بةناضيسةٖيَٓإ,
ٖةض يةبةض ئةوةف بووْة ضِةَعى غواض ,بةآلّ ضِةوتى ْويَطةضى وةى ئةوةى ية بواضى فؤضَِى ؾيعط نةضةغتةى ْوآ زاٖيَٓا,
بةٖةَإ ؾيَوة طؤضِاْى يةبةناضٖيَٓاْى ضِةَعيـ بةضثانطز ,ئةويـ بة ٖاْساْى ؾاعري بؤ زضوغتهطزْى ضِةَعى تايبةتى
خؤى)).86
ٖةَوو ناضيَهى ئةزةبى نؤَةيَيَو ضِةَعى تيَساية ,بةآلّ تا ضِةَعةنإ ظؤضتطبٔ ئةوةْسة ظياتط ظَاْى زةقةنة
بةضةو ظَاْى ؾيعطى زةضِوا .ؾاعري ضِةَع بةناضزةٖيَٓآ بؤ ئةوةى ؾإ ية ؾاْى برية ثةتييةنإ (ئةبػرتانت) بسات .برية
ثةتييةنإ ئةو برياْةٕ يإ ئةو سةظ و ئاواتاْة نة ئاؾهطا ْابٔ و بة بةضدةغتةيى ْانةوْة بةضضاوإ ,ئةَةف ض
بةٖؤى تطؽ ,تطغى غياغى و نؤَةآليةتى و نًتوضى و ئايٓى ,يإ يةبةض فةوتإ ,فةوتاْى ئةو ثريؤظيةى
ية(تةدطيس)بوْى بريؤنةناْسا ٖةية بةدؤضيَو نة ئةطةض بةضدةغتة بنب ئيرت ثريؤظى و ضيَصى ئةزةبييإ ْاَيَٓآ,
ييَطةؾسا ضِيَصةى ضِؤَاْػيةتى ؾيعطى زةبيَتة غفط ,ضوْهة ؾاعري ٖةَوو بري و سةظةناْى ية ؾيعطةنةزا بةزةغت زآ,
ئةَةف ثيَطةواْةى غطوؾتى ؾيعطة نة ٖةضزةّ ثطِة ية سةظى نآًََةبوو و يةبريى ْاناّ ,بؤية ضِةَع ْويَٓةضى ٖةَوو ئةو
87
سةظ و برياْةية نة ْاياْةوآ ئاؾهطا بٔ.

 -82غامل امحس احلُساْىَ ,عاٖب أالزب ايعطبى ,طبع االوٍَ ,طبعة ايتعًيِ ايعاىلَ ,وقٌ,1989 ,ص225
 -83غةضزاض ئةمحةز سةغةٕ طةضزى257ٍ ,

 -84ئاغؤ عُط َػتةفا167ٍ ,
 -85ذلةَةز عبسايهطيِ ئيرباٖيِ137ٍ ,

ٖ -86ةَإ غةضضاوة139ٍ ,
 -87ذلةَةز عبسايهطيِ ئيرباٖيِ137ٍ ,
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زياضة ؾاعري نة َاْا ئاؾهطانةف زازةْآ بؤ سةؾاضزاْى ئةو َاْايةيةى زةيةوآ بةبآ ٖؤ ْيية ,بةيَهو ية َاْا
ئاؾهطانةؾسا َةبةغتى خؤى ٖةية .ضوْهة "ئةطةض ظةْسَإ نطز نة زةقى ئةزةبى زوو َاْا زةططيَتة خؤى زةضةنى و
ْاوةنى زةتواْني بًَيَني نة ضِةَع زةاليةتة ية َاْا ْاوةنييةنة يةطةٍَ ئيعتباض نطزْى َاْاى زةضةنى بةَةبةغت" واتة زةقى
ؾيعطى زوو ضِووى ٖةية ضِووى زةضةوةى ئاؾهطاية و ظؤضنةؽ تيَى زةطا ,بةآلّ ضِووى ْاوةوةى ْازياضة ضوْهة "ضِةَع بة
ضِوويَهى زةَاَهساض ية ضِووةناْى طوظاضؾت نطزْى بة ويَٓة ظياتط ٖيض ْيية" ؾيعط بؤ غطوؾتى يةنةَى زةطيَطِيَتةوة ,ضوْهة
ؾيعط ية بٓطيٓةى َةبةغتةناْيسا طوظاضؾت نطزْى ضِاغتةوخؤى ؾتة واقيعيةنإ ْيية بةيَهو طوظاضؾت نطزْة ييَيإ بة
ضِيَطةى ويَٓةيى و ئاَاشةيى" ييَطةزا زةضزةنةوآ نةضةَع وةنو طةجنيٓةيةنى ثطِ ية َاْا و واتاى دؤضاودؤضة .ضوْهة (ضةَع
ية نطِؤنييةوة غطوؾساضة و تةْيا بة ويَٓة نيَؿاْى ؾتة َاززييةنإ ْاوةغتآ ,بةيَهو ٖةوٍَ زةزات بؤ طواغتٓةوةى ئةو
ناضيطةضييةى نة يةغةض زةضووْى ٖةية ية زواى ئةوةى نة ٖةغت وةضيسةططآٖ ,ةضوةٖا ططْطى زةزا بة طوظاضؾت نطزٕ يةو
باضة ْازياضةى نة بؤ قووآليى خوز ؾؤضِ زةبيَتةوةَ ,ةبةغتى ؾاعريى ضةَعيـ طةيؿتٓة بة خويكاْسْى باضيَهى زةضووْيى
زياضيهطاو ية نةؾى (دةو)ى ؾيعطةنةزا) ئةوناتةى ظَاْى ئاغايـ زةغتةوةغتإ زةوةغتآ يةضِووى بةديَٗيَٓاْى ئةو
ئةضنةو ْاتواْآ ية غٓووضى ؾتة ٖةغتييةناْةوة زةضبطآ بةضةو باضة زةضووْيية سةؾاضزضاوةنإ 88.بؤية يةّ سايَةتةزا
بةناضٖيَٓاْى ضِةَع وةى زوضنةوتٓةوةيةنة ية بةناضٖيَٓاْى ضيَطاى ضِاغتةوخؤى وؾةنإ
89
ضِةَع ضةْس دؤضيَهى ٖةية ,يةواْة:
 .1ضِةَعى نؤَةآليةتى :ئةّ دؤضة ضِةَعةية نة نؤَةيَطا بة طؿتى يةغةضى نؤنة و غيُايةنى ْيَوْةتةوةيى ٖةية
وةى(نؤتط ضِةَعى ئاؾتيية ,ضِةْطى غوض ضِةَعى تطغٓانيية)
 .2ضةَعى َيَصوويى :ئةو ضِةَعاْةٕ نة ية ضِووزاوة َيَصووييةنإ وةضزةطريئَ دا ض ْاوى نةؽ بٔ يإ ْاوى ؾاضو
زيَٗات يإ ْاوى ضِووزاويَهى زياضيهطاو وةنو ثةميآْاَة غياغييةنإ .بؤ منوْة ((قةآلى زَسّ)) ضِةَعى
خؤضِاطرييية الى نوضز.
 .3ضِةَعى ئةفػاْةيى :ئةو ضِةَعاْةٕ نة ية ئةفػاْة َيًًييةنإ وةضزةطريئَ و واتا ية خؤياْسا سةؾاض زةزةٕ .وةى
(ؾيَدى غةْعإ) ضِةَعة بؤ ئيؿكى ثاى.
 .4ضِةَعى نةغى :ئةّ دؤضةيإ تايبةتة بة زاٖيَٓاْة نةغييةنإ ية بواضى ضِةَعزا ,ظؤضبةى ضِةَع بةناضٖاتووةناْى
ؾيعطى ؾاعرياْى ٖةؾتاناْى ٖةوييَط ضِةَعى نةغني .واتة ؾاعري خؤى زةظاْآ ئةو وؾةيةى بؤ يةو ديَطايةزا
بةناضٖيَٓاوة و ثيَؿرت نؤزةْطيةى ْةبووة يةغةض بةناضٖيَٓاْى .ؾاعري ضِةَعى نةغى بة زوو ؾيَواظ زضووغتسةنات,
يةنةَيإ بةبةناضٖيَٓاْى ْوآ ى ضِةَعة نؤْةنإ ,ئةّ ناضةف ية الزاْى واتاى ْعيو زةنةويَتةوة .زووةَيإ بة
خويَكاْسْى ضِةَعى ْوآ ,ئةَةف ييًََى ظَاْى ؾيعطى ييَسةنةويَتةوة.

ثيَٓذةّ_ ْاوةضِؤى
 -88غةضزاض ئةمحةز سةغةٕ طةضزى257ٍ ,
-89ذلةَةز عبسايهطيِ ئيرباٖيِ138ٍ,
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ْاوةضِؤى ٖةَوو ئةو ؾتاْةية ية ْاو ناضة ئةزةبييةنةزا ٖةية بة بريو بابةتيؿةوة ,دطة يةضِوخػاض" ,90يإ
ْاوةضِؤى بطيتيية يةو بريو غؤظو ٖةيَطووٕ و خةيايَةى نة ية ضِوخػاضةنةزا زاضِيَصضاوةْ(( ,اوةضِؤنى ؾيعطيَو بةو بريو
ٖةغت وغؤظة زةوتطىَ نةبةٖؤى ؾيَوةوة ٖاتؤتة طؤ)).91
يةباضةى تيَهةآلوى وثةيوةْسى بةتيٓى ْيَوإ ؾيَوة وْاوةضِؤى و تواْاى ييَهذيانطزْةوةيإ ية يةنرت((ضِةْطة
وابيَتة بةض ظةئ ,نة ْاوةضِؤى وؾيَوة زوو ظاضاوةى ضِووٕ و ئاؾهطإ و زةتواْني بة ئاغاْى ديايإ بهةيٓةوة ,بةآلّ
ضِاغتييةنةى واْييةو ثطِ نيَؿةو ئايَؤظيية ...,بؤ ضِوْهطزْةوةى ظياتطى ئةّ َةبةغتة زةيَيَني :ؾاعرييَو ٖؤْطاوةيةنى
ٖةية زةضباضةى بابةتيَهة ,ؾاعرييَهى تط ْاتواْيَ زةقاوزةم ٖةَإ ؾيعط زةضباضةى ٖةَإ بابةت بٓوغىَ)).92زياضة
طؤضِاْهاضى ية ْاوةضِؤنى ؾيعطيسا ية ئةجناَى ئةوبريو ٖةغت وغؤظةوة زيَت نة بابةتى ْوىَ ية ؾيعطزا زةخويكيَٓىَ,
ظؤضداض ئةّ غةضٖةيَساْى بابةتة ْويَية بؤخؤى ْويَطةضى ية ؾيعطزا بةضدةغتةزةنات ,ضوْهة وةى ثيَؿرت باغهطا,
ياخيبووْى ؾاعرية ْويَدواظةنإ ية ؾيَواظى نؤْى ؾيعطٖ ,اونات بوو يةطةٍَ ططْطيسإ بة ْاوةضِؤى و فةضاٖةّ نطزْى
فؤضّ ية خعَةتى ْاوةضِؤنسا ,ئةوةى ية ْاوةضِؤنسا غةض ٖةيَسةزات ضِةْطساْةوةيةنى واقيى زةضةوةية و زةبيَتة
ْاوةضِؤى وَةبةغتى ؾيعطٖ ,ةض ئةَةؾة واى نطزووة نة ثةيوةْسيةنى بةٖيَع وتٓسووتؤٍَ ية ْيَوإ
ؾيَوة(ضِوخػاض)وْاوةضؤنسا زضوغت بيَت بة دؤضيَو((ٖةَيؿة ثةيوةْسى ْيَوإ ْاوةضِؤى وؾيَوة ية ئيػتيَتيهسا باغيَهى
ئايَؤظو زةَةتةقىَ ٖةيَططبووة)).93
ْاوةضِؤى ظياتط ثةيوةْسى ٖةية بةو بابةتاْةى نة بةشياْى خةيَهةوة ثةيوةغتة و ضِوخػاضيـ ظَاْى
ٖوْةضييةْ(( ,اوةضِؤى وؾيَوةى بةضٖةَى ئةزةبى ,يةنيَتيى زوو زشْٕ ,اوةضِؤنى بةضٖةَةنة اليةْى شياْى طياْى
وضاالنى خةيَو زةططيَتةوة ,بةآلّ ؾيَوةى بةضٖةَةنة ,زياضزةيةنى َازيية ...زؤظيٓةوةى فؤضَِيَهى طوجناو بؤ
ْاوةضِؤنى بةضٖةَيَهى ٖوْةضى ,ثطؤغةيةنى ظؤض ئايَؤظو زضيَصخايةْةو ٖوْةضَةْس ية ئةظَوْيَهى ئايَؤظو ضطِزا ,زواى
ئةوةى ناضاَةيى و وةغتايةتى ثةيسا زةنا ,زةتواْىَ ؾيَوةى طوجناو بؤ ْاوةضِؤنى بةضٖةَةنةى بسؤظيَتةوة)).94
بؤضوْيَهى تط ٖةية نة ْاوةضِؤنى ثىَ ططْط ْيية و َةضز ْيية ٖةَة ضةؾٓةى ْاوةضِؤى و بابةت َاْاى بةٖازاضى
ببةخؿىَ بة ؾيعط ضوْهة ثيَى واية((ئيُة ية ثيَٓاوى بابةتسا ؾيعط ْاخويَٓيٓةوة بابةتى ناضى ئةزةبى ٖيض
بةٖايةنى ثيَٓابةخؿيَت ,بؤ دةختهطزْى يةغةض ئةّ بريؤنةية ئةو دياواظييةى ْيَوإ ئةظَوْة ؾيعطى و
ٖوْةضييةنإ زةخاتة ضِوو نةية غةض يةى بابةت زةْووغطيَت ئةَة وةى بةيَطةيةى زيَٓيَتةوة ,نةزاٖيَٓاْى ٖوْةضى
بةثًةى يةنةّ بؤغطوؾتى ْووغةضو تواْا ٖوْةضييةناْى و ضِازةى ظاٍَ بووْى يةغةض ئةظَوْةنةى و تواْاى يةغةض
ضةطةظة ٖوْةضييةنإ زةطةضِيَتةوة)).95بةّ بؤضوْة ْاوةضِؤى و بابةت تواْاى زاٖيَٓاْيإ ْيية,بةآلّ بة ثيَطةواْةوة
ْاوةضِؤى ططْطى تايبةتى خؤى ٖةية طؤضِاْى ْاوةضِؤنى ؾيعطى بةيةنيَو ية ضِيَطاناْى ْويَطةضى زيَتة ئةشَاض ية
ؾيعطزا.
ٖ -90ةظاٍَ ئةبوبةنطسػةئ36ٍ ,

 -91ثيتةض ٖايَبيَطط و زاْةضاْى تط30ٍ,
ٖ -92ةَإ غةضضاوة ٍ29
ٖ -93ةَإ غةضضاوة29ٍ ,

ٖ -94ةَإ غةضضاوة27ٍ ,
-95ؾهطى ععيع املاضى ,تيؤضى ئةزةب ,وةضطيَطِاْى غةضزاض ئةمحةز طةضزى,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى َاضزئ ٖ ,ةوييَط68ٍ,2010,
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بابةت و َةبةغتةناْى ؾيعط نة ْاوةضِؤى ثيَهسةٖيَٓٔ ية ْيؿتُاْى ونؤَةآليةتى وزيَساضى و وةغفى غطوؾت
وْةتةوايةتى وٖ....تس ثيَو زئَ وزةبٓة ٖؤناضى طؤضِاْهاضى و ْويَطةضى

بةؾي زووةّ
غةضةتاناْي ْويَطةضيي ية ؾيعطي نوضزيسا

ضةَهى ْويَهطزْةوة –ٖةضضةْسة نة ضةَهيَهى ظاضاوةيية ظياتط يةوةى نة ؾيعطى بيَت -ية طةٍَ ضِةوتى
ثةضةغةْسْى َيَصووى ؾيعطزا ية بطةويَهى ٖةَيؿةيى زاية ,واتا ثيَويػتى بةوة ٖةية  ,نة ٖةْطاوى زواى ئةوة ية ٖى
96

ثيَؿووتط باؾرت بيَت بةو َاْايةى نة سةمتييةتى َيَصووى طؤضِإ زةبيَت ٖةضزةّ بة ئاضاغتةى ثؤظةتيعى بطِوات" .
يةطةٍَ غةضٖةيَساْى بعووتٓةوةى ضِؤؾٓطةضى يةئةوضوثا وةنو قؤْاغيَو بةض ية ضِؤَاْػييةت ,خةباتيَهى
ئايسؤيؤشى ضيٓى ْاوةضِاغت زشى ظويَِ وظؤضى ضيٓى زةضةبةط غةضى ٖةيَسا ,بةَةف ضيَطةخؤؾهةضبوو بؤ ؾؤضِؾى
فةضةْػا()1799و غةضٖةيَساْى ضِيَباظى ضِؤَاْػيعّ(( ,اليةْى ْيَطةتيعى ؾؤضِؾى فةضةْػى يةئةزةبى فةضةْػيسا
ضِةْطيسايةوةو ئةو ْةٖاَةتى وؾهػتةى ْاثًيَؤٕ ية دةْطى(واتطيؤ)زا بووة ٖؤى ئةوةى ناض ية زةضوْى ضِوْانبريإ
وؾاعرياْى غةضزةّ بهات...ؾؤضِؾى فةضةْػى بووة ٖؤى ئةوةى بة تيَطِواْيٓيَهى تاظةوة ,ية نةيةثووضى ططيو وضؤَإ
بطِواْطىَ وبآلوبوْةوةى (ٖةغتى ْةتةوايةتى)يـ بووة ٖؤى ئةوةى نة ٖةض ظوو خؤيإ ية نةيةثووضى يؤْإ و ضؤَإ
ضظطاضبهةٕ)),97يةطةٍَ زةضنةوتٓى ضؤَاْػيةت ظاضاوة وضةَهى ْويَطةضى غةضى ٖةيَسا(( ,يريةزا ضواضضيَوةيةنى طؿتى ٖةية
ضةَهى ضؤَاْػيةت زيايسةنات ,زياضيسةى زةغتٓيؿاْهطزْى َؤضنة ؾيَواظطةضيَتييةنةى زةزات ...,وؾةى ْويَطةضى تاو
ْاتاويَ وةنو ٖاو واتاى ضِؤَاْػييةت بةناضٖاتووة ,نةؾاضغتاْييةتى ئةوضوثاى زاثؤؾيوة(,نطتطوزؾتائ) دةخت
زةناتةوة ,ئةو وؾةية ضانرتئ وةغفهاضيى ثيَهٗاتةي غةزةى بيػتةَى ضِووة طؿتييةناْة)).98
ؾيَتهى ئاؾهطاية ٖةض ضيَباظ وبرييَهى ْوىَ غةضٖةيَسةزات تةْٗا ية غٓوضى ئةو وآلتاْا ْاَيَٓيَتةوة نة تيايسا
غةضى ٖةيَساوة ,يةبةض ئةوةى طؤضِاْهاضييةناْى نؤَةيَطاى َطؤظايةتى ,ية يةنةوة ْعيهٔ وبةْاو يةنسا ضووٕ بؤية ئةو
ضيَباظو بريةْويَياْة ثةيوثؤى زةٖاويَت وبةثيَى زضةْط وظووى بةضةوثريةوةٖاتٔ وثيَؿواظى ىلَ نطزْى زةطاتة غةضدةّ
وآلتإ ,زنتؤض َاضف خةظْةزاض ئةيَىَ(( :ئةو باضوزؤخة َيَصووييةى نة ضِيَباظى ضِؤَاْتيهى ية ئةوضوثا
زضوغتهطز(,غةضٖةيَساْى ضيٓى بؤضشواو خةباتى زشى زةضةبةط) ية ضؤشٖةآلتى ْاوةضاغتيؿسا يإ بةتايبةتى ية
ئيُجطاتؤضيَتى عومساْيسا يةنؤتايى غةزةى ْؤظزةيةّ و غةضةتاى غةزةى بيػتةَا غةضى ٖةيَسا...ئةطةض ضى بعووتٓةوةى
ثيَؿهةوتٓدواظى توضنةنإ ئاَيَعى بؤ بعوتٓةوةى ْةتةوةيى ئاظازخيواظاْةى نوضز ْةططتةوةو ئةزةبى توضنيـ ئةو
ئاويَٓة ْةبوو نةَيًًةتى نوضز ٖيواو ئاواتى خؤى تيا بةزى بهات ,بةآلّ ئةّ ضِوزاوة تايَة ضيَى ية ضؤؾٓبرياْى نوضز ْةططت
نة خؤيإ ثاضاو بهة ية غةضضاوة ضووْة ثيَؿهةوتوو خواظةناْى توضنيا)),99زياضة غةضٖةيَساْى ضيَباظى ضؤَاْػيةت
 -96زةضواْطيَتة ,ز .ئاظاز عبسايواسيسْ ,ويَهطزْةوة ية ؾيعطى نوضزيسا ٍ20

 -97زٖ .يُساز سوغئَ ,ضيَباظة ئةزةبييةنإ85ٍ ,
َ -98ايهِ بطازبطى وديُؼ َانٓاضئ15ٍ ,
َ -99ػتةفا غايَةح نةضيِ ,باخيَو ية 114ٍ ,...
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ونةضيطةضييةناْى يةغةض ئةزةبى توضنى ناضى طةوضةى نطزة غةض ؾاعريإ و ْووغةضاْى نوضز بة تايبةت ئةواْةى ظَاْى
توضنييإ بةباؾى زةظاْى ,ئةَةف ٖؤناضى ْويَطةضى بوو ية ؾيعطى نوضزى وئةزةبى نوضزيسا.
ٖةض يةباضةى غةضٖةيَساْى ْويَطةضى ية ئةزةب وؾيعطى نوضزيسا زنتؤض ٖيُساز سوغةئ زةيَيَت(( :نةباؽ ية زةضنةوتٔ
وبآلوبووْةوةى ضيَباظى ضؤَاْػييعّ يةئةزةبى نوضزيسا زةنطيَ ضاغتةوخؤ بة تاظةبووْةوةى ئةزةبى نوضزييةوة
زةبةغرتيَتةوة ,بةو ثيَيةى ٖةضضى ئةزةبى نوضزى ثيَـ ضؤَاْػييعّ ٖةية زةضيَتة خاْةى ئةزةبى نالغيهى
نوضزييةوة*,بيَطوَإ ئةّ بؤضووْةف بةضِاغت زةطةضِيَتةوة ,ئةو نةف وٖةواى ياخى بووٕ وتاظةطةضي* وطؤضِاْةى
ضؤَاْػيعّ يةٖةْاوى خؤيسا ٖةيَيططتبوو ,زةتواْني بة تاظةطةضييةوة ثةيوةغتى بهةئ)),100ثاف ئةو طؤضِاْهاضيياْةى ية
ئةوضوثاو توضنيا وْاوضةنة غةضيٗةيَسا ((زةبوو ٖوْةضو ئةزةبيَهى تاظةف بيَتة نايةوة ,نة زةضبطِى ئةو باضوزؤخة
تاظةيةبيَت و يةطةٍَ ضِةوتى تاظةى غةضزةَةنة بطوجنيَت ...غةضبةغتييةنى تاظة و بىَ غاْػؤضيى ية توضنيا ٖاتة
نايةوة...مجودويَى تاظةى خػتة ئةزةبى توضنييةوةو زواتط يةئةزةبياتى َيًًةتاْى ْاوضةنةزا ضةْطيسايةوةو ية ئةزةبى
نوضزيؿسا خؤى ْواْس)).101
يةباغى ئاَاشةيةى بؤ ٖةويَة بةضاييةناْى َةغةيةى ْويَهطزْةوةى ؾيعطى نوضزى ْابيَت ٖةويَةناْى سادى
قازضى نؤيى ية بةضضاوْةطرييَت نة ية زةغجيَؿدةضييةناْى بؤ طؤضِئ وْويَهطزْةوةى ْاوةضِؤنى ؾيعط ئةجناَى زاوٕ
يةيةنيَو ية شَاضةناْى (تيَطةؾتٓى ضاغتى )1918-باؽ يةّ ٖةويَةى سادى قازض زةنات وزةيَى(( :سادى قازض ومتإ
ؾاعرييَهى بىَ ْةظريى نوضزة ,ؾيعطةناْى ظؤض وتةدةزيساْة خؤى (غايات)َيًًةت ثةضوةضةٖ...,ةض يةطةٍَ ئيذتُاعياتى
قةوَى نوضز سةياتى ؾيعطى ضابواضزووة))( ,102بةآلّ باغهطزْى َةغةيةى ْويَهطزْةوةى ْاوةضِؤنى ؾيعط الى سادى قازض
يةغةض الثةضةناْى ضِؤشْاَةنة ئةطةضضى بة َةبةغتى وضوشاْسْى َةغةيةى ْويَهطزْةوةى ؾيعط ْةبووة ,بةآلّ وةى
غةضئةجناّ بؤتة غةضةتايةى بؤ باغهطزْى ئةّ َةغةيةية يةضِةخٓةى ئةزةبى نوضزيسا)ٖ ,103ةض يةباغى ئةواْةى
طؤضاْهاضيإ بةئاضاغتةى ْويَطةضى ئةجناَساوة يةؾيعطى نوضزيسا(( ,ثيَـ ئةوةى نيَؿى ثةجنة يةؾيعطى ؾيَذ ْوضى و
طؤضإ وثريةَيَطزا ببيٓنيٖ ,ةضية ؾيعطى بري ضِووْاى وضِابةضيَهى وةى عةبسويطةسيِ ضةسيُى ٖةناضيسا ,ئةّ ضةؾٓة نيَؿة
ئةبيٓني) ), 104غةباضةت بةغةضةتاناْى ضؤَاْػيعّ ز .زيَؿاز عًى زةيَىَ((:بةّ ؾيَوةية غةضةتاناْى ضِؤَاْػيعّ ية
ؾيعطةناْى(ثريةَيَطز)و(ؾيَذ ْووضى)زا زةضزةنةويَت وزواتط (طؤضإ) بووة يةنيَو ية زياضتطئ ؾاعريى ئةو ضيَباظة ,زياضة
زةبىَ ئاطايؿُإ يةوة ٖةبيَت نة ثيَؿرت غيُاو ؾةقًَى ضِؤَاْػيعّ ية ؾيعطى ؾيَوةى طؤضاْى(ٖةوضاَى)زا زةضنةوتووة ,بة
تايبةتى ناضطةضى َةويةوى وخاْاى قوبازى وبيػاضاْى يةغةض ؾاعرياْى وةنو ثريةَيَطزو طؤضإ بةتايبةتى ٖةغتى

 -100زٖ .يُساز سوغئَ ,ضيَباظة ئةزةبييةنإ115ٍ ,
ٖ -101ةَإ غةضضاوة115ٍ ,
* زياضة َةبةغتى ْوغةض ية تاظةطةضى ٖةض ْويَطةضيية ضوْهة ية فةضٖةْط وئةزةبى نوضزيسا بةؾيَوةيةنى فطاوإ ئةو زوو ظاضاوةية تيَهةٍَ بةيةنرت زةنطئَ
*ٖةْىَ بؤضووْى واٖةٕ نة َاوةى ئةزةبياتى نوضزى يةغةضةتاوة تا غةضةتاى غةزةى بيػتةّ بة ئةزةبى نؤٕ ْاوزةبةٕ,طواية ْاؾيَت ْاوى نالغيهى ىلَ بٓطيَت ,بةآلّ
زنتؤض ٖيُساز ٖةضضةْسة بؤضووْى واية نةدياواظى ية ْيَوإ نالغيهى نوضزى ونالغيهى ئةوضوثيسا ٖةية ,بةآلّ بوْى نالغيهى نوضزى ية قؤْاغةنإ زةغتٓيؿاْهطزووة
وْهوىل ىلَ ْةنطزوة بطِواْة زٖ .يُساز ,ضيَباظة ئةزةبييةنإ ٍ115
 -102ز .ثةضيَع غابري١٢ٍ ,

 -103زةضِواْطيَتة ٖةَإ غةضضاوة ٍ21
 -104ز.عيعةزئ َػتةفا ضةغووٍ ,ئةزةبياتى ْويَى نوضزى ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى ايتعًيِ ايعاىلٖ,ةوييَط 51ٍ,1989
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Journal of Garmian University

جملة جامعة كرميان

ثيَسةنطيَت)) ,105ئةظَوْى ئةو نوضزاْةى نة ية توضنيا زةشيإ و طةضِاْةوةيإ بؤ نوضزغتإ َةؾدةيَيَهى بة ٖيَعى ئةو
ْويَطةضيية بووٖ ,ةضوةى زةوتطىَ ((طةضِاْةوى ٖةْسىَ ية ْوغةضى نوضز ,نةغايَةٖابوو يةتوضنياى عومساْيى زةشيإ و
يةوىَ غوزيإ يةئةظَووْيى ْويَدواظى وشياْى ئةزةبى ئةوىَ وةضططتبوو ,وةنو(ثريةَيَطز )1950-1867و (ظيَوةض-1875
ٖ...)1948تس بةتايبةت ثريةَيَطز يةٖةَوويإ ظياتط بةو تاظةطةضيية ناضيطةضبوو وباؾرت يةطياْى ئةو ْويَدواظيية
تيَطةيؿتبوو...بؤية يةطةٍَ طةضِاْةوةى بة ْوغيٓى زضاَاى ٖوْةضيى تاظة يةغةض بٓطيٓةى فؤيهًؤضو نةيةثوضى َيًًى و
بةناضٖيَٓاْى نيَؿى ثةجنةو بةناضٖيَٓاْى ظَاَْيَهى نوضزى زووض ية وؾةى بيطاْة...ئةَاْة ٖةَوو ية غيُاناْى
تاظةبووْةوةى ئةزةبياتى نوضزيى(ثريةَيَطز)ٕ)).106
ٖةض يةو غةضزةَاْةزا ية ْاوخؤى نوضزغتاْيـ ٖةْسيَو يةو ؾاعرياْة ,ية ضِيَطةى خويَٓسْةوةى بةضٖةَى توضنى
و فاضغييةوة ئاطازاضى تاظةبووْةوةى ئةزةبياتى ْاوضةنة بووٕ ,وةنو ئةوضِةمحإ بةطى بابإ و ؾيَذ ْووضى ؾيَذ
غايَح( )1968–1896و طؤضإ()1962 – 1904و ضةؾيس ْةديب وٖ....تس.
ٖةضضةْسة نانةى فالح بؤضووْيَهى تاضِازةيةى دياواظتطى ٖةية و تةْٗا طؤضإ بة ضِابةضو بةضزى بٓطيٓةى
ْويَهطزْةوةى ؾيعطى ْويَى نوضزى زازةْيَت و بةضِاى ئةو ثريةَيَطز وؾيَذ ْوضى نةَرت ضؤيَيإ ية ْويَهطزْةوةزا ٖةبووةو
زةيَيَت((:زةضباضةى َةغةيةى ْوىَ نطزْةوةى ؾيعطى نوضزى زووضْيية ظؤض نةؽ ية ضِةخٓةططإ وْوغةضإ و
ؾاعريإ(ثريةَيَطز) و (ؾيَذ ْوضى ؾيَذ غايَح)يإ بةبريزا ْةيةت ويةو باوةضِةزابٔ نةئةّ زوو ؾاعرية طةوضةية زةغتيَهى
باآليإ ٖةبيَت وية َةغةيةى ْوىَ نطزْةوةزا ئةضنيَهى ظؤضيإ نيَؿابيَت)) 107بةْيػبةت ثريةَيَطزةوة زةيَيَت(( :بةالى َٓةوة
ئةطةض ضى ؾاعرييَهى زياضو ظؤض ْاغطاوة ,بةآلّ خاوةٕ ضِيَباظو قوتاخباْةيةنى زياضى نطاو ْةبو...بةبريو بطِواو ضِةط و
ضِيؿةى ضيَصو بةٖطة و غةييكة ظؤضتط ثابةْسو بةخيَونةضى بابةتى نالغيو بو...ئةطةض ضى يةؾيَوةزا ,يةضِوى ظَاْى
نوضزى ثةتى و نيَؿى خؤَايَى يةوة طياْيَهى طؤضِئ وْوىَ نطزْةوةى تيا بو)) 108ية باضةى ؾيَذ ْوضيؿةوة زةيَيَت(( :وةى ية
باغةنةى طؤضاْسا ْوغيووَة ,زةغتيَهى باآلى ية ْوىَ نطزْةوةزا ٖةبو ,ئةويـ تةْٗا بة ثةيطِةو نطزٕ والغايى نطزْةوةى
ؾيعطى ْويَى توضنةنإ ويةوة بةَالوة ية ٖةْاغةو بةضٖةّ نةوت)) ,109ية بؤضوْى تطزا زياضة نة ثريةَيَطز وؾيَذ ْوضيـ
ناضيطةضى طةوضةو بةضضاويإ ٖةبووة و تاضِازةيةنيـ ثيَطةواْةى ئةو بؤضوْةى نانةى فةالسة نة نةَرت بايةر بة ضؤيَى
ئةو زوو ؾاعرية زةزات ية ْويَطةضيسا ,ضِةفيل سيًُى يةباضةى ؾيَذ ْوضييةوة زةيَيَت((( :ظةعيُى ئيٓكيالبي )ى ؾعطى نوضزى
ية ْاوضةى (غويةمياْى).ئةواْةى نة ئيُطِوَ خوَيإ بة زاَةظضيٓةضى قوتاخباْةى ؾيعطي تاظة ئةشَريٕ ئةبي بعأْ نة
يةنةّ بةضزى بٓاغةى قوتاخباْةنةيإ يةاليةٕ ْووضى ؾيذ قاحلةوة زاَةظضا

))110

ٖ ,ةض يةّ باضةيةوة زٖ.يُساز زةيَيَ:

((ئةطةض بةوضزى بؤ غةضةتاى ئةو تاظةنطزْةوةية بطني ,ئةوا(ثريةَيَطز)و (عبساحلُٔ بةطى ْفووؽ)و (ؾيَذ ْووضى ؾيَذ
غايَح)و (طؤضإ)و (ضِةؾيس ْةديب)و (عبسايواسس ْوضى)بةضِابةضاْى ئةو بعووتٓةوةية زةشَيَطزضئَ و ٖةَووؾيإ بةئاؾهطا

 -105زٖ .يُساز سوغئَ ,ضيَباظة ئةزةبييةنإ117ٍ ,

ٖ -106ةَإ غةضضاوة ٍ117

 -107سةَة سةَة ئةَني قازض(نانةى فالح) ,ناضواْى ؾيعطى ْويَى نوضزى ,بةضطى يةنةّ ,ضاثى زووةّ ,ضاثداْةى سػاّ ,بػساز9ٍ ,1980 ,
ٖ -108ةَإ غةضضاوة ٍ9

ٖ -109ةَإ غةضضاوة ٍ10
 -110ز.عيعةزئ َػتةفا ضةغووٍ48ٍ ,
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ناضيطةضى ئةزةبى توضنييإ بةغةضةوة بوو)) ,111طؤضاْى ؾاعري خؤى زإ بةّ ضِاغتيية زائةْيَ ,ديَطةى ٖةض يةنة و دؤضى
بةؾساضنطزْيإ ية تاظةنطزْةوةزا زةغت ْيؿإ ئةنات  .ئةوةتا ية ضةْس زيَطِيَهسا نةزةتواْني وةى بةيَطةى َيَصووى
غةيطى بهةئ ئةيَيَْ ...(( :ووغةض و ؾاعرياْى ئةوغا ,بةتايبةتى ؾيَذ ْووضى و ضِةؾيس ْةديب ؤَ ,نة ثيَهةوة بة
ئةزةبي توضنى َوتأغري بووئ وثيَهةوة ئةَإ ْووغي ,بةآلّ تةْٗا ؾيَذ ْوضى ؾعطةناْى بآلوئةنطزةوةو َٔ بآلوّ
ْةئةنطزةوةو ئةو يةّ باضةيةوة ْؿاطى زةضئةنةوت)).112
ٖةويَةناْى ؾيَذ ْوضى يةباضةى ْويَطةضييةوة غةضثيَيى ْةبووة((,خويَٓةض بةوضزى ؾوئَ ثيَى ؾيعطو ْووغيٓةناْى
ؾيَذ ْووضيى ٖةيَططىَ ,ئةوةى بؤ ضِووٕ زةبيَتةوة نة يةطةٍَ(ْوىَ بووْةوةنة) غةضثيَى و ضِاطوظاض ْةبووة ,بةيَهو بة زٍَ و
بةطيإ و ية قوآليى ْاخييةوة يةطةيَى ٖةيَتةناوةو ضووةتة ْاو ئةظَووْى ؾيعطى نوضزييةوة...بيَطوَإ ئةّ ثةيطِةونطزٕ
وضِيَطهة تاظةيةيى ططتييةبةض ,الزإ بوو يةو عوضف وزابوْةضيتةى ؾيعط

))113

.

((

ٖةضبؤية يةنةّ ؾةثؤىل ْويَهطزْةوةو تاظةنطزْةوةى ؾيعطى ْويَى نوضزى بةؾيَوةيةنى بٓةضِةتى و بٓيازى ية
ؾيعطةناْى"ؾيَذ ْوضى ؾيَذ غايَح و طؤضإ"ى زةضنةوت ,غةضةتا (ؾيَذ ْوضى ؾيَذ غايَح) 1958-1905ية شيَط ناضتيَهطزْى
بعاوتى "فةدطى ئاتى" وؾيعطةناْى تؤفيل فيهطةتسا بوو بةٖؤى غةٖةيَساْى ؾيعطى ْويَى ية ئةزةبى نالغيهى نوضزيسا,
ية ضِاغتيسا (ْوضى ؾيَذ غايَح)يةنةّ نةؽ بوو نة ئايسياى َؤزيَطْيعَى ٖيَٓاية ْاوضِةخٓةى ئةزةبييةوة ,ئةطةض ضى ْوضى
بةٖؤى غةضقايَبووٕ بة غياغةتةوة ْةيتواْى ؾيعطةناْى بة ئاغتيَهى بةضظ بطةيةْيَت ,بةآلّ تواْى بةغتيَو فةضاِٖ
بهات بؤ غةضٖةيَساْى ؾؤضِؾيَهى ْوىَ ية ؾيعطى نالغيهى نوضزيسا ,نة زواتط (طؤضإ)ى ؾاعري ( )1962-1904ئةو ؾؤضِؾةى
بةئةجناّ طةياْسو بةتيَهٗةيَوةؾاْسْى ضِيَػاو بةْسوباوى ؾيعطى عةضوظى(وةظٕ وقافيةزاض) تواْى ضِيَبةضايةتيى ئةو
))114
ؾؤضِؾة بة ئةغتؤ بططيَت
((
غةباضةت بةضِابةضايةتى و ضةضةؾهيَٓى ,طؤضإ ثاف ئةوةى ية ٖةيَػوضِاْسْى نيَؿةناْى عةضووظ ئةزويَ يةطةٍَ
ٖةْسيَو دؤضى تاظةنطزْةوةزا ,زيَتةوة غةضباغى تاظةنطزْةوة و ضِابةضاْى و ئةيَيَ... :ئيرت َٔ تةْٗا بة نؤؾؿى ئةواْةوة
ْةوةغتاوّ وةظْى ٖيذاؾِ وةضططت وبةناضٖيَٓا .وة ٖةض يةّ ناتةؾا يةغووضية ناَةضإ بةزضخإ و قةزضى دإ ية ضِووى
ٖةغتيَهى ْةتةوايةتي يةوة ٖةيَبةغتى ٖيذائييإ زائةْا ية طؤظاضى (ٖاواض)زا بآلويإ ئةنطزةوة.115)).
ية باضةى ٖؤناضةناْى ئةّ تاظةنطزْةوةية ية ؾيعطى نوضزيسا ,زٖ.يُساز سوغئَ زةيَىَ :ضةْس ٖؤناضيَو
ياضَةتيسةضو ضِيَطة خؤؾهةضى ئةو تاظةنطزْةوةية بووٕ ,يةواْة((:بعووتٓةوةى ضظطاضخيواظى ْةتةوةى نوضز يةو
ضِؤشطاضةزا ,ثيَويػتى بة شياْيَهى ْويَ و غةضبةغتى وطؤضِإ ية ضةَهى ؾيعطيؿسا ٖةبوو وةنو بةؾساضي نطزْيَو يةو
ثطؤغةيةزاٖ...ؤؾياضى ْةتةوةيى و ٖةويَسإ بؤ زاَةظضاْسْى قةواضةيةنى غةضبةخؤى غياغيى ية ضواضضيَوةى
زةويَةتيَهسا ,بابةتة طةضَاوطةضَةناْى ئةوىَ ضؤشىَ ية ْاوةضِؤنى ؾيعطى نوضزيسا ضِةْطى زايةوة)).116
 -111زٖ .يُساز سوغئَ ,زةضواظةيةى بؤ ضةخٓةى ئةزةبى ْويَى نوضزى ,ضاثى زووةّ ,ضاثداْةى باظٖ ,ةوييَط460ٍ,2010
ٖ -112ةَإ غةضضاوة 460ٍ,

-113ئاظاز عبسايواسس ,زيواْى ؾيَذ ْووضيى ؾيَذ غايَح ,بةضطى يةنةّ-بةؾى يةنةّ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى (زاضاجلاسغ) بػساز157 ٍ ,1985 ,

 -114سةَةى نةضميىْ ,ويَدواظى و زةضنةوتةناْى ية ؾيعطى ْويَى نوضزيسا ,طؤظاضى ٖةْاض ,ضاثداْةو بآلونطزْةوةى غًيَُاْى ,شَاضة()92ى2013
 -115ز.عيعةزئ َػتةفا ضةغووٍ ,ئةزةبياتى ْويَى نوضزىٌ48
 -116زٖ .يُساز سوغئَ ,زةضواظةيةى بؤ ضةخٓة460ٍ,
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ٖةضوةٖا ية باضةى ٖؤناضيَهى تطةوة زةيَىَ(( :يةباضى ضؤؾٓبريى وبآلوبووْةوةى ضاثداْةوضاالنى ضؤشْاَةواْى
نوضزى و زاَةظضاْسْى ٖةْسىَ قوتاخباْةو نؤَةيَى ضؤؾٓبريو ثةضوةضزةيى ٖؤناضى تطى ئةو وضيابووْةوةو غةضٖةيَساْى
بريى تاظةو ضِةوتى تاظةى ئةزةبى بووٕ ,بةتايبةتى يةضيَطةى منايؿى ؾاْؤيى ونطزْةوةى خوىل فيَطبووْى خويَٓسٕ بؤ
ٖةَووإٖ...ةضوةٖا طةضِاْةوةى ٖةْىَ ؾاعريى نوضز ية توضنيايى عومساْى زواى دةْطى يةنةَى ديٗاْى يةغةضوو
ٖةَووياْةوة ,سادى تؤفيل بةط(ثريةَيَطز) ...بؤية ثريةَيَطز بةغةضزةغتةى تاظةنطزْةوةى ؾيعطى نوضزى ية ضِووى
ظَاْيَهى غازةو ضةواْى نوضزى و بةناضٖيَٓاْى نيَؿى بطِطةيى بةناضيطةضى ؾاعرياْى ظاضى طؤضإ زةشَيَطزضيَت)).117

تةوةضي يةنةّ /اليةْيَو ية شيإ و بةضٖةَي ثريةَيَطز

ناتيَو زيواْي ثريةَيَطز خبويَٓيتةوةو ية قؤْاغي شيإ و تةَةْي ئةّ ؾاعرية ضِؤشْاَةْووغة وضزبيتةوةٖ ,ةض
بة غةضجنسإ ية ٖةيَويَػت و ضةَهةناْي شيإ و قؤْاغةناْي تةَةْي ئةوةَإ بؤ زةضزةنةويَت ,نة بةضِاغيت منوْةي
ئةو دؤضة َطؤظاْةية ,نة بايةخي ئةوةيإ ٖةية َيًًةت ؾاْاظييإ ثيَوة بهات.
ثريةَيَطز نةغيَهة ٖيَٓسة بة َةعطيفةو ضِؤؾٓبريو َيًًةت زؤغتة ,نة تةواوي شياْي منوْةيةنة ية
نةغايةتييةني ثطِ ئةظَووٕ و خاوةٕ بةٖطةٖ ,ةيَبةتة وةى ٖةض َطؤظيَهي بةٖةيَويَػت ضِيَطةناْي شياْي تايَي و بةضظيي و
ْؿيَوي و خؤؾبةخيت و ناَةضاْي و بووٕ و ْةبووْي ضةؾتووةو بةخؤوة بيٓيوة ,وةى بةؾيَهي ظؤض ية ضِؤؾٓبرياْي غةضزةَي
خؤي زووضاضي ئاواضةيي و زةضبةزةضيي بووةتةوةٖ ,ةضبؤيةف ئةّ دؤضة شياْة ية تةواوي بةضٖةَةناْيسا ناضيطةضيي
ٖةبووةو ضِةْطي زاوةتةوة.
غةباضةت بةّ ؾاعرية ية غةضضاوةناْسا ٖاتووة ,نة تؤفيل َةمحوز ئاغا (ثريةَيَطز) ية غايَي (1867ظ) ية
ؾاضي غًيَُاْي ية طةضِةني (طؤيصة) ية بٓةَايَةيةني خاْةزإء خاوةٕ ثًةو ثايةيي نؤَةآليةتي ئةو غةضزةَة ضاوي بة
118
زوْياي ضِؤؾٔ ٖةيَٗيَٓاوة .بة يةزايهبووْي َعطيَينء بةؾاضةتء خؤؾشايَي بةخؿيوةتة زيَي نةغوناضو بٓةَايَةنةي).
غةباضةت بة غةضزةَي َٓسايَي ثريةَيَطز زةوتطيَت(( :ضِؤشيَو تؤفيكي تةَةٕ ٖةؾت ْؤ غاٍَ يةطةٍَ َاَؤغتانةيسا
يةغةض ؾيعطيَهي (سافيعي ؾرياظي) تيَو زةضٔ ,ضوْهة خؤي بة خاوةٕ َاف ئةظاْيْ ,ةيويػت ية واتةي خؤي ثاؾطةظ
بيَتةوةو زاواي ييَبوضزٕ ية َاَؤغتا بهاتْ ,اضاض سةغةْةفةْسي َاَي نة ؾاعرييَهي ْاوزاضي غةضزةَي خؤي بوو ,يةو
سودطةية طواغتييةوةو بطزي بؤ سودطةى َةال غةعيسي ظيَعيَةييٖ ,ةض ئةو ضِؤشةف َاَي ثيَيوت :ضِؤيَة قؤفيل ,ئوَيَسةواضّ
زةّ و ْفوغي ئةّ ظاتة بتهاتة ؾاعرييَهي وةى َٖٔ ,ةضواف زةضضووْ ,وقآلْةنةي بةضِاغت طةضِا ,غةضةتاي بةٖطةي
)).119
ؾيعطوتين تيا زةضنةوت
ئةوةى ديَطةي ٖةيَويَػتة يةغةضنطزْة ئةوةية ,نة ية ٖةْسيَ غةضضاوةزا باؽ يةوة نطاوة ,نة ثريةَيَطز ية
تةَةْي سةوت غاآلْةوة بطزضاوةتة سودطةى َةال سػةيين طؤدةو تا خويَٓسْي تةواو نطزووة ,يةويَ َاوةتةوة.120".
ٖ -116ةَإ غةضضاوة 461ٍ,

ٖ -117ةَإ غةضضاوة ٍ462
 -118زةضِواْطيَتة :ذلةَةز ضِةغوٍَ ٖاواض ,ثريةَيَطزي ْةَط ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى املعاْى ,بػساز12ٍ ,1970,

 -119فايةم ٖؤؾياضو ئةواْي تط ,زيواْي ثريةَيَطز ,بةضطي يةنةّ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى ايعَإ ,بػساز6ٍ 1990
َ -120ايَجةضِي ْووغني ,شيإ بةضٖةّ زاٖيَٓإhttp://www.nusin.net/dang ,
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بةآلّ ئةوةي ضِاغتيية ,ية ظؤضبةي غةضضاوة باوةضِثيَهطاوةناْسا ,ئةوة ثؿرتِاغت نطاوةتةوة ,نة ثريةَيَطز تةْٗا
َاوةيةى يةو سودطةية َاوةتةوةو زواتط ((يةغةض ؾيعطيَهي خوادة سافع يةطةٍَ َاَؤغتانةيسا تيَهطووة ,يةبةض ئةوة
سةغةْةفةْسي َاَي ئةيطواظيَتةوة بؤ َعطةوتي َةال سةغةْي ظيَعيَةيي)) ,121نةواتة ئةوةَإ بؤ ضِووٕ زةبيَتةوة ,نة ئةو
غةضضاوةية نةوتووةتة ٖةيَةيةني ظةقةوة ,ية طواغتٓةوةي ئةو ظاْياضييةي خػتوويةتيية ضِوو يةباضةي َاوةي َاْةوةي
ثريةَيَطزي ؾاعري يةو سودطةنةي (َةال سػةيٓة طؤدة)زا.
ثريةَيَطزي ؾاعري ية ئةيًويي غايَي ( ,)1882نة تةَةْي ؾاْعة غاآلٕ بووة ,زةبيَتة ْووغةض ية فةضَاْطةي
ْفووغي غًيَُاْي .زواتط زةنطيَتة ْووغةض ية زازطا .غايَيَو زواي ئةوةف زةبيَتة فةضَاْبةضي ظةوي و ظاضي َويَهي َرييي ية
ٖةيَةظة ,نة َاوةى غيَ غاٍَ يةو زةَيَٓيَتةوةو يةناضةنةي خؤي بةضزةواّ زةبيَت .زواتط زةبيَتة باف ناتب ية زازطةي
ضواضتاَ ,اوةيةني ظؤضيـ ية ؾاضباشيَطِ زةَيَٓيَتةوة 122".ية غايَي ( )1895بووة بة ديَططي بةضِيَوةبةضي نةضبةال ,بةآلّ
ْةضووة" 123بؤ ئةَةف ثيَُاْواية ئةوة ٖةغيت نوضزثةضوةضيي بووة ٖاْي ثريةَيَطزي زاوة ,نة ْةضيَتة نةضبةالو ئاضةظووي
ئةوةي بووةٖ ,ةض ية غًيَُاْي مبيَٓيَتةوة خعَةتي ؾاضةنةي خؤي بهات ,نة َةيَبةْسيَهي نوضزةواضيية.
ية غايَي ( )1898ثريةَيَطز يةطةٍَ ؾيَذ غةعيسي سةفيس (باوني ؾيَذ َةمحوزي قاضةَإ) ضووة بؤ توضنيا ,بؤ
غايَي زوايي ؾيَذ غةعيس و تؤفيل ضووٕ بؤ َةنة بؤ سةز.
سادي تؤفيل ية ْووغيين فاضغيسا زةغتيَهي باآلي ٖةبووة ...يةبةض ئةوة نة ضووةتة توضنيا عيعةت ثاؾاي
ناتيب زةضباضي ؾةٖطباضي ,ية ئةغتةَبوٍ وةآلَي ئةو ْاَة فاضغييةي نة ْاقطايسئ ؾاي ئيَطإ بؤ غًتإ عبساحلُيسي
عومساًْي ْاضزبوو ,ئةي غجيَطيَ بة سادي تؤفيل ,نة وةآلَيَهي بؤ ئاَازة بهات ...وةآلَةنةي ثريةَيَطز بة فاضغي ظؤض
بةضظو دوإ ئةبيَت و ئةضيَتة زيَي ناضبةزةغتاْي عومساًْييةوة ,يةبةض ئةوةي ية غايَي 1899زا فةضَاْي ؾاٖاْةي بؤ
زةضئةضيَت و ئةنطيَت بة ئةْساَي َةدًيػي عايي ية ئةغتةَبوٍَ و ضِوتبةي بةطيَيت زضاية ,يةو َاوةيةزا بةٖؤي عيعةت
ثاؾاوة ثريةَيَطز ئةضيَتة َهتيب سكوم و ؾةٖازةى سكوم يةويَ وةضئةططيَ".124
ٖةضضةْسة (َػتةفا قايَح نةضيِ) يةثةضاويَعي الثةضِةي ()11ي نتيَبةنةيسا (باخيَو ية وؾة )...زةيَيَت:
((ٖةْسيَ غةضضاوة زةيَئَ ية غايَي  1899ئةو غةفةضةى نطزووة))  ,125بةآلّ ئةوةي ديَي غةضجنة ,نة ْووغةضي ْاوبطاو,
ئاَاشةي بةو غةضضاواْة ْةنطزووة ,نة ضِاغيت ئةو بؤضووْة زةغةمليَٓٔ ,بؤية واي زةبيٓني ,نة ئةو َيَصووة ,زووض بيَت
يةضِاغتييةوة.
ثاف ئةوةى نة ية غايَي (َ )1898ةدًيػي عايي ْاَيَينَ و سادي تؤفيل ية ئةغتةَبوٍَ زةغت زةنا بة
َوساَيَيت و ْووغني و بآلونطزْةوةي ضِؤشْاَةو طؤظاض ...يةثيَـ ئيعالْي َةؾطوتييةت ,نة ية نؤَةيَيَو يةو نوضزاْة
ثيَهٗاتبوو ,نة ية ئةغتةَبوٍَ ئةبٔ بة غةضنطزايةتي ؾيَذ عةبسويكازضي ؾيَذ عوبةيسويَآل ,ثريةَيَطزيـ يةنيَ بووة ية
 -121ذلةَةز ضِةغوٍَ ٖاواض ,ثريةَيَطزي ْةَطٖ , 12ٍ ,ةضوةٖا زةضِواْطيَتة :عةالئةزئ غةدازيَ ,يَصووي ئةزةبي نوضزي  ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى بآلونطزْةوةى
نوضزغتإ ,غٓة1389نؤضى ٖةتاوىَ + 444ٍ ,.ػتةفا غايَةح نةضيِ ,باخيَو ية  + 9ٍ ,...قسيل بؤضةنةيى(قفى ظازة)َ ,يَصووى ويَصةى نوضزى ,بةضطى زووةّ ضاثى
يةنةّ ,ضاثداْةى ضٗط تربيع.)624ٍ.1370,

 -122زةضِواْطيَتة :فايةم ٖؤؾياضو ئةواْي تط ,...زيواْي ثريةَيَطز7ٍ ,
 -123زةضِواْطيَتة :عةالئةزئ غةدازيَ ,يَصووي ئةزةبي نوضزي444ٍ ,
 -124ذلةَةز ضِةغوٍَ ٖاواض ,ثريةَيَطزي ْةَط14ٍ ,
َ -125ػتةفا غايَح نةضيِ ,باخيَو ية 11ٍ ,...
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ئةْساَاْي ئةو نؤَةيَةية ,ضِؤشْاَةي (نوضز)ي بةضِيَوةبطزووة ,نة ظَاحنايَي ئةو نؤَةيَةية بووةٖ ,ةض يةو غةضزةَةزا
بابةتي بؤ طةييَ ضِؤشْاَةو طؤظاض ْاضزووة بة ظَاْي نوضزي و فاضغي ,نة ظياتط ٖةيَبةغت و ثةخؿإ بووٕ.

126

ثريةَيَطز يةو غةضزةَةى نة ية غًيَُاْى شياوة ,خيَعاْي ٖةبووةو خاوةْى زوو نض بووة ,ية غًيَُاْي بةديَي
ٖيَؿتووٕ و َايَئاوايي ييَهطزووٕ و ٖةضطيع بةبرييؿيا ْةٖاتووة ,نة ئةو غةفةضة ئاوا زضيَص خبايةْيَ .بؤية ثاف َاوةي
َاْةوةي ظؤضى ية ئةغتةْبوٍَ بؤ نؤتاييٗيَٓإ بة شياْي ضِةبةْيَيت َايَيَو بؤخؤي ثيَهةوة ئةْيَت و نطيَو ية بٓةَايَةيةني
ْاغطاوي (ئةزضْة) زةخواظيَت بةْاوي (غاَية خامن) ,يةو خاتووْة زوو نوضِي زةبيَ بةْاوةناْي (ْةشاز) و (وزاز).

127

زواتط ثريةَيَطز ثاف َاْةوةى ضةْس غايَيَو ية توضنياو ئةجناَساْي ضاالني دؤضبةدؤض يةضِووي ئةزةبيء
ٖوْةضي و غياغي و ضِوْانبريييةوة ,نة غةضزةَيَهي ظؤضي شياْي طةجنيَيت خؤي ية توضنيا بةغةض بطزبوو ((ثاف ئةّ َاوة
زووضوزضيَصة ,ئاططي دطةضي زايهي ْيؿتُإ ٖةيَي ططت ,غؤظي خؤؾةويػيت نوضزغتإء بةغةضٖاتةناْي خػتيية
مجودوٍَء غةضغةوزاي طةضِاْةوة ...ئةو ضِؤشاْةي نة ثريةَيَطز ئةيويػت ية توضنياوة بطةضِيَتةوة بؤ نوضزغتإ
دياواظييةني ظؤضي ٖةبوو يةطةأل ئةو ضِؤشاْةي نة ْايي ٖةيَبةغتة بةضظةنة بؤ غايَِ ْاضزبوو ,بةآلّ غةضزةَي طةضِاْةوةى
ثريةَيَطز غةضةتاي ٖيَعي دوآلْةوةى ْةتةوايةتي بوو ,ؾيَذ َةمحوزي َةظٕ ئاآلى ؾؤضِؾطيَطِييء زاوانطزْي َايف
طةيةنةي ٖةيَهطزبوو)) 128بؤية ثريةَيَطز بطِياضي طةضِاْةوة زةزات(( ,ئةغتةَبوٍَ بةديَ ئةٖيًََيَت و شْةنةيء زوو نوضِةنةي
ية توضنيا بةديَ ئةٖيًََيَت و خؤي ئةطةضِيَتةوة بؤ نوضزغتإ ,سادي تؤفيل ضةْس غايَيَو ية ؾاضي غًيَُاْي ئةَيَٓيَتةوة بيَ
ئةوةي توخين فةضَاْي َريي بهةويَت ,ية غايَي  1926ية َاْطي ناْوْي يةنةَسا ؾاضةواْي غًيَُاْي ضِؤشْاَةي شيإ
زةضئةٖيَٓيَت بة غةضؤنايةتي سػةئ ْاظّ ,ثريةَيَطزيـ ئةنطيَت بة غةضْووغةضي ضِؤشْاَةنة)).129
ثريةَيَطز((ية غايَي  1934ئيُتياظةنةي بؤخؤي وةضططت و ضاثداْةيةني تايبةتي بؤخؤي نطِي ية ثاف زةضنطزْي
شَاضةي 553ي ضِؤشْاَةنة زاخطا ضةْس َاْطيَهي ثيَ ضوو ئيُتياظي ضِؤشْاَةي سةفتةيي (شئ)ي وةضططت و زةضي نطز ,بةّ
دؤضة زةغيت زاية ضِؤشْاَةضيَتييةوة ,تا ية 19ي سوظةيطاْي غايَي  1950ية تةَةْي  83غايَيسا ية ؾاضي غًيَُاْي نؤضي
َايَئاوايي ية زْياي ؾيعطو ئةزةب ئةناو ية ططزي َاَةياضة ,نة نةوتووةتة ضِؤشٖةآلتي ؾاضةنةوة -يةغةض وةغيَيت خؤي
))130
ئةْيَصضيَ و طوَةظيَهي بةغةضةوة ئةنطيَ
(عةالئةزئ غةدازي) يةباضةي شياْي ثريةَيَطزةوة يةَاوةى ئةو  26غايَةي زوايي شياْي ثريةَيَطز شياوة,
زةيَيَت(( :ثابةْسي عةْعةْاتي زوْيا ْةبوو ,ئةو شووضةي نة  26غاٍَ شياْي غويةمياْي تيا ضِابوواضز ية شووضي
فةيًةغوفيَهي زةوضي داضاْي ئةنطز ...ظغتإ ٖةض يةويَسا ئةْوغت ,ية خاْووةنةي نة ْاوي ْابوو (قةيةْسةضخاْة)
ٖةَوو زةّ ئةضبابي قةيَةّ و ظةوم تيايا نؤئةبووْةوة ,نة ئةبوو بة خيٌَ خةوتٓإ زةغتٓويَصيَهي ئةؾؤضز و ْويَصي ئةنطزو
قوضئاْي ئةخويَٓس يةثاف ئةَاْة غةضةَةقايةي ئةْووغي بؤ ضِؤشْاَةنةي)).131
ٖ -126ةَإ غةضضاوةي ثيَؿوو14ٍ ,

 -127زةضِواْطيَتةَ :ػتةفا غايَح نةضيِ ,باخيَو ية  11ٍ ,...و 12و 13وٖ , 14ةضوةٖا :فايةم ٖؤؾياضو ئةواْي تط ,زيواْي ثريةَيَطز8ٍ ,و  11و .12

 -128ذلةَةز ضِةغوٍَ ٖاواض ,ثريةَيَطزي ْةَط16ٍ ,
ٖ -129ةَإ غةضضاوة16ٍ ,

 -130عةالئةزئ غةدازيَ ,يَصووي ئةزةبي نوضزي445ٍ ,
ٖ -131ةَإ غةضضاوة446ٍ ,
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ٖةضوةٖا يةباضةي تواْاو غةييكةي ظؤضي ثريةَيَطز زةيَيَت(( :ظؤض وضزبني بوو ,ظؤض طةضِابوو ,طةييَ ثياوي طةوضةو
َاقويَي زيبوو ,زاغتاْي نؤْي ظؤض يةال بوو ,خؤي بؤخؤي تاضخييَو بوو بؤ َيًًةتةنةي)).132
يةباضةي قؤْاغةناْي شياْي ثريةَيَطزةوة زةيَيَت(( :الثةضِةي شياْي ثريةَيَطز ضؤْيَيت غيَ ضاضةنةي غةزةي
نوضزةواضي ئةطيَطِيَتةوة ,نة يةغةضةتازا ضؤٕ ثابةْسي زميةْي خاٍَ و خةت بووٕ و بةضةبةضة بةثيَي قاْوْي طؤضِإ,
ضؤْيَيت ئةو شياْةيإ طؤضِيوةتةوة بة ؾعوضيَو ,نة ٖةغيت ؾًَةشاْي ييَ بيَت و ية ثاؾا تةعيرب ية ئةفهاضي نؤَةٍَ
بساتةوة ,نة زةضووْي ٖةيَكطضاويإ بؤنطِووظةي شيَطنةوتين ْيؿتُاْي ييَوة زيَت ,ئةَة وةنو ية ثريةَيَطززا ٖةية ٖةَوو
ؾاعرييَهي تط بةّ دؤضة ضؤْيَيت زةوضي خؤميإ بؤ ئةطيَطِيَتةوة ,ضوْهة ئةوإ بويبويي باخي َيًًةت يإ ظَاْعاْي زةضزو
َةيٓةتٔ)).133
ثريةَيَطز يةباضةي شياْي ؾيعطيي خؤيةوة زةيَيَت(( :يةَٓسايَييةوة ئةيفةمت يةطةٍَ ؾيعطو ئةزةبياتي ئيَطاْيسا
بوو ,نة ئيَطإ دًوةطاٖي ؾيعط بووْ ,اظامن ض زةضزيَو بوو بة َٓةوة ْووغابووٖ ,ةض ية َٓسايَييةوة َٔ زيَِ زابووة ؾيعطو
طؤضاْي ,زةْطي خؤؾيؿِ يةبةض ؾيعط خؤف ئةويػت تا (َةويةوي)ّ ْةْاغيبوو (ْايي)يِ ال ثيَػةَبةضي ؾيعطي نوضزي
بوو)).134
يةباضةى ئاغتى ضؤؾٓبريى ثريةَيَطزةوة ذلُسى َال نطيِ زةيَيَت(( :ييهؤييٓةوةى بريى ثريةَيَطزيـ ييهؤيَيٓةوةى
اليةنى ثط بايةخى شياْى ضؤؾٓبريى ْويَى طةىل نوضزةو ,تةْاْةت يةثاف َطزْى ثريةَيَطزةوة تا ئةَطؤ و بةزضيَصايى
يةضٌ غايَةثرتة نةغيَهى وا يةْاو ضؤؾٓبرياْى نوضزا ٖةيَٓةنةوتووة نةييَٓى نؤضهطزْيُإ بؤ ثطِبهاوةو ,ئةَة بؤ خؤى
ؾايةتى َةظْى ئةو زةوضةية ثريةَيَطز ية شياْى ضؤؾٓبريَاْسا طيَطِاويَتى)) .135طؤضاْي ؾاعري يةباضةي تواْاو ٖةويَةناْي
ثريةَيَطزةوة زةيَيَت(( :بة بيػت غايَي ثريي و تةقاوتي بة تاقي تةْيا ئةوةْسةي بةضي ضِةجنت بؤ نطزيٓة نؤؾي ْةتةوة,
نة نؤَةيَيَو بة عوَطيَهي زضيَص ْةتواْيَ خةوي ثيَوة ببيينَ))ٖ .136ةضوةٖا زةيَيَتْ(( :ايَيَِ غةضاْػةضي ئةّ بيػت و ثيَٓر
غايَةي زوايي بؤت يوا ,بة ئاغايـ و ئاضاّ غةض بةغةض ناغةظا ؾؤضِ بهةيتةوة,يةطةأل بةضضٓيين بةٖطةى خؤت خةضيو
بيت ,بةيهو بةثيَطةواْةوة ْة تؤ ئةوةْسة بؤ ًَهةضي خويكابووي -بةزضيَصي ييَو بة ييَوةوة زازضووي ,وضتة ْةنةي – ْة
ٖيَعي ظؤض و غتةّ ئةوةْسة ييَبوضزة بوو ٖةتا غةض ضاو ية تؤ بكوضيَينَ ,ئةو تاواْاْة نةّ ْني ,نة تياياْا تؤ بةضاَبةض
بة دةوضي بيَ ئةْساظة خؤت ضِائةثػهاْس ,ناضبةزةغيت ناتيـ بةٖةَوو زيَطِةقي خؤيةوة زضِى و ططيَ و قؤضتي ظؤضي
يةغةض ضِيَتا ضِيع ئةنطز)) 137يةو غةضزةَةى شياْيسا نؤَةيَيو خطاثةناض يةالى ؾيذ ذلُوز ظؤض يةباضةى ثريةَيَطزةوة زةيَني
وبؤى تيَسةضيَٓٔ تاؾيَدى يَىَ زيَططاْوو توضِةبهةٕ ظؤضى بؤ تيَسةضيَٓٔ ثريةَريز زةضيَت بؤ الى ؾيَذ ذلُوز وبة ؾيعطى
"ئةبىَ بةخؿٓسة ٌَ نةض نا يةضِاغتى َوضةخؤضى خؤى "...نةْاغطاوة بةفةيػةفةى ؾيعطى نوضزى ,زيَى ؾيَذ زيَٓيتةوة
))138
وؾيَذ ئةوةْسة ؾيعطةنةى بةزٍَ زةبيَت ((ئةفةضَوىَ سادى تؤفيل فةضَووزاْيؿة ,بةيَىَ واًَُإ نةضة يةئاغتت
ٖ -132ةَإ غةضضاوة446ٍ ,
 -133عةالئةزئ غةدازيَ ,يَصووي ئةزةب449ٍ ,

 -134فايةم وؾاض و ئةواْي تط ...زيواْي ثريةَيَطز8ٍ ,

-135ذلُسى َ النطيِ ,بريى نؤَةآليةتى وغياغى ثريةَيَطز,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى (زاض احلطية),بػساز 7ٍ ,1992
ٖ-136ةَإ غةضضاوة48ٍ ,

 -137فايةم وٖؤؾياض و ئةواْي تط ,زيواْي ثريةَيَطز48ٍ ,
 -138فايةم وؾاض و ئةواْي تط ...زيواْي ثريةَيَطز٢٨١ٍ ,
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يةباضةى بةناضٖيَٓاْى ْاظْاوى ثريةَيَطز((ئةو نات ضؤشْاَةى"شيإ"ية غًيَُاْى يةاليةٕ ؾاضةواْييةوة بآلو
زةنطايةوة ...تا غايَى  1932ية ثاف نؤضى زوايى سوغني ْاظّ ضؤشْاَةنة نةوتة زةغت سادى تؤفيل ية َاوةى ثيَؿووزا
ؾاعري ٖةَوو ْوغيٓيَهى بةْاوى سادى تؤفيل بةطبآلو زةنطزةوة بةآلّ يةزواى ئةوةى ضؤشْاَةنة نةوتة زةغت
خؤي( )1932بؤيةنةّ داض ْاظْاوى نطز بة ثريةَيَطز ,نةؾيعطى"بةياْى بوو ية خةوٖةيػاّ,...ى ية "شيإ"زا
بآلونطزةوة ْاظْاوى ثريةَيَطزى بةناضٖيَٓا)).139
يةثاف َاوةيةى ضؤؾتؤتة ئةغتةَبوٍَ ويةوىَ ضؤتة ظاْهؤى سكوم ويةو َاوةزا طةىلَ وتاضى بة ظَاْى فاضغى
ونوضزى و توضنى ية ضؤشْاَةو طؤظاضةناْسا ْوغيووة"ٖ.140ةضيةو َاوةيةزا ية ناضى َرييسا نؤَةيَيو بةضثطغياضيةتى زيووة
141
يةواْة:
 يةئةيًوىل (1909ظ) بووة بة قائيُكاَى دؤيَة َيَطط يةْيػاْى (1912ظ) زا بووة بة قائيُكاَى قةضة َوضغٌ. ية ؾوباتى ()1915زا بووة بة قائيُكاَى باالوا. ية ئةيًوىل(1916ظ)زا بووة بة قائيُكاَى بيت ايؿباب. ية َاضتى (1917ظ)زا بووة بة قائيُكاَى طُوف نوى ,ية ٖةَإ غايَسا بةٖةَإ ثًة ضؤتة ئيتةثاظاضىٖ ,ةطةىلئوتة نة زوضطةيةنى خؤف وْاوزاضى توضنياية.
 ية ْيػاْى (1918ظ)زا بووة بة ثاضيَعطاضى(َوتةغةضِيف)ى ؾاضى ئةَاغيية ية توضنيا تانو غايَى(1923ظ) يةوىَبووة.


((

ثاؾإ نة طةضِاوةتةوة بؤ غًيَُاْى وةظيفةى سهوَى ْةزيوة و خعَةتى ثىَ طةياْسْى ْةخويَٓسةواضةناْى نطزووة
بةْاوى (ظاْػتى نوضزإ)ةوة ضياغتى قوتاخباْةيةنى ئةًٖى نطزوة)) .142ية باضةى طةوضةى ثريةَيَطزةوة ضفيل سًُى
زةيَيَت((:أوةْسة أتواْني بًَيني نة (ثريةَريز)أغتريةييهى ظؤض طةؾة بةامساْى ؾعط وأزبى نوضزةوةو بةبىَ تطؽ وييَهساْةوة
زةتواْني بًَيني نة أططأو(خوضٖةآلت ْاغاْة)ى ؾيعطى (عًى تطَونى) ؾاعطى ٖةضة بةْاوباْطى نوضزيإ بةضضاو نةوتووة
وبةيةنيَو ية طةوضةتطيٓى ؾعطاى خؤضٖةآلتيإ زاْاوة ,ضاويإ بةؾعطى ثريةَيَطز بهةوتاية ؾهِ ْية نة أَيإ يةخواض
أوةوة زاْةزةْا وظؤضديَ ى بطِواية نة(ثريةَريز)يإ ية ضِيعى يةنةَى ؾاعطةناْى خوضٖةآلتا بٓواْساية)) ,143دطة يةؾيعط
وبواضى ضؤشْاَةطةضى وناضوباضى َريى و ظاْػتى ,ثريةَيَطز ضريؤى وضريؤنى تةَػيًيؿى ْوغيوة (نؤؾؿى ثريةَيَطز
يةضِووى نةضةغة بؤ ؾاْؤنطزْةوة غىَ اليةٕ يةى زةخات ئةواْيـ ( َيَصووى ْةتةوة وفؤيهًؤضى طةٍ ونةضةغةى تاظة يةّ
زوو ضةطةظة زضوغت نطزٕ)).144

 -139زَ .اضف خةظْةزاضَ ,يَصووى ئةزةبى نوضزى,بةضطى ثيَٓذةّ ,ضاثى زووةّٖ ,ةوييَط107ٍ,2010
 -140قسيل بؤضةنةيى(قفى ظازة)626ٍ ,

َ -141ايَجةضِي ْووغني ,شيإ بةضٖةّ زاٖيَٓإhttp://www.nusin.net/dang ,
-142ضفيل سًُى ,ؾيعطو ئةزةبياتى نوضزى,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى(ايتعًيِ ايعاىل)ٖ ,ةوييَط82ٍ , 1988
ٖ-143ةَإ غةضضاوة83ٍ ,
-144ز.عيعةزئ َػتةفا ضغوٍ ,ئةزةبياتى ْويَى نوضزى71ٍ,,

)Conference Paper (June, 2017

acadj@garmian.edu.krd

465

طؤظاضي ظاْهؤي طةضَيإ
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ية ضريؤى وضريؤنى تةَػييًيةناْيسا ضِةوتى ْويَطةضى بةئاؾهطا غيُايةنى زياضةو باْطةؾةى غةضٖةيَساْى بريى
تاظةى ْةتةوةيةتى و ضِةوتى تاظة بووْةوة بووة ,ية ئةزةبسا ضاالنيية دؤضاو دؤضةناْى بة ئاؾهطا باْطةؾةى ضظطاضبووٕ
بووة ية ضِةوتى نؤٕ وغةضٖةيَساْى شياْيَهى ْوىَ و بةضزةواّ ٖةويَى زاوة نةيةثووضو فؤيهًؤضى نوضزى و فةضٖةْطى ظَاْى
الزيَييةنإ ظيٓسوو بهاتةوة بؤية غةضدةّ اليةْةناْى ْوغيٓى ثريةَيَطز ئةّ تاظةطةضييةى تيا بةضدةغتةبووة,
ثريةَيَطز خاوةْى ثةْسة بةْاوباْطةناْييةتى ,نةتائيَػتاف بةغةض ظاضى ظؤضيَو ية خةيَهييةوة وةى غةضضاوةيةنى
ضِةوؾتى وثةْسو ئاَؤشطاضى بةناضيسةٖيَٓٔ.

تةوةضي زووةّ
زةضنةوتةناْي ْويَطةضيي الي ثريةَيَطز

ثريةَيَطز ((دطة ية خويَٓسٕ وةى ؾاعرييَهي ٖةغت ْاغو ئاضةظووي تيَهةيَبووْي ضِووْانبريإ بوو ,زواي ئةوةي ية
ئةغتةَبوٍَ ديَطري بووةو ٖةغيت بةوة نطز ؾةثؤيي تاظةو ْويَدواظي ية بةضٖةَة ضِةْطيٓةناْي غةضزةَي ضِيَٓيػاْػسا
ضِةْطي زاوةتةوة تاظةتطئ ئةزةبي ئةوضوثايي يةويَ زةنطيَت بة توضني و يةبةضزةغت خويَٓةضاْايةٖ ...ةتا ضِووْانبرية
عةضةبةناْيـ ية عيَطام ضِوويإ نطزبووة ئةويَ و بةطؿيت غةضضاوةى خويَٓسْةوةيإ يةويَوة ثيَ زةطةيؿت...ئةدلا ,نة
سادي تؤفيكي خؤَإ ئةّ ضِاثةضِئ و بوشاْسْةوة ضِوْانبريييةي ٖةغت ثيَ نطز ,ظؤض ثيَي ؾازوَإ بوو ,بةتايبةت نة
بووة طويَي نؤضِ و ئةجنوَةْي ئةو ئةزيب و ضِوْانبرية نوضزاْةى يةويَ بووٕ ,غةضةضِاي ئةزيبة توضنةناْيـ))ٖ 145ةضوةٖا
يةباضةى ٖةويَة بةضزةواَةناْى ثريةَيَطز ية توضنيا َػتةفا غايَح نةضيِ زةيَيَت(( :يةناتيَهسا طويَبصيَطي ضِؤشْاَةناْي
(شيإ) و (شئ)ّ زةنطز ,ية غايَي  1926تا  1950ئةوةّ بؤ زةضنةوت ,نة ئةّ ثياوة ية توضنيا ناتي خؤي بة فريِؤ ْةزاوة,
ٖةَيؿة ية نؤضِو نؤَةيَسا بووةو بةثيَي ئةو ْووغيٓاْةي خؤي نة ثؿيت ثيَ زةبةغرتيَٖ ,اوضِيَي ضةْسئ ظاْاو ئةزيبء
))146
ضِوْانبريو تيَهؤؾةضو ضِؤشْاَةْووؽ بووة
((
 ظَاْى ؾيعطى :ثريةَيَطز ية باضةى بايةخساْى ية ظَاْى نوضزى ئةوةْسةى بةتةْط ثاضاغتٓى دواْى ظَاْىنوضزييةوة بوو ,ئةوةْسة ظياتط ٖةويَى زاوة نةؾيعطةناْى غاناضو بىَ ططىَ بٔ و ضِاغتةوخؤ بطةْة خةيَهىَ ...ةبةغتى
بووة طؿت اليةى ئةوة بعأْ نة ظَاْى نوضزى ظَاْيَهى ظيٓسووة ,ظَاْى ؾيعطة ,ظَاْى ثةخؿاْة)).147ظَاْى ؾيعطى
يةالى ثريةَيَطز بؤ زوو قؤْاغ زابةف زةبيَت.
 )1قؤْاغى الغايى نطزْةوةى ظَاْى ؾاعرياْى نالغيهى نوضزى ,ثريةَيَطزى ؾاعري ية باضةى ْايي يةوة
زةيَيَت((ئةطةض ؾيعط بة غايةوة ,بة وةغيًةوة ْا عةزةزبهطيَت ئةطةض ؾيعط عيباضةت بيَت ية غٓعةتيَهى بةضظى
بةزيعى ,و ئةطةض ية ؾيعطزا ئيبساع ؾةضتيَهى ئةععةّ بيَت بيَطوَإ ْاىل طةوضةتطئ ؾاعريى نوضزة)) 148ئةطةض
غةيطيَهى ئةو بؤضوْةى ثريةَيَطزى ؾاعري بهطيَت ية باضةى ْاىل يةوة بةضاوضز بهطيَت بةبةناضٖيَٓاْى ظَاْى
َ -145ػتةفا غايَح نةضيِ ,باخيَو ية وؾة22ٍ ,
ٖ 146ةَإ غةضضاوة22ٍ ,
-

ٖ-147ةَإ غةضضاوة94ٍ ,
 -148ئاغؤ عُط َػتةفا90ٍ ,2009,

)Conference Paper (June, 2017

acadj@garmian.edu.krd

466

طؤظاضي ظاْهؤي طةضَيإ
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ؾيعطى ثريةَريز ية غةضزةَيَهسا يةشيَط ناضيطةضى نالغيهسا ئةّ ظَاْة ؾيعطيية تيَهةالو بة وؾةو ظاضاوةى بيَطاْةى
بةناضٖيَٓاوة بةضِوْى زةضى بةوة زةنطيَت ظَاْى ؾيعطى نؤٕ تيَهةآلو بووة بة وؾةو ظاضاوةى بيَطاْة,
ثريةَيَطز ية ؾيعطيَهى بةْاوى ية (ْايَةى ثريى ثريإ) ظاضاوةى بيَطاْةى بةناضٖيَٓاوة ئةَةف منوْةيةى
يةؾيعطةنة:
ئةوى تؤ ْةى زةى بةْػيب ْابىَ
ئةطةض نةضةَى َةخػوغى ؾابىَ
ضةْس خؤؾة ئيٓػإ سةقيكةت دؤبيَ
بةؾةوىَ تةْيا ٖةض يةالى تؤ بىَ
ئاى! يةو يةظةتةو يةو ظةوقى ضؤسة
ئاى! يةو ْةؾئةيةو ٖاى يةو فوتوسة
توو خوايةتى خؤت واّ ىلَ بهة وابىَ
"149

ْةؾئةى ثةْٗاْى تؤّ ية زآلبيَ

 )2قؤْاغى بةناضٖيَٓاْى ظَاْى نوضزى ثةتى(( :ية غةضزةَيَهسا نة وؾةى عةضةبى و وؾةى فاضغى يةْاو ْوغيٓى
نوضزيسا تةضاتيَٓيإ زةنطز ,ثريةَيَطز بةزواى وؾةى نوضزيى بةناضْةٖيَٓطاوزا زةطةضِاوزةخيػتة بةضضاو ,ية
غطوؾتى نوضزغتاْا ,يةزيٗاتةناْا ,ية ظاضى ثياوة زيَطيٓةناْى زيٗاتٓؿيٓا وؾةى دواْى
ئةقؤغتةوة...ثريةَيَطز بةو ؾيَوةية ية ْيَو ؾاعرياْى غةضزةَى خؤيسا زةضنةوت ,نةبةضطى نوضزى ثؤؾتةو ثةضزار
بةبةض ؾيعطةناْيا زةنات))ٖ ,150ةض يةباضةى ٖةغتى نوضزاْةى ثريةَيَطزةوة بؤ بةناضٖيَٓاْى وؾةى نوضزى,
َاَؤغتا طؤضإ وتويةتى((ؾيعطةناْى ظؤض تةءغريى يةالواْى نوضز ئةنطزو دؤؾى ئةزإ ,ئةطةض بةضاوضزيَو بهةئ
ية بةيٓى ؾيعطةناْى ئةوو ٖى قوتاخباْةنةى ئيَُة ئةبيٓني ؾيعطى ئةو(قةوَى)تطبوو ,قٓعاتى نوضزى و
ٖةغتى نوضزى ظياتط ثيؿإ ئةزا)).151
ٖةض ئةّ دؤف وخطؤؾةى واى ييَهطزووة وئةوةْسة بطِواى بةطةيةنةى ٖةبوو ضةْسئ ثاضضة ؾيعطى ْوغيوة
بةئاؾهطا ضِةْطساْةوةى ئةو ٖةغتةى ثيَوةزياضة .منوْة بؤ ْوغيٓى ؾيعط بة ظَاْى نوضزى ثةتى:
ثريةَيَطز ئةّ ٖةيَبةغتةى خواضةوةى ية َاْطى ْيػاْسا وتووة ية غايَى  1932زا زةَةزةَى بةيإ بووة نةيةخةو
ٖةغتاوةو ية ثةحنةضةى شووضةنةيةوة ضِواْيويةتى ئةوا بةفط زاضو بةضزى زاثؤؾيوةو ٖةَووى غجى ئةناتةوة ,ئةّ
ؾيعطة زةيَىَ:
غبةيٓىَ بوو ,يةخةو ٖةغتاّ نةضِواْيِ بةفطة باضيوة
غًيَُاْى ئةيَيَ ى بةيَكيػة تاضاى ظيوى ثؤؾيوة
 -149فايةم ٖؤؾياض وئةواْى تط375ٍ ,

َ-150ػتةفا غايَح نةضيِ95ٍ ,
ٖ-151ةَإ غةضضاوة96ٍ ,
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زةَيَو بوو ضاوةضِيَ ى بةفطيَهى وابووّ َصزةبىَ باضى
غةضّ بةفطة نةضى ٖيَؿتا ؾةضِةتؤثةيَُة بؤ ياضى
ية بريَة ؾيَطة بةفطيٓةّ ئةنطز غواضى ئةبووّ بىَ ظئ
ْػىَ بوو ديَطةنةى ئةى بةغت ,ئةَا تانو زةَى ٖاوئ
بةبةضطى غجيةوة ضةْس ؾؤخة ؾاخى طؤيصة بى بيٓة
"152
ية ضِةْطى ئامسإ زويبةضتطة ,ئةو غجية ,ئةّ ؾيٓة
َؤغيكاى ؾيعطى :ثريةَيَطز بايةخى ظؤضى بة َؤغيكاى ؾيعطى زاوةو ٖةويَى زاوة يةّ ضِيَطةيةوة ئاواظى دوإ وضِاظاوة
بة ؾيعطةناْى ببةخؿىَٖ ,ةضوةٖا ية شيَط ناضيطةضى ئةزةبياتى وآلتاْى زضاوغىَ و ئةوضوثى تواْيويةتى ْويَطةضى
و طؤضِاْهاضى بٓطيٓةيى ية َؤغيكاى ؾيعطى نوضزى بهات"

153

َ oؤغيكاى زةضةوةى ؾيعط :نة ضيَهدػتٓى ضِووناضى زةضوةى ؾيعط زةططيَتةوةو بطيتني ية نيَـ وغةضوا يريةزا
منوْةيإ بؤ زةٖيَٓيٓةوة ية ؾيعطةناْى ثريةَيَطززا.
 .1نيَـ :ية بةناضٖيَٓاْى نيَؿسا( نيَؿى عةضةوظى عةضةبى ونيَؿى غيالبى خؤَايَى) بةناضٖيَٓاوة
بؤمنوْةى نيؿى عةضوظى عةضةبى
ئةّ ضؤ شى غا يَى تا ظة ية ْةو ضؤ ظة ٖا تة وة
  -ب - /ب  -ب/ب  - -ب - /ب –دةش ْىَ نى نؤ ْى نوض زة بة خؤ ؾى و بة ٖا تة وة

"154

بؤ منوْةى نيَؿى غالبى خؤَايَى
ئةى ْةودواْاْى وةتةٕ
غا ثيَؿهةوٕ ئاظا بطِؤٕ
ئيوة بةضةو ظاْني بطِؤٕ
زةى تيَهؤؾٔ زوا َةنةوٕ
"155
ية غػيَبةضى غةضبةغتيسا
 .2غةضوا :غةضوا ية ؾيعطى ثريةَيَطززا ,بة غوز وةضططتٔ ية ٖوْةضى ؾيعطى ئةوضوثى تواْيويةتى طؤضِاْهاضى
وْويَطةضى ية غةضواى ؾيعطى نوضزيسا بهات و بة ضةْسئ ؾيَوة غةضواى بةناضٖيَٓاوة ية واْة(غةضواى
يةنططتوو ,دوت غةضوا ,غةضواى ضواضئ ,غةضواى َوغتةظاز,غةضواى نؤثًةى ثيَٓذى).156
-152ذلُس ضغوٍ(ٖاواض)135ٍ ,
 -153زةضِواْطيَتة ئاغؤ عوَةض َػتةفا107ٍ,

-154زةضِواْطيَتة ٖةَإ غةضضاوة112ٍ,
 -155ذلُس ضغوٍ(ٖاواض)354ٍ ,
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منوْة :بؤ غةضواى يةنططتوو
ئةيَيَِ زةضضِ ية زْيازا ,بهة ضِةمحىَ ٖةتا َاوّ
ية سةيكةى ظويَفى ؾيَواوزا ,نةوا طريؤزةيى زاوّ
ْةَاوة ٖؤف وعةقًَِ ,ئيدتياضيؿِ يةزةغت زةضضوو
"157

بةتيؿهى ضؤشى ضِوخػاضت ,غةضاثا ٖةيَجطوظاوّ
منوْة :بؤ دوت غةضوا
ئةى بطازةضإ با بطيٓة ياضى
ْةودواْيُإ ىلَ بسا زياضى
وا ية َةيساْا ئيَُة زةضنةوتني
"158

بيهةيٓة طايَة ئةوا غةضنةوتني
منوْة :بؤ غةضواى ضواضئ
زةغتىَ ْةتواْى يةبٔ زا بيربِى
ئةبىَ بيؿؤيت وبةخاوىل بيػطِى
نة وضض يةغةض ثطز ضيَى ية تؤ بطِى
"159

ئةبىَ ًَواْهةى َوضووى بؤ بهطِى
منوْة :بؤ غةضواى َوغتةظاز

ثرية َيَطز ية ؾيعطى (ْةؾيسى َاتةّ)زا زةيَيَت:

160

ئةوا ثايعة طويَػتإ ضِةْطى ظةضز
طةآلى زاض وةضى ,باى غةسةض ئاٖى غةضزة
ثةضِةْسة ية ٖةضزة
زٍَ ثطِ ية زةضزة
منوْة :بؤ غةضواى نؤثًةى ثيجَٓشى
طويَِ ْاؾتبوو ,ية غاقى دواْا
ثاضاغتِ ية ْاو غةضَاى ظغتاْا
ئةٖاتٓة غةيطى يةبةض ٖةيواْا
خؤّ ٖةيَسةنيَؿا ية ْاو ياضاْا
 -156زةضِواْطيَتة ئاغؤ عوَةض َػتةفا 120ٍ ,و 121و122و123و124

-157فايةم ٖؤؾياضوئةواْى تط199ٍ ,
 -158ذلُس ضغوٍ(ٖاواض)354ٍ ,

 -159فايةم ٖؤؾياضوئةواْى تط164ٍ ,
 -160زةضِواْطيَتة ئاغؤ عوَةض َػتةفا125ٍ ,
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161

َ oؤغيكاى ْاوةوةى ؾيعط :نة ((ضيتُى ؾيعط ثيَهسةٖيَينَ و اليةْيَهى ططْطى َؤغيكاى ؾيعطيية ,يةطةٍَ
َؤغيكاى زةضوةى ؾيعطزا َؤغيكاى طؿتى ٖةيَبةغت ثيَهسةٖيَٓٔ

))162

منوْة:
ياخوا ئةو زةغتةى ئةو ثطضةى بطِى
ٖةض ية خويَٓا بيَ بة تةضِى وبطِى
يإ زةيَىَ
ئؤخةى بةغةض ضوو ظغتاْى بىَ شئ
ئةَطِؤ بةٖاضة غوْطةى باغى شئ
ْعيهة زةضضىَ بة زياضى و خةآلت
بؤَإ ٖةٍَ بسضىَ ية زيوى ثةضشئ

"163

 ويَٓةى ؾيعطى :ية ؾيعطزا ثطؤغةيةنة ية بةضدةغتةنطزْى اليةْى دواْى زةقسا زةوضيَهى ططْطى ٖةية و بؤخؤىتاَوضيَصيَهى ظؤض بة زةم زةبةخؿىَ و غةضجنى خويَٓةض ضِازةنيَؿىَ بؤ الى ئةو زميةْاْةى ية ويَٓةناْسا خةيل
زةنطئَ ,ؾتيَهى بةيَطةْةويػتة خةياٍَ زةوضى ططْط و غةضةنى زةطيَطِى يةّ ثطؤغةيةزا تا بريو خةيايَى ؾاعري
قويَرت بيَت ,ويَٓةى دواْرت بةضدةغتةزةنات ,ية ؾيعطزا ٖاوؾاْى ضِاظاْسْةوةو بةخؿيٓى ضيَصى ٖوْةضى,
ويَٓةططتٓى واقع وزةضخػتٓى غطوؾتى ؾتةنإ ية قايَبيَهى ويَٓةييسا وزةضبطِيٓى بة وؾةو ْةخؿاْسْى
يةضواضضيَوةى بريو خةيايَيهى دواْسا ئةضنى ؾيعطة ,ضوْهة ((ويَٓةى ؾيعطى ية غاناضتطئ واتاناْيسا,
ْيطاضيَهة نؤيَةنةنةى وؾةية)).164
ٖةضئةَةؾة وازةنات بطوتطىَ :ويَٓة ية خوزى خؤيسا بةضظى وبًَٓسى شياْى قةغيسةية.
ثريةَيَطز يةنيَهة يةو ؾاعرياْةى خاوةٕ خةياٍَ و ئةْسيَؿةيةنى زاٖيَٓةضو برييَهى وضزو دواْة ,خةيايَيـ
بٓةَاى غةضةنى ويَٓةى ؾيعطيية ,بؤية ؾاعري ططْطى بةويَٓةى ؾيعطى زاوةو وةنو اليةْيَهى ئيػتاتيهى,
ؾيعطةناْى ثىَ ضِاظاْسؤتةوةو ظؤض غةضنةوتوواْةو بةؾيَوةيةنى ناضيطةض ويَٓةى غطوؾتى نوضزغتإ و دواْى
ئافطةت وخؤؾى وْاضةسةتى وزةضزو َةيٓةتييةناْى طةىل نوضزى ية ؾيعطةناْيسا بةضدةغتةنطزووة ". 165
يةاليةْى تيَؤضى ئةّ تويَصيٓةوةيةزا ئاَاشةَإ نطز بؤ ئةوةى نة ٖةضيةنة ية اليةْةناْى ضِةواْبيَصى (خوغنت و
ييَهطواْسٕ و زضنة) بةؾساضى ناضيطةض زةنةٕ ية ثيَهٗيٓاْى ويَٓةى ؾيعطى ئيػتاف بة ثيَى ٖةضيةنةيإ
ٖ -161ةَإ غةضضاوة127ٍ ,

ٖ -162ةَإ غةضضاوة130ٍ,
 -163فايةم ٖؤؾياضوئةواْى تط253ٍ ,

-164سوغئَ نةالضى75ٍ ,
 -165ئاغؤ عوَةض َػتةفا141ٍ ,
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منوْةيةنى ؾيعطى الى ثريةَيَطز زةٖيَٓيٓةوة نةئةَةف اليةْيَهى ططْطى ْويَطةضيية ية ؾيعطةناْى ئةّ
ؾاعريةَاْسا.
منوْة :ييَهطواْسٕ و ويَٓةى ؾيعطى
ئاوة دواْةنةى غةضضاوةى ظةيَِ
بؤض بةٖاض ييًََى وثايعإ ثطِ تةّ
ئةيَيَى غةضضاوةى بةختى نوضزاْى
ية غةضزا غاضزو غةض ية ئةمساْى

166

منووْة :خواغنت و ويَٓةى ؾيعطى
زيػإ وانؤغتى ْويَُإ نةوتةوة
طةضِى طةضزووْة نوضزى ططتةوة
ئةّ زوو زاضتةضَة زوو ْةضِة ؾيَطة
ظجنرييإ ثططِإ طةيٓةوة ئيَطة
ية ضيَى ئيَُةزا طياْيإ فيسانطز
ْاوى بًَٓسيإ وا بؤخؤيإ بطز

167

منوْة :بؤ زضنةو ويَٓةى ؾيعطى
ئةغتيَطةيةنى طةف بة ضيايى َاْطى بةزضةوة
غةض طؤيصة نةوت و بؤ وةتةْى وةى َاْطة ؾةوة
ئةغًَى ية ْةغًى قوطبى مشاية بة ضِةوؾةْى
ٖةضوةى بيَطوة قطب٘ َةضنةظى(ظوضاء ْؿيٓى)

168

 ضِةَع :ؾاعري ضِوو زةناتة ضِةَع بؤ زةضبطِيٓى ئةوباضة زةضووْيياْة .دطة يةوة ئةو وؾة و ظاضاواْةى نة يةؾيعطبةناضزئَ وةنو ئةو وؾاْة ْني نة ية ئاخاوتٓى ئاغاى يسا بةناضزئَ ضوْهة ؾيعط ٖةوايَيَو ْيية بطيَطِزضيَتةوة
بةؾيَوةى ضِاثؤضت و ضِيَطةى ضِاغتةوخؤ ,بةيَهو غطوف بةخؿة ية ضِيَطةى ضِةَعةوة يةَةؾسا زيػإ ضِيَطةى ضِاغتةوخؤ
ْاططيَتةبةض ,بةيَهو ضِوو زةناتة ئاَاشةنطزٕ و تيٌ ْيؿإ و ييًََى ,ضوْهة ٖوْةض ية نطؤنةوة "تةْيا زووباضة
نطزْةوةى ضِاغتييةنى ئاَازةنطاو ياخوز زووباضةنطزْةوةى واقيعيَو ْيية نة ية ثيَؿسا ٖاتووة ,بةيَهو
زؤظيٓةوةى ضِاغتييةنى تاظةية و طوظاضؾت نطزْة ييَى بة ظَاْى ضِةَعى" .169يةّ بواضةزا ثريةَيَطزى ؾاعري وةى

ٖ -166ةَإ غةضضاوة + 143ٍ ,ذلُس ضغوٍ(ٖاواض)134ٍ ,
ٖ -167ةَإ غةضضاوة146ٍ ,
 -168ذلُس ضغوٍ(ٖاواض)306ٍ ,
 -169غةضزاض ئةمحةز سةغةٕ طةضزى 258ٍ ,
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ؾاعرياْى تط بة ٖؤناضى غياغى ونؤَةالَيةتى ظؤض داضيـ بؤبةخؿيٓى دواْى و بةٖاى ئيػتاتيهى بة زةقيَو
ضِةَعى بةناض ٖيَٓاوةٖ ,ةْسيَو منوْةى بؤزةٖيَٓيٓةوة.
منوْةيةى ية ( فةيػةفةى ؾيعطى نوضزى) نة طواية بؤ ؾيَذ َةمحوزى ْوغيوة تا زيَى ضاى بيَتةوة بةضاَبةض
ثريةَيَطز ناتيَو ْةياضاْى ثريةَيَطز تؤَةت وقػةيإ بؤ ٖةيَبةغتبوو الى ؾيَذ ,زةيَني ؾيَذ ئةوةْسة ؾيعطةنةى
بة زٍَ بووة فةضَوويةتى فةضَوو سادى تؤفيل زاْيؿة وًَُإ نةضة ية ئاغتت.
ئةبىَ بةخؿٓسة ٌَ نةضها ,ية ضِاغتى َووضة خؤضى خؤى
غوضاسى غةض فطووزيَٓىَ ية بؤ ثيايَة نة تيَها بؤى
نة ئاو زاضى يةغةض غةض ضِاططتووة ئةيعاْىَ ضى تياية
يةالى ْةْطة نة ثةضوةضزةى ْوقُها طةوضةيى واية
يكى ؾؤضِى زضةخت َيوةى ئةخؤٕ بىَ ئةضنى بةضزوزاض
ثةيَى بةضز بؤ ثةىل بةضظة ,يةقةف بؤ غةض ثةىل بةضزاض
-

170

ْاوةضِؤى :بابةتةناْى ؾيعطى ثريةَيَطز طةىلَ دؤضٕٖ ,ةيَبةغتةناْى ْيؿتُاْى وزيَساضى وتةقويطى
ونؤَةآليةتى و ويصزاْى بةضظتطيٓيأْٖ...ةْسىَ ؾيعطى تطيؿى ٖةية وةى ؾيعطى فيَطنطزٕ(تعًيُى)...ؾيعطى
ئايٓى".171
ية ؾةؾى ئةيًوىل غايَى  1930ضِاثةضِيٓى طةىل نوضز زةبيَت ,زةغةآلتساضاْى ئةو غةضزةَة نوؾتاضيَهى ظؤض ية طةىل نوضزى ضِاثةضِيوو
ئةنةٕ ,نؤَةيَيَهى ظؤض ية خويَٓسةواضإ و َاَؤغتايإ يةبةْسخياْة توْس زةنطئَ ,يةو ناتةف ناضبةزةغتاْى َريى وةفسيَو
بةْاوى (أؾطاف)وة زضوغت ئةنةٕ وئةيإ ْيَطٕ بؤ بةغساز وثريةَيَطزيـ بةّ دؤضة ٖةغتى خؤى بؤ ئةو ضؤشةو ئةو وةفسة زةضزةبطِىَ:

وةفسى نوضزغتإَ ,يًًةت فطؤؾإ
ٖةضظة وةنيًى ؾاضى خاَؤؾإ
ضةثهىَ ية طويَةنةى باغةنةى غةضا
نة بة خويَٓاوى الوإ ئاوزضا
بى بةْة خعَةت عةضؾى عيَطاقى
بًَئَ ياض باقى و ٖةّ غوسبةت باقى
ثةضزةو تاضاى غوض بةضٕ بؤ ئةَري
بًَئَ ثاف نوؾتاض ٖيَؿتا تؤى زيَطري
زةى خةدايَةت بى ية ضِووى َةسؿةضا
امية خانى غةّ ئةنةئ بةغةضا
ايوةف ئةو عةضؾى بةخوئَ طويَطِةْطة
 -170ذلُس ضغوٍ(ٖاواض)72ٍ ,
ٖ -171ةَإ غةضضاوة96ٍ ,
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غودسةى بؤ ئةبةٕ ٖيض ْايَني ْةْطة
نوضز ْةَطزووة ,خةيايَتإ خاوة
بةضاتى ْةدات بة خوئَ ْوغطاوة
َٔ ضِةْطى غوضّ بؤية خؤف ئةوىَ
172
َصزةى ؾةفةقى ىلَ زةؽ ئةنةوىَ
وةغفى غطوؾت
زوو ئاواْةنةى ؾوئَ َايَة طةوضة
غةضةو خواض ئةضِوا بة ثيَض وزةوضة
تؤ بةضِووْانى ويَٓةى بًووضى
ئاوى ظيٓسةطى طؿت ؾاضةظووضى
ئةْايَِ ئةيَيَِ تؤ وةى ئاويَٓةى
بؤ ؾوئَ زةغتهطزى نطزطاض ويَٓةى
بؤض ثيَِ ْاْويَٓى ويَٓةى فؤتؤغطاف
173
ويَٓةى ؾرييٓى ْاظزاضاْى داف....
زيَساضى
َٔ غةضَةغتو ئةو ٖؤؾياض
زاْيؿتبوئ يةطةٍَ ياض
زيَُى فطِاْس بة يةنذـــاض
بةتيًةى ضاوى بيُاض
ؾويَٓى زٍَ نةومت ْاضـــــاض
نؤَةآليةتى

يةو غاوة نة ؾــاضى غًيَُـــاْى زضوغــــــتهطا
نوؾتاضى ئيَُة بــوو بة ؾـــةضِى زوو بــــــــطا
غاييو بة تووضةنـــاْة بةَــــاٍَ وَٓــــايَــــةوة
ئةشيائ بة ضِيعة ضيعنةضى نةوؾبوئ ية َايَةوة
زيواض بطِيَو بة زظيــةوة طةغهى ية َاٍَ ئةزائ
174
ؾةو خةجنةضيَو بة زظيةوة باونى ية ضاٍَ ئةْائ

ئةجناّ
 -172زةضواْطيَتة ٖةَإ غةضضاوة101ٍ ,

ٖ -173ةَإ غةضضاوة ٍ124
ٖ -174ةَإ غةضضاوة ٍ252
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ية ييَهؤييٓةوةنةَاْسا طةؾتيٓة ئةّ ئةجناَاْةى الى خواضةوة
 -1غةضٖةيَساْى ْويَطةضى الى ثريةَيَطز ,بةٖؤى فطاواْبووْى بري وئاغؤى برينطزْةوةى بووة ية ئةجناَى ناضيطةضبووٕ بة
ئةزةبى توضنى و ئةو ؾاضةظاييةى ية ئةزةبى ئةوضوثى ٖةيبووة ,نة ئةويـ ٖةض ية ضِيَطةى ظَاْى توضنييةوة بووة,
ئةطةض بةوضزى بؤ غةضةتاى ئةو تاظةنطزْةوةية بطني ,ئةوا(ثريةَيَطز)و(عبساحلُٔ بةطى ْفووؽ)و(ؾيَذ ْووضى ؾيَذ
غايَح)و (طؤضإ)و(ضِةؾيس ْةديب)و(عبسايواسس ْوضى)بةضِابةضاْى ئةو بعووتٓةوةية زةشَيَطزضئَ و ٖةَووؾيإ
بةئاؾهطا ناضيطةضى ئةزةبى توضنييإ بةغةضةوة بووة.
 -2غيُايةنى ططْطى ْويَطةضى ية ؾيعطةناْى ثريةَيَطززا بايةخسإ بووة بة ظَاْى نوضزى ثةتى و طةضِاْةوة بووة بؤ
فؤيهًؤض و زوضنةوتٓةوة ية بةناضٖيَٓاْى وؾةى بيطاْة ,ثريةَيَطز بةغةضزةغتةى تاظةنطزْةوةى ؾيعطى نوضزى ية ضِووى
ظَاْيَهى غازةو ضِةواْى نوضزى و بةناضٖيَٓاْى نيَؿى بطِطةيى بةناضيطةضى ؾاعرياْى ظاضى طؤضإ زةشَيَطزضيَت.
-3ثريةَيَطز دطة يةوةى ؾاعرييَهى ْويَدواظى طةوضةى طةىل نوضزبووة ية ٖةَإ ناتسا ضؤشْاَةْووؽ وغياغى وَاَؤغتايةنى
بةتواْا بووة ,ية ٖةَوو قؤْاغةناْى شياْيسا ,بةضزةواّ بووة ية ٖةوٍَ ونؤؾؿةناْى ية ثيَٓاو خعَةتهطزْى ظياتط بة
َيًًةتةنةى.
 -4ثريةَيَطز يةطةٍَ ططْطيساْى بة ضِوخػاض ,ططْطى بة ْاوةضِؤنيـ زاوة ,ئةّ اليةْةى فةضاَؤؾٓةنطزووةو ْويَطةضى ية
ٖةضزوو ضِوخػاضو ْاوةضِؤنى ؾيعطزا ئةجناَساوة.

غةضضاوةنإ
يةنةّ :غةضضاوة نوضزييةنإ
 -1ئاظاز ئةمحةز َةمحوز ,بوْياتى ظَإ ية ؾيعطى ٖاوضةضخى نوضزى,ضاثى زووةّ,ضاثداْةى سادى ٖاؾِٖ ,ةوييَط.2012

 -2ئاظازعةبسيواسيس نةضيِْ ,ويَهطزْةوة ية ؾيعطى نوضزيسا ,ضاثى زووةّ ,ضاثداْةى ؾةٖيس ئاظاز ٖةوضاَى ,نةضنوى.2014

 -3ئاظاز عبسايواسس ,زيواْى ؾيَذ ْووضيى ؾيَذ غايَح ,بةضطى يةنةّ-بةؾى يةنةّ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى (زاضاجلاسغ) بػساز.1985 ,
 -4ئاغؤ عُط َػتةفا ,بةٖا ئيػتاتيهييةناْى ؾيعط ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى خاْى ,زٖؤى.2009 ,

 -5ئةضغتؤٖ,وْةضى ؾيعط(ؾيعطْاغى) ,وةضطيَطِاْى عةظيع طةضزى ,ضاثى زووةّ ,ضاثداْةى ضِةْر ,غًيَُاْى.2011,

 -6ثةضيَع غابري,ضةخٓةى ئةزةبى نوضزى وَةغةيةناْى ْويَهطزْةوةى ؾيعط,ضاثى يةنةّ ,زةظطاى ضاثداْةى ئاضاؽ ٖةوييَط .2006

 -7ثيتةض ٖايَبيَطط وزاْةضاْى تط ,تيؤضى ئةزةبى و ؾيَواظْاغى,وةضطيَطِاْى ئةْوةض قازض ذلةَةز,ضاثى يةنةّ,ضاثداْةى َةيَبةْسى
نوضزؤيؤدى,غًيَُاْى.2010

 -8ثيتةض نطيػتؤَ ,ؤزيَطْة و ثؤغت َؤزيَطْة ,وةضطيَطِاْى ,ؾؤضِف دواْطِؤيى ,ضاثى يةنةّ ,ضاخ وثةخؿى غةضزةّ ,غًيَُاْى.2003
 -9سةَة سةَة ئةَني قازض(نانةى فالح) ,ناضواْى ؾيعطى ْويَى نوضزى ,بةضطى يةنةّ ,ضاثى زووةّ ,ضاثداْةى سػاّ ,بػساز.1980 ,
 -10سوغةئ نةالضى ,ؾيواظ ية ٖؤْطاوةناْى فةضٖاز ؾانةيي زا ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى ياز ,غًيَُاْى.2011,
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 -11ضةظا غيس سػةيٓى ,قوتاخباْة ئةزةبييةنإ ,وةضطيَطِاْى محةنةضيِ عاضف ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى ثةضوةضزةٖ ,ةوييَط.2006,
 -12ضفيل سًُى ,ؾيعطو ئةزةبياتى نوضزى,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى(ايتعًيِ ايعاىل)ٖ ,ةوييَط.1988

 -13غةضزاض ئةمحةز سةغةٕ طةضزى ,بٓياتى ويَٓةى ٖوْةضى ية ؾيعطى نوضزيسا ,ضاثى يةنةّ ,ضاخ وثةخؿى غةضزةّ.2002,
 -14ؾهطى ععيع املاضى ,تيؤضى ئةزةب ,وةضطيَطِاْى غةضزاض ئةمحةز طةضزى,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى َاضزئ ٖ ,ةوييَط.2010,
 -15ؾونطية ضغوٍ ,ئةزةبى نوضزى و ٖوْةضةناْى ئةزةب َ ,طابع تعًيِ ايعاىل  ,اضبيٌ .1989 ,

-16
-17عةظيع طةضزى ,ضِةواْبيَصى,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى اجلاسغ,بةغساز.1972ٍ,
-18عةالئةزئ غذازىْ ,طر ؾٓاغى ,ضاثى يةنةّ  ,ضاثداْةى َةعاضف ,بػساز.1970,
 -19عةالئةزئ غةدازيَ ,يَصووي ئةزةبي نوضزي  ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى بآلونطزْةوةى نوضزغتإ ,غٓة1389نؤضى ٖةتاوى.
 -20عومسإ زةؾتى ,ؾيعطى ْاوضةى َونطيإ(ْيوةى يةنةَى غةزةى بيػتةّ) ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى ضِةْر ,غًيَُاْى.2009,
 -21عيعةزئ َػتةفا ضةغووٍ ,ئةزةبياتى ْويَى نوضزى ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى ايتعًيِ ايعاىلٖ,ةوييَط .1989
 -22فايةم ٖؤؾياضو ئةواْي تط ...زيواْي ثريةَيَطز ,بةضطي يةنةّ ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى ايعَإ,بػساز.1990
 -23ناٌَ سػٔ ععيع ايبكري ,ظاْػتى ئاوةيَواتا ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى نؤضِى ظاْياضى عيَطام ,بػساز.1981,
 -24ناٌَ سػٔ ععيع ايبكري ,ضةخٓةغاظى َيَصوو و ثةيطِةوى نطزٕ ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى نؤضِى ظاْياضى عيَطام.1982,
َ-25اضف خةظْةزاضَ ,يَصووى ئةزةبى نوضزى,بةضطى ثيَٓذةّ,ضاثى زووةّ,ضاثداْةى ئاضاؽٖ ,ةوييَط.2010,
َ -26ايهِ بطازبطى وديُؼ َانٓاضئَ ,ؤزيَطْيعّ ,وةضطيَطِاْى بةٖعاز سةويَعى,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى ضؤشٖةآلتٖ ,ةويري.2008,
 -27ذلةَةز ضِةغوٍَ ٖاواض ,ثريةَيَطزي ْةَط ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى ايعاْى ,بػساز1970,
 -28ذلةَةز عةبسويهطيِ ئيرباٖيِ ,ثيَهٗاتةى ظَاْى ؾيعطى يةضِواْطةى ضِةخٓةى ئةزةبيي ْويَوة,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى سادى ٖاؾِ,
قسيل بؤضةنةيى(قفى ظازة)َ ,يَصووى ويَصةى نوضزى ,بةضطى زووةّ ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى ضٗط تربيع.1370,

ٖةوييَط.2012
 -29ذلُس َعطوف فتاح ,ييهؤييٓةوة ظَاْةواْييةنإ ,نؤنطزْةوةوئاَازةنطزْى(,ؾريوإ سػني خؤؾٓاو -ؾريوإ َريظا قازض) ,ضاثى
يةنةّٖ,ةوييَط.2010,
 -30ذلُسى َالنطيِ ,بريى نؤَةآليةتى وغياغى ثريةَيَطز,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى (زاض احلطية),بػساز .1992

َ -31ػتةفا غايَةح نةضيِ ,باخيَو ية وؾة طةؾتيَو بة شيآْاَةى ثطِ ؾهؤي ثريةَيَطززا ,ضاثى زووةّ ,ضاثداْةى ثةجنةضة ,تاضإ2014,
ٖ -32ةظاأل ئةبوبةنط سػةئ ,ضةؾٓة ئةزةبي و ضِؤشْاَةْوغييةنإ و ضِةْطساْةوةيإ ية شيإ و شيٓسا ,غًيَُاْى ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى
ؾعإ.2007
ٖ -33يُساز سوغئَ ,زةضواظةيةى بؤ ضةخٓةى ئةزةبى ْويَى نوضزى ,ضاثى زووةّ ,ضاثداْةى باظٖ ,ةوييَط.2010
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زووةّ :غةضضاوة عةضةبييةنإ
 -36غامل امحس احلُساْىَ ,عاٖب أالزب ايعطبى ,طبع االوٍَ ,طبعة ايتعًيِ ايعاىلَ ,وقٌ.1989 ,

-37
 -38عسْإ سػني ايعوازى ,يػة ايؿعطاحلسيح فى ايعطام ,ط , 1زاضاحلطية يًطباعة ,بػساز.1985

غى زى يويؼ,ايكوضة ايؿعطية ,تطمجة:امحس ْكيف اجلاْى واخطوٕ,طَ 1ؤغػة اخلًير يًطباعة وايٓؿط ,ايهويت.1982
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 -42عبساملوتةي يب عةبسويَآل ,ضةَهى زةم وئيػتاتيهاى خويَٓسْةوة,طؤظاضى ْووغةض ,يةنيَتى ْووغةضاْى نوضز /يكى غًيَُاْى ,ضاثداْةى غيُا,
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ثيَٓذةّ :فةضٖةْط
 -44دةَاٍ عةبسوٍ ,فةضٖةْطى ضِاطةياْسٕ( ئيٓطًيعى -نوضزى عةضةبى)
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-46
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َ-47ايَجةضِي ْووغني ,شيإ بةضٖةّ زاٖيَٓإhttp://www.nusin.net/dang ,
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