
ه[حتخلَُّّّّْث ئُّ
طُّؤّأل ؤًحتحجبٌّ:ْ:ةُّؤ[ئ خل[خ٢

زختإل[ال خ[يخت
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ألًخلُّحتحألٌُّّ طُّْ خ
آل: جبَّأل٢ ْح ط[ٌحبٌ[ مجل[حتٌّ خ[خُّز:خ

جبَّيُّ ًٌجمرُّ ّ ز حتحْ � َّْحتمجضضض٢ ى ّ خ[خُّذ إلُّؤًْ: أ
ّرإ خ ئُّمجُّئ ىٌُّّ ّ طُّخلئ

خلُّحتني[َّْة[آل ٌحلْ زُّحتحْ ئُّخلُّحت: ذضضُّْحْ جلحألّ[حتٌّ أ
خلُّحتني[َّْآ ْ ّد أل[ٌّْ:ةر أل[ٌّْ:ألًخلُّحتآ َّْءأ ر ّ خألًخل
زُّحت�َّا ني[سآ خل[ف ني[ز﴿[ألُّآ أل[ٌّْ ني[سآ ألٌ جنً

ٌضضآلآ حت �َّْحتجبَّمجضض٢ ْ مجورًمجآل ةُّ خ[خُّذ[ألٌُّّ طُّْ أ
إلٌُُّّآ ٌألُّ ْ خُّ ًٌجمرّ[آل ّ ز ْ ٌآل جبَّةخت ط[ؤ[جبَّ ٌ[آل

ٌرإ حبح:خأل٢ ئُّمجُّئ:ألُّة[ألٌ ْ
خ[ٌئؤ خبؤضض[حتٌَّّ ْ طّؤٌُّئ ٌ ألًخلُّحت إلُّؤًْ أ

ّرإ خألًخل
طُّع[ؤ ْ حنُّة ّ ّألَُّّْ:ز ئى ّ خ[خُّذ:ئ ًٌجمرُّ ّ ز أ

رإ ّ إلُّخ
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� حنُّةِ:َّْحتمج٢ّ ز
ط[خل٨ ةُّ ّر خحلحأل ِ جبَّخ ألُّذٌَُُّّّْء إلُّحت ّ جنر إلُّؤًْ ئُّ خُّحت خلُّحتَّذ[ْ
جبح جتْْ ّ ؤ ْ جلحألجمر ْ هُّئجمُّهُّ ْ هّىخت خًححتَّة[ألِ ذُّْحٍْ ئُّ أل[ألِ ّ خُّحتإلُّؤإل
حتحجبٌَُّّء ذ[ د﴿[ألُّةٍُّ ّ ةر ْحٌٍُّ:ةُّ خخت� ْ مجٌُّحنرّألُّ:طُّ ْ إل[ز طُّمجُّحت نيُّألحبَّح
ٍُّ�ٌ حت إلُّْئدحبحز:ئُّ ِ طُّخ خًححتحألُّجبحآ ئُّال ة[ال إلُّحت ئُّ إلُّخبححتَّ ْ جبَّْئُّؤُّألحب:ألُّّّ

خى[ز. جلٌ[جب ألُّذَُّّْةٍُّ ةُّئرًْحتٍ ْ إلجنّ[حتٍ ط[خل٨ حألَُّّْ � َّْحتمج٢
جبَّخّألف خحبٌَّآلآ ألُّذٌَُُّّّْء ْ مجُّئ إلُّحت د﴿[ألٍُّ ّ ةر خلُّحتعِ طُّمجُّحت
خُّال أل[ْآ ّ ىإل ّ ز د﴿[ألٌٍُُّّ ّ ةر طُّْ ٧ّ ةر ٍ]خ ٌجتٌَُّّةِ حت �جبحتحْ َّْحتمج٢ خُّحتإلُّؤِ
ئُّ جبَّْئُّؤُّألحبؤ[آل ّد:ض[ألٍُّ ةُّ:ةر نيُّألحبَّ ّؤٍُّ:ةًحتجبآ:إلُّحت ط حتحٍ ئُّ جبحضَُّّْ خُّ
�حألِ َّْحتمج٢ خ سّحبٍ ِإلُّْئ ّجم[جي ط ألُّّّ:ذ[ جبح جلحألجمر ْ هُّئجمُّهُّ ْ هّىخت خًححتٍ
جنّنختٍ أل[ؤّئىٌُُّّةِ ؤُّ ّ ط ضُّئىِ ئُّ ٌ جلحت خًَّْآ ةُّال حتحجبٌَُّّء ذ[ خ[خُّذ[ألُّ طُّال
خُّال سّإل[ألِآ ٌىِ جن[ة[حت �حألِ َّْحتمج٢ ئُّ :زُّخلُّألحبذختَّ ئُّ جلحت [آل ّة[ئ ْ ةختمي
خ[جنِ ّىِ جنُّزئ �حآل َّْحتمج٢ خل[ألٍُّ:جبْحٌحبحآ:ذُّْخبؤِ ئُّال ْ  طُّؤخت� ضًجندُّضر[ألُّ
جلحت ذًحألًٌّ[ألُّ:ئُّ ْ جبحَّْ ني[ةّ[آل ْ خ[جي ِإلُّْئ ةُّخل[ألّ ْ ضَّْ:خّألًَّّ خُّ
خرًحألآل خىُّآل:ْ �حآل َّْحتمج٢ خُّ جبَّخلر خلُّحتََّّْجبح خًححتحألٍُّ طُّْ ذ[ٌدُّز خًححتجبح:خُّ

خىُّآل. جبَّْئُّؤُّألحب ةًحتجبٍ د﴿[ألٍُّ ّ ةر
ّىِ ذ[ة خدّألُّ ةُّ طَُّّْ:خًٌْآل ضًئّ[ٍ ةُّ:إلُّؤّحنُّ ّ ةُّخل[أل َّْةً ّؤُّجي ط
ٌآل جنً د﴿[ألٌُُّّجبح ّ طُّال:ةر ةختجبألِ جبَّْئُّؤُّألحب ئُّ ةُّ:خرًحألف ةًحتجبٌُّّ ُّ�ؤُّئة طُّال
نيِ طُّمجُّحت ألختضُّآ طُّال:خُّحتإلُّؤُّ:خُّ �حألِ خُّ:َّْحتمج٢ إلُّخلر[ٌآل ّرآ خ جبٌ[حت جبَّخلرؤ[آل
خُّال:ذ[ ةًحت�ٍ:ألُّّّآ ْ ةُّال ْ ُّإلُّئ ئُّ ِض[ئ ّؤُّ ط ة[حتٍَّ طُّال جبحال:ةُّ ْحٌُّ خخت� ئُّْ
ملٌُّألُّ خ[حت ئُّ خ[جي:ْ ّىِ جنر جبحَّْ: ضؤ[آل ِؤ[ألىختحَّْ:إلُّْئ ّ ةُّ:ز ٌٍُّ]� ّ س طُّْ
ّىِ سّئ ّؤُّ ط جبْحٍ ئُّ إلًّحجبححتٌحنال ةًحتجبآ ط[جلٌحلٍ ٌألُّحتحألِ ضً جبَّخل٨ خُّحت
طُّال ّىِ ز ْ ٌ حت ذخت:خُّ خ:س[حتٌىِ إلُّأل[خلٌُُّّةِ:ذ[جلَّذختََّّْ:خرًحألآل خُّ ذ[جلَّذخت

ٌألُّحتحآل:خىُّآل. ضً خُّ ّحنىُّجي خُّحتإلُّؤُّ:ز
إلِ جبَّْئضضُّزا: :ْ ُّ�ؤُّئأة ْحذُّ جبَّخلر[ألحبحٌُّث ئُّخُّحت ةُّ: دٍُّ ّ ةر طُّال
خ[خُّذُّ ئُّال: ؤُّخُّخل٨ ةُّ: زُّحتإل[ؤُّا أخ[يختٍ حألِ ط٢ خُّأل[ْخ[أل�ِ ألًْخلُّحتٍ
ٍُّ�ؤُّئُّجبحآ:َّْةً:ة�ؤُّئة ًّ أل ئُّ سحتحْسحتَّ ّىِ جنّىختجبألٍَُّّْ:نيُّألحب:خ[خل
ْ:خلألًْحتَّةٍُّ نيُّّّ ط[جلحجبٍ ٌرح جبَّمجخت ًَّّ جن خألُّؤ[ٌُّء مي ئُّ:خلُّحت ّؤُّجبَّأل
ئُّ:خ[حتٍَّ:زختخلُّ:ني[حتَّألًْخم َّْإل[ نيُّّّح:إلُّحت ةٌُّّح:ٌ[خل[:نيُّّّح:جنحت�جي ذ[
ٍُّ�ؤُّئة ًحجلَّة[ألِ ّ َّْةً:جن جبٌىٍُّ زختخلُّ:مجختأل�ُّة[ألِ ْ خلُّحتََّّْ خل[جلَّة[ألِ
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ْ ْ:زئُّ خلّ[خلِّ ْ ةئرًحتٍ جلحئدًْألِ ؤختٌِآ:نيُّؤىُّة[ألِ
ؤختل. ؤ[ك ْ خلّ[خلِ جبَّخلُّذِ ٍُّ�ّ ز

زئّحم ٌ[آل جبَّْئُّذحن[حتآ خ[خلِ دُّجبح ّ ةر ئُّال إلُّحتَّْإل[
ًحجلَّة[ألِ ّ جن خ[خلِ إلُّحتَّْإل[ ةختحَّْآ: َّْطُّحتخلر حتْحأل�ٍُّ ئُّ
ةألَُّّْ سّإل[ألِ: ئُّ حتخبطضض[ْحجبحآ ْ حتخبإلضضُّز ئُّ: شىًْؤُّز
ْ حتخبطضض[ْحٌضضِ: ؤختلِ: خ[خلِ: ْ جبَّةضض[ز:  طُّؤخت� سّإل[ألِ ذ[
خُّ جبَّة[زآ ْْإلُّحتجب جبَّخلُّذحبححتحألِ إلُّحتَّْإل[ حتخبإلُّذِآ
سحت ِ خل خُّ: جبَّخلُّز: زًٌَُّّألحبٍ طُّحتخلر ةُّ ًٌَُّّّء جن
خُّألحبَّآ ْ ضًجبحة[آل ًحآل ّ أل زًٌَُّّألحبٌّ ٌُّةُّالث جبَّة[زث جبحخُّجي
إلُّالث ّ خل هُّحتؤ[ألدُّحتآ ز[جبجن[ْ ًحآل ّ أل زًٌَُّّألحبٌّ جبَّْْالث

خلّ[خلِ. زًٌَُّّألحبٌّ
ؤختلِ ةٌئُّخًْألِ خ[خلِ دُّجبح ّ ةر ئُّال إلُّحتَّْإل[
إلُّئدجتححتجبألِ ئُّ إلُّحتمجّحل ةُّ جبَّةضض[زآ خ حتخبإلُّذّؤ[آل
قًْألُّ خ ألُّخًَّْآ ىّ[آل ّ ئحت إلّمت ضٌ[ألحبح جبَّخلُّذحبححتحألِ
ث ِ جبَّئ ْ جبَّة[ز حآل ط٢ ز[جن[ٍ جبححتٌضضًجي خ[خلِ إلضض٢جبز
ْ:خلُّحتجبححتحألِ مجُّْحتَّة[آل ئُّ ةُّخم جنُّجي ئُّ:مجُّئ ججبححتًٌجي
ٌ ًحجل ّ جن مي خُّ ةُّ طضضٍَُّّْ خ٢ٍ ةُّْذألُّ: إلُّض[ؤُّألحنِ
شُّْز ْ ئُّ ّ ٌُّة ٌختآلآ: إلُّئدجت ْز خ ٌ جبَّخلُّذحبححت
طَُّّْ خلُّحتجبَّؤِ حتحٍ:ؤآل خُّ أ مجًذِ خًْآ:ةُّ طذ[ألحم ةُّخلُّ
ضُّئىحبح إلُّؤًْ خلُّحت خُّ ؤُّجبح ّ ط ً ّ أل ئُّ ةُّخم ٌُّء ةُّ ألُّؤ[َّْ
ضُّئاآ:خُّال حتحٍ خ ٌّألَُّّْ خ�ُّحت� ْحٌُّ خ[جن١ خى[ز شىًؤُّز
طُّال جبقًةختحخلَُّّّّْ ٍُّ�ٌ حت إلُّحتمجّحل:ئُّ ّؤُّ ط ث ِ جبَّئ جبححتًٌجي
ذُّألإل[ ط[جلحجبٌُّّ طُّال خُّئىً أل[َّْآ ّ جبَّخلرألُّإل خُّ ط[جلحجبٌُّّؤ[آل
مجُّْحتٌَُّّآ ةحتجنِ طٌُّْخن ةُّخلُّآ ٌُّء خًْألِ جبَّحتطُّع[ؤِ
شىًؤُّزآ خ ]�ٌ حت ذ[ةُّ طُّةُّال ّحنألّ[حت ز ؤآل ْحذضضُّ ةُّ:
ْحخًْ ةُّ إلُّؤًْحألحبحآ خلُّحت: خُّ ةُّخلُّ: ٌُّء شىًؤُّذىختجبألِ
حألُّّّة[ألِ ط٢ مجحن٨ حتحٍ ّحنألّ[حتٍ ز ةُّ:طذ[ألحم سحتٍَّ خُّْ
خًْ طَُّّْ طُّع[ؤُّةٍُّ حآلآ ط٢ جن[ٍ إلُّئدجتححتجبألِ خ جبحخًْ
خُّحتَّخٌُّ[ألحبح ة[جلًٌٍَّ ئُّ ٌ[حتٌ[ألحبحةُّ خخت� ةُّخلُّ جنُّجي طُّْ ةُّ
جنضض[حتََّّْ جبَّحتٍََّّْ ألُّ: خخت� طُّخلس خلضضًححتٍ: خُّ: إلُّؤًٌْ[آل
ذُّض٨ ْ ذ[ش: : ٩ّ مخّئ جلْْذخت ّىّ[آل ةُّخل إلُّحت طُّخلسِ ْ
خلُّحتجبَّؤِ ئُّ حآل ط٢ جن[ٍ إلُّئدجتححتجبألِ ْحذُّ خ:طَُّّْآ جن[إلِ
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ٌرح. جبٌ[حتٌحبَّةخت طُّخلس شّألحبألِ خُّ: إلُّض[ؤُّألحنّحبح
ةُّ إل[ذًَّْ دُّجبح ّ ةر ئُّال جبٌىُّ ّىِ خُّجن إلُّحتَّْإل[
ٍُّىُّئةُّئ ةُّ خُّحتئٍَُّّْ حتخبإلُّذِ َّْحٌ[ألِ هُّحتؤ[ألخت�
خ نيّّ[آل ةُّ خآل جبئألّ�ُّحتحآل ْ ّر إلُّخ ضُّئىّ[آل خبٌ[ألِ
نيُّألحب جبئألّ�ُّحتحألِ:ةُّ جلحتذخت ةختجبَّْْآ ْز ط[َّْجبحألِ
ةًٌئُّ خُّ ذختٌ[آل ّىِ مجُّأل مي جبحمج٢ةختجبَّْْ ْذّ[آل
ةُّ جبٌىٍُّ:ذخت خ[خُّذِ إلُّحتَّْإل[:جلحت إلرحب مجختذًَّْ:ْ...

ئال. ّ جبَّإل ِّ س خُّ ٌحل خُّحت� ٌألُّحتحألِ ضً خ َّجبح ئ٢
دُّ ّ ةر جبَّيِ ةُّ ّال خئ طَُّّْ ِ جبَّخ ةذ[ٌحبح ئُّ
س[حت خًْ:نيُّألحب جبخبْححت ْ خلُّضر حتحجبٌَُّّء ه[حتخلُّّّةُّ:ذ[
طُّال طُّؤ٩ّ ِةُّؤ[ئ ة[ء ضجنٌُّْجمرال ٌ إل[ْحت� ئُّمجُّئ
جبْحذخت �حْ َّْحتؤ[أل�٢ نيُّألحب:س[حت ٌألحبََّّْْ ضً جبَّيُّؤ[آل
طٍَُّّْ �حَّْ:ذ[ةً َّْحتؤ[أل�٢: ٍ ألً ئُّ خلُّحت ْ حألحبْؤ[ألُّ جبحت�
جبَّخل٨ ئُّ:خُّحت ةُّ ةُّْذًَّْ ِ ئ ّجمر[ جبَّيٍُّ:ط طُّال
ُّئُّ:إلُّئ ِض[ئ ةُّ ضجنٌُّْجمر:جبحٌُّ ْ ًٍَّّ:ط[جلٌحل ط
ةُّخل[ألُّجي طُّْ خلًز[خلِ جلحت ْ ألُّّّ ةًحتذِ ْ ةُّال ْ
حتحخلر خ ةُّال:ْ:ةًحتذُّّّةُّؤ[آل ْ ُّإلُّئ ةُّ جبَّةٌُّآل
ٌىِ:خىلًْةؤ[آل جبحتجل رؤ[آل ّ ذًحألّد ْ:إلًّحجبححتال خىُّألَُّّْ

رَُّّْ. ّ ةختجبخ زخت� جبح ةًحتجبٍ د﴿[ألٍُّ ّ ةر ٩ّ ةُّئ ئُّ

 سًحألخت� :
ؤًحتحجبٍ: خل[خ٢
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ّحنُّةِث ز
ٌرُّ جبَّضخت جبَّْئُّزا ْ ُّ�ؤُّئأل[ٍْ:أة ٌخت: خب ئُّ ةُّ ْذ[حتحألٍُّ ئُّال ؤُّخُّخلر
سْحسحتَّة[ألِ ًحجلَّ ّ جن خلُّحتَّةُّّّث ىّ خ[خل نيُّألحب جنّىختجبألٍَُّّْ حتْْآ
خُّحتَّْ جلحئدًْألُّ طُّْ: ْ ةئرًحتٍ مجحتحألِ ْ خلّ[خلِ ُّذِ ّجلحئ ؤختٌِآ: ٍُّ�ؤُّئة
ٌ[خل[آ طضض[جلحجبٍآ: ٌأل�ٍُّ جنً ئُّ ؤُّجبَّألّّحبحآ: :ٍُّ�ؤُّئة ئُّ جبَّخلضضُّز ٌُّألِ
ئُّ ّؤُّجبَّأل:ٍُّ�ؤُّئة خحلحألف جبَّؤ[ألٍَُّّْ ئُّال:حتَّْذُّجبح. ؤختل ؤ[ك ْ جنحتجي
ٍة ئُّ خلألًْحتٍ نيُّّّْ: ط[جلحجبٍ ؤ[أل[ٍ مجختذًَّْح ًٍَّّ جن خأل[نٌُُّّء: مي خلُّحت
ؤُّجنختْن ًٌَُّّّةِ جن خُّ ِ جبَّذًحأل ّىحبحآ خ[حتْجبض مي ئُّ ْ نيُّّّح ٌ[خل[ جبحٌُّح
ّ جنحت�جن إلُّحت نيِ طُّمجُّحت نيُّّّح جنحت�جي خى[زح جبٌ[حتٍ ط[جلحجبٍ حتحجبٍَّ حتَّْح ْ
ؤ[أل[ٍ:حتْض[ألحبألِ خُّ نيُّؤىِ:جنحتجي ط[ٌ[ خُّال ٌُّّ ألً ّىِ ؤُّجنختْمُّّذ خألّ[ذألُّحتٍ
خ ضر ّ خ ي[ٌال ّىِ:يًحتخم:ْ خألّ[ذ ّر جبَّذًحأل ط[ٌ[:جنحتجي حتحخلرُّّّةُّح: نيُّجنألُّ
ئُّ ح ِ جبَّجلحأل حتَّْحٌ[آل خُّ ؤختل ٌجتجبحألِ ْ ةُّ جنر[ألٍُّ طُّْ ئُّمجُّئ جبخبحٌُّذّىختجبآل
خلّجمرؤِ ْ ًَّّة[آل نيًححتني خلألًْحتٍ: جبَّحتٍََّّْ ئُّ :ّ جنر ط[ٌ[ طُّع[ؤّحنحبحآ
َّْةً خرًحألآل: ؤختلُّة[آل ةُّ إلٌُُّّ خًْألِ: ألُّذٌَُّّّْحبح: ْ نيّأل[ٌُّذِ ْ يُّْؤِ:
خُّ مجحنرُّّّة[آل خُّئ�[ألحبألُّ ِ جبَّخ خّ﴿ُّألُّحت�ْْح حتحخلرُّيّألُّ ْ جبحتْخلر خُّئ�ٌُُّّةِ

ّرح خ جبحتْخلر حتحخلر:ْ ًٌَُّّّةِ جن

جبَّخلُّزث ْ حل ّ إل
دىٌُّآلآ ّ ز جبَّخلر جبَّخلُّذَُّّْ زًٌَُّّألحبٌُّّة[ألِ أل[خلٍُّ ّ ز ئُّ ني[ة١ْحٌُّ:
ئُّ ىإل[ذًَّْ ّ ز ةُّ جبَّخلُّزآ:زًٌَُّّألحبٌُّّةِ:ط[مج[جبححتحألُّ زًٌَُّّألحبٌّ ئُّ ؤُّخُّخلر
طَُّّْجي خلُّحتمجختذ٩ جبٌىَُّّْآ ئٌُُّّةِ هُّحتؤ[ألدُّحتٍ ئٌُُّّةَُّّْآ َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت�
هُّحتؤ[ألدُّحتَّة[آل ٍ ئُّ ةُّؤِ:خ:هُّحتؤ[ألدُّحتٍآ ألِ ّىِ ؤٌُّئ خًْألِ خلُّحتَّحتحٍ
جبحخلُّز[ألحبألِ ذًحأل[ٍ: ًٌجمرحبح ّ ز ة[ذِ ئُّ ةُّ إلٌُُّّآ جبَّجلمج[ٌُّء خُّ: ًٌّجم٨ ز
زًٌَُّّألحبٍ أل[خلٌُُّّجبح ّ ز ئُّال جبٌ[حتَّ 1 ّر إلُّخ َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� ٌُّألٍُّ ٌُّء ضًحخل٨
ئُّ ٍ إلُّألحب ًحآل ّ أل ئُّ طُّمجُّحتنيِ ةؤٌُُّّذُّّّج ْ:ٌِؤخت زًٌَُّّألحبٌُّّةِ جبَّخلُّز
خُّجبٍ زًٌَُّّألحبٌُّّ طُّال َّْةً جن٨ إلُّأل�ُّة[آلا ّخن قًْألُّ:ؤ أخ خًْألَُّّْحتة[ألحبح
ّىِ خًْألَُّّْحتحأل ٌ[آل إلُّأل�ُّة[آل ّخن ؤ ةختجبٍََّّْ ةُّ خحلحألف ِ خُّال:جبَّخ آ ٍ جبَّةخت
حبح ّ ذ ةُّ ة[حتٌُّّآ أل[خل ْ ْحتجبخًْألَُّّْ: إلُّؤًْ طُّْ خلُّحتَّحت�حٍ: ةؤٌُُّّذِ ذختٍ
ئُّ ةُّ ؤختلآ ألَُّّْء:ةختجبٍََّّْ ز[ئألُّحتٌُّّّآ ْ خلختْجن٨ ةختجبٌََُّّّْةِ ٌر جبَّخّألخت

ط[مج[ٌٌَُُّّّّّْ. حتٍْْ
ئُّ جبَّحتةُّْذٌُُّّةُّ ْحذُّ ط[خل[ٌُّآ جلع٢َّ ْذُّجلحٌُّةِ جبَّخلُّزآ زًٌَُّّألحبٌّ
ةُّ ٍُّؤُّئة ئُّْ ني[حتَّألًْخلجم[جلَّة[آل سّ[ْحجلٌُّّ: خلّجمرؤ[ذّىدًْألِ جبٌ[حتجبٍَّ
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ٌُّةحبٍ خ ٌُّةحبح ئُّمجُّئ ّىِ:مجحن٨آ زختَّألجمّس ٌَّْىختجبآل:ئُّ خُّ:زٌُّخت� طُّألحبحؤُّة[ألِ
ة[حتجبَّةُّآل.

ط[إلُّأل�ِ إل[ْ زختَّألجمّسِ جلحتََّّْ جنّؤ[ألٌُُّّةِ خُّ مجحنرُّّّ خألُّؤ[ طُّال
سحتَّ يأل[هأhierarchieا:خل[جلجبحألِ جلع٢َّ ئُّ ؤُّخُّخلر جبح َّ ئ٢ ّرث جبَّني
ّىِ ط[ؤ[ع خُّ مجٌُّحنغ خ ّىحبح ؤُّئة طُّألحبحؤُّة[ألِ ة[حتةختجبٍ ئُّ إل[ْط[إلُّأل�ُّّّةُّ

ةجبَّة[ذَُّّْ. ّىَُّّْ ز طُّألحبحؤ[ألُّ طُّْ ةُّ إل[ْخُّجيآ
ٍُّ�ؤُّئة ئُّ: ط[خل[ٌُّ جلَّعضض٢َّ زًٌَُّّألحبٌُّّّ: نيُّجنألُّ طُّال: طُّحتخلر
ٍ إلُّألحب ثأطُّؤٍُّ:ةُّ: ِ جبَّئ خ[حتََّّْ ئُّال :ْ جبَّجلحألِ ًٌّجمر ز ْ ةُّئ خُّ: ؤختٌّحبح:
جلحتٌخن خُّئىً ًٌجمرُّآ ّ ز ذُّألّ[ ألُّ هُّحتؤ[ألدُّحتآ ذخت ٌىِ إلُّألحب ْ خآل َّْح هُّحتؤ[ألخت�
جلٌألحبَّْة[ألحبح خًْألَُّّْحتَّ: ً ّ أل ئُّ ه[يُّّّ: جبْْ أطُّال: ِ جبَّئ ز[جن[آل ي[جلحعُّاآ: خُّ
جبألّ[جبحآ ّىإل[ذٍُّ ز خلُّحتحخلُّحتٍ: ئُّ ْ ألُّّّ طُّْحآل خُّ ذ[ٌدُّز ذُّألّ[: خُّال إلٌُُّّآ
مجّ[ألُّة[ألّحنحبح ِ خ جنرُّ ئُّ ذُّأل[ألُّز جبَّخّألَُّّْآ حتْْخُّحتْْ ىحبح ّ جنر َّْإل[ ئُّمجُّئ
خ جلحئ هُّحتؤ[ألحبَّحتٍ ّىِ زختَّألجمّس نيُّجنألُّ ؤخلّي[ٌُّّة[آلا ط[إلُّأل�ُّ أَّْةً
ئُّخُّحتَّة[آل مجّ[آل جبْألّ[ٍ خُّ ٌر جبَّةخت طُّحتخلرآ حتْحأل�ٍُّ جبحتْخلردًْألِ ؤحتةِ
ّخن ئُّخُّحتحألُّ:َّْةًث:أؤ نيُّجنألُّ:مجّ[آل ذ[ٌدُّز:طُّْ جبْألّ[ٌُّجبح:خُّ ط[ؤ[خبَّ:خىٌُّآل:ئُّال
ؤُّقًْآل جبحت�ألحبَّة[آلآ مجًحتل:ْ:خلُّمجُّ ئُّ ٌىّخن ؤحتٌ[ألُّ:ْ:إلُّألحب ْْئُّآ ؤ٢ إلُّأللآ
خًْألِ جبَّخبٌآلآ ؤُّئة ًٍَّّ جن خُّ ةُّ ...ْ أanthropidesا ٌُّّة[آل ألً ؤخت ْ
أخُّ ّ مجختْز ٌ[آل ذ[ء ةُّ جبَّخّألف خًٌُّ خلختْجنرُّّّآ ّىِ جنر جبَّخلُّز زًٌَُّّألحبٍ
خُّ ؤُّئُّةٌُّ[آل:إلٌُُّّا ةُّ إلُّألل ّحن ّش�ُّ:ئُّ:ؤ خ ٌألُّة[آلآ أل٢ مجحن٨ ًٌَُّّّةِ جن
ةًحتز جبْْ:جنرحبح ز١:ئُّ َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� خ[خلِ شًةؤحبَّةُّآل جبٌىُّجبح طُّْحألِ خلُّحت
ش[ةال مجّ[ألئُّخُّحتٍ ةُّ: ض[ةٍُّ ئُّْ ِ خُّجن ْحذُّ خلُّحتجلَّؤفآ ٌُّةُّال رَُّّْث ّ جبَّخ
ذخت ّىِ ش[ةؤ[أل إل[ذألُّ:أل[ٍََّّْْ ئُّ:طُّمجُّحتٍ آ ِ ضٍ:جبَّجلحأل ذ[ٌدُّذِ ِ خُّ:إلُّحتق
ّألُّجبحآ ّ ؤ حتَّمجُّجلٍ خلُّحت خُّ ُّّذِ ّ جلحئ جبْْإلُّال خُّحتمجختٌحبَّة[ز. جبٌىُّا ٌألُّة[ألِ أأل٢
�ْحألف ذ٢ طُّخبٌآل. ٌألُّ أل٢ حتَّمجُّجلٍ ز[ئسحن٨ خُّ: ألّ[جلؤُّألحب َّْةً:جبَّخلرٌُُّّةِ ةُّ
ِّ ؤئؤأل ْ إلُّْئ زّحن[ألحبَّحتٍ جلحتذخت مجّ[ألئُّخُّحتحآلآ جبألّ[ٍ خ ٌألحبألَُّّْة[آل ضً ْ
ؤئحبَّجبحذُّ حْ جبحت� ٌُّألِ ط[خل[ٌِ ًٌُّةِ ّ خُّجن خ[خُّذُّْ جبْْ طُّال ئُّخلُّحت ٌألُّة[ألُّ أل٢
نيُّجنألُّ ط[جنىختحٌُّ:طُّال خ:نيئحبَّة[ز. مجحت�َّز[ألِ :ْ جلحئ طُّؤختٍ:ٌُّألِ ْ ّو حتة ٌخت خب
خُّ ٌُّخ إلُّحت خألُّؤ[ٍ:سُّخلرٌُُّّّّآ ئُّخلُّحت ْحذُّ ّىِ:هّحلٌىُّّّآ جلحئدًْأل جلحئدًْألُّآ
ئُّخُّحتحألحبحص مجّ[آل جبَّحتةختجبَّْْصئُّ:جبْألّ[ٍ ا:أل[ْخ[أل�ِ سُّأل�ُّئ أٌ[خل[ٍ جلححتحٍَّْ
ئُّ ِ خخت�َّضجم جبَّحتهُّز طُّمجُّحتٌخن ْ جلحئآل حلَّة[ألحبح ّ إل ةُّال خُّخلُّحت حلَّة[آل ّ إل خُّ
خُّْ ؤختٌّحبح جبْألّ[ٍ: ئُّ خُّال ٌختآلآ: أل[خً ةختجبألّحنّ[آل:ض ز[حت: ْ ئُّز ْ ضًححتجبآل
ئُّ ةُّ ّحلَّ إل طُّْ طُّؤٌُُّّ:زًٌَُّّألحبٌّ ئُّخلُّحت ٌِجبْألّ[ٍ:ؤخت ًَّّ:ألُّّّآ:ضًحخل٨ جن
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ّحلٍ خلُّحت:إل ئُّ ذُّألّ[ ةُّ زًٌَُّّألحبٌٌُُّّّ طُّْ – إلٌُُّّ خًْألِ جبْألّ[ٍ:مجّ[ألئُّخُّحتحألحبح
زًٌَُّّألحبٌُّّةِ خ ٍ خ�حت ّ ذ[ة ي[جلحعِ خُّ ٌُّألُّ ٌُّء: ًٌُّةِ ّ جن خُّ ْ ذ[ء
خ خختجبآل زُّأل[ ئُّْ:زًٌَُّّألحبٌُّّجبح ةُّ مجحن٨آ ي[جلحعِ خ ختحٌُّئٌ مج ةختحَّْْ ًّحت إل
طُّالأزًٌَُّّألحبٌّ خُّحتحؤدُّحت .ٌُّ]�ٌ حت جبْحٌف خُّئىً ألُّّّآ ني[حتَّ ُّ�ٌ ٌُّةُّؤف:حت جلحتآ
جبَّةٌُّآلآ أل[ْجلَّز: جبَّخلُّزا أزًٌَُّّألحبٌّ خُّ: ٌُّّّؤخت زًٌَُّّألحبٌُّّ طُّال حلَّجبحا ّ إل
خُّال خلختْجنرُّّّآ زًٌَُّّألحبٌُّّةِ: مجّ[ألئُّخُّحتحألحبحآ جبْألّ[ٍ ئُّ: حل ّ إل زًٌَُّّألحبٌّ
ئُّمجُّئ ةئرًحتٌُّّآ زًٌَُّّألحبٌُّّةِ: ؤختٌِآ: :ٍُّ�ؤُّئة ئُّ جبَّخلُّز: زًٌَُّّألحبٌّ
ٍُّ�ّ س جبَّخلُّز ةئرًحتآ ْ:ضًئي[ألحبألِ:جبْألّ[ٍ خلختْجنر ئُّ ؤختل جبْْحتةُّْذألٍَُّّْ
خلُّحتَّحتٌ[ألُّا :ْ ذ[ةِ سُّخلرٌُِّ ذًألحبْذّجتٍ أل[ألِ ّ خُّة[حتإل ْحذُّ أforceإ: حل ّ إل
ي[جلحعِ أل[ٍْ ّ ز ئُّ حلَّآ ّ إل ئُّ ةؤٌُُّّذُّّّ َّْحتمجختذألٍُّ طُّْ:ةُّئ حتحخلرّحبح ئُّ ةُّ
إلُّحت ُّّ ّ ز خُّال حتَّْحجبحآ ْ ؤُّجنختْن ّىِ نيًححتنيًَّّمجُّئ ْ خ[حتْجبط ئُّ طَُّّْجي مجحنرّحبح
جبَّخلُّذٍُّ ض[ألٍُّ:طُّْ رُّ ّ أل[ني خُّال:إلُّؤًْ خُّإلختَّؤُّألحبَّآ ٌ حل ّ إل ئُّ ّ جبَّخلُّذ

ّىختجب. خ[٣[آل:ئ ةُّ
طُّؤُّجي خلختْجن٨آ ّىِ ْحين خًْألِ هُّحتإلُّأل�ِ ٌ[ألِ خًْآل ٌِؤخت حتَّْذِ:
جبح حتَّْذُّ ئُّال ةُّ ٌرآ ّىحب ز جلحت ّىِ طُّجلؤًْأل سُّحت�خًْألِ ّ ذ خُّ جلَّؤُّألحبح ٌجتٍَّ جبحت ئُّ
ةُّال ٌرَُّّْْ جبَّةُّْ جبْْحت خلختْجنر خُّ حلٌ ّ أل ّىِ نيُّي ًٍَّّ جن ئُّ ٌِؤخت ٍُّ�ؤُّئة
ْحذُّ ٌ[حتٌُّّآ خخت� ْ ْ:إلجنّ[حتحألُّ ط٢حجبٍَّ ّ جنر إلُّؤًْ ةُّ :جبَّحت�ْحآ ٩ٌ جنً ةُّال:خُّحتَّْ
ُّ�ؤُّئة ةُّ إلٌُُّّ طُّْ:سُّؤ[َّْحتَّ ْ:خُّجنحبححتٌىختجبألِ ضًحخلر ْ خًْآل خُّ ًٌّجم٨ ز

ّألآل. جبَّإل ّ ز
َّْحتمج٢حَّْ. لّدُّحتََّّْ ؤ[ةحم ئُّ أل[خلٌُُّّ ّ ز طُّال أل[َّْحت�ةِ 1إ

Max weber Economie et societe tome premier 
plon paris 1971 p.319 
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Britanica great books no 9 Encyclopeadia Britannica 
inc Londonإchicago 1952p.447.                              
�حألِ َّْحتمج٢:خ ٌألّألَُّّْ جبَّمجُّحت خلُّحتني[َّْ ْذ[حتَّة[ألحبحآ ٌجتٍَّ ئُّجبحت خُّجبْح: َّ ئ٢
إلُّال ّ خل ني[زِ مُّأل[ٌُّز شُّؤّحبٍ حألضض �  َّْحتمجضض٢ أخلّ[خلُّزآ طُّحتخلر ٧ّ ةر
ةُّ ذضض[حتحآل1371ا طّجمؤِآ جنحت�جنِ: ةختجبألِ ه٢ خْةختجبألٍَُّّْ ٌى﴿ختحٍْ أحت

إل[ذًَّْ. ْذ[حتَّةُّجبح جبَّيِ ئُّ ؤُّخُّخلرُّ ةُّ زُّحت�ٌٍَُّّ طُّْ خبؤ[حتٍَّ
إل[ْنيُّجنألُّآ ٌىِ مجّ[ألئُّخُّحت زُّذىختجبألِ ْ ئُّز ْ ضًححتجبآل ئُّ ؤُّخُّخلر 3إ
ط[خل[ٌِ ّىِ جبحت�ألحبَّة[ألآل:جنر ضحتحةِ ةُّ جبٌىُّ: ّىِ ئُّخُّحتحأل ضًححتجبألِ:مجّ[آل طُّمجّأل[

خلختْجنرُّّّ. ْ
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ؤختٌِث ٍُّ�ؤُّئة ًَّمجختذ٩ ّ جن
ًحجلَّ ّ جن خ[حتٍَّ ئُّ جبح: أخلّ[خلُّزا ٧ّ ةر ئُّ ًٌأل[ألِ هٌُّئُّخلًْك :طُّحتخلر
ؤآل خضضُّحت�حٍ ةُّ إلٌُُّّ ّىِ خ٢جبجلٌ�ُّئ ٌِؤخت ٍُّ�ؤُّئة سحتحْسحتَّة[ألِ
ْحٍ خخت� خُّ: ٌر. جبحخألخت خًححتَّجبح ئُّال هّىختٍ خألُّؤ[ٌُّةِ َّْةً ٍ جبَّةخت ّحنر[جي: إل
أل[ذًحألآل طُّألحبحؤُّة[ألِ ةُّ ٌُّّّؤخت ِ ةؤُّئ ٌُّةُّؤف طُّحتخلرآ:خألُّؤ[ئُّأfamilyا
ئُّ :ُّخألُّؤ[ئ خألُّؤ[ٌُّّة[ألِ ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّ ئُّ ِ ٌُّة : ِ ّحبَّني ز خجتٌآلآ ٌُّةحبٍ ِ خ
أخ ث ِ طُّئ نيًألىُّ ّرآ خ ُّخألُّؤ[ئ خلختْجن٨ حبحٌْجم٨ ّ ز طُّحتخلرجبحآ خنيًْألِ
حتٍْْ ألُّ:ئُّ طُّؤُّجي ىُّئحبَّخآل. ّ ٌىُّ:ذ ْ:زّ[ْ خبآل ةُّ َّْنيٌُُّّآ خُّحتجبَّْحال:خًْألِ
ئُّ ةُّ ٌرآ ّحبَّةخت دُّس ّ س ز[ئألُّحتٌََُّّّّْ حتٍْْ ئُّ خُّئىً طُّأليُّخلرَُّّْآ ط٢حجبَّْ
َّْء إل[ْحتَّمجُّجلآ ّىِ جنر ذ[ةً إلٌُُّّآ ٌىّحبح ئُّخُّحت مجّ[آل مجّ[ْ إلُّؤًْ خلختْجن٨
حتَّمجُّجلٍ جبْْ سًْذدًْألِ ةُّ ئٍَُّّْ سّ[ طُّحتخلر إلُّئدُّز ّألآل.ا خُّجبٌد ضٌ[آل
خُّ جبَّة[ز ط[ؤ[خبَّجي آ: ِ جبَّجلحأل خلختْجن٨ حبحٌْجمرُّّّةِ ّ ز خُّ ا ِ ْؤ أأل٢ سّ[ْحجل
ا أؤ[ئ حتخبحألُّ ألّ[جلَّة[ألِ ّىختجبألِ دُّس ّ س خ إل[ْة[حتٍ ئُّخلُّحت خلختْجنر شًةؤِ

.ُّخألُّؤ[ئ ْ:طُّألحبحؤُّة[ألِ
ّى�ٌُّحنر٩ ز ْحذُّ – ّحنًْ ًجبحأل�ِ:ز ّ ز ةُّ:ئُّمجُّئ ٌُّّ ألً ٌىِ ًَّّحت ز طُّؤُّ
ةُّ ألّحن[ألحبَّجبح ْ سّ[ْحجلَّ جبح ِ ْؤ أل٢ حتَّمجُّجلٍ جبْْ ئُّ جبْْةضضُّخمآ: خلختْجن٨
ةؤٌُُّّذِ ْ خلختْجن٨ ذًك�ُّئِ ّىختجبألِ ة[حتذ ئُّخلُّحت خألُّؤ[ئُّآ خًألّ[ذِ

جبحؤُّجلححتَّْ.
ّ ؤ[ئ نيُّألحب ئُّ: ةُّ ّىُّ ةؤُّئ ٌُّةُّؤف أمجًألحبأvillageا: ث ِ جبَّئ ز[جن[آل
حتخبحألُّ حبحٌْجمرُّّّة[ألِ ّ ز [ألِ ّ خُّجبَّخلرإل ئُّ طَُّّْآ ؤُّخُّخل٨ ضرآ ّ جبحتْخلرحبَّخ
ئُّخ[حتٍَّ جبْحذختٌحبح حتحلُّمجُّئِ خُّال:ئُّ آ ٍ أل[جبْ خ[حتََّّْ:جلحت ئُّال حتذختَّا:طُّحتخلرجل
ٌِ جلحْجل ئُّ طُّألحبحؤُّة[ألِ ةُّ: مجًألحبٍَّ طُّْ ْحذُّ  – مجًألحب خلختْجنر١ٌّآل:نيُّجن٩
خُّجبٌإل[ذ٩ ذُّألّ[ ئَُّّْ ؤُّخُّخل٨ ةُّ ِ ّحبَّني ز – ىإل[ذًْآل ّ ز خألُّؤ[ئٌُُّّء
ئُّ ةُّ خلّ[خلِآ ةختحٍْ نيخت� ّىِ جبَّخلُّذ ئُّ خلُّحتَّذ[ٌُّّّ جلحت ٌىِ ًحجل ّ جن
ٌختٍ ني[ْجب مجًألحبَّ طُّْ خلألًْحتٍ ئُّ جبحألّحنرًْ خألُّؤ[ئُّمجُّئِ ًحآل ّ أل زًٌَُّّألحبٌُّّة[ألِ

جبَّة[ز.
مجًألحبا نيُّجن٩ أخلختْجنر١ٌّآل: خُّ خلُّخ[حتَّز طُّحتخلرجبح أل[خلٍُّ ّ ز ئُّ
ئ ّ ض ْ ٌآل ضً زًٌَُّّألحبٍ خُّ مجًألحب مجختأل�ِ ذ[ٌدُّفُّألحبٌِ طُّْ ةُّ ٌضر جبَّحتجبَّةُّْ
ةُّ ْ:سحتَّ خُّ مجًألحبا:جبحآ نيُّجن٩ نيُّؤىِأخلختْجنر١ٌّآل ئُّ نيِ آ:طُّمجُّحت ِ جبَّجلحأل
طُّألحبحؤُّة[ألِ ٌ:ةُّ مجًألحب ْحذُّ طَُّّْجيآ خُّ جبخب نيُّؤىِ أل[خلٍُّ:جبَّة[ز ّ ز طُّحتخلر

ضرَُّّْ. ّ جبَّخ خُّحتسُّخلرُّ ألُّةختجبَّْْآ ٌّ[آل جلحْجل ُّخألُّؤ[ئ ٌُّء ئُّ
ئُّ خُّ:ذ[ٌدُّز مجًألحبحآ ئُّ ةُّ جبَّخلُّذٍُّ خلّجمرال طُّْ طُّحتخلر خُّ:خ[َّْحت�ٍ
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إلُّحت ةُّ ًٌَُّّّء جن خُّ ٌضرآ جبَّحتجبَّةُّْ نيُّجنألّحبح خلختْجنر١ٌّآل ْ خألُّؤ[١ٌٌّآل
ضٌحبحٌُّ. طُّألحبحؤُّة[ألِ ذُّؤُّأل١ٌآل خُّ وِ ّ حتة ٌخت خب ئُّ مجًألحبحآ ئُّأل[ْ خألُّؤ[ئٌُُّّء
أزختخلٍُّا ٌجتٍَّ جبحت “مجًألحب ًّحٌُّ ّ ز :طُّحتخلر ةُّ طٌَُُّّّْ زّحن[ألحبَّحتٍ طُّؤُّجي

.“ٌُُّّخألُّؤ[ئ خلختْجن٨ مجحت�حألِ
ئُّ أطُّمجُّحت رَُّّْ:– ّ أل ّ خُّئ�ُّ:جبَّإل طُّحتخلرجي:خَُّّْ ةُّ مجًذُّألِ:– إلؤُّحت
أل[ْ ئُّ ٌرآ ٌجت جبحجبَّحت ٌ[خل[ ٍض حلحألُّةٍُّ ّ ض ْ ؤ[ئ خ ِ ةُّخل إلُّحت خألُّؤ[ئُّجبح أل[ْ
جبحتْخلر ز[جن[ٌُّذِ شىًؤُّذِ خألُّؤ[ئٌُُّّآ نيُّألحب ةخًْألٍَُّّْ طُّع[ؤِ مجًألحبح:ةُّ
ئُّخلُّحت مجًألحبح ئُّأل[ْ جن[إلِ شىًؤُّذِ أل[ة[زآ:ةُّ خَُّّْ ط[ؤ[خبَّ طُّحتخلر ّراآ جبَّخ
ٌآل ضً زًٌَُّّألحبٌّ طُّْ:ئُّخلُّحت سُّض٨ ئُّحتحخلرّحبحآ خُّال جبحؤُّجلحتحَّْآ خأل[نٌُُّّء مي
خنيًْألِ نيُّجن٩ زّحن[ألحبَّحتٍ مجًألحبَّآ ألُّحتَّة[ألِ ّ ىإل ّ ز ُّخألُّؤ[ئ ضحلؤ[ٌُّذِ ْ
زًٌَُّّألحبٌّ ئُّ ّىُّ خلّجمرؤ ةُّ مجًألحبآ خلّجمرؤِ شىًؤُّذِ ئُّ طُّخلرًْ مُّجن٢ٌَِّ

ىإل[ذًَّْ. ّ ز خألُّؤ[ئُّة[آل ضحلؤ[ٌُّذِ
خلُّحتَّذ[ٌِ نيُّجن٩: جبْْ خُّ خلُّخ[حتَّز طُّحتخلر حتْحأل�ٍُّ ئُّ ُّّ ّ ز خُّال
خلّجمرؤ[ذّىِ ز[حتنيُّخًْألِ ٌُّء جبَّمجٌُّآلث مجختألل ّىِ طُّع[ؤ خُّ ؤختٌِآ ِؤُّئة
مجُّئِ زًٌَُّّألحبٌّ ٍخُّإل مجًألحبآ أل[ْ خألُّؤ[ئُّة[ألِ ْ خألُّؤ[ئُّآ طُّألحبحؤُّة[ألِ
ُّخألُّؤ[ئ زُّحتَّْحتجبٌَِّ ًٍَّّ نيًححتني ِّ ز خُّ ذ[ةُّة[آل ةُّ ضٌ[آلآ ٩ٌ ضً إل[ْخُّجنِ
خُّحت مجًألحبا ْ ُّخألُّؤ[ئ أْحذُّ ؤختٌِآ ِؤُّئة خلُّحتَّذ[ٌُّّة[ألِ نيُّجنألُّ ّألآل. خ[حتجبَّإل
ألُّحتَّة[ألِ:ضٌ[آل ّ ىإل ّ ز طُّألحبحؤُّ ّىىلًْألِ ئ ْ خًْآل ز[حتنيُّ ٌُّء خُّ جن٨ إلُّحت ئُّ
طُّؤخت ٌخت خب ئُّ ةؤٌُُّّذّ[ألُّآ: سم[ذُّ جبْْ طُّال طُّؤُّجي خلُّحتَّحتحٍ ٌآل. جبٌ[حتٌحبَّةخت
طُّألحبحؤُّة[ألُّ ذُّؤُّأل٩ٌ١: خُّ خألُّؤ[ئُّجبح ئُّأل[ْ ةُّ جبَّخبٌآلآ ةُّخلحبح ٌُّء ّوِ حتة ْ
خألُّؤ[ئُّة[آل ْح ةُّ ّىُّ طُّألحبحؤ سُّحتًٌذختٌآل ّ ذ ذُّؤُّآل – أل[ني[حتٍ خُّ مجًألحبح ئُّ ْ
خًْألِ ؤختٌِآ ِؤُّئة ئُّ نيُّجنألُّ: جبْْ طُّال ًحآل ّ أل سّ[ْحجلٍ: [ألىختجبَّْْ. ّيدًْئ
خُّ ْحذُّ ضًححتََّّْآ خ خلُّحتََّّْ ئُّ ّىُّ ةُّ:جبَّخلُّذ جبَّخلُّزآ زًٌَُّّألحبٌّ سحتٍ
حتٌجم[مجُّئِ ٌ[آل ٌجم[:جبٌ[حتٌحبَّة[زآ حت ِ ٌُّة ؤ٢حذِث ّحنّألُّْ ز مجُّئِ ذ[ٌدُّفُّألحبٍ
حتٌجم[مجُّئُّ ئُّْ ِختحٌُّئٌ مجً ذخت جبَّة[ز:ْ:طُّْحألِ طُّؤخت ْ حتحلُّ ّحنًْ ز جبٌ[حتٌىختحٍْ
جبَّذًحألف ألُّمجحت�َّ:ْ زًٌَُّّألحبٌُّّةِ ةُّخلحبحآ ٌُّء ئُّ زًٌَُّّألحبٌُّّ طُّال: جبَّةُّآل.

خُّحتجبَّْحؤُّ. خبٌ[ألِ حتخبٍ جبْحٌف إلُّذ[ ةُّخلُّآ خ:طُّْ ّف خئ
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زئّحم ٌ[آل جن[حت جبَّْئُّز
ّإلُّؤف خل خُّ خلُّخ[حتَّز ٍض حتْحأل�ٍُّ مجًألحبآ جنّىختجبألٍَُّّْ ز[جي طُّحتخلر
ئُّ:نيُّألحب ةُّ ٌٌُُّّّ�ؤُّئة أطُّْ ث ِ جبَّئ ْ ٍ جبَّحتجبَّخخت ٌِؤخت ِؤُّئة نيُّجن٩:
جبَّذًحألف ةُّ ٌرآ جبَّةخت زئّحم:أل[ْجلَّز ٌ[آل جبَّْئُّز:جن[حت خُّ ىإل[ذًَّْآ ّ ز مجًألحب
ئُّ ألّ[جلٍ ِ مجُّجنُّأخ زُّحت�ٍ خُّْ ضٍآ ألّ[جلَّة[ألِ ّىختجبألِ دُّس ّ س خ[حتٍ ئُّ ّف خئ

مجٌُّحنرًَّْا. ض خُّ زحنر:خُّخلغ ٍُّ�ٌ حت
مجُّجنُّا أطُّْزُّحت�ٍ ْ ألّ[جلَّة[آلا ّىختجبألِ دُّس ّ َّْةًأس ّىِ مجُّئ جبَّخلرُّْحخبَّ
ّىختجبألِ دُّس ّ س خ خ[خُّذِ:إل[ْة[حتٍآ ًّحٌُّآ ّ طُّحتخلر:ز ةُّ طُّؤٌُُّّ ألّحن[ألحبَّحتٍ
ٌُّّّؤخت : ِؤُّئة جبحتْخلردًْألِ مجختأل�ُّة[ألِ ًَّّحتَّ ز ئُّ ِ ٌُّة ألّ[جلَّة[آلآ:
إل[ْة[حتٍ حتحجبٍَّ: ضرآ ّ خ ط[ئجلذخت خُّحتهختحْحأل١ْ ٌِؤخت ِؤُّئة إلُّحتنيُّألحبَّ
ِؤُّئة ّىُّ:ئُّ نيُّجنأل جن[حتا طُّحتخلرجبحأجبَّْئُّز خ[َّْحت�ٍ ئُّ ٌُّذِ:جلحتذختَّآ ُّؤة
ِ أخ مجُّجنُّ: ْزُّحت�ٍ خُّ ٌَُّّْض ألّ[جلَّة[ألِ ّىختجبألِ دُّس ّ س خ[حتٍ ئُّ ةُّ :ٌِؤخت

مجٌُّحنرًَّْ. ألّ[جلٍا
ئُّ ألُّ: ْ حتحخلردًََّّْْ طُّحتخلرجبح خلُّحتجبَّؤِ ئُّ حتْحئضضُّز ئُّ ْذٌُُّّ طُّال
خ[حتٍ ئُّ ةُّ ألُّخًْآ ٍ جن[حت جبَّْئُّز إلّمت خلُّحتجبَّؤُّجبح ئُّْ نيًألىُّ جنحبحآ طُّؤخت�
ذُّْحْ ألّ[جلٍ ِ خ ْ مجُّجنُّ ط[خل٨ خُّ ضٍآ: حبحٌْجمرُّّة[ألِ ّ ز جبحخّألىختجبألِ

ْحٌُّ. ّر. طُّؤخت�جي:إلُّحت مجٌُّحنرد
ذُّألّ[ ِ جبَّخ ىختح ّ ئ خ[خلِ ةُّ سحتٍَّ خُّْ طُّحتخلرجبحآ أل[خلٍُّ ّ ز ئُّ ُّّآ ّ ز خُّال
ئُّخلُّحت جن[حت جبَّْئُّز جبحتْخلردًْألِ زختَّألجمّسِ ةُّ خ�ختٌآل خُّحتني[ْ ئُّ ُّض[ئ طُّال
ٍض حبحٌْجمرُّّة[ألِ ّ ز إلُّؤًْ جن[حت: جبَّْئُّز ةُّ جبحؤُّجلحتحَّْ: جلحذُّّّ ألّ[جلَّ طُّال

جبَّة[ز. جبحخف
ؤختٌُّّّة[آلآ ُّؤُّئة ًحآل ّ أل ئُّ: ؤ[أل[ٌُّ طُّال ة[ؤئدًْألِ: طُّحتخلر ْحٍ خخت� خُّ
ّىإل[ذ٩ ز ئُّمجُّئ ْحذ[ٌُّةِ:جبٌىُّآ خُّ جن[حتآ جبحتْخلردًْألِ:جبَّْئُّز ٍإل رُّ ّ جبَّخ
ةُّ ّىختجبَّْْ جبَّخلرّس حتَّْذُّ طُّْ ؤختلآ ةؤٌُُّّذِ خبٌ[ألِ خلُّألرُّحتٍ ٌُّةُّؤف
خ خحبجلٌألَُّّْ. جبَّْئُّز:جن[حت:جبح ًٍَّّ نيًححتني ئُّ خًْألِ:طُّْ:حتَّْذُّ ة[ؤئ ِ جبَّخ

نيِح
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جنرُّ طُّْ أئًذىٍُّا ة[ؤئدًْألِ ئُّ جن٨ إلُّحت أخلختْجنرُّّّ ث ِ جبَّئ طُّحتخلر
نيِ طُّمجُّحت جبٌىٌُُّّ.ا ةؤُّئ�ُّة[ألِ: ة[ؤئدًْألِ ئًذىٍُّ جن[حت: جبَّْئُّز ْ جبحٌُّ
جبحآلآ جن[حت جبَّْئُّز ّحنٍَُّّْ ز ئُّ جتٌّْحبح ّ ؤ حألِ مجحت� حتَّْذِ ئُّ مجًألحب ْ ُّخألُّؤ[ئ
ّحنٍَُّّْ ز ئُّ خلختْجنرَُّّّّْآ حتْحأل�ٍُّ جن[حتا:ئُّ أجبَّْئُّز ث ِ جبَّئ طُّحتخلر خُّال
ُّّ ّ ز خُّال خألُّؤ[ئُّة[ألُّآ :ٍة مجًألحب طُّْجبح خ[َّْحت�ٍ ئُّ ْحذُّ: جبحٌُّا ذ[ء ُّْخألُّؤ[ئ
ْ ُّخألُّؤ[ئ ّحنٍَُّّْ ئُّ:ز جن[حت جبَّْئُّز طُّحتخلرآ خُّ:خنيًْألِ ةُّ ّف خئ ٍ جبَّةخت
حألِ مجحت� حتَّْذِ خلختْجن٨ا أحتْحأل�ٍُّ ئُّ ْطُّحتخلر ؤُّخُّخل٨ إلُّئدُّز جبحٌُّآ مجًألحب
جنرُّة[آلاَّ جلحذِ ئَُّّْأخلختْجنر:ْ ؤُّخُّخل٨ خُّئىً ألُّّّآ جبٌ[حتجبَّة[آل خلختْجن٨
حبحتحَّْآ ّ ز ح:ط[ؤ[خبٍَّ ض٢ ًٌَُّّّةِ جن خُّ خلّ[خلُّذحبح ٧ّ ةر خُّجنٍُّ نيِ:ئُّال طُّمجُّحت
. ٍ أل[ْجلَّذحبَّةخت أentelechieا أطّألرّئُّضّ[ا: طُّحتخلرجبح: هُّئجمُّهٍُّ ئُّ خُّال
ٌ[آل هحتال ؤّر[هّحلٌىحبح:– ئُّ ذ[ٌدُّز خُّ – أل[خلٍُّ:طُّحتخلرجبحأطّألرّئُّضّ[ا ّ ز ئُّ
حلَّةُّّّآ:ْحذُّ ّ إل ْجلٌَُّّةِ جبَّحتإل[ذ٩ أهنئُّّزا ةختجبٌَُّّّز خُّ أجئًمجًخما ئخبٌ
مجُّجنٌُُّّةِ ض[َّْألِ ضٌحبحآ جلحذِ ئُّ ٌِؤخت ِؤُّئة – ىختح ّ ئ خ[خلِ َّْء –
ٌُّ ّحلَّةِ إل طُّال:مجُّجنُّةختجبألُّ ةُّ ٌِؤخت ِؤُّئة نيُّجنألُّجي:ئُّ طُّْ ْ جن[حتحٌَُّّْ

جن[حت. جبَّْئُّز رُّ ّ جبَّمجٌُُّّأل ضٍآ ةختجبٌَُّّذِ زُّحت�ٍ خُّْ
ّىختجبألِ دُّس ّ س ئضضُّ: جنضض[حت جبَّْئضضضضُّز ةضضُّ طضضضٍَُّّْ ْذضض٩ خضضُّ طُّحتخلر
خ[خُّذِ ةُّ ٌر جبَّمج[زآ:جبَّحتجبَّةُّْ ة[ؤئدًْآل زُّحت�ٍ ضٌحبح:خُّْ حبحٌْجمرُّّّة[ألِ ّ ز
ِ جبَّخ ضرآ ّ جبحجبَّأل جبح مجختأل�ِ زئٍُّ:ٌُّةُّؤِ ألّ[جلحألُّ:ئُّ طُّْ جبحخّألىختجبألِ ْ ألّ[جلَّة[آل
حتْحأل�ُّ طُّْ خلُّحت سُّضرحبَّة[ذُّ ةُّ:طُّحتخلر طٍَُّّْ ٍإل خًَّْذُّ جن٨ خحلحألف:مي
ٍُّ�ؤُّئة ة[ؤئ١ٌآل: خُّ طُّْ :ْ جن[حت جبَّْئُّز خُّ: خلُّخ[حتَّز ضٍآ ذ[ٌدُّذٍُّّّ

ّر. جبَّجلحأل ٌِؤخت
خ٢ْخنيًْألُّة[ألِ ئُّخلُّحت ِ جبَّخ زختخلّ[حتَّآ طُّال َّْؤحبحألٍَُّّْ خ ؤآل حتحٍ خُّ
ألختحَّْآ ّ ئ جبَّخلُّذِا أل[ٍْ:أزًٌَُّّألحبٌّ زًٌَُّّألحبٌُّّء:ةُّ خُّ خلُّخ[حتَّز طُّحتخلرآ
ٌىِ حتْخُّحت ئُّ ذ[ٌدُّز خُّ حبحٌْجمرُّّّة[آل ّ ز ّىختجبألِ دُّس ّ س نيًألىُّ خًَّخلرفآ
سُّؤ[َّْحت جلحتذختٍ :خبؤ[حتٍَّ ئُّمجُّئ ْحذُّ إلٌُُّّآ خُّ:إل[ْة[حتٍ ًٌّجم٨ ز خُّحتخْجبح
ئُّ ط[خل[ٌِ ًٌَُّّّةِ جن ةُّ:خُّ ط[ئجلذختآ ّىِ خ[خُّذ�ُّئ خُّحتهختحْحأل١:ْ ّىِ ئُّ:ط[خلر
خُّ ًٌّجم٨ ز أل[ني[حت خُّ ٌرآ ؤختٌِ:ني[َّْحت�ْحألِ:جبَّةخت ِؤُّئة ًحجلٍ ّ جن ني[ة١ٌآل
طُّْ ذًكِ مجختأل�١ٌآل جبح خًححتَّ ئُّال جبَّجنحلحألف إلٌُُّّآ ة[حتحؤُّ جلَّع٢َّ:زئٌُُّّةِ
َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� ًحآل ّ أل زًٌَُّّألحبٌّ ٌ[آل ّىختجبألِ:جبَّخلُّز دُّس ّ س نيًألُّّّذِ جلع٢َّ
ةُّ خ[َّْحت�ٌَُّّ طُّال ئُّخلُّحت طُّحتخلر ٌر جبَّحتجبَّةُّْ خؤ[آل َّْء هُّحتْحألدُّحتٌُّّ. ْ
ّىِ خبٌ[أل مجٌُّحنر٩ خُّطُّع[ال خ جبَّخلضضُّز جبٌ[حتجبٌَُّّءأزًٌَُّّألحبٌّ َّْإلضض[
خُّال ّحنىُّْذألُّّّذِآ ز ة[حتةختجبٌُّّة[ألِ ذًكُّ ئُّ: ًٌجمرُّْ ّ ز جن[حتخلر[ألِ
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ّ مجُّئ طُّع[ال خُّ هُّحتؤ[ألدُّحتٌحبح ْ َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� نيُّجنألُّة[ألِ حتحلٍُّ طُّحتخلر:ئُّ
خُّ جن[حتٍ جبَّْئُّز خلختْجن٨ ة[ؤئدًْألِ ألُّّّة[ألِ ّ ألإل ؤُّ ّ ط ْحٍ خخت� خُّ ةُّ جبَّمج[زآ

ٌر. جبَّحتجبَّةُّْ ّحبح ّ ذ ٌِؤخت ٍُّ�ؤُّئة جبٌىٍُّ نيُّجنألُّة[ألِ ألّجمدُّز
هُّحتؤ[ألدُّحت خ جبحٌىحبَّخآلآ ئُّ إلُّحت مجّ[ألئُّخُّحتحآل ئُّ ٍ أإلُّألحب ث ِ جبَّئ طُّحتخلر
ئُّ :طُّحتخلر ؤُّخُّخل٨ ِ جبَّنيضض ِ ز ٌآل.ا ألحبحت ّ جبَّضًئي خًْآل َّْح هُّحتؤ[ألخت� ٌ[آل
ٌُّألِ ألُّء ّرآ خ ؤ[أل[ٌِ حتَّإل[ٍ ٌُّألِ هُّحتؤ[ألدُّحتٌىختجبآلآ ٌ[آل َّْحٌِآ هُّحتؤ[ألخت�
ٍ إلُّألحب ْ َّْحآل هُّحتؤ[ألخت� س[حت ٍ إلُّألحب ذ[ةُّة[آل حتٌجتٌَّّحبح ٌُّألِ ئُّ ٌجتٌَِّ.  حت
جبٌَّر[ ئُّ ٌُّحنر٩:طُّحتخلر�ّ ذ ِ جبَّني ِ ز جبٌىُّ ْحذ[ٌُّةِ خُّ س[حتٌخن:هُّحتؤ[ألدُّحت.
أل[ٍْ خُّ حتَّإل[ َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� ٌُّةَُّّْ ئُّ ّرآ:ةُّ خ سحتَّ خُّال خلختْجنرُّّّة[آل

ةًٌئٌَُُّّّّّْ. خُّ:أل[ٍْ حتَّإل[ هُّحتؤ[ألدُّحتٍ ٌُّةِ:ذختََّّْ ئُّ ضًجبحٌ[آلآ
ضًٍ خلختْجنرصض[َّْألحبححتٍص شًةؤِ خُّ ِ ةُّخل أإلُّحت ث ِ جبَّئ طُّحتخلر
ّضرص خ جب١ٌحألحبح ضحلؤُّذِ: ئُّ صٌضض[آل ّر. خ جب١ٌحألحبح إلِ ئُّ خُّئىً ضرآ ّ ألُّخ
ٌ[خل[ شًةؤِ: خُّ جبٌ[حتَّ أةُّْحخًْ ث ِ جبَّئ ذختجبح ٌألّىِ جنً ئُّ ةًٌئٌُُّّ.ا جبٌ[حتَّ:
ةًٌئُّآل ذخت ٌىِ إلُّألحب أط[جلحجبَّا: سًحؤ٢ ؤختلُّة[آل ئُّ ٍ إلُّألحب خلختْجنرُّّّة[آلآ
ضًجبٍ طُّمجُّحتنيِ حتَّْحا: إلُّال :ْ ةُّئىُّ خُّ إلُّال طُّْحألُّ: خ ةًٌئُّخًْألّخن: ْ
ةُّ ّ أةُّخل[أل ث ِ جبَّئ :جبْحةُّْذآل ِ خ خ[خُّذُّ:ط[مج[جبححتَّ طُّال إلُّئُّة[ألِ ئُّ طُّحتخلر
جلححتحَّْة[ألِ ئُّحتحخلرّحبح نيًألىُّ ضٌ[ألُّآ ؤ[ك جبَّةُّألَُّّْ خ٢ طُّؤُّ ّىلُّْحألٍُّ ز خُّ
ةًٌئُّخًْآل خُّحتحألدُّحتٍ ئُّ نيًألىُّ ألُّّّآ حتْْألّ[آل ؤ[أل[ٌُّةِ ةًٌئٌُُّّذِ ْ ةًٌئُّ
جبَّخلىُّْذِ ْ طُّع[ال ذخت:إلٌُُّّآ:ةُّ ّىِ نيُّجنألُّ:ةًٌئُّ:خًْأل شًةؤِ:خلختْجنر خُّ
جبٌئِ:مج٢حْآل خُّ جنُّحت�جبح ئُّ ةُّ ةُّخل[ألٍُّ طُّْ ْحذُّ ؤختٌُّّّة[ألُّآ ٌجم[ حت :ْ ٌ[خل[
س[حت ٍ ةُّأإلُّألحب ٌُُّّ�خُّئ طُّال ز[ئسحن٨ خُّ: إلُّْئحبَّجبح خُّال: ةًٌئُّاآ خًْألُّذُّ
ألُّحتَّ ّ إل خلًحت� ٌىِ:خلُّحت حل ّ إل آ ٍ ملُّؤئّألحبحت َّ:ؤ[ةُّّّة[آل ط[ؤ٢ خُّ هُّجلٌئُّز طُّمجُّحت
خُّال جلحئ١َّآ ني[ةُّجبح ئُّ حلذخت ّ خُّ:إل ٌُّألِ إلُّؤّحنُّ ْ ٩ٌ خُّ:جبَّخلحب ّىختجبآل ئ جلحت خ
ْ ئُّ:جلحتجبححتٍ:سًجبح:ألُّّّاأنت12ا إلُّحتمجّحل ةُّ:ني[ةُّ مجًؤ[ألِ:طَُّّْ:إلٌُُّّ ُّّّجي ز
ُّذِ ّجلحئ طُّْ ْحٍ خخت� خُّ ةُّ ةًٌئُّجبححت سُّخلرٌُِّ ُّذِ ّجلحئ ٍخُّإل ةًٌئٌُُّّذِ خ[خُّذِ
ئُّ طُّحتخلر ةُّ جنر[ألٍُّ طُّْ ٍرَُّّْآ:ة ّ ٌأل جب ز[خل[ْ: مجُّئحبحٌُّإ ئُّ طُّضيّحنِ
جبخبْحجلٍ ئُّ ذُّخبٌُّّ خ[حتٍَّ:ةًٌئٌُُّّذَُّّّْ:مجًذًٌُّْذِ ئُّ جبح أخلّ[خلُّزا ٌُّةُّؤِ
حتحخل٨ ئُّ ّدآ ةر إلُّؤ[آل – 1255:ذ خُّجنِ:خخت�مجٍُّ ئُّ نيًألىُّ جن[حتحٌَِّْآ ْ
طُّْ:ةُّخل[ألٍُّ:ةُّ أإلُّؤًْ ّرث جبَّئ ْ مجًؤ[ألحبَّة[ز ىختح ّ ئ ةُّ:خ[خلِ طُّْ:جنرٍُّ
ٌ[آل ةًٌئُّ خلختْجن٨آ ًٌَُّّّةِ جن خُّ أط[جلحجباآل سًحؤ٢ ٌ[آل ٌئُّ: ةً ةختجبََّّْ خُّ:
خُّ جبَّخلضضُّز زًٌَُّّألحبٌّ: طُّحتخلر طُّؤ[ألُّآ إلُّؤًْ خلضضُّحتَّحتحٍ ألف.ا سًحؤ٢
ْ زًٌَُّّألحبٌّ:ز[جن[ خُّألحبَّآ ْ ضًجبحة[آل ًحآل ّ أل ًألحبٍ ّ ز سحت:جبحخُّجنحبَّة[زث ِ خل
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خألُّؤ[ئُّجبح ًٍَّّ نيًححتني ئُّ ٌُّةُّال زًٌَُّّألحبٌّ ةُّ خلّ[خلِ. زًٌَُّّألحبٌّ هُّحتؤ[ألدُّحتآ
ضًجبحة[ألآل جلٌألحبٍْْ ّىِ ط[ؤختحجلمجُّئ خألُّؤ[ئُّجبحآ أل[ْ ئُّ خُّألحبَّة[آل ذُّخلىحبَّة[ذَُّّْآ
ذُّألّ[ ألُّء: أهُّحتؤ[ألدُّحت حتَّإل[ٌُّ ْ ذُّْحْ خلُّحتٌ[ألحبح خُّ ضًجبحة[آل خًْألِ ش[ةال: ْ

ؤًئىِ:ضًجبحٌُّا. ذُّْحٍْ:خًْألَُّّّّْ خُّئىً:خُّ ضحلؤُّذى[حتٍ:ضًجبحة[ألُّآ
ث ِ جبَّئ هُّحتؤ[ألدُّحتَّة[ألِ ْ ز[جن[ ًحآل ّ أل زًٌَُّّألحبٌّ خُّ خلُّخ[حتَّز طُّحتخلر
سحتَّ خُّْ إلُّحت خًْآ جبح ز[جن[ جبَّخلُّذِ ٌخت خب ئُّ: ؤُّ ّ ط جن[حتَّة[آل أخلُّحتَّذ[آ:
ّ ذ[ة�ُّئ ٍة ئُّ جن[حتحألُّ طُّْ نيًألىُّ سحتَّآلآ خُّْ حتَّمجُّجلَّة[آل �[ألُّ ّ خ ّحنر[جي إل
ةُّ ؤ[أل[ٌُّ خًْآل. خُّال جن[إلِ ؤئىُّنيِ:شىًؤُّذِ ًٌَُّّّء جن ةُّ:خُّ ىإل[ذدًْآل ّ ز
ّ ة[ذ جبحخًْآ طُّألحبحؤِ:ضًٍ ذُّؤُّأل١ٌآل خُّ جبَّخلُّذِ ٌخت خب ئُّ خألُّؤ[ئٌُُّّء إلُّحت
ضحلؤ[ٌُّذِ إلٍأزًٌَُّّألحبٌّا خُّ ةخًْألَُّّْآ ٌُّةحبٍ جبَّْحتٍ ئُّ خألُّؤ[ئُّة[ألّخن
جنختلُّة[ألِ ئُّ خلُّحتٌإلُّئحبحا أل[ٌْ[ألحبح ئُّ جن[إلِ شىًؤُّذِ طُّألحبحؤُّة[ألّ[آلآ
ألِ جبحتْخلردًْألّحبحآ خلُّحتَّذ[ٍ ئُّ جن[إلِ شىًؤُّذِ ةُّ ٌرآ جبَّحتجبَّةُّْ طُّحتخلرجبح
ٌألُّّّّة[آل إل[ْضً ُّخألُّؤ[ئ ٨ّ ُّة مُّجن٢ٌَُّّّّآ:ةُّ:ئٌُّ: ّىِ شىًؤُّذ نيُّجنألُّ ةُّال

ىإل[ذًَّْ. ّ ز
جبح طُّئو:– مجٍُّ:1279 أخلّ[خلُّزا:خخت� إلُّؤِ ّ ٧ّ:خل ةر ئُّ طُّحتخلر جبْحذخت
جبحخّألىختجبألِ أل[ٍْ ّ ز ئُّ شىًؤُّز نيُّجن٩:ئُّ خُّ جبحتْخلردًْألِ:شىًؤُّذِ:جن[إلِ
إلُّؤًْ خضضُّال آ ِ جبَّجلحألضضض – ني[ةُّ شىًؤُّذِ ًَّّحتٍ ز ةُّ مجحن٨ ي[جلحعِ
ٌحبح ئُّْ خُّال جبحٌُّأئ119اآ ةُّخم ٌُّء جبَّخل٨ ئُّ شىًؤُّذُّ طُّْ طّ﴿رّ[حتَّة[ألِ
جن[حتجبح جبَّْئُّز ْ مجًألحب خألُّؤ[ئُّآ: ًٍَّّ نيًححتني ئُّ جبَّخلُّز: نيُّجنألُّة[ألِ ةُّ
جبَّة[ذَُّّْْ ألحلٌ ضًجبحٌِ جبَّخلُّذِ ئُّ جن[إلِ جبَّخلُّذِ جبَّة[زآ خُّحتحْحتجب
خلّ[خلُّذًحآلأئُّخلُّحت جبَّخلُّذِ خُّحتحألدُّحتٍ ئُّ خُّألحبَّ ئُّخلُّحت ضًجبحة[آل جبَّخلُّذِ
جبح خلّ[خلُّز ٧ّ ةر ٌُّةُّؤِ زُّحت�ٍَّ: ئُّ طُّحتخلر . ِ جبحجبَّأل إل[ْجن[حتٌُّّة[ألِا
ز[جن[ ةُّ ئَُّّْجبحٌُّآ خلّ[خلُّذًحآل ْ ز[جن[ جبَّخلُّز ًحآل ّ أل أسّ[ْحجلٍ ث: ِ جبَّئ
زختَّألجمّسِ ْ ٌ[خل[ ِّ ز خُّ خلّ[خلُّذًحآل خُّال حتَّإل[ٌُّآ ّىِ شىًؤُّذ ض[َّْألِ
س[حتْخ[حتٌخن هُّحتؤ[ألختَّْحْ س[حتْخ[حت :ْ جبَّةضض[ز: شىًؤُّز: ْز طّحبححتَّةختجبألِ:
ٌُُّّ�ؤُّئة طُّْ أ ّرث جبَّئ جن[حتجبح جبَّْئُّز أل[خلٍُّ ّ ز ئُّ طُّحتخلر هُّحتؤ[ألدُّحتاأئ1ا
ٍ جبَّمجخت ئُّض ذخت ةؤُّئ�ُّة[ألِ ْ ؤُّجلأل١َّ جبٌىُّ: ةؤُّئ�ُّة[ألِ إلُّؤًْ: ئُّ ةُّ
ةُّ ٌُُّّ�ؤُّئة إلُّؤ[آل طُّؤُّجي جبحٌُّآ أؤُّجلآلا: خُّضرَُّّْحتٌُّّةِ ٩ٌ جنً خُّ ْ
َّْإل[ طّحبححتَّةختجبألِ 10ا أئ ا ٍ ّحبَّمجًذخت ز خلّ[خلِ ٍُّ�ؤُّئة ٌ[آل جن[حت أجبَّْئُّز
ئُّخلُّحت أخلّ[خلُّذًحألُّة[ألّخن خلّ[خلُّذًحألُّة[ألٌَُُّّّْآ جبَّخل٨ خُّ ةؤُّئ�ٌُُّّةِ
خُّال ا. أط[جلحجبَّاآل خلختْجنر:سًحؤ٢ ِّ ز خُّ ةُّ جبَّةُّآلأئ:16ا شًةال طُّْ:ةُّخل[ألُّ
خُّ ٌألّحبح جنً خُّ مجُّحت�حآل طُّحتخلر ةُّ ؤُّجلألُّ خُّضرُّْحتٌَُّّّةِ إلُّؤ[آل طَُّّْجي ُّّ ّ ز
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ّش�ُّ ألُّّّ:خ ّ جنر طَُّّْ حتحخلرّحبح ئُّ ّر. جبحجبَّأل أزئّحما جن[حت ط[ؤ[عِ:جبَّْئُّز
ةُّ ة[ؤئحبحا ّىِ ط[خلر ؤختٌِأئُّ ٍُّ�ؤُّئة حبحٌْجمرُّّة[ألِ ّ ز ّىختجبألِ دُّس ّ س ئُّ
َّْء إلُّئدُّز ذختآ َّة[ألِ سًحؤ٢ ئُّخلُّحت َّة[ألُّ سًحؤ٢ شىًؤُّذِ جبَّحتطُّع[ؤِ:
آ إلُّخًَّْ ط[جنىختحٌ[آل ْ حتْْآل أل[خلٌُُّّةِ ّ حألُّ:ز سًحؤ٢ طُّال ةألحبح ًٌأل[ألِ ئُّ جبَّجلحألف
أجبَّْئُّز خلألًْحتٍ:سًمجختحهّ[ٍ أل[ْ جبحألّحنرًحألِ إلُّؤًْ ٍئُّ:ة أل[خلٌُُّّ ّ ز طُّال ةُّ
ةؤٌُُّّذُّّة[آل ؤ[هُّ ٌجم[ْ حت ةًٌئُّ:ئُّ طُّال:ضُّئىُّ جلحتٍ ّىِ خُّجن ْ ألُّخًَّْ جن[حتا
ْ ذًألحب خُّ ةؤٌُُّّذُّّّة[ألّ[آل ؤ[هُّ ئُّ ةًٌئُّة[آل دُّجندًْألِ ّ خ ّدُّجي:خًْآل. خ
خُّ طُّحتخلرآ ّىِ:َّْةً ًٌَّجبَّنيًْآ:ذُّأل[ألُّز:هٌُّئُّخلًْه َّْإل[َّْ:خُّحت جتٌُّّةِ ّ ذ
جبَّةختح ذ[ْحألد[حت خًْ ةختحَّْ ط[جلحجب: ةًٌئٌُُّّةِ ةىلِ: جبحٌىِآ ةُّ طٍَُّّْ شًةؤِ
طُّمجُّحت خُّال 13ا أئ دُّجندًْ. ّ خ ط[ذألحبح ئُّ ٍض جن[حتخلر[ألُّّّة[ألِ ؤ[هُّ ئُّ ْ
ذُّألّ[ جبَّحتََّّْآ ّألُّ ّ خ ط[ذ٩ جن[حتٍ جبَّْئُّز جتٌٍُّّْ ّ ؤ ًَّّ:ذُّخلىُّ نيًححتني ئُّْ
نيُّّّذِ ةُّ طُّْ:حتحجبٌَُّّ ذ[ جن[حتجبح:– جبَّْئُّز ةُّ:ئُّ :خًَّْآ ٍ ألً ٌىِ خ٢ طُّؤُّ
نيُّؤىِ أل[خلٌُُّّ:ئُّ ّ ز خأل[نٍُّ:طُّال ئُّخلُّحت جبَّْئُّز:جن[حتٍ ةؤُّئ�ٍُّ:خلّ[خلِ
خُّ إل[ْْذِ ْ خُّ:سًحؤ٢ ألُّخًْآل ةٌئُّ ةُّ ةُّخل[ألٍُّ – طُّْ جبحألختحخًْ إل[ْْذِ
إل[ْْذِ ًٍَّّ جن خُّ سُّؤ[َّْحت ةُّ خًْآ جن[حتجبح جبَّْئُّز ئُّ ذُّألّ[ جبَّإل[ذآلآ طُّخبؤ[حت
ة[حتْخ[حتٍ مجًذُّألِث طُّحتخلر جبَّةختجب. شىًؤُّذّ[آل ٌُّة١ ئُّخلُّحت ط[جلحجب ّىِ مجُّئ
ْ:جبَّجلمج[ ئُّ:جبحال خًْآل طُّألحبحال ؤ[ك جبحٌُّ:ةُّ:ئُّ خلّ[خلُّذًحأل[ألُّ طُّْ ئُّ:جبَّخل٨ جن[حت

خُّجنحبححتخًْآل. جبحجبَّْحتٌُّّة[ألحبح ْ طّحبححتٍ
خألُّؤ[ئُّة[ألِ أأل[ْا ذ[ةِ زّىلُّْحألٍُّ خُّ خلّ[خلِآ ٍُّ�ؤُّئة طُّألحبحؤُّة[ألِ
ٌىِ سُّؤ[َّْحت مجًألحبَّة[آلآ جبحألّحنرًحألِ: إلُّحتَّْإل[ ْ ضًجبحٌ[آل: جبَّخلُّذِ ٌخت خب
ةؤ[حتٍ ط[حتحخلرٍُّ حتَّضألُّ:مجُّئُّ:ةُّ ئُّْ ألف. طُّحتخلر َّْةً:ٌُّء ز[حتنيٍُّ ٌُّء
طُّال ةُّ جبَّة[ز طُّال:ض[ئُّ:سُّضر خلُّحت ئُّ طُّهذًْآل:جبَّة[ز:جلٌ[ذخت إل[ْخُّجنِآ
طُّألحبحؤُّة[ألِ ًحآل ّ أل إل[ْخُّجنِ حتحجبَّخُّجبَّحت ئُّ ذًك�ُّئِ جبحتْخلرىختجبألِ ةؤ[حتَّأخُّ
خبٌ[آلآ ةؤٌُُّّذِ ىإل[ذٍُّ ّ ز ا ؤأل[ئ ْ ؤ[ئ ْ خبأل[آل إل[ْخُّجنِ خ[حتٍ ضًٌحبحأئُّ
ّىِ جبَّخلرُّمجُّئ ئُّ ذ[ةُّة[آل ْ ألحلٌىحبَّة[ذَُّّْ ْ:مُّجن٢َّ ُّىإل[ذٍُّ:خألُّؤ[ئ ّ ز ئُّ
ئُّمجُّئ خلّ[خلِ ٍُّ�ؤُّئة ةُّ ّىحبح ش[ئ ئُّ ٌىحبَّض[ز. حت ّىىلًْجبح ئ ْ هًحتال إل[ْ
ةُّ ةؤُّئ�ٌُُّّةُّ نيُّجنألُّ: جن[حت جبَّْئضضُّز: إلٌُُّّأئ42ا سّ[ْحجلٍ مُّجن٢َّجبح
سّ[ْحجلٌ[آل ٌُّةحبح ئُّمجُّئ نيألُّّّذَُّّّّْ خ[حتٍ ئُّ ألُّحتَّة[ألِآ ّ ىإل ّ ز ذكُّ
ةؤُّئ�ٌُُّّةِ ئُّإلُّحت جن[حتجبح جبَّْئُّز ئُّأل[ْ ةُّخلُّّّة[آل ذ[ةُّ سّ[ْحجلٌُّّ إلٌُُّّْ
سّ[ْحجلَّة[آلآ ذًكُّ ىإل[ذًْ:ئُّ ّ ز ّىِ ؤُّئة ٍ نيآل:جبَّةخت خُّحتسُّخلرُّ:ذختَّ. ذخت

رُّ:ط[حتحَّْح ّ أل ّ خ ٌُّةُّّذُّّء جبح َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� :ئُّ ِ خرًحأل
ذ[ٌدُّفُّألحبٍ مجختأل�١ٌآل خُّ ط[ؤ[خبَّ زختخلّ[حتَّجبح طُّال َّْؤِ ئُّ: طُّحتخلر
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ٌ[آل َّْحٌِآ هُّحتؤ[ألخت� ذ[ةُّ ط[حتحٍ أل[ألُّ ّ أإل ث ِ جبَّئ ْ جبَّة[ز خلّ[خلِ ٍُّ�ؤُّئة
طُّألحبحؤُّ ؤ[ك ٌ�ٍُّ:خُّحتحؤدُّحتٌّ حت ئُّ جن[حتجبحآ جبَّْئُّز خلّ[خلِ:ئُّ ّىِ ش[ةؤُّّذ ذ[ةُّ
خُّجنحبححتٌىختجبألِ ؤ[ك ْحذ[ٍ خُّ خُّحتحؤدُّحتٌُّّجي طُّال جبٍ. ٌرُّ جب ألُّحتَّة[ألَُّّّّْ ّ ىإل ّ ز
خرًحألآل ذ[ةُّة[آل طٍَُّّْ خ ّىُّآ أل ّ خُّخلر حتَّضجم[ألحبألِ ْ شىًؤُّز ئُّ ذ[ةُّة[ألُّ
ئٌُُّّء جن[حت جبَّْئُّز ذُّْحٍْ:ضُّئىِ ةُّ ؤ[أل[ٌٌُُّّ طُّؤُّ:خُّْ ط[ٌ[ خآلا َّْح هُّحتؤ[ألخت�
جن[حت جبَّْئُّز ذ[ةُّة[ألِ إلُّؤًْ ثأأل[آ ِ جبَّئ طُّحتخلر جبَّةُّآلح َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� ة[ذحبح
ٌُّءآ ئُّ:جبْحٍ ٌُّء ًٍَّّ جن ِ خُّئىً:جبَّخ َّْحٌِ:خىُّآل. هُّحتؤ[ألخت� ئُّ:ٌُّةحبح أل[ذًحألآل
خ�ُّآل زئٌُُّّ خُّْ ؤ[ٌَُّّْةِ:ذخت ْ ًَّّ خُّ:إلُّحت:جن ٌ[آل – ّ ؤ[ٍَّْ:خل[ئ خ قًْألُّ خ
جبَّخآلا خُّجنحبححت جبح شىًؤُّز ة[حتٍ ئُّ ٌُّءا جبْحٍ ئُّ أٌُّء ضُّئ ذُّْحٍْ سحتَّ خُّال
سّ[ْحجلٍ ْ خلّ[خلُّذًحألِ ة[حتٍ جبٌىٍُّ خألُّؤ[ٌِ ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّةِ َّجبح ئ٢ أ43ا
ٌرآ جبَّحتجبَّةُّْ خؤ[آل ضًجبحة[آلآ ْ جن[إلِ شىًؤُّذِ خ[حتْجبضِ ئُّمجُّئ ة[حتَّ طُّْ
خُّ ُّ�ؤُّئة ةُّ جبَّخلُّذٍُّ طُّْ ْ إلٌُُّّ جبٌ[حتٌىختحٍْ ّىِ خلّ[خلُّذًحآل:ة[ذ ة[حتٍ
إلُّذ[ٌِ إلُّذ[ ْحٌِ ٌرَُّّْآ:هُّحتؤ[ألخت� َّْحتخ�٢ ِّ ئ ٍ جبَّجنىخت جبَّجبحزآ خلّ[خلُّذًحألِ
خ[جلألٍُّ جبَّحتٍََّّْ ْحينحبح:ئُّ ئُّ ةُّ خلُّؤدًئّآ ّىِ ش[ئُّذ ّش�ُّ:خُّ خ ألُّّّآ خًْألِ
جبَّْئُّز ةًحتذِ خُّ ٌر. ّحبَّمجخت س ْجنُّا ْحينِ أخُّؤ[أل[ٍ ّىختجبألِ:جبَّخلُّز دُّس ّ س
نيألُّّّذَُّّّّْ خ[حتٍ ئُّ ةُّ:طُّألحبحؤُّة[ألِ خلّ[خلُّّّ ةؤُّئ�ٌُُّّةِ نيُّجنألُّ جن[حت
جنرحبح ٌُّء ئُّ طُّال:سّ[ْحجلٌّ[ألُّ خلُّحتَّحتحٍ خُّال إلٌُُّّآ سّ[ْحجلٌ[آل ٌُّة١جبح ئُّمجُّئ
إلُّؤًٌْ[آل جبَّْئُّز:جن[حت طُّألحبحؤُّة[ألِ أإل[ْْذّدًْألُّا. ؤ[ك إل[ْخُّجنآل:طَُّّْجي
خُّجنحبححتٍ ؤ[ك ض[َّْألِ إل[ْخل[آل: :ًٍَّّ جن خُّ خألَُّّْ: خُّال: إلُّحت أجن[حتؤُّألحبآلا
خُّ ذ[ٌدُّز ذُّألّ[ ةؤُّئ�ٌُُّّجبح ئُّال خلّ[خلِ: َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� خلّ[خلف. ةختجبألِ
خُّ َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� ز[ٌٍُّ: ألًحتَّ: خُّ جبَّذًحألآل خُّئىً ألُّّّآ: :ّ ٌُّأل ٌ[آل ةٌُّحم
ُّ�ّ ز ْ زئُّ ٌَُّّْض ةُّخلِ: ذ[ةُّ إل[ذًٍْ ّ ئ ِ ّ خُّز ةُّخلِ: إلُّحت ّألآل. جبَّخلدإل
َّْحتمجختذألٌَُُّّّْ. ي[خئِ خلّ[خلُّجي ُّ�ّ ز طُّال ْ ٌر جبحت جبَّخلس٢ ِ ز خلّ[خلُّّّة[ألِ
ألُّّّآ خًْألِ إلُّذ[ٌِ:أز[جبجن[إلِا إلُّذ[ ْ ز[ٌٍُّ:ؤ٢حذِ ْ زئُّ جن[حتجبح جبَّْئُّز ئُّ

ىختح. ّ ئ خ[خلِ ّحن١ ز ةُّ ِ ألُّخ خلُّألدًئّ ش[ئُّذِ ئُّ ّش�ُّ خ
أزئّحماجبح خ[خُّذِ:ْجنٍُّ مُّأل[ٌُّزاجبح أشُّؤّحبٍ �حألِ:ه[حتخلِ َّْحتمج٢ •ئُّ
.ٌُُّّإلُّئ جبح خُّحتني[ْ :ْ ط[جنىختح ّىِ ش[ئُّذ�ُّئ ئُّ ةُّ جبحألضضختحَّْآ: أجن[حتا ْجنٍُّ
٧ّ ةر طُّْحتْزِ: �حألِ َّْحتمج٢ ئُّ ةُّ سحتٍَّ خُّْ إلُّحت – ْجنٌُُّّ ئُّال ؤُّخُّخلر
خُّ:خلُّحتعحبحآل ّؤُّجي ط أْزا:َّ. ٌ[آل أجبَّْئُّزا – جبَّخّألف جبح – أخلّ[خلُّزا
ني[ة١ خُّ جن[حتا: أجبَّْئُّز خُّ طَُّّْؤ[آل �حألِ َّْحتمج٢ ط[ذ٩ جبَّْئُّذِ ئُّ:نيُّجن٩

جلحألِ.
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ّؤُّجبَّأل ٍُّ�ؤُّئة ْ ةآل سّإل[ألِ
أخلّ[خلُّزاجبح ٧ّ ةر ئُّ: :طُّحتخلر حتحلُّة[ألِ ِّ ز خُّ: [ألحبح: إلُّْك ّحن١ ز
ألّحن[آل جن[حتاجبح أجبَّْئُّز ًٍَّّ نيًححتني ئُّ ّؤُّجبَّأل ٍُّ�ؤُّئة خًْألِ جبحتْخلر
ؤُّجبَّألّآ ٍُّ�ؤُّئة ٌِؤخت طُّجلؤًْألِ ةُّ ِ أل[مجٌُُّّأل طَُّّْ طُّؤُّ خُّال خحبٌَّآلآ
ني[ة١ٌآل خُّ ْذحبح إلُّؤ[آل ئُّ ّىختجبَّْْآ:ٌ[آل جبَّخل٨:ز ٌأل[ألَُّّْ ئُّ ٌُّةُّال:س[حت خ

مجٌُّحنرًَّْ. ٍض يأل[نُّة[ألِ
ئُّ – ّؤُّجبَّأل ٍُّ�ؤُّئة نيُّجن٩ خلُّحت خ٢ْْحتحة[آلآ ض[َّْآل ئُّ ٍ إلُّألحب
ٌألألَُّّْ جبَّمجُّحت� حتخبط[ْحٌُّّآ ّىِ ةُّ:نيُّؤى – ًٌَُّّّجبح جن طُّْ جبٌ[حتٌىختحٍْ نيُّؤىِ
ئُّ ّر. خ ذخت ّىِ جنر حتحخلرُّّّةٍُّ ةُّ : ِ ّحبَّني ز خُّال ًٌأل[ألِاآ أجن[حتٍ: :خ
جن[حتَّة[ألحبحآ جبَّْئُّز ًٍَّّ نيًححتني ئُّ ّؤُّجبَّأل ٍُّ�ؤُّئة طُّجلؤًْألِ حتحخلرّحبحث
جبَّخل٨ أجبحٌىَُّّْا حتخبإلُّذِ ئُّ ؤختْل جن[حتخلر[ألُّّّة[ألِ طُّجلؤًْألُّ َّْةً:جلحتخٍُّ

ّىختجبَّْْ. ز
جبحٌآ حتخبإلُّذِ: ةُّ طٌَُُّّّْ ألّحن[ألحبَّحتٍ جتٌِْ ّ ؤ شُّيّيُّذِ مجختق[آل
صحتخبإلضضُّزص مجًذُّألِث :طُّحتخلر ْ خًَّْ: ر[يُّز: ّ خ :ْ أل[ؤّإلختَّخ[آل ّىِ جبحٌى
ًٌَُّّّةِ جن خُّ: أل[َّْآ ّ خُّجبٌإل ضًٌحبح ٩ٌ جبحْ ئُّ: ةُّ ؤألحبحألٍُّ: طُّْ ألٌُّرًحألًَّّ
صخُّالص ّرآ خلختْجنرّ[آل:خ�ٌُُّّأل مجُّجنٍُّ ئًذىٍُّ خُّ خى[زْ: زُّحتَّْحتجبَّ جبحتْخلر
جن[حتخلر[ألُّّّذِ خألُّؤ[ٍ ةُّ جنرٍُّ طُّْ: ْحذُّ  – جبحٌ ئُّ ني[ة١ ّىِ: جبحٌى جلحت�
َّْحتمجختذًَّْ ِّ ئ صجبحٌصٍ: حتخبإلُّز ؤألحبحئُّة[ألِ – طُّخبؤ[حت: ٌرُّ جب حتخبط[ْحٌِ:
إلُّحت : ِ جبَّجلحأل ض[َّْألّ[آل: خُّ ضًٍ ْ ةختجبَّْْ: زُّحتَّْحتجبٌَّ[آل: ٩ٌ:ضًٌحبح جبحْ ئُّ ْ
ؤُّ ّ أل[ْخ[أل�ِ:جبَّحتضجمرًَّْ. ط ًٌأل[ٌآل حتؤِ:– ِّ:جن[حتخلر[ألُّّّذِ ز خُّ طُّؤٌُُّّ:ةُّ
ّىختجبآ جبَّخلرس ََّّْطُّحتخلر أخلّ[خلُّزاٍ: :٧ّ ةر خُّ ضؤ[آل ّحنًَّْة[ألِ ز حتحلُّ
سّإل[ألِ ئُّ ّؤُّجبَّأل ٍُّ�ؤُّئة خُّخلُّحتإل[ذِ خ[حتٍَّ ئُّ ه[حتخلّحبح جلؤ[ألِ ئُّ خُّال
ةُّؤ١:ألُّّّ أخلّ[خلُّزا:طُّحتخلر ٧ّ ةر ئُّ أل[َّْحت�ةَُّّْ خ[حتٍ ئُّ ةُّ إلٌُُّّآ ةألحبح
ألًْخل٩ّ حتالاَّ ْ ًٌأل[آل: ذ[ خلؤختََّّْ ئُّ: هّىختٍ جتٍْ ّ أؤ :٧ّ ةر ؤُّخُّخلرالآ
هُّحتٌحبْْآل:ط[جبَّؤُّّزا. أجبةرًحت إل[ْنيُّحتطآ أل[ْخ[أل�ِ خُّ ْ جتْْألًْخلِ:خلّ[خلِ ّ ؤ
ئُّ ّؤُّجبَّأل ٍُّ�ؤُّئة حألى[حتٌُّّة[ألِ مجحت� خُّ خلُّخ[حتَّز ٌجتٌألَُّّْ ذً ِّ ز خُّ

جبَّة[ذَُّّْ. آل:خ] ألًق ِ ط[خلمجُّئ ةألحبحآ جتٍْْ ّ ؤ
ألُّخًْآلآ ط[مج[جبححت ئٌُُّّةحبٍ ّجمر[: ط ًٍَّّ خُّجن :ضُّئ جبْْحتجبح حتحخختجبٍْْ ئُّ
جلحألجمر جبَّخلرىُّْذُّة[ألِ زُّحتَّخلُّألحبألِ يُّحتجلجبححتٍ ؤُّ ّ ط ٍ طُّؤخت� جن[حتَّجلحٌُّّة[ألِ
سّإل[ألِ ذُّْحٍْ ةُّ: حتحمجٌُّ[ألحبألُّآ جبَّجلمج[ة[ألِ ْ جبحال خًْألِ :ْ صذُّةألًئخبٌ[ص
خُّ خلُّخ[حتَّز ةآلآ: جبألّ[ٍ ضُّئىِ جن[حتَّجلحٌُّّة[ألِ ّىحبح ش[ئ ئُّ جبحمج٢ةختجبَّْ. 
خُّ خًْآ:ةُّ خليُّذَُّّْ خّجمختحٍَّْ ْ ْذُّ ٍُّ�ٌ حت ئُّ جبٌىُّآ ٍُّ�ؤُّئضِص:ةصجب
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ئُّْ جتْْ ّ جلحألجم٨:ؤ جبَّةُّْز. ٌّ[آل خُّحتمجً ٍ ئُّْ ْ َّ ئ٢:ْخ ْ زُّحتجي ٌُّةِ ًٍَّّ جن
زختَّألجمّسُّ:جلحألجمرُّّّ خُّ ّحنر[جي إل خًْآ جبحٌىدًْألّحبح ئُّ خلُّحتَّذ[ٍ خلُّحتجبَّؤُّجبح:ئُّ
جبَّْئُّؤُّألحب ألَُّّْ ّئى ّ ئ ّحنىُّْذًَّْة[ألِ ز َّ ط[ؤ٢ ْ ةختحَّْة[آل طُّجلؤًْآل
ئُّ ّ هٌُّئُّخلًْه�ُّئ ذُّأل[ألُّز : ٌآ إلة[حت خُّ خًْآل: طُّؤ[ألُّ إلُّؤًْ ألُّةختحخًْآ
طُّْذٌ[آل جن[حتَّجلحٌُّّةِ جبٌ[حتجبَّة[آل جلحتٌألٍُّ ئُّخلُّحت طُّحتخلرجنحبح ط[خل٨ ْ حتحجبَّ
طُّحتخلر نيِ طُّمجُّحت خُّحت. خ�ختألُّ ُّإلُّئ ٍُّ�ٌ حت ضٌ[ألحبح جبحَّْحتٌُّّة[ألِ ئُّ ْ ّر ألُّخ
جبَّة[ز أة[حتذ[خباٌخن أةختزا:ْ خ[خلِ طُّخلّأل[آ ئُّ س�ُّ أخلّ[خلُّزا:جبح ٧ّث ةر ئُّ
ًٌأل[آل ٩ّ خُّخلر خًححتٍ:ة[حتٍ:طُّْ خُّ:مجحن٨ خُّال خلُّحتآ جبَّض[ذُّ خلُّحتع[ٌ[آل ْ
جبَّْحت خلّ[خلُّّة[ألِ ُّ�ؤُّئة:ْ ط[خلأل[ ضٌحبحآ:ز١:ئُّ جنّى[حتٌُّّة[ألِ ئُّ ْ ط[ذألُّ –
جبَّحتٍََّّْ ضُّئىِ طُّحتخلرآ ِّ:خنيًْألِ خُّ:ز رَُّّْآ ّ جبَّخ ْحتجب طُّخلّأل[ خُّحتٍ ْ
ئُّ طُّحتخلر ةُّ خُّْ:سحتَّ ٌآلآ أل[ْجلَّذحبَّةخت خُّحت� خُّحت� ٌأل[آلآ:َّْةً صسًمجختحهّ[ٍص
ةُّ خًْآل ِ ةُّخل[أل خُّحت�خُّحت�َّة[آل ّحبَّجبحزث ز ط[ؤ[خبٍَّ دُّةٌُّحبح ّ ةر ٍُّ�ّ س نيُّألحب

ألُّْةُّحتٌآل.أئ:2ث141ا ْ هُّحتؤ[ألدُّحتٍ َّ أإلئآلا:ه٢ ضُّئىِ ئُّ جلحتز
ْ ْخ ْ زُّحتجي خّجمختحٍَّْ ْذُّْ جتْْ:ألًْخلُّة[آل:خُّ ّ ؤ جلحألّ[حتٍ ةُّآ طُّؤخت� خُّال
حتةّوِ:حتْحأل�ُّ ْ ٌخت:ة[حتٌ�ُّحتٍ خب ئُّ جلحألجمرّخن حتَّْجن٨ ٌرَُّّْآ ذُّخل:أل[ةخت أل[ذُّْحْ
خلُّخ[حتَّز:خُّ:خُّحت�خُّحت�َّة[آل طُّحتخلر ةُّ خ[َّْحت�ٍَّ طُّْ نيُّجن٩ ئُّ يُّْؤُّّّة[ألحبحإ
خ – حتْحأل�ٍُّ:ط[ٌحبًٌئخبٌُّّة[آل ُّذِ ّجلحئ ّحنر[جي إل طُّمجُّحت:نيِ ألُّّّآ – إلٌُّدًَّْ
خلُّألرُّحتَّ جلحتخٍُّ ئُّخلُّحت جبح:– جبخل٨ ٌأل[ألِ ْ مجُّحتٍ ٌأل[ألِ ِةُّْئ ئُّ قًْألُّ

خُّحتجبَّْحؤُّ. جلحأل[ة[ألحبح ْ جلحألجم٨
جتْْآلآ ّ ؤ جلحألجم٨ ٌ[حتؤُّذّحبَّحتٍ ةُّ جلحألجمر[ألٍُّ طُّْ ّحنىُّْذألُّة[ألِ ز خُّال
ض[ةحبح ٌخت خب ئُّ خل[ئ خلُّجبحآل ةُّ خُّئ�[ألُّآ طُّْ جبَّحتةُّْذ٩ ْ ٌختٌألأل[خلِ جب َّْةً
حتحلٍُّ ْ خل[نىختجبألَُّّْ ئُّ ؤختل إل[ذًٌُّّْة[ألِ ّ ئ جلٌ[جبخًْألِ إلُّحتَّْإل[ خًْآلآ
ضٍآ حتحخختجبٍْْ زّ[نيًْألٍَُّّْ :خ ؤختل طٍَُّّْ :ٍإل خًَّْذُّ خُّئ�[ألُّجبحآ طُّْ
خلُّحتإلُّئحبحألِ ٌُُّّةِ:خ�ٌ حت طُّؤُّجي ََّّْ ئ٢ إلُّحت ّر. خ ذًحأل[ذخت جبْحٍ:حتخب ئُّ حتخب
ذًّحتَّ زّ[نيًْألٍَُّّْ خألَُّّْآ خُّال إلُّحت: ضجنىختجبَّْْ.  ؤختل جلحألجم٨ ٌْجتجبحألِ
ئُّ خًَّْآ يُّْؤِ ٌ[آل حتَّمجُّجلٍ حتْحأل�ٍُّ ٌرٍُّ: ط[ْ ةُّ حتحخختجبْْآ جتٌُّّْْة[ألِ ّ ؤ
خألُّؤ[جبح ئُّ زّ[نيًْألٌَُُّّّْآ ةُّ:طُّال خلٌُّخت:ئُّؤُّجبحٌُّ ّىختجبَّْْآ ز جتََّّْ:جبَّخل٨ ّ ؤ
ٌجتٌألَُّّْة[ألِ:طُّال ذً ٌألحبألَُّّْْ ضً خل[ٌٌُّّ ئُّ طُّْحتْزُّّّآ جلحأل[ٌ[ألِ ة[حتٍ:ضًجبٍ
ضؤ[آل جتٌِْْ ّ ؤ :ٍُّ�ّ ز :ْ زئُّ ني[ة١ حتخبإلُّذِ: ّؤٍُّ: ط ةُّ خ٢ؤُّألحبحألٌُُّّ

جبَّأل[خلف.
خألُّؤ[ٍ ئُّخلُّحت حتالا ْ ٌأل[آل: خ خلؤختََّّْ ئُّ هّىخت: جتٍْْ ّ أؤ ٧ّ ةر
ئُّ ّؤُّجبَّأل ٍُّ�ؤُّئة خُّخلُّحتإل[ذِ: ألًْخلختحَّْْ: َّْإل[: ّىِ ّحنىُّْذأل�ُّئ ز
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ْحيّندّأل[ألُّذخت:جنّحبَّة[ذَُّّْ. ّىِ زختَّألجمّس�ُّئ ةألحبحآ:ئُّخلُّحت سّإل[ألِ

ْذحبححتٍ:ْ:سّإل[ألحبححتٍ
ٌجتٌألٍَُّّْ ذً ْ جتٌِْْ ّ ؤ ضًٌألحبألٍَُّّْ ز[ئسحن٨ دُّ ّ ةر طُّال: ألًْخلُّحتٍ
إلُّجلححتٍَّ جن[حتَّة[آل:ئُّ جبَّْئُّز ةُّ زّحن[ألحبَّجبَّحزج ٌختٌألُّأل[خلِ:طُّْحتْزُّّّة[آل جب
جبْْ ًحآل ّ أل ئُّ خ[جنًْحتآ ؤّحلْزذ[ؤّ[ٍ أل[ْنيٍُّ ئُّ جلحٌّألحبحآ ّخن ز نيًححتَّؤِ
خلُّحتإلُّئحبحألِ : ئُّمجُّئ إل[ْة[ذُّ طُّؤُّجي ىإل[ذًْآلآ ّ ز هًحتحذحبح جبعئُّ: حتْخضض[حتٍ

خلؤُّحتٍ. جن[حتخلر[ألُّّّذِ
ّحبَّة[ز. جبَّخلرس جن[حتخل[جلٌحبح ْ جن[حتألحن٩ّ ّحنىُّْذ٩ ز ئُّمجُّئ زختخلٌُُّّ طُّال
ىإل[ذًْ ّ ز ّ ؤُّئة ةُّ ألُّخًَّْآ ذُّْحْ جلحٌف ّخن ز نيًححتَّؤِ: إلُّجلححتٍَّ ّحنر[ إل
خختٌرُّّّ ٍض خ جن[حتٍ إلُّحت ٌر. خُّجبٌحب ةختجبْْا مجُّجنُّ أذُّْحْ جن[حتٍ ز[ألحلجبَّ ئُّ
ئُّال ٍ إلُّألحب سُّؤ[َّْحتٍ ؤُّجلحتحة[ألِ:جبَّْحتْخُّحتٍ. خبؤ[حتٍَّ ْ جن[حتَّةٍُّ ضًجبٍ ئُّ
إلُّجلححت خلُّجب ّألش ز ألحلٌىِ Lagachإ مج[جي جن[حتٍ قًْألُّ: :خ – جن[حتحألٌُّ[آل
خُّال خًْآ ةُّخلِ ذ[ةُّ جن[حت أل[ْ جلٌَُّّّْة[ألِ ض[َّْألحبححتٍ ةختحَّْ. ؤُّجلألحبَّ ةُّخم
زُّحتَّخلر�ُّة[آل ؤُّجلحتحٍ ئُّ ٌ[آل ٌختَّة[آل: أَّْحتجل خًْآل.  إل[ْخُّجي جلححتَّة[آل نيّؤُّآل
ْحتجبَّ:ؤ[ئ:خًْآلآ ٌ[آل جلٍَّْ ٌىلِ ةخت ٌ[آل ض[ألُّة[ألحبحآ ؤئىِ طّحنّ[آل:جبَّةختجب:ٌ[آل
زُّحتَّخلُّألحبألِ جبَّْْال يأل[نِ إلُّخًْا: خ[ضِ: ْ : ؤ[ئ ٍض خ ٌضضختٍ َّْحتجل إلُّحت
مًؤ[آل ئُّ ؤحم خىلًْءآ ط[خلّ[ٍ ئُّ يًحت�يًجنالأخلًحتذا ْ ًٌ جل ْ ٌخت� خ[جلحتمج[ألُّّّأجل
خُّشختٌَّآلآ ئُّ ؤختْححتٍ جن[ؤ[زآ ْ حآل ط٢ ئُّ:حتخبإلُّذِ يُّئن ْ ه[حتخما أةُّألحبحٍْ
جبححتإخ خُّجبَّضحن[آلآ ئُّ – خّأل[ة[آل ْ زُّحتخلر�ُّ حتحجلحألحبألٍَُّّْ خ – سًحتجب
خلؤُّحت جن[حتَّة[ألِ خُّ ّىَُّّْ ز جبححتخلر[ألُّة[ألِ:جن[ؤ[ز ئُّ ةُّجن٨ جبحتْخلرىختجبألِ
ضٌ[آل طُّْحآل نيِ خ[جلحتمج[ألحبح:خًْآ:طُّمجُّحت ني٩ّ جبَّخلر ئُّ خ[جلحتمج[ألِ جبَّمجٌُّحنغا
ط[جلحجب ضٌ[ألحبح: ة[حتٍ ئُّ زّحنُّْحتحألّخن خًْآل. شىًؤُّز ْ زُّحتَّخلر�ُّ خُّ: خلُّحت

خًْآل.
ذُّألُّةُّأخلىُّا. ز[حتٍَّ جبحتْخلردًْألِ ٍإل خُّ خًْ ط[خًْحتٍ ّحنخت�ٍَّْ ز

ًٌّجم٨ ز ز[حتٍَّ زّحنُّة[آل: ض[َّْآل ْ خلُّحتٌ[ألإلُّئحبح خ[ألىُّة[آلأBankا:
َّْحت:جبَّمجختز. ذ[ٌدُّز خلًْضحتٍ:ةُّحتذِ ئُّ زُّحتخلر�ُّة[آل:ٌ[آل ئُّ:خ[ألىِ ضٌ[آل
طُّجبَّذ ْ إلًألُّحت مجُّجنٌُّىختجبآ ألختحْ ّ جبحإل أضُّز ةُّئرًْحتٌَُّّّْث خ[حتٍ ئُّ
طُّألحبحجلٌ[حتٌّ ْ ؤ[ف[ذّ جلحألجم٨ خأل[نٍُّ ْ ْ:ذُّحتخل[جلٍ:زُّحتٌَّجمُّألحب خُّجبٌإل[ذآل:
إلُّجلححتأ1000ا ْ خلُّجب:أ100ا ْ ثجبَّأ10ا خبؤ[حتَّمجُّئِ ؤُّحتٌُّّة[آل:خخل جبحألختح...

جبحأل[ا ّىّ[آل ألّحن[ألُّمجُّئ أ1000000ا ؤئّآل ْ
طُّجبَّخِ خ[أل�ِ أل[ْ خُّ قًْألٍُّ جبْْ ألّألحتذ[آ ْ ّخن مجّئ�[ؤ أشُّؤ[خلُّة[ألِ
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خلؤُّحتٌآلا.أئ21إ1ا
جن[حتٍ ألُّضحنٍُّ خًْ. ٍض ألُّضحنٍُّ ض[َّْآل خلؤُّحتٍ ٌىِ جن[حت إلُّحت
ةُّ ةختجبخًْ حبح ّ ذ ة[حتٌّ[آل أل[خل :ْ ة[حتٍ حتحجبٌَُّّء:ْحتجبَّ ذ[ أألٌُّسًْحتا ٌختٌألٍُّ جب
ٌجتٌألَُّّْة[ألّ[آل ذً ْ ًَّّحتجبَّمجختز ئ ةُّئىّ[آل ٌألؤ[ حت ألُّضحنٍُّ َّْةً ٌختٌألأل[خلُّة[آل جب
ِّ ز خُّ إلُّحت جن[حتحألُّ أطُّال مجٌُّ[ألحب. طُّع[ال: خُّ ألُّضحنٌُُّّ طُّْ ٌ[حتؤُّذِ خُّ
مجحنرُّّّة[ألِ ُّئ ّ إل خُّ خلُّخ[حتَّز ّحن١ ز ةُّ جبَّةضضختحآل طّحبححتَّ خلّجمرؤُّ طُّْ
.س[ةًخجمآلأ ذًحتةّحب ةختجبا ِ ئ خ[٣[آل َّْطُّحتخلر جلؤ[ألِ ئُّ جن[حتآ جبَّْئُّز
ةختجبَّْْْ أل[ْجلَّجب أجبقًةختحخلِ:خلُّحتَّذ[ٌِا خُّ طُّال:خلّجمرؤٍُّ Jacolbsonا
جن[حتجبحصخلؤُّحتص إ جبَّْئُّز ٌِ ألً خلّجمرؤِ ئُّ مجًْذًٌُّّْذثأ... خ[حتََّّْ ئُّال
إلُّؤًْ ةُّ:ئُّ مجحنرَُّّّّْخًْ طُّعًؤُّألِ جبَّخل٨ خلّ[خلِ:خُّ خلُّحتَّةِ جبَّخلُّذِ
ًٌَّخختجبألِ:ة[حتٍ خ[ْ:خُّحت َّْء ّىحبَّإل[ز. أط[جلحجباَّة[آل:ز سًحؤ٢ ْ ّ�ٌُّحنرًْ ز زّ[َّْ
يٌُّختحألِ ئُّ خًْآ:خُّال جن[حتجبح ز٢حألِ طُّعًْؤُّألِ ٍئُّ:طُّخلر ةؤُّئ�ُّآ حتخبحألٍُّ
جبٌ[حتٌىختحْ ؤ[ٌَُّّْةِ خ جن[حتآ مجحن٨ طُّعًؤُّألِ ْ:جنُّحت�آ ؤُّذختخلِ َّْةً أل[ة[ٍْ
جن[حت طُّعًْؤُّألِ ةُّ إلُّحت:خُّْ:سحتٍَّ خُّ:ٌُّء:ةُّخمآ جبَّجبح حتَّإل[ٍ جبَّخلُّذِ
طُّْ حتْجبحٍْ ز[جي ئُّ جبٌَّرًحألِ: إلُّخًْآ جبَّخلُّذٍُّ طُّْ خُّضحن٩ّ: ذًحأل[ٍ

أئ.23ا ٌرَُّّْ َّْحتمجخت جبَّخلُّذُّجي
ؤ[ك مجحن٨:جن[حتجبح طُّعًؤُّألِ ئُّ خبأل[ألّخن ئُّْحألٌُُّّ ْ ؤألحبحآل ْ ةٌئُّة[آل
ؤُّمجُّحت ألُّجبَّةختحآ ِ دُّس ّ س ةؤٌُُّّذِ: ٌىِ ة[حت ألُّخًَّْ.أئ.24ا جبَّأل�حبحألّ[آل
خ ٌجم[ٌُّ حت طُّال ّضر.  زُّخلُّألحبٌىختجبخ جن[حت مجحن٨ طُّعًؤُّألِ ّحنحبح ز ئُّ طٍَُّّْ
خلّ[خلِ ة[حتٍ :خ إلُّحتَّْإل[ جن[حتآ مجحن٨ زُّحتَّخلر�ٍُّ خُّحتزختخلِ إلُّئدجتححتجبألِ

جبَّإل[ز.أئ.25ا خُّ:ة[حت هُّحتؤ[ألختَّْحة[ألّخن
جن[حتٌ[آل ش[ةؤِ خلؤُّحتٌحبح جلؤ[ألِ أئُّ ّرث جبَّئ ط[جبَّؤُّّزا أهُّحتٌَّحبْْألِ
ٌ[آل َّْحآ هُّحتؤ[ألخت� ٌُّةُّؤف ّحبَّنيِ ز جبَّخختجب.  أل[ْ أطّحن[ةاأiskakkouا خُّ
َّْحتمجختذألٍَُّّْ ذًحأل[ٍ مجحن٨ طُّعًؤُّألِ: ةُّ خآل. ٌختجبحتحْ إلُّئدجت طّحن[ةة[آل
خضض[َّْحت�ٍ خُّ أئ.26ا. إلُّخًْ. َّْحٍ هُّحتؤ[ألخت� خختجبألِ ْ خلّ[خلِ جبَّخلُّذِ:
ٌُّألٍُّ إلُّؤُّ زُّحتَّخلُّألحبألِ ْ جن[حتٍ جن[حتخلر[ألُّّّذِ أخًْألِ ط[جبَّؤُّّّز
ْ أئ.30ا ٌ[خل[ٌِا خلّجمرؤِ حبحٌْجم٨ ّ ز ٍإل جبَّخًَّْ ني[ةُّّّ:ؤ[جبٌُّّة[آلآ
ةُّال ةُّال جبَّحتةُّْذدًْآ طّحلَّجبٍاجبح أؤّإلختٍ نيُّؤىِ خلُّحتَّذ[ٍ ئُّ ٌ[خل[ٌُّجي طُّال
شُّيِ حتَّأل�ِ أجبحجبمجُّحتٍ ْ ٌِحت ٌ[خل[ٌِا أجبحجبمجُّحتٍ ْ نيُّؤىِ ٌُّألِ خُّحتَّ:ْ
خلؤُّحتٌحبح ٍُّ�ؤُّئة ئُّ جبَّْئُّز خلُّحتإلُّئحبحألِ ط[جبَّؤُّّزآ أئ.30ا. مجختذُّضا
ألًٍَّّ ئُّ آ: ِ جبَّجلحألضض جن[حتٌُّّ خلّجمرؤُّ: طُّال ؤأل[ألٍُّ: ّ إل حألِ مجحت� ط[ة[ؤِ خُّ:
جبَّخلُّزا أل[َّْألحبٍ خًْألِ نيُّة خُّ ْ جلحٌّألحبحأٌُّة٨ّ ّخن ز إلُّؤِ ّ خل إلُّجلححتٍَّ
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خُّ جلحٌف ّخن ز 2250 ِخل[ئ ئُّ: خلؤُّحتٌُّّة[آل جن[حتَّ: جبَّْئُّز ّىُّْذَُّّْآ ئ
نيُّة جبَّْئُّذِ ٌُّةُّؤف أخل[حتحمجآلا إلُّحتَّْإل[ جبحمج٢ةختحْآلآ جبَّخل٨أخل[حتحمجآلا

ةختجب.أئ.35إ34ا جبحتْخلر أط[ة[جباجبح ئُّ خُّخلرًٍْ
ْ:مجختْزُّة[آل ذ[ء ٍإل[ذًني ْ خ[جلحتمج[ألِ زُّحتَّخلُّألحبألِ إلة[حتَّ:مجختأل�ُّة[ألِ ئُّ
ئُّجبَّْحتْخُّحتٍ خلؤُّحتٍ جن[حتخلر[ألُّّّذِ جبجلَّةختجبألِ مجختأل�ُّة[ألِ إلة[حتَّ ئُّ ّىُّ ٌُّة
ّىىلًٍْ ئ ّىِ خلّجمرؤ�ُّئ جبحؤُّجلحتحألحبألِ جبَّحتطُّع[ؤِ ةُّ حتَّجنضضحبحآ جبَّحتٌضض[ٍ
إل٨ّ أجبَّْئُّذِ ط[أل[ذًئِ ْ ؤّألًٌِْإMinoianا أجبَّْئُّذِ ةختز جبْْحتمجٍُّ
ّىُّْذَُّّْ. ئ جبح ة[حتذ[خبا ذًألحمإجبَّْئُّذِ طُّهختٌي[أج خ[ةًْحتٍ Hittiteا –
ّىِ جبَّخلُّذ خُّ ألُّخًَّْ جبَّْئُّذ[ألُّجبحآ ئُّال ة[ال إلّمت ئُّ خلّ[خلِ أجبَّخلُّذِ
َّْحة[آل:جبم[ٌٍُّ هُّحتؤ[ألخت� ْحذُّ ؤّر[هّحلٌىِ:خًْألِ:ألُّخًْآ جبحألٍَُّّْ ز[خل[ْ حتَّإل[...ْ 
ًٍَّّ ألُّجن ه٢مُّْألّ[آل: زئُّْز[ٌٍُّ ألُّ ألُّخًْآ ضًجبحٌّ[آل دُّحتٍ ّ خل ٌ[آل ضٌِآ
ض[ألُّجبحألِ ّىِ جبَّْئُّذ نيُّجنألُّ خلّجمرؤِ:ضُّذِآ أئ.48ا. خ[خئِا ألُّخلختٍ خُّضرُّ
ّىحبَّإل[زآ ز خلُّحتخُّضة[آل جن[حتَّ ًحآل ّ أل إلُّئدجتححتجبألِ طُّع[ؤِ ئُّ خًْ ز[جن[ٌِ ْ
خأل[نٍُّ ئُّخلُّحت جبَّْئُّذُّجبحآ ئُّْ خلّ[خلُّّّة[آل جبَّجلمج[ ْ ز[جن[ زًٌَُّّألحبٌُّّة[ألِ ةُّ
مجُّْحتَّة[آل طُّعًؤُّألِ جبَّة[ز. مجختَّأل٨ َّْه[جبححتٍ ٌألحبا:ْ أخلً ْ ْ:يُّحتححت يُّْئ
ز[جن[ٌّ[آل ذ[سِ طُّعًؤُّألَُّّْ أل[ٍْ إلُّئحبَّخجتححتجب:ْ:خُّ ْ ز[جبجن[ٌ[آل ض[ألُّجبحألِ ْ
خًْألٍَُّّْ ؤ٢حز خُّ ز[جي ذُّأل[ألُّز طُّعًؤُّألُّ طُّال جبَّخلُّذِ ّحنىُّجنحبَّةختجب. ز
خختجبآلآ ْ جبحجبمج[ٌِ:ةختجبآل ذًحأل[ٍ طُّعًؤُّآل خًْآ ٍض:ٍُّ�ّ س ز[جن[ٌُّذِ:ئُّخلُّحت
خنيًْألِ خُّ ةُّ: خلّجمرؤُّ: طُّال إلُّخًْآ ز[جبجن[ٍ حبححتَّجبحألِ ّ خل ئُّ: ذُّأل[ألُّز: ٌ[آل
1200 حلٌىِ ّ أل ئُّ خًْ ةختحَّْا ذُّخل ّىِ أؤُّجنختْمُّّذ نيُّجنألُّ ط[جبَّؤُّّز
ةُّ ةنيُّحتحألٍُّ ئُّأل[ْنيًْ.أئ.52اطُّْ ه٢عُّّّة[آل جبَّخل٨ خُّ جلحٌّألحبح ّخن ز
يُّْؤ�ُّئِ جبحمج٢ةختجبأئُّ ةختذّ[آل جبْْحتمجٍُّ جلحٌّألحبحآ ّخن ز إلُّؤِ ّ خل إلُّجلححتٍَّ ئُّ
خبٌ[ألِ ئُّمجُّئ طُّْحألُّ ةئرًحتٍ زًٌَُّّألحبٍ ئُّ ّ مجًؤ[أل ْ خًْآل جن[ؤ[زا ْ خلًؤُّحت
خلؤُّحتآ ز[جي ةألحبحآ سّإل[ألِ جتٍْْ ّ ؤ ئُّ ألُّّّآأئ.55ا ط[ة[جبٌحبح – خلؤُّحتٍ
طُّال خألّ[ذألختح. ةنيُّحتحألُّ طُّْ جبَّخل٨ خُّ: خلُّحتخُّض جن[حتٍ ُّؤُّئة جبْْإلُّؤف
جبٌىٍُّ ةئرًْحتٌُّّة[ألِ ذًكُّ إلُّحت ْ ضُّز ْ أطُّئو٧ جن[حتٌُّّ جن[حتخلر[ألُّّّذُّ
ٍُّ�ٌ ئُّحت ذُّةألًئخبٌ[ٍ ْ جلحألجمر ْ ...ْ إلًألُّحت ْ طُّجبَّذ ْء ط[ة[جبٍ – خلؤُّحتٍ
ؤّألًٌِْ جبَّْئُّذِ أل[خًْ.  ّ خُّجبَّخلإل هّألّيّ[ألَُّّْ ْ خلؤُّحتٍ: ةنيُّحتَّ طُّْ
إلُّحت ةُّ خًْ خلُّحتخُّض ّىِ جن[حتمجُّئ ٍة جبحؤُّجلحتحآ ئُّةختذحبح ةُّ أMinoianا
َّْحة[آل هُّحتؤ[ألخت� إلُّخًْ. َّْحٌِ: هُّحتؤ[ألخت� ْ مجحن٨ طُّعًؤُّألِ ٍض خ ٍ جن[حت
خُّ جبَّةضضختجب. شىًؤُّذّ[آل خلؤُّحتٌحبح خلُّحتخُّضة[ألِ ئُّجن[حتَّ ز[جن[ َّْةضضً
ٌُّذّ[آل يًجبخلِ دُّحتٍ ّ خل ةُّ: ٌُّة[ألَُّّْ حتخبإلُّذِ شىًؤُّذ�ُّئِ ّىلُّْحألٍُّ ز
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ًحجلٍ ّ إلُّخًْأجن جبْألّ[ٌِ ّىِ خلختْجنر جبَّْئُّذُّ طُّال أئ.62ا خًْآ ئُّخلُّحت
جبَّخلضضُّز خُّضحن٩ّ زختَّألجمّس: ةُّ خًْا ةؤ[حتٍ ةختزآ: شىًؤُّذِ مجحن٨
جبَّمجختزأئ.72ا خلؤُّحتََّّْ:خلُّحتني[ٍَّْ ئُّ طُّْحآلآ َّْحتمجختذألٍَُّّْ: إلُّحتَّْإل[ ْ
جنِ إل٢ خُّ جلحٌّألحبح ّخن ز :1400 ألحلٌىِ ئُّ ةختز جبَّْئُّذِ: طُّع[ؤحبحص صئُّ
أل[ْنيًْآ ئُّ Mycenaeanا – ٌأل[ألُّّّة[آل خ[ز٢حألِ خ[ْ ؤّجمألُّطُّّّة[آلأج
ْ ةختجب ذ[آل: ةألجمًخما أَّْةًْ ةختذّ[آل سًحألُّة[ألِ: ئُّجن[حتَّ يُّْؤُّ طُّال خُّال
طُّْ ّحنىُّْذًٍْ ز خلّ[خلِ ئُّ:خلّجمرؤِ طُّع[ؤحبح:ضٌ[آل ئُّ دُّحتجبحآ ّ ذ ط[مجختٌ[آل
ٌُّةُّؤِ إلُّجلححتٍَّ خلُّجبَّ:خلُّحتَّذ[ٌُّّة[ألِ ةُّ:ئُّ جنرٍُّ طُّْ ذًحألَُّّْ. جن[حتحألُّجبح
زختٌىئحم ْ ذ[:ةئّجمغ أخلًئًآلاََّّْ ئُّ ْ مجُّجنٌُّىختجب ئُّ:طُّخلّأل[جبح جلحٌّألحبح ّخن ز
طُّجلؤًْأل�ُّئِ زُّحتَّجبحألِ ْ َّْحتمجختذآل ئُّ خًْ قًْألٌُُّّء ض[ٌ[ألحبآ خلُّجبٍَّ نيُّألحب
خلُّحتني[ٍَّْ خلؤُّحتََّّْ ئُّ ض ْ أل[حتحخلرُّ ةُّ ةختزآ ّحنىُّْذًَّْة[ألِ ز ْ خلّ[خلِ
جبَّمجٌُّألُّ جن[حتَّة[ألحبح جبَّْئُّز زُّحتَّخلُّألحبألِ ْ جبحتْخلردًْآل حتَّْذِ ئُّ جبَّمجختز.
خألُّحت�َّذِ ٌ[خل[ٍ ٌ[آل ٌ[آل:زختَّألجمّسِ:شىًؤُّز جبٌ[حتجبَّأConstitutionاٍ
طُّحتخلر خألُّحت�َّذُّّّ. ْ مجختألل ّىِ خُّجن خلّ[خلّحبح هُّئجمُّهٍُّ ئُّ ةُّ جبَّْئُّذُّة[آلآ
خُّحتحٍ ّر. جبحجبَّأل سّ[ْحجلٍ ط[خل[ٌُّّة[ألحبح ٌ[خل[ ئُّمجُّئ أةألجم٨:ذًخلفا ًحآل ّ ئُّأل
جبحخُّجنىختجبألِ نيألُّّّذِ ًجبحأل�ِ ّ ز ْ ًَّّ أنيًححتني ئُّ خختٌرُّّّ ةًألجم٨:ذًخلف طُّْ
جبَّخلُّذِ سّ[ةختجبألٍَُّّْ ًجبحأل�ِ ّ ز إلُّحتَّْإل[ حلَّة[آلصآ ّ صإل ْ ز[ٌُّ ْ زئُّ
ط[خل[ٌُّّة[آل ٌ[خل[: خُّال خلّ[خلِآ ٍُّ�ؤُّئة ط[ؤ[عِ أل[خل٩ّ :ْ َّْح هُّحتؤ[ألخت�
ٌ[خل[ ئُّ نيًألىُّ إلٌُُّّآ سّ[ْحجلٍ خألُّحت�َّذّحبح ٌ[خل[ٍ خلُّحتَّةُّّّة[ألِ ؤ[جبَّ ئُّمجُّئ
ذُّس[ْجلة[حتَّة[آل خلحلحجبحألِ ْ َّْحة[آل هُّحتؤ[ألخت� شىًؤُّذىختجبألِ ذُّألّ[ ط[خل[ٌُّّة[ألحبح

أئ.2ث157ا. ا ٌرَُّّْ... حتْْألحبَّةخت
جبَّحتَّةِ ًحجلٍ ّ جن ٌ[آل ًَّّ نيًححتني ٌُّةُّؤف َّْةً جن[حت جبَّْئُّز طُّمجُّحت
يُّئُّال ئُّ خلُّحتَّذ[ٌِاجبحآ أجبقًةختحخلِ ؤُّحتجبؤِ ّىِ شىًؤُّذ ّىختجبألِ دُّس ّ س
ٌجتٍَّ جبحت ةُّ جبَّْئُّذُّ ّىإل[ذٍُّ ْحينّحبح:ألّحن[ألحبَّحتٍ:ز ئُّ ذًخلًّآل ةًألجم٨ خحبٌَّآل
خلّ[خلِ ني[حتَّألًْخلِ خُّخلُّحت ْح جن[حتحألٌُُّّ جبَّْئضضُّز طُّْ: خلختْجن٨ حألِ: مجحت�
ذًخلًّآل ةألجم٨ جلحئدًْآل. خُّخلرًْجبح نيُّة خأل[ؤ[ٌُّةِ ًٍَّّ ئُّنيًححتني ضٌ[آل
جبَّْئُّذحبح ّىإل[ذٍُّ ز خُّخلُّحت ةُّ جبَّخلرألّحن[ألحبَّة[ز أل[َّْةّّ[ألُّ زختَّألجمّسُّ طُّْ
ّىإل[ذٍُّ ز ةُّ ذ[ٌدُّذُّ ٌُّةِ خلّ[خلِ ْ ةؤٌُُّّذِ هُّئجمُّهٍُّ جبَّحتضُّحتٍ جلحئُّآ
حألِ مجحت� جتٍْْ ّ ؤ ئُّ ط[ْحت�جبحألَُّّْ خُّجبٌإل[ذًَّْآ مجٌُّحنرألّ[آل طُّع[ال خُّ ُّز:خجبَّْئ
حتَّْذِ ةُّ جبَّحتجبَّض[ز: خ طَُّّْؤ[آل ةألحبحآ سّإل[ألِ ئُّ ّؤُّجبَّأل :ٍُّ�ؤُّئة
جبَّْئُّز ٌى﴿ختحٍَّْ حت خألُّحت�َّذُّّة[ألِ زختَّألجمّسُّ: ٌ[آل ذًخلًّآل جبٌ[حتجبٍَّ:ةألجم٨
ْ ئُّ:ةختز خًَّْآ حتخبط[ْح خ حتخبإلُّذَُّّْ ئُّ جبٌ[حتجبٍَّ:جبَّْئُّز:جن[حتإ – َّْةً
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ْ:طُّخلّأل[. طّجمس[حتز ة[حتذ[خبََّّْ:خ
ّخن ز ألًٌُّؤِ ئُّ:خلُّجبٍَّ ةُّال ألِ ةختزآ جن[حتَّة[ألِ ث ِ جبَّئ أط[جبَّؤُّّزا
ْ ةختز ذًخلًّألِ ةألجم٨: إلُّحتَّْإل[ خًْآلآ: ذًخلًّآل: ةألجم٨ ض[َّْألِ جلحٌّألحبح
ٌ[خل[ٍ:ةختذّخن ْ طّجمس[حتز ذًخلًّألِ ّحنٍَُّّْ:ةألجم٨ ز ئُّ جبٌْْ[آل إلُّحت ة[حتذ[خب
خُّحتجلذختٌآل ةختذحبحآ خلّ[خلِ ئُّ:خلّجمرؤِ أئ:64ا خًْ. ة[حتذ[خبََّّْ ّحنٍَُّّْ ز ئُّ
ةُّ خًْآ ةُّخلَُّّّّْ جبَّ: جتألٌُُّّةِ ّ ئ خُّجبَّخل٨ جبَّْئُّزآ جبَّخلُّذحبححتٍ زئٍُّ
ًحآل ّ أل ئُّ ةُّخلُّآ جبَّ طُّال ّحبَّمجًذختح. ز أcosmoiا أةحلؤًط[ا ةختذّحبح جلؤ[ألِ ئُّ
طُّحتٌجمرةختحخلِ ّىإل[ذٍُّ ز ألُّحتٍ ّ ىإل ّ ز ةُّ ةختذحبحآ طُّجنختحهُّّّة[ألِ ُّخألُّؤ[ئ
خلسُّّّة[ألَُّّْ حتٌخن طُّعًؤُّألِ ٌُّآل ئُّ طُّؤُّجي ةُّ ٌختحآلآ إلُّئحبَّخجت خًْآل ةختز
ةختز جبحألّحنرًحألِ ذضضُّْحٍْ ئُّ جن[حت طُّعًؤُّألِ ىحبح: ّ ش[ئ ئُّ: ًٌَّجبَّنيًْ. خُّحت
ّحبح ّ ذ ط[حتٌجمرةختحخلُّّّة[آل ذُّألّ[ ةُّ ةُّخلُّّّ: جبَّ جتألُّ ّ ئ طُّْ ّىلُّْحألٍُّ ز خُّ
حبح ّ ذ خُّجنحبححتٌىختجبألّ[آل ؤ[ك إل[ْْذُّّّة[آل إلُّؤًْ ْ ّىحبَّإل[ز ز خُّجنحبححتخًْآل
طُّْ ًٍَّّ نيًححتني أئُّ جن[حتا. مجحن٨ طُّعًؤُّألِ أجبَّخلُّذِ أئ.67ا إلُّخًْ.
ةحلؤط[ خلسُّّّة[آل:ْ حتٌخن طُّعًؤُّألِ ةُّ خًْآ ةختحْحألٌُُّّجبح زُّخلُّألحب ّحنألّ[حتَّ ز
ذ[ٌدُّز ٌ[خل[ٌُّةِ ض[َّْآل ٍ جن[حت إلُّحت طُّؤ[ألُّجي خلُّحتَّحتحٍ ٌحبَّةختجب.ا حت خُّ خٌ[آل
ةُّ مجًحتذفأGortynا جن[حتٍ ٌ[خل[ٍ: ألًْخلختحٍَّْ أخُّحتجبَّ: خًْ. جبحجبَّْحتٍ :خ
جبَّيُّةٍُّ ْ جبَّخلر خُّ ةُّْذًَّْذُّ حخلختحخًْآ ًإلُّئ جن[حت جبحجبض[ألٍُّ جبًٌححتٍ ئُّخلُّحت

خًَّْذَُّّْاأئ.68ا ْخ
مجختأل�ُّ خلّ[خلَُّّّّْ:جلحت ئُّ:حتْحأل�ٍُّ:هُّئجمُّهٍُّ ةُّ جن٨ ث ِ جبَّئ أط[جبَّؤُّّزا
خُّ حتٌحنجمسُّّّة[آل طُّعًؤُّألِ ْ ًٌَّخُّحتحٌُّذِ:جبَّْئُّز خُّحت� جبَّجلمج[ٍ ةُّث طُّؤٌُُّّ
جبحجبَّْحتٍآ جبَّجلمج[ٍ ز[جن[آل جن[حتآ طُّعًْؤُّألِ خًْألِ جبٌ[حتٌحبَّةختحآل. إلُّئدجتححتجبآل
إلُّحت حتحَّْخلر[خًْآ ذ[ء ٍط٢حجبٍَّ:خلُّحتخُّض ئُّخلُّحت ْحذُّ ٌ[خل[آ خألُّؤ[ٍ ئُّخلُّحت
أئ.72إ73ا ّحبَّة[ز. جبَّخلرس خلّ[خلِ ذًّحتٍ ةختجبألِ مجُّجنُّ خلُّحتَّذ[ٍ ََّّْ ئ٢
ّىِ إلُّأل�[ْمجُّئ ة[حتذ[خبجبح خألُّحت�َّذِ ٌ[خل[ٍ ئُّ – ؤ[أل[ٌُّ خُّال – خلّ[خلِ ذًّحتٍ
خلُّجب ألحلٌىِ: ئُّ هّألّيُّّّة[آل ةنيُّحتَّ إلُّئ�ختز.  ٌىِ ّحنىُّْذًْذخت ز ْ مجختألل:
طُّهختٌي[جبح خ[ةًْحتٍ: ئُّ خلُّحتخُّضٌ[آل ٌىِ جن[حت ُّؤُّئة جلحٌّألحبحآ ّخن: ز ِخل[ئ
ضحلؤ[ٌُّذِ جبح:زًٌَُّّألحبٌّ جبحٌا أجن[حتٍ ٌ[آل خىلًْء :هّألّيِ ئُّمجُّئ ةُّ خألّ[ذأل[آ
خًْ جن[حتحألُّ طُّال – مجختأل�٩ٌ١ ٍ ألً جن[حتٍ ؤ[أل[ٍ ة[حتذ[خب:خُّ ز[حتحخلردًْ. ضٌ[آل
جبح:خألّ[ذألختح:ْ طُّؤخت� ًححتَّة[ألِ:ذًألجمِ ّ ئ ئُّ جلحٌفآ ّخن ز 812 ِخل[ئ ألحلٌىِ ئُّ ةُّ
حتخبإلُّذِ – طّجمس[حتز ةختز:ْ ٌ[خل[ة[ألِ خُّ ة[حتذ[خبٌخن:جلحتذخت ذًخلًّألِ ةألجم٨
ط[خل[ٌحنِ جبحخّألىختجبألِ ْ إلُّخبححتٍ: ألِ ّ ألُّإل خًححتٍ: ئُّ ٌ[خل[ةُّجنِ: ْ خًْآل: ذخت
ئُّ أئ.76ا ةألُّّّ. سّإل[ألِ ةؤٌُُّّذِ ّجتٍْ ؤ جبَّخلىُّْذُّة[ألِ ئُّ مجحن٨آ
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خلؤختََّّْ ئُّ ةُّ: حتَّْذٍُّ طُّْ: ِّ خُّز طُّخلّأل[ٌِآ جبقًةختحخلِ: إل[ذ٩ جبْحَّْ
زُّحتٍَّ حتال ٌأل[آل:ْ خُّحتَّْ ٌحنَُّّْ ة[حتذ[خب:ْ:ئُّْ ْ ةختز مجٌُّحنرُّ ّىختجب:ْ ز جبَّخل٨
ُّؤُّئة طُّْ أطًٌُّألِا ئُّ حتَّْذُّ طُّال: ةُّ ٌر: جبَّحتجبَّةُّْ سًحأل١ : ِ ة[ذ خلُّألحبآ
ط[خلّ[ٍ ًححتَّة[ألِ ّ ئ ئُّ جلحٌفآ ّخن ز ألًإلُّؤِ خلُّجبٍَّ ةذ[ٌِ ئُّ خُّحت جن[حتٌَُّّ:ةُّ
أخ[ةًحتٍ أطُّخبَّاجبح جبَّحتٌ[ٍ مجُّْحتَّة[ألِ ْ خىلًْء جبْْحتمجُّ جلَّع٢َّ ْ خىلًْء
ْ أل[ْضٌُّّة[آل يُّْؤُّ ئُّ جن[حتحألُّ:ذّىُّئٌُُّّةُّ طُّال شُّجنّؤُّذِ ألختح. خألّ[ز ةختزا
ؤّجمألُّطُّّة[آلآ إلئ٩آ مجُّئِ مُّجن٢َّ ئُّ ىإل[ذًَّْ ّ جبْحٌُّّة[ألِ:ٌأل[آلأز ةنيُّحتَّ
ّخن ز إلُّجلححتٍَّ:جبْْإلُّؤِ ألًٍَّّ طُّال:ةنيُّحتحألُّ:ئُّ ْ:ط[طئُّّّة[آلا ٌأل[ألُّّّة[آل
ٌختحآل ْ ْ ةًجنر[حت ْ ذ[آل ز[جي أل[ْني[ألُّْ طُّْ خلُّحت ةختجبَّ جنّ[آل: إل٢ جلحٌّألحبحآ
ذًحألَُّّْ. أل[ْني[ألُّجبح طُّْ جن[حتخلر[ألُّّّذِ ئُّ ضٌ[آل طُّع[ؤحبح ئُّ ة[حتٌُّّةِ:جلحتآ
ضُّذِ ةئرًحتَّ ة[حتٌ�ُّحتٍ ٌخت خب ئُّ: ذُّْحَّْذِ خُّ: ٍض ةُّ جن[حتخلر[ألُّّّذُّ طُّْ
خًْ ىإل[ذٌُُّّء ّ ز ةُّ جن[حتحألُّ ئُّال ة[ال إلُّحت خُّ خًْآ جبح هّألّيِ ْ خلؤُّحت ٌُّة[ألِ
أAutoplitanاٌ[آل خىلًْءآ:أط[ذزئ٨ّا مجُّْحتَّ:ْ خُّألحبَّحتٍ جن[حتْ جبْحألحلَّ ئُّ
ّخن ز ٌُّةُّؤِ إلُّجلححتٍَّ ٌُّةُّؤف:خلُّجبَّة[ألِ ئُّ جن[حتَّ ُّؤُّئة طُّال ّحبَّمجًز. ز
زّحنُّخل[جلٍ ّحنىُّْذ٩ ز خ[جلحتمج[ألِ ْ ا ِأزًْئ ز[حتٌَِّ ط[خًْحتٍ خ[حتٍ جلحٌّألحبحآ:ئُّ
زُّحتَّخلُّألحبألِ إلُّخًْ. خُّحتجلٌ[آل ّ�ٌُُّّةِ ز ة[أل�ٌُُّّّة[ألحبح خلُّحتني[َّْ أل[ألِ ّ جبَّحتإل ْ
ّحنىُّْذ٩ ز ٍخُّإل خًْ – َّْحتٌ[أل�ختذدًْ هّألّيُّّّة[ألَُّّْ ئُّ ةُّ – طُّئو٧
خل[ٌٌُّحبح ئُّ ةُّ آ ٍ ألً جلحألجم٨ ّىِ حتَّْذ خ ّ أل ّ خُّخلر خًْألِ ط[ؤ[جبَّ ةُّئرًْحت:ْ
جتْْآ ّ ؤ ؤ[ف[ذّآ إلًألُّحتْ ذ[ خ�ختَّ طُّجبَّخَُّّْ ئُّ ٌِؤخت جلحألجم٨ ذُّْحٍْ:خًححتمجُّئِ
ّىِ خُّ:ط[خلر خلّ[خلُّّة[آل ةؤٌُُّّذِ:ْ ذًّحتَّ ْ ئخبٌ هُّئجمُّهُّآ سًمجختحهّ[آ
أل[َّْألحبَّ ئُّ ِ ٌُّة أؤّئرًخما جن[حتٍأؤئّرُّاٌ[آل مجٌُّحنغ. ألُّحت ّ إل خلُّحتخلًحت� ْ خُّحتجل
ًٌَّ ئُّْ أل[ْخ[ألل خُّ هٌُّئُّخلًك ذ[ئّحم ةُّ: خًْآ ّحنىُّْذأل[ألُّ ز طُّال مجختأل�ُّة[ألِ
جبْْ ئُّ خلُّحتخُّضة[آل جن[حتَّ خلّ[خلِ أخلّجمرؤِ ث ِ جبَّئ أط[جبَّؤُّّزا خلُّحتٌإلُّئحبح.
جبَّجلمج[ٍ ز[جن[آل ذًخلًّآلآ:ْ ةًألجم٨ ٌ[خل[ٍ ٌُّةُّال خلُّحتجبحإل[زث حألِ:خُّ مجحت� َّْ
ة[حتذ[خب ْ ةختز حتَّْذِ ٌجتٍَّ جبحت ذًخلًّآل ةًألجم٨ ٌ[آل:أسُّخ[حتٌُّّزا. أذ٢حألِا:
جبْحتمجُّ جن[حتَّ :ْ ط٩ٌُّْ ٍُّ�ؤُّئة ٍخلُّحتخُّض جبٌ[حتجبٌَُّّةِ أذ٢حألِاجي ْ

خًْ.أئ.89ا ٌأل[آل ط[خل[ة[ألِ
ةُّ أRhetraاآ ذًخلًّآل:ئُّخلُّحت:جبْْ:نيُّؤىِ:أحتَّإل١حا ةًألجم٨ سُّْإلُّحتٍ
أٌُّةجم[ألِ ؤ[أل[ٍ خُّ ْ:أطّحلْألؤّ[:Isonomiaا أٌ[خل[ا ْحذُّث ؤ[أل[ٍ:مجحن٨ خُّ
ذ[ ٌُّةجم[ألُّّّآ طُّال خُّال جبحألختحَّْآ ٌ[خل[جبحا خُّحتجبَّال ئُّ أٌُّةجم[ألدًْآل ْ ؤختلا
طُّجنختحهُّة[ألِ مجُّْحتَّْ ذُّألّ[ جلحٌف ّخن ز جنُّجنُّؤِ خلُّجبٍَّ خل[ئُّة[ألِ جبْحٌف
خًْألِ ط[َّْذخت ةؤٌُُّّذُّّّة[آل ِ ؤئؤأل ٌَُّّْإل خُّال إلُّحت ةُّ جبَّمجختز ض ئُّ
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يٌُّختحآل ة[ذُّ ئُّ إلُّحتَّْإل[ ط[حتحجبحخًْآ ئُّ خضضُّحتجبَّْحال خُّجنحبححتٌىختجبآلآ خ[جلألٍُّ
طُّحتٌجمرةختحخلِ ئُّ خلّ[خلِ خلّجمرؤِ خًْألِ سُّحت� ّ ذ خ ُّّ ّ ؤئؤأل طُّال ط[ٌُّّْة[ألِ
ضٌ[آل ًٌَُّّّء جن خُّ جلحتجبححتَّة[آل ش[ةؤُّ خُّحتخْجبح جبقًةختحخلِ خ خُّحتذُّخل
ةختجبآل ٌُّأل�ختٍ خ ش[ةؤ[ألُّ طُّال جبم[ٌٍُّ خلُّحتَّحتحٍ طُّؤ[ألُّجنحبحآ ئُّمجُّئ جبَّألًحألحب.
جن[م٢ خُّحتإلُّؤِ جبَّخًْألَُّّْ. حتْخُّحتٍْ:ألُّحت�َّجلحٌِ:ضُّئ إلُّؤّجم[آل ضُّئآ ؤ[ك ئُّ

جلحتجبححتحآل:جبح. ئُّ:خُّحتحألدُّحت أل[حت�َّجلحٌُّذِ ئُّ طٌُّْألُّّّة[آل:ذُّخبٌُّّ جتَّ ّ ْ:ْذُّ:خ
جبخبٍ ضُّخ[ذِ حتَّْذِ ئُّ طُّؤٌُُّّآ جتْْ ّ ؤ خلٌُّختَّة[ألِ جبٌ[حتجبَّ ئُّ ِ ٌُّة
سّإل[أل�٢ٍ جبَّخلُّذِ جبقًةختحخلِآ خألُّؤ[ة[ألِ زرُّْةختجبألِ خ جلحتجبححتحألضضحبح
جلٌ[ألِ خُّ ْ جبقًةختحخلِ ي[جلحعِ خُّ حتخبمجضضض[حتَّجبح ئُّْ إل﴿[ؤُّألحنُّّّة[ألّخن
ئُّ ةُّ جنحتجنُّ طُّْ خلُّحتةًذىختجبألِ ز[جي مجحت�َّز[ألَُّّْ. ّأل[ٌُّ ّ ز ش[ةؤُّة[آل
جلحْح:مجُّعُّةٍُّ ؤ[حتجبٌألًْخم ةُّْذدًْآ ٌ حت حآل ط٢ جبَّخلُّذِ خُّ جبخب: ؤّئرًخلحبح
ْآ خىلًء خُّحتزختخلِ:ط[خلّ[ٌِ خُّ خًْ إل﴿[ؤألحنَُّّّّْآ ٌُّآل:ز[جن[ٍ جبححتًٌجيآ:ئُّ
خلُّي[ؤ�٢خًْألِ ْ جلحتجبححتٍ جبَّجلمج[ٍ َّجن[ألحبألٍَُّّْ ًإلُّئ ْذٍُّ:إل٢جبز ِّ ز خُّ

103إ100ا أئ جن[حتَّ:طٌُّختْألُّّّة[ألحبح:حتحمجٌُّ[ألحب. إلُّؤًْ ئُّ جبقًةختحخلِ
طًٌُّألّحبحآ ئُّ جن[حتٍ جبَّْئُّز ٌحنٍُّ:خلّ[خلِ طُّألحب زُّحتَّخلُّألحبألِ ْ خُّحتز[خًْآل
أل[ْنيٌُُّّ طُّال ّرآ خلُّحتٍ:إلُّئحبحخ حتخبإلُّذَُّّْ ئُّ ةُّ ألُّخًَّْ ٌحنٌُُّّء طُّألحب ذُّألّ[
ذًحألًٌُّّذِ خُّحتَّ خُّحتَّ خًَّْآ حتخبإلُّذُّّّة[آل ةئرًْحتٍ: ّىحبحجبحألِ ز نيُّيِ ةُّ
مُّيألِ جلٌ[ذخت أل[َّْحت�ةّ[آل ْ ٌرَُّّْ خجمخت� ةئرًحتَّ طُّْ طًخلرًْحتٌَُّّّة[ألِ ذًكُّ

خى[ز.أئ.106ا
ةُّ جبَّةضض[ز حتْْأل[ةد٢ٍ ّىِ حتَّْذ ئُّ خضض[خم خضض[حتََّّْ ئضضُّال ط[جبَّؤُّّز
ألشُّال ّ ز خلُّجبَّة[ألِ ئُّ ذ[ٌدُّز أخُّ حتَّْذٌُُّّ. طُّْ خلُّحتَّةِ خلُّألرُّحتٍ طًٌُّألِ
جبحأل[ألِ أةؤ[حتٍا خ ز[جن[ٌُّذِ خلّجمرؤِ مجحت�حألِ جلحٌّألحبحا. ّخن ز جنُّجنُّؤِ ْ
ٍُّ�ؤُّئة خُّخلُّحتإل[ذِ َّْحتجلٍ جبْحٌف ةألحبحآ سّإل[ألِ حتالآ:ئُّ خألُّحت�َّذِ ٌ[خل[ٍ
زختَّألجمّسِ:سّ[ةختجبألٍَُّّْ ًحآل ّ أل ئُّ ذ[ٌدُّز خُّ ةُّ:ة[حتٌ�ُّحتٌُّّةٍُّ ؤُّجبَّألُّّّآ

إلُّئألُّمجختَّ. ش[جن[ ٌخت�آلآ ؤًجب خألُّحت�َّذِ ٌ[خل[ٍ خلُّحت ئُّ جبَّْئُّز حلَّة[ألِ ّ إل
سّإل[ألِ ؤُّجبَّألّ:ئُّ ٍُّ�ؤُّئة حألُّة[ألِ مجحت� خلُّحت خُّ حٌٍُّ ض٢ خلُّحتعُّ ئُّْ

ث ئُّ خختٌرف ةُّ جبَّمجٌُّآل مجحن٨ ّىِ نيُّآل:ض[ئ خُّ ةألحبحآ
جن[حتَّ ًٍَّّ نيًححتني ئُّ ّىُّ: طُّجلؤًْأل جنضض[حتٍآ جبَّْئضضُّز طُّجلؤًْألِ 1إ
هًحتحز ْ ًححتَّة[ألِ:جبعئُّ ّ ئ خلؤُّحتٌَُّّّْ جن[حتخلر[ألُّّّذِ ئُّ خلُّحتخُّضة[ألحبحآ:ةُّ
جلحٌّألحبح ّخن ز إلُّجلححتٍَّ:نيًححتَّؤِ ألًٍَّّ ئُّ ّىختجبَّْ. جبَّخل٨:ز حتخبإلُّذَُّّْ ئُّ
َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� خأل[نٍُّ خُّحتجبٍ ٌُّةُّؤف جن[حتآ أل[ٍْأطُّعًؤُّألِ: خُّ جبَّجلمج[ٌُّء
ئُّ ضُّئىَُّّْ ٌُّآل ئُّ إلُّئدجتححتجبآل ْ خُّجنحبححتٍ صزختَّألجمّسِص ئُّخلُّحت: خلّ[خلِ
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إلئ٩ يُّْؤِ ئُّ ٌ ٌألُّْححت جنً إلّمت خُّال جبحأل[َّْآ خلؤُّحتٌحبح ةؤُّئ�ٍُّ:خلّ[خلِ
ٌر. أل[ةخت خُّجبٍ جتْْجبح ّ ؤ ئُّ

ئُّ ةألحبح جتٍْْ ّ ؤ ئُّ يُّْؤ[ألُّ طُّال ط[ؤ[جبَّخًْألِ ألّحن[ألُّة[ألِ ٌُّةُّؤف
طُّْحآل ٍْخ ْ زُّحتجي ّىِ مجُّئ جي إل٢ ًٍَّّ خُّ:جن إلُّجلححتٍَّ:جبْْإلُّؤَُّّْ ألًٍَّّ
حتَّجيآ جبَّحتٌ[ٍ جبَّْحتخُّحتٍ: أل[ْنيُّمجُّئِ خ طُّْحتْز[َّْ خ[ةًْحتٍ أل[ْنيُّة[ألِ: ئُّ
ُّؤُّئة ئُّال مُّجن٢ٌَُّّء نيُّألحب جن[ألُّجبحآ إل٢ طُّال ؤ[ٍَّْ ئُّ ةختحَّْ. مجًجلححتجنر
جبَّْئُّذِ:ؤّألًٌِْأMinoanا جن[حتخلر[ألِ خبٌ[حتٍ يُّْؤُّصإلئألُّّّة[آلص:ئُّمجُّئ
ْحذُّ ضٌ[آل خلُّحتَّذ[ٌِ ألُّحت٨ٌ ئُّخلُّحت طُّمجُّحتنيِ ْ زًٌَُّّألحبٌحبَّمجختآل ةختذحبحآ ئُّ
حتَّأل�ِ:جبحَّْذَُّّْ طئّ[جبٌحنحبح ني٢ةِ ئُّ َّْء:جبٌ[حتَّ ةنيدُّحتٍإ ْ سُّأل�[َّْحتٍ
ئُّ ضٌ[آلآ خُّال ٌْختحألىختجبآ ةختذّ[آل: جبَّْئُّذِ ط[َّْجبحألُّة[ألِ: جن[حتَّ جلحتخٍُّ –
ئُّْ طُّْحآل ئُّ خُّحت خلُّجبَّ ةُّ:نيُّألحب ئُّْ:جن[حتخلر[ألُّّّذُّ ْ دًْآل ّ ألّحنرُّس طُّع[ؤحبح

ذًحألَُّّْ. إل[ذدًْ جبٍ خُّ ْذُّجبح
ة[جلًٌٍَّ ئُّ ةُّ ةؤُّئ�ٍُّ:حتخبإلُّذِ:خلؤُّحتٍ خلُّحتَّذ[ٌِ جبقًةختحخلِ 2إ
ةؤٌُُّّذِ ْ خلّ[خلِ مجُّجنٌُُّّةِ إلُّئ�ختٍ إلُّئحبحَّْْ خلُّحتٍ سّإل[ألحبح جتٍْْ ّ ؤ
خُّ ةألحبح سّإل[ألِ جبْحٌُّّة[ألِ حألى[حتٌُّّ مجحت� حتَّْذِ ئُّ خًْآ ّ�ٌُّحنرًْ ز ذ[جلَّ
ّخن جبْْإلُّؤِ:ز إلُّجلححتٍَّ ّحنر[جي إل خًَّْآ ض[ٌُّآل ةُّال ّىِ جبَّْئُّذ إلُّؤ[آل:حتحجبَّ
خ جبحخُّجلٍ ط[٣[ألَُّّْ ئُّ َّْحٌِ: هُّحتؤ[ألخت� خّألّؤ[آل ةُّ ألُّإل[ذدًْآ: ةذ[ٌِ جلحٌف
خلُّحتةُّْذ٩ ئُّمجُّئ إل[ْة[ز 35ا أئ. جبَّة[ز. جبحمج٢ خلؤُّحتٍ ْذِ ْ جلٍَّْ
ٌُّء خلّ[خلِ جبَّخلُّذِ ئُّ خُّخلرًْ نيُّة أجبَّْئُّذِ جبٌ[حتجبٍَّ ط[ة[جبٍآ خل[حتحمجألِ
خُّحتجبَّْحؤُّّّةِ خًَّْ:خُّ:نيُّجنألُّ حتخبإلُّذحبح ْذُّة[ألِ ئُّ ِّ خئ َّْء ز[حتنيَُّّْاآ

سّإل[ألحبححتٌُّّ. ْ سّإل[أل�٢ٍ ؤُّخُّخل٨ ةُّ خُّحتجبَّْحؤُّّّء خلّ[خلِ.
نيًححتنيًٍَّّ ئُّ سّإل[أل�٢ٍ ّحنىلًْألِ:جبٌ[حتجبٍَّ ز خُّحتَّْ خُّ:جن[ألِ جن[آل 3إ
جبْألّ[ٍ ئُّ نيُّيدُّخلرًْآ ّىِ جبَّخلُّذ خُّ خلّ[خلِآ ٌُّةس[حتنيٍُّ ّىِ جبَّْئُّذ�ُّئ
زّخن إلُّجلححتٍَّ:ٌُّةُّؤِ ألًٍَّّ ئُّ إل﴿[ؤُّألحنُّّة[آل طّؤسختحذًحتٍ ةُّ حتخبإلُّذحبح:–
ٍُّ�ؤُّئة خلُّحتَّذ[ٌِا أجبقًةختحخلِ جنىؤُّألحبٌُّّذِ. جبَّحتةُّْذٍُّ جلحٌّألحبح
جلٌ[ذختٍ ؤُّخُّخل٨ ةُّ جبَّْئُّذُّآ جبٌضض[حتجبٍَّ خًْألِ جبَّحتةُّْذٍُّ: ةُّ خلؤُّحتٍ
خُّ خلُّحتَّذ[ٌِ جبقًةختحخلُّّّ طُّال سّإل[ألحبححتٍآ ْ سّإل[أل�٢ٍ ذ[ ْذحبححتٌُّّ
ًححتَّة[ألِ ّ ئ ئُّ حتخبط[ْح خُّحتَّْ حتخبإلُّذَُّّْ ئُّ ط[خل[َّْ ضحنةُّ ّىِ: شُّحتَّةُّذ
طُّؤُّ ٌرَُّّْ.  جبَّمجًحجل :ٍض حتَّجي جبَّحتٌ[ٍ ًححتَّة[ألِ ّ ئ :خ هًحتحذَُّّْ ْ جبعئُّ:
ْ ة[حتذ[خب ْ ةختز ئُّ ح ض٢ جن[حت ٌ[خل[ٍ ْ جن[حتا مجُّجنُّ:ضًحجلَّ.أطُّعًْؤُّألِ ّىِ حتَّْذ
ٌىِ ًحجل ّ جن زُّحتَّخلُّألحبألِ ْ جبَّحتةُّْذآل خ ُّ�ٌ حت طُّخلّأل[جبحآ ئُّ ط[ة[ؤّخن ئُّ ْ طًٌُّآل
ؤ[أل[:طُّحتخلرٌُّّةٍُّ خُّ – ذخلًّآلا ّألجم٨ أة ًٍَّّ نيًححتني ئُّ جبَّْئُّز ذ[جلٍَّ
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خلّ[خلُّذِ ٧ّ ةر �حألِ َّْحتمج٢ ئُّ ةُّ  – ا أزئ٨ّ جلححتٍََّّْ جبَّة[ذَُّّْ. –
خ ذخلًّآلاٍ ّألجم٨ أة جلححتحٍَّْ طُّْحتْزُّّة[ألحبحآ جلؤ[ألُّ خلُّحت :خ َّْطُّحتخلر
إلٌُُّّث جبٌ[حتٍ:ةختحٍْ أل[خلٌُُّّةِ ّ ز طُّحتخلرجبح خلّ[خلِ ئُّ:هُّئجمُّهٍُّ – جبحألختحَّْ
خ ْ إل[ْْذُّّة[آل جلحتٌألٍُّ ةُّ:خُّ:جبَّخل٨ شىًؤُّذُّآ ئُّ نيُّجنألُّ طُّْ زئ٨ّ
أل[ٍْ ذخلًّآل ّألجم٨ ة خُّ مجحن٨ خُّ ّرآ جبحخّألىختجبألِ:خُّحتخبََّّْألحبٍ:جبحتْخلرحبَّخ
ئُّ ةُّ ّىُّ ط[ة[ؤِ:حتَّْذ طُّؤُّجي خلّ[خلُّز.ئ.476ا ٌرأجبَّيِ:طّأل�ئّحلٍ حبَّخخت ّ ئ
مجُّجنُّضًحجلٍ خلختْجن٨ ِّ ز خُّ ْ ّحبَّة[ز جبَّخلرس خلؤُّحتََّّْ طُّعًؤُّألِ:جن[حتٍ

.َّ ط٢ مجٌُّحنرًَّْذُّ طُّحتخلر ْذٍُّ خُّ ضٍآ
ٍُّ�ؤُّئة ْ جبَّْئضضُّز خًْألِ ة[ؤئ حتَّْذِ مجحن٨ ًٌَُّّّةِ جن خُّ 4إ
َّْء ةئرًحتجبحآ ْ خبٌ[حت ط[خل٨ ئُّ خًْآل ة[ؤئ حتَّْذِ ئُّمجُّئ إل[ْة[ذُّ ؤُّجبَّألّآ
خُّ جنٌألُّة[ألِ:جبٌىُّآ ئُّ ْ:ني[ة١ جلحتذخت ُّ�ؤُّئةُّ:ة ّىحبح ٌأل جنً إلُّحت ئُّ ِّ خئ
ّحنىُّْذ٩:جبَّخلُّذِ ز حتَّْذِ ْحيّنحبحص صئُّ ةختجبَّْ هُّحتؤ[ألختَّْحٌِ ضٌحبح خلُّحت
إل[ْط[إلُّأل�ُّّّةِ إل[ْْذّ[ألحبحآ مجحنرُّّة[ألِ خُّحتخبََّّْألحبٌُّّ ئُّمجُّئ خلّ[خلِ
ةئرًحت :ْ خبٌ[حت زُّحتَّخلُّألحبألِ :ْ مجُّجنُّةختجبآل خ ٌألُّجي: جنً طُّْ خًَّْ. جلحتذضضختٍ:
هّىختٍ حتٌحنٍُّ حتحلٍُّ ْ جنّى[حتٍ ئُّ حبآ ّ طكجمر خًَّْ. جنّ[ْ ّىِ: أل ّ خُّخلر
جلحألجمر ٌُّةُّؤف مجُّجنُّخلُّألحبألِ خُّ ط[ؤ[خبَّ جبْؤىختٌرحبحآ هُّئجمُّهٍُّ ئُّ طُّذؤّجمال
حتْض[:ْ خأل[نَُّّْ ئُّ خلرُّؤى[حتٍ جلحئدًْألِ خُّ إلُّئدُّز ةُّ – جبَّة[ز حتخبإلُّذحبح ئُّ
ّحن١ٍ ز ٍُّذُّي ًإلُّْئ ِ خُّ:خ ٌأل[ألِ ّىِ أإلّمت:هٌُّئُّخلًْه ث ِ جبَّئ أل[ْنيًَّْْ ئُّ
خ[خئّّ[ألٍُّ طُّْ ألُّخًَّْ. مجختق[ألٌُُّّةِ َّْإل[ زُّحتَّْحتجبَّةختجبألِ خ[خئُّّّة[آل:ذًحأل[ٍ
ط[ؤ[جبَّ خ٢جبجلٌُّّ طُّْ خ حتحخلرُّيّألٌُّ[آل جلحألجم٨. زرٍُّْ خأل[نٍُّ ألُّ:ذُّألّ[ ةُّ
جبحخّألحبَّةختجب. خًححتَّجنّ[آل طُّْ ًٌجمرُّّّة[ألِ ّ ز جلححتحَّْ جلحتخٍُّ خُّئىً ةختجبخًْآ
إل[ْة[حتٌّ[آل خ[خئحبح جلَّؤ٩ّ: ئُّخلُّحت حتخبإلُّذُّّة[آل ْ ٌأل[ألُّّّة[آل خلُّحتَّذ[
ّىحبح ش[ئُّذ جلحت ئُّ ةُّ: خًْآ مجختق[ألٌُُّّء إل[ْة[حتٌُّّ طُّْ ّىختجبآ:خُّحتإلُّؤِ جبَّخلرس
ََّّْْ]طضض حتٌُّْْةِ خُّ حتخبإلُّذحبح ئُّ ذ[جلَّجنُّ. جلحألجم٨: زُّخلُّألحبٍ ٍُّ�ّ س
خ[خئِ جلحألجم٨ ٌألٍُّ ضُّجل جبَّحتمج[ٍ ْ يدًْئىختح يًذ[خِ إل[ْ َّْةً أجبؤةختٌرًخما

ئ.112ا ةختحٌَُّّْا.أخلُّحتني[َّْإط[جبَّؤُّّّز خ
مجحن٨ خُّ ْ ؤّجمختٍ ْ خ[خئِ جلحألجمرُّّّة[ألِ ٌألُّ ضُّجل ئُّ َّْحتمجختذآل ةُّئ
ئَُّّْ جتْْ:خ[خم ّ ؤ خُّئىً ألُّخًْآ جبؤةختٌرًخم خ ذُّألّ[ حتخبإلُّزآ خلُّحتجلَّؤ٩ّ
أجبقًةختحخل طُّجلؤًْألِ َّْةً – حتخبإلُّز جلحألجمرُّّّة[ألِ ٌألُّ ضُّجل ةُّ جبَّة[ز
حتْال ْ ٌأل[آل  – حتخبط[ْح ٍُّ�ٌ حت جلٌِْْ خُّ خلًؤختٌُّّة[ألحبح ئُّ:جن[حتَّ خلُّحتَّذ[ٌِا
جبَّحتةُّْز حتخبإلُّذحبح ئُّ ةُّ ضحتٍَّ طُّْ مج٢خل[ألَُّّْ. ٌحبح ئُّْ ْ مجختذُّخُّحت ٌ[آل –
حتخبط[ْحجبح ئُّ ني[َّْحتْحألحبَّةختح طٍَُّّْ ّىلُّْحألٍُّ ز خُّ ةُّ إلٌُُّّآ طٍَُّّْ خ[حتخلر[ٌِ
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ةختجب. جبحمج٢ سّإل[ألِ ْ خ٩ّ َّْض خُّ جلٌ[ذختٍ خُّئىً:جبحتَّْجن[ألٍَُّّْ ألُّخًْآ ط[ْح
هُّئجمُّهُّجبحآ ْ جلحألجمر ئُّ: طًٌُّألِ حتجنألد٢ٍ حتَّْذِ جنّى[حتٍ ئُّ: ط[جبَّؤُّّّز
ْ هّىخت ّحنختَّْحألِ: ز إلُّؤًْ ةُّ ألُّحتَّجي: ّ خلًحت�إل خلُّحت: حتحخلرُّّّ أخُّال ث ِ جبَّئ
ٌُّةَُّّْ ئُّ: خًْآلآ ط[جلحجب حتحجبٌَُّّء ذ[ ضٌ[ألحبح: خ٢ْحتحٍ جبَّحتخخت�٩ٌ ئُّ جلحألجمر
ذختََّّْ ٌُّةِ ئُّ ط[َّْجلؤُّألحبحألٌُُّّآ: طَُّّْ ةختحٍَّْ ْ ط[جلحجب جل٩ٌَّ: ألّحن[ألحبَّحتٍ
ٌألُّجبح جنً ئُّْ ةختحٌَُّّْ.  ُّ�ؤُّئة طُّْ خلُّخًْحتٍ ْ ط[جلحجبٍ خلُّحت ئُّ: خُّئ�ٌُُّّةُّ
ّ�ٌُّحنرألُّ طُّال:ذ ِّ ز أئ.116ا:خُّ ألُّخًْ. ًَّّة[آل نيًححت:ني ٌحنُّ:ةٌئٍُّ طُّألحب ةُّ
ألُّذَُّّْة[ألِ خبٌ[حتٍ أل[ألِ ّ جبَّخلرإل خُّ: ْ ٌأل[آل: إلًألُّحتٍ ئُّ جبحتْخلرُّ ْ حتحخلر
ٌأل[ألِا مجُّْحتٍَّ أجن[حتخلر[ألُّّّذِ جبحألُّحتٍ خأل[نُّ خُّ ٌأل[ألُّّّة[آل ةُّ جبٌىٌُُّّآ
طَُّّْجبح زّ[إلُّئحبحألِ ئُّ صز[جن[آلص: جبَّجلحألآل.  جلحٌّألحبح: ّخن: ز ٌُّةُّؤِ إلُّجلححتٍَّ ئُّ
إل[ذًٍْ ّ ئ خُّ ًٌّجم٨ ز جبح ٍض ئُّ ٍجن[حتخلر[ألُّّّز:ض أل[ألِ ّ جبَّخلرإل أخُّ ث ِ جبَّئ

أئ.61ا إلٌُُّّ إلًجنّ[حتٍ ْ
حتخبطضض[ْح ئُّ حلََّّْ ّ إل إلُّؤ[آل: خُّ حتخبإلضضضُّز ضضضحتٍ ّحنر[ إل خُّإلُّحتش[ئ
ٍُّ�ٌ حت ْ خُّحتإلُّؤإل[ز ٌىحبح خًححت هّىخت:ئُّإلُّحت جبَّخّألف إلُّألًْةُّ رَُّّْ. ّ جبَّجبحتَّْجن

خنيِح ٌرُّخُّحت. جبَّمجخت حتخبط[ْح ٍُّ�ٌ حت جبجلٌَُّّْآ ٍض
خًألّ[ذُّة[ألِ ئُّ ْحألّألُّ ذ٢:ْ حتحؤ[آل خُّ ًٌّجم٨ ز زختخلّ[حتَّ َّْؤحبحألٍَُّّْ:طُّال

حتخبإلُّذحبح. ئُّ ّؤُّجبَّأل ٍُّ�ؤُّئة زُّحتَّخلُّألحبألِ
ٌأل[آل ذ[ خلؤُّحتََّّْ ئُّ هّىخت جتٍْْ ّ ٧ّأؤ ةر ط[جبَّؤُّّّزآ هُّحتٌَّحبْْآل 1إ
ئُّ .ُ1372 ذ[حتحآل أحتجنأل�ُّحتحآلا زُّضحنِ ْ ني[س جبَّجلمج[ٍ خْةختحٍَّْ حتالا ْ

دُّ. ّ ةر طُّال جبحتحَّْذُّ ط[ؤ[خبَّ جبَّيحبح
شُّؤّحبٍ ه[حتخلِص صخ �حألِ َّْحتمج٢ ٧ّآخلّ[خلُّزآ ةر طُّحتخلرآ 2إ
طّجمؤِآ جنحت�جنِ ة[حتٍ ه٢ ْ خْةختجبألَُّّْ ٌى﴿ختحٍْ حت – إلُّال ّ خل ني[زِ مُّأل[ٌُّز

.1371 ذ[حتحآل

سّإل[ألحبححتٍ:حتخبإلُّزا أسّإل[أل�٢ٍ:ْ
ئُّ ٨ّآ أل[خلّد  طُّؤخت� ذ[ ؤختل ةُّ جبَّْئُّذِ: جبَّجلمج[ٍ ةأل١ٌآل ّحبَّنيِ ز
ِ خل ئُّ ض[ألُّجبحآل ٌُّةُّؤف َّْحٌِ: هُّحتؤ[ألخت� خلُّحتجبَّؤِ ّرآ: خلُّحتٌإلُّئحبحخ ؤّجمختجبح:
ألُّأل[خلختحٍْ يأل[نِ ئُّمجُّئ إل[ْة[ذُّ جبَّجلمج[ٌُّ طُّال ه٢مُّْألُّة[ألِ ض[ألُّجبحألِ
خُّ ضٌ[آل ه٢مُّْألُّة[آلآ: ٌُّةُّال جلحٌّألحبح. ّخن ز نيًححتَّؤِ إلُّجلححتٍَّ ئُّ جتْْ ّ ؤ
ٌُّةُّال ئُّ ذ[ٌدُّز خُّ – ّألحنّألُّة[آل س ْ جبَّجلحألآل ضًجبحٌِ ّىِ خًْألَُّّْحتمجُّئ
ضًجبحٌّ[آلآ ّحلٍ إل خُّ خًْآلآ:زحنر�ُّحتؤِ ط[٩ٌ:أة[إلآلا زّ[ْحألِ ئُّ ض[ألُّجبحألحبح:–
ئُّ ََّّْ ئ٢ إلُّحت جبَّجلحألِ. ضٌ[آل َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� ش[جن[إلُّئألُّمجختٍ زختَّألجمّسِ خُّ:
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ٍ جبَّأل[خلخت ٌُّء َّْء جلٌَّْحبح ضًجبحٌُّذِ:ئُّ ٨:ئُّمجُّئٌ ضُّئىحبح:ه٢مُّْألّ�ُّحت أل[ْ
ط[٣[ألِا أز[جبجن[إلِ ِة[ؤئ ٌأل[ٍ ْ خُّجبئألّ[ٌَُّّّْ ْ خُّمجحن٨ جتْْألًْخل[آل ّ ؤ ْ
ةألِ جبَّْئُّذِ خ ذُّْحٍْ خُّ خلُّحتَّةُّّّذِإ ذ[ٌدُّفُّألحبٍ حتَّإل[خًْآل: ةُّ: –

ٌألألَُّّْ. جبَّمجُّحت� ؤّجمخت
خلُّحتَّذ[ٌِ َّْحتجلٍ: ٌُّةُّؤف ةُّ ة[ذُّجبح ئُّْ ّف خئ ٍ جبَّةضضخت :ُّّ ّ ز خُّال
مجحن٨ خُّحتخبََّّْألحبٍ خلُّحت ؤختٌُّّة[آلآ:ئُّ ُّ�ؤُّئمجحن٨:ة طّحبححتٍَّ – ٌ[خل[ٍ –
ًححتَّة[ألِ ّ ئ ئُّ خلؤُّحتٌُّّة[آل: جن[حتَّ جن[حتٌِا أطُّعًؤُّألِ ًٍَّّ نيًححتني ئُّ ْ
ضٌ[آل ةُّ ألًْخلختحَّْ ةُّخل[ألُّ طُّْ ضًجبٍ خُّ:جبَّخل٨ هختحزآ ْ خ[ةًْحتٍ:جبعئُّ
خُّحتجبٍ ه٢مُّْألُّة[ألِ:ؤّجمخت إلُّؤ[ألى[ذحبح ئُّ خًْآلآ ٌُُّّ�ؤُّئة طُّْ ألُّحتٍ ّ ىإل ّ ز
ّ:خُّخلُّحت ذ[ة شًةؤِ ًٍَّّ خُّ:جن ضٌ[آل حتَّإل[ٍ ضًحٌِْ: َّْحٌِ خأل[نٍُّ:هُّحتؤ[ألخت�

جبحأل[خًْ. – أط[خ[جبألّئا ًححتَّة[ألِ ّ ئ ئُّ – إلُّؤًْحألحبح
خل[حتحمجألِ خُّ:جبَّخل٨ خلؤُّحتٍ جبَّْئُّذحن[حتٌِ حتْْض[ألِ:خلّجمرؤِ ئُّمجُّئ
ز[ألر[ٌِ ئُّ جبَّْئُّذحن[حتٌِآ ٍخلُّحتخُّض ّىِ خلّجمرؤ�ُّئ جتْْ ّ ؤ طّحبٍ ط[ة[جبٍآ
َّْةً – حتَّإل[ َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� ّىلُّْحألٍُّ ز خُّ ألُّخّألًَّّ. َّْض خُّ حتخبإلُّذحبح
ئُّ ِّ خئ َّْء آ ٩ّ زُّحتَّجبَّخلر – ه٢مُّْألُّة[ألِ:ؤّجمخت َّْحٌِ حتَّإل[ٌُّذِ:هُّحتْحألخت�
إلُّؤّحنُّ :خ ألُّمجحت�آ ّىِ ني[حتَّألًْخل َّْةً جلحٌّألَُّّْ ّخن ز ٌُّةُّؤِ إلُّجلححتٍَّ:
ئُّ ألُّذُّْحألٍُّ طُّْ ني[حتَّألًْخلِ ْ سًجبحألُّخًَّذَُّّْ حتخبإلُّذُّّّة[آل ألُّذَُّّْ ئُّ:

ةختجبَّْْ. جبٌ[حتٍ جتْْجبح ّ ؤ ٌجتٍَّ جبحت
حتَّإل[ٌُّآ َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� نيُّجنألُّ طُّْ خلُّحتَّذ[َّْ ئُّ إلُّحت ئَُّّْجبحٌُّ خلٌُّخت
ئُّ يُّْؤِ ٌُّةِ: يُّئُّؤخت� ذ[ةُّ: ٌ[آل ّآ خلُّحتيُّْؤ خُّ َّْحٌِ: هُّحتؤ[ألخت� خ[جلألٍُّ: ئُّ
ّىِ ؤٌُّئ ْ جبَّحتََّّْ إل[ذًَّْذُّ خُّحتذُّخلىحبح ّؤُّجبَّأل ةؤُّئ�ٌُُّّةِ ًٍَّّ نيًححتني
ٌ[آل نيُّألحب:ْز خُّخلُّحت ٍْخ خُّحت َّْحٌُّّةِ هُّحتؤ[ألخت� سّإل[أل�٢ٍ:ْ خ جلحتذختٍ
ةُّألحبحٍْ ألحلٌىُّّّة[ألِ ذ[ ط[هختٌي[َّْ خ[ةًْحتٍ ئُّ خًَّْ. ؤُّجبَّألّّحبح ٍُّ�ؤُّئة
خًَّْآ ؤّجمختٌُّّة[ألحبح: جبَّخلُّذِ ٌخت خب ئُّ هًحتحز ْ جبعئُّ ًححتَّة[ألِ ّ ئ ْ ه[حتخم:
ةُّ جبحَّْ ط[جنًْحت ةئحب َّْحة[ألِ هُّحتؤ[ألخت� خُّ ضٌ[آل ٩ٌ جنً ؤّجمختٌُّّة[آل ز[جن[آل
ٍ�ُّؤختيُّئ ئُّ َّْحٌّ[آل ْ:ط[جنًْحتا:ز[ألر[ٌِ:هُّحتؤ[ألخت� ةُّئحبَّ َّْحٌِ أهُّحتؤ[ألخت� طُّْحألّخن
جبَّخلُّذّ[آل إل﴿[ؤُّألحنُّّّة[آل ئُّطُّع[ؤحبح ألُّخًَّْ. ةُّؤ١ ؤّجمخت ه٢مُّْألُّة[ألِ
أل[ْ ئُّ إلّ﴿[ؤألحنُّّّة[آل طّؤختحذًْحتٍ مجُّْحتٍَّ: ٍ�ُّؤختيُّئ مجختز جبَّخلرَُّّْ خُّ
جبْحٌحنّحبح ئُّ خًْآ جلحتذخت ؤّجمختٌُّّة[ألخن: ئُّ ذُّأل[ألُّز حتخبإلُّذحبحآ: خلألًْحتَّة[ألِ
جبْْحتَّة[ألِ:جبْألّ[ٌّ ٌألُّ ةُّ:جنً ؤُّمجحبألِآ ةًحت�ٍ:هّئّسِ جبَّمجٌُّألُّ:طُّخلىُّألحبَّحتٍ

ّضر. ألُّةختجبخ جبحمج٢ٍ ةُّ ألُّؤ[خًْ ّ ٌأل جنً ؤختجب ةُّ ّىّخن ْ:ة[ذ ةختجب جبحمج٢
خُّحتحْحتجبةختجبألِ ْ حتخبإلُّذِ َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� ذ[ٌدُّفُّألحبٌٍُّّ طُّال: ِّ ز خُّ
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جبَّْحتْخُّحتٍ ؤُّجبَّألُّّّة[ألِ ُّ�ؤُّئة جن[حتٌِآ:ئُّ جبَّْئُّز َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� ئُّمجُّئ
ْذحبححتٍ ئُّ ٌُّةَُّّْ ئُّ ّحنًْجبحآ ز ْذ[حتَّة[ألِ ئُّ ؤُّ ّ ط ةُّ خًْآ حتَّجي جبَّحتٌ[ٍ
خّألّؤ[آل َّْء خ[٣[ألىختجب. سّإل[ألحبححتٍ ْ سّإل[أل�٢ٍ ئُّ: جبٌىَُّّْ ٌُّةِ ئُّ ْ
ْ ةختجب ةنيِ حتخبط[ْح خُّحتَّْ حتخبإلُّذَُّّْ ئُّ جن[حتٌِآ جبَّْئُّز َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت�
خلُّحتَّذ[َّْ ئُّ إلُّحت جن[حتَّة[آلآ: جبَّْئُّز َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� خًْ. : ِ ألّحنرُّس ٌحبح ئُّْ
َّْحٌِآ هُّحتؤ[ألخت� ط[ؤ[عِ خألُّؤ[جبح ئُّ: ةُّ: ٌرث: جبَّحتجبَّةُّْ ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّ خُّال
ئُّ ّؤُّجبَّأل ٍُّ�ؤُّئة خُّ خُّضحنّألُّ: خل[ؤ[آل :ْ جن[حتَّة[آل جبَّْئضضُّز طّحبححتٍ
خلّ[خلِ َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� ةُّ ّىحبحٌُّ ش[ئ ئُّ طُّؤُّ جبَّْئُّذحن[حتجبحآ خلألًْحتَّة[ألِ أل[ْ
ّىِ ضًحخلر خُّ خلُّحتَّذ[َّْ ئُّ إلُّحت حتخبإلُّذحبحآ ئُّ ّؤُّجبَّأل :ٍُّ�ؤُّئة ئُّ
ٍض خلألًْحتَّة[ألِ خُّجلحألحبألِ ْ جبٌىُّ ْذ[ألِ جبحمج٢ةختجبألِ: خ ئُّحتحجبَّخُّجبَّحت

ٌر. ّىحب ز
أل[ٍََّّْْ ضُّئىِ خبٌ[ألِ ٍُّىُّئةُّئ ئٍَُّّْ خُّحت حتخبإلُّذِّآ َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت�
جبحمج٢ةختجبَّْ ةُّ:نيُّألحب طٌَُُّّّْ جبئألّ�ُّحتحألِ آ ِ إلُّخ ٍض ْذِ مجًألحبَّة[ألِ جن[حتْ
جبْْحتَّ ة[ؤُّ ذ[ خلُّحتخ[جلَّة[ألِ ّحلٍَّ أل ْ مجختذًَّْ ةًٌئُّ خُّ ّىِ مجُّأل مي ْ
ألًْخلختحَّْة[ألِ خلُّحتعِ ْحتجبٍ خُّ : ِ ةُّخل طُّمجُّحت: حتٌحنرًَّْح سّإل[آل جبَّخل٨
نيُّة ْ َّْحٌُّّةُّ هُّحتؤ[ألخت� خألّ[ذألُّحتحألِ: حألحبح ط٢ ئُّ ةُّ إل﴿[ؤُّألحنِ ز[جن[ة[ألِ
ّىختجب ةُّ:خ[٣[ألئ جنرٍُّ ئُّْ خُّ:جلْْذختٌآل:ة[ز خحبحزآ – خلّ[خلِ:خًْآل خُّخلرًْ
ز[جن[ خُّحتجبألًْخلُّة[ألِ خُّ:ذ[ٌدُّز – خُّحتجبْ:ألًْخلختحْحألُّ ئُّْ إلّىلى[ال ّحبَّمج[زآ ذ
ضٌ[آل ْذِ ضُّئىِ خ[حتجبضِ نيألُّّّذِ خ[خلِ – خألّ[ذألُّحتَّة[آل ْ ٌُّةُّؤف
خُّ ٌىِ ة[حت مي ضٌحبح ْذِ: ئُّ ةُّ أل[ة[ز طَُّّْ خ[خلِ َّْح هُّحتؤ[ألخت� ْ أل[ة[ز
ةُّ جبَّة[ز ْذ�ُّئُّ خ[خلِ:طُّْ:يُّْال خلُّحتَّذ[َّْ خُّال:إلُّحت:ئُّ طُّع[ؤ�ٌُّ[ألحبَّْْآ
ٍة ئُّ ّر. خد جلحئ خلُّحتٌ[ألحبح ْ:ذًحألًٌُّّذِ:خُّ ٍض جبَّخلُّذِ ٌخت خب ةُّْذًْألُّذُّ
ؤ[ؤخلر[ٍ جن[حتسإ أل[حتؤُّآل أحتٌئو ةُّ إل﴿[ؤُّألحنِ ز[جن[ة[ألِ ألًْخلختحَّْة[ألِ خُّحتجب
جبَّخلرٌُُّّةحبح أل[ْ ئُّ – ئُّ:جن٢حجل ّحنًْ ز جلحألجمر�ٍُّ:زُّإلئٍُّْ ئُّ ٌختٌآلآ جب ه[حتخلِ
ذُّألّ[ ٌِآ طُّؤخت� ه[حتخلِ: جلؤ[ألِ خلُّحت حَّْذَُّّْ مج٢ َّْحتٍ: ْ ةختجبَّْْذَُّّْ ٍة
ز٢ٍ:ةًحتجنِ أخ[ أط[حتٌ[حتؤُّآلاآ ْحذُّ إل﴿[ؤُّألحنِآ ز[جبجن[ة[ألِ ألّؤىلُّ ئُّ قًْألُّ
ط[حتٌ[حتؤُّآل أةًحت�ٍ: إل﴿[ؤُّألحنِ جن[إلِ ط[حتجن[ال ْ جلا س 640 590إ: مجُّْحتَّ
ضٌ[ألحبح أةُّذّدُّاٍ خُّحتجبَّألًْخلِ جبْْ ئُّخلُّحت ةُّ ٍ جبَّخلرحبَّةُّْ جلا س 615 –
جن[حتٍ ئُّ جلح٩ٌّا ٍ 1930 خُّ أخُّحتحألدُّحت: إلُّذ[ٍْ: 1299 ِخل[ئ ئُّ: ةُّ: –
ّىِ أضُّئى ةُّ جبَّة[ز ز[حتخم ْذِ خ[خم:ئُّ ذُّألّ[  – جبجلحتحْألُّذَُّّْ إلُّؤُّجبحألحبح
ةًْحتجنِ جبَّمجٌُّألُّ:خُّحتجبَّألًْخلِ إلٌُُّّا. ز[جن[آل ّىِ:ني[ةّ[آل مجُّئ طُّخلس ْ خ[جي
أؤآلصالص:ةحتجي إل[ذًَّْث طُّؤُّ ذُّألّ[ ةُّذّدٌُُّّجبح ئُّْ ةُّ ز[خل[حتمج[جبحآ مجُّْحتَّ:ئُّ
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ة[ؤئ١ٌألّ[آل ةُّ مجُّْحتَّ جبححتًٌجنِ ةُّذّدُّة[ألِ جبَّمجٌُّألُّ جبْحذخت إل﴿[ؤُّألحنِاآ جن[ٍ
ٍض ْذِ ةُّ جبْحٍ:ز[حتخم ئُّ ةُّذّدٌُُّّجبحآ ئُّال ّجمرًْألُّ. جبححتًٌجي خ ةُّذّدٍُّ
ِ ز أخ[سّ[آل خًْآلا. ؤآل أةٌئُّة[ألِ ةُّ جبَّخ[ز أل[ْ جبٌىُّ ْذِ 22 ئُّ خًْ:
طُّْ أ ْ ةختحَّْا إلُّحتْح حتخب مي جنُّْ مي مجًذختحَّْآ ؤألَُّّْ ٌُّآل ئُّ جبَّجبحالاآ:أطٍُّْ
ئُّ خ[خل[ألٍُّ ْ يجمُّ طُّال جبححتًٌجي جبحجبَّأل[ا. ؤآل ٌ[خل[ة[ألِ خ ٌحلٌ[آل حت ةُّ ْذ[ألٍُّ
أألُّضحنِ ةُّذّدٍُّ ئُّ ْ جبْْز[ذىختجبَّْذَُّّْ سُّؤحنّحباٌحنحبح أذُّض٨ ةُّذّدُّة[ألِ
إلُّخًَّْ ْذِ نيُّألحبَّ جبححتًٌجي جبَّةٌُّرَُّّْ ئُّْ خ٢ أطُّمجُّحت ِ طُّئ حتخلرُّالاجبحآ
خز جبَّال طُّْ: خلًححتَّآ خلُّحتجن[آل ئُّ ذُّضرّ[آل ةُّ خىُّ زٌُّىُّحتحألُّ ئَُّّْ: ني[ْ
طُّْخل[ جبْْحت:حتٌحنرًَّْآ جلحت ز[حتخلِ زّ[ٍْ خلأل[ألِأألٌُّحلَّا رَُّّْ... ةُّ ّ حتْْألحبَّخ

ةختجبَّْْ.ا جنُّحت�ٍ ئُّ:ز[حتخم جلحت:جبْْحتذخت ٌىِ:ز[حتخلِ زّ[ْ ةُّ ّحبَّمجٍُّ ذ
ذُّألّ[ سّإل[أل�٢ٌُّّآ ْ جبحمج٢ة[حتٍ نيُّجنألُّ طُّال ٌ[خل[ٍ:حتْْألِ ةُّ ط[جنىختحٌُّ
طُّال ني٢ةِ سّإل[ألحبححتحألُّ جبحمج٢ةُّحتْ ئُّال: : ٍ إلُّألحب ذّجتٌُّّ. ْ ذًألحب :ْ ذًحت�ٌَِّ
ط[ؤ[خبٌَُّّةِ ٌىّخن:خُّ إلُّألحب ْ ْزخت�ٍ ًّني[ألٌُّ[آلآ:خُّ:نيخت� خ ذّجتٌُّ ذًألحب:ْ ْ أل[جلٌختخ[ئذًحت�ٌَِّ أط[جنًحت: ط[جنًحتج َّْحٍ هُّحتؤ[ألخت� ذؤ[حتةختجبَّْْ. ؤختل[ٌُّذِ :خ ةًحتذ١آ
سحتَّ خُّال جلا س أ884 ةُّذّدُّة[ألّحبح ئُّ ٌُّةِ ئُّخلُّحت Assournazirbalا
أIshtarاآ طّحنر[حت ْ ط[جنًْحت طُّؤختٍ أخُّ جبَّةضض[زث ٍض ّىِ جن إل٢ خ[خلِ
جنُّحت�ةُّحتَّة[ألِ مضضُّحت�حجبَّ ْ خلُّحتخ[جل ؤآلآ زحنرًّحألُّة[ألِ ْ مجضضُّْحتَّ ضًجبحٌ[ألِ
ةّأل[خًأkinabouاآ خُّحتَّْ: ْ سُّحت�ٌال ّ ذ جن[ضُّة[ألَُّّْ ئُّ: ةةختجبََّّْآ ضؤال
ذًألحب ٌىِ جنُّحت ئُّ جن[حتْ خلُّحت خختجبَّ جنال إل٢ حتٌحنرال. إلٌِأHulaiا: ٍُّي
خُّ جبْخبؤألال جنُّحت�ةُّحتحألِ ئُّ ةُّخم خلُّجب: جنُّجي: ةختجب.  جبحمج٢ال ذضضًْحت�َّجبح ْ ذّجت :ْ
جلٌألحبٍْْ خُّ ّىال ةُّخل :ْ خلًْذ[ألحب: جبٌئال إلُّجلححت ِ خل :ْ زُّذىختجب: ْ ئُّز ٤حن٢
ّجمرال ز جلٌألحبْْ جلٌألحبْْ ْ مجختز ضال: جبَّخل٨ خُّ: أإلًٍاال خُّال ّحنرَُّّْآ: ألُّإل
ٍُّ�ٌ حت َّْةّأل[خ ئُّ حخلِ...  ًإلُّئ جن[حتجبح جبٌضضًححتٍ خُّ ّجمرُّةٌُّال ز ْ مجختذَُّّْ
إلُّخًْ. يُّأخًحتشاٍ ِ خل ةختحخًْ:ْ ذٌُّ[حت ني[ةِ جن[حت:خُّ خُّحت. مجختذُّ ذّأtelaاال
مجُّحتؤدًْآلآ زحنر جنُّحت�ةُّحتحألّ[ألَُّّْ جلحتٍ خبؤ[حتٍَّ ْ زرُّْ جبًٌححتٍ خُّ ضُّئىُّةُّ
ّىِ:جلحتال ٌأل ضً ْ ّىختجب جبَّخلس جنُّحت�ال ألُّخًْآل. ذُّخلئّال ْ ألُّجبح جبَّخلرَُّّْ ضٌ[آل:خُّ
خُّ:٤حن٢ خلُّحتخ[جلال إلُّجلححت ِ خل ةختجب.  جبحمج٢ال خلُّحت:جن[حتْ خختجبَّ جنال إل٢ حتجنر:ْ
ةُّ مجختزآ جلٌألحبٍْْ خُّ ّىِ:جلحتال جبٌئ ط[مجختََّّْآ ٌىّ[×:ضجمرُّ جلحت ئُّذًزُّذىختجب...
ٌىال جلحت خخت�ٍ:ْ. ئًْذّ[آل ْ ٍمج ذختٌحنّ[آل ٌىِ إلُّألحب ٌىّ[آلآ ي[نيِ:إلُّألحب ْ جبَّخلر
مجختجبال صؤختجبَّْْة[آلص خلُّحتٍ ْ جلٌألحبَّْْة[آل: ئُّ ّدُّجنىختجب.  خ ني[ْ خّأل[ٌِ ئُّ
أل[ْ ضجمرُّ ةىلُّة[× حخلِ ًإلُّئ جن[حتجبح ًَّّة[ألِ ؤ جبححتَّ خُّ خلُّحتَّة[ألّحنال خل[جلةختجبآ

ؤٌُُّّا ّ ط ط[مجختََّّْ...ا:أسُّضر:ئُّ
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ث ِ جبَّئ ا ز[ئ خ[ألِ أط[جنًحتٍ أل[ٍْ ط[جنًحت:خُّ َّْحة[ألِ هُّحتؤ[ألخت� ئُّ ذخت ىّ ةُّخل
ضال:جنى[ألحب جبَّخل٨ خُّ مّؤال ز[جن[ة[ألِ ضُّجلٌألٍُّ ةختجبْ:جبَّحتةِ جبحمج٢ أجنًْجنال
جبَّخلرؤىُّْذدًْآلآ جنُّحت�جبح ئُّ ةُّ جنر[ألٍُّ طُّْ ةٌ[ألىختجبخًَّْ. جتََّّْ ّ ؤ ئُّ ةُّ
ألختط خُّ خُّحتمجِ ْ سئ ْ ز[جن[ ٍُّخأل[ؤ[ئ ط[ئرًألُّة[ألِ ًٌآ جل ْ ٌخت جل ئُّث خًْآل خخت٨ٌ
طُّْ ْ ةجنىُّة[آل: زُّئِ ْ ةُّئ ذُّْحٍْ ْ خل[آل حتخبٍ ْ جنُّحت� حتخبٍ نيُّةِ: ْ
إلُّحتَّْإل[ خًْآلآ ةختجبآل ضجي خآل ْ ضًححتجبألَُّّْ ْ ضًححتجبآل ة[حتٍ خ ةُّ جنر[ألٍُّ
جبْْ ْ ْ:خلِ ... ُّذ خلُّحتجبَّإلُّألٍُّ ْ مجُّْحتَّة[آل: إلّجم١َّ ْ طُّخلس :ْ حخُّ: مُّحت�
ْ جبحتْخلرىختحخًْآلآ:خُّحتَّ خُّحتجب ْ أؤُّهختَّها جلًٌ ْ ٌخت� جل ئُّ ةُّ زٌُّىُّحتٍ:ز[جبجن[ٌ[آلآ
ّىال طُّحتخ[خ سحتَّ إلُّؤًْ إل[ْحتجبآ خآل ئُّ مّؤال زُّحتخلر�[ة[ألِ ىختجب. خُّ:حتق ط[جنًْحت
حتخبجبح:طُّْ ألش ّ ْ:ز خّجمر ْ ٌُّء:ؤ[ألل ئُّ:ؤ[ٍَّْ خختجب... ئُّ:أل[ْ صضًح:ط[خل[ة[آلص
خْةختجبََّّْ... ٌحبح ئُّْ جبح� ْ جبحت�ء جنحتَّْ ٍذ ةختجبْ ٌختحآل ْ ذُّْحَّْذِ خُّ ْذُّال
ئُّ جن[جبؤ[ألّال إلًحتٌ[ٍ إلُّحتحْ ذُّْحَّْذِ خُّ ْ ز[ألىختجبََّّْ مّؤال خلُّحتٍ خُّ:ةًحتذِ
أمجًْحت�َّضُّحت ٍ]�ّ س ةختجبَّ ٌألُّال طُّْ:جنً أل[ْ:خختجبآ ئُّ أل[ْنيٌُُّّجبح طُّْ خًْؤِ خُّحتْ

ط[خبَّآلا. ْ ط[خل ْ
ئُّ طُّحتخلرجي ِّ خئ َّْء خلُّحتَّحت�ٌِآ ْ جبٌىر[ذًحتٌُّّز فجبَّئ طُّؤُّ خُّ:
خُّ حتخبإلُّذحبح ئُّ مجحن٨ ٌ[خل[ٌُّةِ: َّْةً: خ[حتخًْألِ: خلرُّؤى[حتٌُّّْ: طُّال حتحجبٍَّ
ْحذُّ  – ز[جن[ٌُّذِ خُّ خلُّخ[حتَّز ةُّ أل[ؤّئىٌُُّّجبح جبْْ ئُّْ ني[ةِآ:ط[مج[جبححتخًَّْْ
إلُّؤ[آل ْحذُّ أةئألُّّّة[آلا: ْ ٠ّجب ئ أل[ْؤ[آل ْذحبححتٍ خُّ ؤُّ ّ ط ةُّ جنرٍُّ طُّْ
ألًْخلًٌُّّذِآ ٍض يًذ[خِ طُّخلىُّألحبَّحتٍ خ – ْز ْ:جبحمج٢ةختجبألِ سّإل[أل�ختٍ
ٌضضدضضُّحتأHegemonا حت َّْةً : ٌأل[ألُّّّة[ألحبح : ئُّمجُّئ ةُّ ٍ حتحجبَّخلس٢ ِّ ز
إلُّئجمًةُّْز خلرُّؤى[حتجبح َّْحٌُّةِ هُّحتؤ[ألخت� َّْةً خُّحت�َّة[ألّحنحبح خُّحت� ئُّمجُّئ ْ
٧ّ ةر ئُّ ةُّ ؤُّخُّخلرُّ إلُّؤ[آل ٌدُّحتحٌُّذِاآ: حت ئُّأ: طُّحتخلر ؤُّخُّخل٨ خى[ز...
سُّخ[حتٌُّّز ْ ضًجبحٌِ خُّحتحألدُّحتٍ ئُّ خلّ[خلُّذًحألِ: ْذُّجلحٍ خُّ جبحا أخلّ[خلُّز
طُّْ خلّ[خلُّذًحألِ إل[ذدًْ. طُّخبؤ[حت خُّ شىًؤُّز سحتحْسحتَّة[ألِ نيُّجنألُّ ئُّ
خأل[نٍُّ خلُّحت ئُّ: جبَّْئُّذحن[حتٍا: أةؤ[حتٍإ ْحذُّ زئّرّحبح ئُّ: ةُّ: إلًألُّحتٌَُّّ
إل[ْْذّ[آلآ ؤ[ك ز[حتحخلر٩ ْ مجحن٨ ي[جلحعِ جبحخّألىختجبألِ خ خألُّحت�َّذِ ٌ[خل[ٍ
خُّحت�خُّحت�َّة[ألِ خ طُّحتخلر ةُّ جبٌىر[ذًْحتٌُّذُّجي طُّْ جبَّة[ز مجُّجنُّ ْ ٌر جبٌحب خُّ
طُّْ:أٌ[خل[ا يجمٍُّ ِ جبَّخ جبَّجلحألِ ةُّْح ةُّخلُّّّ ذ[ةُّ شىًؤُّذِ جبحأل[َّْآ:إلُّؤ[آل
ضٌحبح ةُّذدُّّة[ألِ ئُّ: جبححتًٌجي ةُّ: ٌ[خل[ٌٍُّ طُّْ: ّر. خ إلُّؤًْحآل: ةختجبٍََّّْ ْ
طُّْجبح:خًْألُّ ٌ[خل[ٍا ٌختأطُّؤخت:ْ خب ئُّ ْز ِ خل ْ خّجمر ًَّّجبَّة[زآ:ةُّ ز جن[أل[جلٍ
ةُّ خ�ختٌآل حتَّضألُّ :طُّحتخلر ئُّ ٍ أل[ةخت ّ[ألىختجبَّْْآ ّ دُّس ّ س حتخب: خُّ جنُّْ خُّ ْ
ةُّ :خحلحألف ِ جبَّخ ةختجبَّْْآ:ألّىُّال طُّخلىُّألحبَّحت حتحخلس[حتجبٌَُّّةِ:خُّ َّْإل[ خنيِ
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خُّجبٍ ئُّخلُّحت:ؤختل ؤختل جبحجبمجُّحتحألٍُّ شىًؤُّذِ ّحنر[ إل خلُّحتجبَّؤِ:طُّحتخلرجبحآ ئُّ
ِ شىًؤُّذ َّْإل[ ةُّ ألُّّّ ئُّْحألُّ ألُّإل[ذًَّْآ خُّجبٍ ّحنر[جي إل ةُّ – ألُّإل[ذدًْ
ٌجتة[حتٍ حتحْ ْ ؤ[ؤخلر[ ِئحت طُّحتخلر جبح حتخبَّ ئُّْ إلُّئدحبحزإ خلُّحت خرًحألِ ٍ حتخب
ط[مج[جبححتٍ ٌجتة[حتَّ حتحْ طُّال ح. � جبَّمج٢ ؤُّةحبْْألِ هّئّسِ ةًحت�ٍ: طُّخلىُّألحبَّحتٍ خ
ٌّ[ألِ إل[ْحت� ةخًْألٍَُّّْ خ[خلُّة[ألِ ْ يجمُّ ْ أل[َّْحت�ء ئُّ صذُّأل[ألُّزص خًْ جتْْ ّ ؤ
أل[َّْ ّ جبح:إل ٍض جتَّْْة[آلاٍ ّ أؤ ٧ّ ةر ئُّ خلُّحتإل[ذُّةٍُّ خُّ إل٢جبز جبححتًٌجي:–
ِ جبَّخ جبٌَّحلحألِ:ةُّ ْحيندف خلّ[خلِْ: ٌجتة[حتٌىِ َّْةً:حتحْ طُّحتخلر خًَّْ ط[مج[جبححت –

ٌر. حتحخجمس٢ َّْحٌُّةِ هُّحتؤ[ألخت� خُّ
جتْْألًْخلُّ ّ ؤ ئُّْ ِ ٌُّة ضؤ[آلآ: خ[خُّذُّةٍُّ خلُّحت: خ ٌّألَُّّْ خ�ُّحت� خ[
ألحلٌىِ ئُّ ْحذُّ جلآ س 484 ِخل[ئ ئُّ أإل٢جبذُّا:ةُّ ةآل خُّأل[ْخ[أل�[ألٍُّ:سّإل[ألِ
جبحٌ ئُّ – جبححتًٌجي ؤُّحتمجِ ز[جي – جن[ا أضُّجن[ٌ[حت ز[جن[ٌُّذِ حتخبَّة[ألِ ٌُّةُّؤف
ذ[ جتْْألًْخلُّ ّ ؤ أطُّال ث ِ جبَّئ جتْْا ّ مجختٍ:ؤ ط[جبَّؤُّّّزأحتَّضألُّ هُّحتٌَّحبْْألِ خًَّْ.
ةُّئرًحتٍ ألُّء: – طًٌُّألُّّّ ةُّئرًْحتٍ حتجنألد٢ٍ ٌألُّحتٍ: ألً جلحتآ: حتحجبٌَُّّةِ
ضٌحبح جتَّْْة[آلاٍ ّ أؤ شُّْذُّؤِ ٧ّ ئُّ:ةر إل٢جبز خًَّْا – ٌأل[ألِ ذُّخلىد٩ّ
خُّ ًٌجمرُّّء ّ ز إلّمت ْحخًَّْ ةُّ ؤَُّّْآ ّ جبٌَّئ حٌْ[ألُّذَُّّْ � مج٢ ةُّ طٍَُّّْ أ ّرث جبَّئ
حألَُّّْة[ألِ � مج٢ خ:ذُّْحٍْ طُّال:يجمُّ جبَّذًحألآل ًَّّ ْ:ط طُّْحألُّص:ألُّّّ ص خ[َّْحت�ةختجبأل
إل٢جبذَُّّْ خ[حتٍَّ ئُّ ط[جبَّؤُّّّز جبحَّْحتٍ خُّال جبحتْخلردحلحألآلا. خُّ جتَّْْ ّ ؤ طُّال
خُّ ٌَُّّْض ٍ خُّ جتٍْْ ّ ؤ ٌىِ حتْْجبحْ �حألٍَُّّْ مج٢ أطُّمجُّحت:إل٢جبز طُّؤٌُُّّث:
صسُّضرص ْ ٍ حبحجبَّمجخت ّ ز طَُّّْ حتحخل٨ ْ جبحتْخل٨ ئُّخلُّحت ّرآ خحلحأل جبحتْخلر:
خُّ إل٢جبز خىٌُّآلآ: ِ ئ خ[خلِ ٌر جبَّؤ[ألُّْ ّؤُّجي ط ةُّ جنرٍُّ طُّْ: جبَّة[ز.

جلحألًَّّ. جبحتْخل٨
حتٌحنرًَّْ ؤّجمخت خ ةُّ ط[ؤ[جبَّألُّخًْأل:ةُّؤدًْسُّّّجبح أئُّ ث ِ جبَّئ إل٢جبز
خُّخلُّحت ةُّؤدًْسُّّّ ةُّ ز[ذحلذّحمإ أل[ٍْ خُّ ٌُّةُّؤّ[آل ؤًنُّة[آلآ ئُّ ةُّخم جبْْ
أجخُّحتجبٌ[ا خلُّؤُّحتجبٌحم أل[ٍْ خُّ ط١ٌٌُّْ[آل: جبحأل[خًْإ :ٍض جبَّحتخ[حتٍ زُّحتجن٨
خُّ ةُّ ةُّؤدًْسُّّ خختحٍ: ْ ةًحتجي ةًحت�ٍ: خلُّؤُّحتجبٌحم: ئُّ جلحت: ًحجلٍ ّ جن ةُّ –
ّألآل. جبَّخلرحبَّإل خُّ حآل ط٢ �ٍ:ز[جن[ٍ أل�٢ّز خُّ ةًخبحتحخًْ:جبَّنيًْ:– طُّْ هُّحتؤ[أل
خًْ ز[حتخم جن[حتَّْحألِ: خ[ْةِ ةُّ – أإلُّض[ؤُّألحنِا ٍُّخألُّؤ[ئ ئُّ: جبححتٌضضًجي
مجُّْحتَّة[آل ذخت:ئُّ ةُّخلِ جنُّجي ةُّ:ئُّمجُّئ خًَّْآ خلُّحتخ[جلٍ:ةُّؤدًْسُّّ ضًجنِ
رَُّّْْ ّ جبَّخ ط[جنىختح ِ ئ جبحتجلألّ[آل خُّحتجبٌ[ٍ حتحجلٍ إلُّض[ؤُّألحنِآ خلُّحتجبححتَّة[ألِ ْ
ةختجبخًْ طُّؤختٍ ةًحتجي ةُّ ؤًنُّ أز[ذحلذّحماٍ إلُّؤ[آل خُّحتجبٌ[ ةُّ جبَّخُّآل زٍُّ
زُّق[آل ّىَُّّْ ز شُّْز:ةُّخلُّ طُّْ خ٠�آل. ٍ إلُّحت:جبْْ:مجً مجًأل[إلد[حتٍ ذ[ْحألِ خُّ
ؤنُّ:خىًخبآلآ جبْْ طُّْ ْ جن[إلِ ةجنىِ خ آل خخت� ة[ز جلْْذختٌآل خُّ جبَّخُّخلغ:ةُّ
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شُّْز طُّال إل٢جبز حألٍَُّّْ � مج٢ ِّ ز خُّ طُّع[ؤحبَّمجٌُُّّألآل. خُّ ةُّ:طُّال:ة[حتَّجي
جبَّخآلآ ألَُّّْ ّئى ّ أل[ْ:خختجبألِ:طُّْ:جبْْ:ؤًنُّآ:ضُّحتٌىِ:ئ ز[جي:ئُّ حتخب ألش ّ ز ةُّخلُّآ
مجًذُّألِأث128 ط[جبَّؤُّّّز ْ ِ جبَّخ نيِ جبحإل[ذًٌْ[آل ة[حتَّة[ألِ خألُّؤ[ٍ خحلحألآل ذ[

خْ:ز:إلُّئدجتٌختآل. سحتَّ:شىًؤُّذِ مي ِ جبَّخ 1اث
ّرث ةُّ:جبَّئ أطذ[ألحما:َّ ئُّْ:شُّْز:ةُّخلُّ ِ ٌُّة

إلُّؤُّة[حتَّ ؤُّجبح ّ ط ئُّأل[ْ ةُّخم ٌُّء ةُّ سُّحت�ًٌَّ ّ ذ طَُّّْ خلُّحتجبَّؤِ ؤآل خُّحتحٍ
خلُّحتَّحتٌ[ألُّ شىًؤُّذِ :ًٍّ جن خى[زآ َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� خلُّحتَّحت�ٌ[ألُّ: ْ ضر ّ خ
جبَّجلحألآل ني[ء ضذ[آل ًَّّجي ط ي[جلحألشآ :ْ : ض٢ ٩ٌ إلُّْ خُّ ِ أل[خ ْ ألُّّّ خ[جي
ئُّأل[ْنيًْألِ ٍإل خُّ: خًْ نيآل ئُّحتحجبَّخُّجبَّحت جبَّخلُّذِ :ْ ئُّضخ[ٌّدًْآل ةُّ
خ٩ّ... ؤهاجبح أمجًؤ[ذ[ٍ ئُّ:خلُّحتجبَّؤِ خلُّحتإل[ذر[آل خُّ إلُّؤ[آل ةُّؤدًْسُّّآ
ألُّّّ جبْْحت خ�ُّآل ْ:ز[ٌُّ خُّ:زئُّ ةُّخل[ألّخن خ[جن١ٌآل ِ ة[ذ ةُّ ألُّّّ جبْْحت ذُّأل[ألُّز
ئُّ:ئًذىٍُّ ّآ َّْإل[:ةُّخل[أل نيًألىُّ سّ[ْحجلٌّآ خُّ:ذُّْحَّْذ خًْألّ[آل:خ�حت�جبحتٌآل
ّىِ جبَّخلُّذ ض[َّْألِ ةُّ ِ ةُّخل أل[خّألف... ّحنًْ ز َّْةً جبَّةُّآل ة[حت جبَّخلُّذحبح
ٌَِّ ط٢ إلُّئىُّْذًْ ْ ني[ء مجُّئِ طُّألحبحال خُّ ضٌحبح ٌَِّْ يُّئُّؤخت� ئُّ ّر خ حتَّإل[
ني[َّْحتْحآل ةختجبٌََُّّّْةِ ني[َّْ... خُّحت ئُّ ٍض إلُّئىُّْذ٩ ذُّألّ[ نيًألىُّ جبَّخ[زآ
خّ[ألًََّّْْ خُّ ْ [خل[ة[ألِ:حتحخختجبْْ:خلجمرحبَّة[ز :ٌْ ٌر... ألُّحتٌر خُّجبٌأل[ةخت ِ ئ ةختحٍْ

طُّجبحز... حبححتَّ ّ خل ئُّ مجًأل[إلُّة[آل ِ خ
ةُّ طُّؤٌُُّّ ٌُّةُّال جبضٌُُّّ. طُّال ّىلُّْحألٍُّ ز ضُّئ شىًؤُّذِ خضضُّال
ةُّ إلٌُُّّآ: خ[جنِ: ّىِ حتْحئُّذ ْ أل[ْ طّحلْألًؤف ْحذُّ شىًؤُّذُّآ نيُّجنألُّ طُّال
ضُّئ ِ ة[ذ طٍَُّّْ:ةُّ ّر. جبْْإلُّال جبحخ خُّحتحألدُّحتٍ:ٌ[خل[ إلُّؤًْحآل:ئُّ ٌُّةجم[ألِ
مجحن٨ حتحٍ ئُّخلُّحت جبحجبَّْحتَّة[آل ْ جبحجبمجُّحتَّة[آل خ�ختآلآ جبَّخلرَُّّْ خُّ شىًؤُّز
إلُّؤًْ ئُّ ْ خُّحتزختخلّ[حتآل ضٌ[ألحبح ةختجبٍََّّْ: خُّحتحألدُّحت: ئُّ ْ ٌآل ٌختجبحت إلُّئحبَّخجت
ةُّ طُّةُّال زّحنألّ[حت: ُّّ ّ ز خُّال ٌر. جبَّحتجبَّةُّْ حتح ْ خ٢ مجحت�ٌألٍَُّّْ ة[حتَّة[ألحبح
ئُّ:ْحينحبح خُّ:ضُّئآ:نيًألىُّ خحبٌَّآل طّ﴿رّ[حت ْ خألف ََّّْْ ز[جن[ٌُّذِ شىًؤُّذِ
جبحةةِ ةُّ أطذ[ألحما يجمُّة[ألِ ز[جي ّىُّ. ٌُّة جبَّْئُّز ْ ضُّئ أل[ْألّحن[ألِ
ئُّ جبحةةِ ةُّخلُّ: شُّْز ئُّْ: ذخت ّىِ: ٌُّة جبَّةختجب.  جبقًةختحخلِ: شىًؤُّذِ ئُّ:
طُّْ ئُّمجُّئ أؤآل ّرث جبَّئ ْ جبَّةختجب ٌختجبحتحَّْة[آلا إلُّئدجت أشىًؤُّذِ أطّئ�[حتجنِاٌ[آل
ث ِ جبَّئ ز[جن[ٌُّذِ ئُّ:شىًؤُّذِ خُّ:جبَّخلرإلُّئ�ختذآل خلُّخ[حتَّز طذ[ألحم ةُّ جنرٍُّ
جبَّخل٨ خُّ ة[حتَّة[آل :طّ﴿رّ[حتٍ ِ جبَّخ ةُّآ خ[حتََّّْ طُّْ:ئُّْ خ٢ْحتحٍ حتحجلٌالآ:خُّال
خلُّحتْ ِ خ ّىِ ؤُّئة ئُّ س�ُّ ضُّئ ألُّّّآ جبحتْخلر ٌرآ خحبحت حتَّجنُّضُّئىَُّّْ ني٩ّ
ن[هئ خُّحتزختخل[ٌُّذِ مجختأل�ِ ئُّ طُّْحآل َّْةً ِ ةُّخل إلّمت ْ ألف ذخت آ:إلّىلِ ٍ مج
خلُّحتَّحت َّْحٍ هُّحتؤ[ألخت� ةختجبٍََّّْ ة[حتْ جلحتذختَّ. ّىختجبألّ[آل ئ �ْجل طُّمجُّحتٍ ْ ألف
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حتَّجنُّضُّئ ني٩ّ ة[حتَّة[ألِ خُّال ْ:خ٢ةختجبألٌَُُّّّْآ ٌحنُّ طُّألحب ِىُّئ ّ ذ ةُّال ألِ
حألحبح ط٢ ئُّ جبقًةختحخلِ خختٌ[:شىًؤُّذِ ْحخًْ ألُّةًَّْآ:ةُّ ْ ىُّئ ّ خ إلُّؤّحنُّ:
طُّال ةُّخلُّة[ألِ ني[ة١ٌآل ِ جبَّخ ّؤُّ ط حآلص. صط٢:ألٌُّ[حتَّة[أل جبَّخل٨ ٌرُّ خىُّْ
طُّع[ؤحبح ئُّ خدُّضحنف... ِ ز جبَّخلُّذحبححتٌ[آل طّ﴿رّ[حتٍ :ْ ٌختٌآل إلُّئدجت ْذُّ:
خحبحزآ يجمُّة[آل خُّ ٌجتَّ جبحت ز[جن[ٌُّذِ ٌُّأل�ختٍ أل[ٍْ ةُّ جبححتًٌجي جبَّمج[ذُّ ألحتَّ
أ:ذُّأل[ألُّز:طُّمجُّحت ث ِ جبَّئ ْ حتَّذحبَّة[ذَُّّْ طّئّرُّة[آل ْ جبححتًٌجي:شىًؤُّذِ:ضُّئ
جبٌجم[آل خ�ختٌآلآ ئُّخُّحتني[ْ شىًؤُّذُّ نيُّجنألُّ ِ خل ئُّْ ة[ال إلُّحت قًْألٍُّ ني[ة١ٌآل
إلُّؤًْ ئُّ ةُّ ز[جن[ٌُّذُّّّ قًْألٍُّ ني[ة١ٌآل ْحذُّ شىًؤُّزآ نيُّجن٩ ّإلُّؤف خل
مي ّىفح ةُّخل ؤألُّذد[حتٍ:مي ط[جلحجبٌُّّ طُّال خ ضؤ[آل ّؤُّ أط ث ِ ز[جن[آل:جبَّئ ني[ة١َّا
جبَّخلرؤ[آل جبقًةختحخلَُّّّّْ:خُّ ٍُّ�ٌ حت ط[ٌ[:ئُّ خُّضحنًَّّح ؤُّ ّ ط خُّ طُّؤٍُّ ِ ةُّخل
ٌ[آل مجٌُّحنرًْح ّؤُّ ط خُّ ّىَُّّْ: ةُّخل نيُّألحب ٌ�ٍُّ:شىًؤُّذِ حت ئُّ ٌ[آل أل[َّْح ّ إل
ٌُّء خًْألِ جبَّحتطُّع[ؤِ ّؤُّ ط ٌِخلُّحتخُّض ز[جن[ٌُّذُّّّح ّىِ جبَّْئُّذ ؤ٢حذِ
أ4ث ّرا خُّحتجبَّْحؤد إلُّحت ز[جن[ٌُّذِ ًٌحت٣َِّ حت ّحنألّ[حتطُّةُّال ز ْحخًْ ةُّ ةُّخلُّآ

218إ220ا
ئُّْ ةُّخلُّ خ[خلِ:شُّْز إل٢جبز سحتٍَّ خُّْ جبَّجلحألف. ٌجتٍَّ:خ[خلُّةُّ جبحت
ضٌ[آل ةُّ جبٌىُّ ةُّخلُّةٍُّ نيًححت طُّْ ٌرَُّّْ � جبَّمج٢ ط[ؤ[جبَّخًْآل: جبحألّحنرألُّجبح

:جبَّةُّآل. جبححتًٌجي:يدًْئ ألُّةختجب:خ٢ْحتحٍ خ[خلُّةُّ ِىُّئ ّ ذ
ٍ ّحبَّمجخت س ةُّؤّألُّجبح ئُّ خًْ جبقًةختحخلِ سحتَّ:أطذ[ألحما:ةُّ:ٌُّأل�ختٍ خُّال

ٌر. جبَّجبحت ز[جن[ٌُّذِ شىًؤُّذِ خلّجمرؤِ خُّ ٌجتَّجبحآل جبحت ئُّخلُّحت ْ:خختٌ[حت
ةُّخم ٌُّء ؤُّجبح ّ ط ئُّأل[ْ ةُّ جبٌضض[حتَّ أإل[ْحت�ٌّ[آل؛ ث ِ ألحبَّئ]ّ ّ ز طذ[ألحم:
خُّ ة[حتَّ طُّال ٌ[آل ّرآ خ زحن ذ٢ْ خُّ إلُّئدجتححتجبق[آل طُّمجُّحت: ز[جبجن[آ: رُّ ّ جبَّخ
ؤآل خُّحتح: خ�ختٌألُّ: جبٌىُّ ّىِ حتَّْجنر ٌ[ضًجب ٌآلح خجمس٢ حألُّّّة[آل ط٢ مجحن٨ حتحٍ
نيًألىُّ أل[ةُّالآ ًَّّجبح:ؤئؤألِ :ط ئُّمجُّئ ذُّض٨:جن[إلِ ْ ذ[ش أل[ألِ ّ خُّجبَّخلرإل خ
ؤُّحتش ةُّْحخًْ:خُّ جبَّةُّالآ شُّجل:ئُّ:هُّحتؤ[ألدُّحتٍ ألُّ ْ َّْحٌّال هُّحتؤ[ألخت� إلمجختٍ:ْ ألُّ
إلُّحت ٌ[آل ًَّّ ط طُّؤختٍ ئُّ أل[ني[حت:خُّ:هُّحتؤ[ألدُّحتٍ ْ:ضحلؤُّة[× ةُّ:ضال َّْ جبَّنيؤُّ

220إ221ا أ4ث ألُّخف.ا ز[جبجن[ رُّ ّ ةُّ:خد ِ ةُّخل
يدًْئ ؤُّحتسُّ طضضُّْ ذضضختص ةُّخلُّةٌُّّ جنضضُّجي: طضضُّْ صْحذضضُّ إلُّؤًٌْ[آل
جبَّحتََّّْ. رُّ ّ جبَّني خبْْحتَّةضضُّ ئُّ ْ إلُّئحبَّخل٨ طذ[ألحم جبَّةُّآلصز[جن[آلص
حألحبح ط٢ ئُّ ةُّ خألُّؤ[ئٌُُّّةُّ ذُّألّ[ طذ[ألحم: :ٍُّخألُّؤ[ئ أإلُّألًةُّ ث ِ جبَّئ إل٢جبز
ز[جبجن[:جبَّخآلآ ٌ[خل[ة[ألِ ؤئىُّنيِ ٍ خّ[ألُّْ ضٌ[آل ةُّ حتحجبٌَُّّ طُّْ ذ[ ط[جلحجبآل:ْ
طُّْ ز[جن[آل جبَّمجختآلا ز[حتخم ٌ[خل[ة[ألِ ئُّ ٌحل: حت ذخت ضُّئىِ َّْةً طُّْحألّخن خُّال
خختٌ[حتٌ[ألحبح:ةُّ ضٌ[ألحبحآ أل[ْ ئُّ ز[جبجن[ إلُّئدجتححتجبألِ خ نيًْآل ذختآ جنُّجي:ةُّخلٍُّ
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ٌُّة[ألِ ألحلٌىِ ألُّ خخت� طُّخلسَُّّْ خلًححتٍ خُّ إلُّؤًٌْ[آل صخٌُّ[ألِص جبحإل[ذًْ حتخبٍ
جبح ضحت:صة[جلًٌَّّص حتْْأل[ةِ خلُّحتَّذ[ٍ ئُّ ِ ةُّخل إلُّحت ْ:طُّخلسِ جن[حت جبَّحتٍََّّْ

221ا .أ4ث ِ خ:طُّْ:جبَّخ ْ:ذُّض٨:جن[إلِ ذ[ش آ ٩ّ مخّئ جلْْذخت
حتَّْجنرُّة[ألِ ئُّ خٌُُّّةِ طذ[ألحم ةُّ حألُّّّة[آلا ط٢ مجحن٨ أحتحٍ سحتَّ خُّال
طُّْ طُّخلسُّة[ألِ شّئٍُّ جبَّجبحذضضُّ ٍض ٍُّ�ّ س جبحأل[خًْآ جن[ٍ إلُّئدجتححتجبألِ
ؤٌُّرُّحتَّةٍُّ جلٌختَّة[ألٍُّ ة[حتٍ: ٌحنُّْ طُّألحب زُّحت�ٍ ئُّْ: إلُّئدُّز ةُّخلُّآ جنُّجي
مجُّْحتٍَّ طُّؤختٍ ْ خُّضًحخلر جنَُّّْجبح ئُّْ إلُّحت جبححتًٌجيآ ؤٌُّرُّحتَّةٍُّ جبححتًٌجنحبح
جبححتًٌجيآ طُّخلسُّةٍُّ ةُّ: ٌىحبَّض[ز حت خُّحتأل[ؤٌُُّّء َّْإل[ جبححتًٌجيآ: ْحذُّ ضٍآ
ذُّض٨ جبححتًٌجي سحتَّ خُّْ ْ: ٩ّ مخّئ ذخت طُّخلسُّة[ألِ ئُّ خُّحت خُّحتَّخٌُّ[ألِ:خلدٍُّآ

.٩ّ جبَّخلدإل خُّ جن[إلِ
ّر أطُّخ ث ِخُّ:ز[جن[ٌُّذِ:جبَّئ خلُّخ[حتَّز ٍخ[خلُّة[ألِ:ض:ْ يجمُّ ئُّ جبححتًٌجي
طُّْ ز[جن[ٌُّذُّّّآ:خ شىًؤُّذِ إلُّؤ[آل ةُّ شىًؤُّذحبحا ئُّأخ[جن١ٌآل ضُّئ ني[ة١ٌآل
خُّ ني[ة١ٌآل:ضُّئآ طُّْ:خ نيُّجن٩ ٌرا:ْ:خلُّحت إلُّئدجتٌخت ز[جن[ٌُّذِص صْحذُّ ة[حتَّ
ةحتجنِ ّحبَّجبحزآ ز ط[ؤ[خبٍَّ ض أل[حتحخلرُّْ خ[خلحبحآ يجمُّْ ئُّإلُّؤ[آل ةُّ سحتٍَّ ْ
خًْألِ خُّحتَّةُّذِ ئُّ حألُّّّة[آل ط٢ جبححتًٌجيأخلُّحتخُّضٌِا ةُّ:خُّحتحٍ مجُّْحتَّ:خًَّْآ
ةُّ خلُّك[ألحبٍ خُّ:ةختجبََّّْ جنَُّّْجبحآ ئُّْ إلُّحت جبححتًٌجي خُّال جبَّخلرىُّْذًَّْآ طُّْجبح
ألُّخًَّْآ مجُّْحتَّجبح ط[خل٨:ةًحتجنِ ئُّ ّىحبحآ ش[ئُّذ ئُّإلّمت ٍض ًجبحأل�ُّةٍُّ ّ ز ِّ خُّز
ئُّمجُّئ إل[ْزُّق[ألُّة[ألِآ ْ إلضض[ْحت�ٍ ني[ٍْ ئُّ جبْْحت: جنضضَُّّْجبحآ ئُّْ إلُّحت نيًألىُّ
طُّْ جبٌىُّث طُّْحألِ خ:هختًٌجبحألِ ٌآل جبَّمجُّحت� ٌ�ُّ:ني[حتٌَُّّء حت جبٍْْ خُّ ؤٌُّرُّحتَّةٌُّحبح
شّألحبألِ ةُّ ة[حتٌىّىختجب ألُّخًْ حتحجلٍ طُّخلسُّة[ألّخن ط[جلحجبحألٍُّ شّئٍُّ خُّ ذُّأل[ألُّز
جبٌ[حتَّآ جبَّخلُّذّخن خُّ مجٌُّحنغ ز[جي ّر. خ طُّْ ضًحخل٨ ئُّخلُّحت طُّخلسُّة[ألّخن
خُّذ[ٌدُّز خُّحتجبألًْخلُّة[ألحبحآ ئُّ ٍض جبْحٍ ةُّ أل[حتَّْحألٍُّ ةختجبََّّْ خُّْ ٍض ةُّ
هُّحتؤ[ألختَّْحٌُّةِ مي ةُّ خلُّك[ألحبٌُّْْذِ ّحنرًْآلآ إل ّ خُّس ّجمرًْآل: خ ةُّذّدٍُّ
أهًحتْحتذِا ٌُّضجم٢خًْآل خّجمرًْألحبح:ز[جي ةُّذّدٍُّ خًَّْ. ئُّ ْ:جبٌىر[ذحت �خلُّحتَّحت
ألًْخلختحَّْث:أهًحتْحتذّّ[آل حتحَّْخلر[خًْآ جبححتًٌجي خُّ جبخب أحتٍَّاجبح ئُّ:جن[حتٍ ةُّ ٌ أل[ْ
ٌىّحنّال ني[ْ ْ خخت�ٍ جلؤ[ألّحنّال ْ : ٍ مج ْ ئًز ؤألّخن: أل[آ ّ إل ؤآل ٍ :خ جبٌئِ خُّ
ئُّ ز[جن[آل خّأل[ٌ[آلآ: إلُّؤًْحآل حتحمج٢حآ صةجنىِصؤألحبح ئُّ خُّخلختحْ جبَّال أل[آ ّ جبَّحتإل
ئُّ خًْآل صطُّْص أل[خلختحٍْ ٌ[حتحألِ: ةُّ زّ[ْحألٍُّ طُّْ حبححتَّؤحبحْ: ّ خل ئُّ إلُّؤُّجبحآل

أ2إ45ا ًحخلفا إلُّك إلُّؤُّجبحألحبح يُّة[ألِ
ةًحتجنِ ئُّ ٍض خلُّحتنيُّجن٩ ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ[ألَُّّْآ خُّال َّْحٌُّء هُّحتؤ[ألخت�
ؤ[َّْ ّ س خُّ ةًحتْجي خُّ خلُّخ[حتَّز دُّة[ألحبح: ّ ةر ئُّ: ةُّ طٍَُّّْ آ جبَّخ٩ّ مجُّْحتَّجبح:
حتحخل٨ خُّ ةألحبحآ سّإل[ألِ َّْحة[ألِ هُّحتؤ[ألخت� ًحآل ّ أل ئُّ ةُّث طُّؤٌُُّّ ّحن[ألحبَّحتٍ ز
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ةًحتْجنَُّّْ:ألًْخلًٌّ[ألُّث خ[حتٍَّ ئُّ طّحلحء خبْْئ ْ ؤ[ئُّ ط[ئد٢ خًَّْآ سّ[ْحجل ةًحتْجي
ئُّ ني[ْزجنِ خختحخًْ َّْء أؤّحبَّة[ألحبحا ئُّمجُّئ صةضضًحتْجيص أإلُّئجمًةُّْذِ
ئُّ ٌحلٍ حت جبحأل[آ ٍجتة[حتَّة[ألِ:ضٌ حتحْ ٌحلٍ حت ئُّ طٍُّْ ْ أةختجلْخما:ةختجب حبححتَّجبحألِ ّ خل
طحتجنُّئّالا خ ٌألَُّّْ خ�ُّحت� خُّ:خُّألِ:طّجمختحطّئ طّحلألّحبح ْآ مجختز خ[خئ جن[حتٍ ْ ط[ٌآل
مجئّف ئُّخلُّحت:ئًْئٌُُّّةِ خُّ:جلؤ[ألِ:ط[ة[جبٍ ضٌحبح:ةُّ ٌخت�ٍ 45:جب جبَّيِ ئُّ ةًحتْجي
ٍض خُّ:ة[حتَّة[ألِ جبجلحتحَّْذَُّّْآ:خلُّخ[حتَّز خ[خئ 1879:ئُّ ِئُّ:خل[ئ ْ ألًْخلختحَّْ
جلَّؤد[آ:ؤِ طُّةحبحجنألًألأل[آ ئُّ إلُّحتَّْإل[ ط[جنًْحتآ ألٌُّألُّْحآ أئُّ ث ِطُّئ خًححتَّجبح ئُّال:
ص ِ صزٌُّىُّحتمجُّئ جبعئُّ... جن[حتَّة[ألِ ْ مجًذُّّّة[آل خلُّحتجلَّؤ٩ّ جبٌَّخت:ذ[ ْ ذًحتأل
إلُّؤّحنُّ خ ْ ضٌ[آل ٩ٌ جنً خ حألحبؤَُّّْ مجُّحت� ٌألُّجبحخًْآلآ جنً ئُّْ ةُّ ضًجبحٌ[ألٍُّ طُّْ
جن[حتحألُّص صطُّْ إلُّؤًٌْ[× طًؤُّذِ ةختجب. خُّحتخْذخت: طُّْحألُّال جبحألّحنر٩ ٩ٌ جنً
أطُّةُّجبا ْ ضًجبحٌ[ألِأخلؤُّحتا ْ أل[حتجبََّّْ ألّحنرؤ[ألُّة[ألّ[× ْ ؤ[ئ ةختجبََّّْْ:خة
ئُّ خُّ:جن[جبؤ[ألَُّّّّْ أل[خًْآ ّ إل خ[خئِ خ ضًجبحٍ ؤُّحتجبءآ خُّ:طُّؤختٍ أألدًألّحبا ةُّ

16ا أ5ث خُّحتيُّحتححتؤىختألَُّّْا ضٌ[ألحبح زُّحتخلر�[ة[ألِ
ذ[ةُّة[آل خ ٌرَُّّْ أل[مجُّحت� شىًؤُّذِ خلّجمرؤ�ُّئِ خ[حتٍَّ ئُّ جبحَّْحتٌىختجبآل
ئُّإلُّحت خُّحت جبحَّْحتٌُّ طُّال طُّْحألُّآ:خُّئىً ذ[ةُّ:ةُّخلِ ط[ة[حتٍ ْ ةُّخل[ٌُّذُّّّة[آل ْ
حتَّْذِ ئُّ خألُّؤ[ٌُّّة[آل. ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّ ْ خلّجمرؤُّ طُّْ :خ ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� :ّ جنر
شىًؤُّذُّةٍُّ ةُّ جن[حتٍَّ جبَّْئُّز طُّْ ْحذُّ طُّحتخلرٌُّّةٌُّحبح ؤ[أل[ خُّ جبقًةختحخلِآ
إل[ْْذّ[آل ْ ضُّئ جلحتٌألٍُّ ْ:خُّحتحٍ مجحن٨ خُّحتخبَّْألحبٍ ْ ٌ[خل[ٍ:خألُّحت�َّذِ خلُّحت ئُّ
ّآ ةُّخل ز[جن[ٌُّذِ:ذُّألّ[ ْ ٍ جبَّةخت طّحبححتَّ جبَّْئُّذحبحآ ًٌَّخُّحتحألِ إلُّئدجتححتجبألِ:خُّحت� ئُّ
ألًْخلختحَّْةٍُّ رَُّّْ. ئُّ ّ جبٌَّئ طذ[ألجمَُّّْ جلؤ[ألِ ئُّ إل٢جبز ةُّ ؤ[أل[ٌٍُّ خُّْ إلُّحت
ةآل سّإل[ألِ خُّحتإلُّؤُّ:ةخلّىٍُّ طُّْ ٍة ئُّ مجًذُّألِ ط[جبَّؤُّّّز: إل٢جبذحبحآ
إلُّألًْةُّجي ذ[ ؤ[َّْْ: ّ خُّس ةُّ: خلّ[خلُّّّ ذًّحتٍ ىحبحألٍُّْ: ّ ئ ٌُّةُّؤف: طُّؤُّ
أ1ج128ا خلّ[خلُّّّا. خًححتٍ جتْْألًْخل[ألِ ّ ؤ جلحتخٍُّ خُّحتني[ٍْ خلُّحتني[ٌَُّّْةِ
ئًْذىٍُّ جبَّمجُّألُّ ِ ة[ذ ةُّخل[ألُّاجيآ طُّْ أني[ة٩ٌ١ ذُّأل[ألُّزث ث ِ جبَّئ طذ[ألحم:
أل[خّألآلا. حتحخختجبْْ ًٍَّّ جن خُّ ّحنُّة[آل أة ط١ّ ْ ٌآلا جبَّمجحت� ذُّْحَّْذِ جبَّخلُّز:أخُّ
خًْآلا أؤ٢حذِ ْ ٌجم[ٍ:أإلُّذ[إلُّذ[ٌِا خلُّحت:حت جبَّخلُّذُّا:ئُّ أئًذىٍُّ طُّال طُّمجُّحت
ةُّخلُّ طُّْ ٍُّخألُّؤ[ئ ْ ةُّخم ذ[ةُّ ؤ[ك ًٍَّّ خُّ:جن ز[جن[ٌُّذِآ خلّجمرؤ�ُّئِ ّر:ْ خ
رُّ ّ هُّحتؤ[ألدُّحتٍ:جبَّخ ْ أني[ةختٍ طُّحتخلرث ْذٌُّّ خً ةُّ ة[ذٌُُّّ طُّْ ّر خُّحتجبَّْحال:خ
ط[جلحجبٍ ْحذُّ ٍض ؤختل[ٌُّذِ سُّْإلُّحتٍَّ ئُّ ؤختل ْ ضُّئا جبْْإلُّؤِ خلختْجن٨
ةُّ سحتٍَّ خُّْ جبقًةختحخلّحبح خلّجمرؤِ ئُّ ىحبح ّ ش[ئ ئُّ آ ٍ دُّجنحبَّةخت ّ خ ط[جلحجبخًْآل ْ
ِّ ز خُّ إل[ْْذُّّّء إلُّحت ْ خًْألُّ ط[جلحجبَّ ْ ط[جلحجبٍ ئُّخلُّحت خألُّؤ[ ّىختجب ّحن١:خ[٣[ألئ ز
ألُّحتَّة[ألِ ّ ىإل ّ ز طُّألحبحؤُّ ئُّ ّ إلُّحت:طُّألحبحؤ خ خألُّحت�َّذِ ٌ[خل[ٍ ةُّ جبَّخلُّذُّةٍُّ
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ئُّ خًْألُّ ط[جلحجب ْ طضض[جلحجبٍ طُّال ِ ة[ذ إلُّؤًْ ِ جبَّذًحأل جبٌ[حتٌىختجبَّْْآ جبَّْئضضُّز
ِجنص[ئض مجُّحتؤ١ٌآل خُّ إلُّخلر ذ[يّىختجبألَُّّْجنحبح ئُّال ْ خى[ز ةختجبََّّْجبح:طُّجلؤًْآل

أفّجمرةئا جلحٌّألحبحآ ّخن ز ألشُّؤِ ّ ز خلضضُّجبٍَّ ٌأل[ألِ ئُّ خى[ز. ضٌحبح ئُّ
ذ[يؤِ أط[حتٌجمرّحباٌخن:خلُّحتةختجبٍَّ خًْآ حتَّجنُّضُّئ مجختزِ :ْ ذ[يال خلُّحتةختجبٍَّ
خُّ ّىِ خ[خُّذ إلّمت خًْآ هختَّجلحآل ْ ٌىِ:جبَّخلُّ ًحجل زّ[ْ ذؤّجمرةئ طُّجنختحيآ
أل[ْخ[أل�ِ:جبَّحتةختجبَّْْآ جبحجبَّْحتٍ ْ ألُّجبَّةختجبآ:ط[حتخلرّحب:خُّ:حتحخل٨ ّ ئ ني[ْ َُّّْىُّئةُّئ

220ا أ3ث خًْا ؤُّجلأل١ ئُّ:ذؤّجمرةئ حتََّّْْْ ئُّال
ذ[جلَّمجُّحتٌُّّةحبح نيُّجنألُّ إلُّحت ئُّمجُّئ جبحجبزضضضُّحتَّْحتَّ ْ جبحجبمجضضُّحت زّ[َّْ طُّال
طخل١حخلّجمال ٍ]�ٌ حت ئُّ ْ ذُّأل�[ألَُّّْ ةُّْذألُّ ضُّئ طُّع[ؤحبح ئُّ أ جبخبحٌُّذّحبَّةختجب.
إل[ْْذّ[آلصََّّْ جبَّأل�ِ ِّ ز خُّ مجُّْحتَّة[آل جبَّخلُّذحبححتَّ ذ[حتحْمجُّةختجبألِ صْحذُّ
ة[ذِ ئُّ ّف جبَّئ . خ٧ حتجلمج[حتٌ[آل ؤئؤألُّّّ ئُّال ذ[ ةختجبآ ذ[حتحْمجُّ ط[حتٌجمرّحبٌ[آل
٩ٌ جنً ئُّ صةُّ ط[حتخلرّحبٍ ٌألحبَّْححتخًْآ ألُّضً ةُّ ٌِّ ٌىِ:جب حتحزختخلُّّّةُّجبح:زّ[ْ

حتحَّْخلر[خًْص طُّْجبح زُّأل[ٍ ئُّ حتحزختخلُّّّةُّجبح
ٍض حتحزختخلِص صط[ؤختحجلٍ خلضضُّجبَّك :ْ جلحألِ: ط[خل[ٌِ ٌىِ زّ[ْ خُّ :ُّإلُّئ
طُّْ حتحٍ صْحذُّ: ّر خألًخل ئُّخلُّحت: ط[حتخلرّحبٍ أل[ٍْ ةُّ ّىختجب: ئ ذى[ٌّ ْ طُّْجبح: خُّ
خلُّحتٍ ط[حتٌجمرّحب: خًْصآ ط[حتٌجمرّحب ذ[حتحْمجُّةختجبألِ خلُّحت ئُّ ألُّضًٌألحبَّْححتَّ زّ[َّْ:
زّ[َّْةُّ ةختجبَّْْحا ذجبح ئُّمجُّئ ضختحزٌُُّّةِ: ط[حتٌجمرّحب: أؤُّمجُّحت مجًذِث خلًحت�ؤ[ْ
جبحجبمجُّحت خُّ طٌُّْ[آل طَُّّْألحبَّ خُّال أل[ٌأل[خلال ذُّأل[ألُّز ؤآل إلُّحتمجّحلآ أألُّآ َّْؤّحبحٌَُّّْث
ٍض أل[ٍْ آ ِ خئ  ّ جنر طٍَُّّْ ِ خ ط[حتٌجمرّحبٌخن خًْؤُّا يُّئحم جلحت ؤآل خختجبَّْْآ أل[ْ
ؤختل ةُّ ّىُّ حتحجلٌُّذ طُّؤُّ زّ[َّْةٌُّحبح. خُّجبَّخل٨ ألًْخلِ:ْ خلُّجبَّهُّةُّجبح ئُّحتٍْْ
ّىِ شىًؤُّذ خلّجمرؤِ ًٍَّّ نيًححتني ئُّ ٍض َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� ؤ[ك ّىختجبألِ دُّس ّ س ئُّ
خُّ إلُّخلر ةُّ ةؤُّئ�ٌُُّّةحبح َّْإل[ ئُّ ّحبَّة[ز. ز إلُّخل٨ جبقًةختحذّىحبحآ ْ ط[جلحجب
ئُّ خُّحت ِ أل[ذًحأل جن٨ إلّمت ْ ط[جلحجبَّ: خ٢ةختجبألَُّّْ طُّألحبٌحنُّْ آ ٍ جبَّةخت حتَّجلحؤُّألحبٍ
ئُّْ حتْْ ؤختل ّر خ ٌحبح ة إلُّحت ئُّ ّ ٌأل جن َّْإل[ ٌر. خ�خت ؤختل ّحنىُّْذ٩ ز جنُّزئِ
ةُّ ألُّّّ إلًْجبَّ ّ خ ّحنىُّْذألُّ. ز ْ زُّحتَّخلُّألحبآل ٌأل�ٍُّ جنً نيًألىُّ جبَّة[زآ ٌألُّ جنً
خلُّحتٌإلُّئحبحآ:خُّال طُّْحتْز[ ئُّ خلّألُّؤ[ جبٌ[حتجبٍَّ خ[جبَّخلرُّ. ٌ[خل[ٌُّء َّْإل[ طُّؤختجي
أ80%ا إلُّجنر[ٍ ئُّخلُّجبحآ آ طُّؤخت� ةُّ سحتٍَّ خُّْ خلّألُّؤ[آ خًَّْذُّ طُّؤختٌى[جبح ئُّ
طُّال ةختحَّْ. خل[جل طُّؤختٌى[ جبَّخل٨ خُّ طُّْحتْزُّّّة[آلآ ْذُّ هّئؤُّة[ألِ:خلُّحت:زُّحتجبٍَّ

ٌرَُّّْ. أل[مجخت خلّألُّؤ[ ذُّألّ[ خ[خُّذُّ
ّحنىُّة[آلا ؤ [ذ٩ أإل٥ُّ أل[ٍْ جبٌ[حتجبٌَُّّء:خُّ جبْألّ[:ئُّ ْذ�ُّئِ ةُّ خل[ئُّإل[ٌُّ
طُّؤختٌى[ خ ٌحنَُّّْ ئُّْ طُّْحتْز[ْ خ خلُّحتَّذ[ جبْألّ[ ّحنىُّة[ألِ ؤ ني[ة١ٌآل ط[مج[جبححتآلآ
خبٌأل�ٍُّ طُّؤُّ أل[ة[ز أل[ني[حت ّ ةني َّْإل[ خُّ ضُّئىُّ طُّال ِ ةُّخل إلّمت جبَّنيآل.
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ْ زُّحتَّخلُّألحبآل ضًحجلٌ[حتٍ إل[ذًْ ّ ئ ّحنىِ ؤ ةُّ طُّؤختٌى[ٌُّ ط[جلحجبٍ ةؤٌُُّّذِ
خلؤُّحتََّّْ ئُّ: جن[حتٍ ٍُّ�ؤُّئة ةنيِ ّرآ: ّحن حتحجبَّة ٍض خُّحتَّْ ّحنىُّْذآل: ز
ئُّال إلُّحت آ ِ جبَّخضض حتال ْ ٌأل[آل خ طُّع[ؤحبحص صئُّ :ْ ة[حتذ[خب ْ ةختز: خضضُّحتَّْ:
جلحتْ حتَّجنُّخ[ٍ ىختجبخًْآ ّإلُّئ حتَّجنُّخ[ٌُّء حتخبإلُّذحبح ئُّ جنّدىٌُّألَُّّْ خلأل�َُّّْ
خلّ[خلُّذَُّّْ ئُّ ٌىحبح خًححت ئُّإلُّحت ةختجبََّّْ ْ هّىخت مجًئُّة[ألِ ةُّ جبٌىر[ذحتٌُّزآ
ألُّخًْ ني[حتٌَُّّةّ[آل إلّمت ألُّ ًمج طُّْ آ ٩ّ جبَّخلًذ ذُّةألًئخبٌ[ :ْ جلحألجمر ذ[ خ�ختَّ:
جنّى[حتٌِ ئُّ ةُّ ذخت ّىِ ض[ئ آلآ خخت� ئُّخ[حتذخت إلُّْحٌُّةِ ْ ةُّجي خ ةُّ ئٍَُّّْ سّ[
٨ٌ زًٌَُّّألحب ْ ٍ جبَّحتجبَّةُّْ ةألحبح ئُّ:سّإل[ألِ ّؤُّجبَّأل ٍُّ�ؤُّئة حألى[حتٌُّّة[ألِ مجحت�
ةُّ طُّؤٌُُّّ ٍ دىخت ّ ئ خ[خلِ ًٌّجمرُّ ز ْ إلٌُُّّ حتخبإلُّذَُّّْ سّإل[ألحبححتٍ خُّ حتحخلرُّْض
خألّ[ز سّإل[ألحبححتٍ خألُّؤ[ٍ ئُّخلُّحت حتخبإلُّذحبح جبَّْئُّز:ئُّ ًٍَّّ جن خلُّحتَّذ[َّْ ئُّ ث
ئُّ إلُّحت حتخبإلُّذُّّّة[آل خلّ[خلِ جلحألّ[حتٍ ةُّ ٍإل خًَّْذُّ طُّجلؤًْألُّ ألختحَّْآ:طُّال
جبَّحتَّةُّّّة[ألِ جبَّخلُّذُّ خُّحتحألدُّحتٍ ئُّ ذختََّّْ ألُّذَُّّْة[ألِ خ[حتٍ ئُّ خلُّحتَّذ[َّْ

. جبحتْخلرد٧ ذختجبح
يجمُّة[ألِ ئُّ ّحنرًَّْ إل ّ س خُّ ؤُّ ّ ط خلُّحتإل[ذُّةٍُّ:خ خُّ إل٢جبز خ[خلُّجبح:ةُّ ئُّْ
جبقًةختحخل ئُّ ؤ�[خّحل طذ[ألحمْ ةُّ ّىحبح ش[ئ ئُّ مجختأللآ ىِ ّض[ئ خُّ جبَّمجٌُّآل جبححتًٌجنحبح
طُّْ خ[حتٍَّ ئُّ: ز١ طُّْحآل أل[ألَُّّْة[ألِ ّ إل ُّ�خُّئ جبَّةختجبآ ٌُّأل�ختٌ[آل طّئ�[حتجنِ ْ
ؤ[هُّة[ألِ ْ ط[جلحجبٍ خُّ زًٌَُّّألحبٌّ ْ جبحٌُّ ُّ�ؤُّئة أل[ٍََّّْْ ئُّ ةُّ خ[خُّذ[ألٌُُّّ
حألُّّّة[ألَُّّْ ط٢ ط[جلحجبٍ خُّ ط[ة[ؤِ:يجمُّة[ألِ:ضٌحبح ئُّ جبححتًٌجي إلٌُُّّآ ضُّئىَُّّْ
ْ ّر ٌأل جب يجمُّة[ألِ خُّ ةذ[ٌِ حآلاََّّْ ط٢ ٌِخلُّحتخُّض خُّأ خُّال ّحبَّة[ز جبَّخلرس
سُّضر َّجبحص صئ٢ ةُّخلُّا ٌُّء خُّحتَّةُّذِ ئُّ ؤُّآ ّ ط ٌٍُّّخلُّحتخُّض أطُّال ث ِ جبَّئ
ئُّ طُّؤخت�جي ذ[ ذُّأل[ألُّز خ[خلُّ طُّال ط[جنىختحٌُّ. ط[جلحجبٌحبح خُّحتحألدُّحت ئُّ ٌِخلُّحتخُّض ئُّ
ةُّ ّف خئ َّْء خُّحتجبَّْحؤُّآ ّؤُّجنحبح ط ًحآل ّ أل ئُّ – َّْحة[آل هُّحتؤ[ألخت� ْ شىًؤُّز ني[ٍْ
ط[جلحجبٍ خُّ طَُّّْألحبَّ ّفآ جبحجبَّأل خ[ٌُّط ٌِخلُّحتخُّض خ ألحبَّ ّ إل حتخبإلُّذِ: ّؤٍُّ ط
خ[حتٍَّ ئُّ إل﴿[ؤُّألحنّحبحآ ز[جن[ة[ألِ خُّحتجبَّألًْخلِ ئُّ ذختََّّْ ٌُّةِ ئُّ أل[جبٌَّآل. خُّإل[
ئُّْ:خُّحتجبَّألًْخل[ألُّجبح ألُّةختحَّْآ طُّْذ ّىِ خ[خل ُّ�ؤُّئة طّحبححتَّةختجبألِ:ضًجبٍ نيآل
خ[خلِ خ[خلىختحَّْآ ذختجبح: ألُّذَُّّْة[ألِ ئُّمجُّئ ؤُّ ّ ط ةختجبٍََّّْ نيألُّّّذِ: ئُّ ز١
إل[ذًَّْ. طُّْحآل ط[ٌّألُّّّة[ألِ خ[َّْحت�َّ ْ ألُّحتٌر ْ جبحذ ئُّ مجختذآل ٌحل حت ٌ[آل ئُّمجُّئخلحلحجبحآلآ إلُّئجمًةُّْز ة[ذِ ئُّ ةُّآ خًْ طُّؤُّ سّإل[ألحبححتٍ حبحٌْجم٨ ّ ز نيًألىُّ خنيِح
ةختجبَّ طُّال يأل[نُّة[ألِ طُّمجُّحتنيِ ّألفآ دإل ّ خُّس زّ[َّْذِ ألُّحت٨ٌ ذختجبح ألُّذَُّّْة[ألِ

ألُّض[ٌ[ألحبَّْْ. جلحتٍ جلَّؤُّألَُّّْص حتٍْْ صئُّ حألٌُُّّ سًحؤ٢
خلّ[خلُّذُّة[ألِ ةُّجي طُّؤخت� ذُّأل[ألُّز: جبَّخّألفآ ةُّ ألُّّّ خلٌُّخت طُّؤُّ ط[ٌ[
أل[ٍََّّْْ طّحبححتَّةختجبألِ نيألُّّّذِ ئُّخلُّحت: ةُّ ئٍَُّّْ: ز١ ْزآ: زختْز[مجُّألحبٌَِّ
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ئُّخلُّحت ّىلُّْحألَُّّْ ز خُّ ّرآ خ خ[حتََّّْ ئُّال ْ:جبحت٤ُّْة[ألِ رَُّّْْ:يجمُّ ّ ملًئ ُّ�ؤُّئة
ئُّ ؤُّ ّ ط ّجمر[ةٍُّ ط ٍُّ�ّ ز ٌر. جبَّمجخت :ًَّّ جن جبَّحتَّةُّّّة[ألحبح خ[خُّذُّ ْ خلّ[خلُّز
ذخت ألُّذَُّّْة[ألِ ئُّمجُّئ زًٌَُّّألحبٌّ حتٌوحتؤِ إلُّأل�[َّْة[ألِ ّخن ز أل[ٍْ خُّ سّإل[ألحبح

ألُّّّ. جبححتًٌجنَُّّْ ةًحتْجي:ْ ٍُّ�ّ ز إل[ذًٌِْ ّ خُّ:ئ زًٌَُّّألحبٌٌُّّةِ إلّمت
ذُّألّ[ ذ[ءآ خلختْجن٨ ٍُّ�ّ خ[حتٍَّ:ز ئُّ زئ:خل[حتذُّحتآ خبحآل ِّ:مجًذٍُّ خئ َّْء
إلُّحت أ ث ِ جبَّئ أْجنُّة[آل:اجبح ٧ّ ةر ئُّ خل[حتذُّحت ٌرَُّّْ. أل[ةخت ذ[ةُّة[ألَُّّْ:ةًحتز خُّ
خُّ ّ�ٌُُّّ:زًٌَُّّألحبٌّ ز طُّال خُّحتجلٍ ةُّ إلٌُُّّ خلختْجن٨ ّ�ٌُُّّةِ ز ٍض خ ِ ةُّخل
ئُّال ؤختل ِؤألحبحئ يأل[نِ ألُّّّ. خُّإل[ة[ألَُّّْ خلّجمرؤِ إلُّحتَّْإل[ ئُّضخ[ٌّدًْآلآ
ذختٌحنِ ألُّذَُّّْة[ألِ يجم[ألُّ حتَّأل�ُّ:طُّال ا ٍ � جبَّمج٢ خلُّحتَّةِ ِئحت جبح جبٌ[حتٍ:ةختجبألُّ
ؤُّ ّ ط ةُّ جبَّة[زث ئَُّّْ حألَُّّّّْ:خ[خم ط٢ ّؤٍُّ ط خ[حتٍَّ ئُّ جن٨ إلُّؤًْ . ٍ ئُّض:خ�خت
خلختْجن٨ ٌأل�ٍُّ جنً ئُّ: إلُّخلرؤ[آل :ِّ ز خُّ ّحنر[ إل ّىلُّْحألُّآ: ز ٌ[آل: جن[حتَّجلحٌِ خُّ

ّألَُّّْ. ّ طُّسًئ ْذُّةُّؤ[ألحبح ِؤألحبحئ يأل[نُّة[ألِ
ّحبَّجبٌَّألَُّّْآ ئ ةُّؤ١:ط[ْحت�ٍ ةُّ ّحنَُّّْآ ز إل[ذًَّْذُّ مجختألل ٌىِ حتْجبحْ مجختق[آل
ُّةُّئ ألٌُّحلٍَّ ةُّ ألُّّّ جبححتٌضضًجي ْ ةًحتْجي خلُّحتجبَّؤِ حألِ: ط٢ ّجمر[آ ط حألِ: ط٢
ةُّ ْحٌُّ ني[ة١ جبَّنيًْآ طُّهختٌي[ خ[ةًْحتٍ جبَّخلرُّة[ألِ جبْْحتَّ ٌألُّ جنً ذ[ زّ[َّْة[ألِ
ئُّخُّحتني[ْ:خ�ختٌآل. إلٌُّآل ّجمر[ ط طُّْ:جنرٍُّ:ةُّ خلُّحت ئُّ ضؤ[آل خلختْجن٨ ٌأل�ٍُّ جنً

خلُّحتني[َّْة[آلث
ط[جبَّؤُّّّزآ هُّحتٌَّحبْألِ حتالآ ْ ٌأل[آل ذ[ خلؤُّحتََّّْ ئُّ هّىخت جتٍْْ ّ ؤ 1إ

.1375 – ذ[حتحآل خْةُّحتٍََّّْ:حتَّْجنُّألوىختحآل
جن[حتس أل[حتؤُّآل حتٌئو آ إل﴿[ؤُّألحنِ ز[جن[ة[ألِ جبَّخلرًْحتَّة[ألِ 2إ

جن٢حجل. زُّإلئٍُّْ ْ:طُّجبَّخِ ّجتٍ:هُّحتإلُّألل ةئ خْةُّحتٍََّّْ –
طّحلحء خبْْئ ْ ُّؤ[ئ طُّئ٠ حتخبإلضضُّزآ ْذُّةٍُّ :ْ ٌأل[آل جتٍْْ: ّ ؤ 3إ

مئؤِآ:ذ[حتحآل:1362. ْ ّد ةر ني[زِ:ٌُّةُّال:جبْألّ[ٍ –
ؤ[جلَّألحبَّحتحألِ َّْشّحبٍ ن. حألضضِ � َّْحتمجضض٢ إلضضض٢جبزآ ضضجتَّْْةضض[آلآ ّ ؤضض 4إ

حآل. ط٢ ْ:طُّجبَّخِ هُّحتإلُّأل�جمر[ألِ:هُّحتإلُّألل –
ؤختٍ – إل﴿[ؤُّألحنُّّّة[آل ث جبْْإلُّال خُّحتمجِ جلَّحتجبَّجنرآ ط[٩ٌّ جتٍْْ ّ ؤ 5إ
ِخل[ئ ذ[حتحآل – ذًْخم خْةُّحتٍََّّْ جلحجبَّآ خلُّألنُّذِ �حألِث:إلؤ[ًٌألِ َّْحتمج٢ خٍآ:

.1375


