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كلنات
الٌدَش ًب تارٍخ اىبضرز الاراىبُ لدؾر ٍل الثاسرح ًال اتر
اىبضررزسُ مح هب ر ِ ٌّؽ رددُ ٍاَ ر جلَلررا نيوررر الثرراسجـب ًاىبؾررل ـب
اًٞاٖل الازب ًب جػباس اىبٛل ات ال ربٔ ًب اىبٌفرٌاات ًاىباراد
الازبَررْ الررع ٍؾررا ادررٓ الوررار ٙالاررٌ ّ جلَوررا ًقزإتوررا ّددَررْ
لقخاّتوا أً ا م تٌفزهاً ،خباؽْ ًأنيلرا الَرٌم ًب اؾرز ٍتؾر
بالضزاْ ال اٖوًْ ،غشارّ اىبازفًْ ،تار ّلاسَورا ًًدٌهوراّ ،ر
فررزًرّ اٜعررٝي ادَورراً ،صررَازّ الوررزإّ الزقسَررْ ادررٓ الضرراسْ
اىبادٌّاتَْ ًرقبا ت ٌن هذي غري ٌّثوًْ ،هلذا دإ هرذا ال تراب
قبجابررْ سً٩ا ّ ل ررل ّضررزسُ أً باسررح ًب الجوافررات اىبتا ر ّ ا ر
تارٍخ اىبضز مح
هذا ال تاب ٍو م للا س اٍْ اىبضز ًب الاامل ًب صز سز
ّرتات ًضبث ًً ،ب حبح ادسُ ًب آن ًاسر  ،فَرى رً ال اتر
اىبضزسُ اىبث يً ،رً الثاسرح اىبر قل الرذِ ٍرز ٭ اىبادٌّرات اٖسرا
جفب ّؾا رهامح ًهٌ ٌٍدش سـب ػب ا٢ػباس ًٍ ،ؾِّل سـب ٍتٌدر
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الت ؾررَلب بوررذا ت س ر ّتاررْ قزإتررى ٍ ًٜ ،ررل ال ات ر دوررٌ
ا٠خزٍ الثاسجـب ًب اىبضز مح ًتغ ل هٌاّغى ًجساٜتى ارٌّ جفب
الاٌ ّ جلَوا لٝصت افْمح
ًهُ:

قض ر ال ات ر ّٛل ررى هررذا جفب ثٝثررْ فؾررًٌ

اهررا أدررشإ٧

 - 1اىبضز ًب اسبقارات الو مبْ
 - 2اىبضز ًب اؾز اللوقْ
 - 3الازب ًاىبضز
ًّان ّ الاثَاُ أن ٍقر ال ؾرل الجالرح الارزب ًاىبضرز
ّرر نيتررراز ًترررارٍخ س اٍرررْ اىبضرررز الاررراىبُب فورر أب ّرررجري ّرر
اىبضررزسَـب الاررزب ادررٓ ااتثررار ّررل ّررا هررٌ نيررؿ أدررل ااىبَررا
ًجغ اً اىبضز الازبُ ّ الااىبَّْ ،جدسا مت ّ قثل جغ اً اىبضز
الغررزقُ ّ ر الااىبَررْ ،ادسررا برران نيترراز اىبضررزسُ الازبررُ باللضررثْ
لد ارصـب اىبلؾر ـب ًب الارزا ا٠خرز لرى ٌّقارى ًب ّضرز الارامل
ال ثري ،أِ هٌ ااىبُ أٍقامح ًّ ٍار جفب اللؾرٌـ الازبَرْ ػبر
أن ّجريا ّلوا ٍقراري برل ًٍ رٌح أسَانيرا نيتراز اىبغراهري ًب اىبضرز
ال زبررًُ ،ل رر اىبضررالْ هررُ ّضررالْ تزنبررًْ ،جاررٝن ًجاررٝم،
ًصَازّ ف زّ ال زب اىبادِّ اشباعْٗ ادٓ اوٌللامح
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ٍتسَررررش هررررذا ال ترررراب ب ررررشارّ اىبادٌّررررات ً قتوررررا الادسَررررْ
ًاىبزداَررررًْ ،ارررررزخل ا٠رإ اشباؽرررررْ بررررراىبٛل ًب ثلاٍرررررا لرررر ،
ًبالؾ ح فال ات ًب اجملاٜت الع مل ٍتض لى اسبؾًٌ فَوا ار
اىبادٌّررات اىبادٌبررْ ٍررذّز زبررٌٕي جفب الررشّ ٕٝالثرراسجـب ًب هررذا
اجملاًًٍ ،رذّز لر ّر اٜسررتام ال رثري لدسؾر ر ّر التٌثَرلمح
جنيى ٍاَ نيا جفب الشّ الذِ ّان فَى اًٞاٖل ّ باسجَلا ًّؾرل َلا
ٍاتس ًن الدذٌٕ جفب اىبزاصدْ أً الض ز لدشؾًٌ ادٓ اىبادٌّْمح
 ٜعررر أن ازبوررر ال ررررثري ًب ال تررراب ًافرررضً ،دررر ٍز
بالتو ٍزً ،هرٌ ٍغر ل ّاَلرا لدورارً ٙب تتثر ًاصرتَااب س اٍرْ
اىبضز  ،رًفْ ٪ا ٠اب الشاهزًّ ،صَ ال لٌن ًب الااملمح
اث ال تا رًاظ قداى دُ
سد – آ ار  2020 /م
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ميَج البخح
اجلصء األّل
املطسح يف احلضازات القدمي٘
أّالً  -ما قبل الــ / DITRAMPUS /دٓجْزامبظ( )1اإلغسٓقٔ٘
أ -الت اّل ال ين لد راّا
ب  -االث اٍات (الزقؿ أً)ٜ
ثاىٔــاً  -جرّز املطسح يف احلضازات القدمي٘
 - 1اٞصاٌرّ اٞؽلمح مح أؽل ال راّا
 - 2اىبضز ال لاانيُ ًالضٌّزِ ًالثابدُ
 - 3اىبضز اىبؾزِ (ال زاٌنيُ)
( )1اٞعرراار ًاٞغررانيُ(الاللشٍررْ) الررع ّرران أتثرراي ٍلضررٌَظ ٍز ًنيورراً ،ق ر
ارت ر ًا الجَرراب اىبؾررلٌاْ ّ ر ددررٌ الالررش ًّ ر رس ر هررذي اٞعرراار ًل ر ت
الرتادَ ر ٍا  -بتؾررزا تررارٍخ اىبضررز /ازبررشٕ ا ًًٞرررر فَتررٌ باني ر ًل ُ رررر
تزنبْ اٞب جلَاظ سس1981 ًِٝم ًسارّ الجوافْ الضٌرٍْمح
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 - 4اىبضز اهلل ِ (الضلض زٍع)
- 5اىبضز الؾَين ًالَابانيُ
ثالجــاً ــ املطسح الْٔىاىٕ القدٓه
 1رررررررر ٌٍنيَضررررررٌَظ اٞصرررررراٌرّ ًاٞؽررررررل ًأغررررررانيُ الرررررررر /
ٍ / DITRAMPUSجٌراّثط
 2رر ّ خل جفب اىباصاّ الٌَنيانيَْ الو مبْ
3رر الاٌاّل الع أ ت جفب َبوٌر اىباصاّ
(الضَاصَْ رر اٜقتؾا ٍْ رر اٜدتسااَْ)
 - 4قزإّ ًب باض اٞصاعري الٌَنيانيَْ
زابعــاً ــ املطسح السّماىٕ القدٓه
خامطاً  -مطسح العصْز الْضطٙ
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اجلصء الجاىٕ
املطسح ّعصس اليَض٘
أّالً  -مطسح عصس اليَض٘
 اىبضز ا٢ظبدَشِ اىبضز اٍ٢االُ التولَات اىبضزسَْ ًب ّضز اؾز اللوقْثاىٔاً  -مدخل إىل املأضاٗ احلدٓج٘
ثالج ًا  -مطسح أّزّبا يف القسٌ الجامً عػس
مً اللالضٔلٔ٘ إىل املعاصسٗ
زابعاً  -االجتاٍات املطسحٔ٘ (املراٍب ّاملدازع)
خامطاً  -مطسح القسٌ العػسًٓ (اجتاٍات ّجتازب)
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اجلصء الجالح
العسب ّاملطسح
 - 1الازب ًاىبضز
 - 2ا٢صٝم ًاىبضز
 - 3اىبضز الازبُ اىبااؽز ًأه اىبزاسل
أّ -زسدْ الزٍا ّ ًالتلٌٍز 1847 /م – / 1919
تّ -زسدْ ّا بـب اسبزبـب 1950 – 1919 /م /

ذّ -زسدْ الؾاٌ ًالثشح ا الذات 1950 /م – 2000م /

 - 4اىباصاّ ًب اىبضز الازبُ اىبااؽز
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مقـدمـ٘
ق ر ٍ ررٌن ّتابلررا هررذا ا ّ ًًٞر نيٌاررى ًب الررٌع الازبررُ
أن نيثَلى:
ّٞجز ّ صث مب
 - 1افتوررررار اىب تثررررْ الازبَررررًْ ،اىب تثررررات اىبٛصضرررراتَْ
الجوافًَّْ ،ااه ال لٌن اىبضزسَْ اىبتٌصراْ ًالادَرا جفب ّجرل هرذي
ال ت اهلاًّْ ،الع ت ين الثاسحً ،اىبزاد ً ،الاال ًاىبوت مح
 - 2هرررذا ال تررراب قبرررا ؼبتٌٍرررى ٍاتررررب تدخَؾرررا لدسضرررز
ًأسٌالى ّلذ اللغاّ اًٞفب ًستٓ نيواٍْ الوزن الاغزٍ أِ أن ثٝثْ
آٜا اام ًنيَ ّ الضلٌات ّقت ادٓ اسزي اىب ٍر الرذِ ّراساً
ٍلثض باسبٌٍَْ ًاٜصتسزار اىبتذ مح
ّ - 3ا فالا جفب جؽ ارنيا هذا ال تاب اسبادْ اىبدشرْ جلَرى
لتٌفريي ً ،ص الرلوؿ اسباؽرل ًب اىب تثرْ الازبَرْ ّسرا أعرزنيا
ّ ر قثررل ًهررذا أًً ،ٜمب ر الزّررٌن جلَررى ال ر اسبادررْ لت لَ ر
َباهزّ ؽاثْ ال و ً ،جػبا ّواربْ هلا ًب ال تابً ،الاسرل ادرٓ
تذلَدرروا ّررا أّ ر فَسررا ج ا أترٍر اٜدتوررا ًب جػبررا تدر اىبواربررْ
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أن تضو ًب تاٌٍز ف زّ ّا أً ّلُبٌّْ أف رار
الع ّ اىبس
نيُبزٍْ أً اسدَْ ًهذا ثانيَامح
 - 4هرررذا ال تررراب ج ا ّرررا متً ٩فررراى بر رـب أٍر ر ِ اىبورررتسـب
باىبضز ً راصتى ًب ّ تثاتو اشباؽْ فر ٝسادرْ جفب الارٌ ّ جفب
اىبزاد ال ثريّ الع كب ٟالزفٌا ّضاسْ ًاىبٛل ْ ّ أدرشإ ار
ترارٍخ اىبضرز ف لراب ّور ّجررل ّتراب ترارٍخ اىبضرز ًب أدشاٖررى
اشبسضررْ الؾررا ر ارر ًسارّ الجوافررْ الضررٌرًٍّْ ،رر تزنبررْ اٞب
الَاظ سس ًِٝال ّغوُ اام  )1(1981هذا ال تراب ًغرريي برذات
اىبضتٌٔ هُ ّت ّوسْ د ا ج ٜأن الزدرٌي جلَورا ًخاؽرْ ًب َبرل
اىبادٌّْ اىبادٌب اسبؾًٌ ادَوا بضرزاْ ًاىبختؾرزّ ًالرع مب ر
أن ت ررررُ بررررال زخل صررررَذ اىبوررررت أن الررررٌدَش بوررررا ر ادررررٓ تدثَررررْ
الاد ً،هرررذا لرررَط ك ٍررر ف تررر الررررتاخ ًاللشرررٌ ًالؾرررزا
ًالثٝغًْ ،قرٌاَّط الد رْ ًغريهرا ،الرٌدَش أً اىبختؾرز ّر هرذي
الوٌاَّط مبجل اسبقٌر ال اٖ بـب أٍ ِ اىبتاباـبمح
 - 5الرررٌدَش ًب ترررارٍخ اىبضرررز الاررراىبُ هرررٌ ّتررراب مبجرررل
بوٌاّغى ال جريّ الع هُ ّتاب آخز داس للا أن نيضسَى (ّتاب
اىبضز اخرل اىبضرز ) فورٌ ٍور م جفرافْ لدسادٌّرْ اىبو ّرْ ّادٌّرْ
()1

ّترراب تررارٍخ اىبضررز
الجوافْ 1981

 -اٞب لَرراظ سسرر – ًِٝتزنبررْ – جؽر ار ًسارّ
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جفررافَْ ت ررين ال ررزًّ ،تجثررت ٜٜتورراّ ،سررا أنيوررا تاَ ر نيا جفب
ّؾ ر اىبادٌّْ ًأؽدوا أِ أنيوا تق ُ ستسَْ الؾٌابمح
 - 6ااتسرر ر ّررررلور الثشررررح ادررررٓ التوضررررَ اّٞررررا مبُ
اىبتاررارا ادَررى فورر قسلررا بتوضررَ ال ترراب جفب (أدررشإ) فرررتات
سّلَْ ًفل ا٠تُ:
 ازبشٕ اًٍ ًًٞغتسل ادرٓ ّرا قثرل " ٍجرٌراّثط " ًَبورٌرالث ر اٍات اًٞفب لدسضررز " ّررالزقؿ " ًعررزسلا أثررزي ًب ت ررٌٍ
الُباهزّ ال راَّرْ ٍورًٌ تغرَين( :محمحمح انيرى الترارٍخ الرذِ ٍضرثل ّرل
الاسدَرات اىبضرذدْ لدثغرزٍْ) ً ّدزنيرا برثاض الزقؾرات ثر انيتودلررا
عارسـب بإصرواب ازبرذًر التارؽبَرْ لدسضرز ًب سقرارات الغرزح
الو ٍ ّتتثاـب اٞصراٌرّ ًنيغراتوا اًٞفبًّ ،زاسرل تاٌرهرا الرع
أصرروست ًب اٞؽررل ًب نيغررٌٕ الر راّا ًّ ،ر ثر تر ردلا باسبر ٍح
ا ال راّا اىبضزسَْ ًعوٌظ تو مبوا فَسا أعدولا ادَرى " اىبضرز
ال لاانيُ ًالضٌّزِ ًالثابدُ" فسج ٝذب ثلا ا اىبٝسر الضرٌرٍْ
الو مبْ ًبّ ٝا برـب اللورزٍ (صرٌّز ًأّرا ) سَرح ًدر نيا أقر م
عرراز ّدشسررُ صررثل الٌَنيرران بررال ّر الضررلـبًّ ،ر اىبٝسر الررع
تازفلا هلا راصْ اىبٝس الضٌرٍْ الو مبًّْٝ ،س برّ ٝرا برـب
اللوزٍ (صٌّز ًأّا ) سَح ذب ثلا ا أق م عراز ّدشسرُ صرثل
ّٝسر ر الٌَنيررران بلشرررٌ ألر ر ّررر الضرررلـبمح لور ر ترررز للرررا ا ٞب
ال لاانيُ ّدشسْ "ّزت ًاقوت" ً" أعاار بال ً الاّ"مح
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 ًّررذل تررز للررا ا ٞب الضررٌّزِ ً الثررابدُ ّدشسررعهذي اٞصاعري ترزًٔ فورٌب ّغراز
اشبدل ًددذاَّػً ،مل ت
بل ٍت كبجَدوا ًّان ّولْ اىبااب ه ّر اىبسرجدـب ًالرزاًٍ هلرا،
ًق ر ٍغررار اىبدررٌ ًأبلرراٚه التسجَررل (ّدشسررْ اشبدررل ال ررٌنيُ "
اٍلٌّا اٍدَػ " الثابدَْ ّانيت تتدٓ ًب أاَا رأظ الضلْ " اَّٞتٌ
" ًًب الٌقرررت ني ضرررى ٍورررٌم اىبدرر بتسجَرررل ًر الرررزب ّرررز ً لَورررٌم
ًؼبررارب تررلـب الغررز " ٍتاّررات "ّ ،سررا ّانيررت ت٥لررشي ّلررى عررارات
اىبتدر ثر تارا جلَرى ًب كبجَدَرْ ٍورٌم بورا ال راه مح مح) ًقر تازفرلا
لغررراه اؾرررز ّرررٛر ًرس٩الرررْ نيورررل للرررا ال رررجري ّررر الغرررٌاه
ًاٞس اخمح مح مح (لٌقَانيٌظ الضسَضاعُ) ٍوًٌ :رمح مح ًلو رأٍت أٍقرا
ّاثرر ا ًب "دثَررل" ّ زصررا ٞفزً ٍررت  Aphroditeدثَررلً ،فَررى
ذبَا عوٌظ ت زمبا ً ٞنيَط Adonisمح ًق تادسرت بل ضرُ هرذي
الاوررررٌظمح ج ن فررررإن ازبثدررررَـب ٍوٌلررررٌن جن اسبررررا خ الررررذِ ًقرر ر
 ً ٞنيرررَط ،بضرررث خلشٍرررز درررزٔ ًب ب ٝهر ر مح ًه رررذا ترررزاه ًب
ّزٔ هذا اسبرا خ ّر ّرل ارام ٍقرزبٌن أدضرا ه ًٍ ،تراىبٌن
نياٖشـبً ،ؼبٌَن عوٌصا توت َْ ًب سـب ٍا ب ٝه ّدوا سرشن
اُبَ مح ًال ّا ٍ ٌن ا فزب أني ضو ًا الث رإٍ ،وٌّرٌن
ًب الث اٍْ بإسَإ ّامت أ ًنيَط ّسا لٌ ّان ق ّات سر ٍجا ،ثر
ٍادلٌن ًب الٌَم الترالُ أنيرى سرًٍُ ،ؾرا ًنيى جفب الضرسإ ،ؼبدورٌن
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عاز رًٚصو جثز ل كباّا ّسا ّان ٍ ال اىبؾزٌٍن با ّرٌت
أبَط Apisمح
 ًّ ر ث ر ذب ر ثلا ا ر اىبضررز ال زاررٌنيُ ًتازفررلا ٞه رأصرراعريي بغررُٕ ّر الت ؾررَل سَررح بَل٩ررا لر با ٞلررْ ادررٓ ًدررٌ
ّضررز ّؾررزِ ًً ،ق لررا ّاررٌ ٜال ر أصرراٌرّ اٜ٠م (ّضررزسَْ)
جٍشٍط ًأًسٍزٍط هذا اللؿ الذِ ٍا ّ أه اللؾٌـ التسجَدَرْ
ًب ا ٞب ال زاٌنيُ ًهُ ّضزسَْ ٍلَْ ًأقزب لدش اٍْ الغراثَْ
ٞن اللاظ تادوٌا بوا ًت اادٌا ّاوا ادٓ ّ ٔ أّجز ّ أل رـب ّر
الضررلـبً ،هررُ ّضررزسَْ كبتدر ّررل ّوٌّررات الاررزخل اٜست ررالُ
ازبسررراهريِ الارررام ِ الثاررر الررر ٍين ًاٜدتسرررااُ ًالضَاصرررُ،
ًّانيت هذي اىبضزسَْ كبجل ًب أثلإ اَ ٍوام ّرل صرلًّْ ،ران
اللرراظ ٍوثدررٌن ادَوررا جقثرراّ ٜررثريا ًٍوٌّررٌن برر ًر فَوررامح ًهررذي
اىبضزسَْ هُ أق م ّا ازفى الارامل ار التسجَرل الر ٍينً ،كبجَدروا
ٍضرررت زح اررر ّ أٍرررام ًاىبضررررزسَْ ًب سررر اتورررا تارررا ّس٤ررررا ًب
اٞصاعري الضٌّزٍْ ًالثابدَْ ًال لاانيًًَْ ،ب ّرجري ّر أصراعري
الغاٌب اٞخزٔ الؾزاي ٤اٞسلُ بـب اشبري ًالغز (ّز ً ً ٍتاّات
ًب الثرررانيتٌَن الثرررابدًُ ،الثارررل ً"ّرررٌت" ًب الثرررانيتٌَن ال لارررانيُ)
ّسررا ًتؾررٌر الؾررزاي ادررٓ الضررداًّْ ،سررا ػبض ر هررذا الررلؿ
تاداررات ا٢نيضرران اىبؾررزِ ًب سثررى الاسَررل لٌعلررى ا ر عزٍررل سثررى
19

لدسد ر الررذِ ؼب ر باص ر الررزب ا٢لررى (ري) بٌؽ ر ى ًرٍجررى ادررٓ
اٞرخل اىبؾزٍْ اىبست ّ ادٓ عًٌ نيوز اللَل الاُبَ مح
 ًًب ال تررراب أصررروثلا ّارررًٌ ٜب اسبر ر ٍح ار ر اىبضرررزالٌَنيرانيُ الور ٍ  Greek theatreأً  ً ،Greek dramaهرٌ اىبضرز
التودَر ِ الررذِ أس هررز ًب الٌَنيرران الو مبررْ ًب ال رررتّ بررـب ( 221حمح
ممح –  551م)مح ًقرر ّانيررت الوررٌّ الضَاصررَْ ًازبررَػ ًب الٌَنيرران
خرر ًٝتدرر ال رررتّ هررُ ايررٌر الزَٖضررُ ل رر اىبضررز ًب الٌَنيرران
الو مبرْمح ًقر ت ٌنيرت الرتادَر ٍات (أًاخرز الورزن الضرا ظ قثرل
اىبَ ً ،) ٝال ٌَّ ٍا ( 486حمح م) ً أصاعري ا٠هلْ الٌَنيانيَْ باض٨
ّ أع اً اىبضز الع خزدت لداراملمح ًّران لدسضرز الٌَنيرانيُ
الو ٍ تاثري ّثري ادٓ الجوافْ ًال راّا ال زبَْ فَسا با مح
 ًذب ر ثلا ا ر الاٌاّررل الررع أصرروست بغ ر ل ّثاعررز ًبَبورررٌر اىباصررراّ الٌَنيانيَرررْ أهسورررا :الاٌاّرررل الضَاصرررَْ ررررر الاٌاّرررل
اقتؾا ٍْ رر الاٌاّل ال ٍلَْ رر ًاٌاّرل أخرزٔ ّضراا ّ ّلورا ّرا هرٌ
بَٗرررُ أً ادتسرررااُمح ثر ر تتثالرررا اىبضرررريّ ا٢ب ااَرررْ ٞعررروز ّت٩ررراب
اىباصرراّ الجٝثَررْ اٞثرراًب (أصررخَدٌظ  -صررٌف دَط – ٌٍربَ ر ظ)
سَررح ااتررربت الرتادَ ر ٍا (اىباصرراّ) لٌنيررا أ بَررا ّضررتوً ٝب أًاخررز
الوررزن الضررا ظ حمح ممح أِ با ر ثَضررثَط ًًTHESPISب اؾررز ّ ر
خد ررٌي ّثاعررزًّ ،لاررل اٞثرراًب الجٝثررْ أصررخَدٌظ صررٌفٌّدَط ً
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ٌٍربَر ظ أاُبر عررازإ الٌَنيرران الرتادَر ٍـب ًالررذٍ ادررٓ أٍ ر ٍو
تاٌرت الرتادَ ٍا ستٓ ؽارت دلضا أ بَرا ّتسَرشاً ،قر ازفرلا
لضريِ ه ٕٜٛالغرازإً ،اصتازفرلا أهر أاسراهل اىبضرزسَْ اىبٛل رْ
ًاىبل ررذّ ازًفررا ّضرررزسَْ ّررذل ازفرررلا جفب الثلَررْ اىباسارٍرررْ
لدسضرز الٌَنيررانيُ ًج ا ّرا تاّدلررا الثلَررْ اىباسارٍرْ لدسضررز الٌَنيررانيُ
ًد نيا الازًخل اىبضزسَْ تو م ًب اهلٌإ الادل ًب فقإ ّضرزسُ
اٖزِ ضباٍب قبواار ّت ردرْ ّر اٞصر ل جفب اٞادرٓ ادرٓ صر ض
اهلقرررثْ ادرررٓ عر ر ل نيؾر ر اٖرررزّ(اىبر ر رز)ً ،ؼبقرررزي ّرررا برررـب
ّ 21111ً15111ر ر اىبغررراه ٍ الرررذٍ ّرررانيٌا ٍر ر خدٌن اىبضرررز
صبانيررراب ٞن اىبضرررز ّر ر أهر ر اىبواعارررات الاسٌَّرررْ الرررع ّانيرررت
تغرزا ادَوررا ال ًلرْ  -اىب ٍلررْ ًًصررَدْ لدتٌاَرْ ًالتوررذٍ الر ٍين
ًالررتاوري اٞخٝق رُمح ًّررذل ازفررلا ٞه ر تزادَ ر ٍات الاؾررز
الٌَنيرررانيُ ّرر ّجرررل "جل ررررتا " تدخَؾرررا ًعرررزساً ،هرررُ ّرر أهرر
الرتادَ ر ٍات الررع ّتثوررا " صررٌفٌّدَط " سّ ر اٞسرر اخ :بارر
سزًب عزًا ّمح ًّ ان اٞس اخٍ ّ :لْ أردٌظ الٌَنيانيَْمح
تار ر ّضرررزسَْ جل ررررتا ًاسر ر ّ ّر ر اىب صرررُ " الرتادَر ر ٍا "
الٌَنيانيَرررْ الاُبَسرررْ اىبزًار رْمح مح سَرررح تضرررتاَ جل ررررتا ب التورررا
ً ّاٖوا اصتسالْ أخَورا "أًرصرت"ً ،جقلاارى ًب اٜنيتورام ّر أّورا
ًسًدوا "أدَضت" رر ّ الاد أن أس اخ هذي اىباصاّ اىبزًاْ ذب خ
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با ر قتررل "أدررايبلٌن" ّد ر الٌَنيرران باغررز صررلٌات أخررزٔ ً ،ل ر
سَلسررررا ٍاررررٌ ال تررررٓ أًرٍضررررت ابرر ر اىبدرر ر أدررررايبلٌن ًاىبد ررررْ
"ّدَتسلضرررتا"ً ،أخررٌ جل رررتاّ ،ر ّل رراي ًّاررى ؽر ٍوى "بررَ" ٝمح
سَرح أؽرثض أًرٍضرت ردر ٝقٌٍراًً ،ب اصرتاااتى الجرار ٞبَرى ّر
أّى ًّر اغرَووا الدرذٍ أبار اي ًهرٌ ع رل ؽر ريً ،هرذا سترٓ ٜ
ٍا ز ادَوسا ؽ ٌ ٤اغووسا بٌدٌ ي بالوزب ّلوسا مح
 ّررررذل قسلررررا بوررررزإّ تزادَرر ر ٍا أصرررراٌرّ اياربرررراتاّٞاسًنيَرراتمح – الدررٌاتُ ٍادررل ادررَو ّدسررْ " أّاسًني ررا " ًتاررين
بالٌَنيانيَرررررْ ات الجررررر ِ الٌاسررررر تورررررًٌ اٞصررررراٌرّٜ :ن اىبرررررزأّ
اّٞاسًنيَررْ ّانيررت تدذررا جفب ّ رُ ٩ؽ ر ر ابلتوررا ّلررذ صر الا ٌلررْ
ل رررُ ٍقررررسز أ سررر الجررر ٍـبً ،ستررررٓ ٍ ٜاَوورررا ّضررررتوث ٝاررر
اصتخ ام الوٌظ ًالضروام ًب الزّاٍرْمح مح ًلارل لر ٍار ّر أّجرز
توالَر اّٞاسًنيَرات ًسغررَْ ًبزبزٍررّْ ،سررا أن هررذا التودَر ٍررثـب
َّ أن تد اللضٌّ اّٞاسًنيَات قر سراًل التخدرُ ار أنيرٌثتو
ّوابررل أن ٍ رر ّ ٩ورراتٝت عزصرراتً ،بال اررل لورر سؾررد ادررٓ
اْ قٌٍْ بوذا الغانمح
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 املطسح السّماىٕ القدٓه ّأٍه مساحلُ:ًق ت ّاٌ ٜال هذا اىبضز اهلام ّٞجرز ّر صرث ًّلورا
اسب ّ اٜتوام اىبٌدى ل تاب ًعازإ الزًّان ً الذِ ٍوًٌ ":جن
الزًّران مل ٍازفرٌا اىبضرزسَْ ج ٜبار ّا انيتورل ال ر اىبضرزسُ
ا٢غزٍوُ جلرُ رًّا،فودَّر ًا اىبضرزسَات ا٢غزٍوَرْ بلٌاَورا اىبدرواّ
ًاىباصاًّ ً ،ب نبَ خؾاٖؾوا ال لَْ عبٌ ّلتؾ الوزن الجالح
قثل اىبَ ٝرر ًل لو مل ٍوتسٌا باىباصاّ ّسا اهت بوا الٌَنيانمح مح "
ًالثاسح اىبتتث للغٌٕ ال راّا الزًّانيَرْ صرٌا ٍور الر الضرٛاً
التالُ :هل ال راّا الزًّانيَْ ّا هرُ ج ٜراّرا ٌٍنيانيَرْ ّتثرت بد رْ
ٜتَلَرررْ ا ساًلرررت ًب ال تررراب ًبالور ر ر اىبضرررتااي ا٢دابرررْ ادَرررى
ّاتسر ا ادرٓ ّرجريا ّر اىبزادر ًاىبواربرْ قر ر اىبضرتاايً ،أتررز
لدثاسرررح ًاىبورررت سزٍرررْ الرررزأِ ًب جبرر إ الرررزأِ الضرر ٍ ًالتاررراًن
اىبجسزمح ّسا ذب ثت ا اىبزاسل الجٝخ اهلاّْ الع ّز ٩بوا اىبضرز
الزًّانيُمح
ّسا ذبر ثت بغرُٕ ّر الت ؾرَل ار أهر ّت٩راب اىبضرز
الزًّانيُ (بًٝتٌظ _ ترياٍلط _ صَلَ )ً ،أٍقا ا اشبؾاٖؿ
ال لَررْ ىبضررزسَاتو ًأه ر أاسرراهل ً ،ترراثري "صررَلَ ادررٓ ّضررز
اؾرررز اللوقرررْ ًتررراثز الر ر راَّـب ا٢ظبدَرررش برررىً ،خاؽرررْ "ًلرررَ
ع ضثري "
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ًّررررر اٞصرررررراعري (الرتادَرررر ر ٍا) الزًّانيَررررررْ الررررررع قسررررررت
باصتازافرررروا ًتدخَؾرررروا ًالتادَررررل ادَوررررا هررررُ راّررررا خارررر
الضررابَلاتمح مح أصرراٌرّ أًً سًاز رًّررانيُ قررام ادررٓ خا ر فتَررات
الغا الضابَين ًب او اّ٢ربعٌر الزًّانيُ " رًٌّلٌظ "مح
سررـب عررَ رًٌّلررٌظ ّ ٍلررْ رًّررا اررام  753قثررل اىبررَ، ٝ
ًًف خاْ لشٍا ّ ا صر انيواً ،خارٌب لدتٌصر ًفر أرافرُ
أخزٔ قابل ّ ٍلتى خاز اه ًهٌ نيوؿ اللضإ يبا ٍالٓ انيواراي
اللضررل ،فاعررار رًٌّل رٌظ جفب صبدررط الغررٌَ بإرصرراً ص ر ارّ جفب
الوثاٖل اجملاًرّ لاد الشًاز ّرلو مح ًل رلو رفقرٌا لر الادر
ًصخزًا ّ رًٌّلٌظمح ًّران ر فارل رًٌّلرٌظ أن ارا ازبرريان
جفب سقرررٌر أسر ر الارررزًخل الزٍافرررَْ الترررٓ صرررَوَسوا الزًّررران،
فاصررتذاب الغررا الضررابَلٓ ًهررٌ أس ر الغرراٌب اجملرراًرّ ىب ٍلررْ
رًّ امح ًأثلإ ّتابارْ ردراً الغرا الضرابَلٓ لدارزًخل قرام الغرثاب
الزًّانيُ خبا ال تَات بوٌّ الض ، ٝيبا آ الزداً الضرابـب
جفب ال زار لث ٝه ٌّنيو ق ٌّا اش ٜب ًن تضدَضمح
ذبٌلررت اللضررإ الضررابَلات با ر ل ر جفب أّوررات رًّانيَررات،
أؽرثض ا٠ن خارز د ٍر ٍر اه اىب ٍلرْ سَرح بر أ الضرابـب
ًل
باٜصتا ا لدجار لتشزٍز بلاتو مح ًال ّا اعت الؾزاي بـب الزًّان
ً الضابـب ًب صٌح ّ ٍلْ رًّرا ،تر خدت اللضرإ الضرابَلات بوَرا ّ
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"هزصَدَا" ًعدثت ّلو التٌق ًالتشال ب  ّ ٜالوتاً ً،هٌ ّا
س ر خ بال اررل ًمت اٜت رراحً ،الثوَررْ يبتاررْ ًمب رر ّتاباتوررا ًب
ال تابمح
ّسا ذب ثت ّاٌ ٜا الثلَْ اىباسارٍْ ًالتولَات اىبضزسَْ
ًب اىبضز الزًّانيُ محفو ساًً الزًّران تودَر تؾرسَسات اىبضرار
ا٢غزٍوَررْ ًب عزٍوررْ تغررََ ها ل ررلو ؽررث ٌها بؾررث تو سَررح
أفرراا الزًّرران اٞقررٌاظ الررع مل ت ر ٌّدررٌ ّ ال ر اٞغارقررْ
ّسررا أنيو ر أنيغررًٛا ّضررارسو ادررٓ ارخل ّضررتٌٍْ ًسخزفٌهررا ّ ر
الر اخل ًاشبررارز لثَرران فخاّتوررا با ررط ا٢غزٍررل الدررذٍ أنيغررًٛا
ّضارسو ادٓ ص ٌ التً ،ًٝأه خارٌّ كبَرش اىبضرز الزًّرانيُ
انيى ٍت ٌن ّ اسبذارّ ًّان ادٓ ع ل نيؾ اٖزِ ً ،مبَرل
جفب اىبتارررْ اىب زعرررْ ًالوترررل ًالالرر ًالرررتااػ لدرر ّإ ًاىبؾررراراْ
ًاٞلااب الزٍافَْ ًاىبضابوات سَح أنيى مبَرل جفب الاراب الر نيٌَِ
ًلَط جفب الااب ال ٍين ّسا ال ا٢غزٍلّ ً ،سرا ازفرت الر
الزًّان اىبلاَبز الجابترْ الرع تٌفرض ّرج ٝغابرْ أً قؾرزا أً كباثَرل
ًّانيررت ّؾررلٌاْ ّ ر اشبغ ر ًّ ر ث ر تادررٓ باررّ ٕٝا رـبمح ًّ ر
التولَررات الثؾررزٍْ ال ٍلاَّ َررْ ًب اىبضررز الزًّررانيُ تدرر الررع
تتادل قبسجل اىبضز فور ااتسر اىبسجرل الزًّرانيُ ادرٓ اسبزّرات
ازبضرررررر ٍْ ًّررررررران ٍورررررر م اسبزّرررررررات اٍ٢وااَررررررْ ًالزّرررررررٌس
ازبض ٍّْ،سا أن اىبضز الزًّانيُ كبَش بتور ٍ ار أّجرز ّر
25

اىبسرررجدـب ًمل ٍوتؾرررز اّٞرررز ّسرررا هرررٌ الرر ا٢غزٍرررل ادرررٓ ثٝثرررْ
يبجدـب فوٌب ًهذا ٍا ط تو ٍ ّرل يبجرل لر ًري ّوسرا تار ت
الغخؾرررَاتً،ق ارررزا الزًّررران لٌنيرررا ّررر ا ٞإ ٍضرررسٓ ا ٞإ
ا٢مبرراُٖ ًهررٌ كبجَررل ؽرراّت ٍاتس ر ادررٓ اسبزّررات ازبض ر ٍْ ً
جمبإات الٌدى الع ت ٌن ّاربّ ا ّالرٓ ًن اسبادرْ جفب ا ٞإ
الؾرررٌتُ ًارررزا هرررذا ا ٞإ باصر ر اىبرررَ اً الثرررانيتٌَّ  ً ،أٍقرررا
اصرتخ م اىبسجررل الر الزًّرران اٞقلاررْ لدتاررثري ار الغخؾررَْ الررع
ػبضررر ها ًمل ٍضرررتخ م ًب الرتادَررر ٍا الزًّانيَرررْ ّسرررا هرررٌ ًب
الرتادَررررر ٍا ا٢غزٍوَرررررْ ًاعبضرررررز اصرررررتخ اّوا ًب اىبضرررررزسَات
ال ٌَّ ٍْ سَرح اّتراست بتارابري ّقرش ًْ ،قر تارٌرت تولَرْ
ا٢فإّ ال الزًّان بإفافْ اىبغاال اللارٍْ سَح ّان الزًّران
ّاتس ٍ ًب ازًفو اىبضزسَْ ادٓ فٌٕ الغرسط ٞن ّضرارسو
ّانيت ّ غٌفْ يبرا دارل ازبسورٌر ٍتراثز برت ريات الاورط يبرا
فاو جفب بلإ ّضرارسو ًب بلاٍرات ّ دورْ ًت اَرْ خغرثْ اىبضرز
بضو سبساٍرْ اىبتدورُ ّر سرزارّ الغرسط أًًّ ٜر تودثرات ازبرٌ
ثانيَرررامح بَر ر أن اىبضرررز الزًّرررانيُ انيورررزخل ّر ر َبورررٌر ال لَضرررْ
اىبضَشَْ ًصوٌٍب اّ٢رباعٌرٍرْ الزًّانيَرْ ،فراخت ٓ برذل اىبضرز
ال ٝصَ ُ الٌَنيانيُ ًالزًّانيُ ّ الجوافرْ ال زبَرْ ىبر ّ أّجرز
ّ وبضْ قزًنمح
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تٌق لرررا ّارررٌ ٜالررر ّضرررز الاؾرررٌر الٌصرررآ ًتاثرياترررى
اىبختد ررْ ادررٓ اىبضررز فو ر عررو اررام 476م صرروٌٍب رًّررا ًب اٍررْ
الاؾررز الٌصررٌَب الررذِ اصررتسز ستررٓ الوررزن اشبرراّط اغررزً ،فَررى
تاج٩ررز ال ررز ا٢نيضررانيًُ ،أؽررَ با٢سثرراٍب الغرر ٍ ًالرتادرر ،
ًّا ت التاثريات ال دض َْ الٌَنيانيَْ ًالجوافرات الزًّانيَرْ ًغريهرا
أن ؼبل فَوا الاذش بضث صرَازّ ال لَضرًْ ،ردراً الر ٍ ادرٓ
اسبَاّ ال زٍْ ًالجوافَْ با صوٌٍب اّٞرباعٌرٍْمح
ًادٓ الزغ ّ تزاد اىبضرز عرَٗا فغرَٗا لَؾرل جفب ردرْ
الثذإّ ًاسبقَض ج ٜأن ال لَضرْ أارا ت جنيتادرى ادرٓ عزٍوتورا
فُبوز اىبضز ًب الاؾٌر الٌصآ ضباعا بالاوٌظ ال ٍلَْ فرس
فقإ ال لَضْ اىبضَشَْ ال اثٌلَ َرْ ًبا٢عرزاا اىبثاعرز ّر
قثررل اهلَٗررات ال لضررَْ اىباتررربّ ًتٌدَواتورراًّ ،انيررت اللؾررٌـ
ال راَّررررْ تورر ر م باىبلاصررررثات ال ٍلَررررْ ًال د دٌرٍررررْ ًالٌثلَررررْ
)(dimanche des Rameaux

صَازت الوؾرؿ ا٢ظبَدَرْ ًأسر اثوا الاوضرَْ ًالو اصرَْ
ًب تٌلَ الازًخل اىبضزسَْ الع دبض الؾزاي بـب ّرا هرٌ نيَرٌِ
ًأخزًًِ ،ؽزاي ّزٍ ًٍضرٌي فر اٞهرٌإ ًالغرَاعـب ،اصرتاان
اىبسجدٌن ب لٌن سزَّْ ًّٝبط راَّْ خاؽًّْ ،ان هرذا ب اٍرْ
دلَلَْ ل٣خزاز اىبضزسُمح ًج ا ّران اىبضرز الزًّرانيُ قر ارترثٌب
ب قررإ ّاسارٍررْ اّ٢رباعٌرٍررْ الٌَنيانيَرررْ فررإن اىبضررز ًب الاؾرررٌر
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الٌصآ ارترثٌب ب قرإ راّرُ ٍرين عوٌصرُ  ٜؽبرزز ار فقرإ
ال لَضرررْ أً ال ات راَٖرررْ ا٢ظبَدَرررْ أً ال قرررإات ال ٍلَرررْ ات
الرر ٍ ٌر الرر ٍين ا٢ظبَدرررُ اىبارررزًا الرررع دبضرر ثلاَٖرررْ ازبلرررْ
ًازبشررَ ًاٞهررٌإ ًخارراب اىباذررشات ًاىبو صررات ال ٍلَررْ ًّ ،ر
اللؾٌـ الع تاٌ جفب تد ال رتّ نيؿ صبوًٌ بالٌان (لاثْ الر م)
ٍتقررس  942بَتررا عررازٍا ّوادارراً ،جرعررا ات ّضررزسَْ ًجعررارات
غلَْ ًًافشْ ّ تٌبْ بالٝتَلَْ
 ًب هررذي ال رررتّ مب للررا اسبرر ٍح ارر أنيررٌاي ثٝثررْ ّرراىبضز الٌصَاُ ًهُ :
 - 1اىبضز اىبو ظ(ال ٍين)
 - 2اىبضز اىب نيط(ّضز

نيٌَِ هاسً)

 - 3اىبضرررز اٞخٝقرررُ الرررذِ تغرررزب ّر ر تارررالَ ا٢ظبَرررل
ًقَسررى التوذٍثَرْمح ًق ر اصتازفررت اىبزاسررل ال رجٝخ باختؾررار ٍ ررُ
برررال زخل لدثاسررررح أً الاالررر ّثَلررررا خؾررراٖؿ ًؽررر ات ًأهررر
الوٌانيـب الؾا رّ الع ابت اتوا ال لَضْ ًب تد ال رتّمح
 مطسح عصس اليَض٘ (اجلصء الجـاىٕ)ًٍ :غرتسل ادرٓ ّضرزاؾررز اللوقررْ الررذِ تٌق لررا ال ر ي ّاررًٌ ٜب ر أت فَررى فرررتّ ت ررري
ّررثريًّ ،اظبرراسات ثوافَررْ اُبَسررْ ًب أًرًبررا اّت ر ت لد رررتّ الررع
اّت ت ّر نيواٍرْ الورزن الجالرح اغرز جفب عبرٌ أًاخرز ارام ،1611
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ّٛعزّ ادٓ انيتواً أًرًبا ّ الاؾٌر الٌصآ جفب أًرًبا اسب ٍجرْ
اىبث زّ ً ،فَى صا ت رً د ٍ ّ ّر الرت ري ًهرذي الرزً أهر
ّا َّش التارٍخ اسبر ٍح ار الورزًن الٌصرآ أِ أن ّضرز اؾرز
اللوقررْ مل ٍث ر أ ّ ر ّزسدررْ الؾرر ز بررل هررٌ اّتررشاز لررجٝخ قررٌٔ
(اىبضز ال ٝصَ ُ الذِ َبوز أثزي ًب ّضز ع ضرثري ،رً
الاؾرررزً ،التوالَر ر ال لَرررْ لدر ر راّا ًب الاؾرررٌر الٌصرررآً ،هرررُ
التوالَرر التررٓ ّرر غريهررا ٍ ٜضرررتا أسرر ان ٍررثين عررَٗا) أٍقرررا
ذب ثلا ار اىبضرز ا٢ظبدَرشِ (ا٢لَشابَجرُ) ً بَل٩را أثرز ع ضرثري
ال ررثري ادررٓ ّضررز اؾررز اللوقررْ ًاىبضررز اٜظبدَررشِ بغ ر ل
ارررامً ،أٍقرررا تازقلرررا جفب اىبضرررز اٍ٢ارررالُ ًعخؾرررَاتى ً ًري
ال ثري ًب ت اَل ّضرز اؾرز اللوقرًّْ ،زرنيرا ادرٓ اىبضرار ًب
فزنيضررا ًاصررثانيَا ًغريهررا با٢فررافْ جفب الرر ًر ال ررثري لدتولَررات
اىبضزسَْ اىبتاٌرًّ ،الع لاثتى ًب تاٌر ًتو م الازًخل اىبضرزسَْ
ًب ّضز اؾز اللوقْمح
 ذب ثلا ا اىباصاّ اسب ٍجًْ :عرزسلا تراثري ّضرز اؾرزاللوقْ ب ل أ ًاتى ستٓ ّاد الوزن الجاّ اغز لَاخرذ اىبضرز
بارر ا د ٍرر ا سرر اثَا ً ،لتاخررذ اىباصرراّ ًاىبدررواّ عرر  ٝسرر اثَا
ّااؽررزا مح مح لو ر اربررذت اىباصرراّ أع ر ا ٜا ر ّ ،فوررُ جّررا دبزبررْ
ّثاعزّ أً نيؿ أ بُ أً ؽزاي بـب نيُبزٍات أً ّاقدْ أّا مبَرْ ررر
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ف ُ أًربا قاّت ضباًٜت ّجريّ ادٓ ّ ٔ أّجز ّ ّراٖع صرلْ
ّقت ًٜ ،صَسا سرـب بر أ ٍر ب القرا ًب الاوَر ّ اىبضرَشَْ ًب
ب ر اٍات الوررزن الجرراّ اغررز لٌف ر فدض ر ْ جغزٍوَررْ تزادَ ٍررْ ًب
ّررلور ّضررتول ًااتثرراري أّررزا ّادوررا ،ل ر ذبوَررل هررذا اؽررا م
بؾاٌبات ّجريّمح ًب ّؿب ال تراب ازفرلا هلرذي الؾراٌبات ًبَل٩را
أن مثْ التثاصا ّاساً قاٖسا ّلرذ ايراًٜت اًٞفب ًب الورزن الجراّ
اغز ٢سالْ الدثط ًالت زٍل ل وسلا بـب ّا هرٌ ّاصراًِ ًّدرواّ ّر
خ ًٝاصتازاخل باض ا٠رإ ٞعوز اىبضزسَـبمح
 ًّزرنيرررررا ادرررررٓ اىبضرررررز اًٞرًبرررررُ ًب الورررررزن الجرررررراّاغزً،ازفلا ٞه اىبضار ًب أًرًبا ًب تد ال رتّ الع أصروست
باٌ ّ باض اىبضار لدشَاّ ًّانيوا ًل ت ّ د ٍ (ّضار عزح
أًرًبرررا) ً ،أٍقرررا بَل٩رررا أهر ر اٜدباهرررات اىبضرررزسَْ ّر ر ّرررذاه
ًّ ر ارظ الررع َبوررزت فَررى ّ ،سررا اصتازفررلا بغ ر ل طبتؾررز
ّضز الوزن الاغزٍ ًازفلا جفب أه (التَارات ًالتذارب) الرع
َبورزت فَرىً ،يلررا لدا ٍر ّر الغخؾرَات اهلاّررْ الرع أصرروست
بغ ل ّث ي ًّثري ًب هذا اىبضز مح ًا هذي التَرارات ازب ٍر ّ
الررع ازفوررا اىبضررز ال زبررُ انياٝقررا ّ ر اررام ً 1887ب ّ رل ّ ٩ر
بارٍط ًبزلـب ًٌّص ٌ ًلل ن ذب ثلا قاٖدـب :جنيورا تاتررب انيااافرا
ًب تاٌٍز هرذا اىبضرز  ،سَرح ازفرت اىبٌافرَ اٞصاصرَْ اىبتادورْ
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بالازًخل اىبضزسَْ تاٌرا هاّٖ ٝو ٩ت الض٩رثَل جلرُ َبورٌر اىبضرز
اسبر ر ٍح الرررذِ صَؾرررثض ّر ر أبرررزس رداٜترررى " بزتٌلر ر بزٍغرررت"،
ً"أرثٌر أ اٌّا""ً ،دان دلَى ""ً ،غزًتٌص ُ""ً ،بَرت بزً "،
ًصررٌاه ّ ر الررذٍ ٍاتررربًن بررزّ٩تو ّ ر الٌدررٌي اىبغ راً ْ٩ب تررارٍخ
تاٌ٩ر اىبضز اًٞرًبُمح ًّذل َبوٌر اىبخزز اىبضزسُ ّ ًًٞزّ،
ًالررذِ عررٌ٩ر التذزبررْ اللؾررًَّْ ،غرر للررا ارر خ اٍررا ّررجريّ
ّتادوْ قبلُبٌّْ اٖٝل ّ " سٌارً ،جفرإًٌّّ ،صرَوٓ ً ،سر خ
ًغري ل فد ٍا ال اتر  ،أً اىبسجرل ا ًًٞهرٌ اىبخرزز ّر قثَرل
الررذّز ًق ر َبوررز ًب أًاخررز الوررزن التاص ر اغررز ًعدَاررْ الوررزن
الاغزٍ اىبٍَ ٝـب ا ّثري ّ أارٝم اىبخرزدـب ،ف رُ برارٍط
أفر ر ٓ"أني رٍى أنيارررٌان" ادرررٓ اىبضرررز عثَارررْ د ٍر ر ًّ ،بضررراعْ
ًاوَ ر ّ قبضررزسى اسب رزمح ًًب أىبانيَررا ث ر أّزٍ ررا أصررو "ّرراّط
رٍلوررارت" 1943 - 1873م بلسرررا ز جخزادَرررْ دبسرر برررـب اىبخَدرررْ
ًالتاثري اىبضزسُ ًا٢بوارمح ًًب أّزٍ را صرات الغروزّ جفب " افَر
بَٝصر ر ٌ  "David Belascoالرررذِ ارررزا ّٛل رررا ثر ر طبزدرررا
ّضررزسَا ٍؾررل بالٌاقاَررْ جفب ّضررتٌٍات مل ت رر بارر يب لررْمح
ًلتشوَل هذي ال اٍْ ًف نيُباّا قَوا ل ررتّ عٌٍدرْ ّر التر رٍثات
تتقس التٌافل الغاّل بـب الاؽز الازخل ّافْمح
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 أّا ا الازب ًا٢صرٝم ًاىبضرز (ازبرشٕ الجالرح) فورتدسضرررلا فَرررى ا ٢رهاؽرررات ازبلَلَرررْ اًٞفب هلرررذا اىبضرررز الرررع لرررٌ
ابتا نيا ا ّوٌلرْ (أن
تاٌرت ل ان للا رأِ ّ اٍز كباّاً ،ل
ا٢صٝم ًق سادشا أٍ ٌٍلٌدَا أّام تاٌر هذي الُباهزّ ازبلَلَْ
ًّلاوا ّ أن ت تسل)مح مح
 اصتازفلا ًب اىبضز الازبرُ اىبااؽرز أهر اىبزاسرل الرعّز ٩بوا ًعزسلا هذي اىبزاسل بالت ؾَل:
ّزسدْ الزٍا ّ ًالتلٌٍز 1847 /م – 1919م /
ّزسدْ ّا بـب اسبزبـب 1919 /م – 1951م /
ّزسدْ الؾاٌ ًالثشح ا الذات 1951 /م –2111م /
 ّسررا تزّلررا لدساصررراّ ًب اىبضررز الازبرررُ سَررشا سَرررحرصلا اىباصاّ ًب هرذا اىبضرز ً ،اٝقتورا باىباصراّ ال ٝصرَ َْ
ال زبَررْ (الو مبررْ) ً باىباصرراّ اسب ٍجررًّْ ،رر أدررل اىبواربررْ قسلررا
ب راصررررْ لبررررا ز ّضررررزسَْ ازبَررررْ بغررر ل طبتؾرر رزمح ّرر ر هررررذي
اىبضررزسَات (ّؾررزي اسبضررـب) لد ات ر ًلَ ر فافررلًّ ،ضررزسَْ
(ّ ررز صررٝم أً صررتْ ّدررٌ ٍؾررثٌن الووررٌّ) لد ات ر اىبضررزسُ
اثررر ال تررررا قداشررررًُّ ،ضررررزسَْ (ّاصرررراّ ّررررزب )ٕٝالغررررازٍْ
لد اتررر اىبو ررررز جبررررزاهَ اسبَررر رِ ًّ ،ضررررزسَْ (اشبا ّررررْ)
لد اتررررر يبررررر ً اررررر ًانً ،اخرتنيرررررا لبٌ دررررررا ّررررر ّضررررررز
اىبٌنيٌ راّاً،هُ ّضزسَْ ال ات دٌان دان (لَدْ ً اي)مح
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 أخريا أخت ًأنيا ادٓ قلااْ تاّْ أن هرذا ازبور اىبتٌافرد ا مل ٍو م ج ٜالودَل ًّا هٌ فزًرِ لدوار ،ٙبانيتُبرار أراٖ ر
ًق ّقٓ أّجز ّ اغزٍ ااّاً ،أنيرا أار  ٩هلرذا ال تراب ًقر
نيغزت باقى ًب أهر الر ًرٍات الازبَرْ ًاجملرٝت اي سرًْ ،مت٩
تزنبْ باض الثشٌخ ّٞجز ّ ل ْ ًاصت ا ّر هرذي الثشرٌخ أً
اىبوراٜت الا ٍر ّر الثراسجـب ًسٍلٌهرا ب ترثو ّر هرذي الثشرٌخ
أ ّز (اىبضز الٌَنيانيُ الو ٍ – ّضز سقرارات الغرزح الور ٍ
ًغريها) ًّران هلرا ًب اللر ًات ال ًلَرْ سقرٌر ّر ّجرل ّوزدران
ّغرل اىبضررزسُ ًغريهرامح ًب اللواٍررْ  ٜبر ّر أن أعر ز سًدررع
الع مل توؾز قب ٍ اىبضراا ّ لرُ بران أفلرت ًقترا ّارُ برالوزإّ
ًخاؽررْ ًب أثلررإ ّزفررُ ًتزاد ر نيُبررزِ ل ردررْ ّررثريّ ً،أٍقررا
ابلتاِ " أصَل ًألَضار" ادٓ ذبسدوسا ًّضاا توسا لُمح
 ّسررررا أعررر ز أؽررر قاُٖ اىبضررررزسَـب أّجرررراً اٞصررررتاال ثري ال ات اث ال تا رًاظ قدارى درُ ً ،الغرااز ال رثري
ًال ات ر ًب أ ب الا ٌلررْ ضبس ر ًسَ ر ادررًُ ،ال ات ر اهلررام
اىبضزسُ دٌان درانً ،الوراـ اهلرام سهرري دثرٌر ًالغراازّ اىبوسرْ
ّلرراّ اشبررريً ،ال اتثرررْ اىبث اررْ قدرر سؾرررزٍْ ً،الورراـ اىبثرر ي
َراً ،الر ّتٌر الثاسرح ؽرٍ ٝرٌنيط ً ،الغرااز اهلررام
ؽرا
ّلري خد ً ،الغااز ال ثري ضبسر هبر ان ً/اىبخرزز اىبضرزسُ
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ج ااَل خد ًآخزٍ ً ،ا ه ًاسبس هلل دَ بل ًيبتراس ّر
الررذٍ تٌاؽرردٌا ّاررُ ادررٓ الرر ًامً ،خاؽررْ ًب الضررلٌات الاغررز
اٞخررريّ با ر نيشًسررُ الوضررزِ ّ ر ّ ر ٍلع الزقررْ بض ر اٞس ر اخ
ال اَّررْ ،هررذي اىب ٍلررْ ،ااؽررسْ الزعررَ الؾررَ َْ ،الررع غا رهررا
الزعَ اشبدَ ْ ّاًُ ،هٌ ٍث ُ بَلسا الربّ ُ ّران ٍقرش
ًٍقش مح مح ًقتوا ازفت اىباصاّ ًسبُبتوا قراً لرُ الزعرَ ٌّ ارا:
ًامح ! ًا ٌّؽدَِّايمح مح ّاصاتلا أّرب ّ ّل اىباصُ ًب التارٍخ ،فرٝ
ّ صررُ أصررخَدٌظ ّ ًٜ ،صررُ صررٌفٌّدَط ّ ًٜ ،صررُ صررلَ ،
ً ٜستٓ ّ صُ ع ضثري بوا رّ ادرٓ أن ذبرل ضبرل ّ صرَلا عبر
الاررزبمح مح ّلررت أب ررُ ًمل أنيتثررى جلَررى ٞنيررى ق ر غررا ر برر ً ٝاي،
ًل ررين رأٍررت ادررٓ اٞرخل قزٍلررْ ت ر ً ادَررى هررُ ازبثررْ ًالاؾررا
ًخلذز اشبٝفّْ ً ،ان لضان سالى ٍوًٌٍ :ا لث٥رٛظ تدر الضرااْ
الع اصتخد تين ا ّْٞادَوامح
سبُبتوا تزّت ني ضُ ّ راٖشْ اىب ان ًغا رتمح
انيتوٓ باٌن اهلل هذا ال تاب
مح هب ِ ضبسٌ ٌّؽدُِّ
صٌرٍا ال ٝقَْ
2119 /12/23
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( ..علمتنا متابعتنا لسري األحداث يف عصور
ما قبل التاريخ انه الشيء يولد من العدم)
 . .انطون مورتكات

اجلصء األّل
املطسح يف احلضازات القدمي٘
 ّلذ بضبٌ ٤ر الت دضر
جعررار اؾررز د
ًٍُ،بررل الٌدررٌ
الا ٍ ر ّ ر الت
د ٍ مح

أ تارٍخ ال ز الثغرزِ ًالٌدرٌ  ٥ا٢نيضرانيُ ّران
ًالرت ري ًا٢بر ايمح قددسرا تراتُ فدضر ْ د ٍر ّ ًب
ٍ ر جً ٜذبرراًً أن تضت غ ر أباررا هررذا الٌدررٌ
ا٢نيضررانيُ ّ ر اشبؾررٌبْ قب رران ستررٓ جنيررى ٍوثررل
ضررريات ّدسررا أعررزقت سوثررْ د ٍ ر ّ ً ٜف ررز
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أّالً  -ما قبل الــ / DITRAMPUS /دٓجْزامبظ( )1اإلغسٓقٔ٘
أ -التلامل الفين للدزاما
ّ اشباا الغاٖ ا٠ن أن ٍتؾٌر باقو ًه ّرجريًن در ا
أن ال اىبضزسُ ٬اثارّ ا ل الغ ل الغاٖ برا ٞب ًاىبضرسٓ
(بالرررر راّا) هررررٌ التاررررثري بال دسررررات ًالاثررررارات اىبٌساررررْ ادررررٓ
اٞعخاـً ،ب ؽٌرّ سٌار أً ّلاداّ ٫أً تادَل داني ادٓ اىبٌاق
ًاٞسر ر اخ فور رٌبمح مح ًّر ر اشبارررا أٍقرررا أن نيتؾرررٌر أن هرررذا ال ر ر
ازبسررراهريِ ،الرررذِ ٜسم ا٢نيضررران ّرررذ رز ادرررٓ اٞرخل جفب ا٠ن
اث رارّ ا ر التذضررَ اسبررُ الغرراخؿ ىبغررو أً جملسٌاررْ ّغرراه
ّوتااْ ّ الٌاق أً ّد وْ أً ّ ؽل اشبَاًمح
ال ّا نياال باللُبزّ اىبت اّدرْ لد ر الر راُّ أً اىبضرزسُ
ّ لً ،هُ اللُبزّ الع تضرتٌا ال دسرْ ًاسبزّرْ ًاٍ٢وراي
ًتغ َل اىبا ّ ًب جعار راُّ،فإنيلا بذل نيؾرشض أخارإ عراٖاْ
تتارررزخل هلرررا سَاتلرررا اىبضرررزسًَْ ،تثااررر ًب الٌقرررت ني ضرررى برررـب
()1

اٞعرراار ًاٞغررانيُ(الاللشٍررْ) الررع ّرران أتثرراي ٍلضررٌَظ ٍز ًنيورراً ،ق ر
ارت ر ًا الجَرراب اىبؾررلٌاْ ّ ر ددررٌ الالررش ًّ ر رس ر هررذي اٞعرراار ًل ر ت
الرتادَ ر ٍا  -بتؾررزا تررارٍخ اىبضررز /ازبررشٕ ا ًًٞرررر فَتررٌ باني ر ًل ُ رررر
تزنبْ اٞب جلَاظ سس1981 ًِٝم ًسارّ الجوافْ الضٌرٍْمح
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ازبسرراهري ًبررـب فلوررا اٞؽررَل الازٍررل اىبتذرر مح ٍوررًٌ ادررٓ اودررْ
ازصان ًب ّتابى صَاصْ ًب اىبضرز ـ /" : 9محمحمحجن غاٍرْ الثغرزٍْ
ًه ا نيقاهلاّ،لذ جنيضان ٜص ٌ ًسترٓ الَرٌممح مح أن تزقرٓ حبَراّ
ازبررلط الثغررزِ ًتت د ر ادررٓ الاثَاررًْ ،ب ضبرراًٜت ٢خقررااوا
ًف ر رٌّسهررا ًالضررَازّ ادَو رامح ًالثغررزٍْ ّررُ تؾررل جفب نيترراٖر
جػبابَْ ًب صاَوا ا  ،تق دبزبتوا ًّاارفوا ًب قٌانيـب ًقٌاا
ًقررَ ً ،تررزًِ هررذا اللثررت الررذِ ٍتلررآّ دررَ ٝبا ر دَررل بتررٌارخ
اشبررربًّ ،اغتلاٖوررا ،تزًٍررى ّررإ اىبلاررل ّدسررا استرراز جفب لرر ،
ًتزصخ دذًري ٌٍّا بار ٍرٌم ّتؾراا ّ ًب جقاّرْ ؽرز سقرارتوامح
صررٌإ ّرران ل ر تضرراَّا ب زاٖررش ال ررز ٍررلا ط غلررٓ ًب الررزً
ًتو ّا ًب ّاارز الزقُ ا عزٍل الضردٌ ال رز ِ ًازبسارُمح مح أً
بلإ ىبوٌّات اسبقارّ ًرّاٖشها ادٓ الؾراَ ٍ اىبرا ِ ًاىبالرٌِ
ادٓ أرخل الثغز"مح مح/
ب  -البدآات (السقص أّالً)
مثْ ّا ٍواً :سَجسا ًال ّا ٍتخارٓ الثغرز الؾرزاي الؾرزا
ّرر أدررل الٌدررٌ ازبضرر ِ ،جفب التسجررل با٠هلررْ ًجاررا ّ اشبدرررل،
ًالتاررثري ا ر الررذات ٍ ررٌن مثررْ ّ رران ّررا أً ّضررز قبالررٓ ّ ر
اىباررانيُ :أِ ّ رران لدتسجَررلً ،الررزقؿً ،اسبررٌار ،أِ ال ر راّا ًب
ّغزًي ّلُب لدشَاّمح
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  ٜمب ر ر ذب ٍر ر الثر ر اٍات اًٞفب للغررراّ فر ر اىبضرررزتتث
(ال راّا) ً ٜمب
 ،أً ذب ٍ ا الٌَم الذِ ب أ فَىمح ا٢نيضان ؼبثٌ ث ؽبارٌ
خاٌاتى اًٞفب ًب دبضَ ًاقاْ ّا،أً ٌّق ّا سر خ ّارى أً ّر
نباات رىمح مح ٍوررًٌ مح ازصرران ًب ّتابررى صَاصررْ ًب اىبضررز ـ:27
"ّر ب اٍررْ التذسر ا٢نيضررانيُ باع ر الى الث اَٖررْ اًٞفب ٍررٌم سرراًً
ا٢نيضان أن ٍاَ دبضَ سا ثْ ّرا درزت لرى ،أً ٍودر ّاٖلرا سَرا
رآي ً ،ل بٌاصاْ الؾٌت ًاسبزّرْ ًال دسرْ ها فرا جفب جارا ّ
ا٢نيضان ٍازا
صز ًاقاْ ل١خزٍ لتضدَتو ً جفا تو مح ًمل ٍ
أن لرر هررٌ التسجَررلً ،مل ٍ رر ٍورر ا جفب تورر ٍ فرر آنيررذا ،
ًل لى ّان ٍ ر أنيى ٍوٌم قبا ٍورٌم برىً ،أن ٬ل٪سرا ٍورٌم برى تراثري
فز ِ ًنباًُ ،ؽدْ حبَاّ ا٠خزٍ ًّ ،ز ً عخؾُ ادَى هٌ"مح
مب رر ااتثرررار تدرر ال ررررتات الث اَٖرررْ اىبورر اًٞلررُ ٩للغررراّ
الررر راّا (ال ررر اىبضرررزسُ) ًادَرررى مب للرررا الورررًٌ :أن الثاسرررح
اىبضررزسُ ٬لررَط ادَررى ّر ا٠ن فؾرراا ا أن ٍضررتازخل اللترراٖر الررع
انيتوررٓ جلَوررا ادسررإ ا٢نيضرران الو ر ٍ ً ،ه ر ؼبرراًلٌن داهرر ٍ أن
ٍتثَلٌا الٌّقات اًٞفب لد راّا ال ازبسااات الث اَْٖمح
 ّ ب ٕ ا٢نيضان (الو ٍ ) قُ د ي ًحبجى ّر أدرل تراّـبسادَاتررى اىبا ٍررْ ّرر ّاّررل ًّررأً أسررط باسبزّررْ ٌّصررَدْ
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لدتوَررً ٛالر فاي فٌدر بررالزقؿ أً ٜا ٞاّ ال فااَررْ الررع كب لررى
ّ ر اىبٌادوررْ ّ ر ا ر ًي اىب رررتخل لد ر فاي ا ر يبتد اتررى ال ازٍررْ
ًال زٍشٍرررّْ ،سرررا ًدرر فَرررى اىبتارررْ ًاىبترررل ط الٌسَرر ٜني ااٜترررى
ًجرهاؽاتى اىبتؾاا ّ ً ،اىباررب ار فوسرى اىبتٌافر سبالرْ ّرا ،أً
س خ ًق لى ،انيى الضزًر اً ًًٞاىبتاْ اًٞفب الع مبارصروا اسدَرا
بٌاُ قاؽز تارٌر ّر ّرزًر الرشّ بتارٌر أ ًات ا٢نيتراز ًًصراٖدى
اىبختد رْمح هررذا التاررٌر ؽرراس الررزقؿ ً،أؽررثض با ًاتررى ازب ٍر ّ
أّجررز تاررثرياً ،أّجررز فاادَررْ ًب سَرراّ الغرراٌبً ،الررذِ اصررتسز
ّاوا جفب ًقتلا هذاً ،لَ ٌِّن ّ الشّ فد دٌرهرا الرذِ مبَشهرا
ًالرتاخ الرذِ تت لرٓ برى الاثَارْ ًسٌلرى تتشرز ًهرٌ درشٕ ّلورامح مح
اىبإ ٍتشز سزّات ٌّدَْ ّتتابارْ ً ،الزٍرا تتشرز ًب ّافرْ
اٜدباهاتً ،ذبرز ّاورا اٞعرذارً ،دبدر اٞااؽرري ًالرربًح،
ًتقزم اللريانً ،ربَر اسبٌَانيرات ًا٢نيضران ،ج ٜأنيورا ًب اللواٍرْ
صبررز سزّررات جٍوااَ رْمح مح ف رران ّ ر الاثَاررُ أن ٍثت ررز هررذا
ا٢نيضررران اسبزّرررْ اٍ٢وااَرررْ لتاررررب ار ر عررراٌريمح هرررذي اسبزّرررْ
اٍ٢وااَْ تتشًٌ بر ًرها فَسرا بار جفب ني سرات أً ٜٜت ٌّصرَوَْ
تزافل الزقؿ ًتٝسّىمح
 لوررر رقررررؿ ا٢نيضرررران تاررررثريا اررر ال ررررز ًتاررررثريا ارررالاورررٌظمح الرررع ذبرر خ ّرر نبااترررى برررالزقؿ ًباىبٌصرررَواًّ ،رر
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اسبٌَانيررات اد رٓ طبتد ر أنيٌااوررا فاررل ل ر أٍقررا ًّ ،ر آهلتررى
ًّولتررررى بررررالزقؿ ًاىبٌصررررَواّ ً ،ررررذل ؽرررردٓ هلررررا بررررالزقؿ
ًاىبٌصَواً ،ع زها بالزقؿمح
ٜع أن ّل هذا اللغاٍب ّان نيغاعا راَّراً ،ل ر ًب
اللواًًٍْ ،ب صبسل ّا قام بى ّر سزّرات ؽرسسوا بل ضرى هَرات
تزبْ دلَلَى لد راّا ًاىبضز مح
 ا٢نيضان اىب نيُ اىبااؽز اب هذي اٍٞام ٍارب ا اني ااٜترىال راَّْ بٌصاٖل التاثري اىبتاٌرّ ًاىبتا ّ " ت لٌلٌدَرا اىبادٌّرات
" ًب سـب ّان ا٢نيضان الث اُٖ ٍارب ار هرذي اٜني اراٜت بٌصراٖل
التارثري ال ورريّ الرع تاتسر اسبرط ًالزٍٚرْ ًاسبزّرْ أصاصرا هلرامح
ًالزقؿ جفب ٌٍّلا هذا ٌّدٌ ًٍ ٔ ٛبذات اٞغزاخل الع ًفاوا
الثر ر اٌَٖنمح "()1مح هلرررا ّر ر الادسرررإ ّر ر ٍرررذه جفب أن اسبزّرررْ
ًاٍ٢ورراي أقرر م ّرر ال دسررْٞ ،نيوسررا ًدرر ا قباررشً ارر اٞل رراَب
ًالاثاراتًّ ،جريا ّا ّانيت تؾراسثوا الؾرَشات الرع  ٜذبسرل
ّالٓ ضب ا بو ر ّا ذبسرل ّر ٜلرْ عراٌرٍْ "مح مح الرزقؿ ج ا هرٌ
اٞب الزًسرُ لدر راّا ًّر اىبضرتشَل ّازفررْ ًب أِ اّٞراّ ًلر
أًً ،ٜأٍر عرو ا التارٌر ال رثريا الرذِ اصرتااي التارثري ار
( )1تارٍخ اىبضز – ز - 1اٞب لَاظ سس – ًِٝتزنبْ – اؽ ار ًسارّ الجوافْ
1981
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آٜم ًأفررزا جنيضررانيى ٍوررًٌ تغررَين)1(:مح مح الررزقؿ دررإ الثغررزٍْ ًب
آٜا ا ّٞلْ ًآٜا اٞسّلْ ،سَح تٌؽردت صبسٌارْ ّر الثغرز
ًمب ر أن ت ررٌن صبسٌاررْ ّلاشلررْ جفب الور رّ ادررٓ التاررثريمح انيررى
التارٍخ الذِ ٍضثل ّرل الاسدَرات اىبضرذدْ لدثغرزٍْمح مح " ّسرا انيرى
لررَط ّر الضررول ذب ٍر ّتررٓ َبوررزت الر راّاًّ ،تررٓ ّررشز الغرراز
ًالررزقؿ ّر اىبٌصررَوا ّ٢سرراً الغر ل ال ر راُّ مب للررا فوررٌب
اٜصت  ًٜادٓ ل ًب بلإ طبَدرْ تزَّثَرْ ّ ٌنيرْ ّر عرذرات
الغٌاه ً ،التغابوات ًاصرتلتادات ّثلَرْ ادرٓ اٞصرط اىبازًفرْ،
ًالررع اذدررت بررٌ ّ ٜالررزقؿ ًب الاررامل ً ،افر ا٢نيضرران جفب صررز
ل با٢مبإمح
جن اىبتتثر ر لدر ر راّا اىبااؽرررزّ ًب ًر الارررزخل الااىبَرررًْ ً ،ر
اًٞبزا ًب الغزح ًال رزب ٍدسرط ار ّجر رًارْ هرذي الارزًخل،
ًهُ ال لٌن اٞفزٍوَْ الع  ٜتشاً ادٓ أؽالتوا ًرًنيوورا ًؽر قوا
ًّ ٔ ع ّ التؾاقوا الاُبَ بإنيضانيوا اٞفزٍوُمح مح جن تد الازًخل
 ٜمب رررر توٌمبورررررا بال دسرررررات فورررررٌب ًٜ ،مب رررر توٌمبورررررا
باسبزّررررات ًا٢عررررارات ًسرر ر ها أٍقررررا ،لرر ر ٞن ال دسررررات
ًاٞسبان ًاسبزّات الزاقؾْ تٛل ًس ّ ًاس ًّ ،جن ّل دشٕ
( )1تارٍخ اىبضز – تزنبْ – سلا اثٌ – ًسارّ الجوافْ الضٌرٍْ
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اسب ر ادَرى لٌسر ي ًجاااٖرى س سرا
ّ هذي الٌس ّ  ٜمب
اررررا  ٜج ٜج ا اقرررررتن بررررازبشأٍ ا٠خررررزٍ مح قرر ر نيضررررتست أسَانيررررا
بال دسررررات اجملررررز ّ ّرر ر اٞسبرررران ًاسبزّرررراتً ،ل ررر هررررذا
اٜصرتستاي ٍثوٓ نياقؾا غري ّاّل ّسا لٌ ّلا نيضتست ًنيغراه
ًنيضتٌا الالاؽز الجٝثْ صبتساـبمح
ًب اصررررتالَا جفب الَر رٌم ظبر ر لر ر ٔ جسر ر ٔ الوثاٖرررل الث اَٖرررْ
رقؾْ تضسٓ " رقؾْ الشًرح ( )1الزداً ًاللضإ ٍاخذًن ّرٌاقاو
ًب ؽ ر ٌامح مح ٍتضرردشٌن بالاؾررُ تزَّررشا لدسذررا ٍ مح ًساىبررا تث ر أ
اٞبرر ان برررالتشز فرررإن الاؾرررُ توررزي الاؾرررُ بقرررزبات جٍوااَرررْ
تلضررذ ّ ر سزّررْ اجمل ر اامح ًال ر ّا كبَررل اجملسٌاررْ ّدرروا ًب
سزّررْ ّاّدررْ ،فررإنيو  ٜؽباٗررٌن الضررزًر الررذِ ٍضررتس ًنيى ّ ر
الضرررز ً جسَرررإ اىبلخرررٌر الور ر ٍ ادرررٓ اىبرررإمح ًهرررذا عثارررا نيغررراٍب
ادتسااُ ضبضمح انيى رقؿ فوٌب ىبتاْ الذّزٔ،انيى ت زٍر اني اراً
لَط غريمح مح "
ل ل عا ّسا أصد لا تزاثى ًفد دٌري الذِ هٌ دشٕ ّ
هررذا الرررتاخً ،الررذِ مبَررشي ار تررزاخ الغراٌب اٞخررزٔمح ًالررزقؿ
أس ّ ٌنيات هذا ال د دٌرمح ًالزقؿ ادٓ اٞغد نيٌاان :

()1

اىبؾ ر  -تارٍخ اىبضز – تزنبْ – سلا اثٌ ً -سارّ الجوافْ الضٌرٍْ
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ا : ًًٞرقرررررؿ ىبتارررررْ اسبَررررراّ فوررررٌبمح مح الرررررزقؿ اٜست رررررالُ
اٜدتسرررااُ ّجرررل :تودَر ر سزّرررات اسبٌَانيرررات أً الاَرررٌر أثلرررإ
الؾَ مح مح الشًاز ًاسب مح مح اىبٌتمح مح اٞاَا مح مح اخل
الجرانيُ :رقرؿ جمبراُٖ مبجررل ّتارْ الرذّزٔ لتخدَر ّررزٔ
ّ ر ّجررل(انيتؾررار ًب ّازّررْ أً قتررل ًسررػ مح مح اخل ًالررزقؿ جّررا
تزادَ ِ أً ٌَّّ ِ عبٌ :رقؾات الوتل ًاٜنيتوراممح مح أً رقؾرات
تودَ سزّات اسبٌَانيات ًالاٌَر أثلرإ ؽرَ ها ًّرا ؼبسدرى هرذا
التودَ ّ ًفري ال اهْمح ّاُب اّٞجدرْ الر ّا غبتربهرا ظبر ًب
اللواٍرررْ أنيورررا نيغرررات ّر ر أدرررل ا٠هلرررْ ًالاثرررا ّ ًاربرررذت عر ر ل
الاوطً ،هذا ّا ازا فَسا با بالزقؿ الر ٍين اًٞلرُ ًاصرتوز
ًب اىباثرر ر باورر ر ّ ال ولررررْ الررررذٍ ؽررررث ٌي باررررٌاىبو اٞصرررراٌرٍْ
اىبض ر ٌنيْ با٠هلررْ ًأنيؾررافوا ،أً برراٞرًا ال دَررْ الو ر رّمح فوررٌٔ
الضَازّ ادٓ الاثَاْ ًا٢نيضان ّاا ربق لضَازّ ا٠هلرًْ ،ادرٓ
ا٢نيضان ًس ي أن ؽبق ٞنيؾراا ا٠هلرْ ًأرًا اىبرٌتٓ اٞدر ا أً
اسبٌَانيات اشبزافَْ أً اٞعذار أً اللذٌممح " ( )1الزقؿ أصاصا هٌ
الازٍوررْ الث اَٖررْ َ٢بوررار اٜهتسررام ً الت ررزٍط لررٟرًا … هلررا
ٍثت ز اىبسجل الزَٖضرُ ل١هلرًْ ،قر ٍ رٌن عثَثرا أً ّاهلرا  ٧أً
( )1اىبؾ ر الضابلمح مح
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س َسا صاسزا ،الزقؾات هلذي اٞغزاخل اىبختد رْ ّجرل تضر ـب
الزً الع كبل اىبارز أً نيرٌر الغرسط أً عرز الرزً الغرزٍزّ ّر
دض اقٌ ّزٍض ًب الوثَدْمح مح اخل"مح
ّ الزقؾات الث اَْٖ اىبازًفْ رقؾْ ؽ ّٝاىباز ًب ال رزب
اّٞزٍ ررُ اٞرّل ر اًِمح مح "( )1ادسررا أن الث ر اُٖ قدسررا تا٩ث ر قبالررٓ
الاثرا ّ الررع ني وسوررا الَررٌم "مح مح ًهررذي الزقؾرْ تغررثى ّررا رُ ٩الر
الارررزب بؾررر ّٝاٜصتضررروإمح مح " (ً )2رقؾرررْ أبلرررإ الغرررسط ًقرررت
ازب اا ًايلً ،رقؾْ ال شاً أثلإ اجملااْ "مح مح

( )1اىبؾ ر الضابل
( )2اىبؾ ر الضابل
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ثاىٔاً ــ جرّز املطسح يف حضازات الػسق القدٓه
 1ــ األضطْزٗ األصل . .أصل الدزاما
()1ـ7مح مح جن ّدسررْ َّتررٌظ  Mythosرررر ال ر ا٢غزٍررل تاررين
س اٍْمح ًّدسرْ أصراٌرّ الازبَرْ ّوتثضرْ ّر ّدسرْ (أصرتٌ رٍرا)
 Historiaالٌَنيانيَررْ أٍقرراً ،تاررين س اٍررْ أً قؾ رْمح ج ٜأن ّدسررْ
أصرراٌرّ تاررين س اٍررْ غررري سوَوَررْ أً ا ررط اسبوَو رْمح بَلسررا
ال دسررررْ اتوررررا  Historiaتاررررين تررررارٍخ ً (لٌغررررٌظ)  Logosرررررر
(ال دسرررْ) ؽرررارت ادررر  ،ه رررذا أؽرررثشت َّجرررٌظ اىبرتنبررررْ
(أصاٌرّ) با ط (لٌغٌظ) أً (أصتٌرٍا) تارين عرَٗا غرري ٌّدرٌ
()1

اىبؾ ر الضابل
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ًب الٌاقرر ر أِ خزافررررًَّْ ،جٌلٌدَررررا تاررررين ادرر ر اٞصرررراعريمح رررررر ً
اٞصاٌرّ بالتازٍ  …)1(" :س اٍْ ّو صٍْ ،دا أ ًارها ا٠هلرْ
ًأنيؾرراا ا٠هلررْ ،أس ر اثوا لَضررت ّؾررلٌاْ أً ّتخَدررْ ،بررل ًقرراٖ
سؾدت ًب اٞسّلْ اًٞفب اىبو صرْ ،جنيورا صرذل أفاراً ا٠هلرْ ،تدر
الع أخزدت ال رٌن ّر زبرْ الاسرإ ًًعر ت نيُبرام ّرل عرُٕ،
ًًفررات ؽررَ ْ أًفب ل ررل اّٞررٌر ازبارٍررْ ًب اررامل الثغررز … "
ًاٞصرراٌرّ س اٍررْ ّو صررْ تودَ ٍ رْمح تلتوررل ّ ر دَررل جفب دَررل،
بالزًاٍرررْ الغر ر ٌٍْ يبرررا ػبادررروا اّرررزّ نباارررْ ،ذب رررِب قَسورررا
ًاا اتوررا ًعوٌصرروا ًس ستوررا ًتلودرروا جفب اٞدَرراً اىبتااقثررْ …
ًاٞصرراٌرّ نيررؿ أ بررُ ًف ر ًب أبوررٓ سدررْ فلَررْ يب لررًْ ،هررُ
ؽَ ْ ّرٛثزّ ًب الل رٌظً ،هرذا يبرا ٍشٍر ًب صرَازتوا ًتاثريهرامح
ًّررران ادرررٓ ا ٞب ًالغررراز ،أن ٍلتُبرررزا فررررتّ عٌٍدرررْ ،قثرررل أن
ٍل ؾرر ٝا ر اٞصرراٌرّمح لو ر ًفررات ّاُب ر اٞصرراعري الضررٌّزٍْ
()1

راد – اىبَجٌلٌدَا الضٌرٍْ ررر  /مح بر ٍ بغرٌر ـ / 11ررر أصراعري ًآرام ررر
ّٛصضْ ف ز لٟحباخ بريًت تغزٍ الجانيُ 1981
– رادرر تررارٍخ اىبضررز – تزنبررْ – سلررا اثررٌ – جؽرر ار ًسارّ الجوافررْ
الضٌرٍْ – راد ّ اّزّ الاول اًٞفب راصْ ًب اٞصاٌرّ رر فزاظ الضٌا
رر ّلغٌرات ار اسب سْ  1981رر بريًت لثلان – راد اىبَجٌلٌدَا الضرٌرٍْ
– فردَ مح سع –بريًت  -ار اسب سْ ٍ1981ب1991 1
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ًالثابدَرررْ ًالضرررٌرٍْ ًب أنبرررل عررر ل عرررازِمح ًقرررام هرررٌّريًظ
بؾررررَانيْ ّاُبرر ر أصرررراعري اؾررررزي اىبت اًلررررْ عررررازا ًب اٍ ًٞضررررْ
ًا٢لَرررا ًّ ،جفب دانير ر الغررراز ًا ٞب ،خدورررت اٞصررراٌرّ فلٌنيرررا
أخرررزٔ ًأهسورررا اىبضرررز  ،الرررذِ ابتررر أ اوررر ي بتسجَرررل اٞصررراعري
الزَٖضررَْ ًب اٞاَررا ال ٍلَ رْمح ّسررا فاررت فلٌنيررا أخررزٔ ّال لررإ
ًاىبٌصَوٓ ًغريهسامح
العقل (املػامسٗ األّىل). .
مح مح مح فزاظ الضٌا ًب راصْ ّاٌلْ لى ا اٞصراٌرّ ّ راّزّ
الاورررل اًٞفب فَسرررا ااتور ر برررى ًبرررزري ذبدرررًَ ٝعرررارسا اشبارررٌات
ًاسباٜت الع ّز٩ت بوا سَاّ ا٢نيضان خ ًٝالاورٌ الضرشَوْ الرع
خافررتوا خررّ ًٝضررريّ التاررٌر برر ٕا ّرر ّزسدررْ اىبغرراي أِ ّلررذ
اصتٌفب ا٢نيضان الثر اُٖ ادرٓ ارزؼ ّ انيرى سَرح اصرتوز دضر ا
ًمل ٍضتوز رًسرا ًاور ٝأسراٍب برى ال سرٌخل أٍلسرا تٌدرى ًَّ سرا
أصرررل رأصررررى ًب الؾررررشٌ ًًب اللرررٌمًً ،ب سبُبررررات اّٞررر ًسًاً
اشبٌا ّان لداول فضشٌْ ًاصاٌْ ّر التاّرل ًالرت ري الاسَرلمح مح
ٍتاّل فَسا سٌلى ّ دثل ًًا ًصرول ًحبرز ًعرري ًًسرػ ً رط
ًقسز ًّارز ًؽرٌاال ًنيرار ًبرز ًّرٌت ًًّ ٜمح مح اخلمح هرذا التاّرل
الاسَل ًب ل ّدى صاا ي ادٓ عز اٞصٗدْ الع سريتى ًمل ٍدل
هلا ازبٌابمح مح ّ أنيا ا ّ هٌ ا ّ ه ا ىبا ا لبٌت ًنياَػ ا ًّر
الذِ أًد ال ٌن ًَّ ا
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رررر لو ر دو ر ا٢نيضرران الث ر اُٖ ًب ّغ ر سوَوررْ ّررا سٌلررى
(الاثَاْ ًّا ذبٌٍى) فغ دى الت ري ًالثشح الر اٖ ار الٌصرَدْ
الرررع تضررراا ي ًب جخقررراي ّرررا سٌلرررى لزغثاترررى ًالضرررَازّ ادَور رامح
ًّانيررت ًصررَدتى جفب لرر ّزتثاررْ ًب اىبزسدررْ التارؽبَررْ لتاررٌري
ني ضَ ا ًاودَامح ًب الث اٍرْ ًاررب قرزًن ار ّ دبسارت ل ٍرى صبسٌارْ
ّ اىبُباهز اىبتلٌاْ ًخقرات لضرَازتى ،فورٌ ّرج ٝاصرتااي ًار
عزٍل يبارصات صشزٍْ ّاَلْ ًضبر ّ (سضر ااتورا ي) أن ػبررب
الاثَارررْ ادرررٓ هارررًٌ اىبار رزمح ًّرررذل ّرررارظ الضرررشز ًب عر ر إ
اىبزفٓ صٌإ ظبض أم مل ٍلذضًّ ،ذل ف ال ٌارخ الاثَاَرْ
ًاٜقتتاً ًالتؾ ِ لدا ً بالضشزمح هذي اىبُباهز دبسارت لتغر ل
ا٢نيضان ًب يبارصراتى تدر
ص زا ّت اّ ّ ٝالضشزمح ًمل ٍ
ٍضررتاـب ًقتوررا باٍررْ قررٌٔ خارقررْ أً جهلَررْ ّر أِ نيررٌيمح ًبار ؽررزاي
ّزٍررز ًتررارٍخ عٌٍررل خافررى ا٢نيضرران ًهررٌ ػبررزب صررشزي ًٍثت ررز
أ ًات د ٍ ّ (أ ًات جنيتاز) تضرو ًب تارٌري ًتلودرى نيورٝت نيٌاَرْ
تٌؽررردى جفب ّزسدرررْ د ٍر ر ّ ّر ر اٜبت رررار تضررراا ي ًب الضرررَازّ
أّجز ادٓ الاثَاْ ًّا ذبتٌٍى ّ سٌَانيات طبتد ًْ ،ادٓ رأصوا
ا٢نيضرران ،فَذر ّررل لر ًب الر ٍ اىبثت ررز ًازب ٍر بر  ّ ٜر
الضشز الشاٖ ً ،الذِ ّجريا ّا ّان ٍ غلمح
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ًاخررررتي هلرررذا الر ر ٍ اىبثت رررز ردرررا ٜؽب ٌّنيرررى ًؼبسٌنيرررى،
ًٍثغزًن بى ًٍٛل ٌن الى اٞاادَ اىبختد رْ ًٍ٥زًدرٌن ار أفاالرى
ًقرررٌاي الوؾرررؿ اشبارقرررًْ ،أعدورررٌا ادَرررى اصر ر ا٢لرررى أً الرررزب،
ًأعدوٌا ادٓ أني ضو اّٞلإ أً ال ولْمح ً َرت اٞفاراً اشبارقرْ
بالؤٌ ا٢هلَْمح ًّ ًقتوا أًد ًا ل ل َباهزّ جٜها ّض ًٜٛالوا
( جلى اشبؾ ًاىباز رر جلى الغسط رر جلى اللرار ررر جلرى الثشرار رمح مح اخل)
ًًفرراٌا ادررٓ رأظ هرررذي ا٠هلررْ رَٖضررا هلرررا (رب اٞربرراب  -أبرررٌ
ا٠هلْ) ًًفاٌا لى يبج ٝهٌ اىبد ًهٌ ضبرٌر الاثرا ّ أٍقرا ًتارٌر
هذا اىباتور سترٓ أؽرثض اىبدر ّضر ًٜٛار ّؾرري ال رٌن أٍقرامح
هررذي ال ررزّ أً هررذا اىب وررٌم بررزأِ " فَ ر ني زٍ رررر " Widengren
قا ي فَسا بار جفب ف رزّ "اىبخدرؿ " الر ال رزظ ًاىبضرَشَـب ً "
اىبضرتا " الر الَوررٌ " ًاىبور ِ اىبلتُبرز " الر الغرَاًّْ ،ر الور م
َررت الوؾررْ اشبارقررْ ًبادرروا جلررى أً نيؾرر جلررى
ًّررزًر الررشّ
ًالتاباـب لرى (باٞصراٌرّ)مح ًبرذل ابتر أت ّزسدرْ د ٍر ّ ًب سَراّ
ا٢نيضرران كبَررش بالتوررارب بتد ر الوررٌٔ ًادتررذاب اا ورراً ،ضباًلررْ
ت و ر رغاٖثوررا ادررٓ ّضررتٌٍـب " (1)1اىبضررتٌٔ ا : ًًٞهررٌ ااتوررا ِ
ٍضتخ م اٞصاٌرّ أ اّ ّازفْ ًفو  ً ،اىبضتٌٔ الجرانيُ  :هرٌ ٍرين
( )1بتؾررزا  ّ /رراّزّ الاوررل اًٞفب راصررْ ًب اٞصرراٌرّ رررر فررزاظ الضررٌا رررر
ّلغٌرات ار اسب سْ  1981رر بريًت لثلان
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عوضُ ٍو ا جفب اصرتفإ ا٠هلْ ًالتاثر هلرامح ًب ّر ٝاىبضرتٌٍـب
تاترب اٞصراٌرّ سالرْ ت رري ًب الورٌٔ الث َٖرْ ال اادرًْ ،ال اٖثرْ
ًرإ هررررذا اىبُبوررررز اىبتثرر ر ِ لداررررامل ًَّ َررررْ اسدرررروا ًتاثريهررررا،
ًتزاباوا ّ ااىبلا ًسَاتلامح
جنيوا أصدٌب ًب اىبازفْ ًال غ ًالتٌؽل لدشوراٖلًً ،فر
نيُبررام ّ وررٌم ًّاوررًٌ ىبٌدررٌ ٍ ،ولرر بررى ا٢نيضرران ًػبرر ّ انيررى
اسبوَوُ فسلى ً ًري ال ااً فَى "مح
 " ()1ال رررز ا٢نيضرررانيُ ًب سالرررْ تٌاثرر ًسزّرررْ اٖسرررْتتذاًس ّا ًؽدت جلَىً ،خاؽْ فَسا ّان ٍُبلى ّادل ًغرري قابرل
لدتث ً أً الرت ريمح فوراهُ اٞصراٌرّ تتورأً ذبرت ّارارح ًصرل ان
ال دضر ْ ّلررذ صرروزاٍب الررذِ دبررزي الضر دررشإ ادرتاٖررى ادررٓ آهلررْ
الٌَنيرران اٞصرراٌرًٍّْ ،رر بارر ي ترراب أفٝعررٌن ًأرصرراٌ اىبوسررْمح
ًتااًنيررت ّ ر ال دض ر ْ فَسررا با ر ال ر ٍانيتان اىبضررَشَْ ًا٢صررَّْٝ
فتثلت اىبضَشَْ بقر أصراعري ٌّنيرت ّلورا هَ دروا ّاصراٌرّ
هثرررٌٍب ا٢لرررى ّرر الضرررسإ ًٌّترررى ًباجرررىً ،بارر لرر ؽررراٌ ي جفب
الضسإمح ًه ّت ّا تثوٓ ّ اٞصاعري الو مبرْمح أّرا ا٢صرٝم فور
أثثت باض ّا أًر تى اٞصاعريً ،ق ّرى ًب ؽرَ ْ طبتد رْ كباّرا،
( )1اىبزد الضابلمح
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ّزداا جٍاي جفب أؽدى الضساًِ الو ٍ  ،قثرل ذبزٍر ال رٝم ار
ٌّافررراى بضرررث التورررا م أً صرررٌٕ الاٌٍر رْمح ثر ر أ ٔ تثدرررٌر اىبلررراهر
الادسَْ ّر ّادر الاؾرٌر اسب ٍجرْ جفب اس رإ اٞصراٌرًّ ،جنيشاهلرا
جفب ّزتثْ اسب اٍرْ اىبضردَْ ّسرا ا ارٓ الادر ًب بارض ّزاسدرى،
الوقإ ادٓ ال دض ْ ًال ٍ ّاامح مح "
 ّلذ نيواٍْ الوزن الضاب اغز ًستٓ ّادر الورزن التاصراغز غابت اٞصاٌرّ ّدَا ار صراسْ ا ٞب ًال رز ًب أًربرا،
ٞن اىبتلررٌرٍ أرا ًا لر ً ،ااتربًهررا ّزسدررْ صررا ت ثر بررا ت ًمل
تا ر قررا رّ أن تضرراٍز ّّٝررض التاررٌر الررذِ ب ر أ ٍلغررٌب ًب نبَ ر
سوًٌ ال ز ًاىبازفْ ًب اٍْ التاثَل
(التذزٍ )محمح "()1ج ٜأن الوزن التاص اغز ق ددر ّارى ثرٌرّ
فلَررْ نبالَررْ أاررا ت لٟصرراٌرّ رًنيووررا ًبوإهررا ّغ ر ل فررين
تاررررثريِ ّرررر أعرررر اً ال د دررررٌر ًا ٞب الغررررا ًّررررا لثررررح
الزًّانيتَ ٌَن أن ّغرٌا خارٌات أبار ًب اللُبرز جفب اٞصراٌرّ،
فااتربًها أؽ ٝلد ًال ٍ ًالتارٍخً ،ؽارت هل ّلوًّ ٝدوسامح
ث ادبورت جلَورا الادرٌم ا٢نيضرانيَْ ،تثشرح خدر الغر ل الُبراهز
لٟصاٌرّ ا رٌّس ّاّلْ ًّاان اسَوْ تارـب ادرٓ فور ا٢نيضران
()1

اىبزد الضابلمح
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ررريي ًاٌاع ررى

ًصرردٌّى ًسَاتررى الزًسَررْ ًالل ضررًَْ ،آلَررات ت
ً ًافاى "مح
 هلررا سوَوررْ راصررخْ أن ّاُب ر اللؾررٌـ الررع نيضررتوُّلوا ّازفتلا باٞصاعري اىباازبْ ق اجز ادَورا ًب ّد رات اىباابر ،
أنيوررا تتقررس ًدررٌ سقررارّ ّ نيَررْ رفَاررْ اىبضررتٌٔ ادررٓ أصرراظ
سرااُ ً ،ل ًب ً ٍان ًأنيورار خدرْ ً ال رزات ًاللَرلمح ّور نيغرٌٕ
اسبقرارّ الضراَّْ ،هرذي اللؾررٌـ تُ٥بورز أن قراعين ّؾررز ًًا ِ
الزاف ٍ ق خدوٌا نيضوا ّاو ا ّ اللغاعات هُ ّا نيادرل ادَورا
الَررٌم اص ر " الاوررط " ّانيررت تدر اللغرراعات تل ررذ ًكبررارظ ّ ر
قثررل هَٗررات فررخسْ ّ ر ّولررْ اىبااب ر مح جنيوررا تٛصررط نيُباّررا ّ ر
اٞفاررراً ٍررر ِ ٛبازٍورررْ ثابترررْ ررررر ًب أًقرررات ّلتُبسرررًّْ ،ر ر قثرررل
أعررخاـ طبررٌلـب مبتد ررٌن اىبازفررْ اىبتخؾؾررْ بالازٍوررْ اىبجدررٓ
 ٞإ تد اٞفااًمح
ل للررا نياد ر الَررٌم أن الاوررط مل ٍ ر ٍتررال ّ ر اٞفارراً
ًس ها لور ّانيرت اٞفاراً ترتافرل ّر ال دسرات اي َرّْ ،ر
الرتاتَل ًّ ،التااًٍذ الع ّانيت فاادتورا الضرشزٍْ دٌهزٍرا ّر
الاوررط "()1مح مح ب دسررات أخررزٔ تررال الاوررط ّرر ازبررشٕ الررذِ
()1

ؽررسٌَٖل هلررزِ هررًٌ رررر ّلاا ر اىبخَدررْ الثغررزٍْ رررر حبررح ًب اٞصرراعري
ـ 11رر تزنبْ ؽثشُ س ٍ ِ رر ار اسبٌار رر ال ٝقَْ رر عثاْ أًفب 1983
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ّرررران ٍررررً ،ٔ ٛالررررذِ أ رررراي ا٢غزٍررررل  Dromenonرررررر ًازبررررشٕ
اي ُ الذِ أ ٌي  Viuthosرر اٞصاٌرّ ًب الاوط تتٌفب صرز
الوؾررْ الررع ػبررزِ كبجَدرروا ،فتؾ ر اىبٌق ر ب ل ر الوؾررْ مل
تزًٔ لدرتًٍض ا اىبغراه ٍ  ،لور ّانيرت ّدسرْ الور رّمح مح
ت
ت زار ال دسات الضشزٍْ تلاٌِ ادرٓ قرٌّ دبضر اىبٌقر الرذِ
تؾ ى أً تاَ خدورى "مح هرذا الٌؽر لغر ل الاورط نيٝسُبرى ًب
است رراً الضررلْ ازب ٍ ر ّ (اَّٞتررٌ) الثررابدُ ال ر ّا ٍتدررٌ ال ولررْ
الرتتَدررْ اىبضررساّ ّدشسررْ اشبدررل (أٍلٌّررا اٍدررَػ مح مح ّانيررت الررتًّٝ
ت ال عَٗاّ ،انيت دبض الت ري الذِ ٍو ّى اللؿ)مح لور ااعرت
الثغررزٍْ ًب اىبافررُ عَدررْ أسورراب هاٖدررْ ّ ر الررشّ ًن جسضرراظ
اٞصاٌرًّ ،قثل َبوٌر أق م أعر اً
باسبادْ جفب التارٍخ ،ل
التضررذَل التررارؽبُّ ،انيررت هلررا ًَبَ ررْ سٌٍَررْ ًب سَرراّ ازبسااررْ
ًصرراا ت ّذررشٕ دررٌهزِ ّ ر الاوررط ًب فررسان تد ر الغررزًٍب
الع ااتس ت سَاّ ازبسااْمح
 2ــ املطسح الليعاىٕ ّالطْمسٖ ّالبابلٕ

 ّرر ر رسرر ر اٞصرررراٌرّ ًلرر ر ت الرر ر راّاً ،الررررع خاوررررااىباصراًٌٍن نيؾٌؽررا عاخؾررْ لٌَّلررا هررذاً ،الررع بر ًرها أنيتذررت
الث ر اٍات اىبضررزسَْ الررع تاررٌرت ارررب الررتٝقض ًالترراثز اسبقررارِ
فَسررا برررـب سقرررارات الغرررزح الورر ٍ ًلتضرررتوز ًب ال رررزب بارر أن
أخررذت عر دوا اىبلررتر ًاللورراُٖ فَرىمح قثررل أن ت ٥تغر سقررارات
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الغزح الو ٍ ًجب اااتوا اىبث زّ لثلإ اسبقرارّ ا٢نيضرانيَْ ّران
ٍضررٌ ااتوررا برران اسبقررارّ الٌَنيانيَررْ هررُ أم اسبقررارات ًا٢بر اي
الذاتُ ستٓ قاً هٌراظ)1( " :لور أصرث ت ربرْ الغراز نياسرْ اللثرٌ
ادررٓ ا٢غزٍررل ًًهثررتو اىبورر رّ ادررٓ ؽ رَاغْ ال ررٝم اىبٌصررَوُ
اىب تسلٞ ،نيو مل ٍ ٌنيٌا ٍاسدٌن ج ٜلدسذ "مح
 مبَررل قضرر ّرر الثررراسجـب ًّرر ّرررٛرخُ الرر راّا الرررذٍربؾؾٌا ًب راصرْ اىبضرز جفب الثر ٕ باىبضرز الر الٌَنيرانً ،أن
ٍؾردٌا بَلوررا ًبررـب الغرااٖز اشباؽررْ بررال زًمً ،الرع تر ًر سررًٌ
ا٢لى الٌَنيانيُ الو ٍ ٌٍنيَضٌَظًّ ،انيٌا ادٓ باض سل ًب هذا
التؾررٌرً ،الررذِ سؾررز انيتثرراهو ًب الرر راّا اًٞرًبَررْ ًأؽررٌهلا
الٌَنيانيَررًْ ،مل ٍ ررتو انيثجاقوررا ّر الل ضررَْ ازبسااَررْ ًب است اهلررا
باسبَرراّمح ًفزٍررل آخررز ّ ر الثرراسجـب ًال ترراب ٍضررتثا ًن ف ررزّ
سَررراسّ الضرررثل ا ًًٞىب ورررٌم الر ر راّا ّر ر قثرررل الٌَنيرررانيَـب ًٍرررزٔ
أؽشاب هذا ال زٍل أنيى لَط ّ اىباوًٌ ادٓ أٍْ ساً ،أن ت ٌن
اٞاساً اىبضزسَْ الاُبَسرْ الرع ازفورا ا٢غزٍرل ًب عرثى ازبشٍرزّ
الٌَنيانيَرررْ الو مبرررْ ّر ر اعبضرررار الورررزن الضرررا ظ ًّادر ر الورررزن
( )1هٌراظ  /Horatiusعااز ٜتَين ّ أ بإ الاؾز الذه 65ر 8حمح م (اىبلذ
ًب الد ررْ ًاٜاررٝم)مح مح راد ر ّلررذر اسباٍ ر رررر دررذًر اىبضررز ًب سقررارات
الغزح الو ٍ
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اشبرراّط قثررل اىبررًَ ٝخٝلررى هررُ الث اٍررْ اًٞفب هلررذا الدررٌن ّ ر
ال ررر  ،أً انيررررى مل تضررررثووا ّزاسررررل سقررررارٍْ أخررررزٔ صررررثوتوا ًب
الت ٌٍ ًّ ،انيت ال راّا ًاىبضرز فَورا أقرل تارٌرا "()1مح مح هلرا
ّ ر ال ترراب ًاىب ررزٍ ّ ر ٍضررتثا ًن بغ ر ل اررام أن ت ررٌن
ا٢نيضررانيَْ الررع سووررت جظبرراسات راٖاررْ ًب طبتد ر ال لررٌن ًعررتٓ
اىبَرررا ٍ اسبقرررارّ الجوافَرررْ قرر اذرررشت ارر اّتغررراا الرر راّا
ًاىبضررز ً ،جنيوررا ااعررت ّررل تد ر آٜا الاٌٍدررْ ّ ر الضررلـب بررٝ
ّضز  ،جفب أن دإ ا٢غزٍل فشوورٌا ّرا أخ ورت الغراٌب اٞخرزٔ
ًب ذبوَوىمح ًٍزفض هذا ال زٍل ّ ال تاب ًاىبٛرخـب أن ٍ رٌن
التؾٌر ا٢غزٍوُ رر ًبالتالُ ،التؾٌر اًٞربُ أً ال زبُ بٌدى ٫ارام
لدسضررز هررٌ التؾررٌر الٌسَ ر ًٍ ،ررزًن أن هلررا تؾررٌرات أخررزٔ
لد ر راّا ًاىبضررز تررزتثٌب بجوافررات ًسقررارات ًصبتساررات أخررزٔ،
ًتارب ا هذي الجوافات ًاجملتسااتً ،أنيى  ٜب ّر أن نياخرذ هرذي
التؾررٌرات ًب اٜاتثررار ،ج ا عب ر أر نيررا ا٢ساعررْ ب ررزّ اىبضررز
ًتارؽبررى ًفدضرر تى ًّوٌّاتررى ًالرر ًر الررذِ ٍداثررى ًب سَرراّ ال ررز
ًاجملتس ً ،ادٓ ل  ،فإن أِ ضباًلْ ٢رداي اىبضز ًال راّا جفب
ا٢غزٍررررل ًن غريهرررر ً ،التسضرررر ب ررررزّ اٞؽررررل ا٢غزٍوررررُ
لدسضررررز ً ،جني ررررار ًدررررٌ اىبضررررز ًب اسبقررررارات ًاجملتساررررات
(ّ )1ا قثل اىبضز رر أهب أبٌ سٍ  /اامل اىبازفْ الا
رر آ ار ـ5مح
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الزاب رر  1987ررر فرباٍرز

اٞخزٔ الضابوْ ادٓ ا٢غزٍل ،جلبا تؾ ر ّدوا ّر نيُبرزّ فرَوْ
 ٜربدٌ ّ التشَِّش ل ل ّا هٌ غزبُ "مح
 جن ّجل هذا اٜعبَاس ٍجثرت اللشارْ التاٌرٍرْ الرع ّانيرتصرراٖ ّ ًب ّلتؾر الوررزن التاصر اغررز ًّررا بار ي ًالررع ّررا سالررت
باض درذًرها كبتر جفب ًقتلرا اسبافرزً ،الرع ٍلاؽرزها الرثاض
ّ ّت٬ابلا ًباسجَلا الذٍ ٍاتربًن الجوافْ ال زبَْ ًّا ًؽدت جلَرى
ًب صد التاٌر اٜدتسااُ ًالجواًب لدذلط الثغزِمح بالٌقرت الرذِ
فَررى نيضررٌا ًتلاصررٌا تدرر الررع ّانيررت سقررارّ اٞدرر ا ًب بررٝ
الغرررزح الور ر ٍ ً ،أن ا٢غزٍرررل أًً الغررراٌب الرررذٍ تررراثزًا بورررذي
اسبقررارات ًأخررذًا الوررامح هرررذا اٜعبَرراس ًب اٞخررري هررٌ جني رررار
لدذات ا٢نيضانيَْ ًق رتوا ادٓ الت اال ًالتاٌر ًالضري ًب الزّر
اسبقارِ ًب ّل الاؾٌر الضابوْمح
 ظبر ًب اىبٝسر الضرٌرٍْ الو مبررْ ًبرّ ٝررا برـب اللوررزٍ(صٌّز ًأّا ) أق م ّٝسر عرازٍْ صرثوت ّٝسر الٌَنيران بلشرٌ
()1
أل ّ الضلـبمح لو ترز للرا ا ٞب ال لارانيُ ّدشسرْ ّرزت
(ّ )1دشسررْ ّررزت أً ّررارت ّد ر ؽررَ ًن :اجررز ادَوررا ًب أًغارٍررت ًب نيواٍررْ
الجٝثَلات ّ الوزن الاغزٍ ًهرُ كبجَدَرْ ّ ذارْ تر ًر سرًٌ ّدر فور
ااٖدتى ًمل ٍثل لى ًرٍحمح  ّ /ا ٞب الضراُّ ررر ّٝسر ًأصراعري ررر أنيرَط
فزؼبْ رر اؽ ار ار اللوار رر بريًت  1979/1968رر
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ًاقوت (ً)1أعاار بال( ً )2الاًّّ ،ذل تز للا ا ٞب الضٌّزِ
( )1اقوررت أً اقوررات ب ر انيَرراً :دررذًر هررذي اىبدشسررْ ًب كبجَدَررْ فؾرردَْ ق مبررْ
ٍزد سّ ّتابتوا جفب الورزن الزابر اغرز قثرل اىبرًَ ٝهرُ ترزًِ قؾرْ
ردل اا ً أؽثض ل جزّ ا لى ًّزّى أصاٌرّ تلاقدوا اٞدَاًمح
(ّ )2دشسْ بارل ًالراًّ( :هرُ صبسٌارْ قؾرؿ أً كبجَدَرات سرااَرْ أًغارٍتَرْ
ًد ت ّلوٌعْ ادٓ صث ألٌا ًهُ تترال ّر ثرٝخ ٌّافرَ  :اىبازّرْ
ف ٍ رر بلإ قؾز بال رر الؾزاي بـب بال ًٌّت) ًهُ الغر ل ال َلَورُ
اٞؽررَل ىبدشسررْ أ ًنيررَط ًاغرررتًتً ،هررُ ّدشسررْ كبجَدَررْ راٖاررْ ت ضررز
بازٍوْ عازٍْ تااق ال ؾًٌ الزتَ ً ،اٝقْ ا٠هلْ بوذا التااق ًباثزي
ًب اسبَرراّ الشرااَ رْمح جن ّدشسررْ باررل اربررذت أع ر ا ٜطبتد ررْ ًاد رٓ ّررز
الاؾٌر جفب أن ًؽدت جفب ا٢غزٍرل ذبرت الرٌان (أ ًنيرَط ًاغررتًت) أِ
أفزً ٍررت ا٢غزٍوَ رْمح غررري أن ّدشسررْ الثاررل ال لاانيَررْ الررع ًد ر ت بررـب
ّٝس ر أًغارٍررت ربتد ر ًب نيررٌا ّررجريّ ا ر اىبدشسررْ ا٢غزٍوَ رْمح جنيوررا ٜ
تتسَش بالثضاعْ ًالزتابْ الدتـب تتسَش بوسا اىبدشسْ ا٢غزٍوَْمح فرإن الثارل ٜ
مبٌت ّرل صرلْ بور ًم الغرتإٍ ًٜ ،ورٌم ّر اىبرٌت بور ًم الزبَر مح ًهرذي
الاّ أختى ًبا ل سًدتىً ،هُ غري اغرتًتمح جنيوا جهلْ اسبزبمح تؾر وا
اىبدشسْ بانيوا دثارّ ع ٍ ّ الغ َسْ ت ٌـ ًب م اٞبااً ستٓ الزّثرْ
ّسا توًٌ اىبدشسًٍْ ،قش ّث ها سثٌرا ىبزأٔ ازبساد ّازبلرا ب
ادرٓ ًدرى الارزإمح ٍثر ً أن ّدشسرْ الثارل ًالراّ تزّررش جفب الؾرزاي برـب جلررى
الشرااْ ًاشبؾ ًبـب جلى ال ٌفٓ ًاشبزابمح
ًهُ َباهزّ عثَاَْ سبُبورا ا٢نيضران اً ًًٞب الؾرزاي برـب اسبَراّ ًاىبرٌت
بـب ال وز ًازبٌي ًبـب الٌفز ًالغث مح ًهذا ا٢لى الثال ،جلى اىباز ًاشبري،
ق م بّ ٝلاان ّ الغزح سَح ّان ٍازا با٢لرى هر ًّ ،ران ادرٓ

=
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ً الثررررابدُ ّدشسررررع اشبدررررل(ً )1ددذرررراَّػ(ً ،)1مل ت رر ر هررررذي

()1

الثاررل ل ررُ ٍجثررت ّد ررى ًصررداانيى أن ؽبررٌخل سزبررا فررزًظ ف ر جلررى
اىبررٌتً ،ا ررى ًب اىبدشسررْ ّ٥ررٌت Motمح ًأخررريا ٍلتؾررز جلررى اىباررز ًالشرااررْ
ًٍثغز الثغز باشبري ًالضٝممح /راد اىبجٌَلٌدَا الضٌرٍْ رر مح ب ٍ بغٌر رر
أصاعري ًآرام رر ّٛصضْ ف ز لٟحباخ بريًت  ّ / 1981ا ٞب الضراُّ
رر ّٝس ًاصاعري رر أنيَط فزػبْ رر جؽ ار ار اللوار بريًت  1979/1967رر
ّدشسرْ اشبدررل( :أنيٌّررا اٍدررػ) الوؾرْ اًٞفب هلررذي اىبدشسررْ ّانيررت صررٌّزٍْ
عبٌ  3111حمح ممح ث تثاتوا ار ّ نيؾرٌـ بابدَرْ جفب أن ًؽردت هرذي اىبدشسرْ
الثابدَررْ ًأخررذت ع ر دوا اللورراُٖ ًب الوررزن الضرراب قثررل اىبررَ ٝمح ّدخررؿ
اىبدشسْ الثابدَْ ٍت ٌن ّ :
1مح ؽزاي بـب ا٠هلْ ًس ًخ فٌفٓ ًاسإ ٌّنيُ
2مح انيتؾررار ا٠هلررْ بوتررل تَاّررات ًخدررل ّررز ً لد ررٌن رررر الضررسإ ًاٞرخل
ًاللذٌم ًال ٌاّ ًالوٌانيـب الع تضربهامح
3مح خدل اللثاتات ادٓ اٞرخلمح
4مح خدل اسبٌَانيات ًالٌسٌؼمح
 5مح خدل ا٢نيضان ّ اُبرام ًعرـبً ،قر ارارخل بارض ا٠هلرْ ّرز ً خٌفرا
ّ ّلافضْ ا٢نيضان هل مح
6مح كبذَ ّز ً ّ قثل ا٠هلْ ًالثغزمح
ف رررزّ اىبدشسرررْ الزَٖضرررْ تر ر ًر سرررًٌ اشبدَورررًّْ ،رررا اّجرررز اىبٝسر ر
ًاٞصاعري الع ت ًر أس اثوا سًٌ اشبدَوْمح ل ا٢نيضان الو ٍ  ،بار أن
اصررتوز ًٞخررذ ٍلسررٌ اودَررا ًااع َررا  ،را ٍضرراًّ :ر خدررل الارراملًّ ،ر
خدررررل الغررررسط ًالوسررررز ًاللذررررٌم امح مح ف انيررررت ا٢دابررررْ تتخررررذ عرر ر ل
اٞصاٌرّمح ًصاً الثابدٌَن الور آّّ :ر خدرل ال رٌنامح مح ّر أصراعريه
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اٞصاعري تزًٔ فوٌب ّغاز بل ٍت كبجَدوا ًّران ّولرْ اىباابر
هر ر ّر ر اىبسرررجدـب ًالرررزاًٍ هلررراً ،قر ر ٍغرررار اىبدرررٌ ًأبلررراٚه
التسجَل"(ّ)2دشسْ اشبدل ال رٌنيُ " اٍلٌّرا اٍدرَػ " الثابدَرْ ّانيرت

()1

()2

ررإ ًأرخل ًد ر ثررالٌخ ّو ر ظ :أبررٌ ال سررز
أنيررى قثررل أن ٍ ررٌن هلررا
صبتس ر اىبَرراي الاذبررْ ن ًتَاّررات ال سررز الاُبررَ (الاٌفرران) صبتس ر اىبَرراي
اىباسبْ٥ّ ،س٭رٌ القثاب الزً اىبزفزفْ فٌح اىبرإ ًبار لر افرازاب اىبرإ
ًاختدٌب الاذب باىبا فٌل ال ٌنًّ ،ر اّٞرٌاز ّانيرت ازبثراًًّ ،ر
الشبرر ّانيررت اٞرخل ًّررا تارراٍز ّرر ّررإ ارت رر جفب الضررسإ ،ثرر ٍثرر أ
الؾزاي بـب ا٠هلْمح /راد اىبجٌَلٌدَرا الضرٌرٍْ ررر مح بر ٍ بغرٌر ررر أصراعري
ًآرام رر ّٛصضْ ف ز لٟحباخ بريًت  ّ / 1981ا ٞب الضاُّ رر ّٝس
ًاصاعري رر أنيَط فزػبْ ررر جؽر ار ار اللورار برريًت  1979/1967ررر ّ راّزّ
الاوررل اًٞفب رررر راصررْ ًب اٞصرراٌرّ فررزاظ الضررٌا رررر ار ال دسررْ لدلغررز
بريًت  1981رر
 ددذسررَػ أً ددذرراّػ :أعررًٌ اىبٝس ر الثابدَررْ ًأرًاوررا فَوررا تتذض رالثاٌلْ ًس اىب اّزّ ًاسل الؾر اقْ ًاسبرلـب جفب اشبدرٌ ّتثرت بالد رْ
الضاَّْ ّلذ  2111صلْ حمح م ،فضثوت جلَا ّ هٌّريًظ بشّ عٌٍرلمح ًهرُ
تا أثز ااىبُ بال اشباٌرّمح اجز ادَوا ًب ّ تثْ آعٌر بلَثاً ًب نيَلٌٔ،
ادٓ  12لٌسْ ّ ا٠دزمح ًباللُبز لزًاتوا ا ٞبَْ انيتغزت ًب نبَر أعبرإ
الاررامل الضرراُّ الو ر ٍ ً ،ال ر لَل هررٌ الاجررٌر ادررٓ نيضررخ ّلوررا ًب أّرراّ
أثزٍْ ا ّ ًبزًاٍات طبتد ْ بابدَْ ق مبْ رر آعرٌرٍْ ررر سجَرْ ررر ًتزنبرت جفب
أغد الد ات ًب الااملمح
اىبَجٌلٌدَرا الضررٌرٍْ رررر  /مح بر ٍ بغرٌر ـ / 11رررر أصرراعري ًآرام رررر ّٛصضررْ
ف ز لٟحباخ بريًت تغزٍ الجانيُ 1981
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تتدررٓ ًب أاَررا رأظ الضررلْ " اَّٞتررٌ " ًبررل ط الٌقررت ٍوررٌم اىبدر
بتسجَررل ًر الررزب ّررز ً لَو رٌم ًؼبررارب تررلـب الغررز " ٍتاّررات "،
ّسا ّانيت تلشي ّلى عرارات اىبتدر ثر تارا جلَرى ًب كبجَدَرْ ٍورٌم
بوا ال اه محمح"مح
 ّ ر اىباررزًا تارؽبَررا أن اىبضررز انيثجررل ّ ر رً الغررازمحالغاز اا ّ ّا ٍتلاًً أصاٌرّ ّراً ،ه رذا ّانيرت أاسراً
ل
أصخَدٌظ صٌف دَط ً ٌٍربَ ظ أثاًب اىباصاّ الٌَنيانيَْ الرجٝخ،
سَررررح ّانيررررت ا٠هلررررْ هررررُ جسرر ر ٔ الغخؾررررَات اٞصاصررررَْ ًب
ّضزسَاتو ً ،جن اختد ت ردْ ّغارّتوا برـب ال تراب الجٝثرْمح
ًًب اىبوابررل ظب ر أن الاوررط ال ر ٍين ٍ ٜوررل أهسَررْ ا ر الغرراز ًب
بررزًس ال ر اىبضررزسُ ،فررالاوط قبررا فَررى ّ ر دررً ًٝؽررزاي بررـب
ا٠هلْ ًقٌٔ اشبري ًالغز ًاهل م ًالثلإّ ،ان صبرا ٜخؾرثا للسرٌ
ال ر راّا فَ رىمح اللسررٌ اىبضررتوز ًال ررين ًب آن ًاس ر فررالاوط ّرران
ّرررزآّ خؾرررثْ ً ،ا فاادَرررْ ًدا بَرررْ قٌٍرررْ ٞن تضرررتوز الر ر راّا ًب
أسقانيى ّاسٗلْ ل ررتّ عٌٍدرًْ ،سترٓ سرـب عبَّرت الر راّا الاورط
دانيثررا ّلررذ أًاخررز اؾررز اللوقررْ بوَررت دررذًري قٌٍ رْ ًؽررٌ ٜجفب
اىبضررز اسب ر ٍح ًأع ر الى اىبتا ر ّمح "()1مح مح ًب ّجررل ّضررز الاثررح
(ً )1لَر فافرل ًب ضبافررزّ لرى ار اٞصراٌرّ الضررٌرٍْ ًاىبضرز اٜست ررالُ /
ني ًّ نباَْ اىبضز ًب ال ٝقَْ  2114ممح مح
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ظب ر أن فاررل الو ر ر اٞاسررٓ أً اىبثؾررز الؾررزا هاّررا ًب ال ر راّا
اسب ٍجررْ ،ستررٓ لررٌ اربررذ الور ر أً الاوررط ؽررَ ْ ال اررل ال رراّض
اٞباررا ًاٞهرر اامح مح ؽررَ ْ ألّٝالررٓ الضرراسل ،أً الررٌاُ الررذِ
ٍت غر ر فذررراّ فرررَ ري ّؾرررري اٞفرررزا ً ،ؽبرررٌب ّضرررار سَررراتو
ًّ صَو ّ د ٍ مح مح أً لرَط ًب انيتُبرار غرٌ ً عوضرا خ َرا بلشرٌ
ّا ا
" اٞصاٌرّ ( )1تزًٔ فوٌب ّغراز أً نيجرز برل
 ًمل تخدررت باررض اٞصرراعري صبرراً التسجَررل ًال ر راّا ،فاٞصرراٌرّ ًب
فشٌاهرررا ٍ سرر الاورررط الرر ٍينًٌّ ،نيرررت ّرر الاورررط ًسرر ّ
فؾدى أً اٜصت لإ ا أس أعزافرى
ًاس ّ فسوا نيضَر  ٜمب
ًبالتالُ اقرتبت ّرجريا ّر اىبضرز ًصراستىمح فازبٌقرْ اىبٛل رْ ّر
ردرراً اىباث ر (ال ولررْ) الاؽررز هررذا الاوررط ًه ر رًاّ اٞعرراار
ًّزتدٌهررا ًآٜت اٍ٢ورراي ّرر فررٌا ًنيرراِ ّؾرراسثْ لرتتَررل هررذي
اٞعاارّ ،جل هذي ازبٌقْ ٌّدٌ ّ ًب بارض أصراعري أرام الضرٌرٍْ
( )1لو ًف "أرصاٌ" تازٍ لدساصاّ فواً أ نيوا:
" تودَرررر سبرررر خ درررر ِ ّاّرررررل لررررررى دٝلرررررىً ،ب ل رررررْ ّلسورررررْ ب رررررل
أنيٌاي ايضلات ال لًَْ ،هذي اٞنيٌاي تٌد ًب أدشإ ّت زقْ ّر اىباصراّ،
ً ل اسبر خ ٍراتُ باصردٌب راّرُ  ٜقؾؾرُ لَاورز الرل ط ار عزٍرل
اشبرٌا ًالغر وْ رررر تاوررريا ّراّ - " ٝهبر ِ جبررزاهَ  :نيُبزٍررْ الر راّا
ا٢غزٍوَرررررررررْ ،الوررررررررراهزّ ،الغرررررررررزّْ اىبؾرررررررررزٍْ الااىبَْلدلغرررررررررز -
لٌظبسان،1994،ؽر15:11مح
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ًالثابدَررًْ ،صررري اسدرروا ٍغرررثى صررري اسررل ازبٌقررْ الثاخٌصرررَْ ًب
أصاعري الٌَنيان الو مبْ ًًب ّضرزسَات أصرخَدٌظ ً صرٌف دَط
ً ٌٍربَ ر ظ ًّ ر ااؽررزه مح "()1مح مح ازبٌقررْ ًالررع هررُ ب اٍررْ نيغرراّ
اىبضز ٍث ًا أن هلا دذًرا أصاصرَْ ًب اٞصراٌرّ الضرٌرًٍّْ ،لورا
انيتودت جفب ب ٝا٢غزٍل فَسا با ادٓ اٞردض ف ُ ب ٝالزافر ٍ
ًأرام ً ،أًغارٍت ً دثَلّ ،انيت تزترل ًب ب اٍرْ ّرل ارام قؾرْ
اشبدررل اىبو صررْ (أٍلٌّررا اٍدررَػ) ٍزتدرروا ّررثري ال ولررْ ًب اىباث ر
ًٍضرراا ي ًب لرر ارر ّرر ال ولرررْ اىبررز ٍ ّؾرررشٌبا برررثاض
اٜ٠ت اىبٌصَوَْ ّال ا ًاللاًِ ،بزقؿ جٍورااُ مبجرل ّقرسٌن
ًسررٌا خ الوؾررْ الررع ٍتدٌهررا رٖررَط ال ولررْ قبااًنيررْ ال ولررْ،
ًفَسا با ب ا أن الزاقؾـب ق انيوضسٌا جفب قضسـب أً صبسٌاتـب
كبجل اًٞفب :قرٌٔ الثلرإ ٍوٌ هرا ا٢لرى (ّرز ً ) ًٍورٌم بورذا الر ًر
اىبد ر أً رٖررَط ال ولررْ ًاجملسٌاررْ الجانيَررْ :قررٌٔ اهل ر م أً الغررز
ًٍوٌ ها التلـب (ٍتاّات) ًب ب ٝالزاف ٍ أّرا ًب أًغارٍرت ًتر ّز
ف انيررت اًٞفب كبجررل (باررل) ًالجانيَررْ (ّررٌت) سَررح توررٌم الرراّ أً
اغرررتًت ب ر ًر رٖررَط ازبٌقررْ ً،بالتررالُ جػبررا سررل لدخررٝا بررـب
(ّررٌت) ً (باررل)ً ،هررذا اسبررل صريفررُ الاررزفـبًٍ ،ؾررل سبالررْ
ترررٌاسن ًانيضرررذام ًب قرررٌٔ الاثَارررًًْ ،ب ارررامل ا٠هلرررًّْ ،ر رذل
()1

ًلَ فافل اىبؾ ر الضابلمح
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ؼب خ تٌاّٚا بـب اٞف ا ًً ،ب اٝقْ ّترٌتزّ ،ل لورا ّلضرذسْ
ًّضتوزّ ،جنيى تٌاسن الزا "مح
 "( )1فخ ًٝاَ (اَّٞتٌ) ّان ػبزِ كبجَرل اىبازّرْبررـب (ّررز ً ) ً (ٍتاّررات) ًًب باررض اىبؾررا ر (تااّررات) قبازّررْ
جمباَٖرررْ برررـب صبسرررٌاتـب ّر ر اىبسرررجدـبً ،ظبر ر ّجرررل هرررذا التودَر ر
اٜست الُ ال اسبجَـبً ،ال اىبؾزٍـبً ،ال اًٞغارتَـب مح
 هذا الزقؿ ا٢مباُٖ ّان اٞصاظ ًب التاثري ا اللؿالغازِ الذِ ّان ٍزتدى رَٖط ال ولْ قبااًنيرْ ّولترى أً ٍزتدرى
اىبد قبااًنيْ ال ولْ ّؾشٌبا باٍ٢وااات (اىبٌصَوَْ اىبٖٝسْ)
 لو أخربتلا اللؾرٌـ الضرٌّزٍْ الو مبرْ أن اٜست راٜتًب أاَررا رأظ الضررلْ ًب اىبرر ن الضررٌّزٍْ ّجررل  /برررا رررر أًرً رررر
()2
تَرررثريا ررررر نيَثرررٌر) ّررران صرر انيوا ؼبت درررٌن بإلرررى ًاسرر كبرررٌس "

()1
()2

جٍر دَدررٌن ّ /ترراب أاَررا الزبَر الو مبررْ ًب هبررؿ ـ/124مح مح عثاررْ
ّلشًاْ ال ٝامح
بتؾزا رر اىبَجٌلٌدَا الضٌرٍْ رر أصراعري ًآرام ررر مح ً ٍر بغرٌر ررر ّٛصضرْ
ف رز لٟحبرراخ ًاللغررز برريًتً 1981جّزاّررا لر ًٌّسِ ررر كبررٌس خررل ًب
التوٌٍ اّٞا ِ ( الغروز الزابر ّر الضرلْ الضراَّْ ج ا ّانيرت تثر أ ّر
عرروز نيَضرران) ًٍ ٜررشاً كبررٌس الغرروز الااعررز ًب التوررٌٍ الاررربِ ًالغرروز

=
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ًّررٌسِ ً Dumuziل ر ًب فؾررًٌ طبتد ررًْ ،هررٌ جلررى اشبؾ ر
ًدب ٍ ر اسبَرراّ ًب ّ ر ن بررا ًتَررثريا ًنيَثررٌر أثلررإ تغ ر ل الشهررز
ًالجسز ًب فؾل الزبَ ً ،لى ار ّ ؽر ات ًُّبراهز ررر فورٌ ًّرٌسِ
ضبز اٞدلْ ًب اٞرساممح ٍلتر اسبدَ ًٍقاى ًب اٞث إمح ًاثا تى
تر ًر سرًٌ سًادرى ّر انيانيرا (الشهرزّ) ثر ٌّترى ًني برى ًاىبرٌت ادَرى
ّل اام ال ٌّترى اٞرفرُمح ًّران اللراظ ؼبت درٌن بورذا الرشًاز
ًب ّضررزسَْ مبجررل فَوررا اىبدر ًر ا٢لررى ًمبجررل ّرراه أً ّاهلررْ
ًر ا٠هلْمح أّا ًب ّ ٍلرْ أًرً فَشت رل بورذي الرذّزٔ ًب ٌّصر
اسبؾررا ًب فؾررل الؾررَ مح ّسررا أن ّررل خؾ ر ًهب رل ًًّ ٜ
ًدب ٍ ر تضررثل ّررٌت كبررٌس ،الوررٌّ ال اّلررْ ًرإهررا نبَاررا ًال ر
ٌّتى تل بى أّى ًأرّدتى الغابْ ازبسَدْ "جنيانيا" الشهزّ بزثإ ّٛثز "محمح
 ًعرر ر ل آخررررز هلررررذا اٜست رررراً ربربنيررررا بررررى اللؾررررٌـالضٌّزٍْ بان ا٢لى ًٌّسِ رر كبٌس رر (ال ٌّتى الضر دُ) مبرٌت ًب
ؽزااى ّ قٌٔ ال ٌفٓ ًب الاامل الض دُ فَتاارل نيُبرام ال رٌن
ّدررى بضررث أن أس ر الغررَاعـب قررام بضررزقْ ألررٌا الو ر رً ،ه رُ
اىبضًٛلْ ا هذا اللُبام ،فَش خ فٌفرٓ فَرىً ،ادرٓ ا٢لرى اىبَرت
الضرراب ًب صررٌرٍا ًالاررزاحمح ًق ر ًؽرردت ا ر ًٔ اثررا ّ كب رٌس جفب الَوررٌ /
راد ص ز سشقَاً / 14ً 8 :13مح
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أن ٍثاررح ّ ر د ٍ ر ٢اررا ّ هررذا اللُبررام ًالوقررإ ادررٓ ال ٌف رٓمح
ّررذل هررذا اىبغررو ّرران مبجررل صررلٌٍا ادررٓ أنيررى عوررط ّو ر ظمح
ًفَررى ّرران اىبسجررل ا ًًٞهررٌ (اىبدرر ) الررذِ ٍتخدررٓ ارر صررداتى،
ًّتاثري ا تادَل اللُبام اٜدتسرااُ (( )1تلرشي ّلرى عرارات اىبتدر
ث تاا جلَى ًب كبجَدَْ ٍوٌم بورا ّر ردرل ّرا أً رٖرَط ال ولرْ ًب
تثا ً لد ًرمح مح فَتثا ً الضَ ًاشبا م اً ٞارمح مح بل ط ال ٌفٓ جفب
أن ٍلتؾز ا٢لى ًب ؽزااى ًٍثاح ّ د ٍ ًب نيواٍْ اٜست اً)
 " ()2مح مح مح ًّ ر الررشّ تاررٌر الاسررل التسجَدررُ هلررذا اىبغرروسترررٓ اصرررتخ ّت فَرررى اٞلثضرررْ التل زٍرررْ اىبؾرررلٌاْ ّر ر ددرررٌ
اسبٌَانيررات ًرًٚصرروا لَسجررل الثغررز بٌاصرراتوا تااررل قررٌٔ ال ررٌن
ب َرراب ا٠هلررْ"مح هررذا اىبغررو التسجَدررُ الررذِ انيادررل ّ ر الضررٌّزٌٍن
ّلذ اٞل الجالح قثرل اىبرًَ ٝب ّلاورْ دلرٌب الزافر ٍ ذب ٍر ا
()1

()2

لدتاّ ا أنياٌان ٌّرّات  /كبٌس اوَر ّ اشبدرٌ ًالرتوسؿ ـ 148ررر
تزنبْ تٌفَل صدَسان رر ؽا ر ا ار أّانيُ رر ّغل 1985مح مح بتؾرزا ار
ّلذر اسباٍ رر ؽٌرّ ار ضباؽرزّ  /الرٌرح برالوا ال رثري ـ 3درذًر
اىبضز ًب سقارات الغزح الو ٍ /مح مح ٌّدٌ ّ ًب ّ تثْ اىبٛل /مح مح
أنياٌن ٌّر ّات رر كبٌس اوَ ّ اشبدٌ ًالتوسؿ ـ 148ررر تزنبرْ تٌفَرل
صرردَسان ررررر ؽرررا ر ارر ار أّرررانيُ رررر ّغرررل مب رر ّزادارررْ اٞعرر اً
(اٞلثضْ ًاٞقلاْ) أٍقا ًب ات اىبؾ ر س
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ت ررررزر ني ضررررى ًب اؾررررز أًر اّ )1(" ًًٞسررررا ٍّٛررر للررررا أسررر
اٞنياعَ أن اىبد "أ ٍ ادران" ّر اؾرز " اٍرط ررر ٜرصرا " ّران
ؼبت ل بالازظ يبج ٝل٣لى كبٌس ّ الزبْ اغتار الع تاخذ ًرها
ال اهلْ ال رربٔمح مح ًٍادسلرا نيرؿ آعرٌرِ بٌفرٌ ترام سرًٌ اسرل
كبجَدررُ سوَوررُ ل اّررل اَ ر رأظ الضررلْ ازب ٍ ر ًٍّ ،غررز هررذا
اللؿ تد اىبتٌاسٍات بـب س خ أصاٌرِ ًبرـب اسرل كبجَدرُ رّرشِ
"مح مح (ًً)2ب اؾررز هبررٌرابُ ّرران اىبٌصررَوٌَن ازبٌ٩الررٌن ٍلغرر ًن
الرتاتَررل ًٍودرر ًن حبزّرراتو أسرر اخ اٞصرراعري ًمبجدٌنيوررا ًهرر
ٍلتودٌن ّ بَت جفب بَت ٍضدًٌن اللاظ لوإ الاااٍا ًاىبلض ًب بابل
"()3مح مح مح ًًب قسْ الاَ الثابدُ الذِ ٍؾا ا ًب  25نيَضان أؽثشت
ّ ر ّ اٜست رراً ثٝثررْ أٍررام ب ر  ّ ٜر ٍررٌم ًاس ر مح بضررث ّررر اَ ر
اسبؾا الؾَ ًُ ،اَ الزبَ ّاا رر ٍث أ اٜست اً ًب الٌَم اًًٞ
()1

()2
()3

لدتاّ ا أنياٌن ٌّرّرات  /كبرٌس اوَر ّ اشبدرٌ ًالرتوسؿ ـ 135ررر
تزنبْ تٌفَل صدَسان رر ؽا ر ا ار أّانيُ رر ّغل 1985مح مح بتؾرزا ار
ّلذر اسباٍ رر ؽٌرّ ار ضباؽرزّ  /الرٌرح برالوا ال رثري ـ 3درذًر
اىبضز ًب سقارات الغزح الو ٍ /مح مح ٌّدٌ ّ ًب ّ تثْ اىبٛل /مح مح
لدسشٍ راد لاش اغتار  /فزاظ الضٌا ت ار اىبلارّ ّغل 1991
بتؾزا ا ّلذر اسباٍ رر ؽٌرّ ا ضباؽزّ  /الٌرح برالوا ال رثري
ـ 3دررذًر اىبضررز ًب سقررارات الغررزح الو ر ٍ /مح مح ٌّدررٌ ّ ًب ّ تثررْ
اىبٛل /مح مح
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بث إ كبرٌس اىبَرتًً ،ب الَرٌم الجرانيُ ٍرت كبجَرل اذاباترى ًآّٜرى،
ًًب الٌَم الجالح ٍاد ال ولرْ قَرام ا٢لرى كبرٌس ّر برـب اّٞرٌات،
فَلود اىبامت جفب ازظ ًتث أ است اٜت ال ز ًاجملٌنمح

لبٌ ز أقلاْ أّا ِ

البعل (أدٌّ) الليعاىٕ ـ
 جن كبجَررل اسب ر خ ال ر ٍين اىبررزتثٌب قبُبرراهز الاثَاررْ ق رأخذ أع ي ًب اثا ّ بال اىباا ً لتسٌس الزافر ِ ررر جنيرى جلرى اشبؾر
ًاىباز ًّان أه ا٠هلْ ال لاانيَْ فوٌ ا٢لرى الرذِ مبرٌت ًٍثارح
ًرٍا فَذ اسبَاّ ًاشبؾ مح ًق ّان ال لاانيٌَن ق آّلٌا بى
ل ردْ أنيو ّانيٌا ٍث ٌنيرى بغر ّ ،سترٓ قراٌّا بتسجَرل اذاباترى،
ًااتو ًا أن الث إ ادَى ٍاَ ي ّر ارامل اىبرٌتٓ جفب ارامل اسبَراّ
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ثانيَر رْمح "()1انيتغرررزت اثرررا ّ بارررل ًب نبَر ر أردرررإ صرررٌرٍْ ً (آصرررَا
الؾ زٔ) ًباض يبال غزب الزاف ٍ ًّران ا رى ٍ٥ضرثل بدور
(أ ًن)مح مح ًتاررين الضررَ أً الررزب أً أ ًنيررُ ًتاررين صررَ ِ أً ربررُ،
ًق نياب هرذا الدور ار اٜصر اٞؽردُ ًؽرار ٍاثر ذبرت اصر "
أ ًن أً أ ًنيُ " ًخؾٌؽا ل ٔ فَلَوُ ّ ن ّجل " بَثدرٌظ ًبرانيٌ "
ًب قررربـمح مح ج ٜأن ذبررٌٍزا ًق ر ادررٓ أصرراٌرّ باررل ًب هررذي اىب ر ن
فررالزب مل مبررت ًب ؽررزااى ّرر " ّررٌت " ًجلبررا قررام خلشٍررز بررزِ
بافرتاصرررى ًب غابرررات لثلررران أثلرررإ الؾرررَ مح أّرررا سثَثترررى ًالثادرررْ
الزَٖضررَْ ًب صررري اٞسر اخ ،الوررٌّ ا٢خؾررابَْ ال ٌنيَررْ فدر تا ر
الاّ اًٞغارٍتَْ بل سَّدتوا " اغتارت " الع َبوزت ًب ّدشسْ بال
اٞؽدَْ ب ًر ثانيٌِمح مح) ًالٌاق أن هاتـب ا٢هلتـب هسا أؽل ًاس ،
ًانيا رراظ ل٣هلررتـب " جنيانيررا " ً"اغررتار" ًب برر ٝالزاف ر ٍ مح ًّسررا
ّانيت جنيانيا ً اغتار جهلتان ًب ًاس ّّ ،رذل اّٞرز فَسرا ٍتادرل
بالرراّ ً اغررتار سَررح الغخؾررَْ ًاس ر ّ ًل ر التضررسَْ اختد ررت
تثاررا لدس رران ًالشّررانًّ ،سررا ّقررت الرراّ ًب اىبدشسررْ اٞؽرردَْ
تثشح ا بال أخَوا ًسثَثورا ًسًدورا فَسرا بار ّ ،رذل ّقرت
اغتار تثشح ا أ ًن جفب أن اهت ت جلَرىً ،أاا ترى سَرا ّر برـب
()1

لدسشٍ راد ل ش اغتار ـ / 281فزاظ الضٌا رر ار اىبلارّ ّغل 1991مح
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اّٞررٌات ًادررٓ ّررزأٔ ّ ٧ر اثررا ي الررذٍ ققررٌا فرررتّ ٌّتررى ًب ني ر ب
ًلا ًب إ ًاٌٍرلً ،ارا ّ الث رإ ً،لار اشبر ً ً،الؾر ًر
ادٓ ا٢لى اىبَت (ال اٖ ) اصتسزت عٌٍ ٝسَح ًب ربَ ّل صلْ،
ًال ر فَقرران نيوررز جبررزاهَ أً (أ ًن صررابوا) سَررح تتدررٌن َّاهررى
بالدٌن اٞهبز نيتَذْ ّإ ا٢لى اىبوتًٌّ ،سا ًلٌنيت أسهار عواٖل
اللاسان بالدٌن اٞهبز سض ااتورا عراٌب هرذي اىبر نمح ًًب الَرٌم
التالُ تورام اٜست راٜت بلورٌخل " آ ًنيرُ " ّر اىبرٌت فريفر اللراظ
اسب ر ا ًتا ر اٜست رراٜتًٍ ،اخررذًن بررالزقؿ ًالغررزاب ًال اررل
ازبلضرُمح ًال اررل اٞخررري جؼبررإ أً جعررارّ لدخؾر ًالااررإ ًاررٌ ّ
اسبَاٍّبمح
 لو ر أااررُ " أ ًن " عثَاررْ جهلَررْ ّش ًدررْ رررر ا٢لررى اسبررًُا٢لى اىبَت أً ال فـب ررر لرذا ّران ؼبت رل باَر ٍ ً ٠ن ٍ ؾردوسا
ا ّ أعوزمح اَر ٌّترى ًاَر قَاّترىً ،ل ر ًب الاؾرٌر الٝسورْ
اختؾزت هذي اٜست اٜت ًب اَ ًاس ّان ٍ ًم ا ّ أٍاممح
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غاٍد عٔاٌ "( )1لْقٔاىْع الطنٔطاطٕ)
 ٍورررًًٌ" :ب اٞسّلرررْ الو مبرررْ ،مل ٍ ر ر مثرررْ كباثَرررل ًباىبااب ستٓ ال اىبؾزٍـب أني ضو مح ًتٌدر ًب صرٌرٍا أٍقرا ّاابر
 ٜتوررل بور ّوا ّررجريا ار اىباابر الررع تررزٔ ًب ّؾرزمح ًلور سرت
بل ضررُ ّاُبسورراً ،خباؽررْ ّاث ر هرياقدررَط ًب ؽررٌرً ،هررٌ غررري
هرياقدَط الرذِ ؼبت رل برى بالٌَنيران ،جلبرا أذبر خ ار آخرز أقر م
ّلى ب جريً ،هرٌ بارل ؽرٌرمح ًلور رأٍرت أٍقرا ّاثر ا ًب "دثَرل"
ّ زصررررا ٞفزً ٍررررت  Aphroditeدثَررررلً ،فَررررى ذبَررررا عوررررٌظ
ت زمبا ً ٞنيَط Adonisمح ًق تادست بل ضُ هذي الاورٌظمح ج ن
فرررإن ازبثدرررَـب ٍوٌلرررٌن جن اسبرررا خ الرررذِ ًقرر ً ٞنيرررَط ،بضرررث
خلشٍز ،دزٔ ًب ب ٝه مح ًه ذا تزاه ًب ّزٔ هرذا اسبرا خ
()1

لٌقَانيٌِ الضسضاعُ ( 121رر  181م) ًل ًب صاٌّصاتا ( ضاٍب) اىبااؽزّ
ّرر أاسرراً صررٌرٍْ ادررٓ القرر ْ الَسلررٓ للوررز ال ررزات ًجفب هررذي اىب ٍلررْ
ٍلتض مح هٌ أس ّثار ّتاب ًفٝصر ْ ًبٝغرُ الورزن الجرانيُ اىبرَ،ِ ٝ
ًٍلتض لى أّجرز ّر مثرانيـب ّٛل راّ ،اُبسورا ادرٓ عر ل سرٌراتمح ٍ٥ار
الثشررح سررٌا (ا٠هلررْ الضررٌرٍْ) الررذِ تزّررى للررا لٌقَررانيٌظ الضسضرراعُ
ً Lucien de samosateثَورررْ تقررراري بلر ر رتوا ًبل اصرررتوا ،فَسرررا ٍتادرررل
بالاثا ات ًاىبااب ًبا٠هلْ ًب صٌرٍا ،ال تَ الرذِ ًفراى بدٌترارٌّظ
 Plutarqueسرررررًٌ (اٍرررررشٍط (ً )Isisأًسٍرررررزٍط  Osirisررررررر ًاىبتادرررررل ب ٍانيرررررْ
ًب ولٌت ّؾز)مح راد ّتَ ا٠هلْ الضٌرٍْ ررر لٌقَرانيٌِ الضسضراعُ ررر
تالَ ّارٌٍ ٌّنيََى رر تازٍ ٌّصٓ خٌرِ رر ّزاداْ مح ّ َ راٖ الاابر
رر اللاعز اٞك ٍْ رر  1992رر ّااب أل بإ رر ّغل رر اٞك ٍْ  7رر
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ّرر ّرررل ارررام ٍقرررزبٌن أدضرررا ه ًٍ ،تررراىبٌن نيررراٖشـبً ،ؼبَرررٌن
عوٌصا توت َْ ًب سـب ٍار ب ٝهر ّدروا سرشن اُبرَ مح ًالر ّا
ٍ ررٌن ا ر فررزب أني ضررو ًا ر الث ررإٍ ،وٌّررٌن ًب الث اٍررْ
بإسَإ ّامت أ ًنيَط ّسا لٌ ّان ق ّرات سر ٍجاب ثر ٍادلرٌن ًب
الَرررٌم الترررالُ أنيرررى سرررًٍُ ،ؾرررا ًنيى جفب الضرررسإ ،ؼبدورررٌن عررراز
رًٚصررو جثررز ل ر كباّررا ّسررا ّرران ٍ اررل اىبؾررزٌٍن با ر ّررٌت
أبررَط Apisمح أّررا اللضررإ الدررٌاتُ ٍ ٜوررثد ّادوررا سدررل عرراٌره
ف رر ٍاٌفرر ارر لرر ب زاّرررْ ّرر  ٬ػبسالورررا ادرررٓ الغرر ل
التالُ ٬ ّ :مبضـب ّضتا ات خٌٍ ًٝم ّاّل زبين ال اٖر ّ ّر
نبرراهل ب ًمل ٍ ر ٍضررسض بالٌؽررًٌ جفب الضرراسْ الررع ػبررتسا
فَوا ج ٜلد زبإًّ ،ا ّ  ٬ػبسالى ٍؾثض تو ّْ ٞفزً ٍت"مح
 ً أ ًنيررَط هررٌ باررل الضررٌرِ ًهررٌ أ ًن أً أ ًنيررًُ ،ق رهبدرى ال لارانيٌَن ًّر بار ه (ال َلَوَرٌن) ًب تزسدرو ًّ ،ران
آ ًنيُ ّ أعوز ا٠هلْ اىبزذبدْمح ًؽرل جفب ازبشٍرزّ الٌَنيانيَرْ هلرا
أسثررى اللرراظ جفب ردررْ اهلَررام ،ستررٓ أنيو ر سًدررٌي ّ ر آهلررْ اسبَرراّ
ًازبساً (أفزً ٍت)ً ،أّزٌّي أٍقرا سرـب أفرافٌا  ٞرى سرزا
(ظ) فؾرررار أ ًنيرررَط ثر ر نيضرررر ال ولرررْ الرررى أصررراٌرّ أ ًنير رَط
الضٌرِ ّ باض التشٌٍزمح ()1محمح
()1

لدسشٍ راد ل ش اغتار ـ / 282فزاظ الضٌا رر ار اىبلارّ ّغل
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1991

 ّسررا ػب ر ا٢عررارّ جفب أن ال لاررانيَـب ادررٓ الضرراسلالضرررٌرِ قر ر اصرررتاسدٌا التل رررز أثلرررإ كبجَرررل الاورررط الر ر ٍين،
ًأخذًي ا التل ز الزاف ِ ًاسدٌا ادٓ تارٌٍزي ًأنيضرلتىًٞ ،نيرى
اربررذ ّ ر أقلاررْ الٌدررٌي الثغررزٍْ اسررا ي الزَٖضررًُّ ،رران لررثط
الولاي هٌ أصرول الارزح لدتخدرُ ار الغخؾرَْ اٞصاصرَْ لدسرِ ٛ
أً اىبسجل ًانيتشاً عخؾَْ أخزٔمح
 3ــ املطسح املصسٖ (الفسعْىٕ):
 (())2( )1مح مح ٍزد َبوٌر اىبضز ًب ّؾرز جفب ارام  3211حمحم)مح مح أِ أنيررى ًد ر قثررل سررٌالُ وبضررْ آٜا صررلْمح ًبررذل مب ر
ااتثراري أقر م عر ل لدارزًخل اىبضرزسَْ أً لر ٟإ اىبضرزسُ الرع
ازفوا التارٍخ ًبذل قثل أن ٍُبوز اىبضز ا٢غزٍوُ بٌقرت عٌٍرلمح
ًلَط ّ ع أن هذي اىبضزسَْ هرُ أقرل تارٌراً ،أّجرز بضراعْ
ّ اىبضز ا٢غزٍوُ ًهذا عثَاُ ،نيُبرزا ل رارح الرشّ ّر دورْ،
ًاخرررتٝا ّزسدرررْ التارررٌر اسبقرررارِ ًاس هرررار أثَلرررا الضَاصرررُ
( )1اىبضررز اىبؾررز ِ الورر ٍ رررر جٍررتـب رٍتررٌن رررر تزنبررْ مح ثررزًت ا اعررْ رررر
ًٍغار هذا الزأِ الاامل اٞىبانيُ سٍتىمح
( )2صَاصْ ًب اىبضز رر ادُ اودْ ازصان رر ّلغٌرات اذبرا ال تراب الارزب ررر
ّاثاْ اٞنيٌار رر  1978ـ35
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ًاٜقتؾرا ِ ًاٜدتسررااُ ال ررثريمح ف ررُ ّؾرز الو مبررْ اجررز ادررٓ
ًثرراٖل ًلٌسررات هاّررْ ّلوررا :قارر ّرر أًراح الرررب ِ ّلوررا بز ٍررْ
أَّلررٌٚبُ ًّلوررا أٍقررا بز ٍررْ "راّضررٌَم" ًّز٩اصررات ذبررٌِ ادررٓ
باض اللؾٌـ ال ٍلَْمح ًألٌا ّجرل لرٌ "ّارنيرافًٌ" الرذِ ؼبرٌِ
ّرزاظ لررلؿ كبجَدررًُّ ،ررذل ادررٓ نيوررٌؼ تجثررت ًدررٌ عر ل
ّضرزسُ دلرَين عرثى ّت اّررلً ،ل لرى لرَط براىب وٌم اىبضررزسُ
الذِ نيازفى الٌَممح
األدل٘ علّ ٙجْد مطسح مصسٖ:

 (جٍرررررتـب رٌٍترررررٌن  ،)DRIOTON. Eاٞب ًاٞثرررررزِال زنيضرررُ الرررذِ أّررراٍب الدجرررام ار ر الر ر راّا ال زاٌنيَرررْ اىبؾرررزٍْ
الو مبًْ ،أؽ ر ّتابا ا اىبضز اىبؾرزِ الور ٍ ررر ٍورًٌ)1(":مح مح
أنيلا لبد لَ ٍّٛ ٝا ٍزدر جفب أًاٖرل اٞلر الجانيَرْ قثرل اىبرَ، ٝ
ًهٌ لٌسْ ّغ الوا ًب أ فٌ صرلْ  1922م خر ًٝاسب راٖز الرع
قررام بوررا اىباو ر ال زنيضررُ ل١ثررار الغررزقَْ بالورراهزًّ ،ادررٓ هررذي
الدٌسررْ ّلوررٌؼ جهر إ جفب ا٢لررى سررٌر ّر عررخؿ ٍر آ "أضبر "
ًّان تاباا ىبسجرل ّتذرًٌمح مح أن لٌسرْ "أ فرٌ" تغرري جفب أنيرى ّانيرت
مثْ ازًخل ّضزسَْ هلا عاب راُّ ّتسَرش باستٌاٖورا ادرٓ سر خ
()1

اىبضز اىبؾزِ الو ٍ رر جٍتـب رٍتٌن رر تزنبْ مح ثزًت ا اعْمح
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سوَو رُمح ًّانيررت اً ٞار ٌّساررْ حبَررح ٍاخررذ الضررَ ًر ا٢لررى،
ّسا ٍاخذ التاب ًر اّٞريًّ ،ران مثرْ يبجدرٌن ثرانيٌٌٍن مبَرتو
ا٢لى ًٍرز ه اّٞرري جفب اسبَراًّ ،هرذا ٍ ٜرت ج ٜبرـب نبدرْ ّاَلرْ
ّ ر اٞس ر اخ اىبتتالَررْ ًالررت ريات اىب ادٗررْ الررع هررُ ًب صبسٌاوررا
( راّررا)مح مح نيضررتاَ الَررٌم ب ررل ادتوررا  ،أن نيتش ر خ ا ر ّضررز
فزاٌنيُ"مح
بسدٓ٘ (مطسحٔ٘) تتْٓج ضيْضست األّل (ً )1تق نيؾرا ّر صرتْ
ًأرباـب دشٕا ًًاسر ًثٝثرـب ّلُبرزا ًب سزّرات كبجَدَرْ ،سَرح
اىبسجدررٌن ه ر اىبد ر ًبلررٌي ًباررض ٌَّب َررى ًباررض الزدرراً ًاللضررإ
ًّلاَبز تغسل بض اذل ًجار ا قزبران ًسًارح ًفزًارا ّر عرذز
ًعررارات اىبد ر ًّ ،لرراَبز كبجررل قترراٍ ٜغررثى قترراً (سررٌرظ ًصررت)
ًتث ً اىبلاَبز ّانيوا أصاٌرّ أًسٍزٍط :سَح ٍت ّوترل أًسٍرزٍط
ادرررٓ ٍر ر صرررت ًأتثاارررىًٍ ،ثشرررح " سرررٌرظ " ار ر أبَرررى اىبوترررًٌ
أًسٍزٍط :قبااًنيْ الضس ًالاريمح ًػب سٌرظ أباي ًٍث ُ ادَىمح
ث ؽباع " د " عدثا لدا ً ًٍا أباي اىبَت أن ٍلتو لرىًٍ ،راتُ
أبلإ سٌرظ كجسان أًسٍزٍط ب ث ٍوَ ًن " صت " ًٍقاٌنيى ذبرت
دجسان أًسٍزٍطمح ث ٍوتتل " صت " ًأتثااى ّر " سرٌرظ " ًأبلاٖرى،
()1

نيورر ٝار صبدررْ اررامل ال ررز رررر اجملدر الضررا ظ اغررز رررر الار
الزّش ًاٞصاٌرّ ال زاٌنيَْ رر اث اسبسَ ساٍ مح
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الجالررح رررر

ًتلشي اـب " سٌرظ " ًتوتا خؾَتا " صت " ًتاارٓ ارـب سرٌرظ
جفب " ذبٌت " ًٍاآ ذبٌت اـب سٌرظ ّّ ٝر سرٌرظ ًصرتمح مح
ت ز اـب سٌرظ سَح ٍوثض ادَورا أبلرإ سرٌرظ الرذٍ ٍراتٌن بورا
ثانيَررْ جفب سررٌرظ ب ثر ٍاور لر اصرررت ا ها ًعر اٚها ادررٓ ٍر "
ذبٌت "مح مح ًازب ٍز بالذّز أن تر خل " ذبرٌت " ًفرزار الارـب درإ
ّزهسررا ًب نيؾررٌـ اٞهررزام ّسررا أعررري جلَوسررا ًب قؾررْ تتررٌٍر
"صلٌصررزت" هررذي ًًب ختررام ّضررزسَْ التتررٌٍر هررذي ٍرراّز " د ر " "
ذبٌت " كس ا٠هلْ لًَ٩ ٛا التشَْ سبٌرظمح
 عب ر نياد ر أن "أبَ ر ًظ" اىب ٍلررْ ّانيررت اىبوررز الزَٖضررُلاثررا ّ أًسٍررزٍطً ،ؽررٌرت اَ ر ها ال ررثري ًب كبجَررل الاجررٌر ادررٓ
أًسٍررزٍط ً فلررى ًأسَاٖررى ًب أ إ ّلضر ًُ ،ؽررٌرت الغررااٖز ًب
نيوررٌؼ ًسٍررز " صلٌصررزت الجال رحمح مح ()1أؽبررز ني ررزت " الررذِ ّد ر
بثاض اىبوام التسجَدَْ ًب ّضزسَْ باح أًسٍزٍط الع ّانيت تورام
ًب أبَ ًظمح مح

()1

 331رر 329مح  / PRITCHARD, ibid , ppنيو ٝا صبدْ اامل ال
الضا ظ رر الا الجالح  1985 /ال ٌٍتمح
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ز رر اجملدر

مقطع مً مطسحٔ٘ بعح أّشٓسٓظ . .اليت تقاو يف أبٔدّع ضيْٓاً
ااؼ سٌرظ :الغ ل اىبو ظ ،ا٢هلـب :اهلُ اىبٌل  ،سٌرظ
الرررذه  :الرررذِ ػبرررُٕ جفب الٌدرررٌ ّ ،در ر ّؾرررز الادَرررا ًّؾرررز
الض دٓ :خ ّاًري ،اب ري ،صلٌصزت الذِ ًه اسبَاّ ّر ري
أبر ا أّررز ّد رُ جفب اّٞررري بالٌراثرًْ ،اللثَررل ًساّرل أختررام ّدر
ّؾرررز الضر ر دًٓ ،رفَورررى اًٞسر ر ً ،اىبورررَس ادرررٓ برررَع الرررذه
ًاىبوررَس ادررٓ بررَع ال قررًْ ،اشبرراسن اّٞرررب " أؽبررز ني ررزت "،
ؽرراس اٜسرررتام  :أّزنيررا دٝلتلررا أن نيؾررا اللوررز جفب هلررا ًب "
أبَ ًظ " اىبواعاْ الجَلَْ ،أن توَ أفزسْ ٞبَلا أًسٍزٍط أاُبر
ال زبَـبً ،أن ذبدٓ ؽٌرتى الضزٍْ بالذه الع نياٍب كٝلتلرا أن
عبقزي ّ ب ٝاللٌبْ ًب نيؾز ًفخارً ،جلَ ّرا صرل ادى ب قرْمح مح
جفب أن ٍوًٌ :لو اسدرت عثورا ىبرا ّد رين ؽراس ازبٝلرْ الوَرام
بررى بغرران أبَررى أًسٍررزٍط صررَ ال ررزبَـب ًرب أبَر ًظ الوررٌِمح لور
ّجدت ًر اٜب الذِ ؼبثى " أًسٍزٍط " صَ ال زبَـبمح لور هبدرت
قاربررى اٞسلررُ ًدادررت لررى فررزؼبا ؼبسررل نبرراً صررَ ال ررزبَـب ّر
هرر ر ًفقرر ر ْ ًٜسًر مح مح ّرر ر خغرر ر ال ررررارًب ًخغرر ر اىبررررزًمح
ًّذل ؽَ ا٠هلْ اسبقٌرمح ًأقَست أفزستو ّ د ٍ ً ،قر
ّد ت ّولْ الضااْ ًب اىباث أن ًٍ ٛا أ ًاره ً ،أسَارٌا ادسرا
برتتَثات ّل ٌٍم ًاٜست اٜت الع ٍث أ بوا ّل ٌّصر ًّرذل
76

أعزفت ادٓ الاسل ًب قارب نيغستً ،أنيغات ال ابَلرّْ ،رذل
لبوررت ؽر ر جلررى أبَر ًظ بررالٝسًر ًال ررريًس ًالررذه اشبررالؿمح مح
بٌؽ ر ُ ّررثري التغررزٍ ات ًّوررَ الاوررٌظً ،ق ر عوررزت ٍ ر ِ
ال ّا سٍلت ا٢لى ّاه عراهز اٞؽراب مح مح ًلور أقسرت ٌّّر "
ابٌاًت " سـب ّقٓ لَذً ا أبَى ً ،رأت الذٍ ثارًا ادٓ قارب
" نيغرررست "ًّ ،ضرررزت أار ر إ أًسٍرررزٍط ،لور ر أقسرررت اىبٌّر ر
الاُبررَ ّتثاررا خاررٓ ا٢ل رىمح مح ًأفضررشت عررزح ا٢لررى جفب ّوربتررى ًب
بوررررزٕٕٕ( )1مح مح ً /تضررررتسز الزسدررررْ جفب أن تلتوررررُ باررررٌ ّ أًسٍررررزٍط
ًنيوٌفى ّ اىبٌت ًخزًدى ّ ّوربّ
(بوز) ادٓ ّؿب قارب ًرٍح " ًّ ث ؼبسل ادٓ َبوز قارب "
نيغررست " الاُبررَ جفب قؾرررزي لَضرررتٍض برررـب أتثااررى ًًب بٝعرررى ًب
أبَ ر ًظ ،با ر رسدررْ عٌٍدررْ ضب ٌفررْ اىبخرراعزً ،اىباررار ً ،با ر
ّازّررْ (ٍررٌم الٌقاررْ الاُبَسررْ) سَررح ٍوررشم أارر إ أًسٍررزٍط ًب
صوًٌ ني ٍت Neditمح

()1

هُ ّلاوْ أقرَ فَورا فررب أًسٍرزٍطمح  /ار صبدرْ ارامل ال
الضا ظ رر الا الجالح  1985 /ال ٌٍتمح
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رز ررر اجملدر

 هذا اللؿ ٍ ّٛازباني ال راُّ ًب الغرااٖز اىبؾرزٍْالو مبّْ ،سا أنيى ٍغري جفب ازب ٍْ الع ّانيرت تٛخرذ بورا جقاّرْ
ّضررزسَْ " باررح أًسٍررزٍط ًب أبَر ًظ " ،ستررٓ أنيررى ّرران ٍ در
خدؾرررإ اىبدر ر الوَرررام بررراً ٞار الزَٖضرررَْ فَور رامح ًتر ر ً الت اؽرررَل
اىبٌدٌ ّ ًب اللؿ جفب أتثاي الواٖسـب باىبضزسَْ ال قْ ًب ايافُبْ
قاؽزّ ادرٓ
ادٓ تتاب اٞس اخ فَوامح ّسا أن اىبضزسَْ مل ت
ال ولررْ اىبٌدررٌ ٍ اخررل اىباثر ً ،جلبررا ّران اىبضررز الررذِ توررام
ادَى اىبضزسَْ ٍتض ٞهل ّ ٍلْ أبَ ًظ ّدواًّ ،انيت سرٌا خ
اىبضررزسَْ الررع تزّررش جفب أدررشإ ّ ر ًقرراٖ أصرراٌرّ اىبازّررْ بررـب
(صرررت ً أًسٍرررزٍط) قرر ًسارررت برررـب عرررزح اىب ٍلرررْ سَرررح الرررثشريّ
اىبو صْ الع ٍ رتخل أن اىبازّْ اٞصاٌرٍْ بـب ا٢هلـب قر قاّرت
78

فَوررا ًبررـب الو رارب اىبو ر ظ " نيغررست " قررارب أًسٍ رزٍط ًب اررزخل
اللوزً ،برـب غرزب اىب ٍلرْ سَرح فرزٍض أًسٍرزٍط الرذِ ٍلورل جلَرى
كبجراً ا٢لررى ادررٓ قررارب (اًرٍرت)مح مح هررذي اىبضررزسَْ أٍقررا تغررري جفب
انيتؾررار أًسٍررزٍط ًتغررري جفب الثوذررْ الررع تا ر الررث ٝسررـب ٍاررٌ
صرررراىبا جفب قؾررررزيمح ًهررررُ هلررررا لَضررررت ّضررررزسَْ آٜٜم ّسررررا ًب
ّضرزسَْ اىباصراّ " ا٠م جٍرشٍط ً ،أًسٍررز ٍرط " أً ّضرزسَْ ا٢لررى "
سٌر " ًق ل غى الاوزبمح
أضطْزٗ اآلالو (مطسحٔ٘) إٓصٓظ ّأّشٓسٓظ :
ٍاررر هررررذا الررررلؿ ّرر ر أهررر اللؾررررٌـ التسجَدَررررْ ًب ا ٞب
ال زاررٌنيُ ًهررُ ّضررزسَْ ٍلَررْ ً،أقررزب لدش اٍررْ الغرراثَْ ٞن
اللاظ تادوٌا بوا ً،ت راادٌ ا ّاورا ادرٓ ّر ٔ أّجرز ّر أل رـب ّر
الضررلـبً ،هررُ ّضررزسَْ كبتدر ّررل ّوٌّررات الاررزخل اٜست ررالُ
ازبساهريِ الارام ِ الثار الر ٍين ًاٜدتسرااُ ًالضَاصرُ ّسرا
ٍوررًٌ ازصرران الوررا ًب ّتابررى صَاصررْ اىبضررز مح مح ّسررا أن دررَسط
هلزِ بزصرت ٍورًٌ الورا)1(" :تار ّر ا٠ثرار ا ٞبَرْ الزاٖارْ قؾرْ
(أًسٍررزٍط) الررع صررازت ادررٓ اٞردررض ًب ا ر ّ ّد رراتًّ ،انيررت
()1

انيتؾار اسبقارّ رر دَسط هلزِ بزصت ـ 119تزنبْ مح أهبر فخرزِ/
نيو ٝا صَاصْ ًب اىبضز رر ادُ اودْ ازصان رر ّلغٌرات اذبا ال تاب
الازب رر ّاثاْ اٞنيٌار رر  1978ـ 35مح
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ّضزسَْ ٍلَْ ؽٌرًا فَوا سَاّ " أًسٍرزٍط" ثر ٌّترىً ،بار لر
فلى ث باجى) مح ًّانيرت هرذي اىبضرزسَْ كبجرل أثلرإ اَر ٍورام ّرل
صررلًّْ ،رران اللرراظ ٍوثدررٌن ادَوررا جقثرراّ ٜررثريا ًٍوٌّررٌن ب ر ًر
فَوررامح ًهررذي اىبضررزسَْ هررُ أقرر م ّررا ازفررى الاررامل ارر التسجَررل
ال ٍينً ،كبجَدوا ٍضت زح ا ّ أٍام ًاىبضزسَْ ًب سر اتورا تارا
ّسا ًب اٞصاعري الضٌّزٍْ ًالثابدَْ ًال لاانيًًَْ ،ب ّجري ّر
أصاعري الغاٌب اٞخزٔ الؾزاي اٞسلُ بـب اشبرري ًالغرز (ّرز ً
ً ٍتاّررررات ًب الثررررانيتٌَن الثررررابدًُ ،الثاررررل ً"ّررررٌت" ًب الثررررانيتٌَن
ال لاانيُ) ّسا ًتؾٌر الؾزاي ادٓ الضداّْ ،سا ػبض هرذا
اللؿ تاداات ا٢نيضران اىبؾرزِ ًب سثرى الاسَرل لٌعلرى ار عزٍرل
سثررى لدسدرر الررذِ ؼب ر باصرر الررزب (ري) بٌؽ ر ى ًرٍجررى ادررٓ
اٞرخل اىبؾزٍْ اىبست ّ ادرٓ عرًٌ اللَرل الاُبرَ مح لور أسر اللراظ
هررذي اٞصرراٌرّ لررَط ًب ّؾررز ًس ر ها بررل أسثوررا أهررل أًربررا ّلررذ
أّجررز ّر أل ررُ ارراممح ًّ ر الاثَاررُ أن عَثررْ اىبدر أًسٍررزٍط ق ر
دررذبت اللرراظ سَلسررا تاررزخل لا ر ًان أخَررى " صررت " ًتاررزخل ًل ر ي
سٌرظ ًأّى جٍشٍط لدار ًان أٍقرامح مل ٍ تر اىبؾرزٌٍن أصراٌرّ
اىبدرر أًسٍرررزٍط ًب قؾرررْ ًاسر ر ّمح ًقر ر ًؽررردت جلَلرررا ار ر عزٍرررل
ا٢غزٍررل()1مح مح ًدررإ ًب الٌثرراٖل اىبؾررزٍْ ادررٓ أنيوررا نيؾررٌـ ٍلَررْ،
()1

أصرراعري الغررزح الو ر ٍ رررر صبدررْ اررامل ال
الجالح رر اث اسبسَ الشاٍ
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ررز رررر اجملد ر الضررا ظ الا ر

=

ًّان ل أًً ٜب نيؾٌـ اٞهزام ،ادرٓ أن أسر اثوا ًقارت قثرل
ّتابْ نيؾٌـ اٞهزام حبٌالُ صت قزًنً ،تازفت ال جري ّر
التا ٍٝتً ،نيغات الاؽز هذي اٞصراٌرّ (التسجَدَرْ) ّر فادرـبمح
ّررٌت اىبد ر ًذبٌلررى جفب أًسٍررزٍط ًجدررٝظ ابلررى " سررٌرظ " ادررٓ
الاررزؼ ًلررَط لررذل نيُبررري ًب التررارٍخ الو ر ٍ مح ّررذل ٍلث ررُ أن
نيغرري جفب أن ّادٌّاتلرا ار أصرراٌرّ أًسٍرزٍط ًالرع ازفلاهرا ّر
عررااٖز دلاٖشٍررْ لدسدرر ّانيررت كبجَدَررْ  ٜأصرراٌرّ()1مح ً لرر ٞن
جدررزإات ازبلرراسّ اىبد َررْ ّانيررت عررااٖز ًادثررْ ا ٞإ لغخؾررَْ
اىبد يبتشدْ بإعارات أصراٌرٍْ تلاصر أصردٌب الزًاٍرْ ًهرذا ّرا
قزبوا ّ اسب اٍْ الغاثَْ أً ت ا مح ًالوؾْ باختؾرار ًر ت ًب
نيؾرررٌـ اٞهرررزام ّسرررا ٍدرررُ)2(" :مح مح اعرررت اللرررشاي برررـب اٞخرررٌٍ
(أًسٍررزٍط) ً(صررت) أً" ٜدر " ادررٓ اررزؼ ّؾررز فاغترراً (صررت)
اسبَاّ بت ثانيَْ ًب دضسى ب قرل أخترى (اٍرشٍط)
(أًسٍزا) ًل
 انيُبز الرتنبْ الازبَْ :انيتؾرار سرٌرظ ّر اىبضرز اىبؾرزِ الور ٍ نيودرواا اهلريًغدَ َرْ :هررمح ًفرريانمح تزنبرْ ًتور ٍ  :مح ارا ً صرّْٝمح ال ٌٍرت
أٍار رر ّاٌٍ  1972رر راد اامل ال ز اجملد الضا ظ اغز رر الا الجالح
رر الزّش ًاٞصاٌرّ ال زاٌنيَْ رر اث اسبسَ الشاٍ 1985
( )1رادرر ارررامل ال رررز اجملدر ر الضرررا ظ اغرررز ررررر الار ر الجالرررح ررررر الزّرررش
ًاٞصاٌرّ ال زاٌنيَْ رر اث اسبسَ الشاٍ 1985مح
( )2تررارٍخ اسبقررارّ اىبؾررزٍْ (الاؾررز ال زاررٌنيُ) ال ٍانيررْ اىبؾررزٍْ الو مبررْ
ًأؽٌهلا رر مح صدَ سض مح
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فرت نيَا ال ر ًّا فَوا ًهرثٌب ؼب ر ًب الارامل الضر دُ ،بار
أن نيشً ا ازؼ ّؾرز ٜبلرى (سرٌر) ًلور ّران ّر الاثَارُ أن
ٍثر أ اللررشاي ّر د ٍر بررـب (صررت ًسررٌر) ادررٓ الاررزؼ ّررزّ ثانيَررْ،
فتغرراسلا ًرباؽررسا جفب ضب سررْ ا٠هلررْ الررع ّرران ٍزأصرروا ا٢لررى
(ري) ًّررران (سرررٌر) ٍاترررش ًب ازاّرررى ًبا الرررْ ققرررَتى ًبإرثررررى
الغررزاُ ًقبضرراا ّ جٍررشٍط ًّرران "صررت" ٍات ر بوٌتررى ًدربًتررى
ًّااف ّ ا٢لى (ري) لرى ًّر ثر ّانيرت اٞس رام اًٞلَرْ ًب هرذي
الوؾررْ ًب دانيثررى خغررَْ باصررى ًفررزارا ّر أ ايً ،ستررٓ ج ا فرراقت
اسبدورررْ ًتقرررافزت ا ٞلرررْ ادَرررى بار ر تو ٍر ر (أًسٍرررز ٍرررط) لرررزي
ًصبدضررى ،مل ػبر الوقررإ ّلاؽررا ّر اسب ر برراسبل فر ً ّدر
ّؾررز جفب ًارثررى الغررزاُ (سررٌر) ًّلررذ هررذي الدشُبررْ أؽررثض ّررل
ّدر ؼب ر ّؾررز ٍر آ سرٌرً ،اىبدر اىبترًٌب ٍر آ "أًسٍررزٍط"
ًأثلررإ ّررزاداع لدررلؿ اٞؽرردُ اىبلغررٌر ًب ار ّر أار ا اررامل
ال ررز ًباىبوارنيرررْ ّرر اىبدخرررؿ الضررابل ًدرر ت أن هلرررا بارررض
اسبٌا خ ٍضتشض اٜعٝي ادَورا ّر ادرل أن ٍرت ا٢ىبرام كٌانير
اٞصاٌرّ بغر ل ّاّرلمح ًخٝؽرْ اٞصراٌرّ ًب نيؾروا اٞؽردُ
هررٌ قتررل اىبد ر ادررٓ ٍ ر أخَررى ّ تؾ ر الضررداْ (صررت) ًب ني ر ٍت
 Neditمح ًًب رًاٍرررْ أخرررزٔ ًب صررروًٌ ّ ٍلرررْ "سذضرررع" ب ثر ر قَرررام
جٍررشٍط ًني ترررَط بالثشرررح الرررىً ،أارررا ت جٍرررشٍط اسبَررراّ ٞخَورررا
ًسًدوررا اىبوتررًٌ أًسًرٍررط ًّر ثر هبدرروا ّلررى ًً ٜتوررا ع رر ٝهررٌ
(سررٌرظ) الؾ ر ري ًاصررتااي سررٌرظ الت د ر ادررٓ ثاثررانً ،ىبررا بد ر
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أع ي خزز ٍثشح ا أبَى ًٜقاي ًاو ت اي سرْ بزآصرْ (در )
ًب اـب طمح ًأني ز صت ّوتل أخَىً ،عو ت جٍشٍط ٜبلوا ثر
أاد سٌرظ ّد ا ادٓ ّؾزً ،با قتاً فار بـب (سٌر) ًأبلاٖى
ّر دوررْ ًبررـب (صررت) ًأبلاٖررى ّ ر دوررْ أخررزًٔ ،دررإ ًب أصرراٌرّ
أخررزٔ جفررافَْ /مح مح ( )1أن " صررت " صررزح اررـب سررٌرظ اٞب الررذِ
أؽثض با ٌّتى أًسٍرزٍطً ،اصررت ها سرٌر الؾر ري " اٜبر " أثلرإ
اىبازّْ بَلى ًبـب " صت " ًهبدوا جفب أبَى الوتَل ب ًعثورا لدوؾرْ
اًٞفب فررإن الاررـب اىبد َررْ الررع فور ت بالوتررل أاَر ت جفب سررٌرظ
اٜب ا عزٍل اي سْ الذِ ٍ فاوا ب ًري ٞبَى الوتَلً ،عثورا
لدوؾررْ الجانيَررْ فررإن الاررـب اىبد َررْ انيتشاررت أً ّ ٜر اىبد ر اىبوتررًٌ
أًسٍزٍط ب ث أاَ ت لى ا عزٍل الوتاً ًمت ّشز هاتـب الوؾتـب
بإ خاً اٜب سٌرظ ًب الوتراً ًجسبراح الوتراً الجرانيُ باي سرْ،
ًاصرررتااي سرررٌرظ أن ٍضررررت الارررـب ًب سذضرررع الرررع قترررل فَورررا
أًسٍررررزٍط ّسررررا ًر ًب الوؾررررْ اًٞفبمح ًرباررررت ف ررررزّ الاررررـب
اىب وٌ ّ ًاىبضرت ّ بان اىبد هٌ سٌرظ قثرل اىبرٌت ً أًسٍرزٍط بار
اىبرررٌتمح ًٍقررراا جفب الاؽرررز الوؾرررْ جعرررارتان ًر ترررا ًب نيؾرررٌـ
اٞهزام ()2مح مح ادٓ أنيوسا مل ٍُبوزا بار ًب الوؾرْ الزَٖضرَْ :اًٞفب
()1
()2

الجالررح رررر الزّررش

رادرر اررامل ال ررز اجملدرر الضررا ظ اغررز رررر الارر
ًاٞصاٌرّ ال زاٌنيَْ رر اث اسبسَ الشاٍ 1985
رادرر ارررامل ال رررز اجملدر ر الضرررا ظ اغرررز ررررر الار ر الجالرررح ررررر الزّرررش
ًاٞصاٌرّ ال زاٌنيَْ رر اث اسبسَ الشاٍ 1985
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غررزح أًسٍررزٍطًً ،ب ل ر جعررارّ لااباررى الارراىبُ الررذِ ٍزّررش جفب
اشبقزّ الع تلثت ّ فَقان اللَلً ،الجانيَرْ تاقرَْ دضر اىبدر
اىبتررًٌب الررذِ مبجررل ادررٓ هَٗررْ أًسٍررزٍط ّلررذ اٞل ر الجالررح حمح م،
ًتٌاتزت تاقَْ أًسٍزٍط بَ " صت " ًب الرتادَ ٍا ا٢غزٍوَْمح
ادُ اودْ ازصران ال اتر ًاىبخرزز اىبضرزسُ ًفر تؾرٌرا
جخزادَرررا هلرررذي اىبضرررزسَْ ّوسرررا قر ر ٍضررراا الثررراسجـب ًاىبورررتسـب
بررالازخل اىبضررزسُ ًب توزٍر ٜٜت ًأف ررار هررذي اىبضررزسَْ ّر
خرررر ًٝتغخَؾرررروا بؾررررزٍامح ًػبَرر ر هررررذا التؾررررٌر ادررررٓ ارر ر ّ
اصت ضارات ّوسْ ّلوا ّجٝت :ار َّ َرْ جار ا الاورط ّر قثرل
ال ولًْ ،ا اىبغارّـب ّ نيراظ ًدلر ًتراباـبً ،ار اً ٞات
اىبضررتخ ّْ ًب الاررزخل ًنيٌاورراً ،ا ر َّ َررْ صررري اٞس ر اخ ّ ر
ّاررررار ًغريهرررراً ،اررر اللواٍررررْ أً اىبؾررررري الررررذِ ٍدورررراي أبارررراً
اىبضزسَْمح مح اخل
 أسرراًً هلررا قررزإّ ّغررو ضباّسررْ (صررت) ّسررا أربَررلًقاٖارررى برررزٍٚع ا٢خزادَرررْ بورر ا اصرررت ساً الدٌسرررْ التارؽبَرررْ
لدسضرررزسَْ ًب الغرررزح الورر ٍ قثرررل تدرر الرررع اصرررت سدت أ ًات
ازفروا ًب اىبضرز ا٢غزٍورُ ًب عرثى ازبشٍرزّ الٌَنيانيَرْ ًب الوررزن
الضا ظ حمح ممح
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العسض املطسحٕ املُتدٔل
 هررٌ اىبغررو اٞخررري ياّسررْ (صررت) با ر ّازّررْ (ٍررٌمالٌقارْ الاُبَسرْ) سَرح ٍورشم أّرام سرٌرظًٍ ،ثارح أًسٍرزٍط سَرا
ّ د ٍ مح ًاىبغرو ّسرا أتؾرٌري بغر ل ّااؽرز ادرٓ الغر ل
التالُ:
ررررر اىب ررران :قاارررْ اي سرررْ ا٢هلَرررْ بزااٍرررْ (در ر ) رٖرررَط
اي سْ دالط ادٓ ّزصُ اٞلٌهًَْ ،سٌلى ّضاا ًي ّ آهلرْ
أقل رتثْمح
_ جفب الرررَسـب سرررٌرظ اٜبر ر ً ،جفب دانيثرررى ًال ترررى (جٍرررشٍط)
ً(ني تَط) أختوا ًًؽَ تواً ،خد وا ّثاعزّ أبلرإ سرٌرظ اّٞرزإ
الوا ّ ًأنيؾراره ً ،قر تودر ًا الضرٌَا ًهبدرٌا الزّرا ًالاؾرُ
ال رًي ًه ادٓ اصتا ا لدوتاًمح مح
_ جفب الَضررار اىبد ر (صررت) ًالترراز اٞبررَض ٍادررٌ رأص رىمح ًجفب
مبَلى ًٍضاري ددط أبلإي الوا ًّ ،جفب اشبد أنيؾراره ٍو رٌن ًب
سالْ تاه ًاصتا ا لدوتاًً ،ق تود ًا الضٌَا ًهبدرٌا الزّرا
ًالاؾُ ال رًيمح مح
_ ًب ًصٌب الوااْمح مح اىبد اىبوتًٌ أًسٍزٍط ّضذٓ ًب ترابٌت
فزاررٌنيُ هر ّ غررٌا ال اررإ ّو ّررْ التررابٌت اشبغررثَْ كبجررل
رأظ ّثػً ،التابٌت ّزفٌي ادٓ قاا ّ هثَْمح مح
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 أؽٌات ّ اشبارز تضس بـب ال َلْ ًاٞخزٔ تلالواتل " صت "ً ،توت حبَاّ سٌرظ ً أًسٍزٍطمح

باىبد

الشّان 2111 ّ :جفب  2121حمح ممح
( ٍرلوض در ًٍغرري جفب جٍرشٍطمح مح ثر ػبدرطمح مح تتور م جٍرشٍط
بو ًٕ بادباي التابٌت ًت ًر سٌلرى ًهرُ تلُبرز جلَرى بدٌارْ ثر تارٌ
جفب ّ انيوا)مح
جٍرررشٍط :رت الررر نيَا ّررر الغرررزح جفب ال رررزبمح مح ًأهرررل دشضرررع
الاَثٌن ّانيٌا ّاُ ٍثشجٌنمح
ني تَرط :نبالا أدشإي اىبثاجزّمح مح أتًاي أخع جٍشٍط ًبوُ باقىمح مح
جٍشٍط :جٍىمح مح بين ٩سٌرظمح مح ًارخ م أبَ ًّد ىمح مح
ازبٌقررْ( :تررز ) جٍرىمح مح سررٌرظمح مح ًارخ م أبَر ًّد رىمح مح سررٌرظ
الررذه خ ر ّررارًي اب ر ري الررذِ ًه ر اسبَرراّ ّ ر ريمح مح
ّد ّؾز الادَا ًالض دٓمح مح
ًرب اٞرفررَـبمح مح لررى اسبَرراّ ًال ررً ٝالؾررشْ ادررٓ ّررل
أرخل ستٓ نيواٍْ الشّانمح الا ً ٍا رب اٞربابمح مح
جٍشٍط :هٌ ا قاتل أبَ مح
صرتً( :اق را)مح مح أنيرا مل أقتدرىمح مح (ٍلُبرز جفب در ) جٍرى در مح مح أترٌه
الا الْ امح
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در ً( :اق ا ٍ ٜز ادٓ صت)مح مح جٍى سٌرظ ال لَل امح
ازبٌقررْ( :تررز ) جٍرىمح مح سررٌرظمح مح ًارخ م أبَر ًّد رىمح مح سررٌرظ
الذه خ
ّررارًي اب ر ري الررذِ ًه ر اسبَرراّ ّ ر ري مح مح ّد ر ّؾررز
الادَا ًالض دٓمح مح
ًرب اٞرفررَـبمح مح لررى اسبَرراّ ًال ررً ٝالؾررشْ ادررٓ ّررل
أرخل ستٓ نيواٍْ الشّانمح محالا ً ٍا رب اٞربابمح مح
سٌرظً( :اق ا)مح مح ها هُ اـب ًال ِ اصتدسوامح مح (ٍو ّوا جفب د )
دررر ٍ( :اخررذها ب َررى)مح مح جٍررى (ذبررٌت) ّرر ٝالغ ر إمح مح اع ر وا
ًق ّوا سبٌرظمح
ذبررٌتٍ( :ودثوررا ًٍتاّدرروا عررًٌٍّ ٝانيررى ٍ ر اًٍوا)مح مح جٍ رىمح مح سررٌرظ
اـب الؾوز اىبد ُ محمح ابى محمح هاهُ اَين ًال
(ٍتو م سٌرظ ّ ذبٌت ًٍاخذ الاـب ب

َىمح مح

ث ٍورتب ّ التابٌت بو ًٕمح مح ٍلُبز جفب صت
ث جفب د ب ث ٍلشً الاـب جفب اخل التابٌت)
سٌرظ :اٍىمح مح أًسٍزٍط ًال ِمح مح انيوض
(ٍلوض أًسٍزٍط ّ التابٌت ًؽبزز ث ٍلق
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جفب أصزتىمح مح تضس هتافات اخل ًخارز الوااْ
توت حبَاّ أًسٍزٍط ًابلى سٌرظمح مح سٌرظ
ٍتو م ّ د مح مح ٍلوض د مح مح تتو م ازبٌقرْ
ًتو خد أًسٍزٍط ًسٌرظمح مح ث تث أ تزتل)
خ ّرارًي ،ابر ري الرذِ ًهر

ازبٌقْ :الا ًمح مح سٌرظ الذه
اسبَاّ ّ ريمح مح

ّد ّؾز الادَا ًالضر دٓمح مح ًرب اٞرفرَـبمح مح لرى اسبَراّ
ًال ً ٝالؾشْ ادرررٓ ّرررل أرخل ستررٓ نيواٍرررْ الشّرررانمح
الا ً ٍا رب اٞربابمحمح
سٌرظ :جٍى د مح مح الا ً
در  :جٍى سٌرظمح مح الا ًمح مح أنيت اىبد مح مح ّد ّؾز الاَ مح مح
اددط ّ ان ًال

مح مح

جٍشٍط :جٍى سٌرظمح مح ابرين اىبدر ال اّرلمح مح جن قدر لَضرا ٞنير
صتقُٕ اٞرخل بدٌني مح
ازبٌقْ :سٌرظ الذه خ ّارًي ،اب ري الذِ ًه اسبَاّ ّ
ريمح مح ّد ر ّؾررز الادَررا ًالض ر دٓمح مح ًرب اٞرفررَـبمح مح لررى
اسبَررراّ ًال رررً ٝالؾرررشْ ادرررٓ ّرررل أرخل سترررٓ نيواٍرررْ
الشّانمح مح الا ً ٍا رب اٞربابمح مح
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(د ٍضري بادباي صت ًٍلشي التراز ّر ادرٓ رأظ صرت،
ث ٍاٌ جفب سٌرظ ًٍق ادٓ رأصى التاز)
در  :افزسٌامح مح ارّاٌا جفب اٞرخل ّ أدل سٌرظ ب جٍشٍطمح مح
لى اسبَاّ ًال ً ٝالؾشْ
(ٍا ال ز ًالؾخ ًٍث أ اٜست اً باٌ ّ أًسٍزٍطمح مح
ًؽبزز ٌّّ ّ قاارْ اي سْ جفب ص َلْ فخسْمح مح)
مح مح مح
 هلا ال رجري مل نيودرى ار اىبضرز اىبؾرزًِ ،أاتور أنالودَل الذِ قدلراي ار هرذا اىبضرز قر أنيرار الغرُٕ ال رجري الرذِ
أر نيايًّ ،ذل أاتو أن ّا قدلاي ا اىبضرز الضرٌّزِ ًالثرابدُ
ًال لارررانيُ ًاىبؾرررزًِّ ،رررا صرررلوٌلى اررر الٌَنيرررانيُ ًالزًّرررانيُ
ًّضررار أخررزٔ ٜسوررا أٍقررا بودَررلً ،ل ر ّررا أر نيررا ّلررى صررَثد
ال جري أٍقامح
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- 4املطسح اهليدٖ (( )1الطيطلسٓيت)
باصتجلإ باض ال تَثات ً اىبضزسَات اىبتلاثزّ هلرا ًهلرا
( )1جن الغزح الثاَ ق ازا اىبضرزسَْ ّلرذ اورٌ ي الو مبرًْ ،أصرثل ّضرز
عرزقُ َبورز باهللر سرٌالُ 100حمح م جلرُ  600مّ ،لورا ّضرزسَْ الازبرْ
ال خارٍرْ) (The Clay Cartسرٌالُ  100حمح م ًَبورزت ًب عر دوا اٞخرري
سٌالُ  450م لدسضزسُ اهلل ِ اىبد صٌ راّاب )(King Sudraka
هُ أفقل ّضزسَْ هل ٍْ ق مبْ ًؽدت جلَلرا ،تر ًر أسر اثوا سرًٌ سَراّ
اّرزأّ اراهزّ تلذرُ ترادزا ّر اهلر ، ٝعر زا ادرُ ّزّرى اىبافرُ
هلامح( ًرانيت تارٍخ اسبقارّ ًّضزسَْ )(Shakuntalعاٌّنيتا:ٜ
سرٌالُ  500م )ّضرزسَْ عرازٍْ ّلضرٌبْ جلرُ الغرااز اىبضرزسُ اهللر ِ
ّالَ اظ  Kalidasaاىبازًا بغ ضثري اهلل ً ،اىبضزسَْ بالٌان اشبامت
الور رِ ) (The Fatal Ringتر ًر قؾرْ اىبضرزسَْ سرًٌ سَراّ اىبدر ًعرَانيتا
ًاىبد ْ عاٌّنيتاٜ
راد ً ):.رانيت 1378 ،ؼ ،ز
(15: 649ب تزاًٍ  1373 ،ؼ ،ز1
 " اىبوابزاترا " ً" الزاَّانيررا" مت ًب اهللر ذبٌٍرل هرراتـب اىبدشسررتـب جفب عر لّر الزتر اىبٌصرَوَْ ًال ٌرٍ زافَررْ ،فَسرا ّرران ٍ٥اسرل ًب الؾررـب ادررٓ
تاررٌٍز رقررؿ الثٝعررات اىبد َررْ ًب ادبرراي ّو ر الازٍررل اّررام ّضررز ِ
اصررردٌب فررراٖل الترررشٍ  Hautement styiseكبَرررشت برررى ال لرررٌن اىبغرررو ٍْ
ّٜرباعٌرٍْ الٌصٌبمح
 " اىبوابزاترا " ً" الزاَّانيررا" ًب اهللر مت ذبٌٍرل هرراتـب اىبدشسررتـب جفب عر لّر الزتر اىبٌصرَوَْ ًال ٌرٍ زافَررْ ،فَسرا ّرران ٍ٥اسرل ًب الؾررـب ادررٓ
تاررٌٍز رقررؿ الثٝعررات اىبد َررْ ًب ادبرراي ّو ر الازٍررل اّررام ّضررز ِ
أصررردٌب فررراٖل الترررشٍ  Hautement styiseكبَرررشت برررى ال لرررٌن اىبغرررو ٍْ
ّٜرباعٌرٍْ الٌصٌبمح
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ا اىبضرز اهللر ِ مل أدر لر ٔ حبجرُ ًب اىب تثرْ الازبَرْ جّ ٜرا
ًد تى محمحمحًهٌ ّو ار ال وز ال ثري الع تاانيَى هرذي اىب تثرْ فَسرا
ؽبؿ اىبضز اهلل ِ "الضلض زٍع "  ً ،خاؽرْ دانير ألثشرٌخ
ً ال راصات ًالرتنبرّْ ،سرا أن اىبااهر الادَرا لدسضرز ًب أغدر
الث ٝالازبَْ ًالع ربز٩ز أار ا ا ّر عدثرْ التسجَرل ًاللور صرلٌٍا
أّجزها غري يبلور ًٜ ،ت رظ ًب ّلاهذوا ال ّا توٌم بتر رٍط
ّرا ّ ترارٍخ اىبضرز اىبوررزر ادرٓ قضر اللور ًالتسجَررل عرَٗا ّرا ار
تارٍخ اىبضز اهلل ِ أً الؾَين ًغريها ّ اىبضار مح
 ً ّلت ق رادات ٌَّب ُ اىبدشوَْ الجوافَْ ًب الضر ارّاهلل ٍْ ب ّغرل صرلْ 2116 - 2115م غرري ّرزّ جفب أن مت تشًٍر ِ
بجٝثْ ّتَثاتً ،بثاض اللغزات أغدثوا ٍتشر خ ار تارٌر اهللر
ًب صبراٜت ار ّ ّررالت لٌلٌدُ ًالؾررلااُ ًالاسزانيررُ ًالجورراًب
ًاٜدتسااُ ًيبا ّت ا اىبضز اهلل ِ ؽ شات قدَدْ تتش خ
ا ر أنيررٌاي ؽرراٜت الاررزًخل اىبضررزسَْ ًصرراتوا ً نبرراً هل صررتوا
ًأه ر الاررزًخل الررع ق ر ّت ادررٓ ّلؾرراتوا ً ،بق ر أصرراز ا ر
ّدشسع اهلل اىبازًفتـب " اىبوابزاتا " ً" الزاَّانيا"
 ًّرران قر سً نيررُ ال اتر ًالثاسررح اىبضررزسُ اٞصررتااث ر ال تررا رًاظ قداذررُ بوررزإّ طبتؾررزّ ًّوسررْ سررًٌ اىبضررز
لدورزإّ ٍورًٌ فَورا:
اهلل ِ " الضلض زٍع " أفاوا بـب أٍ ٍ
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طالارزًز عبررٌ الغرزح ٍّٛر أن اىبضرز ا٠صررٌَِ نيغرا ًتاررٌر قثررل
اىبضز ا٢غزٍوُ ،ادٓ أن نيلُبز لّٟز ّ دانيثـب:
 - 1تررارٍخ الاررزخل اىبضررزسًُ :اللُبزٍررات اسب ٍجررْ تررزٔ أن
تارٍخ اىبضز لَط هٌ تارٍخ اللؿ ًجلبا ترارٍخ الارزخل اىبضرزسُ،
ًبوررذا ت ررٌن الاررزًخل الررع ّانيررت تو ر م ًب دلررٌب عررزح آصررَا
ّذاًا ّج ٝهُ ّ أق م الازًخل اىبضزسَْمح
 - 2تارٍخ اللؿ اىبضزسًُ :ق ازا ًب اهللر ّضرز ٍارٌ
جفب ّا قثل اىبَ ٝثر تٌقر ّر َبورٌر الثٌ ٍرْ ًّاارفرتوا لرى ،ثر
ارررا ًب الورررزن ا ًًٞلدسرررًَ ٝارررزا باىبضرررز الضلضر ر زٍع،
ًّانيت لى نيُبزٍتى ال راَّْ اىبختد ْ ا اىبضز ا٢غزٍوُمح
مل ؼبرررِب اىبضرررز الضلضررر زٍع باٜهتسرررام الرررذِ سُبَرررى
اىبضررز الؾررَين ًالَابررانيًُ ،خباؽررْ ّضررز اللررٌ ًال ررابٌُّ
ًأًبررررزا ب ررررـبًَ ،بررررل ٍد ررررى ال سررررٌخل جفب أن تزنبررررت باررررض
اىبضرررزسَات اهلل ٍرررْ جفب الد رررات اًٞربَرررًْ ،بار ر اسبرررزب الااىبَرررْ
الجانيَرررْ اسرررل اهللرررٌ ادرررٓ نيورررل ترررزاثو ًنيغرررزي ًب الارررامل ًنيالرررت
ّضرررررزسَات ا ٍررر ر ّ ّجرررررل " عررررراٌّنيتٌ "ٜترررررالَ ّال ٍضرررررا،
ًّضرررزسَْ " ازبرررْ الؾدؾررراً الؾر ر ريّ" اىبلضرررٌبْ ىبٛل ورررا اىبدر ر
صٌ راّا عوزّ ًاصاًْ ،ق اصرتشٌ ت اىبضرزسَات اهلل ٍرْ ادرٓ
جاذاب ال زب ىبا فَوا ّ عرشلْ خَالَرْ ّرثريّ ًأصراعري صراسزّ
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ًسٌٍَْ فاٖوًْٞ ،ن هذي اىبضرزسَات هرُ نيرٌي ّر اىبضرز الغراّل
ىبا فَوا ّ دبضَ ًرقؿ ًتالَ ًعازً ،هُ نيثر ّر اسب سرْ
الضاَّْ ًاٜصتضزار ال ٍين ًالل ضُ ًالزًسُمح
دإ ًب أصراٌرّ هل ٍرْ أن الثغرز رغثرٌا ًب ضباّراّ ّضرز
ا٠هلررْ فوررام (بزاهسررا) ًأااررٓ أصررزار ال ل رٌن ال راَّررْ ّ ر رقررؿ
ًكبجَرل ًغلررإ ،جفب س ررَ ٍر آ (بواراتررا) ً ،ه ررذا تغر دت
قٌانيـب الزقؿ ًال راّا ًتر آ صاصررتاً ،هرذا ٍرذّزنيا بورٌانيـب
أرصرراٌ لدر راّا ا٢غزٍوَررًَْ ،بررل هررذا اىبٛلَّر ٍتلاقدررى اىبضررزسٌَن
عرررر اهَا جفب أن مت ت ًٍلررررى سررررٌالُ الوررررزن الزابرررر أً اشبرررراّط
اىبررًَ ،ِ ٝهررٌ حبررح ٌّصرر ًب أؽررًٌ الاررزخل اىبضررزسُ ّ ،رر
اٞسٍررررإ ًاىباَّرررراز ،جفب سزّررررات الٌدررررى ًطبتدررر ت ٌٍلررررات
ًسزّررات ازبض ر أثلررإ الررزقؿ ّ ر عررزً تولَررْ ًافَررًْ ،هررذا
الثشررح اللُبرررزِ ًالتاثَورررُ اسب٪ررزً٤ب اخرررتؿ برررى اىبضرررز اهللرر ِ
الضلض زٍع ًكبَش ا أِ ّضز ًب الاامل الو ٍ مح
 نيررٌي آخررز كبَررش بررى اىبضررز اهلل ر ِ هررٌ اىبضررز الررزاقؿاىباررزًا بال اتاّررالُ ًهررُ س اٍررْ يبضررزسْ بررالزقؿً ،هررٌ
ّلتغررز ًب دلررٌب غزبررُ اهلل ر ً ً ّزداَررات ٍلَررْ ًعرراثَْ ،ث ر
اني ؾرررل ًب الورررزن الضررراب اغرررز ار ر ّٛثزاترررى ال ٍلَرررْ لَغر ر ل
نبالَاتى اشباؽْ ّ اٜست راَب باوضرَتىً ،هرٌ لبرٌ ز ّر لبرا ز
اىبضز التودَ ِ اىبازًا ًب دلٌب عزقُ آصَامح
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 تاصررط اىبضررز الضلضر زٍع ادررٓ رٍٚررْ ٌّنيَررْ عرراّدًْفدضرر ى سَاتَررْ ًب ازبسرراً توررٌم ادررٓ اررزخل ًكبجَررل الاٌاعرر
ا٢نيضررانيَْ اىبتلٌاررّْ :اسب ر ًال ررز ًاسبررشن ًاسبررلـب ً الثاٌلررْ
ًال شي ًالزغثْ ًال هغرْمح مح ًبرالزغ ّر أن ؽر ام هرذي الاٌاعر
ٌٍل عَٗا ّ اىباانياّ ًالوضٌّ أسَانيا ج ٜأنيى ٍ٥لغ٘ ًب اللواٍرْ نيٌارا
ّ التٌافل ًالزفرا ًخدرل الضراا ّ ًاىبتارْ لر ٔ اىبت رزز ّر خرًٝ
ّغ ر هررذي الاٌاع ر ً ،ب سررـب تاصررط اىبضررز اٞرصرراُ ادررٓ
التاوري ًربدَؿ ال َان ا٢نيضرانيُ ّر هرذي الاٌاعر ّر خرًٝ
اىبغرررراه الرتادَ ٍررررْ الررررع ذبسررررل أساصررررَط اشبررررٌا ًالزارر ر
ًالغ ر وًْ ،بوررذا ربتد ر الزٍٚررْ ًاهل ر ا بررـب اىبضررزسـب اهلل ر ِ
الو ٍ ًا٢غزٍوًُ ،ه ذا فإن اىبضزسَْ الضلض زٍتَْ تتشر ٔ
التؾلَ الضاٖ جفب ّاصاّ ًّدواّمح
 ًج ا ّررران ا٢نيضررران ًب اىبضرررز ا٢غزٍورررُ لاثرررْ ًب ٍر راٞقر ار(ا٠هلررْ) ًضب ررٌم ادَررى بالؾررزايًّ ،ور ر ادَررى أن ٍاررَػ
اٞمل ًتلتوررُ سَاتررى باىباصرراّ ،أِ أن الغخؾررَْ ًب ّرراسح ستسررُ،
ّسررا ًب تزادَ ر ٍا أً ٍ ر صررٌفٌّدَط ّررج ،ٝفررإن ا٢نيضرران ًب
اىبضرررزسَْ الضلضر ر زٍتَْ ٍور ر ٬م ًب صررردٌّى الاثَارررُ ًٌّاق رررى
الااع َْ ًاٜدتسااَْ اىبختد ْ ،فاىبضرزسَْ هرُ تؾرٌٍز لدسضرزات
ًاىباانيرراّ ،لدلذررا ًال غررل ،لدلغررٌّ ًالغ ر وْ ،لدٌس ر ّ ًاٜتؾرراً
اٜدتسااُ ،،لد ز ًاسبشن ،فا٢نيضان هلا ٍاَػ سَاتى الاثَاَْ
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ًهررٌ خررالل أفاالررى ًاىبضرر ًًٛالورراً ،بوررذا فررإن اىبضررزسَْ تورر ِّم
ّضرررررتٌٍات طبتد رررررْ ّررر ر الٌاقررر ر ّ ،سرررررا أن اصرررررتخ ام الد رررررْ
الضلضر ر زٍتَْ ال ؾرررَشْ ًالدررروذات الرباَّتَرررْ ًبورررا ترررت د
اللضرررإ ًالاثورررات الغررراثَْ ًب الارررزخل الٌاسر ر دارررل اىبضرررزسَْ
أّجررز دررذبا ًتغررٌٍوا ًّاوٌلَررْ ًقزبررا ّر الٌاق ر  ،با٢فررافْ جفب
نبالَْ الؾٌتَات اىبتلٌاْ لدوذاتمح
ًج ا ّانيرررت اىبضرررزسَْ ا٢غزٍوَرررْ قررر التشّرررت بالٌسررر ات
الرررجٝخ :الشّررران ًاىب ررران ًاىبٌفرررٌي أً ال ارررل ،فرررإن اىبضرررزسَْ
الضلض زٍتَْ  ٜتدتشم بذل فوُ تلتول ّ ّ ران جفب آخرز ًّر
سّر جفب آخررز ار عزٍررل عخؾررَْ تغررري جفب لر ً ،اىبضررزسَْ ًب
اٞؽرررل قاٖسرررْ ادرررٓ التخََرررلً ،هرررذي اسبزٍرررْ أتاسرررت هلرررا تٌسٍر ر
اٜهتسررام ادررٓ الغخؾررَات الزَٖضررَْ ًالجانيٌٍررْ ّارراً ،ب سررـب أن
ًسررر ّ اىبلُبرررز ًب اىبضرررزسَْ ا٢غزٍوَرررْ ت٥دشِّورررا برررالرتَّش ادرررٓ
الغخؾَْ الزَٖضَْمح ّسرا أن هرذا التخََرل اسبرز أترا لدسضرزسُ
اهلل ِ الو ٍ أن ٍر ّر ًب ال ارل الر راُّ الغخؾرَات ا٢نيضرانيَْ
ًا٢هلَررْ ًستررٓ الاَررٌر ًاٞعررذارً ،اٞسر اخ الاثَاَررْ ًال اٖوررْ،
ًج ا ّلررا نيررٛر لدررلؿ اىبضررزسُ فررإن أًً ّر اررزا ّر ال ترراب
اىبضرزسَـب ًب اهللر الو مبرْ هررٌ (اص ادٌعرا) عررااز برٍٝب اىبدر
(ّانيَغر ا) ًب الورزنيـب اً ًًٞالجرانيُ قثرل اىبرَ ، ٝل ر أقر م
اىبضرررزسَات الرررع ازفرررت ّاّدرررْ ًب ترررارٍخ اىبضرررز اهللر ر ِ هرررُ
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ّضزسَات بواصراً ،هرُ ّ 13ضرزسَْ َبورزت سرٌالُ صرلْ – 211
 311قثل اىبَ ًٜ ، ٝب ّ ا٢عارّ جفب أن اىبضرز الضلضر زٍع
اصرررت ا ّررررجريا ّررر أسررر اخ اىبدشسررررتـب الغرررروريتـب اىبوابواراتررررا
ًالزاّاٍانيا اهلل ٍتـبمح ًبالزغ ّ تاٌر اىبضز اهلل ِ الو ٍ بار
أن هذزت الد ْ الضلض زٍتَْ ًَبوزت هلذات أخرزٔ ٍ تر بورا
اىبضز فرإن الضرسات الااّرْ ّر عراز ًجعرارات خاؽرْ باىبٌصرَوٓ
ًالزقؿ َبدت كبَش اىبضزسَْ اهلل ٍْمح
ّضرررزسَْ ازبرررْ الؾدؾررراً الؾر ر ريّ  :ترررالَ صرررٌ راّا،
نيغررزت ًب صدضرردْ ّضررزسَات ااىبَررْ  1968تزنبررْ ًتو ر ٍ فررارًح
اث اىبااًُ ،هُ راٖارْ ال ٌَّر ٍا الضلضر زٍلَْ كبجرل اسبَراّ
قبختد دٌانيثوا ،اشبري ًالغز ،ال ز ًاىباانياّ ً ،لر ّر خرًٝ
سررر ٍررررزبٌب بررررـب بادررررُ اىبضررررزسَْ فانيتاصررررَلا ايُبَررررْ ال اتلررررْ
ًعررارً اتا ال وررري ال افررلٍ ،اَغرران ًب َبررل س ر ّد ر عررزٍز
فاص مح ًبارل اىبضرزسَْ عراب بزاهسرُ أفراي ثزًترى كرٌ ي ال راٖل
ف ا فوريا ّا ّا ًّ ،ل تتادل حبثى فانيتاصرلا الرع تررت نيَرا
الدررذّ لررتخدؿ لررىً ،تررزفض جغررزإات ؽرروز اىبد ر ال نيضررْ الررذِ
ٍاار ها ًؼبَ اىبٛاّزات سبثَثوا عرارً اتا سترٓ ٍؾرل اّٞرز برى
جفب ّلؾرررْ ا٢ار ر امً ،هلرررا ٍتر ر خل الور ر ر لَلورررذ الااعرررل اللثَرررل
ًٍترشًز ّر ضبثٌبترى ًٍرلا حبَرراّ ّدَٗرْ برالجزإ ًاهللرإ ،فررالازٍل
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جفب الضرراا ّ ّ زًعررْ بالغرروإمح ًاىبضررزسَْ با٢فررافْ جفب ضبٌرهررا
الااع ُ فإنيورا تور م تؾرٌٍزا صراخزا لداٝقرات ا٢نيضرانيَْ ًاسبَراّ
اٜدتسااَرررْ ًالضَاصرررَْ قبرررا تشخرررز برررى ّر ر عخؾرررَات ّتار ر ّ
ًأس اخ ًّ ارقات ّتٝسوْ صمح
- 5املطسح الصٔين ّالٔاباىٕ:
ّا قدتى ا اىبضز اهلل ِ ٍلاثل كباّا ادرٓ ّرا صرلوٌلى ار
اىبضز الؾَين ً الَابانيُ باصتجلإ باض ال تَثرات ً اىبضرزسَات
اىبتلرراثزّ هلررا ًهلررا ا ر ّضررز " اللرررٌ " ًّض رز " ال ررابٌُّ "
ًباض اىبضزسَات اىباثٌاْ ّجل " راّا عرٌن " ًغريهرا مل أدر ّرا
ٍررجري التغررذَ ل ر ًِ ،الغررزًي ًب ال تابررْ ا ر هررذٍ اىبضررزسـبمح
ف رررُ ارررام 2118م صرررافزت جفب الؾرررـب ّرر ًفرر اذبرررا ال تررراب
الازب ً ،الذِ ّران ٍقر ألر ّتٌر سضرـب نبارْ رٖرَط اذبرا
ال تاب الازب ٌٍّوا ً ،بزفوتلا اٞصتا اث ً ضبس رٖرَط فرزي
اذبا ال تاب حبد با٢فرافْ لرُ بؾر ع رَٖضرا ل رزي ال تراب
بالزقررْ اىبور أدزٍلررا اتؾرراٜتلا ّر الر راَّـب ًال ت٩رراب ًالغررازإ
الؾَلَـب سَرح أهر ًنيا ً ،هبدٌنيرا ّترثو ً راصراتو  ،فراخرتت
ّرررا ٍدرررشّين ّر ر ّتر ر اىبضرررز ًالرررع سا ت ار ر أربارررـب ّتابرررا
ًّضرررزسَْ ًّضررراٌرّ بالد رررْ الؾرررَلَْ هبدتورررا ّارررُ جفب صرررٌرٍْ
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ًذبسدت ني وْ نيودوا بالااٖزّّ ً ،را أن ًؽردت سترٓ بر أت الثشرح
اسر ر ٍرتنبورررا أً ٍرتدر ر باقررروامح رادارررت اىبدشوَرررْ الجوافَرررْ ًب
الض ارّ الؾَلَْ فو ٌّا لُ اىبضاا ّ ًتازفت جفب ّولر ظ صرٌرِ
ّتررشًز ّرر اّررزأّ ؽرررَلَْ (ذبسررل الرر ّتٌراي) ًب ا ٞب الغرررا
الؾَين (الاا ات ًال د درٌر ًال لرإ) ًبال ارل مت اٜت راح ادرٓ أن
تو م الض ارّ ال ا ّ سَح الاثااْ ًأّرٌر ّا ٍرْ أخرزٔ) ج ٜأن
اىبغزًي تٌق با صتْ أعوز ّ ب اٍتى اام  2111م بضث اٞسّْ
الضٌرٍْ ّ ً ،ث مت ّ ٩ا رّ " ال ّتٌرّ"ً ،اٌ توا ّ سًدورا جفب
الااؽررسْ " بررَذ " اررام 2112ممح ً ستررٓ تارؽبررى مل أصررتا جػبررا
اىبرتدر ر اىبخرررتؿ ٜ ً ،ار اللغرررز الرررع تت رررل برررذل ادسرررا أن
الٌاٌ ّانيت ا ٍ ّ ًّ ،ددُ أّل أن أد ًب الوزٍ الاادل ّ
ٍت ررل بررذل ستررٓ نيتٝفررٓ هررذا الررلوؿ اسباؽررل ًب ّ تثتلررا
الازبَْمح
أن أغا ر الثشح قثل أن أذب خ ا أهر
غري أنيين  ٜمب
ّاد ر صررَاسُ فررين ًثورراًب ًب الؾررـب أً ٜهررٌ أًبررزا ب رـبمح ًق ر
اتؾردت بؾر ٍوُ ال اتر ًالثاسررح اىبضررزسُ اثر ال تررا رًاظ
قداررى دررُ ًّرران ق ر سار الؾررـب ًسقررز أس ر ازًفرروا فاّ ر نيُ
بثشجى هذا ّغ ٌرا أثثتى ّسا دإنيُ ًب ّا ٍدُ :

98

أّبـسا بلـني
ْ فلَرْ أً ثوافَرْ كبَشهرا ار غريهرا،
تثشح الغاٌب ا
ًتاسل ادٓ تاؽَدوا ًتاٌٍزها ّخٌب بارس ًب هٌٍتوا لت رٌن ّر
الررشّ ّلتذررا ثوافَررا ًصررَاسَاً ،ب اررزًخل اٖسررْ ًفررزح ّتار ّ،
ػبتذب أهل الثً ٝالشًار ًالضَا ٌ ًٍ ،ن ّ خزّ هلامح
ل ر ٍلا ًب تارؽبلررا الازبررُ ًًاقالررا لبررا ز عرراثَْ مب رر أن
تاررٌر ًت ررٌن ّادسررا فلَررا خؾٌؽررَاًّ ،ررٌر ا صررَاسَا ،ادررٓ أن
ت ررٌن هلررا فزقوررا الواٖسررْ ًازًفرروا ال اٖسررّْ ،رر لرر ّررج:ٝ
ازًخل الضاّز اىبؾزٍْ أً ز الزٍ – ازًخل ّضز اسبدورْ –
اررزًخل ال زًفررٌر أً اىبسجررل اىبزدبررل ًب ّؾررزًٍ ،اررزا ًب الغررام
باص أبٌ سغَػًً ،ب فارظ باص سادُ فرريًس – ارزًخل خَراً
الُبرررل الغررراَّْ  -اسب رررٌاتُ ًفاالَرررات اىبوررراهُ الغررراَّْ -
اررزًخل ًعوررٌظ اىبٌلٌٍررْ ًهررُ نيررٌي ّر اىبضررز الر ٍين الررزاقؿ،
ًعورررٌظ است الَرررْ أصرررثٌاَْ لارررزح ؽرررٌفَْ أخرررزٔ – است ررراٜت
الازح الؾٌفَْ ًب ٍز سافز (سد ) ًغريهرا – است راٜت وبرَط
اىبغرراٍخ ًب هبررؿ ًهررُ ّزني رراً ٍررين فررخ ّرران ٍوررام صررلٌٍا
ًتغ ل اٌ تى با الالاٍرْ برإخزاز ّزني رالُ لرى ُّبورزا صرَاسَا
تغثى ّزني اٜت اعثَدَْمح
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ًصاااُ ّجرا ٜلارزًخل ّضرزسَْ عراثَْ ّانيرت ّت زقرْ ًب
رات
الؾـب ث تٌس ت ًب ف ّضرزسُ أؽرثض رْ رَٖضرَْ ّر
الجوافْ ال لَْ الؾَلَْ ًهُ أًبزا ب ـبمح

***
هلررا ّجررل ؽررَين ٍوررًٌ :ج ا مل تررشر ص ر الؾررـبً ،تاّررل
ًدثرْ عرٌإ ّر برٌب ب ررـبً ،تغراه أًبرزا ب رـب فانيرت مل تررشر
الؾـبمح
هلا ًب أقؾٓ الغزحً ،ب الؾـب ،نيغا نيرٌي ّر اًٞبرزا مل
ٍترراثز برراًٞبزا اٍ٢االَررًْ ،هررٌ ّ رراٍز هلررا كباّررامح ًقر أتررَض لررُ ًب
سٍررارتُ جفب الؾررـب أن أعرراه أًبررزا ب ررـبً ،هررُ ف ر فد ررٌرِ
ٍلث ّ سَاّ ااّْ اللاظً ،ل رل قؾرْ عخؾرَاتوامح ًهرُ أعروز
ف ت٥ارزا برى اىبضرار الؾرَلَْ ً ،ضبرٌب اهتسرام اٞدانير ًّثرار
الغخؾَات الااىبَْ الع تشًر الؾـبمح
ٍادل اٞداني ادٓ أًبزا ب ـب اص  :اًٞبزا الغرزقَْمح ًهرٓ
ّر الررتاخ الجوراًب الؾرَين اىبغروٌرمح ًتزدر تضرسَتوا باصر أًبرزا
ب رررـب افب أن ٌّعلورررا اٜؽررردُ هرررٌ ًب ّ ٍلرررْ ب رررـب الو مبر رْمح
ًٍزد تارٍخ أًبزا ب ـب جفب أّجز ّ ّاٖع صلْمح ًنيغات أؽرٝ
ّ اىبضرزسَات ا٢قدَسَرْ الازٍورْ ًب الؾرـب الو مبرْمح ًّر أهسورا
ّضزسَْ هٌِ بان الع ّانيت ّلتغزّ ًب دلٌب الؾرـب ًب الورزن
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الجاّ اغز اىبرَِ ٝمح ًًب ارام 1791م خدرت أًً فزقرْ هرٌِ بران
جفب ّ ٍلررررْ ب ررررـب سبقررررٌر اٞنيغرررراْ اٜست الَررررْ باَرر ر ّررررَٝ
اّ٢رباعٌر الؾَينمح ً خدت با ها ار ّ فرزح هرٌِ بران أخرزٔ جفب
ب ر رـبمح ًادتسر ر فَورررا ّرررجري ّر ر فرررزح اىبضرررزسَات ًاًٞبرررزات
ا٢قدَسَررْ اٞخررزٔمح ًبا ر الت اّررل ًاٜني ر ّاز ال ررين الررذِ اصررتسز
أّجز ّر ا غرزات الضرلـب نيغرات أًبرزا ب رـب اسبالَرْمح ًذبٌلرت
با التش ٍح ًالتاٌٍز لضلٌات عٌٍدْ جفب أّرب ّضزسَْ تودَ ٍرْ
عرراٖاْ اخررل الررثً ، ٝأّرررب ّضررزسَْ ؽررَلَْ تودَ ٍررْ ًب الؾررـب
ّ ر سَررح ا ر يبجدَوررا ًفزقوررا ايرتفررْ ًّغرراه ٍوا ًبزاصبوررا
ًتاثرياتوا اخل الث ٝمح
لدس َرراز ًاٞسٍرررإ ًألٌانيوسرررا ًرصررٌّاتوسا ّرر لٌٜت رّشٍرررْ
هاّررْ د ر ا ًب هررذا ال ر التودَ ر ِ فررالدٌن اٞبررَض ّررجٍ ٝا ررط
عخؾرررَْ غر ر ارّ ًعرررزٍزًّ ،اٞصرررٌ ٍر ر ً ادرررٓ الغرررذااْ ،أّرررا
اٞهبز فَ ً ادٓ ا٢خٝـً ،اا ّ ّا ت ٌن هذي اٞلرٌان ّثورزّ
ل أن أًبزا ب ـب ّانيت تً ٔ ٛب فرٌٕ ّؾرابَض سٍتَرْ فراَ ْ
ا٢فإّ ،أّا الزصٌّات فوُ ت ً ادٓ ّ انيْ الغخؾَْ ،الترلـب
ٍ ً ّرج ٝادرٓ ّ انيرْ االَرْ لدزدرلّ ،رذل الاراًًظ باللضرثْ
لدسزأّمح
اىبضررز الؾررَين ٍغررثى ؽررل ًح الاذاٖ ر أً صررذا ّ صررشزٍْ
ذبسد جفب اٌامل ّجريّ سافدْ باسب اٍات ًالزقؿ ًاىبٌصرَوٓمح ً
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الازخل الؾرَين هرٌ ّوزدران لٟلرٌان الشاهَرْ ترثور الارـب ًالودر
ًتلضررررُ ا٢نيضرررران هسٌّررررى ًتلودررررى ًب فقررررإ رسررر ّررر اشبَرررراً
ًاٞصاعري ازبسَدْمح
هذي ًاس ّ ّر الوؾرؿ الرع تتلاًهلرا أًبرزا ب رـبمح ًترِ ٛ
الررر ًر الررررزَٖط فَوررررا تغررررـب عررررُ ات اىبورر رارّ الاالَررررْ ًب ا ٞإ
ًالؾٌت اًٞبزالُ ،توًٌ ا ًرها الذِ أبرت ادرٓ تو مبرى :أنيرا
أّجررل ًر الشًدررْ الجانيَررْ لّ٣رباعررٌر الررع دبر ني ضرروا ًسَ ر ّ ًب
ّا بررْ اغررإ با ر أن هذزهررا سًدوررا لَ ررٌن ّ ر سًدتررى اًٞفب،
فتضررتإ ًت ررالُ ًب عررزب اشبسررز لتاررٌ جفب طب ر اوا مثدررْ ،هررذي
قؾْ تارؽبَرْ ًادرٓ الرزغ ّر بضراعتوا ج ٜأنيورا تاثِّرز ار ّغرو
ّ ال ر اىبضرزسُ الزاقرُ ِ التولَرْ الاالَرْ ًب ا ٞإً ،أنيرا ّلرذ
ؽ زِ تادَّست هذا ال ًر ًكبزنيت ادَى ًأسثى ستٓ الٌَم"مح
با أن تلاًللا ًدثْ الاغإ ال اخزّ ًب ّاا ّدشرل باىبضرز
خدلررا جفب الؾررالْ بزفوررْ لَدلررا الضررَاسُ الضررَ نيَررٌ ًهررٌ رٖررَط
ذبزٍرررررز جسررررر ٔ ازبزاٖررررر مح خغرررررثْ ّضرررررز ؽررررر ريًّ ،رّررررر
لدسٌصررررَوَـبً ،عاعررررْ لرتنبررررْ الررررلؿ جفب ا٢ني دَشٍرررْمح أّررررا ًب
الؾرررالْ فجسرررْ عررراًٜت ٌّسارررْ ػبدرررط سٌهلرررا اسبقرررٌر ّرررتشدوـب
ًأّرررراّو باررررض اىبغررررزًبات ًالااررررام اشب َرر ر ّاىب ض٩ررررزات
ًاىباذلاتمح
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اذثرررت هلرررذي التوالَر ر  ،أمب ر ر أن تاّرررل ًتجزثرررز ًأنيرررت
تغرراه ازفررا ّضررزسَاً ،هررٌ أّررز ّضررتوذ ًيبلررٌي ًب ّضررار
الاررراملمح ل ر ر هر ر ذا يب ر ر ًب ّغررراه ّ هرررذا ال ر ر التودَر ر ِ
الؾررَين ،أّررا ًب اىبضررار الؾررَلَْ اسب ٍجررْ الررع ترر ِ ٛازًفرروا
فس الادثْ اٍ٢االَْ ،فإن عوٌصروا ًتوالَر ها  ٜربتدر ار أِ
ّضز ًب الااملمح
ج ن ًٞبزا ب ـب توالَر ها اشباؽرْ ًب ال زدرْ ًهرُ قزٍثرْ
د ر ا ّ ر توالَ ر نيا ًب ّغرراه ّ س ررل فررين لؾررثا فخررزِ ّررجً ٝب
ّلتذررر صررررَاسُ فرررران ٍغررررزب ازبسورررٌر الغرررراِ ًٍتلرررراًً باررررض
اىب ضررزات ًٍجزثررز أثلررإ الاررزخل هررذا عثَاررًُ ،اىبسجررل ٍ ٜترراثز
بررذل ٞنيررى ٍل ر ّر ّ ر الغخؾررَْ ًٍررذًب فَوررا ،فررٍ ٝغرراز قبررا
ؼب ر خ سٌل رىمح ًيبجدررٌ أًبررزا ب ررـب ٍتستاررٌن قبوررارات فلَررْ االَررْ
ًّتلٌاْ ،فو ٍتولٌن ال لإ اًٞبزالرُ بؾرٌت اراً در ا ،لر أن
الازًخل ّانيت ترً ِ ٛب اىبافرُ ًب اهلرٌإ الادرلّ ،سرا ٍتولرٌن
ا٢لوررإ ًالوررزإّ التاثريٍررْ ًالتسجَررل ًالررزقؿ ،نياهَ ر ا ر فلررٌن
الوترراً الؾررَلَْ ًب باررض اً ٞار ًاسبزّررات الثودٌانيَ رْمح ًاللضررإ
مب ر ر أن ٍدارررؾب أ ًار اىبوررراتٝت ًال ارصرررات أسَانيرررا جفب دانير ر
أ ًاره ّسً ْ ٖٝعَاعـب أسَانيا أخزًٔ ،لدسٌصرَوٓ ًال لرإ
ًر ّررثري ًب أًبرررزا ب رررـب ًّ ،رر أدرررل ذبوَرررل لرر تضرررتخ م
أ ًات ٌّصَوَْ خاؽْ ّجل الاثل الؾ ري ًالزبابْ الؾَلَْ ًالارٌ
الجٝثرررُ ًالزبرررااُ ًاىبرررشاّريمح ًيبرررا ٍررر ً ادرررٓ أهسَرررْ الالؾرررز
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اىبٌصررَوُ ًال لرراُٖ ًب هررذا ال رر أن الؾررَلَـب الورر آّ ّرررانيٌا
ٍوٌلررررٌن :جنيورررر ٍضررررتساٌن جفب أًبررررزا ب ررررـب ًٍ ٜوٌلررررٌن جنيورررر
ٍغرراه ًنيوامح ًّ ر أن قؾررؿ اًٞبررزا ّضررتس ّ ّ ر سَرراّ اللرراظ جٜ
أنيوررا  ٜتضررآ جفب أن ت ررٌن ّضررزسا ٍلضررخ الٌاقرر ادررٓ خغررثْ
اىبضررز  ،بررل تضررآ جفب تور ٍ ّتاررْ نبالَررْ ٍغرررت فَوررا ال ررز
ًاشبَاً ًالثؾزمح
هلا ّضار ّتخؾؾْ ًب أًبزا ب ـبٍ ،اسل فَورا فلرانيٌن
ّث اٌنٍ ،لودٌن اىبت زز ّ دٌ الررتاخ ًال د درٌر ًالزقرُ ال رين
جفب دررٌ ّ ر اىبررز ًال ررز لادررى ٍتلاص ر أّجررز ّ ر عررزب الغرراِ
ًتلررراًً الاارررام ًٍقرررش اٞدرررل ًالؾرررَين ادرررٓ سر ر  ٫صرررٌإ مح
فال ثار ٍاتربًن أًبزا ب ـب فلو اشباـً ،الغثاب بالزغ ّ
جٍورراي اسبَرراّ الضررزٍ الررذِ ٍاَغررٌنيىً ،جغررزإات ٌّصررَوٓ الثررٌب
اّٞزٍ َرررْ الرررع تضرررتوٌٍو  ،فرررإنيو ٍزًنيورررا ّر ر ؽرررد الجوافرررْ
الؾرَلَْ التودَ ٍررًْ ،لررٗٝد ؽبت ررُ فر أًبررزا ب ررـب ذبرراًً ال ًلررْ
اسب رراَب ادَررى ّر خرر ًٝتر رٍ دَررل د ٍر ّر ال لررانيـب الؾر ار
توًٌ تغـب عُ ًهرُ يبجدرْ رَٖضرَْ ًب أًبرزا ب رـب ّوسرا ت رريت
اًٞفررراي  ٜأاتور ر أن ربت رررُ اًٞبرررزا ّر ر الٌدرررٌ ًصرررتثوٓ جفب
اٞب ر  ،ؽررشَض أن باررض اللرراظ ّجررل الغررثاب رقبررا  ٍ ٜوسررٌن ّررا
ٍضرررساٌن ًٍ ٜوررر رًن اًٞبرررزاً ،لارررل لررر لرررى اٝقرررْ برررالتاٌر
اٜقتؾا ِ اىبؾاس لاؾرزنيا ،فالغرثاب ّغر ٌلٌن بإٍوراي اسبَراّ
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الضررزٍ ً ،اًٞبررزا ذبترراز جفب ا٢ؽ ر إ بورر ًٕ ًالررت ري ًب الررٝ
ّجريا ّر الغرثاب الر ّا ٍؾر ٌن دَر ا ٍثر ًٕن ًب
عُٕ ،ل
فوسورررا فَشثٌنيورررا" ًل لورررا تقرررَ قاٖدرررًْ" :ل ر ر أّرررام اٌىبرررْ
اىبٌصَوٓ ًال ّ ٍ رِ ّا الذِ ؽبثٗى اىبضتوثل هلذا ال ر الرذِ
ّان ٌٍّا جس ٔ دٌاهز الجوافْ اٞرب ًب الؾـب"
تتررٌارخ أدَرراً اىبسررجدـب هررذا ال ر الازٍررل ،فترران تغررَل َان
ٍلررافط در ي ترران ٌٍانيغررٌ اىبٌلررٌ اررام 1916م ادررٓ ني ررط اشبغررثْ،
ًّان أس أصٝفى اًٞلـب تران تغرَ اً ٍّ ٛرا ٞسبران ًٍدرْ تغرٌ
ًب ّ ٍلْ ًًهان سافزّ ّواعاْ هٌبُ ثر درإ جفب الااؽرسْ ًبر أ
التارراًن ّ ر رًا أًبررزا ب ررـب ،صررثاْ أدَرراً ادررٓ ّ ر ٔ ّٗررْ اررام
ًهذا التٌارخ ّضتسز ًب هذي اٞصرزًّ ،هرذا ٍلر ر ّجَدرى ًب ترارٍخ
ال الااىبُ الجواًبًّ ،ا تشاً جفب ا٠ن خغثْ ّضز أًبرزا ب رـب
ذبتق أاقإ تدر اٞصرزّ ّجرل تران ٌٍانيغرٌ ابر تران فٌٍلر ًتران
عَاًتضل س َ تان فٌٍل ًتان تغَل َان اب س َ تان فٌٍل مح
اٜهتسررام ًالر ا الررذِ ٍدورراي هررذا ال ر الؾررَين اٞؽررَل ًب
هررذي اٍٞررام ّررثري ،فور تلثررى اىبضررًٛلٌن جفب أن أًبررزا ب ررـب هررُ
ّلررش ًعررين اارر لدوٌٍررْ ًاشبؾٌؽررَْ الؾررَلًَّْ ،ادرر ثورراًب
صررررَاسُ باللضررررثْ لٟدانيرر ر ً ،هلررررذا أًلٌهررررا اٜهتسررررام ًالرر ر ا
ال رررثري ،فورر أادر ر تغررراني تغرررٌن لرررُ ،اقرررٌ الدذلرررْ ال اٖسرررْ
لدس ت ر الضَاصررُ لدذلررْ اىبزّشٍررْ لدشررشب الغررٌَاُ الؾررَين
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خرر ًٝسٍارتررى جفب فررزقتـب ّزّررٌقتـب ًٞبررزا ب ررـبً ،هسررا فزقررْ
أًبزا ب ـب بث ـب ًالغزّْ الٌعلَْ الؾرَلَْ ًٞبرزا ب رـب أن
اسب ٌّررْ الؾررَلَْ صررٌا تاررشس جؽرر ٝأًبررزا ب ررـب ّررُ تد ر
استَادات الغا ادٓ عبٌ أفقلمح ً اا جفب تاسرَ هرذا ال ر ّر
خرر ًٝخدررل نبوررٌر د ٍرر لررى ّرر بررـب عررٝب اىبرر ارظ الجانيٌٍررْ
ًازباّااتمح ًصتوٌم اسب ٌّْ بؾَاغْ صَاصات تاشس تراثري أًبرزا
ب ررـب ًب الرر ًً اٞدلثَ رْمح ًقرراً :جن أًبررزا ب ررـبٌّ ،نيوررا رّ
الجوافررْ الؾررَلَْ ،تضررتشل ارر ال ًلررْ ًهباٍتوررامح ًصررٌا تشٍرر
اسب ٌّررْ كبٌٍدرروا ًب ا ر ّ ر فررزح أًبررزا ب ررـب ًتاررشس جنيغررإ
ّزافل الثلَْ اٞصاصَْ القزًرٍْمح ًّان الزَٖط الؾَلٓ هٌ دـب
ترراً ًقررا ّ آخررزًن ًب الررثً ٝفررَو الررزَٖط الؾررَين الضررابل ق ر
عاه ًا ازخل أًبزا ب ـب ًب است اٜت ب رـب بالضرلْ ازب ٍر ّمح
ً عاه الازخل ّاو عبٌ أل ّر صر ان ب رـب هرذي اًٞبرزا،
الع قام با ٞإ فَوا ا ّ ّغاهري ّ لٓ اًٞبزا
ّجري ّ الضاٖشـب الٌَم الورا ّـب ّر الغرزح ّالَابران أً
الوررا ّـب ّرر ال ررزب ،أًربررا ًأّزٍ رراٍ ،اررربًن ارر رغثررتو ًب
ا٢قاّْ ب ل ح دَانيوٌي الوزٍر ّر ّلاورْ تغرَالب برث ـب ٌٍّرا
أً ٍررٌّـب ،ىبغرراه ّ فلررانيُ أًبررزا ب ررـب اىبغرراهري ًلَادثررٌا ّرر
اىبتخؾؾـب رص ّاَّاز ًدٌي أًبزا ب ـب ادرٓ ًدرٌهو مح ًّر
اىبازًا أن اصتخ ام اىب َاز ادرٓ الٌدرى ّولراي ٍاررب ار ؽر ْ
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الغخؾررَْ ًسوَوتوررا ّر خؾرراٖؿ اىبضررز الؾررَينمح لور نيوقررت
صررَاسْ أًبررزا ب ررـب ًب الضررلٌات اٞخررريّ ،يبررا هَررا ٌّقاررا ثابتررا
لازخل أًبزا ب ـبمح با أن سًٌ فلر ح دَرانيوٌي ّضرتٌ اا ّرثريا
ّوس ٝبى جفب "ّضز لٌََان" ،تارزخل فَرى ّرل ّضرإ عرًٌ صرلْ،
باصرتجلإ اغررَْ اَر الزبَر التودَر ِّ ،غرراه طبتررارّ ّر أًبررزا
ب رررـب تتسَرررش باسبزّرررْ الوٌٍرررْ ًاىبٌفرررٌاات اسبٌٍَرررْ الزاٖار رْمح
أؽرررثض هرررذا اىبلرررتر الضرررَاسُ ّرر صرررٌر الؾرررـب الاُبرررَ ًالوؾرررز
اّ٢رباعٌرِ ًبرٌب ب رـب اىبغرٌِ ًأعاسرْ ب رـب اشب َ رْ برزاّر
فرررزًرٍْ ل رررجري ّررر الضرررَا الرررذٍ ٍرررشًرًن ب رررـبمح مب ررر
لدسغررراه ٍ أن ٍر ر خدٌا غزفرررْ اىباَّررراز لَتثرررا لٌا اسبر ر ٍح ّر ر
ال لرررانيـب سرررًٌ تؾررررسَ ّاَّررراز الٌدررررىًٍ ،دثضرررٌا أسٍررررإ أ ًار
عخؾرررَات اًٞبرررزا لَدتوارررٌا ؽرررٌرا تذّارٍر رْ ّر ر يبجدرررُ أ ًار
الزداً ًاللضرإ ًالاضر زٍـب ًاىبورزدـبمح ّسرا مب ر لقرٌَا
ال لر ر ح ّغررراه ّ ّلتذرررات ثوافَرررْ ّر ر أًبرررزا ب رررـب ًب يبرررزات
ال لر ح ًًب غررزا اللررش ،ٕٜهررذي اىبلتذررات ٌّدررٌ ّ ًب الؾررٌر ًًب
اً ٞات اشبشفَْ ًأَّاظ الٌصا ات ًّ ارؼ اٞصزّمح مح ّل لر
َ٢بوار ًح ثواًبمح ًب اام  2116ع ل خل اىبضز بال ل ح صث
جنبالُ خل ال ل ح ،سَح دباًس ٍّٝ 11ـب ٌٍانً ،ع ل ا
القٌَا اٞداني أّجز ّ  ّ %91جنبالُ اللش ٕٜبال ل حمح
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أخررريا :لو ر دٗررت بوررذا اىبجرراً ا ر أًبررزا ب ررـب ٞبررـب تررٝسم
ال ر الغررا الزاقررُ ًؽررلااْ الضررَاسْ ًتزصررَ اهلٌٍررْ الٌعلَررْ،
ًل ر ٍلا ّسررا أعررزت ّ ر الُبررٌاهز اٜست الَررْ ًاىبضررزسَْ الواٖسررْ
أن ؼبول هذا ال زخلصمح
ًاىبلضَْ ّا مب

اىبضز اٞصٌَِ
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ثالجا  -املطسح الْٔىاىٕ القدٓه

ّضز ٌٍنيَضٌَظ " اّٞزًبٌلَط" ًبأثَلابين ًب الوزن الجالح اىبَِ ٝ

اىبضرررز الٌَنيرررانيُ الور ر ٍ  Greek theatreأً
 ،dramaهٌ اىبضز التودَ ِ الذِ أس هز ًب الٌَنيران الو مبرْ ًب
ال رررتّ بررـب ( 221حمح ممح –  551م)مح ًقرر ّانيررت الوررٌّ الضَاصرررَْ
ًازبررَػ ًب الٌَنيرران خرر ًٝتد ر ال رررتّ هررُ ايررٌر الزَٖضررُ ل ر
اىبضررز ًب الٌَنيرران الو مب رْمح ًق ر ٌّنيررت الرتادَ ر ٍات (أًاخررز
الوزن الضا ظ قثل اىبرَ ً ،) ٝال ٌَّر ٍا ( 486حمح م) ً أصراعري
Greek
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ا٠هلررْ الٌَنيانيَررْ باقررا ّ ر أع ر اً اىبضررز الررع خزدررت لدارراملمح
ًّان لدسضز الٌَنيانيُ الو ٍ تاثري ّثري ادرٓ الجوافرْ ًالر راّا
ال زبَْ فَسا با مح
ًظب أن أؽل اىبضز ال زبُ ٍزد لدسضز الٌَنيانيُ الو ٍ مح
الذِ تزازي ًب َبل ا٠هلْ ّ خ ًٝاٜست راٜت الرع ّانيرت تورام
ًب أثَلا ،تو ٍضا ل٣لى ٌٍنيَضٌَظمح ًق خزدرت تدر اٜست راٜت
لد ًً اجملاًرّ ًلبت ًٌّنيت ثوافْ جقدَسَْ ّغرتّْ
 - 1دْٓىٔطْٔع األضطْزٗ ّاألصل ّأغاىٕ الـــ
/دٓجــــْزامبظ(ٍ )1لضررررٌَظ جلررررى الاثَاررررْ ًاسبوررررًٌ ًال ررررزًم
ًاشبؾٌبْ ال ا٢غزٍل فس هٌ هذا ا٢لى ا
/ DITRAMPUS

تورررًٌ اٞصررراٌرّ)2( " :سَلسرررا هرررثٌب ٌٍنيَضرررٌَظ ّر ر دثررراً
تزاقَا الٌسغَْ جفب هَٝظ ف ا ربا ل ٟغاً ًاسبوًٌ ًاشبؾرٌبْ
بضررداْ خاؽررْ تزف ر الثغررز ال ررانيـب لدسغررارّْ بال ثاررْ ا٢هلَ رْمح
ًاربررذي عررا الٌَنيرران جهلررا خاؽررا لضررلٌات عٌٍد رْمح ً ق ر أاذثررٌا
()1
()2

بتؾزا تارٍخ اىبضز /ازبشٕ ا ًًٞرر فَتٌ باني ًل ُ ررر تزنبرْ اٞب جلَراظ
سس1981 ًِٝم ًسارّ الجوافْ الضٌرٍْمح
اىبزدر الضررابلمح مح بتؾررزا عررد ًن تغَين/اىبضررز ثٝثررْ آٜا اررام ازبررشٕ
ا/ًًٞمح مح ًسارّ الجوافْ الضٌرٍْ رر تزنبْ سلا اثٌ مح
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بزًسرررى فررراسثٌي ل ردرررْ أنيورر أّزّرررٌي ً ،أّزّرررٌا أني ضرررو برررى
قبوزدرررران بوررررَر ً ،حب ررررٝت قؾرر ر ًسغررررَْ ًعوضررررًَْ ،بدرر ر
اٜست رراً بررى ل ردررْ  ٜمب ر جباررا ي ا ر ؽررشثْ أربرراب اًٞىب ر
اسبوَورَـب ررر ًه رذا بالاؽرز اٞرخلً ،بالٌسغرَْ الاالورْ برىً ،
بااع رررْ خاؽرررْ ٍ لورررا لدغرررا الٌَنيرررانيُ غرر ا أؽر ر ز اٞربررراب،
ًّسا هُ الاا ّ الضراٖ ّ ًب تدر اٞسّلرْ ،ؽرل ال ولرْ سرزاظ
الرر ٍ أصرراٌرّ جملَٗررىمح مح توررًٌ اٞصرراٌرّ اىبؾررالاْ :سٍررٌظ رب
اٞربررراب اغرررل فرررَس اغرررل ّر ر نيضرررإ الثغرررز اّٞرررريّ ازبسَدرررْ
(صَسَدُ) ابلْ ق ٌّظ (ّا ٌّظ) ّدر ًّٛصرط عَثرًْ ،ققرٓ
ًعزي ّلوا فشسدت ّلى ع ر ٝمل ٍ تسرل لبرٌ٬يً ٥ب أسغراٖواً ،قر
ّاتر رتمح ارررت(هررررريا) سًدرررْ سٍرررٌظ خبَانيترررى هلرررا فارررار ؽرررٌابوا
ًغقثت ّلى غقثا ع ٍ اً ،لغ ّ غريتوا الاسَإ قرزرت اٜنيتورام
لل ضوا فاغزت غزمبتوا صَسَدُ بان تاد ّ اغرَووا الضرساًِ
أن ٍتذدٓ أّاّوا ًهُ الثغرزٍْ ال انيَرْ بوَٗترى ا٢لٌهَرْ ال اّدرْ،
ًأن ٍوض هلا قضسا غدَُباً ،أن ٍوا او ا ّتَلا ادرٓ ني ضرى بران
ًٌٍب هلا ّا تادر أٍرا ّران ّر أّرزمح ًّران هلرا ّرا عرإتمح ًفارل
سٍررٌظ ّقررازا ّررا أرا ت ًفررإ بالوضر ًس اَبررا ادررٓ الاور ًً ،ب
الدو الزاٖ سبقٌري ًبزفوْ ؽااوتى بافٌاٖوا الضاعاْ ًبزٍووا
الضرررساًِمح مح مل ؼبتسرررل دضر ر " صرررَسَدُ " ّرررل لرر مح مح ف ارقترررى
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اسبَررراّمح ًّرررا ّررران ّرر سٍرررٌظ ج ٜأن انيترررشي ازبرررلـب ّرر بالورررا،
ًأخ رراي ًب فخررذي ّررُ ٍ تسررل لب رٌ٬يمح مح ًىبررا أتررٓ ٌّا ر ّررَ ٝيمح مح
ًل ي سٌٍظ ّ فخذيً ،أخ اي ا اَين هريا ال ٌَرّ ستٓ ّرربمح مح
ثر ب ر أ ٌٍنيَضررٌَظ ػبررٌب الثد ر ان فخررٌرا خبسررزي ًنياعررزا اٌتررى
ّزب لدشوًٌ ًاشبؾرٌبًْ ،ارزا ٌٍنيَضرٌَظ براّجز ّر اصر
أهسوا(( :ا٢لى باخٌظ))مح مح جلى اشبسز ًّؾ ر اللغٌّ الرع تجرٌر ًب
أاساح ا٢نيضانمح ا ا٢لى اٞصراٌرِ اىبرشٍر ّر ا٠هلرْ ًا٢نيضران،
ًالذِ ًل ً ّ ٜخارقْمح مح "(ّ)1ر ا ا٢لرى اٞصراٌرِ الرذِ ٍثر ً
ًعب عبول ّا بَلى ًبـب ا٢نيضان ّ نيض ًّ ،ا بَلى ًبرـب ّؾر ر
اللغٌّ ال ربٔ الع تجٌر ًب أاساح ا٢نيضان ،جنيى ق ًلر لَ رٌن
ًال ا لد الغا ال ٍينمح مح "لو غلٓ ٌٍنيَضٌَظ ٞتثااى ًهٌ ًب
قسْ اللغًٌّ ،غلٓ ّاى ّزٍ ًي ًأتثاارىً ،خاؽرْ الغرازإ ّرلو ،
الذٍ نيُ٤بسٌا اىبزثَات (الر ٍجٌراٌَّظ)مح ًاشبسزٍرات اىبضرتٌساّ ّر
ددضاتىً ،نيضثٌا باقوا لرى با ًفاتىمح ًّلوا خزدت الرتادَر ٍامح مح

()1

رادر ر صَاصرررْ ًب اىبضرررز لادرررُ اودرررْ ازصررران ـ ّ 54لغرررٌرات اذبرررا
ال تررراب الارررزب ّ 1978غرررل/مح مح رادرر ّتررراب ّضرررزسَات أصرررخَدٌظ
تزنبْ أّـب ص ّ ّْٝتثْ ّ بٌلُ الواهزّ الاثاْ اًٞفب  1419هذزِ ررر
1989ممح
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()1الررع تررزتثٌب بررى بغر ل ّثاعرزمح أسثررى الغررا الٌَنيررانيُ ًراسررٌا
مبذ ًن هذا ا٢لرى بإقاّرْ اٜست راٜت ًاىبوزدانيرات الاُبَسرْ ادرٓ
عزفىً ،الع ٍاربًن فَوا ا ّغاازه بالزقؿ ًال لرإمح ًّران
الغرررازإ ال لررراٌَٖن ٍلُبسرررٌن اىبواٌارررات الغرررازٍْ اشبسزٍرررات ً
الررر ر ٍجٌراّثٌظ ًٍلغررر ر ًنيوا ًب أاَرررررا ٌٍنيَضرررررٌَظ ًٍتخرررررذًن
أصاٌرتى ٌّفٌاا ٞنياعَ ه مح ًّران الغرااز ٍقر جلَرى نباارْ
()1

اىبٛل ر بتؾررزا ا ر تررارٍخ اىبضررز رررر ازبررشٕ ا ًًٞرررر تزنبررْ اٞب جلَرراظ
سسررر ًِٝررررر ّلغرررٌرات ًسارّ الجوافرررْ ررررر ار ر صررر ّْٝأّرررـب ررررر ّضرررزسَات
أصررخَدٌظ رررر جؽ ر ار ّ تثررْ ّ ر بٌلُ رررر الورراهزّ  1989رررر ا ر صَاصررْ ًب
اىبضز رر ادرُ اودرْ ازصران ررر ّلغرٌرات اذبرا ال تراب الارزب ررر ّغرل
 1978رررر ًّزادر ا ٍر ّ أخررزٔمح مح مح /مح مح الرتادَر ٍاّ :دسررْ ٌٍنيانيَررْ اٞؽررل
ّرراخٌ ّ ّر ّدسررتـب رررر تزادررٌظ  TRAGOSرررر أِ الالررش (اىبررااش) ًأت ِ رررر
ًODEYتاررين غلررإ أً ٍ ررينً ،ب ر ّر ال دسررتـب ًعبتوسررا نيتذررت ّدسررْ
تزادَ ر ٍا (غلررإ االالررش)مح مح ًهلررذي التضررسَْ أصررثاب تتادررل بلغرراّ اىبضررزسَْ
ّ ًب عثى ازبشٍزّ الٌَنيانيَْ الو مبرْمح ج ؼب رُ أن (( ٌٍنيَضرٌَظ أً
باخٌظ)) جلى اشبسز ًاللغرٌّ سَلسرا هرثٌب ّر دثراً تزاقَرا الٌسغرَْ جفب
هَٝظمح مح ًًب رًاٍْ أخرزٔ أنيرى ًفر ّر آصرَا الؾر زّٔ ،ران ٍتذرًٌ ًب
الضرروًٌ ًاسبوررًٌ ًالٌ ٍررانًٍ ،غررزب اشبسررز ًٍ ررين ًٍررزقؿ ًهررٌ ٍزتر ِ
ّٝبررط ؽررلات ّرر ددررٌ اىبرررااشمح ًسَلسررا غرر ا ربرررا ل ٟغرراً ًاسبورررًٌ
ًاشبؾٌبْ بضداْ خاؽْ تزف الثغز ال انيـب لدسغارّْ بال ثارْ ا٢هلَرْمح
اربررذ ي عررا الٌَنيرران جهلررا خاؽررا عبررٌ ارراممح أؽررثض لرررى أتثرراي ػبالضررٌنيى
ًٍغررزبٌن اشبسررز ّاررى ًٍ ،لررٌن ّاررى ًٍزقؾررٌن ّاررى ًٍدثضررٌن ّجررل لثاصررى
DITHRAMP
َرررت أغرررانيَو بالر ر ٍرتاّ
(ددرررٌ اىبرررااش)مح مح مح ًلرررذل
DITAMPUSرر ًهُ الع نيغات ّلوا الرتادَ ٍا (اىباصاّ ذب ٍ ا)مح

113

ّ ر اللرراظ ٍدوررلو باررض اٞبَررات الررع ت ررَض برراسبشن ًاٞصررٓ،
ٍز ًنيوا أثلإ ا٢نيغا ّ ،ان أفرزا هرذي اجملسٌارْ (ازبٌقرْ فَسرا
بارر ) ٍزتر ر ًن ددرر اىبرررااش لَُبورررزًا قبُبورررز الضررراتٌرًِ ((أتثررراي
ٌٍنيَضٌَظ))مح
 ّررران آرٍرررٌن ال رررٌرٍلجُ( )1هرررٌ أًً ّر ر ابت رررز هرررذياٞنياعَ (الر ٍجٌراّثٌظ) ارام  651حمح مً ،ادسورا ٞفرزا (دٌقرْ)
ًب ٌّرٍلجررًْ ،هرررٌ أًً ّرر هرررذب هرررذي اٞنياعرررَ بارر نباورررا،
ًدادرروا فلررا أ بَررامح ث ر َبوررز " (ٜ)2صررٌظ " الررذِ اسررل ادررٓ نيغررز
الزقؾررات ال ٍجٌراّثَررْ (الزقؾررات أً اسبزّررات التسجَدَررْ الررع
ّانيت تؾاس أنياعَ (ال ٍجٌراّثٌظ ًاشبسزٍات) با أن أ خرل
ادَوررا باررض التا ر ٍٝتمح ًتثاررى عررازإ آخررزًن صرراهسٌا ّضرراهسْ
فاالْ ًب ارتورإ هرذي اٞنياعرَ سترٓ أؽرثشت فلرا رفَارا ّر فلرٌن
الغاز ال لاُٖمح

()1

()2

راد ر ّترراب راصررات ًب اىبضررزسَْ الٌَنيانيَررْ رررر تررالَ مح ضبس ر ؽرروز
خ ادررْ رررر ؽ ر شات  36 ،35رررر ازبسوٌرٍررْ الازبَررْ اىبتش ر ّ رررر الورراهزّ/مح مح مح
راد أٍقا صبدْ ثوافرْ اىبؾرزٍْ الار  57ررر آب ررر أغضراط ررر ارزخل ار
ال تاب رر فَإ الغزقاًِ /.مح
اىبزد الضابل
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 بررر أت بررررذًر اىباصرررراّ تت ررررٌن ًب اىبررر ن الٌَنيانيَررررْ أهسوررررا(صررَ ًٌن ًٌّرٍلجررْ) ج ٜأنيوررا اصررتوزت أخررريا ًب (أتَ ررا) سَررح
اّتسدت الاؽزها ال لًَْ ،اربذت ؽرٌرتوا اللواَٖرْ ،فولرا ذبرًٌ
الوررراـمح مح ()1الغرررااز جفب يبجرررل بررراىبالٓ الؾرررشَضً ،أؽرررثض رَٖضرررا
لدذٌقررٍْ ،وررٌم بال ر ًر الزَٖضررُ فَسجررل عخؾررَْ ا٢لررىّ ،سررا ٍوررٌم
بضراٖز اً ٞار برران ٍر خل خَسررْ ًٍ رري ّر ّٝضبررى ًّٝبضرىمح ًّرران
ّررل ّررزّ ؽباع ر أفررزا ازبٌقررْ ًب ٌّفررٌي طبتد ر ً ،بررذا اّررتٟت
اىباصراّ سَراّ ًسزّرْ ب قرل تلررٌي ّوسترىمح مح ثر ّرزت اىباصراّ قبزسدررْ
ّوسْ ،فاؽرثشت تتلراًً ٌّفرٌاا ّ ؾرّ ٝتار اسبرٌا خ ،بار أن
ّانيررررت صبررررز صبسٌاررررْ ّرر ر اٞنياعررررَ تلغرر ر ت زمبررررا ل٣لررررى
( ٌٍنيَضررٌَظ)مح ًأؽررثشت تتخررذ ٌّفررٌاوا ّ ر اٞصرراعري الو مبررْ،
بارر أن ّانيرررت ّوؾرررٌرّ ادرررٓ لر ر ا٢لر رىمح ًؽرررارت اىباصررراّ تارررا
اىبٌفٌاات التارؽبَْ جفب داني اٞصراعري الو مبرًْ ،اهتسرت ب افرْ
اىبغرراّل ا٢نيضررانيَْمح ًلو ر أ ٔ عررًٌ اىباصرراًّ ،اتضرراي ٌّفررٌاوا جفب
توضرررَسوا جفب صبسٌارررات ثٝثَرررْ ًأسَانيرررا ربااَرررْ (أدرررشإ) ّضرررتودْ
مب رر اررزخل ّررل ّلوررا ادررٓ سرر ّ ًه ررذا ًؽرردت اىباصرراّ جفب
أقؾٓ ردات ال ساً ٜ ،صَسا با أن خدر أفرزا ازبٌقرْ ددرٌ ه
(ددٌ اىبااش) الع ّانيٌا ٍدثضٌنيوا لَُبوزًا قبُبوز (الضاتٌرًٔ)
()1

لدسشٍ راد اىبسجل ًب اىبضز الو ٍ رر تاَّط ٌّسٍل ٍط رر صبدرْ اىبضرز
رر الا  71جبزٍل رر نيَضان  1971ـ 39مح
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 لو ر ّرران لغررازإ الٌَنيرران ال قررل ال ررثري ًب ارتوررإال ٍ الٌَنيانيُ الو ٍ  ،ج ّانيٌا قبجابْ الزصل ًّانيرت ّٛل راتو
قبجابرررْ ال تر ر الضرررساًٍْمح ًلور ر ّررر ٟالر ر ٍ الٌَنيرررانيُ ّٛل رررات
الغازإ ّلذ او (هٌّريًظ(ً ))1سترٓ اؾرز (ٌٍربَر ظ) غرري أن
الر ٍ الٌَنيرانيُ ٍر ٍ قب رشاي الاسَرل جفب عرازإ اىبضرز ادرٓ ًدرى
التش ٍ ر الررذٍ عررٌرًا ال لررإ الثاخٌصررُ (أنياعررَ اىبزاثررُ الالشٍررْ
ًاشبسزٍررْ)مح ج ّانيررت اىبضررزسَات الٌَنيانيَررْ تاررزخل ّذررشٕ ّرر
است اً ٍين ٍوام ت زمبا ل٣لى ( ٌٍنيَضٌَظ أً باخٌظ) ًب عوز
آ ار (ّررارظ) ّر ّررل اررام ،سَررح ربؾررؿ ثٝثررْ أٍررام لداررزًخل
( )1هٌّريًظ :عااز ٌٍنيانيُ ؽاس ّدشسع ا٢لَا ّ ًاٍ ًٞضْ ًالع ٍاتور
أنيررى قررام كساوررا يبررا هررٌ ع ر ٌِ ّت ر اًً ادررٓ ألضررلْ الااّررْ ّ ر الغررا
ًأفرراا جلَوس رامح اًٞفب ٌّفررٌاوا غررشً دَررٌؼ الٌَنيرران لاررزًا ّ بوَررا ّ
أدررايبلٌَن ٜصررتاا ّ هدررـب سًدررْ أخَررى اىبد ر ّلررًَٝظ الررع اختا وررا
بارٍط ّ بزٍام ّد عرزًا ّمح مح تلتورُ بانيتؾرار الٌَنيرانيَـب ًبور م عرزًا ّ
ًص ر نيضرراٖوا ًّررٌت باررل أبااهلررا ه تررٌرمح أّررا ّدشسررْ اٍ ًٞضررْ فوررُ
تؾٌر اٌ ّ الثال أ ٍضٌظ ًّا تازخل لرى ّر طبراعز ًب عزٍرل الارٌ ّ،
ًّا ّان ػبزِ ًقتوا ًب الٌَنيرانمح مح مح رادر صَاصرْ ًب اىبضرز لادرُ اودرْ
ازصرران ـ ّ 54لغررٌرات اذبررا ال ترراب الاررزب ّ 1978غررل/مح مح راد ر
ّتاب ّضزسَات اصخَدٌظ تزنبْ أّـب ص ّ ّْٝتثْ ّ بٌلُ الواهزّ
الاثاْ اًٞفب  1419هذزِ رر 1989ممح
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اىبضررررزسَْمح ًّانيررررت اىبلاصررررثْ الزَٖضررررَْ ٢نيترررراز ًاررررزخل هررررذي
اىبضزسَات هُ أاَا ( ٌٍنيَضٌَظ) ال رربٔ الرع تورام ًب ّ ٍلرْ
أثَلررامح ًبرررذل أخرررذت هرررذي اىبزاثرررُ ًاشبسزٍرررات ؽرررَ ْ ّضرررزسَْ
ّاّدررْ ّٛل ررْ ّ ر عخؾررَات ًؽررزاي (أس ر اخ خارقررْ ًّ صررُ)
ًسٌار ًٌّفٌيًً ،ب اللواٍْ تو م اىبضزسَْ قؾْ ّغٌقْمح
 2ــ مدخل إىل املأضاٗ الْٔىاىٔ٘ القدمي٘

ّلُبز لدسضز الٌَنيانيُ ًب Epidaurusمح
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ّلرررذ بر ر أ عرررازإ الرتادَر ر ٍا (اىباصررراّ) الٌَنيانيَرررْ ٍاَررر ًن
ّضزسَْ اٞنياعَ ًاىبزثَات الثاخٌصرَْ ًب أاَرا ( ٌٍنيَضرٌَظ)مح مح
ادرررٓ ّضرررار أثَلرررا أخرررذ التارررٌر الرررتوين ل ر ر اىبضرررز جفب دانير ر
اىبزاسل الع ّز ٬بوا التالَ اىبضزسُ ّر ()1الرتادَر ٍا جفب اىبدرواّ
باٜصتوزار ّلذ ل التارٍخ ًستٓ ٌٍّلاًّ ،اسالت ًر الارزخل ًب
()1

ؽبتد ّؾر ر نيغراّ ال ٌَّر ٍا (اىبدرواّ) ار نيغراّ الرتادَر ٍا (اىباصراّ)
ًبالتررالُ ربتدر ًَبَ توررا ،فوررُ مل تلغررا ًب أسقرران الر ٍ  ،أًًب تاررٌر
الاوٌظ ال ٍلًَْ ،هلذا الضث مل ذبِب ًل رتّ عٌٍدرْ براسرتام ّاّرل جٜ
با أن أصط هلا ((أرصرتٌفانيط)) ًثثرت ًدٌ هرا ازبرا ً ٜصرَسا ًب اور
((ّدَرٌن)) تررادز ازبدرٌ الررذِ ترٌفب اسب ر ًب أثَلررا بار ((بررزب دَط
الاُبررَ ))ًً ،ؽررل جفب الضررداْ نيتَذررْ الزعررٌّ ًعررزإ القررساٖزًّ ،ر ثر
صخز س سى شب ّْ ّؾاسبى الغخؾًَْ ،أعال اسبرزًب لَجرزٔ ّلورا،
فوررٌ تررادز سررزًب أٍقررامح نيغرراّ اىبدررواّ ّ ر الاوررٌظ الغرراثَْ (ٌّّررٌظ
أتَ ررررا) ًهررررذي الاوررررٌظ ّرررران ٍوررررٌم بوررررا صبسٌاررررْ ّرر ر اىبوررررزدـب
(القش٬اّـب) الاابجـب سَح ٍلتُبسٌن ًب ٌّاّ ٍز ًن أغانيُ ًأعاارا
٥ٍ ٜازا اص ّٛل واً ،الع كبذ ( ٌٍنيَضٌَظ)مح مح ًّ ّدسْ ّزٌّظ
أخرررذت اىبدرررواّ ا ورررا ًب الد رررات اًٞربَرررْ أِ ال ٌَّرر ٍامح ًال ٌَّرر ٍا
ّٛل ْ ّ ّدستـب ((ٌٌّّظ)) أِ ازبٌح الاابح اهلراسً (ًأً ٍرا) أغلَرْ
ًّ تد اٞغانيُ تاٌرت اىبدواّمح /بتؾزا راد صَاصْ اىبضز لادُ اودْ
ازصرررران ـ ّ 56لغررررٌرات اذبررررا ال ترررراب الاررررزب ّ 1978غررررل/مح مح
راد /اىباصررراّ اسب ٍجرررْ ررررر رمبٌنير ر ًلَررراّش ررررر تزنبرررْ مح رررريّ بزٍر ر ررررر
ّلغٌرات ًسارّ الجوافْ رر /1985مح مح راد اىبدواّ الضٌ إ ؽ شات  17رر  23رر
زمح ًمح صتَان رر تزنبرْ ّرلري ؽرٝسُ اٞؽرثشُ ررر ّلغرٌرات ًسارّ الجوافرْ
/1976مح مح
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أّجز بد ان الاامل الٌَم تاَر جنيتراز هرذي اىبضرزسَات ّر د ٍر ،
ًباصرررالَ صبر ر ّ أً د ٍر ر ّ ًًفرررل ّااَرررات الاؾرررز اسبرررالُ،
ًبررا ًات جنيترراز طبتد ررًّْ ،رراساً ازبسوررٌر اىبغرراه ٍضررتست بوررا
بإاذاب ع ٍ ًٜ ،ساً الثاسرح ًالارامل ٍ تغر أعرَإ ّانيرت
غاّقْ ادرٓ ال رجري ّر ال ارصرـب هلرا اررب الترارٍخمح ّر ارصرُ
الادررررٌم اٜدتسااَررررْ ًال دضرر ر َْ ًغريهرر رامح ًللررررا أّجدررررْ أٍقررررا ًب
ّضررررزسَات ّت٬رررراب اؾررررز اللوقررررْ ع ضررررثري ًب جني درررررتا،
ًٌّرنيُ ًراصـب ًب فزنيضا ًّال ٍزًنًّ ،رلو لرٌب ًفَذرا ًب
أصثانيَا أّرب اىباصرٌٍـب ًب اىبضرز ال ٝصرَ ُ اًٞربرُ الرذِ
سافِب ادٓ رً اىباصاّ ال ٝصَ َْ ًذب ٍ ا الٌَنيانيَْ الو مبْمح

الرتادَ ٍا الٌَنيانيَْ الو مبْ

119

ٕنياد أن اىباصاّ الٌَنيانيَْ ّلذ نيغاتوا اصتس ت ٌّفٌاوا ّ
اٞصرراعري ًاشبزافررات الررع ًرثوررا الٌَنيرران ا ر أصررٝفو ً ،ل ر
عرررازإ اىباصررراّ مل ٍ ت رررٌا باصررراٌرّ ٌٍنيَضرررٌَظ ًسر ر ها برررل
تلاًلٌا ًب ّضزسَاتو ّجريا ّ اٞصاعري الع تر ًر سرًٌ ا٠هلرْ
ًأنيؾررراا ا٠هلرررْ ًأباررراً اشبرررٌارحمح ًل رر ػبرر أن  ٜنياتورر أن
عررازإ اىباصرراّ تلرراًلٌا هررذي اٞصرراعري ّسررا هررًُّ ،سررا أعررزت
صرررابوا ،برررل أ خدرررٌا ادَورررا ت رررريات ًجفرررافاتًٞ ،ن اٞصررراٌرّ
الٌَنيانيَْ ّانيت تتقس ا ا ّ الوؾرؿ ال اّقرْ اىبتغراب ْ،
لذا ّان ادرٓ الغرااز أن ٍلضرووا ًٍار ها ًب ؽرٌرّ قؾرْ ًاسر ّ
تتلاًً أس اثا ّتتالَْ تلتوُ باو ّ ّجريًّّ ،ان الغازإ ٍتخرذًن
ّ ر هررذي اٞصرراعري أعررزا ىباازبررْ اىبغرراّل اٜدتسااَررْ ًاشبدوَررْ
اىبختد رررّْ ،سرررا ّانيرررت تارررا اىبغررراّل ًاًٞفررراي الضَاصرررَْ
ال اخدَرررْ ًاشباردَرررًْ ،لرررَط ٍارررين لر ر أن عرررازإ اىباصررراّ مل
ؼباًلٌا اشبزًز ا نيااح اٞصاعري فثاقرو ّجرل فزًنيَخرٌظ(،)1
()1

ج ٜعرذرات ٜ
ّ أثلَامح ّ أًاٖل الرتادَر ٍـب الرذٍ مل تثرل ّر ّتاباترى َّ
ٍاترر بوررامح اس هرررز ا رررى برررـب اررراُّ  512جفب  476حمح توزٍثرررا ررررر رادرر /مح مح
أصخَدٌظ رر ّضزسَات رر تزنبْ أّرـب صر ّْٝررر ّ تثرْ ّر بٌلُ الوراهزّ
ـ  8رررر ٍب أًفب  1989م /راد ر قؾررْ اسبقررارٌٍّ ًً :رانيررت رررر درررر  2ـ
/264مح مح مح أرصاٌ ف الغاز رر تزنبْ اث الزهب ب ًِمح مح /مح مح
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قرر تلررراًً ًب ّضرررزسَاتى ٌّفررٌاات ترررزتثٌب بالٌقررراٖ التارؽبَرررْ
ًاسبررٌا خ اىبااؽررزّمح ًق ر ا رز٬ا أرصرراٌ اىباصرراّ فورراً )1(" :جنيوررا
تودَ سب خ در ِ ّاّرل لررى دٝلرىً ،ب ل رْ ّلسورْ ب رل أنيرٌاي
ايضرررلات ال لَرررًْ ،هرررذي اٞنيرررٌاي تٌدر ر ًب أدرررشإ ّت زقرررْ ّر ر
اىباصرراّ ً ،ل ر اسب ر خ ٍرراتُ باصرردٌب راّررُ  ٜقؾؾررُ لَاوررز
الل ط ا عزٍل اشبرٌا ًالغر وْ ررر تاورري ّراّٝمح مح " ًأسر أن
أفررَ هلررا أن اىباصرراّ الٌَنيانيَررْ ّضرراٖز اىب صررُ الو مبررْ ت٥ررلُب
عازا ًب أًسان طبتد رًّْ ،رل ًسن ّلورا ٍضرتاسل لتؾرٌٍز ٌّقر
ّاـب رر لذل ظبر أن أدرشإ اىباصراّ ّانيرت تاتسر ااتسرا ا ّدَرا
ادٓ اًٞسانً ،أن أعاار ّل دشٕ ّ هذي اٞدشإ ّانيت تلرتُب
ًب ًسن ٍلاص ر الٌَبَ ررْ الررع ٍٍ ٛوررا هررذا ازبررشٕ لتاررٌر ّزاسررل
اسب خمح مح ()2اٞدشإ ّسا هُ ٌّفشْ ًب ّتاب اىباصاّ الٌَنيانيَرْ
صٌا أ ّزها باختؾار)مح مح ًهُ:
 1رررر اىبو ر مّ ( :اىبلُبررز اً ًًٞب اىباصرراّ) تررلُب ادررٓ ع ر ل
سٌار ٍالٌز) (DIALUGأً ٌّنيٌلٌز  (MUNOLUG).مح
()1
()2

راد /مح مح أرصاٌ ،ف الغاز رر تزنبْ اث الزهب ب ًِ/مح مح
صبدررْ الجوافررْ اىبؾررزٍْ الا ر  /57آب رررر أغضرراط /1964مح مح راد ر ّترراب
اىباصرراّ الٌَنيانيَررْ رررر تررالَ مح ضبسرر ؽرروزً ،اثرر اىبااررُ عررازاًِ رررر
الواهزّ رر 1963مح
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 2رر اىب خل  ( :خًٌ ازبٌح اىبٌصَوُ -اًٞرّضرتا)
 3ررر فاؽرل ّر ا٢نيغرا  :تٍ ٛرى ازبٌقرْ (اٜبضرَ ًن) ٍارزا
أرصرراٌ ًب ّتابررى ف ر الغرراز تزنبررْ مح ب ر ًِ اث ر الررزهب /ـ
 128رر  129رر اٜبضَ ًن :ازبشٕ ّ اىباصاّ الذِ ٍور برـب نيغرَ ٍ
ّاّدـب تلغ هسا ازبٌقْمح
- 4اشباكبررْ ًٍ :ازفوررا أرصرراٌ أٍقررا ًب ّتابررى اىبررذٌّر
بانيوررا ل ر ازبررشٕ الررذِ ٍ ٜتثاررى نيغررَ (أغلَررْ نبااَررْ تلغ ر ها
ازبٌقْ) ًقبالٓ أصول :ازبشٕ الرذِ ٍراتُ بار اٜبضرَ ًنمح ًٍتسَرش
هررذا ازبررشٕ بُبرراهزتـبمح مح اًٞفب :خاثررْ الزصررًًٌ ،الجانيَررَْ :بوررٌر
ا٠هلرر رْمح مح ًلاررررل هررررذي اٞدررررشإ تثرر ر ً أّجررررز ًفررررٌسا ّسررررا ًب
اىبضرررتذريات ٞصرررخَدٌظً ،هرررُ ّر ر أقر ر م اىب صرررُ الرررع تُ٥بورررز
خؾاٖؿ اىباصاّ الٌَنيانيَْ ال نيغاتواً ،هُ ّاصاّ بضَاْ تاا
س ثا ًاس اً ،تاترب هذي ال راّا ازبشٕ اّ ًًٞر صبسٌارْ ثٝثَرْ
ّ وررٌ ّ ،ف َوررا تدا ر ازبٌقررْ اىب ٌنيررْ ّ ر وبضررـب عرروَوْ ه ر
(بلررررات نيرررراًظ)1(DANANUمح ّدرر ر ّؾررررز الرر ر ًر الزَٖضررررُ،
()1

اىبضررتذريات هررُ أق ر م اىب صررُ الررع نيُبسوررا أصررخَدٌظ ًتتررال ّ ر ثٝثررْ
أدررشإ ّ /وررٌ ّ ا ر ا ازبررشٕ ا)ًًٞمح مح رررر راد /أصررخَدٌظ رررر ّضررزسَات رررر
تزنبْ أّـب ص ّْٝرر ّ تثْ ّ بٌلُ الواهزّ ـ  18رر ٍب أًفب 1989م/مح
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ًالغررروَل التررررٌأم ٞػبٌبترررٌظ أبررررٌ اىبؾرررزٍـبمح ّررررذل ّاصرررراتُ
صٌف دَط (جٍاظ) ً(أنيتَذٌن)مح مح
جن ًؽررًٌ اىباصرراّ جفب الٌف ر الررع هررُ ادَررى ا٠ن ّ ،ر لبررٌ
ًتاٌر ستٓ بد ت ال ساًً ،هرذا ال سراً مل ٍ ر لَثدر عراًي
ًٍؾررل جفب هررذي اىبزتثررْ لررٌ ٜصبسٌاررْ ّر الاٌاّررل تقررافزت فَسررا
بَلواً ،انيؾوزت ًب بٌتوْ ًاس ّ أ ت ًب اٞخريّ جفب هرذي اسبالرْمح
فسررا هررُ هررذي الاٌاّررل الررع أ ت جفب َبوررٌر اىباصرراّ ًتاٌرهرراا رررر
أنبرر الثاسجرران :مح ضبسرر ؽرروز خ ادررْ ًاٞصررتا اثرر اىبااررُ
عازاًِ ًب ّتابوسرا)1(/اىباصراّ الٌَنيانيَرْ /الؾرا ر ارام ً 1963ب
ّؾرررز (ازبسوٌرٍرررْ الازبَرررْ اىبتشر ر ّ) أن الاٌاّرررل الزَٖضرررَْ الرررع
أصوست ًب َبوٌر اىباصاّ هُ :اٌاّل صَاصَْ رر اٌاّل اقتؾرا ٍْ ررر
اٌاّرررل ٍلَرررْ ررررر ًاٌاّرررل أخرررزٔ ّضررراا ّ ّلورررا ّرررا هرررٌ (بَٗرررُ ررررر
ادتسااُ) ًعب صل ت ُ بالاٌاّرل الزَٖضرَْ الجٝثرًْ ،بتؾرزا
طبتؾز ّسا ًر ًب ال تاب اىبذٌّرمح
()1

راد ر صبدررْ الجوافررْ اىبؾررزٍْ الا ر /57آب رررر أغضرراط /1964مح مح رادرر
ّتاب اىباصاّ الٌَنيانيَْ رر تالَ مح ضبس ؽوزً ،اث اىبااُ عرازاًِ ررر
الواهزّ رر /1963راد اىباصاّ اسب ٍجْ رر رمبٌني ًلَاّش ررر تزنبرْ مح رريّ
بزٍر رررر ّلغررٌرات ًسارّ الجوافررْ رررر /1985مح مح راد ر اىبدررواّ الضررٌ إ رررر زمح ًمح
صتَان رر تزنبْ ّلري ؽٝسُ اٞؽثشُ رر ّلغٌرات ًسارّ الجوافْ /1976مح مح
راد اىبضز ثٝخ آٜا صلْ رر عد ًن تغَينمح مح /مح
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 1ــ العْامل الطٔاضٔ٘:
ّ اىبازًا أن جقدرَ أتَ را ال رثري هرٌ نيراتر ار دبسر أً
تٌس ّ ن هاّْ ّجل (صَ ًٌن ًٌّرٍلجرْ ًأتَ را ًأثَلرا) ذبرت
لٌإ س ٌّْ ًاس ّ ًب الوزن الضاب قثل اىبَ ٝمح ً لر ب قرل ّرا
ًهثتررى الاثَاررْ ّ ر س ر ً حبزٍررْ ًدثدَررْ ّلَاررْ أعررازت ص ر انيى
بقزًرّ اٜذبا مح ًّانيت غرٝت أتَ را ت رُ صر انيوا ًب أًً
اّٞزب ث ب أت تغاز حبادتوا الغر ٍ ّ جفب ّسَرات جفرافَْ ّر
اىبضررتدشّات الشرااَررْ ّجل/اشبقررار ً الثوٌلَررات ًالوسررض بؾررٌرّ
خاؽررْ /مح مح ًّرران س ررام أتَ ررا ٍاَغررٌن اَغررْ أرصررتوزاعَْ،
ًؼبٌَن سَاّ نيااسْ ،بَلسا ّان ال ٝسٌن ٍزسسٌن ذبت أاثراٖو
الجوَدْ ًٍتقٌرًن دٌاا ،ج ّرانيٌا ٍور ٌّن أرافرَو رهلرا هلر ،
ًج ا مل ٍضرررتاَاٌا اصررررت ا أرافرررَو أؽرررثشٌا اسرررا ٜسراارررَـب
فَوررررررررراً ،ج ا تزاّسرررررررررت الررررررر ر ٌٍن أؽرررررررررثشٌا اثَررررررر ر ا أ ٕٜمح
ًّرران ٜب ر ّ ر َبوررٌر ّغررزي س ررَ ّجررل ((صررٌلٌن))  594حمح م
لَض ر الوررٌانيـب ًٌٍفررل بررـب عثوررْ الغررا ًالاثوررْ اٞرصررتوزاعَْمح
فٌف قانيٌنيا ؼب ِب لدس ٍ سزٍتى ج ا مل ٍضتا أ إ ٍلىّ ،سا
ض لدسٌاعلـب اٞسزار ال وزإ برا ٕٜ ٢باؽرٌاتو ًب اٜنيتخابرات
اشباؽْ بغ ل الٌَباٖ الادَرا ًب ال ًلرْمح ًه رذا أسر خ صرٌلٌن
ت ررريا ّررثريا ًب اجملتس ر اٜثررَين ال ر ّا أفضررض اىبَ ر ان الضَاصررُ
ٞفررررزا مل دبرر ر ز ًب اررررزًقو ّررررإ اٞبارررراًمح ًمل ٍولرر ر ال ررررٝ
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اٞتَ ُ بوذي اّٜتَاسات الع سووتوا لرى قٌانيـب صٌلٌن بل فاترى
هررررررذي الررررررلُب جفب اىباالثررررررْ حبوررررررٌح أّجررررررزً ،انيتوررررررش أسرررر ر
اٞرصررتوزاعَـب ال زؽررْ ًأرا أن ٍقررزب اؾر ٌرٍ حبذررز ،أرا
أن ٍت د ادٓ خؾٌّى ّ الاثوْ اٞرصتوزاعًَْ ،أن ٍلورذ ني ضرى
ّرر بررزاث الغررا الجرراٖزً ،مل ٍ رر لرر اٞرصررتوزاعُ صررٌٔ
((بَضَضرتاتٌظ)) الذِ تشا الغا ً اف ا ّاالثرى ثر نيؾر
ني ضى ساّسا با أن انيتو ّ ّلافضَى ًقتقُ ادرٓ ّرجري ّرلو
بالوتررل أً الل رُمح ًاسررل ادررٓ اصررتتثاب اٜصررتوزارًً ،سي أرافررُ
اللررث ٕٝادررٓ ال ٝسررـب الرررذٍ صررثل أن سررزرتو قررٌانيـب صرررٌلٌنمح
ًه ذا ا الزخإ ًب او ي ًاّتض س الغا قبقُ الرشّ
ًخاؽررْ بارر أن تثلررٓ اثررا ّ ا٢هلررْ (( ٌٍنيَضررٌَظ)) ًاسررل ادررٓ
نيغزهاً ،ق اني ف الااّْ عبٌ اثا ّ هذا ا٢لى ازب ٍ ًّ ،البرا
أرا ًا بذل أن ٍلتوسٌا ّر اٞصرز اٞرصرتوزاعَْ بؾرٌرّ د ٍر ّ،
فاث ًا جهلا غري أهلتو مح ًَبل بَضرتاتٌظّ ،لذ أن قثض ادرٓ سّرام
اسب ر اررام  561حمح م ًّرر ًفاتررى تررٌفب ابلررى ((هَثَرراظ)) صرر ّ
هَثَاظ صزاان ّا فور سر الغرا ًتور ٍزيمح
ٕاسب ً ،ل
انيتورررش ًسٍرررزي ((ّدَغرررجلَط)) ال زؽرررْ ًاصرررتٌفب ادرررٓ اسب ر ر
قبضرراا ّ ّدر جصررربعْ ًمت عررز هَثَرراظمح مح ل ر ّدر جصررربعْ
الوٌِ مل ًٌٍ ّدَغرجلَط برل ًلَّرٓ ((اصرادٌراظ)) اٞرصرتوزاعُ
الذِ ًافورت ادَرى أغدر اٞصرز اٞرصرتوزاعَْمح سراًً أصرادٌراظ
ت رررري الورررٌانيـب الرررع ًفررراوا ّرررّ ٝر ر "صرررٌلٌن ً بَضرررَرتاتٌظ"
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لؾا الاثورْ اٞرصرتوزاعَْ فجرار الغرا ًاخترار ((ّدَجلرَط))
ساّسرررا ااّرررا ادرررَو  ،فوضر ر اىبرررٌاعلـب ًفورررا ٞقضرررام اىب ٍلرررْ
ازب زافَْ ًأدزٔ تا ٍٝت عاّدْ عالت الوٌانيـب ًاللُب ال اخدَرْ
ل ررُ تتررَض ٞغد ر أفررزا الغررا اٜعرررتا ًب اسب ر ًؽررارت
ال مبوزاعَْ سوَوْ ًاقاْمح
هذي ال مبوزاعَْ اللاعرْٗ تازفرت شبارزٍ اُبرَسـب
ل
هسررا :خاررز جصررربعْ ًخاررز ال ررزظمح ًقرر اصررتااي اٜثَلَررٌن أن
ٍوشٌّا ال رزظ ًب ّازّرْ (ّراراثٌن الربٍرْ ارام  491حمح م) ًحبرزا
ًب ّازّررررْ (صررررَّٝط اررررام  481حمح م)مح ًبارر ر هررررذي اسبررررزًب
ال ارصررَْ أؽررثشت أثَلررا أاُبرر ّرر ن الاررامل ًاىبزّررش الزَٖضررُ
ّٞرب ًأاُب جّرباعٌرٍْ ًب ترارٍخ الارامل الور ٍ مح ًٍاتررب انيتؾرار
أثَلرررا ًب ّازّرررْ ّررراراثٌن ًّازّرررْ صرررَّٝط صرررثثا ًب تر ر اَ
اللُبررام ال ر مبوزاعُمح ًَبوررزت أثررار هررذي ال مبوزاعَررْ ًب اسبَرراّ
اللَابَرْ فاؽرثشت صرداْ ّرل ّر صبدرط(اٜرٌٍبرادٌظ ًصبدررط
الغررٌَ ضب ر ً ّ) ًأنيغررات ازبساَررْ الٌعلَررْ ّ ر ااّررْ الغررا ،
ًأؽثشت هذي ازبساَْ تلراقػ اىبغراّل الضَاصرَْ ًأّرٌر ال ًلرْ
اٞخزًّٔ ،ذل تارارخل قرزارات صبدرط ا٢رٌٍبرادٌظ ًصبدرط
الغررٌَ ً ،ه ررذا سالررت صررداْ اسبررشب اٞرصررتوزاعُ ًتٌعرر ت
أصط ال مبوزاعَْ ًخاؽْ با ّا تٌفب ((بزٍ دَط)) سااّْ أثَلا
ًالغا ىب ّ ثٝثـب ااّامح
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 2ــ العْامل االقتصادٓ٘
اجملتسررر اٞثرررَين ّرررشٍر غرررري ّتذرررانيط ّررر اللررراظ قٌاّرررى
 151111أل نيضسْ توزٍثراّ ،رلو 111مح 41نيضرسْ ٍ ٜتستارٌن حبرل
اىبٌاعلرررّْ ،سرررا أن ار ر الاثَر ر ًاٞرقرررإ سرررٌالُ  11111آٜا
نيضرسًّْ ،انيرت ّد َرْ اٞرافرُ قاؽرزّ ادرٓ اٞثلرَـب اىبتسررتاـب
حبل اىبٌاعلًَْ ،بل نيُبرام ا٢قاراي قاٖسرا سترٓ درإ بَضَضررتاًظ
فرٌسي فرَاي اٞرصرتوزاعَـب ادرٓ بارض اىبرٌاعلـبً ،برذل نيغررات
عثوْ ّ ؽ ار اىب ٝمح
ّان ار اٞصرز الرع تاتسر ااتسرا ا ّثاعرزا ادرٓ اٞرخل
صثاْ آٜا أصزّ توزٍثا قثل صبُٕ "بَضَضررتاتٌظ " ًبار التٌسٍر
أؽررثض ا ر اٞصررز اىبضررت َ ّ حب ر ً الرررر  11111آٜا أصررزّ ًسا
ا٢نيتاز الشراارُ جفب القرا ً ،أؽرثض ٍ رُ اٜصرتو ٝايدرُ
ّر ر ًدرررٌ فر ر اٖض ّر ر الشٍرررت ًاللثَرررذ ٍؾر ر ر جفب خرررارز أثَلر رامح
ًاس هزت الؾلااْ ًالتذارًّ ،خاؽرْ التذرارّ الثشزٍرْ ًلارل لر
ٍزدر جفب ًدررٌ َّلررإ برياٍررٌظ اهلرراممح ًّانيررت عثوررْ الؾررلاي ّر
ال ورررزإً ،هر ر الٌسَر ر ًن الرررذٍ ؼبرررل هلر ر الاسرررل ًب الؾرررلااْمح
ًال جري ّلو فَسا با ذبًٌ جفب عثوْ اىب ٝالؾ ارمح أّا الاثَ
فورر انيوضررسٌا جفب ثررٝخ عثوررات :اًٞفب ٍغرر ل أفزا هررا ًَبرراٖ
ااّررررْ ًؽرر ر ريّ (أاسرررراً ّتابَررررْ رررررر ًباررررض اىبلاؽرر ر ا ٢ارٍررررْ
اىبتٌافرراْ)مح ًالاثوررْ الجانيَررْ تت ررٌن ّ ر اسرراً اىبلرراد ً ،الجالجررْ
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ّانيت تورٌم باشب ّرْ ًب اىبلراسًمح أّرا ار ّضرتٌٔ اىباَغرْ ف ران
ّاتر ٞ ٜن اسبَرراّ ّانيررت كبترراس بالثضرراعْ ًربدررٌ ّر القررزًرات
اىبتا ًّ ،أّرا ار اٞرخل ف ران ٍتٌارثورا أفرزا اٞصرزّ الٌاسر ّ
ًقدسررا تثررايمح ًلو ر رادررت ًب ل ر الٌقررت دبارترران دبررارّ اسبثررٌب
ًدبارّ الزقَلمح
ررررر " ( )1مح مح مح ًلارررل الُبرررزًا الرررع ّرررزت بورررا أثَلرررا ًب الورررزن
اشبرراّط قثررل اىبررَ ٝصرراا ت ادررٓ رخاٖوررا اٜقتؾررا ِ ،ف رران
اقتؾا ها ٍاتس ًب اصتوزاري ادرٓ ؽر ار اىبرً ٝؽر ار اىبلرتذـب
ٍاررراًنيو ًب لررر أاررر ا غ رررريّ ّررر الاثَررر ً ،كبررر ه اىبلررراد
ب سَررات ّرررثريّ ّرر ال قرررْ ًاسب ٍرر ًبارررض اىبلررراد الثاَرر ّ
(الٌاقاْ ذبت صَازّ أثَلرا) بالرذه ًغريهرا ّر اىبارا نمح ًٜعر
أن هذي الُبزًا اٜقتؾا ٍْ صاا ت ادرٓ انيتغرار ال لرٌن ًا ٠اب
ًب أثَلررا ًأتاسررت لد ًلررْ فزؽررْ الوَررام بااسرراً جنيغرراَْٖ ًاسزانيَررْ
راٖارررْ ّجرررل اىبضرررار ال رررثريّ الرررع أقَسرررت ادَورررا اٜست ررراٜت
القررخسْ ًب اىبلاصررثات ال ٍلَررْ أً الوٌَّررْ ،تدر اٜست رراٜت الررع
ّانيت ّزتاا خؾثا لدغازإ ال لاَٖـب ًاىبضزسَـبمح
()1

راد ر صبدررْ الجوافررْ اىبؾررزٍْ الا ر /57آب رررر أغضرراط /1964مح مح رادرر
ّتاب اىباصاّ الٌَنيانيَْ رر تالَ مح ضبس ؽوزً ،اث اىباارُ الغرازاًِ
ررررر الوررراهزّ ررررر /1963رادرر اىبضرررز ثٝثرررْ آٜا صرررلْ ررررر عرررد ًن تغرررَينمح مح
ّ/لغٌرات ًسارّ الجوافْ الضٌرٍْ رر تزنبْ سلا اثٌ رر 1998م /.مح
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 3ــ العْامل الدٓئ٘
ج ا ّانيت الاٌاّل اٜقتؾا ٍْ ًالضَاصرَْ قر صراا ت ادرٓ
نيغرراّ اىباصرراّ الٌَنيانيَررْ فالاٌاّررل ال ٍلَررْ تاترررب اللررٌاّ اًٞفب الررع
نيثتت ّلوا تد اىباصاّب فال ٍ الٌَنيانيُ ّان ٍتقس صبسٌاْ ّ
الاواٖر ًالتوالَر ٍرر ّٛاللرراظ بوررا ًٜ ،ؼبرراًلٌن ّازفررْ أؽررٌهلامح
ًمل ت ر الاوَر ّ الر الٌَنيرانيَـب (اٜثَلررَـب) غررري (ًري قررٌُّ)مح مح
ًّررران ل رررل ًٍٜرررْ آهلتورررا اشباؽرررْ بوررراًّ ،انيرررت ّ ٍلرررْ أثَلرررا
غلَرررْ باست اٜتورررا ال ٍلَرررْ  ٜتثارٍورررا ًب لر ر أِ ّ ٍلرررْ أخرررزٔمح
ًّانيررت تد ر اٜست رراٜت توررام ادررٓ ّ ر ار الضررلْ ت زمبررا ل١هلررْ
اىبختد ررًْ ،أهسوررا اَ ر (الثلاثانيَررا) اّٞرررب الررذِ ٍوررام ًب ّ ٍلررْ
أثَلا ّل وبط صلٌات ت زمبا ل١هلْ أثَلرْمح ًمل توتؾرز الاثرا ّ
الٌَنيانيَْ ادٓ ل بل ّان هلا ا ّ ُّباهز أخزٔ أهسوا الاورٌظ
ال ٍلَررْ الررع تاررزا ((باٞصررزار)) ّانيررت توَسوررا عٌاٖ ر خاؽررْ
تتثر ر تارررالَ ّاَلرررْ ٍ ٜازفورررا أً ٍادر ر ادَورررا ج ٜأفرررزا الااٖ رررْ
الٌاس ّمح هلا َبراهزّ ٍلَرْ أخرزٔ انيتغرزت برـب الٌَنيرانًّ ،ران
هلا أثز ًافض ًب سَاتو مح لو ّان الٌَنيانيُ ٍاتو ااتوا ا راصخا
ًب (اللثٌٕات) ًّان ٍضروز ادرٓ خر ّتوا ًٍ رت أصرزارها عثورْ
ّر ر ال ولرررًّْ ،رررذل انيتغرررزت ((الازافرررْ)) ُّبررراهزّ ٍلَرررْ
ًب ّؾري ا٢نيضان ًتضرريي
راصخًْ ،ه ذا ّانيت ا٠هلْ تتش
َّ سا عرإت فتذر ّلرى عاارْ اسَرإمح ًّرزت أثَلرا ب ررتّ انيتوراً
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تؾررٌرها ّضررزسَات صررٌفٌّدَط ،ف َوررا توتررش أرّرران الاواٖ ر
اىبتٌارثْ ًالتوالَ الثالَرًْ ً ،ر ا٠هلرْ ًب ّضرزسَات صرٌف دَط
ًر اىبٌدررى الررذِ ٍزع ر ا٢نيضرران ًهررٌ باَ ر ّررل الثا ر ً ،ل ر
ّزسدْ ه م الو ٍ الع كبجدوا ّضزسَات (صٌف دَط) مل ت
ج ٜكبوَرررر ا لثلرررررإ سرررر ٍح صررررَُبوز فَسرررررا بارررر ًب ّضرررررزسَات
(ٌٍربَ ظ) الرذِ آّر بالاورل ًن التوَر بالاواٖر ً ،الرذِ ذبرزر
ّر التوالَر ًن أن ٍوررَ ًسنيررا لدسشررافُبـب ادَوررا ًه ررذا ّرران
فا٢نيضررران ًب رأِ ٌٍربَر ر ظ صرررَ ني ضرررى ً ٜتزبارررى با٠هلرررْ أٍرررْ
راباررٍْ ،تؾررزا َّ سررا عررإ ًٍاررزا ق ر ر ني ضررى ّسررا ٍاررزا
اشبررري فَ ادررى ًٍاررزا الغررز فَذتلث رىمح ه ررذا تاررٌر ال ر ٍ ال ر
قرر ر ّإ الٌَنيرررران تاررررٌرا صررررزٍاا ًب اؾررررٌر الزخررررإ اٜقتؾررررا ِ
ًال مبوزاعَْ ،فؾٌري الغازإ أسض تؾٌٍز ًأؽ قىمح
صٌا أتازخل باختؾار لضريّ أعوز عرازإ اىباصراّ الٌَنيانيَرْ
الررذٍ أثررزًا ًب اىبضررز الارراىبًُ ،ق ر ٌّا ل٣نيضررانيَْ جرثررا خال ر ا،
ًأصاصرررا ىبضرررز ّررراساً ّضرررتسزا جفب ٌٍّلرررا هرررذاٍ ،زفرررى ارررلو مح ً
ٍ٥ضررا ه ًٍ ،ررشً ه باىبازفًْ،صررٌا أ ّررز باقررا ّ ر أاسرراهل مح
ّسررا صرراازخل ّررٌدشا لررثاض اىب صررُ ّرر أدررل تٌفررَض باررض
اٞف ار الع صوتوا أثلإ الغز مح
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أضدٔلْع ()1ـ
ااتررربت الرتادَرر ٍا (اىباصررراّ())2مح مح ّدرررٌن أ برررُ ّضرررتول ًب

( )1

()1

()2

أصخَدٌظ ًلر ًب غدٌَصرَط  Eleusisقرزب أثَلرا سرٌالُ  525حمح م ر ر بارض اىبؾرا ر  524حمح
ممح ًّان ًالر ي (ٌٍفٌرٍرٌن) عرو اؾرز الا راّ ًب أثَلرا ًلرذا عر ًهرٌ ٍتلضر ّثرا ٙ
اسبزٍرررْ الضَاصرررْ ًب َبرررل ال مبوزاعَرررْ اٜثَلَر رْمح عرررار ًب ّارررار ار ر ّ ((ّازّرررْ
ّاراثٌن )) Marathonسَح قاتل ًب ؽ ٌا اىبغاّ الجوَدُ الا ّ فر ال رزظ ادرٓ الرزغ
ّ ر خضررارّ الٌَنيرران اىبازّررًّْ ،وتررل أخَررى ((ّلذزٍررٌظ)) ج ٜأنيررى اررا ًسررارب ًب
ٌّقاْ ((صاَّٜطًSalamis)) ،هُ اىبازّْ الجانيَْ بـب ا٢غزٍرل ًال رزظ  481حمح م ًقر
انيتؾرررز فَورررا الٌَنيررران انيتؾرررارا صررراسوا ادرررٓ ال رررزظً ،قررر صرررذدوا ًب ّضرررزسَتى
اىبغوٌرّ/ال زظ/مح ًعار أٍقرا ّسشرارب ًب ٌّقارْ بٝتَرا  Blataea 479حمح م/اىبؾر ر
الضررابلمح مح أً راد ر صبدررْ الجوافررْ اىبؾررزٍْ الا ر  57ـ  35آب 1964ممح مح  /راد ر صبدررْ
اىبضز اىبؾزٍْ الا الضاب اغز أٍرار ر ر ّراٌٍ /1965مح مح أاسالرى :بارض اىبؾرا ر ترذّز
أن أصررخدٌَظ تررز للررا ّررا ٍوررزب ّ ر صررثاـب ّضررزسَْ ّ ر ّٛل اتررى ًّؾررا ر أخررزٔ
تررذّز للرررا أنيرررى ترررز للررا ّ 91ضرررزسَْ ًمل ٍؾرررل جلَلرررا ّلوررا صرررٌٔ صرررث ّضرررزسَات
هُ/ال زظ  472حمح م ر صثاْ فر عَثرْ  467حمح م ر ر القراراات أً اىبتقرزاات  491حمح م
ًهُ دشٕ ّر ثٝثَرْ ر ر بزًّجَرٌظ ّ درٌ( ٜاىبوَر )  479حمح ممح فور دشٖورا اً ًًٞالجالرح
ًبوُ الجرانيُ ر ر ثٝثَرْ اًٞرٍضرتَا  458حمح ّر ًهرُ اىبضرزسَْ الٌسَر ّ الرع ًؽردت جلَلرا
ّاّدْمح
ررر ٍوررًٌ أرصرراٌ ًب ّترراب فر الغرراز ا /أصررخَدٌظ أًً ّ ر رفر ا ر اىبسررجدـب ّ ر
يبجل ًاس جفب اثلـب ًقدل ّ أهسَْ ال ٌرظ ًدارل اىب انيرْ اًٞفب لدشرٌار/مح مح رادر
أرصرراٌ ف ر الغرراز رر ر تزنبررْ ًاررزخل اث ر الررزهب ب ر ًِمح ٍوررًٌ ادررُ اودررْ ازصرران
ّقرررَ ا/مح مح لور ر سا أصرررخَدٌظ ار ر اىبسرررجدـب جفب اثرررلـب ًأ خرررل اٞقلارررْ ًاىبٝبرررط
اىبشرّغْ ًخ ار ازبٌقرْ ّر ّاٖرْ ًاغرزٍ ّ لَرا جفب وبضرـبمح /رادر صَاصرْ
اىبضز لادُ اودْ ازصان ـ ّ 56لغٌرات اذبا ال تاب الازب ّ 1978غل /.مح

مب رر أن نيرتدرر الرتادَرر ٍا جفب ّاصرراّمح ًل رر باررض اللوررا ًال ارصررـب
ؼبثررذًن ًق ر اصررتاساً هررذا اىبؾررادض ادررٓ اللؾررٌـ الٌَنيانيَررْ ًّررا هررٌ ًب
ّضتٌاها ًّلشاهامح سَح ٍ ٌن الؾزاي ًب الرتادَ ٍا بـب ا٢نيضان ًبرـب قرٌٔ
أّرب ّلىمح خاردى ار ضبَارىمح مح أّرا اىباصراّ فور أؽرثشت فَسرا بار ققراٍا
ادتسااَْ ًااٖدَْ ًٍلشؾز الؾزاي فَوا بـب عخؾرـب اُبسرا أً ؽر زا أً برـب

=

132

أًاخررز الوررزن الضررا ظ حمح ممح أِ با ر ثَضررثَط )ًًTHESPIS(1ب
اؾررررز ّرر ر خد ررررٌي ّثاعررررزًّ :لاررررل اٞثرررراًب الجٝثررررْ أصررررخَدٌظ
صرررٌفٌّدَط ً ٌٍربَر ر ظ أاُبر ر عرررازإ الٌَنيررران الرتادَر ر ٍـب،
ًالررذٍ ادررٓ أٍر ٍو تاررٌرت الرتادَر ٍا ستررٓ ؽررارت دلضررا أ بَررا
ّتسَرررشا ًبدر ر اىبضرررز الٌَنيرررانيُ رًّ اس هررراريمح ادرررٓ ٍر ر الاثورررزِ
أصرررخَدٌظ ( ))2الرررذِ ّررران أًً الرتادَر ر ٍـب الاُبسرررإً ،الرررذِ
أرصٓ اٞصط الجابتْ لدساصاّ ا٢غزٍوَْ قثرل أرصراٌ حبرٌالُ قرزن
ًنيؾ ّ الشّرانمح لور ّانيرت اىباصراّ حبادرْ جفب نبراً اىبلراَبز

()1

()2

ااع تـب بـب الود ًالاول ،أً بـب ادبراهـب لتشوَرل هر ا سَراتًُ ،ت رٌن
نيتَذررْ هررذا الؾررزاي ألَسررْ ًاىباازبررْ دررا ّ ًب ّررل ّر ازبلضرـبمح ًهلررا ّر
ٍق ٌّاؽ ات خاؽْ لدثال الرتادَ ِ ًاىبغ دْ الرتادَ ًٍْ ،ػب أن ادرْ
الثال الرتادَ ِ ًنيواٍتى ال اداْ ت سر ًب ت ٌٍلرىمح /رادر صَاصرْ اىبضرز
لادُ اودْ ازصان ـ ّ 55لغٌرات اذبا ال تاب الازب ّ 1978غل /.مح
اس هز ًب سٌالُ  534حمح ممح ًهٌ أًً ّ أًد اىبسجل ا( ًًٞهَثرٌّزتط)
ًاني ؾل ار ال رٌرظ ًسراًريمح مح ً(هَثرٌّزتط ) Hypocritesل ُبرْ تارين
اجملَرر ًتارررٌرت فَسرررا بارر جفب ل ُبررْ اىبسجرررل/راد ّتررراب ّضرررزسَات
أصررخَدٌظ ـ  7تزنبررْ أّررـب صرر ّ ّْٝتثررْ ّ ر بٌلُ الورراهزّ الاثاررْ
اًٞفب  1419هذزِ رر 1989ممح مح  /راد اىبسجل ًب اىبضز الو ٍ مح مح تراَّط
ٌّسٍل ٍطمح مح صبدْ اىبضز الا  71ـ  38رر نيَضان رر أبزٍل /1971مح مح ّسا
ازا ثَضثَط بانيرى ؽراس اىبضرز اىبلتورل ادرٓ ازبرْ أً ؽراس الازبرْ
اىبلتودررْ ،سَررح ّرران هررٌ ًفزقتررى ٍتذٌلررٌن ًب الوررزٔ ًاىبر ن ٍلتودررٌن ّر
صاسْ جفب صاسْ ًٍو ٌّن ازًفو ادٓ ازبْ /راد صَاصْ اىبضز لادُ
اودْ ازصان ـ ّ 56لغٌرات اذبا ال تاب الازب ّ 1978غل/مح
رادر ّترراب ّضررزسَات أصررخَدٌظ ـ  7تزنبررْ أّررـب صرر ّ ّْٝتثررْ
ّ بٌلُ الواهزّ الاثاْ اًٞفب  1419هذزِ رر 1989ممح
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ًنيواٖوررراً ،جفب اُبسرررْ اسبزّرررْ ًصرررشز ا ٞإ اىبضرررزسُ لتثررر ً
اُبَسررًْ ،جفب فدضر ْ لتشً هررا قبررا ّ التاّررل ًالور رّ ادررٓ التخَررل
ًالت ري الاسَرلً ،اصرتااي أصرخَدٌظ أن ٍور م ّرل لر هلرا،
ًأن ٍق ر ُ ادَوررا ّو رتررى ال اٖوررْ ًالاذَثررْ سررـب رف ر ّ ر ق ر رّ
ًفاررل عخؾررَاتوا ًالررع ّرران ازفرروا عرراسثا ّ ر قثرلمح ّررذل
سرررافِب ًب ّضرررزسَاتى ادرررٓ قضرررٌب اُبرررَ ّر ر بضررراعْ اٞغرررانيُ
الثاخٌصررَْ ًالر ٍجٌراّثٌظمح ًهررذا التثر ً ًالررت ري الررذِ عررزأ ادررٓ
اىباصاّ دال ّ أصخَدٌظ أبا هلرذا الدرٌن الاُبرَ ّر ا ٞبمح ًهلرا
ًد ر ادَلررا أن نيغررري جفب أن أًً اىبسررجدـب ًب اىبضررز الٌَنيررانيُ هسررا
الغازإ أني ضو الذٍ أ خدٌا نيُبام ازبٌقرْ (ال رٌرظ) ًقر سر ٬
أصخَدٌظ باض الغُٕ ّ ًر ازبٌقْ ًأفاا يبج ٝثانيَاً ،لال
هررذا اىبسجررل الجررانيُ هررٌ أًً يبجررل ضبرررتا ًب تررارٍخ اىبضررز ج أن
اىبسجل اّ ًًٞان هرٌ الغرااز اىبٛلر ني ضرىمح ًّران ّر الاثَارُ
أن ؼبررررت ِب الغررررازإ ٞني ضررررو برررراً ٞار الزَٖضررررَْمح ()1اتؾرر ر
أصررخَدٌظ باٞني ررْ ًال ربٍررإ ًا٢بررإ ًب ّزاسررل سَاتررى اشباؽررْ
ًالااّْمح فلذ ي ق اشا ا اىبلاؽ اسب ٌَّْ ًنبَر ًَبراٖ
ال ًلررًْ ،اّت ررُ برران ٍ ررٌن عرراازا ًاس ر ا ًًب ل ر عررزا ٜ
ػبارٍرررى عرررزامح ًلادرررى قر ر ًرخ هرررذا ا٢برررإ ّر ر أصرررزتى الازٍورررْ
اٞرصتوزاعَْمح
()1

راد /أصرخَدٌظ رررر ّضررزسَات رررر تزنبررْ أّرـب صرر ّْٝرررر ّ تثررْ ّر بٌلُ
الواهزّ ـ 11- 9- 8رر ٍب أًفب 1989م/راد ّتراب اىباصراّ الٌَنيانيَرْ ررر
تالَ مح ضبس ؽوزً ،اث اىبااُ عازاًِ رر الواهزّ رر  1963ر
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مْت أضدٔلْع 457/أّ  456ق .و/
لو ف أرصاٌ ّجريا ّ الثاسجـب جفب اٜاتوا بانيرى ّران
ّ ر اىبغررت دـب باٞصررزار ال ٍلَررْ سَجسررا ّررز أن أصررخَدٌظ اتو ر
بإفغرررإ هرررذي اٞصرررزار ال ٍلَرررْ اىبو صرررْ الرررع ّانيرررت تورررام ًب
الٌَصررررَط ت زمبررررا ل٣لررررى ((أبٌلدررررٌ)) ًالزبررررْ (( مبررررَرت)) ثرررر
(( ٌٍنيَضررٌَظ)) فَسررا با ر مح ًلو ر ر أصررخَدٌظ ادررٓ هررذا اٜتوررام
ااىبا كباّا بورذي اٞصرزارمح ًأٍرا ّران اّٞرز
قبا أثثت أنيى مل ٍ
فٝعر أنيررى ّرران ّتاسوررا ًب ااتوررا ي الر ٍين ًّتازفررا ًب نيشاتررى
الٌعلَرْمح ًبوررُ عررٌاً سَاتررى ٍ خررز بانيررى ا ازبل ر ِ الررذِ قاتررل
بثضالْ ف ال زظ ًق نيورل للرا (ًً ٌٍرانيرت) ًب قؾرْ اسبقرارّ
ّا ّت ادٓ عاه قرب أصخَدٌظ)1( /مح مح ذبت هذا اسبذز ٍزقر
أصررخَدٌظ ،الررذِ ذبرر ثت ارر بضررالتى ّازّررْ ّرراراتٌن ًّدرر
ال زظ ً الغاز الاٌٍل الذِ ٍازفى سل اىبازفْمح هلا أّجز ّ
س خ أً رًاٍْ تتش خ ا ٌّتى
اًٞفب  :ؽر ر ر ادَرررى س ر ر برررالل ُ ّر ر ضب سرررْ (اٞرٍرررٌ
بادٌظ) ٢فغاٖى أصزار (الٌَصَط) ال ٍلَْ ّسا أعزنيا ًني ُ جفب
ؽودًَْ ،لغ ّ سشنيى ّات ًب قزٍْ دَ ّ ٝفٌاسُ ؽودَْمح
()1

راد قؾْ اسبقارٌٍّ ًً ،رانيت ،تزنبْ ضبس ب ران ـ  267ر الٌَنيانمح
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الجانيَْ  :توًٌ جن أصرخَدٌظ قترل بار ثرٝخ صرلٌات ًب بدر ّ
دررًَ ٝأن الررذِ قتدررى نيضرز ٨أصرروٌب صرردش اّ فررٌح نبذستررى الاارٍررْ
(الؾررررداإ) فشضررررثوا اللضررررز ؽررررخزّ ،فررررارا أن ٍضرررروٌب ادَوررررا
الضررردش اّ لَوغر ر راورررا ثر ر ٍدتوسور رامح فر ر ف أهرررل درررَ ٝرفاترررى
ًّزٌّها بتسجاً فاخزمح ًًب سّ ٜسل ًف اٜثَلٌَن ،بإٍااس ّ
اشباَر ر  /لٌٌّردرررٌظ LUCURGUS/كبجرررا ٜبزًنيشٍرررا لررررى،
ًّررذل ل ررل ّرر صررٌفٌّدَط ً ٌٍربَرر ظ ًب اىبضررز الارراممح
ًبوررزار ّرر الغررا ّ٥ررلض ًّٛصررا هثَررْ أً (بزًنيشٍررْ أً فقررَْ)
ادَوا ر را الر ّرل ارزخل لتسجَدَاترىًّ ،لشرٌي جّدَرل اللؾرز
ّسرررا لرررٌ ّررران ّرررا ساً سَرررامح ًس ُبرررت ّضرررزسَاتى ًّضرررزسَات
الغاازٍ ا٠خزٍ ًب نيضخْ خاؽْ أؽدَْ لؾَانيتوا ّ الت رياتمح
مْجص عً أعنال أضدٔلْع
ال ررزظّ :ضررزسَْ ّ ٌنيررْ ّ ر ثٝثررْ أدررشإ :فَلَررٌظ
Vinuiusرر
ال زظ Persoiرر ددٌٌّظGulags
 صرررثل أن ارررا ٌّفرررٌاوا صرررد ى (فزًنيَخرررٌظ) ًبّضزسَتـب ّتتالَتـب ادٓ أف ار أصاٌرٍْمح
ررررر رقبرررا ّضرررزسَْ ال رررزظ ّانيرررت الرتادَ ٍرررْ الٌسَرر ّ
ال اّدرررْ ًب أاسررراً أصرررخَدٌظ تارررا أسر ر اثا تارؽبَرررْ ااعررروا
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ال اترر ًلارر فَوررا ًري اىبزّررٌح ّذلرر ِ ّواتررل ًب ؽرر ٌا
اىبغاّ الجوَدُ الا ّ ف ال زظمح
رررر ٌّفررٌي اىبضررزسَْ ٍ ر ًر سررًٌ هشمبررْ اىبد ر ال ارصررُ
((جّضررزَّط ب ر ارا)) ًربدَ ر نيؾررز أثَلررا صررلْ  481حمح ممح ًب
ّازّْ ((صَّٝط )) Salamisالثشزٍْمح ًأسر اخ اىبضرزسَْ تر ًر
ًب بررر ٝفرررارظً ،لرررَط ًب بررر ٝالٌَنيرررانً ،ادرررٓ ا ٞح ًب خدرررَر
صٌصْ قزب الااؽسْمح
 ّرران ال ررزظ ًب او ر اىبد ر (( ارٍررٌظ  Dariusأًارا ال الازب)) ،ق أغارًا ادٓ الٌَنيرانيَـب ًانيتؾرزًا ادرَو ًب
ٌّقاْ ّاراتٌن  Marathonث ارا ًاً ،أغرارًا ثانيَرْ ًب سّر اىبدر
((جّضزَّط بر ارا)) ج ٜأنيور انير سزًا ًب ٌّقارْ صرَّٝط،
 Salamisالثشزٍ رْمح ًهررزب جّضررزَّط تارّررا قَررا ّ ازبَررٌؼ
الربٍْ ٞس الورا ّمح بَر أن هرذا اٞخرري قر ّرين بوشمبرْ ًب ٌّقارْ
بٝتَرا  Blataeaالربٍرْ ارام  479حمح ممح اىبضرزسَْ بضرَاْ التؾرسَ
ًافتتاسَتوا غلاًَْٖ ،رباورا اٍ ًًٞر ِ ٛبال لرإ ًاشبار ّر قثرل
ازبٌقْ ًٍزٍلا اىبغو ًب هذا الزب ازبٌقًْ ،هرُ كبجرل (أّلرإ) أً
نيررث ٕٝعررٌَ ال ررزظ ًهر ٍلتُبررزًن بودررل ًخررٌا ًؽررًٌ أنيثررإ ار
ازبَػ ال ارصُ با أن انيوا ل رتّ عٌٍدْمح
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ضْفْكلٔظ

()1

أّررا صررٌفٌّدَط الررذِ أ خررل اىبسجررل الجالررح فو ر اصررتااي
اىبٖٝسرْ برـب ثلاَٖرْ الؾررزاي اىبٛل رْ ّر الوررٌٔ الادَرا يبجدرْ با٠هلررْ
ًاىبوَسلْ ادٓ ّورا ٍز الارامل ًجرا ّ ا٢نيضران الرع ٍتستر بورامح ف رُ
ّاصاّ أنيتَذٌنيا ّج ٝنيٝسِب ّجل هذي الجلاَٖرْ صبضر ّ ًب الؾرزاي
بـب الوانيٌن ا٢هلرُ ًالورانيٌن الثغرزِ ،لور دارل صرٌف دَط ّر
أنيتَذٌنيا عخؾَْ ؽرارّْ تتسضر بااارْ الورٌانيـب الضرساًٍْ فرإ ا
()1

ٍوضر ادسرإ الد ررْ ترارٍخ اىبضرز الٌَنيررانيُ فَسرا ٍتادرل بالؾرردْ برـب الغررااز
ًاىبسجل جفب ثٝثْ اؾٌر:
 1رر الاؾز الضابل ٜصخَدٌظ سَلسا ّان الغااز ًاىبسجل عخؾا ًاس امح
 2رررر اؾررز أصررخدٌَظ :سَلسررا ّرران اىبسجررل ًالغررااز ٍُبوررزان ّاررا ادررٓ
اىبضز مح
 3رر اؾز صٌفٌّدَط :سَح نيزٔ يبرجدـب اثرلـب ّر الغرااز سترٓ ٍتخدرٓ
هذا ا ّ انيى ىبسجل ثالحمح أّا با صٌف دَط فو ّ الغرازإ ار
التسجَل ًاّت ٌا بإخزاز رًاٍاتو ستٓ أتٓ ًقت ربدٌا فَى ا هذي اىبوسْ
أٍقرررامح مح ٍ/ورررًٌ صرررٌٍ اظ أن صرررٌف دَط نيُبر ر ّاٖرررْ ًثٝثرررا ًاغرررزٍ
ّضزسَْ ًق ًؽدلا ّ أاسالى صث ّضزسَات لرَط غري/أً ٍر اىبدر ررر
أنيتَذٌنيا  442أً  441تارٍخ ازفوا رر ال رتا رر جٍاظ رر أً ٍ ًب ٌّلٌنيا رر
اىبررزأّ الرتافَلَررْ رررر فَدررٌّتَتط ر/مح مح ً ّ ٜصررٌف دَط اررام  495حمح م ًب
قزٍْ ٌّلٌنياظ قزب أثَلرا ًب ال ررتّ الرع اس هرزت فَورا الٌَنيران ًب عرتٓ
اىبَا ٍ مح
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ّررا ع رازت بغررثض اىبررٌت ٍ ر نيٌ ّ ر دضررسوا اللشَررل تادوررت باسبَرراّ
ًاا ت جفب صريتوا الاثَاًَْ ،أؽرثشت اّرزأّ ّر الثغرز ًال ٖرذ
نيغ ل ادَوا با أن ّلا نيغ ل ادٓ ّزٌٍنمح مح (())1مح مح مح ًٍُبورز أن
أ ب صرررٌفٌّدَط ٍالرررٓ بالاثَارررْ ا٢نيضرررانيَْ أّجرررز يبرررا ٍالرررٓ
بالاثَاْ ا٢هلًٍَْ ،زفض ّل ّا هٌ خارح لداثَارْمح ف رل عرُٕ
ل ٍى جنيضانيُ ستٓ أخٝح ا٠هلْ ًتؾزفاتو تاخرذ ُّبراهز جنيضرانيَْ
عثَاَْمح اصرتااي صرٌفٌّدَط أن ٍٖٝر برـب الاورل ًالودر ً ،برـب
ا٢نيضان ًا٠هلًْ ،خد للرا ّضرزسا ّجالَرا ًأ برا ّتشنيرا نيغراز فَرى
بالؾ ر إ الزًس رُمح مح ًغبدررؿ فَررى جفب أن صررٌفٌّدَط ه رذ٩ب ّ ر
اىباصاّ ًهٌ أًً ّ أ خل ّ وٌم الٌعاٍْ أً ال صَضْمح مح
ٍوررًٌ مح ازصرران ًب ّتابررى اهلررام صَاصررْ ًب اىبضررز ـ
ّ" :82 ،81 ،81ررران صرررٌفٌّدَط أًً ّر ر أًدر ر ال صَضرررْ أً
اىبٛاّزّمح مح ًأًً ّ اصرتخ م اىبلراَبز اىبضرزسَْ اصرتخ اّا ّراّٝ
حب ر ساصرتى اىبضرزسَْ الوٌٍرًْ ،ج راّرى لوَسرْ اىبرٛثزاتمح فورٌ
ًب ّضزسَْ ال رتا ؼبقز دجْ ّدَتسلضرتا أّام اٍ ضرتٌظ ادرٓ
أنيوا دجرْ أًرصرتً ،الر ّا ٍ غر اٍ ضرتٌظ ال ارإ ار ازبجرْ
ٍازا خااي ًّؾرييمح لو اين بزص عخٌـ ّضزسَاتى ًهبَّدروا
()1

رادر ر صَاصرررْ ًب اىبضرررز لادرررُ اودرررْ ازصررران ـ ّ 56لغرررٌرات اذبرررا
ال تاب الازب ّ 1978غل/مح مح
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ّؾريها ادٓ ّضتٌٍات ا ّ ني ضَْ ًدضرسَْ ًاودَرْ ًبرـب هلرا صرز٬
فررَااوا ًانيوشاّوررا ًتٝعررَواً ،هلررذا ظبرر أن أرصرراٌ ااتررررب أن
ّضزسَْ أً ٍ اىبدر أنبرل اىب صرُ ًأّسدروا ًب الررتاخ الٌَنيرانيُ
ادٓ ا٢عٝح"مح

اىبسجل الغااز ًب اىبضز ا٢غزٍوُ
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قساءٗ ّ تلدٔص ملطسحٔ٘ "إللرتا" لــ ضْفْكلٔظ:

عخؾَات اىباصاّ:
(جل رررررتا  -أًرصررررت ّ -دَتسلضرررررتا  -أدَضررررت -
خزًصجسَط – اىبزبُ)
سّ اٞس اخ :با سزًب عزًا ّمح
ّ ان اٞس اخٍ ّ :لْ أردٌظ الٌَنيانيَْ
 تا ّضرزسَْ جل ررتا ًاسر ّ ّر اىب صرُ " الرتادَر ٍا "الٌَنيانيَرررْ الاُبَسرررْ اىبزًار رْمح مح سَرررح تضرررتاَ جل ررررتا ب التورررا
ً ّاٖوا اصتسالْ أخَورا "أًرصرت"ً ،جقلاارى ًب اٜنيتورام ّر أّورا
ًسًدوا "أدَضت" رر ّ الاد أن أس اخ هذي اىباصاّ اىبزًاْ ذب خ
با ر قتررل "أدررايبلٌن" ّد ر الٌَنيرران باغررز صررلٌات أخررزٔ ً ،ل ر
سَلسررررا ٍاررررٌ ال تررررٓ أًرٍضررررت ابرر ر اىبدرر ر أدررررايبلٌن ًاىبد ررررْ
"ّدَتسلضرررتا"ً ،أخررٌ جل رررتاّ ،ر ّل رراي ًّاررى ؽر ٍوى "بررَ" ٝمح
سَرح أؽرثض أًرٍضرت ردر ٝقٌٍراًً ،ب اصرتاااتى الجرار ٞبَرى ّر
أّى ًّر اغرَو وا الدرذٍ أبار اي ًهرٌ ع رل ؽر ريً ،هرذا سترٓ ٜ
ٍا ز ادَوسا ؽ ٌ اغووسا بٌدٌ ي بالوزب ّلوساً ،الر اٌ ترى
ػبر أخترى" جل ررتا" الر ّورربّ أبَرى قثَرل الغرزًح أرصردتوا أّورا
لتق قزبانيا ادٓ قرب أدرايبلٌن تو ٖرْ لزًسرى ٞنيورا رأت ًب اىبلرام
أنيورا تدر ثاثانيرا  ٜت ررا تقراى سترٓ ٍدر غوا فتسرٌتمح مح ًهرُ هلررذا
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تررلوض ّ شًاررْ ّ ر نيٌّوررا ،فتررٌقِب ابلتوررا لتررذه جفب قرررب أبَوررا
ُّ تق ادٓ قربي هذا الوزبران ٞنيورا تاتور أن هرذا الجاثران هرٌ
ابلوررا " أًرٍضررت " ًؼبقررز اىبزبررٓ جفب الوؾررز ّتل ررزا ًب ثَرراب
رصًٌ دإ جفب اىبد ْ بلثا هام ًصار ؽبؾوا أًً ،ٜؽبؿ سثَثوا
ًسًدوا ّ تؾ الازؼ " جػبَضت " ًال ّا ػبر اىبد رْ ؽبربهرا
أن ابلورررا قر ر ترررًٌب فتشرررشن أعر ر اسبرررشن ،أثلرررإ لر ر ٍ رررٌن "
أًرٍضت" ق دوش ني ضى ّٞرز خارٌب لرى ؽبرؿ أّرى ًسًدوراًّ ،را
أن ٍضس " جػبَضت " ّ الزصٌلـب الدذٍ أرصدتوسا سًدترى اىبد رْ
لَخررررباي ًفررراّ أًرٍضرررت الرررذِ مل ٍ رر عرررثشى ٍ َرر ارر اَلرررى
سبُبررْ ،خٌفررا ّلررى ًرهث رْمح ًّ -رر اىبغرراه الزاٖاررْ ًب اىباصرراّ
ّغو خًٌ "خزًصجسَط" جفب أختوا "جل رتا" ًهُ توًٌ هلا جنيوا
رأت أباهررا ق ر َبوررز أّاّورراً ،انيررى غررزس ًب بَتلررا الؾررٌزبان الررذِ
ّان ؼبسدى ًب اىبافُ ،قثل أن ٍاخذي "جػبضرت" سًز أّوراًّ ،ر
هذا الؾٌزبان انيثجل غؾ ّش هز ،قا ر ادٓ أن ٍ ارُ قب رز ي،
ً ٍثضٌب َبدى ادرٓ أرخل ٌَّّلَرا()1مح ًربربهرا جل ررتا برا ٜتور م
جفب الورب عَٗا يبا ذبسدى ٞنيى لَط ّر الار ً ًّ ٜر اىبررغزًي أن
تو م قزابـب باص أع اٞا إً ،تت خل ازبٌقْ ًتورًٌ هلرا" :بران
()1

ّ ٍلْ ٌٍنيانيَْمح مح الااؽسْ أً ّزّش اّ٢رباعٌرٍرْ الو مبرْ  -رادر قؾرْ
اسبقارٌٍّ ًً ،رانيت ،تزنبْ ضبس ب ران ـ  267رر الٌَنيان
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هررررذا الررزأِ ؽرررشَضً ،ج ا ّلرررت ادررٓ ؽرررٌاب ٜبررر اردرررَ أن
ت ادُ بى"ً ،ال ّا تثر أ جل ررتا ًب الاٌٍرل ًالث رإ ًبرـب اسبرـب
ًا٠خز ذباًً ازبٌقْ عسانيتوا ًجاا توا جفب رعر هاً ،ال ر ًب
ني ط الٌقت ا الاٌٍل ًالث إ ،لتاٌ جلَوا أختوا "خزًصرجسَط"
ًال زسْ ًالضزًر با ٍْ ادٓ ًدووا لتخربها بارٌ ّ أًرٍضرتمح ًهرذا
ّررا  ٜتؾ ر قى جل رررتاً ،لتتاّ ر ّ ر ل ر ؼبجوررا أًرٍضررت ادررٓ
اللُبررز جفب خررامت أبَررى ،ستررٓ تتاّ ر دَ ر ا ّ ر عخؾررَتى فتو ر
جل رتا ؽاٖشْ :
جل رتا  :جٍى ٍا أنبل اٍٞاممح مح أٍوا الؾٌت اسبثَ … لور ار ت
أخريا جلُمح
ها أنيت أٜن بـب رااُ٬مح
(محمحكبض ر ى ًتقررسى جفب ؽ ر رها ًتوررًٌ برراادٓ ؽررٌتوا:
"أٍتوررا اللضررٌّ الاشٍررشاتٍ ،ررا نيضررإ ّ ر ٍلع ،انيُبررزن جفب
أًرصت هذا الذِ أًه اشب اي أنيى ّرات ،ل ر اشبر اي
أنيوذي الٌَم !"
لري ادَوا أًرٍضت
اص ع ستٓ ٍ ٜضسالا أسر خدر
أًرٍضت" :نيا ها أنيا ا ل
هرررذي ازب رانً"،بار ر لر ر ٍوتدرررٌن اٞم ًب طبر ر اوا،
ًال ّا ٍر خل (جػبضرت) الوؾرز فزسرا ّضرزًرا ٍضراً
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جل رتا ار ازبساارْ الرع أادلرت ار ّرٌت أًرٍضرت،
ٌٍدوٌنيررى جفب طب ر اوا ًال ر ّا ٍزفر الضررتار ٍ تغ ر
أنيورا ّوتٌلررْ ًٍرتادر جفب الرٌرإ خاٖ ررا ّزتث ررا صرراٖٝ
أًرٍضررت هررل يب رر أن ٍغرررو هررذا الوؾررز صدضررردْ
د ٍ ّ ّ اٌّٞات امح ػبثى (أًرٍضت) محمح
أًرٍضررت :نيا ر مح مح قبٌت ر ً ،أنيررا الررذِ صافررَ ىً ،تزت ر ٌّصررَوا
اسبشن ؽاخثْ لَاد أًرٍضت ا ٌّتى
غدصٔ٘ إللرتا:
ّانيررت جل رررتا ات جرا ّ قٌٍررْ أثلررإ اي ر ًاىبؾرراٖ الررع
ذبٌَب بواً ،تو ؽاّ ّ أّام الُباىبـب ًهُ  ٜتاَػ جّ ٜر أدرل
ف ررزّ ًاس ر ّ هررُ اٜنيتوررام ىبوتررل أبَوررا الررذِ غررزرت بررى سًدتررى
ّدَتسلضرتا ،بالتٌاع ّ ّ ٛتؾ مح ًل ٌن جل رتا  ٜسًٌ هلا ً
 ٜقٌّ ل لوا ساشات ني ط قاترل أبَوراً ،سرارت فَرى الودرل ًهرذا
ٍ ً أن ؽاس الوقرَْ الاا لرْ ّوسرا ٍ ر فراَ الٌصراٖل فرٝ
ب لى ّ ال ٌس ًب اللواٍْمح
ًا ررط عخؾررَْ جل رررتا ًب اىبضررزسَْ هررُ "خزًصررجسَط"
أخت جل رتا فوُ تتؾ بقا ا٢را ّ ًازبؾب ًار م اٜصرتا ا
لتشسرررل اىبضرررًٛلًَْ ،الَررراظ ّر ر جّ ررران الت در ر ادرررٓ اٞقٌٍرررإ
ًاٜصتضٝم بضوٌلْمح
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 عخؾَْ ّدَتسلضرتا :فوُ اىبزأّ الع ّ أدل اىبؾدشْتوررٌم ب ررل اٞعررَإً ،ستررٓ ًجن ّرران الوتررلً ،هررذا ّررا دادرروا
دزمبرْ الوترل فر سًدورا ّر أدرل الضرداْ ّر اغرَووا
تزت
جػبضررتً ،نيضتغ ر ه رذا ال ر ّا أخربهررا اىبزبررٓ برراشبرب ال ررا ب
ا ٌّت ابلوا ًب صرثاح الازبراتً ،هررذا خٌفرا ّر اٜنيتورام سَرح
أنيوا صدستى ّ افاّ ادرٓ اشبررب اىب رز هلرا ،رغر أنيورا  ٜتضرتاَ
ال فاي ا دزمبتوا ال ربٔ بوترل سًدورا بران ترشا أنيورا انيتوسرت
ّلى ٞنيرى برض ابلترى قزبانيرا ل٣لرى الرذِ عدر لر ّوابرل أن ػبارل
الررزٍض اىبقررا ّ لضرر ز اسبسدررْ فرر ي بشااّررْ أدررايبلٌن تورر أ ًٜ
تارتخل هذا الض ز
 أّررا عررزٍ وا ًب قتررل أدررايبلٌن جػبضررت ادررٓ الررزغَبوٌري ًب اىبغو اٞخري سترٓ ٍرتًٝب اىبرٌت ً ،لر سرـب ادر بلثرا
ّؾررزي أًرصررت ،را ٍتاّ ر ّ ر ؽررشْ هررذا اللثررا حبررزـ بررال
فضررالى ال ررٌرظ أً ٜثرر ت درر ّرر جل رررتا خغررٌنيى تررٌسُ ًب
الٌقت ني ضى ا فزسى الغ ٍ بوذا اشبربً ،أدابتى جل ررتا ادرٓ
أصررٗدتى ار الٌاقاررْ باثررارات تو ٍر مل ٍ وسوررا جػبضررت دَر امح بررل
تؾٌر أنيى صَذ ًب الوؾرز لرَط فورٌب ازبساارْ الرع درإت بلثرا
ّؾررزي أًرصررت بررل أٍقررا ال ر لَل الورراع ادررٓ ؽررشْ هررذا اللثررا
ًأاستى ا ل زسْ بوذا اللثرا جفب سر أنيرى أّرز ب رتض اٞبرٌاب ،لارزخل
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دجررْ أًرصررت ادررٓ اىبرر ّ ٟر أهررل "ٌَّّلَررا" ،لَغررو ًا بررااَلو
ّؾررزاى ًفتشررت اٞبررٌابً ،عررٌه ت دجررْ اَّررْ ًّ ارراّ ب اررإ
ؼبذثوررا ل لوررا ّانيررت سًدتررىً ،هلررا ّانيررت الؾرر ّْ الررع
دجت أًرٍضت
تدواها ٞنيوا مل ت
مح  -عخؾَْ "خزًصجسَط" عخؾَْ تٌسُ بالقرا اىبورزًن
با٢خٝـ الاادش ،فوُ  ٜتزٍ أن تغار أختوا فَسا تٌسُ جلَرى
ّ خاْ لٝنيتوام ّ قاتدُ أبَوا ،ل لورا ًب الٌقرت ني ضرى تتسلرٓ
أن ٍاٌ أًرصت لَتٌفب هذا اٜنيتوامً ،اىبلُبز الٌسَر الرذِ تتذدرٓ
فَى هٌ سـب تاتُ لتٌاًب ال ررت بلثرا ارٌ ّ أًرٍضرت اصرتلتادا ّر
ّغاه ّ ًاقاْ هُ أنيوا ًد ت ادٓ قرب أدرايبلٌن خؾردْ عراز ٜ
ب أنيوا ّ عاز أًرصت فس اضرٓ أن ٍور م هرذي اشبؾردْ قزبانيرا
ادررٓ قرررب أدررايبلٌن ،جن مل ٍ رر أًرصررت هررٌ ني ضررى ًّرر هلررا
تؾٌرت أنيى ٌّدٌ ًب هذي اللٌاسُ ًراسرت ذبراًً جقلراي جل ررتا
بررذل ل ر جل رررتا الٌااَررْ  ٜتضررتاَ تؾ ر ٍل هررذا اٜصررتلتاز
ًتور أختوررا ادررٓ هررذا الررٌه قاٖدررْ :لور ّررات أٍوررا الثاٖضررْ ًأنيررا
أاد ل ّ الزدل الذِ عاه ي مبٌت ،جن هرذا الزصرًٌ ٌّدرٌ
ًب الوؾز سَح تضرتوثدى أّلرا فدر كبدر خزًصرجسَط ج ٜالث رإ
ادٓ خغَْ أّوا هذي ًب ارٌ ّ أًرٍضرتً ،هرذا اىبلُبرز هرٌ الٌسَر
الذِ تدا فَى خزًصٌمثَط ًرا بارسا ًّٛثزا ّاامح
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 عخؾررَْ اىبزبررُ أ ٔ اىبزبررُ ّوستررى قبوررارّ ًد ر ارّ جا آ أنيى دإ ّ "فٌقط" بلثا هل ً ،هٌ ّؾرزي أًرصرت ًب صرثاح
لدازبررات ًّانيررت هررذي الزصررالْ ال ا بررْ دررشٕا ّ ر اىبررٛاّزّ الررع
بزهرررا أًرصرررت لدسذرررُٕ جفب "ٌَّّلَرررا" خ َرررْ ًّتل رررزا لَوترررل
"ّدٌَ تٌّلضرررت" ًسًدوررا ،ثرر ٍُبوررز هررذا اىبزبررُ ثانيَررْ ًب تل َررذ
ّٛاّزّ اٜنيتوام فَوٌم ب ًري ازباصٌظ ادرٓ "ّدَتسلضررتا"ً ً ،ر
اىبزعرر ًٞرصرررت ًاىبتضررررت ادَرررى ًقرر هَرررات ازبٌقرررْ لدسضرررزسَْ
ت اّدرروا ًب أعررار ّر الاوررٌظ ال ٍلَررْ ات التلرراغ اىبَ ٖٝررْ،
فا خدت بذل الغاز ًب ّا ّ اىبضزسَْ ًهُ تغثى جفب سر ّرثري
نبااررْ ال ورران الررذٍ ٍزتدررٌن الورر اظ ًب ال لرراٖط باصررردٌب
هرررارٌّنيًُ ،برتاتَررررل رًسانيَررررْ ازبررررزظًٍ ،ارررررب الٌَنيررررانيٌَن اررر
فزستو بالزقؿ ًا٢نيغا ًال لإًّ ،ان "الر ٍجٌراّثط" هرٌ أًً
نيٌي ّ أنيٌاي الغاز ال لاُٖ ٍازا بالضاتٌرًِ الرذِ ّران ٍلُبسرى
الغرررازإ ًٍلغر ر ًنيى ًب ّوزدانيرررات ٌٍنيَضرررٌَظٍ ،دوَرررى الغرررااز
قبؾرراسثْ اللرراِ ثرر ٍررز ًرإي أتثرراي ٌٍنيَضررٌَظ (الضرراتٌرًِ)
باض اٞبَات الرع ٍدولورا هلر الغرااز ّ رٌنيـب برذل ازبٌقرْ ًب
ع دوا ا ًًٞث خاا الغااز "أرٍرٌن" ( 651حمح م) بورذي اٞنياعرَ
جفب ّزسدْ أخرزٔ فاؽرثشت تؾرا قثرل جلواٖورا بر ّ ٜر اردباهلرا
ّسا نيُب اسبٌار بَلى ًبـب ازبٌقْ الع عذبوا ًثثتوا ًب ّ انيوا
ًق ّانيت ّ قثل تت ٌن ّ سغ ّقازب ّ ااّْ اللراظ،
ًق أ ٔ اصتوزار ازبٌقْ ًب ّ انيورا جفب اصرتاساً ردرات ّرذبض
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ٌٍنيَضٌَظ ّسضز ٍو الغااز ًب أاٝها ًتلُب ازبٌقْ ادرٓ
ال ر ردات التالَررْ تثااررا ،ث ر تثدررٌرت ف ررزّ اسبررٌار بررـب الغررااز
ًازبٌقررْ فاؽررثض أّجررز راَّررْ الر ّا أ خررل "تَررثط" ( 581حمح م)
باض التذ ٍ ات فذال الزًاٍْ رَٖضا لدذٌقْ ًأؽثض ٍوٌم بالر ًر
الزَٖضُ فَسجل عخؾَتى ا٢لى ًعخؾَْ الثال أً أس أار اٖوسا
أً أنيؾرررررارهسا باررر ر أن ٍ رررررري ّٝبضرررررى باررر ر ّرررررل ًر ٍٍ ٛررر رىمح
فر"أصخَدٌظ" ّان ٍ ّٛبان مثْ ااىبا ّ الزًسانيَرات تاذرش ار
ج راّى ال دسات رٌصٌَب ٪التاثري ا اٞف رار ٍ ًٜ ،رّرى غرري
الغاز بإٍوااات ٌّصَوًَْ ،ق خدَّرؿ نيغرَ ازبٌقرْ ّر الؾرث ْ
الذاتَرْ برران سرًٌ ال لررإ فَرى جفب تزاتَررل ًترزانيَ ٍلَررْ  ٜتاررب ار
اٝقْ فز باَلى با٠هلْ ًجلبا تؾٌر ٌّق ا٢نيضان بزّتى ّلوامح

أنيتَ ٌنيا  -صٌفٌّدَط 442 -حمح م تارٍخ ازفوا
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ْٓزبٔدع

()1

ًثالح اٞثاًب هٌ الغااز ٌٍربَ ظ الذِ أنيضر اىبرا ّ ًهرثٌب
بوا ّ اامل ا٠هلْ ًأنيؾاا ا٠هلْ جفب اٞرخل سَح ا٢نيضانمح
لور ر ار ر ً الرتادَر ر ٍا سترررٓ ًب الاؽرررزها اٞصاصرررًَْ ،مل
ٍتسض بالتوالَ الع ّان صٌفٌّدَط ّتسض ا بورا ،ف ور ت
الرتادَر ٍا ّررل أثررز ّر الارراب الور ٍ الرع ّانيررت ضبت ُبررْ بررى
ًؽررارت تلشررٌ عبررٌ اسب اثررْ ًب ًقتوررا عررَٗا فغررَٗا ادررٓ ّضررتٌٔ
اسب ر خ اىباررا ًالغررخٌـمح ّسررا ّرران ٌٍربَ ر ظ ّضررتو ٝا ر
ال ٍ ل ردْ ا٢سبا ًال دض ْ ًالضَاصْ هلذا ظب ي قر قرز٬ب جلَرى
الاثوررات ال نيٌٍَررْ ّجررل الاثَ ر ًال ٝسررـب ًؽ ر ار ال ضررثْ ّ ر
الاراّدـب ًؽر ار ازبلر ًاٞصرزٔ ًأ خدرو ًب ّضرزسى هلرذا ًادررى
اصررتل ارا ًاستذادررا ّ ر ادَررْ الوررٌم ّ ر ّدررٌ ًقررا ّ ًّول رْمح
()1

ًلر ًب غسررزّ انيتؾرار الٌَنيررانيَـب ادرٓ ال ررزظ ًب ّازّرْ صررَّٝط صررلْ
 481حمح م رررر ّترر ّ 92ضررزسَْ ًباررض اىبزادرر تررذّز ّ 75ضررزسَْ مل
ٍؾرردلا ّلوررا جّ 19 ٜضررزسَْ بَلوررا ّدرروا ًاس ر ّ ًالثوَررْ ّ ر ظمح مح مح نيررذّز
بارررض اىبضرررزسَات :ال ضرررتَط  438حمح م ررررر َّر ر ٍرررا  431حمح م ررررر تترررٌٍر
هَثٌلٌتٌظ  428حمح م رر الازًا ٍات  415حمح م ررر هَدَلرا  412حمح م أًرصرتَط
 418حمح م ًّضزسَات أخزٔ صبوٌلْ التارٍخ ّجل :أنير رًّاخًُّ ،ضرزسَْ
دلٌن هزقل ًغريها
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ًتاترب ّاصاّ " َّ ٍا " 431حمح م ًّضرزسَْ " الازًا ٍرات "  415حمح
م ّر أاسالررى اّٞجرز عرروزًّ ،الررع تاباتورا ازبسرراهري ا٢غزٍوَرْمح
ًٍاترب" ٌٍربَ ظ" أّجز الغازإ غشارّ ًب ّتابرْ اىب صرًُ ،الرع
ٍو ر ا ها بررّ 92ضرزسَْ ًبارض اىبزادر ترذّز ّ 75ضرزسَْ،
ًمل ٍؾرررل ّلورررا جّ 19 ٜضرررزسَْ باقررروا صبوٌلرررْ الترررارٍخ ّجرررل
ّضزسَْ " أني رًّاخُ " ًّضزسَْ "دلٌن هزقل" ًغريهامح
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أزٓطتْفاىظ
( )1

()1

Aristophanes

عرررو ت ال ٌَّر ر ٍا تارررٌرا ّرررثريا ّلرررذ ّلتؾر ر الورررزن
اشبرراّط قثررل اىبررَ ٝمح ًّ ر أه ر ال ٌَّ ر ٍـب ظب ر أرٍضررتٌفانيط

(ً )1ل ر (ارٍضررتٌفانيَط) اررام ( )485- 451حمح م ،تا ر سَرراّ (ارٍضررتٌفانيَط)
الغخؾررَْ غاّقررْ اع ر ال سررٌخلً ،ال ر ي (فَدَثررٌظ) تررشًز ًلررى أع رراً
(ارارًظ) ً(فَدَثٌظ) ًّانيا عاازٍ ٌَّّ ٍـب أٍقا* (،1ـ)252مح
 اىباررزًا ا ر (ارٍضررتٌفانيَط) انيررى أثررَين ّ ر اغررريّ (ّررٌ ا) ّ ر قثَدررْ(بل ٌٍٍلر ) ًهرُ قثَدررْ ازٍورْ ّر الوثاٖررل الاغرز الرع ٌّنيررت اثَلرا ّلررذ
الور م ًقر ّرران ٍادررل ادَررى (اٜدررين) نيضررثْ جفب دشٍررزّ (ادَلررا) اىبوابدررْ
ٞثَلا عزقا ًققٓ فَوا الغااز صلـب ّجريّ ّ اسزيمح ًتذّز ا ّ
اىبؾا ر ان (ارٍضتٌفانيَط) ّ دشٍزّ (رً ًظ)ًٍ ،زدض انيى ّؾرزِ درإ
ّ ّ ٍلْ (نيوزاؼ) ًهُ ّ ٍلْ ًاقاْ ادرٓ لترا اللَرلمح ًب سرـب هلرا راِ
اخز ٍورًٌ ،ان (ارٍضرتٌفانيَط) ّر عثورْ الاثَر ًٍارشٔ لر جفب الٌثَورْ
الع أادلوا (ّدٌَن) اسباّ اٞثَين ًالع تاا ًب ان (ارٍضرتٌفانيَط)
أثرررَين أؽرررَل ل رررُ ٍغررروز بالغرررااز الرررذِ عاىبرررا فقرررشى ادرررٓ اىبضرررز
(،4ـ)17مح
 ٍتقض يبا صثل ان (ارٍضتٌفانيَط) ّان ردل غاّقا باض الغرُٕ سترًٓب ٌّلر ر ي ًًفاترررى مل ٍترررثـب هلسرررا سوَورررْ ثابترررْ ل ر ر رغر ر لر ر بورررُ
(ارٍضتٌفانيَط) ّ اًلٗ الذٍ غدثت عوزتو ًب َّر ان ال رز ًا ٞب
ادٓ تارؽبو فور انبر ال ارصرٌن انيرى عرااز اُبرَ ًب فر ال ٌَّر ٍا
بزاِ اللوا ًاىبٛرخـب الو آّ ًق ًؽ ى الا ٍ ّ ال ارصـب بانيى ربران
لضرر ر َلْ ال ٌَّرر ر ٍا ًهررررذا ٍتقررررض ًب ّضررررزسَاتى ًخاؽررررْ ّضررررزسَْ

=
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قبضرررزسَتى الزاٖارررْ (القرر ا ي (ًّ ،))1انيرررت ال ٌَّرر ٍا تلتورر
ّر فلررى فقر ٝار نيور ي ا ٜبررُ ًب
(القر ا ي) ٍجثررت انيررى براري ًّررتس
اىبٌاسنيْ بـب الغاازٍ ال راَّـب (أصخَدٌظ) ً(ٌٍربَ ظ)مح
 أس التوالَ ًالارا ات ًاٞارزاا فذرإت ّضرزسَاتى ؽرٌرّ ؽرا قْ ادرٓع ل ّضريّ نيقالَْ ًب صثَل ذبوَل اىبثا ٕٔ ًالوَ مح اىبزد داّاْ بابرل
رني ادُ سضـب صثع >/03/2016 23:08:141
(ّ )1سا ربَدى رصام ًب الوزن 19مح ج ٜأنيى ٍر٥ضتلتر٤ر ّ تدسَشات ًب
ط 1ص
ّضزسَاتى ،أن أرصاٌفان ّان أؽداا ّلذ ًقت ّث ز
اىبضزسَات اىبتثوَْ:
 425 The Acharniansحمح ممح
 424 The Knightsحمح ممح
ال ٌَم  423حمح ممح
 422 The Waspsحمح ممح
الضٝم  421حمح ممح
الاٌَر  414حمح ممح
 411 Lysistrataحمح ممح
 411 Thesmophoriazusaeحمح ممح
الق ا ي  405حمح ممح
c Ecclesiazusaeمح  392حمح ممح
الجزًّ  388 2حمح ممح
أرصررراٌفان (Ἀριζηοθάνηςب باإلَگهٍضٌةةةةتAristophanes :ب مح  – 446مح 386
حمح ممح) ابرررررر فرررررررلپًظّ ،رررررر ،Cydathenaus demeط2ص ّررررررران ّاترررررر
ّضزسَات ٌَّّ ٍْ عوري ًغشٍز اٜنيتاز ًب أثَلا الو مبْمح ًؽدتلا أسر ٔ
اغزّ ّضزسَْ لى ّر ّضرزسَاتى اٞربارـبّ ،اّدرْمح ّاوسرا عرذرات ّر
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الغخؾرررَات الااّرررْ ًتضرررخز ّرر ا٠هلرررْ بازٍورررْ ّارٍ اتٌرٍرررْ
صرراخزّمح ًقر سدررت ال ٌَّر ٍا ضبررل الرتادَر ٍا ًب الوررزن الزابر
قثررل اىبررَ ٝمح ًانيتغررزت الجوافررْ اهلَدَلَررْ ًب أؽررواي الاررامل ب قررل
غررشًات ا٢ص ر ل ر اّٞرررب ً ،اي ؽررَت اىبضررز الٌَنيررانيُ ب ررل
أنيٌااى ًققاٍاي ًأبلَتى ال لَْمح
باررض ّضررزسَاتى اٞخررزٔ ،تااررُ اّٞجدررْ اسبوَوَررْ الٌسَ ر ّ ّ ر ؽررل
ال راّا ال ٌَّ ٍْ اىبازًفْ باصر ال ٌَّر ٍا الو مبرًْ ،هرُ ًب الٌاقر
ط4ص
ّا ٍر٥ضخ م ًب تازٍ ل الؾل مح ط3صّسا ٍازا بدو أبرٌ ال ٌَّر ٍا
ًأّري ال ٌَّ ٍا الو مبْ،ط5ص ًق قَل أن أرصراٌفان قر أارا خدرل سَراّ
أثَلا الو مبرْ بغر ل أّجرز جقلاارا ار أِ ّاتر آخرزمح ط6ص ق راترى ادرٓ
الضخزٍْ ّانيرت ٌّفر خرٌا ًااررتاا ّر ق٪ثرل ّااؽرزٍى اىبرٛثزٍ -
أفٝعٌنط7صط8ص اختؿ أس ٔ ّضزسَات أرصاٌفان ال ٌَم ّوذٌم ٍضاه
ًب ضباّسررررررررْ ًجارررررر ر ام صرررررررروزاٍب بررررررررالزغ ّرررررررر أن ّضررررررررزسَات
صرررررررراخزّ أخررررررررزٔط9ص قرررررر ر صررررررررخزت ّرررررر ر ال َدضررررررررٌامح ّضررررررررزسَتى
الجانيَررْ ،الثررابدٌَن (ّ وررٌ ّ ا٠ن) ،انيتو ر ها ال ٌغرراُٖ ّدَررٌن ّوذررٌم
ادٓ نيُبام اىب ٍلْ الٌَنيانيَْ الو مبْمح ًّ ايتسرل أن الوقرَْ قر ارر٥زفت
ًب ضب سْ ج ٜأن ت اؽَل اياّسْ مل تر٥ضذر٩٤لً ،ق صخز أرصراٌفان
ّر ّدَرٌن برر ٝرهبرْ ًب ّضرزسَاتى الٝسوررًْ ،خؾٌؽرا ًب اىبضررزسَْمح
"ًب رأٍررٍُ "،وررًٌ أرصرراٌفان ّرر خرر ًٝال ررٌرظ ًب تدرر اىبضررزسَْ،
"ًَبَ ْ ّٛل -طبزز ال ٌَّ ٍات هُ أؽا الٌَباٖ ادرٓ ا٢عرٝحمح
ط11ص
" ()κωμῳδοδιδαζκαλίαν εῖναι χαλεπώηαηον ἔργον ἁπάνηων
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البئ٘ املعنازٓ٘ للنطسح الْٔىاىٕ
ج ا تاّدلررا الثلَررْ اىباسارٍررْ لدسضررز الٌَنيررانيُ ًدر نيا الاررزًخل
اىبضزسَْ تور م ًب اهلرٌإ الادرل ًب فقرإ ّضرزسُ اٖرزِ ضبراٍب
قبواارر ّت ردررْ ّرر اٞصرر ل جفب اٞادررٓ ادررٓ صرر ض اهلقررثْ ًب
ع ل نيؾ اٖزّ(اىب رز)ً ،ؼبقزي ّرا برـب ّ 21111ً15111ر
اىبغرراه ٍ الررذٍ ّررانيٌا ٍ ر خدٌن اىبضررز صبانيرراب ٞن اىبضررز ّ ر
أهرر اىبواعاررات الاسٌَّررْ الررع ّانيررت تغررزا ادَوررا ال ًلررْ -
اىب ٍلْ ًًصَدْ لدتٌاَْ ًالتوذٍ ال ٍين ًالتاوري اٞخٝقُمح
ً مبجررل ادررٓ خغررثتوا اىبلثضرراْ يبجدررٌن ٍدثضررٌن ثَابررا اا ٍررْ
طبؾؾررْ ل ررل ًر راّررُ ّلاصر ّ ،سررا ّررانيٌا ٍقرراٌن ادررٓ
ًدرٌهو أقلارْ تغرخؿ أ ًارا خاؽرًّْ ،ران اىبسجدرٌن ضبرتّررـب
ًهلرر ر ّ انيررررْ صرر راَّْ ًب اجملتسرر ر الٌَنيررررانيُمح ًمبتررررشز ًب الررررلؿ
اىبازًخل:ال راّا اسبزَّرْ ًال لرإ ًالرزقؿ ًالغرازب يبرا ٍورزب
الازخل ّ اًٞبزا
أّجز يبا ٍوزبى ّ اىبضز اسب ٍحمح
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كبٌ ز لدسضزز الٌَنيانيُ
قساءٗ يف االضاطري الْٔىاىٔ٘- Greek Mythology

- 1أضطْزٗ مٔدٓا . .خائي٘ أو مظلْم٘؟
ّ اٞصاعري ا٢غزٍوَْ ًهُ تارب ا ذبًٌ اىبزأّ ّر ّراٖ
رقَل ً ٍ جفب آخز ع ٍ الوضٌّ ًالغزاصرْمح ًقر أنيضرلواً،سٌهلا
الغااز "ٌٍربَ ظ" ّ عوط اصاٌرًِ ،نيُبسوا ًب اسل ّضزسُ
عوري صلْ 431حمح م
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رص َّ ٍا ٌّ-صٌاْ اٖزّ اىباارا لل ن ر
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ذب ُ اٞصاٌرّ ا َّ ٍا تدر ال تراّ الرع أسثرت عرخؿ
ٍ آ "داصٌن" ًهٌ ّ أا إ ًعلوراًً ،ب صرثَل سثورا لرى خانيرت
ًعلواً ،بااتى لٟا إ ًصاا ت سثَثوا ادرٓ قترل أبَورا ًأخٌٍورا
ث هزبت ّاى لَتشًدوا ًتوقرُ ّارى سَاتورا ًأظبثرت ّلرى ع درـبمح
ّ اٍٞام ب أ س هذا الشًز ٍول ستٓ ّر ار اٜهتسرام
ًل
بواً ،أؽثض ٍ ٜزّوورا ج ٜب رزي ًاستورارمح ًًب أسر اٍٞرام ادسرت
َّ ٍا بلَْ ال ر الع بَتوا هلرا سًدورا فور قرزر الرشًاز ّر أخرزِ
هٓ جبلى اىبد ّزٌٍن ّد ٌّرنيجْمح ٞن َّ ٍا ًب نيُبزي ّا هُ جٜ
سوريّ خانيرت أهدروا ًًعلورا ًّر اىبس ر أن ربٌنيرى هرٌ ا٠خرز ًب
أِ سبُبرْمح ًهررٓ أٍقررا ّداٌنيررْ ّر ا٠هلررْ ،أنيوررا أسوررز ّر أن تُبررل
سًدتررى صررٌا ٍتررشًز ّ ر غريهررا ًٍاخررذ اٞع رراً ّلوررا ًٍرتّوررا
خ هلرررا أسررر مح
ه رررذا لَدرررْ ّجرررل ّرررٝب الغرررٌاري ًلررر ٍ ررررت ٤
د دلٌن َّ ٍا ًقزرت اٜنيتوام ّر هرذا الرشًز اشبراٖ ًًب الَرٌم
الترالُ ًق رت أّرام سًدورا الرذِ ّران ٍضرتا لدرشًاز ّر أخرزٔ،
ً حبررت أّاّررى ع دَوررا الؾرر ريٍ ًب سورر ًّررزي ّ ٜجَررل هلسررا
فوٌب ًّ ،أدرل أن ترزٔ ًب اَلَرى ّرٌي الوورز ًاىبرزارًّ ،لَشرزح
اٜنيتوام ًاسبو قدثوا اٞصٌ مح
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املفَْو ّاألصل
أضطْزٗ الطاحسٗ مٔدٓا

()1

Μήδεια - le mythe de médée . .. .

َّ ٍا هرُ درشٕ ّر أصراٌرّ أً ّدشسرْ ادرٓ الغر ل اٞار
تضررسٓ (س اٍررْ ازبررشّ الذهثَررْ) ًباررل اسب اٍررْ هررٌ داصررٌن أً
"ٍاصررٌن " ابرر اٍضررٌن الررذِ اغتؾرر اسررى ّد ررى ًعررز ي خررارز
يبد ترررى ًٍارررَػ داصرررٌن ًٍرتبرررٓ باَرر ا ارر يبد ترررى ًٍ ررررب
داصٌن ًٍرتبٓ ادٓ ٍ الضانيتٌر خرريًن ًهرٌ أعروز ّادسرُ أباراً
اىبٝس ا٢غزٍوَْ ًسَلسا ٍغ ا الاٌح ٍورزر الرذهاب جفب اسرى
اسى بدَاظ ٍث أ ًب اىبزاًغْ خٌفرا
بدَاظ ٜصرت ا يبد تى ل
ّلررى ٞنيررى ّ ر اٌم بزااٍررْ الزبررْ هررريا أم ا٠هلررْ ّ ر هلررا ؼبرراًً أن
ٍزصدى لدوً ٝب رسدْ ّضتشَدْ لدثشح ا ازبشّ الذهثَرْ ًٍوثرل
داصٌن التش ِ ًؽبتار لزسدتى الضر َلْ اىبغروٌرّ ا٠ردرًٌ ،فزٍرل
اسل ّ أقٌٔ ًأعذ فتَان الٌَنيان ًتغتوز الزسدْ باص الضر َلْ
(ا٠ردررررررٌ) ًٍادررررررل ابٌلٌنيَررررررٌظ الزً ٍضررررررُ فَسررررررا باررررر اصررررر
(اٞردٌنيَت ا) ادٓ ّدشستى الغوريّ الع ّتثوا ًب الوزن الجرانيُ
قثررل اىبررًَ ، ٝبار أن ٍتاررزخل داصررٌن ىبخرراعز ّررجريّ ًّؾرراا
ّا ت تٌ ِ حبَاتى ًسَراّ عاقسرىمح ٍؾرل جفب يبد رْ ّرٌشبَط
()1

بٌابْ ا ٞب الااىبُ بتؾزامح مح
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تد الع ذبٌِ ازبشّ الذهثَْ رر ًالع ؼب سورا اىبدر اٌٍل رٌظ
ًٍادرر ّرر داصرررٌن أن ٍورررٌم قبخررراعز ارر ّ سترررٓ ٍ رررٌس برررازبشّ
الذهثَْ أقل هذي اىبخاعز اللذاّ ّلورا ّضرتشَل ل ر َّر ٍا بلرت
اٌٍل رٌظ تور ًب سر داصرٌن ًتورزر أن تضراا ي ب لرٌن الضررشز
الع دبَر ها فورُ ّاهلرْ لدزبرْ هَ اتَرا ربرْ الضرشز الغروريّ،
ًت س هلا اىبخراعزّ فسَر ٍا الرع تور ًب سر داصرٌن تضراا ي
ادٓ أبَوا ًبين ًعلوا ًب صثَل أن ٍتشًدوا ًبال ال ٍرلذض داصرٌن
ًٍضررتٌلُ ادررٓ ازبررشّ الذهثَررْ قبضرراا ّ صررشز َّ ر ٍا ًبَلسررا هررُ
ذبقز لدوزب ّ داصٌن ت اٌ أخاها أبضررتًظ لريافوورا فٌَافرل
هذا الا رل الؾر ريًٍ ،رذه ّر أخترى ًالرع تضرتخ ّى بٌسغرَْ
لت غل ّضااُ ًال ها بالدشراح بور فورُ ترذبض أخاهرا ادرٓ ّرزأٔ
ّ ًال ها ًتدوُ بى قااْ قااْ ًب الثشز ستٓ تاارل ًالر ها ار
الدشاح بو ً ،ساىبرا ٍارٌ داصرٌن تضراا ي ًب اصرتاا ّ ارزؼ أبَرى
بالضشز أٍقرا ًٍتش ًدران ًٍلذر ّلورا داصرٌن ًلر ٍ ل لرى بار
لر ٍوذزهررا ًٍررذه لدررشًاز ّ ر بلررت ّدر ٌّرنيجررى ًهلررا تُبوررز
َّ ٍا ًب ر إ الضاسزّ ًالشًدْ اجملزًسْ فتوترل الشًدرْ ازب ٍر ّ
بز إ ّضسٌم تزصدى هلا ًتلرتو ّر داصرٌن بران ترذبض ًل ٍرى ّلورا
ًتدوررُ بو ر ّ ر فررٌح صرراض الوؾررز ستررٓ كبررشح قد ر داصررٌن ّ ر
اٞصرٓ ًاسبررشن ًتزسررل هررُ ًب ازبرْ هدَررٌظ الررى الغررسط تارّررْ
ًرإها هذا الشًز الذِ خانيوا ًفزب بتقشَاتوا ازخل اسباٌٖبمح
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ّانيررت عخؾررَْ َّر ٍا قثررل ابٌلٌنيَررٌظ ًب اٞاسرراً ا ٞبَررْ
عخؾررَْ صرراسزّ عررزٍزّ ًقاتدررْ ستررٓ أنيوررا اثر ت ًب رًّررا ّزبررْ
لدضرررشز ًٌّصررررَاْ "هلَ اتَررررا" ربرررْ الضررررشز هررررذا بررررالاث ج ا
اصررتجلَلا ّاازبررْ ٌٍربَ ر ظ لغخؾررَْ َّ ر ٍا الررذِ ٍزّررش أّجررز
ادررٓ َّر ٍا اٞنيجررٓ أّجررز ّ ر َّر ٍا الضرراسزّ ًال ٌٍّررْ ادررٓ أنيلررا
نيٝسررِب أن بارر ّدشسررْ "أبٌلٌنيَررٌظ" برر أ ال ت٩رراب عررَٗا فغررَٗا
ٍتارراّدٌن ّرر َّرر ٍا اٞنيجررٓ الررع كبجررل فررشَْ الووررز ألررذٌّرِ
ّتسجً ٝب الشًز اىبتضدٌب ً اىبتذث٩ز ستٓ نيؾرل لدورزن الضراب اغرز
فلذر أن عخؾررَْ | َّر ٍا | تتشررًٌ لضرراسْ صررَ ٌ راَّْ تتشسررل
جصرررواعات ّرررجريّ ًاسَورررْ ًخؾٌؽرررا ًب ا ٞب ال زبرررًُ،أخؿ
ا ٞب اٞىبانيُ ستٓ تؾل للا َّر ٍا ًب الاؾرز اسبر ٍح أسر رّرٌس
التشررزر اٞنيجررٌِ ّ ر الضررداْ الذٌّرٍررْ بررل ًٍضررتخ ّوا الررثاض
رّرررشا لدؾرررزاي ازبلضرررانيُ أسَانيرررا ّجدسرررا اصرررتخ ّوا | درررارِ | ً |
ابٌلررٌنيَري| ًهلررا بواٍررا ىبضررزسَْ مل ت تسررل ّرران قرر ّتثوررا
بزاني ٍددٌ ا وا ( ّإ ااٖدَْ) ًهُ ّاازبْ ٞصراٌرّ َّر ٍا ربرزز
فَى َّر ٍا ّسد رْ ذبراًً أن تلتؾرز ادرٓ خؾرٌّوا الضَاصرَـب
ًّ بَلو داصٌن سًدوا ني ضى
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- 1أضطْزٗ احملازبات األماشّىٔات.

ّلشٌتات جغزٍوَْ ق مبْ تؾٌر اىباار بـب ا٢غزٍل ًضباربات اّٞاسًنمح مح

 ٍادرل ادررَو ّدسررْ " أّاسًني ررا " ًتاررين بالٌَنيانيَررْ اتالجر ِ الٌاس ر توررًٌ اٞصرراٌرّ :ان اىبررزأّ اّٞاسًنيَررْ ّانيررت تدذررا
جفب ُّ ٩ؽ ر ابلتوا ّلذ ص الا ٌلْ ل ُ ٍقرسز أسر الجر ٍـب
ستٓ ٍ ٜاَووا ّضتوث ٝا اصتخ ام الورٌظ ًالضروام ًب الزّاٍرْمح
مح ًلارل لر ٍار ّر أّجرز توالَر اّٞاسًنيَرات ًسغرَْ ًبزبزٍررْ،
ّسرررا أن هرررذا التودَر ر ٍرررثـب َّرر أن اللضرررٌّ اّٞاسًنيَرررات قر ر
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ساًل التخدُ ار أنيرٌثتو ًب ّوابرل أن ٍ ر ّ ٩وراتٝت عزصرات
ًبال ال لو سؾد ادٓ اْ قٌٍْ بوذا الغانمح
 الطنات ّالصفات الػللٔ٘ ّاجلطنٔ٘ لتلم احملازباتّسرررررا بَلرررررت الثشرررررٌخ ًال راصرررررات اٞرٌَّزبَرررررْ اررر ر
اّٞاسًنيَات أنيور نيضرإ نبرَٝت سضرلاًات ارزا ارلو بث قرو
الغ ر ٍ لدزدرراً جفب ردررْ أنيو ر ّ ر ٍوررتد أع رراهل ج ا ًلرر ًا
ّرٌرا ّ ،انيرت يبد رتو لدلضرإ فورٌب ًًٍرل لاراثز اسبرِب ّر
الزداً ج ا قا تى خااي جفب خًٌ سزٍ أرفو فوٌ ّٝح ست ى ٜ
ضباً فاّٞاسًنيَات ضباربات باصٝت ًفارصرات ّادر ات ٍ ٜغرل
هل غثار بزا ًب الزّاٍْ ف ٝربإُ نيثراهل ً ٜذبَر ار قدرٌب
الزداً لت دووا ًت َّوا أّا رّاسو الاٌٍدرْ فتشسرل ادوسرا ًٌّترا
سٚاّررا ًب صرراسات الررٌغٓ ًاللقرراً ربررز أّاّوررا اررشاٖ الغررذاان
ًت ررز ّلوررا نبررٌي بررين آ م ًتؾررري عررذر ّررذر ّسررا أن فًٛصررو
ّافَات ات نيؾدـب ذبؾ اهلاّرات ّسرا ؼبؾر اىبلذرل صرلابل
الوسض ًب اسبوًٌمح
ًقر ر ًر ت ًب ّتر ر ًنيورررٌؼ اىبرررٛرخـب ا٢غزٍرررل الور ر ّإ
ال ررجري ّ ر اٞصرراعري ا ر اّٞاسًنيَررات فررذّزًا أنيو ر أًً ّ ر
رًخل اشبَل ًاّتااها ّ برين الثغرزً ،أنيور خقر ار ّ سرزًب
ف أثَلا ًغريها ّ اىب ن ا٢غزٍوَْ الو مبًْ ،قر اختد رٌا سرًٌ
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ّ رران يبد ررتو  ،فررذّز باقررو أنيوررا تو ر ًب اٞنيافررًٌ جفب
ازبلٌب ّ الثشز اٞصٌ ًأن ّدسْ "أّاسًن" ّالاها "ب ًن ردرل"
ًب الد رررْ الٌَنيانيَرررْ الو مبرررْ ،فَسرررا ساررر فزٍرررل آخرررز بررران أرخل
اّٞاسًن تو جفب الغساً ًب أًّزانيَاً ،هلا أٍقا ّ قراً بران
يبد ْ اّٞاسًن تو ًب اً أفزٍوَا ًسا بان ا وا ّغتل ّ
ّدسْ "أّا سٍ " أِ أقٌام الرببز الذِ اصتٌعلٌا تد اٞؽرواي ّلرذ
فذز التارٍخمح
ًرغ ر اخررتٝا اىبررٛرخـب سررًٌ ّ رران يبد ررْ اّٞرراسًن جٜ
أنيو ات وٌا ادٓ أنيوا ّانيت يبد ْ ًاصاْ تت ٌن ّ ار ّ ّر ن
ّزًهررا باٜص ر ًأن ّد ررْ اّٞاسًنيَررات ّانيررت فاٖوررْ اسبض ر
ًازبسرررراً ًغاٍررررْ ًب الغررررذااْ ًا٢قررر ام ،ل ررر نيواررررْ فررررا
اّٞاسًنيَات الٌسَ ّ ًاّٞز الٌسَ الذِ ؼبرتذ جفب الزدراً فَرى
ّان ازبساي ًالت اثز ً لر ّرُ  ٜتورل أار ا ه ًٍلوزفر ،
ًهلررذا الضررث ًىبررزّ ًاس ر ّ أً ّررزتـب أسَانيررا ًب الضررلًّْ ،انيررت
اّٞاسًنيَررات الثال ررات ٍررذهؾب ًب رسدررْ نبااَررْ جفب جس ر ٔ اىبرر ن
الٌاقاْ ال س ً يبد تو فَقرا أصردشتو دانيثرا ثر تلؾر
ّررل ًاس ر ّ ّررلو خَسررْ ًٍرتبؾ ر ستررٓ ٍرراتُ جلررَو ردرراً تد ر
اىبلاعل يب ٍادسٌن قؾتو ًّضرد و فَقراداٌنيو لَرٌم ًلَدرْ
ًاس ّ فوٌبً ،هذا الٌَم الَتَ خ ًٝالضرلْ ّران هرٌ ٍرٌم الضرد
الٌسَر بررـب اّٞاسًنيَررات ًّاغررز الزدرراً أّررا ًب صررٌاي فدر ٍ ر
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هلررا عررُٕ ًب ال ر نيَا أس ر جفب قد ر اّٞاسًنيَررْ ّ ر ج  ًٜالزدررل
ًقتدىمح
ًال ارٌ ّ اّٞاسًنيَرات ّر رسدرْ الت راثز الضرلٌٍْ ّانيرت
اسبٌاّرل ّررلو ٍلتُبررزن ب ررار الؾرررب سترٓ ٍدر ن لريٍر ّررا أظبثررت
باٌنيو ًًٍرل لدسٌلرٌ ج ا ّران ّرزا ٞن اىبضر ـب ّران ٍوترل
فٌرا أً ٍرت ًب الربٍْ لَسٌت دٌاا ًتدتوسرى اسبٌَانيرات اىب رتصرْ،
ًًب أسَان نيا رّ ،ق ٍ رٌن ًب قدر اٞم رّ ّر الزهبرْ فتشسرل
ٌّلٌ هررا الررذّز لترتّررى ال ر ّغررارا جس ر ٔ الثد ر ات أً اىب ر ن
ا٢غزٍوَررْ لَدتواررى ص ر انيوا ًٍزبررٌيمح أّررا ج ا ّرران اىبٌلررٌ أنيجررٓ
ف انيت تضتوثل باسب اًّ ًالتربٍ ً ،تث أ اٞم بتادَ ابلتورا فلرٌن
الوتاً ًال ز ًال ز ّلذ نياٌّرْ أَب ارهرا ّسرا تورٌم بوار ثر ٍوا
اٞمبر ر أً ت ٌٍرررى باللرررار سترررٓ ٍ ٜلسرررٌ ً لر ر ل رررُ ٍ ٜاَوورررا
ّضتوث ٝال اصتاساً قٌظ الزّاٍْ ًغرريي ّر اٞصردشْ ّسرا أن
اّٞاسًنيَرررات ااتورر ن بررران قار ر أً ّررُ ٩الجرر ِ اٞمبرر صرررَوٌِ
باىبوابل الذراي ًالضاا اٞمب مح
جفافْ جفب عذااتو ًؽٝبتو فو ازا ار اّٞاسًنيَرات
أٍقرا ؽررربه ًعر ّ ددر ه ًّ ،ر اذاٖر ّررا ّررزي اىبٛرخررٌن
ا٢غزٍل سًٌ ق رّ التشسل ل ٍو هٌ أن اّٞاسًنيَْ بإّ انيوا ال
القرزًرّ الثوررإ فرٌح ؽرروٌّ دٌا هرا لار ّ أٍرام ّر ًن أن ترتدررل
ًخررر ًٝهرررذي اىبر ر ّ ٍ رررٌن غرررذاٚها ًعرررزابوا الٌسَر ر هرررٌ ّرررإ
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اسبؾررران الرررذِ كبتاَرررى ارر عزٍرررل درررز ؽرر ري تغررروى ًب رقثرررْ
اسبٌَان ًكبؿ ال م ّلىمح
رغر ر ّرررل ّرررا ّرررزي الور ر ّإ سرررًٌ قضرررٌّ اّٞاسًنيَرررات
ًّزهو اٞاسٓ زبلط الزدراً ل ر لر مل مبلر ّر أن تور
باقرررو ؽرررزٍاات صررروام الاغرررل ًاهلرررٌٔ ،ف رررُ بارررض الزًاٍرررات
ّررزًا أن اّٞاسًنيَررات ًب غررشًاتو ًسررزًبو ّر ٍوررتد نبَر
أسَانيا ّان باض الغثاب ٍضرتجلٌن ّر
اٞصزٔ ّ الزداً ل
الوتل ل ُ ٍ ٌنيٌا اثَر اًّ ،ران الاثر ّر الزدراً ٍٛخرذ جفب
يبد ْ اّٞراسًن لَورٌم باٞاسراً اىبلشلَرْ ّرالاثخ ًالتلُبَر ًب
بَرررت صرررَ تى ّسرررا ّررران ادَرررى أسَانيرررا أن ٍ رررٌن عرررزٍ وا ًب
ال زاؼ صٌإ بزفاي أً توٌم باغتؾابى الٌّ!!مح
ًّرر قؾررؿ اغررل اّٞاسًنيَرررات أٍقررا ّررا ّزتررى جسرر ٔ
اٞصرراعري ا٢غزٍوَررْ ًب أن ّد ررْ اّٞاسًنيَررات "هَثٌلَتررا" أسثررت
با ٝجغزٍوَا ًهزبت ّاى جفب أثَلا سَح تشًدا ًأظبثت ّلى ع ٝ
ً ق ر ّرران هزًبوررا ًسًادوررا صررثثا ًب سررزب ّ ر ّزّ نيغررثت بررـب
اّٞاسًنيَررات ًص ر ان ّ ٍلررْ أثَلررا ا٢غزٍوَرْمح ًًب ّدشسررْ ا٢لَررا ّ
هلا أٍقا ّز لّٟاسًنيَات ذبت اص "اللضرٌّ الدرٌاتُ ؼبرارب
ّالزدرراً" ج تررزًِ اىبدشسررْ أنيو ر قرراتد ّ ر دررَػ عررزًا ّ ف ر
ا٢غزٍل ًأن الثال "أخَل" ًق ًب سر ّد رتو مح أّرا ًب أصراٌرّ
"هزقل" فو ّانيت ّوستى التاصاْ بـب ّوساترى الغراقْ هرُ صرزقْ
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سشام ّد ْ اّٞاسًن الضشزِ ًق اصرتوثدتى اّٞاسًنيَرات حب راًّ
ّرررثريّ نيُبرررزا ىبرررا تلررراهٓ جفب اورر ّرر قؾرررؿ ارر عرررذااتى
هزقل ّجدى ّجل بوَْ الزدراً،
ال ثريّ ًّ اّزاتى اشبارقْ ،ل
قابل س اًّ اّٞاسًنيَات بال ر فوتل ّد تو ً صرزح سشاّورا ثر
فز ٬هاربامح
األضطْزٗ بني املعقْل ّاخلٔال

)(1

مل ت ّٛاسب زٍات اٞثزٍْ ستٓ الٌقت الرزاه ادرٓ ًدرٌ
عرررا قٌاّرررى نيضرررإ ّوررراتٝت ّلضرررإ اّٞررراسًن ّجدسرررا درررإ ًب
اٞصاعري ا٢غزٍوَْ الو مبًْ ،هذا ٍ ٜل رُ أٍقرا ًدرٌ أ لرْ غرري
ّثاعرررزّ تغرررري جفب أن ّرررٌعلو ّررران الرر نيورررز تزّرررٌ ًن ّسرررا
ّتر اىبررٛر ا٢غزٍوررُ هررريً ًتمح ًقر اّتغر بال اررل ًب لر
اىب ان تل ّزت ّان قبجابْ سؾ ّلَ ّسا ًد ت س زّ غري
ّالٌفررْ اصررتخ ّت فَسررا ٍاتو ر  ٞإ الاوررٌظ اشباؽررْ ًاىبزاص ر
ال ٍلًَْ ،هٌ ّا ٍ ً ادٓ أن اىبلاورْ ّانيرت ّاهٌلرْ ًب سّر ّرا،
ل ر لررَط ّ ر اىب ّٛر أن أهالَوررا ّررانيٌا ّ ر نيضررإ اّٞرراسًن
الٝتررُ ّت ر اررلو هررريً ًتمح ًقرراً هررريً ًت (- )Herodotus
(ّ )1زصررردْ بٌاصررراْ ً Unknownب  1:55م  - -رادرر قؾرررْ اسبقرررارًًّ ،
ٌٍرانيت ،تزنبْ ضبس ب ران ـ  279رر الٌَنيان الو مبْ
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اىبررٛر ٩الٌَنيررانيُ ٩الغرروري ً -ب هررذي الغرران "أاتور أن اّٞاسًنيَررات
ق تٌاد ن فاً ٝب سقارّ الٌَنيان الو مبْ" ًب سـب داسا بارض
الادسررإ ا٠خررزٍ بررالوًٌ :جن الل٩ضررإ اياربررات ه ر دلررٌ ال ررزظ
الرررذٌّر الرررذٍ سدورررٌا سبررراه ًتل درررزًا ّلضرررإ ًب اىبازّررْمح
ًٜبر أن نيٌفررض أن آرإ ّوررذي رقبررا ت ررٌن ق ر نيغررات ّلتَذررْ
سبالْ الا إ التارؽبُ الذِ ّان بـب أثَلا ًفارظ ً ،قر ت رٌن
ع  ٝآخز ّ أع اً سزًب ا٢غزٍل ف ال زظمح
ًّ ر التضرراٜٚت الزَٖضررَْ الررع أقدوررت خَرراً ا٢غزٍررل ل ر
التضا ًٚالذِ ٍ ًر سًٌ الضث الرذِ دارل قثَدرْ اّٞاسًنيَرات مل
تلوزخل با دَل ًاس عاىبا جنيوا ّانيت تتال ّ اللضإ فورٌبمح مح
ًًب أغدر ر اسبررراٜت ّررران ا٢غزٍرررل ٍ ضرررزًن لر ر بر ران اللضرررإ
اّٞاسًنيَررات اىبورراتٝت أظبررؾب أع ررا ّ ٜر ردرراً قثاٖررل أخررزٔ ث ر
است ُب با٢نياخ ّ فدذات أّثا ه ًقسر بإرصراً الرذٌّر جفب
آباٖو ّ رداً الوثاٖلمح
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لٌسْ د ارٍْ ّ اس الوؾٌر اىبَلٌصَْ ًب دشٍزّ
ّزٍت الٌَنيانيَْ ًاسزها ٍلاهش ثٝثْ آٜا اام

 أق م رص لّٟاسًنيَرات ٍزدر جفب ارام  711قثرل اىبرَ ٝمحًقر ر ًؽر ر ّٛرخرررٌن قر ر ّإ اللضرررٌّ اّٞاسًنيَرررات :بر ران الورررلؿ
ًالؾررَ ّولررتو ًأنيورر ٍغررارّ ًب الوترراً ًٍدثضرر ًٍ ضررـب
أدضررا ه ّجدسررا ٍدررثط الزدرراً ايرراربٌن ًٍ ضررٌن أدضررا ه مح
ًتتقررس اٞصرراعري ا٢غزٍوَررْ س اٍررات ّررجريّ ا ر اّٞاسًنيَررات
سَررح توررًٌ جس ر ٔ هررذي اٞصرراعري :جن الثاررل اٞصرراٌرِ هزقررل
اقتش ًب جس ٔ ّاارّى قثَدْ اّٞاسًنيَات الرع كبتارت بضرَا توا
ًاصرررتوٝهلا ار ر الزدررراً ًب تدر ر ال ررررتّمح ًّر ر أن ا ٞلرررْ اٞثزٍرررْ
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اسب ٍجررْ خبؾٌؽررو ّانيررت فررَٗدْ جفب س ر ّ ٩ررا ،ل ل٩وررا بوَررت
ّجريّ ب ردْ ّثريّ ًأًست أن نيضإ ّجدو ق ًد ن ًقراتد رقبرا
ّ أدرل سالرْ ّضراًٍْ لٌفر الزدراًّ ،ر أن ّجرل هرذا الر ٩لَل ٜ
ٍاخرررذ بالزٍٚرررْ اٞصررراٌرٍ ْ٩الٌَنيانيَ٩رررْ الت٩ودَ ٍ٩رررْ لدل٩ضرررإ اياربرررات
ًالع ؽٌرتو بااتثاره دلضا ّضرتوّ ٝدَرْ صرٌإ ًب أقدرَسو
أً اقالَسو اىبل ؾدْ ا ازبرشر الٌَنيانيَرْ (بَدٌبٌنيَضرط) ًتوالَر ي
الجوافَررْ ًالضَاصررَْ ًاٜدتسااَررْ  ،سَررح أن ًدررٌ ه الثررارس ًب
اٞصرراعري الٌَنيانيَ٩ررْ ق ر خ ر م غزف٧ررا ّررجري٧ا د ر ٮا ًب اسررل ذبررٌٜت
الجوافْ ا٢نيضانيَْمح
ّانيت اًٞؽاا اىبث دزّ لدل٩ضإ اياربات ّتغرابوْ بؾرٌرّ
سضررلْ ّ ر ؽررٌرّ اٜهلررْ (أثَلررا) ًّ ،ر تو ر ٩م الاؾررٌر فو ر عررثوت
اّٞاسًنيَات بؾٌرّ (أرتَسط)
 ّانيت اّٞاسًنيَات دلضا ّ اياربات الغزصراتمح ًقرتٌاؽل الت ري حبَاتو ًأصالَ اَغو ارب الاؾٌر ّ خرًٝ
ا ٞصررررراعري ًاشبزافررررراتمح سَرررررح نيُبرررررز الثررررراسجٌن جفب ٌّفرررررٌاْ
اّٞاسًنيَررات باررزٍوتـبُّ :برراهزّ أصرراٌرٍّ ْ٩دَٮررا ،أً ّسررشٍر
أصاٌرِ ٩أثزِ ٍّٛ ٩با لْ ّدسٌصْمح ًق ّغ ت اٞحبراخ اٞثزٍرْ
خرر ًٝالضررلٌات الودَدررْ اىبافررَْ أن ٌّفررٌي اّٞاسًنيَررات مل ٍ ر
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ّدَٮا ّضالْ أصاعري فشض مح ًأنيى ل و ه ٕٜٛالل٩ضرإ فر ٝبر ّر
اللُبز جلَو ارب ّدتا ساًٍع اللُبرز قثرل ؽرَاغْ أٍرْ نيتَذرْمح فور
تٌاد ت اّٞاسًنيَرات ًب صرَاح أصراٌرِ ٩اسدرُ ً ،٩الر ٩لَل اٞثرزِ٩
اٞخري ق ب أ بإّاعْ الدجام لد غ ا أؽٌهل ال ٩ز َْ٩مح
است ُبت اّٞاسًنيَات بلُبام تزبَْ خاؽْ فو ّانيت اٞنيجرٓ
تزبررٓ ّلررذ الؾ ر ز لت ررٌن ضباربررْ ،سَررح ربق ر سبررزح الج ر ِ
اٍٞضز ّلذ ؽ زها ،لتضوَل اصرتخ ام الورٌظ ،بااتثراري الضرٝ
الررزَٖط ًب صبتس ر اّٞاسًنيَررات ،جفب داني ر الدَررربٍط (،)librys
ًهٌ فاظ ّش ًز الزأظ ،جفافْ جفب ري ادٓ ع ل هًٝمح ًقَرل
أن اّٞاسًنيَات ق اصتاا تزًٍض اٞسؾرلْ ًرٌّبورا قثرل فررتّ
عٌٍدْ يبا فال الٌَنيانمح يبرا أااراه الور رّ لدسقرًُ ٩ب اىبازّرْ
ًخٌخل سزًب أّجز عزاصْمح
ًتثوُ الزًاٍات غاّقرْ خبؾرٌـ الج٩وافرْ ًأصرالَ الوَرا ّ
تذّز باض اىبؾا ر أني٩رى
ًب صبتس اّٞاسًنيَات ،ل
ًاسب
ّانيررت هلررا ّد ترران ًب صبتس ر اّٞاسًنيَرراتً ،اس ر ّ ربررتؿ
بغررٌٚن اسب ر ايدَ٩ررْ ًأخررزٔ تتررٌفب ّضرراٖل اسبررزبمح ًّانيررت
ّضررتاسزات اّٞاسًنيَررات ّزهٌبررْ ازباني ر ّ ر قثررل الٌَنيررانً ،ق ر
اصتشقرررز الرررشاَ اٜصرررربعُ لَ ٌردرررٌظ (ٜ )Lycurgusسورررا
ّرررياخ اّٞاسًنيَررات ّرر اٜنيتؾررارات ًالغزاصررْ ًب اسبررزب جبرران
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ّتابتى ل صتٌر ّ ٍلْ جصربعْ()1مح
()1

بـب اٞصاٌرّ ًالٌاق
ساًلرت اىبٛرخرْ اّٞريَّرْ اىبااؽرزّ الر ّتٌرّ أ رٍران ّراٌٍر Adrienne
ّٛ Mayorل ررْ ّترراب $اّٞاسًنيَررات The Amazons #الررذِ ؽ ر ر ًب نيواٍررْ
الاام ً ،2114هٌ ّ أه ال ت الع اازبت هذا اىبٌفرٌي ،ال ؾرل ّرا
بـب اسبوَوُ ًاٞصاٌرِ لّٟاسًنيَات ً ،ل اصتلا ٧ا جفب الٌقاٖ الادسَرْ
اىبجثترْ ًاىب تغر ات ا٠ثزٍرْ ًب ّر اف عبرٌ ّ 311ر اياربرات ًب ٌّاقر
ّتا ر ّ ّ ر آصررَا ،كبت ر ّ ر عررٌاعٕٓ الثشررز اٞصررٌ جفب س ر ً الؾررـب
الغرزقَْ ،أِ ّرا ّران ٍارزا بررر$صر َجَاًّ ،)Scythia( #را ٍارزا سالَ٧ررا
قبلررراعل الوٌقررراس ًدلرررٌب أًّزانيَرررا ًرًصرررَا ًؽرررٌ ٜجفب ّاساخضرررتان
ً ررراً الؾر رـبمح تاتررررب ّررراٌٍر أن الثَٗرررْ ازب زافَرررْ الواصرررَْ ًالضررروٌب
ا٠صٌٍَْ الٌاصاْ اىبست ّ ّ الثشز اٞصٌ ًستٓ الؾـبّ ،انيت ّضزس٧ا
ًفقإ لد جري ّ قؾؿ اٞبااً ً$الرثاٝتً #ب ال ررتّ اىبستر ّ ّرا برـب
الاررام  711قثررل اىبررًَ ٝالوررزن الضررا ظ با ر ي توزٍث ٧رامح فوررذي اىبلاوررْ الررع
ّانيت تازا باص $ص َجَا #ع ددت ٌّعل٧ا لدا ٍ ّ الوثاٖل الث ًٍرْ
اىبرتسدررًْ ،الررع ّانيررت تتسَررش باىبوررارّ ًب رّررٌب اشبَررل ًرّررُ الضررواممح
ًّررران أع اهلرررا ّرررٌر٧ا ًجنياث٧رررا ٍتاددسرررٌن رّرررٌب اشبَرررل ًالزّاٍرررْ ّلرررذ
ؽ زه  ،حبَح أن ّل فز ّلو ّان قا ر٧ا ادٓ الؾَ ًالوتراًمح ًقر
ع ر دل اسبؾرران ًالوررٌظ ازبرراّ اىبغرررت ًاىبررٌاسن ال ادررُ بررـب الزدرراً
ًاللضإ ًب هذي اجملتساات ،سَح ّان بإّ ان اىبزأّ أن ت ٌن عزصرْ
ًصزٍاْ ًيبَتْ أٍق٧ا ّالزدل كباّ٧امح
ًرأت ّاٌٍر أن الاجٌر ادٓ عبٌ  311دجْ للضرإ ضباربرات Warrior Women
ًب أّجز ّ  1111قرب ّر اىبورابز اىبرتاّسرْ ًب ّلراعل الضروٌب اىبستر ّ
ّ أًّزانيَا ستٓ آصَا الٌصآ ،هٌ اّتغاا ّذهلمح

=

172

ًأَبوز فشرؿ اسبسرض اللرًٌِ  DNAلدروَاّل الاُبسَرْ الرع ًدر ت ّر
أصرررردشْ ًب هررررذي اىبوررررابز ،أن نيضررررثْ  25جفب ّ %37رر ر اللضررررإ ًال تَررررات
الضر َجَات ًّر ص ر الااعررزّ ًستررٓ الرررّ 45ر الاسررزّ ،ر  ٩ضباربررات
فادَاتمح
$بزابزّ ّ #اللضإ
تزٔ ال ّتٌرّ ّاٌٍر أنيى الر ّا بر أ ا٢غزٍرل اصت غراا ّلاورْ الثشرز
اٞصٌ ًب الوزن الضاب قثل اىبرَ ، ٝرًًا قؾؾ٧را ار ضبراربـب $بزابرزّ#
ّ اللضإ ًالزداً ّانيٌا ٍادوٌن الضوام ّ فٌح ؽروٌات ازبَرا مح ًقر
تاثز ا٢غزٍل بذل ًأ هغرتو هرذي اىبضراًاّ برـب الزدرل ًاىبرزأّ ًب اسبَراّ
ًاسبزب ،خؾٌؽ٧ا أن ًر اىبرزأّ ا٢غزٍوَرْ ّران ٍوتؾرز ادرٓ الاسرل ًب
اىبلشً ًرااٍْ الااٖدْ ًتزبَْ اٞع اً فوٌبمح
ّذل  ،تاتو اىبٛل ْ اّٞريَّْ أن هذي الوثاٖل الث ًٍْ قر ت رٌن أًً
ّر اخررتي الٌعر ادرٓ ازبضر ً Tattooارتر إ الضرزاًٍل الاٌٍدرْ ً ،لر
بضررث الاثَاررْ الثررار ّ هلررذي الضرروٌبًٜ ،فررازارها لزّررٌب اشبَررل ًب
ّاُب اًٞقاتمح ًهذا ّا أخذي الوا ا٢غزٍرل ًالزًّران ًب ّرا بار ًَ ،بورز
ًب الزصٌّات ادٓ ّجزّ ّ اًٞانيُ ًالتش ال لَْ الع مت ٩الاجرٌر ادَورا
ًب ب ٝه مح
هررذي اىبضرراًاّ ًب سَرراّ الض ر َجَـب بررـب الزدرراً ًاللضررإ ،أهلسررت خَرراً
ا٢غزٍرررل ًأًسرررت بر ر فل غشٍرررز ّر ر اٞصررراعري سرررًٌ سَررراّ اّٞاسًنيَرررات
الغزصررات (اىبضرراًٍات لدزدرراً) ً ،فاررت ب جررزّ ّر ابارراً ا٢غزٍررل جفب
ضباربتو ٩مح ًق نيضر ال جري ّ اٞصاعري ا٢غزٍوَْ ثر الزًّانيَرْ ،سرًٌ
قَررام أبارراً ا٢غزٍررل قبشاربررْ اّٞاسًنيَررات ًّد رراتو ًجسبرراح اهلشمبررْ
بو ًّ ،ذل الٌقٌي ًب غزاّو ٩مح ّسا تتشر خ رًاٍرات ار قتراً هزقرل
ًاىبد ْ اّٞاسًنيَْ هَثٌلَتً ،ا ثَشٌٍظ الذِ اختا اىبد رْ أنيتَرٌب
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ًاا بوا جفب أثَلاّ ،ا أ  ٔ٩جفب اني ٜي اسبزب بـب الازفـبمح ث آخَل الرذِ
نيرراسً اىبد ررْ بانيجَضررَدَا الررع ّانيررت ذبررارب جفب داني ر الاررزًا ٍـب ًب
سزًب عزًا ّ الغوريًّ ،قتدوامح ًه ذا أؽثض ه ّ ٩اُب أبااً ا٢غزٍرل
ًب اٞصراعري ا٢غزٍوَررْ ّر هزقررل جفب آخَرل ،أن ؼبررارب جسر ٔ ّد ررات
اّٞاسًنيَات ًٍوشّوا ،لَجثت باٌلتى ًصب ي ًب ب ٝي ًًب التارٍخمح
قتل اّٞاسًنيَات أم قتل ف زّ اىبضاًاّ بـب اىبزأّ ًالزدل ا
ٍاذثو أن ٍزًا نيضإ تتست
ٍزٔ باض اللوا أن الزداً ا٢غزٍل مل ٍ
باسبزٍرررْ ًباىبضررراًاّ ٞن ًب لر ر تو ٍر ر ٧ا لضرررَازّ الزدرررل ادرررٓ اىبرررزأّ،
اٞبٌِمح ًمل ٍزح هل أن ػبر ًا صبتسارات ت رٌن
ًتوٌٍق٧ا للُبام اسب
اىبرزأّ فَورا نير ٧ا ًّضراًٍ٧ا لدزدرل ًب ّرل عرُٕ ،سترٓ بالٌؽرًٌ جفب أادرٓ
اىبزاترر  ،سَرررح تؾرررثض ّد رررْ ًساّسرررْ ،تورررٌ أّرررٌر اجملتسرر ًتضر رَ٩ز
ازبَرررٌؼ ًتواترررل ّالزدررراًمح فسر ر عررران لر ر تورررٌٍض صرررداْ الزدرررل
ا٢غزٍوُ الذِ ّان ٍزٔ أن ًب فا اىبزأّ قٌّ ّقرافْ جفب قٌترىمح لرذل
نيزٔ أن نبَ اٞصاعري ا٢غزٍوَْ الع ذب ثت ا اّٞاسًنيَات اياربرات
ًّ ٔ نباهل ًقٌتو ًعزاصتو ًب اسبزب ًالوتاً ،قالت جنيو ً ٩ ّ ٩ب
اللواٍررْ ٍضرروا ًب اىبازّررْ أّررام اٞبارراً ا٢غزٍررل الزدرراًًّ ،رران ًب
ل تاَّ ٧ا لت ٌ٩ح الزدل ًقٌتى ازبض ٍْ ادٓ قٌّ اىبزأّ ّوسا بد تمح
اللضإ اياربات ال بوَْ اّٞ
ّرران اٜاتوررا الضرراٖ ل ر ٔ الثرراسجـب ًال ارصررـب أن اللضررإ اياربررات
أصاٌرّ جغزٍوَْ حبتًْ ،ل  ٩الثشح التارؽبُ ًاٞرٌَّلٌدُ أثثرت أن
قؾؿ اللضإ اياربات تلتغز ًب ا ّ سقارات الاامل الور ٍ ّ ،ر
ّؾز ال زاٌنيَْ جفب راً صرٌرٍامح فور ًر ت رًاٍرات ار ًدرٌ يبد رْ
ّ اياربات اّٞاسًنيَات قام ال زاٌن اىبؾزِ ب شًها ًضباربْ ّد تورا
ًدو٧ا لٌدىً ّ ،ن أن ٍضتاَ الت د ادَوا فٌق ًب سثوامح مح مح ًّرذل
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ًب ب ٝفارظ ًالوٌقاس ًآصَا الٌصآ ًخباؽْ ًب الؾـب ،سَح ذبر خ
باض الزًاٍات ا ا ّر اياربرات الدرٌاتُ ّر  ٩ؼبرارب ّر الزدراًمح
ّررل هررذي اسب اٍررا ًاٞصرراعري ًجن اختد ررت ًب ّؾ ر رها ا ر الزًاٍررات
ا٢غزٍوَْ ،ت ّٛأن اىبزأّ اياربْ ّانيرت ٌّدرٌ ّ ًب ّاُبر صبتسارات
الاررامل الو ر ٍ  ،ل ر نيضررثْ ّغررارّتوا ًب الوترراً ربتد ر تثاررا لررلسٌب
اسبَاّ اٜدتسااَْ ًاٜقتؾرا ٍْ ًاىب راهَ الجوافَرْ أً اسبقرارٍْ الضراٖ ّ
ًب هررذي اجملتسارراتً ،أٍق٧ررا تثا٧ررا ىب ر ٔ ترراثري صررداْ الزدررل ادررٓ ازبررلط
ا٠خرررز ،أً توثدرررى ل رررزّ اىبضرررراًاّمح أّرررا أصررراٌرّ ًدرررٌ اّٞاسًنيَررررات
أن ٍاَػ ًٍضرتسز بر ًن ردراً ،فورُ
ّسذتس ؽاا ّ ٫اللضإ مب
ّر اخرررتاي اشبَرراً الا ررٌلُ لدغرراٌب ،ج أنيوررا تتلرراًب ّر عثَاررْ الٌدررٌ
ًّلال اصتسزار اسبَاّ ًالت اثز الثغزِمح مح مح
اىبزاد :
 https://www. foreignaffairs. com/articles/. . . /warrior-womenwww. cnn. com/. . . /warrior-women-amazons-horsewomen-archers- -

his

newyorker.
 com/books/joshua-rothman/real-amazons wsj. com/. . . /book-review-the-amazons-by-adrienne-mayor-/141029

.

.

com/.

142023
org/wiki/Adrienne_Mayor -

nationalgeographic.

wikipedia.

news.
www.
www.

https://en.

 رًٍررت اصرراعري ّررجريّ ا ر َّ َررْ ت رراثز اّٞاسًنيَررات ًّلوررا أنيو ر ٩ّر ٍ ٩رذهؾب ّرزتـب ًب الضرلْ جفب بارض الوثاٖرل اجملراًرّ ًٍوسر اٝقررات
دلضررَْ ّ ر رداهلررا لررَشسد ّررلو ً ،با ر الررٌ ّ ّ ٜر  ٩ؼبررت ُب با٢نيرراخ
ًٍوسر ر برتبَرررتو ّاّاسًنيَررراتًٍ ،ورررتد الرررذٌّرًً ،ب رًاٍرررات أخرررزٔ
ٍاَ ًنيو جفب قثَدْ اٞب لرتبَتو مح
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زابعاً  -املطسح السّماىٕ القدٓه ّأٍه مساحلُ
صرررراساًً قرر ر ر اىبضررررتااي ًب اصتازافررررُ لتررررارٍخ الرر ر راّا
الزًّانيَررًّْ ،زاسررل تغ ر دوا اسب ر ّ ر اٜتوررام اىبٌدررى ل ترراب
ًعازإ الزًّان ً الذِ ٍوًٌ :
" ()1جن الزًّران مل ٍازفرٌا اىبضرزسَْ ج ٜبار ّا انيتورل ال ر
اىبضررزسُ ا٢غزٍوررُ جلررُ رًّا،فودَّر ًا اىبضررزسَات ا٢غزٍوَررْ
بلٌاَورا اىبدرواّ ًاىباصراًّ ً ،ب نبَر خؾاٖؾروا ال لَررْ عبرٌ
ّلتؾ الورزن الجالرح قثرل اىبرَ ٝررر ًل رلو مل ٍوتسرٌا باىباصراّ
ّسا اهت بوا الٌَنيانمح مح " ًالثاسح اىبتتث للغٌٕ ال راّا الزًّانيَْ
صٌا ٍو ال الضرٛاً الترالُ :هرل الر راّا الزًّانيَرْ ّرا هرُ جٜ
راّررا ٌٍنيانيَررْ ّتثررت بد ررْ ٜتَلَررْ ا قثررل ا٢دابررْ صررٌا ٍؾررا م
بزأٍـب ّتقا ٍ هسا:
ال زٍل ا ًًٞرّش جدابتى ادٓ أن ّ الُبد ًفَل اٞفل أن
ٍواً ا م ًدٌ راّا رًّانيَرْ ادرٓ ا٢عرٝح ًب سرـب ٍرزٔ ال زٍرل
الجانيُ ًالذِ ٍ ّٛب ًري ادٓ او الزًّان ا جنيتاز ال راّا برل
ان ّل ال راّا الزًّانيَْ ّا هُ ج ٜاقتثاظ ا ال راّا الٌَنيانيَْ،
()1

راد ًرانيت  1378ؼ ،ز :85 :3راد  :صبدرْ الررتاخ ا ٞبرُ الضرلْ الجانيَرْ
 -الا الضا ظ ادُ ؽابزِ – داّاْ أسا ا٢ص – َّْٝعوزان
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بل هُ تزنبْ سزفَْ هلامح فال ارصرٌن لدسضرز الزًّرانيُ ٍتشر ثٌن
ا ّزسدتـب ااعوا هذا اىبضز هسا:
اىبزسدررْ اًٞفب  :اللغرراّ ًب ر أت ّ ر نيواٍررْ اؾررز ازبسوٌرٍررْ
رررْ اسبَررراّ اٜدتسااَرررْ الزًّانيَرررْ،
سَرررح أؽرررثض هرررذا اىبضرررز
()1
ًؽبربنيا ّت٩اب رًّان ّجز ا هذي اىبزسدْ ّجل ( لٌّز ٍتٌظ
– "ً "LUCRETIUSفزػبَدَررررٌظ –" ً ،" Virqlهٌراتَررررٌظ "
 ً "Horaceلَ َرررٌظ "ً " LEVUSآخرررزٍ غريهر ر ار ر اٞؽرررًٌ
اىبتٌافررراْ هلرررذا اىبضرررز ) مح مح ّر ر سَرررح اللغررراّ ّر ر أنيورررا خدرررٌَب
َّجٌلرٌدٍُ ً ،ررين ًثررين عوضررًُ ،جن ّانيررت الترراثريات ال راَّررْ
الٌَنيانيَرررْ ًافرررشْ ًب هرررذي اىبزسدرررْ ج ٜأن هرررذا الٌفرررٌ صررراا ،
ًل رتّ ضب ً ّ ادٓ الث ٕ ًب تاصَط اىبضز الزًّرانيُ ً ،الر راّا
الرع َّشترى فَسرا بار فاؽرثض ّضرزسا لرى أصضرىً ،أرّانيرى الرع
كبَشيً ،الع ًفاتى ًب اىب انيْ الزاٖ ّ دلثا جفب دل ّ ال راّا
الٌَنيانيَْ الو مبْمح مح (٥ً)2فلِّ الثاسح اٜظبدَشِ ًلرَ برري ًب ّتابرى
()1

()2

راد  /اىبضز الزًّرانيُ – ًلرَ برري – تزنبرْ سٍر الاابر ٍ صرَ أهبر
باىبغررارّْ ّ ر سررامت ربَ ر سض ر – جؽ ر ار اىبزّررش الوررٌُّ لدرتنبررْ –
نبوٌرٍْ ّؾز الازبَْ – ـ  - 35عثاْ أًفب 2116م -
راد  /اىبضز الزًّرانيُ – ًلرَ برري – تزنبرْ سٍر الاابر ٍ صرَ أهبر
باىبغررارّْ ّ ر سررامت ربَ ر سض ر – جؽ ر ار اىبزّررش الوررٌُّ لدرتنبررْ –
نبوٌرٍررْ ّؾررز الازبَررْ – ـ  - 35عثاررْ أًفب 2116م  -راد ر ّورراً
أنيٌر ضبس – تارٍخ ٍ 23لاٍز –  2118م -ا اٜنيرتنيَت
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$اىبضررز الزًّررانيُ ،#الررذِ ٍور ًب صررثاْ ًاغررزٍ فؾررً ٝمثانيَررْ
ّٝسل ،الز ٍْٚاجملش ْ لدزًّران ،الرع تل رز ادرَو أِ كبَرش أً
ٌّهثررْ راَّرْمح ج ّرران الزًّرران ٍتستاررٌن بذاٖوررْ فزٍر ّ لداررزًخل
اىبضرررررزسَْ ًالررر ر راّا ًاىبَسَررررراتمح ًمب ررر ر أن نيدشرررررِب هرررررذا ًب
يبارصراتو الوانيٌنيَررّْ ،جررل بر اٍات فر الثررانيتٌَّ ))pantomime
الررذِ فررزخل اصررتخ اّى ًب ققررَْ ّررا خبؾررٌـ ا ٢اررإ قبد َررْ
جسرر ر ٔ القررررَايًٍ ،ؾرر ر عَغررررزًن " َّرر ر ٍادرر ر الازفرررران
اىبتلاساان فشٌٔ ا ٞلْ اي ٍّ ً ،شاسان ّد َْ القَاْ ٌّفر
اللشاي ،ث مبجٝن ّرزّ ثانيَرْ أّرام الوافرُ ،اّٞرز الرذِ ٍرذّزنيا
باىبضررز ًن ع ر مح ًّررذل تاررزخل للررا ال ٍانيررْ الٌثلَررْ الاوضررَْ
الزًّانيَرررْ عوٌصرررا ادرررٓ عررراّدْ اٜست ررراً باَر ر " اٞردرررُ (")1
 ً ،Argeiالذِ ٍوام صلٌٍا ًب  /15أٍار – ّاٌٍ/مح مح ًهرٌ أقرزب جفب
أاَا اشبؾٌبْ ال عاٌب بّ ٝابـب اللورزٍ ً ،سقرارات عرزح
()1

رادرر  /اىبضرررز الزًّرررانيُ –برررري – تزنبرررْ سٍرر الاابرر ٍ صرررَ أهبرر
باىبغررارّْ ّ ر سررامت ربَ ر سض ر – جؽ ر ار اىبزّررش الوررٌُّ لدرتنبررْ –
نبوٌرٍرررررْ ّؾرررررز الازبَرررررْ – ـ  - 35عثارررررْ أًفب 2116م – اٞردرررررُ
 - Argeiاثارّ ا ّٓ (ازاٖط ( ))1أً ق ت ٌن ادٓ عاّدْ باقات أً
أًراح ّ نيثات الضس٩ار ً - -هٌ نيثات أًراقى اصاٌانيَْ – ادٓ عر ل
رداً ًفات الوَرٌ ًب أٍر ٍو ًأقر اّو ً ،ؼبسدرو ال ولرْ أً الوقراّ
جفب دضز " صٌبدَ ٌظ –ً - "Poms Subliciusلتدوُ بور ارذراًات ا٢لرى
" فضتا " ًب اللوز _ اىبٛل بتؾزامح
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اىبتٌصررٌب  /الاررامل الو ر ٍ مح ف ررُ هررذا الاَ ر نيدشررِب عوضررا راَّررا
ٍتسجل ًب أن اٞردُ اثرارّ ار ّرٓ ّزٍرْ ت ثرل براٞغّ ًٝر
أٍٞررر ِ ً ،اٞردرررل ًذبسرررل بٌاصررراْ ّولرررْ اىباابررر جفب دضررررز
صررٌبدَ ٌظ – - "Poms Subliciusث ر  ٩توررٌم اررذراًات الزبررْ "
فضتا " بزُّ ال ّٓ ًب اللوزً ،بار أن ٍرت لر تثر أ اٜست راٜت
الؾاخثْ الع تضتسز أٍام تاًٌ أً توؾز حبض الثد ات الع تت
فَوا ّجل هذي اٜست اٜت ً ،الع ٍتخددروا الرزقؿ ًاسبر ًاهلرشً
ال جريًٍ ،ثـب ال تراب أن الزًّران ّرانيٌا ٍتستارٌن برزً ّزسرْ
 ٜصرررثَل جفب جني ارهرررا ً ،رز الرررروًٌ" :جني٬وررر أً ً٬عرررا ّرررارظ
الزقؿ ٞغزاخل خثَجْ ،سَح ٍ٥ا الزقؿ يبارصْ صبتساَْ الر
الغاٌب"
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اىبسجل اهلشلُ ًب اىبضز الزًّانيُ ٌّ-ق بٌابْ الاامل

املسحل٘ الجاىٔ٘ :
 ب أت هذي اىبزسدْ بالتش ٍ ّر ارام  241حمح م هرٌ ترارٍخَبورررٌر اىبضرررزسَْ ادرررُ لبرررٌب اللسرررا ز الٌَنيانيَرررْ ًب رًّرررا الر ر ّا
ازفت أًً ّضرزسَْ ٌٍنيانيَرْ ًب اٞاَرا الزًّرانيُ ludi Romani
livius
قرررررام بلودررررروا جفب الٝتَلَرررررْ لَ َرررررٌظ أنيررر ر رنيَ ٌظ
181

ًّ ،Andronicusررران أًً ّر ر اّتغررر أن ًب رًّرررا نبورررٌرا ٧
ل ٟب الٌَنيانيُمح
 ث ب أت ّزاسرل اٜبتارا التر رػبُ ار تراثريات الر راّاالٌَنيانيَْ ّ َبوٌر صبسٌارْ ّر الغرازإ اىبجدرَـب الزًّرانيَـب الرذِ
ّتثٌا بالد تـب الٌَنيانيَْ الو مبرْ ًالٝتَلَرْ ًصرٌا نيضردٌب القرٌٕ
ادٓ أهسو
أٍه كتّاب املطسح السّماىٕ
(بًٝتٌظ _ ترياٍلط _ صَلَ )
 اخلصائص الفئ٘ ملطسحٔاتَه ّاٍه أعناهله :مل ٍتاٌر اىبضرز الزًّرانيُ جً ٜب الورزن الجالرح قثرل اىبرَ ٝمح
ًقر ارترثٌب هرذا اىبضرز برراسب ٝت ال ٍلَرْ الرع ّانيرت ّررجريّ،
ّسا ّان لدسضز ًَبَ ْ الرتفَى ً التضردَْ ّر انياورا اسب رٝت
ال نيٌٍَْمح ًتار ال ٌَّر ٍا الغر ل الغرا اىبارزًا ًب الزًّران
الو مبْ ّلذ الوزن الجرانيُ قثرل اىبرًَ ، ٝقر اس هرزت ّر بدٌترٌظ
ًترياٍررررلط اىبترررراث زٍ بال ٌَّرر ر ٍا ا٢غزٍوَررررْ ازب ٍرر ر ًّّ ،رررر
الرتادَر ٍات اىبازًفرْ الر الزًّرران ظبر ّضرزسَات صرَلَ جبرران
الوزن ا ًًٞقثل اىبًَ ٝتزادَ ٍات صالٌن الع صارت ادرٓ غرزار
الرتادَ ر ٍات ا٢غزٍوَ رْمح بَ ر أن اىبضررز الزًّررانيُ صررَلوزخل ّ ر
181

َبوررررٌر ال لَضررررْ اىبضررررَشَْ ًصرررروٌٍب اّ٢رباعٌرٍررررْ الزًّانيَررررْ،
فرراخت ُ بررذل اىبضررز ال ٝصررَ ُ :الٌَنيررانيُ ًالزًّررانيُ ّرر
الجوافْ ال زبَْ ىب ّ وبضْ قزًنمح

كبجاً ّ الااز ىبسجل تزادَ ِ رًّانيُ الوزن1مح
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بالّتْع

()1

ًلر اررام 254ح م ًّررات ًب الضررثاـب ّ ر اسررزي اررام 184ح م
(ًّالٓ ا ى الغرخؿ ً الور م اىب داشرْ) ّران اراًّ ٝب اسر
اىبضررار ًّرران ٍ ت ر لدسضررز ًب أًقررات فزاغررى ٜ ً ،مب ر
جني ار تاثز بًٝترٌظ بال ٌَّر ٍا الٌَنيانيَرْ ،فرازبٌ ٩الٌَنيرانيُ هرٌ
اىبضَاز ادٓ ّل أاسالى ستٓ أن اغد ّضزسَاتى تر ًر سٌا ثورا
ًب أثَلا ،سَح أف ُ ادَوا الزً ً اىبّٝض الزًّانيَْمح ًلو ّان
"بًٝتط" سزفَا باراا ًأاسالى كبجل أفقل يبرا تورزأّ ،سرا ٍار
(بًٝتررررط) اسَررر ا لد ٌَّررر ٍا الزًّانيَررررْ الررررع ااتسررر ت ادررررٓ
ال ٌَّرر ر ٍا ا٢غزٍوَررررْ فدررررى ال قررررل ًب اسب رررراَب ادررررٓ الرررررتاخ
ا٢غزٍوُ ّ القَاي الذِ فاي اغدثى فورام كسارى ًّتابترى ّرزّ
أخزٔمح
ّت (بًٝتط) ّضزسَات ات اٞؽلاا اٞخٝقَْ ج سدل
فَوررا ؽ ر ْ أً ر ٍدررْ ّسررا ًب ّضررزسَْ (ًاررإ الررذه )ًّ ،ت ر
( )1داّاررْ بابررل ّ -دَررْ ال لررٌن ازبسَدررْ قض ر الرتبَررْ ال لَررْ
أصتا اىبا ّ فات سضـب نيادُ سضـب الااُٖ  /رااس اىبضز الزًّانيُ – ًلَ
بررري – تزنبررْ سٍ ر الااب ر ٍ صررَ أهب ر باىبغررارّْ ّ ر سررامت ربَ ر سض ر –
جؽر ار اىبزّررش الوررٌُّ لدرتنبرْ – نبوٌرٍررْ ّؾررز الازبَررْ – ـ - 36/35
عثاْ أًفب 2116م – /05/2014 21:09:1524
اىبزسدررْ 1
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ّذل ًب اٞصاعري ّسا ًب ّضزسَْ (اّ رتٌٍ) ،أً ت رٌن ات
ضبترررٌٔ ٍرر ً ادرررٓ اللؾرررض ًا٢رعرررا ًالرررزأِ ّسرررا ًب ّضرررزسَْ
(اٞصريان)مح
ارت ررشت ٌّفررٌاات ّضررزسَاتى اغدثوررا ادررٓ ضبررٌر اسب ر
الررذِ ّرران ايررٌر اٞصرراظ فو ر ٍ ررٌن هررذا اسب ر ب َقررا ًب
باض اٞسَان ًخاؽْ ال ّا ٍ ٌن ل اسب اثارّ ا ّلافضْ
بررـب اٜب ر ًأبَررى ّسررا س ر خ ًب ّضررزسَْ (التررادز)مح فقرر ٝا ر
اصتاسالى ّا ٍازا خباؽرَْ (ٌَّّر ٍا اٞخارإ) ّسرا سر خ ًب
ّضزسَتى (التٌأّان) ً (اّ رتٌٍ)مح
 اصتاسل (بًٝترط) اىبو ّرْ ًب ّضرزسَاتى ًّران اهلر اّلوررا ّازفررْ اىبٌفررٌي ّرر قثررل اىبغرراه ٍ اللُبدررارًّ ،الررع تارر
بر ًرها اسبدوررْ الررع تٌفررض نبَر اّٞررٌر أً باقررا ّلوررا ،فررثاض
هلا ّو ّْ براىبالٓ اسبوَورُ لد دسرْ ًل ر
اىبضزسَات مل ت
ان نيار ها خالَرْ ّر اىبو ّرْ برل تقرسلت بارض
ّ ل  ٜمب
اٞصررراز ّسرررا ًب ّضرررزسَْ (الاثرر اىبخرررا ي) فورر استرررٌت ادرررٓ
صررررا زٍ ً ،هلررررا ّورر ر ّات لوؾررررؿ ّلوررررا (ًاررررإ الررررذه ) ً
(ٌَّّ ٍا اسبسري) ً ّضزسَْ (التادز) ً ّضزسَْ (الثخَل) فورُ
بلَت ادٓ ّو ّات ًفاوا (بًٝتط) ًهلال ّا ٍارزا باىبور ّات
اىبٛددْ ًالرع مب ر ّٝسُبتورا ًب ال ؾرًٌ اٜفتتاسَرْ ّسرا ًب
ّضزسَْ (ازبل ِ اىب زًر)مح
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 اصررتاسل بًٝتررط عزٍو رْ اشبدررٌب ًاىبررشز بررـب ّضررزسَتـبٌٍنيانيَتـب با جفافْ آراٖى الغخؾَْ اشباؽْ لَُبورز للرا ّضرزسَْ
ًاسر ّ تُبوررز أؽررالتى ّ ات ر ّضررزسُ ًب صررَازتى ادررٓ الد ررْ
ًالٌسن ًرً ال اهْ الع كبَرشت بورا ّدواترىمح فد ترى تار ّزدارا
لد ررْ الٝتَلَررْ ًب اؾررٌرها الو مبررًْ ،ا ّررر فَوررا ّدسررات ااَّررْ
ّجريّ ًمل ٍتوَ بالٌسن اىبضتخ م ًب اٞؽل الٌَنيانيُ ًجلبرا ا خرل
أًسانيا د ٍ ّ اصتخ ّوا لت ٖٝاىبالٓ الذِ ٍتادثى اىبٌقر مح ٍتقرض
جن ل ٌَّ ٍات (بًٝتط) ال ًر ًب ّاازبْ اىبغراّل اٜدتسااَرْ
الع تلاًلتوا ٌَّّ ٍاتى
اٍه مطسحٔاتُ :
اّ َرتٌٍ _ ٌَّّ ٍا اسبسرري_ درزّ الرذه _اٞصرريان- ،
الثاّخَرر ٍط _الاثرر اىبخررا ي _الثَررت اىبضرر ٌن _ التّٛرران _
التادز _ اسبثل_ال راه الجٝخ_ ازبل ِ اىب زًر
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ْٓبلْٔع تسىٔتْٔع تريآيظ ( 159 – 185ق.و)

()1

ّرران ادررٓ ا ررط ّر بٝتررٌظ ًب ّتاباتررى ًب سررـب ّرران
بًٝتط ٍ ت لدااّْ ّ ازبسوٌر ّان تريٍلط ٍ ت لدخاؽرْ
هل رذا ّرران اصرردٌبى مبجررل سالررْ ّ ر الزق رُ ّ ٩ر الالاٍررْ باسبث ررْ

( )1

)(1

ًلر ترياٍررلط ًب قزعادررْ صررلى  185حمح ممح ارراؼ ًب رًّررا ّاثر ًّر هلررا
ّران ا رْ  Aferعثورا ٧لدتوالَر باللضرثْ لداثَر فور ٍضرسٌن تثارا ٧لدثدر
الذِ دإًا ّلوا ًّان ٌّاع جفزٍوَا  ّ ٧قزعادلى دإ جلُ رًّا اث ا
ً ٧صزاان ّا ق ري صَ ي الضلاتٌر ًTerentiusلذل فو هبرل لور صرَ ي،
ًق ه جلُ ب ٝالٌَنيان با أن ّت ّضزسَاتى الضت الثاقَْ للرا ًمل
ٍا ّ هذي الزسدْ ّزّ أخزٔ جلُ رًّرا ًّرات صرلى  159حمح مً ،قر أنيورذ
الد ْ الٝتَلَْ ّ الااَّْ ّ خاز فضا ها باثارات أً الدوذات اٞخزٔ،
ًلو ر أتو ر ترياٍررلط برران رًاٍاتررى ّ ر ًف ر باررض اللررث ٕٝلثٝغررْ أصرردٌبى
ًًفٌسى ًرعاقتىًّ ،ان ّ الاثَاُ اٍ ٜلذض ّ الااّْ ،خاؽرْ ًانيرى
ّررران ٍ تور ر الور ر رّ ادرررُ ا٢فرررشا مح ًتاتررررب ّضرررزسَاتى ال ٌَّر ر ٍا
اقتثاصرررات ٌٍنيانيَرررْ خالؾرررْ ّر ر عرررٌاٖ الاثر ر الزًّرررانيُ تا رررُ ادَورررا
اىبسَرررشات الٌَنيانيَرررْ ّر ر نياسَرررْ الرررت ري ًاٞخرررٝح ًاٞصرررالَ ًال قرررْ
ال لًَْ،هلررذا مل تضررتا ّضررزسَاتى أن تضررتوٌِ نبرراهري الزًّررانًً ،ب
ب اٍْ ّل ّضزسَْ ّ ّضزسَات تزنيتٌَظ ّانيت تُبوز لٌسرْ ّزصرٌّْ
ادَوا أقلاْ ّافْ أعخاـ اىبضزسَْ ّزتثْ ًفرل َبورٌره ادرُ اىبضرز ،
ث ؽٌرّ ٞس اخ ّل ّلُبز ادُ الترٌالًُّ ،انيرت اىبٝبرط اىبضرتخ ّْ
ًب هذّ اىبضزسَات ال ٌَّ ٍْ الزًّانيَْ هُ ني ط اىبٝبط الٌَنيانيًَْٜ ،
نيارررزا بالقرررثٌب جن ّانيرررت ًفاترررى عثَاَرررْ أً بضرررث سشنيرررى ادرررُ بارررض
ّضررزسَاتى ًالررع ّرران ق ر أرصرردوا جلررُ رًّرراً ،فو ر ت ًب سا ثررْ غررزح
صر ر َلًْ ،لرررذل فإنيلرررا  ٜنيضرررتاَ أن نيّٛر ر أن أاسالرررى لَضرررت صرررٌِ
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ال راَّرررْ ًب أاسالرررى ً،ادرررٓ الرررزغ ّر ر أن ٩تريٍرررلط تتااّرررل ّر ر
ٌّفررٌااتى ًخاؽررْ ال ٌَّ ٍررْ ّلوررا ّسررا فاررل صررد ى بًٝتررٌظ
فد ت ا ر أاسالى أثَلا ًصبتساوا الضاٌر الع خادورا قدر ٍ راً ًب
ااتسررا ي ادررٓ الل رراخ ًً ٜب اىبٌاق ر اشبغررلْ ًً ٜب التدسَشررات
ازبلضررَْ ً ،كبت ر بااصرردٌب قررٌِ ًبدَ ر ً،أل رراَب دشلررْ ات ًق ر
أقزب لٟتشان ًّ،انيت ّضزسَاتى يبتدْٗ بالوَ اللثَدْ ًّ،انيت
عخؾرررَاتى ّزصرررٌّْ ب قرررْ ًاسرررل تتلاصر ر ًرً اللضرررَر الارررام
لدؾزاي أً زبسدْ اسبرٌا خ ًّ،انيرت أغدر ّضرزسَاتى خالَرْ ّر
الؾخ ًا٢ص اا ً،هٌ بورذا مل ٍ ر بودٌانيَرا برل ّران ّجو را
ؽباع اىبجو ـب ًاىبتادسـب  ًٜ ،ؽباع الااّرْ الارا ٍـب ف انيرت
سث ات ّضزسَاتى خالَْ كباّا ّ الد اَب الضٌقَْ الثذٍْٗ ً،هرٌ
ال ٌَّ ر ٍات الضررت الررع ّتثوررا قثررل رسَدررى جلررُ برر ٝالٌَنيرران ًه رُ:
(أني رٍا أً فتاّ ّ دشٍزّ أني رًظ) أقتثضت ا اٞؽل الٌَنيانيُ ىبَلانير ر،
ّضررزسَى (اسبسرراّ) اقتثضرروا ا ر رًاٍررْ لدغررااز أبٌلدررٌ ًرًظّ ،ضررزسَْ
(اىباذب لل ضى)ّ ،وتثضى ا ّضرزسَْ برل ط اٜصر ىبَلراظبزّ ،ضرزسَْ
(اشبؾُ) اىباخٌ ّ ا ّضزسَْ ىبَلاني رّ ،ضزسَْ (فٌرٌَّ) اىبوتثضْ ا
أبٌلدٌ ًرًظّ ،ضزسَْ (اٞخٌان) ًهُ ّاخٌ ّ ا رًاٍرْ ىبَلانير رً ،قدر
ترياٍرررلط َّلانير ر ر بؾرررٌرّ أّجرررز يبرررا فارررل بًٝترررٌظمح رادر ر  /اىبضرررز
الزًّانيُ – ًلرَ برري – تزنبرْ سٍر الاابر ٍ صرَ أهبر باىبغرارّْ ّر
سررامت ربَ ر سض ر – جؽ ر ار اىبزّررش الوررٌُّ لدرتنبررْ – نبوٌرٍررْ ّؾررز
الازبَْ – ـ  - 37عثاْ أًفب 2116م
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بوررذا ؼبرراًً تودَرر اٞغزٍررل بإَبوررار ل ررْ صرردَسْ ًصرراَّْ ّلسوررْ
ًافررشْ ًّ،ررران ّررراهزا ًب قرررًٌ اسب سررْ ًعرررز قرررَ جنيضررانيَْ
خٝدقْ مح لو ّت (تريٍلط) بزعاقْ ا٢غزٍل ًخ ْ اصردٌبو ًهرٌ
أٍقرررا ّررران سزٍؾرررا أن ٍا رررط ًب اصررردٌبى اهتسرررام أؽر ر قاٖى
الد ررٌٍـب ّررلو خاؽررْ ،فو ر أَبوررز ّوررارّ قبررا ّرران ادَررى ا ٞب
الٌَنيانيُ ّ نباً ً،اهل بتشدَل عخؾرَاتى ًً،فر قؾؾرى ًب
ل ررْ راقَررْ ّلتورراّ ً،أَبوررز اىبدررواّ ًب سدررْ د ٍ ر ّ كبترراس بالثضرراعْ
ًاهل ً ًنيوإ اٞصدٌب فوٌ مل ٍور م الغخؾرَات ال نيٌٍَرْ ّر ّجرل
الاثر ر ًاىبخرررا ي ًاىبتا رررل ًغريهرررا ادرررٓ ااتثرررار هرررذي الغخؾرررَاّ
التودَ ٍْ تو  ّ َ٩ال اتر اىبضرزسُ ًتر ِ ٛبرى جفب اىبوشلرْ اىبزتولرْ
لدٌاق اٞقزب جفب اسبقَض ًهذا ال تريٍلط ّان عثى ّزفٌخل
كباّرررا ادرررٓ الا ر رط ّانيرررت اىبدرررواّ الر ر ي ّرررزآّ لدشَاًّّ،ررران
القرررش فَورررا ًصرررَدْ  ٜغاٍرررْ فورررُ تضرررتو ا ا٢ؽرررً، ٝأغدر ر
ّضزسَاتى ابتا ت ار ّغراه ال اسغرْ ًاىبادلرْ ًّ،رذل أَبورز
باض الغخؾَات التودَ ٍرْ ّر ّجرل اىبّٝرـبمحمح ايراربـب ًغريهر
بؾٌرّ أفقل ّ تد الؾرٌ٩ر الرع ااترا ادرٓ اعوارهرا ال ت٩راب ،
ًث ًؽدتلا أغد ّضزسَاتى ًهُ:
اني ر رٍا – اىباررذب لٌس ر ي – فٌراَّررٌ – اسبتسرراّ – ا٢خررٌان –
اشبؾُ (الاوَ )
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ضٔئم

()1

تاد ر ًب ؽررثاي اللشررٌ ًاشباابررًْ ،سَلسررا اصررتوٌتى ال دض ر ْ
تتدسررذ ادررٓ ٍ ر ال ٝص ر ْ ال َجرراغٌرٍـب (رمح فَجرراغٌرظ)ً ،بررٌسُ
ّلو ؽار نيثاتَامح ًّان ؽ ٍوا ّوزبا ّ ال َدضرٌا مبَرتٍرٌظ
 ،Demitriusفتغررزب ّلررى ال دض ر ْ ال دثَررْ ّ Cynicismسررا
تغزب ال دض ْ الزًاقَْ  ّ Stoicismأت٩الٌظ ، Attalusج ّران
ٍا ي آنيٗذ أصتا ا ًجهلامح
سرَراترى
اعررررتوز صررررَلَ ا ّاتثررررا ًخاَثررررا جبرررران س رر ر غرررراٌٍظ
ّالَ ٌ37( ٜرر 41م) الذِ سو ادَى ٞنيى أب ٔ ًب صبدضرى ّرإ٧
أّجز يبا ػب  ،ث اتوسى بالشنيٓ باخت اّ٢رباعرٌر ٌٍلَرا لَ رَٝد
ً ،Julia Livillaني رراي جفب دشٍررزّ ٌّرصررَ ا ،سَررح بوررُ ستررٓ
اصرت اتى الوَؾرزّ أغزِبَلرا  Agrippinaارام 49م ل٣عرزاا ادرٓ
تزبَرْ نيرريًن  Neroابلورا ّر سًدورا اًًٞمح ًىبرا ت٥رٌ٩ز نيرريًن قَؾرزا
ؽر رار صرررَلَ ا ّضتغررراري ا ًًٞسترررٓ ارررام 62م ،أِ جنيرررى ّررران
اىبضرر ًًٛار ّررجري ّر عررًٛن اّ٢رباعٌرٍررْ ًأسر اثوا ستررٓ فو ر
( )1اىبزد الضابلمح مح راد بٌابْ ا ٞب الااىبُ بتؾزامح مح ا اٞنيرتنيَرت – رادر
اٌَّبَ ٍا –راد ٌٍان الازب
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سُبٌتى ًهَسلترى ادرٓ الوَؾرز الغراب ،فاصرتا نيى برااتشاً اسبَراّ
الضَاصَْ ًبالتخدُ لرى ار يبتد اترى ّافرْ ،فوثرل نيرريًن الغرل
اً ًًٞرفرررض الجرررانيُ ،سترررٓ ارررام 65م سرررـب اتوسرررى بالترر ّز ادَرررى
ًأدربي ادٓ اٜنيتشار ًؽا ر يبتد اتىمح
ٍا صَلَ ا ًاس ا ّر أبرزس الر ااّ جفب ال دضر ْ الزًاقَرْ،
ًق ًق دلّ ٩تاباتى ال دض َْ ًاىبضزسَْ ّر أدرل هرذا اهلر امح
ًّر بررـب أاسالررى اللجزٍررْ ّررا ٍاررزا باصر $ايرراًرات،» Dialogi
ًهُ ًب الٌاق ّواٜت ًب اٞخٝح ،قؾريّ نيضثَاً ،ت ً الاًٍلوا
ادٓ ّقاَّلواّ ّ ،جرل $ار الالاٍرْ ا٢هلَرْ،» De Providentia
«ارر ؽررسٌ اسب ررَ $ً ،» De Constantia Sapientisارر
ال قر $ً ،» De Iraا ر اسبَرراّ الضرراَ ّ،» De Vita Beata
ً$ارر الزهبرررْ$ً ،» De Clementiaارررشإ جفب ه٪د َرررا » Ad
$ً ،Helviam de Consolationeاىبضراٖل الاثَاَرْ » Naturales
ًQuaestionesغريهر رامح ًّر ر أاسالرررى اىبوسرررْ الغر رَ٩وْ $الزصررراٖل
اٞخٝقَررْ 41(» Epistulae Moralesرررر 62م( ))1ااتلررل صررَلَ ا
)(1

ًهررُ اسدَررا راصررات ًب اىبضرراٖل اٞخٝقَررْ ؽررَ ت ادررٓ عر ل رصرراٖل،
ٌّدوررْ جفب ؽ ر ٍوى لٌصررَدٌَظ  Luciliusسرراّ ؽررودَْمح ًّرر أعررزا
ّتابرررات صرررَلَ ا اهلذاَٖرررْ ّوالترررى الاٌٍدرررْ ّ$ضرررخ ا٢نيضررران جفب نيثرررات
الوررزي » Apocolocyntosisالررع تررزتثٌب قبث ر أ تلاصررخ اٞرًا ًب ال ررز
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ّذه ًسر ّ الٌدرٌ لر ٔ الرزًاقَـب ،فرااترب الارامل ّرّ ٝا ٍرا
ًاودَا ًاس اً ،أًفض بؾٌرّ أصاصَْ اىبغ ٝت اٞخٝقَْ الع
ج ا ّا اٌزبرت ادرٓ عبرٌ صردَ كب ر ا٢نيضران ّر بدرٌ الضراا ّ
ًاً ّٞاشبري ،هلذا ّان صَلَ ا ٍر اٌ جفب اٞخرٌّ ًايثرْ برـب
اللاظ ،فاعتوزت ّوٌلتى "ّ ضبثٌبا ّ ازبسَر سَرا ًّاصرٌفا
ادَى َّتا"مح ًّران ؼبرارب أٍقرا اٜني اراٜت ًٍر اٌ جفب ل رْ الاورل
اىبترشن ،فالزدرل اسب ررَ هرٌ الررذِ ٍضرسٌ ادررٓ ال قر ّتذرراًسا
دبارب اسبَاّ الواصَْمح ًمل ٍورت صرَلَ ا باىبَتافَشٍوراً ،فؾردوا
ا ر َّ ر ان اٞخررٝح ،فادبررى جفب اللاسَررْ الاسدَررْ ،أِ اسب سررْ
الاسدَْ لدشَراًّ ،انيؾرزا نيواَٖرا ار اٞصرط اللُبزٍرْ اًٞفب الرع
قاّت ادَوا اٞخٝح الزًاقَْ ،فاهت باسبَاّ الغراثَْٞ ،نيرى ًدر
فَوا ّا ٍّ ٖٝشادى ًعثَاتى اشباؽرْمح ًرأٍرى ًب ا٢هلَرات ٍ ٜار ً
ا٢رعا اشبدوُ" :أتزٍ أن ت ٌن ال اهلل ضبثٌبا ا ّ ؽراسبا
ٍرٌظ » Ludus de Morte

ال َجاغٌرِ ،أً ّوالتى $صرخزٍْ ّر ّرٌت ًّٝ
Claudiiالع تضتخ ب زّ تالَى ٌٍّ ًٝظ با ًفاتىمح ًذبترل أاسراً
صررَلَ ا اللجزٍررْ ّ انيررا ّزٌّقررا بررـب ّت ر تررارٍخ ال دض ر ْٞ ،نيوررا تا ر
اىبؾ ر الزَٖضُ لد ز الزًاقُ ،أّا أصدٌبى فَا ط ّل رات أ ب
اؾرررزيً ،جن ّررران ٍت رررز خبؾاٖؾرررى اىبسَرررشّمح ال دضرر ْ ًب اسبقرررارات
الو مبْ رادر  -تمح ظ ّرٌهـب –نيٌٍَرٌر – ٍب – 1964 2تزنبرْ اثر ّ
سض دثري
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ج نً ،ج ا أر ت التاثرر لرررى ،فغرررابوى ،فدَضرررت الاثرررا ّ ًب تورر ٍ
اٞفرراسُ بررل ًب ا٢را ّ الٌراررْ اىبضررتوَسْ"مح ًهررذا الررٌري الزًاقررُ
قدثى ًب سقزّ جلى بار خبٖٝورى ،اهلل الغراه
الذِ ّان ٍض
ال اخدُ ادٓ أفااللا ،ق ؽزفى كباّا ار راصرْ عثَاترى ًؽردتى
بالاراملمح ًستررٓ اٞؽررل ا٢هلررُ لدررل ط الثغررزٍْ ،تدر الغررذرّ الررع
ًب ازبضر  ،هررُ ال ر ي ّررا ّ ل٣رعررا
نيشلررت ّر الضررسإ لتض ر
اٞخٝقررُ ،هلررذا مل ٍثشررح ًب ّاهَررْ الررل ط ،بررل صررآ جفب رص ر
تدر ر الؾرررٌرّ اىبتاررر ّ اٞلرررٌان ًاٞعررر اً لدز اٖرررل أً الغرررزًر
اشبدوَْ ب َْ ّاازبتوا ًالوقإ ادَوا ًتوٌٍ الضدٌ ا٢نيضانيُمح
املطسح عيد ضٔئلا
أّا صَلَ ا اىبضزسُ فو ّت تضر ّضرزسَات ّاصراًٍْ
(تزادَ ٍْ) ،مل تازا تٌارٍخ تالَ وا ب قْ ،ج مل ٍ٥ازخل أِ ّلورا
ادررٓ ّضررار رًّررا أً غريهررا فت٥اررزا ًتغررتوزمح ًمل ٍ ر ًب نيَ٩ررْ
ّٛل وررا أن ت٥اررزخل ،بررل أن توررزأ ًب ددضررات ازب ر ً ال ررزِ ّ ر
يبررج ٝضبرتفررامح ًق ر ّرران غررزخل
قثررل أس ر اسبقررٌرً ،لررَ
صررَلَ ا ّ ر ّضررزسَاتى دبضررَ أف رراري ال دض ر َْ ًاٞخٝقَررْ
الزًاقَْ ًب عخؾَات ربٌخل ؽزااات راَّْ سرا ّ برـب قرٌتـب،
الاوررل ًاسب سررْ ّرر عررزاً ،الااع ررْ ازباضبررْ ًال زٍررشّ ّرر
عزا آخرز ،فت تضر اٞف رار برذل سٌٍَرْ اسبَراّ ًفاادَتورامح
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فررالتاثري ا ٞبررُ أّجررز عرر ًّٝادررٓ ا ٞن ًأع ر ني ررا ا جفب الاوررل
ًأاسررل ترراثريا ًب الودر ّر اللؾررٌـ ال دضر َْ الررع ٍ ٜؾررل جفب
فشٌاهررا جٜد القررالاـب ًب ل تورراً ،صررَلَ ا ٍ ٜوررت بورر ٕٜٛقرر ر
اهتساّى بااّْ اللاظمح
ضٔئلا ّعصسِ ّثقافتُ

()1

ّرران صررَلَ ا ّجررل ّثررار ّجو ررُ اؾررزي فرردَاا ًب الد ررْ
الٌَنيانيَرررررْ ًثوافتورررررا ًٜ ،صرررررَسا ادرررررٓ ؽررررراَ ال دضرررر ْ ًا ٞب
ًاىبضز  ًّ ،هلا فإن ّؾا ر ّ صَى ب ٝاصتجلإ ٌٍنيانيَْ ،جّا ّر
اىبٝس ال ربٔ ًاٞصاعري ال رجريّ اىبتار ّ التراًٍٝت ًجّرا ّر
اللؾررٌـ اىبضررزسَْ الرتادَ ٍررْ ّثاعررزّ ،فجسررْ أرب ر  ّ ٨ر ّ صررَى
ّوتثضْ ا ٌٍربَ ظً ،هرُ $هزقرل صبلٌنيرا Herkules Furens#
ً$الازًا ٍراتَّ$ً Troades #ر ٍا$ً Medea #فاٍر را Phaedra #ب
ًثررررٝخ ّوتثضررررْ ارر ر صررررٌفٌّدَططرصً ،هررررُ $ال َلَوَررررات#
$ًPhoenissaeأً ٍر ّد را $ً» Oedipus Rexهزقرل فرٌح دثرل
أًٍتررا ً» Herkules Oetaeusاثلترران ّوتثضررتان ار أصررخَدٌظ،
ًهسرررا $أغرررايبلٌن$ً Agamemnon #تَٗض٦ر رت٪ط Thyestes #مح
)(1

ال دض ْ ًب اسبقارات الو مبْ راد  -تمح ظ ٌّهـب –نيٌٍَرٌر
 – 1964تزنبْ اث ّ سض دثري
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– ٍب2

ًاٜقتثرراظ هلررا ٍ ٜاررين توَ ر ا باىبؾ ر ر ،بررل اصررتدوام سررز لدش ر خ
ًعخؾَاتى بتاًٍل د ٍ ل ًاف اٞاساًّ ّ ،ثال ات عر ٍ ّ ًب
اٞفااً ني ضواً ،تزَّش ّثري ادٓ أنياعَ ازبٌقْ ًاصرتلتاداتوا
ّ اىبافُ ًنيثٌٕاتوا لدسضرتوثلمح ًادرٓ نيورَض اىبضرزسَـب ا٢غزٍرل
ّرران صررَلَ ا ٍرررت لغخؾررَاتى سَررشا ّررثريا لدثررٌ ال ر اخدُ
اىبت ذرررزّ ،رررُ ٍرررربس ّرررا ٍاتسرررل ًب خَدرررْ الرررل ط ّر ر ّغرررااز
ّتقاربْ ًّل ادْ ،فٌَفض لدسضتس خاز اٜني اراً ج ا دبراًس سر
اٜات اً ًأفدت ّ سّام الاولمح ًقدسا ٍاتس صَلَ ا ادٓ ازبر ً
الضزٍ اىبتؾراا برـب عخؾرَتـب ّتلاققرتـب اورً ٝقدثرا ًقرٌ،ٜ
فورٌ ٍ ٜث رُ فلَ٩رْ التراثري بور ر اسورى ًدبرذري ًب الرل ط ًالاوررل،
ُّ ٌٍؽل جفب اىبتدوُ ّ وٌّى ا اسب سْمح
ًًب ّ صَى( )1اٞخزٔ ٍثال صَلَ ا ًب جَبوار نيتاٖر ذب ر
اٜني ارراً ًب ا٢نيضرران ،يبررا ٌٍلدرر ازبررزاٖ ال ٌٍّررْ الررع تتذرراًس
اشبَاً ًب ال وامح ًهلرا أٍقرا ٍزّرش ال اتر ادرٓ جبرزاس اٞفاراً
الالَ ررْ ادررٓ ّضررز اسب ر خ اَانيررا ،اّٞررز الررذِ ّانيررت اىباصرراّ
الٌَنيانيَْ تتذلثى ّدَراً ،تارٌخل الرى برإٍزا اسبر خ ال ُبَر ادرٓ
لضان راً ّ ال ّاخل  ٫نيضتس جفب ت اؽَدى ًنيتاِب باٌاقثىمح ًادرٓ
()1
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الررزغ ّر أن ّضررزسَات صررَلَ ا مل ٍوؾر بوررا الاررزخل ،جٜد أن
تزَّررش ال اترر ادررٓ بلررإ اٞسرر اخ الالَ ررْ ًب ؽررد اىبغررو
بؾزٍا ً ٍ ،ادٓ قلااتى بان ىبغاه ّ ال ال ّ اٌ ٜرا ارا ٍقراا
جفب ترررا ثري ال رررٝم اىبضرررسٌيمح ًهرررٌ ٍرررزٔ أن اىبرررزأّ أّجرررز انيوَرررا ا
لٝني ااً ّ الزدلمح
با ر د ر ً اصررتسز قزًنيررا بررـب الثشاثررْ ًالد ررٌٍـب سررًٌ أسوَررْ
نيضثْ ّضزسَْ $أًّتافَا » Octaviaجفب صَلَ ا ،أثثت الثاسرح
اٞىبرانيُ َرت ً J. Schmidtب راصرْ ّوارنيرْ ّضت َقرْ ،قبرا ٜ
ٍ ي صبا ٜلدغ أن اىبضزسَْ ّ ٍزاي صَلَ ا ني ضىً ،أن ترارٍخ
تالَ وا ٍاٌ جفب 62رر 64مً ،أنيوا تو م ت ضريا ً تضرٌٍ ا ٜنيضرشاب
اىبضتغرررار ا ًًٞصرررَلَ ا ّر ر اسبَررراّ الااّرررْ ًالغررروزّ ًرفاهَرررْ
الرررثٍٝبمح ًتتسترر هرررذي اىبضرررزسَْ باهسَرررْ خاؽرررْٞ ،نيورررا اللسرررٌ ز
الٌسَ ر اىبتثوررُ ّ ر اىبضررزسَْ الزًّانيَررْ ات اىبٌفررٌي التررارؽبُ
 ، fabula praetextaج جن أسرر ر اثوا ًًقاٖاوررررا دبررررزِ ًب سّرر ر
الوَؾررز نيررريًنمح ًفَوررا ٍُبوررز صررَلَ ا ني ضررى نياعوررا باصر صبدررط
الغٌَ ّ ،اارفرا عرٝح نيرريًن ّر أًّتافَرا ًسًادرى ّر خدَدترى
بٌبَ٩٤را  Poppaeaاسباّدرْ ّلرىمح ًبار أن ٍار م نيررريًن أًّتافَررا ًب
ّل اهرراٍُ ،بوررز لررى ع رثض أّررى أغزبَلررا الررع قتدرروا بَ ر ي ،لَتلثررا لررى
بلواٍْ ًخَسْٞ ،ن أفاالى ق ّزت اٞصزّ اسباّسْمح
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أثس ضٔئلا عل ٙاملطسح اإللٔصابٔجٕ (عصس اليَض٘ ())1
ت تضرر ر ّضررررزسَات صررررَلَ ا أهسَتوررررا ّرررر ٌّنيوررررا،
تارؽبَرررا ،دضرررزا برررـب اٞؽرررًٌ ا٢غزٍوَرررْ اىبدشسَرررْ ًاٞصررراٌرٍْ
ًاىبضزسَْ الع اقتثضت الوا ًبـب ّضز اؾرز اللوقرْ ًّرا ترٝي
ّر سزّررات ّضررزسَْ ًب أًرًبررا ستررٓ نيواٍررْ الوررزن الجرراّ اغررز
توزٍثامح ًّوسرا اختدر اللورا سرًٌ قَستورا ال راَّرْ ،فر ٝعر ًب
أنيورررا ّارصرررت تررراثريا اسَورررا ًب اىبضرررز الاررراىبُ ،ل انيورررا اٞب
الزًسرُ ىبرا ّتر ّر ّر ظ ادرٓ ّر ٔ اؾرز اللوقرْ ًب جٍاالَرا
ًفزنيضا ًجصثانيَا ًجني درتا ًأىبانيَامح
ٍورررررًٌ الغرررررااز ًاللاقررر ر اىبضرررررزسُ  -تمح ظ جلَرررررٌت جن
صررَلَ ا قر ؽرراس)2( $ ٤ ٤أاسررل ًأًصر ترراثري ادررٓ اودَررْ الاؾررز
ا٢لَشابَجررُ بؾ ر ْ ااّررًْ ،ادررٓ ع ر ل ًّقررسٌن الرتادَ ر ٍا ًب
ل ر الاؾررز بؾ ر ْ خاؽ رْمح ج مل ٍد رل ٤أِ ّات ر ٜتررَين أً ستررٓ
جغزٍورُ تور ٍزا ّالررذِ ٜقرراي صرَلَ ا آنيررذا مح فدثضررت ال دضر ْ
الزًاقَْ ًب تزادَ ٍاتى ر إ أّجز جغزإ لزدل اؾز اللوقرْ ّر
أِ ًقررررت صررررابل أً ٜسرر رلمح فلوررررل ّلوررررا أ بررررإ ًعررررازإ الاؾررررز
()1
()2
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ا٢لَشابَجررُ قرر ر عاقرراتو  ،ستررٓ جنيررى مب رر الوررًٌ برران نيؾرر
اٞعررَإ اىبالٌفررْ لر ٍو ً ،هررٌ اللؾر اّٞجررز عررٌَااٍ ،زدر ًب
أؽٌلى جفب ّتابات صَلَ ا اللجزٍْ ًتزادَ ٍاترى الغرازٍْمح ًهرذا
ٍتاابل ّ اسبوَوْ اىبازًفْ بران اللوقرْ اًٞربَرْ ٜتَلَرْ الاراب ،
أّجز ّلوا جغزٍوَْمح
ًٍت ررل اللوررا أٍقررا ادررٓ أن توضررَ اىبضررزسَْ اًٞربَررْ جبرران
اؾرررز اللوقرررْ جفب وبضرررْ فؾرررًٌ ٍر ر ٍ بال قرررل جفب تاثَورررات
صررَل َ ا اللادشرررْ ًب ّضررزسَاتى ىبرررا ابت اررى ال اترر الٝترررَين
فارًً ،أتقض تاثري صَلَ ا ًب ّضز اؾز اللوقْ ًّا ترٝي هرٌ
عٌَي ّا ازا برر ّ$ضز ال م #أً $تزادَر ٍا اٜنيتورام » Revenge
 ٜ ،Tragedyادرررٓ ّضرررتٌٔ اىبغررراه الالَ رررْ فشضرر  ،برررل ادرررٓ
ؽاَ اٞل اَب ًالتغرثَوات ًالؾرٌر الغرازٍْمح ًّر اّٞجدرْ الثرارسّ
ادررٓ لرر ّضررزسَْ تٌّرراظ َّرر $اىباصرراّ ا٢صررثانيَْ » The
 ،Spanish Tragedyأً عخؾرَْ الغرثض ًب $هاّدرتً #التؾر َات
ازبضر ٍْ اىبتتالَرْ ًب تراٍ٥تط انير رًنيَ ٌظ Titus Andronicus
لغ ضررثري ،جفب دانير ّررجري ّر اىبغرراه اىبرراخٌ ّ عررثى سزفَررا
ّ ّضزسَات صَلَ امح ًق ااتسر ادرٓ توالَر ي اىبضرزسَْ ّرل
ّ ر راصررـب ًّررٌرنيُ ًب ّ صررَو فَسررا ا٥ررزا باىبزسدررْ اٜتثااَررْ
(ال ٝصَ َْ) ال زنيضَْمح
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البئ٘ املعنازٓ٘ ّالتقئات املطسحٔ٘ يف املطسح السّماىٕ (:)1
ّ ر بررشً اّ٢رباعٌرٍررْ الزًّانيَررْ ًاستٝهلررا لررث ٝا٢غزٍررل،
اعد الزًّان ادٓ ّاامل الجوافرْ ا٢غزٍوَرْ ًفلٌنيورا ًأاذثرٌا ب ر
اىبضررز الررذِ نيوررل جلررَو ا ر عزٍررل اٞغارقررْ الاثَر الررذٍ ًقاررٌا
أصزٔ بَ ه ًّ اىبازًا أن أًً ازخل ّضزسُ ق م ال ه ّ
قثل اث ٌٍنيانيُ ّاترل أعدرل ادَرى لَ َ رٌظ انير رًنيَ ط ًقر م
اًً ّضزسَْ صلْ  241حمح ممح
ًق ر سرراًً الزًّرران تودَ ر تؾررسَسات اىبضررار ا٢غزٍوَررْ ًب
عزٍوْ تغََ ها ل لو ؽث ٌها بؾث تو سَرح أفراا الزًّران
اٞقٌاظ الع مل ت ر ٌّدرٌ ّ الر اٞغارقرْ ّسرا أنيور انيغرٌٗا
ّضارسو ادٓ أرخل ّضتٌٍْ ًسخزفٌها ّ ال اخل ًاشبارز لثَان
ال خاّرررْ ًاٜبورررْ ل رررزخل درررذب اللُبرررز با رررط ا٢غزٍرررل الرررذٍ
أنيغررٌٗا ّضررارسو ادررٓ ص ر ٌ الرتً ،ًٝأه ر خاررٌّ كبَررش اىبضررز
الزًّررانيُ انيررى ٍت ررٌن ّ ر اسبذررارّ ًّرران ادررٓ ع ر ل نيؾرر
اٖرررزِ ؼبترررٌِ ّررر ردات تؾرررل جفب اًٜرّضررررتا ًمل ؽبؾرررؿ
()1

داّارررْ بابرررل _ ّدَرررْ ال لرررٌن ازبسَدرررْ قضرر الرتبَرررْ ال لَرررْ  -أصرررتا
اىبررا ّ عررَسإ سضررـب عرراهز اثرراظ الث ر رِ - /01/2015 ----16:02:3221
اىبٛل بتؾزا
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لدسضررز الزًّررانيُ ّ رران ال ررٌرظ سَررح أل َررت ازبٌقررْ ًجلبررا
خؾؿ ّ انيوا زبدٌظ ادَرْ الورٌمًّ ،را مبَرش اىبضرز الزًّرانيُ
أنيرررى مبَرررل جفب اىبتارررْ اىب زعرررْ ًالوترررل ًالالر ر ًالرررتااػ لدر ر ّإ
ًاىبؾررراراْ ًاٞلاررراب الزٍافرررَْ ًاىبضرررابوات سَرررح انيرررى مبَرررل جفب
الااب ال نيٌَِ ًلَط جفب الااب ال ٍين ّسا ال ا٢غزٍرل ًهرذا
برر ًري ا رررط اّ انيَرررْ الزًّررران ادرررٓ جقاّرررْ ّضرررارسو ًب أِ
ّ ررران ًلرررَط ّر ر فرررزًرِ جقاّترررى كانير ر اىباابر ر ّسرررا الر ر
ا٢غزٍررلّ ،سررا ازفررت الر الزًّرران اىبلرراَبز الجابتررْ الررع تٌفررض
ّج ٝغابْ أً قؾزا أً كباثَلًّ ٤انيرت ّؾرلٌاْ ّر اشبغر ًّر
ث تادٓ باّ ٕٝاـبمح
ًّ ر التولَررات الثؾررزٍْ ال ٍلاَّ َررْ ًب اىبضررز الزًّررانيُ
تدر الررع تتادررل قبسجررل اىبضررز فور ااتس ر اىبسجررل الزًّررانيُ ادررٓ
اسبزّررات ازبضر ٍْ ًّرران ٍور م اسبزّررات اٍ٢وااَررْ ًالزّررٌس
ازبض ر ٍْ ،فد ر ٍ ر أ اٚي ٍغررابى اىبسجررل ا٢غزٍوررُ الررذِ ّرران
ٍو م ف زّ ّاسوْ ًب أ اٖى التسجَدُ ًجلبا ّران أ اٚي ٍر ً فورٌب
ادرٓ انيثارراخ اىبتاررْ فدر ٍوررت الزًّرران ّررجريا بلوررل ف ررزّ اىبٛلر
اىبٛثزّ جفب ازبسوٌر بو ر اهتساّو باسبزّات الشاخرزّ ًاىبٌاقر
الؾاخثْمح
 ّسا أن اىبضرز الزًّرانيُ كبَرش بتور ٍ ار أّجرز ّراىبسرررجدـب ًمل ٍوتؾرررز اّٞرررز ّسرررا هرررٌ الرر ا٢غزٍرررل ادرررٓ ثٝثرررْ
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يبجدـب فوٌب ًهذا ٍا ط تو ٍ ّرل يبجرل لر ًري ّوسرا تار ت
الغخؾَات ،يبا تادر سٍرا ّ ار اىبسرجدـب باس ٍرا الغخؾرَات
سَررح أن اىبسررجدـب الزًّرران مل ٍتوَ ر ًا حب ر ً اىبسررجدـب الجٝثررْ ًب
الرتادَ ٍا الٌَنيانيَْ فانيو ق ًصاٌا اجملاً لتاٌٍز ف التسجَل ّ
خرررّ ًٝرررٌاهثو ا٢مباَٖرررْ ًرّرررشًا ادرررٓ اٜصرررتازاخل ًالرباارررْ
ال لَْ"مح
ًق ازا الزًّان لٌنيا ّ ا ٞإ ٍضسٓ ا ٞإ ا٢مبراُٖ ًهرٌ
كبجَرل ؽرراّت ٍاتسر ادررٓ اسبزّررات ازبضر ٍْ ً جمبررإات الٌدررى
الرررع ت رررٌن ّارررربّ ار ر ّالرررٓ ًن اسبادرررْ جفب ا ٞإ الؾرررٌتُ
ًازا هذا ا ٞإ باصر اىبرَ اً الثرانيتٌَّ ًاررب هرذا التسجَرل ٍرت
ذبوَل التٌاؽل غري الد ُبُ ارب اسبزّات ازبض ٍْ الرع ٍثاجورا
اىبسجررررررل جفب اىبتدوررررررًُ ،قررررر ّرررررران فررررر اياّرررررراّ الؾرررررراّتْ
(ٍ )pantomimeارررررب فَررررى اىبرررر ِ ٛالٌاسررر اررر عررررتٓ الاٌاعررر
ًالغخؾرررَات باربرررا طبتدررر اٞقلارررْ لدتارررثري اررر اٜني اررراٜت
اىبضل ّ با ٞإ ازبض ِ ًن اٜصتاانيْ با نيٓ ّواًمح
ًقررر اصرررتخ م اىبسجرررل الررر الزًّررران اٞقلارررْ لدتارررثري اررر
الغخؾررَْ الررع ػبض ر ها ًمل ٍضررتخ م ًب الرتادَ ر ٍا الزًّانيَررْ
ّسررررا هررررٌ ًب الرتادَرر ر ٍا ا٢غزٍوَررررْ ًاعبضررررز اصررررتخ اّوا ًب
اىبضزسَات ال ٌَّ ٍْ سَح اّتاست بتاابري ّقش ًْ ،أًً ّ
ق م اٞقلاْ ال ارٍ اتريٍْ هٌ لرتاترط ًالرع تاررب ار عخؾرَْ
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باٌّ (ّت تض اشب ٍ ) ًقلاي اّٞرًٌ ًال ر ًبارُٕ ال ور مح ًقر
تاٌرت تولَْ ا٢فإّ ال الزًّان بإفرافْ اىبغراال اللارٍرْ سَرح
ّان الزًّان ّاتس ٍ ًب ازًفو اىبضزسَْ ادٓ فرٌٕ الغرسط
ٞن ّضارسو ّانيت ّ غٌفْ يبا دال ازبسوٌر ٍتراثز برت ريات
الاوررط يبررا فاو ر جفب بلررإ ّضررارسو ًب بلاٍررات ّ دوررْ ًت اَررْ
خغثْ اىبضز بضو سبساٍْ اىبتدورُ ّر سرزارّ الغرسط أًًّ ٜر
تودثررات ازبررٌ ثانيَررامح ًب اررإ اىبضررز كب ر الزًّرران ّ ر تورر ٍ
ازًفررو باصررتخ ام ّغرراال ّ ر اللررار  ٜصررَسا ًب الدَررل ل ررزخل
ا٢نيررررارّ ًهررررذي اشباررررٌّ تاررررشٔ جلررررَو ًب تاررررٌر تولَررررْ ا٢فررررإّ
اىبضررزسَْ ،سَررح "ّانيررت رًّررا أًفب اىب ر ن الررع عررو ت س ررٝت
التسجَدَرررْ الدَدَرررًّْ ،ررران التسجَرررل ػبرررزِ ادرررٓ فرررٌٕ اىبغررراال
الضاع "مح
قساءٗ يف األضطْزٗ السّماىٔ٘
ا ن الثشرررح ًب اٞصررراعري الزًّانيَررررًْ ،جارررا ّ قزإتورررا لررر
نيضتاَ التخدؿ ّر التثاَرْ ىب ورٌم اٞصراٌرّ ا٢غزٍوَرْ الو مبرْ
أً ستررٓ باىبواربررْ ّ ر باررض أصرراعري الغررزح الور ٍ ّسررا عررزسلا
صررابواً ،لاررل اٞصرراٌرّ الررع هلررا الترراثري ال ررثري ًب التشررًٌ أً
الت َري اٜدتسااُ ًب اىبزسدتـب اىبذٌّرتـب صابوا ادٓ أّجز ّر
ضبرٌر أؽررابت ّ ٌنيررات ار ّ ّلوررا الجوافررًْ،الاٝقات ًاٞاررزاا
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اٜدتسااَْ ًالتاثريات اٜقتؾرا ٍْ ا ال رثريّ اللادبرْ اتضراي رقارْ
اّ٢رباعٌرٍرْ الزًّانيَرْ غزبرا ًعررزقا ّلرذ أن عورزت رًّرا لدٌدررٌ
 753حمح ممح فسا هُ هذي اٞصاٌرّ الع اهت بوا الزًّان امح

خا الضابَلاتمح مح
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خطف الطابٔيات . .أضطْزٗ أّل شّاج زّماىٕ:

()1

عررَ رًٌّلررٌظ ّ ٍلررْ رًّررا اررام  753قثررل اىبررًًَ ، ٝف ر
خاْ لشٍا ّ ا صر انيواً ،خارٌب لدتٌصر ًلقر أراخل تأخرزٔمح
ًل ر قابدررت ّ ٍلتررى خاررزا اهسرا ًهررٌ نيوررؿ اللضررإ يبررا ٍالررٓ
انيواررراي اللضرررل ،فاعرررار رًٌّلرررٌظ جفب صبدرررط الغرررٌَ بإرصررراً
صر ارّ جفب الوثاٖررل اجملرراًرّ لادر الرشًاز ّررلو مح ًل ررلو رفقررٌا
ل الادر ًصرخزًا ّر رًٌّلرٌظمح ًّران ر فارل رًٌّلرٌظ أن
اررا ازبررريان جفب سقررٌر أس ر الاررزًخل الزٍافررَْ التررٓ صررَوَسوا
الزًّان ،فاصتذاب الغا الضابَلٓ ًهرٌ أسر الغراٌب اجملراًرّ
ىب ٍلررْ رًّ رامح ًأثلررإ ّتاباررْ ردرراً الغررا الضررابَلٓ لداررزًخل قررام
الغثاب الزًّانيُ خبا ال تَات بوٌّ الض ، ٝيبا ارٓ الزدراً
الضابـب جفب ال زار لث ٝه ٌّنيو ق ٌّا اشً ب ًن تضدَض مح
 ذبٌلت اللضإ الضابَلات با ل جفب أّوات رًّانيَات،أؽرثض ا٠ن خارز د ٍر ٍر اه اىب ٍلرْ سَرح بر أ الضرابـب
ًل
باٜصتا ا لدجار لتشزٍز بلاتو مح ًال ّا اعت الؾزاي بـب الزًّان
ً الضابـب ًب صٌح ّ ٍلْ رًّرا ،تر خدت اللضرإ الضرابَلات بوَرا ّ
()1

راد بٌابْ ا ٞب الااىبُ بتؾرزامح مح ار اٞنيرتنيَرت – رادر اٌَّبَر ٍا –
راد ٌٍان الازبمح مح ا اٞنيرتنيَت
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"هزصَدَا" ًعدثت ّلو التٌق ًالتشال ب ّ ٜر الوتراً ًهرٌ ّرا
س خ بال ال ًمت اٜت اح ادٓ أن ٍ ٌن هلا ّد طبتد ل رل
ّ ر الضررابـب ًالزًّرران ،ستررٓ أن هررذا الَررٌم أؽررثض اَ ر ا قٌَّررا
ؼبت ل بى الزًّان فَسا با مح
ذبترررل قؾرررْ خار ر الضرررابَلات ّ انيرررْ هاّرررْ ًب ال رررز
الزًّرانيُ  ،سَررح ترزتثٌب بغر ل ّرثري بتاصررَط اىب ٍلرّْ ،سررا
تارب ا أه خؾاً ازب اّٞرب لدزًّان رًٌّلٌظ ًهرُ ازبرزأّ
ًال هإمح ًق ساًً اىبٛل ٌن الور آّ ت ضرري الغخؾرَْ الزًّانيَرْ
ّ خ ًٝتد الوؾّْ ،جل عَغزًن ًلَ ٌَظ ًآخزًن ()1مح مح
قرراً "عَغررزًن" أن الر اف ًرإ خار الضررابَلات هررُ رغثررْ
الزًّرران ًب هباٍررْ ثررزًاتو مح أّررا "بدٌتررارخٌظ" فو ر قرراً أن هلررا
افاـب ،ا ًًٞهٌ س الزًّان لدشزب ًالجرانيُ هرٌ سادرْ اجملتسر
الزًّرانيُ لٝصرتوزارمح ً " ٌٍنيَضرٌَظ" ؽبربنيرا بجٝثرْ ًافر  ،اًًٞ
هررررٌ أن ٍضرر ر الزًّرررران استَررررادو لدلضررررإ ًالجررررانيُ أن ت ررررٌن
الضررابَلات صررثثا لغ ر اسبررزب ادررٓ ازبررريان ً،الجالررح هررٌ او ر
التشال ار عزٍرل اىبؾراهزّ برـب الغراثـبمح أّرا "أًفَر ٌٍظ" فدر
ٍو م صز ا ّاّ ٝلدوؾرْ ًل لرى صراا ًب تٌفرَض آرإ ّتراب
()1

اىبزد الضابل بتؾزامح مح
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آخزٍ ّجل لَ َرٌظ ًقراً أن افر الزًّران ّر خار الضرابَلات
هررٌ اف ر عرروٌانيٓمح ق ر م ال ات ر الغررااز لَ َررٌظ أٍقررا ًاف ر
ّجريّ ًّلوا أن رًٌّلٌظ عاز خباز ع ٍ بضرث نيورؿ اللضرإ
ًب اجملتسرر الزًّرررانيُ ًهرررٌ خارررز ّررران ٍورر اصرررتسزار ازبرررلط
الزًّانيُ باّسدى ّسا أرد لَ ٌَظ ال اف جفب أصرثاب صَاصرَْ
أخرررزٔ تتسجرررل ًب اسبادرررْ جفب بضرررٌب ني رررٌ رًّرررا ادرررٓ دريانيورررامح
ات وت نبَر الزًاٍرات فَسرا بَلورا ًب اشبارٌٍب الزَٖضرَْ ًهرٓ أن
الرر ًر اٞصاصررُ لدلضررإ هررٌ اسبؾررًٌ ادررٓ الذرٍررْ ًالرر خًٌ ًب
ذبال ّ ازبريان ًا٢اٝن ا قٌّ ًأهسَْ الغا الزًّرانيُ برـب
دريانيى ً،ادٓ أِ ساً فرإن ارا ّ خار اىبستد رات بغر ل ارام
ّرررا سالرررت ّتٌارثرررْ سترررٓ ا٠ن ًب اجملتسارررات ال زٍتَرررْ اىبااؽرررزّ
ّرج ،ٝصررٌإ ّانيررت صرزقْ الاررزًظ ّر أهدروا أً صررزقْ الر ًاب،
سَررح أن هررذي الضررزقْ هررُ عزٍوررْ الضررارح لَُبوررز ردٌلتررى ًصرراْ
سَدتى ادٓ أهل الازًظ يبا ػبادى عخؾرا در ٍزا باهتسرام أفرزا
ا ٞصزّ الع تاا ٍرىً ،هرذا ّرا ربربنيرا برى قؾرْ الضرابَلاتمح ًّسرا
ّانيررت ت ر ً هررذي الضررزقْ ادررٓ عررذااْ الزدرراً ،لررت ًب الٌقررت
اتى ادٓ ال ًر الضردثٓ لدلضرإ ًب اىبرٌرًخ الزًّرانيُ لدرشًاز سَرح
ّانيت اللضإ صبز يبتد ات تلتورل ّر اٞب جفب الرشًزّ ،سرا
أَبوزت ّزاص الشًاز الزًّانيَْ ا ّ أًدى أخزٔ هلذي الضدثَْ ّجل
جّرررزاي الرررشًز لشًدترررى بررراىب ٌخ بررراىبلشً بار ر الرررشًاز ّثاعرررزّ،
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كاني الاا ّ اىبازًفْ الرع ّران ٍ ؾرل فَورا الرشًز عراز اّزأترى
بض الزّضمح
 أثرررزت قؾرررْ خار ر الضرررابَلات ادرررٓ الاؽرررز الرررشًازالزًّررانيُ  ،سَررح فرررخست ّرر اررا ات هرررٓ بال اررل ٌّدرررٌ ّ ًب
اجملتسر الزًّررانيُ ًٍلُبررز هلررا بغر ل اررا ِ  ،ج ٜأن هررذي الوؾررْ
أردات الاا ات اىبالٌفْ اشباؽْ برالشًاز جفب َبرٌاهز ًأصرثاب غرري
ّالٌفررْ ،يبررا ٍ ر ً ادررٓ تاثريهررا الثرراعين ادررٓ الل ضررَْ الزًّانيَررْ
اشباؽْ باٞفزا ًاجملتس بغ ل ااممح
 ّان لدلضإ الضابَلات ًر بارس ًب اسب اَب ادٓ الٌسر ًّالرتابٌب بـب اٞهرل ًالرشًزً ،لارؾب ًرا أصاصرَا ًب هرذا الغران،
سَح أب اٖسرا ادرٓ فرض أِ نيشاارات برـب اٞب ًالرشًز سترٓ لرٌ
ّد و ل سَاتو ً ،ه ذا ذبول ال زخل اىبلغٌ ّ خا ور
ًهررٌ اسب رراَب ادررٓ الٌس ر ّ ًاٞل ررْ بررـب اٞصررزتـب بغ ر ل خرراـ
ًاجملتساـب بغ ل اامً ،ه ذا أٍقرا سُبَرت اىبرزأّ حبر ّرل
ّ الشًز ًاٞهل ًب ني ط الٌقتمح
 جن الٌس ّ بـب عزا رًّانيُ ًعزا غري رًّانيُ اللانبْا الشًاز ّان ّارتا بورا ّر اللاسَرْ الوانيٌنيَرْ بزًّراًّ ،ران
اٞع رراً الررذٍ ٍرراتٌن ارر عزٍررل لرر الررشًاز أع ررا ٜعررزاَـب
ٍتستاٌن ب افْ اسبوٌح الزًّانيَرْ ًب اىبٌاعلرْ ًغرريي ّر الورٌانيـب
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الزًّانيَررًٍْ ،ؾررثض اٞبلررإ فَسررا با ر ترراباـب ّٞورراتو ًّض رًٛلـب
ّلورا بغر ل أصاصرُ ،سَررح تدار اٞم الر ًر اّٞرررب ًب الرتبَررْ
ًاللغاّ بَلسرا ٍدار الر ًر اٞصاصرُ ًب خرٌخل اسبرزًب ًاسب راَب
ادٓ الضٝم بـب الغاٌب ًاّٞرٌر التاَّلَرْ اٞخرزًٔ ،ادرٓ الرزغ
ّ ر ال ر ًر ايررٌرِ لدلضررإ الضررابَلات ًب الوؾررْ ج ٜأن أ ًاره ر
ّانيررت رب ر م ًب اللواٍررْ أه ر اا ٌّرٍررْ ،فادباهررات اٞس ر اخ
تضررري عثوررا ٜستَادررات الزدرراً الزًّرران ّجررل اسبادررْ جفب الذرٍررْ
ًاسبادررْ سبد ررإ لدررٌع ًاسبادررْ ٢ثثررات قررٌّ رًّررا ًاُبستوررا بررـب
دريانيواً ،هٌ ّا ذبول ّ خ ًٝاللضإً ،ادٓ الزغ ّ ًرهر
اٞصاصُ ج ٜأنيرى مت توسَغرى تارؽبَرا ،سترٓ جن لر التوسرَػ قر
أثرررز ادرررٓ أغدر ر ال تررراب الزًّررران الرررذٍ قررراٌّا ب راصرررْ قؾرررْ
الضررابَلات بغ ر ل اررام ادررٓ ّررز التررارٍخ ،فساُبسو ر قررام أٍقررا
بتوسَػ ًر اىبزأًّ ،قَل ّج ٝأنيى لغزا اُبَ لدلضإ الضرابَلات
بان ٍتشًد  ّ ٤الزداً الزًّانً ،ب الٌقت الذِ قراً فَرى آخرزًن
أن الشًاز بو دإ تلاس ّ ٜالزداًً ،باقو ا٠خز أل ٓ ًرهر
كباّرررا مح بَر ر أن اىبضرررز الزًّرررانيُ انيورررزخل ّر ر َبورررٌر ال لَضرررْ
اىبضَشَْ ًصوٌٍب اّ٢رباعٌرٍرْ الزًّانيَرْ ،فراخت ٓ برذل اىبضرز
ال ٝصَ ُ الٌَنيانيُ ًالزًّانيُ ّ الجوافرْ ال زبَرْ ىبر ّ أّجرز
ّ وبضْ قزًنمح
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خامطا  -مطسح العصْز الْضطٙ

)(1

مدخــل
عو اام الارام 476م صروٌٍب رًّرا ًب اٍرْ الاؾرز الٌصرَاُ
الرررذِ اصرررتسز سترررٓ الورررزن اشبررراّط اغرررزً ،فَرررى تاج٩رررز ال رررز
ا٢نيضررررانيًُ ،أؽررررَ با٢سثرررراٍب الغرررر ٍ ًالرتادرررر ًّ ،ررررا ت
التاثريات ال دض َْ الٌَنيانيَرْ ًالجوافرات الزًّانيَرْ ًغريهرا أن ؼبرل
فَوررا الاذررش بضررث صررَازّ ال لَضررْ ًردرراً ال ر ٍ ادررٓ اسبَرراّ
ال زٍْ ًالجوافَْ با صوٌٍب اّٞربعٌرٍْ الزًّانيَرْ ،فاؽرثشت
(َ )1بوز اىبضز ًب الاؾٌر الٌصآ ًب أسقان الاوٌظ ال ٍلَْ فرس فقرإ
ال لَضررْ اىبضررَشَْ ال اثٌلَ َررْمح ًّانيررت اللؾررٌـ ال راَّررْ توررام
باىبلاصررثات ال ٍلَررْ ًال د دٌرٍررْ ًالٌثلَررْ ): (dimanche des Rameaux
ًًب هررررذي ال رررررتّ اصررررتجسزت الوؾررررؿ ا٢ظبَدَررررْ ًأسرر ر اثوا الاوٌصررررَْ
ًالو اصرَْ ًب تٌلَر الاررزًخل اىبضررزسَْ الررع دبضر الؾررزاي بررـب ّررا هررٌ
نيٌَِ ًأخزًًِ ،ؽزاي ّزٍ ًاىبضَض ف اٞهرٌإ ًالغرَاعـبمح ًاصرتاان
اىبسجدٌن ب لٌن سزَّْ ًّٝبط راَّْ خاؽًّْ ،ان هذا ب اٍرْ دلَلَرْ
ل٣خزاز اىبضزسُمح ًج ا ّان اىبضز الزًّانيُ ق ارتثٌب ب قرإ ّاسارٍرْ
اّ٢رباعٌرٍررْ الٌَنيانيَ رْ فررإن اىبضررز ًب الاؾررٌر الٌصررآ ارتررثٌب ب قررإ
راّرررُ ٍرررين عوٌصرررُ  ٜؽبرررزز ارر فقرررإ ال لَضرررْ أً ال ات راَٖرررْ
ا٢ظبَدَررْ أً ال قررإات ال ٍلَررْ ات الر ٍ ٌر الر ٍين ا٢ظبَدررُ اىباررزًا
الع دبض ثلاَْٖ ازبلْ ًازبشَ ًاٞهٌإ ًخااب اىباذرشات ًاىبو صرات
ال ٍلَ رْمح -راد ر بٌابررْ ا ٞب الارراىبُ بتؾررزامح مح ا ر اٜنيرتنيَررت – راد ر
اٌَّبَ ٍا –راد ٌٍان الازبمح مح ا اٜنيرتنيَت
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ال دض ر ْ نيغرراعا ٜهٌتَررا ٍش هررز ذبررت رااٍررْ ال لَضررْ ًًب َبررل
تٌدَواتور رامح فثار ر أن ّررران الرررت ري ال دضر ر ُ ًب الٌَنيررران سرررزا
ًّل ؾرر ٝا ر أِ ااتوررا ٍررين ،أؽررثض ًب َبررل الاؾررٌر الٌصررآ
تاباررا لدررت ري ال ر ٍين ًّغ ر ٌ ٜبالوقرراٍا الٝهٌتَررْ الررع ّرران
ٍثشررح فَوررا ردرراً ال ر ٍ ًّجو ررٌ ال لَضررًْ ،هررذا ّررا أ ٔ جفب
اني ؾررراً الرررٌاُ ال دضر ر ُ ار ر ّغر ر ٝت ا٢نيضررران ًاجملتسر ر ،
فاخت ٓ بذل ال ز اٞصاٌرِ ًاخت رت الرتادَر ٍات (اىب صرُ)
ًّرررذل اخت ررررت اىبدرررواّ ًاهلشلَررررات الرررع صررررا ت ًب اسبقررررارّ
الزًّانيَْمح
ًادٓ الزغ ّ تزاد اىبضرز عرَٗا فغرَٗا لَؾرل جفب ردرْ
الثذإّ ًاسبقَض ج ٜأن ال لَضرْ أارا ت جنيتادرى ادرٓ عزٍوتورا
فُبوز اىبضز ًب الاؾٌر الٌصآ ضباعا بالاوٌظ ال ٍلَْ فرس
فقإ ال لَضْ اىبضَشَْ ال اثٌلَ َرْ ًبا٢عرزاا اىبثاعرز ّر
قثررل اهلَٗررات ال لضررَْ اىباتررربّ ًتٌدَواتورراًّ ،انيررت اللؾررٌـ
ال راَّررررررررررْ تورررررررررر م باىبلاصررررررررررثات ال ٍلَررررررررررْ ًال د دٌرٍررررررررررْ
ًالٌثلَْ)((1)dimanche des Rameaux
()1

اىبضررز ًب الاؾررٌر الٌصررآ ّ -دَررْ ال لررٌن ازبسَدررْ قض ر اىبضررز –
داّاْ بابل – أصتا اىبا ّ :ااّز ّؾثا نيٌرِ ّزسً
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اىبضزسَات اللؾ ٍلَْ :
ّ نيواٍْ الوزن الجانيُ اغز ازفت التسجَدَات الرع َرت بلؾر ٍلَرْ،
ًهلررا نيؾررـب اُبررَسـب هسررا (قااررْ ّ ر الوَاّررًْ ،كبجَدَررْ ا م) الدترران
تزتثاررران اعر ر ارتثررراٍب برررالاوٌظ ال لضرررَْ ّر ر سَرررح ٌّفرررٌاوسا،
ًل لوسا ٍتسَشان قبَشتـب دٌهزٍتـب هسا :ان اسبٌار فَوسا بالد ْ الااَّْ
ًمل ٍا بالٝتَلًَْ ،ان اسب خ مل ٍا ػبزِ ًب ال لَضرْ برل ًب ّضرز
ّوررام ًب الضرراسْ الررع أّاّوررا ،أً ًب ال ر ٍز ً ،خررًٌ باررض الغخؾررَات
الٌاقاَْ ًاىبغاه اهلشلَْ ًالتادَوات الضاخزّ ادٓ اٞس اخ ازبارٍْ ادرٓ
الازخلً ،لور نيغرا اىبضرز ال زنيضرُ ّر هرذي اٞاسراً الرع صرت ِ ٛجفب
َبوٌر اٞصزارمح
 ًكبجَدَررْ آ م هررُ ىبٛل ر صبوررًٌ اٜص ر ًهررُ ّ تٌبررْ بالد ررْ ال زنيضررَْاللٌرّاني ٍْ الو مبْ الع ّانيت ّضتاسدْ ًب اظبدرتا أٍقاً ،لدسٛلر ّر
الررلؿ التسجَدررُ تادَسررات بالد ررْ الٝتَلَررْ ّ تٌبررْ باىب ر ا اٞهبررز ادررٓ
اىبخاٌٍب اٞؽدُ الرذِ ٌٍ ٜدر ّلرى ا ٜنيضرخْ ًاسر ّ ًب ّ تثرْ ّ ٍلرْ
(تٌر) ادٓ نيوز الدٌار ب زنيضاً ،ظب تادَسات ق ّتثرت خؾَؾرا ىبسجدرُ
ا ًار اىبضرررزسَّْ ،سرررا ٌٍفرررض اىبٛلرر ف زترررى سرررًٌ سزّرررْ اىبسرررجدـب
ًجعاراتو ً ،رقبا ّانيت هذي أًً ضباًلْ ًب تد ال رتّ لٌف الَر ادرٓ
ف التسجَلمح
 ًهلرا ظبر ان اىبضرز قر صراه ًب سزّرْ اشبدرل ا ٞبرُ ًال رين الااّررْالررع كبَررش بوررا اللؾ ر الجررانيُ ّ ر هررذا الوررزنً ،ل ر مب ر ذب ٍ ر
التاٌر ازب ٍ ل ١اب ال راَّْ ،جلبا ٍزدر جفب ت در اىبر ارظ اٞصرو َْ
ادٓ ّ ارظ اٍ ٞزّ سٌالُ هذي ال رتّ ً ،ل ٞهسَرْ هرذي اىبر ارظ الرع
ّلوا نيشات ازباّاات ّزتثاْ بلغٌٕ ذبزر اىب ن ًانيتغاري ،لر التشزٍرز
الرررذِ أ ٔ جفب انيتوررراً ّزاّرررش الجوافرررْ ،فاىب رصرررْ اٞصرررو َْ أؽرررثشت
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ّسرررا اصرررتجسزت الوؾرررؿ ا٢ظبَدَرررْ ًأسر ر اثوا الاوضرررَْ
ًالو اصَْ ًب تٌلَ الازًخل اىبضزسَْ الع دبض الؾزاي بـب ّرا
تا ط بلُباّوا ًنيغاعوا نبَ الضسات الع كبَرشت بورا اىب ٍلرًْ ،الرع
انيتؾز فَوا اىبضرز اىب ترٌب بالااَّرْمح اّرا ًب اللؾر الجرانيُ ّر الورزن
الجالح اغز ظبر اس ا ا٢قثراً ادرٓ ّغراه اٜ٠مًً ،در ًب طباٌعرْ
اًرلَان صت ّضزسَات أصزار جفب داني أرب ّضزسَات خاؽْ در ا قبرا
ٍضررسٓ (اىباذررشات) أِ اٞسر اخ الررع ًقاررت ًب سَرراّ الو ٍضررـب بر ّ ٜر
اىبغاه ال راَّْ اىباخٌ ّ ّر قؾرْ ًب ال تراب اىبور ظً ،ال ولرْ هر
اىبسجدررٌن ًّرران ؽررثَْ ازبٌقررْ ٍلقررسٌن الر اسبادررْ ّسررا ًب ّضررزسَْ
(اٞع اً اٞبزٍإ)ًٍ ،ث ً أنيوا ّلثاجْ ّر التسجَدَرات الاوٌصرَْ ًل لورا
تاثزت أٍقا بالوؾاٖ الوؾؾَْ الرع ّران ٍٛل ورا الغرازإ اىبتذٌلرٌن،
ًق ر اس هررز هررذا اللررٌي جفب س ر ان قاّررت ًب أًاخررز الوررزن نباَررات ًب
أّاّ طبتد ْ  ٜه ا هلا ا ٜالاسل ادٓ اصت ٝلىمح
 هلا طباٌعْ ا است اً اسبسار ًب ّات راَْٖ بٌفَط ،فال ّا ٍزسايت ررٌن باسبسررار الرر أبررٌاب ال ات راَٖررْ ًٍضررروٌنيى اشبسررزّ ٍ ،لرررٌن
نيغَ ا ّ تضراْ ّوراع ً ،بضرث هرذي الضرسْ سُبَرت اشب ّرْ الؾرٝتَْ
قبشٍ ّ اٜهتسام ّسا ًب است اً اسبسوٓ ً،تٌد ًب اىب تثْ اٞهدَرْ
طباٌعرررْ ذبترررٌِ ادرررٓ أربارررـب (ّاذرررشّ ّرر ّاذرررشات الضرررَ ّ الارررذرإ
باعخاؽرروا) تزد ر ّدرروا جفب اللؾ ر الجررانيُ ّ ر الوررزن الزاب ر اغررز،
ًتتسَررش هررذي اىبضررزسَات بانيوررا تورر م للررا باررض ّلاَبزهررا لٌسررْ لدشَرراّ
الربدٌاسٍررْ اىبااؽررزّ ّضررتس ّ ّر الٌاق ر  ،سَررح ّانيررت فزنيضررا كبشقوررا
سزب اىباْٖ اام ّ اٜظبدَش الذٍ استدٌا أرفوا ًانيشلٌا اهلرشاٖ الضراسوْ
بوا ًب ٌّاق ا ٍ ّ
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هٌ نيٌَِ ًأخزًًِ ،ؽزاي ّزٍ ًٍضٌي ف اٞهٌإ ًالغرَاعـبمح
" ًاصتاان اىبسجدٌن ب لٌن سزَّْ ًّٝبط راَّْ خاؽرًّْ ،ران
هذا ب اٍْ دلَلَْ ل٣خرزاز اىبضرزسُمح ًج ا ّران اىبضرز الزًّرانيُ
قر ارتررثٌب ب قررإ ّاسارٍررْ اّ٢رباعٌرٍررْ الٌَنيانيَررْ فررإن اىبضررز ًب
الاؾٌر الٌصآ ارتثٌب ب قإ راُّ ٍين عوٌصرُ  ٜؽبرزز ار
فقررإ ال لَضررْ أً ال ات راَٖررْ ا٢ظبَدَررْ أً ال قررإات ال ٍلَررْ
ات ال ٍ ٌر ال ٍين ا٢ظبَدُ اىبارزًا الرع دبضر ثلاَٖرْ ازبلرْ
ًازبشَ ًاٞهٌإ ًخااب اىباذشات ًاىبو صات ال ٍلَْمح )ًّ " (1ر
( )1اىبضز ًب الاؾٌر الٌصآ – داّاْ بابل
ّدَْ ال لٌن ازبسَدْ-قض ال لٌن اىبضزسَْ
اٞصتا الثاسح ااّز ؽثا نيٌرِ اىبزسً
 ٜع ان ال راّا تاٌرت عٌاً فرتّ الوزًن الٌصرآ (الر راّا ال لضرًَْالتسجَدَررات الغرراثَْ ًاهلشلَررْ ًاسب ررٝت التل زٍررْ) ،بَلسررا ؽرر آبررإ
ال لَضررْ اىبضررَشَْ اًٞلررـب لالررتو ادررٓ اىبضررز  ،فسر اٞصررثاب ال ٍلَررْ
قَام اىبضز الزًّانيُ ادٓ ٌّفٌاات ًثلَْ تتؾل ب هلْ ّانيرت تاثر ًن
اهللّ ،سا تازفت اىبضار اهلشلَْ جفب اٜصتوشإ ًالضخزٍْ ّر الغرااٖز
اىبضَشَْ ني ضوا ،فدسا دإ (تٌَ ًظ الاُبَ ) ًاؽ ر أّزي ًب صلْ (391م)
كال اىبضَشَْ ال ٍانيْ الز َْ الٌسَ ّ ًب اّ٢رباعٌرٍْ الٌاصاْ اىبرتاَّْ
ا٢عرررزااّ ،ررران لر ر القرررزبْ الوافرررَْ ادرررٓ اىبضرررز ً،قر ر قاّرررت
ال لَضْ باربا الوزارات الع ذبزم ّلاًلْ الوزبان اىبور ظ لدسضرَشَـب
ّر اىبسررجدـب ًاىبسررجٝت عررٌاً ّررشاًلتو سبزفررْ التسجَررل ،ثر مت ااتثرراره
ّاررزً ٍ ّ ر ال لَضررًْ ،مل ت ت ر ال لَضررْ بتٌقَ ر الاوٌبررات ،بررل
اعرتّت ًب ل اٜفاوا اىبدٌ ًاٞباعزّ أؽرشاب الضرداْ الشّلَرْ،
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اللؾٌـ الع تاٌ جفب تد ال رتّ نيرؿ صبورًٌ بالرٌان (لاثرْ آ م)
فاغدوٌا اىبضار ستٓ اني ثزت ًب ال زب آثارها ّلذ أًاخز الوزن الضرا ظ
اىبَ ،ِ ٝستٓ فو اىبضز ّا ّان لى ّ عانمح
(ف اىبَ ) الذِ ّان ٍاذ بى الغرا َبرل ٍر ٜ ٔ ٛادرٓ اىبضرز
 ًلبرررل ًب قؾرررٌر اٞغلَرررإ ًّثرررار ردررراً ال ًلرررْ ّسرررا أقررراٌّا س درررْ ّر ر
س ٝتور  ،حبَرح مل ت ر اسب دررْ نيادشرْ ًب نيُبرزه ان مل تُبورز فزقررْ
اىبَ  ًّ ،الاثَاُ ّانيت ال لَضْ ت زي هذا ال أٍقرا ًل لورا مل
تضتا ّلاى أً ذبزمبىًّ ،ل ّا فادتى ال لَضْ اّام س الغا هلرذا
ال ر هررٌ أنيوررا أؽ ر رت قررزارا ّلضررَا برران ٍرررت ردرراً ال ر ٍ اىبضررَشُ
َبل ضبرتفٌ ف اىبرَ
س ٝت اٞغلَإ قبذز َبوٌر فزقْ التسجَلً ،ل
ٍلتودررررٌن ّرر ر قزٍررررْ جفب أخررررزٔ ٍازفررررٌن فررررلو الضرررراخز ًسزّرررراتو
اىبقررش ًْ ،هرر ٕٜٛه ر الررذٍ ازفررٌا بررر(ازبٌظبدري)ًّ ،ررلو ّ ر ّ ر
ٍؾش سزّاتى اىبقش ْ بال لإ ًه ٕٜٛازفٌا باىبتغ ٍ (اىبلضرتً)،
ًاصررتسزت هررذي ال ررزح توررٌم باسدرروا ستررٓ الوررزن اسبررا ِ اغررز اىبررَ،ِ ٝ
برررالزغ ّر ر ّارررار ّ قرررٌانيـب التشرررزٍ ال لضرررَْ هلر ر ً ،را اىبلغر ر ًن
اىبلضرررتً ػب ر ًن ًب فررلو  ،فررا خدٌا ًب أنياعررَ ه ال لاَٖررْ سررٌارا فَررى
ني شات أ بَْ ،فلذ سٌارا أً ّلاَبزّ برـب الؾرَ ًالغرتإً ،أخرزٔ برـب
اشبسز ًاىبإ ًهذا ٍاين ب اٍْ سزّْ جسَإ ل ٟب اىبضزسُمح
 اّا ًب فزنيضا فإنيلا ظب ًب الوزن الضا ظ اىبَ ِ ٝسٌالُ صلْ (577م) ّاٍغررثى الضررري ًب بررارٍط ًآخررز ًب صٌاصررٌانًّ ،انيررت هررذي اّٞرراّ
لدتضرردَْ ًالدرروٌٍُ ،بوررز فَوررا اىبوزدررٌن ًالزاقؾررٌن ًاسبٌَانيررات اىب ربررْ،
ًب الوزن الضاب اىبَ ِ ٝفلذ هلا لٌنيـب ّ اىبضز  ،الدرٌن اًًٞ
ًل
لٌن عا ّتلول لى عُٕ ّ اٜتؾاً قبا ّران الر الزًّران ًب الورزًن
اىبَ ٍْ ٝاًٞفب ،اّا الدٌن الجانيُ فوٌ ّضز ٍين ٍتذى جفب ف د ٍ ّل
ازب ّ هٌ اثز ّ التاالَ اىبضَشَْ الع صاا ت ادٓ توثل ًصاٖل ًاقاَرْ
لدتاثري ا اىبغااز ال ٍلَْمح
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ٍتقس  942بَتا عازٍا ّوادااً ،جرعا ات ّضزسَْ
ًجعارات غلَْ ًًافشْ ّ تٌبْ بالٝتَلَْمح
 ًب هررذي ال رررتّ مب للررا اسبرر ٍح ارر أنيررٌاي ثٝثررْ ّرراىبضز الٌصَاُ ًهُ :
 اىبضز اىبو ظ(ال ٍين) -اىبضز اىب نيط(ّضز

نيٌَِ هاسً)

 اىبضز اٞخٝقُ الذِ تغزب ّ تارالَ ا٢ظبَرل ًقَسرىالتوذٍثَْمح
صرررٌا أسررراًً اصرررتازاخل اىبزاسرررل الرررجٝخ باختؾرررار ٍ رررُ
برررال زخل لدثاسررررح أً الاالررر ّثَلررررا خؾررراٖؿ ًؽررر ات ًأهررر
الوٌانيـب الؾا رّ الع ابت اتوا ال لَضْ ًب تد ال رتّمح
املطسح املقدع (الدٓين) ّأىْاعُ :
ّ ر انيوَررار اّ٢رباعٌرٍررْ الزًّانيَررْ 476م ًب الوررزن الضررا ظ
اىبرررَ ِ ٝبرر أت اؾرررٌر د ٍرر ّ ازفرررت باصر ر الاؾرررٌر الٌصرررآ
ًازفت أٍقا باصر قرزًن الُبرٝم ًٞرًبرا ًالضرث ًب لر ّسرا
أعرررزنيا :هرررٌ ت رررزٍط صرررَازّ ال لَضرررْ ًب أًرًبرررا ادرررٓ ّرررل
الضررداات التغررزٍاَْ ًالتل َذٍررْ ًالوقرراَْٖ ًسؾررز التادررَ فوررٌب
بـب أاقإ ال لَضرْ ًجبورإ الااّرْ ذبرت نيرري ازبورل ًالتثاَرْمح ّرا
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ٍوسلررا هررٌ تضرردٌَب القررٌٕ ادررٓ ال ر راّا اىبضررزسَْ ًب هررذي اسبوثررْ
ًّازفْ اتوا ًتاٌرهامح
 لور ر ساربرررت ال لَضرررْ ّلرررذ الورررزن الضرررا ظ اىبرررَِ ًٝل اٍررْ الوررزن الااعررز ّررل اثررز لدر راّا ًااتررربت التسجَررل ًخاؽررْ
يبجدررررُ اىبررررَ ًالثانيتٌّرررراٍ اً ّررررا ٍضررررسٌ٩ن برررراىبسجدـب ازبررررٌالـب
(ازبررٌظبدزس( )- )1خاررزا ادررٓ ال لَضررْ ًرداهلررا ًادررٓ أف ررار
اللاظ ًأ ًاقو ً ،أن ال راّا  ٜتت ل ّر الوٌاار الرع تلرا ِ بورا
تاالَ ال لَضْ ًّ ،اس ٍا ني ٌ ال لَضْ با انيتغار اىبضَشَْ
بغ ر ل ّجَ ر أؽررثض ل ر ٍوا اسبررل ًالو ر رّ ادررٓ ص ر الوررٌانيـب
اىب نيَررْ ًب اىبسال ر الٌاقاررْ ذبررت صررَازتوا ًّ ر نبدررْ ّررا فادررت
ال لَضْ أنيوا قاّت قبوانبْ ال راّا ادرٓ عر ل جؽر ار تارالَ
ّغ ّ ف اىبسجدـب ازبٌالـب ًفلٌنيو اىبختد رْ ًّر هرذي الورٌانيـب
نيوزأ التالُ :
أًّ : ٜلررر ردررراً الررر ٍ اىبضرررَشُ ّررر ّغررراه ّ س رررٝت
ازبٌظبدزس ًب أِ ّ انمح
ثانيَاٍ :اترب اىبضز ضبزّا ادٓ اىبضَشَـب ،أً الرذٍ ٍر ٍلٌن
باىبضَشَْمح
( )1راد ٌّق
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ثالجاّ :ل يبجل ٍزغ ًب ااتلاح اىبضَشَْ ادَى ان ٍتربأ ّر
اسرتاا التسجَلمح
راباا  :الشًاز ضبزم بـب اىبضَشَـب ًاىبسجدـب " "ازبٌظبدزس"مح
خاّضرررا  :ذبرررزٍ جعرررٝح ا ٞرررإ اىبضرررَشَْ ادرررٓ اىبسرررجدـب
ًاىبسجٝتمح
صا صررا  :ذبررزٍ ّزاصر الر ف اىبضررَشَْ أً ستررٓ الر ف ًب
اىبوابز اىبضَشَْ ادٓ اىبسجدـب ً،أّرام هرذي ا٢درزإات الرع ني رذتوا
ال لَضرْ حبررشمً ،الررع اصررتذاب هلررا الغررا  ،اعبضررزت سزّررْ
اىبسررجدـب ازبررٌالـب ًوب ر ت عررادتو مح اصررتسز اسبرراً ّررذل ستررٓ
الوزن الااعز اىبَ ِ ٝسَرح عرازت ال لَضرْ ال اثٌلَ َرْ ًب
ّل ّ ان ًب أًرًبا حبادتوا جفب الر راّا لتٌؽرَل تارالَ الر ٍ
اىبضَشُ جفب الغا ًّران لر ًب صرلْ 971م الر ّا أرا ردراً
ال ٍ صرز قؾرْ الضرَ اىبضرَض ًّاذشاترى بازٍورْ ّ راٍزّ لر ٟإ
التودَر ِ ًدذابررْ ً ات ًقر ًب ني ررٌظ اىبؾرردـب فررت ااتسررا ا ٞإ
ال راًُّ ،ازخل ّضزسَات قؾريّ ٍت تا ٍتوا ًب اَر اىبرَ ٝاً
اَررر الوَاّررررْ ًتتقررررس نيؾٌؽررررا ّلوٌلررررْ ّررر ا٢ظبَررررل ٍٍ ٛوررررا
الوضاًصررْ ًالغساصررٌن بدثاصررو ال ر ٍين عثوررا لدلُبررام اىبضررَشُمح
ًه ذا أؽثشت ال لَضْ ًب تد ال رتّ هُ اسبافرلْ الزَٖضرَْ
هلذي ال راّا فُبورز ّرا رُ اىبضرز الر ٍين (اىبضرزسَات ال ٍلَرْ)
ًالع اّت ت ستٓ الوزن اشباّط اغز َِّ ٝمح
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 قضر اللوررا اىبضررزسَات ال ٍلَررْ سضر أّرراّ التسجَررلجفب صتْ انيٌاي ( :)1ال لَضْ ّسضرز ّ ،ضرز ال لَضْ،اىبضرز
ال اٖ ،اىبضرررررز اىبتلول،اىبضرررررز الرررر اٖزِ ًاىبضرررررز ً الضرررررتارّ
ًّ،سررا مت توضررَ اىبضررزسَات سض ر ّقرراَّلوا جفب أرباررْ أنيررٌاي
ًهرررُ ادرررٓ الترررٌالُّ :ضرررزسَات اىباذرررشات ًّضرررزسَات ا٢صرررزار
ًاىبضررررزسَات اٞخٝقَررررْ ًاىبضررررزسَات ال اهَررررْ ()Interludeمح
ل ل ّ هذي اىبضزسَات اتوا ًهُ ادٓ التٌالُ:
 - 1اللئط٘ كنطسح
قبا أن اىبضزسَات ال ٍلَْ ًب الث اٍات ّران ٍورٌم بورا ردراً
الررر ٍ ًّررررانيٌا ّررر الوضاًصررررْ ًالزهثرررران ًالزاهثررررات ًأع رررراً
ال ٌراًًٌّ ،افَاوا ّانيت ّضتواّ ّ ا٢ظبَل فو ّران ّر
الاثَاُ ان ت رٌن ال لَضرْ هرُ اىب ران اىبلاصر لازفروامح أًً
هرررذي اىبضرررزسَات الرررع قر ر ّت ًب اسر ر اٞاَرررا ال ٍلَرررْ -اَر ر
الوَاّررْ -هررُ ّضررزسَْ ّانيررت تت ررٌن ّ ر أرباررْ أصرراز فوررٌب
ًّانيت تو م أّام اىبذبض :تث أ اىبضزسَْ ()2بُبوٌر اثلـب ّ ردراً
الر ٍ ٍزتر ٍان اىبٝبرط الثَقرإ ّاىب ٖٝرْ ًٍو ران ادرٓ دانير
()1
()2
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قرب ث ٍ خل ثٝثرْ آخرزًن ًب ّٝبرط نيضرإ ٍلوثرٌن ًب الوررب ًهر
ٍلُبزًن جفب اىب ْ ٖٝفَوًٌ اس اىب :ْ ٖٝاس تثشجـب ًب الوررب
أٍتوا اىبزأّ اىبضَشَْا
فرت بٌاِب :ا اىبضَض الذِ ؽد ٍا أهل ازبلْ!
ٍز اىب : ٝا ه ًأادين بانيى ؽا ّ الوربمح
 لو ر ّانيررت اللوررٌؼ ًالشخررارا ال اخدَررْ ًب ال لَضررْتضاا ادٓ جااإ ازبٌ اىبادٌب لدست زدـبمح
أّرررا ار ر آلَرررْ الارررزخل( :)1فور ر ّررران التسجَرررل ٍورررام اخرررل
ال لَضررْ ًتاررزخل اىبضررزسَْ فررٌح ّؾرراثْ أّاَّررْ ًب ال لَضررْ
ًهٌ ًب الاا ّ ّزت اْ ا أرخل الؾرالْ الرع ػبدرط فَورا اىبؾردٌن
أِ اىبت زدٌنمح
 ٍررت ًف ر اىبلرراَبز بازٍوررْ تاترررب ّ ر ابت ررارات اىبضررزالر ر ٍين ًب الاؾرررٌر الٌصرررآ باللضرررثْ ل٣خرررزاز ،سَرررح َرررت
اىبلراَبز (الر ٍ ٌر) براىبلُبز اىبزّر (ًٍ )Multiple settingارين
ًف ر نبَ ر اىبلرراَبز اىبضررتاسدْ ًب اىبضررزسَْ ادررٓ اىبلؾررْ ّ رران
التسجَل فاْ ًاس ّ ًتثوٓ ّلذ ب اٍْ الازخل ًستٓ نيواٍتىمح ّانيرت
اىبلرراَبز تٌف ر ّتذرراًرّ ًب ؽ ر ـب ّتررٌاسٍـب ادررٓ الررَسـب ًالَضررار
()1
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أّرررام ازبسورررٌر سَرررح ٍلتورررل اىبسجدرررٌن ّر ر ّلُبرررز جفب أخرررز تثارررا
لقزًرات التسجَل ًق نيغا هرذا الٌفر ّر التوالَر ال ٍلَرْ ٞنيرى
ّاخٌ ّ عزٍورْ ًقرٌا الغساصرـب أثلرإ جقاّرْ الاورٌظ ال ٍلَرْ
با ان ّانيٌا ٍو ٌن ًب ؽ ـب ّتٌاسٍـب ًب ادباي اىبؾردـب ٍرز ًن
نبَاررا اىبضررزسَْ ّاو رطمح لو ر مت ٩اصررتخ اّو اٌفررا ا ر تد ر
اىبلرراَبز ًًق ررٌا ه ر أّاّوررا ٍررً ٛن الاوررٌظ ادررٓ ع ر ل سررٌارمح
دب ر ر ا٢عررارّ برران هررذي اىبلرراَبز أً(الرر ٍ ٌر) تاترررب ًب اىبضررز
ًتوضرررَساتى اللو ٍرررْ ّلررراَبز رّشٍر رْمح فسرررج ٝج ا ّانيرررت اىبضرررزسَْ
ذبترراز جفب ّلُبررز قرررب ٍضررتخ م اٌفررا الررى ّزصررُ اً قااررْ ّ ر
اٞثاخ تزّرش جفب الورربً ،ضبرل الاارٌر ادرٓ صرثَل اىبجراً ٍزّرش لرى
ب زصررُ آ خررز ًه ررذا لثرراقُ اىبلرراَبز اىبضررتخ ّْ ًب اىبضررزسَْ
ًّان ازبسوٌر مبَش اىبلاَبز ّ باقوا ّ خر ًٝاسبرٌار فالر ّا
ٍوًٌ اىبسجل انيرى اهر جفب الوررب ّرج ٝفَارزا أن ال زصرُ الرذِ
ٍتذررى جلَررى هررٌ الورربمح ّسررا تاررزا اّٞرراّ أٍقررا قب رران ًفر
اىبلُبررز ني ضررى فادررٓ صررثَل اىبجرراً ج ا ًف ر اىب رران مبررـب الؾرردَ
فانيررى ٍر ً ادررٓ ّ رران خررري أّررا ج ا ًفر ادررٓ ٍضرراري فَر ً ادررٓ
ّ ان عزّ،جاً ل ً ،ب ّضزسَْ "ا م ًسٌإ" ًف الؾردَ ًب
الغزح ًازبلْ ًب الغساً ًدول ًب ازبلٌبمح
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 - 2مطسح اللئط٘
لتاررر أنيرررٌاي اىبضرررزسَات ًّررررب سذررر اىبضرررزسَْ ًتاررر
ّلاَبزهررا ًالضررزاْ ال اٖوررْ الررع ّانيررت تتورر م بوررا ًّرر جقثرراً
اىبغرراه ٍ الررذٍ دررذبتو هررذي الاررزًخل أؽررثشت ال لَضررْ ٜ
تتض ر لدذسرراهري ال رجريّ الررع ّانيررت ترراتُ ادررٓ ع ر ل أفررٌاز
ّثريّ ىبغاه ّ هذي اىبضزسَات ،فؾار ّ القزًرِ تو ٍ هرذي
الازًخل ال ٍلَْ ًب ّ ان أخز أّجز اتضرااامح لرذا انيتورل الارزخل
ّ اخل ال لَضْ جفب فلاٖوا اشباردُ ّ اصتسزار ًدرٌ التراثري
ال ٍين ًالٌاُبُ لد لَضْ ادٓ الازًخل ع ًّ ٝقرسٌنيا سَرح
أن اىبضزسَات اصتسزت لت ٌن ّضتس ّ ّ نيؾٌـ اٜظبَلمح
عزٍورررْ الارررزخل ( :)1اصرررتاسل ًصرررٌب ال لرررإ لٌفر ر اىبلُبرررز
اىبزّ ادٓ هَٗرْ غرزا ّلشلَرْ (ً )Houseتت رٌن هرذي اىبلراَبز
ّر ر صبسٌارررْ ّر ر الؾرررلا ٍل ّرررثريّ اسبذر ر ّ تٌسرررْ ّر ر أسر ر
ازبٌاني ر ل ر خًٌ ًخررزًز اىبسررجدـبًً ،فررات بررل ط الازٍوررْ الررع
اصتاسدت فَورا ًب اخرل ال لَضرْ ًهرٌ اىبلُبرز اىبزّر ًب ًفر
ٍين ًّجاً ٞس اىبضزسَات الع ّانيت تارزخل ًب لر اىب ران
هررٌ ّضررزسَْ "الوَاّررْ أً الثاررح" سَررح ّانيررت تٌف ر اىبلرراَبز ًب
()1
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ّ رران ارراً ٌّادوررْ لدذسوررٌر سَررح ٍُبوررز الؾرردَ ًب الٌصررٌب
ًادَررى كبجرراً اىبضررَض ًادررٓ نياسَررْ الررَسـب باللضررثْ لدؾرردَ تٌد ر
اىبوررربّ تدَوررا ازبلررْ ادررٓ ّضررتٌٔ أقررل ارت ااررا ،ث ر ّلُبررز غزفررْ
اىبزمبَات الجٝخ ث غزفرْ اسبرٌارٍـب تَّٝرذ الضرَ اىبضرَض اٞثلرا
اغز ث غزفْ " نيَوٌ مبرٌظ" أسر تّٝرذّ الضرَ اىبضرَض ًأتثاارىمح
ّل هذي ال زا ًب ؽ ّضرتوَ ادرٓ ٍضرار ازبسورٌر ًجفب مبرـب
الؾردَ مح أّرا ٍ ضرار الؾردَ فٌَدر ؽر أخرز ّر ال رزا ٍررٌاسِ
الؾ اًّ ،ًًٞل ّلُبرز ّر ازبانير اٞمبر ٍوابدرى ّلُبرز آخرز
ّ ازباني اٍٞضزً ،تثر أ ال رزا ب زفرْ كبجرل الضرذ ٍدَورا ادرٓ
ّضررتٌٔ أقررل ارت ااررا غزفررْ دوررل  ،ثرر ّلُبررز غزفررْ "بَٝتررٌظ"
سررراّ بَرررت اىبور ر ظ الرررذِ مت ًب أثلرررإ س سرررى ؽرررد الضرررَ
اىبضرَ ضً ،سٌلرى بارض ال زصران ،ثر قَافرْ ّرثري ّولرْ الَوررٌ ،
ًّاى أتثااى الَوٌ  ،ث ٌٍص ث غزفْ "امبٌظ" أسر اٞتثراي ،ثر
غزفْ ت ً ادٓ ّلُبز ازبدَل ًب فدضاـبمح ًب الٌصرٌب برـب الؾر ـب
تٌد غزفْ ىبلُبز اىبذبض بـب ّلُبزِ ازبلْ ًاللارمح
 أهر ر اىبلررراَبز ًب ّضرررز ال لَضرررْ هسرررا ّلُبرررزا ازبلرررًْاللرارً ،قر درإ ًب ًؽر ازبلررْ ( ٜ :)1بر أن تورام ادرٓ ّ رران
()1
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ّزت ضباٍب بضتارّ قسراؼ ًب اخدروا اىبسجدرٌن ًٍُ ٜبورز ّرلو جٜ
رًٚصو ً ،تٌد بوا الغذزّ الرع تتر فب ّلورا الجسرارًً ،ب ًصرٌب
اىبلُبرررز تٌدر ر عرررذزّ اسبَررراّ ّش هرررزّ ًهرررُ برررالاث أنبرررل ّر ر
اٞعررذار اٞخررزًٔ ،ادررٓ ّررل ّ ر ٍد رِب ّدسررْ ازبلررْ أن ٍو ر
ًٍغرررري جلَورررا جفب أ ادر رُمح ًدرررإ ًب ًؽر ر دورررل بانيورررا ػبر ر ان
ت ٌن ادٓ ّضتٌٔ أقل ارت ااا ّ ازبلْمح أّا ّر سَرح عر دوا
فوُ اثارّ ا فٌهْ ٍ خل ّلوا الغَاعـب ؼبسدٌن اىبرذنيثـبّ،سا
ٍُبورررز ّلورررا الر ر خان ال جَر ر ًالزاٖشرررْ ال زٍورررْ ًتضرررس ّر ر
اخدوا الؾزخات ًأنيـب اٞمل الؾا ر ّ اىبذنيثـبمح
 ّان التسجَل اثارّ ار عورٌظ كبتراس بازب ٍرْ ًالت رانيًُب ا ٞإ فررررررس سرررر ر ً الرررر ر ٍ ًلررررررَط ال رررر ر ف رررررران ا ٞإ
ًاسبزّررْ ّوَ ر ٍ با٢عررار ال ر ٍين ل ردررْ انيررى ال ر ّا ب ر أ ال ر
ٍ خل ًب ا ٞإ ًالتسجَل ّل رداً الر ٍ هرذي الارزًخل ًاّت رٌا
بال لَضررْ ّسضررز مح أّررا التاررٌر الررذِ س ر خ خررارز ال لَضررْ
ًالررذِ ؽررل لاي سض ر ّ رران الاررزخل فور دبدررٓ بُبوررٌر اىبضررز
الر ر اٖ ًاىبضرررز اىبتلورررل ًاىبضرررز الر ر اٖزِ ًاىبضرررز ِ الضرررتارّ
ًالذِ صلتازا ادَو ًب ازبشٕ التالُمح
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بر أت اسبَرراّ اٜدتسااَررْ ًالجوافَررْ تغررو تاررٌرا ّررثرياً ،
ّان التاٌر اٞصاصُ ق ب أ ّر برشً فذرز الورزن الجالرح اغرز
ستٓ الوزن الزاب اغز ّرَ ِ ٝفارزأ ادرٓ اىبضرز تارٌرا أؽراب
الازخل ال ٍين اىبضزسُ بلٌي ّ اٜني ٝت التر رػبُ ّر قثقرْ ً
ني ٌ ال لَضرًْ ،برذل ذبرزر التسجَرل تر رػبَا ّر قٌَ هرامح لور
خزدت اىبضزسَْ ّ ال لَضْ ٞن الغ ب أ ٍ اا رداً الر ٍ
ًب خررررزًز اىبضررررز ارر ر ًَبَ تررررى ال ٍلَررررْ جفب ًَبَ تررررى اسبَاتَررررْ
ًاسرتافَرْ التسجَررل ،لررذل ّلارت ال لَضررْ تور ٍ اىبضررزسَات ًب
ّضرررررز ال لَضرررررْ ّسرررررا ّلارررررت الزهثررررران ّرررر اٜعررررررتا ًب
اىبضزسَات الع توام خارز ال لَضْ ّ بورإ اىبضرزسَات ال ٍلَرْ
ّذشٕ ّ اٜست اٜت ال ٍلَْ ًب ال لَضْ ّسضز مح
ه رررذا انيتودرررت اىبضرررزسَْ ّرر ال لَضرررْ لَؾرررثض الارررزخل
اىبضزسُ ٍو م ذبت جعزاا اهلَٗات اً ّا ٍضرسٓ براجملدط الثدر ِ
ب  ّ ٜجعزاا ال لَضْ ًرداً الر ٍ مح بر أت اىبضرزسَات تارًٌ
ًت رررب الر ّا أفررَ ت باررض اىبلرراَبز ًاىبغرراه ادررٓ اىبضررزسَات
الررع أخررذت ّ ر اٜظبَررل با ر أن ّانيررت صررابوا ضب ر ّ برراللؿ
اىبٌدرررٌ ًب اٜظبَررلمح ّسرررا أؽرررثشت اىبضرررزسَات ت ترر بالد رررْ
()1
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اٜظبدَشٍْ ًال زنيضَْ ًاٞىبانيَرْ تثارا لد رْ ّرل بدر بار أن ّانيرت
ت ت ر بالد ررْ الٝتَلَررْ الررع ٍ ٜازفوررا ج ٜردرراً ال ر ٍ ً ،بررذل
أؽررثض صررو ٝباللضررثْ لدسسررجدـب ايرتفررـب تا ٍررْ اسبررٌار ًّررذل
باللضررثْ لدذسوررٌر ّر ااّررْ الغررا ان ٍ ور اىبضررزسَات اىبوتثضررْ
ّ ا٢ظبَلمح
 عزٍوْ الازخل :الر ّا انيتودرت اىبضرزسَْ ّر ال لَضرْجفب الغاري أؽثشت تارزخل ًب اٞصرٌاح ًاىبَرا ٍ الااّرْ ًؽراٜت
اهلَٗات الغاثَْمح ّانيت تو م اىبضزسَْ ادرٓ ّضرز خغر ً ،هرٌ
اثررارّ ا ر ّضرراض ّضررتاَل ّجثررت ادررٓ اٌاَّ ر خغررثَْ ّزت اررْ
سٌالُ ّرت ًنيؾ ا ّضتٌٔ اٞرخلً ،ق اتثات التوالَ ني ضوا
الررررررررع اصررررررررتخ ّت ًب اررررررررزخل اىبضررررررررزسَات ًب "ال لَضررررررررْ
ّسضز "ً"ّضرررز ال لَضرررْ"ّسا عرررزست آني رررا هرررٌ اصرررتخ ام
اىبلُبرز اىبزّر ً ،ل ر ًب ًفر فرين ؽبتدر ار الرذِ ّانيررت
ذبر ي ال لَضررْ سَررح أؽرثض اٜن ٍررت ًفراى ّر أخررذ ازبسوررٌر
بارررـب اٜاتثرررارمح مت ًفرر اىبلُبرررز اىبزّرر ًب ؽرر ٌّادرررى سترررٓ
ٍضتاَ ازبسوٌر أن ٍزٔ نبَر ّلراَبزي با رط ًفر ال لَضرْ
الررع ااتس ر ت ؽ ر ـب ّتررٌاسٍـب حبَررح ٍاذررش ازبسوررٌر ا ر رٍٚررْ
نبَرر اىبلرراَبز سَررح ّرران هرر ا ردرراً الرر ٍ ا ًًٞت رررزٍط
الغ ر ل سض ر ال ررز ال ر ٍين فررإ ا ر ازبسوررٌر ًمل ٍضررتا
الز ٍْٚف ٝباظ بذل مح
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 ّانيررت هررذي اىبلرراَبز ّؾررلٌاْ ّ ر اشبغ ر ًاشبررَػ ًبع ل غرزا ًب ّلرشً (ّ )Houseتذراًرّ ًب ّضرتٌٔ ًاسر أفورُ
تٌف ادٓ نيؾ خغثْ اىبضز الثاَ ّ ا ازبسوٌر ًأّاّوا ادرٓ
اللؾ الجانيُ ّا ٍضسٓ الثدَتا (ً )Plateaهرٌ ّ ران ّتضر تر ًر
فَى ا٢س اخ الزَٖضَْ لدسضزسَْ ٍلتول فَوا اىبسجدٌن أثلإ التسجَرل
سَرح ٍاسررل ّس ران ّتار الٌَبراٖ – اِ ّتار الر ٜٜت -
ًب سررـب تاسررل ال ررزا لدتاررثري ا ر ًَبرراٖ ثابتررْ غررري ّررت ريّ – اِ
ات ٜلْ ًاس ّمح
 نياخررذ ّجررا ٜادررٓ ل ر ّ ،ضررزسَْ " اصتغرروا الو ٍضررْابٌلٌنيَرررا" ًفرررات فَورررا ال رررزا خدر ر الثدَترررا ًب اللؾر ر الجرررانيُ
لدسلؾررْ سَررح تٌاد ر ت غزفررْ ازبلررْ ًفَوررا ّررجري ّ ر اىب ٖٝررْ
ًكٌارهرا غزفرْ الارراسفـب الرذٍ ٍاشفرٌن اىبٌصررَوٓ ال ٍلَرْ ًتزّررش
جفب ال لَضْ ،ث غزفْ كبجل قؾز اسباّ ًفَوا ارزؼ ًبار ها
غزفتررران ّ تُبتررران برررال جري ّرر اللضرررإ ًتزّرررشان جفب أّررراّ
طبتد ررًًْ ،ب نيواٍررْ اىبلُبررز تٌد ر غزفررْ كبجررل دوررل ّوضررسْ جفب
قضررسـب :الادررًٌِ ،هررٌ ًب ّضررتٌٔ ال ررزا اٞخررزٔ ٍاررزا بثَررت
التارذٍ ًبرى آٜت تارذٍ  ،أّرا الوضر الضر دُ ًهرٌ ادرٓ ّضررتٌٔ
خغثْ اىبضز ًٍازا ب ٌهْ دورل ًهرُ ادرٓ عر ل رأظ سَرٌان
ّتررٌسػ ّررالتلـب ٍ ررتض فسررى لَخررزز الغررَاعـب ًٍ ر خل اىبررذنيثٌنمح
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ٍٝسِب اىبغاه أن ال زا ٌّفٌاْ ادٓ ّضتٌٔ أادُ ّ ّضتٌٔ
اشبغرثْ بلضرثْ ارت راي فٌهرْ دوررل ًهرذا اٜرت راي ّ ارٓ بوسرراؼمح
ّسرررا ٍضرررتخ م اىبسجدرررٌن صررردسا للرررشًهل ّرر اٞادرررٓ جفب ّضرررتٌٔ
"الثَدَترررررا " ًالرررر الؾررررراٌ جفب ال رررررزامح ّررررران تٌسٍرررر ال رررررزا
ٍغرررثى التٌسٍررر الرررذِ مت ااتسرررا ي ًب "ال لَضرررْ ّسضرررز "أًًب
"ّضز ال لَضْ"ّ سَح أن ال زا الع ادرٓ مبرـب اىبسجرل تزّرش
جفب اشبري ًال زا الع ادٓ ٍضاري تزّش جفب الغزمح
()1

 - 4املطسح املتيقل

هٌ اىبضز الذِ َبوز ًب باض الرثً ٝأّجرز الثدر ان عروزّ
بوذا اللٌي ّر اىبضرز ّانيرت اظبدررتا ،فاٌفرا ار ًدرٌ ّضرز
ثابت ٍورام ًب اىبَر ان اً الضرٌح ٌٍفر ادَرى اىبلُبرز اىبزّر َبورز
اىبضز اىبتلولً ،هٌ اثارّ ار ار ّ ازبرات ٍورام ادرٓ ّرل ازبرْ
ّلُبز ًاس ادٓ ع ل غزفْ ًاس ّ ًالازبْ تتشز بٌاصاْ أرب
اذٝت ًتلوض جفب ًرٍ  :ال ًر الادٌِ لدتسجَل ًبرى اىبلُبرز ،أّرا
ال ر ًر الض ر دُ فوررٌ ّ اررٓ ّ ر نبَ ر ازبٌاني ر ًٍضررتخ ّى فوررٌب
اىبسجدٌن لت َري اىبٝبط ًاٜختثإ سبـب سدًٌ أ ًاره مح
()1
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عزٍوْ الازخل :نياخذ ادٓ صثَل اىبجاً ّضرزسَْ ّ ٌنيرْ ّر
أرباْ فؾًٌ أِ أرباْ ّلاَبز ،هذا ٍارين أنيورا صرتازخل باصرتخ ام
أربر ازبرات ّررل ازبرْ ادَورا ّلُبرزمح تتور م الازبرْ اًٞفب ًادَوررا
َّ ان ًب الثد ّ ًبا أن تلتوُ
اىبلُبز ا ًًٞجفب ّ ان ّا ًلَ
ّ تو ٍ الارزخل تلتورل جفب ّ ران آخرز لتور م ني رط ال ؾرلمح ًب
سررـب ؼبررل ضبدرروا ًب اىب رران ا ًًٞالازبررْ الجانيَررْ لتسجَررل ال ؾررل
الجانيُ ًه ذا ًالَ لد ؾدـب الجالح ًالزاب ستٓ ٍلتوُ ارزخل
اىبضزسَْ ًب ّافْ اّٞاّ ّ آخز ازبْمح
- 5املطسح الدائسٖ

()1

ّسررا اعررتوزت اظبدرررتا باىبضررز اىبتلوررل ،اعررتوزت فزنيضررا
ب ًرها باىبضز ال اٖزِ ًهٌ اثارّ ا ّر ردات اٖزٍرْ لدذسورٌر
ًالتسجَل ًب الٌصٌب ًق مت اصتخ ام اىب ردات الزًّانيَرْ الو مبرْ
لدازًخل ،مت تزتَ اىبلُبز اىبزّ ًب هذا اللٌي ّ اىبضرز ادرٓ
ع ل هَاّل ت ٌن ًب ًف فين اٖزِمح
عزٍوْ الازخلٍ٢ :قا تزتَ اىبلراَبز نياخرذ الٌؽر الترالُ
الررذِ ًر ا ر اسرر اىبضررزسَات :تٌد ر قداررْ ًب الٌصررٌب أصرر دوا
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صزٍز ل٣نيضانمح ٌٍد ًب الغرزح الازٍرل اىبضرتوَ ًهرٌ اثرارّ ار
صوالْ اهلل ًب ا٠خزّ مبز ادَورا الاثرا ٍرٌم اسبضرابمح ّسرا ٌٍدر
الغررررز ًالرر ر ّار ًب الغررررساًً ،الاررررامل ًب ال ررررزبً ،ازبغرر ر ًب
ازبلٌبمح
 ّانيرررت اىبضرررزسَات الرررع تارررزخل ًب اىبضرررز الر ر اٖزِّاخٌ ّ ا ا٢ظبَل بتؾزا ّثاقُ اىبضار اٞخزٔ الع َبورزت
با ر خررزًز اىبضررزسَْ ا ر نيارراح ّثلررٓ ال لَض رْمح ّسررا َبوررز ًب
الاررزخل الررذِ ق ر م ًب اىبضررز ال ر اٖزِ باررض ّغرراه ال اهررْ
الررع ّانيررت تو ر م ًب فرررتّ اٜصرررتاسْ ( )Interludeال ر اٜنيتورراً
ّرر ّغررو جفب أخررز ًّرر ّلُبررز جفب أخررزً ،قرر ّانيررت تٝقررُ
جاذابا ّ ازبسوٌر ل ردْ ت قَدوا ادٓ الارزخل اٞؽردًُ ،ادرٓ
ّررررز الٌقررررت أؽررررثشت اىبضررررزسَْ ّدرررروا تت ررررٌن ّرر ر ّغرررراه
اٜصرتاسْ( )Interludeفوٌبمح ًال ّا ب أ اشبزًز التام ا اللاراح
ال ٍين جفب نيااح اسبَاّ َبوز ّا ُ باىبضز ِ الضتارّمح
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ّضز الاؾٌر الٌصآ

- 6املطسح ذّ الطتازٗ
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 الرر ر خررررزًز اىبضررررزسَْ ّرر ر اىبٌفررررٌاات ال ٍلَررررْ جفبّضزسَات اٜصرتاسْ ( )Interludeأؽرثشت اىبلراَبز الا ٍر ّ الرع
ّانيت تضتخ م ًب أنيٌاي اىبضار الضرابوْ اىبختد رْ ا مبرْ ال اٖر ّ
ٜن هررررذي اىبضررررزسَات ازب ٍرر ر ّ مل تاتسرر ر ادررررٓ ّلرررراَبز سَررررح
ّانيت ت ًر سًٌ ا٢فرشا ًال اهرْ فورٌب ًلرَط ادرٓ ّلراَبز
ًأّراّ طبتد رًْ ،ادرٓ فرٌٕ لر فرإن أِ ّ ران ّران ٍؾردض
()1
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لاررزخل هررذي ال اهرراتمح ّرران اىبضررز اثررارّ ار ّلؾررْ ّزت اررْ
خد وررا صررتارّ مبجررل أّاّوررا اىبسجدررٌن ،اً قبالررٓ أخررز ًدر ت فوررٌب
"الثدَترررا "أً اىبلؾرررْ بر ر ًن غرررزامح ّانيرررت تورررام هرررذي اىبضرررار ًب
الغررٌاري ًاىبَررا ٍ الااّررْ سَررح ّانيررت تاررزخل هررذي اىبضررزسَات
لااّْ الغا ًّ ،سا ٜقت هذي الازًخل جقثراّ ٜر ااّرْ الغرا
ٜقت أٍقا جاذابا ّر اسب رام ًاٞغلَرإ فاؽرثشت أٍقرا تور م
ًب قؾٌره ًبٌَتو سَح ّان اىبضز ً الضتارّ ٍورام ًب ؽرالْ
اّٞري أً ال ين سَح ٍغاه الازخل هٌ ًأؽ قاٚيمح
ًب اللواٍْ  ٜبر ّر ا٢عرارّ هلرا جفب أن اىبضرزسَات ال ٍلَرْ
ًب الاؾررٌر الٌصررآ ارتثاررت أٍقررا قبقرراّـب ّاَلررْ ّوضررسْ جفب
وبضررْ أنيررٌاي ًهررُ اىبضررزسَات الوؾررريّ الررع ازفررت ًب ّضررز
ال لَضررْ ًهررُ باررض ازبسررل اىبرراخٌ ّ ّ ر ا٢ظبَررل ّ ر ّؾرراسثْ
الرتاتَل ال ٍلًَّْ ،ضزسَات تاتس ادٓ نيؾٌـ ّ ا٢ظبَرل ًن
ذبزٍر ر ًب ال لَضرررْ ّسضرررز  ،اللرررٌي الجالرررح هرررٌ ّضرررزسَْ
ا٢صرررزار اً اىباذرررشات ًالرررع اقتثضرررت ّررر ا٢ظبَرررل ّررر باررررض
التشزٍ ًالع ق ّت ًب ّل ّ اىبضز ال اٖ ًاىبضز اىبتلورل،
جّررا اىبضررزسَات اٞخٝقَررْ فورر ّت ًب اىبضررار ال اٖزٍررْ ًأخررريا
ّضررررزسَات اٜصرررررتاسْ( )Interludeالررررع قررر ّت ًب اىبضررررز ِ
الضتارّمح
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عياصس اإلىتاج يف مطسح العصْز الْضطٙ
الاؽررز ا٢نيترراز ًب أِ اسررل ّضررزسُ تاررين اللؿ،التسجَررل،
الرررر ر ٍ ٌر ،اىبٝبررررررط ًاّ٢ضضررررررٌار ،اىبررررررٛثزات ًاشبرررر ر ي أً
اىبررٛثزات الؾررٌتَْ ًاىبزَٖررْ ،ا٢فررإًّ ،أفررَ ازبسوررٌر الررذِ ٜ
ٍ تسررل الاررزخل اىبضررزسُ ّر ًنيررى جفب ّررل ّررا صررثل  ً ،صررٌا
عبرراًً ّازفررْ التولَررْ الررع ّانيررت تضررتخ م ًب الاررزًخل ال ٍلَررْ
بالازٍوْ اىبثضاْ سّ اصتخ اّوامح
املنجلٌْ يف مطسح العصْز الْضطٙ
نيُبررزا لتار أعر اً اىبضررز ًب تدر ال رررتّ انيوضر اىبسجدررٌن
جفب عابوـب (رداً ال ٍ ًايرتفٌن) قبا ٍتادل بزداً الر ٍ فور
اعبؾررزت ّغررارّتو ًب التسجَررل ادررٓ ال رررتّ الررع ّانيررت تو ر م
اىبضرررررررزسَات ًب ّرررررررل ّررررر ر "ال لَضرررررررْ ّسضز "ً"ّضرررررررز
ال لَضررْ"،سَح ّرران الوضاًصررْ ًالزهثرران ًالزاهثررات ًأع رراً
ال ررٌراً ه ر الررذٍ ٍوٌّررٌن بالتسجَررلًّ ،رران التسجَررل ًب هررذي
اسبالرررْ اثرررارّ ار ر عورررٌظ كبتررراس بازب ٍرررْ ًالت رررانيُ ًب ا ٞإ ًب
سرر ً الرر ٍ ًلرررَط ال رر مح سَرررح درررإ ّرررل ّرر ا ٞإ ًا٢لورررإ
ًاسبزّررررْ ّوَرر ر ا با٢عررررار الرر ر ٍين ل ردررررْ انيررررى الرر ر ّا ابترر ر أ
ال رر ٍتضرررزب لررر ٟإ ًالتسجَرررل ّلرر ردررراً الرر ٍ هرررذي الارررزًخل
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ًاّت ٌا بال لَضْ ّسضز فوٌبمح أّا اىبسجدٌن ايرتفٌن ،فور
ب ر أ َبوررٌره ال ر ّا انيتودررت الاررزًخل ال ٍلَررْ ّ ر ال لَضررْ جفب
خررارز صررداْ ال لَضررْ ًني ٌ هررا ًأؽررثض ٍغررزا ادَوررا اللوابررات
ًاهلَٗررات ال ٍلَررْ الررع تاورر ت الاررزًخل اىبضررزسَْ اىبرراخٌ ّ ارر
ا٢ظبَل ّ نبَ اللٌاسُ يبجدـب ًّلراَبز ًّٝبرط اخلً ،أؽرثض
اٞعخاـ الذٍ ٍوٌٌّن برا إ هرذي اىبضرزسَات ؼبرتفرٌن التسجَرل
ًّان ّ اللرا ر اعررتا اىبسرجٝت ًب هرذي الارزًخل سَرح ّران
الغررثان ٍوٌّررٌن برا ًار اللضررإ ًّر أهر الغخؾررَات ًاً ٞار ًب
هذي الازًخل هُ ّسا ٍدُ (:)1
 أ ًار الا ارٍررررت ًازبرر ر  :هررررذي الغخؾررررَات ّانيررررتٌّدررٌ ّ ًب ّاُب ر اىبضررزسَات ًهررُ غالثررا أ ًار ؽرراّتْ ًل لوررا
ّوسررْ ل ردررْ أن اٞع رراً ّررانيٌا ٍوٌّررٌن بوررذي اً ٞار ؽبتررارًن
لؾ ز أسذاّو ًخ ْ اسبزّْ ل ٍو يبرا ػبادرو ّٖٝسرـب هلرذي
اً ٞارمح
 اً ٞار اهلشلَرررْ َ :بورررزت عخؾرررَات ّقرررش ْ خرررارزّٛصضررْ ّضررز ال لَضررْ تو ر م ّغرراه ف اهَررْ ذبغررز ًصررٌب
اىبضررزسَات ّسغررو توزػبررُ تزفَوررُ ب رض اللُبررز ا ر أن هررذي
( )1اىبزد الضابل – بتؾزا -
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اىبضرررزسَات ّررراخٌ ّ ّر ر ا٢ظبَرررل ًهررر ٕٜٛاىبقرررش ٌن ٍوٌّرررٌن
بتسجَل ّغراه اٜصررتاسْ الضراسْ "الثدَتا"أّرام ال رزا أً الضرتارّ
أً ًب ال ررزا ني ضرروامح ّرران اىبخررزز ًهررٌ ني ضررى اىبدو ر ٍو ر ادررٓ
الثدَتا ًصٌب اىبسجدـب ًمبض بإس ٔ الَ ٍ الرلؿ ًبالَر اٞخرزٔ
اؾا ًّان ٍااُ لدسسجل سٌار ًري فوٌب ،حبَح ٌ ٍ ٜن ل ٔ
اىبسجل أٍْ ف زّ ا باقُ اىبٌفرٌي أً سرٌار براقُ اىبسرجدـب ،لرذل
ّان ّ القزًرِ ادٓ اىبدو أن ٍغري جفب اىبسجل الذِ ٍراتُ ًري
ًب التسجَل ل ُ ٍت د مح ًٍتسَشًن باسبزّْ اىبقش ْمح
 عزٍوْ ا ٞإ التسجَدُ ّ :ان التسجَل مبجرل ًب اىبٝبرط،ّانيت اىبٝبط باللضثْ لزداً الر ٍ الرذٍ مبجدرٌن ًب "ال لَضرْ
ّسضز "ً"ّضز ال لَضْ"اثارّ ا اىبٝبط ال ٍلَْ الع
ٍدثضٌنيوا ًب أثلإ الاوٌظ ال ٍلَرًْ ،هرُ اثرارّ ار قسرَؿ
عٌٍررل فق ر اخل ادَررى ضبزّررْ ات أّسررام عٌٍدررْ ًٌّلررْ (قثررْ)
صرررٌ إ ًغارررإ الرررزأظ الرررذِ ٍدثضرررى الزهثررران ،أِ ّجرررل ّٝبرررط
الزهثان اسبالَْ ًاىبسجدٌن ًب باقُ أنيرٌاي اىبضرار ف رانيٌا ٍدثضرٌن
ّٝبضرررررو الٌََّرررررْ الررر ر الوَرررررام بتسجَرررررل اً ٞار الاا ٍرررررْ أّرررررا
الغخؾَات اىبسَشّ ف ان هلا ّٝبط خاؽْ ّجل:
اىبٍ :ْ ٖٝدثضٌن قسؾانيا بَقإ عٌٍدْ هلا أدلشْمح
آ م ًسٌإّ :انيا ٍزت ٍان دد ا قزٍثا ّر لرٌن ددر ا٢نيضران
ٍ اررُ ازبض ر ًّررذل ّانيررت تٌف ر أًراح ّ ر الغررذز لت اَررْ
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باررض أدررشإ ّ ر أدضرراّو ًرقبررا هررذا الررذِ ف ر باق رو لدوررًٌ
بانيو ّانيٌا ٍُبوزًن ازاّمح
الغررَاعـبّ :انيررت ّٝبضررو غزٍثررْ ًهررُ اثررارّ ا ر ددررٌ
الذٖاب ًهل ًٌٍ ًٍدثضٌن أقلاْ ادرٓ عر ل رًٚظ سٌَانيرات هلرا
قزًن ثرري انّ ،سرا ٍدثضرٌن أسشّرْ ّر ازبدر تادرل فَورا أدرزاظ
ت ًِ ال اسبزّْ ًؼبسدٌن اؾَا عٌٍدْ ًب جس ٔ الَ ٍ ٍُبورز
ّر ر أاٝهرررا خررران ًنيرررار أّرررا ًب الَر ر اٞخرررزٔ فَشسدرررٌن صرررٌعا
لَضٌقٌا بى اىبذنيثـب جفب فٌهْ دول مح
جبدَط ّ :ان ٍُبوز ًب ع ل ثاثان ًًدى فتاّ ًعاز عٌٍرل
أؽ ز الدٌنمح
أ ًار اىبقش ـبّ :انيٌا ٍدثضٌن ّٝبط غزٍثرْ ّقرش ْ
اثررارّ ار ددثرراب فٌقررى اثررإّ ّدٌنيررْ ًادررٓ رًٚصررو ٍقرراٌن آ ان
هبارمح
ّٝبررط اخررزًٔ :درر ت آثررار لررثاض اىبٝبررط اٞخررزٔ الررع
اصررتاسدت ًب هررذي الاررزًخل ّجررل ر إ ازبد ر ل ر ًر الضررَ اىبضررَض
ًثٝخ قا ّ ازبد ٍوٌم بارت اٖوا اىبسجل الذِ ٍورٌم بتسجَرل ًر
صَ نيا نيٌ مح
اٜقلاررررْ ًالثارًّرررراتّ :انيررررت اٞقلاررررْ عررررراٖاْ ًب أ ًار
الا ارٍررررت ًالغررررَاعـب ّسررررا اصررررتخ ّت الثارًّررررات زبسَرر ر
عخؾَات اىبضزسَْ صٌإ ّانيٌا ٍقاٌن أقلاْ أم ٜمح
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اٞلٌان ّ :انيرت اٞلرٌان ّوسرْ ًب الارزخل الر ٍين ٞنيورا تزّرش
جفب أعررَإ ّاَلررْ فسررج ٝالزهبررْ ٍزّررش هلررا بررالدٌن اٞبررَض ًالغررز
بررالدٌن اٞهبررز لررذل ارترر ٔ قابَررل الدررٌن اٞهبررز ًهابَررل الدررٌن
اٞبررَض ّسررا ظب ر أن الؾ ر ح ٍزّررش لررى بررالدٌن اٞخقررز ال رراّل
ًه ذا لاثت اٞلٌان ًرا هاّا ًب هذا الاؾزمح
اىبٛثزات ًاشب ي
كبَررررشت عزٍوررررْ ا٢خررررزاز بالاؾررررٌر الٌصررررآ باهتساّوررررا
باللاسَرررْ ا٢لَرررْ ًال لَرررْ ّسرررا اصرررتخ ّت عزٍورررْ ربرررٌب الؾرررالْ
خبغثْ اىبضز (قبا ٍذّزنيا باللُبزٍْ اىبدشسَرْ لدسضرزسُ اٞىبرانيُ
بزًتٌلرر بزؽبررت)مح أّررا ج ا نيُبزنيررا جفب عزٍوررْ الاررزخل ًب اىبضررز
ال اٖ فإنيلا نيضتاَ أن ني ٌن ف زّ ار التور م الرذِ ذبورل ًب
َّ ان ا٢خزاز ًب ل الاؾز سَح ّان ٌٍفر اىبلُبرز اىبزّر
الرررذِ ًؽرررل ًب بارررض الارررزًخل جفب صرررثاـب ّلُبرررزا ادرررٓ سٌاّرررل
خغررثَْ ٍثدر عٌهلررا أرباررـب ّرررتامح ًيبررا ًر نيررا نيٝسررِب أن ازبسوررٌر
ّان ٍاذ باىبٛثزات ًاشبر ي ا٢لَرْ ًب اىبضرزسَاتًّ ،ر أنبرل
هذي اشب ي ّلُبز الضسإ ًهرٌ اثرارّ ار اذدرْ فرخسْ تٌفر ًب
أادرُ ّ ران فرٌح خغرثْ اىبضرز ًبورا ؽرشٌن ؽر ريّ لدغررسٌي أً
الشٍررت اىبغررتال ًكبجررل هررذي الدسثررات اغررزّ ٌّاّ ر ًت ر ًر ًب
نيُبام بر ٍ مح ّسرا أَبورزًا الزار ًالرربح ًاصرتاساً اللرار ً جَبورار
صرررٌَا ّدتوثرررْ ًّ ٖٝرررْ تضرررثض ًب ال قرررإ ًتلرررشً ًتؾرررا ّرر
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الضررررسإ جفب اٞرخل بازٍوررررْ اٜ٠ت ا٢غزٍوَررررْ الو مبررررّْ ،سررررا
قر ٌّا ّلُبررز الاٌفررانمح أّررا التراثريات الررع تتادررل كوررل ف انيررت
أّجز ًاقاَْ سَرح ّران ٍرٛتٓ كدر ًبرارً لَاارُ خانيرا ًنيرارا
ًّ زقاات ًراٖشْ ّزٍوْ تر ً ادرٓ دورل ًّ ،ران جبدرَط ٍُبورز
ًهرررٌ ٍلرررشً جفب دورررل تتاوثرررى عَرررٌر ّغرررتادْمح أّرررا ًب اىبضرررزسَات
اٞخٝقَررْ فادررٓ صررثَل اىبجرراً عخؾررَْ اشباَٗررْ ّانيررت تُبوررز ًب
ًصرررررٌب ازبسورررررٌر (ّرررررزّ ثانيَرررررْ نيضرررررتذّز بزؽبرررررت) ًتتشرررررز
ًصٌب اسبافزٍ ساّدْ ادٓ رأصوا ؽ َشْ عباصَْ يبدٌّٕ باللرار
ٍتؾررراا ّلورررا الررر خان ً الزاٖشرررْ ال زٍورررْ تاَّر ر ا ىب ورررٌم
اشباَْٗ ستٓ ٍت اال ازبسوٌر ّ ّقسٌن اىبغو ا عزٍرل هرذا
الزّشمح
ا٢فررإّ
اصتاسدت الغسٌي ّ ًًٞزّ ًب تارٍخ اىبضز ًب الازًخل الع
ق ّت اخل ال لَضرْ ًفَسرا ٍتادرل برالازًخل الرع ّانيرت تور م
خرررارز ال لَضرررْ فور ر اصرررتخ ّت اىبغررراال ًالشٍرررت اىبغرررتال ًب
الازخل الذِ ٍو م ًب اىبضرإ ،أّرا ًب ارزًخل اللورار فور ّانيرت
جفإّ الاثَاَْ ّافَرْمح ازبسورٌر ٍاتررب نبورٌر الاؾرٌر الٌصرآ
ّ ااّْ اللاظ ًلَط فٗرْ ّاَلرْ ًل ر ازبسورٌر ّران غالثرا ّرا
ٍ ررررٌن ٍلَررررا سَررررح ّرررران ٍررررذه ىبغرررراه ّ الاررررزًخل ّترررراثزا
باسبررررافش الرر ر ٍين ًل رر ر الرر ر ّا ذبررررًٌ التسجَررررل جفب ّغرررراه
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اٜصرتاسْ "اٜنيرتلٌ "أؽثض ازبسورٌر ٍلُبرز جفب هرذي الارزًخل ادرٓ
أنيوا تضدَْ فادتذبت هذي الارزًخل رًادرا ّرثريا ًّران اٞغلَرإ
ًاّٞزإ ّر أهر اىبغراه ٍ هلرذي الارزًخل سَرح ّران ٍورام هلر
هذا اللٌي ّ الازًخل ًب بٌَتو ًقؾٌره مح ًب اللواٍْ نيٝسرِب أن
حبجررا ًاس ر ا ٍاذررش ا ر ت اَررْ ال ر راّا ًب فرررتّ الاؾررٌر الٌصررآ
الررع اصررتسزت ّررا ٍوررارب اٞلرر اررام ج أنيلررا تازفلررا ًب اٞدررشإ
الضررابوْ ادررٓ أنيررٌاي اىبضررز ّ ،سررا تازفلررا ادررٓ الاؽررز اٜنيترراز
ًٍثوٓ للرا ان نيتارزا ادرٓ اللؾرٌـ ًأنيرٌاي اىبضرزسَات ّر سَرح
اىبقسٌنمح
أىْاع املطسحٔات مً حٔح املضنٌْ

()1

صرررلتازح جفب أهرر اٞنيرررٌاي اىبضرررزسَْ ًب الاؾرررٌر الٌصرررآ
ًالرع كبَررشت بورا تدر ال ررتّ ّر سَرح اىبقرراّـب الرع ّرران ٍررت
ترر اًهلا ًب اىبضررزسَات ًخاؽررْ بارر خررزًز اىبضررز ارر صررَازّ
ال لَضررْ ًني ٌ هررامح سَررح صررلتازا ادررٓ ّررل ّرر ّضرررزسَات
اٞصررزار أً اىباذررشات (ًّ )Mystery Cyclesضررزسَات اٞخررٝح
ً"اٜنيرتلرررٌ " لادلرررا نيضرتعر ر بورررا ار ر ّاهَرررْ اىبضرررز ًب الاؾرررٌر
الٌصآمح
()1
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مطسحٔات األضساز أّ املعجصات
تٌؽررل اىبٛرخررٌن جفب أن هررذي اىبضررزسَات ّانيررت قر أخررذت
ّ سَاّ ًصري الو ٍضـب ًٍذه اىبٛرخٌن جفب أن هذي اىبضرزسَات
قرر ّرررزت برررل ط اً ٞار الرررع ّرررزت بورررا غريهرررا ّرر اىبضرررزسَات
اىبتادوْ بال ٍ  ،فولا ّضزسَات أصزار بالٝتَلَْ ثر ّضرزسَات
أصرزار نيؾر وا ٜترَين ًنيؾر وا بد رْ قٌَّرْ ،ثر ّضرزسَات أصررزار
ّتثت ّدوا بد ات أًرًبا الوٌَّرْ ًّدروا ار ٌّافرَ ًاسر ّ،
ًّ ر ال زٍ ر أن هررذي اىبضررزسَات ّانيررت ًب سدوررات ًّررل سدوررْ
ذب ر ثلا ا ر قؾررْ ّ ر قؾررؿ ال ترراب اىبو ر ظً ،لررذل ّرران
ٍضت زح كبجَدوا ا ّ أٍاممح ًقبا أن هرذي اىبضرزسَات ّانيرت تضرتل
جفب ال ترراب اىبو ر ظ فوررُ ّضررزسَات قزٍثررْ ّ ر التررارٍخ ًل ر
اسبوررراٖل التارؽبَر رْ ادبورررت بورررا ادباهرررات رّشٍر رْمح ّوسرررا ٍ ر ر
فررإن هررذي اىبضررزسَات أارر ت لدررٌاِب ًا٢رعررا قثررل ّررل عررُٕ
فالتسضرررر بال قرررررَدْ ًادتلررررراب الز ٍدرررررْ هرررررٌ صبسرررررل ٌّفرررررٌي
ّٛل ُ هرذي اىبضرزسَات أ خدرٌا ًب بلرإ
اىبضزسَات ّدوامح ًل
اىبضررزسَات باررض اىبلرراَبز ال اهَررْ ّ ر برراب التغررٌٍلً ،باررض
الؾررٌر الٌاقاَررّْ ،سررا أ خدررٌا الالاؽررز الااع َررْ ًب ّضررزسَات
اٞصرررزار ال زنيضرررَْ ًب اؾرررٌرها اىبتررراخزّمح ٍٝسرررِب الورررار ٙهلرررذي
اىبضررررزسَات أنيررررى ٌٍ ٜدرر ر فَوررررا ًسرر ر ّ تزباوررررا رباررررا ّتٌالَررررا
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سَررح ٍضررتاَ الوررار ٙأن ٍوتار ّر اىبضررزسَْ ّغررو ا أً أّجررز
ًن أن ٍغاز بٌدٌ خدل أً تؾ ي ًب اىبضزسَْمح
ارتاٍت هلا أن انيول باض ّا ّان ٍرت ت اًلرى ًب بارض هرذي
اىبضررزسَات ًبوررا ٍتقررض للررا َّر ّرران ال ررزب ٍ ررز بلررا عبر
الاررزب اىبضرردسـب ًب سَلررى،فادٓ صررثَل اىبجرراًّ ،ضررزسَْ "الو ر ٍط
نيَورررًٌّٛ "ٜل ورررا دررران بٌ ٍرررل اىبترررٌفٓ صرررلْ 1211م ًفرررات ادرررٓ
أصاظ اسبزًب الؾدَثَْ ّ عُٕ ّ اىب اّزات ّ ّدر اىبدشر ٍ
(ًٍوؾر بور الارزب) الررذِ أسراٍب ني ضررى بار ّر اّٞرزإ الررذٍ
ًؽررسٌا باهلسذَررْ ًال رر ر فررذحبٌا ارر ا ّررثريا ّرر اىبضررَشَـب
فاخذ الو ٍط نيَوٌٍ ٜؾدُ ًٍثتول فذإت اىباذشّ بانيوشام الارزب
هشمبرررْ ّل رررزّ بار ر أن ّرررانيٌا ّلتؾرررزٍ ً ،ربترررت اىبضرررزسَْ
بانياعررَ ٍلَرْمح نيٝسررِب هلررا برران هررذي اىبضررزسَات قر اصررتخ ّت
لتاثْٗ ازبساهري ل ا ّا ٍشٍ ادٓ اثرلع اغرزّ هبدرْ اضر زٍْ
ذبت ّضسٓ اسبزًب الؾدَثَْ ًالع نيازا أنيو قر عرلٌها باصر
ال ر ٍ ادررٓ ّلاوتلررا الازبَررْ ا٢صرر َّْٝبو ر ا ًف ر الَ ر ادررٓ
ّو رات اىبلاوًْ ،هلا نيزٔ َّ ّان اىبضز ٍضرتخ م لدرتًٍرر
ٞف ار صَاصَْ ذبت عاارات ٍلَْمح
اٌنيا نياد ادرٓ ّضرزسَْ تأخرزٔ للرزٔ َّر ّران ال رزب
ٍلُبز لدغرزح ً لر ّر خرّ ًٝدخرؿ ىبضرزسَْ ّتثرت ًب الورزن
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الجالح اغز َّ ِ ٝبالٌان"ّاذشّ ثٌَفدَدَط" الع ّتثوا ّلغ
ٍررين ٍرر آ"رًتَث "مح تتشرر خ اىبضرررزسَْ ارر ردرررل ًهرر ني ضرررى
لدغرَاان فثرراي ني ضررى لضرراسز ٍ آ"ؽر ٝالر ٍ " ًارت ر ار ّ
خااٍا ذبت تاثري صَ ي ًأخريا تلثى جفب نيٌبى الا ٍ ّ فتاب ًأخرذ
ٍؾدُ ًٍ اٌ الاذرإ ستٓ خدؾرتى ّر أسّترى الل ضرَْمح ه رذا مت
ًؽ "ؽ ٝال ٍ "بالضاسز ّضث اٜ٠م ًاشباَٗرًْ ،غرين ار
التازٍرر للرررا ًلترررارٍخ "ؽررر ٝالرر ٍ " لَرررت ًؽرر ى أسَانيرررا قبدرر
اىبدش ٍ ًأسَانيا أخزٔ بالضاسزمح لو ّران اهلر ا اللوراُٖ تاثٗرْ
عرراٌبو لرر ا هبٝتورر ذبررت عرراار الرر ٍ مح اٌنيررا  ٜنيلضررٓ أن
اىبضز ّران ًّرا ساً ّلرربا خارريا ًب ترزًٍر الر ٍ ًالضَاصرْ أً
التل ررَط ا ر استوانيررات ٍلَررْ أً صَاصررَْ ج ٜأن اىبٝسررِب لتاررٌر
ّضرزسَات اٞصرزار أً اىباذرشات ٍرزٔ أنيوررا ّر ّرزًر الرشّ بر أت
تتشررًٌ جفب ّضررزسَات ادتسااَررْ سَاتَررْ ادررٓ الررزغ ّرر َبوررٌر
اىباذررشّ ًب نيواٍررْ اىبضررزسَْ فاؽررثشت تتش ر خ ا ر خااٍررا اللرراظ
ً نيررٌبو اسبَاتَررْ الررع تلتوررُ بالتٌبررْ ًسرر ًخ اىباذررشّ ًب نيواٍررْ
اىبضزسَْ لتخدَؾو ّ الاواب ،اىبٝسرِب بران أّجرز ّضرزسَات
اىباذررشات الرررع ًؽررردتلا هرررُ ّضررزسَات فزنيضرررَْ ًاٜاتورررا بررران
ا٢ظبدَررش مل ٍ جررزًا ّرر ّتابررْ هررذي اىبضررزسَات جً ٜب الوررزن
الزاب اغز ًَّّ ِ ٝا با يمح
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- 1املطسحٔات األخالقٔ٘
ّانيررررت ّضررررزسَات اٞصررررزار ّرر ر اٞصررررثاب الررررع أ ت جفب
اصتلثاٍب لٌن آخز ّ اىبضزسَات أعدل ادَى اىبٛرخٌن "ّضرزسَات
اٞخرررٝح"مح لوررر رأٍلرررا َّررر أن عرررخٌـ ّضرررزسَات اٞصرررزار
ًاىباذشات أخذت ّر ال تراب اىبور ظ اً ّر ابت رار اىبٛلر جٜ
أن اّٞررز طبتد ر ًب ّضررزسَات اٞخررٝح ٜن الغررخٌـ فَوررا مت
بلاٚهرررا ادرررٓ التذزٍر ر فذرررإت لَسجرررل أّجزهرررا لٌنيرررا ّر ر ألرررٌان
ال قررررراٖل أً الز اٖرررررل:فسج ٝت رررررٌن الغخؾرررررَْ هرررررُ ال رررررزًر
أً ا ٜارررر إمح لورررر غدثررررت اىبررررٌااِب ادررررٓ اىبٌاقرررر ال راَّررررْ جٜ
أن اىبٌافَ ّانيت ارا ّ ّر ضبرٌَب اسبَراّمح لارل أعروز الوؾرؿ
اٞخٝقَرررْ الرررع اعرررتوزت ًب اظبدررررتا َبورررزت ذبرررت اصررر (ّل
ردرررل) ""Everymanمح ًب هرررذي اىبضرررزسَْ ٍررراّز ا٢لرررى ّدر ر اىبرررٌت
بإسهرراح رً عررخؿ ا ررى "افزمبرران" ًل ر هررذا الزدررل ٍاد ر
التادَل ًٍدت ت سٌلى باسجا ا سَّل لرى لريافورى جفب ا٢لرىٍ :رذه
جفب الؾ اقْ فرتفرض عدثرى ًٍرذه بار ها جفب اىبازفرْ فَ غرل ًب
جقلااوا قبزافوتىًٍ ،لتول جفب ازبساً ث جفب الوٌّ فَثٌٕ بال غل،
ًأخررررريا ٍررررذه جفب اٞاسرررراً الؾرررراسبْ فتُبوررررز لررررى اصررررتا ا ها
ىبزافوت رىمح هلررا نيٝسررِب برران اىبجررل ًال قرراٖل ق ر َبوررزت ادررٓ سَرراّ
عخٌـ ًن أن ٍزّش هلامح
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أّا ًب فزنيضا فو ّانيرت ّضرزسَات اٞخرٝح أصرزي تارٌرا
عبٌ اىبضزسَات الااّرْ فلرزٔ ال تراب ال زنيضرَـب ٍقراٌن أ رإ
الغرررخٌـ ّسرررا هرررُ ًب اسبَررراّ ج ٜأن اىبضرررزسَْ تتلررراًً اىب رررشٔ
اٞخٝقررُ اىبررزا تلاًلررى ّ ر خرر ًٝعزسوررا ىبقرراّـب ّت ررل ادَوررا
ادتسااَا ً ٍلَا قب وٌم ال قَدْ ًالز ٍدْمح
هرررذي اىبضرررزسَات تاتررررب سدورررْ الٌؽرررل برررـب ّضرررز الاؾرررٌر
الٌصآ ًاىبضز اسب ٍح ًّ،اىبٝسرِب بران هرذي اىبضرزسَات مل
حبادْ جفب ٍ ٌرات فخسْ ّسا هرٌ اسبراً ًب ّضرزسَات
ت
اىباذررشات ًاٞصررزارمح نباَررات التسجَررل هررُ الررع تثلررت كبجَررل هررذا
الدررٌن ًّ ،ر ازب ر ٍز بالررذّز هلررا أن ع ضررثري ّرران ق ر ب ر أ
سَاتى يبج ٝهلذا الدٌن ّ اىبضزسَاتمح
- 2مطسحٔات "االىرتلْد"
صررزاان ّررا ذبٌلررت ّضررزسَات اٞخررٝح الررع ّرران ال ررزخل
ّلوا جَبوار ال قاٖل اشبدوَْ ًاىبجل ا٢نيضرانيَْ جفب لرٌن د ٍر ،ف ُ
أًاخررز اوررٌ الاؾررٌر الٌصررآ ًب اٍررْ اؾررز اللوقررْ ب ر أ َبوررٌر
ّضزسَات تزفَوَْ حبترْ لرَط هلرا أِ ّ رشٔ أخٝقرُ ًقر ازفرت
هذي اىبضزسَات باص ()Interludeمح نيضتاَ أن نيورًٌ أنيورا ّانيرت
ّضررزسَات قؾررريّ ذبسررل الارراب ال ٌَّ ر ِ ًن أن ٍ ررٌن هلررا
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ه ا ّاـب اً ٌّفٌي خاـ فوُ تتش خ ا عُٕ ّا ّر اسبَراّ
الٌََّررررررْ اىبس رررررر تا ٍتررررررى أّررررررام ازبسوررررررٌرمح ّانيررررررت هررررررذي
اىبضررررررررررررررررررررزسَات اقررررررررررررررررررررزب جفب التوررررررررررررررررررررزٍر سَررررررررررررررررررررح
ّانيت باختؾار تو ا جفب ا٢فشا مح اٌنيا نياخذ ّج ٝادٓ هذا
اللررٌي ّر اىبضررز ف ررُ ّضررزسَْ "الاررامل اىبتذررًٌ ّر ازبلررْ" الررع
َبوزت ًب اام 1551م لد ات اٞىبانيُ "نيرٌرّربز عرزفَت " ٍارزخل
للررا ال ات ر اّررزأّ تررًٌب سًدوررا ًّانيررت ًفَررْ لررذّزاي ج ٜجنيوررا
افازت أن تتشًز ثانيَْ رد ٝغدرَِب الودر ًقاصرَا فٌدر ت فزقرا
عاصرررراا بررررـب سًدوررررا اً ًًٞالجررررانيُمح ات ٍررررٌم ٍؾررررل جفب قزٍتوررررا
عالرررررر ر ّتذررررررررًٌ ا ررررررررى"بارٍط" فتتررررررررٌه هررررررررُ أن ا ررررررررى
"برررارا ٍط" أِ "ازبلْ"فتضرررالى ًب هل رررْ اسرررا ج ا ّررران قرر التورررٓ
سًدوررا هلررا مح ال ر ا ٍتررَو الغرراب ّ ر غثاٖوررا فَذَثوررا برران
سًدوا ًب ّ انيْ االَْ ّ ازبلْ ًٍاخذ ّلوا ّاً ٜفرريا ًّٝبرط
ٍ٢ؾاهلا جفب سًدوا ًب ازبلرْ ًٍثتار صراَ ا ب لَسترىمح ٍارٌ سًدورا
ّررر اسدرررى فتش ثرررى قبرررا فادرررت فرررَذ دلٌنيرررى ًٍدشرررل بالغررراب
الشًز ٍو ًب بزاث الاال فَضزح ّلى
لَضتاَ ّا أخذيً ،ل
دٌا ي ًال ّا ٍاٌ جفب سًدتى تضالى ا ازبٌا فَوًٌ هلا :جنيى ق
تربي بى جفب سًدوا ا ًًٞلريّثى ًب ازبلْمح
نيضتاَ ا٠ن أن نيوًٌ بانيلا ق تازفلا ادٓ اىبضرز الر ٍين ًب
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الاؾرٌر الٌصررآ ّر سَررح أعر اً اىبضرز ًاىبقررسٌن ًصررللتول
با ها لدش ٍح ا اىبضز ًب اؾرز اللوقرْ الرذِ ٍرزٔ اىبٛرخرٌن
بان ب اٍْ هذا الاؾز تو ّا برـب الورزن اشبراّط اغرز ًالضرا ظ
اغز ّرَِ ٝمح ًٍّٛر اىبٛرخرٌن ادرٓ أنيرى ٌٍ ٜدر فاؽرل ضبر
برررـب اؾرررز ًاؾرررز سَرررح أنيورررا سضرررابات توزٍثَرررْ مت ااتسا هرررا
ل راصْ ال رتات التارؽبَْ ّ سَح تاٌرها ً اتوامح
(نيواٍْ ازبشٕ ا)ًًٞ
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املؤلف يف ىبرٗ خمتصسٗ
 -هب ِ ضبسٌ ٌّؽددُ – صٌرٍا  -الزقْ – 1957

ّات ًطبزز ّضزسُ
 اقررٌ اذبررا ال ترراب الاررزب ّلررذ اررام ّ /1989وررزر نباَررْاىبضررز ًب اذبررا ال ترراب الاررزب ًب صررٌرٍا ّلررذ اررام /1995
ًستٓ اام 2115م
 رَٖط فزي اذبا ال تاب الازب بالزقْ بـب  2111ً2115م ّت ًأخزز ا ا ّثريا ّ اىبضزسَات لد ثار ًاٞع اً ّٛصط ّوزدان الزقْ الر ًلُ لدسضرز ًاىبلضرل الارام ل ًراترىاٞرب بـب أاٌام 2115م ً 2118م
 سرراٖش ادرررٓ درررٌاٖش ًب ّتابرررْ اللؾرررٌـ اىبضرررزسَْ ًا٢خرررزازاىبضزسُ صٌرٍا ًازبَا ّلوا :داٖشّ ضبس تَسٌر ًب الرذّزٔ
اىبٌٍٗررْ لٌ ٜتررى – اررام 1993م بالورراهزّ – درراٖشّ صبدررْ اىبٌقر
ا ٞبرررُ الضررررٌرٍْ 1994م – ازبررراٖشّ التغررررذَاَْ اررر صبسررررل
اىبٛل رات لاررام 2117م اذبررا ّترراب صررٌرٍا – درراٖشّ ًرّ أبررُ
خدَررل الوثررانيُ لاررام 2111م ًهررُ درراٖشّ ًلَررْ مبلشوررا ردررل
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-

اٞاسرراً الضررٌرِ نيثَررل عاسررْ ًاهلَٗررْ اٜصتغررارٍْ ًا٢عررزاا
اذبا ال تاب الازب –
التاّ ّ
دٌاٖش ّجريّ ًب صباً ا٢خزاز اىبضزسُ (مب
ؽشْ اىبادٌّات ارب اٞنيرتنيَت هلا ال جري يبا مل نيودى)مح
اقٌ زبان ذب َ ضبدَْ ًازبَْ ً ًلَْمح
أظبررررش ال ررررجري ّرررر اىبٛل ررررات ًب صبرررراً الررررلؿ اىبضررررزسُ
ًال راصات ًالثشٌخ اىبضزسَْ نيذّز ّلوا :
(ًب صباً اللؿ اىبضزسُ لد ثار):
ازبز ان ّضزسَْ جؽ ار ار ب هاني٘ – ّغل 1983م
أس اخ الدَدْ الجالجْ اغز 1985م – ّضزسَْ – ّغل ار ار
ؽربا
ال زًاتررُ ّررات ّررزتـب – ّضررزسَْ ا ر اهلَٗررْ الااّررْ لد ترراب
قبؾز لاام 1994
س ررل خرراـ ادررٓ عررزا الررٌالُ  -اذبررا ال ترراب – ّغررل
اام 2113
الضر ر دْ – ّضرررزسَتان – ّاثارررْ اذبرررا ال تررراب الارررزب -
2116م – ّغل
آخز الاسالوْ  -جؽ ار اذبرا ال تراب الارزب ّ -غرل -
1998
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 -انيتشار غري ّاد

 -ذبا ال

تاب – ّغل اام 2113

 قزي قٌؼ ًب سدر – ًّضرزسَْ :هٌّٜرٌ ّ -غرل – اذبراال تاب الازب 2117
ًّضزسَات أتخزٔ ّتٌفزّ ادٓ ا٢نيرتنيَتمح
 (ًب صباً ّضز الا ل نيذّز باقوا) -الد ش ًالازؼ – ّغل ّ -اثاْ ال

ات الازبُ 1991

 ال ر ٍ ٍررا ّد ر الشّرران  -الازبررٌؼ ّ -ضررزسَتان –ا راب هانيُ ّ -غل 1996

ار

 صدضردْ ّضرز اللاعرْٗ  -أربر ّضرزسَات  -اذبرا ال ترراب 2111م
 دشرررا ًاىبزابرررُ  -صبدرررْ اسبَررراّ اىبضرررزسَْ الارر ( )116ارررام2119

 اررٌ ّ اٞؽ ر قإ – صبدررْ اسبَرراّ اىبضررزسَْ الضررٌرٍْ – اؽ ر ارًسارّ الجوافْ
 بررررذرّ اٞدرررراـ – نيؾررررٌـ ّضررررزسَْ لٟع رررراً – صبسٌاررررّْٛل ـب – جا ا هَج ؼبُ اشبٌادْ ٍ -ب - 2115 1اللاعرز
اٖزّ الجوافْ ًا٢اٝم – س ٌّْ الغارقْ
 لى ّت ّغرتّْ ا ٍ ّمح247

 ّتثت الى راصات ّرجريّ ل تراب ًبراسجـب ارزب أّجراً ( محاثر ر اهلل أبرررٌ هَر ر – اىبضرررزسُ فزسررران بدثرررل –ضبرررُ الر ر ٍ
الربا اُ – ؽثا اٜنيثرارِ –سرٌان سران – أهبر ج ااَرل –
ًلَرر فافرررل – اىبضرررزسُ اثرر ال ترررا قداذرررُ – اٞب لَررراظ
سسرر - ًِٝمح هبَ ر الثؾررزاًِ – الثاسررح ا ر نيان ب ر رٍررل
ًال تلرر ّؾرررا ٓ ؽرررسٌ ِ  -اللاقرر ّ ،ظبرررا جبرررزاهَ ،
ًال ّتٌر ًلَ ّغٌ ًاٞصتا خريِ اث ربرى ًال اتثرْ رٍر
سلررا ًالغررااز اللاق ر ال ر ّتٌر ابررزاهَ ازبررزا ِ ًال ر ّتٌر
هَج اشبٌادْ ً ال اتر لررباهَ اشبدَرل ًالثاسرح اللضرزسُ
ّلري اسبافِب ًال ات اللاثر دران أل ضران ًال اتثرْ ٍانيرا
دثرررٌر ًالؾرررش ُ ال اتر ر نيثَرررل نيدشر ر ً ،الثاسرررح ؽرررثشُ
ال صررٌقُ ًالرر ّلٌر خدَررل ٌّصررٓ ًالرر ّتٌر ادررُ صررداان
ًال ات نيؾز الٌَص محمح ًأ إ ّجريّ أخزٔ
 ّتثت الى راصات ّرجريّ ل تراب ًبراسجـب ارزب أّجراً ( محاثر ر اهلل أبرررٌ هَر ر – اىبضرررزسُ فزسررران بدثرررل –ضبرررُ الر ر ٍ
الربا اُ – ؽثا اٜنيثرارِ –سرٌان سران – أهبر ج ااَرل –
ًلَرر فافرررل – اىبضرررزسُ اثرر ال ترررا قداذرررُ – اٞب لَررراظ
سسرر - ًِٝمح هبَ ر الثؾررزاًِ – الثاسررح ا ر نيان ب ر رٍررل
ًال تلرر ّؾرررا ٓ ؽرررسٌ ِ  -اللاقرر ّ ،ظبرررا جبرررزاهَ ،
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ًال ّتٌر ًلَ ّغٌ ًاٞصتا خريِ اث ربرى ًال اتثرْ رٍر
سلررا ًالغررااز اللاق ر ال ر ّتٌر ابررزاهَ ازبررزا ِ ًال ر ّتٌر
هَج اشبٌادْ ً ال اتر لررباهَ اشبدَرل ًالثاسرح اللضرزسُ
ّلري اسبافِب ًال ات اللاق دران أل ضران ًال اتثرْ ٍانيرا
دثرررٌر ًالؾرررش ُ ال اتر ر نيثَرررل نيدشر ر ً ،الثاسرررح ؽرررثشُ
ال صررٌقُ ًالرر ّلٌر خدَررل ٌّصررٓ ًالرر ّتٌر ادررُ صررداان
ًال ات نيؾز الٌَص محمح ًأ إ ّجريّ أخزٔ
 تزنبرررت بارررض أاسالرررىّ :لورررا ّضرررزسَْ انيتشرررار غرررري ّادرررلد زنيضَْ – ّضزسَْ ًرً هبز لدزًصَْمح مح
 لى ال جري ّ الثشٌخ ً راصرات ًب اللور اىبضرزسُ ًالثشرحأغدثوا ت ٩نيغزي ًب ال ًرٍات ًاجملٝت الازبَْمح
 ًب صبرراً ا٢خررزاز اىبضرررزسُ أخررزز ال رررجري ّرر اىبضرررزسَاتلد ثار ًالؾ ار
ق ّت ادٓ اشبغرثات اىبضرز الضرٌرِ – مب ر التاّر ّر
ٌّاق اٞنيرتنيَت
 ث  ٩ازخل الا ٍ ّ ّضرزسَاتى ادرٓ ّلؾرات اىبضرار الازبَرْقرررُ ّ /ؾرررز ًالارررزاح ًترررٌنيط ًازبشاٖرررز ًالثشرررزٍ ًاسررران
ًقاررررزمحمح  /نيررررذّز باقرررروا ّررر خرررر ًٝاٜنيرتنيَررررت ٌّ -اقررر
التٌاؽل
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 ًب قاررز 2119م ّضررزسَْ (ّ ر ٍوتررل الررٌسػ) تررالَ هب ر ٌِّؽددُ ًجخزاز ادُ ّريسا – ّوزدان ؽٝلْ
 ًب ازبشاٖز  2119مّ :ضرزسَْ الداثرْ ّر جخرزاز ارلرت هر– ًٝفضلاَلْ
 ًًب ازبشاٖررز أٍقررا  :بإعررزاا رٖررَط نباَررْ اىبضررز ازب ٍ رىب ٍلْ ٍض٩ز بٌ ٍْٜبٌّز اظ،اث ال ين علتٌا ق ّت ازبساَْ
ادٓ ّضز اىب ٍلرْ ّضرزسَْ "ًرً هبرز تدَرل برازبلزاً " الرع
اقتثضوا اىبخزز ا نيؿ ال ات الضٌرِ هب ِ ٌّؽددُ،
 ًب اىبلاّررْ الثشرز ٍر فررس ّوزدرران الؾررٌارِ التاصر قر ّتّضرزسَْ لاثرْ ال قر بترارٍض ّ 2113/ 4 / 13ر جخرزاز اثر
الزسَ ال وَوُ
 ًب ا٥سررران ّضرررزسَْ الاور ر 2113م ًهرررُ ّر ر ترررالَ هبر ر ٌِّؽررددُ ًجخررزاز ضبسررٌ ب ر صرردَ اىبخزًّررُ ًجعررزاا اررام
ّضاٌ ب هبَ ازبضاصُ ،ا اللت مح
 ًب الازاح :ذبت عاار (لدسضز رصرالْ أخٝقَرْ نبالَرْ) أقرَاىبوزدان الضلٌِ الزاب اغز– داّاْ بابل الازاقَْ ًلدس ّ ّ
( 11 – 4آ ار  2112م) نيالرررت ّضرررزسَْ الدَدرررْ نيدار ر لد اتر ر
الضررٌرِ هبر ِ ٌّؽ رددُ ًجخررزاز ذبضررـب ادررُ اىبزّررش اًًٞمح
ّسررا ق ر ّت داّاررْ اىبٌؽررل ّدَررْ ال لررٌن ازبسَدررْ – قض ر
251

اىبضرررز ًفرررس اىبوزدررران الزابر ر لدسضرررز ّضرررزسَْ (الرررثٝ
ًأسٌاً الاثا )  2118لد اتر الضرٌرِ هبر ِ ٌّؽرددُ ًّر
جخزاز نيوٓ ا نيان
 ّؾررز ّ /زّررش اسبزٍررْ ًا٢ب ر اي ًب ا٢ص ر ل رٍْ اصتقررااّضزسَْ ّ تالَ ًاعاار هب ِ ٌّؽددُ بالٌان " الؾرخزّ"
ّ جخزاز  :ضبس ا لُ ٍط  /محمح ٌٍم  17اّتٌبز 2114م
 ًب تٌنيط ا االلت محمح اىبؾ ر أخثار الٌَم ٍ /ضسرب 2113م ًب نيضختى الجانيَْ اغزّ جنيادل ٌٍم اٞس ٍ 15ضرسرب ّوزدرانّضررز الا ررل ًفلررٌن الاررزاٖط لَتٌاؽررل جفب غاٍررْ ٍررٌم  ّ 29ر
ني ط الغوز ّو ّا لدا ل ًب اادتى اىب رصَْ دبارب ازاٖضَْ
طبتد رْ ّر ترٌنيط ًّر صرثاْ بدر ان ازبَرْ ًأًرًبَررْ ًتترَض لررى
فزؽرررْ لرررتاد َّ َرررْ ؽرررل لبرررا ز ّر ر الارررزاٖط بإعرررزاا
ّٛعزٍ طبتؾـب عَدْ أٍام اىبوزدان.
اىبوزدان الذِ ٍلُبسى اىبزّش الٌعين ل الارزاٖط ًؼبتقر
فاالَاترررى ب قررراٖى بالتاررراًن ّر ر ّوزدرررانيُ نيَرررابٌلَط الر ر ًلُ
ًاىبوزدان ال ًلُ ىبضز اٞع اً بترٌنيط  ،افترتض فاالَاترى ٍرٌم
اٞس ر ّ ر خرر ًٝاررزخل بدذَ ررُ هبررل الررٌان $ادررٓ برراع
اٞردل #ترٝي الر رًٍػ ًصرزاح الوؾرز #نيرؿ هبر ِ اىبٌؽردُ
جخزاز اا ً اشبساصُ انيتاز عزّْ ٌٍغزعْ بال اا محمح
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(ًازًخل ّجريّ أتخزٔ ّتٌفزّ ادٓ ا٢نيرتنيَت:
 اسررل ًب ا٢اررٝم ل رررتّ ق ر ٩م لضررلٌات بزنيرراّر تورراًب ّ ر ج ااررْخد ر ّ -سررا ّت ر الا ٍ ر ّر الشًاٍررا ادررٓ ّ ر ٔ صررلٌات
ًذبت الراًٍ طبتد رْ ًب الؾرش الضرٌرٍْ محمح /الجرٌرّ – دَرل
الجٌرّ – ال زات – الزافوْ – ّدشل الجٌرّ الجواًبمحمح /
الالٌان لدتٌاؽل:
صٌرٍا –– دٌاً11963947757721 – 11963937192715 :
امبَل hmwmo333@jmail.com:

ا٢قاّْ سالَا ًب ال ٝقَْ لقزًرّ الاسل
ال ٝقَْ –  2119 / 12 / 23م
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إصدازات ضلطل٘
كتاب اجلٔب الطابق٘
م

عهوان الكتب

تقذي الكتب

اختيبر الكتب

شهة
الكتب

ل.ؾُٓ١غّؼد

ل.ؾُٓؾّ١م

2006

ل.ؾُٓؾّ١م

2006

1

بٌّمةِٚدِكسةوبذلٗٗ١د

2

بٌّمةِٚدِكسةوبذْؼى٠د

ل.ؾُٓ١غّؼد

3

بٌمٗةةةةةةدبٌمٗةةةةةة١ىخفةةةةةةَٟةةةةةةٛو٠د
بٌىبؾٍْٛ
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ل.ؾُٓؾّ١م
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4
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ل.ؾُٓ١غّؼد

ل.ؾُٓؾّ١م
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بألل٠ةةةث-بٌةةةٕٕ-بٌٕةلةةةم/ل .ةةةٗ
ؾُ١ِٓ١كةئًٔ١ؼّ١د-فؤبلبٌٓة٠ث
لِ.ؿّٛلأِٓ١بٌؼةٌُ-جةموْةةوىبٌُ١ةت
ظة٘ىخ(بأللتبٌٗ/)ٟٔٛ١ٙإ الٌةد
ػٍةةةةةةةةةةة(:ٝبٌّٗةةةةةةةةةةةطٍؽبٌٕٓةةةةةةةةةةةةخ
بٌّٛضٛػةذ)
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بٌٓةػىدمحمبٌؿى٠ىِٞكسةوبذ
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8
9
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2007

دمحمزٛف١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك
بٌٗٛبف

دمحمزٛف١ةةةةةةةةةةةةةةك
بٌٗٛبف

2007

ػحةةةةةةةمبٌمةةةةةةةةلو
بٌؿٕٟٗ
ػحةةةةةةةمبٌمةةةةةةةةلو
بٌؿٕٟٗ
ػحةةةةةةةمبٌمةةةةةةةةلو
بٌؿٕٟٗ

2007

ل.ؾُٓ١غّؼد
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شهة
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13

ػحمهللاػحمِكسةوبذلٗٗ١د

ل.ؾُٓ١غّؼد

ل.ؾُٓؾّ١م

2007

14

بإلٖالؾْٛ١أؾّمأِٓ١

ل.ؾُٓ١غّؼد

15

ِكسةوبذِٓألتبأل فةي

ل.ؾُٓ١غّؼد

16

٠ةًٌٔٛٗٔٚ١أقىٜ

ل.ؾُٓ١غّؼد

17

ٚلبػةا٠ةلِٓك

ل.ؾُٓ١غّؼد

ل.قةٌةةةةمِؿةةةةٟ
بٌمٓ٠بٌحىبلػٟ
ػحةةةةةةةمبٌمةةةةةةةةلو
بٌؿٕٟٗ
ػحةةةةةةةمبٌمةةةةةةةةلو
بٌؿٕٟٗ
ػحةةةةةةةمبٌمةةةةةةةةلو
بٌؿٕٟٗ

2007

2008

18

ِةةةةوٞػػّةةةٟفةةةِٟكسةةةةوبذِةةةٓ
بٌٓةةةةةؼىٚبٌٕطةةةةةىإٖةةةةةمبوبٌىبجطةةةةةد
بٌطمةف١ةةةةةةدبٌُٕةةةةةةةئ١دفةةةةةةٟلِٓةةةةةةك

ل.ؾُٓ١غّؼد

ػُٝ١فسٛؼ

2008

م

عهوان الكتب

2008
2008

َ1944
19

إٔٗةفبٌّىأخ

ل.ؾُٓ١غّؼد

ػُٝ١فسٛؼ

2008

20

أؾثبٌٓةَٔ-ةل٠ةقَٛر

ل.ؾُٓ١غّؼد

ػحةةةةةةةمبٌمةةةةةةةةلو
بٌؿٕٟٗ

2008

21

بٌسىبتبٌؿًٓ٠جم٠غؾمٟ

ل.ؾُٓ١غّؼد

فةل٠دغ١حٛو

2008

22

بٌمٗ١مخبٌمِٓم١دٚلٗةةئمأقةى-ٜ
ًٔبولحةٟٔ
ِكسةوبذِةٓٔةٛؼبٌؼٕةمٌ١ثْةف١ك
غحىٞ
ِكسةةةوبذِةةٓأػّةةةيبألل٠حةةدغةةةلخ
بٌُّةْ
ِكسةةةةةوبذلٗٗةةةة١دٌرل٠حةةةةدلّةةةةى
و١الٟٔ
ِمةةةةةلذلِٓةةةةكِ-ىةةةةةَْٚةةةةىةْ
ٚأٌٛبْ
َّ١ؽبٌمةَُ-بٌٗٛوخبألق١ىخفٟ
بألٌحَٛ

ل.ؾُٓ١غّؼد

فةل٠دغ١حٛو

2008

ل.ؾُٓ١غّؼد

فةل٠دغ١حٛو

2008

ل.ؾُٓ١غّؼد

فةل٠دغ١حٛو

2008

ل.ؾُٓ١غّؼد

فةل٠دغ١حٛو

2008

ل.ؾُٓ١غّؼد

فةل٠دغ١حٛو

2009

ل.ؾُٓؾّ١م

ل.ؾُٓؾّ١م

2009

23
24
25
26
27
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ل.ؾُٓؾّ١م

ل.ؾُٓؾّ١م

2009

ل.ؾُٓؾّ١م

ل.ؾُٓؾّ١م

2009

ل.ؾُٓ١غّؼد

فةل٠ةغ١حٛو

2009

ل.ؾُٓ١غّؼد

فةل٠ةغ١حٛو

2009

ل.ؾُٓ١غّؼد

فةل٠ةغ١حٛو

2009

ل.ؾُٓؾّ١م

ل.ؾُٓؾّ١م

2009

ل.ؾُٓ١غّؼد

ل.ؾُٓؾّ١م

2009

35

ِكسةوبذِْٓؼىػٍٟبٌػٕمٞ

ل.ؾُٓ١غّؼد

دمحمؾّمبْ

2010

36

م

عهوان الكتب

28

ِمٝٙبٌحةْٛوخ-قًٍ١بٌُٛبؾىٞ

29

غحىببجىبُ٘١غحةىب-ػةىقٚلٗةٕ
أقىٜ
ِؿّٛللوِ-ّ٠ٚكسةةوبذْةؼى٠د
ِٓلٚبٕٚٗ٠ٚبلٔسىٔر
ػةئةةةمإٌةةةٝؾ١فةةةةٚأػّةةةةيأقةةةى-ٜ
غُةْوٕفةٟٔ

32

ػهجدوٚب٠دٖ-حؿٟفؿّةٞٚ

30
31

33
34

ؾىة٠ةةةدبٌٌٛةةةمبٌفٍُةةةط-1971ٟٕ١
أؾّملؾحٛو
أَةةةةةةةةاٍدبٌطمةفةةةةةةةةدفةةةةةةةةٟبٌمةةةةةةةةمٌ
ٚبٌّمةِٚدِ-مةلذ-بٌّسٛوً ٗ

تقذي الكتب

بٌػةةةةةٛلْفةةةةةٟبٌمٗةةةةةدبٌُةةةةةٛو٠د
(ؾضٛوبٌّىةْ)-ػٍٟبًٌّػً

ل.ؾُٓ١غّؼد

فةل٠ةغ١حٛو

2010

37

(بلِى٠ى)ٟأؾّموف١كػ٘ٛ

ل.ؾُٓؾّ١م

فةل٠ةغ١حٛو

2010

38

ٍِىةةةٛذبٌحُةةةطةء-وٚب٠ةةةد-ق١ةةةىٞ
بٌه٘ح ٟ
ِكسةةةةةوبذلٗٗةةةة١دولٗةةةةدٌٍ١ةةةةد
بٌٛلبع-وْةلأجْٛةٚو
ْف١كبٌىّةٌ ٟــةـِكسةةوبذْةؼى٠د
يج١ىٍَطةْلمٚوٞ
بألػالَبٌٓؼىٞفٟبٌسةىبشبٌؼىجةٟ
أؾّمٍَُ٠ٛبٌظةةةةةةًبٌطةٌةةةةةةصٚلٗةةةةةةٕأقةةةةةةىٜ
ِكسةوبذلٗٗ١د-ل.قٍ١فدٖةٌؽ
أؾٛبٌ

ل.ؾُٓؾّ١م

فةل٠ةغ١حٛو

2010

ل.ؾُٓؾّ١م

فةل٠ةغ١حٛو

2010

يج١ةةةةةةةةىَةةةةةةةةٍطةْ
لمٚوٞ

فةل٠ةغ١حٛو

2010

ل.ؾُٓ١غّؼد

فةل٠ةغ١حٛو

2010

ل.ؾُٓ١غّؼد

فةل٠ةغ١حٛو

2010

39
40
41
42
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43

جى٠ػ١رِأَةةخزّط١ٍ١ةدنبذقُّةد
فٗٛيَٛ٠-فٔؼّدهللاغم

ل.ؾُٓ١غّؼد

فةل٠ةغ١حٛو

2010

44

بٔطةةةةةةةةٛبْزٓةةةةةةةةة١كٛفلوبَةةةةةةةةةةذ
ٔٛٗٔٚلْ.ةوىقٗحةن

ل.بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىبُ٘١
بٌػةةةةةةىبل-ٞػحةةةةةةم
بٌؼًً٠بٌّمةٌؽ

ل.بجةةةةةةةةةةةةةةةىبُ٘١
بٌػةةىبل-ٞػحةةم
بٌؼًً٠بٌّمةٌؽ 

2010

45

ػحةةةمهللابٌحىلٔٚةةةٟلٗةةةةئمِكسةةةةوخ
ٚلوبَةذ
بٌمٗ١مخزحؿصػةٓٔفُةٙة(ْةؼىبء
بٌسُةةةةةةؼ١ٕ١ةذٚبألّٔةةةةةةة بٌٓةةةةةةؼى٠د
بٌُةئمخ)
ِكسةةةةوبذِةةةٓألتبٌك١ةةةةيبٌؼٍّةةةٟ
بٌؼىج-ٟولُ٠004أِىوُ
هللاٚبٌغى٠ةةةةةةثِكسةةةةةةةوبذْةةةةةةؼى٠د
َالِدػح١م

49

ِة٠ةوٛفُىٟغّ١دفَٟىٚبي

ِةٌهٖمٛو

50

َةةةةٍّ١ةْبٌؼُ١ةةةة-ٝبٌ١ةةةةأٌ:أِةةةةً
ُ٠سُٕفأٖٚةفٗ
دمحمبٌفىبزةةةةةةةِٟةةةةةةةأقٛنباجةةةةةةةةٌٛولخ
ٚبٌُ١فِكسةوبذْؼى٠د

ل.بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىبُ٘١
بٌػىبلٞ

م

46
47
48

عهوان الكتب

ل.ؾُٓ١غّؼد

ل.بجة
ةةةةةةةةةةةةةةىب٘2011 ُ١
بٌػىبلٞ

ل.بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىب٘ ُ١ل.بجة
ةةةةةةةةةةةةةةىب٘2011 ُ١
بٌػىبلٞ
بٌػىبلٞ
ل .ةٌثػّىبْ

ل.
ةٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث 2011
ػّىبْ

فؤبلبٌىؿً

ل.ضةةةةةةةةةةةةةةئىيٓ٠
بٌمٓ٠
ل.بجةةةةةةةةةةةةةةةىبُ٘١
بٌػىبلٞ
ل.بجةةةةةةةةةةةةةةةىبُ٘١
بٌػىبلٞ

2011
2011
2011

ل.ؾُٓ١غّؼد

ْة٘ىبِى٠ى

2011

52

ًٔٗ٠أجٛػفّؾةوٌب٢لَ

2011

53

بٌٓةػىبٌؼىجٟبٌؿم٠صُِىؾ١ةا

ل.بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىبُ٘١
بٌػىبلٞ
ل.ػٍةةةةةةةٟغؼفةةةةةةةى
بٌؼالق

ل.بجةةةةةةةةةةةةةةةىبُ٘١
بٌػىبلٞ
ل.بجةةةةةةةةةةةةةةةىبُ٘١
بٌػىبلٞ

2011

54

ؾىُبٌٕحٟدمحمٌ١فزٌُٛسٞٛ

ِةٌهٖمٛو

ِةٌهٖمٛو

2011

55

غةةةةةةةةْغةةةةةةةةنوَٚةةةةةةةٛبٌّٗةةةةةةةٍؽ
بلغسّةػ-ٟدمحمػط١دبألجىْٟ

ِةٌهٖمٛو

ِةٌهٖمٛو

2012

56

جموْةوىبٌُ١ةتًِٕ-يبأللٕةْ

ِةٌهٖمٛو

ِةٌهٖمٛو

2012

ؾٟجٓ٠مظةْلجٓ فً١بألٔمٌُ ٟ

ل.غّ١ةةةةًٖةةةةٍ١حة-
ل.وةًِػ١ةل

51

57
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58

جةةمٞٚبٌػحةةً(دمحمَةةٍّ١ةْبألؾّةةم)
ػةَِ1968مؾدػىةِ -

ل.ؾُٓ١غّؼد

ِةٌهٖمٛو

2012

59

بجةةٓبٌىِٚةةٟؾ١ةزةةِٗةةْٓةةؼىٖظ1
ػحةٌِؿّٛلبٌؼمةل

ِةٌهٖمٛو

ِةٌهٖمٛو

2012

60

بجةةٓبٌىِٚةةٟؾ١ةزةةِٗةةْٓةةؼىٖظ2
ػحةٌِؿّٛلبٌؼمةل

ِةٌهٖمٛو

ِةٌهٖمٛو

2012

61

وةِْةوةِْ-حكةئًٔ١ؼّ١د

ِةٌهٖمٛو

ِةٌهٖمٛو

2012

62

إِىأخِٓجىظبٌؿًّ-بػسمبيوبفغ

ِةغمخؾّٛل

ِةغمخؾّٛل

2012

63

ِٓبٌٕىحدإٌٝبٌّمةِٚدٚبٌسػم٠م

ِةٌهٖمٛو

ِةٌهٖمٛو

2012

64

بألػةٖ١ى-بٌٓةةػىبٌمةىٞٚوْة١م
ٍَُ١بٌكٛوٞ
ػحةةةةةةةمبٌٍط١ةةةةةةةفػمةةةةةةةًلوبَةةةةةةةةذ
ِٚكسةوبذ

ل.ؾُٓ١غّؼد

ل.ضةةةةةةةةةةةةةةئىيٓ٠
بٌمٓ٠

2012

٠ةَٓ١فةػٛو

٠ةَٓ١فةػٛو

2012

66

ؾىُ١بٌم٘ىأجٛبٌؼالءبٌّؼىٞ

ِةٌهٖمٛو

ِةٌهٖمٛو

2012

67

بلٖمبوبألٚيٌٍّٛلفبأللجٟ

ِةٌهٖمٛو

ِةٌهٖمٛو

2012

68

ػحمى٠ةذبٌؼمةل(لوبَدٚزؿٍ )ً١

ِةٌهٖمٛو 

ل.ؾُٓ١غّؼد  2013

69

بلْسىبو١دٚبأللت 

ِةٌهٖمٛو

ل.ؾُٓ١غّؼد  2013

70

وجةػ١ةذػّىبٌك١ةَ 

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد 

م

65

71

عهوان الكتب

حةئغبلَسحمبلِٗٚةوعبلَسؼحةل  أ.ل.ؾُٓ١غّؼد 

72

ٌٌٍ١مٜبٌى٠ًِٓ١ٌٔٛٛىةزحٗ

73

ِةبٌٓؼىبٌؼظُ١؟ 

74

بٌٓؼىجٓ١بٌفْٕٛبٌػٍّ١د 



ِةٌهٖمٛو

2013

ِةٌهٖمٛو 

2013

ِةٌهٖمٛو 

2013

لًٔ.بوجى٠هٕ٘١م  ٞل.ؾُٓ١غّؼد  2013
أ.ل.ؾُٓ١غّؼد 
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75

بٌفمٗٚبٌسٗٛفٚبٌُّةئًبٌٓىػ١د
فٟبٌكالفد 

أ.دمحموبزثبٌؿالق 

ِةٌهٖمٛو

2013

76

ًا ٖةٌؽبٌؼٍٟضةئىباْٚةػىبا 

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد 

ِةٌهٖمٛو

2013

77

أجٛبٌمةَُبٌٓةج ٟ
ْةػىبٌٓحةتٚبٌؿى٠د 

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد 

ِةٌهٖمٛو 

2013

78

أٔةَِٓالٌدبٌٗكٛو 

لًٔ.بوجٕٟبٌّىغد 

ِةٌهٖمٛو 

2013

79

بألل٠ثٚبٌّفىىأجٛؾ١ةْبٌسٛؾ١مٞ

لًٔ.بوجٕٟبٌّىغد

ِةٌهٖمٛو

2013

80

بأللتٌٍٓؼث 

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد 

ِةٌهٖمٛو 

2014

81

ِم٠ؽبٌظًبٌؼةٌ ٟ

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد 

ِةٌهٖمٛو

2014

82

ِؼةونفىى٠د 

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد

ِةٌهٖمٛو

2014

83

ٚبلؼ١دجالضفةف

ِةٌهٖمٛو

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد  2014

84

و١فزؼٍّربٌىسةجد 

ِةٌهٖمٛو 

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد  2014

85

بٌُ١فٚبٌسىٌ 

ِةٌهٖمٛو 

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد

2014

86

جؼةةصبألِةةدبٌؼىج١ةةدٚوَةةةٌسٙةإٌةةٝ
بٌؼةٌُ 

ِةٌهٖمٛو

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد  2014

87

بٌغىجةي 

ِةٌهٖمٛو 

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد  2014

88

هللا 

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد 

ِةٌهٖمٛو 

89

ػٗةبٌؿى ُ١

ِةٌهٖمٛو

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد  2014

م

عهوان الكتب

تقذي الكتب

2014

90

بٌفةوبج ٟ

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد 

ِةٌهٖمٛو 

2014

91

بأللتبٌطٛوٞػحىبٌسةو٠ف 

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد 

ِةٌهٖمٛو 

2014
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92

بٌُّأٌدبٌٛٙ١ل٠د 

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد 

ِةٌهٖمٛو 

2015

93

ِهوىبذُِسىّ٘فى 

ِةٌهٖمٛو 

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد  2015

94

ٖٛذأجٟبٌؼالء 

ِةٌهٖمٛو 

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد  2015

95

فٓبأللت(غًء )1

ِةٌهٖمٛو 

وضٛبْلضّةٔ2015  ٟ

96

فٓبأللت(غًء )2

ِةٌهٖمٛو 

وضٛبْلضّةٔ2015  ٟ
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97

بإلَالَجٓ١بٌؼٍُٚبٌّمٔ١د 

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد 

ِةٌهٖمٛو 

2015

98

ؾىُ١بٌم٘ىأجٟبٌؼالءبٌّؼى ٞ

ِةٌهٖمٛو 

ِةٌهٖمٛو 

2015

99

ْظة٠ةِٓػّى ٞ

ْة٘ىأؾّمٔةٖى  ِةٌهٖمٛو 

2015

أ.ل.ؾُٓ١غّؼد 

ِةٌهٖمٛو 

2015

ِةٌهٖمٛو 

2015

100

ٌّةنبزأقىبٌٍُّّ ْٛ
ٌّٚةنبزممَغ١ىُ٘ 

101

بٌمٚٓ٠بٌؼٍُٚبٌّةي 



102

غةجدبٌؿك(أفكبٌسٕة٠ٛىٚغّةٌ١ةةذ
بٌُىل) 

ٔه٠ىغؼفى 

لٔ.ضةيبٌٗةٌؽ  2015

103

فٟبٌؿ١ةخٚبأللت 

ٔه٠ىغؼفى 

لٔ.ضةيبٌٗةٌؽ  2015

104

إْبأللتوةُِْؤٚلا 

ِةٌهٖمٛو 

لٔ.ضةيبٌٗةٌؽ  2016

105

أَىخبٌّىّ بِبأللج١دفٟؾٍث 

لٔ.ضةيبٌٗةٌؽ 

ػُٝ١فسٛؼ 

2016

106

بٌػ٘ٛىبٌىغؼ١ٔٛ١ٌٍٟٙٗد 

ِةٌهٖمٛو 

ِةٌهٖمٛو 

2016

107

َى٠ةيٚلٗةئمأقى ٜ

لٔ.ةةةةةةةًبوجى٠ةةةةةةةه لٔ.ضةيبٌٗةٌؽ  2016
ٕ٘١م ٞ

108

ؾضةوخبٌط ٓ١

إَّةػً١بٌٍّؿُ 

ِةٌهٖمٛو 

2016

109

ضىٚوخبٌفٓبٌػًءبألٚي 

ٔه٠ىغؼفى 

ِةٌهٖمٛو 

2016
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ِةٌهٖمٛو 

2016

ِةٌهٖمٛو 

2016
2016
2016

110

ضىٚوخبٌفٓبٌػًءبٌطةٔ ٟ

111

لةلخبٌفىى 

فٍهؾٗى٠د 

112

غةةىبئُزىو١ةةةفةةَٟةةٛو٠ةٚبٌؼةةةىبق
ٚبٌؿػةيٌٚحٕةْ 

ؾىّةةةةةرإجةةةةةىبُ٘١
٘الي 

ِةٌهٖمٛو 

113

قةوظبٌؿى ُ٠

إَّةػً١بٌٍّؿُ 

ِةٌهٖمٛو 

ٔه٠ىغؼفى 

 114

ػُٝ١ػٗفٛو(جالغدبٌحةيٌر) 

ضةئىيٓ٠بٌم ٓ٠

ضةئىيٓ٠بٌم ٓ٠

 2016

 115

وؾٍةةدبٌٓةةةةَإلجةةةىبُ٘١ػحةةةمبٌمةةةةلو
بٌّةئ ٟ
(ػّةةةةالءبٌٕفةةةةٛن)ٚزفى١ةةةةهبلزؿةةةةةل
بٌُٛف١١س ٟ

لٔ.ةةةةةةةةةًبوجٕةةةةةةةةةٟ
بٌّىغد 

لٔ.ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي
بٌٗةٌؽ 

 2017

لٔ.ةل٠ةقَٛر 

ِةٌهٖمٛو 

 2017

 117

بٌّهبجؽفٟأوِ١ٕ١ة 

ؾىّةةةةةةرجةةةةةةىبُ٘١
٘الي 

ِةٌهٖمٛو 

 2017

 116

 118
 119

ًٔبوَّ٠ةذ...أَ٠مٔٛدبٌؿثٚ...بٌ ٓ ٛ

ِٓلٛ٠بْبٌػىؼبٌُٛو ٞ


 2017

فٍهؾٗى٠د 

فٍهؾٗى٠د 

ضةئىيٓ٠بٌم ٓ٠

ضةئىيٓ٠بٌم 2017  ٓ٠

 120

هللاٚبٌفمى 

ِةٌهٖمٛو 

ِةٌهٖمٛو 

 2017

 121

لُطٕطٓ١يو٠كِفىىباِٚؤوقة ا 

ػُٝ١فسٛؼ 

ػُٝ١فسٛؼ 

 2017

 122

غىؼبٌ ٓ ٛ

دمحمؾم٠ف ٟ

دمحمؾم٠ف ٟ

 2017

 123

فٓبٌمٗدٚبٌّمةِد 

ٔه٠ىغؼفى 

ِةٌهٖمٛو 

 2017

 124

فالَفدبٌؿىُفٟبٌؼٗىبٌؿم٠ص 

فٍهؾٗى٠د 

ِةٌهٖمٛو 

 2017

 125

أْؼثٍِهبٌطف ٓ١١ٍ١

فٍهؾٗى٠د 

ِةٌهٖمٛو 

 2017

 126
 127

فٍُٛ١فبٌفى٠ىد 

ل.قٍفبٌػىبل 

ِةٌهٖمٛو 

بٌك١ةيبٌٓؼىٞػٕمبٌؼىت 

فٍهؾٗى٠د 

ِةٌهٖمٛو 

 2017
 2018
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 128

لّٕ١بٌٗٛفٚلٕٗأقى ٜ

 129
 130
١َ  131م٘ةوزة 
ٚ  132غٖٛبٌىبؾٍ ٓ١
أ٠مٔٛةذ 
بٌؿ١ةخفٟبٌظً 

 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148

قٗةَٔٚمم 
أٖٛبذْؼى٠دِٓبٌػً٠ىخ
بٌُٛو٠د 
أفةػٟبٌفىل ٌٚ
بػسىبفةذْحةج ٟ
فٓبٌمٗدٌمٗ١ىخ 
ْٛبػىبٌؼىتٚػظّدبٌٓةػى٠د 
ػحمى٠دبٌؼىتفٟبٌؼٍُٚبٌفٍُفد 
ػٍّسٕٟبٌؿ١ةخ 
بٌحطٌٛدفٟبٌٓؼىبٌؼىج ٟ
بأللتفٟؾضىخبٌػٍ ً١
َٚطبٌُّٙثبٌؼةو ٞ
ٚؾ١مبا َ
ٔ١ىبْزؿرػىِبٌطة ٌٚٚ
ْؼىِ ٍُْٛ١
بٌٓػىخبٌسٟغىَسٙةأِ ٟ
بألٔمٌٍفٟبٌسةو٠ف 
بٌّىأخفْٟؼىبٌحؿسى ٞ

تقذي الكتب

اختيبر الكتب

ِةٌهٖمٛو 

فٍهؾٗى٠د 

فٍهؾٗى٠د 
ٖةٌؽَّ١ة 

فٍهؾٗى٠د 
ٖةٌؽَّ١ة 

فٍهؾٗى٠د 

ِةٌهٖمٛو 

ل.جم٠غبٌُ١م
بٌٍؿةَ 

ِةٌهٖمٛو 

شهة
الكتب
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018

ِةٌهٖمٛو 
ٖحؿَٟؼ١م   2018
لٔ.ضةيبٌٗةٌؽ  ػٍٟغّؼد
 2018
بٌىؼٛل 
ِةٌهٖمٛو 
ؾىّرإجىبُ٘١
 2018
٘الي 

ِةٌهٖمٛو
فٍهؾٗى٠د 
 2018
ِةٌهٖمٛو 
فٍهؾٗى٠د 
 2018
ِةٌهٖمٛو 
فٍهؾٗى٠د 
 2018
جم٠غبٌُ١مبٌٍؿةَ  ِةٌهٖمٛو 
 2019
ِةٌهٖمٛو 
فٍهؾٗى٠د 
 2019

ِةٌهٖمٛو
فٍهؾٗى٠د 
 2019
ِةٌهٖمٛو 
فٍهؾٗى٠د 
 2019
ل.ضةئىيٓ٠
لٔ.ةل٠ةقَٛر 
 2019
بٌم ٓ٠
ِةٌهٖمٛو 
فٍهؾٗى٠د 
 2019
ٖحؿَٟؼ١م
غُةْوالٌ   2019
لضّ١ةز ٟ
ًٔبوجٕٟ

ًٔبوجٕٟبٌّىغد
 2019
بٌّىغد 
أ.ل.ػٍٟل٠ةت 
أ.ل.ػٍٟل٠ةت   2019
ِةٌهٖمٛو 
فٍهؾٗى٠د 
 2019
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فٍهؾٗى٠د 

ِةٌهٖمٛو 

266

شهة
الكتب
 2019

