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اُرن ُزا الثؽس ترقذٗن دساعح ّفف٘ح ذؽل٘ل٘ح للؾخق٘ح الققق٘ح؛ فرعشك لوفِْهِاا  ّهُو٘رِاا فاٖ الثٌاا   :تلخيض

القققٖ  شن هًْاعِاا  ّّعاا ت ذقٌ٘اح تٌا ِاا ّعتاذاعِا. ّصاذ ذْفات الثاؼاس علأ هى الؾخقا٘ح عٌقاش رّ هُو٘اح فاٖ 

هرعااذدج  ّهعااال٘ة  غاااسٍ هااي الققااح هشصااا  الثٌااا  القققااٖ  شاان عًااَ ٗغرٌفااَ العوااْك  ّالرعق٘ااذ  ؼراأ لقااذ ه ااز فااٖ ه

هرثاٌٗح  لِا ّعا لِا ّهشصِا الوخرلفح فٖ فاٌ  اٛؼاذاز  هّ الرعاهات هعِاا  ّااًفعاا   ّهًْاعا   هرٌْعح  ّغذا هًواها  

تِا  اٛهش الزٕ ظعت هي ذْظ٘ف ّعتذاع الؾخق٘ح فٖ الققح  ماشتا هاي الفاي ٗؽرااض علأ ذقٌ٘اح عال٘اح  ٗشفاذُا علان 

فااي  ّدصااح فااٖ الوالؼ ااح ّهعشفااح ّّعااٖ تاااؼْا  الااٌفظ الثؾااشٗح  ّ ثااشج ّشقافااح تؽ٘اااج الثؾااش  ّؼااز  ت شا اا  ال

ٌٗضاغ علٔ  ّااًرثاٍ  فنال عوا ٗعزٕ رلك كلَ هي هُْثح ّفي هف٘ت. ّهي ٌُا فإى ذقٌ٘ح تٌا  الؾخق٘ح هفثػ عوال  

ّهاي شان فاإى ًعاؼاَ  اما  لرناافش عٌافاش   عا ش عٌافاش الققاح اٛ اشٓ  هاي ّاصا  ظذل٘اح العالصاح القا واح تٌِ٘اا

ّعتشاص هالهػ الٌـ  ّاعارٌ ا   الفٌ٘ح  َ٘ح فٖ عث٘ت كؾف ذقٌ٘ح اٝتذاع ّظوال٘اذ  ّذآصس ّعا لِا الثٌا الققح ظو٘عا  

 ّه ٘شا ذْفت الثاؼس علٔ تعل الٌرا ط الورقلح تِزا الوْمْع  ّالرٖ هشثرِا فٖ  رام الثؽس. . دّا لَ
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Story Character Conception and Creative of Techniques 

Salah Ahmad Aldoush 

ABSTRACT The study concerns with story character, so it handles its concept and 

importance in the construction of story. Also the study handles character types and 

construction techniques and its impact on the aesthetics of story text. The researcher 

noticed that there is scarcity in the area of story character studies more than novel 

character studies, the reason that encouraged the researcher to do this work, particularly 

the story character considered an essential element in the construction of story, has 

various patterns, different creativity means, different literary schools and different 

culture. Therefore, it became ambiguous and complicated element in the art work. So, 

the researcher attempts to explore techniques of character employment in the story 

according to different literary schools to reveal its concept, importance, various types, 

creativity aesthetics and its impact on the story text. The preliminary materials of the 

study explore some important results related to this topic, which the researcher seeks to 

investigate at the end of this research 
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 هقذهت:

هعاااٗشج فٌ٘ااح للعااح الرْافاات ّالغااالم العااادٕ  توااا ٗققااذ عل٘ااَ هااي  -تقاافح عاهااح-ٗعااذ اٛدب        

ي ٌُاا كاًاد الققاح فٌاا  عتاذاع٘ا  ذْظ٘ف عٌافش عتذاع٘ح. ّالققح ظٌظ هي ُازا اٛدب الوعااٗش  ّها

ٔ  ّؼْ٘ٗاح  فاٖ  هر اْسا  ؽااًَ فاٖ رلاك ؽااى الفٌاْى اٝتذاع٘اح ظو٘عاا   عا هًاَ ُاْ الْظاَ اٛكصاش غٌا

( عاي الٌاصاذ فشاًاك هّكًْاْس" فاٖ ؽااى هُو٘اح 7 ؿ1772اًٝراض اٝتذاعٖ الغا ذ. ٌّٗقت )ععْتاح

ْٗلح ُاٖ فاْخ العقاش  ّصاادسج علأ الققح ّّظ٘فرِا صْلَ: " ذقثػ الققح القق٘شج ّالققح ال 

الرعث٘ش عي الْعٖ الؽاد تالرفشد اًٝغااًٖ ؼا٘ي ذععاض هاصااخ الوْصاف الْاؼاذ ترغال٘و الناْ  علأ 

 ًقو الرؽْ  فَ٘". 

كوا هى ُزا الفي القققاٖ صاذ ص ا  ؽاْها تع٘اذا فاٖ ذ اْسٍ راع  ؼرأ عاادخ تعال  ْاذ٘واَ      

لعال   الوٌ ق٘ح فٖ هغًْاخ الققح ّذقو٘وِا علٔ عال ا  ذثاٗي هّا لَ  تت ذٌاصنِا هؼ٘اًا! فاًرِد ا

ظذٗااذج ذعروااذ هعاالْب الغااشد الورق اا  )الوًْراااض(  ّاعاارخذام الفاًراصٗااا  ّ لخلااح العال اا  الْاصع٘ااح 

ّالوٌ ق٘اح تا٘ي اٛؽاا٘ا   هغارف٘ذج هااي الرقٌ٘اح الغاٌ٘وا ٘ح فااٖ الرقاْٗش الغااشٗ  ّالث اٖ   ّالوًْراااض 

اا رفا  الرذسٗعٖ ّها علٔ رلك. ّهاي ٌُاا كااى الفاي القققاٖ تؽاظاح الضهاًٖ ّالوغاًٖ  ّالق   ّ

علٔ الذساعح الوغروشج الرٖ ذغؾف  قا قاَ  ّذاذسط هعاال٘ثَ  ّذشفاذ ذ٘اساذاَ ّهزاُثاَ  هفقالح 

الؽذٗس فٖ عٌافاشٍ الفٌ٘اح  هاي هظات اعارخالؿ هدّاذاَ  ّت٘ااى هعاظ عتذاعاَ  ّالغؾاف عاي ص٘واَ 

 الفٌ٘ح.

عٌقش هعاط هي عٌافش الفي القققاٖ  هساد الثاؼاس ذٌاّلِاا ّفا  ُازٍ  -تعذُ  –ّالؾخق٘ح       

الشؤٗح اًٙفح  للْصاْ  علأ هفِْهِاا  ّهُو٘رِاا  ّهشا ا  ذٌاّلِاا  ّهًْاعِاا  ّهعاال٘ة ذقٌ٘رِاا  ّ 

رلك فٖ عهاس عالصرِا تعٌافش الققح اٛ شٓ  هي لعح  ّؼذز  ّصهاي  فاٖ عهااس الرقاو٘ن الغلاٖ 

 للٌـ.

 

 أوال: هفهىم الشخظيت: 

لن ٗقرقش ذٌاّ  الؾخق٘ح تالذساعح ّالرؽل٘ت علٔ الٌقاد ّالذاسع٘ي ّالوثذع٘ي فاٖ ُازا الوعاا       

اٛدتاٖ؛ فازلك تؽااس هلواد تااَ علاْم عاذج  هصاات علان الااٌفظ  ّعلان ااظروااع  ّعلاان اًٝغااى  ّعلاان 

ث٘عرَ ّها ٌٗعن عٌاَ هاي عالْع  الوٌ   الخ. ّهٌِا ها ظعت ً شٍ هشكضا  علٔ الذا ت  كاؽفا عي ه

كعلاان الااٌفظ  ّهٌِااا هااا سكااض علاأ الؾخقاا٘ح فااٖ عوااْم هؼْالِااا هؽاااّا كؾااف فاالرِا تالث٘ ااح 

 ّتالوعرو  ذاششا  ّذاش٘شا  كعلن ااظرواع.

ّالؾخق٘ح عٌذ هُات ذلاك العلاْم هاصالاد ؼقاال ٗغرٌفاَ كص٘اش هاي العواْك! ُّاٖ عٌاذُن صوٌ٘اح      

 تالثؽس ّالٌ ش.

هى " الؾخقاا٘ح" فاااسخ هقاا لؽا عااشدٗا هِوااا  كاااى ا تااذ هااي ذٌاّلِااا عثااش هااذلْلِ٘ا ّتوااا      

 اللعْٕ ّااف الؼٖ لوا صذ ٗرشذة علٔ رلك هي هُو٘ح.

هها هي الٌاؼ٘ح اللعْٗح: فإى هععواخ اللعح العشت٘ح صذ هّلد اُرواها ترفغا٘ش العازس اللعإْ الازٕ      

اؽرقد هٌَ كلوح " ؽخق٘ح"؛ هٕ: ؽخـ. ُّٖ فٖ عوْهِا ذذّس ؼاْ  هعٌأ: الرعغا٘ن ّ الثاشّص 

 ّال ِْس؛ فوي رلك ها ّسد فٖ )القاهْط الوؽ٘و: ؽخـ( :" الؾخـ عْا  اًٝغااى ّغ٘اشٍ ذاشاٍ

هي تع٘ذ...ّؽخـ كوٌ   ؽخْفا: اسذف . ّؽخـ تقشٍ: فرػ عٌَ٘٘ ّظعات ا ٗ اش . ّؽاخـ 

تقشٍ: سفعَ. ّؽخـ الغِن: اسذف  عي الِذ . ّؽخـ الٌعن: هلا ". ّفاٖ )هععان افا الؼاخ 

الفٌْى ّالعلْم: ؽاخـ(: " الؾاخـ تاالفرػ ّعاغْى الخاا  الوععواح ُاْ ُ٘غات العغان  اٛؽاخاؿ 

كازا فاٖ الوِازب. ّفاٖ عاش  العلواا  ُاْ الفاشد الوؾاخـ الوعا٘ي. ّالؾخْؿ ّاٛؽخـ العو   

ّالؾخق٘ح ُٖ القن٘ح الوخقْفح". ّفٖ )هععن الٌفاا ظ الغث٘اش: ؽاخـ(: " ؽاخـ عاي صْهاَ 

ؽخْفااا: رُااة. ّؽااخـ علااِ٘ن : سظاا . ّؽااخـ الؾااٖ : اسذفاا  .... ظواا  هؽااخـ ّهؽااخاؿ 
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ن  ّصااذ ٗخقااـ الؾااخـ ّؽاخْؿ  ّصااذ ٗااشاد تااَ الاازاخ الوخقْفااح  ّا ٗ لا  عا علاأ العغاا

 تاًٝغاى ركشا هّ هًصٖ  ّستوا  قد تَ اًٛصٔ......ّالؾخق٘ح: ففاخ ذو٘ض الؾخـ هي غ٘شٍ".

ّها ًخشض تَ هي ُزٍ الوعاًٖ اللعْٗح؛ ُْ الفاس  الذالٖ ت٘ي:)الؾخـ( ّ)الؾخق٘ح(؛ ّرلك       

( فاٖ 74 ؿ1771هشذااك ُٛو٘ح ُزا الرو٘٘ض فٖ الوعا  الغشدٕ؛ عر ّص  الخلاو  كص٘اشا تٌِ٘واا )

ًقذًا الرقل٘اذٕ  علأ هى ظاا  ذؽشٗشُواا  فاٖ عا٘ا  الواٌِط الغا٘و٘ا ٖ؛ ّهاي الثااؼص٘ي هاي ٗ كاذ رلاك 

( : " هُااان الذساعااااخ الراااٖ هصالاااد http:www.almihlag.com  3/11/2213 )هٗاااْب  تقْلاااَ

الازاخ العوْك ّاللثظ عي ُزٗي الوق لؽ٘ي ُاٖ الذساعااخ الغاو٘ا ٘ح الراٖ ه٘اضخ تا٘ي الؾاخـ 

الوغْى هي لؽن ّدم  ّالؾخقا٘ح الفاعات الراٖ ذرؾاغت ؼغاة هْصعِاا فاٖ الوق ا  القققاٖ ؼغاة 

الضهاى ّ الوغاى  توعٌٔ الرو٘٘ض ت٘ي الؾخـ كزاخ شاترح عاهلح  لِا ً شج فْص٘ح  ذؽاشع الؾخقا٘ح 

 كفاعت ّسصٖ عثش ع ْس ّ هعشٗاخ الققح ".

شدٗا ؛ فقذ  ن  هفِْهِا لرع٘شاخ كص٘اشج هٌاز تْففِا هق لؽا  ع personalityهها الؾخق٘ح       

عِااذ هسعاا ْ؛ ؼ٘ااس ًعااذ  ّفاا  هفاااُ٘ن الؾااعشٗح اٛسعاا ٘ح للققااح  هى الؾخقاا٘ح " ذعااذ .. شاًْٗااح 

تالٌغااثح علاأ تاااصٖ عٌافااش العواات الرخ٘لااٖ  ّذغااْى  امااعح ذواهااا  لوفِااْم الؽااذز  ّصااذ اًرقاات ُاازا 

الؾخقاا٘ح عاآْ اعاان الث اات هّ ّفاافَ ) الرقااْس علاأ الرٌ ٘ااش الغالعاا٘غٖ الاازٕ لاان ٗعااذ ٗااشٓ فااٖ 

 ( .www. laghtiri.1965.jeeran.comتاُْاسٍٕ  

ّٗ ااات الوفِاااْم الرقل٘اااذٕ للؾخقااا٘ح هشذث اااا  تٌ شٗاااح الوؽاكااااج اٛسعااا ٘ح؛ ؼ٘اااس ٌٗ اااش لاااذّس    

 الؾخقااااااااااا٘ح تاعرثااااااااااااسٍ عول٘اااااااااااح هؽاكااااااااااااج للْاصااااااااااا . ّٗ لااااااااااا  عل٘اااااااااااَ: )عثذالؽو٘اااااااااااذ 

http://khatab38.forumslog.com   ) 

  "هثذه الرغاف  الذالٖ الو ل  ت٘ي العالن الٌقٖ ّالْاص  الخاسظٖ".

  ّرلاك هٌااز تااذاٗاخ القااشى ّه از هفِااْم الؾخقاا٘ح ٗرع٘اش هاا   ذ ااْس ّعااا ت ذقٌ٘رِاا فااٖ الققااح     

علأ هتعادُاا الذال٘اح  دّى العؾشٗي  ؼ٘س ًعذ الٌ شج علِ٘ا فٖ الذساعاخ الٌقا٘ح الؽذٗصاح؛ ذرشكاض 

تقْلااَ:" علٌ٘ااا صم الٌ ااش علاأ هتعادُااا الخاسظ٘ااح هّ الوادٗااح؛ ّرلااك هٌااز هى فااشغ "هًااذسٕ ظ٘ااذ" 

الؽقا ة لوعشد هى ٗعرذٕ اٛهش هروؽنا  لؾخق٘ح ٗاٌِل سعان هالهؽِاا علأ ؼالاح هذً٘اح ّلثااط 

 .(12  ؿ1771)هشذاكّكت ها ٗوصت فٖ القفاخ الرْف٘ف٘ح" 

ّذنا   هشش الؾخق٘ح لذٓ الؾغالً٘٘ي؛ ؼ٘اس ً اشّا علِ٘اا هاي ظِاح هفعالِاا فاٖ عاث٘ت ذؽذٗاذ       

ُْٗرِااا؛ فِااٖ" لااذٓ ُاا ا  الٌقاااد "ه ِااش لغاااًٖ ذرفغااك توْظثااَ علاأ دا  ّهااذلْ   ُّااٖ .. ذؾااثَ 

ا ج العالهاح اللعْٗااح  ؼ٘ااس ٌٗ اش علِ٘ااا كوااْسف٘ن فاااسي عا٘ورلل ذااذسٗع٘ا  تالذالااح كلواا ذقااذهٌا فااٖ صااش

) لؽواذاًٖ   "الٌـ  لزا ا ذغروت فاْسج الؾخقا٘ح عا عٌاذها ٗغاْى الاٌـ الؽغاا ٖ صاذ تلا  ًِاٗراَ

ُّاٖ كواا ٗااشٓ " ذضف٘رااى ذااْدسّ ":" صنا٘ح لغاااً٘ح  هّ كاا ي ّسصااٖ لا٘ظ لااَ   ( .51  ؿ1771

(. هّ ُٖ هي ّظِح ً ش ) سّاى تااسخ(:" " 5ّظْد  اسض الغلواخ". )ًق٘شج  العذد الراع   ؿ

 (.52  ؿ 1771ذال٘فٖ ")لؽو٘ذاًٖ  ًراض

ّذونٖ دساعاخ الغ٘و٘ا ٘٘ي  فرن  ذقْساُ للؾخقا٘ح تاًِاا  "عثااسج عاي عالهاح فاسغاح  هٕ      

( توعٌأ هى 1ؿ1772ت٘اك دالٖ ا ص٘وح لَ عا هي  ال  اًر اهِاا فاٖ ًغا  هؽاذد" ) ُااهْى  

الصقاافٖ. ّلازلك ًعاذ" ها  كات صااس  عدساع هذلْلِا ا ٗراذٔ عا هي  اال  القاشا ج  الخاماعح للغاٌي 

ٗرؾغت الٌـ  لقا ظذٗذا هرو٘اضا تاذااخ ظذٗاذج. ُّازا هواا ٗععات هاي الؾخقا٘ح عالهاح دالاح صاتلاح 

(. ؼ٘ااس " ذعرااذٕ الؾخقاا٘ح هعااشد http://khatab38.forumslog.comللرؽل٘اات") عثااذ الؽو٘ااذ 

  ؿ 1771)هشذااك  ٖ للعح .. هصلِا فٖ رلك هصات الْفاف ّالغاشد ّالؽاْاس"عٌقش ؽغلٖ ّ ذقٌ

76 .) 

ّ ذناافٖ الؾخقاا٘ح ه ِااشا   ااش هااي ه اااُش ذعق٘ااذُا  هااي  ااال  الٌ ااش علاأ العاًااة الخفااٖ        

الوغاارث ي هٌِااا   ّتوااا هى رلااك هعااا  ِٗاارن تااَ علاان الااٌفظ عا هى ذقٌ٘ااح ذ٘اااس الااْعٖ فااٖ اٛعوااا  
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الغشد تعلن الٌفظ عثش الؾخق٘ح. ّصاذ ذْعا  علان الاٌفظ فاٖ ذؽل٘ات الؾخقا٘ح  الغشدٗح ذؽق  الرقا 

العااالن الٌفغااًٖ )الثااْسخ( صااذ ´ّت٘ااى هًْاعِااا  اٛهاش الاازٕ هدٕ علاأ ذعاذد  ذعشٗفاذِااا ف٘اَ؛ ؼراأ هى 

م  وغ٘ي ذعشٗفا  للؾخق٘ح  فاعر اع تعاذ رلاك 1737ًاصؼ فٖ كراتَ:" الؾخق٘ح" الزٕ فذس عام 

هؽااذدا .. تقْلااَ:" الؾخقاا٘ح ُااٖ الرٌ اا٘ن الااذٌٗاه٘غٖ دا اات الفااشد لرلااك الااٌ ن هى ٗقااْي ذعشٗفااا 

 ( . 42الغ٘غْف٘ضٗق٘ح الرٖ ذؽذد هعلْتَ الفشٗذ" ) هْعٖ  د.خ 

ّهوااا عااث  ٗرنااػ فااعْتح عٗعاااد ذعشٗااف ظاااه  للؾخقاا٘ح! عصا  ُاازا الرثاااٗي فااٖ الٌ ااش علااٖ      

ل٘لٖ )ًفغٖ(   ّ  ش ذوص٘لٖ  شان ذعاذدُا الؾخق٘ح هي هٌ ْس ذقل٘ذٕ ّ  ش ؼذاشٖ  ّهي هٌ ْس ذؽ

(: " ترعاااذد اُٛاااْا  73  ؿ1771تؽغاااة ذعاااذد ه ششاذِاااا الراااٖ ذرعلااأ كواااا ٗاااشٓ ) هشذااااك 

 ّالوزاُة  ّاٝٗذْٗلْظ٘اخ   ّالصقافاخ ّالؽناساخ  ّالِْاظظ ّال ثا   الثؾشٗح" .

عاث٘ت عٗعااد ذعشٗاف  ّ علٔ الشغن هوا عث ؛ فقذ تز  الذاسعْى فٖ الوعا  الغاشدٕ ظِاذا فاٖ      

للؾخق٘ح؛ ٗغرلِن هذلْلِ٘ا اللعإْ ّالفلغافٖ  ّٗاشتو تا٘ي هتعادُاا الغالْك٘ح ّه ششاذِاا الخاسظ٘اح؛ 

(:" الؾخقاا٘ح رلااك الوعوااْع الورغاهاات الورااشاتو 21  ؿ 1771ّهااي ُاازٍ الرعشٗفاااخ: )هتااْ عث٘ااح

ف ٗرغان تاالرعو٘ن؛ ًٛاَ للعالصاخ الذا ل٘ح  الوورضظح تْعاهح كت الو ششاخ الخاسظ٘ح". ُّزا الرعشٗا

ٗؾااوت الؾخقاا٘ح تقاافح عاهااح؛ الغااشدٗح ّغ٘شُااا. ّٗناا٘ف هععاان الوقاا لؽاخ العشت٘ح )ُّثااح 

( ذعشٗفااا   ٗرٌاااّ  تعااذِٗا الااْاصعٖ ّالورخ٘اات؛ لغٌااَ ٗرغاان تااصرناااب 221 ؿ 1714ّالوٌِااذط 

ذّس ؼاْلِن ُٖ: هؼاذ اٛفاشاد الخ٘اال٘٘ي هّ الاْاصع٘٘ي الازٗي ذاcharacter كزلك؛ ؼ٘س " الؾخق٘ح  

ُاْ هاا ّسد فاٖ صااهْط الغاشدٗاخ  -فاٖ ذقاذٗشًا –هؼذاز الققح هّ الوغشؼ٘ح". ت٘ذ هى هُن ذعشٗف 

(؛ ؼ٘س عش  الؾخقا٘ح تاًِاا: " كاا ي لاَ عاواخ عًغااً٘ح  ّهٌخاشه فاٖ 32 ؿ76)تشًظ  عذد 

  هغا ؽح هفعا  عًغاً٘ح  ّٗوغي هى ذغْى س ٘غح هّ شاًْٗح  دٌٗاه٘غ٘ح هّ شاترح  هرغقح هّ غ٘ش هرغقح

هّ هغارذٗشج  ّٗوغاي كازلك ذؽذٗااذُا علأ هعااط هعوالِاا ّهصْالِااا ّهؾااعشُا  ّهثقاا اذغااصِا هاا  

اٛدّاس الوع٘اسٗح  هّ هثقا اذفاصِا ه  هعااخ هؽاذدج هاي اٛفعاا   هّ ذعغا٘ذُا لاثعل العْاهات". 

شج الرقل٘ذٗاح ّها ٗو٘ض ُزا الرعشٗف اٛ ٘اش؛ هًاَ هؽقاْس فاٖ ظاًاة الغاشدٗاخ  كواا ستاو تا٘ي الٌ ا

للؾخق٘ح هوصلح فٖ هصْالِا   ّهفعالِا  ّهًْاعِاا  ّهدّاسُاا الوع٘اسٗاح  ّتا٘ي الٌ اشج الؽذاش٘اح الراٖ 

 ذععت هٌِا كا ٌا ٌٗخشه فٖ هفعا  عًغاً٘ح. كوا ها  الثعذ الٌفغٖ فرٌاّ  ظاًثٖ الغلْع ّالوؾاعش.     

٘ااس هًِااا: رلااك الغااا ي الورغاهاات ًّؽاااّ  تعااذ ُاازا العااشك هى ًقااْي ذعشٗفااا  للؾخقاا٘ح ؛ ؼ      

تقفاذَ الٌفغ٘ح  ّالثذً٘اح  ّالصقاف٘اح  فاٖ تعذٗاَ   الاْاصعٖ هّ الورخ٘ات  الازٕ ٗا شش ّٗرااشش تالعْاهات 

الخاسظ٘ااح  فرؽ٘لااَ هًْاعااا  ّذغغااثَ ذ ااْسا .  ّصااذ ٗعااذّ عٌقااشا   فاااعال  فااٖ ذؾااغت الؽااذز  هّ دالااح  

 ذقٌعِا اٛؼذاز.

 

 في البناء القظظي: أهويت الشخظيت وأثرها ثانيا:

ٗعرثش الرْافت الفٌٖ ه  اٙ اشٗي غاٗاح ٗ واػ علِ٘اا كات كاذاة صققاٖ  هاي هظات ذاك٘اذ سؤٗراَ     

ّظوال٘اخ فٌَ  هرْعال تعذٗذ هي العٌافش الفٌ٘ح  الرٖ ذؽق  للفي ظوال٘اذاَ  ّذٌقات ذلاك الشؤٗاح تغات 

 ٘شٍ.هتعادُا الوورضظح ّالورفاعلح  هي ؽخق٘اخ  ّهؼذاز  ّلعح  ّصهي ّغ

ُّزٍ العٌافش علٔ دسظح كث٘شج هاي اُٛو٘اح فاٖ الفاي القققاٖ  ؼرأ لقاذ ٗ عأ هؼاذُا علأ     

سؤٗح الغاذة ف٘ق ث  تِا عولَ ؛ ّلزلك عذًا ًغو  تققح الؾخق٘ح  ّصقح الؽذز  ّصقح الفغشج 

الخ  ّها رلك عا لرشك٘ض الغاذة علٔ عٌقش هي ُزٍ العٌافش. ّلغي الؾخق٘ح لِا هع ن اٛشش هاي 

ُزٍ العٌافش ؛ فِٖ الرٖ ذقٌ  الؽذز  ّذؽشع الضهي  ّذٌرط اللعح  ُّٖ راخ ّظْد فٖ عا ش كت 

 اٛظٌاط الغشدٗح  كوا هًِا ُٖ الرٖ ذو٘ض ت٘ي ها ُْ صقح ّها ل٘ظ تققح. 

 ّتلعاد الؾخقا٘ح القققا٘ح فاٖ هُو٘رِاا هى اسذاثو تِاا هفِاْم الققاح ًفغاَ  فٌِااع هاي ٗ كااذ      

( هى "اٛشااااش الفٌااااٖ ا ٗغااااؤ صقااااح عا عرا فااااْس هعااااالن الؾخقاااا٘ح 3ؿ  1771 )الؾااااقؽا  
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ّالخقا ـ الخلق٘ح فٖ علغلح هي ال شّ  الخاسظ٘ح  ّالؽااخ الٌفغ٘ح الوخرلفح". ّٗزكش)ّلغْى 

(  ذعشٗفا لِا ٗعروذ علأ ّظاْد الؾخقا٘ح تقْلاَ" ُاٖ علغالح هاي الوؾااُذ 22 ؿ1772ذْسًلٖ  

هغاثثح ذر لاة ؽخقا٘ح ؼاعاوح راخ فافح هغا٘ شج ذؽااّ  هى الوْفْفح  الراٖ ذٌؾاا  اللِاا ؼالاح 

ذؽت ًْعا هي الوؾغلح هي  ال  تعل اٛؼذاز الرٖ ذشٓ هًِا اٛفنت لرؽق٘  العشك  ّذرعاشك 

 اٛؼذاز لثعل العْا   ّالرقع٘ذاخ ؼرٔ ذقت علٔ ًر٘عح صشاساخ ذلك الؾخق٘ح الٌِا ٖ".

هرضاٗاذا هاي الغرااب فاٖ العاالن ؼ٘اس تاذ ّا ّصذ ّظذ عٌقش الؾخق٘ح فٖ الثٌا  القققٖ اُرواها  

هؽاْس العوات . ّصاذ تاذه ُازا ااُرواام تالؾخقا٘ح  -تؾغت هّ تاآ ش –ٗشكضّى علٔ الفشد الزٕ ٗوصت 

هٌااااااز ًؾاااااااج الوااااااذاسط الرااااااٖ ذِاااااارن تعٌافااااااش ال ث٘عااااااح هااااااي ظِااااااح ّتاًٝغاااااااى هااااااي ظِااااااح 

 (.22 ؿ1713ه شٓ)عتشاُ٘ن 

عول٘ح الثٌاا  الفٌاٖ  ّذشظواح الثااهي غ٘اش الوش اٖ ّؼق٘قح اٛهش عى "الؾخق٘ح عٌقش هِن فٖ      

 للفٌاااى  عااي هشٗاا  ذؾااغ٘ت دساهااٖ للؽااذز  ّالفغااشج  ّالِ٘غاات الفٌااٖ العااام  ّلٜشااش الفٌااٖ تشهرااَ"

(. ّا ذقرقااش هِوااح الؾخقاا٘ح علاأ ذؽشٗااك الؽااذز ّذ ااْٗشٍ  تاات ُااٖ 71ؿ  1713 )عتااشاُ٘ن 

هغااساذِا فاٖ ّؼاذج ا ذٌفلاد هاي تا٘ي عٌقش فعا  فٖ ذْل٘ذ اٛؼذاز موي ع٘ا  الققاح  ّذؽذٗاذ 

 ٗذٕ الغاذة.

ّالؾخق٘ح تْفافِا عٌقاشا هِواا هاي عٌافاش الرؾاغ٘ت الفٌاٖ  ا ٗوغاي فقالِا عاي ؽخقا٘ح      

الغاذة؛ فعي هشٗ  اًذهاض الؾخق٘ح تالؽذز  ًّواْ الؽاذز ّذ اْسٍ هاي  اال  هتعادُاا العغاذٗح  

 فاصِا  فررعلٔ ّؼذج ااً ثااع  ّهاي شان ٗورلاك ّالٌفغ٘ح  ّااظرواع٘ح  ذرثلْس سؤٗح الغاذة ّذراهش 

ًعذ ذ ْسا  ّامؽا  فاٖ هعاال٘ة القاـ "  الغاذة ًاف٘ح القذسج علٔ الرقذم تالثٌا  الذساهٖ. ّهي ٌُا

الؽااذٗس ّهغاارْٓ الرعث٘اااش  ف ِااشخ ذقٌ٘اااخ ظذٗاااذج  ّذثلااْسخ ًر٘عااح للوفااااُ٘ن الؽذٗصااح فااٖ تٌاااا  

ظعلاد فاْخ الاشإّ ٗخفااد  هااي ظاًاة ه اش..الؾخقا٘ح هاي ظاًاة  ّعالصاح الؾخقا٘ح تاالشإّ 

 (114  ؿ 1715ّفْخ الؾخق٘ح ٗشذف ")صاعن 

ّااُرواام تعٌقاش الؾخقا٘ح ّلاذ هعالْتا ظذٗاذا؛ ُاْ هشٗقاح )ذ٘ااس الاْعٖ( ُّاْ هاي اٛعاال٘ة      

العذٗذج الرٖ اُرود تعٌقش الؾخق٘ح ّذٌاهٖ هششُا فٖ الثٌا  القققٖ  ُّٖ هشٗقاح" تاذهخ علأ 

شًغٖ "دٕ ظاسداى"  شن ذثلْسخ هتعادُا تاعرثاسُا هشٗقح فٌ٘ح ًفغ٘ح فٖ الققح علأ ٗذ الشّا ٖ الف

ٗاذ" ظا٘وظ ظاْٗظ"  ّ" ٌُاشٕ ظا٘وظ"  ّ" فشظٌ٘اا ّّلااف" ّغ٘اشُن؛ ؼ٘اس تاذه هعِان فاي صقااح 

ظذٗذ ٗشذغض فَ٘ القاؿ علٔ عٌقش الؾخق٘ح  ّٗغروذ هؼذاشَ  ّعقذذَ  ّعٌافشٍ الفٌ٘اح كلِاا هاي 

(. كوااا هى هشٗقااح" الوًْْلااْض الااذا لٖ" ُّااْ" 22  ؿ1713)عتااشاُ٘ن   ااال  الااٌفظ الثؾااشٗح"

  ّههل  علَ٘ اعن اٛعلْب غ٘ش الوثاؽاش 1712هعلْب اكرؾفَ اللعْٕ الغْٗغشٕ ؽاس  تالٖ عٌح 

ّٗع اٖ الغاذاة ؼشٗاح هكثاش فاٖ  -الوثاؽش ّغ٘ش الوثاؽش -الؽش الزٕ ٗعو  ت٘ي  قا ـ اٛعلْت٘ي

شإّ... ًٛااَ ٗعثااش ت شٗقااح هثاؽااشج ّتااال ّعاااهح عااي هؾاااعش ًغااط كااالم الؾخقاا٘ح دا اات كااالم الاا

(  ُّزا " ها ٗغوَ٘ علوا  الٌفظ: " ااعرث اى" ُّْ 217  ؿ1714الؾخق٘ح ّعْاهفِا")صاعن 

  ؿ 1775. ّهاي الغرااب )ُوفاشٕ (411م  ؿ1712اٛهْس كلِا هاي الاذا ت")هه٘يٗعٌٖ سعن 

غ٘ش هثاؽش  ذخرلو ف٘اَ اٛفاْاخ ّصاذ ٗقات ( هي ٗشٓ هى ذ٘اس الْعٖ: "ُْ هٌْلْض هثاؽش هّ 44

علاأ الشهضٗااح ّالرقااْٗشٗح. ّغالثااا هااا ٗغاارخذم مااو٘ش الواارغلن. ّعرا اعاارخذم مااو٘ش العا ااة فِااْ 

الوًْْلْض الذا لٖ غ٘ش الوثاؽاش الازٕ ٗغارخذم ماو٘ش العا اة تاذا عاي ماو٘ش الوارغلن ؼا٘ي ٗغاْى 

فِااٖ عرى هشٗقااح ذعرواااذ  رغلن".مااو٘ش العا ااة هعااشد صٌااااع للوًْْلااْض الاازٕ ٗغاارخذم ماااو٘ش الواا

الؾخقا٘ح عٌقااشا هعاعاا فااٖ الثٌاا  الفٌااٖ  ترغال٘و النااْ  علأ العْاًااة الراٖ ا ٗغاار ٘  الغاذااة 

الْفْ  علِ٘ا  هّ الرعث٘ش عٌِا  ف٘قثػ" الشإّ ٌُا هعشد ؽاُذ  تت ؽاُذ هوض  هؼ٘اًاا  هاعاإّ 

شٕ  ّلواا ٗؽاذز تا٘ي الؾخقا٘اخ  ؼرٔ الغقْه فٖ العذه٘ح  ّؼرٔ الع٘اب فٖ تلثلح الشؤٗاح لواا ٗعا

 (. 16 ؿ1716ّفٖ العالن الزٕ ٗع٘ؾْى فَ٘ ")الع٘ذ
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 ّتغت ُزا ذغر ٘  الؾخق٘ح هى ذؽق  هُن هشش لِا فاٖ العوات القققاٖ ُّاْ؛ ذ اْٗش اٛؼاذاز     

ّذْمػ ظض ٘اخ العوات الفٌاٖ تشهراَ  ّذعلاٖ ذلاك العالصااخ  ّف  ذقٌ٘ح صهٌ٘ح  ذ هش سؤٗح الغاذة 

فقت هّ ظض  هي الققح تثاصٖ اٛظضا   ّذلاك العالصااخ الراٖ ذاشتو ؽاخْؿ العوات  الرٖ ذشتو كت

 ّٗؽق  سؤٗح هعٌ٘ح. ْٗلذ اً ثاعا  افا  تْففَ عوال هرغاهال

 

 ثالثا: أنىاع الشخظيت:

ذْفت الٌقذ فٖ ذؽل٘لَ الؾخق٘اخ ّهشا   ذْظ٘فِا فٖ اٛعوا  الققق٘ح علأ الْصاْ  علأ       

 –ثعِا الغراب فٖ سعاوِن ُازٍ الؾخقا٘اخ. ّعلأ الاشغن هاي هى الؾخقا٘ح عذج هعال٘ة ّذقٌ٘اخ اذ

راخ هث٘عاح هرقلثاح  ّتااهي هعقاذ  عا هى الٌقااد ؼااّلْا ذقاٌ٘فِا ّالرو٘٘اض ف٘وااا  -كواا ُاٖ فاٖ الؽ٘ااج

تٌِ٘ا عي هشٗ  هالؼ رِا  ّتؽغة دّسُا الزٕ ذ دَٗ هرو ِاشا  فاٖ تاهٌِاا الخفاٖ  هّ هرعل٘اا  فاٖ 

 ه ِشُا الخاسظٖ.

ّهي الٌقاد هي ٗعاسك ُزا ااذعاٍ فٖ ذقاٌ٘ف ؽخقا٘اخ الققاح الققا٘شج  ف٘اشٓ هى الؽاذٗس      

 -تؽغاة هاا ٗاشّى –عي هًْاع الؾخق٘اخ فٖ الققح القق٘شج ُْ ؼاذٗس فاٖ غ٘اش هْماعَ؛ ًٛاَ 

(. تاعرثااس هى الققاح الققا٘شج 62 ؿ1776هغالح ذذ ت فٖ تاب الؽذٗس عي الشّاٗح. )الؾاٌ ٖ  

ذعذدا  فٖ الؾخق٘اخ  ّا ذْععا  فٖ الوعالعااخ  ّا اذغااعا فاٖ اٛؼاذاز؛ عر ُاٖ  -ثا  غال -ا ذر٘ػ 

ذشكض هعالعرِا ترغل٘و النْ  علٔ ؼذز هع٘ي  هّ ظاًاة هاي ظْاًاة الؾخقا٘ح  ٝتاشاص فغاشج هّ 

اً ثاع هع٘ي  ّف  سؤٗح الغاذة  ّعؼغاعَ الخاؿ. ّلغي الققح " القق٘شج غالثا ها ذرٌاّ  لؽ اح 

اخ الؽاعاوح فااٖ ؼ٘ااج الؾخقاا٘ح؛ هّ ُاٖ فااٖ ؼالاح ذاااصم صاذ ذاا دٕ علأ ًوااْ هّ ذع٘اش فااٖ هاي اللؽ اا

 هْاصفِا  ُّزا الٌوْ ّالرقلة فٖ الوْاصف ٗوغي هى ٗغرذعٖ ذقٌ٘فا.

ّعرا كاااى ُاازا الااشهٕ ٗوٌاا  ذقااٌ٘ف الؾخقاا٘ح تؽغااة هششُااا فااٖ الققااح  فااإى ٌُاااع هااي ٗوٌاا      

( ٗقاْ :" ّهكازب هاا ٗغازب تاَ 72ذ٘وْس د.خ  ؿذقٌ٘فِا كزلك تؽغة ففاذِا؛ فوي ُا ا  ًعاذ)

القاؿ علٔ ؽخق٘اذَ  هى ٗلضم كال هٌِا ّففا شاترا ا ذعذٍّ  فل٘ظ ّؼذج اًٝغاى ؼقاا فاٖ الؽ٘ااج  

ّا ٗغْى اًٝغاى  ٘شا هؽنا  هّ ؽشا هؽنا  فِْ ٗغرع٘ة للو ششاخ ّالوالتغاخ". ُّازا الاشهٕ 

هي ًاؼ٘ح ه شٓ  -ق٘اخ  عا هًٌا ًعذ فَ٘ ذعضٗضا علٔ الشغن هي هًَ ٗشفل ّظْد ففح شاترح للؾخ

للشهٕ الزٕ ٗزُة علٔ ذ ْس العاًة الغلْكٖ للؾخق٘اخ فٖ الققح  اٛهش الزٕ ٗععلٌا ًعاْد تاَ  -

 هشج ه شٓ علٔ عهغاً٘ح ذقٌ٘ف الؾخق٘اخ تؽغة علْكِا ّهششُا فٖ الققح.

علٔ الققح القق٘شج؛ عا هًاَ صاذ ّعلٔ الشغن هي هى ذقٌ٘ف الؾخق٘اخ هصشب علٔ الشّاٗح هٌَ      

تاخ هي الووغي الؽذٗس عي هًْاعِ للؾخق٘اخ فٖ الققح تٌْعِ٘اا؛ ال ْٗلاح ّالققا٘شج  هالواا هًِاا 

مااود عااذدا هااي الؾخقاا٘اخ  ّهالوااا هى ذلااك الؾخقاا٘اخ ذٌوااْ ّذرع٘ااش هْاصفِااا  ّهالوااا هًِااا ا 

علِ٘اا الغاذاة هاي هًفااط  ٘الاَ   ذخرلف فٖ العوت الفٌٖ عي هفلِا فٖ الؽ٘اج  عا تثعل ها ٗنافَ٘

توا ٗغغثِا دساه٘ح  ّهلقاا  افاا   هّ ععافافا ّذغا ؽا  ٌٗاعاة تٌِ٘اا ّتا٘ي سّغ الفاي تعاهاح  ّتٌِ٘اا 

ّتاا٘ي سؤٗرااَ الفٌ٘ااح تخافااح. ّهااي شاان ًعااذ تاا٘ي ؽخقاا٘اخ العواات القققااٖ ذفاّذااا فااٖ الخقااا ـ 

 ّالٌفغ٘ح  ّالعقل٘ح  ّالغلْك٘ح  ّااظرواع٘ح. الوادٗح 

ّصذ ؼاّ  الٌقذ فٖ هعا  الققح دساعح هشش الؾخق٘ح فاٖ الثٌاا  القققاٖ هغارف٘ذا هاي اٝلواام      

تِزٍ الخقاا ـ كواا هظِشُاا الوثاذعْى فاٖ صققاِن  فثلعاْا هاي رلاك علأ عاذج هًاْاع للؾخقا٘ح 

 ًرٌاّلِا ف٘وا ٗلٖ:
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 الشخظيت الرئيست أو الدىهريت: -1

از ّالغاشد")هععن الوقا لؽاخ اٛدت٘اح الوعافاشج  ُٖ " الؾخق٘ح الرٖ ٗروؽْس ؼْلِاا اٛؼاذ    

( هّ ُٖ الؾخقا٘ح الٌؾا ح الفاعلاح راخ اٛشاش اٛكثاش فاٖ فاٌ  اٛؼاذاز  ّااًاذهاض تِاا  126ؿ

ا ذاذّس هاي ؼْلاَ ّذٌثا  هاي  ّذ ْٗشُا فٖ هفافت العوت الفٌٖ. ّ" ذثذّ الؾخق٘ح العُْشٗح هؽاْس 

قققاٖ ًفغاَ هلرؽواا تِاا تقاْسج ذْؼاذ كلِ٘واا دا لَ هؼذاز الققح ّؽخْفِا  تت ٗثذّ الغاذاة ال

(. ُّاازٍ الؾخقاا٘ح ُااٖ الرااٖ 37 ؿ1713تع٘ااح عااشك الفغااشج القققاا٘ح الوغاارِذفح" )عتااشاُ٘ن 

 ٗعروذ علِ٘ا فٖ ّؼذج العوت القققٖ   افح فٖ رلك الٌْع الوغاؤ "الققاح راخ الؽثغاح الوفغغاح

(LOOSE) ؽفااْظ  ّالؾاااسع العذٗاااذ  هصاات الؽااشب ّالغااالم  لرلغااارْٕ  ّصصااا  الوااذ   لٌع٘اااة ه

(.ُّٖ" الرٖ ذغرؽْر علٔ اُروام القاؿ  ّذوصت الوغاًاح الش ٘غاح فاٖ 61  ؿ1776للغؽاس")ًعن 

الققح  ّصذ ذغاْى عالث٘ح هّ ذغاْى اٗعات٘اح هّ هرزتزتاح تا٘ي ُازٍ الققاح ّذلاك  ّصاذ ذغاْى هؽثْتاح هّ 

لق اة الازٕ ٗعازب عل٘اَ كات هٌثْرج هي هش  القاس   الوِن هًِا ذوصت الوؽْس الش ٘ظ فٖ الققاح ّا

(. ّلغااي علاأ الااشغن هااي ُاازا فقااذ ًعااذ 25  ؿ1776العٌافااش اٛ ااشٓ ّٗاا شش فِ٘ااا" )ّك٘ثااٖ 

للؾخق٘اخ الصاًْٗح هششا ع ٘وا فٖ ذؾغ٘ت هؼذاز الققح هّ ذ ْٗشُا  اٛهش الزٕ ٗععلٌا ًقرشب هي 

ا  لِازا الرقاٌ٘ف؛ هقْلح ذو٘ض الققح ّذفشدُا تخقا قِا ّذغٌ٘غِا  فِٖ صاذ ا ذغارع٘ة فاٖ كات ؼا

(:" ّكان هاي هاشج ظِاش لاٖ ّهًاا 77  ؿ1776ٗقْ  الغاذاة القققاٖ" هْسٗااع" ف٘واا ٌٗقلاَ )ًعان

هؤلف صقح هي الققـ  هى الث ات الازٕ فغاشخ ف٘اَ  ّصاذسخ هشاؼات ؼ٘اذاَ فاٖ هد  ذفافا٘لِا  ا 

ذج  ّكان ٗغرع٘ة للوٌِط الزٕ ّمعرَ لَ  عا ُّْ ه٘د فاصاذ الؽ٘ااج  فاإرا هااّعٌٖ ف اعاح ظصاح ُاها

سهٗااد علاأ العغااظ هااي رلااك  ؽخقااا  هااي اٛؽااخاؿ الصاااًْٗ٘ي فِ٘ااا هوااي لاان ه قااَ تااإ ؽاااى ّا 

اؼرفلد تَ صو ٗثشص علٔ الوقام اّٛ   ّٗؾعت هغاًا  لن هدعَ علَ٘  ّٗعشًٖ هعَ فٖ اذعاٍ ها   ش لاٖ 

 تثا ".

ا ذقلت هي هشش الؾخق٘ح الش ٘غح فٖ الثٌا  القققٖ فٖ  -علٔ ع ٘ن ؽاًِا –ّلغي ُزٍ الوقْلح     

هع ن اًٝراض الواشت ت٘ي هٗذٌٗا  تت عى هي كراب الققح هًفغِن هي ْٗلِ٘ا اُرواها هرعاظوا؛ فوي رلاك 

فاٖ الذسظاح ( عي الغاذة" ُاالٖ تشًاد" صْلاَ:" هٕ صقاح صقا٘شج ذثٌأ 1 ؿ76ها ٌٗقلَ )هٌ٘ح عذد

اّٛلٔ علٔ ااُروام تؾخـ ّاؼذ  ّالرشك٘ض علٔ دّسٍ الوع٘ي  فالؾخق٘ح ُٖ الرٖ ذؾذ عْاهفٌاا 

 كالعاففح ".

ّصقح الؽذز ذلك الرٖ ذْاظَ فشاعا  اسظ٘ا تاٝمافح علٔ فشاعِا الذا لٖ ذر لة ذٌاه٘ا فاٖ      

فاٖ هصات  -عاوح  تات ٗقاثػالرقع٘ذ ّصشاساخ ؼاعوح اٛهش الزٕ ٗقرناٖ ّظاْد ُازٍ الؾخقا٘ح الؽا

"الاارقوـ هكصااش هااي هعااشد الفِاان الورعاااهف  تاات ًقااثػ ًؽااي ّلفرااشج ّظ٘ااضج ؽخقاا٘ح  -ُاازٍ الققااح

 (.21  ؿ1772ؼاعوح" )ذْسًلٖ 

 

 الشخظيت الوتطىرة أو الناهيت: -2

ّصذ ذغؤ " الوغرذٗشج"  ُّاٖ الراٖ ذرغؾاف ذاذسٗع٘ا  اال  الققاح ّذر اْس تر اْس ؼْادشِاا        

ا عادج ًر٘عح لرفاعلِا الوغاروش ها  ُازٍ الؽاْادز. ّصاذ ٗغاْى ذفااعال ظااُشا هّ  ف٘اا  ّٗغْى ذ ْسُ

 ّصذ ٌٗرِٖ تالعلثح هّ تاٝ فا .

ُّاازٍ الؾخقاا٘ح ذؾااغت ذاااش٘شا  س ٘غااا  فااٖ ّمااْغ ظض ٘اااخ العواات الفٌااٖ تشهرااَ  ّظااال  ذلااك      

صاخ الرٖ ذشتو ؽخْؿ العالصاخ الرٖ ذشتو كت فقت هّ ظض  هي الققح تثاصٖ اٛظضا   ّذلك العال

 العوت تْففَ عوال  هرغاهال   هي  ال  ذفاعلِا ه  العٌافش اٛ شٓ.

عى الوع٘اس الزٕ ذرو٘ض تَ الؾخق٘ح الٌاه٘ح ُْ صذسذِا الذا واح علأ هفاظاذٌاا ت شٗقاح هقٌعاح  فاإرا     

( ًِٛا 124  ؿ1776لن ذفاظ ٌا تعوت ظذٗذ هّ تقفح ا ًعشفِا فِ٘ا فوعٌٔ رلك هًِا هغ ؽح")ًعن

ُااٖ الرااٖ علِ٘ااا هى ذقااٌ  اٛؼااذاز  هّ ذؾاااسع تقااذس ع اا٘ن فااٖ فااٌعِا. ّذرااات  اٛؼااذاز عرا كاااى 

 هرْصعا كاى فَ٘ ععفا  ّذغ ػ.
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ّعرا ذزكشًا هى صغوا  هقذسا  هي اًٝراض القققٖ ٗذ ت فاٖ دا اشج هاا ٗغاؤ " صقاح الؾخقا٘ح"      

الؽالاح ع ٘واح الخ اش فاٖ ُازا الٌاْع هاي  فإى ُازٍ الؾخقا٘ح الور اْسج هّ الٌاه٘اح  ذقاثػ فاٖ ُازٍ

الققاـ؛ ؼ٘ااس ذاا دٕ عواال  هِوااا  فااٖ ذوغاا٘ي الغاذاة هااي عتااشاص اً ثاعاذاَ  ّ سا ااَ  هّ سؤٗرااَ هااي 

 ال  ذغل٘و النْ  علٔ ُزٍ الؾخق٘ح  هّ علٔ ظاًة هٌِا  لذساعرِا ّذؽل٘لِا هاي  اال  العاْؿ 

 هعِا ّتالؾخْؿ اٛ شٓ.فٖ هعواصِا  هّ هالؼ رِا فٖ فٌعِا اٛؼذاز هّ الرفاعت 

ٌُّاع هي ٌٗغة ُزٍ الؾخق٘ح علٔ الشّاٗح؛ ٛى الققح القق٘شج هاداهد " فٖ هؽا٘  فاْسُا؛      

ل٘غد عا اصر اعا للؽ ح صقا٘شج هاي الاضهي  هّ اظراضا  هْصاف عًغااًٖ فاع٘ش  فإًٌاا هاي الٌاادس هى 

عاا٘ي ٗقااشس هى ًعااذ ؽخقاا٘ح صققاا٘ح ٗوغااي هى ذْفااف هًِااا ًاه٘ااح  ّصااذ ظعاات ُاازا تعاال الذاس

ؽخق٘اخ الققح الققا٘شج هغا ؽح هّ شاتراح دا واا   فاٖ هقاتات الؾخقا٘اخ الٌاه٘اح فاٖ الشّاٗاح. ّصاذ 

 ذث٘ي هي صثت هى هي ؽخق٘اخ الققح القق٘شج ها ٗرقف تالٌوْ ّالر ْس.

 

 الشخظيت الوسطحت أو الثابتت:-3 

ُٖ الؾخق٘ح الرٖ ذلضم فٖ الققح ؼالح ذغاد ذغاْى شاتراح  فاال ذلؽا  فاٖ هْاصفِاا ذثاذا   ّا فاٖ      

علْكِا ّهْاصفِا ذع٘شا  هّ ذ ْسا؛ رلك ًِٛا " ذثٌٔ عادج ؼْ  فغشج ّاؼذج  هّ ففح ا ذرع٘ش هاْا  

ثِ٘ح (. ُّاااٖ ؽااا124  ؿ1776الققاااح  فاااال ذااا شش فِ٘اااا الؽاااْادز ّا ذا اااز هٌِاااا ؽااا٘ ا" )ًعااان 

تالؾخق٘ح "الوشظع٘ح " فٖ الوٌِط الغ٘و٘ا ٖ كوا ع٘رنػ.  ّٗوصلِا ؽخق٘اخ الوقالؽ٘ي  ّسظاا  

 الذٗي  ّالنثاه  ّالفشعاى  ّاٛفذصا   ّها ؽاتَ رلك.

ّهي ؽاى ُزٍ الؾخق٘ح الصاترح هى ٗغلظ سعوِا فٖ  ٘ا  الغاذة هّ سؤٗراَ  ّٗعاشٕ تِاا صلواَ       

غااد ُااٖ تؽاظااح علاأ ذقااذٗن ّّفااف  هّ اعاارث اى ّذؽل٘اات  فِااٖ ً ااشا لخق٘قااح الصثاااخ فِ٘ااا؛ فل٘

 ؽخق٘ح تغ٘ ح تٌ٘ح القغواخ  ّامؽح الوعالن  شاترح فٖ هثاد ِا ّهْاصفِا هي اٛؼذاز.

ّعلٔ الشغن هوا صذ ٗرثذٓ هي ذعااسك تا٘ي هث٘عاح ُازٍ الؾخقا٘ح هاي ًاؼ٘اح  ّدساه٘اح الؽاذز      

هى هاي الٌقااد هاي الاروظ لِاا تعال الفْا اذ لاذٓ  ّذ ْسٍ فٖ الثٌا  القققاٖ هاي ًاؼ٘اح ه اشٓ؛ عا

الغاذة ّالورلقٖ علٔ ؼذ عْا ؛ فِٖ ذخذم الققح هي ؼ٘س سعن العالصاخ العاهح  هّ الخ ْه الفٌ٘اح 

للؽااااااذز. تاٝمااااااافح علاااااأ هًِااااااا ذناااااافٖ عوقااااااا ّامااااااؽا للؾخقاااااا٘ح الش ٘غااااااح فااااااٖ العواااااات 

فاخ  ّهالْفاح الٌواْرض (. ُّزٍ الؾخق٘ح تواا هًِاا ّاماؽح القا34 ؿ1713القققٖ")عتشاُ٘ن 

فٖ الؽ٘اج العادٗح فقذ ذق  هي رُي الورلقٖ هْصعا  ّامؽا  ٗعٌَ٘ علاٖ الرازكش ّاعارشظاع اٛؼاذاز فاٖ 

هشٌا  صشا ذَ  فِٖ تِازا ذغاْى" كالوؽ ااخ الراٖ ٗقاف عٌاذُا تا٘ي الفٌ٘اح ّالفٌ٘اح  لغاٖ ٗقاذس هاذٓ هاا 

 ج كوا ٗشٓ الغ٘و٘ا ْ٘ى.(.هُّٖ هقْٗح للزاكش123ؿ 1776ص عَ هي هشاؼت ال شٗ ")ًعن 

ّذقثػ الؾخق٘ح الصاتراح توصاتاح ًق اح ٗغارشٗػ عٌاذُا القااس   ّٗلارقو هًفاعاَ فاٖ ًاْع   اش هاي     

الققـ هعٌٖ ذلك الققـ الرؽل٘ل٘ح  راخ الفغش الوعقذج  ّالشؤٓ الورذا لح  الرٖ ذا ز القااس  علأ 

لذصاح فاٖ ذلواظ هتعااد صهاي ا هؽاذّد  هظْا  ًفغ٘ح ٗؽراض هعِا علٔ صذس كث٘ش هي القثش ّاًٛااج  ّا

ُْ صهي الٌفظ الثؾشٗح الذا لٖ  ّعلَ٘ فإى الؾخق٘ح الصاترح ذثقٔ ه  رلك كلَ عٌقاشا  فٌ٘اا  لاَ هشاشٍ 

فٖ تعس الشاؼح فٖ ًفْط القاس ٘ي؛ لواا ذثعصاَ هاي صثاْ   ّاعارعذاد لوراتعاح هعشٗااخ ّاٛؼاذاز فاٖ 

 (.35  ؿ1713ؽ ح الرٌْٗش الفٌ٘ح.)عتشاُ٘ن  عوت ذرالؼ  فَ٘ هًفاط القاس  للْفْ  تَ علٔ ل

 

 الشخظيت الثانىيت: -4

( هي ٗشٓ " هى الؾخق٘ح الصاًْٗح ا ذ ِاش فاٖ هٕ صقاح عا 75 ؿ1772هي الغراب )ذْسًلٖ     

عرا كاًااد ذخااذم غشماااا هعٌ٘ااا ماااشّسٗا  لثٌ٘ااح الققااح  هّ لْفاااف هؾاااُذٍ". ّهاااي الغراااب )ًعااان 

"ُزا الٌْع هي الؾخق٘اخ ٗنؽٔ هداج هِوح فاٖ ٗاذ الغاذاة ل٘غارغوت  ( هي ٗشٓ هى122ؿ1776

تِااا هتعااادا فااٖ سؤٗرااَ الفٌ٘ااح  هّ اعاارث اًِا هااي  ااال  هؾاااسكرِا لِااا فااٖ فااٌ  اٛؼااذاز  ّعتااشاص 
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الوْاصف. ّلِزا فقذ ْٗلِ٘ا الغاذة عٌاٗح كث٘شج؛ فواصال ًعاذ ًع٘اة هؽفاْظ  ٗعٌأ تؾخقا٘اذَ الصاًْٗاح 

لٌا ظزاتح هقثْلح دا وا  ؽاًَ فٖ رلك ؽاى " دكٌض"  ّصاس  صققَ صذ ٌٗغٔ عٌاٗح ع ٘وح  ّٗقذهِا 

الغص٘ش هي الؾخق٘اخ الغث٘شج  ّلغٌاَ لاي ٌٗغأ تؽاا  ؽخقا٘اخ  صٗ اح هعارار الؾاؽارٗي  ّؼغاٌَ٘ 

 الفشاًح ".

ّلا٘ظ هعٌاأ ُازا هى عواات الؾخقا٘اخ الصاًْٗااح ٗغاْى دا وااا فاٖ  ذهااح الؾخقا٘اخ الغث٘ااشج؛ فقااذ     

٘ح الصاًْٗح هغاًح ذؽْص علٔ اُروام الغاذة  ّذؽرن عل٘اَ هى ٗؽولِاا هاي سؤاٍ هكصاش هواا ذؽرت الؾخق

 ٗؽوت ؽخق٘اذَ الغث٘شج  ّفٖ هقْلح " هْسٗاع" الغاتقح هفذ  هصا  علٔ ها ًزُة علَ٘.

ّالؾخق٘ح الصاًْٗح تعذ ا ذغلف القاؿ كث٘ش عٌا  فٖ سعوِا  ّا فنت ظِذ فاٖ ذؽل٘لِاا ًِٛاا      

 ي ّاص  الؽ٘اج الرٖ ذرغن فَ٘ تالثغاهح ّالوؽذّدٗح. هقرثغح ه

 

 الشخظيت الوعارضت )الشخظيت الضذ(: -5

ُّٖ " ؽخق٘ح ذوصت القْج الوعاسمح فٖ الٌـ القققٖ ّذقف فاٖ هشٗا  الؾخقا٘ح الش ٘غاح     

هّ الؾخق٘ح الوغاعذج  ّذؽاّ  صذس ظِذُا عشصلح هغاعِ٘ا. ّذعاذ هٗناا ؽخقا٘ح صْٗاح راخ فعال٘اح 

لققح  ّفٖ تٌ٘ح ؼذشِا الزٕ ٗع ن ؽاًَ كلوا اؽرذ القشاع ف٘اَ تا٘ي الؾخقا٘ح الش ٘غاح ّالقآْ فٖ ا

ّفا   –الوعاسمح  ّلزلك فِٖ ل٘غد ؽخقا٘ح هع٘اسٗاح؛ تات ُاٖ ؽخقا٘ح هرواُ٘اح ٗوغاي هى ذٌاذاغ 

علاأ هِٕ هااي الؾخقاا٘اخ اٛ ااشٓ. ّذ ِااش ٌُااا صااذسج الغاذااة الفٌ٘ااح فااٖ الْفااف  –سؤٗااح الغاذااة 

 ُذ الرٖ ذوصت ُزا القشاع.ّذقْٗش الوؾا

 

 الشخظيت االشكاليت: -6

ُااٖ الرااٖ ذرقااف توااا ذرقااف تااَ "الؾخقاا٘ح الوعاسمااح" هااي سفاال ّاٗواااى تاُو٘ااح الرع٘٘ااش               

لغٌِااا ذغرفااٖ تِاازا الوْصااف الوغاارٌغش لوااا ٗااذّس ؼْلِااا هااي هؼااذاز. ُّااٖ هااي شاان  ذغااوْ عااي عاالْع 

ذلك الؾخق٘ح "النذ" الرٖ ذْاظِاَ هاا ا ذاشاٍ فاا ثا.  الؾخق٘ح الغلث٘ح الرٖ ا ذثالٖ  ّذققش عي

ّ ُازٍ الؾخقاا٘ح ذعاذ كاازلك فافح هّ هع٘اااسا  ٗوغاي هى ذروااأُ فاٖ هٕ هااي الؾخقا٘اخ فااٖ الققااح  

 ؽاًِا فٖ رلك ؽاى الؾخق٘ح الوعاسمح.

 

 :ٕشخظيت النوىرج البشر -7

لغاذاة هٌاز هى ٗخاو صلواَ الققح تْففِا ذعشتح فٌ٘ح ذرنػ هعالوِا  ّتعل  ْ٘هِا فٖ رُي ا      

هّلٔ ظولِا! ّهتشص هاا ٗرناػ هاي ُازٍ الوعاالن ؛ ذلاك القافاخ الثااسصج   ٘اشا  هّ ؽاشا   ّالراٖ ذٌغاط 

 ْ٘هِا هعالن الرعشتح ّالشؤٗح الفٌ٘اح. ّفاٖ هصات ُازٍ الؽالاح عاادج هاا ذغاْى ٌُااع ؽخقا٘اخ ذغاْى 

ٗش اٛؼااذاز الرااٖ ذثشصُااا. هِورِااا اٛعاعاا٘ح ُااٖ هدا  ُاازا الااذّس فااٖ ذغااشٗظ ذلااك القاافاخ  ّذقااْ

( 125  ؿ1776ّهصت ُزٍ الؾخق٘ح ُٖ ها ٗغؤ تؾخق٘ح الٌوْرض الثؾاشٕ  ّصاذ ّفافِا)ًعن 

تاًِا:" ذعغ٘ن هصالٖ لغع٘ح هي الغعاٗا  هّ لٌق٘نح هي الٌقاا ل  هّ ل ثقاح هّ هعوْعاح  افاح هاي 

ْلاَ فاٖ ّفافِن الٌاط  ُّٖ ذؽْٕ ظو٘  ففاذِا  ّ قا قِا اٛعاعا٘ح ". ٌّٗقات عاي" صفااٗط" ص

تاًِن: " هي ظُْش ك٘و٘ا ٖ ّاؼاذ...ّا ٗغاادّى ٗغًْاْى سظااا  ّاٛفاػ هًِان فافاخ ذؽْلاد علأ 

 سظا   هّ هًِن  اخ ٝٗناغ ؽِْج هي الؾِْاخ". 

. ّظا  ذعشٗفِا فٖ )هععن هق لؽاخ العشت٘اح فاٖ typecharaterّذغؤ : الؾخق٘ح الٌو ٘ح      

" الرااٖ ذ ِااش فِ٘ااا فاافاخ هعوْعااح هااي الٌاااط هرواااشل٘ي فااٖ  ( تاًِااا ُااٖ:221اللعااح ّاٛدب  ؿ 

كاًٝعل٘ض هصال  هّ ف ح هي الٌااط ٗرقافْى تقافاخ ّاؼاذج كاالثخال  هاصال  علأ ها ذغاْى  القفاخ 



 

 2216 (22) 7  عشت٘ح للعلْم ّالرغٌْلْظ٘اال هشٗغ٘حاٛ كادٗو٘حاٛ هعلح -أهاراباك 132

ُاازٍ الؾخقاا٘ح راخ هتعاااد ذو٘ااض هفشادُااا عااي غ٘ااشُن هااي  ؼاااد الٌاااط. ّكاااى ُاازا الٌااْع تاااسصا فااٖ 

 العقْس الْع ٔ ".الوغشغ الشهضٕ اٛ الصٖ فٖ هّستا فٖ 

 

 الشخظيت الرهزيت أو الودردة: -8

ُٖ ًْع هي الؾخق٘اخ ًق لػ علَ٘ ُزا ااعن ُّٖ ل٘غاد هاي الؾخقا٘اخ الوالْفاح الوٌرغاثح     

علاأ العٌقااش الثؾااشٕ؛ فِاازٍ الؾخقاا٘ح صااذ ذغااْى ؼْ٘اًااا  هّ ظوااادا   ّصااذ ٗؾااغلِا عٌقااش الوغاااى هّ 

قااؿ علأ كاا ي هاي الؽ٘اْاى هّ العوااد  ف٘ععلاَ هؽاْسا الضهاى فاٖ الققاح ؛ فالث ْلاح صاذ ٗغاٌذُا ال

ذذّس ؼْلَ ّذراشش تَ كافح عٌافش الققاح. ّتاال ث  فااى الوقاام ٌُاا ا ٗرعاَ علأ ذلاك الققاـ الراٖ 

ذقذم لٜهفا  ؛ هٕ ذلك الٌاهقح تلغاى الؽْ٘اى؛ ّعًوا الوققْد ٌُا ذلك الققـ الرٖ ذٌرِٖ علأ تٌ٘اح 

ذج  ذراعظ علٔ  ْاؿ فٌ٘ح كالشهض ّالرؽل٘ت. " فالؾخق٘ح الش ٘غاح هّ ذقٌ٘ح عال٘ح  ّسؤٗح فٌ٘ح هعق

الث ت فٖ الققاح... صاذ ٗغاْى الضهااى  هّ الوغااى  هّ ال ث٘عاح  هّ هؼاذ الوخلْصااخ الراٖ ٗغرقاعشُا 

اًٝغاى  فإرا ُٖ ذقْم تاعوا   اسصح ذثعاس علأ الؽ٘اشج ّالراهات فاٖ هلغاْخ الخاال . ًّؽاي عٌاذها 

ال  فاٌؽي ا ًرؽاذز عاي هاُ٘اح الوغااى  ّا عاي الوغااى توعٌااٍ الٌِذعاٖ؛ تات ًرؽاذز عاي الوغااى هاص

تْففَ تعذا  هادٗا  للْاص   هٕ الؽ٘ض الزٕ ذعشٕ فَ٘ ا علَ٘ اٛؼذاز. ّالوغاؼح الرٖ ذرؽشع فِ٘اا ا 

علِ٘ااااا الؾخقاااا٘اخ. توعٌاااأ هى ذاااااش٘شٍ ٗقاااات علاااأ ؼااااذ الاااارؽغن فااااٖ ذلااااك الؾخقاااا٘اخ". )ؽااااثش 

ghttp://www.ahewar.or.) 

ههااا الااضهي فقااذ ذِ٘ااا لااَ هى ٗؾااغت عٌقااشا  هعاااط فااٖ ذقااو٘ن تعاال الققااـ  ّلِاازا ًعااذ هااي       

الذاسع٘ي هي ٗشٓ هًَ ها  " ذ اْس الذساعااخ الٌفغا٘ح ّالفلغاف٘ح تاذه ااُرواام تعٌقاش الاضهي الٌفغاٖ  

ؼرااأ صاااا  تعااال الٌقااااد ّداسعاااٖ اٛدب ّالٌقاااذ  عى الاااضهي ٗؾاااغت الث ْلاااح الؽق٘ق٘اااح فاااٖ الققاااح 

 (.162م 1713لوعافشج")عتشاُ٘ن ا

 

 الشخظيت الىظيفيت :   -9

ُزا هق لػ اترذعٌاٍ ٛظت الذساعح  ٌّٗذسض ذؽرَ هعوْعح هي الؾخقا٘اخ راخ فافح ًْع٘اح  هّ    
لاة ُااهْى"  ّ٘ظ٘ف٘ح  هّ هغااعذج ٗغارخذهِا الغاذاة لرؽق٘ا  هغاشاك ّظ٘ف٘اح هّ فٌ٘اح  ّصاذ ركشُاا "ف

 ( ُٖ:25-24  ؿ1772ُاهْىّفٌفِا فٖ شالز ف اخ) 

 الؾخق٘ح الوشظع٘ح: -1

 ّذٌقغن ُزٍ الوشظع٘اخ تذّسُا علٔ هستعح هصغام:     

 ّٗوغي هى ذقٌف موي الؾخق٘ح الصاًْٗح.       -ُّٖ الوعشّفح ذاسٗخ٘ا   -الؾخق٘اخ الراسٗخ٘ح؛  -ه  

 لؾخق٘اخ ااظرواع٘ح؛ العاهت   الفاسط  الوؽرا  الخ؛ هٕ الرٖ ذؽذدُا الوِي هّ الغلْع.   -ب 

 الؾخق٘اخ اٛع ْسٗح؛  ) فٌْ٘ط  صْٗسط (. -ض 

 الؾخق٘اخ الوعاصٗح؛ كالؽة  الغشاُ٘ح . -د  

  ًاهقح تاعن الو لف.  الؾخق٘اخ الْافلح هّ)اٝؽاسٗح(؛ ّذغْى عالهاخ علٔ ؼنْس الو لف. -2

 الؾخق٘اخ الرغشاسٗح)اعرزكاسٗح(: ُّٖ الرٖ ذؽ٘ت علٔ الٌ ام الخاؿ تالعوت اٛدتٖ  عثش   -3

هٕ عًِاااا عالهااااخ هقْٗاااح لااازاكشج القااااس   هصااات:  ذقٌ٘راااٖ ااعااارشظاع ّااعااارذعا  ّالرااازك٘شاخ؛   
 الؾخق٘اخ  

  الوثؾشج تخ٘ش  هّ الؽلن الوٌزس تْصْع ؼادز  هّ فٖ هؾاُذ ااعرشا  ّالثْغ.   
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 ّهؽاس "ف٘ل٘ة ُاهْى" توالؼ ح ؼْ  ُزا الرقٌ٘ف الصالشٖ   هًَ تإهغاى هٗح ؽخق٘ح هى ذٌروٖ     

 .  فٖ الْصد ًفغَ هّ تالرٌاّب ٛكصش هي ّاؼذج هي ُزٍ الف اخ الصالز   

  

 الشخظيت الحكائيت: -10

الؽغا ٘ااح ل٘غااد ُّااٖ ؽااثِ٘ح فااٖ ظاًااة هٌِااا تالؾخقاا٘ح الْظ٘ف٘ااح؛ رلااك هى ُْٗااح الؾخقاا٘ح         
هالصهح لزاذِا, هٕ هى ؼق٘قرِا ا ذرور  تاعرقال  كاهت دا ت الٌـ الؽغاا ٖ هّا , ٛى تعال الناوا ش 
الرٖ ذؽ٘ت علِ٘ا عًوا ذؽ٘ت فٖ الؽق٘قح  كوا ٗ كذ ) تٌف٘غد(  علٔ ها ُْ مذ الؾخق٘ح , هٕ علأ هاا 

ً ش)تٌف٘غاد(  لا٘ظ عا ؽاغال    ُْ ل٘ظ تؾخق٘ح هؽذدج, هصا  رلك: مو٘ش العا ة, فِزا الناو٘ش فاٖ
لف ٘ااا   .. ٗعثااش عااي الااال ؽخقاا٘ح؛ ٛى القاااس  ًفغااَ ٗغاار ٘  هى ٗرااذ ت تشفاا٘ذٍ الصقااافٖ ّذقااْساذَ 
القثل٘اح ل٘قااذم فاْسج هعاااٗشج عوااا ٗاشاٍ اٙ ااشّى عاي الؾخقاا٘ح الؽغا ٘ااح. ُّازا هااا عثاش عٌااَ ) فل٘ااة 

ٗقْم تَ القاس  هكصاش هواا ُاٖ ذشك٘اة ُاهْى ( عٌذها سهٓ تاى الؾخق٘ح فٖ الؽغٖ ُٖ ذشك٘ة ظذٗذ 
ٗقْم تَ الٌـ. ّعٌذها صا  ) سّاًذ تاسخ ( هعشفا   الؾخق٘ح الؽغا ٘ح تاًِا : ًراض عوت ذال٘فٖ , كاى 
  ٗققذ هى ُْٗرِا هْصعح فٖ الٌـ عثش اّٛفا  ّالخقا ـ الرٖ ذغٌذ علٔ اعن علن ٗرغشس ظِْسٍ

 (. ar.facebook.com/alamedbag-https://ar فٖ الؽغٖ )العضٕ 

 رابعا: تقنياث الشخظيت القظظيت:

الؽذٗس عي ذقٌ٘ح الؾخق٘ح الققق٘ح ههش ٗغرٌفَ الغص٘ش هاي الرعق٘اذ؛ عر ُاْ هاذعاج للاشتو تا٘ي         

ي الرٌ ٘ااش الٌقااذٕ فااٖ اٛدب الققااح فااٖ تااذاٗاذِا الرقل٘ذٗااح  ّ ًوارظِااا الؽذٗصااح ؛ ذلااك الرااٖ هفااادخ هاا

العشتٖ  فخشظد هي شْب الرقل٘ذ  ّاً لقد ه  سف٘فاذِا فٖ اٛدب العالوٖ  فغادخ كات صقاح هٌِاا 

هى ذغْى ذعشتح صا وح تزاذِا  فٖ الؾاغت ّفاٖ الرغٌ٘اك. ّلغاي علأ الاشغن هاي رلاك فإًاَ هاي الووغاي 

 الثؽس عي هفاُ٘ن ّ قا ـ عاهح ذغن ذقٌ٘اخ الؾخق٘ح.

َ٘ تزلك اعرذعاؤًا لف ح "ذقٌ٘ح" عٌْاًا  لِزا الوثؽس تذا  عي)سعن هّ ذْظ٘ف( رٌٗاك اللرااى ّؽث      

ذغرعوالى عادج فٖ هصت ُزا الوقاام؛ ؼرأ ا ٗقا  اٝٗؽاا  تااى الؾخقا٘ح هدا  فاٖ ٗاذ الغاذاة ٗؽشكِاا 

لٌاا  ك٘فوا ؽا ؛ تت ُٖ ظض  هٌَ ا ذٌفقت عي سؤٗرَ  ّؽعْسٍ  ّفغشٍ  ّعي الؽذز الزٕ ٗغاشدٍ  

ّالضهي الزٕ ذؽشكَ ّذرؽشع فَ٘  ّاللعح الرٖ ذفشمِا علأ الاٌـ الاخ. ّلازلك فاإى الؾخقا٘ح ُاٖ 

( " راخ ّظاْد 412ؿ،1997الرٖ ذشعن راذِا علٔ ٗذ القاؿ الفٌاى؛ هّ ُاٖ كواا ٗاشٓ )الؾاٌ ٖ 

 فٌٖ ٗرؾغت دا ت الققح".

تعاح الراٖ ذرؾاغت هٌِاا كات ّذرشكاض ذقٌ٘ااخ الؾخقا٘ح ؼاْ  هؽاْسٗي؛ اّٛ : ٗ اا  العٌافاش اٛس     
ؽخق٘ح ُّٖ اٛتعاد: الخاسظ٘ح  ّالٌفغ٘ح  ّ ااظرواع٘ح  ّ الفغشٗح هّ الصقاف٘اح. ّالصااًٖ: ٗشكاض علأ 

 الؾخق٘ح هي  ال  ذفاعلِا تعٌافش الققح اٛ شٓ؛ هي ذقو٘ن  ّؼذز  ّصهي  ّلعح.

ز هغااساخ شاالز علأ ٗاذ هها علٔ هغرْٓ الوؽْس اّٛ ؛ فؽشٕ القْ  تااى ذقٌ٘اح الؾخقا٘ح ذرخا      
الغاذة؛ فالشإّ عها هى ٗثذّ هعلن هي ؽخق٘اذَ  ُّْ ها ٗغؤ فٖ الٌقاذ اًٛعلاْ عغغاًْٖ؛ )الاشإّ 
العل٘ن تغت ؽٖ (  ّٗغؤ فٖ الٌقذ الفشًغٖ ) الشؤٗاح هاي الخلاف(. ههاا عرا اصرقاش الاشإّ ف٘واا ٗقاْ  

ت ُازٍ الققاح ُاٖ الراٖ لِاا )ّظِاح علٔ ها ذعش  الؾخق٘ح  فرغاؤ ُازٍ؛ ) ؼالاح الشؤٗاح ها (  ّهصا
ً ش(  هّ ) ًق ح سؤٗح(  ُّٖ راخ هعا  هؽذّد عٌذ الٌقاد. هها عرا كاى الشإّ ٗقْ  هصت هواا ذعاش  
الؾخقاا٘ح  ف٘ لاا  علِ٘ااا؛ ) الشؤٗااح هااي الخاااسض(  ّهصاات ُاازٍ الققااح ذغااؤ؛ الققااح الوْمااْع٘ح هّ 

 (.327  ؿ1772) فنت  الغلْك٘ح

 قذٗن الؾخق٘اخ فٖ الققح  ُوا: كوا ذْظذ ذقٌ٘راى لر     

ال شٗقح الروص٘ل٘ح) الوثاؽشج(: ّفِ٘ا ٗعٌٔ القاؿ تْفف ؽخق٘اذَ هي الخااسض  تاعرثااسٍ الاشإّ   -ه
ف٘قااذم ؽخقاا٘اذَ علاأ هؼااذ الوغاارْٗ٘ي ؛ عهااا هغاارْٓ )الشؤٗااح هااي الخلااف( هّ ) الااشإّ العلاا٘ن( الاازٕ 
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الرااٖ ٗ لاا  فِ٘ااا الااشإّ تااذّس هصاات هوااا ٗعااش  هكصااش هااي ؽخقاا٘اذَ  هّ هغاارْٓ الشؤٗااح هااي الخاااسض 
 ذعش  الؾخق٘اخ.

ال شٗقااح الرؽل٘ل٘ااح هّ )غ٘ااش الوثاؽااشج(  ّفِ٘ااا ٗراا٘ػ القاااؿ الؽشٗااح لؾخقاا٘اذَ لرعثااش عااي راذِااا  -ب
تزاذِا  دّى ذاش٘شاخ  اسظ٘ح. ّللرقْٗش غ٘ش الوثاؽش ذقٌ٘اخ هرعذدج كزلك هٌِاا: الؽاْاس  ّالْفاف  

لاازٕ ٗؾااغت تخقْفاا٘رَ هعٌاأ  افااا. ّالوااٌِط الرقااْٗشٕ ٗغصااف ّالفعاات هّ اٛؼااذاز  ّالوغاااى ا
النااْ  علااٖ الؾخقاا٘ح هفق٘ااا؛ ف٘شفااذ ؼشكرِااا الذا ثااح  ّ ٗثؽااش فااٖ ّعِ٘ااا عى اعاار اع  ترْظ٘ااف 
اٛؼادٗس الٌفغ٘ح  هّ ها ٗغؤ تالوًْْلْض الذا لٖ؛ ؼ٘س الغالم الوثاؽش ّؼاذٍ ا ٗوصات عا ظاض ا  هواا 

فغاس  ّهالؼ اخ  ّذاهات  ّاعارشظاع  ّعلأ الغاذاة ها ٗقاادس ذعروت تَ الؾخق٘ح هي  ْاهش  ّه
رلااك  تاات ٗفغااػ الوعااا  للؾخقاا٘ح لرصااشٕ تِاازا الٌؾاااه الااذا لٖ صقاارَ  ّهااي شاان ذؽقاا  تااَ الرعاااّب 

 (.131ؿ  22ّالوؾاسكح الْظذاً٘ح ه  الورلقٖ". ) الذّػ عذد 

للؾخقا٘ح  ٗقاْ )ُوفشٕ كوا هفاد علن الٌفظ الخ اب الغشدٕ توع ٘اذَ فٖ الرؽل٘ت الٌفغٖ 
(:" ّا ؽك هى ه لفٖ ذ٘اس الْعٖ كاًْا علٔ هعشفح ها تٌ شٗاخ الرؽل٘ات الٌفغاٖ  26  ؿ1775

ّتٌ شٗااح الؾخقاا٘ح علاأ ًؽااْ هثاؽااش هّ غ٘ااش هثاؽااش  ّٗوغااي هى ً كااذ هى ُاا ا  الغراااب كاااًْا 
٘ح  ّؼااذد هراااششٗي علاأ ًؽااْ ّاعاا  تالوفاااُ٘ن العاهااح لعلاان الااٌفظ العذٗااذ"؛  الاازٕ ؼلاات الؾخقاا

الؾخقا٘ح   ّالغا٘غْتاذ٘ح: ُّاٖ اٝظشاه٘احهًْاعِا  ّ قا ـ كت ًْع  ّهي رلك : " الؾخقا٘ح 
الفقاااه٘ح: تاااسدج الوؾاااعش  الرااٖ ذؽواات تاازّس هااشك الفقااام, ّذغاارور  تااااً ْا , ا  عااال هااي 

٘اش فاٖ الراٖ ذرلازر تالعازاب ّ تاُٝاًاح ّالرؽق : الٌاط ّا عذم شقح تاالٌفظ. ّالؾخقا٘ح  الواصّ ٘اح
الراٖ ذؽاة ال ِاْس  : الِغر٘شٗحّالؾخق٘ح   الرٖ ُٖ عغظ الواصّ ٘ح :راذِا. ّالؾخق٘ح الغادٗح

ّالوثالعح, ّهى ذغْى هؽو ً ش الٌاط, ّهؽو ذشك٘ضُن, ّاُرواهِن, فاؼثِا هفْلٖ ّع ؽٖ 

ُّٖ الؾخق٘ح  : ق٘ح الؽذٗحالرٖ دا وا  ذرْظظ هي غ٘شُا. ّالؾخ : الؾخق٘ح الؾغاكحّالرفغ٘ش.

ّالؾخق٘ح الٌشظغ٘ح: الوعشّسج  الرٖ ْٗها  فْ  ّْٗها  ذؽد فٖ عالصاذِا تاٙ شٗي. .الوضاظ٘ح

الرٖ ذغْى سافنح للؽ٘اج  : الورعال٘ح علٔ هي ذؽرِا, ّالرٖ ذقثت صذم هي فْصِا. ّالؾخق٘ح ااكر ات٘ح

 الرٖ ذعروذ علٔ اٙ شٗي, لذِٗا ًقـ الصقح ا ًقـ ال اصح :دا وا. ّالؾخق٘ح ااعروادٗح

ّذغْى هؾغلرِا فٖ عدهاى الورعح. ّعذثاع الٌفظ ُْاُا, ّصذ ٗغْى رك٘ا ظذا,  : الؾخق٘ح اٝدهاً٘حّ.

 (. alculture.net0http://www.generلغٌَ ا ٗغر ٘  الغ٘ شج علٔ هلثَ الورعح.) ترقش 

كت ُزٍ اًْٛاع ّغ٘شُا هي هًْاع الؾخق٘اخ ٗعذ فِ٘ا الغاذة ؼقال  قاثا   ذرااهش ف٘اَ سؤٗراَ       

 الفٌ٘ح  ٌّٗ ل   ٘الَ هٌفرؽا  علٔ هف  هي العذج ّاٛفالح.

فؽغااة الغاذااة عرى هى ٗااذسط ؽخقاا٘اذَ ّٗعشمااِا ساعااوا  ص اعااا  هّ ظاًثااا  هااي ؼ٘اذِااا العادٗااح      
شج ّالوغررشج  هرْعال  لوا ٗ وػ فٖ الْفْ  علَ٘ تاف ٌاع الرقٌ٘اخ الفٌ٘ح الراٖ ذٌغا  اٛؼاذاز ال اُ

ّذ ْسُا  ّذشتو ت٘ي الوْاصف ّذؽللِا  توا ٗخل  ذؽف٘ضا لذٓ الورلقٖ  ّذعاّتاا  رٌُ٘اا  ّعاهف٘اا  هعاَ  
 الٌنشج.فرٌغشب علَ٘ هناه٘ي العوت الفٌٖ  فرغشٕ فَ٘ عِلح كوا ٗغشٕ الوا  فٖ اٛغقاى 

هها الرقٌ٘اخ الورعلقح توؽْس العالصح ت٘ي الؾخق٘ح ّعٌافش الققح اٛ شٓ فِٖ عٌافش عذٗذج       

ذوصت كال  ا ٌٗفقت عي فو٘ن الرعشتح؛ ذٌثل دا لِا تالؽ٘اج   ّ كت ٗغروذ ؼ٘اذَ ًّثنَ هي اٙ ش. 

و٘ن هّ الؽثغح  ًّؾ٘ش ٌُا علٔ هُن ها ذ شش فَ٘ الؾخق٘ح  ّذراشش تَ تؾغت كث٘ش  ُّٖ عٌافش: الرق

 ّالضهي  ّ اللعح.

 

 تقنياث التظوين: -أ

الققح تْففِا فٌا عشدٗا  ؼغا ٘ا  اتذ لِا هى ذؽؾذ عذدا هي الؾخقا٘اخ ّاٛؼاذاز فاٖ فالثِا       

ّف  ذشذ٘ة صهٌٖ هع٘ي. ّ" ذشذ٘ة ُزٍ اٛؼذاز ذشذ٘ثا صهٌ٘ا ل٘عغظ اً ثاعا هعٌ٘اا  ّهعالعرِاا هاي 

ٖ هاا ٗ لا  عل٘اَ؛ اٝهااس هّ القالاة  هّ الرقاو٘ن  هّ الوعوااس  هّ  ال  عٌافش الققاح اٛ اشٓ ُا

 (.474 ؿ1714الؽثغح ")الؽغٌٖ٘
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ّالرقو٘ن تِزا الْفف ٗقثػ عوال  فٌ٘ا   ذٌنعَ العٌافش ظو٘عا  هي ذآلفِا ّ اذغاصِا  ّهي شان       

فَ٘ ذؽق٘  هشش فِْ ظض  هف٘ت فٖ الرعشتح الفٌ٘ح ّل٘ظ ّعا  لِا. ّ ؽاًَ ؽاى كت  ل  فٌٖ ه لْب 

هّ اٛفاالح  عام؛ فلزلك ٌُاع ها ٗو٘ضٍ ّٗضٗذ هي ص٘ورَ الفٌ٘ح؛ كالرغص٘ف  ّّؼذج ااً ثااع  ّالرفاشد 

ّهي شن اٝصٌاع  ٌُّاع ها ٗنعفَ؛ كالرشُت  ّالرفغك  ّااترزا . ّللؾخق٘ح فٖ كت رلك هشش ٗازكش. 

 ًّلوػ لِزٍ الوقْهاخ ف٘وا ٗلٖ:

٘ا  ظوال٘ااخ الرقاو٘ن ؛ ااصرقااد فاٖ الؾخقا٘اخ  ّالرشك٘اض فاٖ : ماوي هاا ٗغارلضم لرؽقالتكثيف 

اللعح القادسج عٌِا  ه  ذغص٘ف دااخ اللعح ّاٛؼذاز لر ّ  علٔ هف  هٌفارػ علأ عاالن هاي الخ٘اا  

ّالرخ٘٘اات الشؼااة. ّلغااي لاا٘ظ الْفااْ  علاأ ذؽق٘اا  ُاازا الِااذ  ٗعٌااٖ تؽااا  هااي اٛؼااْا  الٌااضّ  

 قا قااِا الرااٖ ذاز عوااا ذقرنااَ٘ الرعشتااح؛ فااإى لغاات صقااح تالؾخقاا٘اخ ّهااا ٗرلثااس تِااا هااي اٛؼاا

؛ ٗوغي اٝهالح فِ٘وا  ّاا رقاس  -علٔ ؼذ ها -ذفشك ّمعا هال وا لِا؛ فالشّاٗح ّالققح ال ْٗلح 

هٌِوا دّى هى ٗوظ العوات الفٌاٖ تاارٓ كث٘اش  علأ ؼا٘ي هى الققاح الققا٘شج ُاٖ الراٖ ذولاٖ ال اْ  

ؿ تِا  ّالغاذة الوع٘ذ ا ٗؽز  ّا ٗخرقش ل٘قت تققارَ علأ الوٌاعة لِا  كوا ذولٖ الؾغت الخا

ؼذ هع٘ي هي الققش؛ تت عًَ " ٗعش  فٖ اللؽ ح ًفغاِا الراٖ ٗرقاْس فِ٘اا هْماْعَ هقاذاس ال اْ  

( كوااا ٗعااش  عااذد ؽخْفااَ  ّهًْاعِااا 11  ؿ1772الاازٕ ٗؽراااض عل٘ااَ ُاازا الوْمااْع")ععْتح

 ّهث٘عح عولِا علٔ ؼذ كث٘ش.

ا اٝهاااس  هشاعاااج الرااْاصى تاا٘ي هر لثاااخ الفااي ّهااا ذع٘ؾااَ الؾخقاا٘ح فااٖ ّاصاا  ٌّٗااذسض فااٖ ُااز      
ؼ٘اذِاا  ف٘قااثػ فااذ  الروصات للؾخقاا٘ح  ّاًرقااا  هااا ٗخاذم سؤٗااح الغاذااة هاي عاالْكِا ّهؼْالِااا ههااشا  
مشّسٗا  ؼرٔ ا ٗفقذ العوت ذواعاغَ؛ فالغاذاة القققاٖ ا ٗ واػ فاٖ هى ٗقاْس كات ؽاٖ  فاٖ ؼ٘ااج 

( هاي ٗنا٘  ُازٍ الاذا شج ظاذا  ف٘اشٓ هى 77  ؿ76الغراب هًفغِن ) هٌ٘ح  عاذدؽخق٘اذَ. تت عى هي 
عوت الؾخق٘ح فٖ الققح؛ " هققْس علأ ذٌااّ  ؼالاح هاي ؼاااخ الؾخقا٘ح  ؼالاح ّاؼاذج ا غ٘اش  
فٖ هْصف ّاؼذ ا غ٘ش  ٗؽ٘و تِاا عؼاهاح كاهلاح ". ّلا٘ظ هعٌأ ُازا هى ذقاثػ الققاح كالؽغاٗاح  هّ 

لوثغ ح؛ فقذ ٗععت القاؿ هي ُزٍ الؽالح الْاؼذج ّالوْصف الْاؼذ ت سج ذعاط اٛصقْفح راخ الفغشج ا
 تالْاى اٛؼذاز ال اُشج ّالوغرث ٌح  ّالذااخ ّالوناه٘ي العو٘قح توا ٗرعاّص ؼعوِا.

 

ً ثاع  توا ٗق ٌ  هي اًرقا ٘ح لعت الرغص٘ف الوزكْس ٗعذ هُن عاهت لرؽق٘  ّؼذج اا وحذة االنطباع:
للؾخق٘اخ  ّها ٗرلثس تِا هي هؼذاز  ّها ٌٗعن عٌِا هي ذقشفاخ  ّ توا ٗق ٌ  هي ذغص٘ف للعاح 
ّ الؽذز  عي هشٗا  ذقٌ٘اح الاضهي ترغص٘فاَ كازلك ل٘غارْعة الاضهي الٌفغاٖ  ّفا   او دساهاٖ ًااهٖ 

 ااشٓ ذفاااعال دٌٗاه٘غ٘ااا   ّهرقاااعذ  ٗقااْس الؾخقاا٘اخ هااي ّاصاا  اًااذهاظِا ّذفاعلِااا تالعٌافااش اٛ
توااا ٗااْؼٖ تْاصع٘رِااا  -دّى ذقشٗشٗااح هّ هثاؽااشج -ظاااُشا هّ هغاارث ٌا. ف٘ععلِااا ذرؾااغت دا اات الققااح

ٗغاعٔ تِاا لرؽق٘ا  ّؼاذج  لرغْى صاادسج علأ  لا  الرااش٘ش الو لاْب  ؛ ؼ٘اس ذرؾاغت ّفا  هاٌِط فٌاٖ
 ااً ثاع .

 

 عى ذعشتح الغاذة عرا ها ذؽق  لِا الرغص٘ف   ّّؼذج ااً ثاع فِٖ  علٔ هذاسض اٛفالح األطالت:  

ظاذج الفغاشج  ّالشؤٗاح ا لاذٓ الغاذاة؛ فر ات الؾخقا٘اخ ّاللعاح القاادسج عٌِاا   -هي صثت –ذشفذُا  
لاَ؛ ّاٛؼذاز الرٖ ٗالؼ ِا ّٗخراسُا  ُٖ الث س الرٖ ذثلْس ذلك الشؤٗح  ّذٌنط الرعشتح الفٌ٘اح دا 

ّلزلك ًعذ الغاذة ٗشكض فٖ كراتاح الققاح عهاا علأ عتاشاص الر اْس فاٖ اٛؼاذاز ّفاْا  تِاا لرؽق٘ا  
رسّج العوت الفٌ٘ح  ّعها علٔ الؾخق٘ح تاعرثاسُا فاًعح لٜؼذاز. ّهي ٌُاا ًعاذ ًْعاا هاي ذقاو٘ن 

ذسُا هاي الققح ٗقْم هعاعا  " هعروذا  علٔ الؾخق٘اخ ّها ٌٗعن عٌِا هاي هفعاا   ّهاا ٗاذّس فاٖ فا
عْاهااف  ٗععلِااا الغاذااة هؽااْس الققااح  ّا ٗراااذٔ الؽااذز ٌُااا لزاذااَ تاات لرفغاا٘ش الؾخقاا٘اخ الرااٖ 

(. ّعلأ ُازا الٌؽاْ 42  ؿ1712ذغ٘ ش علٔ اٛؼذاز ّذؽشكِا ؼغة سغثرِا ّ  رِا")هشٗذى 
ٗقااثػ اذغااا  الرقااو٘ن ّهفااالرَ ٗغوااي فااٖ اًثصاصااَ تاعرثاااسٍ ًاتعااا  هااي ذعشتااح  افااح ذفااشك ؽااغال 
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تِااا )هااْا   هّ صقااشا   هّ ذغٌ٘غااا(  ّذاا دٕ سؤٗااح  هّ اً ثاعااا  كل٘ااا  هعٌ٘ااا؛ ّلاازلك ًعااذ هااي   افااا
( هي ٗقْ :" القعْتح الراٖ ذْاظاَ الغاذاة ُاٖ  لا  ؽاغت ظذٗاذ لغات 37  ؿ1767الثاؼص٘ي )ع٘اد

 هْمْع ظذٗذ". 

الازٕ تخاذم رلاك ُاْ عٌقاش الخ٘اا  الفٌاٖ  الغاذاة؛ ٌُّاع ّظَ   اش للعاذج  ّاٛفاالح فاٖ عوات      
سؤٗح الغاذة ّٗصشِٗا. فإرا كااى ا تاذ للغاذاة هى ٗعاٖ ّٗغارْعة ؽخقا٘اذَ ّؼ٘اْاذِن ّدّافعِان تغات 
دصح ّذفق٘ت  فإى عولَ " ٗرعاظن كلوا كاى هكصش ظذج  ّكلواا فاون علأ هى ٗ دٗاَ فاٖ عذقااى كاهات" ) 

ذؽغان تٌاا  ؽخْفاَ. (  هْفقا ت٘ي الاْاصعٖ ّالرخ٘لاٖ  ّتق٘اح العٌافاش الفٌ٘اح الراٖ 74 ؿ1767فْذْ
( تقْلاَ:" عى الغاذااة ا 72ؿ1776ّالأ ُازا الوعٌاأ هؽااس " عاْهشخ هااْم" ف٘واا ًقلاَ عٌااَ )ًعان  

ٌٗغخ ًوارظَ ًغخا هي الؽ٘ااج  ّلغاي ٗقراثظ هٌِاا هاا ُاْ تؽاظاح عل٘اَ  ٗنا  هالهاػ اعارشعد اًرثاُاَ 
 ٗعٌ٘اَ هى ذغاْى فاْسج ٌُا  هّ لفرح رٌُ٘ح هشاسخ  ٘الَ ٌُاع  ّهي شن ٗا ز فٖ ذؾاغ٘ت ؽخقا٘رَ  ّا

هثاا  اٛفاات  تاات هااا ٗعٌ٘ااَ ؼقااا ُااْ هى ٗخلاا  ّؼااذج هٌغااعوح  هؽرولااح الْظااْد   ذرفاا  ّهغشامااَ 
 الخافح".

 

ذرؽق  لزج القشا ج لذٓ القاس   عرا ها ذؽق  لاَ اٝصٌااع هّ اعرؾاعشٍ هشٌاا  القاشا ج. ّهاي ٌُاا  اإلقناع:

 عٌافش الققق٘ح ّهي موٌِا الؾخق٘ح. ذْلذ اٝؼغاط لذٓ الغراب تاُو٘ح اٝلوام ترقٌ٘اخ ال

شن الصقافح الْاععح ّالخثشج  العٌ٘ح الرٖ ذوغٌَ هي هى ٗعٖ ّٗغرْعة ؽخق٘اذَ  ّؼ٘اْاذِن  ّّاصعِان 

الؽاٖ  تغات دصاح ّذفقا٘ت  تواا ٗوغاي ُازٍ الؾخقا٘اخ هاي هى ذرفاعات ها  اٛؼاذاز ّالْصاا   ذفااعال 

 اٝصٌاع لذٓ القاس  .  فادصا ٗغغة العوت ّاصع٘رَ ّصْج ذاش٘شٍ. ف٘ؽق  ففح

ّذص٘ش صن٘ح اٝصٌاع عؽغاا  فٖ الٌقذ الغشدٕ؛ رلك للرثاٗي القا ن ت٘ي الٌ شج الرقل٘ذٗح للؾخق٘ح        

ّالٌ شج الؽذاش٘ح عٌذ الؾغالً٘٘ي ّالغا٘و٘ا ٘٘ي الراٖ هّماؽٌاُا هاي صثات عٌاذ" ذاْدسّ   ّ"سّاًاذ 

ا   ّكا ٌاا هاي ّس   ُّاٖ ًرااض ذاال٘فٖ هاي تاسخ  ّغ٘شُوا ؛ ؼ٘س  سهّا الؾخق٘ح عٌقاشا  لغااً٘

فٌ  الخ٘ا  ا غ٘ش. ّلغي ُزا الشهٕ الزٕ ذٌغش لؽق٘قاح الؾخقا٘ح فاٖ ّاصعِاا فاٖ الؽ٘ااج؛ ّظاذ هاي 

(  ٗاشٓ هى" الخلا  اٛدتاٖ ا ٗقاْس 6  ؿ1771الٌقاد هي ّصاف دًّاَ هعرشماا؛ فِازا )عاغاست٘د

  عاي راخ عاصلاح  ؽااعشج ل٘رْظاَ لٚ اشٗي ّكاًَ ٗذّس فٖ ؼلقح تاهٌ٘ح هٌ ْٗح علٔ راذِا  تت ٌٗثصا

توا ذف٘ل تَ ُزٍ الزاخ  ّٗعون علِ٘ا ُزا الف٘ل الفغشٕ الؾعْسٕ ّٗععلِان ؽاشكا  تاَ". عرى كلواا 

كاى الغاذة هقاستا فٖ ذقٌ٘ح ؽخْفاَ تا٘ي ه لْتااخ فٌاَ  ّسعان ؽخْفاَ تْاصع٘اح ا ذرعااسك ها  

ظراازاتا لااَ لالًااذهاض ّالرعاااّب هاا  ُاازٍ  قا قااِا الثؾااشٗح  كاااى هكصااش عصٌاعااا للورلقااٖ  ّهكصااش ا

الؾخق٘اخ. لزا كاى لضاها علٔ الغاذة هى ٗغْى هرضًا فٖ سعن ؽخق٘اذَ الققق٘ح تؽ٘س ا ذغاْى 

 اسصااح ذرؽااذٓ الْاصاا  ّذرعاااّصٍ  ّا ُضٗلااح ذااٌؽو عااي الْاصاا  ّذااٌغوؼ ف٘ااَ...تت ٗعااة هى ذغااْى 

فِا فٖ هًفغٌا. ّ لزلك فعلان الاٌفظ الؽاذٗس كالؾخق٘اخ العادٗح الرٖ ًشاُا فٖ ؼ٘اذٌا الْ٘ه٘ح هّ ًغرؾ

 ا ٗقش ُزا الفقت القاسم ت٘ي الؾخق٘اخ فٖ الرقٌ٘ح الؽذٗصح .

كوااا هى " العواات اٛدتااٖ الاازٕ ٗقااذم لٌااا ؽخْفااا فنفامااح ذٌرقاات هااي هصقاأ دسظاااخ الؾااش علاأ   . 

ماؽلح  ذغا ػ هصقٔ دسظاخ الخ٘ش تغثة ظولح ّاؼذج  هّ ؼذٗس عاتش  عًوا ٗقذم علٌ٘ا ذعشتح هدت٘ح 

 (.74  ؿ 1716الْاص  ".)عثذ هللا 

 

 : تقنيت الزهن –ب 

الضهي ُْ "الوؽشع اٛعاط الزٕ ٗنفٖ الؽ٘اج ّالٌؾاه  ّالؽشكح علٔ الققاح تْفافِا عواال       

(  ا ٌٗفقت عي الؽذز  ّكالُوا ا ٌٗفقت عي الؾخقا٘ح  162  ؿ1713فٌ٘ا هرغاهال")عتشاُ٘ن

ذاشا  ذذّس فاٖ صهاي هعا٘ي. ّتواا هى الاضهي عٌقاش هعااط فاٖ ذؾاغ٘ت تاعرثاس هى الؾخق٘ح ذقٌ  هؼ

الرقو٘ن  تت ًعذ هي ٗشٓ هًَ ه  " ذ ْس الذساعااخ الٌفغا٘ح ّالفلغاف٘ح تاذه ااُرواام تعٌقاش الاضهي 
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عى الضهي ٗؾغت الث ْلاح الؽق٘ق٘اح  -كوا هش تٌا  -الٌفغٖ  ؼرٔ صا  تعل الٌقاد ّداسعٖ اٛدب ّالٌقذ

( فٌِاا ٗقاثػ للؾخقا٘ح ماوي ؼشكرِاا الضهاً٘اح 162ؿ  1713  )عتشاُ٘ن فٖ الققح الوعافشج"

هشش فٖ الرقو٘ن  ّذاشش تَ كزلك؛ " فغلوا ماصد الفرشج الضهٌ٘ح ّصف الغاذاة علأ الرفافا٘ت ّغاش  

فٖ ؼ٘اج الؾخق٘ح الٌفغ٘ح" هٕ " كلوا سكاض الغاذاة علأ الؾخقا٘ح ّراذِاا ذقلاـ الاضهي الخااسظٖ 

(. عْا  73ؿ 1715الشصعح الضهٌ٘ح" )صاعن  ّفعشخ ّؼذاذَ  ّكلوا  شض عي الؾخق٘ح اذغعد

هكاى ُزا الضهاى صهاًا هؽذّدا   هم كاى صهاًا  غ٘ش هؽذّد  هٕ رلك الضهاى الذا لٖ  الزٕ ُاْ صهااى 

 الٌفظ الثؾشٗح. 

 ( ؼ٘اس ٗقاْ :33ؿ1713ّٗ شغ الغاذة)داف٘ذ داؽ٘ض(  ذغاؤا هِوا  ف٘وا ٌٗقلاَ عٌاَ)اتشاُ٘ن      

ؽخقا٘اخ هت اا  الققاح هاي الرغلغات الرااسٗخٖ  ّهاي هعوْعاح اٛؼاذاز "ُت ٗعة هى ذٌث  هعالن 

ّاًعغاعاااذِا علِ٘ااا ّذفاعلِااا هعِااا  هم هًااَ ٌٗثعااٖ للقاااؿ هى ٗغاارثعذ عاهاات الااضهي ؼراأ ٗغاار ٘  هى 

ٗع ٖ فْسج ذفق٘ل٘ح لؾخق٘رَ فٖ اللؽ ح الرٖ ٗقاذهِا فاٖ الققاح". ّالؽا  هى هالؼ اح الرقاو٘ن 

ذقٌ٘ح تٌا  للؾخقا٘ح ذغا٘ش ّفا  ُازٗي ااذعااُ٘ي هْما  الرغااؤ ؛ فٖ الٌوارض الققق٘ح ٗغؾف هى 

ؼ٘س ٌُاع ال شٗ  الوالْفح فٖ ذقٌ٘ح سعن الؾخقا٘اخ  ّالراٖ ذشاعاٖ ذ ْسُاا عثاش الاضهي الوؽاذد 

علٔ هى ٗقت تِا الغاذة علٔ اعرغوا  هعالوِا  ّهالهؽِا فٖ ًِاٗح الققاح. شان ذقٌ٘اح ه اشٕ ذلاك ُاٖ 

 ؽح الوعالن ّالوالهػ هٌز تذاٗح الققح  عا ها صت هي ذلك الوالهػ. الرٖ ذثذّ فِ٘ا الؾخق٘ح ّام

ٌُّاع ًْع شالس هي الرقٌ٘ح؛ رلك الزٕ ٗق ٌ  صهاًا غ٘ش هؽذّد  ُّزا ها ذعثش عٌَ ذلك الققاـ  

الرٖ هفادخ هي الذساعاخ الٌفغ٘ح؛ فقذ ذ ْس عٌقاش الاضهي علأ ٗاذ كرااب ُازا ااذعااٍ ّهفاثػ لِان 

قو٘ن الققح ّسعن ؽخق٘اذِا؛ عر ه زّا " ٗغصفْى النْ  ّٗشكضّى ااُرواام هدّاذِن الخافح فٖ ذ

علٔ عٌقش الضهي الالهؽذّد  الضهي الوورذ دا ت الٌفظ الثؾشٗح  تْففِا هغاًاا ا هؽاذّدا  كازلك  

لزا فقذ تذه ااُروام تالذّاف  الٌفغا٘ح دا ات ؼاذّد الضهااى الٌفغا٘ح  شان الرعلعات دا ات الاٌفظ اًٝغااً٘ح 

ٗغاار اع هااي  اللِااا ذرثاا  صهاااى غ٘ااش هؽااذد  ا ٗااشذثو تؾااغت هثاؽااش تؽااذّد هعٌ٘ااح هّ تؽادشااح ؼراأ 

تغاا٘ ح ّاؼااذج؛ تاات هااي  ااال  ذعقااذ اٛصهٌااح ّاٛؼااذاز  ّا ااراله ال ااشّ  الؽ٘اذ٘ااح الوخرلفااح تع٘ااح 

(. تاات عى الؾخقاا٘ح ذقااثػ 37الْفااْ  علاأ غاٗااح الغاذااة هااي سعاان ؽخقاا٘رَ")الوذٌٖٗ د.خ  ؿ

ة هاي ذقٌ٘اح الاضهي عاي هشٗا  ااُرواام تاتعادُاا الٌفغا٘ح  ف٘راضاهي عٌاذٍ الواماٖ ّع٘لح ذوغي الغاذ

ّالؽامش ّالوغرقثت فٖ الٌـ؛ ّلزلك " فوِاسج الغاذة ذغوي فٖ ااؼر٘اا  اصرٌااؿ الاضهي الورعاذد 

( ّغ٘اشٍ هواا 35ؿ1777اٛتعاد عي هشٗ  ذقٌ٘اخ هخرلفح للرزكش هّ الراذاعٖ هّ الؽلن")الؾاٌ ٖ  

 ت الٌفغٖ للؾخق٘ح.ٗرقت تالذا 

عٌاذ ظٌ٘٘ااد  –ّلازلك فقاذ هفاثػ للاضهي الغاشدٕ ذقٌ٘اذاَ الراٖ كؾافد عٌِاا الذساعااخ الثٌْ٘ٗاح        

عااْا  فااٖ الشّاٗااح هم الققااح ال ْٗلااح ّتعاال الققااـ  -ّالرااٖ ذروصاات فااٖ ًو اا٘ي  -تقاافح  افااح 

 ُّوا:  -القق٘شج

 راسٗخٖ  ّالو ِش الغًْٖ.الضهي ال ث٘عٖ. ّذرعلٔ  اف٘رَ الوْمْع٘ح فٖ؛ الو ِش ال -ه

 الاااضهي الٌفغاااٖ. ُّاااْ صهاااي ا ٗخنااا  لوعااااٗ٘ش هْماااْع٘ح  هّ هقااااٗ٘ظ علو٘اااح؛ عًواااا ذؾاااغلَ -ب 

ٗوغاي هعشفراَ ّذؽذٗاذ عاشعرَ هّ ت  اَ هاي  اال  الؾخق٘ح هاي  اال  ّاصعِاا الٌفغاٖ  ّالازٌُٖ. ّ

 . اللعح الرٖ ذعثش تِا الؾخق٘ح عي ؼ٘اذِا الذا ل٘ح

 ً ام الضهي لرقٌ٘اخ فٌ٘ح هعٌ٘ح ذ هش ؼشكرَ ُٖ: ّصذ ه ن  " ظٌ٘٘د"     

 هًغا  الضهي: ُّٖ: ًغ  فاعذ  ًّغ  ُاتو  ًّغ  هرق  . -ه

ذشذ٘ااة الااضهي: ّٗروصاات فااٖ: ااعاارشظاع )دا لااٖ  ّ اااسظٖ  ّهضظااٖ(  ّااعاارثا  )ععالًااٖ      -ب

 ّهل٘عٖ(.
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ماوٌٖ( للقفاض تاَ  هّ الرلخا٘ـ  -ؼشكح الضهي: ّرلك ترغشٗعَ عي هشٗ  ذقٌ٘اخ الؽز  )هعلي  -ض

  ؿ 1777لرغشٗعَ. هّ الوؾِذ الزٕ ٗعغظ ذْصف ؼشكح الضهي  ّذعادلِا ه  صهي القـ )ٗق ٘ي  

 ّها تعذُا(.  12

ح ا ٗوغي فقلِا هوا عث  ًغر ٘  هى ًؽغن تاى الؾخق٘ح ذؾغت ه  الضهي تٌ٘ح عشدٗح هرالؼو       

عي الضهي لخاف٘ح الْفف  تت ذغر ٘  الؾخق٘ح هى ذغؾاف عاي فافاذِا ّ قا قاِا هاي  اال  

 فاعل٘ح الضهي ّااًذهاض تَ.

 

 تقنيت لغت القض: –ج 

الغااشد   –تاٝمااافح علاأ اللعااح  -اللعااح ذااذ ت مااوي هااا ٗغااؤ؛ تالٌغاا٘ط اللعاإْ الاازٕ ٗناان       

(. ُّزا الٌغ٘ط اللعْٕ ٗققذ تَ؛ " القْسج الرؾغ٘ل٘ح فٖ 34ؿ1713ّالؽْاس  ّالْفف )اتشاُ٘ن

فْسذِا الٌِا ٘ح للققح الزٕ ٗعغذ الؽذز ّٗؾغت الؾخق٘اخ  ّ ٗرٌاهٔ تِا فٖ اذعااٍ ذؽق٘ا  اٛشاش 

ّصذ ٗغرخذم هق لػ اٛعلْب هشادفا  للعح هّ للغاشد  ّعلأ ُازا . (63ؿ1776الغلٖ" )الؾٌ ٖ  

الٌؽْ ٗقثػ اٛعلْب القققاٖ ّاللعاح الوعثاشج عٌاَ ُواا اٝؼغااط ّالواش ج الؽق٘ق٘اح الراٖ ذعغاظ  

ؼذ ل٘ظ الْاص  فؽغة  تت هغْاس ُزا الْاص  ّهتعادٍ  ّهث٘عح اًٝغاى دا لَ.  ّاٛعلْب علٔ ُزا ّا

هي الغثت الرٖ ٗلعا علِ٘ا الفٌاى هّ اٛدٗة تع٘ح ذاه٘ش ُزا القشاع تاهش فٌ٘اح عو٘قاح؛ ؼ٘اس ٗغار ٘  

القاااااؿ هى ٗعاااازب القاااااس  عااااي هشٗاااا  اللعااااح الوغاااارخذهح الرااااٖ ذخاهااااة القلااااة ّالعقاااات هعااااا. 

(  موي عفادج ٌٗقلِاا عاي الغاذاة ب عثاذ الؽلا٘ن عثاذ هللا تقْلاَ: " 151  ؿ1777ّٗن٘ف)ًْفت  

٘ظ الوققْد هى ًٌوٖ الؽادشح ًّ ْسُا هْماْعح فاٖ القالاة الفٌاٖ الواالْ  فؽغاة  ٛى الرعث٘اش ل

ًفغاَ ٗؾاااسع فااٖ الغؾااف عااي هخرلااف اٛؼاعا٘ظ فااٖ العوت..ّهشًّااح اٛعاالْب ذخااشض الغاذااة هااي 

 هآص  كص٘شج ".

الققاح الع٘اذج فاللعح فٖ الققح لن ذعذ ّع٘لح لٌقت اٛفغاس  ّالشؤٓ؛ تت" هفثػ ٌٗ ش علٔ لعاح        

علٔ هًِا اللعح الرٖ ذشذثو اسذثاهاا عناْٗا تاٛؼاذاز  ّذعثاش عاي الؾخقا٘اخ ّهاا ٗعروات فِ٘اا هاي 

ذعالط فِ٘ا الغلواخ ّكاًِا عْالن فع٘شج هؾؽًْح تالاذااخ   هؼاع٘ظ ذورضض تالؾغت اهرضاظا ّش٘قا 

فاااٖ ذفقااا٘ت  (" فاااال هعاااا  لغلواااح صا اااذج ا ذغاااِن523ؿ1714ّاٝٗؽاااا اخ ّالشهْص")الؽغاااٌٖ٘

اٛؼذاز هّ ذ ْٗشُا  ّّفف الؾخق٘اخ هّ ذؽل٘لِاا  ّتازلك كاًاد" الققاح هكصاش اٛؽاغا  اٛدت٘اح 

 (.32ؿ 1777اصرشاتا هي كصافح الؾعش  ّذُْعَ  ّذشك٘ضٍ")الؾٌ ٖ  

ّلعح الغشد ذْفف تاًِا " القْسج اللعْٗح للؽادشح؛ هٕ ًقت الؽادشح هي فْسذِا الْاصع٘اح علأ       

(  ّلزلك " ظشٓ تعل الٌقااد علأ اعارخذام هق لػ)القاْسج 67ح")هغإّ د.خ  ؿفْسج لعْٗ

الغااشدٗح(  ّرلااك ٛى لعااح الغااشد القققااٖ ا تااذ هى ذاااذٖ هؾااؽًْح تعٌافااش الرقااْٗش ّاٝٗقاااع" 

( ّذرْعت تعذج ّعا ت فٖ عث٘ت تلْي هُذافِا هي ّفف للؾخق٘اخ ّهاا 131  ؿ22)الذّػ عذد

م العٌقااش الٌفغااٖ الاازٕ ٗقااْس ُاازٍ اٛفعااا   ّٗقااف علاأ الااذّاف  ٗااٌعن عٌِااا هااي هفعااا ؛ كاعاارخذا

ّاٛعثاب  ّٗو٘ت علٔ الرعل٘ت ّااعرغٌاٍ. ُّٖ ذقٌ٘اح فاٖ الغاشد ذعااٗش ذقٌ٘اح الغاشد الؽغاا ٖ الٌو اٖ 

الرقل٘اذٕ الاازٕ ٗقااف الؾخقا٘اخ ّفاافا   اسظ٘ااا  صافاشا  كوااا ٗقاا ٌ  الغاشد هؼ٘اًااا  ذقٌ٘ااح دساه٘ااح 

 ٕ ٗخل  ذؾْٗقا  لذٕ الورلقٖ لوعشفح الٌِاٗح. ذرقاعذ تالؽذز اٛهش الز

ًن٘ف علٔ ها عث  هْافقح اللعح ّ ذٌاعثِا ه  الذّاف  الٌفغ٘ح؛ ؼ٘س ذرؾاغت اللعاح ّفقاا لؽشكااخ      

( " 64  ؿ1777الٌفظ  هْا  فاٖ العوات هّ صقاشا  ّاهراذادا  فِ٘اا هّ ذق عاا   ّكواا ٗقْ )الؾاٌ ٖ 

 فل٘ظ شوح ذقشٗش  تت ذؾغ٘ت".

عت هتشص هاا ٗغ٘اف اللعاح ها  ؽخقا٘اخ الققاح؛ ُاْ عذثااع عؼاذٓ الرقٌ٘را٘ي الوعاشّفر٘ي؛ هعٌاٖ ّل    

اعارخذام ماو٘ش الواارغلن  هّ ماو٘ش العا اة؛ هٕ اللعااْ  علأ الغااشد تلغااى الث ات ؼ٘ااس ٗارن ذقااْٗش 
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هٕ  -ّلغاي ال شٗقاح الصاً٘اح -الؾخق٘اخ هي ّظِح ً ش الغاذة الخافح  هّ اعارخذام ماو٘ش العا اة

مو٘ش العا ة ذعرثش هكصش سؼاتح؛ " عر ذععت القاؿ هكصش ؼشٗح فٖ ذؽل٘ت الؾخقا٘اخ الراٖ  اعرخذام

ٗرؽااذز عٌِااا ف٘ؽاااّ  الٌفااار علاأ هعواصِااا  ّٗااروغي هااي ذؽل٘اات هفعالِااا ذؽلاا٘ال دص٘قااا  ّٗعاا٘ؼ هعِااا 

ّٗعااشك كاات هااا ِٗوااَ هااي ذقااشفاذِا  ّهااا ٗعااشٕ تٌِ٘ااا هااي فااشاع تؽشٗااح ذاهااح ")هشٗااذى د.خ  

( هْمؽا هُو٘ح ُزٍ ال شٗقاح فاٖ هعالْب الغاشد؛" 72ًاصذ   ش)هغإّ د.خ  ؿ(. ّٗشد  45ؿ

اعرخذام مو٘ش العا ة فٖ الغاشد ٗرا٘ػ للاشإّ عاادج العاْؿ هكصاش فاٖ هعواا  الؾخقا٘اخ  ًّاثؼ 

 هْاصفِا  ّهتعادُا الفغشٗح ّالٌفغ٘ح".

فااٖ اٛؼااذاز ّ" الؽااْاس ٗاااذٖ هعااادا هقاااتال للغااشد فااٖ ذْماا٘ػ هْاصااف الؾخقاا٘اخ  ّ سا ِااا     

( ّلغٌَ صذ ٗقذ  لَ فاٖ كص٘اش هاي 137  ؿ22العاسٗح  كوا هًَ ّع٘لح اعرث اًِا" )الذّػ  عذد 

اٛؼ٘اى هى ٗغْى هكصش هْاع٘ح فٖ ٗذ الغاذة فٖ الرعث٘ش عي هشادٍ هي الؾخق٘اخ هكصاش هاي غ٘اشٍ؛ 

ا  للؾخقا٘اخ ّرلك عٌذها ٗرااصم الوْصاف  هّ ٗقااب تؽغاعا٘ح الرٌااّ   ف٘ااذٖ الؽاْاس ل٘فغاػ الوعا

 لرعثش عي  سا ِا تذصح ّذفق٘ت  اٛهش الزٕ ٗععض عي اٝٗفا  تَ هعلْب الغشد الوثاؽش.

ّالؽْاس ظض  هِن فٖ اٛعلْب الرعث٘شٕ ُّْ" ففح هاي القافاخ العقل٘اح الراٖ ا ذٌفقات عاي       

عاان الؾخقاا٘ح تْظااَ هااي الْظااٍْ. ّلِاازا كاااى هااي هُاان الرقٌ٘اااخ الرااٖ ٗعروااذ علِ٘ااا الغاذااة فااٖ س

ّتْاع رَ ذرقت ؽخقا٘اخ الققاح تعناِا تاالثعل اٙ اش اذقااا  فاشٗؽا  هثاؽاشا    الؾخق٘اخ..

ّتِزٍ الرقٌ٘ح ذثذّ لٌا ّكاًِا ذن ل  ؼقا  تروص٘ت هغشؼ٘ح الؽ٘ااج. ّالؽاْاس الوعثاش الشؽا٘  عاثة هاي 

عا هى عولااَ الؽق٘قااٖ فااٖ الققااح ُااْ سفاا  الؽعااة عااي عْاهااف  هعااثاب ؼْ٘ٗااح الغااشد ّذذفقااَ..

ؾخق٘ح ّهؼاع٘غِا الوخرلفح  ّؽاعْسُا الثااهي ذعااٍ الؽاْادز هّ الؾخقا٘اخ اٛ اشٓ  ُّاْ هاا ال

ٗغااؤ عااادج تااالثْغ هّ ااعرااشا  علاأ هى ٗغااْى ت شٗقااح ذلقا ٘ااح ذخلااْ هااي الرعوااذ ّالقااٌعح" )ًعاان 

 (.77 76  ؿ1776

اخ  ّاعارٌ ا  ّذقٌ٘ح ذ٘اس الاْعٖ هاي اٛعاال٘ة الراٖ اتراذعد للرشك٘اض علأ اعارغٌاٍ الؾخقا٘       

دّا لِااا  الرااٖ ٗععااض عااي الْفااْ  علِ٘ااا هعاالْب الغااشد الوثاؽااش  " فر٘اااس الااْعٖ ٗعغااظ الخثااشاخ 

العقل٘ااح  ّالشّؼ٘ااح  الؽامااشج  ّالواماا٘ح  ّالوغاارقثل٘ح  كلِااا ذعرواا  فااٖ لؽ ااح ّاؼااذج  شاان ذعااْد 

الرْصعااخ  لالًرؾاس هشج ه شٓ  غ٘ش هؽغْهح تضهاى ّا توغاى  ٗشفاذ الغاذاة الازكشٗاخ  ّٗعغاذ 

(. ّهُو٘ح ُزٍ الرقٌ٘ح " ذغوي 13 ؿ1772ّفقا للخ٘ا  الوٌ ل  فٖ ؼشكرَ غ٘ش الوؽذّدج")ععْتح 

فٖ اعرؽناسُا لعولح ؼااخ عًغاً٘ح ا ٗوصت الغالم هٌِا عا ظض ا  هي الرفغ٘اش  ّالرازكش  ّالراذاعٖ 

 (.137  ؿ22ّالوالؼ اخ  ّااعرشظاع  ّالراهت" )الذّػ عذد

العاااشك ًٛوااااه ّّعاااا ت الرعث٘اااش عاااي اٛؼاااذاز فاااٖ الققاااح  ّذشظواااح هغٌاااْى هاااي  اااال  ُااازا  

ؽخق٘اذِا  ًذسع هى ُزا الوغٌْى الازٕ ذعروات تاَ الؾخقا٘اخ  ّ ٗواْس تاذا لِا ا ذغاعف تاالرعث٘ش 

عٌَ هشٗقح ّاؼذج هعٌ٘ح؛ ؼ٘س ا ٗوغي للققح هى ذقرقش علٔ هشٗقح ّاؼذج هي ال ش  فٖ ذْظ٘ف 

لعْٕ ها ذشٗذٍ هي الرعث٘ش الؾف٘ف ّالذص٘  عي هالهػ الؾخق٘اخ  ّكؾاف اللعح  فرٌعض هي الفعت ال

دّا لِا  ّذؽف اذِا  ّهغٌْى هعشاسُا  ّفْا تالعوت القققٖ علٔ فْسذَ الفٌ٘ح الورغاهلح  كواا 

ٗشٗذُا  الغاذة هّ ٗرخ٘لِاا؛ ّرلاك ٛى ُازٍ الققاح فاي عتاذاعٖ هعقاذ  ّالؾخقا٘ح القققا٘ح الوعثاش 

عقاذ ٗؽإْ ههاْسا  ظااُشج ّتاهٌاح  ّلازا فاالفي القققاٖ  ّذشظواح ؽخْفاَ عٌِا ُٖ كزلك ًواو ه

٘ي عاشد هثاؽاش  تا تذصح  ُْ تؽاظح علٔ هى ذورضض فَ٘ كت هّ هع ن الرقٌ٘ااخ ّالْعاا ت الرعث٘شٗاح؛ هاا

ّّفف  ّؼْاس  ّذْظ٘ف لعْٕ  ّسهضٕ  ّؼذٗس راذٖ  هّ لعح فاهرح  ّغ٘ش رلك هاي الْعاا ت 

ؾخقاا٘اخ  ّاعاارث اًِا  لرؽل٘لِااا  ّسفااذ ظوال٘اذِااا هااي  ااال  ذقٌ٘ااح الرااٖ ذعاا٘ي فااٖ كؾااف هعااالن ال

 الثٌا  الفٌٖ.

ٗغرٌفَ العواْك  ّالرعق٘اذ  ؼراٖ  ٗرنػ هى الؾخق٘ح رلك العٌقش الوِن فٖ الثٌا  القققٖ        

لقذ ه ز فاٖ هغااسٍ هاي الققاح هشصاا هرعاذدج  ّهعاال٘ة هرٌْعاح  ّغاذا هًواهاا  ّهًْاعاا  هرثاٌٗاح  لِاا 
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ا ّهشصِا الوخرلفح فٖ فٌ  اٛؼذاز  هّ الرعاهت هعِا  ّااًفعا  تِاا  اٛهاش الازٕ ظعات هاي ّعا لِ

ذقٌ٘ااح الؾخقاا٘ح فااٖ الققااح  مااشتا  هااي الفااي ٗؽراااض علاأ ؼشف٘ااح عال٘ااح  ٗشفااذُا هعشفااح ّّعااٖ 

تخقاا ـ الاٌفظ الثؾاشٗح  ّ ثاشج ّشقافااح تؽ٘ااج الثؾاش  ّؼاز  ت شا اا  الفاي  ّدصاح فاٖ الوالؼ ااح 

فنال  عوا ٗعزٕ رلك كلَ هي هُْثح ّفِي هف٘ت. ّهي شن فاإى ذقٌ٘اح تٌاا  الؾخقا٘ح هفاثػ  ّااًرثاٍ 

عوال  ا ٗرن علٔ ًؽْ هكوت عا عرا ذنافشخ لَ عٌافش الققح ظو٘عا   ّذاآصسخ ّعاا لِا الثٌا ٘اح فاٖ 

 عث٘ت كؾف ذقٌ٘ح اٝتذاع ّظوال٘اخ الؾغت  ّعتشاص هالهػ الٌـ  ّاعرٌ ا  دّا لَ. 

 

 حث:نتائح الب

 ذْفت الثاؼس هي  ال  ُزا الثؽس علٔ الٌرا ط الرال٘ح:

الؾخق٘ح عٌقش تال  العوْك ّالرعق٘ذ  عقاٖ علأ الفِان الوؽا٘و  ّاٝدساع الورا٘قي. ّاًرقات  -1

ُزا العٌقش علٔ الفاي فؾاغت تعوْماَ ُازا ُٛات الوُْثاح  ّاٝدساع تافاْ  الفاي  هعااا سؼثاا 

تاذ ا  هاي الرٌااّ  الرقل٘اذٕ الوثاؽاش  ّاًرِاا  تعاالن الؾاعْس  للراال  ّ الرٌاافظ فاٖ هاذاسض اٝتاذاع 

 ّالالؽعْس.

الؾخقاا٘ح هؼااذ هُاان عٌافااش الرؾااغ٘ت الفٌااٖ للااٌـ القققااٖ  فااٖ ذشظوااح الثاااهي غ٘ااش الوش ااٖ  -2

 للفٌاى  ّذرؾغت ذعشترَ ّسؤٗرَ الفٌ٘ح هي  ال  هالؼ ح ؽخق٘اذَ ّاٛؼذاز الورقلح تِا. 

ك اٛؼاذاز  ّذ ْٗشُاا  تات ذْل٘اذُا. ّلازلك كااى علأ الغاذاة هى للؾخق٘ح هشش فاعت فاٖ ذؽشٗا -3

 ٗعٖ ّٗغرْعة ؽخق٘اذَ  ّؼْ٘اذِن  ّدّافعِن تغت دصح ّذفق٘ت  فٖ عث٘ت عؼغام عولَ. 

 ٌُاع هي الققـ ها ٗعروذ فٖ تٌا َ الفٌٖ علٔ عٌقش الؾخق٘ح ف٘وا ٗغؤ تققح الؾخق٘ح. -4

اًٝغاااى ّغ٘ااشٍ هااي هع ٘اااخ الغااْى. ّكاات ًااْع لااَ الؾخقاا٘ح القققاا٘ح هًااْاع هرعااذدج  ذؾااوت  -5

 ّظا فَ ّ قا قَ الرٖ ٗف٘ذ هٌِا الغاذة فٖ تلْي هُذافَ الفٌ٘ح.

ٗراشش الٌـ عٗعاتا هّ علثا ف٘رواعك هّ ٗرشُت تعذد الؾخْؿ ّّظا فِا فَ٘  ّلازلك كااى الرغص٘اف  -6

 الفٌٖ الوقٌ . ّالْعٖ تغت ؽخق٘ح عاهال هِوا فٖ ذؽق٘  ّؼذج ااً ثاع  ّهفالح العوت

لن ذعذ الؾخق٘ح فٖ اٛعوا  الٌاظؽح هداج فٖ ٗذ الغاذة ٗؽشكِا ك٘ف ٗؾا ؛ تت هفثؽد ذفاشك  -7

هٌ   ذاش٘شُا فٖ الٌـ توا ٗععت الغاذة ٗرنا   ههاهِا ٌّٗضّٕ هفغؽا  لِا الوعا  للرعث٘ش عاي 

 هغًٌِْا.

عاااّب هاا  ؼشكاااخ الااٌفظ ؛ ذراااشش ذقٌ٘ااح ذؾااغ٘ت الؾخقاا٘ح تالٌغاا٘ط اللعاإْ للااٌـ هااي ؼ٘ااس الر -1

 ف٘رؾغت الٌغ٘ط اللعْٕ تؽغة الذّاف  الٌفغ٘ح  فرثذّ اللعح ذقْٗشٗح ا ذْف٘ل٘ح.

لاان ذعااذ لعااح الغااشد ّعاا٘لح لٌقاات اٛؼااذاز  تاات فاااسخ عٌقااشا  للرؾااغ٘ت الفٌااٖ  ذورااضض تالؾااغت  -7

  ّالقااا٘ن ّتاٛؼااذاز اهرضاظااا  ّش٘قااا   ّفااااسخ اٛلفاااظ فِ٘ااا سهااْصا  هؾاااؽًْح تالوعاااًٖ الٌفغاا٘ح

 الرعث٘شٗح راخ ال ال  ّالرغص٘ف اٝٗؽا ٖ.

توا هى الققح في عتذاعٖ ٗرو٘ض تالرغص٘ف ّالرعق٘ذ ّالعوْك الفٌٖ؛ فقذ ذعاذدخ اٛعاال٘ة الفٌ٘اح  -12

للققح  ّّعا ت ذقٌ٘رِا القادسج علٔ اعرغٌاٍ الؾخق٘اخ  ّاعرث اى دّا لِا  فؽؾذخ هًْاعا  هاي 

لْفااف  ّالؽااْاس  ّالوًْْلااْض الااذا لٖ  ّذ٘اااس الااْعٖ  ّذعااذد الرقٌ٘اااخ؛ كالغااشد الوثاؽااش  ّا

 اٛفْاخ  ّالؽلن  ّالرذاعٖ علخ.
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 سؤٗح العوت الفٌ٘ح.
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  قْف٘اذَ فٖ الرٌاّ  ّفٖ الرقٌ٘ح. 
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