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 معلومات المقال :الملخص

ت البؿُُت والؿاطحت  ًغجبِ مبضع الكػب بظلَ ؤلابضاع ؤو جلَ اإلاػاعف الػكٍى

في غمو ؤخُاها لًٌ صون حؿُُذ ، مؼ مالها مً نىة ونضم . ببضاع ًخؿلؿل 

المـ وانؼ الجماغاث والكػىب قُػبر غً آمالها وآالمها  ش ؤلاوؿاوي، ٍو الخاٍع

وؤخالمها، و ٌػٌـ وانؼ بوؿانها الكػبي مً طاجه ومً حماغخه ، ويظا بُئخه 

والحُاة بما عخبذ . و ًخدمل اإلابضع الكػبي بياقت بلى زهل ببضاغه اإلاغايم 

ُا ، مؿمٍؼ غضم الاغتراف به غلى باَخماماث َبهخه الكػبُت ، غبئا  آزغ هكؿ

ؤنػضة الؿُاؾت والشهاقت واإلاجخمؼ والضًً ختى ، قإصبه ههٌُ ؤصب الؿلُت و 

ت اإلاخدُى الاحخماعي، يما وؤهه امخضاص لخغاقت خالشهاقت الػاإلِات ،  ومهاعغ

ًىداػ في حؿالب الحايم و اإلادٍىم بلى زهاقت الػامت ، ولظلَ   !ؤلاوؿان البضء 
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هحر والاػصعاء والتهمِل عؾم مىايبت وتهاصي ببضاغاجه مؼ يشحر مً ًىاله  الخد

اإلاىاؾم اإلاجخشهاقُت ، والُهىؽ الػهضًت ، ومىاؾباث خمُمُت اإلاىاَىت ، 

 . جظيحرا و جسلُضا وبحالال

Abstract :  Article info 

Abstract: The creator of the people is associated with that 

creativity or that simple and sometimes naive spontaneous 

knowledge, but without flattening, with its wealth of strength and 

sincerity. Creativity that penetrates deep into human history, 

touches the reality of groups and peoples, expressing their hopes, 

pains, and dreams, and reflects the reality of their popular human 

being from himself and his group. The popular creator, in addition 

to the weight of his creativity accumulated by the interests of his 

popular class, bears another psychological burden that is not 

recognized at the levels of politics, culture and society. He is biased 

in the prevalence of the ruler and the ruled towards the culture of 

the public, and therefore he is despised and marginalized despite his 

innovations being kept up with many cultural seasons and nodal 

rituals. 
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ىبحن مً ؤبىاء الكػب جٍىن بضءا مػلىمت اإلاالل ٌػغقها اإلاخلهي         بن ببضاغاث ألاقغاص اإلاَى

ت مبضغيها ، بال ؤنها ؾغغان ما جضزل يترار مجهُى اإلاالل يمً الظزحرة  ُّ الكػبي بػلم

غحن مً الكػبُت الكىُت ، ؤًً جسخكي خهىم اإلاالكحن ألاقغاص الصخهُت ، زم ًإحي هكغ مً اإلابض

ل و حؿاًغ  سًػىنها إلعاصتهم ، جليها غملُاث حػضًل وجدٍى حُل الخو ،  قُُىغىنها ألطوانهم ٍو

بت الخلو وؤلابضاع الكػبُحن . قالٍل ًبضع ولًٌ ال ًجغئ  ٌتهم مَى
ّ
ٌكاعى قيها يشحرون ممً جمل

ت الجماغت    . غلى الخملَ بؿحر ٍَى

دؿبب الكهم الػهُم في غضاء مؿخمُذ إلابضع  الكػب ، لػالنت قىُت باألؾُىعة لِـ ٍو

كه ) بخُاء الترار الجاَلي والىزجي جدذ اؾم الترار الكػبي( صغا )ؤهىع 
َّ
بال  . قكي مبخضؤ مال
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الجىضي( بلى مهاَػت ببضاع الكػب ، واؾما مبضغه بإقىؼ الهكاث  وؤبكؼ الهىاث ، ناثال  : " 

ب والكػىبُت والؿؼو حػض الضغىة بلى بخُاء الترار الكػبي )الكىلٍلىع( م ً ؤزُغ صغىاث الخؿٍغ

الشهافي في الػهغ الحضًث ، قهض حىضث لها نىي الاؾخػماع والههُىهُت ؤقالما يشحرة ، واغخمضث 

لها مبالـ ضخمت ، وغهضث لها ماجمغاث ومجامؼ ، ونضعث غنها يخب ومالكاث ووكغاث )...( . 

مً بػٌ ؤَضاف زُحرة جغمي بلى حؿلُب لهض اؾخمضث الضغىة بلى بخُاء الترار الكػبي وحىصَا 

ت و ألاػحاُ و ألاؾاَحر والههو الكػبي وألاؾاوي الؿاطحت و ألامشاُ الػامُت ، غلى ألاصب  ُّ الػام

 (.1البلُـ والكً الغقُؼ والكٌغة ؤلاوؿاهُت..." )

ت 
ّ
ل في الؿل

ُ
 ؤما احخماغُا و زهاقُا ، قُهضم غلُه مً زهاقت الكػب اإلاشلُت نىلهم : ) ًاً

ت ( . بط ؤؾلب بغامج الخػلُم مً مبخضئها بلى ؤغلى ؤغاليها، ال جٍاص جظيغ إلابضع 
ّ
ؿب في اإلال َو

ُب في مضوهاث الترار الػغبي  الكػب قًله عؾم نهلها مً اإلااصة الكػبُت طاث الاهدكاع الَغ

ا في اإلا ضوهاث وجهاهُكه ومػاحمه ومىؾىغاجه . " وخًاعجىا الػغبُت ألانُلت جخكغص بمحزة هي زغاَئ

، زغاء ًكىم ؤي خًاعة بوؿاهُت ؤزغي . ولظلَ ًمًٌ ؤن ههىُ صون مبالؿت ، ؤن اإلاضوهاث 

ا وعثِؿُا ًكىم الىيؼ اإلاػغوف في ؤي  يمهضع للماصة الكىلٍلىعٍت الػغبُت جمشل مهضعا زٍغ

( بلى الثروة الكىلٍلىعٍت 3(. وفي الؿُام هكؿه ؤقاع) مدمض عحب الىجاع( )2خًاعة ؤزغي" )

ت ، غّضص مً نىىقها : الترار اإلاى دكغة غلى مؿاخت واؾػت في زهاقخىا الترازُت اإلاضوهت واإلاسَُى

 اللؿىي ، الكػغي ، اإلاىؾىعي ، الههصخي ، الػلمي ، الكغوسخي ، اإلاىؾُهي وؾحٍر . 

( ، التي جخىحـ زُكت 4قالترار الػغبي ؾجّي باإلاىاعص الكىلٍلىعٍت جهغع )هبُلت ببغاَُم( )

لضاعؽ الػغبي غلى ما َى غلُه مىلُا اَخمامه نىب ألاصب الظاحي ، مؼ بَماله مً ؤن ًبهى ا

ه مً ؤؾـ طاث ؤَمُت بالؿت له  لهظٍ الٌىىػ اإلادخىاة  في يخب الترار الػغبي ، ؾاقال غما جدخٍى

 في صعاؾت خُاة الكػب الػغبي في حمُؼ ؤغهٍغ .

ّنل له قػال و 
ُ
ًان ما جىحؿذ مىه الباخشت وآزغون نض ؤ لًٌ بجهض قغصي باَذ . بط وبن 

ً قاجدخه ، خحن بضؤ الاَخمام الكػلي بخىزُو الترار  ٌػخبر غهض الؿبػُىاث مً الهغن الػكٍغ

ي( 1972الكػبي اإلاىبث في اإلاهاصع واإلاضوهاث الػغبُت ، قكي الػام )  م( نام )ؤخمض يماُ ًػ

ؤزــــــــــــــــغي مكابهت م( صعاؾت 1993بضعاؾت عنضًت للترار الكػبي لضي ألانمعي، جالَا غام )

لـ) مدؿً حماُ الضًً( خُى يخاب ) اإلاؿخُغف لإل بكُهي( ، زم ما ًمازلها في هكـ الػهض مؼ 

مهاماث الهمظاوي، و ؤبي خُان الخىخُضي ، وقػغ اإلاخىبي، وؤؾاوي ؤبي الكغج ألانكهاوي . 
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الٌبري للضمحري(  وجىؾػذ غملُت الخىزُو زالُ غهض الشماهِىاث مؼ مالل )خُاة الحُىان

غخبر غهض الدؿػُىاث في مؿاع َظا الاوكؿاُ بغنض الترار 
ُ
و)عجاثب اإلاسلىناث للهؼوٍجي( . وا

ؼ الجماغُت ، بياقت بلى مشالتها الخػضصًت خُث طيغ  الكػبي مً اإلاهاصع الػغبُت بضاًت اإلاكاَع

غي( في مهىكه للمهاصع الترازُت اإلاضوهت طاث الخًمحن الكىلٍ ض غً )مدمض الجَى لىعي ما ًٍؼ

ً )مضوهت/ مالكت( يمً ؤعقكت مىيىغاجُت بػكغة ؤهىاع ، وغلى زُاٍ زُا )حالُ  غكٍغ

 –ؤمحن(  ما اغخبٍر مجاػقت شخهُت باهخهاثه خىالي ماثت مالكت / مهضع جغاسي مً آالف مالكه 

با ) -باغخهاصٍ ُّ  (. 5جدىي ببضاغا قػبُا ُمؿ

كػب ، بما في طلَ مكهلها الغثِـ )ؤلابضاع حؿُِب و بنهاء و تهمِل لٍامل ببضاغاث ال

الؿغصي( . والؿبب في تهمِل اإلاخسُل الؿغصي مً َغف الشهاقت الغؾمُت الترازُت وباألزو منها 

ػب )الخُاُ 
ّ
ؾلُتها الضًيُت / الكههُت/ الىغظُت ، َى قكاقُت الحض لضيها بحن الجض والل

سخي( ) لىسبىي/ ألاهخلجيسخي )ابً نضاح( ُؾئل ( : ؤن الكهُه/ ا6والٌظب( ، قهض عوي )الىوكَغ

ت )غىترة بً قضاص( ، َل ججىػ بمامخه ؟ قإحاب : ال ججىػ بمامخه وال  غمً ٌؿمؼ للؿحرة الحجاٍػ

ى ما ًبرعٍ الحٌم الىهضي الٌالؾٍُي الكهحر )زحر الكػغ ؤيظبه()  !!!قهاصجه  (. قالٌظب 7َو

نؼ . والالوانؼ زُاُ . والخُاُ نىعة . الكجي ؾحر الٌظب ألازالقي ، والٌظب مأله مجاقاة الىا

والهىعة بُان . والبُان بالؾت . والبالؾت ؤصب . وؾاثِ مخػضصة جىدضع حمُػها بلى خٌم مكاصٍ : 

 )الٌظب الكجي حؼء مً قىُت ألاصب( . 

وفي اإلاهابل اهبري لهظٍ الجزغت التهمِكُت وؤههاع مهىلت )الىو ألاهمىطج( غلى خؿاب 

هو( صاعؾىن خ
ّ
ت ببضاع الكػب ،  منهم جمشُال ال خهغا )الال ضازُىن مإمىلهم بزباث مغيٍؼ

)مدمض عحب الىجاع( بهىله : " بهجي ؤخاُو قهِ ؤن ؤزبذ قغغُت البدث الػلمي في الكىلٍلىع 

في اإلاٍان والؼمان الػغبُحن  –غلى ضخامخه وامخضاصٍ –مً وانؼ جغازىا اإلاضون الكٌغي والحًاعي 

ً غ لى قغغُت اإلااصة الكىلٍلىعٍت الحُت التي ًماعؾها الكػب الػغبي واغُا و ، يما ؤخاُو ؤن ؤبَغ

ظٍ الكغغُت التي ًُمذ بليها الىجاع و ؤمشاله هي هخاج جشانل حضلُت الىسبىي 8ال واغُا.." ) (، َو

والكػبي بمكهىمها الحضًث )اإلاغيؼي والهامشخي( ؤو الخهلُضي الهضًم )الخانت والػامت( . قكي 

ُلو غلى مهابل الػامت  جهؼ الخانت : ) الهكىة ، الىسبت ، غلُت الهىم ، و ألاهخلجيـ ( ، ٍو

 ببضاغها مهُلح )ؤصب الؿلُت( مهابال إلاهُلح )ؤصب الكػب(.
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ً هخاحه وعياَا  ومً صواعي حػالو َظا ؤلابضاع بالؿلُت ؤو الؿلُان ، اهخسابها له وجضٍو

ًان ؾلُتها الؿُاؾُت . غىه ، بؿاًت مماعؾت ؾلُتها الشهاقُت غلى اإلادٍىمحن  ُض ؤع نهض جَى

ش اإلاضًض لم ًسل ٌَظا غالنت خمُمت بحن الؿُاؾت والشهاقت ، ؤو اؾدىجاص الؿُاؾت في  والخاٍع

ًان صًضنها غلى الضوام بغالء زهاقت الىسبت وبؾكاُ زهاقت  اإلاأػم واإلاؼالو بدٌمت الشهاقت ، لظلَ 

ْكلت .  الكػب ؤو الِؿّ

قهم : ؤصحاب ؤلاَاهاث و الؿىنت والضَماء و الؿّكل و الخّكه  و" ؤما مهُلح )الػامت(       

َمج ، عغاع ، ؤوباف، وؤوهاف ، ولكُل ، وػغاهل ، وصانت ، وؾهاٍ ، وؤهظاُ ، وؾىؾاء. ألنهم 

مً نلت الهمم وزؿاؾت الىكىؽ ولام الُباع ، غلى خاُ ال ًجىػ ؤن ًٍىهىا في خىمت اإلاظًىعًٍ 

ت نؿمان : حُؼ للخانت ، وسخُل لـ " الػىام الظًً لم (  . والٌالم في الشها9" ) قت الىسبٍى

 (. 10ًخإصبىا ولم ٌؿمػىا يالم ألاصباء وال زالُىا الكصحاء..." )

 الحٌم غلى زهاقت الػامت . قهي : 
َ
ووقو َظا اإلاىظىع الاهدُاػي لشهاقت الخانت زُِ

م والؿغاثب والعجاثب والخؼغبالث ، قٍُىن خخما مىنل الشهاقت الػغبُت الترازُت  زهاقت الَى

ا وؤبضغذ ببضاغا ، ألن ؤؾـ غملُت  ـاث َظٍ الكئت ، ختى وبن قغث قٍغ
ّ
الغؾمُت َى ججاَل جلهُـــــ

ًاجب صًىان الؿلُت )غبض الحمُض الٍاجب( هي هاجج  غ لها 
ّ
ؤلابـــــــــــــــضاع ) اإلالهي و اإلاخلهي( يما هظ

(. ومستُز اإلاهىلت يما ًىحي به 11وقهمخه الػامت ")إلاهىلت : " البالؾت هي ما عيِخه الخانت 

 الكػالن ) عضخي / قهم ( الخالي : 

 الخام ال ًٍىن بال ملهُا. والػام / الػامت ال ًٍىن بال مخلهُا. .1

 الخام اإلالهي ؤعقؼ قإها مً  الػام اإلاخلهي. .2

ؼاث الكػل جكـــــــــــــغص الخام ) عضخي به َى ( باإلاىنل ؤلابضاعي صون اغخباع مىه إلادك .3

 ؤلابضاعي ألازغي ) اإلاخلهي. البِئت . خخمُاث اإلاٍان والؼمان. بلحاخاث الظوم الػام( .

 اإلاخلهي الػام نىكان :  نابل للخلهي وؾحر نابل للخلهي ) قهم / ؾحر نابل للكهم (. .4

والخالنت ما زلو بليها عاثض صعاؾت زهاقت الػىام ) غبض الحمُض ًىوـ( مً ؤهه " لم ٌػض 

ت ، ولم ٌػض مههىعا غلى آلازاع َظا ا لترار مههىعا غلى ما بهي مً الٌخب اإلاُبىغت واإلاسَُى
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اإلااصًت الكازهت في الىكىؽ والهُاًل والجؿىع والبجى ، ولٌىه ًًم بلى َظا ًله ما ًهضع غً 

 (.12اإلاىاًَ الػغبي الػاصي مً قً قػبي ًخىؾل بالٍلمت وؤلاقاعة وؤلاًهاع وحكٌُل اإلااصة " )

ل بمضاصاث ؤلابضاع الكػبي للشهاقت الػغبُت الترازُت والحضازُت ال حػترف مضاعؾىا ومؼ ً

ومػاَضها وحامػاجىا بيخاحاث اإلابضع الكػبي وجههيها بضواقؼ : ؤّمُخه ، ومجاقاجه للؿت الًاص ، 

ً الٌبحر، ومػاصاجه للشهاقت اإلاضًيُت ، ويغبه غغى الحاثِ زىعة  ووكغ الكغنت بحن مكانل الَى

يُؼ ، ومػاعيخه لشهاقت اإلاُبػت ومىجؼاتها. ختى ناعث الكػبُت حهال وجسلكا واهدُاَا الخه

ت ، وجىم ؾحر ؾىي للماضخي . والحهُهت زالف َظٍ الخهىعاث ، بل  وجغاحػا ، والخباؾاث مايٍى

( غىض مهاعهخه بحن الشهاقخحن )الػاإلِات( و)الػىامُت( مً ؤهه 13ما ؤقاع بلُه ) ؾػُض ًهُحن()

 ن ؤصبحن في زهاقخىا الػغبُت َما آصاب الخانت والػامت.جهاَب بح

وصقاغا غً اإلابضع الكػبي وببضاغه و " صقاغىا غً ألاصب الكػبي َى مً ؤحل بزاعة  

( ال ؾحر . محزاجه آلاجُت 14الاهدباٍ بلُه ، ومض الجؿىع بِىه وبحن ؤَل الكًل الكٌغي و ألاصبي" )

خه يةبضاع قاغل ومازغ في مىظىمت ؤلابضاع ؤلاوؿاوي الػام :   بزباجا إلاغيٍؼ

الجضًت والالتزام :    ًلتزم اإلابضع الكػبي في ؤؾلب ببضاغاجه بغوح الجماغت  -ؤوال 

ت ضقها وعٍئ ها ونًاًاَا اإلاجخمػُت والىحضاهُت والحُاجُت ، قال ًدُض نُض ؤهملت غً ههجها َو

وانؼ)
ّ
( ؤو 15ووانػها الظي ًيكضٍ مبضغها مً الوانػها ، ألن الىانؼ ال ًضعى بال مً زالُ الال

الخُاُ الظي ال ًهمض وخضٍ بضون مؿاهضة الىانؼ . والؿغ في جضازلهما ًىنهما ٌػؼقان مػا غلى 

ظا َى ؾغ السحغ في ؤلابضاع الكػبي . قػالم  وجغ واخض َى وانؼ الكػب وخلم الكػب ، َو

وانؼ. ألن " صعاؾت  -في الىنذ هكؿه –بضاع الكػبي لهُو بالىانؼ ولٌىه ؤلا 
ّ
قضًض الخػلو بالال

مػهُى في جغار الكػب" )
ّ
(، ولهظا الؿبب ؤؾـ 16اإلاػهُى في الػهل الػغبي جبضؤ بضعاؾت الال

لِـ( بلى  غلُه ؤصباء غاإلاُىن غظام مبخٌغاتهم اإلاػغقُت و ؤلاوؿاهُت الخالضة ، بضءا مً) ؾىقًى

)القىهخحن( و ختى )قٌُؿبحر( اغخمضوا ؤؾاؾا غلى ببضاغاث قػىبهم قُما هالهم مً قهغة وهجاح 

ت ونضعة قاثهت غلى الخػبحر وؤلابضاع ، ألنهم حػلىا ؤلابضاع الكػبي اهُالنت قىُت مسُكت  وغبهٍغ

ش ألاصب في الػالم)  (.17ؾحرث جاٍع

نت واإلاػاوي اإلال 
ّ
ا في ؤطن اإلاخػلم صون قاإلاػاعف الجّضًت و ألاقٍاع الخال همت ، لِؿذ نَغ

ؾىاٍ ، بل هي نؿمت ًىالها " الجاَلىن والػاإلاىن والػامت )...( ويشحرا ما جهضع ألامشاُ والحٌم 
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ػغقىن عوغت مىنػه  واإلاػاوي الىاصعة غً الػىام والبلضًحن، الظًً ال ًضعون مهضاع ما ًإحي لهم َو

  (.18مً هكىؽ الخبراء الظًً ًهضعون الٌالم" )

ولم ًىدهغ الاغتراف بةحاصة وحىصة وحّضًت ؤلابضاع الكػبي غلى الىانض الحضًث قدؿب 

ًالظي عواٍ ) ابً يشحر( مً ؤن " بماما في غلم  ، بل ؾبهه بلُه ؤغالم ؤقظاط للىهض الٌالؾٍُي 

الػغبُت وؾحٍر . قهُل ؤهه يشحرا ما ًهل غلى خلو الههام واإلاكػبظًً، قةطا ؤجاٍ َلبت الػلم ال 

جضوهه في ؤؾلب ألاوناث بال َىاى ، قِلُم غلى طلَ ونُل له : ؤهذ بمام الىاؽ في الػلم، ما ً

الظي ًبػشَ غلى الىنىف في َظٍ اإلاىانل الغطًلت ؟ قهاُ : لى غلمخم ما ؤغلم إلاا إلاخم، ولُاإلاا 

بت لُُكت ، ولى  اؾخكضث مً َاالء الجّهاُ قىاثض يشحرة ، ججغي في يمً َظًانهم مػان ؾٍغ

( . قاإلاػغقت لِؿذ خٌغا غلى ؤخض ، 19عصث ؤها وؾحري ؤن هإحي بمشلها إلاا اؾخُػىا طلَ" )ؤ

و ٌػغقها العجمّي والػغبّي والبضوي/اإلاضوي  واإلاػاوي الهاثبت الجاصة الجُضة " مُغوخت في الٍُغ

غح قُه به20والهغوي")
ُ
و بمكهىم الػامت )اإلالٌُت اإلاكاغت( ، قاألحضع بما َ ًان الٍُغ َى  (. قةطا 

 الكػب ومبضغه .

ىػذ  ًُ ًاهذ حىصة ؤلابضاع الكػبي وحّضًت مبضغه مشاع سخِ )جىقُو الحٌُم( مً ؤن  لهض 

باألصب الجضي . قـ " غباعة ألاصب الجضي لِؿذ يظلَ  -يىهٌُ ألصب الكػب –ألاصب الظاحي 

ن مبضغه ( ، وأل 21مىقهت ، ألن ألاصب الكػبي َى ؤًًا حاص في يشحر مً اإلاىايؼ واإلاىيىغاث " )

 حاص ؤًًا في يشحر مً عئاٍ ومىانكه .

الهْضم واإلاىيىغُت :     لِـ الههض مً نضم ؤلابضاع نضم مبضغه ؤو ال  -زاهُا 

جاهبه  اى في لحظت ببضاع ما، ٍو
ّ
نضنه ، بل نضم ججغبخه ؤلابضاغُت ، قهض ًهضم اإلاجغم ألاق

ؤلابضاغُت : الخٌؿب والىكػُت آزغ ُحبل غلى ؤلازالم والاؾخهامت . ومً مػىناث نضم الخجغبت 

ى ؤمغ مىنُى  بت مً عصوص قػل ؤلابضاع اإلاخػضصة . َو باإلبضاع مػلىم  -غاصة–، والخىف ؤو الَغ

ت ، لٌىه ًدىانٌ وؤلابضاع الكػبي إلاجهىلُت مبضغه شخها واؾما ،  ُّ اإلابضع مػغوف الػلم

ؤزغي ًخجاؾغ مبضع  اإلاخسكي  في حمُؼ ألاخىاُ زلل قػبُت ببضاغه . ولهظا الؿبب وغىامل

اث احخماغُت وؾُاؾُت وصًيُت  خجغؤ غلى َابَى الكػب غلى يشحر مً نًاًا مٍاهه وػماهه ، ٍو

صون اعغىاء ؤو زكُت ، ألن ؤلابضاع الكػبي ًكهض " قػبِخه ختى وبن ُوّحه بلى الكػب ، ما لم 

ًان ألؾغاى طاجُت " ) لكػبي بسضمت (. قالكػبُت مُشام حمعي ًلؼم اإلابضع ا22ًًٌ ناصنا ؤو 

 الجماغت ، وبعياء خاحاتها والاؾخجابت الَخماماتها .
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ويشحرا ما ًهُضم اإلاخلهي بمىيىغُت مبضع الكػب إلاىانًخه جىحهه الػهضي ؤو 

الػاَكي . قكي " بػٌ الؿحر الكػبُت ]مشال[ هجض غُكا مً حاهب اإلاؿلمحن غلى شخهُاث ال 

(. وغلُه 23اعم ًٌكل غىه مؿُخي ناصم " )جإزظ بضًنهم ، بل نض ًهىم بضوع الخُاهت مؿلم م

ٍل 24ؤظم مىنكي بلى مىنل ) ؾالمت مىسخى()
ُ

( ، في ؤن ؤلابضاع الكػبي مؼ غامُخه ، بطا ق

ًاهذ ؾاًخه اإلالىى وألامغاء ،  بةزالم قةهه ًغجكؼ غلى ؤلابضاع الظاحي عؾم قهاخخه وبالؾخه بطا 

امُت غلى )ؤخمض  قىقي( و )غلي الجاعم( يما ؤوزغ مػه لهظا الؿبب )بحرم الخىوسخي( ألػحاله الػ

ما اإلالىيُت.  ألقػاَع

ى الضعاؾاث والىهض ألاصبُحن مً نَ ؤلابضاع  -زالشا  الكىُت والاختراقُت :     ًمخػٌ هسبىٍُّ

الكػبي جدذ مؿمى )الكً الكػبي(، ووػذ مبضغه بـ )الكىان الكػبي( ، ٌؿبههم ػغمهم باقخهاع 

 -في ألازحر –ً صعبت وحػلُم ومهاعة ، زاو منها ببضاع الكػب . زم َى َظا اإلابضع ألصواث الكىُت : م

مدٌ يخلت مً الخُاُ ، غضًم الهُمت الكىُت ، وزاو مً الهضف والؿاًت ، مؼ الػلم ؤن )جىقُو 

الحٌُم( مً ؤواثل مً قُغف بخىظُل َظا اإلاهُلح جىنُكا إلبضاع الكػب ومبضغه ؤواثل غهض 

( . بِىما حػىص البضاًت الكػلُت إلاهُلح )قً قػبي( ؤو حػالو 25ًٍ))الؿخِىاث( مً الهغن الػكغ 

 (.26م()1898لكظي )قً( و )قػب( في الضعاؾاث الكػبُت الؿغبُت بلى الػام )

بن مىظغ الكاة مظبىخت ، حػلىا عحالَا حؿضَا اإلاتهالَ اإلاخضلي مكهض خُاحي مإلىف، ًغاٍ 

ػِ لحظه الٌباع مغاث ، َو كه غماُ اإلاؿالخ ًل ًىم قحروهه مغة ًل الهؿاع مغة ًل غام ، ٍو

ًاع إلاىاؾباث  ت في مسُلت مخلهيها ؤيثر مً جظ صنُهت ؤو زاهُت . وال حػضو َظٍ الهىعة الكغحٍى

غغقُت وغهضًت )ؤغغاؽ ، ؤغُاص( لًٌ الكىان الكػبي بدؿه الكجي وطاثهخه الجمػُت ٌكٍل مً 

ًان َاجه الهىعة بػض غؼلها غً وظُكتها الحُاجُت الاغخُاصً ضًت ، قبػض ؤن  ت نىعة ؤزغي ججٍغ

ه جدُى بلى مضلُى حضًض ، ًجؿض مػجى مً مػاوي الجضًت  مضلىلها ًغجبِ بنهم ؤلاوؿان و قَغ

غاغها ( . قاإلاػجى 
ْ
هه بٌ

ّ
ا مػل

َ
 –والهمت والاغخماص غلى الظاث غىى الاجٍاء غلى بعاصة آلازغ ) ًْل ق

خىله مبضغها وقىانها الكػبي بلى مػجى  مخضاُو مكاع ومبخظُ ؾلكا لضي الجماغت ، -وال قَ

ت حمالُت نىاُمها : جإلُل نىحي بؿُِ ، 
ّ
حضًض ُمبخضع وؾحر مػغوف ، بػض ؤن ؤنبـ غلُه خل

ًان مػجى  كظ ، وبغاغت الغبِ بحن الهُمت الجمالُت وألازغي الىكػُت . قبػض ؤن 
ّ
وجسّحر غكىي لل

 جى بوؿاوي القذ . مً مػاوي الحُاة الػاصًت ، نّحرة قىان الكػب بلى مػ
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له ، خًاهت الجماغت له 
ّ
ػهب غؿغ والصة الىو الكػبي و خمإة حكٌُله وحكٍ َو

واخخًاهه في ازخباع زان غؿحر. ألن " الحـ الجماعي الجمالي ال ٌؿمذ بكُىع هو بال بطا 

ت به في خُاة الجماغت الكػبُت "  ال للهُام بالىظُكت اإلاُىَى ًان مَا ايخملذ يكاءجه الكىُت ، و

( في جىاقغ َظٍ اإلاحزة وعؾىزها في ببضاع الكػب ، قالكــــــــــًـ في 28(. وال ٌكَ )مدمىص طَجي()27)

مىظىعٍ غملُت زلو وببضاع جخدضص بسىام ونىاغض ونىاهحن ؤبغػَا )وخضة الػمل الكجي( ، وهي 

ت اإلاخٍاملت( ، والتي م ؿدكل قُما ؾماٍ )الىخضة الػًٍى
ُ
ا جكئ محزة النهت للىهىم الكػبُت ح

حػالو ؤؾلب ههىم ؤلابضاع الكػبي. وألاَم مً َظٍ اإلاحزة زانُت )ؤلاقػاع الىحضاوي(، وهي 

ا ؤصاة قىُت ؤؾاؾُت للكً والكىان . ال جٍاص جسُئ هي ألازغي ببضاع  ؾمت في ؤلابضاع ٌػخبَر

 الكػب بضلُل ما ًلي:

 جإزحٍر الػمُو في وحضان الىاؽ. .01

 جىحيههم غاَكُا هدى ؾلىى مىخض. .02

قػىعي. .03
ّ
 الترقُه والدؿلُت والخىكِـ غً مسؼونهم الكػىعي و الال

 عؾمه لهم غىالم الؿػاصة خايغا ، وآقام ألامل مؿخهبال. .04

ىلىف      ( الظي Y. Sokolov/()29 ومً ؤيبر اإلاخدمؿحن لكىُت ؤلابضاع الكػبي )ًىعي ؾًى

امخػٌ بكضة مً اصغاءاث )ال قىُت( ؤلابضاع الكػبي ، َاإلاا ؤن الخدلُل الظي قمل ههىنا 

ٌكل غً مضي جىاقغ َظٍ الىهىم غلى غىانغ الهىػت  قػبُت يشحرة ًشبذ الػٌـ ، ٍو

غي ؤًًا ؤن الاختراف في ؤلابضاع الكػبي حػبحر َبُعي  ، إلاا قُه مً  الكىُت ، ؤو البُان ألاصبي ، ٍو

با زانحن . وفي الؿالب ألاغم ًٍىن خامل الػمل الكػبي قىان حػ هُض يبحر ًخُلب حػلُما وجضٍع

مدترف مشله مشل الٍاجب اإلادترف في ألاصب اإلاضون ، ولِـ ًل مً َّب ولم ًضْب  ناصعا ؤن ًٍىن 

 مبضغا قػبُا . 

ً قٍغ لإلبضاع الكػبي ًجؿضَا حهض الغواة والهّهانىن       بت والخمٍغ واإلااصون قاإلاَى

واإلايكضون و)اإلاّضاخىن و البّراخىن( إلجهان مػغقت وؤصاء مغوٍاتهم ، وعبما ؤهكهىا غليها مً 

ىلىف ( ) ( ألن ًُلو غلى ؤقٍاُ الخػبحر 30حهضَم ؾىحن غضصا . وألامغ طاجه خضا بـ ) ًىعي ؾًى

ُا بلى مؿخىي الكػبي ؤو قىىن الهُى الكػبُت مهُلح )الكػغ الكػبي( ألنها في اغخهاصٍ جغقى قى
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ل ، والحُاة نهحرة " ) ل َىاى ؤَُى غمغا 31قىُت الكػغ... ًهُى )حىجه( :  " بن الكً ٍَى ( َو

 !مً قً و ببضاع الكػب ، مؼ نهغ غمغ مبضغه 

اإلاكاعيت واخترام اإلاخلهي :    ال ًًاهي ؤلابضاع الكػبي ؤي ببضاع آزغ. في جمحٍز  -عابػا   

ًا إلاخلهُه ، والخىانل مػه قىُا وببضاغُا . بل بن " غملُت الخىانل الشهافي في غملُاث  بقغا

ًان اإلابضع الظاحي 32ؤلابضاع الكػبي هي التي جمىذ َظا ؤلابضاع وانػه يةبضاع قػبي" ) ( .  قةطا 

ًان ألاُو  ال ًدترم ناعثه ، قسالقه مبضع الكػب الظي ًىاحهه مخلهُه ؤو ؾامػُه مباقغة . وبطا 

ؾت الخإزحر غلُه ، قةن الشاوي ًخجاوػ مخلهُُه الخإزحَر بلى ما َى ؤقض وؤغمو ، ال ٌؿمذ إلاخلهُه بمماع 

غا ، عقًا ونبىال ، اؾخدؿاها واؾخهجاها . قىحىب  بغاصة حكٌُل ُمخلهاٍ خظقا وػٍاصة وجدٍى

ُت ( َى وحىب لىهّ 33اخترام وحهت هظــــــــــــــــــغ اإلاىخمحن بلى زهاقت ما في هظغ)غبض الكخاح يُلُُى( )

ػضٍ ؤزغي ؾحر طلَ .
ُ
 الىو ، ألن ما حػخبٍر َظٍ الشهاقت هها  ح

ػؼػ َظا اإلاىظىع الكػبي الترار الىهضي الػغبي . قمً مهىالث )الجاخظ( الكهحرة في  َو

َظا اإلاىيؼ مهاله : " ًيبغي للمخٍلم ؤن ٌػغف ؤنضاع اإلاػاوي و ًىاػن بُنها وبحن ؤنضاع  اإلاؿخمػحن 

(.  34قُجػل لٍل َبهت مً طلَ يالما . ولٍل خالت مً طلَ مهاما..." )وبحن ؤنضاع الحاحاث . 

( ؤهه خٌم ال ًهلح لؿحر مهامي 35وفي حػهُبه غً مهاُ الجاخظ اعجإي )غبض اإلالَ مغجاى()

)الخُابت( و )ألاصب اإلاكاقه( . قالككاَت وخضَا ال الٌخابت في ؤلابضاع حػغف للمخلهي نضٍع 

 بضاعي.ومهضاٍع قدكغيه في هخاحها ؤلا 

قاإلبضاع الظاحي/الكغصي بطا جلهخه الجماغت وقاع بُنها ، ًظل قغصًا ختى وبن المـ قيها 

اإلاىاقهت ، وجىؾل بإقٍاُ ومًامحن ببضاغها . ؤما بطا احؿم ببضاغه بالخلهي اإلاكّػل لإلبضاع 

ًا ن في اإلاىظل له زم اؾخسضام الجماغت له واقترايها قُه ، قهى خُيئظ ببضاع قػبي ختى وبن 

(.  قغايت بحن مبضع ومخلهُه ، ال بنهاء ؤخضَما يما 36ألانل هخاج غملُت ببضاغُت قغصًت )

ىا بمىث اإلاالل" ) ( . 37صغذ بلُه مهىلت ) مىث اإلاالل( الهاثلت : " بن مىلض الهاعت ًٍىن َع

في  ( : " ال جٌمً وخضة الىوR. Bart ومكاعيت اإلابضع الكػبي حمهىعٍ بضُ صغىة ) عوالن باعث/

(. ونض ًكُض ببضاع الكػب حهل مالكه ال مىجه ختى ًٍىن قٌال مً 38مهضٍع بل في وحهخه" )

خمّىؼ غً اإلاػجى الضاللي اإلاىكغص . ألن اإلابضع الكػبي ًغي في  ؤقٍاُ اهكخاح الىو صاللُا ، ٍو

ٍا قغغُا له في ؤلابضاع ال وغاءا الخخىاء جغايماجه اإلاىانكُت وجغؾباجه اإلاػا  عقُت .حماغخه قٍغ
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ؤلاوؿاهُت والػاإلاُت :     ًسُئ مً ًدهغ ببضاع الكػب بحن يكغي اإلادلُت ؤو  -زامؿا 

سىو  ؤلانلُمُت ؤو الجؿغاقُت ؤو الهىمُت ختى . ألهه بهظا الخدضًض ًًُو صاثغة ؤلابضاع الكػبي  ٍو

دمله حغاثغ َى منها بغت بغاءة طثب ًىؾل . منها ُتهُم : الضغىة بلى اإلادل ُت و الػغنُت ، مبضغه ، ٍو

ت/الػىإلات  ت غلى خؿاب مػاعف الهٍغ وبًشاع لهجت اإلاٍان غلى لؿت ألاػمان ، والخػهب لشهاقت الهٍغ

ً في مهىلت )ٌَظا خٍى حّضي وخاحذ حضحي (  ، ومؼ طلَ "  !، وخهغ مػاعف ألاولحن وآلازٍغ

ًخًاًو ببضاع الكػب (. وبط 39قالخػبحر الكػبي مؿغم في اإلادلُت بهضع ما َى مؿغم في الػاإلاُت" )

خدؿـ ؤًًا مً الخدضًض الىىعي ؤو ؤلاًضًىلىجي، مً مشل )ؤصب  مً الخدضًض الٌمي اإلاٍاوي ٍو

في واحبُت )الخدُت( بحن  -مشال  -قػبي بؾالمي( وما ًالمؿه . قالكػىب لحمت واخضة ، جخدضص

( 40اإلاهغي( )ؤقغاصَا ، لًٌ لٍل َهؿه الخام وؾلىيه اإلاخكغص . وفي صعاؾت لـ )خؿحن مجُب 

خُى )في ألاصب الكػبي ؤلاؾالمي اإلاهاعن( ، ًبرػ مً زاللها وخضة ؤلابضاع الكػبي بحن زالر 

نىمُاث )الػغب والكغؽ و ألاجغاى( ُمغحػا ؾبب الخىخض بلى غامل )الضًً ؤو الػهُضة( ، وما 

ا نىمُت واخضة ال زال ا بمىظاع ؾحر مىظاٍع ، قإبهَغ ه ؤن مبضع الكػب نض هظَغ قمىظاع  !زا ًضٍع

( ًخػامل مؼ ببضاغاث 41الكػبُت ؾحر مىظاع ألاقغاص . قاإلاىظاع الكػبي جغي )هبُلت ببغاَُم()

، قمهما يثرث آلاخــــاص قالحهُلت )واخض( . زالقا  ( 1x1x1الكػىب بمبضؤ خانل الًغب : ) 

 إلاىظاع ألاقغاص الظي ًخػامل بمبضؤ خانل الجمؼ .

حضوص بحن الكػىب ، يما الًماًؼ بحن زهاقاتها وغهاثضَا ؤلابضاع الكػبي ال ٌػترف بال

وهظمها الاحخماغُت . قإًىما اقخم مبضغه عاثدت الكػبُت اعجدل ؾحر آبه بػىاثو الُبُػت وخىاحؼ 

الُهـ ومىاوؼ اإلاىار واإلاؿاقاث السحُهت . و ال ًكغم بحن ألانلي والؿاػي ، قـ" الشهاقت الكػبُت 

ت في ًل الػالم بلى الىنذ ال ت حىبا بلى حىب مؼ الشهاقت الجماَحًر غاًَ ، هىع مً الشهاقت البكٍغ

 (.42وزهاقت الىسبت " )

ًان ببضاع الكػىب عاقضا مهما إلبضاغاث ألاقغاص ًنهلىن مً خٌُه وؤؾاَحٍر   اإلاا  َو

ًان لٍُىن َىمحروؽ والكغصوسخي والقىهخحن وآزغون يثر لىال غُاءاث الكػىب  ومالخمه ، قما 

ت  وبلهاماتهم ت والغئٍو ، قال جىحض زهاقت خضًشت نهُت ؤو صهُت بمػُؼ غً اللهاخاث الكٌٍغ

الكػبُت ألن الػاإلاُت هي الكػبُت ، قالػاإلاُت وؿبت بلى الػالم والكػبُت وؿبت بلى الكػب . و 

( . وبط ًغاًَ اإلابضع الكػبي غلى قكاَُت ببضاغه ، قألن " الىو 43الػالم مجمىغت قػىب)

خػضص ومخىىع يإؾهان الصجغة الىاخضة ، ال ًٍاص ٌكبه الؿهً الىاخض ؤزاٍ الككهي الىاخض م
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ًان الىو اإلاٌخىب ؤنُال باهخماثه بلى ؤب مبضع ، قةن  ىاى بالظاث جٌمً ؤنالخه . قةطا  ، َو

ؾُاب ألاب في ؤؾغة  الىهىم الككهُت ًجػلها جيخمي للٍىن ًله ، خُث ال جضًً بالىالء لكػب 

 (.44و لؿت بػُنها " )بػُىه  ؤو قغص بػُىه ؤ

قاإلبضاع الكػبي عنُض زغي مً اإلاكاَُم والخجلُاث التي عايمتها الشهاقاث ؤلاوؿاهُت 

ا وآهيها ، ما ًكتئ ؤلاوؿان الحضًث واإلاػانغ ختى غلى زالف  اإلاسخلكت ، قغنيها وؾغبيها ؾابَغ

َظا ؤلابضاع  مػخهضٍ وغغنه وحيؿه ومُله ٌؿخٌحن بلى مماعؾاجه نىال وقػال . يما ال ًؼاُ

ب والاهخٍام والاوؿالر والػىإلات .  خه وغغانخه وؤنالخه خاحؼا مىُػا في مهابل نىي الخؿٍغ بػكٍى

ولهض خمل اإلابضع الكػبي غلى الضوام إلاخلهُه مً ؤقغاص الكػب زلُا مً اإلاػاعف آمىذ بها 

مها ونُمتها ألازالنُت ومدمىالتها ؤلاوؿاهُت ، وؾغف مً م ُّ ػُنها الثر يباع الجماَحر ووزهذ به

اإلابضغحن في الػالم ، ألن " اإلااصة الكػبُت ، ال ًٍاص ًسلى منها يخاب مً يخب الترار الػغبي " 

( ، وألايثر مً طلَ ًجؼم ) غبض اإلالَ مغجاى( : ؤن ال قهغة ألصب ما اقخهغ بلى غىهغ 45)

ًان ؾُؿضو "  الكػبُت. يما لم ٌؿدىٌل مً جكًُله ببضاع الكػب غلى ببضاع الكغص، ولىالٍ

يشحر مً ؤصبىا الكهُذ ؤو ؤصبىا الغؾمي ؤصب مىاؾباث وملىى وؤمغاء، وفي ألابان طاجه ؤصب هكام 

 ( .46واؾخجضاء ومضح عزُو " )

قال ًجىػ ؤن هدٌم غلى زهاقخه بالؿلب ؤو باإلًجاب . بهما اإلاهم في َظٍ الشهاقت نضعة اإلابضع  

ـ ومىنل الكػب منها نبى  ال واؾخدؿاها واؾخجابخه ، زم الخكاغل مػها . وال غلى الصحً والخكَغ

ٌؿغب غلى الباُ ؤن مىُلو مػاعف اإلابضع الكػبي َم حماغخه وهاؾه ، و" الىاؽ ال ًجخمػىن 

( . ولظلَ اؾخُاع 47غلى هانو ؤو مههغ في الجىصة ، ؤو ؾحر مبالـ في بلىؽ اإلاضي في الىكاؾت " )

لها بلى خالت الخُاب ؤلابضاعي اإلاػانغ ؤلاقاصة بكٍل ي بحر مً مسؼون زهاقت الكػب ، بخدٍى

 خضازُت مدببت الىنؼ والىانؼ في وعي ؤلاوؿان الحضًث واإلاػانغ.

 

 الهىامل :

ؤهىع الجىضي ، بخُاء الترار الجاَلي والىزجي ، جدذ اؾم الكىلٍلىع: الترار الكػبي ،  (1

 . 6،  5م ، م 1980صاع ألاههاع لليكغ والخىػَؼ، الهاَغة ، ٍ
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غي ، مهضمت في صعاؾت الترار الكػبي اإلاهغي ، مغيؼ البدىر والضعاؾاث  مدمض (2 الجَى

ههض  66م . م 2006/  01الاحخماغُت ، ًلُت آلاصاب ، حامػت الهاَغة ، َـ . ٍو

غي باإلاضوهت" مالكاث جخًمً ماصة قػبُت مخىىغت، بكٍل غغضخي ؾحر مههىص،  الجَى

نها ما ٌكحر بلى مهُلح قىلٍلىع  ؤو ؤصب قػبي ؤو جغار قػبي، ؤو ما خل صون خمل غىاٍو

 مدلهم في الضاللت".

ًىظغ: مدمض عحب الىجاع ، )مهاصع صعاؾت اإلاإزىعاث الكػبُت في الترار الػغبي( ، غالم  (3

جي للشهاقت و الكىىن وآلاصاب ،  ت مدٌمت ، جهضع غً اإلاجلـ الَى الكٌغ، مجلت قٌٍغ

ذ ، مجلض  ، وما بػضَا .168م ، م02/1991، ع  21وػاعة ؤلاغالم في صولت الٍٍى

ًىظغ: هبُلت ؾالم ببغاَُم ، )الكىلٍلىع في الترار الػغبي( ، الكىىن الكػبُت ،  مجلت  (4

ت الػامت للخإلُل واليكغ، وػاعة الشهاقت ،  غلمُت مدٌمت ، جهضع غً الهُئت اإلاهٍغ

 . 21م ، م 1971ًىهُى  / 17الهاَغة ، مهغ ، ع 

زُو الترار الكػبي، في اإلاهاصع الػغبُت(، الشهاقت ًىظغ: مهُكى حاص، )مكغوع جى  (5

ا ؤعقُل الشهاقت الكػبُت  الكػبُت ، مجلت قهلُت غلمُت مدٌمت مخسههت ، ًهضَع

ً ع  .13،14م ، م 2017/  39للضعاؾاث والبدىر واليكغ، اإلاىامت ، مملٌت البدٍغ

سخي( ، )م  (6 سخي، ) ؤبى الػباؽ اخمض بً ًدحى الىوكَغ اإلاػُاع  ٌ(،914ًىظغ: الىوكَغ

هُت و ألاهضلـ واإلاؿغب، زّغحه حماغت   اإلاػغب والجامؼ اإلاؿغب ، غً قخاوي ؤَل بقٍغ

 01مً الكههاء بةقغاف مدمض خجي، صاع ألاوناف باإلاملٌت اإلاؿغبُت، الغباٍ ، ٍ

 .70، م 06م ، ج1981/

غبض الهاَغ الجغحاوي ،) ؤبى بٌغ غبض الهاَغ بً غبض الغخمان بً مدمض الجغحاوي  (7

ٌ(، ؤؾغاع البالؾت ، حػلُو: مدمىص مدمض قايغ، صاع اإلاضوي لليكغ 471ىي(، )مالىد

 .271بجضة ، )ص،ث(، م
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مدمض عحب الىجاع، ) مهاصع صعاؾت اإلاإزىعاث الكػبُت في الترار الػغبي( ، مجلت    (8

 .199م ، م02/1991، ع 21غالم الكٌغ، مجلض 

َـ ( ، الهضانت 414 اصي( ، ) م ؤبى خُان الخىخُضي ، )غلي بً مدمض بً الػباؽ البؿض (9

، 01/1964والهضًو ، جدهُو : ببغاَُم الٌـــــــــُالوي ، صاع الكٌغ ، صمكو ، ؾىعٍا، ٍ

 . 33م 

ب الٍاجب ،) ؤبى الحؿحن بسحام بً ببغاَُم( ، )م (10 ان في وحٍى  197 ابً َو َـ ( ، البَر

، 01/1967بؿضاص، ٍ البُان، جدهُو: ؤخمض مُلىب وزضًجت الحضًثي، مُبػت الػاوي، 

 . 248م

ٌ ( ، زمغاث ألاوعام 767ابً حجت الحمىي ، )جهي الضًً ؤبي بٌغ بً غلي بً مدمض( ،)  (11

ت ، بحروث ، ٍ  ،  2005، جدهُو وحػلُو: مدمض ؤبى الكًل ببغاَُم ، اإلاٌخبت الػهٍغ

 . 222م 

لكىىن غبض الحمُض ًىوـ،) اإلاإزىعاث الكػبُت، َابػها الهىمي وؤلاوؿاوي(، مجلت ا (12

 . 25، م2015/ صٌؿمبر100الكػبُت ، ع 

ًىظغ: ؾػُض ًهُحن ، الؿغص الػغبي ، مكاَُم وججلُاث ، الضاع الػغبُت للػلىم  (13

م 2012/ 01هاقغون، بحروث ، صاع ألامان ، الغباٍ ، ميكىعاث الازخالف ، الجؼاثغ، ٍ

 .  28، م

صاع ألامان ،  مدمض حجى، ؤلاوؿان واوسجام الٍىن، ؾُمُاثُاث الحٍي الكػبي ، (14

 . 30، م 01/2012الغباٍ ، اإلاؿغب ، ٍ

ًىظغ : هبُلت ؾالم ببغاَُم ، )زهىنُاث الخػبحر الكػبي( ، قهُى ، مجلت قهلُت ،  (15

ت الػامت للٌخاب ، مهغ، مجلض  / ًىاًغ  04و 03، ع 10جهضع غً الهُئت اإلاهٍغ

 . 72،75م، م1992
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ت(، مجلت غالم الكٌغ، مدمض عحب الىجاع، )مهاصع صعاؾت اإلاإزىعاث الكػبُ (16

 .197م، م02/1991

م ، 1994ًىظغ: قاعوم زىعقُض ، ؤصب الؿحرة الكػبُت ،  مٌخبت هاقغون ، لبىان ، ٍ  (17

 ،28م

بضوي َباهت ، الخُاعاث اإلاػانغة في الىهض ألاصبي،  صاع الشهاقت ، بحروث ، لبىان، ٍ  (18

 .195م  ، م1985

م الكِباوي ؤبى الكخذ يُاء ابً ألازحر/ الٍاجب ، ) ههغ هللا بً مدمض بً  (19 غبض الٌٍغ

َـ ( ، اإلاشل الؿاثغ، في ؤصب الٍاجب والكاغغ، نضمه وغلو غلُه :  637الضًً( ، ) م

، )ص،ث( 02ؤخمض الحىفي، وبضوي َباهت ، صاع نهًت مهغ للُبؼ واليكغ، الهاَغة، ٍ

  . 84، م01الجؼء 

حُىان ، جدهُو وقغح: ( ، يخاب ال255الجاخظ ، ) ؤبى غشمان غمغو بً بدغ( ، )م  (20

غبض الؿالم مدمض َاعون، مُبػت مهُكى البابلي الحلبي وؤوالصٍ، مهغ 

  ،131، م03م، الجؼء 02/1965ٍ

  ،37م، م1985جىقُو الحٌُم ، ًا َالؼ الصجغة، اإلاُبػت الىمىطحُت، مهغ، ٍ (21

ؤخمض قااص مغعي، مهضمت في غلم ألاصب ، صاع الحضازت للُباغت واليكغ والخىػَؼ،  (22

 ،43روث، )ص،ث(، مبح

ت الػاإلاُت لليكغ، لىهجمان،  (23 ي، صعاؾاث في الىهض ألاصبي، ، الكغيت اإلاهٍغ ؤخمض يماُ ًػ

 .189م ، م1/1997ٍ

م، 01/1956ًىظغ: ؾالمت مىسخى ، ألاصب للكػب ، ؾالمت مىسخى لليكغ والخىػَؼ، ٍ (24

 . 14م

 . 35-29ًىظغ: جىقُو الحٌُم ، ًا َالؼ الصجغة ، م (25
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ًىظغ: َىوي ببِىذ وآزغون ،   مكاجُذ انُالخُت حضًضة ، معجم مهُلحاث الشهاقت  (26

واإلاجخمؼ  ، جغ : ؾػُض الؿاهمي ، مغيؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت للترحمت ، بحروث ، 

 .  432م ، م01/2010لبىان، ٍ

، مجلض (27 /  3،4، ع10هبُلت ؾالم ببغاَُم ،) زهىنُاث ؤلابضاع الكػبي(، مجلت قهُى

 . 71م، م1992ًىاًغ

ًىظغ: مدمىص طَجي ، ألاصب الكػبي الػغبي ، مكهىمه و مًمىهه ، مٌخبت الاهجلى  (28

ت ، ٍ   . 104،105، 69، م   1972اإلاهٍغ

سه ، جغحمت : خلمي قػغاوي ، غبض  (29 ىلىف ، الكىلٍلىع نًاًاٍ و جاٍع ًىظغ: ًىعي ؾًى

ٍت الػامت للخإلُل الحمُض خىاؽ ، عاحػه ونضم له : غبض الحمُض ًىوـ ، الهُئت اإلاهغ 

 . 135،141، 134م ، م 02/2000واليكغ، الهاَغة ، ٍ

 . 132ًىظغ: اإلاغحؼ هكؿه ، َامكه ، م  (30

 . 41ههال غً : جىقُو الحٌُم ، ًا َالؼ الصجغة ، م (31

نكىث يماُ ، ) اإلاإزىعاث الكػبُت " الكىلٍلىع " وؤلابضاع الكجي الجمالي ( ، مجلت  (32

 . 246م، م 1995/  2و1، ع24غالم الكٌغ، مجلض 

ت في ألاصب الػغبي ، صاع  (33 ًىظغ: غبض الكخاح يُلُُى، ألاصب والؿغابت ، صعاؾاث بيٍُى

 . 13م ، م03/2006جىبهاُ لليكغ، الضاع البًُاء ، اإلاؿغب ، ٍ

الجاخظ ، البُان والخبُحن، جدهُو: غبض الؿالم مدمض َاعون، مٌخبت الخاهجي للُباغت  (34

 ،138، 139، م01م، الجؼء 07/1998واليكغ والخىػَؼ، الهاَغة، ٍ

ت الغواًت ، بدث في جهىُاث الؿغص، ؾلؿلت يخب  (35 ًىظغ : غبض اإلالَ مغجاى ، في هظٍغ

ذ، غضص جي للشهاقت والكىىن و آلاصاب، الٍٍى ، 240غالم اإلاػغقت، اإلاجلـ الَى

 . 117م، م1998صٌؿمبر
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ي الجمالي(، مجلت ًىظغ، نكىث يماُ، )اإلاإزىعاث الكػبُت "الكىلٍلىع " وؤلابضاع الكج (36

 . 246م، م 1995/  2و1، ع24غالم الكٌغ، مجلض 

م( ، ههال غً: اهضعو بُيُذ ، اإلاالل ، 1967عوالن باعث، مهاله الكهحر، )مىث اإلاالل / (37

ـ ، َُئت ؤبى ظبي للشهاقت والترار)ًلمت(، ٍ   .38م، م 2011/  01جغ: ؾغي زَغ

 .37اإلاغحؼ هكؿه ، م  (38

 

ًاصًمُت ، الهاَغة ، هبُلت ؾالم ببغاَُم ، ؤلا (39 وؿان والٍىن في الخػبحر الكػبي، اإلاٌخبت ألا

 . 57م ، م 2008حمهىعٍت مهغ الػغبُت ، ٍ

ًىظغ: خؿحن مجُب اإلاهغي، في ألاصب الكػبي ؤلاؾالمي اإلاهاعن ، الضاع الشهاقُت  (40

 .255م ، الكهغؽ ، م01/2001لليكغ، الهاَغة ، ٍ

 .41والٍىن في الخػبحر الكػبي ، مًىظغ: هبُلت ؾالم ببغاَُم ، ؤلاوؿان  (41

غماص مهُكى ، ) الاجهاُ الككاهي، وألاصب الككاهي( ، زهاقاث ، مجلت غلمُت  (42

ً ، ع  ا ًلُت آلاصاب بجامػت البدٍغ /   23مدٌمت ، حػجى بالضعاؾاث الشهاقُت ، جهضَع

 . 155م  ، م 2010

ًاصًمُت ، ًىظغ : هبُلت ؾالم ببغاَُم ، صعة الؿىام في الخػبحر الكػبي ،  (43 اإلاٌخبت ألا

 .12م ، م01/2009الهاَغة ، حمهىعٍت مهغ الػغبُت ، ٍ

 .20مدمض حجى ، ؤلاوؿان و اوسجام الٍىن ، م  (44

ش والكىلٍلىع، غحن الضعاؾاث للبدىر ؤلاوؿاهُت  (45 ناؾم غبضٍ ناؾم ، بحن الخاٍع

 .146م ، م02/2001والاحخماغُت ، مهغ، ٍ

الػغب ، صعاؾت إلاجمىغت مً ألاؾاَحر واإلاػخهضاث غبض اإلالَ مغجاى ، اإلاُشىلىحُا غىض  (46

ىُت للٌخاب، الجؼاثغ ، ٍ  . 17م، م1989الػغبُت الهضًمت، اإلااؾؿت الَى
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ٌ( ، صًىان ألاصب ، جدهُو : ؤخمض 350الكاعابي ،)ؤبى ببغاَُم بسحام بً ببغاَُم( ، )م (47

واليكغ  مسخاع غمغ، مغاحػت : ببغاَُم ؤهِـ، ماؾؿت صاع الكػب للصحاقت والُباغت

 .74، م  01م ، الجؼء :  1975، الهاَغة ، ٍ 

 

 

 بِبلُىحغاقُا :

 

 مغاحؼ جغازُت :

م الكِباوي ؤبى الكخذ يُاء الضًً( ،  (1 ابً ألازحر/ الٍاجب : ) ههغ هللا بً مدمض بً غبض الٌٍغ

َـ ( ، اإلاشل الؿاثغ، في ؤصب الٍاجب والكاغغ، نضمه وغلو غلُه : ؤخمض الحىفي،  637) م

  . 01، )ص،ث( ،ج  02َباهت ، صاع نهًت مهغ للُبؼ واليكغ، الهاَغة ، ٍ وبضوي 

ٌ ( ، زمغاث ألاوعام ، 767ابً حجت الحمىي : )جهي الضًً ؤبي بٌغ بً غلي بً مدمض( ،)م  (2

ت ، بحروث ، ٍ   م. 2005جدهُو وحػلُو: مدمض ؤبى الكًل ببغاَُم ، اإلاٌخبت الػهٍغ

ب الٍاجب : ) ؤبى الحؿحن بسح (3 ان في وحىٍ  197 ام بً ببغاَُم( ، )مابً َو َـ( ، البَر

 .01/1967البُان، جدهُو: ؤخمض مُلىب وزضًجت الحضًثي، مُبػت الػاوي، بؿضاص ، ٍ 

َـ ( ، الهضانت 414 ؤبى خُان الخىخُضي : )غلي بً مدمض بً الػباؽ البؿضاصي( ، ) م  (4

 .01/1964عٍا، ٍوالهضًو ، جدهُو : ببغاَُم الٌُالوي، صاع الكٌغ ، صمكو ، ؾى 

( ، يخاب الحُىان ، جدهُو وقغح: غبض 255الجاخظ : ) ؤبى غشمان غمغو بً بدغ( ، )م  (5

م، ج 02/1965الؿالم مدمض َاعون، مُبػت مهُكى البابلي الحلبي وؤوالصٍ ، مهغ، ٍ

03 . 

الجاخظ : ) البُان والخبُحن (، جدهُو : غبض الؿالم مدمض َاعون، مٌخبت الخاهجي للُباغت  (6

 . 01م ، ج 07/1998ليكغ والخىػَؼ ، الهاَغة ، ٍوا
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غبض الهاَغ الجغحاوي : ) ؤبى بٌغ غبض الهاَغ بً غبض الغخمان بً مدمض الجغحاوي الىدىي(  (7

ٌ( ، ؤؾغاع البالؾت ، حػلُو : مدمىص مدمض قايغ، صاع اإلاضوي لليكغ بجضة ، 471، ) م

 )ص،ث( .

ٌ( ، صًىان ألاصب ، جدهُو : ؤخمض 350( ، )مالكاعابي : ) ؤبى ببغاَُم بسحام بً ببغاَُم  (8

مسخاع غمغ، مغاحػت : ببغاَُم ؤهِـ ، ماؾؿت صاع الكػب للصحاقت والُباغت واليكغ ، 

 . 01م ، ج 1975الهاَغة ، ٍ 

سخي( ، ) م  (9 سخي : ) ؤبى الػباؽ ؤخمض بً ًدحى الىوكَغ ٌ( ، اإلاػُاع اإلاػغب 914الىوكَغ

ٍهُت و ألاهضلـ واإلاؿغب، زّغحه حماغت  مً الكههاء والجامؼ اإلاؿغب ، غً قخاوي ؤَل بقغ 

 .  06م ، ج 1981/ 01بةقغاف مدمض خجي ، صاع ألاوناف باإلاملٌت اإلاؿغبُت ، الغباٍ ، ٍ

 

 مغاحؼ خضًشت :

مغعي )ؤخمض قااص( : مهضمت في غلم ألاصب ، صاع الحضازت للُباغت واليكغ والخىػَؼ ، بحروث  (1

 ، )ص،ث( .

ي )ؤخمض يماُ(:  (2 ت الػاإلاُت لليكغ، لىهجمان، ًػ صعاؾاث في الىهض ألاصبي، الكغيت اإلاهٍغ

 م .1/1997ٍ

الجىضي )ؤهىع( : بخُاء الترار الجاَلي والىزجي ، جدذ اؾم الكىلٍلىع: الترار الكػبي ، صاع  (3

 م .1980ألاههاع لليكغ والخىػَؼ ، الهاَغة ، ٍ

، صاع الشهاقت ، بحروث ، لبىان، ٍ  َباهت )بضوي(  : الخُاعاث اإلاػانغة في الىهض ألاصبي   (4

 م . 1985

  م .1985الحٌُم )جىقُو(: ًا َالؼ الصجغة، اإلاُبػت الىمىطحُت، مهغ، ٍ (5

مجُب اإلاهغي )خؿحن(: في ألاصب الكػبي ؤلاؾالمي اإلاهاعن ، الضاع الشهاقُت لليكغ، الهاَغة  (6

 م .01/2001، ٍ
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لضاع الػغبُت للػلىم هاقغون، بحروث ، ًهُحن )ؾػُض( : الؿغص الػغبي ، مكاَُم وججلُاث ، ا (7

 م .2012/ 01صاع ألامان، الغباٍ ، ميكىعاث الازخالف ، الجؼاثغ، ٍ

 م .01/1956مىسخى )ؾالمت(: ألاصب للكػب ، ؾالمت مىسخى لليكغ والخىػَؼ ، ٍ (8

ت في ألاصب الػغبي، صاع جىبهاُ لليكغ،  (9 يُلُُى )غبض الكخاح(: ألاصب والؿغابت  ، صعاؾاث بيٍُى

 م.03/2006ضاع البًُاء ، اإلاؿغب ، ٍال

مغجاى )غبض اإلالَ( : اإلاُشىلىحُا غىض الػغب ، صعاؾت إلاجمىغت مً ألاؾاَحر واإلاػخهضاث  (10

ىُت للٌخاب، الجؼاثغ ، ٍ  م .1989الػغبُت الهضًمت ، اإلااؾؿت الَى

ت الغواًت ، بدث في جهىُاث الؿغص، ؾلؿلت يخب غالم اإلاػغق (11 ت، مغجاى )غبض اإلالَ(: في هظٍغ

ذ، غضص جي للشهاقت والكىىن و آلاصاب، الٍٍى  م.1998، صٌؿمبر240اإلاجلـ الَى

 م .1994زىعقُض )قاعوم( : ؤصب الؿحرة الكػبُت ،   مٌخبت هاقغون ، لبىان ، ٍ  (12

ش والكىلٍلىع، غحن الضعاؾاث للبدىر ؤلاوؿاهُت  (13 غبضٍ ناؾم )ناؾم(:  بحن الخاٍع

 م .02/2001والاحخماغُت ، مهغ، ٍ

غي  (14 )مدمض ( : مهضمت في صعاؾت الترار الكػبي اإلاهغي ، مغيؼ البدىر والضعاؾاث  الجَى

 م . 2006/  01الاحخماغُت ، ًلُت آلاصاب ، حامػت الهاَغة ، َـ

حجى )مدمض(: ؤلاوؿان واوسجام الٍىن ، ؾُمُاثُاث الحٍي الكػبي ، صاع ألامان ، الغباٍ ،  (15

 . 01/2012اإلاؿغب ، ٍ

ت ، ٍ طَجي )مدمىص(: ألاصب الك (16 ػبي الػغبي ، مكهىمه و مًمىهه ، مٌخبت الاهجلى اإلاهٍغ

1972 . 

ًاصًمُت ، الهاَغة ،  (17 ؾالم ببغاَُم) هبُلت(  : ؤلاوؿان والٍىن في الخػبحر الكػبي ، اإلاٌخبت ألا

 م . 2008حمهىعٍت مهغ الػغبُت ، ٍ
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ًاصً (18 مُت ، الهاَغة ، ؾالم ببغاَُم) هبُلت(  : صعة الؿىام في الخػبحر الكػبي ، اإلاٌخبت ألا

 م .01/2009حمهىعٍت مهغ الػغبُت ،

 مغاحؼ مػغبت :

بُيُذ )ؤهضعو(: اإلاالل ، جغ: ؾغي زَغـ، مغاحػت : ؤخمض زَغـ، َُئت ؤبى ظبي للشهاقت  (1

 م . 2011/ 01والترار )ًلمت( ، ٍ

بُيُذ )َىوي( ، ؾغوؾبحرؽ ) لىعاوـ( ، مىعَـ ) مُؿان( : مكاجُذ انُالخُت حضًضة ،  (2

مهُلحاث الشهاقت واإلاجخمؼ   ، جغ : ؾػُض الؿاهمي ، مغيؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت معجم 

 م .01/2010للترحمت ، بحروث ، لبىان، ٍ

سه ، جغحمت : خلمي قػغاوي ، غبض الحمُض  (3 ىلىف )ًىعي(  :  الكىلٍلىع نًاًاٍ و جاٍع ؾًى

ت الػامت ل لخإلُل واليكغ، خىاؽ، عاحػه ونضم له : غبض الحمُض ًىوـ ، الهُئت اإلاهٍغ

 م .02/2000الهاَغة ، ٍ

 

 مغاحؼ صحكُت : 

ا ؤعقُل الشهاقت  01 ـــــ الشهاقت الكػبُت : مجلت قهلُت غلمُت مدٌمت مخسههت ، ًهضَع

: ً  الكػبُت للضعاؾاث والبدىر واليكغ، اإلاىامت ، مملٌت البدٍغ

/  39الػغبُت( ، غضص ـــــــ حاص )مهُكى( : )مكغوع جىزُو الترار الكػبي، في اإلاهاصع     

 م.2017زٍغل

ت الػامت للخإلُل  02 ــــ الكىىن الكػبُت : مجلت غلمُت مدٌمت ، جهضع غً الهُئت اإلاهٍغ

 واليكغ، وػاعة الشهاقت ، الهاَغة ، مهغ :

 م .1971/ ًىهُى17ـــــــ  ؾالم ببغاَُم)هبُلت(  : )الكىلٍلىع في الترار الػغبي( ،  غضص     

/ 100)غبض الحمُض( : ) اإلاإزىعاث الكػبُت، َابػها الهىمي وؤلاوؿاوي( ، غضص   ًىوــــــــ       

 .2015صٌؿمبر
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ت الػامت للٌخاب ، مهغ:  03   ــــ قهُى : مجلت قهلُت جهضع غً الهُئت اإلاهٍغ

/ ًىاًغ  04و 03، غضص10ـــــــ ؾالم ببغاَُم )هبُلت(  : )زهىنُاث الخػبحر الكػبي( ، مجلض      

 م .1992

جي للشهاقت و الكىىن وآلاصاب ،  04  ت مدٌمت ، جهضع غً اإلاجلـ الَى ــــ غالم الكٌغ: مجلت قٌٍغ

ذ :   وػاعة ؤلاغالم في صولت الٍٍى

، 21ــــــ الىجاع ) مدمض عحب( : )مهاصع صعاؾت اإلاإزىعاث الكػبُت في الترار الػغبي( ، مجلض     

 م .1991/ 02غضص

، 24ىث( : ) اإلاإزىعاث الكػبُت ـــ الكىلٍلىع ــــ وؤلابضاع الكجي الجمالي( ، مجلض ــــــــ يماُ )نك     

 م .1995/  2و1غضص

ا ًلُت آلاصاب بجامػت  05  ــــ  زهاقاث : مجلت غلمُت مدٌمت ، حػجى بالضعاؾاث الشهاقُت ، جهضَع

: ً  البدٍغ

 م. 2010/   23( ، غضص ـــــ مهُكى )غماص( : ) الاجهاُ الككاهي، وألاصب الككاهي     
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