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 ثيَشةكى 
الغاييهطزْةوة وةى ضاالنييةى، نة غيفةتى غةضيعةيى ٖةية، زةضنةوتٓى ية َطؤظسا ٖاوناتى زةغت 
ثَيهطزْى غةضةتاناْى شياْييةتى، بؤية الغاييهطزْةوة بةؾَيهة يةو غيفةت و ثَيهٗاتاْةي، نة بة ئاوَيتة بووْيإ 

ثطؤغةى الغاييهطزْةوة بةؾَيو بووة يةضاالنى ِضؤشاْةى ئازةَيعاز ية ثَيٓاو َاْةوةزا، ضةَهى َطؤظبووٕ زةبةخؿٔ، 
َطؤظ ٖةض يةغةضتاي بووْيةوة بؤ دَيبةدَى نطزْى ثَيويػتييةناْى خؤى و ِضاثةِضاْسْى ناضوباضى شياْى ِضؤشاْةى بة 

ضةغتةناْى زةووضو بةضى خؤى ثةْاى َةبةغتى تَيطةيؿنت ية وَيٓة و زياضزةناْى ْاو غطوؾت و غوز وةضططتٔ ية نة
غةية بطزووة، ية ٖةَإ ناتسا يةئةجناَى الغاييهطزْةوةزا طؤِضاْهاضى و زاَٖيٓإ و بريى ْوَى غةضى ؤبؤ ئةّ ثط

ٖةَيساوة، ضوْهة َةضز ْيية ٖةَوو الغايهطزْةوةيةى زةقاوزةم بَيت، يةٖةض الغاييهطزْةوةيةنسا بةالى ظياز يإ 
ٍَ ِضةغةْةنة ِضووزةزات، ٖةْسَيو زميةٕ و ؾت ثاف الغاييهطزْةوة طؤِضاْهاضى بةغةضزا بةالى نةّ طؤِضاَْي و يةطة

غةية زميةٕ وبابةتةنة طؤِضاوة ية زؤخَيهةوة بؤ زؤخَيهى تط و ية باضَيهةوة ؤٖاتووة، واتا وضزة وضزة زواى ئةو ئةّ ثط
هطزٕ و زاَٖيٓإ اتة طؤِضإ و زضوغتيَيهةوتووةتةوة، وبؤ باضَيهى تط، بةَةف طؤِضاْهاضى و زاَٖيٓاْى غةضةتايى 

))ٖيض  ،غةى الغاييهطزْةوةٕ، بَيطوَإ ٖةَوو زاَٖيٓةضَيو ثَيؿرت يةّ ثطؤغةية  غووزَةْسبووةؤيَيهةوتةى ثط
زاَٖيٓةضَيو يإ نةغايةتييةنى غةضبةخؤ ية ٖيطةوة و يةخؤوة ْابَيتة زاَٖيٓةض، بةَيهو ٖةضزةّ بة قؤْاغى ثطؤغةى 
ئةظَووْى الغاييهطزْةوةزا تَيسةثةِضَي، ئيٓذا ثاؾإ طةؾة زةنا و بؤ قؤْاغى زاَٖيٓإ و غةضبةخؤيى 

(. الغاييهطزْةوة ٖةضوا نطزةيةنى ئاغإ ْيية، بةَيهو ثطؤغةيةنة ثةيوةغتة بة 119، 2016ٍثةضةزةغتَيَٓى(()حمةَةز، 
ى نطزةى الغاييهطزْةوةزا غةيطى تواْا عةقًَى و اليةْة زيوة ؾاضاوةناْى َطؤظةوة، بؤية زةبَيت ية ضؤْييةتى ِضووزاْ

زةضووْييةناْى َطؤظ بهطَيت، فريبووٕ و ثةيسانطزْى ؾاضةظايى ية ٖةض بواضَيو بَيت ئةوا ثَيويػتى بة ٖؤناض و ِضَيطاى 
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ةت و تواْاية دؤضاودؤض ٖةية، الغاييهطزْةوةف ٖؤناضو ِضَيطايةنى بةَٖيعة بؤ دَيبةدَى نطزْى ئةو ئاَاجنة، ئةّ غيف
ا بةَطؤظى زاوة بؤ ئةوةى بتواَْى ظاْياضى يةغةض شيإ و ناضوباضى ئاييٓى و زْيايي وةضبططَيت، زخو ،وةنو بةخؿؿَيو

بةَةف ناضوباضو ثَيويػتييةناْى شياْى خؤى ِضاثةِضَيَٓيت، )الغاييهطزْةوة ية زضووغتهطزْى نؤَةَيطا و ثَيطةياْسٕ و 
ةضَيهى طةوضةى زياضزةنإ بووة، ية ثطؤغةى ثةيسابووٕ و وةضططتٓى ظَاْيؿسا، طةؾةغةْسْى ؾاضغتاْييةت فانت

 (.  124ـ 123، 2001ٍزيػإ ثطؤغةى الغاييهطزْةوة ئةو ئةضنة ططْطةى ية شياْى َطؤظايةتيسا طَيطاوة()زيوضاْت،
ة َطؤظ ٖيطى ئةوةى دَيطةى ئاَاشة بؤ نطزْةوة ئةوةية، نة ٖةَوو الغاييهطزْةوةيةى بةو َاْاية ْيية، ن

بةزةغتةوة ْيية يةّ ثطؤغةيةزا و َطؤظ تةْيا ٖؤناضَيهة طوظاضؾت يةو ناض و بابةت و تواْاية زةنات، نة ثَيؿرت ٖةية 
و ئةويـ وةضى ططتووة. ئةطةض ية َةغةيةنة بِطواْني بؤَإ زةضزةنةوَيت  ٖةض ؾتَيو، نة َطؤظ الغايي زةناتةوة و 

ى و عةقًَيسا زةِضوات، ))الغاييهطزْةوة ية َْيوإ ٖةَوو تواْا زةضووْييةنإ وةضيسةططت بة ِضَيِطةوَيهى زةضووْ
تواْايةنى تانة بؤ الغاييهطزْةوةى ؾتة ٖةغت ثَيهطاوةنإ، نة ثَيؿرت تاى ئةو ؾتةى، الغايى زةناتةوة ية ِضَيطةى 

زةناتةوة، نة خؤى ية  ٖةغتةناْى خؤيةوة ية ََيؿهيسا خةظٕ زةنات، زواتط بةثَيى تواْاناْى خؤى الغايييإ
(.  ئةطةض غةيط بهةئ زةبيٓني ثطؤغةى الغايى 774، ص1998الغاييهطزْةوةى دؤضاودؤض زةبيَٓيتةوة(()دٗاَى، 

نطزْةوة الى ِضؤبؤتةنإ، بةٖةَإ ِضَيطةوى َطؤظسا ْاِضوات و بابةت و فطَاْةنإ ضةْسئ داض زووباضة زةبَيتةوة بَى 
َيت، يةبةض ئةوةى فطَإ و بابةتةنإ بة تواْايةنى دَيطريةوة بةغرتاوةتةوة و ئةوةى ٖيطى ىَل ظيازو نةّ بهط

 زةبات. يإعةقًََيهى ئةيهرتؤْى قوضَيؿهطاو بةِضَيوة
  

 بةشى يةكةم 
 ضةمك و شازاوةى الساييكسدنةوة

غةباضةت بة الغاييهطزْةوة وةى ظاضاوةيةى، نة يةبواضى فيهطى و فةيػةفى و ئةزةبى بةناضزَيت، 
(ى بؤ بةناضزَيت، ئةّ وؾةيةف بةضاَبةض بة وؾةى Mimesisواْةنةى بؤ يؤْاْييةنإ زةطةِضَيتةوة، نة وؾةى )بٓا

(Imitation)  ٕزةوةغتَيت ية ظَاْى ئيٓطًيعيسا، ٖةضضةْسة بة بِطواى بةؾَيو ية ِضةخٓةططإ ئةّ وؾةية ٖةَا
بِطواى "نطؤتؿية" ئةو وؾةية ؾتَيهة ية َْيوإ ( ْازات بة زةغتةوة، بؤ منووْة بة Mimesisواتاى ظاضاوةى )

(. غةباضةت بة ظاضاوة الغاييهطزْةوةى ية ظَاْى عةضةبيسا بة 155، ص1981)غتوًْيتع،  الغاييهطزْةوة و وَيٓة ططتٓسا
زا )احملهاة( ٖاتووة، نة واتاى الغاييهطزْةوة زةطةيَٓيت ية نطزاضو طوفتاضزا، ئةّ وؾةية ية فةضٖةْطى "يػإ ايعطب"

، 1995، مهظوربة َاْاى )سهي، احلهاية(زَيت، واتة طَيِطاْةوةى ِضوزاوَيو يإ ناضَيو يإ قػةيةى زةطةيَٓيت )ابٔ 
 (. ٖةضوةٖا بةَاْاى تةقًيس و طواغتٓةوة و زووباضةنطزْةوةى ناض و قػةف ٖاتووة.346ص

اة( ى عةضةبى وؾةى (ى ئيػطيكى و وؾةى )احملهMimesisوؾةى )بة ية ظَاْى نوضزيؿسا بة ضاَبةض 
 "،الغاييوؾةى "ؾسا  ية بةضاَبةض "طَيو َونطياْي"الغايى يإ الغاييهطزْةوة بةناضزَيت، ية فةضٖةْطى نوضغتاْى 

وؾةناْى وةى )الغا، تيتاَيى، ضاويَيهةضى، ثاغدةَيى، زةَةالغهاَْى( بةناضٖاتووة، ٖةَووؾيإ بة وؾةى نطزٕ زةضٓة 
 زؤخى ناضةوة.

)ناتَيو نةغَيو ٖةَيسةغتَيت بةثَيؿهةف نطزْى ؾيعطى ؾاعريَيو، يةبطى  زا ٖاتووة"ناَبريزز" يةفةضٖةْطى     
زاْةضةنةى، ئةو نةغة تةَػيًى نةغايةتى زاْةض زةنات، يإ ناتَيو نةغَيو زةضَيتة بةضطى نةغايةتى ؾاعريَيهةوة 

، 2005ت "الغاييهطزْةوة" ()نيٓيسي، بؤ ئةزانطزْى زةقى ؾيعطى ئةّ ؾاعرية، ئةوا ئةّ طوظاضؾتة ثَيى زةطوتطَي
 (.115ـ  114ص
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ـ نةواتة ضةَهى الغايى ية غازةتطئ َاْازا بطيتيية ية زووباضةنطزْةوةى ٖةض ؾتَيو، نة ية غطوؾت و 
زةوضووبةضى َطؤظسا ٖةية ئيٓذا ناض و ئةظَووَْيو بَيت يإ بةغةضٖات و طوتٔ بَيت ياْيـ وَيٓة و دوَيةيةى بَيت، 

ةناتةوة، ظؤضداض ايى َطؤظ بؤ الى خؤى زةبات و بة ثَيى ثَيويػت و ية ٖةَيوَيػتى دياديازا زووباضةى زئةو ؾتة ئاط
ٍَ باضوزؤخى شيإ و شيٓطةى شياْيسا، الغايي هطزْةوة ظةضووضييةتَيهة بؤ َاْةوة و خؤطوجناْسْى ئازةَيعاز يةطة

َيٓاو وةى َطؤظ ٖةَوو ٖةوَيَيو بسات ية ثغةضيعةى ئريؤؽ، نة ثاَيٓةضى َاْةوة بؤ َطؤظ زضوغت زةنات بؤ ئة
هطزْةوةف الى َطؤظ و تةْاْةت ظيٓسةوةضاْى تطيـ، ٖةوَيَيهة بؤ دَيبةدَى نطزْى ئةو َاْةوةى ية شياْسا، الغايي

دياديانإ بة ؾَيوةيةنى ثؤظةتيف يةّ ثطؤغةية زةِضوأْ،  ئاَاجنة. بؤية زةبيٓني ظؤضَيو ية ِضةخٓةطط و يَيهؤَيةضة
ٌَ و تواْاى َطؤظ و زاَٖيٓإ غةيط زةنةٕ، بؤ منووْة غيسْى زةَيَيت: )) ئةّ ثِط ؤغةية ية ضواضضَيوةى عةق

 (. بة17ّص 1987زةطةيَٓيت(()عباؽ، الغاييهطزْةوة بطيتيية يةو ضةَهةى، نة واتاى بريؤنة و منووْةى زاَٖيٓطاو 
ثَيية الغاييهطزْةوة ْابَيتة بهوشى تواْا و بةٖطةناْى تاى و بةَيهو ِضَيطةيةنة بؤ طوظاضؾتهطزْى تاى ية تواْا عةقًى 
و زةضووْييةناْى خؤى. بةاَلّ بابةتَيو ٖةية، نة يَيطةزا ثَيويػتة ئاَاشةى ثَى بهطَيت، الغايى نطزْةوة ية ئةجناَى 

زضوغت زةبَيت، نة َطؤظ زةيةوَى زووباضة باغى ئةو منووْةية بهاتةوة يإ بووْى ؾتَيو ياخوز بًََئ منووْةيةى 
زووباضة وَيٓةنةى بهَيؿَيتةوة ياْيـ منووْةيةنى تطى ٖاوؾَيوة و يَيهطوو ثَيؿهةف بهاتةوة، زياضة ئةطةضى 

ا، واتة غةضنةوتٓى ئةو منووْةيةى َطؤظ زووباضةى زةناتةوة ثةيوةغتة بة ِضَيصةى يَيهطووٕ ية َْيواْياْس
الغاييهطزْةوة يةغةض بٓةَاى بووْى ِضَيصةى ظؤضى ثةيوةْسى  ية َْيوإ منووْةى ِضةغةٕ و منووْةى  الغايى 

هطزْةوة وةى ئةوةبَيت نة ية ئاوَيٓةزا وَيٓة ِضةغةْةنة زةبيٓني، يزةوةغتَيت، بةدؤضَيو بطاتة ئةو ِضازةيةى، نة الغاي
ْس ئةجناَى ئةزات و ثَيويػتى ثَييةتى، بة زةغتةوة ططتٓى ئاوَيٓةيةنة بؤ وةى ئةفالتووٕ زةَيَيت : )ئةوةى ٖوْةضَة

ناتَيو باؽ ية تواْاى ؾيعطى ؾاعريَيو زةنةئ يةشَيط  (.159ص ،1981()غتوًْيتع، ئةوةى بةٖةَوو اليةنسا بيػوِضَيَٓيت
َةويةوى ية باغهطزْى غطوؾت  خوَيٓسْةوة بؤ وَيٓة ؾيعطييةنةى زةنةئ، بؤ منووْة ناتَيو زةَيَئ ،ٖةَإ بٓةَازا

يإ طؤضإ ية وةغفى ئافطةت و طةؾتةنةى خؤى بؤ قةضةزاغ و ْاوضةى ٖةوضاَاْسا منووْةي ظؤض بةَٖيع و بةضظييإ 
ثَيؿهةف نطزووة، ئةوة بؤ تواْاى وَيٓةنَيؿاْةوةى منووْةنإ زةطةِضَيتةوة يةاليةٕ ؾاعريةناْةوة، بة دؤضَيو طؤضاْى 

ض وةغفى ئافطةت وةى خؤى زةنات، وةى وَيٓةيةنى فؤتؤططافى شَْيهى دوإ ببيَٓى، يإ وةغفى ؾاعري ))ٖةْسَيو دا
غطوؾت وةى خؤى زةنات بة يووتهةى بةضظى طةضزةٕ نةف و ْعاضى غجى و بةخؤضى ِضةف و زؤَيى نح و زاغتاْاْى 

إ وَيٓة ِضةغةْةنة و وَيٓة الغاييةنة (. يَيطةزا بووْى يَيهطووْى بةَٖيع ية َْيو130، 1990ٍظةبةْس و ضِطةوة(()ضغوٍ، 
ثطؤغةيةنى دَيطري  ية ْاو ؾيعطزا، بةَٖيعى ؾاعري و زةقى ؾيعطةنةَإ ْيؿإ ئةزات، واتة ثِطؤغةي الغاييهطزْةوة

و َطزوو ْيية، بةَيهو ثِطؤغةيةنة غيفةتى ظيٓسو و طؤِضاوى ٖةية و َطؤظ زةتواْى بةثَيى تواْاى خؤى ظيطةنى و 
 ووغيٓى خؤى تَيسا منايـ بهات. بةٖطةى ؾيعط ْ

 تيؤزى الساييكسدنةوة  
ٍَ طةؾةى فيهطو فةيػةفة ية يؤْاْسا،  بًَاوبووْةوةى دؤضةناْى ٖةضوةٖا طةؾةى ئةزةب و ٖوْةض ية ثا

ؾيعطى فَيطنطزٕ و دؤضةناْى تط، بايةخساْى فةيًةغوفةناْى بة ئةزةب و  ئةزةب وةى ؾيعطى زضاَى و زاغتإ و
نى طؿتى و ضةَهى ؾيعط بة تايبةتى بةزواى خؤى زاَٖيٓا، ئةَةف بووة زةضواظةيةى بؤ ٖوْةض بةؾَيوةية

ثةيسابووْى ئةزةبياتٓاغى بةؾَيوةيةنى طؿتى و بريى ِضةخٓةيى و طفتوطؤ و يَيهساْةوةى تيؤضى و ِضةخٓةيى 
 بةتايبةتى.

ةى بووْى بةضٖةّ و غطوؾتى ئةزةبياتٓاغى بة ٖةَوو يكةناْييةوة بطيتيية ية زةضئةجناّ و يَيهةوت
زاَٖيٓاْى ئةزةبى و ٖوْةضى )غةضٖةَيساْى ئةزةبياتٓاغى بؤ ئةو ْاوةْس و نؤَةَيطاياْة زةطةِضَيتةوة، نة ئةزةب و 
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ٖوْةضى تَيسا باَلوبووةتةوة، ضوْهة ِضاغتةوخؤ  ثةيوةغتة بة بةضٖةَى ئةزةبييةوة، يؤْاْييةنإ بؤ يةنةجماض 
 و َةظضاْس، ئةَةف بووة بٓةَاى ئةزةبياتٓاغىافةيػةفةى ٖوْةض و شياْيإ ز يةغةزةى ثَيٓذةَى ثَيـ ظاييٓيسا،

(. بؤ تَيطةيؿنت يةضةَهى ئةزةب و 41، 2007ٍثةيسابووْى تيؤضى ئةزةبى و ِضةخٓةى ثطانتيهى()بطَيػًَيط، 
ْةتةِضوو وةاَلَساْةوةى ٖةَوو ئةو ثطغياضاْةى، نة  يةغةض غطوؾتى ئةزةب و غةضٖةَيسإ و ئةضنى ئةزةب خطاو

يةاليةى ، ٖةضوةٖا بؤ بِطياضزإ ية غةض باؾى و خطاثى زةم و بةَٖيعى و الواظى بةضٖةَى ٖوْةضَةْس و ؾاعريإ 
ضةْسئ بؤضووٕ و ضةَهى ِضةخٓةيى و تيؤضى ية اليةٕ فةيًةغوف و ظاْا و خوزى ؾاعريةناْيـ خطاوْةتةِضوو، 

وةغنت بة غطوؾتى ةيَساْةوةى ٖةَوو ئةو ثطغياضاْةى، نةثبةَةبةغتى ٖةَيَٗيٓاْى ضييةتى ئةزةب و ٖوْةض و وةاَل
بؤضووْى غؤفػتاييةنإ و ظايبووْى " ٖػيؤز و ٖؤَريؤؽ"ئةزةبةوة، )ثةيسابووْى نؤَةَيَيو ؾاعريى طةوضةى وةى 

، "ظيٓؤظاْؼ و غوقطات"ْاوةْسةناْسا بةضثةضساْةوةيإ يةاليةٕ ضةْس فةيًةغوفَيهى تطى وةى  وبةغةض نؤِض 
نؤَةَيَيو ِضؤؾٓبريو ِضةخٓةططى غؤفػتايى زضوغتهطز، نة زةغتَيهى باَيايإ ية ِضةخٓةغاظيسا ٖةبووة بة تايبةتى " 
بطوتاطؤضاؽ و ٖيباؽ و بطوزيهوؽ"، نة بؤضووْةناْى ئةفالتووْيـ يَيهةوتةى وةاَلَساْةوة وطفتوطؤى َْيوإ ئةّ 

ٓةيى  غةضبةخؤ و ضةَهى دؤضاودؤضى غةض بة ئةزةبياتٓاغى بؤضووْى ِضةخ (. بةَةف70ٍ ،1993ِضةوتةٕ()بةقري، 
 بؤ يَيهؤَييٓةوةى زةقى ؾيعطى ٖاتٓة نايةوة.

الغاييهطزْةوة يةنَيهة يةو ضةَو و بؤضووْة تيؤضيياْةى، نة بوو بةَةغةيةيةى ية ضواضضَيوةى 
ودؤض بؤ زةقى ؾيعطى و ناضى ئةزةبياتٓاغيسا، ية شَيط تيؿهى ئةّ َةغةيةيةزا يَيهساْةوة و ٖةَيػةْطاْسْى دؤضا

ٖوْةضى نطاوة. بريى الغاييهطزْةوة بة ؾَيوةيةنى ثةضف و باَلو و ْاِضَيهدطاو زةطةِضَيتةوة بؤ ثَيـ فةيػةفةى 
غوقطات و ئةقالتووٕ، نةّ تا ظؤض بة ؾَيوةى دياديا ئاَاشة بةّ َةغةيةية نطاوة. بةاَلّ بةؾَيوةيةنى َةْٗةدى و ية 

ةفى غةضبةخؤزا ية الى ئةفالتووٕ خطاية ْاو طفتوطؤ فةيػةفييةناْةوة، ئةفالتووٕ وةى ْاو ِضَيباظَيهى فةيػ
فةيًةغوفَيو ية ضواضضَيوةى  فةيػةفةيةنى تؤنُةزا زةيةوَيت ْةضَيٓى نطزاضى الغاييهطزْةوة بػةملَيَٓيت، زواى 

، ٖةض ؾتَيهيـ بهةوَيتة ْاو غةملاْسْى ْةضَيٓى و ضةوتى الغاييهطزْةوة زشايةتى خؤى بؤ ئةّ ناضة زةخاتةِضوو
باظْةى الغاييهطزْةوة ئةفالتووْيـ زشغةْطةضة يةطةَييسا، نة ئةزةب و ٖوْةضيـ يةنَيهة يةو ؾتاْةى ئةفالتووٕ ية 
ٍَ ؾيعط و ؾاعرياْسا ْةياض زةضزةنةوَيت و َٖيطؾَيهى فةيػةفى  ْاو باظْةى الغاييهطزْةوةزا يَييإ زةِضواَْيت، بؤية يةطة

 ئةزةب و ٖوْةض.زةناتة غةض 
زواى ئةَة برينطزْةوة و يَيهساْةوةى ئةضغتؤ بؤ الغاييهطزْةوة و ططْطى ثَيساْى ئةضغتؤ بة َةغةيةى 

ئةّ َةغةيةية وةى تيؤضَيهى بايةخى تيؤضى ٖةبوو، بؤية زواى ئةوة  الغاييهطزْةوة ية ضواضضَيوةى ئةزةبياتٓاغييسا،
هطزْةوة خؤى بةضدةغتة نطز. واتة )تيؤضى الغاييهطزْةوة بة ئةزةبى غةضبةخؤ، نة بطيتيية ية تيؤضى الغايي

يةنةّ تيؤضى ئةزةبى يةقةَيةّ زةزضَيت، نة بٓةَاناْى ية غةزةى ضواضةَى ثَيـ ظاييٓةوة ية اليةٕ ئةفالتووْةوة 
 ،1984 ،ماضىزاْطإ و ثاؾإ ئةضغتؤ بة َةبةغتى تةواونطزْى ئةّ تيؤضة زضَيصةى بة َةغةيةى الغاييهطزْةوةزا()

(. زواى ئةضغتؤ تيؤضى الغاييهطزْةوة دَيطريبوو، ِضَيطاى خؤؾهطز بؤ تَيطةيؿنت ية غطوؾتى ئةزةب و ٖوْةض 17ص
يةو ضواضضَيوةيةزا، ئيرت تيؤضى الغاييهطزْةوة فطاوإ بوو، ضةْسئ تَيطةيؿنت و َةزيووىل تطى يَيهةوتةوة، نة ئةّ 

ٕ بةٖؤى الزإ ية بٓةَاناْى برينطزْةوةى ئةّ تيؤضة بريى تطى تيؤضةى بة ئاضاغتة و برينطزْةوةى تطزا بطز. يا
 تيؤضى و تَيطةيؿنت و تيؤضى تطى ئةزةبى ٖاتٓة نايةوة.

 زِةط و زِيشة فةلسةفييةكةى تيؤزى الساييكسدنةوة
غةضضاوة َةعطيفى و فةيػةفييةنةى تيؤضى الغاييهطزْةوة بؤ فةيػةفة ئايسياييػتييةنةى ئةفالتووٕ      

زةطةِضَيتةوة، نة ثةيوةغتة بة َةغةيةى بووْةوة. ئةّ َةغةيةية ية الى يؤْاْييةنإ ٖةض ية نؤْةوة دَيطةى َؿت و 
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"بووٕ" يةو غةضزةَةزا زوو بؤضووْى فةيػةفى ية َِطى َْيوإ ظاْا و فةيًةغوفةناْيإ بووة، بؤ منووْة غةباضةت بة 
ئاضازابووة، نة خؤى ية بؤضووْةناْى "ٖريانًيتؼ" و "ثاضَةْيسؽ" زةبيَٓيتةوة، )ٖريانًيتؼ باوةِضى بة طؤِضاْى 
بووٕ ٖةية و ٖةغت بة غةضضاوةى ظاْني زةظاَْيت ٖةضوةٖا ثاضَةْيسؽ باوةِضى بة ْةطؤِضيى بووْى ِضووت ٖةية و 

ٌَ بة غةضضاوةى ٖةَوو ظاْيَٓيو زازةَْيت. ئةفالتووٕ ٖات ٖةضزوو بؤضووْةنةى وةضططت ية ديٗاْى ٖةغتيسا  عةق
(. ئةفالتووٕ 192ٍ ،2005نطز()عةظيع، ِضاى ٖريانًيتػى وةضططت و ية ديٗاْى ئايسيازا بؤضووْى ثاضَةْيسغى ثةغةْس 

و ية اليةنى تط بةٖاى عةقًَى بؤ بة زةضنةوت ية  ئةجناَى تَيِطاَاْى يةّ بؤضووْاْة ية اليةى ئةضنى ٖةغتةنإ ية
ثطؤغةى ظاْيٓسا، ٖةض يةبةض ئةوةؾة، نة ية تيؤضى ظاْيٓسا ديٗاْى ٖةغتةنإ بة زةضواظة و قؤْاغى يةنةَى ظاْني 
يةقةَيةّ ئةزضَئ، ئةَة واى نط، نة ئةفالتووٕ ية غٓووضى خؤياْسا ئاَاشة بة ٖةضزوو ِضةٖةْس بهات ية فةيػةفةنةى 

نة ية طؤِضإ  ،زةنات بة زوو بةؾةوة، يةنةّ ديٗاْى بريى ِضووت يإ منووْةيى "بووٕ"ؤيسا، )بؤية ئةفالتووٕ خ
بةزووضة و بة ٖؤى عةقًَةوة ِضَيى ثَى ئةبطَى. زووّ ديٗاْى ٖةغتى، نة غَيبةضو الغايى ديٗاْى يةنةَة()عةظيع، 

ني و تَيطةيؿنت ية زياضزةناْى غطوؾت و زضنهطزٕ بة (. غةضةتا ئةفالتووٕ زواتطيـ ئةضغتؤ بؤ ثطؤغةى ظا192ٍْ
ٌَ" نطز، نة زواتط ئةَة تيؤضى ظاْيٓى يةغةض  سةقيكةتى َازةنإ ٖاتٔ ئاَاشةيإ بة ٖةض يةنة ية "ٖةغت و عةق
بيٓا نطا، زواى ٖةَوو ئةو بؤضووٕ و تَيِطواْيٓة فةيػةفياْة ئة فالتووٕ طةيؿتة ئةو ئةجناَةى، نة َةضز ْيية 

و دةٖةضى َازةنة بَيت، بةَيهو ٖةغتةنإ زةتوأْ ية غٓوضى  زضنى ثَى زةنةٕ، ئةقًَى سةقيكةت ٖةغتةنإئةوةى 
الغاييهةضةوة زضى بةؾتةنإ بهةٕ و ظاْني بةزةغت بَيٓٔ. ئةوا عةقًَة، نة تايبةتة بةو ديٗاْة َوتًَةقة، بة 

قييإ ْيية، ئةفالتووٕ بؤ ِضووٕ نطزْةوةى ئةّ واتايةنى تط ٖةغتةنإ ٖةضطيع تواْاى زؤظيٓةوةى سةقيكةتى َوتًَة
بابةتة منووْةيةى زةخاتةِضوو، نة بة منووْةى ئةفػاْةى ئةؾهةوت ْاغطاوة، بة بؤضووْى ئةفالتووٕ )ديٗاْى 
ِضاغتةقيٓة و ديٗاْى غَيبةض يةوةزا زةضزةنةوَيت، ئةطةض واى زابَٓئ، نةغاَْيو ٖةٕ، نة ٖةض ية َٓاَيييةوة ية 

سا بووٕ و بةْسنطاوٕ و زيواضَيو يةبةضزةَياْسا ٖةية و بةدؤضَيو بةغرتاوْةتةوة، نة ْةتوأْ بةٖيض ئةؾهةوتَيه
اليةنسا ِضووى خؤيإ وةضبطَيِطٕ، يةّ زيواضةزا تةْيا وَيٓةى غَيبةضى ئةو نةغاْةيإ بيٓييَب، نة ية ثؿتياْسا بةٖؤى 

ووة، ئةو بةْسنطاواْة وا زةظأْ، نة ئةوةى يةغةض زيواضى ئاططَيهةوة غَيبةضيإ يةغةض زيواضى بةضزةَياْسا زةضنةوت
ئةطةض يةنَيو يةواْة ية ئةؾهةوتةنة بَيتة  :ئةؾهةوتةنة زةيبيٓني وَيٓةى ِضاغتةقيٓةٕ، ئيٓذا ئةفالتووٕ زةَيَيت

ة زةضوةوة و وَيٓة ِضاغتةقيٓةنإ ببيَٓيت، ئةوة َاْاى واية، نة ئةو ٖاتٓة زةضةوة بؤ زيتٓى ؾتى ِضاغةقيٓ
ٌَ، ئةفالتووٕ وتى ئيرت ئةّ ئةؾهةوتة ديٗاْى  بةضظبووْةوةى شيطى َطؤظة بؤ ديٗاْى ئايسيا و ديٗاْى عةق

(. ئةو غَيبةضاْةى، نة خةَيهاْى ْاو ئةؾهةوت، يةغةض زيواضةنة بيٓيوياْة بةٖؤى 227، 2009ٍئَيُةية()ئةفالتووٕ، 
تووٕ ظاْيٓى بةٖؤى ٖةغتةناْةوة ية ئاغتَيهى ْعَسا ٖةغتةناْياْةوة ئةوا وَيٓةى ِضاغتةقيٓة ْني و بؤية ئةفال

ْطخاْسووة، ضوْهة ٖةغتةنإ  غَيبةض و وَيٓةى الغاييهةضةوة زةبيٓٔ.  ئيٓذا ئةفالتووٕ ٖةض ية ضواضضَيوةي ئةو 
فةيػةفةيةزا ئاَاشة بة ناضى ئةزةبى و ٖوْةضى زةنات، بؤ ئةوَةبةغتةف باظْةيةنى تطى الغاييهطزْةوة ظياز 

ئةّ باظْةية بةالى ئةفالتووْةوة ْاثةغةْس و ْاثَيويػتة و غيفةتى ْةضَيٓى ٖةية، ية ْاو ئةّ باظْةيةؾسا  زةنات،
يَيهساْةوة بؤ ؾاعريو ٖوْةضَةْسإ زةنات، ئةفالتووٕ بؤ ِضووْهطزْةوةى ئةَة يةبةؾى زةيةَى نؤَاضةنةيسا، 

و "ديٗاْى غطوؾت" و "ديٗاْى غَيبةض". ئاَاشةى بةغَى ديٗإ نطزووة نة بطيتني ية "ديٗاْى منووْةيى" 
ًَةيةى سةقيكةتى  ئةقالتووٕ يةّ باضةيةوة زةَيَيت: ) ئةوةى نة وَيٓة نَيـ زضوغتى زةنات وةى وَيٓةى قةضةوَي
ًَة ْيية بةَيهو زاضتاف ؾتَيو زضوغت زةنات،  ئةوؾتة ْيية، ضوْهة ئةوةى زاضتاف زضوغتى زةنات، َاٖييةتى قةضةوَي

(. ٖةضوةنو ئاَاشةَإ ثَيهطز 475ـ  474، 2006ٍقيكةتة بَى ئةوةى ٖةَإ ؾت بَيت()ئةفالتووٕ، نة ٖاوؾَيوةى سة
بةثَيى بؤضووْى ئةفالتووٕ ية تيؤضى الغايى نطزْةوةزا غَى ديٗإ ٖةية، يةنةّ ديٗاْى ئايسياية، ئةو ديٗاْة 
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نةّ و نوِضيية، زووةّ ديٗاْى  منووْةيية، نة سةقيكةتى ؾتةنإ يةوؾوَيٓةزاية و ٖةَوو ؾتَيو تَييسا بَى
ئةو ديٗاْة الغايى ديٗاْى يةنةَة، ) ؾاْؤى َازيية و ئازةَيعاز بة يةنَيو يإ ظياتط ية ٖةغتةنإ،  ةٖةغتجَيهطاو

ديٗاْى غَيبةضة نة ئةَةف الغايى نةضةوةى  ،(. غَييةّ ديٗا67ٕٖةغتى ثَى زةنات و يَيى تَيسةطات()بةقري، ٍ
بؤضووْى ئةفالتووٕ ناضة ئةزةبى و ٖوْةضيةنإ غةض بة ديٗاْى غَييةَٔ، ٖةضوةنو زةَيَيت: ديٗاْى زووةَة، بةثَيى 

)ئةطةض فهطةيةى وةى منووْة وةضبططئ بؤ منووْة نوضغييةى، ئةوا ية ديٗاْى منووْةييسا بة تةواوى ٖةية، بَى 
زةناتةوة ، بؤية  ة منووْةييةنوضغيي نةّ و نوِضيية، زاضتاف ناتَيو نوضغييةى زضوغت زةنات ئةوا الغايى ئةو

زةبَيتة منووْةيةنى ْاتةواى نوضغى يةنةّ، ناتَيهيـ ؾاعري و ٖوْةضَةْس زَئ و باغى ئةّ نوضغيية زةنةٕ ئةوة 
(. ئيرت ئةفالتووٕ 24، صماضىالغايى وَيٓةى زووةّ زةناتةوة، بةَةف غَى داض ية سةقيكةت  زووض زةنةوَيتةوة()

بة ٖوْةضَةْس و ؾاعريإ زةنات و غَى ٖةْطاو ية منووْةى يةنةّ و نطزةى زاَٖيٓإ  بةثَيى ئةّ تيؤضة ثاؾةنؿَي
هطزْةوةيةنى ْةضَيٓى ؾيسةناتةوة، بةواتايةنى تط ) يزووضيإ زةخاتةوة، ناضو بةضٖةَةناْيإ ية شَيط ضةَهى الغاي

ني ية واقيعسا بيبيٓني منووْةيةنى منووْةى يةنةّ ية ٖةض ؾتَيهسا منووْةيةنى تةواوة و زضوغتهطاوى يةظزاْة ْاتواْ
تةواو ناًَة، ثاؾإ غطوؾت خؤى ثِطة ية الغايهةضةوةى ئةّ منووْة يةنةَة يةظزاْيية، بؤ منووْة زضةختَيو ية 
قةضاغ ئاوَيهساية و وَيٓةى يةْاو ئاوةنة زةبَيتة الغايى الغايى نةضةوة، ضوْهة خوزى زضةختةنةى ْاو غطوؾت الغايى 

يةظزإ زضوغتى نطزووة، ناضى ئةزةبى و ٖوْةضيـ وةى وَيٓةى  زضختى ْاو ئاوةنة واية()بةضظجنى، منووْةيةنة، نة 
(. واتا بة بِطواى ئةفالتووٕ منووْةى يةنةّ، نة بطيتيية يةسةقيكةتة َوتًةقةنة زووباضة نطزْةوةى 15ـ  14،  2016ٍ

بة فؤضّ دةوٖةضةى نة ية ئةقًسا ٖةيةتى و  ئاغتةَة، َةساَية نة غطوؾت بتواْى ببَيتة ٖةَيططى ٖةَإ وَيٓة و
غطوؾت بةؾَيو ية دةوٖةضى سةقيكةت زةخوات و وْى زةنات، ٖوْةضَةْسيـ، نة ئةّ ناضةزةنات خؤى يةبةض 

ف ية ئةجناَى ثِطؤغةنة بةؾَيهى تط ية و ية سةقيكةتى وٕ نطزووة، بؤ ئةوةمنووْةيةنسا ئةَة زةنات نة بةؾَي
ووْةنة وٕ زةنات. ئةفالتووْيـ باوةِضى بة سةقيكةتى َوتًةم ٖةية و يةو بةٖاو دةوٖةضى سةقيكةتى من

باظْةيةزا يَيهساْةوة بؤ زياضزةنإ زةنات و سونِ بةغةض ئةزةب و ٖوْةض زةنات، بؤية ثَيى واية نة ٖوْةضَةْس و 
هةضةوةٕ. يوةى الغايهةضةيؾاعري ْاؾَيت باْطةؾةى زاَٖيٓةض بؤ خؤيإ و بةضٖةَةناْيإ بهةٕ، بةَيهو ئةوإ الغاي

ٖؤناضى ؾَيواْسْى سةقيكةتٔ، ية شَيط ناضيطةضى ِضاغتةخؤى ديٗاْى ئايسيازا ْني و وَيٓة و ؾيعطةناْيإ ية 
 وَيٓةيةنى الغاييهطاوة و ْاتةواوزا زةخواظٕ. 

 

 ثيَوانةى ئةفالتووى بؤ دةقى شيعسى
، ية ضةْس طؤؾةيةنةوة ية زةقى ؾيعطى ئةفالتووٕ ية ٖةض يةنة ية نتَيبى نؤَاض و طفتوطؤيةناْى ئةيؤْسا

زةِضواَْيت و ثَيى واية، نة زةقى ؾيعطى يَيهةوتةى ثطؤغةيةنى ْاؾايػتة و ْاثَيويػتة و بةضٖةَى نةغاَْيهة، نة ية 
سةقيكةتى ِضةٖا زووض نةوتووْةتةوة، ئةفالتووٕ ٖةض تةْيا ية غٓوضى الغاييهطزْةوة قػة يةغةض زةقى ؾيعطى 

ْس ضةَهَيهى تطيـ بؤ ْاثةغةْسى ئةزةب و ٖوْةض و َةسهوّ نطزْى ؾيعط و ؾاعريإ زةخاتة ْانات، بةَيهو ضة
بةضزةغت، ٖةضوةٖا ئاَاشة بة ضةْس ِضةٖةْسَيهى تطيـ زةنات، بؤ نَيؿإ و ثَيواْة نطزْى زةقى ؾيعطى، بة 

ناْى وةى "ئيًٗاَى َةبةغتى ثؿت ِضاغتهطزْةوةى ئةو سونُةى، نة بةغةض زةقى ؾيعطى زاوة، ية شَيط َةغةية
زووباضة خوَيٓسْةوةيةنى ْةضَيٓى بؤ زةقى ؾيعطى ثَيؿهةف   ،وؾتى، غؤظى تطؽ، ْةبووْى ظاْياضى"ةؾيعط، بةزِض

زةنات، ئةفالتووٕ ٖةض بة َةغةيةى الغاييهطزْةوة ْاوةغتَيت بؤ بَى ْطخهطزْى زةقى ؾيعطى، بةَيهو ية شَيط 
بة بَى بةٖا نطزْى زةقى ؾيعطى ئةزات، وةنو ثَيؿرت ِضوومنإ نطزةوة ية يَيهساْةوةى ئةّ بٓةَا و ضةَهاْة زضَيصة 

َةغةيةى الغاييهطزْةوةزا، نة ئةفالتووٕ زةقى ؾيعطى بة الغايى الغايهةضةوة زاْاوة و ثَيى واية غَى وَيػتطة زةقى 
ْى ٖةغتيسإ، ؾيعطى ية سةقيكةت زووضة و ؾاعريةنإ ْاتوأْ بة سةقيكةت بطةٕ ضوْهة ية شَيط باضى ديٗا
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ٖةغتيـ ثًةيةنى ْعَى ٖةية ية طةيؿنت بة سةقيكةت، ئةَة زةبَيتة يةنةيةنى ِضةف بؤيإ، بؤية يَيطةزا ؾاعريإ 
 و بةضٖةَةناْيإ بة ثَيويػت ْاظاَْيت.

دطة يةَة ثَيؿرتيـ بة َةغةيةى ئيًٗاّ َٖيطف زةناتة غةض ؾيعط و ؾاعريإ، ية"طفتوطؤييةناْى 
اغتيسا بةضدةغتةنطزْى بؤضووْةناْى غوقطاتى َاَؤغتايةتى ية ْوغطاوةنةى ئةفالتوٕ غوقطات ئةيوٕ"زا، نة ية ِض

بة ئةيؤٕ زةَيَيت: )ئةو يَيٗاتوويةى نة تؤ ٖةتة ٖوْةض ْية، ضوْهة ية تواْاتةوة غةضضاوة ْاططَيت، بةَيهو ئةوة 
(. ٖةضوةٖا زةَيَيت: ) ؾاعريإ بةٖاوناضى 736، 2010ٍئيًٗاَة، َٖيعيهى يةظزاْيية ئةّ ناضةت ثَى زةنات()ئةفالتووٕ، 

ٖوْةضى َطؤظ ْاتوأْ ؾيعط بٗؤْٓةوة، بةَيهو تواْايةنى يةظزاْى ٖاْيإ ئةزات بؤ ؾيعط وتٔ، ٖةَوو ؾاعريَيو 
(. ئةّ بؤ ضووْةى غوقطات زةضواظةيةنة 738نة خوا ثَيى زةبةخؿَيت()ئةفالتووٕ، ٍ ،بةثَيى ئةو ئيًٗاَة ؾيعط زةَيَيت

نطزٕ يةغةض غةضضاوةى ؾيعط، بةثَيى ئةَة غوقطات بةضطى ظاْايى و ؾاضةظايى يةبةض ؾاعري زازةَاَيَيت و بؤ قػة 
ْوغيٓى ؾيعط بؤ تواْاو يَيٗاتوويى ؾاعري ْاطةِضَيَٓيتةوة، بةَيهو بةَٖيعَيهى زةضةنى ثةيوةغتى زةنات نة ية ِضَيطةى 

 ةوة.ئيًٗاَةوة ثَييإ زةطات، ئةَةف تيؤضى ئيًٗاَى يَيهةوت
ٖاونات ئةفالتوْيـ ية زاَٖيٓاْى ؾيعطيسا بةٖةَإ ؾَيوة دةخت يةغةض بؤ ضووْى َاَؤغتانةى  

زةناتةوة، ثَيى واية ؾاعري ْاتواَْيت ؾيعط بًََيت و زاَٖيٓإ بهات، تاوةنو خواوةْس ئيًٗاَى ؾيعطى ثَي ْةبةخؿَيت، 
ًََئ، ؾ تَيو ْيية ية شَيط زةغتةَيات و ئريازةى ؾاعريزا بَيت، بةثَيى بؤ ضووْى ئةفالتووٕ ئةو ؾتةى نة ؾاعريإ زةي

ؾيعط ْوغني ثةيوةغت ْيية بة تواْا تايبةتييةناْى تاى و اليةْةناْى ٖةوَيسإ و خؤَاْسوو نطزٕ و ؾاضةظايى تاى 
اوةوةى ؾاعري يَيطةزا ِضؤَيييإ ْيية، بةَيهو ئةّ زاَٖيٓاْة زةنةوَيتة زةضةوةى باظْةى قؤْاغةناْى ثطؤغةى زاَٖيٓإ و ْ

، يةّ ناضة بةزةضة، بةَيهو غةضضاوةى ؾيعط ئيًٗاََيهة نة بة ئاَازةنطاوى يةاليةٕ خواوةْسةوة بة ؾاعريإ زةطات
خؤ ية خواوةوْسةوة ْعيهة بؤية تواْاى زاْاْى ؾيعطى ٖةية، واتا خؤى ئةّ تواْايةى )ؾاعري ئةو نةغةية، نة ِضاغتةو

زةطات،..وةى بًََيت خواوةْسى ؾيعط ثاضضة َوطٓاتيػَيو بَيت ئةوا ئةو َٖيعة نة ية ْيية و بةَيهو ية خواوةْسةوة ثَيى 
َوطٓاتيػةنةزاية ؾاعري وةى ثاضضة ئاغَٓيو بؤ خى نَيـ زةنات و ٖةَإ َٖيعى بؤ زةطواظَيتةوة، ئةَةف ؾيعط 

ى غَييةّ بؤ خؤى خوإ وةى ثاضضة ئاغٓى زووةّ بؤ خؤى نَيـ زةنات، ؾيعط خواْيـ دةَاوةض وةى ثاضضة ئاغٓ
(. ْةظاْى و بٓةَاى ْةبووْى ظاْياضى يةغةض ئةو بابةتاْةى، نة ؾاعري ية زةقة 28، 2007ٍِضازةنَيؿَيت()سوغَئ، 

ؾيعطييةناْيسا ئاَاشةى ثَي نطزووة، يةنَيهى تطة يةو َةغةالْةى، نة ئةفالتووٕ زةيةوَيت بةٖؤيةوة ؾاعرياْى ثَى 
تووٕ وةى فةيًةغوفَيو بايةخَيهى ظؤضى بة ظاْياضى و َةغةيةى ظاْني زاوة، نة تاواْباض بهات و يةبةض ئةوة ئةفال

ثَيى واية ؾاعريةنإ يةو ظاْيٓة بةزةضٕ و زةَيَيت: )ية ِضاغتيسا ؾاعريةنإ ٖيض ؾاضةظايييةى و ظاْياضييةنيإ ْيية،  
ناتَيو باغى  "ٖوَري"ةٕ، بؤ منووْة يةغةض ئةو بابةتاْةى، نة الغايى زةنةْةوة يإ ية ؾيعطةناْياْسا باغييإ زةن

دةْط و ؾةِض زةنات خؤى ٖيض ظاْياضييةنى  زةضباضةى تةنتيهى دةْط و ثالْى غةضباظى ْيية، يإ ناتَيو باغى 
ثعيؿهى زةنات ٖيض غةضضاوةيةنى تايبةت بة ثعيؿهى ْةْووغيوة،... بؤية ؾاعريةنإ وةى ْافوضةى ئاوٕ ئةوة 

ٍَ ٖةَوو ئةَاْةف ئةفالتووٕ يةغةض بابةتَيهى تطى ِضةوؾتى و 25، صاضىمزةثصَيٓٔ، نة بؤيإ زَيت() (. يةطة
زةضووْى زةوةغتَيت، يةو ِضَيطةيةؾةوة باؽ ية ناضيطةضيية ْةضَيٓييةنةى زةقى ؾيعطى زةنات، ضوْهة ئةفالتووٕ ية 

و ضانة نطزووةتةوة، فةيػةفةنةى خؤيسا، بؤ بٓياتٓاْى نؤَاض و يؤتؤثيانةى ظؤض دةختى يةغةض بٓةَاى ِضةوؾت 
بؤية زةبيٓني، )ئةو الوةى نة ئةفالتووٕ زةيةوَيت بيهات بة غةضثةضؾتياضى يؤتؤثييايةنةى زةبَيت نؤَةَيَيو 
غيفةتى فهطى و ئةخالقى ٖةبَيت و ئةّ الوة زةبَيت زازثةضوةض بَيت، َيٗطةبإ و خواظياضى فَيطبووْى ظاْػت و 

(. بة بِطواى ئةفالتووٕ نةغايةتى ؾاعري 228، 2011ٍٖاوغةْط بَيت()ِضاغَيٌ، خاوةٕ بريَيهى بةَٖيع و ِضوسييةتَيهى 
ٍَ ٖةغت و  يةو بٓةَا ِضةوؾتيياْة زووضة ْةى ٖةض ئةوةْسة، يةبةض ئةوةى، نة ؾاعري َاَةَية و غةوزاى يةطة



 بةثَيى بٓةَا تيؤضييةناْى ئةفالتووٕ خواضوو ية شَيط ضةَهى الغاييهطزْةوةزابةٖاى ؾيعطى نطَاجنى 
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)ؾاعري ٖةَيسةغتَيت  غؤظةناْساية، بؤية َةتطغى ِضةوؾتيؿى بؤ غةض تانةناْى تطى ْاو نؤَةَيطازا ٖةية، يةبةض ئةوةى
 ٌَ بة ظيٓسوو نطزْةوة و وضووشاْسْى غؤظةناْى َطؤظ، بٓياتٓاْى تانَيهى غؤظزاض، بةَةف ية بةناضبطزْى عةق
زووضيإ زةخاتةوة، يةدياتى ئةوةى، نة غيفةتى غؤظزاضى ية تانةناْى ْاو نؤَةَيطا زووضخباتةوة، بة ئةضنى 

بةثَيى بؤضووْى ئةفالتووٕ ؾاعري خؤى نةغَيهى ٖةغتيية و ية شَيط  (.25، صماضىثَيطةواْةى ئةَة ٖةَيسةغتَيت()
ناضيطةضى غؤظةناْى زاية، ٖةضطيع ْاتواَْيت َطؤظَيهى عةقاَلْى و بة ِضةوؾت بٓيات بَٓيت، نة نؤَةَيطا بجاضَيعَيت، 

ٖةغتى ثَى زةنةئ، )نةواتة ؾيعط ؾتَيهى بَيهةَيهة بة تايبةتى ؾيعطى زضاَى يةبةض ئةوةى ئةو ضَيصةى ية ؾاْؤزا 
ٍَ و تطغٓؤى و عاتيفى زةنات()بةضظجنى، ٍ (. بةاَلّ 17ضَيصَيهة ئاظاضى يةطةَيساية بةَةف ؾاعريةنة بيٓةض ضةثة

ٖةاَلوَيطزَيو بؤ ؾيعطى زاغتاْى يرييهى زةنات بة غيفةتى ئةوةى نة )ئةّ دؤضة ؾيعطة ٖاْسإ و غتايؿى 
ٖةغتى بةضططى و ناضيطةضبووٕ بة ثاَيةواْةنإ و خواوةْسةنإ ظياتط  ثاَيةواْةنإ و خواوةْسةنإ يةخؤى زةططَيت،

(. ئيرت ئةفالتووٕ بةؾَيوةيةنى طؿتى ؾَيواظى برينطزْةوةى دؤضاودؤض بؤ ٖةَيسَيطاْى 135، ص2016، عثناىزةنات()
بؤ نطزووة زةقى ئةزةب و ٖوْةض بةناضزَيَٓيت، يةغةض ئةّ بٓةَا و ضةَو و َةغةالْةى، نة ئةفالتووٕ يَيهساْةوةى 

ؾيعطى وةى بةضٖةََيهى ْاثَيويػت بؤ نؤَةَيطا زازةَْيت و ٖيض دَيطايةنيـ بؤ ؾاعريةنإ ْاناتةوة ية ْاو 
 نؤَاضةنةى خؤيسا.

بةؾَيو يةو ضةَهاْةى، نة ئةفالتووٕ بة َةبةغتى ثةضاوَيع خػتٓى ئةزةب و ٖوْةض يَيهساْةوةى بؤ  
ْانةٕ بؤ غةملاْسٕ و ثؿت ِضاغتهطزْةوةى تَيِطواْيٓى يةنرتى، تةْاْةت ئةطةض نطزووٕ، يَيو ْعيهٓني، ٖاوناضى يةنرت 

غةيط بهةئ زةبيٓني، نة ٖةْسَيو يةو َةغةية و ضةَهاْة زشى يةنرتى زةوةغتٓةوة و بة ؾَيوةيةنى ْاِضاغتةوخؤ، 
ضى الغاييهطزْةوة و بؤ منووْة ضةَهى الغاييهطزْةوة و ضةَهى ئيًٗاّ، نة بووٕ بة زوو تيؤضى دياواظى وةى تيؤ

تيؤضى ئيًٗاّ، نة بٓةَاناْيإ ظؤض زووضٕ يةيةنرتييةوة، )ئةفالتووٕ بَيئاطا بووة يةوةى، نة ئةّ بريؤنةيةى 
الغاييهطزْةوةى يةباضةى ؾيعطةوة ثَيطةواْةى بريؤنةى ئيًٗاَى ؾيعطيية، ضوْهة الغاييهطزْة ثَيويػتى بةٖةوَيسإ 

بريؤنةى الغاييهطزْةوة زآْاْة بةوةى، نة زةقى ؾيعطى بة ؾَيو ية وخؤَاْسوونطزْة يةبةض ئةوة خوزى 
نوِضييةناْييةوة ثطؤغةيةنى غازة ْيية، و  (. الغاييهطزْةوة بة ٖةَوو نة22ّ، 2017ٍغٓعةتهاضى تَيساية()خةييٌ، 

نإ و بةَيهو ثَيويػتى بة شيطى و تةضنيع و ئاطايى َطؤظةوة ٖةية بؤ وةضططتٓى وَيٓة و منووْة زةضةنيية
طواغتٓةوةيإ و ٖةَيططتٓيإ يةََيؿهسا و تواْاى زووباضة طةِضاْسْةوةيإ. بةاَلّ ئيًٗاّ وةى ئةوةى، نة غوقطات 
ئاَاشةى ثَيهطزووة ٖيض تواْا و يَيعاْيَٓيهى ْاوَيت، تةْيا خوا ثَيساَْيهة و بةؽ. ناتَيهيـ دياواظى ية َْيوإ ؾيعطى 

طى زاغتاْى زازةَْيت، زيػإ ئةَةف زشى ئةو بؤ ضووْةى زةوةغتَيتةوة، نة زاغتاْى و زضاَى زةنات، زإ بة ؾيع
ثَيى واية زةقى ؾيعطى بةُٖوو دؤضةناْييةوة زةنةوَيتة ْاو باظْةى الغاييهطزْةوة و باظْةى الغاييهطزْةوةف الى 

ٍَ نطزٕ ْيية، ضوْهة ٖؤناضى ؾَيواْسْى سةقيكةتة، ؾيعطى زاغتاْيـ ٖة ض غةض بة ديٗاْى ئةفالتووٕ دَيطةى قبو
الغاييهطزْةوةية، ية ناتَيهسا ئةفالتووٕ دياناضى و ٖةاَلوَيطزى بؤ ٖيض دؤضة الغاييهطزْةوةيةى ْة نطزووة، نةواتة 
ئةطةض الغاييهطزْةوة سةقيكةت بؿَيوَيَٓيت ئةوا ؾيعطى زاغتاْيـ ٖةَإ ئةضى زةبيَٓيت، ئةى بؤضى زإ زةَْيت 

هطزْةوةى ٖةَوو ئةو بٓةَا و ضةَهاْةى، نة ئةفالتووٕ زةضباضةى زةقى يؾي بةّ دؤضة ؾيعطة؟ بؤية ية ئةجناَى
ؾيعطى ثَيؿهةؾى نطزووٕ، ئةوة زةبيٓني، نة تةفػريو ئاضاغتةى تطيإ ىَل زةبَيتةوة، نة زةتواْني داضَيهى تط يةو 

 تةفػري و ئاضاغتاْةوة بؤ ضييةتى غطوؾتى زةقى ؾيعطى بطةِضَيٓةوة.
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 بةشى دووةم 
 ثيَوانةكسدنى دةقى شيعسى لة كسماجنى خوازوودا، بةثيَى بؤضوونة تيؤزييةكانى ئةفالتووى 

تيؤضى الغاييهطزْةوة يةى ئاضاغتةى ناضو برينطزْةوةى يةخؤ ْةططتووة، بةَيهو بؤضووْى تيؤضى دياواظ و 
ِطواْيٓى تيؤضيػت و ضةَو و ئاضاغتةى برينطزْةوةى دؤضاودؤضى يةخؤ ططتووة، ئةَةف بؤ طؤِضاْى ئةزةب و تَي

دياواظييةناْى ضييةتى غطوؾتى زةم زةطةِضَيتةوة يةشيٓطةيةنةوة بؤ شيٓطةيةنى تط و ية غةضزةََيهةوة بؤ 
غةضزةََيهى تط. ٖةضوةى ثَيؿرت ئةوةَإ خػتووةتةِضوو، نة باضوزؤخى زةقى ؾيعطى وةى شيٓطة و غةضزةَى 

ى تيؤضى ية ْاو تيؤضى الغاييهطزْةوةزا بةضٖةََٗيٓاوة، نة غةضٖةَيساْى زةقى ؾيعطى، ئاضاغتةو بؤضووٕ و ضةَه
خواغت و ثَيويػتى قؤْاغ و شيٓطةي دياواظ بووة، بؤ ثَيواْةنطزٕ و خوَيٓسْةوة و ٖةَيػةْطاْسْى غطوؾتى زةقى 
ؾيعطى و وةَةاَلَة تيؤضييةنإ. يةبةض ئةوةى زةقى ؾيعطى ياخوز بًََيني بةضٖةَى زاَٖيٓطاو ٖةَيؿة ية زؤخى 

َةْى و نةغى بةغةض  غطوؾتةنةيسا ظاَية و نؤْرتؤَيى زةضنةوتةنةى ةدوَية و طؤِضاْساية، تايبةمتةْسى شيٓطةيى و ظ
زةنات، بؤية ثَيواْةنطزٕ و خوَيٓسْةوةى زةقى ؾيعطى بة تةضاظووى ئاضاغةتيةنى تيؤضى تايبةت بة شيٓطة و 

ة ٖةَإ خوَيٓسْةوة و وةاَلّ و ئةجناّ بسةٕ بةزةغتةوة، قؤْاغَيهى زياضيهطاوى ْاو تيؤضى الغاييهطزْةوة، َةضز ْيي
نة ثَيؿط بة زةقى ؾيعطى ئةّ قؤْاغةيإ بةخؿيووة، يةبةض ئةوةى تيؤض غيفةتى طؿتى ٖةية، بؤية بة ثَيى غةضزةّ 
 و تايبةمتةْسى ْةتةوةيى ضةَهى الغاييهطزْةوة ئاضاغتة و َةفٗووَى تطى يَي زةنةوَيتةوة بؤ خؤيٓسْةوةى زةقى 

 ئةزةبى زياضيهطاو. 
وْة تيؤضييةناْى ئةفالتووٕ و ئةو وبةثَيى بؤض ،خواضووزةقى ؾيعطى قوتاخباْةى نطَاجنى  ثَيواْةنطزْى

ضةَهاْةى يةَةِض زةقى ؾيعطييةوة ثَيؿهةؾى نطزٕ، خاغييةت و َةفٗوَى ظةَةْى و ْاوضةيى وةضزةططَيت، ضوْهة 
تووٕ و نطَاجنى خواضووزا، ٖؤناضو ثاَيٓةض و زؤخى نؤَةاَليةتى و زةقى ؾيعطى ية ئةزةبياتى يؤْاْى غةضزةَى ئةفال

ئاييٓى و غياغى دياواظ و يَيو زووضيإ ٖةية بؤ غةضٖةَيساْى زةم و بةضٖةََٗيٓاْى بةضٖةَى ئةزةبى، بؤية زةؾَيت 
ثَيى ئةو ظةضفة خوَيٓسْةوة و ثَيواْةنطزْى ؾيعط ية نطَاجنى خواضووزا، بةثَيى ضةَهة تيؤضييةناْى ئةفالتووٕ بة

تايبةتييةى، نة ئةّ قوتاخباْة ؾيعطيية ٖةيةتى َةفٗووّ و خوَيٓسْةوةى تطَإ ثَى ببةخؿٔ، ِضاغتة ضةَو و 
ئاضاغتة تيؤضييةنإ ية ِضووى ََيصووييةوة و ِضابوضزٕ و دَيطريبووٕ، بةاَلّ يَيهةوتةو خوَيٓسْةوةى ئةّ ئاضاغتة و 

ؤِضاْى زةم بة فانتةضى ظةَةْى و شيٓطةيى و باضوزؤخى غياغى و نؤَةاَليةتى ضةَهاْة طؤِضاو و ِضَيصةيني، بةٖؤى ط
وةاَلّ و خوَيٓسْةوة و ئةجناَى تط يةّ ضةَهاْة زةبَيتةوة. ئةوضةَهة تيؤضيياْةى، نة ئةفالتووٕ دةختى يةغةض 

ض ؾيعط و ؾاعريإ، نطزةوة وةى "الغاييهطزْةوة، ِضةوؾت، ِضاغتطؤيى، غؤظ، ظاْياضى، ئيًٗاّ"، بؤ قػةنطزٕ يةغة
نطزووْيية بٓةَايةى بؤ بِطياضزإ يةغةض بةٖاى زةقى ؾيعطى و بةٖؤياْةوة ويػتوويةتى ناضيطةضى َْيطةتيفى ؾيعط 
بػةملَيَٓيت، بةاَلّ ئةّ بٓةَاياْة يإ ناضيطةضى ئةّ بٓةَاياْة ية غةض زةقى ؾيعطى بةثَيى غةضزةّ و شيٓطةى 

و يةبةض ئةوةى بةٖاى ئةّ بٓةَاياْة ِضَيصةيني و ئةطةض يَيهةوتةناْى بة َْيطةتيغ نؤَةاَليةتى طؤِضاْى بةغةض زازَيت 
زازةْطَيت، ية ٖةْسَيو شيٓطةزا ئةوا  ٖةَإ يَيهةوتة تةفػريى ثؤظةتيفى بؤ زةنطَى ية زور و ؾوَيٓى تطزا، بؤ منووْة 

وتةى غؤظزاضنطزْى َْيطةتيعاْةى تاى زةقى ؾيعطى نوضزى ية نطَاجنى خواضووزا، فانتةضى تَيهساْى ِضةوؾت و يَيهة
ْيية، ياخوز بًَيني ية تَيِطواْيٓى نؤَةَيطاى ئَيُة و يإ ْاوةْسى خوَيٓسةواضى ئَيُةزا، زةقى ؾيعطى ية شَيط 

 نطَيت.زةضةَهةناْى ِضةوؾت و غؤظ و ئيًٗاّ و تواْاى ؾيعطى بة ثَيطةواْةوة خوَيٓسْةوةى ئةضَيٓى بؤ 
ئةو ضةَهاْةى، نة ئةفالتووٕ يةشَيط تةفػريياْةوة خوَيٓسْةوةى ْةضَيٓى بؤ زةقى ؾيعطى ثَيؿهةف نطز، 
بة ئاضاغتةيةنى فةيػةفيياْةى زابطز، ية ثَيٓاو خعَةتهطزٕ و يةبةضضاوططتٓى ثَيويػتى باضوزؤخى شيٓطةيى و 

ضاغتةيةنى تط و ية غةضزةّ و نؤَةَيطايةنى غياغى نؤَةَيطاى ئةونات زابوو، يةبةض ئةوة زةؾَى ٖةَإ ضةَو بة ئا



 بةثَيى بٓةَا تيؤضييةناْى ئةفالتووٕ خواضوو ية شَيط ضةَهى الغاييهطزْةوةزابةٖاى ؾيعطى نطَاجنى 
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تطزا، تةفػري و خوَيٓسْةوةى تطى بؤ بهطَيت و بة ثَيى ثَيويػتى ئةونات يَيهةوتةى ئةضَيٓى ٖةبَى، واتة ئةو 
بٓةَاياْةى ئةفالتووٕ دةختى يةغةض نطزةوة و ؾيعطى ثَي ثَيواْةنطز و زواتط بِطياضى ْةضَيٓى يةغةض ئةزةب و 

َيهةوتةوة، يةبةض ئةوةى ية نؤَةَيطاى ئَيُةزا نًتوض و تَيِطواْني بؤ ضةَهةنإ و بةٖاى ِضةوؾت و ٖوْةض بةطؿتى ي
نةضةغتةنإ و زياضزة نؤَةاَليةتييةنإ و ؾتةناْى تط زةطؤِضَئ، بؤية زةنطَى تةفػري و خوَيٓسْةوةى تط بؤ ٖةَإ 

و ٖوْةض بةَةف ثةغةْسَيتى زةقى ؾيعطى  ئةو ضةَو و بٓةَاياْة بهطَئ بة ئاضاغتةى بةٖازاضنطزْى ئةزةب
 يَيبهةوَيتةوة. 

بؤية زةنطَي يَيطةزا ضةْس ثطغياض بوضووشَيٓني، يةواْة: ئايا الغاييهطزْةوة، زةقى ؾيعطى نطَاجنى 
خواضووى بَى بةٖا نطزووة؟ الغاييهطزْةوة ية ؾيعطى نطَاجنى خواضووزا، تةْيا ية ٖةْطاوى غَييةَساية، ئةوةى نة 

وٕ ئاَاشةى ثَيهطزووة؟ يةّ بِططة و باغاْةى خواضةوة بةثَيى ثَيويػت وةاَلَى ئةّ ثطغياضة تيؤضيياْة ئةفالتو
 زةزةيٓةوة. 

 

 بةياى شيعسى كسماجنى خوازوو لة ذيَس ضةمكى الساييكسدنةوةدا
 بةض ية ٖةَوو ؾتَيو زةبَيت ئةو ِضاغتيية بعاْني، نة ئةفالتووٕ ية ثَيٓاو فةيػةفة و  زضنهطزٕ بة

سةقيكةت، ية بةضطَيهى ْاؾايػتة و غةيبى غةيطى ثطؤغةى الغاييهطزْةوةى زةنطز، ية ضواضضَيوةى ئةو 
ٖةَيوَةضدة فةيػةفييةى يةو شيٓطة و غةضزةَةزا بووْي ٖةبووة،  بةثَيى َيتؤزَيهى فةيػةفى قػةى يةغةض 

ةناتةوة، بةوةى ية سةقيكةت زووض سةقيكةت و زياضزةنإ نطزووة، يةْاو ئةّ فةيػةفةيةزا الغاييهطزْةوة ِضةتس
ٍَ ٖةَوو ئةواْةى، نة ئةفالتووٕ يةثَيٓاو بَى بةٖانطزْى الغاييهطزْةوة خػتوويةِضوو،  زةنةوَيتةوة، بةاَلّ يةطة
ٖةضضؤَْيو بَيت الغاييهطزْةوة، با بة ِضةٖايـ ْةبَى ئةوا ْوَيٓةضايةتى سةقيكةت زةنات و ِضةطةظ و بوعسى ئةو 

 ططَيت. سةقيكةتة يةخؤى زة
بؤية الغاييهطزْةوة ية زةضةوةى باظْةى فةيػةفةزا، ٖةض تةْيا بطيتى ْيية ية ناضَيهى بَى بةٖا و 

 ، ى يةَيهاْيعَى ؾَيواْسْى سةقيكةتةنإ، َةفٗووَى الغاييهطزْةوة ية ْاو ئةزةب و ئةزةبياتٓاغيسا دياواظة يةوةى
ة، نةخةَيهى ئاغايى يَيى تَيطةيؿتووٕ، يةْاو ئةزةب و ٖةضوةٖا يةو تَيطةيؿتٓة باوةف دياواظ زا ٖةية،فةيػةفة

ئةزةبياتٓاغيسا، الغاييهطزْةوة ثطؤغةيةنى زابِطاو ْيية ية زاَٖيٓإ و برينطزْةوة و ضاالنى عةقًَى و زةضووْى 
ى تانةنةؽ، بة ٖةْطاوى يةنةَى زاَٖيٓإ و زةضواظةى خؤ زؤظيٓةوةى ْووغةض و ؾاعري يةقةَيةّ زةزضَيت، بؤية زةق

ؾيعطى ية ئةزةبى نوضزيسا، بةؾَيوةنى طؿتى و قوتاخباْةى نطَاجنى خواضوو بةتايبةتى ٖةضضةْسة َةسهوَة بة 
ضةَهى الغاييهطزْةوة بةاَلّ بةٖاى زةقبووٕ و ؾيعطيةت و ئيػتاتيهاى خؤى ية زةغت ْةزاوة، يةبةض ئةوةى ئةو 

ْى غةضزةَى ئةفالتووٕ ٖةبووة و ضاوةِضواْى شيٓطة ئةزةبياتٓاغى و ظاْػتى و فةيػةفييةى ية نًتووضى يؤْا
سةقيكةتى ظاْػتى و فةيػةفى ية ؾاعريإ زةنطز، ٖةَإ شيٓطة بةؾَيوةيةنى طؿتى ية ِضؤشٖةاَلتسا ْةبووة، 

ى خوَيٓسةواضى و ِضؤؾٓبريى َيًًةتى نوضزا ْةبووة، ئةوةى ٖةبووة شيٓطةيةنى ئةزةبى سبةتايبةتى ية ْاوةْ
تة شيٓطةيةنى ؾيعطى طوظاضؾتهةض ية ساَيةت و ثَيهَٗيٓة زةضووْييةنإ بووْى ٖةبووة، زاَٖيٓطاوى ؾيعطى و وا

ئةَةف تا ظياتط ثابةْسى غؤظ و الغاييهطزْةوةى غطوؾت و ثَيؿيٓإ و منووْة بااَلنإ بَيت، ئةوا ؾايػتةيى و 
نةوة زةنةوَيتة شَيط يةس ِضووثةغةْسى ظياتطى وةضططتووة. بؤية زةبيٓني ؾيعطى قوتاخباْةى نطَاجنى خواضوو يةضةْ

ثطؤغةى الغاييهطزْةوة وةى الغاييهطزْةوةى غطوؾت، نة ئةفالتووٕ دةختى يةغةض نطزووتةوة، ٖةضوةٖا 
  . بةّ ؾَيوةية:الغاييهطزْةوةى ثَيؿيٓإ و ؾاعرية بااَلناْى ئةزةبياتى ِضؤشٖةالت و ؾاعرياْى نوضز

 يةكةم:. الساييكسدنةوةى سسوشت 
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الغاييهطزْةوةى غطوؾت الى ئةفالتووٕ بطييت بَيت ية زووضنةوتٓةوةى سةقيكةت ية ديٗاْى ئايسيا  ئةطةض
و ئةطةض زةقى ؾيعطى بةَة خؤى ية ٖةْطاوى غَييةَسا زةبيَٓيتةوة، نة ٖةْطاوَيهى الواظة بؤ زضنهطزٕ بة 

ى بةٖازاضتط و ٖوْةضى تط سةقيكةت، ئةوا ية ؾيعطى نطَاجنى خواضووزا، الغاييهطزْةوةى غطوؾت زةقى ؾيعط
ية ؾيعط  نطزووة، ضوْهة يةِضاغتيسا يَيطة ضاوةِضواْى زضنهطزٕ و زؤظيٓةوةى سةقيكةت و باغهطزْى سةقيكةت

ْةنطاوة وةى ئةو ضاوةِضواْييةى ية فةيػةفة نطاوة، ياخوز ضاوةِضواْى الغاييهطزْةوةيةنى ِضووتى غطوؾت ية ؾاعري 
ئةو ضاوةِضواْيية ية ؾاعريإ زةنطَيت، نة تاضةْس زةتواْني تواْا و يَيٗاتوويى و ْةنطاوة، بةَيهو يةو ثطؤغةيةزا 
 زاَٖيٓاْى خويإ تَيسا خبةْةطةِض.

زةقى ؾيعطى ية ِضَيطةى وَيٓةى ؾيعطييةوة، ٖةَيسةغتَيت بة زووباضةنطزْةوةى نةضةغتة و زياضزة و دوَية و 
ِضََيهى ئيػتاتيهيسا، نة غةضةِضاى دواْى غطوؾتةنة ئةوا وَيٓةناْى ْاو غطوؾت ية ضواضضَيوةيةنى ٖوْةضى و فؤ

ٍَ زةبَيت، بةٖؤى ٖوْةضةناْى ؾيعط و نَيـ و غةضوا و َؤغيكا و ٖوْةضةناْى  بةؾَيو ية دواْى تطيؿى تَيهة
وتى ْيية ية زووباضة نطزْةوةيةنى ِضوِضةواْبَيصى و وؾةضٓني و ئيػتاتيهاوة، بؤية الغاييهطزْةوةى غطوؾت بطيتيى 

غوز و ظؤضؾتى تطيـ بةيةنةوة زةبةغتَيتةوة.  َى ناضيطةض و زووض ية دواْى، بةَيهو وضوشَيٓةض و ضَيص و دواْى وب
بؤية ْاوةْسى ِضؤؾٓبريى و فهطى نوضزى و خوَيٓةضى نوضز، ضاوةِضواْييةنى ٖوْةضى و ئيػتاتيهي ية زةقى ؾيعطى 

ةضةنى زةقى ؾيعطى نطَاجنى خواضوو بطيتى زةبَيت ية زةنات ْةى قوَيبووْةوةيةنى فةيػةفى، بةَةف يَيهةوتةى غ
تَيطنطزْى ضَيصى خوَيٓةض و ٖةغتى ئةزةبيياْةى تاى، خػتٓةِضووى باضوزؤخة زةضووْييةنإ و خؤ زيتٓةوةى 
خوَيٓةض يةّ ساَيةتة زةضووْيياْة، ئيرت خوَيٓةض يةّ ضواضضَيوةيةزا ثَيؿواظى ية زةقى ؾيعطى زةنات ْةى وةى 

ةبػرتانت، نة ِضؤَيى زؤظيٓةوةى سةقيكةتَيهى َازى و فيعيهى ٖةبَى، ضوْهة زةقى ؾيعطى زووض ية ظاْػتَيهى ئ
ظاْػتة ِضووتةنإ بة َازة و زياضزةناْى غطوؾت ؾؤِضزةبَيتةوة، يةنةّ ٖةْطاوى زةقى ؾيعطى ئةوةية، بؤضووٕ و 

ْةوةى ٖوْةضى و ئيػتاتيهيإ يةبطى ؾيهطزْةوةى ظاْػتى ية غطوؾت و زياضزةنإ زامباَيَيت و تةفػري و يَيهسا
زابَٓيت. ئةَة خاغييةتَيهى دةوٖةضيية ية ئةزةبسا، ئةّ خاغيةتةف ية ؾيعطى نطَاجنى خواضووزا، بةٖا و بووَْيهى 
طةوضةى ٖةية، ئةطةض ية وَيٓةى ؾيعطى  ؾيعطةنإ بِطواْني ئةوةَإ بؤ ِضووٕ زةبَيتةوة، نة وَيٓةى ؾيعطى 

و قوَيبووْةوةية ْةى زووباضةنطزْةوةيةنى ئاغايى و الغاييهطزْةوةيةنى بَى َاْسووبووٕ، زةضئةجناَى تَيِطاَإ 
ؾاعري وةنو زاَٖيٓةضَيو ِضَيصةيةنى ظؤضى تواْاى خؤى يةّ بواضةزا خػتؤتة ناض، ِضاَإ و وضزبووْةوة و ٖةغتى 

ٍَ زياضزة دؤض بةدؤضةناْى شيإ و زميةْة غطوؾتييةنإ و َا ٍَ بة بٓةَا دوآْاغى خؤى يةطة زةناْى طةضزووٕ تَيهة
ٖوْةضييةنإ نطزووة بةَةف بة ئةضنى زاَٖيٓةضاْة ٖةَيػاوة، يةٖةَإ ناتسا ئةّ زياضزةو زميةٕ و َازاْة وةنو 
غةضضاوةى زْيابييٓى و ئايييةتى بةناضخػتٓى اليةْة زةضووْى و عةقًَييةناْى ؾاعري ناضيإ نطزووة، ية ضؤْييةتى 

ضى زياضزة دؤضبةدؤضةناْى شيإ و زميةْةناْى غطوؾت و نةضةغتةو َازةنإ َطؤظى ئاغايى ية طوظةضنطزٕ و ناضيطة
 ٍَ ؾاعري ديازةبَيتةوة، غطوؾت بةالى ؾاعريةوة زةنةوَيتة شَيط فؤنػى تَيِطاَإ و وضزبووْةوة و ئاوَيتة بووٕ يةطة

ئاغايى زةنةوَيتةوة ضوْهة ئةّ ناضة  ساَيةتة زةضووْييةنإ، ئةَةف ية تايبةمتةْسى نةغايةتى زاَٖيٓةضزا، بة
غةضضاوةيةنة بؤ الغاييهطزْةوةيةنى بةضٖةَساض و زضوغتهطزٕ و ْةخؿاْسْى وَيٓةى ؾيعطى و زاَٖيٓإ الى ؾاعري، 

 ية زةضئةجناَى ئةّ ناضيَيهة ِضةطةظى ْوَى زَيتة بةضٖةّ.
غاييهطزْةوةى زياضزةو زميةْةناْى ٖةض بؤية زةبيٓني ؾاعري بة ثَيى ثَيويػتيية زةضووْييةناْى خؤى ية ال

 و ية ئةجناَسا َاْا ٓة و تابًؤى تطى بةضٖةّ َٖيٓاوة،غطوؾت و نةضةغتةنإ بابةتى تطى ٖوْةضى و شاْطى تط و  وَي
َى ية ٖةْاوى ؾتةنإ زةزؤظضَيتةوة و زاَٖيٓاْى ىَل زةنةوَيتةوة، ئةطةض غةيطى فيعيهييةتى نةضةغتةنإ ووَيٓةيةنى ْ

ٍَ ٖةَإ غطوؾت و ئةو زياضزةو نةضةغتاْةى، نة ية زةقو سةقيكةتى  ى ؾيعطى و غطوؾت و زياضزةنإ بهةئ، يةطة



 بةثَيى بٓةَا تيؤضييةناْى ئةفالتووٕ خواضوو ية شَيط ضةَهى الغاييهطزْةوةزابةٖاى ؾيعطى نطَاجنى 
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تة بووْة، ئةو ِضاغتيية تيؤضييةَإ يةغةض الغاييهطزْةوةى غطوؾت بؤ ِضووٕ زةبَيتةوة، نة وَيٓةى ؾيعطيسا بةضدةغ
ات يةالى ؾاعري بؤ ئةوةى وَيٓةى ؾيعطى ْوَى غطوؾت بة فًتةضَيهى طةوضةى ٖوْةضى و َةداظى و ئيػتاتيهى زا زةِضو

 بةضٖةّ بَيَٓيت. ٖةضوةى يةّ ثاضضة ؾيعطةى "ْايي"زا زةبيٓني، نة زةَيَيت:
 طُسوٌ و تُسِيِ بُِاسَ كُ ثؼكؤ كىرايُوَ

 ثؼكؤّ طىهَ ئاتُػني بُ ٌُ طًي بى طُػايُوَ
 اللُ كُ وُمجُسيَكُ بُ با خؤؾ و طُؾ دَبٌَ

 ػُبٍي طُػايُوَ ٌاوٍ, كُ ثش خُلَىصَ, بُ
 ..... تادَطاتُ

 "ٌاىل" بُداوَ ػُعشّ دَقًقِ خُيالَِ ػًعش
 ( 555ـ 548ه ،٥976 بؤ ئُو كُطُّ كُ ػاعريَ ؿُد داوّ ٌايُوَ                  )ٌاىل، ديىاُ،

يَيطةزا ئةطةض ئةّ ثاضضة ؾيعطةى ْاىل وةى منووْةيةى خبةيٓةِضوو، نة ٖةَوو باغهطزْة ية غطوؾت و  
ية وةغفى وةضظى بةٖاضزا، زةبيَٓيتةوة، تابًؤيةنة ية غطوؾتى بةٖاض و ؾاعري ية ِضَيطةى ضةْسئ وَيٓةى خؤى 

ٍَ و  ؾيعطييةوة زميةْةناْى بةٖاضى زووةممإ بؤ زةنَيؿَيت بةواتةيةنى تط و بة َةفٗووَى ئةفالتووٕ الغايي طو
ى نة غطوؾت الغايى بةٖاضى ديٗاْى ئايسياى زميةْةناْى بةٖاضى نطزووةتةوة ية ٖةْطاوى زووةَسا، زواى ئةوة

نطزووتةوة، ئيرت وَيٓةناْى بةٖاضى ْاو ئةّ زةقة زةبَيتة بةٖاضى غَييةّ، نة ئةفالتووٕ ثَيى واية يَيطةزا بةٖاض 
سةقيكةتى خؤى يةزةغت زةزات، ئةّ سةقيكةتةف ية ِضَيطةى فةيػةفة و ظاْػتةوة زةغتةبةض زةنطَيت، بةاَلّ وةى 

ية   إ ئةزةب غةضةتا سةقيكةتى ظاْػتى يةبةض زياضزةنإ زازةَاَيَيت و يةغٓوضى ٖةغتةناْى َطؤظ وثَيؿرت ومت
بةضطَيهى ٖوْةضى و ئيػتاتيهيسا، ؾتةنإ بةَطؤظ زةبةخؿَيتةوة، بؤية ئةو بةٖاضةى ْاىل بؤَإ باؽ زةنات ية 

ية و َويعةَة بة قوَيبووْةوةى ٖوْةضى  طةضزووْى و دوططا ي و ِضوةنٓاغييةوةيتزةضةوةى باغهطزْى ِضووتى ظاْػ
 ْةى فةيػةفى، ٖةض بةّ ٖؤيةؾةوةية، نة ئةضنى ئةزةبى و ٖوْةضيياْةى خؤى دَي بةدَى زةنات. 

نَيـ وَيٓةى غطوؾت زةنَيؿيتةوة بةدؤضَيو، زواى ضواضضَيوةيةنى ٖوْةضى وةى وَيٓة يَيطةزا ؾاعري ية
ٍَ، ِضووةى، ئاو، با،  ئةوةى نؤَةَيَيو نةضةغتة و زياضزة و وَيٓةى غ ٍَ و خوْطة، ثؿهوتٓى طو طوؾتى بةٖاض وةى " طو

ِضؤشو ؾةو، خؤض و َاْط،....تاز" ية غطوؾتةوة ئةخاتة ْاو خةياَيى خؤى بؤ َةبةغتَيهى ؾيعطى، َٖيعو تواْاى 
ٍَ فطاواْى ؾاعري ٖةَيسةغتَى بة زضوغتهطزٕ و زاتاؾيٓى وَيٓةى ؾيعطى، ئيرت ئةّ غطوؾتة ية قاَي بَيهى ئةزةبى و خةيا

ٍَ نطاوة، ) يَيطةزا وَيٓةى زةياجناضى بيػرتاوى  ٖوْةضى خؤى زووباضة زةناتةوة، نة بٓةَاى ٖوْةضي و ئيػتاتيهى تَيهة
"خؤضو َاْط و ؾةو و ِضؤش و ِضوو بطؤ" زَيتة بةضزةغتُإ بةَياّ ٖةضطيع ٖةَإ ضَيصى دواْى ْابةخؿٔ نة ية زةقى 

، 2009 يَيطةزا ية ِضَيطاى ئةْسَيؿةوة وَيٓةيةنى تطى ىَل زضووغتهطزووٕ()َةويوز، تطزا بةخؿيوياْة، ضوْهة ؾاعري
(. ئيرت ية زةقى ؾيعطيي ٖةض ؾاعريَيو ئةوة زةبيٓني، نةضةغتةيةى يإ زميةَْيو بؤ ضةْسئ داض بةناض ٖاتووة 62ٍ

اضةو ية بةضط و وَيٓةيةنى تطى ؾاعري زةيإ داض الغايي نطزووتةوة، بةَياّ ية زْياى خةياَيى خؤيسا ؾاعري ٖةضد
ؾيعطى نةضةغتةنإ زازةِضَيصَيتةوة، وةى ئةوةى نة بة فًَطةو قووتوويةنى بؤ ياغ ضةْسئ تابًؤ بهَيؿى نة 
ٖةضيةنيإ خاوةْى دواْى تايبةتى خؤى بَيت و ٖةضيةنةيإ ضَيصى خؤى ببةخؿَى، ية ناتَيهسا ٖةَوويإ بة ٖةَإ 

ية الغايي نطزْةوةى ؾتةنإ الى ؾاعري ٖةضوا الغاييهطزْةوةيةنى ئةبػرتانت ْيية، فًَطةو بؤياغ زضوغتهطاوٕ. بؤ
بةَيهو ثطؤغةنة بطيتيية ية بٓياتٓاْةوةى وَيٓةنإ بةض ية ثطؤغةى الغاييهطزْةوة، ِضاَإ و غةيطنطزْي 

تَيبيٓى نطزٕ و يةبطى ٖوْةضَةْساْةى ؾاعري ٖةية، نة باططاوةْسةنةى بة نؤَةَيَيو تواْاى تط ِضةْط نطاوة، وةى "
زاْإ و ثطغياضو يَيهساْةوةو بةَٖيُا نطزٕ....تاز" ٖةض بؤية ؾتة غازةنإ و زياضزةناْى ْاو غطوؾت و َازةناْى 
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شيٓطة ٖةَوويإ دَيطاى تَيِطاَاْى ؾاعريٕ، ئةطةض الغاييهطزْةوةى ؾتةنإ الى خةَيهى ئاغايى ٖةض ية قاَيبى غازةى 
ؾاعري ٖةض يةو قاَيبة غازةييةزا ْاََيَٓيتةوةو ية شَيط ِضاَإ و برينطزْةوةى زاَٖيٓةضاْة  خؤيإ وضبطريئ، ئةوا الى

الغاييهطزْةوةى ٖةَإ ئةو ؾتة غازةية ؾتى تطى زةنطَيت بة بةضزا، ئةّ خاغيةتةف ية زةقى ؾيعطي نوضزيسا، 
 بةضضاو زةنةوَيت. بؤ منووْة ناتَيو ْاىل يةّ زَيِطةزا زةَيَيت:

 بادّ ؿُباوَ ثًَكٌُِ يُعٍِ وَسَ طىهَ بُدًَ
 (٥٥3تؤ لُ وَؿمي بؤ بُسَ، ئُو بؤيُ بىلبىه ػني دَكا           )ٌاىل، ديىاُ، ه

يَيطةزا زةبيٓني ْاىل باؽ ية زياضزةيةنى غطوؾت زةنات و وَيٓةى ئةّ زياضزةية زةنَيؿَيت، بة الغايي 
ٍَ و بويبووٍ و خوَيٓسْى بويبووٍ  وَيٓةيةنى ؾيعطييُإ بؤ زضوغت  نطزْةوةى زياضزة و زميةْى بةضنةوتةى با و طو

ٍَ بة ٖؤى باوة يةغطوؾتسا، غةضجنى  ٍَ و نطاْةوةى ثةِضةى طو زةنات، واتة زياضزةى فِطيٓى بويبووٍ يةغةض طو
ٖوْةضيياْةى ؾاعريى بؤ الى خؤى نَيـ نطزووة، ؾاعري بةٖؤى تواْاى ؾاعريى خؤةيةوة ْاَٖيت الغاييةنى ِضووتى 

ةْة بهاتةوة بةَيهو بةضطَيهى ٖوْةضى ئةنا بةبةض ئةّ زياضزةية، بةٖؤيةوة َةبةغت و تةعبريَيهى تايبةتى ئةّ زمي
خؤى ثَى بةيإ زةنات، ْاىل فطيٓى بويبوٍ يةغةض طوٍ بةٖؤناضى توِضةبووٕ و زَيؿهاْى بويبووٍ زةبةغتَيتةوة ية 

ٍَ ئةنات ٍَ ثةِضناْى زةنطَيٓةوة و  خؤؾةويػتةنةى نة طوَية، يةبةض ئةوةى ناتَيو با ٖة و بةض طوَيةنة ئةنةوَيت طو
 ٍَ ٍَ بؤ بةغتٓى ثةمياْى خؤؾةويػتى يةطة زةطةؾَيتةوة، ئةّ نطاْةوةية الى بويبووٍ بة ثَيهةْني و ِضةظاَةْساْةى طو

تةزا زَيى بازا يَيو زةزاتةوة، وةى زةَيَئ "ثَيهةْني غةضةتاى بةغتٓى ثةمياْى خؤؾةويػتيية"، بؤية بويبووٍ يةّ نا
ًََى و زةغت زةنات بة فطئ، ْاىل ناتَيو زَيت يةْاو  زَيِطة ؾيعطَيهسا، الغايي ئةّ  ٍَ زةؾهَى و بةدَيى زةَٖي ية طو
زياضزةية زةناتةوة، زةيةوَيت ية ْاو بةضطَيهى ئيػتاتيهيسا، طوظاضؾت ية غيفةتَيهى ْاثةغةْسى وةى بَى وةفايي بهات 

ى زياضزةنة ية غطوؾت و واقيعسا، نة )ْيؿتٓى بويبوٍ بةغةض زةضخت و طوَيةوة ية َةغةيةى عةؾكسا، بةاَلّ خوز
ثَيويػتييةنى شياْى ِضؤشاْةى ئةّ ظيٓسةوةضةيةو ٖةَيهطزْى باف ٖؤناضى ظاْػتى و دوططافى خؤى ٖةية ية ئةجناَى 

َٖيعى ئةّ باية ثةِضةناْى  ثاَية ثةغتؤى ٖةواى زش زضوغت ئةبَى، وة ناتَيهيـ ِضووةو ئاضاغتةى طوَيةنة ئةضَى بةٖؤى
ٍَ ئةنطيٓةوة ئةَةف ية ِضووى ظاْػتييةوة ؾتيهى ئاغايية ضوْهة ٖةضؾتَيو غيفةتى الغتيهى ٖةبَى ناتَيو  طو
ٍَ يَيو ئةبٓةوةو ٖةَيـ ئةو قةزة باضيهةى نةوا  َٖيعيو ناضى تَى بهات ئةنةوَيتة دوَية، بةَةف ٖةّ ثةِضةناْى طو

وَيتة دوَيةو بةَةف َةتطغى نةوتٓى بويبوويةنة ٖةية بوية بويبوويةنة ئةو ؾوَيٓة بويبوويةنةى بةغةضةوةية ئةنة
ًََيت()َةالظازة، (، ئيرت ئةّ الغاييهطزْةوةية، نة تةْيا طوظاضؾت بَيت ية سةقيكةتة ظاْػتييةنة، 113ٍ ،2016 دَى زَي

ؾاعري ْاطةيَٓيت و ضَيص و ٖةغتى ئةوا ئاَاجنى  ئةزةبى و ٖوْةضيياْةى خؤى دَيبةدَى ْانات و ثةياَى زةضووْى 
ٍَ بووٕ بةَةبةغت  دوآْاغى خوَيٓةضيـ تَيطْانات، بؤية يَيطةزا الغاييهطزْةوةى ئةّ زياضزةية بةٖاى خؤى ية تَيهة
و خاغييةتة ٖوْةضييةناْى تط وةضزةططَيت. يةّ وَيٓة ؾيعطيياْةى، نة َةسوى يةّ زةقةزا بةضدةغتةى نطزووة، 

 ، نة زةَيَيت:غطوؾتَيهى تط زةبيٓني
 ػٍُّ بادّ بُِاسّ ِاتُوَ خؤػِ لُ تؤ بىلبىه

 بُػايِ ِاتِ طىهَ كؤكِ كُ طاصّ ضُِضُُِ و غىلغىه
 ضُوُُ ُِس طُسوو ٌُطشيٍُ لُ تُسصّ خىابطُّ ػرييَ

 طُسّ كًَىاٌُ يُكظُس وَك كٌُاسّ كؤِكُُ ُِسطىهَ
 تادَطاتُ.....

 صَواٌِ اللُ بؤ حُيشاٌُ حالَِ بؤ ثُسيؼاٌُ
 (816ـ814ديىاُ، ه ،٥984 طىطُُ دَفكشً "وُحىّ" لُوَصعِ ًٌَشطع و طىٌبىه      )وُحىّ،لُ 
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يَيطةزا غةضةِضاى ئةوةى، نة َةسوى  وَيٓةى شيٓطةيةنى بةٖاضى زةنَيؿى و باؽ ية بةٖاضى سةقيكى ْاو  
و َةبةغت و ٖوْةضةناْى  غطوؾت زةنات، با وَيٓةنَيؿاْةنةؾى ِضةٖايياْة ْةبَى، ئةوا ؾاعري بةٖاضَيهى تط ية وؾة

تطى ؾيعطى زضوغت زةنات، نة ئةو بةٖاضة ثَيـ بةٖاضةنةى ْاو غطوؾت زةبَيتة دَيطةى ِضاَإ و ضَيصى خوَيٓةض، 
يَيطةزا َةغةيةى زاٍ و َةزٍ و َةداظ و ئيػتاتيها زةبَيتة دةوٖةض و ْاغٓاَةى زةقةنة ْةى سةقيكةتة ِضووتةنة، 

ٍَ زةنةٕ. بؤية ضةقى قوِضغايى ضاوةِضواْى  ؾاعري و خوَيٓةضيـ ٖةض يةّ ضواضضَيوةيةزابة يةى زةطةٕ و يةنرت قبوو
يإ ئةطةض غةيطى ئةّ قةغيسةيةى سادى قازضى نؤيى بهةئ، بةٖةَإ ؾَيوة، نة بطيتيية ية 
ٍَ ٖوْةض و ٖةغت  بؤ َةبةغتى  الغاييهطزْةوةى غطوؾت و وَيٓةنَيؿاْى غطوؾتى بةٖاض و ئاوَيتةنطزْى يةطة

 بةتى خؤى، ٖةضوةى  زةَيَيت:تاي
 طىمت بُ بُختِ خُوالَىو بُطُ ئُتىوبَِ خىدا

 لُخُوُِلَظتُصَواٌَِ بضًٍُوَ ئُو ال
 طىسَِّ بُِاسيُ ئًَظتًَكُ ػاخ و داخِ ووالَت

 ثشَِ لُاللُو و ٌُطشيَ و ٌُسطظِ ػُِال
 ..... تادَطاتُ

 طُىلَ قظًُ لُ دالَ بىو، حًكايُمت وابىو
 ( 37ـ 3٥ه، ٥986كُضِ بُختِ كُضي خاوُ ٌىوكِ لًَشَ ػكا    )حاجِ قادسّ كؤيِ، 

يَيطةزا سادى يةّ قةغيسةيةزا، ية ِضَيطةى الغايهطزْةوةى نةضةغتةناْى  غطوؾت و زياضزة طةضزووْييةنإ 
اضؾتهطزٕ ية و زميةْةناْى بةٖاض، زةيإ وَيٓةى ؾيعطى بٓيات زةَْيت بؤ َةبةغتى وةغفهطزْى ؾتَيو يإ طوظ

ٖةغتَيهى زةضووْى و زةضخػتٓى خؤؾةويػتى خؤى بؤ ْيؿتيُإ و يازنطزْةوةى ٖاوِضى و ؾاْاظى نطزٕ بة 
بووْييةوة، ئةطةض زميةٕ و زياضزة طةضزووْييةنإ الى ظاْايةنى ظاْػتة ِضووتةنإ ؾايةْى باغهطزٕ و تَيِطاَإ بَيت 

زؤظَيهى ظاْػتى، ئةوا الى سادى ئةّ ِضاَإ و وضزبووْةوةية يةّ بؤ زؤظيٓةوةى سةقيكةتَيهى ظاْػتى و زاضؾتٓى بري
زياضزاْة بةزيوة ٖوْةضى و ئةزةبيةنة ؾؤِض بووتةوة و بووتة غةضضاوةيةى بؤ زضوغتهطزْى وَيٓةيةنى بةضظى 
 ٖوْةضى و ٖةغت و بابةتَيهى َةبةغتساضى ثَى بةيإ نطزووة، ؾاعري زةيةوَيت بةٖؤى الغاييهطزْةوةى غطوؾت و
ٖةْسَى زياضزةى طةضزووْى، طوظاضؾت ية سةقيكةتى زةضووْى و ية خؤؾةويػتى و دواْى ْاوةوةى خؤى بهات. واتا 
تَيِطاَاْى ؾاعري ية َةغةيةى الغاييهطزْةوةزا بة زوو ئاضاغتةزا زةِضوات، ئاضاغتةى يةنةّ زةثِطشَيتة غةض خوزى خؤى 

ْى و عةقًَييةناْى خؤى، نة ؾاعري زةيةوَيت طؤظاضؾتييإ ىَل واتة وضزبووْةوةى ؾاعري ية َةبةغت و ساَيةتةزةضوو
بهات، ئاضاغتةى زووةَى تَيِطاَاْى ؾاعري بؤ غطوؾت زةِضوات، نة ئةو زميةٕ و زياضزةو نةضةغتاْةية نة ؾاعري 

ْاو ؾيعط الغاييإ زةناتةوة بؤ طوظاضؾتهطزٕ بةناضيإ زَيَٓيت ية َةبةغتةنةى خؤيسا، ئيٓذا ئةّ زوو ئاضاغتةية ية 
ئاوَيتة زةبٔ و وَيٓةي ؾيعطى بةضٖةّ زَيٓٔ. ئيرت ئةَة خةياَيى ؾاعرية، نة غطوؾت بيٓا زةناتةوة، واتا 
الغاييهطزْةوة بة فًتةضى خةياَيى ؾاعريزا زةِضوات بةَةف نةضةغتةناْى غطوؾت و ؾتة غازة و غاناضةناْى ْاويؿى 

ٍَ ثؿتى بٓةَا ٖوْةضى و ئةزةبييةنإ و بٓةَاناْى دوآْاغى. ية بةضط و بٓيازَيهى ئيػتاتيهى زازةِضَيصَيتةوة،   بة ثا
ٍَ، الغاييهطزْةوةنة ية ِضووى ئةزةبييةوة زاَٖيٓاْى ىَل زةنةوَيتةوة، ئةّ زةم و  زواى ناضنطزَْيهى وضزى خةيا

ًََيت، بةٖؤى ئةوةى نةضةغتةنإ َةبةغتى تطو واتاى تطيإ  وَيٓةى ؾيعطيية نةضةغتة ِضووتةناْى غطوؾت بةدَى زَي
ىل باض زةنطَيت و زميةْى تطيإ ثَى زةْةخؿَيٓطَيت. ٖةَوو ئةو نةضةغتاْة، ية خةياَيى ؾاعريزا بة وَيٓةى تط باضطاوى 
زةنطَئ و ثةيوةغت زةنطَئ بؤ ئةوةى ثةياّ و َةبةغتَيهى زةضووْى يإ عةقًَى ؾاعري زةضبرِبٕ. بؤية خةياَيى ؾاعري 

س وَيٓةيةنى ؾيعطيي دياواظ ية نةضةغتةيةى يإ زياضزةيةنى غطوؾت بةضٖةّ بَيَٓى، ئةوةى ية تواْازا ٖةية ضةْ
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ٖةضوةٖا يةى َةبةغتيـ بة وَيٓةى ؾيعطيي دياواظ زةضبرِبَيت، ٖةض يةبةض ئةوةؾة، زةبيٓني ٖةض ؾاعريَيو ية ٖةض 
ؾت وةى " ئةغتَيطة و َاْط و زَيِطَيهى ؾيعطيسا، ية ٖةض الغاييهطزْةوة و زووباضة نطزْةوةيةنى نةضةغتةناْى غطو

ٍَ و زاضو بةضز و ئاو....تاز" يإ ٖةض ؾتَيهى تط، نة يةٖةْطاوى زووةَسا بووْى  ٍَ و ضيا و وةضظةناْى غا ِضؤش و طو
ٍَ و ٖةغت ناضيَيو  ٍَ نؤَةَيَيو خةيا ٖةية، وَيٓةيةنى تطى ؾيعطى بةضٖةَسَيَٓيت، ٖةض داضة و ئةّ نةضةغتةية يةطة

ثةيوةغتى ئةنات و تابًؤيةنى ْوَيى يَيوة زةْةخؿَيَٓيت، ) بة ْةبووْى ئةْسَيؿة ية َْيو ؾيعط، زةنات و بةؾتى تط 
وَيٓةى ؾيعطى زضوغت ْابَيت، نة وَيٓةى ؾيعطيـ ْةبَيت ؾيعط ٖيض واتاو َاْايةنى ْابَيت، ئةْسَيؿة ِضؤىل ططيٓطى 

ة خؤ واقيع ْا طواظَيتةوة بةَيهو بةٖؤى ية ضٓيٓى زةقى ؾيعطيسا ٖةية و َٖيعى زةضووْى ؾاعرية، ضوْهة ِضاغت
(. ئةطةض 102ضٓيٓى ضةْس وَيٓةيةنى ؾيعطى زةتواْني تواْا و زاَٖيٓاْى ؾاعريى تَيسا زةغت ْيؿإ بهةئ()َةويوز، ٍ

غةيطى زةقى ؾيعطى "ئةغتَيطةى بةختِ"ى ثريةََيطز بهةئ، نة ية ِضَيطةى زياضزة و نةضةغتةناْى غطوؾت ضةْس 
 ؤ زةنَيؿَيتةوة، نة زةَيَيت:وَيٓةيةنُإ ب

 ئامساٌُكُّ، جًَِ ئُطتًَشَّ بُسص
 ئُدسَوػًَتُوَ بُػىعمُّ طُد تُسص
 ئُو دَوُّ تًؼكِ، سِؤر ئُدا لُ ئُسص

 بؤ ئُطتًَشَكاُ ديٍَُ تشغ و لُسص؟
 ...... تا دَطاتُ

 ػُوقًَكِ واّ بَِ، طُه ثًَِ بشِواٌَِ
 (٥4٥ـ ٥41، ه8119، ٥)ثريَوًَش، ب       ٌُك كاسواُ كىرَّ ، كىسدبَِ و ٌُصاٌَِ       

يَيطةزا ثريةََيطز، ئةو نةضةغتة و َازاْةى يةّ زةقةزا بةناضى بطزووٕ و، بةثَيى تواْاى ٖةغتةناْى خؤى 
يةغطوؾتسا وَيٓةى ططتووٕ ية ثَيٓاو َةبةغتَيهى تايبةت بةخؤى بةناضيإ زةَٖيَٓيت، نةخؤى ية ٖةْسَيو بريى 

عزا زةبيَٓيتةوة، نةضةغتةناْى غطوؾت وةى زايَيو ٖةضطيع تةْيا بؤ يةى َةزيووٍ ٌَ نةض فةيػةفى و ثةْس ئاََي
ْانةٕ و يةٖةض شيٓطةيةنى تطى ْاوزةقسا الغاييإ بهطَيتةوة، َةزيووىل تط ثَيؿهةف زةنةٕ، ياخوز بًَئ ئةَة تواْاى 

طةى زةم و وَيٓة ؾيعطييةنة، بةَةف ؾاعرية، نةالغايي َازةناْى غطوؾت زةناتةوة بةثَيى خواغتى َةبةغت و شيٓ
 َةزيووىل دؤضاودؤض يةنةضةغتةيةى زةضزةنَيؿَيت.

ثريةََيط ية زةقى ؾيعطي "ٖاوئ"زا بةدؤضَيهى تط و بؤ َةبةغتَيهى تط الغايى طؤؾةيةنى تطى غطوؾت  
اتاؾيٓى ثَيؿرت، زةناتةوة، وَيٓة ية نةضةغتةناْى غطوؾت بؤ خعَةتى  ئةو َةبةغتة زازةتاؾَى، نة دياواظة ية ز

 ثريةََيطز يَيطةزا  باغى غطوؾتى ٖاويُٓإ بؤ زةنات، نة زةَيَيت:
 ُِواّ ِاويٍُ، ُِواّ ِاويٍُ،

 ئُوظاهَ، ِاويٍىاُ، صؤس ىلَ بُ قًٍُ
 طشِّ ئاطشّ، طُبىوُ بُ تًٍُ
 بُسطِ ئامساُ، بؤ ئًَىُ ػًٍُ

 ..... تا دَطاتُ
 جاسيَكُ و ئُجماس، كىطُه بًٍَُ كاس

 (٥63ـ  ٥6٥، ه٥دطتاُ، خبٌُُ باصاس                       )ثريَوًَش، بكاالَّ كىس
يةّ زةقةزا بةدؤضَيهى تطى دياواظ ية زةقى ثَيؿووتط الغايي غطوؾت نطاوةتةوة و ظةَةٕ و زميةَْيهى   

ٍَ،  تطى غطوؾتى يةخؤ ططتووة، ئةطةض ٖةَإ َازة و زياضزةو نةضةغتةى ْاو غطوؾتيـ زووباضة بووبٓةوة وةى " طو
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ٍَ، با، ئاو،....تاز"، ضوْهة ٖةض نةضةغتةيةنى ْاو غطوؾت نؤَةَيَيو فؤضَى ئةزةبى و  ئةغتَيطة، ئامسإ ؾةَا
ئيػتاتيهى دياواظ وةضزةططَيت، ئةو زياضزة و زميةْاْةى ية زةقَيهسا تابًؤيةنى ثِط ية وَيٓةى ؾيعطيإ بةضٖةََٗيٓاوة، 

و وَيٓةى ؾيعطى تط ثَيؿهةف زةنةٕ و بةَةف دواْى تط بةضٖةّ زَيٓٔ و ية ئةطةضى زووباضةنطزْةوةيإ تابًؤى تط 
بةضزةواّ  ضَيصى ْوى زةبةخؿٔ ٖةض ئةَةؾة بةٖاى بؤ ئةو ثطؤغةية َٖيؿتووتةوة. ْةى ٖةض ئةوةْسة بةَيهو ناتَيو 

ِضّ و ؾاعري ية زوو زةقى ؾيعطى دياواظزا باؽ ية يةى َةبةغتى ؾيعطى زةنات بة ٖةَإ نةضةغتة زيػإ فؤ
ؾَيواظةنإ الغاييهطزْةوةيةنى ْوَى بةضٖةّ زَيٓٔ، بؤ منووْة ئةطةض غةيطى زةقى ؾيعطى "ٖةوضى ثاييع"ى طؤضاْى 

 ؾاعري بهةئ، نة زةَيَيت:
 لُ دَسياوَ قُتاسٍ ُِوسٍ باسػت كُوتُ دووٍ ثًَؼٌُط

 بُ طُس طًٍطٌ ضًادا ضؤكٌ داداوَ،كؽ و بٌَ دٌَط
 خىسِ بطشٍ، بُ كىهَ بطشٍ،بُ طُس ثايضٍ صَسدا با بُ 

 لُ طُس ئاخش طُلَا، ئاخش ضمٌَ تًٌُايٌ طىهَ بطشٍ،
 تا دَطاتُ....

 تُبًعُت صَسدو راكاوَ، لُ حالٌَ طًاُ كٌُؼتايُ،
 (٥66ـ ٥65ه ،٥981 طؤساُ، ديىاُ،)      ًٌؼاٌٍُ واتُوٌ ثايض لُ فشوًَظكٌ دسػتايُ

غطوؾتى ثايع زةنات، الغايي وَيٓةى زياضزةو زميةٕ و ئةّ زةقةؾيعطةى طؤضإ، نة باؽ ية غطوؾت و       
نةضةغتة و دوَيةناْى ثايع زةناتةوة و تابًؤيةنى ٖوْةضييإ يَي زضوغت زةنات، داضَيهى تطيـ يةزةقَيهى تط و 
ضةْس زةقَيهى تطيسا ٖةض الغايى غطوؾتى ثايع زةناتةوة، بؤ زضوغتهطزْى تابًؤى تطى ٖوْةضى، وةى يةّ ؾيعطاْةى 

 ةوةزا، زةَيَيت:خواض
 !ثايًض! ثايًض

 بىوكٌ ثشض صَسد
 وَ وات تؤ صيض

 ُِسدوو ِاودَسد
 تادَطاتُ.....
 ثايًض! ثايًض!

 ُِسضٌُذ طىهَ طًع ئُبٌَ بطشيَ
 ئالَتىوٌٌ داس ئُسِرٍَ بطشيَ
 ظجؤلٌ بالَذاس ئُفشٍَ بطشيَ

 طشِيَ ضاوواُ ٌُ …بطشيَ …بطشيَ
 (٥64ـ ٥63طؤساُ، ديىاُ، ه)        ُِسطًض، ُِسطًض                  

ٍَ زةقى ؾيعطى "غةوظةطياى ثايع"، نة زةَيَيت:  يةطة
 طًاّ وسدّ ثايض، طُوصّ ٌُسً و ٌؤهَ،

 قُيفُثؤػِ سِووّ تّدتِ خاك و خؤهَ!
 دلَطريّ، جىاٌِ، بَِ دسِك و دالَِ،

 دوايادطاسّ بُديعِ طالَِ!..
 ُِض ئًَىاسَيُك ديذًٌَت ئُكًُ،



 خ.ز. ْةوظاز وقاص غعيس       ّ. ِضَيبواض حمُس امساعيٌ
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 ٌاوًٍََِ تًُ!طُواّ ثايضً تًا 
 ....... تادَطاتُ

 تا طُسوايًٌ ريَ واوَ ػادّ كًُ،
   (٥68ـ ٥67طؤساُ، ديىاُ، ه)ئًرت واصبًٍَي لُ ئاػٍايًِ خًُ!..  

ئةّ غَي ثاضضة ؾيعطة و ضةْس زةقَيهى تطى ؾيعطى طؤضإ، نة باؽ ية غطوؾتى ثايع زةنات و   
ضة ؾيعطة و بة ؾَيواظ و نؤَةَيَيو خاغيةتى ٖوْةضى و وَيٓةى وَيٓة و زميةْةناْى ثايع بةضدةغتة زةنات،  ٖةض ثاض

ؾيعطييةوة الغايي غطوؾتى ثايع زةنةْةوة و ٖةضيةنةيإ ثةياّ و  َةبةغت و ساَيةتَيهى غايهؤيؤشى ؾاعريى 
زةقةوة "، ؾاعري ية ِضَيطةى ئةّ َٔ َات تؤ ظيع/ بووني ثطض ظةضز! ثاييع! ثاييع يةخؤى ططتووة، بؤمنووْة زةقى "

الغايى ضةْس زميةٕ و طؤؾةيةنى ثايع زةناتةوة و يةثَيٓاو بةياْهطزْى باضووزؤخى زةضووْى خؤيى و طوظاضؾتهطزٕ 
ئةّ ؾيعطة تواْةوةي خوزة ية غطوؾت و بة تايبةتي ثاييعزا، نة خةََيهي ية ْائوََيسى و بةزبةختى خؤيةوة، واتة )

(. ئيرت ئةطةض 7، 2019ٍ()سوغني، ؤؾييةني ظؤضي يةخؤوة ططتووةٖاوبةف نؤيإ زةناتةوة، ظيعبووٕ و َاتي و خاَ
ضةْس زةقَيهى ؾيعطيؿُإ ية بةضزةغت زابَيت خاوةْى يةى ؾاعرييـ بَيت و غةضضاوةى وَيٓةؾيعطييةناْى ٖةَإ 

َيت و زميةٕ و  نةضةغتةناْى غطوؾت بَيت، ئةوا ٖةض زةقَيو بة ئةضنَيهى تايبةتى زةضووْى و عةقًَى ؾاعري ٖةَيسةغت
يةٖةض زةقَيهسا الغايى نطزْةوةنة ية ثَيٓا و فالؾَيهى زةضووْى و فؤنػى خةياَيى ؾاعريزا زةبَيت بؤ ْاوةضؤنَيهى 
زياضى نطاو، بؤية ٖةضغَى ثاضضة ؾيعطةنة باؽ ية غطوؾتى ثايع زةنةٕ، الغايى نطزْةوةى ٖةَإ نةضةغتة و زميةٕ 

ى ظةضز، طةالى ظةضز، طةاَل ِضَيعإ، ٖةوض وباضاْى ثايع، باى و دوَيةناْى ثايعيإ ية خؤططتووة وةى "ِضةْط
ثايعى.....تاز"، بةاَلّ ية غَى تابًؤى دياواظزا، بةغَى ؾَيواظ و تاّ و بؤى دياواظ، ٖةضيةنةيإ بةدؤضَيهى تايبةت بة 

يةنةيإ  ٖوْةضى شيٓطةى زةقةنة الغايي نةضةغتةناْى نطزووةتةوة و وَيٓةى ؾيعطى ثَى زضوغت نطزووة، ٖةض
وَيٓةى طؤؾةيةنى سةقيكةتى ثايعَإ بؤ زةنَيؿٔ غةضةِضاى طوظاضؾت نطزٕ ية َةبةغت و زةضووْى ؾاعري، بؤية 
الغايى نطزْةوةى غطوؾت بة َيهاْيعّ و وَيٓة و َةبةغتى ديادياى ؾيعطى ٖؤناضى ثةغةْسى خوَيٓةضو ضَيص 

ٍَ و ضيا و بةضز و َاْط و بةخؿيٓة، يةغةض ئةو بٓةَاية ٖةض ؾاعريَيو ٖةظاضإ داض ال غايي وَيٓةناْى وةى "طو
 ئةغتَيطة" زةناتةوة و ية غةزإ زَيِطة ؾيعطزا زوباضة و غةز باضة بةناضيإ زةَٖيَٓيتةوة. 

يةّ زةقاْةزا تَيِطاَاْى ؾاعري بةزوو ئاضاغتةزا زةِضوات وةى ثَيؿرت ومتإ ٖةض ئاضاغتةيةى قوَيبووْةوةية ية 
واتط ؾاعري خاَيى ٖاوبةف و يَيهطووْةنإ ية َْيواْيإ ئةزؤظَيتةوةو بةثَيى خواغتى َةبةغت اليةَْيهى غةضبةخؤ، ز

و فالؾى زةضووْى، غةضةتا باضطاوى بووْى ؾاعري بة باضوزؤخَيهى غايهؤيؤشى و عةقًَى ثةياّ و َةبةغتَيو الى ؾاعري 
بةطةِض زةخات بؤ ئةوةى بِطواتة ْاو غطوؾت  زةخويكَيَٓيت، ئةَة وةى ئاضاغتةى يةنةّ، ئةَة ِضاَاْى زووةَى ؾاعري

و بؤ طوظاضؾتهطزٕ ية خوز نةضةغتة و زميةْةناْى غطوؾت ٖةَيبصَيطَيت و الغاييإ بهاتةوة و ساَيةت و 
َةبةغتةنةى خؤى ثى بةيإ بهات، بةّ ؾَيوةية الغايي نطزْةوة يةضواضضَيوةى ؾاعري و خعَةتهطزْى ثةياّ 

بؤية غطوؾت و ثَيهَٗيٓةناْى، غةضضاوةيةنى طةوضةى وَيٓةناْى ؾيعطيية و َةبةغتةناْى زةغوِضَيتةوة. 
الغاييهطزْةوةف ثطؤغةيةنة بؤ  دَيبةدَى نطزْى ئاَاجنى ئةزةبي و ٖوةضيياْةى ؾاعري، ئيٓذا ئةو ئاَاجنة 
 طوظاضؾتهطزٕ بَيت ية ساَيةتَيهى نةغى و باضوزؤخَيهى زةضووْى ؾاعري وةى الى ؾاعرياْى نالغيهى غةض
بةقوتاخباْةى نطَاجنى خواضوو زةبيٓني، يإ بؤ طوظاضؾتهطزٕ بَيت ٖةّ ية ساَيةتَيهى زةضووْى ٖةّ ية واقيعَيهى 
طةضزووْى و نؤَةاَليةتى و غياغى وةى ية زةقى ؾيعطى ْوَيى نوضزى ٖةغتى ثَى زةنةئ، ئةوا بةثَيى ئةّ ئاَاجنة 

 غوز ية ثطؤغةى الغاييهطزْةوةى غطوؾت وةضزةطريَيت. 
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بةٖةض دؤضَيو بَيت ؾيعط بة الغاييهطزْةوةى زياضزة و زميةْةناْى غطوؾت بةٖاى ئةزةبيي و 
ٖوْةضيياْةى خؤى ية زةغت ْازات، يةبةض ئةوةى زةقى ؾيعطى، وةى ثَيؿرت ئاَاشةَإ ثَيهطز بة ثَيى غطوؾتى 

فةيػةفى و طةيؿنت بة سةقيكةت و  نؤَةَيطاو خواغت و ضاوةِضواْى خوَيٓةض ية زةم زةطؤِضَي. ظاْني و قوَيبووْةوةى
ئةجناَى ظاْػتى ية ِضَيطةى زةقى ؾيعطييةوة ْةبووة بة خواغتى ؾاضغتاْييةتى ِضؤشٖةاَلت و زاواناضى خوَيٓةض ية 
زةقسا، بةؾَيوةيةنى طؿتى، بة تايبةتى ية نًتووضى نوضزيسا، ئةوةى ية ؾاعريى نوضز ضاوةِضواْهطاوة زضوغتهطزْى 

بةضدةغتةنطزْى غوز و ضَيص و برينطزْةوة و َةبةغت و زؤخى عاتيفيياْةى ؾاعري ية  وَيٓةى ئيػتاتيهى و
 فؤِضََيهى ئةزةبى و ٖوْةضييسا. 

 

 ئةدةبياتى زِؤذيةالَتى الساييكسدنةوةىدووةم:.

و ثَيهَٗيٓةناْى زةناتةوة، ثَيويػتى بة الغايي غطوؾت ئةوةى، نة غةضةِضاي  ؾاعريبةؾَيوةيةنى طؿتى  
يهطزْةوةيةنى تطيـ ٖةية، نة بطيتيية ية فؤضَى ؾيعط و تايبةمتةْسى و بٓةَا ٖوْةضييةناْى ئةّ دؤضة الغاي

فؤِضَة،  واتة الغايى فؤِضََيهى ئةزةبى زةناتةوة بؤ بةضدةغتةنطزْى ئةو وَيٓةيةى، نة ية الغاييهطزْةوةى غطوؾت 
غايى بهاتةوة بؤ زةضبِطئ، ئةوا وَيٓة ية خةياَيى خويسا، بةضٖةَى َٖيٓاوة، ضوْهة ئةطةض فؤِضََيو ْةبَى ال

الغاييهطاوةنةى غطوؾت ية خةياَيى ؾاعريزا، ٖةض بة قةتيؼ َاوى زةََيَٓيتةوة، ئةّ فؤِضَة ؾيعطييةف، نة ية 
نؤَةَيَيو خاغييةت و بٓةَاى ٖوْةضى ثَيو ٖاتووة و ؾاعرياْى نطَاجنى خواضوو الغايى زةنةْةوة بؤ زةضبِطئ، 

 ؾيعطى ئةزةبياتى  ِضؤشٖةاَلت. بطيتيية ية فؤِضَى
ٖةضوةنو ثَيؿرت بةزضَيصى بامسإ يةو الغاييهطزْةوة و  ناضيطةضى ؾيعطى ئةزةبياتى ِضؤشٖةاَلت نطز بةغةض  

قوتاخباْةى ؾيعطى نطَاجنى خواضوو، ؾاعري بؤ بةضدةغتةنطزْى وَيٓةنإ فؤِضَى ؾيعطى ئةزةبياتى  ِضؤشٖةاَلتى 
باضوزؤخي زةضووْي و غؤظ و ٖةغيت ئيػتاتَيهي و شَيطخاْي ْةغيت ؾاعري و ضةْسئ  و ظَإ بةَياّ بةناض زَيَٓيت،

ئةطةض ؾيعطَيهى بةضٖةّ بَيَٓيت.   ِضةٖةْسي تط وا ئةنةٕ ؾاعري ؾيعطةنةي ية بةضطَيهي تايبةت و بة ضَيصَيهي ْوَي
 : نة زةَيَيت، هةئب "غامل"ؾيعطةي زةقة غةيطي ئةّ با بؤ منووْة نالغيهى نوضزى وةضبططئ، 

 طاقٌ لُ ثُسدَ دَسِات جاوٌ ػشابٌ ًٍَِا
 وُه ئافتابٌ ًٍَِا ،دهَ خريَ وا لُ حريَت

 سٍِ طىوتاٌذطودَسكُوت و  ،يُك صَسَِ عُكظٌ ثشِتُو
 لُو عُكظُ تابٌ ًٍَِا ،ئايًٍُ طُخت سِوو بىو

 تادَطاتُ.......
 ؟!دهَ و لُ ديذَو ػُو بىو، دوٍَ  ض جممًظٌَ هوَ هوَ

ًٍَا                        (٥35ـ  ٥34ه ،81٥5، ٥ب ، ديىاُ،طامل)دولبُس ػُسابٌ طًَشا )طامل( كُبابٌ ِ
و ئةو وَيٓاْةى  يَيطةزا غامل بؤ زةضبِطيين ٖةغت و باضوزؤخي زةضووْي و تواْا و َةبةغتةناْي خؤي        

ؾيعط وةى َيهاْيعّ و فؤِضََيو بووْي  ثَيؿووتط .ؾيعط زةباتفؤِضَى ثةْا بؤ  ية خةياَيى خؤيسا بٓياتى ْاوٕ 
ةوة، نة بطيتيية تٖةبووة، ئيرت ؾاعري بؤ طوظاضؾت نطزٕ ية َةبةغتةناْي خؤي الغايي ئةّ َيهاْيعّ و فؤِضَة زةنا

ية ِضووي  ئةو غةضزةَةية ؾيعط ْووغني بةثَيي تايبةمتةْسي ؾيعطي نالغيهي و ياغا و زةغتووضةناْي ؾيعطي 
زةبيَٓيتةوة، ية ِضووي  ىاوةضؤنةوة، واتة ئةّ نطزةية خؤي ية الغايي نطزْةوةي ٖةَإ فؤِضَي ؾيعطِضوخػاض و ْ

 . قاييب ؾيعطي و نَيـ و غةضوا و ٖوْةضةناْي تطي ؾيعط و ثةياّ و َةبةغتةناْي ؾعطي
زَيت، و تةْاْةت ية ؾيعطى ْوَيى نوضزيؿسا، نة خاغييةتة ٖوْةضييةناْى فؤِضَى ؾيعط، طؤِضاْى بةغةض زا

زةقى ؾيعطى تايبةمتةْسى ْوَى وةضزةططَيت، ئةوا زيػإ ؾاعري ٖةض الغايى فؤِضََيو زةناتةوة، نة بطيتيية ية  ؾيعط، 
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بةاَلّ ئةّ ؾيعطة خاغييةتى ٖوْةضى خؤَاَيى وةضزةططَيت، نة زياضة بةؾَيو يةّ خاغييةتة ؾيعطيياْةف ثَيؿووتط ية 
بووة، ئةَةف واتاى ئةوةية، نة يَيطةزا ؾاعري يةبطى ئةوةى الغايى خاغييةتة زةقى فؤيهًؤضى و َيًًى زا بووْيإ ٖة

زةضةنييةنإ و تايبةمتةْسى ؾيعطى ِضؤشٖةاَلت بهاتةوة ئةوا الغايي نؤَةَيَيو خاغييةتى خؤَاَيى نطزووةتةوة، بةاَلّ 
ت. بؤ منووْة ئةطةض غةيطى  ٖةض بطيتيية ية ثطؤغةى الغاييهطزْةوة ئيٓذا بةٖةض فؤِضّ و تايبةمتةْسييةنةوة بَي

 ئةّ زةقة ؾيعطةيةى طؤضإ بهةئ: نة زةَيَيت:
 بُئامساٌُوَ ئُطتًَشًَ ديىَ،
 لُ باغضٍُ بُِاس طىلَي ضًٍىَ،
 ػُومنٌ دسَخت لُسِووً ثزاوَ،

 لُصَسدٍَ صؤس كُه طُسجني داوَ،
 تادَطاتُ ...... 

 كاً تاطُ، كاً وُين، كاً ضاوٌَىاسِّ
 (٥1-9طؤساُ، ديىاُ، ه:)       ِ دلَذاسّ؟...         تُلًظىاوّ يُ وَك ًِ

ئةّ ثاضضة ؾيعطةى طؤضإ غةض بةقؤْاغى ؾيعطى ْوَيى نوضزيية ية قوتاخباْةى نطَاجنى خواضووزا، ية 
ِضووى ٖوْةضى ؾيعطى و بٓيات و ثَيوةضةناْى زةقى ؾيعطى و ِضوخػاضو ْاوةضؤنةوة ية ؾيعطى نالغيهى ٖةَإ 

َيـ و غةضوا و قايب و ظَإ و وَيٓةوة، نة قوتاخباْة دياواظة، ئةّ زةقة تايبةمتةْسى ؾيعطى خؤَاَيى ٖةية يةِضووى ن
ثَيؿووتط ية بةضٖةَة َيًًى و فؤيهًؤضييةناْسا، بووْى ٖةبووة. بةاَلّ بةٖةَإ ؾَيوةى ؾيعطى نالغيو َةبةغت و 
بريو خةياَيى ؾاعري ية ضواضضَيوةيةنسا بةضدةغتة نطاوإ، ؾاعري يةْاو ٖةض سةوت ٖوْةضةدواْةناْسا و ية ْاو 

ئةزةبييةناْسا فؤِضَى ؾيعطى ٖةَيبصاضزووة و الغايى ئةّ ٖوْةضةى نطزووتةوة بؤ طوظاضؾتهطزٕ ية ٖةَوو شاْطة 
ٍَ و َةبةغتةناْى خؤى، بةٖةَإ ؾَيوة ؾاعريَيهى نالغيهى الغايى فؤِضَى ؾيعطى نطزووةتةوة، واتة ٖةضيةنة  خةيا

تطيـ الغايي ئةّ فؤِضَة زةنةْةوة بؤ يةّ زوو ؾيعطةى "غامل و طؤضإ" قايبَيهٔ ئةّ زوو ؾاعريةو ؾاعرياْى 
ٍَ الغايي نطزْةوةى غطوؾت  طوظاضؾتهطزٕ ية وَيٓة زضوغتهطاوةناْى ْاو خةياَييإ، نة ئةو وَيٓةيةف ئاوَيتةية يةطة
و  َةبةغت و ساَيةتة زةضووْييةناْى ؾاعري. بةاَلّ خاغييةت و تايبةمتةْسيية ٖوْةضييةناْى ؾيعطى ئةّ زوو زةقة 

ٕ و ؾاعريى نؤٕ  و ْوَى ية الغايي نطزْةوةى  فؤضَى ؾيعطزا، ية الغايى نطزْةوةى بٓةَا ٖوْةضييةناْى يَيو دياواظ
ؾيعط دياواظييإ ٖةية و  ٖةضيةنةيإ ًَهةضٔ بؤ الغايى نطزْةوةى نؤَةَيَيو خاغييةتى ؾيعطى ية 

 بةضٖةَةناْياْسا. 
 

 سيَيةم:. الساييكسدنةوةى منوونةى شاعرية باالَكانى كوزد

ؾاعرياْى  قوتاخباْةى نطَاجنى خواضوو ية  ِضوويةنى تطيؿةوة نةوتووْةتة شَيط ثطؤغةى الغاييهطزْةوة، 
ناضيطةضي بة ية ِضووي ئةزةبييةوة ئةويـ الغاييهطزْةوةى منووْةى ؾاعرية بااَلناْى نوضزة.ٖةضضةْسة ئةَة 

، بةاَلّ وةنو ية يت ئةزةبي زازةْطَيت ، بة زياضزةيةني غطوؾنطاوةؾاعريَيو بةغةض ؾاعريَيهي تطةوة غةيطي 
ثَيؿووتطيـ ئةوةَإ خػتةِضوو، نة ناضيطةضى ئةزةبيـ يةزةضةوةى ئةّ ظاضاوة ٖوْةضيية ية ضواضضَيوةى تيؤضى 
ئةزةبيسا، دؤضَيهة ية الغايي نطزْةوةى ؾيعطى ؾاعرياْى تط، يةئةجناَى ناضيطةضى ؾاعريَيو بة دواْى زةقَيهى 

ٍَ ئةزات الغايى ٖةَإ زةم بهاتةوة يإ بةدؤضَيهى ْعيو يةّ زةقة زضَيصة بةزةقةنة بسات، ؾاعريَيهى تطةوة، ٖة و
ٍَ ؾاعريَيهى تطزا،  ئةّ زياضيسةية ية غايهؤيؤشيازا خؤي ية ئةَةف بؤ سةظى خؤغةملاْسْى ؾاعري زةطةِضَيتةوة ية ثا

 تط و بةَةبةغيت خؤ ٖاوؾإ نطزٕ بةّ.سةظَيهي ْةغتياْةي ؾاعري زةبيَٓيتةوة بؤ الغايي نطزْةوةي ؾاعريَيهي 



 بةثَيى بٓةَا تيؤضييةناْى ئةفالتووٕ خواضوو ية شَيط ضةَهى الغاييهطزْةوةزابةٖاى ؾيعطى نطَاجنى 
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ية قوتاخباْةى ؾيعطى نطَاجنى خواضووزا، بةض ية ٖةَوو ؾتَيو ْاىل وةى زاَٖيٓةض و بٓياتٓةضى ئةّ 
قوتاخباْةية، بؤيةنةّ داض ؾيعطى بة ظاضى غؤضاْى ْووغى و بٓةَا ٖوْةضييةناْى ؾيعطى ِضؤشٖةالتى نوضزاْس و ية 

دةغتةى نطز. ئيرت ئةّ ناضةى ْاىل ثةيِطةوى ىَل نطاو يةاليةٕ ؾاعرياْى تطةوة الغايى ظاضى  نطَاجنى خواضووزا، بةض
نطايةوة تا بوو بة َايةى زضووغتبووْى ئةّ قوتاخباْة ؾيعطيية، ئيرت ؾاعرياْى غةضبةّ قوتاخباْةية بةض ية ٖةَوو 

نةبةض ية ئةوإ يةاليةٕ غَيهوضهةى  ؾتَيو الغايى ناضَيو زةنةْةوة، نة بطيتيية ية ْووغيٓى ؾيعط بةّ زيايَيهتة،
بةغةض  ِضاغتةوخؤ و ْاِضاغتةوخؤى )ْايي( وةى ؾاعريَيو ناضيطةضيبؤية  باباْةوة بةتايبةتى ْاىل ئةجناّ زضاوة. 

ى غةض بةّ قوتاخباْة ؾيعطييةوة ٖةية، ْاِضاغتةوخؤى ئةّ ناضيطةضيية ٖةَوو ؾاعرياْى غةض بةّ ي تطاْؾاعري
الغايى زاَٖيٓاَْيهى ْاىل زةناتةوة، نة ؾيعط  َيوؾاعري ٖةض بةؾَيوةيةني طؿيتوة و يةوةزاية، قوتاخباْةية زةططَيتة

و اليةْي  ؾيعطى بطيتيية ية الغايي نطزْةوةي تواْا و تايبةمتةْسيِضاغتةوخؤ  ناضيطةضيْووغيٓة بةّ زيايَيهتة، 
ناتَيو زةقى ؾيعطى ؾاعريَيو و ؾَيواظى تايبةتى ؾيعطةناْى ئةو ؾاعرية  .ْايي زةقةؾيعطييةناْى ػتاتَيهي خوزيئي

زةبٓة غةضضاوةيةنى ناضيطةض بؤ ؾاعريَيهى تط و ئةّ ؾاعرية ية ِضَيطةى الغاييهطزْةوةى ؾيعطةناْى ؾاعريى يةنةّ 
هةيٓةوة زةبيٓني، نة تواْاى ؾيعطى خؤى طةؾة ثَى ئةزات و ؾاعريييةتى خؤؾى زةغةملَيَٓيت، ئةطةض ئاَاشة بة ْاىل ب

بؤ ظؤض ؾاعريى غةض بةّ قوتاخباْةية بووٕ بة َاززةى يةنةَى ئةزةبى و َٖيعى ناضيطةض و  ْايي ؾيعطةناْى ؾَيواظي 
يَيطةزا  طةض غةيطي ئةّ ؾيعطةي ْايي بهةئ ئةوا زةبيٓٔ نة ئةّ ؾيعطة وةى بؤ ؾاعرياْى تط. بؤ منووْة  وضووشَيٓةض

تايبةمتةْسي و وَيٓةي ِضوخػاضةوة الغايى  نطزووة و ئةّ ؾاعرية بة ٖةَإ ْاوةضؤى و وضوشَيٓةضَيو ناضي ية غامل
 ؾيعطي ْايي نطزووةتةوة. بؤ منووْة ْايي زةَيَيت:

 دَسومن ثشِ كُباب و دَسدَ بَِ تؤ
 دلَي طُسوُ و ٌُِاطًُ طُسدَ بَِ تؤ
 خُسيكِ ػُؾ دَسّ ِات و ٌُِامت 
  خُالؿًي قُت ًًٌُ لًُ ٌُسدَ بَِ تؤ

 لًباطي واتُوُ، ػًٍُ لُ ػًٍذاً
 طىسوػكي طىسَ، سٌَطي صَسدَ بَِ تؤ

 عُصيضً! دهَ سَِقُ و، خؤً فُسد و تٌُّاً
 دَتشطي مبكىرَّ ئًُ دَسدَ بَِ تؤ

 بُبَِ ديذاسّ تؤ خؤ اللَُ "ٌاىل"
 (381ــ379، ديىاُ، هٌالٌ)       عُجُب ُِطتاوَ ئًُ ضُُ فُسدَ بَِ تؤ!

و دواْهاضي خؤي خاغييةت ية ِضووي ْاوةضؤى و ِضوخػاضةوة  ،ْايي ييةىئةّ ثاضضة ؾيعطة يرييهة        
نطزووة، بؤية غامليـ ية شَيط  ناضي ية غامل زةقة  ئةّ زياضة نةغى ؾاعريى بةغةضةوةية، تايبةمتةْسي ٖةية،

غني ووةطةِضخػتين تواْاي ؾيعط ْو ةَيسةغتَيت بةٖئةو منووْة ؾيعطةي ْايي،   ئةو زةقة و بة بااَل زاْاْى ناضَيطةضي
و بةضٖةََٗيٓاْي ؾيعطَيهي ٖاوؾَيوةي منووْة ؾيعطةنةي ْايي، يةبةض ئةوةي )يةو غةضزةَةزا ْايي بة َاَؤغتاي 
ؾيعط ية قةَيةّ زضاوة و زةْطوباغي طةيؿتؤتة ئةوِضووثا، غامل بة ِضَيعةوة ْاوي بطزووة و بة َاَؤغتاي خؤي 

ايي نطزووة، خؤؾي ويػتووة،.... ؾيعطي ْايي ناضَيهي (. ٖةضوةٖا )غامل ؾاْاظي بة 55ٍْ ،2010 ،3ظْةزاض،بخةظاْيوة()
ظؤضي نطزووتة غةض ؾيعطي غامل ية ِضووي نَيـ و قافيية و وؾة و زاضؾنت و تةعبري و يَيهػيهؤٕ و 

ية ٖةْسَيو ية ؾيعطةناْيسا زياضة، ئةَةف  (. بؤية تاضَايى الغاييهطزْةوةى ْاىل163ٍ ،3خةظْةزاض، بِضةواْبَيصييةوة()
زةاليةتة يةغةض ٖةوَيي خؤغةملاْسْى غامل، ية ضَيطةى ؾوَئ ثَى ٖةَيططتٓى ْايي و ؾَيواظى ؾيعطةناْي. يةّ 
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ويػتوويةتي ْةغتياْة يةّ ِضَيطةيةوة منووْةي ؾيعطةنةي خؤي خباتة ئاغيت ؾيعطةنةي الغاييهطزْةوةيةزا، غامل 
 ةَيَيت:زٖةضوةنو ْايي، 

 تؤ  داٍ ٌالًٍَُ بٌَُلُ طًٍُوذا ؿ
 تؤ  غُوطًٍُ بٌَ  دلٌَ صاسً بُطٌَ

 ئُبُد وَك وَ غُوًؽ ؿاحًَب وَفايُ
 تؤ  سَِفًق و ُِوذَوٌ ديَشيٍُ بٌَ

 تادَطاتُ.....
 بُ سِووّ دلَىا خُفُت ثُسريٍُ بَِ تؤ

 لُضٍط غًُ ؿًّذَ )طامل( وَك كُبىوتُس
       (788ـ787، ه 8، ديىاُ، بطامل)تؤ                                لُدلًَا وًدمُبٌ ػاًٍُِ بٌَ

ئةطةض ئةّ زةقة ؾيعطةييةى ْاىل وةى تابًؤيةى يةقةَيةّ بسةئ ئةوا زةتواْني بًَني، نة غامل يةّ تابًؤيةى 
غت و ساَيةتى زةضووْى خؤى و تواْاى ؾيعطييةتى ِضواْيوة، ويػتوويةتى ٖةَإ تابًؤ زووباضة بهاتةوة، بةثَيى َةبة

خؤيةوة، ْةى ٖةض تةْيا غامل بةَيهو ظؤض ؾاعريى تطيـ تابًؤنإ زووباضة زةنةْةوة يإ زضَيصةى ظياضتى ثَى زةزةٕ، 
بؤمنووْة ٖةَإ تابًؤ الى "َػتةفا بةطى نوضزيـ و غافى و ئةختةضيـ" تَيبيٓى زةنطَيت، ٖةضوةنو ية زةقَيهى 

 وةزا، نوضزى زةَيَيت:ٖاوؾَي
 دَسوومن صاوذاسو، دهَ غُوطًٍُ بَِ تؤ

 طُسطًَز و، تُمن بَِ تًٍُ بَِ تؤ
 خُوً بَِ ِؤػًًُ، بُسطي ثُالطُ

 خؤساكي خىيٍَُ، ػاديي ػًٍُ، بَِ تؤ
 تادَطاتُ.....

 لُ ِاوطاياُ لُ تاو ٌالًٍَِ كىسدّ
 (456ه ،81٥1، ٥ب دوعاّ وُسطُ، لُخؤً ئاوًٍُ بَِ تؤ   )كىسدّ، ديىاُ،

ئيرت ئةّ ساَيةتةى، نة بطيتيية ية نَيؿاْى ٖةَإ تابًؤى ؾيعطى ية ظؤض زةقى تطى ؾيعطةناْى غامل  و 
نوضزى و ؾاعرياْى تط تَيبيٓى زةنطَيت، ئةَةف ية ٖوْةضةناْى ؾيعطى وةى ثَيٓر خؿتةنى و تَيهٗةَيهَيـ و ؾيعط و 

ْةزاض( زةَيَيت: )ية بةَيطةيةني تطزا غامل الغايي غةظةيَيهي بؤ منووْة )َاضف خةظوةاَلَة ؾيعط بةضدةغتة زةبَيت 
 (. نة ية غةضةتانةيسا ْايي زةَيَيت:164ٍ ،3خةظْةزاض، بْايي زةناتةوة()

 ػُككُس باسٍ وَ، كىسدٍ ئُطُس ئًٍؼا دَكا طبعي
 (٥17ـ٥16 )ٌاىل، ديىاُ، ه       ٌالٌ ئًىتًحاٌٌ خؤيُ وُقـىدٍ، لُ "عىذا" وا دَكا 

 زةَيَيت: زاغامل ية منووْةيةني ٖاوؾَيوةٖةضوةٖا   
 كاتيب فًكشً لُ دلَذا دقيت ئًٍؼا دَكا

 بٌُذٍ كاغُصٍ  وريصا دَكا سطر جىطت و جؤ بؤ
  تاكى بًَتُ طُس طُسٍ طايٍُ ِىوا ئاواٌُبٌَ

  (89، ديىاُ، هطامل)لىوتٌ ثاثاغٌ لُطَُه طُقفٌ فُلُك دَعىا دَكا                
بةٖؤي تواْا و بةضظي ئاغيت ٖوْةضي ية ؾيعط ْوغيٓسا الي ظؤض ؾاعري بؤتة دَيطةي  ْايي           

بة ؾاعريةناْي تطي وضووشاْسووة،  زةقةناْى ؾيعطى ْاىل،  ِضؤَيي طَيِطاوة،و منووْةى بااَل  غةضجنسإ و وةى وضوشَيٓةض
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ضةْسئ ؾَيوة الغايى ؾَيواظ و بريو وَيٓة و ِضةٖةْسةناْى ؾيعطييإ نطزووةتةوة، ئةَةف بؤ غيفةتى منووْةيى بااَل 
واي ية ؾاعريةناْي تط نطزووة ؾوَئ ثَيي  تايبةمتةْسييةناْي ؾيعطي بهةوٕ و منووْة و بووٕ زةطةِضَيتةوة، نة 

يةت و شيٓطةي يةّ بَيٓٔ، زواتط ؾاعري بة ثَيي تواْا و ؾاعريوَيٓةي ٖاوؾَيوةي قةغيسة و غةظةيةناْي ْايي بةضٖ
بةاَلّ  زَيَٓيتة بةضٖةّ.  نؤَةَيَيو َيهاْيعّ و تايبةمتةْسي ئةزةبي و ٖوْةضي ؾتَيهي ْوَي ية ِضَيطةى ،زةضووْي خؤي

ئةّ ؾيعطةى  ناضيطةضى ْاىل و الغايى نطزْةوةى ؾيعطى ْاىل بة طؤؾةيةنى بةضٖةَةنةيةوة ٖةض زياضة، بؤ منووْة
   ْاىل، نة زةَيَيت:

 عًؼقت، كُ وُجاصّ بَِ، خىاًِؽ وُكُ ئًمال كض
 سا كضذػرييَ كض و، لُيال كض و، طُملا كض و، عُ

 فُسقِ كىسِ و كض سِؤػَ، وَك فُسقِ وُه و وًّشَ
 ئًُ فُسقِ ػُو سِؤرَ وَك فُسقُ لُ كىسِ تا كض

 ...... تا دَطاتُ
 جاصّ، بُغوُ بابًَكِ ُِيُ دوًٌا بؤ عُػقِ

 ( ٥68ـ ٥57"ٌاىل" ضًًُ ئُو بابُ: ئادًَ و كىسِو حُووا كض                  )ٌاىل، ديىاُ، ه
ئةّ غةظةيةى ْاىل، نة باغهطزْة ية عةؾكى َةداظى و بؤ ئةو َةبةغتةف دةخت يةغةض نض زةناتةوة، بة 

بةضٖةََٗيٓاْى ؾيعطى ٖاوؾَيوة ية اليةٕ  ضةقى َةيساْى ئةّ عيؿكةى يةقةَيةّ زةزات، ئةّ زةقة ِضَيطا خؤؾةنةضة بؤ
 ضةْس ؾاعريَيهةوة، بؤ منووْة سةضيل زةَيَيت:

 كىسِ ئًمال وُبُ تالًب بٌَ، حُقًقٌ ت كُعًؼق
 كىسِ واالَ يىوطىيف يُِو كىسِ، لُوال حُصسَتٌ يُِو

 ئُو ٌىسَ، كُ وٌُؼُئبىو بؤ عاػقِ وُبذَئبىو
 كىسِ تًَفكشَ لُ لُ ئُو ٌىوسَ وُعمىوً و ِىَيذا

 ....تا دَطاتُ
 ُِس عًؼقَِ حُقًقِ بَِ وَك عًؼقِ "حُسيقِ"بَِ

 (47ـ46ه ،81٥٥ وُيمِ بُدَقًقِ بَِ بؤ وُعشيفُتىلَالَ كىسِ      )حُسيق، ديىاُ،
ئةّ ؾيعطةى سةضيل ية ؾَيوةى بةضثةضساْةوة و وةاَلَساْةوةزاية بؤ قةغيسةنةى ْاىل، ٖةض ضةْسة 
برينطزْةوةى سةضيل يةّ  قةغيسةيةزا، دياواظة ية برينطزْةوةى ْاىل، بةاَلّ بَيطوَإ غةضضاوةى ئةّ قةغيسةيةى 

خػاضةوة ظؤض يَيو ْعيهٔ و ية  ضةْس سةضيل بؤ قةغيسةنةى ْاىل زةطةِضَيتةوة، بؤية زةبيٓني ية ِضووى  ِضوو
طؤؾةيةنةوة غَيبةضى الغاييهطزْةوةى بةغةضةوةية، ٖةَإ غَيبةضى الغاييهطزْةوة بؤ "ئةزةب" َيػباح زيواْيـ 

 زضَيص زةبَيتةوة، ٖةضوةنو زةَيَيت:  
 بؤ ئُو كُطُ عًؼقِ بَِ فُسقِ ًًٌُ كىسِ يا كض
 ُِسضٌُذَ كُ وُعمىووُ فُسقِ ضًًُ كىسِ تا كض

 بؤ ئُو دلَُّ ػُيذا بَِ فُسقِ ًًٌُ ُِس ال بَِ
 بُلَكُ لُ ُِوىو البَِ ئُو ال كىسِ و ئًُ ال كض

 .... تا دَطاتُ
 "ٌاىل كُ ئُوَّ ديبا ئُلَبُتتُ دَبىو وتباّ:

 (43ـ 48ه  ،8115 )عًؼقت كُ وُجاصّ بَِ تالًب ًًٌُ ئًال كض(           )وـباح الذيىاُ ئُدَب، ديىاُ،
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َيوة قةغيسةنةى ْاىل ية باططاوةْسى ئةّ قةغيسةيةى "ئةزةب"يؿسا، بة ئاؾهطا زةبيٓني، ية بةٖةَإ ؾ 
ضةْسئ طؤؾةوة ٖةؽ بة الغايى نطزْةوة ٖةض يةنة ية سةضيل و ئةزةب زةنةئ، بةّ ؾَيوةية ْاىل ية ِضَيطةى 

زواى خؤى، ٖةض  ية "غامل و ؾيعطةناْييةوة  ِضؤىل منووْةى بااَلي بيٓيوة بؤ بةضٖةََٗيٓاْى ؾيعطى ؾاعرياْى 
نوضز"يةوة بططة تا زوايى، زواتط ؾاعرياْى تطيـ وةى "غامل ، نوضى، َةسوى , ؾيذ ِضةظا و سةضيل ، بَيدوز، 
ثريةََيطز، ؾَيذ ْووضى، طؤضإ،....تا"،  بةثَيى ِضَيعبةْسى ََيصوويي و تواْاى ؾيعطيياْةوة ئةّ ِضؤيةيإ بيٓيوة، ظؤض 

ةقَيهى ؾيعطى غامل يإ َةسوى يإ وةفايى يإ  ؾاعريى تطى نطزووةتةوة، بؤ منووْة ئةّ ؾاعري ٖةية الغايى ز
 ؾيعطةى بَيدوز، نة زةَيَيت:

 لُو سِؤرَوَ سِؤيؼتىوَ تؤساوَ دلَِ وَ
 ُِسضٌُذ ئُطُسِيَي بَِ طُسو ػىيََ واوَ دلَِ وَ

 ئاخؤ بُ ض ػاخًَكُوَ طريطاوَ دلَِ وَ
 ِ وَياخؤ بُ ض داخًَكُوَ طىتاوَ دلَ

 ئُو ُِوذَوِ غُخمىاس و ٌُدميِ وٍُ ياسَِب
 ئُو وُحشَِوِ ئُطشِاسِّ وٍُ ياسَِب

 ........   تا دَطاتُ    
 "بًَدىد" وُبُ ئًرت بُ ئىوًَذ و بُ تُواّ ئُو

 (  78ـ76، ه٥971ٌايًَتُوَ الت طُس طُسّ داٌاوَ دلَِ وَ            )بًَدىد، ديىاُ، 
زةقَيهى ؾيعطى منووْةى خؤى ْواْسووة و ظؤض ؾاعريى تط زضَيصةيإ بةّ ؾيعطة ئةّ ؾيعطةى بَيدوز وةى 

زاوة و الغايى اليةٕ و  طؤؾةيةنى زةقةنةيإ نطزووتةوة، بؤ منووْة ٖاوؾَيوة ئةّ زةقة ية الى ))ؾاعريإ" وةفايى، 
ئةغعةز َةسوى، ثانى، عاغى،  غا ي، نةَاىل، ئةَني، َيٗطى، ؾَيذ ْووضى ؾَيذ قاحل، ويػاَيى، َريظا غةفوض، زةؾتى،

ْووضى، دةالىل ؾَيذ دةَيٌ و زَيعاض"،  ٖةَوويإ ثاف غةضواى "زَيى َٔ"يإ بةناضَٖيٓاوة، نة ِضؤَيى ٖةضة ططْط يةو 
وَيٓاْة زةبيَٓى، بَيدوز وةنو زةغتجَيؿدةض و ئةواْى تطيـ ٖةض يةنة و بةثَيى بري و بؤضووْى تايبةتى خؤى ثاف 

(. ئيرت ئةّ زةقة ؾيعطاْةى، نة 83، 2013ٍيةنة وَيٓةى دؤضاودؤض ٖاتووْةتة ْاوةوة(()َةويووز، وةضططتٔ و ناضيطةضي
وةى منووْةى بااَل ناضيطةضيإ بةغةض ؾاعرياْى تطةوة ْواْسووة و بةؾَيوةيةى ية ؾَيوةنإ الغايى نطاوْةتةوة ية 

 نى فطاواْى زاطري نطزووة.ؾيعطى نالغيهى نوضزى غةض بةقوتاخباْةى نطَاجنى خواضووزا، ثاْتايية
ناضيطةضى ئةّ ؾاعرياْة بؤ ؾيعطى ْوَيى نوضزيـ ؾؤِضبووةتةوة، ٖةضوةٖا بَيذطة ية ؾيعطى نالغيهى 
نوضزى ية ؾيعطى ْوَيى نوضزيؿسا، ضةْس ؾاعريَيهى تط زَيٓة ثَيؿةوة، نة بةٖؤى ئةو تاظةنطزْةوةيةى ية ؾيعطى 

غةض ؾاعرياْى زواى خؤيإ زضوغتهطز و ئةواْيـ بؤ قؤْاغى ؾيعطى نوضزى ئةجناَياْسا، ناضيطةضي طةوضةيإ ية 
ْوَيى نوضزى ية نطَاجنى خواضووزا، ِضؤَيى منووْةى بااَليإ بيٓيووة، وةى "ثريةََيطز و ؾيذ ْووضى ؾَيذ غاحل و 

وة، طؤضإ خؤى طؤضإ"، يةاليةٕ ؾاعرياْى تطةوة الغايى تاظةطةضى و ؾَيواظ و منووْةى زةقة ؾيعطييةناْيإ نطاوةتة
ثريةََيطز قوتاخباْةيةنى تايبةتى ْةبووة،  بةاَلّ ؾيعطةناْى ظؤض تةئػريى غتيية زةَْيت و زةَيَيت: )زإ بةّ ِضا

(، ٖةضوةٖا غةباضةت بة ؾَيذ ْووضيـ ئةوا خؤى ئاَاشة بةوةزةنات، نة )ئةتواْطَى بة ؾَيذ 3يةالوإ زةنطز()طؤضإ، ٍ
ى بةضٖةّ و باَلبووْةوةى بةضٖةَةناْى، نة ناضيطةضى ٖةبوو يةغةض ئةزةبى ْووضى بوتطَى غةضؤى، بةٖؤى ظؤض

 (. 3نوضزى() طؤضإ، ٍ
ئيرت بووْى زةقَيهى ؾيعطى ؾاعريَيو وةى منووْةيةنى بااَل و ؾايػتة بؤ ضاويَيهطزٕ و ؾوَئ ثَى ٖةَيططتٔ 

يطةضى و الغاييهطزْةويةف بووة بة ية ئةزةبياتى نطَاجنى خواضووزا، بة ِضووْى ٖةغتى ثَي زةنطَيت و ئةّ ناض
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ٍَ يةنرتيسا، نة ية ضةْسئ  ْةضيتَيهى ؾيعطى و شيٓطةيةنى ئةزةبيى َاَةَيةنطزْى ْاِضاغتةوخؤى  ؾاعريإ يةطة
 فؤِضَى ٖوْةضيسا خؤى بةضدةغتة نطزووة.

 
 

 ئةجنامةكاى
خاوةْي ْةتةوةناْى تطئةزةبياتى  الغاييهطزْةوةىزةقي ؾيعطي نوضزي يةّ قوتاخباْةيةزا، غةضةِضاي . ٥

زةنات، ضوْهة ظَاْي نوضي خاوةْي   ية ظَاْي زةضبِطيٓةوة زةغت ثَي بٓياتةفخؤيةتي، ئةو  ةبٓياتَيهي تايبةت ب
زاْةي فةضٖةْطي و ياغا ِضَيعَاْييةناْي تايبةت بة خؤيةتي، ؾاعريي نوضز ثةياّ و ٖةغت و غؤظ و زْيابني و 

بة ظَاْي نوضزي بةضدةضغتةنطووة. ئةّ ظَاْةف غطوؾتَيهي ْةتةوةيي زةاليةت و  ٖةغيت دوآْاغيياْةي خؤي 
 ة.ووينوضزي بةخؿؾيعطى وؾتةف غطوؾتَيهي ْاوضةيي بة زةقي طٖةية و ئةّ غ

قوتاخباْةى ؾيعطى نطَاجنى خواضوو، ْةبووةتة  ية ٖةَوو قؤْاغةناْي. الغاييهطزْةوةى غطوؾت 2
 الى ؾاعرياْى نوضز ٓى زةقى ؾيعطى نوضزى، الغاييهطزْةوة غطوؾتٖؤناضَيهى ْةضَيٓى بؤ زؤِضإ و ية بةٖا نةوت

ية ضواضضَيوةيةنى ٖوْةضى و فؤِضََيهى ، نة زووباضةنطزْةوةى غطوؾت بة ئاضاغتةيةنى زاَٖيٓةضاْة ية ييةبطيت
ٍَ زةبَيتنطزووةئيػتاتيهيسا بةضدةغتةى  ، نة ، غةضةِضاى دواْى بٓطيٓييةنة ئةوا بةؾَيو ية دواْى تطيؿى تَيهة

ٍَ و ضَيص و ٖةغتى ئيػتاتيهاى ؾاعري زةبيَٓيتةوة، بؤية  خؤى ية ٖوْةضةناْى ؾيعط و ٖةغت و غؤظ و بري و خةيا
 ؾاعري ية الغاييهطزْةوةى غطوؾتسا، زةتواَْى ضَيص و دواْى وغوز و ظؤضؾتى تطيـ بةيةنةوة ببةغتَيتةوة.

ْى تط، ية ؾيعطى نوضزيسا ْةبووةتة ٖؤناضى . الغاييهطزْةوةى خةغًَةتة ٖوْةضييةناْى ؾيعطى ْةتةوةنا3
ية ؾيعطى نوضزيسا، ئةّ دؤضة الغاييهطزْةوةية ناضَيو ْةبووة، نة  وْبووْى ْاغٓاَةى زةقَيتى ْةتةوةيى و ْاوضةيى

زاَٖيٓاْى ٖوْةضى يَيٓةنةوَيتةوة، بةَيهو ثةيِطةوةى نطزٕ ية خاغييةتةناْى ئةزةبياتى ْةتةوةناْى تط طؤِضاْى بةغةض 
دَيطاي خؤيإ ية بةو طؤِضاْهاضييةوة ئةو خاغييةتاْة ٖاتووة و ية ْاو بةضطَيهى نوضزيسا خؤى فؤِضَةية نطزووة، زا

 . بؤ ْوغيين بةضٖةَي ؾيعطي تط بووٕ بة بٓةَا و ثَيوةض زواتطؾيعطي نوضزيسا ططتووة، 
، ئةّ دؤضة ئةزةبي زازةْطَيتبة زياضزةيةني غطوؾيت ؾاعرية بااَلناْى نوضز، ؾيعطى . الغاييهطزْةوةى 4

ٍَ ؾاعريَيهى بااَلتط ؾاعريييةتى  الغاييهطزْةوةيةف يةّ قوتاخباْةيةزا بةضضاو زةنةوَيت، ؾاعريةنإ ويػتووياْة ية ثا
خؤيإ بػةملَيٓٔ،  ْاىل وةى بٓياتٓةضى ئةّ قوتاخباْةية، ية ؾيعطى نالغيهى نوضزيسا، نة بؤ يةنةجماض بٓةَا 

تى يةّ قوتاخباْةيةزا نوضزإ، ِضؤىل ؾاعريى بااَلى بيٓيوة، ؾَيذ ْووضى و طؤضاْيـ ية ِضؤشٖةاَل ٖوْةضييةناْى ؾيعطى
 ؾيعطى ْوَيسا، ٖةَإ ِضؤييإ بيٓيوة، بةوةى ثةيِطةويإ ىَل نطاو يةاليةٕ ؾاعرياْى تطةوة الغايى نطاوْةتةوة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خ.ز. ْةوظاز وقاص غعيس       ّ. ِضَيبواض حمُس امساعيٌ
 

 

 (٥63)                                                     (81٥8) تؼشيٍِ دووَوِ(، ٥5، رواسَ )طالَِ ثًٍَجًُ –طؤظاسّ صاٌكؤّ سِاثُسِيَ  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 

 سةزضاوةكاى
 يةكةم ـ  كتيَبة كوزدييةكاى

 ، 2016ى، تيؤضى زضاَا الى ئةضغتؤ، ض/ يةنةّ، ضاثداْةى غةضزةّ، غًيُاْى، ئاظاز بةضظجن .1
، ض/ يةنةّ، خاْةى ضاخ و ثةخؿى ِضَيُٓا، 2ئةفالتوٕ، غةضدةَى بةضٖةَةناْى ئةفالتوٕ، و/ عيُطإ ٖاواضى، ب/  .2
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 ثوختة
ئةّ توَيصيٓةوةية، نة ية شَيط ْاوْيؿاْى )بةٖاى ؾيعطى نطَاجنى خواضوو ية شَيط ضةَهى الغاييهطزْةوةزا 

تيؤضييةناْى ئةفالتووٕ(ة، تةوةضةيةنة ية ْاَةى زنتؤضا، بة ؾَيوةيةنى طؿتى ِضَيطايةنة بؤ خػتٓة ِضووى  بٓةَابةثَيى 
خاغييةت و غطوؾتى زةقى ؾيعطى ية نطَاجنى خواضووزا، ية شَيط ِضؤؾٓايي تيؤضى الغاييهطزْةوة، بةتايبةتى بؤضووْة 

 تيؤضييةناْى ئةفالتووٕ. 
غة، ية زوو بةؾسا خؤى زةْوَيَٓيت: يةبةؾى يةنةَسا، بةؾَيوةيةنى طؿتى ضواضضَيوةى ناض و ثالْى ئةّ با

ظاْياضى تيؤضى يةغةض تيؤضى الغاييهطزْةوة خطاوةتةِضوو، نة بةدؤضَيو بةضضاو ِضووْيُإ بؤ بةؾى زووةّ ثَى ببةخؿَيت، 
ْى الغاييهطزْةوة. يةّ يةبةؾى زووةَيؿسا ؾيعطى نطَاجنى خواضوو خطاوةتة شَيط فؤنػى ضةَو و زةاليةت و دؤضةنا

باغةزا ئاَاجنى غةضةنى ئةوةية، نة ية ضواضضَيوةى تيؤضى الغاييهطزْةوة و ية شَيط ِضؤؾٓايى ٖؤناض و ٖةَيوَةضدة 
ْاوضييةناْى نؤَةَيطاى نوضزى و شيٓطةى تايبةتى قوتاخباْةى ؾيعطى نطَاجنى خواضوو، ئاَاشة بة غطوؾت و بةٖاى 

ّ و ؾَيواظةناْى ئةو الغاييهطزْةوةية خبةيٓةِضوو، نة ية ؾيعطى ئةّ قوتاخباْةيةزا زةقى ؾيعطى بهةئ، ئيٓذا فؤِض
ثةيِطةو نطاوة. بةثَيى ئةو ثَيوةضاْةى ية بٓةَاناْى تيؤضى الغاييهطزْةى ئةفالتووٕ ٖاتووٕ، زةقى ؾيعطى نطَاجنى 

ى ئةّ قوتاخباْةية بةٖؤيةوة ثَيوةضى خواضوو َويعةَة بة ضةَهى الغاييهطزْةوة بةاَلّ ئةوة َاْاى واْيية، نة ؾيعط
زةقَيتى و ْاغٓاَةى ؾيعطبووٕ و زاَٖيٓإ يةزةغت زةزات، ضوْهة بٓيازى  زةقى ؾيعطي نطَاجنى خواضوو، دياناضى خؤى 
ٍَ، غؤظ،  ٖةية، ية ِضوو "ظَإ و ثةياَساضى و ْاغٓاَة و دؤضى شاْطييةتى و  ِضةطةظة ئةزةبييةناْى وةى "بري، خةيا

 ةَيططى ؾَيواظَيهى تايبةت بةخؤيةتى، بؤية يةو ضواضضَيوةيةؾسا ثطؤغةى الغاييهطزْةوة خؤى زةْوَيَٓيت.فؤِضّ"، ٖ
ية ئةجناَى يَيهؤَييٓةوة و َيعاْهطزْى زةقى ؾيعطى نطَاجنى خواضوو بةثَيى ضةَو و بٓةَاناْى تيؤضى 

طزْةوةَإ بؤ زةضزةنةوَيت، نة وةى الغاييهطزْةوة، ية ِضووى ضةْسييةتى و دؤضييةتييةوة غطوؾتى ئةو الغاييه
ثِطؤغةيةى  الى ؾاعرياْى نوضز بووْى ٖةبووة و يةو ِضَيطةيةؾةوة بةٖا و غطوؾتى زةقى ؾيعطى نطَاجنى خواضووَإ بؤ 

 ِضووٕ زةبَيتةوة.

 

 امللخص
 انًحبكبح، ٔثحغت يفٕٓو ضٕء فٙ انجُٕثٛخ انكشيبَجٛخ انهٓجخ شعش ثـ)يكبَخ انًشعٕو انجحج ْزا ٚعذ

 انُظٕص خظبئض نجٛبٌ يحبٔنخ ْٕٔ نهذكتٕساِ، أطشٔحتُب يحبٔس يٍ انُظشٚخ(، يحٕسا أفالطٌٕ ٔجٓخ

 انجُٕثٛخ.  انكشيبَجٛخ انهٓجخ فٙ ٔطجٛعتٓب انشعشٚخ

 يتجبُٚخ، ٔآساء يتعذدح قشاءاد يحظ كبٌ انز٘ َٔقذِ، األدة َظشٚخ اطبس فٙ َظشٚب يهحًب انًحبكبح ٚعذ ار

 ار ٔانشفض"، ٔانغهت "انقجٕل االٚجبة حٛج يٍ َٔقذْب انشعشٚخ انُظٕص نتقٛٛى انتبسٚخ عجش انّٛ احتكى ٔانز٘

 األدة أٌ ٚشٖ ار األدثٙ، انُقذ فٙ انًعتًذ انحش انفهغفٙ يزْجّ ضًٍ انًفٕٓو ْزا احٛبء حشكخ سائذ أفالطٌٕ ٚعذ

 ٔيكبَتّ انشعش٘ انُض طجٛعّ انٗ انجحج ْزا فٙ َشٛش انتقهٛذ. كًب نذئشح انًكًهخ انعُبطش يٍ عُظشاٌ ٔانفٍ

 انظشٔف عٍ فضال انكٕسد٘، ثبنًجتًع انًحٛطخ ٔانجٛئٛخ انجغشافٛخ انعٕايم عهٗ اعتًبدا انتقهٛذ يفٕٓو ضًٍ

 فٙ انكٕسد٘ نهشعش دسنغخ خالل يٍ انجُٕثٛخ، انكشيبَجٛخ انهٓجخ انشعشٚخ انًذاسط تجبٍٚ عٍ انُبجًخ انًختهفخ

 ٔفق عهٗ انًذسعخ ْزِ شعش فٙ انًتجع ٔاألعهٕة انشكم حٛج يٍ ٔعشضٓب َقذٚخ، دساعخ انًزكٕسح انهٓجخ

أفالطٌٕ. ٔثًب أٌ انُض انشعشٖ "عهٗ انعًٕو" فٙ انهٓجخ  عُذ ٔأعغغٓب انًحبكبح َظشٚخ يٍ انًغتًذح انًعبٚٛش

ّ، ٔانتٙ تفظح انكشيبَجٛخ انجُٕثٛخ ٚهتضو ثًفٕٓو انتقهٛذ، اال أٌ ْزا الٚفقذِ خظٕطٛتّ ٔيعبٚٛشِ انُظٛخ انخبطخ ث

عٍ ْٕٚتّ انشعشٚخ انًجذعخ ٔانفزح، كَّٕ ًُٚبص ثأعظ ثُبئٛخ خبطخ يٍ حٛج انهغخ ٔاالٚظبل االثالغ ٔاالَتًبء، 

 فضال عٍ جُغّ األدثٙ ٔ أعهٕثّ انًُفشد يٍ َٕعّ، ٔانًعتًذ عهٗ انفكش ٔانخٛبل ٔاالحغبط ٔانشكم.

ًتغًخ فٙ حذ راتٓب ثبنتغٛٛش، ٔكهًب تغٛش ثعذ يٍ ار تتظبفش ْزِ األثعبد كهٓب نجُبء انُظٕص انشعشٚخ ان

ْزِ األثعبد انُظٛخ عجش انتبسٚخ ، ٔ تغٛشد األعظ ٔاألعبنٛت فٛٓب أٚضب, ٔال ًٚكُُب انٕقٕف عهٗ ْزِ انحقبئق اال 

يٍ خال انجحٕث انعهًٛخ، ٔتحهٛم انُظٕص انشعشٚخ ٔتقًٛٛٓب فٙ انهٓجخ انكشيبَجٛخ انجُٕثٛخ يٍ حٛج يفبْٛى 

 خ انُقذٚخ ٔأعغٓب. انُظشٚ
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Abstract 

This research entitled "The value of Kurdish poetry of Central dialect 

under the concept of imitation, from the perspective of Plato’s theoretical 

thoughts" is part of a doctoral thesis. It attempts to explore the nature and 

properties of poetic texts of Central dialect in light of the theory of imitation, 

particularly, Plato’s theoretical thoughts. The concept of imitation, within the 

framework of literary theory and literary criticism, has been differently 

interpreted. Throughout history, poetic texts in light of this concept have been 

positively and negatively analyzed. Plato was the first one who associated this 

concept with literary criticism and placed it in an independent philosophical 

method because he would consider literature and art within the framework of 

imitation.               

According to Plato’s theoretical thoughts of imitation concept, Kurdish poetry of 

Central dialect receives its own properties. This is based on the nature of texts 

and the impact of environment on them, for the poetic environment of Greek 

literature in Plato’s era is very different to Kurdish literature of Central dialect.  

This research, in light of local circumstances of Kurdish society and 

different environments of Kurdish poetic school of Central dialect, mentions the 

nature and value of poetic texts within the framework of the theory of imitation. 

Following this, a theoretical and critical analysis is presented. The style of the 

imitation applied by this poetic school is highlighted. According to the criteria 

taken from the principles of Plato’s imitation theory, poetic texts of Central 

dialect are bound to the concept of imitation. This does not mean that the poetry 

of this literary school loses its textuality criteria, identity of poeticness and 

invention. The structure of the poetic texts of Central dialect has its own 

properties in respect of language, intentionality, identity, type of genre and 

literary elements such as idea, imagination, emotion and form. These aspects 

build the structure of the texts. Throughout the history of this literary school, 

alongside the change of those aspects, the form and structure of the texts have 

changed. This could be reached through investigating poetic texts of Central 

dialect with the theoretical and critical concepts and criteria.           

 

 


